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25 ذو القعدة 1439

حلـول عاجلـة ل�سقـق �سلمابـادرجال “الدفـاع” درع الوطـن
التدخل الكندي يف ال�شعودية خمالف للأعراف الدولية... �شمو رئي�س الوزراء:م�شيدا بتكاتفهم مع اإخوانهم يف “التحالف”... العاهل:

املنام���ة - بن���ا: اأعرب عاهل الب���اد القائ���د الأعلى �صاحب 
اجلال���ة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عن تقديره ملا يقوم به 
جميع رجال قوة دفاع البحرين ال�صجعان بالتكاتف مع اأ�صقائهم 
م���ن ق���وات التحالف العرب���ي يف عملية )اإع���ادة الأم���ل( بقيادة 
اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة يف الت�صدي لاإرهاب ودعم 
ال�رشعي���ة يف اليمن ال�صقي���ق وتقدمي الإغاث���ة الإن�صانية ل�صعبها 

الك���رمي. وقال جالته يف زيارة للقوة اخلا�صة امللكية “اإن الأمم 
تنه����ض برجالها الأوفياء املخل�صني واإن رجال قوة الدفاع حماة 
الوط���ن خ���ر من ُيعتمد عليه���م يف كل املهم���ات امل�رشفة، فهم 
الدرع املنيع لوطننا العزيز الذي يحمى نه�صتنا ال�صاملة ودعما 

و�صن���دا لاأ�صقاء، فهم مث���ال للوطنية ال�صادقة، ويحق 
لنا اأن نفخر بهم دائما”.

املنام���ة - بنا: اأكد رئي����ض الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي 
الأمر خليفة بن �صلمان اآل خليفة تاأييد مملكة البحرين للمملكة 
العربي���ة ال�صعودية ال�صقيقة فيما تتخ���ذه من اإجراءات ملواجهة 

اأي تدخل يف �صاأنها الداخلي.
وتراأ����ض �صم���وه وبح�ص���ور ويل العهد نائب القائ���د الأعلى 
النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمر 

�صلمان بن حمد اآل خليفة اجلل�صة العتيادية الأ�صبوعية ملجل�ض 
الوزراء بق�رش الق�صيبية اأم�ض.ووجه �صموه وزارة الإ�صكان لإيجاد 
احلل���ول العاجل���ة لحتياجات �صاكن���ي �صقق �صلماب���اد، وكذلك 
اإيج���اد اأف�ص���ل احلل���ول ل�صتيعاب طلب���ات اأهايل ع���ايل �صمن 

امل�صاري���ع الإ�صكانية القائم���ة اأو امل�صتقبلية. كما وجه 
�صموه للنظر يف احتياجات �صيادي اأم احل�صم.

“ترافكو” تربح 1.2 مليون دينار يف 6 اأ�سهر

املبيعات بتقارير  التطوير  �سركات  العقاري” تلزم  “التنظيم 

“الربكة” الن�سفية اأرباح  دوالر  مليون   74

املنام���ة - ترافكو: اأعلنت جمموعة ترافكو 
عن حتقيق اأرب���اح �صافية يف الن�صف الأول من 
العام اجلاري بلغ���ت 1.2 مليون دينار، مقارنة 
م���ع 1.1 مليون يف الف���رة املقابلة م���ن العام 
املا�ص���ي، مرتفع���ة 9 %.  وحقق���ت املجموعة 
ربحا ت�صغيليا )�صاماً ح�صة الأقلية( يف الن�صف 
الأول 1.3 ملي���ون دين���ار، قيا�صا ب���� 981 األفا 

للف���رة نف�صه���ا من الع���ام 2017، اأي 
بارتفاع قدره 33 %.

اأ�ص���درت موؤ�ص�ص���ة التنظي���م العق���اري 
قرارا باإن�صاء “�صجل للتطوير العقاري” كما 
اأ�صدرت ق���راراً اآخراً بتنظيم عمل والتزامات 
ووجب���ات املطورين وذلك جت���اه املوؤ�ص�صة 
وجتاه م�صري الوح���دات العقارية. واألزمت 

�رشكات التطوير بعدد م���ن املتطلبات منها 
تق���دمي تقارير دورية عن مبيعات العقارات 
املط���ورة الت���ي ج���رى م�صبق���اً بيعه���ا على 
اخلريط���ة وفق الت�صاري���ح. وتاأتي القرارات 
مع اق���راب انتهاء فرة ت�صحي���ح الأو�صاع 
للمطورين لتطبي���ق القوانني التي ترافقت 

مع اإن�صاء املوؤ�ص�صة يف هذا العام.

املنامة - الربكة: ارتفع جمموع الدخل ملجموعة الربكة امل�رشفية 
خال الن�صف الأول من العام اجلاري بن�صبة 1 %، و�صايف الدخل بن�صبة 
8 % و�صايف الدخل العائد للم�صاهمني بن�صبة 7 %، مقارنة مع نف�ض 

الفرة من العام املا�صي. 
وقالت املجموعة يف بيان ر�صمي اإن تقلبات العمات املحلية اأمام 
الدولر يف ع���دد من البلدان العربية وال�رشق اأو�صطية التي تعمل فيها 

اأثرت على معدلت منو الأرباح وبنود الأ�صول بالدولر، اإل اأن 
املجموعة ا�صتطاعت اأن حتقق نتائج ربحية جيدة.
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• اإبراهيم زينل	

• عدنان يو�صف	

• اإ�ض.�رشيدار	

ترامب يوقع قرار اإعادة العقوبات على اإيران
بهدف كبح ن�شاطات طهران اخلبيثة يف املنطقة

م�صوؤول���ون  ق���ال  وكالت:   � وا�صنط���ن 
الرئي����ض  اإن  الإثن���ني،  اأم����ض  اأمركي���ون، 
الأمرك���ي دونال���د ترام���ب اأ�ص���در ق���رارا 
تنفيذي���ا باإع���ادة فر����ض العقوب���ات عل���ى 
اإيران، على اأن تدخل حيز التنفيذ فجر اليوم 

الثاثاء.وذك���ر امل�صوؤول���ون اأن العقوب���ات 
املقررة ه���ي ذاتها، الت���ي مت تعليقها من 
قبل مبوجب التفاق النووي، الذي ان�صحبت 

منه وا�صنطن.
وت�صتهدف احلزمة الأولى من العقوبات 

امل�صري���ات  )الثاث���اء(،  الي���وم  املق���ررة 
الإيرانية بالدولر وجت���ارة املعادن وغرها 
والربجمي���ات  والفح���م  التعام���ات  م���ن 

وقط���اع  بال�صناع���ة  املرتبط���ة 
15ال�صيارات يف اإيران.

• •جالة امللك يف زيارة للقوة اخلا�صة امللكية	 �صمو رئي�ض الوزراء مرئ�صا، بح�صور �صمو ويل العهد، جل�صة جمل�ض الوزراء	
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�ض - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�ض - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

علي الفردان 

عوا�ص���م � وكالت: اأعلن���ت وزارة اخلارجي���ة 
ال�صعودي���ة، اأم����ض الإثن���ني، ا�صتدع���اء �صفرها 
يف كن���دا للت�ص���اور، واعتربت �صف���ر كندا لديها 
�صخ�ص���ا غ���ر مرغ���وب في���ه واأمهلت���ه 24 �صاعة 
كل  جتمي���د  ال�صعودي���ة  وق���ررت  للمغ���ادرة. 
التعامات التجاري���ة وال�صتثمارية اجلديدة بني 
اململك���ة وكن���دا م���ع احتفاظها بحقه���ا يف اتخاذ 

اإجراءات اأخرى.
م���ن جانبه���ا، اأك���دت الأمانة العام���ة جلامعة 
ملوق���ف  م�صاندته���ا  اأم����ض،  العربي���ة،  ال���دول 
�صوؤونه���ا  يف  التدخ���ل  رف����ض  يف  ال�صعودي���ة 
الداخلية، تاأ�صي�صا عل���ى املوقف الرا�صخ لاأمانة 
العامة، والراف�ض للتدخات اخلارجية يف ال�صوؤون 

الداخلي���ة لل���دول الأع�ص���اء يف اجلامعة 
العربية.

م�شاندة عربية وخليجية وا�شعة لإجراءات الريا�س �شد التدخل يف �شوؤونها

ال�سعودية تطرد ال�سفري الكندي وجتمد التعامالت مع اأوتاوا

• العا�صمة ال�صعودية الريا�ض	 14

الهاجري: قتل اإمام امل�سجد 
جرمية �ساذة على املجتمع

املنامة - بنا: ا�صتنك���ر رئي�ض جمل�ض الأوقاف 
ال�صنية را�صد الهاج���ري اجلرمية الب�صعة واملوؤ�صفة 
الت���ي راح �صحيتها اإمام م�صجد ب���ن �صدة باملحرق، 
موؤك���دا اأن مث���ل هذه اجلرائ���م غريبة و�ص���اذة على 
املجتم���ع البحرين���ي امل�ص���امل. وزار الهاج���ري ذوي 
الفقيد عبداجللي���ل حمود، معزيا اإياهم يف فقيدهم 
و�صائا اهلل له الرحمة واملغفرة، واأثنى على الفقيد 

و�صرته الطيبة بني النا�ض و�صمعته كاإمام 
8للم�صجد ل�صنوات.
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ال����واج����ب اأداء  يف  واإخ������ال�������س  ع���ال���ي���ة  م���ع���ن���وي���ة  وروح  ب�������ش���ج���اع���ة  ي���ت���ح���ل���ون 

رجال “الدفاع” حماة الوطن خري من ُيعتمد عليهم يف كل املهمات
جاللته اأعرب عن تقديره لتكاتفهم مع اأ�شقائهم من قوات التحالف يف “اإعادة االأمل”... العاهل:

املنامة - بن���ا: تف�شل ملك الب���الد القائد 
االأعلى �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة اأم�س بزيارة اإلى القوة اخلا�شة امللكية. 
يرافق جاللته قائد احلر�س امللكي العميد 
الرك���ن �شمو ال�شي���خ نا�رص بن حم���د اآل خليفة، 
وقائ���د ق���وة احلر�س امللك���ي اخلا�ش���ة الرائد 

الركن �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة. 

ول���دى و�ش���ول جاللت���ه كان يف اال�شتقبال 
رئي����س هيئ���ة االأركان الفري���ق الرك���ن ذياب 
النعيم���ي وقائد القوة اخلا�ش���ة امللكية وعدد 
من �ل�ضباط. وخالل �لزي���ارة �أعرب عن تقديره 
جلميع رج���ال القوة اخلا�شة امللكي���ة البوا�شل 
عل���ى ما يتحلون ب���ه من �شجاع���ة وروح معنوية 
عالية واإخال����س يف اأداء الواجب وما يبدونه من 

�رصعة اال�شتجابة والتاأهب.
واأعرب جاللته عن تقديره ملا يقوم به جميع 
رجال قوة دف���اع البحرين ال�شجع���ان بالتكاتف 
م���ع اأ�شقائه���م من ق���وات التحال���ف العربي يف 
عملي���ة )اإعادة االأمل( بقي���ادة اململكة العربية 
ال�شعودية ال�شقيقة يف الت�شدي لالإرهاب ودعم 
ال�رصعي���ة يف اليم���ن ال�شقي���ق وتق���دمي االإغاثة 

االإن�شانية ل�شعبها الكرمي.
وق���ال جاللت���ه “اإن االأمم تنه����س برجالها 
االأوفياء املخل�شني واإن رجال قوة الدفاع حماة 
الوطن خري من ُيعتم���د عليهم يف كل املهمات 
امل�رصفة فهم الدرع املنيع لوطننا العزيز الذي 
يحمى نه�شتنا ال�شاملة ودعما و�شندا لالأ�شقاء. 
فهم مث���ال للوطني���ة ال�شادقة، ويح���ق لنا اأن 

نفخر بهم دائما”.
وكل���ف جاللت���ه قائ���د وكبار �ضب���اط �لقوة 
اخلا�ش���ة امللكية بنق���ل حتيات���ه وتقديره اإلى 
جمي���ع �ضب���اط و�ضب���اط �ض���ف و�أف���ر�د �لقوة 
اخلا�ش���ة امللكي���ة البوا�شل يف خمتل���ف مواقع 
عمله���م النبيل���ة، متمني���ا له���م دوام التوفيق 

وال�شداد.

• جاللة امللك يف زيارة للقوة اخلا�شة امللكية	

تبني املبادرات لتحقيق التوازن املايل وا�صتمرار الن�صاط االقت�صادي

تطويع االأنظمة احلديثة ملعاجلة املخلفات علميا

تنمية االإيرادات من القطاعات غري النفطية... �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد:

ني اال�شتفادة منها باإعادة تدويرها... خالد بن عبداهلل: لتمكِّ

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل رئي����س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

وذلك اأم�س بق�رص الق�شيبية.
وخ���الل اللق���اء اأك���د �شموهم���ا اأن اجلهود 
املوح���دة والعمل امل�شرتك ب���ني جميع اأجهزة 
�حلكومة يف مو�جه���ة �لتحديات بات �رضورة يف 
خ�شم الق�شايا االإقليمية االقت�شادية امللحة، 
و�ش���دد �شموهم���ا على حر����س احلكومة بتبني 
املب���ادرات االقت�شادية التي حتق���ق التوازن 
�ملايل وتكف���ل ��ضتمر�ر �لن�ض���اط �القت�ضادي 
بوتريته املت�شارع���ة مبا يحقق تطلعات عاهل 
البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة.
واأكد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
و�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي ويل العه���د نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء احلر����س عل���ى مراجع���ة ال�شيا�ش���ات 
وتقيي���م املبادرات ب�ش���كل دوري؛ ل�شمان اأن 

تكون متما�شية م���ع متطلبات املرحلة وقادرة 
عل���ى التعامل مع حتدياتها، م�شريين �شموهما 

اإل���ى اأن العم���ل احلكومي من�ش���ب حاليا على 
تنمي���ة االإيرادات من القطاع���ات غري النفطية 

من خ���الل دع���م ال�شناع���ة والبن���اء والت�شييد 
وت�شجيع الربامج ال�شياحية.

ق����رص الق�شيبي���ة -مكت���ب نائ���ب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء: اأك���د نائ���ب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء ال�شيخ خال���د بن عب���د اهلل اآل خليفة، 
اأهمي���ة تطوي���ع االأنظمة احلديث���ة املبنية على 
الدرا�شات املتقدمة ملعاجلة واإدارة النفايات 
بط���رق علمي���ة بع���د اأن ثبت���ت االآث���ار البيئية 
ال�شلبية للطرق التقليدي���ة للتخل�س من تلك 

املخلفات.
وقال “اإن احلكومة برئا�شة رئي�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ري خليف���ة ب���ن 
�شلمان اآل خليف���ة واللجنة التن�شيقية برئا�شة 
ويل العه���د نائب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ري �شلم���ان بن حم���د اآل خليف���ة ومبتابعة 
من اللجن���ة الوزارية لالإعم���ار والبنية التحتية، 
مت اإي���الء ه���ذا املل���ف اهتمام���اً كب���رياً فت���م 
توجيه اجله���ات احلكومية ذات العالقة الإعداد 
ا�شرتاتيجية وطنية الإدارة املخلفات على نحو 

ن من اال�شتفادة منها باإعادة تدويرها”. ميكِّ
وكان ال�شي���خ خالد بن عب���د اهلل اآل خليفة 

قد ا�شتقب���ل يف مكتبه بق����رص الق�شيبية اأم�س 
الرئي����س التنفي���ذي للمجل�س االأعل���ى للبيئة 

م له ن�شخة من الورقة  حممد ب���ن دينه الذي قدَّ
العلمي���ة التي �ش���ارك يف اإعداده���ا اإلى جانب 

ع���دد م���ن الباحث���ني م���ن جامع���ة كامربي���دج 
بعنوان “تقييم بيئي خليارات اإدارة النفايات 
الغذائي���ة يف مراحلها النهائية: منهجية تقييم 

دورة احلياة املختلطة”.
واأثنى على اجله���د املبذول يف اإعداد هذه 
الورقة التي وبنتائجها املهمة قد تفتح اآفاقاً 
جدي���دة لتعزيز اال�شرتاتيجي���ة الوطنية الإدارة 
املخلفات املوؤم���ل االنتهاء منه���ا قريباً، حاثاً 
كذلك جميع الباحثني واملهتمني واملخت�شني 
يف ه���ذا ال�شاأن اإل���ى تكثيف جهوده���م الإعداد 
الدرا�ش���ات البيئي���ة الت���ي ت�شخ����س الواق���ع 
وتقدم يف الوق���ت ذاته حل���والً ناجعة وعملية، 
ال�شيم���ا م���ع التج���ارب الدولية الناجح���ة التي 
متكن���ت بف�شل تل���ك الدرا�شات م���ن حتويل 

النفايات اإلى طاقة.
م���ن جانب���ه، اأع���رب ب���ن دينه ع���ن �شكره 
وتقدي���ره لل�شي���خ خالد ب���ن عب���د اهلل على ما 
يحظ���ى ب���ه ال�ش���اأن البيئ���ي عموماً م���ن رعاية 
واهتم���ام من���ه على نح���و يدعم عم���ل املجل�س 

االأعلى للبيئة.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال �شمو ويل العهد 	

•  ال�شيخ خالد بن عبداهلل يت�شلم الورقة العلمية من الرئي�س التنفيذي للمجل�س االأعلى للبيئة	

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�شى 
اآل خليف���ة برقية �شك���ر جوابية من رئي�س 
الدميقراطي���ة  اجلزائري���ة  اجلمهوري���ة 
ال�شعبي���ة عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك ردا 
عل���ى برقية جاللت���ه املهنئة ل���ه مبنا�شبة 

ذكرى يوم ا�شتقالل ال�شعب اجلزائري.
واأع���رب الرئي�س اجلزائ���ري فيها عن 
خال�س �شكره وتقديره جلاللة امللك على 
م�شاع���ر جاللته الطيب���ة ال�شادقة، متمنيا 
جلاللته موفور ال�شحة وال�شعادة وململكة 
البحري���ن و�شعبه���ا املزي���د م���ن التق���دم 

واالزدهار.

بع���ث عاهل الب���الد �شاح���ب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�شى اآل خليف���ة برقية 
تهنئة اإلى رئي����س جمهورية �شاحل العاج 
احل�ش���ن وات���ارا، مبنا�شب���ة ذك���رى العيد 

الوطني لبالده.
اأع���رب جاللته فيها عن اأطيب تهانيه 
ال�شح���ة  مبوف���ور  لفخامت���ه  ومتنيات���ه 

وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

جاللة امللك يتلقى 
�شكر الرئي�س اجلزائري

... وجاللته يهنئ �شاحل 
العاج بذكرى اال�شتقالل

املنامة - بن���ا: اأكدت مملكة البحرين 
على ت�شامنها التام م���ع اململكة العربية 
ال�شعودي���ة ال�شقيقة يف مواجهة اأي تدخل 
خارج���ي يف �ضوؤونها �لد�خلي���ة، و�ضد كل 
من يحاول امل�شا�س ب�شيادتها، وتاأييدها 
املطل���ق فيما تتخذه من اإجراءات رًدا على 
م���ا �شدر ع���ن وزي���رة اخلارجي���ة الكندية 
و�ل�ضفارة �لكندي���ة يف �لريا�ض، ب�ضاأن ما 

اأ�شمته ن�شطاء املجتمع املدين.
واأعرب���ت مملكة البحري���ن عن اأ�شفها 
ملوقف كن���د� وتدخله���ا �ملرفو�ض جملة 
وتف�شي���اًل يف ال�ش���وؤون الداخلية للمملكة 
العربية ال�شعودية ا�شتناًدا اإلى معلومات 
غري �شحيح���ة تتنافى متاًما م���ع احلقيقة 
والواق���ع، موؤكدة وقوفه���ا يف �شف واحد 
م���ع اململكة العربي���ة ال�شعودية يف كل ما 
يحفظ اأمنه���ا وا�شتقراره���ا، م�شددة على 
����رضورة �ح���ر�م �أنظم���ة �ململك���ة �لعربية 
ال�شعودي���ة وال�شلط���ة الق�شائي���ة فيه���ا 
وااللت���زام باالأع���راف واملواثي���ق الدولية 

التي حتكم العالقات بني الدول.

البحرين توؤيد االإجراءات 
�ل�ضعودية �ضد �لتدخالت �لكندية
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ح���ل���ول ع��اج��ل��ة الح��ت��ي��اج��ات ���س��اك��ن��ي ���س��ق��ق ���س��ل��م��اب��اد م���ن اخل���دم���ات وامل���راف���ق
توفري كل الت�سهيالت حلجاج البحرين لتمكينهم من اأداء املنا�سك

التوا�سل مع اأ�سحاب الطلبات االإ�سكانية يف عايل واإيجاد اأف�سل احللول ال�ستيعابهم... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام����ة - بنا: تراأ�����س رئي�س ال����وزراء �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي االأمري خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة 
وبح�س����ور ويل العهد نائ����ب القائد االأعل����ى النائب 
االأول لرئي�����س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
االأم����ري �سلمان بن حمد اآل خليفة اجلل�سة االعتيادية 

االأ�سبوعية ملجل�س الوزراء بق�رص الق�سيبية اأم�س. 
واأدلى االأمني العام ملجل�س الوزراء يا�رص النا�رص 

عقب اجلل�سة بالت�رصيح التايل:
وج����ه �ساحب ال�سم����و امللك����ي رئي�س ال����وزراء 
اإل����ى توفري جمي����ع اخلدم����ات والت�سهي����ات حلجاج 
مملك����ة البحري����ن لتمكينه����م م����ن اأداء منا�سكه����م 
عل����ى اأكمل وج����ه، واأن تتخ����ذ بعثة احل����ج البحرينية 
جميع اال�ستع����دادات من خال الف����رق امل�ساركة يف 
البعث����ة وت�سهيل جميع العقب����ات التي قد تواجههم 
وال�سه����ر على توفري اخلدمات الازم����ة للحجاج بدءا 
م����ن و�سولهم اإلى الدي����ار املقد�سة وحتى عودتهم 

للباد.
ويف ه����ذا ال�سدد اأ�ساد �ساح����ب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء مبا توليه اململكة العربية ال�سعودية 
بقي����ادة عاه����ل اململكة العربي����ة ال�سعودي����ة خادم 
احلرمني ال�رصيفني املل����ك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سع����ود من عناية فائقة يف خدمة احلرمني ال�رصيفني 
ومبا تقدمه من خدم����ات وت�سهيات ومبا تبذله من 
جهود جبارة يف خدمة حجاج بيت اهلل احلرام وتي�سري 
اأداء املنا�س����ك عليهم، وهي جه����ود م�سكورة ميزت 
التاريخ امل�رصف للمملكة العربية ال�سعودية يف خدمة 
االإ�سام وامل�سلمني واأ�سافت عليه واأ�سبح عطاوؤها 
ملمو�ًس����ا وبذله����ا م�سكوًرا وحم����ل اإ�س����ادة وتقدير 

العامل.
وعل����ى �سعي����د ذي �سل����ة، اأكد �ساح����ب ال�سمو 
امللك����ي رئي�����س ال����وزراء تاأيي����د مملك����ة البحري����ن 
للمملك����ة العربية ال�سعودية ال�سقيق����ة فيما تتخذه 
من اإج����راءات ملواجهة اأي تدخ����ل يف �ساأنها الداخلي 
ووقوفه����ا ب�سكل تام وحازم م����ع ال�سعودية �سد اأية 
حماولة للم�سا�س ب�سيادتها، معرًبا �سموه عن االأ�سف 
للموق����ف الكن����دي كونه تدخ����ًا �رصيًح����ا و�سافًرا يف 
�ساأن داخلي �سع����ودي ويعد خمالفة الأب�سط االأعراف 
الدولية واملواثيق التي حتكم العاقات بني الدول.

اإل����ى ذل����ك فقد وج����ه �ساح����ب ال�سم����و امللكي 
رئي�����س ال����وزراء وزارة االإ�س����كان اإل����ى التوا�سل مع 
اأ�سحاب الطلبات االإ�سكانية من اأهايل عايل والعمل 

على اإيجاد اأف�سل احللول ال�ستيعاب طلباتهم �سمن 
امل�ساريع االإ�سكانية القائمة اأو امل�ستقبلية �سواء يف 

م�رصوع الرملي االإ�سكاين اأو امل�ساريع االأخرى.
م����ن جان����ب اآخر، كل����ف �ساحب ال�سم����و امللكي 
رئي�����س ال����وزراء وزارة االأ�سغال و�س����وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين بالنظر يف متطلبات واحتياجات 
ال�سيادي����ن من اأهايل اأم احل�س����م وتوفري اخلدمات 

واملرافق التي تتاءم مع احتياجاتهم.
بعده����ا تاب����ع �ساح����ب ال�سم����و امللك����ي رئي�س 
ال����وزراء املراحل التنفيذية التي و�سل اإليها م�رصوع 
نق����ل خزانات الوقود من ع����راد اإلى داخل حرم مطار 
البحري����ن الدويل الذي اأمر �سموه بتنفيذه، اإذ عر�س 
وزي����ر املوا�سات واالت�ساالت اآخ����ر امل�ستجدات يف 
امل�����رصوع وال����ذي �سيت����م ا�ستكمال اإجن����ازه يف الربع 

الثاين من 2019.

وتنفي����ًذا لتوجيه����ات �ساحب ال�سم����و امللكي 
رئي�����س ال����وزراء باإيجاد احللول العاجل����ة الحتياجات 
�ساكن����ي �سقق �سلماباد من اخلدم����ات والتحقق من 
كفاية ال�سيانة وتوافر املرافق ال�رصورية لل�ساكنني 
يف 50 عم����ارة حتتوي عل����ى 1150 �سقة وت�ستوعب 
حوايل 7 اآالف مواطن يف �سلماباد، فقد اأحال املجل�س 
اإل����ى اللجن����ة التن�سيقي����ة برئا�س����ة �ساح����ب ال�سمو 
امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�����س الوزراء املرئيات واملقرتحات التي 
قدمته����ا وزارة االإ�سكان لتنفي����ذ توجيهات �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي رئي�س الوزراء باإيج����اد حلول عاجلة 
الحتياج����ات �ساكني �سق����ق �سلماباد م����ن اخلدمات 

واملرافق والتي عر�سها وزير االإ�سكان.
بع����د ذلك نظر املجل�����س يف املذكرات املدرجة 

على جدول اأعماله واتخذ ب�ساأنها القرارات التالية:

اإل����ى  ا�ستن����اًدا  ال����وزراء  جمل�����س  واف����ق  اأواًل: 
تو�سي����ات اللجنة التن�سيقية عل����ى اأن يكون برنامج 
عم����ل احلكومة املقب����ل من�سجًما مع اأه����داف التنمية 
امل�ستدام����ة 2030 واأجندتها ملا بع����د العام 2015 
الت����ي اأقرتها االأمم املتح����دة، وكلف املجل�س اللجنة 
الوطني����ة للمعلوم����ات مبتابع����ة ذل����ك، فيم����ا كلف 
جمل�س ال����وزراء كل وزارة وهيئ����ة حكومية مبناظرة 
م����ا يخ�سها من اأهداف وخطط و�سيا�سات يف برنامج 
عمل احلكومة القادم مع اأهداف التنمية امل�ستدامة، 
واأن تق����دم البيان����ات الازم����ة الت����ي جتع����ل قيا�س 
موؤ�����رصات التنمي����ة امل�ستدامة ممكن����ة، واإن�ساء ق�سم 
لر�س����د التقدم املح����رز يف حتقيق اأه����داف التنمية 
امل�ستدامة وموؤ�رصاتها يف هيئة املعلومات واحلكومة 

االإلكرتونية. 
ثانًي����ا: واف����ق جمل�����س ال����وزراء عل����ى اتفاقي����ة 

اإن�ساء مرك����ز اإقليمي ملنطقة ال�رصق االأو�سط و�سمال 
اإفريقي����ا يف مملك����ة البحري����ن للجنة االأم����م املتحدة 
للقان����ون التجاري ال����دويل )االأون�س����رتال(؛ من اأجل 
تق����دمي امل�ساع����دة الفني����ة والتقنية فيم����ا يتعلق 
با�ستخ����دام واعتم����اد ن�سو�����س االأون�س����رتال، وقرر 
املجل�����س املوافق����ة على م�رصوع اتفاقي����ة بني هيئة 
االأم����م املتح����دة وحكوم����ة مملك����ة البحري����ن الإن�ساء 
املركز االإقليمي املذكور اأع����اه، يف �سوء التو�سية 
املرفوع����ة من اللجن����ة الوزارية لل�سئ����ون القانونية 
والت����ي عر�سها نائب رئي�س جمل�����س الوزراء رئي�س 

اللجنة املذكورة.
ثالًث����ا: اأعرب جمل�س ال����وزراء عن خال�س ال�سكر 
والتقدير ملجل�س����ي النواب وال�سورى على ما حتقق 
من تعاون �سادق وبناء مع احلكومة، م�سيًدا املجل�س 
مب����ا ميز تع����اون ال�سلطتني التنفيذي����ة والت�رصيعية 
من توجه����ات �سادقة نح����و االإجناز وجه����ود اأثمرت 
ع����ن تعظي����م املنجز الوطن����ي وزي����ادة املكت�سبات، 
ون����وه املجل�س بالتقدي����ر اجلهد البن����اء واالإجنازات 
املثمرة التي حتققت ع����رب م�سرية العمل الربملاين 
بف�سل التعاون الوثيق ب����ني ال�سلطتني التنفيذية 
والت�رصيعي����ة، وذلك خ����ال ا�ستعرا�����س املجل�س ملا 
حتقق من منجزات يف ال�س����وؤون الت�رصيعية وال�سوؤون 
الرقابي����ة �سواء على �سعي����د دور االنعقاد االأخري اأو 
الف�س����ل الت�رصيع����ي الرابع اإجمااًل م����ن خال العر�س 

الذي قدمه وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب.

• �سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا، بح�سور �سمو ويل العهد، جل�سة جمل�س الوزراء	

�سمو رئي�س الوزراء موجها “الأ�سغال”: وّفروا اخلدمات مبرفاأ اأم احل�سم
تفاعا مع منا�سدة النائب ال�سابق بوخما�س ب� “$”:

تفاع���ا م���ع منا�س���دة النائ���ب ال�ساب���ق ح�سن 
بوخما����س ب�سحيفة “الباد”، كل���ف رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليفة وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
واحتياج���ات  متطلب���ات  يف  بالنظ���ر  العم���راين 
ال�سيادين من اأه���ايل اأم احل�سم وتوفري اخلدمات 

واملرافق التي تتاءم مع احتياجاتهم.
وكان النائ���ب ال�سابق قد حت���دث خال جولة 
م���ع ال�سحيفة عن حاج���ة منطق���ة اأم احل�سم ملرفاأ 
منا�سب يتاءم مع احتياجات ال�سيادين، ويت�سمن 
مراف���ق منا�سب���ة خ�سو�س���ا م���ع وج���ود “فر�سة” 
متوا�سع���ة حاليا وبا حرا�سة كافية. ونبه بوخما�س 

ملعان���اة ال�سيادين م���ن �رصقة معداته���م الثمينة؛ 
الأن ال� “فر�سة” �ساحة مفتوحة دون عيون حار�سة 
كافي���ة ورادعة. واأكد اأن���ه يتبنى ا�ستم���اك اأر�س 
منا�سب���ة الإقامة مرفاأ اأم احل�س���م، وبحيث يت�سمن 
عل���ى جميع املراف���ق الازمة ملزاول���ة املهنة بكل 
اطمئنان ودون خماوف من ال�سطو على املعدات اأو 
القوارب. ولف���ت النائب ال�سابق اإلى اأن توجيهات 
رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة لدع���م املطال���ب اخلدمية 
مبنطق���ة اأم احل�سم ت�سري اإلى حر�س �سموه الكبري 
على تنمية املناطق للمحافظة على اإرثها التاريخي 
واحل�س���اري، واإن اأم احل�س���م متث���ل ج����رصا للعبور 
بني املا�سي واحلا�رص؛ بف�س���ل تاريخها وموقعها 

اجلغرايف احليوي مبحافظة العا�سمة.

حمرر ال�سوؤون املحلية

�سيادو اأم احل�سم ي�سكرون �سمو رئي�س الوزراء
ممتنون لقلب �سموه الكبري... بوخما�س:

ق���ّدم النائب ال�سابق بوخما����س اأ�سمى اآيات 
ال�سك���ر والتقدي���ر ل�سم���و رئي����س ال���وزراء على 
توجيهات���ه ال�سامي���ة ل���وزارة االأ�سغ���ال و�سوؤون 
يف  بالنظ���ر  العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات 
متطلب���ات واحتياج���ات ال�سيادين م���ن اأهايل اأم 

احل�سم وتوف���ري اخلدمات واملرافق التي تتاءم 
م���ع احتياجاتهم. وق���ال اإن ال�سيادين من اأهايل 
منطق���ة اأم احل�س���م ممتن���ون للقل���ب الكبري من 

�سمو رئي�س الوزراء جلميع مطالبهم اخلدمية.
واأكد بوخما�س اأن املرف���اأ با حرا�سة كافية، 
ووجود حار�س بكابينة مهرتئة اأمر ال يليق مبكانة 

املهنة النبيلة وتاريخ املنطقة.

حمرر ال�سوؤون املحلية

• يا�رص النا�رص	

ال�����س��ع��ودي��ة ت����ويل ع��ن��اي��ة ف��ائ��ق��ة خل���دم���ة احل��رم��ني 
وت����������ق����������دم ج����������ه����������ودا ج����������ب����������ارة ل����ل����ح����ج����اج

ال�������س���ع���ودي���ة  ال�����������س�����وؤون  ال����ك����ن����دي يف  ال����ت����دخ����ل 
خم������ال������ف الأب�������������س������ط االأع��������������������راف ال�����دول�����ي�����ة

• ح�سن بوخما�س	
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حميدان يبحث تطوير العمل التعاوين

تفعيل ا�صتخدامات الطاقة ال�صديقة للبيئة

الأن�صاري ت�صيد بامل�صاركني 
يف انتخابات “�صباب 2030”

امل�صاريع املت�صلة باملواطن والبنية التحتية على راأ�س الأولويات

�رشكة تتالعب باأرزاق 45 حمال وتهدد برفع الإيجارات 150 %

�شمن �شل�شلة ور�ش عمل د�شنها �شمو ال�شيخ خليفة بن علي... “اجلنوبية”:

نا�شدوا �شمو رئي�ش الوزراء التدخل... م�شتاأجرو الور�ش ال�شناعية مبدينة عي�شى:

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبية: �شم���ن �شل�شلة 
ور�ش عم���ل التنمية اخلدمي���ة يف املحافظة اجلنوبية 
الت���ي د�شنها حماف���ظ اجلنوبية �شم���و ال�شيخ خليفة 
ب���ن علي ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة، عق���دت املحافظة 
ور�ش���ة عمل “البنية التحتية يف املحافظة اجلنوبية”، 
بح�شور عدد من ممثلي اجلهات احلكومية واخلا�شة.

واأكد مدير اإدارة اخلدمات الهند�شية واال�شتثمار 
باملحافظة اجلنوبية خال���د عبداللطيف اأن امل�شاريع 

اخلدمي���ة املت�شلة باملواطن والبني���ة التحتية تاأتي 
يف طليعة امل�شاري���ع اخلدمية التي ت�شعى املحافظة 
اجلنوبي���ة دائم���ا يف تطويره���ا وتنفيذه���ا بالتعاون 
والتن�شي���ق امل�ش���رك م���ع االإدارات املعني���ة بوزارة 

االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين.
وقدم���ت اإدارة اخلدم���ات الهند�شية باملحافظة 
اجلنوبي���ة عر�ش���ا �شام���ا تن���اول عددا م���ن املحاور 
املهم���ة، وم���ن اأبرزه���ا مواق���ع جتم���ع مي���اه االأمطار 

والتدابري الازم���ة ل�شامة امل�شاة على الطرق العامة 
وحت�شني املنظر العام لل�شوارع الرئي�شة باملحافظة 

اجلنوبية.
واختتم���ت ور�ش���ة العمل بالتاأكي���د و�شع حلول 
قريبة املدى وحلول بعيدة املدى لكافة املحاور من 
جان���ب جميع امل�شاركني، مع �رضورة االأخذ يف االعتبار 
باأهمية العمل باملخرجات اخلا�شة مبو�شوع الور�شة 

وذلك بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية.

اأك���د م�شتاأجرو حم���ات ور�ش مدين���ة عي�شى اأن 
ال�رضكة املالكة ملحاتهم مل جتدد عقود االإيجار التي 

انتهت يف دي�شمرب 2017 الأكرث من 45 حما.
وق���ال امل�شتاأج���رون ل� “الب���اد” اإن مراجعاتهم 
امل�شتمرة لل�رضكة واملناق�شات مع مندوبيها مل ت�شفر 
عن �شيء، حي���ث يوؤكد املندوب���ون اأن عقود االإيجار 
مل جته���ز بعد. واأف���ادوا اأنهم منذ بداي���ة العام، وهم 
يتوا�شل���ون م���ع االإدارة للتوقيع على عق���ود االإيجار 

التي تن�ش على زيادة 10 % �شنويا فقط.
�شفهي���ة  ر�شائ���ل  اأن  امل�شتاأج���رون  وح�ش���ب   
و�شلته���م م���ن اإدارة ال�رضكة تفيد برف���ع االإيجار اإلى 
ن�شبت���ه 150 % رغ���م اأنهم مل يت�شلم���وا العقود ومل 

يوقعوا عليها منذ ثمانية اأ�شهر.
و�شكا امل�شتاأجرون من تاعب ال�رضكة باأرزاقهم 
وتعطلهم عن دفع االإيجار طوال هذه الفرة وتراكمه 

عليهم ي�شبب االإرباك مليزانيتهم وجتارتهم. 

وبين���وا اأنه���م قلق���ون عل���ى م�ش���ري حماته���م 
وم�ش���در رزقهم يف هذه املنطقة ال�شناعية الوحيدة 
يف مدينة عي�شى الت���ي ي�شتاأجرونها منذ ما يزيد عن 

25 عاما.
وق���ال امل�شتاأجرون اإنهم كان���وا حري�شني على 
ع���دم التاأخر يف ت�شديد االإيج���ار امل�شتحق عن موعده 

ح�شب عقود االإيجار التي مل يتجدد منذ 8 اأ�شهر.
ونا�ش���د م�شتاأج���رو الور����ش ال�شناعي���ة مبدينة 
عي�ش���ى رئي�ش الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري 
خليفة بن �شلم���ان ال خليفة التدخل للمحافظة على 
رزقهم واأ�رضهم، موؤكدين اأن من بينهم اأرامل واأيتام 

وال ميلكون م�شدر رزق اآخر.

مدين���ة عي�ش���ى - وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي���ة: التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان،  رئي�ش جمل�ش 
التعاوني���ة  عي�ش���ى  مدين���ة  جمعي���ة  اإدارة 
اال�شتهاكي���ة، جم���دي  الن�شي���ط، وعدد من 
اأع�ش���اء جمل����ش االإدارة، وذل���ك ي���وم اأم����ش 
يف مكتب���ه بال���وزارة. ويف اللق���اء، مت بح���ث 
عدد م���ن امل�شائ���ل املتعلقة ب�شب���ل تطوير 
احلرك���ة التعاوني���ة يف مملك���ة البحرين. ومت 
تق���دمي تقري���ر اإجن���ازات اجلمعي���ة يف العام 
املا�ش���ي اإلى الوزير، كم���ا مت توجيه الدعوة 
ل���ه لرعاية حفل تك���رمي اأبن���اء اأع�شاء جمعية 
مدين���ة عي�ش���ى التعاوني���ة اال�شتهاكية من 
الطلب���ة املتفوقني للع���ام الدرا�شي 2018. 
ورح���ب حمي���دان برعاي���ة احلف���ل املذك���ور 

لتك���رمي املتفوقني درا�شي���اً، كما اأعرب عن 
تقديره جله���ود جمل����ش اإدارة اجلمعية فيما 
يتعل���ق بامل�شاعي امل�شتم���رة لتطوير العمل 
التع���اوين، موؤكداً ����رضورة ال�شع���ي ملواجهة 
التحدي���ات الت���ي تعي���ق االرتق���اء باحلرك���ة 
التعاونية، يف ظل مبداأ التناف�شية، وذلك من 
خال فتح اآفاق جديدة وتنويع اال�شتثمارات.

من جانبهم، اأ�شاد رئي�ش واأع�شاء جمل�ش 
دارة اجلمعي���ة بدع���م وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة، خ���ال م�شريته���ا الطويلة التي 
تع���ود اإل���ى نح���و 40 �شنة، موؤكدي���ن عزمهم 
على موا�شلة العمل مبا ي�شمن تطوير العمل 
التعاوين يف البحرين، واإحياء احتاد اجلمعيات 
التحدي���ات  ملواجه���ة  �شعي���اً  التع���اوين، 

واملتغريات االقت�شادية يف املجتمع.

املنام���ة- هيئة �شوؤون الكهرباء واملاء: 
وامل���اء  الكهرب���اء  �ش���وؤون  وزي���ر  ا�شتقب���ل 
عبداحل�ش���ني مريزا مبكتب���ه كا من الرئي�ش 
التنفيذي ل�رضك���ة Sky Tech لا�شت�شارات 
وحل���ول الطاق���ة املتكاملة �شمي���ح ابراهيم 
ب���ن رج���ب، يرافق���ه مدي���ر تطوي���ر االعمال 
بال�رضك���ة �شاكر احل�شين���ي، ويف بداية اللقاء 
رح���ب الوزي���ر باحل�ش���ور وا�شتم���ع اإلى �رضح 
عن اأن�شط���ة وبرامج ال�رضكة ورغبتهم يف فتح 
جم���االت للتعاون امل�شرك مع وحدة الطاقة 
امل�شتدام���ة التابعة لوزير �ش���وؤون الكهرباء 
ا�شتخدام���ات  ت�شجي���ع  خ���ال  م���ن  وامل���اء 
الطاقة املتجددة وتثقي���ف امل�شتهلك على 
تقني���ات تر�شي���د اال�شته���اك، كم���ا اأب���دى 

احل�ش���ور رغبته���م اي�ش���اً يف امل�شاهم���ة يف 
توف���ري التموي���ل ال���ازم مل�شاري���ع الطاقة 
البحريني���ني  تدري���ب  وكذل���ك  املتج���ددة 
ومنحه���م ال�شه���ادات املهني���ة الدولي���ة يف 
تخ�ش�ش���ات الطاق���ة املتجددة. وق���د اأ�شاد 
الوزي���ر مريزا بجهود �رضك���ة �شكاي تك التي 
تهدف م���ن خالها الى تفعي���ل ا�شتخدامات 
الطاق���ة النظيف���ة وال�شديقة للبيئ���ة، مبيناً 
باأن القيادة يول���ون بالغ اهتمامهم بت�شجيع 
اال�شتفادة من الطاقة النظيفة، وقال الوزير 
ان وح���دة الطاق���ة امل�شتدام���ة ترحب بفتح 
اآف���اق التعاون مع ال����رضكات املتخ�ش�شة يف 
هذا املجال ودرا�ش���ة عرو�شها والعمل على 

امكانية التعاون معها.

الرف���اع - املجل�ش االأعلى للم���راأة: عقدت االأمني 
الع���ام للمجل����ش االأعلى للم���راأة هالة االأن�ش���اري لقاًء 
مفتوحاً م���ع امل�شاركني يف انتخاب���ات “جمل�ش �شباب 
2030” والت���ي اأجري���ت يف مدين���ة ال�شب���اب موؤخ���راً 
واأ�شف���رت عن ف���وز 12 مر�شحاً ت�ش���اوت فيها مقاعد 
ال�شب���اب مع مقاع���د ال�شاب���ات وذلك م���ن جمموع 26 

مر�شحاً.
وبارك���ت االأن�ش���اري يف م�شتهل اللق���اء لل�شباب 
الفائزي���ن الذي���ن ح���ازوا ثق���ة زمائه���م م���ن جمهور 
الناخبني نتيجة ما طرح���وه من برامج انتخابية وحماور 
تلب���ي مطال���ب وتطلع���ات منت�شب���ي مدين���ة ال�شباب، 
واأب���دت اإعجابه���ا بحما����ش ال�شب���اب امل�شارك���ني يف 
برنام���ج “�شوت ال�شباب 2030” الذي اأطلقه املجل�ش 
االأعل���ى بالتعاون مع وزارة �ش���وؤون ال�شباب والريا�شة 
و”متكني”، وا�شت�شافته “مدينة �شباب 2030” لهذا 

املو�شم.
واأك���دت اأهمي���ة الربنام���ج يف تعري���ف ال�شب���اب 
باملبادئ االأ�شا�شية للعملي���ة االنتخابية، ودور جمل�ش 
الن���واب واملجال����ش البلدية، خ�شو�ش���ا اأن االنتخابات 
اأجري���ت يف اأج���واء مماثل���ة متام���اً الأج���واء االنتخاب���ات 
الوطني���ة لناحية وجود مركز انتخاب���ي وجلنة انتخابية 

وقا�شي و�شندوق اقراع وغري ذلك.
واأ�ش���ارت اإل���ى اأهمي���ة الربنام���ج يف تعزي���ز قيم 
االنتم���اء واملواطنة ل���دى ال�شباب، وتنمي���ة مهاراتهم 
يف جم���ال العمل ال�شيا�ش���ي، وتاأهليهم لدخول معرك 
احلي���اة ال�شيا�شي���ة، وخ�ش���ت بالذك���ر ح�ش���ور املراأة 

البحرينية املميز كناخبة ومر�شحة يف هذه االنتخابات.

