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دور فاعل للإدارة االأمريكية يف االأمن واال�ستقرار
�شراكة وثيقة بني البحرين والواليات املتحدة... جاللة امللك:

املنامة - بنا: اأ�صاد عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
املل����ك حمد ب����ن عي�ص����ى اآل خليف����ة بال����دور الفاعل 
ال����ذي ت�صطل����ع ب����ه الإدارة الأمريكي����ة بالتعاون مع 
الدول ال�صقيقة وال�صديق����ة يف تر�صيخ دعائم الأمن 
وال�صتق����رار وال�صل����م ال����دويل، موؤك����داً دع����م مملكة 

البحري����ن وم�صاندته����ا جلمي����ع اجله����ود وامل�صاع����ي 
العاملية.  وكان جاللته قد ا�صتقبل يف ق�رص ال�صافرية 
اأم�س �صفري الوليات املتحدة الأمريكية لدى اململكة 
ج�ص����ن �صيربي����ل الذي ق����دم جلاللته قائ����د القوات 
البحرية الأمريكية بالقيادة املركزية قائد الأ�صطول 

اخلام�س الأدمريال �صكوت �صرتين.ونوه جاللته بعمق 
العالق����ات التاريخي����ة وال�رصاكة الوثيق����ة التي جتمع 
ب����ن مملكة البحري����ن والوليات املتح����دة الأمريكية 

ال�صديق����ة واملبنية منذ عق����ود طويلة على 
الثقة والحرتام والتن�صيق امل�صرتك.

• ومي�س انفجار بعد غارة جوية اإ�رصائيلية على غزة	

ماهرة” “غري  عمالة  تطلب  “الكهرماء” 

واملزايدات  املناق�صات  فتح جمل�س 
يف جل�صت����ه الأ�صبوعي����ة اأم�����س مناق�ص����ة 
لهيئة الكهرباء واملاء لتزويد خدمة اأيدي 
عاملة “غري ماه����رة” للعمل يف اإدارة نقل 
املياه ملدة عامن تقدم اإليها 7 عطاءات 

اأقلها بنحو 36.6 األف دينار.
ج����اء  م����ا  بح�ص����ب  الهيئ����ة  وته����دف 
ال����وكالت  دع����وة  اإل����ى  باملناق�ص����ة 

املتخ�ص�ص����ة يف تزوي����د الق����وى العامل����ة 
لتق����دمي عطاءاته����ا لتزوي����د اإدارة نق����ل 
املي����اه بهيئ����ة الكهرب����اء وامل����اء باأيدي 
عاملة “غري مهرة”؛ من اأجل تعزير القوى 
العامل����ة بالهيئة لتتمك����ن مواكبة اأعمال 
ال�صيانة املتزايدة نتيجة الطلب املتزايد 
عل����ى خدم����ات نق����ل املي����اه باململك����ة. 
وت�ص����اءل مراقبون: هل يج����وز التفاق مع 
عمالة “غ����ري ماه����رة” لأداء اأعم����ال تعود 

11جلهة حكومية؟

• جانب من عملية اإزالة الفر�صات	

االأمانة �ستنقل فر�سات البحرينيني لداخل جدحف�ص
�رصعت اأمانة العا�صمة �صب���اح اأم�س باإزالة عدد 
من فر�صات �صوق جدحف�س املركزي، �صمن خطتها 
لتنفيذ م�رصوع اإعادة تاأهيل ال�صوق.  ومل يكن مقدرا 
لعملية الإزالة والإزاح���ة للفر�صات املخالفة اأن متر 
دون ح�صول م�ص���ادات كالمية بن الباعة وموظفي 
الأمان���ة؛ اعرتا�صا عل���ى خطوة اإبعاده���م عن مواقع 
فر�صاته���م التي اعتادوا ل�صن���وات على البيع فيها، 
ح�ص���ب اأقوالهم.وقال رئي�س جمل�س اأمانة العا�صمة 
حمم���د اخلزاعي ل� “البالد” اإن���ه �صيجري نقل الباعة 
البحريني���ن املرخ�ص���ن اإلى داخل ال�ص���وق، فيما 

�صيج���ري منح املواطنن غ���ري املرخ�صن 
6رخ�سا ملزاولة الن�ساط بال�سوق.
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• جاللة امللك ي�صتقبل ال�صفري الأمريكي وقائد القوات البحرية الأمريكية	

 500 للبرتول” ت�شرتي  “تطوير 
دينار األف   143 “اآيفون” بـ 

رف�ض دعوى اأب يطالب بح�شانة ابنته 
مدعًيا عدم اأمانة طليقته

التاأهل  فر�شة  ال�شلة” يخ�شر  �شباب  “اأحمر 
للمونديال ويلتقي اليابان اليوم

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت

11

8

16

2

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

ال�شدر يهدد: تنفيذ الـ 40 �شرطا 
واإال فاملعار�شة قرارنا

بالد العالم

14

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رص : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�شحافة اال�شتق�شائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

�سيد علي املحافظة

املحرر االقت�سادي

الن�سفية االإلكرتونية  التحويلت  دينار  مليون   4.5

اإعادة تاأهيل احلديقة املائية مبليوين دينار

ب���ن  الإلكرتوني���ة  التحوي���الت  تنام���ت 
ح�صابات البنوك املحلية لتبلغ م�صتوى قيا�صيا 
عند 5.4 مليار دينار يف الن�صف الأول من العام 
اجلاري عرب خدمة “ف���وري” التي تتيحها �رصكة 

“بنفت”.
وت�صتخ���دم خدم���ة “ف���وري” عل���ى نط���اق 
وا�ص���ع؛ م���ن اأج���ل �ص���داد الروات���ب والأجور يف 
القطاع���ن الع���ام واخلا����س، كم���ا ت�صتخدم���ه 

احلكوم���ة ل�صداد ع���الوة الدعم امل���ايل وعالوة 
الإ�صكان وغريها من برام���ج الدعم الجتماعي، 
اإذ تتي���ح اخلدمة اإجراء عدد كبري من التحويالت 
اإلكرتونيا يف غ�ص���ون �صاعات. وبح�صب بيانات 
حديثة مل�رصف البحرين املركزي، فقد ارتفعت 
ه���ذه التحويالت خالل الأ�صهر ال�صتة الأولى من 
الع���ام اجل���اري 16 %. كما قف���زت التحويالت 
للمبال���غ ال�صغرية عرب “ف���وري” بن�صبة 86 %، 

وه���ي خدم���ة تتيح للعم���الء حتويل اأي 
مبلغ حتى 1000 دينار.

طرحت وزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين يف اجلل�ص���ة الأ�صبوعية 
اأم����س  واملزاي���دات  املناق�ص���ات  ملجل����س 
مناق�ص���ة زمني���ة لإع���ادة تاأهي���ل احلديق���ة 
املائية باملنامة يف مرحلته���ا الثانية، تقدم 
اإليه���ا 5 عط���اءات اأقلها بنح���و 2.08 مليون 
دين���ار، واأكربه���ا 3.96 ملي���ون دينار.كم���ا 

طرحت هيئة البحري���ن لل�صياحة واملعار�س 
مناق�ص���ة لت�صيي���د �صاطئ خلي���ج البحرين. 
وتت�صم���ن املناق�ص���ة اإن�صاء نح���و 600 مرت 
من ال�صاطئ ال�صطناعي الطويل على طول 
ال�صاطئ ال�صمايل خلليج البحرين، وامل�صوح 
اجلغرافي���ة للموق���ع قبل ب���دء اأعم���ال البناء 

وبعد انتهائها، ح�صبما يرى املهند�س. 
وتقدم اإلى املناق�صة 8 عطاءات 

اأقلها بنحو 1.99 مليون دينار.
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�صي���ع الآلف م���ن املواطن���ن واملقيمن 
ع�رص اأم����س �صهيد امل�صجد ال�صي���خ عبداجلليل 
حمود ملثواه الأخري مبقربة املحرق، التي اكتظ 
قبل �صاعت���ن على الأقل من موع���د الت�صييع. 
وبا����رصت النياب���ة العام���ة ا�صتج���واب املته���م 
الأربعاء، واعرتف بارتكابه الواقعة، م�صيفا اأنه 
بعد اأداء �صالة الفجر ال�صبت بامل�صجد واختالئه 
باملجن���ي عليه، باغته ب�رصبه بالق�صيب احلديد 
على راأ�صه وج�صمه اإلى اأن فارق احلياة، ثم قطع 

اجلثة ب�صكن، وا�صتع���ان باآخر لنقلها 
اإلى منطقة بالرب.

القاتل يعرتف: �شربته بق�شيب حديد وقطعته اأ�شالء

ات ت�شاحب عملية االإزالة... اخلزاعي لـ “$”: م�شادَّ

االآالف ي�سيعون �سهيد امل�سجد ملثواه االأخري

8

علي الفردان

اإبراهيم النهام

اأمل احلامد

غزة على �سفا حرب

وا�سنطن توؤكد عزمها على تاأمني امللحة يف م�سيق هرمز
خامنئي يقلل من �شاأن العقوبات االأمريكية... وجناد يطالب روحاين باال�شتقالة

بع���د اأن دخلت الدفعة الأولى من العقوبات 
الأمريكية عل���ى اإيران حيز التنفي���ذ، نقل موقع 
تاب���ع ملر�صد النظام الإي���راين، علي خامنئي، اأنه 
ل يوج���د ما يث���ري قلق طه���ران، يف ح���ن �صّدد 
ج���رال اأمريكي بارز عل���ى اأّن الوليات املتحدة 
عازم���ة على تاأم���ن املالح���ة يف م�صي���ق هرمز، 
بعد من���اورات بحرية اإيرانية راأت فيها وا�صنطن 

تهديدا حلرية املالحة. 
وقال اجل���رال جوزيف فوتيل قائد القوات 
الأمريكية يف ال�رصق الأو�صط “اإننا يقظون ب�صكل 
ا�صتثنائي، ونحن نراقب اأي تغيري” يف املنطقة، 
واأكد: “اإن اإحدى مهماتن���ا الرئي�صية هي �صمان 
التجاري���ة،  التب���ادلت  وحري���ة  املالح���ة  حري���ة 
و�صنوا�صل القيام بذلك يف كل اأنحاء املنطقة”. 

م���ن جانب اآخ���ر، ن�رص الرئي����س الإي���راين ال�صابق 
حممود اأحمدي جن���اد �رصيط فيديو، اأم�س، طالب 
فيه الرئي�س الإيراين ح�صن روحاين بال�صتقالة. 

وطالب جناد روح���اين بالتنحي عن ال�صلطة، 
الأو�ص���اع  م���ن  م�صت���اء  ال�صع���ب  اإن كل  قائ���ال 

القت�صادي���ة الراهن���ة واأن احلكومة غري 
15�صادقة مع ال�صعب.
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البحرين تدعم اجلهود االأمريكية لرت�سيخ اال�ستقرار وال�سالم الدويل

جاللة امللك يت�سلم كتاب “وجوه من البحرين”

اأ�شاد بالتقدم امل�شتمر يف عالقات التعاون بني البلدين... جاللة امللك:

العاهل ي�شيد بجهد ال�شيخ علي بن عبداهلل يف اإعداده

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة، يف 
ق�رص ال�شافرية اأم�س، �شفري الواليات املتحدة 
االأمريكية لدى اململكة ج�شنت �شيربيل، الذي 
قدم جلاللته قائد الق���وات البحرية االأمريكية 

بالقي���ادة املركزية قائد االأ�شط���ول اخلام�س 
االأدمريال �شكوت �شرتين.

ورح���ب جاللة املل���ك بال�شف���ري �شيربيل 
واالأدم���ريال �شرتين، واأ�ش���اد بعمق العالقات 
التاريخية وال�رصاك���ة الوثيقة التي جتمع بني 

مملكة البحرين والواليات املتحدة االأمريكية 
ال�شديق���ة واملبني���ة منذ عق���ود طويلة على 
امل�ش���رتك  والتن�شي���ق  واالح���رتام  الثق���ة 
مب���ا يحق���ق املنفع���ة للبلدي���ن وال�شعب���ني 
ال�شديق���ني، منوًها بالتق���دم امل�شتمر الذي 

ت�شهده ه���ذه العالقات عل���ى االأ�شعدة كافة 
يف ظل ال�شعي املتبادل لتطويرها وتعزيزها 
يف خمتل���ف املج���االت خ�شو�ش���ا الع�شكري���ة 

والدفاعية.
ونوه جاللته بالدور الفاعل الذي ت�شطلع 

ب���ه االإدارة االأمريكي���ة بالتع���اون م���ع الدول 
دعائ���م  تر�شي���خ  يف  وال�شديق���ة  ال�شقيق���ة 
االأم���ن واال�شتق���رار وال�شل���م ال���دويل، موؤكًدا 
دع���م مملكة البحري���ن وم�شاندتها جلميع هذا 

اجلهود وامل�شاعي العاملية.

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى 
اآل خليف���ة يف ق����رص ال�شافري���ة اأم����س 
امل�شت�ش���ار بالدي���وان امللك���ي ال�شيخ 
علي بن عب���داهلل اآل خليفة، الذي ت�رصف 
باإهداء جاللته عم���اًل فنًيا وكتاًبا بعنوان 

“وجوه من البحرين”، والذي مت اإ�شداره 
نا�شيون���ال  موؤ�ش�ش���ة  م���ع  بالتع���اون 

جيوغرافيك.
وا�شتم���ع جالل���ة امللك م���ن ال�شيخ 
علي ب���ن عب���داهلل اآل خليفة اإل���ى اإيجاز 
ح���ول حمتوي���ات الكتاب وم���ا يت�شمنه 

من �ش���ور ملختل���ف املناط���ق الرتاثية 
وال�شياحية والطبيعية يف البحرين.

واأثن���ى جالل���ة املل���ك عل���ى اجلهد 
الطي���ب الذي مت بذل���ه يف اإعداد العمل 
الفن���ي املمي���ز والكت���اب القي���م الذي 
يوث���ق عدًدا م���ن املحط���ات املهمة من 

تاري���خ مملكة البحري���ن وي�شلط ال�شوء 
يف  والتط���ور  التق���دم  جم���االت  عل���ى 
نه�شته���ا احل�شارية ال�شاملة على مدى 
العق���ود املا�شية من خالل عر�س �شور 
للمع���امل االأثري���ة والبيئي���ة ومغا�شات 

اللوؤلوؤ واأنواع الريا�شات. 

واأ�شاد جاللت���ه باجلهود التي بذلها 
ياين لوترك �شاحب موؤ�ش�شة دبلوماتيك 
اإع���داد  عل���ى  االإ����رصاف  يف  بروتوك���ول 
ه���ذا الكت���اب، منوًها بالتع���اون القائم 
نا�شيون���ال  وموؤ�ش�ش���ة  اململك���ة  ب���ني 

جيوغرافيك.

• جاللة امللك م�شتقبال ال�شفري االأمريكي وقائد القوات البحرية االأمريكية بالقيادة املركزية 	

• جاللة امللك م�شتقبال امل�شت�شار يف الديوان امللكي ال�شيخ علي بن عبداهلل	

اإ�سادة بدور “االإمنائي” يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة
مبجاالت التنوع االقت�شادي والتوعية بحقوق االإن�شان... م�شاعد وزير اخلارجية:

اأ�ش���اد  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
م�شاعد وزي���ر اخلارجية عب���داهلل الدو�رصي 
باجلهود واملب���ادرات التي يبذلها برنامج 
االأم���م املتحدة االإمنائ���ي يف كافة جماالت 
الدعم الفني واال�شت�شاري لتنفيذ العديد 
من الربام���ج وامل�شاري���ع املتعلق���ة ببناء 
القدرات وتبادل اخلربات وحتقيق اأهداف 
والربام���ج   2030 امل�شتدام���ة  التنمي���ة 
املتعلق���ة بالتن���وع االقت�ش���ادي والبيئي 

وجماالت التوعية باحلقوق االإن�شانية.
ج���اء ذل���ك ل���دى ا�شتقبال���ه يف مكتبه 
بالديوان العام للوزارة، اأم�س، من�شق االأمم 
املتح���دة واملمثل املقي���م لربنامج االأمم 
املتح���دة االإمنائي ل���دى مملك���ة البحرين 

اأمني ال�رصقاوي.
ون���وه م�شاعد وزي���ر اخلارجي���ة بنجاح 

مملكة البحرين بتق���دمي التقرير الطوعي 
االأول لتحقيق اأه���داف التنمية امل�شتدامة 
لالأمم املتحدة يف نيويورك ال�شهر املا�شي 
م���ن ه���ذا الع���ام وخا�ش���ة قي���ام اململكة 
بتحقي���ق ن�شب���ة 67 % من تل���ك االأهداف 
ويف مبادرة متقدمة مت ربط تنفيذ اأهداف 
التنمية امل�شتدامة م���ع تو�شيات التقرير 
الوطني الثالث للمراجعة الدورية ال�شاملة 
حلقوق االإن�شان الذي قدمته يف �شهر مايو 

يف جمل�س حقوق االإن�شان.
من جانبه، ثم���ن ال�رصقاوي دعم مملكة 
البحري���ن الدائ���م لربنامج االأم���م املتحدة 
االإمنائي، م�شيًدا باجلهود الكبرية الرامية 
امل�شتدام���ة،  التنمي���ة  اأه���داف  لتحقي���ق 
متمنًيا ململكة البحرين املزيد من التقدم 

•والنماء. م�شاعد وزير اخلارجية م�شتقبال من�شق االأمم املتحدة واملمثل املقيم لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي لدى مملكة البحرين	
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العاهل ي�صدق اتفاقية ملكافحة الإرهاب مع قرب�ص

... وجاللته يهنئ الإكوادور بذكرى ال�صتقالل

”FreshField“ مريزا يبحث جمالت التعاون مع

حميدان ي�صيد مب�صمون كتاب “ال�صيخوخة الن�صطة”

بحث التعـاون العدلـي مـع اأمـيـركـا

املنام���ة - بن���ا: �ص���ادق عاه���ل الب���اد 
�صاح���ب اجلال���ة امللك حم���د ب���ن عي�صى اآل 
خليف���ة واأ�ص���در قان���ون رق���م )41( ل�صن���ة 
ب���ن  االتفاقي���ة  عل���ى  بالت�صدي���ق   ،2018
حكوم���ة مملكة البحري���ن وحكوم���ة جمهورية 
قرب�ص ب�ص���اأن التع���اون يف مكافحة االإرهاب 
باملخ���درات  واالإجت���ار  املنظم���ة  واجلرمي���ة 
واملوؤث���رات العقلية والهجرة غ���ر امل�رشوعة 
واجلرائم اجلنائي���ة االأخرى املن�صو�ص عليها 

يف االتفاقية.
وج���اء يف امل���ادة االأول���ى من���ه، �ص���ودق 
على االتفاقي���ة بن حكومة مملك���ة البحرين 
وحكومة جمهورية قرب����ص ب�صاأن التعاون يف 
مكافحة االإره���اب واجلرمية املنظمة واالإجتار 
باملخ���درات واملوؤث���رات العقلي���ة والهج���رة 
غ���ر امل�رشوع���ة واجلرائ���م اجلنائي���ة االأخرى 
املن�صو�ص عليه���ا يف االتفاقية، املوقعة يف 

9 مار�ص 2015، واملرافقة لهذا القانون.
فيما ن�صت امل���ادة الثانية، على رئي�ص 

جمل����ص ال���وزراء وال���وزراء - كل فيما يخ�صه 
- تنفي���ذ هذا القانون، ويعم���ل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�صمية.

املنام���ة - بنا: بعث عاهل الباد �صاحب 
اجلال���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة 
برقية تهنئة اإل���ى رئي�ص جمهورية االإكوادور 
لين���ن مورين���و، مبنا�صب���ة ذك���رى ا�صتقال 

ب���اده. اأعرب جالته فيها ع���ن اأطيب تهانيه 
ومتنياته للرئي�ص االإكوادوري موفور ال�صحة 
االإك���وادور  جمهوري���ة  ول�صع���ب  وال�صع���ادة 

ال�صديق مبزيد من التقدم و االزدهار.

املنام���ة - بن���ا: ا�صتقب���ل وزي���ر �صوؤون 
الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�صن م���رزا مبكتبه 
املدي���ر الع���ام لف���رع مكتب البحري���ن ل�رشكة 
لا�صت�ص���ارات  العاملي���ة   FreshField

.Harnek Shoker القانونية
ويف بداي���ة اللقاء رح���ب الوزير بال�صيف 
وا�صتم���ع من���ه الى ����رشح عن اخلدم���ات التي 
تقدمه���ا ال�رشك���ة، وا�صتعر����ص مع���ه خط���ط 

وم�صاري���ع قط���اع الكهرب���اء وامل���اء والطاقة 
امل�صتدامة، موؤكدا اأنه ي�صعى دائماً ملد ج�صور 
التوا�ص���ل م���ع ال����رشكات املحلي���ة والعاملية 
لا�صتف���ادة م���ن خرباته���ا كما ه���و احلال مع 
����رشكات ومكات���ب اال�صت�ص���ارات القانوني���ة، 
معرب���اً عن خال�ص �صكره وتقديره على جهود 
ال�رشكة فيما يقدمونه من ا�صت�صارات قانونية 

يف خمتلف املجاالت.

مدين���ة عي�صى - وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة: التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان اأ�صت���اذة عل���م 
االجتم���اع امل�صاع���د يف جامع���ة البحرين اأحام 
القا�صم���ي، الت���ي اأهدت���ه ن�صخة م���ن كتابها 
“ال�صيخوخة الن�صط���ة: التحديات واملوؤ�رشات 
دول  يف  وتطبيقاته���ا  الناجح���ة  والتج���ارب 

جمل�ص التعاون اخلليجي”.

واأ�صاد حميدان بفكرة طرح هذا االإ�صدار 
وبواقعية م�صمونة ال���ذي ي�صتعر�ص جتارب 
التع���اون اخلليج���ي يف جم���ال  دول جمل����ص 
ال�صيخوخ���ة، ال�صيما واأن ق�صاي���ا كبار ال�صن 
و�صمان جودة حياته���م حتظى باهتمام كبر 
عل���ى امل�صت���وى الر�صم���ي واالأهل���ي يف دول 
املجل����ص، حيث يقدم الكت���اب �صورة �صاملة 

ومتكاملة عن ق�صايا كبار ال�صن.

املنام���ة - بنا: ا�صتقب���ل وزير العدل 
وال�ص���وؤون االإ�صامي���ة واالأوق���اف ال�صي���خ 
خالد ب���ن عل���ي اآل خليفة، مبكتب���ه اأم�ص، 
�صف���ر الواليات املتح���دة االأمركية لدى 
مملكة البحرين ج�صتن هيك�ص �صيبريل. 
واأ�صاد وزير العدل يف اللقاء مب�صتوى 

عاق���ات ال�صداقة املتمي���زة القائمة بن 
البلدي���ن، وما ت�صهده من تطور م�صتمر يف 

خمتلف املجاالت. 
وج���رى يف اللق���اء بح���ث مو�صوع���ات 
التع���اون امل�ص���رك يف املج���ال الع���ديل 

والتدريب القانوين.

تعزيز اأوا�رص التعاون مع وكالت الأمم املتحدة
دعم اأهداف التنمية امل�صتدامة بربنامج احلكومة حمل اإ�صادة... املطوع: 

املنامة - بنا: ا�صتقبل وزير �صوؤون جمل�ص 
ال���وزراء حمم���د املط���وع مبكتب���ه اأم����ص من�صق 
االأم���م املتحدة واملمثل املقي���م لربنامج االأمم  
املتح���دة االإمنائي ل���دى مملك���ة البحرين اأمن 
ال�رشق���اوي. وخ���ال اللق���اء، اأع���رب املطوع عن 
خال�ص �صكره وتقديره للدور املهم الذي يقوم 
به برنامج االأمم املتحدة االإمنائي ومكاتب االأمم 
املتح���دة يف دعم جه���ود مملك���ة البحرين على 
�صعي���د التنمي���ة يف خمتل���ف املج���االت، منوها 
مبا قدمه الربنامج االإمنائ���ي من م�صاعدة خال 
اإعداد التقرير الوطن���ي الطوعي االأول للمملكة 
لتنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة 2030، الذي 
قدمت���ه يف املنتدى ال�صيا�ص���ي رفيع امل�صتوى 
املعني بالتنمي���ة امل�صتدام���ة، التابع للمجل�ص 
االقت�صادي واالجتماعي لاأمم املتحدة، والذي 
عق���د يف مق���ر املنظم���ة الدولي���ة بنيويورك يف 

الفرة 16 اإلى 18 يوليو املا�صي.
واأكد املط���وع اأن احلكوم���ة برئا�صة رئي�ص 
ال���وزراء �صاحب ال�صم���و امللكي االأم���ر خليفة 
ب���ن �صلمان ال خليفة حري�صة على تعزيز اأوا�رش 
التع���اون مع منظم���ة االأمم املتح���دة ووكاالتها 
املتخ�ص�صة واال�صتفادة مما متتلكه من خربات 
يف تعزيز م�صرة التنمية ال�صاملة التي ت�صهدها 

اململكة يف �صتى القطاعات.
ون���وه مبوافقة جمل����ص ال���وزراء يف جل�صته 
االإثن���ن املا�صي عل���ى اأن يك���ون برنامج عمل 
احلكوم���ة املقبل من�صجم���ا مع اأه���داف التنمية 
امل�صتدام���ة 2030 واأجندته���ا مل���ا بع���د العام 
2015، وتكلي���ف اللجنة الوطني���ة للمعلومات 
مبتابعة ذلك لر�ص���د التقدم املحرز يف حتقيق 

اأهداف التنمي���ة امل�صتدامة وموؤ�رشاتها يف هيئة 
املعلومات واحلكومة االإلكرونية.

واأ�صار املط���وع اأي�صا اإل���ى موافقة جمل�ص 
ال���وزراء يف اجلل�صة ذاتها على م����رشوع اتفاقية 
ب���ن هيئ���ة االأم���م املتح���دة وحكوم���ة مملك���ة 
البحري���ن الإن�ص���اء مركز اإقليم���ي ملنطقة ال�رشق 
االأو�صط و�صمال اإفريقيا يف مملكة البحرين تابع 
للجن���ة االأمم املتحدة للقان���ون التجاري الدويل 
)االأون�ص���رال(، وه���و م���ا يوؤك���د عم���ق عاقات 

التعاون القوية بن البحرين واالأمم املتحدة.
م���ن جانب���ه، اأع���رب ال�رشقاوي ع���ن خال�ص 
التهنئ���ة لوزي���ر �ص���وؤون جمل����ص ال���وزراء على 
جن���اح فريق مملكة البحري���ن يف تقدمي التقرير 
الطوع���ى ع���ن اأه���داف التنمي���ة امل�صتدامة يف 
نيوي���ورك ال�صه���ر املا�ص���ي، وكذل���ك على ما 
�صهدت���ه الفعالي���ات امل�صاحبة ال���ذي نظمتها 

اململك���ة عل���ى هام����ص املنت���دى يف جم���االت 
االإ�صكان ومتكن و�صوق العمل.

واأ�ص���اد بق���رار جمل����ص ال���وزراء يف مملك���ة 
البحرين يف جل�صت���ه االأخرة بو�صع برنامج عمل 
احلكوم���ة املقب���ل ليك���ون من�صجما م���ع اأهداف 
التنمي���ة امل�صتدام���ة 2030 واأجندته���ا ملا بعد 
الع���ام 2015، وكذل���ك اإن�ص���اء ق�ص���م يف هيئة 
املعلومات واحلكوم���ة االإلكرونية لدعم عملية 
الر�ص���د املح���رز يف حتقي���ق اأه���داف التنمي���ة 
امل�صتدام���ة وموؤ�رشاته���ا يف هيئ���ة املعلوم���ات 

واحلكومة االإلكرونية.
واأعرب عن ا�صتعداد االأمم املتحدة لتقدمي 
امل�صورة الفنية لدعم القرارين من خال م�رشوع 
تع���اون فني مع مملكة البحرين من خال اللجنة 
الوطنية للمعلومات وهيئة املعلومات احلكومة 

االإلكرونية.

• وزير �صوؤون جمل�ص الوزراء م�صتقبا من�صق االأمم املتحدة واملمثل املقيم لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي 	

م�صلحة املواطن حتدد مالمح املرحلة احلالية
مت�صلما تقرير ور�ص عمل التطلعات امل�صتقبلية لربنامج عمل احلكومة... �صمو ويل العهد:

املنام���ة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�ص جمل����ص الوزراء 
�صاح���ب ال�صمو امللكي االأم���ر �صلمان بن حمد 
اآل خليف���ة موا�صلة العمل عل���ى و�صع الربامج 
واملبادرات التنموية املوجهة ل�صالح املواطن 
واإ�رشاكه يف �صناعة امل�صتقبل البحريني الواعد.

واأ�ص���ار �صم���وه يف ه���ذا ال�صدد اإل���ى ما مت 
تنفيذه من متابعة ملخرجات امللتقى احلكومي 
2017، والتي متثلت يف عقد ور�ص عمل لو�صع 
االآلي���ات وحتدي���د االأولوي���ات وفت���ح املج���ال 
اأمام املواطنن للم�صارك���ة يف و�صع املرئيات 
واملقرحات التي ت�صكل تطلعات برنامج عمل 
احلكوم���ة املقبل، موؤكدا �صم���وه االآلية التي مت 
اتباعه���ا خال اجلل�ص���ات النقا�صية قد اأ�صهمت 
الفاع���ل يف �صياغ���ة وتبن���ي حم���اور  بدوره���ا 
اأ�صا�صي���ة عل���ى �صعي���د العمل احلكوم���ي نحو 
املزي���د من التنمي���ة والبناء وفق���ا للتوجيهات 
امللكية ال�صامية لعاه���ل الباد �صاحب اجلالة 
املل���ك حمد بن عي�صى اآل خليفة، والتي �صتظل 
منه���اج عمل لنا يف تعزي���ز املكت�صبات الوطنية 

ل�صالح املواطن.
ج���اء ذلك ل���دى ت�صل���م �صموه اأم����ص بق�رش 
الق�صيبي���ة م���ن نائب رئي����ص جمل����ص الوزراء 
�صم���و ال�صيخ حممد بن مب���ارك اآل خليفة تقرير 
ور����ص عم���ل التطلع���ات امل�صتقبلي���ة لربنامج 
عم���ل احلكوم���ة 2019 - 2022، الت���ي عقدت 
يف الف���رة من نوفم���رب 2017 - ماي���و 2018، 
اإذ ا�صتم���ل التقري���ر عل���ى اأب���رز م���ا مت اإجنازه 
لو�ص���ع االآليات وحتديد االأولويات التي ت�صكل 
تطلعات عمل احلكوم���ة مع فرق العمل املعنية 
بكل حم���ور، اإذ مت عقد 4 ور����ص عمل ت�صمنت 
املحاور )امل���ايل واالقت�صادي والبنية التحتية، 
واملح���ور الت�رشيع���ي واالأداء احلكومي، واملحور 

البيئ���ي واخلدمات(، اإ�صافة اإل���ى ور�صة العمل 
النهائي���ة حول التطلع���ات امل�صتقبلية. واأعرب 
�صم���وه عن �صكره ل�صمو ال�صيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة على اجله���ود الطيبة الت���ي قام بها 
�صموه ومتابعته ل�صر عمل الور�ص والنقا�صات 
التي متت وهو ما يعك����ص عطاءه امل�صتمر نحو 

تطوير العمل احلكومي مبا يخدم التطلعات.
 كما اأثن���ى �صموه على اجله���ود امل�صركة 
التي بذلها نواب رئي�ص جمل�ص الوزراء، وجميع 
من �صارك يف اإعداد ور�ص العمل و�صر اجلل�صات 
النقا�صية ال���ذي عك�ص روح العمل اجلماعي وما 

اأثمر عنه من نتائج.
واأو�صح �صموه اأن م���ا نتج عن ور�ص العمل 
من اعتماد 29 �صيا�ص���ة و106 مبادرات، فاإنها 
�صت�صهم يف ر�صم مامح املرحلة احلالية، والتي 
ترتكز على املواط���ن؛ بو�صفه املحور االأ�صا�ص 
لربام���ج و�صيا�صات عمل احلكوم���ة واال�صتثمار 
في���ه مبا يحقق ل���ه النماء ويوفر ل���ه املزيد من 

الفر����ص النوعي���ة ويلب���ي تطلعاته مب���ا يحقق 
اأهداف التنمية امل�صتدامة املن�صودة.

م���ن جانب���ه، اأع���رب نائ���ب رئي����ص جمل�ص 
الوزراء �صم���و ال�صيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 
عن �صك���ره وتقدي���ره ل�صاحب ال�صم���و امللكي 
ويل العهد نائ���ب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي����ص جمل�ص ال���وزراء على ما يبدي���ه �صموه 
م���ن اهتمام ومتابعة مل���ا مت اإجنازه خال ور�ص 
العمل واجلل�ص���ات النقا�صية، موؤكدا دور �صموه 
يف بل���ورة اأهداف امللتقى احلكومي وتوجيهاته 
الرامي���ة اإلى حتفيز االأداء احلكومي مبا ينعك�ص 
اإيجاب���ا عل���ى كافة االأ�صع���دة واإجن���از االأهداف 

املو�صوعة.
واأ�ص���ار �صم���وه اإل���ى اأن ه���ذا التقرير الذي 
مت �صياغت���ه وما ا�صتم���ل عليه م���ن �صيا�صات 
ومب���ادرات ق���د و�ص���ع يف االعتب���ار م�ص���اركات 
املواطنن مبرئياتهم للعمل احلكومي املقبل، 

واإ�صهامهم يف امل�صرة التنموية ال�صاملة.

• �صمو ويل العهد يت�صلم تقرير ور�ص عمل التطلعات امل�صتقبلية لربنامج عمل احلكومة املقبل 	

• جالة امللك	
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اجلالهمة ي�ستقبل م�ساعد وزير الدفاع ال�سعودي

رئي�س الأركان يتابع خطط الوحدات الع�سكرية

... وي�سيد بعالقات ال�سداقة مع اإندوني�سيا

جاللة امللك حري�س على توفري الرعاية للحجاج

“الهالل الأحمر” ُي�سريرِّ �سيارة اإ�سعاف ملرافقة احلجاج

لدى ا�شتقباله بعثة الداخلية وعوائل �شهداء الواجب... رئي�س الأمن العام:

يف اإطار م�شاركة اجلمعية ال�شنوية يف بعثة البحرين

املنامة - وزارة الداخلية: ا�شتقبل رئي�س الأمن 
الع���ام اللواء ط���ارق احل�شن �شباح اأم����س، بعثة احلج 
التابع���ة ل���وزارة الداخلي���ة وعوائل �شه���داء الواجب 
مبنا�شبة مغادرتهم اإلى الأرا�ش���ي املقد�شة. واأ�شاد 
رئي�س الأمن العام بحر�س عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، على �رضورة توفري 
كاف���ة اأ�شكال امل�شاع���دة واخلدم���ات والرعاية التي 
يحتاجها احل���اج البحريني، معربا عن �شكره وتقديره 
اإلى وزير الداخلية على اإيفاد منت�شبي الوزارة وعوائل 
�شهداء الواجب لأداء هذه الفري�شة املقد�شة. واأ�شار 
اإلى اأن اللجنة الأمني���ة البحرينية التي تعنى مبتابعة 
ال�شئ���ون الأمنية وال�شالمة اخلا�ش���ة بحجاج بيت اهلل 
احل���رام اأثن���اء تواجده���م بالدي���ار املقد�ش���ة، اأثبتت 
جناحه���ا بو�ش���ع اخلطط واتخ���اذ الرتتيب���ات الأمنية 
الالزمة من اأجل التي�شري على حجاج بيت اهلل احلرام، 
حيث نالت اللجنة الأمنية البحرينية ثقة حكومة خادم 
احلرم���ني ال�رضيفني التي مل تدخ���ر جهداً اإل بذلته يف 

�شبي���ل تذليل ال�شعاب اأم���ام حجاج بيت اهلل احلرام، 
م�شيدا بامل�شاريع التطويرية والتو�شعات امل�شتمرة 
التي توؤك���د الرغبة ال�شادقة يف تي�ش���ري اأعمال احلج 
و�شال�شة اأداء املنا�شك وحماية احلجاج. ووجه احل�شن 
اإل���ى ����رضورة توفري جمي���ع الحتياج���ات للبعثة ومن 
بينه���ا اخلدمات الطبي���ة. من جانبهم، اأع���رب اأع�شاء 

البعث���ة وعوائل �شهداء الواجب ع���ن خال�س �شكرهم 
وتقديره���م لوزي���ر الداخلي���ة عل���ى اإتاح���ة الفر�شة 
له���م لأداء منا�شك احلج وعل���ى الت�شهيالت التي اأمر 
بتوفريه���ا، م�شيدين باهتمام وحر����س رئي�س الأمن 
الع���ام على الوق���وف عل���ى جمي���ع احتياجاتهم قبل 

املغادرة اإلى الأرا�شي املقد�شة.

املنامة - جمعية الهالل الأحمر: اأعلنت 
جمعي���ة الهالل الأحمر البحرين���ي اأم�س، عن 
انط���الق �شيارة الإ�شعاف الت���ي خ�ش�شتها 
خلدم���ة حجي���ج بيت اهلل احل���رام من مملكة 
اجلمعي���ة  م�شارك���ة  اإط���ار  ويف  البحري���ن، 
ال�شنوية يف بعث���ة البحرين للحج امل�شتمرة 

�شنويا منذ 13 عاما. 

واأو�ش���ح املدير الع���ام جلمعية الهالل 
الأحمر البحريني مب���ارك احلادي اأن �شيارة 
الإ�شعاف التي خ�ش�شتها اجلمعية ملرافقة 
بعث���ة احلج الر�شمية جمه���زة جتهيزا كامال 
ح�شب موا�شفات وزارة ال�شحة يف البحرين، 
م���ع �شائق هو عقيل �شبت وامل�شعف حممد 

ال�شارقي، ملرافقة البعثة.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: كان وزير 
�ش���وؤون الدف���اع الفريق الرك���ن يو�شف 
بن اأحمد اجلالهم���ة يف مقدمة م�شتقبلي 
م�شاع���د وزير الدف���اع باململكة العربية 
ال�شعودي���ة ال�شقيقة حمم���د بن عبداهلل 

العاي����س ل���دى و�شوله مط���ار البحرين 
ال���دويل ظه���ر اأم����س، وذل���ك بح�ش���ور 
الفري���ق الركن ذياب بن �شقر النعيمي 
وع���دد م���ن كب���ار �ضب���اط ق���وة دف���اع 

البحرين.

الرف����اع - قوة الدفاع: ق����ام رئي�س هيئة 
الأركان الفريق الركن ذي����اب النعيمي �شباح 
اأم�س، بزيارة تفقدية اإلى عدد من وحدات قوة 
دف����اع البحرين.  واطل����ع يف الزيارة على مراحل 
�ش����ري العمل يف تل����ك الوح����دات بالإ�شافة اإلى 
برام����ج الإع����داد والتدريب، كم����ا تابع اخلطط 

التطويري����ة والتحديثي����ة الت����ي تتنا�ش����ب مع 
امله����ام واملتطلب����ات والواجب����ات الع�شكري����ة 
امل�شن����دة اإليه����م، وثمن رئي�س هيئ����ة الأركان 
ال����دور الكبري ال����ذي يقوم به �ضب����اط و�ضباط 
�ش����ف واأفراد تلك الوح����دات متمنياً لهم دوام 

التوفيق وال�شداد.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�شتقب���ل 
رئي����س هيئ���ة الأركان الفري���ق الرك���ن 
القي���ادة  النعيم���ي مبكتب���ه يف  ذي���اب 
العام���ة �شب���اح اأم�س، �شف���ري جمهورية 
اإندوني�شي���ا ل���دى مملك���ة البحري���ن نور 
�شهري���ر راهاأرجو. ورح���ب رئي�س هيئة 
الأركان ب�شف���ري جمهوري���ة اإندوني�شي���ا 

لدى اململك���ة، م�شيداً بعالقات التعاون 
وال�شداق���ة القائمة بني مملكة البحرين 
وجمهورية اإندوني�شيا. ح�رض اللقاء مدير 
التع���اون الع�شكري الل���واء الركن بحري 
الع�شك���ري  وامللح���ق  ال�ش���ادة،  حمم���د 
الإندوني�شي املقيم يف الريا�س العقيد 

دراجد برميا يوغا.

• رئي�س الأمن العام م�شتقبال بعثة احلج التابعة لوزارة الداخلية وعوائل �شهداء الواجب	

املنام���ة - وزارة الداخلية: حتت رعاية قائد 
خف���ر ال�شواح���ل اللواء رك���ن بحري ع���الء عبداهلل 
�شي���ادي اأقيم �شب���اح ام�س، حف���ل تخريج دورة 
امل�شع���ف البح���ري الرابعة والتي عق���دت بجناح 
التدريب البحري بقيادة خفر ال�شواحل، مب�شاركة 
12 �شاب���ط �شف من من�شوبي الإ�شعاف الوطني 

بوزارة الداخلية.
ا�شتم���رت ال���دورة مل���دة اأ�شب���وع، وتع���رف 
امل�شارك���ون خالله���ا عل���ى مب���ادئ الإ�شعاف���ات 
الأولي���ة واأ�شا�شي���ات وط���رق ال�شباح���ة والإنقاذ 
بالإ�شافة اإلى الطرق الأ�شا�شية للتاأمني والنقل 

والنت�شال البحري.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: نياب���ة عن مدير 
ع���ام الإدارة العام���ة للمباحث والأدل���ة اجلنائية، 
ق���ام مدي���ر اإدارة املعلوم���ات اجلنائي���ة بتخريج 
الأمني���ة  ال���دورات  م���ن  ع���دٍد  يف  امل�شارك���ني 
التخ�ش�شي���ة الت���ي نظمته���ا الإدارة مل�شاركني 
م���ن خمتل���ف اإدارات وزارة الداخلية.واأك���د مدير 
اإدارة املعلوم���ات اجلنائية عل���ى اأهمية مثل هذه 
ال���دورات الت���ي تاأتي انطالق���ا من توج���ه وزارة 
الداخلي���ة لتطوي���ر امل���وارد الب�رضي���ة وتاأهيله���ا 
التاأهي���ل العلمي والتقن���ي املالئم للو�شول اإلى 
اأعلى درج���ات الحرتافي���ة يف الأداء، م���ع مواكبة 
امل�شتج���دات كافة يف النط���اق الأمني مبا ي�شمن 
م���ع  التعام���ل  ال�شتجاب���ة والفاعلي���ة يف  �رضع���ة 

الأحداث املختلفة.
جوان���ب  التدريبي���ة  ال���دورات  تناول���ت 
تخ�ش�شي���ة متنوع���ة م���ن العمل الأمن���ي، �شملت 
والوثائ���ق  امل�شتن���دات  تزوي���ر  ع���ن  الك�ش���ف 
الثبوتي���ة، ومب���ادئ واأ�شا�شي���ات ت�شوي���ر م�رضح 
اجلرمية، اإ�شافة اإلى تقنيات الب�شمة الإلكرتوين.
ويف ختام احلفل، وزع مدير اإدارة املعلومات 

اجلنائية ال�شهادات على امل�شاركني.

