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ا�ستقطاب اال�ستثمارات خللق الوظائف النوعية
اجلهود التنموية لالرتقاء احلقيقي بامل�ستوى املعي�سي... �سمو ويل العهد: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأمري �صلمان ب���ن حمد اآل خليفة اأن 
موا�صل���ة البناء على م���ا حتقق من اإجن���از و�رشاكات 
عاملي���ة يف �صبي���ل تنمي���ة القطاع���ات القت�صادية 
احليوية، وا�صتقطاب مزيد م���ن ال�صتثمارات التي 
ت�صيف القيمة النوعية لالقت�صاد الوطني �صت�صهم 
يف خل���ق الوظائف النوعية اأمام املواطنني وحتقيق 
التنمي���ة القت�صادي���ة باأهدافها ال�صامل���ة. واأ�صاف 
�صم���وه لدى زيارات���ه، بح�صور نائ���ب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء �صم���و ال�صي���خ علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة، 
جمال����س عائل���ة امل�صل���م وعائلة اآل حمم���ود، ووزير 
�ص���وؤون جمل�صي ال�صورى والن���واب غامن البوعينني 
اأن م���ا نتجت ع���ن اجلهود الت���ي بذلت اأخ���رًيا باأيٍد 
وطني���ة خمل�ص���ة م���ن اكت�صاف���ات نفطي���ة هائل���ة 
وتطوير اخلدمات الإ�صكانية وخلق فر�س ال�صتثمار 
والوظائ���ف ياأت���ي يف اإط���ار هدف حتقي���ق الرتقاء 

احلقيقي بامل�صتوى املعي�صي للمواطن.

يف قرار ل�سمو رئي�س الوزراء:

اإعادة ت�سكيل “الوطنية للم�سنني”
املنام���ة - بنا: �صدر ع���ن رئي�س الوزراء 
�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليفة قرار ل�صن���ة 2018 باإعادة 

ت�صكيل اللجنة الوطنية للم�صنني.
وجاء يف املادة الأول���ى اأنه يعاد ت�صكيل 
اللجنة الوطنية للم�صنني برئا�صة وزير العمل 

والتنمية الجتماعية، وت�صم 13 ع�صوا.
وحتدد م���دة ع�صوية اأع�ص���اء اللجنة ب�3 
�صنوات قابل���ة للتجديد. ويختار الأع�صاء من 

بينهم نائبا للرئي�س يف اأول اجتماع للجنة.
وج���اء يف امل���ادة الثاني���ة اأن عل���ى وزير 
العم���ل والتنمية الجتماعية وال���وزراء - كل 
فيما يخ�صه - تنفي���ذ هذا القرار، ويعمل به 

من تاريخ �صدوره، وين�رش يف اجلريدة 
2الر�صمية.

بريوت � وكالت:  ق���ال بيان �صادر عن 
رئا�ص���ة اجلمهوري���ة اللبناني���ة اإن الرئي����س 
مي�ص���ال ع���ون كل���ف �صع���د احلري���ري اأم�س 

اخلمي�س بت�صكيل احلكومة اجلديدة.
وكان عون قد اأجرى م�صاورات مع اأع�صاء 
جمل�س الن���واب اأم�س ح�ص���ل فيها احلريري 
على تاأييد 111 �صوتا من اإجمايل عدد نواب 

الربملان اللبناين البالغ 128.
وج���اء يف البي���ان “بعد اأن اأج���رى فخامة 
رئي����س اجلمهوري���ة ال�صت�ص���ارات النيابية 
امللزم���ة اليوم اخلمي�س )اأم����س(.. ا�صتدعى 

دولة الرئي����س �صعد الدين احلريري 
لتكليفه ت�صكيل احلكومة”.

تكليف احلريري بت�سكيل احلكومة اللبنانية

• �صعد احلريري	

تطوير بالج اجلزائر بـ 1.4 مليار دوالر ال اإ�سابات بفريو�س “نيباه” يف البحرين 

�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي ي�سهد انطالق دولية البحرين لل�سلة

م�سواره بالفوز على العراق “االأحمر” ي�ستهل 

اأظه���رت وثائ���ق ر�صمي���ة حديث���ة ح�صلت 
عليها “البالد” اأنه �صيتم البدء يف م�رشوع تطوير 
ب���الج اجلزائ���ر )ال�صياح���ي( قب���ل نهاي���ة العام 

اجلاري بعد انتظار دام طويال لتنفيذ امل�رشوع.
وبح�ص���ب الوثائق، ف���اإن كلف���ة ال�صتثمار 
لتطوير امل�رشوع املتعدد ال�صتخدامات �صتبلغ 
ا�صتثماره���ا  يت���م  اذ  دولر،  ملي���ار   1.4 نح���و 

عل���ى مرحلت���ني. وتوقع���ت “اإدام���ة”، ال���ذراع 
ال�صتثماري العقاري للحكومة، اأن يتم النتهاء 
م���ن امل�رشوع ب�ص���كل كامل يف الع���ام 2030، اإذ 

يعترب امل�رشوع حاليا يف مرحلة الت�صاميم.
و�صيتاح لل����رشكات امل�صاهمة يف ال�صتثمار 
بامل����رشوع، اإل اأن الأرا�ص���ي اخلا�ص���ة �صتك���ون 
موؤج���رة من جانب �رشك���ة “اإدام���ة”، حيث تعود 
ملكية اأرا�صي ب���الج اجلزائر للحكومة، و�صيتاح 

للم�صتثمرين تقا�صم الأرباح.

وبح�صب الت�صورات املطروحة، فاإن م�رشوع 
تطوير ب���الج اجلزائ���ر �صي�صمل تطوي���ر �صاحل 
ع���ام، اإلى جانب مرافق ت�ص���وق وفنادق و�صقق 

فندقية.
يذكر اأن بالج اجلزائر حتول اإلى اإدارة �رشكة 
البحري���ن للتطوير العقاري “اإدامة” قبل نحو 8 
اأعوام، وذلك بعد اأن كان يتبع لوزارة البلديات، 

وقامت ال�رشكة بتطوي���ر “ال�صاليهات” 
واإعادة هيكلة اأ�صعار الإيجارات.

ك�صف م�ص���در طب���ي م�ص���وؤول يف اإدارة 
ال�صح���ة العام���ة اأن وزارة ال�صح���ة يف مملكة 
البحري���ن مل تر�ص���د اأي ح���الت ي�صتب���ه يف 

اإ�صابتها بفريو�س “نيباه”.
واأو�ص���ح امل�صدر اأن البحرين ومع تطور 
اأنظمته���ا ال�صحي���ة، ف���اإن اأنظم���ة الك�ص���ف 
والر�ص���د لديها مفعلة جي���دا، م�صريا اإلى اأن 
ال���وزارة ت�صتطي���ع الك�صف ع���ن امل�صابني 

باملر����س م���ن خ���الل حتليل خمت���ربي للدم 
للمري�س احلامل للفريو�س اأو امل�صاب به.

م���ن جانبه���ا، قال���ت الوكي���ل امل�صاعد 
لل�صح���ة العامة م���رمي الهاج���ري اإن اجتماًعا 
اإدارة  يف  املخت�ص���ني  وجم���ع  اأم����س  عق���د 
ال�صح���ة العام���ة والإدارات املعنية بالرعاية 
الأولية والثانوية يف وزارة ال�صحة، ملناق�صة 
والإجراءات املطلوبة؛  الالزمة  ال�صتعدادات 

للوقاية م���ن املر�س عل���ى م�صتوى 
10مملكة البحرين. 7
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• العقوبات الأمريكية تطول �رشكة طريان ماهان	

عقوبات اأمريكية جديدة على �سركات طريان اإيرانية
وزارة  اأعلن���ت  وكالت:    - وا�صنط���ن 
اخلزانة الأمريكية عن فر�س عقوبات جديدة 
مرتبط���ة باإي���ران ت�صتهدف ����رشكات طريان. 
وبح�ص���ب املعلوم���ات، العقوب���ات فر�ص���ت 
على كيان���ات مرتبطة ب�رشكتي طريان ماهان 
ومع���راج الإيرانيت���ني. كم���ا فر�ص���ت وزارة 
اخلزان���ة الأمريكي���ة عقوب���ات جدي���دة عل���ى 

�صخ�صني اإيرانيني واآخر تركي.
وكان الرئي�س الأمريك���ي دونالد ترامب 
قد اأعلن يف 8 مايو ان�صحاب بالده من التفاق 
النووي الإي���راين واإعادة العم���ل بالعقوبات 
الأمريكي���ة على طهران، فيم���ا ردت طهران 
باأنها تدر�س اإعادة تخ�صيب اليورانيوم بعد 
مباحثات �صتجريها م���ع الأوروبيني والرو�س 

15وال�صينيني ب�صاأن اخلطوة الأمريكية.

• �صمو ويل العهد و�صمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء يف زيارة ملجل�س عائلة امل�صلم 	

• �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي يح�رش انطالق بطولة البحرين الدولية الأولى لكرة ال�صلة	

مناق�سة لتاأهيل “م�ست�سفى الوالدة” 
باملحرق

ال�سجن 7 �شنو�ت و�إ�شقاط جن�شية �شاب 
ان�سم لـ “ائتالف 14 فرباير”

هل يرحل “التايغر” عن عرين ال�سلة 
االأهالوية؟
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اأكرث 10 م�شل�شالت م�شاهدة يف رم�شان 
”Ipsos“ بح�سب

مسافات البالد

23

بدور املالكي
علي الفردان

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رش : 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�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

6:23االفطــار:3:19�لإم�شاك: 

• �صمو رئي�س الوزراء	
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اإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية للم�سنني

�سمو رئي�س الوزراء يتلقى ات�سالني من نائب رئي�س الوزراء العماين وحاكم ال�سارقة

“اجلنوبية” تنظم رحلة عمرة ملجموعة من اأهايل املحافظة

يف قرار ل�شمو رئي�س الوزراء:

ا�شتعرا�س اآفاق التعاون واآخر التطورات يف املنطقة

تر�شيًخا لروح العطاء والت�شامح

املنامة - بنا: �شدر عن رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليف����ة بن �شلمان اآل خليفة 
قرار ل�شنة 2018 باإع����ادة ت�شكيل اللجنة الوطنية 

للم�شنني جاء فيه:
- املادة االأولى:

يع����اد ت�شكي����ل اللجن����ة الوطني����ة للم�شن����ني 
برئا�شة وزير العمل والتنمية االجتماعية، وع�شوية 

كل من:
- ال�شيخ����ة عائ�شة بنت عل����ي اآل خليفة ممثال 

عن وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
- ال�شيدة هدى حممد احلمود ممثال عن وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.
- ال�شي����د عز الدي����ن خليل املوؤي����د ممثال عن 

املجل�س االأعلى للمراأة.

- الدكت����ور حمم����د طاه����ر القط����ان ممثال عن 
وزارة العدل وال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف.

- الدكتور حمم����ود كاظم ال�شعي����د ممثال عن 
وزارة ال�شحة.

- ال�شي����د خال����د عل����ي عبدالعزي����ز ممث����ال عن 
الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي.

- ال�شي����دة ن����ور اإبراهيم الرميح����ي ممثال عن 
وزارة �شوؤون االإعالم.

- ال�شيدة هند اإدري�����س اأحمد ممثال عن وزارة 
�شوؤون ال�شباب والريا�شة.

- ال�شي����د بدر علي قمرب ممث����ال عن املوؤ�ش�شة 
اخلريية امللكية.

- الدكت����ور ح�ش����ن اإبراهي����م كم����ال ممثال عن 
جمعية البحرين اخلريية.

- ال�شيدة فتحية عبدال����رزاق الكوهجي ممثال 
عن جمعية مدينة حمد اخلريية.

- الدكت����ور �شعيد عبا�س ال�شم����اك ممثال عن 
جمعية احلكمة للمتقاعدين.

- ال�شيد ح�شن حممد بوهزاع ممثال عن جمعية 
الكلمة الطيبة.

وحت����دد م����دة ع�شوية اأع�ش����اء اللجن����ة بثالث 
�شنوات قابلة للتجديد.

ويخت����ار االأع�شاء من بينه����م نائبا للرئي�س يف 
اأول اجتماع للجنة.

- املادة الثانية:
على وزير العمل والتنمية االجتماعية والوزراء 
- كل فيم����ا يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به 

من تاريخ �شدوره، وين�رش يف اجلريدة الر�شمية. 

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليف���ة ات�شاال هاتفيا من نائب رئي�س الوزراء 
ل�شوؤون جمل�س ال���وزراء ب�شلطنة ُعمان �شاحب 
ال�شم���و فهد بن حمم���ود اآل �شعيد، هناأه خالله 
ب�شه���ر رم�ش���ان املبارك، داعي���ا املولى جلت 
قدرت���ه باأن يحف���ظ �شمو رئي�س ال���وزراء، واأن 
يعي���د علي���ه ه���ذا ال�شه���ر الف�شي���ل باخل���ري 

وامل�رشات.
واأع���رب �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
الوزراء عن �شكره وتقديره ل�شمو نائب رئي�س 
الوزراء ل�ش���وؤون جمل�س الوزراء ب�شلطنة ُعمان، 
عل���ى م�شاعره الطيبة التي تعك�س عمق ومتانة 

العالقات البحريني���ة العمانية، وما ت�شهده من 
منو وتطور على االأ�شعدة كافة، كما ا�شتعر�س 
�شموهما عدد من املو�شوعات املت�شلة باآفاق 

التع���اون والتن�شيق الثنائي بنب البلدين واآخر 
التطورات يف املنطقة.

كم���ا تلقى �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 

ال���وزراء ات�ش���اال هاتفي���ا من ع�ش���و املجل�س 
االأعل���ى حاكم ال�شارقة �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ 
�شلط���ان ب���ن حمم���د القا�شم���ي هن���اأه خالل���ه 
مبنا�شب���ة حلول �شهر رم�ش���ان املبارك، داعيا 

املولى اأن يحفظ �شمو رئي�س الوزراء ويرعاه.
وق���د اع���رب �شم���وه ع���ن بال���غ االعت���زاز 
بامل�شاع���ر الطيب���ة الت���ي ع���ربرّ عنه���ا �شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارق���ة والتي تعك�س النموذج 
املتق���دم للعالق���ات االأخوي���ة الرا�شخ���ة التي 
ترب���ط ب���ني مملكة البحري���ن ودول���ة االمارات 
العربية املتحدة ال�شقيقة، منوها �شموه مب�شار 
التع���اون الثنائي بني البلدين وما ي�شهده من 

منو وتطور.

نظم���ت  اجلنوبي���ة:  املحافظ���ة   - ع���وايل 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة رحل���ة ملجموعة م���ن اأهايل 
املحافظ���ة الأداء منا�ش���ك العم���رة وذل���ك يف اإطار 
اأن�شطتها الدينية واالجتماعية واخلريية، وحر�شاً 
منه���ا على تعزي���ز و تر�شي���خ القي���م الدينية يف 

املجتمع.

وتهدف ه���ذه املبادرة اخلريية التي تنظمها 
املحافظة اإلى التوا�شل الدائم مع االأهايل وتعزيز 
رواب���ط االإخاء والتع���اون، وتاأكي���داً على مت�شكها 
بالقيم االإ�شالمية وتر�شيخ روح العطاء والت�شامح 
واالأخ���وة التي متيز �شهر رم�شان الكرمي، وتعترب 
للمحافظ���ة  االجتماعي���ة  امل�شوؤولي���ة  م���ن  ج���زءاً 

اجلنوبي���ة جت���اه املجتم���ع وذل���ك مب�شارك���ة 50 
�شخ�ش���اً من االأهايل، و�شت�شم���ل الرحلة على عدد 
م���ن الفعاليات الثقافي���ة والديني���ة للمعتمرين 
باالإ�شاف���ة اإلى زي���ارة االأماك���ن التاريخية، والتي 
ته���دف اإل���ى خلق ج���و ديني ثق���ايف يلب���ي جميع 

رغبات املعتمرين وي�شهل عليهم رحلتهم.

م���ن جانبه���م، ع���رب املعتم���رون ع���ن خال�س 
�شكرهم وتقديرهم للمحافظة اجلنوبية على هذه 
املب���ادرة الطيب���ة وعلى دعم املحافظ���ة لتنظيم 
ه���ذه الرحلة واإمتامه���ا بنجاح، اإل���ى جانب تاأمني 
االأجواء املثالية ملا تطلبه هذه الرحلة الدينية من 

راحة وطماأنينة.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليف���ة ورئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل 
خليف���ة وولى العهد نائ���ب القائد االأعلى 
ال���وزراء  االأول لرئي����س جمل����س  النائ���ب 
�شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري �شلمان بن 
حمد اآل خليف���ة برقيات تهنئ���ة اإلى ملك 
اململك���ة االأردني���ة الها�شمي���ة ال�شقيق���ة 
�شاحب اجلاللة الها�شمي���ة امللك عبداهلل 
الثاين ابن احل�ش���ني، مبنا�شبة ذكرى عيد 
اال�شتق���الل لبالده، اأعربوا فيها عن اأطيب 
تهانيه���م ومتنياته���م له موف���ور ال�شحة 
االأردني���ة  وال�شع���ادة ول�شع���ب اململك���ة 
الها�شمي���ة ال�شقي���ق مزي���دا م���ن التقدم 
واالزده���ار، م�شيدي���ن بعم���ق العالق���ات 
الطيبة التي تربط بني البلدين وال�شعبني 
ال�شقيق���ني وما ت�شهده م���ن تطور ومنو.  
كما بع���ث �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
الوزراء و�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد 
نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل����س الوزراء برقيت���ي تهنئة مماثلتني 

اإلى رئي�س الوزراء االأردين هاين امللقي.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي�س جمهورية 
وذل���ك  ماك���ري،  ماوري�شي���و  االأرجنت���ني 
مبنا�شب���ة ذكرى العي���د الوطن���ي لبالده، 
اأع���رب جاللت���ه فيها ع���ن اأطي���ب تهانيه 
ومتنيات���ه لها مبوفور ال�شح���ة وال�شعادة 

بهذه املنا�شبة الوطنية. 

البحرين تهنئ العاهل 
االأردين بذكرى اال�شتقالل

... وجاللته يهنئ 
رئي�س االأرجنتني

• جاللة امللك	

• �شمو رئي�س الوزراء	

البحرين ت�سارك االأردن احتفاالتها باأعيادها واإجنازاتها الوطنية
العالقات بني البلدين �شائرة نحو مزيد من االزدهار

املنامة - بنا: تخطو اململكة االأردنية 
الها�شمية خط���وات وا�شعة نح���و التقدم 
والنماء مع احتفاالتها يوم 25 مايو اجلاري 
بالذكرى ال���� 72 ال�شتقاللها، اإذ ارتفعت 
اإيراداتها املحلية بن�شبة 7.7 %، وبلغت 
ن�شب���ة االعتم���اد على ال���ذات 95 %، كما 
ارتفع الدخل ال�شياح���ي بن�شبة 12.5 %، 
وكذل���ك �شايف اال�شتثم���ار املبا�رش بن�شبة 
19.1 %، وو�شل���ت قيم���ة االحتياطيات 
من العم���الت االأجنبي���ة يف نهاية دي�شمرب 
املا�شي اإلى 12.3 ملي���ار دوالر، وزادت 

ال�شادرات الوطنية بن�شبة 1.5 %.
ال�شقي���ق  االأردن  احتف���االت  وتب���دو 
هذا الع���ام بذك���رى اال�شتق���الل منا�شبة 
مهم���ة لتاأكي���د ت�شابه التجرب���ة التنموية 
ب���ني مملكتي البحرين واالأردن من جانب 
ومن ثم قوة وعم���ق العالقات امل�شرتكة 
الت���ي تربط البلدي���ن، وحج���م املنجزات 
واملكت�شب���ات الت���ي حتقق���ت لل�شع���ب 
االأردين م���ن جان���ب اآخ���ر، خا�ش���ة يف ظل 
توجيه���ات ورعاية جالل���ة امللك عبد اهلل 
الث���اين بن احل�شني لزيادة وتقوية مناعة 
االقت�شاد الوطني و�شياغة االإطار العام 
واالقت�شادي  امل���ايل  االإ�ش���الح  لربنامج 
لالأع���وام 2020-2018 وتعزيز منظومة 

االأمن االقت�شادي هناك.
ولع���ل من ب���ني اأبرز املنج���زات التي 
يفتخ���ر به���ا ال�شعب االأردين ه���ذا العام، 
ذل���ك النجاح املحق���ق يف انخفا�س ن�شبة 
العجز ع���ام 2017 بن�شب���ة 15 % مقارنة 
ب���� 2016، وارتفاع عدد زوار بالدهم اإلى 

5.2 مليون زائر بن�شبة بلغت 8.7 %.
خريط���ة  اإع���داد  مت  فق���د  وكذل���ك، 
ا�شتثماري���ة جدي���دة للمملك���ة تت�شم���ن 
ا�شتثمارياً �شغرياً  240 فر�شة وم�رشوعاً 
ومتو�شط���اً وكب���رياً ت�شم���ل العدي���د من 
القطاعات االقت�شادي���ة ومت اإطالقها يف 
�شه���ر �شبتمرب عام 2017، ومت اإقرار 12 
م�رشوع قان���ون و10 اأنظمة، وذلك بغر�س 
الق�شائ���ي،  اجله���از  وتطوي���ر  حتدي���ث 
�شي���ادة  حتقي���ق  يف  دوره  وتعزي���ز 
���ة القرارات،  القان���ون، مبا يكفل �شفافيرّ
و�رشع���ة اإج���راءات التقا�ش���ي، وتوظي���ف 
ة التقا�شي  التكنولوجيا للنهو�س بعمليرّ

وت�رشيعها.
وق���د القت ه���ذه اخلط���وات االأردنية 
الكب���رية عل���ى طريق التنمي���ة واالإ�شالح 
تقديًرا واإ�ش���ادة دولي���ني، �شيما هنا يف 
مملك���ة البحرين نظ���را لعم���ق العالقات 
التاريخي���ة الت���ي ترب���ط البلدي���ن والتي 
متتد اإلى عق���ود طويلة، واأط���ر التعاون 
امل�شرتك���ة الت���ي ت�شم���ل العدي���د م���ن 
القطاعات واملج���االت، ف�شال عن تناغم 
الروؤى واملواقف اإزاء امللفات والق�شايا 
االإقليمي���ة والدولي���ة، وه���و م���ا انعك�س 
ب�ش���ورة اإيجابي���ة يف هذا الطاب���ع الفريد 
واملتمي���ز للعالق���ات ب���ني اململكت���ني 

الغاليتني.
وتقدم العالق���ات البحرينية االأردنية 
منوذجاً للعالقات العربية الناجحة عززها 
ودعمه���ا عاه���ل الب���الد �شاح���ب اجلاللة 
امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة واأخوه 

�شاح���ب اجلاللة املل���ك عب���د اهلل الثاين 
ب���ن احل�ش���ني مل���ك اململك���ة االأردني���ة 
الها�شمية، وت�شري العالقات بني البلدين 
والتعاون بينهما باجت���اه مزيد من النمو 
واالزدهار يف خمتلف املجاالت مبا يحقق 
تطلعات البلدين وم�شاحلهما امل�شرتكة.
وت�شه���د العالق���ات ب���ني اململكتني 
تطوًرا ملحوًظا يف كاف���ة املجاالت، ففي 
املج���ال ال�شيا�شي هناك تطاب���ق للروؤى 
الق�شاي���ا  اإزاء  واالأردن  البحري���ن  ب���ني 
االإقليمية والدولية ويف مقدمتها الق�شية 
الفل�شطيني���ة، وتدعم اململكتان اجلهود 
الدولي���ة ملحارب���ة االإره���اب والتط���رف، 
وت�شعيان للعم���ل على ا�شتقرار املنطقة 
ونبذ العنف والتطرف الديني والطائفي 
زخًم���ا  العالق���ات  وت�شه���د  والعرق���ي، 
كبرًيا من اأبرز �شواه���ده كثافة الزيارات 
املتبادل���ة بني امل�شوؤول���ني يف البلدين، 
وكان اأحدث هذه الزي���ارات زيارة امللك 
االأردين اإلى البحرين يف نوفمرب املا�شي.
ويف املجال االقت�ش���ادي ي�شهد حجم 
التب���ادل التجاري الثنائي ب���ني البلدين 
 100 جت���اوز  فق���د  با�شتم���رار  تنامًي���ا 
مليون دوالر، كم���ا اأن حجم اال�شتثمارات 
البحريني���ة يف االأردن تتج���اوز 2.2 مليار 
 ،2013 ع���ام  دوالر وفق���ا الإح�شائي���ات 
وارتفع ع���دد ال�شي���اح البحريني���ني اإلى 
االأردن بن�شب���ة %11.9 يف الع���ام 2014 
ع���ن الع���ام 2013. حي���ث بل���غ عدده���م 
19.354 األ���ف زائر عام 2014 مقارنة ب� 

17.293 األف زائر عام 2013.

• •�شمو فهد بن حممود اآل �شعيد	 �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد القا�شمي	
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ا�ستقطاب مزيد من اال�ستثمارات خللق وظائف نوعية
جهود تنموية لالرتقاء بامل�ستوى املعي�سي... �سمو ويل العهد: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائب 
لرئي����س  الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د 
جمل����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
الأم���ر �سلم���ان ب���ن حم���د اآل خليف���ة اأن 
مملكة البحرين ركزت على اإيجاد الفر�س 
يف املتغ���رات الت���ي تواجهه���ا املنطق���ة 
وال�ستثمار فيه���ا فعملت على تعزيز منو 
الأولوي���ة  ذات  القت�سادي���ة  القطاع���ات 
مم���ا اأ�سه���م يف حتقيق تق���دم ملمو�س يف 
تنوع القت�س���اد، من خالل تكاتف اجلهود 
لال�ستف���ادة من املقومات التي تتميز بها 
اململك���ة واحلر�س عل���ى ا�ستدامة املوارد 
مبختلف اأنواعها وال�ستثمار فيها ملا فيه 

خر الأجيال القادمة.
وقال �سموه اإن م���ا نتجت عنه اجلهود 
التي بذل���ت اأخراً باأيٍد وطنية خمل�سة من 
اكت�سافات نفطية هائلة وتطوير اخلدمات 
ال�ستثم���ار  فر����س  وخل���ق  الإ�سكاني���ة 
والوظائ���ف ياأت���ي يف اإطار ه���دف حتقيق 
بامل�ست���وى املعي�سي  الرتق���اء احلقيقي 
الفر����س  خل���ق  يف  والإ�سه���ام  للمواط���ن 
النوعي���ة له، وهو ما اأك���دت عليه امل�سرة 
التنموي���ة ال�سامل���ة لعاهل الب���الد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك الوالد حمد ب���ن عي�سى اآل 

خليف���ة باعتبار املواطن املح���ور الرئي�س 
يف عملي���ة التنمية وجت�س���د ذلك من خالل 
ال�سيا�س���ات وال�سرتاتيجي���ات التنموي���ة 
الرامية اإل���ى متكني املواط���ن يف خمتلف 

املجالت وتاأمني الفر�س له.
ولف���ت �سموه اإل���ى اأن موا�سل���ة البناء 
و����راكات  اإجن���از  م���ن  م���ا حتق���ق  عل���ى 

القطاع���ات  تنمي���ة  �سبي���ل  يف  عاملي���ة 
القت�سادي���ة احليوي���ة وا�ستقطاب مزيد 
م���ن ال�ستثم���ارات التي ت�سي���ف القيمة 
النوعي���ة لالقت�ساد الوطن���ي �ست�سهم يف 
خل���ق الوظائ���ف النوعية اأم���ام املواطنني 
وحتقي���ق التنمية القت�سادي���ة باأهدافها 

ال�ساملة.

ج���اء ذلك لدى زي���ارة �سم���وه بح�سور 
نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء �سمو ال�سيخ 
عل���ي ب���ن خليف���ة اآل خليفة اإل���ى جمال�س 
عائلة امل�سلم وعائل���ة اآل حممود و�سعادة 
ال�سي���د غامن ب���ن ف�س���ل البوعينني وزير 
�س���وؤون جمل�س���ي ال�س���ورى والن���واب، اإذ 
تب���ادل �سم���وه التهاين بال�سه���ر الف�سيل 

وم���ا يلهمه م���ن مع���اين الرحم���ة والتاآلف 
والتوا�س���ل البّن���اء ب���ني اأف���راد املجتمع، 
والهتم���ام بالتوا�سل والت���زاور كما جرت 

عليه العادات والتقاليد.
وق���ال �سم���وه اإن ر�س���ا املواط���ن عن 
م���ردود برامج التنمية واأثره���ا على جودة 
اخلدم���ات املقدم���ة اإلي���ه وبن���اء م�ستقبل 
م�رق له ولأبنائه، هو اأ�سدق مقيا�س على 
م���دى اجله���د املب���ذول يف جمي���ع الربامج 
التنموية والتطويري���ة التي ي�ستمر العمل 
عليها مبا يج�سد حجم الطموح حتى يلم�س 

اأثرها املواطن يف خمتلف النواحي.
واأ�ساف �سموه اأن العمل م�ستمر لو�سع 
اخلطط والربامج التنموية والتطويرية يف 
خمتل���ف القطاع���ات وتنفيذها مب���ا يعزز 
التنمية امل�ستدام���ة، ومبا ي�سب يف خدمة 

الوطن ويلبي تطلعات املواطنني.
من جانبه���م، اأثنى اأ�سح���اب املجال�س 
واحل�سور على حر�س �سموه بزيارة خمتلف 
املجال����س الرم�ساني���ة، وم���ا يوليه �سموه 
من اهتمام بتنمي���ة القت�ساد الوطني مبا 

يعود اأثره على الوطن واملواطنني.

