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اأبناء البحرين مثال للأ�سرة الواحدة املتكافلة
رم�صان �صهر تتجلى فيه اأ�صمى قيم التوا�صل... العاهل:

املنامة - بنا: ا�ص���تقبل عاهل البالد �ص���احب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�صخري م�صاء اأم�س، بح�صور رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة 
وويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول 
لرئي����س جمل����س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، كبار اأفراد العائلة 
املالكة وكبار امل�ص���وؤولني يف الدولة، حيث رفعوا 
اإلى جاللت���ه خال�س التهاين والتربي���كات واأطيب 

التمنيات بحلول �صهر رم�صان املبارك.
واأك���د جاللت���ه اأن �ص���هر رم�ص���ان الكرمي هو 
�صهر تتجلى فيه اأ�ص���مى قيم التوا�صل والتكافل 

الجتماع���ي ب���ني اجلمي���ع، والت���ي يحر����س اأه���ل 
البحري���ن الك���رام عل���ى اإحيائه���ا باأف�ص���ل �ص���ور 
الرتابط والتالحم فيما بينهم. واأ�ص���اف جاللته اأن 
اأبن���اء البحرين كان���وا دائماً و�ص���يبقون بعون اهلل 

تعالى مث���الً لالأ����رصة الواح���دة املتكافلة 
واملت�صامنة.

عزى اأ�صقاء وجنل ال�صيخ عبدالرحمن بن عبداهلل ... �صمو رئي�س الوزراء:

الفقيد من رجاالت الوطن املخل�سني
املنام���ة - بنا: ق���ام رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن �ص���لمان اآل 
خليف���ة بزيارة اإلى جمل�س رئي�س جهاز امل�ص���احة 
والت�صجيل العقاري ال�صيخ �صلمان بن عبداهلل اآل 
خليفة، اإذ قدم �صموه �صادق التعازي واملوا�صاة 
اإلى اأ�ص���قاء وجنل ال�ص���يخ عبدالرحمن بن عبداهلل 
بن حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة )طيب اهلل ثراه( يف 

وفاة فقيدهم.
واأعرب �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 
عن خال�س تعازي �ص���موه لأ�ص���قاء وجنل الفقيد، 
�ص���ائاًل املول���ى جلت قدرت���ه اأن يتغمده بوا�ص���ع 
رحمته، واأن ي�صكنه ف�صيح جناته، واأن يلهم ذويه 
ال�صرب وال�ص���لوان. ونوه �ص���احب ال�صمو امللكي 
رئي�س الوزراء باإ�ص���هامات الفقي���د وما قدمه يف 
خدم���ة وطنه من خالل املنا�ص���ب التي تقلدها يف 

احلكومة، موؤكدا �صموه اأن الفقيد كان من رجالت 
الوطن املخل�ص���ني الذين بذلوا واأعطوا 

3ولهم دورهم يف امل�صرية الوطنية.

 

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: طال���ب 
وزراء اخلارجية العرب اأم�س ب� “ت�ص���كيل 
جلن���ة حتقي���ق دولي���ة يف اأح���داث غ���زة 

الأخرية”.
وجدد امل�ص���اركون يف اجتماع جمل�س 
جامعة الدول العربية على م�صتوى وزراء 
اخلارجي���ة يف دورته غري العادية ب�ص���اأن 
تطورات الأو�ص���اع يف دولة فل�ص���طني، 
اأم�س تاأكيد رف�س واإدانة قرار الوليات 
املتح���دة الأمريكية الع���رتاف بالقد�س 
القائم���ة  الق���وة  لإ�رصائي���ل،  عا�ص���مة 
بالحتالل، واعتباره ق���راًرا باطاًل ولغًيا، 

ومطالبتها بالرتاجع عنه.

واعت���رب املجتمعون قي���ام الوليات 
املتحدة الأمريكية بنقل �ص���فارتها اإلى 
مدين���ة القد�س ال�رصيف، �ص���ابقة خطرية 

تخ���رق الإجم���اع ال���دويل ح���ول القد�س 
القان���وين  وو�ص���عها  املحتل���ة 

والتاريخي القائم.

وزراء اخلارجية العرب: نقل “ال�صفارة” للقد�س �صابقة خطرية

مطالبة بلجنة حتقيق دولية يف اأحداث غزة

•  وزير اخلارجية ي�صارك يف اجتماع جمل�س جامعة الدول العربية	

• جانب من مظاهرات كازرون ع�رص اخلمي�س	

�صبطتهم خفر ال�صواحل وبحوزتهم 32 كيلوغراما “ح�صي�س”

�سجني يتوا�سل مع اثنني يف عر�ض البحر ال�ستخراج خمدراته
�سابان �سفعا طبيبا رف�ض منح اأحدهما اإجازة مر�سية

عاقبت املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة 
نزي���ال يف اإدارة الإ�ص���الح والتاأهيل بال�ص���جن 
املوؤبد وبتغرميه مبلغ 20 األف دينار؛ لإدانته 
بجل���ب اأك���ر م���ن 32 كيلوغرام���ا م���ن مادة 

احل�ص���ي�س املخ���درة وكذل���ك 775 غراما من 
املوؤثر العقلي )ال�ص���بو(، والتي خباأها يف قاع 
البحر بداخل اإطارات ال�ص���يارات، وا�ص���تطاع 
تكليف �صخ�ص���ني با�ص���تخراجها، وهو بداخل 

ال�صجن.
الثن���ني  مبعاقب���ة  املحكم���ة  وق�ص���ت 

الآخري���ن اللذي���ن كلفهما با�ص���تخراج املواد 
املخ���درة م���ن البحر و�ص���بطهما اأف���راد خفر 
ال�ص���واحل، بال�صجن 7 �ص���نوات وبتغرمي كل 
منهما مبلغ 5000 دينار، وبحب�ص���هما ملدة 6 
اأ�صهر اإ�صافية؛ لإبحارهما يف منطقة حمظورة، 

واأمرت مب�صادرة جميع امل�صبوطات.

حب�ص���ت املحكم���ة ال�ص���غرى اجلنائي���ة 
الثالث���ة �ص���ابني )23 و20 عام���ا( مل���دة 6 
اأ�صهر؛ لأنهما �صفعا طبيبا )64 عاما( رف�س 
اإ�ص���دار اإجازة مر�ص���ية لأحدهما ووافق على 

منحه اإياها عندما ح�رص مع والده.
وكان الطبيب املجني عليه قد اأبلغ باأنه 
وعند خروجه من املركز ال�صحي متوجها اإلى 
مواقف ال�ص���يارات، وقبل اأن يركب �صيارته، 

ح�رص اإليه �ص���ابان وقاما ب�صفعه على وجهه، 
فما كان منه اإل اأن دخل اإلى املركز ال�ص���حي 
م�ص���تنجدا بحرا�س الأم���ن، الذين متكنوا من 
اإلق���اء القب����س على املتهمني وت�ص���ليمهما 

لل�رصطة.
وثب���ت للمحكم���ة اأن املدان���ني بتاري���خ 
17 اأبريل 2018، اعتديا على �ص���المة ج�صم 
املجني عليه دون اأن يف�ص���ي فعل العتداء 

اإل���ى مر�ص���ه اأو عج���زه ع���ن اأعمال���ه 
8ال�صخ�صية ملدة تزيد عن 20 يوما. 8

• حمادثة لأحد املر�صى مع �صيدلية ال�صلمانية منذ 3 مايو	

�صعره 100 دينار واأقرب نقطة بيع بالريا�س... زارعو اأع�صاء لـ “$”:

نفاد “تاكروليم�ض” من �سيدلية “ال�سلمانية” يهدد حياتنا
�ص���كا مر�ص���ى زراعة اأع�ص���اء ل� “البالد” نفاد دواء “تاكروليم�س” من �ص���يدلية 

جممع ال�صلمانية الطبي منذ اأكر من اأ�صبوعني.
ولفتوا اإلى اأن حياتهم و�ص���حتهم باتت مه���ددة باخلطر بعد توقفهم عن تناول 

الدواء، مما يهدد بف�صل عمليات زراعة اأع�صائهم.
واأ�ص���ار املر�صى اإلى عدم توافر الدواء يف ال�صيدليات اخلا�صة، واأن اأقرب مكان 
يتوافر فيه هو يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�ص���عودية، وباأ�ص���عار ت�صل اإلى 

100 دينار للعبوة الواحدة.
ونا�صد املر�صى رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل 
خليفة اإ�صدار اأوامره للم�صوؤولني ل�رصعة توفري الدواء واإنقاذ حياتهم من اخلطر الذي 

يتهددها نتيجة توقفهم عن العالج.
ي�ص���ار اإل���ى اأن دواء تاكروليم�س، وهو عالج دائم للمر�ص���ى الذين اأجروا 

7عمليات زراعة لالأع�صاء، يعمل على تثبيط املناعة.

قتيل وجرحى باحتجاجات جديدة جنوبي اإيران

• جاللة امللك م�صتقبال بح�صور �صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد كبار اأفراد العائلة املالكة وكبار امل�صوؤولني	

بن  خليفة  �صارع  لتو�صعة  دينار  مليون   12.9
�صلمان باملرحلة الأولى

حزب اهلل مقاوم اأو اإرهابي... البو�صلة 
حت�صم اجلواب

اآلية  ملعاينة  اآ�صيويا  وفدا  “ال�صلة” ي�صتقبل 
العمل بالحتادات الأهلية
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 ليايل رم�صان يف البحرين... عادات اأ�صيلة 
وتقاليد ل متوت

مسافات البالد

22

�سيدعلي املحافظة

حمرر ال�س�ؤون املحلية

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�صحافة ال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

6:19الفطــار:3:23الإم�صاك: 

• �صمو رئي�س الوزراء	

عبا�س اإبراهيم

اأبوظبي - �ص���كاي نيوز عربية: ُقتل �صخ�س 
واأُ�ص���يب 6 اآخرون بج���روح يف اأعمال عنف وقعت 
م�ص���اء الأربعاء يف مدينة كازرون )جنوب اإيران(، 
التي �صهدت يف الأ�صهر الأخرية تظاهرات عارمة 

احتجاجا على قرار تق�صيم اإداري.
وقال���ت وكال���ة “فار�س” الإيراني���ة اإنه بعد 

دع���وة و�ص���فتها ب���� “امل�ص���بوهة” اأطلقت على 
�ص���بكة “تلغرام”، التي بات���ت حمجوبة يف البالد، 
ت���ردد  وه���ي  )�ص���غرية(  “تظاه���رت جمموع���ة 
�صعارات من�صقة واأ�رصمت النار يف مركز لل�رصطة”. 

ومت تداول ت�صجيالت فيديو للتجمعات 
14على �صبكات التوا�صل الجتماعي.
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كم عدد الفروع لديها أسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

٢سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

١٠٩

االسم

الهاتف

آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.

ال يحق ملوظفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

اشرتك و احصل عىل فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة ٥٠ دينار يومياً

ج����ه����ود خم��ل�����ش��ة ل�����رج�����االت ال���ب���ح���ري���ن يف دع�����م م�������ش���اع���ي ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ب���ن���اء

البحرين �ستبقى واحة للأمن واال�ستقرار ووطنا للتعاي�ش والت�سامح

جـللـة امللك ي�سيـد بالعـلقـات التاريخيـة مـع االإمــارات

جاللته ا�شتقبل بح�شور �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد كبار اأفراد العائلة وامل�شوؤولني... العاهل:

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�ش���خري م�ش���اء اأم����س، بح�ش���ور رئي����س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة وويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س الوزراء �ش���احب 
ال�شمو امللكي االأمري �ش���لمان بن حمد اآل خليفة، 
كبار اأفراد العائلة املالكة وكبار امل�ش���وؤولني يف 
الدول���ة، حيث رفعوا اإلى جاللت���ه خال�س التهاين 
والتربي���كات واأطي���ب التمني���ات بحل���ول �ش���هر 
رم�شان املبارك، �ش���ائلني املولى العلي القدير 
اأن يحفظ جاللته ويرعاه، واأن يعيد هذه املنا�شبة 
الكرمية على جاللته مبوفور ال�ش���حة وال�ش���عادة، 
وعل���ى مملك���ة البحرين و�ش���عبها العزي���ز باخلري 

والرفعة والتقدم.
ورحب جاللة امللك باجلميع وبادلهم التهنئة 
به���ذا ال�ش���هر الف�ش���يل، �ش���اكراً له���م تهانيهم 

الطيبة وم�شاعرهم النبيلة ودعواتهم ال�شادقة.
واأعرب جاللته عن تقديره واعتزازه باجلهود 
املخل�ش���ة لرج���االت البحري���ن واأبنائه���ا الك���رام 
واإ�ش���هاماتهم الفاعل���ة يف دعم م�ش���اعي التنمية 
والبناء يف كل جماالت العمل الوطني بهدف خدمة 

مملكة البحرين وتعزيز مكانتها ودورها الريادي 
يف امليادين املختلفة، �شائالً الباري جلت قدرته 
اأن يعي���د ه���ذه املنا�ش���بة الطيب���ة عل���ى �ش���عب 
البحري���ن واملقيمني على اأر�ش���ها وعلى االأمتني 

العربية واالإ�شالمية باخلري واليمن والربكات.
واأك���د جاللته اأن �ش���هر رم�ش���ان الكرمي هو 
�شهر تتجلى فيه اأ�شمى قيم التوا�شل والتكافل 
االجتماع���ي ب���ني اجلمي���ع، والت���ي يحر����س اأهل 
البحري���ن الك���رام عل���ى اإحيائها باأف�ش���ل �ش���ور 

الرتاب���ط والتالح���م فيم���ا بينه���م باعتباره���ا من 
ال�ش���مات االأ�شيلة والقيم الرا�ش���خة التي يحظى 
به���ا اإرث اململك���ة احل�ش���اري والتاريخ���ي من���ذ 
الق���دم. كما اأكد جاللت���ه اأن اأبن���اء البحرين كانوا 
دائماً و�ش���يبقون بع���ون اهلل تعالى مث���االً لالأ�رصة 
الواحدة املتكافلة واملت�شامنة، و�شتبقى مملكة 
البحرين واحة لالأمن واال�شتقرار ووطناً للتعاي�س 
والت�شامح متد ج�شور التوا�شل مع كل احل�شارات 
والثقافات، داعياً اهلل عز وجل اأن يحفظ البحرين 

واأهله���ا، واأن يوف���ق اجلميع لتحقي���ق كل ما فيه 
خري للوطن واملواطنني واالأجيال القادمة.

هذا وا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، روؤ�شاء البعثات 
الدبلوما�ش���ية املعتمدين لدى مملك���ة البحرين، 
الذي���ن اأعرب���وا ع���ن اأطي���ب الته���اين و�ش���ادق 
رم�ش���ان  �ش���هر  مبنا�ش���بة  جلاللت���ه  التمني���ات 
املب���ارك ، راجني م���ن املولى عز وج���ل اأن يعيد 
هذه املنا�ش���بة الكرمية على جاللته وعلى مملكة 
البحرين و�ش���عبها باخل���ري وامل����رصات ومزيد من 
التقدم والرقي والتط���ور، معربين عن امتنانهم 
وتقديرهم عل���ى جهود جاللت���ه ودوره الكبري يف 
توطي���د عالق���ات البحرين مع بلدانه���م واالإرتقاء 
بها الى اآفاق اأرحب. ورحب العاهل ب�شفراء الدول 
ال�شقيقة وال�شديقة، واأ�شاد بالعالقات املتميزة 
التي ترب���ط بني مملك���ة البحري���ن ودولهم. كما 
اأع���رب جاللته ع���ن تقديره للجه���ود الطيبة التي 
يوا�ش���لون بذله���ا لتعزيز جم���االت التعاون بني 
مملكة البحرين وبلدانهم ال�شقيقة وال�شديقة يف 
ظل احلر�س املتبادل عل���ى حتقيق كل االأهداف 

والتطلعات امل�شرتكة.

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رص 
ال�شخري اأم�س �شفري دولة االإمارات العربية املتحدة 
ال�ش���قيقة لدى مملكة البحرين ال�ش���يخ �ش���لطان بن 
حم���دان بن زاي���د اآل نهي���ان، حيث نقل ال���ى جاللته 
حتيات اأخيه رئي�س دولة االإم���ارات العربية املتحدة 
�ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن زاي���د اآل نهيان 
واخي���ه نائب رئي�س دولة االإم���ارات العربية املتحدة 
ال�ش���قيقة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي �ش���احب 
ال�ش���مو ال�شيخ حممد بن را�ش���د اآل مكتوم واأخيه ويل 
عهد اأبو ظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ش���لحة 
�ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يخ حممد ب���ن زاي���د اآل نهيان 

ومتنيات �شموهم جلاللته موفور ال�شحة وال�شعادة.

كم���ا رفع �ش���فري دول���ة االإمارات ل���دى اململكة 
اأ�ش���مي اآيات التهاين والتربي���كات الى مقام جاللته 
مبنا�ش���بة حلول �شهر رم�شان املبارك، داعيا املولى 
عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة الكرمية على البلدين 

ال�شقيقني بوافر اليمن واخلري والربكات.
وبادل جاللة امللك �شفري دولة االإمارات التهاين 
مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك، م�شيدا جاللته 
بالعالق���ات التاريخي���ة الوطيدة الت���ي تربط مملكة 
البحري���ن بدولة االمارات العربية املتحدة ال�ش���قيقة 
وما ت�ش���هده م���ن تطور م�ش���تمر يف �ش���تى املجاالت 
يف ظ���ل ما يجمع بني البلدين ال�ش���قيقني من روابط 
متميزة وحر�س متبادل على تنمية العالقات لكل ما 

•فيه خري البلدين وال�شعبني ال�شقيقني. جاللة امللك م�شتقبال ال�شفري االإماراتي	

• جاللة امللك م�شتقبال بح�شور �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد كبار اأفراد العائلة املالكة وكبار امل�شوؤولني	

املنام���ة - بنا: تلق���ى عاهل البالد 
�ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة برقية �ش���كر جوابية من امري 
دولة الكويت ال�ش���قيقة اأخيه �ش���احب 
ال�ش���مو ال�ش���يخ �ش���باح االحمد اجلابر 
ال�ش���باح، وذلك ردا على برقية جاللته 
املعزي���ة ل�ش���موه بوف���اة املغف���ور له 
باإذن اهلل تعالى ال�ش���يخ فا�شل دعيج 

ال�شلمان ال�شباح.
وعرب �ش���مو امري دول���ة الكويت يف 
برقيت���ه عن خال����س �ش���كره وتقديره 
جلالل���ة املل���ك عل���ى م�ش���اعر جاللت���ه 
االخوي���ة النبيلة، متمني���ا جلاللته وافر 

ال�شحة وال�شعادة.

املنام���ة - بن���ا: تلقى مل���ك البالد 
�ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة ات�ش���اال هاتفيا من اأخيه ويل 
عه���د دول���ة الكويت ال�ش���قيقة �ش���مو 

ال�شيخ نواف االحمد اجلابر ال�شباح.
وجرى يف االت�ش���ال تبادل التهاين 
والتربي���كات مبنا�ش���بة حل���ول �ش���هر 
رم�ش���ان املب���ارك، �ش���ائلني املول���ى 
ع���ز وج���ل اأن يعي���د ه���ذه املنا�ش���بة 
اجلليل���ة على مملك���ة البحري���ن ودولة 
الكويت ال�ش���قيقة بوافر اليمن واخلري 

والربكات.

املنامة - بنا: جرت ات�ش���االت هاتفية 
اأم����س بني عاه���ل الب���الد �ش���احب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، وكل 
من اإخوان���ه رئي�س جمهورية م����رص العربية 
ال�ش���قيقة عبدالفت���اح ال�شي�ش���ي، وعاه���ل 
ال�ش���قيقة  الها�ش���مية  االأردني���ة  اململك���ة 
�ش���احب اجلاللة امللك عب���داهلل الثاين ابن 
احل�شني، و�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري 

حممد بن فهد بن عبدالعزيز اآل �شعود.
وق���د ج���رى خ���الل االت�ش���االت تبادل 
التهاين والتربيكات مبنا�ش���بة حلول �شهر 
رم�ش���ان املبارك، �شائلني املولى عز وجل 
اأن يعيد هذه املنا�شبة اجلليلة على مملكة 
البحري���ن والدول ال�ش���قيقة واالأمة العربية 
واال�شالمية بوافر اليمن واخلري والربكات.

... وجاللته يتلقى 
�شكر اأمري الكويت

... وجاللته يتلقى ات�شاال 
هاتفيا من ويل عهد الكويت

 جاللة امللك يتبادل التهاين 
مع ملوك وروؤ�شاء الدول ال�شقيقة 
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رئي�س الوزراء يعزي اأ�شقاء وجنل ال�شيخ عبدالرحمن بن عبداهلل 
�سموه اأ�ساد باإ�سهامات الفقيد وما قدمه يف خدمة الوطن

املنام���ة - بنا: ق���ام رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل 
خليفة بزي���ارة اإلى جمل�س رئي����س جهاز امل�ساحة 
والت�سجي���ل العق���اري ال�سيخ �سلم���ان بن عبداهلل 
اآل خليف���ة، حي���ث قدم �سم���وه �س���ادق التعازي 
واملوا�س���اة اإلى اأ�سقاء وجن���ل ال�سيخ عبدالرحمن 
بن عب���داهلل بن حمد بن عي�س���ى اآل خليفة )طيب 

اهلل ثراه( يف وفاة فقيدهم.

واأعرب �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
ع���ن خال�س تعازي �سموه لأ�سق���اء وجنل الفقيد، 
�سائ���ًا املول���ى جلت قدرت���ه اأن يتغم���ده بوا�سع 
رحمته، واأن ي�سكنه ف�سيح جناته، واأن يلهم ذويه 

ال�سرب وال�سلوان.
ون���وه �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
باإ�سهام���ات الفقي���د وم���ا قدمه يف خدم���ة وطنه 
من خ���ال املنا�سب الت���ي تقلده���ا يف احلكومة، 

موؤكدا �سموه اأن الفقي���د كان من رجالت الوطن 
املخل�سني الذي���ن بذلوا واأعطوا ولهم دورهم يف 

امل�سرة الوطنية.
واأعرب اأ�سقاء وجن���ل الفقيد عن بالغ ال�سكر 
والتقدير ل�ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء 
عل���ى تعازي �سموه وموا�سات���ه يف وفاة فقيدهم، 
داعني اهلل العلي القدير اأن يحفظ �سموه ويدميه 

ذخرا و�سندا ململكة البحرين و�سعبها الكرمي. • �سمو رئي�س الوزراء	

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان 
بن حمد اآل خليفة برقية �سكر جوابية من اأمر 
دولة الكويت ال�سقيق���ة اأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سي���خ �سباح الأحمد اجلاب���ر ال�سباح؛ وذلك 
ردا عل���ى برقية �سم���وه املعزي���ة ل�سمو اأمر 
دول���ة الكويت بوف���اة املغفور ل���ه باإذن اهلل 
تعالى ال�سيخ فا�سل دعيج ال�سلمان ال�سباح، 
اأعرب فيه���ا عن بالغ �سك���ره وتقديره ل�سمو 
ويل العهد على م�ساعر �سموه الأخوية الطيبة، 

متمنيا ل�سموه موفور ال�سحة وال�سعادة.

�سمو ويل العهد يتلقى 
�سكر اأمر الكويت 

ثقة اأهل البحرين يف “الدفاع” ال حدود لها

“الرتبية” تعتز باالإجنازات الطالبية امل�رشفة

حميدان يرعى موؤمتر “ال�رشاكة املجتمعية” �شبتمرب املقبل

حققت اإجنازات �سي�سطرها التاريخ... القائد العام:

كرم الطلبة الفائزين يف امل�سابقات املحلية واخلارجية... النعيمي:

مب�ساركة 200 من املتخ�س�سني 

الرفاع - ق���وة الدفاع: ق���ام القائد 
العام لقوة دفاع البحرين امل�سر الركن 
ال�سي���خ خليفة بن اأحمد اآل خليفة �سباح 
اأم����س، بزي���ارة تفقدي���ة اإل���ى ع���دد من 
وح���دات قوة دف���اع البحري���ن، وا�ستمع 
اإل���ى اإيجاز عن مراح���ل �سر العمل بتلك 
الوح���دات، بعده���ا اطلع عل���ى جهوزية 

الوحدات وا�ستعداداتها الع�سكرية.
وب���ني القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 
البحري���ن اأن قوة دف���اع البحرين قامت 
وتق���وم بدور عظيم، و�سج���ل و�سي�سجل 
التاري���خ البحريني اإجنازاته���ا بكل فخر 
واعتزاز، واإن ما ن���راه اليوم من منجزات 
م���ا ه���و اإل نتائ���ج خطط العم���ل وبرامج 
التدري���ب للقائمني على ه���ذه الأ�سلحة 
والوحدات، وثم���ار غر�سها الرعيل الأول 

م���ن الرج���ال املخل�سني الذي���ن خدموا 
به���ذه الق���وة ال�ساخم���ة، واأن ثق���ة اأهل 
البحري���ن يف ق���وة الدفاع ل ح���دود لها، 
وذل���ك تقدي���راً على م���ا يبذل���ه رجالها 
من ت�سحيات ج�سام م���ن اأجل حفظ اأمن 

وا�ستقرار الوطن.
ويف خت���ام الزيارة هن���اأ القائد العام 
لق���وة دف���اع البحرين اجلمي���ع مبنا�سبة 
حل���ول �سهر رم�سان الك���رمي داعًيا اهلل 
اأن يعيده على اجلميع باخلر والربكات 
و�سال���ح الأعمال، كما دعاه���م الى بذل 
كل ما يف و�سعهم من جهد وعطاء خلدمة 
هذا الوطن العزي���ز يف ظل قيادة عاهل 
الب���اد القائ���د الأعلى �ساح���ب اجلالة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.

الرتبي���ة  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
والتعلي���م: اأكد وزير الرتبي���ة والتعليم 
ماجد النعيمي اعتزاز الوزارة بالإجنازات 
الطابية امل�رشف���ة، التي تعك�س اجلهود 
الرتبوي���ة، م�سرا  للك���وادر  املتوا�سلة 
الهتم���ام  ال���وزارة عل���ى  اإل���ى حر����س 
املج���الت  �ست���ى  يف  باملوهوب���ني 
الإبداعية والرتقاء مب�ستوياتهم الفنية 

واملهارية.
ج���اء ذل���ك ل���دى ا�ستقبال���ه مبكتبه 
بدي���وان ال���وزارة مبدينة عي�س���ى عددا 
م���ن الط���اب والطالبات م���ن املدار�س 
احلكومي���ة واخلا�س���ة ومعه���د البحرين 
امل�سابق���ات  يف  الفائزي���ن  للتدري���ب، 
املحلي���ة واخلارجية، وه���م فريق معهد 
البحرين للتدريب لك���رة قدم ال�سالت 
الفائ���ز باملركز الثال���ث يف دوري �سمو 
ال�سي���خ نا����رش ب���ن حم���د للجامع���ات يف 
ن�سخته الأولى، والطالب اأحمد جليل من 
املعه���د والفائز بجائزة اأف�سل لعب يف 
البطولة، وفري���ق مدر�سة النور الثانوية 

للبنات الفائز باملركز الثاين يف م�سابقة 
لابت���كارات  ال�سب���اح  ال�سع���د  فادي���ة 
العلمي���ة بدول���ة الكوي���ت ال�سقيقة عن 
م����رشوع ابت���كار نظ���ام زراع���ي متط���ور 
�سدي���ق للبيئ���ة لإنتاج حما�سي���ل اآمنة 

�سحي���اً وغذائياً، وفري���ق مدر�سة الدراز 
الإعدادية للبنات الفائز باملركز الثالث 
يف امل�سابق���ة نف�سها عن م�رشوع ال�سيارة 
الكهربائية ال�سديقة للبيئة والطفولة، 
والفائزي���ن بجائ���زة توران����س لاإنت���اج 

الإبداع���ي يف جم���ايل ال�سع���ر والر�س���م، 
والت���ي عق���دت يف الولي���ات املتح���دة 
امل�سابق���ة  يف  والفائزي���ن  الأمركي���ة، 
العاملية للحا�سبة ال�سينية التي عقدت 

يف ماليزيا. 

مدينة عي�سى - وزارة العمل والتنمية 
الجتماعية: التقى وزير العمل والتنمية 
الجتماعية جميل حميدان، رئي�س جمل�س 
اأمن���اء �سن���دوق �س���ار اخل���ري، �س���اح 
علوي، بح�سور �سلمان املحفوظ، وذلك 

مبكتبه يف الوزارة.
حمي���دان  اأ�س���اد  اللق���اء،  وخ���ال 
مببادرات �سندوق �سار اخلري واأن�سطته 
امل�ساهم���ة يف خدم���ة الأ����رش امل�ستحق���ة 
ملختل���ف اأن���واع امل�ساع���دات والرعاي���ة 
الجتماعي���ة الت���ي يقدمه���ا ال�سندوق، 
لفت���اً اإل���ى اأهمية تعزي���ز وتنمية العمل 
وال���ذي  البحري���ن،  مملك���ة  يف  اخل���ري 
يعك�س ترابط ومتا�سك املجتمع، م�سراً 
اإلى دع���م الوزارة ملختلف اأن���واع العمل 
اخلري الذي ي�سب يف م�سلحة املجتمع 

وتنميته على اأ�سا�س ال�رشاكة املجتمعية. 
رئي����س  تق���دم  ال�سي���اق،  ذات  ويف 
جمل�س اأمناء �سندوق �سار اخلري لوزير 
العمل والتنمية الجتماعية بطلب رعايته 
ملوؤمتر التنمي���ة الجتماعية الرابع الذي 

ينظمه ال�سندوق حت���ت �سعار “ال�رشاكة 
املجتمعية والعمل اخلري”، يف �سبتمرب 
املقبل، حيث اأعرب حميدان عن ترحيبه 
برعاية وح�سور املوؤمتر، م�سيداً بفكرته 
واأهداف���ه الرامية اإل���ى النهو�س بالعمل 

اخل���ري م���ن خ���ال ت�سجي���ع موؤ�س�سات 
املجتمع املدين على امل�ساركة يف برامج 
تنمية وتطوير املجتمع املحلي، والعمل 
عل���ى توحيد جه���ود واإمكان���ات اجلانب 
احلكوم���ي واخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع 
املدين بهدف حتقي���ق التنمية ال�ساملة 

وتقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني.
عل���وي  ال�سي���د  اأ�س���اد  جانب���ه،  م���ن 
مبوافق���ة الوزير على رعاي���ة موؤمتر هذا 
الع���ام الذي من املوؤم���ل اأن ي�سارك فيه 
200 فرد من املهتمني واملتخ�س�سني 
من ممثل���ي موؤ�س�س���ات املجتمع املدين 
واملوؤ�س�س���ات الر�سمي���ة والأهلي���ة ذات 
العاق���ة، �س���وف ي�ساهم���ون يف و�س���ع 
درا�س���ة ميدانية لواق���ع العمل اخلري، 

وبحث �سبل تطويره وتنميته.

• القائد العام يف زيارة  تفقدية اإلى عدد من وحدات قوة دفاع البحرين	

• وزير الرتبية والتعليم يكرِّم الطلبة الفائزين يف امل�سابقات املحلية واخلارجية	

• وزير العمل ملتقياً رئي�س جمل�س اأمناء �سندوق �سار اخلري	

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي����س ال���وزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليف���ة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة ر�سال���ة �سك���ر م���ن وزير 
الإ�س���كان با�س���م احلم���ر، مبنا�سب���ة تف�س���ل 
�سم���وه بح�سور حف���ل افتتاح مدين���ة �سلمان 
ال���ذي اأقيم حتت رعاية كرمية من لدن عاهل 
الباد �ساحب اجلالة املل���ك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة.
اأن الإجن���از الكب���ر املتمث���ل يف  واأك���د 
افتت���اح مدينة �سلم���ان مل يك���ن ليتاأتى لول 
الدعم الكب���ر وتوجيهات �سم���وه امل�ستمرة 
ال�سك���ن  ب�س���وؤون قط���اع  م���ا يتعل���ق  ل���كل 
الجتماع���ي باململك���ة، منذ انطاق���ة م�سرة 

الإ�سكان يف مملكة البحرين.
وقال اإن توجيهات �سموه الكرمية ذللت 
كل التحدي���ات لتنفيذ روؤية احلكومة برئا�سة 
�سموه لتحقيق التقدم يف ن�سب الإجناز �سواء 
عل���ى �سعيد مدينة �سلم���ان اأو مدن البحرين 

اجلديدة التي ت�سيدها الوزارة.
واأك���د التزام ال���وزارة مبوا�سل���ة العمل 
م���ن اأجل حتقيق كاف���ة اللتزامات الإ�سكانية 
ال���واردة يف برنام���ج عمل احلكوم���ة وال�سعي 
نحو ايجاد احللول واخليارات ال�سكانية اأمام 
املواطن���ني انطاقا من توجيه���ات �سموه يف 
ه���ذا اخل�سو����س، داعيا املولى ع���ز وجل اأن 
يحف���ظ �سم���وه واأن ي�سدد عل���ى طريق اخلر 

خطاه.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ر �سلمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
ويل العه���د نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء مزيداً م���ن برقيات 
التهاين من عدد من امل�سوؤولني واملواطنني 
مبنا�سب���ة اللفت���ة امللكية ال�سامي���ة الكرمية 
من ل���دن ملك الب���اد �ساح���ب اجلالة امللك 
حمد ب���ن عي�سى اآل خليف���ة، بت�سمية املدينة 
الإ�سكاني���ة اجلديدة يف املحافظ���ة ال�سمالية 
با�س���م “مدينة �سلم���ان”، مل�ساهم���ات �سمو 
ويل العه���د اجلليلة يف بن���اء ونه�سة املجتمع 
البحرين���ي، ودور �سم���وه احلي���وي والبناء يف 
توفر امل�سكن املائم والعي�س الكرمي لأبناء 

�سموه املواطنني.
فق���د تلقى �ساحب ال�سم���و امللكي ويل 
العه���د برقي���ات التهنئة من كل م���ن: نائب 
رئي�س املجل����س العلى لل�س���وؤون الإ�سامية 
ال�سي���خ عبدالرحمن ب���ن حممد ب���ن را�سد اآل 
خليفة، ورئي�س املحكم���ة الد�ستورية ال�سيخ 
خليف���ة ب���ن را�س���د ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة، 
ورئي����س جمل�س ادارة مدر�س���ة بيان البحرين 
ال�سيخة مي بنت �سليم���ان العتيبي، وال�سيخ 
حممد ب���ن خليفة بن اأحم���د اآل خليفة - وزير 
النف���ط - رئي����س واأع�س���اء جمل����س الإدارة 
والإدارة التنفيذية وجميع العاملني يف �رشكة 
نفط البحرين )بابكو(، ووزيرة ال�سحة فائقة 
ال�سال���ح، وحماف���ظ العا�سم���ة ال�سيخ ه�سام 
ب���ن عبدالرحمن اآل خليف���ة، ورئي�س اجلمارك 
ال�سي���خ اأحمد ب���ن حم���د اآل خليف���ة، والأمني 
الع���ام للمحكم���ة الد�ستورية ال�سي���خ �سباح 
ب���ن حمد اآل خليفة، و�سف���ر اململكة العربية 
ال�سعودي���ة ل���دى مملكة البحري���ن عبداهلل اآل 
ال�سي���خ، ورئي�س واأع�س���اء وموظفي املجل�س 
البلدي للمنطق���ة ال�سمالية، ورئي�س واع�ساء 
ومنت�سب���ي جمل�س اأمان���ة العا�سمة، والرئي�س 
التنفي���ذي للمجل����س الاأعل���ى للبيئ���ة حممد 
ب���ن دينه، وعارف جم�س���ر، ومازن العمران - 
جمعية املكات���ب الهند�سية البحرينية، وعلي 
مره���ون - مدر�سة ال���دراز العدادية للبنني، 

و�سعد اآل نوح، وجا�سم املو�سوي.

احلمر: دعم �سمو رئي�س الوزراء 
وراء اإجناز مدينة �سلمان

�سمو ويل العهد يتلقى مزيدا 
من التهاين ب� “مدينة �سلمان” 
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م�ست�سار امللك لل�سباب والريا�سة ي�ستقبل �سفري الإمارات 

بن حويل: ما يجري من مذابح يف فل�سطني عار على جبني العامل

نطالب بتوزيع الوحدات ال�سكنية لأهايل احلد

ال�سماح للمواطنني با�ستبدال الوحدة ال�سكنية مع منتفع اآخر

بدء تقدمي طلبات اللتحاق بجامعة البحرين الأحد

اأ�ساد بزيارة �سمو رئي�س الوزراء املنطقة... بوعلي: 

“مرافق النواب” تناق�س تعديل “البنية التحتية”... الع�سومي:

الطلبات اإلكرتونية جلميع الطلبة عدا املتخرجني باخلارج 

الق�سيبي���ة - جمل�س الن���واب: اأعرب رئي�س 
جلن���ة ال�س���وؤون االقت�سادي���ة واملالي���ة مبجل�س 
الن���واب النائ���ب عبدالرحمن بوعلي ع���ن خال�س 
امتنانه وتقدي���ره لزيارة رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
الكرمي���ة اإلى منطقة احل���د، والتي يحر�س خاللها 
�سموه على تلم�س احتياجات ومطالب املواطنني، 
وتوجي���ه امل�سوؤول���ني لتنفيذه���ا، وه���و النه���ج 

االأ�سيل الذي داأب �سّموه عليه منذ زمن طويل.
 وثم���ن بوعل���ي زي���ارة �سمو رئي����س الوزراء، 
والتي تعترب حمل تقدير كبري الأهايل احلد وعيدا 
ي�ساف اإل���ى اأعيادهم، ملا ميثله له���م �سّموه من 
قيم���ة ومكان���ة غالية وعزي���زة على قل���وب كافة 

املواطنني. 
وطالب �سّمو رئي�س الوزراء بالتكرم وتوجيه 
املعنيني اإل���ى �رسعة توزيع الوح���دات والق�سائم 
ال�سكنية على امل�ستحقني من اأهايل احلد، ال�سيما 
بع���د الت�رسيحات االأخرية لوزي���رة االإن�سان، والتي 
توؤكد اأنه �سيت���م االنتهاء م���ن الق�سائم ال�سكنية 

نهاية يونيو املقبل. 
و�سدد بوعل���ي على اأهمية االأخ���ذ يف االعتبار 
تك���ون  اأن  ال�سكني���ة  الوح���دات  اأثن���اء ت�سمي���م 
متطلب���ات  يلب���ي  متط���ور  ومظه���ر  مب�ست���وى 
املواطنني، خ�سو�س���ا واأن الت�ساميم الهند�سية 
احلايل ال تلب���ي املتطلب���ات واالحتياجات الأهايل 

املنطقة. 
واأكد النائ���ب اأن �سّمو رئي�س الوزراء حري�س 
كل احلر�س على النظ���ر يف متطلبات واحتياجات 
زيارات���ه  خ���الل  م���ن  وذل���ك  كاف���ة  املواطن���ني 
امليداني���ة امل�ستم���رة جلمي���ع مناط���ق البحرين، 
اإ�سافة اإلى جهود �سمّوه والعمل امل�ستمر وتركيز 
ج���ل اهتمامه نح���و املواطن���ني من خ���الل تنفيذ 
امل�ساري���ع اخلدمية التي م���ن �ساأنها اأن ت�سهم يف 
االرتقاء باالأو�س���اع املعي�سية وتلبية االحتياجات 
للمواطن���ني، الفتا اإل���ى اأن الزي���ارة تعك�س روؤية 
�سّموه، والتي ت�سب دائما يف م�سلحة املواطنني، 

ومن بينهم اأهايل احلد. 
وم���ن جانبهم، رفع اأهايل منطقة احلد خال�س 
اآي���ات ال�سكر والتقدير واالحرتام اإلى مقام �سموه 
الك���رمي عل���ى الزي���ارة التي ق���ام به���ا، موؤكدين 
باأنها اأثلجت �سدوره���م، معتربين اأنها احتفالية 
كبرية وم�سدر �سعادة الأه���ايل احلد، موؤكدين اأن 
زيارته لي�س بغريبة على �سمّوه، والذي يهتم بكل 

احتياجات �سعب البحرين يف كل املدن والقرى.

الق�سيبي���ة - جمل�س النواب: قال النائب 
ع���ادل الع�سومي اإن اللجن���ة ناق�ست االقرتاح 
برغب���ة ب�ساأن ال�سم���اح للمواطنني احلا�سلني 
االإ�س���كان  وزارة  م���ن  �سكني���ة  وح���دة  عل���ى 
با�ستبدال الوح���دة مع منتفع اآخر، املقدم من 
النائ���ب ع���ادل الع�سومي، وق���ررت املوافقة 

عليه ورفعه اإلى هيئة املكتب.
وعق���دت اللجن���ة �سب���اح اأم����س مبجل����س 

النواب اجتماعها برئا�سة الع�سومي.
ناق�س���ت  اللجن���ة  اأن  الع�سوم���ي  وذك���ر 
االق���رتاح بقان���ون باإ�ساف���ة فقرة ثاني���ة اإلى 
)امل���ادة الثانية( م���ن قان���ون حت�سيل كلفة 
اإن�س���اء وتطوي���ر البني���ة التحتي���ة يف مناط���ق 
التعمري ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )25( 
ل�سنة 2015 املقدَّم من النائب حممد املعريف.
واأ�س���اف اطلع���ت اللجن���ة عل���ى مرئيات 
اجله���ات املعنية باملقرتح، وقررت املوافقة 

عل���ى املق���رتح ورفعه اإل���ى هيئ���ة املكتب؛ 
متهيدا لعر�س���ه على جداول اأعم���ال جل�سات 

النواب املقبلة.
كذل���ك  ناق�س���ت  اللجن���ة  اإن  واأ�س���اف 
االق���رتاح بقانون ب�ساأن تعدي���ل بع�س اأحكام 
املر�س���وم بقان���ون رق���م )25( ل�سن���ة 2015 

ب�س���اأن حت�سيل كلف���ة اإن�ساء وتطوي���ر البنية 
التحتية يف مناطق التعمري املقدَّم من النائب 
عل���ي املقل���ة، وبع���د االط���الع عل���ى مرئيات 
لة  جمعية البحري���ن العقارية، وال�سيغة املعدَّ
لالقرتاح ق���ررت اللجنة املوافقة عليه ورفعه 

اإلى هيئة املكتب. 

ال�سخري - جامعة البحرين: اأكدت جامعة 
البحرين اأن التقّدم بطلبات االلتحاق بربامج 
املرحلة اجلامعي���ة االأول���ى )البكالوريو�س 
والدبل���وم امل�س���ارك( للف�س���ل الدرا�س���ي 
  2019  - اجلامع���ي2018  للع���ام  االأول 
�سيبداأ يوم االأحد املقبل، وي�ستمر اإلى يوم 

31 من ال�سهر.
ونبه���ت عم���ادة القب���ول والت�سجيل يف 
اجلامعة اإل���ى اأن تقدمي الطلب���ات بالن�سبة 
لطلبة املدار����س احلكومية واخلا�سة داخل 
مملكة البحرين �سيك���ون عن طريق النظام 
االإلكرتوين الذي �سيكون متاًحا من ال�ساعة 
العا����رسة �سباًح���ا - من الي���وم االأول لفرتة 
التقدمي - ع���رب بوابة احلكومة االإلكرتونية 

.)bahrain.bh( على الرابط
الطلب���ة  اأن  اإل���ى  العم���ادة  واأ�س���ارت 
املتخرج���ني م���ن مدار����س خ���ارج البحرين 
التحاقه���م باحل�سور  �سيقدم���ون طلب���ات 
ال�سخ�سي ملبنى العمادة يف احلرم اجلامعي 
بال�سخري، من ال�ساعة التا�سعة �سباًحا حتى 
ال�ساعة الواحدة ظه���ًرا خالل فرتة التقدمي 

التي �ست�ستمر اإلى يوم 31 مايو اجلاري.
التق���دمي  مبتطلب���ات  يتعل���ق  وفيم���ا 
واالأوراق الثبوتية نبهت العمادة اإلى اأهمية 
مراجعة االإعالن املن�سور باملوقع االإلكرتوين 
جلامعة البحرين به���ذا اخل�سو�س، وكذلك 
مراجع���ة ����روط التق���ّدم املن�ش���ورة عل���ى 

املوقع نف�سه.

• اجتماع جلنة املرافق العامة والبيئة مبجل�س النواب	

املنامة - بن���ا: ا�ستقبل م�ست�سار جاللة 
املل���ك ل�س���وؤون ال�سب���اب والريا�سة �سالح 
بن هن���دي، �سفري دول���ة االإم���ارات العربية 
املتحدة لدى مملكة البحرين ال�سيخ �سلطان 
ب���ن حمدان ب���ن زاي���د اآل نهي���ان، مبنا�سبة 
ت�سلمه مهام عمله الدبلوما�سي يف اململكة.

