
فازت جمم�عة امل�ؤي���د للمقاوالت مبناق�صة 
هيئة البحرين للثقافة واالآث���ار الإن�صاء مركز زوار 
طري���ق الل�ؤل�ؤ بنح���� 3.64 ملي�ن دين���ار، �صمن 
املناق�ص���ات الت���ي اأر�صاها جمل����س املناق�صات 

واملزايدات الأبريل املا�صي.
ومركز ال���زوار الرئي�س التابع مل�ص���ار الل�ؤل�ؤ 
�صيبن���ى يف قل���ب مدين���ة املح���رق القدمية، بني 
العم���ارات التجاري���ة التاريخي���ة ب�ص����ق املحرق 

الق���دمي.  و�صم���م املرك���ز م���ن مكت���ب 
فالري� اأوجلياتي للهند�صة املعمارية.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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الربملان الباك�ستاين ينتخب 
عمران خان رئي�سا للوزراء

اإ�صالم اأباد - اأ ف ب:انتخب بطل الكريكت 
ال�صابق عمران خان اأم�س اجلمعة رئي�صا ل�زراء 
باك�صت���ان يف عملي���ة ت�ص�ي���ت يف الربمل���ان 
املنبث���ق عن االنتخاب���ات الت�رشيعية االأخرية يف 

25 ي�لي� التي فاز فيها حزبه.
وكان خ���ان )65 عام���ا( االأوف���ر حظ���ا اأمام 
مناف�ص���ه ال�حي���د �صهب���از �رشيف م���ن الرابطة 
االإ�صالمي���ة - احلزب احلاك���م �صابقا - �صقيق 

رئي�س ال�زراء ال�صابق ن�از �رشيف.
وح���از خ���ان 176 �ص�ت���ا بح�ص���ب رئي����س 
الربمل���ان اأ�ص���د قي����رش، فيما كان يحت���اج اإلى 
غالبية مطلقة من 172 �ص�تاً. وح�صل مناف�صه 

�صهباز �رشيف على 96 �ص�تاً.
وا�صتقبل الن�اب انتخاب خان بالت�صفيق 
والهتاف يف حني بقي خان جال�صاً يرد التحيات 
مبت�صماً ومم�صكا م�صبحة بيده. و�صي�ؤدي رئي�س 

ال�زراء اجلديد اليمني الي�م ال�صبت.

• عمران خان جنم يف ال�صيا�صة... بعد الريا�صة	

ال�سعودية ت�ستثمر 164.9 مليار دوالر 
بال�سندات االأمريكية

بوخما�س: اأم احل�سم تعاين من �سوارع 
جتارية مزعجة بقرب امل�ساكن

اليوم افتتاح االألعاب االآ�سيوية باإندوني�سيا... 
والبحرين ت�سارك باأكرب بعثة يف تاريخها

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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ال�سعودية تقدم 100 مليون دوالر للتحالف �سد “داع�ش”
ر الجتماع ب�ساأن �سوريا ال�سهر املقبل دي مي�ستورا يح�سّ

ع�ا�ص���م � وكاالت: قدم���ت ال�صع�دية م�صاهمة 
مببلغ 100 ملي�ن دوالر ل�صالح التحالف الدويل، من 
اأج���ل الت�صدي ملخططات تنظيم داع�س االإرهابي يف 
املناطق املح���ررة �صمال �رشقي �ص�ريا. واأعلنت رمي 

اإ�صماعيل املتحدثة با�ص���م املبع�ث االأممي اخلا�س 
اإل���ى �ص�ريا �صتيفان دي مي�صت�را، اأن االأخري يعتزم 
عق���د اجتماع عن �ص�ريا ي�ص���م ممثلني عن االأطراف 
املعني���ة يف منت�صف �صبتمرب املقبل. من جانب اآخر، 

نقل���ت م�ص���در يف االإدارة االأمريكي���ة اأن الرئي�ص���ني 
االأمريك���ي، دونال���د ترام���ب، والرو�ص���ي فالدمي���ري 

ب�ت���ني متفقان مبدئياً عل���ى �رشورة خروج 
االإيرانيني من �ص�ريا، بح�صب “رويرتز”.

• من م�صاركة اجلبري يف االجتماع ال�زاري للتحالف الدويل ملحاربة تنظيم داع�س	

اأمريكا ورو�سيا... اتفاق “مبدئي” على خروج اإيران من �سوريا
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الفنان البحريني الكبري حممد ح�سن 
يف ذمة اهلل

مسافات البالد
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

اأمل احلامد

زينب العكري

اللوؤلوؤ طريق  زوار  مركز  الإن�ساء  دينار  مليون   3.6

ال�سياح البحرينيون ي�ستثمرون تراجع اللرية الرتكية
نح����  الرتكي���ة  الل���رية  قيم���ة   انخف�ص���ت 
الطل���ب عليه���ا  ف���زاد  الع���ام،  % من���ذ مطل���ع   40
نح���� املا�صي���ة  القليل���ة  االأي���ام  يف   حملي���ا 
30 %. ومب���ا اأن تركي���ا اإحدى ال�جه���ات ال�صياحية 
املف�صلة لدى البحرينيني، بات تراجع اللرية فر�صة 
م�اتي���ة للراغب���ني يف الذه���اب، حيث قل���ت الكلفة 

ن�صبيا، وزادت ق�تهم ال�رشائية.
ويق����ل مدير �رشكة الزجن لل�رشافة، علي اأبل، اإن 

هناك طلًب���ا متزايًدا على �رشف اللرية الرتكية بن�صبة 
ت�ص���ل اإل���ى 30 % قيا�ًصا باالأيام العادي���ة، مبيًنا اأن 
�صع���ر اللرية متذب���ذب يف االآونة االأخ���رية، لذا ين�صح 
باأخذ عملة الدوالر اأو الي�رو و�رشفها يف تركيا اأف�صل.

وقلل م���ن اأعداد الذي���ن ا�صرتوا الل���رية بهدف 
اال�صتثم���ار والتداول فيها الحًقا عند ارتفاع �صعرها، 
معت���رًبا العملي���ة جمازفة كب���رية، فهن���اك اأم�ر غري 
معروفة يف ه���ذا املجال ب�صبب االأو�ص���اع ال�صيا�صية 
وال ميك���ن ت�ق���ع اإن كانت �صرتتف���ع اأم �صت�صتقر يف 

امل�صتقبل.
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املنامة - بنا: اأكد وزير �ص�ؤون االإعالم رئي�س 
جمل����س اأمناء معهد البحري���ن للتنمية ال�صيا�صية 
عل���ي الرميح���ي يف ت�رشي���ح ل�صحيف���ة “ال����رشق 
االأو�ص���ط” “اأن م���ا تبذل���ه ال�صع�دي���ة من جه�د 
عظيم���ة الإجناح م��صم احلج عاما تل���� االآخر، يعد 
ق�صة جناح ا�صتثنائية تفتخر بها االأمتان العربية 
واالإ�صالمي���ة، ويق���ف لها الع���امل اإج���الالً واإعجاباً 

ب�صخامة االإجناز ودقة التخطيط والتنفيذ”.
وع���ن من���ع النظام القط���ري �صعبه م���ن اأداء 

فري�ص���ة احلج، قال: “اإن النظام القطري حري�س 
عل���ى م�صارك���ة فرق���ه الريا�صي���ة يف ال�صع�دية، 
اأكرث من اأداء �صعبه هذا الركن العظيم من اأركان 
االإ�صالم”، م�ص���رياً اإلى اأن “النظام القطري التزم 
بامل�صارك���ة يف ع���دد م���ن البط����الت الريا�صية 
يف جدة واأب�ظب���ي واملنامة، وا�صتخ���دم طائرات 
غ���ري قطرية لنق���ل فرقه الريا�صي���ة، بينما مينع 

على �صعبه الذه���اب الأداء فري�صة احلج 
املقد�صة”.

ال�سعودية �سجلت ق�سة جناح ا�ستثنائية... وزير االإعالم  لـ “ال�سرق االأو�سط”:

قطر حري�سة على الريا�سة اأكرث من احلج

• وزير �ص�ؤون االإعالم	 3

مر�سوم بالعفو عن 40 نزياًل من �سغار ال�سن
الب���الد  بن���ا: تف�ص���ل عاه���ل  املنام���ة - 
�صاح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�ص���ى اآل 
خليفة، مبنا�صبة حل����ل عيد االأ�صحى املبارك 
بامل�افقة الكرمية عل���ى اإ�صدار القائمة )ب( 
م���ن املر�ص�م امللكي املتعلق بالعف� اخلا�س 
واالإف���راج والتي ت�صمل 40 نزي���اًل بحرينياً من 
�صغار ال�ص���ن، حمك�م���ني يف ق�صايا خمتلفة، 
بعد اأن ق�ص�ا اأكرث م���ن ن�صف مدة العق�بات 
ال�ص���ادرة بحقهم، وبّين�ا ح�ص���ن �صل�كهم يف 

فرتة العق�بة.
وياأت���ي االإف���راج عنه���م يف اإط���ار حر����س 
املق���ام ال�صامي عل���ى مراعاة ال�ص���ن، و�رشورة 
اإعادته���م اإل���ى الطريق ال�ص����ي، بحيث يك�ن 
العف� فر�صة ملتابعتهم وتق�مي �صل�كياتهم، 
وعدم الع�دة م���رة اأخرى اإلى خمالفة القان�ن، 

عل���ى اأن يتم ت�صليمهم الأولياء اأم�رهم بح�صب 
ال�صمانات املقررة يف الق�انني ال�طنية.

• جاللة امللك	
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ا�ستمرار جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي يعك�س قوتها

قبل بدء العام الدرا�سي ت�سليم 25 مدر�سة لـ “الرتبية” 

الأندية ال�سيفية حققت اأهدافها يف بناء �سخ�سيات امل�ساركني

اأ�شهمت يف تعزيز العمل العربي امل�شرتك... اجلودر:

�شمن ال�شيانة ال�شاملة للقطاع التعليمي احلكومي... “االأ�شغال”:

3 اآالف م�شتفيد يف ختام االأن�شطة التابعة للوزارة... حميدان:

املنام���ة - بنا:   اأ�شاد وزير �شوؤون ال�شباب 
والريا�ش���ة ه�شام اجلودر مببادرة �شمو ال�شيخ 
عي�شى بن علي بن خليف���ة اآل خليفة املتمثلة 
يف جائ���زة �شم���وه للعمل التطوع���ي، التي تعد 
اإح���دى اأهم اجلوائ���ز على امل�شت���وى االإقليمي 
يف ه���ذا املج���ال، وا�شهم���ت يف تعزي���ز العمل 
العرب���ي امل�شرتك، م���ن خ���الل اختيارها لكبار 

ال�شخ�شيات العربية املوؤثرة يف هذا املجال.
 وا�ش���اف وزير �شوؤون ال�شب���اب والريا�شة 
ان اجلائ���زة الت���ي خ�ش�ش���ت الأف�ش���ل م�رشوع 
تطوعي يف مملكة البحرين �شاهمت يف ت�شجيع 
العدي���د م���ن املب���ادرات الفردي���ة واجلماعية 
وخ�شو�ش���ا م���ن فئة ال�شب���اب عل���ى موا�شلة 
العم���ل التطوعي، وهو ما يوؤك���د حر�س �شموه 
عل���ى التوا�شل م���ع هذه الفئ���ة املهمة الذين 
ميثل���ون �رشيحة كبرية م���ن املجتمع البحريني، 
والذين يجب اأن ي�شارك���وا بفعالية يف �شناعة 

امل�شتقبل.
 ولفت اإل���ى اأن ا�شتمراري���ة اجلائزة للعام 
الثامن على التوايل يوؤكد املكانة التي و�شلت 

اإليها هذه اجلائزة بني امل�شاركني.
 وا�شتذك���ر وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة 

احت�ش���ان جامع���ة ال���دول العربي���ة لفعاليات 
الن�شخ���ة ال�شابع���ة م���ن اجلائ���زة هو م���ا يوؤكد 
اأن ه���ذه اجلائ���زة ت�شه���م يف رف���ع ا�شم مملكة 

البحرين اقليما ودوليا يف هذا املجال.
 واأ�ش���ار اإلى اأن اجلائ���زة تهدف اإلى تكرمي 
رواد العمل التطوعي يف العامل العربي وو�شع 
ب���وؤرة ال�ش���وء يف  خرباته���م وم�شاريعه���م يف 
اأو�س���اط املتطوع���ن من كل ال���دول العربية، 

ون�رش ثقاف���ة التطوع واإب���راز دورها يف التنمية 
والعربي���ة،  اخلليجي���ة  للمجتمع���ات  ال�شامل���ة 
وتعزي���ز مب���داأ ال�رشاكة الفاعلة م���ع املنظمات 
والهيئات واملوؤ�ش�شات واجلمعيات التطوعية.
 كما اك���د اأن العمل التطوع���ي يف البحرين 
يحظ���ى مبكان���ة متمي���زة يف املجتم���ع بف�شل 
الع���ادات والقيم املتوارثة بني اأبناء البحرين، 
م�شريا اإل���ى اأن للتطوع اأهمي���ة على امل�شتوي 

اجلماع���ي والف���ردي، اإذ اأن العم���ل التطوع���ي 
يلعب دورا مهم���ا يف الفرتة احلالية يف تطوير 
املجتمع���ات وم�شاعدة احلكومات على حتقيق 
خط���ط التنمي���ة وبات التط���وع اأح���د مقايي�س 
تقدم الدول و�شاهم يف بناء �شخ�شية االإن�شان 
ويطور من قدراته ويعزز من انتمائه ملجتمعه 

واأهل بلده.
 واختتم وزي���ر �شوؤون ال�شب���اب والريا�شة 

ت�رشيح���ه بالتاأكيد على اأن م���ا تزخر به مملكة 
البحري���ن من مب���ادرات اإن�شانية وخريية 
لعوائ���ل اأو جمعيات اأهلي���ة يوؤكد 
مب���ا ال يدع جماال لل�شك اأن هذه 
�شتبق���ى  العظيم���ة  القيم���ة 
حا����رشة يف اأذه���ان كل اأبناء 
البحري���ن الذي���ن يتمتعون 
ال�شلمي���ة  بطبيعته���م 
واملحبة للخري واملت�شاحمة 
ب���ال  العط���اء  يف  والراغب���ة 
من���ة غايته���م وهدفه���م خري 
والتعم���ري  والبن���اء  االإن�شاني���ة 

واال�شتقرار واالأمن لهم ولغريهم.
جدير بالذك���ر اأن احتفالية ت�شليم الن�شخة 
الثامن���ة من جائزة �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي 
بن خليف���ة اآل خليفة للعم���ل التطوعي �شوف 
تق���ام مبملك���ة البحري���ن يف �شبتم���رب القادم 
عل���ى هام�س االحتفال باليوم العربي للتطوع، 
وتق���ام ه���ذه اجلائ���زة الت���ي تنظمه���ا جمعية 
الكلمة الطيبة برعاية ا�شرتاتيجية من متكني، 
والرعاة الرئي�شيون ه���م “با�س، فيفا، جيبك، 

جمموعة الربكة “.

و�ش���وؤون  االأ�شغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
العم���راين: �رشح���ت  والتخطي���ط  البلدي���ات 
مدير اإدارة �شيانة املب���اين بوزارة االأ�شغال 
و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين هدى 
عبا����س اأن االإدارة ب�ش���دد ا�شتكمال برنامج 
احلكومي���ة  للمدار����س  ال�شامل���ة  ال�شيان���ة 
للع���ام 2018، وال���ذي ي�شتمل عل���ى اأعمال 
�شيان���ة 25 مدر�ش���ة حكومي���ة موزع���ة على 
جميع املحافظات وذلك وفق اخلطة املتفق 
عليها م���ع وزارة الرتبي���ة والتعليم؛ لتكون 
جاهزة ال�شتقبال الطلب���ة والكادر التعليمي 

للعام الدرا�شي اجلديد 2018-2019.
واأو�شح���ت عبا����س اأن اأعم���ال ال�شيان���ة 
للمدار�س تتم ب�شكل دوري؛ بهدف احلفاظ 
عل���ى �شالمة هيكل املب���اين وحت�شني البيئة 
الداخ�لية فيه���ا واإطالة عمره���ا االفرتا�شي 
و�شمان ا�شتدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها 
م���ن الناحي���ة الت�شغيلي���ة واالقت�شادية مبا 
يدعم االحتياجات التعليمية مع احلفاظ على 
املراف���ق وحمتوياته���ا و�شالم���ة م�شتخدمي 

املباين.
اأن التكلف���ة االإجمالي���ة  اإل���ى  واأ�ش���ارت 
الأعم���ال ال�شيان���ة ال�شاملة لتل���ك املدار�س 
تبل���غ 1،800،000 دينار، حيث ت�شتمل على 
االأعمال املدني���ة وامليكانيكية والكهربائية 
وغريه���ا م���ن االأعمال مث���ل اأعم���ال الرتميم 
و�شيانة امل�شطحات اخلارجية واإعادة تاأهيل 
دورات املي���اه واإ�ش���الح االأب���واب والنوافذ 
واإ�ش���الح وا�شتب���دال ت�شلي���كات الكهرب���اء 
واإمدادات امل���اء واالأدوات ال�شحية التالفة، 
وا�شتب���دال �شب���كات توزيع املي���اه التالفة 
وغريها. واأ�شاف���ت اأن اإدارة �شيانة املباين 
ب���وزارة  اخلدم���ات  اإدارة  م���ع  وبالتن�شي���ق 
الرتبي���ة والتعليم ق���د حر�شت وطوال فرتة 
ال�شيان���ة للمدار�س على متابع���ة احتياجات 
املدار�س ب�شكل م�شتمر و�شبه يومي؛ للتاأكد 
م���ن �شري العمل و�شم���ان االنتهاء من اأعمال 
ال�شيانة وفق الربنامج الزمني املتفق عليه 

وباجلودة املطلوبة.
وذكرت ه���دى عبا�س باأنه ق���د مت البدء 

بت�شليم املدار�س ل���وزارة الرتبية والتعليم 
بتاري���خ 5 اأغ�شط�س ومن املقرر االنتهاء من 
اأعم���ال الت�شليم قبل مطل���ع العام الدرا�شي 
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يذك���ر اأن اإدارة �شيان���ة املب���اين بوزارة 
البلدي���ات والتخطي���ط  االأ�شغ���ال و�ش���وؤون 
العمراين هي امل�شوؤولة عن �شيانة وحتديث 
للمب���اين  العام���ة  باالإ�شالح���ات  والقي���ام 
احلكومي���ة باململك���ة مب���ا فيه���ا املدار�س 
احلكومي���ة، كم���ا وحتر����س االإدارة عل���ى اأن 
تخ�ش���ع املب���اين احلكومية لربنام���ج �شيانة 
دوري؛ ل�شمان بقائها يف حال جيدة، ومنعها 
من التده���ور؛ لتح�شني البيئ���ة والتاأكد من 
مطابق���ة املب���اين الأ�ش�س ال�شالم���ة وال�شحة 
وتوف���ري بيئة اآمن���ة للممتل���كات احلكومية. 
ويت���م ذلك من خ���الل عملية تقيي���م واإر�شاء 
مناق�ش���ات �شيان���ة املباين عل���ى مقاولني 
خمت�شني حتر����س الوزارة على ا�شتخدامهم 
اجل���ودة  ذات  وامل���واد  التقني���ات  اأح���دث 

العالية.

مدين����ة عي�شى - وزارة العم����ل والتنمية 
االجتماعية: حتت رعاية وزير العمل والتنمية 
االجتماعية جميل حميدان، اختتم اأم�س االأول 
اخلمي�س الربنامج ال�شيفي ال�شنوي يف نادي 
�رشيف����ة العو�شي لالأطف����ال والنا�شئة واأندية 
االأطفال والنا�شئ����ة يف اأربعة مراكز اجتماعية 
تابعة لوزارة العم����ل والتنمية االجتماعية يف 
املح����رق و�شرتة ومدينة حمد ومدينة عي�شى، 
وال����ذي نظم ه����ذا العام خالل �شه����ري يوليو 
واأغ�شط�����س، �شباح����اً وم�ش����اًء، حت����ت عنوان 
“حياكم �شيفوا عندنا”، وا�شتفاد منها اأكرث 
م����ن ثالث����ة اآالف طفل ونا�شئ م����ن اجلن�شني 
التحقوا ب )28( برناجماً يف جماالت متنوعة.
وت�شمن حفل اخلت����ام، الذي اأقيم بقاعة 
ن����ادي �رشيف����ة العو�شي لالأطف����ال والنا�شئة 
يف منطق����ة الرف����اع، تنظي����م معر�����س م�شغر 
لالأعم����ال الفنية اليدوية املمي����زة من ابتكار 
االأطف����ال والنا�شئة، الى جانب عرو�س اأخرى 
ثقافي����ة وريا�شي����ة، باالإ�شاف����ة اإل����ى تكرمي 
ع����دد من االأع�شاء املميزي����ن يف نادي �رشيفة 
العو�ش����ي لالأطفال والنا�شئ����ة الذين حققوا 
جناح����اً مميزاً خالل م�شاركته����م يف م�شابقات 

نظمتها املوؤ�ش�شات احلكومية واالأهلية. 
واأ�ش����اد حمي����دان مب����ا �شه����ده الربنامج 
ال�شيفي له����ذا العام من اقبال على الربامج 
واالأن�شطة املنوعة يف جميع االأندية ال�شيفية، 
موؤك����داً يف ه����ذا ال�شي����اق �����رشورة االهتم����ام 
بالطف����ل والن�سء وتنمية قدرات����ه، وتو�شعة 
مدارك����ه، وم�شاعدت����ه على ا�شتغ����الل اأوقات 
فراغه مبا ينفع����ه، الإيجاد جيل مثقف وواعي 

ونافعاً لنف�شه وجمتمعه ووطنه.
واأو�شح الوزير حميدان اأن اأندية االأطفال 
والنا�شئ����ة ا�شتطاع����ت اأن حتق����ق اأهدافه����ا 
يف بن����اء ال�شخ�شي����ة، وتوجي����ه �شلوكياته����م 
وطاقاته����م الوجه����ة ال�شليم����ة، ال�شيما واأن 
االأندي����ة جمه����زة باأف�ش����ل اخلدم����ات لتنمية 
ثقاف����ة االأطفال بدنياً وفكري����اً وفنياً وعلمياً 
وهو ما يتناغم م����ع ا�شرتاتيجية وزارة العمل 
الوق����ت  يف  االجتماعي����ة، م�شي����داً  والتنمي����ة 
نف�شه بالدور االإيجاب����ي الأولياء االأمور الذين 
حر�ش����وا عل����ى ت�شجيل اأبنائه����م يف فعاليات 
وبرام����ج االأندي����ة، مقدم����اً ال�شك����ر والتقدير 
للقائمني والعاملني على الربنامج ال�شيفي 

نظ����ري اجلهود الت����ي بذلوها الإقام����ة واإجناح 
اأندي����ة االأطف����ال  الفعالي����ات واالأن�شط����ة يف 

والنا�شئة.
ومن جانبه، قال الوكيل امل�شاعد لتنمية 
املجتم����ع خال����د الكوهج����ي، اإن����ه روعي خالل 
تنفيذ الربامج ال�شيفي للعام اجلاري 2018 
التنوع مبا يتالءم مع خمتلف رغبات االأطفال 
والنا�شئة يف جميع حمافظات مملكة البحرين، 
حي����ث �شمم����ت االأن�شطة ب�ش����كل ميكن هذه 
الفئة الت����ي ترتاوح اأعمارها ب����ني 7 اإلى 17 
عاماً من اال�شتفادة املثلى من اإجازة ال�شيف 
وح�شن ا�شتغالل الوقت بامل�شاركة يف برامج 

تنا�شب مواهبهم وتعود بالنفع عليهم.

• •�شمو ال�شيخ عي�شى بن علي	 وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة	

• من حفل ختام الربامج ال�شيفية	

”Polemaris“ مريزا يبحث ال�ستفادة من خدمات

ا�شتقب���ل وزير �ش���وؤون الكهرب���اء واملاء 
عبداحل�شني م���ريزا رئي�س جمل�س ادارة �رشكة 
اآل  ريا����س  لال�شت�ش���ارات   ”Polemaris“
رحمة يرافق���ه املدير التنفيذي لل�رشكة ح�شن 
اآل رحم���ة. وخالل اللقاء ا�س���اد الوزير بن�ساط 
ال�رشكة يف مملكة البحرين يف عدد من املجاالت 
اال�شت�شارية، وبحث معهم امكانية اال�شتفادة 

م���ن خدمات ال�رشكة يف جمال نظم املعلومات.  
وق���ال مريزا “نرح���ب بالتعاون م���ع ال�رشكات 
واملوؤ�ش�ش���ات املحلي���ة يف جمي���ع املج���االت 
الت���ي تقع �شمن اخت�شا����س الكهرباء واملاء 
والطاق���ة املتج���ددة، ونطلع عل���ى عرو�شها 
ونق���وم بدرا�شته���ا وم���دى اال�شتف���ادة منها 

ح�شب الفر�س املتاحة”.

“البحرين للتدريب” يبحث التعاون مع “بوك�س هيل”

“بوليتكنك” تطّور عددا من مبانيها

مدينة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: 
اجتمع���ت القائ���م باأعم���ال مدير ع���ام معهد 
البحري����ن للتدريب �شماح العج���اوي مع وفد 
من املعه���د االأ�شرتايل “بوك�س هيل”، وذلك 
يف اإط���ار بحث �شبل التعاون بني الطرفني يف 
جماالت التدريب. ومت خ���الل االجتماع عر�س 
اأب���رز الربام���ج التدريبي���ة واالحرتافي���ة التي 
ينفذها املعهد، خ�شو�شا التي يتم ت�شميمها 
وفقا لروؤي���ة املوؤ�ش�شات الراغب���ة يف تدريب 

الوظيفي���ة،  قدراته���م  وتطوي���ر  موظفيه���ا 
وبال�ش���كل ال���ذي يتواف���ق م���ع اإ�شرتاتيجية 
املعه���د وقوانين���ه. ويف خت���ام الزي���ارة قام 
الوف���د بجولة ميدانية �شملت مرافق املعهد، 
واطلع���وا خاللها عل���ى املخت���ربات والور�س 
التدريبية املجهزة باأحدث التقنيات، كور�شة 
الهند�ش���ة امليكانيكية واملركب���ات، وور�شة 
اللحام وخمت���ربات االآالت الدقيقة، وتقنيات 

املعلومات.

مدين���ة عي�ش���ى - بوليتكن���ك البحرين: 
ل�ش���وؤون  التنفي���ذي  الرئي����س  نائ���ب  ق���ام 
املوارد واملعلوم���ات بكلية البحرين التقنية 
ب���ن  عل���ي  ال�شي���خ  البحري���ن(  )بوليتكن���ك 
عبدالرحم���ن اآل خليفة بزي���ارة تفقدية لعدد 
من املباين واملراف���ق الرئي�شة يف بوليتكنك 
الت���ي �شملته���ا عملي���ات �شيان���ة وتطوي���ر؛ 
ا�شتعداًدا ال�شتقبال العام االأكادميي اجلديد 
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ويف ه���ذا االإطار، اطماأن ال�شيخ علي على 
�ش���ري العمل يف مرك���ز م�ش���ادر التعلم الذي 
اأعيدت ت�شميته الع���ام املا�شي با�شم مكتبة 
�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، تيمًنا 
با�ش���م �شمو نائ���ب رئي�س ال���وزراء الذي كان 
وم���ازال يغ���دق بوليتكنك برعايت���ه و�شديد 

توجيهاته. 
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وك����ال����ة اأن�����ب�����اء ال���ب���ح���ري���ن الأف���������ض����ل ع��رب��ي��ا
�سمن جوائز اأو�سكار الإعالم العربي ال�سياحي

املنامة - بنا: ح�سدت وكالة اأنباء البحرين 
)بن���ا( جائزة اأف�س���ل وكالة اأنب���اء عربية �سمن 
جوائ���ز اأو�سكار الإعالم العرب���ي ال�سياحي الذي 
نظم���ه املرك���ز العرب���ي لالإع���الم ال�سياحي، يف 
حفل توزي���ع جوائز الإع���الم ال�سياح���ي العربي 

يف ن�سخت���ه العا����رة، برعاية م�ست�س���ار �ساحب 
اجلالل���ة ال�سلط���ان قابو�س ب���ن �سعيد املعظم 
لل�س���وؤون الثقافية عبدالعزي���ز الروا�س، تزامًنا 
مع فعاليات مهرجان �ساللة ال�سياحي مب�ساركة 
اأك���ر م���ن 55 اإعالميا و�سحافي���ا متخ�س�س يف 

املج���ال ال�سياح���ي م���ن خمتل���ف اأرج���اء الوطن 
العرب���ي. واأقي���م عل���ى هام����س احلف���ل موؤمتر 
اإعالم���ي �سياح���ي عرب���ي يف الف���رة ال�سباحية 
يت�سم���ن عددا من اجلل�س���ات النقا�سية واأوراق 
العم���ل مب�ساركة نخبة م���ن الإعالميني بح�سور 

ع���دد م���ن ال�سخ�سي���ات واخُل���راء واملهتمني 
بالإعالم ال�سياحي العربي.

ح����ر �سي���ف ����رف املوؤمتر املدي���ر العام 
للمنظمة الإ�سالمية للربي���ة والعلوم والثقافة 
الإي�سيك���و عبدالعزيز التويجري بح�سور رئي�س 

طال���ب  ال�ساب���ق  العاملي���ة  ال�سياح���ة  منظم���ة 
الرفاع���ي، وم�سارك���ة رئي�س اجلمعي���ة الوطنية 
للمحافظ���ة عل���ى الب���راء و�سف���ر اليون�سك���و 
للنواي���ا احل�سنة لل���راث الثقايف الأم���رة دانا 

فرا�س.

• اأثناء التكرمي	

املر�ضوم امللكي ي�ضون املكت�ضبات التقاعدية
ا�ستمرار الجتماعات امل�سركة بني ممثلي املجل�سني واحلكومة... املال:

الق�سيبة - جمل�س النواب: اأ�ساد رئي�س 
جمل�س النواب امل�ست�سار اأحمد املال ب�سدور 
املر�س���وم امللكي ال�سام���ي عن عاهل البالد 
�ساح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليف���ة بت�سكيل جمل�س اإدارة الهيئة العامة 
للتاأم���ني الجتماع���ي برئا�سة وزي���ر املالية 
ال�سي���خ اأحمد بن حمم���د اآل خليف���ة، موؤكداً 
اأن �سدور املر�س���وم ال�سامي يعك�س حر�س 
جالل���ة امللك عل���ى �سمان احلي���اة الكرمية 
للمواطنني عر التطوي���ر املوؤ�س�ساتي لكل 
م���ا يخ����س م�ستقبلهم املعي�س���ي، وي�سون 
مكت�سباته���م التقاعدي���ة من خ���الل تطوير 
النظ���ام التقاع���دي يف مملك���ة البحرين، مبا 
يكف���ل احلف���اظ عل���ى حق���وق املواطنني، 
لل�سنادي���ق  امل���ايل  ال�ستق���رار  ويوؤم���ن 

التقاعدية. 
وتطل���ع امل���ال لعم���ل جمل����س الن���واب 

م���ع جمل����س اإدارة الهيئ���ة العام���ة للتاأمني 
الجتماع���ي لتعزيز الت�ريع���ات التي متكن 
الهيئ���ة م���ن العم���ل عل���ى حف���ظ احلق���وق 
التقاعدي���ة للم�سركني، م�س���راً يف الوقت 

ذاته اإل���ى ا�ستمرار الجتماع���ات امل�سركة 
بني ممثلي جمل�س الن���واب وممثلي جمل�س 
تنفي���ذا  احلكوم���ة،  ممثل���ي  م���ع  ال�س���ورى 
لتوجيه���ات العاهل، لبح���ث كافة املرئيات 
وال�سب���ل الداعم���ة لتطوير عم���ل وم�ستقبل 
الوف���اء  و�سم���ان  التقاعدي���ة،  ال�سنادي���ق 
بالتزاماته���ا امل�ستقبلي���ة، م���ع الو�س���ع يف 
عني العتبار املرحلة احلرجة التي ت�سهدها 
ال�سنادي���ق التقاعدي���ة، واأهمي���ة التع���اون 
وامل�سوؤولي���ة من اجلميع، م���ن اأجل م�سلحة 

الوطن واملواطنني.
كم���ا هن���اأ رئي�س جمل����س الن���واب اأحمد 
املال جمل����س اإدارة الهيئة العام���ة للتاأمني 
الجتماع���ي اجلدي���د برئا�سة وزي���ر املالية 
ال�سي���خ اأحمد بن حمم���د اآل خليفة على هذه 
الثقة امللكية ال�سامية متمنياً لهم التوفيق 

وال�سداد يف مهامهم املقبلة.

ال�ضالح: تعزيز الت�رشيعات الكفيلة بحفظ احلقوق التقاعدية
ال�س���ورى:  – جمل����س  الق�سيبي���ة 
اأ�س���اد رئي����س جمل����س ال�س���ورى علي 
ال�سال���ح ب�س���دور املر�س���وم امللكي 
ال�سام���ي ع���ن عاه���ل الب���الد �ساح���ب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل 
خليف���ة بت�سكيل جمل����س اإدارة الهيئة 
العام���ة للتاأم���ني الجتماع���ي برئا�سة 
وزير املالية ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل 

خليفة.
واأ�س���ار رئي����س جمل����س ال�س���ورى 
اإل���ى اأن �س���دور املر�س���وم اإمنا يعك�س 
حر�س جاللة امللك على الرتقاء الدائم 
بالأنظم���ة والآلي���ات املوؤ�س�سي���ة ذات 
الت�سال املبا�ر بحياة املواطنني، مبا 
ي�سون مكت�سباتهم التقاعدية، ويحقق 

م�ستوى العي�س الكرمي لهم.
واعتر الت�سكيل خطوة على طريق 
تف���ي  تقاعدي���ة  �سنادي���ق  تاأ�سي����س 

الأجيال  بالتزاماتها امل�ستقبلي���ة جتاه 
القادم���ة، متطلًع���ا معالي���ه للعم���ل مع 
جمل�س اإدارة الهيئة لتعزيز الت�ريعات 
التي متكن الهيئة من العمل على حفظ 

احلقوق التقاعدية للم�سركني.

املنامة - بنا: ا�ستقبلت عيادة اللجنة الطبية 
ببعث���ة مملك���ة البحري���ن للح���ج يف مك���ة املكرمة 
ع���ددا من ح���الت مر�س���ى ال�سكري ب���ني احلجاج 
البحرينيني الذين يعانون ارتفاعا يف ن�سبة ال�سكر 
بال���دم. واأو�سح رئي�س اللجنة الطبية ببعثة مملكة 
البحرين للحج اإبراهيم عبيد اأن �سبب ارتفاع ن�سبة 
ال�سك���ر يف الدم ل���دى مر�سى ال�سك���ري يعود اإلى 
ع���دم النتظام يف اأخذ اأدويته���م اأو ن�سيان اأخذها، 
وكذل���ك ب�سبب ع���دم اللت���زام بتن���اول الوجبات 
ال�سحية ملر�سى ال�سكري وتن���اول وجبات د�سمة 
وحلوي���ات ت�سب���ب ارتف���اع ال�سك���ر يف الدم.واأ�سار 
عبيد اإلى اأن����ه مت التعامل مع جميع حالت ارتفاع ن�سبة 
ال�سكر بالدم الذين ت����رددوا على عيادة اللجنة الطبية 
يف مك����ة املكرم����ة ب�سال�سة من خ����الل اإعطائهم الأدوية 
الت����ي نظم����ت ن�سب����ة ال�سكر يف ال����دم، كم����ا مت تقدمي 
الإر�س����ادات والتوعية الالزمة، منه����ا احلر�س على اأخذ 
اأدويته����م يف مواعيده����ا واتباع النظ����ام الغذائي وفق 

اإر�سادات طبيبه����م املخت�س خ�سو�س����ا ملن ي�ستخدم 
اب����ر الأن�سولني لتجنب ا�سطرابات �سكر الدم، والإكثار 
من �����رب املاء لتجنب جف����اف اجل�سم ال����ذي من �ساأنه 

اأن يوؤدي اإلى حمو�س����ة الدم الكيتوين وارتفاع ال�سكر، 
وتكثي����ف فح�����س ال����دم ملعرفة ن�سب����ة ال�سك����ر بالدم 

ملعاجلة الهبوط اأو االرتفاع يف �سكر الدم.

ا�ضتقب���ال ع���دد من مر�ض���ى ال�ضكري
دعتهم لأخذ اأدويتهم يف مواعيدها... عيادة اللجنة الطبية باحلج:

• عيادة اللجنة الطبية ببعثة البحرين للحج تعاملت مع جميع احلالت	

قطر حري�ضة على وجود فرقها الريا�ضية بجدة واأبوظبي واملنامة اأكرث من اأداء احلج
م�سيدا بجهود ال�سعودية لإجناح املو�سم... وزير الإعالم  ل� “ال�رق الأو�سط”:

املنام���ة - بنا: اأكد وزير �س���وؤون الإعالم رئي�س 
جمل�س اأمناء معه���د البحرين للتنمية ال�سيا�سية علي 
الرميحي يف ت�ريح ل�سحيف���ة “ال�رق الأو�سط” “اأن 
ما تبذله ال�سعودية م���ن جهود عظيمة لإجناح مو�سم 
احل���ج عاما تل���و الآخر، يع���د ق�سة جن���اح ا�ستثنائية 
تفتخر به���ا الأمتان العربي���ة والإ�سالمية، ويقف لها 
العامل اإجاللً واإعجاباً ب�سخامة الإجناز ودقة التخطيط 

والتنفيذ”.

وق���ال الوزير الرميحي ل� “ال�رق الأو�سط”: “اإن 
ال�سعودي���ة تويل عناي���ة خا�سة بالأماك���ن املقد�سة، 
وت�سخ���ر جهودها الر�سمية وطاقاته���ا الب�رية كافة، 
لكل ما من �ساأنه تذليل كل ال�سعاب والعقبات اأمام 
احلجاج واملعتمرين، م�سيدا باخلدمات العظيمة التي 
تقدمها ال�سعودية يف رعاية �سيوف الرحمن، وتاأمني 
اأداء منا�سكه���م يف راحة وطماأنينة وي�ر، ومتمنيا كل 
التوفي���ق وال�سداد حلكومة خادم احلرمني ال�ريفني 

يف �سعيها الدءوب لإجناح مو�سم حج هذا العام”.
وعن منع النظام القطري �سعبه من اأداء فري�سة 
احل���ج، ق���ال: “اإن النظ���ام القط���ري حري����س عل���ى 
م�سارك���ة فرق���ه الريا�سي���ة يف ال�سعودي���ة، اأكر من 
اأداء �سعب���ه هذا الركن العظيم م���ن اأركان الإ�سالم”، 
م�س���را اإلى اأن “النظ���ام القطري الت���زم بامل�ساركة 
يف ع���دد من البط���ولت الريا�سية يف ج���دة واأبوظبي 
واملنامة، وا�ستخدم طائرات غر قطرية لنقل فرقه 

الريا�سي���ة، بينم���ا مينع عل���ى �سعبه الذه���اب لأداء 
فري�سة احلج املقد�س���ة، وي�ستخدم اخلطوط اجلوية 
القطري���ة كع���ذٍر واٍه؛ به���دف ا�ستكم���ال حماولت���ه 

امل�ستنكرة يف ت�سيي�س فري�سة احلج املقد�سة”.
و�س���دد عل���ى “اأن اخلطوة املف�سوح���ة، مل تعد 
تنطل���ي على ال�سع���ب القطري ال�سقي���ق الذي يعتز 
باإ�سالمه وعروبته وارتباطه الوثيق باململكة العربية 

•ال�سعودية ال�سقيقة”. وزير �سوؤون الإعالم	

•  رئي�س جمل�س النواب	

• رئي�س جمل�س ال�سورى	

“الأمنية” تزور خميمات البحرين مبنى وعرفة

املنامة - وزارة الداخلية: �رح مدير عام 
الإدارة العامة لأمن املنافذ ع�سو اللجنة العليا 
للح���ج والعم���رة رئي�س اللجن���ة الأمنية العميد 
ماه���ر بوعل���ي اأن���ه يف اإطار احلر����س على اأمن 
و�سالمة حجاج بيت اهلل اأثناء تواجدهم بالديار 
املقد�س���ة، با����رت اللجن���ة الأمني���ة زياراتها 
التفقدية ملخيم���ات مملكة البحرين مب�سعري 
من���ى وعرفة؛ للتاأك���د من تنفي���ذ ا�سراطات 
امل���دين  للدف���اع  التابع���ة  وال�سالم���ة  الأم���ن 
باململكة العربية ال�سعودية مبا ي�سمن �سالمة 
حج���اج بيت اهلل احل���رام. واأ�ساف اأن���ه من اأجل 

التي�سر على حجاج بي���ت اهلل احلرام وتقدمي 
كل الت�سهي���الت ل�سم���ان راحته���م، نظم���ت 
اللجن���ة بعملية دخ���ول املركب���ات واحلافالت 
البحريني���ة، حي���ث التق���ت اأ�سح���اب حم���الت 
احلج البحرينية وقدمت له���م �رحا عن اأهمية 
االلتزام باأنظم���ة وقوانني املرور و�رشوط نقل 
احلج���اج، مع �رورة احل�س���ول على الت�ساريح 
الالزم���ة لدخول امل�ساعر م���ن قيادة اأمن احلج 
ل�سوؤون امل���رور باململكة العربي���ة ال�سعودية 
ال�سقيق���ة، متمنيا حلجاج بيت اهلل حجا مرورا 

وعودة �ساملة اإلى اأر�س الوطن.
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املييواطيينيين راحييية  لتحقيق  التخطيط  قييييرارات  مبييراعيياة  يييه  وجَّ اليييييوزراء  رئييييي�ييس  �سمو 

بوخما�س: اأم احل�سم تعاين من �سوارع جتارية مزعجة بقرب امل�ساكن
“$” تعر�س روؤية النائب ال�سابق لتطوير خدمات “رابعة العا�سمة” )5(

اأّييييد النائيييب ال�سابيييق ح�سييين بوخما�يييس زيادة 
اال�سرتاطات الالزمييية لرتخي�س ال�سيييوارع التجارية؛ 
ملعانييياة منطقييية اأم احل�سيييم من اكتظييياظ املحالت 
املجاورة للم�ساكن وما خلفته من اختناقات مرورية، 

ف�سال عن م�سكلة �سح مواقف ال�سيارات لالأهايل.
وقيييال بوخما�س بجولييية مع ال�سحيفييية مبنطقة 
اأم احل�سيييم اإن ت�سور املجل�يييس التن�سيقي ملحافظة 
العا�سمييية برئا�سييية املحافيييظ ال�سييييخ ه�سيييام بييين 
عبدالرحمييين اآل خليفييية لتقنييين بع�يييس االأن�سطييية 
بال�سيييوارع التجاريييية، والتيييي اأ�سبحيييت ظاهيييرة غري 
ح�ساريييية وت�سيييوه معيييامل املناطق، اأمييير يجب دعمه 
والوقيييوف معه، خ�سو�سا مع وجيييود عدد من العمالة 
ال�سائبييية املنت�رشة ب�ساعات اليييذروة باملنطقة. وراأى 
بوخما�يييس اأن منطقييية اأم احل�سيييم تعييياين كثيييريا من 
ال�سيييوارع التجارية وما خلقته مييين فو�سى عمرانية. 
ودعا للرتخي�س ل�سوارع جتاريييية بعد درا�سة متاأنية 

ومراجعة احتياجات املنطقة.
واأ�ساف: يجب احلفاظ على خ�سو�سية املناطق 
ال�سكنية بحيث تبقى خال�سة لالأهايل. اأما وجود عدد 
كبري من املحالت التجاريييية بقرب االأحياء، فاإن ذلك 

اأمر مزعج.