• جانب من ور�شة عمل “البنية التحتية يف املحافظة اجلنوبية”	

• ور�ش مدينة عي�شى	

• االأن�شاري تلتقي بامل�شاركني	

ليلى مال اهلل
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ال�سيد �سفريا للن�ايا احل�سنة لل�س�ؤون الإن�سانية

البحرين عريقة يف العرتاف باحلريات

م�ستنقع الدي�ن يلتهم مطلقة وطفلني اأحدهما بال ه�ية

نا�رص بن حمد اأ�شاد بعطاءاته

رئي�س املحكمة الد�شتورية العليا يف م�رص:

نا�شدت �شمو رئي�س الوزراء توجيه املعنيني مل�شاعدتها

 �شاحية ال�شي���ف - املوؤ�ش�شة اخلريية 
امللكية: هن���اأ ممثل جللة املل���ك للأعمال 
اخلريي���ة و�شئ���ون ال�شب���اب رئي�س جمل�س 
اأمن���اء املوؤ�ش�ش���ة اخلريي���ة امللكي���ة �شمو 
ال�شيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة الأمني العام 
للموؤ�ش�ش���ة اخلريي���ة امللكي���ة  م�شطف���ى 
ال�شي���د، مبنا�شبة تن�شيبه �شف���ريا للنوايا 
احل�شن���ة لل�شوؤون الإن�شاني���ة، برت�شيح من 
موؤ�ش�ش���ة املنجزين الع���رب واعتماد وزارة 

اخلارجية البحرينية واخلارجية امل�رصية.
واأ�شاد �شموه بجه���ود ال�شيد يف تنفيذ 
التوجيه���ات ال�شامية جلللة امللك واأدائه  
ملختلف املهمات املوكل���ة اإليه يف العمل  
التنم���وي واخلريي والإن�شاين داخل  مملكة 
البحرين وخارجه���ا، وما يقوم به من جهود 
كبرية لدعم ال�شعوب املنكوبة واملت�رصرة 
واحلروب م���ن  الطبيعي���ة  الك���وارث  م���ن 

خمتلف دول العامل.
ال�شي���د  با�شهام���ات  �شم���وه  واأ�ش���اد 
بالعم���ل اخل���ريي  الرتق���اء  وعطاءات���ه يف 

والإن�شاين وتطويره.
من جانبه توج���ه ال�شيد بخال�س ال�شكر 
والتقدي���ر والمتن���ان اإل���ى عاه���ل الب���لد 
�شاح���ب اجلللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليفة، عل���ى دعم جللت���ه ورعايته للعمل 
اخل���ريي والإن�شاين وتكليف���ه بالعمل على 
خدمة الأيتام والأرام���ل واملحتاجني داخل 

وخ���ارج البحري���ن يف املوؤ�ش�ش���ة اخلريي���ة 
امللكي���ة، والتي خطت من خلل دعم جللة 
امللك واحلكومة وقيادة �شمو ال�شيخ نا�رص 
ب���ن حمد اآل خليفة خطوات كبرية يف العمل 
اخل���ريي املهن���ي املنظ���م وو�شل���ت اإلى 
ل�شعوب  يف خدماتها الن�شاني���ة  العاملي���ة 

العامل دون متييز.

املنام���ة - بنا: ا�شتقب���ل رئي�س املحكمة 
الد�شتوري���ة العلي���ا بجمهورية م����رص العربية 
امل�شت�ش���ار حنفي جبايل مبق���ر املحكمة اأم�س 
�شف���ري مملكة البحري���ن ل���دى جمهورية م�رص 
العربي���ة، واملندوب الدائ���م يف جامعة الدول 
العربي���ة ال�شي���خ را�ش���د ب���ن عبدالرحم���ن اآل 

خليفة.
وخ���لل اللق���اء، هن���اأ ال�شي���خ را�ش���د بن 
عب���د الرحم���ن اآل خليف���ة، امل�شت�ش���ار جبايل، 
مبنا�شب���ة موافق���ة اجلمعية العام���ة للمحكمة 
الد�شتوري���ة العلي���ا، بالإجماع، عل���ى اختياره 
رئي�ًش���ا للمحكم���ة، منوًه���ا مبا يتمت���ع به من 
خربات ق�شائية وقانوني���ة رفيعة امل�شتوى، 
واإ�شهامات مهمة يف خدمة الق�شاء الد�شتوري 
العرب���ي، متمنًيا ل���ه كل التوفيق وال�شداد يف 

النهو�س مب�شوؤوليات من�شبه اجلديد.
عبدالرحم���ن  ب���ن  را�ش���د  ال�شي���خ  واأك���د 
اآل خليف���ة عم���ق ومتان���ة العلق���ات الأخوية 
والتاريخي���ة الوثيق���ة والوطي���دة التي تربط 
بني مملكة البحري���ن وجمهورية م�رص العربية 
العلق���ات  ومنه���ا  املج���الت،  خمتل���ف  يف 
الق�شائية امل�شه���ودة واملتميزة التي ت�شهد 
م�ش���رية م�رصفة وحافلة من التعاون امل�شرتك، 
منوًها بالدور املهم واملحوري الذي ت�شطلع 
البلدي���ن،  الد�شتوري���ة يف كل  ب���ه املحكم���ة 
وجهودهما الطيب���ة يف تعزيز وتر�شيخ مبادئ 
احل���ق والعدال���ة و�شي���ادة القان���ون واحرتام 

الد�شتور،
كما اأ�شار اإل���ى املكانة املرموقة والبارزة 
الت���ي حتظ���ى به���ا املحكم���ة الد�شتورية يف 
مملكة البحرين، كاأحد اأركان تكري�س امللكية 
الد�شتوري���ة الع�رصية، والت���ي تعك�س مبادئ 
النهج الإ�شلحي ال�شامل لعاهل البلد �شاحب 
اجلللة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة من 
حماية �شي���ادة القان���ون وح�شانت���ه، و�شون 

احلقوق واحلريات التي �شمنها الد�شتور.
وم���ن جانب���ه، اأع���رب جب���ايل ع���ن اعتزازه 
وتقدي���ره للعلقات الأخوي���ة املتينة القائمة 

ب���ني البلدي���ن، كنم���وذج رائ���د ويحتذى بني 
الأ�شقاء، م�شيًدا بامل�شتوى املتطور واملتميز 
للمحكم���ة الد�شتوري���ة يف مملك���ة البحري���ن، 
ودورها يف اإر�شاء املبادئ الد�شتورية؛ بف�شل 
ا�شتقللية ونزاهة ال�شلطة الق�شائية، موؤكدا 
اأن مملك���ة البحرين دول���ة عريقة يف العرتاف 

باحلريات وحقوق املواطن.
كما ج���رى خلل اللق���اء، ا�شتعرا�س �شبل 
تعزي���ز وتنمية التع���اون امل�ش���رتك، وتبادل 
الق�ش���اء  جم���ال  يف  واملعلوم���ات  اخل���ربات 

الد�شتوري بني البلدين.

وَقعت �شي���دة بحريني���ة مطلقة، واأم 
لطفل وطفلة بل هوي���ة، يف م�شتنقع من 
الدي���ون، بعد اأن توالت عليها امل�شائب 
وامل�شاع���ب من كل جان���ب ومكان، حتى 
اأ�شبحت يف مواجهة حكم بالقب�س عليها 
خلل الأ�شابيع القليلة املقبلة يف حال مل 

ت�شدد ما عليها من ديون.
تلك ال�شيدة رغ���م م�شاعيها احلثيثة 
خ���لل الأ�شهر املا�شي���ة للعثور على من 
ميد لها يد العون لتج���اوز م�شكلتها، اإل 
اأنه���ا مل جتد �ش���وى بع����س امل�شاعدات 

الب�شيطة من بع�س اجلهات والأفراد.
وذك���رت املواطن���ة )ف( يف حديثها 
ل� “الب���لد” اأنه���ا وبعد اأن وق���ع الطلق 
اأ�شبح���ت يف مواجه���ة �شبح م���ن الديون، 
اإذ مل تع���د ق���ادرة على ت�شدي���د ديونها 
اإلى جانب توفري احتياجاتها واحتياجات 

طفليها مبا فيها حاجتهم لل�شكن.
وتابع���ت اأنه���ا ا�شط���رت يف النهاية 
اإلى ا�شتئجار �شق���ة يف منطقة الزلق، اإذ 
رف�شت وزارة الإ�شكان منحها علوة بدل 

�شكن اأو اأن توفر لها �شقة موؤقتة؛ لعدم 
امتلك ابنها الأ�شغر هوية، بحيث ميتنع 
طليقه���ا من اإ�شدار بطاق���ة هوية وجواز 

�شفر له.
ونظ���را اإلى اأنه���ا اأ�شبحت يف مواجهة 
حك���م قب�س وبالتايل حج���ز على ح�شابها 
البنك���ي خ���لل الأ�شابيع املقبل���ة، قالت 
املواطن���ة اإنها اجتهت لع���دد من البنوك 
لتتح�ش���ل عل���ى قر�س ت�ش���دد من خلله 

ديونها، وتتخل�س فيه من احلكم.
ووا�شل���ت: اأخ���ريا قبل اأح���د البنوك 
منح���ي القر����ض اإال اأن���ه ا�ش���رط عل���ي 
احل�ش���ول على �شهادة ع���دم ممانعة من 
وزارة العم���ل والتنمي���ة الجتماعية على 
حتوي���ل راتبي ومنحي القر����س، اإذ اإنني 
اأعم���ل يف اإح���دى املوؤ�ش�ش���ات العاملة يف 
جم���ال الرعاي���ة الجتماعي���ة، اإل اأنها غري 

م�شجلة على قوائم البنوك.
�شم���و  املواطن���ة  نا�ش���دت  وعلي���ه، 
يف  املعني���ني  توجي���ه  ال���وزراء  رئي����س 
وزارة الإ�ش���كان ووزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة، مراع���اة ظروفه���ا ال�شعب���ة 
من خ���لل توف���ري ال�شكن املوؤق���ت لها، 
ومنحه���ا �شه���ادة ع���دم ممانع���ة ملنحها 
القر����س لتخفف بذلك ع���ن كاهلها جزءا 

من م�شكلتها.

• •�شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد	 م�شطفى ال�شيد	

• امل�شت�شار حنفي جبايل م�شتقبل ال�شيخ را�شد بن عبدالرحمن	

“املخل�سني اجلمركيني” تبحث التعاون مع “امل�انئ”

ل�ش���وؤون  امل�شاع���د  الوكي���ل  ا�شتقب���ل 
املوان���ئ ب���وزارة املوا�ش���لت ب���در املحمود 
كًل م���ن نائب رئي�س جمل����س الإدارة بجمعية 
املخل�ش���ني اجلمركي���ني البحريني���ة حمم���د 
املتغوي واأمني ال�رص جا�شم املو�شوي والأمني 
امل���ايل فواز الأمني يف مبن���ى املواينء بوزارة 

املوا�شلت والت�شالت.
وتناول اجلانبان �شبل التعاون امل�شرتك 

الذي يعزز اآفاق التوا�شل الذي يعزز ال�رصاكة 
ب���ني  العم���ل امل�ش���رتك  الهادف���ة لتطوي���ر 

اجلانبني.
واأعربت جمعي���ة املخل�شني اجلمركيني 
عل���ى  للمحم���ود  وتقديره���ا  �شكره���ا  ع���ن 
حف���اوة وح�شن ال�شتقبال، داعي���ًة اإلى تعزيز 
وا�شتم���رار التوا�شل مما ي�شاهم ذلك يف دعم 

القت�شاد الوطني.

�سيدعلي املحافظة

مقال 2005 والمقاطعة المرة
اأ�شع بني اأيديكم مقال ن�رصته يف 2005 وكاأنه يحكي واقع اليوم، وكم كنت اأمتنى 
تطبي���ق ما ذكر فيه وما �شبقه يف 2002، وكان كل هديف خدمة النا�س والوطن. اإليكم 

املقال:
ات�ش���ل بي �شاب هاتفي���ا، وقال يل: �شيد، هل تربئ ذمت���ي؟ قلت له: على ماذا؟ 
ق���ال: اأنا بقيت 4 �شن���وات اأهاجمك يف الإنرتنت ب�شبب موقفك م���ن امل�شاركة واأراين 
الآن بع���د 4 �شن���وات مقتنعا بها كاأم���ر واقع. قلت له واأنا األطف اجل���و: وماذا قلت يف 
الإنرتن���ت؟ ق���ال: قلت اإنك عميل وخائ���ن واإنك طرحت مقابلة ف�ش���ل اهلل... قلت له: 
ل باأ����س اأن تك���ون اأن���ت مقاطعا واأنا م�شارك م���ن دون اأن نخون بع�شن���ا بع�شا. يجب 
اأن نتعل���م من در�س املقاطع���ة وامل�شاركة األ نعود اإلى هذا الأ�شل���وب اأبدا... افتحوا 
النواف���ذ، ناق�ش���وا الق�شايا بعيدا ع���ن لغة التخوين وبعيدا ع���ن ال�شعارات املدغدغة 
للم�شاع���ر الت���ي تختزل الواق���ع يف كلمات ق�ش���ار؛ لأن هذه اللغ���ة التخوينية �شتاأكل 
اجلمي���ع، والعزف على وت���ر بيع دماء ال�شهداء وبيع الق�شي���ة ل يزيدنا اإل �شعفا، وها 
نح���ن ن�شهد بع�س �شبابنا الأعزاء ب���داأوا يطلقون ر�شا�س التهام���ات والتجريح على 
اجلميع مبن فيهم العلماء. هذه اللغة خطرية ويجب على املجتمع األ ي�شمح باأن ت�شل 
اإل���ى املوؤمن���ني. انتقدوا لكن ل جترح���وا. واأنا �شخ�شيا ل اأوؤم���ن بالكلمات التي تهيج 
امل�شاع���ر، لكن ل���و �شاألت وما هي املح�شلة وماذا بعد ذل���ك؟ تكون الإجابة: ل جواب. 
اأق���ول يجب احلفاظ على وحدة الكلم���ة، يجب األ يتم التطاول عل���ى العلماء، يجب األ 
نعي���د اختزال ال�شاح���ة يف الأ�شود والأبي����س واخلائن والوطني ه���ذه الثنائيات التي 
ل ت���وؤكل النا����س اإل هواء، ل باأ�س بالنق���د، يجب اأن نتكلم بلغة الأرق���ام وبلغة العقل 
ونح�ش���ب الو�ش���ع ون�شعه يف ميزان بعي���دا عن ال�شعارات، بعيدا ع���ن التح�شيد، نعيد 
مراجعة ال�شاحة ون�شتغل عل���ى مفاهيم الكرامة الب�رصية الواقعية وعلى املعرفة وعلى 
القت�ش���اد. ل نريد خطابا تنظرييا، نريد خطاب���ا لن�شاأله: هل وراء اخلطاب اإجنازات اأم 
ل، ه���ل وراءه انعكا�شات اقت�شادي���ة تنعك�س على معي�شة النا����س اأم ل؟ لي�س ثقافة 
امل���وت ه���ي الثقاف���ة ال�شحيحة بل ثقاف���ة احلياة ه���ي ال�شحيحة، لي����س �شحيحا اأن 
اأ�شج���ن وكفى هو اخليار، لي�س قدرن���ا اأن ندخل ال�شجون، لي�س قدرنا اأن نتغرب، نحن 
مل نخل���ق لن�شجن، لنموت، لنذب���ح، قدرنا اأن نعي�س يف الدنيا كمزرع���ة للآخرة، ولي�س 
�شحيح���ا اأن امل���وت وال�شجن والتعذيب هي فق���ط الطرق اإلى الآخ���رة، فالآخرة اأي�شا 
له���ا ط���رق اأخرى ومن طرقها اأن نعي�س، اأن نحيا، اأن نرى زينة الدنيا فالدنيا اأولى بها 
اأبراره���ا. قدر ابني وابن���ك اأن يتعلما يف اأف�شل اجلامعات يف الع���امل، قدر ابني وابنك 
اأن يبني���ا م�رصف���ا كبريا، اأن يبنيا م�رصوع���ا اقت�شاديا، املعرفة اأول قب���ل كل �شيء، اإن 
مقول���ة اأعيادنا اأحزان كلمة لي�ش���ت �شحيحة. اأعيادنا اأعياد واأحزاننا اأحزان واأي خلل يف 
ذلك �شينعك�س على املنظومة الفكرية والقت�شادية والجتماعية للجميع، وعلى ذكر 
ال�شي���د ف�شل اهلل فل باأ����س بالرجوع اإلى مقاطع من املقابلة الت���ي اأجريتها معه لعل 
الإخوة الأعزاء ممن ي�شغطون على اإدارة “الوفاق” بعدم امل�شاركة ينتبهون اإلى اخلطاأ 
ال�شرتاتيج���ي لعملية املقاطعة. يقول ف�شل اهلل يف املقابل���ة تاريخ 3 يناير 2005: 
“املقاطعة ال�شلبية ل توؤدي اإلى نتيجة... الطلب من النا�س األ تنتخبوا قد ل ين�شجم 
م���ع غالبية للنا�س... وهناك اآخرون �شريكبون املوج���ة لهذا اأقول اإنه يجب الدخول يف 
العم���ل ال�شيا�شي ال�شلمي م���ن جميع منافذه واأن ننبذ اأي عنف اأو ما يوؤدي اإلى العنف. 
العمل يف ال�شيا�شة يجب األ يكون عمل جتريديا، تفكريا يف املطلق. ال�شيا�شة هي فن 
املمك���ن... ال�شيا�ش���ة الواقعية لي�شت هي ال�شت�شلم للأم���ر الواقع، ولكن اإلى تغيري 
الواقع ب���اأدوات الواقع... يجب مراجع���ة الو�شائل واأ�شاليب اخلط���اب ال�شيا�شي... اأنا 
اأ�ش���األ... الآن اأنت���م من خلل هذه املقاطعة التي �ش���درت للنتخابات... ما احل�شيلة؟ 
م���ا احل�شيلة ميدانيا؟ هل ا�شتطاعوا اأن يحققوا نتائج على امل�شتوى ال�شيا�شي مثل؟ 
�شار املجل�س - والكلم مازال لل�شيد ف�شل اهلل - وم�شى واأنتم غائبون... ماذا تعملون 
الآن؟ تعار�ش���ون؟ ت�رصيح من هنا اأو ت�رصيح من هناك! لكن ل�شتم لعبني يف ال�شاحة... 
رمب���ا اأ�شبحتم على الر�شيف، على هام�س ال�شاح���ة ولي�س يف قلب ال�شاحة... اأنا عندما 
اأ�شارك واأجلب ال�شعب معي اأ�شتطيع اأن اأرفع �شوتي داخل املجل�س، اأقوى من لو كان 
خارج املجل�س.... لي�س فقط دائما اأطرح اجلانب ال�شيا�شي الثوري اأو املقاطع... اأطرح 
م�رصوع���ات... اأط���رح الربامج التي ترتبط مب�شال���ح النا�س واجتذب ال�ش���ارع بكامله”، 
وعندما قلت له: لكن الربملان �شعيف، اأجاب: “اأدخل واأقويه... لو افرت�شنا جدل اأنك 
مل تدخل املجل�س وقمت بالكلم خارج املجل�س... من ناحية واقعية عملية... اإلى اأين؟ 
وماذا ح�شلت؟ يف اخلارج لي�س عندك اأدوات التغيري... الإمام علي )ع( مل ين�شحب من 
الواقع ومل يقاطع ال�شيا�شة، كان ين�شح اخللفاء ويعطيهم الن�شيحة... اأنا اأقول: يجب 
اأن نك���ون مو�شوعيني، يجب اأن نركز على الإيجابي���ات وننتقد ال�شلبيات واأن نحافظ 

على البلد...”. )العدد 850 الثنني 4 يناير 2005 “الو�شط”(. 
هذه مقاطع من املقابلة التي اأجريتها مع ال�شيد ف�شل اهلل ومت ن�رصها يف �شحيفة 
“الو�شط”. علينا اأن نعيد قراءتنا للمقابلة ع�رص مرات ونقراأ ن�شائح ع�رصات املفكرين 
الع���رب م���ن الكويت وال�ش���ودان ولبن���ان وم�رص والع���راق ولنقراأ جتارب م���ن قاطعوا 

الربملانات ثم عادوا لكي ت�شحح الأو�شاع.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح
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البحرين تبحث التن�سيق الأمني مع خفر ال�سواحل الأمريكي

اخلياط يتفقد تطوير البنى التحتية مبجمع 1056 الزلق

“اأمانة العا�صمة” تزيل 160 األف طن من املخلفات

اإزالة خمالفات اإ�صغال الطريق ب�صاحل املحرق

تب�صيط الإجراءات للح�صول على الرتاخي�ص

ت�صليم 25 منزل جاهزا من م�رشوع “الرتميم”

ر�ص���د خمالفات �صيد �صغ���ار الأ�صماك

�ص����ركاء يف احل�ف��اظ ع��لى البي�ئ��ة

 افتتح “اخلدمات البلدية” يف مدينة عي�سى...  اأبوالفتح:

بعد اإن�ساء املرافق املطلوبة من املواطنني... “الأ�سغال”:

حظر �سيد الكنعد منت�سف اأغ�سط�س والقباقب مار�س ...”الرثوة البحرية”: 

“بلدي ال�سمايل” و “اأ�سدقاء البيئة” يجتمعان ويوؤكدان:

الرفاع - بلدية اجلنوبي���ة: افتتح وكيل الوزارة 
ل�سوؤون البلديات بوزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين نبيل اأبو الفتح، بح�سور املدير 
الع���ام لبلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة عا�س���م عبداهلل، 
ونائ���ب رئي����س املجل�س البل���دي عي�س���ى الدو�رسي، 
وع�س���و املجل�س البلدي ممثل الدائرة الثانية ال�سيد 
حممد اخل���ال، ومدير اإدارة امل���وارد الب�رسية واملالية 
ح�س���ن املناعي، وع���دد من الروؤ�س���اء واملوظفني يف 
البلدي���ة، مركز اخلدمات البلدي���ة ال�سامل )الكونرت( 
اجلديد يف مبن���ى مدينة عي�سى، والذي يقدم خمتلف 
اخلدم���ات للمراجع���ني الكرام يف موق���ع واحد.و�رسح 
وكي���ل الوزارة ل�س���وؤون البلديات باأن ال���وزارة وبناًء 
عل���ى توجيه���ات وزير الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين، تعمل على زيادة مراكز خدمات 
املراجع���ني يف خمتلف املحافظات؛ لت�سهيل اإي�سال 
اخلدمة للمواطنني يف اأ����رسع وقت ممكن وباحرتافية 
مهني���ة عالية، من خالل تب�سي���ط الإجراءات للح�سول 

على الرتاخي�س الالزمة.
واأ�س���اف “من منطلق هذا التوج���ه، بداأت بلدية 

املنطقة اجلنوبية يف جتهي���ز مركز اخلدمات البلدية 
ال�سام���ل يف مدينة عي�س���ى، لي�س���كل اإ�سافة للمركز 
الذي يقدم خدماته يف مبنى البلدية يف الرفاع، بحيث 
يتم تغطية اأكرب م�ساحة جغرافية ممكنة من اخلدمات 

يف املنطقة اجلنوبية”.
اإلى ذل���ك، قال املدي���ر العام لبلدي���ة املنطقة 
مرك���ز  “�سيق���دم  عبداللطي���ف  عا�س���م  اجلنوبي���ة 

اخلدمات البلدي���ة ال�سامل يف مدينة عي�سى لأول مرة 
خدم���ة التوا�سل مع املراجعني يف موقع واحد، بحيث 
ل تقت����رس اخلدمة على تلق���ي ال�سكاوى واملالحظات 
تو�سي���ح  واإمن���ا  ال�ستف�س���ارات،  عل���ى  والإجاب���ة 
اخت�سا�س���ات ومهام ال���وزارات واجله���ات اخلدمية 
الأخ���رى ذات العالقة، ف�س���اًل عن تقدمي جمموعة من 

اخلدمات املتنوعة.

املنامة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: اأك���د الوكي���ل امل�ساعد 
للخدمات البلدي���ة امل�سرتكة ب���وزارة الأ�سغال 
و�سوؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين وائل 
املب���ارك اأن ر�س���ا العم���الء وامل�ستفيدي���ن من 
م����رسوع تنمية املدن والق���رى )الرتميم( يعترب 
الأ�سا����س يف تقيي���م م�ستوى اجل���ودة واخلدمة 

املقدمة للمواطنني يف هذا امل�رسوع.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي���ارة تفقدية ق���ام بها 
الوكي���ل امل�ساعد برفق���ة مدي���ر اإدارة التنمية 
احل�رسي���ة راوية املناعي وع���دد من امل�سوؤولني 
يف ال���وزارة اإل���ى ع���دد م���ن املن���ازل املدرج���ة 
�سمن م����رسوع تنمية املدن والق���رى )الرتميم( 
يف املح���رق؛ يف اإط���ار توجيه���ات ومتابعة وزير 
الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين 

ووكيل الوزارة ل�سوؤون البلديات.
ون���وه املبارك اإلى اأن ال���وزارة عملت وبناء 
على برنام���ج احلكومة برئا�س���ة �ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء ومتابعة واهتمام �ساحب 

ال�سمو امللكي ويل العهد النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء، على ت�سخري الإمكانات واملوارد 
لدع���م ه���ذا امل����رسوع ال���ذي يحظ���ى باهتم���ام 
املواطن���ني؛ مل���ردوده الإيجاب���ي املبا�رس على 

م�ستواهم املعي�سي.

ج���اءت الزي���ارة يف اإط���ار ت�سلي���م 25 منزل 
من املن���ازل اجلاه���زة يف خمتل���ف املحافظات 
بع���د انتهاء عملي���ات الرتميم واإن�س���اء املرافق 
املطلوب���ة من قب���ل املواطن���ني بالتن�سيق مع 

املجال�س البلدية.

املنام���ة - وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمراين: قالت وكال���ة الزراعة والرثوة 
البحرية بوزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين، رداً على ما مت تداوله يف و�سائل التوا�سل 
الجتماعي ب�س���اأن �سمت اإدارة ال���رثوة البحرية على 
جت���اوزات بع�س ال�سيادي���ن بخ�سو�س �سيد �سغار 
الأ�سم���اك وعر�سه���ا يف الأ�س���واق، اإن “اإدارة الرثوة 
البحرية ملتزمة بتطبيق القرارات والأنظمة املعمول 
بها يف هذا ال�ساأن، اإذ يرتكز عمل الإدارة على مر�سوم 
بقانون رقم )20( ل�سن���ة 2002 ب�ساأن تنظيم �سيد 
وا�ستغ���الل وحماية الرثوة البحرية، اإذ جاء يف الف�سل 
الثال���ث من القانون يف مادت���ه رقم )19( اإنه ل يجوز 
�سيد الريقات اأو �سغار الكائنات البحرية التي تقل 
اأطواله���ا ع���ن احلجم امل����رسح به، كم���ا ل يجوز �سيد 
ال�سالح���ف البحري���ة واأبق���ار البحر والثدي���ات الأخرى 
اأو العب���ث باأماكن تواجده���ا وتكاثرها عل���ى امتداد 

�سواطئ الدولة اأو يف مياه ال�سيد”.واأ�سارت الوكالة 
يف بيان لها اإلى اأن املخالفني ل يرتدعون مبثل هذه 
القرارات والأنظمة املو�سوعة لتنظيم قطاع ال�سيد. 

وبين���ت اأن هن���اك ق���رارات داخلية اإل���ى جانب 
ق���رار اللجنة التابعة لالأمان���ة العامة ملجل�س التعاون 
اخلليج���ي ب�س���اأن توحيد اأحج���ام الأ�سم���اك امل�سموع 

ب�سيدها.
واأك���دت اأن ال�سي���د املخال���ف لال�سرتاطات من 
�ساأنه اأن يوؤثر على املخ���زون ال�سمكي ب�سكل مبا�رس، 
حي���ث يع���اين ه���ذا املخ���زون م���ن ال�ستن���زاف، كما 
�سي���وؤدي اإلى ارتف���اع اأ�سعار ال�سم���ك ويقلل توافره 
يف الأ�سواق، نتيجة لع���دم تطبيق العقوبات الرادعة 
لوق���ف املخالف���ني ع���ن ه���ذه املمار�س���ات التي ل 
تتنا�سب اإطالقاً مع التنمية امل�ستدامة وبقاء املورد 

ال�سمكي املتوفر يف مملكة البحرين.
و�س���ددت وكال���ة الزراع���ة وال���رثوة البحرية اأنه 

خ���الل املرحلة املقبلة �سيتم تكثيف الرقابة البحرية 
ف�سالً ع���ن تفتي�س الأ�سواق مبا يت���م عر�سه باأحجام 

خمالفة للقانون.
ودع���ت اإل���ى رف���ع م�ست���وى الوعي ل���دى جميع 
امل�ستهلك���ني بالتوق���ف عن ����رساء �سغ���ار الأ�سماك 
والق�رسيات، واأل يكون امل�ستهلك �رسيكا يف ا�ستنزاف 
املخ���زون ال�سمكي الذي ينعك�س بدوره على الأجيال 

القادمة.
وذك���رت اأن وكال���ة الزراع���ة وال���رثوة البحري���ة 
اتخذت ع���دة ق���رارات وخط���وات عملية م���ن �ساأنها 
احلف���اظ على املخزون ال�سمك���ي وحمايته، تتمثل يف 
حظر �سي���د �سمك الكنع���د وذلك بدءا م���ن منت�سف 
اغ�سط����س وحتى منت�س���ف اأكتوبر، ف�س���اًل عن حظر 
�سيد القباقب من مار�س وحتى مايو، اإلى جانب قرار 
حظ���ر �سيد الروبيان الذي رفع مطلع ال�سهر اجلاري، 

والذي حظر ال�سيد منذ مار�س وحتى يوليو.

اجلنبية - جمل�س البل���دي ال�سمايل: عقد رئي�س 
املجل�س البلدي ال�سمايل اجتماعا مع جمعية اأ�سدقاء 
البيئ���ة، وبح���ث الطرف���ان اأوج���ه التع���اون املمكنة 
بينهم���ا، وق���د خل�س اإل���ى اتفاقات ع���دة تعود على 

البيئة باخلري والفائدة.
وهن���اأت اجلمعي���ة املجل�س البلدي عل���ى اإطالق 
م�رسوع اأمناء البيئة، واأب���دت ا�ستعدادها لتكون جهة 
ا�ست�سارية للمجل�س البلدي، فلديها القدرة والإملام 
بالت�رسيعات البيئية، كما اأنها على ا�ستعداد للتعاون 
مع املجل����س البلدي يف كل ما يخ�س البيئة واحلفاظ 

عليها وبالإمكانات املتاحة لديها.
واأ�س���ارت اجلمعي���ة باأهمي���ة التوعي���ة يف جمال 
النظاف���ة والبيئة وغريه���ا، حيث اإن لديه���م القدرة 
يف ذل���ك ولديهم جتارب عملية ناجح���ة يف هذا الأمر، 
واأو�سحت اجلمعية اأهمية التوعية يف جناح امل�ساريع 

البيئي���ة، فق���د وجدوا من خ���الل عملهم ع���دم جدية 
تفاعل من املواطنني وذلك ب�سبب �سعف التوعية.

واأ�ساف���ت اجلمعية ب���اأن هناك م�ساري���ع ناجحة 
وم�ساري���ع غ���ري ناجح���ة، فالبد م���ن التع���اون جميعاً 
لتخطي غ���ري الناجح وتطوير الناجح منها، كما طلبوا 

م���ن املجل����س التعاون معهم يف احل�س���ول على دعم 
من �رسكات النظاف���ة، كما تطرق علي مطر اإلى فكرة 
اإنتاج اأكيا�س قما�سية للت�سوق كما هي جتربة الدول 
املتقدم���ة، وعلين���ا توعية النا�س بذل���ك حتى لو بداأ 

الأمر ب�سي ب�سيط.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ا�ستقب���ل 
قائ���د خفر ال�سواحل الل���واء ركن بحري عالء 
عبداهلل �سيادي قائد ق���وات خفر ال�سواحل 
الأمريك���ي جلنوب غرب اآ�سي���ا العقيد جون 

بول جريج.
ورحب قائد خفر ال�سواحل بالعقيد جون 
جريج، م�سيًدا بالتعاون والتن�سيق امل�ستمر 

بني اجلانبني لتعزي���ز الأمن البحري، منوها 
اإل���ى اأهمية تبادل مثل ه���ذه الزيارات التي 
ت�سهم يف تعزيز التع���اون الأمني يف املجال 

البحري وتطوير ال�سبل الكفيلة بدعمه.
ومت خ���الل اللقاء بحث جمالت التعاون 
والتن�سي���ق الأمن���ي، اإ�ساف���ة اإل���ى عدد من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: زار وكيل 
�س���وؤون الأ�سغ���ال يف وزارة الأ�سغال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العم���راين اأحمد اخلياط 

منطق���ة ال���زلق يرافق���ه عدد م���ن مهند�سي 
ال���وزارة لالطالع عل���ى م�رسوع تطوي���ر الطرق 
وخدم���ات البن���ى التحتي���ة يف جمم���ع 1056 

بالزلق.

العا�سمة - اأمانة العا�سمة: ذكرت اأمانة 
العا�سمة اأنها ازالت حوايل 160 األف طن من 
املخلفات الناجتة من خمتلف مناطق حمافظة 
العا�سمة من الفرتة يناير وحتى يوليو 2018 
تنوعت ما بني خملفات منزلية واأنقا�س بناء 
وخملف���ات جتاري���ة وزراعي���ة و�سناعية.ومن 
منطل���ق م�سوؤولية اأمان���ة العا�سمة يف احلفاظ 
عل���ى النظ���ام وتعزي���ز �سلطة الرقاب���ة ومنع 

انت�س���ار املخالف���ات الع�سوائي���ة للمحافظ���ة 
على املظهر احل�ساري يف حميطها اجلغرايف، 
توا�سل الأمان���ة �سعيها للو�س���ول اإلى اأعلى 
م�ستوي���ات اجل���ودة يف النظاف���ة العامة ع من 
خالل خططها وبراجمها التوعوية والتطويرية 
اإل���ى اأن يزداد الوع���ي العام باأهمي���ة تقليل 
كمي���ة املخلف���ات؛ م���ن اأج���ل املحافظة على 

البيئة وتعزيزا ملعايري التنمية امل�ستدامة.

الب�سيت���ني:   - املح���رق  بلدي���ة 
نف���ذت بلدية املحرق حم���الت تفتي�سية 
وا�سع���ة �سملت اإ�سغ���الت الطريق العام 
للمح���الت التجاري���ة املخالف���ة وذلك يف 

منطق���ة املحرق مبجم���ع )205( ومنطقة 
الب�سيت���ني مبجم���ع )226(، اإ�سافة اإلى 
اإزال���ة املخالف���ات املنت�رسة عل���ى �ساحل 

املحرق.

• وكيل �سوؤون البلديات يق�س �رسيط مركز اخلدمات البلدية يف مدينة عي�سى	

• الوكيل امل�ساعد للخدمات البلدية متفقدا منازل م�رسوع “الرتميم”	

• جانب من الجتماع	

القضاء وجرائم جالية 
ذاق بحريني���ون علقم عدوانية جالية اآ�سيوي���ة )130 األف عامل م�سّجل ر�سميا(. 

وانتهت معظم ق�س�س الثاأر بالدم.  
جرمي���ة الغدر الأخ���رية، بطولة املوؤذن، و�سحيته اإم���ام امل�سجد، ذّكرت املجتمع 
بقاتل املن�سار الكهربائي )الغران���در( يف �سوق واقف، الذي اأ�ساب رقبة البحريني، 

حتى تويف يف مايو 2008.  
ع���ربة ردع اجلرمية بق�سا�س اأو اأحكام م�سددة ُترِبّد قلوب الأ�رس الثكلى. فبماذا 

حكم الق�ساء؟
- ق�ست حمكمة اأول درجة بال�سجن املوؤبد.

- ق�ست حمكمة ثاين درجة بخف�س احلكم للحب�س 3 �سنوات.
- بع���د طعن النياب���ة العامة، ق�ست حمكم���ة التمييز باإلغاء احلك���م امل�ستاأنف، 

واإعادة حماكمة املتهم اأمام دائرة اأخرى.
- ق�ست املحكمة، بحكمها النهائي، حب�س القاتل الآ�سيوي 3 �سنوات.

تزامن���ت جرمي���ة “الغراندر”، مع �س���دور الإرادة امللكية، مبوافق���ة تنفيذ حكم 
اإع���دام اآخر م���ن اجلالية ذاتها، يف ق�سية قت���ل مواطنة مبنطقة �س���ار، بعد �سريورة 

احلكم ال�سادر فيها نهائيا وباتا.
وج���اء القرار امللكي حكيما بتوقيته، لردع اجلرمية وبث الطماأنينة، وهي ر�سالة 

للموؤ�س�سة الق�سائية العادلة وال�ساخمة.

تيار
“اأعطوين زراعة اأ�سمن لكم ح�سارة”.

حممود امل�صعدي

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات
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�سمو رئي�س الوزراء يحث دوما على االهتمام برعاية احلجاج

زيادة اأعداد احلمالت اإلى 59 حملة واحلجاج اإلى 5625

“ال�سلمانية” ي�سهد اأول زراعة بنكريا�س قبل نهاية العام

على الوفد اأن يخدم باأق�صى طاقته �صيوف الرحمن... ال�صالح:

اأحداث نقلة نوعية يف جودة اخلدمات املقدمة ... القطان:

13 األف عملية غ�صيل كلوي �صنوًيا يف البحرين... العرادي لـ “$”:

املنامــــة - وزارة ال�صحــــة: عقدت وزيرة 
ال�صحــــة فائقة ال�صالــــح اجتماًعا مــــع اأع�صاء 
اللجنــــة التن�صيقية لأعمال بعثة احلج الطبية، 
واأع�صــــاء اللجنــــة الطبيــــة ببعثة احلــــج للعام 
مــــن  للتاأكــــد  2018م؛  1439هـــــ/  اجلــــاري 
ا�صتكمــــال جميــــع متطلباتهــــم وا�صتعدادهم 
احلــــرام،  اهلل  بيــــت  حجــــاج  لرعايــــة  التــــام 
الإمكانــــات  اأف�صــــل  لتقــــدمي  وتوجيههــــم 
واخلدمــــات ال�صحية للحجــــاج والوقوف على 

راحتهم والهتمام ب�صحتهم.
ويف بداية اللقــــاء، حثت الوزيرة احل�صور 
على الهتمام برعايــــة احلجاج والوقوف على 

احتياجاتهــــم، موؤكدًة �ــــرورة مراعاة احلجاج، 
ا الذين يحتاجون اإلى رعاية م�صتمرة  خ�صو�صً

مثل كبار ال�صن واأ�صحاب الأمرا�ض املزمنة.
ووقفت الوزيــــرة على اآخــــر ا�صتعدادات 

اللجنة حلج هذا العام. 
وقالــــت “علــــى الوفد اأن يخــــدم باأق�صى 
طاقته �صيــــوف الرحمن، ولبــــد من الهتمام 
بالبعثــــة البحرينيــــة؛ حتى يعــــود كل احلجاج 
البحرينيني �صاملني اإلــــى اأهاليهم”، م�صريًة 
التثقيــــف  بربامــــج  الهتمــــام  �ــــرورة  اإلــــى 
والتوجيــــه خللــــق بيئــــة منا�صبــــة لأداء هــــذه 

العبادة املقد�صة. 

ودعــــت اإلى �رورة تقييــــم اأعمال اللجنة 
بعــــد نهايــــة مو�صــــم احلــــج املبــــارك ورفــــع 
تقريــــر لهــــا مّدعــــم بالإح�صــــاءات للوقــــوف 
علــــى الإيجابيــــات وتعزيزهــــا، والوقف على 

ال�صلبيات وتالفيها يف املوا�صم املقبلة.
 ولفتــــت اإلــــى اأن �صمــــو رئي�ــــض الــــوزراء 
يحث دوًمــــا على الهتمام برعايــــة احلجاج اإذ 
وجــــه �صمــــوه يف جل�صــــة جمل�ض الــــوزراء اأم�ض 
اإلــــى تقــــدمي اأف�صل اخلدمــــات حلجاج مملكة 
البحريــــن يف الديــــار املقد�صة، ومــــن �صمنها 
اخلدمــــات ال�صحيــــة؛ حتى يعــــود احلجاج اإلى 

اأهلهم وهم يتمتعون ب�صحة وعافية.

املنامـــة - بنا: رفع رئي�ـــض بعثة مملكة 
البحريـــن للحج عدنان القطـــان اأ�صمى اآيات 
ال�صكـــر والتقدير للقيـــادة ال�صيا�صية على 
ما تلقاه بعثة مملكة البحرين للحج من دعم 
م�صتمر، واهتمام بالـــغ، وتوجيهات �صديدة 
ور�صيدة، �صاهمت يف حتقيق النجاح وح�صن 
الأداء واإتقـــان العمـــل، م�صيـــدا يف الوقـــت 
ذاتـــه مبا يلقـــاه حجاج بيـــت اهلل احلرام من 
املواطنـــني واملقيمني مبملكة البحرين من 
اهتمـــام متميـــز وح�صـــن وفادة مـــن حكومة 
خادم احلرمني ممثلة يف وزارة احلج والعمرة 
باململكة العربية ال�صعودية، واجلهات ذات 
العالقـــة يف الديـــار املقد�صـــة، اإ�صافة اإلى 
التعاون املثمر مـــع �صفارة اململكة العربية 

ال�صعودية يف مملكة البحرين.
جـــاء ذلك خـــالل الجتماع الـــذي عقدته 
بعثـــة مملكة البحرين للحج موؤخرا مع اأع�صاء 
البعثة لبحـــث كافة ال�صتعـــدادات ملو�صم 
احلـــج لعـــام 1439هــــ، واأو�صـــى القطـــان 
اأع�صاء البعثة بتقوى اهلل يف احلل والرتحال، 
والتعاون على الرب والتقـــوى، واإ�صاعة روح 
الأخـــوة واملحبة بينهـــم، كمنت�صبني لبعثة، 
ر�صالتهـــا �صاميـــة، وهدفهـــا نبيـــل، داعيا 

الأع�صاء اإلى التعاون مع روؤ�صاء اللجان. 
واأ�صاف “ل ت�صت�صغروا اأي خري تقدمونه، 
حتـــى البت�صامة يف وجـــوه املراجعني، حيث 
التـــي  الإ�صـــالم مـــن ال�صدقـــات  اعتربهـــا 
�صتجـــدون ثمرتهـــا يـــوم القيامـــة، لنتحلى 
جميعـــا بالأخـــالق الإ�صالميـــة، ونتعـــاون مع 
جميع اأفراد البعثة، ونعطي النطباع الطيب 

واجلميل، للمراجعني من املقاولني واحلجاج 
وال�صيوف، نعطي النطباع الطيب، عن اأداء 
اأع�صـــاء البعثة وخدماتها املقدمة، من حيث 
ال�رعة واجلودة، ل�صيما يف ظل زيادة اأعداد 
احلمالت اإلى 59 حملـــة، واأعداد احلجاج اإلى 
5625 حاجـــا، ولنتذكـــر دومـــا باأننـــا منثل 

مملكة البحرين يف اأخالقنا وت�رفاتنا”.

اأعلـــن رئي�ض مركـــز املوؤيد لعـــالج اأمرا�ض 
الكلـــى يف جممع ال�صلمانيـــة الطبي ال�صت�صاري 
علي العـــرادي اأن املجمع الطبي �صي�صهد قريبا 
اأول زراعـــة بنكريا�ض ملري�ـــض �صكري بحريني 
قبل نهاية العام اجلاري، واأن املركز قام باإجراء 
10 عمليـــات زراعة كلـــى خالل العـــام 2017. 
وذكر العــــرادي يف ت�ريحات لـــــ “البالد” اأن 
البحريــــن ت�صهد اإجراء 13 األــــف عملية غ�صيل 
كلى �صنويــــا يف وحدة غ�صيــــل املوؤيد مبجمع 
ال�صلمانيــــة ووحــــدة الغ�صيــــل مبركــــز كانــــو 

ال�صحي يف املحرق.
واأو�صــــح اأن جممــــع ال�صلمانيــــة �صجل 50 
حالة ف�صــــل كلوي يف العــــام 2017، مبينا اأن 
هنــــاك 450 مري�صا علــــى الغ�صيــــل الدموي 
بني مركــــز كانو، ويو�صف خليل املوؤيد، و80 
مري�صــــا علــــى الغ�صيــــل الربيتــــوين، اإ�صافة 
اإلى 6 اأطفال علــــى الغ�صيل الدموي و3 على 

الغ�صيل الربيتوين.  
ويف  ال�صحــــة  وزارة  اإن  العــــرادي  وقــــال 
ظــــل جهودهــــا امل�صتمــــرة لتوفــــري اأف�صــــل 
خدمات الرعاية الطبيــــة، ودعما للنجاح الذي 
يحققــــه الفريــــق البحرينــــي لزراعــــة الكلى، 

زودت الق�صــــم بـــــ 10 كوادر طبيــــة بحرينية 
جديــــدة تغطي خمتلــــف التخ�ص�صات، بينهم 
واخت�صا�صيــــون  ومقيمــــون  ا�صت�صاريــــون 
ومتدربــــون، وبينهم مــــن اأنهــــى التدريب اأو 
التخ�ص�ــــض خــــارج البحرين، موؤكــــدا الفريق 
البحرينــــي لزراعــــة الكلى بالتقديــــر والدعم 
الــــذي توليــــه الــــوزارة لعملهــــم الناجح على 

امل�صتوى املحلي والإقليمي.
واأ�صاف اأن الفريق البحريني يعمل حاليا 
�صمــــن برنامــــج تعــــاوين م�صــــرتك مــــع فريق 

زراعــــة الأع�صــــاء ال�صعــــودي، وفريــــق اأردين 
متخ�ص�ــــض يف جمال زراعة الكلــــى والأع�صاء، 
مو�صحا اأن هذا الفريق امل�صرتك يعد اخلطة، 
ويعمــــل حاليا لإجــــراء عمليــــات لزراعة الكلى 
والبنكريا�ــــض، واأن جممع ال�صلمانية �صي�صهد 
اأول زراعة بنكريا�ض ملري�ض �صكري بحريني 
قبــــل نهاية العام 2018، مبينــــا اأن املري�ض 
يعــــاين الإ�صابــــة مبر�ض ال�صكــــري منذ فرتة 

طويلة.
�صتفتـــح  البحريـــن  اأن  العـــرادي  وذكـــر 
نهاية العام اجلـــاري اأول م�روع وطني وطبي 
متخ�ص�ـــض ورائد على م�صتوى املنطقة، وهو 
مركـــز احلنينية لغ�صيـــل الكلـــى، والذي يتم 
متويله من ال�صندوق ال�صعودي للتنمية �صمن 
برنامـــج التنمية اخلليجي، وبطاقة ا�صتيعابية 
ت�صـــل اإلى اأكرث مـــن 60 �ريرا، م�صريا اإلى اأن 
املركـــز الـــذي يتكون مـــن طابقـــني �صي�صم 
عيـــادات خارجيـــة، 3 اأجنحـــة للغ�صيل الكلوي 

الربيتوين والدموي، وجناح للعزل.
واأو�صــــح اأن املركــــز املتطــــور �صيقــــدم 
عمليــــة  علــــى  للمر�صــــى  تدريبيــــا  برناجمــــا 
الغ�صيــــل الربيتــــوين؛ ليتمكنــــوا مــــن اإجــــراء 
وممار�صة عملية الغ�صيل الربيتوين باأنف�صهم 

بعد ذلك.