ويف بداي���ة اللقاء، اأ�س���اد بن هندي مبا 
يربط البلدين ال�سقيقني من عالقات اأخوية 
وتع���اون وم�سري م�سرتك يف �ستى املجاالت 
االأم���ر ال���ذي يتوافق م���ع الروؤي���ة ال�سديدة 
لعاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليف���ة، ورئي�س دول���ة االإمارات 

العربي���ة املتح���دة اأخي���ه �ساح���ب ال�سم���و 
ال�سي���خ خليفة ب���ن زايد اآل نهي���ان، موؤكدا 
اأهمي���ة زيادة التع���اون ال�سبابي والريا�سي 
وتبادل الزي���ارات واخلربات ب���ني البلدين 

ال�سقيقني.
من جهته، اأعرب �سف���ري دولة االإمارات 
عن تقديره مل�ست�س���ار جاللة امللك ل�سوؤون 
ال�سب���اب والريا�س���ة على اهتمام���ه بتنمية 
واالرتقاء  البحريني���ة،  االإماراتية  العالق���ات 
بها نحو اأفاق اأرحب من التعاون والتن�سيق، 
م�سي���دا بالعالق���ات ال�سبابي���ة والريا�سي���ة 

التي تربط بني البلدين ال�سقيقني.

الق�سيبية - جمل�س النواب: قال رئي�س 
جلن���ة ال�س���وؤون اخلارجي���ة والدف���اع واالأم���ن 
الوطن���ي مبجل�س الن���واب عب���داهلل بن حويل 
اأن “ال�سمري العاملي ب���ات يف حكم امل�سلول 
دماغي���ا، قبالة ما يج���ري يف انتهاكات يدمي 
الفل�سطيني���ة،  االأرا�س���ي  يف  اجلب���ني  له���ا 
وباالأخ����س غزة، مل���ن ي�سدح���ون مبطالبهم 
العادل���ة وامل�رسوعة”.واأو�س���ح ب���ن حويل يف 
بيان لل���راأي العام اأن “النظام الدويل اجلديد 
قاب���ل وخانع مب���ا يجري بفل�سط���ني من قتل 
وتهج���ري و�سفك دم���اء لالأبرياء م���ن اأطفال، 
ون�س���اء ور�سع، هناك م����رسوع تاآمري كبري بداأ 
منذ عقود طويل���ة، واالإ�رسائيليون ما�سون يف 
تنفيذه حتت غط���اء دويل من الدول الكربى، 
اأوله���م الواليات املتحدة، اأنه���م يحاولون اأن 
يو�سم���وا ف�سول���ة االأخ���رية االآن”. واأ�س���اف 
“فتح اأب���واب ال�سفارة االأمريكية يف القد�س، 
اأعطى ال�سوء االأخ�رس لالإ�رسائيليني الأن يفعلوا 
بفل�سط���ني م���ا يري���دون، وه���و اأم���ر �ساغط 
وملزم عل���ى ال�سيا�سة اخلارجي���ة العربية الأن 
تتغ���ري، واأن تواجه بق���وة القانون والعالقات 
الدولي���ة النافذة ما يجري، وباأن توظف كافة 
ا�ستثماراتها باخلارج لل�سغط على احلكومات 
االأوروبية، واالأحزاب االأمريكية، لكي تغري من 

مواقفها املخجلة جتاه ق�سية العرب االأولى، 
ب���ل واأن توج���د له���ا لوبي���ات �سغ���ط كبرية 

بوا�سنطن ولندن وبقية العوا�سم الكربى”.
وتابع ب���ن حوي���ل “التاريخ ي�سه���د باأن 
الدم���اء العربي���ة رخي�سة، وال قيم���ة لها لدى 
دول الغ���رب، لكنه���ا لي�ست كذل���ك بالن�سبة 
لن���ا، و�سن�سعى عرب كل القن���وات الربملانية 
والقانوني���ة واحلقوقي���ة الأن منار����س دورنا 
امل�س���وؤول جتاه �سعبنا يف فل�سطني، ما يجري 
م���ن مذابح له���و عار عل���ى جبني الع���امل، اأمر 

خمجل ومعيب”.

• عبدالرحمن بوعلي	

• عبداهلل بن حويل	
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مطالبة عربية بت�شكيل جلنة حتقيق دولية يف اأحداث غزة
نقل ال�سفارة الأمريكية للقد�س �سابقة خطرية تخرق الإجماع الدويل

املنامة - وزارة اخلارجية: اأ�سدر اجتماع جمل�س 
جامعة الدول العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية يف 
دورت���ه غري العادية ب�ساأن تطورات الأو�ساع يف دولة 
فل�سطني، اأم�س، قرارا جدد فيه تاأكيد رف�س واإدانة 
قرار الوليات املتحدة الأمريكية العرتاف بالقد�س 
عا�سمة لإ�رسائيل، القوة القائمة بالحتالل، واعتباره 

قراًرا باطاًل ولغًيا، ومطالبتها بالرتاجع عنه.
واعت���ر املجتمع���ون قي���ام الولي���ات املتحدة 
الأمريكية بنقل �سفارتها اإلى مدينة القد�س ال�رسيف، 
�سابق���ة خطرية تخرق الإجماع ال���دويل ب�ساأن القد�س 

املحتلة وو�سعها القانوين والتاريخي القائم”.
اع���رتاف  تاأكي���د  اإع���ادة  الجتم���اع  يف  وج���رت 
ال���دول العربي���ة بالقد����س ال�رسقية عا�سم���ة للدولة 

الفل�سطينية امل�ستقلة”.
واعتر القرار قيام الوليات املتحدة الأمريكية 
بنق���ل �سفارتها اإلى مدينة القد����س، يف ذكرى نكبة 
ال�سعب الفل�سطين���ي، اإمعاًنا يف العدوان على حقوق 
ال�سع���ب الفل�سطين���ي، وا�ستف���زاًزا مل�ساع���ر الأم���ة 

العربية الإ�سالمية وامل�سيحية.
ودان املجتمع���ون اإق���دام جواتيم���ال على نقل 
�سفارتها اإلى مدينة القد����س، واإعالن اعتزام الدول 
الأع�س���اء اتخ���اذ الإج���راءات املنا�سب���ة ال�سيا�سي���ة 

والقت�سادية اإزاء تلك اخلطوة.
واأعلن���وا دع���م ق���رارات القي���ادة الفل�سطينية 
دفاًع���ا عن حقوق ال�سع���ب الفل�سطيني على خمتلف 
ال�سع���د، ورًدا عل���ى نق���ل ال�سف���ارة الأمريكي���ة اإلى 
القد�س ال�رسيف، مبا فيها الن�سمام اإلى املعاهدات 
واملنظم���ات الدولية، واإحالة اجلرائم الإ�رسائيلية اإلى 
املحاكم والآليات الدولية املنا�سبة، مبا ي�سمل ملف 

ال�ستيطان ال�ستعماري الإ�رسائيلي.
وطال���ب الق���رار املجتم���ع الدويل، مب���ا يف ذلك 
جمل�س الأمن، مبتابعة تنفيذ قراراته، والتزام الدول 
بها، والطلب من جميع الدول اللتزام بقراري جمل�س 
الأم���ن 476 و478 للع���ام 1980، وق���رار اجلمعي���ة 
العام���ة لالأمم املتحدة يف اإطار دورته���ا ال�ستثنائية 
الطارئ���ة العا����رسة عل���ى اأ�سا����س “الحتاد م���ن اأجل 

.”A/RES/ES-10/19 2017 ال�سلم”، رقم
ووجه���وا ال�سكر للدول واملنظمات التي اتخذت 
مواق���ف راف�سة للقرار الأمريكي بخ�سو�س القد�س، 
وداعمة لل�سالم العادل وال�سامل الذي يلبي احلقوق 
امل�رسوع���ة لل�سعب الفل�سطين���ي، التزاًم���ا بالقانون 

الدويل وقرارات ال�رسعية الدولية.
ودان���وا م�ساركة بع�س ال���دول يف فعاليات نقل 
ال�سف���ارة الأمريكي���ة اإلى مدين���ة القد����س ال�رسيف، 
واعتبار مثل هذه امل�س���اركات ت�سجيًعا لالأعمال غري 

القانونية على امل�ستوى الدويل.
وقدم���وا حتية اإكب���ار واإجالل للن�س���ال البطويل 
لل�سعب الفل�سطيني وت�سحيات���ه اجل�سام دفاًعا عن 
اأر�س���ه ومقد�سات���ه الإ�سالمية وامل�سيحي���ة وحقوقه 
غ���ري القابل���ة للت����رسف، �س���د الحت���الل الإ�رسائيلي 

و�سيا�ساته وممار�ساته.
واأك���د املجتمع���ون اإدان���ة اجلرائ���م الإ�رسائيلية 

املمنهج���ة وا�سع���ة النط���اق الت���ي ترتكبه���ا قوات 
الحتالل �سد اأبن���اء ال�سع���ب الفل�سطيني املدنيني 
الع���زل، والت���ي ترق���ى اإل���ى جرائ���م ح���رب، وجرائم 
�سد الإن�ساني���ة، مبوجب القانون ال���دويل الإن�ساين، 

والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.
وكلفوا الأمانة العامة بالتحرك الفوري لت�سكيل 
جلنة دولية م�ستقلة من اخلراء للتحقيق يف اجلرائم 
واملجازر التي اقرتفتها ق���وات الحتالل الإ�رسائيلي 

�سد املتظاهرين يف قطاع غزة.
وطالبوا جمل�س الأمن، واجلمعية العامة والأمني 
الع���ام لالأم���م املتح���دة، وجمل����س حق���وق الإن�س���ان 
ومقرريه واملفو�س ال�سامي حلقوق الإن�سان، باتخاذ 
الإج���راءات الالزم���ة لت�سكيل جلنة حتقي���ق دولية يف 

اأحداث غزة الأخرية.

كم���ا طالب���وا املجتمع ال���دويل بالتدخل الفوري 
ل�سمان حماي���ة املدنيني الفل�سطيني���ني من جرائم 
ق���وات الحت���الل الإ�رسائيلي، ومطالب���ة جمل�س الأمن 
املدني���ني  بحماي���ة  ال�سل���ة  ذات  قرارات���ه  باإنف���اذ 

الفل�سطينيني.
واأعلنوا تقدمي الدعم والتقدير للجهود احلثيثة 
التي تبذلها دولة الكويت، الع�سو العربي يف جمل�س 
الأم���ن، يف متابعة تط���ورات الق�سي���ة الفل�سطينية، 
والدفاع عن احلقوق امل�رسوعة لل�سعب الفل�سطيني.

وج���دد املجتمع���ون “التاأكي���د عل���ى التم�س���ك 
بال�سالم كخي���ار ا�سرتاتيج���ي، وحل ال����رساع العربي 
الإ�رسائيلي وفًقا ملبادرة ال�سالم العربية لعام 2002 

بكافة عنا�رسها.
وع���روا ع���ن “الإدان���ة ال�سدي���دة لالقتحام���ات 

الإ�رسائيلي���ة املتوالية واملتك���ررة للم�سجد الأق�سى 
املبارك وال�سم���اح للم�ستوطنني حتت حرا�سة قوات 
الأم���ن الإ�رسائيلي���ة للدخ���ول اإل���ى باح���ات امل�سج���د 
الأق�سى وتالوة �سل���وات تلمودية فيه واعتبار ذلك 
عم���اًل ا�ستفزازًي���ا من �ساأن���ه تاأجي���ج امل�ساعر ودفع 
الأم���ور اإلى العنف، ومطالبة املجتم���ع الدويل باأثره؛ 
ل�سم���ان حرية الو�سول لالأماكن املقد�سة الإ�سالمية 

وامل�سيحية بالقد�س.
واأكدوا دعم الو�ساية الها�سمية التاريخية التي 
يتولها جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني، على 
الأماكن املقد�سة الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س.

ووج���ه املجتمع���ون التقدي���ر خل���ادم احلرم���ني 
ال�رسيف���ني املل���ك �سلمان بن عبدالعزي���ز اآل �سعود؛ 
لقيام���ه بت�سمي���ة ال���دورة 29 للقمة العربي���ة التي 

“قم���ة  ب����  ال�سعودي���ة  العربي���ة  عق���دت باململك���ة 
القد�س”؛ تقدي���ًرا للمكانة الروحي���ة والدينية التي 
تتمت���ع به���ا مدينة القد����س ال�رسي���ف، عا�سمة دولة 

فل�سطني، يف قلب الأمة العربية والإ�سالمية.
وثمن���وا اجله���ود الت���ي يبذلها عاه���ل اململكة 
املغربي���ة رئي����س جلن���ة القد�س جالل���ة امللك حممد 
ال�رسي���ف  القد����س  مدين���ة  حماي���ة  يف  ال�ساد����س، 

ومقد�ساتها ودعم �سمود املقد�سيني.
والتقدي���ر جلمهوري���ة م����رس  ال�سك���ر  ووجه���وا 
العربي���ة على جهودها الت���ي تبذلها حالًي���ا من اأجل 
ت�سهي���ل الأو�ساع داخل قطاع غ���زة، وتكليف الأمانة 
العام���ة جلامعة الدول العربي���ة باإعداد خطة متكاملة 
ت�سم���ل عل���ى الو�سائ���ل والط���رق املنا�سب���ة الت���ي 
ميك���ن ا�ستخدامها ملواجهة ق���رار الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة اأو اأي دول���ة اأخ���رى بالع���رتاف بالقد�س 
عا�سم���ة لإ�رسائيل، القوة القائم���ة بالحتالل، اأو نقل 

�سفارتها اإليها.
وطلب���وا من الوف���د ال���وزاري العرب���ي املنبثق 
عن جلن���ة مبادرة ال�س���الم العربي���ة امل�سكل مبوجب 
القرار رقم 8221 ال�سادر بتاريخ 9 دي�سمر 2017 
متابع���ة ات�سالت���ه وجهوده يف ه���ذا املو�سوع، ومن 
الأم���ني العام جلامع���ة ال���دول العربي���ة العمل على 
تنفي���ذ هذا الق���رار، واإبقاء جمل����س اجلامعة يف حالة 
انعق���اد، والع���ودة لالجتم���اع اإذا اقت�س���ت ال�رسورة 
لتقيي���م الأو�ساع، والتح���رك على �س���وء التطورات 

وامل�ستجدات املتعلقة يف هذا القرار.

• وزير اخلارجية ي�سارك يف اجتماع جمل�س جامعة الدول العربية	

“االتفاق” يكرِّم 20 متقاعدة
58 % ارتفاع ال�شادرات البحرينية اإلى بلجيكا

موقف عربي موحد للت�شامن مع اأ�شقائنا الفل�شطينيني

ا�ستعرا�س الفر�س ال�ستثمارية للمملكة مبنتدى بروك�سل

دعا املجتمع الدويل لتحرك �رسيع وحازم... وزير اخلارجية:

املنام����ة - بن����ا: نظمت �سفارة مملك����ة البحرين 
لدى مملك����ة بلجي����كا، بالتعاون مع جمل�����س التنمية 
القت�سادي����ة والغرفة التجارية العربي����ة البلجيكية 
البلجيك����ي  البحرين����ي  املنت����دى  اللوك�سمبورغي����ة، 
ا�ستعرا�����س  اإذ مت  لالأعم����ال يف مدين����ة بروك�س����ل، 
الفر�����س ال�ستثماري����ة يف مملك����ة البحري����ن واإلقاء 
ال�س����وء عل����ى ما ت�سه����ده اململك����ة من حت����ول نحو 

اقت�ساد تناف�سي متنوع.
ويف الكلم����ة الت����ي األقته����ا يف املنت����دى، اأكدت 
�سف����رية مملكة البحرين ل����دى مملكة بلجي����كا بهية 
اجل�سي اأن البحرين تعلق اأهمية كرى على عالقاتها 
م����ع بلجي����كا التي من����ت باط����راد على م����ر ال�سنني، 
م�ستعر�سًة التط����ور القت�سادي يف اململكة، م�سريًة 
اإل����ى جه����ود اململك����ة لتنوي����ع م�س����ادر اقت�سادها 
بناء عل����ى املميزات التي تتمتع به����ا �سواء موقعها 
ال�سرتاتيج����ي اأو الكف����اءات الوطني����ة املتمكن����ة اأو 
الأطر التنظيمي����ة والت�رسيعات، منوه����ة بالكت�ساف 
الأخ����ري لحتياط����ات كب����رية م����ن النف����ط والغ����از يف 
اململكة، ال����ذي ميثل فر�س����ة ا�ستثماري����ة ل�رسكات 
النفط العاملي����ة، م�سددة على اأن هذا الن�سجام بني 
املميزات والروئ وال�سيا�س����ات يوفر اأر�سية �سلبة 

للم�ستثمرين. 
م����ن جهت����ه، اأ�س����ار الع�س����و املنت����دب مبجل�س 
التنمي����ة القت�سادية �ساميون جال����ن اإلى الفر�س 
ال�ستثماري����ة املتاح����ة اأمام القط����اع اخلا�س، اإذ مت 
ا�ستعرا�����س الفر�����س يف جم����الت البني����ة التحتي����ة 
والقط����اع ال�سناعي والعقارات، اإ�سافة اإلى الفر�س 
املتوف����رة يف جم����ال تكنولوجيا املالي����ة، كما تطرق 

اإل����ى دور جمل�����س التنمي����ة القت�سادي����ة يف تقدمي 
خدم����ات لل�����رسكات الت����ي تن����وي تاأ�سي�����س عمليات 
جدي����دة يف مملكة البحرين، منوًه����ا بدور املجل�س يف 
ا�ستقطاب �رسكات عاملية اإلى مملكة البحرين مبا يف 
ذلك �رسكة “اأمازون خلدم����ات النرتنت” و”جمموعة 

موندليز الدولية”.
واأك����د الأمني الع����ام للغرفة التجاري����ة العربية 
البلجيكي����ة اللوك�سمبورغي����ة قي�رس حجازي����ن اأهمية 
تكثي����ف العالق����ات التجاري����ة بني مملك����ة البحرين 
ومملكة بلجيكا، م�سرًيا اإلى اأن ال�سادرات البلجيكية 
اإل����ى مملك����ة البحري����ن ارتفع����ت بن�سب����ة 3 % ب����ني 
العام����ني 2016 و2017، وارتفعت كذلك الواردات 
من مملكة البحرين بن�سبة 58 % خالل نف�س الفرتة.
كم����ا �س����ارك يف املنتدى الأمني الع����ام ملجل�س 

اخلليج لالأملنيوم حممود الديلمي، والذي قدم نبذة 
عن �سناعة الأملنيوم يف مملكة البحرين وعن الفر�س 
املتاح����ة يف هذا القط����اع، مفيًدا ب����اأن �رسكة اأملنيوم 
البحري����ن )األبا( �ستق����وم بتو�سي����ع م�سنعها لي�سم 
خ����ط �ساد�س ل�سهر الأملنيوم والذي �سيجعلها اأكر 

جممع ل�سهر الأملنيوم يف العامل.
ح�����رس الفعالي����ة ع����دد م����ن كب����ار امل�سوؤول����ني 
البلجيكي����ني والأوروبي����ني وال�سف����راء املعتمدي����ن 
يف بروك�س����ل ورج����ال الأعم����ال يف مملك����ة بلجي����كا 
ولوك�سمب����ورغ وممثل����ني ع����ن قطاع����ات اقت�سادية 
خمتلف����ة، اإذ اأثنوا على ما جاء خالل املنتدى معربني 
ع����ن امتنانه����م للتع����رف عل����ى الفر�����س املتاحة يف 
مملكة البحرين وت�سليط ال�سوء على جملة امل�ساريع 

التنموية فيها.

• �سفارة البحرين لدى بلجيكا تنظم املنتدى البحريني البلجيكي لالأعمال يف مدينة بروك�سل	

ال���دراز - نادي التفاق: اأقامت 
جلنة تنمية املراأة واملجتمع بنادي 
يف  والريا�س���ي  الثق���ايف  التف���اق 
مقر النادي حف���اًل تكرميياً بعنوان 

“رائدات من جمتمعي”.
ت�سم���ن احلف���ل فق���رة القراآن 
اآي���ة  الطفل���ة  للقارئ���ة  الك���رمي 
ال�سهاب���ي، وكلم���ة تعريفي���ة لثناء 
جعفر، وكلم���ة اللجنة والتي األقتها 

فاطمة ح�سني.
ُعر����س فيل���م وثائق���ي يحكي 
م�س���رية اللجن���ة من���ذ اإن�سائها، ثم 
األقت طيبة �سال���ح كلمة نيابة عن 

الن�س���اء املكرم���ات، واأخ���ريا قامت 
الع�س���وة البلدية فاطم���ة القطري 
ورئي�س���ة اللجن���ة علي���اء املو�سوي 
املتقاع���دات يف  الن�س���اء  بتك���رمي 
بل���غ  خمتل���ف املج���الت والالت���ي 

عددهن 20 متقاعدة.
ح�س���ورا  احلف���ل  �سه���د  كم���ا 
ن�سائيا لفتا، وعرن عن �سعادتهن 
م���ن  الأول  احلف���ل  ه���ذا  باإقام���ة 
نوعه، متمني���ات اأن توا�سل اللجنة 
م�ساريعه���ا وفعالياته���ا الت���ي من 
�ساأنه���ا خدمة املجتم���ع، وتزيد من 

ترابط الأهايل اجتماعيا وريا�سيا.

�س����ارك وزير اخلارجي����ة ال�سي����خ خالد بن 
اأحم����د بن حمم����د اآل خليفة يف اجتم����اع جمل�س 
جامع����ة ال����دول العربية عل����ى م�ست����وى وزراء 
اخلارجية يف دورته غري العادية ب�ساأن تطورات 
الأو�س����اع يف دولة فل�سط����ني، اأم�س، يف مدينة 

القاهرة بجمهورية م�رس العربية ال�سقيقة.
واأعرب وزي���ر اخلارجية ع���ن خال�س ال�سكر 
اإلى اململكة العربي���ة ال�سعودية ال�سقيقة على 
دعوتها لالجتماع يف هذه الأجواء ال�سعبة للبحث 
فيما ت�سهده الأرا�سي الفل�سطينية من ت�سعيد 
خط���ري ينذر مبخاطر جمة عل���ى املنطقة باأ�رسها 
يف ظل ما يتعر�س له اأبناء ال�سعب الفل�سطيني 
ال�سقي���ق م���ن ا�ستخ���دام للق���وة وا�سته���داف 
مرفو�س من قبل ق���وات الحتالل الإ�رسائيلي ل 
ل�س���يء اإل لأنهم يطالب���ون بحقوقهم امل�رسوعة 
والعادلة ب�سمود م�رسوع ون�سال م�ستمر وكفاح 

وطني م�رسف من اأجل نيل حقوقهم.

و�س����دد وزي����ر اخلارجية عل����ى اأن الق�سية 
الفل�سطينية هي ق�سية كل عربي وكل م�سلم 
كم����ا اأنه����ا ق�سي����ة �سيا�سية ولي�س����ت ق�سية 
ديني����ة على الإطالق، اإذ تتعل����ق باإنهاء احتالل 
اأر�����س واإعادة �سعب اإلى وطن����ه، واإن الجتماع 
ليعر ع����ن موقف عرب����ي موح����د مت�سامن مع 
وب�س����دة  وراف�����س  الفل�سطيني����ني  اأ�سقائن����ا 
مل����ا يواجهونه من قت����ل وم�س����ادرة احلقوق، 
وجتاهل لكل القوان����ني والأعراف الدولية، يف 
حمنة اإن�ساني����ة توجب حتركا �رسيعا وحازًما من 
قب����ل املجتمع الدويل، ممث����اًل يف جمل�س الأمن، 
باأن يتحمل م�سوؤولياته لوقف هذه العتداءات 

الإ�رسائيلية.
واأك����د ال�سي����خ خالد ب����ن اأحمد ب����ن حممد 
اآل خليف����ة اإدان����ة مملك����ة البحري����ن ا�ستهداف 
املدني����ني م����ن ال�سع����ب الفل�سطين����ي ي����وم 
الثن����ني املا�سي، وال����ذي اأدى اإلى ا�ست�سهاد 

واإ�ساب����ة الع�����رسات م����ن ال�سحاي����ا وحتذر من 
املخاط����ر ال�سدي����دة، والتداعي����ات ال�سلبي����ة، 
للت�سعيد اخلطري، يف الأرا�س����ي الفل�سطينية 
املحتل����ة، وتوؤي����د التحقي����ق ال����دويل يف ه����ذه 
اجلرمي����ة النك����راء، مطالب����ة املجتم����ع الدويل 

توفري احلماية لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق.
وج����دد وزي����ر اخلارجي����ة موق����ف مملك����ة 
البحرين الثابت والداعم للق�سية الفل�سطينية 
وتطلعات ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق وحقه 
يف اإقامة دولته امل�ستقل����ة ذات ال�سيادة على 
ح����دود الراب����ع م����ن يوني����و 1967 وعا�سمتها 
القد�س ال�رسقية وفق م����ا ن�ست عليه قرارات 
ال�رسعي����ة الدولي����ة وح����ل الدولت����ني ومبادرة 

ال�سالم العربية.
وطالب وزي����ر اخلارجي����ة املجتمع الدويل 
باأ�����رسه بالعمل اجلاد للتو�سل اإلى �سالم عادل 
و�سام����ل واإنفاذ الق����رارات الدولي����ة اخلا�سة 

مبدين����ة القد�����س، م�س����دًدا عل����ى اأن القد�����س 
ال�رسقي����ة هي جزء من الأرا�س����ي املحتلة العام 
1967، وفًقا لق����رارات الأمم املتحدة نف�سها 
والت����ي حظي����ت باع����رتاف وتاأيي����د املجتم����ع 
الدويل، وهي اإحدى ق�ساي����ا الو�سع النهائي، 
التي لن حت�سم اإل عن طريق املفاو�سات بني 
الفل�سطيني والإ�رسائيل����ي، ولي�س  اجلانب����ني، 
مبا يتخذ من اإج����راءات اأحادية اجلانب، تهدف 
اإل����ى تغيري و�سعه����ا باملخالفة م����ع القرارات 
الق�سي����ة  ت�سوي����ة  يعرق����ل  ومب����ا  الدولي����ة، 
الفل�سطيني����ة وجهود اإر�س����اء الأمن وال�سلم يف 

املنطقة.
ودع����ا اإل����ى ت�ساف����ر كافة اجله����ود وعلى 
جمي����ع امل�ستويات لتج����اوز ال�سعوبات وبذل 
كل ما هو ممكن لتجنب مزيد من التدهور من 
اأجل دف����ع عملية ال�سالم وامل�س����ي بها قدًما؛ 

لرت�سيخ الأمن وال�سلم يف املنطقة.
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خلف: طرح وتر�صية 75 مناق�صة بالربع الأول

“بابكو” ت�صتزرع 1250 �صتلة يف البيئة البحرية 

اخلياط والغامن يتفقدان احتياجات “خام�صة اجلنوبية”

تنفيذ م�صاريع قبل موعدها... واأخرى تواجه حتديات

حملة ال�صي�صي الرئا�صية تكرم فعاليات بحرينية وم�رصية

تعقيبا على ما ُن�رش يف “$”... “الأ�شغال”:

اأقامت حفال مبقر “امليثاق”

املنامة - وزارة الأ�ش���غال و�ش�ؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: اأو�شح���ت وزارة الأ�شغال 
و�ش����ؤون البلديات والتخطي���ط العمراين يف رّدها 
على م���ا ُن�رش ب�ش���حيفة “البالد” ي�م ال�ش���بت )5 
ماي� 2018(، ب�ش���اأن عدد من امل�ش���اريع اخلا�شة 
بالبني���ة التحتي���ة والذي تتطل���ب وقتاً اإ�ش���افياً 
لإجنازها، باأنه���ا انتهت من تنفيذ اأعمال عدد من 
امل�ش���اريع قبل م�عدها املحدد، م�ش���رة اإلى اأن 
هناك م�شاريع اأخرى واجهت حتديات كبرة، نظًرا 
لطبيعته���ا مما تطلب متديد الف���رة الزمنية له. 

وفيما يلي ن�ص التعقيب:  
فيم���ا يتعلق مب����رشوع تط�ي���ر تقاطع اجل�رشة 
)املرحل���ة الأول���ى(، وال���ذي ه� عب���ارة عن ثالث 
مراح���ل، املرحلة الأول���ى متثلت يف اإلغ���اء بع�ص 
الأجزاء من الإ�ش���ارة ال�ش����ئية على اجل�رش العل�ي 
وا�ش���تحداث طري���ق ح���ر ينقل للحرك���ة املرورية 
القادم���ة من اجلنبية باأعلى اجل����رش باجتاه املنامة 
على �ش���ارع ال�ش���يخ عي�شى بن �ش���لمان، فقد مت 
النته���اء من تنفيذ امل�رشوع قب���ل امل�عد املحدد 

له. 
اأم���ا املرحل���ة الثاني���ة وه���ي اإن�ش���اء منعطف 
لليمني من �ش���ارع ويل العهد اإلى �ش���ارع ال�ش���يخ 
عي�شى بن �شلمان )امل�ش���اريع امل�شتعجلة(، فقد 

انتهت ال�زارة منه يف امل�عد املحدد له. 
وبالن�ش���بة للمرحلة الثالثة من تط�ير تقاطع 
اجل����رشة والتي متثلت يف اإن�ش���اء طري���ق حر لنقل 
احلركة املرورية القادمة من املنامة على �ش���ارع 
ال�شيخ عي�ش���ى بن �ش���لمان اإلى اأعلى اجل�رش ومنه 
اإلى �ش���ارع ويل العهد باجت���اه الهملة، فقد بلغت 
ن�ش���بة الإجناز به 60 % وم���ن امل�ؤمل النتهاء منه 
يف �شبتمرب القادم 2018 ح�شب العقد املربم مع 

املقاول. 
اأما ب�شاأن م�رشوع ت��شعة �شارع ويل العهد اإلى 
3 م�ش���ارات من �شارع ال�ش���يخ خليفة بن �شلمان 
اإل���ى دوار الرف���اع، وال���ذي مت افتتاح���ه يف نهاية 
�ش���هر اأبريل 2018، ن�ّد الت��ش���يح باأن امل�رشوع 
املذك����ر تطل���ب وقًت���ا اإ�ش���افيًّا مق���داره ثالثة 
اأ�ش���هر، فقد �ش���ارع ويل العه���د �رشياًنا رئي�ش���يًّا، 
حيث يربط منطقة الرفاع ب�ش���ارع ال�ش���يخ خليفة 
بن �ش���لمان ومدينة حمد وي�ش���هد كثافة مرورية 
ا حل�ايل 80 األف مركبة يف  عالية لك�نه ممرًّا حي�يًّ
الي�م، كما ي�شم على جانبيه العديد من املرافق 

وامل�ؤ�ش�شات. 
تن���ّ�ه ال�زارة باأن التح���دي الأكرب يف امل�رشوع 
متث���ل يف نق���ل اخلدم���ات وحمايته���ا وبالأخ����ص 
عند العم���ل بالقرب من الكابالت الأر�ش���ية ذات 

اجلهد العايل، كما اأن وجود خطوط ا�س���راتيجية 
للخدم���ات تتداخ���ل مع اأعم���ال التط�ير و�ش���يق 
امل�ش���احات املتاحة لعملية الإن�شاء تطلب جه�ًدا 
تن�ش���يقية م�ش���تمرة مع عدد من اجلهات اخلدمية 
تفر����ص تنفيذ العم���ل على مراح���ل متعددة مما 
ا�ش���تدعى اإغالق م�ؤقت لأجزاء من ال�شارع ليتمكن 
املقاول م���ن تنفيذ العمل مع وج����د التح�يالت 
املرورية وذل���ك للتقليل من الأثر ال�ش���لبي على 
م�ش���تخدمي الطري���ق، الأم���ر ال���ذي تطل���ب وقًتا 

اإ�شافيًّا نظًرا لطبيعة امل�رشوع املذك�ر. 
 911 وح����ل م����رشوع تط�ي���ر ط���رق جمم���ع 
بالرفاع، ن�د الإفادة باأنه بلغت ن�ش���بة الجناز 81 
% ول ي�جد تاأخر فيه، ومن امل�ؤمل النتهاء منه 

يف الربع الثالث من العام احلايل. 
جتدر الإ�شارة باأن اأعمال تط�ير طرق املجمع 
املذك�ر تبلغ 12.857 كيل�مر ط�يل وهي تخدم 
ما يزيد عن 227 وحدة �ش���كنية يف املجمع، حيث 
يت�ش���من امل�رشوع تط�ير الطرق م���ن خالل اإعادة 
اإن�شاء البنية التحتية للطرق وذلك باإزالة طبقات 
الر�ش���ف القدمية وم����اد الدفان غر ال�ش���احلة 
واإع���ادة ر�ش���ف ال�ش����ارع الرئي�ش���ية يف املجم���ع 
بالأ�ش���فلت ور�ش���ف الطرق الفرعي���ة واملمرات 
والأر�ش���فة اجلانبية وم�اقف ال�شيارات بالط�ب، 
بالإ�ش���افة اإلى اإن�شاء �شبكة جديدة لت�رشيف مياه 
الأمطار، اإن�ش���اء قن����ات اأر�ش���ية للخدمات وذلك 
لتاليف قطع الأ�شفلت م�شتقبالً. اإلى جانب حت�يل 
اخلط���وط الكهربائي���ة العلوي���ة والأ�س���اك اإل���ى 
اأر�ش���ية، وتركيب اأعم���دة اإنارة جدي���دة، وت�فر 
متطلب���ات ال�ش���المة املروري���ة م���ن خالل اإن�ش���اء 
مرتفع���ات تخفي���ف ال�رشع���ة وتركي���ب العالمات 
املرورية الإر�ش���ادية والتحذيري���ة لتحقيق الأمن 

وال�شالمة على الطرق.
اأما م�رشوع تط�ير �ش���ارع ال�ش���يخ عبدا هلل من 

�شارع ال�ش���يخ حمد اإلى باب البحرين، فقد بلغت 
ن�ش���بة الإجناز في���ه 97 %، حيث ب���داأ امل�رشوع يف 
يناي���ر 2017 ومن املت�قع النتهاء منه يف نهاية 

�شهر ماي� احلايل. 
علًم���ا ب���اأن امل����رشوع تطل���ب وقًت���ا اإ�ش���افيًّا 
لإجن���ازه، حي���ث اإن طبيع���ة العمل فيه تقت�ش���ي 
اإجن���از العمل على مراح���ل متع���ددة للتقليل من 
التاأثرات ال�شلبية على اأ�شحاب املحالت والرواد 
مما ا�ش���تدعى احل�ش����ل على عدد من الت�شاريح 

املطل�بة لإجناز كل مرحلة. 
وب�شاأن م�رشوع اإن�شاء طريق 1409 ومد �شبكة 
ال�رشف ال�ش���حي ملجمع 714 مبنطقة �ش���لماباد، 
فق���د بلغ���ت ن�ش���بة الإجن���از في���ه 89 %، وم���ن 
املت�ق���ع النتهاء منه يف ي�ني���� القادم، حيث اإن 
تنفيذ امل�رشوع تطلب وقًتا اإ�شافيًّا، وذلك ب�شبب 
اإ�شافة خط رابط بني �شبكة ت�رشيف مياه الأمطار 

داخل نطاق امل�رشوع باخلط الرئي�شي. 
وح����ل م����رشوع تط�ير طرق جمم���ع 1056 يف 
منطقة الزلق، ن�د الإفادة باأن ن�شبة الجناز بلغت 
في���ه 30 % وم���ن املت�قع النتهاء من���ه يف الربع 
الأخر م���ن العام احلايل. وي�ش���مل امل����رشوع على 
اإن�شاء الطرق يف املجمع املذك�ر مع اإن�شاء �شبكتي 
ت�رشيف مياه الأمطار وال�رشف ال�شحي، بالإ�شافة 
اإلى تركيب اإنارة جديدة باملجمع وو�ش���ع قن�ات 
اأر�ش���ية للخدمات العامة وامل�ش���تقبلية واإن�ش���اء 
الأر�ش���فة وو�ش���ع العالم���ات املرورية و�ش���باغة 

اخلطوط الأر�سية لتنظيم احلركة املرورية.
اجلدير بالذكر باأن جميع امل�شاريع املذك�رة 
هي قي���د التنفيذ – كما مت ذكره- ومن املت�قع 
النتهاء منه���ا خالل العام احل���ايل، علًما باأن هذه 
امل�ش���اريع �ش���من برنامج عمل احلك�م���ة لالأع�ام 
)2018-2015(، وعليه فاإن ال�زارة قد التزمت 

بتنفيذها خالل الدورة املذك�رة. 

اأقام���ت حمل���ة الرئي����ص امل����رشي عبدالفتاح 
ال�شي�شي يف النتخابات الرئا�شية مبملكة البحرين 
حف���ل تك���رمي لع���دد م���ن الفعالي���ات البحريني���ة 
وامل�رشية م�شاء ي�م ال�شبت املا�شي، مبقر جمعية 
ميثاق العمل ال�طني مبنطقة احلد، وبح�ش�ر عدد 
من ال�شخ�شيات البحرينية واأبناء اجلالية امل�رشية.

واأك���د رئي����ص جمعي���ة ميثاق العم���ل ال�طني 
الكات���ب اأحمد جمعة اأن���ه “عندما فتح���ت اجلمعية 
اأب�ابه���ا وذراعيه���ا حلمل���ة الرئي�ص ال�شي�ش���ي يف 
البحرين يف النتخاب���ات الأويل التي جرت يف العام 
2014، فاإن ذلك جاء انطالقا من نقطة اأ�شا�ش���ية، 
وهي اأنن���ا جميعا ن�اجه حتديات ويت�جب علينا اأن 
نقف �ش���فا واحدا مل�اجهتها، وا�ش���فا م�رش باأنها 

قلب الأمة العربية”.
ح���دث يف  م���ا  اأن  للح�ش����ر  واأو�ش���ح جمع���ة 
م����رش العام 2011 من����ذج للتطبي���ق، ببقية دول 
املنطقة، م�ؤكدا اأن م�رش يربطها بالبحرين خا�ش���ة، 
ودول املنطقة عامة رباط تاريخي وم�س���ري، واأن 
املنطقة كانت �ش���تتعر�ص مل�شر جمه�ل يف حال 

تنفيذ البع�ص اأجندتهم يف م�رش.
وقال اإن م�رش هي �شمام الأمان للدول العربية 
ب�زنه���ا وثقلها وتاريخه���ا الكب���ر باملنطقة ويف 
املجالت كافة، خ�ش��شا واأن العالقة بني البحرين 
وم����رش، تتمي���ز باخل�ش��ش���ية والتمي���ز والنم����، 

باملجالت كافة.
وثمن جمع���ة درجة ال�عي العالي���ة لدي كافة 
فئات و�رشائح ال�ش���عب امل�رشي واختياره ال�شائب 
للقي���ادة املنا�ش���بة يف ال�قت املنا�ش���ب وقدرته 
على اإجها�ص امل�ؤامرة واإف�ش���اله كثر من م�شاريع 

واأجندات بع�ص الق�ى يف املنطقة.
واأ�ش���اد بالإجن���ازات الت���ي حققها ال�شي�ش���ي 
خالل فرته الرئا�ش���ية الأولى مثل قناة ال�ش����ي�ص 
اجلدي���دة والعا�ش���مة الإدارية اجلدي���دة والنفاق 
حت���ت مي���اه قن���اة ال�ش����ي�ص الت���ي تربط �ش���يناء 

مبحافظ���ات القن���اة، وم�رشع���ات الط���رق وامل���دن 
والكت�ش���افات  الطاق���ة  وم�رشوع���ات  اجلدي���دة، 

البرولية اجلديدة وغرها.
م���ن جهت���ه، اأع���رب من�ش���ق حمل���ة ال�شي�ش���ي 
بالبحري���ن ال�ش���يد م�ش���ع�د ع���ن �ش���كره ململك���ة 
البحرين قيادة وحك�مة و�شعبا، ول�زارة الداخلية، 
وكاف���ة اأجهزته���ا الت���ي عملت على تي�ش���ر مهمة 
احلمل���ة وتاأم���ني النتخابات للناخب���ني امل�رشيني 
املقيمني باململكة، واأي�شا القادمني من ال�شقيقه 

ال�شع�دية.
وثمن م�شع�د جمه�دات جمعية ميثاق العمل 
ال�طني ممثلة يف رئي�شها لدعمه وم�شاندته لفريق 
احلمل���ة وتقدمي كافة ال�ش���بل والت�ش���هيالت مبقر 

اجلمعية.
ويف ختام الفعالية، كرم من�شق حملة ال�شي�شي 
مبملك���ة البحرين رئي����ص اجلمعية جمعة وعا�ش���ق 
الراث �ش���الح احل�ش���ن، وعدد من اأع�ش���اء احلملة 

واأبناء اجلالية امل�رشية يف البحرين.

و�ش����ؤون  الأ�ش���غال  وزارة   – املنام���ة 
البلدي���ات والتخطيط العمراين: ك�ش���ف وزير 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش����ؤون  الأ�ش���غال 
العم���راين ع�ش���ام خل���ف جممل املناق�ش���ات 
الت���ي مت���ت طرحها وتر�ش���يتها خ���الل الربع 
الأول م���ن الع���ام احل���ايل يف كل م���ن قط���اع 
الط���رق وال�رشف ال�ش���حي واملباين، حيث مت 
طرح 41 مناق�ش���ة وتر�ش���ية 34 مناق�شة من 
قبل جمل�ص املناق�ش���ات واملزايدات بتكلفة 

اإجمالية ت�شل اإلى 200 ملي�ن دينار
واأفاد ال�زير باأن عجلة التنمية م�ش���تمرة 
يف مملك���ة البحرين يف ظل التط����ر العمراين 
املت�ش���ارع الذي ت�ش���هده اململكة، لفًتا اإلى 
اأن الع���ام احل���ايل �شي�ش���هد الب���دء بتنفي���ذ 
واجن���از حزم���ة م���ن م�ش���اريع البني���ة التحتية 
�شمن برنامج عمل احلك�مة، وبرنامج التنمية 
اخلليجي تهدف اإل���ى ت�فر بنية حتتية ذات 
معاير ج�دة العالية حتقق النم� القت�شادي 
امل�ش���تدام وتلبي احتياجات البحرين احلالية 
وامل�ش���تقبلية على كافة الأ�ش���عدة وتتكامل 

مع امل�شاريع احلك�مية الأخرى.  

ويف م���ا يتعل���ق باملناق�ش���ات الت���ي مت 
طرحه���ا خالل الرب���ع الأول من الع���ام احلايل، 
فقد اأ�ش���ار ال�زير اإل���ى اأن اإجم���ايل تكلفتها 
51،819،194.000 دينار،  بلغت  التقديرية 
ت�زعت ما بني 18 مناق�ش���ة يف قطاع الطرق 
و9 مناق�ش���ات يف قط���اع ال�رشف ال�ش���حي و 
12 مناق�ش���ة يف قطاع املباين ومناق�ش���تني 

م�شنفتني �شمن قطاع اخلدمات الفنية.

املنامة - بنا: قامت �رشكة نفط البحرين 
البيئ���ة  يف  �ش���تلة   1250 بغر����ص  )بابك����( 
البحرية، يف اإطار اإطالق امل��شم الأول لزراعة 

القرم بالتعاون مع املجل�ص الأعلى للبيئة.
ح�رش الفعالية التي اأقيمت �ش���باح اأم�ص 
الثن���ني نائ���ب الرئي����ص التنفي���ذي ل�رشك���ة 
“بابك����” اإبراهيم طالب والرئي�ص التنفيذي 
للمجل����ص الأعلى للبيئة حممد ب���ن دينة، كما 
ح�رش الفعالية لفيف من كبار امل�ش����ؤولني يف 
الهيئة ال�طنية للنفط والغاز و�رشكة “بابك�” 

واملجل�ص الأعلى للبيئة.

واأعرب طالب عن اعتزاز “بابك�” بتنفيذ 
ه���ذا امل����رشوع الطم�ح ال���ذي يج�ش���د التزام 
“بابك�” بتنفيذ احلفاظ على البيئة اخل�رشاء 
وتعزي���ز التنمية امل�ش���تدامة وفق التطلعات 

املرج�ة.
ي�ش���ار اإل���ى اأن م����رشوع م�ش���تل “بابك�” 
النم�ذج���ي للق���رم مت تد�ش���ينه بتاري���خ 28 
فرباير املن�رشم، يف اإط���ار التعاون بني �رشكة 
نفط البحرين والهيئة ال�طنية للنفط والغاز؛ 
لتعزيز امللف البيئي وت��ش���يع نطاق الرقعة 

الزراعية على م�شت�ى اململكة. 