بلوك تجاري
وراأى اأن التوجيييه احليييايل باملناطيييق اجلدييييدة 
الرتخي�يييس للمجمعات اخلدميييية التجارية، املعروفة 
با�سيييم “بليييوك” جتييياري”، والتي تت�سمييين جمموعة 
حمالت جتارية مبنطقة حمددة مثل املجمع ال�سغري، 
اأمييير يتنا�سيييب ميييع احتياجيييات املنطقييية، ومثل هذا 
التوجه حمييييد ومفيد للحركة املروريييية واحتياجات 

املنطقة وال يت�سبب باأّي فو�سى عمرانية.
وبييين اأن من ال�سعوبة اليوم اإ�سالح ما اأف�سدته 
ال�سوارع التجاريييية باملناطق، ومن بينها اأم احل�سم، 
والتيييي تبقيييى حمالتهيييا مفتوحييية حتى وقيييت متاأخر 
من اللييييل، وتزعيييج املواطنن واملقيمييين، ويجب 
التو�سل حللول منا�سبة ملثل هذه ال�سكاوى العالقة 

منذ فرتة.

دراسة متأنية
واأ�سيييار النائيييب ال�سابيييق بوخما�يييس لتوجيهات 
رئي�يييس الوزراء �ساحب ال�سميييو امللكي االأمري خليفة 

بن �سلميييان اآل خليفييية فيما يتعلق ب�يييرشورة مراعاة 
القيييرارات التخطيطيييية والبلديييية راحييية املواطنن 
وبحييييث يجري ت�سنيف ال�سيييوارع وحتويلها لتجارية 

من بعد درا�سة متاأنية.
وحتدث بوخما�س عن اجلهود املبذولة من وزير 
االأ�سغيييال و�سيييوؤون البلدييييات والتخطييييط العمراين 
ع�سيييام خلف لدعيييم م�سيييرية العمل البليييدي وروؤيته 
االإيجابيييية من خيييالل تريثيييه املوافقة عليييى قرارات 

حتويل ال�سوارع لتجارية.
وقيييال اإن روؤية وبرنامج عمل الرئي�س التنفيذي 
لهيئة التخطيط والتطوير العمراين ال�سيخ نايف بن 

خالد اآل خليفة مو�سع اإ�سادة وتقدير من جانب جميع 
املوؤ�س�سيييات؛ الأنهيييا نابعة من التوجيهيييات ال�سامية 
باإن�سييياء اللجنييية العلييييا للتخطيط العميييراين برئا�سة 
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل�س اليييوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة.
وبن بوخما�س اأن البحرين اأن�ساأت اللجنة العليا 
مييين اأجيييل ر�سيييم ال�سيا�سيييات النموذجيييية للتخطيط 
العميييراين يف �سوء املخطط الهيكليييي االإ�سرتاتيجي، 
وجاء ا�ستحداث هيئة التخطييييط لتعترب “املاكينة” 
التيييي تقود العميييل التنفيذي بكل مهنيييية واقتدار، 

واجلميع يعول باخلري على عمل هذه اللجنة والهيئة؛ 
من اأجل ت�سويب بع�س املمار�سات اخلاطئة بالفرتة 

املا�سية.
 

عن الدائرة
ميثل الدائرة الرابعييية مبحافظة العا�سمة حاليا 
النائيييب عبدالرحمن بوجميد. واأعلييين النائب ال�سابق 

ح�سن بوخما�س تر�سحه بانتخابات 2018.
ومتثيييل الدائيييرة مناطيييق اأم احل�سيييم واجلفيييري 

والغريفة والفاحت واأبو غزال والعدلية.

• ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن	 • ع�سام خلف	 • ح�سن بوخما�س	 • ال�سيخ نايف بن خالد	

• من ال�سعوبة اليوم اإ�سالح ما اأف�سدته �سوارع جتارية باملناطق	

اأعلن موؤمتر ومعر�س االإبداع التقني يف العمل 
اخليييريي 2018 بالبحرين عن انعقييياد املوؤمتر يف 
ن�سخته الثالثة حتت �سعار “تطويع التقنية خلدمة 
االإن�سانيييية” يف اأكتوبر 2018 بفندق اخلليج حتت 
رعاية وزير العميييل والتنمية االجتماعية البحريني 

جميل حميدان.
القادمييية  ن�سختيييه  يف  املوؤمتييير  و�سيحظيييى 
مب�سييياركات دوليييية عليييى خلفيييية االأ�سيييداء التي 
اكت�سبها موؤمتييير االإبداع التقنيييي يف اأرجاء الوطن 
العربي وجذبيييه الأف�سل املبيييادرات واملمار�سات 
العربيييية يف املجال اخليييريي واالإن�ساين، واحل�سور 
400 �سخ�سيييية مييين  الالفيييت مب�ساركييية حيييوايل 
قيييادة، وخيييرباء، وخمت�سن، دوليييين وعدد كبري 
مييين املهتمييين والفاعلييين يف العميييل اخليييريي 
وامل�سوؤوليييية االجتماعية والذين ميثلون اأكرث من 

200 موؤ�س�سة خريية من 23 دولة.
واأو�سح املتحدث الر�سميييي للموؤمتر م�سعب 
للم�ساركييية يف  كبيييرياً  اإقبييياالً  هنييياك  اأن  ال�سييييخ 
فعالييييات املوؤمتييير �سيييواًء مييين قبيييل الباحثن اأو 
املوؤ�س�سيييات الر�سميييية واخلا�سييية وامل�ساركييين 
من الوطييين العربيييي وخارجه، م�سيفييياً اأن احلدث 
املرتقيييب ي�سمل حماور جدييييدة من اأهمها تطويع 
التقنيييية يف تطيييور االأوقييياف اخلرييييية خلدمتهيييا 
وا�ستثمارهيييا بال�سكل االأمثيييل، والتقنية يف خدمة 
ودعيييم الن�ساطيييات االإن�سانية واخلرييييية مبختلف 

�سورها.
واأ�سيييار ال�سييييخ اإليييى اأن الن�سخييية الثالثة من 
املوؤمتييير ثريييية مبحييياور جدييييدة وور�يييس متنوعة 
والتوجهيييات  التقنيييية،  امل�ستجيييدات  الكت�سييياف 
العامليييية يف اال�ستثمار واال�ستدامة املالية للعمل 
Bloc k  الالإن�سييياين، وتكنولوجيا �سل�سلييية الكتل
chain، وخمتيييربات االبتكار االجتماعي يف العمل 
اخليييريي، ودور التقنية يف حتيييدي االإعاقة اإ�سافة 
اإليييى حمييياور تتعليييق بتقنييييات االإعيييالم الذكيييي 

وامل�ساركة االإلكرتونية.

موؤمتر الإبداع 
اخلريي يف اأكتوبر

را�سد الغائب

لزيادة اال�سرتاطات 
الالزمة لرتخي�س 
ال�سوارع التجارية 

انت�سار اأن�سطة غري 
ح�سارية بال�سوارع 

ت�سوه املعامل

اختناقات مرورية 
مزعجة و�سح 

“باركات” لالأهايل

فو�سى عمرانية 
باأم احل�سم ب�سبب 

ال�سوارع التجارية
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فح�ص �للحوم بو��سطة �أطباء بيطريني

�ملخرج �سيد �لعمل والبد من ��ستثمار مو�هب �ملمثلني

امل�سالخ املعتمدة بوابة للغذاء ال�سليم يف البحرين... الوكيل امل�ساعد للزراعة:

يف ختام الفعاليات التح�سريية ملهرجان خالد بن حمد للم�رسح... العطاوي:

و�س����وؤون  الأ�سغ����ال  وزارة   - املنام����ة 
اأك����د  العم����راين:  والتخطي����ط  البلدي����ات 
الوكي����ل امل�ساعد ل�س����وؤون الزراعة بوكالة 
الزراع����ة والرثوة البحري����ة عبدالعزيز حممد 
عبدالك����رمي اأن �سوؤون الزراع����ة ت�سع على 
قائمة اأولوياتها �سالمة اللحوم امل�ستوردة 
واملذبوح����ة يف امل�سالخ املعتمدة، والتاأكد 
م����ن �سالحيته����ا لال�سته����الك الآدم����ي عن 
طري����ق فح�سه����ا بوا�سطة اأطب����اء بيطريني 
معتمدي����ن، كما حتر�ص عل����ى التزام جميع 
اجله����ات املعنية بقطاع ال����رثوة احليوانية 
بالأنظمة وال�سرتاط����ات الالزمة والقوانني 
املنظم����ة للقط����اع احلي����وي ال����ذي تولي����ة 

احلكومة كل اهتمام.
جاء ذلك لدى زيارته للم�سلخ املركزي 
مبنطق����ة �س����رتة والتاب����ع ل�رسك����ة البحرين 
للموا�س����ي، برفق����ة ع����دد م����ن امل�سوؤولني 
بوكالة الزراعة والرثوة البحرية، للتاأكد من 
جاهزية امل�سلخ وتنفيذ ال�رسكة للتعديالت 
وال�سيانة الالزمة وفق����اً ملالحظات ديوان 
الرقابة املالي����ة والإداري����ة واإدارة الرقابة 

وال�سحة احليوانية.
وبني الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون الزراعة 
اأن دور وكالة الزراعة والرثوة البحرية كجهة 
رقابي����ة على امل�سال����خ املعتمدة من قبلها 
يرتك����ز يف �سم����ان �سالمة اللح����وم املنتجة 
يف ه����ذه امل�سالخ و�سالحيته����ا لال�ستهالك 
الآدم����ي بالتعاون م����ع اجله����ات احلكومية 
املختلفة وامل�سالخ، كما تدعم كل اجلهود 
الرامي����ة اإلى التو�سع يف ال�ستثمار يف قطاع 
ال����رثوة احليوانية مبا فيه����ا امل�سالخ، على 

اعتب����ار اأن امل�سالخ املعتم����دة التي تلتزم 
بال�سرتاط����ات واملعاي����ري اخلا�سة ب�سالمة 
اللحوم هي بوابة مهمة على م�ستوى الغذاء 
ال�سلي����م يف مملك����ة البحري����ن، خ�سو�ساً يف 
ظل الإجراءات املتبعة والتي ت�سمن �سالمة 

اللحوم املتوافرة للمواطنني واملقيمني.
واأ�سار اإل����ى اأن وكال����ة الزراعة والرثوة 
البحري����ة ممثل����ة يف اإدارة الرقاب����ة والرثوة 
املواطن����ني  جمي����ع  تدع����و  احليواني����ة 
واملقيم����ني اإل����ى التعام����ل م����ع امل�سال����خ 
املعتم����دة وجتن����ب التعام����ل م����ع اأماك����ن 
الذب����ح الع�سوائية املجهول����ة والتي ل يتم 
اتب����اع الإج����راءات ال�سحي����ة البيطرية فيها 
اأثن����اء الذبح والتقطيع، وذل����ك حر�ساً على 

�سالمتهم.
ل�س����وؤون  الوكي����ل امل�ساع����د  واأو�س����ح 
الزراع����ة اأن����ه يوج����د م�سلخ����ان مرخ�س����ان، 

اأحدهما يف منطق����ة حظائر الهملة والآخر يف 
منطقة �سرتة.

ون����وه اإل����ى اأن اإدارة الرقاب����ة وال�سحة 
احليوانية ومن خ����الل ال�سالحيات املنوطة 
به����ا تعمل على اتخاذ الإج����راءات املنا�سبة 
اإزاء اأماك����ن الذبح الع�سوائي، بالتن�سيق مع 

اجلهات احلكومية ذات العالقة.
من جانبه، اأثن����ى مدير العمليات ب�رسكة 
البحري����ن للموا�س����ي مكي ح�س����ن على دور 
وكال����ة الزراعة وال����رثوة البحرية وجهودها 
يف �سبي����ل ا�ستئن����اف العم����ل يف امل�سل����خ 
املركزي التابع لل�رسكة، ف�سالً عن جهودها 
يف احلر�����ص عل����ى �سالم����ة اللح����وم و�سحة 
املواطن����ني، منوه����اً اإل����ى اأن التعاون بني 
ال�رسك����ة ووكال����ة الزراعة وال����رثوة البحرية 
�سينعك�ص اإيجابياً على هذا القطاع احليوي.

توا�س���ل اللجن���ة املنظمة العلي���ا ملهرجان 
جائ���زة خالد ب���ن حمد للم����رسح ال�سباب���ي الرابع 
لالأندي���ة الوطني���ة واملراك���ز ال�سبابي���ة ولذوي 
العزمي���ة، حت�سرياته���ا الإعدادي���ة قبل انطالق 
الفعالي���ات حت���ت رعاية النائ���ب الأول لرئي�ص 
املجل����ص الأعل���ى لل�سب���اب والريا�س���ة رئي�ص 
الحت���اد البحرين���ي لألع���اب الق���وى الرئي����ص 
الفخري لالحتاد البحريني لريا�سة ذوي العزمية 
�سم���و ال�سيخ خالد ب���ن حمد اآل خليف���ة، والذي 
يق���ام بتنظيم من قب���ل وزارة �س���وؤون ال�سباب 
والريا�س���ة بال�رساكة مع املكتب الإعالمي ل�سمو 
ال�سي���خ خالد بن حم���د اآل خليف���ة، وذلك خالل 
الف���رتة م���ن 1 لغاية 15 اأكتوب���ر املقبل، حيث 
ياأت���ي ه���ذا املهرجان �سم���ن مب���ادرات �سموه 
الداعمة لل�سباب يف املجالني الثقايف والإن�ساين.
واختتم���ت ي���وم اخلمي�ص فعالي���ات ور�سة 
“مفاتي���ح امل����رسح” يف قاع���ة الدان���ات مبركز 
املح���رق ال�سباب���ي النموذج���ي، اإذ اأقيمت على 
م���دار 3 اأيام مب�سارك���ة كبرية بلغ���ت اأكرث من 
50 م�س���اركا، وبتقدمي مدير املهرجان املخرج 

ن�سال العطاوي.
وا�شتعر����ض العطاوي خ���ال الور�شة نقاط 
متع���ددة متعلق���ة باجلان���ب امل�رسح���ي، منه���ا 

مفاتيح الإنتاج التي يحتاج اإليها امل�ساركون.
وتط���رق العط���اوي اإل���ى الط���رق الكفيل���ة 
بتوف���ري مفاتيح امل�ستعمل���ة لالأعمال امل�رسحية 
�س���واء من ناحية اخل�س���ب اأو الإ�سفنج والفلني، 
بالإ�ساف���ة اإل���ى الأ�سب���اغ، ع���ر بي���ان كيفي���ة 
لال�ستعم���ال يف  واختياره���ا  عليه���ا  احل�س���ول 

الديكور اخلا�ص بالعمل الفني.
كما تناول العط���اوي يف هذا اجلانب حماور 
متعلقة باملالب�ص امل�ستخدمة للممثلني، عالوة 
عل���ى امل���واد املعدني���ة والتاريخي���ة املمك���ن 
ا�ستخدماه���ا يف الأعم���ال امل�رسحي���ة، وكيفي���ة 
احل�سول عليها وا�ستثمارها بال�سكل املطلوب 
مب���ا يعك����ص عم���ال ممي���زا م���ن كاف���ة النواحي 

وينا�سب ن�ص العر�ص املقدم.

السينوغرافيا
وحتدث العط���اوي للم�سارك���ني عن اأهمية 
ودور ال�سنوغرافي���ا يف بي���ان �س���ورة امل�سه���د 
للعر�ص باأكمله، باعتب���ار ال�سينوغرافيا ي�سمل 
الإ�س���اءة،  وهي:الديك���ور،  متع���ددة  جوان���ب 
املالب�ص، الإك�س�س���وارات، عالوة على املوؤثرات 
ال�سوتي���ة والب�رسي���ة ودوره���ا يف اإب���راز العمل 

وعك�ص �سورة وا�سحة عنه.

أخطاء المخرجين
و�سدد العط���اوي يف ور�سته عل���ى اأهمية جتنب 
الأخط���اء الت���ي يق���ع فيه���ا املخرج���ون امل�رسحيون، 
خ�شو�ش���ا مع وج���ود العديد من النق���اط التي يجب 
النتب���اه اإليه���ا والدق���ة يف عمله���ا، كدرا�س���ة الن�ص 
ب�س���كل �سلي���م، ودرا�س���ة الإمكان���ات الت���ي ميلكها 
مقدمو العمل، بالإ�سافة اإلى درا�سة املوقع، واأخطاء 
ر�سم احلركة. واأكد اأهمية اأن يكون املخرج متميزا يف 
التعامل مع املمثل���ني وظروفهم املختلفة، وكيفية 
ا�ستثم���ار مواهبهم واإمكاناتهم واإ�سقاطه على الدور 

املناط بهم، موؤكدا اأن املخرج �شيد العمل.
واأ�س���ار العط���اوي يف ور�سته اإل���ى الأخطاء التي 
يقع فيه���ا املمثلني، م�ستعر�سا حماور مهمة يف هذا 
ال�سدد من بينها الإح�سا�ص املتوا�سل و دور ال�سوت 
يف التاأثري والو�سول اإل���ى اجلمهور عر الأداء العايل 
لل�سوت وجم���ود احلركة واحلفظ دون الأداء، م�سددا 
عل���ى اأهمية جتنب االإح�شا�ض املفرط واالنف�شال عن 
الع���امل اخلارجي؛ الأم���ر الذي يهيئ فر�س���ة منا�سبة 

للممثل لتقدمي اأداء متميز على خ�سبة امل�رسح.
وتطرق العطاوي يف ور�ست���ه اإلى الآداب العامة 
ودوره���ا يف عك�ص �س���ورة اإيجابية ع���ن العمل الفني 
املق���دم، اإذ لبد من اللتزام بها ل�سمان �سري وجناح 

العمل بال�سورة املطلوبة.
وت�سه���د ن�سخة ه���ذا الع���ام تط���ورا ملحوظا يف 
التح�س���ريات العامة والفعالي���ات امل�ساحبة، وذلك 
ع���ر اإطالق حزمة من الور����ص التح�سريية والندوات 
الت���ي م���ن �ساأنه���ا تعزي���ز مه���ارات امل�ساركني مبا 
ينعك����ص اإيجاب���ا عل���ى القيم���ة الفني���ة للعرو����ص 

امل�ساركة.
ي�س���ار اإل���ى اأن مهرج���ان خالد بن حم���د للم�رسح 
ال�سباب���ي ياأتي كواحدة من املب���ادرات التي يرعاها 
�سم���و ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليف���ة دعما لل�سباب 
البحريني يف املجال الثقايف، كما وجه �سموه يف الن�سخ 
ال�سابق���ة اإل���ى م�ساركة ذوي العزمي���ة يف املهرجان؛ 
لي�سف���ي �سموه لفت���ة اإن�سانية عل���ى الفعالية التي 
ت�سهد م�ساركة عدد كبري م���ن ال�سباب البحريني من 

اجلن�سني.

• الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون الزراعة يتفقد امل�سلخ املركزي مبنطقة �سرتة	

• العطاوي لدى تقدميه ختام ور�سة مفتاح م�رسح	

• امل�ساركون يف الور�سة ي�ستمعون ل�رسح العطاوي	

تعريف �أ�سحاب �ملحالت باأهمية ��ستخد�م كامري�ت �ملر�قبة

املحرق - حمافظ���ة املحرق: تفعيال 
ملب���داأ ال�رساكة املجتمعي���ة الذي تنتهجه 
وزارة الداخلي���ة، قام���ت مديري���ة �رسطة 
حمافظ���ة املح���رق بالتع���اون م���ع اإدارة 
الت�سالت بال���وزارة، بتنظي���م عدد من 
املحا����رسات التوعوية، والتي تهدف اإلى 
تعري���ف اأ�سح���اب املن�س���اآت واملح���الت 
التجارية، بقرار وزير الداخلية رقم )51( 
ل�سن���ة 2016 ب�س���اأن تنظي���م وا�ستخدام 
الأمنية.ت�سمن���ت  املراقب���ة  كام���ريات 

املحا����رسات �رسحاً مل�سام���ني القرار ب�ساأن 
تركي���ب الكامريات الأمني���ة على املحالت 
واملن�س���اآت التجاري���ة والتعري���ف بكيفية 
تنفيذ ال�رشوط املن�شو�ض عليها، وتهدف 
هذه اجله���ود اإلى تعزي���ز دور املجتمع يف 
من���ع اجلرمي���ة وتقلي���ل فر����ص ارتكابها 
وال�سالم���ة  الأم���ن  ا�سرتاط���ات  وتاأم���ني 
العامة وتر�سي���خ ثقافة اللت���زام الذاتي، 
كما ت�سم���ن اللقاء عر�ص فيل���م تعريفي 

بخدمات ال�رسطة.

�ملحرق تدعو الحتفالية �حلية بية ب�ساحل �لب�سيتني �ليوم
املح���رق - حمافظة املح���رق : دعت 
حمافظ���ة املحرق الأهايل م���ن كافة مدن 
وقرى املحافظة وكذلك اأهايل حمافظات 
اململك���ة الأرب���ع واملقيم���ني للم�ساركة 
باحتفالي���ة يوم الرتاث )احلية بية( التي 
تقيمه���ا املحافظ���ة م�س���اء الي���وم عل���ى 
�ساح���ل الب�سيتني مقابل جزي���رة ال�ساية 
خل���ف م�ست�سف���ى امللك حم���د اجلامعي 
يف مت���ام الرابعة ع����رسا، وذل���ك انطالقا 
م���ن حر�ص املحافظة عل���ى اإحياء الرتاث 

ال�سعب���ي ال���ذي تزخر وتعتز ب���ه املحرق 
خ�سو�سا، والبحرين عموما، واإي�ساله اإلى 
الأجي���ال القادمة؛ لك���ي يفخروا مبا�سي 

البحرين.
اأنه���ا  اإل���ى  املحافظ���ة  واأ�س���ارت 
�ستق���وم بتوزيع احلية بية على العائالت 
مبوق���ع  احلا�رسي���ن  كاف���ة  والأطف���ال 
الحتف���ال، وال���ذي �سيقام عل���ى هام�سه 
معر�ص لالأ�رس املنتج���ة والعاب ترفيهية 

لالأطفال وغريه من الفعاليات الرتاثية.

كي ال ينام صغار التجار على الرصيف
كلن���ا نعل���م ان القت�ساد البحريني ل مي�س���ي على ار�ص حمفوفة بال���ورد وان اّيام 
ال�س���وك م���ع ع�سل القدر تاأت���ي مع اي اكفه���رار اقت�سادي. ونعل���م ان القت�ساد يعاين 
م���ن طعن���ات موؤ�س�سة النق���د ال���دويل، وان عفريت الدين الع���ام يالحق خزان���ة الدولة، 
وامل�سوؤولي���ات ك���رت، وك���ي تخرج الدول���ة من كل ه���ذه الثقوب لبد من ح���زم امتعة 
الرفاهي���ة واإلقاءه���ا يف البح���ر حت���ى ياأتي ي���وم ويعود القت�س���اد كم���ا كان مب�رسا على 
�سف���ن الو�سول الأمن مع الزغردات ور�سا اجلميع. ونوؤم���ن انه لبد من تر�سيد الإنفاق، 
وا�سطياد فر�ص ا�ستثمارية بقنا�ص الذكاء وانتهاز اي فر�سة تطري يف �سماء امل�ساريع 

العربية او العاملية. 
هذه حقائ���ق مهمة ا�ستوعبها اجلميع، ولكن كي تت���م العافية القت�سادية للدولة، 
واملواط���ن لبد ان يتع���اون اجلميع بطريقة علمية م���ن دون اأن يتكبد احد خ�سائر اكر. 
فال���وزارات، وحتدي���دا الوزير لي وزارة لبد ان ميتلك عقلي���ة جديدة قائمة على قناعة 
ان تن���وع موارد اي وزارة ال يكون اال ب�ش���وط الغاء ورفع الر�شوم على املواطن، فعملية 
حلب جيوب املواطن هي الخرى �ستقود الى تداعي الطبقة الو�سطى، وندخل يف م�سكلة 
اقت�سادي���ة واجتماعي���ة اخرى وامنا الوزي���ر الذكي اقت�ساديا هو م���ن ي�سعى الى اإيجاد 
عق���ول ا�ستثمارية بوزارته ت�سع خطة ذكية لتنويع م�سادر الوزارة مب�ساريع ا�ستثمارية 
تغني���ه عن جلد املواطن بالقرارات املفاجئ���ة وال�سادمة من رفع ر�سوم تقود الى اإلقاء 
مواطن���ني ومنه���م جتار الى هاوية الفال�ص او املحاكم كما ح���دث يف رفع �رسيبة �سخمة 
عل���ى جتار ال�سجائر اللكرتونية التي ارتفعت مئة يف املئة فجاأة دون اي �سابق اإنذار او 

رفع ر�سوم ال�سجالت ب�سكل جنوين حتى علق املئات بني ال�سماء والأر�ص. 
وهنا احتدث عن حالة وقرار بغ�ص النظر عن نوعية الب�ساعة. 

اق���ول لي�ست �سط���ارة او عبقرية اإجن���از ان يفاجاأ املواطن برفع �سع���ر جنوين فجاأة 
دون النظ���ر الى ح�ساباته او و�سعه ودون حتى نقا�ص مع اي نقابة متثله. هذا يقود الى 
اإلق���اء ع���دد كبري من النا�ص للت�سكع عل���ى ر�سيف اجلوع او النهيار التج���اري او اإلقائه 
بب�ساعت���ه بني اأ�سنان مت�ساح البنوك، وحيتان ����رسكات القرا�ص ذات الفوائد اجلنونية 

التي ت�ستغل حاجة املواطن، وت�سع قيود القرو�ص حما�رسة رقبته ويديه. 
لي�ص حال مفاجاأة وزارة التجارة ل للمواطنني ول التجار كما لي�ص حال لبقية الوزارات 

وت�سعرية الكهرباء واملاء وغريهم من جنونية الرتفاع. 
عن�رس املفاجاأة من اي وزارة يقود الى موت بطيء للراتب الذي بالأ�سا�ص هو يعاين 

من اأنيميا حادة وا�سفرار يف الكا�ص الى ان يقود الى اأزمات �سيكولوجية للمواطن. 
عل���ى اي وزير قبل الدخ���ول يف بور�سة الأ�سعار ومزاد رف���ع ال�رسائب على املجتمع 
ب���ني الوزارات فكاأمن���ا نحن يف عامل م�ساربة ح���ادة هو درا�سة اي ق���رار ومناق�سة البعد 

القت�سادي والجتماعي والنف�سي على اجلميع. 
جميعن���ا م�سووؤلون كدول���ة وكمواطنني يف اخل���روج من الأزم���ة القت�سادية، ولكن 
الأق���رب للح���ل البي�ستمولوج���ي والعلمي ه���و نقا�ص الق���رار، وعدم الت���كاء على قرار 
ال�سدم���ة ونزوله بثقاف���ة املطرقة او عن�رس ال�ستعجال فنق���ع يف م�سكلة اخرى. قد جتد 
تاج���را دفع مبلغا كبريا مل�رسوع واعد وقد اقرت�سه من بنك وهو ي�سعى وفق خطة خا�سة 
بناء على �رسيبة معين���ة وفجاأة وبقرار مفاجئ من الوزارة برفع ال�رسيبة يخ�رس كل جتارته 

وماله ويبقى متدليا يف بئر الفال�ص ومل ي�رسب ماء املغامرة وخ�رس ماله وبقي يف البئر.
عن�رس القرار املفاجئ واتخاذ اأ�سلوب ال�سدمة لي�ص حال، بل كارثي بامتياز ويفتقد 
البع���د الإن�ساين يف النظر ملا �سيرتتب عليه م���ن �سياع وخ�سائر �ستكون للنا�ص والتجار 

والبنوك والب�ساعة اذا تلفت الى اأمرا�ص نف�سية وانهيار عوائل. 
وهن���ا ياأتي دور غرفة التجارة يف م�سوؤولية الرتاف���ع عن املواطنني والتجار ويطمح 
املجتم���ع الى نزول الع�ساء م���ن البلكونة الى امليدان كي ي�سعر النا�ص انهم اقرب الى 
امليادي���ن ل الى املكاتب. فرحمة بكل هوؤلء لب���د من وجود قرارات م�سوؤولة ومدرو�سة 

تنظر الى كل هذه الأبعاد كي ي�سلم اقت�سادنا وي�سلم املواطن.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com
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جتديد حب�س 14 متهما باالن�ضمام اإلى “حزب اهلل البحريني”

اآ�ضيوي يجلب 1900 قر�س خمدر بالربيد

تدربوا مبع�سكرات تابعة للحر�س الثوري الإيراين

10 �سبتمرب لالطالع على الواقعة

ح�سل���ت “الب���الد” عل���ى معلوم���ة مفاده���ا اأن 
القا�سي املخت����س باإ�سدار اأوامر احلب�س الحتياطي 
ق���د اأ�س���در يف الأ�سب���وع اجل���اري ق���رارات بتجدي���د 
احلب�س الحتياط���ي لنحو 14 متهم���ا بالن�سمام اإلى 
جماع���ة اإرهابية حتمل ا�سم “حزب اهلل البحريني”، اإذ 
اأم���ر بحب����س كل منهم ملدة 30 يوما تب���داأ من نهاية 
احلب����س ال�سابق لكل منهم مع مراع���اة التجديد لهم 
يف امليع���اد القان���وين. ي�سار اإل���ى اأن وزارة الداخلية 
ذك���رت يف ت�رصي���ح لها ب�سه���ر مار����س املا�سي عن 
�سبطها 116 �سخ�سا يوؤدون اأعمال اإرهابية متنوعة، 
48 منهم تدربوا يف اإيران مبع�سكرات تابعة للحر�س 
الث���وري الإيراين، وم���ن املرجح اأن الع���دد يف ازدياد 

وقد ي�سل لقرابة 200 متهم.
وكان���ت اأعلنت وزارة الداخلي���ة يف ت�رصيحها اأنه 
�سمن جه���ود مكافح���ة الإرهاب وحفظ اأم���ن الوطن 
والت�سدي للتدخالت الإيراني���ة يف ال�سوؤون الداخلية 
ململك���ة البحرين، متكنت الأجه���زة الأمنية، ويف اإطار 
تن�سي���ق اأمني، من اإحباط عدد م���ن الأعمال الإرهابية 
والقب�س عل���ى 116 من العنا����رص الإرهابية، تنوعت 
اأدواره���م يف التخطي���ط والإع���داد وتنفي���ذ الأعم���ال 
الإرهابي���ة، ما ب���ن ناقل للعب���وات املتفجرة ومنفذ 
ميداين، ف�سال عن تويل عدد منهم م�سوؤولية ت�سنيع 

ونقل وتخزين املواد املتفجرة.
ودلت التحري���ات اإلى اأن ه���ذه العنا�رص، تنتمي 
اإل���ى تنظيم اإرهاب���ي، عمل احلر�س الث���وري الإيراين 
على ت�سكيله من خالل توحيد عدة تنظيمات اإرهابية 
وجمعه���ا يف اإط���ار واح���د، وذل���ك اإثر جن���اح الأجهزة 
الأمنية البحرينية يف توجيه �رصبات لهذه التنظيمات 
الإرهابي���ة، كان م���ن نتيجته���ا اإ�سعافه���ا واإرب���اك 
حركته���ا يف البحرين، حيث يق���ف وراء دعم ومتويل 
وتدري���ب عنا�رص ه���ذا التنظي���م الإرهاب���ي، احلر�س 
الث���وري يف اإيران واأذرع���ه الإرهابية اخلارجية، ومنها 
كتائ���ب ع�سائ���ب اأهل احل���ق الإرهابي���ة يف العراق، 
وحزب اهلل الإرهابي يف لبنان، وذلك من خالل تكثيف 
عمليات جتنيد العنا�رص الإرهابية بالداخل والرتتيب 
الإرهابي���ة  املع�سك���رات  يف  لتدريبه���ا  والتن�سي���ق 
وتزويده���م بالأم���وال والأ�سلح���ة الناري���ة والعبوات 

النا�سفة.
واأ�ساف���ت اأن التنظيم كان يخط���ط ل�ستهداف 
قي���ادات ومن�سوب���ي الأجه���زة الأمني���ة والدوري���ات 
وحاف���الت نق���ل رج���ال الأم���ن، اإ�سافة اإل���ى من�ساآت 
نفطية وحيوية؛ بغر�س الإخالل بالأمن والنظام العام 
و����رصب القت�ساد الوطن���ي وتعري�س اأم���ن و�سالمة 

البالد للخطر.
وجم���ع  والتح���ري  البح���ث  عملي���ات  واأ�سف���رت 
املعلوم���ات اأن املجموع���ات الإرهابي���ة الت���ي تعمل 
يف اإط���ار خاليا عنقودي���ة منف�سلة، �سم���ن التنظيم 
الإرهاب���ي املذك���ور، ت���دار باإ����رصاف مبا����رص من حيث 
التموي���ل والتخطي���ط والتنفي���ذ من جان���ب قيادات 
اإرهابية هارب���ة وموجودة يف اإي���ران والعراق ولبنان، 
وم���ن اأبرز هذه القيادات الإرهابي���ة )عقيل ال�ساري، 
مرت�س���ى ال�سن���دي، قا�س���م املوؤمن(، حي���ث تتولى 
تكثيف عملي���ات جتنيد العنا����رص الإرهابية بالداخل 

املع�سك���رات  لتدريبه���ا يف  والتن�سي���ق  والرتتي���ب 
الإرهابية على ت�سنيع وا�ستخدام العبوات املتفجرة 
الكال�سينكوف،  )امل�سد�س،  الأوتوماتيكية  والبنادق 
الر�سا����س PKC( ومداف���ع اله���اون وRPG واإعداد 
امل�ستودع���ات واملخاب���ئ ال�رصي���ة، وتزوي���د العنا�رص 
الإرهابي���ة بالأم���وال والأ�سلح���ة الناري���ة والعب���وات 

النا�سفة لتنفيذ الأعمال الإرهابية.
ويف هذا الإط���ار، اأ�سارت التحري���ات اإلى اأن 48 
م���ن بن املقبو����س عليه���م، والبال���غ عددهم 116 
م���ن العنا�رص الإرهابية، تلقوا تدريبات يف مع�سكرات 
تابع���ة للحر�س الثوري يف اإي���ران واأذرعه اخلارجية يف 

العراق ولبنان.
اأما املجموعات الإرهابية التابعة للتنظيم بداخل 
الب���الد، فتق���وم مبا يل���ي: )1( اإن�س���اء امل�ستودعات 

وتخزين الأ�سلحة واملتفجرات.
)2( ر�سد ومعاينة املواقع املراد ا�ستهدافها.

)3( نقل وتوزيع الأموال والعبوات النا�سفة.
)4( �سناعة العبوات املتفجرة.

)5( تنفيذ الأعمال الإرهابية.
يف �سياق مت�سل، اأ�سفرت اأعمال البحث والتحري 
عن �سبط عدد من املواقع، التي ت�ستخدم يف ت�سنيع 
وتخزين العب���وات املتفج���رة ل�ستخدامها يف تنفيذ 
الأعم���ال الإرهابية، وق���ام م�رصح اجلرمي���ة بت�سنيف 
املواد الت���ي مت �سبطها، ومن اأهمه���ا: )1( نحو 42 
كيلوجراما من مادتي C4 وTNT �سديدة النفجار.

اأكرث من 757 كيلوغراما من مادة نرتات   )2(
اليوريا.

وم�سد�س���ات  كال�سينك���وف  اأ�سلح���ة   )3(
وطلقات نارية و�سواعق.

عدد من القنابل املغناطي�سية واليدوية.  )4(
ع���دد م���ن العب���وات امل�س���ادة لالأف���راد   )5(

واملركبات امل�سفحة وخارقة للدروع.
عدد من املركبات الت���ي مت ا�ستخدامها   )6(

يف عمليات نقل املواد املتفجرة.
اأرب���ع قذائ���ف مت�سظي���ة، يت���م اإطالقها   )7(
بوا�سطة قاذف ال� RPG وت�ستخدم لتدمري العربات 
خفيف���ة الت�سف���ح وتلح���ق اإ�سابات مميت���ة بالأفراد 
وات�س���ح بعد فح�سها م���ن جانب املخت���رب اجلنائي، 
 PG7 تطاب���ق ثالث منه���ا يف املوا�سفات م���ع عبوة

والتي يتم اإنتاجها يف امل�سانع احلربية الإيرانية.
وق���د با����رصت الإدارة العام���ة للمباح���ث والأدلة 
اجلنائي���ة، اتخاذ الإج���راءات القانوني���ة املقررة ومت 

اإحالة املقبو�س عليهم اإلى النيابة العامة.

ق���ررت املحكمة الكربى اجلنائي���ة الأولى تاأجيل 
حماكم���ة �س���اب م���ن جن�سي���ة اآ�سيوي���ة )32 عام���ا( 
متهم بجلب اأك���رث من 1900 قر����س للموؤثر العقلي 
امليتامفيتامن عرب ط���رود بريدية من بالده، ف�سال 
عن ثب����ت اأنه متعاط لذات امل�ؤث���ر، والذي ادعى اأن 
الطرد ل يحوي �سوى مالب�س اأر�سلها له �سقيقه، حتى 
جل�س���ة 10 �سبتمرب املقبل؛ وذل���ك لالطالع والرد مع 
جانب وكيل املتهم املنتدب عن طريق وزارة العدل، 
كما اأم���رت با�ستم���رار حب����س املتهم حل���ن اجلل�سة 
القادم���ة. وتتح�سل وقائع الق�سي���ة يف اأن بالغا كان 
ق���د ورد لإدارة مكافحة املخدرات من اإدارة اجلمارك، 
مفاده اأنه عن���د مرور �سحنة بريدية قادمة من ال�سحن 
اجلوي عرب جهاز الك�س���ف بالأ�سعة، واأثناء عملية فرز 
الر�سائ���ل والطرود القادمة من دول���ة اآ�سيوية ا�ستبه 
�ساب���ط اجلمارك باإحدى احلقائب بعد متريرها بجهاز 
الأ�سع���ة ال�سيني���ة، والتي اعتق���د اأنها حتت���وي على 
مواد ممنوع���ة، فتم و�سع عالمة متفق عليها يف اإدارة 

اجلمارك ليتم حجز احلقيبة لدى خمزن اجلمارك.
وعل���ى اإثر ذل���ك مت اإر�س���ال اإ�سعار بري���دي اإلى 
�ساح���ب ال�سحنة عن طريق مكت���ب الربيد؛ حل�سوره 
م���ن اأج���ل القيام مبعاين���ة احلقيبة اأمام���ه، ويف اليوم 
نف�س���ه ح����رص املتهم ل�ست���الم احلقيب���ة، اإذ ا�ستقبله 
�سابط جمارك اأول و�رصع ب�سوؤاله عما حتتويه احلقيبة 
ال���واردة با�سم���ه، فاأفاد له املته���م اأنها حتتوي على 
مالب����س واأغرا����س �سخ�سي���ة كان ق���د اأر�سله���ا اإليه 

�سديقه املقيم يف بالده.
لك���ن وبع���د فت���ح احلقيب���ة امل�سبوط���ة تب���ن 
احتواوؤه���ا عل���ى اأقرا����س امليتامفيتام���ن املوؤث���رة 
عقلي���ا، والت���ي كانت خمب���اأة داخل جتوي���ف مقاب�س 
احلقيبة، وبعد فرزها تبن اأن عددها 1908 اأقرا�س، 
واأن جمموع وزنها ي�سل اإلى اأكرث من 205 جرامرامات، 
فتم اإب���الغ اإدارة مكافحة املخ���درات بالواقعة والتي 

ح�رص اأفرادها، ومت القب�س على املتهم.
واأثناء التحقي���ق مع املتهم اأنكر م���ا ن�سب اإليه، 

وق���رر اأن اأح���د اأ�سدقائه املقيم���ن يف بالده كان قد 
ات�سل به عرب اأحد برامج التوا�سل الجتماعي، والذي 
طل���ب منه ا�ست���الم حقيبة وت�سليمه���ا واإي�سالها اإلى 
�سخ����س اآخر يقي���م يف منطق���ة املنامة، واأ�س���اف اأنه 
عن���د ا�ستالم���ه للحقيبة من مكتب بري���د املحرق بعد 
ات�ساله���م به واإبالغ���ه ب���ورود �سحنة با�سم���ه، تفاجاأ 
بوجود اأكيا�س �سغرية حتتوي على كمية من الأقرا�س 
حمراء اللون. ويدعى املتهم اأنه عندما مت �سوؤاله حول 
تل���ك الأقرا�س احلمراء اأبلغ املوظف���ن اأنه ل علم له 
به���ا، بالرغم من اأنه عن���د حتليل عينة من اإدراره ثبت 

احتواوؤها على املوؤثر العقلي امليتامفيتامن.
فاأحالت���ه النيابة العام���ة للمحاكمة عل���ى اعتبار 
ان���ه بتاريخ 19 ماي���و 2018، اأول: جلب واآخر جمهول 
بق�سد الإجتار املوؤثر العقلي امليتامفيتامن يف غري 
الأحوال املرخ�س بها قانونا، ثانيا: حاز واأحرز بق�سد 
التعاطي املوؤثرات العقلي���ة امليتامفيتامن يف غري 

الأحوال املرخ�س بها قانونا.

• بع�س امل�سبوطات	

قراءة التشكيل الجديد إلدارة التأمينات
�سدر املر�سوم امللكي بت�سكي���ل الإدارة اجلديدة للهيئة العامة للتاأمن الجتماعي بعد 

طول انتظار، وت�سمن اأ�سماء ثقيلة بالفريق احلكومي والأهلي. 
ومثلم���ا وّجه �ساحب اجلالل���ة امللك املفدى، بجل�س���ة جمل�س ال���وزراء، بتاريخ 25 يونيو 

2018، فاإن الإدارة اجلديدة مطّعمة بكفاءات ووجوه جديدة اإدارية. 
واأخل�س قراءتي للت�سكيل:

- ه���ذه امل���رة الأولى بتاري���خ اإدارة الهيئ���ة التي يحت�س���د فيها اأكرث من وزي���ر بطاولة 
التاأمين���ات، ورف���ع م�ست���وى متثيل الفري���ق احلكومي ر�سال���ة حتمل دللت كب���رية جلهة ما 

�سيعر�س من م�رصوعات مهمة.
- ع���ودة ممثل���ي العمال ل���الإدارة خط���وة �سائب���ة، وتتطلب البن���اء عليه���ا، وبالرغم من 
الت�ساوؤلت امل�رصوعة عن املمثل الثالث للعمال، اإذ جرى التفاق على اختيار �سخ�سية توافقية 
بن الحتادين، وعر�ست وزارة العمل ا�سمن مر�سحن على الحتاد احلر، ومل تعر�سهما على 
الحت���اد العام. وحاز الع�سو احلايل ثقة احتاد دون اآخر. واملعَوّل عليه اأن يكون ممثال ل�سوت 

العامل بالدرجة الأولى.
- اإزاحة 8 �سخ�سيات من مقاعد الهيئة، وبع�سها اأثري لغط حولها.

- قّدمت املنظمات الأهلية، واأعني بيت التجار واحتاد العمال، �سورة اإيجابية برت�سيحهما 
ن�ساء، بينما خال الفريق احلكومي من ا�سم اأّي �سخ�سية ن�سائية.

- م���ن املهم و�سع معاي���ري ت�سبط تعين ممثلي العمال بالقط���اع احلكومي، اإذ من غري 
املنا�سب اأن ميثل �رصيحة املوظفن م�سوؤول تنفيذي بدرجة وكيل وزارة. 

املرحل���ة املقبلة �ساقة بروزنامة اإدارة الهيئة. والتح���دي املاثل اإنقاذ �سناديق التقاعد 
من الغرق.

ويتعن اأن يكون البند الأول امل�ستمر بجدول الأعمال ت�سويب بو�سلة ال�ستثمار، وبوابة 
ذلك تغيري جمل�س ال�رصكتن الرئي�سيتن التابعتن للهيئة، وهما “اأ�سول” و”اأمالك”.

 تيار
“ما ت�سميه الدودة نهاية العامل ي�سميه غريها الفرا�سة”.