تنظيم دورة امل�شعف البحري

تخريج م�شاركني بدورات اأمنية

“اجلوازات” تي�سرّ مغادرة احلجاج برا
جدول زمني لتفويج احلافالت لتجنب تاأخري �شيوف الرحمن

املنامة - وزارة الداخلية: اأكدت �شوؤون 
اجلن�شية واجل���وازات والإقامة اتخاذها جميع 
ال�شتع���دادات الالزم���ة ملغ���ادرة حجاج بيت 
اهلل احل���رام عر املنفذ ال���ري، وفقا للخطة 
املو�شوع���ة منذ اأ�شه���ر، بالإ�شاف���ة لتوفري 
الأجهزة الأمنية احلديثة التي ت�شتخدم لإنهاء 
اإج���راءات امل�شافرين، مبا يتنا�شب مع زيادة 
عددهم لت�شهي���ل وتي�شري عملية العبور عر 
املناف���ذ، بالإ�شاف���ة لو�ش���ع جمي���ع اخلطط 
الحرتازية لتجن���ب تاأخ���ري امل�شافرين اأثناء 
اأي ظ���رف طارئ.كم���ا �شعت لت�شهي���ل اإنهاء 
اإج���راءات مغ���ادرة احلجاج وذل���ك بالتن�شيق 

قب���ل مو�ش���م احلج بف���رتة زمني���ة كافية مع 
ق�شم �ش���وؤون احلج والعمرة ب���اإدارة ال�شوؤون 
الدينية ب���وزارة العدل وال�ش���وؤون الإ�شالمية 
والأوقاف، والإدارة العام���ة للمرور، و�شوؤون 
اجلم���ارك، ومديرية �رضطة ج����رض امللك فهد، 
لتنظي���م وت�شهي���ل عملي���ة مغ���ادرة احلجاج 
�ضم���ن ال�ضوابط وال�رشوط وعرب و�ضع جدول 
زمن���ي لتفوي���ج احلاف���الت باجل����رض لتجن���ب 
تاأخ���ري �شي���وف الرحمن، كما يت���م التن�شيق 
م���ع الأجه���زة الأمني���ة يف ال�شعودي���ة بج����رض 
امللك فهد واملوؤ�ش�شة العامة للج�رض ل�شمان 

•ان�شيابية احلركة. اتخاذها جميع ال�شتعدادات الالزمة ملغادرة حجاج بيت اهلل احلرام عر املنفذ الري	
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“ال�سحة” تدعم م�ساريع امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية

معاينة 34 حالة واإجراء 16 عملية جراحية

جه�د م�ساعفة لتحقيق الإجنازات ال�سبابية

اأ�صادت بجهود ال�صيد وت�صلمت كتابه “وطني البحرين”... ال�صالح:

�صمن برنامج الطبيب الزائر... ا�صت�صاري العيون م�صطفى كامل:

يف جل�صة ختامية ال�صت�صاري “مدينة 2030”... اجلودر:

املنام���ة - وزارة ال�صح���ة:  ا�صتقبل���ت وزيرة 
ال�صحة فائقة ال�صالح مبكتبها اأم�س االأمني العام 
للموؤ�ص�ص���ة اخلريي���ة امللكي���ة م�صطف���ى ال�صيد، 
حيث قدمت خال�س التهاين والتربيكات مبنا�صبة 
تن�صيبه �صفريا للنوايا احل�صنة لل�صوؤون االإن�صانية، 
والذي جاء برت�صيح �صام���ي من موؤ�ص�صة املنجزين 
البحريني���ة  اخلارجي���ة  وزارة  واعتم���اد  الع���رب 
واخلارجي���ة امل�رصي���ة، واأعرب���ت ع���ن عمي���ق وبالغ 
اعتزازها بجهوده النبيلة يف جماالت العمل التنموي 

واخلريي واالإن�صاين داخل البحرين وخارجها.
ويف بداي���ة اللقاء، قدم ال�صي���د اأول ن�صخة من 
كتاب���ه “وطني البحرين” وال���ذي يعترب من �صمن 
�صل�صل���ة كت���ب اأعدها يف ح���ب الوط���ن. واأ�صادت 
وزيرة ال�صحة باجله���ود الطيبة التي بذلها االأمني 
العام للموؤ�ص�صة اخلريية امللكية يف اإعداد وجتهيز 
ه���ذا الكت���اب الذي يع���د اإ�صافة جدي���دة للمكتبة 
البحرينية مبا يت�صمنه من قيمة معرفية وثقافية، 
معرب���ًة ع���ن متنياته���ا لل�صي���د ب���دوام التوفي���ق 

والنجاح.
ومت خالل اللقاء التطرق اإلى مبنى اأبراج اخلري، 
والذي م���ن املوؤم���ل اأن تنتق���ل ل���ه وزارة ال�صحة 
نهاية الع���ام اجلاري، وامل�صتج���دات و�صري العمل 

يف التجهي���زات النهائي���ة قب���ل االنتق���ال. وعربت 
ال�صالح عن اعتزازها بالتوجيهات ال�صامية جلاللة 
امللك يف الرعاية امللكية لالأيتام واالأرامل وجهود 
مملك���ة البحرين قيادًة حكوم���ًة و�صعًبا، وما تقدمه 
املوؤ�ص�صة اخلريية امللكية من خدمات لرعاية اأ�رصها 
وتوف���ري احلياة الكرمية لهم، م�صرية اإلى اأن وزارة 
ال�صحة �صتكون من اأحد اجلهات امل�صاهمة يف دعم 
م�صاري���ع املوؤ�ص�صة اخلريية امللكية، بقيادة ممثل 
جالل���ة املل���ك لالأعمال اخلريي���ة و�ص���وؤون ال�صباب 
رئي����س جمل�س اأمن���اء املوؤ�ص�صة اخلريي���ة امللكية 
�صمو ال�صيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، وبذلك تكون 
الوزارة ا�صتثم���رت اأموالها يف م�رصوع كبري يعد من 

اأف�ص���ل اال�صتثمارات الذي ه���و اال�صتثمار يف عمل 
اخلري الذي يعم نفعه على جميع �رصائح املجتمع.

م���ن جانب���ه، تق���دم االأم���ني الع���ام للموؤ�ص�صة 
اخلريية امللكي���ة بخال�س ال�صكر اإلى ال�صالح على 
حف���اوة اال�صتقب���ال، م�صريا اإلى دع���م جاللة امللك 
الرئي�س الفخري للموؤ�ص�صة اخلريية امللكية، واإلى 
احلكوم���ة الر�صي���دة على الدع���م واالهتمام الكبري 
الذي حتظى ب���ه املوؤ�ص�صة؛ من اأجل تقدمي اأف�صل 
اخلدم���ات الأ�رصها وجلمي���ع الفئ���ات امل�صتحقة يف 
مملكتنا الغالي���ة، م�صيدا بجهود �صمو ال�صيخ نا�رص 
ب���ن حمد يف قيادة العمل اخل���ريي واالإن�صاين الذي 

تقوم به املوؤ�ص�صة اخلريية امللكية.

الطب���ي:  ال�صلماني���ة  جمم���ع   - املنام���ة 
مبجم���ع  العي���ون  ط���ب  دائ���رة  ا�صت�صاف���ت 
ال�صلماني���ة الطب���ي ا�صت�ص���اري ط���ب وعي���ون 
االأطفال وعالج احلول م�صطفى كامل اإبراهيم، 
وذلك �صمن برنامج الطبيب الزائر الذي تنفذه 
وزارة ال�صحة بالتعاون مع اللجنة العليا للعالج 
باخل���ارج، التزام���ا بتوجيه���ات رئي����س الوزراء 
�صاحب ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان 

اآل خليفة.
وعاي���ن م�صطف���ى م���ا يق���ارب 34 حالة يف 
عيادة العيون مبجم���ع ال�صلمانية الطبي، اإذ مت 
معاينة مر�صى احلول االأن�صي والوح�صي، وعدد 
م���ن احلاالت الت���ي تخ�س م�ص���كالت العيون يف 
االأطف���ال، كما قام بتحديد اخلطة العالجية لكل 

مري�س.
كما اأجرى الطبي���ب الزائر حوايل 16 عملية 
جراحية لت�صحي���ح خمتلف حاالت احلول لفئتي 
االأطف���ال والبالغني، اإذ �صاهمت هذه العمليات 

يف حتقيق نتائج اإيجابية بالن�صبة للمر�صى.
وخ���الل الزيارة ق���دم حما����رصة علمية حول 

)امل�صتج���دات يف عالج املاء االأبي�س لالأطفال(، 
وذلك بح�صور كادر ق�صم طب وجراحة العيون.

اجلدي���ر بالذك���ر اأن م�صطف���ى ه���و خري���ج 
جامع���ة ع���ني �صم����س بالقاه���رة، وحا�صل على 

زمالة عي���ون االأطفال وعالج احل���ول من جامعة 
انديان���ا يف الواليات املتحدة االأمريكية، وزمالة 
جراح���ة وجتميل العني من مركز مغربي للعيون 

باململكة العربية ال�صعودية.

الرف���اع - املجل����س االأعل���ى للم���راأة: عقد 
املجل����س اال�صت�ص���اري ملدين���ة �صب���اب 2030 
جل�ص���ة ختامي���ة و�ص���ط اأج���واء مماثل���ة للجل�صة 
االفتتاحية ل���دى انعقاد املجال����س الت�رصيعية، 
وذل���ك بح�صور االأم���ني العام للمجل����س االأعلى 
للم���راأة هالة االأن�صاري، ووزي���ر �صوؤون ال�صباب 
والريا�صة ه�صام اجلودر و�رصكاء برنامج “�صوت 
�صب���اب 2030” من �صندوق “متكني” وجمل�س 
النواب وهيئة الت�رصيع واالفتاء القانوين ومعهد 

البحرين للتنمية ال�صيا�صية.
للمجل����س  االفتتاحي���ة  اجلل�ص���ة  وتراأ����س 
اال�صت�صاري ملدينة �صباب 2030 ال�صاب الفائز 
باملركز االأول ب���در يو�صف البدر الذي حاز على 
تزكية زمالئ���ه، ومت تن�صيبه رئي�ص���ا للمجل�س، 
وافتتح���ت اجلل�صة بفق���رة اإجرائي���ة مت خاللها 

حتديد اأدوار االأع�صاء وقراءة جدول االأعمال.
بع���د ذل���ك، ا�صتعر����س املجل�س ع���دد من 
املقرتح���ات ذات العالق���ة باملراك���ز ال�صبابية 
واالأندية الريا�صي���ة، وع�صوية املراأة وال�صباب 
يف جمال����س ادارة االأندي���ة الريا�صية، وجماالت 
تطوي���ر برام���ج مدينة ال�صب���اب، واإع���ادة احياء 
برنام���ج مناظ���رات اجلامع���ات، واأهمي���ة تكرار 
جتربة االنتخابات باملدينة ال�صبابية وا�صتحداث 

جمل�س ا�صت�صاري بع�صوية ال�صباب.
واأو�ص���ح اجل���ودر يف م�صته���ل حديث���ه يف 
اجلل�ص���ة باأن عاهل البالد ي���ويل اهتماما ورعاية 
متوا�صل���ة للحرك���ة الريا�صي���ة وال�صبابي���ة يف 
مملك���ة البحري���ن، حي���ث ت�ص���كل ه���ذه الرعاية 
احلافز االأك���رب الأبناء البحري���ن الذين يتميزون 
اأن  اأدائه���م يف كاف���ة امليادي���ن، مو�صح���ا  يف 
ال���وزارة تب���ذل جه���ودا م�صاعف���ة؛ م���ن اأج���ل 
حتقيق املزيد من االإجن���ازات على �صعيد دعم 
ال�صباب البحريني بني اجلن�صني، وحتر�س على 

فت���ح العديد م���ن القنوان لال�صتمت���اع الآرائهم 
ووجه���ات نظره���م، وبالتايل تلبي���ة تطلعاتهم 
وا�صتيعابهم يف برامج واأن�صطة تنا�صب فئاتهم 

العمرية املختلفة.
املجل����س  اأو�ص���ى  اجلل�ص���ة،  خت���ام  ويف 
بو�ص���ع   2030 �صب���اب  ملدين���ة  اال�صت�ص���اري 

املقرتحات الكفيلة بدعم وم�صاندة جهود وزارة 
�ص���وؤون ال�صباب والريا�صة وخ�صو�صا املتعلقة 
بتطوي���ر برامج املدينة، معرب���ني عن تطلعهم 
ال�صتمرار برنامج �صوت �صباب 2030، وتثبيته 
على خارطة الربامج بدورية يتم االإتفاق عليها 

مع امل�صوؤولني بالوزارة.

• وزيرة ال�صحة م�صتقبلة االأمني العام للموؤ�ص�صة اخلريية امللكية	

• الطبيب الزائر يعاين مري�صة يف جممع ال�صلمانية الطبي	

• جانب من اجلل�صة اخلتامية ملدينة �صباب 2030	

بحث التعاون مع متحف احلرب الأمرباط�ري

تعزيز التعاون الثقايف بني البحرين وك�ريا

اختتام املع�سكر ال�سيفي باأن�سطة ترب�ية

“العمل” تنفي عالقتها برف�ض اإعطاء قر�ض �سخ�سي ملطلقة

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة 
واالآث���ار: ا�صتقبل���ت رئي�صة هيئ���ة البحرين 
للثقافة واالآثار ال�صيخ���ة مي بنت حممد اآل 
خليف���ة اأم����س االأول وف���دا برئا�ص���ة املدير 
يف  االأمرباط���وري  احل���رب  ملتح���ف  الع���ام 
اململكة املتحدة ديان لي�س، ومّت يف اللقاء 
ا�صتعرا����س عالقات ال�صداق���ة التي تربط 
اململكتني، والتع���اون القائم بني البلدين 

ال�صقيقني.
واأ�ص���ادت ال�صيخ���ة م���ي بن���ت حمم���د 
املوؤ�ص�ص���ات  م���ع  امل�ص���رتك  بالتع���اون 
الثقافي���ة الربيطاني���ة، والت���ي كان اآخرها 
الع���ام 2016 معر�س �صبي���ت فاير، والذي 
اأقي���م يف متحف البحري���ن الوطني مبنا�صبة 
م���رور 200 عاما على العالق���ات البحرينية 

الربيطاني���ة، حي���ث ا�صتعر����س املعر����س 
اأه���م املحط���ات يف تاري���خ العالق���ات التي 
جتم���ع البحرين بربيطانيا يف جمال الطريان 

الع�صكري واملدين.
كما مّت التطرق لدرا�صة اإمكان التعاون 
امل�ص���رتك ب���ني متح���ف البحري���ن الوطني 
ومتح���ف احل���رب االأمرباط���وري يف اململكة 

املتحدة.
يذك���ر اأن متحف احل���رب االأمرباطوري 
ه���و متحف وطني بريط���اين، له خم�صة فروع 
يف اأنح���اء اإجنل���رتا، منه���ا ثالث���ة يف مدين���ة 
لندن. تاأ�ص�س املتحف العام 1917؛ بهدف 
ت�صجيل املجهود احلربي املدين والع�صكري 
بريطاني���ا  به���ا  قام���ت  الت���ي  والت�صحي���ة 
واالأمرباطورية اأثناء احلرب العاملية االأولى. 

املنامة - هيئة البحرين للثقافة واالآثار: 
ا�صتقبل���ت رئي�ص���ة هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
واالآث���ار ال�صيخة مي بنت حمم���د اآل خليفة يف 
مكتبه���ا اأم�س �صف���ري جمهوري���ة كوريا لدى 
مملك���ة البحري���ن كو هيون م���و، حيث تباحث 
الطرفان �صبل التعاون؛ من اأجل اإثراء التبادل 

الثقايف ما بني البلدين ال�صديقني.
وقال���ت ال�صيخ���ة م���ي بن���ت حمم���د اإن 
هيئ���ة الثقاف���ة ت�صع���ى با�صتم���رار لتعزي���ز 
اأج���واء اململكة الثقافية، وذل���ك عرب توطيد 
العالقات م���ع خمتلف بلدان الع���امل، م�صيدة 
الك���وري يف  والثق���ايف  االإن�ص���اين  باحل�ص���ور 
اأن�صط���ة الهيئ���ة، والتي كان اآخره���ا م�صاركة 
ربي���ع  مهرج���ان  يف  �صوكميون���غ  اأروك�ص���رتا 
الثقاف���ة الثالث ع����رص بالتعاون م���ع ال�صفارة 

الكورية.
كما اأطلعت �صف���ري كوريا اجلنوبية على 
اآخر تط���ورات احلراك الثقايف املحلي، م�صرية 
اإل���ى اأن الهيئ���ة تعمل هذا الع���ام على اإجناز 
م�صاري���ع متنوع���ة �صم���ن برنام���ج احتفائها 
باملحرق عا�صمة الثقاف���ة االإ�صالمية 2018، 
والت���ي �صيك���ون اأبرزه���ا افتتاح مرك���ز زوار 
موق���ع طري���ق اللوؤل���وؤ امل�صج���ل عل���ى قائمة 
ال���رتاث العامل���ي ملنظمة اليوني�صك���و اأواخر 
�صه���ر نوفمرب املقبل. ب���دوره، اأعرب ال�صفري 
الكوري ع���ن �رصوره ال�صتم���رار التعاون البناء 
مع هيئ���ة البحري���ن للثقافة واالآث���ار، موؤكدا 
����رصورة تعزي���ز العالق���ات الثقافي���ة ما بني 
البلدين. كما اأبدى ا�صتعداد بالده للم�صاركة 

يف املوا�صم الثقافية القادمة يف البحرين.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: و�ص���ل 
املع�صك���ر ال�صيفي العا����رص الذي تنظمه 
االأكادميي���ة امللكي���ة لل�رصط���ة بالتعاون 
مع �صندوق العم���ل” متكني” اإلى نهاية 
م�صواره اأم�س، وال���ذي جاء حتقيقا ملبداأ 
ال�رصاك���ة املجتمعية الت���ي تنتهجه وزارة 
الداخلية.واختت���م املع�صك���ر ال�صيف���ي بعد 
ع���دد م���ن الفعالي���ات واالأن�صط���ة الرتبوي���ة 
والتثقيفية والربام���ج التوعوية والرتفيهية 
الت���ي ت�صه���م يف تعزيز قيم االنتم���اء والروح 
الوطني���ة، وغر�س مب���ادئ الهوي���ة االإ�صالمية 
البحريني���ة يف نفو����س امل�صارك���ني، وتنمية 
قدراته���م البدني���ة والنف�صي���ة، ع���الوة على 

تطوير مهاراتهم التفكريية واالإبداعية.
وق���د �ص���ارك طلب���ة املع�صك���ر يف اليوم 

االأخ���ري م���ن م�صواره، بع���دد م���ن املحا�رصات 
التثقيفي���ة بالتع���اون مع جامع���ات من خارج 
مملك���ة البحري���ن، حي���ث عملت عل���ى تزويد 
الطلبة على ملحة عامة عن خمتلف امل�صارات 
الدرا�صية املتاحة يف خمتلف جماالت التعليم، 
والفر����س الوظيفي���ة يف اململك���ة وكل اأنحاء 
العامل، كما ت�صمن���ت املحا�رصة طرح االأ�صئلة 
النقا�صية لزي���ادة الوع���ي والثقافة لتحقيق 

اأف�صل االأهداف الوظيفية.
م���ن جانب���ه، ك���رم اآم���ر الكلي���ة امللكية 
لل�رصط���ة املق���دم عب���داهلل ال�صيخ ع���ددا من 
االأف���راد املتميزين من �رصط���ة خدمة املجتمع 
يف تنظي���م املع�صكر ال�صيفي العا�رص، اإ�صافة 
اإل���ى تك���رمي عدد م���ن الطلب���ة املتميزين يف 

املع�صكر ال�صيفي لهذا العام.

اأك���دت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
يف بيان لها ب�صاأن �صكوى مطلقة يرف�س اأحد 
البن���وك اإعطاءها قر�ص���ا اإال يف حال احل�صول 
عل���ى �صهادة ع���دم ممانعة من ال���وزارة على 
حتويل راتبها ومنحه���ا القر�س، باأنه ال يوجد 

اأي اإجراء يتعلق بها بهذا ال�صاأن.
وكانت �صحيف���ة “البالد” ق���د ن�رصت يف 
عددها رقم )3584( �صفحة رقم )5( بتاريخ 
7 اأغ�صط����س اجلاري حتت عن���وان “م�صتنقع 
الديون يلته���م مطلقة وطفل���ني اأحدهما بال 
هوي���ة”، اأكدت خالله اأنها اأ�صبحت يف مواجهة 
�صب���ح م���ن الدي���ون، اإذ مل تع���د ق���ادرة على 
ت�صدي���د ديونها اإلى جانب توفري احتياجاتها 
واحتياج���ات طفليه���ا مب���ا فيه���ا حاجته���م 

لل�صكن.

واأك���دت اأن اأح���د البن���وك رف����س منحها 
قر�ص���ا اإال يف حال احل�صول على �صهادة عدم 
ممانعة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

ويف ه���ذا ال�ص���دد، اأف���ادت وزارة العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة، يف بيانه���ا، اأن���ه بع���د 
االطالع على اخلرب، مت التوا�صل مع املواطنة، 
وات�ص���ح باأنه���ا تعم���ل يف اإح���دى اجلمعي���ات 
االأهلي���ة برات���ب �صه���ري 300 دين���ار، وهي 
ت�صتلم م���ن وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
الدعم امل���ايل )ع���الوة الغالء( مبق���دار 100 

دينار �صهريا.
اأما ب�ص���اأن مو�صوع القر����س ال�صخ�صي، 
فال يوجد اأي اإجراء يتعلق بالوزارة بخ�صو�س 
اأو ح�صوله���ا عل���ى  طلبه���ا حتوي���ل راتبه���ا 

القر�س امل�صار اإليه.
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اآل رحمة يطالب البلدية باحلوار مع جتار جدحف�ص

البدء مب�رصوع ال�رصف ال�صحي يف جممع 901 باحلنينية

الأمانة �صتنقل البحرينيني املخالفني لداخل ال�صوق

اأمانة العا�صمة: درا�صة ترخي�ص اإ�صغالت الطريق ل�صوق جدحف�ص

ات ت�شاحب اإزالة فر�شات بـ “جدحف�ص املركزي”...اخلزاعي لـ “$”: م�شادَّ

اإزالة 36 من�شة عر�ص وفر�شة يف 3 �شاعات فقط

�رشعـــت اأمانـــة العا�شمـــة �شباح اأم�ـــص اخلمي�ص 
باإزالة عدد مـــن فر�شات �شـــوق جدحف�ص املركزي، 
وذلـــك �شمـــن خطتها لتنفيـــذ م�رشوع اإعـــادة تاأهيل 
ال�شـــوق. ومل يكـــن مقـــدرا لعمليـــة الإزالـــة والإزاحة 
للفر�شـــات املخالفـــة اأن متر دون ح�شـــول م�شادات 
كالمية بـــن الباعة وموظفي الأمانـــة؛ اعرتا�شا على 
خطوة اإبعادهـــم عن مواقع فر�شاتهـــم التي اعتادوا 
ل�شنـــوات على البيع فيها ح�شب اأقوالهم. ويف �شياق 
مت�شـــل، تابعـــت “البالد” مـــع رئي�ص جمل�ـــص اأمانة 
العا�شمـــة حممـــد اخلزاعـــي تفا�شيل هـــذه اخلطوة، 
حيـــث اأ�شار اإلى اأن عملية الإزالـــة �شملت فقط عددا 
مـــن الفر�شات غري املرخ�شة اإلى جانب اإزاحة ب�شاعة 
عدد من املحـــالت املرخ�شة عن حرم الطريق. ولفت 
اإلـــى اأن هـــذه اخلطوة جـــاءت يف اإطار م�ـــرشوع تطوير 
ال�شـــوق وت�شحيـــح اأو�شاع املنطقة، حيـــث �شيجري 
نقل الباعة البحرينين املرخ�شن اإلى داخل ال�شوق، 
فيمـــا �شيجري منح املواطنن غري املرخ�شن منهم 

رخ�سا ملزاولة الن�ساط داخل ال�سوق.
واأ�شـــار اإلـــى اأن اجلهـــة املعنية مب�ـــرشوع تطوير 
ال�شـــوق تعمل حاليـــا على اإيجاد موقـــع بديل موؤقت 
وقريب من املنطقة لنقـــل الفر�شات اإليه، اإلى حن 
اإمتـــام م�ـــرشوع التطويـــر الـــذي �شينفذ مـــن ميزانية 
الـــوزارة؛ ل�شمـــان ثبات �شعـــر اإيجـــارات الفر�شات، 
وخف�ـــص التكاليف. وكانت مدير عام اأمانة العا�شمة 
�شوقية حميدان قد نظمـــت زيارة ميدانية يوم اأم�ص 
الأول مبعيـــة عدد مـــن اجلهـــات ذات العالقة؛ حيث 
اأعلنت فيها عن خطة حالية ل�شيانة وتنظيم ال�شوق، 
والتـــي �شت�شمل تقويـــة الكهرباء وزيـــادة املراوح، 
واإعـــادة تاأهيـــل املرافق العامـــة، اإلى جانـــب اإعادة 
تق�شيـــم م�شاحـــة ال�شـــوق لت�شتوعب عـــددا اأكرب من 

الباعـــة، حيث يبلغ العدد احلايل 53 بائعا موزعا على 
اأق�شام اخل�شار والفواكه واللحوم وال�شمك.

واأكـــدت حميـــدان ا�شتمـــرار جهـــود الأمانـــة يف 
خمالفة واإزالة اإ�شغـــالت الطريق املخالفة للقوانن 

البلديـــة يف ال�شوق، والتـــي تت�شبب يف عرقلة احلركة 
املروريـــة، وتت�شبب يف اإزعاج الباعـــة والزوار، لفتًة 
اإلى اأن ال�شوق �شتخ�شع لعملية تطوير �شاملة، حيث 

اإن امل�رشوع يف طور اإعداد الوثائق.

املنامة - اأمانة العا�شمة: اأكدت اأمانة العا�شمة 
باأنها ت�شـــع م�شلحة جتار الأ�شـــواق املركزية �شمن 
اأولوياتهـــا عـــن طريـــق حر�شها علـــى اإطالعهم على 
اخلطـــط التطويرية لالأ�شواق؛ بهـــدف تعزيز ال�رشاكة 
املجتمعيـــة بن اجلانبـــن.  واأو�شحت اأنه �شيتم عما 
قريب اختيار ممثلي لتجار �شوق جدحف�ص املركزية؛ 
ليتـــم الجتماع معهم ب�شكل دوري على غرار ت�شكيل 
جلنة جتار �شوق املنامة املركزية؛ ملد ج�شور التعاون 
لرفع م�شتويات املرافق واخلدمات، وملناق�شة جميع 
املعوقـــات املتعلقـــة باأعمـــال ال�شيانـــة والتنظيم 
ب�شـــكل م�شتمر و�شبل معاجلتها. واأعلنت الأمانة اأنها 
�شتبحـــث اإمـــكان ترخي�ـــص اإ�شغالت الطريـــق لباعة 
�شوق جدحف�ص املركزيـــة بالطرق القانونية، والتي 
ت�شتلـــزم تقـــدم الباعـــة املرخ�شون بطلـــب ر�شمي 
اإلـــى الأمانـــة لذلك ح�شـــب الإجراءات املعمـــول بها، 
مبينـــة اأنها تنفذ خطة تاأهيليـــة لتطوير بيئة ال�شوق 
وملعاجلة التحديات التي يعانيها كاحلالة الإن�شائية 
ومواقـــف ال�شيـــارات والبنيـــة التحتية ليكـــون يلبي 
املتطلبات والحتياجات التي تواكب النمو ال�شكاين 

والعمراين الذي ت�شهده اململكة.
وتنفيذا لقانون اإ�شغـــال الطرق رقم )2( ل�شنة 
1996 وال�شعي لتنظيم عمل الباعة اجلائلن ب�شورة 
�شاملـــة تعك�ص الواجهة احل�شاريـــة للمملكة، نظمت 
اأمانـــة العا�شمة �شبـــاح اأم�ص حملة لإزالـــة الفر�شات 

غري املرخ�شة يف �شوق جدحف�ص، والتي اأ�شفرت عن 
اإزالـــة 12 اإ�شغال طريق يف �شـــورة فر�شات كامتداد 
ملحالتهـــم التجاريـــة، حيـــث مت اإ�شعارهـــم م�شبقـــا 
ب�ـــرشورة ت�شحيـــح اأو�شاعهم، اإل اأنهـــم مل ي�شتجيبوا 

حتى تاريخ الإزالة.
واأو�شحت الأمانة باأنها توا�شل حمالتها اليومية 
املكثفة على �شارع �شع�شعة و�شارع ال�شيخ حمد يف 
الفرتتـــن ال�شباحية وامل�شائية، وقد اأ�شفرت اإحدى 
حمالتهـــا املنظمة منذ يومـــن عن اإزالـــة 36 من�شة 
عر�ـــص وفر�شة يف 3 �شاعات فقـــط، م�شرية اإلى اأنها 
وبالتن�شيـــق مع وزارة الداخليـــة وفرت حرا�شة دائمة 

للمنطقة؛ للحد من تكرر ذات املخالفات.

وتابعـــت اأن التقاريـــر الن�شـــف �شنويـــة للعام 
2018 اأظهـــرت ب�شاأن اأعمـــال ق�شم خدمات النظافة 
باأمانـــة العا�شمـــة قيـــام الق�شـــم مب�شـــادرة 3670 
من الفر�شـــات واملن�شات التابعـــة للباعة اجلائلن 
املخالفـــن اإلى جانـــب اإزالـــة 1940 خمالفة لقانون 

اإ�شغالت الطريق العام يف فرتة 6 اأ�شهر.
واأ�شافـــت اأمانـــة العا�شمـــة اأنهـــا حتر�ص على 
تقـــدمي اأف�شـــل اخلدمات علـــى م�شتويـــات النظافة 
العامـــة وتقلي�ـــص املخالفـــات القائمـــة وت�شحيـــح 
ال�شلـــوك لـــدى املواطنـــن واملقيمـــن مبـــا يحقق 
التطلعـــات التي ت�شمو اإليها وزارة الأ�شغال و�شوؤون 

البلديات والتخطيط العمراين.

املنامــــة - بلديــــة املنامــــة: ا�شتنكر 
النائب غازي اآل رحمة قيام بلدية املنامة 
ت الباعة يف �شوق  باإزالــــة فر�شات ومظــــالاّ
جدحف�ــــص ال�شعبيــــة دون اإيجــــاد املكان 

البديل واملنا�شب لهم.
وقال اآل رحمــــة اإن البلدية تقوم منذ 
اأ�شهر باإزالة الفر�شات املخالفة للقانون 
وتطالــــب الباعــــة بالدخول اإلــــى املنطقة 
املخ�ش�شــــة للباعــــة مــــن دون اأن تقــــوم 

بتهيئة املكان وتنظيمه.
للباعة  “املــــكان املخ�ش�ص  واأ�شاف 
لأب�شــــط  يفتقــــر  جدحف�ــــص  �شــــوق  يف 
الحتياجــــات، كالتكييــــف اأو علــــى الأقل 
املراوح، ودورات امليــــاه، كما اأن املكان 
غــــري منظــــم، فال يوجــــد فر�شــــات ر�شمية 
لــــة ك�شجالت جتاريــــة، فكيف يذهب  م�شجاّ
م وغري  الباعة اإلى املكان، وهــــو غري منظاّ
م�شاحتــــه  اأن  كمــــا  ل�شتقبالهــــم،  مهيــــاأ 
ال�شغــــرية ل ت�شتوعــــب عــــدد الفر�شــــات 

املوجودة؟!”.
وتابــــع “كان مــــن الأجــــدى بالبلديــــة 
اأن تقــــوم بتهيئــــة املــــكان واإعــــداده من 
كافــــة النواحــــي للباعة، واأن جتــــد البديل 
املنا�شب الذي ي�شتطيع ا�شتيعاب جميع 
الفر�شات، ومن ثماّ تقوم بتطبيق القانون 

واإزالة الفر�شات املخالفة”.
وقال “اإننا ل�شنا �شداّ تطبيق القانون 
وتنظيــــم الأ�شواق ومراقبــــة التزام الباعة 

وعــــدم جتــــاوز امل�شاحات املحــــددة لهم، 
ولكــــن باملوازاة مــــع ذلك ينبغــــي تهيئة 
املكان املنا�شــــب للباعة؛ بهدف احلفاظ 

على م�شدر رزقهم”.
وطالــــب اآل رحمة ب�ــــرشورة احلوار مع 
ممثلي التجار والباعة يف ال�شوق والنظر يف 
احتياجاتهــــم ومقرتحاتهــــم ب�شاأن معاجلة 
املخالفــــات، ولي�ص تطبيق القانون بهذه 

الطريقة التي اأثارت حفيظة املواطنن.
موؤكــــدا النائــــب ثقتــــه بتدخــــل وزير 
خلــــف يف  ع�شــــام  والأ�شغــــال  البلديــــات 
ــــق  حتقاّ بطريقــــة  ومعاجلتــــه  املو�شــــوع 
التــــوازن املن�شــــود بن تطبيــــق القانون 
ومعاجلة املخالفات، وبن م�شلحة الباعة 

واملحافظة على م�شدر رزقهم.

املنامـــة - وزارة الأ�شغال و�شوؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراين: �رشحت 
ال�شحـــي  لل�ـــرشف  امل�شاعـــد  الوكيـــل 
بـــوزارة ال�شغـــال و�شـــوؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمـــراين اأ�شماء مـــراد اأن 
الـــوزارة با�ـــرشت اأعمـــال اإن�شـــاء م�رشوع 
�شبكة ال�ـــرشف ال�شحـــي يف جممع 901 
مبنطقـــة احلنينية باملحافظة اجلنوبية، 
والـــذي يهـــدف لتو�شيـــل 130عقـــاراً 

بخدمة ال�رشف ال�شحي.
وت�شمل اأعمال م�ـــرشوع ان�شاء �شبكة 
ال�رشف ال�شحي يف جممع 901 باحلنينية 
متديد 1295 مرتاً من اخلطوط الرئي�سة 
اخلط���وط  م���ن  م���رتاً   1680 ومتديـــد 
الفرعيـــة، وبنـــاء 180 غرفـــة تفتي�ص، 

وحمطة رفع واحدة.
ومتـــت تر�شيـــة امل�ـــرشوع مـــن قبل 
جمل�ـــص املناق�شـــات واملزايدات على 
�رشكة عبدالكـــرمي اجلهرمي للمقاولت 
)ثالثمائـــة  دينـــارا   363.926 بقيمـــة 
وثـــالث و�شتون الفـــاً وت�شعمائة و�شت 

وع�رشون ديناراً(.
وقالت اأ�شمـــاء مراد “تعـــد منطقة 
احلنينيـــة التـــي يقـــام عليهـــا م�ـــرشوع 
ال�رشف ال�شحي اإحدى املناطق احلديثة 
حيـــث �شهـــدت موؤخـــراً اكتمـــال اإن�شاء 
امل�رشوع ال�شـــكاين على م�شاحة 15.32 

هكتار، وتعكف وزارة الأ�شغال و�شوؤون 
العمـــراين على  والتخطيـــط  البلديـــات 
تغطيـــة جميـــع العقـــارات املوجودة يف 
هذه املنطقـــة بخدمة ال�ـــرشف ال�شحي 
من اأجل رفع م�شتوى اخلدمات املقدمة 
لتواكـــب نظرياتهـــا يف املنطقـــة وفقاً 

لأعلى املعايري”.
وتهيـــب وزارة ال�شغـــال و�شـــوؤون 
العمـــراين  والتخطيـــط  البلديـــات 
املواطنـــن واملقيمـــن باأخـــذ احليطة 
واحلـــذر اثنـــاء تنفيـــذ اعمـــال امل�رشوع 
و�ـــرشورة التقيد بالعالمـــات الر�شادية 
علـــى  املروريـــة حفاظـــاً  والتحويـــالت 

�شالمتهم.

• عدد من الباعة حمتجن على اإزالة الفر�شات	

• جانب من عملية اإزالة الفر�شات	

• اأمانة العا�شمة: م�شلحة جتار الأ�شواق املركزية �شمن اأولوياتنا	

�صيد علي املحافظة

مهزلة سوق جدحفص
طالعتنا �شباح اأم�ص م�شاهد موؤ�شفة ملوظفي بلدية العا�شمة وهم يزيلون 
فر�شات بيع اخل�ــــرشاوات والفواكه والأ�شماك ملواطنن من مدينة جدحف�ص، 

والذين كانوا بذروة القهر والغ�شب حينها.
الفر�شات املزالة معروفة وقدمية احل�شور بالذاكرة البحرينية، واأذكر اأن 
والــــدي كان ي�شحبني اإلى هنالك واأنا طفل �شغــــري لباعة يعرفهم ويناديهم 

بال�شم.
ول�شــــت ممن يعار�ص تنفيــــذ القوانن، �رشيطة اأن تنفــــذ بالقدر ذاته من 
العــــدل وامل�شــــاواة مع اجلميــــع، واأن تكون اإجــــراءات التنفيــــذ حافظة لكرامة 

املواطن، ولأمالكه.
ونــــرى يوميا مئــــات الفر�ص -غــــري املرخ�شة- ب�شتى املناطــــق، للعمالة 
الآ�شيويــــة ال�شائبة، التي ي�شعها البع�ص منهم علــــى اأر�شفة ال�شوارع العامة 

نف�شها، غري مبالن باأحد.
و�شبــــق لـــــ “البــــالد” اأن ن�رشت العديــــد مــــن التحقيقات امل�شــــورة لهذه 
الفر�شات، مذيلة بالعناوين، واأ�شماء ال�شوارع التي توجد بها، �شواء بالعا�شمة 

اأو غريها، وبتجاوب ر�شمي اأقرب حلركة ال�شلحفاة.
اإن مفاجــــاأة باعــــة جدحف�ص -بهذا ال�شــــكل- وهم مواطنــــون ي�شرتزقون 
هنالــــك منذ �شنوات طويلــــة، دون التن�شيق امل�شبق معهــــم، اأو اإدخال الع�شو 
البلــــدي كطرف نقا�ــــص، اأو تقدمي احللــــول البديلة لهم، لهــــو اإهانة ومتزيق 

لقوت ابن البلد، وقوت اأبنائه.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

تنفيذ ال�شوق اجلديد من ميزانية الوزارة لتثبيت الإيجارات وخف�ص التكاليف

• غازي اآل رحمة	

• اأ�شماء مراد	
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خطة اإعالمية ملنع التداعيات االأمنية بفرتة االنتخابات

حلول مل�صكلة االإ�صكان وال�صحة والتعليم بدائرة خمنوقة عمرانًيا

تعزيز الوعي مبمار�شة احلقوق ال�شيا�شية... حمافظ ال�شمالية:

ثالثية ال تغادر ذهن مر�شح و�شط املنامة والنعيم وراأ�س الرمان... اأبوعلي لـ “$”:

املنامـــة - بنـــا: �شهـــد جمل�ـــس املحافظة 
ال�شمالية �شباح اأم�س تفاعال كبريا مع مو�شوع 
االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة العامة املزمع 
اإقامتهـــا نوفمـــر املقبـــل، فيما اأكـــد حمافظ 
ال�شماليـــة علـــي الع�شفـــور اأهمية ن�ـــر الوعي 
القانوين واملجتمعي، والت�شدي الأي ممار�شات 
تخالف قانـــون ممار�شة احلقوق ال�شيا�شية من 
خـــالل تنظيم �شل�شلة لقاءات وندوات للتوعية 

بامل�شاركة يف االنتخابات.
واأو�شح اأن املحافظة وبالتعاون مع معهد 
التنمية ال�شيا�شية يف طور بحث تنظيم لقاءات 
ونـــدوات يف املرحلة القادمة؛ مـــن اأجل تهيئة 
االأجـــواء للم�شاركـــة يف االنتخابـــات، واحلديث 
عن احلقـــوق والواجبـــات لكل االأطـــراف �شواء 
مـــن ناخبن اأم مرت�شحـــن لالنتخابات البلدية 

والنيابية. 
ويف هذا ال�شـــدد، تدار�شت اللجنة االأمنية 
يف املحافظـــة ال�شماليـــة يف اجتماعهـــا االأخـــري 

�خلط���وط �لأولية؛ م���ن �أجل �إعد�د خط���ة �أمنية 
لفـــرتة االنتخابـــات بهدف زيـــادة ون�ر الوعي 
ب�شاأن الت�ريعات القانونية للجرائم االنتخابية 
و�ريـــة  ال�شعبيـــة،  امل�شاركـــة  حريـــة  ودعـــم 
االقـــرتاع، موؤكـــًدا اأهمية و�شع خطـــة احرتازية 
اأمنيـــة واإعالميـــة للوقايـــة من تداعيـــات عدم 

االلتزام بقانون مبا�رة احلقوق ال�شيا�شية.
من جهته، اأفاد امل�شت�شار القانوين وخبري 
�لإد�رة �أحم���د �خلز�ع���ي تو�ضيًح���ا على بع�ض 
املخالفـــات ومـــا ي�شمح بـــه القانـــون بالن�شبة 
للمرت�شحـــن، بتاأكيـــد اأن مـــن حـــق املرت�شح 
االإعالن عن نيتـــه )يف الرت�شح لالنتخابات عر 
ال�شحافـــة وو�شائـــل االإعالم(، غـــري اأنه ال يحق 
له اإعـــالن برناجمـــه االنتخابي للعمـــوم اإال بعد 
فتح باب التقدم بطلبات الرت�شح لالنتخابات 
وتطابـــق اال�شرتاطـــات واملعايري، موؤكـــًدا اأن 
جلنـــة االنتخابات من حقها رف�ـــس اأي مرت�شح 
�ُشجلـــت عليه جتـــاوزات تتعار�س مـــع قانون 

االنتخابات.
ولفـــت الباحث البيئي  �شـــر الوداعي اأن 
املجتمـــع يف طور مرحلة مهمـــة، وهذه املرحلة 
لهـــا مالحمهـــا املختلفـــة، اإال اأن مـــن االأهميـــة 
مبكان احلد من الت�رفـــات املنافية للقانون، 
والتي تعر�ـــس املرت�شحـــن اأو مناف�شيهم اأو 
حتى الناخبـــن لل�رر اأو التهديـــد اأو االأفعال 
التـــي يجرمها القانون، فعلى �شبيل املثال، ال 
يحق الأي طرف كان، ومنها املواقع االإلكرتونية 
وح�شابـــات التوا�شـــل االجتماعـــي ن�ـــر �شورة 
�شخ�س، حتى لو اأعلـــن نيته الرت�شح، وتن�شب 
اإليه مـــا تن�شب خارج موافقتـــه ور�شاه بق�شد 

االإ�شاءة اإليه.
وا�شتقبل الع�شفور عـــدًدا من املواطنن 
الذيـــن تقدموا بخطاباتهـــم املتعلقة مبتابعة 
�خلدمات مع �جلهات �ملعنية، ووجه �مل�ضوؤولني 
يف املحافظة كل ح�شب م�شوؤوليته الإدراجها يف 

خطة العمل ومتابعتها مع اأ�شحابها.

ثالثيـــة ال تغادر ذهـــن املر�شح ال�شاب 
عالء اأبوعلـــي، االإ�شكان وال�شحـــة والتعليم 
بدائرة خمنوقة عمرانيـــا ويفت�س عن حلول 

منطقية وعملية لها.
واأعلـــن اأبوعلـــي تر�شحـــه عـــن الدائرة 
الثانيـــة مبحافظـــة العا�شمـــة، والتي متثل 
و�شـــط املنامـــة والنعيـــم وراأ�ـــس الرمـــان 
و�شواحيهـــا، قائـــال �شيفي بجميـــع وعوده 
االنتخابيـــة حال نيله ثقـــة املواطنن حتت 

قبة الرملان.
وعـــن �شكـــن العمالـــة الوافـــدة العازبة 
وع�شوائيتهـــم باالأحيـــاء ال�شكنيـــة، يـــروي 
اأبوعلـــي مـــرارة االأهـــايل مـــن تفاقـــم هذه 
امل�شكلـــة، والتي مل يجد جمل�ـــس النواب اأو 
جمل�ـــس اأمانة العا�شمة ومـــن قبله املجل�س 
وهـــذا  رادعـــة،  جديـــة  حلـــول  اأّي  البلـــدي 
املو�شـــوع املقلق يجب اأن تكون له نهاية، 
خ�شو�شـــا مـــع ت�شاعـــد ال�شـــكاوى وزيادة 

اأ�ـــرار �شكن هـــذه العمالة بجانـــب م�شاكن 
املواطنن.

بخرتـــه  �شيت�شلـــح  اأنـــه  اإلـــى  واأ�شـــار 
الهند�شية باعتبـــاره حامال ل�شهادة الدبلوم 
بالهند�شـــة املدنيـــة، وع�شويتـــه بجمعيـــة 
املهند�شـــن، الإيجـــاد حـــل ي�شـــع نهايـــة 
علـــى �شطر هذه امل�شكلـــة، وذلك من خالل 
التعجيل باإقرار قانون ينهي ظاهرة ال�شكن 

الع�شوائي باملناطق ال�شكنية.