و�ش�����ؤون  الأ�ش����غال  وزارة   - املنام����ة 
البلدي����ات والتخطيط العمراين: تفقد وكيل 
وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط 
العم����راين ل�س����وؤون الأ�س����غال اأحم����د اخلياط 
اجلن�بي����ة،  باملحافظ����ة  اخلام�ش����ة  الدائ����رة 
يرافق����ه ممثل الدائرة النائب خليفة الغامن، 

وبح�ش�ر عدد من املهند�شني.
ويف بداية الزيارة، اأكد اخلياط اأن وزارة 
البلدي����ات والتخطي����ط  ال�ش����غال و�ش�����ؤون 
العم����راين ت�����يل جمي����ع املناط����ق الهتمام 
بالتط�ي����ر، وذلك �ش����من خططها ال�ش����اعية 
للنه������ص بجمي����ع املناط����ق والق����رى، كما 
اأثنى عل����ى الدور البارز ملمثلي ال�ش����عب يف 
تلم�����ص احتياجاتهم والعمل عل����ى متابعتها 
واإي�شالها اإلى امل�ش�����ؤولني؛ من اأجل تذليل 

العقبات وتقدمي اأف�شل اخلدمات اإليهم.
من جانبه، اأ�ش����اد الغامن بتعاون ال�زارة 
احتياج����ات  تلبي����ة  يف  م�ش�����ؤوليها  وجه�����د 
امل�اطن����ني واملقيم����ني من خدم����ات البنية 
التحتية يف املحافظات كافة، مثنيا على دور 
وكيل �ش�����ؤون الأ�ش����غال يف ت�ا�ش����له الدائم 

ومتابعة طلبات واحتياجات الأهايل.
وخالل الزي����ارة متت مناق�ش����ة عدد من 
امل��ش�����عات ذات ال�ش����لة بخطط وم�شاريع 
اإل����ى الأم�����ر  ال�����زارة م����ن خ����الل التط����رق 
املرتبطة بقطاعي الطرق وال�رشف ال�ش����حي 
يف خام�ش����ة اجلن�بي����ة، حي����ث تق����دم النائب 
بعدد من الطلبات، من �ش����منها حت�يل عدد 

من طرق جمم����ع 903 اإلى اجت����اه واحد منها 
طري����ق رق����م 313 و333، وتنظيم امل�اقف 
واإع����ادة تخطي����ط الطري����ق رق����م 341 اأمام 
م�شجد عي�شى بن عي�ش����ى، و�شيانة عدد من 
الط����رق يف جممع 903 منها طريق رقم 371 

و373.
كما تط����رق الغ����امن اإل����ى معاجلة جتمع 
مياه الأمطار عل����ى طريق 373 مبجمع 903، 
اإ�ش����افة اإلى طلب درا�ش����ة اإن�شاء مدخل على 
�ش����ارع الرفاع من طري����ق 121 مبجمع 901، 
 ،901 مبجم����ع  الرابي����ة  الط����رق  ور�ش����ف 
وت�ش�����ية طرق جممع 901 حلني بدء اإن�ش����اء 

�شبكة ال�رشف ال�شحي باملنطقة.
ومن جهته، اأ�سار اخلياط اإلى اأنه �سيتم 
تنفيذ �شيانة �شاملة لطرق خام�شة اجلن�بية 
ت�ش����مل تبليط املمرات والأر�ش����فة وتنظيم 
م�اقف لل�شيارات، اإ�شافة الى ر�شف الطرق 
الرابية وذلك ح�ش����ب ت�فر امليزانية وبعد 
اإمتام الإجراءات الالزمة التي ت�ش����مل م�افقة 
الأجه����زة اخلدمي����ة على رخ�ش����ة العمل، كما 
وج����ه اإل����ى تنظيم حرك����ة امل����رور باملنطقة 
عرب درا�ش����ة حت�يل الط����رق املذك�رة خالل 
الزيارة اإلى اإجتاه واحد لت�ش����هيل ان�ش����يابية 

احلركة وتخفيف الزدحامات املرورية.
ويف خت����ام الزيارة تق����دم النائب الغامن 
بال�ش����كر ل�كيل �ش�����ؤون ال�ش����غال، م�ش����يدا 
مب����ا يقدمه من اهتم����ام للنه��ص بالبنى يف 

املحافظة اجلن�بية.

• ع�شام خلف	

• جانب من التكرمي	

اإبراهيم النهام
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ال�سكري وراء 50 % من حالت الف�سل الكلوي

“ال�سحة” تبحث التعاون مع “التاأمني الجتماعي”

“حمد اجلامعي” ينقذ حياة �ساب بحريني 

ا�ستئ�سال ورم �رسطاين للقولون وامل�ستقيم بتقنية منظار جديدة

دراجته �شارت قطعا متناثرة اإثر ا�شطدامه ب�شاحنة

اإجناز فريد يف امل�شت�شفى الع�شكري 

متك����ن فري����ق طب����ي متخ�ش�����ص م����ن 
م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي باأعجوبة من 
اإنق����اذ حياة �شاب بحرين����ي تعر�ص حلادث 
م����روري مروع، وقام الفريق باإجراء عمليات 
جراحي����ة ع����دة ا�شتم����رت ل�شاع����ات طويلة 
لإنق����اذ ال�ش����اب بعد و�شول����ه امل�شت�شفى، 

وهو يف حال يرثى لها.
وكان امل�ش����اب وه����و �ش����اب بالع�رشين 
من عم����ره، قد و�ش����ل اإلى ق�ش����م الطوارئ 
بامل�شت�شف����ى عن طري����ق الإ�شع����اف، وهو 
يف حال����ة حرجة اإثر تعر�ش����ه حلادث مروري 
مروع بعد ا�شطدام دراجته النارية ب�شاحنة 
كب����رة، وكان يعاين متزقا كليا يف املثانة، 
وك�رشا يف احلو�ص، ونزيف����ا حادا، وموؤ�رشاته 
احليوي����ة يف م�شتويات متدني����ة على الرغم 
م����ن عملي����ات النعا�ص الت����ي اأجري����ت له، 

اإ�شافة اإلى تعر�شه لنزيف حاد.
ومتك����ن ق�ش����م العظ����ام م����ن تكوي����ن 
فريق متخ�ش�ص �شم ع����ددا من ا�شت�شاري 

العظام، وق�ش����م امل�شالك البولية واجلراحة 
يف  ال�شت�شاري����ن  م����ن  وع����دد  العام����ة، 
تخ�ش�ش����ات متع����ددة، ومت اإج����راء عمليات 
جراحي����ة طارئ����ة ملعاجلة ته�ش����م احلو�ص، 
وال�شيط����رة عل����ى جمي����ع التهاب����ات الت����ي 
�شببتها اجل����روح الداخلية ج����راء الإ�شابات 
والك�شور املتعددة، والتي بدورها تتطلب 
العناي����ة والتطه����ر املتوا�ش����ل، وم����ن ثم 

اإدخال املري�ص اإلى وحدة العناية الق�شوى 
للمالحظة بعد اإجراء العمليات.

ب�ش����كل  لل�شف����اء  امل�ش����اب  ومتاث����ل 
تدريج����ي، بع����د اأن غ����اب ع����ن الوع����ي اإثر 
احلادث����ة، وفقدت اأ�رشته الأم����ل باأن يعي�ص 
م����ن هول و�شخامة احلادث ال����ذي اأدى اإلى 
حت����ول دراجته اإلى قط����ع متناثرة يف و�شط 

ال�شارع.

املنام����ة - بن����ا: اأ�شاد قائ����د اخلدمات 
الطبية امللكية الل����واء بروفي�شور خالد بن 
علي اآل خليف����ة بامل�شتوى الطبي املتطور 
ال����ذي و�شل اإليه ق�ش����م اجلراحة والتجميل 
باخلدم����ات الطبي����ة امللكي����ة حي����ث متكن 
فري����ق من الأطب����اء بامل�شت�شفى الع�شكري 
برئا�ش����ة ثام����ر العبا�ش����ي وه����و ا�شت�شاري 
اجلراحة مب�شاع����دة رئي�ص دائرة اجلراحة يف 
جامعة ميالن باإيطاليا الربوفي�شور لويجي 
بوين وطاق����م تخدير برئا�ش����ة ال�شت�شاري 
جالل اخلان من اإجراء عملية ا�شتئ�شال ورم 
�رشط����اين للقولون وامل�شتقي����م با�شتخدام 
تقني����ة جدي����دة باملنظ����ار حيث تع����د هذه 
العملي����ة اجلراحي����ة اإجن����ازا فري����دا ململكة 

البحرين.
واو�شح قائد اخلدمات الطبية امللكية 
ان هذه العملية ا�شتغرقت حوايل 3 �شاعات 
وهي عبارة ع����ن بديل للعمليات التقليدية 
يف مثل هذه المرا�ص ال�رشطانية حيث كان 
�شابقاً يقوم����ون با�شتئ�شال امل�شتقيم مع 
ال�رشج وتكوين كي�ص دائم يف اجل�شم ولكن 
يف مثل ه����ذه العملية يت����م املحافظة على 

اخلط الطبيعي للجهاز اله�شمي وع�شالت 
التحكم.

م�ش����را ال����ى ان املري�����ص ميك����ث يف 
امل�شت�شفى ثالث لي����ال يتم خاللها متابعة 
حالته ال�شحي����ة وتعتمد اأي�شاً على النتائج 
النهائية م����ن ق�شم املخت����رب لتقدير ن�شبة 

العالج حيث ميكن لبع�ص احلالت حتويلها 
للعالج الكيم����اوي ملوا�شل����ة الق�شاء على 
ال����ورم، وهذه العملية تكون باملنظار حيث 
يت����م ا�شتخ����راج العينة عن طري����ق فتحات 
�شغ����رة من الفتحة ال�رشجي����ة بدل من فتح 

جدار البطن.

املنام����ة - اجلامع����ة الأهلي����ة: يف اإجناز 
جدي����د للجامع����ة الأهلية يف املج����ال العلمي 
والبحثي، وخطوة حتت�شب يف ر�شيد اإجنازات 
اجلامع����ة البحثية، قام����ت دار الن�رش العاملية 
 INDERSCIENCE PUBLISHERS
باختيار ال�شتاذ امل�شاع����د بق�شم املحا�شبة 
والقت�شاد عبداملطل����ب ال�رشطاوي من بن 
عدد من الأكادمين املرت�شحن من خمتلف 
I -  اامع����ات العامل كرئي�ص حتري����ر ملجلة

 ternational Journal of Electronic
العلمي����ة  املج����الت  م����ن  وه����ي   Banking
امل�شنفة والعنم����دة لدى خمتلف املنظمات 
واملجال�����ص العلمية املخت�ش����ة يف الوليات 

املتحدة الأمركية واأوروبا وا�شرتاليا. 
وحي����ث تخت�����ص املجلة مبج����ال العلوم 
القت�شادي����ة مبختلف اأنواعه����ا وتكنولوجيا 
املعلوم����ا، وت�ش����م يف هيئة حتريره����ا نخبة 
م����ن ال�شات����ذة واملخت�ش����ن م����ن خمتل����ف 
امل�شتويات الأكادميية واجلامعات العاملية.

واأ�ش����اد رئي�ص اجلامع����ة من�شور العايل 
العلمي����ة  الإجن����از، منوه����ا باجله����ود  به����ذا 
والبحثية الت����ي يقوم بها ال�رشطاوي وزمالوؤه 
من اأ�شات����ذة ق�شم املحا�شب����ة بكلية العلوم 

الإدارية واملالية وعموم اأ�شاتذة اجلامعة.
واأك����د العايل اأن تقل����د اأ�شاتذة اجلامعة 
مواق����ع حتكيمي����ة واإ�رشافي����ة عل����ى املجالت 
العلمي����ة العاملي����ة يعزز بال �ش����ك من فر�ص 
اأ�شات����ذة اجلامع����ة يف الن�����رش العلم����ي، كم����ا 
وميك����ن البيئ����ة التعليمية ب�ش����كل اأكرب من 
مه����ارات ومتطلبات اإجراء البح����وث العلمية 

الر�شين����ة واملثم����رة، وه����و م����ا ت�شب����و اإليه 
اجلامعة الأهلية، م�شددا على حر�ص اجلامعة 
الدائم عل����ى ت�شجيع البح����ث العلمي عاملي 

امل�شتوى.
الأن�شط����ة  م����ن  العدي����د  ولل�رشط����اوي 
والبحثي����ة يف جم����الت احلوكم����ة،  العلمي����ة 
واملحا�شب����ة، والإف�شاح امل����ايل، راأ�ص املال 
الفك����ري، واملحا�شبة الإ�شالمي����ة، والتعليم 
امل�شت����دام، اإذ يت�شمن �شجل����ه اأكرث من 20 
بحثا علميا من�شورا، اأو حتت الن�رش يف جمالت 
علمي����ة عاملية حمكم����ة تناول����ت العديد من 
املو�شوع����ات القت�شادي����ة والتعليم����ة من 
اأبرزه����ا العالقة ب����ن احلاكمي����ة املوؤ�ش�شية 
وراأ�ص املال الفكري يف دول جمل�ص التعاون 
توحي����د  يف  املوؤث����رة  والعوام����ل  اخلليج����ي، 
التعلي����م الع����ايل اخلليج����ي من وجه����ة نظر 

العاملن يف اجلامعات اخلليجية. 

ك�شف���ت من�شق���ة عي���ادات ال�شك���ري يف 
جمم���ع ال�شلماني���ة الطب���ي اإمي���ان الأن�شاري 
اأن زي���ادة الوزن اأو البدانة تع���د �شبًبا رئي�ًشا 
يف اإ�شاب���ة البحرينين ب���داء ال�شكري، مردفة 
اأن���ه كلما �شه���د املجتمع البحرين���ي زيادة يف 
ن�شب���ة ال�شمنة لدى املواطن���ن البحرينين، 
�شتقابلها زيادة باأعداد امل�شابن بال�شكري 
ب�شب���ب هذا العام���ل. واأ�شاف���ت اأن البالغن 
الذي���ن يعان���ون زي���ادة ال���وزن والبدانة هم 
اأكرث واأ�رشع عر�ش���ة لالإ�شابة مبر�ص ال�شكري 
والتاأث���ر مب�شاعفات���ه، داعي���ة املر�شى اإلى 
�رشورة اللتف���ات اإلى هذه الظاه���رة “زيادة 
ال���وزن” يف بداياتها ومعاجلته���ا؛ لأن عالجها 
يك���ون اأ�شه���ل، قب���ل اأن ت�شتفح���ل، وي�شل 
املري����ص اإل���ى البدانة، التي تعت���رب داء بحد 
ذاته���ا. واأف���ادت الأن�ش���اري يف ت�رشيحات ل� 
“الب���الد” ب���اأن الدرا�ش���ات الطبي���ة احلديثة 
بين���ت اأن الإ�شاب���ة بالف�ش���ل الكل���وي تاأتي 
نتيجة لالإ�شابة بال�شكري، م�شرة اإلى اأن هذه 
الدرا�شات اأثبتت اأن 50 % من حالت الف�شل 
الكلوي حتدث نتيجة ملر����ص ال�شكري، فقد 
اأثبتت الأبح���اث اأن العالقة وثيقة بن مر�ص 
ال�شك���ري واأمرا����ص الكل���ى، ولذل���ك ين�شح 

الأطباء ب�رشورة �شبط م�شتوى ال�شكر يف الدم 
لع���دم الإ�شابة مب�شاعفات توؤثر على الكلى، 
مو�شح���ة اأن ن�شبة كبرة م���ن مر�شى ال�شكر 
خ�شو�ش���ا  بالكل���ى  مل�ش���كالت  يتعر�ش���ون 
اإ�شابته���م  الذي���ن ل يكت�شف���ون  املر�ش���ى 

بال�شكر اإل يف مراحل متاأخرة من املر�ص.
ودع���ت الأن�شاري جمي���ع مر�شى ال�شكر 
اإل���ى متابع���ة وظائ���ف الكلى وحتلي���ل البول 
الدوري؛ لكت�ش���اف اإ�شابة الكلى يف املراحل 
الأولي���ة الناجت���ة عن ارتف���اع ال�شك���ر بالدم، 
موؤكدة اأن التدخل الطبي يقلل ن�شبة الإ�شابة 

بالف�شل الكلوي على املدى البعيد.

املنام���ة - وزارة ال�شح���ة: اجتمعت 
للم���وارد واخلدمات  امل�شاع���د  الوكي���ل 
بوزارة ال�شحة فاطم���ة الحمد مع القائم 
باأعمال نائب الرئي�ص التنفيذي ل�شوؤون 
للتاأم���ن  العام���ة  بالهيئ���ة  العملي���ات 
الجتماع���ي عبدال���رزاق القحطاين وذلك 
بح�شور ع���دد من امل���دراء وامل�شئولن 

بالوزارة والهيئة. 
ويف م�شتهل الجتماع اأ�شادت فاطمة 
عبدالواح���د الأحم���د مب�شت���وى التع���اون 
امل�شرتك والدعم املتوا�شل املقدم من 
جانب الهيئ���ة العامة للتاأمن الجتماعي 
وذل���ك فيم���ا يتعلق مبو�ش���وع حت�شيل 
ر�شوم الرعاية ال�شحية ومو�شوع اأمتتت 
الإج���راءات واإمكاني���ة درا�شته���ا، كما مت 
مناق�ش���ة ع���دد م���ن امل�شاري���ع واخلطط 
احلالية وامل�شتقبلية التي ترتبط بتطوير 
وت�شهي���ل خمتلف الإج���راءات واخلدمات 

املقدم���ة للموظف���ن والعاملن خلدمة 
القطاع ال�شحي باململكة.

كم���ا اأع���رب عبدال���رزاق القحط���اين 
م���ن جانبه عن �شكره وتقدي���ره للتعاون 
والتن�شيق وال�رشاكة الفاعلة القائمة بن 
وزارة ال�شح���ة والهيئة العام���ة للتاأمن 
الجتماعي وال���ذي �شاهم بدوره يف جناح 
وتنفيذ العديد من اخلدمات وامل�شاريع، 
مب���ا يعزز م���ن كف���اءة وج���ودة اخلدمات 

ال�شحية املقدمة باملجتمع البحريني.
كم���ا واأكد اجلانبان يف ختام الجتماع 
عل���ى اأهمي���ة تعزيز اجله���ود التن�شيقية 
امل�شرتكة يف جم���الت التاأمن واإجراءات 
التقاع���د والربامج التقنية واملعلوماتية 
ذات العالق���ة، والعم���ل يف �شبيل حتقيق 
املزيد من النجاح يف اإطار خطط وم�شاعي 
حتقي���ق التكام���ل والتعاون ب���ن وزارة 

ال�شحة والهيئة.

• عبداملطلب ال�رشطاوي	

• اإميان الأن�شاري	

حمرر ال�سوؤون املحلية

نفاد دواء “تاكروليم�س” من �سيدلية “ال�سلمانية” يهدد حياتنا
نا�شدوا رئي�ص الوزراء اإ�شدار توجيهاته للم�شوؤولن... زارعو اأع�شاء ل� “$”:

�شكا مر�شى زراع���ة اأع�شاء ل� “البالد” 
نف���اد دواء “تاكروليم����ص” م���ن �شيدلية 
جمم���ع ال�شلماني���ة الطب���ي من���ذ اأك���رث من 

اأ�شبوعن.
ولفتوا اإلى اأن حياتهم و�شحتهم باتت 
مه���ددة باخلط���ر بعد توقفهم ع���ن تناول 
ال���دواء، مما يه���دد بف�شل عملي���ات زراعة 

اأع�شائهم.
واأ�ش���ار املر�ش���ى اإلى ع���دم توفر هذا 
الدواء يف ال�شيدليات اخلا�شة، واأن اأقرب 
م���كان يتوفر في���ه هو يف مدين���ة الريا�ص 
باململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة، وباأ�شعار 

ت�شل اإلى 100 دينار للعبوة الواحدة.
ونا�شد املر�شى رئي�ص الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمر خليفة بن �شلمان اآل 
خليفة لإ�شدار اأوام���ره للم�شوؤولن ل�رشعة 
توفر ال���دواء واإنقاذ حياته���م من اخلطر 
الذي يتهددها نتيجة توقفهم عن العالج.

ي�ش���ار اإل���ى اأن دواء تاكروليم�ص، وهو 
عالج دائم للمر�ش���ى الذين اأجروا عمليات 
زراعة لالأع�شاء، يعمل على تثبيط املناعة، 
ب�ش���كل مين���ع فيه رف����ص اجل�ش���م لزراعة 
الكل���ى،  كالقل���ب،  املختلف���ة  الأع�ش���اء 
والكب���د، مم���ا ه���ذا يزيد م���ن فر�ص جناح 

•زراعة الأع�شاء يف ج�شم الإن�شان. حمادثة لأحد املر�شى مع �شيدلية ال�شلمانية منذ 3 مايو	

ب��ال��ري��ا���ص ب���ي���ع  ن��ق��ط��ة  واأق��������رب  دي����ن����ار   100 ����ش���ع���ره 
�سيدعلي املحافظة

بدور املالكي
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اإحالة متهمني بواقعة غ�سل اأموال اإلى “اجلنائية”

حب�ض �سابني �سفعا طبيبا رف�ض منح اأحدهما اإجازة مر�سية

براءة نقابي معروف من االحتيال على مواطن

بالغ �سد طبيبة يت�سبب باإغالق مركز وم�سادرة معداته

“�سجني” يتوا�سل مع اثنني يف عر�ض البحر ال�ستخراج خمدراته

اإلغاء عقوبة عامل مدان ببيع �سلع مقلدة

تاأييد براءة رجل اأعمال من خيانة االأمانة 

�شبطتهم خفر ال�شواحل وبحوزتهم 32 كيلو “ح�شي�ًشا”

املحكمة اطماأنت اأن امل�شتاأنف ال يتوافر ب�شاأنه ركن العلم

�شحب 10 اآالف دينار من �رشيكه ل�شعوره مبحاولة االبتزاز

عاقب���ت املحكمة الك���رى اجلنائية الرابعة 
نزي���ا يف اإدارة االإ�ش���اح والتاأهي���ل بال�شج���ن 
املوؤب���د وبتغرمي���ه مبلغ 20 األ���ف دينار؛ وذلك 
الإدانت���ه بجل���ب اأك���ر م���ن 32 كيلوجرام���ا من 
م���ادة احل�شي�ش املخ���درة وكذل���ك 775 جراما 
م���ن املوؤثر العقل���ي “ال�شبو”، والت���ي خباأها يف 
قاع البحر بداخل اإط���ارات ال�شيارات، وا�شتطاع 
تكلي���ف �شخ�ش���ن با�شتخراجها، وه���و بداخل 

�شجنه.
وق�شت املحكمة مبعاقبة االثنن االآخرين، 
واللذين كلفهما با�شتخراج املواد املخدرة من 
البح���ر، بال�شج���ن ملدة 7 �شن���وات وبتغرمي كل 
منهم���ا مبل���غ 5000 دين���ار، وبحب�شهما ملدة 6 
اأ�شه���ر اإ�شافية الإبحارهم���ا يف منطقة حمظورة، 

واأمرت مب�شادرة جميع امل�شبوطات.
وت�شري التفا�شيل اخلا�شة بالق�شية اإلى اأن 
اأحد جتار املخ���درات “30 عاما”، وقبل انق�شاء 
حمكوميت���ه، توا�ش���ل مع �شخ�ش���ن متواجدين 
خ���ارج اأ�ش���وار ال�شج���ن، م�شتعما هاتف���ا نقاال 
ذكيا وجندهم���ا ال�شتخراج املواد املخدرة التي 
خباأه���ا يف قاع البح���ر بداخل اإط���ارات �شيارات، 
ح�شب م���ا ورد يف معلومات اإل���ى اإدارة مكافحة 

املخ���درات، واأن �شبب م�شاعدة االثنن اإليه هو 
ح�شولهم على االأم���وال مقابل ذلك، فتم اإجراء 
املزي���د م���ن التحريات، والتي دل���ت على قرب 
قيام �شخ�ش���ن بالتوجه اإلى البح���ر ال�شتخراج 

املخدرات.
وبالفعل توج���ه املتهمان الث���اين والثالث 
فجر ي���وم الواقعة اإل���ى منطقة ال�شاي���ة يف اأحد 
حظائ���ر م�شائ���د االأ�شم���اك يف ق���ارب �شغ���ري، 
و�شوهد ال�شخ�شان خمتبَئن عن خفر ال�شواحل 
الذي���ن ح����رشوا بالق���رب منه���م، وب���دا عليهما 

االرتباك.
وبتفتي�شهم���ا مت �شب���ط اإطاري���ن خا�شن 
بال�شي���ارات يف الق���ارب الذي كانا في���ه، وكانا 
يحتوي���ان عل���ى ع���دد 32 كي�ش���ا كب���ريا، تبن 
اأنه���ا حتت���وي عل���ى م���ادة احل�شي����ش املخدرة، 
ثب���ت للمحكم���ة اأن وزنها جميعا بل���غ 32،833 
كيلوجرام���ا، اإ�شاف���ة اإل���ى كي�شن م���ن املوؤثر 
العقلي “ال�شبو” ثبت اأن وزنهما االإجمايل ي�شل 

اإلى 775 جراما.
واأثناء تواج���د اأفراد خف���ر ال�شواحل برفقة 
املتهم���ن وردت الأحدهما مكامل���ة فيديو من 
املته���م االأول امل�شجون، وال���ذي كان ي�شاألهما 

عما اإذا كان���ا قد ا�شتخرجا امل���واد املخدرة من 
البحر من عدم���ه، لكنه ا�شتم���ع لاإجابة بالعثور 
عليه���ا م���ن قبل اأف���راد �رشط���ة خف���ر ال�شواحل 
كونهم ا�شتمع���وا للمحادثة وي�شاهدون املتهم 

يتحدث من داخل حمب�شه.
فاأحالته���م النياب���ة العام���ة للمحكم���ة على 
اعتب���ار اأنه���م بتاري���خ 25 يوني���و 2017، اأوال: 

املتهم االأول:
جلب وحاز واأحرز واآخر جمهول بق�شد   - 1
االإجتار مادة احل�شي�ش املخدرة واملوؤثر العقلي 
“امليتافيتامن” يف غ���ري االأحوال امل�رشح بها 

قانونا.
حاز واأحرز بق�شد التعاطي املوؤثرين   - 2
العقلين “امليتافيتامن والديازيبام” يف غري 

االأحوال امل�رشح بها قانونا.
ثانيا: املتهمون الثاين والثالث: 

�رشعا يف نقل املواد املخدرة مبقابل.  - 1
حازا واأح���رزا بق�ش���د التعاطي مادة   - 2
احل�شي�ش املخدرة يف غري االأحوال املرخ�ش بها 

قانونا.
اأبحرا على منت �شفينة �شيد �شغرية   - 3

يف الفرتة واملنطقة املحظورة.

اأن  ال�شب���اغ  ابت�ش���ام  املحامي���ة  ذك���رت 
املحكم���ة الك���رى اجلنائية الثالث���ة )ب�شفتها 
اال�شتئنافية( ق�شت باإلغاء حكم يق�شي باإدانة 
بائ���ع اآ�شيوي يف اأحد املحات التي تبيع ب�شاعة 
مقلدة من احلقائب، وحكمت جمددا براءته مما 
ن�شب اإليه من اتهام، بعد اأن حكم بتغرميه مبلغ 

500 دينار.
وكانت النيابة العامة وجهت للم�شتاأنف اأنه 
بتاريخ 8 مايو 2013، عر�ش للبيع �شلعا عليها 
عام���ة جتارية مقل���دة مع علمه بذل���ك، واأحالته 
ملحكمة اأول درجة، والتي ق�شت بتغرميه مبلغ 

500 دينار، فطعن عليه باال�شتئناف املاثل.
وقال���ت املحكمة اال�شتئنافي���ة اإنه ملا كان 
الثاب���ت م���ن االأوراق اأن امل�شتاأن���ف، وهو عامل 
)بائع( يف اإحدى املوؤ�ض�ضات التجارية امل�ضبوط 
بها ب�شاعة حتمل عامة جتارية م�شابهة للعامة 
التجاري���ة املجن���ي عليه���ا، وال يوجد ب���االأوراق 
م���ا تتبن من���ه املحكم���ة عل���م امل�شتاأنف كون 

الب�شاعة �شالفة البي���ان مقلدة، فقد اأنكر ذلك 
من���ذ بداية التحقيق���ات، اإذ نف���ى علمه مبح�رش 
�شب���ط املخالف���ة، ال�شيم���ا واأن���ه لي����ش مال���ك 
املوؤ�ش�ش���ة �شالف���ة البيان، والتي ه���ي م�شدر 

الب�شائ���ع، ف�ش���ا ع���ن اأن الطل���ب املقدم من 
وزارة ال�شناع���ة والتجارة ب�شاأن حتريك الدعوى 

اجلنائية جاء ب�شاأن املوؤ�ش�شة.
وتابع���ت، وم���ن ث���م، فق���د وق���ر يف يقن 
املحكمة واطماأن���ت اإلى اأن امل�شتاأنف ال يتوافر 
ب�شاأن���ه رك���ن العلم ال���ذي هو الرك���ن املعنوي 
للجرمي���ة، ومن ث���م ت�شح���ى االأوراق قد جاءت 
خل���وا من ثمة دلي���ل ي�شح معه اإ�شن���اد االتهام 
ل�شخ����ش امل�شتاأنف، ومن ث���م تق�شي املحكمة 
باإلغ���اء احلك���م امل�شتاأن���ف والق�ش���اء براءت���ه 
مم���ا اأ�شند اإليه عم���ا بن�ش امل���ادة )255( من 
قان���ون االإج���راءات اجلنائي���ة واالأم���ر مب�شادرة 

امل�شبوطات.
فلهذه االأ�شباب حكم���ت املحكمة ح�شوريا 
بقب���ول اال�شتئن���اف �شكا يف املو�ش���وع باإلغاء 
احلك���م امل�شتاأن���ف والق�ش���اء جم���ددا ب���راءة 
امل�شتاأن���ف مم���ا اأ�شن���د اإليه واأم���رت مب�شادرة 

امل�شبوطات.

اإن  الكعب���ي  ح�ش���ن  املحام���ي  ق���ال 
املحكم���ة الك���رى اجلنائية الثالث���ة )ب�شفتها 
اال�شتئنافية( اأيدت براءة رجل اأعمال مما ن�شب 
اإلي���ه من �رشيك���ه بخيانة االأمانة، بع���د اأن �شحب 
راأ�ش املال، وقدره 10 اآالف دينار، والذي دفعه 
لتاأ�شي����ش ال�رشكة؛ كونهم���ا متفقن على ذلك 
م�شبقا، اإذ كان غر�ش املجني عليه املزعوم من 
ذلك كله ه���و ابتزاز امل�شتاأنف �ش���ده ليتنازل 

عن �شند مديونية حمرر ل�شالح املتهم.
واأو�ش���ح الكعب���ي اأن ورغ���م اأن امل�شتاأنف 
�ش���ده هو �شاحب راأ�ش امل���ال ويعمل بال�رشكة، 
واأن املجني عليه �رشيك بالعمل فقط ومل يدفع 
فل�شا واحدا، اإال اأنه يح�شل على ن�شبة 50 % من 
االأرب���اح، وبعد ذلك اتهم���ه بخيانة االأمانة عقب 
ت�شفية ال�رشكة مبوجب دعوى مدنية بعد فر�ش 

احلرا�شة الق�شائية عليها.
واأ�شار املحامي اإلى اأن موكله كان قد �شلم 
املجن���ي علي���ه -املزع���وم- مبل���غ 10 اآالف و5 
دنانري لتاأ�شي�ش �رشكة ت�شامن، لها العديد من 
االأن�شط���ة، وبعد فرتة ب�شيطة ب���داأت ال�رشكة يف 
حتقيق االأرباح، وبعد اأن اكتمل مبلغ راأ�ش املال 
قرر امل�شتاأنف �شده �شحب اأمواله وا�شرتجاعها 
ح�شب ما هو متفق عليه بينهما ومثبت يف حم�رش 

اجتماع.
اإال اأن���ه حدثت بينهما الكثري من امل�شكات 
تقدم على اإثرها املجني عليه لدى مركز ال�رشطة 
باأك���ر من مرة بباغ بخيانة االأمانة، لكن النيابة 

العامة كانت تاأمر بحفظ الباغ لعدم االأهمية.
وعقب مرور �شنة واحدة تقدم املجني عليه 
ب�شكوى اأخرى اأمام ذات املركز مب�شمون الباغ 
ال�شاب���ق، فتم �شم الباغن لدى النيابة العامة 
واأحيلت الدع���وى للمحكمة ال�شغ���رى اجلنائية 
الرابعة، والتي اأ�ش���درت حكمها براءة املتهم 
مما هو من�شوب اإليه، فلم ترت�ش النيابة العامة 

هذا احلكم وطعنت عليه باال�شتئناف.

وكانت النياب���ة العامة وجه���ت للم�شتاأنف 
�ش���ده اأن���ه بتاري���خ 6 فراي���ر 2013، اختل�ش 
املبل���غ النقدي املبن القدر باملح�رش وامل�شلم 
اإليه عل���ى وجه الوكالة وذلك اإ����رشارا باأ�شحاب 
احل���ق عليه حال كون���ه �رشيكا م���ع املجنى عليه 

على هذا املال.
ويف مرافعت���ه اأم���ام املحكم���ة اال�شتئنافية 
دف���ع املحامي ح�شن الكعبي اأن الواقع يعك�ش 
ه���ذا االته���ام، واأن ال�شاك���ي نف�ش���ه -املجنى 
عليه- يتعمد توجيه االتهام اإلى املتهم جزافا، 
واإثب���ات ذلك هو قي���ام املجني علي���ه بتقدمي 
اأك���ر م���ن �شكوى عل���ى ذات املو�ش���وع وذات 
ال�شبب – م���ع التنويه اإل���ى اأن املتهم هو ذاته 
من قام ب�شداد راأ����ش مال ال�رشكة كاماً وكذلك 
جميع م�شاري���ف تاأ�شي�ش ال�رشك���ة ح�شب ما هو 
ثابت مبوجب تقرير الت�شفية الذي مت اعتماده 
من جان���ب حمكمة االأم���ور امل�شتعجلة يف دعوى 

�شابقة.
واأ�ش���اف اأن جمي���ع االأم���وال الت���ي كان���ت 
ت�رشف عل���ى ال�رشكة والأجلها كان���ت من ح�شاب 
امل�شتاأن���ف �شده اخلا����ش، واأن مقرها اأي�شا يف 
مبن���ى ملك ملوكل���ه، اإذ اإن املجني عليه هو من 

عر����ش على موكل���ه ال�رشاك���ة يف العمل واقرتح 
علي���ه تاأ�شي�ش �رشكة فيم���ا بينهما، وقد بننّ له 
املجني علي���ه بعدم حيازته الأي���ة اأموال وبذلك 
قام امل�شتاأنف بدف���ع راأ�ش املال كاما وكذلك 
م�شاري���ف تاأ�شي����ش ال�رشكة فيم���ا بينهما، واأن 
تكون م�شاهمة املجني عليه بالعمل فقط، وقد 
ا�ض���رط عليه امل�ضتاأنف �ضده قبل بدء ال�رشاكة 
با�شرتجاع راأ�ش املال كاما وقيامه هو �شخ�شيا 
بتمويل ال�رشكة م���ن ح�شابه اخلا�ش، وبذلك بدء 
االتف���اق فيما بينهم���ا، ومت تاأ�شي�ش ال�رشكة يف 

�شهر يناير 2013.
ثم بداأت اخلاف���ات فيما بينهما على �شند 
اأن املجن���ي علي���ه املزعوم يرغ���ب يف احل�شول 
عل���ى االأم���وال م���ن املته���م وب���داأ يف االبت���زاز 
وحم���اوالت ال�شغ���ط علي���ه من جمي���ع اجلوانب 
والعامل���ن يف  بتحري����ش املوظف���ن  وذل���ك 
ال�رشك���ة عل���ى املته���م، ب���ل االأدهى واالأم���ر اأن 
املجن���ي علي���ه املزعوم يزع���م ب���اأن امل�شتاأنف 
�شده ه���و املخول بالتوقيع على ح�شاب ال�رشكة 
ومل ي�شمح له بذلك – ح�شب ما هو مدرج يف باغ 

�شابق مت حفظه من جانب النيابة العامة.
ف�شا عن اأن املجني عليه يعلم منذ ما قبل 
تاريخ 18 نوفم���ر 2013 باأن امل�شتاأنف �شده 
ق���د قام بتحويل راأ�ش امل���ال املدفوع من قبله 
اإل���ى ح�شابه اخلا�ش، ثم ق���ام بتقدمي ال�شكوى 
حم���ل املحاكمة بتاريخ 14 نوفم���ر 2014، اأي 
بعد مرور �شنة من تاريخ العلم اليقيني الثابت 

من حم�رش االجتماع فيما بينهما.
اإلى ذلك، حكمت املحكمة الكرى اجلنائية 
بقب���ول  اال�شتئنافي���ة(  )ب�شفته���ا  الثالث���ة 
ا�شتئن���اف النياب���ة العام���ة �ش���كا ويف مو�شوع 
برف�ش���ه وتاأييد احلك���م امل�شتاأن���ف والقا�شي 
ب���راءة امل�شتاأنف �شده رجل االأعمال مما ن�شب 

اإليه من اتهامات.

املنامة - النياب���ة العامة: �رشح رئي�ش 
النيابة مبحافظة العا�شمة عبداهلل الذوادي 
ب���ان النيابة العامة قد اأجن���زت حتقيقاتها 
يف واقع���ة غ�ش���ل اأم���وال واأم���رت باإحال���ة 
املتهمن اإلى املحكم���ة اجلنائية وحددت 
جل�شة بتاريخ 12يونيو 2018 لنظرها اأمام 
املحكمة الكرى اجلنائية الدائرة )االأولى(.
واأ�ش���اف رئي����ش النياب���ة اأن م�شمون 
الواقع���ة تتلخ����ش فيم���ا ابلغ ب���ه عدد من 
ال�شحايا تلقيهم ات�شاال هاتفيا عن طريق 
اح���د برامج التوا�ش���ل االجتماعي ادعى من 
خالها املتح���دث باأنه موظ���ف لدى احدى 
����رشكات االت�ش���ال يخره���م باأنه���م اح���د 
الفائزين بجائزة نقدية جمزية، طالبا منهم 
تزويده ببيانات ح�شاباتهم البنكية الإر�شال 
مبل���غ اجلائ���زة م�شتعين���ا بط���رق احتيالية 
مكنت���ه من اإقناعه���م، حيث تفاج���اأوا فيما 
بعد اأن اجلاين قد احتال عليهم ومتكن من 
اخرتاق ح�شاباتهم البنكية واال�شتياء على 

اأموالهم.
ح���ول  املكثف���ة  التحري���ات  وباإج���راء 
الواقع���ة دل���ت عل���ى اأن مرتكب���ي جرمي���ة 
االحتي���ال االلك���رتوين هم عدد م���ن اجلناة 
يتواجدون باأحد الدول االآ�شيوية حيث يتم 
حتويل املبالغ املالية امل�شتولى عليها من 
قبله���م الكرتونيا اإلى احل�شاب���ات البنكية 
للمتهم���ن والذين متكنوا م���ن جتنيدهما 
ع���ن طري���ق  ب�شحبه���ا  وُيكلف���ان  م�شبق���اً 
جهاز ال����رشاف االآيل �شعي���اً الإخفاء طبيعته 
وم�ش���دره وملكيته ونقل���ه واإر�شاله لباقي 
اجلن���اة خارج مملكة البحري���ن وذلك مقابل 

ح�شولهما على جزء من هذه املبالغ.
واأ�ش���ار الذوادي باأن���ه مت �شماع اأقوال 
ال�شهود وا�شتجواب املتهمن اللذين اأقرا 
ارتكابهم���ا الواقعة يف ح���ن طلبت النيابة 
العام���ة حتري���ات ال�رشطة واإع���داد التقارير 
املالية من اجلهات املخت�شة والتي اأكدت 

�شحة الواقعة مبواجهة املتهمن.

اجلنائي���ة  ال�شغ���رى  املحكم���ة  حب�ش���ت 
الثالثة �شابن )23 و20 عاما( ملدة 6 اأ�شهر؛ 
وذلك الأنهما �شفع���ا طبيبا )64 عاما( رف�ش 
اإ�شدار اإج���ازة مر�شية الأحدهم���ا ووافق على 

منحه اإياها عندما ح�رش مع والده.
كان ق���د اأبلغ الطبيب املجن���ي عليه اأنه 
وعن���د خروجه من املركز ال�شحي متوجها اإلى 
مواقف ال�شيارات، وقب���ل اأن يركب �شيارته، 
ح����رش اإليه �شابان وقام���ا ب�شفعه على وجهه، 
فما كان من���ه اإال اأن دخل اإلى املركز ال�شحي 
م�شتنج���دا بحرا�ش االأم���ن، والذين متكنوا من 
اإلق���اء القب�ش عل���ى املتهم���ن وت�شليمهما 

لل�رشطة.
اأن  اأف���ادا  املتهم���ن  م���ع  وبالتحقي���ق 
الواقعة تتح�شل يف اأنهما كانا قد توجها اإلى 
مرك���ز ال�شيخ جاب���ر ال�شباح ال�شح���ي الواقع 
يف منطق���ة بارب���ار؛ كون اأن اأحدهم���ا مري�شا، 
وبعد دخولهما على الطبيب يف غرفته ك�شف 
عل���ى املري����ش منهم���ا، وكت���ب ل���ه و�شفة 

طبية، وعندما طلب منه املري�ش منحه اإجازة 
مر�شية، اأجابه الطبيب باأن حالته ال ت�شتدعي 

منحه اإياها.
واأ�شافا اأنهما غادرا املركز ال�شحي دون 
اإجازة مر�شي���ة للمري�ش منهم���ا، لكن االأخري 
رجع للمركز م�شطحب���ا معه والده ودخل على 
الطبي���ب ال�شابق نف�شه، وطلب منه اأي مينحه 

اإجازة مر�شية، فوافق الطبيب على ذلك.
فات�شل املري�ش بعد خروجه من املركز 
ال�شح���ي ب�شديق���ه واأبلغ���ه مب���ا ج���رى معه، 
فغ�ش���ب �شديق املري�ش من عدم منح االأول 
االإج���ازة منذ البداية، وقرر له اأنه �شينتقم من 
الطبيب، فتوجها للمرك���ز ال�شحي مرة ثالثة 

واعتديا على الطبيب.
وثب���ت للمحكم���ة اأن املدان���ن بتاري���خ 
17 اأبري���ل 2018، اعتديا عل���ى �شامة ج�شم 
املجن���ي عليه دون اأن يف�ش���ي فعل االعتداء 
اإلى مر�ش���ه اأو عجزه ع���ن اأعمال���ه ال�شخ�شية 

ملدة تزيد عن 20 يوما.

ب���راأت املحكم���ة ال�شغ���رى اجلنائي���ة 
الثانية نقابيا �شهريا مما ن�شب اإليه بتهمة 
االحتي���ال والن�ش���ب عل���ى اأم���وال مواطن 
كان ق���د تعامل م���ع حمل ميلك���ه املذكور 
ل����رشاء �شبيكة من الذه���ب تبن اأن قيمتها 
ال�شوقي���ة تق���ل بكثري عن املبل���غ املتفق 
عليه���ا؛ وذل���ك لع���دم كفاي���ة االأدل���ة يف 

الق�شية.
وتعود تفا�شيل القب�ش على النقابي 
املعروف والتحقيق مع���ه اإلى باغات عدة 
تقدم به���ا عدد من املواطن���ن يتهمونها 
باالحتي���ال عليه���م م���ن خ���ال بيع���ه لهم 
�شبائك م���ن الذهب اخلا����ش مببالغ ت�شل 
اإلى 15 األف دينار وعندما قرر بع�شهم بيع 
تلك ال�شبائ���ك تبن اأن قيمته���ا ال�شوقية 
اأقل من ذلك بكثري لدرجة اأن �شعر بع�شها 

اأقل من 1000 دينار.
ونظًرا لذلك، توجه املجني عليهم اإلى 
حم���ل النقابي املع���روف وطالبوه بتف�شري 
ذل���ك، اإال اأنه هو من ق���ام مبطالبتهم بدفع 
امل�شتح���ق عليهم من مبال���غ مالية، والتي 

وقع���وا عليها من خال �شن���دات تنفيذية، 
مه���ددا النقاب���ي اإياه���م باللج���وء للق�شاء 
ليدفعوا ل���ه االأموال التي اأق���رنّوا بها بتلك 

ال�شندات التنفيذية املثبتة للمديونية.
يذك���ر اأن ع���ددا كبري م���ن املواطنن 
كان���وا ق���د تقدم���وا ل���دى مراك���ز ال�رشطة 
املختلفة بباغ���ات �شد النقاب���ي املتهم، 
والذي���ن تعرنّ�ش���وا لذات عملي���ة االحتيال، 
نوا اأنه���م ا�شرتوا من���ه ب�شائع خمتلفة  وبينّ
بوا�شطة �شندات تثب���ت املديونية العالية 
القيم���ة بالأق�ض���اط ال�ضهري���ة، يف حني اأن 
الب�شاعة امُل�ش���رتاة ال تتنا�شب قيمتها مع 
تلك املديونية، اإذ ا�شرتت اإحدى ال�شحايا 
عدد 3 هواتف نقال���ة مقابل 6000 دينار، 
فيم���ا ا�ش���رتى اآخر جه���از كمبيوت���ر مقابل 

5000 دينار.
كما علمت “الب���اد” اأن عدد ال�شبائك 
التي متكن النقابي م���ن بيعها قد يتجاوز 
100 �شبيكة، واأن املعلومات ت�شري اإلى اأن 
البع�ش منها غري خمت���وم بالتمغة اخلا�شة 

بامل�شوغات الذهبية.