الوت�ضي

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

تتوا�ضل مكارم جاللة امللك يف العفو عن النزالء
الثقافة األمنية

وتتوا�س���ل املكرمات واملب���ادرات الإن�سانية لعاهل البالد �ساح���ب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة، �ساحب القلب الكبري الذي عّودنا دائما الوقوف بجانب اأبناء �سعبه ودعمهم 
يف خمتلف املنا�سبات والوقائع واإن اأخطاأ اأحدهم، فجاللة امللك يتمتع بروح الأبوية والإح�سا�س 
مب�ساع���ر الأمه���ات والآباء يف فق���دان فلذات كبدهم، فكان���ت الفرحة الغامرة عل���ى قلوب اآباء 

واأمهات الذين �سدر بحقهم عفوا خا�سا والإفراج عنهم.
ومل يقت����رص اهتمام جاللة املل���ك بالعفو اأو تخفيف العقوبة عل���ى املحكومن والنزلء بل 
اهت���م جاللته كذلك على ح�سول النزيل عل���ى كامل احلقوق واخلدمات، وهو ما ترجمته اإدارات 
ومراك���ز الإ�سالح والتاأهيل يف البحرين الى واقع ملمو�س، فاأ�سبح النزيل يتمتع بكافة احلقوق 
واخلدم���ات الت���ي يحتاجها منذ دخول���ه الى خروجه من اأب���واب الإ�سالح والتاأهي���ل، كاحل�سول 
عل���ى الرعاية ال�سحية وتوفري عيادات طبية واأطب���اء خمت�سن على مدار ال�ساعة ملتابعة كافة 
احلالت ال�سحية للنزلء وتوفري العالج الالزم لهم. وبالتعاون مع م�ست�سفى قوة دفاع البحرين 

ووزارة ال�سحة واإدارة ال�سئون ال�سحية والجتماعية بوزارة الداخلية.
وتوفر مراكز الإ�سالح والتاأهيل يف مملكة البحرين العديد من الربامج التدريبية والتاأهيلية 
والديني���ة التي ت�سهم يف تهذيب وتعديل �سلوك الن���زلء والنزيالت، حيث ت�سهد هذه الربامج 
اإقب���ال ملحوظا من قبل النزلء و�سجل���ت جناحا باهرا يف هذا ال�ساأن كربامج مواجهة ال�سلوكيات 
اخلط���رة والعنف والإدمان، ويقدم هذه الربامج �سب���اط و�رشطة وخمت�سني ول نغفل عن ور�ش 
التدري���ب التي اأ�سبحت تلعب دورا مهما يف تزويد الن���زلء والنزيالت بالقدرات الالزمة لتعلم 
املهارات واملهن كدورات احلا�سوب، وور�س النجارة واللحام والر�سم والديكور، واأ�سبحنا نرى 

منتجات النزلء وهي تعر�س يف خمتلف املعار�س التي تقام على ار�س البحرين.
ويح�سل النزيل والنزيل���ة على حقهم يف موا�سلة تعليمهم املدر�سي واجلامعي وذلك من 
خ���الل توفري الكت���ب والف�سول الدرا�سية وقاع���ات المتحانات بالتع���اون والتن�سيق مع وزارة 

الرتبية والتعليم حيث ا�ستطاع العديد التخرج من الثانوية العامة واجلامعة.
كل ه���ذه الجنازات مل تك���ن لتتحقق لول الرعاي���ة الأبوية والتوجيه���ات ال�سديدة لعاهل 
البالد �ساح���ب اجلاللة، وتنفيذها بنجاح من قبل وزير الداخلية، فان�سلح حال النزلء وتطورت 

قدراتهم وعادوا الى جمتمعهم اأ�سخا�س فاعلن لي�ساهموا يف بناء ورفعة وطنهم البحرين.

عبا�س اإبراهيم

املحكمة تاأمر بجلب مرتجم خلادمتني
اأجل���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة 
الأول���ى حماكم���ة عاملت���ي من���زل الأولى 
اآ�سيوي���ة )21 عام���ا( والأخ���رى اإفريقي���ة 
اجلن�سية )35 عام���ا(، متهمتن بالتعدي 
على �رصطيت���ن بال�رصب والع�س والإهانة 
ح���ال تاأديتهما وظيفتهم���ا مببنى النيابة 
العام���ة اأثن���اء جلبهم���ا للتحقي���ق بق�سية 
اإقامة غري م�رصوعة، حتى جل�سة 10 �سبتمرب 
املقبل؛ وذلك جلل���ب مرتجم للمتهمتن 
م���ع الأم���ر با�ستم���رار حب����س كل منهم���ا 
حل���ن اجلل�س���ة القادمة. وتتمث���ل وقائع 
الق�سي���ة يف اأنه واأثن���اء تواجد ال�رصطيتن 
املجن���ي عليهم���ا يف مبنى النياب���ة العامة 
ب�سحب���ة املتهمتن، افتعل���ت الأخريتن 
الفو�سى وال����رصاخ يف املبنى، كما اعتديا 
عليهما بال�رصب والع�س والإهانة بالقول، 
فتقدمت املجني عليهما ببالغ لدى مركز 

ال�رصطة حول الواقعة.
الإفريقي���ة حول  وب�س���وؤال املتهم���ة 
الواقعة، اعرتفت مبا اأ�سند اإليها، وقررت 
اأنه���ا مت القب����س عليه���ا بق�سي���ة اإقامة 

غ���ري م�رصوعة يف البالد، وخ���الل ح�سورهما 
مبن���ى النيابة العام���ة بانتظ���ار التحقيق 
معها، حاولت املجني عليها الأولى و�سع 
الأ�سف���اد احلديدي���ة “الهفك���ري” عل���ى 
يده���ا” م���ا ت�سبب له���ا باخل���وف على حد 
زعمها، وقامت بع�س يد ال�رصطية، موؤكدة 
يف اأقواله���ا اأنه���ا نادمة على م���ا ارتكبته 
م���ن فع���ل، يف ح���ن اأنك���رت الآ�سيوية ما 
ن�سب اإليه���ا من اتهام بال����رصب والإهانة 

لل�رصطيتن املجني عليهما.
العام���ة  النياب���ة  اأحال���ت  وكان���ت 
املتهمت���ن للمحاكمة على اعتب���ار اأنهما 
اعتدي���ا  اأول:   ،2018 يولي���و   8 بتاري���خ 
عليهم���ا  املجن���ي  ج�س���م  �سالم���ة  عل���ى 
الإ�ساب���ات  بهم���ا  واأحدثت���ا  ال�رصطيت���ن 
املو�سوفة بالتقريري���ن الطبيبن وذلك 
حال كونهما م���ن منت�سبات ق���وات الأمن 
العام وكان ذلك اأثن���اء وب�سبب تاأديتهما 
لعلمهم���ا، ثاني���ا: اأهانتا بالق���ول والفعل 
املجني عليهم���ا اأعاله وذلك اأثناء وب�سبب 

تاأديتهما لأعمال وظيفتهما.
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لت�سحيح ال�سورة ال�سلبية عن امل�سنني

الأردن والعراق البلدان العربي�ن الوحيدان ب�ملوؤ�رش ومبرتبة مت�أخرة

تو�ج���ه �ل�شيخوخة �لن�شطة، بال �شك، حتديات كثرية تبد�أ 
من �لعبء �مل�شاعف للمر����ض وخطر �لعجز وتنتهي باحلاجة 

�إلى ت�شكيل منوذج جديد لفهم �ل�شيخوخة. 
ومن هنا جاء �إطار �لعم���ل ل�شيا�شات �ل�شيخوخة �لن�شطة 
�لذي و�شعته منظمة �ل�شحة �لعاملية. وقد ُو�شع �إطار �لعمل 
ه���ذ� بال�شرت�شاد مببادئ �لأمم �ملتحدة �خلا�ض بكبار �ل�شن، 
وه���ي: �ل�شتقاللية، و�مل�شاركة، و�لرعاي���ة، وحتقيق �لذ�ت، 

و�لكر�مة. 
وبح�شب �ملنظم���ة فاإن �إطار �لعم���ل يتطلب �لعمل على 
ثالثة حماور تعترب هي �أعمدة �ل�شيخوخة �لن�شطة وهي حماور 
مت�شمنة يف تعري���ف �ملنظمة لل�شيخوخ���ة �لن�شطة باعتبارها 
“عملية حت�شني فر�ض �ل�شحة، و�مل�شاركة، و�لأمن، من �أجل 

حت�شني جودة �حلياة مع تقدم �لب�رش يف �لعمر”. 

1 - �ل�شح���ة: �لتي تعني �حلاجة �إلى �إبقاء عو�مل �خلطر 
و�لأمر�����ض �ملزمن���ة يف حدوده���ا �لدني���ا، ويف �ملقابل تكون 
عو�مل �لوقاية و�لرعاية يف حدودها �لعليا. وبهذ� ميكن لكبار 
�ل�ش���ن �أن يتمتعو� بحياة طويلة و�شحية كّما ونوعاً. ويتطلب 
ذل���ك تطوي���ر �ل�شيا�ش���ات و�لرب�مج �لتي تعمل عل���ى منع �أو 
تخفي���ف �لأعب���اء �مل�شاعفة للعجز و�لأمر�����ض �ملزمنة. وهذ� 
يتطل���ب توفري معاجل���ة فعالة، ومعي�شة خالي���ة من �لعو�ئق، 
و�ل�شح���ة �لذهنية، و�لبيئ���ة �لنظيفة. كم���ا يتطلب �حلد من 

عو�مل �خلطر و�لأمر��ض وزيادة عو�مل �حلماية و�لوقاية مثل 
جتنب �لتدخ���ني و�لكحول و�ملخدر�ت، وممار�ش���ة �لريا�شة، 
و�لتغذي���ة و�لأكل �ل�شح���ي، و�شحة �لف���م و�لأ�شنان، وتوفري 
�لأدوية. كم���ا يتطلب تطوير �شل�شلة م���ن �خلدمات �ل�شحية 
�شهل���ة �لو�شول، وعالية �جلودة، �إ�شافة �إلى توفري �لتدريب 

و�لتعليم ملقدمي �لرعاية لكبار �ل�شن.
2 - �مل�شارك���ة: عندما يدعم �ش���وق �لعمل، و�لتوظيف، 
و�لتعلي���م، و�ل�شح���ة، و�ل�شيا�شات �لجتماعي���ة، عندما تدعم 
�مل�شارك���ة �لكامل���ة لكب���ار �ل�ش���ن، فاإنهم �ش���وف ي�شتمرون 
ن�شطاء ومنتجني ونافعني ملجتمعاتهم. ويتحقق هذ� �ملحور 
بتوف���ري �لتعليم �لأ�شا�شي و�لتعليم م���دى �حلياة للم�شنني، 
توفري فر�ض �لعم���ل �لر�شمي وغري �لر�شمي، مدفوع �لأجر �أو 
�لتطوعي. كم���ا يتطلب ذلك توفري �شبك���ة مو��شالت مي�رشة 
للم�شنني مبا ي�شمح لهم بامل�شاركة. وهناك حاجة كذلك �إلى 
ت�شحيح �ل�ش���ورة �ل�شلبية عن �مل�شن���ني، و�لرتويج ل�شورة 

�إيجابية.
3 - �لأم����ن: وه����و يتحق����ق عندم����ا توف����ر �ل�شيا�ش����ات 
و�لرب�مج �لأم����ن بكل م�شتوياته: �لأمن م����ن �لأخطار و�لعنف 
و�لإ�شاب����ات و�لإ�ش����اء�ت، و�لأمن �ملايل و�مل����ادي مبا يحمي 
�مل�شنني من �حلاجة و�لفقر، و�لأمن �لجتماعي. وهناك حاجة 
لتقلي�ض �لالم�ش����او�ة يف حقوق وحاجات �لأمن بني �مل�شنني 

و�مل�شنات.

قامت منظم���ة م�شاعدة �مل�شن �لعاملية، ب���دء�ً من �لعام 
2013، بت�شمي���م مقيا����ض خا�ض لقيا����ض ومر�قبة �جلو�نب 
�لأ�شا�شي���ة للرفاه �لقت�شادي و�لجتماع���ي لكبار �ل�شن على 
م�شت���وى �لعامل، وذلك عل���ى غر�ر مقيا�ض �لتنمي���ة �لإن�شانية 
�لعاملي���ة.  و�لغر����ض م���ن ور�ء ذل���ك هو حتفي���ز �حلكومات 

و�ملنظمات �لدولية للوعي و�لعمل على حاجات كبار �ل�شن. 
ومت تطوير ه���ذ� �ملقيا�ض بالعتماد عل���ى بيانات �لأمم 
�ملتح���دة و�لبنك �ل���دويل ومنظم���ة �ل�شحة �لدولي���ة ومنظمة 

�لعمل �لدولية، و�ليون�شكو وموؤ�ش�شة غالوب �لعاملية.
و�شم���ح هذ� �ملقيا�ض، ولأول م���رة، مبقارنة و�شع بلد�ن 

�لعامل من حيث جودة �حلياة لكبار �ل�شن. 
وميث���ل �ملقيا����ض �أد�ة لقيا����ض �لتق���دم عل���ى موؤ�رش�ته 

بغر�ض حت�شني �ل�شيا�شات و�لرب�مج �ملتعلقة بكبار �ل�شن. 
ويتاأل���ف �ملقيا����ض من ثالثة ع����رش موؤ�رش�ً تت���وزع على 4 

جمالت �أ�شا�شية.
و�ملالح���ظ يف ه���ذ� �ملقيا�ض هو غي���اب كل دول �خلليج 
�لعربي ومعظم �لبلد�ن �لعربية، و�لبلد�ن �لعربيان �لوحيد�ن 
�للذ�ن �شملهما �ملقيا�ض هم���ا �لأردن و�لعر�ق و�حتال مر�تب 
متاأخرة، حيث �حتل �لأردن �لرتتيب �ل�85، فيما �حتل �لعر�ق 

�لرتتيب �ل�87 من بني 96 بلد�ً.

افتق�د كب�ر ال�سن لالت�س�ل الجتم�عي يعر�سهم اأكرث للموت
6 حمدد�ت لل�شيخوخة �لن�شطة

بح�ش���ب تقري���ر منظم���ة �ل�شح���ة �لعاملي���ة، ف���اإن لل�شيخوخة 
�لن�شط���ة جمموعة متغري�ت �أو عو�مل �أو حم���دد�ت تتعلق بالأفر�د، 
و�لأ����رش، و�لدول، و�أن فهم هذه �ملح���دد�ت م�شاألة لبد منها لو�شع 
�شيا�ش���ات وبر�مج ناجحة، و�إل �أ�شبح �لعم���ل على ذلك ناق�شا وبال 

قيمة حقيقية.
يح���دد �لتقرير �شتة حمدد�ت تتاأثر بعاملني �أ�شا�شيني يف كل 

جمتمع هما عامل �لثقافة و�جلندر. وهذه �ملحدد�ت هي:
حمدد�ت �ل�شحة و�خلدمات �لجتماعية  - 1

حمدد�ت �قت�شادية  - 2
حمدد�ت �جتماعية  - 3

حمدد�ت بدنية  - 4
حمدد�ت �شخ�شية  - 5
حمدد�ت �شلوكية  - 6

1 - محددات الصحة والخدمات االجتماعية:
يتطلب هذ� �ملح���دد �أن تكون �ل�شح���ة و�خلدمات �لجتماعية 
عامة للجمي���ع من دون متييز على �أ�شا�ض �لعمر. وهذ� يعني تزويد 
�لنا����ض باخلدمات �ل�شحية و�لجتماعي���ة على قدم �مل�شاو�ة بحيث 
يتمك���ن �مل�شن من �لو�شول �إلى ه���ذه �خلدمات مبا يجنبه �ملر�ض 
و�لعج���ز، ويوفر ل���ه �لرعاية �ل�شحي���ة و�خلدم���ات �لجتماعية �لتي 
يحتاجه���ا.  وه���ذ� يعن���ي تطوي���ر هذه �خلدم���ات، وتي�ش���ري فر�ض 
�لو�ش���ول �إليها. و�ملح���دد�ت �ل�شحية ت�شمل �ل�شح���ة �لبدنية كما 
�لذهنية؛ لأن هذه �لأخرية تلعب دور� حا�شما يف �ل�شيخوخة �لن�شطة.

2 - المحددات السلوكية:
تتاأث���ر ق���درة كبار �ل�ش���ن – كما هي ق���درة �أي مرحلة عمرية 

- عل���ى �لتمتع بحي���اة �شحي���ة ون�شطة على 
قدرته���م عل���ى تغيري �أ�شل���وب حياتهم 

ياأكل���ون وي�رشب���ون يت�رشفون،  فيما 
فكل ه���ذ� �شيكون ل���ه تاأثري كبري 
عل���ى جتنيبهم �ملر����ض وتدهور 
وظائفه���م �حليوي���ة و�لذهني���ة. 
�لتدخني يعن���ي جتنب  فتجن���ب 
�لكث���ري م���ن �لأمر��ض مب���ا فيها 

�لأمر��ض �لتي ت�شبب �لوفاة مثل 
�أمر��ض �ل�رشط���ان وه�شا�شة �لعظام 

وترهل �لع�شالت. 
وه���ذ� ل يخ����ض كب���ار �ل�ش���ن فقط، 

فالعمل على “�شيخوخة ن�شطة” يبد�أ قبل دخول 
مرحل���ة �ل�شيخوخة، فلكي يتمتع �أي �شاب ب�شيخوخة ن�شطة 

عليه �أن يتجنب �لتدخ���ني؛ لأن معظم �ل�شباب يبد�أون بالتدخني 
ث���م يدمن���ون عليه مم���ا يجعل م�شاأل���ة �لتوقف عن���ه مهمة �شاقة 

عليهم بعد �لكرب. 
وميك���ن، يف هذ� �ل�شدد، �أن ت�شهم �ل�شيا�شات و�لقو�نني يف 
تخفي�ض �أعد�د �ملدخنني، ففر�ض �رش�ئب على �لتدخني وتقييد 
فر�ض �لإعالن عنه ي�شهم يف ذلك. وما يقال عن �لتدخني ين�شحب 

على �رشب �لكحول.   
ويع���د �لطعام �ل���ذي يتناوله كب���ار �ل�شن عام���ال �أ�شا�شيا يف 
حتديد “�شيخوخته���م �لن�شطة”، فمعرفة م���ا يحتاجه كبار �ل�شن 

من غذ�ء، وما عليهم جتنبهم، م�شاألة �أ�شا�شية.
 �إن �لوجبات �لغذ�ئية �لغنية بالدهون و�ل�شكريات و�لأمالح، 
و�لفقرية يف �لفو�كه و�خل����رش�و�ت و�لألياف و�لفيتامينات، هي 
و�حدة من �لعو�مل �خلطرية �مل�شببة لأمر��ض مزمنة مثل �ل�شكري 

و�رتفاع �شغ���ط �لدم و�أمر��ض �لقلب و�ل�رش�يني 
و�ل�شمنة و�لتهاب �ملفا�شل و�أمر��ض �لفم 

و�لأ�شنان، وبع�ض �أنو�ع �ل�رشطان. 

المحددات الشخصية:  - 3
تفه���م �ل�شيخوخ���ة عل���ى �أنه���ا 
تده���ور مط���رد يف �لوظائف �حليوية 
لالإن�شان حني يتقدم به �لعمر. وهذه 
عملية طبيعي���ة وت�شمل كل �لكائنات 
�حلي���ة. �إل �أن ما تثبته �لدر��شات هو �أن 
هذ� �لتدهور �لبيولوجي هو نتيجة لعو�مل 
متد�خل���ة ترتبط باجلينات و�لبيئ���ة و�أ�شلوب 

�حلياة و�لتغذية. 
وعل���ى هذ�، فاإن تاأث���ري �لعو�مل �لور�ثي���ة يف تطور �أمر��ض 
مث���ل �ل�شكري و�أمر��ض �لقلب و�لزهامير وبع�ض �أنو�ع �ل�رشطان، 
يختل���ف ب�شكل كبري باختالف �لأ�شخا�ض، فاأ�شلوب �حلياة ومتتع 
�لفرد مبهار�ت حياتي���ة و�شبكة عالقات من �لأقارب و�لأ�شدقاء 
ميك���ن �أن يع���ّدل عل���ى نحو فع���ال من تاأث���ري �لور�ث���ة من حيث 
�نخفا����ض تاأثري �ملر����ض �أو تاأخري �لإ�شابة به. وعل���ى هذ�، فاإن 
�لب����رش �لذي ميه���دون لتغيري �أ�شل���وب حياته���م وقدرتهم على 
�لتاأقل���م �إمن���ا ميهدون ل�شيخوخ���ة ن�شطة و�شحي���ة تنتظرهم يف 

�لكرب.

4 - محددات البيئة الطبيعية:
للبيئة �لطبيعية �أهمي���ة كبرية لأي �إن�شان، لكن لكبار �ل�شن 
�عتبار خا�ض، فالبيئات غري �لآمنة وغري �مل�شتقرة و�لتي تفتقر 

لأ�شا�شيات �حلياة، توؤثر على كبار �ل�شن بدرجة كبرية. 
وت�شم���ل �لبيئ���ة �لطبيعية ه���ذ� كما ت�شمل توف���ر �خلدمات 
)خدم���ة �ملو��شالت مثالً( للمناطق �لتي يعي�ض فيها كبار �ل�شن 
يف �لريف كما يف �ملدينة، فعي�ض �مل�شن يف م�شكن �آمن وبالقرب 
م���ن �أهل���ه و�أ�شدقائه له تاأث���ري كبري على �شحت���ه وعلى تطوير 

مهار�ت �لتفاعل �لجتماعي لديه.

5 - محددات البيئة االجتماعية:
ت�شمل هذه �ملحدد�ت: �لدع���م �لجتماعي، وفر�ض �لتعليم 
مدى �حلي���اة، و�ل�شالم، و�حلماية من �لعن���ف و�لإ�شاءة. �إن غياب 
ه���ذ� يعن���ي �أن يعي�ض �مل�ش���ن وحي���د� ويف عزلة و�أمي���ا وعر�شة 

للعنف و�نتهاك �حلقوق وقت �ل�رش�عات و�ل�شطر�بات. 

ومتث���ل �لوحدة، وتف���كك �لرو�بط �لجتماعي���ة، و�لتفاعالت 
�ل�رش�عية، �مل�شببات �لأ�شا�شية للتوتر بالن�شبة لكبار �ل�شن. 

وت�ش���ري در��شة �إلى �أن كبار �ل�شن �ليابانيني ممن يفتقدون 
�لت�ش���ال �لجتماعي كانو� �أكرث عر�ش���ة للموت من �أولئك �لذين 

يتمتعون بدعم �جتماعي.

6 - المحددات االقتصادية:
هن���اك ثالث���ة جو�نب يف �لبيئ���ة �لقت�شادية ع���ادة ما يكون 
له���ا تاأثري كبري يف حتقيق “�ل�شيخوخ���ة �لن�شطة”، وهي: �لدخل، 

و�لعمل، و�ل�شمان �لجتماعي.
�أ - �لدخل: حتت���اج �شيا�شات وبر�مج �ل�شيخوخة �لن�شطة �إلى 
�ل�شع���ي للق�شاء على �لفق���ر بني كل �لأعمار، وب���ني كبار �ل�شن 
على نحو خا�ض، و�لن�شاء منهم على نحو �أخ�ض، وبالتحديد �أولئك 
�لذي���ن يعي�ش���ون يف �لأري���اف بال دخ���ل ثابت �أو غ���ري ثابت، وبال 

�شمان �جتماعي.
ب - �ل�شم���ان �لجتماعي: ع���ادة ما يكون كب���ار �ل�شن خارج 
ق���وة �لعمل، مما يعني �نقطاع دخله���م �لثابت. وهنا تاأتي �أهمية 
�ل�شمان �لجتماعي �لذي يعتمد عليه كبار �ل�شن �عتماد� كليا يف 
غال���ب �لأحيان، بل قد تعتمد عليه عو�ئلهم ب�شكل كلي. ويحتاج 
كب���ار �ل�ش���ن تو�شيع مظل���ة �ل�شم���ان �لجتماعي بحي���ث ت�شمل، 
�إ�شافة �إلى �شنادي���ق �ملعا�شات و�لتقاعد، �شناديق �شد �لعجز 

و�ملر�ض و�لتعطل.
ت - �لعم���ل: م���ع �زدي���اد �أعد�د كب���ار �ل�ش���ن يف كل جمتمع، 
ت�شب���ح �حلاجة ملحة للتفكري يف م�شاأل���ة ��شتمر�ريتهم يف �لعمل 
و�لإنتاجي���ة، وه���ذه م�شاألة مهمة للفرد �مل�ش���ن، وللمجتمع �شو�ء 
ب�شو�ء، فامل�شن ي�شمن بذلك ��شتمر�ر �لدخل من جهة، و��شتمر�ر 
تفاعله���م �لجتماعي و�شع���وره بقيمته و�أهميته م���ن جهة ثانية. 
كما �أن �ملجتمع ي�شتفيد من ذلك كقوة عمل من جهة، وتخفي�ض 
تكالي���ف �إعالة كبار �ل�شن من جه���ة ثانية. ويف بع�ض �ملجتمعات 
قد ميثل ��شتمر�ري���ة �مل�شنني يف �لعمل م�شكلة ملا يرتتب على 
ذلك من حرمان �ل�شباب لفر�ض �لعمل. �لأمر �لذي يفر�ض �حلاجة 
�إلى خلق فر�ض عمل جدي���دة تنا�شب �مل�شنني وقدر�تهم مبا يف 
ذلك �أعمال �لرعاية �ملنزلية، و�لعناية بالأطفال، خ�شو�شا عندما 
يعمل �ل�شب���اب خارج �ملنزل. كما �أن �خل���ربة �لتي ميتلكها كبار 
�ل�شن توؤهلهم للتطوع للعمل يف �ملد�ر�ض و�ملوؤ�ش�شات �لدينية 
و�إد�رة �لأعم���ال و�ملوؤ�ش�ش���ات �ل�شيا�شية و�ل�شحي���ة. �أ�شف �إلى 
ه���ذا اأن التطوع بحد ذاته ن�ساط مفيد لكبار ال�سن؛ لأنه يزيد من 

فر�ض �ت�شالهم �لجتماعي ويح�ّشن نف�شياتهم.

“�لبالد” تن�رش كتاب “�ل�شيخوخة �لن�شطة” 
لأحالم �لقا�شمي )3(

غي�ب دول اخلليج 
مبقي��س مراقبة 

ال�سيخوخة الع�ملي
تن�سر “البالد” على حلقات اأبرز ما يت�سمنه كتاب اأ�ستاذ علم االجتماع امل�ساعد 

“ال�سيخوخة  املو�سوم  القا�سمي  اأحللام  اجلامعة  يف  االآداب  بكلية  االجتماع  بق�سم 

جمل�س  دول  يف  وتطبيقاتها  الناجحة  والتجارب  واملوؤ�سرات  التحديات  الن�سطة: 

التعاون اخلليجي”.

وزراء  وجمل�س  العمل  وزراء  ملجل�س  التنفيذي  املجل�س  ل�سالح  الكتاب  واأعلللّد 

ال�سوؤون االجتماعية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 

العام  العاملية �سممت منذ  امل�سن  اأن منظمة م�ساعدة  بالكتاب  القا�سمي  وذكرت 

االقت�سادي  للرفاه  االأ�سا�سية  اجلوانب  ومراقبة  لقيا�س  خا�سا  مقيا�سا   ،2013
التنمية  مقيا�س  غللرار  على  وذلللك  العامل،  م�ستوى  على  ال�سن  لكبار  واالجتماعي 

االإن�سانية العاملية.

واملاحظ يف هذا املقيا�س غياب كل دول اخلليج العربي ومعظم البلدان العربية، 

والبلدان العربيان الوحيدان اللذان �سملهما املقيا�س هما االأردن والعراق واحتا 

مراتب متاأخرة، حيث احتل االأردن الرتتيب الل85، فيما احتل العراق الرتتيب الل87 

من بني 96 بلداً.

اإعداد: را�سد الغ�ئب

• رئي�ض جمل�ض 	
�ل�شورى مت�شلما 

ن�شخة �لكتاب من 
�لقا�شمي

مقيا�ض “مر�قبة �ل�شيخوخة” �لعاملي يقارن و�شع 96 بلد�

عبء م�شاعف للمر�ض وخطر �لعجز
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عالمة اإلنسان المتمدن أن يشك في 
مسلماته األولية

العظماء.. هم الذين يتكلمون عن 
األفكار

أوليفر وندل هولمز

 محمد مصطفى محمود

التحـــاد الكتـــاب العــرب فــي أكتــوبــر

نشر وثائق نادرة عن أيام محمود درويش في القاهرة

على الرغ����م من عدم اع����راف وزارة »الثقافة 
والإع����ام ال�ضعودي����ة« �ضابق����اً، بان�ضم����ام جمل�س 
الأندي����ة الأدبي����ة ال�ضعودي����ة اإل����ى احت����اد الأدب����اء 
والكتاب العرب كون روؤ�ض����اء الأندية غري خمولني 
قانونياً لنيل وطلب الع�ضوية، اإل اأن الأمانة العامة 
لاحتاد برئا�ضة ال�ضاع����ر حبيب ال�ضايغ اأعلنت عن 
طلب من جمل�س الأندية الأدبية بال�ضعودية واحتاد 
كت����اب واأدباء الإمارات، واأ�����رة الأدباء والكتاب يف 
البحري����ن، واحتاد الكت����اب اجلزائري����ني، والحتاد 
القوم����ي لاأدباء والكت����اب ال�ضودانيني، واجلمعية 
العمانية للكتاب والأدب����اء، واحتاد الكتاب العرب 
يف �ضوري����ة، والحت����اد الع����ام لاأدب����اء والكتاب يف 

العراق، ورابطة الأدباء الكويتيني، واحتاد الكتاب 
اللبناني����ني، ورابط����ة الأدب����اء والكت����اب الليبيني، 
واحتاد الأدب����اء والكتاب اليمنيني، واحتاد الكتاب 
التون�ضي����ني، والحت����اد الع����ام لاأدب����اء والكت����اب 
املوريتاني����ني، ونقاب����ة احت����اد كتاب م�����ر، لعقد 
موؤمتر ا�ضتثنائي يعقد يف مدينة القاهرة، يف املدة 

من 23 اأكتوبر اإلى 26 اأكتوبر 2018.
وياأتي هذا املوؤمتر ملراجعة ال�ضيغة النهائية 

من تعديات النظام الأ�ضا�س لاحتاد.
يذك����ر اأن اجتماع الأمان����ة الذي عقد يف اجلزائر 
فرباي����ر 2017 �ضه����د ان�ضم����ام الأندي����ة الأدبي����ة 
ال�ضعودي����ة، على اأن يتم البحث عن �ضيغة قانونية 

لتج�ضي����د هذا الق����رار. وقال الأم����ني العام لاحتاد 
ال�ضاعر حبيب ال�ضايغ يف حينها: اإنه متت املوافقة 
على طلب الأندية الأدبية ال�ضعودية الذي مت رفعه 
لن����ا دي�ضمرب املا�ضي. وب����ني ال�ضايغ اأنه لأول مرة 
من����ذ تاأ�ضي�����س الحتاد يف الع����ام 1954 يح�ر وفد 

�ضع����ودي يف الجتماع����ات ول ميك����ن جتاهل اأهمية 
الأدب والإب����داع ال�ضع����ودي، ف�ض����اً ع����ن اأن وجود 
الأ�ضق����اء م����ن الكت����اب ال�ضعوديني ميث����ل اإ�ضافة 

كبرية لاحتاد.
واأك����د ال�ضايغ اأنه دعم �ضخ�ضياً مطلب الأدباء 
ال�ضعودي����ني باعتب����ار اأن ال�ضيغة الت����ي تعتمدها 
الأندية ال�شع�دي����ة يف اإدارة �ش�ؤونها تلبي ال�رشوط 
التي ين�����س عليها النظام الداخل����ي لاحتاد العام 
لاأدباء والكت����اب العرب، فمجال�س الأندية منتخبة، 
والتداول على موق����ع رئي�س جمل�س روؤ�ضاء الأندية 
يت����م ب�ض����كل دوري. غري اأن ه����ذه ال�ضيغة ل تلغي 
مطالبات الأدباء ال�ضعوديني باإن�ضاء رابطة متثلهم.

مع حل���ول الذكرى العا����رة لوفاة حممود 
دروي�س حتتفي جملة الهرام العربي بال�ضاعر 
الفل�ضطيني من خال ن�ر جمموعة من الوثائق 
وال�ض���ور النادرة له من بينها اأوراق تعيينه يف 

�ضحيفة الهرام.
تن����ر  الت���ي  وال�ض���ور  الوثائ���ق  وتاأت���ي 
للم���رة الول���ى �ضم���ن مل���ف يف ع���دد املجلة 
ال�ضادريوم اجلمعة بعنوان “حممود دروي�س.. 
اأنا ابن النيل وه���ذا ال�ضم يكفيني”واملاأخوذ 
م���ن ق�ضي���دة كتبه���ا ال�ضاعر عن م����ر. تويف 
دروي�س يف التا�ضع م���ن اأغ�ضط�س 2008 باأحد 
امل�ضت�ضفي���ات يف الولي���ات املتحدة عن عمر 
ناهز 67 عاما بع���د خ�ضوعه جلراحة يف القلب. 
وق���ال ال�ضاع���ر �ضيد حممود ال���ذي اأعد امللف 
“املل���ف يت�ضم���ن وثائق تن����ر لول مرة عن 
اأي���ام دروي����س يف م����ر والتي اأق���ام فيها من 
فرباي���ر 1971 وحت���ى ع���ام 1973 حني غادر 
الى ب���ريوت”. واأ�ض���اف قائا “م���ن بني هذه 
الوثائق قرار تعيني حممود دروي�س ب�ضحيفة 

الهرام يف اأكتوب���ر 1971 بتوجيه من ال�ضتاذ 
حمم���د ح�ضنني هيكل ال���ذي عينه براتب 140 
جنيها يف ال�ضه���ر”. وتابع قائا “امللف ي�ضمل 
اأي�ضا م�ضتندات ح���ول اأوراق وت�ضويات مالية 

رافق���ت انتقال دروي�س من العم���ل م�ضت�ضارا 
باذاعة �ضوت العرب بعد اأن عينه وزير العام 
حمم���د فاي���ق وحت���ى تعيينه باله���رام مبركز 
الدرا�ض���ات ثم الق�ضم الدب���ي وجملة الطليعة 

مع الكاتب لطفي اخل���ويل”. ويت�ضمن امللف 
توثيق���ا لبع����س الق�ضائ���د واملق���الت التي 
ن�ره���ا دروي����س يف م�ر ومل جتمع اأب���دا يف اأي 
م���ن موؤلفاته النرثي���ة وكان قد ن�رها يف جملة 
امل�ضور حتت رئا�ضة حترير اأحمد بهاء الدين. 
وبجان���ب الوثائق الن���ادرة والق�ضائ���د وتتبع 
اأيام���ه يف القاه���رة يت�ضم���ن املل���ف حتقيق���ا 
ا�ضتق�ضائيا �ض���ارك فيه رفاق لل�ضاعر الراحل 
م���ن بينه���م ال�ضيا�ض���ي الفل�ضطين���ي م���روان 
كنفاين وال�ضحفي الفل�ضطيني نبيل دروي�س 
املدير ال�ضابق لذاعة مونت كارلو يف القاهرة 
والكاتبة منى اأني�س املحرر العام لدار ال�روق. 
وقال حممود الذي �ضبق له اجراء ثاثة حوارات 
م���ع ال�ضاع���ر الراحل انه جمع مادت���ه على مدى 
�ضن���وات م���ن اأك���رث م���ن اأر�ضي���ف يف القاهرة 
اله���ال  دار  اأر�ضي���ف  اأهمه���ا  كان  وب���ريوت 
واأر�ضي���ف ادارة �ض���وؤون العامل���ني باله���رام. 
وت�ض���در جمل���ة اله���رام العرب���ي اأ�ضبوعيا يف 

القاهرة عن موؤ�ض�ضة الهرام احلكومية.

متابعات

الصايغ وسالم أخذا جمهور “ساو باولو 
للكتاب” لعذوبة القصيدة العربية

ال�ضارق���ة  اإم���ارة  جن���اح  ا�ضت�ض���اف 
امل�ضارك يف فعالي���ات الدورة ال� 25 من 
معر�س �ضاو باولو الدويل للكتاب، التي 
حتتفي بالإمارة اأول �ضيف �رف يف تاريخ 
احل���دث، كاً من ال�ضاعري���ن الإماراتيني، 
حبي���ب ال�ضاي���غ، الأم���ني الع���ام لاحتاد 
الع���ام لاأدب���اء والكتاب الع���رب، رئي�س 
جمل�س اإدارة احتاد كتاب واأدباء الإمارات، 
وطال �ض���امل، يف اأ�ضبوحة �ضعرية جمعت 
�ضي���وف اجلناح من املثقف���ني والكتاب 

العرب والربازيليني.
وق���راأ ال�ضاعران خ���ال الأم�ضية التي 
�ضيخ���ة  والإعامي���ة  ال�ضاع���رة  اأدارته���ا 
جتربتهم���ا  م���ن  خمت���ارات  املط���ريي، 
ال�ضعرية، تنوعت يف امل�ضامني، والبناء، 
واللغة، حيث ق���دم ال�ضاعر الكبري حبيب 
ال�ضاي���غ ق�ضائد م���ن جتربته يف ق�ضيدة 
الن���رث،  ال�ضع���ري  والن����س  التفعيلي���ة، 
عر����س فيه���ا خا�ض���ة تاأمات���ه ل�ضواغل 
الذاك���رة  وحت���ولت  العرب���ي،  الراه���ن 
اجلمعي���ة، متوقفاً عند اخل�ض���ال النبيلة 
وما ميثل���ه املغفور له ب���اإذن اهلل ال�ضيخ 
زاي���د ب���ن �ضلط���ان اآل نهي���ان، و�ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
القا�ضم���ي، ع�ضو املجل����س الأعلى حاكم 

ال�ضارقة.

فيما األقى ال�ضاعر ط���ال �ضامل عدداً 
م���ن الق�ضائ���د الت���ي تعك�س جانب���اً من 
جتربت���ه ال�شعري���ة امل�شغ�ل���ة يف التقاط 
املف���ارق واجلمايل يف تفا�ضي���ل احلياة، 
حيث �ض���ّور �ضاعرية عاقت���ه مع املكان 
الب���اب كام���ًا عل���ى  الإمارات���ي، وفت���ح 

املحمول اجلمايل للذاكرة الإماراتية.
واألق���ى ال�ضاعر حبي���ب ال�ضايغ واحدة 
من الق�ضائد الت���ي ي�ضخ�س فيها �ضورة 
الهوي���ة العربية حتمل عنوان “البطريق”، 
وه���ي واحدة من الق�ضائ���د املرجمة اإلى 
الفرن�ضية والربتغالية من جمموعة �ضعرية 

حملت عنوان “البطريق” وق�ضائد اأخرى.

موسوعة مصرية أسبوعية تعّرف بـ “عظماء العالم”
ظه���رت يف �ض���وق الن����ر امل�رية 
مو�ضوع���ة لاأطف���ال والنا�ضئة، حتت 
عنوان »عباقرة وعظم���اء« ت�ضتهدف 
م���ن  الع���امل  مب�ضاه���ري  التعري���ف 
املفكرين والأدباء والعلماء والزعماء 
ال�ضيا�ضيني الذين كان لهم دور بارز 
خ���ال م�ض���رية حياته���م يف املجالت 
التي عمل���وا بها. وت�ض���م املو�ضوعة 
كمرحل���ة اأولى مائ���ة �ضخ�ضية، راعت 
دار »اإم كا« الت���ي تتوال���ى اإ�ضدارها 
اأن ت���ربز ما قدمته من اأعمال اأدخلتها 

يف �ضف العباقرة والعظماء.
ح���ول املو�ضوعة، قال لنا الكاتب 
وال�ضيناري�ض���ت امل����ري وليد غازي 
�ضاح���ب املو�ضوعة، ال���ذي اتفق مع 
ال���دار عل���ى اإ�ضداره���ا اأ�ضبوعية، اإن 
»ال�ضب���ب وراء ال����روع يف كتابة مثل 
ه���ذا العم���ل اكت�ضاف���ه اأن كثريا من 
ال�ضباب امل�ري���ني ل يعرفون كثريا 
عن القامات والرموز امل�رية وغريها 
الذي���ن كان له���م دور كبري يف حياتنا 
خال القرنني التا�ضع ع�ر والع�رين«.

م���ن  كان  اأن���ه  الغ���ازي  وذك���ر 
املفر����س اأن ت�ض���در املو�ضوعة يف 
جمل���د واح���د �ضخ���م، لك���ن م�ضوؤويل 
»اإم كا« اقرح���وا علي���ه اإ�ضدارها يف 

كتيب���ات �ضغرية، كل منه���ا يتحدث 
عن �ضرية واأعمال اإحدى ال�ضخ�ضيات 
الت���ي قام���وا بالتخطي���ط للتعري���ف 
به���ا، التي قارب عدده���ا مائة كاتب 
وخم���رع وقائ���د �ضيا�ض���ي ينتم���ون 

ملناطق خمتلفة من العامل.
الع����رة م���ن املو�ضوعة  الأع���داد 
�ض���درت بالفع���ل، وتت�ضم���ن كتب���ا 
الريح���اين«،  »جني���ب  الفن���ان  ع���ن 
»األ���ربت  الأمل���اين  الفيزي���اء  وع���امل 
الكومي���دي  واملمث���ل  اأين�ضتاي���ن«، 
»�ضاريل �ضابل���ن«، ومبتكر �ضخ�ضية 
ميكي ماو����س »والت ديزين« وعميد 

الأدب العربي الدكتور »طه ح�ضني«، 
والرئي����س امل����ري الأ�ضب���ق »جمال 
عب���د النا�ر«، و�ضاحب���ي نوبل جنيب 
زوي���ل،  اأحم���د  والدكت���ور  حمف���وظ، 
وامللح���ن �ضيد دروي����س، واملنا�ضل 

الليبي عمر املختار.
اللغ���ة  ع���ن  الغ���ازي  وحت���دث 
الت���ي كت���ب به���ا �ض���رية �ضخ�ضيات 
مو�ضوعته، م�ضريا اإلى اأنه حر�س على 
اأن تك���ون ب�ضيط���ة تنا�ض���ب خمتلف 
اأنواع القراء، م�ض���رياً اإلى اأن ا�ضتمرار 
�ضدورها ب�ضكل دوري �ضوف يتوقف 

على مدى الإقبال عليها.

�ض���در حديثا ع���ن املجل�س 
والفن���ون  للثقاف���ة  الوطن���ي 
والآداب كت���اب “وثائ���ق مركز 
يف  امل�رحي���ة  الدرا�ض���ات 
الكوي���ت” للموؤلف �ضيد علي 

تاريخ  يتناول  ا�ضماعيل، 
للدرا�ض���ات  مرك���ز  اأول 
امل�رحية يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي، ويعر�س 
الوثائ���ق  م���ن  كب���رية  ملجموع���ة  املوؤل���ف 
ا�ضتطاع ان يوثقها خال 20عاما ق�ضاها يف 
العم���ل بعد تاأ�ضي�س املركز الذي در�س فيه 
اعام امل�رح الكويت���ي امثال مرمي ال�ضالح 
وعل���ي املفي���دي وف���وؤاد ال�ضط���ي وحمم���د 
ب���ال و�ضليمان اليا�ض���ني وغريهم، الكتاب 
يعر����س تاري���خ ه���وؤلء الع���ام بالوثائ���ق 
وتاري���خ  ويحك���ي 
الدرا�ض���ات  مرك���ز 
ال�������ذي  امل�رحي���ة 
اأن�ض�����������اأه زك��������ي 
وحاف���ظ  طليم���ات 
علي��������ه ابراهي������م 

ا�ضماعيل.