إرادة المواطنين
واأ�شار اإلـــى اأنه ي�شـــع ثقته املطلقة 
باأهـــايل الدائـــرة مل�شاندتـــه يف ال�شبـــاق 
االنتخابـــي، الفتـــا اإلى ع�شويتـــه مبواقع 
تطوعيـــة عـــدة بالفـــرتة املا�شيـــة، مـــن 
بينها م�شاركتـــه بتاأ�شي�س اللجنة االأهلية 
ملنطقة النعيـــم، وع�شوية جمعية مدينة 
عي�شـــى التعاونية، وغريهمـــا، ومثل هذا 
احل�شور االأهلي اأتاح له ت�شبيك العالقات 
الوا�شعـــة مع العديـــد من اأبنـــاء البحرين 
ومن خمتلـــف املناطق؛ الأنه لـــو نال ثقة 
الناخبـــن ف�شيعـــر عن �شـــوت البحرين 
التـــي متثـــل املظلـــة اجلامعـــة واملرجع 

االأ�شمى.
ودعا ل�رورة اأن يكون جمل�س النواب 
اجلديد منحازا الإرادة ومطالب املواطنن 
من خالل رفـــع امل�شتوى املعي�شي واحلد 
مـــن فر�ـــس ال�رائـــب ووقـــف ا�شتنزاف 
جيب االأ�رة البحرينيـــة ف�شال عن �رورة 
�إيالء �مل�رشوعات �خلدمية مبناطق �لد�ئرة 
الثانية مبحافظة العا�شمة االأولوية �شمن 
خطة م�روعات اجلهات احلكومية؛ لوجود 
بع�ـــس التق�شـــري من بع�ـــس اجلهات يف 

تنفيذ بع�س امل�روعات.

عن الدائرة
وميثــــل الدائــــرة حاليــــا النائــــب اأحمد 
قراطــــة. ومتثل الدائــــرة املناطق: ال�شوق، 
والقفــــول،  الرمــــان،  وراأ�ــــس  والنعيــــم، 
التجاريــــة،  واملنطقــــة  وال�شويفيــــة، 

والرهامة، وال�شاحلية.
ويبلغ قوام الكتلة الناخبة 8361 �شوتا 
بح�شب اإح�شاءات انتخابات برملان 2014.

• مو�شوع االنتخابات واملرت�شحن يت�شدر اأحاديث جمل�س املحافظة ال�شمالية 	

�رشكات تنظيفات امل�صاجد تتحايل... و “االأوقاف” ينق�صها مفت�صون

جمل�س احلو�صني يكرم الرواد وال�صباب املميزين

“كنوز املا�صي” تنظم مزاًدا للعمالت النادرة

اأعـــرب النائـــب جمـــال داود عـــن 
ا�شتنكاره البالغ من قيام بع�س �ركات 
تنظيفات امل�شاجـــد مبخالفة القانون 
والتحايـــل علـــى االأنظمـــة وال�شوابط، 
وا�شتغـــالل عقود العمـــل يف جتاوزات 
تعـــد متاجـــرة باالأ�شخا�ـــس، يف الوقت 
الـــذي تبـــذل فيـــه البحريـــن جهودها 
الكبرية يف مكافحتها، وحققت النتائج 
املتميـــزة، وتبـــواأت املراكز املتقدمة 
يف هذا املجال، ونالت اإ�شادات العديد 
مـــن الـــدول واملنظمـــات، واأ�شبحـــت 
التجربـــة البحرينيـــة منوذجـــا رائدا يف 
ه���ذ� �خل�ضو����ض، فمن غ���ر �ملقبول 
ال�شكوت عن جتـــاوزات تلك ال�ركات 
التي ت�شعـــى لهدم ما تبنيـــه اململكة 
من منـــاذج ح�شاريـــة يف اأنظمة العمل 
واملبادرات املتطورة يف رعاية العمال.
وزارة  بجهـــود  النائـــب  واأ�شـــاد 
الداخليـــة يف �شبـــط العمالـــة ال�شائبة، 
خ�شو�شـــا الذيـــن يقيمـــون يف مالحق 
امل�شاجـــد، بعد اأن مت �شبـــط عدد من 

العمال املخالفن واملقيمن ب�شورة 
غري �رعيـــة من دون تاأ�شـــريات اإقامة 

ورخ�س العمل.
مو�شحا داود اأنه تبن قيام بع�س 
العمـــال الذين تعينهـــم تلك ال�ركات 
“الفـــري فيـــزا”  يف ا�شتغـــالل عمـــال 
وت�شكينهم يف مرافق امل�شاجد، يف ظل 
عدم توافر مفت�شن يف اإدارة االأوقاف 
ال�شنية لر�شـــد وحما�شبة واإيقاف تلك 

املمار�شات غري القانونية.
داعيا النائـــب داود اإدارة االأوقاف 
ال�شنية مل�شاعفة جهودها، والتن�شيق 
مـــع اجلهات املعنيـــة ووزارة الداخلية 
ملعاجلـــة تلـــك التجـــاوزات بال�شـــكل 
ال  كـــي  عاجلـــة؛  وب�شـــورة  القانـــوين 
تتفاقـــم تداعياتهـــا، كمـــا ح�شـــل يف 
اجلرمية املوؤ�شفـــة مبقتل اإمام م�شجد 
بـــن �شـــدة رحمـــه اهلل، وانعكا�س ذلك 
ال�شلوك ال�شلبي على االأمن املجتمعي، 
وجهـــود البحريـــن يف مكافحـــة االجتار 

باالأ�شخا�س.

مبنا�شبــــة يوم ال�شبــــاب العاملي، 
بالرفــــاع  يقيــــم جمل�ــــس احلو�شنــــي 
التكرميــــي  احلفــــل  اجلمعــــة  اليــــوم 
االأول للــــرواد وال�شبــــاب املميزيــــن، 
الذيــــن كانت لهم ب�شمــــة متميزة يف 
خمتلف االأن�شطة، ال�شبابية واالإعالمية 
والفنيــــة  والثقافيــــة  والريا�شيــــة 
و�خلري����ة و�لجتماعي����ة و�ل�ضيا�ضية 
التطوعــــي،  والعمــــل  واالقت�شاديــــة 

وذلك بقاعة نادي “األبا” بالبحري.
ويف هــــذا ال�شــــدد �ــــرح �شاحب 
حممــــد  التكــــرمي  وراعــــي  املجل�ــــس 
احلو�شنــــي باأن اختيــــار اليوم الدويل 
لل�شبــــاب لتكــــرمي الــــرواد وال�شباب 
ياأتــــي ب�شبــــب اأن هــــذا اليــــوم ميثل 
لتجديــــد  ال�شبــــاب  اأمــــام  فر�شــــة 

احلما�س ولتقدمي املزيد من العطاء 
والثقة باإمــــكان املناف�شة لي�س على 
امل�شتــــوى املحلــــي فقــــط، بــــل على 
�مل�ضتوى �خلليجي و�لدويل يف ظل ما 
يتمتع به ال�شبــــاب البحريني من فكر 

وعطاء غري حمدود.
واأ�شــــاف اأن دمج تكــــرمي الرواد 
وال�شبــــاب يف فعاليــــة واحــــدة ياأتــــي 
بهــــدف تعميــــق التوا�شــــل االإبداعي 
بــــن االأجيــــال والوفاء ملــــن ت�رفت 
بهم مملكتنا الغالية من رواد التميز 

واالإبداع.
موؤ�ش�شــــات  احلو�شنــــي  ودعــــا   
وجمعيات املجتمع املدين ملزيد من 
االهتمام والتحفيز لل�شباب واالحتفاء 
باملتميزيــــن وتقديرهــــم، فهم عماد 
الوطن وم�شتقبله لتحقيق املزيد من 

التميز والعطاء.

تنظـــم كنوز املا�شـــي للتحف 
)مزادات اأرادو�س( مزادها امللكي 
�لعر�قي �ملتميز �خلا�ض بالعمالت 
الورقية امللكية العراقية النادرة 
عر قـــروب الوات�شـــاب بتاريخ 1 

�شبتمر املقبل.
مـــزادات  �شاحـــب  وذكـــر 
اأرادو�ـــس حممد العـــرادي ومنظم 
الفعاليـــة )اأن هذا املزاد �شيكون 
القطـــع  عر�ـــس  ب�شبـــب  متميـــزا 
النادرة مثل الـ 100 دينار اإ�شدار 
اململكة العراقيـــة يف عهد امللك 
في�شـــل الثاين التي ال توجد منها 
حاليا �شـــوى ب�شع وع�رين قطعة 

معلومة على م�شتوى العامل(.

علـــى  املـــزاد  و�شي�شتمـــل 
جمموعة اأخـــرى من القطع النادرة 
العربية املميـــزة بجانب العمالت 

امللكية العراقية. 
اأن مملكة  العـــرادي  واأ�شـــاف 
البحرين رائـــدة يف جماالت �شتى، 
البحريـــن  تكـــون  اأن  وطموحنـــا 
�شّباقـــة اأي�شا يف جمـــال احت�شان 
املـــزادات  فعاليـــات  وتنظيـــم 
�خلا�ض���ة بالعم���الت �لورقية على 
م�شتـــوى عاملي يناف�س املزادات 
التـــي تتـــم اإقامتهـــا يف كل مـــن 
والواليـــات  املتحـــدة  اململكـــة 
املتحـــدة االأمريكية، وغريهما من 

الدول.

ليلى مال اهلل
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الآلف ي�سيعون �سهيد امل�سجد ملثواه الأخري مبقربة املحرق
املعاودة يوؤكد عدم جواز تعميم الكراهية على اجلاليات بجريرة فرد

�شيع االآالف من املواطنني واملقيمني، ع�رص 
اأم�س، �شهي���د امل�شجد ال�شي���خ عبداجلليل حمود 
ملثواه االأخري مبقربة املح���رق، والتي اكتظ قبل 
�شاعتني عل���ى االأقل من موع���د الت�شييع، وبدت 
عالمات التاأثر حا�رصة على وجوه امل�شيعني رجاال 
ون�شاء واأطفاال، والذين توافدوا على املقربة من 

�شتى مناطق البالد.
 ور�شدت عد�شة “البالد” ح�شور اأعداد كبرية 
م���ن م�شايخ الدين واالأئم���ة، وطلبة العلم، ومنهم 
ال�شيخ را�شد الهاجري، وال�شيخ عبداحلليم مراد، 
وال�شيخ حممد احل�شيني، وال�شيخ في�شل الغرير، 

وغريهم.
ويف كلم���ة �شبق���ت ال�ش���الة عل���ى ال�شهي���د 
املغدور به، قال ال�شيخ يو�شف فقيه اإمام م�شجد 
ال�شي���خ عي�شى ب���ن عل���ي، اإن ا�شت�شه���اد ال�شيخ 
عبداجللي���ل حم���ود )رحم���ه اهلل( ج���راء اجلرمي���ة 
املروع���ة، ه���ي الت���ي حف���زت كل ه���ذه اجلم���وع 
الغف���رية؛ لك���ي ت�ش���ارك يف ال�ش���الة علي���ه، ويف 
ح�ش���ور اجلنازة، م�شيفا “ه���ي من عالمات اخلري 

وال�شالح لل�شهيد”. 
ال�شي���خ  قل���ب  �شف���اء  “اإن  فقي���ه  واأردف 
عبداجلليل رحم���ه اهلل، ودماثة خلق���ه مع النا�س، 
و�شعيه بعم���ل اخلري، والت�شجي���ع عليه، هو الذي 
اأوج���د هذا االأرث العظيم م���ن حمبة النا�س، تاركا 
اأثرا وارثا طيبا بقلوب من يعرفه، ومن ال يعرفه”.
من جهته، قال ع�شو جمل����س ال�شورى عادل 
املع���اودة يف كلمة “على الرغم م���ن اأن امل�شيبة 
ت���وؤمل، اإال اأنني اأق���ول لل�شهيد والأحباب���ه، اإن اهلل 
اأراأف بن���ا من اأمهاتن���ا �شبعني م���رة، واإنه لبذلك 

اأكرم واأنعم على �شهدائه”.
وتاب���ع “ق���ال العلماء اإن من قت���ل غدرا فهو 

�شهيد، ف�شاألوا �شهيد دنيا اأم اآخرة، فقالوا اآخرة؛ 
الأنه ال يطبق عليه الغ�شل، وما بخالف ذلك”.

واأردف املع���اودة “ح���ني اأرى ه���ذه اجلم���وع 
الغف���رية الأرى ح�شن اخلامتة لل�شي���خ عبداجلليل 

حمود رحمه اهلل، وال���ذي نذكر يومياته من �شعي 
خلدمة بيت اهلل، ودع���وة، وحج، وعمرة، وتدري�س 

القراآن، وحتفيظ علومه”.
ال�شاب���ات  الن�ش���اء  اإن  “وواهلل  وا�شتكم���ل 

والعجائز ليرتحمن عليه بالبيوت، وهي من مكارم 
اهلل على عباده، ب�شهادة العباد ال�شاحلني له، واأن 
مبوته عربة وحكمة، وبو�شية من القريب للبعيد، 

والعك�س، ونحن قبالة هذا املوقف املهيب”.

واأ�شاف “ال يجوز التعميم بالكراهية على اأي 
جن�شي���ة كانت، بذنب فرد منه���ا، واإين الأذكر هنا 
باأننا يف بلد قانون، وموؤ�ش�شات، ياأخذ بها كل ذي 

حق حقه”.

• )ت�شوير: خليل اإبراهيم(	 ت�شييع �شهيد امل�شجد مبقربة املحرق 

اإبراهيم النهام

القاتل يعرتف: �رضبته بق�سيب حديد وقطعته اأ�سالء ب�سكني
توجيه تهمة القتل العمد للجاين وحب�س املتهمني االآخرين على ذمة التحقيق

املنام���ة - النياب���ة العامة: ����رصح رئي�س نيابة 
حمافظ���ة املحرق ح�شني خمي����س ان النيابة العامة 
تبا�رص التحقيق يف واقعة مقت���ل اإمام اأحد امل�شاجد 
منذ اإبالغه���ا بالعثور على اأ�شالء جثته مبنطقة الرب 
ل���دى تخل�س املتهم م���وؤذن امل�شج���د منها، حيث 
بادرت النياب���ة اآنذاك باالنتق���ال ومناظرة االأ�شالء 
واإجراء املعاينة الالزم���ة، كما اأمرت بندب الطبيب 
ال�رصع���ي للك�شف عل���ى االأ�ش���الء و�ش���والً من ذلك 
لتحدي���د �شبب الوف���اة والو�شيل���ة امل�شتخدمة يف 
التمثي���ل باجلثة، كما كلفت خرباء املعمل اجلنائي 
الأخذ العينات الالزمة وفح�شها، مع تكليف ال�رصطة 
باإج���راء التحري���ات للك�شف الظ���روف واملالب�شات 

التي اأحاطت باجلرمية.
وكانت ال�رصطة قد تلقت بالغاً بغياب املجني 
عليه وتو�شلت حترياته���ا املكثفة اإلى اأن املتهم 
وراء اختف���اء املجن���ي علي���ه باال�شتعان���ة باآخرين، 
اإل���ى اأن مت �شبط���ه ل���دى تخل�شه م���ن اجلثة، وقد 
با����رصت النياب���ة ا�شتجوابه اأم�س االأربع���اء املوافق 
8/8/2018، حي���ث اع���رتف بارتكاب���ه الواقع���ة، 
مف�شالً ذل���ك باأنه انتوى قتل املجني عليه انتقاماً 
من���ه لتك���راره �شكايته ل���دى اإدارة االأوق���اف التي 
قررت اإنه���اء عمله لديه���ا واإمهاله ف���رتة لت�شوية 
اأو�شاع���ه اأو الع���ودة اإلى بل���ده، واأن���ه حتقيقاً ملا 
اعتزمه من قتل املجني عليه فقد اأعد لهذا الغر�س 

ق�شيب من احلديد، واأخفاه ب�شحن امل�شجد اإلى اأن 
يتحني الفر�شة املنا�شبة لتنفيذ جرميته.

واأ�شاف باأنه بعد اأداء �شالة الفجر يوم ال�شبت 
بامل�شج���د واختالئ���ه باملجن���ي عليه بع���د ان�رصاف 
امل�شلني، باغته ب�رصب���ه بالق�شيب احلديدي على 
راأ�ش���ه وج�شمه اإلى اأن فارق احلي���اة، ثم حمل جثته 
وتركه���ا بدورة املي���اه امللحق���ة بامل�شجد، وتوجه 
�رصيعاً ل����رصاء �شكني كب���ري وعبوت���ني بال�شتيكني 
كبريي���ن، وعاد اإل���ى مكان اجلثة وق���ام بتقطيعها 
اإل���ى اأجزاء باحلال���ة التي وجدت عليه���ا، وو�شعها 
داخل العبوتني، ثم ا�شتعان باأخر وتعاونا يف نقلها 
ب�شيارة االأخري اإلى مبنطقة بالرب بالقرب من حمال 

�شكراب للتخل�س منها حيث مت �شبطه يف حني فر 
املتهم االآخر ب�شيارته امل�شتخدمة يف الواقعة. 

كما قرر باأنه اأطل���ع زوجته على فعلته وبقتله 
املجن���ي عليه. وقد مت �شب���ط باقي املتهمني بناء 
على اأمر النيابة واعرتافهم بدورهم باال�شرتاك مع 
املته���م االأول يف التخل����س من اأج���زاء جثة املجني 
علي���ه، كم���ا ا�شتمع���ت اإلى اأق���وال زوج���ة املتهم 
االأول م���وؤذن امل�شج���د فقررت باأن���ه اأخربها بقتله 
املجني عليه. ومن ناحية اأخ���رى ا�شتكملت النيابة 
معايناته���ا يف �ش���وء م���ا ك�شفت عن���ه حتقيقاتها 
م�شطحبة املتهم الذي مثل اأمامها كيفية ارتكابه 

اجلرمية.

وقد اأم���رت النيابة بحب�س املتهمني احتياطياً 
على ذمة التحقيق بعد اأن وجهت اإلى املتهم االأول 
موؤذن امل�شجد تهمة القتل العمد مع �شبق االإ�رصار، 
واإلى باقي املتهمني تهمة اإخفاء اأدلة اجلرمية، وال 
زال���ت التحقيقات م�شتمرة عل���ى ذمة �شماع اأقوال 
ال�شه���ود ورود تقري���ر الطبي���ب ال�رصع���ي وتقارير 
خ���رباء االأدلة املادية وم�رصح اجلرمية توطئة الإحالة 
املتهمني وم���ن قد يثبت تورط���ه يف اجلرمية اإلى 
املحاكم���ة اجلنائي���ة عما ن�ش���ب اإليه���م و�شتطلب 
النياب���ة العام���ة اإنزال اأق�ش���ى العقوبة باملتهمني 
م�شرياً اإلى اأن العقوبة املقررة عن القتل العمد مع 

�شبق االإ�رصار هي االإعدام.

قالت املحامية �شريين الغزايل اإن املحكمة 
ال�شغ���رى ال�رصعي���ة الثاني���ة )الدائ���رة ال�شنية( 
رف�ش���ت دعوى كان قد تق���دم بها �شخ�س �شد 
طليقت���ه االآ�شيوي���ة اجلن�شي���ة، وال���ذي يطالب 
يف دع���واه باإ�ش���دار حكم ب�شم ح�شان���ة ابنتهما 
اإلي���ه عق���ب اإ�ش���دار املحكم���ة يف وق���ت �شابق 
حك���م بح�شان���ة ثالثة اأبن���اء اآخرين اإلي���ه؛ وذلك 
الطمئنان املحكم���ة اإلى �شه���ود املدعى عليها 
وعدم اطمئنانه���ا ل�شهادة االأبناء �شد والدتهم، 
الدع���وى  املدع���ي مب�رصوف���ات  االأب  واألزم���ت 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
وذكرت الغزايل اأن وقائع الدعوى تتمثل يف 
اأن موكلته���ا كانت زوجة للمدعي، وقد اأثمر هذا 
ال���زواج عن ابنني وبنتني، وقد طلقها يف يونيو 
2014، و�ش���در له حكم بح�شان���ة االأبناء الكبار 
“ولدان وبن���ت”، فيما بقي���ت الطفلة املتنازع 
عليها مع والدته���ا، دون اأن يطلب ح�شانتها اأو 
ي�شتاأنف احلكم ب�شاأنها. واأ�شافت اإال اأن املدعي 
تقدم بدع���وى جديدة يطلب فيها ب�شم ح�شانة 
الطفل���ة لع���دم اأمان���ة االأم يف احل�شان���ة، م�شريا 
فيه���ا اإل���ى اأن ابنت���ه بلغت 8 �شن���وات، فتقدم 
بدع���وى �أم���ام �ملحكمة طالب���ا �إ�ضق���اط ح�ضانة 
الطفلة من والدتها واإثبات احل�شانة له ا�شتنادا 

لن�س املادة )132( من قانون اأحكام االأ�رصة، اإذ 
ادع���ى اأن االأم ت�شتقبل اأ�شخا�شا غرباء عليها يف 

�شقتها.
وخ���الل نظ���ر الدع���وى ق���ررت موكلتها اأن 
ال���ذي كان يزوره���ا يف �شقته���ا لي����س �شخ�شا 
غريب���ا، واإمنا عمه���ا �شقيق والده���ا، واأنه يح�رص 
مل�شاعدتها ب���ني فرتة واأخرى، موؤكدة اأن �شبب 
ع���دم معرفة االأبناء اإليه ه���و؛ الأنهم مقيمون مع 
والدهم، ومل يت�شن لهم التعرف على اأقربائهم 

من جهة والدتهم.
واأثناء مداول���ة الق�شية اأ�ش���درت املحكمة 
حكمه���ا متهيدي���ا قب���ل الف�ش���ل يف املو�ش���وع 
باإحالة الدعوى للتحقي���ق ليثبت املدعي بكافة 
طرق االإثبات عدم اأمانة املدعى عليها، اإذ تقدم 
املدعي للمحكمة بابنيهم���ا الكبار لي�شهدا �شد 
والدتهما ليثبت من خاللهم���ا عدم اأمانتها على 
ح�شانة ابنتهم���ا ال�شغرية، لك���ن اأحدهما ورغم 
اإثبات���ه حقيقة وجود عم والدت���ه يف اململكة، اإال 
اأن���ه اأثبت يف الوقت ذاته عدم معرفته �شخ�شيا؛ 
كونه مل يره قط من���ذ والدته، يف حني قرر االبن 
االآخر اأنه ال يعل���م بوجود عم والدته يف البحرين، 

اإال اأنه �شاهد �شخ�شا غريبا يزورها.
فيما تقدمت املدعى عليها �شاهدين، االأول 

ابن عم كال من الزوج والزوجة، والثاين زوج عمة 
املدعى عليها، وق���رر االثنان اأنهما يزورانها يف 
وقت الآخر برفق���ة اأبنائهما وزوجاتهما؛ ليقوموا 
ب�شوؤونه���ا كونه���ا مل تت���زوج عق���ب طالقها من 

املدعي، وهو ما اطماأنت اإليه املحكمة.
وانته���ت املحامي���ة يف مرافعتها بالقول اإن 
الدعوى برمتها كيدية، اإذ �شبق اأن طعن املدعي 
باأخ���الق املدعى عليه���ا، واأنها �شيئ���ة ال�شلوك 
وه���ي من هذه االتهامات براء؛ كونه ف�شل ف�شال 
ذريع���ا يف اإثبات ذلك، فلجاأ اإل���ى اأبنائه لي�شهدا 
�ضد و�لدتهما طمعا يف �إ�ضقاط �حل�ضانة عن �لأم 

حت���ى ي�شقط مبلغ النفق���ة وال�شكن بواقع 120 
دينارا التي ت�شتلمها املدعى عليها من املدعي 

ل�شالح ابنتهما.
واأكدت اأن موكلتها تتحلى باالأمانة واالأخالق 
احلمي���دة وفق ما جاء يف �شه���ادة ال�شاهدين من 
قبله���ا، اإذ اإنها متم�شكة باحلج���اب ال�رصعي عند 
اخل���روج من املن���زل، ف�شال ع���ن تناق�س اأقوال 

�شاهدي املدعي.
م���ن جهته���ا، قال���ت املحكم���ة يف حيثيات 
حكمها اإن املقرر �رصعا وحكما اأن االأم هي االأولى 
واالأح���ق باحل�شانة ما مل يكن هن���اك مانع �رصعي 
ي�رصف ه���ذا احلق عنه���ا، وحيث اإنه بع���د النظر 
يف �ل�رشوط �لو�ج���ب تو�فرها يف �حلا�ضن بح�ضب 
ن�س امل���ادة )126( يتبني اأن املدعى عليها مل 
تفق���د �أي ����رشط من هذه �ل����رشوط. وقد �طماأنت 
املحكم���ة ل�شه���ود املدع���ى عليه���ا ومل تطمئن 
الأق���وال �شه���ود املدعي ال���ذي مل يق���دم دليال 
قطعي���ا ت�شق���ط ب���ه ح�شانة املدع���ى عليها عن 
البنت، ال�شيما واأنه قد �شكت عن طلب احل�شانة 
منذ �ش���دور حكم ح�شانة باق���ي االأبناء ومل يقم 
با�شتئناف���ه، فله���ذه االأ�شباب حكم���ت املحكمة 
برف�س الدع���وى واألزمت رافعه���ا بامل�رصوفات 

واأتعاب املحاماة.

رفـ�ض دعـوى اأب يـطـالـب بـحـ�سـانـة ابـنـتـه

اإعداد: عبا�ض اإبراهيمحماكم

• �شريين الغزايل	

مدعًيا عدم اأمانة طليقته

املنام���ة - النياب���ة العام���ة: 
بنياب���ة  النياب���ة  رئي����س  ����رصح 
املحرق عام���ر العام���ر اأن النيابة 
العامة قد با����رصت التحقيق فيما 
ت�شمنه مقط���ع الفيديو الذي مت 
تداوله موؤخراً يف مواقع التوا�شل 
االعت���داء بال�رصب  االجتماعي من 
على عاملة منزل، حيث ا�شتمعت 
النياب���ة الأق���وال املجن���ي عليها 
التي اأفادت باأن ابنة كفيلتها قد 
انهال���ت عليها �رصب���اً على نحو ما 

ظهر بالفيديو.
 وبناء على ذلك اأمرت النيابة 
العامة ب�شب���ط واإح�شار املتهمة 
وا�شتجوابها فاعرتفت بارتكابها 

الواقعة.
واأمرت النيابة العامة بحب�شها 
احتياطي���اً على ذمة التحقيق بعد 
اأن وجه���ت اليها تهم���ة االعتداء 

على �شالمة ج�شم الغري.

�شبط معنفة عاملة 
املنزل ظهرت 

بفيديو وحب�شها
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اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلمان بن حم���د اآل خليفة ويل العهد 
نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول 
لرئي�س جمل����س ال���وزراء )احلاجة اإلى 
و�سع برنامج لتنويع وزيادة الإيرادات 
الإي���رادات  وزي���ادة  احلكومي���ة(، 
�سيغ���ة مرتبطة ب���كل برنامج حكومي 
وق���ادم، وحتقيقه���ا يعتم���د  �ساب���ق 
على تع���دد م�س���ادر الدخ���ل والقوى 
الإنتاجية الر�سمية والأهلية، الداخلية 
واخلارجي���ة، فكلم���ا تع���ددت م�سادر 
الإنت���اج وتنوع���ت ارتفع موؤ����ر زيادة 
الإي���رادات، وه���ذا التع���دد والتن���وع 
يحت���اج اإل���ى ا�سرتاتيجي���ة اقت�سادية 

وقاعدة اإنتاجية ُم�ستدامة ل اآنية.
اإن التط���ور لأي بل���د مهم���ا كان 
حجم���ه وقدرت���ه ل يعتمد عل���ى ُمنتج 
واحد كالنفط، لأن املنتجات الطبيعية 
املعدني���ة نا�سب���ة على م���رَّ ال�سنني، 
بجانب تقلبات اأ�سعارها وفًقا للحراك 
القت�س���ادي العامل���ي، وارتفاع �سعر 
النف���ط اأو انخفا�سه يوؤث���ر كثرًيا على 
امليزانية العام���ة للدولة وحجم الدين 
الع���ام، وتنوي���ع الإي���رادات يتطل���ب 
تنوي���ع م�سادر الدخل، وه���ذا التنويع 
ُيحقق الكث���ري من الإيجابي���ات للبالد 

واملواطنني.
اإن تن���وع م�س���ادر الدخ���ل يعن���ي 
ال�ستثماري���ة  امل�ساري���ع  يف  زي���ادة 
يوف���ر  وه���ذا  واخلدمي���ة،  الإنتاجي���ة 
املزي���د م���ن الفر����س الوظيفي���ة يف 
هذه امل�ساري���ع، وبالتايل زيادة حركة 
ال�سوق يف البيع وال�راء ملختلف اأنواع 

ال�سلع واخلدمات.
لقد وفرت الدولة البنية املعززة 
القط���اع  دور  وع���ززت  لال�ستثم���ار 
اخلا����س باعتب���اره �ري���كا اأ�سا�سيا يف 
العملي���ة التنموي���ة، و�سيا�س���ة تنويع 
م�س���ادر الدخل تتطلب اأم���ورا كثرية 
منها ����رورة الأداء املتمكن وتطويره 
ومتابع���ة  املختلف���ة  القطاع���ات  يف 
خطوات الدول املتقدم���ة اقت�سادًيا، 
ويتوجب �س���ن قوانني ج���ادة وفاعلة 
ت�ساه���م يف رعاي���ة ال�ستثمار وت�ساعد 
على ا�ستقرار القت�ساد، وعلى الدولة 
توف���ري ما حتت���اج اإلي���ه ال�ستثمارات 
وبال���ذات الوطنية، وحتفي���ز ال�سباب 
عل���ى الن�س���اط ال�ستثم���اري الإنتاجي 
وتوف���ري م���ا يحتاج���ون اإليه م���ن دعم 
ومعون���ات وت�سهيالت لزمة، ومتكني 

اأبناء الوطن برواتب معي�سية جيدة.
وم�س���ادر  الإي���رادات  تنوي���ع  اإن 
الدخ���ل من ط���رق مواجه���ة التحديات 
ع���ن  الدول���ة  وُيبع���د  امل�ستقبلي���ة، 
القت�سادي���ة  م���ن املخاط���ر  الكث���ري 
ا اأكرث للدولة  واملالية، و�سيتيح فر�سً
ل�سمان ا�ستمرارية الدخل والنتعا�س 

القت�سادي.

تنويع اإليرادات... 
والتنمية

“ل يدرك املج���د اإل �سيٌد فطٌن... ملا ي�سق 
على ال�س���اداِت فعاُل”، �سنتح���دث اليوم عن ما 
حت���دث به دائم���اً �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة �سان���ع املج���د، 
الفط���ن الذي يقي���م الأمور ويزنه���ا بب�سريته ل 
لتغلي���ب راأي���ه اأو ترجي���ح كفة ب���ل خلدمة وطنه 
و�سعب���ه، ف�سم���وه يوج���ه دائما لتطوي���ر وتنمية 
م���دن وق���رى البحري���ن، واأن ل ت�سب���ق اإحداهم���ا 
الأخرى يف الأهمي���ة، فكلتاهما اأولوية كما جاء يف 
ت�ري���ح �سموه، وهذا الأمر بالفعل ميثل �سيا�سة 
�سم���و الأمري خليفة بن �سلم���ان منذ ت�سلمه زمام 
احلكوم���ة، اإذ كان���ت اأولوياته توف���ري امل�ساريع 
م���دن  وهاه���ي  املواطن���ني،  ل���كل  الإ�سكاني���ة 
اإ�سكاني���ة كبرية �سي���دت، ومنه���ا مدينة عي�سى 
ومدين���ة حمد وم�ساري���ع اإ�سكاني���ة عمت مناطق 
البحرين، وكذل���ك خدمات البني���ة التحتية التي 
فازت بها القرى قبل امل���دن، فلي�ست هناك يف 
البحري���ن قرية اأو مدينة اإل وح�سلت على اأف�سل 

اخلدمات من بني���ة حتتية متطورة وطرق و�رف 
�سحي وكهرباء ومدار�س ومراكز �سحية واأ�سواق 

مركزية.
امل�ساري���ع  م�ست���وى  ع���ن  حتدثن���ا  واإن 
الإ�سكانية، فق���د كانت م�ساريع متميزة ب�سهادة 
اجلميع من تخطيط وم�ساحة الوحدات الإ�سكانية 
والت�ساميم، وكذلك توزيع الأرا�سي والقرو�س، 
فال���كل يح�س���ل عل���ى ن�سيب���ه باأق�س���ى �رعة، 
حي���ث كانت وزارة الإ�سكان م���ن اأجنح الوزارات، 
وكانت اأبواب م�سوؤوليها مفتوحة للجميع تنفيذاً 

لتوجيهات �سموه.
كم���ا اأولى �سم���وه اهتمام���ه بالقت�ساد من 
تاأ�سي����س �ركات ك���رى مثل “بابك���و” و”األبا” 
و”بناغ���از”، وكذلك �ركة الطريان التي �سابقت 
����ركات الطريان العاملية، وكان���ت تدر الأرباح، 
وطائراتها مملوكة ل م�ستاأجرة، وكذلك البنوك، 
اإذ ب���ذل �سم���وه كل جهده جل���ذب ال�ستثمارات 
فكانت البحرين املحطة الأولى بني دول اخلليج 

للبن���وك العاملي���ة، كما اأ�س�س البن���وك الوطنية، 
وكذل���ك القطاع الإن�سائي ف���كان �سموه يحر�س 
على عدم فر�س ال�رائ���ب على امل�ستثمر، حتى 
حط���ت ����ركات اإن�سائية كرى رحاله���ا وفتحت 
فر�س عمل للمواطن���ني برواتب مغرية، وكذلك 
ه���ي اخلدم���ات الطبي���ة، ب���دءا م���ن م�ست�سف���ى 
ال�سلماني���ة، ال���ذي يعد من اأك���ر امل�ست�سفيات 
ب���ني دول اخلليج، اأم���ا توفري الرعاي���ة ال�سحية 
خلدمة املواطن ببناء مراكز �سحية ف�سملت جميع 
مناط���ق البحرين، وكان اهتم���ام �سموه بالتعليم 
ب���دءا من مب���اين مدار����س البنني والبن���ات، فقد 
عم���ت املدار�س جمي���ع مناطق البحري���ن وقراها 

ومازال اهتمام �سموه بتطوير التعليم م�ستمرا.
خليفة بن �سلمان مدر�سة الإبداع والتفكري، 
اأدرك املجد بفطنته، وذلك عندما و�سع م�سلحة 
البحري���ن و�سعبها ف���وق كل اعتب���ار، لأن �سموه 
ي���درك اأن امل�سال���ح ال�سخ�سية ته���دم ح�سارة 

وتبدد جمدا.

صافي الياسري

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يوؤكد دائما �سيدي �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليفة رئي����س ال���وزراء املوقر حفظه 
ال�س���ف  وح���دة  اأن  عل���ى  ورع���اه  اهلل 
والكلمة من الأمور املقد�سة للمحافظة 
عل���ى اأمنن���ا وا�ستقرارن���ا واإف�سال كل 
املخططات الرامية اإلى متزيق �سعوبنا 
و����رب مكا�سبن���ا، ل�سيم���ا اأن العامل 
الآن يحمل وجها جديدا من املوؤامرات 
والأخط���ار وعلين���ا اأن نق���ف يف خندق 

واحد ملواجهة العدو.
وخ���الل ا�ستقبال���ه اأي���ده اهلل وفداً 
حكومياً واإعالمياً كويتياً زار البالد قال 
�سموه: )اإن قادة دول جمل�س التعاون 

حققوا الكثري لدولهم وحموها وعملوا 
ل�سال���ح �سعوبها م���ا مل تعمله الكثري 
من ال���دول، وحر�سوا عل���ى اأن يجعلوا 
�سعوبه���م تعي����س يف نع���م ورغ���د من 
العي�س بف�سل ما تقدمه حكومات هذه 
الدول من خدم���ات على اأعلى م�ستوى 
يف خمتل���ف املج���الت، منوه���اً �سموه 
اإل���ى اأن���ه يف وحدتنا ق���وة ويف فرقتنا 
�سع���ف، ول يج���ب اأن ت���رتك اأية دولة 
لتن�سغل باأمورها وحتدياتها بعيداً عن 
�سقيقاتها، فاملوقف املوحد مطلوب 
لأنه م�س���در قوتنا جميع���اً، وعلينا اأن 
ن�س���ع عل���ى راأ����س اأولوياتن���ا م�سالح 
دولن���ا واأن ُي�سخ���ر اإعالمن���ا اخلليج���ي 

الق���وي طاقات���ه واإمكانيات���ه خلدم���ة 
والدف���اع  و�سعوبن���ا  دولن���ا  م�سلح���ة 
عن ق�ساياه���ا، فلن يحم���ي دولنا من 
املخاط���ر التي حتدق به���ا اإل �سعوبها 

ووحدتها(.
وتطرق �سموه اإل���ى م�ساألة غاية يف 
الأهمية وهي الإعالم اخلليجي ودوره يف 
الدفاع عن ق�سايانا، فكما هو معروف، 
ق���وة الإع���الم م�ستمدة من ق���وة الأمة، 
وبتعب���ري اآخر ميكن الق���ول اإن الإعالم 
�س���ورة �سادقة للم�ست���وى احل�ساري 
لأية اأم���ة اأو دولة وهو جزء ل يتجزاأ من 
ج�سده���ا، ومما ل �سك في���ه اأن الإعالم 
اخلليجي يفرت����س اأنه ا�ستفاد حلد ما 

م���ن الدرو�س وجت���ارب املا�سي التي 
م���رت على دولنا، وبالت���ايل فهو قادر 
على حماية املكت�سب���ات الكرى وفق 
تن�سي���ق وخمطط �سام���ل خلدمة هدف 
وا�سح، واأن تكون انطالقاتنا مدرو�سة 
ل�سيما اأن دولنا متتلك كوادر اإعالمية 
ذات م�ستوى رفيع ت�ستطيع اأن تتحرك 
وتبدع ب�س���ورة منا�سبة و�ريعة يف كل 

املجالت والتخ�س�سات.
اإن �سي���دي �سم���و رئي����س ال���وزراء 
حفظ���ه اهلل ورع���اه يري���د خلليجن���ا اأن 
يك���ون ثابت الركائ���ز ومزدهرا يف كل 

املجالت.

سيدي سمو رئيس الوزراء وخليج 
ثابت الركائز ومزدهر

فر�سته���ا  الت���ي  العقوب���ات  حزم���ة 
الولي���ات املتح���دة الأمريكية عل���ى �سكل 
جمموع���ات متتالي���ة ومتعاقب���ة ل���ن تبقي 
للم���اليل ع�س���ا يتكئون عليه���ا، ول موطئ 
قدم ثاب���ت، فهذه العقوب���ات �ستجعل كل 
مواطئ اأق���دام املاليل رم���ال جترفها رياح 
ال�سي���ف ال���ذي ل �ستاء بع���ده، ولي�س اأمام 
امل���اليل اإل البحث عن ديار تقبلهم، وما من 
ديار، فقد ا�ستعدوا الع���امل برمته... يقول 
وزي���ر اخلارجية الأمريك���ي بومبي���و موؤكدا 
تفعيل العقوبات التي �سن�ستعر�سها لكم، 
اإن اأم���ريكا تفر����س هذه العقوب���ات لإجبار 
امل���اليل عل���ى تغي���ري �سلوكه���م اخلبيث، 
وعلى خلفي���ة هذه العقوب���ات يتفق جميع 
املتابعني واملحللني على اأن اإيران ل متلك 

خال�س���ا، واأن اخلن���اق ي�ست���د، ولي����س اأمام 
ال�سارع الإيراين �سوى الإطاحة باملاليل ولن 
تنفعهم مكابرتهم، وهتاف ال�سارع الإيراين 
“خامنئ���ي اترك الكر�س���ي وارحل”، �سيجد 
تطبيقه خ���الل هذا ال�سيف امللتهب عندما 
يتمك���ن املاليل م���ن اإيج���اد م���ن يوؤويهم، 
ولنق���راأ فق���رات عقوب���ات �سه���ر اآب كم���ا 

تداولتها و�سائل الإعالم العاملية.
تب���داأ املجموع���ة الأولى م���ن العقوبات 
الأمريكية على اإيران بالتطبيق بعد انق�ساء 
ف���رتة 90 يوًم���ا م���ن ان�سح���اب الولي���ات 
املتح���دة يف 8 ماي���و املا�سي م���ن التفاق 

النووي الذي اأبرم مع طهران عام 2015.
وبداأت العقوب���ات الأمريكية بحظر بيع 
الدولر والذهب واملعادن النفي�سة الأخرى 

اإل���ى اإي���ران، وبه���ذا، يخ�س���ع الأ�سخا����س 
الطبيعيون اأو العتباريون الذين ينتهكون 
العقوبات ملحا�سبة اأمريكية �سارمة، واأدى 
ا�ستئن���اف العقوبات اإلى زي���ادة ا�سطراب 
�س���وق ال�رف الأجنب���ي والذه���ب وال�سلع، 
حي���ث ب���داأ النا����س يتهافت���ون عل���ى �راء 

الدولر 
حت�سب���ا  م�ساعف���ة  باأ�سع���ار  والذه���ب 
لرتف���اع م�سط���رد وانهي���ار جدي���د لعملة 

الريال املحلية مع بدء �ريان العقوبات.
وبداأت حكومة الوليات املتحدة اإعادة 
فر�س العقوبات التالية على اإيران: فر�س 
عقوب���ات على �راء وبيع ال���دولر الأمريكي 
من قب���ل احلكوم���ة الإيراني���ة، والعقوبات 
املتعلق���ة بالتج���ارة م���ع اإي���ران بخ�سو�س 

الذه���ب واملع���ادن الثمين���ة، والعقوب���ات 
املتعلق���ة ب�راء اأو تخزين اأو نقل الغرافيت 
املبا����ر اأو غ���ري املبا����ر اأو امل���واد اخل���ام 
اأو املع���ادن �سب���ه املكتمل���ة مب���ا يف ذل���ك 
الأملني���وم واحلدي���د والفح���م والرجميات 
لإدم���اج العمليات ال�سناعي���ة، والعقوبات 
املتعلق���ة بالتحوي���الت الرئي�سي���ة للريال 
الإيراين، اأو ح�ساب���ات م�رفية خارج اإيران، 
اأو بن���وك تخ�س���ع لنف���وذ الري���ال الإيراين، 
وهن���اك العقوب���ات املتعلقة باإي���ران على 
امل�سرتي���ات وال�س���رتاكات اأو ت�سهي���الت 
الديون، وعقوبات �سناعة ال�سيارات، حيث 
يتوقع خراء القت�س���اد الإيراين اأن ت�سهد 
�سناع���ة ال�سي���ارات خ�سائ���ر كب���رية نظ���را 

لزيادة �سعر الدولر. “احلوار”.

إيران... صيف ال شتاء بعده

عبدعلي 
الغسرة

فطنة سمو األمير 
نجاة المضحكيخليفة بن سلمان

بال�س���اأن  ان�سغالن���ا  رغ���م 
الداخل���ي لبالدن���ا واحلديث عن 
هم���وم املواط���ن وق���وت يومه، 
اإل اأنن���ا ل���ن نك���ون معزولني يف 
كتاباتن���ا ومغيب���ني ع���ن الواقع 
ومتابعة حتركات العدو احلقيقي 
وب�سب���ب  فموؤخ���راً  للمنطق���ة، 
ال�سغ���وط التي تواجهه���ا اإيران 
الطاحنة،  القت�سادي���ة  والأزم���ة 
والعزل���ة جراء برناجمه���ا النووي 
وخ�سائره���ا الفادحة مللي�سياتها 
ع���ادت  املنطق���ة،  امل�سلح���ة يف 
تطلب التفاو����س مع ال�سعودية 

والدول امل�سلمة! 
ال�سعودية مراراً  اأك���دت  لقد 
والراف����س  الثاب���ت  موقفه���ا 
لأي تق���ارب باأي �س���كل كان مع 
النظ���ام الإيراين الذي يقوم بن�ر 
الإره���اب والتط���رف يف املنطقة 
والع���امل والتدخل ب�سوؤون الدول 
اأن  ت���رى  الأخ���رى، فال�سعودي���ة 
النظام الإي���راين احلايل ل ميكن 
التفاو����س مع���ه بع���د اأن اأثبتت 
نظ���ام  اأن���ه  الطويل���ة  التجرب���ة 
والأع���راف  القواع���د  يح���رتم  ل 
الدبلوما�سي���ة ومبادئ العالقات 
الدولي���ة، واأن���ه نظ���ام ي�ستمرئ 
الك���ذب وحتري���ف احلقائق، واأن 
اململك���ة توؤك���د خط���ورة النظام 
الإيراين وتوجهاته العدائية جتاه 

ال�سلم وال�ستقرار الدويل. 
م���ن يق���راأ التاري���خ الإيراين 
ع���داء  اأن  حقيق���ة  عل���ى  يق���ف 
ل  اأزيل  ع���داء  للع���رب  الفر����س 
يتعلق بالدي���ن ول ح�سن اجلوار، 
وما ي�سدر ب���ني الفينة والأخرى 
من بع�س قادة اإيران من رغبات 
يف احل���وار مع دول اجل���وار لي�س 
�سوى تطبيق ملبداأ الكذب الذي 
ي�سته���رون به، وكل م���ا يف الأمر 
اأنهم وعندما تتعرث بع�س مراحل 
تاآمرهم وحربهم على العرب، بل 
الإ�س���الم احلقيقي، يلج���اأون اإلى 
اأمث���ال هذه احلي���ل لك�سب مزيد 
من الوقت، فيظ���ن البع�س اأنها 

حقيقة.
اإي���ران ل توؤم���ن بح���ق اجلوار 
حتى تطلب احل���وار، وعلى دول 
الع���امل العمل عل���ى ردع النظام 
الإي���راين وت�رفات���ه العدواني���ة 
واإجب���اره على التقي���د بالقانون 
الدويل وق���رارات الأمم املتحدة 
والأنظمة والأعراف الدبلوما�سية.