• جانب من الجتماع	

• جانب من اجتماع بعثة البحرين للحج 	

الزياين يوؤكد حر�س “طريان اخلليج” على العمل امل�سرتك

فتح الت�سجيل للتعليم الفني واملهني والتنقالت بني املدار�س

“العلوم التطبيقية” متنح مقاعد لوقف عي�سى بن �سلمان

فعاليات “املع�سكر” متتد اإلى احلكومة االإلكرتونية و “اإجناز”

املنامـــة - بنـــا: ا�صتقبـــل كل مـــن وزير 
ال�صناعة والتجـــارة وال�صياحة، رئي�ض جمل�ض 
اإدارة طـــريان اخلليـــج زايد الزيـــاين، ونائب 
الرئي�ض التنفيذي لطـــريان اخلليج القبطان 
وليد العلـــوي، الأمـــني العام لالحتـــاد العام 
لنقابـــات عمـــال البحريـــن ح�صـــن احللواجـــي 
ورئي�ـــض نقابة عمال طـــريان اخلليج �صو�صن 
العـــرادي.  ومت خـــالل اللقاء، بحـــث عدد من 
الق�صايـــا املتعلقة بال�صـــاأن العمايل، م�صيدا 
الوزير بالعمل النقابي يف البحرين الذي �صهد 

تطورا كبـــريا وملحوظا، بهـــدف تطوير اآفاق 
التعـــاون مع خمتلف اجلهـــات يف جمال العمل 
والعمـــال مـــن اأجل خلـــق بيئة عمـــل م�صتقرة 

حتقق م�صالح اأ�صحاب العمل والعمال. 
كما اأكد ا�صتعداد طريان اخلليج وب�صكل 
دائـــم لتقدمي كل اأوجه الدعـــم لالحتاد العام 
لنقابات عمال البحرين، موؤكدا يف هذا ال�صدد 
حر�ض الناقلة الوطنية على التن�صيق والعمل 
وا�صرتاتيجيـــات  روؤى  لتحقيـــق  امل�صـــرتك 

احلكومة.

مدينة عي�صى- وزارة الرتبية والتعليم: 
اأعلنــــت اإدارة التعليم الفني واملهني بوزارة 
الرتبيــــة والتعليــــم عــــن فتــــح بــــاب ت�صجيل 
مبدار�ــــض  اللتحــــاق  يف  الراغبــــني  الطلبــــة 
التعليــــم الفنــــي واملهنــــي )الفنــــي املطور 
�صناعــــي/ الفني املطور جتاري( والتنقالت 
بني املدار�ض الثانويــــة، وذلك خالل الفرتة 
مــــن 12 اأغ�صط�ــــض اإلــــى 2 �صبتمــــرب 2018م 
ب�صالــــة مدر�صــــة الرفــــاع ال�رقــــي الثانويــــة 
للبنــــني، مــــن ال�صاعــــة الثامنــــة �صباحــــاً اإلى 

الواحدة ظهراً.
الطلبــــة  اأمــــور  اأوليــــاء  الإدارة  ودعــــت 
الراغبني يف الت�صجيل اإلى احل�صور �صخ�صياً، 
م�صطحبــــني معهم البطاقــــة الذكية للطالب 
وويل الأمــــر ون�صخــــة منهمــــا، واإثبــــات عنوان 
ال�صكــــن )بيانــــات البطاقة الذكيــــة للطالب 
الثالــــث  ال�صــــف  و�صهــــادة  الأمــــر(،  وويل 

الإعدادي، واآخر �صهادة درا�صية ح�صل عليها 
الطالــــب اأو �صجل الطالب الأكادميي يف حالة 
اإعادة القيد، وتاأ�صرية اإقامة �صارية املفعول 
ل تقــــل عن �صنة )للطلبة غــــري البحرينيني(، 
وبالن�صبــــة للطلبة الدار�صني خــــارج اململكة 
فعليهــــم اإح�صار �صهــــادة املعادلة ال�صادرة 
مــــن قبــــل اإدارة المتحانات بــــوزارة الرتبية 

والتعليم. 
اأمــــا بالن�صبــــة لطلبة املدار�ــــض اخلا�صة 
فعليهــــم اإح�صار �صهــــادة املعادلة ال�صادرة 

من قبل اإدارة التعليم اخلا�ض بالوزارة.
واأكــــدت الإدارة على �ــــرورة ا�صتكمال 
امل�صتندات املطلوبة، حيث لن يتم النظر يف 
اأي طلــــب غري مكتمل امل�صتنــــدات، علماً باأن 
قبــــول الطلبة يف املدار�ــــض يخ�صع ملعياري 
عنــــوان ال�صكــــن التابــــع للمدر�صــــة والطاقة 

ال�صتيعابية للمدر�صة.

ا�صتقبلـــت منـــى البلو�صـــي اأمـــني �ر 
وقـــف عي�صى بن �صلمان التعليمي اخلريي 
مبكتبها يف ديوان وزارة الرتبية والتعليم 
كاًل من رئي�ض جمل�ـــض اأمناء جامعة العلوم 
التطبيقيـــة وهيب اخلاجـــة ورئي�ض جامعة 
العلـــوم التطبيقيـــة غ�صـــان عـــواد وبـــول 
لفي نائب الرئي�ـــض للبحوث وامل�صاركات 
اخلارجيـــة جلامعة لنـــدن �صـــاوث بانك يف 

اململكة املتحدة.
مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  ومت 
املو�صوعـــات، وعلـــى راأ�صها دعـــم جامعة 
العلـــوم التطبيقيـــة لوقـــف عي�صـــى بـــن 
�صلمـــان التعليمي اخلريي من خالل توفري 
عـــدد مـــن املقاعـــد الدرا�صيـــة، لتعزيـــز 
قيـــم ال�راكة الأهلية ون�ـــر روح الت�صامن 
والتكافـــل من خـــالل امل�صاعدة يف حتقيق 
طموح ال�صبـــاب البحريني لإكمال الدرا�صة 
العلـــوم  جامعـــة  تقدمـــت  اإذ  اجلامعيـــة، 

التطبيقية مبنح “مقعدين” درا�صيني من 
الربامـــج الأكادميية املطروحـــة باجلامعة، 
اإ�صافة اإلى منـــح مقعد اإ�صايف من الربامج 
امل�صت�صافة من قبـــل جامعة لندن �صاوث 
بانك يف جامعة العلوم التطبيقية كم�صاهمة 
من اجلامعة الأم باململكة املتحدة للوقف.

اأن  البلو�صـــي  اأكـــدت  ومـــن جهتهـــا، 
التعليمـــي  �صلمـــان  بـــن  عي�صـــى  وقـــف 
اخلريي خم�ص�ـــض لدعم ورعايـــة التعليم 
اجلامعـــي والدرا�صـــات العليـــا، اإذ يقـــوم 
برعاية الطلبة غري القادرين على موا�صلة 
التعليـــم العـــايل؛ ليت�صنى لهـــم احل�صول 
على التعليم املتخ�ص�ـــض البّناء واملفيد، 
م�صريًة اإلى اأن ت�صجيل الطلبة الراغبني يف 
احل�صول على بعثات الوقف وممن تنطبق 
عليه���م ال����روط �سيكون خ���ال الفرتة 6 
اإلى 12 اأغ�صط�ض 2018 ب�صالة الوزارة يف 

مدينة عي�صى.

املنامـــة - وزارة الداخليـــة: �صمـــن 
فعاليـــات برنامـــج املع�صكـــر ال�صيفـــي 
العا�ر الذي تنظمـــه الأكادميية امللكية 
لل�رطـــة بالتعاون مـــع �صنـــدوق العمل 
“متكني” قام الطلبـــة بزيارة اإلى هيئة 
املعلومـــات واحلكومـــة الإلكرتونية. كما 

البحريـــن،  اإجنـــاز  موؤ�ص�صـــة  الطلبـــة  زار 
وتعرفوا على اأهداف املوؤ�ص�صة ر�صالتها 
يف اإلهـــام واإعـــداد ال�صبـــاب للنجـــاح يف 
القت�صـــاد العاملي ومتكني ال�صباب من 
معرفة مفاهيـــم �صوق العمل والقت�صاد 

وريادة الأعمال.

بدور املالكي

• ال�صت�صاري علي العرادي   	
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“اجلعفرية”: قتلة ال�سيخ حمود ان�سلخوا عن الإ�سالم

القب�ض على 3 اآ�سيويني يبيعون مواد م�سكرة بالعكر

اإ�سناد جرائم املرور للنيابة بدل املحاكم

تاأييد احلب�ض 3 اأ�سهر لـ 6 مدانني بال�سغب يف بوري

قتل اإمام م�سجد بن �سدة جرمية �ساذة على املجتمع

بحرنة املوؤذنني وترحيل العمالة ال�سائبة مطلب وطني

اآ�سيوي يقتل �رشيك �سكنه طعًنا بالظهر

اأ�ساد باحرتافية “الداخلية” وزار اأ�رسة الفقيد... رئي�س “ال�سنية”:

جرمية قتل اإمام امل�سجد اإنذار حلال اأ�سواأ... نواب:

“دفاعا عن النا�س”

املنام���ة - بنا: ا�ستنكر رئي����س جمل�س الأوقاف 
ال�سني���ة را�سد الهاجري اجلرمي���ة الب�سعة واملوؤ�سفة 
الت���ي راح �سحيته���ا اإمام م�سجد بن �س���دة باملحرق، 
موؤك���دا اأن مث���ل ه���ذه اجلرائ���م غريبة و�س���اذة على 

املجتمع البحريني امل�سامل.
وتق���دم الهاجري باأحر التع���ازي واملوا�ساة اإلى 
اأ����رسة الفقي���د �سائ���ا اهلل العلي القدي���ر اأن يتغمده 

بوا�سع رحمته، واأن يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان. 
كم���ا اأك���د كف���اءة واحرتافي���ة وزارة الداخلي���ة 
برئا�س���ة الوزير الفريق ال�سي���خ را�سد بن عبداهلل اآل 
خليف���ة وقدرتها على الو�سول للجن���اة الذين قاموا 

بهذه اجلرمية الب�سعة وتقدميهم للعدالة. 
وب���ن دور وزارة الع���دل وال�س���وؤون ال�سامي���ة 
والأوق���اف يف عملي���ة تنظي���م امل�ساج���د واجلوامع يف 
البحري���ن واحلفاظ عليه���ا من كل م���ا مي�سها ب�سوء، 
وه���ي يف ذل���ك تب���ذل اأق�س���ى جهوده���ا يف تطوي���ر 

وتنظيم وخدمة بيوت اهلل عز وجل. 
ودع���ا الهاج���ري اإل���ى حت���ري الدق���ة يف نق���ل 
املعلوم���ات حول ه���ذه اجلرمية حتى تنته���ي وزارة 
الداخلي���ة م���ن اإجراء التحقي���ق واتخاذ كل م���ا يلزم؛ 

كونها اجلهة املخت�سة يف مثل هذه احلوادث.

ويف وق���ت لح���ق، زار الهاج���ري ومدي���ر الإدارة 
يو�س���ف ن���ور وع���دد م���ن امل�سوؤول���ن ذوي الفقيد 
عبداجللي���ل حمود، معزيا اإياه���م يف فقيدهم و�سائا 
اهلل له الرحمة واملغفرة، واأثنى على الفقيد و�سريته 
الطيب���ة بن النا����س و�سمعته كاإم���ام للم�سجد لعدة 
�سنوات. واأو�س���ح اأن جرمية القتل املوؤ�سفة اأ�سابت 
قل���وب اأهل البحرين جميعا، وب���دا ذلك جليا يف اآلف 

الدع���وات بالرحمة واملغفرة له من قبل من يعرفه اأو 
يجهله وهذه نعمة وعامة ح�سنة له باإذن اهلل تعالى. 
كم���ا اأب���دى الهاج���ري ا�ستع���داد اإدارة الأوقاف 
ال�سني���ة لب���ذل كل جهوده���ا لتخفيف م�س���اب اأ�رسة 
الفقي���د والوق���وف عل���ى راحتهم وتلم����س حاجتهم، 
�سائ���ا اهلل اأن يجع���ل يف اأبناء الفقيد خ���ري �سلف له 

مو�سيا لهم بكرثة الدعاء له.

�سج���ب ن���واب اجلرمي���ة املروعة الت���ي اأودت 
مبقت���ل اإم���ام م�سج���د ب���ن �س���دة باملح���رق ال�سيخ 
عبداجلليل حمم���ود، والذي قادها م���وؤذن امل�سجد 
البنغ���ايل مع ع���دد من مرافقي���ه، موؤكدين “�رسورة 
اإ����رساع الدولة لو�سع خارطة عم���ل؛ لحتواء العمالة 
ال�سائب���ة، وترحيله���ا، وبحرن���ة الوظائ���ف الت���ي ل 

ت�ستلزم ال�ستعانة بالأجنبي”.
وق����ال رئي�س جلنة ال�س����وؤون اخلارجية والدفاع 
والأم����ن الوطني عبداهلل بن حويل اإن “هذه اجلرمية 
ال�سنعاء جت�سد البتاء الذي تعاين منه البحرين من 
بع�س الوافدين، الذي����ن ت�رسي اجلرمية يف عروقهم 
ويف �سلوكياتهم وعاداتهم، الأمر الذي ميثل اإلزاًما 
للجهات املخت�س����ة بالتحري ب�سكل اأكرث عمًقا حول 
خلفية كل من يرغب بالعمل بالبحرين، قبل ت�سكينه 

باأي وظيفة كانت، والتاأكد عن خلفيته اجلنائية”. 
واأردف “هنال����ك قطاع����ات عم����ل ي�سك����ن به����ا 
الأجان����ب ب�س����كل غري منطق����ي وغري مقب����ول، منها 
املوؤذن����ون وم����ا نراه الي����وم، على الرغ����م من وجود 
الكف����اءات الوطني����ة الت����ي ت�س����د هذا القط����اع، من 
متقاعدي����ن، وطلبة علم، وطلب����ة جامعات، وخريجي 

معاه����د الدرا�سات الإ�سامي����ة وغريها، واإنه من غري 
املنطقي اأن تتجه وزارة العدل نحو الآ�سيوين ملثل 
ا مع �سعوبة النطق العربي  هذه الوظائف، خ�سو�سً

ال�سحيح لدى الكثريين منهم، اأثناء الأذان”.
وق���ال بن حوي���ل “نثم���ن عالًيا ال���دور الكبري 
ل���وزارة الداخلي���ة، ولأجهزته���ا الأمني���ة املخت�سة، 
عل���ى راأ�سها اإدارة املباحث اجلنائية ب�رسعة القب�س 
والك�سف عل���ى اجلن���اة، وتو�سيح ال�س���ورة للراأي 
العام، وب�سكل يج�س���د رباطة جاأ�س رجالت الوزارة 
الأوفي���اء، الذي���ن ي�سخ���رون ج���ل وقته���م، خلدمة 

البحرين واأهلها”.
من جهت���ه، و�سف نائب رئي����س جلنة ال�سئون 
اخلارجي���ة والدف���اع والأمن الوطن���ي خليفة الغامن 
ظاه���رة العمالة ال�سائبة بالقنبل���ة املوقوتة، مزيًدا 
“امل�ساه���دات الت���ي نراه���ا ون�سمع به���ا كل يوم، 
ونتتبعه���ا ع���رب م�سادره���ا الر�سمي���ة، وقنواته���ا 
املتخ�س�س���ة بال�س���اأن البل���دي، تب���ن اأن هنال���ك 
حال���ة من الفو�سى يف ت�سك���ن الآ�سيوين العزاب 
باملناطق العائلية ال�سكنية ب�سكل ع�سوائي، وعدم 
وجود الإرادة الر�سمية حللحلة هذا امللف املوؤرق”.

وي�سي���ف الغ���امن “املتعاون���ون م���ع املوؤذن 
القاتل، هم بالغالب من العمال���ة ال�سائبة، والذين 

يتناثرون جهاًرا عل���ى اأر�سفة ال�سوارع العامة، ويف 
الأ�سواق، ويف الطرقات الداخلية لاأحياء والفرجان، 
وهنالك الكثري من ال�س���كاوى ب�ساأن جرائم ال�سطو 
امل�سلح، والغت�ساب، والتحر����س اجلن�سي، والذي 
يت�سبب به هوؤلء، واإن جرمية قتل ال�سيخ عبداجلليل 
حمود، ما هو اإل �سفارة اإنذار حلال �سعب، يتطلب 

حلوًل جذرية من الأ�سا�س”.
يف الأثن���اء، دع���ا النائب نبي���ل البلو�سي وزارة 
العدل وال�سوؤون الإ�سامية اإلى التوجه فوًرا لبحرنة 
قط���اع “املوؤذنن” مو�سًحا اأن هذا القطاع احليوي 
له���و اأولى باأبناء البحرين دون غريهم، مزيًدا “نثق 
بحكم���ة مع���ايل الوزي���ر ال�سي���خ خالد بن عل���ي اآل 
خليفة، باأن ياأخذ من ه���ذه احلادثة كمرتكز لتخاذ 

قرار حا�سم لطاملا دعا له النواب واملواطنون”.
واأكد “����رسورة تتبع ظاه���رة الأ�سماء الوهمية، 
والتي ينتهجه���ا بع�س الآ�سيوي���ن املبعدين من 
البحري���ن، حي���ث يع���ودوا اأدراجه���م لبادن���ا حتت 
م�سمي���ات جدي���دة، وج���وازات �سفر جدي���دة، ومن 
ال����رسورة اعتم���اد ب�سمة الأ�سب���ع يف املنافذ كلها، 
لف�س���ح كل من ي�سري به���ذا امل�سار اخلاطئ والذي 
يك���ون املت�رسر الأكرب منه �سع���ب البحرين، ولنا يف 

املوؤذن القاتل خري مثال على ذلك”.

�رسعت املحكم���ة الكربى اجلنائية الأولى يف نظر 
واقع���ة اعت���داء على �سام���ة ج�سم اآ�سي���وي بوا�سطة 
�سكن يف ظه���ره يف �سكن عمال مبنطق���ة �سلماباد، 
ما ت�سبب مبوت الأخري متاأثرا باجلراح والنزيف الذي 
ت�سبب به زميله بالغرفة بعد خاف ن�سب بينهما حال 
كونهم���ا يحت�سيان امل�سكرات؛ ب�سب���ب عدم ح�سول 
املجني علي���ه على الوظيف���ة والراتب ال���ذي يرغب 
باحل�س���ول عليه، ف�سا ع���ن وجود خاف���ات عائلية 
بينهما يف بلدهما. وعند �س���وؤال املحكمة للجاين عما 
اإذا ارتك���ب التهمة امل�سندة اإليه فعا من عدمه، قرر 
اأن���ه ارتكبها بالفع���ل، ولكن برر فعلت���ه باأنه كان يف 

مرحلة دفاع عن النف�س.
فقررت املحكم���ة تاأجيل النظر يف الق�سية حتى 
جل�س���ة يوم 10 �سبتمرب املقبل؛ وذلك لاطاع والرد 
من جان���ب وكيل املتهم، البالغ م���ن العمر 38 عاما، 
واأمرت با�ستمرار حب�س اجلاين حلن اجلل�سة القادمة.

وت�سري اأوراق الق�سية اإلى اأن الواقعة كانت قد 
ح�سلت يف منطقة �سلماباد بتاريخ 8 يونيو املا�سي، 
اإذ ق���رر املتهم اأثن���اء التحقيق مع���ه مبعرفة النيابة 
العام���ة اأنه واملجني عليه كان���ا يحت�سيان امل�رسوبات 
الروحي���ة واأنهم���ا بحال �سك���ر، وظ���ا يتناق�سان عن 
م�ساألة عدم ح�سول املجني عليه على وظيفة وبقائه 
عاط���ا عن العمل منذ م���دة طويلة، وب���ن اأن الأخري 
كان���ت ت�سل اإليه عرو�س توظيف من عدة �رسكات اإل 
اأنه كان يرف�س العمل بتلك ال�رسكات، وال�سبب يعود 
اإليه، اإذ اإن���ه كان يرغب باحل�سول عل���ى راتب اأعلى 

مما يتم عر�سه عليه.
واأ�س���اف املته���م اأنه حاول ن�س���ح املجني عليه 
بالقبول باأية فر�سة عمل؛ حتى يتمكن من احل�سول 
عل���ى الوظيف���ة والرات���ب الذي يطم���ح اإلي���ه، اإل اأن 

املجني عليه كان يرف�س القبول بن�سيحته.

واأ�س���ار اإلى اأن نقا�سهما ه���ذا تطور وحتول اإلى 
م�س���ادة كامي���ة فيما بينهم���ا، اعتدى علي���ه خالها 
املجني عليه، والذي �سفعه بوا�سطة يده على وجهه، 
فم���ا كان منه اإل اأن �ساأل عن �سب���ب اعتدائه عليه اإل 
اأنه تفاجاأ باعتداء املجن���ي عليه مرة اأخرى بالطريقة 
ذاته���ا. مل يتمالك املتهم اأع�سابه وتوجه مبا�رسة اإلى 
املطبخ وظل يبحث عن �سك���ن طعام، والتي جلبها 
اإلى الغرف���ة، وانهال على زميل���ه بالطعن يف ظهره، 
وعندما �ساهد املجني علي���ه ينزف الدماء بغزارة ول 
يح���رك �ساكن���ا، هرب م���ن املوقع م�رسع���ا وحمل معه 
ال�سك���ن اأداة اجلرمي���ة، والت���ي غ�سله���ا واألقاها يف 

مكان ما خارج م�سكن العمال الذي يقطنان فيه.
واأف���اد املته���م اأن���ه يف تل���ك الليلة ذه���ب اإلى 
اإحدى البنايات الواقع���ة يف �سارع املعار�س مبنطقة 
املنام���ة، وا�ستاأجر غرفة فيها حت���ى ينام، اإل اأنه ويف 
الي���وم نف�سه تلقى ات�سال من اأفراد ال�رسطة، والذين 
طلبوا منه النزول اإليهم من الغرفة، واأنهم بانتظاره 
اأ�سفل البناية التي ي�ستاأجر الغرفة فيها، فا�ستجاب 

لهم، ومت القب�س عليه.
وبالتحقي���ق حول الواقعة مبعرفة النيابة العامة 
و�سوؤاله���ا لل�سهود، قرر اأحدهم اأنه ي�سكن مع اجلاين 
واملجني عليه، واأفاد اأن الواقعة لي�ست كذلك فقط، 
ب���ل اإن لها خلفي���ات �سابق���ة، اإذ اإنهم���ا كانت تكرث 
بينهما اخلافات وامل�ساكل العائلية يف بلدهما، واأن 
ه���ذه امل�سادة الكامي���ة التي حدث���ت بينهما كانت 

النهاية حلياة املجني عليه.
واأ�س���اف ال�ساه���د اأن م�سوؤوله���م يف العمل كان 
ق���د طلب منه���م اأن ي�سمح���وا للمجني علي���ه اأن ينام 
معه���م يف الغرفة، وبالفعل �سمح���وا له بالنوم معهم 
يف الغرفة، بالرغم من اأنه كان قد احت�سى امل�رسوبات 
الكحولية قب���ل دخوله الغرفة، وعق���ب خلودهم اإلى 
النوم تفاج���اأوا ب�رسخات املجني علي���ه، والذي ما اإن 
اأ�سعل���وا الأنوار لحظوا اأنه ملقى على الأر�س وي�رسخ 

ب�سدة والدماء تنزف منه ظهره بغزارة، فيما كان باب 
الغرف���ة مفتوح���ا، ف�ساألوه عمن ارتك���ب ذلك، فقرر 
ليه���م اأن املتهم هو من ت�سب���ب بها بعدما دخل اإلى 

غرفتهم وطعنه يف ظهره.
وعلى اإثر ذلك توا�سلوا مبا�رسة مع م�سوؤولهم يف 

العمل، والذي بدوره اأبلغ ال�رسطة بح�سول الواقعة.
وثب���ت من تقري���ر الطبيب ال�رسع���ي اأن عينه دم 
املجني علي���ه كانت حتتوي عل���ى ن�سبة %86.4 من 
الكحول. وجاء يف تقرير ال�سف���ة الت�رسيحية اأن �سبب 
الوفاة هو نتيجة اإ�سابة بطعنة لآلة حادة، نفذت اإلى 
التجوي���ف ال�سدري واأحدثت قطع���ا يف الرئة الي�رسى 

و�سببت نزيفا ج�سيما.
فاأمرت النيابة العام���ة باإحالة املتهم للمحاكمة 
عل���ى اعتبار اأنه بتاري���خ 8 يونيو 2018، اعتدى على 
�سام���ة ج�سم املجني عليه باأن ق���ام ب�رسبه يف ظهره 
بوا�سط���ة �سك���ن م�سببا ل���ه الإ�ساب���ات املو�سوفة 
بتقرير ال�سفة الت�رسيحية، والتي اأف�ست اإلى وفاته.

يذكر اأن���ه �رسح يف وق���ت �سابق رئي����س النيابة 
بنياب���ة املحافظة ال�سمالية حمم���د امل�سلم عن تلقي 
النيابة العامة باغ���ا من مركز �رسطة اخلمي�س )اأ( عن 
ح���دوث م�ساج���رة ب���ن اآ�سيوين ب�سكنه���م مبنطقة 
�سلماباد اأدت اإلى قيام اأحدهما بطعن الآخر والهرب 
من م���كان الواقعة، وق���د مت القب����س عليه يف وقت 
لح���ق، وقد مت نقل املجني عليه للم�ست�سفى، اإل اأنه 

قد فارق احلياة متاأثرا باإ�سابته.
وقد انتقل���ت النيابة فور تلقيه���ا الباغ ملكان 
الواقع���ة واأج���رت املعاين���ة الازم���ة للم���كان وجلثة 
املجن���ي علي���ه، وانتدب���ت الطبي���ب ال�رسع���ي وم�رسح 

اجلرمية؛ لرفع الآثار والعينات الازمة.
وق���د با����رست النياب���ة التحقيق ب�س���وؤال �سهود 
الواقع���ة وا�ستج���واب املته���م الذي اع���رتف مبا هو 
من�سوب اإليه واأم���رت بحب�سه )...( على ذمة التحقيق 

بعد اأن وجهت اإليه تهمة القتل العمد )...(.

املنامة - الأوقاف اجلعفرية: ا�ستنكرت 
احل���ادث  ب�س���دة  اجلعفري���ة  الأوق���اف  اإدارة 
اإم���ام  ال���ذي ا�سته���دف  الغا�س���م  الإجرام���ي 
م�سجد ب���ن �سدة يف حمافظة املحرق، من قبل 
جمموعة من املجرمن، والذي �سدم املجتمع 
البحرين���ي قاطب���ة به���ذه اجلرمي���ة الب�سع���ة 
النك���راء. وق���ال رئي����س الأوق���اف اجلعفرية 
حم�سن اآل ع�سفور يف بيان �سادر عن الإدارة 
“اإن مرتكب���ي ه���ذا العمل الإجرام���ي ال�سنيع 
والب�س���ع ك�سف���وا ع���ن ان�ساخهم ع���ن �سفة 
الإن�ساني���ة ف�سًا عن الإ�س���ام واأب�سط القيم 
وكل مب���ادئ ال�رسائ���ع والأع���راف التي تع�سم 
جميعها حرمة النف����س املحرتمة، فلم يراعوا 
حرم���ة للنفو�س التي ح���رم اهلل، فقاموا بقتل 

الإمام بعد �ساة الفجر، ومل يراعوا حرمة كونه 
يف بي���ت من بيوت اهلل التي اأذن اهلل اأن ترفع 

واأن يذكر فيها ا�سمه”.
واأب���دى رئي�س الأوق���اف اجلعفرية ثقته 
الكاملة يف ال�سلطات الأمنية املخت�سة بوزارة 
الداخلي���ة للقب����س عل���ى اجلن���اة املجرم���ن 
املرتكبن للعم���ل الإجرامي الآثم املدان من 

اجلميع يف البحرين.
اجلعفري���ة  الأوق���اف  رئي����س  واأ�س���اد 
باجلهود الت���ي تبذلها ال�سلط���ات الأمنية يف 
البحرين وعلى راأ�سها وزير الداخلية للك�سف 
وجلهوده���م  اجلرمي���ة  خي���وط  ع���ن  ال�رسي���ع 
املتوا�سلة يف احلف���اظ على الأمن والأمان يف 

ربوع اململكة.

املنام����ة - بنا:  �����رسح مدير عام مديرية 
�رسطة حمافظة العا�سمة باأن �رسطة املديرية، 
متكنت من القب�س على 3 اآ�سيوين يحوزون 
ويبيع����ون م����واد م�سك����رة يف منطق����ة العكر 
الغرب����ي، وذل����ك يف ق�سيت����ن منف�سلتن. 
واأو�سح اأنه فور ورود معلومات تفيد بقيام 
املذكوري����ن ببيع هذه امل����واد، متت مبا�رسة 

اأعم����ال البحث والتح����ري، والتي اأ�سفرت عن 
حتدي����د هويتهم والقب�����س عليهم ، وحتريز 

امل�سبوطات التي كانت بحوزتهم.
ع����ام مديري����ة �رسط����ة  واأ�س����اف مدي����ر 
حمافظة العا�سم����ة اأنه مت اتخ����اذ الإجراءات 
القانوني����ة الازم����ة، واإحال����ة الق�سي����ة اإل����ى 

النيابة العامة.

املنام���ة - النياب���ة العامة: ����رسح رئي�س 
نيابة املرور امل�ست�سار املحامي العام ح�سن 
البوعلي باأنه يف اإط���ار تطبيق اأحكام القانون 
رق���م 37 ل�سنة 2018 بتعدي���ل بع�س اأحكام 
قان���ون املرور بتخويل النياب���ة العامة �سلطة 
اإ�س���دار الأوامر اجلنائية يف اجلرائم املرورية، 
وال���ذي ب���داأ �رسيانه اعتب���ارا م���ن 3 اأغ�سط�س 
2018، اأ�س���در النائ���ب الع���ام التعميم رقم 
تنظي���م  عل���ى  ي�ستم���ل   2018 ل�سن���ة   )2(
للعمل مبقت�سى التعدي���ل اجلديد ومت�سمناً 
يف بن���وده اإج���راءات اإ�س���دار الأم���ر اجلنائ���ي 
و�سوابط���ه القانونية وواجب���ات اأع�ساء نيابة 

املرور يف هذا ال�ساأن.

واأ�س���ار اإل���ى اأن الهدف م���ن التعميم هو 
حتقيق مقا�س���د القانون من اإ�سن���اد اإ�سدار 
يف  العام���ة  النياب���ة  اإل���ى  اجلنائي���ة  الأوام���ر 
ه���ذه النوعية م���ن الق�ساي���ا، بالتي�سري على 
اإجراءات  املواطن���ن واملقيمن وجتنيبه���م 
املحاكمة املعتادة، ف�ساً عن حتقيق ال�رسعة 
يف الإجناز. فيما لف���ت املحامي العام اإلى اأنه 
يحق قانونا مل���ن �سدر �س���ده الأمر اجلنائي 
العرتا�س عليه يف غ�س���ون 3 اأيام من تاريخ 
اإعانه ب���ه، ويف حالة العرتا����س ي�سقط الأمر 
اجلنائي ويعترب كاأن مل يكن، وبناء على ذلك 
يتم حتديد جل�سة اأمام املحكمة لنظر الق�سية 

باإجراءات املحاكمة العادية.

اجلنائي���ة  الك���ربى  املحكم���ة  رف�س���ت 
الثانية )ب�سفته���ا ال�ستئنافية( ا�ستئنافات 
6 مدانن من اأ�سل 21 متهما، بواقعة جتمهر 
وارت���كاب اأعم���ال �سغ���ب وقط���ع للطريق يف 
منطقة بوري بالعام 2016، وق�ست ح�سوريا 
وح�سوري���ا اعتباريا ل� 4 منهم وغيابيا لثنن 
اآخرين، بتاأييد احلك���م ال�سادر عليهم بحب�س 
كل منهم ملدة 3 اأ�سه���ر عما اأ�سند اإليهم من 

اتهامات.
وقالت حمكم���ة ال�ستئن���اف يف حيثيات 
حكمه���ا اإنه ملا كان احلكم امل�ستاأنف يف حمله 
لاأ�سب���اب ال�سائغ���ة التي بن���ي عليها، والتي 
تاأخذ به���ا املحكمة كاأ�سب���اب مكملة لأ�سباب 
حكمه���ا، وحتيل اإليها، وملا كان امل�ستاأنفون 

احلك���م  �سام���ة  يوؤث���ر يف  بجدي���د  ياأت���وا  مل 
امل�ستاأن���ف، فم���ن ثم ت�سح���ى ا�ستئنافاتهم 
قائمة على غ���ري اأ�سا�س مما يتع���ن الق�ساء 
برف�سها وتاأييد احلكم امل�ستاأنف. وذكرت اأن 
واقعة الق�سية تتمثل يف اأن املتهمن جميعا 
واآخري���ن جمهول���ن، بتاري���خ 4 يناير 2016 
ا�سرتك���وا يف جتمه���ر موؤلف م���ن 25 �سخ�سا 
يف منطق���ة بوري، واأن���ه كان الغر�س من ذلك 
التجمهر الإخال بالأمن العام بطريق العنف؛ 
وذل���ك من خ���ال اإغاقه���م لل�س���وارع بجذوع 
النخيل والأ�سجار واحلاويات، معر�سن بذلك 
عمدا �سام���ة و�سائل النق���ل اخلا�سة للخطر. 
واأ�سف���رت التحري���ات الت���ي اأجراه���ا �سابط 
البح���ث والتحري اإل���ى التو�سل اإلى هوية 21 
متهم���ا بامل�ساركة يف الواقع���ة برفقة اآخرين 

جمهولن مل يتم التعرف عليهم.

• رئي�س جمل�س الأوقاف ال�سنية يزور اأ�رسة الفقيد	

حمرر ال�سوؤون املحلية

اإبراهيم النهام

عبا�ض اإبراهيم

بحرنة المؤذنين
ا�ستح�رست ذاكرتي واأنا اأتابع حيثيات املقتل ال�سنيع لإمام م�سجد بن �سدة، ال�سيخ 
عبداجللي���ل حم���ود )رحم���ه اهلل(، املطال���ب ال�سعبي���ة وال�سحافية امل�ستم���رة بالبحرنة، 
خ�سو�س���ا قطاع املوؤذنن، والذي ل يربر ت�سكن الأجنبي ب���ه، لوفرة الكوادر الوطنية، 

ولأ�سباب اأخرى اأوجزها كالتايل:
- مدر�س���ة )الأذان( تختلف م���ن دولة لأخ���رى، خ�سو�سا بال���دول الآ�سيوية، لكنها 
تتوح���د تقريبا يف العامل العربي مبخرجات اأحرف ولغة مفهومة، بخاف الآ�سيوين، حيث 

تكون منهم مزعجة لاأذن، و�ساخبة، وغري مفهومة.
- اأغلب املوؤذنن الآ�سيوين يف البحرين ل يتقنون اللغة العربية بال�سكل املطلوب، 

وب�سكل يعوق قيامهم بالأدوار التكميلية الأخرى بامل�سجد، والتي قد يطلبها الإمام.
- يتجه العديد منه���م لتحويل �ساحات امل�ساجد ملناطق جتمع لبني جلدتهم بفرتة 

ما بن ال�سلوات، مزعجن بذلك املتعكفن بامل�سجد، ومن يقراأ القراآن منهم.
- يغ�س البع�س منهم –عمدا- النظر اإلى من ينام يف امل�سجد من بني جلدتهم. 

- �سعوبة توا�سلهم مع امل�سلن، وطلبة التحفيظ.
- عندم���ا يق���وم اأحده���م بالإمامة حن يغيب الإم���ام، تكون قراءته للق���راآن الكرمي 

ركيكة، بلكنة دخيلة، تنفر اخل�سوع عن امل�سلن.
- كرثة �سجاراتهم، خ�سو�سا من ذوي جن�سية اآ�سيوية حمددة.

هذه العتب���ارات متثل اإلزاما على وزارة العدل وال�س���وؤون الإ�سامية لاإ�رساع ببحرنة 
قط���اع املوؤذنن، واإحال ال���كادر الوطني من املتقاعدين، وطلب���ة اجلامعات، وال�سباب 
امللتزمن واخلريين، ذوي ال�سمعة احل�سنة، والعمل على �رسف املكافاآت املجزية لهم.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد



الثالثاء 7 أغسطس 2018 
25 ذو القعدة 1439

العدد 3584 9 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

صافي الياسري

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

م���ع اق���راب مو�س���م اال�ستحقاق 
النياب���ّي والبل���دي، يع���ود اجلدل من 
جدي���د باأّن م���ن وقع االختي���ار عليهم 
م���ن املر�سحني مل يكون���وا جديرين 
بالثق���ة اأو ال يتمتع���ون باخلربة التي 
توؤهلهم للنهو����ض بواجبات النائب، 
لك���ن ال�سوؤال ال���ذي يج���ب اأن يواجه 
املواط���ن ب���ه نف�س���ه ه���و الت���ايل: ما 
ال���ذي دفع���ك النتخ���اب مر�سحني ال 
ي�ستحق���ون الثق���ة؟ املواط���ن طاملا 
وو�س���ول  بالتغي���ر  ين���ادي  كان 
اأ�سح���اب الكف���اءة للربمل���ان، لك���ن 
عندم���ا حت���ني حلظة االنتخ���اب يقدم 
بع����ض املواطنني مر�سح���ا غر جدير 
بحم���ل االأمانة، فبع�سه���م رمبا نتيجة 
�سع���ف يف الفهم ال�سيا�سي يتحملون 
املر�سح���ني غر  اإي�س���ال  م�سوؤولي���ة 

االأكفاء اإلى قبة الربملان.
على الناخب اأن يواجه من تخاذل 
من النواب بكل �رصاحة و�سجاعة، وهذا 
ح���ق ال م�ساومة علي���ه بو�سف النائب 
وكي���ا عن���ه، اأتذك���ر اأّنه ل���دى �سوؤال 
اأح���د اأع�س���اء املجل����ض النياب���ّي منذ 
�سنوات ع���ن حق الناخبني يف حما�سبة 
من يتجاهلونه���م وينكثون عهودهم، 
اأك���ّد اأّن درج���ة الوعي ل���دى االأكرثية 
م���ن املواطن���ني قا����رصة اأو هي دون 
امل�ستوى، واأ�ساف اأّن االأمل اأن ترتفع 
درجة الوع���ي يف املجتمع بحيث ياأتي 
�س���كان منطقة ما لتق���دمي �سكوى يف 
ح���ق نائ���ب منطقته���م لتق�سره يف 
حتقيق ما وعدهم به، وتقدم ال�سكوى 
اإلى مكتب املجل�ض، غر اأّن املوؤ�سف 
اأّن اأحدا مل يرفع �سكوى �سد اأي نائب 
حتى اللحظ���ة رغ���م اأّن اأغلبية النواب 

قطعوا اأية �سلة لهم مبناطقهم.
طبع���ا ال نتف���ق مع من اأ�س���ار اإلى 
اأن جترب���ة جمل�ض الن���واب احلايل هي 
االأكرث ن�سج���ا الأ�سباب ع���دة منها اأنه 
لي�س���ت هن���اك جدية من قب���ل اأغلبية 
االأع�س���اء يف التح���رك عل���ى الق�سايا 
الرئي�سي���ة، ب���ل اإّن املجل����ض بتخاذل 
االأع�ساء اأ�سهم باإ�سافة اأعباء اأرهقت 
املواط���ن، ونتيجة ملا �س���اد املجل�ض 
م���ن �رصاعات ب���ني االأع�س���اء اأف�ست 
اإل���ى غي���اب هم���وم املواط���ن وهدر 
وقت املجل����ض واملح�سل���ة النهائية 
اأّن جهوده���م ذهب���ت �س���دى، ث���م اإّن 
الظاه���رة الت���ي بات���ت مو�س���ع تندر 
اأّن الكث���ر م���ن  وا�ستي���اء املواط���ن 
الن���واب اعت���اد التغي���ب ع���ن ح�سور 
اجلل�س���ات بحجج واأع���ذار واهية وهذا 
بالطب���ع ينم عن ع���دم تقدير للمهمة 
التي ن���ذروا اأنف�سهم اإليه���ا بالدفاع 

عن املواطن. 
اإّن حداث���ة التجرب���ة الربملانية يف 
البحري���ن ال تعد م���ربرا لت�ساوؤل حجم 
االإجن���ازات لك���ن انع���دام اخل���ربة اأو 
نق�سها لدى فئة م���ن النواب العامل 
االأهم يف عدم خروج املجل�ض بقرارات 

مت�ض حياة املواطن.

من يحاسب النائب؟

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

معظم النظم الديكتاتورية يف العامل 
ال جتروؤ على قطع كل �سلة لها بالقانون، 
احلكوم���ات  ب���ني  املتح����رص  والتعام���ل 
وال�سع���وب، ذل���ك اأن النظ���م ال�سيا�سية 
املعا����رصة وحت���ى الديكتاتوري���ة منه���ا 
تت����رصف كحكومات م�سوؤول���ة، اأو جتتهد 
عل���ى االأق���ل لتب���دو كذل���ك، اإال النظ���ام 
االإيراين االإرهابي ال�سفاح، فاإنه ي�ستهر 
ب���كل القي���م واالأع���راف، وتبل���غ املغاالة 
والوقاحة ح���د جتاوز كل مظاهر احلكومة 
امل�سوؤول���ة، وال يردد النظام يف الظهور 
اأمام الع���امل كع�سابة م�سلطة لي�ض بينها 
وب���ني احلكوم���ة امل�سوؤولة اأي���ة قرابة اأو 
ن�سب، وك���م هو م�سحك عندما يخرج اأحد 

اأفراد ع�سابة املايل ويتحدث عن حقوق 
االإن�سان ويندد باجلرائم الغربية، بينما ال 
يجد ال�سعب االإيراين املنا�سل من يدافع 
ع���ن حقوقه ويط���رح ق�سيت���ه االإن�سانية 
ومعاناته العميق���ة على يد نظام املايل 
القاتل، ومن يقراأ �سحف النظام ال�سفراء 
اأو ي�ستمع اإلى اإذاعاته وهي ت�سدد النكر 
على ه���ذا النظ���ام اأو ذاك يف بقاع الدنيا 
الوا�سع���ة، ا�ستنكارا منه���ا خلنق احلرية 
وبقية الرثث���رة واالأكاذي���ب، بينما يبني 
النظام االإيراين �سجونا جديدة ويح�رص بها 
اآالفا من اأبن���اء ال�سعب االإي���راين االأبرياء 
املطالبني باأب�س���ط حقوقهم، اأي العي�ض 

الكرمي ويف منزلة “الب�رص”.

ي���وم ال�سب���ت املا�س���ي اأك���د رئي�ض 
جمل�ض اأمن���اء مركز البحري���ن للدرا�سات 
والطاق���ة  والدولي���ة  اال�سراتيجي���ة 
“درا�س���ات” ال�سي���خ عب���داهلل ب���ن اأحمد 
)اأن هن���اك موؤ����رصات جدي���ة  اآل خليف���ة 
تنب���ئ بتغي���رات جذرية يف اإي���ران، فقد 
انتهى زم���ن ا�ستغال ال�سعارات اجلوفاء 
والعن�رصي���ة بع���د اأن اأ�سبح���ت احلقائ���ق 
جلية اأمام اجلميع، وجاء وقت احل�ساب يف 
الداخل وعلى م�ست���وى املجتمع الدويل، 
لكل نظ���ام اختار اإره���اب الدولة ورعاية 
ال�سبكات وامللي�سيات االإرهابية لزعزعة 

ا�ستقرار دول املنطقة(.
اأجل ه���ذه هي ال�س���ورة الوا�سحة يف 

اإي���ران اليوم، حيث ب���داأ ال�سعب االإيراين 
والظل���م  الت�سل���ط  بوج���ه  رف���ع �سوت���ه 
واالنح���راف واجل���وع، فاإلى مت���ى ي�ستمر 
مث���ل هذا النظ���ام الديكتاتوري الفا�سي 
املعادي لاإ�سام وامل�سلمني واالإن�سانية 
جمعاء، وهناك دعوات اأي�سا اإلى املجابهة 
امل�سلحة مع النظام، وبداأت املعار�سة يف 
اخلارج والداخل ح�سب التقارير االإخبارية 
ترتي���ب اأوراقه���ا وتنظي���م نف�سها على 
ال�سيا�سي���ة والع�سكرية  كل امل�ستويات 
وو�س���ع التخطيط ال�سلي���م ملواجهة كل 
ال�سيناريوهات املحتمل���ة ملواجهة حكم 
املايل الطغاة، واأعتق���د جازما اأن نهاية 

حكم املايل �سيكون يف عامنا هذا.