• �سمو ويل العهد و�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء يف زيارة ملجل�س عائلة امل�سلم	

• �سمو ويل العهد و�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء يف زيارة ملجل�س عائلة اآل حممود	

• ... و�سموه يف زيارة ملجل�س غامن البوعينني	
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حممد بن مبارك ي�شتقبل ال�شويخ

العري�ض ي�شتقبل ال�شفري التايلندي اجلديد

�شهر رم�شان فر�شة ملد ج�شور التوا�شل والتقارب
دور بارز للمجال�س يف تعزيز اأوا�رص املحبة والرتابط... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

املنامة - بنا: قام حمافظ اجلنوبية 
�سمو ال�سي���خ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليف���ة بزي���ارة لع���دد م���ن جمال�س 
ال���زالق، �سمن �سل�سلة زي���ارات �سموه 
ملجال����س املحافظ���ة اجلنوبية يف �سهر 
رم�سان املبارك، مهنئاً �سموه اأ�سحاب 
�سه���ر  مبنا�سب���ة  ورواده���ا  املجال����س 
رم�سان املبارك، �سائالً املولى عز وجل 
اأن يعيده على مملكة البحرين باليمن و 

الربكات.
املحافظ���ة  حماف���ظ  �سم���و  واأك���د 
اجلنوبية اعتزازه مبا يت�سم به املجتمع 
البحريني من �سفات الرتاحم والرتابط 
والتالحم وروح العائلة الواحدة، موؤكداً 
�سم���وه يف الوق���ت نف�س���ه عل���ى قي���م 
وعادات و تقاليد اأهل البحرين بتعزيز 
التوا�سل اقتداًء بنه���ج االآباء واالأجداد 
والقي���م العربي���ة واالإ�سالمي���ة، م�سرياً 
�سم���وه اإلى اأن �سه���ر رم�سان الف�سيل 
فر�س���ة �سانحة مل���د ج�س���ور التوا�سل 
والتق���ارب ب���ن اأبناء املجتم���ع الواحد 
وتعزي���ز اأوا�رص والعالق���ات االجتماعية 

مبا يكفل �سون املجتمع وحمايته.
واأ�ساد �سموه بالدور البارز ملجال�س 
اأه���ايل املحافظ���ة اجلنوبي���ة يف تعزيز 
اأوا�رص املحبة والرتابط والتاآخي، موؤكداً 
القيم���ة الديني���ة واالإن�ساني���ة العظيمة 

ل�سلة الرحم يف هذه االأيام املباركة.
من جانبهم اأ�ساد اأ�سحاب املجال�س 
يف ال���زالق بال���دور التوا�سل���ي الكبري 
للمحافظة اجلنوبية وحر�سها على زيادة 
اأوا�رص العالقة ب���ن املحافظة واالأهايل 
م���ن خ���الل ه���ذه الزي���ارات، موؤكدي���ن 
اعتزازهم بهذه العالق���ة الوثيقة التي 
ت���ربز اأ�سم���ى و�سائج القرب���ى وتر�سخ 

مفهوم ال�رصاكة املجتمعية.

• �سمو حمافظ اجلنوبية يف زيارة ملجال�س الزالق	 املنام���ة - بنا: ا�ستقبل نائب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء �سمو ال�سي���خ حممد بن 
مب���ارك اآل خليفة، رئي�س النيابة بالنيابة 
الكلية عل���ي ال�سويخ، الذي اأهدى �سموه 
ر�سالت���ه التي نال بها �سهادة الدكتوراه 
ل�سحاي���ا  اجلنائي���ة  احلماي���ة  جم���ال  يف 

االإجتار بالب�رص.
وهن���اأ �سمو ال�سيخ حمم���د بن مبارك 

اآل خليف���ة رئي����س النيابة الكلي���ة لنيله 
درجة الدكتوراه، مقدرا ما بذله من جهد 
يف البح���ث يف مو�سوع الر�سالة باعتبارها 
مرجعا قانونيا ويف جمال حقوق االإن�سان.

من جانب���ه، عرب ال�سوي���خ عن �سكره 
وامتنان���ه ل�سمو ال�سي���خ حممد بن مبارك 
عل���ى ا�ستقباله له، م�سي���دا مبا حظى به 

من دعم وت�سجيع يف بحثه واإعداده.

املنام���ة - بنا: ا�ستقب���ل نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء ج���واد العري�س �سباح اأم�س 
مبكتبه ب���دار احلكومة �سفري مملكة تايلند 
ال�سديقة ل���دى مملكة البحري���ن تانيت نا 
�سونخ���ال وذل���ك مبنا�سب���ة تعيين���ه �سفريا 

لبالده لدى مملكة البحرين.
وخ���الل اللق���اء، رح���ب نائ���ب رئي����س 
جمل�س ال���وزراء بال�سفري، مباركا له تعيينه 
�سف���ريا لب���الده ل���دى مملك���ة البحرين مع 
متنيات���ه لل�سفري بالتوفي���ق يف اأداء مهامه 
الدبلوما�سي���ة م���ن خ���الل تعزي���ز وتطوير 
العالقات الودية القائم���ة بن اململكتن 

ال�سديقت���ن يف جمي���ع املج���االت باجتاه، 
مزي���دا م���ن التطوي���ر والنم���اء يف خمتل���ف 
املج���االت واالأ�سع���دة، كما ن���وه العري�س 
لل�سفري باأنه �سيالقي كل تعاون وم�ساعدة 
من جان���ب كل اجلهات يف مملك���ة البحرين 

الإجناح مهمته الدبلوما�سية.
من جانب���ه، ق���دم ال�سف���ري التايلندي 
ال�سك���ر والتقدي���ر لنائ���ب رئي����س جمل�س 
الوزراء عل���ى ما لقيه من حف���اوة وترحيب 
خ���الل الزي���ارة، موؤك���دا حر�س ب���الده على 
تعزي���ز وتطوي���ر التع���اون والتن�سيق بن 

البلدين ال�سديقن يف جميع املجاالت.



الرف����اع - ق����وة الدفاع: ا�ستقب����ل القائد العام 
لق����وة دف����اع البحرين امل�سري الرك����ن ال�سيخ خليفة 
بن اأحمد اآل خليفة، م�س����اء اأم�س، يف جمل�سه بالرفاع 
الغربي كالً من �سفري جمهورية ال�سودان لدى مملكة 
البحري����ن اإبراهيم احل�سن والقائم باالعمال املوؤقت 
ب�سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين خليل 
ال�سم����ري �سف����ري اإمرباطوري����ة اليابان ل����دى مملكة 
البحرين وهيديكي اإيت����و و�سفري جمهورية ال�سني 

ال�سعبية لدى مملكة البحرين اأن واير.
كما ا�ستقبل القائ����د العام لقوة دفاع البحرين 
جموًعا من املواطنني واملقيمني الذين قدموا اإليه 
اأ�س����دق التهاين واأطي����ب التربي����كات بحلول �سهر 
رم�سان املبارك، وال����ذي ياأتي يف اإطار حر�سه على 
تكري�����س الع����ادة ال�سنوي����ة يف التوا�س����ل والتاأكيد 
عل����ى عادات املجتمع البحرين����ي االأ�سيلة يف ال�سهر 

الف�سي����ل وامل�ستم����دة م����ن روح دينن����ا االإ�سالم����ي 
احلنيف.

ويف لق����اء القائد العام لق����وة دفاع البحرين مع 
جموع املهنئني بال�سهر الك����رمي، دعا القائد العام 
اهلل عز وج����ل اأن يعيد هذا ال�سه����ر الف�سيل باخلري 

وال����ربكات و�سالح االأعمال عل����ى اجلميع واأن يرفل 
اهلل تعالى الوطن باالأم����ن واالأمان والتطور ال�سامل 
ال����ذي يعود باخل����ري على اجلمي����ع يف ظ����ل القيادة 
احلكيمة لعاهل البالد القائد االأعلى �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
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وزير الداخلية ي�ستقبل ال�سفري تايلند

الدفاع املدين يقيم خميمه الرم�ساين مبم�سى الرفاع

وزير الدفاع يناق�ش تعزيز التعاون مع اليابان

“الكهرباء” تدرب منت�سبي “الداخلية”

بالقدرات القتالية املتقدمة تزويد “الدفاع” 

البحرين تدين التفجري الإرهابي يف ال�سعلة

نادي ال�صباط ينظم فعالية ال�صائم “ال�سغري”

تفقد عددا من اأ�سلحة ووحدات القوة... القائد العام:

ا�ستهدف متنزًها عائلًيا يف جمهورية العراق

الأبناء االأع�ساء و�سهداء الواجب

الرف���اع - القي���ادة العامة لقوة الدف���اع: تفقد 
القائ���د العام لق���وة دف���اع البحرين امل�س���ري الركن 
ال�سيخ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة �سباح اأم�س، عددا 
من اأ�سلحة ووح���دات قوة دفاع البحرين، وجرى خالل 
الزيارة التفقدية االجتماع بقادة االأ�سلحة والوحدات 
وا�ستم���ع منهم اإلى اإيج���از عن املوا�سي���ع املتعلقة 
بربام���ج التطوي���ر والتحدي���ث ومراحل �س���ري العمل 
فيه���ا، وحثهم عل���ى اأن يكون عطاوؤه���م دائماً مثمرا 
ومميزا، ويجب اأن يعمل���وا على موا�سلة و�سع خطط 
التدريب املتق���دم من خالل التدريب���ات والتمارين 
املختلفة والدورات الع�سكرية املتخ�س�سة، ودعاهم 
كذلك لالهتمام مبن هم حتت قيادتهم، والعمل على 
كل م���ا فيه من جهد لرفع م�ست���وى جهوزية االأ�سلحة 

الوحدات وا�ستعداداتها الع�سكرية.
وق���ال امل�س���ري الرك���ن ال�سيخ خليفة ب���ن اأحمد 
اآل خليف���ة اإن���ه يف ظل الرعاية الدائم���ة لعاهل البالد 
القائد االأعلى �ساح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة له���ذه القوة، �سن�ستم���ر يف تزويد خمتلف 

اأ�سلح���ة ووح���دات ق���وة دف���اع البحري���ن بالق���درات 
القتالي���ة املتقدمة، واالإمكانات الع�سكرية واالإدارية 
احلديث���ة والك���وادر املدرب���ة تدريبا ع�سكري���ا راقيا 
واملتوافقة مع ����رورات التطور امل�ستمر واملواكبة 
للنه���ج الع�سك���ري لهذه الق���وة الوطني���ة ال�ساخمة، 

م�سي���دا بال���دور املهم والعظي���م ال���ذي ت�سطلع به 
خمتل���ف اأ�سلحة ووحدات قوة دف���اع البحرين ل�سون 

تراب الوطن وحفظ اأمنه وا�ستقراره. 
رافق القائد العام املفت����س العام اللواء الركن 

عبداهلل النعيمي.

املنامة - وزارة اخلارجية: اأدانت وزارة اخلارجية 
التفج���ري االإرهابي الذي ا�سته���دف متنزًها عائلًيا يف 
منطق���ة ال�سعلة مبدين���ة بغ���داد يف جمهورية العراق 
ال�سقيق���ة، مم���ا اأدى اإل���ى مقت���ل واإ�ساب���ة عدد من 
االأ�سخا����س، معربة عن �سادق تعازيه���ا وموا�ساتها 

الأه���ايل وذوي ال�سحاي���ا، ومتنياتها ب�رع���ة ال�سفاء 
جلمي���ع امل�سابني جراء ه���ذا العم���ل االإرهابي الذي 

ي�ستهدف االأبرياء وترويع االآمنيني.
واإذ توؤكد وزارة اخلارجية وقوف مملكة البحرين 
اإلى جان���ب جمهورية العراق ال�سقيق���ة يف كل ما من 

�ساأن���ه ا�ستتباب االأم���ن وال�سلم فيه���ا، فاإنها جتدد 
موق���ف مملكة البحرين الثابت ال���ذي ينبذ كل �سور 
العن���ف والتطرف واالإره���اب، والداع���ي اإلى تكاتف 
جه���ود املجتم���ع ال���دويل يف مكافح���ة ه���ذه االآف���ة 

اخلطرية، وكل من يدعمها اأو ميولها.

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: �أق���ام ن���ادي �ضباط 
االأم���ن العام اأم�س وللعام الراب���ع على التوايل فعالية 
ال�سائم ال�سغري الأبناء االأع�ساء وعدد من اأبناء �سهداء 
الواج���ب، �سم���ن فعالي���ات برنام���ج لي���ايل رم�سان 
الثقافية الت���ي ينظمها النادي، وم���ن منطلق حر�س 

اإدارة الن���ادي على غر�س الب���ذرة ال�ساحلة يف نفو�س 
اأبنائنا ال�سغار وت�سجيعهم على ال�سيام.

وا�ستم���ل الربنامج على در����س ديني عن ف�سل 
ال�سيام واآداب �سهر رم�سان املبارك لف�سيلة ال�سيخ 
اإبراهي���م الن�س���ف، ث���م ح�س���ة تعليمية ع���ن ق�س�س 

االأنبياء وعدد من الفقرات الرتفيهية، بعد ذلك توجه 
امل�سارك���ون اإلى قلعة عراد مل�ساه���دة مرا�سم اإطالق 
مدف���ع االإفطار، ث���م التوجه اإلى جمم���ع �سيف املحرق 
لتن���اول وجبة االإفطار، ويف خت���ام الربنامج مت توزيع 

الهدايا التذكارية على االأطفال امل�ساركني.

• القائد العام متفقدا عددا من اأ�سلحة ووحدات قوة دفاع البحرين	

• القائد العام م�ستقبال عدداً من ال�سفراء وجموعاً من املهنئني	

• جانب من الفعالية	

املنام���ة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل 
وزي���ر الداخلي���ة الفري���ق الرك���ن ال�سيخ 
را�سد بن عبداهلل اآل خليفة، �سباح اأم�س، 
�سفري مملكة تايلند لدى مملكة البحرين 
تانيت نا �سونخال؛ وذلك مبنا�سبة تعيينه 

�سفريا جديدا لبالده.

وقد رحب الوزير بال�سفري التايلندي 
الطيب���ة  بالعالق���ات  م�سي���دا  اجلدي���د، 
الت���ي ترب���ط ب���ني البلدي���ن ال�سديقني 
ومب�ستوى التعاون والتن�سيق، خ�سو�سا 
يف املج���االت االأمنية، متمنيا له التوفيق 

والنجاح يف مهام عمله اجلديد. 

املنام���ة - وزارة الداخلية: تفعيالً ملبداأ 
ال�راك���ة املجتمعي���ة، تقي���م االإدارة العام���ة 
للدف���اع امل���دين فعالي���ة املخي���م التوع���وي 
اجلنوبي���ة  املحافظ���ة  يف  االأول  الرم�س���اين 
مبم�س���ى رف���اع في���وز وذل���ك يف الف���رتة 22 
ولغاي���ة 28 ماي���و اجلاري بالف���رتة امل�سائية 
م���ن ال�ساع���ة 7 ولغاية ال�ساع���ة 11، ليت�سنى 
لرواد املم�سى امل�سارك���ة والتطبيق العملي 
ال�ستخ���دام اأن���واع طفاي���ات احلري���ق كاف���ة، 

اإ�سافة اإلى ا�ستخدام بطانية احلريق.
وق���ام فريق توع���وي م���ن االإدارة العامة 
للدفاع املدين بتوزيع املطويات والكتيبات 

زوار  التذكاري���ة عل���ى  والهداي���ا  التوعوي���ة 
املم�سى، حيث اأب���دى امل�ساركون �سعادتهم 
و�سكره���م ل���دور االإدارة، والتي �ستعمل على 
تكرار ه���ذه الفعالي���ة يف جمي���ع املحافظات 
يف االأع���وام املقبلة. ويه���دف املخيم اإلى ن�ر 
الوع���ي ل���دى املواطن���ني واملقيم���ني على 
كيفي���ة التعامل م���ع احلري���ق، وتوعية ربات 
البي���وت بكيفية ا�ستخ���دام بطانيات احلريق 
يف اإطف���اء حرائ���ق املطبخ م���ع عر�س متارين 
حية على كيفية ا�ستخ���دام طفايات احلريق، 
والتعريف باأهم م�سبب���ات احلريق يف املنازل 

خ�سو�سا يف ال�سهر الف�سيل.

الرف����اع - قوة الدف����اع: ا�ستقبل 
وزير �س����وؤون الدف����اع الفريق الركن 
يو�سف اجلالهم����ة مبكتبه يف القيادة 
العامة �سباح اأم�س �سفري اأمرباطورية 

اليابان ال�سديقة هيديكي اإيتو.
وخالل اللق����اء، رحب وزير �سوؤون 

الدف����اع ب�سفري اأمرباطوري����ة اليابان 
ال�سديق����ة، حي����ث مت مناق�س����ة عدد 
م����ن املوا�سيع التي تع����زز العالقات 
الثنائي��������ة والتع�������اون والتن�سي�������ق 
البلدي����ن  ب����ني  القائ����م  امل�س����رتك 

ال�سديقني.

املنام���ة - الكهرب���اء وامل���اء: اأع���دت 
مهني���ة  دورة  وامل���اء  الكهرب���اء  هيئ���ة 
متخ�س�س���ة بالكهرباء للفنيني املنت�سبني 
ب���وزارة الداخلية حتت عن���وان “اأ�سا�سيات 
التو�سي���الت الكهربائي���ة”، وذل���ك مبركز 
التدري���ب التابع للهيئ���ة. وتاأت���ي الدورة 
املتخ�س�سة يف اإطار التعاون بني الوزارات 
واملوؤ�س�س���ات احلكومي���ة لتنمي���ة قدرات 
املوارد الب�رية باجلهات احلكومية وتبادل 
اخلدم���ات  مب�ست���وى  لالرتق���اء  اخل���ربات 
املقدمة للمواطنني، حتقيقاً الأهداف روؤية 

البحرين 2030.
واأك���دت هيئ���ة الكهرب���اء وامل���اء اأنها 

حتر����س على م���د ج�س���ور التع���اون بينها 
وبني اجلهات احلكومي���ة، متمنية ا�ستمرار 

التعاون بني الهيئة ووزارة الداخلية.
كما اأع���دت الهيئة حفل تكرمي للفوج 
االأول من هذه الدورة، ومت تقدمي �سهادات 
للمتدربني، وذلك بح�س���ور نائب الرئي�س 
واملالي���ة  االإداري���ة  لل�س���وؤون  التنفي���ذي 
بهيئة الكهرب���اء واملاء حمم���د ال�سادقي، 
والوكيل امل�ساعد للم���وارد الب�رية بوزارة 
الداخلية العميد عادل اأمني، ورئي�س �سعبة 
الت�سميم بوزارة الداخلي���ة املقدم عدنان 
القط���ان، وع���دد م���ن امل�سوؤول���ني بهيئة 

الكهرباء واملاء ووزارة الداخلية. 

القائد العام ي�صتقبل عدًدا من ال�صفراء وجموًعا من املهنئني
يف اإطار حر�سه على تكري�س العادة ال�سنوية
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امل�سكلة القطرية لي�ست طارئة بل متجذرة

جتمع 22 جمل�ًسا جتربة مميزة حتمل اإيجابيات كبرية

قطع العلقات ب�ضبب الدعم املبا�رش للإرهابيني... الفا�ضل:

لدى زيارته جتمع جمال�س مدينة حمد... حمافظ ال�ضمالية: 

املنام����ة - بن����ا: ق����ال ع�ض����و يف مرك����ز 
البحرين للدرا�ضات اال�ضرتاتيجية والدولية 
والطاق����ة )درا�ض����ات( خليف����ة الفا�ضل اإن 
اململك����ة العربي����ة ال�ضعودي����ة واالإم����ارات 
العربي����ة املتحدة والبحري����ن وم�رش قطعت 
علقاتها ال�ضيا�ضية والدبلوما�ضية مع قطر 
ب�ضب����ب دعمه����ا املبا�����رش واأحيان����ا ال�ضمني 
للإرهابي����ني واجلماعات املتطرفة يف جميع 

اأنحاء ال�رشق االأو�ضط. 
واأ�ضاف الفا�ضل، يف مقال له ن�رش اأم�س 
يف �ضحيف����ة “الع����رب نيوز” ال�ض����ادرة من 
الريا�س بعنوان “غزو قطر ل�ضحال الديبل 
ع����دوان يف ذاك����رة الوط����ن”، لق����د حظيت 
ال����دول العربي����ة االأرب����ع بدع����م العديد من 
الدول املحبة لل�ضلم التي اأكدت من جديد 
مت�ضكه����ا باحلرب العاملية عل����ى االإرهاب، 
كم����ا اأك����دت اإدارة ترام����ب يف العدي����د من 
املنا�ضب����ات عل����ى التزامها بحماي����ة ال�ضلم 
واالأم����ن االإقليمي����ني م����ن خ����لل التزامه����ا 
بالق�ض����اء على التط����رف االإ�ضلم����ي ككل، 
ولي�����س فق����ط االقت�ض����ار عل����ى �ضيا�ضتها 
الوا�ضح����ة �ض����د اإي����ران واالتف����اق النووي 
املثري للج����دل. ويف هذا ال�ضي����اق، متار�س 
االإدارة االأمريكي����ة �ضغوط����اً عل����ى النظ����ام 

القطري للتخلي عن طموحاته االأثيمة.
وقال الكات����ب اإنه ومع ذلك، يجب على 
امل����رء اأن ي����درك ب����اأن امل�ضكل����ة القطرية 
لي�ضت اأمراً طارئاً ب����ل هي متجذرة يف عمق 
مياه اخلليج. لقد دخلت قطر منذ القدم يف 
نزاٍع بحرٍي م�ضٍن مع جارتها البحرين، حيث 
�ضمت العا�ضم����ة التاريخية الزبارة )�ضمال 
غرب �ضبه جزيرة قط����ر( لها يف عام 1937 
يف ما ميك����ن اعتباره يف ذلك الوقت عدواناً 
مبوج����ب القانون ال����دويل. وقته����ا، قامت 
قطر بت�رشيد �ضكان الزبارة االأ�ضليني ق�رشاً 
حيث اأُجربت القبائل العربية املوالية مللك 
البحري����ن على الف����رار بعد اق����رتاف مذبحة 
�ضد ال�ضكان املحليني. فهذه االأعمال التي 
ميكن اعتبارها يف نظر نظام حقوق االإن�ضان 
هذه االأي����ام انتهاكاً خطرياً حلقوق االإن�ضان 
كان����ت �ضتتطل����ب تدخل املجتم����ع الدويل. 
ومع ذل����ك، فاإن هذه اجلرائ����م تعترب جمرد 
“تاري����خ” بالن�ضبة للكثريي����ن، ورمبا فقط 
ق�ضة نحكيها للأجيال القادمة عن عدوانية 

النظام القطري. 
وذك����ر اأن����ه بع����د اأن اأ�ضبح����ت البحرين 
وقط����ر ع�ضوي����ن يف االأم����م املتح����دة العام 
1971، وهم����ا اأي�ض����اً ع�ض����وان موؤ�ض�ض����ان 
مع اململك����ة العربية ال�ضعودي����ة والكويت 
واالإم����ارات العربية املتحدة و�ضلطنة عمان 
يف الكيان االإقليمي الوليد، جمل�س التعاون 
اخلليجي، �ضنت قط����ر هجوماً ع�ضكرياً على 
ف�ضت )�ضحال( الديبل – اأر�س �ضغرية يف 
املي����اه ال�ضحلة على بع����د ب�ضعة اأميال من 
�ضاحل البحرين – يف العام 1986. ويف هذا 
االعتداء خط����ف اجلي�س القط����ري عدداً من 
العمال الهولنديني كانوا يقومون برتكيب 

حمطة اأمنية �ضاحلية �ضبق اأن وافق جمل�س 
التعاون اخلليجي على بنائها مبوجب قرار 
اتخ����ذ باالإجماع قبل �ضنت����ني. كان الغر�س 
من اإن�ضاء املحطة هو مراقبة ن�ضاطات اإيران 
البحرية التي ميك����ن اأن تهدد اأو توؤثر على 
م�ضالح جميع دول اخللي����ج العربية خا�ضة 
اأن تلك الفرتة تلت جناح الثورة االإ�ضلمية 
بقي����ادة اآية اهلل اخلمين����ي يف اإيران. مل تقم 
البحري����ن بال����رد على الغ����زو تقدي����راً منها 
جلهود الو�ضاط����ة وامل�ضاعي احلميدة التي 
قامت بها دول اجل����وار واأدت اإلى ان�ضحاب 
قطر من �ضحال الديبل بعد ب�ضعة اأ�ضابيع. 
واأك����د ع�ض����و يف مركز “درا�ض����ات” اأنه 
يتوقف النظ����ام القطري عند هذا احلد، بل 
مت����ادى يف غيه ورفع الق�ضي����ة اإلى حمكمة 
الع����دل الدولي����ة. قدم����ت قط����ر للمحكم����ة 
وثائ����ق م����زورة بخ�ضو�س �ضح����ال الديبل 
وغريه م����ن اجلزر املتنازع عليها، ثم تخلت 
ع����ن هذه االأوراق بعد تاأكيد زيفها من قبل 
خرباء دوليني. هذه االأح����داث تو�ضح منط 

�ضلوك قطر العدائي جتاه جارتها الر�ضينة 
واملتحلية ب�ضبط النف�س البحرين، رغم اأن 
البحري����ن هي التي كان����ت �ضاحبة ال�ضيادة 
على �ضبه جزيرة قط����ر يف وقت مبكر يعود 

اإلى العام 1762. 
واختتم مقال����ه بالقول، لق����د كان غزو 
الديبل حلق����ة اأخرى يف �ضل�ضل����ة انتهاكات 
قطر للقواعد االأ�ضا�ضي����ة للقانون الدويل. 
لقد احتج����زت قطر مدني����ني هولنديني مل 
يكونوا �ضوى عمال بناء م�ضاملني، وال تزال 
قطر ت�ضيء معامل����ة العمال االأجانب خا�ضة 
يف مواق����ع بن����اء امللعب واملراف����ق االأخرى 
الت����ي تعدها لدورة كاأ�س الع����امل )الفيفا( 
التي تطمح الدوح����ة يف ا�ضت�ضافتها العام 
2022. بن����اًء عل����ى ت�رشف����ات قط����ر، ميكن 
الق����ول باأنه ال يوجد �ضمان اأو اأمل باأن حتد 
قطر من �ضلوكها الع����دواين جتاه جريانها، 
خا�ض����ة م����ع ا�ضتم����رار تعاونه����ا العلني مع 
اإي����ران التي ه����ي يف حد ذاته����ا دولة راعية 

للإرهاب.

اجلنبي���ة - املحاف���ظ ال�ضمالي���ة:  اأ�ض���اد 
حماف���ظ ال�ضمالية علي الع�ضفور بالدور الذي 
تلعب���ه املجال����س يف جت�ضيد تراب���ط املجتمع 
ال�ضيم���ا يف �ضه���ر رم�ض���ان املب���ارك واأجوائه 
الروحانية الطيبة، منوًها اإلى اأن جتمع جمال�س 
مدين���ة حم���د ال���ذي ي�ض���م 22 جمل�ًض���ا ميثل 
واجهة للتنمي���ة والتطوي���ر والعمل امل�ضرتك 
لهذه املدينة العامرة التي ت�رشفت بحمل ا�ضم 

�ضاحب اجلللة امللك.
وقال الع�ضفور لدى زيارته جتمع جمال�س 
مدين���ة حمد املنعقد يف قاع���ة ال�ضيدة فاطمة 
ال�ضكر مبعية وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جمي���ل حمي���دان، وع�ض���و املجل����س االإ�ضلمي 
االأعلى عبداحل�ضني الع�ضفور، ورئي�س جمل�س 
اإدارة االأوق���اف اجلعفري���ة حم�ض���ن الع�ضفور 
“نح���ن ن�ضعد بح�ض���ور جتمع جمال����س مدينة 
حم���د لل�ضن���ة اخلام�ض���ة عل���ى الت���وايل، فهذا 
اللقاء يف رحاب ال�ضه���ر الف�ضيل ميثل ملمح 
الوحدة واملحبة والرتابط واالألفة، وقد علمتنا 
مدين���ة حمد ه���ذا اللون م���ن الرتاب���ط االأ�رشي 
واملجتمع���ي، لذل���ك، نح���ن حري�ض���ون عل���ى 
احل�ض���ور لدعم هذا التجم���ع ل�ضفاته احلميدة 
يف ال�ضه���ر الف�ضي���ل، ونحر����س اأي�ًض���ا عل���ى 
التعاون ب�ض���كل دائم للعمل ي���ًدا بيد لتنمية 

مدين���ة حم���د وتعزيز االأم���ن واالأم���ان، وو�ضع 
مقرتح���ات م�ضرتكة لتعزيز اجلان���ب التنموي 
يف املدين���ة”. واأ�ضاف اأن جتربة جتمع جمال�س 
مدينة ممي���زة كونها حتم���ل اإيجابيات كبرية، 
وله���ا اأثره���ا يف جوان���ب عديدة ت�ضم���ل حتى 
اال�ضتعداد االنتخابات كونه���ا داعمة للعملية 
عل���ى  واالتف���اق  الدميقراطي���ة يف اململك���ة، 
ال�ضخ�ضي���ات التي متثلها حتت قبة الربملان، 
وه���ذه جتربة فريدة اأمتن���ى اأن تعزز يف مواقع 

كثرية يف املحافظات االأخرى.