إيران وأكذوبة الحوار

فاتن 
حمزة

رؤية مغايرة

fatin.hamza 
@gmail.com



 �لأردن ي�شرتي 60 �ألف طن 
من �لقمح

هامب���ورغ - رويرتز: قال جت���ار �أوروبيون �إن �لأردن 
��شرتى 60 �ألف طن من قمح �لطحني �ل�شلد للتوريد من 
منا�شئ خيارية يف مناق�شة كانت ملا ي�شل �إلى 120 �ألف 
ط���ن �أُغلقت �أم�س. وبلغ �ل�شع���ر 269 دولر� للطن �شامال 
تكالي���ف �ل�شح���ن. و�شيورد �لبائ���ع، �رشك���ة �شرييالكوم 
دول���ج �لتجارية، �لكمي���ة يف �لن�شف �لثاين م���ن �أكتوبر. 
وو�ج���ه �لأردن �شعوب���ات يف �ل�رش�ء ب�شل�شل���ة مناق�شات 
حب���وب خالل �لأ�شهر �لأخرية، حي���ث يقول �لتجار �إن عدم 
التيقن ب�ساأن موا�سف���ات اجلودة و�رشوط ال�سداد قد حد 

من م�شاركة دور ت�شدير �حلبوب �لرئي�شة.

�لذهب ي�شتقر مع متا�شك �ليو�ن �ل�شيني
لندن - رويرتز: ا�ستقر الذهب اأم�س اخلمي�س بعد مكا�سب ا�ستمرت جل�ستني مع ارتفاع 
موؤ����رش الدوالر الذي اأثر �سلبا على الزخم ال�سعودي، لكن املعدن النفي�س تلقى بع�س الدعم 

من مكا�شب �ليو�ن. و�رتبط �لذهب �رتباطا كبري� باليو�ن يف �لأ�شابيع �لأخرية.
ومتا�ش���ك �ليو�ن �أمام �لدولر مع ��شتمر�ر ح���ذر �ملر�هنني على �شعود �لعملة �لأمريكية 

من حتركات حمتملة يف �ل�شيا�شات؛ بهدف حتقيق �ل�شتقر�ر للعملة �ل�شينية.
وزاد الذه���ب يف املعام���ات الفوري���ة 0.1 % �إلى 1214.51 دولر لالأوقي���ة )�لأون�شة(، 
بعدم���ا �شع���د 0.2 % يف اجلل�سة ال�سابقة. وارتف���ع الذهب يف العق���ود االأمريكية االآجلة 0.1 
% �إل���ى 1222.50 دوالر لاأوقي���ة. ومن بني املعادن النفي�س���ة االأخرى، ارتفعت الف�سة يف 
املعام���ات الفوري���ة 0.5 % �إل���ى 15.46 دولر لالأوقي���ة، يف حني ز�د �لبالت���ني 0.9 % �إلى 
833.99 دولر لالأوقي���ة. و�شع���د �لبالديوم 0.3 % �إل���ى 902.25 دولر لالأوقية، بعدما بلغ 

اأدنى م�ستوياته يف اأكرث من اأ�سبوعني يف اجلل�سة ال�سابقة.

  للتو��شل:  )ق�شم �لقت�شاد: 17111455(              ق�شم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�شرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
%  5 ب���ان���خ���ف���ا����س  دي����ن����ار  م���ل���ي���ار   4.9 ب��ق��ي��م��ة  م�������رشف���ي���ة  ����ش���ي���ك���ات  ت��������د�ول 
اإل���ك���رتون���ي���ا احل�������س���اب���ات  ب����ني  ال���زب���ائ���ن  ����س���غ���ار  حت����وي����ات  يف  زي�������ادة   %  86

4.5 مليون دينار التحويالت الإلكرتونية يف الن�صف الأول
بن�شبة زيادة و�شلت �إلى 16 % على ح�شاب �ل�شيكات �لتقليدية

ب���ني  �لإلكرتوني���ة  �لتحوي���الت  تنام���ت 
ح�شابات �لبنوك �ملحلية لتبلغ م�شتوى قيا�شيا 
عند 5.4 مليار دينار يف �لن�شف �لأول من �لعام 
اجلاري عرب خدمة “ف���وري” �لتي تتيحها �رشكة 

“بنفت”.
وت�ستخدم خدمة “فوري” على نطاق و��شع؛ 
م���ن �أجل �شد�د �لرو�ت���ب و�لأجور يف �لقطاعني 
العام واخلا�س، كما ت�ستخدمه احلكومة ل�سداد 
عالوة �لدعم �ملايل وعالوة �لإ�شكان وغريها من 
برامج الدع���م االجتماعي، اإذ تتيح اخلدمة اإجراء 
عدد كبري من �لتحوي���الت �إلكرتونيا يف غ�شون 

�شاعات.
وبح�شب بيان���ات حديثة مل����رشف �لبحرين 
املركزي، فقد ارتفعت التحويات االإلكرتونية 
خلدمة “فوري” خالل �ل�شهور �ل�شتة �لأولى من 
الع���ام اجلاري 16 %، يف موؤ����رش على جناح هذه 
اخلدم���ة الت���ي تربط البن���وك، ومت م���ن خالها 

تقلي�س فرتة �لتحويالت �ملالية.

قفزه في التحويالت الصغيرة
كما قفزت التحويات للمبالغ ال�سغرية عرب 
خدمة “فوري “ بن�شبة 86 %، وهي خدمة تتيح 
لعمالء �لبن���وك �لتجارية حتوي���ل �أي مبلغ حتى 
1000 دينار، يوميا كحد �أق�شى يف غ�شون 30 
ثانية على م���دار ال�ساعة من خال رقم احل�ساب 

�لبنكي �لعاملي )IBAN( للم�ستفيد.
وبلغت التحوي���ات عن طريق “فوري “ يف 
الن�سف االأول )املبالغ ال�سغرية( من هذا العام 
نح���و 71 مليون دين���ار، مقارنة م���ع 38 مليون 
دينار لنف�س الف���رتة من العام 2017، مما يعد 
تط���ور كبري يف ا�ستخدام القن���وات االإلكرتونية 

من قبل زبائن �لبنوك �لأفر�د.
ورغم �لبيان���ات �مل�شجعة لقنو�ت �لتحويل 
و�لدفع �لإلك���رتوين بني زبائن �لبن���وك، �إل �أن 
البيان���ات ت�سري كذلك اإل���ى تراجع يف ا�ستخدام 
ا�ستقط���اع الفوات���ري م���ن احل�ساب���ات ب�س���ورة 
�إلكرتوني���ة م���ن خ���الل خدم���ة “فو�ت���ري” �لتي 

توفرها كذلك “بنفت” �سمن اخلدمات.
“بنف���ت”  م���ن  كل  �أطلق���ت   2015 ويف 

بالتع���اون مع م����رشف البحري���ن املركزي نظام 
�لتحويالت �ملالية �لإلكرتوين �لذي يربط جميع 
�لبن���وك �لتجاري���ة يف �لبحري���ن بحي���ث ي�شمن 
رفع كف���اءة عمليات التحوي���ات واملدفوعات 
املالي���ة، اإذ مكن جميع عماء البن���وك التجارية 
اال�ستفادة من خدمات نظام التحويات املالية 

�لإلك���رتوين ع���ن طري���ق زي���ارة ف���روع بنكهم 
التج���اري اأو ا�ستخدام اخلدم���ات امل�رشفية عرب 

�لإنرتنت �أو تطبيقات �لهاتف �لنقال.

انخفاض في حركة الشيكات المصرفية
من جانب �آخر، ت�شري بيانات م�رشف �لبحرين 

املرك���زي اإل���ى انخفا����س يف قيم���ة ال�سيكات 
�ملتد�ول���ة عرب نظ���ام �ملقا�شة بنح���و 5 % يف 
الن�س���ف االأول وذلك مع منو ا�ستخدام القنوات 

�لإلكرتونية يف �ملدفوعات.
وت�ش���ري �لأرقام �إل���ى �أنه ج���رى يف �لن�شف 
�لأول من 2018، تد�ول �شيكات م�رشفية بنحو 
4.9 مليار دينار مقارنة مع 5.1 مليار دينار يف 

ذات الفرتة من العام 2017.
وتتول���ى �رشك���ة “بنف���ت” �مل�شرتك���ة بني 
قرابة الثاثني م�رشًفا جتارًيا تعمل يف البحرين، 
�أعم���ال مقا�ش���ة �ل�شي���كات منذ �لع���ام 2012 
مبوج���ب تفوي����س من امل����رشف املرك���زي، اإذ 
مت ��شتب���د�ل �لنظام �لورقي �ل���ذي كان يعمل 
به امل����رشف �سابًقا اإل���ى نظام اإلك���رتوين اأكرث 

�شال�شة و�رشعة. 
�أما فيم���ا يتعلق بالتحويالت ب���ني �لبنوك 
اأنف�سها اأو ما يعرف Interbank فقد ارتفعت 
�لتحويالت بني ه���ذه �لبنوك بنحو 16 % خالل 
الن�سف االأول من العام اجلاري لتبلغ نحو 41.8 

مليار دينار.

• هل تخ�رش ال�سيكات امل�رشفية مكانتها حل�ساب التحويات االإلكرتونية؟	

علي الفردان

533 األف دينار اأرباح “التكافل الدولية” الن�صفية

“اإيكيا” تفتتح اأول متاجرها يف الهند

“املركزي” يطرح ورقة ا�صت�صارية عن “�صبكة البتكار املايل”

موؤ�صـر البـور�صـة يـكـ�صـب 3.5 نـقـطـة

دعا جميع �ملعنيني لتقدمي مالحظاتهم و�آر�ئهم

بدعم من �لبنوك �لتجارية

املنام���ة - املركزي: ط���رح م�رشف البحرين 
املرك���زي، بالتعاون م���ع هيئ���ة االإدارة املالية 
Financial Conduct A - )للربيطاني���ة 
11 جهة رقابية  thority ”FCA”( وم�شاركة 
�أخرى، ورق���ة ��شت�شارية تبحث مهام و�آلية عمل 

مبادرة “�ل�شبكة �لعاملية لالبتكار �ملايل” 
 ،FCA �الت���ي مت اإطاقها موؤخرا من قبل ال
والتي ج���اءت ا�ستكماال جلهودهم الإن�ساء “بيئة 

رقابية جتريبية عاملية”.
وتتي���ح الورقة اال�ست�ساري���ة الفر�سة اأمام 
جمي���ع �لأط���ر�ف �ملعني���ة بقط���اع �لتكنولوجيا 

�ملالية بتقدمي مالحظاتهم و�آر�ئهم.
وته���دف �ملب���ادرة لبن���اء �شبك���ة متكاملة 
ت�سم اجلهات التنظيمية والرقابية اإ�سافة اإلى 
�لأطر�ف �ملعني���ة بتطوير �لتكنولوجيا �ملالية، 
كم���ا �شتعمل ه���ذه �ل�شبكة عل���ى توفري من�شة 

فعال���ة يت���م من خالله���ا بناء قن���و�ت �لتو��شل 
مب���ا ي�سهم يف تعزيز جم���االت التعاون وتطوير 

�ل�شيا�شات �لد�عمة لالبتكار. 
اإ�ساف���ة اإلى ذل���ك، �ست�سع���ى ال�سبكة اإلى 
ت�سهيل عملية تبادل اخلربات ومتكني �رشكات 
�لتكنولوجيا �ملالية من �ختبار حلولها �ملبتكرة 
ع���رب البيئ���ات الرقابي���ة التجريبي���ة ملختل���ف 
اجله���ات التنظيمي���ة والرقابي���ة امل�سارك���ة يف 

نف�س الوقت. 
واأك���د حماف���ظ م����رشف البحري���ن املركزي 
ر�شيد �ملعر�ج، عل���ى �شيا�شة �مل�رشف �لهادفة 
لت�سجي���ع املب���ادرات ذات الطاب���ع االبت���كاري 
لقط���اع  �لد�عم���ة  �لبيئ���ة  بتطوي���ر  و�هتمام���ه 
التكنولوجي���ا املالي���ة مب���ا يرتق���ي مب�ست���وى 
اخلدم���ات املالي���ة املقدم���ة يف اململكة كونها 
مركز م���ايل رائد يف املنطقة. واأ�س���ار اإلى جناح 

جتربة �مل�رشف م���ع �لبيئة �لرقابي���ة �لتجريبية 
�لبحري���ن  يف   )”Regulatory Sandbox“(
منذ �إطالقه���ا يف منت�شف �لع���ام 2017، اإذ مت 
��شتقط���اب �لعديد من �ل����رشكات �لتي ت�شارك 
يف اختبار حل���ول مالية مبتكرة. وبناء على ذلك، 
�شي�شعى �مل�رشف من خالل م�شاركته يف �ل�شبكة 
العاملية لابتكار املايل على تعزيز التعاون مع 
اأب���رز املراك���ز املالية العاملية مب���ا يدفع عجلة 

�لنمو �لقت�شادي.
ودع���ا املرك���زي جمي���ع املعني���ني بقطاع 
لتق���دمي  �ململك���ة  يف  �ملالي���ة  �لتكنولوجي���ا 
مالحظاتهم و�آر�ءهم على �لورقة �ل�شت�شارية يف 
موعد �أق�شاه 14 �أكتوب���ر 2018، و�لتي وفرها 
www.cbb.gov.( عل���ى موقع���ه �لإلك���رتوين
bh( حت���ت ق�ش���م “اال�ست�س���ارات املفتوح���ة” 

.)open consultations section(

اأقف���ل  البور�س���ة:   - املنام���ة 
“موؤ����رش البحرين الع���ام” �أم�س عند 
م�شت���وى 1،349.61 كا�شب���ا 3.55 
نقطة مقارن���ة باإقفاله يوم االأربعاء، 
البحري����ن  “موؤ����رش  اأقف���ل  يف ح���ني 
�لإ�شالم���ي” عند م�شت���وى 967.11 
مرت�جعا 5.33 نقطة مقارنة باإقفاله 

�ل�شابق.
�أم����س  �مل�شتثم���رون  وت���د�ول 
2.73 ملي���ون �شهم، بقيمة �إجمالية 
مت  دين���ار،  �أل���ف   518.51 بلغ���ت 
تنفيذه���ا م���ن خ���ال 76 �سفق���ة، 
مركزي���ن تعاماته���م عل���ى اأ�سه���م 
ق�طاع البنوك التجارية، والتي بلغت 
 280.59 �أ�شهم���ه �ملتد�ول���ة  قيمة 
�ألف دين���ار، �أي ما ن�شبته 54 % من 
�لقي�مة �لإجمالية للت���د�ول وبكمية 
مت  �شه���م،  ملي���ون   1.30 قدره���ا 

تنفيذها من خال 34 �سفقة.

وج���اء �لبنك �لأهل���ي �ملتحد يف 
املركز االأول من حيث قيمة االأ�سهم 
�ملتد�ولة بو�قع 219.85 �ألف دينار 

% �إجم���ايل   42.40 �أي م���ا ن�شبت���ه 
�لقيمة وبكمية قدرها 870.18 �ألف 
�سه���م مت تنفيذه���ا م���ن خ���ال 26 

�سفقة.
 � ال�ث�ان�����ي  بال�مرك����ز  ت���اه 
م�جموع����ة ج����ي �ف �ت����س �ملالي���ة 
بقي�مة قدرها 141.38 �ألف دي�نار، 
�أي ما ن�شبت���ه 27.27 % من �إجمايل 
قيم���ة �لأ�شه���م �ل�متد�ول���ة وبكمية 
قدره���ا مليون �سهم، ت����م تنفيذها 

م�ن خ�الل 11 �سفقة.
ث����م ج�اء م�رشف ال�س���ام بقي�مة 
قدره����ا 36.43 �ألف دي�ن����ار، �أي ما 
ن�شبت���ه 7.03 % م���ن �إجمال�ي قيمة 
�لأ�شه���م �ملتد�ول���ة وبكمية قدرها 
370 األ���ف �سهم، ت����م تنفيذها من 

خالل 6 �سفقات.
ومت ي���وم �أم����س ت���د�ول �أ�شهم 
12 �رشكة، ارتفع���ت اأ�سعار 6 منها، 
وانخف�ست اأ�سعار �رشكتني، يف حني 
حافظت بقية �ل����رشكات على �أ�شعار 

اإق�فاالتها ال�سابقة.

�ملنام���ة - �لتكاف���ل �لدولية: ربحت 
�رشكة �لتكافل �لدولي���ة 533 �ألف دينار 
خ���ال الن�س���ف االأول من الع���ام اجلاري، 
مقاب���ل 304 اآالف دين���ار للفرتة نف�سها 
من ع���ام 2017، اأي بزي���ادة و�سلت اإلى 

.% 75
وارتفعت اأرباح ال�رشكة بن�سبة 24 % 
خالل �لربع �لثاين م���ن عام 2018، وفقاً 
للنتائ���ج �ملالية �لر�شمي���ة �ملعلنة على 

موقع �لبور�شة.
و�أ�ش���ارت �ل�رشك���ة يف بي���ان �إل���ى �أن 
اأرباحه���ا بلغت 184 �أل���ف دينار يف �لربع 
الثاين من العام اجلاري، مقابل 148 �ألف 

دينار للفرتة نف�سها من العام 2017.
و�أرجع���ت زيادة �لأرب���اح �إلى حت�شن 
�أد�ء �شندوق �لتكاف���ل �لعام �لذي حقق 
فائ����س ق���دره 248 �ألف دين���ار، مقارنة 

بزي���ادة قدره���ا 20 �ألف دين���ار فقط يف 
�لربع �لثاين من �لعام 2017.

ويف الربع االأول بلغ���ت اأرباح ال�رشكة 
العائدة عل���ى م�ساهميها بلغت 231.63 
�أل���ف دين���ار يف �لرب���ع �لأول م���ن �لع���ام 
اجلاري، مقابل 80.81 األف دينار للفرتة 

نف�سها من العام 2017.
وعلى م�شتوى �لنتائج �ل�شنوية لعام 
2017، بلغ���ت اأرباح ال�رشكة 23.14 �ألف 
دين���ار، مقارنة بربح ق���دره 396.6 �ألف 

دينار يف �لعام 2016.

حي���د �آب���اد - � ف ب: فت���ح �أّول 
متجر “�إيكيا” �أبو�ب���ه يف �لهند �أم�س 
عل���ى وق���ع ع���زف جوق���ة ع�سكري���ة 
وعن���د مدخله طابور م���ن مئتي زبون 
ينتظرون دورهم بحما�س للتب�ّشع يف 
ح���رم �ملجموعة �ل�شويدي���ة �لعمالقة 

للمفرو�سات.
و�ملتج���ر �لو�ق���ع يف مدينة حيدر 
اآباد اجلنوبية والبالغ���ة م�ساحته 37 
�ألف م���رت مربع هو �لأّول من 25 حماّل 
تعتزم املجموعة ال�سويدية فتحها يف 

�لهند بحلول 2025.
القاع���ة  اإل���ى  الزبائ���ن  وتواف���د 
�لرئي�شة بعد �فتتاح �ملتجر. وكانت 
جوق���ة م���ن اجلي����س الهن���دي تعزف 
يف الداخ���ل اأنغاما متنّوع���ة واأنا�سيد 

قومية.
�لثاني���ة لعمالق  وهي �ملحاول���ة 
االأث���اث يف الهند بع���د م�ساع اأولى مل 
توّف���ق �شن���ة 2006؛ ب�شب���ب قانون 
ب�ساأن اال�ستثم���ارات االأجنبية خففت 
�رشوط���ه منذ ذل���ك احل���ني، ي�سرتط 

�لتعاون مع �رشيك حمّلي.

ي�شتقب���ل  �أن  �ل�رشك���ة  وتتوق���ع 
متجره���ا يف حي���در �آباد حي���ث يعمل 
7 مالي���ني زب���ون يف  850 موّظف���ا، 

�ل�شنة.
وتن���وي “�إيكي���ا” ��شتثم���ار م���ا 
جمموع���ه 1.5 ملي���ار دوالر يف ثالث 
�أك���رب �قت�ش���اد يف �آ�شي���ا، عل���ى �أمل 
اال�ستف���ادة م���ن ارتف���اع امل�ست���وى 
�ملعي�شي للطبقة �لو�شطى يف �لهند 

�لتي ي�شكنها 1.25 مليار ن�شمة.
و�إ�شافة �إلى �ملنتجات �ملتد�ولة 
عاملي���ا، �شتق���ّدم �ملجموع���ة �شلع���ا 
مكّيف���ة مع من���ط العي����س يف الهند، 

مثل علب تو�بل ومو�قد قلي.
وال تتخط���ى اأ�سعار األف منتج من 
منتج���ات �لعم���الق �ل�شوي���دي مئتي 

روبية )3 دولر�ت تقريبا(.
ومب���ا اأن تركي���ب املفرو�س���ات 
لي�س من ع���اد�ت �لطبق���ة �لو�شطى 
�ملجموع���ة  تعاق���دت  �لهندي���ة، 
�ل�شويدية م���ع من�شة “�أوربن كالب” 
�لإلكرتوني���ة �لت���ي تي����رشّ �ل�شتعانة 

بحرفيني.
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ت�ضخم كلفة التاأمني على ديون تركيا
م�ضـر: تراجـع الت�ضخـم اإلـى 13.5 %

متاأثًرا بتخفي�ضات يف دعم الطاقة

القاهرة - رويرتز: انخف�ض معدل الت�ضخم 
ال�ضنوي مب�رص يف يوليو، بعد اأن ارتفع يف ال�ضهر 
ال�ضاب���ق ح���ن تاأثر االقت�ض���اد بتخفي�ضات يف 
دع���م الطاقة مبوجب اتفاق قر�ض مع �ضندوق 

النقد الدويل.
وق���ال اجله���از املرك���زي للتعبئ���ة العامة 
واالإح�ضاء اأم����ض اإن الت�ضخم ال�ضن���وي الأ�ضعار 
امل�ضتهلكن باملدن امل�رصية تباطاأ اإلى 13.5 

% يف يوليو من 14.4 % يف يونيو.
ويف الوق���ت نف�ضه، اأظه���رت بيانات البنك 
املركزي اأن معدل الت�ضخم االأ�ضا�ضي انخف�ض 
الأدنى م�ضتوياته من���ذ مار�ض 2016 اإلى 8.54 

% يف يوليو من 10.9 % يف يونيو.
وي�ضتبعد مع���دل الت�ضخم االأ�ضا�ضي �ضلعا 
متقلبة مثل اخل�رصاوات والفاكهة وال�ضلع ذات 

االأ�ضعار املقننة مثل الوقود.
وارتفع���ت االأ�ضعار يف البل���د املعتمد على 
ال���واردات بع���د حتري���ر �ضعر ����رصف العملة يف 
نوفم���ر 2016 لي�ض���ل الت�ضخم اإل���ى م�ضتوى 
قيا�ض���ي مرتف���ع عن���د 33 % يف يوليو 2017. 
ومنذ ذل���ك احلن ترتاج���ع مع���دالت الت�ضخم 
تدريجيا و�ضجل���ت اأدنى م�ضتوى يف نحو عامن 

يف مار�ض.
لك���ن يف يونيو زاد معدل الت�ضخم ال�ضنوي 
الأ�ضع���ار امل�ضتهلكن يف امل���دن امل�رصية اإلى 
14.4 % بعد خف�ض الدعم على الطاقة مبوجب 
اتفاق قر�ض مع �ضندوق النقد الدويل، وهو ما 

اأثر �ضلبا على االقت�ضاد باأكرث مما كان متوقعا.
وقال���ت عالية ممدوح كبرية االقت�ضادين 
يف بلت���ون املالية ”توقعنا اأن يك���ون االرتفاع 
وا�ضح���ا بالكام���ل يف يونيو، واأن ي���وؤدي تراجع 

م�ضتويات االإنفاق اإلى تبدد االأثر يف يوليو.
وزادت م����رص اأ�ضع���ار الوق���ود والكهرب���اء 
والنقل يف االأ�ضهر املا�ضية للم�ضاعدة يف تلبية 
�رشوط برنامج قر����ض �صندوق النقد البالغ 12 

ملي���ار دوالر املوق���ع اأواخ���ر 2016. ومن بن 
متطلب���ات الرنام���ج زي���ادة ال�رصائ���ب واإجراء 

تخفي�ضات كبرية على دعم الطاقة.
وم���ن املقرر اأن يجتم���ع البنك املركزي يف 
ال�ضاد����ض ع����رص من اأغ�ضط����ض لتحدي���د اأ�ضعار 
الفائ���دة. ورغ���م انخفا����ض الت�ضخ���م، يتوقع 
حملل���ون اأن يبق���ي البنك على اأ�ضع���ار الفائدة 

للإيداع واالإقرا�ض دون تغيري.

كلف���ة  ارتفع���ت  وكاالت:   - عوا�ض���م 
التاأم���ن عل���ى الدي���ون الرتكي���ة اأم����ض اإلى 
اأعل���ى م�ضتوياتها من���ذ 2009 يف ظل تدافع 
�ضديد على بيع الل���رية وال�ضندات ال�ضيادية 

وامل�رصفية الرتكية.
وتعر�ضت االأ�ضول الرتكية ل�رصبة عنيفة 
عقب تدهور العلقات مع الواليات املتحدة؛ 

ب�ضبب اأزمة ق�ض اأمريكي حتتجزه اأنقرة.
وقال���ت اآي.ات�ض.ا�ض مارك���ت اإن عقود 
مبادل���ة خماط���ر االئتم���ان الرتكي���ة خلم����ض 
�ضن���وات ارتفع���ت اإل���ى 370 نقط���ة اأ�ضا�ض، 
بزي���ادة 14 نقط���ة اأ�ضا����ض ع���ن اإغ���لق يوم 
الأربع���اء، م���ع هبوط الل���رة اأكرث م���ن اثنني 

باملئة اإلى م�ضتويات قيا�ضية منخف�ضة.
وبل���غ هام�ض عوائد ال�ضن���دات ال�ضيادية 
الرتكي���ة املقوم���ة بال���دوالر ف���وق �ضن���دات 
اخلزان���ة االأمريكية اأعلى م�ضتوياته منذ اأبريل 
2009، م���ع تراج���ع االإ�ض���دارات م���ن �ضت���ى 

اال�ضتحقاقات.

وعل���ى �ضعي���د مت�ضل، تراجع���ت اللرية 
الرتكي���ة اإل���ى م�ضتوى قيا�ض���ي جديد مقابل 
ال���دوالر االأمريك���ي، حيث نزل���ت 2.5 باملئة 
عن م�ضتوى اإغلق ي���وم االأربعاء بعدما اجتمع 
وف���د تركي م���ع م�ضوؤولن اأمريكي���ن �ضعيا 
حلل اخللف���ات ب���ن البلدي���ن الع�ضوين يف 
حلف �ضمال االأطل�ضي. وبلغت العملة الرتكية 
5.4150 لرية للدوالر، بعدما �ضجلت م�ضتوى 

متدنيا قيا�ضيا عند 5.44 لرية.
وفق���دت اللرية نح���و ثل���ث قيمتها منذ 
بداية العام اجلاري بفع���ل خماوف من اإحكام 
الرئي����ض رج���ب طي���ب اأردوغ���ان �ضيطرت���ه 
عل���ى ال�ضيا�ض���ة النقدية اإل���ى جانب اخللف 
املت�ضاع���د بن تركي���ا والوالي���ات املتحدة 
يف االآون���ة االأخ���رية. والتق���ى وف���د تركي مع 
م�ضوؤول���ن م���ن وزارت���ي اخلارجي���ة واخلزانة 
االأمريكيتن يوم االأربع���اء، لكن مل تظهر اأي 
موؤ�رصات على حتقي���ق انفراجة بعد حمادثات 

ا�ضتمرت �ضاعة.

امل���وؤق���ت���ة ال����ط����اق����ة  ل���ت���ول���ي���د  دي����ن����ار  م���ل���ي���ون   2.3 للبرتول”:  “تطوير 
امل���ي���اه ن���ق���ل  اإدارة  يف  ل��ل��ع��م��ل  ماهرة”  “غري  ع���ام���ل���ة  اأي������د  “الكهرماء”: 

اإعـادة تاأهـيـل احلـديـقـة املـائـيـة مبليونـي ديـنـار
1.99 مليون دينار الإن�ضاء �ضاطئ خليج البحرين

البلدي���ات  و�ض���وؤون  االأ�ضغ���ال  وزارة  طرح���ت 
والتخطي���ط العمراين يف اجلل�ض���ة االأ�ضبوعية ملجل�ض 
املناق�ضات واملزايدات اأم�ض مناق�ضة زمنية الإعادة 
تاأهيل احلديقة املائية باملنامة يف مرحلتها الثانية، 
تق���دم اإليه���ا 5 عط���اءات، اأقلها بنح���و 2.08 مليون 

دينار، واأكرها 3.96 مليون دينار.
واأظه���رت اأح���دث بيان���ات ن����رصت عل���ى موق���ع 
املجل����ض اأن اأعم���ال املناق�ض���ة ت�ضمل ه���دم واإزالة 
املن�ض���اآت واالألع���اب املوج���ودة حالًيا، وبن���اء مبنى 
اإداري وكافتريي���ا وغ���رف �ضلة وحمام���ات، اإ�ضافة 
اإلى اأعمال الزارعة التجميلية و�ضبكات الري واإ�ضاءة 
احلدائق، وي�ضمل كذلك نط���اق العمل ت�ضميم وبناء 

مم�ضى وج�رص خ�ضبي ونافورة مائية واأعمال غريها.
كما طرح���ت هيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�ض 
مناق�ض���ة لت�ضيي���د �ضاط���ئ خلي���ج البحري���ن، حيث 
تت�ضمن اإن�ضاء نحو 600 مرت من ال�ضاطئ اال�ضطناعي 
الطويل على طول ال�ضاطئ ال�ضمايل خلليج البحرين، 
وامل�ضوح اجلوغرافية للموقع قب���ل بدء اأعمال البناء 
وبعد انتهائها، ح�ضبما يرى املهند�ض، وتوريد جميع 
م���واد البناء مب���ا يف ذلك م���لء اال�ضت�ض���لح، ورمال 
الق�رصة ال�ضاطئية، واالأعمال اخلر�ضانية ومواد الدروع 
ال�صخرية اإل���ى اخلطوط وامل�صتوي���ات املو�صحة يف 
ر�ضوم���ات العقد، تق���دم اإلى املناق�ض���ة 8 عطاءات 

اأقلها بنحو 1.99 مليون دينار.
 28 االأ�ضبوعي���ة  جل�ضت���ه  يف  املجل����ض  وفت���ح 
مناق�ضة ومزايدة تعود ل� 11 جهة حكومية، باإجمايل 
139 عط���اء، وكان جمموع اأق���ل العطاءات املتقدمة 
نح���و 8.45 مليون دينار، يف حن مت تعليق 12 عطاء 

تابع اإلى 6 جهات.

مشروع	لمعالجة	ظاهرة	
الكالب	الضالة		

كما فت���ح املجل����ض 6 مناق�ضات اأخ���رى لوزارة 
االأ�ضغ���ال و�ض���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين، 
اأولها م�رصوع معاجلة ظاهرة الكلب ال�ضالة، حيث اإن 
الوزارة يف طور تنفيذ اخلطة املقرتحة ملعاجلة هذه 
الظاه���رة وتكليف العي���ادات البيطري���ة واملعتمدة 
لدى ال���رثوة احليوانية للقيام مب�ضاعدتها لل�ضيطرة 
عل���ى عدد ال���كلب الت���ي ت�ضكل خماط���ر على �ضحة 
احلي���وان والرعاي���ة االجتماعية وال�ضح���ة الب�رصية يف 
البحرين تقدم اإليها عط���اءان اأقلها بنحو 10 دنانري 
)دون االإ�ض���ارة اإل���ى اإذا م���ا كانت قيمة ه���ذا العطاء 

للكلب الواحد اأم ال(. 

واملناق�ض���ة الثاني���ة الإدارة و�ضيان���ة خدم���ات 
�ضب���كات مياه ال�رصف ال�ضح���ي املعاجلة تقدم اإليها 
4 عط���اءات، اأقلها ب� 385 األ���ف دينار، فيما تعلقت 
الثالث���ة باأعمال الت�ضغي���ل وال�ضيانة ملعدات توريد 
االأوزون لوح���دة املعاجل���ة الثلثي���ة يف مركز توبلي 
ملعاجلة مياه ال����رصف ال�ضحي ملدة 5 �ضنوات تقدم 
اإليها عطاء وحيد ومل يتم االإف�ضاح عن قيمة اأي منها، 
والرابع���ة ل����رصاء اأجه���زة حا�ضب اآيل مكتبي���ة واأجهزة 
حا�ض���ب اآيل حمم���ول تقدم اإليها 10 عط���اءات اأقلها 
بنح���و 147 األف دينار، واخلام�ض���ة لتقدمي اخلدمات 
اال�ضت�ضاري���ة لتقلي���ل ا�ضته���لك الطاقة يف حمطات 
�ض���خ مياه ال����رصف ال�ضحي املعاجلة تق���دم اإليها 4 
عطاءات، اأقلها بنحو 17.6 األف دينار، واالأخرية ل�رصاء 
نا�ضخات متعددة الوظائف وطابعات تقدم اإليها 12 

عطاء علق اأحدها واأقل عطاء ب� 13.5 األف دينار.

		 	 “المخازن”:	شراء	أمتار	
المياه	اإللكترونية

ونظ���ر املجل�ض يف 3 مناق�ض���ات ومزايدة الإدارة 
املخ���ازن املركزي���ة يف هيئة الكهرباء وامل���اء، اأولها 
مزاي���دة لبي���ع حم���والت كهربائي���ة م�ضتعمل���ة بنحو 
345.8 األ���ف دين���ار، وكان تقدم اإليه���ا 5 عطاءات، 
والثانية ل�رصاء مفاتيح كهربائية تقدم اإليها عطاءان، 
اأقلهما بنحو 35.6 األف دين���ار، فيما تعلقت الثالثة 
ب����رصاء اأبواب فوالذية تقدم اإليه���ا 6 عطاءات، اأقلها 
بنحو 72.7 األ���ف دينار، واالأخرية ل����رصاء اأمتار املياه 
االإلكرتوني���ة تقدم اإليها 3 عط���اءات، اأقلها ب� 18.4 

األف دينار.
3 مناق�ض���ات لهيئ���ة  كم���ا نظ���ر املجل����ض يف 
الكهرب���اء وامل���اء، اأوله���ا لتزوي���د خدمة اأي���د عاملة 
غ���ري ماهرة للعمل يف اإدارة نق���ل املياه ملدة عامن 
تق���دم اإليها 7 عطاءات اأقلها بنحو 36.6 األف دينار. 
وته���دف الهيئة من خلل ه���ذه املناق�ضة اإلى دعوة 
ال���وكاالت املتخ�ض�ض���ة يف تزوي���د الق���وى العامل���ة 
لتق���دمي عطاءاته���ا لتزوي���د اإدارة نق���ل املي���اه ب���� 
“الكهرب���اء واملاء” باأيدي عامل���ة غري مهرة من اأجل 
تعزيز القوى العاملة بالهيئة لتتمكن مواكبة اأعمال 
ال�ضيان���ة املتزاي���دة نتيج���ة الطل���ب املتزايد على 
خدم���ات نقل املي���اه باململكة. واملناق�ض���ة الثانية 
لتزوي���د قطع غيار للمحطات الفرعية لنقل الكهرباء 
تقدم اإليها عطاء وحيد اأقلها بنحو 93.2 األف دينار، 
واالأخ���رية للت�ضلي���ح ال�ضام���ل ل���� 6 قواط���ع لدائرة 
االأحم���ال عل���ى املولدات تق���دم اإليها عط���اء وحيد، 

اأقلها بنحو 155.1 األف دينار.

	 “بابكو”:	12.4	ألف	دينار	
لتزويد	مواد	تضاف	للديزل		

وكذل���ك نظر املجل����ض يف 3 مناق�ض���ات ل�رصكة 
نفط البحرين “بابك���و”، اأولها لتوفري اأنبوب املحفز 
لف���رن التهذيب يف وحدة الهيدروجن رقم 2، تقدم 
اإليها عطاء وحيد ب� 218.5 األف يورو )ما يعادل نحو 
95.2 األف دين���ار(، والثانية ل�رصاء 4 قواطع للدائرة 
الكهربائي���ة الفراغ���ي تقدم اإليها عط���اء وحيد بنحو 
160.4 األ���ف جنيه ا�ضرتلين���ي )ما يعادل نحو 77.8 

األ���ف دين���ار(، واالأخ���رية لتزوي���د مواد ت�ض���اف اإلى 
الديزل )STADIS 450( ملدة ثلث �ضنوات تقدم 
اإليها عطاء وحيد بنحو 33 األف دوالر )ما يعادل نحو 

12.4 األف دينار(.
وفت���ح املجل����ض 3 مناق�ض���ات ل���وزارة الع���دل 
واالأوق���اف وال�ض���وؤون االإ�ضلمي���ة واالأوق���اف، اأولها 
لتوف���ري وتو�ضي���ل اأجه���زة كمبيوت���ر وم�ضتلزماتها 
لل���وزارة مدة �ضنتن، تقدم اإليه���ا 7 عطاءات اأقلها 
بنح���و 81.1 األ���ف دين���ار، والثانية لتوف���ري وتوريد 
مطبوع���ات لل���وزارة مل���دة �ضنت���ن، تق���دم اإليها 4 
عط���اءات اأقلها بنح���و 115.8 األف دين���ار، واالأخرية 
لتوري���د الق���وى العامل���ة املتخ�ض�ض���ة الإدارة نظ���م 
املعلوم���ات يف ال���وزارة تق���دم اإليه���ا 13 عطاء علق 

اأحدها واأقل عطاء بنحو 21.3 األف دينار.

		 	 143.1	ألف	دينار	
	لشراء	500	“آيفون”

كما فت���ح املجل����ض مناق�ضتن ل�رصك���ة تطوير 
للب���رتول، اأولهم���ا لتولي���د الطاق���ة املوؤقتة، يغطي 
نطاق العمل هذا احل���د االأدنى من متطلبات التزويد 
بالوق���ود، والتوري���د، والرتكي���ب، واختب���ار موق���ع 
وت�ضغي���ل حم���ركات الديزل، وجمموع���ات املولدات 
الت���ي تعمل مبحركات )ي�ضار اإليه���ا فيما يلي با�ضم 
ح�ض���ب  املول���دات”،  و”جمموع���ات  “املول���دات” 
االقت�ضاء(، والتي يج���ب ا�ضتخدامها لتوليد الطاقة 
البحري���ن، تق���دم  امل�ضتم���رة واجلاهزي���ة يف حق���ل 
اإل���ى املناق�ضة 5 عط���اءات اأقلها بنح���و 2.3 مليون 

دين���ار، يف ح���ن اأكرها بقراب���ة 18.7 مليون دينار. 
اأم���ا املناق�ضة الثانية لتزوي���د ال�رصكة ب 500 جهاز 
“اآيف���ون 8” و”اآيفون اأك�ض” اأو م���ا يعادلها، تقدم 
اإليها 4 عطاءات علق اأحدها، واأقل عطاء بنحو 143.1 

األف دينار.
ل���وزارة  وكذل���ك فت���ح املجل����ض مناق�ضت���ن 
ال�ضح���ة، اأولهما لتزويد م���واد خمترية، تقدم اإليها 
5 عط���اءات اأقله���ا بنحو 84.5 األف دين���ار، والثانية 
لتزوي���د اأثاث ملرك���ز غ�ضيل الكلى بالرف���اع، تقدم 
اإليه���ا 12 عطاء علق 5 منها، ومل يت���م االإف�ضاح عن 

قيمة اأي منها.

			إلنشاء	6  “اإلعالم”:	مناقصة	دولية	
استوديوهات	

�ض���وؤون  وزارة  طرح���ت  ذل���ك،  اإل���ى  اإ�ضاف���ة 
االإع���لم مناق�ض���ة عام���ة دولي���ة لتطوي���ر خدم���ات 
اال�ضت�ض���اري للجهزة الفنية والتقني���ة مل�رصوع اإن�ضاء 
6 ا�ضتوديوه���ات اإذاعي���ة بال���وزارة، تق���دم اإليها 6 
عطاءات، عل���ق 3 منها، ومل يت���م االإف�ضاح عن قيمة 
اأي منه���ا، وفتح املجل�ض مناق�ض���ة ل�ضوؤون اجلمارك 
ب���وزارة الداخلية لطل���ب تقدمي عرو����ض ملا�ضحات 
�ضوئي���ة مثبته يف مقطورة )ب���دون حمركات(، تقدم 
اإليه���ا 7 عطاءات، علق اأحده���ا واأقل عطاء بقيمة 68 
األف دينار، ومناق�ضة لهيئة البحرين للثقافة واالآثار 
لتوف���ري خدمات النظافة ل���� 3 مبان تابع���ة للهيئة، 

تقدم اإليها عطاءان، اأقلهما بنحو 11.7 األف دينار.

