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16 ذو القعدة 1438

بناء مركز اجتماعي �شامل يخدم قرى ال�شمالية
اإحي�ء مركز اجل�سرة للحرف و“بيت اجل�سرة”... رئي�س الوزراء ي�أمر: 

�ملنام���ة - بن���ا: تر�أ����س رئي����س �ل���وزر�ء 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان 
�آل خليفة، وبح�س���ور ويل �لعه���د نائب �لقائد 
�الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل����س �لوزر�ء 
�س���احب �ل�س���مو �مللك���ي �الأم���ري �س���لمان بن 
حمد �آل خليفة �جلل�س���ة �العتيادية �الأ�س���بوعية 
ملجل�س �لوزر�ء وذلك بق�رص �لق�س���يبية �أم�س، 

حيث �أدلى �الأمني �لع���ام ملجل�س �لوزر�ء يا�رص 
�لنا�رص عقب �جلل�سة بالت�رصيح �لتايل:

وجه �س���احب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء 
�إلى �إحياء مركز �جل����رصة للحرف �ليدوية وبيت 
�جل�رصة وتطويرهما كمقا�س���د �س���ياحية وكلف 
�س���موه وز�رة �ل�س���ناعة و�لتج���ارة و�ل�س���ياحة 
بذلك، كما �أمر �س���احب �ل�س���مو �مللكي رئي�س 

�لوزر�ء ببناء مركز �جتماعي جديد �سامل يخدم 
�أهايل قرى �ملحافظة �ل�س���مالية، ووجه �س���موه 
�جلهات �ملخت�س���ة باالإ�رص�ع يف تنفيذه، ويقام 
�ملركز على م�س���احة 25 �ألف مرت مربع وبكلفة 
�إجمالية تبلغ 1.4 مليون دينار ويقدم خدماته 

�إل���ى 550 مو�طًنا يومياً من طالبي 
�خلدمات �لتي يوفرها.

�سمو ال�سيخ خليفة بن علي تتلمذ على يد جده

نـــواب: مـ�شـتـعـدون للتـعـاون 
التـام مـع حمافـظ اجلنوبـيـة 

�لق�س���يبية - جمل�س �لن���و�ب: رفع عدد 
من �لنو�ب �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات 
لرئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
خليفة بن �س���لمان �آل خليفة، ولنائب رئي�س 
�ل���وزر�ء �س���مو �ل�س���يخ عل���ي بن خليف���ة �آل 
خليفة عل���ى �لثقة �مللكي���ة �لغالية بتعيني 
�س���مو �ل�س���يخ خليف���ة ب���ن عل���ي �آل خليفة 
حمافظ���اً للمحافظ���ة �جلنوبي���ة، موؤكدين �أن 
لديه �لق���در�ت و�ملميز�ت �لتي توؤهله لهذ� 
�ملن�س���ب، كما �أن �سموه تتلمذ على يد جده 
رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
خليفة بن �س���لمان �آل خليفة، وهو قادر بكل 
كف���اءة و�قت���د�ر على �س���غل هذ� �ملن�س���ب 
�ملهم، معربني عن ��س���تعد�دهم وترحيبهم 
للتعاون مع �س���موه من �أجل خ���ري �ملحافظة 

�جلنوبية و�سعب �لبحرين ككل.  
و�أ�س���ادو� بحكمة جاللة �مللك يف �ختياره 
�س���مو �ل�س���يخ خليف���ة ب���ن عل���ي �آل خليفة 
حمافظاً للمحافظة �جلنوبية، وفقاً للمر�سوم 

�مللك���ي �ل�س���ادر �الأح���د �ملا�س���ي بتعيينه 
حمافظا للمحافظة �جلنوبية ملدة 4 �سنو�ت، 
حيث يعد �س���موه مثاالً طيباً وم�رصفاً لل�ساب 
�لبحريني �لذي كر�س كثرًي� من وقته خلدمة 
�لعمل �خلريي و�لتطوعي و�الإن�س���اين، ومتيز 

ب���روح �لعط���اء و�لتف���اين و�لعناي���ة 
7بالو�لدين وكبار �ل�سن.

 

�ملنامة - وز�رة �لد�خلية:  �أكد وزير �لد�خلية �ل�س���يخ ر��س���د بن عبد�هلل �آل 
خليفة، يف مقابلة ن�رصتها �س���حيفة “�ل�رصق �الأو�سط” �أم�س، �أن �ملو�قف �ل�سلبية 
و�لتدخ���الت �لقطرية يف �ل�س���اأن �لد�خلي �لبحريني �سيا�س���ًيا وع�س���كرًيا و�أمنًيا 
و�قت�سادًيا مل تنقطع يوماً، ولدينا من �لوقائع ما يثبت تورطها يف دعم �الأعمال 
�الإرهابي���ة. كما عطلت �لدوحة م�رصوع بناء “ج�رص �ملحبة” بني �لبحرين وقطر، ومل 
تقدم ح�ستها يف برنامج �لدعم �خلليجي �أ�سوة ب�سقيقاتها دول جمل�س �لتعاون، 

كما منعت ت�سدير �لغاز �لطبيعي �إلى �لبحرين.
 ويف �جلان���ب �الجتماع���ي، قال “�أهم م���ا نركز عليه هو مو�س���وع �لتجني�س، 
وال�س���ك �أن عملي���ة �لتجني�س و��س���تمر�ر قط���ر يف جتني�س �لعائ���الت �لبحرينية 
�أم���ر يوؤثر عل���ى �أمننا �الجتماعي، ومن �أ�س���كال �لتدخل �لقط���ري �لقيام باأعمال 

�لتج�س�س على مملكة �لبحرين مما يهدد �أمنها �لوطني”. 
�أما يف �جلانب �الأمني، فقد تبنت قطر وجهة نظر �ملتاآمرين يف �لعام 2011؛ 
به���دف اإ�س���قاط النظام واإقامة دول���ة مرجعيتها والية الفقي���ه، وكنا نتوقع من 
قطر موقفاً م�س���ابهاً مثل موقف �الأ�س���قاء يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، ودولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لذين قدمو� �لدعم و�مل�ساندة.

اإيواء االإره�بيني ال يقع �سمن حدود ال�سي�دة... وزير الداخلية:

قوانني وت�سريع�ت لتنظيم “الغو�س”

قطر ا�شتغلت التجني�س للتج�ش�س على البحرين 

اللوؤلوؤ احلر.. ا�شم البحرين يف اأذهان العامل

حمد مبدينة  الري  م�شخات  ل�شيانة  زمني  جدول  “الأ�شغال”: 

70 مليون دولر �شايف عوائد “الربكة” الن�شفية 

�أبل���غ وكي���ل �س���وؤون �الأ�س���غال ب���وز�رة 
و�لتخطي���ط  �لبلدي���ات  و�س���وؤون  �الأ�س���غال 
بل���دي  جمل����س  اخلي���اط  اأحم���د  العم���راين 
�ل�س���مالية، باأن���ه ��س���تجابة لطل���ب �لع�س���و 
�لبلدي طه �جلنيد ب�س���يانة غرف م�س���خات 
مي���اه �ل���ري يف مدينة حمد، و�س���عت �الإد�رة 
�ملعني���ة يف �ل���وز�رة ج���دوال زمني���ا الأعم���ال 

�ل�سيانة �ل�ساملة ل� 4 م�سخات.
ولف���ت اخلي���اط اإل���ى اأن اإدارة �س���يانة 
�إد�رة  م���ن  كال  خاطب���ت  بال���وز�رة  �ملب���اين 
�خلدمات �لفنية ببلدية �ملنطقة �ل�س���مالية، 
و�إد�رة �س���وؤون �الأم���الك �حلكومي���ة ب���وز�رة 
�ملالية؛ وذل���ك لتوفري وثائق �مللكية لتلك 
�ملو�قع ليت�سنى لها عمل �لالزم، وذلك حال 

تو�فر �العتم���اد�ت �ملالية �ل�رصورية 
لتلك �مل�ساريع.

�ملنام���ة - جمموع���ة �لربكة 
جمموع���ة  حقق���ت  �مل�رصفي���ة: 
�لربكة �مل�رصفية )ABG( �سايف 
دخ���ل عائد للم�س���اهمني بلغ 70 
ملي���ون دوالر يف �لن�س���ف �لثاين 
م���ن �لع���ام بانخفا�س ق���دره 14 
% عن �لفرتة نف�س���ها من �لعام 

�ملا�س���ي، يف ح���ني �رتفع جمموع �الأ�س���ول 
بن�سبة 5 % و�لتمويالت و�ال�ستثمار�ت بن�سبة 
7 % و�لود�ئع بن�س���بة 4 %، وجمموع حقوق 

يف   %  23 بن�س���بة  �مل�س���اهمني 
نهاية يونيو 2017 وذلك مقارنة 
و�نخف����س   .2016 بدي�س���مرب 
بن�سبة  �لت�س���غيلي  �لدخل  �سايف 
7 % ليبل���غ 219 ملي���ون دوالر، 
و�س���ايف �لدخل �لعائد مل�ساهمي 
�ملجموعة بن�سبة 14 % ليبلغ 70 
ملي���ون دوالر خالل �لن�س���ف �الأول من �لعام 
2017، مقارن���ة بالن�س���ف �الأول م���ن �لعام 

2016 و�لبالغ 81 مليون دوالر.
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متازح فاطم���ة، �لعج���وز �الأردنية، �بنه���ا �لذ�هب 
�إلى �لبحرين حل�س���ور ندوة �قت�سادية، بقولها “�أح�رص 
يل عق���د� م���ن �للوؤلوؤ”، فهي بح�س���ب ولده���ا عبد�هلل 
تربط - كغريها كثريين - ��س���م �جلزيرة �لتي بالكاد 
يعرف موقعها �جلغر�يف باملجوهر�ت و�لغو�س و�لبحر 

و�للوؤلوؤ �لطبيعي �حلر. 
ويقول عبد�هلل �إنها �ملرة �الأولى �لتي يح�رص فيها 
�إلى �لبحرين �لتي �قرتن ��سمها يف ذ�كرته بال�سو�طئ 
ورح���الت �لغو�س و�للوؤلوؤ �لطبيعي. وت�س���عى �لبحرين 
للمحافظة على هذ� �الإرث �حل�ساري، وعلى خ�سو�سية 
�جلزيرة من خالل �قت�س���ار �الإجتار يف �ل�س���وق �ملحلية 

عل���ى �للوؤل���وؤ �لطبيع���ي )�حل���ر(، حي���ث مينع 
10�لقانون �الجتار باللوؤلوؤ �مل�ستزرع.

“ترافكو”  اأرب�ح  دين�ر  مليون   1.1
الن�سفية
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احلجريي: “خرب�سة” تتحدث عن حمبة 
اأهل البحرين

مسافات البالد

23

• •�سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة جمل�س �لوزر�ء بح�سور �سمو ويل �لعهد	  �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي	

•  �ل�سيخ ر��سد بن عبد�هلل	

 مازن الن�سور 

�سيدعلي املحافظة

البحرين تخطت تبعات العدوان الإيراين
رئي�س الوزراء لـ “ال�سي��سة” الكويتية: 

• �للوؤلوؤ �لبحريني يحظى ب�سمعة عاملية كونه �الأنقى و�الأجمل	

• �ل�سيخ �سالح كامل	



2local@albiladpress.com بالدنا الثالثاء 8 أغسطس 2017 
16 ذو القعدة 1438

العدد 3220 

  للتوا�شل:  )ق�شم االأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

اإن�شاء وتنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراين

الثقة امللكية تعك�ص كفاءة واإخال�ص �شمو ال�شيخ خليفة بن علي

نايف بن خالد رئي�ًشا تنفيذًيا... مرا�شيم ملكية:

يف برقية تهنئة تلقاها �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء... حمافظ العا�شمة:

املنامة - بنا: �ش���در عن عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة 3 مرا�شيم 
ل�ش���نة 2017.  ون�س املر�ش���وم االأول رقم 47 على 
تعديل املر�شوم رقم 54 ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة 
التخطي���ط والتطوير العمراين واملر�ش���وم رقم 68 
ل�ش���نة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين. وج���اء يف امل���ادة االأولى من 
املر�ش���وم اأن���ه ي�ش���تبدل بن����س امل���ادة االأولى من 
املر�ش���وم رق���م 54 ل�ش���نة 2007 باإن�ش���اء هيئ���ة 

التخطيط والتطوير العمراين الن�س االآتي:
تن�شاأ هيئة ت�ش���مى “هيئة التخطيط والتطوير 
العمراين” ي�ش���ار اإليها فيما بعد بكلم���ة )الهيئة(، 
تخ�ش���ع لرقاب���ة واإ����راف الوزي���ر املعني ب�ش���وؤون 
التخطي���ط العم���راين وي�ش���ار اإليه فيما بع���د بكلمة 

)الوزير(، وي�شدر بتنظيم الهيئة مر�شوم.
ويك���ون للهيئة اعتماد مايل ي���درج يف ميزانية 

الوزارة املعنية ب�شوؤون التخطيط العمراين.
ويكون للهيئة رئي�س تنفيذي ونائب للرئي�س 

التنفيذي، يعينان مبوجب مر�شوم بناء على تر�شيح 
الوزير. وجاء يف املادة الثانية من املر�ش���وم “تبا�ر 
الهيئة كافة اخت�شا�ش���ات االإدارة العامة للتخطيط 
العمراين املن�ش���و�س عليه���ا يف القوانني واللوائح 
والق���رارات واالأنظم���ة املعم���ول به���ا يف اململك���ة، 
باالإ�ش���افة اإل���ى اخت�شا�ش���اتها ال���واردة يف املادة 
الثالثة من املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء 

هيئة التخطيط والتطوير العمراين”.
ون�ش���ت امل���ادة الثالثة على “يك���ون الرئي�س 
التنفي���ذي م�ش���وؤوال اأم���ام الوزي���ر عن �ش���ر اأعمال 
الهيئ���ة اإدارياً ومالياً وفني���اً طبقاً الأحكام القوانني 
واللوائ���ح والق���رارات واالأنظم���ة املعم���ول به���ا يف 
اململك���ة” فيما ج���اء يف امل���ادة الرابع���ة، انه ينقل 
اإلى الهيئة جميع موظف���ي االإدارة العامة للتخطيط 
العمراين ب���ذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقاً 

لتنظيم الهيئة.
وج���اء يف امل���ادة اخلام�ش���ة م���ن املر�ش���وم اأنه 
تلغى املواد الرابعة واخلام�شة وال�شاد�شة والثامنة 

والتا�ش���عة من املر�ش���وم رقم )54( ل�ش���نة 2007 
باإن�ش���اء هيئ���ة التخطي���ط والتطوير العم���راين، كما 
يلغى البند )2( “االإدارة العامة للتخطيط العمراين” 
م���ن اأوالً من املادة االأولى من املر�ش���وم رقم )68( 
ل�ش���نة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين.
وجاء يف املادة ال�شاد�شة من املر�شوم اأن “على 
رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - 
تنفيذ هذا املر�ش���وم ويعمل به من تاريخ �شدوره، 

وين�ر يف اجلريدة الر�شمية”.
ون����س املر�ش���وم الثاين رق���م 48 على تنظيم 
هيئ���ة التخطي���ط والتطوي���ر العم���راين عل���ى النحو 

االآتي:
الرئي�س التنفي���ذي لهيئة التخطيط والتطوير 

العمراين )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:
اأوالً: اإدارة املوارد الب�رية واملالية.

والتخطي���ط  الدرا�ش���ات  اإدارة  ثاني���اً: 
اال�شرتاتيجي.

ثالثاً: نائب الرئي����س التنفيذي )بدرجة وكيل 
م�شاعد(، وتتبعه:

1. اإدارة التخطيط التف�شيلي.
2. اإدارة تطوير االأرا�شي.

3. اإدارة امل�شاريع واال�شتثمار.
ون�س املر�ش���وم الثالث رق���م 49 على تعيني 
رئي����س تنفي���ذي ونائ���ب رئي����س تنفي���ذي لهيئة 
التخطيط والتطوير العم���راين، جاء يف مادته االأولى 
اأن���ه “يع���ني ال�ش���يخ ناي���ف بن خال���د بن اأحم���د اآل 
خليفة رئي�ش���ا تنفيذيا لهيئ���ة التخطيط والتطوير 
العم���راين بدرجة وكي���ل وزارة”، فيما جاء يف املادة 
الثانية، اأنه “يعني ال�ش���يد را�ش���د �ش���الح را�شد اآل 
�ش���عد نائب���ا للرئي����س التنفيذي لهيئ���ة التخطيط 
والتطوير العمراين بدرجة وكيل م�ش���اعد”. وجاء يف 
املادة الثالثة من املر�شوم اأن “على وزير االأ�شغال 
و�ش���وؤون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا 
املر�ش���وم ويعمل به م���ن تاريخ �ش���دوره وين�ر يف 

اجلريدة الر�شمية”.

 تلقى نائب رئي�س جمل�س الوزراء �شمو ال�شيخ 
علي ب���ن خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة برقية تهنئة 
من حمافظ العا�شمة ال�ش���يخ ه�شام بن عبدالرحمن 
اآل خليفة؛ وذلك مبنا�ش���بة �ش���دور االإرادة امللكية 
ال�ش���امية بتعيني �ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن علي بن 
خليف���ة اآل خليفة، جنل �ش���موه حمافظ���ا للمحافظة 

اجلنوبية.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�ش���مو ال�ش���يخ علي ب���ن خليفة بن �ش���لمان اآل 
خليفة حفظه اهلل نائب رئي�س جمل�س الوزراء

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد..
اأت����رف ب���كل الفخ���ر واالعت���زاز باالأ�ش���الة عن 
نف�ش���ي ونيابة عن اأهايل حمافظة العا�شمة اأن اأرفع 
اإل���ى مقام �ش���موكم حفظك���م اهلل خال����س التهنئة 
واأحر التربيكات مبنا�ش���بة �شدور املر�شوم امللكي 
ال�شامي بتعيني جنل �ش���موكم، �شمو ال�شيخ خليفة 
بن عل���ي بن خليفة بن �ش���لمان اآل خليف���ة حمافظاً 
للمحافظة اجلنوبية، وال �شك باأن هذه الثقة امللكية 
الغالي���ة تعك�س مدى ما يتمتع به �ش���موه من كفاءة 
واإخال����س ووالء لوطنن���ا الغايل وقيادت���ه احلكيمة، 

داع���ني املولى عز وجل اأن يوفق �ش���موه حفظه اهلل 
مل���ا فيه خر و�ش���الح وطننا الغايل و�ش���عبه الويف، 
واأن يدمي على �ش���موكم حفظكم اهلل موفور ال�شحة 
وال�ش���عادة واأن يحفظك���م ذخ���راً و�ش���نداً ململكتنا 
الغالية و�شعبها الويف، واأن يحفظ مملكتنا البحرين 
اآمنة م�ش���تقرة مزدهرة يف ظ���ل العهد الزاهر حل�رة 
�ش���احب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم �شموكم �شاملني موفقني..

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. • �شمو ال�شيخ علي بن خليفة	

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
برقية تهنئ���ة اإلى رئي�س جمهورية �ش���احل 
العاج احل�ش���ن واتارا؛ وذلك مبنا�شبة ذكرى 
العيد الوطني لبالده، اأعرب جاللته فيها عن 
اأطيب تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�ش���حة 

وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

تلق���ى عاه���ل الب���الد �ش���احب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة برقية 
�ش���كر جوابية من رئي�س جمهورية اأذربيجان 
اإله���ام علييف؛ وذلك ردا على برقية جاللته 

املهنئة له مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
واأع���رب عليي���ف ع���ن خال����س �ش���كره 
وتقدي���ره جلاللة امللك على م�ش���اعر جاللته 
ال�ش���ادقة النبيل���ة، متمني���ا جلاللت���ه وافر 
ال�شحة وال�شعادة ول�ش���عب مملكة البحرين 

املزيد من التقدم واالزدهار.

املحرق - جمل�س املح���رق البلدي: اأفاد 
ممث���ل الدائ���رة الرابع���ة يف جمل����س املح���رق 
البل���دي غ���ازي املرباطي اأن وزارة االأ�ش���غال 
و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين اأجنزت 
م�روع اإن�ش���اء �ش���احة عامة ملواقف ال�شيارات 
اأخ���را جتاوباً مع م�ش���اعي الع�ش���و حلل اأزمة 
افتقار املنطقة اإلى مواقف �ش���يارات. وتقع 
هذه ال�ش���احة يف منطقة حال���ة بوماهر مبجمع 
ا�ش���تمالك  بع���د   1612 طري���ق  عل���ى   216
جمموع���ة عق���ارات وهدمه���ا من قب���ل بلدية 

املحرق، علماً اأنها تت�شع لع�رات املركبات.

العاهل يهنئ �شاحل 
العاج بالعيد الوطني

العاهل يتلقى �شكر 
رئي�س اأذربيجان

بلدي املحرق: افتتاح 
مواقف �شيارات مبجمع 216
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الدو�رسي: رئي�ص الوزراء منوذج يف العمل املخل�ص للوطن

البوعينني: �شمو ال�شيخ خليفة بن علي ي�شرت�شد بخطى جده

تعيني �شمو ال�شيخ خليفة بن علي حافز لأبناء البحرين

�شمو حمافظ اجلنوبية يتلقى تهنئة حمافظ العا�شمة

يف برقية تهنئة تلقاها رئي�س الوزراء... رئي�س “امليثاق”: 

ه�شام بن عبدالرحمن ي�شيد بكفاءة �شمو  ال�شيخ خليفة بن علي

تلق���ى رئي����س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
الأم���ر خليفة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة برقي���ة تهنئة 
من رئي�س املكتب ال�شيا�ش���ي بجمعية ميثاق العمل 
الوطني اأحمد جمعة؛ وذلك مبنا�ش���بة �ش���دور الإرادة 
امللكي���ة ال�ش���امية بتعي���ن حفي���د �ش���موه، �ش���مو 
ال�ش���يخ خليفة بن علي بن خليف���ة اآل خليفة حمافظا 

للمحافظة اجلنوبية. وفيما يلي ن�س الربقية:
�شاحب ال�ش���مو امللكي الأمر خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ي�ش���عدين وي�رشفني يا �ش���احب ال�شمو بكل فخر 
و�ش���عادة ونيابة ع���ن اأع�ش���اء جمعية ميث���اق العمل 
الوطني، جمعيتكم املخل�ش���ة لكم بالوفاء، اأن اأتقدم 
ب���كل اعت���زاز اإلى مقامك���م ال�ش���امي باأحر واأ�ش���دق 

م�شاعر ال�ش���عادة واآيات التهاين باملنا�شبة ال�شعيدة 
بتعين حفيدكم الغايل �ش���مو ال�شيخ خليفة بن على 
ب���ن خليفة اآل اخلليفة حمافظ���اً للمحافظة اجلنوبية، 
واإننا يا �ش���احب ال�ش���مو لنفخر به���ذا التعين الذي 
ي�ش���كل حافزاً لأبناء البحرين من جيل ال�شباب الذين 
�ش���يحملون امل�ش���وؤولية الوطنية على نهج �ش���موكم 
وتوجيهاتكم ال�ش���ديدة يف حتفيز ال�ش���باب على روح 
املثابرة من اأجل وطننا الغايل، متمنيا ل�ش���مو ال�شيخ 
خليفة ب���ن علي اآل خليفة كل التوفيق وال�ش���داد يف 
ه���ذه املهمة التي هو اأهل لها مب���ا عرف عن مكانته 
وعطائه. ف�ش���دد اهلل خطاكم وخطاه ووفق اجلميع يف 
خدم���ة بلدنا الغايل، �ش���ائالً العل���ي القدير اأن يحفظ 
�شموكم ويرعاكم، وي�شدد خطاكم للمزيد من العطاء 

واأن ميدكم مبوفور ال�شحة وال�شعادة.

 تلق���ى حماف���ظ اجلنوبية �ش���مو ال�ش���يخ 
خليف���ة بن علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة برقية 
تهنئة من حمافظ العا�ش���مة ال�شيخ ه�شام بن 
عبد الرحمن اآل خليفة؛ وذلك مبنا�ش���بة الثقة 
امللكي���ة ال�ش���امية بتعي���ن �ش���موه حمافظا 

للمحافظة اجلنوبية.

وفيما يلي ن�س الربقية:
�ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن علي ب���ن خليفة 
ب���ن �ش���لمان اآل خليف���ة حفظ���ه اهلل.. حمافظ 

املحافظة اجلنوبية
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد..
اأت�رشف بكل الفخر والعتزاز بالأ�شالة عن 
نف�شي ونيابة عن اأهايل حمافظة العا�شمة اأن 

اأرف���ع اإلى مقام �ش���موكم حفظكم اهلل خال�س 
التهنئ���ة واأحر التربيكات مبنا�ش���بة �ش���دور 
املر�ش���وم امللكي ال�ش���امي بتعين �شموكم 
حمافظ���اً للمحافظ���ة اجلنوبية، ول �ش���ك باأن 
ه���ذه الثقة امللكي���ة الغالية تعك����س مدى ما 
يتمتع به �ش���موكم من كف���اءة واإخال�س وولء 
لوطننا الغايل وقيادت���ه احلكيمة، داعن اهلل 
املولى عز وجل اأن يوفق �شموكم حفظكم اهلل 
ملا فيه خر و�شالح مملكتنا الغالية و�شعبها 
ال���ويف، واأن يدمي على �ش���موكم حفظكم اهلل 

موفور ال�شحة وال�شعادة.

ودمتم �شموكم �شاملن موفقن..
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

• �شمو رئي�س الوزراء	

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة	

• عبداللطيف البوعينن	

الق�شيبية - جمل�س النواب: اأ�شاد 
رئي����س جلن���ة املرافق العام���ة والبيئة 
مبجل�س الن���واب النائب حمد الدو�رشي، 
مبا يوليه رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأمر خليف���ة بن �ش���لمان اآل 
خليف���ة م���ن اهتم���ام ورعاي���ة ومتابعة 
لأحوال املواطنن وحتقيق تطلعاتهم 
م���ن امل�رشوعات  احتياجاته���م  وتلبي���ة 
التنموي���ة والبني���ة التحتي���ة يف مناطق 

مملكة البحرين كافة.
وقال الدو�رشي اإن توجيهات �ش���مو 
رئي����س ال���وزراء الأخ���رة للم�ش���وؤولن 
يف احلكوم���ة بزيارة خمتل���ف املناطق؛ 
الأه���ايل  احتياج���ات  عل���ى  للوق���وف 
له���ا  اإل���ى طلباته���م كان  وال�ش���تماع 
املردود الإيجابي يف نفو�س املواطنن 
وعك�س اهتمام احلكومة برئا�شة �شموه 

على تفقد اأحوال املواطنن.

واأ�شاف الدو�رشي اأن �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأمر خليف���ة بن �ش���لمان اآل 
خليفة، يعد مدر�شًة ل يخلو من احلكمة 
وال���راأي ال�ش���ديد، واأن �ش���موه كان ول 
يزال منوذجاً وطنياً يف العمل املخل�س 
اجلمي���ع  اأن  م�ش���راً  الوط���ن،  خلدم���ة 
ي�ش���تفيد من خرباته الطويلة يف العمل 

والبذل والعطاء.
وذك���ر النائ���ب الدو����رشي اأن زيارة 
وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد النعيمي، 
ووزير العمل جميل حميدان الى منطقة 
البدي���ع، كان له���ا اأث���ر كب���ر يف اإطالع 
املواطن���ن عل���ى مراح���ل امل�رشوع���ات 
القائم���ة يف البديع، ومنها م�رشوع “األبا” 
الجتماع���ي الذي من املوؤم���ل اأن يلبي 
احتياج���ات املنطقة، ويوف���ر اخلدمات 
ال�رشوري���ة مب���ا يحوي���ه م���ن خدم���ات 

متميزة.

رفع���ت قبيل���ة البوعين���ن خال����س 
الته���اين والتربيكات اإلى مق���ام رئي�س 
الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي الأمر 
خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة واإلى نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء �ش���مو ال�شيخ علي 
ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة؛ مبنا�ش���بة الثقة 
امللكية ال�ش���امية بتعين �ش���مو ال�شيخ 
خليف���ة بن عل���ي ب���ن خليف���ة اآل خليفة 
حمافظا للمحافظة اجلنوبية، موؤكدين اأن 
�شموه الثقة يف قدرة �شموه على حتقيق 
املزي���د من الإجنازات الت���ي تخدم اأهايل 
املحافظ���ة؛ ملا يتمتع به �ش���موه من حب 
للعطاء والبذل من اأجل الوطن و�ش���عبه، 
م�شرت�ش���دا بخطى جده �ش���احب ال�ش���مو 

امللكي رئي����س ال���وزراء، داعن املولى 
جلت قدرته اأن يوفق �شموه وي�شدد على 

طريق اخلر خطاه.
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املنام���ة - بن���ا: تراأ����س رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة، 
وبح�ص���ور ويل العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي 
الأمري �ص���لمان بن حمد اآل خليفة اجلل�صة العتيادية 
الأ�ص���بوعية ملجل�س الوزراء وذلك بق�رص الق�ص���يبية 
اأم�س، حيث اأدلى الأم���ن العام ملجل�س الوزراء يا�رص 

النا�رص عقب اجلل�صة بالت�رصيح التايل:
اأ�ص���اد �ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي����س الوزراء 
بالزيارة املثمرة التي قام بها عاهل البالد �ص���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة اإلى اململكة 
العربية ال�ص���عودية ال�صقيقة موؤخراً وبالجتماع الذي 
عق���ده جاللته م���ع نائب خ���ادم احلرم���ن ال�رصيفن 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري حممد بن �ص���لمان اآل 
�صعود، م�صيداً �ص���موه بالعالقات الأخوية التاريخية 
الوثيقة بن البلدين ال�صقيقن ومبا تتكئ عليه من 
ر�ص���يد يجعل هذه العالقات تنطل���ق دوماً نحو اآفاق 
اأرحب من التعاون والتن�ص���يق، منوهاً �ص���موه بالدور 

الطليعي للمملكة العربية ال�صعودية يف تعزيز العمل 
اخلليجي والعربي والإ�صالمي امل�صرتك.

ويف اإطار ذي �ص���لة فقد اأ�ص���اد جمل����س الوزراء 
بال���دور الكب���ري الذي ت�ص���طلع به اململك���ة العربية 
ال�ص���عودية بقيادة خادم احلرم���ن ال�رصيفن امللك 
�ص���لمان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �ص���عود عاه���ل اململكة 
ال�ص���قيقة يف خدم���ة احلج���اج  ال�ص���عودية  العربي���ة 

ورعايتهم ومبا تقوم به من جهود جبارة يف ت�ص���هيل 
اأداء منا�صك احلج والعمرة جلميع امل�صلمن، واأعرب 
جمل�س الوزراء عن رف�ص���ه القاطع لأي دعوة موجهة 
لت�ص���يي�س احل���ج وال���زج به���ذه ال�ص���عرية الديني���ة 
العظيمة خلدمة اأغرا�س �صيا�ص���ية، م�ص���يداً املجل�س 
بالت�ص���هيالت املتوا�ص���لة الت���ي تقدمه���ا اململك���ة 
ال�ص���قيقة وم���ا تنف���ذه من خدم���ات جليل���ة لتطوير 

وتو�ص���عة احلرمن ال�رصيف���ن وت�ص���هيل قدوم كل 
م�صلم اإلى هذه الأرا�ص���ي املقد�صة من كل مكان يف 
العامل بكل �ص���هولة وي�رص منذ العهد ال�صعودي الأول 

وهي جهود بارزة للعيان ول ينكرها اإل جاحد.
 بعده���ا وج���ه �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء اإلى متابعة احتياجات الرفاع ومدينة عي�ص���ى 
التطويري���ة م���ن اخلدم���ات وامل�ص���اريع الإ�ص���كانية 

والريا�ص���ية  وال�ص���بابية  وال�ص���حية  والتعليمي���ة 
والجتماعي���ة واملراف���ق وخدم���ات البني���ة التحتية، 
وكل���ف �ص���موه وزراء اخلدمات ذوي العالق���ة بزيارة 
الرفاع ومدينة عي�ص���ى وح�رص م���ا حتتاجه من خدمات 

وم�صاريع تطويرية. 
 م���ن جانب اآخ���ر، وجه �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
رئي�س الوزراء اإلى اإحياء مركز اجل�رصة للحرف اليدوية 
وبيت اجل�رصة وتطويرهما كمقا�ص���د �صياحية وكلف 

�صموه وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة بذلك.
املو�ص���وعات  املجل����س يف  نظ���ر  ذل���ك  بع���د   
واملذك���رات املدرج���ة عل���ى ج���دول اأعمال���ه، واتخذ 

ب�صاأنها القرارات التالية:
 اأولً: اأمر �ص���احب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 
ببناء مركز اجتماعي جديد و�ص���امل يخدم اأهايل قرى 
املحافظة ال�صمالية ووجه �ص���موه اجلهات املخت�صة 
بالإ����رصاع يف تنفيذه، ويقام املركز على م�ص���احة 25 
األف مرت مربع وبكلفة اإجمالية تبلغ 1.4 مليون دينار 
ويق���دم خدمات���ه اإلى 550 مواطنا يومي���اً من طالبي 

عمل احلكومة م�ستمر لينعم املواطن باأرقى اخلدمات

بنـــــاء مـركـــز اجتـمـــاعــي �ســــامــــل يخـــــــــــــدم اأهــايل قــــرى ال�ســـمالـيـــــة 

�سمو ال�سيخ خليفة بن علي �سائر على خطاكم يف العطاء والإخال�ص
م�صرية التنمية تتجه بخطوات مت�صارعة... رئي�س الوزراء وويل العهد: 

اإحياء مركز اجل�رصة للحرف وبيت اجل�رصة وتطويرهما كمقا�صد �صياحية... رئي�س الوزراء ياأمر: 

 مهنئا رئي�س الوزراء بتعين حفيد �صموه حمافظا للجنوبية... حميدان:

املنامة - بنا: ا�ص���تقبل رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأم���ري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة، وذلك اأم�س بق�رص الق�صيبية.
وخ���الل اللقاء اأكد �ص���موهما ال�ص���عي احلكومي 
امل�صتمر من اأجل اأن ينعم املواطن اأينما كان باأرقى 
اخلدمات واأعالها جودة، وقال �ص���موهما “اإن م�صرية 

التنمية ت�صري بخطى ثابتة وتتجه بخطوات مت�صارعة 
ل�صد احتياجات املواطنن يف كافة مناطق اململكة”، 
م�ص���يفن �ص���موهما اأن “املواطن دائما هو الهدف 
لأي توج���ه تنم���وي، ويهم احلكومة اأن حتقق ر�ص���اه 
وتلب���ي تطلعاته يف العي�س الكرمي و�ص���ط بيئة اآمنة 
ومتطورة خدميا يف ظل العهد الزاهر حل�رصة �صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى”.

و�ص���دد �ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي�س الوزراء 
و�ص���احب ال�ص���مو امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء على اأن 
الكف���اءات البحرينية اأثبتت قدراتها وجناحها يف كل 
جمال وهي مو�صع فخر واعتزاز ولها من احلكومة كل 

اأ�صكال الدعم وال�صناد.
كما ا�صتعر�س �ص���موهما خالل اللقاء التطورات 

وامل�صتجدات على ال�صاحتن الإقليمية والدولية.

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ص����احب 
ال�ص����مو امللك����ي الأم����ري خليف����ة بن �ص����لمان اآل 
خليف����ة برقية تهنئ����ة من وزير العم����ل والتنمية 
الجتماعي����ة جمي����ل حمي����دان؛ وذل����ك مبنا�ص����بة 
الثق����ة امللكية ال�ص����امية بتعين حفيد �ص����موه، 
�ص����مو ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 

حمافظا للمحافظة اجلنوبية، هذا ن�صها:
�ص����احب ال�ص����مو امللك����ي الأم����ري خليفة بن 

�صلمان اآل خليفة
رئي�����س جمل�س ال����وزراء املوق����ر حفظه اهلل 

ورعاه
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ي�رصفني اأن اأرفع اإلى �صموكم الكرمي، رعاكم 
اهلل، اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات، مبنا�صبة 
�صدور الإرادة امللكية ال�صامية بتعين حفيدكم 
الكرمي �صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 

خليفة، حمافظاً للمحافظة اجلنوبية.
اإن ه����ذا التعي����ن والثقة امللكية ال�ص����امية 
تعك�����س مدى ما يتمتع به �ص����مو ال�ص����يخ خليفة 
ب����ن علي بن خليفة اآل خليفة من كفاءة واإخال�س 
وولء لوطنن����ا الغ����ايل والقيادة الر�ص����يدة، وهو 
ي�ص����ري يف عمل����ه على خط����ى �ص����موكم، حفظكم 
اهلل ورعاكم، يف جمال العط����اء والإخال�س لبلدنا 
العزي����ز، معرب����ن عن الفخ����ر والعت����زاز بالدعم 

الكب����ري من ل����دن ح�رصة �ص����احب اجلالل����ة امللك 
حمد بن عي�ص����ى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، 
حفظ����ه اهلل ورع����اه للطاق����ات ال�ص����ابة ودفعها 

لتقدمي املزيد من العطاء خلدمة وطننا الغايل.
وبهذه املنا�ص����بة نوؤكد حر�����س وزارة العمل 
والتنمية الجتماعية على توثيق اأطر التعاون مع 
املحافظ����ة اجلنوبية مبا يحقق الأهداف الوطنية 
امل�ص����رتكة، ومبتهل����ن اإلى اهلل بالدع����اء يف اأن 

يكون التوفيق وال�ص����داد حليفا ل�ص����موه يف كل 
اخلطوات التي يخطوها خدمة ململكة البحرين.

واهلل يحف����ظ �ص����موكم، وي�ص����دد خطاكم ملا 
فيه اخلري للجميع..

 وتف�ص����لوا �ص����موكم بقبول واف����ر التحيات 
والتقدير والمتنان..

جميل بن حممد علي حميدان
وزير العمل والتنمية الجتماعية

م��ت��اب��ع��ة اح���ت���ي���اج���ات ال����رف����اع وم���دي���ن���ة ع��ي�����ص��ى م����ن امل�������ص���اري���ع الإ����ص���ك���ان���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال�����ص��ح��ي��ة وال�����ص��ب��اب��ي��ة
اخلدمات التي يوفرها. 

ويه���دف املرك���ز الذي �ص���يقام يف البدي���ع اإلى 
تعزيز روح التما�ص���ك والتالحم ب���ن جميع الأطياف 
باملجتمع ون�رص الوع���ي الثقايف والتوعوي، والتمكن 
القت�ص���ادي والجتماعي لالأفراد والأ�رص ذوي الدخل 
املح���دود، ويعمل على تقدمي اخلدم���ات الجتماعية 
والعمالية كافة جلميع قرى املحافظة ال�صمالية بي�رص 

و�صهولة. 
 ثاني���اً: كل���ف �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء اللجن���ة الوزارية لالإعم���ار والبني���ة التحتية 
مبتابع���ة تنفي���ذ توجيه���ات �ص���موه ب�ص���اأن تلبي���ة 
احتياجات اأهايل �صرتة والدراز والقرى املجاورة واأم 
احل�ص���م من اخلدمات ال�ص���حية، وكذل���ك احتياجات 
وطلبات الأهايل من املرافق ال�ص���بابية والريا�ص���ية 
يف قاليل واأم احل�ص���م وبن���ي جمرة وال���دراز والقرى 

الواقعة على �صارع البديع، والتي مت ح�رصها يف �صوء 
الزي���ارات امليدانية التي ج���اءت بناء على توجيهات 
�ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي����س الوزراء وق���ام بها 
اإلى تلك املناطق وزيري ال�ص���حة و�ص���وؤون ال�صباب 

والريا�صة. 
 ثالث���اً: تابع جمل�س ال���وزراء املوقف التنفيذي 
للم�ص���اريع الت���ي ت�ص���منها برنام���ج عم���ل احلكومة 
�ص���واء تلك التي متول من امليزاني���ة العامة للدولة 
با�ص���تثمارات قدره���ا 10 بلي���ون دولر اأو تلك التي 
يت���م تنفيذها من قبل القط���اع اخلا�س وتعترب جزءاً 
مهماً يف تنفي���ذ برنامج عمل احلكومة با�ص���تثمارات 
قدره���ا 15 بلي���ون دولر م���ن جمم���وع ا�ص���تثمارات 
قدره���ا 32.5 بلي���ون دولر يف امل�ص���اريع العمرانية 
وال�صياحية وال�صناعية �ص���املة ا�صتثمارات �صندوق 
التنمي���ة اخلليجي يف امل�ص���اريع التنموية بقيمة 7.5 

بلي���ون دولر، ويبلغ جمموع هذه امل�ص���اريع جمتمعة 
757 م�رصوعاً بلغت ن�صبة اإجنازها 73 %. 

اأما على �ص���عيد امل�ص���اريع والربامج التي تنفذ 
املهام الرئي�ص���ة لربنامج عمل احلكومة وامل�ص���نفة 
“مهم���ة عل���ى امل�ص���توى الوطن���ي” وعدده���ا 410 
م�ص���اريع فقد مت النتهاء من 223 م�رصوعا ما ن�صبته 
54 %، بينم���ا ج���ار تنفي���ذ 179 م�رصوعا ت�ص���كل ما 
ن�ص���بته 43 %، منه���ا 108 م�ص���اريع م���ن املتوق���ع 
النته���اء من تنفيذها خ���الل دورة امليزانية احلالية، 

اأما امل�صاريع املتاأخرة فال تزيد ن�صبتها عن 2 %. 
اإل���ى جان���ب ذل���ك هن���اك 347 م�رصوع���اً مدرجة 
حتت ت�ص���نيف “م�ص���اريع اإداري���ة” والعمل جار على 
حتقيقها. وا�ص���تعر�س وزير �ص���وؤون جمل�س الوزراء 
م���ن خالل املذك���رة املرفوع���ة لهذا الغر�س ن�ص���ب 
الإجناز يف املحاور ال�ص���تة التي ا�صتمل عليها برنامج 

عمل احلكومة، اإذ بلغ متو�ص���ط تنفي���ذ جميع املهام 
لهذه املحاور ال�ص���ت ما ن�ص���بته 60 % بعد انق�صاء 
�ص���نتن ون�ص���ف من تنفيذ برنامج عم���ل احلكومة، 
وق���رر املجل����س اإحال���ة املذك���رة اأع���اله اإل���ى اللجنة 

الوزارية لالإعمار والبنية التحتية. 
 رابع���اً: بحث جمل�س ال���وزراء اإعف���اء املعامالت 
امل�ص���اريع  حل�ص���اب  امل�ص���توردة  واملوج���ودات 
التنموية من جميع ال�رصائب والر�ص���وم اجلمركية اإذا 
كان���ت تنفذ مل�ص���لحة اإح���دى ال���وزارات اأو اجلهات 
احلكومي���ة مبملك���ة البحرين ويت���م متويلها مبوجب 
من���ح اأو قرو����س مقدمة من قبل حكوم���ات الدول اأو 
املوؤ�ص�صات املالية وال�صناديق العربية والإ�صالمية 
التنموي���ة، وق���رر املجل�س اإحال���ة م�رصوع ق���رار بهذا 

اخل�صو�س اإلى اللجنة الوزارية لل�صوؤون القانونية.
 خام�ص���اً: اأح���ال املجل�س اإل���ى اللجن���ة الوزارية 
لل�صوؤون القانونية م�رصوع اتفاقية بن حكومة مملكة 
البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�صة 
جلمهورية ال�ص���ن ب�ص���اأن جتنب الزدواج ال�رصيبي 

ومنع التهرب املايل بالن�صبة لل�رصائب على الدخل.