تق���دم مواطن بباغ نياب���ة عن زوجته 
املخت�ش���ة  الطبي���ة  املراك���ز  اأح���د  �ش���د 
باالأ�شن���ان والكائ���ن يف منطق���ة املق�شع، 
ق���ال في���ه اإن زوجت���ه توجه���ت للمرك���ز 
املذك���ور لتلقي الع���اج ال���ازم مل�شكلة 
�شحي���ة يف اأ�شنانها، لكن���ه بعد ذلك تبن 
له���م اأن الطبيب���ة االآ�شيوية الت���ي اأ�رشفت 
على عاجه���ا ات�شح اأنه غ���ري مرخ�شة لها 
مبزاولة املهنة بعد التدقيق يف ال�شجات 

الر�شمية بذلك.
وبالفعل توجه���ت اجلهات املخت�شة 
للمركز الطب���ي يف زيارة تفتي�شية مفاجاأة 
عل���ى املرك���ز الطب���ي، وب�ش���وؤال موظفة 
اال�شتقب���ال ع���ن الطبيب���ة امل�ش���ار اإليها، 
ق���ررت للمفت�ش اأنها غ���ري موجودة بذلك 
الوق���ت، واأن نوبة عمله���ا تبداأ من ال�شاعة 

4:00 وحتى 8:00 م�شاء.
بع���د  املرك���ز  �شاحب���ة  وق���ررت 
ا�شتجوابه���ا اأن املتهم���ة تق���وم بالك�شف 
املبدئي على املر�شى، واأنه مل ي�شدر لها 

ترخي����ش كون اأنه مل يت���م اإنهاء اإجراءاتها 
الر�شمي���ة بعد. واأ�شاف���ت �شاحب املركز 
اأن �شب���ب التاأخ���ري يف اإ�ش���دار الرتخي�ش 
للطبيبة ه���و اأن اخلطاب املر�شل للجهات 
املعنية احتوى على رقم خاطئ جلوز �شفر 
املتهم���ة، والغريب اأن �شاحبة املركز هي 
االأخرى انتهت رخ�شة مزاولتها للمهنة يف 
31 دي�شم���ر 2015 ومل تق���م بتجديدها، 
�ش���د  اجلنائي���ة  الدع���وى  حتري���ك  فت���م 

املتهمة االآ�شيوية.
اإل���ى ذل���ك، اأحال���ت النياب���ة العام���ة 
املتهمة االآ�شيوية للمحكمة بعدما وجهت 
اإليها تهمة اأنه���ا بتاريخ 31 مايو 2015، 
زاول���ت مهن���ة طبي���ب اأ�شن���ان م���ن دون 

ترخي�ش من اجلهات املخت�شة.
ال�شغ���رى اجلنائية  وحكمت املحكمة 
بتغرمي املتهمة مبلغ وقدره 2000 دينار، 
واأم���رت باإغاق املرك���ز الطبي، ف�شا عن 
م�ش���ادرة ما يف املركز من اآالت وما به من 

مهمات ومعدات.  

•  املحامي ح�شن الكعبي	

•  املحامية ابت�شام ال�شباغ	

اإع��������داد: ع��ب��ا���ض اإب���راه���ي���م
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سوالف

مت���ر املنطق���ة العربية باأح���داث تاريخية 
�ضعب���ة ال تر�ض���م للدار�س اإال �ض���ورة �ضبابية 
الت���ي  امل�ض���كالت  ه���ي  فكث���رة  معتم���ة، 
مت�ض���ك بتالبي���ب االأم���ة وتاأخذ بخناقه���ا بدءا 
م���ن االأو�ضاع املتده���ورة يف بع����س البلدان، 
و�ضوال اإلى م���رارة الفجيع���ة ب�ضبب املر�ضى 
الذي���ن ن�رشوا الع�ضبي���ة الطائفية واملذهبية، 
وبحثوا ع���ن طريق املج���د الزائ���ف بالتحالف 
م���ع اأعداء العروبة واالإ�ض���الم كالنظام االإيراين 
وال�ضهاين���ة ومازالوا يعملون ب���كل غباء على 

ترك اجلروح العربية مفتوحة.
فدويل���ة قط���ر ورغ���م ف�ض���ل موؤامراته���ا 

كث���ر  يف  التخريب���ي  خمططه���ا  وانف�ض���اح 
م���ن ال���دول العربي���ة اإال اأنها اأ�ضبح���ت مزرعة 
االإرهابي���ة  لل�ض���الالت املنحط���ة واجلماع���ات 
كاالإخوان امل�ضلم���ن، خدمة مل�ضالح واأهداف 
اأع���داء العروب���ة واالإ�ض���الم، ولي����س عندها اأي 
هدف �ضوى روؤي���ة العراك والتطاحن وخمالفة 
اإل���ى  الرامي���ة  وال���روح  والقوان���ن  ال�ض���ر 
التخري���ب، وعل���ى اجلان���ب االأخر يق���ف اإعالم 
متخل���ف عف���ن يدع���ي احلي���اد بينم���ا يقاتل 
�ض���د االأمة العربي���ة ومتواطئ م���ع ال�ضهاينة 
واالإيرانين كامل�ضخ، “قن���اة اجلزيرة” فوهة 
مداف���ع الكذب و�ضجرة الفتن���ة، واملنرب الذي 

يحلل �ضفك دماء امل�ضلم���ن و�ضوت الغراب 
الكريه، وغر “امل�ضخ اجلزيرة” هناك العديد 
من املنابر االإعالمي���ة يف عاملنا العربي تلهب 
�ضهرات امليالد احلمراء لل�ضياطن من اأمثال 
االإخوان امل�ضلمن وكهنة النظام االإيراين من 
عمالء ومرتزقة، جتدهم ير�ضمون دائما كلمات 
مبجلة ع���ن العروبة ولكن م���ا اإن تدير ظهرك 
حتى تتح���ول كلماته���م اإلى م�ضح���وق غ�ضيل 
اأو تي���زاب، منه���م املفك���رون وال�ضحافي���ون 
م�ضت���وى  )عل���ى  ون���واب  �ضيا�ض���ة  ورج���ال 
الع���امل العرب���ي(، ول���و وجدوا فر�ض���ة �ضانحة 
لتكد�ض���وا يف الطائرات الذاهب���ة اإلى ر�ضيف 

“القر�ض���اوي” مر�ضدهم ومف����رش الروؤيا لهم. 
من يريد لالأمة العربية اأن تعي�س غربة مطلقة 
ع���ن العامل وتكون الراي���ة منك�ضة  لالأ�ضف هم 
الع���رب اأنف�ضهم، وال اأح���د يت�ضور اأن املاأ�ضاة 
الت���ي نعي�ضها هي من �ضن���ع اإن�ضان اآخر، نحن 
امل�ضابون بالعطب ال�ضيا�ضي واالأخالقي وكل 
هذه االأ�ضياء القبيحة م���ن �ضنع اليد العربية، 
واإذا اأردن���ا الدخ���ول يف مرحلة جدي���دة لن�ضعر 
باال�ضتق���رار والطماأنينة اإلى امل�ضتقبل، علينا 
اأن ال ن���رك الغي���وم تتجم���ع وحتج���ب �ض���وء 
ال�سم����س، فكل اأجماد احلياة �ستعود لنا ب�رشط 
اإزاحة اخلونة ومن ال يعرف ال�ضهامة واملروءة.

 األشياء القبيحة 
من صنع اليد العربية!

ميكن ارت���كاب الوهم والّزع���م والتق�ضر 
والتطوي���ل يف �ضياق حماجج���ة اأهل املمانعة يف 
نواحين���ا، وميكن الرك���ون بهدوء وقن���وط اإلى 
ظواه���ر البالء الفتنوي ال�ض���ارب وال�ضارح على 
���ل اأهل امل�رشوع  م���داه لتثبيت احلكم الذي ُيحمِّ
االإي���راين ج���ّل امل�ضوؤولية عن ع����رش “االقتدار” 
و”االنت�ض���ار” الراهن، وميكن بعد ذلك احل�ّس 
عل���ى �ضحذ الِهم���م ودّب ال�ضوت وتدبر احلال 
دفاع���اً ع���ن النف����س يف مواجهة ذل���ك امل�رشوع 
وم�ضائب���ه، وميك���ن اأكرث م���ن ذل���ك، االرتداد 

اإلى الزواي���ا الغرائزية متا�ضي���اً مع “�رشورات” 
ا�ضتمط���ار  ث���م  و�ضاحات���ه،  و�رشوط���ه  الن���زال 
 اللعن���ات عل���ى م���ن اأو�ضلن���ا اإلى ه���ذا الدرك.
لكن فوق ذل���ك بعمومّيات���ه وتفا�ضيله، هناك 
�ض���يء ح�ّضي ملمو����س وفاقع الل���ون وال�ضعاع، 
ال ميك���ن �ضوى عر�ضه باأو�ض���ح تب�ضيط ممكن، 
بعيداً عن االأخذ وال���رّد والنقا�س والكبا�س: اإذا 
كان البي���ان املمان���ع يعت���رب املجم���وع العربي 
اأو  متن���ازالً  اأو  قا����رشاً  االأك���رثي،  واالإ�ضالم���ي 
ُمهادن���اً، اأو م�ضامل���اً، اأو م�ضت�ضلم���اً، اأو عاجزاً اأو 

قانعاً وقابع���اً، اأو “متاآمراً” اأو ال يعرف “اأ�ضول 
اجله���اد يف �ضبيل الب���الد”، اأو يف�ّضل املقاولة 
عل���ى “املقاوم���ة”، واإذا كان املجم���وع املمانع 
“االإي���راين” يف املقابل ق���ادراً منا�ض���اًل مقاتالً 
مقاوم���اً يرف����س االإذع���ان واخلن���وع واخل�ضوع 
ويع���رف اأ�ض���ول اجله���اد يف مواجه���ة االأع���داء 
ال�ضهاين���ة واالأمركين: ويعرف التفريق بن 
ال�ضّح والغلط واملهم واالأهم ويرطن على مدى 
االأي���ام وال�ضاعات والث���واين بفل�ضطن واأهلها 
وقد�ضّي���ة ق�ضيته���ا ومركزي���ة تل���ك الق�ضية 

واأولويتها وريادتها، فلماذا ال يفتح النار على 
االإ�رشائيلين؟! وملاذا ال ُي�ضعلها “حرباً مقّد�ضة” 
�ضّده���م؟! ومل���اذا ال يه���ّب بفيالق���ه وع�ضكره 
و�ضواريخه دفاعاً عن اأهل غزة؟! وملاذا ال ُتبادر 
طهران باعتبارها “عا�ضمة املمانعة” اإلى قطع 
العالقات مع الغربين، واإعدام حماوالت اإعادة 
التوا�ضل مع االأمركين، ووقف ندب “االتفاق 
الن���ووي” معهم؟! ومل���اذا ال ُي�ض���األ الكرملن 
ع���ن طبيع���ة “العالق���ة احلميم���ة” بين���ه وبن 
قادة الكيان ال�ضهي���وين الغا�ضب؟! وملاذا يف 

االأ�ض���ل، ال ُيبادر اإل���ى تغلي���ب االأ�ضا�ضي على 
الفرعي ويعمل من جهته “ال�ضادقة واحلري�ضة 
والريادي���ة” عل���ى االأقل، على اإقف���ال املعارك 
يف �ضفوف امل�ضلم���ن الأن االأولوية واملركزية 
ه���ي لفل�ضط���ن وق�ضيتها وقت���ال ال�ضهاينة 
وداعميه���م؟! ب���ل مل���اذا ال يخج���ل وال ي�ضتعيذ 
ب���اهلل اإزاء �رشور الب���الء “الداخل���ي” امل�ضتفحل 
ب���ل يفعل العك�س؟ وال يكاد يقفل �ضالة اأفراح 
حتى يفتح واح���دة اأخرى احتفاالً “بانت�ضاراته” 

و”اإجنازاته” و”بطوالته”؟!. “امل�ضتقبل”.

في المزايدة الُمماِنَعة )1(

اأدى افتت���اح ال�ضف���ارة االأمركي���ة 
يف القد����س قب���ل يومن اإل���ى حالة من 
اال�ضتي���اء العارم لدى اجلماهر العربية 
واالإ�ضالمي���ة، وقام���ت الغالبية العظمى 
من جماهر االأمة كعادتها مبمار�ضة جلد 
الذات وترديد عبارات الإحباط املاألوفة 
ع���ن �ضعف وه���وان االأم���ة العربية بن 
االأم���م، وال�ض���يء االأمر يف ه���ذا امل�ضهد 
املل���يء بالياأ����س والإحب���اط اأن ق���وات 
جي����س االحت���الل االإ�رشائيل���ي، مل ت�ضمح 
للفل�ضطينين مبج���رد التظاهر تعبرا 
ع���ن غ�ضبهم من هذا الق���رار، وارتكبت 
مذبحة جديدة يف غ���زة، وكانت اإ�رشائيل 
ومن خلفها ترامب تبعث ر�ضالة كراهية 

للم�ضلمن مع قدوم �ضهر رم�ضان.
هذه اللحظ���ة التاريخي���ة الع�ضيبة 
التي مت���ر بها االأم���ة العربية هي حلظة 
ذهبية بالن�ضب���ة الإ�رشائيل التي ت�ضتغل 
حال���ة الت����رشذم وال�ضع���ف العربي لكي 
تغت�ض���ب املزيد م���ن االأر����س العربية 
ولك���ي تر�ض���خ �ضيا�ض���ة االأم���ر الواق���ع 
حتقيقه���ا  عل���ى  ترام���ب  وي�ضاعده���ا 
وتو�ضع الفجوة بن احلديث عن ال�ضالم 
وب���ن الواقع املوج���ود. ومهما قال لنا 
بع�س فقهاء ال�ضيا�ضة والقانون الدويل 
ان ما قامت ب���ه اإدارة ترامب ال قيمة له 
من الناحية القانونية واأنه قرار اأحادي ال 
يثبت اأي ح���ق الإ�رشائيل يف هذه االأر�س، 
ومهما قال لنا ترامب اإن م�ضر القد�س 
�ضيتقرر يف حمادث���ات الو�ضع النهائي 
وال عالق���ة لقرار نق���ل ال�ضفارة مب�ضر 
املدين���ة املقد�ض���ة، فنح���ن ال ن�ض���دق 
�ضيئ���ا م���ن ه���ذا، الأن الواق���ع والتاريخ 
يوؤكدان اأن كل الق���رارات والقوانن ال 
قيمة لها واأن ال�ضيء الوحيد هو الو�ضع 

املوجود على االأر�س. 

نقل السفارة 
األميركية للقدس

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

ط���رح حماف���ظ املح���رق �ضلم���ان بن 
هن���دي عل���ى اأه���ايل املحافظ���ة الذي���ن 
جتمع���وا يف املجل����س االأ�ضبوع���ي قب���ل 
اأيام تفا�ضي���ل تتعلق مبكرم���ة �ضاحب 
اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�ضى اآل خليفة 
باإع���ادة بن���اء فرجان املح���رق، موؤكدا اأن 
هذا امل����رشوع لن يغف���ل كل التفا�ضيل 
الرامية اإلى عودة االأه���ايل الذين هجروا 
املحافظ���ة اإل���ى حمافظتهم م���ن جديد، 
موؤك���دا اأنه يعد م�رشوع���ا �ضخما و�ضينفذ 
عل���ى مراح���ل، و�ضيمن���ع امل����رشوع بن���اء 
م�ضاك���ن للعمال الع���زاب االأجانب داخل 

االأحياء التي �ضتتم اإعادة بنائها.
ال ينبغ���ي اإغفال اجلان���ب الب�رشي من 

ه���ذا الق���رار، ففرج���ان املح���رق حتتاج 
اإلى الع���ودة بكامل ظروفه���ا التاريخية 
واالجتماعي���ة، ويج���ب اأن ي�ضم���ل تنفيذ 
هذا القرار اإعادة ال�ضور التقليدية لهذه 
املعامل من خالل عودة الروح التي كانت 
�ضائدة يف تلك االأزمنة، حينما كنا نلتفت 
مييناً اأو �ضماالً كنا جند ذلك العبق الذي 
ي�ضدن���ا اإلى هذه االأر����س الطيبة بكل ما 
حتمله م���ن تراث وعادات وتقاليد كانت 

م�رشب االأمثال.
نع���م تل���ك ال�ض���ورة التي يج���ب اأن 
تعود وحتق���ق رغبة جالل���ة امللك، حيث 
م���ا نراه اليوم هو زحف خليط من اأجان�س 
ب�رشي���ة ال متت اإلى تل���ك الفرجان ب�ضلة، 

خليط حول ذاك التاريخ اإلى ع�ضوائيات 
اأ�ضاعت مالحمها، وال يكاد يتعرف عليها 
حت���ى �ضكان تل���ك الديار الذي���ن عا�ضوا 
فيها يف الزمن الطي���ب، بل ال تكاد جتد 
فيه���ا وجوها ماألوف���ة تعرفها وتعرفك، 
كانت متالأ دروب تلك الفرجان باحليوية 
ورائحة االإن�ضان البحريني، لي�ضدق فيها 
ق���ول �ضاعرن���ا املحبوب ال�ضي���خ عي�ضى 
ب���ن را�ضد “ولهان يا حم���رق... واآدور يف 
ال�ضّك���ة ما حد عرفني فيج ي���ا حمرّق”... 
كل ال�ضك���ر واالمتن���ان اإل���ى جاللة امللك 
و�ضمو رئي�س ال���وزراء حفظهما اهلل على 
توجيهاتهما ال�ضامية، ودعواتنا للبحرين 

مبزيد من النه�ضة والتقدم واالزدهار. 

إعادة بناء الفرجان... 
 fatin.hamzaفاتن حمزة“ولهان يا محرق”

@gmail.com

    رؤية مغايرة

يف بع�س االأحي����ان تنك�ضف لنا 
اأمور مل تك����ن باحل�ضب����ان، منها ما 
يغ����ر راأينا يف اأ�ضخا�س رمبا كنا ال 
نتوقع اأن نتغ����ر جتاههم يوماً ما، 
بع�����س الظروف قد تك����ون كفيلة 
به����ذا التغير، وق����ادرة على قلب 
املوازين، راأ�ض����اً على عقب، هناك 
اأ�سباب له����ذا التغري، وي�سرتط اأن 

تكون قوية!
و�ض����ف يف املا�ض����ي من يبقى 
عل����ى حاله ب����اأن “معدن����ه اأ�ضيل”؛ 
وه����ذا يعني اأن����ه اإن�ض����ان ال يتغر 
رغ����م امل�ضببات، �ض����واء امل�ضلحة، 
اأن  اإال  ذل����ك،  غ����ر  اأو  الغ�ض����ب، 
ه����ذه القاعدة لي�ضت حم����ل قناعة 
البع�����س؛ الأن هن����اك م�ضببات البد 
اأن حت����دث تغيراً، ه����ذا من ناحية 

عالقاتنا االإن�ضانية املبا�رشة.
يك����ون  رمب����ا  اآخ����ر،  مو�ض����وع 
قريب����اً، اأال وهو امل�ضكل����ة الكبرة 
م����ن  املجتم����ع  يواجهه����ا  الت����ي 
لو�ضائ����ل  الوا�ض����ح  اال�ضتغ����الل 
التوا�ض����ل االجتماع����ي، م����ن خالل 
التخف����ي وراء احل�ضابات الوهمية، 
اأ�ضحابه����ا،  املع����روف  غ����ر  اأو 
واإر�ض����ال ر�ضائ����ل ال ترتق����ي اإل����ى 
اأخالقي����ات جمتمعن����ا، ول ثقافت����ه 
الراقي����ة، و�ضمات����ه اللبق����ة، النادر 
م����ن االأ�ضخا�����س، يك�ضفون حقيقة 
م����دى  يك�ضف����ون  �ضخ�ضياته����م، 
الوه����ن االأخالقي ال����ذي يعي�ضون، 
ورمبا كان البع�س منهم يف احلياة 
العادية واملمار�ضات اليومية على 
النقي�س مما هو عليه عند الت�ضر 

خلف احل�ضابات الوهمية. 
التط����ور،  مواكب����ة  م����ن  الب����د 
الوا�ض����ح  اال�ضتغ����الل  ومعاجل����ة 
ل����ه، خ�ضو�ض����اً مع االنت�ض����ار الذي 
ف����اق الت�ضور لو�ضائ����ل التوا�ضل 
عل����ى  ذل����ك  وتاأث����ر  االجتماع����ي، 
وبالت����ايل  باأكمله����ا،  املجتمع����ات 
فاإنن����ا بحاج����ة اإل����ى قان����ون يجرم 
ب�ض����كل مبا�����رش اإ�ض����اءة ا�ضتخ����دام 
االجتماع����ي،  التوا�ض����ل  و�ضائ����ل 
وتنفي����ذه عاج����الً، وذل����ك اعتب����اراً 
للحاج����ة الق�ض����وى اإلي����ه لتنظي����م 
عملي����ة ا�ضتخ����دام ه����ذه املاكينة 

االإعالمية اجلبارة.
قانون جرائم تقنية املعلومات 
لي�����س كافي����اً؛ اإذ ينبغ����ي مواكب����ة 
التطور ب�ض����كل مت�ضارع، خ�ضو�ضاً 
اأن ه����ذه االآلة غ����دت موؤثرة ب�ضكل 
كبر جداً، وهو م����ا اأجمع عليه عدد 
الذي����ن تطرق����ت  م����ن املحام����ن 
للحديث معهم ب�ض����اأن هذا الفراغ 
الت�رشيع����ي، حي����ث اأك����دت اإح����دى 
املحاميات اأن قانون جرائم تقنية 
املعلومات لي�س كفيالً ب�ضد الفراغ 
الت�رشيعي، واأنن����ا بحاجة ما�ضة اإلى 

مواكبة مت�ضارعة للتطور.

قناع التواصل

علي 
الصايغ
Ali.alsayegh15
@gmail.com

لمحات



الذهب ينخف�ض مع �صعود الدوالر 
يف  الذه���ب  اأ�صع���ار  تراجع���ت  روي���رز:  لن���دن- 
املعام���ات املبكرة اأم����ض  اخلمي�ض مقرب���ة من اأدنى 
م�صت���وى يف خم�صة اأ�صهر الذي �صجلته اجلل�صة ال�صابقة 
مع تقلي�ض ال���دوالر خ�صائره مقابل العمات الرئي�صية 
االأخ���رى ليج���ري تداوله ق���رب اأعلى م�صتويات���ه للعام 
2018. وبحلول ال�صاعة 0723 بتوقيت جرينت�ض كان 
ال�صعر الفوري للذهب منخف�صا 0.1 % اإلى 1288.65 
دوالر لاأوقية )االأون�صة( بعد اأن �صجل اأدنى م�صتوياته 
من���ذ 27 دي�صم���ر عندم���ا بل���غ 1286.20 دوالر ي���وم 
االأربع���اء. ونزلت عقود الذهب االأمريكية االآجلة ت�صليم 

يونيو  0.3 % اإلى 1288 دوالر لاأوقية.

“توتال” �صتوقف م�رشوعها الغازي يف اإيران 

باري����ض - اأف ب: اأعلن���ت جمموع���ة توت���ال الفرن�صي���ة اأنها �صتوق���ف العمل يف 
م����رشوع كبري بداته يف يوليو 2017 يف ايران، اذا مل حت�صل على اعفاء من ال�صلطات 
االمريكي���ة وذلك اث���ر ان�صحاب وا�صنطن م���ن االتفاق النووي مع اي���ران. واو�صحت 
املجموعة يف بيان اأنه “بالتايل )..( لن يكون بامكان توتال اال�صتمرار يف م�رشوع ا�ض 
بي 11 وعليها اأن توقف كافة العمليات املرتبطة به قبل الرابع من نوفمر 2018، 
اال اذا ح�صل���ت عل���ى اعفاء للم�رشوع م���ن ال�صلطات االمريكية، بدع���م من ال�صلطات 

الفرن�صية واالوروبية”.
واو�صح���ت توتال اأن االأ�صول االمريكية “متث���ل اكرث من 10 مليارات دوالر من 
الر�صامي���ل التي ت�صتخدمها توت���ال” واأنه “ال ميكنها اأن تعر����ض نف�صها لعقوبات 

ثانوية اأمريكية ميكن اأن ت�صمل خ�صارة متويات بالدوالر من بنوك امريكية”.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�صراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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ديار املحرق تطلع وفدا �صينًيا 
الإيرلندية توقعان �صفقة جتاريةعلى اأبرز م�صاريعها اأ�صواق الأ�رسة و“مو�صغريف” 

يف قطاع بيع الطعام بالتجزئة واجلملة

املنامة - اأ�صواق االأ�رشة: وقعت اأ�صواق االأ�رشة، 
ال�رشكة الفرعية اململوكة بالكامل ملجموعة “بي اأم 
اأم اآي BMMI”، �صفقة جتارية مع “مو�صغريف”، 
ال�رشك���ة االإيرلندي���ة الرائدة يف قط���اع بيع الطعام 
بالتجزئة واجلملة. وتع���د اأ�صواق االأ�رشة، بامتاكها 
�صبعة حم���ات عر كامل اأنحاء البحرين وحملني يف 
ال�صعودية، �رشكة رائدة يف تعزيز منط حياة زبائنها 
وعمائه���ا على م���ر ال�صنني منذ الع���ام 1987. يف 
اجلان���ب االآخر، تاأ�ص�صت �رشك���ة “مو�صغريف” �صنة 
1876، وهي اإحدى �رشكات البيع بالتجزئة الرائدة 
يف جمهوري���ة اإيرلندا، حيث ت�صم �صل�صلة متاجرها 
عام���ات جتارية متميزة منها: �صوبرفالو، و�صنرا، 
وداي بري���ك، ف�صاً عن متاجر مو�صغريف “ماركت 
بَلي����ض”، �رشكة التوري���د الرائدة يف الب���اد والتي 
مت���ون خمتل���ف حم���ات املاأك���والت وامل�رشوب���ات 
واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة.  و�صتتيح هذه 
ال�صفقة التجارية الأ�ص���واق االأ�رشة فر�صة ا�صترياد 
منتج���ات اإيرلندي���ة ح�رشي���ة، االأمر ال���ذي �صيو�صع 
من باقة املنتجات الت���ي توفرها. يف ذات الوقت، 
متث���ل ه���ذه ال�صفقة ل���� “مو�صغري���ف”، من خال 
ت�صدير منتجاتها للبحرين، فر�صة ممتازة لتو�صيع 
ن�صاطها التجاري وزيادة رقعة انت�صارها يف ال�صوق 
الدولية، وتعزي���ز ح�صور املنتجات االإيرلندية عر 
العامل.   وقال املدير العام لتجارة التجزئة واإنتاج 
امل���واد الغذائي���ة، جعف���ر الع�صف���ور “اإن اأ�صواق 
االأ����رشة تتمت���ع ب�رشاكة تاريخية م���ع ال�رشكات داخل 

ايرلندا، وت�صع���ى با�صتمرار لتعزي���ز عاقتها بها. 
حي���ث اإن فري���ق عملن���ا ي�صافر دوري���اً للجمهورية 
منذ �صن���وات، ولطاملا كنا معجب���ني بجودة وتنوع 
منتج���ات هذه الب���اد؛ اأ�صف اإلى ذل���ك اأن العديد 
من اأع�ص���اء فريقن���ا يف ال�رشكة ت���درب يف اإيرلندا، 
وقد األهمنا بالفعل �صغف االإيرلنديني واعتزازهم 
بتقاليدهم العريقة وطعامه���م اللذيذ، ومن خال 
توقيعن���ا هذه ال�صفقة م���ع “مو�صغريف”، ح�صلنا 
عل���ى �رشيك جت���اري نقا�صم���ه قيم���اً م�صركة مما 
يتيح لن���ا فر�صة عظيمة الإدخال الطعام االيرلندي 
اللذي���ذ للبحرين”.  يذكر اأن فري���ق اأ�صواق االأ�رشة 
Marke “ال�صوق ال���دويل -  ��رش موؤخ���راً معر�ض

place International” ال���ذي اأقي���م يف دبلن، 
وهو ح���دث فريد م���ن نوعه يتم ح�ص���وره مبوجب 
دع���وة ، حي���ث ي�صم اأف�ص���ل م�ص���دري املاأكوالت 
وامل�رشوب���ات االإيرلندي���ة ورواد التج���ارة الدولية.  
وبالن�صب���ة الأ�صواق االأ�رشة، �ص���كل معر�ض “ال�صوق 
الدويل” من�ص���ة منوذجية لر�صي���خ عاقاتهم مع 
املوردين االإيرلندي���ني، الذين بدورهم، مثلما هو 
احلال لدى اأ�صواق االأ�رشة، ملتزمون وواعون باأهمية 
اال�صتدامة. اإ�صافة اإلى ذلك، مثل املعر�ض فر�صة 
ممت���ازة لت�صويق قط���اع بيع البقال���ة بالتجزئة يف 
البحرين، وعر����ض املكانة الرا�صخ���ة التي حتتلها 

اأ�صواق االأ�رشة يف هذا ال�صوق.

• عقب ابرام ال�صفقة التجارية	

املنام���ة: ا�صتقبلت اإدارة �رشكة 
ديار املحرق وفًدا �صينًيا زائًرا، يف 
جولة تعريفية الأبرز م�صاريع مدينة 
بالتن�صيق  دي���ار املح���رق، وذل���ك 
مع غرفة جت���ارة و�صناعة البحرين. 
ومت ا�صت�صاف���ة الوف���د ال�صين���ي 
التج���اري يف مكت���ب مبيع���ات ديار 
املح���رق، وتبعتها جولة يف املدينة 
لاإطاع عل���ى الفر�ض اال�صتثمارية 
الت���ي متت���از به���ا م�صاري���ع دي���ار 
املحرق.وتع���د دي���ار املحرق اإحدى 

اأك���ر امل���دن ال�صكني���ة املتكاملة 
يف البحري���ن حيث تت�ص���م بطابعها 
الفاخر ورفاهيتها املغايرة، والتي 
توفر م���ن خالها خي���ارات متنوعة 
من حل���ول ال�صك���ن و�صب���ل احلياة 
الع�رشية. وياأتي هذا بجانب املزيج 
الفري���د الذي تقدم���ه ديار املحرق 
م���ن املراف���ق ال�صكني���ة والتجارية 
والرفيهي���ة، والتي تاأ�صل منوذج 
املتكامل���ة  الع�رشي���ة  املدين���ة 

وامل�صتقبلية.

 اأمل احلامد

اخل��ل��ي��ج  ب�����ط�����ريان  االأع������م������ال  رج�������ال  درج�������ة  مل���ق���اع���د  دي�����ن�����ار  م���ل���ي���ون   3.7

12.9 مليون دينار لتو�صعة �صارع خليفة بن �صلمان باملرحلة الأولى
25 مناق�صة باإجمايل 107 عطاءات

طرح���ت وزارة االأ�صغ���ال يف اجلل�ص���ة 
املناق�ص���ات  ملجل����ض  االأ�صبوعي���ة 
املالي���ة  العط���اءات  اأم����ض  واملزاي���دات 
م����رشع  م���ن  االأول���ى  احلزم���ة  ملناق�ص���ة 
تو�صعة �صارع ال�صي���خ خليفة بن �صلمان، 
وتطوي���ر تقاطعه مع �صارع ال�صيخ عي�صى 
بن �صلم���ان، وتت�صم���ن املرحل���ة االأولى 
اإن�ص���اء ج�رش عل���وي لانعطاف ي�ص���ارا من 
جه���ة ال�صمال ل�ص���ارع ال�صي���خ خليفة بن 
�صلمان اإلى جهة ال�رشق على �صارع ال�صيخ 
عي�صى بن �صلم���ان مع تنفيذ التح�صينات 
 3 اإليه���ا  تق���دم  بامل����رشوع،  املرتبط���ة 
عط���اءات، اأقلها ب� 12.9 مليون دينار، يف 

حني اأكرها بقرابة 18.5 مليون دينار.
كما طرحت الوزارة مناق�صتني، اأولهما 
لتق���دمي اخلدم���ات اال�صت�صاري���ة مل�رشوع 
تطوي���ر اخلط���ة ال�صاملة لل����رشف ال�صحي 
ملنطقة جن���وب غرب البحرين تقدم اإليها 
6 عط���اءات علق اأحدها واأق���ل عطاء بنحو 
64.6 األف دينار، والثانية الإدارة و�صيانة 
خدم���ات �صب���كات مي���اه ال����رشف ال�صحي 
املعاجل���ة تقدم اإليها 7 عطاءات، ومل يتم 

االإف�صاح عن قيمة اأي منها.
وفتح املجل����ض يف جل�صته االأ�صبوعية 
25 مناق�صة ومزايدة، تابعة اإلى 11 جهة 
حكومي���ة، باإجمايل 107 عطاءات، يف حني 

مت تعليق 21 عطاء تابع اإلى 11 جهة.
وات�ص���ح من البيان���ات اأن جمموع اأقل 
العطاءات املقدمة بلغ نحو 23.93 مليون 
دينار، وهي تت�صمن 97 عطاء، من اإجمايل 

107 عطاءات.
ونظ���ر املجل�ض يف 5 مناق�صات الإدارة 
املخازن املركزية بهيئة الكهرباء واملاء، 
اأولها ل�رشاء اأمتار املياه االإلكرونية تقدم 
اإليها 4 عطاءات اأقلها ب� 3.8 مليون دينار 
واأكره���ا ب���� 6.2 مليون دين���ار، والثانية 
ل����رشاء اأنابي���ب البوالليثني تق���دم اإليها 
4 عط���اءات علق اأحده���ا واأقل عطاء بنحو 

69.3 األ���ف دينار، فيما تعلق���ت الثالثة 
ب�رشاء اأنابيب حديد الدكتايل تقدم اإليها 
4 عط���اءات علق اأحده���ا واأقل عطاء بنحو 
229.6 األف دينار، والرابعة ل�رشاء كابات 
اأر�صية تقدم اإليها 5 عطاءات اأقلها بنحو 
375.2 األ���ف دينار، واالأخرية ل�رشاء لوائح 
مفاتيح كهربائية تقدم اإليها 3 عطاءات 

اأقلها ب� 27.8 األف دينار.
كم���ا نظ���ر املجل����ض يف 4 مناق�ص���ات  
ل�رشكة طريان اخلليج، اأبرزها ل�رشاء مقاعد 
درج���ة رج���ال االأعم���ال )16 مقع���دا( لكل 
 )A321NEO( طائرة ملجموع 8 طائرات
تقدم اإليها عطاء وحي���د بنحو 10 مايني 

دوالر )ما يعادل 3.7 مليون دينار(.
وفتح املجل����ض 3 مناق�ص���ات لهيئة 
البحري���ن لل�صياح���ة واملعار����ض، اأبرزها 

ل����رشاء با����ض �صياح���ي متنق���ل - برمائي 
تقدم اإليها 3 عط���اءات علق اأحدها واأقل 
عطاء بنح���و 1.1 مليون جني���ه اإ�صرليني 
)ما يعادل 552.8 األف دينار(، وامل�رشوع 
�صياحيت���ني  حافلت���ني  ����رشاء  يت�صم���ن 
برمائية من ن���وع )aqua Bus(، وتخطط 
الهيئة خلط���ي احلافلت���ني املائيتني يف 
املنام���ة مل�صاه���دة املع���امل ال�صياحي���ة، 
حيث �صيوؤدي ذل���ك اإلى ت�صغيل مركبات 
الطرق التي ميكنها دخول املياه لتوفري 
جانب بح���ري للجولة، وبح�ص���ب البيانات 
احلافل���ة  اأو  املركب���ة  ال�صفين���ة /  ف���اإن 
�صت�صتوع���ب ما ي�ص���ل اإل���ى 38 راكًبا يف 

بيئة مكيفة بالكامل.
وكذلك فت���ح املجل����ض 3 مناق�صات 
ل�رشكة نفط البحرين “بابكو”، اأبرزها ل�رشاء 

جه���از اختب���ار االأك�صدة احلراري���ة لوقود 
الطائرات ومعدالت اأنابيب االإيداع تقدم 
اإليها عط���اء وحيد بنحو 1.1 مليون درهم 

اإماراتي )ما يعادل 112 األف دينار(.
واأي�ًص���ا فت���ح املجل����ض مناق�صت���ني 
ل�رشك���ة تطوير للب���رول، اأبرزهما لتوفري 
خدمات طاء �صط���ح االأنابيب تقدم اإليها 
3 عط���اءات اأقلها بنحو 3.1 مليون دوالر 
)م���ا يع���ادل 1.2 مليون دين���ار(، يف حني 
اأكره���ا بقراب���ة 4.6 ملي���ون دوالر )م���ا 

يعادل 1.7 مليون دينار(.
اإ�صاف���ة اإلى نظر املجل�ض يف مناق�صة 
لهيئ���ة تنظي���م �ص���وق العم���ل لتوف���ري 
التاأمني ال�صح���ي، تقدم اإليها 3 عطاءات 
علق اأحده���ا واأقل عطاء بنحو 289.5 األف 
دين���ار، ومناق�صة ل���وزارة ال�صحة لتزويد 

اأجه���زة طبية تقدم اإليها 9 عطاءات، علق 
اثن���ان منها، واأقل عط���اء بنحو 14.7 األف 
دينار، ومناق�صة لوزارة الربية والتعليم 
لطباع���ة و�رشاء الكت���ب املدر�صية ملرحلة 
التعليم الثان���وي لفرة 3 �صنوات، تقدم 
 56.1 بنح���و  اأقله���ا  5 عط���اءات،  اإليه���ا 
األ���ف دين���ار، ومناق�صة لهيئ���ة البحرين 
للثقافة واالآث���ار لتوفري احتياجات تقنية 
املعلوم���ات الجتم���اع ال���دورة 42 للجن���ة 
ال���راث العامل���ي مبنظم���ة اليوني�صك���و، 
تق���دم اإليها 3 عطاءات، اأقلها بنحو 32.6 
األ���ف دين���ار، ومناق�صة جلامع���ة البحرين 
لتوري���د طابع���ة وما�ص���ح �صوئ���ي ثاثي 
االأبع���اد لق�ص���م الهند�ص���ة امليكانيكية، 
تق���دم اإليها 6 عطاءات علق اأحدها، واأقل 

عطاء بنحو 24.5 األف دينار.

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

12,900,000.00
Cebarco Bahrain S.P.C AND Bin 

Sammar Contracting Co. JV
3

  العطاءات المالية لمناقصة للحزمة األولى من مشروع توسعة
 شارع الشيخ خليفة بن سلمان وتطوير تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى بن

 سلمان، وتتضمن المرحلة األولى إنشاء جسر علوي لالنعطاف لليسار
األشغال

3,800,000.00 EMCO WLL 4 أنابيب البوالليثين
 المخازن

المركزية

9,970,930.000 دوالرا BE Aerospace 1
  شراء مقاعد درجة رجال األعمال لـ 16 مقعد لكل طائرة

(A321NEO) لمجموع 8 طائرات
طيران الخليج

3,068,851.430 دوالرا
OAK UTILITY SOLUTIONS AND 

DEVELOPMET WLL
3 توفير خدمات طالء سطح األنابيب تطوير للبترول

1,090,000.000 جنيه 
استرليني

Duck Tours Ltd 3 شراء باص سياحي متنقل - برمائي هيئة السياحة

• اأبرز املناق�صات املطروحة	



“جيبكا” متنح “جيبك” جائزة “ال�سحة وال�سالمة والبيئة” 

“اإيجل هيلز” تطلع “املهند�سني” على م�ساريع التطوير العقاري 

 �مل�سيطري: �اللتز�م بتنفيذ خطط �ال�ستد�مة �أ�سهم بالفوز 

 ��ست�سافتها يف زيارة ميد�نية ملر��سي �لبحرين 

�حل���د - جيبك: �حتف���ت �رشكة �خلليج 
»جيب���ك«  �لبرتوكيماوي���ات  ل�سناع���ة 
مبنا�سب���ة ح�سوله���ا عل���ى جائ���زة �لرعاية 
�مل�سوؤول���ة لعام 2018 عن فئ���ة )�ل�سحة 
و�ل�سالم���ة و�الأم���ن �ملهني(ع���ن برناجمها 
يف  وذل���ك  �مل�ستقب���ل«،  نح���و  »خط���وة 
�الحتف���ال �ل���ذي �أقامه �الحت���اد �خلليجي 
موؤخ���ر�ً  و�لكيماوي���ات  للبرتوكيماوي���ات 
باإم���ارة دب���ي ومت خالله تك���رمي �لفائزين 
بالن�سخ���ة �لثاني���ة م���ن جائ���زة »�الحت���اد 
و�لكيماويات«  للبرتوكيماويات  �خلليجي 
)جيبكا( للرعاي���ة �مل�سوؤولة، وتز�من ذلك 
مع زي���ارة ع�سو جمل����س �الإد�رة �ملنتدب، 
�بر�هي���م حمم���د �مل�سيط���ري لل�رشكة يوم 
�خلمي����س 10 مايو �جل���اري.  وجاء ح�سول 
»جيب���ك« على هذه �جلائزة نظر�ً اللتز�مها 
�لرعاي���ة  وحتفي���ز  بقي���ادة  �ملتو��س���ل 
�مل�سوؤولة يف �خللي���ج �لعربي، وذلك وفقاً 
للجن���ة �لتحكيم �لتي �سمت �أربعة من �أبرز 
ق���ادة �لقط���اع �ملرموقني، حي���ث �أكدت 
�للجنة �ل�رشكة لكافة �ملتطلبات �لقانونية 

�لبرتوكيماوي���ات،  قط���اع  يف  �ملطلوب���ة 
ومنه���ا قيامها باإن�ساء ع���دٍد من �مل�ساريع 
�ال�ستثنائية يف �ال�ستد�مة و�لتي من �ساأنها 
حت�سني �الأد�ء وحتفيز �الآخرين �أي�ساً. كما 
�أ�سادت �للجنة بالدور �لكبري �لذي ت�ساهم 
به �رشكة �خلليج ل�سناعة �لبرتوكيماويات 
يف خدم���ة �ملجتم���ع �لبحرين���ي وتفاعله���ا 
�لبناء و�لوثيق معه على كافة �مل�ستويات.  

عبد�لرحم���ن  �ل�رشك���ة،  رئي����س  ق���دم  و 
جو�ه���ري، �جلائ���زة لع�سو جمل����س �الإد�رة 
�ملنت���دب، �بر�هي���م حمم���د �مل�سيط���ري، 
مقدم���اً له �ل�سك���ر و�لتقدير عل���ى حر�سه 
عل���ى م�ساركة �لعاملني �إجن���از�ت �ل�رشكة، 
ممتدح���اً يف ه���ذ� �ل�سي���اق �ل���دور �لكب���ري 
�ل���ذي يلعبه جمل����س �إد�رة �ل�رشك���ة و�سع 
�الإ�سرت�تيجي���ات ور�س���م �ل�سيا�سات �لتي 

م���ن �ساأنها تركيز �الهتم���ام ودعم ق�سايا 
�ال�ستد�مة وخدمة �ملجتمع، مو�سحاً �أهمية 
�أن تتحم���ل �ل����رشكات م�سوؤولي���ة �إ�سافية 
لتطوي���ر اأمن���اط جدي���دة م���ن التفاعل مع 

�ملجتمعات �ملحلية.
من جانبه، �أكد �مل�سيطري �أن ح�سول 
�ل�رشك���ة على جائزة �لرعاي���ة �مل�سئولة هو 
م�سدر فخر و�عتز�ز جلميع �أع�ساء �ملجل�س 
وكاف���ة منت�سبيه���ا، م�سيفاً ب���اأن �جلائزة 
هي ح�ساد جه���ود م�سرتكة للجميع �بتد�ء 
م���ن رئي�س و�أع�ساء جمل����س �الإد�رة �لذين 
�ساهم���و� بخربتهم وروؤيته���م �حلكيمة يف 
و�س���ع �سيا�سات �ل�رشك���ة م���رور�ً باأع�ساء 
�الإد�رة �لتنفيذية �لذين عملو� على متابعة 
تنفيذ هذه �ل�سيا�سات و�نتهاء بالعاملني 
�لذين مل يبخلو� باجلهد و�لوقت يف تنفيذ 
جميع �مله���ام �ملناط���ة بهم، موؤك���د�ً باأن 
�اللتز�م �لكب���ري �لذين يبديه فريق �لعمل 
يف تنفيذ خط���ط �ال�ستد�مة ق���د �أ�سهم يف 
ف���وز »جيبك« بهذه �جلائ���زة �لتي ت�ساف 

�إلى �سل�سلة جو�ئز �ل�رشكة و�جناز�تها.