يف الرواي���ة اأعي���د بن���اء الأح���ام الت���ي 
هدمته���ا احلي���اة«، هكذا قال قي����ر الرواية 
يف  ماركي���ز،  غار�ضي���ا  غابريي���ل  الاتيني���ة 
مذكراته بعنوان »ع�ض���ت لأروي«، يف و�ضفه 
له���ذا اجلن�س الأدبي الذي اأ�ضبح حا�راً بقوة 
عاملياً وعربياً، عل���ى الرغم من حداثة اأدواته 
الفني���ة قيا�ض���اً بالأجنا����س الأدبي���ة الأخرى. 
وي���رى الكات���ب الإيط���ايل اإمربت���و اإيك���و اأن 
هي  الرواية  مهم���ة 
ع�������ن  »التعلي������م 
طري���ق الت�ضلي���ة«، 
كم���ا ي�ضفها ميان 
كون����دي����را باأنه�����ا 
ح���دود  ب���ا  حري���ة 

لبتكارات مثالية.

يف كتابه »الإرهاب كما ن�رحه لأولدنا« 
ال�ضادر عن دار ال�ضاقي، ي�ضتعر�س الطاهر 
بن جلون تاريخ كلمة »اإرهاب« منذ الأحداث 
الأكرث دموية يف الث���ورة الفرن�ضية، و�ضولً 
اإل���ى ما ي�ضهده الو�ض���ع احلايل من انفات. 
ويح���اول يف حوار عمي���ق وحقيقي مع ابنته، 
اأن يجي���ب ع���ن اأ�ضئل���ة كثرية تتب���ادر اإلى 
ذهننا عن���د حدوث اأي عم���ل اإرهابي. واأمام 
قلق ابنته الت���ي تطالبه بربيق اأمل ب�ضيط، 
ب���ن جلون  يوؤّك���د 
ه���و  الره���ان  اأن 
على الربية، على 
امل�ضاهم���ة  اأم���ل 
يف ن�ض���اأة جيل من 
ال�ضب�����اب متح���ّرر 

من الأوهام.

مت ابت���كار اأول �ض���وق لاأ�ضع���ار قائ���م عل���ى تقنية »�ضل�ضل���ة الكت���ل« اأو »البلوك ت�ض���ني« يف موؤمتر 
»نيفتي+هاكاث���ون«، يف هون���غ كونغ، اأخرياً. وهذه تعد املرة الأولى الت���ي يجري متثيل الأ�ضعار يف رمز اأو 

ملكية غري قابلة لا�ضتبدال ميكن عر�ضها يف مزاد، بح�ضب موقع »ايري�س تيك نيوز«.
وياأت���ي م�روع »بل���وك ت�ضني بوتري اأوك�ضن« ح�ضيلة تعاون بني �ركة »كوي���ن فند« لاأ�ضول امل�ضفرة ومقرها 
يف بروكل���ني، وب���ني �ركة تطوير الربامج »يونيك�س« يف لندن، بهدف جلب الرموز اأو العمات غري القابلة لا�ضتبدال 

اإلى العامل الأدبي.

ي�ض���ع امل�ضوؤول���ون يف املكتب���ة العامة بالدم���ام مل�ضاتهم الأخ���رية قبل ق�س �ري���ط الفتتاح يف 
الأ�ضب���وع الثاين من اإج���ازة عيد الأ�ضحى املبارك، وتتكون املكتبة من ع���دة اق�ضام منها: قاعة الكتب 
العام���ة، قاعة كتب املراجع، قاعة املنطقة ال�رقية، الق�ضم الن�ضائ���ي ومكتبة الطفل، ق�ضم الفهر�ضة 
والت�ضني���ف، ق�ض���م الكتب باللغة الإجنليزية، ق�ض���م الإعارة، ركن الكتب احلديثة، ركن الكت���ب النادرة، ركن الكتب 
بطريق���ة براي���ل للمكفوفني، وركن الدوريات بالإ�ضافة اإلى م�رح وقاعة الأن�ضط���ة الثقافية، فيما ي�ضل عدد الكتب 

اإلى 70 األف كتاب متنوعة املوا�ضيع.

• حممود دروي�س	

مـؤتمـر استثنـائـي

• •ان�ضتاين	 طه ح�ضني	
• حبيب ال�ضايغ	
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تتوجه �لقلوب و�لأفئدة يف هذه �لأيام �إلى 
بيت �هلل �حلر�م، قبلة �مُل�سلمني وُملتقى جموع 
�مُلوؤمنني، ويتناف�س يف بلوغ رحابه �ملتناف�سون 
من كل فٍج عميق، �إنه �حلج وما ينعم به �حلجاج 
من �أمٍن و�أمان يف ظالله، ورزٍق وفري يف وفادته، 
ويح�سلون منه على �أف�سل بركاته و�لكثري من 
�لآلء �جَلم���ة و�لِنعم �مُلرت�دفة. لقد �آمن �لعرب 
قبل �لإ�س���الم بعظمة هذ� �لبي���ت و�أعطوه حقه 
من �لتعظيم و�لإجالل و�لحرت�م، حتى من يرى 
قاتل �أبيه �أو �أخي���ه ل مي�سه ب�سوء، لأن �لإن�سان 
يكون يف �أمان بهذ� �لبيت، فجاء �لإ�سالم وعظم 
هذه �ل�سفة �لإميانية و�لإن�سانية ليق�سي على 
ما تبقى يف �لنفو�س من تباين و�أهو�ء و�سغائن 
و�أحق���اد، فاأ�سبح هذ� �ملكان �آمًنا من كل خوٍف 

وجوع، وُمَطهًر� من كل �أنو�ع �ل�ِشك.
�حل���ج عبادة مل���ا فيه م���ن وح���دة �لهدف 

وجميل �لغاية، عبادة خالية من �ملنافع �ملادية 
�لآني���ة ومليئة باملناف���ع �لأخروية، ففي رحاب 
�لبيت يت�ساوى �جلمي���ع، ُمتحدين و�إن �ختلفو� 
يف �لل���ون و�جلن�س و�لل�سان، فتو�جدهم يف هذ� 
�ملكان جعلهم يعي�سون يف وحدة �لهدف، وهي 
�لعب���ادة و�لعم���ل �ل�سالح و�لتق���وى، غايتهم 
�لتق���رب هلل تعالى ونيل ر�سو�ن���ه، وميتثلون 
ل���كل �أم���ٍر في���ه طاعت���ه وعبادت���ه... نع���م �إنها 
�لعب���ادة �لتي يتحق���ق فيها �لتكاف���ل �لديني 
و�لإخاء و�لتعاون �لإن�س���اين، وكل �سعائر �حلج 
منه���ج لهذه �لعبادة ومب���ادئ كرمية لأهد�فها 

و�أنو�ٌر ت�سيء غاياتها. 
�أكرث من 1400 �سنة و�حلجاج و�ملعتمرون 
ميالأون بيت �هلل �حلر�م ويزورون م�سجد نبيهم 
ممتلئ���ني مب�ساعر �لإميان و�لأم���ن و�لأمان، �إل 
�أن �لكث���ري م���ن �لبلد�ن و�لب����ش متالأهم م�ساعر 

خمتلفة، م�ساع���ر �سببها �لختالفات �ل�سيا�سية 
بني �لدول وبني �أحز�ب �لدولة �لو�حدة، �سببها 
�نت�سار �لأمر�����س و�لبطالة وعي�س �أكرث �لنا�س 
يف بر�ث���ن �لفقر و�لعوز و�جل���وع، يف هذه �لأيام 
�ملباركة نتطلع �إلى �أن يكون �سعور جميع �أهل 
�لأر����س ذ�ت �سعور َم���ن كان ويكون يف �حلج، 
�سع���ور �لإميان و�لأم���ن و�لأمان، �سع���ور مليء 
بالر�س���ا و�لت�سام���ح وبع���ني تتطل���ع �أن يكون 

�لإن�سان د�ئًما �إن�سانا كما خلقه ربه تعالى. 
�إن ح���ج بي���ت �هلل �حل���ر�م وزي���ارة م�سجد 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أمنية تتلجلج 
يف �ل�س���در وتختلج ف���وؤ�د كل ُم�سلم، لأن �حلج 
لي�س مكاًنا و�سفر� و�إنفاقا... �حلج عبادة و�أمن 
و�س���الم، فبيت �هلل �حلر�م مل ي���ن على قو�عد 
حجرية، بل �إنه قائم على قاعدة �لتوحيد �لإلهي 

ليبقى خالًد� وعامًر� بالطائفني و�لقائمني.

عبدعلي الغسرة

�ملعادلة �لتي طرحه���ا �ملر�سد �لإير�ين 
علي خامنئي �إز�ء �لأمريكيني و�لقائلة ب� “ل 
تفاو����س... ول حرب” ت���دّل على تو��سع يف 
�لتوجي���ه و�لإر�ساد و�لتبلي���غ مل يكن ماألوفاً 
�سابقاً، مثلما تدّل على مكابرة غري و�قعية.

“ل ح���رب” تعني �لكث���ري: �أولً �أن �إير�ن 
“ل تري���د” مو�جهة مع �لولي���ات �ملتحدة، 
تري���د”  “ل  �لولي���ات �ملتح���دة  �أن  مثلم���ا 
مو�جه���ة م���ع �إي���ر�ن، وه���ذ� و��س���ح �إير�نياً 

ومبهم �أمريكياً، لكن���ه يدّل على �أن �ساحب 
�ل�س���اأن يف طه���ر�ن ُيقارب �لأمر م���ن ز�وية 
�أر�سي���ة ولي�س���ت �سماوي���ة! ويع���رف متاماً 
مي���ز�ن �لق���وى �لكال�سيك���ي مثلم���ا يعرف 
و�ق���ع �حلال �لقائ���م �ل���ذي ل يحتمل �سوية 
ب�”�قت�ساد  بال���ك  �ل�س���الم” فما  “�قت�ساد 

�حلرب”؟!
وتعني ثاني���اً �أن �ل�ستنز�ف �أخذ مد�ه يف 
�لد�خ���ل �لإير�ين، ومل تع���د �سعار�ت �لتعبئة 

“�ل�سيطان  باجت���اه  �ل�ستنفاري���ة �ملوؤدجلة 
�لأكرب” تلقى �لقب���ول �لذهني عند �أ�سحاب 
�لأمعاء �خلاوية و�جليوب �لفارغة مثلما كان 
عليه �حلال �أيام زمان! وتعني ثالثاً، �لنتباه 
�لت���ام �إل���ى �أن �لرئي����س دونال���د تر�مب من 
�لن���وع �جلامد، �ل���ذي يطرح �لفك���رة ويبقى 
خلفه���ا �إل���ى �أن تتحق���ق �إذ� كان���ت قابل���ة 
للتحق���ق “علمي���اً وح�سابي���اً”، و�لو��سح �أنه 
بن���ى ويبن���ي �سيا�ست���ه �إز�ء �إي���ر�ن ��ستناد�ً 

�إل���ى خمزون معلوماتي دقيق و�إلى ح�سابات 
و�قعية، ز�ئد�ً عليه���ا هّمة “ر�سالية” جتعله 
موؤمن���اً �أن م���ن �أول و�جبات���ه “�إنق���اذ �إي���ر�ن 
من حّكامه���ا” ولي�س �ل�ستم���ر�ر يف �سيا�سة 
�لحتو�ء �لإيجابي �لتي �عتمدها �سلفه �لآفل 
و�ل�سّيئ �لذكر ب���ار�ك �أوباما، ومل ت�سل �إلى 
تغي���ري �سل���وك طه���ر�ن و�سب���ط خماطرها 

�إقليمياً ودولياً.
و�أهمي���ة �ل� “ل حرب” ه���ذه �أنها �سادرة 

عن �ملر�سد �لدين���ي و�ل�سيا�سي نف�سه بعد 
موجة م���ن �لتوّعد�ت و�لتهدي���د�ت �لكبرية 
�لت���ي �سدرت ع���ن ق���ادة �حلر����س �لثوري 
�ملرعّي مبا�شة من قبله! وو�سلت �إلى �لطقم 
“�لر�سم���ي” على ل�سان رئي����س �جلمهورية 
�ل�سيخ ح�س���ن روحاين ووزير �خلارجية حممد 
جو�د ظريف، خ�سو�ساً �إز�ء �لتهديد �ملبا�ش 
بال���رّد على منع ت�سدير �لنفط �لإير�ين مبنع 
�مل�سّدرين �لآخرين من ذلك!. “�مل�ستقبل”.

معادلة مكسورة )1(

 الحج عبادة 
وأمن وسالم

مثلم����ا جنح����ت وز�رة �لد�خلية 
يف فك �سف����رة �ملخط����ط �لإرهابي 
�لد�خ����ل  يف  و�أتباع����ه  �لإي����ر�ين 
و�خلارج، و�شبه ومكافحته وب�سط 
يف  و�لطماأنين����ة  و�لأم����ان  �لأم����ن 
نفو�س �ملو�طنني وكل من يعي�س 
فوق ه����ذه �لأر�س، �ستظل �لعيون 
�ل�ساهرة �ملوؤمتن����ة و�حلامية لأمن 

�ملجتمع �لبحريني.
�لأمني����ة  �ملوؤ�س�س����ة  ه����ذه  �إن 
�لر�ئدة باإمكانياتها وكفاءة رجالها 
بالتعاون مع �جلهات �ملعنية ذ�ت 
�لعالق����ة يف �لدول����ة ت�ستطيع �حلد 
من ظاهرة �نت�سار�لعمالة �لآ�سيوية 
�ل�سائب����ة وغ����ري �لنظامي����ة، و�إلقاء 
�لقب�س عل����ى �لأف����ر�د �ملخالفني 

ل�رشوط الإقامة.
ن�س����ك  ذ�ت����ه، ل  �ل�سي����اق  ويف 
قيد �أمنلة باأن جاهزية رجال �لأمن 
�ستمكنه����م م����ن �لو�س����ول و�إلقاء 
�لقب�س على �لأ�سخا�س �ملجرمني 
�ملتو�جدي����ن بيننا و�لذين ذكرهم 
�سفري بنغالدي�س بال�سم من خالل 
ت�شيحات����ه �جلريئة م����ع �ل�سحافة 
�ملحلي����ة، وو�سفه����م مب����ا ي�سب����ه 

�ملافيا، حيث ي�شحون وميرحون.
ل  �لت�شيح����ات  تل����ك  وبع����د 
نقب����ل كمو�طن����ني ب����اأي �سكل من 
�لأ�سكال �أن تكون �لبحرين “هدد” 
لكل من ه����ب ودب من �ملجرمني 
�ل�سو�ب����ق  و�أ�سح����اب  و�لقتل����ة 
و�ل�سجالت �جلنائية، باأن يتو�جدو� 
بينن����ا ويعبثو� باأمنن����ا و��ستقر�رنا 
بارتكاب �جلر�ئم �لب�سعة و�لأفعال 
م����ن  �لآمن����ني  وتروي����ع  �ل�سنيع����ة 
و�إث����ارة  و�ملقيم����ني  �ملو�طن����ني 
�خلوف و�لهل����ع بينه����م. وع�ساكم 

عالقوة.

البحرين “مب هدد”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

علي نون

باإلذن

رجاء 
مرهون
Raja.marhoon
@gmail.com

أنسنة

تفاع���ال م���ع غ�س���ب �لبحريني���ني 
�ل�سي���خ  �س���دة  ب���ن  �إم���ام  ملقت���ل 
باإيق���اف  ومطالبه���م  عبد�جللي���ل 
�لبنغالدي�سية، خرج  �لعمالة  تر�خي�س 
�سفري ه���ذه �جلالي���ة يف �لبحرين عرب 
لقاء �سحايف متي���ز بال�ش�حة و�لذكاء، 
�ملوق���ف،  لحت���و�ء  من���ه  حماول���ة  يف 
وتط���رق �لدبلوما�س���ي يف لقائ���ه �إلى 
جهود �ل�سف���ارة يف مكافح���ة �جلرمية 
ب���ني �أبن���اء بنغالدي�س لدرج���ة �أوحت 
بتق�سري �لأجهزة �لر�سمية يف �لتعامل 

مع �ملجرمني و�ملبعدين �لبنغال.
�لالفت يف �للقاء هو دعوة �ل�سفري 
�إل���ى تنفي���ذ “�لق�سا����س” يف جمي���ع 
�لقتلة، وتاأكيده �أن �ل�سفارة لن تدفع 
دينار�ً و�حد�ً للدفاع عنهم، لكن “هل 
ه���ذ� يعني �أن قات���ل �لإمام لن يحظى 
وغ���ريه  �ل�سف���ري  ي���درك  مبح���اٍم”... 
م���ن �ملطلعني عل���ى مب���ادئ �لعادلة 
و�إج���ر�ء�ت �لتقا�س���ي، باأنه يف حال مل 
يتقدم حمام م�سهور �أو مغمور للدفاع 
عن �مل���وؤذن �ملته���م، ف���اإن �ملحكمة 
�ستطل���ب م���ن وز�رة �لع���دل �نت���د�ب 
حمام له���ذ� �لغر�س، عملي���ا �سنتحمل 
نحن يف هذه �حلال���ة م�ساريف �لدفاع 
ع���ن �لقات���ل م���ن �مليز�ني���ة �لعام���ة 

للدولة.
�لتذك���ري به���ذه �حلقيقة عرب هذ� 
�ملق���ال لي�س دعوة ل���رتك �ملتهمني 
دون حمام ي�سمن لهم �أب�سط مقومات 
�ملحاكمة �لعادلة، �إمنا بغر�س �لتنبيه 
بالقيمة �لفعلي���ة و�لتكلفة �حلقيقية 
�ملاه���رة،  غ���ري  �لعمال���ة  ل�ستق���د�م 
فالثم���ن �ل���ذي ندفعه يتع���دى كثري�ً 
ر�س���وم رخ����س �لعم���ل وحج���م �لأجور 
�ملحولة �إلى �لدول �مل�سدرة للعمال.

�أم���ر �آخ���ر �أورده �ل�سف���ري مومينار 
رحم���ان يف لقائ���ه و�أث���ار �لكث���ري من 
ب�س���اأن فاعلية  و�لت�س���اوؤلت  �لبلبل���ة 
وم�سد�قي���ة نظ���ام �لب�سم���ة �ملعتمد 
لدخول �ململكة و�خلروج من منافذها، 
وذل���ك ع���رب حديث���ه عن وج���ود جمرم 
يدع���ى ماأم���ون، ويعي����س بينن���ا رغم 
�أنه �أبع���د عن �لبحري���ن 3 مر�ت وجنح 
يف �لع���ودة، وه���و �لأم���ر �ل���ذي تنفيه 

�ل�سلطات �لأمنية. 
�لأهم و�لأبرز  �ل�س���وؤ�ل  بتقديري، 
�لذي يفر�س نف�سه ه���و “كيف لرجل 
�إرهابي – ح�سبما و�سفه �ل�سفري – �أن 
ي�شح وميرح عل���ى �أر��سي بنغالدي�س 
ويحظ���ى بفر�سة لريت���ب عودته �إلى 
�لبحري���ن؟ �ألي����س من �ملفرت����س �أن 
يقيم بني �أ�سو�ر �ل�سجون يف بلده �لأم 
منذ �أن �أر�سل �إليه���ا يف �ملرة �لأولى؟ 
�أم �أن���ه جن���ح يف �له���روب م���ن �سجون 

بنغالدي�س 3 مر�ت؟!.

لقاء... وبلبلة

محمد المحفوظ
sm.adnan56

@gmail.com

ومضة قلم

مل يك���ن �لتقري���ر �ل���ذي �أ�سدرت���ه 
جمموع���ة بو�سط���ن ج���روب قب���ل �أي���ام 
مفاج���اأة، حي���ث مت���ت �لإ�س���ارة �إلى �أن 
مملك���ة �لبحري���ن حقق���ت تقدم���اً على 
جم���ال  يف  �خللي���ج  دول  �سقيقاته���ا 
�لرفاهية �لجتماعية و�لتعليم، وهذ� ما 
يبعث على �لف���رح، �إل �أنه �أكد �أن هناك 
تر�جعاً يف �لقطاع �ل�سحّي، وهذ� ما يدعو 
�إلى �لقل���ق، رغم �أّن مقيا����س �لرفاهية 
�ملتب���ع غالب���ا يف �إجر�ء ه���ذه �لدر��سات 
�أّن �لدول �لأكرث ثر�ء حتظى مب�ستويات 

عالية من �لرفاهية و�لعك�س �سحيح. 
لي����س بو�سع �أحد �أن ي�سنف �لرت�جع 
يف �حلق���ل �ل�سحّي باأن���ه م�ساألة طبيعية 
حت���ى ميك���ن غ����س �لنظ���ر عنه���ا، بل 

تتوقف عليها حي���اة �لإن�سان، وبالتايل 
نعتقد �أّن عل���ى وز�رة �ل�سحة و�ملجل�س 
�لأعل���ى لل�سح���ة بو�سفهم���ا �ملعنيني 
و�مل�سوؤول���ني �ملبا�شين ع���ن �خلدمات 
در��س���ات  باإج���ر�ء  �لقي���ام  �ل�سحي���ة، 
يف  �ل�سح���ي  �لو�س���ع  لتقيي���م  عاجل���ة 
�لبحري���ن مبو�سوعي���ة وجت���رد، و�إعادة 
�لنظ���ر فيم���ا يقدم من خدم���ات �سحية 
�إل���ى �ملو�ط���ن، طبعا لي����س بو�سع �أحد 
�لتقلي���ل من �جلهود �لكب���رية �ملقدمة 
ول كف���اءة �لأطباء و�لدع���م �لكبري �لذي 
يحظ���ى به �لقط���اع �ل�سح���ي باململكة، 
فهذ� ما يلم�سه جمي���ع �ملرتددين على 

�مل�ست�سفيات و�ملر�كز �ل�سحية. 
لكن �لّذي يهمنا هنا هو �لإ�سارة �إلى 

�أّن بع�س �لأق�س���ام باأحد �مل�ست�سفيات 
“مرك���ز  ونعن���ي  باململك���ة  �لك���ربى 
تع���اين  حتدي���د�”  �لطب���ّي  �ل�سلماني���ة 
م���ن �س���وء �إد�رة، �لأم���ر �ل���ذي �نعك�س 
�سلبا عل���ى م�ستوى �خلدم���ات �ملقدمة 
للمر�س���ى. ع�ش�ت �ل�س���كاوى عرب عنها 
�مل���رتددون على ق�س���م �لطو�رئ وعلى 
م���د�ر �ل�سنو�ت �لفائت���ة مطالبة باإيجاد 
�آلي���ة فعال���ة ت�سم���ن للمر�س���ى �شع���ة 
�لعالج وحف���ظ كر�متهم مما يتعر�سون 
ل���ه، �إل �أّن �ملحزن �أّنن���ا ل ن�سهد حتركا 
من قبل م���ن يعنيهم �لأم���ر لبحث هذه 
�لق�سايا، وه���ذ� ل �سك �أ�سهم يف تر�جع 

م�ستوى �خلدمات �ل�سحية �ملقدمة. 
�ل�سكاوى �لتي ت�سدر عن �ملر�سى 

لي����س بو�س���ع �أح���د �لت�سكي���ك فيه���ا، 
فق���د مت نقلها من �لو�ق���ع، و�سهاد�ت 
�ملرتددي���ن مت ر�سده���ا مبو�سوعي���ة 

و�أمانة. 
�ملمار�س���ات  بع����س  �أّن  موؤ�س���ف 
غ���ري �لطبيعي���ة تتنافى كلّي���ة مع مهنة 
�لط���ب وتتطلب قدر� �أك���رب من �لرعاية 
و�لهتم���ام، وكان من �ملوؤم���ل �لتعامل 
�إز�ءه���ا بجدية، غ���ري �أّن �لو�قع ي�سدمنا 
�أنها تقابل بالتجاهل، وهذ� ما �ساهم يف 
تفاقم �لأو�س���اع �ل�سيئة بدل من حلها، 
ويبق���ى �لق���ول �إّن تف���ادي �ل�سلبي���ات 
لي����س م�ستحي���ال �إذ� ما توف���رت �لإر�دة 
و�أف�س���ل �ل�سب���ل مو�جه���ة �لأخطاء بكل 

�سجاعة وم�سوؤولية.

تقدم في التعليم 
وتراجع في الصحة



 ُعمان: ارتفاع اإنتاج النفط 
اإلى 975.5 األف برميل يوميًّا

النف���ط  وزارة  قال���ت  روي���رز:   - دب���ي 
العمانية يف تغريدة على ح�سابها الر�سمي على 
توير اأم�س اجلمعة، اإن اإنتاج البالد من النفط 
اخل���ام واملكثفات بلغ يف املتو�سط 975 األًفا 

و500 برميل يوميًّا يف يوليو املا�سي.
ووفًقا لتغريدات ال���وزارة فاإن ال�سلطنة، 
وه���ي ع�س���و يف منظم���ة البل���دان امل�س���درة 
للب���رول )اأوب���ك(، اأنتج���ت 973 األًف���ا و500 
���ا يف يوني���و ما يعني زي���ادة من  برمي���ل يوميًّ

الإنتاج.

الذهب يرتفع متخل�ًسا من اأكرب خ�سارة اأ�سبوعية
بنجال���ورو - رويرز: حقق الذهب مكا�سب حمدودة يف التعامالت الآ�سيوية اأم�س بعد اأن 
هبط اإلى اأدنى م�ستوى يف 19 �سهًرا يف اجلل�سة ال�سابقة، لكن املعدن الأ�سفر ظل على م�سار 

اأكرب خ�سارة اأ�سبوعية منذ منت�سف عام 2017.
وارتف���ع الذهب 0.1 % يف املعامالت الفوري���ة اإلى 1175.22 دولر لالأوقية )الأون�سة(، 
بينم���ا انخف����س املعدن الأ�سف���ر 0.2 % يف العق���ود الأمريكية الآجلة اإل���ى 1181.30 دولر 

لالأوقية.
وعل���ى اأ�سا����س اأ�سبوعي، خ�رس الذهب 2.9 % يف ما قد يكون �ساد�س تراجع اأ�سبوعي على 
الت���وايل. و�سجل املعدن اأدنى م�ستوياته منذ يناير 2017 عند 1159.96 دولر لالأوقية يوم 

اخلمي�س.
وم���ن بني املعادن النفي�سة الأخ���رى، ارتفعت الف�سة 0.2 % اإلى 14.64 دولر لالأوقية، 

لكنها اجتهت اإلى ت�سجيل اأكرب تراجع اأ�سبوعي منذ اأوائل فرباير.
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اقتصاد
انخفا�ض اللرية الرتكية فر�سة لل�سّياح البحرينيني

ا 30 % زادت قوتهم ال�رسائية... وارتفاع الطلب حمليًّ

ق���ال مدي���ر �رسك���ة ال���زجن لل�رساف���ة، علي 
اب���ل، اإن هناك طلًبا متزاي���ًدا على �رسف اللرية 
الركية بن�سبة ت�سل اإلى 30 % قيا�ًسا بالأيام 
العادي���ة، مبيًن���ا اأن �سع���ر الل���رية متذبذب يف 
الآونة الأخرية، لذا ين�سح باأخذ عملة الدولر اأو 

اليورو و�رسفها يف تركيا اأف�سل.
وقل���ل من اأع���داد الذي���ن ا�س���روا اللرية 
به���دف ال�ستثم���ار والتداول فيه���ا لحًقا عند 
ارتف���اع �سعرها، معترًبا العملية جمازفة كبرية 
حيث هن���اك اأمور غري معروف���ة يف هذا املجال 
ب�سب���ب الأو�ساع ال�سيا�سية ول ميكن توقع اإن 

كانت �سرتفع اأم �ست�ستقر يف امل�ستقبل.
واأو�س���ح اأن اأغلب الذي���ن ي�سرون اللرية 
���ا لدواع���ي ال�سفر  الركي���ة يف البحري���ن حاليًّ
وال�سياحة وهي حال���ة تن�سط مع اأيام العطالت 
والإج���ازات ال�سيفي���ة والآن م���ع اإج���ازة عي���د 

الأ�سحى املبارك.
م���ن جانب���ه، قال اأح���د العامل���ني يف �رسكة 
البحري���ن املالية لل�رسافة، اإن���ه قبل عام واحد 
كان �سع���ر الدين���ار البحريني ح���وايل 8 لريات 
تركي���ة، ويف يولي���و املا�س���ي 12 ل���رية ل���كل 
دينار، اأم���ا ي���وم الأربعاء املا�س���ي فا�ستطاع 
الدينار �رساء 14 لرية تركية، وبذلك انخف�ست 

العملة حوايل 40 %.
واأ�س���اف اأن هن���اك طلًبا كب���رًيا على �رساء 
الل���رية الركي���ة وه���ي الآن غ���ري متوف���رة يف 

حم���الت ال�رسافة يف البحرين، موؤك���ًدا اأن اأغلب 
عمليات ال�رسف لل�سياحة الفعلية يف فرة عيد 
الأ�سح���ى وال�سف���ر قبل ب���دء املدار�س، وعدد 
قلي���ل منهم به���دف تخزينه���ا لال�ستثم���ار اأو 

لل�سياحة بعد اأ�سهر.
فيم���ا ق���ال اأح���د املواطنني ال���ذي ف�سل 
عدم ذك���ر ا�سمه، اأنه �سي�سافر م���ع عائلته اإلى 
ا�سطنبول بعد يومني وت�سادف وقت �سفرهم 
مع هبوط �للرية �لرتكية، مبيًنا �أن وقت هبوط 
ا اإذ اإنه ل���كل 100 دينار  العمل���ة منا�سب���ة ج���دًّ
ح�س���ل على 1532 ل���رية تركي���ة، فيما كانت 
خ���الل يناير املا�س���ي 1059 ل���رية لكل 100 

دينار.
واأ�ساف اأن زوجته وبناته خططوا للت�سوق 
حقائ���ب  معه���م  م�سطحب���ني  ا�سطنب���ول  يف 
مل�سرياته���م، حي���ث اإن املبل���غ الآن �سيزي���د 
م���ن قدرتهم ال�رسائي���ة و�سي�ستطيع���ون بهذا 
الفرق ����رساء املزيد من احلقائب وم�ستح�رسات 

التجميل والأحذية واملالب�س الركية.
وخ���الل الأ�سبوع اجل���اري، �س���كل ال�سياح 
طواب���ري طويلة على حمالت العالمات التجارية 
الكب���رية املوج���ودة يف منطق���ة ني�سانتا�س���ي 
يف ا�سطنب���ول وه���و اأح���د الأحي���اء الراقي���ة يف 
ا�سطنب���ول، م�ستفيدي���ن م���ن زي���ادة قوتهم 
�ل�رش�ئية و��ستغالل هب���وط �للرية �لتي رفعت 
من اأعداد املت�سوقني هناك ب�سكل غري عادي.
و�سعدت اللرية الركية 6 % اإلى اأقل من 
6 لريات مقابل الدولر، يوم الأربعاء املا�سي، 

رغم حتقيقها بع�س الراجع يف بداية اليوم.
وج���اء �سع���ود الل���رية بدع���م م���ن خطوة 
اتخذته���ا الهيئ���ة املعني���ة برقاب���ة القط���اع 
املبادل���ة،  �سفق���ات  بخ�سو����س  امل����رسيف 
وتوقع���ات بتح�س���ن العالق���ات ب���ني الحت���اد 
الأوروب���ي وتركيا، بعدما اأطلق���ت اأنقرة �رساح 

جنديني يونانيني حمتجزين منذ مار�س.
وجاء ارتفاع الل���رية بعد �ساعات فقط من 
قرار تركي برفع الر�سوم اجلمركية على بع�س 
الواردات الأمريكية. يف ظل اخلالف املت�ساعد 

ب���ني وا�سنط���ن واأنقرة ب�س���اأن ق�سي���ة الق�س 
الأمريكي املحتجز يف تركيا اأندرو بران�سون.

ورف���ع املر�س���وم الرك���ي، ال���ذي وقع���ه 
الرئي�س رج���ب طيب اأردوغ���ان، الر�سوم على 
�سي���ارات الرك���وب 120 %، وعلى امل�رسوبات 

الكحولية 140 % وعلى التبغ 60 %.
وزادت الر�س���وم اأي�ًس���ا عل���ى �سل���ع منها 

م�ساحيق التجميل والأرز والفحم.
وفقدت اللرية نحو 40 % من قيمتها منذ 
بداية العام احلايل، وه���وت اإلى اأدنى م�ستوى 

عل���ى الإط���الق عن���د 7.24 لرية لل���دولر يوم 
الثنني بفعل خماوف من دعوات اأردوغان اإلى 
خف�س تكالي���ف القرا�س، وتدهور العالقات 

مع الوليات املتحدة.
ف���وؤاد  الرك���ي  الرئي����س  نائ���ب  وق���ال 
اأوقطاي، اإن رفع الر�سوم على بع�س املنتجات 
الأمريكي���ة ه���و “رد على الهجم���ات املتعمدة 
م���ن جان���ب الإدارة الأمريكية عل���ى القت�ساد 

الركي”.
وكانت الولي���ات املتحدة رفعت الر�سوم 
اجلمركية على ال���واردات الركية من ال�سلب 
والأملني���وم، وهو اإجراء ت�سبب يف انهيار لقيمة 

اللرية الركية اأمام الدولر.

الليرة تنخفض أمس 7% مقابل الدوالر
وتراجع���ت الل���رية الركي���ة 7 % مقاب���ل 
ال���دولر اأم�س و�س���ط قلق امل�ستثمري���ن ب�ساأن 
حتذي���ر الوليات املتحدة من اأن تركيا يجب اأن 
تتوقع املزي���د من العقوبات القت�سادية ما مل 

ت�سلم الق�س الأمريكي املحتجز لديها.
وهبطت العملة الركية اإلى 6.2499 لرية 
للدولر قبل عطل���ة عيد الأ�سحى الطويلة التي 
تب���داأ ي���وم الثن���ني. وزادت خ�سائره���ا مقابل 
ال���دولر هذا العام اإل���ى 39 باملئة، حيث فاقم 
اخلالف م���ع الولي���ات املتح���دة اخل�سائر التي 
نتج���ت عن خماوف ب�ساأن نفوذ الرئي�س الركي 

رجب طيب اأردوغان على ال�سيا�سة النقدية.

زينب العكري

تفا�ؤل باإدراج الإ�سدارات اخلليجية بـ“جيه بي مورجان”

“اأبل” ت�ستعد لإطالق منتج ثوري جديد

اإلى 24.4 مليون دينار تخفي�ض راأ�سمال “تربيد املناطق” 

ال�سعودية ت�ستثمر 164.9 مليار د�لر بال�سندات الأمريكية

17 موؤ�س�سة تطلب تغيري ن�ساطها

ارتفعت يف يونيو 2.8 مليار

قدم���ت �رسك���ة م�ساهم���ة بحريني���ة مقفلة حتمل 
ا�س���م “�رسك���ة البحرين لتربي���د املناط���ق” طلًبا اإلى 
مرك���ز البحرين للم�ستثمرين التاب���ع لوزارة ال�سناعة 
والتجارة وال�سياح���ة لتخفي�س راأ�سمالها من 85.83 
ملي���ون دين���ار تقريًبا اإلى نح���و 24.42 مليون دينار 
)مم���ا يعن���ي تخفي�سه���ا بن�سب���ة 71.55 %(، وفًقا 

لأحدث بيانات ر�سمية ن�رست.
وتعم���ل ال�رسك���ة الت���ي تاأ�س�س���ت يف 12 اأكتوبر 
2004 يف جم���ال جت���ارة وبيع م���واد البن���اء واملواد 
الإن�سائي���ة املعدني���ة ومع���دات ال�سباك���ة والتدفئة 
ولوازمه���ا، وتركي���ب اأنظم���ة التدفئ���ة بالكهرباء اأو 
الغ���از اأو الزيت، اإ�س���الح الآلت، وجتارة وبيع الآلت 
واملع���دات الأخ���رى، وجت���ارة وبيع املركب���ات ذات 
املمتل���كات  يف  العقاري���ة  والأن�سط���ة  املح���ركات، 

اململوك���ة اأو املوؤجرة. واأظه���رت البيانات املن�سورة 
البحري���ن  “�سج���الت” التاب���ع ملرك���ز  عل���ى موق���ع 
للم�ستثمرين اأن راأ����س املال امل�رسح به لل�رسكة يبلغ 
نحو 85.83 مليون دينار، وهو ا�ستثمار حملي، موزع 
عل���ى 858 مليوًن���ا و344 األًف���ا و640 �سهًما، بقيمة 

ا�سمية مقدارها 0.1 دينار لل�سهم الواحد.
وعل���ى �سعيد مت�س���ل، اأظهرت اأح���دث بيانات 
ر�سمية ن�رست اأن 17 �رسكة حملية تقدمت اإلى املركز 
بطلبات لتغيري �سكلها القانوين وحتويل ن�ساطها اأو 
ف���روع تابعة لها اإلى �رسكات قائم���ة بذاتها، باإجمايل 

روؤو�س اأموال ت�سل اإلى 132 األف دينار.
وكان���ت اأك���رب ال����رسكات م���ن حيث قيم���ة راأ�س 
امل���ال من بني املوؤ�س�س���ات املتقدمة بطلب لتغيري 
�س���كل ن�ساطها القانوين، هي: �رسكة ال�سخ�س الواحد 
الت���ي حتمل ا�سم “العقرب للنظاف���ة” لتحويلها اإلى 
�رسك���ة ت�سامن براأ�سمال 50 األ���ف دينار. وتقدمت 6 

موؤ�س�سات م�سنفة موؤ�س�سة فردية بطلبات لتحويلها 
اإل���ى �رسكة ذات م�سوؤولية حم���دودة مبا ن�سبته 35.3 
% م���ن اإجمايل ال�رسكات التي طلبت تغيري ن�ساطها، 
و3 ����رسكات طلبت تغيري ن�ساطها من �رسكة ال�سخ�س 
الواحد اإلى �رسك���ة ذات م�سوؤولية حمدودة مبا ن�سبته 
17.6 %، كما تقدمت 8 موؤ�س�سات متنوعة الأن�سطة 
بطلب���ات لتحويله���ا اأو ف���روع منها اإلى ����رسكات مبا 
ن�سبت���ه 47.1 %. واأعلن���ت معظ���م ال����رسكات الت���ي 
تقدم���ت بطلب���ات حتوي���ل ن�ساطها عن راأ����س مالها 
اجلديد، هي: “امل���اي لل�سناع���ات املعدنية واملاي 
للمق���اولت” براأ�سم���ال 20 األ���ف دين���ار، و”حي���ود 
للمقاولت” براأ�سم���ال 20 األف دينار، و”ماما كيك” 
براأ�سم���ال 10 اآلف دين���ار، و”اإن ث���ري �سولو�سن���ز” 
اآلف دين���ار، و”�سيارج���او خلدم���ات   10 براأ�سم���ال 
ال�سيان���ة” براأ�سم���ال 5 اآلف دين���ار، و”مركز النعمة 

للمواد الغذائية” براأ�سمال 5 اآلف دينار.

الريا�س - اأرقام: ارتفعت حيازة ال�سعودية من 
�سن���دات اخلزانة الأمريكية اإل���ى 164.9 مليار دولر 
يونيو 2018، بارتفاع قدره 2.8 مليار دولر مقارنة 

ب�سهر مايو 2018.
و�سجل���ت حيازة ال�سعودية م���ن �سندات اخلزانة 
الأمريكي���ة اأعلى م�ستوى لها منذ يوليو 2015 وذلك 
ح�سب البيانات املتوفرة، لريتفع ترتيب ال�سعودية 
ال�سن���دات  10 �سم���ن كب���ار حامل���ي  اإل���ى املرك���ز 
الأمريكي���ة. وفيم���ا يخ����س الإم���ارات فق���د خف�ست 
حيازتها م���ن ال�سندات الأمريكي���ة بنحو 400 مليون 
دولر لت�س���ل اإل���ى 59.6 ملي���ار دولر بنهاية يونيو 
2018. وبح�سب البيانات املن�سورة على موقع وزارة 
اخلزان���ة الأمريكي���ة الأربع���اء املا�س���ي، بلغت قيمة 
حي���ازة الكويت من تلك ال�سندات 42.9 مليار دولر، 

مقابل 43.9 مليار دولر يف مايو ال�سابق له.
وعل���ى الأ�سا����س ال�سن���وي، فقد قف���زت حيازة 
الكويت من �سن���دات اخلزانة الأمريكية بن�سبة 34.9 
%، علماً باأنها كانت تبلغ 31.8 مليار دولر يف يونيو 
2017. وتوزعت حي���ازة الكويت من ال�سندات خالل 

يوني���و املا�س���ي ب���ني 39.02 ملي���ار دولر �سندات 
طويل���ة اجل���ل، و3.85 مليار دولر �سن���دات ق�سرية 
الأجل. وجاءت الكويت وفق البيانات باملركز الثالث 
عربي���اً، بع���د ال�سعودية الت���ي احتلت املرك���ز الأول 
عربي���اً با�ستحواذه���ا على �سن���دات اأمريكي���ة بقيمة 
164.9 ملي���ار دولر، وتبعتها الإمارات بقيمة 59.6 

مليار دولر.
وعل���ى امل�ست���وى العاملي فق���د احتلت ال�سني 

املرك���ز الأول بال�ستح���واذ عل���ى �سن���دات اأمريكية 
بقيم���ة 1178.7 ملي���ار دولر رغ���م تراجعه���ا ع���ن 
م�ستوي���ات مايو البالغ���ة 1183.1 مليار دولر، وجاء 
باملرك���ز الث���اين الياب���ان ب����1030.4 ملي���ار دولر. 
وعموم���ا فق���د بلغ حجم �سن���دات اخلزان���ة الأمريكية 
بنهاي���ة فرباير يونيو املا�سي 6211.4 مليار دولر، 
مقارن���ة ب�6150.2 مليار دولر يف ال�سهر املناظر من 

.2017

اأبوظب���ي - مبا����رس: �سج���ل اإ�س���دار 
ال�سن���دات ال�سيادية ل���دول اخلليج اأداًء 

ا للن�سف الأول من هذا العام. قويًّ
واأو�سح تقرير في�س لإدارة الأ�سول 
اأن اإجم���ايل قيمة اإ�س���دار �سندات الدين 
ال�سيادية متع���ددة ال�رسائح جتاوزت 30 

مليار دولر يف �سوق العملة الأجنبية. 
وتوقع���ت ال�رسك���ة املتخ�س�س���ة يف 
اإدارة الأ�س���ول الت���ي تتخ���ذ م���ن مدينة 
زيورخ مقرًّا لها اأن يتج���اوز حجم اإ�سدار 
�سن���دات الدين لهذا الع���ام امل�ستويات 

التي مت حتقيقها خالل العام املا�سي.
واأكدت �رسكة في����س لإدارة الأ�سول 
التع���اون  جمل����س  دول  اإدراج  اأهمي���ة 
اخلليج���ي �سمن موؤ�رس “جيه بي مورجان” 
ل�سندات الأ�سواق النا�سئة حيث �ستدخل 
هذه املنطقة �سمن املوؤ�رس ب�سكل ر�سمي 

يف مطلع عام 2019.
ومن املرجح اأن ُيحدد الوزن الن�سبي 

ملوؤ����رس كامل املنطق���ة باأكرث من 12 %، 
مقارن���ة بالتخ�سي�س البال���غ حاليًّا �سفر 

.%
وتوقع���ت في����س اأن تك���ون الن�سبة 
الأك���رب من ال�سن���دات ال�سيادية اخلا�سة 
ب���دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي ع���ن 
الف���رة املتبقي���ة من الع���ام اجلاري من 
ن�سي���ب الكويت وال�سعودية ورمبا دولة 

الإمارات.
وترج���ح ال�رسك���ة اأن ت�سه���م الكويت 
بالن�سب���ة الأكرب من اإجم���ايل الإ�سدارات 

املتبقية لعام 2018.
وتفك���ر ال�سعودية اأي�ًس���ا يف العودة 
اإل���ى ال�س���وق بع���د اأن دخل���ت ال�سوق يف 

ال�سابق عرب تداولت �سخمة. 
وتتوقع في����س اأن تت�سدر ال�سندات 
ال�سيادية ال�سعودي���ة الأ�سواق من جديد 
خالل الن�سف الث���اين، مع �سعف احتمال 

عودة قطر اإلى ال�سوق.