• يا�رص النا�رص	

• �صمو رئي�س الوزراء مرتئ�صا، بح�صور �صمو ويل العهد، جل�صة جمل�س الوزراء اأم�س	

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبالً �صمو ويل العهد	
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زيادة القرارات احلكومية املرنة امل�شاعدة على خدمة االقت�شاد وتن�شيط دور “اخلا�ص”

البحرين تخطت تبعات العدوان الإيراين والأو�ساع الأمنية م�ستقرة
تخل�شنا من اأوجاعنا وعزلنا مثريي القالقل... رئي�ص الوزراء لـ “ال�شيا�شة” الكويتية: 

املنامة - بنا: اأكد رئي�ص الوزراء �شـــاحب 
ال�شـــمو امللكـــي االأمـــري خليفة بن �شـــلمان اآل 
خليفـــة اأن “اململكـــة تخطت تبعـــات العدوان 
االإيراين عليها، وعادت االأو�شـــاع االأمنية فيها 
اإلى طبيعتها امل�شـــتقرة”، م�شـــددا على “اأننا 
تخل�شـــنا من اأوجاعنا، وق�شينا على البوؤر التي 

كانت تعمل على زعزعة االأمن يف البالد”.
وقـــال �شـــموه يف حوار مـــع رئي�ـــص حترير 
�شحيفة “ال�شيا�شة” الكويتية ن�رش �شباح اأم�ص 
“اإنـــه بف�شـــل اهلل ويقظة االأجهـــزة االأمنية مت 
عـــزل من كانوا يعملون علـــى اإثارة القالقل يف 
البالد، اأكان املغرر بهم، اأو الذين يعملون على 
هذا االأمر بتكليف من جهات خارجية معروفة”، 
اإلـــى اأن “التعـــاون بـــن املوؤ�ش�شـــات  الفتـــا 
الد�شتورية اأف�شـــل بكثري من ال�شابق، ي�شاف 
اإليه تفهم وتفاهم بن املكونات االجتماعية، 
وموؤ�ش�شات الدولة وموؤ�ش�شات املجتمع املدين 
التي اأدركت اأين تكمن م�شلحة بلدها ووطنها 

واأهلها”.
واأو�شـــح �شـــموه اأن هنـــاك جهـــدا دوؤوبـــا 
اقت�شـــاديا،  بالبـــالد  للنهو�ـــص  ومتوا�شـــال 
م�شـــريا اإلى “اأننا نعمل حاليا على زيادة فر�ص 
اال�شـــتثمار، �شـــواء حمليـــا اأو خارجيـــا، وزيادة 
القـــرارات احلكوميـــة املرنـــة امل�شـــاعدة على 
خدمة االقت�شـــاد الوطني، اإ�شافة اإلى تن�شيط 
دور القطاع اخلا�ص الذي �شيحال اإليه خدمات 
البنية التحتية واالإ�شـــكان وغريها من االأن�شطة 
مـــا �شـــينعك�ص ازدهـــارا يف جمتمـــع االأعمـــال 
والبنوك، ويخلق فر�ص عمل، �شواء للمواطن اأو 

املقيم ويخفف العبء على الدولة”.
ويف �شياق تعليقه على موجة االإرهاب التي 
ت�ـــرشب بع�ص دول العامل، ذكر �شـــموه “عندما 

بداأت بع�ص الـــدول الكربى تواجـــه العمليات 
االإرهابيـــة يف عقـــر دارها باتـــت تتفهم موقف 
البحريـــن وت�شـــتمع اإلينـــا وتاأخـــذ باأدلتنا على 
العـــدوان الـــذي نتعر�ص لـــه”، م�شـــريا اإلى اأن 
“ال�شـــورة ات�شـــحت بعدما ظهـــرت اجلماعات 
اختلفـــت  واإن  حقيقتهـــا،  علـــى  االإرهابيـــة 
امل�شميات، اإال اأنها ت�شب كلها يف مكان واحد، 
وهـــو خدمة م�شـــلحة دول ترى اأنها ت�شـــتطيع 

فر�ص �شيطرتها على العامل باالإرهاب”.
بالـــدور  الـــوزراء  رئي�ـــص  �شـــمو  واأ�شـــاد 
ال�شـــعودي واخلليجي الداعـــم للمملكة، موؤكدا 
“اأننـــا مدينـــون الإخواننـــا يف اململكـــة العربية 
ال�شـــعودية ودول جمل�ـــص التعـــاون علـــى مـــا 
قدمته لنا من م�شـــاعدة، ونتمنى اأن يبقى هذا 

التعاون م�شتمرا، ويزداد يف امل�شتقبل”.
و�شـــدد �شـــموه علـــى اأهمية الـــدور الكبري 
“وتفهـــم االإدارة االأمريكية اجلديدة ومواقفها 
امل�شـــاندة للـــدول العربيـــة التـــي تعمل على 
وا�شـــحا  جتلـــى  والـــذي  االإرهـــاب،  حماربـــة 
خـــالل القمـــة العربيـــة االإ�شـــالمية ـ االأمريكية 
التـــي عقـــدت يف الريا�ـــص يف مايو املا�شـــي، 
ومقرراتهـــا املتعلقـــة مبحاربـــة االإرهاب على 
م�شـــتوى العامل، ف�شـــال عـــن دور دول جمل�ص 
التعاون يف هذا ال�شـــاأن ال�شـــيما بعد افت�شـــاح 
الدول الراعية لالإرهـــاب، والتي باتت معروفة 

ومل تعد اأ�شباحا”.
وتابـــع �شـــموه قائـــال: “اإن املنطقة كانت 
الفـــرة  يف  والتحديـــات  باالأحـــداث  حبلـــى 
املا�شـــية، لكن دولنا ا�شـــتطاعت تخطي تلك 
االأحداث اإلى مزيد من اال�شـــتقرار، واأ�شـــتطيع 
القـــول ـ كما تقولـــون يف الكويـــت ـ “لقد غدا 
ال�ـــرش”، واململكـــة اليـــوم تنعـــم باال�شـــتقرار 

والهـــدوء، واملخاطر زالت بعدمـــا انت�رشنا على 
االأ�رشار الذين كانوا يعملون مل�شـــلحة العدوان 
االإيـــراين علينـــا، وال�شـــعب تفهـــم اأن لي�ص له 
من خيار غـــري االلتفاف الوطنـــي والعمل على 
تثبيت ا�شـــتقرار البالد”. وعن منظومة جمل�ص 
التعاون اخلليجي، جدد �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�ص الوزراء االأمري خليفة بن �شلمان تاأكيده 
“اقول بثقة واطمئنان اإن هذه املنظومة �شوف 
تبقى وت�شتمر، وعلينا اأن نحافظ عليها ونع�ص 

عليهـــا بالنواجـــذ”، م�شـــددا على اأنـــه “عندما 
تربز ق�شـــية معينة يرك االأمـــر للقادة الذين 
يجـــب اأن تكـــون اجتماعاتهم م�شـــتمرة، ونحن 
مل�شـــنا قـــوة املجل�ـــص يف حمطات عـــدة اآخرها 
عندما تعر�شـــت ال�شعودية لعدوان اإيراين عرب 
احلوثيـــن، ولذلك فاإننا نتمنـــى اأن يكون هذا 
الدور متفهماً من كل قادة املجل�ص، واأن يكون 
اجلميع على قناعـــة اأن العمل الفردي ال يحفظ 

اأمن املنطقة”.

• �شمو رئي�ص الوزراء لدى ا�شتقباله رئي�ص حترير �شحفية ال�شيا�شة الكويتية	

مدينون الإخواننا يف 
ال�شعودية ودول 

التعاون على ما قدموه 
لنا من م�شاعدة

اأقول بثقة اإن 
املنظومة اخلليجية 

�شوف تبقى وعلينا اأن 
نع�ص عليها بالنواجذ

ال خيار لل�شعب غري 
االلتفاف الوطني 

والعمل على تثبيت 
ا�شتقرار البالد

التعاون بن 
املوؤ�ش�شات الد�شتورية 

اأف�شل من ال�شابق 
بعد اإدراك امل�شلحة 

الوطنية

ر�سدان اأثرى الريا�سة البحرينية بامل�ؤلفات

جدول زمني ل�سيانات غرف م�سخات ري مدينة حمد

ت�شلم لوحات ل�شموه واأجناله... خالد بن حمد:

4 خزانات للمياه املعاجلة يف املنطقة... اخلياط:

الرفاع - املكتب االإعالمي ل�شـــمو ال�شيخ خالد 
بن حمد بن عي�شى اآل خليفة: ا�شتقبل النائب االأول 
لرئي�ص املجل�ص االأعلى لل�شـــباب والريا�شة رئي�ص 
االحتاد البحريني الألعاب القوى �شـــمو ال�شيخ خالد 
بـــن حمـــد اآل خليفـــة مبجل�ص �شـــموه العامـــر بق�رش 
الوادي، الباحث �شامل ر�شـــدان، الذي اأهدى ل�شموه 

لوحات من �شور منوعة ل�شموه واأجناله الكرام.
واأ�شـــاد �شـــمو ال�شـــيخ خالد بن حمد اآل خليفة 
باجلهـــود التـــي يبذلها الباحث �شـــامل ر�شـــدان يف 
توثيق احلركة الريا�شـــية باململكة، موؤكدا �شـــموه 
اأن الباحـــث ر�شـــدان يعتـــرب اأحـــد الباحثـــن الذين 
اأ�شـــهموا يف اإثـــراء الريا�شـــة البحرينيـــة بالعديـــد 
من املوؤلفـــات التي تعـــد مرجعا حقيقيا و�شـــاهدا 
على التطـــور واالزدهار الذي �شـــهدها هذا القطاع 
احليوي، واملنجزات التي حتققت والنتائج امل�رشفة 
التي حققتهـــا املنتخبات الوطنية خالل ال�شـــنوات 
املا�شـــية، والتي �شـــاهمت يف تعزيـــز مكانة مملكة 
البحرين دوليـــا، متمنيا �شـــموه يف الوقت ذاته كل 

التوفيق والنجاح للباحث خالل م�شريته املقبلة.
من جهته، اأعرب ر�شـــدان عن �شـــكره وتقديره 

ل�شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة، مثمنا اجلهود 
املتميزة التي يبذلها �شـــموه يف �شـــبيل دفع عجلة 
التقـــدم والتطور بالقطاع الريا�شـــي باململكة عرب 
املبـــادرات الرائـــدة التـــي يقدمها �شـــموه، والتي 
لقت رواجا و�ض���دى وا�ض���عا يف الأو�ضاط الريا�ضية 
االإقليميـــة والعربية، م�شـــيفا باأن �شـــموه مل يدخر 
جهدا يف �شـــبيل احت�شان ال�شـــباب البحريني ودعم 

وحتقيـــق  امل�ـــرشف  للظهـــور  منهـــم  الريا�شـــين 
االإجنـــازات ململكـــة البحرين مبختلف امل�شـــاركات 

واملحافل الريا�شية الدولية.

... ويؤكد: البحرين شهدت حراكا 
ثقافيا في عهد العاهل

قـــال النائـــب االأول لرئي�ـــص املجل�ص االأعلى 

لل�شـــباب والريا�شـــة رئي�ـــص االحتـــاد البحرينـــي 
الألعـــاب القـــوى �شـــمو ال�شـــيخ خالد بـــن حمد اآل 
خليفـــة “اإن مملكـــة البحريـــن �شـــهدت ازدهـــارا 
وحـــراكا ثقافيا وعلميا يف العهد الزاهر ل�شـــيدي 
الوالد عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة كانت له انعكا�شات وا�شحة على 
تطور ومنو البحث العلمي مبختلف اأ�شكاله، وكان 
له اأثر وا�شح يف ازدياد عدد املفكرين والباحثن 
وازديـــاد عدد موؤلفاتهـــم التـــي كان لها دور يف 
تعزيز املكانة التي و�شـــلت اإليهـــا البحرين على 
ال�شـــعيد الدويل كدولة تهتـــم بالبحث واملعرفة 

والثقافة”.
جاء ذلـــك، لدى ا�شـــتقبال �شـــموه مبجل�شـــه 
العامر بق�رش الوادي الباحث كمال حممد بو كمال، 
الذي اأهدى �شموه ن�شخة من كتابه بعنوان “جنوم 
يف ظالل املدينة”، والذي تناول فيه تاريخ بداية 
حكاية الريا�شة مبدينة عي�شى اإحدى املدن التي 
اأُن�شـــئت يف عهـــد املغفـــور لـــه بـــاإذن اهلل تعالى 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة 

طيب اهلل ثراه.

اأفاد وكيل �شـــوؤون االأ�شـــغال بوزارة االأ�شـــغال 
و�ض�ؤون البلديات والتخطيط العمراين اأحمد اخلياط 
جمل�ص بلدي ال�شمالية، باأنه ا�شتجابة لطلب الع�شو 
البلدي طه اجلنيد ب�شيانة غرف م�شخات مياه الري 
يف مدينـــة حمد، و�شـــعت االإدارة املعنية يف الوزارة 
جدوال زمنيا الأعمال ال�شيانة ال�شاملة لـ 4 م�شخات.
ولف���ت اخلي���اط اإل���ى اأن اإدارة �ض���يانة املباين 
بالـــوزارة خاطبـــت كال مـــن اإدارة اخلدمـــات الفنية 
ببلدية املنطقة ال�شـــمالية، واإدارة �شـــوؤون االأمالك 
احلكوميـــة بـــوزارة املاليـــة؛ وذلك لتوفـــري وثائق 
امللكيـــة لتلك املواقع ليت�شـــنى لها عمـــل الالزم، 
وذلـــك حال توافـــر االعتمـــادات املاليـــة ال�رشورية 

لتلك امل�شاريع.
وذكـــر اأن بعـــد االجتماع التن�شـــيقي الذي عقد 
بـــن املعنيـــن يف اإدارة �شـــيانة املباين والع�شـــو 

البلدي طه اجلنيد، تقدم االأخري بطلب �شيانة غرف 
م�شـــخات مياه الري الواقعة مبدينة حمد واإدراجها 
�شـــمن املباين التـــي تقـــوم اإدارة �شـــيانة املباين 

ب�شيانتها ب�شكل دوري.
واأ�شـــاف اأنه �شبق ذلك االجتماع زيارة ميدانية 
مبعية كل من الع�شـــو البلدي واملعنين من ق�شم 

املتنزهـــات ببلدية املنطقة ال�شـــمالية، واملعنين 
من اإدارة �شيانة املباين، اإذ مت االتفاق على �رشورة 
اأن تخ�شـــع جميع تلك امل�شـــخات لل�شيانة ال�شاملة 
باأقرب فر�شة؛ لعدم خ�شـــوعها الأي �شيانة �شاملة 

منذ اإن�شائها.
ويف هذا االإطار، كان الع�شو البلدي طه اجلنيد 

قد تقدم با�شتف�شـــارات عدة للمدير العام للبلدية 
ال�شـــمالية يو�شـــف الغتـــم ب�شـــاأن خزانـــات امليـــاه 

املعاجلة باملنطقة ال�شمالية.
وبـــن الغتم حينها اأنه توجـــد يف منطقة مدينة 
حمد 4 خزانات للمياه املعاجلة مت اإن�شاوؤها من قبل 

وزارة االأ�شغال �شمن اأعمال اإن�شاء مدينة حمد.
واأو�شـــح اأن اأعمـــال ال�شـــيانة مل�شـــخات الري 
واالأنابيـــب يتـــم اإجراوؤهـــا عنـــد التلف، واأمـــا اأعمال 
ال�شـــيانة االإن�شـــائية للمبـــاين فتم خماطبـــة وزارة 
االإ�شغال لتنفيذها؛ وذلك اأن اخلزانات واملباين قد 
اأن�شئت من قبل تلك الوزارة، والبلدية هي امل�شغلة 

للموقع فقط. 
وذكر اأنه ال توجد خطط حينها الإن�شـــاء خزانات؛ 
لعـــدم توافر عقارات اأو ممرات خدمية يف ال�شـــوارع 
لتمدي���د خط�ط املي���اه، مبينا يف ال�قت نف�ض���ه اأن 
املنطقة التي حتتاج اإلى خزانات هي �شـــارع البديع 

وتقاطع �شارع �شلماباد.

•  �شموه لدى ا�شتقباله الباحث �شامل ر�شدان	

• •اأحمد اخلياط	 طه اجلنيد 	

العـــدل  وزارة   - املنامـــة 
والل�شوؤون االإ�شـــالمية: عقدت اللجنة 
العاملية  البحريـــن  العليـــا مل�شـــابقة 
لتـــالوة القراآن الكرمي عـــرب االإنرنت 
حتظـــى  التـــي  العاملـــي(  )القـــارئ 
برعايـــة ملكية �شـــامية من لدن عاهل 
البالد �شـــاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شـــى اآل خليفة، اجتماعها ملناق�شة 
اال�شـــتعدادات والتح�شريات النطالق 
الن�شـــخة الثالثة من امل�شابقة، وذلك 
لل�شـــوؤون  الـــوزارة  وكيـــل  برئا�شـــة 

االإ�شالمية ال�شيخ فريد املفتاح.
بالرعايـــات  املفتـــاح  واأ�شـــاد 
التـــي حتظى بها امل�شـــابقة، بدًءا من 
املجل�ص االأعلى لل�شـــوؤون االإ�شـــالمية 
راعيا ر�شـــميا، والراعي التقني ممثالً 
واحلكومـــة  املعلومـــات  هيئـــة  يف 
االإلكرونيـــة، وال�رشيك االإعالمي ممثالً 
يف وزارة �شـــوؤون االإعـــالم، ف�شـــاًل عن 
ال�رشاكات التي حظيت بها امل�شـــابقة 
من خمتلـــف املوؤ�ش�شـــات والتي ُتعد 
مثاال حيـــا على دعم مفهـــوم ال�رشاكة 
املجتمعية والتكامل بن املوؤ�ش�شات 
يف قطاعيهـــا العـــام واخلا�ـــص، وهي 
علـــى  القيـــادة  حتر�ـــص  مفاهيـــم 
تعزيزها واحل�ص عليهـــا، ملا لها من 
اأهمية ت�شهم يف منو وتطور املجتمع.

ومت باالجتمـــاع مناق�شـــة االأمـــور 
واملتعلقـــة  للم�شـــابقة  التنظيميـــة 
ال�شـــحايف  املوؤمتـــر  عقـــد  مبوعـــد 
لالإعالن عـــن اإطالق الدورة الثالثة من 
امل�شـــابقة، اإذ مت االتفـــاق على عقده 
يف اأغ�شـــط�ص اجلـــاري مبركز عي�شـــى 
الثقـــايف، عـــالوًة على و�شـــع اجلدول 
الزمنـــي ملراحـــل امل�شـــابقة واحلفل 
اخلتامي واملقرر عقـــده يف اأبريل من 

العام 2018.
بعدها مت التطرق اإلى التح�شينات 
التي طراأت على امل�شابقة واملتمثلة 
يف ا�شتحداث فرع جديد لل�شغار ممن 
ال تزيد اأعمارهم عن 17 �شنة، وتغيري 
الفروع وجوائز امل�شـــابقة  م�شـــميات 

التي بلغت 125 األف دوالر.

الوقوف على اآخر 
ا�شتعدادات م�شابقة 

“القارئ العاملي”

 �سيدعلي املحافظة
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النواب يعلنون ا�ستعدادهم التام للتعاون مع حمافظ اجلنوبية 
�صم� ال�صيخ خليفة بن علي تتلمذ على يد جده وم�ؤهل للمن�صب املهم

الق�صيبية - جمل�س الن�اب: رفع عدد من الن�اب 
اأ�ص���مى اآي���ات الته���اين والتربيكات لرئي����س ال�زراء 
�ص���احب ال�ص���م� امللكي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل 
خليفة، ولنائب رئي�س ال�زراء �ص���م� ال�ص���يخ علي بن 
خليف���ة على الثق���ة امللكية الغالية يف تعيني �ص���م� 
ال�ص���يخ خليفة بن علي اآل خليف���ة حمافظاً للمحافظة 
اجلن�بي���ة، م�ؤكدي���ن اأن لدي���ه الق���درات واملميزات 
التي ت�ؤهله لهذا املن�ص���ب، كم���ا تتلمذ على يد جده 
رئي�س ال�زراء �صاحب ال�صم� امللكي الأمري خليفة بن 
�صلمان اآل خليفة، وه� قادر بكل كفاءة واقتدار على 
�ص���غل هذا املن�صب املهم، معربني عن ا�صتعدادهم 
وترحيبهم للتعاون مع �ص���م�ه من اأجل خري املحافظة 

اجلن�بية و�صعب البحرين ككل.  

خيرة شباب البحرين
واأ�ص���اد النائب علي املقل���ة بحكمة جاللة امللك 
يف اختياره �ص���م� ال�ص���يخ خليفة بن عل���ي اآل خليفة 
حمافظاً للمحافظة اجلن�بية، وفقاً للمر�ص�م امللكي 
ال�ص���ادر الأحد املا�ص���ي بتعيينه حمافظا للمحافظة 
اجلن�بية ملدة اأربع �ص���ن�ات، حيث يعد �ص���م�ه مثالً 
طيباً وم�رشفاً لل�صاب البحريني الذي كر�س كثريا من 
وقته خلدمة العم���ل اخلريي والتط�عي والإن�ص���اين، 
ومتيز ب���روح العط���اء والتفاين والعناي���ة بال�الدين 
وكبار ال�ص���ن. وتقدم املقلة بخال�س التهاين ل�ص���م� 
ال�ص���يخ علي بن خليفة على الثق���ة امللكية الغالية، 
والتي من �ص���اأنها اأن ت�ص���ع واحدا من خرية �ص���باب 
البحري���ن يف م�ق���ع امل�ص����ؤولية عن واح���دة من اأهم 
حمافظات البحرين، م�ؤكداً اأن ال�ص���يخ علي على قدر 

امل�ص�ؤولية، �صائال اهلل اأن يعينه على اأداء الأمانة.
و�ص���دد املقلة على ال�صتعداد والرتحيب التام 
للمجل����س النيابي للتعاون مع �ص���م�ه م���ن اأجل خري 
املحافظة اجلن�بية و�ص���عب البحرين ككل، ل�ص���يما 
واأن هن���اك كثريا م���ن العمل ينتظ���ره يف املحافظة، 
ولبد م���ن التكات���ف والتع���اون بينه وب���ني الأهايل 

واملجل�س النيابي والبلدي.

مستقبل مشرق للمملكة
ب���دوره، رف���ع نائ���ب رئي����س الربمل���ان العربي 
النائب عادل الع�ص����مي تهاني���ه القلبية اإلى رئي�س 
ال����زراء �ص���احب ال�ص���م� امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
�ص���لمان اآل خليفة، واإلى نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 
�ص���م� ال�ص���يخ علي بن خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة؛ 
مبنا�ص���بة �ص���دور املر�ص����م امللكي بتعيني �ص���م� 

ال�ص���يخ خليفة بن علي ب���ن خليفة اآل خليفة حمافظاً 
للمحافظة اجلن�بية. وبارك الع�ص����مي ل�صم� ال�صيخ 
خليف���ة بن علي ب���ن خليفة اآل خليف���ة الثقة امللكية 
الغالية التي اأولها اإياه �صاحب اجلاللة امللك، والتي 
ت�ؤك���د م���ا يتمتع به �ص���م�ه من قدرات ومكت�ص���بات 
ت�ؤهله لتقلد هذا املن�صب املهم، م�صيفاً اأن �صم�ه 
ترب���ى على القيم العربية الأ�ص���يلة، وتتلمذ على يد 
جده �ص���م� رئي�س ال�زراء. واأكد الع�ص�مي اأن تعيني 
�ص���م�ه ي�ؤك���د الثق���ة امللكي���ة يف متك���ني ال�ص���باب 
ودعمه���م؛ م���ن اأج���ل بن���اء م�ص���تقبل م����رشق ململكة 
البحرين، م�ؤكداً اأن �صم�ه �صيعمل ق�صارى جهده من 
اأجل ترجمة تطلعات ال�صباب وتلبية احتياجات اأهايل 

املحافظة اجلن�بية كافة.

سموه نشأ على مكارم األخالق
ب���دوره، اأ�ص���اد رئي����س جلن���ة ال�ص����ؤون املالية 
والقت�ص���ادية مبجل����س الن�اب النائ���ب عبدالرحمن 
ب�علي بتعيني �صم� ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليف���ة حمافظاً للمحافظة اجلن�بية، وقال ب�علي 
اإن �صم�ه يتمتع ب�صفات ت�ؤهله لهذا املن�صب وذلك 
ملا ن�ص���اأ عليه من مكارم الأخالق والإخال�س يف العمل 
ال�طني وجه�ده التي بذله���ا يف خدمة اململكة، وما 
اكت�ص���به من مهارات وقدرات ب�ص���بب قربه من جده 
�ص���م� رئي�س ال�زراء حفظه اهلل ووالده �ص���م� ال�صيخ 

علي بن خليفة اآل خليفة.
وبه���ذه املنا�ص���بة، رف���ع ب�عل���ي اأ�ص���مى اآيات 

الته���اين والتربي���كات اإل���ى رئي�س ال�زراء �ص���احب 
ال�ص���م� امللكي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة، 
واإلى نائب رئي�س جمل�س ال�زراء �ص���م� ال�ص���يخ علي 
ب���ن خليفة ب���ن �ص���لمان اآل خليف���ة، م�ص���يداً بالثقة 
امللكي���ة الغالي���ة الت���ي اأولها عاهل البالد �ص���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة بتعيني �صم� 

ال�صيخ خليفة بن علي اآل خليفة حمافظاً للجن�بية.

سموه يمتلك مهارات قيادية
م���ن جانبه، رف���ع النائ���ب عبدالرحم���ن ب�جميد 
اأ�ص���مى اآيات التهاين والتربيكات اإلى رئي�س ال�زراء 
�ص���احب ال�ص���م� امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل 
خليفة؛ مبنا�ص���بة الثقة امللكي���ة الغالية التي اأولها 

عاهل البالد، بتعيني �صم� ال�صيخ خليفة بن علي بن 
خليفة اآل خليفة حمافظاً للمحافظة اجلن�بية.

وقال ب�جميد اإن �ص���م� ال�ص���يخ خليفة بن علي 
اآل خليف���ة اأحد الطاقات ال�ص���بابية ال�اعدة يف مملكة 
البحري���ن، واأن مبادراته يف العم���ل التط�عي اأحدثت 
�ص���دى عل���ى امل�ص���ت�يني املحل���ي والعرب���ي، واأنه 
ميتلك مهارات قيادية من �ص���اأنها اأن ت�صهم يف دعم 

امل�صرية التنم�ية التي ت�صهدها مملكة البحرين.
كما رف���ع ب�جمي���د تهاني���ه القلبية اإل���ى نائب 
رئي�س جمل�س ال�زراء �ص���م� ال�ص���يخ عل���ي بن خليفة 
بن �ص���لمان اآل خليفة، و�ص���م� ال�صيخ خليفة بن علي 
بن خليفة اآل خليفة بهذه املنا�صبة ال�صعيدة، م�صيداً 
بحر�س القيادة الر�ص���يدة على دعم ال�صباب وت�فري 
مق�مات النجاح لقطاع ال�ص���باب، ومبا ي�ؤهله لقيادة 
دف���ة البالد نح���� الزده���ار والتنمية، متمنياً ل�ص���م� 
ال�ص���يخ خليفة بن علي اآل خليفة الت�فيق وال�ص���داد 
يف م�ص����اره، واأن ي�ص���دد امل�لى العل���ي القدير على 
طريق اخل���ري خطاه، وي�فق���ه ملا فيه خري و�ص���الح 

مملكتنا الغالية.

تجيد الدماء بوجوه شابة
وهناأ النائب الأول لرئي����س جمل�س الن�اب علي 
الع���رادي رئي����س ال����زراء �ص���احب ال�ص���م� امللكي 
الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة؛ مبنا�صبة �صدور 
املر�ص�م امللكي بتعيني حفيده �صم� ال�صيخ خليفة 
بن عل���ي بن خليف���ة اآل خليف���ة حمافظ���اً للمحافظة 
اجلن�بية. واأ�صاد النائب العرادي باملر�ص�م امللكي 
ال���ذي �ص���در عن جالل���ة امللك يف تن�ص���يب ال�ص���يخ 
خليفة بن عل���ي اآل خليفة، م�ؤك���دا اأن جتديد الدماء 
يف هذه املنا�ص���ب ب�ج�ه �ص���بابية طم�حة، ل�ص���يما 
عندما يتعلق ب�صخ�ص���يات كال�ص���يخ خليفة بن علي، 
وال���ذي كان له دور بارز يف جمالت عديدة، وما بذله 
من جه�د وطنية بارزة، ت�صري باجتاه حتقيق التنمية 

امل�صتدامة لهذا ال�طن العزيز.
كما رفع النائب الع���رادي التهاين والتربيكات 
اإل���ى نائب رئي�س جمل�س ال�زراء �ص���م� ال�ص���يخ علي 
بن خليفة اآل خليفة؛ مبنا�ص���بة تعيني جنله حمافظا 
للمحافظة اجلن�بية، م�ؤكداً اأن �ص���دور هذا املر�ص�م 
يع���رب ع���ن امتداد لعط���اءات الآب���اء، وتر�ص���يخها يف 
الأبناء، تطلعا ل�صتمرار م�صرية العطاء ال�طني، وبناء 
الدول���ة الطم�ح���ة التي د�ص���ن م�رشوعها الإ�ص���الحي 

جاللة امللك.

 نا�ص���د ع�ص���� جلنة ال�ص����ؤون اخلارجية والدفاع 
والأمن ال�طني النائب حمم���د اجل�در رئي�س ال�زراء 
�ص���احب ال�ص���م� امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل 
خليفة، لت�جيه ال�زراء املعنيني ببناء م�صت�ص���فى يف 
قاليل، اأو لإن�ص���اء مركز ب�ص�رة م�صتعجلة ل�صتيعاب 
عدد املرتددين من املر�ص���ى من اأهايل قاليل وديار 
املح���رق واأم�اج، ملتم�ًص���ا يف ال�قت ذاته من جمل�س 
ال����زراء البت يف ه���ذا امللف الذي يه���م امل�اطنني 

واملقيمني يف املنطقة ب�صفة م�صتعجلة.
واأ�صاف يف ت�رشيحات هاتفية خ�س بها “البالد” 

اأن عدد �ص���كان قاليل يبلغ حاليا نح� 27 األف ن�صمة، 
ويف دي���ار املحرق �ص���يزيد عدد البي�ت و�ص����ل اإلى 
22 األفا يف غ�ص����ن �صن�ات قليلة، مبعنى اأن �صكان 
الديار ل�حدهم �ص���يبلغ�ن م�صتقبال 120 األف ن�صمة، 
م�ص���ريا اإلى اأن وزارة ال�ص���حة العاملية تطالب ببناء 
مركز اأو م�صت�ص���فى لكل 27 اإلى 30 األف ن�صمة، واأن 
عدد �ص���كان ه���ذه املنطقة بلغ اأ�ص���عاف هذا الرقم، 
لذلك ف���اإن بناء م�صت�ص���فى ولي�س مرك���ًزا يبقى ه� 
احلل الأمثل لالأهايل. واأو�ص���ح قائال: كنا قد تقدمنا 
مبق���رتح لبن���اء مركز �ص���حي يف قاليل وواف���ق عليه 
جمل����س الن����اب، اإلّ اأن احلك�مة اأرج���اأت البناء لعدم 
ت�ف���ر امليزاني���ة يف العام 2015، ث���م تاأجل ثانية يف 

العام 2017 حتى اأجل غري م�صمى.
وا�ص���تتبع بالق����ل: رغ���م اأن ميزاني���ة احلك�مة 
الأخ���رية للعام���ني 2017 - 2018 مل تر�ص���د مبلغا 
لبناء املركز لكني اأنا�ص���د �ص���م� رئي����س ال�زراء عرب 
“البالد” لإن�ص���اء م�صت�ص���فى اأو مرك���ز للمنطقة؛ لأن 
تكّد�س املرتددين على مركزي الدير واحلد ل يدفع 

ثمنه اإل اأهايل املنطقة.
واأردف اجل����در اأن اأه���ايل ق���اليل كان�ا �ص���ابقا 
يرتددون على مركز الدير، ونتيجة للتكد�س �صدرت 
ت�جيه���ات حك�مية جتيز لهم الع���الج يف مركز احلد 
فاأ�ص���بح املر�صى يتعاجل�ن بني املركزين، يف حني 

اأن اأهايل ديار املحرق يتعاجل�ن يف مركز الدير.

وكان اأح���د الن����اب مبحافظ���ة املح���رق قد دعا 
امل�ص����ؤولني يف وزارة ال�ص���حة م���ن خ���الل ت�رشيحات 
�صحافية، اإلى حت�يل املراجعني يف كل من جممعات 
ق���اليل واأم����اج وديار املح���رق اإلى املركز ال�ص���حي 
بالدي���ر، وحت�ي���ل املراجع���ني يف كل م���ن جممعات 
احلالت وعراد اإلى مركز بنك البحرين ال�طني الكائن 
يف عراد. ونقل اجل�در ا�ص���تياء الأهايل من ت�رشيحات 
بال�ص���تفزازية  اإياه���ا  وا�ص���فني  النائ���ب  الزمي���ل 
والالم�ص�ؤولة، معلًقا يف ختام ت�رشيحاته بالق�ل “كنا 
نت�قع اأن يقف النائب ب�ص���ف امل�اطنني، واأل ينحاز 
اإلى املناطقية، فنحن ممثل�ن عن ال�صعب ولي�س عن 

منطقة”.

• �صم� ال�صيخ خليفة بن علي	

• عبدالرحمن ب�علي	

• علي املقلة	

• عبدالرحمن ب�جميد	

• عادل الع�ص�مي	

• علي العرادي	

نعول على �سمو ال�سيخ خليفة بن علي يف م�سرية االرتقاء �سمو ال�سيخ خليفة بن علي قدوة ح�سنة لل�سباب البحريني
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البالد-حم���رر ال�ص����ؤون املحلي���ة: 
رف���ع الأم���ني الع���ام جلمعي���ة البحرين 
اخلريي���ة ح�ص���ن اإبراهيم كمال اأ�ص���دق 
التهاين والتربيكات ملحافظ املحافظة 
اجلن�بية �ص���م� ال�ص���يخ خليفة بن علي 
ب���ن خليف���ة اآل خليفة، مبنا�ص���بة الثقة 
ال�ص���امية بتعيين���ه حمافظ���ا  امللكي���ة 
للمحافظ���ة اجلن�بي���ة، م�ؤكدا اأن �ص���م� 
ال�ص���يخ خليف���ة ب���ن عل���ي اأه���ل له���ذا 
املن�ص���ب، ولهذه امل�ص�ؤولية، ملا عرف 
عن �صم�ه من م�صاركة فاعلة يف م�صرية 
العم���ل ال�طن���ي، لفت���ا اإلى اأن �ص���م� 
حمافظ املحافظة اجلن�بية مثال م�رشف 
وقدوة ح�صنة لل�صباب البحريني الطم�ح 
الذي ي�ص���خر جل وقت���ه يف بناء جمتمعه 
ونه�صة وطنه، ف�صم�ه يتمتع ب�صخ�صية 
قيادية ودماث���ة يف اخللق وحب للنا�س 

والت�ص���ال املبا����رش معهم مما ي�ص���هل 
مهم���ات عمل���ه كمحافظ، وق���ال كمال 
“من خالل عملي مع �صم� ال�صيخ خليفة 
ب���ن علي اآل خليفة يف جمالت اخلري وبر 
ال�الدين تلم�ص���ت يف �صم�ه اإقبال على 
كل عمل يخ���دم املجتمع، ولديه اأريحية 
يف التعامل مع النا����س وحكمة بالغة يف 
حل الق�ص���ايا اكت�ص���بها من جده رئي�س 

ال�زراء �ص���احب ال�ص���م� امللكي الأمري 
خليفة بن �صلمان اآل خليفة”.

واأك���د كمال ب���اأن الثق���ة كبرية يف 
�صم� ال�ص���يخ خليفة بن علي بن خليفة 
املحافظ���ة  �ص���يق�د  باأن���ه  خليف���ة  اآل 
اجلن�بية نح� املزيد من النم� والتط�ر 
على كافة الأ�ص���عدة و�صيك�ن خري من 
يحم���ل احتياجات امل�اطن���ني للحك�مة 
واجله���ات امل�ص����ؤولة ، لفت���ا ال���ى اأن 
اختيار �صم�ه لهذه امل�ص�ؤولية ال�طنية 
م�فق���ا فه� الك���رمي من بي���ت الكرماء 
وه���� القريب م���ن اأبن���اء هذا ال�ص���عب 
ويعك����س ذل���ك الفرح���ة العارم���ة التي 
اجتاح���ت اأه���ايل املحافظ���ة اجلن�بي���ة 
خا�ص���ة و�ص���عب البحري���ن عام���ة عن���د 
تلقيه���م نب���اأ تعي���ني �ص���م�ه حمافظا 

للمحافظة اجلن�بية.

رئي�����س  تق����دم  بن����ا:   - املنام����ة 
جمل�����س  ومنت�ص����ب�  ورواد  واأع�ص����اء 
ب�طبني����ة مبحافظ����ة املحرق باأ�ص����مى 
اآي����ات الته����اين والتربي����كات لرئي�س 
ال�زراء �ص����احب ال�ص����م� امللكي الأمري 
خليف����ة ب����ن �ص����لمان اآل خليف����ة، واإلى 
نائب رئي�س ال�زراء �ص����م� ال�صيخ علي 
بن خليفة اآل خليفة؛ مبنا�ص����بة �صدور 
الإرادة امللكية ال�ص����امية بتعيني �صم� 
ال�ص����يخ خليف����ة بن علي ب����ن خليفة اآل 

خليفة حمافظا للمحافظة اجلن�بية.
املجل�����س جا�ص����م  رئي�����س  وق����ال 
وزادت  �ص����دورنا  “اأثل����ج  ب�طبني����ة 
فرحتنا به����ذا التعيني ال�ص����امي الذي 
ميث����ل تقديرا لكل ال�ص����باب البحريني 
الذين حتمل�ا م�ص�ؤولية العمل من اأجل 

ال�طن يف املجالت كافة”.

وثم����ن يف ال�ق����ت نف�ص����ه اجله�د 
الكبرية ل�ص����م� ال�ص����يخ خليفة بن علي 
ب����ن خليفة اآل خليف����ة يف مناحي احلياة 
املختلفة ول�صيما املجالت الإن�صانية، 
حمتذي����ا بخطى جده �ص����احب ال�ص����م� 
امللك����ي الأم����ري خليفة بن �ص����لمان يف 
والهتم����ام  بامل�اطن����ني  الت�ص����اقه 

ب�ص�ؤونهم.