وذك���ر املحافظ اأن مدين���ة حمد من املدن 
الكرميت���ني،  الطائفت���ني  وت�ض���م  احلديث���ة 
وا�ضتدام���ة هذه املجال�س ميثل القيم العربية 
العم���ل  يف  ومتي���زت  االأ�ضيل���ة،  والبحريني���ة 
االجتماعي الوطني مبختلف اطيافها الوطنية 
واالجتماعي���ة، والي���وم ن�ضع���د بوج���ود الوزير 
حمي���دان يف ه���ذا اللق���اء، متمني���ا اأن تتك���رر 
جتربة جتمع املجال����س يف جميع مناطق وقرى 
املحافظ���ة ال�ضمالية؛ للحف���اظ على التجان�س 

ويوؤكد الهوية اخلا�ضة للمجتمع.

•  مقال ع�ضو مركز “درا�ضات” خليفة الفا�ضل ن�رشته “العرب نيوز” يف عددها اأم�س	

• لقطة تذكارية من الزيارة الرم�ضانية لتجمع جمال�س مدينة حمد	

مريزا ي�ستعر�ض م�ساريع الطاقة مع ال�سفري الأملاين

التاأكيد على اأهمية التعاون ال�سياحي مع اليابان 

تخريج طالبات دبلوما الثانوية من مدر�سة ال�سويفات

ا�ضتقب����ل وزير �ض����وؤون الكهرباء 
م����ريزا مبكتبه  وامل����اء عبداحل�ض����ني 
�ضفري جمهورية اأملانيا املعتمد لدى 
مملكة البحرين الفريد �ضميز-بورتز.
ويف بداي����ة اللق����اء، رح����ب الوزير 
بال�ضفري، م�ضيدا مب����ا يربط البلدين 
م����ن علق����ات وطي����دة  ال�ضديق����ني 
متمي����زة يعززها التع����اون امل�ضرتك 
يف �ضت����ى املجاالت خ�ضو�ضا جماالت 
الكهرباء وامل����اء والطاقة املتجددة، 
التوفي����ق  كل  لل�ضف����ري  ومتمني����ا 
وال�ضداد يف مه����ام عمله، وا�ضتعر�س 
معه اأبرز امل�ضاريع التي يتم تنفيذها 
يف قط����اع الكهرب����اء وامل����اء والطاقة 
امل�ضتدامة مب����ا فيها اخلطة الوطنية 
لرفع كفاءة الطاقة واخلطة الوطنية 
للطاقة املتج����ددة وبع�س امل�ضاريع 
املهمة كم�����رشوع اإن�ضاء حمطة للطاقة 

ال�ضم�ضي����ة بق����درة اإنتاجية تبلغ 100 
ميغاوات، وفر�س اال�ضتثمار املتاحة 
لل�����رشكات االأملانية يف ه����ذا امل�رشوع 

وامل�ضاريع االأخرى.
من جانبه، اأعرب ال�ضفري االأملاين 
عن بال����غ �����رشوره للطلع عل����ى مثل 
ه����ذا التق����دم الكب����ري ال����ذي اأحرزته 
البحري����ن يف قط����اع الكهرب����اء واملاء 
والطاق����ة املتج����ددة، واأب����دى رغب����ة 
ال�����رشكات االأملانية للم�ضاركة يف هذه 
امل�ضاري����ع بح�ضب الفر�����س املمكنة 
وكذل����ك تفعيل املزيد م����ن التعاون 
يف تل����ك املج����االت، وتق����دم بجزي����ل 
�ضك����ره وتقديره للوزي����ر على ح�ضن 
واحلف����اوة،  والرتحي����ب  اال�ضتقب����ال 
ه����ذا  لتعزي����ز  ا�ضتع����داده  موؤك����دا 
التعاون القائم مب����ا يخدم امل�ضالح 

والتطلعات كافة.

املنامة - بن����ا: ا�ضتقبل الرئي�س 
التنفي����ذي لهيئة البحري����ن لل�ضياحة 
واملعار�س ال�ضيخ خالد بن حمود اآل 
خليف����ة يف مكتبه �ضب����اح اأم�س �ضفري 
اليابان لدى مملكة البحرين هيديكي 
اإيتو؛ وذل����ك مبنا�ضبة تعيينه �ضفريا 

جديدا لبلده لدى مملكة البحرين.
واأك����د ال�ضي����خ خال����د ب����ن حم����ود 
اآل خليف����ة اأهمي����ة تعزي����ز التع����اون 
واالرتقاء مب�ضتوى العلقات الثنائية 
ب����ني البلدي����ن ال�ضديق����ني يف كافة 
قط����اع  يف  وباالأخ�����س  املج����االت، 
ال�ضياحة كونه ُيع����د اأحد اأبرز الركائز 

يف ا�ضرتاتيجي����ة الهيئ����ة الرئي�ضي����ة 
لتنمي����ة االقت�ضاد الوطن����ي، اإ�ضافة 
اإل����ى حتقيق االأه����داف امل�ضرتكة من 
خ����لل اعتم����اد املب����ادرات ال�ضياحية 
الت����ي تع����ود بالنفع ل�ضال����ح كٍل من 

مملكة البحرين واليابان.
م����ن جانب����ه، اأعرب اإيت����و عن بالغ 
امتنانه عل����ى حفاوة اال�ضتقبال الذي 
حظي به لدى لقائ����ه ال�ضيخ خالد بن 
حم����ود اآل خليفة، موؤك����دا ا�ضتعداده 
لتعزي����ز التعاون امل�ض����رتك، والعمل 
على موا�ضل����ة ا�ضتك�ضاف املبادرات 

الثنائية التي تدعم هذا التوجه.

اأمواج - مدر�ضة ال�ضويفات: احتفلت 
طالبات مدر�ض���ة ال�ضويف���ات بتخرجهن 

من مرحلة دبلوما الثانوية.
خا�ض���ا  حف���ل  املدر�ض���ة  واأقام���ت 
لتخري���ج الطالب���ات م���ن مرحل���ة دبلوما 

الثانوية، وذلك و�ضط ح�ضور كبري.
واأعرب���ت الطالب���ات ع���ن �ضعادتهن 

الغامرة بالتخرج من املرحلة، واأعربن عن 
�ضكرهن وتقديرهن جلميع من �ضاندهن 
يف ف���رتة الدرا�ض���ة من االأه���ل واالأقارب 
واأع�ض���اء الهيئتني االإدارية واالأكادميية 
يف املدر�ض���ة. كم���ا وجه���ن �ضكرهن اإلى 
جميع من �ضاهم يف بذل اجلهود الكبرية؛ 

لبناء اأجيال امل�ضتقبل.
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“الأعلى للبيئة” يجدد دعمه لـ “جارمكو”

حمافظ العا�شمة ي�شيد مب�شمون “عالقة الأدب بالفن الت�شكيلي”

حما�رضة عن “بناء القدرات اخلا�شة بالر�شد احلقوقي”

يف البحرين ل اإ�شابات بفريو�س “نيباه” 

تر�شية 19 مناق�شات ل�شوؤون الأ�شغال يف اأبريل 

مدة ح�صانته من 4 �إلى 18 يوًما... م�صدر طبي لـ “$”:

بينها الواجهات البحرية جل�رس املنامة ال�شمايل... اخلياط: 

ك�ش���ف م�ش���در طبي م�ش���وؤول يف اإدارة 
ال�ش���حة العام���ة اأن وزارة ال�ش���حة يف مملكة 
البحري���ن مل تر�ش���د اأي ح���االت ي�ش���تبه يف 
اأن  “نيب���اه”، موؤك���دا  اإ�ش���ابتها بفريو����س 
التطور ال�ش���حي وجودة اخلدمات ال�ش���حية 
املتوف���رة بالبحري���ن، الت���ي قطع���ت فيها 
�ش���وطا كبريا، بالدعم املتوا�ش���ل من لدن 
�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء الداعم 
واملتاب���ع لكل له���ذه اخلدم���ات، ومن خالل 
توفري اأحدث االآليات حول العامل يف الك�شف 

والعالج وتوفري االأدوية.
واأو�شح امل�شدر اأن البحرين ومع تطور 
اأنظمته���ا ال�ش���حية، ف���اإن اأنظم���ة الك�ش���ف 
والرت�ش���د لديه���ا مفعل���ة جدا، م�ش���ريا اإلى 
اأن وزارة ال�ش���حة ت�ش���تطيع الك�ش���ف ع���ن 
امل�ش���ابني به���ذا املر�س من خ���الل حتليل 
خمت���ري للدم للمري����س احلامل للفريو�س 
اأو امل�ش���اب به، مو�ش���حا اأن النتيجة تكون 
جاهزة خ���الل �ش���اعات ب�ش���يطة بع���د اإجراء 

اللتحليل، واأخذ عينة الدم.
م���ن جانبه���ا، اأ�ش���ارت وكيل امل�ش���اعد 
لل�ش���حة العامة مرمي الهاجري يف ت�رسيحات 
اإل���ى اأن وزي���رة ال�ش���حة فائق���ة  �ش���حفية 
ال�شالح واملتواجدة حاليا يف جنيف الجتماع 
منظم���ة ال�ش���حة العاملية، تابع���ت مع وزير 
ال�ش���حة الهن���دي وامل�ش���وؤولني يف الوزارة 
تبع���ات الو�ش���ع ال�ش���حي حل���ال الفريو�س 
“نيباه” بالهن���د، واطلعت عل���ى االإجراءات 
االحرتازي���ة الالزمة املو�ش���ى بها من جانب 
منظم���ة ال�ش���حة العاملي���ة لل�ش���يطرة على 

انت�شار املر�س.
واأو�ش���حت اأن اجتماعا عق���د اأم�س وجمع 
املخت�شني يف اإدارة ال�شحة العامة واالإدارات 
املعنية بالرعاية االأولية والثانوية يف وزارة 
األ�ش���حة، ومت خالله مناق�ش���ة اال�شتعدادات 
الالزم���ة واالإجراءات املطلوب���ة؛ للوقاية من 
ه���ذا املر�س على م�ش���توى مملكة البحرين، 
كما اأكدت اأن وزارة ال�ش���حة تتابع باهتمام 
�ش���ديد التطورات املحيطة بهذا الفريو�س، 
وامل�ش���وؤولون يف الوزارة على ات�شال مبا�رس 
مع امل�ش���وؤولني يف منظمة ال�ش���حة العاملية 
وغريها م���ن املنظم���ات الدولي���ة املعنية؛ 
ملتابع���ة جمي���ع م���ا يتعل���ق به���ذه العدوى 

الفريو�شية.
وتب���داأ اأعرا����س املر����س ال���ذي متت���د 
ح�صـــانته من 4 �إلـــى 18 يوما، يف االإن�ش���ان 
ب���ني الع���دوى الب�ش���يطة كارتف���اع درج���ة 
ت�ش���به  “اأعرا����س  الراأ����س  واآالم  احل���رارة 
اأعرا�س الزكام”، وقد تتطور اإلى املتالزمة 
الرئ���وي”،  “االلته���اب  التنف�ش���ية احل���ادة 
و�ش���يق و�ش���عوبة بالتنف����س لت�ش���ل الى 
حاالت �ش���ديدة من حاالت الته���اب الدماغ، 

والتي قد توؤدي اإلى املوت.
وت�ش���بب الع���دوى بفريو����س “نيب���اه” 
مر�شا �شديًدا لالإن�شان واحليوانات على حد 
�ش���واء، والفريو�س قادر اأي�ًشا على الت�شبب 

االأليف���ة  باملر����س للخنازي���ر واحليوان���ات 
االأخرى، علًما باأن امل�شيف الطبيعي له هي 

خفافي�س الفاكهة.
ويكم���ن العالج االأ�شا�ش���ي لالأ�ش���خا�س 
امل�ش���ابني يف الرعاي���ة الداعم���ة املكثفة، 
وال يوج���د اأي ن���وع حم���دد م���ن امل�ش���ادات 
الفريو�شية لعالج هذا املر�س. وللوقاية من 
االإ�ش���ابة يجب اتخاذ االإجراءات واالأ�ش���اليب 
الوقائي���ة كافة ملكافحة الع���دوى؛ لتقليل 

خطر انتقال العدوى.
وم���ن جانبه���ا، قال���ت منظم���ة ال�ش���حة 
العاملي���ة اإن���ه ال توجد اأم�ش���ال للوقاية من 
فريو����س “نيب���اه” ال���ذي ينت����رس م���ن خالل 
�ش���وائل اجل�شم وميكن اأن ي�شبب التهابا يف 
امل���خ. والعالج املعتاد للفريو�س هو توفري 
الرعاي���ة الداعم���ة، مبينة اأن ه���ذا الفريو�س 
ميكنه اأن ي�شبب اأعرا�شا �شبيهة باالأنفلونزا 
ليتطور بعدها م�ش���ببا تلفا يف الدماغ يوؤدي 

اإلى موت امل�شاب به.
واأك���د خ���راء منظم���ة ال�ش���حة العاملية 
اأهمية الك�ش���ف املبك���ر ومكافح���ة العدوى 
ومازال���ت  الفريو����س،  انت�ش���ار  الإيق���اف 
التحقيقات م�ش���تمرة ملعرفة �شبب انت�شار 

املر�س، لكن احلكومة  الهندية التي ينت�رس 
الفريو�س يف اأحد والياتها وح�ش���د الع�رسات 
م���ن الوفي���ات فيها، ك�ش���فت ع���ن العالقة 
بني املر����س ووجود عدد من اخلفافي�س يف 
بئر بوالية كرياال ح�ش���ل منه ال�ش���حايا على 
املي���اه، واأ�ش���ارت اإل���ى اأن عين���ات من تلك 
اخلفافي�س كانت من بني 60 عينة اأر�ش���لت 

اإلى املخترات لفح�شها. 
العاملي���ة،  ال�ش���حة  ملنظم���ة  ووفق���ا 
فقد اكت�ش���ف فريو����س “نيب���اه” الأول مرة 
يف ماليزي���ا الع���ام 1998. وعان���ت الهن���د 
من انت�ش���اره مرت���ني خالل ال�ش���نوات الع�رس 
املا�ش���ية مما اأ�ش���فر عن مقتل 50 �شخ�شا، 
ويتوقع اأن ت�شدر والية “كريال “ التي ينت�رس 
بها املر�س حاليا؛ حتذيرا من ال�شفر اإليها.

وعل���ى جانب مت�ش���ل، كانت قن�ش���لية 
البحري���ن يف مدين���ة مومب���اي الهندي���ة قد 
ن�رست على ح�شابها على “تويرت”، يوم اأم�س 
االأربع���اء، تغريدة طلبت فيه���ا من رعاياها 
جتنب ال�شفر اإلى والية كريال الهندية حلني 
ال�ش���يطرة عل���ى تف�ش���ي “فريو����س نيباه” 
الن���ادر، وقد جاء التحذي���ر البحريني بعد اأن 
قال م�ش���وؤولون يف قطاع ال�ش���حة يف الهند، 
اأم����س الثالثاء، اإن ع�رسة اأ�ش���خا�س توفوا يف 
جنوب البالد ب�ش���بب فريو�س نادر ينت�رس عن 
طريق خفافي�س الفاكهة، وميكنه اأن ي�شبب 
اأعرا�ش���ا �شبيهة باالأنفلونزا وي�شبب تلفا يف 
الدماغ. واأ�ش���افوا اأن ت�شعة اأ�شخا�س اآخرين 

على االأقل يخ�شعون للعالج.
وكان 18 �شخ�ش���ا قد خ�ش���عوا لفح�س 
الفريو�س يف والية كريال، وثبتت اإ�شابة 12 
منهم به، وتويف 10 من املر�شى امل�شابني، 
اآخ���ران يخ�ش���عان  اثن���ان  ي���زال  بينم���ا  ال 
للمتابع���ة عن قرب، والعالج لهذا الفريو�س 
الذي ت�شل ن�شبة الوفاة ب�شببه اإلى نحو 70 

% هو توفري الرعاية الداعمة.

املنامة - وزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: طرحت وزارة االأ�ش���غال 
و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين واأر�شت 
عددا من املناق�ش���ات مل�ش���اريع قطاع الطرق 
وال�رسف ال�ش���حي وم�ش���اريع البناء وال�ش���يانة 
خالل �ش���هر اأبريل املا�ش���ي م���ن جانب جمل�س 

املناق�شات واملزايدات.
واأو�ش���ح وكي���ل �ش���وؤون االأ�ش���غال بوزارة 
االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين 
اأحم���د اخلياط اأنه متت تر�ش���ية 10 مناق�ش���ات 
بقيمة 14 مليونا و158 األفا و934 دينارا، منها 
3 م�ش���اريع يف كل من قطاع الطرق وامل�شاريع 
االأخرى، و5 م�ش���اريع يف قطاع ال�رسف ال�ش���حي 
و3 م�ش���اريع يف قطاع م�شاريع البناء وال�شيانة، 
فيما مت طرح 9 مناق�شات بقيمة بلغت ليونني 
و370 و513 دين���ارا منه���ا مناق�ش���ة يف قطاع 
الطرق و3 مناق�ش���ات يف كل من قطاع م�شاريع 
البن���اء وال�ش���يانة وقط���اع ال����رسف ال�ش���حي، 

ومناق�شتني يف امل�شاريع االأخرى.
وفيم���ا يتعل���ق باأبرز امل�ش���اريع التي متت 
تر�ش���يتها، اأ�شار اخلياط اإلى اأنه متت تر�شيه 3 
م�شاريع يف قطاع ال�رسف ال�شحي متعلقة مبركز 
توبلي ملعاجلة مياه ال�رسف ال�شحي، وت�شمنت 

م�شنع جتفيف احلماأة واأعمال �شيانة املجفات 
الرتمي���م  وخدم���ات   ،C3 الكب�ش���ول  مل�ش���نع 
للمجففات ومل�ش���نع الكب�شول وملعدات اأخرى 
مب�ش���نع احلماأة ماع���دا اأجهزة الط���رد املركزي 
C7، وتوف���ري امل���واد الكيميائية وقطع الغيار 
الالزمة لعمليات الت�ش���غيل وال�شيانة يف م�شنع 
جتفي���ف احلم���اأة C4، حيث يهدف ه���ذا العقد 
 )POLYMER( ب�شكل اأ�شا�س ل�رساء البوليمر
الالزم لعمليات ت�ش���غيل م�شنع جتفيف احلماأة 

يف مرك���ز توبلي ملعاجلة مياه ال�رسف ال�ش���حي، 
وال���ذي �ش���يتم اختي���اره بن���اء عل���ى النتائ���ج 
املخترية، كما يت�شمن �رساء قطع الغيار الالزمة 
لالأجهزة واملعدات لرفع اإنتاجية م�شنع جتفيف 
احلماأة اإلى احلد االأق�ش���ى للطاقة اال�شتيعابية، 

وللقيام بعمليات ال�شيانة الدورية الالزمة.
واأ�ش���اف فيما يخت�س بقطاع الطرق، متت 
تر�ش���ية م�رسوع اأعم���ال احلفر والدف���ان واأعمال 
املنام���ة  بج����رس  اخلا�ش���ة  البحري���ة  الواجه���ات 
ال�شمايل املرحلة الثانية الوا�شلة من الب�شيتني 
�ش���من م�رسوع �ش���ارع البحرين ال�شمايل )احلزمة 
االأولى( بقيمة بلغت 6 ماليني و920 األفا و50 
دينارا، حيث يت�شمن امل�رسوع دفان البحر بطول 
3 كيلوم���رتات تقريب���ا للجزء املمت���د من ديار 
املحرق اإلى منطقة الب�شيتني بعر�س 100 مرت، 
اإ�ش���افة اإلى و�شع �ش���خور احلماية على امتداد 

اجلزء ال�شمايل لل�شارع املقابل للبحر.
اأما يف قطاع م�ش���اريع البناء وال�شيانة، فقد 
متت تر�ش���ية 3 م�ش���اريع 5 ماليني و289 األفاً 
وثمامنائ���ة و50 دين���ارا، اأبرزه���ا م�رسوع اإن�ش���اء 
مبنى اأكادميي و�شالة ريا�شية مبدر�شة الرفاع 
الغربي االبتدائية للبن���ات، وذلك بقيمة بلغت 

926 األفا و155 دينارا.

• اأحمد اخلياط	

املنامة- بنا: ا�شتقبل الرئي�س التنفيذي 
للمجل�س االأعلى للبيئة حممد مبارك بن دينه، 
رئي�س جمل�س اإدارة اخلليج لدرفلة االأملنيوم 
)جارمكو( با�شم ال�شاعي يف مكتبه باملجل�س؛ 
وذلك مبنا�ش���بة تعيينه رئي�شا ملجل�س اإدارة 
ال�رسك���ة. وهن���اأ بن دينه، ال�ش���اعي مبنا�ش���بة 
التعي���ني، متمني���ا ل���ه التوفي���ق والنجاح يف 
مهام عمله اجلديدة، موؤكدا ا�شتمرار املجل�س 
االأعلى للبيئ���ة يف تقدمي الدعم وامل�ش���اندة 
لل�رسكات ال�ش���ناعية يف مملك���ة البحرين؛ من 

اأجل حتقيق مزيد من النماء ال�ش���يما ال�رسكات 
الت���ي تلعب دورا بارزا يف القطاع ال�ش���ناعي 
باململكة مث���ل �رسكة )جارمك���و( التي تعتر 
راف���دا مهما لالقت�ش���اد الوطني. كم���ا اأطلع 
ب���ن دينه على الرامج واخلطط امل�ش���تقبلية 
الت���ي تقدمه���ا ال�رسك���ة بعد تد�ش���ني م�رسوع 
التو�ش���عة اجلديدة، وكذلك الق�شايا البيئية 
ذات ال�شلة بو�ش���ع ال�رسكة البيئي يف الوقت 
احلايل و�شبل التعاون بني املجل�س وال�رسكة؛ 

من اأجل حتقيق االأهداف امل�شرتكة.

العا�ش���مة:  حمافظ���ة   - املنام���ة 
ا�ش���تقبل حمافظ العا�ش���مة ال�ش���يخ ه�ش���ام 
ب���ن عبدالرحم���ن اآل خليف���ة مبكتب���ه الفنان 
الت�ش���كيلي ومهند����س الديك���ور البحرين���ي 
اإبراهي���م احلوطي يرافقه �ش���لمان احلوطي، 
حي���ث ق���ام باإه���داء املحاف���ظ ن�ش���خة م���ن 
كتاب���ه اجلديد بعنوان )عالق���ة االأدب بالفن 
الت�ش���كيلي(. واأثن���ي املحافظ خ���الل اللقاء 
عل���ى جه���ود احلوط���ي، موؤكدا ب���اأن الكاتب 
البحرين���ي �ش���خر وقته بكل اإخال����س وتفان 
لتوثي���ق حمط���ات مهم���ة يف تاري���خ الف���ن 
والت�شميم، م�ش���يدا بالكتاب وما احتواه من 
اإ�ش���اءات باأعمال الفن الت�ش���كيلي احلديث، 

مفيداً باأن هذا االإ�ش���دار �ش���يكون ذا فائدة 
كبرية للخ���راء والفنانني واملهتمني مبجال 

الت�شميم والفن احلديث.
يتناول الكت���اب اأهم املراحل التاريخية 
يف الفن الت�ش���كيلي احلديث، واأبرز مدار�س 
الف���ن الت�ش���كيلي، ملقًي���ا ال�ش���وء على اأهم 
الفنانني املوؤ�ش�ش���ني للحركة الفنية عامليا 
واأ�ش���هر الر�ش���امني حول الع���امل، كما يحلل 
املوؤل���ف اأعماله���م التي اأ�ش���بحت اأبرز واأهم 
االأعمال يف تاريخ الفن الت�ش���كيلي، والفنان 
اإبراهي���م احلوط���ي خريج اأكادميي���ة الفنون 
اجلميلة يف اإيطاليا وعمل مهند�ش���ا للديكور 

بوزارة �شوؤون االإعالم مبملكة البحرين.

�ش���احية ال�شيف - املوؤ�ش�ش���ة الوطنية 
حلق���وق االإن�ش���ان :تفعيال ملذك���رة التفاهم 
املرم���ة ب���ني املوؤ�ش�ش���ة الوطني���ة حلقوق 
االإن�ش���ان مع منتدى اآ�ش���يا واملحيط الهادئ 
 - ،)APF( املعني باملوؤ�ش�ش���ات الوطني���ة
التي تهدف اإل���ى تنفيذ برامج بناء القدرات 
واإعداد امل�ش���اعدين يف جمال حقوق االإن�شان 
املوؤ�ش�ش���ة  يف  العام���ة  االأمان���ة  نظم���ت   -
الوطني���ة حما����رسة تعريفية ح���ول “برنامج 
بن���اء القدرات اخلا�ش���ة بالر�ش���د والتوثيق 
يف جم���ال حق���وق االإن�ش���ان”، قدمتها رئي�س 
وحدة التدريب والتثقيف باملوؤ�ش�شة فاطمة 
الطري���ف، حيث قدمت نب���ذة عن الهدف من 
الرنام���ج واالأهداف الفرعية له، ف�ش���ال عن 
املخرجات املتوقعة من ورائه. وقد �ش���ارك 
يف املحا�رسة ع���دد من موظفي االأمانة العامة 
ال�ش���جناء  حق���وق  ومفو�ش���ية  للتظلم���ات، 

واملحتجزي���ن، اإ�ش���افة الى موظف���ي االأمانة 
العامة باملوؤ�ش�ش���ة الوطنية حلقوق االإن�شان، 
حيث متت مناق�ش���ة عدد م���ن االآراء واالأمثلة 
املتعلق���ة بالر�ش���د والتوثي���ق يف املج���ال 
احلقوق���ي؛ به���دف الو�ش���ول اإل���ى اأف�ش���ل 
الطرق للر�شد والتوثيق. و�شيقوم الرنامج 
اكت�ش���اب  م���ن  عل���ى متك���ني امل�ش���اركني 
وتطوي���ر مهاراتهم يف الر�ش���د والتوثيق يف 
جمال حقوق االإن�ش���ان، وتزويدهم باملعارف 
وامله���ارات الالزمة لطبيعة دورهم يف العمل 
عل���ى حماي���ة حق���وق االإن�ش���ان، وحثهم على 
القي���ام بالتطوي���ر الدائ���م لقدراتهم ونقل 
خراته���م اإل���ى االآخري���ن، مما يع���زز وينمي 
مهاراته���م يف جمال اإعداد التقارير املتعلقة 
باأية انتهاكات حقوقية، اإ�ش���افة اإلى و�ش���ع 
اآلية للر�ش���د �ش���واء من خالل و�شائل االإعالم 

اأو و�شائل التوا�شل االجتماعي.

“غشمرة” مقززة 
تابعت موؤخرا مب�ش����س احللقة الهزيلة التي عر�ش���ت برنامج “بلوك غ�شمرة” الكويتي، 
الذي يقدمه الفنانون ح�شن البالم وعبدالنا�رس دروي�س واآخرون، والتي اأ�شاءت ملوروث �شعبي 

بحريني اأ�شيل، هو “النهمة”.
وقدم الرنامج )الهزيل( ب�ش���كل �ش���مج م�ش���اهد تقليدية معيبة لهامات وطنية عريقة، 
هم �ش���امل العالن واأحمد بو طبني���ه، بال�رساخ التهريجي، واملكياج املقرف، وب�ش���ورة ال تليق 

بالتاريخ اخلليجي امل�شرتك، وال بالفن الكويتي نف�شه.
وكنت م���ن القانعني باأن الرامج )املقلدة(، والتي تنق���ل املوروثات والعادات والقيم 
العربية ب�ش���كل مزيف الإ�شفاء البهرجة للم�ش���اهدين، واإ�شحاكهم هي من اأهم املوؤثرات التي 

متيل بذائقة امل�شاهد العربي، وترمي به لقعر الهاوية.
وت���در هذه الرام���ج املبتذلة االأم���وال الطائلة، واالإعالن���ات التجارية عر ه���در كرامات 
النا�س، واأحد موروثاتهم، وطم�شها، علنا، وب�شكل �شهدته �شعوب املنطقة بتاأفف مرات عدة.

اإن وزارة االإعالم البحرينية املوقرة ملدعوة باأن توجه خطاب اعرتا�س لنظريتها الكويتية، 
ت�شجل به موقفها احلازم، باأنه ال قبول خلد�س التاريخ واملوروث من اأي اأحد.