دبي - اأرقام: تعم���ل �رسكة اأبل على 
تطوير نظ���ارات الواقع املع���زز اخلا�سة 
به���ا، الت���ي ق���د ت�سدره���ا يف اأق���ل من 
عامني، بح�سب مذكرة للمحلل مينغ ت�سي 
كو وثي���ق ال�سل���ة باجله���ات ال�سناعية 
املعني���ة باإنت���اج اأجهزة �سانع���ة اآيفون، 

التي اأوردها موقع بزن�س اإن�سايدر.
ويف الوق���ت احلايل، ل تب���دي »اأبل« 
اأي اهتم���ام ببناء �سماعات الأذن الذكية، 
لكن املحلل لدى »ت���ي اإف �سكيورتيز« 
���ا نظارة واقع  ق���ال اإن ال�رسكة تطور حاليًّ

معزز ذكية تطلق عليها »اإيه اآر جال�س«.
واأ�س���اف ك���و: نتوق���ع اأن تقود هذه 
النظ���ارات اجلي���ل الث���وري اجلدي���د من 
حي���ث  امل�ستخ���دم،  واجه���ات  تقني���ات 
نعتق���د اأن »اإي���ه اآر جال����س« ل حتت���اج 
تطبيقات ثورية، حيث �ستت�سم بالثورية 
الكافي���ة. وتابع: نتوق���ع اأن تعيد »اأبل« 
تعري���ف واجهات امل�ستخ���دم للمنتجات 
احلالية من خالل تق���دمي جتربة نظارات 
واق���ع مع���زز فري���دة، التي م���ن املرجح 

اإطالقها خالل عام 2020.

املحرر القت�سادي
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إجمـالــي الصــادرات 

إجمـالــي الــــواردات 

إجمالي صادرات وواردات البحرين لدول الخليج بالنصف األول 2018 بالدينار البحريني

الكويت  اإلمارات

246.2
مليون دينار

41
مليون دينار

42.7
مليون دينار

22
مليون دينار

18
مليون دينار

2.5
مليون دينار

 15.6
مليون دينار 

4.8
مليون دينار

ُعمان

569.1
مليون دينار

 53.3
مليون دينار

164.1
مليون دينار

 32.5
مليون دينار

السعودية
الصادرات

133.6
مليون دينار

27.4
مليون دينار

الصادراتالصادرات

120
مليون دينار

5.6
مليون دينار

الصادرات

الوارداتالوارداتالوارداتالواردات

2018 20172018 20172018 20172018 2017

 17.2
مليون دينار 

202
 دينـــــــــار

الواردات

2018 2017

2018 20172018 20172018 20172018 2017

قطـر

96.1
مليون دينار

3000
دينــــــــــــار

الصادرات

2018 2017

بلغ إجمالي صادرات البحرين لدول الخليج خالل النصف األول من العام الجاري 
701.1 مليون دينار مقابل 461.2 مليون دينار بنفس الفترة من العام 2017، 

بارتفاع قيمته 239.9 مليون دينار.

نسبة االرتفاع

%52

بلغ إجمالي واردات دول الخليج للبحرين 509.8 مليون دينار خالل النصف األول 
من العام الجاري مقابل 961.6 مليون دينار بنفس الفترة من العام 2017، 

بانخفاض قيمته 451.8 مليون دينار.

نسبة االنخفاض

%47

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

3.6 مليـ�ن دينـار لإن�شــاء مـركـز زوار طريـق اللـ�ؤلـ�ؤ
“امل�ؤيد للمقاوالت” فازت باملناق�صة

فازت جمم�ع���ة امل�ؤي���د للمق���اوالت مبناق�صة 
هيئ���ة البحري���ن للثقافة واالآث���ار الإن�ص���اء مركز زوار 
طري���ق الل�ؤل����ؤ بنح���� 3.64 ملي����ن دين���ار، �صم���ن 
املناق�ص���ات الت���ي اأر�صاه���ا جمل����س املناق�ص���ات 

واملزايدات ل�صهر اأبريل املا�صي.
ومرك���ز ال���زوار الرئي�ص���ي التابع مل�ص���ار الل�ؤل�ؤ 
�صيتم بناوؤه يف قل���ب مدينة املحرق القدمية، وذلك 
بني العم���ارات التجاري���ة التاريخية ب�ص����ق املحرق 
الق���دمي. مت ت�صمي���م ه���ذا املركز من قَب���ل مكتب 
فالري� اأوجلياتي للهند�ص���ة املعمارية، و�صيحت�صن 
يف ت�صميم���ه االأط���ال التاريخي���ة والبقاي���ا االأثري���ة 
الثنتني من العمارات التاريخية )عمارات علي را�صد 
فخ���رو(، باالإ�صافة اإلى عدد م���ن امل�ج�دات االأثرية 

التي عرَث عليها يف امل�قع.
الحت�ص���ان  ت�صميم���ه  ع���ر  املرك���ز  وي�صع���ى 
ا ح�ل  �رشيحة وا�صع���ة من الزوار، مقدًما له���م معر�صً
امل����رشوع، والعدي���د من املراف���ق التفاعلية املزودة 

ب��صائ���ط متع���ددة الإث���راء جترب���ة املرك���ز كملتقى 
جمتمع���ي، وت�صم���ل مرافق���ه: م�صاح���ات خم�ص�ص���ة 
لاأطفال، ف�ص���اءات الإقامة ور����س العمل واللقاءات 
االجتماعية، ف�صاً عن احت�ائه اأر�صيًفا لرتاث الل�ؤل�ؤ، 
مكتبة، ومرافق خم�ص�ص���ة للمحا�رشات وامل�ؤمترات. 
و�صيتمك���ن ال���زوار م���ن اكت�ص���اف )م�ص���ار الل�ؤل����ؤ( 

وم�اقعه الرتاثية والتاريخية.
وكان م�رشوع )طريق الل�ؤل�ؤ: �صاهد على اقت�صاد 
اجلزي���رة( اأدرج يف الع���ام 2012 كثاين م�قع م�صجل 
عل���ى قائمة ال���رتاث االإن�صاين العامل���ي يف البحرين، 
وذلك ك�صاهد تاريخي على تراث على تراث اقت�صاد 
الل�ؤل����ؤ ال���ذي يع����د اإل���ى اآالف ال�صن���ني، والأهميته 
النظ���ام  يف  وم�ؤث���ر  اقت�ص���ادي  كم����رد  العاملي���ة 

االجتماعي.
ويح����ي امل����رشوع �صل�صلة من املب���اين الرتاثية 
والتاريخية املر�صحة ي�صل عددها اإلى 15، وت�صمل: 
3 م�صائ���د ل�ؤل�ؤ �صا�صع���ة تقع يف املي���اه االإقليمية 
ال�صمالي���ة التابع���ة للمملك���ة، خط �صاحل���ي واحد يف 
اأق�ص���ى جن�ب جزيرة املح���رق، و9 جممعات عمرانية 

���ا فريًدا، تت�زع  تاريخي���ة تت�صمن 17 معماًرا اإن�صانيًّ
جميعه���ا �صم���ن الن�صي���ج احل����رشي العري���ق ملدينة 
املحرق. كل هذه املك�ن���ات، مب�اقعها وتفا�صيلها 
جت�ّص���د تعبرًيا تاريخيًّا، ه� اآخر ما تبقى با�صتثنائيته 
وقيمت���ه العالي���ة، ك�ص�اه���د عل���ى ال���رتاث الثقايف 
القت�ص���اد الل�ؤل����ؤ، ال���ذي ازدهر يف منطق���ة اخلليج 

العربي منذ فرتة ما قبل التاريخ وحتى اأوائل القرن 
الع�رشين.

وق���د مت العم���ل عل���ى ه���ذا امل����رشوع مبك�ناته 
وم�اقع���ه من���ذ الع���ام 2011م، حيث ال ت���زال اأعمال 
احلفاظ وال�صيان���ة والتاأهيل م�صتمرة. وحتى الي�م، 
مت ا�صتكم���ال عدد من امل�صاريع التي يح�يها طريق 

الل�ؤل�ؤ، مثل االأعم���ال احلفاظية لقلعة ب� ماهر، بيت 
الغ��س، وبي���ت الن�خذة، حيث ميكن للزوار وحمبي 

الرتاث زيارة هذه امل�اقع.
ي�ص���ار اإل���ى اأن هيئ���ة البحرين للثقاف���ة واالآثار 
تتطلع اإلى ا�صتكمال امل�رشوع يف العام اجلاري 2018، 
وذلك بدعم من خال قر�س البنك االإ�صامي للتنمية 
)IDB(، حي���ث من املزمع اأن يتم االفتتاح بالتزامن 
م���ع احتف���اء البحري���ن باملح���رق عا�صم���ًة للثقاف���ة 
االإ�صامي���ة، وف���ق الرنام���ج الذي اأطلقت���ه املنظمة 

االإ�صامية للرتبية والعل�م والثقافة )اإي�صي�صك�(.
وعلى �صعيد مت�صل، اأر�صى جمل�س املناق�صات 
واملزاي���دات خال �صهر اأبريل املا�صي 3 مناق�صات 
للهيئة، بقيمة اإجمالية و�صلت اإلى نح� 3.83 ملي�ن 

دينار منها مناق�صة مركز الزوار.
ت�ف���ري  فهم���ا:  االأخري���ان،  املناق�صت���ان  اأم���ا 
عم���ال ل�ر�ص���ة النج���ارة وال�صيان���ة يف الهيئ���ة بنح� 
106.66 األف دينار، ومناق�صة لل�صيانة الكهربائية 
وامليكانيكية للم�اقع واملباين التابعة للهيئة بنح� 

81.36 األف دينار.

اأمل احلامد

النفـط ينخفـ�ض و�شـط خمــاوف ب�شــاأن النمــ� القت�شــادي
71.4 دوالر لرميل “برنت”

ع�ا�ص���م - وكاالت: انخف�ص���ت اأ�صع���ار النفط 
اأم����س، مع اجت���اه اخل���ام االأمريكي نح� �صاب���ع تراجع 
اأ�صب�عي و�ص���ط زيادة املخاوف ب�ص���اأن تباط�ؤ النم� 
االقت�ص���ادي العامل���ي مما قد يحد م���ن الطلب على 

البرتول يف ظل تراكم املخزونات.
وانخف�صت العق�د االآجلة خلام القيا�س العاملي 
مزيج برنت ثاثة �صنتات اإلى 71.40 دوالر للرميل 
عن���د ال�صاع���ة 00229 بت�قيت جرينت����س. وهبطت 

العق����د االآجل���ة للخ���ام االأمريك���ي �صنًتا واح���ًدا اإلى 
65.45 دوالر للرمي���ل. وبرن���ت ب�ص���دد الرتاجع 2 
% ه���ذا االأ�صب�ع، يف ثالث انخفا����س اأ�صب�عي على 
الت����ايل. اأما اخل���ام االأمريك���ي ففي طريق���ه لتكبد 

خ�صائر لاأ�صب�ع ال�صابع، مع انخفا�س يتجاوز 3 %.
واأظه���رت بيان���ات ي����م االأربعاء زي���ادة كبرية 
مفاجئ���ة يف خمزونات اخلام يف ال�اليات املتحدة مما 
غ���ذى القل���ق ب�صاأن ت�قع���ات الطلب عل���ى ال�ق�د، 

بالإ�ضافة اإلى تعر�ض اخل���ام ل�ضغوط من موجة بيع 
وا�صع���ة يف ال�صل���ع االأولي���ة ال�صناعية مث���ل النحا�س 

واالأزمة املالية يف تركيا.
وقال بنك )اإيه.اإن.زد( يف مذكرة ”امل�صتثمرون 
ال يزال����ن حذري���ن م���ع بق���اء الزي���ادة املفاجئة يف 
يف  حا����رشة  االأربع���اء  ي����م  االأمريكي���ة  املخزون���ات 

اأذهانهم“.
وتبادل���ت ال�ص���ني وال�اليات املتح���دة فر�س 

ر�ص�م جمركية على �صل���ع ومنتجات وهددتا بفر�س 
ر�ص����م اأخ���رى عل���ى �ص���ادرات قيمته���ا ملي���ارات 
ال���دوالرات، مما ق���د ي�ؤثر عل���ى النم���� االقت�صادي 

العاملي.
ويف ال�ق���ت نف�ص���ه ه���زت االأزمة الت���ي تع�صف 
باللرية الرتكي���ة االأ�ص�اق النا�صئة وت���رددت اآثارها 

عر اأ�ص�اق االأ�صهم وال�صندات وامل�اد اخلام.
واأظهرت بيانات اأمريكية ي�م االأربعاء اأن اإنتاج 

اخلام يف ال�اليات املتح���دة ارتفع مبقدار 100 األف 
برمي���ل ي�مي���ا اإل���ى 10.9 ملي����ن برمي���ل ي�ميا يف 
االأ�صب�ع املنتهي يف العا�رش من اأغ�صط�س اآب. وزادت 
خمزون���ات النفط االأمريكية 6.8 ملي�ن برميل، وهي 

اأكر زيادة اأ�صب�عية منذ مار�س من العام املا�صي.
ويظه���ر الطلب االآ�صي�ي عام���ات على التباط�ؤ 
م���ع ت�رشر اقت�صادات بع�س اأك���ر م�صرتي النفط يف 

العامل من النزاعات التجارية وق�ة الدوالر.



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

15/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

ادارة التسجيل
)CR2018 -120004( 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: سلمان علي سلمان صالح ال فرحان

االسم التجاري احلالي: موسسة أوريسا لألدوات الكهربائية

االسم التجاري اجلديد: اوريسا للهواتف

قيد رقم: 60651-19

12/8/2018
)CR2018-117658( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن احملل التجاري

بطلب  ماجد  محمد  علي  محسن  عبدالرسول  ادناه:علي  املعلن  إلينا  تقدم 
حتويل احملل التجاري التالي:

الى السيد/ زهرة عبدالرسول محسن علي
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

قيد رقم

98512-1

98512-2

98512-3

االسم التجاري

مؤسسة البالد الصفراء ملقاوالت البناء

صالون البالد الصفراء

البالد الصفراء للمناسبات 12السبت 18 أغسطس 2018 - 7 ذو الحجة 1439 - العدد 3595
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اإ�رسائيل تتخل�س من نفاياتها ال�شامة يف ال�شفة الغربية

اأفاد م�شوؤولون وخرباء فل�شطينيون باأن اإ�رسائيل تخل�شت من 60 % تقريبا من النفايات املختلفة 
بنقاها اإلى اأرا�شي ال�شفة الغربية، ما يهدد ال�شكان واملياه والرتبة يف خمالفة �رسيحة للقانون الدويل.

وقالت رئي�س �شلطة البيئة الفل�شطينية عدالة االأترية: “اإ�رسائيل ت�شتخدم اأرا�شينا لكب نفاياتها 
عامة، واخلطرة خا�شة”.

واأك���دت عدالة اأن نحو 98 مكبا للنفايات االإ�رسائيلية منت����رسة يف ال�شفة الغربية املحتلة، ت�شتخدم 
لك���ب النفاي���ات من داخ���ل اإ�رسائي���ل، اإ�شافة اإل���ى ع�رسات املكب���ات الع�شوائي���ة الت���ي تتخل�س فيها 

امل�شتوطنات من خملفاتها.
واأ�شافت اأن اإ�رسائيل تتخل�س من النفايات اخلطرة مثل الزيوت املحروقة، واملخلفات الكيميائية، 
واالإلكرتوني���ة، وغريها، يف االأرا�ش���ي الفل�شطينية، بت�شجيع من احلكوم���ة االإ�رسائيلية، مو�شحة اأن تلك 

النفايات ت�شكل تهديدا طويل االأمد على البيئة الفل�شطينية من تربة ومياه وهواء، وحياة برية.
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

الجزائر ـ رويترز:

بغداد ـ أف ب:

القاهرة ـ رويترز:

قالت القناة العا�����رسة االإ�رسائيلية اإن 
وزير الدفاع االإ�رسائيلي اأفيغدور ليربمان 
اجتمع �رسا مع مبع����وث قطري يف قرب�س، 

لبحث الرتتيبات يف قطاع غزة.
واأ�شاف����ت القن����اة اإن اللق����اء ج����رى 
يف 22 يوني����و املا�ش����ي، ب����ن ليربم����ان 

واملبعوث القطري حممد العمادي.
وناق�����س امل�شوؤوالن الو�شع يف قطاع 
غزة وحماوالت التو�شل اإلى اتفاق لوقف 

اإطالق النار، ح�شب العا�رسة االإ�رسائيلية.
واأ�شارت و�شائ����ل االإعالم االإ�رسائيلية 
اإلى اأن اإ�رسائيل تعتمد على قطر يف جانب 
مايل، يتعلق بتمويل بع�س امل�رسوعات يف 
القطاع، يف اإطار اتفاق وقف اإطالق النار.

واأ�ش����ارت القن����اة اإلى زي����ارة جاريد 
كو�ش����ر م�شت�ش����ار الرئي�����س االأمريك����ي، 
وجاي�شون غرينب����الت املبعوث االأمريكي 
لعملي����ة ال�ش����الم، اإلى الدوح����ة، يف مطلع 
يونيو. وطلب امل�شوؤوالن االأمريكيان من 

قطر �شخ اأموال يف م�رسوعات بغزة.

قال���ت الرئا�شة اجلزائرية اإن الرئي�س 
عبدالعزي���ز بوتفليق���ة ع���زل اأم�س اجلمعة 
اثن���ن من كب���ار قادة اجلي����س وذلك بعد 
�شهري���ن م���ن اإقال���ة املدير الع���ام لالأمن 
الوطن���ي يف الب���الد. ذكرت و�شائ���ل اإعالم 
جزائري���ة، اأن الرئي����س بوتفليق���ة اأنه���ى 
مهمات قائدي الناحي���ة الع�شكرية االأولى 
الل���واء حلبيب �شنتوف، والثانية “وهران” 
اللواء ال�شعيد باي. واأمر بوتفليقة بتعين 
ب�رس�ش���ال  الع�شكري���ة  االأكادميي���ة  مدي���ر 
الل���واء عل���ي �شيدان عل���ى راأ����س الناحية 
الع�شكري���ة االأول���ى، خلفا ل�شنت���وف. كما 
ع���ن الرئي����س اجلزائ���ري، قائ���د الناحية 
الع�شكرية ال�شاد�شة اللواء مفتاح �شواب، 
قائ���دا للناحية الع�شكري���ة الثانية. واأجرى 
بوتفليقة القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
يف اجلزائ���ر وال���ذي ي�شغل اأي�ش���ا من�شب 
الدف���اع، ع���دة تغي���ريات، طال���ت  وزي���ر 

الناحيتن الع�شكريتن االأولى والثانية.

دانت وزارة اخلارجية العراقية، اأم�س 
اجلمعة، ال�رسبات التي �شنتها املقاتالت 
احلربي����ة الرتكي����ة عل����ى مناط����ق مدني����ة 
بق�ش����اء �شنج����ار غرب����ي حمافظ����ة نينوى 
�شمايل الع����راق، نافية وجود تن�شيق بن 

بغداد واأنقرة ب�شاأن تلك ال�رسبات.
“يف  بي����ان:  يف  اخلارجي����ة  وذك����رت 
الوق����ت ال����ذي ترف�س فيه ال����وزارة هذه 
الهجمات فاإنها تنف����ي نفيا قاطعا وجود 
اأي تن�شي����ق ب����ن بغ����داد واأنق����رة به����ذا 
ال�ش����دد”. وكان����ت و�شائل اإع����الم كردية 
اأن  �شاب����ق،  وق����ت  يف  ذك����رت  وتركي����ة 
املقات����الت الرتكي����ة ا�شتهدف����ت موكبا، 
االأربعاء، يف ق�ش����اء �شنجار، مما اأ�شفر عن 

�سقوط 5 قتلى، بينهم قيادي.
وج����اءت الغ����ارة بعد يوم م����ن زيارة 
رئي�����س الوزراء العراق����ي، حيدر العبادي، 
اإل����ى اأنقرة، حيث التقى الرئي�س الرتكي، 

رجب طيب اأردوغان.

قتل 8 اأ�شخا�س واأ�شيب 14 اآخرون، 
اأم�����س اجلمع����ة، اإث����ر ح����ادث �شري م����رّوع 
ت�شادم����ت في����ه حافلتان عل����ى الطريق 
ال�شاحلي، مبحافظة البحر االأحمر امل�رسية.

وقال مدير االإ�شع����اف يف املحافظة، 
ب����دوي �شعي����د، اإن 15 �شي����ارة اإ�شع����اف 
توجه����ت اإل����ى موق����ع احلادث م����ن نقاط 
االإ�شع����اف املنت�����رسة عل����ى الطريق لنقل 
عا�شم����ة  الغردق����ة،  اإل����ى  امل�شاب����ن 
املحافظة، والق�ش����ري اإحدى مدنها، وفقا 
لروي����رتز. واأ�ش����اف اأن اأح����د امل�شاب����ن 
حالت����ه خطرية، م�شريا اإل����ى اأنه جرى نقله 

اإلى م�شت�شفى بالغردقة.
وبدروها، قالت وكيلة وزارة ال�شحة، 
جنالء حم����اد، اإن جثامن املتوفن نقلت 

اإلى م�شت�شفى الق�شري العام.
م����ن جانب����ه، اأو�شح م�ش����در اأمني اأن 
الت�ش����ادم وقع بن حافل����ة كبرية واأخرى 

�شغرية واإن �شببه مل يتبن بعد.

لقاء �رسي بن ليربمان 
وم�شوؤول قطري

بوتفليقة يعزل اثنن 
من كبار قادة اجلي�س

العراق يدين الغارات 
الرتكية على �شنجار

قتلى وجرحى يف 
ت�شادم حافلتن مب�رس

ال�ضعودية تقدم 100 مليون دوالر للتحالف الدويل �ضد “داع�ش”
دي مي�شتورا يح�رسّ الجتماع ب�شاأن �شوريا ال�شهر املقبل

وته����دف هذه امل�شاهمة الكب����رية اإلى دعم 
جه����ود التحال����ف الإع����ادة تن�شي����ط املجتمعات 
املحلية، مثل مدينة الرقة، التي دمرها اإرهابيو 
داع�س، كما �شرتكز على م�شاريع ا�شتعادة �شبل 
العي�س واخلدمات االأ�شا�شية يف جماالت ال�شحة 
والزراع����ة والكهرباء واملي����اه والتعليم والنقل 

)الطرق واجل�شور الرئي�شية(، واإزالة االأنقا�س.
ومتا�شي����ا م����ع م�شاهم����ات ال�شعودية حتى 
االآن، فاإن هذا املبلغ االإ�شايف البالغ 100 مليون 
دوالر �شي�شهم يف اإنقاذ االأرواح وامل�شاعدة على 
ت�شهي����ل ع����ودة النازحن ال�شوري����ن، و�شمان 
عدم ع����ودة داع�س لتهديد �شوري����ا اأو جريانها، 
اأو التخطيط ل�شن هجمات �شد املجتمع الدويل.
كما متث����ل هذه امل�شاهمة امت����داداً جلهود 
ال�شعودية يف التحالف ال����دويل، مثل امل�شاركة 
يف قي����ادة جمموع����ة العم����ل املعني����ة مبكافحة 
التموي����ل، والعمل ع�شواً رئي�ش����اً يف جمموعات 

عمل االت�شاالت وحتقيق اال�شتقرار وغريها.
الرائ����د  ال����دور  امل�شاهم����ة  ه����ذه  وتعي����د 
لل�شعودي����ة يف االأيام االأولى للتحالف الدويل يف 
حماربة هذا التنظي����م االإرهابي، كقوة ا�شتقرار 

يف حملتها لهزمية داع�س يف جميع اجلوانب.

كم����ا اأنه ميثل �رساكة ال�شعودية الوثيقة مع 
الواليات املتح����دة والتحال����ف العاملي، بهدف 
ت�شجي����ع امل�شارك����ة يف امل�شوؤولي����ة ب����ن جميع 
ال�����رسكاء ملواجه����ة التهدي����دات االإقليمي����ة معاً 
كتحال����ف. من جانب اآخر، اأعلن����ت رمي اإ�شماعيل 

املتحدث����ة با�شم املبعوث االأمم����ي اخلا�س اإلى 
�شوريا �شتيفان دي مي�شتورا، اأن االأخري يعتزم 
عق����د اجتم����اع ح����ول �شوريا ي�ش����م ممثلن عن 

االأطراف املعنية يف منت�شف �شبتمرب القادم.
عق����د  املق����رر  “م����ن  اإ�شماعي����ل:  وقال����ت 
االجتم����اع يف منت�شف �شبتم����رب تقريبا، ولكن ال 
ميكنن����ي تاأكيد اأي تاريخ حمدد لالجتماع”، كما 
مل تتطرق اإلى املوا�شيع التي �شيتم مناق�شتها 

يف االجتماع.
ويف منت�ش����ف يولي����و املا�ش����ي يف جنيف، 
عقد االجتماع االأول ملمثل����ي البلدان ال�شامنة، 
ملناق�شة �شبل تنفيذ اآلية جلنة تعديل الد�شتور 

ال�شوري.
ويف نهاية يوليو وبع����د اجتماع اأ�شتانا 10، 
�����رسح دي مي�شت����ورا باأن����ه يعتزم عق����د اجتماع 
جدي����د منت�ش����ف �شبتمرب حول ت�شكي����ل اللجنة 

الد�شتورية.

• من م�شاركة اجلبري يف االجتماع الوزاري للتحالف الدويل ملحاربة تنظيم داع�س	

قدمت ال�صعودية م�صاهمة مببلغ 100 مليون دوالر ل�صالح التحالف الدويل، من اأجل الت�صدي 

ملخططات تنظيم داع�ش االإرهابي يف املناطق املحررة من التنظيم يف �صمال �صرقي �صوريا.

ا امتداد  وُتعد هذه اأكرب م�صاهمة للتحالف حتى االآن ل�صالح هذه املناطق املحررة، وهي اأي�صً

للعهد الذي قطعه وزير اخلارجية ال�صعودي، عادل اجلبري، يف املوؤمتر الوزاري للتحالف الدويل 

الذي عقد يف بروك�صل يف 12 يوليو 2018، وا�صت�صافه وزير اخلارجية االأمريكي، مايك بومبيو، 

ح�صب ما جاء على وكالة االأنباء ال�صعودية “وا�ش” ام�ش اجلمعة.

اأكد ال�شفري ال�شعودي لدى الواليات املتحدة 
االأمري خالد بن �شلمان اأن بالده لن ت�شمح للحوثي 
ب���اأن ي�شبح حزب اهلل اآخ���ر، داعيا املجتمع الدويل 
اإل���ى ع���دم غ����س الط���رف ع���ن اأ�شالي���ب اخلداع 
الت���ي تتبعها ميلي�شي���ات احلوث���ي االإيرانية عرب 
ا�شتخدامها املرافق وال�شيارات املدنية يف اليمن.

وق���ال ال�شف���ري ال�شع���ودي يف �شل�شل���ة م���ن 
التغري���دات عل���ى تويرت، اإن “ اململك���ة لن ن�شمح 
للحوثي اأن ي�شبح ح���زب اهلل اآخر، وهذا ما ي�شعى 
له النظ���ام االإي���راين حيث يق���وم باالإ�شاف���ة اإلى 
تهري���ب االأ�شلحة وال�شواري���خ بدعمهم مبدربن 
من ما ي�شمى بح���زب اهلل ملد احلوثين باخلربات 

ال�شتكمال حربهم على ال�شعب اليمني”.
واأرف���ق االأم���ري خالد ب���ن �شلم���ان تغريداته 
مبقاط���ع فيدي���و كانت ق���وات التحال���ف العربي 
ق���د ح�شلت عليها �شابق���ا يف اليمن، وتثبت قيام 
حزب اهلل بتدري���ب ميلي�شيا احلوثي، على كيفية 
ا�شتخدام ال�شيارات املدني���ة واخلدمية العامة يف 
تهريب املقاتلن، مما يثبت ال�شلة املبا�رسة بن 

احلوثين وحزب اهلل برعاية اإيران.
وقال ال�شفري ال�شعودي اإن هذه االأدلة “توؤكد 

بال�ش���وت وال�شورة عل���ى ال�شل���ة االأيديولوجية 
والع�شكري���ة القائم���ة بن احلوثي���ن وحزب اهلل 
وب���ن راع���ي االإره���اب االأول يف الع���امل: النظ���ام 
االإي���راين، والذي ثبت دوره اخلبي���ث يف اإطاله اأمد 
معاناة ال�شعب اليمني ال�شقيق و تهديده جلريانه 

ولالأمن االإقليمي واملالحة الدولية”.
واأ�ش���ار ال�شف���ري اإل���ى اأح���د مقاط���ع الفيديو 
ويظهر فيه عن�رس يف حزب اهلل وهو يوجه جمموعة 

م���ن احلوثي���ن ال�شتخ���دام املركب���ات املدني���ة 
دّم���اج  يف  ح���دث  “مثلم���ا  املقاتل���ن  لتهري���ب 

بتهريبهم املقاتلن يف �شهاريج املياه”.
وق���ال ال�شف���ري ال�شع���ودي اإنه “يج���ب على 
املجتمع الدويل اأن ال يغ����س الطرف عن اأ�شاليب 
اخل���داع الت���ي تتبعها ه���ذه امليلي�شي���ات والتي 

تعر�س حياة املدنين للخطر”.
واأ�ش���اف اأن وجود عنا�رس قتالي���ة ملا ي�شمى 

بحزب اهلل يف اليمن “يثبت اأن النظام االإيراين قد 
اأوكل مهم���ة تدريب اأتباعه احلوثين لهذا احلزب 
االإرهاب���ي، كما يوؤك���د اأن امللي�شيات والع�شابات 
الطائفي���ة التابعة الإيران تعمل معاً لن�رس الفو�شى 

و الدمار يف املنطقة والبلدان التي تتواجد بها”.
من جانب اآخ���ر، اأعلنت االمم املتح���دة، اأم�س 
اجلمع���ة، اأن املبع���وث الدويل اإل���ى اليمن، مارتن 
غريفي���ث، وّج���ه دع���وات اإل���ى احلكوم���ة اليمنية 
ال�رسعية وامليلي�شيات احلوثية، حل�شور حمادثات 

لل�شالم بجنيف يف ال�شاد�س من �شبتمرب القادم.
واأكد �شف���ري اليمن يف االأمم املتحدة بجنيف، 
عل���ي جم���اور، اأن حكوم���ة ب���الده منفتح���ة عل���ى 
امل�شارك���ة يف هذه املباحث���ات، وذلك رغم �شعف 
احتم���االت جناحه���ا، وفق م���ا نقلت وكال���ة االأنباء 

ال�شعودية.
واأعل���ن غريفيث يف وقت �شابق من اأغ�شط�س 
اجلاري، عزم االأمم املتحدة دعوة احلكومة ال�رسعية 
واملتمردي���ن يف اليمن اإلى جنيف لبحث اإطار عمل 

ملفاو�شات �شالم.
وق���ال حينها اأم���ام جمل�س االأمن ال���دويل اإن 
“احل���ل ال�شلم���ي” الإنه���اء احلرب يف اليم���ن “اأمر 

ممكن”، داعيا اإلى اإجراءات لبناء الثقة.

الرياض: لن نسمح للحوثي بأن يصبح “حزب اهلل” آخر
عواصم ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

رام اهلل ـ وكاالت:

اأمريكا ورو�شيا... اتفاق “مبدئي” على خروج اإيران من �شوريا

نقل���ت م�ش���در يف االإدارة االأمريكي���ة 
اأن الرئي�شن االأمريك���ي، دونالد ترامب، 
متفق���ان  بوت���ن  فالدمي���ري  والرو�ش���ي 
مبدئيا على �رسورة خ���روج االإيرانين من 

�شوريا، بح�شب وكالة “رويرتز” .
كما ذكر م�ش���وؤول باالإدارة االأمريكية، 

اخلمي�س، اأن م�شت�ش���ار الرئي�س االأمريكي 
لالأم���ن القومي جون بولت���ون �شيبحث مع 
نظ���ريه الرو�شي نيك���والي باترو�شيف يف 
جني���ف االأ�شبوع املقبل احل���د من الت�شلح 

ودور اإيران يف �شوريا.
وياأتي االجتماع متابع���ة لقمة ترامب 
مع نظريه الرو�ش���ي، فالدميري بوتن، يف 

هل�شنكي يف يوليو التي اأثارت جدالً.

واشنطن ـ رويترز:

اليمن... دعوة اأممية الجتماع جنيف يف 6 �شبتمرب

• ال�شفري ال�شعودي لدى الواليات املتحدة االأمري خالد بن �شلمان	



وانخف�ض���ت اللرية 35 يف املئة مقابل الدوالر، 
هذا الع���ام، بفعل تدهور العالق���ات بني الدولتني 
واأث���ارت  االأطل�ض���ي،  الع�ضوي���ن يف حل���ف �ضم���ال 
اخل�ضائ���ر خماوف ب�ضاأن هيمن���ة الرئي�س رجب طيب 

اأردوغان على ال�ضيا�ضة النقدية.
�ضتيف���ن  االأمريك���ي  اخلزان���ة  وزي���ر  وذك���ر 
منوت�ضني، اخلمي����س، خالل اجتماع حلكومة الرئي�س 
دونال���د ترام���ب “نخط���ط للقي���ام باملزي���د اإذا مل 

يفرجوا عنه �رسيعا”.
واأورد ترام���ب الحق���ا على توي���ر اأن الواليات 
املتحدة “ل���ن تدفع �ضيئا” لركيا م���ن اأجل اإطالق 
�رساح الق�س اأندرو بران�ضون الذي و�ضفه بال� “رهينة 
الوطن���ي العظيم”. وقال “لن ندف���ع �ضئيا من اأجل 

اإطالق �رساح رجل بريء، لكننا �ضنخنق تركيا”.
وتبادل���ت الوالي���ات املتح���دة وتركي���ا رف���ع 
الر�ض���وم اجلمركية يف ظل حم���اوالت ترامب الإقناع 

اأردوغ���ان باالإف���راج ع���ن بران�ض���ون ال���ذي ينف���ي 
االتهامات املوجهة له بال�ضلوع يف حماولة االنقالب 
يف تركي���ا قبل نحو عامني. ورف�س الق�ضاء الركي، 
اأم����س، التما�ضا لالإفراج عن الق����س االأمريكي، االأمر 
ال���ذي قد يعّر����س اأنق���رة اإلى مزيد م���ن العقوبات 
االأمريكي���ة، خ�ضو�ضا مع ارتف���اع وترية التهديدات 
االأمريكية به���ذا ال�ضاأن. وقال حمام���ي الق�س، جيم 
هاالف���ورت، اإن املحكم���ة ق�ض���ت ببق���اء بران�ض���ون 
قيد االإقام���ة اجلربية، م�ضيفا اأنه �ضي�ضتاأنف القرار 
بع���د 15 يوم���ا. واعتق���ل االأم���ن الرك���ي بران�ضون 
يف دي�ضم���رب 2016، ويواج���ه عقوب���ة بال�ضجن ملدة 
ت�ضل اإلى 15 عاما بتهمة “ارتكاب جرائم نيابة عن 
جماع���ات اإرهابية”، يف اإ�ضارة اإلى املقاتلني االأكراد 
املحظوري���ن، والداعية فتح اهلل غولن، الذي يعي�س 
يف الوالي���ات املتحدة، وتتهمه اأنقرة بتدبري حماولة 

االنقالب يف 2016.

اأعلن الرئي����س االأمريك���ي دونالد ترامب، 
اأم����س اجلمع���ة، اأن���ه �ضي�ض���ارك يف احتف���االت 
الذكرى املئوية لنهاية احلرب العاملية االأولى 
يف نوفمرب يف باري�س، بع���د �ضاعات من تاأجيل 
عر�س ع�ضكري كان مقررا يف وا�ضنطن، ب�ضبب 

ارتفاع كلفته.
وق���ال ترامب اإنه األغى العر�س الع�ضكري، 
ملقياً اللوم عل���ى ال�ضيا�ضيني، الأنهم فر�ضوا 
العر����س  “ح�ض���ور  “كلف���ة باهظ���ة”، معلن���ا 
الع�ضك���ري الكب���ري املق���رر يف قاع���دة اأندروز 
اجلوية يف “تاريخ اآخ���ر”، والذهاب اإلى ح�ضور 
عر����س باري�س يف 11 نوفمرب لالحتفال بنهاية 

احلرب العاملية”.
وكت���ب ترام���ب عل���ى توير “رمب���ا نفعل 
�ضيئاً ال�ضنة املقبلة يف مدينة وا�ضنطن، عندما 
يخف�س ال�ضعر كث���رياً”، دون اأن يحدد كيفية 

حتقيق ذلك.
ون�رست وكالة “اأ�ضو�ضيت���د بر�س” تقريرا 
ي�ض���ري اإل���ى اأن العر����س �ضيتكل���ف نح���و 92 
مليون دوالر، وفق���ا مل�ضوؤولني، م�ضت�ضهدين 
بالتقديرات االأولية التي تتجاوز ثالثة اأ�ضعاف 
التكلفة االأولية التي اقرحها البيت االأبي�س.

يف رد فعل �صريع يت�صم باحلزم، اأعلنت وزيرة التجارة الرتكية روه�صار بكجان، اأم�س اجلمعة، 

اأن تركيا �صرتّد يف حال قررت الواليات املتحدة فر�س عقوبات جديدة، وذلك بعد تهديد وا�صنطن 

بت�صديد العقوبات اإذا مل تفرج اأنقرة عن ق�ّس اأمريكي حتتجزه اأنقرة.

ونقلت وكالة “االأنا�صول” الر�صمية ت�صريح بكجان “نحن رّدينا )على العقوبات االأمريكية( 

مبوجب قواعد منظمة التجارة العاملية و�صنوا�صل القيام بذلك”.

وتراجعت العملة الرتكية، اأم�س اجلمعة، م�صجلة 5.86 لرية للدوالر بعد اإغالقها اخلمي�س 

عند م�صتوى 5.8150، و�صط التحذيرات االأمريكية بفر�س عقوبات اإ�صافية، اإذا مل تفرج عن الق�س 

اأندرو بران�صون.

واشنطن ـ اب:

عواصم - وكاالت:

القدس المحتلة ـ رويترز:

كوشين ـ اف ب:

قال تقرير ل���وزارة الدفاع االأمريكية، 
اإن اجلي����س ال�ضيني و�ض���ع عملياته التي 
يف  قناب���ل  قاذف���ات  ا�ضتخ���دام  ت�ضم���ل 
ال�ضنوات القليلة املا�ضية، فيما يبدو اأنه 
“تدريب على توجي���ه �رسبات” لوا�ضنطن 

وحلفائها.
و�ضل���ط تقري���ر البنتاغ���ون ال�ضنوي، 
ال�ض���وء عل���ى جه���ود ال�ض���ني لتو�ضي���ع 
نفوذها العاملي، مع اإنفاق دفاعي للدفاع 
ال�ضينية قدرته نظريته���ا االأمريكية باأنه 

جتاوز 190 مليون دوالر يف 2017.
وج���اء يف التقري���ر اأن���ه “عل���ى م���دى 
ال�ضن���وات الث���الث املا�ضي���ة، ق���ام جي�س 
التحرير ال�ضعبي ال�ضيني بتو�ضيع مناطق 
عملي���ات القاذفات فوق املي���اه، مكت�ضبا 
اخل���ربة يف مناط���ق بحري���ة ويت���درب على 
االأرج���ح على توجي���ه �رسبات عل���ى مواقع 
للوالي���ات املتح���دة وحلفائه���ا”. واأ�ض���ار 
اإل���ى اأن الر�ضال���ة التي ت�ضع���ى بكني اإلى 
اإي�ضاله���ا بتنفي���ذ هذه العملي���ات “لي�س 
اإظه���ار حت�ض���ن قدراته���ا”. ولف���ت اإل���ى 
تعزي���ز  يوا�ض���ل  ال�ضين���ي  “اجلي����س  اأن 
قدراته الع�ضكري���ة يف الف�ضاء على الرغم 
من موقف���ه املعل���ن املناه����س لع�ضكرة 
الف�ض���اء”، م�ضيف���ا اأن “برنام���ج الف�ضاء 

ال�ضيني يحرز تقدما �رسيعا”.

ا�ضتجوب���ت ال�رسطة االإ�رسائيلية رئي�س 
الوزراء بنيامني نتنياهو، اأم�س اجلمعة، يف 
اإطار ما تق���ول و�ضائل اإع���الم اإنها ق�ضية 
ت�ضم���ل اأك���رب �رسك���ة ات�ض���االت اإ�رسائيلية 
وذل���ك �ضمن ثالثة حتقيق���ات ف�ضاد ورد 

فيها ا�ضم نتنياهو كم�ضتبه به.
ونف���ى نتنياه���و، الذي يق�ض���ي االآن 
فرته الرابع���ة رئي�ًضا للوزراء، ارتكاب اأي 
خمالف���ة يف كل الق�ضايا. و�ضبق ا�ضتجوابه 
يف اإطار ما يعرف با�ضم ”الق�ضية 4000“ 
ومل ت�ض���در ال�رسط���ة تو�ضياتها بعد ب�ضاأن 

توجيه اتهامات له.
وتزع���م ال�ضلط���ات اأن نتنياه���و قدم 
مزايا تنظيمي���ة ل�رسكة بي���زك لالت�ضاالت 
مقاب���ل تغطي���ة اإيجابية عنه وع���ن زوجته 

على موقع اإخباري متلكه ال�رسكة.
وو�ضل حمققون تابعون لل�رسطة اإلى 
مقر ال�ضك���ن الر�ضمي لرئي����س الوزراء يف 
�لقد�س �أم����س �جلمعة و�أح���اط ب�سيارتهم 
رفع���وا  لنتنياه���و  مناه�ض���ون  حمتج���ون 
الفت���ات كت���ب عليه���ا ”رئي����س ال���وزراء 
املج���رم“. ويف بي���ان م�ض���رك مقت�ض���ب 
املالي���ة  االأوراق  ال�رسط���ة وهيئ���ة  قال���ت 
االإ�رسائيلية اإن نتنياه���و ا�ضتجوب يف اإطار 

اجلهود �ضد ”اجلرائم املالية“.

ق���اد مئ���ات اجلن���ود عملي���ات اإنقاذ 
يف  الفي�ضان���ات  يف  العالق���ة  العائ���الت 
والية ك���ريال الهندية اخلمي�س واجلمعة مع 
و�ضول الع���دد املوؤكد ملن لق���وا حتفهم 
اإلى 324 �ضخ�ضا، فيم���ا اأ�ضبح اأكرث 150 

الف �ضخ�س بال ماأوى.
وتتعر����س والي���ة ك���ريال، ال�ضه���رية 
النخي���ل  باأ�ضج���ار  املزروع���ة  ب�ضواطئه���ا 
ومنتجعاتها ومزارع ال�ض���اي، عادة الأمطار 
املو�ضمي���ة  االأمط���ار  مو�ض���م  يف  غزي���رة 
ال�ضنوي���ة، ولكن االأ����رسار ه���ذا العام هي 
االأ�ضواأ منذ عقد. وذك���رت وكالة “فران�س 
بر�س” نقالً عن “ ح�ضيلة ر�ضمية” اأن وفاة 

324 �ضخ�ضاً اأ�ضبحت موؤكدة.
وق���ال رئي����س وزراء الوالي���ة بياراي 
اأزم���ة  االآن  تواج���ه  الوالي���ة  اأن  فيجاي���ان 
“وخيمة للغاية” مع توقع ا�ضتمرار انهمار 
االأمطار الأيام اأخرى. وقد اأغلق املطار حتى 
اأغ�ضط����س. وقد ن�رس مكت���ب فيجايان   26
اأم����س عرب “ توير” حتذيرا جديدا ل�ضكان 
الوالية البالغ عددهم 33 مليونا، جاء فيه: 
“حتذي���ر ل���كل املقاطع���ات... يرج���ى من 
اجلمي���ع اأخذ احليطة”. وق���ال فيجايان اأن 
80 �ض���دا و�ضلت ال���ى م�ضتويات خطرية 
وطالب ال�ضكان بعدم جتاهل اأوامر االإخالء.