واأ�ص����ار ب�طبنية اإلى اأن ال�ص����باب 
ه����م العم�����د الفق����ري للتنمي����ة التي 
تن�ص����دها مملكتن����ا العزي����زة، وخط����ت 
البحري����ن خط�����ات واثق����ة يف التط�����ر 
والتحدي����ث، وكان لل�ص����باب دور كبري 
يف ه����ذا ال�ص����دد، واأن �ص����م� ال�ص����يخ 
خليف����ة بن عل����ي بن خليف����ة اآل خليفة 
م����ن الذي����ن ُيع�����ل عليهم يف م�ص����رية 
الرتقاء بالبحرين، م�ؤكدا اأن املحافظة 
اجلن�بي����ة م�ع�����دة بخري كث����ري، داعيا 
امل�ل����ى �ص����بحانه وتعال����ى اأن ي�ف����ق 
�ص����م�ه واأن ي�ص����دد خط����اه، واأن يحفظ 
�ص����م�ه ذخ����را للبحري����ن، واأن يحف����ظ 
مملكتنا البحرين اآمنة م�صتقرة مزدهرة 
يف ظ����ل العه����د الزاه����ر لعاه����ل البالد 
�ص����احب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة.
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قطر عطلت “ج�رس املحبة” ومنعت ت�صدير الغاز ومل تقدم ح�صتها يف الدعم اخلليجي 

رجـل اأعمـال قطـري بـارز مـول الإرهـاب يف البحريـن 

اأكد اأن اإيواء املتطرفني واالإرهابيني ال يقع �سمن حدود ال�سيادة الوطنية... وزير الداخلية:

اأر�سل حواالت للمدعو ح�سن مرزوق على مدى 5 �سنوات

املنامة - وزارة الداخلية:  اأكد وزير الداخلية 
ال�س���يخ را�س���د بن عب���داهلل اآل خليف���ة يف مقابلة 
اأن  االأو�س���ط” اأم����س  “ال����رق  ن�رته���ا �س���حيفة 
املواقف ال�س���لبية والتدخالت القطرية يف ال�ساأن 
الداخل���ي البحرين���ي �سيا�س���يا وع�س���كريا واأمنيا 
واقت�س���اديا مل تنقطع يوماً، ولدين���ا من الوقائع 
م���ا يثبت تورطها يف دعم االأعم���ال االإرهابية. كما 
عطل���ت الدوحة م����روع بن���اء “ج����ر املحبة” بني 
البحري���ن وقط���ر، ومل تق���دم ح�س���تها يف برنامج 
الدع���م اخلليجي اأ�س���وة ب�س���قيقاتها دول جمل�س 
التعاون، كما منعت ت�س���دير الغ���از الطبيعي اإلى 

البحرين.
وتن���اول الوزير اأهم اأ�س���كال التدخل االإيراين 
يف ال�س���اأن البحريني من ت�سدير للفكر املتطرف، 
وتهريب االأ�س���لحة واملتفجرات، اإ�سافة اإلى نقل 
تكنولوجيا �سناعة املتفجرات، وتدريب اأ�سخا�س 
بحرينيني على ا�س���تخدام االأ�س���لحة واملتفجرات 
واملهارات امليدانية. وقال اإن “م�س���اعي البحرين 
جنح���ت يف اأن يناق����س التدخل االإيراين ب�س���وؤوننا 
الداخلي���ة عل���ى م�س���توى جمل�س االأم���ن الدويل”، 

وفيما يلي ن�س املقابلة:

ما الوضع األمني في البحرين 
اليوم؟ 

- عل���ى الرغم من التحديات االأمنية التي متر 
باملنطقة، اإالّ اأن الو�سع االأمني يف مملكة البحرين 
ب�س���كل عام اآمن وم�س���تقر بف�س���ل قيادة وحكمة 
�س���احب اجلاللة امللك وجهود حكومته الر�س���يدة 
وما بذله رجال االأمن من ت�سحيات ج�سام وما اأبداه 
املواطن���ون واملقيمون من وع���ي وتعاون حلفظ 
االأم���ن، وعلى كل حال، فاإن ل���كل جمتمع حتدياته 
االأمنية اخلا�س���ة، وياأتي دور املوؤ�س�سة االأمنية يف 
حتدي���د تلك التحديات واتخاذ ما تراه منا�س���باً يف 
اإطار القانون للق�س���اء عليه���ا. ولدنيا يف البحرين 
من الدرو�س االأمنية امل�س���تفادة مما يجعلنا اأكرث 
دراية وخربة يف ا�س���تعدادنا وتعاملنا مع حتدياتنا 

امل�ستقبلية.
ومبثل ما اأن البحرين دولة حليفة وملتزمة يف 
عالقاتها االأخوية ومواقفها الرا�س���خة جتاه الدول 
ال�سقيقة وال�س���ديقة، فاإننا اأي�س���اً نتلقى الدعم 

وامل�ساندة االأخوية منهم.
واجلدير بالذكر حول الو�س���ع االأمن���ي، فاإننا 
ن�ستقبل عددا من الزوار اأكرث من اأي فرتة م�ست، 
وهذا خري �ساهد على حال الو�سع االآمن يف البالد.

ما حجم التدخالت اإليرانية في 
الشأن الداخلي البحريني؟ وما 

اإلجراءات التي تم اتخاذها 
لمواجهة هذه التدخالت؟ 

- لق���د ركزت اإي���ران على ت�س���دير التطرف 
الفكري والطائفي؛ الإيجاد قاعدة لها يف البحرين 
مرجعيته���ا الويل الفقيه، وزادت وترية التدخالت 
االإيراني���ة مع اأح���داث 2011. وا�س���تمل التدريب 

على ا�س���تخدام االأ�س���لحة واملتفجرات واملهارات 
امليداني���ة القتالي���ة على اأيدي عنا����ر تابعة اإلى 
احلر�س الثوري االإيراين، اإ�سافة اإلى تقدمي الدعم 
وت�س���دير االأ�س���لحة مبختلف اأنواعه���ا مبا يف ذلك 
املتفج���رات �س���ديدة االنفجار، والف���رتة االأخرية 
لوح���ظ الرتكي���ز عل���ى نق���ل تكنولوجيا �س���ناعة 
املتفجرات. كما اأن التعليم���ات واإدارة العمليات 
االإرهابي���ة تاأتي من اأ�س���خا�س فارين ومتواجدين 

يف اإيران.
ومن ه���ذه التدخ���الت الت�ريح���ات العدائية 
للم�س���وؤولني االإيرانيني على امل�س���تويات كافة، 
وه���ي م�س���تمرة. كما عمل���ت القنوات الف�س���ائية 
وو�س���ائل االإعالم االإيرانية والتابعة لها على مدار 
ال�ساعة يف بث الكراهية ون�ر االإ�ساعات املغر�سة 

وت�سويه احلقائق خلدمة اأجندتها يف املنطقة.
واأم���ا عن االإجراءات التي مت اتخاذها ملواجهة 
ه���ذه التدخ���الت، فمن جانبن���ا قمن���ا بتوفيق من 
اهلل وبجه���ود االأجه���زة االأمني���ة يف الك�س���ف ع���ن 
اخلالي���ا االإرهابي���ة وحتديد م�س���ادرها واأ�س���لوب 
عمله���ا واإلقاء القب�س عل���ى العنا�ر املتورطة يف 
العلمي���ات االإرهابي���ة الت���ي اأدت اإلى ا�ست�س���هاد 
واإ�س���ابة رجال االأم���ن اأثناء اأداء الواجب، اإ�س���افة 
اإل���ى �س���قوط عدد م���ن الأبري���اء م���ن املواطنني 
واملقيم���ني جراء ه���ذه االأعم���ال االإرهابية، ومتت 

حما�سبتهم وفق االإجراءات القانونية.
كم���ا مت تعزيز الق���درات االأمني���ة يف خمتلف 

النواحي ملواجهة مثل هذه التحديات.
وم���ن جانب اآخ���ر، قمنا ب�رح ه���ذه التدخالت 
االإيراني���ة اخلط���رية ب���كل حقائقها وتفا�س���يلها 
لالأ�سقاء واالأ�سدقاء، واأ�سبح االأمر وا�سحاً لديهم، 
وجنح���ت م�س���اعينا يف اأن يناق����س تدخ���ل اإي���ران 
ب�س���وؤوننا الداخلي���ة على م�س���توى جمل����س االأمن 

الدويل.

 ما هي بتقديركم المواقف 
السلبية وحجم التدخالت القطرية 

في الشأن الداخلي البحريني؟ 
- اإن املواق���ف ال�س���لبية وتك���رار التدخالت 

القطرية يف �سوؤوننا الداخلية تعك�س نهجاً م�ستمراً 
ملثل ه���ذا التدخل، والذي �س���مل جوانب متعددة 
نذكر منها على �سبيل املثال يف اجلانب ال�سيا�سي 
ادع���اء قط���ر بتبعية جزر ح���وار لها م�س���تندة اإلى 
الوثائق امل���زورة، ويف اجلانب الع�س���كري االإنزال 
يف جزي���رة الديبل يف اأبري���ل 1986. اأما يف اجلانب 
االقت�س���ادي، فاإن قط���ر عطلت م����روع بناء ج�ر 
بني البحرين، وقطر ومل تقدم ح�س���تها يف برنامج 
الدع���م اخلليجي اأ�س���وة ب�س���قيقاتها دول جمل�س 
التعاون، كما منعت ت�س���دير الغ���از اإلى البحرين، 
مما ا�س���طررننا للتعاقد مع ال�س���ني ال�سترياده، 
وهو بجوارنا، ويف اجلانب االجتماعي، فاأهم ما نركز 
علي���ه هو مو�س���وع التجني�س، والتجني�س ق�س���ية 
تاريخية؛ الأن االأ�س���ول كانت واحدة ويف ظل حاكم 
واحد، فبدالً من اأن يك���ون االمتداد بني العائالت 
البحريني���ة والقطرية ق���وة اجتماعية، حولت قطر 
هذا ال�ساأن اإلى خالف وا�ستهداف للهوية الوطنية 
وال�س���ك اأن عملي���ة التجني����س وا�س���تمرار قطر يف 
جتني�س العائ���الت البحرينية اأمر يوؤث���ر على اأمننا 
االجتماعي ومن اأ�س���كال التدخ���ل القطري القيام 
باأعمال التج�س����س على مملك���ة البحرين مما يهدد 

اأمنها الوطني. 
اأما يف اجلانب االأمن���ي، فقد تبنت قطر وجهة 
نظر املتاآمري���ن يف العام 2011؛ بهدف اإ�س���قاط 
النظام واإقامة دولة مرجعيتها والية الفقيه، وكنا 
نتوقع من قطر موقفاً م�سابهاً مثل موقف االأ�سقاء 
يف اململكة العربية ال�س���عودية، ودول���ة االإمارات 

العربية املتحدة الذين قدموا الدعم وامل�ساندة.
كم���ا اأن دور االإعالم القطري وبخا�س���ة “قناة 
اجلزي���رة” التي �س���خرت كل اإمكاناته���ا لتقدمي 
تغطي���ة اإعالمية منحازة تخدم م���اآرب واأهداف غري 
وطني���ة، وكانت م���ن االأ�س���باب يف ت�س���ويه اأفكار 
م�س���اهديها مبا يف ذلك املغرر بهم وكانت نتيجة 
ذلك تلك اخل�س���ائر الب�رية واملادية التي وقعت 
الع���ام 2011، كم���ا فعل���ت �س���ابقاً يف حتري����س 
املواطن���ني بعدم امل�س���اركة يف الت�س���ويت على 
ميث���اق العمل الوطني، وا�ست�س���افة عنا�ر تعمل 
�س���د م�س���الح مملكة البحرين يف االإعالم القطري 

الر�سمي.

وم���ن خالل ر�س���د م���ا بثت���ه “اجلزي���رة” عن 
االأو�س���اع يف مملكة البحرين يف الف���رتة من العام 
2011 ولغاية 2017 بلغ العدد التقريبي لدقائق 
الب���ث “6690” دقيقة منه���ا “4200” دقيقة يف 
العام 2011 مما يعطي الداللة على �سخامة احل�سد 
االإعالمي ال�سلبي الذي مار�سته “قناة اجلزيرة” يف 
تل���ك الفرتة كما اأن قناة اجلزي���رة الناطقة باللغة 
االإجنليزي���ة خمتلفة عن نظريته���ا الناطقة باللغة 
العربية، وهي اأكرث بعداً عن احلقيقة �س���عياً منها 

لت�سويه �سورة البحرين يف اخلارج.
وق���د جت���اوزت قط���ر يف تدخالته���ا اإلى دعم 

االإرهاب وباأ�سكال خمتلفة.  

لماذا اآلن اتخذت الدول المناهضة 
لإلرهاب هذا الموقف وتلك 

المقاطعة لقطر؟ 
- اأرى اأن هذا ال�س���وؤال يج���ب اأن يوجه لقطر؛ 
الأن ه���ذا االأم���ر ال تريد قط���ر اأن تتح���دث عنه وال 
عن االأ�س���باب التي دفعت اإليه. لق���د تعاملت مع 
الو�س���ع منذ اإع���الن ال���دول املقاطع���ة موقفها، 
وتنا�س���ت االأ�س���باب املوجبة التي اأدت اإلى ذلك. 
واأن الدول املقاطعة اأخ���ذت املوقف حفاظاً على 
اأمنها وا�س���تقرارها، واأن ما مت عر�سه من ق�سايا 
اأخ���رية يف خمتلف و�س���ائل االإعالم هي ق�س���ايا ال 
ميك���ن اأن ت�س���قط بالتق���ادم ول���ن متر م���ن دون 
ت�س���حيح، وال ميك���ن اأن يكون هناك ح���ل قبل اأن 
ت���درك وتقر قطر مبا قامت ب���ه من اأعمال خطرية 

جتاه هذه الدول.   
 

 كيف ترى تأثير قطر على أمن دول 
مجلس التعاون؟

- لقد �س���كلت خط���راً على اأم���ن دول جمل�س 
التع���اون م���ن خ���الل ا�س���تمرارها يف �سيا�س���تها 
املتفردة وتبنيها عنا����ر متطرفة واإرهابية، واأن 
ما تقوم به قطر يتجاوز حدود ال�س���يادة الوطنية، 
وينعك����س على الدول التي اتخ���ذت هذا املوقف 
من قطر خلطورة ما قامت به جتاه اأمن هذه الدول، 

وتاأث���ري ذلك على قوة وجتان����س دول املجل�س يف 
ظل التحديات التي تواجهها املنطقة.

وهن���اك العدي���د م���ن الوقائ���ع الت���ي تدين 
ال�س���لوك القط���ري مث���ل حم���اوالت االغتي���ال يف 
ال�س���عودية واالنقالب يف االإم���ارات والتاأمر لقلب 
نظ���ام احلك���م يف البحري���ن، واحلم���د هلل اأن ه���ذه 
املحاوالت اأف�س���لت ولو ح�س���ل غ���ري ذلك لكانت 

عواقب االأمر وخيمة.

ما أولوياتكم المستقبلية للحفاظ 
على األمن في البحرين؟

- اإننا الي���وم وبحمد اهلل ننع���م بقيادة جاللة 
املل���ك القائ���د املوحد وال���ذي مّد ي���ده للجميع، 
و����رب املثل االأعلى يف ال�س���فح والعفو، ليكون 
ل���كل واح���د م���ن اأبن���اء الوطن م���كان يف �س���دره، 
وليكون امل�روع االإ�س���الحي جلالل���ة امللك عنوان 
النهو����س والتقدم وبوابة امل�س���تقبل نحو الرخاء 
واالزدهار ولتظل �سيا�س���ة االنفتاح نهجاً وا�سحاً. 
ومن خالل ال�س���رب انك�س���فت االأم���ور التي كانت 
خافية، وظهر على ال�س���طح نوايا املتاآمرين التي 

مّت التعامل معها.
ويعي���ب علين���ا البع�س �س���ح مواردن���ا ولكنا 
وهلل احلم���د واملن���ة اأغني���اء بوطنيتنا واإخال�س���نا، 
ومث���ل م���ا متكنا م���ن توطي���د االأمن �س���وف نبني 
باإذن اهلل اقت�س���ادنا ونعالج اجل���راح التي اأدمت 
وطنيتن���ا من خالل تقوية جبهتنا الداخلية وتعزيز 
هويتنا الوطني���ة التي تاأتي يف مقدم���ة اأولوياتنا 
االأمني���ة القادم���ة، فما مت تقدميه من ت�س���حيات 
ج�س���ام كان هدفها حتقي���ق االأمنية واال�س���تقرار 
والرخاء، والإدامة هذا الو�س���ع الب���د من العمل من 
خ���الل جتان�س االأمن الوطن���ي، واأن تكون االأولوية 
لالنتم���اء الوطني فع���اًل وقوالً، واأن اأي���ة انتماءات 
اأو والءات اأخ���رى غري وطنية، نحن م�س���ممون على 
التعامل معها وفق القانون ومن خالل الت�ريعات 
الت���ي تكفل لنا بناء ال�س���ف الوطني املتما�س���ك 

والرا�سخ بقيادة �ساحب اجلاللة امللك. 

اإذا كان لالإره���اب �س���ند وعنوان فاإن توف���ري الدعم والتمويل 
له يبق���ى اخلطر االأكرب واملح���ور الرئي�س الذي يجب ا�ستئ�س���اله، 
فالدماء الطاهرة التي �س���الت على اأر����س مملكة البحرين واالأرواح 
الربيئة التي اأزهقت جراء اأعمال اإرهابية بغي�سة وممنهجة، مولتها 
عنا����ر، ت�س���رتت بالدين ت���ارة وامتهنت ال�سيا�س���ة للتغطية على 
جرائمها تارة اأخرى، وهذه الدماء لن ت�سيع هدرا ولن تذهب �سدى.
ففي تفجري �س���رتة االإرهابي بتاري���خ 28 يوليو 2015 والذي 
اأودي بحي���اة رجل���ي اأمن واإ�س���ابة 8 اآخري���ن اأثناء اأدائه���م الواجب 
الوطني، ك�سفت التفا�سيل عن �سواهد التمويل القطري لالإرهاب 
يف مملك���ة البحرين، م���ن خالل تلقي املمول الرئي�س���ي لهذا العمل 
االإرهاب���ي مبالغ مالية يف �س���كل ح���واالت منتظمة من رج���ل اأعمال 

قطري بارز، بالفرتة من 2010 وحتى 2015.
وم���ا ك�س���فته التحري���ات، واأقر ب���ه املقبو�س عليه���م يف هذه 

الق�س���ية االإرهابية ب�سكل خا�س، اأدى وب�سكل تدريجي اإلى حتديد 
خي���وط املوؤام���رة واجلرمية بحق �س���عب ووطن.. متوي���ل للإرهاب 

متعدد االأ�سكال وامل�سادر من الداخل واخلارج.
بداية ك�سف اخليوط كانت بالقب�ض على املدعو ح�سن عي�سى 
م���رزوق )47 عاما، نائب برملاين �س���ابق وع�س���و بجمعي���ة الوفاق 
املنحل���ة(، بتاري���خ 18 اأغ�س���ط�س 2015 ل���دى عودته م���ن اإيران، 
والذي يق�س���ي حاليا عقوبة بال�س���جن 10 �س���نوات يف ق�سايا قتل 
عمد وا�س���تالم وتقدمي التمويل لتنظيم اإرهابي على خلفية تورطه 
كممث���ل جلمعيت���ه املنحلة يف ق�س���ايا متوي���ل العنا����ر االإرهابية 
واإ�س���نادها باالأم���وال الالزم���ة لتدبري املواد امل�س���تخدمة يف اأعمال 
التخري���ب واأماكن اإيواء العنا�ر املطلوبة اأمنياً، وهو ما اأقر به عدد 

من املقبو�س عليهم يف ق�سية تفجري �سرتة االرهابي. 
مل يقت�ر متويل االإرهاب يف مملكة البحرين على الداخل واإمنا 

كانت له اأذرع خارجية، من خالل دولة يفرت�س اأنها �سقيقة وجارة، 
فقد دلت التحريات واالأدلة التي ك�سفتها اإدارة التحريات املالية 
عل���ى قيام رج���ل اأعمال قط���ري بارز يدع���ي حممد �س���ليمان حيدر 
باإر�س���ال حواالت مالية ب�سورة م�ستمرة يف الفرتة من 2010 وحتى 
2015 اإلى املدعو ح�سن عي�سى مرزوق، ومت ا�ستخدامها يف متويل 

االإرهاب.
ومل يك���ن متوي���ل قط���ر لالإرهاب يف مملك���ة البحري���ن، قا�را 
عل���ى الدعم امل���ايل للعنا����ر االإرهابية والقائمني على اإ�س���نادهم 
اأمثال ح�س���ن عي�س���ى مرزوق وغريه من الداعمني لالإرهاب، بل ظل 
الدعم املعنوي واللوج�س���تي القطري وا�س���حا يف كثري من االأعمال 

االإرهابية.
وتبقى الت�ساوؤالت قائمة.. متى تتوقف قطر عن دعم ومتويل 

االإرهاب؟ 

األي����س متويل االإرهاب واإثارة الفتنة واالنق�س���ام، اأكرب تهديد 
حلياة الب�رية ككل؟ 

تبق���ى االإجاب���ات مطلوب���ة واإن كان االأه���م منه���ا ه���و االلتزام 
بالتعهدات والتوقيعات.. مع تاأكيد اأن ما اأوردناه ما هو اإال جزء من 

عالقة قطر باالإرهاب يف البحرين.

• وزير الداخلية متحدثاً ل�سحيفة “ال�رق االأو�سط”	

ب��ال��ت��ق��ادم  ي�سقط  ال  ال���دوح���ة  ب��ه  ق��ام��ت  م��ا 
االأ�سباب واإزال���ة  االأو���س��اع  ت�سويب  من  والب��د 

���س��ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأي�����ه ان���ت���م���اءات اأو 
ال���ق���ان���ون وف������ق  وط���ن���ي���ة  غ�����ري  والءات 

ال��ت��دخ��ل  جن���ح���ت م�����س��اع��ي��ن��ا يف م��ن��اق�����س��ة 
االإي���������راين ع���ل���ى م�����س��ت��وى جم��ل�����س االأم�����ن 

• 	ً •املدعو ح�سن عي�سى مرزوق 47 عاما رجل االأعمال القطري بارز حممد �سليمان حيدر	
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حمرر ال�ش�ؤون املحلية

“الـعــا�شمـــة” تطلـــق اأكــرب حملــة ت�عيــة بالنظــافــة 
“بادر �صّحح” بـ 12 معر�صا و900 اإعالن توا�صلي

د�صنت اأمانة العا�صمة اأم�س وبالتعاون مع �رشكة 
مدينة اخلليج للتنظيف حملة “بادر �صـــحح” �صـــمن 
خطتها التوعوية.  و�صـــملت احلملـــة اإطالق جمموعة 
مـــن مراكز حاويات فـــرز النفايات الإ�صـــافية، و12 
برناجمـــاً ومعر�صـــاً وم�صـــابقة تنفذ على مـــدار مدة 
العقد، وخ�ص�صـــت اأمانة العا�صـــمة مبلـــغ 500 األف 
دينـــار لتنفيذ احلملة الإعالميـــة التوعوية الأكرب من 
نوعها “بادر �صـــحح”، بواقع ي�صـــل لنحـــو 120 األف 

دينار �صنوياً.
�صـــامل  ت�صـــنيف  علـــى  احلملـــة  واعتمـــدت 
للم�صـــكالت واأ�صـــبابها بالن�صـــبة للنظافة واجلمالية 
على 9 حمـــاور، بناًء على اإح�صـــاءات لـــالأوزان ومدى 

تاأثريها على م�صتوى النظافة العامة.
وتهـــدف “بـــادر �صـــحح” ب�صـــكل ا�صـــراتيجي 
اإلـــى حت�صـــن م�صـــتوى النظافة العامـــة يف حمافظة 

العا�صمة، وحت�صن املنظر العام من خالل خلق بيئة 
نظيفـــة وجميلة. ومـــن اأجل احلد من تراكـــم القمامة 
املنزلية يف احلاويات بو�صـــط الأحياء ال�صكنية، فاإن 
احلملـــة �صـــركز على زيـــادة تقيد املجتمع بو�صـــع 
املخلفات املنزلية يف احلاويات املخ�ص�صـــة لها من 
40 اإلـــى 70 %، وذلك خالل فرة عام واحد، وزيادة 
تقيـــد املجتمع باإخراج املخلفـــات املنزلية معباأة يف 
الأكيا�س املخ�ص�صـــة باإحكام يف الوقت املحدد )من 
8 ليال اإلى 4 �صـــباحا( مـــن 40 اإلى 70 % خالل عام 

واحد اأي�صاً.
واأولت احلملة عنايـــة كبرية لعملية وثقافة فرز 
وتدويـــر املخلفـــات، من خـــالل ا�صـــتهدافها تغيري 
النمط ال�صـــتهالكي للمجتمـــع، وزيادة عـــدد مراكز 
فرد املخلفات املوجدوة بن�صـــبة 300 %، مع مرعاة 
توافرها بالقرب من الأحياء ال�صـــكنية بغر�س حتفيز 
املواطنن واملقيمن للتعاطي مع اأهدافها ب�صـــكل 
اأو�صـــع. ومل تغفل احلملة مو�صوع خملفات واأنقا�س 

البناء، اإذ ت�صـــتهدف مقاويل البناء لإر�صـــادهم بنقل 
املخلفـــات اإلـــى مكـــب النفايات يف منطقة ع�صـــكر، 
وتطمـــح لبلوغ ن�صـــبة التـــزام تبلـــغ 80 %خالل مدة 
عام واحد، وكذلك احلال بالن�صـــبة ملوؤ�ص�صات تاأجري 

احلاويات.
واعتمدت احلملة 10 و�صائل اإعالمية وتوا�صلية 

اجتماعيـــة لن�ـــرش نحـــو 900 اإعـــالن و�صـــورة وفيديو 
تت�صـــمن ر�صـــائلها واأهدافها، اإذ �صت�صـــمل تركيب 
340 اإعالنا توعويا على اأعمدة الإنارة على مدار العام، 
ون�رشة اإلكرونية ت�صدر �صهريا، اإ�صافة اإلى اأكرث من 
300 �صـــورة توعوية للن�رش مبختلف برامج التوا�صل 
الجتماعي، وطباعة 140 األف مطوية تن�رش عن طريق 

الربيد. و�صـــتنتج احلملة نحو 34 مقطع فيديو تنتج 
حملياً حتاكي الواقع وت�صـــمو لن�رش الأهداف والروؤى، 
وتن�رش عرب برامج التوا�صل الجتماعي، وتركيب 200 
اإعالن عاك�س لل�صـــوء، واأكرث من 16 اإعالنا �صخما يف 
ال�صوارع والتقاطعات الرئي�صة، وذلك كله على مدار 

العام.
وانتهجت احلملة طريقاً مبتكراً لتحقيق ال�رشاكة 
املجتمعية وا�صتهداف كل فئات وطباقات املجتمع، 
من خالل ن�رش الإعالنات والأفالم امل�صـــورة التوعوية 
يف اأجهزت التلفاز و�صا�صـــات العر�ـــس املتكررة يف 
يف الوزارات والهيئات الر�صـــمية التي تت�صم باأعداد 

�صخمة من املراجعن.
وتوفـــر احلملـــة اأي�صـــاً حافلة متنقلـــة وحمالت 
والـــورق  بالبال�صـــتيك  للتـــربع  متزامنـــة  م�صـــغرة 
واملعدن يعود ريعها ل�صـــالح املوؤ�ص�صات اخلريية، 
وكذلـــك معار�س فنية وم�صـــابقات على ال�صـــواحل، 

واأخرى معنية بالخراعات ال�صديقة للبيئة.

 حماكم

ب �سياقة” متعاٍط للمخدرات لفوات امليعاد القانوين رف�ض ا�ستئناف “ُمدرِّ
الثانيـــة  اجلنائيـــة  الكـــربى  املحكمـــة  ق�صـــت 
)ب�صفتها ال�صـــتئنافية( برئا�صـــة القا�صي اإبراهيم 
الزايد، وع�صـــوية كل من القا�صـــين وجيه ال�صاعر، 
ومدحت حموده، واأمانة �رش يو�صـــف بوحردان، غيابًيا، 
بعدم قبول ا�صـــتئناف متعاطي خمدرات “41 عاًما – 
يعمل ُمدّرب �صـــياقة” �صكالً للتقرير به بعد امليعاد، 
والطريـــف اأنه من ذوي الأ�صـــبقيات مبجـــال تعاطي 
املخدرات وجتاوز الإ�صـــارة احلمراء والقيادة ب�رشعات 
عالية، مـــا يعني وجـــوب نفاذ عقوبته ال�صـــادرة من 
حمكمة اأول درجة، والتـــي حكمت عليه باحلب�س ملدة 
�صـــنة واحدة مع النفـــاذ وبتغرميه مبلـــغ 500 دينار، 
ف�صـــاًل عن م�صـــادرة املـــواد املخـــدرة امل�صـــبوطة 

بحوزته.
مكافحـــة  اإدارة  اأن  اإلـــى  التفا�صـــيل  وت�صـــري 
املخـــدرات بالإدارة العامة للمباحـــث والأدلة اجلنائية 
تلقـــت معلومات تفيد قيـــام اأحد الأ�صـــخا�س بحيازة 
واإحراز املـــواد املخدرة بيع وتعاطـــي، حيث مت اإجراء 
مزيد من البحث والتحري؛ للتاأكد من �صحة املعلومات 

الواردة اإليهم والتو�صل لهوية املتحرى عنه.

وبالفعـــل تبـــن من خـــالل تلـــك العمليـــات اأن 
املتحرى عنـــه من ذوي الأ�صـــبقيات يف جمال تعاطي 
املـــواد املخدرة، واأنه يعمل على ترويج مادة ال�صـــبو 

املخدرة بكميات خمتلفة.
وبناًء علـــى ذلك، مت ا�صت�صـــدار اإذن من النيابة 
العامـــة للقب�ـــس عليه وتفتي�صـــه وتفتي�س �صخ�صـــه 
وم�صـــكنه، ومت جتنيد اأحد امل�صـــادر ال�رشية ل�صـــبطه 
يف كمن، والـــذي متكن من توطيد عالقته باملتحرى 
عنه والتفـــاق معه عرب الهاتف حتت اإ�رشاف وم�صـــمع 
املـــالزم املذكـــور، علـــى اأن ي�صـــري منـــه كمية من 
“ال�صـــبو” بقيمـــة 100 دينـــار، علـــى اأن تتـــم عملية 
ال�صتالم والت�صـــليم يف ال�صاعة 11:30 م�صاًء بالقرب 

من م�صكن املتحرى عنه.
ونظـــًرا لهذا التفاق مت ت�صـــوير املبلغ املتفق 
عليـــه، ومت ت�صـــليمه للم�صـــدر ال�ـــرشي، والـــذي مت 
ا�صـــطحابه برفقـــة فريق مـــن �رشطة ال�صـــبط بقيادة 
مالزم، ومت حت�صـــن املنطقة ومتركـــز اأفراد ال�رشطة 
يف مـــكان قريب من م�صـــكن املتحرى عنه؛ ليت�صـــنى 

لهم م�صاهدة عملية الت�صليم وال�صتالم عن قرب.

وعنـــد ال�صـــاعة 11:10 م�صـــاًء ات�صـــل امل�صـــدر 
باملتحرى عنه حتت اإ�رشاف وم�صـــمع املالزم املذكور، 
واأبلغه بو�صـــوله املنطقة املتفق عليها، فطلب منه 
املتحـــرى عنـــه النتظار بالقـــرب من م�صـــكنه حلن 
اأن يخـــرج اإليه، ومبجـــرد اأن انتهت عملية ال�صـــتالم 
والت�صـــليم دخل امل�صـــتاأنف اإلـــى م�صـــكنه فيما عاد 
امل�صـــدر ال�رشي للمالزم، و�صّلمه ما قام با�صتالمه من 

املتحرى عنه.
ومبعاينـــة تلـــك املادة التي ت�صـــّلمها امل�صـــدر 
ال�رشي، تبن اأنه كي�س من النايلون يحتوي على مادة 

كري�صتالية يعتقد اأنها مادة ال�صبو املوؤثرة عقلًيا.
وعلـــى الفور ومبوجب الأمر ال�صـــادر من النيابة 
العامـــة بحق املتحرى عنـــه دخل فريق ال�صـــبط بعد 
طـــرق باب م�صـــكن املتحرى عنـــه، والـــذي فتح لهم 
بنف�صـــه باب ال�صـــقة، وبعد التعـــّرف عليـــه مت اإلقاء 
القب�س عليـــه عقب اإعالمه مباأموريـــة ال�رشطة، والتي 

ا�صتجاب لها.
َ بحوزته على  وبتفتي�ـــس امل�صـــتاأنف ذاتًيا ُعـــرثرِ
املبلغ امل�صـــّور �صـــلًفا للكمن، يف جيب الثوب التي 

َ مبنزله على 5 اأكيا�س من النايلون،  يرتديها، كما ُعرثرِ
كانت حتتوي على مادة كري�صتالية يعتقد اأنها مادة 
“ال�صـــبو” املوؤثـــرة عقلًيـــا، واأكيا�س نايلـــون فارغة 
ت�صـــتخدم يف جتهيز ذات املادة وقطعتن داكنتن 
و�صيجارة حم�صـــوة مبادة م�صـــابهة لتلك القطعتن، 
يعتقد اأنها مادة احل�صـــي�س املخـــدرة، وكذلك اأدوات 
تعاطـــي املخـــدرات، اإذ كانـــت جميعهـــا موجوده يف 
�صـــندوق خ�صـــبي خمباأ حتت اأحد الكرا�صـــي يف �صالة 

م�صكن امل�صتاأنف.
وبالتحقيـــق مـــع امل�صـــتاأنف يف النيابـــة العامة، 
اأنكر ما ن�صـــب اإليه، وقال اإنه اأثناء ما كان موجوًدا يف 
م�صكنه، ورد له ات�صال من �صديقه، والذي �صاأله عما 
اإذا كان يبيع مادة “ال�صبو” اأم ل، فاأبلغه باأنه ل ميلك 
�صـــيًئا يف الوقت احلا�رش، فعر�س عليه �صديقه مبلغ 
100 دينار على اأن يجلب له تلك املادة، واتفق معه 

على احل�صور وا�صتلم منه مبلغ الـ 100 دينار.
واأ�صاف اأنه عقب مرور مدة �صاعة واحدة، ات�صل 
بـــه وقال لـــه اإن بحوزتـــه املـــادة التي طلبهـــا، واأنه 
بالقرب من م�صـــكنه، فالتقيا بداخل م�صـــكنه وجل�صا 

على الكرا�صي يف ال�صالة، وعندما كان ي�صّلم امل�صدر 
كي�س “ال�صـــبو” داهمه اأفراد ال�رشطة وقب�صـــوا عليه، 
وبتفتي�صه ذاتًيا مل يعرثوا على �صيء، ويف ال�صقة عرث 
على 5 اأكيا�س نايلون فيها “�صـــبو” واأكيا�س فارغة 

واأدوات تعاطي وم�صارب وقداحة “ولّعة”.
وقرر امُلدان عند �صـــوؤاله عن املدة التي ق�صاها 
يف تعاطي املـــواد املخدرة، اأجاب باأنـــه يتعاطى منذ 

فرة زمنية طويلة ي�صعب عليه حتديدها.
ومبراجعـــة ك�صـــف ال�صـــتعالم اجلنائـــي اخلا�س 
بامل�صـــتاأنف، والذي يحتوي على 4 اأ�صـــبقيات حيازة 
مواد خمدرة بق�صـــد التعاطي، تبن اأنه يحمل ر�صيد 
اأ�صـــبقيات بعـــدد 16 بالًغا وارًدا �صـــده، منهم جتاوز 
اإ�صارة �صـــوئية م�صـــاءة باللون الأحمر، و3 خمالفات 
قيادة مركبة بال�رشعة جتاوز احلد الأق�صى، ف�صالً عن 
المتناع عن دفع الأجرة ملرتن، وكذلك اتهم �صابًقا 

بتقليد وتزييف العملة بق�صد الرويج.
وقد ثبت ملحكمة اأول درجة اأن امُلدان حاز واأحرز 
بتاريخ 16/9/2015 بق�صد التعاطي، موؤثًرا عقلًيا 

“ال�صبو” يف غري الأحوال امل�رشح بها قانوًنا.

اإعداد: عبا�ض اإبراهيم

رجل اأعمال يدعي �رسقة �سيكاته للتهرب من اإ�سدارها بدون ر�سيد حمرتفا �رسقة يناالن جزاءهما باحلب�ض 8 �شن�ات بـ 5 ق�سايا
عاقبـــت املحكمـــة ال�صـــغرى اجلنائيـــة الثالثـــة 
برئا�صـــة القا�صي جابر اجلزار واأمانة �رش ح�صن حّماد، 
اثنـــن من حمـــريف جرائـــم ال�رشقـــة، باحلب�ـــس ملدد 
و�صـــلت اإلى 8 �صـــنوات مع النفاذ لكل منهما؛ وذلك 
اإثر اإدانتهما يوم اأم�س يف عدد 5 ق�صـــايا �رشقة دفعًة 
واحـــدة، لرتكابهمـــا 5 �رشقـــات مبنطقـــة املحافظـــة 

ال�صمالية فقط.
وذكرت املحكمة اأن امُلدانن وهما من اأ�صـــحاب 
الأ�صـــبقيات يف جمال ال�رشقة، مت القب�س عليهما بعد 
اأن ثبت لل�رشطة ارتكابهما عدد 5 جرائم �رشقة، والتي 

كانت تقع فيما بن ال�صاعة 1:30 و2:30 فجًرا.
واأ�صـــافت اأنهمـــا كانـــا يرتكبان تلـــك ال�رشقات 
بوا�صطة �صيارة خا�صـــة باأحدهما، والتي كانا يحمالن 
فيهـــا املنقـــولت امل�رشوقـــة، واأن اأحدهمـــا كان يف 
بع�ـــس الوقائـــع يراقب الطريـــق للمتهـــم الأول عن 
طريـــق الهاتـــف النقـــال؛ لتنبيهه يف حـــال وجود اأي 
خطـــر حمتمل. واأ�صـــارت املحكمـــة اإلـــى اأن امُلدانن 

يف اإحدى الق�صـــايا دخال مركـــًزا زراعًيا وهما ملثَمن، 
بعدما قطعا الأ�صالك املحيطة باملركز بوا�صطة قاطع 
حديدي، واأتلفوا الأ�صـــالك املوؤدية ملنظومة املراقبة 
بالكامريات الأمنية، اإذ اختل�صـــوا مبلًغا وقدره 1641 
دينـــاًرا وجهـــاز لبتـــوب، ومل يغفـــال عن �رشقـــة جهاز 
ت�صـــجيل الفيديو اخلا�س بالكامـــريات الأمنية، وهو 
ذات مـــا فعلوه يف مزرعـــة اأخرى متكنوا مـــن �رشقتها 

اأي�ًصا، والتي �رشقوا منها مبلغ 500 دينار.
ولفتت املحكمة اإلى اأنهما �رشقا اأي�ًصـــا موؤ�ص�صة 
زراعيـــة اأخرى، بعدمـــا ك�رشا نافذة مكتب احل�صـــابات 
فيها، واختل�صـــوا اخلزينة “التجوري” التي كانت به، 
والتـــي كانـــت حتتوي علـــى مبلغ 600 دينـــار وجهاز 
لبتوب، ف�صالً عن ك�رشهما اإلى جهاز اأمن ال�صندوق 
“الكا�صـــري” و�رشقا مبلغ 300 دينار كانت بداخله، اإل 
اأنهما ويف عملية ال�رشقة هذه مل يتمكنا من العثور على 
جهاز املراقبة الأمنية، مما اأدى لتوافر ت�صجيل وقائع 
�ل�رسق���ة و�لتقاط �ص���ور لهم���ا �أثناء ما كان���ا ملثَمني، 

ف�صـــاًل عن اأنه ُعـــرث يف هذه املوؤ�ص�صـــة الزراعية على 
ب�صـــمة لأحدهما. وتابعت املحكمة اأنهما يف الق�صـــية 
الرابعـــة ت�صـــلال اإلـــى موؤ�ص�صـــة زراعية ثالثـــة بعدما 
اأتلفـــوا بابها اخلارجي بوا�صـــطة “�صـــكروب”، وك�رشا 
اإحدى الطـــاولت و�رشقا مبلغ 200 دينار، ف�صـــاًل عن 
1000 دينار اأخرى من مكتب احل�صابات. اأما الق�صية 
الخرية، فكانت عمليـــة �رشقة ملحل حلويات معروف، 
�رشقا منه مبلغ 160 دينارا خا�صة باملحل بعد اأن ك�رشا 
باب املحل، كمـــا �رشقا �صـــندوق الإكراميات اخلا�س 
باملوظفن، اإ�صافًة اإلى عدد من �صناديق التربعات 
اخلريية، واعرفا اأنهما اأتلفا جهاز ت�صـــجيل كامريات 

املراقبة بعدما �رشقاه من املحل، واألقياه يف البحر.
وحكمـــت املحكمـــة عـــل كل منهما يف 3 ق�صـــايا 
باحلب�ـــس ملـــدة �صـــنتن، ويف الق�صـــيتن الأخرَيَن 
باحلب�س ملدة �صـــنة واحدة فقـــط يف كل منهما، فبلغ 
جمموع ما �صـــدر عليهما من اأحكام باحلب�س يوم اأم�س 

8 �صنوات.

اعتـــربت املحكمة الكـــربى اجلنائية 
الثانية )ب�صـــفتها ال�صتئنافية( برئا�صة 
القا�صـــي اإبراهيم الزايد، وع�صـــوية كل 
مـــن القا�صـــين وجيه ال�صـــاعر، ومدحت 
حمـــوده، واأمانـــة �رش يو�صـــف بوحـــردان، 
معار�صـــة رجـــل اأعمـــال، ُمدان بت�صـــليم 
�صـــخ�س خم�صة �صـــيكات جمموع قيمتها 
5000 دينار بدون ر�صـــيد، كاأن مل تكن؛ 
وذلك لعدم مثول امل�صـــتاأنف املعار�س 
اأمـــام املحكمـــة، ما يعنـــي تاأييد حب�صـــه 
ملدة �صهرين املحكوم عليه بها من قبل 

حمكمة اأول درجة.
وتتمثل وقائع الق�صية يف اأن املجني 
عليـــه اأبلـــغ بانـــه ت�صـــّلم من امل�صـــتاأنف 
امُلعاررِ�س عدد خم�صة �صـــيكات، قيمتها 
الإجماليـــة 5000 دينـــار، وعندمـــا حاول 
�رشف تلك ال�صـــيكات، تبـــن عدم وجود 

ر�صيد يف ح�صاب امل�صتاأنف.
وب�صوؤال امُلدان من قبل ال�رشطة حول 
الواقعة، ادعى اأنه بعـــد اأن تواجد يف اأحد 
مكاتـــب تخلي�ـــس املعامـــالت اململوكة 
لأحد معارفه، ن�صـــَي ظـــرف خا�س به فيه 
100 �صـــيك، فات�صـــل بالأخـــري واأبلغـــه 
اأنه ن�صـــَي �صـــيكاته، لكنه وعندما ا�صتلم 
الظـــرف تبـــن اأنـــه اختفـــت منـــه خ�صـــة 
�صـــيكات، مدعًيا اأن املجني عليه هو من 
�رشقهـــا منه، يف حماولة منـــه للتهرب من 
التهـــام املوجـــه اإليـــه، وهو مـــا مل يثبته 

امُلدان باأي دليل.
امل�صـــتاأنف  اأن  للمحكمـــة  وثبـــت 
املعار�س اأعطى ب�صـــوء نية املجني عليه 
عدد 5 �صيكات، وعند حلول موعد ال�رشف 
تبـــن اأن احل�صـــاب لي�س بـــه مقابل وفاء 

كاٍف وقابل للت�رشف فيه.