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

2،081،240.00 .Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est. W.L.L 5 املناق�ضة الزمنية احلديقة 
املائية )املرحلة الثانية(

االأ�ضغال
10.00 Vitamin veterinary clinic 2 م�رصوع معاجلة ظاهرة الكلب ال�ضالة

1،990،123.60 VISION DEVELOPMENT CO WLL 8 ت�ضييد �ضاطئ خليج البحرين هيئة 
ال�ضياحة

2،349،015.90 MOHAMED ABDULRAHMAN AL BAHAR 5 توليد الطاقة املوؤقتة
تطوير 
للبرتول

143،070.00 iMachines 4 تزويد ال�رصكة باأجهزة "اآيفون 8" 
و"اآيفون اأك�ض" اأو ما يعادلها

36،612.80 Newcastle Construction 7 تزويد خدمة اأيدي عاملة غري ماهرة للعمل 
يف اإدارة نقل املياه ملدة عامن

الكهرباء
 واملاء



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

2/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -114122( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

لديه  من  كل  فعلى  التجاري،  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  املعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي عبداهلل علي الراشد البنعلي

االسم التجاري احلالي: بيبلوس للسيارات
االسم التجاري اجلديد: روكسي للسيارات

النشاط: جتارة/بيع املركبات ذات احملركات

مجمعشارع/طريق/ممربنايةشقة/محلقيد رقم

239702-ب13-509721293

8/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

ادارة التسجيل
) CR2018 -115140( 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: محمد عبداهلل محمد فارس

االسم التجاري احلالي: جنة الفارس للمواد الغذائية
االسم التجاري اجلديد: املضيق خلردة املعادن

قيد رقم: 45099-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

) CR2018 -116466( نوع الطلب

تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ابراهيم احمد طه عبدالرحمن
االسم التجاري احلالي: بنيان ليمتلس جتارة

االسم التجاري اجلديد: ذا سن للداللة في العقارات والتجارة
النشاط: 1 - جتارة/ بيع مواد البناء واملواد األنشائية املعدنية ومعدات السباكة 

والتدفئة ولوازمها
1 - األنشطة العقارية على اساس رسوم او عقود - الداللة في العقارات

قيد رقم:57808-5

تقدم إلينا السالسادة / ورثة علي ابراهيم محمد بوزبون حتويل احملل التجاري 

التالي: إلى السيد/ حمد احمد علي بوزبون

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

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

6/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )2018-110648(
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

21231-01

االسم التجاري

موسسة احلواري التجارية

نوع النشاط

الكهربائية  األجهزة  جتارة/بيع 

واإلكترونية املنزلية

جتارة/بيع األلعاب واللعب

جتترة/بيع األثاث املنزلي

العنوان

 425 طريق   469 رقم  محل 

مجمع 204 احملرق
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   للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

التحالف: ا�شتهداف مطلقي ال�شاروخ البالي�شتي على جازان
�����رشح املتحدث الر�شمي با�ش����م قوات حتالف دعم ال�رشعي����ة يف اليمن، العقيد الركن ترك����ي املالكي، اأن 
اال�شته����داف الذي مت اأم�س اخلمي�س يف حمافظة �شع����دة عمل ع�شكري م�رشوع ال�شتهداف العنا�رش التي خططت 
ونف����ذت ا�شتهداف االمنني يف مدينة ج����ازان، وقتلت واأ�شابت مدنيني. واأو�شح املالكي، اأم�س، اأنه مت تنفيذه 
مب����ا يتوافق مع القان����ون الدويل االإن�شاين وقواعده العرفي����ة، و�شيتخذ التحالف االإج����راءات كافة �شد االأعمال 
االإجرامي����ة واالإرهابية من امليلي�شيات احلوثية االإرهابية التابعة الإي����ران كتجنيد االأطفال والزج بهم يف ميدان 
القت����ال واتخاذه����م كاأدوات وغطاء الأعمالهم االإرهابية. وق����ال اإنه مت ا�شتهداف العنا�����رش التي كانت موجودة 
د�خ����ل �لبا�ص، م�سري� �إلى �أنه����م من �ملخططني و�مل�سغلني لإطالق �ل�سو�ريخ. كما حذر من �لتخفي يف �أو�ساط 
�ملدنيني. و�أكد �ملتحدث �أن �لقادة و�لعنا�رص �لإرهابية �مل�سوؤولة عن �إطالق �ل�سو�ريخ �لبالي�ستية و��ستهد�ف 
�ملدني����ني �سينالون ح�سابهم، وذلك �سم����ن جهود �لتحالف ملنع �لعنا�رص �لإرهابية من �لإ�رص�ر بالأمن �لإقليمي 
والدويل. وكانت ق����وات الدفاع اجلوي امللكي ال�شعودي قد اعرت�شت ودمرت �شاروخاً بالي�شتياً اأطلق باجتاه 

مدينة جاز�ن، ليلة �لأربعاء - �خلمي�ص، وبطريقة متعمدة ل�ستهد�ف �لأحياء �ل�سكنية، وفق �ملالكي.
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دبي ـ العربية نت:

الكويت ـ كونا:

باريس ـ أ ف ب:

اسطنبول ـ رويترز:

اأ�ش���در امللك �شلمان ب���ن عبد العزيز 
اأم���را با�شت�شاف���ة 1300 ح���اج وحاجة من 
خمتل���ف قارات الع���امل الأداء فري�شة احلج 
هذا العام. وق���ال وزير ال�شوؤون االإ�شالمية 
و�لدعوة و�لإر�ساد عبد �للطيف �آل �ل�سيخ، 
اإن امل�شت�شاف���ني ينتمون اإل���ى 90 دولة 
من قارة �آ�سي���ا و�إفريقي���ا و�أوروبا، منوها 
باأن ذلك ين���درج يف اإطار برنامج “�شيوف 

خادم احلرمني ال�رشيفني للحج”.
واأو�ش���ح اأن اإجمايل من ا�شتفادوا من 
ه���ذا الربنامج منذ بدايته عام 1996 حتى 
مو�شم احلج املا�ش���ي و�شل اإلى 43547 

حاجا وحاجة من خمتلف دول �لعامل.
ولفت الوزير اإلى اأن ما مييز الربنامج 
هو حتقي���ق حل���م م�سلمني ُك���ر من دول 
اأخ���رى مل ي�شمله���م الربنام���ج يف �شنوات 
�سابق���ة، حيث تنفذ �ل���وز�رة خطة �سنوية 
تت�شم���ن �شمول الربنامج اأكرب عدد ممكن 

من اجلن�شيات من دول خمتلفة.

دعا جمل�س االأمن اإلى تكثيف اجلهود 
�خلا�س����ة بتن�سي����ط �لبح����ث وح����ل مل����ف 
املفقودي����ن م����ن الكويتي����ني ومواطني 
ال����دول االأخ����رى واملمتل����كات الكويتي����ة 

�ملفقودة يف �لعر�ق.
وقال املجل�س يف الكلمة التي تلتها 
رئي�شت����ه مندوب����ة بريطاني����ا ل����دى االأمم 
�ملتحدة كارين بري�ص �إنه يو��سل ت�سجيع 
�لعر�ق و�لكويت على جهودهما لتن�سيط 

العملية واإنهاء هذه الق�شية االإن�شانية.
ووفقا لوكال����ة “كونا”، كان مندوب 
الكوي����ت الدائ����م ل����دى االأم����م املتح����دة 
من�ش����ور العتيب����ي ق����د اأك����د اأن م�شاأل����ة 
االأ�����رشى واملفقودي����ن الكويتي����ني تبقى 
اأن معان����اة  كاجل����رح املفت����وح مو�شح����ا 
ذويهم ما تزال م�شتم����رة. وقال العتيبي 
يف كلم����ة الكويت يف جل�ش����ة جمل�س االأمن 
ح����ول �حلالة يف �لعر�ق �إنه مت �لك�سف عن 
م�سري 236 من اأ�شل 605 اإال اأنه منذ عام 
2004 مل يجرى �لتع����رف على م�سري �أي 
�أ�س����ري �أو مفقود ومل يتم حتقيق تقدم يف 

هذا ال�شاأن.

رف�شت حمكمة اال�شتئناف يف باري�س 
طلب���اً ثانياً باإخالء ال�شبيل تقّدم به املفّكر 
�لإ�سالم���ي ط���ارق رم�س���ان �ملوقوف منذ 
�شت���ة اأ�شهر بته���م اغت�ش���اب، كما علمت 
اأم����س اخلمي�س وكال���ة فران����س بر�س من 

م�شدر ق�شائي وحماميه.
ويوؤكد رم�ش���ان )55 عاما( املوقوف 
منذ مطلع فرباير املا�شي بتهمة اغت�شاب 

امراأتني، اأنه بريء من هذه االتهامات.
وبعدم���ا رف����س الق�ش���اء طلب���ا اأول 
باإخ���الء ال�شبي���ل قّدم���ه يف ماي���و، تق���ّدم 
الدف���اع بطلب جديد مماث���ل يف 19 يوليو 
اإثر اإدالء امل���راأة االأولى التي تّتهم املفكر 
االإ�شالم���ي باغت�شابه���ا ب�شهادتها. وكان 
فري���ق الدفاع ع���ن رم�شان ت���ذّرع بحالته 
�ل�سحي���ة، كونه م�سابا بالت�سّلب �للوحي، 
لكن خبرية طّبية �أّكدت �أن و�سعه �ل�سحي 
ي�شمح ب�شجنه. كما لفت فريق الدفاع الى 

“تناق�شات” يف رواية املّدعيتني.

�إن  �لرتك���ي  �ل�سو�ح���ل  ق���ال حر����ص 
9 �أ�سخا����ص لق���و� حتفه���م يف وقت مبكر 
�أم�ص �خلمي�ص عندما غرق زورق مهاجرين 
قبال���ة �ل�ساحل �لغربي للبالد. وجرى �إنقاذ 
4 �أ�سخا����ص. وغرق �ل���زورق قبالة �ساحل 
اإقليم اأيدن قرب مدينة كو�شادا�شي وهي 

وجهة �سياحية �سهرية.
 ،2015 ع���ام  يف  تركي���ا،  واأ�شبح���ت 
و�حدة م���ن نقاط �لنطالق �لرئي�سية لأكر 
من ملي���ون مهاجر ي�شلك���ون طريق البحر 
اإل���ى دول االحت���اد االأوروبي يف���ر اأغلبهم 
هرب���ا م���ن �ل�رص�ع���ات و�لفق���ر يف �ل����رصق 

�لأو�سط و�أفريقيا.
وخف����ص �تفاق �أب���رم عام 2016 بني 
تركي���ا واالحتاد االأوروب���ي ب�شدة تدفقات 
املهاجرين بعد مقتل مئات اأثناء عبورهم 
اإلى جزر يونانية على م�شافة ب�شعة اأميال 

من ال�شاطئ الرتكي.

خادم احلرمني ياأمر 
با�شت�شافة 1300 حاج

دعوات للبحث عن املفقودين 
�لكويتيني بالعر�ق

ق�شاء فرن�شا يرف�س 
�إطالق طارق رم�سان

مقتل 9 يف غرق زورق 
مهاجرين قبالة تركيا

ال�ضدر يهدد: تنفيذ الـ 40 �رشطا واإال فاملعار�ضة قرارنا
العبادي يقيل م�شوؤولني يف الكهرباء... ومذكرات بتوقيف وزراء

واأ�ش���اف ال�ش���در يف بيان���ه: “اأطالب الكتل 
�ل�سيا�سية �لتي ما ز�ل���ت حتب �لوطن لاللتحاق 
بكتل���ة املعار�ش���ة حت���ت م�شم���ى كتل���ة اإنق���اذ 
الوط���ن، الإنق���اذه من ف���كاك املخاط���ر واأنياب 
�لظلم و�لف�س���اد �مل�ست�رصي يف كل مناحي �حلياة 
بد�خ���ل �لأروق���ة �حلكومي���ة و�لأمنية ب���ل وحتى 

الق�شائية”.
وحدد �ل�س���در �سقفا زمني���ا لتحقيق �ل�40 
“واإال  15 يوم���ا، وتاب���ع مه���ددا:  �رشط���ا مدت���ه 

فاملعار�شة قرارنا”.
واأو�ش���ح بالقول: “وليك���ن ال�شقف الزمني 
ه���و امل�شادق���ة عل���ى النتائ���ج النهائي���ة للعد 
والف���رز الي���دوي، اإن وج���د، واإال فاخلم�ش���ة ع�رش 
يوما هو الوقت ال���ذي بيني وبينهم وخاللها لن 
�أ�سم���ح بالتعدي عل���ى �ملتظاهرين �أو �لتغا�سي 
ع���ن مطالبهم �حلقة، �سيما و�أن �لعر�ق على وجه 
اخل�شو����س واملنطقة عموما يعي�ش���ان بظروف 

�شعبة وع�شيبة.
ون����رش ال�ش���در، رجل الدين ال�شيع���ي البارز، 
ال���ذي ف���ازت كتلت���ه “�شائ���رون” يف انتخابات 
الربمل���ان العراق���ي، ي���وم 31 يولي���و، “ميثاقا 
وطنيا” حدد في���ه 40 �شابطا لت�شكيل احلكومة 
و�ختيار رئي�سها، ومن �أبرز هذه �ل�رصوط “حتقيق 
مطال���ب املتظاهرين امل�رشوع���ة ومن دون توان 
�أو خديع���ة، فور� وب���ال تاأخري، و����رصورة �أل تكون 
للمحا�ش�ش���ة  “وفق���ا  التنفيذي���ة  املنا�ش���ب 
الطائفية اأو احلزبية اأو العرقية، بل وفقا لنظام 
�سارم لي�ص في���ه �إل �ملتخ�س�ص و�لتكنوقر�ط، 
وامل�شتق���ل”، وكذل���ك اأن يكون رئي����س الوزراء 

“م�شتقال ومن خ���ارج جمل�س النواب، واأال ير�شح 
لالنتخابات املقبلة”.

يف تط���ور مت�ش���ل، اأق���ال رئي����س ال���وزراء 

�لعر�قي حيدر �لعّبادي �م�ص �خلمي�ص، م�سوؤولني 
كب���ارا ب���وزارة الكهرب���اء ب�شب���ب اأزم���ة التقنني 
يف الب���الد، فيم���ا حتدثت هيئة النزاه���ة عن األف 

مذّكرة توقيف مل�شوؤولني، بينهم 9 وزراء.
وق���ال مكت���ب رئي����س ال���وزراء العراقي يف 
بيان، اإنه “ا�شتنادا اإلى توجيهات رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حي���در �لعّبادي باإج���ر�ء �لإ�سالحات )...( 
مب���ا يخدم م�سلح���ة �لبلد و�أبن���اء �سعبنا وتوفري 
الكهرباء للمواطن���ني، فقد �شدرت جمموعة من 
االأوام���ر الت���ي تق�ش���ي باإعفاء عدد م���ن املدراء 
العام���ني يف جمموع���ة م���ن دوائ���ر اال�شتثمارات 
و�لد�ئ���رة  بغ���د�د  كهرب���اء  وتوزي���ع  و�لعق���ود 

االإدارية”.
ووفق���اً للبيان ق���رر العّب���ادي اأي�ش���ا اإجراء 
تغي���ري�ت يف �لدو�ئ���ر “�لقانوني���ة و�لت�سغي���ل 

والتحّكم ودوائر اأخرى”.
وياأتي االإجراء اجلدي���د بعد نحو 10 اأيام من 
اإقالة العّبادي لوزير الكهرباء، قا�شم الفهداوي، 
عق���ب 3 �أ�سابيع من موج���ة �حتجاجات يف جنوب 
�لعر�ق نّددت بنق�ص �لكهرباء �ملزمن يف �لبالد.

وهذا العام �شهدت الب�رشة، ثاين كربى مدن 
�لع���ر�ق، تظاه���ر�ت غا�سبة تبعته���ا �حتجاجات 
مماثل���ة يف م���دن جنوبية اأخرى تندي���داً بالف�شاد 
وبنق�س الكهرب���اء واخلدمات االأ�شا�شية واملياه 

و�شوء االإدارة والتدخل اخلارجي.
وقتل 14 متظاهر� خ���الل �لحتجاجات �لتي 

طالبت باإ�سالحات يف �لبالد.
وين���ّدد العراقيون من���ذ �شن���وات باالإهمال 
امل���ايل ال���ذي يدّم���ر الب���الد ويف���ّكك هياكله���ا 
االأ�شا�شية على الرغم من اال�شتثمارات التي تتّم 

مبليارات الدوالرات.

• زعيم التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر	

هدد زعيم التيار ال�شدري، مقتدى ال�شدر، باتخاذ م�شار “املعار�شة ال�شيا�شية وال�شعبية” حال 

عدم اال�شتجابة لل�شروط الـ40 التي طرحها لت�شكيل احلكومة العراقية واختيار رئي�س وزرائها.

التي  الـ40  ال�شروط  اأغلب  تتحقق  مل  “اإن  اخلمي�س:  اأم�س  اأ�ــشــدره  بيان  يف  ال�شدر،  وقــال 

و�شعتها، فاإنني وعزة اجلبار لن اأدخل مبحا�ش�شتهم وتق�شيماتهم للمغامن مرة اأخرى، و�شاأتخذ 

م�شار املعار�شة ال�شيا�شية وال�شعبية البناءة، على الرغم من �شعوبتها ووعورة دربها واإين الحتاج 

لوقفتكم ال�شعبية اآنذاك لنكون يدا واحدة من اأجل اإنقاذ العراق”.

�عترب م�سوؤول كبري يف �جلي�ص �لإ�رص�ئيلي، 
�شب���اح اخلمي�س، اأن االأو�شاع على احلدود مع 
قط���اع غزة قريب���ة من احل���رب، و�شيتم اإخالء 
ال����رشورة،  اقت�ش���ت  اإذا  اإ�رشائيلي���ة  بل���دات 

بح�شب قناة “نيوز” االإ�رشائيلية.
وقال امل�ش���وؤول الع�شك���ري االإ�رشائيلي: 
“نحن نقرتب من احلرب اأكرث مما نتوجه نحو 
الت�شوي���ة”، م�شيف���ا اأنه “�شيت���م نقل قوات 

اإلى اجلنوب”.
واأ�ش���اف اأن���ه:” ال يرى نهاي���ة للت�شعيد 
احلايل، الأن االأو�شاع باتت اأقرب اإلى احلرب”.

االإ�رشائيلي:  الع�شك���ري  واأعلن امل�ش���در 
“�إذ� كانت هناك حاجة ف�سيتم �إخالء �ل�سكان 
يف حميط قط���اع غزة”، وجاء ذل���ك يف اأعقاب 

�لت�سعيد �لذي ح�سل فجر �أم�ص �خلمي�ص.
ونقل���ت القناة ع���ن امل�ش���در الع�شكري 
االإ�رشائيل���ي قوله اإنه يعتق���د باأن: “الهجمات 

�ستتو��س���ل، و�أن حرك���ة حما����ص تبتع���د عن 
الت�شوي���ة والتهدئ���ة، وتقرتب م���ن املعركة 

التي �شتتلقى فيها �رشبات قا�شية”.
 ي�ش���ار اإل���ى اأن �شاع���ات فج���ر اخلمي�س 
�سهدت �إطالق نحو 150 قذيفة من قطاع غزة 
باجت���اه امل�شتوطن���ات االإ�رشائيلي���ة املحيطة 
بالقط���اع، يف حني يقول �جلي����ص �لإ�رص�ئيلي 
اإنه ق�شف اأكرث من 100 موقع حلركة حما�ص 

يف القطاع.
الفل�شطيني���ة  ال�شح���ة  وزارة  واأعلن���ت   
ا�شت�شه���اد 3 فل�سطيني���ني ج���ر�ء �لغ���ار�ت 
االإ�رشائيلية امل�شتمرة على قطاع غزة،  بينهم 

�مر�أة حامل وطفلتها.
 ونقلت �شحيف���ة “هاآرت�ص” عن م�شادر 
طبي���ة اإ�رشائيلي���ة قوله���ا اإن 6 اإ�رشائيلي���ني 
�أ�سيب���و� بج���روح طفيف���ة و�إن ع���دد� �آخر من 
امل�شتوطن���ني اأ�شيب���وا بح���االت هل���ع نتيجة 
ر�شق���ات �شاروخي���ة اأطلقت م���ن قطاع غزة، 

وقامت منظومة “القبة احلديدية” باعرتا�س 
بع�س القذائف. 

و�أ�ساف���ت ب���اأن �إحدى �لقذ�ئ���ف �أ�سابت 
من���زال يف بل���دة �شدي���روت الواقع���ة �شم���ال 

القطاع.
و�سق���ط �ساروخ �أطلق من غزة، قرب بئر 

ال�شبع جنوبي اإ�رشائيل.
وق���ال ر�ديو �لحتالل، �إن دوي �نفجار�ت 
�سم���ع يف �سو�حي �ملدينة �لتي يقطنها 200 

األف �شخ�س.
وكان اجلي����س االإ�رشائيلي اأعلن، يف وقت 
�شاب���ق، اأن �شف���ارات االإن���ذار دوت يف بئ���ر 
ال�شبع، اأك���رب مدن جنوب اإ�رشائيل، وتقع على 

بعد 40 كيلومرتا من قطاع غزة.
وتعد هذه اأول مرة تنطلق فيها �شفارات 
االإنذار باملدينة للتحذير من هجوم �شاروخي 
حمتمل م���ن القطاع، منذ احل���رب االإ�رشائيلية 

على غزة 2014.

للمرة األولى منذ 2014... صاروخ فلسطيني يصل بئر السبع

الجيش اإلسرائيلي: قواتنا على شفا حرب مع غزة

القدس المحتلة ـ وكاالت:

بغداد ـ وكاالت:

دبي ـ العربية نت:

بوغوتا ـ رويترز:

قال وزير ال�شوؤون اخلارجية 
املالكي،  ريا�س  الفل�شطيني، 
الكولومب����ي  الرئي�����س  اإن 
�شانتو�����س،  مانوي����ل  خ����وان 
اأعل����ن اعرتاف����ه ر�شمي����ا بدولة 

فل�شطني.
وذك����ر املالكي اأن����ه ت�شّلم 
االأولى لكولومبيا  زيارته  خالل 
ر�شال����ة ر�شمي����ة م����ن الرئي�س 
�شانتو�س يوؤكد فيها االعرتاف 

بالدولة الفل�شطينية.
وكان����ت كولومبي����ا الدولة 
�أمري����كا  ق����ارة  يف  �لوحي����دة 
اجلنوبي����ة الت����ي امتنع����ت عن 
فل�شط����ني  بدول����ة  االع����رتاف 
حت����ى �لآن. وجاء �لعرت�ف قبل 
اأيام من انته����اء والية الرئي�س 
ا�شت����الم  وقب����ل  �شانتو�����س، 
الرئي�س املنتخب ايفان دوكي 

لل�شلطة.
واأبل����غ الرئي�����س �شانتو�س 
ه����ذا  اأن  املالك����ي  الوزي����ر 
االع����رتاف قرار م�شتح����ق، واأنه 
تباح����ث بالق����ر�ر م����ع �لرئي�ص 
املنتخ����ب الذي اأك����د موافقته 

عليه.

• ومي�س انفجار بعد غارة جوية اإ�رشائيلية على مدينة غزة	

كولومبيا تعلن اعرتافها 
بدولة فل�شطني



�أن  �أر�د  �لإي���ر�ين  “�لنظ���ام  �أن:  و�أ�ض���اف 
يثب���ت �أن لدي���ه ق���در�ت ع�ضكري���ة يف م�ضيق 
هرم���ز �ل�ضرت�تيج���ي”، م�ض���ر� �إل���ى �أن �إير�ن 
متلك يف هذه �ملنطقة �ألغاما وقو�رب متفجرة 

و�ضو�ريخ دفاع �ضاحلي ف�ضال عن ر�د�ر�ت.
و�ضدد �جلرن�ل على �لق���ول “�إننا يقظون 
ب�ض���كل ��ضتثنائي، ونحن نر�قب �أي تغير” يف 
�ملنطقة، و�أك���د: “�إن �إحدى مهماتنا �لرئي�ضية 
ه���ي �ضم���ان حرية �ملالح���ة وحري���ة �لتبادلت 
�لتجارية، و�ضنو��ضل �لقيام بذلك يف كل �أنحاء 

�ملنطقة”.
ويف �أو�ئل �أغ�ضط�س، �أجرت �إير�ن تدريبات 

بحرية يف �خلليج وم�ضيق هرمز وخليج عمان.
وجاءت تلك �لتدريبات يف وقت تزد�د فيه 
�لتوتر�ت بني �إي���ر�ن و�لوليات �ملتحدة �لتي 
�ن�ضحبت من �تف���اق نووي تاريخي مع طهر�ن، 

و�أعادت فر�س عقوبات عليها.
م���ن  �لأول���ى  �لدفع���ة  دخل���ت  �أن  وبع���د 
�لعقوبات �لأمركية عل���ى �إير�ن حيز �لتنفيذ، 
�ضب���اح �لثالث���اء، نق���ل موق���ع تاب���ع للمر�ضد 
�لإير�ين علي خامنئي، �أنه ل يوجد ما يثر قلق 

طهر�ن.
ي�ض���ار �إلى �أن خامنئي ق���ال باأحد خطاباته 
يف �لأ�ضابيع �ملا�ضية، �إل �أن �ملوقع ن�رشها بعد 
ي���وم م���ن �رشي���ان �لعقوب���ات: “ل تقلقو� على 
�لإط���الق فيما يتعلق بو�ضعنا. ل �أحد ي�ضتطيع 

فعل �ضيء”.

فر�ضته���ا  �لت���ي  �لعقوب���ات،  ودفع���ت 
و��ضنط���ن، �لبنوك و�لكثر م���ن �ل�رشكات حول 
�لع���امل �إلى خف�س تعامالتها مع �إير�ن بالفعل. 
وتعهد �لرئي�س �لأمركي، مبنع �ل�رشكات �لتي 
لها معام���الت جتارية مع �إير�ن من �لتعامل مع 

�لوليات �ملتحدة.
ون���ددت �إي���ر�ن باإعادة فر����س �لعقوبات 
متا�ضيا مع قر�ر تر�مب بالن�ضحاب من �لتفاق 

ب�ضاأن برنامج طهر�ن �لنووي.

و�أجربت �حل���رب ن�ضف �ض���كان �ضوريا على 
�لهج���رة �أو �لن���زوح، يف حني قت���ل �أكرث من 350 

�ألف �ضخ�س.
كذل���ك �أو�ضحت �لإ�ضك���و� �أن تقرير�ً مف�ضالً 
ع���ن �لو�ض���ع يف �ضوري���ا �ضي�ض���در يف �ضبتم���رب 

�ملقبل.
�لى ذلك، دعت �لأمم �ملتحدة �أم�س �خلمي�س 
�إل���ى �إجر�ء مفاو�ضات عاجلة لتجّنب “حمام دّم يف 
�ضفوف �ملدنيني” يف حمافظة �إدلب، �آخر معقل 
للمقاتل���ني �ملعار�ض���ني للنظ���ام يف �ضوريا، يف 
حتذي���ر ياأتي عق���ب ق�ضف �ضّنته ق���و�ت �لنظام 

على �ملنطقة متهيد� لهجوم مرتقب.
و����رّشح ي���ان �إيغالن���د رئي�س فري���ق مهّمات 
�ل�ض���وؤون �لإن�ضاني���ة يف �لأمم �ملتح���دة “ل ميكن 

�ل�ضماح بامتد�د �حلرب �إلى �إدلب”.

وكان �لرئي����س �ل�ضوري ب�ّضار �لأ�ضد حّذر من 
�أن �ملحافظة �لو�قعة �ضمال غرب �لبالد �ضتكون 
�أولويت���ه �لع�ضكرية �لتالية. وذك���رت تقارير �أن 
نر�ن �ملدفعية و�ل�ضو�ريخ �أ�ضابت �م�س مو�قع 

للم�ضلحني و�جلهاديني يف �ملحافظة.
وق���ال �إيغالن���د �إن���ه ل ي���ز�ل “ياأم���ل” يف �ن 
تتمك���ن �جله���ود �لدبلوما�ضية �جلاري���ة من منع 
عملي���ة ع�ضكرية برّية كبرة ميكن �أن جترب مئات 
�لآلف عل���ى �لفر�ر”. و�أ�ضاف “�لأمر �ضيئ �لآن .. 

وميكن �أن ي�ضبح �أ�ضو�أ مبئة مرة”.
ويبل���غ ع���دد �ض���كان �إدلب نح���و 2،5 مليون 
ن�ضمة، ن�ضفهم تقريباً من �مل�ضّلحني و�ملدنيني 
�لذي���ن مت نقلهم ب�ضكل جماعي من مناطق �أخرى 
�ضيط���رت عليها �لق���و�ت �ل�ضوري���ة بعد هجمات 

مكثفة.

اإي��ران حيز التنفيذ،  اأن دخلت الدفعة الأوىل من العقوبات الأمريكية على  بعد 

قلق  يثري  ما  يوجد  ل  اأن��ه  خامنئي،  علي  الإي���راين،  النظام  ملر�شد  تابع  موقع  نقل 

طهران، يف حني �شّدد جرنال اأمريكي بارز على اأّن الوليات املتحدة عازمة على تاأمني 

تهديدا  وا�شنطن  فيها  راأت  اإيرانية  بحرية  مناورات  بعد  هرمز،  م�شيق  يف  املالحة 

حلرية املالحة. 

اإنه:  الأو�شط،  ال�شرق  الأمريكية يف  القوات  قائد  وقال اجلرنال جوزيف فوتيل 

“من الوا�شح جدا اأنهم حاولوا اأن ي�شتخدموا تلك املناورات لكي يبعثوا لنا ر�شالة”. 

جوبا ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

لندن ـ رويترز:

سيدني ـ اف ب:

ماتارام – أ ف ب:

�أ�ضدر رئي����س جنوب �ل�ضود�ن، �ضلفا 
كر م���ردت، عفو� عن زعي���م �ملتمردين 
ري���ك م�ض���ار و�آخرين بع���د توقي���ع �تفاق 
�ل�ض���الم �لنهائ���ي يف �خلرط���وم مطلع هذ� 
�لأ�ضب���وع. وذكر �لتلفزيون يف وقت متاأخر 
�أم�س �لأربع���اء “)�ضدر( �لأم���ر �جلمهوري 
رق���م 14 لع���ام 2018 مبنح عف���و عام عن 
زعيم �حلرك���ة �ل�ضعبية لتحرير �ل�ضود�ن-
يف �ملعار�ضة... ريك م�ض���ار تيني و�آخرين 
م���ن �جلماع���ات �مل�ضتبع���دة �لت���ي �ضنت 
�حل���رب �ض���د حكوم���ة جمهوري���ة جن���وب 

�ل�ضود�ن من عام 2013 وحتى �لآن”.
ووقع رئي�س جنوب �ل�ضود�ن ورئي�س 
�أكرب جماعة متمردة يف بالده، �تفاقاً نهائياً 
لوقف �إطالق �لنار وتقا�ضم �ل�ضلطة، �لأحد 
�ملا�ضي، و�أ�ضاد� بحقبة جديدة من �ل�ضالم 

طال �نتظارها يف �أحدث دولة يف �لعامل.
ودعا كر �جلميع ب�ضفته زعيم جنوب 
�ل�ضود�ن �إلى �أن يكون هذ� �لتفاق نهاية 
للح���رب و�ل�رش�ع يف بالده. و�نف�ضل جنوب 
�ل�ضود�ن عن �ل�ض���ود�ن عام 2011، �إل �أن 
�حلرب �لأهلية �ندلع���ت بعد ذلك بعامني 
ب���ني �حلكومة �لت���ي يقودها ك���ر وحركة 

متمردة يتزعمها م�ضار.

�أعلن���ت �ل�ضلطات �لأ�ضرت�لي���ة، �أم�س 
�خلمي����س، �أنه���ا �أ�ضقط���ت �جلن�ضية عن 5 
�أ�ضخا�س، ب�ضبب م�ضاركتهم يف �لقتال يف 
�ضفوف تنظيم د�ع�س يف �لعر�ق و�ضوريا.

وين�ضم هوؤلء �خلم�ضة �إلى �لع�ضو يف 
تنظيم د�ع�س، خالد ����رشوف، �لذي ت�ضّدر 
عناوي���ن �ل�ضح���ف عندما ن�رش عل���ى تويرت 
�ض���ورة �بن���ه �ل�ضغ���ر وه���و يحم���ل ر�أ�ضاً 
مقطوع���ة. وياأتي نزع �جلن�ضي���ة عن هوؤلء 
�ملو�طن���ني �لأ�ضرت�ليني �لذي���ن يحملون 
جن�ضي���ة ثاني���ة مبوج���ب قو�ن���ني مكافحة 

�لإرهاب �لتي �أ�ضبحت �أكرث �رش�مة.
وقال وزير �لد�خلي���ة �لأ�ضرت�يل بيرت 
د�ت���ون يف بي���ان “�أ�ضتطي���ع �أن �أوؤك���د �أن 
5 �أ�ضخا����س �آخري���ن مل يع���ودو� مو�طنني 
�أ�ضرت�لي���ني ب�ضب���ب توّرطهم م���ع تنظيم 
د�ع����س يف �خل���ارج”. و�أ�ض���اف �أن���ه “م���ن 
�ملتطّلبات �لأ�ضا�ضية للجن�ضية �لولء لهذ� 
�لبل���د.. وه���وؤلء �خلم�ض���ة �لذي���ن يحملون 
جن�ضيتني ت�رشّفو� �ض���د م�ضالح �أ�ضرت�ليا 
من خالل �ضلوعه���م يف �لإرهاب، و�ختارو� 
عملي���اً �خلروج م���ن �ملجتم���ع �لأ�ضرت�يل”. 
وت���رت�وح �أعم���ار �خلم�ضة ب���ني �لع�رشينات 
و�لثالثين���ات من �لعم���ر. ومل يقّدم د�تون 
�أي���ة معلوم���ات �إ�ضافي���ة ع���ن هوياته���م، 
مكتفي���اً بالق���ول �إن “�أ�ضرت�لي���ا �أ�ضبحت 

�أكرث �أمانا مبنعهم من �لعودة �إليها”.

�لإندوني�ض���ي  �لأم���ن  وزي���ر  �أعل���ن 
وير�نتو، �أم�س �خلمي�س، �أن ح�ضيلة �ضحايا 
�لزلز�ل �لقوي �ل���ذي �رشب جزيرة لومبوك 
�لإندوني�ضي���ة، �لأح���د، وبلغ���ت قوت���ه 6،9 

درجة، �رتفعت �إلى 319 قتيال.
وقال �لوزير “�حل�ضيلة �لأخرة ت�ضر 
�إلى مقتل 319 �ضخ�ضا”. وكانت �حل�ضيلة 
�لر�ضمي���ة �لأخ���رة ت�ضر �إل���ى مقتل 164 
�ضخ�ض���ا. و����رشب زل���ز�ل جديد بق���وة 5.9 
درجة على مقيا�س ريخرت، �خلمي�س، جزيرة 
�لإندوني�ضي���ة، بح�ض���ب �ملرك���ز  لومب���وك 
�لأمرك���ي لر�ضد �لزلزل، بع���د �أربعة �أيام 
من زلز�ل بقوة 6.9 درجة، �أوقع 164 قتيالً 
على �لأق���ل. ووقع زل���ز�ل �أم����س �خلمي�س 
�ضمال �جلزي���رة يف �ملنطق���ة نف�ضها �لتي 
تعر�ضت للزلز�ل �لأحد. يف �ملقابل، قدرت 
هيئة ر�ضد �لزلزل �لإندوني�ضية قوة �لهزة 
ب� 6.2 درجة. من جهته، قال �لناطق با�ضم 
�لك���و�رث،  لإد�رة  �لإندوني�ضي���ة  �لوكال���ة 
�ضوتوب���و بورو نوغروه���و، �إن �لزلز�ل وقع 
�ضمال �جلزيرة يف نف�س �ملنطقة �لتي وقع 
فيها زل���ز�ل �لأحد، لكن لي����س هناك خطر 
ح�ض���ول ت�ضونام���ي. ولف���ت نوغروهو �إلى 
�أن���ه منذ زل���ز�ل �لأحد “ح�ضل���ت 355 هزة 

�رتد�دية” متفاوتة �لقوة.

جنوب السودان

أستراليا

إندونيسيا

عفو عام يطوي �ضفحة 
“�ل�رش�ع”

�إ�سقاط جن�سية 5 
مرتبطني ب� ”د�ع�س”

زيادة “مهولة” باأعد�د 
�ضحايا �لزلز�ل

الجمعة 10 أغسطس 2018 
28 ذو القعدة 1439

العدد 3587

15

وا�ضنطن ت�ؤكد عزمه� على ت�أمني املالحة يف م�ضيق هرمز

االأمم املتحدة: كلفة الدم�ر يف �ض�ري� نح� 400 ملي�ر دوالر

خامنئي يقلل من �ضاأن �لعقوبات �لأمركية: ل يوجد ما يثر قلقنا

دعت �إلى مفاو�ضات عاجلة لتجنب “حمام دم” يف �إدلب

• قائد �لقيادة �ملركزية �لأمركية �جلرن�ل جوزيف فوتيل	

• جون�ضون يو�جه موجة �نتقاد�ت ب�ضبب مقاله عن �لربقع	

• �لأمم �ملتحدة تك�ضف �لتكلفة �لكبرة للحرب ب�ضوريا	

• �لناطقة با�ضم وز�رة �خلارجية �لرو�ضية ماريا ز�خاروفا 	

قدرت الأمم املتحدة، كلفة الدمار يف �شوريا بعد اأكرث من 7 �شنوات من حرب مدمرة، بنحو 

دولر. مليار   400
و�شدر هذا التقدير يف ختام اجتماع عقد يف بريوت مب�شاركة اأكرث من 50 خبرياً �شورياً ودولياً، 

بدعوة من اللجنة القت�شادية والجتماعية لغرب اآ�شيا التابعة لالأمم املتحدة )الإ�شكوا(.

الرقم ل  اأن هذا  دولر، مو�شحة  مليار   388 الدمار” باأكرث من  “حجم  اللجنة  ق��درت  كما 

اأو الأ�شخا�ص  املعارك،  الذين قتلوا ب�شبب  الأ�شخا�ص  اإىل  اإ�شارة  الب�شرية”، يف  “اخل�شائر  ي�شمل 

املهرة الذين تركوا اأماكن �شكنهم.

�أحمدي جناد يطالب روحاين بال�ضتقالة

ذك���رت و�ضائل �إعالم بريطانية، �أم����س �خلمي�س، �أن وزير �خلارجية �ل�ضاب���ق، بوري�س جون�ضون، �ضيخ�ضع 
لتحقي���ق د�خل حزبه، على خلفية مقال له ب�ضاأن �لربقع، �أث���ار موجة غ�ضب �ضعبية ور�ضمية يف �لبالد. ونقلت 
�ضحيفة “ �إيفننغ �ضتاندرد” عن م�ضادر يف حزب �ملحافظني �حلاكم، �لذي ينتمي �إليه جون�ضون، �أن �لتحقيق 
يتعل���ق ب�ض���اأن �حتمال �نتهاكه مدونة قو�ع���د �ل�ضلوك �خلا�ضة باحلزب. و�أ�ضافت �مل�ض���ادر �أنه من �ملتوقع 
�ض���دور قر�ر ر�ضمي باإحال���ة جون�ضون �إلى جلنة حتقي���ق ير�أ�ضها حمام يف وقت لحق �خلمي����س. و�أحجم �ملقر 
�لرئي�ضي حلزب �ملحافظني عن �لتعليق فور� على تقرير �ل�ضحيفة، وفق ما نقلت رويرتز. وكتب جون�ضون، 
�لذي ��ضتقال �ل�ضهر �ملا�ضي، مقال يف �ضحيفة “ديلي تلغر�ف” قال فيه �إن �لدمنارك �أخطاأت بحظر �لنقاب 
�ل���ذي ل يظه���ر من �ملر�أة �ض���وى عينيها.لكن جون�ضون و�ض���ف �لرد�ء باأنه يجع���ل �لن�ضاء �أ�ضب���ه ب�”�ضناديق �لربيد 

ول�ضو�س �لبنوك”، مما �أثار ��ضتياء �ضيا�ضيني �آخرين وجماعات �مل�ضلمني �لربيطانيني.

ج�ن�ض�ن مطل�ب للتحقيق ب�ضبب “الربقع”

ن����رش �لرئي����س �لإي���ر�ين �ل�ضاب���ق حمم���ود 
�أحمدي جن���اد �رشي���ط فيديو، �أم����س �خلمي�س، 
طال���ب في���ه �لرئي����س �لإير�ين ح�ض���ن روحاين 

بال�ضتقالة.
ع���ن  بالتنح���ي  روح���اين  جن���اد  وطال���ب 
�ل�ضلط���ة، قائ���ال �إن كل �ل�ضع���ب م�ضت���اء م���ن 

�لأو�ض���اع �لقت�ضادي���ة �لر�هن���ة و�أن �حلكومة 
غر �ضادقة مع �ل�ضعب.

“�أعطين���ا  �ل�ضاب���ق:  �لرئي����س  و�أ�ض���اف 
�لمتياز�ت يف �لتفاق �لنووي ومل نح�ضل على 
�ضيء... َمن �مل�ضوؤول؟ يا �ضيد روحاين �ل�ضعب 
ليقبل بك... �أن���ت و�لأ�ضوليون و�لإ�ضالحيون 

جميعكم �رشكاء فيما يحدث”.

جنيف ـ أ ف ب:

طهران ـ آر تي:

ح���ّذرت وز�رة �خلارجي���ة �لرو�ضي���ة �خلمي�س 
من �أن مو�ضك���و �ضتعّد “�إج���ر�ء�ت �نتقامية” رّد� 
على �لعقوبات �جلديدة �لتي فر�ضتها و��ضنطن 
بحّقه���ا على خلفية �لهجوم بغ���از نوفيت�ضوك يف 

بريطانيا.
وقالت �لناطقة با�ضم �لوز�رة ماريا ز�خاروفا 
خالل موؤمت���ر �ضحايف �إن “�جلانب �لرو�ضي �ضيبد�أ 
باإعد�د �إج���ر�ء�ت �نتقامية رّد� عل���ى هذ� �لتحّرك 

�جلديد غر �لوّدي من قبل و��ضنطن”.

و�أ�ضاف���ت �أن �ل�ضلط���ات �لأمركية �ختارت 
“عم���د� طريق �ملو�جه���ة يف �لعالق���ات �لثنائية 
�لت���ي و�ضلت عمليا �لى �أدنى �مل�ضتويات ب�ضبب 
جهوده���م”. وتابعت �إن ه���ذه �لعقوبات فر�ضت 
“بذريع���ة و�هي���ة”، و�ل����روط �لت���ي عر�سته���ا 
و��ضنط���ن م���ن �ج���ل رفعها “غ���ر مقبول���ة على 
�لإطالق” من قبل مو�ضك���و. و�أو�ضحت �ملتحدثة 
�أن “�ضلط���ات بالدن���ا مّتهمة مبا����رشة با�ضتخد�م 
ماّدة غاز �لأع�ض���اب �لع�ضكري نوفيت�ضوك، على 
�لرغ���م من �أن �جلانب �لربيط���اين مل يتمّكن حتى 

�لآن م���ن تق���دمي �أّي دليل على �ضل���وع رو�ضيا” 
يف ت�ضمي���م �لعمي���ل �لرو�ض���ي �مل���زدوج �ل�ضابق 
�ضرغ���ي �ضكريب���ال و�بنت���ه يولي���ا يف مار�س يف 
�ضالزب���ري باإجنل���رت�. و�أّك���دت �أن “رو�ضيا دّمرت 
بالكامل كّل خمزوناتها م���ن �لأ�ضلحة �لكيميائية 
�ل�ضن���ة �ملا�ضي���ة”. وكان���ت �لولي���ات �ملتحدة 
�أعلن���ت �لأربع���اء عزمه���ا عل���ى فر����س عقوبات 
�قت�ضادي���ة جديدة على رو�ضيا، بع���د �أن تاأّكدت 
من �أّن مو�ضكو تقف ور�ء ��ضتخد�م غاز �لأع�ضاب 

نوفيت�ضوك يف �ململكة �ملتحدة.

رو�ضي� تت�عد وا�ضنطن بـ “اإجراءات انتق�مية”
موسكو ـ أ ف ب:

رد� على �لعقوبات �لأمركية
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جدد النادي األهيل تعاقده مع املدرب التونيس أمين املنصايل للعمل كمساعد مدرب للفريق األول للكرة الطائرة يف املوسم 
املقبل ليعمل بجانب املدرب رضا عيل الذي تعاقد معه النادي مؤخراً ليكون عىل رأس الجهاز الفني لـ “النسور”.

وكان املنصايل قد عمل مساعدا للمدرب السابق منري بن قارة يف املوسم املايض حيث سيتوىل هذا املوسم كذلك مهمة مساعد 
املدرب األول باإلضافة إىل مهمة اإلعداد البدين للفريق األول وباقي فرق اللعبة.

 ويعترب املنصايل أحد الرشكاء الفاعلني يف تحقيق اإلنجازات الرائعة التي حققتها الطائرة األهالوية خالل السنوات الخمس 
املاضية وهو ليس بغريب عىل الفريق األول تحديدا، حيث ساهم يف تحقيق العديد من البطوالت للفريق األول عندما عمل 

مع كل من املدرب خالد بلعيد ورضا عيل ومنري بن قارة ونجح يف الظفر ببطولة الدوري وكأس ويل العهد وبطولة األندية 
العربية مرتني، كام أنه رافق طائرة األهيل يف بطولة األندية الخليجية خالل السنوات املاضية وكانت له بصمة واضحة يف تأهيل 

الفريق األول من النواحي الفنية والبدنية.

المنصـــــالـــي مســـاعــــًدا لمـــدرب طائـــرة األهلـــي

  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(

فقد منتخبنا الوطني لكرة السلة فرصة 
التأهــل ملونديــال كأس العــامل املقبل 
املقــرر إقامته يف العــام املقبل 2019؛ 
لتعرضــه للخســارة أمس أمــام نظريه 
بنتيجــة )67/52(  الفلبيني  املنتخــب 
ضمــن منافســات الدور ربــع النهايئ 
للبطولــة اآلســيوية للشــباب املقامة 
حاليا يف العاصمة التايلندية )بانكوك(، 
ليخــر منتخبنا الوطنــي أحد املقاعد 
األربعة املؤهلة وينتقل بخسارة األمس 
ملواصلــة اللعب لتحديد ســلم ترتيب 
املراكز من الخامس حتى الثامن والتي 
ســتتواصل منافســاتها حتى مع ختام 
البطولة يوم غد الســبت، إذ ســيلعب 
األحمر الشاب الساعة 8:45 من صباح 

اليوم الجمعة مع منتخب اليابان.
وعــىل الرغم من خســارة فرصة بلوغ 
املونديــال باألمس، إال أن كرة الســلة 
البحرينيــة كســبت منتخًبا شــاًبا قوًيا 
وطموًحــا، وهــو يتأهــل لربــع نهايئ 
بطولة آســيا ألول مرة يف تاريخ اللعبة، 
وبالتــايل فإن هنالــك تعويال كبريا عىل 
تقديم هؤالء النجوم مستويات مميزة 
مســتقباًل، خصوًصــا يف ظــل الرعايــة 
الكبــرية للمنتخــب مــن قبــل رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الســلة برئاسة 
سمو الشــيخ عيىس بن عيل آل خليفة 

ومجلس اإلدارة كذلك.  