�ملنام���ة - �إيجل هيلز ديار: ��ست�ساف���ت �إيجل هيلز ديار، 
�ل�رشك���ة �ملطورة مل����رشوع مر��س���ي �لبحرين، وفد� م���ن جمعية 
�ملهند�س���ني �لبحريني���ة يف زي���ارة ميد�ني���ة مل����رشوع مر��س���ي 
�لبحري���ن �ال�ستثم���اري �لبارز، به���دف �لتعرف ع���ن كثب على 
�أب���رز �مل�ساريع �ال�ستثمارية يف �لبحرين. وخالل �لزيارة، ��ستمع 
�لوف���د �لز�ئر، �ل���ذي �سم 25 مهند�سا ومنت�سب���ا للجمعية، �إلى 
�رشح مف�سل ع���ن �أهمية �مل�رشوع ومكونات���ه، و�ل�رشكات �لعاملة 
في���ه باالإ�سافة �إلى ط���رق �لتملك و�لبي���ع، و�ملو�عيد �ملقررة 

لالنتهاء من مر�حل �لبناء.
و ق���ال �لع�س���و �ملنت���دب ل�رشكة �إيج���ل هيلز دي���ار، ماهر 

�ل�ساع���ر “تاأت���ي زيارة جمعي���ة �ملهند�س���ني �لبحرينية مل�رشوع 
مر��سي �لبحري���ن يف �إطار جهودها �لر�مية لدعم قطاع �لتطوير 
�لعق���اري و�ال�ستثم���اري يف �ململك���ة، وفر�س���ة مهم���ة لالطالع 
عل���ى مز�يا هذ� �مل�رشوع �لفريد م���ن نوعه على �لو�جهة �لبحرية 
يف دي���ار �ملحرق”. من جهت���ه قال رئي�س جمعي���ة �ملهند�سني 
�لبحريني���ة �سياء توفيقي “�إن �لبحري���ن تخطو خطو�ت و��سعة 
على جمي���ع �الأ�سع���دة �القت�سادي���ة و�ال�ستثماري���ة، وال �سيما 
نح���و �لتنمي���ة �لعمر�ني���ة و�لعقاري���ة �لت���ي بات���ت م���ن �أو�ئل 
�لركائ���ز تاأث���ري� يف �القت�ساد �لوطني لل���دول، موؤكد� �أن موقع 
�ململك���ة ومرونة �لبيئة �ال�ستثمارية فيه���ا يجعلها حمط �أنظار 

�مل�ستثمري���ن يف كاف���ة �ملج���االت”. ويتاأل���ف م����رشوع مر��سي 
�لبحرين من جمموعة من �أرقى �مل�ساريع �ل�سكنية، مثل مر��سي 
رزيدن����زس ومر��سي �س���ورز رزيدن�زس ومر��س���ي بوليفارد وفندق 
�لعنو�ن، �إلى جانب مر��سي جالرييا، و�لذي ي�سكل وجهة ت�سوق 
ر�قية تبلغ م�ساحتها 200 �ألف مرت مربع وتوفر جمموعة متنوعة 
من �أفخ���م �ملر�فق �لرتفيهي���ة و�ملطاعم ومن�س���اآت �ل�سيافة. 
ه���ذ� باالإ�ساف���ة �إلى �ساطئ خالب ميتد بط���ول كيلومرتين من 
�لرم���ال �لبي�ساء و�ملياه �لزرقاء �ل�سافية، وي�سم مم�سى ر�ئعا 
باإط���الالت �أخاذة عل���ى �لبحر، كما يتمتع مبناف���ذ �أنيقة للطعام 

و�ل�رش�ب و�لبيع بالتجزئة.

•  جو�هري مقدما �جلائزة للع�سو �ملنتدب	

• جانب من �لزيارة	

 النفط ي�سجل 80 دوالرا ب�سبب 
خماوف املعرو�ض االإيراين

 لن���دن - روي���رتز: �سجل���ت �أ�سع���ار �لنف���ط 80 دوالر� للربميل �أم����س �خلمي�س 
للم���رة �الأولى منذ نوفمرب 2014 بفعل �ملخاوف م���ن �أن ترت�جع �ل�سادر�ت �الإير�نية 
ليتقل����س �ملعرو�س يف �سوق �سحيحة بالفعل. ويف �ل�ساعة 0955 بتوقيت جرينت�س 
كان���ت �لعقود �الآجلة خلام برنت مرتفعة 57 �سنتا عند 79.85 دوالر للربميل بعد �أن 
بلغت 80 دوالر�. وز�دت عقود �خلام �الأمريكي غرب تك�سا�س �لو�سيط 64 �سنتا �إلى 

72.13 دوالر للربميل وهو �أي�سا �أعلى �سعر لها منذ نوفمرب 2014.
وترتف���ع �أ�سعار �لنفط يف �الأ�سابي���ع �الأخرية بفعل �حتماالت حدوث تر�جع حاد يف 
�س���ادر�ت �لنفط �الإير�نية يف �الأ�سه���ر �ملقبلة جر�ء جتدد �لعقوب���ات �الأمريكية على 
طه���ر�ن. كان���ت توتال �لفرن�سية حذرت من �أنها قد تتخل���ى عن م�رشوع غاز مبليار�ت 
�ل���دوالر�ت يف �إي���ر�ن �إذ� عجزت عن ني���ل �إعفاء �أمريكي من �لعقوب���ات �الأمريكية مما 
يلق���ي بظالل من �ل�سك على جهود تقودها �أوروبا الإنقاذ �التفاق �لنووي. وقال مدير 
�أبحاث �القت�ساد �لكلي و�ل�سلع �الأولية ببنك جوليو�س باير �ل�سوي�رشي، نوربرت روكر 
“�ل�سو�ساء �جليو�سيا�سية وخماوف �لت�سعيد هنا لتبقى.. خماوف �ملعرو�س تت�سدر 

بو�عث �لقلق بعد �أن �ن�سحبت �لواليات �ملتحدة من �التفاق �لنووي �الإير�ين”.
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 بناء على قرار الشركاء في شركة ميركوري لألوراق املالية ذ.م.م املسجلة مبوجب 
القيد رقم 81856، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / جميل علي حسن 

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

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

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: 

الهاتف :39018111 )973+(
jameel@vintageconsultants.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ميركوري لألوراق املالية

سجل جتاري رقم 1-81856

 بناء على قرار الشركاء في شركة نبتيون لألسهم والسندات ذ.م.م املسجلة 
مبوجب القيد رقم 89243، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / جميل علي 

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

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

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: 

الهاتف :39018111 )973+(
jameel@vintageconsultants.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة نبتيون لألسهم والنسدات ذ.م.م

سجل جتاري رقم 89243

 بناء على قرار الشركاء في شركة تيمبر لالسهم والسندات ذ.م.م املسجلة 
مبوجب القيد رقم 89185، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / جميل علي 

حسن احمد عواجي مصفيا للشركة.

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

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

وذلك على العنوان التالي :
الهاتف :39018111 )973+( 

jameel@vintageconsultants.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة تيمبر لالسهم والسندات ذ.م.م

سجل جتاري رقم 1-89185

 بناء على قرار الشركاء في شركة مرسية للمقاوالت البناء - تضامن ملالكها عيسى 
عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق وشركاه املسجلة مبوجب القيد رقم 97591، بتصفية الشركة 

اختياريا وتعيني السيد / حسني عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق مصفيا للشركة.
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: حسني عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق

الهاتف :38848875 )973+( 
HUSSAINALMARZOOQ101@GMAIL.COM :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة مرسية للمقاوالت البناء - تضامن

وملالكها عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق وشركاه
سجل جتاري رقم 97591

 بناء على قرار الشركاء في شركة ستينغ لتشييد املباني - تضامن )شركة 
تضامن( سجل جتاري رقم 101130،فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني 

السيد / حسني عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق مصفيا للشركة.
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

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

وذلك على العنوان التالي :
الهاتف :38848875 )973+( 

HUSSAINALMARZOOQ101@GMAIL.COM :البريد االلكتروني
املنامة - مملكة البحرين

التاريخ: 13/05/2018
إعالن بحل وتصفية
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 بناء على قرار الشركاء في شركة كيوي لألوراق املالية ذ.م.م املسجلة مبوجب 
القيد رقم 81853، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / جميل علي حسن 

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

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

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: 

الهاتف :39018111 )973+(
jameel@vintageconsultants.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة كيوي لألوراق الرسمية ذ.م.م

سجل جتاري رقم 81853

 بناء على قرار الشركاء في شركة بلوتو لألسهم والسندات ذ.م.م املسجلة 
مبوجب القيد رقم 89244، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / جميل علي 

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

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

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: 

الهاتف :39018111 )973+(
jameel@vintageconsultants.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة بلوتو لألسهم والسندات ذ.م.م

سجل جتاري رقم 1-89244

 بناء على قرار الشركاء في شركة فانو ملقاوالت تنسيق وجتميل احلدائق ذ.م.م املسجلة 
مبوجب القيد رقم 98388، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / حسني عيسى 

عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق مصفيا للشركة.

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: حسني عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق

الهاتف :38848875 )973+( 
HUSSAINALMARZOOQ101@GMAIL.COM :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة فانو ملقاوالت تنسيق وجتميل احلدائق ذ.م.م

سجل جتاري رقم 98388
 بناء على قرار الشركاء في شركة اوليندا لتشييد املباني )ذ.م.م( املسجلة مبوجب القيد رقم 

105412، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / حسني عيسى عبدالنبي عبدالعزيز 
مرزوق مصفيا للشركة.

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: حسني عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق

الهاتف :38848875 )973+( 
HUSSAINALMARZOOQ101@GMAIL.COM :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
اوليندا لتشييد املباني )ذ.م.م(

سجل جتاري رقم 105412
 بناء على قرار الشركاء في شركة الكاسر ستار لتشييد املباني ذ.م.م املسجلة مبوجب 

القيد رقم -102237، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / حسني عيسى عبدالنبي 
عبدالعزيز مرزوق مصفيا للشركة.

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: حسني عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق

الهاتف :38848875 )973+( 
HUSSAINALMARZOOQ101@GMAIL.COM :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الكاسر ستار لتشييد املباني )ذ.م.م(

سجل جتاري رقم 102237-1

 بناء على قرار الشركاء في شركة شركة اوسنت تكساس للمقاوالت البناء - تضامن 
وملالكها عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق وشركاه املسجلة مبوجب القيد رقم 101649، 

بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / حسني عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق 
مصفيا للشركة.

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق

الهاتف :33903000 )973+(   -   املنامة - مملكة البحرين

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة اوسنت تكساس للمقاوالت البناء - تضامن

وملالكها عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق وشركاه
سجل جتاري رقم 101649

 بناء على قرار الشركاء في شركة ساترن لألسهم والسندات ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم 89242، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / جميل علي حسن احمد عواجي 

مصفيا للشركة.

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: 

الهاتف :39018111 )973+(
jameel@vintageconsultants.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ساترن لألسهم والسندات ذ.م.م

سجل جتاري رقم 89242

 بناء على قرار الشركاء في شركة سفانا لألوراق املالية ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 
82611، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / جميل علي حسن احمد عواجي مصفيا 

للشركة.

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: 

الهاتف :39018111 )973+(
jameel@vintageconsultants.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة سفانا لألوراق املالية ذ.م.م

سجل جتاري رقم 82611
 بناء على قرار الشركاء في شركة تانغو لالسهم والسندات ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم 89186، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / جميل علي حسن احمد عواجي 

مصفيا للشركة.

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: 

الهاتف :39018111 )973+(
jameel@vintageconsultants.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة تانغو لالسهم والسندات ذ.م.م

سجل جتاري رقم 89186
 بناء على قرار الشركاء في شركة كريستال لألوراق املالية ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم 82613، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / جميل علي حسن احمد عواجي 

مصفيا للشركة.

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: 

الهاتف :39018111 )973+(
jameel@vintageconsultants.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة كريستال لألوراق املالية ذ.م.م

سجل جتاري رقم 1-82613
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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(

فراغ قيادي يهدد ميلي�شيات احلوثي
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 تعاين ميلي�ش���يات احلوثي االإيرانية فراغا كبريا على م�ش���توى القيادات امليدانية، وجتد �ش���عوبة يف 
تعوي�شهم، اإثر ا�شتنزاف القيادات يف جبهات القتال و�شقوطهم يف م�شيدة القوات ال�رشعية وحتالف دعم 
ال�رشعية يف اليمن، ح�شبما ذكرت م�شادر يف العا�شمة �شنعاء القابعة يف قب�شة املتمردين. وقالت امل�شادر 
اإن امليلي�ش���يات االنقالبي���ة متر باأزمة كبرية، ج���راء النق�س احلاد يف القيادات امليدانية من ال�ش���ف االأول 
والقيادات الو�ش���طى، بعد م����رشع الع�رشات منهم بغارات طائرات التحالف ومع���ارك مع قوات ال�رشعية. ومل 
ت�ش���تطع امليلي�ش���يات احلوثية تغطية هذا الفراغ واإيجاد البدائل للقيادات، التي لقيت م�رشعها ب�شكل مل 
تكن تتوقعه. وتعر�ش���ت ميلي�ش���يات احلوثي خالل ال�شهرين املا�شيني خل�ش���ائر فادحة يف جبهة ال�شاحل 
الغربي و�ش���عدة والبي�ش���اء وحج���ة، تهاوت فيها روؤو�س كبرية اأبرزها �ش���الح ال�ش���ماد رئي�س ما ي�ش���مى 
املجل����س ال�شيا�ش���ي، فيما قتلت قيادات عدي���دة اأخرى منهم نا�رش القوبري )اأبو �ش���الح( الذي عني قائدا 
للعملي���ات ال�ش���اروخية برتبة لواء، وجار اهلل �ش���امل اجلعوين قائ���د قوات التدخل ال�رشيع يف امليلي�ش���يات، 

ومن�شور ال�شعادي )اأبو �شجاد( امل�رشف على القوات البحرية، وغريهم.
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القاهرة - اف ب:

سراييفو - رويترز: 

جوبا - رويترز: 

مكسيكو سيتي - رويترز: 

كوبنهاغن - أ ب:

دبي - العربية نت: 

طوكيو - اف ب: 

 اأعلن اجلي�س امل�رشي، اأم�س اخلمي�س، 
مقت���ل 19 متطرًف���ا واإلق���اء القب�س على 
20 م�ش���تبًها بهم خالل االأيام املا�شية يف 
�ش���يناء، اإذ يقوم بحملة ع�ش���كرية مو�شعة 
للق�ش���اء عل���ى “العنا����رش االإرهابي���ة” يف 

�شمال وو�شط �شبه اجلزيرة امل�شطربة.
وقت���ل نحو 200 اإرهاب���ي و33 جندًيا 
على االأقل منذ بدء عملية “�شيناء 2018” 
يف 9 فرباير، ا�شتناًدا اإلى االأرقام الر�شمية 

التي ذكرها اجلي�س امل�رشي.
واأف���اد اجلي����س يف بي���ان مبقت���ل 19 
متطرًف���ا يف تب���ادل اإط���الق نار م���ع قوات 
االأمن والقوات امل�ش���لحة يف و�شط و�شمال 

�شيناء.
وتخو����س ق���وات االأم���ن، من���ذ العام 
2013، مواجه���ات عنيفة �ش���د جمموعات 
ا يف �شمال �شيناء، بينها  متطرفة، خ�شو�شً
الفرع امل����رشي لتنظيم “داع����س” )والية 
�ش���يناء( امل�شوؤول عن �ش���ن عدد كبري من 

االعتداءات الدامية يف البالد.

اأم����س  البو�ش���نة   قال���ت حمكم���ة يف 
اخلمي����س اإنه���ا رف�ش���ت طلبا م���ن تون�س 
لت�ش���ليمها مواطنا بو�ش���نيا مطلوبا هناك 
بته���م اإرهابي���ة ل���دوره املزع���وم يف قتل 
تون�ش���ي العام 2016 قال���ت حركة حما�س 

الفل�شطينية اإنه من اأع�شائها.
اإلف���ري  اأن  اإل���ى  وخل�ش���ت املحكم���ة 
�ش���ارات�س، الذي اعُتقل هذا االأ�ش���بوع بناء 
على اأمر اعتق���ال اأحمر من ال�رشطة الدولية 
)اإنرتب���ول(، ال ميك���ن ت�ش���ليمه لتون����س 
الأن البلدين لي�س بينهما معاهدة ت�ش���مح 
املالحق���ة  ب�ش���بب  املواطن���ني  بت�ش���ليم 
الق�ش���ائية. وقال���ت املحكم���ة يف ت�رشيح 
عل���ى  يوقع���ا  مل  البلدي���ن  اإن  لروي���رتز 
اتفاقي���ات دولي���ة ق���د ت�ش���مح بت�ش���ليم 
مواطن���ني يف حاالت خا�ش���ة. ومل تك�ش���ف 
املحكمة عن مزيد من التفا�ش���يل ب�ش���اأن 
مزيد من االإجراءات. وقال القا�شي برانكو 
برييت�س اإن �ش���ارات�س م�شتبه لدى تون�س 
“بالتحري����س عل���ى اأعمال اإرهابي���ة وباأنه 
ع�ش���و يف منظم���ة اإرهابي���ة، اإ�ش���افة اإلى 
االإ����رشار بالنظ���ام العام واالأم���ن الدويل”. 

وينفي �شارات�س ارتكاب اأي خطاأ.

 قال���ت بعث���ة االأم���م املتح���دة يف 
جنوب ال�ش���ودان اأم����س اخلمي�س اإنها 
�شرت�ش���ل 150 جنديا من قوات حفظ 
ال�ش���الم اإل���ى والي���ة الوح���دة حلماية 
املدني���ني الذين يجري ا�ش���تهدافهم 
يف ا�ش���تباكات بني القوات احلكومية 

واملتمردين.
وذك���رت االأمم املتح���دة اأن زهاء 
1.76 مليون �شخ�س نزحوا منذ تفجر 
القت���ال يف 2013 بني ق���وات موالية 
للرئي�س �ش���لفا ك���ري ونائبه ال�ش���ابق 

ريك م�شار.
م���ن  �شل�ش���لة  انته���اك  وج���رى 
وقعته���ا  الت���ي  ال�ش���الم  اتفاق���ات 
االأطراف بعد و�ش���اطة هيئات اإقليمية 
منها الهيئ���ة احلكومية للتنمية لدول 
�رشق اإفريقيا )اإيجاد(، ووقعت اأحدث 
موجة من العنف يف والية الوحدة التي 

توجد بها حقول نفط مهجورة.
وق���ال ديفيد �ش���رير رئي�س بعثة 
االأم���م املتح���دة يف بيان “ما ن�ش���هده 
على االأر�س هو قتل متعمد للمدنيني 
وكذل���ك انته���اكات جن�ش���ية وخط���ف 

للن�شاء واالأطفال”.
واأف���ادت البعث���ة ب���اأن الع����رشات 
قتل���وا يف املنطق���ة خ���الل االأ�ش���ابيع 

القليلة املا�شية.
وذكر �ش���رير اأن ما ال يقل عن 30 
قري���ة يف املنطقة تعر�ش���ت لهجمات 
م�ش���يفا  املتحارب���ة،  االأط���راف  م���ن 
اأن اآالف املدني���ني يف���رون م���ن بلدة 

كوت�س اإلى لري.

  ذك���ر وزي���ر خارجي���ة املك�ش���يك 
لوي�س فيديجاراي اأم����س اخلمي�س اأن 
ت�رشيحات الرئي����س االأمريكي دونالد 
ترامب يف االآونة االأخرية والتي و�شف 
فيه���ا املهاجري���ن غري امل����رشح لهم 
بدخول البالد باأنه���م “حيوانات” غري 
مقبول���ة بامل���رة واأن وزارته �ش���تقدم 

�شكوى ر�شمية لنظريتها االأمريكية.
وق���ال الوزير يف حدي���ث مع قناة 
“الرئي����س ترامب  تليفي���زا املحلي���ة 
اأ�شار اإلى بع�س املهاجرين على اأنهم 
حيوانات، فرمب���ا كانت تدور يف ذهنه 

�شورة ع�شابات اإجرامية.. ال اأعلم”.
احلكوم���ة  راأي  “يف  واأ�ش���اف 
املك�ش���يكية ه���ذا غ���ري مقب���ول على 
االإط���الق و�شنت�ش���ل ر�ش���ميا ب���وزارة 

اخلارجية االأمريكية اليوم”.
واأف���ادت تقاري���ر �ش���حافية عدة 
باأن ترامب اأدلى بهذه الت�رشيحات يف 

اجتماع بالبيت االأبي�س يوم االأربعاء.

 اأعلن���ت الدمن���ارك اأنه���ا �شت�ش���حب 
قواته���ا اخلا�ش���ة التي ت�ش���كل ج���زًءا من 
التحال���ف ال���دويل ال���ذي يقات���ل تنظي���م 
الق���وات  ا�ش���تعادت  بعدم���ا  “داع����س”، 
العراقي���ة ال�ش���يطرة على املناط���ق التي 
كانت خا�شعة ل�شيطرة التنظيم يف العراق. 
ق���ال وزير اخلارجية، اأندر�س �شامويل�ش���ن 
“و�ش���لنا االآن اإل���ى نقطة ميكنن���ا اأن نبداأ 
فيها �ش���حب قواتنا اخلا�شة”، التي كانت 
ت�شارك يف العراق كم�شت�شارين ومدربني، 

كجزء من عملية )العزم املتاأ�شل(.
واأ�شاف �شامويل�ش���ن، اأم�س اخلمي�س 
اأن املعرك���ة �ش���د  “م���ن امله���م تاأكي���د 
’داع����س‘ مل تنت���ه بع���د”، م�ش���رًيا اإلى اأن 
الدمنارك �شتوا�شل م�شاهمتها يف القتال 
�شد “داع�س” مبن�ش���اأة رادار وفريق على 

االأر�س.

 اتهم���ت ال�رشط���ة االأفغاني���ة النظ���ام 
االإي���راين بتزويد حركة طالبان باالأ�ش���لحة 

والعتاد.
وكانت اأفغان�ش���تان قد اأعلنت انتهاء 
املع���ارك يف والي���ة ف���راه )جن���وب غ���رب 
اأفغان�شتان( اأم�س اخلمي�س، وهزمية حركة 
طالبان بعد اأن كانت �شيطرت على الوالية 

خالل االأيام القليلة املا�شية.
وق���ال ف�ش���ل اأحم���د �ش���ريزاد، قائد 
�رشطة والية فراه اإن “اإيران متول وت�ش���لح 
جماع���ة طالب���ان بغي���ة ن����رش املزي���د م���ن 

الفو�شى يف الوالية”.
واأ�ش���اف �ش���ريزاد اأن االأ�ش���لحة التي 
تركتها جماعة طالبان خلفها بعد هجومها 
عل���ى والي���ة ف���راه وع���ر عليه���ا اجلي�س 
وال�رشط���ة االأفغانيان هي اإيرانية ال�ش���نع، 
مم���ا يوؤكد اأن طهران تدع���م حركة طالبان 
يف والي���ة ف���راه. وتاب���ع: “اإي���ران �ش���العة 
مبا�رشة يف بث الفو�ش���ى يف والية فراه من 
خالل ت�شليح جماعة طالبان، اإذ حتظى هذه 

الوالية باأهمية ق�شوى الإيران”.

 طلب���ت الواليات املتح���دة من كوريا 
ال�ش���مالية �ش���حنا ع���رب البح���ار لع���دد من 
و�ش���اروخا  النووي���ة،  احلربي���ة  الروؤو����س 
بالي�ش���تيا عاب���را للق���ارات، وغريه���ا من 
املواد النووية يف غ�شون 6 اأ�شهر، بح�شب 

ما ن�رشته �شحيفة يابانية، اأم�س اخلمي�س.
وقالت �ش���حيفة “اأ�ش���اهي” اإن وزير 
اخلارجي���ة االأمريك���ي ماي���ك بومبي���و قال 
لزعي���م كوريا ال�ش���مالية كيم جون���غ اأون، 
فيما يب���دو اأثناء لقائهما هذا ال�ش���هر، اإن 
وا�ش���نطن رمبا ترفع بيونغيانغ من قائمة 
الدول الراعية لالإرهاب اإذا �ش���حنت كوريا 

ال�شمالية تلك املواد النووية.
واأ�شافت ال�شحيفة، نقال عن م�شادر 
مطلعة، اأن وا�شنطن تنظر يف منح �شمانات 
لنظام كيم يف حالة موافقة بيونغيانغ على 
ن���زع ال�ش���الح الن���ووي كامال، خ���الل القمة 
املق���ررة ب���ني زعيم���ي البلدين ي���وم 12 
يوني���و، على اأن ي�ش���مل البيان امل�ش���رتك 

ال�شادر عنهما هذا املوقف.

عملية �شيناء.. اجلي�س 
يقتل 19 اإرهابًيا
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اإدانات وتنديد عربي بالعنف االإ�رشائيلي 

وطال���ت عملي���ات االغتي���ال التي �ش���نها 
احل���زب يف تل���ك املرحل���ة، لال�ش���تئثار بل���واء 
املقاوم���ة املذهبية خدمة مل�ش���اريعه اخلفية، 
قيادات وطني���ة بارزة يف املقاوم���ة الوطنية، 
عل���ى راأ�ش���ها املفكر ح�ش���ن حم���دان امللقب 
مبهدي عامل، واملفكر ح�شني مروة والطبيب 
لبي���ب عب���د ال�ش���مد، وغريهم ممن ال يت�ش���ع 

الوقت لذكرهم.

 اغتيال قيادات وطنية... لمذهبة 
المقاومة

واالغتياالت، التي ا�شتهدفت قيادات من 
احلزب ال�ش���يوعي خ�شو�شا اجلهة االأبرز التي 
حمل���ت لواء الت�ش���دي الإ�رشائي���ل واأحلقت بها 
�رشبات موجعة يف بريوت واجلنوب وغريها من 
املناطق، ك�شفت م�رشوع حزب اهلل الرامي اإلى 

“مذهبة” املقاومة يف خدمة مبا�رشة الإ�رشائيل.
فاإ�رشائي���ل كان���ت منذ تاأ�شي�ش���ها ج�ش���ما 
غريب���ا يف املنطق���ة كونه���ا الدول���ة الوحيدة 
القائمة على اأ�شا�س ديني، و�شعت، يف حماولة 
لتربير وجودها، اإلى خلق كيانات طائفية على 
�ش���اكلتها، وهو ما حتقق فع���ال بعد اأن اعتلى 
اخلمين���ي الث���ورة الت���ي اأطاحت ال�ش���اه العام 
1979، لتب���داأ ال�رشاكة اخلفية مع “اجلمهورية 

االإ�شالمية يف اإيران”.
االأب���رز  اإي���ران  �ش���الح  اهلل  ح���زب  وكان 
لت�شدير “امل�رشوع االإيراين” الديني اإلى دول 
املنطقة، بدءا من لبنان، حيث عمل لل�ش���يطرة 
على البالد، عرب �شيا�ش���ة الرتهيب والرتغيب 
وا�شتخدام �شعار مقاومة اإ�رشائيل التي قدمت 
يف اأك���ر من منا�ش���بة خدم���ات جماني���ة له يف 
تقاطع م�ش���الح م�ش���بوه باحلد االأدن���ى، اإن مل 

نقل حتالفا �شيطانيا.

التحالف الشيطاني

ب���رز ه���ذا التحال���ف يف اأك���ر م���ن مرحلة 
مف�ش���لية، اإذ عم���دت اإ�رشائي���ل يف اأك���ر م���ن 
منا�ش���بة على تعومي ح���زب اهلل، كما فعلت يف 
“حرب متوز 2006”، حني كان احلزب يرتنح 
حتت �شغط ان�شحاب حليفه ال�شوري قبل �شنة 
من لبنان على خلفية تورط دم�شق واحلزب يف 
اغتيال رئي�س الوزراء اللبناين رفيق احلريري.
ويف وق���ت كان احلزب مير باأ�ش���واأ مرحلة 
يف تاريخ���ه، بع���د اأن حت���ررت ق���وى لبناني���ة 
من قيوده���ا الطائفي���ة واملذهبية ال�ش���يقة 
وا�ش���تلمت ال�ش���لطة؛ لتبداأ معها اإح���دى اأبرز 
املح���اوالت يف لبنان لبناء دولة مدنية، �ش���نت 
اإ�رشائيل حربا على لبنان ردا على عملية حلزب 
اهلل يف اجلن���وب، راأى مراقبون اإنها حماولة من 
جماعة اإي���ران للخروج من ماأزقها عرب الهروب 

اإلى االأمام.
وبالفع���ل تلق���ت اإ�رشائي���ل هذه االإ�ش���ارة 
لت�ش���ن حرب���ا، دفع ثمنه���ا، ح����رشا، املدنيون 
اللبناني���ون م���ن دمائهم ومن البني���ة التحتية 
احل���زب مت�ش���لحا  ليخ���رج بعده���ا  لبالده���م، 
جم���ددا  ويقب����س  الوهم���ي  “انت�ش���اره”  ب���� 
على ال�ش���ارع اللبن���اين، ويعود اإلى م�شل�ش���ل 
االغتياالت لرتهيب خ�ش���ومه، فيق�ش���ي على 
م����رشوع الدولة وينج���ح اأخريا بعد �ش���نوات يف 

اإحكام �شيطرته على مفا�شلها كافة.

تعويم إسرائيلي لحزب اهلل.. واحتالل 
بيروت

وكان ح���زب اهلل قب���ل ح���رب مت���وز ق���د 
م���ا يتهم���ه خ�ش���ومه، الغتي���ال  جل���اأ، وف���ق 
الزعم���اء ال�شيا�ش���يني والق���ادة واملفكري���ن 
وال�ش���حافيني الوطني���ني، الذي���ن ي�ش���كلون 
خط���را على م�رشوعه الطائفي، وعلى راأ�ش���هم، 
احلري���ري وهو م���ا اأكدت���ه املحكم���ة الدولية، 

واملفكر �شمري ق�شري، واالأمني العام ال�شابق 
للحزب ال�شيوعي جورج حاوي، ورئي�س حترير 
�ش���حيفة النهار جربان تويني، واأ�شماء وطنية 

اأخرى، بع�شها جنا من اآلة احلزب القاتلة.
وا�ش���تمر احلزب يف هذا النهج القاتل بعد 
“حرب متوز”، لي�شل العام 2008 اإلى الذروة 
يف معركته لال�ش���تيالء على الدول���ة اللبنانية، 
حني اجتاح ب�ش���الحه “املق���اوم” بريوت التي 
ت�ش���دت الإ�رشائي���ل وطردت جي�ش���ها ّ“ذليال” 
الع���ام 1982 حتت �رشبات املقاومة الوطنية، 
ح���ني �رشخ جنودها عرب مكربات ال�ش���وت “يا 
اأهل بريوت التطلقوا النار على جي�س الدفاع. 

نحن من�شحبون”.
وبع���د نح���و 26 �ش���نة عل���ى حتريرها من 
القب�ش���ة االإ�رشائيلية، �شقطت بريوت جمددا، 
ولكن هذه املرة حتت نري االحتالل الفار�ش���ي 
ممث���ال بحزب اهلل الذي مل يكت���ف بلعب الدور 
اخلبي���ث يف لبن���ان، بل عم���ل اإلى التو�ش���ع يف 
املنطقة العربية ب�ش���كل مبا����رش، اأو غري مبا�رش 
ع���رب تدريب خاليا مهمتها ال�ش���ري على نهجه، 

كما �شن هجمات اإرهابية يف دول عربية عدة.

إرهاب حزب اهلل في العالم العربي

ا�ش���تهدفتها  الت���ي  ال���دول  اأب���رز  وم���ن 
ميلي�ش���يات اإيران يف وقت مبكر، ال�ش���عودية، 
حيث حاولت جتنيد منا�رشين حتت ما ي�ش���مى 
“حزب اهلل احلج���از”، الذي تاأ�ش����س بدعم من 
ح���زب اهلل، وم�ش���وؤول عن تفج���ري اأبراج اخلرب 
ال�ش���كنية العام 1996، مما اأ�ش���فر عن مقتل 
واإ�شابة ع�رشات املدنيني، وكان الراأ�س املدبر 

لهذه العملية عماد مغني���ة، الذي عد اأحد اأبرز 
القادة االإرهابيني قبل مقتله يف �شوريا العام 

.2008
والكويت مل ت�ش���لم م���ن اإرهاب حزب اهلل، 
منذ العام 1983، حني هزت �شل�شلة تفجريات 
العا�ش���مة يف م���ا عرف الحق���ا ب� “اأ�ش���واأ حلقة 
اإرهابية يف القرن الع�رشين يف ال�رشق االأو�شط”، 
وكان العقل املدبر هذه املرة اأي�شا اأحد كبار 
قادة احلزب، م�شطفى بدر الدين، الذي اتهم 
بعده���ا باأكر من 20 عاما بال�ش���لوع باغتيال 
احلري���ري الع���ام 2005، ويحاكم حالي���ا اأمام 
املحكمة الدولية غيابا كونه قتل يف �ش���وريا، 

اأي�شا بظروف غام�شة، �شنة 2016.
يف  اهلل  ح���زب  اإره���اب  الئح���ة  وتط���ول 
الكوي���ت، حي���ث �ش���بط االأمن بالع���ام 2015 
خلي���ة تابعة مليلي�ش���يات اإي���ران عرفت الحقا 
ب� “خلي���ة العبديل”، ك�ش���فت التحقيقات عن 
اأن اأع�ش���اءها تلق���وا تدريب���ات مبع�ش���كرات 
ميلي�ش���يات احلزب يف لبن���ان، وخططوا لهدم 
النظم االأ�شا�ش���ية للكويت، التي طردت على 

خلفية ذلك 15 دبلوما�شيا ايرانيا.
ويف البحرين، لعب حزب اهلل الدور املحبب 
اإلى قلبه، وهو حماولة �رشب الن�ش���يج الوطني 
للبالد عرب الع���زف على الوتر املذهبي، وجنح 
االأمن البحريني يف �ش���بط خالي���ا عدة مرتبطة 
باحل���زب واحلر�س الثوري االإي���راين، على غرار 
اخللية التي يتزعمها ح�ش���ني علي اأحمد داود، 
اأح���د قيادي���ي تنظيم �رشاي���ا االأ�ش���رت، الذراع 

االإرهابي ملا ي�شمى بتيار الوفاء االإ�شالمي.
اأم���ا يف اليمن ال���ذي اأدخل���ه االإيرانيون يف 
حرب طاحنة، فقد كان حزب اهلل كعادته ذراع 
اإي���ران املف�ش���لة لدع���م ميلي�ش���يات احلوثي 

االإيراني���ة، فعنا����رشه “اخلب���رية” يف االإره���اب 
درب���ت احلوثي���ني اإل���ى جانت خ���رباء احلر�س 
الث���وري عل���ى اإطالق ال�ش���واريخ الت���ي باتت 
تهدد ال�ش���عودية، ومدتهم بال�شالح و�شقلت 

قياداتهم عقائديا لريتدوا عن الزيدية.
ويف ح���ني وجدت اإيران وحزب اهلل يف هذه 
الدول �شدا منيعا حال دون اأن ينجح م�رشوعها 
الطائفي، �ش���قط العراق يف القب�شة االإيرانية 
ودخل���ت الب���الد يف دوامة العنف والفو�ش���ى، 
اإال اأن نتائ���ج االنتخاب���ات الربملاني���ة االأخرية 
ت�ش���ري اإل���ى اأن ال�ش���عب العراقي ب���داأ مرحلة 
االنتفا�ش���ة �ش���د الهيمنة االإيرانية، على اأمل 
اأن تنجح القيادات الوطنية يف ا�ش���تكمال هذه 
الهبة والبناء على ال�ش���وت ال�شعبي الراف�س 

لطهران.
وختاما، تبقى �ش���وريا، وعلى غرار لبنان، 
احللقة االأ�شعف، فنظام ب�شار االأ�شد الذي كاد 
اأن ي�شقط بعد اندالع النزاع امل�شلح يف 2011، 
رمى نف�شه يف احل�شن االإيراين؛ لي�شتبيح على 
اإث���ر ذلك ح���زب اهلل الدم ال�ش���وري وي�ش���يطر 
على م�ش���احات وا�ش���عة من البالد، حيث يعمل 
الإح���داث تغي���ري دميغ���رايف يف الب���الد، يتي���ح 
لطهران اال�شتمرار يف احتالل االأر�س ال�شورية.
من االأرا�ش���ي اللبنانية انطل���ق حزب اهلل 
�رشقا اإلى �ش���وريا و�ش���وال اإلى الع���راق مرورا 
باليم���ن، يف حربه على ال���دول العربية واالأمن 
العرب���ي رافع���ا �ش���عار حمارب���ة اإ�رشائيل، مما 
ي�شري اإلى اأنه اأ�شاع البو�شلة فالعدو املزعوم 
موجود على حدود لبنان اجلنوبية، ولكن يبدو 
اأن القد�س لي�ش���ت �ش���من االأجن���دة االإيرانية، 
فهي جم���رد �ش���عار للتجيي�س والت�ش���رت على 

م�رشوعها التو�شعي احلاقد. 

 من جهته، طالب االأمني العام للجامعة العربية 
اأحمد اأبو الغيط باإجراء حتقيق دويل ذات م�شداقية 
يف مقتل ع�رشات املتظاهرين الفل�شطينيني بنريان 
اجلي����س االإ�رشائيل���ي عند ح���دود القطاع، م�ش���يفا 
اأن نق���ل ال�ش���فارة االأمريكي���ة اإل���ى القد����س الت���ي 
تعترب اأرا�ش���ي حمتلة مبوجب القانون الدويل قرار 
مرفو����س وباط���ل ومنعدم يجر املنطق���ة اإلى مزيد 
م���ن التوتر. واأدان اأب���و الغيط جمهوري���ة غواتيماال 
لنقلها اأم�س �ش���فارتها اإلى القد�س، خلفا للواليات 
املتحدة، موؤكدا �رشورة اأن تخ�شع العالقات العربية 
معه���ا وم���ع كل دول���ة تق���دم عل���ى خط���وة مماثلة 

للتدقيق واملراجعة.
من جهت���ه، قال وزي���ر اخلارجية الفل�ش���طيني 
ريا����س املالك���ي اإن املوق���ف االأمريك���ي يعط���ي 
غط���اء الإ�رشائي���ل ملوا�ش���لة جرائمها بحق ال�ش���عب 
الفل�ش���طيني. ودع���ا اإل���ى حماي���ة دولي���ة لل�ش���عب 
الفل�ش���طيني والتحقي���ق يف اجلرائ���م االإ�رشائيلي���ة 
يف قط���اع غ���زة، واإلى حت���رك عربي فاع���ل ملواجهة 

تداعيات نقل ال�شفارة االأمريكية اإلى القد�س.
احلرب���ي  الط���ريان  �ش���ن  �ش���ابق،  وق���ت  يف 
االإ�رشائيل���ي، فج���ر اخلمي����س، غ���ارات ع���دة جوي���ة 

ا�شتهدفت مواقع حلركة حما�س يف قطاع غزة.
ال�ش���حة  وزارة  با�ش���م  املتح���دث  وق���ال 
الفل�ش���طينية اأ�رشف القدرة اإن “مواطًنا فل�ش���طينًيا 
اأ�ش���يب ب�ش���ظايا يف ق�ش���ف على بيت الهيا، ونقل 

اإلى م�شت�ش���فى االإندوني�ش���ي”، مو�ش���ًحا اأن “حالته 
متو�ش���طة” اخلطورة. واأعلن اجلي����س االإ�رشائيلي يف 
بيان اأنه �ش���ّن، ليل االأربع���اء - اخلمي�س، غارة جوية 
على من�ش���اآت حلما�س يف قطاع غزة، رًدا على اإطالق 
نار على جنود وعلى مدينة �ش���ديروت. وتابع البيان 
“اجلي����س ����رشب اأهداًف���ا حلرك���ة حما�س يف �ش���مال 
���ا بنى حتتية وور�ش���ا لت�ش���نيع  قطاع غزة، خ�شو�شً
االأ�ش���لحة”. وكانت دبابات اإ�رشائيلية قد ق�ش���فت، 
م�ش���اء االأربعاء، مواقع عدة حلما����س يف القطاع؛ رًدا 
عل���ى اإطالق نار باجتاهها. وقالت �رشطة االحتالل اإن 
منزاًل يف مدينة �ش���ديروت اأ�ش���يب باأ�رشار، االأربعاء، 
بنريان �ش���الح ر�ش���ا�س ثقيل اأطلقت من قطاع غزة 

دون وقوع �شحايا.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

منذ انطالق ن�شاطاتها قبل اأكرث من 3 عقود، عملت ميلي�شيات حزب اهلل اللبنانية املرتبطة 

بنظام الويل الفقيه يف اإيران، مت�شلحة ب�شعار مقاومة اإ�شرائيل، على اإرهاب الداخل اللبناين قبل 

اأن متتد اأعمالها الإرهابية اإىل معظم الدول العربية خدمة للم�شروع الفار�شي القائم على ن�شر 

الفو�شى باملنطقة لتنفيذ اأجندات طهرات التو�شعية.

التي  اإ�شرائيل  �شعار حماربة  1982، رفع  العام  ن�شاطاته فعليا  بداأ  الذي  اأن حزب اهلل،  ورغم 

اللبناين  كانت وقتها حتتل مناطق وا�شعة يف لبنان، فاإن القافلة الأوىل من �شحاياه يف الداخل 

جي�ش  �شد  نوعية  عمليات  �شل�شة  �شنت  قد  كانت  التي  الوطنية  املقاومة  من  ق��ي��ادات  ت�شدرتها 

الحتالل الإ�شرائيلي.

عواصم - وكاالت: 

وزراء  م�شتوى  على  اجتماعا طارئا  القاهرة  اأم�ش اخلمي�ش يف  العربية  ال��دول  عقدت جامعة 

اخلارجية لبحث اآخر التطورات يف مدينة القد�ش وقطاع غزة.

ال�شفارة  نقل  اأن  على  الجتماع  ال��ذي يرتاأ�ش  ع��ادل اجلبري  ال�شعودي  اخلارجية  وزي��ر  و�شدد 

الأمريكية اإىل القد�ش خطوة خمالفة للقانون الدويل، جمددا رف�ش اململكة لها.

الفل�شطينية” و  امل�شالح  �شد  “انحيازا  ميثل  ب��اأن��ه  الأم��ريك��ي  ال��ق��رار  ه��ذا  اجلبري  وو���ش��ف 

ال�شالم”، منّوها باملواقف الدولية الوا�شعة الراف�شة له. جهود  يف  “تراجعا 

دولة ثالثة تنقل عا�شمتها اإلى القد�س
 أسونسيون - اب: 

اأكدت حكومة باراغ���واي، اأن الرئي�س 
هورا�ش���يو كارت����س �ش���يفتتح ال�ش���فارة 
اجلدي���دة له���ا ل���دى اإ�رشائي���ل يف القد�س 
يوم الثالثاء، بعد خطوة م�شابهة اتخذتها 

الواليات املتحدة وغواتيماال.
احلكوم���ة  با�ش���م  املتح���دث  وذك���ر 
ماريان���و م���ريكادو اأن كارت����س �ش���يغادر 
ال�شبت، وفق ما نقلت االأ�شو�شيتد بر�س.

واأث���ار الق���رار بنق���ل ال�ش���فارة اإل���ى 
القد����س ج���دال يف باراغ���واي. وياأتي قبل 
اأقل من �ش���هرين على ت���ويل ماريو عبده 
بينيتيز من�شب الرئا�شة بدال من كارت�س، 
وق���ال الرئي�س املنتخب اإنه مل ي�ش���ت�رش يف 

اخلطوة.
وكان���ت غواتيم���اال ثاين دول���ة تنقل 
�ش���فارتها من تل اأبيب اإل���ى القد�س بعد 

الواليات املتحدة.