ة �ساهد يوؤكد اأن “نبيل رجب” هو من كتب التغريدات امُلْغِر�سَ
رغم اإدارة من اخلارج حالًيا 

ا�صـــتمعت يوم اأم�س املحكمـــة الكربى اجلنائية 
اخلام�صة اإلى اأقوال �صـــاهد الإثبات جُمري التحريات 
بق�صـــية “نبيـــل رجـــب”، واملتهـــم باإذاعـــة اأخبـــار 
و�صـــائعات كاذبـــة ومغر�صـــة وبث دعايـــات مثرية 
يف زمـــن حرب من �صـــاأنها اإحلـــاق ال�ـــرشر بالعمليات 
احلربية التي تخو�صـــها القوات امل�صـــلحة البحرينية 
واإ�صـــعاف اجللد يف الأمة، والذي اأكد خالل ا�صتجوابه 
اأمام املحكمة اأن رجب هو من اأ�صدر التغريدات التي 
يتم حماكمتـــه عليها بهذه الق�صـــية، بالرغم من اأنه 
بالفعل يتم اإدارة احل�صـــاب من خارج مملكة البحرين 
حالًيا؛ كونه حمبو�صا ومازال احل�صاب ين�رش تغريدات 

با�صمه.

وقـــررت املحكمـــة برئا�صـــة القا�صـــي اإبراهيم 
الزايد، وع�صـــوية كل من القا�صـــين وجيه ال�صاعر، 
ومدحت حموده، واأمانة �رش يو�صـــف بوحردان، تاأجيل 
الق�صـــية حتى جل�صة يوم 11 �صبتمرب املقبل؛ وذلك 
للمرافعـــة مع الت�رشيح للدفاع عن رجب ب�صـــورة من 

اأقوال �صاهد الإثبات.
واأفاد ال�صاهد للمحكمة يف جل�صٍة �صابقة اأنه ومن 
خالل متابعته ملا يتم تداوله عرب و�صـــائل التوا�صل 
الجتماعي، فقد مت ر�صد ح�صاب عرب موقع “توير” 
با�صـــم نبيـــل رجـــب، والذي قـــام بن�ـــرش واإعـــادة ن�رش 
تغريدات متثل عدًدا مـــن اجلرائم املتمثلة يف اإهانة 
هيئـــة نظامية، وهي وزارة الداخلية، كمـــا ن�رش اأخباًرا 

كاذبة من �صـــاأنها التاأثري على العمليات الع�صـــكرية 
التـــي تقوم بهـــا مملكـــة البحرين وعدد مـــن الدول 
لإ�صفاء ال�رشعية باليمن، ومن خالل التحريات اجلدية 
ات�صح اأن نبيل رجب هو من يدير احل�صاب املذكور.

واأ�صـــار اإلى اأن رجب مل ينكر يف بالغات �صـــابقة 
اأن احل�صـــاب يعود اإليـــه، اإذ اأّكد له ذلك اأكرث من مرة 

�صفهًيا.
وكان قد قّدم ال�صـــابط باإدارة مكافحة اجلرائم 
الإلكرونيـــة بتلك اجلل�صـــة للمحكمـــة ظرًفا، يحتوي 
علـــى 3 تغريدات، والتي ات�صـــح من خاللها اأن رجب 
اأر�صـــل رقم هاتفه النقـــال لأكرث من �صـــخ�س كانوا 
يطلبـــون منه التو�صـــل معـــه، والذي ات�صـــل به منه 

�صخ�صـــًيا علـــى املتهم طالبًـــا منه احل�صـــور لالإدارة 
للتحقيـــق معـــه. ولفت اإلـــى اأن نبيل وخـــالل مقابلة 
تلفزيونيـــة معـــه عقب اإ�صـــدار عفو ملكـــي بحقه يف 
وقـــت �صـــابق، ذكـــر فيها اأنـــه متت حماكمتـــه على 
تغريدات كان ن�رشها عربة موقع “توير”، واأثبت هذا 
الأمر من خالل تقدميه لهيئة املحكمة ذاكره فال�صية 

“ميموري” حتتوي على تلك املقابلة التلفزيونية.
وبننَّ جُمري التحريات وجود اأ�صخا�س جمهولن 
مل يتمكنوا من التو�صل اإلى هويتهم، واأنهم يديرون 
ح�صابه املذكور بعد توقيفه؛ وذلك لإبعاد اأية �صبهه 

جنائية بحقه، وجميعهم خارج اململكة.
وكانت النيابة العامة قدمت يف جل�صـــة �صـــابقة 

تقرًيا فنًيا اأو�صحت فيه اأن امل�صبوطات يف الق�صية 
ت�صري اإلى عالقة رجب بح�صـــابه على موقع التوا�صل 

الجتماعي “توير”.
اأن  العامـــة  النيابـــة  التقريـــر ح�صـــب  وجـــاء يف 
اأفراد ال�رشطة �صـــبطوا بحوزة نبيل رجب حا�صـــبا اآليا 
“لبتـــوب” وهاتفا نقال من نـــوع “اآيفون 6”، وبعد 
تفريـــغ حمتويـــات الأجهزة امل�صـــبوطة تبـــن اأنها 
حتتـــوي علـــى ن�صـــخ احتياطية من هاتفـــن نقالن 
مـــن نوع “اآيفـــون 6”، وكذلـــك عدد من احل�صـــابات 
الإلكرونيـــة، والتي من �صـــمنها احل�صـــاب اخلا�س 
بالواقعـــة حمـــل الدعـــوى، والذي يدعـــي رجب عدم 

�صلته به.



 البحرين: مناق�صة ل�رشاء
25 األف طن قمًحا

هامبورج - رويرتز: قال جتار اأوروبيون اأم�س 
اإن مطحن���ة دقي���ق يف البحري���ن طرحت مناق�ص���ة 
عاملي���ة ل����رشاء 25 األ���ف ط���ن م���ن القم���ح ميكن 

توريدها من اأي من�صاأ.
وتغل���ق املناق�ص���ة يف الثامن من اأغ�ص���ط�س 
اجل���اري، عل���ى اأن تظ���ل العرو����س �ص���ارية حتى 

التا�صع من ال�صهر نف�صه.
وتطل���ب املناق�ص���ة نح���و 15 األ���ف ط���ن من 
القمح ال�ص���لد وع����رشة اآالف طن من القمح �ص���به 

ال�صلد، على اأن يتم ال�صحن يف اأكتوبر.

تغطية اأذونات خزانة ب� 70 مليون دينار
املنام���ة - امل����رشف املركزي: اأعلن م����رشف البحرين املرك���زي اأنه مت تغطية 
االإ�ص���دار رقم ISIN BH0008491712( 1664( من اأذونات اخلزانة احلكومية 

االأ�صبوعية التي ي�صدرها امل�رشف نيابة عن حكومة البحرين.
وتبل���غ قيمة هذا االإ�ص���دار 70 مليون دينار لفرتة ا�ص���تحقاق 91 يوماً تبداأ يف 
9 اأغ�ص���ط�س 2017 وتنتهي يف 8 نوفمرب2017، كما بلغ معدل �صعر الفائدة على 
هذه االأذونات 2.36 % مقارنة ب� 2.31 % للإ�ص���دار ال�ص���ابق بتاريخ 2 اأغ�ص���ط�س 
2017. وبلغ معدل �صعر اخل�صم 99.408 % ومت قبول اأقل �صعر للم�صاركة بواقع 

99.365 % علماً اأنه متت تغطية االإ�صدار بن�صبة 105 %.
كم���ا بلغ الر�ص���يد القائم الأذونات اخلزانة مع هذا االإ�ص���دار م���ا قيمته 2.010 

مليار دينار.
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اقتصاد
جت���������ار: ����ص���ن���ح���اف���ظ ع����ل����ى اإرث������ن������ا احل�����������ص�����اري وخ�������ص���و����ص���ي���ة ج���زي���رت���ن���ا

الل�ؤلـ�ؤ احلـر... ا�ســم البحـريــن فـي اأذهـان العـالــم
قوانني وت�رشيعات لتنظيم “الغو�س”

مت���ازح فاطمة، العجوز االأردني���ة، ابنها الذاهب 
اإلى البحرين حل�صور ندوة اقت�صادية، بقولها “اح�رش 
يل عق���دا من اللوؤل���وؤ”، فهي بح�ص���ب ولدها عبداهلل 
تربط - كغريها كثريين - ا�صم اجلزيرة التي بالكاد 
يع���رف موقعه���ا اجلغ���رايف باملجوه���رات والغو�س 

والبحر واللوؤلوؤ الطبيعي احلر. 
ويق���ول عب���داهلل ال���ذي كان يتج���ول يف مدينة 
الذهب باحثا ع���ن هدية لوالدته، اإنه���ا املرة االأولى 
الت���ي يح�رش فيه���ا اإلى البحرين التي اقرتن ا�ص���مها 
يف ذاكرت���ه وانطباعه بال�ص���واطئ ورح���لت الغو�س 

واللوؤلوؤ النا�صع الذي ال ميكن له اأن يكون اإال هنا.
وت�ص���عى البحرين وجتاره���ا للمحافظة على هذا 
االإرث احل�ص���اري، وعل���ى خ�صو�ص���ية اجلزي���رة م���ن 
خلل اقت�ص���ار االجتار يف ال�صوق املحلية على اللوؤلوؤ 
الطبيع���ي )احل���ر( واالإبقاء على القان���ون الذي مينع 

االجتار بغريه �صواء كان م�صنعا اأو م�صتزرعا.
ومتنع اململكة االجتار باللوؤلوؤ امل�ص���تزرع، حتى 
ل���و كان داخ���ل يف امل�ص���غوالت، بحيث يحظ���ر بيعه 
و����رشاوؤه وعر�ص���ه؛ به���دف حماي���ة اللوؤل���وؤ البحريني 

االأ�صيل الذي يكت�صب �صهرة عاملية وا�صعة.
ويوؤي���د معظم جت���ار البحرين، اأو الكب���ار منهم، 
هذا القرار، اإذ يعتربوه مهما جدا للحفاظ على تاريخ 
اململك���ة واإرثه���ا وحماية ه���ذه التج���ارة التي متتد 

ملئات ال�صنني.

كيف يستزرع اللؤلؤ؟
واللوؤلوؤ املزروع هو الذي يتكون داخل ال�صدفة 
مب�ص���اعدة االإن�ص���ان، مبعنى اأنه ينتج من خلل اإفراز 
املادة من قبل احليوان )املحار( ولكن لي�س ب�ص���كل 
طبيعي بل ب�ص���بب التدخل بو�ص���ع �صيء على مدخل 
ال�ص���دفة لي�ص���طر احليوان اإفراز امل���ادة عليها. وال 
ميكن اأن يظهر الفرق بني اللوؤلوؤ الطبيعي واملزروع 

اإال بالفح�س املخربي. 
وبرعت يف اإنتاجه اليابان بداية االأمر فيما دخلت 
ال�صني على اخلط منذ �صنوات واأ�صبح ينتج بكميات 
كب���رية، مما يجعل عق���دا كامل يباع ب���� 10 دوالرات 

فقط، قيا�صا باآالف الدوالرات للوؤلوؤ الطبيعي.
و�ص���در اأول قان���ون لتنظي���م جت���ارة اللوؤلوؤ يف 
البحري���ن يف الع���ام 1928، كم���ا �ص���در اأول ت�رشي���ع 

للرقابة على امل�صغوالت الذهبية يف العام 1968.
وبح�ص���ب ن�س االأمر االأمريي رقم 4 ل�صنة 1975 
فاإنه “يحظر االجتار يف اللوؤلوؤ املزروع ولو كان داخل 

يف م�صغوالت مطعمة به”.

لكن تبقى هناك بع�س االأ�ص���وات التي تطالب 
بال�ص���ماح بتداول اللوؤلوؤ املزروع بدعوى اأن ال�ص���وق 
تنتهج �صيا�ص���ة االنفتاح، وبالتايل فاإن امل�ص���تهلك 

�صاحب القرار فيما يريد.
ويق���ول موؤيدو هذا التوج���ه اإن كمي���ات اللوؤلوؤ 
الطبيع���ي املوج���ودة يف ال�ص���وق مل تع���د تكف���ي يف 
ظ���ل انتهاء عملي���ات الغو�س منذ �ص���بعينات القرن 
املا�ص���ي، وهو اأم���ر خالفهم به التاج���ر اإبراهيم مطر 
الذي اأكد اأن ال�ص���وق ما زالت ت�ص���تقبل وبا�ص���تمرار 
لوؤلوؤا طبيعيا يتم ا�صتخراجه �صواء من البحرين اأو من 

بع�س الدول اخلليجية االأخرى.

ارتباط البحرين بصناعة اللؤلؤ
وتابع مط���ر “ا�ص���م البحرين ارتبط من���ذ القدم 
ب�ص���ناعة اللوؤل���وؤ، لذل���ك فه���و اإرث وتاري���خ يج���ب 
املحافظة عليه مبا يعطي �صببا وجيها لل�صتمرار يف 

حظر االجتار باللوؤلوؤ املزروع”.
وم���ن املعلوم اأن هذا النظام يجعل من ال�ص���وق 
البحريني���ة حمط ثق���ة للتج���ار وامل�ص���تهلكني على 
م�صتوى العامل. ويعد اللوؤلوؤ البحريني االأف�صل عامليا 
من حيث النوعية والل���ون والنقاء والربيق، اإذ يرجع 
ال�ص���بب اإل���ى وجود ينابي���ع املياه العذب���ة يف مواقع 
التنقي���ب، والتي حتافظ على بريقه على عك�س مياه 

البحر املاحلة التي تعطيه �صيئا من العتمة. 

اأي   - ومراقب���ني  جت���ار  بح�ص���ب   - يوج���د  وال 
اإح�صاءات عن الكميات املتوافرة يف ال�صوق.

ويقول مطر ل���� “البلد” اإن “اللوؤلوؤ احلر موجود 
بكمي���ات ال باأ����س بها، وهو مازال ي�ص���تخرج ب�ص���كل 
م�صتمر يف البحرين وبع�س الدول اخلليجية”، م�صريا 

“هناك عمليات عر�س وطلب ب�صكل �صبه يومي”.
واأك���د اأن “لكل دولة خ�صو�ص���ية وهي ال ميكن 
اأن تبن���ى يف ي���وم وليلة، كما ال ميكن تعوي�ص���ها يف 
حال خ�ص���ارتها، والبحرين الدول���ة الوحيدة يف العامل 
التي يرتبط ا�ص���مها باللوؤلوؤ كم���ا اأنها الوحيدة التي 
حتظر تداول اللوؤلوؤ املزروع، وهي ميزة فريدة يجب 

املحافظة عليها ب�صتى الو�صائل”.

البحرين “مبروكة” 
وب���ني مطر اأنها “جتارة مربحة بالن�ص���بة الأولئك 
الذين يغو�صون من بحارة و�صباب وهواة، فاالأ�صعار 
جيدة، وهي اأف�ص���ل من ذي قبل، خ�صو�صا اأن االآن ال 

يوجد و�صيط كما يف ال�صابق”.
وتاب���ع “البحري���ن مربوك���ة بحم���د اهلل، ومازال 
بحرها ينت���ج اللوؤلوؤ املميز الذي نفخر به باالأ�ص���واق 
العاملي���ة”. واأو�ص���ح اأنه يفخر بالبحري���ن التي متنع 
ت���داول اللوؤل���وؤ امل�ص���تزرع، فهي حتاف���ظ على اإرث 
عمره مئات ال�ص���نني، )...( هن���اك اهتمام على اأعلى 
امل�ص���تويات بهذه التجارة، فهن���اك خمترب باململكة 

على م�ص���توى عاملي، كما اأن هناك اإجراءات لتنظيم 
مهنة الغو�س و�صن ت�رشيعات حتكم العملية برمتها.

وعن االأ�صعار بني اأنه من ال�صعب جدا حتديدها 
اأو و�صعها يف اإطار اأو م�صتوى معني، فلكل حبة لوؤلوؤ 
�ص���عرها اخلا�س بها، ولكل خب���ري نظرته وبالتايل ال 

يوجد معيار للأ�صعار.
وتابع “هناك اختلفات كثرية باحلجم وال�ص���كل 
واللون ودرجة اللمعان.. ال���خ، )...( كيف لك حتديد 

االأ�صعار؟ امل�صاألة �صعبة”.
واأ�ص���ار اإلى اأن “بع�س العقود ي�صتغرق نظمها 
�صنوات، حتى ي�ص���تطيع ال�ص���ائغ اأو العامل باللوؤلوؤ 
جتميع العدد املطلوب وباالأحجام املت�صاوية لغايات 
التوازن”. من جهته، ق���ال رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة 
الزي���ن للمجوه���رات نبيل الزي���ن ل� “الب���لد” اإنه يف 
املا�ص���ي كان م���ن املوؤيدين لل�ص���ماح ببيع وتداول 
اللوؤلوؤ املزروع يف ال�ص���وق البحرينية، لكنه عاد وغري 
راأيه؛ كونه يرى االآن اأن االأمر مييز البحرين ويعطيها 

خ�صو�صية عاملية.
وتاب���ع “بات���ت البحرين البل���د الوحي���د بالعامل 
اأجم���ع الذي مينع تداول اللوؤلوؤ املزروع يف االأ�ص���واق 

املحلية، وهو اأمر يحافظ على االإرث والتاريخ”.

قوانين وتشريعات منظمة
واأ�ص���اف الزين “اجلهات املعني���ة مل تاأل جهدا 

يف تنظيم ال�ص���وق وهي �صنت القوانني والت�رشيعات 
املانعة لت���داول اللوؤلوؤ املزروع وحافظت بذلك على 
تاريخ طويل، )...( اأي �صخ�س يريد اقتناء هذه النوع 

من اللوؤلوؤ ي�صتطيع �رشاءه من اخلارج”.
وي�ص���تخرج م���ن ق���اع البح���ر كث���ري م���ن املحار 
واالأ�ص���داف الت���ي يحتوي القليل منها عل���ى اللوؤلوؤ، 
وهو يختلف يف �ص���كله وحجمه ولون���ه وملعانه ونقاء 
�ص���طحه وله���ذه العوام���ل اأهمي���ة كب���رية يف حتديد 
جودته وبالتايل �ص���عره، ومن اأهم اأنواعه “جي ون”، 

“�صريين”، “قلوة”، و “البدلة”.
ويق���در هواة وغطا�ص���ون ن�ص���بة تواج���د اللوؤلوؤ 

تقريبا مبحارة واحدة من بني كل 10 اآالف حمارة.
وهن���اك األ���وان ع���دة للوؤل���وؤ توؤث���ر يف �ص���فائه 
وجمال���ه ويكون لها قيمة عند تثمينه اأهمها االأبي�س 
والكرمي���ي  وال�صنقبا�ص���ي  وال�ص���ماوي  واالأ�ص���فر 

والنباتي والوردي واالأ�صود.
ويتم فرز اللوؤلوؤ من حيث احلجم بانتقاء اللآلئ 
الكب����رية والفريدة يف نوعها وت�ص����مى ح�ص����باه، اأما 
باق����ي اللوؤلوؤ فيف����رز طبقا حلجمه و�ص����كله ويطلق 
عليه م�ص����ميات متعارف عليها حمليا واأهمها الدانة 
)م�ص����تديرة كاملة( والبطن )ن�ص����ف كورية وت�صبه 
ال����زرار( وال�ص����جني )�ص����كل الدمع����ة( وال�ص����حتيت 
)اللوؤلوؤ ال�ص����غري( والبوكة )اللآلئ ال�ص����غرية جدا( 
واخلاكة )تراب اللوؤلوؤ( واملطعج )لوؤلوؤ غري منتظم 

ال�صكل(.

• اللوؤلوؤ البحريني يحظى ب�صمعة عاملية كونه االأنقى واالأجمل	 • نبيل الزين	 • اإبراهيم مطر	

مازن الن�س�ر

م����ط����ر: ال���������ص����وق ت�����ص��ت��ق��ب��ل ي���وم���ي���ا ك���م���ي���ات م�����ن ال�����ل�����وؤل�����وؤ ال��ط��ب��ي��ع��ي
ال����زي����ن: م���ن���ع ت�������داول “امل����������زروع” مي���ن���ح ال���ب���ح���ري���ن خ�����ص��و���ص��ي��ة ع��امل��ي��ة

“بيتك تكافل” و“نادي ب�ر�سه” ي�قعان اتفاقية خدمات تاأمينية
يقفالن على ارتفاع و“الإ�سالمي”  م�ؤ�رشا “البحرين” 

امل�صتثمرون ركزوا تعاملتهم على قطاع البنوك

املنامة - بور�صة البحرين: اأقفل “موؤ�رش البحرين 
العام” اأم�س االثنني عند م�صتوى 1.324.39 بارتفاع 
وق���دره 4.41 نقط���ة مقارنة باإقفاله ي���وم االأحد، يف 
حني اأقفل موؤ�رش “البحرين االإ�ص���لمي” عند م�ص���توى 
1.101.65 بارتف���اع وق���دره 4.92 نقط���ة مقارن���ة 

باإقفاله ال�صابق.
وت���داول امل�ص���تثمرون يف “بور�ص���ة البحرين” 
2.74 مليون �ص���هم، بقيمة اإجمالية قدرها 393.26 
األ���ف دين���ار، مت تنفيذها م���ن خلل 96 �ص���فقة، اإذ 
رك���ز امل�ص���تثمرون تعاملته���م عل���ى اأ�ص���هم قطاع 
البنوك التجارية التي بلغت قيمة اأ�ص���همه املتداولة 
219.68 األف دينار اأي ما ن�ص���بته 56 % من القيمة 
االإجمالي���ة للت���داول وبكمي���ة قدره���ا 2.03 ملي���ون 

�صهم، مت تنفيذها من خلل 46 �صفقة.
وجاء امل�رشف اخلليجي التجاري يف املركز االأول، 
اإذ بلغت قيمة اأ�صهمه املتداولة 126.26 األف دينار 
اأي م���ا ن�ص���بته 32.11 % من اإجمايل قيمة االأ�ص���هم 
املتداول���ة وبكمية قدره���ا 1.16 مليون �ص���هم، مت 

تنفيذها من خلل 27 �صفقة.
اأما املركز الثاين فكان لعقارات ال�ص���يف بقيمة 

قدرها 43.37 األف دينار اأي ما ن�صبته 11.03 % من 
اإجمايل قيمة االأ�ص���هم املتداولة وبكمية قدرها 167 

اأالف �صهم، مت تنفيذها من خلل 11 �صفقة.
ثم ج���اءت �رشك���ة البحرين للت�ص���االت )بتلكو( 
بقيمة قدرها 35.81 األف دينار اأي ما ن�ص���بته 9.10 
% من اإجمايل قيمة االأ�صهم املتداولة وبكمية قدرها 

170.50 األ���ف �ص���هم، مت تنفيذه���ا م���ن خ���لل 16 
�صفقة.

ومت يوم اأم�س تداول اأ�ص���هم 15 �رشكة، ارتفعت 
اأ�ص���عار اأ�ص���هم 7 �رشكات، يف حني انخف�ص���ت اأ�صعار 
اأ�صهم �رشكتني، وحافظت بقية ال�رشكات على اأ�صعار 

اإقفاالتها ال�صابقة.

• م�صاهمة ال�رشكات يف القيمة االإجمالية	

الكوي���ت - بيتك تكاف���ل: وقعت �رشكة 
بيت���ك للتام���ني التكافل���ي “بيت���ك تكافل” 
اتفاق���ا مع “نادي بور�ص���ه الكويت” لتقدمي 
خ�ص���ومات واأ�ص���عار ممي���زة الأع�ص���اء النادي 
جلميع منتجاتهم التاأمينية مما يعرب عن توجه 
ال�رشكة لتو�ص���يع ح�ص���تها ال�ص���وقية وتعزيز 
الثق���ة يف منتجاته���ا ودعمها امل�ص���تمر لفئة 

ال�صباب. 
واأكد مدير اإدارة الت�ص���ويق والتطوير يف 
“بيت���ك تكافل” اأحمد النويف �ص���عي ال�رشكة 

الدائم لتوثيق وتطوي���ر العلقات مع �رشيحة 
ال�ص���باب واإتاحة منتجاتها التاأمينية املتميزة 
واحل�رشي���ة لهم، م���ع تقدمي مزاي���ا وعرو�س 
ت�صويقية تنا�صب خ�صائ�صهم واهتماماتهم.

من جانبه، قال نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
“نادي بور�ص���ة” عي�ص���ى خ�ص���ري باأن النادي 
ي�ص���عى اإلى تقدمي ما هو اأف�ص���ل الأع�ص���ائه، 
ويحر����س دائم���اً عل���ى التع���اون مع اأف�ص���ل 
ال����رشكات الت���ي تلب���ي تطلع���ات واحتياجات 

مقتني �صيارات بور�صه بالكويت. 
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1.1 مليون دينار اأرباح “ترافكو” الن�صفية
بزيادة 15 % 

�ملنامة - تر�فكو: حققت جمموعة تر�فكو �أرباحا 
�ص���افية بلغت ح���و�يل 1.14 مليون دينار للن�ص���ف 
�لأول من �ل�صنة �ملالية 2017 بزيادة �أكرث من 15 %   
مقارنة بالفرتة �ملماثلة من �لعام �ل�ص���ابق، �إذ بلغت 
ح���و�يل 985 �أل���ف دين���ار، بالرغم من تر�ج���ع �إجمايل 
�ملبيعات للمجموعة يف �لأ�صهر �ل�صتة �لأولى من هذ� 
�لعام بن�صبة حو�يل 5 %، من �إجمايل 21 مليون دينار 
�إلى 20 مليون دينار؛ نتيجة لرت�جع �لقيمة �لإجمالية 
لأ�ص���عار �ل�ص���لع و�لرت�جع �لعام يف حجم �ملبيعات يف 
�ل�رشكة �لأم وبع�ض �ل�رشكات �لتابعة، وذلك وفقا ملا 

�أعلنه رئي�ض جمل�ض �لإد�رة �إبر�هيم زينل. 
وحقق���ت �ملجموع���ة خ���ال �لربع �لثاين لل�ص���نة 
�ص���ايف �أرباح مببلغ 364 �ألف دينار مقابل 293 �ألف 
دين���ار ل���ذ�ت �لفرتة م���ن �لعام �ملا�ص���ي �أي بزيادة 
ح���و�يل 24 %، �إذ كان �إجمايل �ملبيعات للربع �لثاين 
بحدود 10.3 مليون دينار مقابل 10.6 مليون دينار 

�أي برت�جع بن�صبة حو�يل 3 %.
وقال �لرئي����ض �لتنفيذي للمجموعة �ض. �رشيد�ر 
�إن خ���ال �لرب���ع �لث���اين م���ن �ل�ص���نة ��ص���تمر تر�ج���ع 
�أ�ص���عار �ل�صلع �لغذ�ئية �لأ�صا�ص���ية �لتي تتعامل بها 
�ملجموع���ة مثل �لدجاج �ملثلج و�لتي ت�ص���كل ن�ص���بة 
كبرية من مبيعات �ل�رشكة �لأم، �إل �أن �ل�رشكة حافظت 
على ح�صتها يف �ل�صوق وظل حجم مبيعاتها يف نف�ض 
�مل�ص���تويات �ل�ص���ابقة وب�صبب �ملناف�ص���ة �ل�صديدة 
وتوف���ر كميات من �لدج���اج �ملثلج بالأ�ص���و�ق، فاإن 

هام�ض �لربح �لإجمايل تر�جع. 
كما �ص���هدت �لأ�ص���هر �لأخرية تر�جعا يف �أ�صعار 
�ل�ص���كر وبع����ض �أن���و�ع �لأرز بينما �حتفظت �أ�ص���عار 
�للح���وم �حلم���ر�ء على م�ص���توياتها �ل�ص���ابقة؛ نتيجة 
�لزي���ادة يف �لطل���ب وقل���ة �ملعرو�ض من �مل�ص���در 

�لرئي�ض للحوم وهي ��صرت�ليا. 
و��صتمرت �رشكة �أو�ل لاألبان يف حتقيق مبيعات 
ونتائج �أف�ص���ل خ�صو�ص���ا بالن�صبة لل�ص���وق �ملحلي 
وتعبئ���ة �ملنتجات لأط���ر�ف �أخرى حملي���ة و�إقليمية 
مما دعم ثقة �أ�ص���حاب �لعامات �لتجارية يف منتجات 
�ل�رشكة. و��ص���تقرت �ملبيعات يف �صوق �لكويت بينما 
مت خ���ال �لفرتة �حل�ص���ول على طلبيات للت�ص���دير 
�إل���ى �أ�ص���و�ق جدي���دة يف �إفريقي���ا مثل جزر �صي�ص���ل 
ودولة �لغابون.  وبالن�ص���بة ل�رشكة �لبحرين للمو��صي 
فاإن �لعو�مل �ل�ص���لبية يف �لأ�ص���و�ق �لناجمة عن عدم 
توفر �للح���وم �لطازجة �ملذبوحة حملي���ا لدى �ل�رشكة 
ب�ص���بب �لتوقف عن ��ص���تري�د �لأغنام �حلية وتوقف 
�لعمل بامل�ص���لخ �ملرك���زي ماز�لت م�ص���تمرة، �إل �أن 
�ل�رشكة حققت �أرباحا خال �لربع �لثاين من حمفظتها 
�ل�ص���تثمارية و�أنهت �لن�ص���ف �لأول من �ل�صنة بربح 
حم���دود.  وحقق���ت �رشك���ة �لبحري���ن لتعبئ���ة �ملياه 
و�ململوك���ة بالكام���ل للمجموع���ة �أرباح���ا جيدة خال 

�لربع �لثاين من �ل�صنة �ملالية و�رتفع حجم �ملبيعات 
ولقت عامتها �لتجارية )مروى( يف عبو�ت 200 ملم 

��صتح�صان �مل�صتهلكني.
وت�ص���اعفت �لأرب���اح �ل�ص���افية ل�رشك���ة تر�فكو 
�للوج�ص���تية يف �لربع �لثاين من �ل�صنة �ملالية مقارنة 
بنتائج �لربع �لأول؛ وذلك نتيجة لزيادة �لطلب على 
�لتخزين خا�ص���ة بالن�صبة لل�ص���لع �ملربدة و�ملجمدة، 
ولك���ن من جان���ب �آخر تر�جعت نتائ���ج �رشكة �لبحرين 
للفو�كه �لطازجة �ململوكة �أي�صا للمجموعة و�صجلت 
خ�ص���ائر للمرة �لثانية هذ� �لع���ام يف �لربع �لثاين من 

�ل�صنة. 
وبلغت �أرباح �ملحفظة �لإجمالية للن�ص���ف �لأول 
من �ل�ص���نة حو�يل 611 �ألف دينار مقارنة مببلغ 465 
�ألف دينار يف �لعام �ملا�ص���ي بزيادة بن�ص���بة 31 % ، 
وكانت �أرب���اح �ملحفظة للربع �لث���اين 38 �ألف دينار 
بحرين���ي، بينم���ا مل حتقق �أرباح���ا يف ذ�ت �لفرتة من 

�لعام �ملا�صي. 

“امل�صارف” تنظم حفل ا�صتقبال للبنوك يف وا�صنطن
�ملنام���ة - جمعي���ة �مل�ص���ارف: تعت���زم 
حف���ل  تنظي���م  �لبحري���ن  م�ص���ارف  جمعي���ة 
�ل�ص���تقبال �ل�ص���نوي لبنوك �لبحرين م�ص���اء 
ي���وم 14 �أكتوبر �ملقب���ل يف فندق فريمونت 
يف �لعا�ص���مة �لأمريكية و��ص���نطن، بح�ص���ور 
مرتق���ب م���ن قب���ل وف���د بحريني رفي���ع من 
قي���اد�ت �لقطاع �ملايل و�مل����رشيف �حلكومي 
و�خلا�ض يتقدمهم وزير �ملالية �ل�صيخ �أحمد 
بن حممد �آل خليفة، وحمافظ م�رشف �لبحرين 
�ملركزي ر�صيد �ملعر�ج، �إ�صافة �إلى �صيوف 
�لبن���وك �ملركزي���ة،  م���ن حمافظ���ي  �حلف���ل 
ووزر�ء �ملالي���ة و�لتنمية، وكبار �مل�ص���وؤولني 
من �لقط���اع �خلا����ض، و�أكادمييني، ومديري 

ومدي���ري  �ل�ص���يادية،  �ل���رثوة  و�ص���ناديق 
و����ركات  التح���ّوط،  و�ص���ناديق  الأ�ص���ول، 

�لتاأمني و�رشكات متعددة �جلن�صيات.
وقال رئي�ض جمل�ض �إد�رة �جلمعية عدنان 
يو�ص���ف �إن حفل �ل�صتقبال يقام على هام�ض 
�لجتماعات �ل�ص���نوية ملجموعة �لبنك �لدويل 
و�صندوق �لنقد �لدويل �ملنعقدة بالفرتة من 
13 وحتى 15 �أكتوبر، ويهدف ب�صكل �أ�صا�ض 
�إلى ت�ص���ليط �ل�ص���وء عل���ى قط���اع �خلدمات 
�ملالي���ة يف �لبحري���ن، و��ص���تعر��ض �لفر�ض 
�ل�ص���تثمارية �ملتاح���ة يف �ص���وق �خلدم���ات 
�ملالية؛ بغية ��صتقطاب �ملوؤ�ص�صات �لدولية 
لتخاذ �لبحرين مقر�ً لها خلططها �لتو�صعية.

• •�إبر�هيم زينل	 �ض. �رشيد�ر	

عودة العمل يف ميناء خليفة ب�صكل كامل
بعد توقف جزئي جر�ء �لهجمات �لإلكرتونية

�حل���د - مين���اء خليف���ة: �أعلنت �رشك���ة �ي بي �م 
تريمينال���ز �لبحري���ن، �مل�ص���غلة ملين���اء خليف���ة ب���ن 

�صلمان، عودة �لعمل يف �مليناء ب�صكل كامل.
وكان �لعم���ل توق���ف جزئي���ا باملين���اء �ل�ص���هر 
�ملا�صي من جر�ء �لهجمات �لإلكرتونية �لتي تعر�صت 
له���ا �أنظمة �ل�رشك���ة يف معظم مو�قعها على م�ص���توى 
�لع���امل. وقالت �ل�رشكة �إنها متكنت من تقليل ن�ص���بة 
تكد�ض �حلاويات بو�قع 30 %؛ بف�صل ت�رشيع عملية 
مناولتها وتخلي�صها، وزيادة عدد حجوز�ت �حلاويات 
�ليومية؛ ل�ص���مان �رشعة حج���ز �لعماء ملو�عيدهم �إلى 

جانب ت�رشي���ع عمليات تخلي�ض �حلاويات. كما مددت 
�ص���اعات �لعمل �خلا�ص���ة بتفتي�ض �حلاويات لتي�صري 
عملي���ة نقله���ا، و�ل�ص���ماح مبناولة �حلاوي���ات يف يوم 
�جلمع���ة للم�ص���اهمة يف تقليل تكد����ض �حلاويات يف 
�مليناء، ف�صا عن مو��ص���لة �لعمل خال عطلة نهاية 
�لأ�ص���بوع لنق���ل �حلاوي���ات �ل�ص���خمة. وقامت كذلك 
بتطبيق نظام �ل�رشكة �جلديد �لذي يعتمد على تي�صري 
حرك���ة �ل�ص���احنات يف �مليناء لتقليل ح���الت �لتاأخري 
عند مدخل �مليناء. وق���ال �لرئي�ض �لتنفيذي لل�رشكة 
مارك هاردميان “يعمل ميناء خليفة بن �صلمان خال 

ه���ذه �للحظة ب�ص���كل كام���ل مع تعايف جمي���ع خدماته 
و�أنظمت���ه �ملعلوماتية، �إذ تبلغ �لطاقة �ل�ص���تيعابية 
للميناء بالن�ص���بة �لتي كان عليها �ص���ابقاً �أي مبعدل 
�أك���رث من 400 حاوية يف �لي���وم ويتم تخلي�ض حو�يل 
390 منه���ا يومي���اً”. وتابع “متكنا �أي�ص���اً من حتقيق 
�ل�ص���تمر�رية يف �حلج���وز�ت �ليومي���ة للحاويات، كما 
لحظن���ا �أن ن�ص���بة �لزبائ���ن �لذين مل يقوم���و� بزيارة 
�ملين���اء ملو�عيده���م �لتي بلغت 6 % جاءت ب�ص���بب 
عدم توفر عدد كاف من �ل�صاحنات و�لقيود �ملتعلقة 

بامل�صاحات �ملتوفرة يف �مل�صتودعات وغريها”.

“ديار املحرق”: انتهاء الأعمال يف “�صارات”

�أعلن����ت  �ملح����رق:  دي����ار   - �ملنام����ة 
�رشكة ديار �ملح����رق عن �لنتهاء من جميع 
�أعم����ال �لبنية �لتحتي����ة �لثانوية يف م�رشوع 
�صار�ت، و�كتمال �مل�رشوع ب�صكل كلي منذ 

منت�صف يوليو 2017. 
وتق����وم �ل�رشكة بتنفيذ جمي����ع �أعمال 
تو�صيل �ص����بكات �لكهرباء يف جميع �أنحاء 
�مل�رشوع خال �أغ�صط�ض �جلاري لي�صتطيع 
م����اك �لق�ص����ائم �ل�ص����كنية �لنتق����ال �إلى 
منازلهم و��صتكمال �لإجر�ء�ت �لازمة مع 

هيئة �لكهرباء و�ملاء لتزوديها بالطاقة.
وبلغ����ت �لتكلف����ة �لإجمالي����ة لأعمال 
�لبني����ة �لتحتية 4.43 ملي����ون دينار، مما 
يوؤكد حر�ض �ل�رشكة على �جلودة �لرفيعة 
وبر�عة �لعمل يف خمتلف �مل�ص����اريع بديار 

�ملحرق.
وق����ال �لرئي�����ض �لتنفي����ذي لل�رشك����ة 
ماهر �ل�ص����اعر “�إن م�رشوع �صار�ت �أحد �أبرز 
�مل�صاريع �ل�صكنية يف ديار �ملحرق، �لتي 
متن����ح �لقاطنني منط حي����اة مثايل ينب�ض 

بالن�ص����جام �ملجتمعي ويلبي �حتياجاتهم 
�ملعي�ص����ية كافة. و�نته����ت جميع �لأعمال 
مب�رشوع �ص����ار�ت وفق����اً للج����دول �لزمني 
و�لتقدير�ت �ملالية �ملخطط لها م�صبقاً، 
و�مت����از �لعمل �لنهائي باجل����ودة �لرفيعة 
و�ملعاي����ري �لعالي����ة �لتي تعك�����ض تفوق 

�ملخطط �لرئي�ض لديار �ملحرق”.
و�أ�صاف “يقع �صار�ت يف موقع متميز 
ذي �إطال����ة �ص����احرة عند و�جه����ة �ملدخل 
�لرئي�ض مل�����رشوع ديار �ملح����رق وبالقرب 
م����ن جام����ع �ملغفور ل����ه ب����اإذن �هلل تعالى 
�ل�ص����يخ عي�ص����ى ب����ن �ص����لمان �آل خليفة، 
وغريها من �ملر�ف����ق �خلدمية �ملتكاملة. 
وي�ص����م 173 ق�ص����يمة �ص����كنية ت����رت�وح 
م�صاحتها بني 500 �إلى 1000 مرت مربع، 
ومت بيعها يف وقت قيا�ص����ي. وتتو�فر يف 
م�رشوع �صار�ت �ص����بكة خا�صة متكاملة من 
�لطرق وج�صور �مل�ص����اة، وم�صار�ت خا�صة 
بالدر�ج����ات، ومناطق عبور قريبة ومريحة 

و�آمنة”.

70 مليـون دولر �صافـي عوائـد “الربكـة” الن�صفيـة
بانخفا�ض قدره 14 % 

�ملنام���ة - جمموع���ة �لربكة �مل�رشفي���ة: حققت 
جمموع���ة �لربك���ة �مل�رشفي���ة )ABG(، �ص���ايف دخل 
عائد للم�صاهمني بلغ 70 مليون دولر خال �لن�صف 
�لثاين م���ن �لعام بانخفا�ض ق���دره 14 % عن نف�ض 
�لف���رتة م���ن �لعام �ملا�ص���ي، يف ح���ني �رتفع جمموع 
�لأ�ص���ول بن�ص���بة 5 % و�لتموي���ات و�ل�ص���تثمار�ت 
بن�ص���بة 7 % و�لود�ئ���ع بن�ص���بة 4 % وجمموع حقوق 
�مل�ص���اهمني بن�ص���بة 23 % يف نهاي���ة يونيو 2017 

وذلك مقارنة مع دي�صمرب 2016.
وفيما يخ�ض نتائج �لن�ص���ف �لأول للعام 2017 
ككل، ل ت���ز�ل متاأث���رة بنتائج �لرب���ع �لأول من �لعام 
�جلاري، �إذ �نخف�ض �ص���ايف �لدخل �لت�صغيلي بن�صبة 
7 % ليبلغ 219 مليون دولر، و�صايف �لدخل �لعائد 
مل�صاهمي �ملجموعة بن�ص���بة 14 % ليبلغ 70 مليون 
دولر خ���ال �لن�ص���ف �لأول من �لع���ام 2017، وذلك 
مقارنة مع �لن�صف �لأول من �لعام 2016 و�لبالغ 81 
مليون دولر، يف حني بلغ جمموع �ص���ايف �لدخل 113 
مليون دولر خال �لن�ص���ف �لأول م���ن �لعام �جلاري 
بانخفا����ض قدره 21 % عن نف����ض �لفرتة من �لعام 

�ملا�صي و�لبالغ 143 مليون دولر.
فيم���ا �أظه���رت نتائ���ج �لرب���ع �لثاين م���ن �لعام 
2017 حت�ص���نا كبري� يف موؤ����رش�ت �لربحية مقارنة مع 
نتائج �لرب���ع �لأول من نف�ض �لعام، �إذ �رتفع �ص���ايف 
�لدخل �لت�صغيلي بن�صبة 17 % و�صايف �لدخل بن�صبة 
19 % وذلك مقارنة مع نتائج �لربع �لأول من نف�ض 

�لعام.
و�أظه���رت نتائج �لربع �لث���اين للمجموعة �رتفاع 
جمم���وع �لدخل �لت�ص���غيلي بن�ص���بة 3 % ليبلغ 256 

مليون دولر مقارنة مع �لربع �لأول 2017.
وبلغ �صايف �لدخل �لت�صغيلي 118 مليون دولر 
خ���ال �لرب���ع �لث���اين 2017 وذلك مقارن���ة مع 101 
ملي���ون دولر خ���ال �لرب���ع �لأول من �لع���ام 2017، 

بارتفاع كبرية قدره 17 %. 
وبعد خ�صم �ملخ�ص�ص���ات و�ل�رش�ئب بلغ �صايف 

�لدخل �لعائد مل�ص���اهمي �ملجموعة 36 مليون دولر 
خال �لربع �لث���اين من �لعام 2017 وذلك مقارنة مع 
34 ملي���ون دولر خال �لرب���ع �لأول 2017، بارتفاع 
ن�ص���بته 5 %. بينم���ا �رتف���ع جمم���وع �ص���ايف �لدخ���ل 
ب�صورة كبرية وبن�صبة 19 % ليبلغ 61 مليون دولر 
خال �لربع �لثاين 2017 وذلك مقارنة مع 52 مليون 

دولر خال �لربع �لأول 2017.
ومبقارنة نتائ���ج �لربع �لثاين م���ن �لعام �حلايل 
مع نف�ض �لفرتة من �لعام �ملا�ص���ي، �نخف�ض �صايف 
�لدخ���ل �لعائ���د مل�ص���اهمي �ملجموعة بن�ص���بة 18 % 
ليبلغ 36 ملي���ون دولر مقارنة مع 44 مليون دولر، 
يف حني �نخف�ض جمموع �صايف �لدخل للفرتة نف�صها 
بن�ص���بة 17 % ليبلغ 61 ملي���ون دولر باملقارنة مع 

74 مليون دولر. 
ونفذت �ملجموعة مبادر�ت �لتو�ص���ع يف �لأعمال 
و�لأ�ص���و�ق وتنوي���ع م�ص���ادر �لدخ���ل ع���رب وحد�تها 

�ملتو�جدة يف 15 بلد�.
و�ص���هد �لن�ص���ف �لثاين من �لع���ام 2016 حالة 

م���ن �لنخفا����ض يف قيم عم���ات بع�ض �ل���دول �لتي 
تعم���ل فيه���ا وح���د�ت �ملجموع���ة �أمام �ل���دولر مما 
�أثر عل���ى نتائج �لرب���ع �لأول من �لع���ام �جلاري. كما 
تاأثرت �لنتائج بالأو�ص���اع �ملالية و�لقت�صادية غري 

�مل�صتقرة يف بع�ض �لبلد�ن.
وحققت بنود �مليز�ني���ة �ملوحدة زياد�ت جيدة 
يف نهاي���ة يوني���و 2017 وذلك مقارنة مع دي�ص���مرب 
2016، �إذ �رتفع جمموع �لأ�ص���ول بن�صبة 5 % ليبلغ 

24.7 مليار دولر. 
وبلغت �ملوجود�ت �مل���درة للدخل )�لتمويات 
و�ل�ص���تثمار�ت( 18.7 ملي���ار دولر بنهاي���ة يوني���و 
بنهاي���ة  17.5 ملي���ار دولر  م���ع  باملقارن���ة   2017

دي�صمرب 2016، بزيادة جيدة قدرها 7 %. 
كما �رتفعت ح�ص���ابات �لعم���اء يف نهاية يونيو 
2017 �أي�ص���ا وبن�ص���بة 4 % لتبل���غ 20 ملي���ار دولر 
وذلك مقارنة مع نهاية دي�ص���مرب 2016، وهي متثل 

81 % من جمموع �لأ�صول. 
وبل���غ جمموع �حلق���وق 2.5 ملي���ار دولر بنهاية 

يوني���و 2017، بزيادة كبرية ن�ص���بتها 23 % مقارنة 
مع دي�صمرب 2016. 