كما اأدعو اأ�ش���حاب ال�ش���مري احلي الأن يكونوا حا�رسين بحزم به���ذه املواقف؛ للدفاع عن 
موروثات البلد وتاريخها وهويتها، ولو بكلمة.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

 بدور املالكي

• مرمي الهاجري	

اململكة حذرت رعاياها من ال�شفر اإلى “كريال”
اأعرا�شه مثل الزكام وال لقاح حتى االآن
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ال�سجن 7 �ضنوات واإ�ضقاط جن�ضية �ضاب ان�ضم لـ “ائتالف 14 فرباير”
فيما بر�أت متهًما �آخر من م�شاركته

حكم���ت �ملحكم���ة �جلنائي���ة �لك���رى �لر�بعة 
مبعاقب���ة �ش���اب �أدي���ن باالن�ش���مام �إل���ى جماع���ة 
“�ئتالف 14 فر�ير” �الإرهابية و�لتدرب يف �إير�ن 
و�لع���ر�ق على ��ش���تعمال �الأ�ش���لحة و�ملتفجر�ت؛ 
به���دف تنفيذ جر�ئم �إرهابية وذلك ب�ش���جنه ملدة 
7 �ش���نو�ت، كم���ا �أ�ش���قطت �جلن�ش���ية �لبحرينية 
عن���ه، فيما ب���ر�أت متهما ثانيا مما ن�ش���ب �إليه من 

�تهامات.
وقالت �ملحكمة يف حيثيات حكمها �إنها وهي 
ب�ش���دد تقديرها الأ�ش���انيد �التهام �لتي قدمتها 
�لنيابة �لعامة تدلي���ال على �رتكاب �ملتهم �لثاين 
للو�قعة �ملن�ش���وبة �إليه، و�ملتمثلة فقط يف �أقو�ل 
�ملتهم �الأول وحتريات �ملباح���ث، فاإنها ال ترقى 
�إلى �طمئنان �ملحكمة وثقتها وال ترقى �إلى مرتبة 
�لدليل �ملعتر يف �الإد�نة؛ ملا �أحاطها من �شكوك 
وريب وما �أ�ش���ابها من ��ش���طر�ب يجعلها مبناأى 
عن �رتياح وجد�نها؛ الأن �ملتهم �ش���الف �لذكر مل 
ي�ش���بط مب�رسح �أي م���ن �لوقائع �ملن�ش���وبة �إليه �أو 

�إلى �ملتهم �الأول �شو�ء تلب�س حقيقي �أو حكمي.
كم���ا �أف���ادت ب���اأن �ملته���م �الأول، و�لذي مت 
�ش���وؤ�له بتحقيقات �لنيابة �لعامة، كان قد �عرتف 
بالوقائع �مل�شندة له، �إال �أنه مل يذكر ��شم �ملتهم 
�لث���اين، و�أن �ش���خ�س �آخر هو من قام مب�ش���اعدته 
يف تلقي �لتدريبات �لع�ش���كرية �أو حتري�ش���ه على 
�لقيام بها، كذلك مل ت�ش���ر حتريات �ملباحث �إلى 

هذ� �ملتهم �أو م�شاركته يف م�شاعدة �ملتهم �الأول 
�أو حتري�ش���ه على تلق���ي �لتدريبات �لع�ش���كرية، 
وم���ن ثم فقد خل���ت �الأور�ق من ثمة دليل على �أن 

�ملتهم �لثاين قد �رتكب �لو�قعة �ملن�شوبة �إليه.
وقائ���ع  تفا�ش���يل  �أن  �ملحكم���ة  و�أو�ش���حت 
�لق�ش���ية تتح�ش���ل يف �أن �ملته���م �الأول كان ق���د 
�ن�ش���ّم �إلى جماعة “�ئتالف 14 فر�ير” �الإرهابية، 
و�لت���ي ته���دف �إل���ى زعزع���ة �الأمن د�خ���ل مملكة 
�لبحرين، و�ش���افر �إل���ى جمهورية �لع���ر�ق وتلقي 
�لتدريب���ات �لع�ش���كرية عل���ى كيفي���ة ��ش���تخد�م 
�الأ�ش���لحة بق�ش���د �لقي���ام باأعم���ال �إرهابيه د�خل 

مملكة �لبحرين، وتنفيذ� الأغر��س �إرهابية.
فاأم���ر �ل�ش���ابط جم���ري �لتحري���ات بالقب�س 
عليه؛ ��ش���تناد� الأحكام قان���ون حماية �ملجتمع من 
�الأعمال �الإرهابية، ومت �لقب�س عليه وعر�شه على 
�لنياب���ة �لعامة، وخالل �لتحقي���ق مع �ملتهم �الأول 

�عرتف مبا ن�شب �إليه من �تهامات.
وثبت من خ���الل �لتحقيقات �أن �ملتهم �الأول 
كان ي�ش���رتك يف �أعمال �ل�شغب مبنطقة كر�نة منذ 
�لعام 2013، وقد �شبق حب�شه من جانب على ذمة 
ق�ش���ية جتمهر و�ش���غب، وقد �ن�ش���م �إل���ى جماعة 
14 فر�ي���ر” �الإرهابية، وقام با�ش���تالم  “�ئتالف 

مبالغ مالية وتوزيعها على �ملطلوبني �أمنيا.
وخ���الل �لع���ام 2015 �ش���افر �إل���ى �لع���ر�ق، 
و�لتق���ي �ملتهم �لثاين هن���اك، ومت حتديد ر�تب 

�ش���هري له قدره 500 دوالر، وخالل �لعام 2016 
�ش���افر �إلى �إي���ر�ن، ثم عاد �إلى �لع���ر�ق مرة �أخرى 
خالل �ش���هر فر�ير 2016، وقام �شخ�س بت�شهيل 
تلقيه �لتدريبات �لع�شكرية على �الأ�شلحة وكيفية 

��شتعمالها.
وبين���ت �ملحكم���ة �أنه خالل �ش���هر فر�ير من 
�لع���ام 2017، و�أثناء تو�ج���ده مبطار دبي، وهو يف 
�جتاهه �إلى نيوزيلند� مت �لقب�س عليه وجلبه �إلى 

مملكة �لبحرين.
و�أ�ش���ارت �ملحكم���ة �إل���ى �أن حتريات �ش���اهد 
�الإثب���ات �مل���الزم �أول خل�ش���ت �إل���ى �أن �ملته���م 

�لث���اين هارب ومتو�جد باإير�ن، و�أنه يقوم بتمويل 
�الأعمال �الإرهابية عن طريق جتنيده لبع�س �شباب 
�لبحرين، وذلك كله بق�ش���د زعزعة �الأمن و�لقيام 
باأعمال �إرهابية د�خل مملك���ة �لبحرين، موؤكد� �أنه 
قام باإجر�ء �لتحريات �ل�رسية باال�شتعانة مب�شادره 
�ل�رسية �ملجربة و�ملوثوقة، و�لتي �أكدت ��ش���رت�ك 
�ملته���م �الأول يف جماعة �إرهابيه تهدف �إلى ترويع 

�الآمنني و�لقيام باأعمال �لعنف.
وتاب���ع �ل�ش���اهد، �أن حتريات���ه �أك���دت قي���ام 
�ملته���م �الأول بالتدري���ب �لع�ش���كري يف �لع���ر�ق 
للقي���ام بتنفي���ذ عملي���ات �إرهابية د�خ���ل مملكة 

�لبحري���ن، فاأم���ر بالقب����س عليه ��ش���تناد� الأحكام 
قانون حماية �ملجتمع من �الأعمال �الإرهابية.

�لعام���ة  �لنياب���ة  �أ�ش���ندت  �لنياب���ة  وكان���ت 
للمتهمني �أنهما يف غ�شون �لعام 2016،

�أوال: �ملتهم �الأول:
1 - �ن�ش���م �إل���ى جماع���ة على خ���الف �أحكام 
�لقانون �لغر�س منها �لدع���وة �إلى تعطيل �أحكام 
�لد�ش���تور و�لقان���ون، ومن���ع �ملوؤ�ش�ش���ات �لدولة 
و�ل�ش���لطات �لعامة من ممار�شه �أعمالها و�العتد�ء 
على �حلقوق و�حلريات �لعامة و�خلا�ش���ة و�الإ�رس�ر 
بالوح���دة �لوطني���ة، باأن تزع���م �جلماع���ة لتنفيذ 
خمططات���ه �لر�مي���ة �إلى �إث���ارة �لقالق���ل و�إحد�ث 
�لفو�ش���ى وتكوين جمموعات مبناطق خمتلفة يف 
�لبالد ملمار�ش���ة �لعنف و�لقيام باأعمال �لتخريب 
�لط���رق  وقط���ع  و�حل���رق  و�لتفج���ر  و�لرتوي���ع 
و�العت���د�ء على �الأ�ش���خا�س و�ملمتلكات و�لتعدي 
على رجال �الأمن، وكان �الإرهاب من �لو�شائل �لتي 
ت�ش���تخدم يف حتقيق وتنفيذ �الأغر��س �لتي تدعو 

�إليها هذه �جلماعة.
�الأ�ش���لحة  ��ش���تعمال  عل���ى  ت���درَّب   -  2

و�ملفرقعات بق�شد �رتكاب جر�ئم �إرهابية.
ثاني���ا: �ملته���م �لثاين: ��ش���رتك م���ع �ملتهم 
�الأول بطريق �لتحري�س و�التفاق و�مل�شاعدة على 
�لتدري���ب على ��ش���تعمال �الأ�ش���لحة و�ملتفجر�ت 

بق�شد �رتكاب جر�ئم �إرهابية.

حب�س اأجنبَيني وبحريني حاولوا �رشاء �ضيارات فارهة ببطاقات مزورة

حبـــــ�س �ضقيقيــــن و�ضعـــــا قنبلـــة بجدعلـــي

3 �ضنوات لـ 3 ُمدانني بحرق اإطارات واإتالف �ضيارة مواطن

ترئة خليجي وعربي من �التهامات

مكونة من علبة �شبغ و�آلة حا�شبة

 ترت�وح �أعمارهم ما بني 21 و23 عاما

�إن  عبد�لعزي���ز  �ش���يماء  �ملحامي���ة  قال���ت 
�ملحكمة �ل�ش���غرى �جلنائية �خلام�ش���ة ق�ش���ت 
مبعاقبة 3 �أ�ش���خا�س -بينهم �ش���يدة �أجنبية- 
�رسع���و� يف �الحتي���ال عل���ى �أح���د معار����س بي���ع 
بطاق���ات  م�ش���تعملني  �جلدي���دة،  �ل�ش���يار�ت 
�ئتماني���ة مزورة لدف���ع مبلغ 700 �أل���ف دينار، 
بطريق���ة  �الأم���و�ل  دف���ع  �أحده���م  م�ش���رتطا 
“�الأوفالي���ن”؛ وذلك ب�ش���جن كل منهم ملدة 3 
�شنو�ت عما �أ�ش���ند �إليهم من �تهامات، و�أمرت 
باإبع���اد �الأول و�لثانية نهائيا ع���ن �لبالد عقب 

تنفيذ �لعقوبة �ملق�شي بها عليهم.
و�أ�ش���افت �أن �ملحكمة ذ�تها ب���ر�أت �ثنني 
�آخري���ن، �أحدهم���ا موكلها، و�ل���ذي دفعت �أمام 
�أركان �جلرميت���ني  بانتف���اء  ب�ش���اأنه  �ملحكم���ة 
�مل�ش���ندتني �إلي���ه، وقال���ت �إنه ال يوج���د دليل 
و�ح���د عل���ى �أن �ملته���م �لر�ب���ع “خليج���ي” قد 

�ش���اهم يف �رتكاب �جلرم �أو �ل�رسوع فيه، �إذ قرر 
باقي �ملتهمني �أن دور �ملتهم �لر�بع و�خلام�س 
“عربي” ينح�رس يف جمرد تو�شيل �ملتهم �الأول 
للبحري���ن ول�ش���خ�س �آخ���ر ي�ش���اعده يف �أغر��س 
�ال�ش���تثمار باململك���ة لقاء ن�ش���بة 5 % من �رس�ء 

�شيار�ت.
و�أك���دت عبد�لعزي���ز �أن موكله���ا و�ملتهم 
�خلام�س مل يح�رس� �أي �تفاقات متت بني �ملتهم 
�الأول “�أوروب���ي” و�ملته���م �لثال���ث “بحريني” 
�ملكل���ف مب�ش���اعدة �الأول الأعم���ال �ال�ش���تثمار 
باململك���ة، ومل يك���ن �أي منهما عل���ى علم باآلية 
�لتعام���ل و�ش���د�د مبل���غ ����رس�ء تلك �ل�ش���يار�ت 

�ملتفق عليها.
و�أف���ادت �ملحامي���ة �ش���يماء عبد�لعزيز �أن 
�لق�شية بد�أت بتحريات �أجريت من جانب �إد�رة 
مكافح���ة �جلر�ئ���م �القت�ش���ادية بالتحقيق���ات 

�جلنائية �لتي ك�ش���فت وجود ت�ش���كيل ع�شابي 
يقوم باختال�س �الأمو�ل عن طريق جهاز �ل�شحب 
�الآيل وذل���ك ع���ن طريق تزوير رق���م �لتفوي�س 

�خلا�س بالبطاقات �لبنكية.
ودلت �لتحريات �أي�ش���ا �إلى جناح �لت�شكيل 
�لع�شابي يف �إمتام بع�س �لعمليات، ويف �لوقت 
ذ�ته تقدم رئي�س ق�شم مكافحة �الحتيال ب�رسكة 
بطاقات �ئتمانية بب���الغ يفيد من خالله تبليغه 
م���ن �أحد مندوبي �ل�رسكة تلقيه �ت�ش���ال هاتفي 
م���ن معر�س لل�ش���يار�ت ي���ود �ال�شتف�ش���ار عن 
وجود �شخ�س �أجنبي “�ملتهم �الأول” يريد �رس�ء 
�ش���يار�ت من نوع فاره مببل���غ وقدره 700 �ألف 
دين���ار، و�أن���ه يرغب يف �إمتام �لعملية بو��ش���طة 

بطاقة بنكية.
و�أو�شح رئي�س ق�ش���م مكافحة �الحتيال �أنه 
بع���د مرور نحو �أ�ش���بوعني ورد �ت�ش���ال هاتفي 

مرة �أخرى من معر�س �ل�ش���يار�ت نف�شه، و�لذي 
�أف���اد �ملوظ���ف في���ه بق���دوم ذل���ك �ل�ش���خ�س 
�الأجنب���ي للبحري���ن ومت حترير عق���د بيع لتلك 
ال�ش���يارات، اإال اأنه ا�ش���رط اأن تتم عملية ال�رشاء 

بنظام “�الأوفالين”.
ونظ���ر� لوج���ود �ش���بهة يف ذل���ك، فقد قام 
باالت�شال باإد�رة مكافحة �جلر�ئم �القت�شادية، 
ومت �إعد�د كمني ل�شبطه، وبالفعل مت �لقب�س 
عل���ى �ملته���م �الأول و�ملتهم���ة �لثاني���ة د�خل 

معر�س �ل�شيار�ت.
وب�شوؤ�لهما �عرتفا بوجود �شخ�شني معهما 
هم���ا �ملتهم���ان �لر�بع “موكله���ا” و�خلام�س يف 
منطقة مو�قف �ل�ش���يار�ت، فت���م �لتوجه �إليهما 
و�لقب����س عليهم���ا، ث���م مت ��ش���تدعاء �ملته���م 

�لثالث -�لبحريني- و�لقب�س عليه.
وكانت قد �أحالت �لنيابة �لعامة �ملتهمني 

�خلم�ش���ة للمحاكم���ة عل���ى �عتبار �أنه���م يف 11 
فر�ي���ر 2018، �أوال: �ملتهم���ون جميعا: �رسعو� 
يف �ال�ش���تيالء على �ملنقوالت �ملبينة �لو�ش���ف 
ب���االأور�ق و�ململوك���ة ملعر�س �ل�ش���يار�ت باأن 
��ش���تعان �ملتهم �الأول بطريقة �حتيالية، وهي 
�إدخاله �لبيانات غر �ل�ش���حيحة بو�شيلة تقنية 
�ملعلوم���ات، وق���د خ���اب �أث���ر �جلرمية ل�ش���بب 
ال دخ���ل لهم ب���ه، وهو قي���ام �رسك���ة �لبطاقات 

�الئتمانية باكت�شاف �لو�قعة.
ثانيا: �ملتهمون من �لثاين وحتى �خلام�س: 
��ش���رتكو� مع �ملته���م �الأول بطريق���ي �التفاق 
و�مل�ش���اعدة باإدخال بيانات غر �شحيحة، وهي 
“رق���م �لتفوي����س” على نح���و يظهره���ا باأنها 
�ش���حيحة يف و�ش���يلة تقنية �ملعلوم���ات، وهي 
“جهاز �ل�ش���حب �الآيل �ليدوي” فتمت �جلرمية 

بناء على ذلك �التفاق وتلك �مل�شاعدة.

عاقبت �ملحكمة �لكرى �جلنائية �لر�بعة 
 21( �الأول  بحب�����س  -�ش����قيقني-  متهَم����ني 
عام����ا( منهما ملدة 3 �ش����نو�ت، وبحب�س �الآخر 
)17 عاما( ملدة �شنة و�حدة فقط؛ الإد�نتهما 
علب����ة  م����ن  تتاأل����ف  وهمي����ة  قنبل����ة  بو�ش����ع 
خا�ش����ة باالأ�ش����باغ و�آلة حا�ش����بة على �لطريق 
�لع����ام مبنطق����ة جدعل����ي، و�أمرت مب�ش����ادرة 

�مل�شبوطات.
وقال����ت �ملحكمة يف حيثي����ات حكمها �إن 

�ملتهم �الأول و�إن كان قد �أمت �خلام�ش����ة ع�رسة 
م����ن عم����ره �إال �أنه مل يت����م �لثامن����ة ع�رسة، مما 
يتو�ف����ر يف حقه عذر� خمفف����ا تعمله �ملحكمة 
عم����ال بن�����س �ملادت����ني 70 و71 م����ن قانون 

�لعقوبات.
وذك����رت �ملحكم����ة �أن وقائ����ع �لق�ش����ية 
لغرف����ة  ورد  ق����د  كان  بالغ����ا  �أن  تتمث����ل يف 
�لعملي����ات �لرئي�ش����ة، مف����اده وج����ود ج�ش����م 
حماٍك الأ�ش����كال �ملتفجر�ت مبنطقة جدعلي، 

�إل����ى  �ل�رسط����ة  �أف����ر�د  م����ن  ق����وة  فانتقل����ت 
�ملكان و�ش����اهدو� �جل�ش����م �ملحاكي الأ�شكال 
�ملتفج����ر�ت، وبعد و�ش����ول �جله����ات �الأمنية 
�ملخت�ش����ة للتعامل م����ع مثل ه����ذه �حلاالت، 
�ت�ش����ح �أنه لي�س �ش����وى قنبلة وهمية، وتبني 
�أنه عبارة عن علبة خا�ش����ة باالأ�ش����باغ وعليها 

�آلة حا�شبة و�رسيط ال�شق وكي�س نفايات.
وثبت للمحكمة بتقرير �ش����عبة �لب�شمات 
تطابق ب�ش����مات �ملته����م �الأول باأكرث من 12 

عالم����ة مميزة م����ع �أثري ب�ش����متي �إ�ش����بعني 
موجودي����ن عل����ى جزء م����ن كي�س بال�ش����تيكي 

�أ�شود �للون.
كم����ا ثبت بعد �إج����ر�ء �مل�ش����ح �لدوري يف 
قاعدة �لبيان����ات للحم�س �لن����ووي باملختر 
�جلنائي �أن �ملتهم �لثاين هو م�ش����در �خلاليا 
�لب�رسي����ة م����ن عين����ة جال����ون مع����دين خا�����س 
باالأ�شباغ و�لعينة �ملرفوعة من �الآلة �حلا�شبة.
�أي�ش����ا ثبت من تقرير م�����رسح �جلرمية �أن 

�جل�ش����م عبارة ع����ن جالون مع����دين ذي غطاء 
يحتوي على �شبغ �أبي�س وجزء من �آلة حا�شبة 
ملفوفة ب�رسيط ال�ش����ق �أحمر مت�شلة باأ�شالك 
كهربائي����ة وكي�س بال�ش����تيكي �أ�ش����ود �للون 

عليه �رسيط ال�شق �أحمر �للون.
وثب����ت للمحكم����ة �أن �ملتهم����ني بتاري����خ 
12 مايو 2016، و�ش����عا و�آخ����رون جمهولون 
منوذجا حماكيا ل�شكل �ملتفجر�ت يف �لطريق 

�لعام؛ تنفيذ� لغر�س �إرهابي.

ق�ش���ت �ملحكم���ة �لك���رى �جلنائي���ة �لر�بعة 
مبعاقب���ة ثالثة متهمني، ت���رت�وح �أعمارهم ما بني 
23 و21 عاما، بال�شجن ملدة 3 �شنو�ت عما �أ�شند 
�إليه���م من �تهام���ات بالتجمهر و�حل���رق �جلنائي 
وحيازة �لعبو�ت �مل�شتعلة “�ملولوتوف” مبنطقة 
ع���ايل، و�لت�ش���بب باإت���الف مركب���ة مو�ط���ن كان 

متو�جد� يف مكان �رتكابهم و�آخرين �لو�قعة.
وج���اء يف حك���م �ملحكم���ة �أن �لو�قع���ة، و�لتي 
ح�ش���لت يف نحو �ل�شاعة 9:00 م�ش���اء، تتح�شل يف 
قيام �ملتهمني جميعا يف �التفاق فيما بينهم على 
�إ�شعال �لنر�ن يف عدد من �الإطار�ت مبنطقة عايل 

ليلة 23 يونيو 2016.

ولفتت �ملحكمة �إلى �أن �ملتهمني قد تقابلو� 
يف �ملوع���د �ملحدد م���ع �آخرين يزي���د عددهم عن 
30 �شخ�ش���ا، وقام���و� بحمل �الإط���ار�ت و�الأدو�ت 
�مل�شتخدمة الإ�شعالها، وتوجهو� �إلى �ل�شارع �لعام 
بالقرب من �أحد �ملطاعم، وقامو� باإ�شعال �لنر�ن 
يف �الط���ار�ت، وف���رو� هاربني م���ن �ملوقع، بعدما 
ت�شببو� يف �إتالف �شيارة مو�طن موديل 2013 كان 

متو�جد� يف مكان �رتكابهم �لو�قعة ذ�ته.
وذكر �ملو�طن �ملجني عليه يف حم�رس �أقو�له، 
�أنه عقب خروج���ه من �أحد �ملحالت يف منطقة عايل 
عند �ل�ش���اعة 9:00 م�ش���اء، و�أثناء توجه ال�شتقالل 
�ش���يارته �شاهد نحو 40 �شخ�ش���ا ملثمني يغلقون 

�ل�ش���و�رع ويرمون �حلجارة ناحية �شيارته، ما �أدى 
�إل���ى ح���دوث تلفي���ات يف مركبت���ه من ن���وع فورد 
مو�شتنج. وتو�شلت حتريات �ش���اهد �الإثبات �إلى 
�رتكاب �ملتهمني �الأول و�لثالث �لو�قعة، ومتكن 
م���ن �ش���بطهما بناء على �أم���ر �لنياب���ة �لعامة، كما 
�أك���دت حترياته �لتكميلية �لت���ي �أجر�ها بناء على 
�أمر من �لنيابة �لعامة عن ��ش���رت�ك �ملتهم �لثاين 
معهم���ا يف �لو�قعة. وبالتحقيق م���ع �ملتهم �الأول 
مبعرفة �لنياب���ة �لعامة �ع���رتف بارتكابه �لو�قعة 

بتحري�س من �ملتهم �لثالث.
وكانت �لنيابة �لعامة وجهت للمتهمني �أنهم 

يف ليلة 23 يونيو 2016:

�أوال: �ملتهمان �الأول و�لثاين:
�أ�ش���عال و�آخ���رون جمهول���ون حريقا يف   - 1
�إط���ار�ت كان م���ن �ش���اأنه تعري����س حي���اة �لنا�س 

و�ملارة للخطر.
��شرتكا و�آخرون جمهولون بتجمهر يف   - 2
مكان عام موؤلف من خم�ش���ة �أ�ش���خا�س على �الأقل 
و�لغر����س منه �رت���كاب �جلر�ئم و�الإخ���الل باالأمن 
�لع���ام، و��ش���تخدمو� �لعنف لتحقي���ق �لغاية �لتي 

�جتمعو� من �أجلها.
عّر�ش���ا و�آخ���رون جمهول���ون و�ش���ائل   - 3
�لنق���ل �خلا�ش���ة للخط���ر ب���اأن �أ�ش���علو� حريقا يف 

�لطريق �لعام.

4 - حازو� و�أحرزو� و�آخرون جمهولون عبو�ت 
قابلة لال�ش���تعال “مولوتوف” بق�شد ��شتخد�مها 
�لعام���ة  و�أمو�له���م  �لنا����س  حي���اة  تعري����س  يف 

و�خلا�شة للخطر.
5 - �أتلف���ا عم���د� و�آخ���رون جمهول���ون �أجز�ء 
من هي���كل �ل�ش���يارة �ملبينة �لو�ش���ف ب���االأور�ق 

و�ململوكة للمجني عليه �ملو�طن.
ثانيا: �ملتهم �لثالث: ��شرتك بطريق �التفاق 
و�لتحري����س مع �ملتهم���ني �الأول و�لثاين و�آخرون 
جمهول���ون يف �رتكاب �جلر�ئم �مل�ش���ندة لكل من 
�ملتهمني �الأول و�لثاين، وقد وقعت هذه �جلر�ئم 

بناء على ذلك �التفاق و�لتحري�س.
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الثقاف���ة  تعزي���ز  اأج���ل  م���ن 
م���ن  واال�ستف���ادة  باأ�سكاله���ا 
�سناعاتها االإبداعية حددت االأمم 
املتح���دة ي���وم 21 ماي���و من كل 
عام يوًما عاملًي���ا للتنوع الثقايف، 
لق���درة التنوع عل���ى ن�سج الرابط 
االإن�ساين ب���ن الب����ر، وحماية ما 
ميتلك���ه االإن�س���ان من ت���راث وما 
متلك���ه الثقاف���ة االإن�ساني���ة م���ن 
الق���درة عل���ى التعب���ر ومعاجلة 
الكث���ر م���ن االإ�س���كاالت، ك���ون 
�ْسك من  الثقاف���ة وع���اء ُمعب���اأ ِبِ
احُل���ب وقي���م الت�سام���ح وق���درة 
التعاي����ش  عل���ى  الثقاف���ة  اأه���ل 
اإن التن���وع  االآخ���ر.  واحل���وار م���ع 
الثق���ايف حمط���ة اإن�سانية للتالقي 
االإن�ساين، واأر�ش حتقق التعا�سد 
بن املعارف التقليدية والعلوم 
احلديث���ة، بن املع���ارف املحلية 
والعاملية، فالتنوع الثقايف مُيثل 
وع���اء واح���دا للح���وار والتعاي�ش 

والتنمية الب�رية.
م���ن ف�سائل التن���وع الثقايف 
تب���ادل احل���وار والثقاف���ات بن 
ال�سع���وب عل���ى قاع���دة التفاهم 
االإن�س���ان  واح���رام  امُل�س���رك 
وتقدي���ره ب���ا ُيحق���ق التما�سك 
ب���ن  وامل�ساحل���ة  االجتماع���ي 
�سعوب االأر����ش وحتقيق ال�سالم 
ب���ن البل���دان، وي�سج���ع التن���وع 
الثقايف عل���ى التعددية الثقافية 
واحل���وار ب���ن االأدي���ان وجتفيف 
التطرف ومنابع االإرهاب، ويجتث 
والت�س���دد  والتع�س���ب  الُك���ره 
الدين���ي، وَي���ردم كل االختالفات 
املجتمع���ات  ب���ن  القائم���ة 
االإن�سانية. واإن كثًرا من احلروب 
وال�راعات والفنت يف الكثر من 
البلدان ن�سبت ب�سبب عدم القدرة 
على التكيف م���ع التنوع الثقايف. 
اإن التن���وع الثق���ايف ����روري الأنه 
ت���راث اإن�س���اين م�س���رك ما�سًيا 
وحا����ًرا وم�ستقب���اًل كون���ه قادًرا 
عل���ى التع���رف عل���ى الثقاف���ات 
وتقاليدها  املجتمع���ات  وعادات 
وقيمه���ا، وال ميك���ن جتاهل هذه 
الثقافات امُلتع���ددة الأنها جزء ال 

يتجزاأ من احلقوق الب�رية.
بيئ���ة  يف  التن���وع  ويتحق���ق 
ال���راأي  حري���ة  يكف���ل  وجمتم���ع 
والتعب���ر، وُيوؤم���ن باالختالف يف 
ال���راأي يف ظل نظ���ام دميقراطي 
���ا مت�ساوية  ُيحق���ق للجميع فر�سً
يف احلي���اة، وهي ال�سف���ات التي 
اإليه���ا املجتمع البحريني  ي�ستند 
والت�سامح  املحب���ة  امُلت�سم بقيم 
والتعاي�ش التي تعززت يف العهد 

الزاهر.