سمو الشيخ عيسى بن علي 
يشد من أزر الالعبين

أجرى رئيــس االتحــاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشــيخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة اتصاال مبارشا لرئيس 
البعثة نارص القصري فور انتهاء املباراة، 
إذ حرص ســموه عــىل االطمئنان عىل 
الالعبــني وجميــع مــن يف البعثة بعد 
تعرض منتخبنا للخســارة يــوم أمس، 
وأشــاد مبا قدمه نجوم األحمر الشاب 
يف هذه البطولــة وبلوغهم ربع النهايئ 

اآلسيوي ألول مرة.
وشكل االهتامم من قبل سموه مصدرا 
مهام لرفع معنويــات الجهازين الفني 
واإلداري وجميــع الالعبــني؛ ملواصلــة 
مشوارهم يف املحفل اآلسيوي، خصوًصا 
أن متابعة ســموه مل تتوقف منذ إعالن 
املشــاركة يف البطولة وبشكل مستمر، 
وهــو ما رفع مــن معنويــات الالعبني 
وبالتايل ظهروا بصــورة مميزة يف هذه 
البطولــة ومتكنــوا من مقارعــة أقوى 

منتخبات القارة.
وتأيت هذه املتابعة والحرص الشــخيص 
من ســمو الشــيخ عيىس بــن عيل آل 
خليفة تأكيدا ملدى اهتاممه باملنتخبات 
الوطنيــة، وضامن أن تكون كل األجواء 
مهيــأة بصورة ســليمة ألفــراد البعثة 
البحرينية الذين تلقوا مختلف أشكال 
الدعم والرعايــة، إذ نقل رئيس البعثة 
نارص القصري تحيات ســموه إىل جميع 
أفراد البعثة مهنئا إياهم عىل املستوى 
واملجهــود امللفت خــالل وجودهم يف 

البطولة. 

األحمر مع الفلبين

وعــودة للمبــاراة، فقد ظهــر منتخبنا 
مبســتوى متفاوت رغم متيزه يف بعض 
فــرات اللقــاء خصوصا الربــع األول 
والثاين، إذ استطاع من خاللهام مجاراة 
عاملقة الفلبني ورسعتهم املتميزة التي 
أحدثت الفارق يف الربع الثالث والرابع.
وجــاءت نتائــج األوقــات األربعة يف 
املباراة كالتــايل: 26/11 للفلبني، 23/6 

ملنتخبنــا، 22/11 للفلبني، و19/7 أيضا 
للفلبني.

بــدأ مــدرب منتخبنا الوطني ســلامن 
رمضــان املباراة بتشــكيلة ضمت باقر 
عيىس، كريم محمد، مصطفى حســني، 
مزمل أمري وعيل جابر، وجاءت البداية 
متكافئة املســتوى من جانب املنتخبني 
رغــم فــارق اإلمكانــات الجســامنية 
والرعة التي متيز بهــا الفلبينيون، إذ 
متكن املنتخب الخصم من وضع نفسه 
يف املقدمة بتسجيل أوىل نقاط املباراة 
وتقدمــه بنتيجة 6/2؛ لــريد مصطفى 
ليدخــل  التعــادل،  بثالثيــة  حســني 
املنتخبني يف ســجال متبــادل ليتعادال 
7/7، ليتدخل عــىل إثره مدرب الفلبني 
لطلــب وقــت مســتقطع حتــى أعاد 
منتخبــه من جديــد يف املقدمة، بادله 
مدرب منتخبنا ســلامن رمضان بطلب 
وقت مســتقطع لرتيب األوراق إال أن 
املنتخــب الفلبيني حافــظ عىل فارق 
9 نقــاط؛ لينتهي الربــع األول بنتيجة 

.20/11

 الربع الثاني

ومع انطالقــة الربع الثاين رفع منتخبنا 
وترية أدائه املمزوج باإلثارة والحامس، 
واستطاع تغيري معدل النتيجة لصالحنا 
بفضــل التغيرييــن اإليجابيــني اللذين 
أجراهام املدرب سلامن رمضان بإرشاك 
راشــد أحمد وزميله باقر عيىس اللذين 

أبدعــا برمياتهــم الثالثيــة يف منتصف 
الشوط إىل 26/25، األمر الذي رجح يف 
إضاعة العبي املنتخــب الفلبيني هذا 
الشــوط، خصوصا مع تفوق مصطفى 
حسني بدخوله من تحت السلة وتعزيز 
النتيجة لصالح منتخبنا حتى مع إعالن 

الصافرة بـ 34 مقابل 26.

 الربع الثالث

وبشكل غري متوقع شهد الربع الثالث 

تراجعــا غريبا ملنتخبنا رغــم البداية 

املوفقة التي ســجل فيها عيل حسني 

أول نقطتــني، األمر الذي أثار حفيظة 
املنتخــب الفلبيني بعودته القوية يف 
بسط ســيطرته عىل مجريات اللعب 
والهجومــي  الدفاعــي  الشــقني  يف 
لتعــود  النتيجــة 36/36؛  ومعادلــة 
املبــاراة من جديــد إىل نقطة الصفر 
مع تدخــل مدرب املنتخب ســلامن 
رمضان إلعادة الالعبــني لجو املباراة، 
إذ استطاع من جديد مبادلة التعادل 
حتى الدقائق الثالث األخرية 43/43، 
ثم مع الثــواين األخرية 45/45 إىل أن 
حســمها عمالق الفلبــني املتمركز يف 
املنطقة من تحت الســلة وبفارق 3 

نقاط بنتيجة 48/45.

 الربع الرابع

 وشــهد الربع األخري اســتنزاف العبينا 
مــن حيــث لياقتهــم البدنيــة وقلــة 
الركيز الذي زاد من معاناتهم، بجانب 
األسلوب املغاير الذي قدمه الفلبينيون 
وتضييق الخناق عــىل العبينا خصوصا 
يف الشــق الهجومي، إذ اســتطاعوا أن 
يعــززوا تقدمهم عىل منتخبنا بفارق 8 
نقاط بنتيجــة 53/45، ورغم محاوالت 
الجهــاز الفني ملنتخبنا والتشــجيع من 
قبــل العبي دكة البــدالء، إال أن نقطة 
التحــول للمنتخــب الفلبيني تواصلت 
دون توقــف، خصوًصا يف ظل التوفيق 
يف الرميــات الثالثيــة؛ لتنتهــي املباراة 

لصالحهم 67/52.

 حسرة وبكاء الالعبين

بعد إعــالن صافرة النهاية للربع األخري 
للمبــاراة أبدى العبونــا حرتهم عىل 
خسارة فرصة التأهل للدور قبل النهايئ 
املخول للعــب يف مونديال كأس العامل 
املقبــل، وأجهــش البعــض يف البــكاء 
املتواصل عــىل ضياع الفرصــة؛ ليقوم 
بتهدئتهــم  واإلداري  الفنــي  الجهــاز 
وشــكرهم عــىل مــا حققــوه خــالل 
مشــوارهم، ثم فضل الجهازين الفني 
واإلداري تناول الالعبني وجبة العشــاء 
خارج الفندق؛ من أجل رفع املعنويات 

قبل خوض مباريات تحديد املراكز.

 17 ساعة راحة لـ “األحمر” ويومان 
للفلبينيين

ال شك أن خسارة منتخبنا الوطني يوم 
أمس جاءت ألسباب عدة منها مواصلة 
اللعــب 4 مباريــات متواصلــة حتــى 
لقــاء األمس أمــام املنتخــب الفلبيني 
الذي يعترب اللقــاء الخامس، وجميعها 
إن  إذ  وقويــة،  مســتميتة  جــاءت 
املنتخب الفلبيني دخل املباراة بشكل 
مريح؛ نظرا لحســم تصدره مجموعته 
وتوقفــه ملا يقــارب 48 ســاعة، بينام 
منتخبنــا تحصل عىل راحــة ملا يقارب 
17 ســاعة فقــط بعد مباراتــه األخرية 
أمام الصني تايبيه وهي ليســت بكافية 
ألي منتخــب، األمر الذي اســتفاد منه 
املنتخب الفلبيني يف مباراة األمس رغم 
مجاراتهم حتى استنفذ العبونا طاقتهم 
يف الربع األخري، مام يؤكد استياء معظم 
مدريب املنتخبــات لعملية توزيع نظام 
جــدول املباريــات، خصوصا لــأدوار 

النهائية.

 السفير الهاجري يحضر اللقاء

حرض ســفري مملكتنــا البحرين أحمد 
الهاجــري لــدى تايلند لقــاء منتخبنا 
الوطني أمــام نظــريه الفلبيني؛ لدعم 
العبينــا خــالل مشــوارهم يف البطولة 
اآلســيوية، وكان يف اســتقباله لحظــة 
وصولــه بالصالــة املخصصــة للمباراة 
رئيــس البعثة نــارص القصــري وجميع 
األعضــاء والالعبني، مرحبــني بحضوره 

ملؤازرة املنتخب طوال املباراة.
وأبــدى الهاجــري إعجابه مبــا وصلت 
إليه لعبة كرة السلة البحرينية؛ لوجود 
نخبــة متميزة مــن الالعبــني املحليني 

الذين ينتظرهم مستقبل باهر.
ونقل الســفري الهاجري تحياته لســمو 
الشــيخ عيــىس بــن عــيل آل خليفة 
وجميع أعضاء مجلــس إدارة االتحاد، 
وكذلــك لجميــع الالعبــني، ومتنى لهم 
التوفيق وإكامل مشــوارهم يف البطولة 

بتحقيق أفضل لنتائج.  

اليوم “األحمر” يواجه اليابان 
لتحديد المراكز

وســيواصل منتخبنا مشواره يف البطولة 
اآلســيوية باللعب أمام أحد املنتخبات 
التي خرجت من منافسات ذات الدور 
ربــع النهايئ يوم أمــس، وذلك لتحديد 
املراكــز من الخامس حتــى الثامن، إذ 
ســيواجه منتخبنا صباح اليوم منتخب 
اليابان، الذي خر أيضا أمام أســراليا، 
عنــد الســاعة 8:45، ويف حــال فــوز 
منتخبنــا عــىل اليابان ســينتقل للعب 
يوم غد السبت عىل املركزين الخامس 
والسادس، أما يف حال تعرضه للخسارة 
سيلعب عىل املركزين السابع والثامن.

“أحمر شباب السلة” يخسر فرصة التأهل للمونديال ويلتقي اليابان اليوم
كسبنا منتخبا رائعا... وجدول البطولة اآلسيوية أرهق شبابنا

هشام جعفر من بانكوك                )تصوير: أحمد المحاري(

السفير البحريني في الفلبين يتابع لقاء األمس بجوار ناصر القصير

جانب من مباراة منتخبنا أمس أمام نظيره الفلبيني

ايمن المنصالي
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17 وال��رف��اع األه��ل��ي  يستضيف  ال��س��ع��ودي  االت��ف��اق 
علي مجيد

كشف نادي االتفاق السعودي عن 

استعداداته ملواجهة فريقي األهيل والرفاع 

البحرينيني ضمن استعدادته ملنافسات 

املوسم الريايض 2019/2018. ونرش 

الحساب الرسمي للنادي السعودي يف موقع 

التواصل االجتامعي “تويرت” صورة توضح 

مباريات الودية املقبلة، والتي تبني فيها 

أن االتفاق سيستضيف فريق األهيل يوم 

الثالثاء 14 أغسطس الجاري يف متام الساعة 

6.30 مساًء عىل ملعب عبدالله الدبل، عىل 

أن يلتقي الرفاع يوم السبت 18 من الشهر 

نفسه عىل امللعب نفسه وبالتوقيت نفسه.

ودون شك، أن مواجهتي الرفاع واألهيل 

لالتفاق السعودي ستصب لصالح الساموي 

واألصفر يف إطار استعداداتهام ملنافسات 

املوسم الجديد، وخصوصا أن االحتكاك 

بالفريق السعودي الذي يعترب من الفرق 

القوية واملدججة بالنجوم، ستعطي 

الجهاز الفني لألهيل بقيادة املدرب عيىس 

السعدون والجهاز الفني للرفاع عيل 

عاشور أفضلية يف الوقوف عىل مستويات 

العبيهام وكشف مكامن الخلل والضعف 

والعمل عىل عالجها وتجهيزها قبل خوض 

املنافسات الرسمية؛ كون األهيل الذي 

سيلعب يف دوري الدرجة الثانية يأمل 

بالعودة مجددا لدوري األضواء فيام الرفاع 

يسعى لعودة السعادة له وذلك عرب 

املنافسة، والوصول لأللقاب املحلية والتي 

غاب عنها.

وتعترب هاتان املباراتان امتدادا للمباريات 

املحلية التي لعباها األهيل والرفاع يف األيام 

املاضية، كام أن الرفاع قد لعب باألمس 

مباراته الرسمية األوىل واملتمثلة يف كأس 

العرب لألندية األبطال ملرحلة الذهاب 

ضمن الدور 32، والتي واجه فيها فريق 

مولودية الجزائر.

أك��د األمني العام املس��اعد للمجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة، األمني 
الع��ام للجنة األوملبي��ة عبدالرحمن 
صادق عس��كر أن منتخب��ات الكرة 
الطائرة اعتادت ع��ىل بلوغ منصات 
التتويج وتحقي��ق اإلنجازات املرشفة 
للرياض��ة البحريني��ة وتع��د واجهة 
مرشف��ة ململك��ة البحري��ن مبختلف 

املحافل الخارجية.
ج��اء ذلك ل��دى اس��تقباله منتخب 
الش��واطئ الحاصل عىل املركز الثاين 
وامليدالية الفضية يف البطولة العربية 
الس��ابعة والعرشين للرج��ال والتي 
اختتم��ت مؤخ��را مبدين��ة أغادي��ر 
املغربي��ة يف إنج��از جدي��د ومرشف 
البحريني��ة، بحضور  الطائ��رة  للكرة 
رئي��س الوفد عض��و مجل��س إدارة 
االتحاد ورئيس مجلس الكرة الطائرة 
الش��اطئية محمد الف��ردان وعضوي 
مجلس اإلدارة عيل الس��يد وحس��ني 

حامد واملدرب عيل جعفر.
ونقل عسكر لالعبي املنتخب تحيات 

وته��اين ممثل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب، رئيس 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة، 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل 
خليفة، مشيدا مبا حققه الالعبون من 
نتائج متميزة بحلولهم يف املركز الثاين 
عربي��ا وهو ما يعك��س تطور اللعبة 
من جديد بفضل جهود مجلس إدارة 
االتحاد برئاسة الشيخ عيل بن محمد 
آل خليف��ة يف دع��م الك��رة الطائرة 

الشاطئية.
اإلنج��ازات  أن  عس��كر  وأض��اف 
والنتائ��ج املرشف��ة للك��رة الطائ��رة 
أمرا  عموم��ا والش��واطئ خصوص��ا 
لي��س بغريب نظرا للك��م الكبري من 
النجاحات واإلنج��ازات التي حققتها 
اللعب��ة ع��ىل املس��توى الخليج��ي 
والع��ريب وذلك بفضل م��ا تتمتع به 
اململكة من قاعدة كبرية من الالعبني 
والجهود التي يبذلها االتحاد يف سبيل 
تطور اللعب��ة بالتعاون م��ع األندية 

املحلي��ة، منوها بعط��اء الالعبني وما 

تحلوا به من روح العزمية واإلرصار يف 

سبيل اعتالء منصة التتويج، ورغبتهم 

الصادقة يف تحقيق اللقب لوال س��وء 

التوفيق، مشيدا كذلك بدور املدرب 

الوطن��ي ع��يل جعفر باعتب��اره أحد 

الكوادر الفنية الوطنية التي كان لها 
بصمة يف تحقيق هذا اإلنجاز.

وأك��د عس��كر أن منتخبن��ا الوطني 
يتمت��ع بعن��ارص من الخ��ربة وبعض 
الوج��وه الجدي��دة الت��ي س��يكون 
بإمكانه��ا تحقي��ق نتائ��ج افضل يف 
اللجن��ة  دع��م  مؤك��دا  املس��تقبل، 
األوملبي��ة لجمي��ع منتخب��ات الكرة 
الطائ��رة ملواصلة مس��رية النجاحات 

واإلنجازات.
ومن جهته، أعرب محمد الفردان عن 
بالغ ش��كره وتقديره للجنة األوملبية 
برئاسة سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة عىل م��ا تقدمه من دعم 
ومس��اندة لالتحاد، مشريا إىل أن تلك 
النتيج��ة املرشف��ة هي مث��رة لدعم 
سموه واهتامم اللجنة األوملبية بدعم 
املنتخبات الوطنية، مؤكدا عىل حرص 
االتحاد ملواصل��ة االهتامم باملنتخب 
خصوصا يف ظل توافر امللعب الجديد 
والذي ستكون له انعكاسات ايجابية 

عىل مسرية اللعبة.

عسكر يستقبل منتخب شواطئ الطائرة ثاني العرب
أشاد بالنتيجة المشرفة ونوه بجهود االتحاد

ضاحية السيف            اللجنة األولمبية

ضاحية الس��يف – اللجن��ة األوملبية: 
جسد أبطال وبطالت مملكة البحرين 
ش��عار “ع��ام الذهب فق��ط” الذي 
أطلقه ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب، رئي��س 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة، 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
ع��ىل أرض الواقع بعدما حصدوا 141 
ميدالية ذهبية منذ شهر يناير املايض 
لغاية 7 اغسطس الجاري يف مختلف 
املش��اركات الخارجية سواء الخليجية 

او العربية والقارية والعاملية.
ووفق��ا لإلحصائي��ة الرس��مية الت��ي 
الرياضي��ة  الش��ئون  إدارة  أعدته��ا 
باللجنة األوملبي��ة، وبناء عىل املقارنة 
التي أجرتها ف��إن املنتخبات الوطنية 
حقق��ت يف العام املايض 2017 بنفس 
الفرتة من شهر يناير لغاية 7 اغسطس 
98 ميدالية ذهبية فقط، بينام ش��هد 
الع��ام الج��اري الحصول ع��ىل 141 

ميدالية أي بزيادة مبقدار 43 ميدالية 
وذل��ك يف م��ؤرش واضح ع��ىل تطور 
النتائج وحرص ابط��ال البحرين عىل 
التمثيل املرشف ليش��كل شعار “عام 
الذهب” مصدر إلهام لكل الرياضيني 

يف اململكة.
التفاصي��ل الخاص��ة باإلحصائية  ويف 
واملقارنة ب��ني الفرتتني فإن املنتخبات 
الوطني��ة احرزت يف العام 2017 )من 

يناير لغاية 7 اغسطس( 312 ميدالية 
ملون��ة بينها 98 ذهبي��ة و93 فضية 
و121 برونزي��ة، أم��ا الع��ام الجاري 
2018 بنف��س الف��رتة فق��د حققت 
344 ميدالي��ة ملونة م��ن بينها 141 
ذهبي��ة و113 فضي��ة و90 برونزية، 
والعدد مرش��ح لإلزدياد مع مشاركة 
املنتخبات يف عدد من االس��تحقاقات 
الخارجية القادم��ة مبختلف األلعاب 

الرياضية ويف مقدمتها دورة األلعاب 
اآلس��يوية الثامنة عرشة والتي ستقام 
باندونيس��يا من 18 اغسطس الجاري 

لغاية 3 سبتمرب املقبل.
ومنذ أن أطلق س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة ش��عار “عام الذهب 
فقط” تفاعل��ت األرسة الرياضية مع 
الشعار وتحمس ابطال اململكة لحصد 
افض��ل النتائ��ج واملس��تويات لرف��ع 
علم اململكة عالي��اً مبختلف املحافل 
الخارجي��ة، وهو ما نت��ج عنه تحقيق 
تلك الحصيل��ة الكبرية من امليداليات 
والتي تربهن عن م��دى الدعم الذي 
تحظى به الحركة الرياضية من س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
والجه��ود املتميزة التي تبذلها اللجنة 
األوملبية البحرينية برئاس��ة سموه يف 
س��بيل تقديم كافة اش��كال املساندة 
والدع��م ل��كل االتح��ادات الرياضية 
وه��و م��ا أمثر ع��ن تل��ك اإلنجازات 

واملكتسبات للحركة الرياضية.

مقارنة بـ 98 ميدالية بالفترة ذاتها من العام الماضي

شعار “الذهب فقط” يرفع حصيلة البحرين إلى 141 ذهبية

جانب من االستقبال

لجنتا “أقوى رجل بحريني 2” 
تزوران “ون تو أوتو جم”

الرفاع - املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: 
واصلت لجنتا الحكام والتسجيل لبطولة “أقوى رجل بحريني 

2” زيارتهام لألندية الصحية والرياضية، بهدف الرتويج للبطولة 
ورشح لوائح وأنظمة منافساتها والتصفيات التأهيلية، والتي 

ستقام تحت رعاية النائب األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 

لالتحاد البحريني لرياضة ذوي العزمية سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، والذي ينظمها املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ 
خالد بن حمد بن عيىس آل خليفة تحت شعار “خلك وحش” 

يف الفرتة 21 - 23 فرباير 2019، والتي سيسبقها إقامة التصفيات 
التأهيلية يف الفرتة -6 8 سبتمرب القادم مبجمع السيف، حيث تأيت 
هذه البطولة ضمن املبادرات التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة والهادفة لدعم املجال الريايض واالنساين مبملكة 

البحرين.
وقد قامت اللجنتان بزيارة نادي “ون تواوتو جم” الواقع مبدينة 

عيىس، حيث التقى رئيس لجنة الحكام أحمد جمشري وأمني الرس 
العام رئيس لجنة التسجيل عبدالله السياس مبمثلني عن النادي، 

وقدما رشحاً مفصاًل عن لوائح وقوانني البطولة، وأنظمة التصفيات 
التأهيلية التي ستسبق إقامة املنافسات النهائية واملقرر إقامتها يف 
سبتمرب القادم مبوقع الحدث، والتي ستشهد إقامة ثالث مسابقات 

يف األلعاب التالية: لعبة بنج برس “قوة الدفع”، ولعبة الرفعة 
املميتة ولعبة السكوات “قوة الرجلني.

أكد املدرب الوطني ملنتخب الشواطئ 
للكرة الطائرة الكابنت عيل جعفر 
أن تحقيق املركز الثاين يف بطولة 

املنتخبات العربية السابعة والعرشين 
للكرة الطائرة الشاطئية التي اختتمت 
مؤخراً يف مدينة أغادير املغربية تعترب 

جيدة قياسا بظروف اإلعداد وما متر 
به اللعبة بشكل عام، مبدياً تفاؤله 
بتحقيق نتائج افضل يف املستقبل 

يف حال تم إطالق دوري الشواطئ 
لألندية الوطنية بعد مسابقات املوسم 

املقبل 2018 -  2019.
وأشاد جعفر مبستوى منتخب 
البحرين )أ( املكون من محمد 

يعقوب وعيل مرهون الذي حصل 
عىل املركز الثاين ومنتخب )ب( 

املكون من امين هرونة ونارص عنان 
الذي جاء يف املركز الرابع، مشرياً 

إىل أن الالعبني قدموا ما لديهم من 
مستوى وكانوا عىل قدر املسؤولية 

ولكن التوفيق مل يحالفهم وأن العودة 
باملركز الثاين تعترب إيجابية.

وأضاف “كنا نأمل الفوز باللقب 
وتخطي املنتخب العامين يف املباراة 

النهائية، ولكن الرياضة فوز وخسارة 
وعلينا تقبل ذلك، ويبدو أن مرهون 
ويعقوب تأثرا بعامل اإلرهاق بعدما 

خاضا مواجهة نصف النهايئ أمام 

منتخب )ب( املكون من نارص 
عنان وامين هرونة والتي امتدت 
إىل 3 اشواط خالل فرتة الظهرية 

ليلعبوا فيام بعد النهايئ خالل الفرتة 
املسائية..”.

وقال جعفر بأن الجهاز الفني 
واإلداري مل يتدخل إطالقا يف نتيجة 

مباراة نصف النهايئ بني منتخبي 
البحرين )أ( و)ب( وتركوا الباب 

مفتوحا للمنافسة بينهام واألفضلية 
يف التأهل ملن يفوز حتى ال نقتل 
املنافسة الرشيفة بينهام، ومل يتم 
اللجوء إىل إتاحة املجال لخسارة 
فريق دون اآلخر بداعي الراحة 

معربا عن ارتياحه ملا آلت إليه نتيجة 
البطولة، مؤكدا الحاجة إىل املزيد 

من املشاركات الخارجية الكتساب 
الخربة من خالل االحتكاك مع افضل 
الالعبني سواء عىل املستوى القاري أو 
الدويل كام هو الحال بالنسبة ملنتخب 

عامن، مشريا إىل أن اختيار الالعب 
نارص عنان للمنتخب يعترب مكسبا 

كبريا للعبة وأن اقامة البطوالت 
املحلية سيفسح املجال أمام اكتشاف 

عدد أكرب من الخامات الجديدة يف 
منافسات الشواطئ والتي تختلف 

متاما عن منافسات الصاالت من 
علي جعفر أثناء االستقبال الرسمي للمنتخب من األمين العامحيث التكتيك والتكنيك.

حسن علي

صورة توضيحية للمباريات الودية لالتفاق السعودي

جعف��ر: كن��ا نتطلع للق��ب ول��م نقتل المنافس��ة الش��ريفة



فاز فريق مركز ش��باب دمستان 
عىل فريق نادي أم الحصم بهدف 
واحد مقابل ال يشء يف اللقاء الذي 
جمع الفريقني يف السادس��ة من 
مساء أمس األول ضمن منافسات 
للمجموع��ة  الخامس��ة  الجول��ة 
الرابعة من دوري املراكز الشبابية 
الثاين لك��رة القدم، والذي تنظمه 
وزارة شؤون الش��باب والرياضة، 
انس��جاماً مع رؤي��ة ممثل جاللة 
املل��ك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة الرامية 
إىل زيادة نس��بة الربامج املوجهة 
إىل الش��باب البحريني وتنفيذها 
العام  بص��ورة مس��تمرة ط��وال 
وه��و األم��ر ال��ذي يتواف��ق مع 
للشباب  سياسات املجلس األعىل 
والرياض��ة يف إرشاك الش��باب يف 
املجاالت  متنوعة مبختلف  برامج 
واسرتاتيجية وزارة شؤون الشباب 
والرياضة برئاس��ة هشام الجودر 
يف تعظي��م دور املراكز الش��بابية 
واألندي��ة الوطني��ة يف احتض��ان 

الشباب.
وجاء ه��دف املب��اراة الوحيد يف 
الدقيق��ة 94 من عمر املباراة عن 
طريق عبدالله إبراهيم بالخطأ يف 
مرماه، وبهذا الفوز رفع دمستان 
رصي��ده إىل 13 نقط��ة من أربع 
م��رات فوز وتع��ادل واحد، بينام 
تجم��د رصيد أم الحص��م عند 6 
نق��اط م��ن فوزين و3 خس��ائر، 
وباتت حظ��وظ دمس��تان قوية 
جداً يف التأهل إىل املرحلة الثانية 
من منافسات الدوري إىل جانب 
أقرب منافسيه فريق نادي بوري، 
بينام تقلصت آمال أم الحصم يف 
التأهل إىل الدور الثاين وانحرصت 
آماله مع ما تبقى له من مباراتني 
فق��ط من عم��ر ال��دور األول يف 
إمكاني��ة احتالل��ه ألح��د املراكز 
األربع��ة من أج��ل التأهل للعب 

ضمن منافسات الكأس.
فني  مبس��توى  املب��اراة  وظهرت 
إىل  يرتق��ي  ومل  ج��دا  متواض��ع 
املس��تويني الفنيني املعروفني عن 
الفريق��ني ويف الوقت الذي غاب 
عن اللقاء اإلثارة والندية الحقيقية 
خصوص��ا مع ما تخللها من ش��د 
عصبي ولج��وء بعض الالعبني إىل 
املباراة  تعمد الخشونة، وشهدت 
أول تهدي��د للمرم��ى يف الدقيقة 
الرابع��ة لفريق دمس��تان، الذي 
لع��ب بجامعية أكرث واعتمد عىل 
التمري��رات القصرية والرتكيز عىل 
فتح اللعب يف الطرف األيرس، ويف 
املقاب��ل حاول العب��و أم الحصم 
تشكيل بعض الهجامت والوصول 
إىل امللع��ب ولكن عابها البطء يف 
مترير الك��رات التي كانت تنتهي 
يف أقدام مدافعي دمستان، ونجح 
أم الحصم يف التسديد عىل املرمى 
من خارج املنطقة وشكل خطورة 
حقيقي��ة ع��ىل مرمى دمس��تان. 
أدار املب��اراة الحكم نارص محمد 
وس��اعده الحكامن حسني محمد 

وحسن بو عشوان

 فوز مريح لسند 
على بني جمرة

ويف املب��اراة الثاني��ة حقق فريق 
مركز ش��باب س��ند فوزاً مستحقاً 
ومهام عىل حس��اب فريق نادي 
بن��ي جم��رة بنتيج��ة )0-3(، يف 
اللقاء الذي جمعهام أمس األول، 
عىل اس��تاد اتحاد الريف، ضمن 
للمجموع��ة  الخامس��ة  الجول��ة 

الرابعة.
وجاء فوز س��ند مس��تحقاً قياساً 
ب��األداء الذي ظه��ر عليه الفريق 

وأن  خصوص��اً  املب��اراة،  ط��وال 
التقدم املبكر ساهم كثرياً يف منح 
األفضلية عىل حساب بني جمرة.

سند تحصل عىل ركلة جزاء مبكرة 
للغاية منذ الدقيقة األوىل، وفيها 
س��جل الالع��ب عب��اس املطوع 
للدقيقة  التق��دم وص��والً  هدف 

.)3(
ح��اول بني جم��رة الع��ودة مع 
الرتاجع النس��بي لالعبي سند، إال 
أن التقدم كان سيد املوقف لسند 
حتى نهاية الش��وط األول، والتي 
شهدت نقطة التحول بطرد العب 
س��ند عباس حس��ن بعد عرقلته 
لالع��ب بن��ي جمرة م��ن خارج 
املنطق��ة، يف حني ضاع��ت الركلة 
الثابت��ة عرب محم��د زيك بعد أن 
منعت العارضة الكرة من معانقة 

الشباك.
دخل الفريقان يف الش��وط الثاين 
برغبات مختلفة، وكانت توجهات 
بني جمرة واضحة نحو تس��جيل 
هدف التع��ادل، ورغم املحاوالت 
املتك��ررة، إال أن جميعها مل تكلل 
بالنجاح، خاصة بعد منع العارضة 
لكرة م��ن ركنية لعبها العب بني 

جمرة عيل الكليتي.
وعىل عك��س املجريات يف ضغط 
العبي بني جمرة، نجح س��ند يف 
اس��تثامر كرة منظم��ة قتل فيها 
عب��اس املطوع آم��ال بني جمرة 
بالتعادل مسجال هدفه الشخيص 

الثاين يف املباراة ولفريقه )88(.
وواصل عباس املط��وع نجوميته 
يف املب��اراة، واس��تطاع أن يحصل 
ع��ىل ركل��ة ج��زاء بع��د عرقلته 
داخ��ل املنطقة املحرم��ة، وتقدم 
له��ا الالعب أمني محمد مس��جال 
الهدف الثالث لفريقه ))90+7(.

أدار اللقاء الحكم مرزوق صادق، 
وعاونه مصعب الش��اعر ومبارك 

إسامعيل.

 سند تغلب 
على النقص العددي

اس��تطاع فريق مركز شباب سند 
أن يق��دم نفس��ه بص��ورة جيدة 
خالل لقاء بني جمرة عرب تعامله 
املميز مع النق��ص العددي الذي 
حصل له بعد ط��رد العبه عباس 

حسن.
ولعب س��ند شوطاً كاماًل منقوصاً 
من أحد العبيه، ه��و األمر الذي 
ول��د ضغطا من قب��ل العبي بني 
جم��رة لتحقي��ق التع��ادل لكن 
األمور س��ارت حس��بام تش��تهي 

أنفس العبي سند.
ورغ��م ذل��ك، فق��د أظهر س��ند 
متاس��كا جيدا يف الخ��ط الخلفي، 

ومتك��ن م��ن مضاعف��ة النتيجة 
أيضا  الثال��ث  الهدف  وتس��جيل 
محققا فوزا مستحقا بعد تعامله 
املمي��ز مع مجري��ات املباراة من 
خالل التبدي��الت أو التعامل مع 
باإلضافة  الت��ي واجهته  الظروف 
إىل املحافظة عىل توازنه وتس��يري 
املب��اراة بالطريقة الت��ي يريدها 
الجهاز الفني والوصول إىل مبتغاه 
عرب فوز جعله بست نقاط مقرتباً 
من فرق الص��ف الثاين يف جدول 
ترتيب املجموعة الرابعة، خصوصاً 
مع بقاء مبارات��ني فقط يف الدور 
التمهيدي للفريق أمام دمس��تان 
يف الجولة السادس��ة وهي مباراة 
صعبة يف ي��وم الجمعة الس��ابع 
من ش��هر أغسطس الجاري، فيام 
س��يواجه فريق ن��ادي العكر يف 
الجول��ة الس��ابعة واألخ��رية يوم 
األح��د املواف��ق للثاين من ش��هر 

سبتمرب املقبل.

أكبر: صعوبة الشوط الثاني

بارك الع��ب فريق مركز ش��باب 
سند محمود أكرب لزمالئه ولجميع 
أفراد الفري��ق الفوز الذي تحقق 
عىل حساب بني جمرة يوم أمس 
األول يف الجول��ة الخامس��ة م��ن 

منافسات املجموعة الرابعة.
وق��ال أك��رب إن الفري��ق واج��ه 
صعوب��ة كبرية يف الش��وط الثاين، 
خاص��ة مع حالة الط��رد والنقص 

العددي.
وأض��اف: اضطر الفري��ق إلجراء 
عملية تغيري يف املراكز مع رجوع 
بع��ض الالعب��ني من األم��ام إىل 
الخلف، فأنا ش��خصيا كنت خالل 
الش��وط األول يف مرك��ز الجناح، 
ويف الش��وط الثاين كانت يل أدوار 

دفاعية يف مركز الظهري األيرس.
وتابع: أنهينا املباراة بشكل جميل 
ع��رب تس��جيل هدف��ني متتاليني، 
النقاط  واأله��م تحقيق بحص��د 

الثالث.

 البشر يحرس 
مرمى بني جمرة

يتواج��د الحارس الش��اب محمد 
البرش م��ع فريق بن��ي جمرة يف 
منافسات “دورينا”، ويعد محمد 
البرش واحدا من الحراس الشباب 
الواعدين، وسبق له متثيل منتخبنا 
الوطني لك��رة الصاالت تحت 20 
عاما، كام لع��ب حديثا يف دوري 
خال��د بن حم��د لك��رة الصاالت 
املواص��الت  وزارة  فري��ق  م��ع 

واالتصاالت وقدم أداء جيدا.
وع��ن الخس��ارة أمام س��ند، قال 
البرش إن فريقه مل يس��تثمر جيدا 
النقص الع��ددي لالعبي املنافس، 
مشريا إىل أن آمال الفريق تبددت 
باس��تقبال الهدف الثاين بعد قلة 
الرتكي��ز يف الخ��ط الخلفي، عىل 
رغم وج��ود الوقت الكايف إلدراك 
التع��ادل حتى الدقائ��ق األخرية، 
إال أن الهدف الث��اين أنهى األمور 
قبل أن تزداد النتيجة باس��تقبال 

الهدف الثلث.
واعت��رب البرش تجربت��ه جيدة يف 

املالع��ب املفتوح��ة يف دورين��ا، 
متمني��ا أن يظه��ر فريقه بصورة 

أفضل خالل اللقاءات املقبلة.

 رضا مطلوب لطائرتي 
النصر وداركليب

أرشك مدرب دمس��تان الالعب رضا 
أحم��د الف��ردان يف الش��وط الثاين 
واس��تعان به يف متري��ر الكرات إىل 
عمق ملعب أم الحصم ومس��اعدة 
زمالئ��ه يف خ��ط الهج��وم إلدراك 
اله��دف الذي مين��ح الفريق نقاط 
املباراة الثالث، وكان له ولدمستان 
م��ا أرادا بفض��ل إس��هامات رض��ا 
الفردان والدور الب��ارز الذي لعبه 
بعد مشاركته، وأعرب الفردان عن 
بالغ س��عادته بالف��وز الذي وصفه 
بالصع��ب، وعلل تأخ��ر فريقه يف 
تسجيل الهدف وضياع العديد من 
الهجامت بوقوف فريق أم الحصم 
بقوة يف خ��ط الدفاع واللعب عىل 
املرتدات، مضيفا أن املباريات بوجه 
عام تعتمد عىل استثامر الفرص وأن 
فريق��ه متكن من اس��تثامر واحدة 

من الفرص العدي��دة التي أتيحت 
له وخرج فائزا.

ويبدو الالع��ب رضا أحمد الفردان 
مميزا من بني جميع العبي الفريقني 
بطوله الف��ارع وقوامه املتناس��ق، 
ويبلع الفردان من الطول مرت و90 
س��م، ويف س��ؤال عن اختياره لكرة 
القدم وإن كان مييل إىل لعبة الكرة 
الطائرة رد قائ��اًل: أحب كرة القدم 
وال أرغب يف لع��ب الكرة الطائرة، 
تلقيت طلبات للعب الكرة الطائرة 
م��ن أندية عدي��دة ومنه��ا ناديي 
داركليب والنرص، ولكن يف الحقيقة 
أن��ا أجد نفيس يف ميدان كرة القدم 
وألعب مع فريق دمستان منذ فرتة 
بعيدة ومس��تمر مع ه��ذا الفريق 
وأم��ىل يف تأهل فريقي إىل املرحلة 
الثانية واملنافس��ة بقوة عىل لقب 

دوري املراكز الشبابية.

مباراتا اليوم

مبارات��ني  الجمع��ة  الي��وم  تق��ام 
ضمن منافس��ات الجولة السادسة 
يلتق��ي يف  إذ  األوىل،  للمجموع��ة 
والس��هلة  أبوق��وة  فريق��ا  األوىل 
السادس��ة  الس��اعة  يف  الجنوبي��ة 
مس��اء يف لقاء يب��دو أن كفة األول 
أرجح بكثري من منافس��ه، خصوصاً 
أن أبوقوة قادم من خس��ارة تعترب 
مفاجئة أمام نادي داركليب بهدف 
دون مقاب��ل ويس��عى إىل تعويض 
ذل��ك والتقدم بش��كل أك��رب ورفع 
رصيده إىل ثالثة ع��رشة نقطة عرب 
الفوز اليوم، فيام يقع فريق السهلة 
الجنوبية يف املرك��ز الثامن واألخري 
بخمس خسائر ويبدو أنه لن يغادر 
مكان��ه، ألنه س��يواجه أح��د أقوى 

املرشحني للمنافسة عىل الدرع.

كرزكان وداركليب

ويف املباراة الثامنة يلعب الجارين 
فريقا مركز ش��باب ك��رزكان ضد 
ن��ادي داركليب، ف��األول تراجع 
إىل املركز الراب��ع برصيد 9 نقاط 
بع��د أن كان متصدراً، ويس��عى 
منافس��ه نادي داركليب للتعادل 
م��ع يف النقاط عرب الف��وز الليلة 
وهي مباراة متكافئة ستشتد فيها 
املنافسة عىل املركز الرابع مبدئياً 
للعب يف مس��ابقة ال��كأس عىل 
أمل تحرك مواقع بعض الفرق يف 

الجولة األخرية.
وكان فري��ق ك��رزكان ق��د خرس 
يف الجولة الخامس��ة من السهلة 
الشاملية بهدف مقابل 3 أهداف، 
في��ام يدخ��ل داركلي��ب اللق��اء 
متباهياً بالفوز يف املباراة املاضية 
عىل حام��ل اللقب أبوقوة بهدف 

وحيد.

سند يتغلب على بني جمرة ودمستان يصعق أم الحصم
أبوقوة مرش��ح للفوز على السهلة الجنوبية في دورينا

مباريات اليوم

حارس مرمى بني جمرة محمد البشررضا الفردانالعب سند محمود أكبر

سند حقق األهم بالفوز على بني جمرةدمستان واصل تألقه وهزم أم الحصم
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خرس ممثل اململكة فريق نادي الرفاع 
لق��اءه أمام فري��ق مولودي��ة الجزائر 
بهدف��ن مقابل واح��د، يف املباراة التي 
جمع��ت الطرف��ن، مس��اء أمس، عىل 
االس��تاد الوطني، ضمن ذهاب دور ال� 

32 لكأس العرب لألندية األبطال.
وس��جل للرفاع عيل حرم، فيام س��جل 
دراج��ة  ولي��د  الجزائ��ري  للفري��ق 

وعبدالرحمن بورديم.
وسيتجدد لقاء الطرفن يوم 28 سبتمرب 
املقبل يف الجزائر؛ لحسم هوية املتأهل 
إىل دور ال��� 16. ق��دم الرف��اع مب��اراة 
جي��دة، وهي الرس��مية األوىل له رفقة 
الجهاز الفني الجديد للموس��م -2018

2019، م��ع االس��تقطابات املتع��ددة 
التي أبرمها النادي. وأضاع الرفاع عددا 
من الفرص املحقق��ة للتهديف، خاصة 
يف الش��وط األول، والت��ي كانت كفيلة 
يف أن ترج��ح كفت��ه، يف حن اس��تثمر 
الفريق الجزائري الفرص التي س��نحت 
له وحقق فوزا مثينا. وش��هدت املباراة 
حضور رابطة الرفاع التي جلست يسار 

املنصة الرئيسة لالستاد الوطني.

تشكيلة الرفاع

بدأ مدرب الرفاع عيل عاش��ور املباراة 
بتشكيلة مكونة من الحارس عبدالكريم 
فردان، والالعبن: سيد رضا عيىس، حمد 
شمسان، جهاد الباعور، راشد الحوطي، 
عيل حرم، حسان جميل، كميل األسود، 
مه��دي عبدالجب��ار، محم��د مره��ون 

وأوتيش.

الشوط األول

حقق الفري��ق الجزائري بداية قوية يف 
املباراة، حينام سجل هدف التقدم عرب 

كرة رأسية لالعب وليد دراجة )4(.
وكاد مح��رف الرفاع أوت��يش أن يدرك 
التع��ادل، بع��د أن توغل ميين��ا، إال أن 

كرته جاءت يف الشباك الجانبية )8(.
وحاول الرفاعي كميل األس��ود بتسديد 

كرة أبعدها الحارس الجزائري )29(.
ولع��ب محمد مره��ون ك��رة عرضية 
تابعه��ا مه��دي عبدالجبار برأس��ه، إال 
أن كرت��ه جاورت القائ��م األمين ملرمى 

املولودية )37(.
وس��جل الرفاع هدف التعادل بعد أن 
س��دد عيل حرم كرة بيساره اصطدمت 
بالعارض��ة قب��ل أن تتخط��ى املرم��ى 

وتعانق الشباك )40(.

وأضاع محمد مره��ون فرصة مضاعفة 
النتيج��ة والتقدم لفريقه بعد أن واجه 
املرمى خاليا من الرقابة وس��دد كرة يف 

جسم الحارس )45+1(.

الشوط الثاني

يف الحصة الثانية من اللقاء، كاد كميل 
األسود أن يسجل الهدف الثاين لفريقه، 

بعد أن سدد كرة ثابتة من خطأ قريب 
م��ن منطقة املولودي��ة، إال أن الحارس 

الجزائري تألق يف حامية مرماه )49(.
وس��جل الفري��ق الجزائ��ري اله��دف 
الثاين بعد أن توغ��ل وليد دراجة ميينا 
ولعب كرة عرضية أرضية تابعها زميله 
عبدالرحم��ن بورديم يف مرمى الحارس 

عبدالكريم فردان )59(.
حاول الرفاع العودة من جديد للمباراة، 
وعمد املدرب عيل عاش��ور إىل تنشيط 
الجانب الهجومي فأدخل وليد الطيب 

وعبدالله مبارك.
ومل تش��هد الدقائق التالي��ة أي جديد 
يذك��ر؛ لتنته��ي املباراة بف��وز الفريق 

الجزائري.
أدار اللق��اء طاق��م تحكي��م س��عودي 
مك��ون م��ن حكم الس��احة ش��كري 
الحنفوش، وعاونه كل من فهد العمري 
وعبدالرحيم الش��مري، والحكم الرابع 
عبدالرحمن الس��لطان، وراقب املباراة 
الكويت��ي عب��اس دش��تي، في��ام كان 
اإلمارايت سعيد الحوطي مقيام للحكام، 

والبحريني محمد حسن منسقا عاما.