وقامت �ملجموعة خال مايو �ملا�ص���ي باإ�ص���د�ر 
 Tier 1( ص���كوك �ل�رشيح���ة �لأول م���ن ر�أ�ض �مل���ال�
Capital( ود�ئم���ة بقيم���ة 400 مليون دولر، فيما 
بلغت ن�ص���بة حقوق �مللكية �إلى جمموع �لأ�صول 10 

% يف نهاية يونيو 2017.
وق���ال رئي����ض جمل����ض �إد�رة �ملجموعة �ل�ص���يخ 
�صالح كامل “تو��ص���لت خال �لأ�صهر �ل�صتة �لأولى 
من �لع���ام 2017 �لتحدي���ات �ملالية و�لقت�ص���ادية 
�لإقليمي���ة و�لعاملي���ة مما خل���ق �أجو�ء �لتح���دي �أمام 
و��ص���تطاعت  �مل�رشفي���ة.  ووحد�ته���ا  �ملجموع���ة 
�ملجموعة حتقيق معدلت من���و ربحية جيدة وبنف�ض 
�لوقت حافظت على جودة �أ�صولها ومتانة �لأر�صدة 
�ل�صائلة �إلى جانب حت�ص���ن �لعو�ئد �ملالية من جميع  
�لأن�صطة �لرئي�ص���ة وذلك كله يف �إطار نهج �ل�صريفة 

�لإ�صامية �مل�صوؤول �جتماعيا”.
م���ن جهته ق���ال نائ���ب رئي����ض جمل����ض �لإد�رة 

عبد�هلل �ل�ص���عودي �إن �ملجموعة و�لوح���د�ت �لتابعة 
لها تو��ص���ل تكري�ض نه���ج �لنمو �مل�ص���تد�م �لقائم 
عل���ى ركائز عمل �أخاقية و�قت�ص���ادية متينة ترتبط 

بالقت�صاد �حلقيقي للمجتمعات �لتي تعمل فيها.
وقال ع�ص���و جمل�ض �لإد�رة و�لرئي�ض �لتنفيذي 
للمجموع���ة عدن���ان �أحمد يو�ص���ف “تو��ص���لت خال 
�لن�ص���ف �لأول من �لعام 2017 �لتطور�ت و�لظروف 
�لعاملي���ة و�لإقليمي���ة �لتي �ص���كلت حتدي���ات جدية 
بالن�ص���بة لنا، ومن بينها عدم �ل�صتقر�ر �لقت�صادي 
و�ملايل يف بع�ض �لبلد�ن �لرئي�ص���ة �لتي نعمل فيها، 
�إلى جان���ب تر�ج���ع �أ�ص���عار �لنفط و�نخفا����ض قيمة 
�لعم���ات �ملحلي���ة لع���دد م���ن �لوح���د�ت �مل�رشفية 
�لتابعة للمجموعة مقابل �لدولر، لكننا حافظنا على 

مر�كزنا �لربحية و�لت�صغيلية �جليدة”.
و�أ�ص���اف “بلغ ع���دد �لف���روع �لتابع���ة لوحد�ت 
�ملجموع���ة 667 فرع���ا يف نهاي���ة يوني���و 2017 بعد 
�أن كان عدده���ا 697 فرعا، وذل���ك بعد قيامنا بدمج 
بع�ض �لفروع يف باك�ص���تان بع���د �ندماج بنك �لربكة 
باك�صتان. وتوظف فروع �ملجموعة 12623 موظفا”.
و�أو�صح يو�ص���ف: ��ص���تكملت �ملجموعة �إ�صد�ر 

�أول �صكوك �إ�صامية لها بقيمة 400 مليون دولر.
�لأ�ص���و�ق  يف  كب���ري�  �إقب���ال  �لإ�ص���د�ر  ولق���ى 
�خلليجية و�لآ�ص���يوية و�لأوروبية، �إذ متت تغطيته 5 
مر�ت بقيمة 1.6 مليار دولر مقابل �ملبلغ �ملطلوب 

يف �لبد�ية و�لذي كان بقيمة 300 مليون دولر. 
ونتيج���ة لاكتت���اب �لكب���ري، فق���د تق���رر رف���ع 
قيم���ة �لإ�ص���د�ر م���ن 300 ملي���ون دولر �إل���ى 400 
مليون دولر. و�ص���تكون هذه �ل�ص���كوك من �ل�رشيحة 
�لأول���ى من ر�أ�ض �مل���ال )Tier 1 Capital( ود�ئمة 
ومتو�فقة مع متطلب���ات وتوجيهات م�رشف �لبحرين 
�ملرك���زي.  و�ص���ارك يف تغطي���ة �لإ�ص���د�ر نح���و 94 
م�رشف���ا متوزعني على �لأ�ص���و�ق �لعربية بن�ص���بة 70 
% و�لأ�ص���و�ق �لأوروبية 15 % و�لأ�صو�ق �لآ�صيوية 

 .% 15

• •�ل�صيخ �صالح كامل	 •عبد�هلل �ل�صعودي	 عدنان يو�صف	

جم���م���������������وع �لأ�ص�������������ول ين��������اه�������������ز 25 ملي�����������ار دولر
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 بشان تغيير االسم التجاري لشركة فيوري ورلد لالنشاء  تضامن الصحابها قاسم احمد 
علي علي فردان وشريكته

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها السادة  
اصحاب لشركة فيوري ورلد لالنشاء  تضامن الصحابها قاسم احمد علي علي فردان 

وشريكته املسجلة مبوجب القيد رقم 2-102985 طالبني تغيير االسم التجاري للفرع رقم 
)2( من  : فيوري ورلد لالنشاء  تضامن لشركة فيوري ورلد للدعم تضامن الصحابها قاسم 

احمد علي علي فردان وشريكته
الى :فيوري ورلد بروجكت تضامن الصحابها قاسم فردان وشريكته

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
نشر االعالن

القيد : 102985
التاريخ :2017/08/06

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )1111( لسنة 2017

 بشان تغيير االسم التجاري للمجموعة لشركة شركة ريفرش العاملية للدعاية واالعالن – 
تضامن بحرينية ملالكها هيثم شبر شرف هاشم وشريكه

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها السادة  
اصحاب شركة ريفرش العاملية للدعاية واالعالن – تضامن بحرينية ملالكها هيثم شبر 
شرف هاشم وشريكه املسجلة مبوجب القيد رقم 84521 طالبني تغيير االسم التجاري 

للمجموعة من  : شركة ريفرش العاملية للدعاية واالعالن – تضامن بحرينية ملالكها هيثم 
شبر شرف هاشم وشريكه

الى :شركة ريفرش للمقاوالت – تضامن
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

نشر االعالن

القيد : 84521
التاريخ :2017/08/03

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2017

 املسجلة مبوجب القيد رقم 105374 بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة /عقيل 
احمد عبد احلسني سلمان مصفيا للشركة   

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي : عقيل احمد عبد احلسني سلمان  

الهاتف : 39447700
ALOOOY12@HOTMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -   اعالن بحل وتصفية شركة
شركة  غديدي للمقاوالت  ذ.م.م

سجل جتاري رقم 105374
بناء على قرار الشركاء  في شركة شركة غديدي للمقاوالت  ذ.م.م  

  بناء على قرار مالكي شركة اباشا للمقاوالت ذ.م.م )شركة ذات مسئولية محدودة ( سجل 
جتاري رقم 103561 فقد تقرر تصفية الشركة

  اختياريا وتعيني السادة /  عقيل احمد عبد احلسني سلمان مصفيا للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة مجلس االدارة  قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 

الشركات التجارة البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 
335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه 

مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي : عقيل احمد عبد احلسني سلمان  

الهاتف : 39447700
ALOOOY12@HOTMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
  اعالن بحل وتصفية شركة

تعلن  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم إليها 
السادة مكتب  / كرشنامورثي كليانا رامان  باعتباره املصفي القانوني لشركة 

كوربوريت سوفتوير سولوشنز ذ.م.م    املسجلة  ميوجب القيد رقم  66291
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 

السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم 
بقانون رقم 21

لعام 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن رقم)9914 (لسنة 2017
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية

 املسجلة مبوجب القيد رقم 80607 بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة /
رشاد نعمان حسن الشوربجي مصفيا للشركة   

 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :  املصفي : رشاد نعمان حسن الشوربجي  
الهاتف : 36444775

h_22h@HOTMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -   اعالن بحل وتصفية شركة
شركة  فوباك زامل القابضة   ذ.م.م

سجل جتاري رقم 1-80607
بناء على قرار الشركاء  في فوباك زامل القابضة   ذ.م.م  

تعلن  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم إليها 
السيد/ احمد سعيد محمد علي عبد اهلل الصددي   باعتباره املصفي القانوني 

لشركة دونوفان للمقاوالت ش.ش.و     املسجلة  ميوجب القيد رقم  104568
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 

السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم 
بقانون رقم 21

لعام 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن رقم)9914 (لسنة 2017
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية

تقدم الى  ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شركة جرانت 
ثورنتون نيابة عن مؤسسة كازروني واخوانه – تضامن  واملسجلة مبوجب القيد 
رقم7824   بطلب حتويلها الى شركة  مساهمة بحرينية مقفلة براسمال وقدره 

1200000 )مليون ومائتان الف دينار بحريني ( باسم ورثة محمد صادق رمضان 
كازروني وورثة خليل رمضان كازروني

  فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذ االعالن .

 التاريخ :6-8-2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

 اعالن بشان حتويل شركة تضامن الى شركة مساهمة بحرينية 
مقفلة

 بشان تغيير االسم التجاري لشركة فيوري ورلد للدعم تضامن الصحابها قاسم احمد 
علي علي فردان وشريكته

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها السادة  
اصحاب لشركة فيوري ورلد للدعم تضامن الصحابها قاسم احمد علي علي فردان 

وشريكته املسجلة مبوجب القيد رقم 102985 طالبني تغيير االسم التجاري من  : فيوري 
ورلد للدعم تضامن لشركة فيوري ورلد للدعم تضامن الصحابها قاسم احمد علي علي 

فردان وشريكته
الى :فيوري ورلد بروجكتس تضامن الصحابها قاسم فردان وشريكته

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
نشر االعالن

القيد : 102985
التاريخ :2017/06/18

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )1111( لسنة 2017

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

يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه  

اسم التاجر :بدريه عباس علي حسن

التاريخ :6/8/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  إدارة التسجيل

CR124037-2017 إعالن رقم
 تسجيل اسم جتاري  

انوار الفدك للعبايات  انوار الفدك للعطورات1-90945

االسم التجاري اجلديداالسم التجاري احلاليرقم القيد
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العاهل االأردين يحذر من تبعات �شلبية لتغيري و�شع القد�س
رام اهلل ـ وكاالت: اأكد العاهل االأردين امللك عبداهلل الثاين، اأم�س االثنني، �رضورة احلفاظ 
على الو�شـــع التاريخـــي والقانوين القائم يف القد�س ال�رضيف، وعدم امل�شـــا�س به، حمذرا من 

“تبعات �شلبية على املنطقة برمتها”، يف حال تغري هذا الو�شع.
وجدد امللك عبداهلل الثاين، لدى لقائه الرئي�س الفل�شـــطيني حممود عبا�س، يف رام اهلل، 
تاأكيد اأن االأردن م�شتمر يف حماية املقد�شات يف املدينة، من خالل العمل مع املجتمع الدويل 

ويف جميع املحافل، وفق بيان �شادر عن الديوان امللكي.
و�شـــدد العاهل االأردين على دعم االأردن الكامل للحقوق امل�رضوعة لل�شعب الفل�شطيني، 

وم�شاندتهم يف اإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة، وعا�شمتها القد�س ال�رضقية.
وجـــرى يف املباحثات تاأكيـــد اأهمية العمل مـــع االإدارة االأمريكية لتحريك عملية ال�شـــالم 
واإعادة اإطالق مفاو�شـــات جادة وفاعلة بني الفل�شـــطينيني واالإ�رضائيليني، ا�شتنادا اإلى حل 

الدولتني.

السنة التاسعة - العدد 3220 
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16 ذو القعدة 1438
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دبي ـ قناة العربية:

 دمـــرت مقاتـــالت التحالـــف العربي 
خمزن اأ�شـــلحة كبري مليلي�شـــيات احلوثي 
والرئي�س املخلوع علي عبداهلل �شـــالح يف 

جبل ظفار جنوب غرب العا�شمة �شنعاء.
�شـــهود عيان اأكـــدوا وقوع �شل�شـــلة 
العا�شـــمة  اأرجـــاء  �شـــمعت يف  انفجـــارات 
�شنعاء، وا�شتعلت النريان يف املخزن بعد 
تعر�شه للق�شف بعدة غارات م�شاء االأحد.

كما اأفادت م�شادر ع�شكرية يف �شعدة 
�شمال اليمن بتعر�س مناطق حدودية عدة 
لق�شـــف بع�رضات الغارت حيث ا�شتهدفت 
طائرات التحالف من�شات اإطالق �شواريخ 
للميلي�شـــيات يف منطقة باقـــم احلدودية 
امليلي�شـــيات  لعنا�رض  ومواقع وجتمعـــات 
يف مناطـــق الثعبان ومري�شـــعة وال�شـــداد 
وكتـــاف. ويف حمافظـــة حجة �شـــمال غرب 
اليمن، ق�شـــفت الطائـــرات باكرث من 15 
غارة مواقع واأهداف متفرقة للميلي�شيات 
جنوبي منطقتي حر�س وميدي حيث تدور 
مواجهـــات عنيفـــة مبختلف ال�شـــلحة بني 

قوات اجلي�س الوطني وامليلي�شيات.

القاهرة ـ رويترز: 

ق�شـــت حمكمة م�رضيـــة اأم�س االثنني 
باإعـــدام 12 متهمـــا وال�شـــجن املوؤبد على 
157 اأخرين يف ق�شية اأحداث عنف اندلعت 
يف مدينة مطاي مبحافظة املنيا يف 2013 
يوم ف�س اعت�شـــامني جلماعـــة االإخوان يف 
القاهرة واجليزة. وكان حمتجون غا�شبون 
مـــن ف�س االعت�شـــامني تقول ال�شـــلطات 
اإنهم من اأع�شـــاء وموؤيـــدي جماعة االإخوان 
قد اأ�رضمـــوا النـــار يف مركز �رضطـــة مطاي. 

وُقتل نائب ماأمور املركز يف الهجوم.
وقالـــت امل�شـــادر اإن حمكمة جنايات 
املنيـــا التي اأ�شـــدرت احلكم بـــراأت 227 
متهمـــا يف الق�شـــية التـــي اأعيـــدت فيها 
حماكمـــة 396 متهمـــا. وقتـــل مئـــات من 
اأع�شـــاء وموؤيدي جماعة االإخوان وعدد من 
رجـــال االأمـــن يف ف�ـــس االعت�شـــامني يوم 
14 اأغ�شـــط�س 2013 بعد نحو 6 اأ�شـــابيع 
من عـــزل الرئي�س ال�شـــابق حممد مر�شـــي 

املنتمي للجماعة.

بيروت ـ اف ب:

حلقـــوق  ال�شـــوري  املر�شـــد  اأفـــاد   
االإن�شـــان، اأم�ـــس االثنـــني، بـــاأن انفجـــارا 
ا�شـــتهدف ثكنة طارق بن زيـــاد “التابعة 
لقوات النظام” يف مدينة حلب، مما اأ�شفر 

عن �سقوط “خ�شائر ب�رضية”.
وقـــال املر�شـــد “هـــز انفجـــار علـــى 
االأقـــل منطقـــة ال�شـــبيل يف و�شـــط مدينة 
حلـــب، قالت م�شـــادر متقاطعـــة اأنه ناجم 
تابعـــة  ع�شـــكرية  ثكنـــة  يف  انفجـــار  عـــن 
االنفجـــار  النظـــام..”. و”ت�شـــبب  لقـــوات 
الذي ت�شـــاربت املعلومات بني انفجار يف 
م�شـــتودع ذخرية اأو تفجري اآخر ا�شـــتهدف 
اأحـــد مباين ثكنة طارق بن زيـــاد.. يف دمار 
باملبنى..”. واأ�شـــار املر�شد، الذي ي�شتمد 
معلوماته من نا�شطني، اإلى بدء “عمليات 
انت�شـــال عالقني من حتت اأنقا�س الدمار 

الذي خلفه االنفجار اأو التفجري..”.

نواكشوط ـ اف ب:

 �شوتت موريتانيا ل�شـــالح ا�شتفتاء 
الإلغـــاء جمل�ـــس ال�شـــيوخ وتغيـــري العلـــم 
 الوطنـــي، حيـــث ح�شـــل علـــى تاأييـــد 85 
ن�شـــبة  و�شـــجلت  االأ�شـــوات.  مـــن   % يف 
 %  53٫73 اال�شـــتفتاء  يف  امل�شـــاركة 
بح�شب اللجنة االنتخابية التي اأ�شارت اإلى 
اأن 85 % من املقرتعني �شـــوتوا ل�شالح 

التعديل الد�شتوري.
الذي  الد�شـــتوري  التغيري  ويق�شـــي 
اأعد خالل حوار بني ال�شـــلطة واملعار�شـــة 
املعتدلة يف �شـــبتمرب واأكتوبر املا�شيني، 
باإن�شـــاء جمال�ـــس جهوية بدال مـــن جمل�س 
ال�شـــيوخ واإلغـــاء حمكمة العدل ال�شـــامية 
ومن�شـــب و�شـــيط اجلمهوريـــة واملجل�س 

االإ�شالمي االأعلى وتغيري العلم الوطني.
وكان الرئي�ـــس املوريتاين حممد ولد 
عبد العزيز قد و�شـــف جمل�س ال�شـــيوخ يف 
االأ�شـــبوع املا�شـــي باأنه “عـــدمي الفائدة 
ومكلف جـــدا.” وقال اإن خطـــوة اإلغاء هذا 

املجل�س حت�شن احلكم.

 التحالف يدمر خمازن 
اأ�شلحة مليلي�شيات احلوثي 

 م�رض.. حكم باإعدام 12 
اإخوانًيا باأحداث عنف

 انفجار يهز ثكنة للنظام 
ال�شوري يف حلب

ا�شتفتاء موريتانيا يقر 
التعديالت على الد�شتور

اأمري الكويت يعيد اإحياء الو�ساطة يف الأزمة القطرية
قوات تركية جتري تدريبات ع�شكرية يف الدوحة

بح�شب  الر�شـــالتان،  وتتناول 
الوكالة، جهود الو�شاطة الكويتية 
ب�شـــاأن اأزمة قطر، واآخر التطورات 
على �شعيد التوا�شل مع الدوحة.

بـــني  االأزمـــة  انـــدالع  ومنـــذ 
وم�ـــرض  واالإمـــارات  ال�شـــعودية 
والبحريـــن مـــن جهـــة وقطـــر من 
جهة اأخـــرى، لعبـــت الكويت دور 
الو�شـــاطة يف �شـــبيل راأب ال�شدع 

بني الدول العربية.
من جانب اآخر، قالت و�شـــائل 
اأجـــرت  قطـــر  اإن  قطريـــة  اإعـــالم 
م�شـــرتكة  ع�شـــكرية  منـــاورات 
مع قـــوات تركيـــة اأم�ـــس االثنني 
لتحالفهمـــا  ا�شـــتعرا�س  يف 
اال�شـــرتاتيجي بعـــد �شـــهرين من 
مقاطعـــة دول عربيـــة لقطـــر اإثر 

اتهامات لها بدعم االإرهاب.

ال�ـــرضق  �شـــحيفة  وقالـــت 
القطرية اإن املناورات تهدف اإلى 
اإعداد القوات امل�شـــلحة القطرية 
للدفـــاع عـــن املرافـــق “احليوية 
واال�شـــرتاتيجية  واالقت�شـــادية 

والبنية التحتية”.
ووافـــق الربملان الرتكي على 
عجل يوم ال�شـــابع من يونيو على 
ال�شماح ملئات من القوات الرتكية 
باالنت�شـــار يف قاعدة ع�شـــكرية يف 
قطـــر اأقيمت �شـــمن اتفـــاق وقع 
العام 2014 وذلك الإظهار الدعم 
لقطر التي ت�شت�شيف اأي�شا اأكرب 
قاعدة جوية اأمريكية يف املنطقة.

وقالـــت اأنقـــرة اإنهـــا �شـــتن�رض 
يف  الربيـــة  قواتهـــا  مـــن   3000
القاعدة لت�شـــبح مكانا لتدريبات 

م�شرتكة.

•  اأمري الكويت ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح	

الكويت/الدوحة ـ وكاالت: 

�أر�صل �أمري �لكويت �ل�صيخ �صباح �الأحمد �جلابر �ل�صباح، �م�س �الثنني، وفد� �إىل كل من م�صر 

و�ل�صعودية، يف حماولة حلل �أزمة قطر.

وذكرت وكالة �الأنباء �لكويتية �لر�صمية )كونا(، �إن �لوفد �لكويتي �صلم �أم�س ر�صالة خطية من 

�صعود،  �آل  �صلمان بن عبد�لعزيز  �مللك  �ل�صعودي  �لعاهل  �ل�صريفني  �لكويت خلادم �حلرمني  �أمري 

وبعدها توجه �إىل م�صر، و�صلم ر�صالة خطية �إىل �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�صي�صي.

خبري اأمريكي: على قطر وقف دعم االإرهاب يف ليبيا
دبي ـ قناة العربية:

 ن�ـــرض نائب رئي�ـــس موؤ�ش�شـــة الدفاع عن 
الدميقراطيات االأمريكية، جوناثان �شكانزر، 
مقـــاال يف جملـــة نيوزويـــك، دعا فيـــه الدول 
الغربيـــة اإلـــى �ـــرضورة وقـــف متويـــل قطـــر 
لالإرهـــاب يف ليبيـــا، وفقا لقنـــاة “العربية”، 

اأم�س االثنني.
اإن  اخلطـــوة  هـــذه  اأن  �شـــكانزر  وراأى 
ح�شلت ميكن اأن تخفف من حدة توتر االأزمة 
الدبلوما�شـــية مع الدول االأربـــع التي تكافح 

االإرهاب.
واعترب �شـــكانزر اأن قطـــع متويل الدوحة 
ورعايتها لتنظيمات اإرهابية يف ليبيا، خطوة 
مـــن �شـــاأنها اأن ت�شـــاهم يف اإيجـــاد خمرج من 

االأزمة احلالية.
قـــوى  ان�شـــمام  اأن  �شـــكانزر  واأو�شـــح 
ليبية رئي�شة مناه�شـــة اإلى م�رض وال�شعودية 
واالإمـــارات والبحريـــن يف مقاطعتهم للدوحة 
يعك�س �شـــكاوى قدميـــة عربت عنهـــا مرارا 
القـــوى املعتدلـــة يف ليبيـــا عـــن عالقة قطر 

باملتطرفني يف البلد الذي متزقه احلروب.
غربيـــة  ا�شـــتخباراتية  تقاريـــر  ونوهـــت 
�شـــابقة باأن دعـــم قطر للجماعـــات االإرهابية 
يف ليبيا له �شـــلة مبا�رضة بال�شـــعي لل�شـــطوة 
ومنازعة الدول االأخرى فيها من جهة، وكذلك 
تاأجيـــج ال�ـــرضاع يف م�ـــرض مـــن خـــالل تهريب 
ال�شـــالح واملتفجرات، ف�شـــال عن التاأثري يف 

دول اجلوار الليبي اجلنوبية.

الكويتـ  �شـــكاي نيوز عربية: األقت 
االأجهـــزة االأمنيـــة يف الكويـــت القب�ـــس 
االأيام املا�شية على عدد من املتهمني 
بالت�شـــرت علـــى اأفـــراد خليـــة العبـــديل 
الهاربـــني بعـــد �شـــدور حكـــم التمييز 

بحقهم.
وذكر م�شـــدر اأمني اأنـــه متت اإحالة 
املوقوفني على النيابة العامة للتحقيق 
معهم حـــول مدى تورطهم يف الق�شـــية 

واإ�شناد التهم املنا�شبة بحقهم.
واأمر قا�شـــي التجديد اأم�س االثنني 
با�شـــتمرار حب�س متهمـــني اثنني بتهمة 
الت�شـــرت على الفارين املدانني بق�شية 

العبديل.
يذكـــر اأن 16 �شخ�شـــا من املحكوم 
عليهـــم يف خليـــة العبـــديل تـــواروا عن 
االأنظار من بينهـــم ثالثة هربوا قبل بدء 

املحاكمة قبل عام ون�شف.
الكويتية  االأمنيـــة  االأجهـــزة  وبداأت 
اتخـــاذ اإجـــراءات احرتازيـــة بن�ـــرض مفارز 
�أمني���ة ونقاط تفتي�ش يف مناطق عدة يف 

الكويت ل�شبط الهاربني.

يف املقابل، قامت احلكومة الكويتية 
بتقلي�س التمثيل الدبلوما�شي االإيراين 
يف الكويـــت وباإغـــالق املكاتـــب الفنية 
التابعـــة لل�شـــفارة االإيرانية كـــرد فعل 
على �س���دور �حلك���م �ل���ذي �أثبت تورط 

اإيران بتمويل وجتنيد وت�شليح وتدريب 
عنا�ـــرض اخلليـــة . كمـــا طالبـــت احلكومة 
الكويتيـــة نظريتهـــا اللبنانيـــة باتخـــاذ 
اإجراءات منا�شـــبة �شد حزب اهلل لتورطه 

يف ق�شية خلية العبديل.

 الكويت.. اعتقال متهمين بالتستر على أفراد خلية العبدلي
الريا�ـــس ـ وا�ـــس: قـــال املتحـــدث االأمني 
لـــوزارة الداخليـــة ال�شـــعودية اأن 3 مطلوبـــني 
مـــن قائمـــة ت�شـــم اأ�شـــماء 23 مطلوًبـــا اأمنًيـــا 
االأمنيـــة، ح�شـــب  اأنف�شـــهم للجهـــات  �شـــلموا 
مـــا ذكرت وكالـــة االأنبـــاء ال�شـــعودية )وا�س(. 
واأو�شـــح املتحـــدث اأن  املطلوبـــني “�شـــيتم 
اأخـــذ مبادرتهم بت�شـــليم اأنف�شـــهم يف االعتبار 
ومعاملتهم وفق االأنظمـــة املرعية باململكة”. 
واأ�شاف اأن وزارة الداخلية تعلن ذلك، “لتجدد 
الدعـــوة لكافـــة املطلوبـــني للجهـــات االأمنية 
ممن �شـــبق االإعالن عنهم اإلى املبادرة بت�شليم 
اأنف�شـــهم الأقـــرب جهـــة اأمنية وعـــدم التمادي 
يف الباطل”. وح�شـــب البيان، فـــاإن املطلوبني 
الثالثة هم: حممد عي�شـــى اللباد، ورمزي حممد 
جمال،علي ح�شـــن اآل زايـــد، وجميعهم يحملون 
اجلن�شـــية ال�شـــعودية. وحذر البيـــان االأمني يف 
الوقـــت ذاتـــه كل مـــن يـــوؤوي اأو يت�شـــرت على 
املطلوبني اأو يوفر لهم اأي نوع من امل�شـــاندة 
من مغّبة الوقوع حتت طائلة امل�شـــوؤولية، كما 
اأهاب مبـــن تتوفر لديـــه اأية معلومـــات عنهم 
امل�شـــارعة باالإبالغ عنهم، علمـــاً اأنه ي�رضي بحق 

املبلغ املكافاآت املالية املعلنة �شابقا.

 ال�شعودية.. 3 من املطلوبني 
اأمنًيا ي�شلمون اأنف�شهم

•  املدانون الهاربون يف ق�شية العبديل بالكويت	
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ومضة قلم

الكثري من مرتادي املطاعم باتوا 
عر�ض���ة للأمرا����ض باأنواعه���ا كنتيجة 
طبيعي���ة الفتق���اد عن����ر النظافة يف 
االأغلبية ال�ضاحقة منها، فاالإقبال على 
املطاعم يف مو�ض���م ال�ض���يف حتديدا 
ب���ات ظاه���رة طبيعية لكن املع�ض���لة 
الت���ي ال ميكن �رف النظ���ر عنها اأنها 
مت����ض �ض���حة االإن�ض���ان يف ال�ض���ميم. 
االأ�ض���باب كما ر�ض���دها البع�ض ترجع 
اإلى عدم الت�ض���دد يف الرقابة، واآخرون 
يعزونها اإلى اأّن املخالفات املفرو�ضة 
لي�ض���ت بالقدر الذي يجعل اأ�ض���حاب 
املطاع���م يهتمون مبعاي���ري النظافة، 
فاأق�ض���ى ما ميكن اأن يق���ع عليهم يف 
حال���ة اإهماله���م ال�رشوط ال�ص���حية هو 
اإغ���لق املطع���م ليوم اأو حتى ب�ض���عة 
اأيام، ومن ثّم يع���ود اإلى مزاولة عمله 
كم���ا كان، اإذا كّنا بالفعل حري�ض���ن 
على �ض���حة االإن�ض���ان فاإّن الواجب اأن 
ُتغلظ العقوبات لت�ضتقيم مع خطورة 

الظاهرة. 
ت�ض���اوؤالت عدة اأطلقها من وقعوا 
�ض���حية للوجبات امل�ضممة مفادها اأّن 
انعدام النظافة مل يعد مو�ض���ع �ض���ك، 
فاأم���ام االأع���داد الهائلة م���ن مرتادي 
تلبي���ة  تت���م  ولك���ي  املطاع���م  ه���ذه 
طلباتهم العاجلة مل يكن هناك بد من 
خرق القوانن و�ربها عر�ض احلائط، 
اأ�ضف اإلى هذا انعدام ال�ضمري وغياب 

االإح�ضا�ض بامل�ضوؤولية االأخلقية.
ل���و مت ر�ض���د اآراء فئ���ة م���ن رواد 
املطاعم ومدى ر�ض���اهم عن م�ضتوى 
النظافة فيها لكان���ت جميع االإجابات 
ب���ل ا�ض���تثناء تنح����ر يف اأّن الرقاب���ة 
�ضبه معدومة يف جميع املطاعم وحتى 
املخاب���ز. البع����ض ي����ردون ق�ض�ض���اً 
�ضادفتهم اأثناء تناول وجباتهم تثري 
االمتعا����ض فاأحدهم يوؤكد اأنه �ض���اهد 
ح����رة يف طبق ال�ض���لطة واملفاجاأة بل 
ال�ض���دمة الت���ي مل تخطر له بب���ال اأنه 
عندما اأبلغ امل�ضوؤول يف املطعم طبعا 
قدم االأ�ض���ف واالعتذار ولكي ميت�ض 
غ�ضب الزبون قال له “اعترب احل�ضاب 

مدفوعا”!
اإزاء ا�ض���تفحال ظاهرة بهذا القدر 
ف���اإّن اجلميع يلقي اللئمة على ق�ض���م 
التفتي�ض ال�ض���حي، وه���وؤالء بدورهم 
ي���ردون ب���اأّن جهوده���م ل���ن حتق���ق 
اأغرا�ضها طاملا اأّن العاملن باملطاعم 
مربري���ن  بالتعليم���ات  يتقي���دون  ال 
اأّن املفت����ض ل���ن يبقى رقيب���اً طوال 
�ض���اعات الي���وم، يبقى لدينا ت�ض���اوؤل 
م�روع مفاده: هل با�ض���تطاعة ق�ض���م 
التفتي�ض اأن ينه�ض مب�ض���وؤولياته اإذا 
كان ع���دد  العامل���ن ال يتج���اوز عدة 
اأفراد مناط���ة بهم م�ض���وؤولية الرقابة 
عل���ى كل املطاع���م باململك���ة وه���ي 

تناهز املئات اإذا مل تكن باالآالف؟.

مطاعم بال رقابة

أمة العرب )1(
الع���رب اأم���ة �ض���اهمت يف بن���اء ح�ض���ارة 
اإن�ض���انية، م���ن خلل ن����رة الدين االإ�ض���لمي 
مبختلف اأ�ضقاع االأر�ض، واعرتفت االإن�ضانية 
بتلك امل�ض���اهمة العربية االإ�ضلمية، واأكدت 
اأن العرب �ض���اهموا يف زرع بذور قيم ومبادئ 
اإن�ض���انية م�ضرتكة مع بقية �ض���عوب االأر�ض، 
وم���ع كل اأكاذي���ب وجرائم من يدع���ون اأنهم 
دعاة القومية، اإال اأن القومية العربية ال تزال 
نقية وطاهرة من دن�ض ه���وؤالء الذين باعوها 

للأعداء. 
لق���د ه���ب بع����ض الع���رب للجه���ر علنا 
بالقومية العربية احلقيقية من خلل عا�ضفة 
احل���زم الت���ي �رب���ت وع�ض���فت ب���كل دعاة 

القومي���ة الكاذبة، و�ض���تبقى عا�ض���فة احلزم 
رمزا للقومية، و�ض���يبقى كفاح �ض���نة و�ضيعة 
الع���راق واأدي���ان �ض���وريا ون�ض���ال اليمنين 
واللبناني���ن مثاال عظيما للقومي���ة العربية، 
و�ض���نبقى عربا اأ�ض���حاب ح�ض���ارة اإ�ض���لمية 
اإن�ض���انية واأ�ض���حاب تنوع ديني وطائفي اإلى 

اأن يرث اهلل االأر�ض وما عليها.
فقومي���ة الع���راق البعثية وقبل �ص���قوط 
نظام �ضدام ح�ضن، قدمت لنا �ضورة وا�ضحة 
عن كيفية ا�ضتخدام القومية العربية كمطية 
لتحقيق اأحلم العظمة بقيادة ورئا�ض���ة هذه 
االأم���ة، م���ن قبل ثل���ة اعتق���دت اأنه���ا خلقت 
لتت�ض���يد رقبة وفك���ر ولقمة عي�ض االإن�ض���ان 

العربي، ومنذ و�ضوله احلكم، وبدل اأن يعمل 
البعث القومي على رفعة االإن�ض���ان العراقي، 
وبدل اأن يعمل كر�ض���ول �ض���لم بن العرب، 
وب���دل اأن يك���ون ه���و ال���ذي يجر عرب���ة االأمة 
العربي���ة للأمام، راأينا كي���ف اأن زمرة وقيادة 
البع���ث هم من ركبوا العربة وجعلوا ال�ض���عب 
العراق���ي العرب���ي يج���ر عربتهم، ب���ل قاموا 
بخطوة مل ي�ضبقهم بها اأحد من الدكتاتورين 
والق�ض���اة، وهي احت���لل دولة جارة �ض���قيقة 
طامل���ا وقفت معهم ومع �ض���عبهم يف املحن. 
وبع���د ف���وات االأوان، ان�ض���حب البعث خملفا 
الدمار بالكويت، ليجرب ال�ضعب العراقي على 

دفع الثمن من اأرواح اأبنائه وبناته و�ضيوخه.

ا�ضتطاع رئي�ض وزراء الكيان ال�ضهيوين 
بنيام���ن نيتانياهو بقرار واحد اأن يحقق ما 
عجزت عن حتقيقه ع�رات ال�ضنوات ومئات 
القرارات التي تتعلق بق�ضايا اأمتنا العربية 
واالإ�ض���لمية، حي���ث جن���ح دون اأن يق�ض���د 
بطبيعة احلال يف توحيد العرب وامل�ضلمن 
رغ���م م���ا ه���م علي���ه م���ن ان�ض���غال كب���ري 
بق�ض���اياهم هوى بالق�ض���ية الفل�ض���طينية 
اإلى مراتب متاأخرة يف �ضلم االهتمام العربي 

واالإ�ضلمي.
اأدركنا ق�ض���ية ميكن اأن توحدنا وجتمع 
�ض���ملنا مرة اأخرى، وحتول �ض���عار “القد�ض 
خ���ط اأحمر” اإلى واقع عملي، حيث ترا�ض���ت 
�ض���فوفنا وعل �ض���وتنا ورف�ض���نا امل�ضا�ض 

بامل�ضجد االأق�ضى املبارك.
اخلاطئ���ة  وتقديرات���ه  نيتانياه���و 
وب�ض���بب عدم ا�ض���تجابته للتقاري���ر االأمنية 
واال�ض���تخبارية االإ�رائيلي���ة ت�ض���بب يف هذا 

التوح���د العرب���ي واالإ�ض���لمي �ض���د الق���رار 
اأح���ادي اجلانب الذي اتخذه بو�ض���ع بوابات 
اإلكرتوني���ة عل���ى مداخ���ل احلرم القد�ض���ي 

ال�ريف.
التوح���د مل يك���ن كلمًي���ا اأو �ض���عورًيا، 
م�ض���توى  عل���ى  وقوًي���ا  عملًي���ا  كان  ب���ل 
احلدث والق�ض���ية وعلى خمتلف االأ�ض���عدة 
الفل�ضطينية والعربية واالإ�ضلمية واأدى اإلى 
تراجع نيتانياهو عن قراره واإعادة الو�ض���ع 
اإلى ما كان قبل و�ض���ع ه���ذه البوابات. اأراد 
اأن يخت���رب م�ض���اعر امل�ض���لمن وردة فع���ل 
الفل�ض���طينين وهو يعلم متاًما اأن ق�ض���ية 
القد�ض هي املقيا�ض احلقيقي، وبناء عليها 
ميكن اأن يقرر مدى ق�ض���وة وحدة اخلطوات 
الت���ي يتخذها، وعندما تاأكد له اأن امل�ض���جد 
ي���زال يف قل���وب امل�ض���لمن،  االأق�ض���ى ال 
تيقن اأي�ًضا اأن هناك رف�ضا �ضعبيا ور�ضميا 
فل�ض���طينيا وعربي���ا واإ�ض���لميا الأية قرارات 

اأحادي���ة اجلانب جتاه ق�ض���ية القد�ض خللق 
واقع جديد على االأر�ض يغري هويتها.

اإ�رائي���ل تراجع���ت عن و�ض���ع البوابات 
االإلكرتوني���ة، لكنه���ا فتحت بواب���ات االأمل 
باإمكاني���ة تك���رار ما ح���دث بق�ض���ية احلرم 
القد�ض���ي ال�ريف يف ق�ض���ايا وعلى جبهات 
اأخرى ميكن اأن تعي���د الأمتنا هيبتها اإن هي 

اأح�ضنت اإدارتها كما اأدارت اأزمة البوابات.
يف اخلتام علينا اأال نركن لهذا االنت�ضار 
الذي حتقق، بل يجب اأن ننظر اإليه باأنه جمرد 
جول���ة يف معركة طويل���ة االأجل مع عدو غادر 
وغري ماأم���ون، وال يلتزم بعهود وال مواثيق، 
وال ميكن اأن ي�ضت�ضلم ب�ضهولة ملا حدث من 
تراجع وهزمية يف هذه اجلولة وخ�ضو�ضا اأن 
امل����رح كان معًدا متاًما للن�ر يف اأية معركة 
يقرر خو�ضها يف ظل ا�ضتفراده بعدوه الذي 

ال ميلك مقومات “مادية” للن�ر.