العراق.. ال�سدر والعبادي يقرتبان من اإعالن حتالف �رصيح
م�شاٍع اإيرانية لت�شكيل حتالف بزعامة املالكي والعامري

 بغداد - وكاالت: 

بينم���ا توؤخ���ر �ش���كوك التزوي���ر يف كرد�ش���تان 
اإع���الن النتائ���ج  واالأنب���ار، خ�شو�ش���ا يف كرك���وك، 
النهائي���ة لالنتخابات العراقي���ة، يتزايد يف املقابل 

اجلدل حول التحالفات التي �شتفرزها االنتخابات.
وت�ش���ري ت�رشيبات اإلى قرب اإعالن حتالف �رشيح 
بني زعيم حتالف “�شائرون” مقتدى ال�شدر، الذي 
يكون قد حقق الريادة يف ه���ذه االنتخابات، وزعيم 

ائتالف “الن�رش” حيدر العبادي، يف حماولة ا�شتباقية 
لقطع الطريق اأمام م�ش���اٍع اإيرانية لت�ش���كيل حتالف 

بزعامة نوري املالكي وهادي العامري.
فال تبدو املهمة التي يقودها قا�ش���م �شليماين 
لت�ش���كيل الكتلة االأكرب يف الربملان املقبل �شهلة، 
اإذ تفيد العديد من امل�ش���ادر املقربة من ال�ش���در 
رغبة العديد من زعماء كتل خمتلفة االن�ش���مام اإلى 
حتالف يجمعه مع العبادي ويتولى مبوجبه ت�ش���كيل 

احلكومة، اإذ تكون املفاو�ش���ات ق���د حققت تقدًما 
مهًم���ا يف بع�س الق�ش���ايا. ويبقى اجلدل فقط حول 
ما قي���ل اإنها مطال���ب لقطع عالقة العب���ادي بحزب 

“الدعوة”.
وغ���رد ال�ش���در، ال���ذي يتوج���ه لي�ش���بح القوة 
ال�شيا�ش���ية االأك���ر نف���وًذا يف الع���راق، لثالث يوم، 
قائاًل اإن القرار العراقي �ش���يكون من داخل احلدود 
واجلمي���ع �رشكاء ال اأمراء ما داموا غري حمتلني للبالد، 

على حد تعبريه.
كما ال يزال التوتر مت�ش���اعًدا يف كركوك، حيث 
يحا�رش م�ش���لحون مراكز ت�ش���ويت عدة وميار�ش���ون 

�شغوًطا على املفو�شية لتغيري نتائج االنتخابات.
اأما، وم���ع اإدخال املفو�ش���ية نتائ���ج انتخابات 
اخل���ارج، فظه���رت ت�رشيب���ات ع���ن تغ���رّي يف مواقع 
القوى، ما ا�شتدعى املفو�ش���ية لالإ�شارة اإلى وجود 

تغيريات يف مواقع الكتل واإن مل تكن كبرية.

 القدس المحتلة - وكاالت: 

اأحرون���وت”  “يديع���وت  �ش���حيفة  قال���ت 
االإ�رشائيلي���ة اإن تركي���ا ت�ش���اعد اإي���ران على خرق 
العقوبات املفرو�ش���ة عليها، التي تق�ش���ي مبنع 

�رشائها بع�س ال�شلع واملنتجات.
وح�شب ال�شحيفة، فاإن تركيا ت�شرتي اأجهزة 
ومعدات اإلكرتونية م���ن اإ�رشائيل وتبيعها للنظام 
االإيراين، منتهكة العقوبات الدولية املقررة على 
خلفي���ة امللف الن���ووي االإيراين واأن�ش���طة طهران 

الداعمة لالإرهاب.
وفتح���ت االأمم املتحدة حتقيقا ب�ش���اأن الدور 
الرتكي يف دعم اإيران بال�شلع املمنوعة، كما طلبت 
من اإ�رشائيل اأي�ش���ا فتح حتقيق م�ش���تقل، بعد اأن 

اكت�شفت اأن هذه ال�شلع م�شنوعة يف اإ�رشائيل.
ويف ر�شالة ر�ش���مية موجهة من االأمانة العامة 
لالأم���م املتح���دة اإل���ى اإ�رشائي���ل، قال���ت املنظمة 
الدولي���ة اإن ال�ش���لع الت���ي تبيعه���ا تركي���ا الإيران 
�ش���نعتها �رشك���ة “�ش���يليم ب���اور كابا�ش���يتورز” 

االإ�رشائيلية، ومقرها يف القد�س الغربية.
وقالت الر�شالة: “�شنكون ممتنني اإذا اأمدتنا 

حكومتكم مبعلومات وثيقة ال�شلة باالأمر”.
من جهته���ا، نفت ال�رشك���ة االإ�رشائيلية علمها 

باأن منتجاتها ت�شل اإيران.
وقالت “�ش���يليم باور كابا�شيتورز” يف بيان 
“�ش���نتعاون م���ع اأي حتقي���ق. �ش���نثبت اأنن���ا بعنا 

منتجاتن���ا ل�رشك���ة تركية. نح���ن ال نعم���ل مع دول 
معادية”.

وتاب���ع البي���ان “معظ���م مبيعاتنا تتج���ه اإلى 
اأوروب���ا والواليات املتحدة، وتركيا لي�ش���ت دولة 
ع���دوة وال يوجد �ش���بب مينعنا من الت�ش���دير لها. 
ويف ح���ال ثبت و�ش���ول �ش���حنة م���ن منتجاتنا اإلى 
اإيران فاإن امل�شرتي الرتكي �شيكون قد �شللنا”.

وهي لي�ش���ت املرة االأولى الت���ي تلتف فيها 
تركي���ا على العقوب���ات الدولية املفرو�ش���ة على 

اإيران، وت�شاعد االأخرية على خرقها.
ومنذ اأ�ش���هر، تتهم الوالي���ات املتحدة اأنقرة 
بالتاآمر النتهاك العقوبات، وال�ش���يما بعد ق�شية 

تاجر الذهب االإيراين الرتكي ر�شا �رشاب.
ال�ش���لطات  طالب���ت  املا�ش���ي،  يناي���ر  ويف 
االأمريكي���ة، تركيا بدف���ع غرامة ت�ش���ل اإلى 37.5 
مليار دوالر، ملعاقبة م����رشف “خلق” الذي تديره 
اأنقرة، وحول مليارات الدوالرات ل�ش���الح حكومة 

طهران.

فضيحة جديدة لتركيا.. بيع منتجات إسرائيلية إليران

 قالت �شحيفة “حرييت” اإن ال�شلطات الرتكية اعتقلت، اأم�س اخلمي�س، 33 من اأفراد القوات اجلوية، 
ل�ش���الت مزعوم���ة برجل الدي���ن املقيم يف الوالي���ات املتحدة فتح اهلل غول���ن الذي تتهم���ه اأنقرة بتدبري 
االنقالب الفا�ش���ل يف يوليو 2016. واأ�ش���افت ال�ش���حيفة اأن املعتقلني من �شمن 101 من اأفراد القوات 
اجلوي���ة يواجه���ون االعتق���ال، يف حتقيق بداأه االدع���اء يف اأنقرة وامتد لي�ش���مل 21 اإقليما اآخر. واأو�ش���حت 
ال�شحيفة اأن اأحد املعتقلني برتبة لواء، وهناك 5 اآخرون برتبة عقيد. وتقوم ال�شلطات باعتقاالت مماثلة 
الأ�ش���خا�س تقول اإنهم اأن�ش���ار لغولن، منذ حماولة االنقالب التي قتل فيها 250 �شخ�ش���ا، وينفي االأخري 

�شلوعه يف املحاولة.
وقال مكتب مفو�س االأمم املتحدة ال�ش���امي حلقوق االإن�ش���ان يف مار����س اإن تركيا اعتقلت 160 األف 

�شخ�س، واأقالت نف�س العدد تقريبا من املوظفني احلكوميني منذ حماولة االنقالب.
ومن بني هوؤالء مت توجيه اتهامات ر�شمية الأكر من 50 األفا، وهم م�شجونون خالل حماكمتهم.

اعتقال �ضباط كبار والع�رشات من القوات اجلوية الرتكية

• ميلي�شيات حزب اهلل االإرهابية متددت خارج لبنان.	

• عنا�رش من ميلي�شيات حزب اهلل االإرهابية	

• عادل اجلبري مع اأحمد اأبو الغيط خالل االجتماع الطارئ 	

• اإ�رشائيل ت�رشب معلومات عن قيام تركيا ببيع اإيران مكثفات اإلكرتونية ميكنها امل�شاهمة باإنتاج �شالح نووي	

قتيل وجرحى 
باحتجاجات جديدة 

جنوبي اإيران
أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

ُقتل �شخ�س واأُ�ش���يب 6 اآخرون بجروح 
يف اأعم���ال عن���ف وقع���ت م�ش���اء االأربع���اء يف 
مدينة كازرون )جنوب اإيران( التي �ش���هدت 
يف االأ�ش���هر االأخرية تظاهرات عارمة احتجاجا 
عل���ى ق���رار تق�ش���يم اإداري. وقال���ت وكالة 
فار����س االإيرانية اإنه بعد دعوة و�ش���فتها ب� 
“تلغرام”،  “امل�شبوهة” اأطلقت على �شبكة 
الت���ي باتت حمجوب���ة يف الب���الد، “تظاهرت 
جمموع���ة )�ش���غرية( وه���ي تردد �ش���عارات 

من�شقة واأ�رشمت النار يف مركز لل�رشطة”.
ومت تداول ت�شجيالت فيديو للتجمعات 
التوا�ش���ل  �ش���بكات  االأربع���اء عل���ى  م�ش���اء 
االجتماعي. وخالل ال�شهرين املا�شيني نظم 
�ش���كان من مدينة كازرون تظاه���رات عدة؛ 
احتجاجا على قرار احلكومة القيام بتق�ش���يم 
اإداري جدي���د يف املنطقة. وبعد االحتجاجات 
اأعلن النائب االول للرئي�س االإيراين، وحاكم 
املنطق���ة ع���دول احلكوم���ة ع���ن م�رشوعه���ا، 
بح�شب الوكالة التي اأكدت اأن املدينة وبعد 
اإع���الن الق���رار احلكومي مل ت�ش���هد جتمع يف 

االأ�شبوعني املا�شيني.



علي مجيد

يزور اململكة يف ه��ذه األيام وفد من 
االتحاد اآلس��يوي لكرة الس��لة يرتأسه 
مدير إدارة التطوير يف االتحاد اآلسيوي 

طارق سيدي ومساعده اندريا باويل.
وت��أيت زيارة وف��د التطوي��ر باالتحاد 
اآلسيوي لكرة السلة لعقد سلسلة من 
االجتامع��ات وورش العم��ل؛ ملعاينة 
ورشح  األهلي��ة  االتح��ادات  عم��ل 
جمي��ع برامج عمل االتحاد اآلس��يوي 
يف الجوانب الفني��ة واإلدارية واملالية 
التغي��رات  إىل رشح  إضاف��ة  كاف��ة، 

الجدي��دة التي طرأت يف عمل االتحاد 
اآلس��يوي به��دف التطوي��ر، إذ وضع 
اتحاد الس��لة برنامج��ا متكامال لهذه 
الزيارة التي يس��عى من خالل االتحاد 
اآلس��يوي لرسم سياسة واس��رتاتيجية 
جدي��دة يف عمل االتح��ادات األهلية 

األعضاء.
وعقد الوفد سلس��لة من االجتامعات 
مع األمان��ة العام��ة يف االتحاد وعدد 
من اللج��ان؛ للتعرف عىل آلية العمل 
يف االتحاد البحرين��ي، كام عقد الوفد 

اجتامعات مع رشكاء االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة وه��ام اللجن��ة األوملبية 
الش��باب  البحريني��ة ووزارة ش��ؤون 

والرياضة. 
وأبدى وفد االتحاد اآلس��يوي إعجابه 
وامل��ايل  والفن��ي  اإلداري  بالتنظي��م 
لالتح��اد البحريني، وأك��د أن العمل 
يف اتح��اد الس��لة البحريني منس��جم 
مع الرؤية الجديدة لالتحاد اآلس��يوي، 
وأن االتح��اد البحرين��ي لكرة الس��لة 
يعد واحدا من االتحادات املتطورة يف 

القارة اآلسيوية. 
وأش��ار الوفد اآلس��يوي إىل أن السلة 
البحرينية متلك ش��عبية كب��رة، وأنها 
حققت قف��زات نوعية فني��ا وإداريا 
خالل العامني املاضيني برئاس��ة س��مو 
الش��يخ عيىس ب��ن ع��ي آل خليفة، 
مش��يدين بالسياس��ة التطويرية التي 
ينتهجه��ا س��موه، إذ أوضح��وا أنه��ا 
ال تختل��ف ع��ن اس��رتاتيجية االتحاد 
اآلس��يوي وهذا ما س��هل مهمتهم يف 

هذه الزيارة.

“السلة” يستقبل وفدا آسيويا لمعاينة آلية العمل باالتحادات األهلية
المتحدة والتسهيالت والتكافل يحققون انتصارات مهمة في “تأمين 10” وفد اآلسيوي يشيد بخطوات سمو الشيخ عيسى بن علي التطويرية

من زيارة الوفد اآلسيوي

أم الحصم                     اتحاد السلة

اس��تمراراً لجهودها املتواصلة ملتابعة 
ش��ؤون االتحادات الرياضية وتقديم 
كاف��ة أش��كال الدعم والرعاي��ة لها، 
عق��دت اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
اجتامعا مشرتكا مع االتحاد البحريني 
للرياضات البحرية وذلك مبقر اللجنة 
األوملبية بضاحية السيف لإلطالع عىل 
خطط وبرامج االتحاد ومتابعة تنفيذ 
اسرتاتيجيته املتناغمة مع اسرتاتيجية 

اللجنة األوملبية.
وق��د ح��ر االجت��امع م��ن جانب 
االتحاد كل من نعامن الحسن نائب 
رئيس مجل��س إدارة االتح��اد وأمني 
الرس العام سمر شويطر بينام حره 
م��ن جانب اللجن��ة األوملبية كل من 
الش��ؤون  لدائرة  التنفي��ذي  املدي��ر 
الرياضي��ة عبدالجلي��ل أس��د ومدير 
االتحادات الرياضية هش��ام البلويش 
ومدير مكتب التخطيط االسرتاتيجي 

حسن عبداللطيف.
 يف بداية االجتامع رحب أس��د بوفد 
االتحاد البحريني للرياضات البحرية 

ونق��ل لهم تحي��ات س��عادة األمني 
الع��ام عبدالرحم��ن صادق عس��كر 
مش��يدا بالجهود التي يبذلها االتحاد 
برئاسة الشيخ خليفة بن عبدالله آل 
خليفة يف االرتقاء مبختلف الرياضات 

البحرية.
واطلعت اللجنة األوملبية عىل خطط 
وبرام��ج االتح��اد للف��رتة القادم��ة 
مث��ل املش��اركات الخارجية وخطط 
االس��تضافات وكافة النواحي اإلدارية 

واملالي��ة املرتبط��ة باالتح��اد ومدى 
الت��زام االتح��اد باألنظم��ة واللوائح 
املتبع��ة، حيث أش��اد أس��د بالعمل 
اإلداري املنظ��م لالتح��اد وم��ا يقوم 
به ع��ىل صعيد االرتق��اء بالرياضات 
البحري��ة وحرص��ه املتواص��ل ع��ىل 
تطبي��ق االس��رتاتيجية الخاص��ة ب��ه 
والتي تتوافق مع اس��رتاتيجية اللجنة 
الذي  بالتع��اون  األوملبي��ة، مش��يدا 
يبديه االتحاد مع اللجنة األوملبية يف 

الطموحات واألهداف  سبيل تحقيق 
املشرتكة.

وأك��د أس��د ع��ىل أهمي��ة التواصل 
املستمر بني االتحاد واللجنة األوملبية 
لتذلي��ل مختلف العقب��ات التي قد 
تعرتض طريق االتحاد، وذلك يف إطار 
حرص اللجنة املستمر عىل دعم سائر 
االتحادات واالرتق��اء بعملها اإلداري 
واملايل مب��ا يحقق أفض��ل املخرجات 

للرياضة البحرينية. 

األولمبية تطلع على برامج اتحاد الرياضات البحرية
ضاحية السيف                      اللجنة األولمبية

جانب من االجتماع

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
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اس��تهلت فرق املتحدة للتأمني 
للتأمني والتكافل  والتس��هيالت 
الدولي��ة مش��وارها بانتصارات 
مهمة يف بطولة رشكات التأمني 
الرمضانية العارشة لكرة القدم، 
الت��ي تنظمه��ا جمعية رشكات 
ري  ترس��ت  برعاي��ة  التأم��ني 
ومستش��فى الهالل وأوت أوف 

ذا بوكس وإنرتغلف بروكر. 
ويف املب��اراة األوىل حقق فريق 
املتحدة بداي��ة قوية يف افتتاح 
األوىل،  املجموع��ة  مباري��ات 
وذل��ك بعد ف��وزه املس��تحق 
عىل فري��ق البحرينية الكويتية 
للتأمني بع��رة أهداف مقابل 

هدف واحد.
وبهذا الفوز حصد املتحدة أول 
3 نقاط له يف املجموعة األوىل، 
في��ام بق��ي رصي��د البحرينية 

الكويتي��ة للتأم��ني خالي��ا من 
النقاط.

ويف املباراة الثاني��ة، بدأ حامل 
اللقب فريق التسهيالت للتأمني 
مش��واره يف “تأم��ني 10” بفوز 
كبر ع��ىل فريق ت��آزر بنتيجة 
1/8، وذل��ك ضمن منافس��ات 

املجموعة الثانية.
واعتىل فريق التسهيالت صدارة 
املجموعة األوىل بعد هذا الفوز 
الكبر برصيد 3 نقاط فيام بقي 
التآزر عىل رصي��ده الخايل من 

النقاط.
ويف املباراة الثالثة، افتتح فريق 
التكاف��ل الدولي��ة مبارياته يف 
البطولة بفوز جدير ومهم عىل 
حساب فريق الركة البحرينية 
بنتيج��ة  للتأم��ني  الوطني��ة 
3/6، وذل��ك ضمن منافس��ات 

املجموعة الثالثة.
وتصدر فري��ق التكافل الدولية 
املجموعة برصيد 3 نقاط، فيام 
بقي الركة البحرينية الوطنية 
للتأم��ني م��ن دون رصي��د من 

النقاط.
وتقام اليوم الجمعة 3 مباريات، 
حيث س��يلتقي فريق أريج مع 
تآزر يف الس��اعة 10:00 مس��اء 
ضم��ن منافس��ات املجموع��ة 
الثاني��ة، ويلعب بعدها مبارشة 
البحرينية  والركة  أكسا  فريقا 
الكويتي��ة عند الس��اعة 10:40 
مباري��ات  وتختت��م  مس��اء، 
الي��وم مبواجهة تجم��ع فريقي 
البحرينية  والركة  س��وليدريت 
الوطنية للتأم��ني، وتقام جميع 
نادي  ع��ىل صال��ة  املباري��ات 

الشباب. 

تس��عى إدارة الن��ادي األهي 
الدعم  املزي��د م��ن  لتقدي��م 
واالهت��امم للعبة ك��رة القدم 
خالل املرحل��ة القادمة إلعادة 
الفريق األول إىل مصاف دوري 
الدرج��ة األوىل بعدم��ا هبط 
لدوري الدرج��ة الثانية للمرة 

الثانية يف تاريخه.
ومن ضم��ن الخط��وات التي 
يعتزم النادي إجراءها لتصحيح 
مس��ار اللعبة تويل خالد كانو 
رئيس النادي، منصب رئاس��ة 
جهاز كرة القدم خالل املوسم 
ليق��ف   2019/2018 املقب��ل 
بشكل  اللعبة  عىل مس��ؤولية 
الحلول  مبارش ويضع مختلف 
واملقرتح��ات الالزمة واإلرشاف 

عىل صفقات الالعبني والطاقم 
وتقدي��م  واإلداري،  الفن��ي 
أش��كال الدعم والرعاية للعبة 
كاف��ة وذل��ك عىل ض��وء قرار 
مجل��س اإلدارة األخر بتوجيه 

الدعم لكرة القدم.
الخط��وة إن  تل��ك  وتعك��س 
تحققت م��دى جدية مجلس 
إدارة النادي يف إزالة العقبات 
كاف��ة الت��ي تع��رتض طري��ق 
اللعب��ة واالرتقاء بها باعتبارها 
واجهة النادي، حيث إن وجود 
رئيس النادي عىل رأس الجهاز 
اإلداري س��يكون له اثر إيجايب 
يف الدف��ع باللعب��ة ودعمه��ا 

بصورة أكرب.
ك��ام أكد املصدر ب��أن مجلس 

اإلدارة س��يعني أح��د أعض��اء 
مجل��س اإلدارة مس��ؤوال عن 
قطاع الفئات الس��نية، فيام مل 
رئيس  بخصوص  الرؤية  تتضح 

جه��از ك��رة الق��دم الس��ابق 

تم  بعدما  محم��د  عبدالرزاق 

ح��ل جمي��ع األجه��زة الفنية 

واإلداري��ة كإج��راء بروتوكويل 

متبع سنويا.

الخط��وات  تل��ك  وتعط��ي 

مؤرشات إيجابي��ة عىل النوايا 

الجادة لإلدارة األهالوية لدعم 

فري��ق الكرة الس��تعادة هيبة 

النس��ور الصف��راء يف اللعب��ة 

الشعبية األوىل.

ومازال��ت الجامهر األهالوية 

تنتظ��ر تعيني رؤس��اء األجهزة 

لأللع��اب الرياضية، ومن بينها 

لعبة كرة القدم.

لبيت  التنفيذي  الرئيس  اعرب 
االمن��اء العقاري س��ليم الياس 
واعتزاز  فخ��ر  عن  عبدالعزيز 
إدارة مجمع االمناء باملش��اركة 
البحري��ن  ي��وم  فعالي��ات  يف 
الريايض ال��ذي نظمته اللجنة 
خ��الل  البحريني��ة  األوملبي��ة 
ش��هر فرباير املايض ومساهمة 
املجمع يف إنجاح هذه الفعالية 
 ، الكربى  الوطني��ة  الرياضي��ة 
مؤكدا استمرارية نهج الراكة 
البحرينية  األوملبية  اللجنة  مع 
يف كل ما من شأنه رفعة الشأن 

الريايض البحريني.
كام اع��رب الياس عن ش��كره 
األوملبي��ة  للجن��ة  وتقدي��ره 
البحرينية عىل افساحها املجال 
للركات واملؤسسات التجارية 
الخاص��ة بالراكة يف فعالياتها 
تفعي��ال للرتاب��ط االجتامع��ي 
مملك��ة  ب��ه  تتمي��ز  ال��ذي 
البحرين، وخص بالشكر األمني 
العام املساعد للمجلس األعىل 
للش��باب والرياضة، امني عام 

عبدالرحمن  األوملبي��ة  اللجنة 
عسكر عىل جهوده الشخصية 
الكب��رة الب��راز ه��ذا الحدث 

الوطني الكبر.
جاء ذلك خالل استقبال الياس 
مبجم��ع االمناء بالرف��اع مدير 

دائرة االعالم والعالقات العامة 
والتس��ويق باللجن��ة األوملبية 
البحرينية محم��د لوري الذي 
ابلغ��ه تحي��ات األم��ني العام 
للجن��ة األوملبي��ة عبدالرحمن 
عس��كر وقدم ل��ه درع اليوم 

ململك��ة  الري��ايض  الوطن��ي 
البحرين تقدي��را للدور البارز 
الذي قامت ب��ه إدارة املجمع 
وعىل راسها مدير املجمع خالد 
فضل واسهمت يف نجاح هذه 

التظاهرة الرياضية الوطنية. 

يبدو أن العب منتخبنا ونادي املحرق لكرة القدم وليد الحيام يف طريقه لخوض أول محطة احرتافية 
خارجية له عرب بوابة نادي الكويت الكويتي الذي يرى فيه اإلمكانات والقدرات التي تؤهله لتمثيل 

صفوفه يف املوسم املقبل.
إذ وبحسب املعلومات املتوافرة، فإن نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم كشف 

يوم أمس عن وصول ناديه التفاق نهايئ للتعاقد مع العب بحريني دويل يجيد اللعب يف قلب 
الدفاع ومركز الظهر األيرس، وأن األيام املقبلة ستشهد حضور الالعب للتوقيع رسميا عىل العقد. 

وعطفا عىل كالم الغانم، فإن الرتشيحات تنصب كلها لصالح وليد الحيام الذي بزغ مؤخرا وتألق يف 
صفوف منتخبنا الوطني خالل بطولة كأس الخليج التي أقيمت يف الكويت، إضافة مع ناديه املحرق 

يف بطوالته املحلية، والتي ظهر منها ببطولة الدوري، ووصيف كأس جاللة امللك.

 في إطار الخطوات التصحيحية

هل يتولى خالد كانو رئاسة جهاز كرة القدم باألهلي؟

مجمع اإلنماء فخور بمشاركته في يوم البحرين الرياضي

“ال����ح����ي����ام” ي���ق���ت���رب م����ن ال���ك���وي���ت ال��ك��وي��ت��ي

حسن علي

ضاحية السيف                       اللجنة األولمبية البحرينية

جانب من المنافسات

خالد كانو

سليم الياس يتسلم درع اليوم الرياضي الوطني من محمد لوري بحضور خالد فضل
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الحلواجي يطمئن على العماني الجابري

الرفاع – االتحاد البحريني للكرة الطائرة: يف إطار الروابط األخوية 
الوثيقة التي تجمع االتحاد البحريني للكرة الطائرة ونظره العامين، 
وحرصا من االتحاد عىل االطمئنان عىل سالمة الالعب، قام أمني رس 

االتحاد البحريني للكرة الطائرة فراس الحلواجي بزيارة إىل العب 
املنتخب العامين األول ونادي السيب خميس الجابري باملستشفى 

التخصيص مبنطقة الجفر لالطمئنان عىل حالته الصحية بعدما أجرى 
عملية جراحية للرباط الصليبي عىل يد باسم ضيف.

وقدم الحلواجي لالعب خميس الجابري باقة ورد باسم االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة بحضور عضو مجلس اإلدارة السابق محمد 
كاظم، متمنيا لالعب الشفاء العاجل والعودة إىل املالعب يف أرسع 

وقت ليواصل متثيل الكرة الطائرة العامنية يف مختلف املحافل 
الخارجية. وأشاد الحلواجي بالرتابط الوثيق والعالقات املتميزة بني 

االتحادين البحريني والعامين للكرة الطائرة عىل كافة األصعدة، مؤكدا 
استعداد االتحاد البحريني لتقديم كافة اشكال الدعم واملساندة 

لالعب اثناء تواجده يف اململكة مبا يكفل عودته الرسيعة إىل املالعب، 
وذلك يف إطار الروابط القوية والتعاون املشرتك بني االتحادين.

انطالق مباريات “المؤيد 
الرمضانية” للتنس 

بنك البحرين الوطني يكتسح 
الزراعي في “السقية”

تفتتح يف الساعة التاسعة والربع من مساء 
اليوم بطولة املرحوم يوسف خليل املؤيد 
الرمضانية لزوجي التنس، والتي ينظمها 

نادي البحرين للتنس ضمن أنشطته 
الرمضانية تخليدا لذكرى املرحوم يوسف 

خليل املؤيد، أحد قدامي أعضاء نادي 
البحرين للتنس ومن أكرث الداعمني للنادي 

طوال حياته، ويحر االفتتاح رئيس وأعضاء 
مجلس ادارة النادي ورئيس وأعضاء اللجان املنظمة.

ويشهد اليوم األول إقامة 6 مباريات تقام عىل مرحلتني تبدأ املرحلة 
األوىل يف الساعة التاسعة الربع مساء، وفيها يتقابل الثنايئ ناجي 
السامهيحي وأحمد عمران مع الثنايئ فتح الله وإبراهيم قائد، 

ويتقابل الثنايئ أحمد الجساس ومحمد رشف مع الثنايئ مهاب عيد 
املنجد وإسالم أبو علم، وسيكون الثنايئ أحمد املحمود وعصام 

مصطفي عىل موعد مع لقاء صعب عندما يواجهان الثنايئ عيىس 
السامك وعامر الشيخ، ويف لقاء آخر ال يقل صعوبة يتقابل الثنايئ 

عبدالحسني نشابة وأمني رشف مع الثنايئ أرِشف العتباين وخالد قيوم، 
ويف الساعة العارشة مساء يتقابل الثنايئ نبيل دواين وإميانويل بيشاي 
مع الثنايئ قدري رزق ورايف كاران، وتختتم لقاءات اليوم بلقاء الثنايئ 

سامي دانش وأحمد قائد مع الثنايئ عبد املجيد مفيز ومحمد يوسف. 
وتقام املباريات كافة عىل مالعب نادي البحرين للتنس بالجفر.

ومبناسبة افتتاح البطولة، أِشاد رئيس نادي البحرين للتنس خميس 
املقلة بهذه البطولة العريقة، والتي يعتز النادي بتنظيمها يف شهر 
رمضان من كل عام، منذ العام 1997 حتى اآلن، مشيدا بالتعاون 

املشرتك مع رشكة يوسف خليل املؤيد وأوالده، كام أشاد املقلة 
باملشاركة الكبرة من الالعبني.

السقية - السلامنية: حقق فريق بنك البحرين الوطنى )ب( فوزا 
ساحقا عىل فريق مركز جاسم الزراعي بنتيجة كبرة قوامها 13 هدفا 

دون مقابل ضمن مباريات دورة السقية الرمضانية لكرة القدم 
يف نسختها )35(. وجاءت األهداف عىل مدار الشوطني املباراة، 

إذ سجل كل من األخوين حسني وحيدر طرادة )هاترك(، وحسني 
فرحاين )هدفني(، محمود الصبيعى، احمد موىس، عي البدراين، أحمد 

القيدوم، حسن إسحاق، لكل منهم هدف. وبهذى النتيجة، حقق 
فريق البحرين الوطني فوزًا مثيًنا يف أوىل مبارياته وتصدر مجموعته 

الثانية. أدارة املباراة الحكم الشاب أحمد مهدي. ويلتقي اليوم ضمن 
املجموعة األوىل فريق آل نوح يف أوىل مبارياته مع فريق السقية يف 

متام الساعة4.45 عرصا عىل ملعب السقية بالسلامنية.

يوسف المؤيد 

لقطة من مباراة األمس

وليد الحيام

الحلواجي أثناء زيارته لالعب العماني

علي مجيد

حافظ منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم عىل مركزه “116 عاملًيا” يف 
تصنيف “فيفا وكوكاكوال” الشهري 

الصادر عن االتحاد الدويل للعبة 
لشهر سبتمرب الجاري، والذي صدر 

يوم أمس الخميس.
وكان منتخبنا قد شهد تقدم ملحوظا 

يف الشهر ما قبل األخر بتقدمه 9 
مراكز من 125 إىل 116، ليستقر 

للشهر الثاين عىل التوايل عىل مركزه 
الحايل. وعىل مستوى تصنيف منطقة 

الخليج العريب، جاء منتخبنا سادساً 
متقدًما عىل الكويت املتقوقع يف 
املركز )160 عاملياً(، واليمن الذي 
تقدم مركزا واحدا )124 عاملياً(، 
ومتخلًفا عن املنتخب السعودي 

الذي انفرد بالصدارة بتقدمه ثالثة 
مراكز )67 عامليًّا(، واإلمارات ثانًيا )81 

عامليًّا(، ثم عامن صاحب املركز الثالث 
)87 عامليًّا(، ثم العراق رابعاً برتاجعه 

ثالثة مراكز )91 عاملياً(، وقطر خامساً 
)101 عامليًّا(. أما عىل املستوى 

اآلسيوي، فقد احتل منتخبنا املركز 
20، متخلفاً عن منتحبات شهدت 

تقدم مثل )فيتنام، الفلبني وكوريا(، 
فيام حافظ املنتخب اإليراين عىل 

صدارته )36 عامليًّا(، وأسرتاليا ثانيا 

)40(، واليابان ثالثا )60 عامليًّا(.
وسيكون منتخبنا الوطني عىل موعد 

لخوض عدد من املباريات الودية 
التجريبيبة خالل املرحلة املقبلة 

استعدادا للتصفيات اآلسيوية املقرر 
إقامتها يف دولة اإلمارات العام املقبل، 

وهذا بكل تأكيد سيغر من مركز 
منتخبنا بحسب النتائج التي ستؤول 

إليها املباريات.

ع����ال����م����ًي����ا  116 ال������م������رك������ز  ف�������ي  “األح���������م���������ر” 

أعلن نادي الشباب الريايض عن تجديد 

تعاقده م��ع مدرب الفريق األول لكرة 

القدم الس��وري هيثم جطل ليس��تمر 

لل��امروين  الفني��ة  اإلدارة  رأس  ع��ىل 

باملوسم الريايض املقبل 2018/2019.

ويأيت تأكي��د اإلدارة املارونية ثقتها يف 

امل��درب الس��وري رغب��ة يف املحافظة 

عىل وحدة االس��تقرار الفن��ي للفريق 

الذي تعبت يف تكوينه منذ 3 مواس��م 

ماضي��ة، إضافة إىل نجاح��ات املدرب 

الكبرة مع فريقها الكروي يف املواس��م 

املاضي��ة، إذ اس��تطاع خل��ق توليف��ة 

مميزة من الالعب��ني والعودة بالفريق 

جديدا لدوري األضواء يف العام املايض، 

وتثبي��ت أق��دام الفري��ق يف الدرج��ة 

األوىل هذا املوس��م، إضافة إىل تحقيق 

مركز متقدم عىل س��لم ترتيب الدوري 

حينام احتل املرك��ز الخامس، حيث مل 

يسبق للفريق أن احتل هذا املركز منذ 

الريايض 2004/2005، عالوة  املوس��م 

ع��ىل قيادت��ه الجيدة للفري��ق وراحة 

الالعبني من تعامله وقيادته.

وكان جط��ل قد تس��لم مهمة تدريب 

الشباب منذ منتصف املوسم الريايض 

2014/2015، وحينه��ا هب��ط الفريق 

الن��ادي  ليب��دأ  “الظ��ل”،  دوري  إىل 

مهمة اإلح��الل والتجدي��د والبناء، إذ 

تم االس��تغناء عن نحو 17 العباً دفعة 

واح��دة، وترفي��ع فريق فئة الش��باب 

بالكامل، ليجن��ي املاروين مثرة حصاده 

بع��د موس��مني م��ن العم��ل املضني 

والش��اق حينام خلق فريقا ميتلك كل 

مقوم��ات النجاح، والنتائج جاءت خر 

دليل. ويف السياق نفسه، جدد النادي 

عق��د محرتفه املداف��ع النيجري عزيز 

سهيد ليس��تمر بذلك يف متثيل صفوف 

الفريق باملوسم املقبل.

ويأيت تجديد التعاقد مع سهيد بتوصية 

م��ن املدرب جطل؛ نظ��را ملا يتمتع به 

هيثم جطلمن مستويات فنية عالية يف مركزه.

“الشباب” يتمس��ك بالمدرب جطل للموسم الخامس
محمد الدرازي

ج��������دد ل����م����ح����ت����رف����ه ال����ن����ي����ج����ي����ري ع�����زي�����ز س��ه��ي��د

منتخبنا الوطني لكرة القدم



يتواجه فريقا فور إيفر والصقر يف ثاين 
األمسيات الرمضانية لحساب املجموعة 
الثالثة وذلك عىل ملعب اس��تاد مدينة 
خليف��ة الرياضية عند الس��اعة 9.00، 
يف حني يلع��ب فريق��ا القلعة وصقور 
البحرين يف املباراة الثانية عند الساعة 
األربع��ة يف  الف��رق  11.00، وتدخ��ل 
جولتها الثانية بص��دارة للصقر األبيض 
وبفارق األهداف عن ف��ور إيفر، فيام 
يقب��ع فريقا صقور البحري��ن والقلعة 
يف قاع الرتتيب بعد خس��ارتهام للجولة 

األوىل.
وس��تكون املواجهة األوىل بني فور إيفر 
والصقر األبي��ض محط أنظار الجامهري 
الكروية خصوصاً أنها س��تكون البوابة 
للفائ��ز منها للدور رب��ع النهايئ وحجز 
بطاق��ة العبور وبنس��بة كب��رية بعدما 

انترصا يف الجولة األوىل.
وبحسب املعطيات الفنية التي كشفت 
عنها الجولة األوىل، فإن عنوان التكافؤ 
يف املس��توى الفني ب��ني الفريقني هو 
الحارض م��ع أفضلية نس��بية يف بعض 
الجوان��ب، وم��ن املؤك��د أن تختلف 
املعطي��ات التي سنش��هدها يف املباراة 
بحسب ما ميلكه كل فريق من أوراق.

ومتيز فور إيفر بالروح الجامعية وحالة 
الرتكيز التي كان عليه��ا العبوه بقيادة 
املدرب محمد جواد، والذي ركز بشكل 
كبري عىل االنضب��اط التكتييك خصوصا 
يف الجان��ب الدفاع��ي م��ع االرت��داد 
الرسي��ع يف الجان��ب الهجومي، ويربز 
يف صفوفه خالد عبدالس��تار وإبراهيم 
جوهر ومحمد سليم ويوسف السكران 

وحاتم صالح، وغريهم من الالعبني.
ويف املقابل، ف��إن فريق الصقر األبيض 
متي��ز بالق��درة الهجومي��ة م��ن خالل 
اندفاع العبيه وقدراتهم الفردية، ومن 
املتوقع أن نش��اهد مباراة مثرية مليئة 
بالندية بني الفريقني مع توقعات أخرى 
أن يغل��ب طاب��ع الحذر ع��ىل األداء، 
ويربز يف صف��وف الصقر األبيض أحمد 
اليعق��وب، ومحمد عطي��ة، والنيجريي 

فورتشن، وغريهم من الالعبني.
ويف املب��اراة الثانية بني صقور البحرين 
والقلعة، فإنها تحمل ش��عار التعويض 
والفرص��ة األخ��رية بينه��ام والس��عي 
بالتمسك بأمل الصعود والتأهل للدور 
الثاين، وتش��ري املعطيات األولية لتفوق 
صق��ور البحري��ن، وال��ذي يتميز عن 
خصمه بالخ��ربة الجيدة ل��دى العبيه 
ع��ىل عك��س العب��ي خصم��ه، ويأمل 
فريق صقور البحرين اس��تعادة توازنه 
من خالل قدرات العبيه يف ظل تواجد 
مجموعة منس��جمة ومتفاهمة، ويربز 
منهم مجتبى عبدعيل وس��لامن محمد 

بخيت وحسن محمد وحسني الفرحاين.

رياض يكشف سر التألق

ش��هدت مباراة فيفا واملراكز الش��بابية 
ضد الزل��زال تألقاً الفت��ا لحارس مرمى 
األول محم��د رياض وأنق��ذ مرماه من 
انفرادي��ن وبع��ض الف��رص األخ��رى، 
وساهم يف الفوز عىل الزلزال يوم أمس 

األول.
وعن ذلك ق��ال رياض: “وجدت تعاوناً 
كبرياً م��ن زماليئ وخصوصاً خط الدفاع 
واس��تكملت تألق الزم��الء بصد الكثري 
من الك��رات بفضل تطبي��ق تعليامت 
الجه��از الفني والحضور الذهني طوال 

الشوطني”.
وبني رياض أن مهاجم��ي الزلزال كانوا 
خطري��ن إال أن رسع��ة التح��ّول م��ن 
الهجوم إىل الدفاع كانت عالمة متميزة 

لالعبي فيفا واملراكز الشبابية.
وأش��ار رياض إىل أن الفريق تغرّي بعض 
اليشء م��ن حيث الخط��ط والعنارص، 
فكان التحّسن عن املباراة األوىل حارضاً 
واس��تحق فريقنا الفوز بج��دارة؛ ألننا 
أبطلنا مفع��ول كل محاوالت مهاجمي 

الزلزال عىل مدار الشوطني.
وعن املباراة املقبل��ة يوم األحد املقبل 
ضد فريق فيكتوريوس، قال رياض إنه 
فري��ق مع��روف بقوته وضمه أس��امء 
ق��ادرة عىل صنع الف��ارق، إال أن الثقة 
عالية لدى العبي فيفا واملراكز الشبابية 
بتحقيق الفوز وعدم ترك مصري الفريق 

بأيدي الغري.

عمار: سنخطف بطاقة التأهل

ع��رب العب فريق الزعيم عامر هش��ام 
عن فرحته وس��عادته بالتعادل الثمني 
والنقط��ة الت��ي خ��رج به��ا فريقه يف 
مواجهته الصعبة مع فريق فيكتوريوس، 
مؤكداً أنها جاءت مس��تحقة بحس��ب 
تعبريه، وقال “نجحنا يف الخروج بنقطة 
مثينة ستس��اهم يف رفع الروح املعنوية 
لالعبني، ونس��تحق الخ��روج بالتعادل 
عطف��ا عىل املجهود الكب��ري الذي بذله 
الالعب��ني وتألق الحارس س��يد محمود 

مجيد”.
وق��ال عامر: “فريقن��ا نجح يف الصمود 
أمام الضغط الهجومي للفريق الخصم 
وعىل رغم الخربة الكب��رية التي يتمتع 
بها العبي��ه إال أننا نجحن��ا يف التعامل 

معه بصورة جيدة”.
وأك��د أن التع��ادل م��ع فيكتوري��وس 
س��يدفع الفري��ق للقتال ب��كل قوة يف 
مواجهت��ه األخ��رية مع فري��ق الزلزال 
للخروج بنتيج��ة تضعه بني فرق الدور 
رب��ع النه��ايئ، مضيفاً “بطاق��ة التأهل 
والعب��ور للدور الثاين س��تكون بأيدينا 
وس��نقاتل النتزاعها وسنلعب من أجل 
ه��ذه الورق��ة وس��نخطفها يف الجولة 

الثالثة”.

الفرحاني: واثقون من التأهل

أك��د العب فري��ق فيكتوريوس محمد 
م��يك الفرحاين أن الحظ خ��ذل فريقه 
يف مواجهت��ه مع الزعي��م التي انتهت 
بالتعادل السلبي بدون أهداف، مشريا 
إىل تأل��ق حارس الخص��م، والذي أنقذ 
فريقه من العديد من الكرات الخطرة.
وقال الفرحاين “قدمنا مستوى فنيا جيدا 
ونجحنا يف الوصول ملرمى املنافس من 
خالل خلق الفرص عىل مدار الشوطني، 
ولكن س��وء الحظ وعدم التوفيق الذي 
الزم الالعبني خذلن��ا، إضافة إىل التألق 
الواض��ح لحارس مرم��ى الخصم حرمنا 
من عدة أهداف”، الفتا إىل ركلة الجزاء 
املهدرة التي شهدت بعض االعرتاضات 

من العبي الزعيم.

العب��ور  بطاق��ة  أن  الفرح��اين  وأك��د 
والتأه��ل مضمونة لفريق��ه وأن الثقة 
موجودة لحس��م العبور لل��دور الثاين، 
وأضاف “س��نخوض املباراة الثالثة مع 
املراكز الشبابية بكل ثقة للتأهل للدور 
الثاين؛ بهدف استكامل مشوارنا للنهاية 
واملنافس��ة بقوة عىل اللقب الستعادته 

يف نسخة هذا العام”.

”clean sheet“

نج��ح فريق الزعي��م يف املحافظة عىل 
نظاف��ة ش��باكه للم��رة الثاني��ة تواليا 
بع��د خروج��ه بالتعادل الس��لبي من 
الثاني��ة  مواجهت��ه  يف  أه��داف  دون 
م��ع فيكتوري��وس، وكان الزعيم خرج 
بانتصار مثني يف الجولة األوىل مع فريق 
VIVA املراك��ز الش��بابية بهدف دون 
مقابل، واملفارقة أن الزعيم وعىل رغم 
محافظته عىل نظافة شباكه يف مباراتني 
ووصوله للنقط��ة الرابعة إال أن العبيه 
مل يتمكنوا من هز الش��باك لغاية اآلن 
عىل اعتبار أن هدفه الوحيد جاء بنريان 
صديقة، مستفيدا منه كثريا لغاية اآلن، 
وهو عىل أعتاب حجز مقعده يف الدور 

ربع النهايئ.