 الشعب اإليراني يرفع صوته 
في وجه حكم الماللي الطغاة

مل يع���د الكام ع���ن �سكان املقاب���ر يف هوام�ض 
واال�ستغ���راب،  للعج���ب  مث���را  االإيراني���ة  امل���دن 
خ�سو�سا بعد ات�ساع���ه لي�سمل اأماكن ال تقل حقارة 
ورداءة وبوؤ�سا ع���ن املقابر، فاملبيت يف “�سناديق 
الكارت���ون” �سم���ل االأطف���ال امل�رصدي���ن والن�س���اء 
العراب���ات والرج���ال املر�س���ى الذين تخل���ى عنهم 
ذووهم فوج���دوا �سقوف االأ�سواق م���اذا اإلى جانب 
احليطان والقنوات يف مراكز املدن كهدية من قبل 
النظام االإي���راين، حيث تتحرك مافي���ات وع�سابات 
االجتار بالب�رص لتختطف هوؤالء امل�رصدين اإلى عيادات 
�رصية خا�سة وتنتزع اأع�ساءهم كقطع غيار تباع ملن 

يطلبها.
اأ�سبح���ت الك���وارث االجتماعي���ة الناجم���ة ع���ن 

الفق���ر املتزايد ل���دى املواطن���ني االإيرانيني اأكرث 
يوما بعد ي���وم، واأخذت اأ�سكاال جدي���دة نتيجة حكم 
النظ���ام االإي���راين، وياأت���ي ذلك يف وق���ت ي�ستنزف 
في���ه النظام مليارات الدوالرات م���ن اأموال ال�سعب 
االإيراين لقتل واإبادة املواطنني يف �سوريا والعراق 
واليم���ن ولبنان، حتى يتمكن النظام من البقاء على 

قيد احلياة.
�ساهدنا مقط���ع الفيديو الذي بثت���ه املقاومة 
االإيرانية عن عي����ض اأ�سخا�ض حمرومني جلاأوا للنوم 
يف القن���اة و�سط اإح���دى املناطق احل�رصي���ة مبدينة 
بندر عبا����ض التي تع���رف بالعا�سم���ة االقت�سادية 
يف اإي���ران، هوؤالء النا����ض الذين ي�سع���ون اإلى اإيجاد 
و�سيلة لتوفر امل���اأوى ل�سدة الفقر وانعدام امللجاأ 

والبطال���ة ال يج���دون مكان���ا اآخ���ر دون تكالي���ف اإال 
القن���وات واملجاري واملزاب���ل بالن�سب���ة لهم، فقد 
اأقام���وا منازله���م اخلا�س���ة بوجود �سج���ادة مهرئة 
وع���دد م���ن امل���واد االأخ���رى وقطع���ة م���ن القما�ض 
املم���زق كمظلة، لك���ن الفيديو الث���اين هو امل�سهد 
املوؤمل للعائلة الفقرة التي حّولت جانبا من احلائط 
للمبن���ى املنه���ار قلي���ا اإل���ى “بيت” برب���ط قطعة 
قما�ض وقطعة من الورق املقوى اأو اخل�سب للعي�ض 

فيه من �سدة الفقر والبوؤ�ض.
ويف حوار مع تلفزيون النظام ويف كذبة �سافرة 
ادعى علي ربيعي وزير العمل يف حكومة املا ح�سن 
روح���اين اأن عدد النائمني يف القب���ور يف ن�سر اآباد 
كان يراوح بني 5 و8 اأ�سخا�ض، وو�سفهم مبدمنني 

متجاهرين جلاأوا اإلى القب���ور، واأكد اأن ال�سور التي 
بثته���ا و�سائ���ل االإع���ام اخلربي���ة واالجتماعية عن 
النائمني يف القب���ور بن�سر اآباد ال تبني هذه االأزمة 
املده�س���ة وقال “ال ميكن من خال م�ساهدة ال�سور 

يف هذا املجال اأن يتم حل وتف�سر هذا االأمر”. 
عل���ي ربيعي ه���و م�ساع���د باملخاب���رات �سيئة 
ال�سي���ت، وطلع يف حلية ع���املمِ يف االجتماع والنف�ض! 
وع���زا �سب���ب الن���وم يف القب���ور لبع����ض املواطنني 
املنكوب���ني بالفق���ر لي����ض اإل���ى الف�س���اد املمنهج 
ونه���ب ال�سع���ب االإي���راين من قب���ل نظ���ام املايل 
وزمرته، بل عزا االأمر اإلى ما و�سفه باأنه “مع االأ�سف 
�س���اد يف املجتمع نوع من الفردي���ة واأ�سبح ال�سعور 

بامل�سوؤولية جتاه املجتمع قليا”!!. “احلوار”.

سكن المقابر يتسع ليشمل أماكن أخرى

 د. طارق 
آل شيخان

tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

الت���ي  املا�سي���ة  العق���ود  خ���ال 
مرت على اأمتن���ا العربية ب�سكل خا�ض 
واالإ�سامية مبجمل عام، ظهر م�سطلح 
م���ن �سم���ن امل�سطلح���ات ال�سيا�سية 
االإ�س���ام  م�سطل���ح  وه���و  احلديث���ة، 
ومنظ���رو  النق���اد  وق���ام  ال�سيا�س���ي، 
التي���ارات واالأح���زاب واأ�ساتذة العلوم 
بتحلي���ل ه���ذا امل�سطلح  ال�سيا�سي���ة 
ومرتكزات���ه وفل�سفته، وما الذي يرمي 
اإليه، وهل ه���و والدة غربية باالأ�سا�ض 
اأم اإ�سامي���ة اأم عربي���ة، وهل هو قدمي 

اأم م�ستحدث؟
والواق���ع اأن���ه عن���د حتلي���ل ه���ذا 
واآيديولوجيته،  وفل�سفت���ه  امل�سطلح 
وحتديد معناه ب�سكل وا�سح، فاإنه يجدر 
بنا اأن نعود لل���وراء كثرا، وبالتحديد 
عند ا�ست�سهاد اأمر املوؤمنني اخلليفة 
عل���ي بن اأب���ي طالب ك���رم اهلل وجهه، 
فهي اللحظة التي بداأت فيها بذور ما 
ي�سم���ى االآن باالإ�سام ال�سيا�سي مرورا 
مبئ���ات ال�سنني الاحق���ة حتى ت�سكل 
ه���ذا امل�سطلح، عنده���ا �سيت�سح لنا 

تدريجيا معنى االإ�سام ال�سيا�سي.
فعندما فجع امل�سلمون با�ست�سهاد 
اأم���ر املوؤمنني، ب���داأ تفرقه���م �سيعا 
واخراق���ات  وع�سبي���ات  واأحزاب���ا 
�سعوبية فار�سية وطورانية حاولت اأن 
يك���ون لها ن�سيب م���ن كعكة القيادة 
وال�سع���وب  واالأرا�س���ي  االإ�سامي���ة 
التي دخل���ت االإ�سام عل���ى يد العرب 
امل�سلم���ني، عنده���ا �سع���ر معاوية بن 
اأبي �سفيان باأن الكعكة �ستكون لغر 
العرب امل�سلمني، واأنه يجب اأن تكون 
هن���اك قي���ادة اإ�سامية عربي���ة للعامل 
االإ�سامي، حتى ال ي�سيع جهد �سنوات 
من العم���ل اجلهادي منذ بعث���ة النبي 
حتى ا�ست�سه���اد اأمر املوؤمنني. وكان 
فري���ق معاوي���ة اأق���وى الف���رق قاطبة 
بالع���امل االإ�سامي، له���ذا فاإنه وبذكاء 
�سيا�سي جمع حول���ه العرب امل�سلمني 
من اأهل م�رص وال�سام مع بقية االأقوام، 
واأعل���ن قيام ملكي���ة ووراثي���ة الدولة 
االأموي���ة، بادئا عه���دا �سيا�سي���ا اأمويا 
بتاأ�سي�س���ه هذه الدولة، وحتى ال تكون 
هذه الدولة �سيا�سية خال�سة وحت�سب 
باأنها ملك خا�ض لبني اأمية، قام بذكاء 
�سيا�س���ي بتغليف هوية ه���ذه الدولة 
بغ���اف اإ�سام���ي، حتى يتقب���ل النا�ض 
فكرة اأنها  امتداد لدولة الر�سول، وهنا 
بداأت فكرة االإ�سام ال�سيا�سي، اإال اأنها 
مل تكن وا�سح���ة املعامل جلماهر هذه 
الدولة الفتي���ة، الأن االإدارات االإعامية 
للدولة االأموية، ا�ستطاعت بذكاء كبر 
اأن تقنعه���م بقب���ول فك���رة اأن الدولة 
االأموية )ال�سيا�سية( هي امتداد لدولة 
الر�سول )االإ�سامية(، وللحديث بقية.

كذبة اإلسالم 
السياسي... البداية

الغمو����ض الذي يحي���ط مبا يع���رف اإعامًيا ب� 
“�سفق���ة القرن” الإنه���اء الق�سي���ة الفل�سطينية، 
وت�سارب االأنباء حولها، يجعل االرتكان لل�سحافة 
االأجنبية وخ�سو�س���ا االإ�رصائيلية اأمًرا مهًما ملعرفة 
املختلف���ة  واملواق���ف  وتطوراته���ا  م�سامينه���ا 
منه���ا، فق���د ك�سفت �سحيف���ة “ي�رصائي���ل هيوم” 
االإ�رصائيلية، يف 3 اأغ�سط�ض اجلاري عن تاأجيل هذه 
ال�سفق���ة عدة �سه���ور، ب�سبب انتخاب���ات التجديد 
الن�سفي ملجل�سي النواب وال�سيوخ يف الكونغر�ض 
االأمرك���ي املق���ررة يف 6 نوفم���رب، واإمكانية اإجراء 
انتخابات مبك���رة يف اإ�رصائيل، وخم���اوف وا�سنطن 
م���ن اأن ت�ستغل هذه ال�سفقة وبنودها �سد رئي�ض 
ال���وزراء االإ�رصائيل���ي نتنياه���و عل���ى اعتب���ار اأنها 

تت�سمن “تنازالت” اإ�رصائيلية.
هن���اك رواية اأخ���رى توؤكد ما به���ذه ال�سفقة 

من “�رصور” عل���ى الفل�سطينيني واملنطقة باأ�رصها 
وهو ما اعرف به املحلل االإ�رصائيلي �سلومو �سمر 
يف مقال له موؤخرا ب�سحيف���ة معاريف االإ�رصائيلية، 
حي���ث اأكد نهاي���ة اخلط���ة ب�سبب ات�س���اع الرف�ض 
العرب���ي لها، ناقاً ع���ن دبلوما�سيني يف مقر االأمم 
املتح���دة اأن هن���اك ان�رصاف���ا من ل���دن ال�سعودية 

وم�رص واالأردن عن تاأييد خطة ال�سام.
وخل����ض �سم���ر اإل���ى اأن فر�ض حتق���ق خطة 
�سفق���ة الق���رن باتت طفيف���ة، ب�سب���ب ال�سيا�سة 
املوؤي���دة الإ�رصائي���ل الت���ي يتبناها ترام���ب والتي 
اأغ�سب���ت الفل�سطيني���ني، وزادت ال�سك���وك حول 
اأي اتف���اق لل�سام. ليت الذي���ن كتبوا واأ�سهبوا يف 
انتقاد املوقف العرب���ي من �سفقة القرن، ليتهم 
ي�ستدعون اأقامه���م االآن وي�ستجمع���ون اأفكارهم 
للحدي���ث عن ه���ذا املوقف العرب���ي الذي ت�سدى 

مل���ا حتمله �سفقة القرن من بنود ال ميكن القبول 
بها، وهو ما عربت عنه اململكة العربية ال�سعودية 
�رصاح���ة وب�سورة ال تقبل التاأويل بتاأكيدها اأنها ال 
ميك���ن اأن توؤيد اأية خطة لل�سام يف ال�رصق االأو�سط 
ال تعالج و�سع القد�ض اأو حق الاجئني يف العودة.
ه���ذا املوقف دف���ع �سحيفة نيوي���ورك تاميز 
االأمركي���ة اإل���ى الق���ول اإن اخلط���ة الت���ي اأودعها 
ترامب يف اأيدي م�ست�ساره جاريد كو�سرن، ومبعوثه 
جي�سون غرينبات للمفاو�سات الدولية، غرقت يف 
امل�ستنق���ع، كما اأن هذا املوق���ف يوؤكد مرة اأخرى 
اأن العرب قادرون على فر�ض م�ساحلهم والدفاع 
عنها �رصيط���ة االقتناع واالإميان بقوتهم وقدرتهم 
وحتديد اأهدافهم والتحرك كوحدة واحدة من�سجمة 
للو�س���ول لهذه االأه���داف وا�ستثمار ما لديهم من 

اإمكانيات كثرة وموارد متعددة.

Ata2928عطا الشعراويمصير صفقة القرن
@gmail.com



“�إنوف�ست” تعلن كبار م�ساهميها

�أف�سح����ت جمموع����ة �إنوف�س����ت، �ملدرج����ة �أ�سهمها يف 
بور�ستي �لبحرين و�لكويت، ع����ن كبار �مل�ساهمني فيها، 
�لذين ميتلكون ح�س����ة تتجاوز 5 % من �إجمايل �حل�س�ص. 
و�أظهرت �لبيانات �ملن�سورة عل����ى موقع بور�سة �لبحرين 
�أم�����ص �أن ملكية كب����ار �مل�ساهمني باملجموع����ة، هم: بيت 
و�رشك����ة   ،%  13.61 )�لكويت����ي(  �خلليج����ي  �ال�ستثم����ار 
ميكانيزم للتجارة �لعامة )�لكويتية( 8.71 %، و6.89 % 
لبنك دب����ي �الإ�سالمي. وكانت �ملجموعة �أعلنت عن حتقيق 
�أرباح �سافية خ����الل �لن�سف �الأول من �لعام �جلاري بلغت 
10.166 ملي����ون دوالر، مقارن����ة ب����� 17.267 ملي����ون يف 

�لفرتة �ملقابلة من �لعام 2017.

�للرية �لرتكية تهبط مل�ستوى قيا�سي
��سطنب����ول - رويرتز: ه����وت �للرية �لرتكية �إلى م�ست����وى قيا�سي مقابل �لدوالر 
�أم�����ص بعد �أن قال����ت �إد�رة �لرئي�ص �الأمريك����ي دونالد تر�مب �إنه����ا تر�جع �الإعفاء�ت 
�ملقدمة لرتكيا من �لر�سوم �جلمركية، وهي خطوة قد ت�رش بو�رد�ت من تركيا ت�سل 

قيمتها �إلى 1.66 مليار دوالر.
وتاأت����ي �ملر�جعة �لتي �أعلنه����ا مكتب �ملمثل �لتجاري �الأمريك����ي �جلمعة بعد �أن 
فر�س����ت �أنقرة ر�سوما على �سلع �أمريكية رد� على �لر�سوم �لتي �لثانية على �ل�سلب 

و�الأملنيوم.
والم�س����ت �لعملة �لرتكية �أم�ص م�ستوى قيا�سي����ا منخف�سا عند 5.18 لرية مقابل 

�لدوالر. 
وفق����دت �لعملة رب����ع قيمتها هذ� �لعام، ويرجع ذلك ب�سف����ة �أ�سا�سية للقلق من 

م�ساعي �لرئي�ص رجب طيب �أردوغان الإحكام قب�سته �أكرث على �ل�سيا�سية �لنقدية.
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املحرر االقت�صادي

“BBK”: موؤمتر عن التكنولوجيا الرقمية اأكتوبر املقبل
�ملنام���ة - �لبحرين و�لكويت: ينظم 
بنك �لبحري���ن و�لكويت، موؤمتر ومعر�ص 
�حلديث���ة،  للتكنولوجي���ا   »EmTech«
بالتعاون مع معه���د �لبحرين للدر��سات 
�مل�رشفية و�ملالي���ة »BIBF«، وذلك يف 

�لثالث من �أكتوبر �ملقبل.
ويرك���ز �ملوؤمت���ر �ل���ذي يق���ام حتت 
عن���و�ن “�لتكنولوجيا �لرقمي���ة �حلديثة 
�أهمي���ة  و�جتاه���ات �مل�ستقب���ل”، عل���ى 
�لتكنولوجي���ا �حلديث���ة وتاأثريه���ا عل���ى 

�القت�ساد �لوطني.
يحظ���ى  �ل���ذي  �ملوؤمت���ر  ويوف���ر 
برعاي���ة م����رشف �لبحري���ن �ملرك���زي، 
من�س���ة �سامل���ة للتب���ادل �ملع���ريف مع 
جمي���ع �الأف���ر�د و�جله���ات �مل�ساركة، 
من خالل ط���رح �أمثل���ة و�قعية تو�سح 
�لت���ي  و�لفر����ص  �لتحدي���ات  �أب���رز 

�لتكنولوجيا �حلديثة ملختلف  تتيحها 
�لقطاعات يف �ململكة. 

ويتناول �أه���م �ملو��سيع �مل�ستجدة 
ذ�ت �سل���ة بالتكنولوجي���ا �حلديثة مثل: 
�جلر�ئ���م �ل�سيرب�نية و�ل�سبك���ة �ملظلمة 
 Cyber Threat & the Dark«
Bloc -« ت�س���ني  و�لبل���وك   »Web
chain« وتقني���ات �حلو�سب���ة �ل�سحابية 
و�الإب���د�ع   »Cloud Technologies«
 »Digital Innovation« �لرقم���ي 
Artificial I - »��لذكاء �ال�سطناعي 
I -« �الأ�سياء  و�إنرتن���ت   »telligence
�إل���ى  باالإ�ساف���ة   »ternet of Things

مو��سيع �أخرى ذ�ت �سلة.
ويقام على هام����ص �ملوؤمتر معر�سا 
تكنولوجي���ا  �جتاه���ات  �أح���دث  يق���دم 

�ملعلومات.

“اخلليج الدويل” يعزز وجوده يف ال�صعودية

للم�س���ارف  �ملوح���دة  �مليز�ني���ة  �سه���دت 
�الإ�سالمي���ة، �لتي ت�سمل م�سارف قط���اع �لتجزئة 
وقط���اع �جلملة، يف �لربع �لث���اين من �لعام �جلاري 
�رتفاًعا بن�سبة 3.04 %، قيا�سا بحجمها يف �لفرتة 

�ملماثلة من �لعام �ملا�سي.
للم�س���ارف  �ملوح���دة  �مليز�ني���ة  و�سكل���ت 
�الإ�سالمي���ة 76.7 % من �لن���اجت �ملجلي �الإجمايل 
يف �لرب���ع �لثاين من �لعام �جلاري، وهي قريبة من 

ن�سبتها يف �لربع �الأول، و�لتي بلغت 77 %.
و�أظه���رت �أحدث بيان���ات ن�رشت عل���ى موقع 
�مل����رشف �ملرك���زي ل�سه���ر يوني���و �أن �مليز�ني���ة 
�ملوح���دة يف �لربع �لثاين م���ن �لعام �جلاري بلغت 
27.1 ملي���ار دوالر تقريبا، بزيادة 800.4 مليون 
دوالر، قيا�س���ا بنحو 26.29 مليار دوالر يف �لفرتة 

�ملماثلة من �لعام �ملا�سي.
يف ح���ني تر�جع���ت �مليز�نية �ملوح���دة بنحو 
86.9 ملي���ون دوالر، ما ن�سبت���ه 0.32 % قيا�سا 
بالرب���ع �الأول من �لعام �جل���اري، حيث بلغت نحو 

27.18 مليار دوالر.
�أما يف �سهر يونيو، ف�سه���دت �رتفاًعا بن�سبة 
0.9 % لت�س���ل �إلى 27.09 ملي���ار دوالر، قيا�سا 

بنحو 27.07 مليار دوالر يف �سهر مايو �ملا�سي.
و�ت�سح �أن �ملوج���ود�ت �ملحلية يف م�سارف 
قط���اع �لتجزئ���ة و�جلمل���ة يف �سهر يوني���و بلغت 
19.41 مليار دوالر تقريبا بزيادة 1.1 % قيا�سا 
ب���� 201 مليون دوالر يف �سهر ماي���و �ملا�سي، يف 
حني بلغت �ملوج���ود�ت �الأجنبية نحو 7.68 مليار 
دوالر برت�جع 176.2 مليون دوالر ما ن�سبته 2.24 

% عن �سهر مايو، �إذ بلغت 7.86 مليار دوالر.
وتوزعت �ملوجود�ت �ملحلية بني ��ستثمار مع 
غري �مل�سارف بنح���و 10.03 مليار دوالر، و4.51 
مليار دوالر تقريًبا ال�ستثمار مع �مل�سارف، ونحو 
2.73 ملي���ار دوالر ��ستثمار م���ع �حلكومة، و144 
مليون دوالر نقًد�، ونحو 1.99 مليار دوالر مدرجة 

حتت بند موجود�ت �أخرى.
و�ت�س���ح �أن �ملوج���ود�ت �الأجنبي���ة توزع���ت 
بني ملي���اري دوالر تقريًبا لل�سند�ت، ونحو 1.95 

مليار دوالر للمكاتب �لرئي�سة و�ل�رشكات �لزميلة، 
و1.54 ملي���ار دوالر تقريًب���ا ال�ستثم���ار م���ع غري 
�مل�سارف، ونح���و 1.38 مليار دوالر ال�ستثمار مع 

�مل�سارف.
وبلغ جمموع �ملطلوبات يف ميز�نية �مل�سارف 
�الإ�سالمي���ة يف �سه���ر يوني���و، نح���و 27.09 مليار 
دوالر. وكان���ت �ملطلوبات �ملحلي���ة نحو 19.13 
ملي���ار دوالر، بزيادة 1.5 % عن �سهر مايو، حيث 
بلغ���ت 18.85 مليار دوالر تقريًبا. �أما �ملطلوبات 
�الأجنبي���ة، فبلغت نحو 7.96 ملي���ار دوالر برت�جع 
3.16 % قيا�س���ا بنحو 8.22 مليار دوالر يف �سهر 

مايو.
وتوزعت �ملطلوبات �ملحلية على �مل�سارف 
�الإ�سالمي���ة بني نحو 10.73 ملي���ار دوالر للقطاع 
�خلا�ص )غ���ري �مل�س���ارف(، و3.24 ملي���ار دوالر 
تقريًب���ا لر�أ����ص �مل���ال و�الحتياط���ي، ونحو 3.13 
مليار دوالر للم�سارف، وقر�بة 1.29 مليار دوالر 
للحكومة، ونحو 757.1 مليون دوالر مدرجة حتت 
بند �أخ���رى. و�أ�سارت �لبيانات �إل���ى �أن موجود�ت 
�مل�سارف �الإ�سالمية بح�س���ب �لت�سنيف �جلغر�يف 
تقريًب���ا  دوالر  ملي���ار   19.41 كالت���ايل:  تت���وزع 
يف �لبحري���ن �لت���ي متث���ل 71.6 % م���ن �إجم���ايل 
�ملوج���ود�ت يف هذه �مل�سارف، و2.9 مليار دوالر 
يف دول �خللي���ج بن�سبة 10.7 %، ونحو 1.7 مليار 
دوالر يف �ل���دول �لعربي���ة �الأخ���رى بن�سبة 6.4 %، 

و850.5 ملي���ون دوالر يف �لدول �الأمريكية بن�سبة 
3.14 %، و1.4 ملي���ار دوالر تقريًب���ا يف �أوروب���ا 
�لغربية بن�سب���ة 5.2 %، و648.6 مليون دوالر يف 
�آ�سي���ا بن�سب���ة 2.4 %، و142.7 ملي���ون دوالر يف 

�لدول �الأخرى بن�سبة 0.5 %.
�أم���ا �ملطلوبات عل���ى �مل�س���ارف �الإ�سالمية 
بح�س���ب �لت�سنيف �جلغ���ر�يف، فتت���وزع كالتايل: 
19.13 ملي���ار دوالر تقريًب���ا يف �لبحرين، و5.08 
ملي���ار دوالر تقريًب���ا يف دول �خلليج، ونحو 1.14 
ملي���ار دوالر يف �لدول �لعربي���ة �الأخرى، و317.2 
ملي���ون دوالر يف �ل���دول �الأمريكية، و779 مليون 
دوالر يف �أوروبا �لغربية، و610.2 مليون دوالر يف 

�آ�سيا، و30 مليون دوالر يف �لدول �الأخرى.
ي�سار �إلى �أن �لبحرين تعترب �لدولة �مل�سيفة 
الأك���رب جتمع م���ن �ملوؤ�س�سات �ملالي���ة �الإ�سالمية 
يف �ل����رشق �الأو�س���ط، وت�سم �لبحري���ن 23 م�رشًفا 
�إ�سالمًي���ا و8 ����رشكات تاأم���ني تكافل���ي و�إع���ادة 
�لتكاف���ل، بح�سب �لبيان���ات �ملن�سورة على موقع 

“�ملركزي”.
و�سهد قطاع �خلدم���ات �مل�رشفية �الإ�سالمية 
من���ًو� كبرًي�، حيث قفزت �ملوجود�ت �الإجمالية يف 
هذ� �لقطاع م���ن 1.9 مليار دوالر يف �لعام 2000 
�إل���ى 26.7 مليار دوالر يف �سه���ر يناير 2018، �أي 

بزيادة فاقت 13 �سعًفا.

�ملنام����ة - �خللي����ج �ل����دويل:  �أعلن بنك 
�خلليج �ل����دويل �أم�ص عن حتقيق تقدم كبري 
يف تنفي����ذ ��سرت�تيجيت����ه �لتو�سعية �لر�مية 
�خللي����ج  دول  �أ�س����و�ق  يف  وج����وده  لتعزي����ز 
�لعرب����ي وحتقيق �لنم����و يف عملياته وقاعدة 
عمالئ����ه، حي����ث ي�سه����د �لبن����ك حالي����اً �إمتام 
�الإج����ر�ء�ت �لنهائي����ة لتحويل����ه ر�سمي����اً �إلى 
م�����رشف جت����اري حمل����ي يف �ململك����ة �لعربية 
�ل�سعودي����ة. وتاأت����ي ه����ذه �لتط����ور�ت عقب 
جناح �لبنك يف �حل�سول على مو�فقة جمل�ص 
�لوزر�ء �ل�سعودي لتحويل فروعه �إلى م�رشف 
جت����اري �سع����ودي حملي حت����ت ��س����م “بنك 
�خلليج �ل����دويل - �ل�سعودية” يف �سهر مايو 

من �لعام �ملا�سي.
ويف �لوق����ت �ل����ذي يو��سل في����ه �لبنك 
��ستكم����ال م����ا تبق����ى م����ن �إج����ر�ء�ت ر�سمية 
لتاأ�سي�ص كيانه �جلدي����د يف �ل�سعودية، �رشع 
يف تنفي����ذ �لعديد م����ن عمليات����ه �لتطويرية 
ل�سم����ان مو�كب����ة متطلبات رخ�����ص �مل�رشف 
�لتجاري �ملحلي، و�لتاأك����د من تطبيق �أعلى 
م�ستوي����ات �جلاهزي����ة. كم����ا حر�س����ت �إد�رة 
�لبن����ك توف����ري كافة �مل����و�رد ل�سمان حتول 

�سل�ص وفق����ا للرخ�س����ة �جلدي����دة �ملمنوحة 
للبنك.

ُيذك����ر �أن �لبنك ق����ام يف �أبري����ل 2018 
بتو�سعة قاعدة خدمات����ه يف �لبحرين ود�سن 
�مل�رشفي����ة �لرقمي����ة لالأف����ر�د “مي����م” كاأول 
م�رشفي����ة رقمي����ة باململكة، حي����ث حتت�سن 
�ملنام����ة �ملقر �لرئي�ص للبن����ك منذ تاأ�سي�سه 

قبل نحو 4 عقود.
وق����ال رئي�����ص جمل�����ص �الإد�رة عب����د�هلل 
�لعبد�لق����ادر “تو�ك����ب هذه �خلط����وة خطط 
�لروؤي����ة �ل�سعودي����ة 2030 �لت����ي نوؤمن بها 

وندعمها”. 
م����ن جانب����ه، �أك����د �لرئي�����ص �لتنفي����ذي 
عبد�لعزي����ز �حللي�س����ي “�أن �لبن����ك يو��س����ل 
�حلف����اظ عل����ى �أد�ء ق����وي م����ن خ����الل تنويع 
�الأن�سط����ة، و�لت����ي تت�سم����ن تو�سع����ة نطاق 
تو�جدن����ا يف �الأ�س����و�ق �لرئي�س����ة �إل����ى جانب 
��ستثمار�تن����ا يف �لتقنية ور�أ�ص �ملال �لب�رشي 
و�خلدم����ات �مل�رشفية �ملتنوع����ة”. م�سيفاً: 
“نق����وم حاليا بزيادة كفاءة مو�ردنا ل�سمان 
عملنا �ملوؤ�س�سي بالطريقة �ملثلى و��ستد�مة 

جناحاتنا يف خمتلف �إد�ر�ت و�أعمال �لبنك”.

27.1 مليار دوالر ميزانية امل�صارف االإ�صالمية حتى يونيو
�رتفعت 3 % يف عام... ومتثل 76.7 % من �لناجت �ملحلي �الإجمايل

�لبحري���ن يف  �الإ�سالمي���ة  �مل�س���ارف  موج���ود�ت  م���ن   %  71.6

وتوفري بنية لال�صتثمار نا�ص: اآليات لتحفيز “اخلا�ص” 
�أكد �عتز�ز “�لغرفة” بكل ما طرحه �سمو ويل �لعهد“الغرفة” تبحث تعزيز امل�رشوعات امل�صرتكة مع االأردن

�أع���رب  �لغرف���ة:   - �ل�سناب����ص 
رئي�ص غرفة جت���ارة و�سناعة �لبحرين 
�سمري نا�ص عن �عتز�زه بكل ما طرحه 
�ساحب �ل�سم���و �مللكي �الأمري �سلمان 
بن حم���د �آل خليف���ة ويل �لعهد نائب 
�لقائ���د �الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي�ص 
جمل�ص �لوزر�ء �إثر ت�رشفه بلقاء �سموه 
خا�س���ة فيما يتعل���ق باأهمي���ة �حلاجة 
�إل���ى و�س���ع برنام���ج لتنوي���ع وزيادة 
�الير�د�ت �حلكومي���ة، لال�ستفادة من 
�لنمو �القت�س���ادي �الإيجابي �مل�ستمر 
منذ �سنو�ت، مب���ا ي�سمن ��ستد�متها، 
وتعزي���ز كفاءة �النف���اق �حلكومي مبا 
يخدم �لقطاع���ات �حليوية يف �ململكة 
ويلبي متطلب���ات �لتنمية �مل�ستد�مة، 
و�لنم���اء  �لنوعي���ة  �لفر����ص  ويحق���ق 

للوطن وللمو�طنني.
�إد�رة �لغرف���ة  �أن جمل����ص  و�أك���د 
�س���وف يعم���ل ب���روح �لفري���ق �لو�حد 
وبدرجة عالية م���ن �الن�سجام لتحقيق 
تطلع���ات وطموح���ات �لقطاع �خلا�ص 
�لبحريني و�سيرتج���م ذلك عرب بر�مج 
وم�ساري���ع وخطط مدرو�سة حتقق هذ� 

�لهدف.
كما ع���رب ع���ن تقدي���ره و�عتز�زه 
�لعميقني للدعم �حليوي و�لهام �لذي 
حتظ���ى ب���ه �لغرفة من جان���ب �سموه، 
باعتباره���ا �رشي���كاً فاع���اًل يف خطو�ت 

�القت�س���ادي،  و�الإ�س���الح  �لتطوي���ر 
لتحقيق كل م���ا يخدم بيئة �القت�ساد 
م���ن  ويع���زز  و�ال�ستثم���ار  و�الأعم���ال 
تناف�سيتها، مثمن���اً تاأكيد �سموه على 
����رشورة مو��سل���ة �لعمل عل���ى تعزيز 
دور �لقطاع �خلا�ص باعتباره �ملحرك 
�لرئي�ص للعملي���ة �لتنموية، من خالل 
تهيئة �لبيئة �ملحف���زة للنمو وتنويع 
�لقطاع���ات �حليوي���ة مب���ا ي�سه���م يف 

�لدفع بعجلة �القت�ساد يف �ململكة.
و�أك���د نا����ص �أن �لغرف���ة �ستعمل 
م���ن خالل خمتل���ف �لو�سائ���ل �ملتاحة 
�جله���ات  م���ع  و�ل�رش�ك���ة  وبالتع���اون 
و�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�الأهلية على 
�إيج���اد �الآليات �ملالئم���ة �لتي ت�ساعد 

عل���ى حتفيز �لقط���اع �خلا�ص وتوفري 
�لبني���ة �ملعززة لال�ستثم���ار، وت�سجيع 
ري���ادة �الأعم���ال مب���ا يدع���م خمتل���ف 
وحتقي���ق  �القت�سادي���ة  �لقطاع���ات 
�ملكا�س���ب ع���ن طري���ق �ال�ستمر�ر يف 
توف���ري �ملزيد م���ن �لفر����ص �لنوعية 

للمو�طنني. 
كم���ا ن���وه �إل���ى تفه���م �ساح���ب 
�ل�سمو �مللكي ويل �لعهد �إز�ء خمتلف 
�ملو�سوعات و�لق�ساي���ا �لتي �أثريت 
يف �للقاء، مما �أكد �حلر�ص �ملتو��سل 
�خلا����ص  �لقط���اع  يك���ون  �أن  عل���ى 
�لبحرين���ي ممث���اًل يف �لغرف���ة �رشي���كاً 
فاعالً يف خطو�ت �الإ�س���الح و�لتطوير 

�القت�سادي يف �ملرحلة �ملقبلة.

بح���ث  �لغرف���ة:   - �ل�سناب����ص 
رئي�ص غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين 
�سمري نا����ص �أم�ص مع رئي�ص جمل�ص 
�إد�رة غرف���ة جت���ارة عّم���ان عي�س���ى 
حيدر مر�د، و�أمني عام �حتاد �لغرف 
�لعربية خال���د حنفي، �سبل �لتعاون 
�مل�سرتك ب���ني �لبحرين و�الأردن يف 
ظ���ل تو�ف���ر �لفر����ص �ال�ستثمارية 
�مل�س���ارف  بقطاع���ات  �لو�ع���دة 
�ل�سحي���ة  و�خلدم���ات  و�لبن���وك 
وتكنولوجي���ا  و�الأغذي���ة  و�لتعلي���م 
و�لقوى  و�الت�س���االت  �ملعلوم���ات 

�لب�رشية.

و�أ�سار نا�ص �إلى وجود �إمكانيات 
وفر�ص كبرية للتعاون �لتجاري بني 
رج���ال و�سيد�ت �الأعمال يف �لبلدين 
مبختلف �ملجاالت، منوهاً �إلى �أهمية 
��ستفادة قطاعات �لتجارة و�الأعمال 
يف �لبلدين م���ن �تفاقيات �لتعاون 
�لتجاري و�القت�سادي �ملوقعة بني 
�لطرفني، الفتاً �إلى �رشورة تكثيف 
�لزي���ار�ت ب���ني �أ�سح���اب �الأعم���ال 
للتع���رف عل���ى �لفر����ص �ملتو�فرة 

وخلق م�ساريع هادفة.
م���ن جهت���ه �أك���د م���ر�د حر����ص 
�لقطاع �خلا����ص �الأردين على جذب 

�ال�ستثمار�ت �لبحرينية �لى �الأردن، 
م�سري�ً �إلى �ن �لغرفة على ��ستعد�د 
ت���ام للتن�سيق و�ملتابع���ة مع غرفة 
جت���ارة و�سناع���ة �لبحري���ن من �جل 
�لتجارية  �لوف���ود  تب���ادل زي���ار�ت 

�ملتخ�س�سة بني �ململكتني.
�إلى ذلك، �سدد �أمني عام �حتاد 
�لغ���رف �لعربية على �رشورة تفعيل 
م���ع  �لعربي���ة  �لتج���ارة  غ���رف  دور 
�لغرف �الأجنبية لتعزيز وتنمية حجم 
�لعالق���ات �القت�سادي���ة و�لتجارية 
و�ال�ستثماري���ة بني �ل���دول �لعربية 

مع دول �لعامل.

• �سمري نا�ص	
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م���ن���ع �مل����ط����وري����ن �مل���ط���ال���ب���ة مب���ب���ال���غ ع���ن���د زي�������ادة �مل�������س���اح���ة �أق������ل م����ن 5 %
ل���ل�������رورة �إال  ع��ل��ي��ه��ا  �مل���ت���ف���ق  �ل���ع���ق���اري���ة  �ل�����وح�����دة  مل���و�����س���ف���ات  ت��غ��ي��ر  ال 

“التنظيم العقاري” تلزم �رشكات التطوير بتقارير عن املبيعات
�أ�سدرت قر�رين ب�ساأن �إن�ساء �سجل �ملطورين وو�جباتهم

�أ�سدرت موؤ�س�سة �لتنظي���م �لعقاري قر�ر� 
باإن�ساء “�سجل للتطوير �لعقاري”، كما �أ�سدرت 
ق���ر�ر� �آخ���ر بتنظيم عم���ل و�لتز�م���ات ووجبات 
�ملطورين وذلك جتاه �ملوؤ�س�سة وجتاه م�سرتي 

�لوحد�ت �لعقارية.
م���ن  بع���دد  �لتطوي���ر  ����ركات  و�ألزم���ت 
�ملتطلب���ات منه���ا تق���دمي تقاري���ر دورية عن 
مبيع���ات �لعقار�ت �ملطورة �لت���ي جرى م�سبقا 
بيعه���ا على �خلارطة وف���ق �لت�ساريح، �إذ تاأتي 
ه���ذه �لق���ر�ر�ت �جلدي���دة �لتي �س���درت للتو 
م���ع �ق���رت�ب �نته���اء ف���رتة ت�سحي���ح �الأو�ساع 
للمطوري���ن لتطبي���ق �لقو�نني �جلدي���دة �لتي 
تر�فقت م���ع �إن�ساء �ملوؤ�س�س���ة و�نطالقها خالل 

هذ� �لعام.
وج���اء يف �لقر�ر �الأول �ل���ذي �أ�سدره رئي�س 
جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري �ل�سيخ 
�سلم���ان بن عبد�هلل بن حمد �آل خليفة، �أنه ين�ساأ 
يف �ملوؤ�س�س���ة �سجل ي�سمى “�سجل �ملطورين”، 
يك���ون عب���ارة ع���ن �سج���ل ورق���ي �أو �إلكرتوين 
ت���دون فيه كافة �لبيانات و�ملعلومات �خلا�سة 
باملطوري���ن، على �أن يكون ه���ذ� �ل�سجل متاحا 

للجمهور.

التزامات المطورين
ويف �لق���ر�ر �لث���اين بخ�سو����س �لتز�م���ات 
�ملطورين ووجباتهم، و�أل���زم �لقر�ر �لذي على 
�ملط���ور جتاه �ملوؤ�س�سة باالآت���ي: تنفيذ �أن�سطة 

�لقطاع �لعقاري بنز�ه���ة وح�سن نية، �الحتفاظ 
مل�ساري���ع  �ل�س���ادرة  �لرت�خي����س  ب�سج���الت 
�لتطوي���ر �لعقاري مبا حتوي���ه من ��سم �مل�روع 
وموقعة و�خلدمات �ملقدمة، و�ملر�فق �مللحقة 
به، وع���دد �لوحد�ت �لعقاري���ة وحجمها، ون�سبة 
�لبيع بامل����روع، وذلك ملدة 7 �سن���و�ت، �إبقاء 
�ملوؤ�س�س���ة مطلع���ة عل���ى �ملر�ح���ل �ملنجزة يف 
م�رع �لتطوير �لعقاري، و�إبالغها باي �سبب قد 
ي���وؤدي �إلى تاأخر موعد �إجن���ازه بالطريقة �لتي 
حتددها �ملوؤ�س�س���ة، تزوي���د �ملوؤ�س�سة بجدول 
�ملبيع���ات �ل�سهرية يف نهاية كل �سهر بال�سكل 
�لذي حت���دده، تقدمي تقرير �سام���ل للموؤ�س�سة 
عن �ملبيعات يف نهاي���ة كل �سنة مالية، تقدمي 
تقري���ر �سام���ل للموؤ�س�سة عند �نته���اء �مل�روع 
يت�سم���ن كل ت�رفات يتبع �لوحد�ت �لعقارية، 
و�أ�سم���اء �مل�سرتي���ن، م���ع مر�عاة تغي���ر �أ�سماء 
�مل�سرتي���ن �إذ� مت���ت �أكرث م���ن عملي���ة بيع يف 
�ملر�ح���ل �الأولى الإن�ساء �مل����روع وحتى ت�سليم 

هذه �لوحد�ت.

 حظر التصرف بالمشروع 
العقاري إال بشروط

وحظ���ر �لق���ر�ر عل���ى �ملط���ور �لت����رف يف 
�إذن كتاب���ي  م����روع �لتطوي���ر �لعق���اري دون 
من امل�ؤ�س�س���ة، وبعد ا�ستيف���اء ال�رشوط، وهي: 
نق���ل ترخي�س �مل����روع با�سم �ملال���ك �جلديد 
�ملرخ����س ل���ه، �إخط���ار جميع �مل�سرتي���ن كتابة 
بالت����رف يف �مل����روع، بيان �لتز�م���ات �ملالك 

�جلدي���د جت���اه �مل�سرتي���ن، عدم وج���ود عيوب 
هيكلية ظاهرة يف �جلزء �لذي مت بناوؤه بالفعل، 
�أال يوؤث���ر ه���ذ� �لت�رف على حق���وق �مل�سرتين، 

�لتز�مات �ملطور جتاه �مل�سرتين و�لغر.
وج���اء يف �لق���ر�ر، �أن���ه يج���ب عل���ى �ملطور 
بتق���دمي  و�لغ���ر  �مل�سرتي���ن  �اللت���ز�م جت���اه 
معلوم���ات �سحيح���ة ودقيق���ة، ويحظ���ر علي���ه 
تق���دمي ووع���ود كاذب���ة �أو م�سلل���ة، خ�سو�سا 
يف �حلم���الت �لت�سويقي���ة �و �الإعالنية مل�ساريع 

�لتطوير �لعقاري.
ومن���ع �لق���ر�ر عل���ى �ملطوري���ن، دون عذر 
مقبول لدى �ملوؤ�س�سة، �أن يرف�س ت�سليم �لعقد 
�لنهائي للوحدة �لعقارية �إلى �مل�سرتي، ويجب 
عليه �المتثال جلميع �الأحكام �ملن�سو�س عليها 
يف �لقر�ر رقم )2( ل�سنة 2018 ب�ساأن تر�خي�س 

م�ساريع �لتطوير �لعقاري.
كم���ا �أوج���ب عل���ى �ملط���ور تق���دمي بي���ان 
�الإف�س���اح للم�سرتي قبل �إب���ر�م عقد �لبيع على 

�خلريطة.

ال تغيير للمواصفات إال للضرورة
وحظ���رت �ملوؤ�س�س���ة عل���ى �ملط���ور تغير 
�ملو��سف���ات �ملتف���ق عليها م���ع �مل�سرتي يف 
عق���د �لبيع. ويف ح���ال �إجر�ء تغي���ر�ت �رورية 
عل���ى هذه �ملو��سفات الأ�سب���اب فنية �أو نتيجة 
لطبيعة �الأعمال، يجب عليه ��ستبد�ل �أية مادة، 
�أو عمل �أي���ة ت�سطيبات مبو�د وت�سطيبات بنات 
�لقيم���ة و�جل���ودة �ملماثلة، و�إخط���ار �مل�سرتي 

باأية تغير�ت من هذ� �لنوع يف �أقرب وقت.

و�أك���دت �ملوؤ�س�س���ة �أن���ه عل���ى �ملط���ور �أن 
يبقي م�س���رتي �لوح���دة �لعقاري���ة مطلعا على 
�ملر�حل �ملنجزة من �مل�روع، و�إبالغه باأي �سبب 
قد ي���وؤدي �أي تاخ���ر موعد �إجن���ازه، مع حتديد 
�ملوع���د �جلدي���د للت�سليم. ومل جت���ز �ملوؤ�س�سة 
�ملطورين، عند ��ستكمال �مل�روع �لعقاري، من 
�المتناع عن ت�سلي���م وت�سجيل �لوحدة �لعقارية 
با�سم �مل�س���رتي يف �ل�سجل �لعقاري، حال قيام 
�مل�سرتي ب�سد�د كام���ل �لثمن وفقا لبنود عقد 
�لبيع، حتى و�أن ترتبت للمطور يف ذمة �مل�سرتي 

�أية �لتز�مات مالية �أخرى.
يف ح���ال �إخف���اق �ملط���ور ت�سجي���ل �لوحدة 
با�س���م �مل�سرتي الأي �سبب بعد �سد�د �مل�سرتي 
كامل �لثم���ن، يجوز للموؤ�س�سة بن���اء على طلب 

�مل�سرتي ت�سجيل �لوحدة �لعقارية با�سمه.

اختالف مساحة الوحدة    
المطورة عند تسليمها

و�أك���دت �ملوؤ�س�س���ة عل���ى �أن���ه يج���ب على 
�ملطور �أن يلتزم بت�سليم �لوحدة �لعقارية �إلى 
�مل�س���رتي بامل�ساحة �ملتفق عليه���ا، و�أ�سارت 
�أنه يك���ون للمط���ور �ملطالب���ة بالتعوي�س عن 
�لتغي���ر يف م�ساحة �لوح���دة �لعقاري���ة بزيادة 
�لثمن �ملتفق عليه عند �لتعاقد بن�سبة ت�ساوي 
ن�سب���ة �لزيادة يف �مل�ساح���ة، �أو بنق�سان �لثمن 
بالن�سبة ذ�تها متى كانت �لزيادة �و �لنق�سان 
بن�سب���ة جتاوز )5 % �إل���ى 10 %. ويحظر عليه 
�ملطالب���ة بالتعوي����س �إذ� قل���ت �لن�سبة عن 5 

.)%
كم���ا �أعط���ت �ملوؤ�س�سة �مل�س���رتي، �خليار 
يف �تخ���اذ �أي من �الإج���ر�ء�ت �لتالية حال وجود 
زي���ادة �و نق�سان يف م�ساح���ة �لوحدة �لعقارية 

بن�سبة جتاوز 10 %.
ومن هذه �الإج���ر�ء�ت ف�سخ �لعق���د، �سد�د 
ثمن �مل�ساحة �لز�ئدة وفقا لل�سعر.�ملتفق عليه 
عند �لتعاقد، تخفي�س ثمن �مل�ساحة �لناق�سة 

وفقا لل�سعر �ملتفق عليه عند �لتعاقد.
وحظرت �ملوؤ�س�سة على �ملط���ور �إبر�م �أية 
عق���ود ملدة تتج���اوز 3 �سن���و�ت م���ع �أي �ركة 
تابع���ة ل���ه، �أو �لتعاقد مع �أية �رك���ة ب�سعر غر 
تناف�س���ي مع �سع���ر �ل�س���وق، �إذ� كان من �ساأن 
ذلك �أن يوؤثر عل���ى ن�سبة �ال�سرت�كات �ل�سنوية 
للمالك. و�أعطت �ملوؤ�س�س���ة �ملطورين فرتة 6 

�أ�سهر لتوفيق �الأو�ساع.