فالح هادي الجنابي 

التي  االأع�����وام امل��ا���ض��ي��ة   ط���وال 
خمتلفة  ع��ق��وب��ات  ف���ر����ض  ���ض��ه��دت 
اإن  قيل  امل��ليل،  نظام  على  ومتنوعة 
مل  اأنها  اإال  عليه،  اأث��رت  العقوبات  تلك 
ومل  ون�ضاطاته  حتركاته  تلجم  اأو  حتدد 
بالعجز،  ي�ضعر  بحيث  موقف  يف  ت�ضعه 
كيف  دائ��م��ا  ع��رف  النظام  ه��ذا  اإن  ب��ل 
بالطرق  ال��ع��ق��وب��ات  ه��ذه  م��ع  يت�رف 
اإن  القول  وميكننا  اللزمة،  واالأ�ضاليب 
النظام ا�ضتطاع ابتكار اأ�ضاليب ملتوية 
عديدة من اأجل االلتفاف على العقوبات 
الدولية واإفراغها من م�ضامينها وعدم 
ال�ضماح لها بتحقيق االأهداف والغايات 

املطلوبة منها.
حر�ضت  املن�رمة،  االأع��وام  ط��وال 
التحذير  االإيرانية على  املقاومة  زعيمة 
والتمويهية  املخادعة  االأ�ضاليب  من 
على  االلتفاف  اأج��ل  من  امل��ليل  لنظام 
كما  تنفيذها  وعدم  الدولية  العقوبات 
هذا  اأن  اإل��ى  ن�ضري  اأن  ويكفي  يجب، 
االأح��زاب  من  بعملئه  ا�ضتعان  النظام 
له  التابعة  واجلماعات  وال�ضخ�ضيات 
الإف�ضال العقوبات املفرو�ضة عليه، كما 
لنف�ض  االآ�ضيوية  ال�ركات  ا�ضتخدم  اأنه 
موؤخرا  جاء  ما  ف��اإن  هنا،  ومن  الغر�ض، 
ترحيبا  ك��ان  رج���وي  ال�ضيدة  ب��ي��ان  يف 
حيث  االأخ���رية  االأم��ريك��ي��ة  بالعقوبات 
عموما  ال���دويل  املجتمع  انتباه  لفتت 
واالأمريكين خ�ضو�ضا اإلى هذه النقطة 
فر�ض  “�رورة  على  ���ض��ددت  عندما 
بكل  العقوبات  لهذه  و�ضامل  ف��وري 
يبقى  اأال  “يجب  وقالت:  م�ضتلزماتها” 
الر�ضمية  والكيانات  للنظام  مفر  اأي 
وغري الر�ضمية واالأطراف املتعاقدة معه 
دول  �ضائر  ودع��ت  وخارجيا”،  داخليا 
االأوروب��ي ودول  االحت��اد  العامل ال�ضيما 
وعدم  العقوبات  هذه  لفر�ض  املنطقة 
ال�ضماح لنظام املليل بتحويل علقاته 
اإلى  و�ضفقاته التجارية مع هذه الدول 
اآلية للقمع يف الداخل وت�ضدير االإرهاب 
واإثارة احلروب يف اخلارج، ذلك اأن هذا 
النظام يجد دائما ثغرات يف جدران هذه 
ل�ضاحله  با�ضتغلها  ويقوم  القوبات 
االأم��ريك��ي  الرئي�ض  عهد  يف  وال�ضيما 
بت�ضاهله  امل��ع��روف  اأوب���ام���ا  ال�����ض��اب��ق 

املفرط مع نظام املاليل.
التي  وامل��ه��م��ة  الثانية  امل�����ض��األ��ة 
عليها  االأ�ضواء  رجوي  ال�ضيدة  �ضلطت 
بنود  لتطبيق  دعوتها  هي  بيانها،  يف 
اأر���ض  على  العقوبات  ق���رارات  وم��واد 
“اإ�ضافة  قالت  عندما  خ�ضو�ضا  الواقع 
اإل����ى ف��ر���ض ف����وري ل��ل��ع��ق��وب��ات على 
بها،  املرتبطة  واجلهات  احلر�ض  قوات 
وامليلي�ضيات  احلر�ض  قوات  طرد  فاإن 
من  خ�ضو�ضا  املنطقة  من  لها  التابعة 
متطلبات  من  واليمن  والعراق  �ضوريا 
اإن��ه��اء  و�����رورة  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  تنفيذ 
احلروب واالأزمات يف املنطقة باأكملها”، 
“فر�ض  اأن  على  رج���وي  اأ����رت  حيث 
املليل  نظام  على  ال�ضاملة  العقوبات 
يجب اأن يكتمل باتخاذ خطوة عاجلة �ضد 
م�ضوؤويل االإعدام والتعذيب املتورطن 
عام  يف  ال�ضيا�ضين  ال�ضجناء  جمزرة  يف 
زعيم  خامنئي  مقدمتهم  ويف   1988
اإل��ى  ه����وؤالء  ت��ق��دمي  وي��ج��ب  النظام”. 
العدالة الرتكابهم جرائم �ضد االإن�ضانية 
هذه  اأن  واحلقيقة  عاما،   38 مدى  على 
الروؤية ال�ضائبة والعملية التي تطرحها 
ال��ع��ق��وب��ات  لتنفيذ  رج����وي  ال�����ض��ي��دة 
املليل،  نظام  على  املفرو�ضة  الدولية 
اأغ��را���ض��ه��ا  ت����وؤدي  عملية  روؤي����ة  ه��ي 
املرجوة وتقطع كل الطرق على النظام. 

“احلوار”.

الرؤية األصوب 
لمعاقبة نظام الماللي 

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأعل���ن ال�ض���يخ خليف���ة ب���ن زاي���د اآل نهيان 
رئي�ض دولة االإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة 
اأن عام 2018 �ضيحمل �ضعار “عام زايد” احتفاء 
مبرور 100 عام على ميلد الزعيم ال�ض���يخ زايد 
بن �ض���لطان اآل نهي���ان طيب اهلل ثراه، واأ�ض���ار 
اإلى اأن ال�ض���يخ زايد ا�ض���تطاع اأن ي�ضع االأ�ض�ض 
واملرتكزات ال�ض���لبة لدولة قوية متثل منوذجا 
تنموي���ا ناجحا ب���كل املقايي�ض وم�ض���در اإلهام 

للدول ال�ضاعية اإلى التقدم.
توجد يف تاريخ االإن�ض���انية منا�ض���بات بارزة 
يحتفل بها يف جميع البلدان ولدى كل ال�ضعوب، 

و�ضينطبق ذلك على “عام زايد 2018” مبنا�ضبة 
م���رور 100 ع���ام عل���ى مي���لد القائ���د العبقري 
واملله���م ال�ض���يخ زايد ب���ن �ض���لطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه الذي متكن من تطوير روؤية حول 
كيفي���ة تنمية وتطوير البلد، منذ توليه مقاليد 
احلك���م يف اأبوظبي، ثم كرئي����ض لدولة االإمارات 
فيما بعد، حيث كر�ض ال�ضيخ زايد حياته وجهده 
لتحقيق احلي���اة الكرمية ملواطني���ه، وكان اأحد 
املرتكزات االأ�ضا�ض���ية لفل�ض���فته كقائد ورجل 
دولة ا�ض���تغلل م���وارد البلد باأكملها ل�ض���الح 

جميع اأفراد ال�ضعب. 

لق���د ا�ض���تطاعت دول���ة االإم���ارات العربية 
املتحدة ال�ض���قيقة بف�ضل حكمة ال�ضيخ زايد اأن 
تربز حتوالت ناجح���ة يف خريطة النماء واالزدهار 
يف كل املجاالت، فقد بنى وطنه بكل عزمية وثقة 
وهمة وطموح ال يتوقف حتى اأ�ض���بحت االإمارات 
منوذجا للدول���ة الع�رية اخلارقة واحتلت مكانا 
مرموق���ا يف الع���امل، وم���ن يتابع ويقراأ م�ض���رية 
ال�ضيخ زايد رحمه اهلل �ضريى ترابطا بن الوعود 
واالإجنازات وبن اآمال ال�ض���عب وهذه حقيقة ال 
حتتاج اإلى برهان، فال�ض���يخ زاي���د اأعطى اأبناءه 
ثقة غالي���ة يف حتمل امل�ض���وؤولية وبناء دولتهم 

على اأ�ض����ض متينة فاحتن بعزائم الكبار اأبواب 
التق���دم والرقي يف خمتلف جماالت احلياة، فهو 
الذي اأر�ض���دهم اإل���ى طريق التط���ور واالزدهار 
والول���وج اإلى امل�ض���تقبل اجلميل الذي تعي�ض���ه 

االإمارات اليوم.
اإن ال�ضيخ زايد رحمه اهلل اأذهل العامل بقوة 
العق���ل القادر على �ض���نع املعج���زات وحتويل 
ال�ض���حراء وبل���د قليل امل���وارد اإل���ى مركز مايل 
واقت�ض���ادي عاملي وبلد من طراز فريد  يتذوق 
النج���اح م���ن كل االجتاه���ات ويبهرن���ا باأ�ض���ياء 

مده�ضة وامل�ضتوى االأرفع من املنجزات.

2018 عام زايد... بلد يتذوق 
النجاح من كل االتجاهات

Ata2928
@gmail.com

نيتانياهو يوحد 
عطا الشعراويالعرب والمسلمين!

tariq
@cogir.org د. طارق آل شيخان

ما وراء الحقيقة



محمد الدرازي

هن��أ رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة، النائ��ب األول لرئي��س 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س االتح��اد البحرين��ي أللعاب 
القوى سمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة؛ مبناس��بة إحراز البحرين 
امليدالية الذهبية يف سباق املاراثون 
الخاص ببطولة العامل أللعاب القوى 
املقامة حاليا يف العاصمة الربيطانية 

لندن عرب العداءة روز جيلمو.
وأش��اد سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة بالدعم واملس��اندة التي 
يقدمها ممث��ل جاللة امللك لألعامل 

الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
لالتح��ادات الوطنية س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليف��ة، والتي 
تخل��ق أج��واء إيجابي��ة لتحقي��ق 
إنج��ازات مختلف��ة ع��ىل األصعدة 

كافة.
ونوه س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة بالرعاي��ة الكرمي��ة التي 
يحظاها قطاع الشباب والرياضة يف 
اململكة من جانب القيادة الحكيمة، 
مؤكدا سموه أن هذه الرعاية خلف 
اإلنج��ازات الباه��رة الت��ي تحققها 

مختل��ف  يف  البحريني��ة  الرياض��ة 
املحافل الدولية والقارية.

وأوض��ح س��مو الش��يخ عي��ىس بن 
ع��يل آل خليف��ة أن ألع��اب القوى 
البحريني��ة بات��ت رق��ام صعب��ا يف 
وامللتقي��ات  العاملي��ة  البط��والت 
الدولية بفضل الجهود الحثيثة التي 
البحرين��ي أللعاب  االتح��اد  يبذلها 
القوى برئاسة سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة، 
كام أثنى س��موه عىل ال��دور الكبري 
الذي يلعبه مجل��س إدارة اتحاد أم 
األلعاب يف سبيل رفعة اسم البحرين 

من خالل هذه اإلنجازات املرشفة.

رعاية القيادة للرياضيين خلف اإلنجازات البحرينية الباهرة
سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ بذهبية الماراثون:

أم الحصم             اتحاد السلة

افتتحت يوم أم��س األول الدورة 
اآلسيوية للمس��توى d للمدربني، 
وذل��ك يف مقر االتح��اد البحريني 
لكرة القدم بالرفاع. وجرت مراسم 
برعاية وحض��ور األمني  االفتت��اح 

العام لالتحاد إبراهيم البوعينني.
ال��دورة املحارضون  ويح��ارض يف 
املحلي��ون: م��وىس حبي��ب، بدر 
خليل ومحس��ن الغانم، وتس��تمر 
حت��ى ي��وم الخمي��س املقبل 10 

أغسطس الجاري.
ويف كلمته مبناس��بة االفتتاح، نقل 
األمني الع��ام إبراهي��م البوعينني 
تحي��ات مجلس إدارة اتحاد الكرة 
برئاس��ة الشيخ عيل بن خليفة بن 

أحمد آل خليفة.
وقال البوعين��ني إن االتحاد ماض 
التدريبي��ة  ال��دورات  إقام��ة  يف 
باستمرار، وذلك ضمن إطار عمل 

اإلدارة الفني��ة الت��ي تحرص عىل 
تأهيل وتدري��ب الكوادر الوطنية 

عىل املستويني الفني واإلداري.
وأش��ار إىل أن دورة أساسيات كرة 
القدم تعترب م��ن الدورات املهمة 

للراغب��ني يف االنخ��راط يف س��لك 
التدريب.

بتواج��د  البوعين��ني  وأش��اد 
املحارضين املحليني الثالثة، متمنيا 

التوفيق لهم.

ويش��ارك يف ال��دورة 24 متدربا، 
وهم: سلامن مجيد، العراقي أحمد 
إبراهيم  عبدالقادر األحم��د، آدم 
الرفاع��ي، ج��واد محم��د الخباز، 
اإلنجاوي، حسن  إبراهيم  حس��ن 
أحمد املطوع، حس��ني عبداملجيد 
جهرمي، خالد حسن عراد، حسن 
جعف��ر العايل، صالح كاظم صالح، 
عبدالله  الج��زاف،  ع��يل  عبدالله 
محمد جاس��م، عبدالله يوس��ف 
غيالن، عزيز محم��ود منوجهري، 
ع��الء أحمد املطوع، عيل حس��ني 
فرحان،  عبدالعزي��ز  ع��يل  فضل، 
قاس��م زين الدي��ن، محمد خالد 
ش��اهني، محم��د عي��ىس املاليك، 
ميثم مجيد حجري، اللبناين وس��ام 
طالل الزهريي، ووليد خالد دهام، 
إضافة إىل عنرص نسوي متمثل يف 

نور جواد الشويخ.

اآلس��يوي  االتح��اد  رئي��س  أك��د 
للرماية الشيخ عيل بن عبدالله آل 
خليفة أن اتحاد الرماية اآلس��يوي 
سيواصل دعمه واهتاممه لألنشطة 
اإلقليمية  والبط��والت  والفعاليات 
والقاري��ة كافة؛ م��ن أجل تحقيق 
االتحاد  رس��مها  الت��ي  األه��داف 
يف س��بيل تطوي��ر ه��ذه الرياضة 

والنهوض بها عىل األصعدة كافة.
جاء ذلك يف كلمة الش��يخ عيل بن 
عبدالل��ه آل خليف��ة خ��الل حفل 
افتتاح البطولة اآلس��يوية السابعة 
للرماي��ة التي انطلق��ت مؤخرا يف 
مدينة أستانا بكازاخستان وتستمر 
حتى 13 أغس��طس الجاري، حيث 
أوضح بأن دعم االتحاد اآلس��يوي 
للرماي��ة ملث��ل ه��ذه البط��والت 
تسهم -بالشك- يف إنجاح األهداف 
والخط��ط الت��ي وضعه��ا االتحاد 
لوض��ع الرماي��ة اآلس��يوية ضمن 
البط��والت  الطليع��ة يف كربي��ات 

واملحافل الدولية.
وقد أشاد الش��يخ عيل بن عبدالله 
آل خليفة بجه��ود اللجنة املنظمة 
للرماية  السابعة  اآلسيوية  للبطولة 
يف تهيئة املنش��آت له��ذه البطولة 

دافيدوف��ا  وخصوص��ا  املهم��ة، 
أناستاس��يا، وعبدالل��ه الح��امدي، 
مؤكدا أن هذه الجهود تس��اهم يف 
إنجاح البطولة بكل املقاييس. كام 
وجه جزيل شكره وتقديره لجميع 
اتحادات الرماية األعضاء؛ لتعاونهم 
م��ع االتح��اد اآلس��يوي يف إنجاح 
األنش��طة والفعالي��ات والبطوالت 
التي تقام عىل مدار العام، مشددا 
عىل أهمية هذا التعاون املش��رك 
بني الجانب��ني من خالل مش��اركة 
واألح��الم،  واأله��داف  األف��كار 

والتي تق��ود إىل تحقيق األهداف 
التوفيقق  املنش��ودة، متمني��ا كل 
املش��اركني  الرماة  والنجاح لجميع 

بالبطولة والقامئني عىل تنظيمها.
وش��ارك الش��يخ عيل بن عبدالله 
آل خليف��ة يف تتوي��ج الفائزين يف 
الي��وم األول م��ن البطول��ة، حيث 
ت��وج الفائزي��ن باملراك��ز الثالث��ة 
األوىل ملسابقة “الدبل تراب” لفئة 
الفرق، حيث توج الفريق الصيني 
والفريق  الربونزي��ة،  بامليدالي��ات 
اإلم��ارايت بامليداليات الفضية، فيام 

توج أفراد الفري��ق الهندي باملركز 
األول وامليدالي��ات الذهبي��ة. كام 
توج الش��يخ عيل ب��ن عبدالله آل 
خليفة الفائزين يف املس��ابقة ذاتها 
لفئة الفردي، حي��ث جاء اإلمارايت 
س��يف الش��اميس يف املركز الثالث 
وامليدالية الربونزية، وتوج اإلمارايت 
اآلخر خالد الكعبي يف املركز الثاين 
وامليدالية الفضية، فيام توج الشيخ 
ع��يل بن عبدالله آل خليفة الرامي 
امليدالية  أنك��ور ميت��ال  الهن��دي 

الذهبية واملركز األول.

D افتتاح الدورة اآلسيوية للمدربين للمستوى

    علي بن عبداهلل يفتتح آسيوية الرماية

اتحاد الكرة      المركز اإلعالمي

المكتب اإلعالمي        اتحاد الرماية اآلسيوي

من افتتاح الدورة

علي بن عبداهلل يتوسط الفائزين

سمو الشيخ عيسى بن عليسمو الشيخ خالد بن حمدسمو الشيخ ناصر بن حمد
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أطلق��ت اللجن��ة املنظم��ة لبطولة 
العامل للكرة الطائرة للناشئني )تحت 
19 عام��ا( الحملة الوطنية اإلعالمية 
لدعم منتخبنا الوطني يف االستحقاق 
العاملي )#كلنا_معاكم( الذي سيقام 
ع��ىل أرض اململك��ة يف الف��رة من 
18 لغاي��ة 27 الش��هر الجاري وذلك 
دعام ملسرية أبطال العرب يف بطولة 
العامل التي تقام للمرة األوىل بضيافة 

اململكة.
وأكد نائ��ب رئيس االتحاد البحريني 
للكرة الطائ��رة، مدير البطولة جهاد 
حس��ن خلفان أن الحمل��ة التي تأيت 
مببادرة من اللجنة اإلعالمية للبطولة 
تهدف إىل حش��د الدعم الجامهريي 
للناشئني  الوطني  ملنتخبنا  واإلعالمي 
“منتخ��ب املس��تقبل” يف البطول��ة، 
وج��ذب أكرب ع��دد من مش��جعي 
ورواب��ط األندي��ة وعش��اق الك��رة 
يف  املنتخ��ب  ملس��اندة  الطائ��رة 

االستحقاق العاملي.
وأوضح خلف��ان أن التفاعل اإليجايب 
ال��ذي لقيت��ه الحملة قب��ل إطالقها 
رس��مياً م��ن جان��ب العدي��د م��ن 
حسابات مواقع التواصل االجتامعي 
لألندي��ة  التابع��ة  والحس��ابات 
الحس  املحلي��ة تعكس  واالتحادات 
الوطن��ي يف دع��م املنتخ��ب به��ذا 
االس��تحقاق املهم، مثمن��اً يف الوقت 
ذاته وس��ائل اإلعالم األخرى املتمثلة 
يف قناة البحرين الرياضية والصحف 

املحلي��ة يف دعم وم��ؤازرة املنتخب 
والتفاعل مع الحمل��ة الوطنية التي 
ترم��ي إىل رف��ع معنوي��ات الالعبني 
النتائج  أفضل  لتقديم  ومس��اندتهم 

واملستويات.
وأض��اف “لطامل��ا كان��ت الجامهري 
رئيس��اً  داع��اًم  اإلع��الم  ووس��ائل 
للمنتخب��ات الوطني��ة كاف��ة الت��ي 
تلعب ع��ىل أرض اململكة، حيث إن 
الدع��م اإلعالم��ي والجامهريي ميثل 
ركيزة أساسية يف شحذ همم الالعبني 
ورفع معنوياته��م، ولذلك نحن عىل 
ثق��ة كبرية بالحصول عىل املس��اندة 
والدع��م؛ لتحفي��ز املنتخ��ب ع��ىل 

الظهور املرشف يف بطولة العامل..”.

راصد الجماهير واتحاد 
السباحة ينضمان إلى الحملة 
الوطنية

انطالقا من املسؤولية الوطنية تجاه 
منتخبن��ا الوطن��ي للك��رة الطائ��رة 
للناش��ئني ح��رص حس��اب “راص��د 
الجامه��ري” عىل موقع اإلنس��تغرام 
املتخص��ص يف لعبة كرة الس��لة عىل 
املش��اركة يف الحملة الوطنية لدعم 
املنتخ��ب، والتي تقام تحت ش��عار 

#كلنا_معاكم.
وأك��د حامد املحاري املس��ؤول عن 
موقع راصد الجامهري “نعتز ونترشف 
باملش��اركة يف الحملة الوطنية لدعم 

منتخب الناش��ئني إمياناً منا بأهمية 
الوق��وف م��ع املنتخب��ات الوطنية 
الرياضية  كافة مبختل��ف األلع��اب 
يف البط��والت التي تق��ام عىل أرض 
اململكة، فه��ي واجب وطني يحتم 
علينا دع��م هذا املنتخ��ب الواعد، 
وكلن��ا أم��ل ب��أن يحق��ق النتيجة 
املرج��وة يف متثي��ل اململك��ة خ��ري 

متثيل..”.
وع��ىل صعي��د متصل، أك��د حرص 
االتح��اد البحرين��ي للس��باحة عىل 
الوطني��ة عىل  للحمل��ة  االنض��امم 
حس��ابه الرسمي باالنستغرام، حيث 
أك��د عض��و مجل��س إدارة االتحاد 
البحرين��ي للس��باحة، رئيس اللجنة 
اإلعالمية محمد س��ند الرشيدي بأن 
اتحاد الس��باحة حريص كل الحرص 

عىل املشاركة يف الحملة انطالقا من 
الواجب الوطني والتكاتف والتعاون 
مع جميع االتحادات الوطنية، مؤكداً 
أهمية وقوف أفراد األرسة الرياضية 
كاف��ة جنبا إىل جن��ب يف مثل هذه 
البطوالت مبا يسهم يف دعم مشاركة 
املنتخب م��ن جهة واملس��اهمة يف 

إنجاح البطوالت التي تقام عىل أرض 

اململكة من جهة أخرى.

تجهيز صاالت البطولة

تقوم لجن��ة املالعب بجهود كبرية يف 

س��بيل تهيئة صالة االتحاد البحريني 

االتح��اد  وصال��ة  الطائ��رة  للك��رة 
البحريني لكرة الطاولة مبدينة عيىس 
الرياضي��ة، حيث ب��دأت اللجنة يف 
تركي��ب األرضي��ة، كام ت��م البدء يف 
تركيب بع��ض امللصقات واإلعالنات 
الخاصة بالبطولة والعمل عىل تهيئة 
الصالتني من جمي��ع النواحي وذلك 
مع قرب ب��دء العد التنازيل النطالق 
الحدث العاملي بتاريخ 18 اغسطس 

الجاري.

تجربة أولى للجنة اإلحصاء

عقدت لجنة اإلحصاء اجتامعها األول 
برئاسة عيل السيد، وبحضور مساعد 
البطول��ة للش��ؤون اإلدارية  مدي��ر 
االتح��اد؛  مبق��ر  ال��ذوادي  محم��د 
الكتساب املزيد من املهارات الخاصة 
باس��تخدام برنام��ج )VIS( الخاص 
باإلحصاءات كام تم تدريب تدريب 
الك��وادر الجدي��دة عىل اس��تخدام 

الربنامج.
بإج��راء  اللجن��ة  عم��ل  ويتمث��ل 
اإلحصاءات الخاصة ب��كل مباراة يف 
البطولة، كام س��يتم عمل إحصاءات 
ش��املة يف نهاي��ة البطولة، س��تقوم 
بتوزيعها بعد كل مباراة عىل الوفود 
واإلعالميني، إضاف��ة إىل عمل قوائم 
الالعب��ني التي تس��بق كل مب��اراة، 
املباريات، وإحصاءات أخرى  ونتائج 

متعددة بنهاية اليوم.

انطالق الحملة الوطنية لدعم منتخب ناشئي الطائرة ببطولة العالم
تحت شعار #كلنا__معاكم 

الرفاع       االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

الثالثاء 8 أغسطس 2017 
16 ذو القعدة 1438

العدد 3220 

17

جهاد خلفان

اإلعالنات التحفيزية في حملة #كلنا_معاكم

تع��ادل منتخبن��ا الوطن��ي لكرة 
الق��دم لفئة الش��باب أمام نظريه 
العراقي ودي��ا بهدف للطرفني، يف 
املواجه��ة للتي جمع��ت الطرفني 
مس��اء أمس ع��ىل اس��تاد النادي 

األهيل باملاحوز.
وانتهى الش��وط األول من اللقاء 
بتقدم العراقيني عرب هدف مبكر، 
فيام سجل الالعب عدنان الرشع 
هدف التعادل ملنتخبنا يف الدقيقة 

.76
وس��يتجدد اللق��اء ال��ودي ب��ني 
الجانبني ي��وم الجمعة املقبل 11 
اس��تاد  الج��اري عىل  أغس��طس 

األهيل عند 7.30 مساء.
يش��ار إىل أن منتخ��ب الش��باب 

يف ط��ور اإلع��داد للمش��اركة يف 
التصفي��ات املؤهلة لكأس آس��يا 
تح��ت 19 عام��ا س��نة 2018، إذ 

ستقام مباريات مجموعة منتخبنا 
يف التصفيات يف قريغزستان خالل 

شهري أكتوبر ونوفمرب املقبلني.

منتخبن��ا  القرع��ة  وأوقع��ت 
إىل  األوىل  املجموع��ة  يف 
جانب:قريغزستان)املس��تضيف(، 

عامن، اإلمارات والنيبال.
وينص نظ��ام التأه��ل للنهائيات 
أبط��ال  تأه��ل  ع��ىل  اآلس��يوية 
املجموعات الع��رش، باإلضافة إىل 
أفض��ل  5منتخبات يحتلون املركز 

الثاين بينها.
التصفي��ات  املش��اركة يف  وقب��ل 
اآلس��يوية، فإن املنتخب سيشارك 
يف بطولة غرب آس��يا التي ستقام 

يف فلسطني الشهر املقبل.
ويق��ود منتخبنا امل��درب الوطني 
املقلة ويس��اعده مواطنه  محمد 

محمد عدنان.

قررت اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة، نقل البطولة الخليجية ملسابقة “3 
أون 3” لألندية، املقرر إقامتها يف أكتوبر أو نوفمرب املقبلني، إىل العاصمة العامنية مسقط. جاء ذلك خالل 
االجتامع الذي عقدته اللجنة التنظيمية نهاية شهر يوليو املايض مبسقط.  وصوت أعضاء اللجنة التنظيمية 
لصالح نقل البطولة إىل مسقط بدال من إقامتها يف البحرين خالل شهر أكتوبر املقبل. واعتمدت التنظيمية 

الخليجية خالل اجتامعها األخري إقامة بطولة منتخبات الشباب والرجال ملسابقة “3 أون3”، وذلك عىل هامش 
البطولة الخليجية ملنتخبات الشباب تحت 17 عاًما، والتي تم تأجيلها إىل األسبوع األول من شهر فرباير املقبل، 

وتستضيفها البحرين. وأقرت اللجنة بأنه يف حال استمرار أسباب تعذر إقامة “خليجية الشباب” يف البحرين، 
فسيتم نقل البطولة إىل العاصمة العامنية مسقط.   وقررت اللجنة التنظيمة نقل بطولة املنتخبات ملنافسات 

“3 أون 3” للشباب والرجال املقرر إقامتها يف فرباير 2018 إىل اململكة العربية السعودية، وستقام عىل هامش البطولة رقم 38 لألندية األبطال.

أحمر الشباب يتعادل مع العراق ودًيا

مسقط تستضيف خليجية 3 أون 3 لألندية
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اليوم يصل مدرب أحمر اليد 
جودنسون 

سلسلة وديات تجهز االتحاد 
للدوري

علي مجيد

من املؤمل أن يصل مملكة البحرين مساء 
اليوم )الثالثاء( مدرب منتخبنا الوطني األول 

لكرة اليد االيسلندي جودنسون؛ ملبارشة عمله 
مع “األحمر” يف التحضري واإلعداد لخوض 
التصفيات اآلسيوية بكوريا الجنوبية، التي 

تقام يف شهر يناير من العام املقبل واملؤهلة 
لنهائيات كأس العامل بأملانيا والدمنارك 2019.

وسيكون عىل عاتق املدرب جودنسون الذي سيقود تدريبه األول 
لألحمر غداً االربعاء، الركيز عىل الجوانب الفنية بصورة كبرية بعدما 

عمل املدرب املساعد ملنتخبنا عيل العنزور عىل اإلعداد البدين بالشهرين 
املاضيني، وسيتسنى للمدرب االيسلندي اإلرشاف عىل منتخبنا حتى 

نهاية شهر أغسطس الجاري وسيخوض مباراتني وديتني يف البحرين أمام 
املنتخب املرصي وذلك يومي 26 و28 من الشهر الجاري، ثم سيقيم 
“األحمر” معسكراً خارجياً قصرياً بحسب الخطة التي كشفتها لجنة 

املنتخبات باالتحاد البحريني لكرة اليد خالل شهر أكتوبر.
وستتوقف فرة التجمع للمنتخب بشكل إجباري؛ وذلك لعودة الالعبني 

إىل أنديتهم النطالق مباريات الدوري العام، عىل أن يعود “األحمر” 
لتجمعه األخري يف شهر ديسمرب املقبل، والذي سيتخلله معسكر خارجي 

يف بولندا، وسيالقي فيه عدداً من املنتخبات العاملية، ومنها املنتخب 
البولندي.

أحمد مهدي:

يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي االتحاد تحضرياته للموسم الريايض 
الجديد 2017/2018 تحت قيادة املدرب إسامعيل كرامي.

ويستعد االتحاديون لخوض تجربة الدرجة األوىل من جديد بعدما صعد 
الفريق البنفجيس املوسم املايض إثر احتالله مركز الوصافة بدوري الدرجة 

الثانية خلف الشباب متصدر الرتيب.
ويسعى االتحاديون بفريقهم الوافد الجديد لظهور مميز يف الدرجة األوىل، 

حيث سيخوض الفريق املوسم الجديد باستقرار فني سواء عىل قامئة الجهاز 
الفني أو الالعبني.

وضمن برنامج املدرب كرامي من املؤمل أن يخوض الفريق لقاء وديا ثانيا 
أمام املحرق يوم الجمعة املقبل عىل ملعب املحرق.

وكان االتحاد دشن ودياته الخميس املايض مبواجهة فريق سرة، وانتهت 
بفوز االتحاديني )2-4(. ويسعى كرامي من خالل سلسلة املباريات الودية 
التي سيخوضها؛ للوقوف عىل مستويات الفريق الفنية قبل بدء املشوار يف 

دوري الدرجة األوىل الذي سيبدأ 9 سبتمرب املقبل، حيث سيلعب االتحاد مع 
الشباب يف الجولة األوىل.

ويف برنامج الوديات األخرى، سيشارك االتحاد يف الدورة الرباعية الودية التي 
سيقيمها نادي الرفاع يف الفرة 14 وحتى 17 أغسطس الجاري، كام سيلعب 

مع البحرين يوم 21 أفسطس، واألهيل يوم 24، عىل أن يختتم الوديات 
مبواجهة البسيتني يوم 27.

ومل يربم االتحاد أي صفقة محلية حتى اآلن منذ فتح باب االنتقاالت، يف حني 
حافظ الفريق عىل استقراره الفني وتشكيلته التي تضم عددا من الالعبني 

البارزين يتقدمهم الهداف مهدي عبدالجبار، إىل جانب تواجد الحارس سيد 
محسن عيل، واملدافع األمين أحمد مريزا، إضافة إىل محمد عبدالوهاب 

والبقية، يف حني تضم تشكيلة الفريق 3 محرفني، وهم: توريه، فورتشن، 
ولويس.

افتتاح دوري جيبك لسيدات 
الطاولة

الرفاع – اتحاد الطاولة: انطلقت يوم أمس األول األحد منافسات دوري 
جيبك للسيدات لكرة الطاولة عىل صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة 

تحت رعاية رئيسة االتحاد الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة.
وشهدت الجولة األوىل فوز نادي عايل عىل نادي توبيل )3/صفر(، إذ فازت 

الالعبة أمرويت عىل الالعبة حال محمد جواد بثالثة أشواط نظيفة بنتائج 
األشواط )11/2 و11/3 و11/2(، وفازت الالعبة فاطمة عبدالله العايل عىل 

الالعبة بيان أحمد إبراهيم بثالثة أشواط نظيفة )11/3 و11/6 و11/6(.
أما منافسات الزوجي، ففاز عايل عىل توبيل بثالثة أشواط نظيفة، إذ تكون 

فريق عايل من أمرويت وفاطمة العايل عىل حال محمد وبيان أحمد بثالثة 
أشواط نظيفة بنتائج األشواط )11/2 و11/2 و11/2(.

ومتكن فريق وزارة الداخلية من الفوز عىل نادي سامهيج )3/صفر(، إذ 
فازت الالعبة كلثم أحمد اليايس عىل الالعبة مريم محمد املزين بثالثة 

أشواط نظيفة بنتائج األشواط )11/1 و11/7 و11/صفر(، وفازت الالعبة 
ندين عادل خرض عىل وديعة حسني عيل بثالثة أشواط نظيفة )11/3 و11/3 

و11/9(. أما الزوجي، ففاز فريق الداخلية املكون من كلثم اليايس وندين 
عادل عىل نادي سامهيج واملكون من غدير محمد املزين ومريم محمد 

املزين بثالثة أشواط نظيفة بنتائج األشواط )11/2 و11/3 و11/1(.

االيسلندي جودنسون

اقرب متسابق فريق البحرين للتحمل 
13 خافيري غوميز نحو التتويج بسلسلة 

بطوالت االتحاد الدويل للرايثلون 
07 بعد تحقيقه فوزا مهام ببطولة 

“مونريال دبليو يت إس” يف عطلة نهاية 
األسبوع املايض. ويعد هذا الفوز الثاين 

له خالل العام الجاري، وذلك بعد ظفره 
بلقب الجولة االفتتاحية يف أبوظبي. 

وقد أقيمت بطولة “مونريال دبليو يت 

إس” عىل املسافة العادية، وأظهر غوميز 
قدرة كبرية يف التفوق عىل منافسيه 

رغم خروجه من سباق السباحة متأخراً 
عنهم، إال أنه استطاع تعويض ذلك بعد 
تقدميه أداء مذهل يف سباقي الدراجات 
الهوائية والجري ليتوج يف الختام بلقب 

البطولة، وبذلك يكون غوميز البطل 
األول لبطولة مونريال. 

وقال غوميز يف تعليق له بعد فوزه: 

“لقد كان السباق صعباً يف الحقيقة، 
لكنني استمتعت بكل مر منه، لقد 
كنت محبطاً األسبوع املايض؛ وذلك 

ألنني كنت الئقاً بدنياً، لكن مل أستطع 
أن أتسابق جيداً، ولكن هذه املرة 

استطعت بذل كل ما بجهدي، ولحسن 
الحظ أصبحت أكرب ريايض يفوز 

بإحدى بطوالت سلسلة االتحاد الدويل 
للرايثلون”.   من جهة أخرى، استطاع 

زميل غوميز املتسابق بني هوفامن حصد 
املركز الثالث يف تحدي “بولدر” للرجل 

الحديدي 70.3. 
وقال هوفامن يف هذا الصدد: “إنه 

شعور ال يوصف عندما تحقق الفوز، 
أنا سعيد للغاية، ولكن يجب أن أستعد 

جيداً لبطولة العامل يف كونا”. 
يف األثناء، أنهى برينت مكامهون تحدي 

الفلبني للرجل الحديدي 70.3. 

غوميز يعتلي منصة تتويج بطولة مونتريال

خافيير غوميز

انضم الالعب سعيد منصور إىل 
فريق نادي مدينة عيىس األول 

لكرة القدم ليمثل بذلك صفوفه 
يف منافسات دوري الدرجة الثانية 

باملوسم الريايض 2017 / 2018.
وجرت مراسم توقيع العقد الذي 

ميتد موسام واحدا مساء أمس 
)اإلثنني( يف مقر النادي.

وقال منصور يف ترصيح ل� “البالد 
سبورت” أنا مرسور متاماً بانتقايل 

ملدينة عيىس وارتداء قميصه؛ 
كونه من األندية ذات السمعة 

والتاريخ يف مملكة البحرين، كام 
يعترب هو النادي األكرث جدية يف 

مفاوضاته معي يف الفرة املاضية 
بخالف العروض “الشفهية” 

من جانب أندية دوري الدرجة 
األوىل.

وأضاف منصور “فضاًل لجدية 
العرض الذي متيز به مدينة 

عيىس، فإن مدربه الكابنت جاسم 
محمد لعب دوراً كبرياً يف إمتام 
هذه الصفقة، وأمتنى أن أوفق 

مع “املدناوية” يف تحقيق 
األهداف املرجوة.

وبنينَّ منصور أن اللعب يف دوري 
الدرجة الثانية ليس بالصورة 

السيئة التي يتصورها الكثريون، 
وخصوصاً أنه سبق وأن خاض 

تجربة سابقة فيه حينام كان يف 

صفوف األهيل قبل 4 سنوات 
تقريباً.

يذكر أن منصور يعترب من 
متدرجّي املدرسة األهالوية إىل 
أن وصل ملرحلة الكبار، وانتقل 

بعدها لصفوف سرة يف أوىل 
تجاربه االحرافية، ثم انتقل 

لصفوف نادي املنامة، وحقق 
معه كأس امللك باملوسم املايض 

عىل حساب املحرق.
جانب من التوقيع

رس��ميًا عيس��ى  لمدين��ة  ينض��م  منص��ور  س��عيد 
علي مجيد
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يفتت��ح منتخبنا الوطني للناش��ئني 
لك��رة اليد الي��وم )الثالثاء( رشيط 
جورجي��ا  موندي��ال  يف  مباريات��ه 
للناش��ئني مبالقاة املنتخب الفرنيس 
وذل��ك يف مت��ام الس��اعة 9 صباحاً 
بتوقيت البحرين، وستكون املباراة 
 Sport Live”“ منقولة عىل صفحة
TV Channel عرب موقع التواصل 

االجتامعي “فيسبوك”.
وكان منتخبن��ا قد وص��ل العاصمة 
الجورجية تبلييس يف متام الساعة 4 
فجراً من يوم أمس اإلثنني، وخضع 
للراحة ج��راء الس��فر، ليخوض يف 
عرص اليوم نفس��ه تدريباً تحضريياً 
للقاء اليوم مدته ساعة تقريباً، ركز 
في��ه الطاق��م الفن��ي ملنتخبنا عىل 
الهجومية  الجوان��ب  التطبي��ق يف 
والدفاعية، وكانت املعنويات جيدة 

بالنسبة لالعبني جميعاً.
ويأم��ل منتخبن��ا بقي��ادة املدرب 
الوطني إبراهيم عب��اس ومعاونيه 
سيدرضا املوسوي وحسن النشيط، 
أن يظهر العبونا بالشكل املطلوب 
من الناحية الفنية، ويؤدوا أدوارهم 
التوفي��ق  ويحالفه��م  ه��ي  ك��ام 

بالخروج بأفضل النتائج املمكنة.
وس��يخضع منتخبنا غداً )األربعاء( 
للراح��ة مع بقية ف��رق مجموعته، 
ع��ىل أن يلعب مبارات��ني متتاليتني 
والجمع��ة  الخمي��س  اليوم��ني  يف 
م��ع الدامن��ارك والرنوي��ج، ليكون 
يوم الس��بت راح��ة لجميع الفرق، 
املجموع��ة  مباري��ات  لتس��تكمل 
يومي األحد واإلثنني مبواجهة مرص 

والسويد.
ويش��ارك يف موندي��ال الع��امل 24 

منتخب��اً يلعبون بنظام الدوري من 
دور واحد يف كل مجموعة لتحديد 
املنتخبات املتأهلة إىل الدور الثاين 
بواق��ع أربع منتخب��ات يف املرحلة 
األوىل، وم��ن ث��م تطبي��ق الئح��ة 
البطولة وفقاً لنظام االتحاد الدويل 
لكرة اليد يف مسابقات كأس العامل.

وميثل منتخبن��ا الوطني يف املعرتك 
العاملي كل من: أحمد عباس خاتم، 
محم��د عيل عي��د، أحمد حس��ني 
ع��يل، أحمد ع��يل الغ��زال، أحمد 
جالل فضل، عبدالله ياسني، فاضل 
املقايب، قاس��م الش��ويخ، يوس��ف 
أحم��د ابراهيم، فاض��ل العليوات، 
ن��ارص عيل ن��ارص، عبدالل��ه عيل، 
أحم��د زهري عامر، عم��ران محمد 
الحلواج��ي، محمد حبيب ومحمد 

خليل. 

“أحمر الناشئين” يفتتح مشواره بمالقاة فرنسا
في مونديال جورجيا لكرة اليد

من تدريبات منتخبنا في جورجيا

علي مجيد

شهدت البطولة الثانية لرفع االثقال 
منافس��ات قوية يف فئت��ي الرجال 
فعالياتها  أقيمت  التي  والس��يدات 
يف صال��ة ديلمون ك��روس فت يوم 
الس��بت املايض مبش��اركة 46 العبا 
والعبة من مختلف األندية األعضاء 
وص��االت الك��روس ف��ت وبرنامج 
مملكة البحرين الكتشاف املواهب 

الرياضية.