الواليات المتحدة

فلسطين المحتلة

الهند

“البنتاغون”: ال�ضني 
ت�ضتعد ل�رسبنا

ا�ضتجواب نتنياهو 
جمددا يف ق�ضية ف�ضاد

ارتفاع �ضحايا الفي�ضانات 
اإلى 324 قتيالً

السبت 18 أغسطس 2018 
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العدد 3595
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تركي� تتحدى “اخلنق الأمريكي”... وتت�أهب لـ “اخلطوة اجلديدة”

ترامب يخت�ر احلرب الع�ملية الأولى... ويربر اإلغ�ء عر�سه الع�سكري

الق�ضاء يرف�س جمددا التما�ضا لالإفراج عن الق�س بران�ضون

• الق�س االأمريكي برون�ضون	

• ترامب وقرينته بجوار مقاتلة اإف 35	

ك�ضف���ت جملة “فورين بولي�ضي” االأمريكية اأن ال�ضلطات ال�ضينية اأعدم���ت 30 جا�ضو�ضا يعملون حل�ضاب وكالة 
اال�ضتخب���ارات املركزي���ة االأمريكية )�ضي. اأي. ايه( خ���الل عامني. وقالت املجلة يف تقري���ر: اإن ال�ضني متكنت ب�ضكل 
منهجي من تفكيك �ضبكة التج�ض�س التابعة للوكالة االأمريكية يف اأنحاء البالد بداية من اأواخر 2010 حتى مطلع 2012. 
اعت���ربت املجل���ة اأن هذا االأمر “من بني اأ�ضواأ جوانب الف�ضل التي واجهتها الوكالة منذ عقود”. واأو�ضحت اأن م�ضوؤويل 
اال�ضتخب���ارات االأمريكيني اأجروا حتقيقا داخليا على الفور بعد افت�ض���اح اأمر ال�ضبكة. ونقلت املجلة عن 5 م�ضوؤولني 
ا�ضتخباراتي���ني حاليني و�ضابق���ني، مل تك�ضف عن هوياتهم حل�ضا�ضية الق�ضية، اأن املحققني خل�ضوا اإلى وجود ثالثة 
اأ�ضب���اب حمتملة مكنت ال�ضني من الك�ضف عن هذه ال�ضبك���ة.  وقال امل�ضوؤولون اإن ذلك “اإما حدث عن طريق اخراق 
نظ���ام �الت�س���االت، وهو نظام رقمي م�سفر، ي�ستخدم بني �سباط �ال�ستخب���ار�ت وعمالئهم، �أو من خالل خطاأ ما �رتكبه 

اأحد اجلوا�ضي�س وجعل االأمر يفت�ضح، اأو اأن بكني متكنت من جتنيد اأحد اجلوا�ضي�س ل�ضاحلها”.

“فورين بولي�سي”:  ال�سني اأعدمت 30 ج��سو�س�ً لـCIA يف ع�مني

واشنطن ـ ا ب:

أنقرة – األناضول:

وظهر منذ البداي���ة اأن �ضهباز زعيم 
احل���زب احلاك���م �ضابق���اً ل���ن يتمكن من 
جمع االأ�ض���وات املطلوبة مع امتناع عدد 
كبري م���ن االأحزاب ع���ن الت�ضويت، وفق 
م���ا ذك���رت و�ضائ���ل االإع���الم احلكومية. 
وت�ض���درت حركة االن�ض���اف بزعامة خان 
نتائ���ج انتخابات 25 يوليو لكنها مل تنل 
عدداً كافياً من املقاعد يوؤهلها لت�ضكيل 
حكومة مبفرده���ا فخا�ض���ت مفاو�ضات 
ون���واب  اأخ���رى  اأح���زاب  م���ع  ائتالفي���ة 

م�ضتقلني.
ويفتح تعيني خان �ضفحة �ضيا�ضية 
جدي���دة يف باك�ضت���ان بع���د عق���ود م���ن 
مداورة ال�ضلطة ب���ني الرابطة االإ�ضالمية 
وح���زب ال�ضعب الباك�ضت���اين، مع فرات 

من احلكم الع�ضكري. واحتفلت باك�ضتان 
ه���ذا االأ�ضب���وع بعي���د ا�ضتقالله���ا ال�71 
و�ضه���دت يف تاريخه���ا ف���رات طويل���ة 
من احلك���م الع�ضكري. وف���از خان بوعود 
جدي���دة”  “باك�ضت���ان  بقي���ام  قطعه���ا 
وقب���ل  والفق���ر.  للف�ض���اد  وبالت�ض���دي 
ب���دء عملية الت�ضويت اأم����س، تلقى خان 
ته���اين حائ���زة جائزة نوب���ل لل�ضالم مالال 
الباك�ضتانية  ال�ضاب���ة  يو�ضفزاي. وقالت 
اإنه���ا “توؤي���د دعم عم���ران خ���ان لتعليم 
االأوالد يف باك�ضت���ان” و”تنتظ���ر بف���ارغ 
ال�ض���رب” امل�ضاركة يف جهود تعليم “13 
ملي���ون باك�ضتاني���ة” ه���ن حالي���ا خارج 

النظام الربوي.
ونالت حركة االإن�ضاف هذا االأ�ضبوع 

من�ضب���ي رئي�س ونائ���ب رئي�س الربملان 
م���ا �ضي�ضاعد خ���ان على تطبي���ق برنامج 
الرئي�ضية  التحديات  االإ�ضالحيات. وبني 
الت���ي �ضتواجهه���ا حكومة خ���ان الو�ضع 
االأمن���ي يف الب���الد الذي يتح�ض���ن لكنه ال 
ي���زال ه�ض���ا يف بع�س املناط���ق وانفجار 
�ضكاين. كما �ضيواجه اأو�ضاعا اقت�ضادية 
متدهورة قد ترغمه على طلب قر�س من 
�ضندوق النقد ال���دويل وم�ضاكل �ضخمة 

يف املوارد املائية.
اأخ���ريا يب���دو اأن خان يقي���م عالقات 
جيدة حاليا مع اجلرناالت، لكن قد تتحول 
ه���ذه العالق���ة ال���ى خ���الف كالعديد من 
اأ�ضالف���ه حول ق�ضايا الدف���اع وال�ضيا�ضة 

اخلارجية التي ي�ضيطرون عليها.

عملية  يف  باك�صتان  ل��وزراء  رئي�صا  اجلمعة  اأم�س  خ��ان  عمران  ال�صابق  الكريكت  بطل  انتخب 

ت�صويت يف الربملان املنبثق عن االنتخابات الت�صريعية االأخرية يف 25 يوليو التي فاز فيها حزبه.

وكان خان )65 عاما( االأوفر حظا اأمام مناف�صه الوحيد �صهباز �صريف من الرابطة االإ�صالمية 

- احلزب احلاكم �صابقا - �صقيق رئي�س الوزراء ال�صابق نواز �صريف.

اإىل غالبية  كان يحتاج  فيما  اأ�صد قي�صر،  الربملان  رئي�س  176 �صوتا بح�صب  وحاز خان على 

مطلقة من 172 �صوتاً. وح�صل مناف�صه �صهباز �صريف على 96 �صوتاً.

التحيات  ي��رد  جال�صاً  خ��ان  بقي  حني  يف  والهتاف  بالت�صفيق  خ��ان  انتخاب  ال��ن��واب  وا�صتقبل 

مبت�صماً ومم�صكا م�صبحة بيده. و�صيوؤدي رئي�س الوزراء اجلديد اليمني اليوم ال�صبت.

اسالم اباد ـ أ ف ب:

الربمل�ن الب�ك�ست�ين ينتخب عمران خ�ن رئي�س� للوزراء

• عمران خان جنم يف ال�ضيا�ضة... بعد الريا�ضة	
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أدار الطاقم الدويل يف لعبة كرة اليد املكون من حسني املوت وسمري مرهون لقاء قمة 
املجموعة الثانية، والتي جمعت منتخبي كوريا الجنوبية واليابان ضمن دورة األلعاب 

اآلسيوية الثامنة، والتي تقام حاليا يف إندونيسيا.
وظهر املوت ومرهون بصورة طيبة خالل مجريات املباراة التي اتسمت بالقوة واإلثارة 

والندية وانتهت بالتعادل 26/26، ومتكنا من إخراج اللقاء إىل بر األمان.
وتعترب مشاركة الطاقم التحكيمي البحريني يف هذه الدورة هي الثانية عىل التوايل بعد 

تواجدهام يف دورة األلعاب اآلسيوية األخرية التي أقيمت يف كوريا الجنوبية. كام أن املوت 
ومرهون من األطقم اآلسيوية الكفء التي تحظى بحضور مستمر يف البطوالت القارية 

والدولية، وكان آخرها مشاركتهام يف البطولة الدولية للشباب، والتي أقيمت يف املجر.

الموت ومرهون قضاة كوريا واليابان

  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(

تلقى النائب األول لرئيس مجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
القوى  البحريني أللعاب  االتحاد 
سمو الش��يخ خالد بن حمد بن 
عيىس آل خليفة برقية تهنئة من 
أمني عام مجل��س الدفاع األعىل 
الفريق الركن الش��يخ دعيج بن 
سلامن آل خليفة، وذلك مبناسبة 
مبناسبة فوز س��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة باملركز األول 
يف س��باق الس��ويد للقدرة هذا 

نصها: 

 سمو الش��يخ خالد بن حمد بن 
عيىس آل خليفة حفظه الله 

 النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للشباب والرياضة 

 رئيس االتحاد البحريني أللعاب 
القوى 

لالتح��اد  الفخ��ري  الرئي��س   
البحريني لرياضة ذوي العزمية 

 
 الس��الم عليك��م ورحم��ة الل��ه 

وبركاته، 
لس��موكم  أرف��ع  أن  يرشفن��ي   

الكري��م أس��مى آي��ات الته��اين 
والتربيكات مبناسبة فوز سموكم 
باملركز األول يف س��باق الس��ويد 

للقدرة. 
 وبه��ذه املناس��بة يطيب يل أن 
أعرب لسموكم عن خالص متنيايت 
القلبية بالتوفيق والس��داد لرفع 
أس��م مملكة البحرين يف جميع 
املحاف��ل وباألخ��ص م��ع عودة 
س��موكم لرياض��ة الق��درة مرة 
أخرى وأن هذا الفوز مثرة رعاية 
س��يدي حرضة صاح��ب الجاللة 

املل��ك حمد بن عيىس آل خليفة 
قائدنا األعىل حفظه الله ورعاه. 

 وفق الله س��موكم وس��دد عىل 
طريق الخري خطاكم لتحقيق كل 
ما نصبوا إليه من طموح وتطلع 

لرقي وازدهار الوطن الغايل. 
 وتفضل��وا س��موكم بقبول فائق 

احرتامي وتقديري. 
 

 الفريق الركن 
 أمني عام مجلس الدفاع األعىل 

 دعيج بن سلامن آل خليفة

خالد بن حمد يتلقى برقية تهنئة من أمين عام مجلس الدفاع األعلى
بمناسبة فوز سموه بالمركز األول في سباق السويد للقدرة

كش��ف محم��د ال��درازي وكيل 
الس��لة  لك��رة  املح��رق  الع��ب 
محمد حس��ن الدرازي أن األخري 
تحصل عىل ع��دة عروض تهدف 
للتعاق��د معه للموس��م الريايض 

.2019/2018
وقال الدرازي يف ترصيح ل�”البالد 
س��بورت” إن الالع��ب يف اآلونة 
األخ��رية تحصل عىل عدة عروض 
رس��مية من ِقبل األندية املحلية 
)دون أن يذك��ر اس��مها(، وكلها 
تعمل عىل التعاق��د معه وضمه 
إىل صفوفها يف املوس��م الجديد. 
وعام إذا كان لأله��ي نصيباً من 
هذه العروض، أش��ار الدرازي إىل 
أن األه��ي الزال يه��دف لالبقاء 
عليه يف صفوفه ولكن حتى اآلن 
مل يتم تنفيذ بند من العقد املربم 
بينهام واملتمثل يف تأمني الوظيفة 
وهذا ما تم االتفاق عليه مسبقاً. 

الالع��ب ال  أن  ال��درازي  وأك��د 
يس��عى وراء املال بقدر ما يريد 
أن يؤم��ن حياته األرسية بوظيفة 

تضمن له مستقبله.
وأك��د وكيل الالع��ب أن الدرازي 
يعمل عىل دراس��ة تلك العروض 

بش��كل ج��دي للغاية م��ن أجل 
الوصول لالختيار األنسب ملشواره 
الري��ايض والتي م��ن املؤمل أن 

يتحدد خالل االسبوع الجاري.
الجدي��ر ذكره، أن محمد حس��ن 
الذي بزغت نجوميته يف صفوف 

املح��رق وحق��ق األلق��اب معه، 
انتقل لصفوف املنامة لس��نوات 
معدودة ثم عاد للمحرق مجدداً، 
توف��ري  ع��دم  وبس��بب  ولك��ن 
الوظيف��ة ل��ه خ��رج يف منتصف 
املوس��م املايض والتح��ق بفريق 
األه��ي بعق��د ميت��د ملوس��مني 
ونص��ف، ومبوج��ب البند املتفق 
عليه بينه وبني األهي يس��تطيع 
الالع��ب الخ��روج والتعاق��د مع 
أي ن��اٍد آخر يف ح��ال مل توفر له 
الوظيف��ة وهذا م��ا يعمل عليه 

الالعب حالياً.
وإذا ما خرج محمد حس��ن، فإنه 
البارز  الثال��ث  الالعب  س��يكون 
الذي يرحل م��ن القلعة الصفراء 
بعد س��يدكاظم ماجد الذي عاد 
للمح��رق م��رة أخ��رى، وانتقال 
الغريم  لصفوف  ش��اكر  حس��ني 

التقليدي املنامة.

البحريني  اس��تقبل رئيس االتح��اد 
 BMMAF لفن��ون القتال املختلطة
خالد الخي��اط، مبكتب��ه صباح يوم 
الخمي��س املواف��ق 16 أغس��طس، 
رئيس االتح��اد العريب والدويل لقوة 
الرم��ي والدف��اع عن النف��س وليد 
القص��اص، ال��ذي يتواج��د مبملكة 
التدريب  دورة  لتقدي��م  البحري��ن 
والتحكي��م األوىل يف رياض��ات قوة 
الرم��ي، التي ينظمها االتحاد الدويل 
لق��وة الرم��ي والدفاع ع��ن النفس 
بالتع��اون م��ع االتح��اد البحريني 
لفنون القت��ال املختلط��ة يف الفرتة 
-17 19 أغس��طس الجاري باس��تاد 

البحرين الوطني.
وخالل اللق��اء، رحب الخياط بوليد 
القص��اص، وتبادل مع��ه األحاديث 
حول س��بل تعزيز التعاون املشرتك 
والعالق��ات بني االتح��اد البحريني 
لفن��ون القتال املختلطة واالتحادين 
العريب والدويل لقوة الرمي والدفاع 
عن النف��س، والخطط املس��تقبلية 
ق��وة  لتطوي��ر وارتق��اء رياض��ات 

الرم��ي، متمنيا له طي��ب اإلقامة يف 
بلده الث��اين مملكة البحرين.  وقال 
رئي��س االتح��اد البحرين��ي لفنون 
بتواجد  “س��عداء  املختلطة:  القتال 
ولي��د القص��اص مبملك��ة البحرين، 
التدري��ب  دورة  س��يقدم  وال��ذي 
والتحكي��م االوىل لرياض��ات ق��وة 
االس��تفادة  يتطلع  فالجميع  الرمي. 
من الخربات الطويل��ة التي ميتلكها 
القص��اص، والتي بالتأكيد س��يكون 
دع��م  يف  اإليج��ايب  امل��ردود  له��ا 

الخط��وات التي س��يتخذها االتحاد 
البحرين��ي لفنون القت��ال املختلطة 
لتعزيز انتش��ار ثقافة هذه الرياضة 
يف الوس��ط الري��ايض البحريني، مبا 
يس��اهم يف تش��كيل الف��رق الت��ي 
س��تدعم توج��ه االتحاد بتش��كيل 
املنتخب الوطن��ي للتمثيل املرشف 
يف مختلف املشاركات والبطوالت”.  
م��ن جانبه، أع��رب القص��اص عن 
البحرين،  مبملكة  بالتواجد  سعادته 
مؤك��دا أن إقامة ال��دورة التدريبية 

والتحكي��م  التدري��ب  يف  االوىل 
برياضات قوة الرمي، تعكس حرص 
واهت��امم االتح��اد البحريني لفنون 
القت��ال املختلطة برئاس��ة الخياط، 
عىل دعم رياضة قوة الرمي وتعزيز 
تواجدها وحضورها املحي والدويل، 
مضيفا أن هذه الدورة س��يكون لها 
انعكاساتها اإليجابية عىل املشاركني 
يف اكتس��ابهم املزيد من املعلومات 
والخ��ربات الت��ي تؤهله��م ليكونوا 
قادرين ع��ىل املش��اركة الفاعلة يف 

تطوير هذه الرياضة.
 وبحس��ب برنام��ج دورة التدريب 
والتحكي��م األوىل لرياض��ات ق��وة 
الرمي، س��تبدأ الدورة مبحارضة عن 
قوة الرمي والقوانني وتاريخ نش��أة 
هذا الفن الريايض، عىل أن يش��هد 
اليوم الس��بت “-7 9 مساء”، إقامة 
عملي��ة  وتحكي��م  تدري��ب  دورة 
بالقاعة B باستاد البحرين الوطني، 
التي س��تحتضن يوم غد األحد “-7
10 مساء” الدورة التدريبية العملية 

الثانية وتوزيع الشهادات.

ال جديد بشأن تأمين الوظيفة من جانب األهلي

تبادل معه سبل تعزيز التعاون والخطط المستقبلية

محمد الدرازي يدرس عروضه والحس��م قريبًا

رئيس اتحاد BMMAF يستقبل وليد القصاص

علي مجيد

اتحاد فنون القتال المختلطة          المركز اإلعالمي

محمد حسن لحظة توقيعه العقد مع األهلي

جانب من االستقبال

سمو الشيخ خالد بن حمد الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان

“شباب الجنوب الرياضي” 
يشكل فريقا للتجديف

ختام بطولة “شباب أبوصيبع” 
الثامنة للطائرة

أعلن مركز شباب الجنوب الريايض عن تشكيل فريق للتجديف باملركز 
وذلك للمشاركة يف بطولة املوروث الشعبي والتي سوف تكون تحت 

رعاية ممثل جاللة امللك األعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة. وجاء اإلعالن الرسمي عن تشكيل الفريق 
خالل حفل تدشني فريق التجديف واإلعالن عن جهازه االداري والفني 
والالعبني والذي أقيم يف مجلس املركز بقرية جو بحضور جميع اعضاء 

مجلس االدارة ومنتسبي املركز من اهايل جو وعسكر والدور حيث 
تم الكشف عن شعار الفريق وعن الرشكات التي سوف تدعم الفريق 

خالل مشوار البطولة. ومن جانبه ذكر االمني العام ملركز شباب الجنوب 
الريايض غانم الرميحي عن تقديم املركز كل الدعم االداري واملساندة 
للفريق خالل البطولة من تقديم الدعم املايل وتوفري مدرب تجديف 

محرتف للفريق وتخصيص 5 ايام يف االسبوع للتدريب والتامرين 
للفريق. وكام تقدم بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان لسمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة عىل رعايته الكرمية لرياضات املوروث الشعبي يف 
مملكة البحرين ودعمه للشباب والرياضة يف شتي املجاالت.

ومن جانبه ذكر مدير الفريق حمد الرميحي ان استعدادات الفريق 
قامئة عىل قدم وساق من جميع النواحي واملعنويات عالية جدا يف ظل 

وجود املدرب املحرتف مام انعكس ذلك عىل اداء الفريق.

اختتمت يوم السبت املايض، بطولة مركز شباب أبوصيبع الثامنة للكرة 
 Vibrant الطائرة 2018، والتي ينظمها املركز برعاية رسمية من رشكة
Machines for technical service، إذ توج فريق إيطاليا باللقب.  

وشارك يف البطولة العديد من الالعبني املنتسبني ملركز شباب أبوصيبع 
باالضافة إىل عدد من الالعبني من القرى املجاورة. وبالعودة إىل مجريات 

املباراة الختامية بني فريقي إيطاليا وإسبانيا، فإن الفريقني دخال وهام 
ميتلكان العبني مميزين ذوي خربة يف الكرة الطائرة، باإلضافة إىل العبني 

شباب لهم مستقبل واعد. وأسفر اللقاء عن فوز فريق إيطاليا بثالثة 
أشواط نظيفة كان فيها السيطرة للفائز عرب الالعب املميز حسني يوسف 

الخباز الذي وضع بصمته طوال أشواط املباراة.  حرض ممثال عن وزارة 
شؤون الشباب والرياضة منسق املراكز الشبابية بالوزارة عي سعيد، 

باإلضافة إىل رئيس الرشكة الراعية للبطولة سلامن امللك، رئيس مجلس 
إدارة مركز شباب أبوصيبع صادق سلامن، وأعضاء مجلس اإلدارة 
وجمهور غفري ملئت به جوانب مالعب الكرة الطائرة يف القرية.

سمير مرهون وحسين الموت خالل لقاء كوريا واليابان

مركز شباب الجنوب الرياضي للتجديف

جانب من التتويج
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سيكون فريق النادي األهيل األول 
لكرة اليد عىل موعد للمشاركة 

يف بطولة الشيخ محمد بن خالد 
القاسمي الدولية السابعة، والتي 
ستقام خالل الفرتة 29 أغسطس 

الجاري حتى 5 سبتمرب املقبل، 
والتي ستسبق منافسات املوسم 

الريايض 2019/2018.
وسيستضيف نادي الشارقة البطولة 

مبشاركة 6 أندية، وهي: )الشارقة 
اإلمارايت، األهيل والسموحة 

املرصيني، النجم الساحيل التونيس، 
األهيل البحريني وأخريا الهدى 

السعودي(.
وجرت وقائع املؤمتر الصحفي 

للبطولة مساء أمس األول الخميس 
يف مقر النادي اإلمارايت، إذ تم 

اإلعالن عن رعاية مجلس الشارقة 

الريايض وتقديم كل الدعم 
لها، إضافة لدعم اتحاد اللعبة 

باإلمارات، والذي قال فيه األمني 
العام نبيل عاشور، إن اتحاده يقدم 
كل الدعم الفني للبطولة بالتنسيق 
مع اللجنة الفنية من حيث إعداد 
جدول البطولة وتزويدها بالحكام.
وستكون هذه البطولة خري إعداد 

للفريق األهالوي وفرصة مواتية 

ملدرب الفريق الجزائري زيك عبادة 
ملعرفة العبيه عن كثب والوصول 

للتوليفة الصحيحة والقوية، 
خصوصا بعد التدعيم املثايل الذي 

أحدثته إدارة النادي واملتمثل 
بالتعاقد مع عيل عبدالقادر 

ومحمد املقايب وفيصل محمد 
باإلضافة للحارس تيسري محسن.

الفريق يف ظل األسامء املوجودة 

حالياً وسلسلة التجديدات التي 
أبرمتها اإلدارة نفسها مع غالبية 

أبناء النادي، من شأنها أن 
تعزز حظوظ األصفر يف العودة 
للمنافسة عىل األلقاب املحلية 
بعدما فقدها باملوسم املايض 

لصالح الغريم التقليدي النجمة 
)بطل الكأس( وباربار )بطل 

الدوري(.

فاز فريق نادي سار عىل فريق نادي 
عايل بنتيج��ة -2 صف��ر يف املباراة 
التي جمعت الفريقني يف الخامسة 
والنصف من مساء أمس األول عىل 
ملعب استاد اتحاد الريف لحساب 
املجموع��ة الثالث��ة واملقامة ضمن 
منافس��ات الجول��ة السادس��ة من 
دوري املراكز الش��بابية الثاين لكرة 
القدم، والذي تنظمه وزارة ش��ؤون 

الشباب والرياضة.
وس��جل هديف س��ار الس��يد جالل 
ص��ادق )58( ومحم��ود اإلس��كايف 
)83( بالخط��أ يف مرم��اه، وبه��ذه 
النتيج��ة رف��ع فري��ق نادي س��ار 
رصي��ده من النق��اط إىل 13 نقطة 
من 3 مرات وتعادل واحد وخسارة 
ملباراة واحدة، بين��ام تجمد رصيد 
فريق نادي ع��ايل عند 7 نقاط إثر 
فوزه يف مباراتني وتعادله يف مباراة 
واحدة وخس��ارته للقاءين، ويبقى 
لع��ايل لق��اءان واح��د مؤجل ضد 
القادسية واألخرى ضمن منافسات 
الجول��ة الس��ابعة واألخ��رية ض��د 

جدحفص.

مدينة حمد يتقدم للثالث

ويف املب��اراة الثاني��ة حص��د مركز 
ش��باب مدينة حمد نقاط مباراته 
أم��ام مرك��ز ش��باب جدحفص إثر 
ف��وزه بثالثة أه��داف دون مقابل 
سجلهم محمد فرج )48(، عبدالله 
الفائ��ز  س��عيد )63 و90( لريف��ع 
رصي��ده إىل 12 نقط��ة يف املرك��ز 
الثالث، بينام ظ��ل جدحفص عىل 
ث��الث نقاط يف املركز الس��ابع قبل 

األخري يف املجموعة الثالثة.
ظهر فري��ق جدحفص خالفا ملركزه 
املتأخ��ر وقّدم مباراة متميزة طوال 
الشوطني وأضاع الكثري من الفرص 
الس��انحة للتس��جيل بالق��رب من 
مرم��ى مدين��ة حمد، ك��ام أضاع 
مدينة حم��د فرصا مامثلة بطريقة 

غريبة.

تاج يكشف سر 
تسميته ب� “روني”

كشف نجم فريق نادي سار املتميز 
س��يد محمد ت��اج رس تس��ميته ب� 
)روين(، وهو االسم الذي يشتهر به 
يف الفريق وب��ني زمالئه وأصدقائه، 
قائ��ال: من��ذ الصغ��ر وأنا عاش��ق 
للظاهرة الربازيلية رونالدو، وأمتلك 
الكث��ري من امله��ارات واللمس��ات 
الفني��ة التي متكنني من اخرتاق 

املدافعني وتقدي��م كرة جميلة، 
وعىل هذا األس��اس اعتاد زماليئ 
يف الفري��ق مبنادايت ب��� )روين( 

وهو اختصار السم رونالدو.
ويف سؤال ألفضل العب يف دوري 
خال��د بن حم��د للصاالت حول 
رأي��ه يف املب��اراة وأداء فريقه، 
ق��ال: يف البداي��ة القينا صعوبة 
يف الوصول إىل املرمى خصوصا، 
وأن بداية املب��اراة كانت جس 
الفريقني، واس��تمرت  نبض من 
إىل مرم��ى  الوص��ول  صعوب��ة 
س��ار حتى نهاية الشوط األول 
وذلك بس��بب حاج��ة الفريقني 
إىل نقاط املب��اراة التي ال تقبل 
القس��مة ع��ىل اثنني، وبس��بب 
ذلك افتق��د األداء إىل املهارات 
والتكني��ك املطلوب��ني وارتف��اع 
حرارة األجواء الفنية يف املباراة، 
ويف الش��وط الثاين اكتسبنا ثقة 
عالي��ة يف قدرتنا ع��ىل والفوز، 
فتغري أداؤن��ا ووصلنا إىل مرمى 
عايل واستثمرنا هجمتني، وباتت 
حظوظنا أفضل بكثري يف التأهل 
بع��د الفوز عىل ع��ايل املنافس 

بقوة عىل مراكز املقدمة.

محمد... سعيد 

باألداء رغم الخسارة

أك��د الع��ب فريق مركز ش��باب 
أن  جدحف��ص يوس��ف محم��د 
الخس��ارة أمام مدينة حمد كانت 
مس��تحقة؛ ألن فريقه مل يس��تعد 

للدوري ك��ام ينبغ��ي إىل جانب 

حداثة انضامم بعض الالعبني إىل 

التشكيلة.

وقال محم��د: أضعنا ثالث فرص 

أن  ُيف��رتض  كان  ج��دا  خط��رية 

تكون ثالث��ة أهداف محققة عىل 
أقل تقدير، فق��د ارتطمت ثالث 
تس��ديدات يف العارض��ة وأض��اع 
العبون��ا انفرادي��ن بحارس مرمى 
مركز ش��باب مدينة حم��د وليد 

جمعة.
وأثنى محمد ع��ىل التزام زمالئه 
الالعبني رغم تلقيه أربع خس��ائر 
قبل مباراة مدين��ة حمد، مضيفا 
أن فريق��ه كان يتطل��ع إىل الفوز 
يف مبارايت مدينة حم��د واملباراة 
األخرية يف الجولة الس��ابعة أمام 
فري��ق نادي ع��ايل إلحي��اء أمل 
التأهل إىل مس��ابقة الكأس التي 
يلع��ب فيه��ا أربع ف��رق من كل 

مجموعة. 

عباس: بطاقة التأهل 
أهم هدف

أكد الظهري األمين بفريق مركز مدينة 
حمد الش��بايب عيل عب��اس أن فريقه 
سيس��عى بقوة من أج��ل التأهل إىل 
املرحلة الثانية من الدوري ومنافس��ة 
فريقي مركز ش��باب كرانة ونادي سار 

عىل إحدى بطاقتي التأهل.
وق��ال عب��اس: نعاين بع��ض النواقص 
واملش��كالت، ويف ك��رة الق��دم عندما 
يلح��ظ أي م��درب ثغ��رة يف الفريق 

س��يعمل جاه��دا الس��تغاللها وتغيري 
خطت��ه للرتكيز ع��ىل الخل��ل، ونحن 
عانينا من بعض الثغ��رات وأهمها يف 
الجان��ب الدفاعي، لذل��ك فإن فريق 
مركز ش��باب جدحفص اخرتق الدفاع 

وسبب بعض املشاكل لنا.
وأضاف: يف املباريات املقبلة سنتغلب 
عىل تلك األمور وسنغلق املنطقة من 
منتص��ف امللعب، واملش��كلة األخرى 
التي ع��اىن منه��ا فريقنا ه��ي ضياع 
الفرص السهلة التي قد تكلفنا الكثري.

حسين: نحتاج عمال كبيرا 
لمواصلة المنافسة

اعترب العب وس��ط فري��ق نادي عايل 
عيل حس��ني أن الخس��ارة الثانية أمام 
فريق نادي سار قد تجعل التأهل إىل 
املرحل��ة الثانية من ال��دوري غاية يف 
الصعوبة؛ بس��بب ارتفاع نقاط الفائز 
س��ار وقبل��ه متصد املجموع��ة مركز 

شباب كرانة.
وق��ال حس��ني: مل نقدم ما يش��فع لنا 
بالف��وز يف أغل��ب اللحظ��ات، صنعنا 
بع��ض الف��رص إال أن عدم تس��جيل 
األهداف أرض بن��ا، ففي الوقت الذي 
أضاع فيه فريقنا الفرص قام منافس��نا 
باس��تغاللها بهدفني مل يكونا مرسومني 
بدرجة عالي��ة، ولكن الكرة س��كنت 
الش��باك يف نهاية األمر، وهذا ما رفع 
رصيد س��ار وجعل��ه ثاني��ا يف ترتيب 

املجموعة الرابعة.

لقاَءا اليوم

الجول��ة  الس��بت  الي��وم  تختت��م 
السادس��ة م��ن ال��دور التمهيدي 
بلقاءي��ن ضمن مباريات املجموعة 
الرابع��ة، ويلتق��ي يف املباراة األوىل 
فريقا نادي بوري ونادي بني جمرة 
يف الس��اعة الخامسة والنصف عىل 

استاد نادي اتحاد الريف.
بوري يح��ل ثاني��ا يف املجموعة ب� 
12 نقطة خلف دمس��تان املتصدر 
بنقط��ة واحدة فق��ط، فيام يحتل 
بني جمرة املركز السابع قبل األخري 

برصيد ثالث نقاط فقط.
ويف املب��اراة الثاني��ة يلع��ب نادي 
باربار ومركز ش��باب الش��اخورة يف 
باربار  والنصف،  الس��ابعة  الساعة 
استفاد من فوزه عىل بوري بهدفني 
مقاب��ل ه��دف واح��د يف الجول��ة 
املاضية ورفع رصيده إىل عرش نقاط 
يف املركز الثالث، والشاخورة يتذيل 

الرتتيب من دون رصيد.

سار يفوز على عالي ويعزز حظوظه في التأهل
مدينة حمد يُزاحم الكبار في المجموعة الثالثة لـ “دورينا”

سيد محمد تاج

جدول الترتيب

سار ارتقى للمركز الثاني مدينة حمد أصبح ثالثًا

علي عباس يوسف محمد علي حسين

سار يفوز على عاليجدحفص خسر بثالثية أمام مدينة حمد



تفتت��ح الي��وم )الس��بت( رس��ميا 
منافس��ات النس��خة الثامنة عرشة 
من دورة األلعاب اآلس��يوية التي 
تحتضنها مدينتني جاكرتا وباملبانغ 
أغس��طس   18 م��ن  بإندونيس��يا 
الج��اري لغاية 2 س��بتمرب املقبل، 
والت��ي س��تكون ال��دورة األكرب يف 
التاري��خ مبش��اركة نح��و 16 ألف 
ري��ايض م��ن 45 دول��ة آس��يوية 
مس��ابقة   465 يف  سيتنافس��ون 

موزعة عىل نحو 50 رياضة.
وستش��هد النس��خة الحالية حدثا 
تاريخي��ا مبش��اركة كال م��ن كوريا 
الشاملية والجنوبية بفرق مشرتكة 
يف عدد م��ن الرياض��ات يف تأكيد 
واضح عىل ق��وة الرياضة يف جمع 

وتوحيد الشعوب.
ويشارك يف الدورة رياضيو الكويت 
تحت عل��م بالدهم بعد أن رفعت 
اإليقاف  الدولية  االوملبي��ة  اللجنة 
ع��ن اللجنة األوملبي��ة الكويتية يف 

االلعاب اآلسيوية.
وتعترب هذه النس��خة الثانية التي 
تنظمها إندونيس��يا بعد النس��خة 
الرابع��ة الت��ي احتضنته��ا جاكرتا 
الع��ام 1962، في��ام تعت��رب مدينة 
انط��الق  مه��د  الهندي��ة  دله��ي 
باس��تضافتها  اآلس��يوية  األلع��اب 
للنس��خة األوىل الع��ام 1951 فيام 
أقيم��ت النس��خة األخ��رة مبدينة 
إنش��يون الكوري��ة الع��ام 2014، 
وتق��ام ال��دورة كل أربع س��نوات 
اآلسيوي  األوملبي  املجلس  بإرشاف 
الذي يرتأسه الكويتي الشيخ أحمد 
الفهد الصباح، وهي تعد ثاين أكرب 
حدث ريايض بع��د دورة األلعاب 
األوملبية من حي��ث عدد األلعاب 
كرة  منافسات  وكانت  والرياضيني. 
اليد وكرة القدم وكرة الس��لة وكرة 

املاء قبل انطالق الدورة رسميا.
وم��ن املؤم��ل أن يفتت��ح الدورة 
رس��ميا اليوم الرئي��س اإلندونييس 
“جوكو وي��دودو” ورئيس املجلس 
األوملبي اآلسيوي وعدد من زعامء 
ورؤساء الدول اآلسيوية وممثليهم 
وع��دد م��ن القي��ادات الرياضية 
اآلس��يوية  االتح��ادات  ورؤس��اء 
الرياضية وكبار  األلع��اب  ملختلف 

الضيوف واملدعوين.
وس��يقام حفل االفتتاح عىل استاد 
“جيل��ورا بان��غ كارن��و الرئي��يس” 
بن��ي  ال��ذي  بالعاصم��ة جاكرت��ا 
خصيصا الس��تضافة دورة األلعاب 
اآلس��يوية الرابعة العام 1962، كام 
أن االس��تاد نفسه سيش��هد حفل 

الختام.
وبحس��ب الربنامج الرس��مي، فإن 
الس��اعة  حفل االفتتاح س��ينطلق 
الس��ابعة مساء بتوقيت إندونيسيا 
بتوقي��ت مملكة  )الثالث��ة ظه��را 
البحري��ن( ع��ىل أن يب��دأ دخول 

طاب��ور الع��رض للدول املش��اركة 
الس��اعة 7:45 مس��اء ويس��تغرق 
45 دقيق��ة، يليه بع��ض الفقرات 
والع��روض الفني��ة الت��ي س��تبدأ 
الساعة 8:45 مساء، كام سيتضمن 
الحفل كلمة للجنة املنظمة وكلمة 
للمجلس األوملبي اآلسيوي عىل أن 

يختتم الحفل الساعة 10 مساء.
وتش��ارك مملكة البحرين يف دورة 
األلعاب اآلسيوية بوفد يعترب األكرب 
يف تاري��خ مش��اركاتها يف الدورات 
اآلس��يوية يضم نح��و 200 رياضيا 
ما ب��ني العبني وإداري��ني ومدربني 
وإعالمي��ني وطاقم طب��ي، وتدخل 
البحرين اآلس��ياد عرب املنافس��ة يف 
13 لعبة رياضية، وهي كرة القدم، 
كرة اليد، ألعاب القوى، املصارعة، 
الجوجيتسو،  التايكوندو،  السامبو، 
الفروس��ية  الدراج��ات،  ال��رشاع، 
مبدينة جاكرتا، إضاف��ة إىل الرماية 
مدينة  والرتايثل��ون يف  والبولين��ج 

باملبانغ. 
ململك��ة  األول  الظه��ور  ويع��ود 
البحرين بدورة األلعاب اآلس��يوية 
يف النسخة الس��ابعة التي أقيمت 
بالعاصم��ة اإليرانية طهران، وذلك 
قبل إش��هار اللجن��ة األوملبية التي 
تأسس��ت الع��ام 1979، لتواص��ل 
البحرين مشاركاتها منذ ذلك الحني 
لتس��جل ظهوره��ا الث��اين عرش يف 

النسخة الحالية.
للبحري��ن  األب��رز  الحص��اد  وكان 
يف املجم��وع الع��ام للميدالي��ات 
يف الدورة الخامس��ة ع��رشة التي 

أقيمت بدولة قطر 2006 بتحقيقها 
20 ميدالية ملونة بينها 7 ذهبيات، 
9 فضي��ات، 4 برونزي��ات، بيد أن 
الحصيل��ة األك��رب م��ن امليداليات 
الذهبية تحقق يف النسخة املاضية 
بعدم��ا   2014 إنش��يون  بآس��ياد 
حقق��ت 9 ميدالي��ات ذهبية من 

أصل 19 ميدالية ملونة.
وف��ازت اململك��ة ب��أول ميدالي��ة 
آسيوية يف النس��خة التاسعة التي 
الهندي��ة  العاصم��ة  احتضنته��ا 
نيودلهي، والتي جاءت عن طريق 
الع��داء أحمد ح��امدة الذي ظفر 
بامليدالية الربونزية لسباق 400 مرت 
حواجز يف أول ظهور له يف اآلسياد، 
ويف النس��خة العارشة التي أقيمت 
بالعاصمة الكورية س��يئول 1986، 
س��طع نجم الع��داء أحمد حامدة 
الذي أهدى البحرين أول ميدالية 
ذهبية بس��باق 400 مرت وذلك يف 

ثاين ظهور آسيوي له.
ويف ع��ام “الذه��ب فق��ط” الذي 
أعل��ن عن��ه ممث��ل جالل��ة امللك 
لألعامل الخرية وش��ؤون الشباب، 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياضة، رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة تطم��ح منتخباتنا 
النس��خة  يف  املش��اركة  الوطني��ة 
الحالية للع��ودة بحصيلة تاريخية 

من امليداليات الذهبية.

عسكر يصل جاكرتا 

وص��ل ي��وم أم��س الجمع��ة إىل 
العاصمة اإلندونيسية جاكرتا األمني 
الع��ام للجنة األوملبي��ة البحرينية 
عبدالرحمن عس��كر برفقة أعضاء 
مجل��س اإلدارة الش��يخ محمد بن 
إبراهيم آل خليفة وراش��د الزياين 
وعم��ر املاليك؛ لحضور منافس��ات 
الثامنة  اآلس��يوية  األلع��اب  دورة 

عرشة.
وكان يف اس��تقبال األم��ني الع��ام 
اللجن��ة  إدارة  مجل��س  وأعض��اء 
الدويل  األوملبية مبط��ار س��وكارنو 
ل��دى  البحري��ن  مملك��ة  س��فر 
جمهورية إندونيسيا محمد غسان 
ش��يخو ومدي��ر البعثة ب��در نارص 
محم��د وأعض��اء الوف��د اإلعالمي 

واإلداري.
وعىل هامش تواجده يف إندونيسيا 
س��يحرض األمني العام حفل افتتاح 
ك��ام  اآلس��يوية،  األلع��اب  دورة 
الجمعي��ة  اجت��امع  يف  سيش��ارك 
األوملب��ي  للمجل��س  العمومي��ة 
اآلس��يوي الذي س��يقام بتاريخ 19 

أغسطس الجاري.
كام يأيت تواجد األمني العام وأعضاء 
مجل��س إدارة اللجن��ة األوملبي��ة؛ 
بهدف دع��م املنتخب��ات الوطنية 
ومتابع��ة  جانبه��ا  إىل  والوق��وف 
املش��اركة البحريني��ة والعمل عىل 

تعزي��ز العالق��ات م��ع مختل��ف 
اللجان األوملبية الوطنية بلقاء عدد 
من القيادات الرياضية اآلسيوية مبا 
يخدم الحركة الرياضية يف اململكة.

وس��يقيم األمني العام عبدالرحمن 
“فرمون��ت”  بفن��دق  عس��كر 
العامني  للرؤساء واألمناء  املخصص 
للجان األوملبي��ة الوطنية يف القارة 
اآلس��يوية، في��ام س��يقيم اعض��اء 
األوملبي��ة  اللجن��ة  إدارة  مجل��س 

البحرينية بفندق “كمبنسيك”.

ناصر يؤكد جاهزية الوفد 
للمشاركة بحفل االفتتاح

أك��د مدير بعثة مملك��ة البحرين 
بدورة األلعاب اآلسيوية بدر نارص 
جاهزية الوفد للمشاركة يف طابور 
الع��رض بحفل افتتاح الدورة الذي 
سيقام اليوم، مش��را إىل أن البعثة 
قامت باإلعداد لحفل االفتتاح منذ 
فرتة التحضر األوىل للمش��اركة يف 
البحرين؛ بهدف إبراز وفد اململكة 
بش��كل الئق ومتمي��ز كالعادة يف 

الدورات اآلسيوية.
وأشار نارص بأن الوفد قام باختيار 
قامئ��ة م��ن العب��ي منتخ��ب كرة 
اليد ومنتخ��ب التايكوندو والوفد 
يف  ليكون��وا  واإلداري؛  اإلعالم��ي 
طاب��ور العرض، مش��را إىل أن رفع 
علم مملكة البحري��ن من بني 46 
دولة آسيوية وأمام عرشات اآلالف 

من املتفرج��ني يف امللعب الرئيس 
وماليني املش��اهدين أم��ام التلفاز 
عرب القارة اآلس��يوية والعامل يعترب 
مص��در للفخر واالعت��زاز لكل من 
يش��ارك يف طابور العرض، وهو ما 
يف��رض اإلع��داد والتحض��ر لتلك 
االحتفالية بأفض��ل صورة، موضحا 
بأن اس��م مملك��ة البحري��ن أثناء 
النداء بحفل االفتتاح س��يكون رقم 

)2( من بعد افغانستان.

 وصول العب 
التايكوندو الفاعور

وص��ل إىل العاصمة اإلندونيس��ية 
جاكرتا مساء أمس األول )الخميس( 
وفد منتخب التايكوندو املكون من 
الالع��ب عبدالله فاع��ور واملدرب 

سامي محمد.
وف��ور وصولهام، قام الوفد اإلداري 
بإنه��اء إجراءات تس��كني الالعبني 
بالقرية اإلداري��ة، ويف اليوم التايل 
ش��ارك املدرب أم��س يف االجتامع 
الفن��ي، والذي تم خالل��ه التعرف 
عىل نظام املنافسة وطريقة إجراء 
القرع��ة وزي الالعب��ني ومواعي��د 
التدريب��ات  وأماك��ن  املنافس��ات 
والعدي��د م��ن النواح��ي الفني��ة 

واإلدارية األخرى.
وسيش��ارك محم��د فاع��ور البالغ 
من العم��ر 21 عاما ب��وزن تحت 
68 ك��غ، وج��اء اختي��اره بناء عىل 
نتائج��ه اإليجابي��ة وإنجازات��ه يف 
الفرتة املاضية، والت��ي كان آخرها 
النتائ��ج املمي��زة الت��ي حققها يف 
النسخة السادسة للبطولة العربية 
العسكرية للتايكوندو التي أقيمت 

يف تونس العام املايض 2017.