•  �ل�سيخ حممد بن خليفة	

علي الفردان

“تــرافكــــو” تـــربــــح 1.2 مليـــون دينــار فـــي 6 اأ�شهــــر
بن�سبة �رتفاع و�سلت �إلى 9 %

�ملنام���ة - تر�فك���و: �أعلن���ت جمموع���ة تر�فكو عن 
حتقي���ق �أرب���اح �سافية خ���الل �لن�سف �الأول م���ن �لعام 
�جلاري بلغت 1.2 ملي���ون دينار، مقارنة مع 1.1 مليون 
يف �لف���رتة �ملقابلة م���ن �لعام �ملا�س���ي، مرتفعة 9 %.  
وحققت �ملجموع���ة ربح ت�سغيلي )�سامالً ح�سة �الأقلية( 
خ���الل �لن�س���ف �الأول 1.3 مليون دين���ار، قيا�سا ب� 981 
�ألف���ا لنف�س �لفرتة من �لع���ام 2017، �أي بارتفاع قدره 

 .% 33
و�أما على �سعي���د �الإير�د�ت، فقد حققت �ملجموعة 
خ���الل �ل�سه���ور �ل�ستة �الأول���ى من �لعام �جل���اري 20.1 
مليون دينار، مقارنة مع 19.9 مليون لنف�س �لفرتة من 
�لع���ام �ل�سابق وذلك بارتفاع قدره 1 %.  وبلغت ربحية 
�ل�سه���م �لو�حد يف �لن�سف �الأول م���ن 2018، حو�يل 16 

فل�س���ا مقارنة مع 15 فل�سا للف���رتة �ملقابلة من 2017. 
وثب���ت �إجمايل حقوق �مل�ساهم���ني )بعد ��ستبعاد حقوق 
�الأقلية( خالل �لن�سف �الأول من �لعام �جلاري عند 24.9 
ملي���ون دين���ار، وهو نف����س �ملبلغ �مل�سج���ل يف �لن�سف 
�الأول م���ن �لعام �ملا�س���ي. وز�دت جمم���وع �ملوجود�ت 
بالن�س���ف �الأول م���ن 2018 حو�يل 100 �أل���ف دينار �إلى 
39.8 مليون دينار مقارنة مع �لفرتة نف�سها من 2017.  
و�أ�س���ارت �ملجموعة يف بيان �إلى حتقيق 381 �ألف دينار 
خ���الل �لربع �لثاين من �لعام �جلاري، مقارنة ب� 364 �ألفا 
يف �لف���رتة ذ�تها م���ن �لع���ام 2017، �أي بن�سب���ة �رتفاع 
و�سل���ت �إلى 5 %.  وبلغ �لربح �لت�سغيلي، )�سامالً ح�سة 
�الأقلي���ة( خالل �لربع �لث���اين 680 �ألف دينار، مقارنة مع 
549 �ألف���ا للربع �لثاين من �لع���ام �ملا�سي، �أي بزيادة 

24 %.  وو�سلت �إير�د�ت �ملجموعة يف �لربع �لثاين من 
2018، حو�يل 10 ماليني دينار، مقارنة مع 10.2 مليون 

للفرتة نف�سها من �لعام 2017، مرت�جعة 2 %. 
وبلغت ربحية �ل�سهم �لو�ح���د للربع �لثاين ما قدره 
5 فلو�س مقارنة مع 5 فلو�س يف �لربع �لثاين من �لعام 
�ل�ساب���ق. ويعود �سب���ب �الرتفاع يف �س���ايف �لربح للربع 
�لث���اين من ه���ذ� �لع���ام بح�سب رئي����س جمل����س �الإد�رة 
�إبر�هيم زينل، �إلى حت�سن هام�س �لربح و�إنتاجية �ل�ركة 
�الأم باالإ�ساف���ة �إلى �إجم���ايل �الأد�ء �الأف�سل من �ل�ركات 
�لتابع���ة و�لزميلة. و�أرجع �لرئي����س �لتنفيذي للمجموعة 
�إ�س.�ري���د�ر، �رتفاع �سايف �لرب���ح للمجموعة مقارنة مع 
�لع���ام �ملا�س���ي �إلى �لتح�س���ن يف هام�س �لرب���ح و�الأد�ء 

•�لعام لل�ركات �لتابعة و�لزميلة. �إ�س.�ريد�ر	 • �إبر�هيم زينل	

تر�جع �أ�سول �ملجموعة 3 %

74 مليــــــون دوالر اأربـــــــاح “البــــركـــــــــة” الن�شفيــــــة
�ملنام���ة - �لربكة: �رتف���ع جمموع �لدخل 
ملجموع���ة �لربك���ة �مل�رفي���ة خ���الل �لن�سف 
�الأول م���ن �لعام �جل���اري بن�سبة 1 %، و�سايف 
�لدخ���ل بن�سب���ة 8 % و�س���ايف �لدخ���ل �لعائد 
للم�ساهمني بن�سب���ة 7 % وذلك باملقارنة مع 

نف�س �لفرتة من �لعام �ملا�سي.
وقال���ت �ملجموع���ة يف بي���ان ر�سم���ي �إن 
تقلبات �لعم���الت �ملحلية يف عدد من �لبلد�ن 
�لعربي���ة و�ل����رق �أو�سطية �لت���ي تعمل فيها 
�أمام �لدوالر، مما �أثر على معدالت منو �الأرباح 
وبن���ود �الأ�س���ول بال���دوالر �الأمريك���ي، �إال �أن 
�ملجموعة ��ستطاع���ت �أن حتقق نتائج ربحية 
جي���دة، �إذ �رتف���ع جمم���وع �لدخ���ل �لت�سغيلي 
بن�سب���ة 1 % ليبل���غ 512 ملي���ون دوالر خالل 
وذل���ك   2018 �لع���ام  م���ن  �الأول  �لن�س���ف 
باملقارنة مع �لفرتة ذ�تها من 2017 و�لبالغ 

504 ماليني.
و�رتفع �س���ايف �لدخ���ل �لت�سغيلي بن�سبة 
1 % ليبل���غ 222 ملي���ون دوالر باملقارنة مع 

219 مليون���ا، كما �رتفع �سايف �لدخل �لعائد 
للم�ساهم���ني بن�سب���ة 7 % ليبل���غ 74 مليون 
دوالر خ���الل �لن�س���ف �الأول م���ن �لعام 2018 
قيا�س���ا بنحو 70 مليون���ا �مل�سجلة يف بالفرتة 

نف�سها من �لعام �ملا�سي.
 كما حق���ق �سايف �لدخ���ل �الإجمايل زيادة 
�أي�سا وبن�سب���ة 8 % ليبلغ 122 مليون دوالر، 

باملقارنة مع 113 مليونا يف فرتة �ملقارنة. 
وبل���غ �لن�سي���ب �الأ�سا�س���ي و�ملخف����س 
لل�سهم من �الأرباح للفرتة 4.75 �سنت مقارنة 
م���ع 5.66 �سن���ت �أمركي لنف����س �لفرتة من 

�لعام �ملا�سي.
لكن مع���دالت منو بنود �الأ�س���ول تاأثرت 
بانخفا����س قيم���ة �لعم���الت �ملحلي���ة لبع�س 
�لبلد�ن �لت���ي تعمل فيها، حي���ث بلغ جمموع 
�الأ�س���ول يف نهاي���ة يوني���و من �لع���ام �حلايل 
 %  3 24.6 ملي���ار دوالر، منخف�س���ا بن�سب���ة 
باملقارنة مع عما كان عليه يف نهاية دي�سمرب 

2017 و�لبالغ 25.5 مليار. 

وبلغ���ت �الأ�سول �مل���درة للدخ���ل 18.7 
ملي���ار دوالر بنهاية يوني���و 2018 باملقارنة 
م���ع 19.1 ملي���ار يف نهاي���ة دي�سم���رب 2017، 
بانخفا����س ن�سبته 2 %. كذلك �حلال بالن�سبة 
حل�ساب���ات �لعمالء �لتي بلغت يف نهاية يونيو 
2018 ما جمموعه 20.3 مليار دوالر، مرت�جعة 
2 % باملقارنة مع �مل�ستوى �لذي كانت عليه 
يف نهاي���ة دي�سمرب 2017 و�لبالغ 20.7 مليار 
دوالر. وبلغ جمموع �حلق���وق 2.3 مليار دوالر 
بنهاية يوني���و 2018 باملقارنة مع 2.5 مليار 
دوالر يف دي�سم���رب 2017، بانخفا����س ن�سبته 
9 % نتيج���ة قيام �ملجموع���ة بتوزيع �الأرباح 
�لنقدية للم�ساهمني عن �لعام 2017 وتاأثر 
�نخفا����س قيم���ة �لعم���الت �ملحلي���ة لبع����س 
�لبل���د�ن �لت���ي تعمل فيه���ا �ملجموع���ة �أمام 

�لدوالر.
وفيما يخ�س نتائج �ملجموعة للربع �لثاين 
من �لع���ام 2018 فق���د �رتفع �س���ايف �لدخل 
�لت�سغيل���ي بن�سب���ة 8 % ليبل���غ 127 مليون 

دوالر باملقارن���ة م���ع نف�س �لف���رتة من �لعام 
�ملا�س���ي و�لبالغ 118 ملي���ون دوالر. و�سعد 
�س���ايف �لدخل �لعائ���د للم�ساهمني بن�سبة 10 
% ليبل���غ 39 مليون دوالر خالل �لربع �لثاين 
من �لعام باملقارنة مع نف�س �لفرتة من �لعام 

�ملا�س���ي و�لبالغ 36 ملي���ون، يف حني �رتفع 
�إجم���ايل �س���ايف �لدخل بن�سب���ة 5 % ليبلغ 65 
ملي���ون دوالر قيا�س���ا م���ع 61 ملي���ون دوالر 

لنف�س �لفرتة من �لعام �ملا�سي. 
وبل���غ �لن�سي���ب �الأ�سا�س���ي و�ملخف����س 
لل�سهم من �الأرباح للرب���ع �لثاين 1.91 �سنت 
مقارنة مع 2.90 �سنت �أمريكي لنف�س �لفرتة 

من �لعام �ملا�سي.
وق���ال ع�س���و جمل����س �الإد�رة و�لرئي����س 
�لتنفي���ذي عدن���ان يو�س���ف “تو��سلت خالل 
�لن�سف �الأول من 2018 �لتطور�ت و�لظروف 
�لعاملي���ة و�الإقليمي���ة �لت���ي �سكلت حتديات 
جدي���ة، وم���ن بينه���ا �لتقلب���ات �القت�سادية 
�لعاملية و�لتوت���ر�ت �الأمنية �الإقليمية، عالوة 
على �نخفا�س قيمة �لعمالت �ملحلية للعديد 
من �لوحد�ت �لتابعة للمجموعة مقابل �لدوالر 
- عملة �إعد�د تقارير �ملجموعة. لكننا بالرغم 
من كافة هذه �لتطور�ت حافظنا على مر�كزنا 

�لربحية و�لت�سغيلية �لقوية”.

• عدنان يو�سف 	



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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها السيدة/زهراء 
لـ دلتا كور تكنولوجي )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب  املالكة  عيد احمد حسن 
ذات  شركة  إلى  الفردية  للمؤسسة  الثالث  الفرع  حتويل  طالبة   ،41318 رقم  القيد 
مسئولية محدودة برأسمال وقدره 10٫000 عشرة االلف دينار بحريني، لتصبح الشركة  

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
الطرف األول: السيدة/ زهراء عيد احمد حسن - بحرينية اجلنسية
الطرف الثاني: السيد/ براسانت ساسيدارن ناير - هندي اجلنسية

الطرف الثالث: السيد/ راجيش ثانكاموني اجاري - هندي اجلنسية
الطرف الرابع: السيد/ ميرزا بابو ابو - هندي اجلنسية

القيد: 3/41318 -  التاريخ :2018/6/24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )----( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

السيدة  إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

ملركز  املالك  كازروني  حسني  امير  فريد  السد  عن  نيابة  لإلستشارت  اخلليج  مرسى 

االهرام للتجارة )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 10320-3، طالبني حتويل 

الفرع 3 من املؤسسة الفردية إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 3000 ثالثة االلف دينار 

بحريني، لتصبح الشركة  مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1٫ فريد امير حسني كازروني

MEETHAL MALUKNDY SHAHEER 2٫

القيد: 10320 -  التاريخ :2018/8/2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )105990( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة  تضامن

قيد رقم

17126-7

االسم التجاري

كافتيريا قصر كميل

السيد عبدعلي حسن علي  بطلب حتويل  أدناه:  املعلن  إلينا  تقدم 
احملل التجاري التالي الى السيدة خاتون محمد علي حبيب الشعلة 
املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

5/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-114197( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

القيد: 107517-1 - التاريخ: 29/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )105989( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري

لشركة بي آند سي ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السادة أصحاب شركة بي آند سي ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 1-107517، 

طالبني تغيير االسم  التجاري من: شركة بي آند سي ذ.م.م، إلى: شركة اندس 

األستشارات واملقاوالت ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة عبود الين للمقاوالت ش.ش.و، وملالكها عبدالزهراء عبداهلل مرهون جاسم

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد 

تقدم إليها السيد/ عبدالزهراء عبداهلل مرهون جاسم الساري باعتباره 

املصفي القانوني لشركة عبود الين للمقاوالت ش.ش.و، وملالكها 

عبدالزهراء عبداهلل مرهون جاسم، املسجلة كشركة الشخص 

الواحد  مبوجب القيد رقم 1-96526، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

كيك  ماما  مؤسسة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
ملالكها  نبيل عبداهلل عبدالرحمن علي واملسجلة مبوجب القيد رقم 82803-2، بطلب 
دينار  آالف  عشرة   10000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  حتويلها 

بحريني وذلك بإدخال
 MEGHA MOHAN كشريكة معها في السجل.

ليصبح االسم التجاري كالتالي:
ماما كيك ذ.م.م 

MAMA CAKE W.L.L
املذكورة خالل مدة خمسة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 

عشر يوم موماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

 التاريخ :2018/8/5
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
إعالن بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

5/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -115030( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

1/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -113192( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

31/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -112873( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2018 -110207( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

1/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -113139( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مدينة حسني عباس العالي

االسم التجاري احلالي: مطعم مدينة النجوم
االسم التجاري اجلديد: مطعم العالم اجلائع

النشاط: -1 انشطة خدمات األطعمة واملشروبات

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عارف احمد نزير عامر خان

االسم التجاري احلالي: جيبون للتنظيف والصيانة
االسم التجاري املطلوب: جيبون للدعاية واإلعالم

االنشطة التجارية املطلوبة: مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: بخمالة غنم كل سادا خان مسعود

االسم التجاري احلالي: برج السنام لتشييد املباني
االسم التجاري اجلديد: برج السالم ألعمال الهدم

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد جميل ابراهيم علوي علوي

االسم التجاري احلالي: قرطاسية عراد الين
االسم التجاري اجلديد: دار دملون للنشر والتوزيع

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فيصل هالل علي فردان

االسم التجاري احلالي: دمعة رقية للمواد الغذائية
االسم التجاري اجلديد: مطعم كرواكون ياي التايلندي

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

1-424241339-4541745

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

12231012ب 86905-03111294

قيد رقم: 102883-2

قيد رقم: 38922-3 قيد رقم: 58776-4

قيد رقم

86384-2

االسم التجاري

مطعم ردي جت ست كوك

تقدم إلينا املعلن أدناه: منصور جاسم مرهون محمد  بطلب حتويل 
ابراهيم  عيسى  عبدعلي  مهدية  السيدة  الى  التالي  التجاري  احملل 

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

يعزز اعتراضه

23/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-108796( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري
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ق���ال �لتلفزي���ون �لعر�ق���ي، �أم����س �الثن���ن، �إن 
مفو�ضي���ة �النتخاب���ات �أعلن���ت “�نته���اء عملي���ة �لعد 
يف  �لناخب���ن  الأ�ض���و�ت  ر�ضمي���ا”  �لي���دوي  و�لف���رز 

�النتخابات �لربملانية �لتي جرت يف مايو.
وكان �لربمل���ان قد �أمر باإع���ادة فرز �الأ�ضو�ت يف 
يونيو بعدما خل�س تقرير حكومي �إلى وقوع خمالفات 
و��ضعة يف عملية �لف���رز �الأولية �لتي ��ضتخدمت فيها 

�ل�ضلطات نظاما �إلكرتونيا.
لك���ن حريقا �ضب يف خم���زن ل�ضنادي���ق �القرت�ع 
جعل ف���رز �الأ�ض���و�ت بالكام���ل �أمر� م�ضتحي���ا، وقال 
�لتلفزيون �لر�ضمي �إن ذلك دفع مفو�ضية �النتخابات 
�إل���ى �إلغاء ف���رز �الأ�ضو�ت يف ن�ض���ف مناطق �لعا�ضمة 

بغد�د )مكتب �لر�ضافة(.
مفو�ضي���ة  عم���ل  جم���د  ق���د  �لربمل���ان  وكان 
�النتخابات، ومت ت�ضكيل جلنة من �لق�ضاة لت�رشف على 

�إعادة فرز �الأ�ضو�ت.
ومن �ملتوقع �أن تعلن �للجنة نتائجها يف غ�ضون 

�أيام.
وجتري �الأحز�ب �لفائ���زة مفاو�ضات حاليا ب�ضاأن 

ت�ضكيل �حلكومة �الئتافية �جلديدة.
وج���اءت كتلة مقت���دى �ل�ضدر يف �ملرك���ز �الأول، 
تليه���ا كتلة من قادة ف�ضائل �حل�ضد، ثم كتلة رئي�س 

�لوزر�ء �ملنتهية واليته حيدر �لعبادي.
يف غ�ض���ون ذل���ك، وق���ع �نفجار يف خم���زن �أ�ضلحة 
د�خ���ل �أحد مق���ر�ت ميلي�ضيات �حل�ض���د �ل�ضعبي قرب 
حمافظة كرب���اء �لعر�قي���ة، وفق ما ذك���رت م�ضادر، 

�أم�س �الثنن.
و�أعلن م�ض���در �أمني عر�قي، رف����س �لك�ضف عن 
��ضم���ه، �نفج���ار خم���ازن �الأ�ضلحة يف ناحي���ة �حل�ضينية 

مبحافظة كرباء.
و�أ�ضاف �مل�ضدر �أن �النفجار �أدى �إلى مقتل عدد 
كبري م���ن م�ضلحي ميلي�ضيا �لعبا����س �ملن�ضوية حتت 
ل���و�ء ملي�ضيات �حل�ضد �ل�ضعب���ي، �إ�ضافة �إلى عدد من 

�ملو�طنن.
وهرع���ت �ضي���ار�ت �الإ�ضعاف �إلى م���كان �حلادث 
لنق���ل جثث �لقتل���ى، فيما قام���ت �ضي���ار�ت �الإطفاء 

باإخماد �حلر�ئق �لهائلة �لتي ن�ضبت يف �ملخازن.
وتق���ول تقاري���ر �إعامي���ة �إن ميلي�ضي���ات �حل�ضد 
�ل�ضعب���ي �لطائفي���ة �ملو�لي���ة الإي���ر�ن تخ���زن �أ�ضلحة 
مبناطق ماأهولة بال�ضكان، مما يعر�س حياة �ملدنين 

للخطر.
وحت�ضل ميلي�ضيات �حل�ض���د �ل�ضعبي على ق�ضط 
م���ن �أ�ضلحته���ا وذخائره���ا مبا�رشة من �إي���ر�ن، �إما على 

�ضكل هد�يا �أو يف �ضيغة مبيعات.

   للتو��ضل:  )ق�ضم �ل�ضوؤون �لدولية: 17111482(              ق�ضم �الإعانات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ال�ضرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

�ملقاومة ت�ضد حماولة ت�ضلل حوثية يف �حلديدة
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

�أحبط���ت قو�ت �ملقاومة �ليمني���ة �مل�ضرتكة، بدعم �لتحالف �لعربي، �أم����س �الثنن، حماولة ت�ضلل 
مليلي�ضيات �حلوثي �الإير�نية يف مديرية �لتحيتا جنوبي حمافظة �حلديدة.

وذك���رت م�ضادر ميد�نية، �أن ��ضتباكات عنيفة د�رت يف �ضاع���ات �لليل �ضمايل مدينة �لتحيتا، �إثر 
ت�ضدي �لقو�ت �مل�ضرتكة ملحاولة ت�ضلل للحوثين عرب �ملز�رع من جهة م�ضنع �لتمور، و�أخرى من �رشق 
�ملدينة. وق�ضفت طائر�ت �لتحالف تعزيز�ت للحوثين يف �لطريق �ملوؤدي �إلى مدينة زبيد، مما �أ�ضفر 
ع���ن �سقوط قتلى وجرحى، كما طالت الغ���ارات مواقع وجتمعات للمتمردين يف قرى التحيتا وزبيد. من 
جه���ة �أخ���رى، ت�ضتمر �ملعارك بن قو�ت �ملقاوم���ة وعلى ر�أ�ضها �ألوية �لعمالقة م���ن جهة، وميلي�ضيات 
احلوث���ي من جه���ة اأخرى، على اأطراف مركز مديرية الدريهمي يف احلدي���دة، مما اأ�سفر عن �سقوط قتلى 
وجرحى. ويتح�ضن �ملتمردون د�خل �الأحياء و�ملنازل، متخذين من �ملدنين دروعا ب�رشية، فيما تتمركز 

�لقو�ت �مل�ضرتكة جنوبي و�ضمال غربي �ملدينة.
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رام اهلل  ـ رويترز:

القاهرة ـ رويترز:

ماتارام ـ أ ف ب:

بغداد ـ وكاالت:

موسكو - سبوتنيك:

للمرك���ز  �الإقليم���ي  �لرئي����س  ق���ال 
�ل����رشق  و�أبح���اث  لدر��ض���ات  �لربيط���اين 
�الأو�ض���ط، �أجمد ط���ه، �إن �ضخ�ضية “حوثية” 
و�ضلت �إلى قطر. وكتب طه، على �ضفحته 
�ل�ضخ�ضية يف “تويرت”، �إنه “بعد �ل�ضفر من 
لبنان �إلى �إير�ن و�ض���ل قبل قليل �إبر�هيم 
�لديلم���ي مدي���ر قناة “�مل�ض���رية” �حلوثية 
�ضا�ض���ة �الإرهاب يف �ليمن �إلى قطر”. ونقل 
�ملحل���ل �ل�ضيا�ضي و�لباح���ث، عن م�ضادره 
قوله���م �إن “�إبر�هيم يف �لدوح���ة للح�ضول 
عل���ى �أجه���زة ت�ضويري���ة وتقني���ة �إعامية 
و��ضتخبار�تي���ة متط���ورة وجل���ب ع���دد من 
موظفي قناة �جلزيرة لتطوير قناته”. وقال 
�الإعامي جمال �حلربي عرب ح�ضابه �لر�ضمي، 
نقا ع���ن “م�ض���ادر خا�ض���ة”، �إن “�إبر�هيم 
�لديلم���ي مدي���ر قن���اة �مل�ض���رية �لتقى يف 
�لدوح���ة قبل قليل عزمي ب�ض���ارة وبح�ضور 
مدير قناة  �جلزيرة �أحمد �ل�ضقطري وعبا�س 
نا�رش مدي���ر �لتلفزيون �لعربي �لتابع لقطر 
به���دف ر�ض���م ��ضرت�تيجي���ة �إعامي���ة �ضد 

�ل�ضعودية و�الإمار�ت”.

قال نادي �الأ�ض���ري �لفل�ضطيني �أم�س 
�الثن���ن �إن �ضلطات �الحت���ال �الإ�رش�ئيلية 
�عتقل���ت 16 مو�طنا بينه���م �ضحفيان من 

مناطق خمتلفة يف �ل�ضفة �لغربية.
�أن  بي���ان،  يف  �لن���ادي،  و�أ�ض���اف 
�إبر�هي���م  هم���ا  �ملعتقل���ن  �ل�ضحفي���ن 
�لرنتي�ض���ي من ر�م �هلل ون���ادر بيرب�س من 
�لقد�س وقد جرى �عتقالهما من منزليهما.

و�أو�ضح �لن���ادي �أن عدد �ل�ضحفين 
�لفل�ضطينين يف �ل�ضجون �الإ�رشئيلية يبلغ 
�الآن 24 �ضحفيا من بينهم �أربع �ضحفيات.
�جلي����س  م���ن  بي���ان  ي�ض���در  ومل 
�الإ�رش�ئيلي حول عمليات �العتقال �أو �ضبب 
�عتق���ال �ل�ضحفي���ن. �ل���ى ذل���ك، �أعلنت 
“�جله���اد �الإ�ضام���ي” �لفل�ضطينية  حركة 
و�ضول وفد تابع له���ا للعا�ضمة �لرو�ضية 
مو�ضك���و يرت�أ�ض���ه �الأم���ن �لع���ام للحركة 
د�خل �الأر��ضي �لفل�ضطينية زياد �لنخالة، 

بدعوة ر�ضمية من �جلانب �لرو�ضي.

قالت وز�رة �ل�ضحة �إن حادث ت�ضادم 
ت�ضب���ب يف �نفج���ار �ضي���ارة بالق���رب م���ن 
و�ضط �لقاه���رة �أم�س �الثن���ن و�أ�ضفر عن 
�إ�ضابة 13 �ضخ�ض���ا. و�أ�ضافت يف بيان �أن 
حافل���ة ركاب �ضغ���رية ��ضطدمت ب�ضيارة 
مم���ا �أدى ال�ضتعال �ملركبت���ن قرب ج�رش 
مبنطق���ة �لدقي. و�ضمع مر��ضلون لرويرتز 
دوي �نفجار قوي و�ضاهدو� �ضيارة مدمرة 
متاما على جان���ب �لطريق مع �نت�ضار قطع 
م���ن �حلطام �ملعدين بالقرب منها. وقالو� 
�إن بع����س نو�ف���ذ �أح���د �ملب���اين �لقريب���ة 
حتطم���ت ج���ر�ء �النفج���ار عل���ى م���ا يبدو. 
و�ضوه���دت �ضحابة دخان كثيفة ناجمة عن 
�النفجار م���ن �ل�ضفة �الأخ���رى لنهر �لنيل. 
وتتب���ع منطق���ة �لدق���ي حمافظ���ة �جليزة 
عل���ى �ل�ضف���ة �لغربية للني���ل. وقال خالد 
جماه���د �ملتح���دث با�ض���م وز�رة �ل�ضح���ة 
�إن �مل�ضاب���ن نقلو� لثاث���ة م�ضت�ضفيات 
للعاج من �إ�ضابات تر�وحت ما بن جروح 

وحروق من ب�ضيطة �إلى متو�ضطة.

قامت فرق �الإنقاذ �الإندوني�ضية �أم�س 
�الإثن���ن باإجاء مئ���ات �ل�ضي���اح من �جلزر 
�ل�ضغ���رية �ل�ضياحية �لقريب���ة من لومبوك 
حيث كان �مل�ضعف���ون يبحثون عن ناجن 
غ���د�ة زل���ز�ل قوي ����رشب �ملنطق���ة م�ضاء 

�الأحد و�أوقع 91 قتيا.
وبلغ���ت قوة �لزل���ز�ل 6.9 درجة على 
عم���ق 10 كيلومتا�ت حتت �الأر�س و�أحلق 
�أ����رش�ر� ب���اآالف �ملب���اين بعد �أ�ضب���وع على 
زل���ز�ل �آخ���ر �أدى �إلى مقتل م���ا ال يقل عن 
17 �ضخ�ضا. وقال �ملتحدث با�ضم �لهيئة 
�لوطنية ملكافحة �لكو�رث �ضوتوبو بوروو 
نوغروهو “قت���ل 91 �ضخ�ضا ويعاين 209 
من جروح بالغ���ة” م�ضدد� على �ل�ضعوبات 
�لكب���رية �لتي تو�جهه���ا �ل�ضلطات بعد �أن 
“ت�رشرت �لطرقات و3 ج�ضور ومن �ل�ضعب 
�لو�ضول �إلى بع�س �ملناطق ولي�س لدينا 

ما يكفي من �ملتطوعن”.

�أنباء عن و�ضول �ضخ�ضية 
“حوثية” �إلى قطر

�الحتال يعتقل 16 
فل�ضطينيا بينهم �ضحفيان

13 م�ضابا بانفجار �ضيارة 
بالقاهرة

91 قتيا يف زلز�ل 
قوي �رشب �إندوني�ضيا

ال�سعودية تطرد ال�سفري الكندي وجتمد التعامالت مع اأوتاوا
م�ضاندة عربية وخليجية و��ضعة الإجر�ء�ت �لريا�س �ضد �لتدخل يف �ضوؤونها

وذك���رت وز�رة �لتعليم �ل�ضعودي���ة �أنها تعمل 
على �إع���د�د وتنفيذ خط���ة عاجلة لت�ضهي���ل �نتقال 
�ضيعل���ن  �أخ���رى،  دول  �إل���ى  كن���د�  يف  �ملبتعث���ن 
عنه���ا قريبا، ح�ضبم���ا نقلت عنها قن���اة “�الإخبارية” 

�ل�ضعودية.
وقال���ت �لريا����س �إن م���ا �ضدر عن كن���د� حول 
“ن�ضط���اء جمتم���ع م���دين” موق���ف �ضلب���ي وجماف 

للحقيقة.
و�أ�ض���درت �خلارجي���ة �ل�ضعودية بيان���ا ر�ضميا 
قال���ت في���ه “�طلع���ت وز�رة �خلارجي���ة يف �ململكة 
�لعربية �ل�ضعودية على ما �ضدر عن وزيرة �خلارجية 
�لكندي���ة و�ل�ضف���ارة �لكندية يف �ململك���ة ب�ضاأن ما 
�أ�ضمت���ه ن�ضطاء �ملجتمع �مل���دين �لذين مت �إيقافهم 
يف �ململكة و�أنها حتث �ل�ضلطات يف �ململكة لاإفر�ج 

عنهم فوًر�”.
و�أك���دت �ل���وز�رة �أن “ه���ذ� �ملوق���ف �ل�ضلب���ي 
و�مل�ضتغ���رب من كند� ُيعد �دع���اًء غري �ضحيح جملة 
وتف�ضي���ًا وجم���اف للحقيقة، و�أنه مل ي���ن على �أي 
معلوم���ات �أو وقائع �ضحيحة و�أن �إيقاف �ملذكورين 

مت م���ن قبل �جله���ة �ملخت�ضة وهي �لنياب���ة �لعامة 
التهامه���م بارت���كاب جر�ئ���م توجب �الإيق���اف وفًقا 
لاإج���ر�ء�ت �لنظامي���ة �ملتبع���ة �لت���ي كفل���ت لهم 
حقوقهم �ملعتربة �رشًع���ا ونظاًما ووفرت لهم جميع 

�ل�ضمانات خال مرحلتي �لتحقيق و�ملحاكمة”.
و�أ�ضاف���ت �خلارجي���ة �ل�ضعودي���ة �أن “�ملوقف 
�لكن���دي ُيع���د تدخ���ًا �رشيًح���ا و�ضاف���ًر� يف �ل�ضوؤون 
�لد�خلي���ة للمملك���ة �لعربي���ة �ل�ضعودي���ة وخمالًف���ا 
الأب�ض���ط �الأع���ر�ف �لدولي���ة وجميع �ملو�ثي���ق �لتي 
حتك���م �لعاق���ات بن �ل���دول، ويعد جت���اوًز� كبرًي� 
وغري مقبول على �أنظمة �ململكة و�إجر�ء�تها �ملتبعة 
وجت���اوًز� على �ل�ضلطة �لق�ضائية يف �ململكة و�إخااًل 
مبب���د�أ �ل�ضي���ادة، فاململك���ة �لعربي���ة �ل�ضعودي���ة 
ع���رب تاريخه���ا �لطوي���ل مل ول���ن تقب���ل �لتدخل يف 
�ضوؤونه���ا �لد�خلية �أو فر�س �إم���اء�ت عليها من �أي 
دولة كان���ت، وتعترب �ملوقف �لكن���دي هجوًما على 
�ململكة �لعربي���ة �ل�ضعودية ي�ضتوجب �تخاذ موقف 
حازم جتاهه ي���ردع كل من يحاول �مل�ضا�س ب�ضيادة 
�ململك���ة �لعربي���ة �ل�ضعودي���ة، وم���ن �ملوؤ�ضف جًد� 

�أن ي���رد يف �لبي���ان عب���ارة )�الإفر�ج ف���وًر�( وهو �أمر 
م�ضتهج���ن وغري مقب���ول يف �لعاقات ب���ن �لدول، 
و�أن �ململك���ة �لعربي���ة �ل�ضعودي���ة وه���ي تعرب عن 
رف�ضها �ملطلق و�لقاطع ملوقف �حلكومة �لكندية، 
فاإنها توؤكد حر�ضها على ع���دم �لتدخل يف �ل�ضوؤون 
�لد�خلي���ة لل���دول مبا فيه���ا كند� وترف����س رف�ًضا 
قاطًع���ا تدخل �ل���دول �الأخرى يف �ضوؤونه���ا �لد�خلية 
وعاقاته���ا باأبنائه���ا �ملو�طن���ن، و�أن �أي حماول���ة 
�أخ���رى يف هذ� �جلانب من كند� تعني �أنه م�ضموح لنا 

بالتدخل يف �ل�ضوؤون �لد�خلية �لكندية”.
و�ختت���م �لبيان “لتعلم كند� وغريها من �لدول 
�أن �ململك���ة �أحر�س على �أبنائها م���ن غريها، وعليه 
ف���اإن �ململكة تعلن ��ضتدع���اء �ضفري خادم �حلرمن 
�ل�رشيفن يف كند� للت�ضاور وتعترب �ل�ضفري �لكندي 
يف �ململكة �لعربي���ة �ل�ضعودية �ضخ�ًضا غري مرغوب 
في���ه وعليه مغ���ادرة �ململكة خال �ل���� )24( �ضاعة 
�ملقبلة، كما تعلن جتميد كافة �لتعامات �لتجارية 
و�ال�ضتثماري���ة �جلدي���دة ب���ن �ململك���ة وكن���د� مع 

�حتفاظها بحقها يف �تخاذ �إجر�ء�ت �أخرى”.

من جانبها، �أكدت �الأمانة �لعامة جلامعة �لدول 
�لعربية، �أم�س �الثنن، م�ضاندتها ملوقف �ل�ضعودية 
يف رف����س �لتدخ���ل يف �ضوؤونها �لد�خلي���ة، تاأ�ضي�ضا 
عل���ى �ملوق���ف �لر��ضخ لاأمان���ة �لعام���ة، و�لر�ف�س 
للتدخ���ات �خلارجي���ة يف �ل�ض���وؤون �لد�خلية للدول 

�الأع�ضاء يف �جلامعة �لعربية.
كم���ا �أعرب �الأمن �لعام ملجل�س �لتعاون لدول 
�خللي���ج �لعربية عبد�للطيف ب���ن ر��ضد �لزياين، عن 
تاأييده �لتام لاإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �ل�ضعودية رد� 
على ما �ضدر عن وز�رة �خلارجية �لكندية و�ل�ضفارة 

�لكندية.
و�أكد �الأمن �لع���ام ملجل�س �لتعاون ��ضتنكاره 
ورف�ضه �ل�ضديد ملا ت�ضمنت���ه تلك �لت�رشيحات من 
�دعاء�ت غري �ضحيحة وجت���ايف �لو�قع، وتعد خروًجا 

على �الأعر�ف �لدبلوما�ضية �لدولية.
و�عت���رب �الأم���ن �لع���ام للمجل����س، �لت�رشيحات 
�لكندي���ة، تدخ���ا �ضافر� وغ���ري مقب���ول يف �ل�ضوؤون 
�لد�خلي���ة للمملك���ة �لعربي���ة �ل�ضعودي���ة، وخمالفة 

�رشيحة ملبادئ ميثاق �الأمم �ملتحدة.

• جانب من �لعا�ضمة �ل�ضعودية �لريا�س	

اأعلنت وزارة اخلارجية ال�شعودية، اأم�س االثنني، ا�شتدعاء �شفريها يف كندا للت�شاور، 

واعتربت �شفري كندا لديها �شخ�شا غري مرغوب فيه واأمهلته 24 �شاعة للمغادرة.

اجل��دي��دة  واال�شتثمارية  التجارية  التعامالت  جميع  جتميد  ال�شعودية  وق���ررت   

اأخ��رى، وفقا لوكالة االأنباء  اإج��راءات  بني اململكة وكندا مع احتفاظها بحقها يف اتخاذ 

ال�شعودية )وا�س(. كما اأعلنت و�شائل اإعالم ر�شمية �شعودية، �شدور توجيه باإيقاف برامج 

الداخلي  ال�شاأن  االأخ��رية يف  اإىل كندا، على خلفية تدخل  التدريب واالبتعاث والزمالة 

ال�شعودي.

عواصم ـ وكاالت:

ر�سميا... انتهاء الفرز اليدوي الأ�سوات االنتخابات العراقية
�نفجار �ضخم يهز مقر “�حل�ضد �ل�ضعبي” بكرباء

• �نفجار مقر “�حل�ضد �ل�ضعبي” يف كرباء	

�أ��������ض�������درت حم��ك��م��ة 
�أم�����س  ع��ر�ق��ي��ة،  ق�ضائية 
بال�ضجن  ح��ك��م��ا  �الث���ن���ن، 
�مل����وؤب����د ع���ل���ى ف��رن�����ض��ي 
و�أمل��ان��ي��ة ب��ع��د �إد�ن��ت��ه��م��ا 
“د�ع�س”  لتنظيم  باالنتماء 

�الإرهابي.
�ضهيل  �لقا�ضي  وت��ا 
عبد�هلل �الأحكام يف �ملحكمة 
�جلنائية �ملركزية، قائا �إن 
حل�ضن  �لفرن�ضي  �ملو�طن 
عاما(   55( غيبودج  عمار 
و�الأمل���ان���ي���ة ن���ادي���ة ر�ي���ر 
مد�نان  عاما(   22( هريمان 
باالنتماء لتنظيم “د�ع�س”. 
وميكن �لطعن على �حلكم.

و�ضدر حكم يف �ل�ضابق 
ع��ل��ى ه���ريم���ان ب��ال�����ض��ج��ن 
�لعر�ق  لدخولها  عام  ملدة 
ب�ضورة غري م�رشوعة. وح�رش 
م��وظ��ف��ون وم��رتج��م��ون من 
جل�ضة  �لبلدين  �ضفارتي 

�ملحكمة.

�ملوؤبد ل� “د�ع�ضين” 
�أوروبين يف �لعر�ق

بغداد ـ أ ف ب:



بينما ته���دف حزم���ة ثانية مق���ررة يف اخلام�س 
من نوفمرب املقب���ل اإلى حظر ال�ص���ادرات النفطية 
ب�صكل رئي�س وتقييد التبادل التجاري عرب املوانئ 
الإيراني���ة؛ ليخ����ر النظ���ام امل���ورد الرئي����س الذي 
ا�صتغل���ه يف متويل �صنع الأ�صلح���ة املحظورة ودعم 

امليلي�صيات.
وق���ال امل�صوؤول���ون اإن العقوب���ات تاأتي �صمن 
حملة من�صقة ته���دف اإلى ال�صغط على اإيران لوقف 
اأن�صطته���ا اخلبيث���ة وزعزع���ة ال�صتق���رار يف ال����رق 
الأو�ص���ط، موؤكدين اأن ه���ذه العقوب���ات �صتوا�صل 
ممار�ص���ة �صغ���وط مالي���ة كب���رة عل���ى االقت�ص���اد 

الإيراين.
واأو�صح���وا اأنه بع���د التفاق الن���ووي، اأظهرت 
طه���ران اأنه���ا ل���ن تتوقف ع���ن كونها دول���ة راعية 
للإرهاب، حيث يدير النظام القت�صاد ب�صكل يخدم 
“اأجندة ثورية على ح�صاب رفاهية ال�صعب مما اأدخل 

البلد يف و�صع اقت�صادي غري م�صتقر”.
وقال امل�صوؤول���ون اإنه “اإذا نظرنا اإلى املنطقة 
من اليمن اإلى �صوريا وغزة، نرى النظام الإيراين قد 
ا�صتح���وذ عليها لن�ر البوؤ�س ع���رب املنطقة بدل من 
ال�صتثمار يف �صعب���ه. وبينما ت�صتغل اإيران مواردها 
يف مغامراته���ا اخلا�ص���ة، فاإن �صعبه���ا يحبط ب�صكل 
متزايد ونحن ن�صاهد ذلك عرب االحتجاجات يف جميع 

اأنحاء البلد”.
ولف���ت امل�صوؤول���ون اإل���ى اأن انت�ص���ار الف�صاد 
احلكوم���ي والتدخ���ل يف ال�صيا�ص���ات القت�صادي���ة 
ووج���ود احلر����س الث���وري، و�صع قط���اع االأعمال يف 

اإيران يف موقف �صيئ.
ويف ظل ا�صتمرار التظاه���رات يف اإيران، عربت 
الإدارة الأمريكي���ة ع���ن اأمله���ا يف اأن يفك���ر النطام 
االإيراين يف عواقب ما يفعله ب�صعبه، مع ورود تقارير 

“مقلقة” عن ا�صتخدامه العنف �صد مواطنيه.
م���ن جانب���ه، اأك���د وزي���ر اخلارجي���ة االأمرك���ي 

ماي���ك بومبيو م�ص���ي بالده يف عقوباته���ا، وقال اإن 
ت�صعيد ال�صغط على اإي���ران هدفه كبح ما و�صفها 

بالن�صاطات الإيرانية اخلبيثة يف املنطقة.
وتلقي هذه العقوبات مزيدا من ال�صغوط على 
االقت�ص���اد االإي���راين املنهك واملرتن���ح حتت وطاأة 

النهيار التاريخي للعملة املحلية مقابل الدولر.
واأث���ار ه���ذا الو�صع امل���ردي ا�صتي���اء �صعبيا 
وا�صع���ا ترجمت���ه االحتجاجات ال�صعبي���ة على ارتفاع 

الأ�صعار والت�صخم والبطالة.
واأو�صح وزير اخلارجية االأمركي لل�صحافيني، 
على منت طائرت���ه التي اأقلته عائ���دا اإلى وا�صنطن 
من زي���ارة لآ�صيا، اأن ت�صعي���د ال�صغط على طهران 
يرم���ي اإلى “اإبع���اد الن�صاطات الإيراني���ة اخلبيثة”، 
م�صيفا اأن الإيرانيني “غري �صعداء بف�صل قيادتهم 

يف تنفيذ الوعود القت�صادية التي قطعتها لهم”.

وقبيل يومني م���ن املوعد املقرر لفر�س 
العقوب���ات، انهار الريال الإي���راين ليخ�ر ن�صبة 
20 % م���ن قيمت���ه منذ ال�صه���ر املا�صي، مما 
اأدى اإل���ى ارتف���اع جن���وين يف االأ�صع���ار وو�صل 

بالت�صخم اإلى م�صتوى غري م�صبوق.
وبينم���ا تطال احلزمة الأولى من العقوبات 
البن���ك املركزي االإي���راين بقيود عل���ى تداول 
الدولر الأمريك���ي، جلاأ النظام اإل���ى الت�صحية 
مب�صاع���د حماف���ظ البن���ك اأحم���د عراقجي، عرب 
اإقالته ب�صبب “عدم قدرته على مواجهة انهيار 
العملة”، قبل اعتقاله لحقا لت�صهيله عمليات 
�راء للعملة ال�صعبة لبع����س �ركات ال�رافة، 
يف حماول���ة ل�صن���ع “كب����س ف���داء” وتقدمي���ه 

للجماهر على اأنه �صبب الف�صل االقت�صادي.
واتخذت اإي���ران اإج���راءات متناق�صة مع ما 
�صبق اأن اتخذته “حلماية العملة”، قبل �صاعات 
م���ن فر����س العقوبات، اإذ ق���ررت ال�صماح مرة 
اأخ���رى للموؤ�ص�صات وال����ركات التجارية بجلب 
الذه���ب والعم���الت االأجنبية اإلى اإي���ران بعدما 

فر�صت قيودا قبل اأ�صهر على ذلك. 
واأق���ر حماف���ظ البن���ك عبدالنا����ر همت���ي 
باأن ق���رار احلكومة يف اأبري���ل املا�صي بفر�س 
�صعر �رف واح���د للدوالر ت�صبب يف “م�صكلت 

خطرية” للبلد.
وت�صاع���ف �صعر العمالت االأجنبية اأخرا يف 
ال�ص���وق ال�ص���وداء الإيرانية، بينم���ا خ�ر الريال 

منذ مطلع العام اجلاري نحو ثلثي قيمته.

وبعد اإبرام التفاق النووي يف يوليو العام 
2015، علق���ت الولي���ات املتح���دة عقوباتها 
عل���ى طه���ران، مم���ا �صم���ح للنظ���ام االإي���راين 
بالنفت���اح التجاري والع���ودة اإلى �صوق النفط 
واحل�ص���ول على 1.7 ملي���ار دولر قيمة عقود 

ملغاة مع الأمريكيني.
وبدل م���ن اإنف���اق عوائد النف���ط ال�صخمة 
عل���ى حت�ص���ني اخلدم���ات املردي���ة وم�صتوى 
معي�صة ال�صعب االإيراين، اأنفق النظام االإيراين 
مليارات الدولرات عل���ى ت�صليح امليلي�صيات 

التابعة له يف العراق و�صوريا ولبنان واليمن.
وقدم���ت البنوك االإيراني���ة خطوط ائتمان 

بقيم���ة 4.6 ملي���ار دولر ب���ني العامني 2013 
و2015 اإل���ى نظ���ام الرئي����س ال�ص���وري ب�صار 
الأ�ص���د، وهو رق���م ل ي�صمل بالقط���ع ن�ر اآلف 
امل�صت�صارين الع�صكريني من احلر�س الثوري، 
وجلب نحو 50 األف���ا من امليلي�صيات ال�صيعية 

من باك�صتان واأفغان�صتان ولبنان.
وقدرت م�صادر ا�صتخباراتية اأجر املقاتل 
الواح���د يف ال�صه���ر ب���� 300 دوالر، مم���ا يرفع 
الإنف���اق اإلى ما يزيد عن 12 مليارات دولر يف 
�صوري���ا وحدها، بينما تنفق ما يقرب من مليار 
دولر �صنويا على ميلي�صيا حزب اهلل يف لبنان.