التنوع الثقافي من 
أجل الحوار والتنمية

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

)ا�ستكى اأحد االأ�سدقاء من رف�ش 
وزي���ر التعام���ل مع���ه يف جم���ال دع���م 
مطب���وع ل���ه �س���در موؤخ���راً، بحجة عدم 
وجود ميزاني���ة، علماً اأن ه���ذه الوزارة 
عل���ى مدى االأعوام املا�سية مل تتوقف 
ع���ن دعم وا�ست���راد العمالة اخلارجية 
من �ستى احلقول و�رف املالين على 
فعاليات خارجي���ة(... ذلك الكالم كان 
ج���زءا من مقال الزميل اأحمد جمعة يوم 
االأربعاء املا�س���ي، واأت�سور اأن الزميل 
جمع���ة و�سع الي���د على اجل���رح ونقل 
هموم االأكرثية ال�ساحقة من املثقفن 
والكتاب ال�سب���اب الذين متتنع بع�ش 
الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية ذات 

العالق���ة ع���ن دع���م مطبوعاته���م ولو 
ب����راء القليل من الن�س���خ بحجة �سعف 
امليزاني���ة اأو انعدامه���ا م���ن االأ�سا�ش، 
وحت���ى ل���و كان املنت���ج م���ن االأعمال 
اجليدة �سيكون ن�سيبه �سئيال يف دنيا 
امليزاني���ات ال�سخم���ة الت���ي ت�رفها 
مث���ل تل���ك ال���وزارات عل���ى العمال���ة 

والفعاليات اخلارجية.
لالأ�س���ف ال جند اأي���ة التفاتة تهتم 
بالكات���ب البحرين���ي ال�س���اب وتفت���ح 
ل���ه كل النوافذ التي ته���ب منها رياح 
التق���دم، فكلما يذه���ب باإ�سداره اإلى 
الوزارات ذات العالق���ة التي يفر�ش 
اأن ت�سج���ع املوؤلف���ن وتعطيهم الثقة 

تغل���ق الب���اب يف وجهه وتقت���ل فكره 
االإبداعي وحما�سه، بل يتم �سلبه على 
اأعم���دة امل�رحية ذات ال�سط���ر الواحد 
“م���ا يف ميزاني���ة”، م���ع اأننا ل���و نظرنا 
حلج���م االإعالن���ات والفعالي���ات الت���ي 
تق���ام �سن�ساب بالذهول م���ن االأرقام 
يف ح���ن اأن دع���م الكت���اب ال�سباب ال 
يتطلب �سوى حفنة دنانر، واأنا اأعنيها 
بعن���ى الكلمة، حفنة دنان���ر، �سم�ش 
امليزانيات ت�سطع على االأجنبي لينعم 
بالدفء وي���رك الكاتب البحريني ابن 
البلد يتجمد م���ن �سقيع االإهمال وقلة 

الدعم وال�ريخ والعويل.
معادلة غريب���ة عجيبة حتت���اج اإلى 

اإ�س���ارة، وتدعون���ا اإل���ى ق���رع ناقو�ش 
اخلطر وربا اإلى اأكرث من ندوة تتبناها 
اجلمعي���ات الثقافي���ة واالأدبي���ة، فاإذا 
كان���ت اجله���ات الر�سمي���ة املعنية ال 
تدعم املثقف والكاتب ومتنحه بع�ش 
االمتي���ازات باعتب���اره �سخ�س���ا يقدم 
�سورة متكاملة من االإبداع، فمن يهتم 
ب���ه ويدعم���ه وي�س���ري نتاج���ه؟ ملاذا 
ي���رك الكات���ب البحريني اأم���ام احلفر 
باالأظاف���ر م���ن اأجل اإجناز م���ا ي�ستطيع 

اإجنازه وحيدا؟ 
ولكنه���ا  الكلم���ات  ه���ي  قا�سي���ة 
احلقيقة املوؤملة الت���ي علينا ابتالعها 

ككتاب وموؤلفن �سباب.

“ال توجد ميزانية”... كلمات قاسية 
ابتلعناها كمؤلفين شباب

عبدعلي 
الغسرة

ال�سي���وخ  جمل����ش  واف���ق 
قليل���ة  اأي���ام  قب���ل  االأمرك���ي 
عل���ى تعي���ن الرئي����ش ترام���ب 
جين���ا ها�سب���ل مدي���را ملوؤ�س�سة 
املخاب���رات االأمركي���ة “�سي اآي 
اأي���ه”، ونح���ن ال ن���دون ه���ذا من 
ب���اب الدعاي���ة للم���راأة وقدرتها 
عل���ى تويل اأخط���ر املنا�سب، بل 
لغاي���ة يجب اأن يدركه���ا القارئ 
ننق���ل ترجم���ة لبع����ش الفقرات 
الت���ي وردت يف تقري���ر للبي بي 
�سي نيوز دون حتريف اأو تعليق 
ح���ول ج���زء خط���ر م���ن ال�س���رة 
الذاتية ملديرة ال� “�سي اآي اأيه” 

اجلديدة.
ح�سبم���ا  ها�سب���ل  ال�سي���دة 
ورد يف تقري���ر “ب���ي ب���ي �سي”، 
2002 لتق���وم  مت اختياره���ا يف 
ب���اإدارة اأح���د املواق���ع ال�س���وداء 
black sites يف تايالن���د، وه���و 
واح���د م���ن املواقع الت���ي كانت 
ت�ستخ���دم فيه���ا و�سائل تعذيب 
غر اإن�سانية مثل االإيهام بالغرق 
يف  وج���اء  اجلن�س���ي،  واالنته���اك 
التقري���ر اأن م���ن ب���ن الذين مت 
تعذيبهم يف تايالن���د عبدالرحيم 
النا�ري ال���ذي ا�ستخدمت �سده 
اأ�سالي���ب م���ن بينه���ا احلرم���ان 
م���ن الن���وم وجتري���ده متاما من 
مالب�سه وتعري�سه لدرجات حرارة 
متطرفة يف االرتفاع واالنخفا�ش 
�سغ���ر  �سن���دوق  يف  وو�سع���ه 
والقيام ب�ربه يف احلائط ب�سكل 
متكرر و�ريع، وتعري�سه لالإيهام 

بالغرق.
ال�سي���دة  اأن  التقري���ر  واأورد 
ها�سبل قام���ت باإعدام 92 �ريط 
فيدي���و من تل���ك ال�رائ���ط التي 
توث���ق عملي���ات التعذي���ب التي 
مار�سته���ا ال� “�س���ي اآي اأيه �سد 

املعتقلن”.
كان ه���ذا ج���زءا ب�سيط���ا من 
ال�سرة الذاتية ملديرة ال�سي اآي 
اأيه اجلديدة التي عينها الرئي�ش 
ترام���ب نقلناه حرفي���ا، وال دخل 
لنا يف �سيء �سوى الرجمة فقط، 
وهذا هو ح���ال الدول التي تقوم 
بت�سويهنا وجلدنا اإذا عط�ش اأحد 
رج���ال االأمن اأم���ام اأحد اخلارجن 

على القانون.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن الرئي�ش 
ترام���ب قال علن���ا اإنه ال ميانع يف 
العودة من جدي���د اإلى ا�ستخدام 
االإيه���ام بالغرق �سم���ن و�سائل 

التحقيق.

امرأة على رأس أكبر جهاز 
استخبارات في العالم

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

ال �سك اأن هدف منتجي االإعالن املتعلق 
بق�سي����ة القد�ش جعلها حا�رة يف االأذهان 
وعلى وجه اخل�سو�ش عند النا�سئة، ولكن 
كم����ا هو معلوم لي�����ش كل من يطلب احلق 
ي�سيب����ه، وال يعني تثميننا جهدهم هذا اأن 
ال نعاتبهم عل����ى بع�ش النتائ����ج التي قد 
نراها تاأتي عك�ش مراد االإعالن والغاية منه، 
ولعل من�س����اأ ذلك غياب العمل اجلماعي اأو 
اال�ستئنا�����ش باأ�سح����اب ال����راأي العميق يف 
م����اآالت اأمث����ال ه����ذه الو�سائ����ل التي يظن 

اأ�سحابها اأنها تنت�ر لق�ساياهم ولكن قد 
تاأتي عك�ش ذلك.

له���ذا االإعالن جوان���ب اإيجابي���ة، لكنه 
غف���ل يف جوانب اأخرى، لي����ش العتب على 
ال�رك���ة يف اأن تنتج اأمث���ال هذه االإعالنات 
غ���ر املدرو�سة، لكن العتب على اجلهات 
املعنية الت���ي �سمحت به���ا، فاأمثال هذه 
الق�سايا اأكرب بكثر من نا�سئة يختزلونها 
يف اإبداع���ات فني���ة، وه���م يظن���ون اأنه���م 
يح�سنون �سنعاً، فاإظه���ار اأعدائنا ب�سورة 

اأبط���ال �سينمائين وه���م يتعاطفون مع 
ق�سايانا، هو خالف الواقع، ويعد ت�سويها 
للحقيق���ة، فالطف���ل ل���ن يخرج م���ن هذا 
االإع���الن اإال بفكرة اأن هوؤالء هم اأ�سدقاوؤنا 
وهم املتعاطفون معن���ا ولن يتفطن اإلى 
اجلان���ب االآخ���ر للمق�سود م���ن املو�سوع 
الذي ق���د يفهم���ه الكب���ر اأو بتعبر اأدق 
بع����ش الكب���ار، وكل ه���ذا يف غي���اب تام 
الإظه���ار اأي زعي���م عرب���ي اأو م�سل���م، هذا 
م���ن جانب، ومن جانب اآخ���ر اإغفال االإعالن 

ال�س���ور املاأ�ساوية الناجتة ع���ن ما يفعله 
ال�سهاينة.

يقين���ا هناك الكثر مم���ن تعاطف مع 
هوؤالء الطغاة اأكرث من تعاطفه مع الق�سية 
التي اأراد �سانعوا االإعالن اإي�سالها... لقد 
انته���ى االإعالن وه���و يظهر الع���رب اأنهم 
�سائ���رون نح���و القد�ش بب�س���وت خمتلفة 
األوانه���ا، ليوح���ي للم�ساه���د اأن العاجزين 
عن توحيد لون ب�سوته���م، اأعجز عن ن�رة 

ق�سية االأق�سى!.

 fatin.hamzaفاتن حمزةعندما تصبح قضية فلسطين مجرد فاصل إعالني!
@gmail.com

    رؤية مغايرة

قب����ل اأن يرّد الرئي�ش االإي����راين ال�سيخ ح�سن 
روح����اين عل����ى وزي����ر اخلارجي����ة االأمرك����ي مايك 
بومبي����و بتن����اول �سرت����ه ال�سخ�سي����ة، وتعي����ره 
باأن����ه كان م�سوؤوالً ع����ن جهاز ا�ستخب����ارات، �سبق 
ل����ه اأن رّد اأكرث من م����ّرة وباالأ�سلوب العميق ذاته 
عل����ى مواقف الرئي�����ش دونالد ترام����ب من اإيران 
َفه ب�”املبت����دئ”، واأنه “رجل  وارتكاباته����ا... َو�سَ
اأعم����ال يفتق����ر اإل����ى اخل����ربة ال�سيا�سي����ة”، واأّنه 
“ب����ذيء”، “تاج����ر ال يعرف �سيئ����اً يف ال�سيا�سة”، 
“�سخيف” و”جاهل”، وغر  “عليه تعّلم االأدب”، 
ذلك الكثر من النع����وت واالأو�ساف التي يدخل 
بع�سه����ا يف �س����كل ال�سيا�سات لكن����ه بالتاأكيد ال 
ي�سنعه����ا وخ�سو�ساً يف دول����ة عظمى وحيدة من 

نوعها يف هذا العامل ويف التاريخ!
وذل����ك يدعو اإل����ى اال�ستغ����راب باعتب����ار اأن 
رئي�����ش دول����ة “حمورية” مثل اإي����ران ُيفر�ش به 
اأن يعرف مبدئي����اً وتلقائياً وبديهياً، اأن اخل�سال 
ال�سخ�سي����ة يف الدميقراطي����ات الك����ربى ُتبه����رج 

املواقف ال�سيا�سية وتلّونها لكنها ال توؤثر تاأثراً 
حا�سم����اً اأو تام����اً يف ت�سّكله����ا، واأن �ساحب ال�ساأن 
ال�سلط����وي يخ�س����ع للم�ساءل����ة والقان����ون ولي�ش 
الد�ستوري����ة  االآلي����ات  واأن  ال�سخ�س����ي،  ملزاج����ه 
والرقابي����ة واملوؤ�س�ساتي����ة كافي����ة ملن����ع ب����روز 
الغواي����ة اأو ال����ذات اأو ال����راأي اخلا�����ش يف ق�سايا 
االأم����ة والدول����ة وامل�سائ����ر، ب����ل اأكرث م����ن ذلك 
بكث����ر: ي�ري مفع����ول تلك االآلي����ات بحذافرها 
وتفا�سيله����ا اإزاء الكبرة وال�سغرة، واأية �سبهة 
�����رف نفوذ وتقاطع م�سالح، حتى لو تعّلق االأمر 
بهدي����ة �سخ�سية اأّياً تكن تفاه����ة ثمنها، تعّر�ش 

�ساحب ال�ساأن مل�ساءلة كبرة.
واالأب����دى واالأه����م يف تل����ك االآلي����ات االنتباه 
“بالتاأكيد العنيد” اإل����ى اأنها ت�ري على التحّكم 
ب�”الزر النووي” واالأ�سلحة االإفنائية القادرة على 
تدم����ر االأر�ش وما عليها، بحي����ث ال يخ�سع االأمر 
)واأي اأم����ر؟!( ملوؤهالت حامل احلقيبة، وال خ�ساله 
ال�سخ�سي����ة، وال قدرات����ه الذهني����ة اأي����اً تكن، وال 

افرا�س����ه اأو عدم افرا�سه اأنه ن�سف اإله! اأو ويّل 
ف����وق ب�ري! اأو منذور م����ن رب العاملن الإي�سال 

ر�سالة اأو تنفيذ اإرادة.
قد تك����ون بع�����ش االأو�ساف الت����ي ي�سبغها 
ال�سي����خ روحاين على ترامب حتدي����داً متداولة يف 
كل م����كان، ويف الوالي����ات املتح����دة قب����ل غرها 
واأك����رث من غرها، لكن ما عالق����ة ذلك بالق�سايا 
املفتوح����ة م����ع طه����ران؟! واأدواره����ا اخلارجي����ة 
املدّم����رة؟! وهل كانت ه����ذه اأقل تدم����راً وعبثاً 
وخ�ران����اً عندم����ا كان “املثقف” ب����اراك اأوباما يف 
“البي����ت االأبي�ش”؟! اأو كان����ت مقبولة اأو ممكنة 
اأو اأخالقي����ة اأو “�رعية” الأن رئي�سا اأمركيا طّن�ش 
عنه����ا، اأو غ�ّش النظ����ر، اأو تخابث اإزاءه����ا، اأو راأى 
فيها فر�سة غر م�سبوق����ة الإ�سعال االأر�ش حتت 
اأقدام “اأعداء” كرث، وحتقيق غايات ا�سراتيجية 
كربى م����ن دون ارتكاب اأخط����اء التدخل املبا�ر! 
وم����ن دون خ�سارة جندي اأمركي واحد! ومن دون 

دفع دوالر واحد!. “امل�ستقبل”.

علي نــونمشكلة شخصية! )1(

       باإلذن



املجل�س الرم�ضاين  لـ “الغرفة” اليوم
ال�ضناب�س - الغرفة: ت�ضت�ضيـــف قاعة املجل�س ببيت 
التجار املجل�س الرم�ضاين لغرفـــة جتارة و�ضناعة البحرين 
م�ضـــاء اليوم اجلمعـــة 9 رم�ضان 1439 املوافـــق 25 مايو 
2018 مـــن ال�ضاعة 9:00 وحتى 11:00 وذلك حتت رعاية 
رئي�ـــس الغرفة �ضمـــر نا�س. واأعربت الغرفـــة عن ترحيبها 
بجميـــع اأع�ضائهـــا واجلمهـــور الكـــرمي حل�ضـــور جمل�ضهـــا 
الـــذي من املقرر اأن يح�رضه كبـــار امل�ضوؤولني والوجهاء 
والأعيـــان والدبلوما�ضيون اأ�ضوة مبجال�ضها الرم�ضانية 
يف الأعوام ال�ضابقة، اإلى جانب ح�ضور ممثلي ال�ضحافة 
والإعـــام يف البحريـــن؛ لبحـــث وتـــداول كل مـــا يتعلق 

بهموم و�ضجون التجار.

الذهب يرتفع جراء جتدد التوترات التجارية

لنـــدن -رويـــرز: ارتفعت اأ�ضعـــار الذهب للجل�ضـــة الثانية على التـــوايل اأم�س اخلمي�س، 
مدفوعة ب�ضعف الدولر واملخاوف ب�ضاأن جتدد التوترات التجارية وتقلبات الأ�ضواق النا�ضئة.

وبحلـــول ال�ضاعة 10:00 بتوقيت جرينت�س ارتفع الذهـــب يف املعامات الفورية 0.3 % 
اإلى 1296.24 دولر لاأوقية )الأون�ضة( بعد اأن زاد نحو 0.2 % يف اجلل�ضة ال�ضابقة.

و�ضعـــدت العقود الأمركية الآجلة 0.5 % اإلـــى 1295.70 دولر لاأوقية. وتعزز الإقبال 
على الذهب كماذ اآمن بعد اأن اأطلقت الوليات املتحدة حتقيقا لاأمن القومي ب�ضاأن واردات 
ال�ضيـــارات وال�ضاحنات ممـــا قد ُيف�ضي اإلى ر�ضـــوم جديدة مماثلة لتلك التـــي ُفر�ضت على 
ال�ضلب والأملنيوم يف مار�س. واحتلت تركيا بوؤرة الهتمام وانخف�ضت اللرة اأكرث من اثنني 
باملئـــة بعد اأن عجز رفع طارئ لأ�ضعار الفائدة يف وقف امل�ضكات التي تواجهها. وُينظر اإلى 

الذهب يف العادة كا�ضتثمار اآمن خال اأوقات ال�ضبابية ال�ضيا�ضية واملالية.
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اقتصاد
الـــ�ـــضـــيـــاح  اآلف  ــــــاده  ــــــرت ي بــــــــــارزا  ـــا  ـــاحـــي ـــي �ـــض مـــقـــ�ـــضـــدا  كـــــــان  الــــ�ــــضــــاحــــل 

بدء تطوير بالج اجلزائر العام اجلاري بكلفة 1.4 مليار دوالر

“االأ�شغال”: التاأهيل امل�شبق لتنفيذ م�رشوع م�شت�شفى الوالدة باملحرق

م�رضوع متعدد ال�ضتخدامات على م�ضاحة 1.3 مليون مر مربع 

 “بابكو”: 3 مايني دينار ملحفز التفاعل مب�ضنع الديزل منخف�س الكربيت 

اأظهرت وثائق ر�ضميـــة حديثة ح�ضلت 
عليها “البـــاد” اأنه �ضيتم البـــدء يف م�رضوع 
تطويـــر باج اجلزائر )ال�ضياحي( قبل نهاية 
العام اجلاري بعد انتظار دام طويا لتنفيذ 

هذا امل�رضوع.
فـــاإن  احلديثـــة،  الوثائـــق  وبح�ضـــب 
تكلفـــة ال�ضتثمار لتطويـــر امل�رضوع متعدد 
ال�ضتخدامات �ضتبلغ نحو 1.4 مليار دولر، 

اذ يتم ا�ضتثمارها على مرحلتني.
وتوقعت “اإدامـــة”، الذراع ال�ضتثماري 
العقـــاري للحكومـــة، اأن يتـــم النتهـــاء من 
امل�رضوع ب�ضـــكل كامل يف العـــام 2030، اإذ 

يعترب امل�رضوع حاليا يف مرحلة الت�ضاميم.
يف  امل�ضاهمـــة  لل�ـــرضكات  و�ضيتـــاح 
الأرا�ضـــي  اأن  اإل  بامل�ـــرضوع،  ال�ضتثمـــار 
اخلا�ضـــة �ضتكـــون موؤجرة مـــن جانب �رضكة 

“اإدامـــة”، حيث تعود ملكيـــة اأرا�ضي باج 
للم�ضتثمرين  اجلزائر للحكومـــة، و�ضيتـــاح 

تقا�ضم الأرباح.
وبح�ضـــب الت�ضـــورات املطروحـــة، فاإن 
م�رضوع تطوير باج اجلزائر �ضي�ضمل تطوير 
�ضاحـــل عـــام، اإلـــى جانـــب مرافـــق ت�ضـــوق 

وفنادق و�ضقق فندقية.
وقـــد طـــال انتظـــار البـــدء يف تطويـــر 
بـــاج اجلزائـــر بعـــد اأن اأعلنـــت موؤ�ض�ضـــات 
عزمهـــا ال�ضتثمـــار فيه دون حـــدوث تقدم 
يذكـــر، اإذ وقعـــت كل من جمموعـــة الثمار 
البحرينيـــة وجمل�ـــس التنميـــة القت�ضادية 
اتفاقيـــة تفاهـــم تقيـــم مبوجبهـــا الأولـــى 
منتجعا �ضياحيا �ضخمـــا بكلفة 800 مليون 
دولر، اإ�ضافة اإلى عمليات تطويرية �ضاملة 
ل�ضاحـــل بـــاج اجلزائـــر، لكـــن �رضكـــة اإدامة 
اأعادت عر�س املنطقـــة على امل�ضتثمرين؛ 
مـــن اأجل الدخول يف �رضاكة لتطوير املنطقة 

ال�ضياحية.
يذكـــر اأن باج اجلزائر حتـــول اإلى اإدارة 
�رضكـــة البحرين للتطوير العقـــاري “اإدامة” 

قبـــل نحو 8 اأعوام، وذلـــك بعد اأن كان يتبع 
لـــوزارة البلديات، وقامـــت ال�رضكة بتطوير 
اأ�ضعـــار  هيكلـــة  واإعـــادة  “ال�ضاليهـــات” 

الإيجارات.
فنـــادق  مـــن  كل  اأعلنـــت   2015 ويف 
ومنتجعـــات فرمونـــت، و�رضكـــة البحريـــن 
لا�ضتثمار العقاري )اإدامة( اململوكة ل�رضكة 
ممتلـــكات القاب�ضـــة، الـــذراع ال�ضتثمارية 
للبحرين عـــن تطوير منتجـــع فخم جديد يف 
اململكـــة  ي�ضم 215 غرفة. ويحمل املنتجع 
اجلديـــد ا�ضـــم فنـــدق فرمونـــت البحرين، 

وذلك �ضمن منطقة باج اجلزائر.
وتراجعت اأهميـــة باج اجلزائر يف العقد 
مق�ضـــدا  يعتـــرب  كان  اأن  بعـــد  املا�ضـــي 
�ضياحيا بارزا يرتـــاده اآلف  ال�ضياح يوميا، 
عـــرب  اجلنوبيـــة  املنطقـــة  اإحيـــاء  اأن  بيـــد 
اإن�ضـــاء مـــدن ريا�ضيـــة وم�رضوعـــات جتارية 
مثـــل مدينة املعار�ـــس اجلديـــدة، وم�رضوع 
العريـــن التطويـــري، يحيي الآمـــال بتجدد 

ال�ضتثمارات يف املنطقة.

طرحــــت وزارة الأ�ضغال يف اجلل�ضــــة الأ�ضبوعية 
ملجل�ــــس املناق�ضــــات واملزايدات اأم�ــــس مناق�ضة 
للتاأهيــــل امل�ضبــــق على تنفيــــذ م�ــــرضوع م�ضت�ضفى 
الولدة مبدينة املحرق الطبية تقدم اإليها 19 عطاء 

علق اأحدها ومل يتم الإف�ضاح عن قيمة اأي منها.
وكان رئي�ــــس الــــوزراء �ضاحــــب ال�ضمو امللكي 
الأمــــر خليفــــة بن �ضلمــــان اآل خليفة وجــــه يف �ضهر 
يناير املا�ضي بــــاأن يكون امل�رضوع الطبي يف �ضمال 
املحــــرق مدينــــة طبيــــة متكاملــــة ت�ضــــم م�ضت�ضفى 
للــــولدة ومركــــًزا  لاإقامــــة الطويلــــة وم�ضت�ضفــــى 
للت�ضلــــب اللويحــــي، اإ�ضافــــة اإلــــى املركــــز القائم 
لرعايــــة امل�ضنــــني.  وت�ضمــــل املناق�ضــــة التاأهيــــل 
ال�ضت�ضاريــــة  ال�ــــرضكات  اأو  للمكاتــــب  امل�ضبــــق 
الهند�ضية البحرينية ذات الت�ضنيف )اأ( اأو ال�رضكات 
ال�ضت�ضاريــــة الهند�ضية البحرينيــــة ذات الت�ضنيف 
)اأ( امل�ضركة مع ال�ــــرضكات الأجنبية ذات اخلربة يف 
جمال م�ضاريع امل�ضت�ضفيــــات واملن�ضاآت ال�ضحية؛ 
للت�ضميــــم والإ�رضاف على تنفيذ م�ــــرضوع م�ضت�ضفى 

الولدة مبدينة املحرق الطبية باملحرق.
وفتــــح املجل�ــــس 3 مناق�ضــــات ل�رضكــــة نفــــط 
البحرين “بابكو”، اأبرزها لتزويد مفاعات التك�ضر 
الهيدروجيني يف م�ضنع الديزل منخف�س الكربيت 
مبحفز التفاعل خــــال عملية تغير املحفز القادمة 

لهــــذه املفاعــــات واملخطط له خــــال العام 2019 
تقــــدم اإليها 4 عطاءات علق اأحدها واأقل عطاء بنحو 
8 مايــــني دولر )مــــا يعادل 3 مايــــني دينار(، يف 
حني اأكربها بقرابــــة 10.3 مليون دولر )ما يعادل 
3.88 مليــــون دينــــار(، والثانيــــة لأعمــــال ال�ضيانة 
الوقائيــــة واإ�ضاح وا�ضتبدال معــــدات التكييف يف 

م�ضنع التكرير يف �ضرة ومرافق الت�ضويق وامليناء 
تقدم اإليها عطاءان اأقلهما بنحو 1.1 مليون دينار.

وكان املجل�ــــس فتح يف جل�ضتــــه الأ�ضبوعية 18 
مناق�ضــــة ومزايدة، تابعة اإلــــى 10 جهات حكومية، 
باإجمــــايل 92 عطاءات، يف حــــني مت تعليق 11 عطاء 

تابعا اإلى 6 جهات.

وبلغ جمموع اأقل العطاءات املقدمة نحو 5.76 
مليــــون دينار، وهي تت�ضمــــن 81 عطاء، من اإجمايل 
العطــــاءات. ونظــــر املجل�ــــس يف 6 مناق�ضات ل�رضكة 
طران املناق�ضات، اأبرزها لتعيني �رضكة للتدقيق 
املــــايل لاأعــــوام )2018 - 2022( تقــــدم اإليها 4 
عطــــاءات، علق اأحدها واأقل عطاء بـ 200 األف دينار 

واأكربها بقرابة 340.8 األف دينار.
كمــــا فتح املجل�س مناق�ضتني لــــوزارة الربية 
والتعليم، اأبرزهما لتزويد وتركيب اأنظمة كامرات 
اأمنية مبدار�س الوزارة تقدم اإليها 22 عطاء علق 3 

منها، واأقل عطاء بنحو 126.4 األف دينار.
وكذلك، فتــــح املجل�س مناق�ضــــة ل�رضكة مطار 
البحرين ل�ضتبــــدال مر�ضحــــات التجفيف ل�ضواغط 
GSE يف مطــــار البحرين الدويل تقــــدم اإليها عطاء 
وحيد بنحــــو 159.4 األــــف دينــــار، ومناق�ضة ل�رضكة 
تطوير للبرول لتقــــدمي خدمات التدقيق الداخلي 
تقدم اإليها 5 عطاءات اأقلها بنحو 44.3 األف دينار، 
ومناق�ضــــة لـــــ “متكني” لتوفــــر جمموعــــة اأدوات 
“متكــــني” للتقنية تقــــدم اإليها 6 عطــــاءات اأقلها 
بنحو 410.1 األف دينــــار، ومناق�ضة لإدارة املخازن 
املركزيــــة بهيئــــة الكهربــــاء واملــــاء ل�ــــرضاء قواطع 
كهربائية و�ضندوق مو�ضــــل للنحا�س، تقدم اإليها 

3 عطاءات اأقلها بنحو 32.2 األف دينار.
اإ�ضافــــة اإلــــى فتــــح مناق�ضــــة لــــوزارة �ضوؤون 
ال�ضبــــاب والريا�ضــــة لتجهيز الن�ضخــــة التا�ضعة من 
م�رضوع مدينة �ضبــــاب 2030 تقدم اإليها 4 عطاءات 
علــــق اأحدهــــا واأقــــل عطــــاء بـــــ 140.4 األــــف دينار، 
ومناق�ضة لهيئــــة الكهرباء واملــــاء للمرحلة الأولى 
مــــن تزويد نظام عدادات امليــــاه الذكية املوجودة 
يف منطقة الرفاع )احلنينيــــة، بوكوارة واحلجيات(، 

تقدم اإليها 3 عطاءات، اأقلها بـ 395 األف دينار.