الزعيم وسيناريو النسخة 
الماضية

م��ازال فريق الزعيم يتذك��ر ما حدث 
له يف النس��خة املاضية عندما كان قاب 
قوس��ني أو أدىن م��ن التأه��ل والعبور 
للدور الثاين عن فرق املجموعة الرابعة 

بعد نهاية الجولة الثانية باحتالله املركز 
الث��اين خلف فريق الفخ��ار وبرصيد 4 
نق��اط متقدم��ا عىل الزل��زال بفارق 3 

نقاط.
وكان يكف��ي الزعيم نقطة التعادل من 
مباراته والفخار يف الجولة الثالثة، ولكن 
م��ا حدث فيها خس��ارته للمواجهة، يف 
حني رضب الزلزال بقوة وهزم الحصان 
األس��ود ليقفز لوصاف��ة الرتتيب خلف 
الفخ��ار وبفارق األه��داف عن الزعيم 

الذي ودع املنافسات من الدور األول.
وس��يناريو نس��خة هذا الع��ام تتكرر 
لفري��ق الزعيم، فهو يدخ��ل مواجهته 
مع الزلزال، وهو ميل��ك الكثري ليقدمه 
ع��ىل اعتبار أن مواجهته س��تكون بعد 
مواجهة فيكتوريوس واملراكز الشبابية، 
ورمب��ا يدخلها وهو ضام��ن للتأهل يف 
ح��ال نج��ح فيكتوري��وس يف الفوز يف 
املب��اراة األوىل، وبالت��ايل ف��إن الزعيم 
س��يكون أكرث هدوء السيام وأن خصمه 
الزلزال، فقد فرصه يف املنافسة والتأهل، 
فهل يخطف الزعيم البطاقة والتأهل؟

الزلزال أول المغادرين

عقب تلقيه الخسارة الثانية أمام فريق 
فيفا واملراك��ز الش��بابية، يكون فريق 
الزلزال أول الف��رق التي تحزم حقائب 
مغادرة بطولة س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد الرمضانية “نارص11”، حيث سبق 
له أن سقط يف املباراة األوىل أمام فريق 
فيكتوري��وس بأربع��ة أه��داف مقابل 

هدف وحيد.
ورغم املب��اراة املتبقية ل��ه يف البطولة 
تعترب هامشية له، إال أنها رمبا ستخلط 
حس��ابات التأهل حني ي��رب موعدا 
مع فريق الزعيم الطامح لحسم إحدى 

بطاقتي التأهل عن املجموعة.
ورمب��ا يعّد خ��روج الزل��زال صدمة له 
وللمتابع��ني للبطول��ة؛ نظ��را لتاري��خ 
الفريق الكبري فيها، حيث س��بق له أن 
ظفر بلقب املسابقة يف 3 نسخ سابقة، 
وكان من املتوقع أن يواصل س��جله يف 
“نارص11” إىل أنه ودع املنافسة مبكراً.

التعادل األول

جمع��ت  الت��ي  املواجه��ة  كان��ت 
فيكتوريوس بالزعيم ه��ي األوىل التي 
تنته��ي بالتع��ادل يف البطول��ة بعد 8 
مباريات متتالية كانت حصيلة الجولة 
األوىل، حيث تقاس��م الفريقان صدارة 
ترتي��ب املجموعة برصي��د 4 نقاط مع 
رباعية  بتسجيله  لفيكتوريوس  أفضلية 

يف مرمى الزلزال.
ك��ام أن اللقاء ه��و األول الذي يغيب 
التس��جيل عن النتيجة، حيث مل يسبق 
ألي طرفني من أطراف مباريات الجولة 
بالفش��ل يف ذلك، رغم أن الحظ العاثر 
وقف يف وجه فريق فيكتوريوس الذي 
ُمنحت لصالحه ركلة جزاء تم تنفيذها 
بنجاح يف امل��رة األوىل، وضاعت عندما 

أمر الحكم باعادتها.

 السعدون.. 
رصد نجوم وخبر حصري

خص املدرب الوطني عيىس السعدون 
اللجنة اإلعالمية لبطولة س��مو الشيخ 
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة الرمضانية 
بخ��رب حرصي ع��ن وجهت��ه التدريبية 
القادم��ة، حيث أكد أنه س��يكون عىل 
الدكة الفنية للنادي األهيل يف املوس��م 

القادم.
وحرص السعدون عىل حضور مباريات 
“ن��ارص 11” ملراقبة الالعبني الذين من 
املتوق��ع أن يظهروا بش��كل الفت؛ من 
أجل التفك��ري يف ضمهم للنادي األهيل 
واالستفادة من األسامء التي من شأنها 

أن تقدم اإلضافة الفنية للنادي.
وأشاد السعدون بالنجاح الكبري لبطولة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
مؤكدا أن اس��تمراريتها ع��ىل مدار 11 
عاما بهذا املستوى املتميز من التنظيم 
والزخم اإلعالمي يؤكد مبا ال يدع مجاالً 
للش��ك بأنه��ا باتت من أه��م املحافل 
الكروي��ة والرياضي��ة الت��ي ينتظره��ا 

عشاق الكرة يف كل عام.

صدارة “الثالثة” حائرة بين فور إيفر والصقر األبيض
القلعة حساب  على  للتعويض  يسعى  البحرين  صقور 

فريق الصقر األبيض فريق فور إيفر 

اللجنة اإلعالمية

محمد الفرحانيعمار هشام 

عيسى السعدون
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حسم حامل اللقب فريق بتلكو جرنز 

يونايتد تأهله إىل الدور ربع النهايئ 

بفوزه مساء أمس عىل فريق جرناس 

ب�7 أهداف دون مقابل سجلها حسن 

عبدالرضا )4 و 56(، والشيخ خالد بن 

سلامن )37 و 90(، وديكسون )34(، 

وعبدالله املاليك )75( وعيىس جهاد 

)78(، وخرج فريق جرناس رسمياً من 

سباق التأهل إىل الدور الثاين، بعد 

تلقيه الخسارة الثانية ضمن مباريات 

املجموعة الثانية.

الشوط األول كان ملصلحة فريق بتلكو 

جرنزيونايتد ومتيز بالسيطرة التامة 

وأضاع 5 فرص سانحة للتسجيل، اثنتان 

عن طريق حسن عبدالرضا والثالث 

األخرى عن طريق األمرييك طول الشوط 

األول بسبب الضغط الدفاعي عليهام 

رغم الثغرة الكبرية يف العمق الدفاعي.

يف املقابل، فإن العبي فريق جرناس 

فقدوا الكرة برسعة رغم قربهم من 

بعضهم إال أن غالبية التمريرات 

مقطوعة ومل يصل اىل مرمى الحارس 

وليد خالد إال 3 مرات فقط نظراً لقوة 

مدافعي جرنزيونايتد عيل النويب يف 

اليسار ويف العمق جاسم الجنب وراشد 

الرشوقي ويف الجهة اليمنى حمد 

السبع.

ويف الشوط الثاين واصل العبو فريق 

بتلكو جرنزيونايتد أفضليته طوال 

الدقائق ومل يهدأ أو يتهاون حتى 

صافرة نهاية اللقاء وسجل 4 أهداف 

وضعته يف املقدمة. وحصل العب فريق 

بتلكو جرنز يونايتد الهداف حسن 

عبدالرضا عىل جائزة أفضل العب يف 

املباراة لثبات مستواه طوال الشوطني 

وتسجيله هدفني من السباعية.

ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ث��ان��ي ال��واص��ل��ي��ن إل���ى رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي



بتوجيهات م��ن ممثل جاللة امللك 
الشباب  الخريية وش��ؤون  لألعامل 
رئي��س املجل��س االعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة االوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة قائد الفريق املليك 
للقدرة يشارك فرسان الفريق املليك 
يف س��باق كاس��تل س��غراد بفرنسا 
ملس��افة 160 كلم، والذي سينطلق 
يف س��اعة مبكرة من صب��اح اليوم 
الجمعة مبشاركة كبرية وواسعة من 

قبل مختلف فرسان العامل.
وكان سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة ق��د حرص عىل التواصل 
التام مع الجهازين الفني واإلداري 
للفريق إضافة إىل فرس��ان الفريق 
الذين سيشاركون يف السباق املهم 
املؤه��ل إىل نهائي��ات بطولة العامل 
للق��درة، التي س��تقام يف الواليات 

املتحدة األمريكية.
وس��يمثل الفريق املليك يف السباق 
ع��دد من الفرس��ان املتميزين هم 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
عىل الجواد متام، وهو الجواد الذي 
حق��ق به كأس جاللة امللك، محمد 
عبدالصم��د ع��ىل الج��واد ديروم، 
الش��يخ إبراهي��م ب��ن محم��د آل 
خليفة عىل الجواد تالنت، الشيخة 
نجالء بنت س��لامن آل خليفة عىل 
الج��واد زولني، رائ��د محمود عىل 
الج��واد رزام، ه��ود بوجريي عىل 
الج��واد فتوت، س��لامن ريض عىل 
الفارس  وسيش��ارك  اوسني،  الجواد 
اإلم��ارايت عبدالل��ه غان��م املري يف 
سباق كاستل سغراد بفرنسا ملسافة 
160 كل��م وتم إع��داد الجواد من 
جان��ب اس��طبل الرع��ود للفريق 

املليك.

 سباق من أجل التأهل

وأك��د قائد الفريق املل��يك للقدرة 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
الفري��ق يف  أن مش��اركة  خليف��ة 
سباق كاس��تل سغراد تأيت استمرارا 
والتي حقق  الخارجية  للمشاركات 
الفري��ق من خاللها إنجازات كبرية، 
ونأمل أن يواصل الفريق مسريته يف 
هذا الس��باق املهم الذي سيعطي 
الفري��ق خ��رة إضافية م��ن أجل 
تحقي��ق املزيد م��ن اإلنجازات يف 
السباقات املقبلة، مؤكدا سموه أن 

الفري��ق املليك بات عىل اس��تعداد 
تام للمشاركة يف مختلف السباقات 
للقدرة  كب��رية  إنج��ازات  وتحقيق 
خصوص��ا يف ه��ذا الس��باق الذي 
يؤه��ل إىل بطول��ة الع��امل للقدرة 

والتي ستقام يف أمريكا.
وأضاف س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليف��ة أن الفريق املليك 
سيش��ارك يف الس��باق بع��دد من 
الفرس��ان الذي��ن ميتلك��ون خ��رة 
واس��عة يف ه��ذا املي��دان؛ بهدف 
ض��امن التأه��ل إىل بطول��ة العامل 
إضاف��ة إىل إكس��ابهم املزي��د من 
الخ��رات يف كيفي��ة التعام��ل مع 
السباقات ذات املسافات الطويلة، 
مش��ريا إىل أن الفريق املليك يعتمد 
عىل اس��راتيجية طموحة يف إعداد 
لتحقيق  الشباب؛  الفرسان  وتأهيل 
املزيد م��ن اإلنج��ازات للفريق يف 

مختلف السباقات. 
وأضاف س��مو الش��يخ ن��ارص بن 

حمد آل خليف��ة أن الفريق املليك 
يحرص ويف كل موسم عىل املشاركة 
يف مختل��ف الس��باقات األوروبية 
ومش��اركة  النتائج  أفضل  وتحقيق 
الفريق يف س��باق فرنس��ا تأيت مع 
التواص��ل للس��باقات التي أقيمت 
يف اوروب��ا والنتائ��ج االيجابية التي 
التطور  الفرس��ان واك��دت  حققها 
الكبري الذي تش��هده رياضة القدرة 
بفض��ل الدعم الكب��ري والالمحدود 
من قبل الفارس االول عاهل البالد 
صاح��ب الجالل��ة املل��ك حمد بن 

عيىس آل خليفة.
وأشار س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة “نأمل من خالل مشاركة 
الفريق يف السباق مواصلة تحقيق 
النتائج املتميزة التي متهد الطريق 
امام الفريق لتعزيز املكتسبات التي 
حققه��ا يف املش��اركات املختلفة”، 
مشريا سموه اىل ان املستوى الفني 
للفريق يف تصاعد مستمر والتفاؤل 

يس��ود األعض��اء كاف��ة م��ن أجل 
تحقيق نتيجة إيجابية.

وأكد سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة ثقته الكبرية يف فرس��ان 
الفري��ق املل��يك للق��درة وترجمة 
خرته��م وطموحاتهم نحو األفضل 
يف س��باق فرنس��ا خصوص��ا بع��د 
ع��ىل  املتمي��زة  األخ��رية  النتائ��ج 
املس��توى املحيل والخارجي مضيفا 
أن فرس��ان الفريق املل��يك لديهم 
الح��رص الكب��ري لتحقي��ق أفض��ل 
النتائج يف هذا السباق، والذي نضع 
عليه آمال كبرية خاصة من الناحية 

الفنية للفريق.
وأشار س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة إىل أن فرس��ان الفريق 
املل��يك لديه��م الخرة للمنافس��ة 
مع فرس��ان أوروبا لتحقيق أفضل 
النتائج كام حصل يف سباقات أوروبا 
للموس��م املايض، والت��ي ظهر فيها 
بارزة، مش��ريا  الفريق مبس��تويات 

اىل أن فرس��ان الفري��ق املليك عىل 
درجة كبرية من الخرة للتعامل مع 
الس��باقات األوروبية القوية ونحن 
عىل ثقة بأنهم سوف يكونون عىل 
ق��در املس��ؤولية يف تحقيق نتيجة 

ايجابية يف ظل االعداد الجيد.

تدريبات للفريق.. والتفاؤل 
يسود الفرسان

التقى مدي��ر الفريق املليك للقدرة 
خال��د احم��د حس��ن مع فرس��ان 
الفريق املل��يك يف املوقع املخصص 
لس��باق القدرة مع فرسان الفريق؛ 
بهدف التعرف ع��ىل املنطقة التي 
س��تقام فيه��ا الس��باق وأرضيتها، 
مؤك��دا أن املنطق��ة تع��د مميزة 
إلقامة منافس��ات القدرة، كام انها 
القدرة؛  ملنافس��ات  متاما  مناس��بة 

نظرا الستواء االرضية.
ك��ام اجتم��ع الجه��از الفن��ي مع 
الفرسان؛ لالطالع عىل الخطة الفنية 

الت��ي س��يعتمدها الفري��ق خالل 
السباق، والتي ستضمن له تحقيق 
النتائج االيجابية يف الس��باق الذي 
من املتوقع أن تكون فيه املنافس��ة 

قوية وحارضة يف جميع مراحلة.
وتس��ود الفري��ق املل��يك حالة من 
التفاؤل بتحقي��ق نتائج متميزة يف 
السباق لتأكيد املكانة التي وصلت 
اليه��ا الق��درة البحريني��ة وضامن 

التأهل إىل بطولة العامل للقدرة.

 الفحص البيطري

أقي��م الفحص البيط��ري يوم أمس 
الخميس وسط إجراءات وترتيبات 
متمي��زة اتخذتها اللجن��ة املنظمة 
وأج��ري بطريقة إداري��ة منظمة؛ 
وفق��ا ملا أعدته اللجنة املنظمة من 
إجراءات متميزة ساهمت يف إنهاء 
بالش��كل  للجياد  البيطري  الفحص 
املطل��وب ال��ذي القى استحس��ان 
جميع الفرسان املشاركة يف السباق، 
وقد ارشف ع��ىل الفحص البيطري 
البيطريني  مجموعة م��ن األطب��اء 
املعتمدين من قبل االتحاد الدويل 
واللذين ميتلك��ون خرات كبرية يف 
هذا املجال وس��بق لهم املش��اركة 
يف العدي��د من البط��والت العاملية 

للقدرة.

مشاركة واسعة

كبرية  السباق مبش��اركة  وسيحظى 
وواس��عة من قبل مختلف فرسان 
الفري��ق املل��يك للقدرة وفرس��ان 
جمي��ع  س��يحرص  إذ  أوروب��ا، 
املش��اركون ع��ىل تقدي��م أفض��ل 
مس��توياتهم أمال يف تحقيق املراكز 

املتقدمة يف السباق.

فرسان الفريق.. هدفنا 
مواصلة اإلنجازات

 أكد فرس��ان الفريق املليك للقدرة 
أنهم سيش��اركون يف س��باق اليوم 
س��مو  وضعه��ا  الت��ي  بالخط��ة 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
وس��يحرصون ع��ىل تقدي��م أفضل 
النتائج التي تؤكد أنهم س��يدخلون 
س��باق كاس��تل س��غراد الفرنيس؛ 
ملواصلة االنج��ازات وتأكيد املكانة 
الكب��رية التي بات��ت تحتلها رياضة 

القدرة البحرينية.

إيجابية  نتائج  لتحقيق  الملكي  فرسان  في  كبيرة  ثقتنا 
 في سباق كاستل سغراد الفرنسي للتأهل إلى بطولة العالم... ناصر بن حمد:  

فرنسا                 المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

التصنيفية  االتح��اد  بطول��ة  دخل��ت 
للس��نوكر الثانية مراحلها األخرية، مع 
حس��م هوية املتأهلني األربعة للدور 
نصف النهايئ، بعد إثارة كبرية شهدتها 
األدوار االقصائية من مختلف مراحلها 
خ��الل البطولة التي تقام يف صالة كيو 
إن باملنامة، وعرفت مش��اركة أكرث من 
40 العبا، حيث تألق الالعب عيل العايل 
خالل دور ال� 16 إثر فوزه عىل الالعب 
خليل إبراهيم بالشوط الفاصل بواقع 
أربعة أشواط مقابل ثالثة، ليتقدم بعد 
ذلك للدور ربع النهايئ الذي واجه فيه 
منافسا قويا وصاحب خرة كبرية مثل 
عبداملنعم الشويخ، ليتمكن العايل من 
تحقيق االنتصار بنتيجة أربعة أشواط 
مقابل ش��وط وحي��د، وليتأهل بذلك 
للدور نص��ف النهايئ، الذي س��يواجه 

فيه املتألق كذلك صادق عبدالغني.
يف املقابل، حس��م ص��ادق عبدالغني 
تأهله للدور نص��ف النهايئ عر بوابة 
الالعب يوس��ف فاض��ل أوالً يف الدور 
مث��ن النه��ايئ وبنتيجة أربعة أش��واط 

دون رد، قب��ل أن يواجه رائد أحمد يف 
الدور الذي يليه، يف مباراة كانت قوية 
الس��يام بعد املستوى الذي قدمه رائد 
أحم��د يف البطولة وأق��ى من خالله 
صاحب الخرة يون��س صقر يف الدور 
مثن النهايئ، غري أن األمور س��ارت كام 
أرادها ص��ادق عبدالغني الذي حجز 
مقعده يف الدور نصف النهايئ بنتيجة 
أربع��ة أش��واط مقابل ش��وط واحد، 
بعدما سجل معدل نقاط “بريك” بلغ 

65 نقطة.
م��ن جهته، عاد ماج��د ضيف لواجهة 
املنافس��ة يف هذه البطولة، بعدما شق 
طريقه نحو الدور قبل النهايئ من خالل 
الف��وز أوالً عىل الالعب نادر الدورسي 
بأربعة أش��واط نظيفة، قبل أن يتفوق 
ع��ىل إي��اد االنص��اري يف ال��دور ربع 
النهايئ بواقع أربعة أش��واط لشوطني، 
حيث سيواجه ضيف يف نصف النهايئ 
مع حامل اللقب واملرشح األول حبيب 

صب��اح الذي مل يواجه صعوبة كبرية يف 
بلوغ ه��ذا الدور بالرغم من مواجهته 
يف الدور مثن النهايئ مع هش��ام الصقر 
يف نه��ايئ قب��ل األوان حس��مه صباح 
بنتيج��ة أربعة أش��واط ألثنني، يف حني 
كان مواجه��ة ال��دور رب��ع النهايئ قد 
جمعته مع خصم قوي كذلك هو فهد 
خل��ف، يف مب��اراة بس��ط فيها حبيب 
صباح س��يطرته، وأنهى األمور لصالحه 

بأربعة أشواط بيضاء.

عودة ضيف للمنافسة وتألق بارز للعالي

نصف نهائي مشتعل في تصنيفية السنوكر الثانية
اتحاد البلياردو والسنوكر

ماجد ضيفعلي العالي

األيام ونعمانكــو يتعــادالن 
بـ“متقاعدي الهملة” الكروية

انطلقت ليل أمس األربعاء مباريات فئة املتقاعدين لدورة مركز شباب 
الهملة 2018م وسط حضور جامهريي من أعضاء املركز وأبناء القرية 
استمتعوا فيها بلمسات جميلة من العبي القرية السابقني والحامسة 

الكبرية الذي طغى عىل منافسات بطولة املتقاعدين، حيث تعادل 
فريقا األيام بقيادة حسن مهدي ونعامنكو بطل النسخة السابقة بقيادة 
عبدالواحد محمد بنتيجة هدفني لهدفني اعترها جمهور املباراة نتيجة 

عادلة؛ نظرا لتساوي كفتي الفريقني خالل املباراة وتبادلهام اللعب 
وإضاعة الكثري من الفرص املحققة أمام مرمى الخصم.

وقد بدأ األيام املباراة رسيعا لتحقيق هدف السبق اعتامد عىل مهاجمه 
املخرضم أحمد محفوظ الهدار وبراعة منسق الهجامت املبدع جاسم 
عبدالله، حيث تفنن العبو األيام يف إضاعة الفرص وظن الجمهور أن 

املباراة تسري نحو سيطرة تامة لأليام وانتصار محقق، ولكن رسعان ما 
بدأ العبو نعامنكو يف استغالل فرصهم والتقدم بهدف سجله حسني 

أبوساطي الذي صال وجال وسط ملعب األيام، لكن فريق األيام رسعان 
ما عاجل نعامنكو بهدف التعادل بداية الشوط الثاين، ليعاود املايسرو 

عقيل عيل إبداعاته ويسجل الهدف الثاين لفريقه نعامنكو متقدما 
عىل األيام، وأعتقد الحضور أن املباراة تسري نحو انتصار لبطل النسخة 
السابقة فريق نعامنكو، ولكن رسعان ما عاجل منسق هجامت األيام 

جاسم عبدالله بهدفه الثاين ليتعادل الفريقان، وكاد جاسم عبدالله 
أن يحقق لفريقه هدف الفوز بعد إضاعته هدفا محققا، وقد أبدى 

العبو نعامنكو الكثري من االعراض عىل قرارات الحكم مطالبني برضبة 
جزاء وهدف مل يحتسب، حيث انتهت املباراة بتعادل الفريقني هدفني 

لهدفني. وسيلتقي مساء الجمعة فريقا نعامنكو وفريق البالد بقيادة 
سلامن السوحي، فيام يلتقي فريقا األبراج بقيادة عبدالشهيد عبدالعال، 
وفريق هايب بقيادة عيل مهدي. رصح بذلك أمني الرس ورئيس العالقات 

العامة باملركز إبراهيم عبدالله.
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)وكاالت(: كال دييجو سيميوين مدرب 
اتلتيكو مدريد املديح ملهاجمه انطوان 
جريزم��ان “الحاس��م” بعدم��ا س��جل 
هدف��ن ليقود الفري��ق للفوز 3 -صفر 
ع��ى اوملبيك مرس��يليا وحص��د لقب 
ال��دوري االورويب لك��رة الق��دم ي��وم 
األربعاء وح��اول إقناعه مبقاومة إغراء 

برشلونة.
وحافظ العب فرنسا عى هدوئه ليضع 
الكرة يف مرمى س��تيف مانداندا ليمنح 
أتلتيك��و التقدم ثم ب��دأ وأنهى هجمة 
رائع��ة ليقتل آم��ال الفري��ق الفرنيس 

مبكرا يف الشوط الثاين.
واختت��م القائ��د جايب األه��داف قرب 
النهاي��ة ليحصد اتيتيكو لقب��ه الثالث 
يف ال��دوري االورويب منذ 2010 ومينح 
جزيرمان لقبه البارز األول مع الفريق.

وقال س��يميوين يف ترصيحات صحفية 
“جريزمان أكد يف املباراة ما كان يفعله 
طيل��ة املوس��م. كان حاس��ا يف أغلب 

الفرتات املهمة.

“امتنى أن يكون س��عيدا باللعب معنا. 
جريزم��ان ش��ارك يف 3 مباريات نهائية 
معن��ا وف��از يف اثنت��ن. اآلن س��نلعب 
يف كأس الس��وبر االوروبي��ة ل��ذا رمبا 
يخوض النهايئ الرابع معنا. من الناحية 
الرياضي��ة لس��نا بعيدين ع��ن األندية 

األقوى منا”.
وتصدر جريزمان صدارة هدايف اتلتيكو 
يف كل موس��م منذ انضامه قادما من 
ريال سوس��يداد مقابل 25 مليون يورو 
ورف��ع   2014 يف  دوالر(  ملي��ون   30(
رصيده إىل 29 هدفا يف كل املس��ابقات 

هذا املوسم.
ولفت جريزمان األنظار ألغلب الفرتات 
قبل املباراة النهائية مع زيادة تكهنات 
وضع ح��د ملس��رته مع الفري��ق عند 
أربعة مواس��م واالنتقال إىل برش��لونة 
بطل اسبانيا 25 مرة عندما يحن موعد 
الرشط الج��زايئ يف عق��ده البالغ 100 

مليون يورو.
وق��ال س��يميوين “يجب علي��ه اتخاذ 

القرار. وبغض النظر عن القرار سأكون 
سعيدا من أجله ألنه ضحى من أجلنا.

“لو اس��تمر سأكون س��عيدا ولو رحل 

س��أكون ش��اكرا له عى كل م��ا فعله 
معنا”.

وأضاف “منحنا الكثر ويزيد من كفاءة 

هذا الفريق. لو اس��تمر معنا س��ننضج 
أكرث ألننا نستطيع التطور”.

جريزمان  البالغ عمره 27 عاما ورفض 

والذي حص��د جائزة أفض��ل العب يف 
النهايئ الحديث عن رحيله أو بقائه مع 

اتلتيكو يف نهاية املوسم.
اآلن  أن  “اعتق��د  للصحافي��ن  وق��ال 
ليس الوق��ت املناس��ب للحديث عن 
مستقبيل. أريد االستمتاع بأدايئ والفوز 

ببطولة وأريد االحتفال مع الجاهر.
“سيميوين علمني الكثر وجعلني العبا 
أفضل وامتن��ى أن أواص��ل التطور كل 
عام ويف كل مباراة. أنا مدين لسيميوين 

وزماليئ بالكثر”.
وأهدر املهاج��م الفرنيس ركلة جزاء يف 
نهايئ دوري أبطال اوروبا 2016 عندما 
خرس فريقه بركالت الرتجيح أمام جاره 
ريال مدريد وهو ما جعله أكرث إرصارا 

عى تقديم أداء جيد ضد مرسيليا.
وق��ال جريزم��ان “كان حلمي أن أفوز 
بلقب مع اتلتيكو وسيميوين وزماليئ. مل 
يك��ن دوري األبطال لكني قلت لنفيس 

إنها ستكون هذه املرة وحدث ذلك”.

انطوان جريزمان

جيانلويجي بوفون

)وكاالت(: تصدرت ح��رسة فريق أوملبيك 
مارسيليا عى ضياع لقب الدوري األورويب 
بالخس��ارة أم��ام أتلتيكو مدري��د بنتيجة 
0-3 يف املب��اراة النهائية، عناوين الصحف 

الفرنسية الصادرة أمس الخميس.
وعنون��ت صحيف��ة “ليكي��ب”: “دم��وع 
يف مارس��يليا”، يف إش��ارة لخس��ارة اللقب 
األورويب أم��ام أتلتيك��و مدري��د يف مباراة 
تألق بها أنطوان جريزمان، وسجل ثنائية، 
وش��هدت أيضا ب��كاء دمي��رتي باييه بعد 
خروجه مبكرا بس��بب اإلصابة، ما يهدد 
فرص انضامه لقامئة فرنسا التي ستخوض 

كأس العامل.
ويف األس��فل أضاف��ت: “ديش��امب يجهز 

ملفاجآت يف قامئة كأس العامل”.

كا كتبت صحيفة “بروفانس” نفس 
العنوان: “دموع”، حيث تصدر غالفها 
صورة نجم أوملبيك مارسيليا، دميرتي 
باييه، وه��و يوايس جاه��ر فريقه 

بعد الخسارة.
ي��رب  “جريزم��ان  وتابع��ت: 
مارس��يليا”. وكتبت “لو باريسيان”: 

“جريزمان أقوى من مارسيليا”.
وعنون��ت “لوفيجارو”: “مارس��يليا 

يسقط يف النهايئ”.
كا حرصت صحيفة “لو مارسييز” 
الفري��ق  العب��ي  مواس��اة  ع��ى 
الفرن��يس، قائلة: “مربوك وصولكم 

للنهايئ، ونراكم يف 2019”.

املخ��رم  أعل��ن  )وكاالت(: 
جيانلويج��ي بوف��ون، رحيل��ه 
عن ناديه يوفنت��وس اإليطايل، 
الصيف املقب��ل، بعدما ارتدى 

قميص الفريق، ملدة 17 عاما.
وقال الحارس، البالغ من العمر 
40 عاما، خ��الل مؤمتر صحايف 
مبارايت  السبت س��تكون  “يوم 
األخ��رة مع يوفنت��وس. أعتقد 
أنها أفض��ل طريقة إلنهاء هذه 

الرحلة الرائعة”.
لكن من ناحية أخرى، مل يعلن 
بوفون، نية االعتزال، حيث أكد 
أن��ه ال زال يفك��ر يف مواصل��ة 

اللعب.
بوفون، يف ترصيحات،  وأضاف 
خالل املؤمت��ر، نرشتها صحيفة 
موندو ديبورتيفو “منذ 15 يوًما 
كن��ت أفكر يف االعت��زال، لكن 
اآلن تلقيت عدة عروض مهمة، 

ك��ا قدم يل رئي��س يوفنتوس، 
النادي،  يف  باالس��تمرار  اقرتاًحا 

من خالل منصب إداري”.
وأت��م “أري��د أن أش��كر عائلة 
يوفنتوس كلها، أمتنى أن يكون 
مبق��دوري، وداع الجاه��ر يف 
مباراة الدوري األخرة، بش��كل 

الئق وانتصار كبر”.

من ناحي��ة أخرى، أعلن أندريا 

أنيييل، رئي��س نادي يوفنتوس، 

أن فويتش��يك تشيزين، سيكون 

الحارس األول للسيدة العجوز، 

بداية من املوسم املقبل.

غالف صحيفة بروفانس

جريزمان مطالب بمقاومة برشلونة

دموع مرسيليا 

بوفون يترك يوفنتوس

التحدي األكبر
)وكاالت(: قال نيار، 

مهاجم منتخب الربازيل، 
إن الوصول إىل حالة بدنية 
جيدة يف كأس العامل، بعد 

إصابة يف قدمه، أصبح 
التحدي األكرب يف مسرته، 

وإنه يشعر بالقلق من كيف 
ستكون حالة قدمه.

وأضاف العب باريس سان 
جرمان، البالغ عمره 26 

عاما، عى حساب أحد الرعاة عى مواقع التواصل االجتاعي “هذه 
اإلصابة صعبة، والتحدي األكرب يف الوقت الحايل هو املشاركة يف كأس 

العامل بعد غياب 3 أشهر”.
وتابع “التوقعات كبرة ليس فقط من الجاهر، لكن من جانبي أيضا، 

ولذلك أواجه التحدي األكرب يف مسريت”.
وغاب نيار، منذ إصابته بالتواء يف الكاحل وكرس يف مشط القدم، 25 

فرباير  املايض، وهو ما أدى إىل خضوعه لجراحة يف الربازيل.
وقال نيار “كنت قلقا حول عدم التعايف يف الوقت املناسب، لكن بعد 
األشعة أبلغوين عن الخضوع لجراحة ومدة التعايف، وهذا ساعدين عى 

الهدوء”. وأوضح “بدأت التدريب بالكرة والتسديد والتمرير، األمر يتعلق 
حاليا بالتحسن فقط. أشعر بحالة جيدة وراحة. بالتأكيد هناك بعض 

القلق، لكن مبرور الوقت سيزول”. ومن املتوقع أن يكون نيار، جاهزا 
ألول مباراة للربازيل يف كأس العامل، ضد سويرسا، 17 يونيو  املقبل.

وتلعب بطلة العامل، 5 مرات أيضا، ضد كوستاريكا ورصبيا، يف إطار 
املجموعة الخامسة بكأس العامل.

ريال يشارك في تكريم إنييستا
)وكاالت(: ينظم برشلونة اإلسباين وداًعا مؤسسًيا لالعب الوسط 

املخرم أندريس إنييستا، اليوم الجمعة، مبلعب كامب نو، وذلك 
تكرميا له قبل أن يرحل عن النادي هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن الحدث سيحره 300 شخصية 
منهم عدد كبر من أعضاء الجهازين اإلداري والفني للبارسا والالعبن 

الحالين والسابقن مثل تشايف هرنانديز وكارليس بويول، باإلضافة إىل 
إمييليو بوتراجينيو رئيس العالقات املؤسسية بالغريم ريال مدريد.

كا سيحر عدد من الرؤساء السابقن لربشلونة، مثل خوان جاسبارت، 
الذي كان رئيًسا للنادي الكتالوين يف املوسم الذي شهد ظهور إنييستا 

مع الفريق األول للبلوجرانا )2002 - 2003(، باالضافة إىل إنريك رينا، 
وخوان البورتا، اللذين أيضا عارصا “الرسام”.

وسيتم تكريم إنييستا مرة أخرى يف مباراة يوم األحد ضد ريال 
سوسيداد عى ملعب كامب نو، حيث سرفع كأس الليجا، كا سيوجه 

صاحب ال�34 عاما خطابا وداعيا للجاهر.

البرازيل األوفر حًظا 
“حسابيا”

)وكاالت(: أظهرت دراسة برازيلية حول 
فرص املنتخبات يف التتويج مبونديال روسيا 

إن الربازيل وإسبانيا وأملانيا وفرنسا هي 
األوفر حظا “حسابيا” عى الرتتيب للتتويج 

بكأس العامل. وأجرت الدراسة مؤسسة 
“جيتوليو فارجاس” بناء عى األهداف التي 

سجلتها وتلقتها خالل آخر اربع سنوات 
املنتخبات ال�207 املدرجة باالتحاد الدويل 

لكرة القدم )فيفا( ، وفقا ملا ذكره موقع 
)Globoesporte( الريايض.

وحسابيا، تعد فرصة فوز الربازيل باملونديال 
السادس لها هي 21 % أما فرصة إسبانيا 

فهي 13.5 %. وتأيت أملانيا يف املركز الثالث 
ب�11.4 % ثم فرنسا ب�9.5 % تليها األرجنتن 
ب�8.5 % والربتغال ب�5.0 % فإنجلرتا ب�4.8 % 

وبلجيكا ب�4.3 % والسويد ب�3.8 %.

100مليون يورو
)وكاالت(: وضع ريال مدريد اإلسباين، حارس 

املرمى الربازييل اليسون باكر، ضمن أبرز 
أهدافه هذا الصيف، رغم أن ناديه روما 

اإليطايل عرب يف أكرث من مناسبة عن رفضه ألي 
عرض لبيع حارسه. ووفقا لتقارير من صحيفة 

كوريري ديلو سبورت، أمس الخميس ، فإن 
املدير الريايض للجيالورويس مونيش، قد اتصل 
بقادة ريال مدريد األسبوع املايض للتأكيد عى 

أن أليسون ليس للبيع.
ومع ذلك، ووفقا لنفس الصحيفة، فإن عرضا 

بقيمة 100مليون يورو قد يغر رأي نادي 
العاصمة االيطالية، ويجعله يوافق عى إمتام 

الصفقة.
ومن املتوقع أن يقوم ريال مدريد بتغيرات 
كبرة يف صفوفه هذا الصيف، وذلك بعد أن 

خرس السباق للتتويج بلقبي الليجا وكأس 
امللك هذا املوسم لصالح الغريم برشلونة.
ويعمل نادي روما عى تحسن بنود عقد 

حارس مرماه البالغ من العمر 25 عاما، وذلك 
لتحصينه من أية عروض خارجية.

)وكاالت(: قال ترينت ألكسندر 
أرنولد، مدافع ليفربول، إن مدربه 
يورجن كلوب، باغته بنبأ انضامه 

إىل تشكيلة إنجلرتا، املكونة من 
23 العبا، يف كأس العامل بروسيا، 

الصيف املقبل. وقدم الالعب، البالغ 
عمره 19 عاما، مستويات رائعة 

هذا املوسم مع ليفربول، وشارك 
يف 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا، 

باإلضافة إىل 19 مباراة يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز.

وقال أرنولد، يف ترصيحات ملوقع 
ليفربول عى اإلنرتنت “علمت 

باألمر هذا الصباح قبل سفرنا إىل 
ماربيا. املدرب جاء وتحدث معي، 

عندما كنا يف طريقنا للطائرة”.
وتابع “سألني هل أعلم أي يشء 
عن التشكيلة أم ال. قلت له ال، 
وسألني هل خططت أي يشء 

بالنسبة لوقت إقامة كأس العامل؟، 
فقلت ال”.

وتابع “قال يل حسنا أنت يف 
تشكيلة إنجلرتا، كنت فخورا للغاية. 

كان من الرائع منهم أن يبلغني 
املدرب باألمر”.

ومنح كلوب، ظهره األمين، فرصة 

املشاركة األوىل مع ليفربول يف 
2016، وأبدى فخره هو أيضا بالعبه 
الشاب، وقال إن انضامه للمنتخب 

الوطني، نهاية رائعة ملوسمه 
االستثنايئ.

وقال كلوب “جاريث ساوثجيت، 
مدرب إنجلرتا، تحدث معي عرب 

الهاتف، وسمح يل بإبالغه باألمر”.
وتابع “لذا يف الحافلة إىل املطار، 

شاهدت ترينت للمرة األوىل، 
ترشفت بإبالغه باألمر، وكان من 
الرائع رؤية رد فعله. هذا مذهل 

ومستحق. يا له من موسم”.

كلوب يفاجئ ارنولد 

ترينت ألكسندر أرنولد

نيمار



البطن، والتي 	• الدهون يف منطقة   تراكم 
كبرية  م�شكلة  يعد  بـ”الكر�ش”،  اأي�شاً  تعرف 
اأو  الرجال  من  �شواء  النا�ش،  من  العديد  توؤرق 

الن�شاء.
فمن منـــا ال يريـــد اأن يتمتـــع بج�شم �شحي 
مم�شـــوق، واأال ي�شعـــر بالتعـــب حـــن يبـــذل اأي 
جمهود؟ وال �شبيل اإلى ذلك الهدف اإال بالتخل�ش 

من الدهون املرتاكمة يف منطقة البطن.
وقد �شاهمـــت التكنولوجيا احلديثة وتزايد 
منـــط احلياة غـــري ال�شحيـــة، التـــي تعتمد على 
ال�رسعـــة يف كل �شيء مبا ذلك وجبات الطعام، يف 
زيادة معدالت ال�شمنة حول العامل، ومن ثم بات 

“الكر�ش” رفيقا يف كل بيت.
ويف كثـــري مـــن االأحيـــان، ي�شتكـــي البع�ش 
ممار�شـــة  اأو  التخ�شي�ـــش  اأنظمـــة  اأن  مـــن 
التدريبـــات الريا�شية قد ت�شاعـــد يف التخل�ش 
مـــن الكيلوغرامـــات االإ�شافيـــة اإال اأنهـــم قد ال 

ي�شاعدون يف التخل�ش من الكر�ش.
وترتاكـــم الدهـــون يف البطـــن نظـــراً لعـــدة 
عوامـــل، بح�شب مـــا ورد يف موقع “بولد�شكاي” 
املعنـــي بال�شحـــة، ومنهـــا على �شبيـــل املثال 
زيادة الوزن املرتبطة باحلمل، اأو اال�شطرابات 
الهرمونيـــة، اأو قد يكون االأمـــر نتيجة للعوامل 
الوراثية، اأو ع�رس اله�شم املزمن، اأو اتباع اأنظمة 

تغذية غري �شحية.
واأياً كانت االأ�شباب التي اأدت اإلى ظهور 

“الكر�ـــش”، فاإن تراكم تلك الدهون يف 
منطقـــة البطن ميثل خطـــورة كبرية 

على ال�شحة، وقد يعر�ش ال�شخ�ش 
لعدة م�شاكل منها الكولي�شرتول، 
واآالم  الـــدم،  �شغـــط  وارتفـــاع 
الركبة، وامل�شاكل  واآالم  الظهر، 
الدمويـــة.  باالأوعيـــة  املتعلقـــة 
ومبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك 
هـــذه بع�ـــش الن�شائـــح الطبيـــة 
للتخل�ـــش من الكر�ـــش يف ال�شهر 

الكرمي.
ـــــ االإقالل مـــن تنـــاول االأطعمة 

التي ت�شبـــب االنتفاخ مثـــل احلليب 
واحلم�ـــش  )الفـــول  والبقوليـــات 

والعد�ش( واملوز واملعجنات.
ـــــ تنـــاول التفاح املق�ـــرس واخلوخ 

)مثـــل  احلم�شيـــة  والفواكـــه  واجلـــزر 
الربتقـــال والليمـــون واجلريب فروت( 

واخل�رسوات الورقية، وغريها من االأطعمة 
الغنيـــة باالأليـــاف والتـــي ت�شاعـــد علـــى 

تنظيف االأمعاء.

ـــــ تناول كميـــات كبرية من املـــاء لتنظيف 
اجل�شم من ال�شموم املتواجـــدة فيه، التاأكد من 

جيًدا  الطعـــام  عند تناولـــه، فتناول م�شـــغ 

الطعام ب�رسعة اأو بفم مفتوح يجعل االإن�شان يبلع 
الكثري من الهواء وبالتايل ي�شبب االنتفاخ.

ــ التاأكد من و�شعية �شحيحة عند اجللو�ش، 
خا�شًة اإذا كان اجللو�ش اأمام احلا�شوب ل�شاعات 

طويلة يف البيت اأو العمل.
ــ احلر�ـــش على ممار�شـــة التمارين اخلا�شة 
ل�شد البطن كل يوم ملدة 15 دقيقة على االأقل، 
وممار�شة اأكرث من مترين، قبل تناول اأي �شيء، 
تناول كوب من منقوع الكمون مع �رسيحة ليمون 
لي�شاعـــد على اإذابة الدهون املرتاكمة على 

اخل�رس.
ـــــ االإكثار من �ـــرسب ال�شاي االأخ�رس 
خالل اليـــوم للتخل�ش من ال�شوائل 
قبـــل  املحتب�شـــة،  وال�شمـــوم 
النـــوم تناول كوًبا م�شفي 
من �شـــاي الزعرت الربي 
البابـــوجن  واأزهـــار 
للتخل�ـــش من الغازات 

واالنتفاخ.
تنـــاول  جتنـــب  ـــــ 
اللبـــان، الأنهـــا قـــد تـــوؤدي 
البتـــالع كميات من الهـــواء توؤدي 
اإلى انتفاخ البطن، تناول الزبادي 
قليل الد�شم الذي اأثبتت قدرته 
علـــى حـــرق الدهـــون يف اجل�شم 
واملحافظـــة علـــى الع�شـــالت، 
اأن  االأبحـــاث  اأظهـــرت  حيـــث 
الذيـــن يواظبون علـــى تناول 
اللنب يفقدون اأوزاناً اأكرث من 
اأولئك الذين يعتمدون على 
القليلـــة  ال�شعـــرات  ريجيـــم 

فقط.

يعـــد الهـــوت دوغ مـــن االأكالت 
االأطفـــال  املف�شلـــة للعديـــد مـــن 
والبالغن، اإذ يتميز بطعمه اللذيذ 
و�شهولـــة حت�شـــريه، ولكـــن علـــى 
الرغـــم من ذلـــك، اإال اأن تلك االأكلة 
اأ�ـــرسار �شحيـــة كبرية.ك�شفت  لهـــا 
اإحدى الدرا�شـــات احلديثة اأن للهوت 
دوغ خماطـــر كبرية علـــى ال�شحة، وذلك 
ب�شبـــب احتوائه علـــى نـــرتات البوتا�شيوم، 
وهـــي مـــادة م�شوؤولة عـــن جعل الهـــوت دوغ يبدو 
طازًجا كما متنحه ذلك اللون الرائع، وقد اأ�شبحت مكوًنا اأ�شا�شًيا يف تلك االأكلة 

بعدما كانت ُت�شتخدم يف االأ�شل كبارود.
ربطـــت العديـــد مـــن الدرا�شـــات بـــن ا�شتهـــالك الهـــوت دوغ واالإ�شابة 
باالأمرا�ش ال�رسطانيـــة، حيث وجد الباحثون اأن االأطفـــال الذين يتناولون اأكرث 
مـــن 12 قطعة هـــوت دوج يف ال�شهـــر، معر�شون خلطر االإ�شابـــة ب�رسطان الدم 

“اللوكيميا” اأكرث من غريهم مبقدار 9 مرات

 “الهوت دوغ”

 البطاطا المقلية

 الزنك 
قالت اجلمعية االأملانية للتغذية اإن الزنك 

يتمتع بفوائد �شحيـــة جمة؛ حيث اإنه يعمل 
على تقوية املناعـــة، وي�شاعد على التئام 
اجلـــروح، كما اأنـــه يحظـــى باأهمية كبرية 
ل�شحة وجمال ال�شعـــر، واإنتاج احليوانات 

املنوية.
دوراً  يلعـــب  الزنـــك  اأن  واأو�شحـــت 

حا�شمـــاً يف عمليـــة االأي�ش، خ�شو�شـــاً اأي�ش 
الربوتـــن وانق�شـــام اخلاليـــا، كمـــا اأن العديد 

مـــن الهرمونات تعتمد عليه، م�شـــرية اإلى اأن اأعرا�ش 
نق�ـــش الزنـــك تتمثل يف فقـــدان ال�شهية وت�شاقـــط ال�شعر، و�شـــوء التئام 

اجلروح، وا�شطرابات النمو واخل�شوبة. وتتمثل امل�شادر الغنية بالزنك يف اللحوم )حلم 
وكبد االأبقـــار( واالأ�شماك وفواكه البحر، خ�شو�شاً املحـــار، واجلنب والبي�ش، اإلى جانب 
ال�شوفـــان والعد�ش وفول ال�شويـــا والبازالء اخل�رساء واملك�رسات وبـــذور دوار ال�شم�ش، 

علماً باأن اجل�شم ميت�ش الزنك من امل�شادر احليوانية ب�شورة اأف�شل بع�ش ال�شيء.