وبينم���ا تنخرط طهران يف ال����راع الدامي 

ب�صوريا، مدت ذراعه���ا يف اليمن عرب ميلي�صيا 
احلوثي، واأنفقت مئات املليني من الدولرات 

على ت�صليح امليلي�صيا املتمردة.
وتق���دم طه���ران من���ذ الع���ام 2003 دعما 
متنامي���ا للميلي�صي���ات الطائفي���ة يف العراق، 
وهي ف�صائل عديدة لكل منها قيادة ع�صكرية 

وع�رات الآلف من املنت�صبني.
وكان قائ���د احلر����س الث���وري، حممد علي 
جعفري قد اأقر يف يناير العام 2016 باأن بلده 
جه���زت 200 األف مقاتل مم���ن اأ�صماهم اجليل 
الثوري امل�صلح يف دول املنطقة، لي�صري دومنا 
ق�ص���د اإلى فداح���ة حجم الإنف���اق ال�صخي على 
امليلي�صيات الإرهابي���ة عرب جتهيز هذا العدد 

ال�صخم.
ومل مي���ر ذلك م���رور الكرام عل���ى ال�صعب 
االإي���راين، فعندم���ا انفجرت موج���ة �صخمة من 
االحتجاج���ات ب���داأت م���ن مدينة م�صه���د مطلع 
الع���ام وانت����رت يف كام���ل رب���وع اإي���ران، كان 
املحتج���ون يهتف���ون “ل �صوري���ا ول لبن���ان.. 
روحي ف���داء لإي���ران”، معربين ع���ن غ�صبهم؛ 
ب�صبب هدر املوارد املالية واالقت�صادية على 

حروب الوكالة يف ال�رق الأو�صط.
وبالفعل تاأتي العقوب���ات الأمريكية التي 
تهدف اإل���ى ردع اإيران عن اإهدار مواردها على 
اأن�صطتها اخلبيث���ة يف املنطقة، و�صط ت�صاعد 
ح���اد يف املظاه���رات واالحتجاج���ات و�صل اإلى 

مقر اإقامة املر�صد خامنئي يف طهران.

تنفيذيا  ق��رارا  اأ�صدر  ترامب  دونالد  الرئي�س  اإن  االثنني،  اأم�س  اأمريكيون،  م�صوؤولون  ق��ال 

باإعادة فر�س العقوبات على اإيران، على اأن تدخل حيز التنفيذ فجر اليوم الثالثاء.

االتفاق  تعليقها من قبل مبوجب  التي مت  ذاتها،  املقررة هي  العقوبات  اأن  امل�صووؤولون  وذكر 

النووي، الذي ان�صحبت منه وا�صنطن.

و�صت�صتهدف احلزمة االأوىل من العقوبات املقررة اليوم الثالثاء، امل�صرتيات االإيرانية بالدوالر 

وجتارة املعادن وغريها من التعامالت والفحم والربجميات املرتبطة بال�صناعة وقطاع ال�صيارات 

يف اإيران.

أثينا ـ أ ف ب:

واشنطن ـ وكاالت:

شيكاغو ـ أ ب:

بولونيا ـ رويترز:

ا�صتقال رئي�س اإدارة احلماية املدنية 
يف اليون���ان، اأم����س الثنني، بع���د يوم من 
اإقال���ة احلكومة قائد ق���وة ال�رطة ورئي�س 
اإدارة املطاف���ئ اإث���ر غ�صب �صعب���ي اأثاره 
حريق غاب���ات مدمر اأودى بحي���اة اأكرث من 
90 �صخ�ص���ا 23 يوليو. وق���ال م�صوؤول يف 
اإن ياني����س كاباكي����س،  وزارة الداخلي���ة، 
الأمني العام لإدارة احلماية املدنية، قدم 
ا�صتقالت���ه لوزي���ر الداخلي���ة بانو�ص�صكور 
ليتي�س. وكان كاباكي�س، يعمل يف ال�صابق 
يف اإدارة الإطف���اء وتقاع���د يف 2013 وهو 
واإدارة  ج���رال.  بريغادي���ر  رتب���ة  يحم���ل 
احلماي���ة املدنية معنية بو�ص���ع وتخطيط 
املخاط���ر  بتقيي���م  املتعلق���ة  االإج���راءات 
والوقاية وال�صتجاب���ة للكوارث الطبيعية 
وحالت الطوارئ. وتن�ص���ق اأي�صا عمليات 
اإعادة التاأهيل وتتولى توعية النا�س بهذه 
امل�صائ���ل. وق���ال مكت���ب رئي�س ال���وزراء 
األيك�صي����س ت�صيربا�س، الأحد، اإن احلكومة 
اأقالت رئي�ص���ي ال�رطة واملطافئ وعينت 
نائبيهم���ا مكانهم���ا. وكان وزي���ر احلماية 
املدنية يف اليونان نيكو�س تو�صكا�س قد 
ا�صتقال م���ن من�صبه يوم اجلمعة املا�صي 
يف ظ���ل انتق���ادات قوية لطريق���ة تعامل 

احلكومة مع حريق الغابات.

قت���ل 4 اأ�صخا����س واأ�صي���ب الع�رات 
بجروح اإثر اأطلق نار كثيف �صهدته مدينة 
�صيكاغ���و الأمريكي���ة ملدة �صاع���ات، ليل 

الأحد، وفق ما اأعلنت عنه �رطة املدينة.
وذك���رت ال�رط���ة اأن 40 �صخ�صا على 
الأق���ل اأ�صيبوا بطلقات نارية واأن 4 منهم 
لق���وا حتفه���م، يف ت�صاعد ح���اد للعنف يف 
املدين���ة، يف ح���ني تق���ول ال�صلط���ات اإن 
ا�صتخدام ال�صلح يف حوادث العنف ت�صهد 
تراجع���ا هذا الع���ام. وق���ال رئي����س اإدارة 
الدوري���ات ب���اإدارة �رط���ة �صيكاغو، فريد 
وال���ر “كانت عمليات اإط���لق نار ع�صوائية 

واأخرى مق�صودة يف �صوارعنا”.
واأ�ص���اف اأن اأكرث وقائ���ع اإطلق النار 
مرتبطة بعن���ف الع�صابات باملدينة، التي 
يعي�س فيها نحو 2.7 مليون �صخ�س وهي 
ثال���ث اأك���رب م���دن الولي���ات املتحدة من 

حيث عدد ال�صكان.
امل�صلح���ني  اإن  ال�رط���ة  وقال���ت 
ا�صتهدف���وا حفلة مقام���ة يف �صارع وجتمعا 
اأعق���ب جن���ازة وجتمع���ات اأخ���رى يف ليل���ة 
�صه���دت احت�ص���اد الآلف حل�ص���ور حف���ل 

مو�صيقي يف و�صط املدينة.
واأفادت و�صائل اإعالم حملية باأن اأكرث 
وقائع العنف حدثت يف الق�صم الغربي من 
املدين���ة، اإذ اأ�صي���ب 25 �صخ�صا بطلقات 

نارية يف هجمات متفرقة.

اأ�صي���ب 56 �صخ�ص���ا عل���ى الأق���ل يف 
ح���ادث م���روري ت�صبب بانفج���ارات كبرة 
وحري���ق �صخ���م وانهي���ار اأح���د اجل�ص���ور، 
ق���رب مطار بولونيا �صم���ال اإيطاليا، اأم�س 

الثنني.
وقالت ال�رطة الإيطالية اإنها اأغلقت 
الطري���ق ال�ري���ع ال���ذي �صه���د احل���ادث، 
اإ�صافة اإل���ى املنطقة املحيط���ة يف بورجو 

بانيجايل على م�صارف بولونيا.
واأظه���ر مقطع فيدي���و ن�رته �صحيفة 
“ديل���ي مي���ل” الربيطاني���ة، �صحب���ا م���ن 
الدخان الأ�ص���ود يف موقع احلادث، قبل اأن 
يدوي انفجار مهول رافقته كرة �صخمة من 
الله���ب. وتبع ذلك �صل�صلة من االنفجارات 
التي نتجت عن احل���ادث، الذي جنم، وفق 
تقرير لوكالة الأنباء الإيطالية “اأن�صا” عن 
ت�ص���ادم �صاحن���ة كانت تنقل م���واد قابلة 

لال�صتعال مبركبات اأخرى.
وانفج���رت ال�صاحنة عن���د ال�صطدام، 
وف���ق امل�ص���در نف�صه ال���ذي دف���ع هيئة 
الإطف���اء الإيطالية اإل���ى اإر�صال فرق اإنقاذ 
وطوارئ عدة، مبا فيها فرقة بحث واإنقاذ 

ح�رية.

اليونان

شيكاغو

إيطاليا

موجة ا�صتقاالت بعد 
“احلرائق القاتلة”

قتلى وع�رات اجلرحى 
باإطلق نار

جرحى بانفجار مهول 
وانهيار ج�ر
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الرئي�ض الأمريكي يوقع قرار اإعادة فر�ض العقوبات على اإيران

النظام الإيراين ي�ضحي بـ “كب�ض فداء” ملواجهة “مرك بر خامنئي”

بهدف كبح ن�صاطات طهران اخلبيثة يف املنطقة

• الرئي�س االأمركي دونالد ترامب	

• متظاهرون يحرقون �صور خامنئي و�صط ف�صل اقت�صادي و�صيا�صي تام	

قبيل �صاعات من �صريان حزمة اأوىل من العقوبات االأمريكية على اإيران، جلاأ النظام يف طهران 

ال�صيا�صات  ف�صل  بتعليق  املتنامي  ال�صعبي  الغ�صب  لتهدئة  الفداء”، يف حماولة  “كب�س  اإىل طريقة 

اخلاطئة على اأفراد، يف وقت بات “اإ�صقاط النظام” مطلبا بديهيا للمحتجني يف ال�صارع االإيراين.

احتجاجا  ع��دة؛  وحمافظات  طهران  العا�صمة  يف  الغا�صبة  مظاهراتهم  االإي��ران��ي��ون  ووا���ص��ل   

على �صوء ال�صيا�صات االقت�صادية واخلارجية التي اأف�صت اإىل ان�صحاب الواليات املتحدة من االتفاق 

النووي واإعادة فر�س عقوبات �صديدة على بالدهم. ورفع اآالف املحتجني �صعارات مل ت�صهدها طهران 

على مدار 4 عقود، مطالبني ب�صقوط نظام املاليل، فيما ا�صتبدلوا العبارة ال�صهرية التي طبعت على 

العديد من مباين طهران “مرك بر اأمريكا” )املوت الأمريكا( اإىل “مرك بر خامنئي”، يف حتول 

جذري و�صفته اأو�صاط غربية باأنها “نقطة الغليان” التي ت�صبق انفجارا �صعبيا كا�صحا. 

بولتون: غلق م�صيق هرمز �صيكون اأكرب خطاأ ترتكبه اإيران

نف���ذت عنا�ر من القوات البحري���ة امل�رية تدريبات بحرية “عابرة” مع الق���وات البحرية الربيطانية 
والفرن�صي���ة يف البحرين الأحمر والأبي�س املتو�صط. وقال املتح���دث الع�صكري امل�ري، اأم�س الثنني، اإن 
التدريب���ات جتري “يف اإطار خطة القي���ادة العامة للقوات امل�صلحة لتفعيل التع���اون الع�صكري مع الدول 
ال�صديق���ة وال�صقيقة”. وت�صّم���ن التدريب مع اجلانب الربيطاين اأحدث اأ�صالي���ب مكافحة االألغام البحرية 
يف نط���اق البحر االأحمر. واأو�صح املتحدث الع�صكري اأن التدريب عل���ى مكافحة االألغام ُيعد من التدريبات 
املعق���دة التي حتتاج اإلى خربات ومهارات، ملا للألغام البحرية من تاأثري على حركة امللحة البحرية داخل 
وخ���ارج املوانئ واملم���رات البحرية ذات االأهمية اال�صرتاتيجية. بينما ت�صم���ن التدريب امل�ري الفرن�صي 
يف البح���ر املتو�صط تنفيذ �صيناريوهات واقعية ملجابهة التهديدات التي تواجه االأمن البحري يف مكافحة 
االإرهاب. و�صهد التدريب “تنفيذ رمايات بالذخرية احلية، وتنفيذ حق الزيارة، وتفتي�س ال�صفن امل�صتبه 

بها، والتدريب على ت�صكيالت االإبحار، وتنفيذ متارين املوا�صالت نهارا وليال”.

بني م�رص وفرن�ضا وبريطانيا تدريبات بحرية “عابرة” 

واشنطن ـ رويترز:
القوم����ي  الأم����ن  م�صت�ص����ار  ق����ال 
االأمركي جون بولت����ون اأم�س االثنني 
اإن غل����ق م�صيق هرمز �صيك����ون اأكرب 
خط����اأ ترتكب����ه اإيران، لكن����ه يعتقد اأن 

اإيران تطلق تهديدات ”جوفاء“.
اإي����ران  اأرادت  اإذا  اأن����ه  واأ�ص����اف 
تف����ادي مع����اودة فر�����س العقوب����ات 
الأمريكي����ة عليه����ا فينبغ����ي اأن تقبل 
ترام����ب  دونال����د  الرئي�����س  عر�����س 

للتفاو�س.
وعندم����ا �صئ����ل خ����لل مقابل����ة مع 

�صبكة فوك�س الإخبارية عما قد يفعله 
قادة اإيران، اأجاب ”ي�صتطيعون قبول 
عر�����س الرئي�����س للتفاو�����س معه����م 
والتخل����ي ع����ن براجمه����م لل�صواري����خ 
البالي�صتية والأ�صلح����ة النووية ب�صكل 
كام����ل وميك����ن التحق����ق من����ه فعلي����ا 
املجحف����ة  ال�����روط  مبوج����ب  ولي�����س 
لالتف����اق الن����ووي االإي����راين والتي مل 

تكن مر�صية“.
واأ�ص����اف ”اإذا كان����ت اإي����ران جادة 
بالفع����ل ف�صتجل�����س عل����ى الطاول����ة. 

�صنعرف اإن كانوا جادين اأم ال“.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية
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أسند االتحاد العريب لكرة القدم مهمة إدارة لقاء ممثل اململكة فريق نادي الرفاع مع فريق مولودية الجزائر، ضمن ذهاب دور الـ 
32 لكأس العرب لألندية األبطال إىل طاقم تحكيم سعودي. وتقام املباراة يوم الخميس املقبل املوافق 9 أغسطس الجاري عىل 

استاد البحرين الوطني. ويتكون الطاقم التحكيمي من حكم الساحة شكري الحنفوش، ويعاونه فهد العمري وعبدالرحيم 
الشمري، والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان. وسيكون الكويتي عباس دشتي مراقبا للمباراة، واإلمارايت سعيد الحوطي 
مقيام للحكام. بدوره، فإن نادي الرفاع يواصل تحضرياته اإلعدادية تحت قيادة املدرب الوطني عيل عاشور، إذ سيكثف 

خالل اليومني املقبلني وترية التحضريات مع انتظام “الساموي” يف معسكر داخيل بأحد الفنادق، استعدادا للمباراة.
من جهة أخرى، وصل يوم أمس الفريق الجزائري إىل البحرين وخاض أوىل حصصه التدريبية عىل املالعب الخارجية 

التابعة التحاد الكرة. ويأمل الرفاع يف تحقيق نتيجة إيجابية خالل الذهاب، قبل أن يحل ضيفا عىل الجزائريني يوم 28 
سبتمرب املقبل.

صافرة سعودية للقاء الرفاع ومولودية الجزائر “عربيا”

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

ألحق عاملقة املنتخب االســرايل 
الخســارة الثانية منتخبنا الوطني 
بنتيجة  للشــباب  الســلة  لكــرة 
)107 مقابــل 42( خالل مواجهة 
املنتخبــني صباح امــس )االثنني( 
والتــي تــأيت ضمــن منافســات 
املجموعة الثالثة للدور التمهيدي 
لبطولة كاس اسيا للشباب )تحت 
18 عاماً(، املؤهلة ملونديال كأس 
العــامل 2019 )تحــت 19 عاماً(، 
وجــاءت نتائج االشــواط االربعة 
عــىل النحــو التــايل: )25 مقابل 
مقابــل   15,29 مقابــل   11,25
ذات  ويف   ،)9 مقابــل  و28   7
منافســات املجموعــة ســجلت 
نتيجــة اللقاء الثــاين عن تحقيق 
عريضا  فوزا  النيوزلندي  املنتخب 
عىل منتخب البلد املضيف تايلند. 
وتعترب خســارة “احمر الســلة “ 
امــام عاملقة املنتخب االســرايل 
وصعبــة  متوقعــة  “العمــالق” 
يف نفــس الوقــت، نظــرا لفارق 
االمكانــات، مــن حيــث البنيــة 
الجسامنية والفنية، خصوصا بعد 
ان تابع الجميع انطالقة منافسات 
اليــوم االول والــذي اتضــح من 
خاللــه كافة االمــور واملعلومات 
املشــاركة،  املنتخبات  عن جميع 
وهنا ادركوا جيــدا جهاز منتخبنا 
وكذلــك العبونا صعوبة  الوطني 
املواجهــات خالل امام املنتخبات 
البطولة،  االســيوية يف  االجنبيــة 
ورغم ذلك فان منتخبنا الشــاب 
“احمــر الســلة” انصــب هدفه 
من كســب املزيد من االحتكاك 
وتقديــم كل ما ميتلــك من اداء 
فني امــام مثل هــذه املنتخبات 
القوية مبا فيها املنتخب االسرايل 
الذي يعترب مــن اقوى املنتخبات 
وهو بطل النســخة االخرية وثاين 
ترتيب كاس العامل لفئة الشباب. 

 الشوط األول 

اللقــاء،   وللعــودة اىل مجريــات 
فقد بــدأ مدرب منتخبنــا الوطني 
ســلامن رمضان بتشــكيلة البداية 
وجاءت بكال من: باقر عيىس، كريم 
محمد، مصطفى حسني، عيل جابر 
وعيىس الرويلة، اذ شهدت البداية 
اداء متبادل اســتطاع منها الخصم 
بافتتاح نقــاط املباراة يف اول ثالث 

دقائق، لريد مصطفى حسني بثالثية 
متقدمــا بها “احمر الســلة”، حتى 
عادلت النتيجــة بينهام )3/3(، ومل 
يصمد التعادل طويال بني الفريقني، 
ليبدأ االســراليني يف منتصف الربع 
االول مبســك زمــام التقــدم مــن 
خالل رسعتهم املباغتة وجامعيتهم 
املتامســكة باإلضافة اىل امكاناتهم 
العاليــة يف الرميات الثالثية املتقنة 
التــي انهت الشــوط الربــع االول 

بنتيجة )25/11(. 
 ويف الربــع الثــاين دفــع مــدرب 
منتخبنــا رمضان بتشــكيلة مغايرة 
ضمــت مزمــل امري وعيل حســني 
واحمد بن دينة ونواف نبيل وذلك 
إلعطائهــم الفرصة لجميع ملواصلة 
اداء املجموعة التي لعبت يف الربع 
االول، وبحســب امكاناتهم حاولوا 
اللذيــن  االســراليني  يف مســاجلة 
تنوعوا باللعب الهجومي وخصوصا 
بالرميــات الثالثية التــي مل تنقطع 
ســلتنا يف اســتقبالها معززة نتيجة 

الشوط االول بنتيجة )50/26(. 

  الشوط الثاني 

 ومع بدايــة الربــع الثالث واصل 
هيمنتهــم  بســط  يف  االســراليني 
عــرب اســلوبهم الدفــاع الضاغــط 
“رجل لرجــل” يف منطقة منتخبنا، 
الخنــاق عــىل العبينــا  مضيقــني 
ومنعهم بالوصول ايل سلتهم بشتى 
املحاوالت الدفاعية، مام قلص من 
امكاناتنــا يف الربــع الثالث التي مل 
تتجــاوز ال)10 نقــاط(، وهذا ما 
اعطــى الفارق ان يتســع بشــكل 
الثالث بنتيجة  الربــع  اكرب لينتهي 

 .)79/33(
 ويف الربع الرابع ضاعف األسراليون 
بقامئتهم االساســية جهودهم بعد 
ومن خالل تنويــع اللعب الهجوم 
الخاطف والدخول من تحت السلة 
مــن انهاء املباراة بفوز عريض عىل 
بنتيجــة)107  الطمــوح  منتخبنــا 

مقابل42(. 

  القصير: الالعبون 
مهيئون للقاء تايلند 

 قال رئيس بعثــة منتخبنا الوطني 
نارص القصري بــان منتخبنا الوطني 
لعــب اول مواجهتــني قويتني امام 
عاملقــة نيوزلنــدا واســراليا وان 
الواقع فرض نفسه بتأهل الفريقني 
للــدور الثــاين، وان منتخبنا تلقى 
هــذا  ولكــن  كبريتــني  خســارتني 
ال يعنــي ان منتخبنــا ســلم رايــة 
االستســالم يف مجموعتــه فهنــاك 
مباراة اليوم امــام تايلند من اجل 
البطاقة الثالثة التي ستمنح الفريق 
الفائــز للعب مع ثــاين املجموعة 
الرابعة، مشــريا ايل ان العبي تايلند 
يتفوقون بالبنية الجســامنية اسوة 
مبنتخبات املجموعة، ولكن العبونا 
ســيجتهدون امامهم حتــى الرمق 
االخــري، خصوصا وان الجهاز الفني 
بقيادة ســلامن رمضان استطاع ان 
يهيئ الالعبني نفســيا بعد الخسارة 

من اقوى منتخبني يف البطولة. 

 واشــار القصري رغم الفارق الكبري 
اال ان الجهــاز الفنــي يعلم مبدى 
امكانية املنتخب يف كيفية التعامل 
خــالل مبارياتــه، مبا فيهــم تايلند 
الــذي مــن املؤكد نســعى بتدليل 
كافــة االمكانــات لتحقيــق الفوز 
االول خــالل تواجدنــا يف املحفــل 

االسيوي. 

اجتماع فني يجّهز األحمر 

 حــرص الجهــاز الفنــي ملنتخبنــا 
الوطنــي بقيــادة املدرب ســلامن 
رمضان ومســاعديه حسني قاهري 
وحسن ال ميك عىل خالل االجتامع 
للمنتخــب الــذي تم مســاء امس 
بوضع اللمسات ورشح نقاط القوة 
التعامــل مع  والضعــف وكيفيــة 
املنتخــب التايلندي الذي يســعى 
الالعبني من تحقيــق التفوق عليه 
من اجل بقاء املشــوار يف البطولة 
االســيوية، كــام تم عــرض رشيط 
مباريات املنتخــب التايلندي التي 

لعبهــا رغم الفــارق الكبري لالطالع 
عــىل امكانــات العبيــه املهاريــة 
والفنيــة ووفًقــا ملا تقتــي اليها 
املباراة والتكليفــات املحددة لكل 

العب. 

   اليوم مواجهة 
المنتخب التايلندي 

وسيواجه منتخبنا الوطني املنتخب 
التايلنــدي يف مباراته االخرية ضمن 
الــدور التمهيــدي، وذلــك يف متام 
الســاعة الحاديــة عــر والنصف 
من صبــاح اليــوم بتوقيت مملكة 
بــذات  يلتقــي  فيــام  البحريــن، 
املجموعة منتخبا اسراليا ونيوزلندا 
لتحديد صــدارة املجموعة، ويعول 
منتخبنــا امام تايلنــد عىل تحقيق 
الفوز وخطف بطاقة التأهل للدور 
املقبل عرب املركز الثالث، ومواجهة 
صاحــب املركز الثــاين للمجموعة 
الرابعــة بحســب نظــام البطولة، 
كام هو الحال للمنتخب التايلندي 
الذي يســعى ايل ضــامن بقائه يف 
البطولة كونه مســتضيفا لها وعىل 

ارضه تقام وبني جامهريه. 
 يشــار ايل ان نظــام البطولة عىل 
تأهل الفريــق صاحب املركز األول 
من كل مجموعة مبارشة إىل الدور 
ربــع النهايئ، فيام ســتلعب الفرق 
صاحبة املركزين الثاين والثالث من 
التصفيات  كل مجموعــة مرحلــة 
“بآلي أوف” املؤهلة لدور الثامنية. 
ال”بــآلي  مرحلــة  لقــاءات  ويف   
أوف” ســيلعب الفريــق صاحــب 
املركــز الثاين مــن املجموعة األوىل 
مع الثالث مــن املجموعة الثانية، 
والفائــز منهم يتأهــل ملالقاة أول 
املجموعة الثالثــة يف دور الثامنية، 
الثانية  ثاين املجموعــة  وســيلعب 
مع ثالــث املجموعة األوىل والفائز 
يالقــي أول املجموعة الرابعة، فيام 
ســيلعب ثاين املجموعة الثالثة مع 
الرابعــة والفائز  املجموعــة  ثالث 
وســيلعب  األوىل،  أول  ســيالقي 
ثــاين املجموعة الرابعــة مع ثالث 
والفائز ســيالقي  الثالثة  املجموعة 

أول الثانية. 
األربعــة  املنتخبــات   وســتحظى 
االوائــل التــي ســتتأهل إىل الدور 
نصــف النهايئ بفرصــة التأهل إىل 

بطولة كأس العامل 2019.

األحمر السالوي الشاب يالقي تايلند اليوم في مهمة التأهل اآلسيوية
عمالقة المنتخب األسترالي يلحقون بمنتخبنا الخسارة الثانية

بانكوك               هشام جعفر

جانب من مواجهة األحمر الشاب مع نظيره األسترالي أمس  )تصوير: أحمد المحاري(
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يواصل الفريق األول لكرة 
القدم بالنادي األهيل تحضرياته 

اإلعدادية للموسم الريايض 
الجديد 2018 -  2019، وذلك 

تحت قيادة املدرب الوطني عيىس 
السعدون.

وكثف املدرب السعدون جرعات 
الحصص التدريبية يف الفرتة 

املاضية، خاصة مع بدء املباريات 

الودية للفريق تحضريا للموسم 
املقبل.

وخاض الفريق األهالوي حتى 
اآلن لقاءين وديني: األول كان مع 
منتخب باكستان األوملبي وانتهى 

بنتيجة )0-0(، والثاين مع التضامن 
وانتهى بفوز األهيل )5-0(.

وعمد املدرب السعدون خالل 
اللقاءين إىل إرشاك أكرب عدد 

ممكن من الالعبني؛ بهدف االطالع 
عىل املستويات الفنية وجهوزية 

أفراد الفريق.
إىل ذلك، يخوض األهيل لقاءين 

وديني متتاليني األول غدا 
)األربعاء( أمام الفريق األول 

لنادي الرفاع الرشقي عىل استاد 
األهيل، والثاين يوم الخميس 9 
أغسطس الجاري أمام منتخبنا 

لفئة الشباب عىل املالعب 
الخارجية.

يشار إىل أن األهيل دخل سوق 
االنتقاالت املحلية بشكل جيد 

وأبرم عددا من الصفقات 
التعزيزية، إضافة إىل محرتف 
واحد هو الغيني أوباما الذي 

يلعب يف خط الدفاع.
وتسعى اإلدارة األهالوية لعودة 

النرس األصفر إىل بريقه املعتاد، 
خصوصا مع هبوطه املوسم 

املايض إىل دوري الدرجة الثانية.
وتعول اإلدارة عىل االستقطاب 

الجديد للجهاز الفني تحت 
قيادة السعدون، ومبا ميتلكه 
من عنارص محلية من أبناء 

النادي والعنارص املستقطبة؛ 
للعودة مجددا إىل الدوري املمتاز.

حافظ الزوابي يوقع عقد تدريب النجمة

الزوابي مدربا ليد النجمة لموسمين

علي مجيد:

وقع املدرب التونيس حافظ الزوايب عقد تدريبه مع نادي 
النجمة ملوسمني متتاليني، يتوىل فيه قيادة الفريق األول 

لكرة اليد. وجرت مراسم توقيع العقد مساء األحد يف 
مقر النادي بحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ 

عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة والزوايب.
وكان “البالد سبورت” قد انفرد بخرب وصول املدرب إىل 
مملكة البحرين قبل يومني وذلك لإلرشاف عىل الفريق 
األول مبعاونة املدرب املساعد ابن النادي عبدالرحمن 
محمد الذي بدء مرحلة اإلعداد قبل أسبوعني من اآلن.

ويأيت التعاقد مع التونيس الزوايب من أجل رفع املستوى 
الفني يف املوسم الجديد خصوصاً أن الفريق مدجج 

بأفضل وأمثل نجوم اللعبة يف الساحة املحلية والخليجية، 
باإلضافة إىل تحقيق االنتصارات وتكرار اإلنجازات التي 

حققها يف املوسم املايض والتي خرج مبحصلة تعترب مثالية 
للغاية بعد أن توج بأربعة بطوالت )السوبر البحريني، 

السوبر البحريني اإلمارايت، كأس آسيا لألندية والتي 
أهلته لبطولة العامل “سوبر غلوب”، وكأس االتحاد، وحل 

باملركز الثاين للدوري(.

قالها ساخرا وهو يرفع املوبايل إىل صاحبه: كان 
“اليس فود” ال يفارق بيوتنا، فردَّ عليه: كانت 

املواهب ال تفارق مالعبنا. يضحكان عىل مقطع 
فيديو بصوت مرتفع، وهام يرتشفان كوب قهوة 

ستعجز العرافة عن قراءته!
ما الذي غري الحال حتى أصبح الحفاظ عىل الرياضة 

يتطلب إنشاء أكادمييات لتفرخ الالعبني مثلام 
يتم تفريخ الروبيان يف الحضائر االصطناعية فرتة 

الحظر؟!
غادر األطفال الحفاة األحياء القدمية هاربني من 

زحف الغول العمراين عىل ساحاتهم الشعبية، 
وغادرت األحياء البحرية مناطق الصيد التي رجمها 

الدفان، وهكذا أصبحت مالذات التفريخ. أما 
أحواضا مغلقة يف البحر أو مالعب خاصة يف مناطق 

نائية!
صار حال الصيادين يف األشهر القحط مثل حال 

املدربني يف األندية ينتظرون بفارغ الصرب أن تندلق 
عليهم دفعة جديدة من الالعبني.

فرتة االنتظار تطول كثريا حتى تنخر املراكب عباب 
البحر لتمأل الشباك بالصيد الذي طال انتظاره، فيام 
تكتظ املالعب الخرضاء يف الصيف الالهب بالعبني 
يشعرون بالحامسة، وهم يخوضون تجربة واقعية 

تحايك ألعاب البلستيشن!
يرفع الصيادون الشبكة وينقلون غلة الروبيان إىل 

خزان املركب، فيظهر حجمه الصغري الذي صار 
أكرثية أمام نذرة “الجامبو” املناسب للوجبات 

الفاخرة.
ويف الجهة األخرى، ال يظهر من بني الالعبني الجدد 
موهبة ميكن التنبؤ لها مبستقبل واعد يف الرياضة.

يحدد حجم الروبيان سعره يف األسواق، وتحدد 
موهبة الالعب رغبة األندية يف احتوائه، وبهذه 
الطريقة الدرامية يضيع يف الكثري من الألحيان 

الوقت والجهد يف عمل ليس له مردود مقنع، لكن 
الحكاية مل تنتِه بعد!

تأيت ساعة الحقيقة للصيادين عندما تطبخ ربات 
البيوت وتعم رائحة الطعام أرجاء املنزل، وتدق 

ساعة الحقيقة عند املدربني عندما يشارك الفريق 
يف مباراة مهمة عىل مستوى خارجي.

ويف هذا التوقيت بالتحديد، عندما تكون البطون 
جائعة والعيون شاخصة ميكننا أن نشعر بعمق 

معنى املثل الشعبي القائل: “اليل يف الجدر يطلعه 
املالس”!

واملحبط يف املوضوع أن االحتامالت الواردة ميكن ان 
تكون طبخة فاشلة أو نتيجة فاشلة، وهو أمر اعتدنا 
عليه يف البحرين، فمن أكل أكرث منا، خيبات رياضية 

وغري رياضية؟

رياضة صيد الروبيان!
أحمد كريم

لقطة

a7med.karim@gmail.com

ahmed.kareem
@albiladpress.com

س��جل رئي��س جه��از لعب��ة 
النجمة  بن��ادي  الطائرة  الكرة 
يوس��ف الزي��اين تحفظه عىل 
والتي  الناشئني،  منتخب  قامئة 
خلت من أي العب من ناديه 
النجم��ة، رغ��م وج��ود عدة 
العبني طوال القامة يستحقون 
االنضامم إىل املنتخب بحسب 

رأيه.
املكون  الفن��ي  الجه��از  وكان 
من امل��درب عبدالل��ه عيىس، 
ومساعده ياس��ني امليل اعتمد 
قامئ��ة مكون��ة م��ن 14 العبا، 
إسامعيل  عيل،  وهم: حس��ني 
عبدالله، محمد هادي حسني، 
حسني محمد الشاخوري، بدر 
محمد نارص )ن��ادي املحرق(، 
عيل محم��د، محم��د جعفر، 
حس��ني محمد عيىس )النرص(، 
س��يد هاش��م عي��ىس )النبيه 

صالح(، عبدالله محمد جعفر، 
منتظ��ر محم��د )داركلي��ب(، 
عيل سلامن، سيد نارص حميد، 
ابراهيم )اتحاد الريف(  خليل 
غ��ادروا أم��س إىل املعس��كر 

التدريبي بالقاهرة.
واس��تغرب الزي��اين يف اتصال 
هاتف��ي ل��� “البالد س��بورت” 
الفني،  الجه��از  من خي��ارات 
اعتربها غ��ري منصفة،  والت��ي 
وفيه��ا تحام��ل واض��ح ع��ىل 
مضيف��ا “..  النجم��ة،  ن��ادي 
يجب أن يكون االختيار مبني 
واملهارة  الط��ول  عنرصي  عىل 
الفنية، وليس  وباقي املعاي��ري 
لألندية  والتعصب  االنتامءات 
خصوص��ا وأن لدين��ا العب��ني 
ط��وال القام��ة، واالتحاد يركز 
عىل عن��رص الط��ول أكرث من 
امله��ارة، والعبونا حققوا نتائج 

إيجابية يف مس��ابقتي الدوري 
املوسم  الناشئني  بفئة  والكأس 
املايض، فل��امذا مل يتم اختيار 

أحدهم لتمثيل املنتخب”.
وتاب��ع الزي��اين “رمب��ا يعتربين 
ع��ن  أداف��ع  أنن��ي  البع��ض 
ن��ادي النجم��ة؛ ك��وين أنتمي 
للبالد س��بورت  ل��ه، وميك��ن 
الشباب  فئتي  االتصال مبدرب 

والناش��ئني يف املوس��م املايض 
الكاب��ن يوس��ف عبدالواحد؛ 
ملعرفة وجهة نظ��ره خصوصا 
وأنه انتقل هذا املوسم لنادي 
الريف، وستكون وجهة  اتحاد 

نظره محايدة..”.
وبدورنا هاتفنا املدرب يوسف 
عبدالواحد، والذي أكد أحقية 
اختي��ار بع��ض الالعب��ني، ويف 

 4 مرك��ز  الع��ب  مقدمته��ام 
أحمد ص��ادق، والعب مركز 2 
محم��د عبدالعظي��م، واللذان 
بأن  بالط��ول، موضحا  ميتازان 
إىل  وص��ل  الناش��ئني  فري��ق 
األدوار النهائي��ة، وأن الالعبني 

يستحقان متثيل املنتخب.
وأض��اف “ال أري��د الدخول يف 
مهات��رات، فأن��ا اح��رتم عمل 
الجميع ووجه��ة النظر الفنية 
فأنا  ل��دي،  مق��درة ومحرتمة 
أبدي رأيي فقط، فالرتكيز كان 
منصبا عىل عنرص الطول وفق 
إس��رتاتيجية االتحاد، وقد ذكر 
يل اإلخوة الفنيون يف املنتخبات 
أن امله��م هو الط��ول، وليس 
امله��ارة؛ ألن الجه��از الفن��ي 
س��يعمل عىل تطوي��ر قدرات 

مهارات الالعبني وصقلها..”.

واصلت ك��رة الطاولة البحرينية 
الكب��رية  وإنجازاته��ا  تحليقه��ا 
الوطنية عىل  بحصول منتخباتنا 
البطولة  ميداليتني ذهبيت��ني يف 
العربي��ة لكرة الطاول��ة املقامة 
امل��رصي  العاصم��ة  يف  حالي��ا 
الذه��ب”  “ع��ام  يف  القاه��رة 
ال��ذي أطلق��ه ممث��ل جالل��ة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
األعىل  املجلس  الش��باب رئيس 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
الشيخ  البحرينية سمو  األوملبية 

نارص بن حمد آل خليفة. 
 وظفر منتخبنا للرجال بامليدالية 
الذهبية يف زوج��ي الرجال عن 
طري��ق الالعبني محم��د عباس 
وإلياس الي��ايس بعد الفوز عىل 
)3/صف��ر(،  الجزائ��ر  منتخ��ب 
حيث قدم محمد عباس وإلياس 
اليايس مستوى مميز، واستطاعوا 
أن يتوج��وا جهودهم بالحصول 

عىل امليدالية الذهبية. 
الذهبي��ة  امليدالي��ة   وج��اءت 
الثاني��ة ع��ن طري��ق الزوج��ي 

س��لامن العايل وع��يل عباس يف 
بعد  األشبال  زوجي  منافس��ات 
الفوز عىل لبن��ان )3/2(، حيث 
ظهر العايل وعباس مبستوى رائع 
قادهم للحص��ول عىل امليدالية 

الذهبية. 
 وحصلت الالعبة فاطمة العايل 
يف  الربونزي��ة  امليدالي��ة  ع��ىل 

منافسات الفردي للشبالت. 
 ومتكن راشد سند والسيد مرتىض 
حس��ني والسيد عيل محمود من 

الحصول عىل امليدالية الربونزية 
يف منافس��ات الفرق، إضافة إىل 
ميدالي��ة برونزي��ة أخ��رى عن 
طريق عيل عباس وسلامن العايل 
وسيد حسني مجيد يف منافسات 

الفرق لألشبال. 
 وحقق راش��د س��ند والس��يد 
مرتىض حسني من الحصول عىل 
منافسات  الربونزية يف  امليدالية 
الزوجي للشباب بعد الفوز عىل 

العراق )3/1(.

حق��ق فري��ق باس��تا بارك 
ف��وزه األول عىل حس��اب 
فريق الجنمة بواقع هدفني 
مقابل هدف، وذلك يف لقاء 
الدور األول لبطولة الوطن 
الثالثة املقامة عىل مالعب 
نادي سامهيج مساء األحد 
5 أغس��طس 2018 بدع��م 
ورعاية فضية من رشكة ان 

إي يس للرصافة.   
إذ جاء الش��وط األول من 
املب��اراة عقي��م األه��داف 
الس��لبي  بالتعادل  انته��ى 
ل��كال الطرف��ني. في��ام حل 

الش��وط الث��اين معلنا عن 
س��جل  أه��داف،  ثالث��ة 
لصالح باس��تا بارك كل من 
حميد املط��وع يف الدقيقة 
التاس��عة وعيل أحمد عيل 
يف الدقيقة 23. أما الهدف 
الوحيد للجنمة الذي يعترب 
ه��دف الس��بق يف املباراة 
أح��رزه يف الدقيقة الثامنة 
العل��واين. حصل عىل  عيل 
جائ��زة أفض��ل العب عيل 
أحم��د م��ن فريق باس��تا 

بارك.  
وأسفرت املباراة الثانية عن 

النج��وم  فري��ق  خس��ارة 
املهدد  امل��ايض  العام  بطل 
بالخ��روج املبك��ر برصي��د 

“تعادل وخسارة”، وذلك 
بعد لقائ��ه مع رشكة 
بنتيج��ة  التباي��ن 
ال  مقابل  ه��دف 

يشء. 
ويف الدقيق��ة قبل 
األخ��رية من عمر 
انفك��ت  املب��اراة، 
التهدي��ف،  عق��دة 
حت��ى متك��ن التباي��ن 
من هز ش��باك النجوم عن 
طري��ق الالع��ب محس��ن 
املب��اراة  لتنته��ي  عب��اس 
بفوز رشك��ة التباين. راقب 

املباري��ات عض��و اللجن��ة 
املنظمة عيل نارص. وحصل 
ع��ىل جائزة أفض��ل العب 
حس��ني عبدالكري��م م��ن 

رشكة التباين.
إىل ذلك، يلعب مساء اليوم 
الثالثاء املوافق 7 أغسطس 
2018 عن��د الس��اعة 8:00 
ضم��ن لق��اءات املجموعة 
الثالث��ة، يف املب��اراة األوىل 
فريق النس��يم م��ع فريق 
الوسطى، ويف الثانية فريق 
حاجي  عبدالعزيز  املرحوم 

مع نادي سامهيج.

لخلوها من العبي النجمة

الزياني يسجل تحفظه على قائمة منتخب الناشئين

ذهبيتان لمنتخبات الطاولة في البطولة العربية

ت����واص����ل م���ن���اف���س���ات ب���ط���ول���ة ال���وط���ن

حسن علي

الرفاع              اتحاد الطاولة

البالد سبورت

يوسف الزياني يوسف عبدالواحد

منتخبات الطاولة تتألق في البطولة العربية 



أك��د األمني العام للجن��ة األوملبية 
البحريني��ة عبدالرحم��ن عس��كر 
عىل حرص اللجنة األوملبية لتنفيذ 
توجيه��ات ممث��ل جالل��ة املل��ك 
الشباب،  وشؤون  الخريية  لألعامل 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياضة، رئي��س اللجنة األوملبية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بوقف اس��تخدام املنتجات 
املكتبية الورقية واستبدالها بوسائل 
التكنولوجي��ا الحديثة يف التواصل 

وإجراء املعامالت كتقنيات صديقة 
للبيئة اعتبارا من شهر يناير 2019. 
 وأش��اد عس��كر بتوجيهات سمو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
س��موه  ح��رص  تعك��س  والت��ي 
ع��ىل تعزي��ز الوع��ي البيئي لدى 
الرياضيني، واملس��اهمة يف ترسيخ 
ه��ذا املفه��وم متاش��ياً م��ع رؤية 
التي  الدولي��ة  األوملبي��ة  اللجن��ة 
وضعت البيئة كأحد األبعاد الثالثة 
للحركة األوملبية إىل جانب الرياضة 

والثقاف��ة، مش��يداً بدعم س��موه 
الكب��ري وتوجيهاته الحثيثة يف هذا 
الصدد، مؤكدا عىل اهتامم اللجنة 
التوجيهات  تلك  بتجسيد  األوملبية 
ع��ىل ارض الواق��ع من خالل حث 
جمي��ع إدارات وأقس��ام اللجن��ة 
واالتح��ادات الوطني��ة املنضوي��ة 
تحت مظلتها عىل استخدام وسائل 
الصديقة  الحديث��ة  التكنولوجي��ا 
للبيئ��ة يف التواص��ل واملراس��الت 
خصوص��ا وأن اللجن��ة س��بق وأن 

ب��دأت يف تنفي��ذ تل��ك الخط��وة 
قبل فرتة ليس��ت بالقصرية وسيتم 
تطبيق قرار س��مو الرئيس ليدخل 

حيز التنفيذ منذ يناير 2019. 
 وأضاف عس��كر أن ب��أن اللجنة 
ت��ويل املحافظ��ة عىل  األوملبي��ة 
البيئ��ة اهتامم��ا كب��ريا باعتب��ار 
البعد البيئي ه��و البعد األوملبي 
الثالث بعد الرياضة والثقافة وتم 
تشكيل لجنة خاصة تعنى بالبيئة 
والرياض��ة وق��د بذل��ت اللجنة 

جهودا كب��رية يف هذا املجال بعد 
استضافتها ملؤمتر البيئة والرياضة 
قبل عدة سنوات، حيث إن اللجنة 
األوملبي��ة تدرك بأن البيئة املثالية 
من األسس الرئيسة لخلق رياضة 
مثالي��ة، وإن الش��عبية الجارف��ة 
للرياضة من ش��أنها املساهمة يف 
خلق بيئة نظيف��ة وهذا ما يؤكد 
التكام��ل ب��ني الرياض��ة والبيئة 
أرض  ع��ىل  تجس��يده  ورضورة 

الواقع.

توجيهات ناصر بن حمد لوقف التعامالت الورقية تعزز وعي الرياضيين
“األولمبية” ستعمل على استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة... عسكر:

ضاحية السيف   اللجنة األولمبية

زار عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
البحريني  االتح��اد  رئيس  البحريني��ة 
لفنون القت��ال املختلطة رئيس اللجنة 
التنفيذية للنس��خة الخامس��ة لبطولة 
العامل لفنون القت��ال املختلطة للهواة 
خالد عبدالعزيز الخياط، يرافقه رئيس 
االتحاد الدويل لفنون القتال املختلطة 
كاري��ث ب��راون، صالة مدين��ة خليفة 
الرياضي��ة وفندق وينده��ام جاردن- 
الجفري “فندق البطول��ة”، والذي يأيت 
ضم��ن برنامج زي��ارة رئي��س االتحاد 
الدويل التي يقوم بها ململكة البحرين؛ 
لالطالع عىل تحضريات اللجنة املنظمة 
لعاملي��ة اله��واة الت��ي ستس��تضيفها 
وتنظمه��ا البحري��ن يف الف��رتة -8 11 

نوفمرب املقبل.
وخالل زيارتهام صال��ة مدينة خليفة، 
قام��ا بجولة تفقدي��ة لكاف��ة مرافق 
الصال��ة، حي��ث اطلع الخي��اط رئيس 
االتح��اد ال��دويل عىل كاف��ة الرتتيبات 
التي س��تقوم بها اللجن��ة املنظمة يف 

تنظي��م هذا الحدث، مبا يتناس��ب مع 
متطلبات االتحاد الدويل إلنجاح هذه 

البطولة.
وقد شهدت الجولة التفقدية يف موقع 
الح��دث، حض��ور الرئي��س التنفيذي 
ملنظمة خالد بن حمد الرياضية واتحاد 
القتال الش��جاع محمد شاهد، وعضو 

مجلس إدارة االتحاد البحريني لفنون 
املنتخبات  مدي��ر  املختلط��ة  القت��ال 
الوطنية أحمد الوزان واملنس��ق العام 
للجن��ة التنفيذية لعاملية الهواة محمد 

جناحي.
وقد جرى خالل ه��ذه الزيارة، تبادل 
األحاديث حول الش��كل الذي س��يتم 

الصال��ة  أرضي��ة  لتقس��يم  اعت��امده 
الت��ي س��تحتوي عىل حلب��ات النزال، 
الخاص��ة  املقاع��د  اعت��امد  وكذل��ك 
بكبار الش��خصيات والضيوف وأعضاء 
واملرافق  ال��دويل،  االتحاد  ومنتس��بي 
الت��ي ستس��تخدم لالعب��ني واإلداريني 

واإلعالميني وغرف الفحص الطبي.
بعد ذلك، قام رئيس االتحاد البحريني 
لفنون القت��ال املختلطة رئيس اللجنة 
التنفيذية للنس��خة الخامس��ة لبطولة 
الع��امل لله��واة يرافقه رئي��س االتحاد 
الدويل بزي��ارة لفندق ويندهام جراند 
“الجفري”- فن��دق البطولة، حيث قاما 
بجولة يف مرافق الفندق، اطلعا خاللها 
عىل عدد الغرف وما يحتويه عىل صالة 
رياضية ومسبح ومطاعم، وما سيقدمه 
الفندق من خدمات وتسهيالت لجميع 
األفراد الذين سيش��اركون يف البطولة، 
وقد ُاختتمت الزيارة بحفل عشاء عىل 

رشف رئيس االتحاد الدويل.