نتائج منافسات فئات 
السيدات

احتلت البطلة زهراء حسن محفوظ 
البحري��ن  مملك��ة  برنام��ج  م��ن 
الكتش��اف املواهب الرياضة املركز 
األول يف فئ��ة 48 كج��م، وجمعت 
105 كج��م م��ن رفعت��ي الخطف 

والنطر.
ويف الفئة الثانية 58 كجم للسيدات 
تنافست كل من الرباعات معصومة 
ع��يل عباس، محققةا رقم ش��خصيا 
جدي��دا يف رفع��ة النط��ر باملحاولة 
الثالثة واألخرية، والتي جاءت باملركز 
الثالث، فيام اش��تدت املنافس��ة يف 
ه��ذه الفئة الوزنية ع��ىل املركزين 
األول والث��اين ب��ني الالعبت��ني درة 
املحاري من صال��ة ديلمون كروس 
فت، والت��ي احتلت املرك��ز األول، 
وكان له��ا ظه��ور مميز باملس��توى 
الفن��ي ال��ذي قدمت��ه يف البطولة 
والالعبة مريم خلف بحصولها عىل 

املركز الثاين بفارق 3 كجم يف مجوع 
الرفعات، ومتت��از الالعبة برسعة يف 

األداء خصوصا يف رفعة الخطف.
أما الفئة الثالثة واألخرية للس��يدات 
متكن��ت الالعب��ة س��ارة حمد من 
املحاولت��ني  يف  النج��اح  تحقي��ق 
كج��م،   130 وجمعه��ا  األخريت��ني 
محقق��ة بذلك امليدالي��ة الذهبية، 
واستطاعت الرباعة نهى محمد من 
خطف 55 كجم ورقم قيايس محيل 
جديد يف فئة الناش��ئات 71، وبهذه 
الرفع��ات جمعت نهى محمد 126 
كجم، حيث إن الالعبتني سارة ونهى 
من حصيلة برنامج مملكة البحرين 
الكتش��اف املواهب الرياضية، فيام 
ج��اء املرك��ز الثال��ث م��ن نصيب 

الالعب��ة نرسين الخي��اط من صالة 
السيف كروس فت.

نتائج منافسات الرجال

وأس��فرت نتائ��ج منافس��ات فئ��ة 
الرجال للناش��ئني لألعامر تحت 13 
س��نة بفوز الالعب املوهوب حسني 
املعتوق من برنامج املواهب باملركز 

األول.
وقد دمجت اللجنة املنظمة للبطولة 
منافس��ات فئتي 56 و69 وانطلقت 
منافس��اتها يف الس��اعة السادس��ة 
والنص��ف مبش��اركة 10 العب��ني يف 
الوقت نفس��ه جمع فيها بطل فئة 
56 الالع��ب Marlon Emani من 
صال��ة JFC 140 كجم بعد نجاحه 

من خط��ف 55، ونط��ر 85، والتي 
أهلته للفوز بذهبية هذه الفئة.

كام توجت اللجنة املنظمة فئة 69 
للرجال ذهبية ه��ذه الفئة لالعب 
Clifford من صالة JFC، والذي بدأ 
محاولته األوىل ب��وزن 65، والثانية 
70 فيام مل يوفق الالعب يف محاولته 
الثالثة 75 كجم، حيث استطاع من 
نجاح��ه يف املحاول��ة الثالثة لرفعة 

النطر بوزن 100 كجم.
وأت��ت ميداي��ة فئ��ة 85 كجم من 
نصيب البط��ل والكابنت جابر عادل 
 ،crosssfit Unlimited من صال��ة
حيث اشتدت منافسات هذه الفئة 
ع��ىل املجموع بني أق��وى الرباعني، 
وأس��فرت نتائجه��ا بف��وز الالعب 
الذهبية  بامليدالي��ة  ع��ادل  جاب��ر 
بفارق 2 كجم ع��ىل نظريه الالعب 
 Delmon حسن املرزوق من صالة
crosssfit، والذي استطاع من جمع 
211 كج��م، حيث تقدم املرزوق يف 
رفعات الخطف، لكن الالعب عادل 
تفوق عليه بفارق 2 كمج يف النطر 

واملجموع.
وتق��دم الالعب حم��د عياش للفئة 
الوزنية األخرية عىل منافسيه بفارق 
10 كجم يف محاوالته األوىل، والذي 
اكتفى بها الالعب بعد تحقيقه األول 
والش��رياوي يوس��ف ثانيا والالعب 
 Delmon ماجد أل رشف من صالة

crosssfit يف املركز الثالث.

46 مشاركا في البطولة الثانية لرفع األثقال
أم الحصم        اتحاد رفع األثقال

من تتويج عدد من الفئات

عسكر يطلع على استعدادات 
تنظيم أولمبياد طوكيو 2020

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية: حرض األمني العام للجنة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن عسكر، ومدير دائرة املشاريع مادن الوناس 
اجتامعات اليوم املفتوح الثاين للجان األوملبية الوطنية الذي عقد 

يف العاصمة اليابانية طوكيو مؤخراً؛ لالطالع عىل استعدادات اليابان 
الستضافة دورة األلعاب األوملبية طوكيو 2020 بعد ثالث سنوات من 

اآلن.
وأنهى وفد اللجنة األوملبية البحرينية االجتامعات الفردية والعامة مع 

اللجنة املنظمة، واطلع عىل الخدمات والتسهيالت اللوجستية كافة 
التي ستقدمها الدولة، إضافة إىل املالعب واملنشآت الرياضية املخصصة 
لجميع املسابقات والقرية الرياضية والفنادق املخصصة لكبار الضيوف 

والوفود الرسمية، كام متت معاينة جميع املالعب واملنشآت الرياضية 
التي ستقام عليها مختلف املسابقات بجانب القرية األوملبية من خالل 

إقامة جولة ميدانية للوفود املشاركة كافة.
وقد عرب األمني العام عن إعجابه بالتحضريات املبكرة التي تقوم بها 

اليابان؛ استعداداً لهذا األوملبياد، مبدياً تفاؤله بدورة أوملبية متميزة من 
جميع النواحي عىل ضوء الجهود الكبرية التي تبذلها اللجنة املنظمة يف 
اليابان، مشرياً إىل املبادرة اليابانية بإفساح املجال أمام املنتخبات إلقامة 

معسكرات تدريبية تسبق األوملبياد.
وتقدم عسكر بخالص الشكر والتقدير إىل وزارة الخارجية البحرينية 

وسفارة مملكة البحرين يف اليابان عىل ما قامت به من جهد وتسهيالت 
لوفد اللجنة األوملبية يف طوكيو، وخص بالشكر محمود سعيد عبدالعال، 

و فواز تقي، وجميع موظفي السفارة عىل دعمهم ومساندتهم للوفد.

انطلقت فعاليات املعس��كر الريايض 
القيادي الثقايف تحت مسمى “تحدي 
املواه��ب الرياضية”، وال��ذي تنظمه 
وزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك 
يف إط��ار الجهود الرامية إىل ترس��يخ 
الثقافة الرياضية والقيادية بني أوساط 
املشاركني يف برنامج اكتشاف املواهب 
الرياضية والعم��ل عىل تطوير قاعدة 
والقادرين  املتميزي��ن  الرياضيني  من 
ع��ىل دف��ع الرياض��ة البحرينية نحو 

املزيد من اإلنجازات الرياضية. 
ويش��ارك يف الربنام��ج ال��ذي يقام يف 
صاالت أم الحصم أكرث من 600 العب 
والعبة، تم تقسيمهم إىل مجموعتني، 
حيث مثل املجموعة األوىل كرة السلة، 
رفع االثقال، العاب الدفاع عن النفس 
الجودو(،   ، الكاراتي��ة  )التايكون��دوا، 

وتق��ام فعالياتها يف ي��وم الجمعة. أما 
الثانية واملتمثل��ة يف كرة  املجموع��ة 
الطاولة، كرة الطائرة، كرة القدم، كرة 
الي��د، املب��ارزة، فتق��ام فعالياتها يوم 

السبت. 
ويش��مل املعس��كر عىل العديد من 
الربام��ج واألنش��طة التي تس��اهم يف 
صقل ش��خصية الالعب��ني والالعبات، 
ومن أبرزها تدريبات رياضية مستمرة 
وفعالي��ات لتقوية التع��اون والعمل 
الجامعي وبث روح القيادة والتحدي 
للوص��ول إىل األه��داف، إضاف��ة إىل 
الرتويج لألخ��الق الرياضية والتنافس 

الرشيف وتقبل الفوز والخسارة. 
ك��ام اس��تضاف الربنامج يف أس��بوعه 
األول من��اذج رياض��ة ناجح��ة، حيث 
قدم الكابنت راشد الدورسي تجربته يف 

مجال كرة القدم أم��ام املواهب، كام 
متت اس��تضافة الكابنت خليفة مجدم 
العط��اوي، وال��ذي رسد قصة نجاحه 
يف لعب��ة املبارزة، إضاف��ة إىل االطالع 
ع��ىل تجربة نجاح الالعب عبدالكريم 
عبدالل��ه ال��ذي تخ��رج م��ن برنامج 
املواهب  الكتش��اف  البحرين  مملكة 
الرياضية ليكون نجام يف لعبة املبارزة. 
وبهذه املناس��بة، أعربت املرشفة عىل 
برنام��ج مملك��ة البحرين الكتش��اف 
املواهب الرياضية س��المة عتيق عن 
تقديرها الكبري لالهتامم الواضح الذي 
يبديه وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
هش��ام الج��ودر لربنام��ج اكتش��اف 
والفعالي��ات  الرياضي��ة  املواه��ب 
والربامج التي تقام ضمن هذا الربنامج 
الرائ��د، والذي حرصت ال��وزارة عىل 

إدخال تطوير نوع��ي كبري يف برامجه 
مبا يتوافق مع املخرجات املتميزة التي 
حققه��ا الربنامج وانطالق��ا من رغبة 
ال��وزارة يف تعزي��ز املنج��زات الكبرية 
التي حققها برنامج اكتشاف املواهب 

الس��نوات  امت��داد  الرياضي��ة ع��ىل 
املاضية. 

وأش��ادت عتي��ق باملش��اركة الكبرية 
والواسعة من جانب املواهب الرياضية 
يف املهرج��ان الذي ج��اء متوافقا مع 

إس��رتاتيجية وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة يف تحقيق التطور املس��تمر 
للربنامج إدخال برامج وانشطة قادرة 
ع��ىل ب��ث روح التش��ويق والتحدي 
واملش��اركات  املش��اركني  بني  واإلثارة 
عالوة عىل صقل شخصياتهم القيادية. 
وأش��ارت عتيق اىل املعسكر الريايض 
القيادي الثقايف يش��كل داعام أساسيا 
البحرين الكتش��اف  لربنام��ج مملكة 
املواهب الرياضية وأحد أهم الربامج 
النوعي��ة ملا ميثله من رضورة ملحة يف 
دعم بناء املنظومة الرياضية املتكاملة 
وصقل مه��ارات الالعب��ني والالعبات 
ليتمكن الربنامج م��ن تخريج األفواج 
املتعاقب��ة م��ن الالعب��ني والالعب��ات 
الواعدي��ن الذي��ن سيش��كلون ن��واة 

للمنتخبات الوطنية. 

600 مشارك في المعسكر الرياضي القيادي الثقافي 
ضمن برنامج اكتشاف المواهب 

ضاحية السيف      وزارة شؤون الشباب والرياضة

جانب من الفعاليات 



أع��رب رئيس ن��ادي الحالة جاس��م 
رشدان عن شكره وتقديره إىل النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئيس االتح��اد البحريني 
أللع��اب الق��وى، الرئي��س الفخ��ري 
ذوي  لرياض��ة  البحرين��ي  لالتح��اد 
اإلعاقة سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة عىل رعايته املس��تمرة لشباب 
اململك��ة من خالل إقامة دوري خالد 
بن حم��د للمراكز الش��بابية ولذوي 
اإلعاقة والفتيات لكرة القدم للصاالت 
وذل��ك ع��ىل صال��ة مدين��ة خليفة 
الرياضية، ويس��تمر حتى الرابع عرش 
من سبتمرب املقبل، وبتنظيم من وزارة 
شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع 
املكتب اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليفة، وتحت ش��عار 

#ملتقى األجيال.
وأكد رش��دان يف الوقت ذاته أن هذه 
الرعاي��ة تعترب امتداداً لدعم س��موه 
الكبري واملتواصل للش��باب البحريني 
يف مختلف املجاالت خصوصا منتسبي 

املراك��ز الش��بابية، والذي��ن يعتربون 
جزءا مه��ا من الحركة الش��بابية يف 
اململكة، جاء ذلك خالل زيارة رشدان 
منافس��ات الجول��ة الثالثة من دوري 
خالد بن حمد للمراكز الشبابية برفقة 
زميله أم��ن رس ن��ادي الحالة أحمد 
بوحمود، إذ حرصا عىل مشاهدة جزء 
م��ن لقاءات األمس، ك��ا حرصا عىل 
االلتق��اء بالالعب��ن ومصافحتهم قبل 

بدء املباراة األوىل.
وبننَّ رئي��س نادي الحال��ة أن دوري 
خالد ب��ن حم��د للمراكز الش��بابية 
يف النس��خة الخامس��ة واصل النجاح 
املبهر من خالل ظهوره بحلة جديدة 
تنظيميا وفنيا، وحقق نجاحا كبريا عىل 
مختل��ف األصعدة والتفاف��ا متكاماًل 
من أج��ل االرتقاء بالحركة الش��بابية 
والرياضي��ة يف اململكة، وهو ما اتضح 
من خ��الل الحقائ��ق الت��ي حددتها 
االرقام، حيث بلغت الفرق املش��اركة 
45 فريقا، ومن أندية ومراكز شبابية، 
و8 ف��رق يف دوري ذوي اإلعاق��ة، و6 

لتش��مل  الفتي��ات،  دوري  يف  ف��رق 
تل��ك الفرق جميع مناط��ق اململكة، 
مؤكدا أن الدوري كان مكاًنا مناس��ًبا 
الكتش��اف املواه��ب الرياضية ولرفد 
األندي��ة الوطني��ة بالعدي��د من تلك 
املواهب يف ظ��ل ما وصل له الدوري 

من مرحلة متطورة فنيا.
وأشار رشدان أن وزارة شؤون الشباب 
والرياضة حرصت عىل تنظم الدوري 
بالص��ورة املتميزة وعملت عىل توفري 
أسباب النجاح له باعتباره يحمل اسم 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
ويتضمن ب��ن جنباته أهداف��ا نبيلة 
له��ا آثارها ع��ىل الش��باب البحريني 
مل��ا يوفره من بيئة خصب��ة لتعارفهم 

وتالقيهم يف أجواء تنافسية رشيفة.
وأض��اف “إقام��ة دوري ذوي اإلعاقة 
ل نقلة نوعية كبرية  وآخر للفتيات شكنَّ
يف طري��ق تطوير الدوري؛ األمر الذي 
س��اهم يف توس��يع قاعدة املشاركن، 
وتأكي��د االهتام بفئ��ة االحتياجات 
الناع��م، وتهيئة  الخاص��ة والجن��س 

األج��واء املثالي��ة أمامه��م؛ من أجل 
مارسة رياضتهم املفضلة يف مناخات 

تنافسية آمنة لهم”.
من جانبه، أشاد أمن رس نادي الحالة 
أحمد بوحمود بدوري خالد بن حمد 
للمراكز الشبابية الخامس لكرة قدم 
الصاالت والثاين لذوي اإلعاقة، معربا 
عن تقدي��ره واعتزازه مببادرة س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بإقامة 

النس��خة األوىل للفتي��ات واملصاحبة 
ملنافسات النس��خة الخامسة لدوري 

سموه للمراكز الشبابية.
وأك��د بوحم��ود أن ه��ذه املب��ادرة 
تعكس حرص واهتام س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة عىل ترجمة 
باحتضان  الرشيدة  القيادة  توجيهات 
الشباب البحريني من جميع الفئات 
والرشائح س��واء من ذوي اإلعاقة أو 

الفتيات؛ كونها ج��زءا ال يتجزأ من 
املجتمع.

وش��دد بوحمود عىل حرص س��موه 
لدع��م  املناس��بة  األج��واء  بتوف��ري 
أنش��طتهم مبا فيها النشاط الريايض، 
دوري  بإقام��ة  توجيهات��ه  وم��ا 
مصاحب إال دلي��ل عىل ذلك، والذي 
مين��ح الفرصة إلدماجه��م باملجتمع، 
واإلمكانات  القدرات  واالستفادة من 
التي تتمتع به��ا هذه الفئة، وإمكان 
االس��تفادة من خدماتهم ومواهبهم 
املختلف��ة يف دعم املنتخبات الوطنية 
لرياض��ة ذوي اإلعاق��ة يف مختل��ف 

املحافل.
وأك��د أم��ن رس ن��ادي الحال��ة أن 
آن  يف  رياضي��ة  إنس��انية  املب��ادرة 
واح��د، مش��ريا إىل أبعادها وأهدافها 
اإليجابي��ة الكبرية، والتي س��تنعكس 
عىل املجتمع البحريني بشكل الفت 
وواضح، وأن ذلك يعطي انطباعا عن 
الح��رص الكبري لس��موه يف تحقيقها 

عىل أرض الواقع.

مبادرات خالد بن حمد الرائعة امتداد لدعم سموه الشباب البحريني
رئيس نادي الحالة وأمين السر خالل متابعتهما الدوري: 

اللجنة اإلعالمية      دوري خالد بن حمد

رئيس نادي الحالة وأمين السر يتابعان الدوري

جدحفص ُيسقط كرانة  السهلة الجنوبية يتخطى القادسية 

 4 لقاءات اليوم 

مركز إعالمي متكامل يخدم إعالميي الدوري

اللجنة المنظمة تهنئ باإلنجاز العربي 

أسقط مركز شباب جدحفص خصمه مركز شباب كرانة بخمسة 
أهداف لهدفن ليعتيل صدارة املجموعة الرابعة بعدما رفع رصيده إىل 

7 نقاط، يف حن تجمد رصيد كرانة عند 6 نقاط بعد تلقيه الخسارة 
األوىل التي أدت لرتاجعه للمركز الثالث يف املجموعة.

ونجح جدحفص يف التفوق فنيا عىل خصمه خصوصا مع الحالة 
البدنية الجيدة لالعبيه، وسجل أهداف الفوز للفريق عيل العلواين 

رباعية “سوبر هاتريك”، والهدف الخامس جاء عرب محمود غريب، 
وسجل هديف كرانة إبراهيم خليل وعيل أحمد، ويف املقابل مل يقدم 

كرانة املستوى املأمول منه، وظهر بصورة سلبية خصوصا يف الجانب 
الدفاعي الذي بدا عليه الرتاجع ومل تنفعه العودة يف الشوط الثاين 

والصحوة التي كانت متأخرة يف الدقائق األخرية من عمر املباراة، ومل 
متكنه من تجنب الخسارة األوىل.

عزز فريق مركز شباب السهلة الجنوبية صدارته للمجموعة الخامسة 
بعد فوزه املستحق عىل فريق مركز شباب القادسية بنتيجة ثالثة 

أهداف نظيفة يف املباراة التي جمعت الفريقن يوم أمس األول 
يف صالة مدينة خليفة الرياضية مبباريات الجولة الثالثة لحساب 
املجموعة ضمن منافسات الدور لدوري خالد بن حمد للمراكز 
الشبابية ولذوي اإلعاقة والفتيات الخامس لكرة القدم الصاالت. 

نجح السهلة الجنوبية من كسب رهان الشوط االول بتقدمه بهدف 
دون رد أحرزه الالعب علوي موىس يف الدقيقة 17. ويف الفرتة الثانية، 

بسط السهلة الجنوبية سيطرته عىل مجريات اللقاء، ونجح يف تسجيل 
الهدفن الثاين والثالث يف الدقيقة 35 و36، حمال توقيع الالعبن علوي 
موىس وإبراهيم القصاب. وبهذه النتيجة رفع السهلة الجنوبية رصيده 

إىل النقطة السادسة.

رفع العبو فريقي كرانة وجدحفص الفتة تهنئة مقدمة من 
جانب اللجنة املنظمة لدوري خالد بن حمد مبناسبة تحقيق 
منتخبنا الوطني للناشئن للكرة الطائرة لقب البطولة العربية 
التي أقيمت يف اململكة األردنية الهاشمية واختتمت قبل أيام 

بإنجاز ذهبي هو السادس لكرة الطائرة البحرينية، إذ عرب 
ذلك عن التالحم الريايض الكبري والواضح بن مختلف الجهات 

الرياضية يف اململكة، وكذلك مقدار السعادة الكبرية التي كانت 
عىل محيا الجميع بعد تحقيق هذا اإلنجاز الرائع.

تتواصل اليوم الثالثاء منافسات الجولة الثالثة من الدوري، 
وذلك بإقامة 4 مباريات عىل صالة مدينة خليفة الرياضية. 
فضمن املجموعة السابعة، عند 5 عرصا، يلتقي فريق نادي 

سار مع فريق مركز شباب الجنوب. وضمن املجموعة الثامنة، 
وعند 6 مساء يلعب فريق نادي املعامري مع فريق مركز شباب 

الهملة، وعند 7 مساء يلعب فريق مركز شباب أبوقوة مع فريق 
نادي العكر، وعند 8 مساء ضمن الجولة 4 للمجموعة األوىل 

يلعب فريق مركز شباب سافرة مع فريق مركز شباب كرزكان.

حرصت اللجنة املنظمة العليا للبطولة متمثلة باللجنة 

اإلعالمية برئاسة حازم الشيخ عىل توفري مركز إعالمي 

متكامل يف صالة مدينة خليفة الرياضية وتجهيزه بأحدث 

التقنيات.

وتأيت هذه الخطوة يف إطار توفري سبل الراحة لوسائل 

اإلعالم املختلفة املقروءة واملرئية واملسموعة للقيام 

بواجبها عىل أكمل وجه.

ووضعت اللجنة اإلعالمية مندوبا خاصا داخل املركز 

اإلعالمي؛ لتوفري احتياجات وسائل اإلعالم كافة، إذ أكد 

رئيس اللجنة اإلعالمية حازم الشيخ أن اللجنة حريصة 

عىل تقديم سبل الراحة لإلعالمين ومواقع التواصل 

االجتاعي بتغطية الدوري بصورة مميزة، مشيداً 

بالتغطية املميزة من وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 

االجتاعي كافة.

ويحتوي املركز اإلعالمي عىل أحدث التقنيات لوسائل 

اإلعالم، إضافة إىل أحدث التقنيات الخاصة باملصورين.

جانب من مباراة جدحفص وكرانة

جانب من لقاء السهلة الجنوبية والقادسية

الالعبون يرفعون الفتة التهنئة باإلنجاز العربي
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تعادل مثير بين عالي وسند 

حسم التعادل اإليجايب )3/3( اللقاء املثري الذي جمع بن 
عايل وسند ضمن منافسات املجموعة الخامسة. وشهدت 
املباراة حضورا جاهرييا كبريا من أنصار الفريقن وقف 

وراء الفريقن وأعطى دفعة معنوية عالية لالعبن بتقديم 
أفضل املستويات يف اللقاء.

وتقدم سند بالهدف األول عن طريق عيل عبدالعزيز يف 
الدقيقة 18، والذي انتهى عليه الشوط األول. وسجل 

سند هدفه الثاين يف الدقيقة 25 عن طريق محمد 
إبراهيم قبل أن يسجل عايل هدفه األول عن طريق عيل 

جميل يف الدقيقة 28.
وزاد عايل من النتيجة بتسجيله الهدف الثالث عن طريق 
أحمد سهيل يف الدقيقة 30، إال أن عايل عاد بقوة ومتكن 

من تسجيل هدفن متتالين عن طريق عيل منصور يف 
الدقيقتن 31 و32 لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجايب.

جانب من لقاء نادي عالي ومركز شباب سند

الدير يعبر الوسطى 

حقق فريق الدير فوزاً مهًا عىل حساب مركز شباب الوسطى 
بثالثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات املجموعة الرابعة.

وقدم الفريقان مستوى مميزا يف املباراة عىل رغم انتهاء 
الشوط األول بالتعادل السلبي.

ومتكن الدير من تسجيل هدفه األول عن طريق محمد 
الحاييك يف الدقيقة 25 قبل أن يضاعف زميله خليفة سلان 

النتيجة بتسجيله الهدف الثاين يف الدقيقة 26.
وقلص مصطفى السكران النتيجة بتسجيله الهدف الوحيد 

لفريق الوسطى يف الدقيقة 30، ووسط املحاوالت من الوسطى 
بتعديل النتيجة قىض محمد الحاييك عىل آمال الوسطى عندما 

سجل الهدف الثالث لفريق الدير يف الدقيقة 38 لتنتهي املباراة 
بفوز الدير بثالثة أهداف مقابل هدف.

جانب من لقاء الدير ومركز شباب الوسطى
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ال يحتاج أي لقاء كبري إلطالق وصف “سوبر”، فهو 
يندرج تلقائيا تحت فئة مواجهات الوزن الثقيل، 
بيد أن املشكلة تكمن دامئا يف التوقيت التقليدي 

لها، بداية املوسم تعني غالبا عدم الوصول للحالة 
الفنية والبدنية التي تفرز مباراة تليق بتصنيفها 

الرفيع. 

الحدث يتعلق باصطدام ريال مدريد مبانشسرت 
يونايتد، اثنان من عاملقة اللعبة، داخل املستطيل 
وخارجه. طبق محبب يف انطالقة موسم واعد، بدأ 

قبل البداية بـ “صفقة القرن” التي وإن هدأت 
زوبعتها، سيظل صداها يرضب لسنوات كل جدران 

اللعبة. 

ريال مدريد اتسمت تحركاته بالهدوء يف “السوق”، 
عىل عكس مانشسرت يونايتد، الذي عزز صفوفه 
بقطعة مثينة يف كل خط، كام يشتهي مورينيو 

ويحب.

رغم ذلك، لن يتصدر لندلوف أو ماتيتش أو حتى 
لوكاكو املشهد، بقدر مورينيو نفسه، الرجل الذي 
مر يف مشواره الحافل عىل ناد تجمعهام ذكريات 
“جميلة” مع تركه بعض “التصدعات” الداخلية 

والجامهريية واإلعالمية. 

صاحب األضواء اليوم يعرف تفاصيل خصمه، 
ويدرك متاماً بأنه فريق يصطاد األلقاب متى ما أراد، 

وفوزه بـ “املباريات النهائية” ُيقرأ من عنوانها.   

حالة ريال مدريد الفنية يف فرتة اإلعداد تستدعي 
“الطمع”. زيدان مل يصل لخطوة النهوض من 

السبات الصيفي، وال مزيد من الوقت أمامه، بعد 
يونايتد، الغريم ينتظره، واليوم قد ُيعد فرصة مثالية 

إليقاد الرشارة األوىل يف شعلة املوسم. 

من هذا املنطلق والشعور، سيجد املدرب الربتغايل 
األرضية صالحة لزرع الثقة يف فريقه وجامهريه 

بصيد كبري، مع النظر للظروف واملعطيات املفصلة 
عىل ثوبه. ورغم ذلك، لن يرتدد مورينيو يف 

استخدام ونقل أسلحته التقليدية معه إىل مقدونيا، 
الواقعية، الصرب ثم املباغتة.

أما الفريق األبيض، فخطوته األوىل نحو السداسية 
تبدأ عىل األرجح من دون نجمه األول، والرسالة 

التي وجهها زيدان يف املوسم املايض واضحة: ريال 
مدريد أكرث من مجرد كريستيانو. 

صيد كبير

هاني اللؤلؤ

إضافة

@haniallulu

celecao-9
@hotmail.com وكاالت(: سيحاول جوزيه مورينيو، مدرب(

مانشســرت يونايتد، الفوز باللقب األورويب 
الوحيد الذي ينقصــه، عندما يواجه ريال 
مدريد، عىل لقب كأس الســوبر األورويب، 
اليــوم الثالثــاء، يف أول لقاء رســمي ضد 

فريقه السابق منذ رحيله يف 2013.
وقــاد مورينيــو، يونايتد للفــوز بالدوري 
األورويب املوســم املايض، لينقذ نفسه من 
موسم محبط يف بداية مشواره مع الفريق، 
بعدما سبق أن توج بلقب الدوري اإلسباين 
مــع ريال برصيــد قيايس مــن النقاط بلغ 
100 نقطــة، وأحرز أيضا كأس امللك خالل 

وجوده يف إسبانيا بني 2010 و2013.
ورغم نجــاح مورينيو يف مدريد، فإنه تأثر 
بتوتــر عالقتــه مــع العديد مــن الالعبني 
البارزيــن، مثل ســريجيو رامــوس وإيكر 
كاســياس، وكذلــك اعرتاضــه املتكرر عىل 
التحكيــم، والدخــول يف مشــادات مــع 
املنافسني، إضافة إىل فشله يف الفوز بدوري 

أبطال أوروبا.
لكــن ريــال اســتفاد مــن إرث مورينيو، 
وتــوج بلقــب دوري األبطــال 3 مرات يف 
أربع ســنوات منذ رحيله، رغم أن املدرب 
الربتغايل قال مؤخرا إنه “توســل إىل” إدارة 
النادي اإلســباين، للموافقة عىل رحيله إىل 

تشيليس.

وســيفتقد ريــال بطــل أوروبــا، هدافــه 
كريســتيانو رونالــدو، مهاجم مانشســرت 
يونايتد الســابق خالل املواجهــة املرتقبة 
يف مقدونيــا، إذ حصــل الالعــب الربتغايل 
عىل إذن باالنضامم بشكل متأخر ملعسكر 
الفريق، قبل انطالق املوســم بعدما شارك 

مع بالده يف كأس القارات يف روسيا.
وفاز فريــق زين الدين زيــدان 2-3 عىل 
إشــبيلية بعد وقــت إضــايف، ليحرز لقب 
كأس السوبر العام املايض، ويتطلع املدرب 
الفرنيس لحصــد لقبــه األورويب الرابع يف 
أقل مــن عامني مع الريال، وهو ما يجعله 
يتســاوى يف عــدد األلقــاب القاريــة مع 

مورينيو.

وســيفقد يونايتد يف املقابل ثنــايئ الدفاع 
إيريك بييل وفيل جونز بســبب اإليقاف، 
ليصبــح الطريــق ممهــدا أمام مشــاركة 

املدافع املنضم حديثا فيكتور ليندلوف.
وإىل جانب ليندلــوف تعاقد يونايتد أيضا 
مع املهاجــم البلجيــي روميلــو لوكاكو، 
والعــب الوســط نيامنيا ماتيتــش، وأنفق 
النادي حوايل 146 مليون جنيه إســرتليني 
)190.34 مليــون دوالر(، لتعزيــز صفوفه 
بعدمــا جاء سادســا يف الدوري باملوســم 

املايض.
وتعاقــد ريال مع الشــابني ثيــو هرنانديز 
وداين ســيبايوس، ليعزز تشــكيلته املليئة 
باملواهب، والتي جمعت بني لقبي الدوري 

اإلســباين، ودوري األبطال املوســم املايض، 
بينــام وافق عــىل رحيــل ألفــارو موراتا، 

وخاميس رودريجيز.
ورغــم ذلك مل يحــدث أكرث مــن اهتامم 
بضم الفرنيس الشاب كيليان مبايب، مهاجم 

موناكو.
وتفــوق يونايتد عىل ريال بركالت الرتجيح 
يف  ودي  لقــاء  يف   1-1 التعــادل  عقــب 
كاليفورنيا الشــهر املــايض، وحقق الفريق 
خمســة انتصارات ودية وخرس فقط أمام 

برشلونة.
وفشــل ريال يف املقابل يف تحقيق أي فوز 
يف 90 دقيقة خالل أربع مباريات ودية يف 
الواليات املتحدة، وخرس 2-3 أمام برشلونة 
و1-4 أمام مانشســرت سيتي، وكان انتصاره 
الوحيد بعد اللجوء لــركالت الرتجيح أمام 

فريق نجوم الدوري األمريي.
وقال زيدان للصحفيني عقب هذه الجولة 
الودية: “الشــعور العام ليس جيدا، عندما 
نخفق يف تحقيق أي فوز يف أربع مباريات 

فإنه يوجد يشء خطأ بالفريق”.
وأضاف “يجب أن نبذل املزيد من الجهد، 
هذه بداية ســيئة بتحقيق هــذه النتائج، 
وكل مــا نريد فعله هو العــودة إىل ديارنا 
والحصــول عىل راحــة والتفكــري يف كأس 

السوبر األوروبية”.

)وكاالت(: ألول مــرة منــذ 4 ســنوات، ال 
يتنافس يف مباراة السوبر األورويب فريقان 
من إسبانيا، حيث ستجمع بني ريال مدريد 
بصفته بطال لدوري األبطال املوسم املايض، 
أمام مانشســرت يونايتــد اإلنجليزي، حامل 
لقب الــدوري األورويب، اليوم الثالثاء، عىل 
ملعب فيليب الثــاين بالعاصمة املقدونية 

سكوبيه.
وتسعى كتيبة املدرب الفرنيس زين الدين 
زيدان الســتمرار الســيطرة اإلسبانية عىل 
ألقاب هذه الكأس األوروبية، حيث هيمن 
اإلســبان عــىل 7 ألقــاب من النســخ الـ8 
األخرية، بواسطة الريال وبرشلونة وإشبيلية 

وأتلتيكو مدريد.
وفازت األندية اإلســبانية بالنســخ الثالث 
األخــرية )برشــلونة 2015، وريــال مدريد 
2014 و2016(، وكانــت جميعهــا أمــام 
إشــبيلية الــذي هيمن وقتها عــىل بطولة 

الدوري األورويب.
كام مل يخرس أي فريق إسباين يتأهل لهذه 
املباراة منذ عام 2000، حني انهزم الفريق 

امللي أمام جلطة رساي الرتيك.
وتحمــل األنديــة اإلســبانية أيضــا الرقم 
القيايس يف العدد األكرب من مرات التتويج 
بهذا اللقب القــاري )13(، وذلك منذ أول 
نســخة أقيمت عــام 1972، وتأيت نظريتها 

اإليطالية يف املركز الثاين )9( ثم اإلنجليزية 
.)7(

أما عن طريف اليوم، فقد حقق ريال مدريد 
3 ألقاب أعوام 2002 عىل حســاب فينورد 
الهولنــدي، و2014 و2016 بتغلبــه عــىل 

إشــبيلية يف كل منهام، فيام حل وصيفا يف 
مناســبتني، 1998 أمام تشيليس اإلنجليزي 

و2000 ضد جلطة رساي.
بينام حصد مانشســرت يونايتد لقبا وحيدا 
للسوبر األورويب يف نسخة 1991 أمام ريد 

ســتار بلجراد الرصيب )اليوغوساليف وقتها(، 
وكان وصيفــا مرتــني عامــي 1999 بعــد 
التسيو اإليطايل، و2008 أمام زينت سانت 

بطرسربج الرويس.
وحصــدت أندية الليجا 8 كؤوس للســوبر 
األورويب يف آخر 15 نسخة، بدأها إشبيلية 
عام 2006 عىل حســاب برشــلونة، ثم فاز 
و2011   2009 الكتالــوين  العمــالق  بهــا 
و2015، وأتلتيكو مدريــد 2010 و2012، 

والريال 2014 و2016.
وكانت الفرق الوحيــدة التي فازت بلقب 
السوبر األورويب خالل العقد األخري بخالف 
األنديــة اإلســبانية، هــي كل مــن ميالن 
اإليطايل )2007(، وزينت الرويس )2008(، 

وبايرن ميونيخ األملاين )2013(.
وســيكون ريال مدريد عىل موعد مع رقم 
قيايس جديد إن اســتطاع الفــوز باللقب، 
حيــث ســيصبح بذلــك النادي اإلســباين 
األول الــذي يفوز بالســوبر القاري مرتني 
متتاليتــني، والثاين أوروبيا بعد ميالن الذي 

توج بنسختي 1989 و1990.
ومــن جانب آخر، يتصدر فريقا برشــلونة 
وميالن قامئة األنديــة األكرث تتويجا بلقب 
السوبر األورويب برصيد 5 مرات، فيام يأيت 
ريــال مدريد مــع ليفربــول االنجليزي يف 

املركز الثاين )3 مرات(.

تشــيليس  أســطورة  انتقــد  )وكاالت(: 
اإلنجليزي، فرانك المبارد، ســوق انتقاالت 
البلوز خالل الصيف الجاري، بعد خسارة 

الدرع الخريية لصالح أرسنال.
وقال المبارد، يف ترصيحات نقلتها صحيفة 
“ذا صــن” الربيطانية: “لســت متأكًدا إن 
كان اإليطايل أنطونيو كونتي، املدير الفني 
للبلوز، طلب من مجلس اإلدارة الحصول 

عىل صفقات جديدة”.
وتابع: “تشــيليس بحاجة ملتوسط ميدان، 

كــام يحتاجــون لبديــل يف مركــز الجناح 
األميــن، فلو نظرت لتشــكيل البلوز، تجد 
أّنــه ميلك نصف التنوع الــذي يتواجد يف 

أرسنال”.
وواصــل: “األمر ال يتعلــق بالجودة فقط، 
فتشــيليس ميتلــك نجوما بجــودة عالية، 
ولكــن كونتــي حينام كان مــع يوفنتوس 
طلب مــن اإلدارة تدعيامت طوال الوقت 
للتطور، كــام أّن رحيل نيامنيا ماتيتش إىل 
مانشسرت يونايتد، أمر غري مفهوم ألّنه كان 

مهام للفريق بجوار نجولو كانتي”.
وخرس تشــيليس الدرع الخرييــة بركالت 
الرتجيح بعد انتهاء الوقت األصيل بالتعادل 

هدف ملثله.
ووقع البلــوز مع الحارس ويــيل كابايريو 
باملجان بعد فســخ تعاقده مع مانشســرت 
ســيتي، كام ضم األملاين أنطونيو روديجر 
مــن رومــا اإليطــايل، والفرنــيس تيموي 
باكايوكو من موناكو، باإلضافة إىل اإلسباين 

ألفارو موراتا من ريال مدريد.

طموح مورينيو يصطدم بتاريخ “الملكي” 

سيطرة اسبانية 

المبارد ينتقد تشيلسي 
مصير كوستا

)وكاالت(: رفض األرجنتيني دييجو سيميوين، 
املدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد اإلسباين، 

الحديث عن التعاقد مع دييجو كوستا، مهاجم 
تشيليس اإلنجليزي.

وقال سيميوين يف ترصيحات نقلتها صحيفة 
إيفينينج ستاندرد “ال أحب الحديث عن كوستا 

ألنه مازال العًبا لفريق آخر وهو تشيليس، 
ونحن محرومون من التعاقد خالل الصيف 

الجاري”.
وتابع “أسعى لتطوير الفريق سواء يف التدريبات 

أو مع وجود ظروف مثل هذه متنعنا من 
التعاقدات، ولذلك عيل العمل وفقاً للمعطيات 

التي منتلكها يف الوقت الراهن”.
وكان كوستا، قد خرج من حسابات اإليطايل 

أنطونيو كونتي، املدير الفني للبلوز، الذي 
طلب منه البحث عن فريق آخر خالل الصيف 

الجاري.
وكان كوستا، قد أعلن سابًقا أّن كونتي ال يرغب 

يف استمراره يف الفريق، بعدما بعث له رسالة 
نصية جاء فيها “أهاًل دييجو، أمتنى أن تكون 
بخري، شكرًا لك عىل ما قدمته املوسم املايض 

وأمتنى لك التوفيق يف العام املقبل، أنت لست 
ضمن خططي املستقبلية”، وهو ما أكده املدير 

الفني لتشيليس منذ أيام.
وأقرت املحكمة الرياضية، حرمان الروخي 

بالنكوس من التعاقدات خالل الصيف الجاري، 
ولن يتمكنوا من التوقيع مع العبني قبل يناير 

املقبل، بسبب ضم العبني تحت 18 عاما.
وحدد تشيليس، مبلغ 50 مليون إسرتليني 

للموافقة عىل بيع كوستا، يف ظل رغبة ميالن 
اإليطايل يف ضم الالعب.

)وكاالت(: يــرى املستشــار مرتــى 
منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك 
العديد من األمور، أدت إىل ما حدث 
يوم األحد، من “مهازل” مؤســفة يف 
نهــايئ البطولة العربيــة لألندية بني 
الرتجــي التونــيس والفيصيل األردين. 
وأكــد رئيس الزمالــك، يف ترصيحات 
صحفية، أن فريــق الفيصيل األردين 
شعر بالظلم بعد اختيار إبراهيم نور 
الدين، لالنتقام منهم، خاصة بعد أن 
فازوا عىل األهيل املرصي مرتني، خالل 

منافســات البطولة. وأضاف مرتى، 
أنــه يرفــض كل مــا حــدث، متابعا 
“إبراهيم نور الدين أفســد البطولة 
يف نهاية األمــر، بجانب مهازل تغيري 
اللوائح، مام خلق ضغطا نفسيا عىل 
الالعبني”. وكانت املباراة النهائية بني 
الرتجــي التونــيس والفيصيل األردين، 
والتي انتهت لصالــح األول 2-3، قد 
شــهدت أحداث شــغب ومشادات، 
واعتداء عــىل الحكم الدويل إبراهيم 

نور الدين.

)وكاالت(: قــرر نــادي يوفنتــوس اإليطايل، 
الســري عىل خطــى باريــس ســان جريمان 
الفرنــيس، والقيام مبا فعله يف حســم صفقة 
نيامر، خالل فرتة االنتقاالت الجارية. وذكرت 
شــبكة “برمييم سبورت”، أن يوفنتوس يجهز 
45 مليون يورو، لفسخ عقد الهولندي كيفني 
سرتومتان مع روما، يف ظل رغبتهم يف التعاقد 

مع متوسط ميدان خالل الصيف الجاري.
وأوضحت الشــبكة أن الالعب سبق ورصح 
برغبته يف البقاء مــع الجيالرويس بقوله “لن 
أنــى وقوف النــادي بجــواري حينام كنت 

مصابــا، ولذلك جددت عقــدي حتى 2022 
وأرغب يف تحقيق إنجازات مع روما”.

وكان البيانكونــريي، يرغــب يف التعاقــد مع 
الــرصيب نيامنيا ماتيتــش حينــام كان العباً 
لصفوف تشــيليس اإلنجليــزي، إال أّنه فضل 
االنضامم ملانشســرت يونايتد والعمل مجدداً 
تحت قيادة الربتغايل جوزيه مورينيو، ليضع 
يوفنتــوس، الفرنــيس بليز ماتويــدي، العب 
باريــس ســان جريمــان، وســتيفن نزونزي، 
متوســط ميــدان إشــبيلية اإلســباين، ضمن 

األسامء املقرتحة للتعاقد معهم.