جاكرتا تحييكم

- ش��ارك طبي��ب البعث��ة الك��ويب 
“فرانشيس��كو تشامبان” يف اجتامع 
الوطنية،  اللج��ان األوملبي��ة  أطباء 
وال��ذي ت��م خالل��ه الحديث عن 
الخدمات الطبية املقدمة يف القرية 
الرياضية ومكافحة املنش��طات يف 

الدورة.
- احتفل��ت جمهورية إندونيس��يا، 
أمس والذي يصادف 17 أغسطس 
كل عام، بعيد استقاللها، وهو ذكرى 
إع��الن الزعيم��ني أحمد س��وكارنو 

ومحمد حتي استقالل البالد.
- اخت��ارت اللجن��ة املنظمة لدورة 
تاريخ��ا مميزا  اآلس��يوية  األلعاب 
الفتتاح الحدث الذي سينطلق غدا 
بتاريخ 2018-8-18 ليبقى عالقا يف 

األذهان.
- س��تقوم قناة البحرين الرياضية 
بعرض الرسالة اليومية التلفزيونية 
الت��ي يبعثها الوف��د اإلعالمي من 
جاكرتا الساعة الرابعة عرصا يوميا 

بتوقيت مملكة البحرين.

اليوم افتتاح دورة األلعاب اآلسيوية الـ 18 بإندونيسيا
البحرين تش��ارك بأكبر بعثة في تاريخها لتحقيق “الذهب”

الكويت تعود بعلم بالدها... ومشاركة تاريخية للكوريتين بفرق موحدة
حسن علي          عيسى عباس         )تصوير : علي الحلواجي(

أحمد الفهد الصباح

أحمد حمادة متوجا بأول ميدالية آسيوية في آسياد نيودلهي 1982

الوفد البحريني بحفل افتتاح النسخة الماضية بإنشيون 2014جانب من استقبال األمين العام وأعضاء اللجنة األولمبية

استاد جيلورا بانغ كارنو الرئيس سيشهد حفل االفتتاح

محمد الفاعور ومدربه سامي محمد
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أك��د منتخبنا الوطن��ي األول لكرة اليد 
صدارته املجموعة الرابعة ملسابقة كرة 
الي��د بدورة األلعاب اآلس��يوية املقامة 
بجاكرت��ا، وذل��ك بعد ف��وزه العريض 
واملس��تحق عىل منتخب الصني تايبيه 
بنتيجة 37/21 يف آخر مباريات بدوري 
املجموعات األول من املس��ابقة، والتي 
 GOR popki( أقيم��ت ع��ىل صال��ة
cibubur(، حي��ث مل يجد رجال أحمر 
الي��د صعوب��ة يف تحقي��ق االنتص��ار 
ي��وم أمس وه��و الثالث ع��ىل التوايل 
وحاصدين النقطة السادسة يف صدارة 

املجموعة.
وأنه��ى منتخبن��ا الش��وط األول م��ن 
املباراة متقدما بفارق مريح وصل إىل 8 
أهداف، بعد أن فرض سيطرته املطلقة 
عىل الش��وط من خ��ال الدفاع القوي 
والتحويل الرسيع بالكرة من الدفاع إىل 

الهجوم )فاست بريك(.
وس��يكون أحم��ر الي��د يف املجموع��ة 
الثانية م��ن الدور الرئي��س التي تضم 
كوريا الجنوبية وإي��ران وهونغ كونغ، 
عىل أن يبدأ مبارياته مباقاة إيران يوم 

اإلثنني املقبل.
ومل يعاِن منتخبنا كثريا من أجل اخرتاق 
دفاع��ات الص��ني تايبيه من��ذ البداية، 
وذلك عائد لفارق اإلمكانات والقدرات 
ب��ني املنتخبني، حيث اتس��مت املباراة 
ب��أداء هجوم��ي ودفاعي م��ن جانب 
منتخبن��ا ال��ذي فرض أس��لوبه وإيقاع 
لعبه عىل املباراة، مس��تفيدا من خربته 
الكب��رية واإلمكان��ات الت��ي يتمتع بها 
الاعب��ون، األمر الذي س��مح للمدرب 
كريستيانس��يس يف  آرون  اآليس��لندي 
إرشاك جميع الاعبني عىل مدار شوطي 
املباراة ورفع جهوزية الجميع متهيدا ملا 
هو قادم م��ن مباريات بالدور الرئيس 

من املسابقة.
حس��ن  م��ن  كل  ملنتخبن��ا  وس��جل 
الس��اهيجي )6 أه��داف(، محم��ود 
عبدالق��ادر ومحم��د حبيب وحس��ني 
الصياد ل��كل منهم )5 أه��داف(، عيل 
مريزا وع��يل عبدالق��ادر )3 أهداف(، 
محم��د م��ريزا وب��ال بش��ام وكميل 
محفوظ وحسن ش��هاب وحسني بابور 

)هدفني(.
محم��د حبي��ب )6 أهداف(، حس��ني 
الباب��ور )4 أهداف(، كمي��ل محفوظ 
 3( الف��ردان  حس��ن  أه��داف(،   4(
أه��داف(، عيل عبدالقادر )3 أهداف(، 
محمود عبدالقادر )3 أهداف(، حسن 
الس��اهيجي )هدف��ني(، محمد مريزا 
)هدفني(، حسني الصياد )هدفني(، بال 

بشام )هدفا(.

العراق ترافق منتخبنا

ورافقت العراق منتخبنا إىل الدور الثاين 
من املس��ابقة، وذلك بع��د أن نجحت 
يف الف��وز ع��ىل الهند بنتيج��ة 40/29 
محقق��ة النقطة الرابع��ة من انتصارها 
الثاين الذي أهلها للدور الرئيس املؤهل 

لنصف النهايئ.

منتخب الرماية يبدأ التدريبات 
ويعلن الجهوزية

ب��دأ أف��راد منتخ��ب الرماي��ة للرجال 
للمشاركة  االس��تعدادات  والس��يدات 
يف مس��ابقة الرماي��ة ب��دورة األلعاب 
اآلس��يوية يف نس��ختها الثامن��ة عرشة، 
والتي م��ن املقرر أن تنطلق يوم األحد 
املقبل 19 أغس��طس الجاري وتس��تمر 
حت��ى 25 م��ن الش��هر ذات��ه باملدينة 
الرياضي��ة بباملبانغ الت��ي تحتضن 13 
لعب��ة بجانب العاصم��ة جاكرتا، حيث 
تدرب الاعبان حس��ني عبدالجبار عيل 
ومحم��ود عيل حاجي ع��ىل التصويب 
من مسافة 10 أمتار يف الفرتة الصباحية 
فيا تنوعت تدريبات ثايث الس��يدات 
املك��ون من صف��اء الدورسي وس��ارة 
الدورسي، إضافة إىل حنان خالد رحمه 
عىل مختلف املس��افات التي ستشارك 

فيها الاعبات.
وأرشف املدربات جوردان اس��تيفانوف 
وتانن تايس��لب ع��ىل التدريبات التي 
خاضه��ا الاعبون لزيادة ح��دة الرتكيز 
والتعود عىل مي��دان الرماية املخصص 
للبطول��ة، حي��ث سيس��تغل املدربان 
اليوم يف إج��راء مجموعة من الحصص 
التدريبي��ة قب��ل انط��اق املنافس��ات 
والدخ��ول يف أج��واء ال��دورة بص��ورة 
رس��مية. ويتطل��ع منتخ��ب الرماي��ة 
إىل اس��تثار الجهوزي��ة الت��ي وص��ل 
إليه��ا الاعبون بعد املس��كر التدريبي 
واملش��اركات التي خاضه��ا الاعبون يف 
الفرتة األخرية استعدادا لدورة األلعاب؛ 
من أجل تحقيق نتيجة ايجابية وإحراز 
إح��دى امليداليات الث��اث يف مختلف 
املس��ابقات التي يشارك فيها الاعبون، 
خصوصا بع��د النتائ��ج االيجابية التي 

وصل بها الاعبون إىل هذه الدورة.
وي��رتأس وفد الرماية أم��ني الرس العام 
خالد عبدالعزيز محمد، ويضم اإلدارية 
إميان الضبيب إىل جانب العبني وثاث 
العبات، عىل أن يلتح��ق بالوفد العب 

والعبة شوزن يف وقت الحقا.
وكان الوف��د األول من منتخب الرماية 
واإلعام��ي عيىس عباس ق��د وصل إىل 
مدينة باملبانغ مس��اء ي��وم أمس األول 
الخميس قادمني من مطار “س��وكارنو 
ال��دويل” بالعاصمة جاكرت��ا بعد رحلة 
امت��دت إىل عرشي��ن س��اعة، وكان يف 
استقبال الوفد نائب مدير بعثة مملكة 
البحرين عيل ياس��ني يف مطار باملبانغ، 
حي��ث حرص ياس��ني ع��ىل االطئمنان 
إىل أعضاء الوفد بع��د الرحلة الطويلة 

والوقوف عىل احتياجاتهم.

البعثة البحرينية تشارك 
احتفاالت عيد استقالل إندونيسيا

ش��ارك نائ��ب مدير البعث��ة البحرينية 
ب��دورة األلعاب اآلس��يوية ومس��ؤول 
الوفد البحريني يف باملبانغ عيل ياس��ني 

م��ع اإلعامي املراف��ق عيىس عباس يف 
استقالها،  بعيد  إندونيس��يا  احتفاالت 
وال��ذي أقامه حاكم جنوب س��ومطرة 
ألك��س ن��ور الدي��ن مبكت��ب حكومة 
الوالي��ة مبدينة باملبانغ وس��ط حضور 
مجموع��ة م��ن الوف��ود املش��اركة يف 
الدورة، إضافة إىل عديد الش��خصيات 
اإلندونيس��ية رفيعة املس��توى، وشمل 
الحفل عىل عديد الفقرات االحتفالية، 
والتي تخللها بعض العروض العسكرية 
البس��يطة، إضافة إىل كلم��ة إىل حاكم 
س��ومطرة ألكس نور الدين ورفع علم 
إندونيس��يا مع عزف الس��ام الوطني 

إلندونيسيا.
وأثنى عيل ياس��ني عىل حسن الضيافة 
والرتحيب الذي ياقيه الوفد البحريني 
األول  الي��وم  من��ذ  باملبان��غ  مبدين��ة 
لوصوله، ومؤك��دا التعاون الكبري الذي 
يتلقاه الوفد من املسؤولني واملتطوعني 
يف الدورة لتذليل كافة الصعاب إلنجاح 

الحدث اآلسيوي.
ومن جهة أخرى ش��ارك عيل ياسني يف 
اجتاع مدي��ري البعثات الثاين، والذي 

تم خاله مناقشة األمور املستجدة قبل 
االفتتاح الرس��مي، والرتحي��ب بالوفود 
الت��ي ب��دأت يف الوصول واالس��تقرار 
بالقري��ة الرياضي��ة، كا ت��م الرد عىل 
ح��ول  كاف��ة  املدي��ري  استفس��ارات 
االحتياج��ات التي ظه��رت وفق األيام 

األوىل من الوصول.

الضبيب: متفائلون بتحقيق 
نتائج مشرفة

أكدت إداري��ة منتخ��ب الرماية إميان 
لخوض  الاعب��ني  جهوزي��ة  الضبي��ب 
مختلف املنافس��ات مبس��ابقة الرماية 
الت��ي تنطل��ق ي��وم األح��د، وقال��ت 
الضبيب “الاعبون عىل أتم االستعداد 
والجهوزية لخوض منافس��ات الدورة، 
ونحن مفائل��ون بتحقيق نتائج مرشفة 
ترفع اسم مملكة البحرين عالياً يف هذا 

املحفل اآلسيوي الكبري”.
وتابع��ت الضبي��ب “املنتخ��ب أق��ام 
معس��كر تدريب��ي مل��دة 12 يوم��ا يف 
أذربيج��ان تخللت��ه عدي��د الحص��ص 
التدريبية والتنافس��ية؛ م��ن أجل رفع 

اس��تعداد الاعب��ني وجهوزيتهم لهذه 
الدورة، وهو ما أس��هم يف رفع املستوى 
والرتكيز ل��دى الاعبني ال��ذي يتحلون 
بروح عالية وحاس��ة كب��رية النطاق 

املنافسات”.
وعن حظوظ الاعبني والاعبات قالت 
الضبيب “سنش��ارك يف أربع مسابقات 
ه��ي 10 و50 و300 م��رت، إضاف��ة إىل 
مسابقة الشوزن، ونتملك حظوظ يف كل 
مسابقة من املس��ابقات األربع، ونأمل 
أن يكون التوفي��ق من نصيب الاعبني 
املس��ابقات،  مختل��ف  والاعب��ات يف 
خصوصا وأن أف��راد املنتخب ميتلكون 
املس��تويات  إنج��ازات ع��ىل مختلف 
اآلس��يوية والعربي��ة والخليجية، وهو 
ما من ش��أنه أن يساهم يف مساعدتهم 
ع��ىل تقديم األفضل واملنافس��ة يف كل 

مسابقة”.

البعثة البحرينية تستقبل رئيس 
االتحاد اآلسيوي للرماية

وصل إىل العاصمة اإلندونيسية جاكرتا 
ي��وم أم��س )الجمعة( رئي��س االتحاد 
اآلسيوي للرماية الشيخ عيل بن عبدالله 
آل خليف��ة، وكان يف اس��تقبال رئي��س 
االتحاد اآلسيوي مبطار سوكارنو الدويل 
س��فري مملكة البحرين لدى جمهورية 
إندونيس��يا محمد غسان شيخو ومدير 
بعثة اململكة بدورة األلعاب اآلس��يوية 
الثامنة عرشة بدر نارص والوفد اإلداري 
واإلعام��ي وعدد من موظفي س��فارة 

اململكة بإندونيسيا.
ويتواجد رئيس االتحاد اآلسيوي للرماية 
لحضور دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة 
عرشة ومتابعة منافس��ات الرماية التي 
س��تقام مبدينة باملبانغ، حيث سيمكث 
الشيخ عيل بن عبدالله آل خليفة ملدة 
يوم��ني يف جاكرتا ليش��هد حفل افتتاح 
الدورة الذي سيقام مساء اليوم عىل أن 

يغادر فيا بعد إىل باملبانغ.
ول��دى وصول��ه، أعرب رئي��س االتحاد 
اآلس��يوي للرماية عن س��عادته الكبرية 
بالتواجد يف املحفل اآلس��يوي، مش��يدا 
بالجه��ود التي تبذله��ا اللجنة املنظمة 
يف إندونيس��يا يف سبيل احتضان الدورة 
بأفضل ص��ورة، كا نوه ب��دور اللجنة 
األوملبية يف اإلعداد والتحضري للمشاركة 
البحرينية، منوها كذلك بجهود سفارة 

اململكة يف إندونيسيا.
ومتن��ى الش��يخ ع��يل ب��ن عبدالله آل 
خليفة أن تشهد مسابقة الرماية النجاح 
املطل��وب، مؤكدا ح��رص االتحاد عىل 
إنجاح املس��ابقة ملا متثله لعبة الرماية 
من أهمية كبرية يف الدورات اآلس��يوية 
بالنسبة للدول املشاركة؛ كونها واحدة 
من األلع��اب التي ترف��ع رصيد الدول 
يف ج��دول الرتتيب الع��ام للميداليات، 
متمني��ا التوفيق والنج��اح لكل الدول 
اآلس��يوية يف هذا الحدث، كا عرب عن 
أمل��ه يف أن يح��رز منتخ��ب البحرين 
للرماي��ة العديد م��ن امليداليات لرفع 

اسم اململكة عاليا يف املحفل اآلسيوي.

أحمر اليد يؤكد صدارة “الرابعة” بالعالمة الكاملة
الرئيس ب��ال��دور  ي��واج��ه ك��وري��ا وه��ون��غ ك��ون��غ وإي����ران 

حسن علي         عيسى عباس        )تصوير: علي الحلواجي(         جاكرتا وبالمبانغ

حصد منتخبنا األوملب��ي لكرة القدم 
النقط��ة األوىل يف مش��واره ب��دورة 
األلعاب اآلسيوية الثامنة عرشة بعدما 
تعادل أمام منتخب قريغستان )2/2( 
يف املواجهة التي اقيمت بينها مساء 
si jal� )ممس )الجمعة( عىل اس��تاد 
ak harupat( مبدين��ة بادونج ضمن 
منافس��ات الجولة الثانية ولحس��اب 

املجموعة الخامسة.
وافتتح منتخبنا التسجيل عرب الاعب 
محمد جاس��م مره��ون يف الدقيقة 
20، لكن��ه مل يحاف��ظ ع��ىل التقدم 
بع��د أن تلق��ت ش��باكه هدفني يف 
الشوط الثاين جاءت بإمضاء كا من 
أودلزهون  عبدالرحان��وف  الاعب 

يف الدقيق��ة 59، فيا أضاف الاعب 
باتركان��وف الهدف الثاين يف الدقيقة 
قريغس��تان  منتخ��ب  ليتق��دم   82
بنتيج��ة 2/1، إال أن إرصار منتخبن��ا 
إلح��راز  قادت��ه  الاعب��ني  وقتالي��ة 
التعادل يف الوق��ت بدل الضائع من 
املواجه��ة عندما أحرز الاعب أحمد 
صالح سند هدف التعادل يف الدقيقة 

.)90+4(
وق��دم العبونا مس��توى افضل من 
املب��اراة االفتتاحي��ة الت��ي خرسها 
املنتخ��ب بسداس��ية نظيفة ليخرج 
بتع��ادل مث��ني رمبا ينع��ش آماله يف 
املنافسة عىل بلوغ دور الستة عرش.
وقد الحق منتخب ماليزيا فوزا مثينا 

عىل حس��اب كوريا الجنوبية حاملة 
اللق��ب أمس بهدف��ني مقابل هدف 
لريف��ع رصي��ده إىل 6 نق��اط ويعلن 
تأهل��ه لدور الس��تة ع��رش، وبذلك 
يتصدر املنتخ��ب املاليزي املجموعة 
)6 نق��اط( يليه كوري��ا الجنوبية )3 
نقاط( ومنتخبنا وقريغس��تان بواقع 
)نقطة( ل��كا منه��ا، لتبقى تذكرة 
الصعود الثانية محصورة بني ماليزيا، 
إضافة إىل منتخبنا وقريغس��تان التي 
ال تزال حظوظها قامئة حتى الجولة 
القادم��ة، حي��ث س��يلتقي منتخبنا 
أمام ماليزيا وقريغس��تان أمام كوريا 

الجنوبية حاملة اللقب.
ويتعني عىل منتخبنا اللعب بش��عار 

الفوز وال بدي��ل عنه يف كل الحاالت 
رغم أن التأه��ل لن يكون يف متناول 
ي��ده وإمن��ا س��يعتمد ع��ىل نتائ��ج 
املواجهة األخرى بني كوريا الجنوبية 

وقريغس��تان، حي��ث أن ف��وز األخري 
)كوري��ا الجنوبية( س��يمنحها بطاقة 
التأه��ل الثانية مب��ارشة عندما ترفع 
رصيده��ا إىل 6 نق��اط حت��ى لو فاز 

أوملبين��ا عىل ماليزي��ا، ويف حال فوز 
منتخبن��ا مع ف��وز قريغس��تان عىل 
كوريا الجنوبية سيتس��اوى الفريقان 
)البحرين وقريغستان( بواقع 4 نقاط 
وحينها سيتم اللجوء لفارق األهداف، 
أما يف حال فوز منتخبنا وتعادل كوريا 
وقريغستان سريفع رصيد كوريا إىل 4 
نقاط وستكون األفضلية لألخرية بعد 

االحتكام إىل املواجهات املبارشة.
ك��ا ميتل��ك منتخبنا فرص��ة التأهل 
لو جاء ترتيب��ه الثالث يف املجموعة، 
حيث يتأهل فريقني من املجموعات 
الس��ت )12 فريقا( إىل جانب افضل 
أربعة منتخبات حصل��وا عىل املركز 

الثالث.

أولمبينا يتعادل مع قيرغستان وينتظر الحسم بالجولة الثالثة

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

من لقاء منتخبنا والصين تايبيه

إيمان الضبيب

علي بن عبداهلل متحدثا إلى الوفد اإلعالمي

جانب من تدريبات العبي الرماية

علي ياسين وعيسى عباس مع حاكم سومطرة
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الدوري اإلسباني

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

كأس المانيا
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الدور األول

غ����ان����غ����ان- ب���اري���س
م������ون������اك������و- ل��ي��ل
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الدوري الفرنسي
الجولة 2

مانشس��ر س��يتي  يؤم��ن  )وكاالت(: 
الكافي��ة لتعويض  العنارص  بامتالك��ه 
غي��اب كيفن دي بروين لإلصابة، لكن 
هل سيكتش��ف حامل لق��ب الدوري 
اإلنجلي��زي املمت��از لك��رة الق��دم أن 
الحي��اة بعد العب الوس��ط املوهوب 

ستكون أصعب مام يتوقع؟
ومع دخول الجولة الثانية من الدوري 
تلبد الجو بالغيوم فوق استاد االتحاد 
ع��ى نح��و مفاج��ئ مع تع��رض دي 
بروين، الذي قاد سيتي للتتويج بلقب 
املوس��م املايض بعد حصد 100 نقطة، 

إلصابة بالركبة.
ونظريًّا س��يكون فري��ق املدرب بيب 
جوارديوال مرش��ًحا للفوز بسهولة عى 
هيديرس��فيلد تاون غ��ًدا األحد، لكن 
لن يكون من املفاجئ أن يتأثر س��يتي 

بغياب نجمه البلجييك لفرة طويلة.
وشكل دي بروين مصدر أمان لسيتي 
وركيزة ثابتة يف املوسم املايض، وخاض 
كل املباريات باس��تثناء واحدة يف 38 

جولة.
الجول��ة  يف  بالفع��ل  بصم��ة  وت��رك 
االفتتاحية عندما حل بديال ملدة نصف 
ساعة أمام آرس��نال حني بدا أن سيتي 
فقد الس��يطرة، لكنه جلب الطأمنينة 
والتحكم لفريقه وحق��ق أول انتصار 

بالدوري خارج ملعبه.
وقال زميله كاي��ل ووكر “كيفن العب 
رائع وم��ن املؤس��ف أن يتعرض ملثل 
ه��ذا األم��ر يف التدري��ب، لكن هناك 

العديد من الالعبني يف التشكيلة”.
وأضاف “ال نعتم��د عى العب واحد. 
هذه لعبة جامعية وبغض النظر عمن 
سيشارك س��يقدم أداء جيدا. بالتأكيد 
هي خس��ارة كبرية لكن لدينا أكرث من 

بديل”.
ويس��تدعي املوقف أن يرتدي برناردو 
س��يلفا، الذي كان فعاال أمام آرسنال، 

عباءة دي بروين.

وبعد بداية آرس��نال املخيبة سيش��عر 
فري��ق امل��درب أوناي إمي��ري بأنه ال 
بديل ع��ن تحقيق نقط��ة عى األقل 

أمام تشيليس يف قمة لندنية.
وكان��ت انطالق��ة تش��يليس مظف��رة 
يف بداي��ة عه��د جدي��د م��ع املدرب 
ماوريس��يو س��اري بالف��وز 0-3 عى 

هيديرسفيلد.
وس��يواجه ليفرب��ول الثائ��ر، املتصدر 
الح��ايل وإن كان بفارق األهداف بعد 
فوزه برباعية عى وست هام يونايتد، 
اختبارًا أصعب نسبيًّا عندما يستضيف 
كريس��تال باالس، الذي ه��زم فولهام 

العائد لألضواء، يوم اإلثنني.
 وس��تتجه األنظ��ار نح��و مانشس��ر 
يونايت��د مجددا األحد وس��ط تقارير 
وس��ائل إع��الم إنجليزية ع��ن تدهور 
العالق��ة بني املدرب جوزي��ه مورينيو 
والعبه الفائز بكأس العامل مع فرنس��ا 
بول بوجبا، بين��ام ينفي النادي وجود 

أي مشكلة.
ويف األس��بوع امل��ايض افتت��ح بوجب��ا 
أهداف يونايتد م��ن ركلة جزاء خالل 
الفوز عى ليسر سيتي يف أولد ترافورد 
وس��يحاول الالعب الذي ارتدى شارة 
القيادة أن يكون رج��ل املباراة للمرة 
الثاني��ة أمام برايتون أند هوف ألبيون 
األحد. وس��يخوض توتنهام هوتس��بري 
مب��اراة جديدة يف اس��تاد وميبيل أمام 
فولهام وسط استياء كبري من جامهريه 

لتأخر االنتقال مللعبه الجديد.
وشدد املدرب ماوريسيو بوكيتينو عى 
بذل أق��ى جهد ملواصلة االنتصارات، 
بين��ام يأمل جمهور توتنهام عى األقل 
أن يك��ر املهاجم ه��اري كني صيامه 
عن التس��جيل يف الدوري خالل ش��هر 
أغس��طس. وخ��اض ك��ني 14 مب��اراة 
إجامالً دون هز الشباك يف هذا الشهر 
املشؤوم بالنسبة لقائد إنجلرا والعدد 

قابل للزيادة.

أرسنال يبحث عن بداية جديدة

قمة لندنية ومواجهة أولى بين ايمري وساري

)وكاالت(: يتوجه بايرن ميونخ، 
حامل لقب الدوري األملاين، إىل 

شامل البالد، لخوض مواجهة 
سهلة نسبيا، يف الدور األول 
لكأس أملانيا، اليوم السبت.
ويلتقي بايرن مع مضيفه 
دروشتريسن أسل، املنافس 

بدوري الدرجة الرابعة.
وبلدية دروشتريسن ذات 

الكثافة السكانية، التي تبلغ 
11 ألف مواطن، تقع عى نهر األلب، وتبعد 45 كيلومرًا عن 
هامبورج. ومع زيادة طلب جامهري بايرن عى تذاكر املباراة، 

حيث طلبت الحصول عى حوايل 18 ألف تذكرة، فإن ذلك ميثل 
إضافة مالية كبرية لنادي دروشتريسن. لكن رغم ذلك، فضل 

النادي صاحب الضيافة، إقامة املباراة عى ملعبه “كيدينجر”، 
بدال من ملعب ميلرينتور يف سانت باويل. وتم وضع مقاعد مؤقتة 
لزيادة سعة االستاد، من 3000 إىل 7500 مقعد، خالل ما وصفها 

نادي دروشتريسن بانها “مباراة القرن”. وقال ريجو جوسني، 
رئيس مجلس إدارة نادي دروشتريسن “بالتأكيد نقل املباراة كان 
سيمنحنا قدرًا أكرب من املال، لكن يف قلوبنا نريد خوض املباراة 

هنا، نريد حدًثا كبريًا للمنطقة والقرية، يبقى يف أذهان الجامهري”. 
ويف مباراة أخرى، سيلتقي أومل، املنافس بالدرجة الرابعة، مع 

آينراخت فرانكفورت، حامل لقب الكأس، الذي تغلب يف املباراة 
النهائية للمسابقة عى بايرن ميونخ. ويخرج نورنربج الوافد حديثا 
للبوندسليجا، للعب مع لينكس، املنافس بدوري الدرجة السادسة، 

السبت املقبل. ويستهل هامبورج، بطل أوروبا سابقا، مسريته 
يف الكأس مبواجهة مضيفه إيرندتيربوك، املنافس بدوري الدرجة 

الخامسة، السبت. ويلعب بوروسيا دورمتوند، الفائز بلقب الكأس 
يف 2016، يوم االثنني، مع مضيفه فيورث، املنافس بدوري الدرجة 

الثانية. وستقام مباريات الدور األول ملسابقة الكأس، بني يومي 
الجمعة واالثنني املقبلني، بينام سيقام الدور الثاين يف أواخر أكتوبر، 

عى أن ُتلعب املباراة النهائية يف برلني، يوم 25 مايو املقبل.

بايرن يخوض “مباراة القرن”

توماس مولر

)وكاالت(: تسبب انتقال كريستيانو 
وع��ودة  يوفنت��وس،  إىل  رونال��دو 
امل��درب كارلو أنش��يلويت إىل بالده، 
وصعود بارما بعد غياب 3 سنوات، 
يف أن يرقب كثريون املوسم الجديد 
لدوري الدرجة األوىل اإليطايل لكرة 

القدم.
وبع��د أع��وام من تراج��ع الحضور 
الجامهريي، وتفضيل الالعبني الكبار 
الذهاب إىل بط��والت أخرى، هناك 
ش��عور أن ال��دوري اإليط��ايل رمبا 

يستعيد جزًءا من بريقه القديم.
وس��تعود مش��اركة أربع��ة أندي��ة 
إيطالي��ة يف دوري أبط��ال أوروب��ا 
هذا املوس��م، رغ��م أن ذلك حدث 
بس��بب إعادة هيكلة نظام البطولة 
وليس بس��بب تطور نتائج الفرق يف 

املسابقات القارية.
وفوق كل ذلك فاألم��ل موجود أن 
تنطلق البطولة من حيث انتهت يف 
املوسم املايض، عندما كاد نابويل أن 
ينهي س��يطرة يوفنتوس عى اللقب 

الذي أحرزه يف آخر سبعة أعوام.
وكان��ت املنافس��ة يف إيطالي��ا هي 
األب��رز يف أك��رب خم��س بط��والت 
أوروبي��ة املوس��م امل��ايض، حي��ث 
انته��ت آم��ال نابويل قب��ل جولتني 

فقط من النهاية.
األوىل يف  الرضب��ة  ناب��ويل  ووج��ه 
الصيف عندما تعاقد مع أنش��يلويت 
للمدرب ماوريس��يو س��اري،  خلفا 

الذي كان يف طريقه إىل تشيليس.

وبعد الفوز بألقاب الدوري يف فرنسا 
وإنجلرا وأملانيا ودوري األبطال مع 
ريال مدريد، بدا أنش��يلويت أكرب من 

الدوري اإليطايل.
وبدا أنش��يلويت، ال��ذي أحرز لقب 
ال��دوري اإليطايل مع مي��الن، أكرث 
راح��ة مع الف��رق الكب��رية صاحبة 
اإلنف��اق الضخم حيث ميكن ضامن 
األلقاب الكبرية لكنه توىل مسؤولية 
فري��ق مل يف��ز بلقب ال��دوري منذ 

.1990
وفقد نابويل العبه املؤثر جورجينيو 
ت��زال  ال  تش��كيلته  أغل��ب  لك��ن 
موجودة وهناك أمل أن أنش��يلويت 
املفقودة  املؤثرة  اللمس��ة  سيمنحه 
تحت قيادة س��اري رغم واقع أنه ال 

يقدم كرة ممتعة.
لكن يوفنت��وس، رد بطريقة مذهلة 
عندم��ا تعاق��د مع رونال��دو البالغ 
عم��ره 33 عاما، ال��ذي مثل فريقه 

الجديد مل يظهر عالمات للراجع.
س��تكون  ال��ذي  رونال��دو  وق��ال 
مش��اركته الرس��مية األوىل عندم��ا 
يحل يوفنت��وس ضيفا ع��ى كييفو 
فريونا، اليوم السبت: “سأثبت أنني 
العب كبري. أن��ا طموح جدا وأحب 

التحديات”.
وأع��اد يوفنتوس مدافع��ه ليوناردو 
بونوتيش، بعد عام واحد من انتقاله 
إىل مي��الن ليش��كل ثالثي��ا دفاعيا 
قويا مع أندريا ب��ارزايل وجيورجيو 

كيليني.
وتأم��ل العاصم��ة يف ت��رك بصم��ة 
هذا املوس��م رغم أن روما، صاحب 
املركز الثالث يف املوسم املايض، باع 
الحارس أليس��ون بيكر إىل ليفربول 
كام ح��دث قبل ع��ام واحد برحيل 
محمد ص��الح إىل الفريق اإلنجليزي 

أيضا.
ونجح التسيو يف الحفاظ عى العبه 

س��افيتش،  ميلينكوفيتش  س��ريجي 
وهو ما كان يحتاج��ه لتعزيز آماله 
بعد فشله يف التأهل لدوري األبطال.
ومن املتوقع أن يحاول فريقا ميالنو 

الظهور بشكل مختلف.
وأنف��ق اإلنر، الذي كان يف الصدارة 
حتى بداية ديس��مرب املايض، بسخاء 
ليمث��ل منافس��ا قويا هذا املوس��م 
بالتعاقد مع العب الوسط البلجييك 
إىل  باإلضاف��ة  ناينج��والن  رادي��ا 
األرجنتيني الشاب الوتورو مارتينيز 

البالغ عمره 20 عاًما.
لكن النادي فش��ل يف ضم الكروايت 
ل��وكا مودريتش من ري��ال مدريد، 
ورفض مدربه لوتش��يانو س��باليتي 

الشعور بخيبة أمل.
وقال: “أنا سعيد بالفعل بالتشكيلة 

املوجودة حاليا”.
وتعاق��د ج��اره ميالن م��ع املهاجم 
األرجنتين��ي جونزالو هيجوين، عى 
س��بيل اإلعارة م��ن يوفنتوس، لكن 
الس��ؤال يتعلق مبدى قدرة جينارو 
جات��وزو بقيادت��ه الحامس��ية عى 

تجاوز املشاكل املالية للنادي.
ويع��ود بارما ل��دوري األضواء بعد 
غياب ث��الث س��نوات يف الدرجات 

األدىن عقب إعالن إفالسه.
وبع��د بداي��ة جدي��دة يف الدرجة 
الرابع��ة نج��ح بط��ل كأس االتحاد 
الك��ؤوس  أبط��ال  وكأس  األورويب 
األوروبي��ة يف صع��ود 3 درجات يف 

ثالثة مواسم متتالية.

الدوري اإليطالي يعود لألضواء

كريستيانو رونالدو

فالنس��يا  مب��اراة  متث��ل  )وكاالت(: 
وأتلتيكو مدري��د، اإلثنني املقبل، أول 
تحد يف موسم الدوري اإلسباين، حيث 
يضع كل من الفريقني أمامه، مرشوًعا 
طموًحا يف مواجه��ة الهيمنة الثنائية 
م��ن جانب برش��لونة، حامل اللقب، 
وري��ال مدري��د، اللذين سيس��تهالن 
مبواجه��ة  الليج��ا،  يف  مش��واريهام 
ديبورتيف��و أالفيس الس��بت وخيتايف 

األحد، عى الرتيب.
توج  الذي  الروخيبالنكوس  وباستثناء 
بالليجا يف 2014، مل يفز أي فريق غري 
برش��لونة )7 ألقاب( وري��ال مدريد 
)اثنان( بهذه البطولة، منذ عام 2007 

وحتى اآلن.
وحتى املرك��ز الث��اين كان حكرًا عى 
ه��ذه  خ��الل  والبلوجران��ا  املل��يك 
الفرة، باس��تثناء فياريال يف موس��م 

2007/2008 واألتلتي املوسم املايض.
بط��ال  األربع��اء،  تتويج��ه  وعق��ب 
لكأس الس��وبر األورويب، عى حساب 
ج��اره الل��دود ريال مدري��د )4-2(، 
يف العاصم��ة اإلس��تونية تالني، أصبح 

أتلتيكو متعطًشا للمزيد.
والحقيق��ة ه��ي أن األتلت��ي لدي��ه 
الفريق الالزم لتحقي��ق هذا الهدف، 
حيث متكن م��ن اإلبقاء عى املهاجم 
الفرنيس أنطوان جريزمان الذي رفض 
عرضا من برش��لونة وجدد عقده مع 
الروخيبالنك��وس حت��ى ع��ام 2023، 
والح��ارس الس��لوفيني ي��ان أوبالك، 
ليضمن بذلك العبني مهمني ملرشوعه 

الجديد.
وأوب��الك،  جريزم��ان  إىل  ويض��اف 
املهاج��م دييجو كوس��تا ال��ذي تألق 
وس��جل  األورويب،  الس��وبر  كأس  يف 

ف��از  الت��ي  الرباعي��ة  م��ن  ثنائي��ة 
ع��ن  الروخيبالنك��وس، فض��ال  به��ا 
جودي��ن،  دييج��و  األوروجواي��اين 
وس��اؤول نيجي��ز، والفرن��يس لوكاس 

هرينانديز، وكويك ريسوريكسيون.
ك��ام ع��زز الروخيبالنك��وس صفوفه 
بالعب��ني جدد، ه��م الفرنيس توماس 
ليامر، ورودريجو هرينانديز، والحارس 
نيك��وال  والك��روايت  أدان،  أنطوني��و 
كالينيت��ش والكولومب��ي س��انتياجو 
أرياس، والربتغايل جيلس��ون مارتينز، 
بهدف منافس��ة الريال والبارسا عى 

الليجا.
من جانبه، يس��تعد فالنسيا هو اآلخر 
للمنافس��ة بقوة هذا املوس��م، تحت 
قيادة مارسيلينو جارسيا تورال، بينام 
ال يزال الفريق يكافح من أجل اإلبقاء 
عى العبه الربتغايل جونزالو جيديس، 

يف الوقت الذي ضم فيه العبني جدد: 
الرصيب يوروش راتش��يتش والدمناريك 
دانييل فاس والفرنيس مختار دياخايب 
بيتش��يني  كريس��تيانو  واإليط��ايل 
والبلجييك مييش باتش��واي والفرنيس 
كيف��ن جام��ريو وال��رويس ديني��س 

تشريشيف.
الفريق��ان اإلثنني  وس��يتواجه هذان 
املقب��ل عى ملعب ميس��تايا، يف أول 
اختب��ار ناري له��ام، س��تتحدد عى 
أساسه مالمح طريقيهام نحو املنافسة 
عى لقب الليجا، أمام الريال والبارسا 

اللذين يواجهان عهدا جديدا.
فربش��لونة، يستعد للموس��م الجديد 
تحت قيادة إرنس��تو فالفريدي للعام 
الثاين عى التوايل، ويف غياب أندريس 
إنيس��تا الذي كان رم��زا للفريق، قبل 
أن يتوجه هذا الصيف لليابان، وريال 

كريس��تيانو  الربتغايل  ب��دون  مدريد 
رونالدو، هداف��ه التاريخي وأيقونته 
خالل املواس��م التس��عة املاضية، وال 
امل��درب الفرنيس زي��ن الدين زيدان 

الذي حل محله جولني لوبيتيجي.
يف  مش��واره  برش��لونة  وسيس��تهل 
الدوري اإلس��باين اليوم السبت، عى 
ملعب كامب نو، حيث سيس��تضيف 
ديبورتيف��و أالفي��س ال��ذي كان آخر 

فري��ق متكن م��ن تحقي��ق الفوز يف 
املعقل الكتال��وين بالليجا، حني خرج 
منترصا )1-2( يف الجول��ة الثالثة من 

املوسم املايض.
م��ن جانب��ه، يب��دأ الريال املنافس��ة 
املحلي��ة ي��وم األح��د، ع��ى ملعب 
س��انتياجو برينابيو أمام خيتايف، بعد 
أربعة أيام من خسارته األربعاء، كأس 

السوبر األورويب.

هل ُتكسر هيمنة الثنائي الكبير؟

أتلتيكو يسعى إلعادة ذكريات 2014
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“بيتــك” يعلــن أسمــاء الفائزيــن بحملــة “لبشــارة”
اأعلن بيت التموي���ل الكويتي – البحرين 
“بيتك” اأ�شماء جمموع���ة من الفائزين بحملة 
“لب�ش���ارة”  اال�شتثم���اري  التوف���ر  ح�ش���اب 
ل�شهر يولي���و 2018 باملقر الرئي�س يف مركز 
البحرين التجاري العاملي، حتت اإ�رشاف وزارة 
ال�شناعة والتج���ارة وال�شياحة وبح�شور نائب 
املدير التنفيذي للمجموعة امل�رشفية لالأفراد 
ل���دى البنك �شباح الزياين، وع���دد من اأع�شاء 

الفريق االإداري.
وق���د فاز عبداهلل ابراهي���م اأحمد باجلائزة 
وح�ش���ل  دوالر،   50،000 وقدره���ا  الك���رى 
كل م���ن �شل���وى خليفة جا�ش���م وعي�شى جمعة 
الكعبي على مبل���غ 10،000 دوالر، بينما ربح 
كل م���ن �شمر عبداحل���ق اإ�شماعي���ل وفاطمة 
عل���ي جعفر مبل���غ وق���دره 5،000 دوالر لكل 
منهما اإ�شافة اإلى 80 فائزا باجلوائز النقدية 

ال�شهرية من فئات اأخرى.
و����رشح �شب���اح الزي���اين، قائ���ال: “اأود اأن 
اأتقدم بالتهنئة للفائزي���ن ب�شحب “لب�شارة” 
خ���الل �شه���ر يوليو 2018. كم���ا ندعو اجلميع 
لالن�شم���ام له���م وذلك من خالل زي���ادة حجم 
ومدة ا�شتثماراته���م معنا، حيث ميكن جلميع 
العمالء فتح ح�شاب “لب�ش���ارة” لالأبناء واأفراد 
العائل���ة ع���ن طريق من�ش���ة “جزي���ل”، حيث 
�شيت�شن���ى له���م حتوي���ل االأم���وال اإلكرتونيا 
يف اأي وق���ت واأي م���كان حملي���ا اأو دوليا بكل 
�شهول���ة وُي�رش مما ُي�شاه���م يف زيادة فر�شهم 
للف���وز. وياأتي ذل���ك �شمن م�شاعين���ا الرامية 
ال���ى تق���دمي اأف�ش���ل اخلدم���ات واملنتج���ات 
واحلل���ول امل�رشفي���ة لعمالئن���ا االأع���زاء، بغية 

تلبية احتياجاتهم امل�رشفية”.
ومن جانبهم، عر الفائزون عن �شعادتهم 

الغام���رة بالفوز، وتقدم���وا بال�شكر والتقدير 
الإدارة وموظف���ي بي���ت التموي���ل الكويتي – 
البحرين على جهودهم الرائدة لتقدمي اأف�شل 
اخلدم���ات واملنتج���ات امل�رشفي���ة يف ال�شوق 
املحلي���ة. كما �شجع الفائزون اجلميع على بدء 
اال�شتثمار يف ح�شاب “لب�شارة”، ليتمكنوا من 

ربح العديد من اجلوائز ال�شهرية القّيمة.
وخ���الل احلمل���ة �شيحظ���ى ع���دة فائزين 
بجوائ���ز ك���رى عب���ارة ع���ن �شق���ق فاخرة يف 
مرا�ش���ي البحري���ن، اأح���د امل�شاري���ع الرائ���دة 
يف دي���ار املح���رق. اإ�شاف���ة اإل���ى ح�ش���ول 85 
فائ���زا اآخر عل���ى جوائز نقدي���ة يبلغ جمموعها 
140،000 دوالر، وت�شتمل على جائزة نقدية 
50،000 دوالر ع���الوة عل���ى  ك���رى بقيم���ة 
جائزتني بقيمة 10،000 دوالر واآخرين بقيمة 

5،000 دوالر.