غادر مس��اء أم��س األول )األح��د( وفد 
حكام االتح��اد البحريني لكرة القدم إىل 
جمهورية مرص العربية؛ إلقامة معس��كر 
خارجي تحضريا للموسم الريايض الجديد 

.2019 - 2018
ويضم الوفد رئيس لجنة الحكام باالتحاد 
البحريني لكرة الق��دم خليفة الدورسي 
الذي س��يلتحق بعد يومني باملعس��كر، 
وعضوي اللجنة خالد خليل وعبدالرحمن 
عبدالقادر، ورئيس قس��م شؤون الحكام 

باالتحاد جاسم محمود.
وتض��م قامئ��ة املعس��كر 35 حكام من 
والثاني��ة،  واألوىل  الدولي��ة  الدرج��ات: 
وهم: عيىس عبدالله، إس��امعيل حبيب، 
محم��د بونف��ور، محمد جعف��ر، نواف 
ش��اهني، س��يد ج��الل محف��وظ، صالح 
وليد  ال��دورسي،  جناح��ي، عبدالرحمن 
محم��ود، عبدالله قاس��م، عبدالش��هيد 

عبداألم��ري، عبدالعزي��ز رشي��دة، أحمد 
جابر، س��يد عدنان محم��د، عيل هالل، 
محم��د خالد، فه��د الس��عدون، خليل 
فارس، س��لامن ط��اليس، محم��د غازي، 
مج��دي النجار، محم��ود الديري، صالح 
بوع��الي، عبدال��رزاق األحم��د، عبدالله 
يعقوب، محمد مرشد، عيل سعد، أحمد 

س��يف، عيل جاسم، أحمد خليل، محمد 
إبراهيم، أحم��د عيىس، خالد عيل، عامر 

العامر وراشد  الخرشم.
ويغيب عن املعس��كر ع��دد من الحكام 
الدولي��ني؛ نظرا لالرتب��اط يف ورش عمل 
ودورات تدريبية، إضافة إىل املشاركة يف 

بطوالت خارجية.

ويقام املعس��كر يف األكادميي��ة العربية 
للعلوم البحرية باإلس��كندرية، وذلك يف 

الفرتة 5 وحتى 17 أغسطس الجاري.
ويأيت املعس��كر به��دف تكثيف اإلعداد 
البدين لرف��ع مس��توى اللياق��ة البدنية 
للحكام، عالوة ع��ىل املحارضات املكثفة 
ل��رشح التعديالت املس��تجدة يف قانون 

اللعبة.
فإن��ه  املعس��كر،  برنام��ج  وبحس��ب 
س��يتضمن تدريبات صباحية ومس��ائية، 
تتخلله��ا محارضات قانوني��ة، إضافة إىل 

إدارة بعض املباريات الودية يف مرص.
وس��يقام ع��ىل هامش املعس��كر اختبار 
تجريبي للياقة البدنية يوم 10 أغسطس 
الجاري، عىل أن يقام االختبار الرس��مي 
العتامد ح��كام القامئ��ة الدولية وحكام 
الدوري املحيل يوم 16 أغسطس الجاري.

ضمن برنامج رئيس االتحاد الدولي لالطالع على تحضيرات “عالمية الهواة”

بوفد يضم 4 إداريين و35 حكًما

الخياط وكاريث يزوران صالة خليفة وفندق ويندهام

قضاة المالعب يغادرون إلى معسكر اإلسكندرية

اتحاد فنون القتال المختلطة                  المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة                 المركز اإلعالمي

جانب من زيارة صالة مدينة خليفة

  الحكام قبل المغادرة إلى مصر

عبدالرحمن عسكر 

باربار يطلب أحمد موسى رسميا

عباس عبدالكريم مطلوب في باربار

علي مجيد

تقدمت إدارة نادي باربار بشكل 
رسمي إىل نظريتها يف توبيل 
بطلب االستفادة واالستعانة 

بخدمات العب فريقها األول 
لكرة اليد أحمد موىس للموسم 

الريايض 2019-2018.
إذ تسلم توبيل طلب باربار بشأن الالعب مساء 

األحد. ومن املؤمل أن يعقد مسؤويل توبيل جلسة 
أوىل مع أحمد موىس من أجل إطالعه عىل العرض 

ومناقشته من جميع النواحي، وبعدها يتم الرد عىل 
باربار من أجل وضع النقاط عىل الحروف.

وتأيت هذه الخطوة الباربارية العاجلة من أجل إنقاذ 
ما ميكن إنقاذه قبل انطالق املوسم الجديد بعد 

رحيل محمد املقايب لصفوف األهيل بعقد ميتد 3 
مواسم وأيضاً انتقال عيل عبدالقادر للفريقه نفسه 

ملوسم واحد. وتأمل إدارة باربار أن تضم أحمد 
موىس لصفوفها وسد الشواغر يف الصفوف الخلفية، 

كون الالعب يعترب من العنارص الشابة ذو اإلمكانات 
الجيدة التي قد تساعد “البنفسج” يف مشواره الذي 
يبدوا صعباً للغاية وخصوصاً أن بانتظاره مشاركات 

محلية وخارجية.

علي مجيد

بات العب فريق النجمة األول 
لكرة اليد عباس عبدالكريم يف 
مرصد إدارة نادي باربار بعدما 

تقدم األخري بخطاب رسمي يطلب 
فيه التعاقد مع الالعب للموسم 

الريايض 2018 - 2019.
ويعترب هذا العرض البارباري هو الثاين عىل التوايل 
خالل أيام معدودة بعدما قدم عرضه األول لالعب 
توبيل أحمد موىس. واستهدف باربار الجناح الطائر 
النجاموي عباس عبدالكريم؛ لالستفادة من خدماته 

وإمكاناته وخصوصا أنه يلعب يف أكرث من مركز، كام أن 
عبدالكريم تبدو مشاركته بقميص األزرق صعبة يف ظل 

وجود كوكبة النجوم والالعبني يف مختلف الخطوط، 
وهذا ما جعل باربار يفكر يف استقطابه.

ومل يتواجد عبدالكريم يف منافسات املوسم املايض 
بسبب خضوعه لعملية جراحية يف كتفه األمين ودخوله 

يف مراحل العالج والتأهيل، والذي استغرق منه وقتا 
طويال. 

الخطاب البارباري بيد مجلس إدارة نادي النجمة اآلن، 
والتي من املفرتض أن تدرس حيثياته مع الالعبب نفسه 

من جميع النواحي قبل الرد باملوافقة أو الرفض.
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أحمد موسى

عباس عبدالكريم

استطاعت متسابقة فريق البحرين 
للتحمل 13 دانيال رايف أن تحقق 

رقم قيايس عاملي جديد يف فئة 
النساء ملسافة 70.3 وهي يف 

طريقها للفوز بلقبها الخامس عىل 
التوايل هذا العام وذلك بعد فوزها 

ببطولة غدينيا للرجل الحديدي 
بزمن وقدره 3:57:47. واستطاعت 

رايف أن تتفوق بزمن وقدره 23 
دقيقة عن أقرب منافساتها. 

وقالت بعد ختام السباق: “اليوم، 
مجدداً، أنا سعيدة مع كل يشء، 

لقد كان أدايئ عىل الدراجة ممتازاً 
للغاية، عندما وصلت مل ميكن هناك 
سوى متسابقني رجال، وبفضل ذلك 
ضاعفت مجهودي”، وأضافت: “لقد 

كان سباق الجري جيداً أيضاً. أنا 
سعيدة ألنني استثمرت الكثري من 

الوقت عىل الجري مؤخراً”.
 وجاء فوز رايف عىل الرغم من 

املتاعب التي واجهتها قبل انطالق 
السباق، حيث تم وضع أمتعتها يف 
غري مكانها ومل تصل حتى منتصف 
الليل قبل السباق. من جهة أخرى، 

استطاع بني هوفامن أن يحقق 
املركز الثاين يف بطولة بولدر للرجل 

الحديدي 70.3، متأخراً بثانيتني 
فقط عن املركز األول. 

إىل ذلك، استطاع برينت مكامهون 
أن يحقق املركز الرابع عرش يف 
بطولة الفلبني للرجل الحديدي 

.70.3
رايف

رايف تحطم الرقم القياسي العالمي
البالد سبورت
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كم وصلت القائمة النهائية 
للعدائين والعداءات لخوض 
منافسات دورة األلعاب اآلسيوية؟

بلغت القامئة لغاية اآلن 36، من بينهم 
19 ع��داءة و17 ع��داء سيتنافس��ون 
مبختلف املسابقات، ومن بينها سباقات 
املسافات القصرية واملتوسطة والطويلة، 
وعداؤون��ا باتوا ع��ى أت��م الجاهزية 
بعدما خاضوا  اآلس��يوي،  لالس��تحقاق 
سلس��لة م��ن املعس��كرات الخارجية، 
وش��اركوا مؤخرا يف بطولة غرب آس��يا 
التي أقيم��ت باألردن وتوجن��ا بلقبها، 
وه��م جميعا يحظون بدع��م ومتابعة 
مس��تمرة من س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة النائ��ب األول لرئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى.

وما الحصيلة المتوقعة من 
الميداليات الملونة؟

الحصيلة املتوقعة ترتاوح من 25 إىل 30 
ميدالية متنوعة، والرتكيز سيكون منصبا 
ع��ى الذهب يف “ع��ام الذهب” الذي 
أعلن عنه ممث��ل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب، رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة، وال��ذي يدعمنا 
ويحفزنا بق��وة، ولكنها مجرد توقعات 
بن��اء عى معطيات أولي��ة قابلة للتغري 
بناء عى استعداد املنافسني والظروف 

املحيطة بكل سباق.

وما الهدف العام األساس بالنسبة 
لكم.. هل هو تجاوز الصين فقط؟

لدين��ا ثالث��ة أه��داف رئيس��ة، أولها 
تحقيق أك��ر عدد م��ن امليداليات مبا 
يفوق النس��خة املاضية التي أقيمت يف 
إنشيون 2014 بعد تحقيقنا 9 ميداليات 
ذهبية، وأتوقع أن نتخطى هذا العدد. 
أما بالنس��بة للهدف اآلخر، فهو تجاوز 
الصني، وتحقيق املركز األول يف الرتتيب 
العام مبس��ابقة “أم األلعاب”، والهدف 
الثالث هو االرتقاء برتتيب البحرين يف 
الجدول العام لرتتيب امليداليات، حيث 
حققنا يف النس��خة املاضي��ة املركز 12، 
ونأمل أن نتقدم أكرث يف الرتتيب العام، 
وإذا م��ا حققن��ا أحد ه��ذه األهداف، 
وليس جميعها، فإن املش��اركة ستكون 

إيجابية بالنسبة لنا.

وما السباقات التي تعولون عليها؟

يف الس��ابق كن��ا نعتمد عى س��باقات 
املس��افات املتوس��طة، ولكننا اآلن نركز 
عى جميع الس��باقات مبا فيها الرسعات 
واملس��افات الطويل��ة وحظوظن��ا فيها 
جميعا قوي��ة، لكنني ش��خصيا متفائل 
بالرسعات، ومع ذلك رمبا يفاجئنا عداؤو 
املسافات الطويلة، فلدينا منتخب شامل 
ومتكامل، ولدينا مدير فني، وهو طاهر 
ريغي يتابع عدايئ الدول املنافس��ة، ويف 
مقدمتهم الصني والياب��ان التي دخلت 
عى خط املنافسة بقوة، حيث إنه يقدم 
لنا تقريرا ش��هريا عن ارقام ونتائج باقي 
العدائني، وكل شهر يظهر لنا بطل جديد 
سواء بحريني أو من باقي الدول، ويتبني 
لنا من خالل تلك التقارير أن املنافس��ة 

ستكون قوية جدا.

وهل تعولون على العداء علي 
خميس لتحقيق نتيجة مماثلة 
بعدما فاز بذهبية 400 متر حواجز 
في النسخة الماضية؟

ع��ي خمي��س سيش��ارك يف النس��خة 

القادمة يف س��باق 400 مرت عدوا، وهو 
جاهز بنس��بة %75 لتحقي��ق ميدالية 
ذهبي��ة، فمهمت��ه األساس��ية ب��دورة 
األلعاب اآلس��يوية الفوز بذهبية سباق 
التتابع املختلط 400 مرت، وسباق التتابع 
للرج��ال 400 م��رت، وس��يكون خميس 
جاهزا لتحقيق الذهب يف بطولة العامل 

2019 بسباق 400 مرت عدوا.

ما آخر التطورات بشأن إيقاف العداءة 
“روث جيبيت” من جانب االتحاد الدولي؟

مازال��ت القضي��ة مس��تمرة، وق��د تم 
تكلي��ف محامي للدفاع عنها، واحتامل 
براءتها وارد بقوة؛ ألنه تم فحصها ثالث 
مرات، وكان��ت النتيجة س��لبية مرتني 
ومرة واح��دة فقط إيجابي��ة، وهو ما 
يعزز موقفها، ولكن علينا أال نس��تبعد 
وجود املنش��طات، فلرمبا تم استغاللها 
م��ن البعض، ونأمل بأن تك��ون بريئة، 
وسنكش��ف عن املزيد م��ن التطورات 

بعد دورة األلعاب اآلسيوية.

بعد منافسات األلعاب اآلسيوية، 
هل ستطال االتحاد بعض التغييرات 

في الهيكلة الفنية واإلدارية؟

بالطبع، بعد اآلس��ياد، ف��إن التغيريات 
س��تطال الالعب��ني واألجه��زة الفني��ة 
واإلدارية وحت��ى موظفي االتحاد، وأن 
ذلك يعتمد عى نتائج املنتخب بدورة 
األلعاب اآلس��يوية، فلدينا تصور كامل 
لتطوير العمل الفن��ي واإلداري واملايل 
بداخ��ل االتح��اد، ورمبا نس��تغني عن 
بعض املوظف��ني أو نس��تعني بالبعض 
أو نق��وم بعملي��ة التدوي��ر أو تقليص 
الرواتب أو زيادتها نسبيا، فنحن اتحاد 
متميز عى مستوى اإلنجازات، ونود أن 
نكون متميزين عى مستوى الجودة يف 

العمل اإلداري وما يرتبط به.

 لماذا تم االستغناء عن المدرب 
السعودي سعد شداد؟

إننا مل نستغِن عنه عى اإلطالق، ومازال 
ع��ى تواص��ل معن��ا ويق��دم خدماته 
أللع��اب القوى البحريني��ة، وكل ما يف 
األم��ر أن االتح��اد الس��عودي أللعاب 
الق��وى طل��ب خدمات امل��درب بعد 
التغيريات الجديدة التي طالت االتحاد 

الس��عودي بدخول مجموع��ة جديدة 
من األعضاء، ونحن تجاوبنا مع الطلب 
الس��عودي يف إطار الرواب��ط األخوية 
التي تجمع البلدين الش��قيقني ليعمل 
رسميا تحت مظلة اتحاد بالده، وهو ال 

يرتدد يف تقديم أي خدمة لنا.

نتخابات االتحاد اآلسيوي 
والدولي على األبواب، فما 
تحركاتكم في هذا الصدد، وهل 
ستدخلون بمرشحين؟

بالنس��بة النتخابات االتحاد اآلس��يوي، 
فإننا لغاية اآلن مل نقرر الدفع بأي مرشح 
لعضوية مجل��س اإلدارة، ولكننا نعتزم 
دعم مرشح جديد لرئاسة االتحاد، وهو 
إما اإلمارايت ن��ارص املعمري، أو األردين 
س��عد حياصات، ويف حال اتفق االثنان 
عى دخ��ول أحده��ام منعا لتش��تت 
األصوات، فإننا س��ندعم املرشح منهام 
بقوة؛ ألن هدفنا هو التغيري، وأن يكون 
هناك رئيس جديد لالتحاد القاري. وأما 
بخصوص انتخابات االتحاد الدويل، فإن 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 

وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وجه��ا بأهمية وجود مرش��ح بحريني 
لدخ��ول عضوية االتح��اد الدويل، وقد 
اخت��ار س��موهام أمني الرس املس��اعد 
وعض��و مجل��س إدارة اللجنة األوملبية 
بدر نارص محمد للرتش��ح، وهو يحظى 
بدعم سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة، وس��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة وكافة أعض��اء مجلس إدارة 
االتحاد، وس��نعمل عى دعم حضوره، 
التح��ركات  م��ن  بسلس��لة  وس��نقوم 
والزيارات لحش��د املزيد من األصوات 
الداعمة له يف االتحادات الوطنية، فهو 
يتمتع بعالقة طيب��ة مع رئيس االتحاد 
الدويل “سباس��تيان كو”، ونحن بحاجة 
إىل م��ن ميثلنا يف االتحاد العريب للدفاع 
عن ألعاب القوى البحرينية والخليجية 
والعربية؛ حتى ال يكون االرتباط مبجرد 

مراسالت ورقية فقط.

وماذا عنك أنت؟

إنن��ي ال أحب ت��ويل املناصب، وأفضل 
ت��رك املج��ال مل��ن يرغب م��ن باقي 
األعضاء س��واء يف عضوي��ة االتحادات 

العربية والقارية والدولية أو اللجان.

أليس لديكم توجه الستضافة 
سباق عالمي أو دولي على غرار 
ماراثون دبي؟

لدينا توجه إلقامة سباق نصف ماراثون 
ليي عاملي سيكون األول من نوعه عى 
مستوى العامل، حيث مل يسبق ألي دولة 
أن نظمت س��باق نصف ماراثون ليليا، 
وس��يكون معتمدا م��ن االتحاد الدويل 
أللع��اب القوى، وذل��ك بدعم ومباركة 
من س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة، وس��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة، حيث حددنا مسار السباق 
ليقام يف محافظة املحرق، وس��ندعو له 
أفض��ل العدائني املعروف��ني من بينهم 
العداء الريطاين محمد فرح، والتوقيت 
س��يكون ما بني ش��هري فراير وأبريل، 
وحصلنا عى موافقة مبدئية من رشكة 
أدنوك بدعم الس��باق بقيمة 2 مليون 
دوالر. أم��ا قيمة الجوائز، فس��تتخطى 
املليون دوالر، والعداؤون سيش��اركون 
يف املاراث��ون بأنفس��هم، وم��ن بينهم 
عدائو البحرين يف سباقات املارثون وال� 
10 آالف مرت، والس��باق ميثل لنا تحديا 
كب��ريا، ومن أكر مكاس��به هو الرتويج 

ململكة البحرين ومعاملها السياحية.

البحرين تنظم أول “نصف ماراثون ليلي” بالعالم بجوائز تفوق مليون دوالر
نائ��ب رئيس اتح��اد ألعاب القوى ل� “البالد س��بورت” )1-2(:

بن جالل في حديثه إلى “البالد سبورت” بدر ناصر

حسن علي

علي خميسهل تثبت براءة البطلة الولمبية روث جيبيت؟

كشــف نائب رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد عبداللطيف بن جالل عن نية االتحاد تنظيم ســباق نصف ماراثون لييل سيقام مبحافظة املحرق العام املقبل تفوق جوائزه الـمليون 
دوالر ليكون أول سباق نصف ماراثون لييل يقام يف العامل يهدف إىل الرتويج ململكة البحرين.

وأضاف بن جالل يف لقاء خاص مع “البالد ســبورت” أن االتحاد سيشــارك يف دورة األلعاب اآلســيوية التي ستنطلق 18 الشهر الجاري؛ بهدف تحقيق 25 إىل 30 ميدالية متنوعة مع الرتكيز عىل 
امليداليات الذهبية، مشريا إىل أن العداء عيل خميس لن يكون الئقا بنسبة %100 إلحراز امليدالية الذهبية يف سباق 400 مرت عدوا. وكشف بن جالل عن العديد من التغيريات الفنية واإلدارية 
التي ســتطال كوادر االتحاد بعد نهاية دورة األلعاب اآلســيوية، كام كشــف عن دعم مرشــح جديد لرئاسة االتحاد اآلســيوي أللعاب القوى يتأرجح بني اإلمارايت نارص املعمري واألردين سعد 

حياصات، وتحدث عن العديد من األمور التي تجدونها يف الحوار التايل، والذي سننرشه عىل جزأين.

حصيلتنا المتوقعة 
في اآلسياد 30 ميدالية 
والذهب سيفوق 
إنشيون 2014

 تغييرات ستطال 
الكادر الفني واإلداري 

لالتحاد بعد األلعاب 
اآلسيوية

 سنساند مرشحا 
جديدا لرئاسة االتحاد 
اآلسيوي

ندعم روث جيبيت 
إلثبات براءتها من 

المنشطات

ترشيح بدر ناصر لعضوية 
االتحاد الدولي بدعم من 
ناصر وخالد بن حمد

لهذه األسباب 
استغنينا عن المدرب 

سعد شداد



برعاي��ة وحض��ور النائ��ب األول لرئي��س 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
االتحاد البحرين��ي أللعاب القوى الرئيس 
الفخري لالتح��اد البحريني لذوي العزمية 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، 
توج س��موه الفرق الفائزة بدوري سموه 
لكرة ق��دم الص��االت للمراكز الش��بابية 
واألندية الوطنية وذوي العزمية والجاليات 
وال��وزارات والفتي��ات ال��ذي انطلق 24 
يونيو املايض واس��تمر لغاية 6 أغس��طس 
الج��اري، وبتنظيم من قبل وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة بالرشاك��ة مع املكتب 
اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة وتحت شعار ملتقى األجيال، حيث 
يأيت هذا الدوري ضمن مبادرات س��موه 
الداعم��ة للش��باب يف املجال��ن الريايض 

واإلنساين.
ولدى وصول س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة صال��ة مدينة خليفة الرياضية، 
كان يف اس��تقبال س��موه، وزي��ر ش��ؤون 
الش��باب والرياضة هشام الجودر، ووكيل 
وزارة الخارجية للش��ئون الدولية عبدالله 
بن أحمد ب��ن عبدالله آل خليفة، واألمن 
العام املس��اعد للمجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة عبدالرحم��ن صادق عس��كر،  
وعدد من كبار املس��ؤولن بوزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة ووزارة الخارجية ووزارة 

الداخلية.
هذا وش��هد سمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة املعرض الخاص بالدوري رفقة 
وزير ش��ؤون الشباب والرياضة وعدد من 
كبار املس��ؤولن وأعض��اء اللجنة املنظمة 

العليا.
وبدأت مراس��م التتويج بتكري��م الرعاة، 
وتوج س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة فريق نادي سار بحصوله عىل لقب 
دوري س��موه لألندية الوطنية بعد فوزه 

عىل نادي عايل.
كام توج س��موه فريق مركز ش��باب سند 
بحصوله ع��ىل لقب دوري خالد بن حمد 
للمراك��ز الش��بابية بعد ف��وزه عىل مركز 

شباب املحرق.
وت��وج س��موه فري��ق الجالي��ة املرصية 
بحصوله عىل لق��ب دوري الجاليات بعد 
فوزه عىل منتخب اليمن، كام توج سموه 
وزارة الداخلي��ة بحصوله عىل لقب دوري 
ال��وزارات بع��د ف��وزه عىل فري��ق وزارة 

الخارجية.
كام توج س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة فري��ق اإلرصار بحصوله عىل لقب 
دوري خالد بن حم��د للفتيات بعد فوزه 

عىل فريق القوة.
و توج س��موه فري��ق األوملبي��اد الخاص 
بحصول��ه عىل لق��ب دوري ذوي العزمية 

بعد فوزه عىل فريق اإلعاقة الحركية.
وأخريا قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة بالتقاط الصور التذكارية مع الفرق 

الفائزة باملراكز األوىل.

سموه: أهداف الدوري 
النبيلة تتوافق مع الرؤية 
السديدة لجاللة الملك 

أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائ��ب األول لرئي��س املجل��س االع��ىل 
للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني 
أللع��اب القوى الرئيس الفخ��ري لالتحاد 
البحريني لرياضة ذوي العزمية، أن دورينا 
يف نس��خته السادس��ة متكن م��ن تحقيق 
نجاح كبري وباهر من النواحي كافة، وذلك 
عطفا ع��ىل النتائج الحقيقي��ة التي خرج 
بها املش��اركون من هذا ال��دوري، والذي 
س��اهم يف إثراء مس��رية الحركة الشبابية 
والرياضية يف مملكة البحرين. واألهداف 
النبيلة لدورينا لكرة قدم الصاالت جاءت 
لتتوافق مع الرؤية السديدة لجاللة امللك 
الرامية اىل زيادة حجم الربامج واألنشطة 
املوجهة للش��باب، األمر الذي يس��هم يف 
تنمي��ة مهاراته��م املختلف��ة يف املجاالت 
كافة، مبا فيها الجانب الش��بايب والريايض، 
ك��ام أن هذا الدوري يأيت تأكيدا لتطلعات 
رئيس الوزراء صاحب السمو املليك األمري 
خليفة بن س��لامن آل خليفة، وويل العهد 
صاحب الس��مو املليك األمري س��لامن بن 
حمد آل خليفة، والتي ُتشدد عىل رضورة 
املس��احة  ومنحهم  بالش��باب  االهت��امم 

الكافية لإلبداع والتميز”.
وقال س��موه أيضا إن الدوري جاء ضمن 
سياسات املجلس األعىل للشباب والرياضة 
برئاسة س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية يف تنظيم الربام��ج والفعاليات 

الشبابية والرياضية الهادفة.

الدوري يحتضن الشباب

وقال سمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة يف ترصيح مبناسبة ختام 
الدوري “مضت مسرية الدوري بكل 
ثبات ونجاح نحو احتضان الشباب 
البحرين��ي يف دوري ريايض كروي 
متميز، يكون األساس فيها تحقيق 
جملة من األهداف الرياضية، وسار 
قط��ار دورينا عىل س��كة التطوير 
من��ذ انطالقته يف نس��خته األوىل، 
وقد مر هذا القط��ار بالعديد من 
املحط��ات التطويري��ة والتي كان 
له��ا األثر الكبري يف توس��يع نطاقه 
واس��تقطاب الش��باب البحرين��ي 
للمش��اركة يف هذا الدوري الكبري، 
وصوال اىل النجاح التام يف النس��خة 
السادسة التي شهدت توسع دائرة 
املش��اركة، إذ وجهنا هذا العام إىل 
إقامة 6 مس��ابقات تح��ت مظلة 
الدوري، إذ شمل التوسع قطاعات 
مختلف��ة، فباإلضاف��ة إىل املراك��ز 
الش��بابية واألندية الوطنية وذوي 

العزمية والفتي��ات، فقد تم إدراج 
الوزارات والجاليات ليكون النجاح 
حليفا وثيقا لهذه النس��خة ولتضم 
1660 ش��ابا وش��ابة، وليكون هذا 
الدوري االش��مل واألفضل للشباب 
ملامرسة كرة القدم داخل الصاالت 
إذ  الرياضية،  املواهب  واكتش��اف 
كان هاجس��نا األول هو مش��اركة 
كب��ري  تط��ور  ووج��ود  الجمي��ع، 
املشاركة،  وملحوظ عىل مس��توى 
واألم��ال  األه��داف  وتكات��ف 

وليجسدها ملتقى األجيال”.

عوامل نجاح الدوري

وب��ن س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة “هنالك عوامل عديدة س��اهمت 
يف بروز النس��خة السادس��ة بهذا الشكل 
املتقن واالحرتايف م��ن الناحية التنظيمية 
الفنية م��ن ابرزها الجه��ود الحثيثة التي 
بذله��ا وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هشام الجودر وتركيزه الواضح عىل نجاح 
الدوري ووصوله اىل قيمه ورسالته، إضافة 
اىل ما بذله أعض��اء اللجنة املنظمة العليا 
من أع��امل جب��ارة، كانت الس��بب وراء 
اس��تحضار األمور التنظيمية الرائعة، كام 
أن لل��رشكات الراعي��ة دور مهم يف دعم 
توجيه��ات ال��دوري نحو رعاي��ة الحركة 
الش��بابية والرياضية، عالوة عىل املشاركة 
الواس��عة من قب��ل مختلف الف��رق التي 

كانت س��ببا يف إثراء مس��رية الدوري فنيا 
وتنافسيا”.

دور حيوي في احتضان 
الشباب

وتابع س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة “ أن من املميزات البارزة للدوري 
مشاركة املراكز الشبابية واألندية الوطنية 
غ��ري املنضوية تح��ت االتح��اد البحريني 
لكرة القدم، وهذه املشاركة كان لها األثر 
اإليجايب يف إنجاح ال��دوري بصورة مثالية 
وإبراز دوره الحيوي يف احتضان الشباب، 
كام أن املش��اركة مثل��ت ميدانا للتنافس 
الكب��ري والحقيق��ي، وأك��دت دور املراكز 
الش��بابية واألندية الوطني��ة يف احتضان 

الشباب وتوجيه طاقاتهم”.

التقاء الرياضة بالجوانب 
اإلنسانية

وأضاف س��موه “لقد حرصنا يف هذا العام 
ع��ىل تواج��د ذوي العزمي��ة يف الدوري، 
وذل��ك انطالق��ا م��ن حرصنا ع��ىل زيادة 
حجم الربامج الشبابية املوجهة لهم واثراء 
مس��ريتهم بص��ورة مس��تمرة، إضافة اىل 
ادماجه��م يف املجتمع البحريني والريايض 
باعتبارهم ج��زءا ال يتجزأ م��ن املجتمع، 
كام أننا وجهنا بتواجد الفتيات يف الدوري 
والتأكي��د ع��ىل أن رياض��ة الفتيات هي 
أولوية بالنس��بة إلين��ا، وتطوير مهاراتهن 
جزء من اس��رتاتيجية الدوري، وإن ش��اء 

الله مبادراتنا املس��تمرة الرامية الحتضان 
الش��باب لن تتوقف، والي��وم بتنا نلتقي 
يف الرياض��ة بالعديد م��ن الجوانب، ومن 
أهمها التقاء الرياضة باإلنس��انية، والكل 
شاهد النجاح الكبري والالفت الذي خلفه 
إرشاك ذوي العزمي��ة وبقية القطاعات يف 

منافسات الدوري”.

تواجد الجاليات والوزارات

وأش��ار س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
يف  الجالي��ات  تواج��د  “إن  إىل  خليف��ة 
الدوري بالنسخة السادسة هو تأكيد عىل 
توج��ه مملكة البحري��ن برعاية الجاليات 
املتواج��دة عىل أرضه��ا وتنظي��م برامج 
رياضية لها تس��اهم يف تأطري التعاون بن 
الش��باب البحرين��ي والجالي��ات، كام أن 
دوري الوزارات س��اهم يف التقاء الشباب 
لتقوي��ة  اململك��ة  وزارات  يف  العامل��ن 

العالقات فيام بينهم”.

نبارك للفائزين

وتاب��ع س��موه “نتق��دم بخال��ص التهاين 
والتربي��كات اىل الفرق الفائزة يف الدوري، 
والذين متكنوا من رفع كأس الدوري عاليا 
عن جدارة اس��تحقاق بعد أن متكنوا من 
تقديم مس��تويات كبرية أهلتهم للصعود 
ع��ىل منصة التتويج، كام نود ان نؤكد أنه 
ال يوج��د خ��ارس يف مثل ه��ذه امللتقيات 
الرياضي��ة فجمي��ع الش��باب البحرين��ي 

فائزون بإثراء مسريتهم وتطويرها”.

نتطلع للنسخة السابعة

واختتم س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة ترصيحه بالقول “خ��رج الدوري 
بنجاح كبري يف النس��خة السادس��ة، وسار 
القط��ار حالي��ا نح��و املحطة الس��ابعة، 
وس��نعمل جاهدي��ن م��ن أج��ل تطويره 
بص��ورة مس��تمرة ع��رب تطبي��ق األفكار 
واملقرتحات بالتعاون مع الجهات املنظمة 
والداعمة واملش��اركة يف الدوري وسنعمل 
عىل إطالق نسخة سابعة مغايرة ومتميزة 

من جميع النواحي”.

خالد بن حمد يتوج أبطال دوري سموه السادس لكرة الصاالت
بحضور وزير شؤون الشباب والرياضة وكبار المسؤولين

لجنة اإلعالم واالتصال   دوري خالد بن حمد

... وسموه متوجا األبطالسمو الشيخ خالد بن حمد خالل زيارته معرض الصور

الثالثاء 7 أغسطس 2018 
25 ذو القعدة 1439
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محمد السعيدي يفوز بسيارة من “إكزوتك”

لل�شي����ارات”  “اإكزوت����ك  �رشك����ة  اأعلن����ت 
ا�ش����م الفائز بال�شي����ارة االأخرية �شم����ن عر�شها 
الرتويجي الذي بداأته مع �شهر رم�شان، وا�شتمر 
حت����ى ال�شحب على اجلائزة االأخرية، وهي �شيارة 

وفاز بها حممد ال�شعيدي.
 تاأت����ي ه����ذه اجلائ����زة �شم����ن جمموع����ة من 
اجلوائ����ز القّيمة التي ر�شدتها اإكزوتك و�شملت 
�شي����ارات وجوائز نقدية وتذاكر �شفر اإلى تركيا 
مدفوع����ة التكاليف باالإقامة واأجه����زة كهربائية 

وهواتف اإعلن عن الفائزين بها يف حينه.
م����ن جانب����ه، اأع����رب مال����ك �رشك����ة اإكزوتك 
لل�شي����ارات نبي����ل اأمني ع����ن �رشوره بنج����اح هذه 

احلملة الرتويجية التي �شممت ب�شكل مدرو�س، 
والتي نفذتها ال�رشك����ة يف جميع فروعها بالرفاع 
والبح����ري واملح����رق، وحظي����ت بتج����اوب عك�����س 
م�شداقي����ة هذه احلمل����ة الرتويجية الت����ي تاأتي 
امتدادا حلمالت ترويجية عديدة �شت�شتمر كنهج 
نتعامل به مع عمالء وزبائن ال�رشكة، واإمنا يعك�س 
اأي�ش����ا ثقة النا�����س يف “اإكزوت����ك”، ويف م�شتوى 
وتن����وع خدماته����ا ويف عالقاته����ا االإ�شرتاتيجي����ة 
م����ع وكالء ال�شيارات يف مملك����ة البحرين، واأي�شا 
م����ع ال�����رشكات الت����ي تق����دم كاف����ة التي�شريات 
والت�شهالت التمويلية والتاأمينية، ويف املقدمة 
منه����ا �رشكة ت�شهي����الت البحرين الت����ي افتتحت 

مكتب����ا له����ا باملق����ر الرئي�س الإكزوت����ك مبنطقة 
البحرين.

واأكد اأن اإكزوتك نتيجة حتالفاتها وتعاونها 
الوثيق مع وكالء ال�شي����ارات يف البحرين ت�شمن 
لكل م�شرٍت الأي �شيارة من معار�شها كل اخلدمات 
وال�شمان����ات الت����ي يوفره����ا كل وكي����ل حملي، 
وهو اأمرر عزز من ثق����ة النا�س يف اإكزوتك، وهذا 
يعن����ى اأن اأي زبون ي�شرتى �شي����ارة من اإكزوتك 
ي�شم����ن ح�شوله عل����ى كل ما يوف����ره ويلتزم به 
وكيل ال�شيارة من خدمات و�شمانات، معربا عن 
اعتزازه بهذا التعاون االإيجابي والوثيق. واأردف 
اأن ال�رشكة لن تتوانى عن توفري كل الت�شهيالت 

التي يتطلع لها زبائ����ن ال�رشكة مبا يف خدمة بيع 
ال�شيارة امل�شتعمل����ة وباأف�شل �شعر ممكن، اإلى 
جان����ب تكف����ل اإكزوت����ك باإجن����از كل املعامالت 

الر�شمية املتعلقة بال�رشاء والبيع. 
واأ�شار اإل����ى اأن اإكزوت����ك ت�شتعد ال�شتقبال 
�شيارات موديالت 2019 خ����الل الفرتة القريبة 
املقبل����ة، متوقعا انتعا�س حرك����ة بيع ال�شيارات 
اجلديدة خ����الل ال�شه����ور املقبلة وذل����ك ب�شبب 
مودي����الت  م����ن  لكث����ري  الفري����دة  الت�شامي����م 
ال�شيارات اجلدي����دة اإلى جانب ما يتعلق ب�رشيبة 
القيم����ة امُل�شافة اإل����ى �شتطبق كما هو معلن يف 

اأوائل العام املقبل.

ترقية هيا الجاسم إلى مدقق داخلي أول في “جيبك”
جواهري: دور البحرينية محل تقدير واحترام

تخفيضات مذهلة ألصحاب سيارات الند روڤر
�ش���رتة - جيب���ك: ق���ررت �رشك���ة اخللي���ج 
ل�شناع���ة البرتوكيماوي���ات “جيبك” ترقية هيا 
اجلا�ش���م اإلى من�شب مدقق داخل���ي اأول وذلك 

اعتبارا من 1 اأغ�شط�س اجلاري.
وياأتي ه���ذا القرار وف���ق �شيا�شة مدرو�شة 
ومعتمدة، و�شعها جمل�س اإدارة ال�رشكة لتحقيق 
التكاف���وؤ الوظيفي يف ال�رشك���ة، ومنح العامالت 
فر�شا مت�شاوية بزمالئهن من الرجال، وموا�شلة 
اإتاحة فر�س التدريب والتطور املهني للجميع 

على اأ�ش�س متكافئة.
وبه���ذه املنا�شب���ة، اأع���رب رئي����س ال�رشكة 
عبدالرحم���ن جواه���ري ع���ن تهاني���ه ومتنيات���ه 
الطيب���ة لهي���ا به���ذا التعي���ني، موؤك���داً اأن هذا 
االختي���ار ق���د جاء اإث���ر قناع���ة تام���ة بالقدرات 

املهني���ة والقيادية التي تتمت���ع بها موظفات 
ال�رشكة، جمددا يف هذا ال�شدد ثقة جمل�س اإدارة 
ال�رشك���ة يف االإمكان���ات الهائل���ة الت���ي متتلكها 
منت�شبات ال�رشكة خ�شو�شا بعد اأن جنحن يف اأداء 
مهامه���ن وم�شوؤولياتهن يف العم���ل بكل كفاءة 

واقتدار.
واأ�شاف باأن ال�رشكة تنظر بكثري من االحرتام 
لدور املراأة البحريني���ة العاملة، كما حتر�س يف 
هذا ال�شياق عل���ى م�شاندة اجلهود اخلرّية التي 
تبذله���ا قرينة العاهل رئي�ش���ة املجل�س االأعلى 
للمراأة �شاحب���ة ال�شمو امللك���ي االأمرية �شبيكة 
بنت اإبراهيم اآل خليفة لتمكني املراأة البحرينية 
يف مواقع العم���ل، ومنحها فر����س مت�شاوية مع 
الرجل؛ من اأجل رفع معنوياتها وت�شجيعها على 

املزيد من التفاين يف العمل والبذل والعطاء.
واأك���د جواه���ري القيمة احلقيقّي���ة للعن�رش 
الب����رشي امل���دّرب واملوؤه���ل و�شاح���ب اخلربة، 
والذي اأ�شبح اليوم عملة �شعبة تتناف�س عليها 

ال�رشكات واملوؤ�ش�شات يف املنطقة ويف العامل.
م���ن جهتها، تقدمت هي���ا اجلا�شم، )مدقق 
داخل���ي اأول بال�رشك���ة( بخال�س ال�شك���ر والثناء 
لرئي����س ال�رشكة عل���ى هذه الثق���ة الغالية التي 
اأوالها اإياه���ا، مقدرًة حج���م امل�شوؤولية امللقاة 
على عاتقها، موؤكدًة حر�شها على احلفاظ على 
مكت�شب���ات ال�رشك���ة وجناحاته���ا واال�شتمرار يف 
العمل؛ لتعزيز مكان���ة ال�رشكة بني مثيالتها من 

ال�رشكات العاملية.

اأع�����ل�����ن�����ت �����رشك����ة 
ال�����ش��ي��ارات االأوروب���ي���ة، 
امل�������ش���ت���ورد وامل������وزع 
احل�����������رشي ل�������ش���ي���ارات 
يف  روڤر  والن���د  ج��اك��وار 
مم��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن، عن 
مبادراتها  اأح��دث  اإط��الق 
البيع،  بعد  م��ا  خل��دم��ات 
وامل��خ�����ش�����ش��ة ح�����رشًي��ا 
ل�شيارات الند روڤر التي 
يزيد عمرها عن 4 اأعوام.

تقدم احلملة اجلديدة 
خلدمات ما بعد البيع من �رشكة ال�شيارات االأوروبية جاكوار الند روڤر، تخفي�شات مذهلة 
وخدمات جمانية للعمالء الذين ميتلكون �شيارات الند روڤر يزيد عمرها عن 4 اأعوام، وذلك 
�شمن م�شاعي ال�رشكة ملكافاأتهم ومنحهم راحة بال مطلقة. و�شيتمكن العمالء امل�شتفيدين 
من �شيانة مركباتهم باإ�رشاف فنيني خمت�شني من الند روڤر، وا�شتخدام قطع غيار اأ�شلية 
القطع  على  كاملني  عامني  �شمان  على  حل�شولهم  اإ�شافة  تناف�شية،  باأ�شعار  ل�شياراتهم 
�شاعة فقط   24 للخدمة خالل  موعد  احل�شول على  للعمالء  املبادرة  و�شتتيح  امل�شتخدمة. 
من تقدمي الطلب، وذلك يعك�س كفاءتها العالية يف خدمتهم على اأكمل وجه. كما �شيحظى 
امل�شتفيدين من هذه املبادرة بفح�س جماين ل�شالمة مركباتهم، وتوفري اخلدمات الالزمة 
بناًء على نتائج الفح�س، حيث �شيتم احت�شاب تكاليف ال�شيانة وفًقا لالأ�شعار اخلا�شة التي 

تقدمها احلملة.
روڤر،  الند  جاكوار  االأوروبية  ال�شيارات  ل�رشكة  العام  املدير  �رشّح  املنا�شبة،  وبهذه 
�شتيفن الي، قائاًل: “ي�شعدنا جًدا يف �رشكة ال�شيارات االأوروبية جاكوار الند روڤر اأن نطلق 

احلملة احل�رشية املخ�ش�شة ل�شيارات الند روڤر التي يزيد عمرها عن 4 اأعوام”.

“فنادق الخليج” تتبرع لـ “المستقبل الشبابية”

“بتلكو” تطلق عروضا جديدة لباقة “التلفزيون العائلي”

قدم الرئي�س التنفيذي ملجموعة فنادق 
اخللي���ج جارفيلد جونز �شيكا مببلغ األف دينار 
جلمعي���ة امل�شتقبل ال�شبابي���ة. ا�شتلم ال�شيك 
رئي�س جمل����س اإدارة اجلمعي���ة �شباح الزياين 
وذل���ك يف ح�ش���ور اأم���ني ال����رش رن���ا املناع���ي  
النا����رش   �شف���اء  للجمعي���ة  امل���ايل  واالأم���ني 
ورئي����س ال�ش���وؤون املالي���ة ملجموع���ة فنادق 

اخلليج وري����س �شورانا. ياأتي ه���ذا التربع يف 
اإط���ار دع���م املجموع���ة امل�شتم���ر للم�رشوعات 
اخلريية وكم�شاهمة يف بادرة “ابت�شامة” لدعم 
االأطف���ال امل�شاب���ني بال�رشط���ان، والتي تتم 
حتت رعاية اجلمعية، حيث تقدم امل�شاعدات 
والدع���م املطل���وب لالأطف���ال مم���ا �شي�شه���م 

اإيجابيا يف مراحل عالجهم من املر�س.

اأعلن����ت �رشك����ة بتلك����و، الرائ����دة يف توفري 
احللول الرقمية يف مملك����ة البحرين، عن املزيد 
 Batelco TV م����ن العرو�����س الرائع����ة لباق����ة
 ،””OSN  Ultimate Entertainment
والت����ي تعد من �شمن اأف�ش����ل الباقات ال�شاملة 
للرتفي����ه العائل����ي، مقاب����ل 10 دنان����ري فق����ط 

�شهريا.
وتعتزم بتلكو مكاف����اأة م�شرتكيها يف باقة
Batelco TV االأ�شا�شية عرب حتديثها تلقائيا 
وجمانا اإلى هذه الباقة التي مت اإطالقها حديثا.

ب����اأروع  اال�شتمت����اع  الباق����ة  ه����ذه  وتتي����ح 
ت�شكيلة من القنوات التي تنا�شب كافة االأعمار 
واالأذواق، مبا فيها قناة E!، وقناة فوود نتورك  

Disco )Food Network( ودي�شكفري )-
 ،)Animal Planet( بالن����ت  واأنيم����ل   )ery
اإ�شاف����ة الأ�شهر قن����وات االأطفال، م����ن �شمنها، 
Nickelod Disney( ونيكلودين )- )ييزين 
on( وبيبي تي يف )Baby TV( والكثري غريها. 
و�شيحظ����ى ع�شاق االأف����الم بفر�شة اال�شرتاك يف 
اإ�شافات اأفالم OSN وUltimate التي تتميز 

باأحدث واأف�شل االأفالم عالية الدقة.
 Batelco“ ياأت����ي ط����رح الباق����ة اجلدي����دة
 TV ”OSN Ultimate Entertainment
متا�شي����ا مع الت����زام ال�رشك����ة امل�شتم����ر بتقدمي 
اأف�ش����ل اخلدم����ات املبتك����رة لزبائنه����ا، والتي 

تتجاوز التوقعات.