 علي الفردان

اأمل احلامد
أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

0.00 - 19
 التأهيل المسبق على تنفيذ مشروع مستشفى الوالدة

بمدينة المحرق الطبية
”األشغال“

8,005,562.040

دوالر 
Haldor Topsoe 4

 تزويد مفاعالت التكسير الهيدروجيني في مصنع الديزل
 منخفض الكبريت بمحفز التفاعل خالل عملية تغيير المحفز
القادمة لهذه المفاعالت والمخطط له خالل العام 2019

”بابكو“

1,098,000.00

AWAL WORKSHOP AIR-

CONDITIONING AND RE-

FRIGERATION REPAIRS
2

 الصيانة الوقائية وإصالح واستبدال معدات التكييف في
مصنع التكرير في سترة ومرافق التسويق والميناء

126,373.00
Khayber Trading Company 

WLL
22 تزويد وتركيب أنظمة كاميرات أمنية بمدارس الوزارة ”التربية والتعليم“

 ان�شمام “جي اإف بي” لع�شوية غرفة التجارة االأمريكية بالبحرين 
 تن�ضوي حتتها 200 �رضكة �ضغرة ومتو�ضطة 

 املنامة - الغرفة المركية: اأعلنت غرفة 
التجـــارة الأمركيـــة يف البحرين عـــن ان�ضمام 
“جمموعـــة اخلليج مل�ضتقبـــل الأعمال جي اإف 
بي” اإلى قائمة الأع�ضاء يف الغرفة التي ت�ضم 
نحو 200 من ال�رضكات ال�ضغرة واملتو�ضطة 

واملنظمات غر الربحية ورواد الأعمال.
ورحـــب رئي�ـــس الغرفـــة قي�ـــس الزعبـــي 
بان�ضمـــام “جـــي اإف بـــي” لع�ضويـــة الغرفة، 

موؤكـــدا اأن زيـــادة عدد اأع�ضاء غرفـــة التجارة 
اأن�ضطتهـــم  جمـــالت  وتنـــوع  الأمركيـــة 
القت�ضادية يعزز من مكانـــة الغرفة ودورها 
يف فتح املزيد من اآفاق التعاون القت�ضادي 
مـــع الوليـــات املتحـــدة الأمركية مـــن جهة، 
وتوفر من�ضة فاعلة للت�ضبيك بني اأع�ضائها 
من جهة اأخـــرى. واأ�ضاد الزعبـــي بالدور الذي 
تلعبه املجموعة يف خدمة القت�ضاد البحريني 

مـــن خـــال عملهـــا علـــى تنظيـــم املعار�ـــس 
املتخ�ض�ضة داخل البحرين وخارجها، وتطوير 
والت�ضـــالت،  املعلومـــات  تقنيـــة  قطـــاع 
والنهو�ـــس بالكـــوادر الوطنيـــة مـــن خـــال 
التطوير والتدريب. من جانبه، ك�ضف الرئي�س 
التنفيذي ملجموعة “جي اإف بي” اأحمد عطية 
اهلل احلجـــري اأن املجموعة �ضتعمل من خال 
ع�ضويتها اجلديدة يف غرفة التجارة الأمركية 

على دعم جهـــود الغرفـــة؛ للتعريف بجاذبية 
البحرين للفر�ـــس وال�ضتثمارات اخلارجية يف 
اأو�ساط جمتم���ع الأعمال الأمريك���ي والعاملي 
اأي�ضـــا، اإ�ضافة اإلى تعريـــف اأ�ضحاب الأعمال 
البحرينيـــني بفر�ـــس ال�ضتثمـــار يف ال�ضـــوق 
الأمركيـــة، وا�ضتك�ضـــاف فر�ـــس التعاون يف 
جمال ريادة الأعمـــال واملوؤ�ض�ضات ال�ضغرة 
واملتو�ضطـــة حتديدا. ونـــوه احلجري بالدور 

املهم الذي تلعبه غرفة التجارة الأمركية منذ 
تاأ�ضي�ضهـــا يف البحرين العام 2006 يف تعزيز 
العاقـــات التجارية بني املنامـــة ووا�ضنطن، 
و�ضعيهـــا الدائم لتعريـــف التجار البحرينيني 
بكيفية ال�ضتفادة من اتفاقية التجارة احلرة 
بـــني اجلانبني، وما يبذله القائمون عليها من 
جهـــود يف هذا ال�ضدد عرب �ضل�ضلة الفعاليات 

واللقاءات والربامج التي تنظمها الغرفة.



للجه����از  املوح����دة  امليزاني����ة  ارتفع����ت 
امل�����ريف البحريني يف �ش����هر اأبري����ل من العام 
اجلاري لي�ش����ل اإلى نحو 190.63 مليار دوالر، 
بزيادة 1.56 مليار دوالر تقريًبا، اأي ما ن�شبته 
0.83 %، قيا�ًشا بنحو 189.07 مليار دوالر يف 

الفرتة املماثلة من العام 2017.
وكانت امليزاني����ة املوح����دة بالربع االأول 
م����ن الع����ام اجلاري و�ش����لت اإلى نح����و 189.1 
مليار دوالر، بزي����ادة 1.6 مليار دوالر تقريًبا، 
اأي ما ن�ش����بته 0.86 %، قيا�ًش����ا بنحو 187.4 
مليار دوالر يف الربع االأخري من العام املا�شي. 
و�شكل����ت امليزاني����ة املوح����دة 535.5 % من 
الناجت املحلي االإجمايل يف الربع االأول، وكانت 
530.9 % من الناجت املحلي االإجمايل يف الربع 

االأخري من العام 2017.
واأظهرت اأح����دث بيانات ن�رت على موقع 
امل�����رف املرك����زي ل�شهر اأبري����ل املا�شي اأن 
امليزاني����ة املوحدة للجهاز امل�����ريف يف �شهر 
اأبري����ل �شهدت زيادة 5.9 مليار دوالر تقريًبا، 
اأي ما ن�شبت����ه 3.22 %، قيا�ًشا بنحو 184.69 
مليار دوالر يف الفرتة املماثلة بالعام 2017.

وبلغ����ت املوجودات املحلي����ة يف م�شارف 
قط����اع التجزئة واجلملة يف �شهر اأبريل 59.77 
مليار دوالر تقريًبا بزيادة 1.04 % قيا�ًشا يف 
�شهر مار�س املا�شي، حيث بلغت نحو 59.14 
املوج����ودات  بلغ����ت  ح����ن  يف  دوالر،  ملي����ار 
االأجنبي����ة نح����و 130.86 ملي����ار دوالر تقريًب����ا 

بزيادة عن �شهر مار�س.
وتوزعت املوجودات املحلية بن القطاع 
اخلا�����س )غ����ري امل�ش����ارف( نح����و 27.3 مليار 
دوالر، وقراب����ة 15.51 ملي����ار دوالر للحكومة، 
و13.17 مليار دوالر تقريًبا للم�شارف، و3.77 

مليار دوالر تقريًبا للموجودات االأخرى.
امل�����ريف،  اجله����از  يف  املطلوب����ات  اأم����ا 
فتوزع����ت املحلية منها ب����ن القطاع اخلا�س 
)غ����ري امل�شارف( نح����و 27.77 ملي����ار دوالر، 
وقراب����ة 6.49 ملي����ار دوالر للحكومة، و8.46 
ملي����ار دوالر تقريًبا للم�شارف، و13.62مليار 
دوالر تقريًبا للمطلوب����ات االأخرى، يف حن اأن 
املطلوبات االأجنبية بلغت نحو 134.29 مليار 
دوالر بزيادة 2.16 مليار دوالر تقريًبا قيا�ًشا 
ب�شهر مار�س املا�شي الذي بلغ نحو 132.14 

مليار دوالر.
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 اأمل احلامد

190.6 مليار دوالر امليزانية املوحدة للجهاز امل�رصيف يف اأبريل
بزيادة 0.83 % عن مار�س

ارتفاع �شايف االأ�شول 
االأجنبية ل� “املركزي”

دبي - رويرتز: اأظهرت بيانات مل�رف 
البحري���ن املركزي اأم�س اخلمي����س اأن �شايف 
ال�شه���ر  ارتف���ع  للبن���ك  االأجنبي���ة  االأ�ش���ول 
املا�شي بعد اأن انخف����س الأدنى م�شتوى يف 

�شبعة اأ�شهر يف مار�س.
وارتفعت االأ�شول، الت���ي تعطي موؤ�را 
عل���ى ق���درة البحرين للدفاع ع���ن عملتها يف 
مو�جه���ة �أي �سغ���وط بال�سوق، �إل���ى 779.4 
ملي���ون دينار )2.07 ملي���ار دوالر( يف اأبريل 

من 533.2 مليون دينار يف مار�س.
ومل يف�ش���ح البنك املرك���زي عن �شبب 

الزيادة.
ومت تاأ�شي�س م����رف البحرين املركزي 
مبوج���ب القان���ون رق���م 64 ال�ش���ادر يف 6 
�شبتمرب 2006، حيث يتول���ى مهام االإ�راف 
عل���ى القط���اع امل���ايل يف البحري���ن وكذل���ك 

احلفاظ على اال�شتقرار املايل والنقدي.

11.3 مليار دينار اإ�شدارات البحرين الأدوات الدَّين العام

اأ�ش���در م�رف البحرين املركزي نيابة عن 
حكوم���ة البحرين اإ�شدارات م���ن اأدوات الدين 
الع���ام تبلغ 11.326 مليار دين���ار خالل اأبريل 
8.956 ملي���ار دين���ار  2018، مقارن���ة بنح���و 
للفرتة نف�شها من 2017، اأي بزيادة 26.4 %، 
وه���و ما ي�شكل قرابة 80.3 % من حجم الناجت 
املحل���ي. وبلغت اإ�ش���دارات اأذون���ات اخلزانة 

احلكومي���ة خ���الل اأبريل املا�ش���ي نحو 2.235 
مليار دين���ار، مقارنة ب���� 1.810 ملي���ار دينار 
للف���رتة نف�شها من الع���ام 2017، ومت اإ�شدار 
اأذونات جديدة بقيمة 345 مليون دينار، بينما 
بلغت االأذونات امل�شتحقة 245 مليون دينار. 
اأم���ا اإ�شدارات �شكوك التاأجري االإ�شالمية خالل 
اأبريل م���ن العام اجلاري، فبلغت 1.972 مليار 
دين���ار مقارنة ب���� 1.687 مليار دين���ار للفرتة 
نف�شها من 2017، بينم���ا ا�شتقرت اإ�شدارات 

�شك���وك ال�شل���م االإ�شالمية عن���د 129 مليون 
دين���ار طوال من���ذ اأبريل 2017 وحت���ى اأبريل 

املا�شي.
فيم���ا اأ�ش���در م����رف البحري���ن املركزي 
نياب���ة ع���ن احلكومة �شن���دات تنمي���ة حكومية 
تبل���غ 6.989 مليار دين���ار يف اأبريل املا�شي، 
فيم���ا اأ�شدر �شندات تنمي���ة يف الفرتة نف�شها 
من 2017 تبل���غ 5.329 مليار دين���ار، بزيادة 
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مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدالعزيز،  السيد  ملالكها  ش.ش.و  العقارية  بالبل  شركة  اصحاب   / السادة 

املسجلة مبوجب القيد رقم 106157-1، طالبني تغيير االسم التجاري 
من: شركة بالبل العقارية ش.ش.و ملالكها السيد عبدالعزيز

إلى: شركة سكاي كالين ش.ش.و ملالكها عبدالعزيز
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 21/05/2018  -  القيد: 1-106157
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-78526( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بالبل العقارية ش.ش.و

ملالكها السيد عبدالعزيز
بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
باعتباره  الساعي  احمد  عبداهلل  نبيل   / السيد  اليها  تقدم  قد 
املسجلة  ذ.م.م،  البنعلي  عمرو  سلطان  لشركة  القانوني  املصفي 
طالبا   98548 رقم  القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة 
اختيارية وشطبها  الشركة نصفية  اعمال تصفية  انتهاء  اشهار 
من السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم  65888 لسنة 2018

بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة سلطان عمرو البنعلي ذ.م.م

بانه قد  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
املصفي  باعتباره   SAAJU GEORGE OZIAAS / السيد  اليها  تقدم 
كشركة  املسجلة  ذ.م.م،  للقرطاسية  ليوستار  لشركة  القانوني 
اشهار  طالبا   103395 رقم  القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات 
من  وشطبها  اختيارية  نصفية  الشركة  تصفية  اعمال  انتهاء 
التجارية  الشركات  قانون  الحكام  وفقا  وذلك  التجاري  السجل 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم  ---- لسنة 2018

بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة ليوستار للقرطاسية ذ.م.م

/ ارجمند نسيم غالم ياسني  / ورثة املرحومة  أدناه  إلينا السيد املعلن  تقدم 
غالم نبي بت  بطلب حتويل احملل التجاري التالي :

الى السيد / رياست علي نذير بت

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

  التاريخ :2017/07/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل  
CR2018-79417  إعالن رقم

تنازل عن احملل التجاري

نوع النشاط االسم التجاريرقم القيد

بنت اجلهراء 1-84658
لاللكترونيات

جتارة / بيع األجهزة الكهربائية 
واإللكترونية املنزلية

العنوان

محل 2114 
طريق 438
املنامة 304

محل 1892 
طريق 435
املنامة 304

محل 1444 
طريق 125
املنامة 304

2-84658

3-84658

بت للمواد 
الغذائية

عبايات واقمشة 
بنت اجلهراء

جتارة / بيع األغذية واملشروبات

جتارة / بيع املنسوجات
جتارة/بيع امللبوسات واألحذية 

واألصناف اجللدية
تفصيل وخياطة وحياكة 

املالبس
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تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها مالك شركة اربيان كوجت ش.ش.و ملالكها سعود عبدالعزيز قاسم 
الشكل  حتويل  طالباً   ،  1-64946 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  كانو 
القانوني للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 

وقدره 5000 دينار بحريني، بني كل من:
1- جنينا ريل ايستيت هولدينغ ذ.م.م

2- شركة مرسى للترفيه )القابضة( ش.م.ب )مقفلة(
وتغيير االسم التجاري من شركة اربيان كوجت ش.ش.و إلى شركة زمرت 

اكواماستر ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

القيد: 64946-1  -  التاريخ: 17/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-34639( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  بأنه قد تقدم  والتجارة والسياحة  بوزارة الصناعة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / مالك شركة مستشفى حفاظ التخصصي لألسنان ش.ش.و ملالكها 
الدكتور منعم عباس حفاظ، املسجلة مبوجب القيد رقم 74425، طالبني تغيير 

االسم التجاري 
من: مستشفى حفاظ التخصي لألسنان ش.ش.و

ملالكتها الدكتور منعم عباس حفاظ
إلى: مركز حفاظ التخصصي لألسنان ش.ش.و

ملالكها الدكتور منعم عباس حفاظ
خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 23/05/2018  -  القيد: 74425
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مستشفى حفاظ التخصي لألسنان ش.ش.و
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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(

الرباط ـ وكاالت: 
ح���ذر وزير ال�ش���وؤون اخلارجية والتع���اون الدويل يف املغرب نا�رص بوريطة من ن�ش���اط اإيران يف �ش���مال 
اإفريقيا، قائال اإن نظام طهران “ي�ش���عى اإلى احل�ش���ول على موطئ قدم يف املنطقة”. وقال موقع “فوك�س 
ني���وز” الأمرك���ي اإن بوريطة �رصد �شل�ش���لة من الأدلة التي مت الك�ش���ف عنها اأخرا، والتي ت�ش���ر اإلى عقد 
لق���اءات ب���ن قادة ح���زب اهلل الإرهابي، حليف اإي���ران، وقادة من البولي�ش���اريو. وذكر الوزي���ر املغربي يف 
ت�رصيحه ل�”فوك�س نيوز” اأن “نقطة التحول والعن�رص الأهم الذي غر طبيعة العالقة بن البولي�شاريو وحزب 
اهلل كان هو توقيف قا�ش���م حممد تاج الدين، اأحد اأكرب ممويل حزب اهلل الذين ين�ش���طون يف اأفريقيا، يف 12 
مار����س 2017 مبطار حممد اخلام�س الدويل بالدار البي�ش���اء”. وقالت وكالة املغ���رب العربي لالأنباء اإنه مت 
توقيف هذا ال�شخ�س بناء على مذكرة دولية اأ�شدرتها الوليات املتحدة الأمركية، بتهمة تبيي�س الأموال 
والنتماء اإلى منظمة اإرهابية. وحذر بوريطة من اأنه “من غر املرجح اأن تتوقف هذه التدخالت”، م�شرا اإلى 
اأن “الإ�شالم املعتدل والو�شطي الذي يدعو اإليه املغرب، البلد الذي يعتمد ا�شرتاتيجية متعددة الأبعاد يف 

اإفريقيا، ي�شكل اأحد العنا�رص التي اأزعجت النظام الإيراين”.
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القاهرة ـ رويترز: 

القدس المحتلة ـ اف ب:

القاهرة ـ اف ب: 

بغداد ـ رويترز: 

لالأنب���اء  ال�ش���ودان  وكال���ة  نقل���ت 
)�ش���ونا( الر�شمية عن الرئي�س عمر ح�شن 
الب�شر قوله اإن ال�شودان ملتزم بتحالف 
تقوده ال�شعودية للقتال يف اليمن بعد 3 
اأ�ش���ابيع من قول وزير الدفاع ال�شوداين 
اإن اخلرط���وم تقي���م م�ش���اركتها يف حرب 

اليمن.
القت���ال يف  ال�ش���ودان يف  وي�ش���ارك 
اليم���ن �ش���من التحال���ف ال���ذي تق���وده 
ال�شعودية وله قوات قوامها نحو 3 اآالف 

جندي وطائرات مقاتلة عدة هناك. 
ونقلت الوكالة عن الب�ش���ر قوله يف 
اجتماع مع  م�شاعد وزير الدفاع ال�شعودي 
حمم���د عب���داهلل العاي�س اإن ال�ش���عوبات 
القت�ش���ادية “ل���ن تثني ال�ش���ودان عن 
لعب دوره العربي يف ا�ش���رتداد ال�رصعية 
يف اليم���ن باعتب���ار اأن مواقف ال�ش���ودان 
املبدئي���ة املعلنة هي الدف���اع عن اأر�س 
احلرمن والتزاما بالأهداف النبيلة التي 

دعت اإلى م�شاركته يف عا�شفة احلزم”.

اأعلن وزير الدفاع الإ�رصائيلي اأفيغدور 
ليربم���ان اأم�س اخلمي�س، اأنه �ش���يطلب من 
جلنة تخطي���ط املوافقة عل���ى بناء 2500 
وحدة �ش���كنية يف 30 م�شتوطنة يف ال�شفة 
الغربي���ة املحتلة. وق���ال ليربمان يف بيان 
“اإن الوح���دات ال���� 2500 اجلدي���دة التي 
�شنوافق عليها يف جلنة التخطيط الأ�شبوع 
املقبل، تتعلق بالبناء الفوري يف 2018”، 

نقال عن وكالة فران�س بر�س.
واأ�شاف اأنه �شي�شعى اأي�شا للح�شول 
على موافقة اللجنة على بناء 1400 وحدة 
�شكنية ا�شتيطانية اأخرى يف مرحلة لحقة. 
وتاب���ع ليربمان “نحن ملتزمون بامل�ش���ي 

قدما يف البناء ونلتزم بوعدنا”.
وقال الوزير الإ�رصائيلي “يف الأ�ش���هر 
املقبلة �شنعر�س املوافقة على بناء اآلف 
اأخرى م���ن الوح���دات ال�ش���كنية”. وتعترب 
الوحدات ال�ش���تيطانية يف ال�شفة الغربية 

غر �رصعية مبوجب القانون الدويل.

اأدانت م�شيخة الأزهر يف م�رص يف بيان، 
�ش���ورة مركب���ة ملدين���ة القد����س املحتلة 
يظه���ر فيها الهيكل اليه���ودي مكان قبة 
ال�ش���خرة و�شلمت اإلى ال�ش���فر الأمركي 

لدى اإ�رصائيل.
وق���ال الأزهر يف بيان “ه���ذا الت�رصف 
غ���ر امل�ش���وؤول ياأت���ي يف اإطار ا�ش���تمرار 
مل�شاعر  ال�ش���هيواأمركية  ال�ش���تفزازات 
اأكرث من مليار ون�ش���ف املليار م�شلم حول 
العامل”، وفق م���ا اأوردت “فران�س بر�س”، 
اأم����س اخلمي����س. واأ�ش���اف اأن “مث���ل هذه 
التج���اوزات املقيتة لن تغ���ر من التاريخ 
�ش���يئا، و�ش���تبقى القد�س عا�شمة للدولة 
الفل�شطينية، و�ش���يبقى امل�شجد الأق�شى 
دونه اأرواح امل�ش���لمن”. واأعلنت ال�شفارة 
الأمركية، الت���ي افتتحت حديثا يف مدينة 
ديفي���د  ال�ش���فر  اأن  الأربع���اء  القد����س، 
فريدم���ان خدع عندما التقطت له �ش���ورة 
وهو يت�ش���لم هذه ال�ش���ورة، كهدي���ة اأثناء 

زيارته معهدا يهوديا.

اأعل���ن تنظيم “داع�س” اأم�س اخلمي�س 
م�ش���وؤوليته عن تفجر انتحاري يف منطقة 

ال�شعلة يف العا�شمة العراقية بغداد.
وق���ال التنظيم يف بي���ان ن�رصته وكالة 
اأعماق لالأنباء اإن الهجوم اأ�ش���فر عن مقتل 

15 �شخ�شا واإ�شابة 19 �شخ�شا. 
وقال���ت ق���وات الأم���ن العراقي���ة اإن 
التفج���ر قت���ل 4 اأ�ش���خا�س عل���ى الأق���ل 
واأ�ش���اب 15 بج���روح. ووق���ع الهج���وم يف 
منطقة ال�ش���علة ذات الغالبية ال�شيعية يف 

�شمال غرب بغداد.
واأعلن مركز الإعالم الأمني اأن القوات 
الأمني���ة )دورية جندة م���ع دورية طوارئ( 
ت�ش���دت لإرهاب���ي انتحاري يرت���دي حزاًما 
نا�ش���ًفا، فج���ر نف�ش���ه بع���د حما�رصت���ه من 
قب���ل الق���وات الأمني���ة عند مدخ���ل متنزه 
غرب���ي  ال�ش���علة  منطق���ة  يف  ال�ش���قالوية 
بغداد، ما اأ�ش���فر عن مقتل واإ�ش���ابة عدد 

من املواطنن.

ال�شودان يعلن التزامه 
بحملة ع�شكرية يف اليمن

اإ�رصائيل تبني 2500 
وحدة �شكنية يف ال�شفة

الأزهر يندد بال�شورة 
املفربكة للم�شجد الأق�شى

قتلى بتفجر انتحاري 
ل� “داع�س” يف بغداد

عون يكلف �شعد احلريري بت�شكيل احلكومة اجلديدة
الأمم املتحدة: �شالح حزب اهلل يعر�س لبنان ومواطنيه للخطر

وح�ش���ل زعيم تيار امل�ش���تقبل اللبناين �ش���عد 
احلري���ري عل���ى اأغلبي���ة اأ�ش���وات ن���واب الربمل���ان 

لت�شكيل احلكومة.
وكان رئي�س الربملان اللبناين نبيه بري قد فاز 
الأربعاء، بولية جديدة، بعد اأن ح�شل على الغالبية 

العظمى من الأ�شوات يف النتخابات الربملانية.
وهذه هي املرة ال�شاد�ش���ة التي يفوز بها بري 
برئا�ش���ة الربملان اللبناين. ودعا بري بعد فوزه اإلى 

ت�شكيل حكومة باأ�رصع وقت ممكن.
وح�ش���ل ب���ري عل���ى 98 �ش���وتا يف الربمل���ان 
اللبن���اين املك���ون م���ن 128 مقعدا، وهو ما �ش���من 
اإع���ادة انتخاب���ه رئي�ش���ا للمجل����س النياب���ي للم���رة 

ال�شاد�شة منذ العام 1992.
وق���ال بري يف كلم���ة اأمام الربمل���ان بعد اإعادة 
انتخاب���ه “�ش���يكون عل���ى جمل�ش���نا الك���رمي التزام 
امل�ش���اورات النيابي���ة لإجن���از ال�ش���تحقاق الثالث 
املتمث���ل باختيار رئي����س حلكومة لبن���ان وتكليفه 
بت�ش���كيل احلكوم���ة و�ش���ول للثقة باأق�ش���ى �رصعة 

ممكنة”.

من جهة اأخرى، دعا الأمن العام لالأمم املتحدة 
اأنطوني���و غوتري����س، اإيران دون اأن ي�ش���ميها، اإلى 
امل�شاهمة يف حتول حزب اهلل اإلى ت�شكيلة �شيا�شية 
مدني���ة، معت���رباً اأن القدرات الع�ش���كرية حلزب اهلل 

مقلقة جداً بالن�شبة للبنان.
وقال يف وثيقة �ش���لمها اأخرا اإلى جمل�س الأمن 
ال���دويل “اأدعو دول املنطق���ة التي ترتبط بعالقات 
وثيق���ة مع ح���زب اهلل اإلى الدفع باجت���اه حتول هذه 

املجموعة امل�شلحة اإلى حزب �شيا�شي مدين فقط”. 
واأ�ش���اف اأن ذلك “يخدم امل�شلحة الف�شلى للبنان 

وال�شلم والأمن الإقليمي”.
ومل ي�ش���م غوتري�س اإيران لك���ن من املعروف 

اأنها الداعم الرئي�شي حلزب اهلل يف املنطقة.
كم���ا اعت���رب الأم���ن الع���ام لالأمم املتح���دة اأن 
“احتفاظ حزب اهلل بقدرات ع�شكرية مهمة ومتطورة 
خ���ارج رقاب���ة احلكومة يف لبنان، يبقى م�ش���در قلق 
بال���غ”. وطالب حزب اهلل “وباق���ي الأطراف املعنية 
بعدم النخراط يف اأي ن�ش���اط ع�شكري داخل لبنان اأو 

خارجه”.
اإلى ذلك، اعترب اأن “وجود ال�شالح املعمم خارج 
�ش���يطرة الدولة مع وجود ميلي�شيات م�شلحة مهمة، 

يعر�س اأمن املواطنن اللبنانين للخطر”.
وتاب���ع “اإين اأدعو احلكومة والقوات امل�ش���لحة 
يف لبن���ان اإلى اتخاذ الإجراءات ال�رصورية كافة؛ ملنع 
ح���زب اهلل وباق���ي املجموعات امل�ش���لحة من حيازة 
اأ�ش���لحة وبناء قدرات �ش���به ع�ش���كرية خارج �ش���لطة 

الدولة”.

بيروت ـ وكاالت: 

قال بيان �سادر عن رئا�سة اجلمهورية اللبنانية اإن الرئي�س مي�سال عون كلف �سعد احلريري 

اأم�س اخلمي�س بت�سكيل احلكومة اجلديدة.

اأم�س ح�سل فيها احلريري على  النواب  اأع�ساء جمل�س  اأج��رى م�ساورات مع  وك��ان عون قد 

تاأييد 111 �سوتا من اإجمايل عدد نواب الربملان اللبناين البالغ 128.

وجاء يف البيان “بعد اأن اأجرى فخامة رئي�س اجلمهورية اال�ست�سارات النيابية امللزمة اليوم 

اخلمي�س )اأم�س(.. ا�ستدعى دولة الرئي�س �سعد الدين احلريري لتكليفه ت�سكيل احلكومة”.

قاعدة حميميم: على “الن�رصة” اخلروج اأو املواجهة الع�شكرية
� وكالت: ذك���رت قاع���دة حميمي���م  عوا�ش���م 
الع�شكرية الرو�شية يف �ش���وريا، عرب �شفحتها على 
مواقع التوا�ش���ل الجتماعي “في�ش���بوك” اأن انتهاء 
اتفاقي���ة خف�س الت�ش���عيد يف مدين���ة درعا جنوبي 
�ش���وريا �ش���تكون حتمية اإذا مل يغادر من و�شفتهم 

بالإرهابين.
وقال ممث���ل القاعدة الك�ش���ندر ايفان���وف، اإن 
“انته���اء اتفاقية خف�س الت�ش���عيد يف مدينة درعا 
جنوبي البالد �ش���تكون حتمية يف ظل ا�شتمرار وجود 
متطرف���ن ينتمون لتنظيم���ي “داع����س” و “جبهة 

الن�رصة” الإرهابين” ح�شب و�شفه.
وقالت القاعدة الع�شكرية اإن على جبهة الن�رصة 
يف درعا اخلروج من املنطقة اأو ال�شتعداد للمواجهة 

الع�شكرية املحتومة.
وردا عل���ى ه���ذه احلملة قال م�ش���وؤول يف اإحدى 
ف�ش���ائل اجلي����س احلر جنوب �ش���وريا اإن م���ا ن�رصته 

قاعدة حميميم هو جزء من حرب نف�شية.
وياأتي احلدي���ث عن اجلبهة اجلنوبي���ة مع اأنباء 

ع���ن ان�ش���حابات مللي�ش���يات اإيران وح���زب اهلل من 
اجلنوب ال�شوري.

وبح�ش���ب مراقبن فاإن اتفاق خف�س الت�شعيد 

ه���و اتف���اق دويل بن الولي���ات املتحدة ورو�ش���يا 
والأردن ول متلك رو�شيا وحدها قرار اإنهائه.