لألندية العرب  كأس  في  الجزائر  مولودية  من  يخسر  الرفاع 
32 الــــــ  دور  ذهــــــاب  فــــي  جــــيــــًدا  ـــاء  ـــق ل قـــــدم 

من لقاء فريق الرفاع أمام فريق مولودية الجزائر

أحمد مهدي               تصوير: رسول الحجيري

واصلت إدارة النادي األهيل سلس��لة 
تعاقداتها للعبة كرة اليد، وهذه املرة 
تعاقدت مع الحارس الدويل الس��ابق 
تيسري محسن؛ ليمثل صفوف الفريق 
األول للموسم الريايض 2018 - 2019.

وجرت مراسم توقيع العقد الذي ميتد 
ملوسم واحد مس��اء أمس )الخميس( 
يف مق��ر النادي بحض��ور رئيس جهاز 
اللعبة عبدالل��ه رحمة ومدير الفريق 

حسن مهدي والحارس نفسه.
ومل تأخذ املفاوض��ات وقتاًا طويالاً بن 
الصفق��ات حس��ن مهدي  مهن��دس 
والح��ارس تيس��ري، إذ س��ارت األمور 
بينهام بشكل س��لس للغاية، وهذا ما 
جعله��ام يصالن التف��اق نهايئ يقيض 
بارت��داء الحارس الذي مثّل صفوف أم 
الحصم يف املوسمن املاضين، القميص 

األهالوي يف املوسم الجديد.
وبكل تأكي��د انضامم تيس��ري للقلعة 
الصف��راء يف ه��ذا الوق��ت بالتحديد 

سيكون له مردود إيجايب؛ ملا يتمتع به 
الحارس من إمكان��ات وقدرات كبرية 
ا وملركز  س��تصب لصالح الفريق عموماً
ا بجانب الخبري صالح  الحراسة خصوصاً
عبدالجليل الذي ت��م تجديد التعاقد 

معه مساء أمس األول.
ودون ش��ك، أن ه��ذه الصفق��ة من 
أحدثه��ا  الت��ي  الصفق��ات  سلس��لة 
األهيل تعني الكث��ري ولها معان عدة، 
ويف مقدمته��ا إع��الن ج��رس اإلنذار 

للمنافس��ن املبارشين وهام “النجمة 
وبارب��ار” الل��ذان تقاس��ام األلق��اب 
املحلية باملوسم املايض وخرج األصفر 
بكأس التنش��يطية فق��ط، وأن األهيل 
ق��ادم بق��وة يف منافس��ات املوس��م 

الجديد.
من جانبه، قدم الحارس تيسري محسن 
ش��كره الجزيل ألعض��اء إدارة النادي 
األهيل ع��ىل ثقتهم في��ه وتعاقدهم 
مع��ه للعب مع الفريق األول، آمالاً أن 
يكون عند حسن ظنهم ويعمل مبعية 
زمالئه ع��ىل تقديم كل ما يف جعبتهم 
إلعادة الفرحة ملحيا منتسبي وعاشقي 
القلع��ة الصفراء من خالل املنافس��ة 

عىل حصد األلقاب.
كام قدم تيس��ري شكره إىل إدارة نادي 
أم الحص��م لتعامله��م الحس��ن معه 
خ��الل املوس��من املاضي��ن إذ لعب 
معه��م والقى منهم كل خ��ري، متمنياًا 

. لهم التوفيق والنجاح مستقبالاً

يغ��ادر الي��وم )الجمع��ة( منتخبن��ا 
الوطن��ي األول لك��رة الي��د متوجها 
إىل العاصم��ة األندونيس��ية جاكرت��ا 
للمشاركة يف دورة األلعاب اآلسيوية 
الثامن��ة ع��رة والتي س��تقام خالل 
الفرة من 18 أغسطس الجاري لغاية 

3 سبتمرب املقبل.
ويض��م الوفد كال م��ن عضو مجلس 
املنتخب��ات  مدي��ر  االتح��اد،  إدارة 
أحم��د  واإلداري  باق��ر،  اس��امعيل 
الناجم، واملدرب اآليس��لندي “آرون 
جونس��ون” ومس��اعده الوطني عيل 
العن��زور واملحل��ل الفني س��يد رضا 
املوسوي، واختصايص العالج الطبيعي 
يوس��ف الخي��اط باإلضاف��ة إىل 17 
العبا يف القامئة وهم حس��ن الصياد، 
عيل مريزا، حس��ن ش��هاب، حس��ن 
الس��امهيجي، عيىس خلف، محمود 
عبدالق��ادر، محمد عبدالرضا، محمد 
مريزا، محمد عبدالحسن، بالل بشام، 
حس��ن مدن، حس��ن البابور، كميل 
الس��الطنة، عيل  محف��وظ، جاس��م 
عبدالق��ادر، محم��د حبي��ب، أحمد 

جالل.
وس��تقيم بعث��ة املنتخ��ب بالقري��ة 
الرياضي��ة يف جاكرت��ا ع��ىل أن يبدأ 
املنتخ��ب تحضرياته يف الي��وم التايل، 
حيث ستبدأ منافسات كرة اليد قبل 
وسيفتتح  للدورة،  الرس��مي  االفتتاح 
املنتخب مشواره مبواجهة العراق 13 
اغس��طس، عىل أن يلتق��ي فيام بعد 
امام منتخ��ب الهند 15 أغس��طس، 
ويختتم مش��واره يف الدور التمهيدي 
بلقاء الصن تايبيه يوم 17 أغسطس، 

حي��ث يتطل��ع أحمر الي��د إىل بلوغ 
منص��ة التتوي��ج وتحقي��ق اح��دى 
امليداليات امللونة بعدما دون اس��مه 
يف تاري��خ الرياض��ة البحرينية كأول 
منتخ��ب يف لعب��ة جامعي��ة يح��رز 
ميدالي��ة ملونة ململك��ة البحرين يف 
دورة األلع��اب اآلس��يوية حينام فاز 
باملرك��ز الثالث وامليدالي��ة الربونزية 
يف دورة األلعاب اآلس��يوية السابعة 
عرة التي استضافتها مدينة إنشيون 

الكورية الجنوبية 2014.

كام س��يغادر اليوم الوف��د اإلعالمي 
لبعث��ة مملك��ة البحري��ن واملك��ون 
من الصحايف حس��ن ع��يل، واملصور 
الرمييل، واملصور  التلفزيوين محم��د 
الفوتوغ��رايف ع��يل الحلواج��ي، فيام 
س��ينضم الصحفي عي��ىس عباس إىل 
الوفد بتاريخ 16 من الش��هر الجاري 
ك��ام  اإلعالم��ي،  بالوف��د  ليلتح��ق 
يراف��ق الوفد الي��وم الطبيب الكويب 

“فرانشيسكو تشامبان”.
وكان الوفد اإلداري الذي يضم مدير 
البعث��ة بدر نارص محم��د واإلداريان 
حس��ن جمعة ومريم مردانه واألمن 
املايل يعقوب عبداملحس��ن قد غادر 
إىل جاكرت��ا مبك��را به��دف التحضري 
البحرينية،  البعثة  الستقبال  واإلعداد 
حيث استقبل الوفد اإلداري منتخبنا 
األوملبي الذي وص��ل إىل مقر اقامته 
بأح��د الفنادق يف جاكرت��ا قادما من 
ميامن��ار بع��د مش��اركته يف بطول��ة 
اس��تعدادا  الودية   ALPINE CUP

للمعرك القاري.

يرافقه الوفد اإلعالمي وطبيب البعثة

محسن تيسير  ال���ح���ارس  ت��ض��م  األه��ل��ي  ي��د 

رجال اليد يغادرون للمشاركة بدورة األلعاب اآلسيوية

علي مجيد

ضاحية السيف                   اللجنة األولمبية

من توقيع العقد

منتخبنا الوطني لكرة اليد

البوعينين يشارك بورشة 
األمناء لالتحاد اآلسيوي

الموت والمرهون يتوجهان 
لدورة األلعاب اآلسيوية

اتحاد 
الكرة- املركز 

اإلعالمي: 
شارك األمن 

العام لالتحاد 
البحريني 

لكرة القدم 
إبراهيم 

البوعينن يف 
ورشة عمل 

األمناء العامن لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، والتي أقيمت عىل 
مدار يومن يف العاصمة املاليزية )كواالملبور(.

وشهدت الورشة حضور األمن العام لالتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم “داتور ويندسور جون”، ومدير دائرة االتحادات األعضاء 

والعالقات الخارجية “رايف كومار”، باإلضافة إىل مشاركة عدد 
من االتحادات األعضاء.

وشهدت ورشة العمل مناقشة العديد من املواضيع واملحاور، 
وأبرزها املتعلقة بالجوانب الفنية واملسابقات باإلضافة إىل 

التسويق الريايض.
وجاءت ورشة العمل ضمن إطار ورش العمل الدورية املختلفة 

التي يقيمها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

يغادر مساء 
اليوم )الجمعة( 
طاقم التحكيم 

الدويل يف 
لعبة كرة اليد 

املكون من 
حسن املوت 

وسمري مرهون 
للمشاركة يف 

إدارة مباريات دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة عر والتي 
تنطلق يف الثامن عر من الشهر الحايل وتستمر حتى الثالث 

من شهر سبتمرب املقبل.
ومتثل مشاركة املوت واملرهون الثانية عىل التوايل بعد 

تواجدهام يف دورة األلعاب اآلسيوية األخرية التي أقيمت يف 
مدينة أنشيون بكوريا الجنوبية 2014، كام سبق لهام االنتهاء 

من املشاركة الدولية املتمثلة يف بطولة الشابات والتي اختتمت 
مؤخرااً يف املجر.

ودخل الطاقم البحريني يف مرحلة االستعداد الجاد لدورة 
األلعاب خالل األسابيع املاضية بتدريبات متواصلة تحت 

إرشاف لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة اليد وذلك لضامن 
جاهزيتهام املثىل لالستحقاق القاري من الناحية البدنية وكذلك 

الجوانب الفنية خاصة بعد اإلضافات الجديدة التي تخللها 
قانون اللعبة قبل شهرين.

ويعترب املوت واملرهون من األطقم اآلسيوية التي تحظى 
بحضور مستمر يف البطوالت القارية والدولية ما يؤكد عىل ثقة 

االتحادين اآلسيوي والدويل يف الحكام البحرينين من خالل 
االستعانة بهم يف كافة املشاركات مبختلف مراحلها.

البوعينين مع أمين عام االتحاد اآلسيوي

حسين الموت وسمير مرهون



ُعقد يوم األربعاء املوافق 8 أغسطس 
بفن��دق الس��وفوتيل- ال��زالق املؤمتر 
الصح��ايف الخ��اص “التوس��ع العاملي 
لبطول��ة القت��ال الش��جاع”، وال��ذي 
 BRAVE نظمه اتحاد القتال الشجاع
بالرشاكة مع املكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خالد بن حمد ب��ن عيىس آل 
خليف��ة وتحدث في��ه كل من الرئيس 
التنفي��ذي ملنظم��ة خال��د ب��ن حمد 
الرياضية واتحاد القتال الشجاع محمد 
شاهد، رئيس االتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلط��ة خالد الخياط، مدير 
إدارة التس��ويق لدى هيئ��ة البحرين 
الخان،  يوس��ف  واملعارض  للس��ياحة 
ممثل عن رشكة جري��ن هيل العاملية 

عابد جهانغري.
وقد شهد املؤمتر حضور مدير املكتب 
اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن حمد 
بن عيىس آل خليفة عمر بوكامل وعدد 
من أعضاء االتح��اد البحريني لرياضة 
فن��ون القت��ال املختلط��ة، وعدد من 
برياضة  واملهتمني  باململكة  الرياضيني 
فن��ون القتال املختلط��ة وممثلني عن 

اإلعالم البحريني والعريب واألجنبي.

 سعداء بانتشارها السريع

وبه��ذه املناس��بة أدىل النائ��ب األول 
للش��باب  األع��ى  املجل��س  لرئي��س 
والرياض��ة الرئي��س الفخ��ري لالتحاد 
البحرين��ي لفن��ون القت��ال املختلطة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة  
بالترصيح الذي ق��ال فيه: “إننا نعرب 
عن فخرن��ا واعتزازنا مل��ا وصلت إليه 
بطولة القتال الشجاع من اتساع رقعة 
انتش��ارها عى مس��توى العامل خالل 
العامني، والذي س��اهم وبش��كل كبري 
يف تنفي��ذ رؤيتنا التي رس��مناها منذ 
تدش��يننا لهذه البطولة يف 23 سبتمرب 
2016، حيث سعينا من خاللها لتعزيز 
مكانة مملكة البحرين كدولة حضارية 
متت��از بالحداث��ة والتط��ور يف جميع 

املجاالت السيام الرياضة”.

 نثمن الدعم الملكي

وأضاف سموه: “نثمن الرعاية والدعم 
من لدن س��يدي لعاهل البالد صاحب 
الجالل��ة املل��ك حمد ب��ن عيىس آل 
خليفة، لكل الجهود التي نبذلها والتي 
دفعتن��ا نحو رس��م خارط��ة الطريق 
للنجاح��ات واإلنج��ازات املرشفة عى 
مستوى رياضة فنون القتال املختلطة 
البحرينية، والتي مه��دت لنا الطريق 
لتصديرنا أول بطول��ة بحرينية عاملية 
يف رياض��ة فن��ون القت��ال املختلطة، 
والتي منحت البحرين الحتالل مكانة 

متقدمة عى صعيد هذه الرياضة”.

 متابعة ناصر بن حمد

وأش��ار س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
ممث��ل  متابع��ة  أن  إىل  خليف��ة  آل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعى للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة ، س��اهم يف إنج��از مرحلة 
التوسع العاملي بشكل رسيع ويف وقت 
قي��ايس، لتحرز تقدما كب��ريا يف تنفيذ 

األهداف التي دفعت البحرين لتكون 
ضم��ن قامئ��ة ال��دول املتقدم��ة عى 

املستوى الريايض.

 نموذج دولي

وق��ال س��موه: “إن مملك��ة البحرين 
أصبح��ت منوذج��ا عاملي��ا يف رياض��ة 
فن��ون القت��ال املختلطة، م��ن خالل 
الخطوات التي اتخذتها والتي مّكنتها 
من تحقيق نجاحات تلو النجاحات يف 
ه��ذه الرياضة، والتي دفعتنا بش��كل 
كبري نحو تدش��يننا لبطولة بريف التي 
تواص��ل تألقها من بطول��ة إىل أخرى، 
والتي وضعت البحرين يف خانة الدول 
األوائ��ل يف هذه الرياضة قاريا ودوليا. 
فالبحرين تعترب الدولة الوحيدة اليوم 
متتل��ك يف رصيدها بطولة عاملية عابرة 

للقارات”.

 مشروع بحريني

وأضاف س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة: “بطول��ة بريف ليس��ت 
مج��رد بطولة رياضية فحس��ب، وإمنا 
م��رشوع بحرين��ي خالص ميت��از عن 
غريه من البطوالت العاملية باألهداف 
التي رس��مناها، والت��ي تخدم الرتويج 
ململكة البحرين عى املستوى العاملي، 
وتس��اهم يف تعزيز العالقات الثنائية 
املش��رتكة بني البحرين وال��دول التي 
تحتض��ن هذه البطول��ة عى مختلف 
الرياضية  منه��ا  واملج��االت  األصعدة 
وتس��هم  واالقتصادي��ة،  والتجاري��ة 
كذلك يف تب��ادل الثقافات وتدفع نحو 
مواصل��ة جهودنا الرامي��ة لنرش ثقافة 
رياضة MMA يف جميع البلدان التي 

تستضيف هذه البطولة”.

 مدن جديدة

وخت��م س��موه حديث��ه قائ��ال: “إننا 
وجهن��ا العتامد إقامة البطولة يف مدن 
وعواص��م جدي��دة، م��ام س��ينعكس 
بص��ورة إيجابي��ة عى دع��م أهدافها 
وإحرازها مزيد من االنتشار والتوسع 
يف جمي��ع دول الع��امل يف هذا العام”، 
مش��يدا س��موه بالجهود التي يبذلها 
اتحاد القتال الش��جاع برئاس��ة السيد 
محمد ش��اهد، يف اإلع��داد والتحضري 

إلقامة املميز إلقامة البطولة. 

 عرض فيلم وثائقي

ب��دأ املؤمتر الصحايف بكلم��ة ترحيبية 
من اإلعالمي محمد جناحي الذي أدار 
املؤمتر بكل اقت��دار. بعدها تم عرض 
فيل��م وثائقي يحيك عن فكرة انطالقة 
بطولة بريف، التي وجه س��مو الشيخ 

خالد بن حم��د آل خليف��ة بإقامتها، 
والتي دشنها يف 2016، لتواصل التقدم 
والنجاح عرب التوسع العاملي بني مدن 

وعواصم دول املعمورة.

 كشف النقاب 

عن البطوالت القادمة

بعدها، ألقى الرئيس التنفيذي ملنظمة 
خالد بن حمد الرياضية واتحاد القتال 
الشجاع محمد شاهد كلمة، قال فيها: 
“بداية، نتوجه بجزيل الشكر وعظيم 
االمتنان لس��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة عى ثقت��ه الكبرية ودعمه 
الالمح��دود، والذي منح هذه البطولة 
قيمة وقوة وانتش��ار واس��ع يف العامل. 
فالبطول��ة اس��تطاعت بفض��ل جهود 
س��موه أن تكسب ش��عبية واسعة يف 
األوس��اط الرياضية العاملي��ة وتحقق 
النجاحات. وكلها أيام قليلة سنش��هد 
ملع��ان بريقها يتألأل يف س��امء املغرب 
من خالل النسخة الرابعة عرشة، وهي 
بوابة البطولة للدخول لقارة أفريقيا”.

 وأض��اف: “وتنفيذا لتوجيهات س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، فقد 
تم اعتامد إقامة النس��خة الخامس��ة 
ع��رشة يف كوملبي��ا ي��وم 7 س��بتمرب، 
وإقامة النس��خة السادس��ة عرشة يف 
العاصم��ة اإلماراتي��ة أبوظبي يوم 21 
س��بتمرب، وإقامة النس��خة الس��ابعة 
ع��رشة يف باكس��تان يف ش��هر أكتوبر 
القادم، وإقامة النس��خة الثامنة عرشة 
يف مملك��ة البحرين ضم��ن فعاليات 
اسبوع بريف الدويل للقتال الذي يقام 
يف الفرتة -8 11 نوفم��رب بالتزامن مع 
احتضان اململكة ملنافس��ات النس��خة 
الخامس��ة م��ن بطولة الع��امل للهواة. 
وإقام��ة النس��خة التاس��عة عرشة يف 
الس��عودية وإقامة  العربية  اململك��ة 
النسخة العرشون يف جنوب أفريقيا يف 

ديسمرب املقبل”.

 بريف رائدة

بعد ذل��ك، تحدث عضو مجلس إدارة 
رئيس  البحريني��ة  األوملبي��ة  اللجن��ة 
االتح��اد البحرين��ي لفن��ون القت��ال 
املختلط��ة رئي��س اللجن��ة التنفيذية 
للنسخة الخامسة لبطولة العامل للهواة 
خال��د عبدالعزي��ز الخي��اط، قائال: “ 
بداي��ة، أود يف هذا املق��ام أن أتوجه 
بخال��ص الش��كر والتقدي��ر والعرفان 
لس��مو الش��يخ خال��د بن حم��د آل 
خليفة، عى الجهود املتميزة والكبرية 
الت��ي يبذله��ا س��موه لدع��م الحركة 
الرياضية البحرينية من خالل مبادرات 
س��موه الهادفة التي ساهمت يف دعم 
س��معة البحرين عى خارطة الرياضة 

الدولية”. 
وأضاف: “رياضة فنون القتال املختلطة 
شهدت حركا واسع النطاق يف الوسط 
الريايض البحري��ن، منذ انطالقتها عام 
2015، عندما تبنى س��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة رعاية ودعم هذه 
الرياض��ة، وذلك حرص��ا منه عى نرش 
ثقافة ه��ذه الرياضة ودعم الش��باب 
البحرين��ي املامرس لها. فس��موه منح 
هذه الرياضة مس��احة كب��رية، ونجح 
س��موه يف تكوين قاعدة صلبة ترتكز 
عليها، من خالل الخطوات التي بذلها 
سموه، والتي نتج عنها تأسيس منظمة 
سموه الرياضة التي انبثق عنها فريق 
س��موه لله��واة واملحرتف��ني يف رياضة 
MMA، والذي نجح يف إحراز العديد 
من النتائج املرشفة، والذي دفع سموه 
نح��و مبارك��ة الخطوة الت��ي اتخذها 
ممث��ل جاللة امللك لألع��امل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعى 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة ، بتأس��يس اتحاد 
فن��ون القتال املختلطة، لتش��هد هذه 
الرياضة، مزيدا من االهتامم والرعاية، 
والذي ساهم بشكل واضح يف تطورها 
وارتقاءه��ا عى الش��كل ال��ذي حقق 
للبحري��ن إنج��ازات، أبرزه��ا حصول 
منتخب البحري��ن عى املركز الثاين يف 

املش��اركة  للمنتخبات  النهايئ  الرتتيب 
يف النس��خة الرابع��ة لبطول��ة الع��امل 
للهواة التي احتضنتها مملكة البحرين 

نوفمرب املايض”.
وواصل قائال: “إن جهود س��مو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليف��ة مل تقف 
عن��د ه��ذا الحد، ب��ل اتجه س��موه 
بتدش��ني مبادرة هي األوىل من نوعها 
عى مس��توى الق��ارة، وه��ي إطالق 
بطول��ة عاملية جديدة يف رياضة فنون 
القتال املختلطة حملت اس��م بريف، 
والت��ي كان لها تأثريا إيجابيا عى دعم 
انتش��ار رياض��ة MMA وأصبح��ت 
بطول��ة رائدة عى املس��تويني القاري 
والعامل��ي، واس��تطاعت أن تعزز من 
مكانة البحرين ع��ى خارطة الرياضة 
العاملي��ة، كواحدة من الدول املتقدمة 
عى الصعيد الريايض الس��يام يف هذه 
اللعب��ة. وأعتق��د أن بطول��ة القت��ال 
الشجاع سيكون لها انعكاسات إيجابية 
واضحة ع��ى ارتقاء مس��توى رياضة 
فن��ون القت��ال املختلط��ة البحرينية، 
من خ��الل دفعها للش��باب البحريني 
الهاوي، لالتجاه نحو مرحلة االحرتاف 

يف هذه الرياضة”.
وأش��ار إىل أن رياض��ة فن��ون القتال 
املختلطة أصبحت اليوم من الرياضات 
البحرين��ي  الش��باب  تج��ذب  الت��ي 
ملامرس��تها، وذلك ملا له��ا من أهداف 
تس��اهم يف رفع ق��درات وإمكانيات 
الشباب عى الناحية البدنية، وتساهم 
يف تعزي��ز روح التحدي واإلرصار عى 
تحقي��ق اله��دف، وتس��اهم يف بن��اء 
الثقة  ومنحه��م  الش��باب،  ش��خصية 
بالنف��س والق��درة عى الدف��اع عن 
أنفس��هم ووطنهم، مؤكدا أن املنتخب 
الوطني لفنون القتال املختلطة قد بدأ 
عام 2018 بإنجازين مرشفني األول يف 
بطولة افريقيا املفتوحة بإحرازه املركز 
األول يف الرتتي��ب الع��ام للمنتخبات 
املش��اركة، والثانية عندم��ا حقق أول 
ذهبي��ة يف بطول��ة أوروب��ا املفتوحة 
والتي شهدت كذلك تحقيق ميداليتني 
فضيت��ني وميدالي��ة برونزي��ة، والتي 
تعد أفض��ل نتيجة يحققه��ا املنتخب 
يف مش��اركاته به��ذه البطولة، موضحا 
أن املنتخب تنتظره مش��اركة مرتقبة 
يف بطولة آس��يا املفتوحة يف الصني يف 
الفرتة -10 15 س��بتمرب املقبل، متوقعا 
أن تشهد هذه املشاركة تحقيق نتيجة 
مميزة، معتربا هذه املش��اركة تحضريا 
حقيقيا قبل املشاركة األهم يف النسخة 
الخامسة من بطولة العامل للهواة التي 
ستستضيفها مملكة البحرين يف الفرتة 
11-8 نوفمرب القادم، والتي يتطلع فيها 

أن يظهر املنتخب بأفضل املس��تويات 
ويحقق نتيجة جديدة تضاف لسلسلة 
اإلنج��ازات املرشفة الت��ي عززت من 
حض��ور وتواج��د البحرين يف بطوالت 
االتحاد الدويل لفنون القتال املختلطة 

.IMMAF

 بطولة ناجحة

م��ن ثم تحدث مدير إدارة التس��ويق 
لدى هيئة البحرين للسياحة واملعارض 
يوس��ف الخان، قائال: “بداية، نش��يد 
بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة يف دعمه لس��معة 
ومكانة مملكة البحرين عى املستوى 
العاملي، من خالل املبادرات املختلفة 
والهادف��ة التي يطلقها س��موه، والتي 
تساهم يف الرتويج للمملكة والتعريف 
مب��ا وصل��ت إليه م��ن التط��ور ومناء 
يف ظ��ل العه��د الزاهر لعاه��ل البالد 
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة”. وأض��اف: “بطولة بريف 
والتي دش��نها س��موه م��ن املبادرات 
الرائدة والناجحة، التي استطاعت أن 
تس��اهم يف عملية الرتوي��ج للبحرين، 
والذي انعكس بشكل واضح عى مناء 
وتطور الجان��ب التجاري واالقتصادي 
والس��ياحي باململكة، حيث ش��اهدنا 
ذلك بالفعل عرب جهود سموه الداعمة 
الحتض��ان وتنظيم البحرين للنس��خة 
الرابعة لبطولة العامل إىل جانب تنظيم 
النس��خة التاسعة من بطولة بريف يف 
اس��بوع بريف ال��دويل للقتال نوفمرب 
امل��ايض، وال��ذي تحق��ق م��ن خالله 
مكاسب كبرية ساهمت يف دفع عجلة 
االقتصاد الوطني. ومام الش��ك فيه أن 
البحري��ن وتحديدا يف نوفمرب من هذا 
العام، عى موعد جديد إلقامة النسخة 
الثانية من اسبوع بريف الدويل للقتال 
الذي يتضمن إقامة النسخة الخامسة 
م��ن بطولة الع��امل والنس��خة الثامنة 
ع��رشة من بطولة بري��ف، متمنني أن 
يس��اهم ذل��ك يف تحقي��ق مزيد من 
النجاح والتطور لالقتصاد والسياحة يف 

اململكة”.

 جرين هيل راعيا لبريف

ش��هد املؤمت��ر الصح��ايف، توقيع عقد 
رعاي��ة رشك��ة جري��ن هي��ل العاملية 
القتال  لبطولة  الرياضية  للمستلزمات 
الش��جاع بريف، حيث حرض مراس��م 
التوقي��ع م��ن جان��ب الرشك��ة عابد 

جهانغري.

 تفاعل إعالمي

ش��هد املؤمتر تفاعال م��ن قبل ممثيل 
وس��ائل اإلع��الم، م��ن خ��الل توجيه 
االستفس��ارات واألس��ئلة عن البطولة 
للرئي��س التنفي��ذي التح��اد القت��ال 
الش��جاع ورئي��س االتح��اد البحريني 

لفنون القتال املختلطة.

خالد بن حمد: بريف مشروع بحريني ذو صبغة وأهداف عالمية
سموه يؤكد أن العام 2018 يشهد توسعا كبيرا للبطولة في عواصم العالم

جانب من الحضور جانب من المؤتمر الصحافي

الرفاع         المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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ُتعد فاكه���ة الرُمان ذات ال�شكل 
امُل�شتدي���ر والبذور الكث���رة فاكهًة 
ذات م���ذاق رائ���ع يت���م ا�شتهالكه���ا 
وتناولها يف جميع اأنحاء العامل، وهي 
ثم���رة م���ن ثم���ار اجلن���ة ذات املذاق 
اللذيذ والفوائد العديدة التي تعود 
على �شحة اجل�ش���م ولطاملا و�شفت 
يف الط���ب القدمي لع���الج العديد من 
الأمرا�ض.ه���ذا اإ�شافة اإل���ى ما اأثبته 
الطب احلديث م���ن دوره يف مقاومة 
ال�رسطان���ات وعالجه���ا والوقاي���ة من 
العديد من امل�شاكل ال�شحية الأخرى 
نظ���ًرا لحت���واء الرم���ان عل���ى الكثر 
من م�ش���ادات الأك�ش���دة ا�شافة الى 
التان���ن  ومركب���ات  الفالفونوي���د 

وحم�ض اجلاليك وحم�ض الإيالجيك.
وعادة يت���م ا�شتهالك الرمان اإما 
ع���ن طريق تناول ب���ذوره اأو ع�شره 
اأو حت���ى م�شح���وق لب���ه الداخل���ي اأو 
ق�رسه املجف���ف الذي يت���م �شحقه اأو 
غليه، ولك���ن غالبا ما يتجاهل النا�ض 
ق�رس الرمان الغ���الف اخلارجي للرمان 
خ�شو�شا اأن ل���ه العديد من الفوائد 
ال�شحي���ة واجلمالية، فق���د ا�شتخدم 
ق����رس الرم���ان منذ الع�ش���ور القدمية 
الأ����رسار.  لأن���ه يحم���ل العدي���د م���ن 
واأظه���رت الأبح���اث الت���ي اأجريت يف 
ال�ش���ن فوائد ق�ش���ور الرمان؛ لأنها 
حتتوي على م�شادات الأك�شدة اأكرث 
من تلك املوج���ودة يف لب الفاكهة، 
ومن اأبرز تلك الفوائد، وفق ما ن�رست 

جملة “الرجل”.

خسـارة الـوزن
العديد  وج��دت 

م������ن الأب������ح������اث 
دوًرا  ال��ع��ل��م��ي��ة 

م��ه��ًم��ا ل��ل��رم��ان يف 
ال��وزن، حيث مت جتربة  خ�شارة 

ال��رم��ان  ورق  م�����ش��ت��خ��ل�����ض 
ال��رم��ان  ب���ذر  وم�شتخل�ض 

وع�������������ش������ر 
ال���������رم���������ان 
حم����ارب����ة  يف 

اأن  ويعتقد  ال�شمنة، 
امل�شاعدة  على  الرمان  قدرة 

يف خ�����ش��ارة ال����وزن ن��اب��ع��ة من 
ق����درت����ه ع���ل���ى ت��ق��ل��ي��ل 
ع��م��ل اإن������زمي )ال��ل��ي��ب��از 
يعمل  الذي  البنكريا�شي( 

على ه�شم الدهون ليقلل بذلك من 

ومن  اجل�شم،  يف  الدهون  امت�شا�ض 
ال�شعرات  كمية  خف�ض  على  قدرته 

احلرارية املتناولة.

محـاربـة السرطـان
الأك�شدة ب�شكل  تعمل م�شادات 
ع���ام على حماربة ال�رسط���ان، واحتواء 
ق����رس الرم���ان عل���ى تركيز ع���ايل من 
م�شادات الأك�ش���دة يجعل منه حمماًل 
لل�رسط���ان،  امل�ش���ادة  باملركب���ات 
وقد وجدت الدرا�ش���ات دوًرا لبع�ض 
مكون���ات ق�رس الرم���ان يف حماربة منو 
اخلالي���ا ال�رسطاني���ة وحتفي���ز موتها 
يف العدي���د من اأن���واع ال�رسطان، مثل 
والربو�شتات���ا  القول���ون  �رسط���ان 

ن  ط���ا �رس و

الثدي.

عالج البثـور وحـب الشبـاب
متتلك ق�ش���ور الرمان خ�شائ�ض 
فعالة يف حماربة حب ال�شباب، البثور، 
الطف���ح اجللدي ب�ش���كل فعال وذلك 
لأنها غني���ة مب�شادات الأك�شدة التي 
حتاف���ظ وحتمي الب�رسة م���ن البكرتيا 

واللتهابات الأخرى.

منع التجاعيد وعالمات 
الشيخوخة

متن���ع ق�ش���ور الرمان عل���ى منع 
انهيار الكولجن املوجود يف اجللد، 
وال���ذي بدوره يعزز م���ن منو اخلاليا، 
مم���ا ي�شاعد يف تاأخ���ر ظهور عالمات 
ال�شيخوخ���ة والتجاعيد ب�شكل 

فعال.

مرطـب طبيعـي
ق�شور الرمان من الهدايا الطبيعية 
لرتطي���ب الب�رسة. فهو يحمي الب�رسة من 
امللوث���ات وال�شم���وم البيئ���ة الأخ���رى 
لأنها تعيد توازن درجة حمو�شة اجللد 
حيث حتتوي ق�شور الرمان على حم�ض 
يالغيت����ض الت���ي حتافظ عل���ى رطوبة 

اجللد وبقاوؤها ناعمة ون�رسة.

مقشـر ومنظـف للـوجـه
يف  الرم���ان  ق�ش���ور  ت�شاع���دك 
التخل����ض من اخلاليا امليتة يف الوجه 
والروؤو����ض ال�ش���وداء والبي�ش���اء من 

الوجه متاًما.

الوقاية من أشعة الشمس
ميك���ن اأن تك���ون ق�ش���ور الرمان 
مبثاب���ة مان���ع م���ن اأ�شع���ة ال�شم����ض 
ال�شارة وبالتايل تقطع �شوطا طويال 

يف احلماية من �رسطان اجللد.

منـع تسـاقـط الشعـر
ميك���ن اأن ت�شاعد ق�ش���ور الرمان 
يف من���ع ت�شاق���ط ال�شعر ومن���ع خطر 

ق�رسة الراأ�ض.

عالج ممتاز اللتهاب الحلق
اإذا كن���ت تواجه التهاب احللق واألم 
اللوزت���ن فاأن���ت بحاج���ة اإل���ى م�شح���وق 
ق�شور الرم���ان لكي ي�شب���ح عالجا فوريا 

لالإغاثة لتهدئة ا�شطرابات احللق.

الحماية من أمراض القلب
ق�����ش��ور ال����رم����ان م��ع��ب��اأة 
التي  الأك�����ش��دة  مب�����ش��ادات 
من  ال�����ش��ف��اء  ت�����ش��اع��د يف 
اخلطرة  القلب  اأم��را���ض 
تهدد  اأن  ميكن  وال��ت��ي 
احل�����ي�����اة. ك���م���ا اأن����ه 
م�شتوى  م��ن  يقلل 
ال��ك��ول��ي�����ش��رتول 
ال���دم  ال�����ش��ار يف 
وي������ق������ل������ل م���ن 
ويعيد  الإج���ه���اد 
����ش���ح���ة ال���ق���ل���ب 
�شغط  وان��خ��ف��ا���ض 

الدم اأي�ًشا.

فوائ���د  حديث���ة  درا�ش���ة  اأظه���رت 
الرتدد على حمام���ات ال�شاونا بانتظام، 
حيث جتع���ل من ي���رتددون عليها اأقل 
عر�شة لالإ�شابة باأمرا�ض القلب والرئة 
والإنفلونزا مقارنة باأولئك الذين نادرا 

ما ي�شتخدمونها.
ف���اإن  روي���رتز،  وكال���ة  وبح�ش���ب 
الدرا�ش���ات ال�شابقة اأظه���رت نتائج متباينة 
للفوائ���د ال�شحية لل�شاونا، نظ���را لكونها ركزت 
على اأنواع خمتلفة من ال�شاونا، كما اأنها كانت درا�شات 
�شغرة احلجم اأو حمدودة الفرتة الزمنية، ومل تظهر النتائج ال�شحية يف املدى الطويل.
واأعد القائمون على الدرا�شة اجلديدة حتليال ركزوا خالله فقط على ال�شاونا ال�شائع 
ا�شتخدامه���ا يف فنلن���دا، والت���ي يعد الذهاب اإليه���ا روتن يوم���ي للكثرين، وتو�شل 
الباحثون بع���د الطالع على درا�شات تركز على ال�شاون���ا الفنلندية، اإلى اأن ال�شتخدام 

املنتظم لها يقلل من خماطر الإ�شابة بالعديد من الأمرا�ض املزمنة والوفاة املبكرة.

الساونا

السكر الضار

إشعاعات الهاتف
اأو�شح���ت درا�ش���ة حديث���ة اأجراها املعهد 

ال�شوي����رسي لل�شح���ة ال�شتوائي���ة وال�شحة 
العام���ة، ب���اأن الإ�شعاع���ات ال�ش���ادرة عن 

الهواتف توؤثر �شلًبا على ذاكرة ال�شباب.
ووجد الباحث���ون بعد درا�شة العالقة 
بن التعر����ض للهوات���ف واأداء الذاكرة، 

اأن تعر�ض الدماغ لالإ�شعاع خالل عام واحد 
يوؤثر �شلًبا على اأداء الذاكرة.

اأح���د  ق���ال  “م���رور”،  �شحيف���ة  وح�ش���ب 
الباحث���ن يف الدرا�شة مارتن رو�شلي، اإن الإ�شعاعات 

التي ميت�شه���ا الدماغ تكن م�شوؤولة عن تراج���ع اأداء الذاكرة لدى ال�شباب. 
واأجريت الدرا�شة على 700 فرد ترتاوح اأعمارهم بن 12 و17 عاماً ملدة عام، واأظهرت 

النتائج اأن الوقت الذي يق�شيه املراهقون على الهاتف يوؤثر على اأداء الذاكرة.
ومل ترب���ط الدرا�شة بجوان���ب اأخرى كا�شتخ���دام الهاتف لإر�شال ر�شائ���ل ن�شية اأو 
ملمار�ش���ة الألعاب، واأبرز الباحثون باأن هناك حاجة ملزي���د من الدرا�شات ملعرفة تاأثر 

العوامل الأخرى.

قال الدكت���ور ماتيا����ض ريدل اإن 
ال�شكر ال�شار ل يوجد يف ال�شوكولته 

واحللوي���ات فح�ش���ب، ب���ل يختب���ئ 
اأي�شاً يف الكثر م���ن الأطعمة، التي 
تب���دو خالي���ة من���ه للوهل���ة الأولى، 

الفواك���ه والع�شائ���ر  زب���ادي  مث���ل 
وال�شو����ض  وال�شم���وذي واملو�شل���ي 

والدري�شينج والأطعمة اجلاهزة.
واأو�ش���ح اخت�شا�ش���ي التغذية العالجية 

الأمل���اين اأن ال�شكر يظهر مب�شمي���ات اأخرى يف هذه 
املنتج���ات، مثل �شكروز اأو غلوك���وز اأو فركتوز اأو لكت���وز اأو دك�شرتوز اأو 

مالت���وز اأو رافينوز. لذا ينبغ���ي اإلقاء نظرة فاح�شة على مكون���ات الأطعمة قبل ال�رساء. 
واأ�شاف ريدل اأن 150 غراماً من زبادي الفواكه، مثالً، حتتوي على �شتة مكعبات �شكر. 

وكبديل ميكن حت�شر زبادي الفواكه يف املنزل.
ومن املعروف اأن الإكثار من ال�شكر ي�شكل خطراً على ال�شحة، حيث اإنه يوؤدي اإلى 

البدانة ويرفع خطر الإ�شابة بداء ال�شكري.

ح���ذر اأطب���اء اأمركيون م���ن تكرار ال�شتحمام يف اليوم الواح���د لأكرث من مرة؛ ملا له من خماط���ر �شحية ج�شيمة على 
الإن�شان. وقال اخلبر الطبي �شولنا �شيجال مورير: “ال�شتحمام املتكرر يزيل الطبقة الواقية من الدهون والبكتريا 
املفي���دة التي تعي�ض على جل���د الإن�شان”. ويوؤكد العلم���اء اأن الطبقة ال�شطحية للجلد حتت���وي على م�شادات حيوية 
طبيعي���ة تنقذنا من امليكروبات اخلطرة. لكن ال�شاب���ون وجميع اأنواع مواد التنظيف الهالمية كال�شامبو، حتتوي على 
مكون���ات كيميائي���ة تدمر احلماي���ة الطبيعية. وهذا م���ا يوؤدي اإلى جفاف اجلل���د وه�شا�شته، وهو م���ا ي�شمح للبكتريا 

امل�شببة لالأمرا�ض باخرتاقه ب�شهولة.
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اإعداد: طارق البحار

إنجاب أكثر من 3 أطفال يحميك من اإلصابة بالخرف

تعرف على فوائد قشر الرمان الصحية

أفضل وجبة إفطار
مع ت�شارع وترة احلياة وكرثة �شغوطها يف الوقت احلا�رس، 
ي�شع���ب على كثر من النا�ض تناول طعام �شحي �شباحا نظرا 

ل�شيق وقتهم.
ف���اإذا كنت ممن ي�شتيقظون يف عجل���ة للذهاب اإلى العمل 
اأو املدر�شة اأو اجلامعة، اإليك وجبة الإفطار املفيدة وال�شحرية 
ل�شم���ان الن�شاط وعدم ال�شعور باجلوع لف���رة ال باأ�س بها من 
الوقت، األ وهي وجبة ل�شوفان اللذيذة، التي �شتخل�شك اأي�شا 

من اأي وزن زائد تعاين منه.
ال�شوفان يحت���وي على كمية كبرة م���ن العنا�رس الغذائية 
الت���ي تلبي متطلب���ات اجل�ش���م الأ�شا�شية، وذل���ك وفق بع�ض 

الدرا�شات احلديثة.

المعقمات الكحولية أصبحت غير قادرة على البكتيريا
اأمركية حديثة  ك�شفت درا�ش���ة 
اأجراها باحثون يف جامعة كاليفورنيا 
وعر�ش���وا نتائجها اأمام موؤمتر جمعية 
الزهامير الأمركية، عن اأن حمل الأم 
ميك���ن اأن يحميها من خط���ر الإ�شابة 
مبر�ض الزهامير واخلرف عند الكرب.

وق���ام الباحث���ون خ���الل الدرا�شة 
مبراقب���ة 133 ام���راأة م�شن���ة، لك�شف 
العالقة ب���ن الإجن���اب واخلرف لدى 
الن�ش���اء، حيث قام���وا بجمع معلومات 
ع���ن تاري���خ الإجناب ل���دى كل منهم 
وقيا�ض �ش���دة اخلرف، وذلك لتقييم 
العالقة املحتملة ب���ن تاريخ احلمل 

ومر�ض الزهامير.
الن�ش���اء  اأن  للباحث���ن  وتب���ن 
اللواتي لديهن 3 اأطفال اأو اأكرث قل 
لديهن خط���ر الإ�شابة باخلرف بن�شبة 
اللوات���ي  بالن�ش���اء  مقارن���ة   ،%  12
لديهن طفل واحد اأو مل ينجنب اأطفال 

اأب���دا. واأفرت����ض الباحث���ون اأن �شبب 
ذلك يع���ود اإلى التاأث���رات املفيدة 
الت���ي تعود على جه���از املناعة خالل 

الثالثة اأ�شهر الأولى من احلمل.
وقال���ت قائدة الفري���ق البحثي، 
الدكتور مويل فوك�ض، اإنهم اأ�شيبوا 

بالذهول عندما تب���ن لهم احتمالية 
اأن يعي���د احلم���ل تنظي���م ج�ش���د الأم 
بط���رق ميكن اأن حتميه���ا من تطوير 
مر����ض الزهامي���ر وال���ذي ه���و اأح���د 

اأ�شكال اخلرف يف امل�شتقبل.