أحداث مؤسفة على طريقة نيمار

21:45ريال مدريد- مان يونايتد
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في اتفاق بين “البورصة” و“التربية” 

نشر التوعية االستثمارية بين طلبة المدارس 
مت ي���وم اأم����س االثن���ن التوقي���ع عل���ى 
اتفاقية تعاون م�ش���رتك بن بور�شة البحرين 
ووزارة الرتبي���ة والتعليم ته���دف اإلى تعزيز 
اآفاق التعاون امل�شرتك بن البور�شة ووزارة 
الرتبية والتعلي���م يف املجاالت املتعلقة بن�رش 
التوعي���ة اال�ش���تثمارية بن طلب���ة املدار�س 
ومن �ش���منها اإطالق برنامج امل�شتثمر الذكي 
الذي يهدف بدوره اإلى ن����رش الوعي االدخاري 

واال�شتثماري بن طلبة املدار�س.
ق���ام بالتوقي���ع عل���ى االتفاقي���ة كل من 
الرئي�س التنفيذي لبور�ش���ة البحرين ال�شيخ 
خليف���ة بن اإبراهي���م اآل خليف���ة ووكيل وزارة 

الرتبية والتعليم ل�ش���وؤون التعليم واملناهج 
فوزي اجلودر.

ويعد امل�ش���تثمر الذكي برناجم���اً توعوياً 
موجه لطلبة املدار����س االبتدائية واالإعدادية 
يه���دف اإلى ن����رش ثقاف���ة التعام���الت املالية 
ال�ش���ليمة ون�رش الوعي االدخاري واال�شتثماري 
ب���ن الطلب���ة باأ�ش���لوب ترب���وي يت���الءم م���ع 
مرحلته���م العمري���ة لي�ش���اهم يف تعزي���ز قيم 
االدخار لديهم واأهميته لهم كاأفراد والأ�رشهم 

ولوطنهم.
كما يه���دف الربنامج لتهيئة جيل الن�سء 
االأم���ور  م���ع املجتم���ع يف  اإيجابي���ا  للتفاع���ل 

املتعلق���ة باالأمور املالي���ة والتعريف مببادئ 
االدخ���ار واال�ش���تثمار واأ�ش����س اإدارة االأموال، 
اإ�ش���افة اإل���ى تعري���ف الطالب باملوؤ�ش�ش���ات 
واجله���ات ذات العالقة بالتعامالت املالية يف 
مملكة البحرين واإك�ش���ابهم مه���ارات التعامل 

يف عمليات البيع وال�رشاء واال�شتهالك.
الربنام���ج  مظل���ة  حت���ت  وتن�ش���وي 
جمموع���ة مكون���ات ت�ش���مل جملة امل�ش���تثمر 
الذك���ي وجمموعة م���ن املحا����رشات التوعوية 
اال�ش���تثمارية )التاءات ال�ش���بع(، اإ�شافة اإلى 

معر�س متنقل وعدد من امل�رشحيات.

“بن فقيه” تفوز بالجائزة العالمية للجودة واإلتقان 

“الهالل األحمر” تختتم برنامجها التدريبي الصيفي للناشئة

“يوسف بن أحمد كانو” تدشن مشروع “برد صيفهم”

ف���ازت �رشك���ة ب���ن فقي���ه لال�ش���تثمار العقاري 
باجلائ���زة العاملية للجودة واالإتق���ان واالأداء املثايل 
الت���ي تقدمها منظم���ة “اأذرويز” الفرن�ش���ية لالإدارة 
واال�شت�ش���ارات، وذل���ك يف حفل اأقيم اأخ���را مبدينة 

روما االإيطالية.
ونال���ت �رشك���ة ب���ن فقيه ه���ذه اجلائ���زة تقديراً 
جلهوده���ا يف جمال االبتكار وااللت���زام باأعلى معاير 

اجلودة والتميز.
وق���ال رئي�س جمل�س اإدارة بن فقيه لال�ش���تثمار 
العقاري في�ش���ل فقيه “اإننا �ش���عداء جداً حل�ش���ولنا 

عل���ى ه���ذا التقدير ال���دويل امل�رشّف ال���ذي يعزز من 
مكانتن���ا ك�رشكة عقاري���ة رائدة يف املنطق���ة، ويوؤكد 
التزامن���ا الت���ام باأعل���ى معاي���ر اجل���ودة واجنازاتنا 

املتميزة يف جمال اال�شتثمار العقاري”.
واأ�ش���اف اأن “هذه اجلائزة الدولية خر �ش���اهد 
على جناحنا يف تنفيذ ا�ش���رتاتيجيتنا وا�ش���تمرارنا يف 
حتقي���ق املزيد من االإجنازات ع���رب اإطالق املزيد من 
امل�ش���اريع العقارية الرائ���دة واملتميزة. اإذ ت�ش���عى 
ال�رشك���ة اإلى جت���اوز التوقعات يف كل م����رشوع جديدة 

يتم طرحه”.

اأقام���ت جمعي���ة اله���الل االأحم���ر البحريني 
يف مقره���ا باملنطق���ة الدبلوما�ش���ية حفل ختام 
“الربنام���ج التدريب���ي ال�ش���يفي2017” الذي 
امت���د على مدى 5 اأيام وح�رشه 56 من النا�ش���ئة 
البحريني���ن الذين ترواح���ت اأعمارهم بن 14 

و18 عاما، اإ�شافة اإلى عدد من اأولياء اأمورهم.
و�ش���ارك يف االحتفال وفد زائ���ر من اللجنة 
الدولية لل�شليب االأحمر والهالل االأحمر، اإ�شافة 
اإل���ى وفد من املنظم���ة العربية لله���الل االأحمر 
ق���دم حما����رشة عن التط���وع يف الوط���ن العربي 
واأف�شل طرق جذب املتطوعن وتدريبهم على 

العمل االإغاثي واالإن�شاين.

اأغني���ة  وا�ش���تملت فق���رات احلف���ل عل���ى 
اإن�شانية من اإلقاء امل�شاركتن دعاء ونوراء علي 
كاظم؛ وذلك بهدف تنمية احل�س االإن�شانية من 
خالل الفن، كما ت�ش���منت الفقرات ا�شتعرا�س 
اأثر التدريب على النا�ش���ئة ا�شتعر�س باأ�شلوب 
امل�ش���اركتان  وقدمته���ا  الوجداني���ة  اخلاط���رة 
يا�ش���من ودالل، كما كانت للفقرات امل�رشحية 
خالل اخلتام اأثرا كبرا يف اإبراز قدرات النا�شئة 

التي اكت�شبوها يف اأ�شبوع التدريب.
ويف نهاي���ة احلفل ت�ش���لَّم النا�ش���ئة الذين 
اأكمل���وا الربنام���ج بنج���اح �ش���هادات م�ش���اركة 
وتك���رمي من قبل االأمن الع���ام للجمعية فوزي 

اأمن واملدير العام مبارك احلادي.
 وت�ش���من الربنامج التدريبي الذي ا�شتمر 
على م���دى 5 اأي���ام حما�رشات تدريب النا�ش���ئة 
امل�ش���رتكن عل���ى مب���ادئ التط���وع يف احلركة 
الدولي���ة لله���الل االأحم���ر وال�ش���ليب االأحم���ر، 
اإ�ش���افة اإل���ى �شل�ش���لة م���ن ور����س العم���ل من 
بينها ور�شة اإ�ش���عافات اأولية، وور�شة مكافحة 
احلريق، وور�شة فنون الت�شوير، واأن�شطة تعزز 
املهارات القيادية، كما �ش���مل الربنامج اأي�ش���ا 
على زيارة ميدانية ل�رشكة اأ�رشي؛ بهدف االطالع 
على جوانب ال�ش���المة واجلوانب التطبيقية ملا 

مت التدريب عليه.

د�شنت �رشكة يو�ش���ف بن اأحمد كانو م�رشوع 
“بّرد �شيفهم” تزامنا مع ف�شل ال�شيف وعيد 

االأ�شحى املبارك.
واأعلن���ت ال�رشكة عن امل�رشوع عرب و�ش���ائلها 
االإعالمية مع بداية ف�ش���ل ال�ش���يف وا�شتقبلت 
طلبات اال�ش���تفادة من امل����رشوع يف مقرها بعد 
عر����س جمي���ع الطلبات عل���ى اللجن���ة اخلرية، 

والتي قامت بتلبية الطلبات.

واأكد ع�شو جمل�س االإدارة نبيل كانو اأهمية 
قيام ال�رشك���ة بواجباتها جت���اه املجتمع باعتبار 
�رشكة يو�ش���ف ب���ن اأحمد كانو واح���دة من كربى 
املوؤ�ش�ش���ات الوطنية يف اململكة. اإذ تاأتي هذه 
املبادرة �ش���من مب���ادرات واإ�ش���هامات عدة يف 

خمتلف الق�شايا االإن�شانية واالجتماعية. 
وتقوم ال�رشكة بدعم كثر من املوؤ�ش�ش���ات 
مب���ا فيه���ا اجلمعي���ات وال�ش���ناديق اخلري���ة 

وخمتلف اجله���ات االأهلية؛ بهدف تعزيز ثقافة 
التج���اري  القط���اع  ب���ن  املجتعمي���ة  ال�رشاك���ة 

وخمتلف �رشائح املجتمع. 
وتوج���ه املنتفعون بال�ش���كر اجلزيل ل�رشكة 
كان���و عل���ى ه���ذه اللفت���ة االإن�ش���انية الكرمية، 
التي اأدخلت البهج���ة وال�رشور على االأهايل، كما 
عربوا عن عميق امتنانهم لعائلة كانو اأ�ش���حاب 

االأيادي املعطاءة والبي�شاء.

“الزياني للخدمات التجارية” تكرم موظف الشهر

 ”LED“ يوسف المؤيد” موزعا حصريا لمنتجات“

للخدم���ات  الزي���اين  �رشك���ة  كرم���ت 
املث���ايل  ال�ش���هر  موظ���ف  التجاري���ة 
 Mohammad Al Amgir Late
Abu Hanif من ق�ش���م اأفن���ان للزهور 

و�ش���جرة احلياة، اإذ كرمت���ه ال�رشكة الأدائه 
املتميز ون�ش���اطه ومبادرات���ه االإيجابية، 
ومت تك���رمي املوظ���ف م���ن قب���ل رئي�س 

ال�رشكة اأفنان الزياين.

وقع مدي���ر تنفي���ذي يف جمموعة �رشكات 
يو�ش���ف خليل املوؤي���د واأوالده من���ى املوؤيد  
واملدير التنفيذي يف لوكر لتقنيات الكهرباء 
جوتي�س كوم���ار، مذكرة تفاهم، اإذ مت تعين 
جمموعة �رشكات يو�شف خليل املوؤيد واأوالده 
موزع���ا ح�رشيا ملجموع���ة كاملة م���ن منتجات 

اإ�شاءة “LED” يف البحرين. 
وح����رش حفل التوقيع املدير العام ل�رشكة 
يو�ش���ف خليل املوؤي���د واأوالده راجي�س جوبتا 

اإلى جانب ممثلي اإدارتي ال�رشكتن.
 )LED( و�شتعزز منتجات لوكر لالإ�شاءة
عم���ل جمموعة �رشكات يو�ش���ف خلي���ل املوؤيد 
واأوالده ك�رشك���ة رائ���دة يف ال�ش���وق يف تقدمي 
حلول متكاملة للعمالء يف املناطق ال�ش���كنية، 

والتجارية، واحلكومية، وال�شناعية يف مملكة 
البحرين.

ولوك���ر هي العالمة التجاري���ة الرائدة يف 
الواليات املتحدة االأمركية مع الت�ش���نيع يف 
الهند من خ���الل �رشيك م�رشوع م�ش���رتك لوكر 

لتقنيات الكهرباء.
ويت���م ت�ش���نيع منتج���ات لوك���ر وفق���ا 
املتح���دة  الوالي���ات  يف  لوك���ر  ملوا�ش���فات 

االأمركية. 
لالإ�ش���اءة  لوك���ر  منتج���ات  و�ش���تتوفر 
)LED( قريبا يف �ش���االت العر�س يف املوؤيد 
لالإلكرتوني���ات واالأجه���زة املنزلي���ة، واأنظمة 

ال�شناعة والبناء، ومفرو�شات املوؤيد.

“مطار البحرين” تنظم برنامجا قياديا لإلداريين

نظم���ت �رشك���ة مط���ار البحري���ن، اجله���ة 
امل�شوؤولة عن اإدارة وت�ش���غيل مطار البحرين 
للتدري���ب   Coach Me برنام���ج  ال���دويل، 
القيادي واملوؤ�ش�شي املوجه لفئة املوظفن 

يف املنا�شب القيادية واالإدارية يف ال�رشكة.
وقدم الربنامج كل من الرئي�س التنفيذي 
ل�رشك���ة بيكيت ماكرنوي لال�شت�ش���ارات كلر 
بيكي���ت ماكرنوي، والتي ت�ش���نف �ش���من 3 
من كبار املدربن يف منطقة ال�رشق االأو�ش���ط 
و�ش���مال اإفريقيا، وامل�شت�ش���ارة �شمرة علي 
بابا، وذلك يف مقر اأكادميية اخلليج للطران 

يف املح���رق. وياأت���ي ه���ذا الربنام���ج يف اإطار 
التزام �رشكة مطار البحرين املتوا�شل بتنمية 
القادة يف جميع م�شتويات الهيكل التنظيمي 
لل�رشكة. كما يهدف الى اإك�ش���اب امل�شاركن 
امله���ارات واملع���ارف والقدرات ال�ش���لوكية 
املتعلقة بالتدريب القي���ادي، والتي ينبغي 
توفرها يف املديرين وروؤ�ش���اء االأق�ش���ام، مبا 
يف ذل���ك القدرة على ح���ل النزاعات وتدريب 
بفاعلي���ة  واالإن�ش���ات  والنقا����س  الفري���ق 
وتدريب امل�ش���تجدين ومتابعتهم والتدريب 

على لغة اجل�شد.
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اأعلنت الفنانة نبيلة عبيد اأنها ت�ستعد لكتابة مذكراتها 
لر�سد اأهم حمطات حياتها الفنية وال�سخ�سية وال�سيا�سية. 
وقال���ت نبيلة عبيد يف ت�رصيحات �س���حافية “بالفعل قررت 
كتابة �س���رتي الذاتي���ة؛ لأنها مليئة بالعدي���د من الأحداث 

والتج���ارب واملواقف”.  واأ�س���افت “�س���وف اأتن���اول فيها 
اأ�سياء ُتعرف لأول مرة، �سواء على اجلانب الإن�ساين اأو الفني 
واأقدم مراحل حياتي املختلفة بنف�سي يف حلقات من اإنتاجي 

ال�سخ�سي”، لفتة اإلى اأنه لن يظهر فيها اأحد غرها.
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1929
الوكالة  تاأ�سي�س 
فل�سطني  يف  اليهودية 
اإدارة  تولت  التي  وهي 
م�����رصوع اإق��ام��ة ال��دول��ة 

اليهودية.

1947
ت�ستقل  باك�ستان 
عن الهند بقيادة حممد 

علي جناح.

1949
�سامي  ال�����س��اب��ط 
انقالبا  يقود  احل��ن��اوي 
ع�سكريا يف �سوريا �سد 
ويعدمه  الزعيم  ح�سني 
�سكري  الرئي�س  ويعيد 
ال�سلطة  اإل��ى  القوتلي 
الأتا�سي  ها�سم  ويعني 
رئ��ي�����س��اً ع��ل��ى راأ�����س 

حكومة انتقالية.

1974
اجل��ي�����س ال��رتك��ي 
ي����دخ����ل ال���ع���ا����س���م���ة 
نيقو�سيا  القرب�سية 
الن���ق���الب  اأع���ق���اب  يف 
الع�سكري الذي �سهدته 
قرب�س وو�سول حكومة 
القبار�سة  من  ع�سكرية 

اليونانني اإلى احلكم.

1975
ع�سكري  ان��ق��الب 
يطيح  ب��ن��غ��الدي�����س  يف 
ب���ال���رئ���ي�������س جم��ي��ب 
ال��رح��م��ن وي�����وؤدي اإل��ى 

اغتياله.

مسافات

تعافي عبدالرضا بعد خضوعه لعملية جراحية 

 أسرة األدباء تحتفي بالشاعرين 
زينـب مرتضى وبوصفوان

للمشاركة بمهرجان الريف المسرحي

الحجيري: “خربشة” تتحدث عن محبة أهل البحرين

عمل جديد للحمادي 
”RF“ باستوديو

اأج����رى الفنان الكبر عبداحل�س����ني عبدالر�س����ا عملية جراحية موؤح����راً بلندن تكللت 
بالنج����اح وه����و يرق����د حالياً يف اإحدى م�ست�س����فيات لن����دن ومل يتم الك�س����ف عن طبيعية 

العملية اجلراحية التي خ�سع لها.
وكان الفنان الكبر قد اأدخل نف�س امل�ست�سفى العام املا�سي ب�سبب عار�س �سحي 
ناجت عن ارتفاع يف درجة احلرارة واأمل يف ال�س����در وهذه املرة اأدخل امل�ست�س����فى ب�س����بب 
�سعوره بالإجهاد والتعب عند اأقل حركة يقوم بها، وبتعب يف القدمني وخدر فيهما بعد 

معاينة ون�سائح الأطباء يف الكويت بال�سفر اإلى لندن.
ووفقاً مل�سادر مقربة من العمالق عبدالر�سا، فاإن الأطباء ن�سحوه بالراحة يف الأيام 

املقبلة، وموا�سلة فرتة الّنقاهة، قبل معاودة ن�ساطه الفني.
واأكدت امل�سادر اأن عبدالر�سا يتمتع حاليا ب�سحة جيدة.

وطال����ب الفن����ان الكويتي الكب����ر جمهوره وحمبي����ه بالدعاء له باأن مي����ن اهلل عليه 
بال�س����حة والعافية قائال: “يعجز ل�ساين عن �س����كركم وحمبتكم ودعاكم و�سوؤالكم عني، 
وه����ذا م����و غريب عليكم مبا تقومون به يف حقي، واإن �س����اء اهلل قريب وارد لبالدي دولة 

الكويت احلبيبة”.

أميرة محمد تنضم إلى “أماني العمر”

اأب���دت الفنان���ة البحرينية اأمرة حمم���د موافقتها املبدئية 
على امل�ساركة يف عمل درامي جديد يحمل عنوان “اأماين العمر” 
يت���م التجهيز له حاليا من قبل امل�س���وؤولني ع���ن “ارتي غروب 
نيوز” لالإنتاج الفني ال�رصكة التي �ستقوم باإنتاج العمل وتوزيعه 

على عدد من القنوات الف�سائية املحلية واخلليجية. 
وكانت النجمة البحرينية قد ت�س���لمت يف الفرتة املا�س���ية 
ن�س العمل من قبل امل�سوؤولني عن ال�رصكة، وذلك بعد تر�سيحها 
من قبل خمرج امل�سل�س���ل املخرج ح�س���ني احللبي بعد ا�ست�سارة 
كات���ب الن�س حممد الكندري الذي يع���د حاليا من اأكرث الكتاب 
ال�س���باب ن�ساطا، اإذ خا�س ال�سباق الرم�ساين املا�سي باأكرث من 

عمل و�سينفذ هذا امل�سل�سل حل�ساب الفرتة املو�سمية.
وم���ن املنتظ���ر اأن تلع���ب اأم���رة اأح���د اأدوار البطول���ة يف 
امل�سل�س���ل ال���ذي يحم���ل الطابع الدرامي وير�س���د ق�س���ة فتاة 
تدعى اأماين ال�سخ�سية الرئي�سة يف العمل وتلعب دورها الفنانة 
اأماين الكندري وتعي�س العديد من التحولت الجتماعية وتطلب 
م�س���اعدة اأف���راد اأ�رصته���ا واأ�س���دقائها للتغل���ب عل���ى ظروفها 

وحتقيق اأمانيها.
وتدور الأحداث بطابع درامي �س���يق على امتداد 30 حلقة، 
و�سي�سهد م�ساركة كوكبة من جنوم الدراما الكويتية واخلليجية 

يتم التفاو�س معهم حاليا من قبل ال�رصكة املنتجة.
وم���ن املرجح اأن ت���زور اأم���رة الكويت يف الأي���ام املقبلة؛ 
وذل���ك لإمتام اتفاقها م���ع ال�رصكة املنتجة للم�سل�س���ل؛ متهيدا 
لبدء الت�س���وير، اإذ ع���ادت اأمرة اأخرا اإلى بلده���ا البحرين بعد 
ق�سائها اإجازاتها ال�سيفية برفقة اأفراد اأ�رصتها يف مدينة جنيف 

ال�سوي�رصية.
يذك���ر اأن النجمة البحرينية غابت ع���ن الدراما الكويتية يف 
رم�سان املا�سي، والذي كان من املفرت�س اأن ي�سهد اإطاللتها 
من خالل م�سل�س���ل “نهاية حلم”، الذي �سبق اأن حمل ا�سم “حب 
يف ا�س���طنبول” قب���ل اأن يت���م تاأجيل عر�س���ه لأ�س���باب اإنتاجية 
وي�سهد م�ساركة كوكبة من جنوم ال�ساحة الفنية الكويتية منهم 
انت�سار ال�رصاح وعبداهلل بو�س���هري واأمل العو�سي وفهد البناي 

وخالد الربيكي وغرهم من الفنانني ال�سباب.

خفة ظلي أكثر تأثيرا على الشاشة

يامور: جمالي نعمة من اهلل أعتز بها وأخاف من عيادات التجميل
لفتت الفنانة ال�سابة يامور الأنظار بقوة برغم 
ق�رص م�س����رتها. يف “عندما يزهر اخلريف” ك�س����ف 
النقاب ع����ن موهبتها، لتجد نف�س����ها فج����اأة “بني 
ليلة و�س����حاها”، تقف و�سط �س����هرة وا�سعة، وها 
ه����ي الآن تتلم�����س حديث اجلمهور، ع����ن مراهنتها 
على “�س����يلفي”، الذي عر�س يف رم�س����ان، بعدما 
ظلت تلتقطه طوال الأ�س����هر املا�س����ية مع الفنان 

ال�سعودي املتميز نا�رص الق�سبي.
عندم����ا غزا الع�س����ق قلبه����ا مل تلتف����ت يامور 
اإل����ى “كالم النا�����س”، واأخ����ذت “اأ�س����عب ق����رار”، 
ا�س����تجابة لن����داء احلب، لتج����د نف�س����ها يف “نهاية 
املطاف” زوج����ًة حلبيبها الفنان حمم����د اأنور الذي 
ر غرتها  تقتلها الغرة عليه، م�س����يدًة باأن����ه “ُيقدِّ
ول يوؤذيه����ا”، وبرغ����م ذلك تقول يام����ور “ل يزال 
الكث����رون ي�س����يعون اأنن����ي متزوج����ة م����ن الفنان 
عبداملح�س����ن النمر”. يامور باح����ت بالكثر يف هذا 

احلوار فنيا و�سخ�سيا... والتفا�سيل ها هنا:

في البداية، نود التعرف على الفنانة 
يامور.. فما اسمك الحقيقي؟

- يام����ور ا�س����مي احلقيقي بالفع����ل، وُيكتب 
“ya?m r” باللغة الرتكية، ويعني املطر.

   متى انطلق مشوارك الفني؟

- يف الع����ام 2014 ع����رب امل�سل�س����ل الدرامي 
“عندم����ا يزه����ر اخلري����ف - 1”، واملك����ون من 90 

حلقة.

   كم عدد األعمال في رصيدك؟
- اإلى جانب م�سل�سل “عندما يزهر اخلريف”، 
لدي م�سل�سل “بني ليلة و�سحاها” وم�سل�سل “كالم 
النا�س 3”، وم�سل�س����ل “اآخر املطاف”، ف�س����الً عن 
م�ساركتي يف م�سل�سلي “�سيلفي 2 و3”، وم�سل�سل 
“اأ�س����عب قرار”، وم�سل�س����ل “م�س����رت كا�س”، اإلى 

جانب عمل م�رصحي وحيد “طار الوزير”.

   ما أبرز األدوار التي جسدتها؟

- اأعتقد اأن دور “جنالء” يف م�سل�س����ل “عندما 
ُيزه����ر اخلري����ف” ودور “ليلى” يف م�سل�س����ل “بني 
ليلة و�س����حاها” هما اأف�س����ل ما اأديته من اأدوار يف 

م�سواري الق�سر.

   هل لك أن تحدثينا عن مشاركتك 
في بعض حلقات المسلسل الرمضاني 

“سيلفي 3”؟

- اأنا �س����عيدة للغاية بتك����رار هذه التجربة مع 
فريق م�سل�سل “�سيلفي”، واأخ�س بال�سكر املخرج 
واملنت����ج اأو�س ال�رصقي... ب�رصاح����ة ل اأريد اأن اأحرق 
مو�س����وع احللقة على امل�ساهد، لكن “�سيلفي 3” 

خمتلف عن الأجزاء ال�سابقة.

   كيف وجدتِ التجربة في المسلسل، 
خصوصًا أنه يضم باقة كبيرة من النجوم 

الكبار، من طراز عبدالحسين عبدالرضا 
وناصر القصبي وغيرهما؟

- مثل ه����ذه التجرب����ة ل تتكرر كث����راً، فهي 
فر�س����ة تاأتي لكل ممثل حمظوظ، خ�سو�س����اً اأنها 
تتيح للفنان ال�ساب فر�سة الظهور مع جنوم لهم 
مكانتهم وتعامله����م الراقي، واأنا دائم����اً ما اأغتنم 
الفر�س، فتجدين اأدّون يف ذاكرتي كل التفا�سيل 
التي ت�س����اعدين على اأن اأخطو خط����وات مهمة اإلى 
الأم����ام من خالل جتربتي معهم، واأعترب نف�س����ي يف 

هذه اللحظة تلميذة يف مدر�سة.

   متى نراك في الدراما الكويتية؟
- ل اأدري ب�رصاح����ة! م����ع العل����م اأن �سخ�س����ية 
“ليل����ى” التي ج�س����دتها يف م�سل�س����ل “ب����ني ليلة 

و�سحاها” تتحدث عن البنت الكويتية املتزوجة 
م����ن رج����ل �س����عودي، كما �س����اركت يف 

امل�سل�سل الكويتي “اآخر املطاف” 
لكن ت�س����ويره كان يف الإمارات. 
اأمتن����ى احل�س����ور والظه����ور يف 
الكويتية، متى  الفنية  ال�ساحة 

ما �سنحت الفر�سة.

   يرى البعض أن 
جمالك ال يمت للجمال 

الخليجي بصلة، فمن 
أين لك هذا؟

- اجلم����ال نعمة من 
اأحمد  واأن����ا  رب����ي،  عن����د 

النعم  اهلل على كل 
حب����اين  الت����ي 

بالفعل  اإياها، 
�سمعت مبثل 
الكالم،  هذا 

لكنّن����ي 

ب�رصاحة ل اأمتلك الإجابة.

   ما أكثر اإلشاعات التي التصقت بك 
وتركت أثرا بالغا في داخلك؟

- الإ�س����اعات كثرة، منه����ا زواجي من الفنان 
عبداملح�سن النمر، اإلى جانب اإ�ساعة اأن لدي طفلة.

   كم مرة زرت عيادات التجميل؟
- ل اأتخي����ل اأنن����ي يف يوم ما �س����اأزور عيادات 
“جبان����ة” باملعن����ى احلقيق����ي  التجمي����ل؛ لأنن����ي 

للكلمة.

   ألم تخضعي لمشرط األطباء قط؟
- بالقطع ل.

   يعزو الكثيرون نجاحك وشهرتك إلى 
جمالك أوال ثم إلى موهبتك، فما قولك؟

- اأما اأنا فمن وجهة نظري اأرى اأن جناحي 
هو ب�سبب طبيعتي وعفويتي على 
ال�سا�سة، واحلمد هلل، فالوجوه 
امل�س����تعارة ل جت����د قب����ول 
لذل����ك  اجلمه����ور،  ل����دى 
ف����اإن البع�����س غالب����ا ما 
يرددون على م�سامعي 
اأنني “خفيفة الظل”، 
مت�س����نعة  ول�س����ت 

على ال�سا�سة.

    BUZZ      
أحداث

جتد نف�سك جمرباً على تنفيذ الوعود التي 
قطعتها لل�رصيك.

تعاين قل���ة النوم ب�س���بب اأمر مهم ي�س���غل 
بالك، فحاول اأن تعاجله.

فر�س���ة مهنية واهتمامات كثرة بال�س���اأن 
من قبل املعنيني.

يتي���ح ل���ك الي���وم فر�س���اً لل�س���فر واحلب 
والتوا�سل املميز واملفاجاآت.

الأو�س���اع املالية متاأزم���ة عموما، فال حتمل 
عائلتك هذه ال�ضغوط.

تلزمك فرتة نقاهة �رصيعة، الأمور تنتهي يف 
ال�سليم وحتقق مكا�سب.

اأنت �س���احب كلمة احلق يف املو�سوع كله، 
فال داعي للقلق.

�سهيتك املفرطة ل جمال للجمها اإل 
بتطبيق التعليمات اخلا�سة.

ي���وم جمي���ل واإيجاب���ي، يق���دم ل���ك بع�س 
التقدم والتفوق والنجاح. 

ُخذ بعني العتبار احتمال تاأزم الأو�س���اع، ل 
جُتازف كثرا.

اأنت على قناعة باأن احلب هو حجر الأ�سا�س 
لبناء عالقة متينة.

ي�ستح�س���ن اأن تدعو الأ�سدقاء اإلى التخييم 
يف اأرجاء الطبيعة. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

 �س���من فعاليات اأ�رصة الأدباء والكتاب يقيم ملتقى 
ف�ساء ال�سعر اأم�سية �س���عرية احتفاء بال�ساعرين ح�سني 
بو�س���فوان وزينب مرت�س���ى، وذلك عند ال�ساعة الثامنة 
من م�س���اء يوم غد الأربعاء مبقر الأ�رصة بالزجن، و�س���يدير 

الأم�سية ال�ساعر علي العني�سي.

انته���ى الفن���ان ومهند����س ال�س���وت ع���ارف عامر 
�س���احب ا�س���توديو “RF” من ت�س���جيل اأغني���ة بعنوان 
“حبن���ي لك” مع الفنان حممد احلمادي، وهي اأغنية من 
الأ�سا�س للفنان الربن�س ماجد املهند�س، وعلق الفنان 

عارف عرب ح�سابه بالن�ستغرام ب� “انتظرونا”.
يذكر اأن الفنان عارف عامر يعي�ش حالة من الن�ضاط، 
اإذ يتواف���د عل���ى ال�س���توديو اخلا����س ب���ه العديد من 
الفنانني من داخل البحرين وخارجها للت�س���جيل وعمل 
املك�ساج وغرها من الأمور الفنية، ويعترب الأ�ستوديو 
من اأكرب ال�ستوديوهات يف البحرين لت�سجيل الوتريات 
وا�ستيعاب عدد فرقة كاملة يف غرفة الت�سجيل، واأي�ساً 
هناك ق�سم خا�س لت�سوير ومونتاج الفيديو بالتعاون 

مع م�سورين وخمرجني �سباب حمرتفني.

يوا�س����ل الفنان واملخرج حممد احلجري 
بروف����ات م�رصحية “خرب�س����ة”، التي من املوؤمل 
اأن تعر�س يف مهرجان الريف امل�رصحي التا�سع 
الذي �سيقام يف الفرتة من 20 - 30 اأغ�سط�س 

اجلاري.
امل�رصحية م����ن تاأليف على يحي����ى واإعداد 
واإخ����راج حممد احلج����ري، خمرج م�س����اعد علي 
مرهون، متثي����ل ملياء ال�س����ويخ )اأم عبداهلل(، 
ع����ادل املالك����ي )راجو(، �س����ادق عبدالر�س����ا 
)بو�س����الح(، ن����وف �س����بت )مربوك����ة(، عل����ي 
مره����ون )�س����الح(، عل����ي م�س����عل )عب����داهلل(، 
في�س����ل الب����وري )خما�س����ي(، حمم����د الع����ايل 
)جا�سم(، و�س����ينوغرافيا وتنفيذ ديكور جعفر 
الرومي، ومو�س����يقى �س����امل اجل����ارح، وكلمات 
املوال اأحمد ح�س����ن نا�رص، واأداء الفنان ح�سني 

ال�سمعون. 
ويف ت�رصيح ل� “الب����الد” قال خمرج العمل 
حممد احلج����ري: لو حظيت بحي����اة كحياة اأبي 

اأين �ساأكون يف ملفات التاريخ؟ 
رمب����ا البع�����س منا عا�����س حياة اأبي����ه واآخر 
م�سحها من ذاكرته اإن�سانيته ورمبا يترباأ منها 

ونحن نحاول ا�س����تعادة احلياة ال�س����عيدة التي 
تعرفنا بها اأر�س����نا واإخواننا، ويكفلها الإميان 
باحل����ب والكرام����ة والعالق����ات الب�رصية التي مل 
تنقطع يوما من حياتي، التي ن�سجتها قطرات 
الع����رق املختلطة يف بيوت قريتي، كلما مررت 
بها وهي عام����رة اأو مهج����ورة اأخذتني ذاكرتي 
اإل����ى الأيام اجلميل����ة واأخذت اأقل����ب اأوراق اأبي 
واأتذكر حكايته اجلميلة، رمبا ا�س����تلهمت روح 
العمل مع الكاتب علي يحيي الذي ي�س����اويني 
يف العم����ر من حكاي����ات ع�رصنا ال�س����غر، الذي 

ك����رب ب�رصعة و�س����اخ وطم�س الكث����ر من احلياة 
احللوة التي كانت اأغنية يف نغمات النهام. 

كربت ون�س����يت معظم تفا�سيلها واأحاول 
ا�ستعادتها يف زمن يفقد الكثر من احلب بني 
الب�رس. احلب الذي ين�ضج خيوط اللعبة امل�رسحية 
يف هذا العمل املبني على طيبة وب�س����اطة اأهل 
البحرين، الذين غ����دت اأبوابهم اأقفالها احلب 
ومفاتيحها البت�س����امة والكرام����ة، ل يدخل من 
خالله����ا اإل من هو من اأر�س اخللود ول ت�س����جل 
يف �س����جلها اإل من هو م����ن اأهلها بوثيقة احلب 

دون متييز اأو طبقية.
بكل ب�س����اطة هذا العم����ل يبحث عن احلب 
بينن����ا يا اأه����ل البحرين ويدعو لفت����ح الأبواب 
من جديد وتنظيف الإن�س����انية كي ن�ستطيع اأن 

نعي�س يف اأر�س اخللود...
ه����ذا و�س����يعر�س املهرج����ان يف دورت����ه 
املحلي����ة  امل�رصحي����ات  م����ن  ع����دد  التا�س����عة 

واخلارجية منها 

اأم����ا م�رصحي����ة “دبلوم����ات” فم����ن تاألي����ف 
ح�سن بو ح�س����ن واإخراج ح�سن من�سور، م�رصحية 
“نزهة” ماأخ����وذة عن م�رصحية “نزهة يف ميدان 
معرك����ة” للموؤلف الإ�س����باين فرنان����دو اأوربال، 
اإع����داد واإخراج اأحمد �س����لطان، وكذلك م�رصحية 
لنادي ال�س����م البحريني بعن����وان “مقال لبيئة 
�س����حية” �س����تعر�س عل����ى هام�����س املهرجان، 
تقديرا له����ذه ال�رصيحة م����ن املجتمع البحريني 
ودجمها ولتاأخذ فر�س����تها اجلي����دة يف املجال 
الفني، اإ�س����افة اإلى عمل����ني من الكويت حتت 
ا�س����م “عرب الأثر - كمبو�س����ة” والعمل الثاين 

من ال�سودان. 
كما �س����يتخلل املهرجان ندوة حول العمل 
امل�رصح����ي الكومي����دي يف البحرين على �س����وء 
جتربة الريف التا�سعة �س����تقام يف اأ�رصة الأدباء 
والكت����اب، اإ�س����افة اإلى ن����دوات تعقيبية بعد 

العرو�س مبا�رصة مبقر م�رصح الريف.

22

• عارف عامر واحلمادي 	

• ال�ساعرة زينب مرت�سى 	

• حممد احلجري 	

• جانب من بروفات “خرب�سة” 	

حمرر م�سافات

طارق البحار
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 03:43
الظهـر: 11:43 
العصــر: 03:13
المغرب: 06:21
العشاء: 07:51

القدمي الزمن  اإلى  البحرية  املالحة  “القر�صنة” تعيد 
بع���د �ص���نوات م���ن العمل امل�ص���ني للتو�ص���ل 
لتكنولوجيا ت�ص���هل عمل املالحة البحرية بالعتماد 
على الأقمار ال�ص���طناعية، بداأت العديد من الدول 
بالبحث عن نظم بديلة تعمل بتكنولوجيا الال�صلكي 
القدمية؛ خوفا من القر�صنة الإلكرتونية التي تزايد 

خطرها يف الآونة الأخرية.

وت�صتخدم ال�صفن نظم حتديد املواقع واأدوات 
اأخ���رى مماثل���ة تعتمد على ب���ث الإ�ص���ارات لالأقمار 
ال�ص���طناعية وا�ص���تقبالها منه���ا، لكنه���ا عر�ص���ة 

للت�صوي�س.
ي�ص���ار اإلى اأن نحو 90 % م���ن التجارة العاملية 
تنقل بحرا، وتفتقر ال�ص���فن، على عك�س الطائرات، 

لنظم دع���م بديلة للمالحة، فاإذا توقف نظام حتديد 
املواق���ع ع���ن العم���ل، فمن املحتم���ل اأن جتن���ح اأو 
ت�ص���طدم ب�ص���فن اأخ���رى. وتعم���ل كوري���ا اجلنوبية 
على تطوير نظام بديل ي�ص���تخدم تكنولوجيا مالحة 
اأر�ص���ية يعرف با�ص���م “اإي لوران”، وتعتزم اأمريكا 

القتداء بها، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.

تنـاول ال�صكـر ي�صبـب االكتئـاب وال�صمنـة
ك�ص����فت درا�ص����ة حديث����ة عالقة بني ال�ص����كر والكتئاب ل����دى الرجال، فخطر الإ�ص����ابة 

بال�صطرابات النف�صية يزداد لدى الرجال عند تناولهم ال�صكر.
واخلط����ر يكم����ن يف تناول اأكرث من 67 جراما من ال�ص����كر يوميا اأي م����ا يعادل زجاجة من 
امل�رشوبات الغازية. وتناول ال�سكر يزيد الإ�سابة باأمرا�ض مثل الكتئاب وال�سمنة والإفراط 
يف تناول الأطعمة الغنية بال�س����كر ي�سبب القلق. هذا ح�سب فريق بريطاين من جامعة لندن. 

يذكر اأن اأكرث من 300 مليون �صخ�س يعانون الكتئاب يف العامل.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

السنة التاسعة - العدد 3220 

الثالثاء
8 أغسطس 2017 
16 ذو القعدة 1438

األخيرة
مواقيت 
الصالة

اأرادت تاأديب طفليها.. فخ�صرتهما 
لقي طفالن م�رشعهما بعدما احتجزتهما اأمهما يف �س���يارة �ساخنة، حيث كانت درجة احلرارة يف 

ذلك اليوم تبلغ 35.5 درجة مئوية، كاإجراء تاأديبي وعقابي.
ووف���ق م���ا ذكرته تقارير اإعالمية، ف���اإن الطفلني )جولييت رامرييز البالغ���ة من العمر عامني 
وكافان���وغ رامريي���ز البالغ���ة من العمر �س���نة واح���دة( ينحدران م���ن ويثريفورد بولية تك�س���ا�ض 

الأمريكية.

 Social
media

حالة طالق جديدة 
يف هوليوود

اأعلن املمثالن كري�س برات واآنا فاري�س انف�ص���الهما بعد زواج دام 8 �ص���نوات، وذلك من 
خالل بيانني منف�صلني لكل منهما عرب �صفحات التوا�صل الجتماعي، الإثنني.

وق���ال ب���رات )38 عام���ا( يف بيان عل���ى �س���فحته يف في�س���بوك: “يحزنني واآن���ا اأن نعلن 
انف�سالنا. حاولنا بكل اإخال�ض لفرتة طويلة ون�سعر حقا بخيبة الأمل”.

ون����رشت فاري�ض )40 عاما( بيانا باملعنى نف�س���ه على �س���فحاتها الر�س���مية يف و�س���ائل 
التوا�سل الجتماعي. وا�ستهر برات باأدواره يف اأفالم ناجحة مثل )غارديانز اأوف ذا غالك�سي(، 
و)ليغو مويف(، و)جورا�س���يك وورلد(. وكانت فاري�ض جنمة فيلم )�سكريي مويف(، وامل�سل�سل 

التلفزيوين الكوميدي )مام(.  وللنجمني ابن يف الرابعة.
وقال النجمان: “لولدنا اأبوان يحبانه كثريا، ومن اأجله نود اأن يتم هذا الأمر يف خ�سو�سية 
قدر امل�ستطاع، ل نزال نكن احلب لبع�سنا البع�ض، و�سنظل نعتز بالوقت الذي اأم�سيناه معا 

ونتبادل اأعمق �صور الحرتام”.

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

خسوف القمر الجزئي في 
سماء مملكة البحرين  
)تصوير: هشام القطان(

الطق�س املتوقع 
اليوم �صيكون 

حارا ورطًبا.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 
عقد ولكنها �صمالية اإلى �صمالية 

�رشقية من 10 اإلى 15 عقدة اأحيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام.
درجة احلرارة العظمى 44 درجة مئوية، وال�سغرى 33 

درجة مئوية.

�أطيب �لتهاين �لقلبية نرفعها  �إلى

مقام �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري  خليفة بن �صلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه   رئي�س �لوزر�ء �ملوقر

و�إلى �سمو �ل�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة حفظه اهلل  نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

و�إلى �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة

وذلك مبنا�سبة �سدور �ملر�سوم �مللكي �ل�سامي بتعيني 
�صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة، حمافظًا للمحافظة اجلنوبية.

د�عني �ملولى عز وجل �ن يوفق �سموه يف هذه �ملهمة �لوطنية �لتي هو �هال لها مبا يتميز به من حب �لعمل وروح 
�ملثابرة و�لقد�م خلدمة هذ� �لوطن و�سعبه.
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