اأعل���ن جممع ال�شي���ف، الوجهة العائلية 
مملك���ة  يف  والرتفي���ه  للت�ش���وق  الرائ���دة 
البحري���ن ع���ن اأ�شم���اء الفائزي���ن بحملت���ه 
الرتويجي���ة “ت�ش���وق يومًي���ا واربح 1000 
دين���ار نق���ًدا اأ�شبوعًي���ا” ل�شه���ر يوليو من 
خ���الل اإقام���ة مرا�ش���م ال�شح���ب باملجم���ع 
بح�ش���ور اإدارة جمم���ع ال�شي���ف وممثل عن 
وزارة ال�شناع���ة والتجارة وال�شياحة، حيث 

جاءت اأ�شماء الفائزين كالتايل: 
لول���وة علي، رنا علي، مرمي حممد باقر 
وه�ش���ام حمم���د يف �شح���ب جمم���ع ال�شيف 
– �شاحي���ة ال�شي���ف، بينم���ا ف���از كل م���ن 
عبداجللي���ل عبدال���ودود، خال���د م���ال اهلل، 
اأم���ل العج���الن وفري���د هجر����س يف �شحب 
جمم���ع ال�شيف – املح���رق بجائ���زة نقدية 
قدرها األف دين���ار لكل فائز، حيث يهدف 
جممع ال�شيف اإل���ى ا�شت�شافة جمموعة من 
الفعالي���ات واحلمالت على مدار عام اإميانا 
منه بتطوي���ر وتعزيز قطاع بي���ع التجزئة؛ 
كونه الوجهة الرائدة للت�شوق والرتفيه يف 

اململكة.
الرئي����س  ����رشح  املنا�شب���ة،  وبه���ذه 

التنفي���ذي ل�رشكة عق���ارات ال�شي���ف اأحمد 
يو�ش���ف، قائ���اًل: “با�شم���ي وبالنياب���ة عن 
اإدارة ال�رشكة، اأود اأن اأهنئ جميع الفائزين 
بحملتن���ا الرتويجي���ة له���ذا ال�شه���ر، كم���ا 
اأنن���ا نتمنى ح���ظ اأوفر لزوارن���ا االأوفياء يف 

االأ�شابي���ع املقبل���ة. اإن جناح ه���ذه احلملة 
يع���ود اإلى زوار جمم���ع ال�شيف املخل�شني 
مل�شاركاته���م القيم���ة وتفاعله���م الدائم 
مع كافة الفعالي���ات واملنا�شبات املقامة 

باملجمع”.

“السيف” يعلن أسماء الفائزين في يوليو
في حملة “تسوق يومًيا واربح 1000 دينار”
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ط���رح �لنجم �ملغرب���ي �سعد ملجرد �أح���دث كليباته 
“كاز�بالن���كا” باللغ���ة �لفرن�سي���ة، عرب قنات���ه �لر�سمية 
مبوق���ع يوتيوب. ويعد كلي���ب “كاز�بالن���كا” �أول عمل 
يطرح���ه �سع���د ملجرد باللغ���ة �لفرن�سية. و�س���ور كليبه 

�جلدي���د يف �ملغ���رب، مبدينتي مر�ك����ش و�لد�خلة، ومن 
�إخ���ر�ج �لفرن�س���ي �ألك�سن���در د��سيلف���ا. وتخطى كليب 
“كاز�بالنكا” 7 ماليني م�ساهدة، خالل يومني من طرحه، 

عرب �لقناة �لر�سمية ل�سعد ملجرد مبوقع يوتيوب.

مسافات

افتتاح معرض “في حب سينما محمد خان”

�فتتح رئي�ش قط����اع �سوؤون �لإنتاج 
�لثقايف �ملخ����رج خالد جالل، معر�ش “يف 
حب �سينما حممد خان” ملدير �لت�سوير 
�آدم  بقاع����ة  �ل�سيم����ي،  �لفن����ان �سعي����د 
حنني مبرك����ز �لهناجر للفنون بالقاهرة، 
حت����ت �إ�رش�ف مدي����ر عام �ملرك����ز �لفنان 
حممد د�سوق����ي، وي�ستمر �ملعر�ش حتى 

�ل�ساد�ش من �أغ�سط�ش �جلاري.
وق����د �أ�س����اد رئي�����ش قط����اع �سوؤون 
�لإنتاج �لثقايف، مبا ي�سمه �ملعر�ش من 
�سور فوتوغر�فية متثل جت�سيد ملر�حل 
مهم����ة يف تاري����خ �سينما �ملخ����رج �لكبري 
حممد خ����ان، وكتب خ����الل كلمته ب�سجل 
�لزيار�ت: “هذ� �ملعر�ش �لبديع �لر�قي 
�ملعني باللحظات �ل�سجية بني �أ�سدقاء 
�لعم����ر م����ن مبدع����ي �ل�سينم����ا �مل�رشية، 
و�لذي ي����وؤرخ ل�سد�قة هرمني من �أهر�م 
م�رش “حممد خان و�سعيد �ل�سيمي”، فهو 
معر�ش مطمئ����ن للروح يجمع بني حممد 
خان وعاطف �لطيب ود�وود عبد �ل�سيد 
و�لعدي����د من �أهر�مات م�رش �لطيبني، مع 
هالة خليل و�سعد هند�وي و�أحمد ر�سو�ن 
وجي����ل جديد من �ل�سينما �مل�رشية، حتية 
لكل من �ساهم يف ظه����ور هذ� �ملعر�ش 

�لبديع”.
و�رشح �ل�سيم����ي، �أن �ملعر�ش يعرب 

ع����ن �ل�س����ور �حلياتي����ة بينه����م ولي�����ش 
ت�سجي����الاً لل�سور �ل�سينمائي����ة لأعمالهم، 
ونوه �أن �ملخرج �أحمد ر�سو�ن هو �ساحب 
فك����رة �ملعر�����ش و�ساع����ده يف جتمي����ع 
�لت�سجيل����ي  �لفيل����م  �ل�س����ور، وعر�����ش 
�أخرجه  “�لبطيخة” خالل �ملعر�ش، �لذي 

حممد خان �لعام 1972.
مدي����ر  �ملعر�����ش،  �فتت����اح  ح�����رش 
�لت�سوي����ر كم����ال عبد�لعزي����ز، �ملخ����رج 
عل����ي �لغ����زويل، �لناقد رئي�����ش مهرجان 
�لإ�سكندري����ة �ل�سينمائي �لأم����ري �أباظة، 

�ملخرج ها�سم �لنحا�ش، �لرو�ئية �سلوى 
بكر، وكوكبة من �سناع وع�ساق �ل�سينما 

�مل�رشية.
وق����د �ألق����ى �ملعر�ش �ل����ذي ي�سم 
�أكرث من 65 �سورة فوتوغر�فية، �ل�سوء 
عل����ى جمموعة م����ن �ل�س����ور �لتي جمعت 
ب����ني �ل�سيمي وخ����ان وجن����وم �أفالمهم، 
و�لتي عك�ست �لعالقة �لإن�سانية بينهم، 
وجن����ح �ل�سيم����ى يف جت�سي����د روح خ����ان 
�لن�سانية ب�سورة ب�سيطة ومعربة لر�ئد 

�لو�قعية.

لفيروز وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ

أغنيات الزمن الجميل... هل يسمعها الشباب ويعرف حكاياتها؟
عاب����ر ه����و �ل�سحر �ل����ذي يحم����ل يف طياته �إرث 
�لزمن �لغنائ����ي �جلميل من ع�س����ق، �سجن، وفرح.. 
فاأغني����ات ف����ريوز، �أم كلثوم، عب����د �حلليم حافظ، 
وغريهم م����ن رو�د �لأغنية �لقدمية، تعج بامل�ساعر 
و�حلكاي����ات، فه����ل لز�ل بريقه����ا يدف����ع �ل�سباب 
لال�ستم����اع له����ا ر�هن����ا؟ وه����ل يعرف����و� �لق�س�ش 
�لو�قعي����ة �لتي قام����ت عليها؟ “م�ساف����ات �لبالد” 

��ستطلعت �آر�ء عدد من �ل�سباب �إز�ء ذلك.

 أنا لحبيبي
يق����ول خال����د ح�سن بوج����ريي �إنه غ����ري م�ستمع 
لالأغنيات �لقدمية. ويوؤكد” �أنا ل�ست من �لأ�سخا�ش 
�لذين ي�ستمعو� �إلى �لأغاين �لقدمية، لكنني �أع�سق 
�أغني����ة “�أنا حلبيبي” لفريوز �لت����ي �أع�سق �سوتها، 
فهو يج����رب �ل�سخ�ش على �ل�ستماع ملا يتو�فر فيه 
من �سحر جاذب، و�أعلم �أن بع�ش �لأغنيات �لقدمية 

مبنية على ق�س�ش حقيقية لكني ل �أعرفها”. 

ال جاذبية
ت�س����ري �رشيف����ة �ملحف����وظ �إل����ى �أن �لأغني����ات 
�لقدمي����ة ل جتذبه����ا. وتقول “ل �أف�س����ل �ل�ستماع 
لالأغ����اين �لقدمي����ة لأنها ل 
فاأن����ا  جتذبن����ي، 
لأغاين  �أ�ستمع 
ظم  كا

�ل�ساه����ر �مل�سنوعة بكل حب، لكن����ي �أحيانا �أ�ستمع 
لأغاين ف����ريوز �ل�سهرية مثل “ن�س����م علينا �لهو�”، 
و”فايق ياه����و�”، ول �أعرف �حلكاي����ات �لتي بنيت 
عليها �أغاين �لزمن �ملا�سي، �سو�ء تلك �لتي تعود 
لف����ريوز، �أم كلثوم، وعبد �حللي����م حافظ، وغريهم 

لأين بب�ساطة ل �أ�ستمع �إليها”.

 نكهة خاصة
ويلف����ت عي�س����ى علي �إل����ى �أن �أغني����ات �لزمن 
�ملا�سي لها نكهتها �خلا�سة. مو�سحا “ل �سك باأن 
�أغ����اين �لزمن �ملا�سي لها نكته����ا �خلا�سة �ملميزة 
عن �أغ����اين �لوقت �حل����ايل، ف�سابق����ا كان �ملغنون 
يغن����ون للحب، �أما �لآن فتعترب �لأغاين جمرد �سلعة 
لتحقي����ق �لرب����ح �مل����ادي ل �أك����رث. ول ي�ستطيع �أي 
�سخ�ش �إنكار �أهمية �ملو�سيق����ى �لتي ت�ساعدنا يف 

�لهروب من م�ساكل �حلياة. 
 ويوؤك����د ع�سق����ه لالأغني����ات �لقدمي����ة بالقول 
“كل مغ����ن ومغني����ة له����م معزة يف قلب����ي، لكن 
�سم����رية �سعيد �أح����ب جد� �ل�ستم����اع �إليها، 
ل�سيم����ا �أغنيته����ا “جانا بع����د يومني”، 
و�أ�ستمع �أي�س����ا لأغنية �ل�سيدة فريوز 
“�سو�ح”  “بكتب ��سمك يا حبيبي”، 
لعب����د �حللي����م حافظ �لت����ي عرفتها 
م����ن �لو�ل����د، و�أكيد� �أ�ستم����ع لأغاين 
�مللكة �أح����الم �لقدمي����ة مثل “قول 
عن����ي ماتقول”، و”ت����دري لي�ش �زعل 

علي����ك”. و�أغني����ة “�لزين����ة لب�ست خلخ����ال” ل�سمري 
يزب����ك، و�لت����ي عرفته����ا من برنام����ج �له����و�ة �أرب 

�آيدول”.
وع����ن م����دى معرفت����ه بالق�س�ش �لت����ي قامت 
عليها �لأغنيات �لقدمية. يفيد “�أعرف ق�سة �أغنية 
“قتلوين عيونه �ل�سود” لوديع �ل�سايف �لتي جاءت 

كر�سالة ملع�سوقته �ملتميزة ب�سو�د عينيها”.

أسطورة فن
تعترب �أمل علي �أن عبد �حلليم حافظ �أ�سطورة 
ف����ن و�س����وت ل يتكرر. مو�سح����ة “�أف�سل����ه كر�ئد 
لالأغني����ة �لقدمية فهو من �ملغني����ني �لذين نر�هم 

�أ�سط����ورة يف �لفن، فعبد �حللي����م له روح ووقفة يف 
�مل�رشح ل تن�سى، وله �أحلان فريدة وخمتلفة مع عبد 
�لوه����اب، وكل �س����ي يقدمه مكمال بع�س����ه، ومتقنا 
ب�سكل ل �أح����د ميكن �أن ياأتي مبثل����ه. وتذكر باأنها 
ت�ستمع لالأغاين �لقدمية جلوليا بطر�ش، عبد �حلليم 

حافظ، وردة �جلز�ئرية، وفريوز قليال.
وتروي �أمل حكاي����ة �أغنية تعرفها لعبد �حلليم 
وهي “فات����ت جنبنا”. فتقول “ب����د�أت بفتاة كانت 
مت����ر عل����ى حلي����م و�سديق����ه �حلمي����م، ف����كان عبد 
�حلليم من�سغ����ل فيها، وكان يقول له����ا “�أنا بفكر 
ليه، وب�سغل عم����ري ليه”، فكانت تبت�سم ل�سديقه 
ولي�ش له، فعبد �حللي����م كان ي�ساأل نف�سه، ويقول 

مل����اذ� ل تق�سدين �أنا؟، ملاذ� ل�ست �أنا ملاذ�؟ فكان 
ي�س����األ نف�سه “هل هو ح�ش بيه����ا زي ما �أنا ح�سيت 
وهل �ن�سغل زي ما �أنا �ن�سغلت”، و��ستمر بالتفكري 
على هذ� �لنحو، وه����و �ساحك على نف�سه، ومهموم 
بنف�����ش �لوقت، فلم يتغلب عل����ى دموعه و�سكو�ه، 
فاأعلنها وقال: “�أنا حبيته����ا �أيوه و�نتظر جو�بها”، 
وكان �جلو�ب: “�أنا ب����الأول ب�سحك لك يا �أ�سمر�ين 

.“

نبرة جميلة
وتذك����ر نعيمة حاج����ي �أنها تف�س����ل �ل�ستماع 
لأغ����اين وردة �جلز�ئري����ة �لقدمي����ة لن����ربة �سوتها 
�جلمي����ل �ل����ذي جعله����ا حتت����ل مكانة ب����ني عمالقة 
�لفن”و�أب����رز �أغ����اين وردة �لت����ي �أ�ستم����ع له����ا هي 
بتون�����ش بيك، ويف يوم وليل����ة، و�أ�ستمع للكثري من 
�لأغني����ات �لقدمي����ة كاأغ����اين ماج����دة �لرومي مثل 
كلمات، �عتزلت �لغ����ر�م، وفريوز مثل كيفك �إنت، 
عبد �حلليم حافظ مثل زي �لهوى، كامل �لأو�ساف، 

ويا مالكااً قلبي”.
وب�ساأن �لأغنيات �لتي تعرف حكايتها. فتقول 
“�أع����رف ق�س����ة �أغني����ة )بودعك( ل����وردة، وملحنها 
)بلي����غ حم����دي(، وكان �سب����ب �لأغني����ة �لنف�س����ال 
�لفن����ي و�لن�ساين ب����ني �لثنائ����ي وردة وبليغ، فقد 
�سادف بلي����غ �سوء �حلظ يف نهايته����ا بعد ق�سيته 
�مل�سه����ورة، وهي �نتحار �إح����دى �لفتيات من �رشفة 
منزله يف ظ����روف غام�سة، و�أُجرب بليغ حمدي بعدها 
على مغادرة م�رش ملدة 5 �سنو�ت ق�ساها يف باري�ش 
وغريها م����ن �لدول، فكان����ت �أ�سو�أ �سن����و�ت عمره، 
حيث تدهورت حالته �ل�سحية، ويف منفاه �لإجباري 
�أر�س����ل بليغ ل����وردة �أغني����ة »بودع����ك« �لتي كتب 
مطلعها و�أكملها �ل�ساعر �لغنائي من�سور �ل�سادي، 
وكانت �آخر �أحلانه لع�سقه �لفني و�لإن�ساين �لوحيد 

وردة.
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القـرآن بصـوت نبيـل شعيـل... هـل أنت مـع أو ضد؟

يستعد لتقديم “بيت بوصفرية” في عيد األضحى... السماك:

“الجروبات” المسرحية ظاهرة صحية ومطلوبة

�شجل بلب���ل اخلليج الفنان ’نبي���ل �شعيل’ �شورتي 
الفاحتة والرحم���ن، يف ا�شتوديو ال�شي���خ م�شاري را�شد 
العفا�ش���ي، وظهر العفا�ش���ي وهو يعيد ت���الوة القراآن 
الك���رمي على م�شامع �شعيل، الذي كان يخطئ يف بع�س 
احلركات والت�شكيالت املختلفة يف االآيات القراآنية من 
ال�شورة وظهر االثنان وهما ي�شعان ال�شماعات اخلا�شة 

بالت�شجيل على اأذنهم.
 كم���ا ظهر �شعيل مندجًما يف ق���راءة القراآن الكرمي 
وبجانب���ه العفا�ش���ي، واأعج���ب متابع���و العفا�ش���ي على 
‘’توي���رت’’ بالت�شجي���ل وطالب���وه بت�شجي���ل العديد من 
ال�ش���ور القراآني���ة ب�شوته مادحني في���ه وموؤكدين على 
اأن���ه �شيكون بارًعا يف امل�شتقبل مل�شاعدة العفا�شي له، 

ويفيِ نف�س الوقت دعا عدد من املتابعني يف االن�شتغرام 
مبقاطعتهم ب�شورة غا�شبة، بينما علق متابعو م�شاري 
را�ش���د، على الفيديو، فقال متعب: “ما �شاء اهلل تبارك 
اهلل، �ش���وت رائع، �شاألتك ب���اهلل اأن تطلب منه ت�شجيل 
اأك���ر من �ش���وره”، واأ�ش���اف فهد “ما �ش���اء اهلل �شوته 

جميل”.
وتعد تالوة القراآن الكرمي هي التجربة االأولى التي 

يقوم بها �شعيل بجانب ت�شجيله لالأغاين املختلفة.
يذكر اأن نبيل �شعيل لي����س اأول فنان يقراأ القراآن 
ف�شبق���ه عدد من النجوم على راأ�شهم الفنانة الراحلة اأم 
كلثوم، واملو�شيقار الراحل حممد عبدالوهاب، والفنانة 
وردة اجلزائري���ة، الت���ي رتلت بع�س االآي���ات من �شورة 
“اآل عم���ران”، يف فيلم “اأملظ وعبده احلامويل”، كذلك 
الفنان علي احلجار، والفنان االإماراتي ح�شني اجل�شمي.

أحداث

تتخل�س من اأخطاء و�شوائب واإ�شاعات 
مغر�شة. 

قد تبحث ق�شية �شحية دقيقة تتعلق 
باأحد قريب.

م�ش���اورات على م�شت���وى امل�رشوع 
اجلديد اأو متويالت جديدة. 

تب���دو متحم�شاً لكل م���ا يروقك وتقدم 
مبادرات خالقة.

الع�شبي���ة يف اتخ���ذا الق���رار توؤثر على 
ال�رشيك ب�شكل �شلبي.

الكث���ر م���ن امل���اء والريا�ش���ة يعن���ي 
القليل من الوزن.

�شحت���ك بحاج���ة لوقف���ة م���ع النف����س 
لرتاجع ت�رشفاتك.

يلزمك التوفيق ب���ني العمل وممار�شة 
الريا�شة.

ال تتن�شل قب���ل االنتهاء مما عليك من 
واجبات.

ق���د مت���ر بف���رتة �شعبة عل���ى م�شتوى 
العمل لكنك تبذل املزيد من اجلهد.

ت�شع���ر باالن�شج���ام م���ع نف�ش���ك وم���ع 
املحيط.

�شحت���ك عل���ى م���ا ي���رام وال داعي ملا 
ت�شغل به نف�شك.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

بعد النج���اح الذي حققته امل�رشحي���ة الكوميدية 
الهادفة “بو�شفرية” للمخرج عبا�س ال�شماك يف عيد 
الفط���ر املا�شي، يع���ود ال�شماك م���ن جديد لتقدمي 
اجل���زء الثاين من امل�رشحية بتغي���ر ب�شيط يف اال�شم، 
حي���ث اأ�شبح���ت “بي���ت بو�شفري���ة” وكت���ب الن�س 
الفن���ان واملخ���رج جمال ال�شق���ر، بع���د اأن كان ن�س 
اجل���زء االأول من امل�رشحي���ة بتوقيع الفن���ان اإبراهيم 
را�ش���د الدو����رشي. م�رشحي���ة “بيت بو�شفري���ة” عمل 
كوميدي ه���ادف �شيناق����س خمتل���ف الق�شايا التي 
يعي�شها املواطن وهي م���ن اإنتاج “ فالمنجو ميديا” 
و�شتعر����س يف اأي���ام عيد االأ�شحى املب���ارك ومل يتم 

حتديد مكان العر�س لغاية االآن.
“الب���الد” زارت بروف���ات امل�رشحي���ة على م�رشح 
نادي االحتاد واأج���رت هذا اللقاء مع املخرج واملنتج 

عبا�س ال�شماك:

ما الذي س��يتغير في مس��رحية “بيت ابو 
صفرية” عن مسرحية “بوصفرية” خصوصا 

وان العملين يحمالن نفس االسم؟
كات���ب م�رشحية “بو�شفرية “ ه���و الفنان اإبراهيم 
الدو����رشي، وعر�شناه���ا يف اأي���ام عيد الفط���ر املا�شي 
وحقق���ت جناح���ا كب���را، ومن ث���م قررن���ا اال�شتمرارية 
وعر�شها مرة ثانية يف عي���د االأ�شحى ولكن كان عامل 
الوق���ت ال ينا�شب الكاتب، ولهذا اجتهن���ا اإلى الفنان 
جمال ال�شقر وطلبنا منه كتابة ن�س م�رشحي م�شابه اإلى 
ن�س “ بو�شفرية”.. م�رشحية كوميدية اجتماعية �شعبية 

تناق�س خمتلف الق�شايا التي يعي�شها املواطن. 

ه��ذا يعن��ي ان روح ن��ص “بوصفرية” 
الذي كتبه الدوسري سيكون موجودا 

في نص جمال الصقر؟
“بو�شفري���ة” هو ثيمة العم���ل ويف كل م�رشحية 

�شنبني ق�شة جديدة.

من فريق العمل؟
يتكون فريق العمل من: �شالح خليل، �شيد 
ح�ش����ني القم����ر، زكري����ا الزعيم، يا�����رش القرمزي، 
جعفر جا�شم، حمم����د الر�شيع، على حم�شن، علي 
العوينات����ي، ح�شني ال�شم����اك، ح�ش����ن ابوتاكي، 
ا�شم����اء جعفر، عبداهلل القط����ان، عبا�س ال�شماك، 
ح�ش����ن اجلف����ري، ف�شيلة ال�شع����الن، وعموما اأنا 
اأف�شل اال�شتعانة باملمثل����ني الواعدين والدماء 

اجلديدة.

ماذا عن الديكور واألغاني والمكياج؟
الديكور �شيكون بالتن�شيق مع حممد احلجري، 
واملو�شيقي �شتكون م�شابهه مل�رشحية “ بو�شفرية” 

اأما املكياج فلغاية االآن مل نخرته بعد.

لقد ابتعدت فترة طويلة عن المسرح، 
واليوم تعود مخرجا.. ما تعليقك؟

نعم.. اآخر م�رشحية اأخرجتها يف البحرين كانت 
يف الع���ام 2000، وبعده���ا در�ش���ت يف بريطاني���ا 
5 �شن���وات ومع ذلك مل ابتع���د عن امل�رشح، حيث 
ا�شتغل���ت يف بريطانيا مب����رشح “ بريقريت ثيرت” 
يف منطق���ة كوفنرتي وقدمت م�رشحية من اإخراجي 

وم�رشحية اأخرى كنت فيها م�شاعد خمرج.

من الجهة المنتجة للمسرحية؟
امل�رشحية من اإنتاج “فالمنجو ميديا” وهي تابعة 
يل �شخ�شيا، فبع���د التقاعد قررت تاأ�شي�س موؤ�ش�شة 

لالإنتاج امل�رشحي.

ميدي��ا”  “فالمنج��و  ان  ه��ذا  معن��ى 
ستدخل سباق األعمال الموسمية؟

م���ن خططنا تقدمي االأعم���ال التجارية املتعارف 
عليها يف املوا�شم كاالأعياد، واأي�شا �شندخل م�شمار 
م�رشحي���ات االأطف���ال م�شتقب���ال وهن���اك الكث���ر من 

اخلطط والربامج �شنعلن عنها يف حينها. 

قدمت مس��رحية “بوصفري��ة” واليوم 
تقدم “بيت بوصفرية”.. هل نس��تطيع 
الق��ول ان المخ��رج عب��اس الس��ماك 

يحتكر أسماء معينة من الممثلين؟
اأب���دا.. فاملمث���ل له مطلق احلري���ة يف امل�شاركة 

يف اأي عم���ل يختاره، ب���ل �شاأكون م�رشورا ل���و اأراد هو 
احتكاري ليعمل معي با�شتمرار.

م��ا رأيك في الحراك المس��رحي خالل 
الفترة الماضية؟

لقد زاد الدع���م لل�شباب واملواه���ب ال�شاعدة، 
خا�شة مع وجود مهرجان جائزة خالد بن حمد للم�رشح 
ال�شباب���ي ال���ذي اأ�شبح قاع���دة قوي���ة لالنطالق نحو 
االآفاق الرحبة للتميز واالإبداع. يف ال�شابق واأتكلم عن 
اأبناء جيلي مل نح�ش���ل على الفر�س ومل نحظى مبثل 
ه���ذا املهرج���ان الكبر وال���ذي يعترب بواب���ة لتطور 

الفنان.
ه����ذا جانب، اأم����ا اجلانب االآخ����ر فاأت�شور ان 
ال�شاح����ة تعي�����س ن�شاط����ا م�رشحي����ا ملحوظا حيث 
تع����ددت الف����رق الت����ي تق����دم م�رشحي����ات مث����ل 
م�رشحي����ة “مافي����ا �شك����راب” باأجزائه����ا، واأي�ش����ا 
ح�ش����ني العوينات����ي يق����دم م�رشحي����ات، وغرها. 

وهذا الن�ضاط ي�ضج����ع النا�س على ح�ضور امل�رسح 
واال�شتمتاع بوقتها. 

كم أسعار تذاكر مسرحيتكم؟
اأوال هدفن���ا من امل�رشحي���ة هو ر�ش���م االبت�شامة 
عل���ى وجوه النا����س وتقدمي ما ي�شعده���م بعيدا عن 
االإ�شف���اف واالألفاظ غر الالئقة، اأم���ا اأ�شعار التذاكر 
فه���ي جدا رخ�شية ورمزية ويف متناول اجلميع ابتداء 

من دينارين. 

حالي��ا  المس��رحية  الس��احة  تش��هد 
ظاه��رة “الجروب��ات”.. مث��ال جماع��ة 
مس��رحية “مافي��ا س��كراب” وجماعة 
مسرحيات حس��ين العويناتي وجماعة 
مسرحية “بوصفرية” والخ.. هل هذه 

الظاهرة صحية في اعتقادك؟
بالتاأكي���د ظاهرة �شحية ومطلوب���ة وال�شبب هو 
زيادة االإنت���اج امل�رشحي وا�شتغ���ال الفنان البحريني 
الذي كان يع���اين يف ال�شابق من �شح االأعمال، فكلما 
زاد االإنتاج كلما تع���ددت الفر�س اأمام املمثل وهذا 

هو املطلوب.
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اإح����������راق امل�����ش��ل��ح 
الت�شيكي  ال��دي��ن��ي 
ج������ون ه�������س ال����ذي 
ان�����ت�����ق�����د ف�������ش���اد 
ال��ك��ن��ي�����ش��ة ف��ات��ه��م 
ب���ال���ه���رط���ق���ة، وق���د 
اأح����رق رج���ال ال��دي��ن 
ك��ت��ب��ه وخم��ط��وط��ات��ه 
ق���ب���ل اإح������راق������ه يف 
الثانية  ذكرى ميالده 

واالأربعني.

 1493
ت���وق���ي���ع ات��ف��اق��ي��ة 
عبد  اأب��ي  امللك  ب��ني 
اآخ���ر  حم��م��د  ب���ن  اهلل 
م���ل���وك االإ�����ش����الم يف 
االأندل�س وبني امللك 
له  ب��اع  الق�شتاليني 
كل  مبقت�شاها  االأول 
اأمالكه يف االأندل�س ثم 

غادرها.

 1798
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
ت�شم جزر هاواي اإلى 

نفوذها.

1819
بوياكا  معركة  وق��وع 
ال���ت���ي ه�����زم ف��ي��ه��ا 
���ش��ي��م��ون ب��ول��ي��ف��ار 
اجل��ي�����س االإ����ش���ب���اين 
وهذه املعركة مهدت 

ال�شتقالل كولومبيا.

1867
تغير ا�شم حاكم م�رش 
يلقب  اأ���ش��ب��ح  ح��ي��ث 
هذا  باخلديوي، وظل 

اللقب �شائدا.

حمرر م�سافات

تعليقات غاضبة ومؤيدة على مواقع التواصل االجتماعي

مسؤولو مهرجان خالد بن حمد الشبابي يلتقون وزيرة الثقافة المصرية
ا�شتقبلت وزير الثقافة امل�رشية اإينا�س 
عبد الدامي وفدا م�رشحيا من البحرين برئا�شة 
رئي�س اللجنة اال�شت�شارية ملهرجان خالد بن 
حم���د للم�رشح ال�شبابي عب���د اهلل ملك، ومدير 
مكت���ب ال�شي���خ خالد بن حمد عم���ر بو كمال، 
ومدير اإدارة املراك���ز ال�شبابية نوار املطوع، 
ومدي���ر مهرج���ان البحرين للم����رشح ال�شبابي 
ن�ش���ال الع�شاوي، واملخ���رج رئي�س مهرجان 

����رشم ال�شيخ ال���دويل للم����رشح ال�شبابي مازن 
الغرب���اوي، ومدي���ر مهرجان م�رشح ب���ال اإنتاج 
املخرج جمال ياق���وت، ورئي�س البيت الفني 
للم����رشح ومدي���ر املهرجان القوم���ي للم�رشح 

املخرج ا�شماعيل خمتار. 
ب���ني  التع���اون  �شب���ل  اللق���اء  وتن���اول 
للم����رشح  ال���دويل  ال�شي���خ  ����رشم  مهرج���ان 
ال�شباب���ي ومهرج���ان جائ���زة خال���د ب���ن حمد 

للم�رشح ال�شبابي املق���ام يف البحرين يف اإطار 
التعاون امل�شرتك بني البلدين، واال�شتفادة 
من خ���ربة م����رش يف اإدارة امل�ش���ارح ال�شبابية 
خ�شو�شا وامل�رشحي���ة عموما. وقدم الوفد يف 
نهاي���ة اللق���اء درع مهرجان جائ���زة خالد بن 
حمد للم�رشح ال�شبابي الى اإينا�س عبد الدامي 
تقدي���را منه���م ملجهوداته���ا اجلب���ارة لدعم 

ال�شباب والثقافة.

• م�رشحية بيت بو�شفرية	

• ال�شماك موجها فريق العمل	

اأ�سامة املاجد
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األخيرة

قلة الن�م ت�ؤدي اإلى اخلرف املبكر

ل�حة قيمتها اأقل من ملي�ن... بيعت بـ 450 ملي�نا

اليابان ت�شتعيد ذكرى اآالم هريو�شيما

ي���رى العلم���اء اأن النوم هو اأف�ضل دواء للعدي���د من الأمرا�ض، فاثنني م���ن اأكرب اأمرا�ض 
الع�رس يف الغرب وهما ال�رسطان واخلرف املبكر يرجعان اإلى قلة النوم.

وق���د اأدت احلياة الع�رسية اإلى حرمان الكث���ر من النا�ض من النوم الكايف، وبدلاً عن ذلك 
ب���ات ال�ضه���ر وال�ضتيقاظ املبكر لأج���ل العمل هما العادة التي تع���وق الكتفاء من الراحة يف 
ا ما  اللي���ل. وينعك�ض ذلك عل���ى الذاكرة مبرور ال�ضنوات، حيث يعمل عل���ى تدهورها تدريجياً
يق���ود اإلى خرف مبك���ر واحتمالت الإ�ضابة بال�رسطان يف ظل خل���ل حمتمل يف نظام عمل خاليا 
اجل�ض���م. وي�ضبق ا�ضطراب النوم مر����ض الزهامير قبل عدة �ضنوات، م���ا يجعله بنظر العلماء 

مقدمة له اأو اإنذارا مبكرا له.
وي�ضاع���د النوم ال���كايف يف الحتف���اظ بالذاكرة قوي���ة ون�ضطة وحفظ امللف���ات اجلديدة 

با�ضتمرار.

اأك���د خب���ر التاري���خ يف 
جامعة اأوك�ضف���ورد واملوؤرخ 
ليون���اردو  لأعم���ال  الفن���ي 
دافن�ضي، ماثي���و لندرو�ض، 
اأن لوحة “امل�ضيح املخل�ض” 
الت���ي بيع���ت باأعل���ى �ضع���ر 
حتظ���ى ب���ه قطع���ة فنية يف 

العامل ل تعود لدافن�ضي.
�ضحيف���ة  ون����رست 

الغاردي���ان وفقا ملا ذكره اخلبر الفني، اأن ر�ضام اللوحة هو برناردينو لويني، الطالب وامل�ضاعد لدى 
الفنان الإيطايل دافن�ضي، وتباع لوحاته يف املزادات العلنية باأ�ضعار اأقل من مليون دولر فقط. واأ�ضار 
اخلبر اإلى اأن ليوناردو دافن�ضي لي�ض �ضاحب هذه اللوحة على الرغم من اأنه عمل عليها واأ�ضاف بع�ض 
اللم�ض���ات فيها، بدرجة ل تزيد على %20-5 فقط. وق���ال لندرو�ض: “تعود هذه اللوحة للويني. فاإذا 

در�ضنا خمتلف لوحات طالب دافن�ضي، ميكننا معرفة اأن لوحة )خمل�ض العامل( هي بر�ضم يد لويني”.
وبيع���ت لوح���ة “امل�ضيح املخل����ض”، يف نوفمرب املا�ض���ي، يف مزاد لدار كري�ضت���ي باأكرث من 450 
ملي���ون دولر، حيث قدمت على اأنها لوحة من لوحات ليوناردو دافن�ضي، وعددها يف العامل اأقل من 20 

قطعة.

احتفلت الياب���ان، اأم�ض، 
ال����73  ال�ضنوي���ة  بالذك���رى 
لإلق���اء اأول قنبل���ة ذري���ة يف 
العامل على مدينة هرو�ضيما 
الوق���ت  يف  الب���الد،  غرب���ي 
الذي حّذر في���ه رئي�ض بلدية 
املدينة من ت�ضاعد النزعات 
القومية ال���ذي يهدد ال�ضالم 
ف���وق  ال�ضم���اء  الع���امل.  يف 
حديقة ال�ض���الم التذكارية يف 
هرو�ضيم���ا كان���ت �ضافي���ة 
ال�ضالم  ق���رع جر����ض  عندم���ا 

اإيذان���ا ببدء احلفل، متاما كم���ا كانت عليه يف 6 اأغ�ضط�ض العام 1945 عندما األقت قاذفة 
اأمركي���ة من طراز “بي29-” حمولته���ا القاتلة على املدينة، الت���ي تنت�رس فيها القواعد 
الع�ضكرية، ما اأدى اإلى مقتل 140 األف �ضخ�ض من �ضكانها. ودعا رئي�ض بلدية هرو�ضيما، 
كازوم���ي مات�ض���وي، يف كلمة له وهو يقف يف احلديقة قرب نقط���ة النفجار اإلى عامل دون 
اأ�ضلح���ة نووي���ة، حمّذرا من ت�ضاعد النزع���ات القومية. وح�ض مات�ضوي عل���ى نزع الأ�ضلحة 
النووية يف عام تعّهد فيه الرئي�ض الأمركي بزيادة الرت�ضانة الأمركية من هذه الأ�ضلحة.

وقال: “اجلهود للتخل�ض من الأ�ضلحة النووية يجب اأن ت�ضتمر”.

 Social
media

 فيدي� ير�شد 
العن�شرية يف كندا

عل���ى  من�ض���ور  فيدي���و،  مقط���ع  ر�ض���د 
يوتي���وب، العن�رسية يف كن���دا، بعدما �رسخت 
اإح���دى الن�ض���اء يف وجه ام���راأة قائل���ة “عودي 
اإل���ى ال�ضني”، خالل تواجدهم���ا معا يف قطار 
بتورونت���و. ويظهر م���ن خ���الل الفيديو فتاة 
�ضاب���ة، وه���ي حت���اول الدخ���ول يف مناو�ضات 
مع ام���راأة كبرة يف ال�ضن، يب���دو من مالحمها 
اأنه���ا �ضينية، حيث كانت تري���د اأخذ هاتفها 
بالعن���ف. ويقال اإن احل���ادث وقع يف قطار يف 
تورونتو بالقرب من حمطة اإغلينتون وي�ضت، 

ال�ضبت املا�ضي.
وبداأ احلادث ح���ني طلبت الفتاة ال�ضابة 
م���ن اأح���د الرج���ال �ضيج���ارة، قب���ل اأن تلم���ح 
ال�ضيدة الكب���رة يف ال�ضن وهي حتمل هاتفا، 
فاعتقدت اأنها كانت ت�ضورها، فطلبت منها 
م�ضح الفيديو. هذا الأمر نفته املراأة ال�ضينية 
وقال���ت: “مل اأكن اأ�ضور اأي �ض���يء”. وقامت 
ال�ضي���دة مارغري���ت اأنت���وين، الت���ي التقطت 
الفيدي���و، بال�ضغط على زر الط���وارئ بعدما 
�ضمع���ت عب���ارات عن�رسي���ة. وذك���رت اأنتوين 
“مل اأ�ضتط���ع الوق���وف مكتوفة الأي���دي واأنا 
اأ�ضتمع لتلك العبارات )...( اأنا ن�ضف �ضينية 
كذلك”.  وتابع���ت اأن الفتاة هربت من مكان 
احلادث بعدما لحظت اأنني �ضورت الفيديو.

�شمرية �شعيد تغ�شب الرجال وت�شتفزهم

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
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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

ال�ضحب  بع�ض  م��ع  ح��ار  الطق�ض 
بع�ض  يف  الأت����رب����ة  وت�����ض��اع��د 
املناطق، ولكنه ح�ضن هذه الليلة.

الرياح �ضمالية غربية من 10 اإلى 15 عقدة 
عقدة،   22 اإل��ى   17 م��ن  �رسعتها  وت���زداد 

وت�ضل من 22 اإلى 27 عقدة اأحيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام عند ال�ضواحل، ومن 3 اإلى 6 
اأقدام يف عر�ض البحر. درجة احلرارة العظمى 44 م، وال�ضغرى 

32 م. الرطوبة الن�ضبية العظمى 75 %، وال�ضغرى 15 %.
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مواقيت 
الصالة

العــمـر وتـطــيل  االإنــتاجـية  ثـ�ريــة” تزيــد  “حيــلة 
بعد النت�ضار ال�رسيع للمكاتب التي تتيح العمل 
عليه���ا وقوفا، ك�ضفت درا�ض���ة حديثة اأن هذا النمط 
يعم���ل على حت�ض���ني �ضحة العمال وزي���ادة معدلت 

اأعمارهم، وبالتايل اإنتاجيتهم.
الدرا�ضة التي اأجرتها جامعة ديكني يف اأ�ضرتاليا، 
�ضمل���ت 230 �ضخ�ض���ا مم���ن يف�ضل���ون العمل على 

“مكات���ب الوقوف”، مع حثه���م على اجللو�ض لوقت 
اأقل واحلركة مبعدل اأكرب خالل �ضاعات العمل.

وح�ض���ب النتائ���ج، التي ن����رست اأم����ض الإثنني، 
ف���اإن تغير 20 % م���ن مكاتب اأ�ضرتالي���ا اإلى نظام 
الوق���وف، �ضيتكل���ف نح���و 185 ملي���ون دولر، لكنه 

�ضيزيد اإجمايل فرتات عملهم بنحو 7500 �ضنة.

واأرجعت الدرا�ضة اأن �ضبب زيادة فرتات العمل 
ه���و الرتف���اع الن�ضب���ي املتوق���ع يف اأعم���ار العمال، 
نتيجة ت�ضاوؤل فر�ض اإ�ضابتهم بالأمرا�ض املرتبطة 
ال�ضمنة. وقال الباحث الرئي�ضي يف الدرا�ضة، لن غاو، 
اإن ق�ض���اء اأوقات اأطول جلو�ض���ا على املقاعد يوؤدي 
اإلى زي���ادة احتم���ال الإ�ضابة باأمرا�ض مث���ل ال�ضمنة 

وال�ضك���ري والأزمات القلبية، مما ي���وؤدي اإلى نق�ض 
ن�ضبي يف معدلت الأعمار.

واأو�ض���ح غ���او يف ت�رسيح���ات نقلته���ا �ضحيف���ة 
“الغارديان” الربيطانية: “تبني نظام العمل وقوفا 
�ضيقل���ل فر�ض الغياب ع���ن العمل ب�ضب���ب املر�ض 

ويزيد الإنتاجية”.

م�شر.. مقتل �شائح 
بهج�م ل�شمكة قر�ش

م�شتحيلة” يحتفظ  “مهمة 
ب�شدارة االإيرادات

 مراهقتان تنفذان
اأمريكا جرمية” يف  “اأغبى 

ع���رثت ال�ضلط���ات يف م�رس على رف���ات ب�رسية 
على �ضاطئ باأح���د املنتجعات ال�ضياحية يف مدينة 
مر�ض���ى علم مبحافظ���ة البحر الأحم���ر، وتبني اأنها 
تع���ود ل�ضائح ُقت���ل بعد هجوم م���ن �ضمكة قر�ض. 
وق���ال رئي����ض جمل�ض مدين���ة مر�ضى عل���م عاطف 
وج���دي لوكال���ة فران����ض بر����ض، اإن ال�ضائح الذي 
ت���ويف عل���ى بع���د 20 كيلوم���رتا �ضم���ايل املدينة 
كان ت�ضيك���ي اجلن�ضي���ة. واأك���د وج���دي اأن الرجل 
ت���ويف “نتيجة لهجوم من �ضمك���ة قر�ض”، مو�ضحا 
اأن وزارة ال�ضح���ة تن�ض���ق مع ال�ضف���ارة الت�ضيكية 
لت�ضلي���م اجلثم���ان. وكان ال�ضائ���ح الت�ضيكي )41 
عام���ا( يق�ض���ي اإجازت���ه يف مر�ضى علم م���ع زوجته 

واأطفاله.

احتف���ظ فيلم احلرك���ة “مي�ض���ن اإمبو�ضيبل: 
فول اآوت” ب�ضدارة اإي���رادات ال�ضينما يف اأمركا 
ال�ضمالية لالأ�ضبوع الثاين حمققا 35 مليون دولر. 
والفيلم بطولة توم كروز وهرني كافيل وريبيكا 
فرج�ضون، ومن اإخ���راج كري�ضتوفر ماك كويري. 
وج���اء يف املركز الث���اين الفيلم اخلي���ايل اجلديد 
“ديزنيز كري�ضتوفرروب���ن” باإيرادات بلغت 25 
ملي���ون دولر. والفيل���م بطولة اإي���وان مكريجور 
وهايلي اأتويل وم���ن اإخراج ماركفور�ضرت. واحتل 
فيلم احلرك���ة الكوميدي اجلدي���د “ذا �ضباي هو 
دمبد م���ي” املركزالثالث، حمققا اإيرادات بلغت 
12.4 مليون دولر. والفيلم بطولة ميال كوني�ض 
وكيت مكينون وج�ضنت ثرو وجيليان اأندر�ضون، 

ومن اإخراج �ضوزانا فوجيل.

نفذت مراهقتان من مدينة نا�ضفيل التابعة 
لولية تيني�ضي الأمركية جرمية غريبة وطريفة، 
بعدم���ا حاولتا �رسقة �ضيارة من اأجل القيام بجولة 
رغ���م اأن اأيا منهما ل ت�ضتطي���ع القيادة. وذكرت 
�ضحيف���ة “ديلي ميل” الربيطاني���ة اأن الفتاتني 
البالغتني من العمر 15 و17 عاما، تواجهان تهمة 

حماولة �رسقة �ضيارات عدة من اأماكن خمتلفة.
واأو�ضح���ت ال�ضلطات اأن املراهقتني حاولتا 
يف البداي���ة �رسق���ة �ضيارة كان���ت بداخلها �ضيدة، 
لك���ن عمليتهما ب���اءت بالف�ضل، ث���م حاولتا مرة 
اأخرى ال�ضتيالء على �ضيارة كانت متوقفة داخل 

مركز جتاري، وجنحتا.

�ضورة بعنوان “الرغبة يف احلياة”، للم�ضور العراقي تي�ضر مهدي، احلا�ضلة على املركز الأول يف فئة الت�ضوير “الريا�ضة � �ضور منفردة” 
يف م�ضابقة “اأندريه �ضتينني” الدولية للت�ضوير ال�ضحايف للعام 2018.

اأثارت اأحدث اأغ���اين املطربة املغربية، �ضمرة �ضعيد، وواحدة من األبومها اجلديد، اأغنية 
“�ضوبرمان”، غ�ضب وا�ضتنكار العديد من م�ضتمعيها.

ولق���ت الأغني���ة انتقادات، خا�ضة من الرج���ال، الذين هاجموا �ضم���رة �ضعيد عرب مواقع 
التوا�ضل الجتماعي، بعد توبيخها لهم بكلمات قا�ضية، و�ضفت فيها تغر حالتهم ال�ضكلية 

بعد الزواج، رغم و�ضامتهم ولطفهم قبل الزواج.
وعرب قطاع من اجلمهور عن رف�ضه لالأغنية، واأنه ما كان يجب اأن تتغنى بها مطربة كبرة 
بحجم �ضمرة �ضعيد، ومن هذه الكلمات: “بقى بارد جدا... بقى دمه تقيل... بقى ندل اأوي... 

وطماع وبخيل”.

• رئي�ض الوزراء الياباين اأثناء م�ضاركته يف ذكرى القنبلة الذرية	
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