اأج���رى ع���دد من العلم���اء درا�ش���ة تبين���وا من خالله���ا اأن 
البكتري���ا اخلارقة املقاوم���ة للم�شادات احليوي���ة، والقادرة 
على نق���ل اأمرا����ض خط���رة بامل�شت�شفي���ات، اأ�شبح���ت اأكرث 

مقاومة للمعقمات التي تعتمد على الكحول.
وتب���ن للباحثن خ���الل الدرا�شة التي ن����رست نتائجها يف 
دوري���ة �شاين����ض تران�شلي�شن���ال مدي�شن، ح���دوث تغيرات 
جيني���ة معينة خالل ال���� 20 عاما املا�شية للمك���ورات املعوية 
املقاوم���ة للفانكومي�شن. ولف���ت الباحثون اإل���ى اأن بكتريا 
املكورات املعوية املقاوم���ة للفانكومي�شن، والذي يعد اأحد 
اأنواع امل�ش���ادات احليوية، ميكنها اإ�شاب���ة امل�شالك البولية، 
واجل���روح، وجم���رى الدم، بع���دوى ي�شع���ب عالجه���ا، يف�شل 

مقاومتها للعديد من اأنواع امل�شادات احليوية.
وجل���اأت الكث���ر م���ن املوؤ�ش�ش���ات الطبي���ة اإل���ى تطبيق 
خط���وات �شارم���ة للنظافة ال�شخ�شي���ة من اأج���ل التغلب على 
تل���ك البكتريا اخلارقة يف امل�شت�شفيات، عن طريق ا�شتخدام 
مطهرات و�شابون لليدين يحت���وي على الكحول، ولكن تبن 

للباحثن اأن هذا احلل عدمي اجلدوى.
ق���ام الباحثون بفح����ض 139 عينة بكتري���ة منف�شلة مت 
جمعه���ا من ع���ام 1997 حتى الع���ام 2015 م���ن م�شت�شفين 

يف ملب���ورن ودر�ش���وا، ودر�شوا خاللها مدى جن���اح كل بكتريا 
يف النج���اة م���ن التعر�ض لكحول الآيزوبروبي���ل املخفف. تبن 
للباحثن اأن العينات الت���ي جمعت قبل العام 2009 اأ�شبحت 
اأك���رث مقاومة يف املتو�شط للكح���ول، وذلك مقارنة بالبكتريا 

التي جمعت قبل عام 2004.
وق���ال اأ�شت���اذ الأمرا����ض املعدي���ة يف موؤ�ش�ش���ة اأو�شتن 
هيل���ث يف اأ�شرتالي���ا، والذي �شارك يف قي���ادة فريق الدرا�شة، 
ب���ول جون�ش���ون، اإن النتائج يجب األ ت���وؤدي لتغير جوهري يف 

ا�شتخدام املطهرات املعتمدة على الكحول.
واأ�شاف اأن مطه���رات اليدين املعتمدة على الكحول تعد 
ركي���زة اأ�شا�شية يف ال�شيط���رة على الع���دوى بامل�شت�شفيات، 
وم���ازال لها فعالية عالية يف تقليل انتقال اأنواع من البكتريا 
اخلارقة بامل�شت�شفيات خا�ش���ة املكورات العنقودية الذهبية 

املقاومة للميثي�شيلن.
وقال عامل الأحي���اء الدقيقة مبعهد دوهرت���ي با�شرتاليا، 
ال���ذي �شارك اأي�شا يف قي���ادة الدرا�شة، تيم �شتينيي، اإنه على 
ال�شلطات ال�شحية ا�شتخ���دام مطهرات حتتوي على تركيزات 
اأعلى من الكحول، اإ�شافة اإلى عزل املر�شى امل�شابن بعدوى 

املكورات املعوية املقاومة للفانكومي�شن.
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اأكد النج���م امل�رصي حممد �ضالح ان���ه رف�ض عر�ضاً 
�ضابقاً لدخول جم���ال التمثيل يف م�رص. واأ�ضار �ضالح، يف 
حوار كوميدي مع املمثلني ه�ضام ماجد و�ضيكو، اإلى انه 
ل���و مل يكن الع���ب كرة قدم وكان ممث���اًل، فقد يختار ان 

يدخل م�ضل�ضالت احلركة واالثارة.
وطلب املقدمان من �ضالح متثيل بع�ض احلركات، 
لكن���ه مل يكن ممثالً ناجحاً، قائالً: “حابقى ممثل خايب”، 

ثم اأ�ضاف مازحاً: “انط )اقفز( من هنا )النافذة(”.

مسافات

هيفاء حسين تكشف سبب غيابها عن مواقع التواصل
ابتعدت املمثلة هيفاء ح�ضني يف 
املرحلة ال�ضابقة عن مواقع التوا�ضل 
االجتماع���ي، االأمر الذي ح���ر العديد 

من املتابعني.
اال ان هيف���اء اطل���ت م���ن جديد 
لتك�ضف عن �ضب���ب غيابها املفاجئ، 
والدته���ا  بو�ض���ع  ان�ضغاله���ا  وه���و 
ال�ضح���ي، اذ انه���ا ن����رصت �ضورة عرب 
ح�ضابه���ا اخلا�ض كتبت عليها قائلة: 
“متابعيني اأدري اإين غبت وايد عنكم 
ب�ضبب ان�ضغايل مع الوالدة بعد اإجراء 
عمليتها.. لكن اأوعدكم اأيام معدودة 
واأرج���ع اأتوا�ض���ل معكم ب���اإذن اهلل”. 
ونال���ت ه���ذه ال�ض���ورة اعج���اب عدد 
كب���ر م���ن املتابع���ني الذي���ن متنوا 

ال�ضحة وال�ضالمة لوالدتها.

“مهرجان البحرين” في أبريل المقبل... صادق السوري:

“الخطة ب” ستتحول لمسرحية متكاملة تشارك في مهرجانات دولية
�ض���ادق عبد الر�ض���ا ال�ضوري ملتح���ق بحريني 
طموح بالرك���ب امل�رصحي منذ 3 اأع���وام، حقق فيها 
اجنازات الفت���ة بح�ضد بع�ض اجلوائ���ز على �ضعيد 
التمثي���ل ع���ن م�رصحي���ات “ال�ضفق���ة”، “االأ�ضوار”، 
“الزبون ال�ضعب”، و”خرب�ضة”. ناهيك عن جتربته 
االأول���ى يف التاألي���ف واالخراج “اخلط���ة ب”، والتي 
عر�ض���ت موؤخ���را �ضمن فعالي���ات لي���ايل جلجام�ض 
التق���ت  الب���الد”  “م�ضاف���ات  الثقافي���ة.  والري���ف 
ب�ض���ادق ع�ض���و جمل�ض ادارة كل م���ن م�رصح الريف، 
واحتاد جمعيات امل�رصحي���ني البحرينيني، للوقوف 
عل���ى حمطات م�ضرت���ه امل�رصحي���ة االبداعية. وكان 

هذا اللقاء:

 ما سر شغفك بالمسرح؟
ه���و اكت�ض���اف ولي�ض �ضغ���ف، اكت�ضفت ميويل 
بهذا املج���ال بوقت متاأخ���ر جدا، فعم���ري باملجال 
امل�رصح���ي 3 �ضنوات فقط، وقطع���ت خاللها م�ضوار 
�ضعب اأن يقطعه اأحد اآخر مبدة مماثلة، حيث بداأت 
م���ن ال�ضف���ر، وحقق���ت اإجن���ازات معينة. ه���و لي�ض 

�ضغف اأكرث من حتديد بو�ضلة معينة للنجاح.

 كيف اقتحمت المجال المسرحي؟
كان���ت دعوة م���ن �ضديق للم�ضارك���ة مب�رصحية 
“ال�ضفق���ة” مب����رصح الريف، والت���ي اأخرجها جا�ضم 
ط���الق، فالتحقت باملج���ال باأخ���ذ دور معني فيها، 
وتعرفت عربها عل���ى املجال امل�رصحي وتعلقت به، 
وكانت موفقة اإذ �ضاركنا بها يف 3 مهرجانات حملية 
ودولي���ة، فف���ي ال�ض���ودان �ضاركن���ا به���ا مبهرجان 
“البقع���ة الدويل” وح�ضدت جائ���زة جلنة التحكيم، 
وكان ح�ض���وري امل�رصح���ي فيها مميزا نوع���ا ما، اإذ 
كنت وجها م�رصحيا جدي���دا. ووقتها املنا�ضب اأي�ضاً 

�ضاعدين على اقتحام املجال.

 م��ا الرس��الة الت��ي ت��ود إيصاله��ا عب��ر 
المسرح؟

الفكر املنفتح واالإبداع اأف�ضل واأهم ر�ضالتني 

اأود اإي�ضالهم���ا عرب امل����رصح، الفك���ر املنفتح على 
االآخر واملتقبل له، واالإبداع الذي ال حد له.

 أي��ن يتركز إبداعك الفن��ي.. في التأليف 
واالخراج أو التمثيل؟

خ���الل 3 �ضن���وات م���ن ال�ضعب حتدي���د ذلك، 
لك���ن اأعترب ح�ضوري اأق���وى بالتمثيل، فبعد جتربة 
للم����رصح  خال���د  مبهرج���ان  التحق���ت  “ال�ضفق���ة” 
ال�ضبابي، وكانت اأول م�ضارك���ة يل بهذا املهرجان، 
وح�ضدت جائزة اأف�ض���ل ممثل عن م�رصحية “الزبون 
ال�ضع���ب” لن���ادي توبلي وق���د ح�ض���دت اأكرث من 
جائ���زة، وناف�ضت فيه���ا على جائ���زة اأف�ضل ممثل، 
وكانت منا�ضفة بيني و�ضديقي املمثل معي، حيث 
كانت امل�رصحي���ة مبنية على �ضخ�ضيت���ني، واأف�ضل 

�ضنغرافيا، وناف�ضت اأي�ضاً على اأف�ضل اإخراج.

ما أبرز انجازاتك؟ 
ومهرج���ان  “ال�ضفق���ة”،  مب�رصحي���ة  �ضارك���ت 
خال���د لالأندي���ة 2016 مب�رصحية “الزب���ون ال�ضعب” 
يف  وناف�ض���ت  ممث���ل،  اأف�ض���ل  جائ���زة  فح�ض���دت 
الرت�ضح على نف�ض املرك���ز بذات املهرجان 2017 
مب�رصحي���ة “مل نب���داأ”، وقدم���ت م�رصحي���ة “خرب�ضة” 
مبهرج���ان الريف بالعام املا�ضي، و�ضاركت باإخراج 
م�رصحية”اآخر االأ�ضوار” للكات���ب الفل�ضطيني غ�ضان 

كنفاين، بوزارة الرتبية والتعليم مبدر�ضة الرو�ضة، 
كمخ���رج م�ضاع���د، وقته���ا كان هن���اك تناف�ض بني 
املدار�ض، وكانت هذه جتربت���ي االأولى يف التعامل 
م���ع اأطف���ال، فنال���ت امل�رصحي���ة املرك���ز الثال���ث، 
وعر�ضت يف افتتاح مهرجان وزارة الرتبية لتميزها، 

وكانت من �ضمن 14 م�رصحية مناف�ضة.

 ما التحديات التي واجهتها أثناء خوضك 
هذا المجال؟

الوقت والبيئة، فبالن�ضبة للوقت عندما ترتبط 
بعائل���ة، اأ�ضدقاء، جمتمع، وعم���ل يختلف عن جمال 

امل�رصح، من ال�ضعب عليك املوازنة، واإعطاء كل ذي 
حق حق���ه، فالعمل امل�رصحي يحتاج وق���ت كبر. اأما 
بالن�ضب���ة للبيئة فهي غ���ر حمفزة مبا يكفي ويلبي 

الطموح.

م��ن ه��و نموذج��ك األعل��ى ف��ي هذا 
المجال؟

الزل���ت بطور البحث فكما اأ�ضلفت مدة خو�ضي 
هذا املجال ال تتجاوز 3 �ضنوات، فما بني �ضخ�ضيات 
م�رصحي���ة عربية، دولية، وعاملي���ة الزال بحثي قائماً 

عن بوؤرة اإبداعية اأجتذب واأنتمي لها.

ه��ل تواج��ه صعوب��ة ف��ي الجم��ع بين 
التأليف، اإلخراج، والتمثيل؟

جتربتي االأولى يف اجلمع بني التاأليف واالخراج 
متثل���ت يف م�رصحية”اخلطة ب”، وكان التحدي مدى 
اإمكاني���ة اأن ميث���ل املمث���ل م���ن دون ن����ض، فهي 
م�رصحية �ضامتة تعتمد على اإيحاءات حوا�ض املمثل، 
حركت���ه، وقدرته عل���ى التمثيل للبالغ���ة، اأي تبليغ 
الفكرة دومن���ا كالم، وكان اله���دف اإمتاع اجلمهور 
وجعل���ه ي�ضي���غ ت�ض���وره اخلا�ض حول فك���رة، فقد 
كتب���ت ن�ض ه���ذه امل�رصحية ليمثل فق���ط وال يقال 
كالميا، واأنوي العمل عليها لتكون م�رصحية متكاملة 

بالعام القادم، وامل�ضاركة بها مبهر جانات دولية.

ماذا ستقدم للمسرح البحريني؟
حالياً ومن خالل احتاد امل�رصحيني نحاول الدفع 
باحلركة امل�رصحية الأكرث من اجتاه، اإذ ن�ضعى الإقامة 
“مهرج���ان البحرين”، بني جميع امل�ضارح، وو�ضعنا 
اأجندت���ه و�ضيق���ام ب�ضه���ر اأبريل، و�ضعن���ا الت�ضور 
الع���ام للمهرجان، و�ضيكون هناك موؤمتر �ضحايف يف 
�ضبتمرب للتح���دث عنه، و�ضنقي���م ور�ض غر حملية 
ن�ضت�ضيف فيها عاملي���ني لال�ضتفادة من خرباتهم 
امل�رصحية باالإخ���راج، التدري���ب، واالأداء لنتزامن مع 
الفك���ر امل�رصح���ي الغرب���ي، ون�ضتح����رص ثقافة فنية 

اأخرى لنحدث حراك نوعيا.

    BUZZ      

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

22

زهراء غريب

• مع “م�ضافات البالد”	 • م�رصحية خرب�ضة	

• م�رصحية الزبون ال�ضعب	

• اخلطة ب	

قصة أشهر وجه على اإلنترنت... وصاحبه الحقيقي
مت����ت����ل����ئ امل����ن���������ض����ورات 
الكوميدية عرب االإنرتنت ومواقع 
العامل  يف  االجتماعي  التوا�ضل 
اآ�ضيوي  لوجه  �ضهرة  ب�ضورة 
ب�ضهرة  يحظى  اأ�ضبح  �ضاحك، 
العامل  يف  �ضواء  النظر  منقطعة 

العربي اأو �ضواه.
اال���ض��ت��خ��دام ال��ك��ب��ر ل��ه��ذا 
منذ  ال�ضاحك،  التهكمي  الوجه 
البع�ض  �ضنوات دفع   10 حوايل 
�ضاحبه  هوية  عن  الت�ضاوؤل  اإلى 
اأ�ضبحت  التي  اللقطة  واأ���ض��ل 
واالبت�ضامة  ال�ضخرية  يجمع  رمزا 

احلقيقية يف الوقت ذاته.
ال�ضهرة  ال�ضورة  �ضاحب 
ال�ضيني  ال�ضلة  ك��رة  الع��ب  هو 
لعب  ال��ذي  مينغ،  ي��او  املعتزل 
يف  �ضارك�ض”  “�ضنغهاي  لنادي 

روكيت�ض”  و”هيو�ضنت  ال�ضني 
يف ال� NBA بالواليات املتحدة 

االأمركية.
له  فالتقطت  ال�����ض��ورة  اأم��ا 
خالل لقاء �ضحايف مع زميله رون 

اأرتي�ضت يف مايو العام 2009.
وب���ي���ن���م���ا ك�����ان ال���الع���ب���ان 

ي��ت��ب��ادالن امل��زح��ات، ر���ض��م ياو 
على  ال�����ض��اخ��رة  ال�ضحكة  ت��ل��ك 
ي�ضتخدم  رم���زا  لت�ضبح  وج��ه��ه 
االإنرتنت  مرا�ضالت  يف  االآن  اإلى 
وقد  الكوميدية.  واملن�ضورات 
اأكرث  يف  تلك  �ضحكته  ي��او  ك��رر 

من منا�ضبة الحقا.
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البحرينية حنان رضا ضيفة نزال المصارعة في المغرب

مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي

“قراءة النصوص” تواصل الزيارات لتطوير العروض
أكثر من ربع مليون زائر حصيلة “نخول”

حت���ل الفنانة البحرينية حن���ان ر�شا �شيفة �شمن 
فعاليات ال���دورة الرابعة ع����رة يف مناف�شات الفنون 
القتالي���ة املختلط���ة املعروفة والت���ي �شت�شهد نزال 

للم�شارع العاملي اأبوبكر زعيرت بطنجة.
وع���رت الفنان���ة البحرينية حنان ر�ش���ا عن مدى 
�شعادته���ا، مب�شاركته���ا الغن���اء ال���ى جان���ب الفنانة 
املغربي���ة �شلمى ر�شيد يف مناف�شات الفنون القتالية 
املختلط���ة املعروفة اخت�شارا ب���� MMA. و�شتوؤدي 
الفنان���ة حنان ر�ش���ا الن�شيد الوطن���ي البحريني، اإلى 
جانب الفنان���ة املغربية �شلمى ر�شي���د التي �شتوؤدي 
الن�شي���د الوطني املغرب���ي، �شمن فعالي���ات الدورة 
الرابعة ع����رة ملناف�شة MMA املق���ام الأول مرة يف 

تاريخ القارة االإفريقية مبدينة طنجة.
و�شت�شه���د مباريات امل�شارعة لهذة الدورة التي 
حتمل �شعار “Brave 14”والت���ي �شتجرى يف الثامن 
م���ن غ�ش���ت، يف اإح���دى القاع���ات املغط���اة يف منطقة 

الزيات���ن بطنج���ة، نزال للم�ش���ارع العامل���ي املغربي 
اأبوبكر زعيرت اإلى جانب عدد من املقاتلني العامليني 
املعروف���ني. وجتدر االإ�ش���ارة اإل���ى اأن فعاليات هذه 

ال���دورة يف طنح���ة، �شتكون حتت اإ����راف جاللة امللك 
حمم���د ال�شاد����س، و�شتع���رف م�شارك���ة العدي���د من 

املقاتلني العامليني املعروفني.

أحداث

انتظ���ر حت���ى ته���داأ االأم���ور ليمكن���ك 
التعامل مع الزمالء.

���ا لل�شفر  يتي���ح لك ه���ذا الي���وم فر�شً
والتوا�شل. 

توقع عقًدا جديًدا اأو با�ر عماًل اآخر.
 

اجر عائلتك عل���ى نظام امليزانية واإال 
وقعت يف العجز.

وقل����ب  املخطط����ات  تغي����ر  ي����وم 
الرامج.

ونف�شي���ة  م�رق���ة  حال���ة  يف  تب���دو 
مرتاحة.

تطل هذا اليوم على م�روع خالّق تعلق 
عليه اآمااًل.

ال ت�ستخدم اإ����رسارا غري م�رسوط يف ك�رس 
احلواجز.

تعاين قّلة النوم ب�شبب اأمر مهم ي�شغل 
بالك.

ت�شمع كلمات الثن���اء والتقدير الأفكار 
جيدة.

تبهر رئي����س عملك باأف���كارك املهمة 
اليوم.

اأن  مهم���ا يف  دورا  تلع���ب  املفاج���اآت 
جتعلك ع�شبيا. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

العلي���ا  املنظم���ة  اللجن���ة  توا�ش���ل 
ملهرج���ان جائ���زة خالد ب���ن حم���د للم�رح 
ال�شبابي الراب���ع لالأندية الوطنية واملراكز 
ال�شبابي���ة ول���ذوي العزمي���ة، حت�شراتها 
االإعدادية قب���ل انط���الق الفعاليات حتت 
االأول لرئي����س املجل����س  النائ���ب  رعاي���ة 
االأعلى لل�شب���اب والريا�شة رئي�س االحتاد 
البحريني الألع���اب القوى الرئي�س الفخري 
لالحت���اد البحريني لريا�ش���ة ذوي العزمية 
�شم���و ال�شي���خ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة، 
والذي يقام بتنظيم من قبل وزارة �شوؤون 
ال�شب���اب والريا�شة بال�راك���ة مع املكتب 
االإعالم���ي ل�شم���و ال�شيخ خالد ب���ن حمد اآل 
خليفة، وذلك خالل الفرتة من 1 لغاية 15 
اأكتوب���ر املقبل، حيث ياأتي هذا املهرجان 
�شمن مبادرات �شموه الداعمة لل�شباب يف 

املجالني الثقايف واالإن�شاين. 
و�شم���ن ه���ذا االإط���ار، توا�ش���ل جلنة 
ق���راءة الن�شو�س والتقيي���م زياراتها اإلى 
تدريب���ات الف���رق املر�شح���ة للم�شارك���ة، 
الإب���داء  اإر�شادي���ة  زي���ارات  يف  وذل���ك 
يف  ت�شه���م  والت���ي  الفني���ة،  املالحظ���ات 

تطوير العرو�س.
ي���وم  النجم���ة  ن���ادي  اللجن���ة  وزارت 
اأغ�شط����س،   5 املواف���ق  املا�ش���ي  االأح���د 
فيم���ا زارت نادي الب�شيت���ني يوم االإثنني 
املا�ش���ي 6 اأغ�شط����س، ون���ادي احلالة يف 

الي���وم الت���ايل، كما قام���ت بزي���ارة نادي 
املحرق ي���وم االأربعاء. وكان���ت اللجنة قد 
د�شن���ت زياراته���ا ع���ر التواج���د يف مركز 
�شباب ال�شاخورة االأ�شبوع املا�شي، وتاأتي 
الزي���ارات االإر�شادية، بهدف عك�س �شورة 
اإيجابية بدرج���ة اأكر عل���ى العرو�س قبل 
عرو����س التقييم، والتي من خاللها �شيتم 
تر�شيح االأعم���ال للم�شاركة يف املهرجان، 

و�شيبلغ عددها 12 عر�شا. 

جلسة عرض
ُتقيم اللجن���ة املنظمة للمهرجان عند 
ال�شابع���ة م���ن م�شاء اجلمع���ة 10 اأغ�شط�س 
ويف مرك���ز املح���رق ال�شباب���ي النموذجي، 
جل�ش���ة عر����س الالئح���ة التنظمي���ة للفرق 
امل�شارك���ة، اإذ مت توجي���ه الدع���وات لهم 
االأم���ور  كاف���ة  عل���ى  لالط���الع  للح�ش���ور 

التنظيمية واللوائح اخلا�شة باملهرجان. 

ورشة مفاتيح المسرح
وتتوا�شل التح�شرات الالزمة الإقامة 
املهرجان، اإذ تعقد اللجنة املنظمة ور�شة 
مفاتيح امل����رح وذلك اأيام ال�شبت واالأحد 
واالثن���ني 11 و12 و13 اأغ�شط����س مبركز 
املح���رق ال�شباب���ي النموذجي، ابت���داًء من 
ال�شابعة م�ش���اًء. ومت فتح ب���اب الت�شجيل 
للور�ش���ة والقى ذلك رواجاً كب���راً، اإذ بلغ 
عدد امل�شجلني يف اليوم االأول 31 �شخ�شاً 
من اأ�شل م���ن 40 مقع���داً مت تخ�شي�شها 
الن�ش���اب  اكتم���ال  حال���ة  ويف  للح���دث، 
ووج���ود الرغب���ة ل���دى اأ�شخا����س اآخري���ن 
لال�شتفادة ف�شيتم عقد ور�شة اأخرى بهذا 
اخل�شو����س ل�شمان الو�ش���ول الأكر عدد 

من امل�شتفيدين. 

ج���اوز عدد زوار خيمة نخول منذ انطالق مهرجان �شيف 
البحري���ن يف 18 يوني���و املا�ش���ي وحت���ى نهاي���ة االأ�شب���وع 
ال�شاب���ع 255،115 األف زائر، لتوؤكد ه���ذه االح�شائية على 
اأن فعالي���ات املهرج���ان ه���ي اخلي���ار االأمث���ل للمواطنني 
واملقيم���ني املتواجدي���ن ه���ذا ال�شيف عل���ى اأر�س مملكة 

البحرين. 
وي�شتقبل املهرجان من مقره يف خيمة نخول جميع اأفراد 
العائلة يومًيا حتى 18 اأغ�شط�س اجلاري، مع باقة متنوعة من 

االأن�شطة والرامج التوعوية والرتفيهية يف الوقت ذاته.
وذك���ر منظمو خيم���ة نخول اأن مهرج���ان �شيف البحرين 
مو�ش���م من املوا�ش���م الثقافي���ة التي ت�شتقط���ب العائالت 
وال���زوار واملقيمني م���ن اأجل ق�شاء عطل���ة �شيفية ممتعة، 
وه���ذا املهرجان الذي ي�شتمر تنظيم���ه منذ ع�ر �شنوات من 
هيئ���ة البحري���ن للثقافة واالآث���ار ياأتي انطالق���اً من اميانها 
بتعزي���ز الثقاف���ة امل�شتدامة حيث يرتق���ب االأطفال يف كل 
ع���ام االن�شم���ام لالأن�شط���ة والرام���ج التي تق���ام يف “خيمة 
نخ���ول”، وتقام هذا ال�شيف بالق���رب من قلعة عراد، تزامناً 

مع االحتفاء باملحرق “عا�شمًة الثقافة االإ�شالمية 2018”.
ويف مب���ادرة تهدف لتعزيز دور هيئ���ة البحرين للثقافة 
واالآث���ار الفاعل يف جم���ال امل�شوؤولية االجتماعي���ة، والتوجه 
بالفعالي���ات الثقافية لكافة �رائح املجتمع، يقدم مهرجان 
�شي���ف البحرين هذا العام ركن���اً خا�شاً ب���ذوي االحتياجات 
اخلا�شة تقدم فيه ور�س عم���ل خمتلفة مالئمة لالأطفال من 
ذوي االحتياج���ات اخلا�شة يف جماالت الفن وامل�رح واالأدب 

وغرها.
ونوه منظمو خيمة نخول لوكالة اأنباء البحرين “بنا”، اأن 
هيئة البحرين للثقافة واالآث���ار حر�شت على توفر الوجهة 
املنا�شب���ة للعائلة طوال فرتة مهرج���ان �شيف البحرين من 
خ���الل الرامج التي ي�ش���ارك فيها االأطف���ال، ويف مقدمتها 

م����رح نخ���ول ال���ذي يق���دم جمموعة م���ن العرو����س الفنية 
واالألع���اب الرتفيهي���ة وامل�شابق���ات العلمي���ة، والعرو����س 
امل�رحي���ة ال�شيق���ة واملمتع���ة واملو�شيقي���ة م���ن خمتل���ف 

احل�شارات والثقافات العاملية.
كم���ا تقدم اخليم���ة م�شابقة “جنم نخ���ول 2018” وهي 
م�شابقة تدعم االأطف���ال ذوي املواهب من املرحلة العمرية 
-5 15 �شنة يف كل من الغناء والعزف واملو�شيقى وال�شعر 
وف���ن االإلقاء والتمثيل والتقليد وعر����س االأزياء، باالإ�شافة 
اإل���ى برنام���ج “املر�ش���د ال�شغر” ال���ذي يت�شم���ن خريطة 
البحرين التفاعلية مع العديد م���ن االألعاب واالأن�شطة الإبراز 
مع���امل مملكة البحري���ن. حيث يركز الرنام���ج على مو�شوع 
خمتلف اأ�شبوعياً. وفيما يتعلق بالعرو�س املو�شيقية تقدم 
الفرق���ة املو�شيقي���ة لل�رط���ة البحرينية، وفرق���ة حممد بن 

فار�س عرو�شا يف اخليمة اأ�شبوعياً.
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الفرن�شيني  ه��زمي��ة 
االأ�شبان  حتالف  اأم��ام 
معركة  يف  واالإجن��ل��ي��ز 

�شان �شكونتان.

 1792
ال���ث���وار ال��ف��رن�����ش��ي��ون 
اإلتوي  ق�ر  يهاجمون 
لوي�س  امللك  مقر  لري 
جلاأ  فيما  ع�ر  ال�شاد�س 
امللك اإلى مقر اجلمعية 
ال��وط��ن��ي��ة )ال���رمل���ان( 
وق��ررت  اأوق��ف��ت��ه  التي 
وطني  م��وؤمت��ر  انتخاب 
جديد  د���ش��ت��ور  لو�شع 

للبالد.

1809
اإع���������الن ا����ش���ت���ق���الل 
االإكوادور عن اإ�شبانيا.

1821
ت�شبح  ميزوري  والية 
م��ن   24 ال������والي������ة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

االأمركية.

 1913
ال���ت���و����ش���ل الت���ف���اق 
����ش���الم ي��ن��ه��ي ح��رب 

البلقان.

1914
احلرب  تعلن  فرن�شا 
واملجر  النم�شا  على 
خالل احلرب العاملية 

االأولى.

 1920
احل���ك���وم���ة ال��رتك��ي��ة 
على  �شيادتها  تلغي 
ف��ل�����ش��ط��ني وت��ع��رتف 
الريطاين  باالنتداب 

عليها.

توا�ش���ل مدر�شة املوجة ال�شابعة لفنون االأداء 
دعهم���ا وتن�شيطه���ا لل�شاح���ة الفني���ة يف البحرين 
وتاأهي���ل املبدعني يف �شتى حق���ول الفنون ، حيث 
�شتنظ���م ور�شة عم���ل متميزة وخا�ش���ة باملمثلني 
الذين يعملون يف جمال اعمال التلفزيون وال�شينما 
ح���ول كيفية التعامل مع املمثل���ني يف فن االخراج 
وذل���ك يف ال�شاد����س ع�ر من اأغ�شط����س اجلاري من 
ال�شاعة ال�شاد�شة م�ش���اًء اإلى ال�شاعة الثامنة م�شاًء، 
و�شيق���وم باال�راف على الور�ش���ة الفنان واملخرج 
جمع���ان الرويعي ، ال���ذي ان�شم موؤخ���را اإلى فريق 

التدريب باملدر�ش���ة وميتلك الرويعي �شجال حافال 
يف االخراج والتمثيل ويعد من الرواد املبدعني.

“املوج���ة ال�شابع���ة” مدر�شة فني���ة تخ�ش�س 
درو�ش���ه التدريبية يف جميع فن���ون االداء عر نخبة 
خمت���ارة من املدرب���ني الذين يعمل���ون يف جماالت 
والتلفزي���ون  كامل����رح  باأنواعه���ا  االداء  فن���ون 
والرق����س والغناء م���ن اململكة املتح���دة واإيطاليا 
والبحري���ن. تق���ام جمي���ع التدريب���ات يف م�شاحات 
خمتلف���ة منا�شبة جلميع الفنون وق���د مت تهيئتها 
ملث���ل ه���ذه االج���واء الت���ي تعك����س م���دى جدي���ة 
القائم���ني عليه���ا للت�شجيع عل���ى ممار�شة الفنون 
بحرفي���ة عالي���ة. حي���ث تتواف���ر يف املدر�شة جميع 

خمتل���ف  م���ن  والتدريبي���ة  التعليمي���ة  الرام���ج 
التخ�ش�ش���ات منه���ا اال�شبوعية واليومي���ة وبرامج 

املع�شكرات املو�شمية. توؤم���ن “املوجة ال�شابعة” 
باأهمية الفنون وارتباطها الوثيق بالثقافة العربية 

الغنية ب���االآداب والفنون والعل���وم، وت�شتلهم من 
هذه الثقافة رغب���ة املبدعني يف م�شاركة ثراء هذه 
الثقافة مع جميع احل�شارات املختلفة حيث ت�شعى 
“املوجة ال�شابعة” ملد اجل�ر االبداعية بني تاريخ 

البحرين وغرها من الثقافات ال�رقية والغربية.

“الموجـــة السـابعـــة” تنظـــم ورشـــة التمثيــــل واإلخـــــراج

• مدر�شة املوجة ال�شابعة	

حمرر م�سافات 

• جمعان الرويعي	
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اأ�شرار خطرية للمبالغة يف �شرب املاء

اأ�شرار خطرية للمبالغة يف �شرب املاء

الثقافية ال�شالة  خ�شبة  على  “بولعيالت” الفكاهية 

نّبه خرباء �سحة اإلى التبعات ال�سحية اخلطرية املرتتبة على �رشب كميات كبرية من املاء، وال�سيما 
اأن النا�س ي�سمعون ن�سائح تدعوهم اإلى االإكثار من تناول ال�سائل احليوي يف ف�سل ال�سيف مع ارتفاع 
درج���ات احل���رارة. ويوؤدي �رشب كميات كبرية م���ن املاء اإلى نق�س ال�سوديوم يف ال���دم بج�سم االإن�سان؛ 
ب�سب���ب تاأثري ال�سائل على م�ستويات امللح وجعله يهب���ط اإلى م�ستوى اأقل من املطلوب، ولذلك يواجه 

الريا�سيون هذه امل�سكلة يف العادة، وقد يقود االأمر اإلى املوت.
وح���ن يتلقى اجل�سم كمي���ة تفوق حاجته من امل���اء، يح�سل انتفاخ يف اخلالي���ا والدماغ وت�سنج يف 
الع�سالت مع �سعور بالغثيان. واإزاء هذا قد يت�ساءل البع�س عن الطريقة املثلى ل�رشب املاء، وهنا يجيب 
خ���رباء من الكلية االأمريكية للطب الريا�سي ب���اأن االأف�سل اأن ي�رشب النا�س حن ي�سعرون بالعط�س، اأي 
اأن���ه لي����س من ال�رشوري اأن يج���رب ال�سخ�س نف�سه على �رشب كميات كبرية من امل���اء باعتبار ذلك مفيدا 

لل�سحة، وفق ما نقلت �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.

نّبه خرباء �سحة اإلى التبعات ال�سحية اخلطرية املرتتبة على �رشب كميات كبرية من املاء، 
ال�سيم���ا اأن النا�س ي�سمعون ن�سائح تدعوهم اإلى االإكثار من تناول ال�سائل احليوي يف ف�سل 

ال�سيف مع ارتفاع درجات احلرارة.
 ويوؤدي �رشب كميات كبرية من املاء اإلى نق�س ال�سوديوم يف الدم بج�سم االإن�سان ب�سبب 
تاأث���ري ال�سائل عل���ى م�ستويات امللح وجعله يهب���ط اإلى م�ستوى اأقل م���ن املطلوب، ولذلك 

يواجه الريا�سيون هذه امل�سكلة يف العادة، وقد يقود االأمر اإلى املوت.
وح���ن يتلق���ى اجل�سم كمية تف���وق حاجته من امل���اء، يح�سل انتف���اخ يف اخلاليا والدماغ 

وت�سنج يف الع�سالت مع �سعور بالغثيان.
واإزاء ه���ذا قد يت�س���اءل البع�س حول الطريقة املثلى ل�رشب امل���اء، وهنا يجيب خرباء من 
الكلية االأمريكي���ة للطب الريا�سي باأن االأف�سل اأن ي�رشب النا�س حن ي�سعرون بالعط�س، اأي 
اأنه لي�س من ال�رشوري اأن يجرب ال�سخ�س نف�سه على �رشب كميات كبرية من املاء باعتبار ذلك 

مفيدا لل�سحة، وفق ما نقلت �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.

�سم���ن فعاليات مهرجان �سي���ف البحرين العا�رش، تقّدم هيئ���ة البحرين للثقافة 
واالآث���ار بالتعاون مع �سفارة اململك���ة املغربية م�رشحية “بولعي���الت”، اليوم اجلمعة 

ال�ساعة 8 م�ساًء بال�سالة الثقافية والدعوة عامة.
وتع���د “بولعيالت” م�رشحية فكاهية تروي ق�سة عبداجلبار، وهو تاجر ثري يدخل 
يف دوامة من املواقف ال�سعبة التي ال تخلو من الطرافة بعد اتخاذه زوجة ثانية رغبة 

منه يف اإجناب ولد يرث ثروته الكبرية. 
يذك���ر اأن مهرج���ان �سي���ف البحرين ه���ذا العام م�ستم���ر ملدة �سهري���ن ويختتم 
فعالياته يوم 18 اأغ�سط�س اجلاري، اإذ يقّدم العديد من االأن�سطة املتنوعة واملالئمة 

لكل اأفراد العائلة يف خيمة نخّول بجانب قلعة عراد.

 Social
media

ت�شعينية حتلق يف ال�شماء

قررت عجوز تايوانية تبلغ من العمر 93 عاما، خو�س جتربة جريئة، بقيامها بجولة طريان 
مظل���ي يف مدينة تايتونغ. وظهرت وو روي لن مبت�سمة وتلوح بيديها، وهي حتلق يف ال�سماء 
برحلة وثقتها بفيديو م�سّور. واأكدت �رشكة الطريان املظلي التي نظمت اجلولة اأن لن اأكرب 
عمالئه���ا �سنا عل���ى االإطالق، بعدما قالت و�سائ���ل اإعالم حملية اإنها اأ�سبح���ت اأكرب �سخ�س يف 

تايوان يقوم بجولة طريان مظلي على االإطالق، وفق ما نقلت رويرتز.
وقال���ت ل���ن لو�سائل اإعالم حملي���ة اإن هذه كانت ثاين جولة ط���ريان مظلي تقوم بها يف 

حياتها، م�سيفة اأنها م�ستعدة لتكرار التحدي مرة اأخرى عندما تبلغ من العمر 100 عام.
ومنح���ت ال�رشكة امل�سنة هدية خا�س���ة بعد اجلولة، وتعهدت مبنحه���ا جولة جمانية عندما 

تبلغ املئة عام.
واأجري���ت املغام���رة يف موق���ع للطريان املظلي بجن���وب �رشق تايوان، وال���ذي يوفر جرفه 

املرتفع ومراعيه اخل�رشاء الوا�سعة ظروفا مثالية للتحليق باملظالت.

حال �شيحة تخلع احلجاب.. وتعود للتمثيل

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

رط���ب  الطق����س 
اأحيانا مع بع�س ال�سحب 

وحار خالل النهار. 

الري���اح �سمالي���ة عموم���ا م���ن 13 اإلى 18 عق���دة ولكنها 
متقلبة االجتاه من 5 اإلى 10 اأحيانا. ارتفاع املوج من قدم اإلى 

قدمن قرب ال�سواحل ومن 2 اإلى 4 اأقدام يف عر�س البحر.

درجة احلرارة العظمى 41 وال�سغرى 
الن�سبي���ة  الرطوب���ة  مئوي���ة.  درج���ة   30

العظمى 90 % وال�سغرى 35 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم االعالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة االأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 3:41
الظهـر:  11:43 

العصــر: 3:13
المغرب: 6:19
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مواقيت 
الصالة

�شنوات  3 تبكي  ظلت  مري�شة  ماأ�شاة  اجلامعي” ينهي  “حمد 
جنح فريق وجراحون م���ن م�ست�سفى امللك 
حم���د اجلامع���ي، يف و�سع حد ملعان���اة مري�سة، 
واإنه���اء ماأ�س���اة كان���ت تتعاي�س معه���ا يوميا، 
وكان الفري���ق باإ�رشاف ا�ست�ساري اأمرا�س االأنف 
واالأذن واحلنجرة اأندرو رزق اهلل، وي�سم كال من 
ا�ست�س���اري طب وجراحة العي���ون حممد عاطف، 

وكادرا فنيا ومتري�سي���ا متميزا يف اإجراء عملية 
جراحي���ة فري���دة من نوعه���ا با�ستخ���دام اأحدث 
تقني���ات اللي���زر )DIODE( ملري�س���ة تعاين 
من العيون املدمع���ة والتهاب متكرر يف العن 
منذ 3 �سنوات، وظلت الدموع تنزل من عينيها 
ط���وال تلك الفرتة؛ حتى يت�سور من يراها اأنها 

تبكي با�ستمرار.
وق���ام الفري���ق الطب���ي بت�سخي����س حال���ة 

املري�س���ة، ومت الك�س���ف عن وج���ود ان�سداد يف 
جم���رى التدفق الطبيعي للدموع من العن اإلى 
االأن���ف مما يوؤدي اإلى ا�ستمرار اإفراز الدموع من 
الع���ن وااللتهابات املتكررة ل���دى للمري�سة، 
مم���ا ا�ستدع���ى تدخ���ل الفري���ق الطب���ي باإجراء 
عملي���ة حتوير القناة اإلى م�سار جديد من العن 
لالأنف با�ستخدام جه���از الليزر الفريد من نوعه 
)DIODE( يف اململك���ة ال���ذي يتمي���ز بدقته 

يف العالج، وتقليل الوق���ت امل�ستغرق للعملية 
وق���د متاثل���ت  االأخ���رى،  بالتقني���ات  مقارن���ة 
املري�س���ة لل�سفاء ومت خروجها من امل�ست�سفى 
يف الي���وم نف�سه.  ويق���وم ق�سم االأن���ف واالأذن 
واحلنجرة وق�سم العيون مب�ست�سفى امللك حمد 
اجلامع���ي بالعديد م���ن العملي���ات الفريدة من 
نوعه���ا التي تنهي معان���اة املر�سى با�ستخدام 
اأحدث التقنيات واالأجهزة املتطورة واحلديثة.

املالب�س الداخلية توؤثر 
على خ�شوبة الرجل

“اإع�شار بحري” يثري 
الذعر يف اإ�شطنبول

توك” يف�شل  “توك 
راأ�س طفلة عن ج�شدها

ك�سفت درا�س���ة طبية حديث���ة عن اأن 
للمالب�س الداخلية تاأث���ريا على اخل�سوبة، 
“البوك����رش”  يرت���دون  الذي���ن  فالرج���ال 
ال�سيق ينخف�س لديهم تركيز احليوانات 
املنوي���ة فيم���ا ينعم من يرت���دون �رشاويل 
ق�س���رية وا�سعة مب�ست���وى اأف�سل.واعتمد 
باحث����ون من جامعة “هارف����ارد” على عينة من 
656 رج����ال، فوج����دوا اأن م����ن ارت����دوا �رشاويل 
ق�س����رية “�س����ورت” كان لديهم ترك����ز اأعلى 
للحيوان����ات املنوي����ة ب����� 17 % مقارن����ة م����ع 
م����ن ارت����دوا “البوك�����رش” ال�سي����ق. واأظه����رت 
النتائج اأن حرك����ة احليوانات املنوية لدى من 
يرتدون “ال�س����ورت” الوا�سع تزيد 33 % عن 
نظريتها لدى م����ن يف�سلون “البوك�رش”، وفق 

“تلغراف”.

اأثار اإع�سار بحري ذعرا بن �سكان حي 
يقع يف اجلزء االأوروبي من اإ�سطنبول، وفق 
ما اأوردت “حرييت” الرتكية، اأم�س .ون�رشت 
ال�سحيف���ة على موقعها االإلك���رتوين “فيديو” 
يظه���ر دوام���ة عمالقة يف بحر مرم���رة قرب حي 

ينيكوي.
�ساه���دوا  الذي���ن  ال�س���كان  اإن  وقال���ت 
الظاه���رة اجلوي���ة الفريدة كان���وا مبتهجن يف 
البداي���ة، لك���ن االأمر انقلب اإلى ن���وع من الذعر 
عندم���ا اقرتب���ت الدوامة م���ن حّيه���م. وحل�سن 
احلظ تراجعت حدة الدوامة بعد اأن و�سلت اإلى 

الياب�سة، ومل تت�سبب يف �سحايا اأو اأ�رشار.

�سه���دت منطق���ة م�سجد الظاه���ر بيرب�س 
مبحافظة القليوبية يف م����رش حادثا األيما راحت 
�سحيته طفلة مل تتعد ال�  10 من عمرها.وعر�س 
االإعالمي امل�رشي وائل االإبرا�سي احلادث الذي 
ت�سب���ب يف انف�سال راأ����س الطفلة عن ج�سدها، 
بعدم���ا اأخرجت راأ�سها م���ن “التوك توك” الذي 
كان���ت تركب���ه، لت�سطدم باآخر ق���ادم ب�رشعة يف 
�سارع �سيق. يذك���ر اأن موا�سلة “التوك توك” 
اأ�سبح���ت واحدة م���ن اأكرث واأ����رشع و�سائل نقل 
املواطن���ن انت�سارا يف م�رش بال�سنوات االأخرية، 
لكنها ال تخ�سع للخريط���ة املرورية احلكومية، 
عل���ى الرغم م���ن و�سول عدد وح���دات “التوك 

توك” يف م�رش اإلى 3 مالين.

• طفالن يف بروك�سل يلهوان باملاء للتخفيف من وطاأة احلر	

 بدور املالكي

يف اأول تعليق لها بعد اإعالنها خلع احلجاب والعودة اإلى التمثيل، ردت الفنانة امل�رشية حال �سيحة 
بح�سابها يف “اإن�ستغرام” على االأ�سخا�س الذين انتقدوا خطوتها، اأم�س اخلمي�س.

وقالت �سيحة، العائدة اإلى التمثيل بعد انقطاع دام 12 عاما: “دعوا اخللق للخالق”، نا�رشة اأي�سا 
اأول �سورة لها من دون حجاب مع عبارة “اأنا عدت”.

وكان����ت قد و�سعت حدا مل�سريتها الفنية بعد فيلمها “كام����ل االأو�ساف” العام 2006، قبل اأن 
تعلن اأم�س االأول عودتها اإلى عامل الفن وخلع احلجاب.
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