ي�ش���ار اإلى اأن الدول ال�شامنة )رو�شيا - تركيا 

- اإيران( يف حمادثات ا�ش���تانا تو�ش���لت اإلى اتفاق 
ب�ش���اأن اإقامة مناطق تخفيف التوتر يف �شوريا ملدة 
6 اأ�ش���هر، قابلة للتمديد، وه���ي اإدلب و مناطق يف 
�ش���مال مدين���ة حم����س، والغوط���ة ال�رصقي���ة، وعلى 

احلدود ال�شورية مع الأردن يف حمافظة درعا.
م���ن جه���ة اأخرى، وو�ش���ط نف���ي اأمرك���ي، اأكد 
املر�ش���د ال�ش���وري م���ا اأعلنه النظ���ام ال�ش���وري اأن 
التحال���ف ال���دويل ا�ش���تهدف موقعن ع�ش���كرين 
تابعن له �رصق �ش���وريا م�شرا اإلى مقتل 12 عن�رصا 

للنظام يف ال�رصبة.
ب���ن  يقع���ان  املوقع���ن  اأن  النظ���ام  وذك���ر 
البوكم���ال وحميمي���ة واأنهما تعر�ش���ا لق�ش���ف من 

طران التحالف.
وذك���رت م�ش���ادر اأخ���رى اأن ال�رصب���ات وقعت 
قرب من�ش���اأة تي ت���و “T 2” للطاق���ة قرب احلدود 
م���ع العراق، وعلى بعد نحو مئ���ة كيلومرت غرب نهر 

الفرات.

عوا�ش���م � وكالت: ����رصب اإع�ش���ار “مكونو” 
جزيرة �ش���قطرى اليمني���ة، اأم����س اخلمي�س، حيث 
مت اإج���الء اأكرث من 200 اأ����رصة؛ حلمايتهم من اآثار 

الإع�شار الذي خلف خ�شائر عدة يف املنطقة.
واأعلنت احلكومة اليمنية املدعومة من الأ�رصة 
الدولية فجر اخلمي�س اجلزيرة “حمافظة منكوبة” 
نتيج���ة لالأ����رصار الكب���رة الناجت���ة عن الإع�ش���ار 
ال�شتوائي، بح�ش���ب ما اأعلنت وكالة �شباأ اليمنية 
احلكومي���ة. وحا�رصت الفي�ش���انات منازل وغمرت 
ق���رى يف اجلزيرة الواقعة يف بح���ر العرب، وارتفع 
عدد الأ�شخا�س املفقودين جراء اإع�شار “مكونو” 
اإل���ى 17، بع���د غ���رق �ش���فينتن قبال���ة �ش���واحل 
اجلزيرة، فيما اأ�شارت م�شادر من هناك اإلى جنوح 
�ش���فينة ثالثة. واأدى الإع�شار الذي ل يزال ي�رصب 
اجلزي���رة لهط���ول اأمط���ار غزيرة م�ش���حوبة برياح 
�ش���ديدة، نتج���ت عنه���ا في�ش���انات الأودية مثل 
وادي دحمي�س، مما ا�ش���طر ال�شلطات هناك لإجالء 
مئات الأ�رص املحا�رصة من مناطق الفي�ش���انات اإلى 
اأماكن اآمنة. واأعلن حمافظ �شقطرى اأن الإمكانات 
املتاح���ة يف الأرخبي���ل غر ق���ادرة للوق���وف اأمام 
اآثار العا�ش���فة، واأطل���ق املحافظ نداء ا�ش���تغاثة 
لدول التحالف وجمي���ع الداعمن للتدخل العاجل 
للم�شاعدة يف عمليات الإنقاذ والإيواء وامل�شاندة.

و�ش���نفت البحرية الأمركية احلالة املدارية 
ب�ش���اأن جزيرة �ش���قطرى، باأنها اإع�شار من الدرجة 
الأولى و�ش���دة �رصعة ري���اح مركز العا�ش���فة 121 
كيلوم���رتا يف ال�ش���اعة. اق���رتب اإع�ش���ار “مكونو” 
من ال�ش���واحل اليمنية والعمانية واجلزيرة العربية 
عموم���ا. توقع���ت بلدي���ة دب���ي اأن يوؤث���ر اإع�ش���ار 
“مكونو” على مدينة دبي اعتبارا من م�ش���اء ام�س 
اخلمي�س وحتى الأحد املقبل. وقالت بلدية دبي يف 
موقعها على “اإن�ش���تغرام” اإن التوقعات امل�شبقة 
لبيانات منظومة الإن���ذار املبكر للتقلبات اجلوية 

لبلدية دبي اأ�ش���ارت اإلى ت�ش���كل منطقة لل�شغط 
اجل���وي املنخف����س يف بح���ر الع���رب من���ذ بداي���ة 

الأ�شبوع وحتولها اإلى اإع�شار مداري “مكونو”.
واأك���دت البلدي���ة اأن م���ن املتوق���ع اأن تتاأثر 
بع����س الأجزاء من �ش���لطنة ُعمان بهذا الإع�ش���ار، 
وم���ن املرج���ح اأن يتقدم الإع�ش���ار �ش���ماًل وميتد 
تاأثره حتى دول���ة الإمارات ب�ش���فة عامة، واإمارة 
دبي خ�شو�ش���ا. واأعلنت �شلطنة عمان ام�س اإغالق 
مطار �ش���اللة اأمام حركة الطران بدءا من ال�شاعة 
12 منت�ش���ف الليل بناء عل���ى قرار الهيئة العامة 

للطران املدين العماين. ووفقا لبيان �ش���در عن 
هيئة الطران املدين العمانية، فاإن فرتة الإغالق 
�شت�ش���تمر ملدة 24 �ش���اعة قابلة للتمديد بح�شب 
تط���ورات الأج���واء الت���ي قد تنج���م عن الإع�ش���ار 
املداري “مكونو”، الذي تقع حمافظة ظفار حتت 
تاأث���ره. كم���ا ذكرت الهيئ���ة يف بيانه���ا، اأن قرار 
اإغالق املط���ار ياأتي بعد متابعة تطورات اإع�ش���ار 
“مكونو” الذي يتمركز حاليا يف بحر العرب جنوب 
����رصق حمافظة ظف���ار. وبناء على تنب���وؤات املركز 
الوطن���ي لالإن���ذار املبك���ر من املخاط���ر املتعددة 
التابع للهيئة، فمن املتوقع اأن يتقدم الإع�ش���ار 
نحو �ش���واحل حمافظة ظفار �ش���من املجال اجلوي 
العماين )القطاع اجلوي اجلنوبي( وتاأثره املبا�رص 
عل���ى حمافظة ظفار بدءا م���ن اليوم اجلمعة وحتى 
غد ال�ش���بت. واأ�ش���ار البيان اإلى اأن الهيئة تتعامل 
مع خط���وط املالح���ة اجلوي���ة الدولي���ة يف املجال 
اجلوي العماين املتاأثرة بحركة الإع�ش���ار بتحويل 
م�ش���اراتها اإل���ى م�ش���ارات بديلة وفق���ا لتطورات 
احلال���ة، موؤك���دة اأنه���ا تتابع تط���ورات الإع�ش���ار 
وتعمل جاهدة على اإعادة فتح مطار �ش���اللة اأمام 
حرك���ة الط���ران وعودة ان�ش���يابية حرك���ة املالحة 
اجلوية يف م�ش���اراتها الطبيعية فور زوال املخاطر 

عن �شالمة الطران.

إعصار “مكونو” يضرب السواحل اليمنية والعمانية
وم���ن امللف���ت اأن الكث���ر م���ن املغردين 
وامل�ش���اركن يف احلمل���ة ه���م من املن�ش���قن 
ب�ش���فوف احلركة الإ�ش���الحية الإيرانية الذين 
يقولون اإن 20 عاما من التعويل على امل�رصوع 
الإ�ش���الحي اأثبت���ت اأن ه���ذا النظ���ام غر قابل 
للتغير، وهو ي�ش���تغل لعبة �رصاع املت�شدد - 
الإ�شالحي لتبادل الأدوار فقط بينما اجلناحان 

هما وجهان لعملة واحدة.
ويف هذا ال�ش���ياق، كتبت هنغامة �شهيدي، 
وهي اأ�ش���تاذة جامعية اإ�ش���الحية وم�شت�ش���ارة 
اإعالمي���ة �ش���ابقة مله���دي كروبي، اأح���د زعماء 
النتفا�ش���ة اخل����رصاء القاب���ع حت���ت الإقام���ة 
اجلربية، والتي اأفرج عنها من ال�شجن اأخرا، اأن 
 #IranRegimeChange انت�ش���ار ها�ش���تاغ
ب�ش���كل �رصيع وكبر عقب خط���اب بومبيو يدل 
عل���ى اأن م�ش���وؤويل النظ���ام يج���ب اأن يبحث���وا 
اأ�شباب ال�ش���تياء ال�ش���عبي يف طريقة حكمهم 

بعد 40 عاما”.
كم���ا ان�ش���م م���ارك دوبويتيو����س، وه���و 
�شيا�ش���ي اأمرك���ي ومدي���ر معه���د الدفاع عن 
عل���ى  وغ���رد  احلمل���ة  اإل���ى  الدميقراطي���ات، 
“توي���رت” بالفار�ش���ية قائال: “كم���ا ذكر وزير 
اخلارجية بومبيو فاإن ال�شعب الإيراين ي�شتحق 
و�ش���عا اأف�شل، ولذا فاإنهم ي�ش���تحقون نظاما 

دميقراطًي���ا هدف���ه حتقيق اأق�ش���ى ق���در من 
الزدهار واحلرية والحرتام لالإيرانين، ولي�س 
ت�شدير الإرهاب وتبديد موارد ال�شعب الإيراين 

لدعم ميلي�شيات حزب اهلل واحلوثين”.
وخالل الأيام املا�ش���ية، انت����رصت تغريدة 
ب�ش���كل وا�ش���ع تتح���دث ع���ن �ش���نوف القم���ع 
والتمييز �ش���د الن�ش���اء يف اإيران واملمار�شات 
التع�ش���فية الت���ي تق���وم به���ا �رصط���ة الآداب 

واجلماعات املت�شددة �شد املراأة الإيرانية.

كما انت�رصت ظاهرة كتابة الها�شتاغ داخل 
اإيران ع���رب كتابته على الأيدي وت�ش���وير اليد 

ون�رصها عرب مواقع التوا�شل.
لالإعدام���ات  �ش���ورا  نا�ش���طون  وت���داول 
اجلماعية �ش���د ال�ش���جناء ال�شيا�شين ومقاطع 
ال�ش���عبية  الحتجاج���ات  ا�ش���تمرار  تظه���ر 

والإ�رصابات العمالية.
كما ن�رص اآخرون �ش���ورا عن الفقر واحلرمان 
وتخل���ف البالد حتت حك���م امل���اليل وقالوا اإن 

الطريق الوحيد لتغير هذا الو�شع هو اإ�شقاط 
النظام الذي يبدد ثروات البالد على التدخالت 
الع�ش���كرية يف دول املنطق���ة ودعم اجلماعات 
الإرهابية يف ال�رصق الأو�شط يف كل اأنحاء العامل.

اأم���ا اأبن���اء القوميات والأقلي���ات فتحدثوا 
عن قمع وا�ش���طهاد م���زدوج يعانون منه حتت 
حكم نظام �ش���مويل يفر�س لغة ر�شمية واحدة 
ومذه���ب دين���ي واحد ويلغي التع���دد القومي 
والديني والثقايف، كم���ا يهم�س ويحرم مناطق 
القوميات من التنمية و�ش���ط دعوات باإ�شقاط 
تعددي���ة  دول���ة  واإح���الل  املرك���زي  النظ���ام 
دميقراطي���ة فيدرالي���ة بدله���ا، بينم���ا طالب 
ن�ش���طاء راديكالي���ون بتفكيك اإي���ران واإعطاء 
القوميات حقهم يف تقرير امل�ش���ر وت�شكيل 

كياناتهم امل�شتقلة عن الدولة املركزية.
اإلى ذلك، انتقلت حملة تغير النظام اإلى 
تغطية الإ�رصابات العمالية امل�شتمرة خ�شو�شا 
اإ�رصاب �ش���ائقي ال�شاحنات واملركبات الثقيلة 
يف اأرج���اء البالد يدخل يوم���ه الثالث اخلمي�س، 
وذلك احتجاجا على تدهور و�شعهم املعي�شي، 
وقل���ة اأجور احلم���ل، وارتفاع تكاليف ال�ش���حن 
واأق�شاط العجالت وابتزازهم من قبل احلكومة 

حتت عنوان رفع الر�شوم وال�رصائب.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

اسالم اباد ـ رويترز: 

أوتاوا - اف ب: 

ق���ال موقع “�ش���كاي ني���وز” اإن وزير 
اخلارجي���ة الربيط���اين بوري�س جون�ش���ون، 
اأج���رى مكامل���ة هاتفية دام���ت 18 دقيقة 
مع �شخ�س ادعى اأنه رئي�س وزراء اأرمينيا، 
قبل اأن ينهي املكاملة بعدما اكت�ش���ف اأن 

الأمر يتعلق ب� “خدعة”.
وحتدث جون�ش���ون م���ع رئي�س الوزراء 
“املزور” عن رو�ش���يا ورئي�شها فالدمير 
ت�ش���ميم  ق�ش���ية  اإل���ى  اإ�ش���افة  بوت���ن، 
تعر�س لها رجل ال�ش���تخبارات الع�شكرية 
الرو�شية ال�شابق العميل املزدوج �شرغي 

�شكريبال، يف اإجنلرتا.
بتهنئ���ة  املكامل���ة  جون�ش���ون  وب���داأ 
امل�ش���وؤول املزعوم “عل���ى جناحه الرائع”، 
بعدم���ا كان يعتقد اأنه يتحدث اإلى الزعيم 
الأرمني املنتخب حديثا نيكول با�شينيان.

واأنه���ى الوزي���ر املكامل���ة ح���ن زعم 
املخادع اأن رئي����س وزراء اأوكرانيا تعر�س 
هو الآخر لت�ش���مم يف الآون���ة الأخرة، لكنه 
تعاف���ى بع���د تناول���ه ترياق���ا “يحتفظ به 
دائما”. وق���ال املتحدث با�ش���م اخلارجية 
الربيطاني���ة “اكت�ش���فنا يف نهاية املطاف 

اأن الت�شال كان خدعة”.

قال م�ش���وؤولون اإن ح�ش���دا من النا�س 
يقوده رجال دين م�ش���لمون يف باك�ش���تان 
هدم���وا قبة وماآذن م�ش���جد عمره 100 عام 

يتبع الطائفة الأحمدية.
الطوائ���ف  اأك���رث  اإح���دى  والأحمدي���ة 
ذات  باك�ش���تان  يف  لال�ش���طهاد  تعر�ش���ا 
الغالبية ال�شنية، حيث يتهمهم اإ�شالميون 
ومت�ش���ددون بالزندقة بينما حتظر عليهم 
القوانن الباك�ش���تانية ت�ش���مية نف�ش���هم 

بامل�شلمن اأو ا�شتخدام رموز اإ�شالمية.
وقال �ش���ليم الدين املتحدث با�ش���م 
طائف���ة الأحمدية اإن ح�ش���دا ي�ش���م ب�ش���ع 
مئات من الأ�شخا�س اقتحم جممع امل�شجد 
يف �ش���يالكوت ق���رب احل���دود الهندية يف 

اإقليم البنجاب ليل الأربعاء.
واأ�شاف اأن م�شوؤويل احلكومة املحلية 
تواطئوا مع احل�شد لكن ال�رصطة نفت ذلك.

امل�ش���وؤول  �ش���ارفراز  اأ�ش���د  وق���ال 
بال�رصط���ة اإن م�ش���وؤويل احلكوم���ة املحلية 
كان���وا مبجمع امل�ش���جد لإزالة ما و�ش���فها 

“باأعمال ترميم غر قانونية”.
واأ�ش���اف “جاءت جمموع���ة هائجة من 
النا�س تنتم���ي جلماعات وطوائف خمتلفة 
اإلى هناك ودمرت اأجزاء عدة من املبنى”.

قال���ت احلكوم���ة الكندية اإنه���ا على 
ا�شتعداد ل�شتقبال لجئن من الروهينغا 
ووعدت مب�شاعدة اإ�شافية مهمة مل�شاعدة 

هذه الأقلية امل�شلمة يف بورما.
ورف�ش���ت وزي���رة ال�ش���وؤون اخلارجية 
الكندي���ة كري�ش���تيا فريالن���د حتديد عدد 
الالجئن الذي���ن ميك���ن اأن توؤويهم كندا 
ومتى، م�ش���رة اإلى اأنه يعود للمفو�ش���ية 
ال�شامية لالأمم املتحدة تن�شيق هذا اجلهد 

مع الدول املعنية.
وميك���ن اأن ياأتي ه���وؤلء الالجئن من 
خميم���ات الروهينغ���ا يف بنغالد�س والذين 
يريدون العودة اإلى ديارهم يف بورما لكن 
“الظروف ل ت�ش���مح” بح�ش���ب ما اأ�شافت 

الوزيرة يف موؤمتر �شحايف.
“ال�ش���طهاد  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ارت 
متوا�ش���ل” له���ذه الأقلية امل�ش���لمة التي 

حترمها �شلطات بورما من اجلن�شية.
وفر نح���و 700 األف من ه���ذه الأقلية 
من غرب بورما؛ ب�ش���بب عملي���ات اجلي�س 
اإل���ى بنغالد�س حي���ث يقيمون يف خميمات 

ع�شوائية.
وقال���ت الوزيرة اإن كندا �ش���تعمل مع 
املحكم���ة اجلنائي���ة الدولي���ة ل�ش���مان اأن 
يحال امل�شوؤولون عن “التطهر العرقي” 
و “جرائم �ش���د الإن�ش���انية” يف بورما على 

الق�شاء.

بريطانيا 

باكستان

كندا

جون�شون تكلم 18 
دقيقة مع وزير مزيف

ح�شد غا�شب يدمر اأجزاء 
من م�شجد لالأحمدية

م�شتعدون ل�شتقبال 
الالجئن الروهينغا
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اأمريكا تفر�ض عقوبات جديدة على �رصكات طريان اإيرانية

ت�شاعد الدعوات لتغي���ري النظام يف اإيران

تت�شمن 3 �شخ�شيات بينهم تركي

اأحزاب وتيارات معار�شة تطالب بتكثيف ال�شغوط على نظام املاليل

تاأتي هذه الإجراءات، بعدما اأ�ش����درت 
وزارة اخلزان����ة الأمركي����ة عقوبات جديدة 
قب����ل يوم����ن يف 22 مايو، ا�ش����تهدفت 5 
اإيراني����ن عل����ى �ش����لة باحلر�����س الث����وري 

الإيراين.
وقال����ت وزارة اخلزان����ة يف بي����ان على 
اإن اخلم�ش����ة، ه����م:  موقعه����ا الإلك����رتوين 
مهدي اأذربي�ش����ه وحمم����د جعفري وحممود 
كاظم اآباد وجاويد �شر اأمن و�شيد حممد 

طهراين.
واأ�ش����افت اأن الأربعة الأوائل عملوا مع 
احلوثي����ن من خالل احلر�س الثوري، بينما 
ق����دم طهراين امل�ش����اعدة ع����رب متويل من 

احلر�س الثوري.
وتاأت����ي العقوب����ات اجلدي����دة يف اإطار 
تعهد الرئي�����س الأمرك����ي دونالد ترامب 
بخنق اإيران اقت�شادًيا على اأمل منعها من 

تطوير اأ�شلحة نووية.
وكان����ت وا�ش����نطن اأعلن����ت اخلمي�����س 
املا�ش����ي ع����ن عقوب����ات جديدة مت�ش����لة 
مبيلي�شيات حزب اهلل اللبنانية، اإذ �شملت 
وغ����رب  اأوروب����ا  يف  اقت�ش����ادية  كيان����ات 

اإفريقيا وال�رصق الأو�شط.
وقالت وزارة اخلزانة الأمركية وقتها 
اإنها �شتف�ش����ح وتعطل ال�ش����بكة الإرهابية 
حلزب اهلل واإيران يف كل اأجزائها، خ�شو�شا 
تلك املت�شلة بامل�رصف املركزي الإيراين.

وقبلها بيوم، كانت اخلزانة الأمركية 
قد اأعلنت �شل�ش����لة عقوب����ات جديدة على 
اإيران وحزب اهلل، �ش����ملت حمافظ امل�رصف 

املركزي الإيراين خ�شو�شا.

• العقوبات الأمركية تطول �رصكة طران ماهان	

• ملاذا ت�شاعدت الدعوات لتغير النظام يف اإيران؟	

واشنطن - وكاالت:

 اأعلنت وزارة اخلزانة االأمريكية عن فر�س عقوبات جديدة مرتبطة باإيران ت�ستهدف �سركات 

طريان. وبح�سب املعلومات، العقوبات فر�ست على كيانات مرتبطة ب�سركتي طريان ماهان ومعراج 

االإيرانيتني.

كما فر�ست وزارة اخلزانة االأمريكية عقوبات جديدة على �سخ�سني اإيرانيني واآخر تركي.

وكان الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب قد اأعلن يف 8 مايو ان�سحاب بالده من االتفاق النووي 

اإعادة  باأنها تدر�س  بالعقوبات االأمريكية على طهران، فيما ردت طهران  العمل  واإع��ادة  االإي��راين 

اليورانيوم بعد مباحثات �ستجريها مع االأوروبيني والرو�س وال�سينيني ب�ساأن اخلطوة  تخ�سيب 

االأمريكية.

دبي - العربية نت: 

ت�ساعدت الدعوات خالل االأيام االأخرية لتغيري النظام االإيراين، اإذاأطلقت �سخ�سيات واأحزاب 

اإيرانية معار�سة يف الداخل واخلارج ت�سريحات وبيانات تطالب بتكثيف ال�سغوط على  وتيارات 

اإزاحة  نظام املاليل وم�ساندة االحتجاجات ال�سعبية املتوا�سلة وت�سديد العقوبات الدولية بهدف 

هذا النظام الذي يحكم البالد ل� 4 عقود. كما ا�ستمر ها�ستاغ IranRegimeChange# اأي 

“تغيري النظام االإيراين” يف اأعلى الرتندات العاملية منذ اأن اأطلقه نا�سطون اإيرانيون بعيد �ساعات 
على خطاب وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو، االثنني املا�سي، ب�ساأن ا�سرتاتيجية وا�سنطن 

اجلديدة حيال طهران.

مركل تعلن تاأييد بالدها لالتفاق النووي مع اإيران
برلين ـ اف ب:

 قال���ت امل�شت�ش���ارة الأملاني���ة اأنغي���ال 
مركل، اأم�س اخلمي�س، اإن اأملانيا وال�ش���ن 
توؤي���دان التفاق النووي القائ���م مع اإيران، 
بع���د قرار الوليات املتحدة الن�ش���حاب من 

التفاق املربم العام 2015.
واأدلت مركل بالت�رصيحات خالل اإفادة 

�ش���حافية م�شرتكة مع رئي�س جمل�س الدولة 
ال�ش���يني يل كه ت�ش���يانغ، يف قاعة ال�ش���عب 
ت���زور  الك���ربى بالعا�ش���مة بك���ن، حي���ث 

امل�شت�شارة الأملانية ال�شن ملدة يومن.
وكان املر�ش���د الإي���راين عل���ي خامنئي 
قد و�ش���ع �رصوطا لالحتاد الأوروبي؛ ل�شمان 

عدم خروج بالده من التفاق النووي.

ال�ش���واريخ  برنام���ج  اأن  واعت���رب 
البالي�شتية واأن�شطة بالده الإقليمية لي�شت 

حمل تفاو�س.
كما ا�ش���رتط على اأوروبا حماية مبيعات 
بالده النفطية وا�ش���تمرارها بوجه ال�شغوط 
الأمركية. وطالب البنوك الأوروبية بحماية 

التجارة مع اإيران.

واشنطن/  سول  - رويترز: 

األغى الرئي�س الأمركي دونالد ترامب اأم�س اخلمي�س القمة املزمعة مع زعيم كوريا ال�شمالية كيم جوجن اأون، 
يف خطاب ن�رصه البيت الأبي�س. وكانت القمة مقررة يوم 12 يونيو يف �ش���نغافورة. وقال ترامب يف اخلطاب “كنت 
اأتطلع جدا لأن اأكون معك هناك... لالأ�ش���ف نتيجة للغ�ش���ب العارم والعداء الفا�شح الذي انطوت عليه ت�رصيحاتك 
الأخ���رة اأ�ش���عر اأن من غر املنا�ش���ب يف هذا الوق���ت اأن نعقد هذا الجتم���اع الذي خططنا له من���ذ فرتة طويلة”. 
يف غ�ش���ون ذل���ك، قالت وكالة الأنباء املركزي���ة الكورية اأم�س اخلمي�س اإن كوريا ال�ش���مالية هدمت بالكامل موقع 
بوجني - ري للتجارب النووية؛ ل�ش���مان ال�ش���فافية يف عملية وقف التجارب النووية. واأ�ش���افت اأن هدم املوقع 
“اأغلق بالكامل مداخل الأنفاق” م�شرة اإلى اأن نفقن هناك كانا معدين لال�شتخدام لإجراء “جتارب نووية قوية 
حتت الأر�س”. وذكرت الوكالة اأن الهدم مل ي�ش���بب اأي ت�رصب ملواد اإ�ش���عاعية ومل يكن له تاأثر �شلبي على البيئة 

املحيطة. وقالت الوكالة “وقف التجارب النووية عملية مهمة نحو نزع ال�شالح النووي”.

ترامب يلغي القمة املزمعة مع زعيم كوريا ال�شمالية املغرب يك�شف امل�شتور بن حزب اهلل والبولي�شاريو

•  �شقطرى.. اإجالء ع�رصات الأ�رص حلمايتهم من “مكونو”	

• قاعدة حميميم الع�شكرية الرو�شية يف �شوريا	

• �شعد احلريري	
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17 مشيمـــــــع: أتشـــــــرف بــارتــــــداء قميــــــــص “البـــــديــــــــع”
علي مجيد

أشار الحارس عبدالله مشيمع إىل أنه 
يترشف كثريًا بارتداء قميص نادي 

البديع ومتثيل صفوفه يف منافسات 
املوسم الريايض املقبل. وكان الحارس 

مشيمع قد أتم عملية انضاممه 
رسمًيا إىل صفوفه مساء أمس األول 

يف مقر النادي بعقد موسم واحد. 
وقال مشيمع يف ترصيح لـ »البالد 

سبورت«: »رشف كبري أن أكون 

جزءا من نادي البديع، كونه من 
األندية العريقة التي أنجبت عددا 

من الالعبني الكبار يف كرة القدم، 
وهو بكل تأكيد يعترب تحديا جديدا 

يل بعد خويض عددا من املحطات 
االحرتافية املحلية والخارجية«. 

وأضاف مشيمع أن »إمتام الصفقة 
مع البدعاوية مل يأخذ وقًتا كثريًا 

يف ظل الجدية والرغبة التي أبدتها 

اإلدارة يف تفاوضهم معي، وهذا ما 
جعلني أحرتم وأقدر هذا األسلوب 
يف املعاملة التي تدل عىل احرتافية 
العمل، إضافة إىل أن نادي البديع 

متكن بفضل طموحه وإرصاره 
من تحقيق لقب الدرجة الثانية 

والصعود ملصاف دوري األضواء يف 
املوسم املقبل، وبكل تأكيد أن العمل 

اإلداري والفني سيستمر من أجل 

إثبات الفريق ضمن دوري الكبار، 
وهو األمر الذي سأسعى مع زماليئ 

الالعبني لتحقيقه تحت قيادة املدرب 
عبداملنعم الدخيل«. وختم مشيمع 

ترصيحه، بتوجيه الشكر ملجلس 
إدارة نادي البديع ومنتسبيه كافة 

عىل الثقة التي أوملوها إياه يف متثيل 
فريقهم، متمنًيا أن يكون عن حسن 

مشميع خالل مراسم توقيع العقدظن البدعاوية.

أشــاد ممثــل جاللــة امللــك لالعامل 
الخريية وشئون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية ســمو الشيخ نارص 
بــن حمــد آل خليفة باهتــامم رئيس 
االتحــاد الــدويل لكرة القــدم “فيفا” 
جيــاين إنفانتينــو بدعــم وتطوير كرة 
القــدم البحرينية مــن الناحية الفنية 
واإلدارية االمر الذي كان له طيب األثر 
يف تحقيق كــرة القدم البحرينية لنقلة 
نوعيــة بــارزة عىل صعيــد اندية كرة 
القدم واملنتخبات الوطنية مشــريا اىل 
أن مواقف إنفانتينو اإليجابية لتطوير 
كرة القدم وتقديم الربامج واملشــاريع 
الهادفــة إىل دعم اللعبــة يف البحرين 
تؤكــد التوجهات الجديــدة يف االتحاد 
الدويل نحو دعم االتحــادات الوطنية 
ملواصلة مســريتها نحو التطور والنامء 
مبــا يتوافق مــع اســرتاتيجية التطوير 

الذي يتبعها االتحاد الدويل.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال ســموه 
لرئيــس االتحــاد الدويل لكــرة القدم 
جيــاين إنفانتينو لبحث ســبل التعاون 
وتطويــر كرة القــدم البحرينية. وقال 

ســمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
يف ترصيح لســموه مبناســبة جلســة 
املباحثــات مع رئيس االتحــاد الدويل 
لكــرة القــدم “ تســعى كــرة القدم 
رشاكــة  يف  الدخــول  اىل  البحرينيــة 
حقيقية مع االتحاد الدويل لكرة القدم 
باعتبــاره املنصــة األكرب التــي تحتوي 
جميــع االتحادات الوطنيــة وتقدم له 
كافة التسهيالت والخدمات االحرتافية 
من أجل تنفيــذ الخطط والربامج التي 
ترتقــي بكرة القــدم العامليــة ونحن 
يف مملكــة البحرين نثمــن عاليا ثقة 
االتحاد الــدويل يف الدخول مع االتحاد 
البحريني لكرة القدم يف رشاكة متميزة 
وهو االمــر الــذي يحملنا مســئولية 
مضاعفة مــن اجل مواصلــة بذل كل 
جهــد مســتطاع ملواصلة رعايــة كرة 
القدم البحرينية مســتلهمني ذلك من 
التوجيهات الســديدة التي نحظى بها 
من لدن عاهــل البالد صاحب الجاللة 
امللــك حمــد بــن عيــى آل خليفة 
والدعــم املتميز مــن رئيــس الوزراء 
صاحــب الســمو املليك األمــري خليفة 
بن ســلامن آل خليفة والرعاية الدامئة 

مــن ويل العهــد األمني نائــب القائد 
األعــىل النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء صاحب الســمو املليك االمري 
سلامن بن حمد آل خليفة. وتابع سمو 
الشــيخ نارص بــن حمــد آل خليفة “ 
إننا منتلك خطــة طموحة لتطوير كرة 
القــدم البحرينية ونؤمــن أن الدخول 
يف رشاكة حقيقية مــع االتحاد الدويل 
للعبة سيمهد الطريق أمامنا لالستفادة 
من الخربات الكبرية والكوادر املتميزة 
التي ميتلكها االتحــاد الدويل يف منحنا 

املزيد مــن الخربات الفنيــة لتنفيذها 
بصورة واقعية”. وأشــار ســمو الشيخ 
نارص بن حمــد آل خليفة “ ان جياين 
إنفانتينــو رئيس االتحــاد الدويل لكرة 
القدم “فيفا” آمــن عىل الدوام بالكرة 
البحرينية وقابليتها املستمرة للتطوير، 
ولعل تفاعل الفيفا وتقديم كل الدعم 
املمكــن إلنجــاح خطة تطويــر كرتنا 
يصب يف ذلك االتجــاه كام انه يكرس 
العديــد مــن الخطوات التــي قام بها 
الفيفا يف دعم الكرة البحرينية وابرزها 

مشــاريع التطويــر اإلداريــة والقنية 
وتدريب الكوادر الوطنية”.

وبني ســمو الشــيخ نارص بن حمد آل 
خليفــة “ إن تطلعاتنــا لبنــاء رشاكة 
أساسية مع االتحاد الدويل لكرة القدم 
يضفي عىل خطط تطويــر كرة القدم 
البحرينية صبغــة احرتافية يف التنفيذ 
وسيشكل األساس املتني لنجاحها خاصة 
وإننــا نطمــح اىل أن يذهب املنتخب 
الوطني بعيدا يف جميع البطوالت التي 
يشــارك فيها ويظهر مبظهر متميز من 

كافة النواحي”. وأضاف ســمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة “نحن سعداء 
باختيــار االتحــاد الدويل لكــرة القدم 
ململكة البحرين لتطبيــق العديد من 
مشــاريع التطوير عىل ارضها وان هذا 
االختيــار يعرب عن مــدى املكانة التي 
تتمتع بها مملكة البحرين عىل الساحة 
الدولية ومدى الثقــة التي تحظى بها 
كرتنــا املحلية مــن رأس الهرم الكروي 
العاملي الذي مل يتواىن عن تقديم كافة 

اشكال الدعم للكرة البحرينية”.
ومن جانبه عــربرّ رئيس االتحاد الدويل 
لكرة القدم »فيفا« جياين إنفانتينو عن 
سعادته باملســتوى الذي وصلت إليه 
رياضة كرة القدم يف البحرين والخطط 
الطموحة التي يسعى املسؤولون عىل 
كرة القــدم لتطبيقها والتي من املؤمل 
أن تســاهم يف تطوير الكرة البحرينية 
وجعلها تســري بصــورة متميــزة نحو 
االرتقاء بها مشيداً بالدعم الذي تلقاه 
اللعبة من قبل قيادة مملكة البحرين 
وسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
الذي ميتلك طموحــا لرؤية كرة القدم 

البحرينية يف اعىل املستويات.

الشراكة مع “الفيفا” تمنحنا صبغة احترافية لتطوير كرة القدم
أشاد بدعم إنفانتينو وتفاعله مع كرة القدم البحرينية... ناصر بن حمد:

جانب من اللقاء

المكتب اإلعالمي

كشف وكيل أعامل العب 
منتخبنا الوطني لكرة السلة 

حسني شاكر، محمود أكرب عن 
تلقي الالعب عددا من العروض 

الرسمية للموسم الريايض 
املقبل، من بينها عرض النادي 

األهيل للتجديد.
وقال أكرب لـ “البالد سبورت” 

إن عددا من األندية املنضوية 
تحت مظلة االتحاد البحريني 
لكرة السلة )من دون الكشف 

عن أسامئها( تقدمت بعروضها 

لطلب خدمات “التايغر” 
للموسم املقبل.

وأضاف أكرب أنرّ جميع العروض 
التي تلقاها الالعب رسمية 
وجادة دون اإلشارة ألسامء 
وأرقام تلك األندية، مكتفًيا 

بالقول إنرّ جميعها من فرق 
املقدمة واملنافسة عىل األلقاب.

وأوضح أكرب أن من بني تلك 
العروض، عرض النادي األهيل 
الذي أبدى رغبته يف التجديد 

لالعب، لالستمرار يف متثيل 

صفوف الفريق السالوي األول 
يف املوسم املقبل.

وذكر أكرب أن الفرتة املقبلة 
ستحدد مصري الالعب، بعد 

املفاضلة والدراسة املستفيضة 
للعروض؛ الختيار العرض 

األنسب واألفضل من جميع 
النواحي.

ة،  وتسعى أندية محليرّة عدرّ
لالستفادة من خدماته خالل 

املوسم املقبل؛ من أجل تعزيز 
صفوفهام، والسيرّام يف مركز 

صناعة وبناء اللعب، وسيكون 
شاكر بال شك مصدر إضافة ألي 
فريق؛ نظرا ملا ميتلكه من مهارة 

عالية وخربة واسعة يف مركزه.
وكان شاكر كعادته قد تألق 

بشكل الفت يف املوسم املايض، 
وكان نجم فريقه األول حينام 

قاده للعودة إىل منصات التتويج 
بعد أن حقق األهيل املركز الثاين 

لبطولة الدوري العام، بعد أن 
غاب النرس عن املنصات يف 

حسين شاكراملوسم ما قبل املايض.

هــل يرحــل “التايغر” عــن عريــن الســلة األهالوية؟
عروض رسمية عدة تحيط بالقائد شاكر

محمد الدرازي

اســتقبل رئيس االتحاد اآلسيوي نائب 
رئيــس االتحاد الــدويل لكــرة القدم 
الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة، 
رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم جياين 
انفانتينو.  وتم خالل اللقاء استعراض 
أوجه التعاون املشــرتك بني االتحادين 
اآلسيوي والدويل يف مختلف املجاالت، 
وبحث آفاق تنميــة العالقات املتينة 
التــي تربــط بــني الطرفــني لتحقيق 
األهداف املشــرتكة عىل صعيد تطوير 
لعبــة كرة القــدم ودعــم االتحادات 

الوطنية يف القارة اآلسيوية.
 ورحب الشــيخ ســلامن بن إبراهيم 
بإنفانتينو يف مملكة البحرين، مشيًدا 
بنهجــه املســتمر يف االنفتــاح عــىل 
مختلف مكونات منظومة كرة القدم 
العاملية، ومؤكًدا أهميــة الدور الذي 
يلعبه يف سبيل االرتقاء مبسرية االتحاد 
الــدويل وقيادته لتحقيــق النجاحات 

عىل مختلف األصعدة.
 واستعرض الشيخ سلامن بن إبراهيم 
الخطط املستقبلية لالتحاد اآلسيوي يف 
إطار التزامه مبواصلة مســرية التنمية 

املســتدامة لكــرة القــدم اآلســيوية 
وتعزيز إســهامات االتحــاد القاري يف 
النهوض مبختلف أركان اللعبة وصواًل 
إىل ترســيخ مكانــة االتحاد اآلســيوي 

املتميزة بني االتحادات القارية.
 وجدد الشــيخ ســلامن بــن إبراهيم 
دعــم االتحاد اآلســيوي لــكل ما من 
شــأنه تأصيل أوارص الوحدة والتناغم 
يف أرسة الكرة العاملية باعتبارها خيارا 
ال غنــى عنه لتعزيز مكانــة “الفيفا” 
وتفعيــل أدواره الحيويــة يف رعايــة 
مصالــح اللعبة بكل كفاءة وشــفافية 
واملــي قدمــا يف نهــج اإلصالحــات 
يف االتحــاد الدويل من أجــل تحقيق 
الطموحات املنشودة ملنتسبي اللعبة. 
وأعرب إنفانتينو عن شــكره وتقديره 
للشيخ سلامن بن إبراهيم عىل حسن 
الضيافــة وحفاوة االســتقبال، منوها 
بجهــوده االتحاد اآلســيوي يف تطوير 
اللعبــة يف القــارة ومؤكــدا أهميــة 
مواصلة التعاون املشرتك بني “الفيفا” 
لتحقيق األهداف  واالتحاد اآلســيوي 

املشرتكة يف مختلف املجاالت.

سلمان بن إبراهيم يستعرض التعاون مع إنفانتينو
المنامة            مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم مع إنفانتينو

رئيس المالكية يغلق الباب 
أمام انتقاله العبيه

أغلق رئيس نادي املالكية جاسم 
عبدالعال الباب أمام جميع األندية 

الراغبة لضم العبي الفريق خالل املوسم 
املقبل 2018 - 2019 مشرياً إىل أن 

العبي “الفارس” ليسوا للبيع أو املساومة 
إطالقا.

وقال عبدالعال يف ترصيح رسمي 
بحساب النادي عىل “إنستغرام” إن النادي يراهن عىل أبنائه 

الالعبني ملواصلة مسرية اإلنجازات واملكتسبات التي حققها 
الفريق خالل املواسم املاضية، وأنه سيحافظ عليهم جميعا 

وعدم التفريط بهم أمام مختلف الجهات التي تسعى لزعزعة 
استقرار الفريق وخطف نجومه دون أن يسمي تلك الجهات 
)األندية(. وقال عبدالعال إن النادي متمسك بجميع عنارصه 

إضافة إىل طاقمه الفني واإلداري متمنيا للفريق املزيد من 
التطور؛ ليكون رقام صعبا عىل خارطة الكرة املحلية معربا عن 

احرتامه وتقديره لجميع األندية، داعيا جامهري املالكية إىل 
االلتفاف مع الفريق ومساندته والوقوف معه لتخطي العقبات 

والتحديات كافة التي تعرتض طريقه لرفع اسم النادي عاليا.

حسن علي

جاسم عبدالعال

البالد سبورت
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عقد مســاء أمــس األول )األربعاء( مبقر إقامة الوفود بفنــدق “ويندهام جاردن” 
االجتــامع الفني الخــاص بالبطولة. وترأس االجتامع رئيس اللجنــة الفنية للبطولة 
فاضــل غلوم، وحرضه عضو اللجنة عبدالكريم شــكيب، واملدير التنفيذي باالتحاد 

أحمد يوسف، إىل جانب ممثيل املنتخبات األربعة املشاركة.
وناقــش االجتــامع اللوائح الداخليــة للبطولة، ولوائح تســجيل الالعبني من خالل 
االطالع عىل كشف املنتخبات املقدمة، وكيفية إضافة وتغيري الالعبني أثناء البطولة، 
وعرض لجدول املباريات، وتوقيت دخول وخروج املنتخبات إىل أرض امللعب وفرتة 

اإلحامء، عالوة عىل تحديد ألوان مالبس الفرق التي سرتتديها خالل املنافسات.

ــي ــن ــف ــــاع ال ــــم ــــت فــــاضــــل غــــلــــوم يـــــتـــــرأس االج
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برعاية كرمية من رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة ســمو الشيخ عيى بن عيل 
بن خليفــة آل خليفة، انطلقت مســاء 
أمس )الخميس( بطولة البحرين الدولية 
األوىل لكرة الســلة، التي ينظمها االتحاد 
البحريني مبشاركة منتخبات مرص ولبنان 
وتتواصل  الوطنــي،  ومنتخبنا  والعــراق 
منافســاتها حتى 27 مايــو الجاري، عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وحظي افتتاح بطولــة البحرين الدولية 
يوم أمس، بحضور عدٍد من الشخصيات 
السياســية والرياضيــة، إذ شــهد لقاءي 
االتحــاد  رئيــس  جانــب  إىل  االفتتــاح 
البحريني سمو الشيخ عيى بن عيل بن 
خليفة آل خليفة، ســفري جمهورية مرص 
الشقيقة لدى مملكة البحرين سها الفار، 
وســفري الجمهوريــة اللبنانية الشــقيقة 
لــدى اململكــة ميــالد منــور، إىل جانب 
رئيس االتحاد املرصي مجدي أبو فريخة، 

ورئيس االتحاد العراقي حسني العميدي.
وشــهد اليوم االفتتاحــي للبطولة إقامة 
مباراتــني، إذ أقيمت املبــاراة األوىل بني 
املنتخبني املرصي واللبناين، واستطاع فيها 
منتخــب مــرص أن يتفوق عىل شــقيقه 
بنتيجة )71/60(، فيــام جمعت املباراة 
الثانية بــني منتخبنا الوطنــي ومنتخب 
العراق، ومتكن خاللهــا منتخبنا الوطني 

من تحقيق الفوز بنتيجة )71/65(.
وجــاءت بداية مباراة منتخبنا وشــقيقه 
العراقــي متكافئــة املســتوى الفني، إذ 
تعادلت فيها األرقام يف أكرث من مناســبة 
يف الربع األول، قبل أن يحســم منتخبنا 

النتيجة نهاية الفرتة ب20/17.
ومتكــن املنتخــب العراقي مــن تعديل 
النتيجــة نهايــة الشــوط األول 35/35، 

بفوزه يف الربع الثاين ب18/15.

واستعاد منتخبنا تقدمه يف الربع الثالث 

الذي فاز فيــه 19/12، ليتقــدم بنتيجة 

املبــاراة 54/47، وظــل محافظــا عــىل 

تقدمــه يف الربع األخري الذي حســم به 

نتيجة الفــوز 71/65 بعد أن فاز يف هذا 

الربع ب17/16.

أشــادت الوفود والفرق املشــاركة يف 
بطولة البحريــن الدولية الودية لكرة 
السلة بحفاوة االستقبال وكرم الضيافة 
والتنظيم املميز الذي حظي به اليوم 
األول للبطولة من قبل اللجنة املنظمة 

العليا وجميع اللجان العاملة.

العميدي: أجواء مثالية 
وبطولة ناجحة

هنأ رئيس االتحاد العراقي لكرة السلة 
حســني العميــدي مملكــة البحرين 
واالتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة 
سمو الشيخ عيى بن عيل آل خليفة، 
عــىل إقامة وتنظيــم البطولة الدولية 

الودية األوىل.

وعــرب العميدي عن مشــاعره الطيبة 
بزيارة مملكة البحرين، قائال “إنه ملن 
دواعــي الرسور أن نكــون موجودين 
اليوم عىل هــذه األرض الطيبة وهذا 
رشف كبــري لنــا، والحقيقــة وجدنــا 
األجــواء هنــا مثاليــة ورائعــة عىل 
مختلــف األصعــدة، إذ الكتــاب كان 
واضحا مــن عنوانه، من خالل حفاوة 
االســتقبال التي تلقيناها فور وصولنا 
مطــار البحريــن الــدويل وتســهيل 
أرايض  ودخــول  الســفر  إجــراءات 
اململكة حتى وصولنا إىل مقر اإلقامة، 
إذ سارت األمور بانسيابية تامة ودون 
أي صعوبات تذكر وهو أمر رائع جدا 

يدل عىل كرم وطيبة أهل اململكة”.

وأكد العميدي وقوف االتحاد العراقي 
جنبــا إىل جنب شــقيقه البحريني يف 
ســبيل دعم انطالقة البطولــة، مبينا 
أن منتخــب بالده جــاء ليكون عامال 
مساعدا؛ من أجل املساهمة بكل قوة 
يف نجــاح البطولــة، متمنًيــا أن تأخذ 
صيتــا ومــردودا وســمعة طيبة عىل 
مستوى البطوالت العربية واإلقليمية.

أبو فريخة: سعداء بالحضور 
في بلدنا الثاني

بدوره، أعرب رئيــس االتحاد املرصي 
لكرة الســلة مجدي أبــو فريخة عن 
ســعادته بحضــوره يف بلــده الثــاين 
مملكــة البحريــن، مؤكًدا مــا يربط 

البلدين من عالقــات تاريخية عميقة 
الضيافــة  بكــرم  مشــيًدا  وممتــدة، 
وحفاوة االســتقبال الــذي لقيه وفد 

املنتخب املرصي.
وتقدم أبــو فريخة بالتهنئة إىل رئيس 
االتحاد البحريني ســمو الشيخ عيى 
بــن عــيل آل خليفــة، عىل تدشــني 
وإطــالق بطولــة البحريــن الدولية، 
معربــا عــن ثقتــه الكاملــة يف قدرة 
االتحاد البحريني برئاســة سموه عىل 
إخراج البطولة بأزهى حلة تنظيمية، 
مؤكــًدا أن ذلــك ليــس بغريب عىل 
ســموه الذي يحــرص عــىل التطوير 
املســتمر ملنظومة اللعبة يف البحرين 

واملنطقة.

وأبدى أبو فريخة ســعادته مبشــاركة 
منتخب بالده يف النســخة األوىل من 
البطولــة، إذأكد ســعيهم الكبري نحو 
املســاهمة يف إنجــاح هــذه البطولة 
منها،  املنشــودة  األهــداف  وتحقيق 
راجًيا أن تكــون مرص حارضة يف هذا 
املحفل سنوًيا، ومتمنيا لجميع الفرق 
التوفيــق واالســتفادة الكاملــة مــن 

املشاركة.

بستاني: خير إعداد لالستحقاق 
الدولي 

قال رئيس وفد منتخــب لبنان غازي 
بســتاين إن بطولة البحريــن الدولية 
تعد خري إعداد للتصفيات اآلســيوية 

املؤهلــة ملونديال كأس العــامل لكرة 
السلة.

تضــم  البطولــة  أن  بســتاين  وذكــر 
منتخبــات قوية لها مكانتهــا الكبرية 
عىل خارطة الســلة العربيــة، مضيفا 
أن ذلك ســينعكس بشــكل قوي عىل 

التحضري الجيد لالستحقاق العاملي.
ووجه بستاين جزيل الشكر إىل االتحاد 
البحريني عىل االســتقبال املميز الذي 
اللبناين،  حظيت به بعثــة املنتخــب 
وكــرم الضيافــة، متمنًيــا أن تحقــق 
البطولة أهدافها املرسومة، مؤكدا أنها 
ســتحجز مكانا مرموقا عىل مســتوى 

البطوالت العربية والدولية.

محمد الدرازي

للبطولــة  األول  اليــوم  شــهد 
للجاليــات  الفتــا  حضــورا 
العربيــة، التــي حرصــت عىل 
الحضور بكثافة للوقوف خلف 
منتخبــات بالدها، إذ شــهدت 
املبــاراة األوىل حضــورا مميزا 
اللبنانية  الجاليــات  لجامهــري 
واملرصيــة التــي ظلــت تؤازر 

منتخباتهــا بحــرارة وأخــذت 
تتفاعــل مــع أحــداث املباراة 
بإطــالق األهازيــج التحفيزية 
نفــوس  يف  الحــامس  لبــث 
ا مميزة  الالعبني، وأضفــت جوًّ
للبطولة، فيام شــهدت املباراة 
الثانية توجًدا جيدا ملشــجعي 

منتخبنا الوطني.

ـــري الفــــــت لــلــجــالــيــات ـــي ـــاه ـــم حــــضــــور ج
البالد سبورت

البالد سبورت

جانب من الحضور الجماهيري أمس

مصر تتفوق على لبنان
ويف املبــاراة األوىل 
يف افتتاح البطولة، 
املنتخــب  تفــوق 
عــىل  املــرصي 
شــقيقه  حســاب 
اللبناين،  املنتخــب 

بنتيجة )71/60(.
م املنتخبــان  وقــدرّ
متكافئــة  مبــاراة 
املستوى، واستطاع 
خاللهــا املنتخــب 
يبسط  أن  املرصي 
عــىل  أفضليتــه 
اللقــاء انطالقا من 
الشوط األول الذي 

ملصلحتــه  حســمه 
بنتيجــة 34/27، بعــد أن تفــوق يف الربعــني األول والثاين 

بنتيجة 16/12 و18/15 عىل التوايل.
واستعاد منتخب لبنان توازنه بداية الشوط الثاين ومتكن من 
تقليص النتيجة يف الربع الثالث الذي فاز فيه بواقع 16/11، 
ليقلص فارق النتيجة إىل نقطتني مع نهاية الفرتة بـ45/43.

وحافــظ املنتخب املرصي عىل هدوئــه وتوازنه، ومتكن من 
اســتعادة الفــارق واملحافظة عىل تقدمــه يف املباراة حتى 
حســم نتجيتها بواقع 71/60،  بعــد أن فاز يف الربع األخري 

بـ26/17.

جانب من االجتماع الفني

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد انطالق دولية البحرين للسلة

البطولة تدشين  على  السلة  ات��ح��اد  ه��ن��أوا 

“األحمر” يستهل مشواره بالفوز على األخضر العراقي

المميــز والتنظيــم  االســتقبال  بحفــاوة  تشــيد  الوفــود 
البالد سبورت

من لقاء مصر ولبنان أمس

تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثانية من 
البطولة، إذ يلتقــي يف املباراة األوىل منتخبنا 
الوطني بشــقيقه املرصي يف الساعة التاسعة 
مساًء، وتليها مبارشة مباراة املنتخبني اللبناين 
والعراقي يف الساعة 11 مساًء، وتقام املبارتان 

عىل صالة اتحاد كرة السلة بأم الحصم.

وســتخضع جميع املنتخبات إىل الراحة يوم 
غٍد )الســبت(، عــىل أن تســتأنف البطولة 
نشــاطها بعد غــٍد )األحد( بلقــاءي الختام، 
حيــث ســيلتقي منتخبنا الوطنــي مبنتخب 
لبنــان يف املباراة الختامية، وتســبقها مباراة 

العراق ومرص.

اليوم لقاءان وغدا راحة

منتخبنــا أمــام مصــر... ولبنــان يواجــه العــراق

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد انطالق دولية البحرين للسلة    )تصوير: رسول الحجيري(
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الجمع��ة  الي��وم  مس��اء  تنطل��ق 
مباريات الدور ربع النهايئ لبطولة 
“ن��ارص 11” مبواجهت��ن يلتقي يف 
األوىل فريقا فيكتوريوس والنوايف 
عند الس��اعة 9.00 مس��اء، يف حن 
يلعب يف املباراة الثانية فريقا بتلكو 
جرنز يونايتد والزعيم عند الساعة 
11.00، ويحتض��ن ملع��ب س��تاد 
مدينة خليفة الرياضية املواجهتن.

وتش��ر التوقع��ات إىل مش��اهدة 
مواجهت��ن تحم��ان يف طياته��ا 
الكثر س��واء من الجانب الفني أو 
من خال الندي��ة واإلثارة، ووصل 
فيكتوري��وس لهذه املب��اراة بعدما 
تصدر فرق املجموعة األوىل برصيد 
7 نقاط، فيا احتل فريق النوايف 
وصاف��ة املجموعة الثانية برصيد 6 
نقاط، وع��ى الجانب اآلخر تصدر 
فريق جرنز يونايت��د حامل اللقب 
يف النسخة املاضية فرق املجموعة 
الثاني��ة برصيد 7 نق��اط، فيا جاء 
الزعي��م وصيف��ا للمجموعة األوىل 
خلف فيكتوريوس برصيد 7 نقاط.

والنوايف  فيكتوري��وس  مواجه��ة 
تحمل وتخب��ئ الكثر مع القدرات 
واإلمكان��ات التي ميلكها كل فريق، 
ورمبا يكون التكافؤ بينها كبراً مع 
الخربة التي ميتلكها العبي الفريقن، 
ففريق فيكتوريوس يسعى ملواصلة 
مش��واره تحدي��داً م��ع رغبت��ه يف 
اس��تعادة لقبه الذي فقده يف العام 
املايض لصالح جرنز يونايتد، ويدرك 
مدرب��ه املغريب ادريس ركيبات أنه 
أمام فريق متم��رس وصعب ميلك 

األوراق الكفيلة باإلطاحة بحمله.
ويعتمد فيكتوريوس عى مجموعة 
جي��دة من الاعبن قوامها التفاهم 
تش��كيلته  يف  وي��ربز  واالنس��جام 
الحارس حسام املناعي وفواز بوشقر 
واملغريب خر الله عبدالكبر وجارس 
حام��د ومحمد نجي��ب والربازييل 
ويلنغتون ومواطنه املدافع لويس، 
ك��ا أن الفري��ق يس��عى لتدعيم 

صفوفه باعب محرتف جديد.
وعى الجانب اآلخ��ر من املواجهة 
فإن النوايف قدم مس��تويات فنية 
جيدة عى رغم خس��ارته يف بداية 
املشوار من الجرنز، ويعتمد مدربه 
حسن العنزي عى مجموعة قوامها 
الخ��ربة بتواجد عنارص دولية أمثال 
حسن املوسوي وعبدالله املرزوقي 
وحسن س��لان والرصيب ميادين، 
باإلضاف��ة لعنارص الش��باب أمثال 
طاهر حس��ن األسود وحسن فريد 
مهاجم  وانضام  فاح  وعبدالعزيز 

املنامة سعد العامر.

 المواجهة الثانية

املؤرشات والتوقعات األوىل ملباراة 
بتلك��و ج��رنز يونايت��د والزعي��م 
جميعه��ا متن��ح األفضلي��ة لفريق 

الج��رنز حامل اللق��ب مع وجود 
عن��ارص كثرة يف تش��كيلته ترجح 
كفته وتعترب أوراق التفوق له، ومل 
تتأك��د لغاية اآلن مش��اركة العبه 
محم��ود عبدالرحم��ن “رينغ��و” 
معه اليوم لوجود حالة وفاة لديه، 
باإلضافة إىل الربازييل دييغو الذي 
خرج من مب��اراة الفريق املاضية، 
وأيض��ا املداف��ع الدويل الس��ابق 
س��لان عيىس، ويربز يف تش��كيلة 
الفريق الش��يخ خالد بن س��لان 
وحس��ن عبدالرضا وفهد الحردان 
وسيش��كل انضام هداف دوري 
nbb النيج��ري اويش اغبا إضافة 

كبرة للفريق.
يف املقاب��ل، ف��إن فري��ق الزعيم 
حقق نتيج��ة إيجابية ورمبا تكون 
يف مصاف اإلنجاز يف مش��وار هذا 
الفري��ق “القروي” ال��ذي يعتمد 
عى مجموعة كب��رة من الاعبن 
الش��باب قدموا أنفس��هم بصورة 
طيبة وكانوا بحق ند قوي لجميع 
فرق مجموعته وتفوق عى فريق 
كبر هو الزلزال بتاريخه العريض 

يف البطولة.
 ويعتمد مدربه هش��ام املاحوزي 
عى مجموع��ة جيدة من الاعبن 
يف مقدمتهم س��يد محمود مجيد 
ال��ذي ب��رز كواح��د م��ن أفضل 
الح��راس املوجودي��ن يف البطولة، 
واملدافع أمين سبت وعار هشام 
جعفر وس��يد مهدي كاظم وسيد 
حس��ن وجعف��ر صب��اح ومحمد 
فيصل السبع وسيد مهدي محمد 

وغرهم من الاعبن.

“ألبا” تنضم إلى أسرة الرعاة 

لدورة  املنظم��ة  اللجنة  أش��ادت 
نارص ب��ن حمد لأللعاب الرياضية 
“ن��ارص11” بجهود رشك��ة “ألبا” 
يف رعاي��ة ودع��م ال��دورة الت��ي 
بات��ت تأخذ طريقها يف االنتش��ار 
والوص��ول إىل أع��ى املس��تويات 
الت��ي تلب��ي طموحات الش��باب 
البحرين��ي مش��رة اىل أن رشك��ة 
“ألبا” تعترب مبثابة الرشيك األساس 
واالس��رتاتيجي لل��دورة باعتبارها 
من الرشكات البحرينية الرائدة يف 

دعم الحركة الرياضية والش��بابية 
يف مملك��ة البحرين، وس��اهمت 
يف رفعته��ا وازدهارها وتحديداً يف 

لعبة كرة القدم.
أن  املنظم��ة  اللجن��ة  واعت��ربت 
نهج رشك��ة “ألب��