“BisB” يوفر تمويال خاصا في “جناين الهملة”

“كي ام سي سي”: إقبال واسع على حملة التبرع بالدم

أجواء “استثنائية” بعيد األضحى في “الفورسينز”

 )BisB( اأعل���ن بن���ك البحري���ن االإ�شالم���ي
 KP REAL اإب���رام اتفاقية ت�شويقية مع �رشكة
ESTATE S.P.C، والت���ي تن�س على تقدمي 
متوي���ل خا����س للراغب���ني بالتمل���ك يف م����رشوع 
“جناي���ن الهمل���ة” التاب���ع لل�رشك���ة املذكورة، 
حي���ث �شيحظ���ى املواطنون العامل���ون مبملكة 
البحري���ن مبيزة دف���ع املقدم ابت���داًء من 5 % 
فق���ط للوح���دات الت���ي �شيختارونه���ا �شم���ن 
م����رشوع جناين الهملة، وبرنام���ج متويل ال�شكن 
االجتماعي »مزايا« طبق���اً ل�رشوط واأحكام وزارة 

االإ�شكان.
وبهذه املنا�شبة، قالت مدير عام اخلدمات 
امل�رشفية لالأفراد ببنك البحرين االإ�شالمي دالل 
الغي����س: “اإنه ملن دواعي �رشورنا اأن نوقع هذه 
 KP REAL ESTATE االتفاقي���ة مع �رشك���ة
S.P.C، والت���ي ته���دف ال���ى ت�شهي���ل متل���ك 
وح���دات م�رشوع جناين الهملة حي���ث ياأتي ذلك 
�شم���ن م�شاعين���ا الرامية اإل���ى موا�شلة تقدمي 

جمموع���ة مرنة من حلول التمويل العقاري التي 
تنا�شب احتياجات زبائننا”.

ُيع���د برنام���ج متوي���ل ال�شك���ن االجتماعي 
»مزايا« م���ن اأبرز املبادرات الت���ي مت اطالقها 

م���ن قب���ل وزارة االإ�ش���كان يف �شه���ر اكتوبر من 
الع���ام 2013 وف���ق مراح���ل جتريبي���ة متتالية 
بالتع���اون مع القطاع اخلا����س، لتوفر ال�شكن 

املالئم للمواطنني.

امت���ازت حملة الترع بال���دم اخلام�شة والع�رشون 
مب�شارك���ة اجلمه���ور والت���ي نظمها املرك���ز الثقايف 
مل�شلمي ك���رال يف البحرين )كي اأم �شي �شي( با�شم 
“مل�ش���ة احلياة”. ويف احلملة الت���ي نظمت بالتعاون 
م���ع جمموعة جوي اآلوكا�س وهي �رشكة رائدة يف جمال 
املجوه���رات، اإلى جان���ب اأهايل ك���رال، �شارك كثر 
م���ن املواطنني واملقيمني من �شت���ى واليات الهند 
وكذلك م���ن اجلن�شي���ات البنغالدي�شي���ة والفلبينية.  
وقام اأكرث من 200 �شخ�س بالترع بالدم يف احلملة. 
واملترعون بالدم ق���د اأ�شبحوا جزءا من امل�شاركني 
يف “مل�ش���ة احلي���اة” وذل���ك باحل�ش���ور اإل���ى جمم���ع 
ال�شلمانية الطبي يف ال�شباح الباكر ويف احلر ال�شديد.  
واأعل���ن املنظمون اأن وقت احلملة ب���داأ من 7 �شباحا 
وحتى 2 ظه���را، ولكن مت اختتام احلمل���ة يف ال�شاعة 

12 ظهرا حيث ا�شتكمل العدد املطلوب للمترعني 
بال���دم.  وبداأت احلملة بدع���اء رئي�س “مل�شة احلياة” 
عبدال���رزاق الندوي وبقيام رئي�س ك���ي ام �شي �شي 

من���ر بالت���رع بدمه. وق���ام ع�ش���و جمل����س النواب 
عبدالواح���د قراط���ه بافتت���اح احلمل���ة، وتراأ�س فيها 

الرئي�س كي كي �شي منر.

ك�ش���ف فن���دق فور�شيزون���ز خلي���ج البحرين، 
ع�شي���ة اقرتاب حل���ول عيد االأ�شح���ى عن جمموعة 
م���ن العرو����س اال�شتثنائية التي متن���ح ال�شيوف 
ذكريات رائع���ة خالل هذه املنا�شبة املميزة، ومن 
�شمنها بران�س العيد، ال���ذي ي�شم اأن�شطة ممتعة 
لالأطف���ال مع احتف���االت “احلّيه بّي���ه” التقليدية، 
والعديد م���ن باقات االإقامة احل�رشي���ة التي متنح 

ال�شيوف اأوقاتا مميزة اأثناء احتفاالتهم بالعيد. 
ويف ه���ذا ال�ش���دد، دع���ا فن���دق فور�شيزونز 
خليج البحرين �شيوفه لال�شتمتاع باأجواء العيد مع 
العائلة واالأ�شدقاء م���ن خالل عر�س بران�س العيد 
ال���ذي ي�شتم���ر الأربعة اأيام يف مطع���م “بحرين باي 

كيت�شن”. 
ُيقام بران�س العيد م���ن الثالثاء 21 اأغ�شط�س 
وحتى اجلمعة 24 اأغ�شط�س بني ال�شاعة 1 ظهرا و4 
ع�رشا. وتبلغ التكلفة 25 دين���ارا لل�شخ�س البالغ، 
اأما االأطفال دون �ش���ن اخلام�شة، فمجانا. ويح�شل 
االأطف���ال ب���ني 6 و12 عام���ا عل���ى خ�ش���م 50 %. 
تخ�شع جمي���ع االأ�شعار عل���ى االأطعمة وامل�رشوبات 

اإلى ر�شوم خدمة 10 %، و�رشيبة حكومية 10 %.
كما �شي�شتمت���ع ال�شيوف ال�شغار باحتفاالت 
“احلّي���ه بّيه” التقليدية الت���ي �شيقدمها الفندق 
خ���الل الي���وم الثاين م���ن اأي���ام العي���د. و�شيقوم 
ال�شغار، حتت اإ�رشاف نادي فور�شيزونز لالأطفال، 
باخلروج اإلى احلديق���ة مرتدين اللبا�س التقليدي 

املزرك�س لالحتفال بهذه املنا�شبة.

“بتلكو” تطلق ورشات عمل “معا ننمو”

“فيفا” تشارك المجتمع بحملة “برد على قلبك“

د�شن���ت اإدارة �رشك���ة بتلك���و برنام���ج 
“معا ننمو” وذل���ك بالتن�شيق بني مكتب 
الرئي�س التنفيذي واإدارة املوارد الب�رشية 
ويع���د ه���ذا الرنام���ج االول م���ن نوعه يف 
تاريخ ال�رشكة، حي���ث مت دعوة كل موظف 
يف ال�رشك���ة الى لقاء �شخ�ش���ي مع الرئي�س 
التنفي���ذي ومدي���ر ع���ام امل���وارد الب�رشية 
دون ح�شور املديرين املبا�رشين ملنحهم 
الت���ي  التحدي���ات  جمي���ع  ط���رح  فر�ش���ة 

تخ�شهم. 
ويركز هذا الرنامج على تعزيز ثقافة 
التوا�ش���ل املبا�رش ب���ني االإدارة التنفيذية 
وجميع موظفي بتلك���و واثراء الفكر البناء 
واالرتق���اء املعريف ملا ل���ه دور رئي�شي يف 
اإطالق عنان املوظف���ني وت�شجيعهم على 

االب���داع يف ادائه���م، حي���ث ق���ام كل م���ن 
الرئي����س التنفي���ذي ومدير ع���ام املوارد 
الب�رشي���ة بلقاء جميع موظفي دوائر ال�رشكة 
من خالل ور�شات عمل متتالية حتت �شعار 
)نحن نخدمكم( على مدى اأ�شبوع. وقد مت 
اعتماد طريق���ة احلوار املفت���وح يف اإدارة 
ه���ذه الور�س، وال���ذي ات�ش���م بال�شفافية 
العالي���ة. حي���ث ق���ام الرئي����س التنفيذي 
ب�رشح اأهمية امل���وارد الب�رشية ومكانتها يف 
ال�رشك���ة وعلى الدور ال���ذي يجب ان تقوم 
ب���ه االدارة التنفيذية يف خدمة املوظفني 
متك���ني  عل���ى  رك���ز  كم���ا  وم�شاحله���م. 
املوظف���ني يف العم���ل لتعزي���ز دورهم يف 
اتخاذ الق���رارات اجلماعية، مما ي�شاهم يف 

زيادة كفاءتهم وفاعليتهم الوظيفية.

كجزء م���ن املب���ادرات الدائمة التي 
للمجتم���ع،  البحري���ن   VIVA تقدمه���ا 
قام���ت VIVA ج�ش���ور ذراع امل�شوؤولية 
االجتماعي���ة بتوزيع اأكرث م���ن 3 اآالف من 
املثلجات املختلف���ة على افراد املجتمع 
مل�شاعدته���م عل���ى التغلب عل���ى حرارة 

ال�شيف. 

و�شه���دت احلمل���ة التي ج���رت خالل 
االأ�شب���وع الث���اين م���ن �شه���ر اأغ�شط����س 
 VIVA انط���الق �شاحنت���ني م���ن مبن���ى
عر اأرجاء البحري���ن لتوزيع املثلجات يف 
خمتل���ف املناطق مبا فيه���ا مواقع البناء 
واحلدائ���ق العام���ة والتي �شمل���ت جميع 

حمافظات اململكة.

• �شباح الزياين مع الفائز بجائزة 10،000 دوالر عي�شى الكعبي	
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ت�ستع���د النجمة اللبنانية هيف���اء وهبي لطرح 
اأغنية جديدة من األبومها املنتظر اإطالقه قريًبا يف 

الأ�سواق العربية.
الأغنية حتمل عنوان “جن ال�سبي” وقد اأعلنت 

هيفاء وهب���ي انطالق العد التنازيل لإ�سدارها عرب 
ح�سابها الر�سمي عل���ى موقع التوا�سل الجتماعي 
“تويرت” حي���ث كتبت: “جن ال�سبي خ���الل اأيام.. 

العد التنازيل بداأ”.

مسافات

الفنان البحريني الكبير محمد حسن في ذمة اهلل

فق���دت البحري���ن فنانه���ا حممد 
ح�سن خلف اإث���ر �سكتة قلبية مفاجئة 
اأمّل���ت ب���ه.. ويعد اأحد اأه���م الفنانني 
وامللحنني الذين برزوا منذ �ستينات 
الق���رن املا�سي.. وق���دم يف بداياته 
اأغني���ة )ل يا البنيه( وه���ي من اأحلان 
عي�سى جا�سم واأغنية )م�رشف ورايح( 
من اأحل���ان اأحمد الف���ردان. كما متيز 
بتقدمي الأغاين ال�سعبية كاأغنية )بان 

ال�سبح( و)ياللومي ياللومي(.
وحممد ح�سن يعرف بني معجبيه 
بلقب »قيثارة دملون« ولد يف مدينة 
املنامة، حا�سل على درجة الدكتوراه 
والعد�س���ات  الب�رشي���ات  عل���م  يف 
الال�سق���ة م���ن جامع���ة �سو�سيك����س 
الأمريكي���ة وه���و اأول خليجي يح�سل 

على هذا اللقب العلمي.
– من مواليد املنامة.

– حا�سل على درجة الدكتوراه يف 
علم الب�رشي���ات والعد�سات الال�سقة 
�سو�سيك����س  جامع���ة  م���ن   Dh.P
الأمريكي���ة وه���و اأول خليجي يح�سل 

على هذا اللقب العلمي.

– حا�س���ل على �سه���ادة البورد 
.SIH.C.B الأمريكية يف ال�سمعيات

– ع�سو جمعي���ة الخت�سا�سيني 
الب�رشية الدولية.

اخت�سا�سي���ي  احت���اد  ع�س���و   –
.SIH.CBN ال�سمع العاملي

جمعي���ة  يف  م�س���ارك  ع�س���و   –
الأطباء البحرينية.

- خب���ري ج���دول يف وزارة العدل 
فيما يتعلق بال�سمع والب�رش.

يف  وم�ست�س���اًرا  وكي���اًل  ع���ني   –
دول جمل�س التع���اون لأجهزة )اأنهنز 
الأمريكي���ة( ل�سعاف الب����رش ال�سديد 

واملعينات الب�رشية للتاأهيل.
اأول ترخي����س  – حا�س���ل عل���ى 
ال�سح���ة ملزاول���ة مهن���ة  م���ن وزارة 

الب�رشيات وال�سمعيات.
موؤمت���رات  ع���دة  يف  �س���ارك   –
وور����س عمل خ���ارج البحري���ن با�سم 
مركز دملون للب�رشيات وال�سمعيات.

– �ساهم يف و�سع قانون تنظيم 
مهنة الب�رشيات يف اململكة.

– مت تعيين���ه وكي���اًل يف مملك���ة 
البحرين جله���از القوقعة )كالريون( 
يف  قوقع���ة  اأول  لزراع���ة  وبرجمت���ه 

مملكة البحرين.
للعي���ون  معم���ل  اأول  اأن�س���اأ   –
ال�سناعي���ة يف البحري���ن بالتعاون مع 

معهد تر�سرت الأملاين.
– موؤ�س�س مركز البحرين ال�سامل 
لرعاي���ة وتاأهي���ل ذوي الحتياج���ات 

اخلا�سة.

فوائد صحية 
رائعة للضحك

ا بنجاح... يعرض حالّيً

”The Equalizer 2“ عودة النجم دنزل واشنطن إلى البحرين مع

ال�سحك ع���الج، هذه املقول���ة ال�سائعة 
لي�ست اإل حقيق���ة طبية توؤكدها الدرا�سات 
التي وج���دت فوائد �سحية تع���ود على كل 
م���ن اجل�سم واحلالة النف�سي���ة. اإليك اأهم ما 
مينح���ه ال�سح���ك ل�سحتك: ال�سح���ك يعالج 
مظاه���ر  ويق���اوم  القل���ب  ويحم���ي  الأرق 

ال�سيخوخة اأمرا�س القلب.
اأكدت عدة درا�سات اأن ال�سحك يح�سن 
���ا  تدّف���ق ال���دم، واأن م���ن ي�سحك���ون يوميًّ

يتمتعون بوقاية من الأزمات القلبية.
الوزن. ال�سح���ك يقلل ا�ستهاء الأطعمة 
ال�سكري���ة وي�ساع���د عل���ى �سب���ط ال�سهي���ة 
ويع���ّزز الإح�سا�س بال�سب���ع، وبالتايل �سبط 

الوزن.
ا  وم���وادًّ هرمون���ات  ال�سح���ك  يطل���ق 
كيميائية يف الدماغ حت�ّسن احلالة املعنوية، 

وتخّفف الأمل.
التوت���ر. يح�ّس���ن ال�سح���ك م���ن و�سول 

الأك�سجني اإلى اأع�ساء اجل�سم، وي�ساعد على 
تنظيم �سغط الدم، اإلى جانب اأنه يقلل من 
هرمون الكورتيزول امل�سبب للتوتر، الأرق. 
اإذا كنت مم���ن يعانون من كرثة ال�سهر 
و�سعوبة الن���وم ابحث عن الأعم���ال الفنية 

الكوميدية لأن ال�سحك خري عالج لالأرق.
الب�رشة. اأظهرت اأبحاث اأن ال�سحك مفيد 
ل�سحة الب����رشة ومقاومة مظاه���ر التقدم يف 

الُعمر لأنه يح�ّسن تدفق الدم.

بداأ م���ع مطلع الأ�سبوع عر�س اجلزء الثاين 
 The Equalizer“  من فيل���م الأك�سن الرائع
2” للنجم الهوليوودي الكبري دنزل وا�سنطن 
يف �سينم���ات فوك�س �سينك���و البحرين و�سط 
ترق���ب كبري وح�س���ور لع�ساق النج���م الأ�سمر 
ال���ذي يعد اأول م�سارك���ة للنجم الرائع يف عمل 
الفني���ة،  م�سريت���ه  يف  مت�سل�س���ل  �سينمائ���ي 
والفيلم مقتب����س من امل�سل�س���ل التلفزيوين 
ال�سه���ري الذي �س���در يف الثمانين���ات ويحمل 
نف�س العنوان، ويحكي عن عميل بارع متقاعد 
يح���اول اأن يكفر عن اأخطائ���ه يف املا�سي عن 

طريق م�ساعدة املحتاجني.
وكم���ا الأداء الرائع يف اجلزء الأول والنجاح 
الكبري له يف �سا�سات ال�سينما العاملية، يعود 
وا�سنطن ب�سخ�سي���ة “ماكول” الرجل املنتقم 
ال���ذي ي�سب���ه نف�س���ه بروين هود ال���ذي ي�سع 
نف�سه يف خدمة الفق���راء واملحتاجني وتعديل 
امل�س���ار اخلاطئ نف�س عن���وان الفيلم، كذلك 
يح���اول يف الوق���ت نف�سه التعامل م���ع الفراغ 

العاطفي الذي ميالأ حياته.
يعي����س “ماك���ول” بابت�سامت���ه اخلا�س���ة 
و�س���ط من حول���ه ك�سخ�س م�سامل ج���دا، بعيدا 
عن لف���ت النتباه، وو�سط ذل���ك يعترب نف�سه 
م�س���وؤولً ع���ن الذي���ن يحبهم وعالقت���ه معهم 
عميقة بالرغم من اأن���ه اإن�سان انطوائي بع�س 

ال�س���يء ول يختل���ط كث���رًيا مع م���ن حوله، ول 
يعرف���ه بق���رب اإل مديرت���ه ال�سابق���ة �سوزان 
بالم���ر وزوجها كي يتقا�سما مع���ه وجبة طعام 
م���ن وقت اإل���ى اآخ���ر، ور�سميًّا ه���و يف الأوراق 
الر�سمي���ة )ميت(! والق�سة الأ�سا�سية يتمحور 
ع���ن كيفية الت���وازن يف التعامل م���ع الأحداث 

بحكمة وق�سوة يف نف�س الوقت.
تع���اون املخ���رج الكبري اأنط���وان فوكا مع 
 The“ النجم دنزل وا�سنط���ن يف اجلزء اجلديد
Equalizer 2” جاء على اأ�سا�س النجاح الكبري 
للفيل���م الأ�سط���وري Training Day ال���ذي 
قدم يف 2001 واأحدث فوكا والكاتب ريت�سارد 
وينك بع�س التعديالت على تفا�سيل الفيلم 
الأول م���ن خالل تغي���ري عمل ماك���ول. بدل اأن 
يعم���ل يف متج���ر مع���دات ويجد م���ن يحتاجون 
اإليه عرب الإنرتنت، ب���ات يعمل �سائًقا ل�سالح 
�رشك���ة “ليف���ت”. ل ت�سهل عليه ه���ذه اخلطوة 
ا�ستك�س���اف حاج���ات الغرب���اء فح�سب، ب���ل اإّن 
�سيق م�ساح���ة ال�سيارة ُي�سّخ���م اأداء وا�سنطن 

ا من وجهه. لأن الكامريا تكون قريبة جدًّ
ويف �سي���اق مت�س���ل بالنجم الكب���ري اأبدى 
دن���زل وا�سنطن تفهمه لإع���الن جنم هوليوود 
روبرت ريدفورد “81 عاًما” اعتزاله التمثيل. 
وق���ال وا�سنطن، البالغ م���ن العمر 63 عاًما يف 
ت�رشيحات �سحافية: “اإنك م�سطر لفعل ذلك، 
ف���اإذا مل تذه���ب بنف�س���ك لن يك���ون وجودك 

موؤثًرا... �ساأعتزل التمثيل يف �سنه اأي�ًسا”.

وي�س���ارك جن���ل وا�سنطن، ج���ون ديفيد، 
يف الفيل���م املق���رر عر�سه ع���ام 2019. وقال 
وا�سنط���ن: “رمب���ا ي�س���ارك جنل���ي يف فيلمي 
الأخ���ري اأي�ًس���ا”. وذك���ر وا�سنط���ن اأن العم���ر 
بالن�سب���ة ل���ه ل ي���وؤدي دوًرا كب���رًيا يف مهنته 
بوج���ه عام، وقال: “�سواء اأكنت يف الع�رشين اأم 
الأربعني اأم ال�ستني اأم ال�82، فاإن الأمر يدور 
ح���ول: هل قدم���ت فيلًم���ا جيًدا يري���د النا�س 

م�ساهدته؟”
جت���در الإ�س���ارة اإلى اأن وا�سنط���ن، احلائز 
جائزت���ي اأو�س���كار، ي���وؤدي يف اأح���دث اأفالم���ه 
“The Equalizer 2” دور العمي���ل ال�سابق 
ل���دى وكال���ة ال�ستخب���ارات الأمريكي���ة )�سي 
اآي اإي���ه(، روبرت ماكال، ال���ذي يقوم بك�سف 

مالب�سات وقائع اإجرامية بنف�سه.

    BUZZ      
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صاحب أغنية “ياللومي ياللومي”
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قراصنة اإلنترنت يستخدمون “الراوتر” الستهداف المواقع
الدرا�شات  اأح���دث  اأ�ش���ارت نتائج 
ال�شادرة عن )بالو األتو نتورك�س( اإلى 
اأن قرا�شنة االإنرتنت باتوا ي�شتهدفون 
اأجهزة التوجيه )الراوتر( املنزلية �شعًيا 
منه���م للتحكم فيها، وا�شتغاللها ل�شن 
هجم���ات ترم���ي ال�شته���داف باملواقع 
لكم  واالإطاحة. و�شنعر�س  االإلكرتونية 
فيما يلي هذه املنهجي���ة اجلديدة من 
الهجمات، واخلط���وات الواجب اتباعها 

لتجنبها.
وت�شاه���م مث���ل ه���ذه الهجمات يف 
اإبطاء �رسعة االت�ش���ال ب�شبكة االإنرتنت 
اأو تعطيل���ه ب�ش���كل كام���ل، ف�شالً عن 
���ا وب�شكل غري  اإ����رساك امل�شتخدم ق�رسيًّ
مق�شود يف �ش���ّن هجمات �شد املواقع 

االإلكرتونية االأخرى. 

وباإمكان كلم���ات املرور ال�شعيفة 
والربام���ج القدمي���ة )غ���ري املحدث���ة( 
متكني اجله���ات املهاجمة من التحكم، 
التوجي���ه  بجه���از  كام���ل،  وب�ش���كل 

)الراوتر( املن���زيل الذي متلكه. وعادًة 
ما ت�شته���دف اجلهات املهاجمة اأجهزة 
مث���ل  املنزلي���ة،  )الراوت���ر(  التوجي���ه 
ه���ذه، ع���ن طري���ق ا�شته���داف كلمات 

املرور االفرتا�شية، والربامج القدمية 
)غري املحدثة( املدجم���ة �شمن اأجهزة 
التوجي���ه )الراوت���ر(. لك���ن، م���ن جملة 
االإج���راءات الب�شيط���ة الت���ي باإمكان���ك 
القي���ام بها ه���ي اإعادة ت�شغي���ل جهاز 
التوجيه )الراوتر( مرة واحدة اأ�شبوعيًّا 
)وتت���م ه���ذه العملية ع���ادًة عن طريق 

ف�شله(.
وميك���ن احلف���اظ عل���ى امل�شتوى 
االأمن���ي عالًي���ا عن طري���ق تغيري كلمة 
التوجي���ه  بجه���از  اخلا�ش���ة  امل���رور 
)الراوت���ر( وحتديث الربنامج. ويف حال 
تع���ذر عليك���م معرف���ة كيفي���ة القيام 
بذل���ك، يرج���ى االت�شال مب���زود خدمة 
االإنرتنت الذي قدم لكم جهاز التوجيه 

)الراوتر( للح�شول على امل�شاعدة.

أحداث

ل���ن ت���راوح مكان���ك، فاالأف���كار غزيرة 
والمعة. 

تلفت االأنظار بقدرت���ك على التجاوب 
مع الظروف. 

حتتل مكانة مميزة بني رفقائك ورمبا 
حتقق جناًحا.

الوقت منا�ش���ب لالحتفاالت والت�شلية 
وال�شفر.

اأن���ت �شعي���د احلظ الي���وم فرمبا تتخذ 
خطوة جديدة.

ا�شتع���د فرمب���ا تواج���ه م�شكل���ة ما يف 
حميط اأ�رستك.

ح���اول اأن توؤّج���ل تلك الق���رارات للغد 
لكي ال تندم.

ا�شطحاب العائلة يف نزهة بال�شيارة اأو 
�شرًيا على االأقدام. 

متر باأم���ور خمّيبة لالآم���ال، وقد حتمل 
فو�شى. 

يحاول���ون اأن يقنع���وك بوجهة نظرهم 
فابتعد عنهم.

عل���ى  املذهل���ة  قدرت���ك  ت�شتعي���د 
املفاو�شات الناجحة.

الوق���ت من ذه���ب فا�شتغل���ه يف اإجناز 
بع�س االأعمال.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

18 أغسطس

1807
اأول رحلة لباخرة بخارية 
ن���ظ���ام���ي���ة اخ���رتع���ه���ا 
امل��ه��ن��د���س االأم��ريك��ي 
مد�شًنا  فلتون  روب��رت 
ذا  املالحة  ع�رس  بذلك 

الدفع امليكانيكي.

 1920
اج��ت��م��اع ب��ني ال��وف��د 
�شعد  بزعامة  امل�رسي 
زغ���ل���ول م���ع ال��وف��د 
ال���ربي���ط���اين ل��و���ش��ع 
���ش��ي��غ��ة االع������رتاف 

با�شتقالل م�رس.

1927
اخلام�س  حممد  امللك 
حكم  مقاليد  يتولى 

املغرب.

 1964
م��ن��ع ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا 
دورة  يف  امل�شاركة  من 
االأل����ع����اب االأومل���ب���ي���ة 
الثامنة ع�رسة املقامة يف 
ب�شبب  وذل��ك  طوكيو، 
�شيا�شة  اإدان��ة  رف�شها 

التفرقة العن�رسية.

 1992
�رسكة  اإف���ال����س  اإع����الن 
ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
ال�����ع�����م�����الق�����ة وان�������غ 

.)wang(

2008
برويز  باك�شتان  رئي�س 
م�����رسف ي�����ش��ت��ق��ي��ل من 
ا���ش��ت��داد  ب��ع��د  من�شبه 
ال�����ش��غ��ط ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
اأو  با�شتقالته  املطالب 

اإقالته.

عن مجمل األعمال الفنية للعام 2018

مسرح جلجامش يكرم الفنانين البحرينيين المتميزين
يف بادرة جميلة حت�ش���ب مل�شريته، اأقام م�رسح 
جلجام�س اال�شتعرا�شي وحتت رعاية هيئة البحرين 
للثقافة واالآثار يوم اخلمي�س املا�شي حفالً لتكرمي 
الفنانني البحرينيني املتميزين للعام 2018 حتت 
عنوان “بحرينيون ب�شغف” وذلك يف �شينما “قراند 
�شينم���ا” مبجمع ذا ووك. يف م�شته���ل احلفل األقى 
رئي����س م����رسح جلجام����س الفنان فهد من���دي كلمة 
باملنا�شبة رحب فيها باحل�ش���ور، واأ�شاد باالأعمال 
البحريني���ة املتمي���زة الت���ي �شطع نوره���ا يف العام 
2018، ث���م عر����س فيلم ق�شري عن اأب���رز االأعمال 
البحريني���ة واإ�شهام���ات املب���دع البحريني يف جميع 
املج���االت من املكياج والتمثي���ل واالإخراج والغناء 
وال�شع���ر وغريها. ح����رس احلفل نخبة م���ن الفنانني 

واملدعوين.
واملكرمون هم كالتايل:

في�ش���ل االأن�شاري ع���ن م�شاركت���ه يف برنامج 
“ذا فوي�س”.. املخرج القدير اأحمد يعقوب املقلة 
ع���ن م�شل�ش���ل “اخل���ايف اأعظ���م” م�شاع���د املخ���رج 
طاهر حم�شني عن نف����س امل�شل�شل. املخرج حممد 
القفا�س واملخرج املنفذ االأول عبدالرحمن حممود 
املخرج املنفذ الثاين خالد مراد عن م�شل�شل “عطر 
الروح”.. املخرج علي العلي عن م�شل�شل “اخلطايا 
الع����رس، واملوؤلف ح�شني امله���دي واملنتج قحطان 
القحط���اين واأناب عنه الفنان عبداهلل ملك. االإ�رساف 
العام خالد ال�شاعر، وم�شمم املناظر جعفر يعقوب 
واملونتاج واالألوان على جن���م و�شديقة االأن�شاري 
يف املاكياج، م�شاعد املخرج اأحمد ال�شفار، وم�رسف 
االإ�شاءة هاين الغامن. الناق���د يو�شف احلمدان عن 
نيل���ه الدكتوراه الفخري���ة يف النقد م���ن اأكادميية 

اجلامعة العربية.
ومن املكرم���ني اأي�ًشا املخرج ح�شني احلليبي 
“بل���وك  وم�شل�ش���ل  “املواجه���ة”.  م�شل�ش���ل  ع���ن 

غ�شمرة” يا�رس �شيف املكياج وجعفر غلوم املكياج 
وح�شن �شلمان املكياج.

برنامج “من�شن”.. املع���د عماد عبداهلل واأناب 
عنه فهد مندي.. واجلوائ���ز التحفيزية ذهبت لكل 

من..نا����رس حبي���ب خريج املعه���د الع���ايل للفنون 
امل�رسحي���ة من دول���ة الكويت. واإمي���ان قمرب خريج 
املعهد العايل للفنون امل�رسحية من دولة الكويت، 

وال�شاعرة فتحية عجالن. املاكرية رمي اإبراهيم.

وع���ن ه���ذا التك���رمي، ق���ال الفن���ان واملخرج 
عبدالرحم���ن حممود...اإنه���ا ب���ادرة ممت���ازة وجهد 
ي�شك���رون عليه االأخوة يف م����رسح جلجام�س، وبدوره 
قدم املخ���رج القدير اأحمد يعق���وب املقلة �شكره 
اإل���ى م����رسح جلجام����س على ه���ذه اللفت���ة واأو�شح 
اأنها ت�شب يف ت�شجي���ع الفنان البحريني وحتفيزه. 
اأم���ا الفنان اأم���ني ال�شاي���غ فاأعرب م���ن جانبه عن 
اأهمية مثل هذه احلف���الت التي يكرم فيها الفنان 
البحريني، م�شيًفا...�شكًرا م�رسح جلجام�س على هذا 

احلفل وعلى االختيار.
وللفن���ان القدي���ر عبداهلل مل���ك هذا ال���راأي.. 
حقيق���ة اأن ما فعل���ه م�رسح جلجام����س جهد ي�شتحق 
ال�شكر العميق والثناء، فكون���ه م�رسح اأهلي ويكرم 
الفنان���ني املتميزي���ن يف خمتلف املج���االت فهذا 
�ش���يء يبع���ث على الفخ���ر، ويوؤك���د اأن جلجام�س ال 
تقت����رس اأن�شطت���ه على امل����رسح فقط واإمن���ا له يد 

طولى يف �شنع خمتلف االإجنازات.

اأ�سامة املاجد

• •تكرمي حممد القفا�س	 تكرمي عبداهلل ملك	

• جانب من احل�شور	

• •تكرمي طاهر حم�شن	 تكرمي اأحمد يعقوب املقلة	

• •تكرمي هاين الغامن	 من املكرمني	

 ت�سوير: ر�سول احلجريي
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األخيرة

رف�ض نقل زوجته ب�سيارة �إ�سعاف طاقمها ذكور

�سجادة بن�سف مليون زهرة تاأ�سر �لأنظار يف بروك�سل

�أثار �ساب مغربي �جلدل يف �إيطاليا وذلك بعد تدخله، ملنع �سيارة �إ�سعاف من نقل زوجته وهاجم 
طاقمها. و�ت�سل �ل�ساب �ملغربي ب�سيارة �ال�سعاف بعد �أن �أ�ساب عار�ض �سحي زوجته �حلامل، حني 

كانت تتجول معه يف �أحد �أزقة مدينة ميالنو.
وبح�س����ب موقع �سحيفة “�أخبار �ليوم” �ملغربية، فاإن و�سائ����ل �إعالم �يطالية تناقلت على نطاق 
و��سع هذه �لو�قعة. وعندما ح�رش �لفريق �لطبي �رشعو� يف تقدمي �ال�سعافات �الأولية لها وحني �أر�دو� 
حمله����ا على م����ن �سيارة �الإ�سعاف طلب����و� منه �أن يلتحق به����ا يف �مل�ست�سف����ى الأن �لقو�نني متنع �أن 
يذه����ب معه����ا يف �سيارة �الإ�سعاف، لكنه منعهم وتذرع باأن �لطاقم يتكون فقط من �لذكور ولن يقبل 
�أن يحملوها للم�ست�سفى دون وجوده معهم. و�سب �ملهاجر �ملغربي جام غ�سبه على طاقم �ال�سعاف 

�سارخاً يف وجههم، طالباً منهم �لذهاب و�إح�سار �سيارة �إ�سعاف �أخرى بها �إناث.
وب�سب����ب �لتهديد�ت �ت�سل �مل�سعف����ون باالأمن �لذي �لذي نال ب����دوره ن�سيبه من هجوم �ل�ساب 

�لذي مل يقت�رش على �ل�رش�خ، بل و�سل حّد �إحلاق �أ�رش�ر مادية ب�سيارة �ل�رشطة.
�إث����ر ذل����ك تدخل رجال �الأم����ن، و�عتقلو� �ل�ساب �لبال����غ من �لعمر 24 �سن����ة و�أودوعوه �ل�سجن، يف 
�نتظار حماكمته، يف نف�ض �لوقت حمل �مل�سعفون زوجته �إلى �مل�ست�سفى لتلقي �الإ�سعافات �لالزمة.

تغل���ب ع�ساق �لزهور �لبلجيكي���ون على حر�رة �ل�سيف �لالفحة وفر�سو� 500 �ألف زهرة يف 
�مليد�ن �ملركزي يف بروك�سل، يف ن�سخة هذ� �لعام من �سجادة �لزهور ذ�ت �ل�سهرة �لعاملية.

وفيم���ا تو�جه �لق���ارة �الأوروبية �أحد �أ�سد مو��سم �ل�سيف �سخون���ة يف تاريخها كان منظمو 
�حلدث �ملبهج يخ�سون �أن مينع �رتفاع درجات �حلر�رة �لزهور من �لتفتح.

وقال تروخ بيرتز وهو بائع زهور باجلملة مقره بلجيكا “كان �الأمرغاية يف �ل�سعوبة. فقبل 
ع����رشة �أيام، فح�سب كنا نخ�س���ى �أال تكون لدينا زهور كافية، لك���ن حل�سن �حلظ يف �الأ�سبوعني 
�ملا�سي���ني تغري �جلو وظهرت �أزه���ار جديدة”. ومتكن �ملنظمون م���ن ت�سكيل �ل�سجادة �لتي 
بلغ���ت م�ساحتها 1800 مرتمربع يف ميد�ن ريني�سان�ض �ل�سهري، و��ستوحت �لر�سوم �لتي زينو� 

بها �ل�سجادة هذ� �لعام من منطقة جو�ناخو�تو �ملك�سيكية.
وقال���ت جوديث د�نيل���ز، وهي �سائحة من لو����ض �جنلي�ض “�إنها ر�ئعة �جلم���ال! �أزور هذ� 

�ملكان منذ �أن كنت طفلة ويف كل مرة �أ�ساهدها تده�سني �لتفا�سيل �أكرث فاأكرث”.

 Social
media

�لقن�سل �لأمريكي يف �ل�سعودية 
ت�سرتي خروف �لعيد

ت���د�ول نا�سطون فيديو من�س���وب للقن�سل �الأمريك���ي يف �لظهر�ن بال�سعودي���ة �ر�ت�سنا 
كوره���ن، وهي تزور �سوق���ا للما�سية يف مدينة �لثقبة باملنطق���ة �ل�رشقية؛ بهدف �رش�ء خروف 
لعي���د �الأ�سحى. و�أظهر مقطع فيدي���و كورهن، وهي و�سط �الأغن���ام متحدثة عن �سعرية ذبح 
�الأ�سحي���ة، مهنئة �مل�سلمني بحلول عيد �الأ�سحى، قائلة باللغة �لعربية “عيد �أ�سحى مبارك”. 
وتو�جدت �لقن�سل �الأمريكي يف �لظهر�ن ر�ت�سنا كوهن، يف �لعديد من �ملنا�سبات �الإ�سالمية 
يف وق���ت �ساب���ق، وحتر�ض عل���ى م�ساركة �ل�سعودي���ني �أن�سطتهم �لرت�ثي���ة و�لثقافية ب�سكل 

م�ستمر، وهو ما يف�رش ظهورها يف �ملقطع �ملن�سوب �إليها وهي تتحدث عن �حلج.

�أجر� �ملمثالت  �ل�سود�ء” �أعلى  “�لأرملة 

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

�لطق����ض ح�س���ن ولكنه حار 
مع ت�ساعد �الأتربة يف بع�ض 

�ملناطق يف �لنهار.

�لري���اح �سمالية غربية م���ن 5 �لى 10 عقد 
وت���زد�د �رشعته���ا م���ن 10 �إل���ى 15 عقدة 
وت�سل من 18 �إلى 23 عقدة خالل �لنهار.

�رتف���اع �ملوج من قدم �لى 3 �أقد�م قرب �ل�سو�حل، ومن 3 �إلى 6 
�أقد�م يف عر�ض �لبحر. درجة �حلر�رة �لعظمى 44 م �ل�سغرى 29 م 

�لرطوبة �لن�سبية �لعظمى 75 % �ل�سغرى 10 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض �الإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�ض �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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العصــر: 3:12
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مواقيت 
الصالة

مر�هـق ي�سـرب “�أبـل” يف مقتـل... و�ل�سبـب “حلـم”
متك���ن فتى �أ�سرت�يل يف عام���ه �ل�ساد�ض ع�رش من 
قر�سن���ة خو�دم يف �رشكة “�أب���ل” �الأمريكية و��ستطاع 
�أن يح�ص���ل على بيان���ات �رسية حُت���اط باأنظمة حماية 
متقدم���ة. وبح�سب م���ا نقل���ت “�سكاي ني���وز”، فاإن 
حمامي �لفت���ى، قال �إن “�لقر�س���ان �ل�سغري” �أقدم 
على هذه �لفعلة م���ن باب �إعجابه بال�رشكة �لر�ئدة يف 

جمال �لتقنية، ورغبته �جلاحمة �أن يعمل بها.
و��ستطاع �لفتى، �لذي يقطن يف مدينة ملبورن، 
�أن يق���وم بتحمي���ل عدد كبري من ملف���ات “�أبل”، بل 
وو�س���ل �إلى عدد من ح�سابات �لزبائن، وفق ما �أعلن 
عنه حمامي���ه. وعقب جناحه يف �الخ���رت�ق �الإلكرتوين 
خل���و�دم �ل�رسك���ة �لكبرية، قام �لفتى �ل���ذي مل ُيذكر 

 hacky“ سمه، بحف���ظ �لبيانات يف ملف �أطلق عليه��
hack hack” وح���ني ��ستجوبت���ه �ل�رشط���ة رد ب���اأن 

“�أبل” ت�سكل حلما بالن�سبة �إليه.
وك�سف���ت جل�س���ات �ال�ستم���اع يف �ملحكم���ة، �أن 
�لفت���ى ت�سلل �إل���ى خ���و�دم “�أبل” م���ر�ت عدة خالل 
�لع���ام �ملا�سي، وقام بتحميل 90 غيغا من �لوثائق، 

قبل �أن تتمك���ن �ل�رشكة من ر�سده ووقف ولوجه �إلى 
�أنظمتها. و�أخ���رت �رشكة “�أبل” مكت���ب �لتحقيقات 
�لفيدر�يل “�إف بي �آي” بحادثة �الخرت�ق، وحني جرى 
�كت�ساف �مل�سدر مت �لتو��سل مع �ل�رشطة �لفيدر�لية 
باأ�صرت�ليا لأجل متابعة �ل�صخ�ص �ملتورط، لكن عمره 

كان مفاجاأة كرى.

موقف بطويل لأب ت�سلق 
طفله لإنقاذ  طو�بق   7

وزير كولومبي: ملو�جهة 
�حلر �متنعو� عن �جلن�ض

و��سنطن  جورج  عملة 
بـ 1.7 مليون دولر

ت�سّل���ق رج���ل 7 طو�بق بطريق���ة بطولية؛ 
الإنقاذ طفله �لعالق بالطابق �ل�سابع يف �ملبنى 

�لو�قع بغو�نغدونغ يف �ل�سني.
وعل���ق طف���ل �سيني يبل���غ 7 �أع���و�م على 
�ملكيف �خلارجي لأحد �ل�صقق بالطابق �ل�صابع 
م���ن �إح���دى �ملباين، عن���د حماولت���ه �لهرب من 
�سخ����ض، كان يعتق���د �أن���ه ل�ض �قتح���م �سقة 
�لعائل���ة. ومل ي�ستط���ع و�لد �لطف���ل �أن ينتظر 
و�س���ول رج���ال �الإطفاء، وب���د�أ بت�سل���ق �ملبنى 
الإنق���اذ �بن���ه، وفق م���ا نقلت �سحيف���ة “ديلي 
مي���ل” �لريطاني���ة. و��ستخ���دم �الأب �الأعم���دة 
�حلديدية يف �لبناية ومكيفات �ل�سقق للت�سلق 

و�لو�سول البنه �لعالق.

�أ�س���در م�سوؤول���و �ل�سحة يف �إح���دى �ملدن 
�ل�ساحلي���ة �لكولومبي���ة تو�سية مث���رية للجدل 
لل�سكان �لذي���ن يحاولون �ال�سرتخاء خالل موجة 
�حل���ر�رة �ل�سديدة. و�أثار وزي���ر �ل�سحة يف والية 
�سانتا مارتا، خوليو �ساال�ض، مزيجا من �ل�سحك 
و�لرف����ض ه���ذ� �الأ�سب���وع عندم���ا ح���ث �سكان 
�ملنطق���ة �ل�سياحية على �لتوق���ف عن ممار�سة 
�جلن�ض خالل �لنهار. وجاء ذلك �سمن قائمة من 
�لتو�سي���ات، مث���ل �لبقاء رطبا و�رت���د�ء مالب�ض 
ف�سفا�سة. وت�سري جمعية هريث �الأمريكية �إلى 
�أن �جلن����ض يعت���ر ن�ساطا بدني���ا معتدال فقط، 
بقدر �جلهد �لذي ي�سكله �سعود درجات �ل�سلم.

ذك���رت د�ر م���ز�د�ت �أمريكي���ة �أن عمل���ة 
ذهبي���ة تعود للق���رن 18 حتمل �س���ورة جورج 
و��سنطن، �أول رئي�ض للواليات �ملتحدة، بيعت 
مقاب���ل 1.7 مليون دوالر يف مز�د، و�سيخ�س�ض 

�سايف �الإير�د�ت الأغر��ض خريية.
وقالت د�ر هريت���دج �أوك�سن���ز، �أن �لعملة 
�ل�س���ادرة �لع���ام 1792، �لت���ي حتم���ل �سورة 
ن����رش على �أحد جانبيها وعل���ى �جلانب �الآخر وجه 
جورج و��سنطن، مل يج���ر تد�ولها قط. ويعتقد 
�أنها قدمت مبثاب���ة هدية لو��سنطن عند و�سع 
خطط الإن�ساء �أول د�ر ل�سك �لعمالت بعد �لثورة 
�الأمريكي���ة. وتنتم���ي عمل���ة ج���ورج و��سنط���ن 
�لذهبي���ة ملجموع���ة مقتنيات ميلكه���ا �لر�حل 

�إريك بي. نيومان، �لذي �قتناها �لعام 1942.

• عر�ض لفرقة رق�ض �سينية يف مهرجان قرطاج �لدويل على �مل�رشح �لروماين يف تون�ض )�أف ب(	

دفع جت�صيد �ملمثلة �لأمريكية �صكارليت جوهان�صن لدور �لبطلة �خلارقة “بالك ويدو” �أو 
“�الأرملة �ل�سود�ء” يف عامل “مارفل �ل�سينمائي” با�سمها ليت�سدر قائمة “فورب�ض” �ل�سنوية 

الأعلى �ملمثالت �أجر�، متقدمة على �لنجمة �أجنلينا جويل.
ووفق���ا حل�سابات “فورب�ض”، ح�سلت جوهان�سن )33 عام���ا( على 40.5 مليون دوالر من 
�لعائ���د�ت، قبل خ�سم �ل�رش�ئب، يف �لفرتة بني �الأول من يونيو 2017 وحتى �الأول من يونيو 

�لعام �جلاري، ما يعني �أنها �ساعفت دخلها �أربع مر�ت عن �لعام �ل�سابق.
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