غالبـــاً ما يتـــم تنـــاول البطاطا 
املقلية كطبـــق جانبي مع الربغر 
اأو البيتـــزا اأو ال�شلطات وغريها 
حتتـــوي  الطعـــام.  اأنـــواع  مـــن 
البطاطـــا املقليـــة علـــى كميـــة 

عاليـــة مـــن ال�شعـــرات احلرارية، 
ولكن هل فعـــاًل تعلمن كم �شعرة 

حرارية يوجد يف البطاطا املقلية؟
كـــوب �شغـــري مـــن البطاطـــا املقليـــة 

يحتوي علـــى 365 �شعرة حرارية وعلى 17 غـــرام من الدهون! يتم 
قلـــي البطاطـــا با�شتخدام كمية كبـــرية من الزيت مما يجعلها مـــن اأخطر اأنواع 
االأطعمـــة على �شحة القلب وال�رساين. االإكثار من تناول هذا النوع من الطعام 

يوؤدي اأي�شاً اإلى ارتفاع ن�شبة الكولي�شرتول بالدم.
وميكـــن تناول البطاطا امل�شويـــة بدل من البطاطا املقليـــة الأنها حتتوي 

على كمية اأقل من الدهون. 

 ك�شفـــت درا�شة طبية اأجراها فريـــق من العلماء بجامعة “اأالباما” االأمريكية النقاب عن اأن ا�شرتاتيجيات 
اإنقا�ـــش الوزن التي حتر�ش على تنـــاول اخل�رساوات والفاكهة الغنية باالألياف كاإحدى التو�شيات الغذائية 
الهامة خلف�ش الوزن قد ال تكون ذات فاعلية مهمة يف حتقيق هذا الهدف. وكان العلماء قد اأجروا مراجعة 
منهجيـــة وحتليالً للبيانات املتاحـــة على زيادة معدالت ا�شتهالك الفاكهة واخل�ـــرساوات كو�شيلة الإنقا�ش 
الوزن، بحثت يف عدة جتارب ع�شوائية حمكومة �شملت اأكرث من 1200 �شخ�ش واأكدت االأبحاث التي اأجريت 

على زيادة معدالت ا�شتهالك اخل�رساوات والفاكهة لي�شت عامالً م�شاهما يف تقليل وخف�ش الوزن.
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 المغص بعد الفطور 

 الشاي األخضر.. في رمضان
 اأ�شبح ال�شاي االأخ�رس مناف�شـــا جديدا لل�شاي االأ�شود ال�شيما يف �شهر 
رم�شـــان، حيث يحر�ش الكثري من النا�ش علـــى االإقبال عليه بعد االإفطار 

ملا له من فوائد كثرية على �شحة االإن�شان.
وتتلون اأقـــداح ال�شاي يف رم�شان 

فهناك من يقدم ال�شـــاي االأ�شود اأو 
االأخ�ـــرس اأو االأبي�ش على املوائد يف 
ال�شهـــر الف�شيـــل اإذ يعترب م�رسوبا 
لذيـــذا منع�شـــا ال يتطلـــب اإعداده 

اأكرث من خم�ش دقائـــق حيث يجعل 
ال�شخ�ش يطلبـــه اأكرث من مرة لكي 

يعيد ال�شفاء اإلى ذهنه وتفكريه.
االأخ�رس  ال�شـــاي  يذكـــر  وحـــن 

تذكـــر معه فوائده الكبرية على ال�شحة 
والتي يكت�شـــف منها اجلديد كل يوم 
حيث اإن هناك حـــوايل اأكرث من ثالثة 
اآالف نـــوع وي�شمـــى كل نـــوع طبقـــا 

للمنطقة التي يزرع فيها.

 أهمية األلياف الغذائية للجهاز الهضمي في رمضان

مـــن  حلـــد   
م�شكلـــة املغ�ـــش 
يف رم�شان، ين�شح 
بالبدء بالتمر و�شوربة 
دافئـــة وكاأ�شـــاً من املاء 
املعتـــدل ولي�ـــش البارد 
هنـــاك بع�ـــش العـــادات 
الغذائية التي قد يقوم بها 
بع�ش ال�شائمن بدون معرفة 
ومنهـــا اأن بع�شهم يبـــداأ ب�رسب 
املـــاء البـــارد مبا�ـــرسة وخا�شـــة 
عنـــد العط�ـــش ال�شديـــد وهذا 

لالأ�شـــف قد يـــوؤدي اإلى مغ�ش حـــاد ناجت من 
تقل�ـــش يف ع�شالت وجـــدار املعدة وللحد من 
هـــذه امل�شكلة ين�شح بالبـــدء بالتمر و�شوربة 
دافئة وكاأ�شاً من املاء املعتدل ولي�ش البارد. 
ونالحظ اأن البع�ش يحر�ش على االأكل مبا�رسة 
بعد اأذان املغرب وقبل �شالة املغرب والذي 
يحتوي علـــى اأنـــواع الطعام وخا�شـــة الد�شم 
منها ولالأ�شـــف فان هذه العـــادة ت�شبب ع�رسا 
يف اله�شـــم فين�شح تاأجيل الطعام بعد �شالة 
املغرب ويف�شل ان يكون الطعام الد�شم بعد 
الرتاويح حيث تعترب مبـــكان الغداء يف االأيام 

العادية. 

خـــالل رم�شـــان، تكرث العزومـــات واالجتماعـــات العائلية 
واالجتماعية حـــول مائدة االإفطـــار، تتغري العـــادات الغذائية 
ويكـــرث تناول اأنـــواع االأطعمـــة الغنية بالدهـــون وال�شكريات، 
وتكـــرث حاالت ع�رس اله�شم واالإم�شاك والعديد من امل�شاكل يف 

اجلهاز اله�شمي.
مـــن هـــذا املنطلـــق ين�شـــح خـــرباء التغذيـــة ال�شائمن 
باختيـــار االأنواع الغذائية املفيدة للجهـــاز اله�شمي، ت�شاعده 
على ه�شم االأطعمة ب�شهولـــة، ولعل االألياف الغذائية هي 
اأبـــرز هذه العنا�ـــرس ال�شديدة االأهميـــة بالن�شبة للج�شم، 
D i  اا�شة خـــالل ال�شهر الف�شيل. االأليـــاف الغذائية

etary fiber هـــي مـــن مكونـــات االأطعمـــة النباتيـــة، 
تتواجد بكرثة يف اخل�ـــرسوات والفاكهة واحلبوب الكاملة 
والبـــذور والبقوليات. هي من العنا�رس غري القابلة لله�شم من 
قبل اجل�شم الب�رسي ولكن مهمتها تقوم على دفع االأطعمة 
داخـــل اجلهاز اله�شمي، خا�شـــة يف االأمعاء الغليظة، مما 
ي�شهـــل عمليـــة التـــربز والتخل�ش من الف�شـــالت. واإلى 
جانـــب ذلك تتمتع االألياف بالعديـــد من اخل�شائ�ش التي 
جتعلهـــا مفيدة من عدة نواٍح بالن�شبة اإلى ال�شائمن يف �شهر 
رم�شـــان املبـــارك كما يلـــي: – ت�شاعد االأليـــاف على ت�شهيل 

عملية اله�شم وتلين االأمعاء وعالج االإم�شاك.
– ت�شاعـــد ال�شائمـــن على حتمل ال�شاعـــات الطويلة من 
دون طعام كونها ُت�شعرهم بال�شبع لفرتة طويلة وعدم احلاجة 
اإلـــى االأكل. ومبـــا اأن االأطعمة الغنية باالأليـــاف ال حتتوي غالباً 
كميات كبرية من ال�شعرات احلرارية، فهي بذلك ت�شاهم اأي�شاً 

يف التخل�ش من الوزن الزائد.
– تقلل االألياف من امت�شا�ش اجل�شم للدهون املتواجدة 
ب�شـــكل كبري يف االأطباق الرم�شانية، وهكذا حتمي ال�شائم من 
تراكـــم كميات الكول�شـــرتول ال�شار يف اجل�شـــم، وجتنبه خطر 

االإ�شابة مل�شاكل القلب وال�رساين.
– مبا اأنها ت�شاعد اجل�شم على التخل�ش من الف�شالت، اإذاً 
هـــي ت�شاهم يف اإخراج ال�شموم مـــن اجل�شم وبالتايل حتميه من 
االإ�شابة ببع�ش اأنواع ال�رسطان املتعلقة باجلهاز اله�شمي، اأي 

�رسطان املعدة و�رسطان القولون. 
– مبا اأن ال�شائمن يتناولون كميات كبرية من احللويات 
وامل�رسوبـــات املحالة خالل رم�شان، تكمن هنـــا اأهمية االألياف 
الغذائيـــة يف كونهـــا تقلل مـــن امت�شا�ش ال�شكـــر يف اجل�شم، 
وذلك يخفف من ال�شغط على البنكريا�ش ويحمي من االإ�شابة 

بال�شكري من النوع الثاين.

 كيف تتخلص من 
الكرش في رمضان؟
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    يح���ل الفن���ان البحرين���ي الكب���ري اأحمد اجلمريي، �ض���يفا على 
موجات �ضوت العرب يف برنامج لقاء ال�ضبت مع املذيعة منال هيكل 

ثالث اأيام رم�ضان.
ويحك���ي يف لقائه بدايته الفنية ودرا�ض���ته املو�ض���يقى يف م�رص 

واحلفالت التي �ض���ارك فيها واأهم املحط���ات يف حياته، والكثري من 
االأ�رصار التي ال يعرفها الكثريون عن م�ضواره.

ويذاع الربنامج يف الثانية والن�ضف ظهرا وملدة �ضاعة على هواء 
ال�ضبكة باإ�رصاف عام رئي�س �ضوت العرب ملياء حممود.
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 مع حصة قلم
اإط��ار درامي  يف 
اج���ت���م���اع���ي ت����دور 
امل�ضل�ضل  اأح���داث 
تن�ضى  ام���راأة  ح��ول 
م���ا ي�����دور ح��ول��ه��ا 
ط��ول ال��وق��ت، مما 
اأن  اإل���ى  ي�ضطرها 
حت���ت���ف���ظ ب���ورق���ة 
اأبرز  لتدوين  وقلم 

االأمور.
العم����ل  فري����ق 
الفه����د،  حي����اة   :
زهرة  جاب����ر،  حممد 
با�ض����م  اخلرج����ي، 

عبداالأمري.

العاصوف
ت�����دور اأح�����داث 
امل�����ض��ل�����ض��ل ح���ول 
ال����ت����غ����ريات ال��ت��ي 
مدينة  على  ط���راأت 
ال����ري����ا�����س خ���الل 
خ��م�����ض��ة ع���ق���ود من 
الزمان، حيث ير�ضد 
بالطفرة  ي��ع��رف  م��ا 
الفكرية  والتحوالت 
ال��ت��ي ط��ال��ت بع�س 

اأفراد املجتمع.
ف��ري��ق ال��ع��م��ل: 
ن���ا����رص ال��ق�����ض��ب��ي، 
ع���ب���داهلل امل��زي��ن��ي، 
يون�س،  بكر  �ضناء 
ح���ب���ي���ب احل���ب���ي���ب، 

اأفنان فوؤاد.

مسافات

 راغب عالمة.. نشاطات فنية رمضانية
 اأكد الفنان راغب عالمة ا�ضتقباله 
�ض���هر رم�ض���ان املقب���ل يف ب���ريوت 
وذلك بعد اأن اأم�ضى فرتة ا�ضتجمام 
يف النم�ض���ا. وعالمة املعروف عنه حبه 
االجتم���اع بعائلته يف ال�ض���هر الكرمي 
تذك���ره  املنا�ض���بة  ه���ذه  اأن  يوؤك���د 
بوالدت���ه الراحلة فيتخيلها تتنقل يف 
اأرج���اء املنزل حت�رص مائدة رم�ض���ان، 
وال تتوان���ى عن اخلروج خل�ض���ة بعيد 
انتهائه���ا م���ن عمله���ا حلم���ل اأطباق 
رم�ض���ان لتوزعه���ا عل���ى املحتاجني 
من جريانها. وراغ���ب املوجود حاليا 
يف النم�ض���ا كان قد انتهى موؤخرا من 
ت�ضوير اأغنيته اجلديدة “اللي باعنا” 
يف مدين���ة كيي���ف االأوكرانية باإ�رصاف 

املخرج زياد خوري.
وو�ض���ف عالم���ة عمله ه���ذا باأنه 

يرتك���ز عل���ى فك���رة ب�ض���يطة وعلى 
اأماك���ن ت�ض���وير جميل���ة اختارها مع 
املخرج. كما اأعلن اأن االأغنية �ضتخرج 
اإلى النور مع انتهاء �ض���هر رم�ض���ان 

املقبل. 
ون����رصت �رصك���ة “باك �ض���تايدج” 
الت���ي تتول���ى اإنتاج���ات راغب عالمة 
الفنية �ض���ورة تظهر موقع ت�ض���وير 
االأغنية يف اأحد املطارات الع�ض���كرّية 
يف اأوكراني���ا، حي���ث يت���ّم االحتف���اظ 
بالطائرات الع�ض���كرية القدمية التي 
ُت�ض���ّنف �ض���من خان���ة خ���ارج نط���اق 

اخلدمة. 
باأن���ه  اللبن���اين  الفن���ان  واأعل���ن 
يحيي يف 25 احل���ايل حفلة غنائية يف 
م����رص وذلك يف منا�ض���بة حلول �ض���هر 

رم�ضان. 

تي في
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 ليالي رمضان في البحرين.. عادات أصيلة وتقاليد ال تموت 

 يف ال�ضيف خا�ضة مع حلول �ضهر رم�ضان 
يف ه����ذا اجلو ال�ض����اخن يك����ر �رصب الع�ض����ائر 
املثلجة، حيث ن�ض����عر باالنتعا�����س ولكن دون 
�ض����عور منك اأن ذلك من املمكن اأن ي�ضبب لك 
ت�ض����و�س االأ�ض����نان وتلفها، لكن ه����ل اأدركت 
مدى خطورة هذه املثلجات على �ضحة اأ�ضنانك 
وم����دى ال�رصر الذي م����ن املمكن اأن ي�ض����يبها 
نتيجة هذه ال�ضلوكيات التي ال نعرف عواقبها 

عل����ى �ض����حتنا و�ض����حة اأوالدنا؟ خ�ضو�ض����ا مع 
ظهور درا�ضات حذر فيها اأطباء اأ�ضنان من اأن 
تناول الع�ضائر املثلجة قد يوؤدي اإلى انت�ضار 
اأمرا�س ت�ض����و�س االأ�ضنان، واأ�ض����ارت الدرا�ضة 
اأي�ض����اً اإلى اأن اأطباء االأ�ض����نان يحذرون من اأن 
الفوائد التي تعود على ال�ض����خ�س مب�ض����اعفة 
ا�ض����تهالكه للفاكه����ة ال ت����وازي االأ�����رصار التي 

تلحقها هذه امل�رصوبات باأ�ضنان. 

حتلو االم�ضيات الرم�ضانية الليلية يف البحرين 
حيث تعي�س اململكة خالل �ض����هر رم�ض����ان املبارك 
اأجواء رم�ض����انية خا�ضة تطغى عليها م�ضاعر املحبة 
والود والروحانية، اإذ يعترب اأهل البحرين رم�ض����ان 
فر�ض����ًة الإحياء الع����ادات والتقاليد الت����ي متّيز بها 

ال�ضعب البحريني عرب اأجياله املتعاقبة.
ترتبط ب�ض����هر رم�ضان عادات اأ�ضيلة لالأطفال 
يف البحري����ن، كيوم “القرقاعون” الذي يحتفل فيه 
يف الن�ض����ف من رم�ض����ان، وفي����ه يرت����دي االأطفال 
-فتي����ان وفتي����ات- املالب�����س التقليدي����ة مث����ل 
الدّراع����ة، ويذهب����ون لالأه����ل واالأق����ارب واجل����ريان 
مرددين اأنا�ض����يد ويدقون على االأبواب ليح�ض����لوا 

على بع�س احللويات واملك�رصات.
وت�ض����تعد املجال�����س يف البحري����ن ال�ض����تقبال 
الرواد وال�ضيوف لالجتماع وقراءة القراآن وغريها، 
وُي�ض����تدعى عادة يف بداية هذا ال�ضهر الكرمي عدد 

من �ضيوخ الدين. 
من اأجم����ل الع����ادات املتبعة حت����ى يومنا هذا 
هي تبادل اأطباق االأكالت الرم�ض����انية بني اجلريان 
ال�ض����فرة  تتمي����ز  وبالطب����ع  واالأ�ض����دقاء،  واالأه����ل 
البحرينية الرم�ض����انية باالأكالت ال�ضعبية املتنوعة 
مث����ل:  العرب����ي،  اخللي����ج  منطق����ة  يف  وال�ض����هرية 
“الهري�س” الذي يتكون من اللحم والقمح واملاء، 
و”الريد” وهو اللحم املطهو باملرق مع اخل�ض����ار 
ويق����دم م����ع خب����ز الرق����اق، و”الكب����اب البحريني” 
امل�ض����نوع من دقيق احلم�س. وبع����د االفطار تقام 

جتمعات ت�ض����مى )الغبقة(، ويدعو البحرينيون لها 
االأهل واالأ�ض����دقاء يف بيوتهم ويعتربونها فر�ض����ة 
لتعزيز التعارف والرتابط االجتماعي بينهم. وتقام 
الغبقة غالًبا بني ال�ضاعة احلادية ع�رصة لياًل والثانية 
�ضباًحا بحيث ي�ضهل على املدعوين تلبية الدعوة، 
ويلتزم اجلمي����ع عند اإحياء الغبق����ة بارتداء اللبا�س 

التقليدي الوطني الإبراز املالمح الرتاثية.
يف ليل����ة الن�ض����ف م����ن �ض����هر رم�ض����ان يخرج 
االأطف����ال مرتدين االأزياء ال�ض����عبية وه����م يحملون 
االأكيا�����س امل�ض����نوعة م����ن القما�س املل����ون جلمع 
حملًي����ا  ُت�ض����مى  والت����ي  واحللوي����ات  املك�����رصات 
“القرقاع����ون”، وتخ����رج معهم جماع����ات اأخرى من 
ال�ض����باب حامل����ني الدف����وف والطب����ول ويحمل����ون 

جم�ض����ًما عل����ى �ض����كل فر�����س ُمغط����ى 
باالأقم�ضة امللونة ُي�ض����مى “الفري�ضة” 
وه����م يطوفون بني البي����وت مرددين 

االأهازيج ال�ضعبية الرم�ضانية.
يت�ضم هذا ال�ض����هر الف�ضيل كذلك بالتوا�ضل 
بني االأهل واالأ�ض����حاب عن طريق الزيارات -�ضواء 
للرج����ال اأو الن�ض����اء- ب�ض����كل مكث����ف، بالرغ����م من 
اأن البع�����س من ال�رصيحة ال�ض����بابية وبع�����س الكبار 
التجاري����ة  املجمع����ات  اإل����ى  الذه����اب  يف�ض����لون 
واملقاه����ي التي تعج باحلركة يف �ض����هر رم�ض����ان، 
كم����ا تتكاث����ر اخلي����ام الرم�ض����انية ب�ض����كل ملحوظ 
وتاأخذ مقًرا لل�ض����هرة والتجمع لعام����ة النا�س، وهو 
تقلي����د ع�رصي متبع يف اأيامنا هذه فيها ال�ضا�ض����ات 

التلفزيونية الكبرية وال�ضي�ضة وبع�ضها باملغنيني 
وفيها الذ انواع االطعمة واحللويات البحرينية مثل 
اللُقيم����ات “الزالبية”، و”الفال����ودة” التي تتكون 
من ال�ض����عريية وماء ورد وحليب و�ض����كر، و”قر�س 
الطاب����ي” الذي يتكون من طح����ني وبي�س وحليب 

و�ضكر، واملهلبية “املحلبية”.
يقوم بدور امل�ضحر هذه االيام يف اأو كما ُي�ضمى 
يف املجتم����ع البحريني قدميا “اأبو طبيلة”، جمموعة 
ز له����ذا الغر�����س وتكون  م����ن ال�ض����باب الت����ي جُتَهّ
�ض����يارة مك�ض����وفة اأو “بيك اب” م����زودة مبكربات 

�ض����وت �ضخمة؛ لتجول ال�ضوارع باإيقاع بطيء وهي 
تردد االأغاين الرم�ض����انية برفقة عدد من �ض����اربي 

الطبول والدفوف.
ترت����دي بع�س الفتيات والن�ض����اء يف رم�ض����ان 
ثوب “الن�ضل” وهو ثوب من التور ُينق�س باخلو�س 
الذهبي اأو الف�ض����ي ويدخل بني فتح����ات القما�س 
وي�ض����كل ح�ض����ب النقو�س املطلوبة، كم����ا يرتدين 
“الدراعة” التي تخاط من 9 جميع االأقم�ضة، وميتاز 
هذا الزي باأن اأكمامه �ض����يقة وتزين فتحة االأكمام 

ب�رصيط من الزري العري�س.

نصائح للصائمين
 األنيميا

االأنيمي���ا هي نق����س احلديد باجل�ض���م، وال 
مينع ملري�س االأنيميا �ض���يام رم�ضان اإذا التزم 

بالتعاليم التالية:
التم���ر  حب���ات  عل���ى  ال�ض���يام  ك����رص   -
الحتوائ���ه على ال�ض���كر الطبيع���ي وعلى احلديد 

والفيتامينات واملعادن املتعددة. 
- ع���دم االإفطار مرة واح���دة حتى ال يحدث 
هبوط حاد لل�ش���خ�ص، وكذلك ال�شعور بالهبوط 
واالأرق وال�ض���داع ال�ض���ديد نتيجة تدفق كميات 

كبرية يف الدم للجهاز اله�ضمي. 
باحلدي���د،  الغني���ة  باالأغذي���ة  االهتم���ام   -
املوجودة باخل�رصوات اخل�رصاء وبخا�ضة الورقية 
كال�ض���بانخ واخل�س، ويف اللح���وم احلمراء والكبد 
امله���م ج���دا ملر�ض���ى فق���ر ال���دم، والفواك���ه 

املجففة واالأ�ضماك. 
الت���ي  تن���اول احلم�ض���يات والطماط���م   -

حتتوي على فيتامني “�ضي”.
- االهتم���ام باالأطعم���ة التي حتت���وي على 
حم����س الفولي���ك املوج���ود يف املخب���وزات من 

القمح الكامل. 
عل���ى  الت���ي حتت���وي  االأطعم���ة  تن���اول   -

فيتامني “ب� 12”.
- البع���د ع���ن االإجه���اد والتعب اأثن���اء يوم 

العمل الطبيعي وال�ضيام. 
- االهتم���ام مبواعي���د النوم واال�ض���تيقاظ 

واأخذ ق�ضط كاف من النوم والراحة. 
- عدم تناول ال�ضاي بعد الطعام مبا�رصة.

ن�رص  تامر ح�ضني على  النجم   رغم حر�س 
البدلة   اجلديد   بفيلمه  اخلا�ضة  البو�ضرتات 
يف  عر�ضه  بعدم  حا�ضما  ق���رارا  اتخذ  اأن��ه  اإال 
مو�ضم عيد الفطر، وذلك ب�ضبب تبقي بع�س 
االآن  حتى  ت�ضويرها  يتم  مل  التي  امل�ضاهد 
الن�ضغال اأكرم ح�ضني، الذي ي�ضاركه البطولة، 

مب�ضل�ضله اجلديد  الو�ضية.
 ، وان�ضغال تامر اأي�ضا ببع�س االرتباطات الفنية.

 �ضمن درد�ضة بينها وبني جمهورها على 
احد مواقع التوا�ضل االجتماعي، ردت الفنانة 
تقراأين  ال  ملاذا  �ضوؤال:   على  مغربي  مي�ضاء 
امل�ضل�ضالت؟  وترتكني  رم�ضان  يف  ال��ق��راآن 
القراآن يف  اأق��راأ  ما  اإين  قالك  وقالت:  مني   ،
رم�ضان؟ ومن قال لك اإن قراءة القراآن تقت�رص 
بقراءة  يكتفي  من  واأ�ضافت:   رم�ضان؟.  �ضهر  على 

القراآن يف رم�ضان هو الهاجر للقراآن.

مع عائشة بهلول

مطبخ

 الهريس

    BUZZ      

 الطريقة
1 - ينقع القمح ملدة )6 �ضاعات(

2 - يغلى اللحم يف قدر الهري�س بن�ض���ف كمية املاء ثم تنزع 
الرغوة من املاء اأثناء الغليان.

3 - ي�ض���قط قم���ح الهري�س يف القدر وميل���ح ويرتك مغطى 
على نار هادئة ملدة )�ضاعة واحدة( ثم يرفع الغطاء ويحرك جيداً 

وت�ضاف كمية املاء املتبقية ويعاد الغطاء.
4 - يغط���ى بقطع���ه قما����س ويرتك عل���ى ن���ار هادئة فوق 
�ض���فيحة معدنية مل���دة )3 �ض���اعات( ثم ي�رصب مب�رصب خ�ض���بي 
وين���زع العظم اأثناء ذلك ثم ي�ض���كب يف اأطب���اق التقدمي وميل�س 

بالزبدة ثم يقدم.

 المقادير:
7 اكواب قمح الهري�س  1500 جم½

3 كيلوا حلم بقر مع العظم  3000 جم
2½ ملعقة طعام ملح   25 جم

30 كوب ماء    6 لرت

 الرويعي يشارك في ملتقى الدمام

نجوم الخليج في أنشودة مشتركة على “أسميركا”  

�ض���ارك الفنان خالد الرويعي يف فعاليات 
بي���ت امل�رصح يف جمعي���ة الثقاف���ة والفنون يف 
الدم���ام وبق���راءة ن����س م�رصحي بعن���وان )قرة 
م�ض���اهد  الن����س  ق���راءة  و�ض���احب  الع���ني(، 
متثيلي���ة تعبريية متثل روح الق�ض���ة، وكانت 
امل�ض���اهد من اإخ���راج اآمن���ة بوخم�ض���ني ولني 
ال�ض���يويف، و�ض���ارك يف التمثي���ل مرييام عبود 
ولني ال�ض���يويف وحممد جميل ومن�ضور جميل، 
وعزف املو�ض���يقى على اجليتار الفنان حممد 
دروي�س وتخلل الربنام���ج ندوة فكرية قدمها 
كل من �ضلطان النوه و�ضالح زمانان، واأدارها 
الفن���ان عبدالرحم���ن بودي، حيث ا�ض���تعر�س 
املحا����رصان الن�س امل�رصحي ال�ض���عودي ومدى 
امكانية و�ض���وله اإلى املتلق���ي وغياب الدعم 
االإعالم���ي لكثري م���ن امل�رصحيات ال�ض���عودية، 
م�ض���ريين اإلى اأن العامل���ني يف امل�رصح املحلي 
ما زالوا يتفاجاأون مع �ض���ماعهم ا�ضتف�ضارات 
بع����س االأ�ض���خا�س بالق���ول: هل لدين���ا م�رصح 

�ضعودي؟ واأ�ض���افا: رغم احل�ضور اجلماهريي 
الكبري الذي حتظى به���ا بع�س عرو�س الفرق 
امل�رصحية ال�ض���عودية يف مناطق اململكة اإال اأن 
ذل���ك ال يكفي، للحكم عل���ى التجربة امل�رصحية 
ق���د و�ض���لت اإل���ى القم���ة، كم���ا يج���ب اأن ال 

نغفل ا�ض���كالية غياب التوا�ض���ل بني امل�رصح 
واجلمه���ور، حي���ث �ض���اهم االإع���الم يف زي���ادة 
الفج���وة بينهما، ونخ����س االإعالم املرئي الذي 
نقل لنا التجارب امل�رصحية اخلليجية والعربية 

واأغفل توثيق التجارب امل�رصحية ال�ضعودية.

املبارك  رم�ضان  �ضهر  بقدوم  احتفاال 
ط����رح جن����وم اخل��ل��ي��ج ع��ل��ى امل��وق��ع 
ال�ضهري  املو�ضيقي  البحريني 
للفنان  �ضاوندز”  “اأ�ضمريكا 
اإب��راه��ي��م ال��دو���رصي ع��ددا 
واالأنا�ضيد  االأغ���اين  م��ن 
ال��دي��ن��ي��ة، ح��ي��ث ق��دم 
ال����ث����الث����ي امل����ط����رب 

ال�ضعودي  واملطرب  البكري  حممد  البحريني 
عادل اخلمي�س واالإماراتي نا�رص ال�ضعدي اأن�ضودة 
�ضعيد  كلمات  م��ن   ”2018 ال�ضيام  “�ضهر 
النعيمي واأحلان واإ�رصاف عام اإبراهيم الدو�رصي، 
وعزف  اجل��ار،  عي�ضى  وما�ضرت  ومك�س  وتوزيع 
اأ�ضريي،  حممد  وقانون  برجا�س،  .اأمي��ن  ن��اي. 
فني  واإ���رصاف  النفري،  ه�ضام  �ضوت  وت�ضجيل 
اأحمد بوريان، ومنتج منفذ اأ�ضمريكا �ضاوندرز. 

وفيما يلي فقرة من االأن�ضودة.

حمرر م�سافات 

)ت�سوير: اأمين يعقوب(



اأوك�شجني “اأبعد جمرة” يك�شف اأ�شرار “ن�ش�أة الكون”
تو�شل علماء ف�شاء ر�شدوا اأثرا لوجود الأوك�شجني مبجرة بعيدة، اإلى اأن جنوم املجرة ت�شكلت بعد 
250 ملي���ون �شنة مما ي�شمى “النفجار العظيم”، يف ك�ش���ف ي�شلط ال�شوء على املرحلة الأولى من عمر 
الك���ون. ويقدم البحث الذي ن�رش الأربعاء يف دوري���ة “نيت�رش”، نظرة متعمقة يف ت�شكل النجوم يف املجرة، 

التي يحتمل اأن تكون اأبعد جمرة يتم ر�شدها على الإطالق.
و�شاه���د العلم���اء املجرة، التي �شميت “اإم اإيه �شي اإ����س 1149 جي دي1”، على الهيئة التي باتت 
عليه���ا بع���د قرابة 550 مليون �شنة من النفج���ار العظيم، الذي ت�شبب يف ن�ش���اأة الكون قبل نحو 13.8 
ملي���ار �شن���ة. وتبعد املجرة ع���ن الأر�س نحو 13.28 مليار �شن���ة �شوئية، علما اأن ال�شن���ة ال�شوئية هي 

امل�شافة التي يقطعها ال�شوء يف �شنة، وهي 9.5 تريليون كيلومرت.
والنظ���ر عرب مثل ه���ذه امل�شافات البعيدة من �شاأنه اأن ي�شمح للعلم���اء بدرا�شة املراحل الأولى من 
ن�ش���اأة الك���ون. ور�شد الأوك�شجني باملجرة له دللت خا�ش���ة، اإذ مل تكن يف الكون يف بدايته عنا�رش مثل 
الأوك�شج���ني والكربون والنيرتوجني، التي ت�شكلت يف البداية نتيجة الن�شهارات داخل النجوم الأولى، 

ثم انبعثت اإلى الف�شاء عندما و�شلت هذه النجوم اإلى مرحلة النفجار.
وق���ال الباحثون اإن وج���ود الأوك�شجني يظهر اأن جيال اأوليا من النجوم ت�شكل وتال�شى داخل املجرة 
“اإم اإي���ه �ش���ي اإ����س 1149جيه دي1”، واإن ت�ش���كل النجوم يف املجرة بداأ بعد نح���و 250 مليون �شنة من 

النفجار العظيم عندما و�شل الكون اإلى 2 باملئة فقط من عمره احلايل.

املت�شولة املليونرية.. تخيل كم تركت ثروة وراءه�؟

�ش��جنوه 18 ع�م���.. ث��م 
اكت�شفوا امل�أ�ش�ة

اأطل���ق ����رشاح اأمريك���ي م���ن اأ�ش���ول اإفريقية 
بعدما ق�شى ما يقرب من 18 عاما خلف الق�شبان 
ب�شبب جرمي���ة قتل مل يرتكبها. واأُفرج عن ديفيد 
روبن�ش���ون بع���د �شاع���ات م���ن تو�شي���ة املدعي 
العام يف والي���ة ميزوري، جو�ش ه���اويل، باإ�سقاط 
الته���م املوجهة اإليه، بح�شب موق���ع �شي بي اإ�س 
الأمريكي. وكان روبن�ش���ون اأدين يف 2001 بقتل 
�شخ����س يدعى �شي���ال بوك����س. ويب���دو اأن تاريخ 
روبن�ش���ون يف جرائم املخ���درات جعله هدفا �شهال 
لالتهام بقتل بوك�س خالل اإمتام �شفقة خمدرات 
بينهما. ورغم اعرتاف القاتل احلقيقي باجلرمية، 
واإقرار ال�شاهدين اللذين �شاعدا يف اإدانته باأنهما 
كاذب���ان، بقي روبن�ش���ون يف ال�شجن ل�شنوات، مما 

اأدى اإلى ا�شتقالة املحقق الرئي�شي يف اجلرمية.

لبن�ن يحذر من “مرمي”
و “احلوت الأزرق”

ن�رشت املديرية العامة لق���وى الأمن الداخلي 
اللبن���اين - �شعبة العالقات العامة - تغريدة على 
ح�شابها الر�شم���ي يف موقع تويرت، اأم�س اخلمي�س، 
حت���ذر فيها املواطنني من تطبيقي احلوت الزرق 
وم���رمي. واأعلنت املديري���ة اأنه “بع���د تلقي عدد 
م���ن الإفادات من قب���ل املواطنني، ح���ول اأطفال 
تظه���ر عليه���م عالمات خم���ول ذهن���ي ويحاولون 
النتح���ار نتيج���ة ا�شتخدامه���م لتطبيقي “احلوت 
الأزرق” و “مرمي”، وبه���دف ن�رش التوعية عن اأبرز 
اجلرائ���م املعلوماتي���ة املرتكب���ة ع���رب الإنرتن���ت 
وبخا�شة الألعاب احلديثة التي توؤثر ب�شكل �شلبي 
عل���ى م�شتخدميها ول�شيما الأطف���ال، قام مكتب 
مكافح���ة جرائ���م املعلوماتي���ة وحماي���ة امللكي���ة 
الفكرية يف وح���دة ال�رشطة الق�شائية ب�رشح ي�شيء 

على خطورة هذين التطبيقني”.
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األخيرة

انفج�ر �شيج�رة اإلكرتونية يقتل �ش�حبه�
ت���ويف اأمريكي اإث���ر انفجار �شيجارت���ه الإلكرتونية، يف وق���ت �شابق من بداي���ة �شهر مايو 

اجلاري، يف حادث هو الأول من نوعه يف الوليات املتحدة والعامل.
واأ�سفر انفج���ار ال�سيجارة االإلكرتونية ملنتج تلفزيوين يدع���ى ماديغ واكمان ديليا )38 
عام���ا(، عن ن�شوب حريق يف غرف���ة نومه يف �شان بطر�شربغ بولي���ة فلوريدا، بح�شب �شحيفة 

“نيويورك تاميز” الأمريكية.
واأدى انفج���ار ال�شيج���ارة لدخول قط���ع منها اإلى دم���اغ ديليا، فاأحدث���ت جرحا قطعيا يف 

جمجمته، كما اأ�شيب 80 % من ج�شده بحروق، وفقا ملا قاله الأطباء ال�رشعيون.
وحتى الآن جتهل ال�شلطات اأ�شباب النفجار، الذي حدث يف 5 مايو اجلاري، لكنها اأ�شارت 

اإلى اأن ال�شبب قد يعود اإلى بطارية الليثيوم امل�شتخدمة يف ال�شجائر الإلكرتونية.

عا�ش���ت حياتها مت�شول���ة معدمة 
بائ�ش���ة، لكنه���ا غادرته���ا تاركة ثروة 
لعائلته���ا ل تخط���ر عل���ى ب���ال اأح���د 
ممن يعرفونه���ا، جنتها م���ن الت�شول 
يف  امل���ارة  وا�شتعط���اف  والت�شك���ع 

�شوارع العا�شمة اللبنانية بريوت.
اعتادت الن���وم يف �شيارة قدمية 
يف منطقة الب�شطة ببريوت، واتخذتها 
كمن���زل له���ا ل�سن���وات.. ه���ي فاطمة 
حممد عثم���ان ابنة بل���دة عني الذهب 
بع���كار والت���ي كان���ت تع���اين اإعاق���ة 
ج�سدي���ة، وحتمل بطاق���ة توؤكد ذلك، 
والت���ي فارق���ت احلي���اة، يف منطق���ة 

الأوزاعي - الب�شطة.
ال�شهرية،  خرب وف���اة املت�شول���ة 
اللبناني���ني على  اهتمام���ات  ت�ش���در 

و�شائل التوا�شل الجتماعي، وزادت �شهرتها بعدما تبني اأن املتوفاة )53 عاما( بحوزتها ثروة 
طائل���ة. ووفق �شهود، فقد ُعرث على مبلغ 5 ماليني لرية لبنانية نقدا، اأي اأكرث من 3300 دولر 
خباأته���ا املتوفاة بني اأغرا�شه���ا ال�شخ�شية، ف�شال عن دفاتر بنكية، وح�ش���اب بنكي اآخر بقيمة 

جتاوزت املليون دولر اأمريكي، ح�شب �شور تناقلتها على مواقع التوا�شل.

 Social
media

اأرق�م قي��شية لأغنية .. 
اأمريك�”  “هذه 

ت�شدرت اأغنية “ه���ذه اأمريكا” امل�شهد الفني وال�شيا�شي يف الوليات املتحدة، وظهرت 
لأول م���رة يف قائم���ة “بيلبورد هوت 100”، لتعك�س اإجنازا نادرا رمبا يفوق اأغنية الليدي غاغا 
“هكذا ولدت” التي حققت اأرقاما قيا�شية. وعلى موقع “يوتيوب” حقق فيديو الأغنية، التي 
يوؤديه���ا املمثل الأمريكي ومغني ال���راب دونالد غلوفر، اأكرث م���ن 130 مليون م�شاهدة حتى 
اللحظ���ة، مت�شدرا الأغاين ال� 100 الأكرث رواج���ا يف الوليات املتحدة. وتالم�س الأغنية اأزمات 
وق�شايا �شائعة يف املجتمع الأمريكي منذ القرن الع�رشين مثل العن�رشية، والفظائع ال�شيا�شية، 
وفو�ش���ى ا�شتخدام ال�شالح، واملجتم���ع ال�شتهالكي، وعنف ال�رشط���ة. وا�شتطاع املخرج هريو 

موراي جت�شيد هذه الق�شايا بطريقة �رشيحة وجريئة و�شادمة يف 4 دقائق و4 ثوان.
تب���داأ الأغنية بكلم���ات “نريد اأن نحتفل، ونحن فقط نريد امل���ال”، ثم يظهر غلوفر، وهو 
يرق�س عاري ال�شدر، يف م�شتودع �شيارات كبري وي�شهر فجاأة بندقية يدوية من جيبه اخللفي، 

ويقتل رجال مقنعا يجل�ش على كر�سي كان يعزف املو�سيقى.

رجل بو�شني يح�شو مدفع الألعاب النارية ا�شتعدادا ل�شتقبال �شهر رم�شان يف البلدة 
القدمية �شارايفو، البو�شنة والهر�شك. )اف ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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Tel: 17323073 - 17321175
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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

ح�شن  الطق�س 
ولكنه  ع���ام  ب��وج��ه 
غائم جزئيا اأحيانا.

الري����اح �شمالي����ة بوجه عام من 7 ال����ى 12عقدة وت�شل من 
15الى 20عقدة احيانا خالل  النهار. ارتفاع املوج من قدم اإلى 

قدمني قرب ال�شواحل ومن 3 اإلى 5 اأقدام يف عر�س البحر.

م   34 العظم���ى  احل���رارة  درج���ة 
ال�شغ���رى 25 م الرطوب���ة اأالن�شبي���ة 

العظمى 70 % ال�شغرى 25 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 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�شدر عن دار البالد لل�شحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 03:23
الظهـر: 11:34 
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مواقيت 
الصالة

كبريا  جدل  يثري  زعم�ء   3 يج�شد  اإعالن  الرئي�س”...  “�شيدي 
تفاعل رواد مواق���ع التوا�شل الجتماعي ب�شكل 
كب���ري مع اإع���الن جمموعة “زي���ن” الكويتية لرم�شان 
2018، ال���ذي تن���اول معاناة الالجئ���ني الفارين من 
مناط���ق ال�رشاع والدم���ار. وج�شد عدد م���ن املمثلني 
�شخ�شيات الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم 
كوري���ا ال�شمالية كيم جون���غ اأون، والرئي�س الرو�شي 

فالدمي���ري بوتني وغريهم م���ن الروؤ�ش���اء يف الإعالن 
ال���ذي حمل عن���وان “�شي���دي الرئي����س”، حيث ظهر 
الأطفال وهم ينا�ش���دون الروؤ�شاء؛ من اأجل اإنقاذهم 
مما ح���ل بهم من وي���الت احلروب. وتتن���اول ال�رشكة 
من خ���الل الإعالن ق�شي���ة القد�س بعب���ارة “�شنفطر 
يف القد����س عا�شمة فل�شطني”، يف اإ�شارة اإلى رف�س 

اع���رتاف الوليات املتح���دة بها كعا�شم���ة لإ�رشائيل 
ونقل �شفارتها اإليها.

وحق���ق الإعالن اأكرث من ن�ش���ف مليون م�شاهدة 
بع���د اأق���ل م���ن 24 �ساع���ة عل���ى حتميله عل���ى قناة 
ال�رشكة على “يوتيوب”، وحظ���ي الإعالن باإ�شادة من 
�شخ�شي���ات اجتماعي���ة واإن�شاني���ة يف مقدمتها ملكة 

الأردن امللك���ة راني���ا العب���داهلل الت���ي كتب���ت على 
ح�شابها يف “تويرت”: من اجليد اأن ن�شتمع اإلى �شوت 

الأطفال واأرفقت التغريدة بعر�س فيديو الإعالن.
يف املقابل، راأى ن�شطاء اآخرون اأن العمل ل يعرب 
عن الواقع ب�شكل �شحي���ح راف�شني ما و�شفوه باأنه 

“خنوع وا�شتعطاف للجالد” على حد تعبريهم.

عل��ى  تتج�ش���س  ال�ش��ني 
الطالب.. لأهداف نبيلة

ا�ستخدمت مدر�سة ثانوية يف مقاطعة هانغزو 
ال�شينية تقنية اإلكرتونية للتج�ش�س على الطالب 

اأثناء الدرو�س ملراقبة مدى انتباههم يف ال�شف.
ال�شف���وف  يف  مثبت���ة  لكام���ريات  وميك���ن 
الدرا�شي���ة، تعمل بنظ���ام تقني مع���ني؛ للتعرف 
عل���ى الوجوه، وحتديد الطالب و7 م�شاعر تنتابهم 
والغ�س���ب  واالإحب���اط  واحل���زن  الف���رح  وت�سم���ل 
واخلوف واملفاجاأة. وي�شتع���ني املدر�س بال�شور 
التي تلتقطه���ا الكامريات لتحديد ما اإذا كان كل 

طالب ي�شتمع بجدية ملا يقال اأو يقراأ اأو ي�رشح.

رجل يرتدي زي العهد العثماين يف اإفطار جماعي يف اأول اأيام �سهر رم�سان يف ا�سطنبول، تركيا. )اف ب(
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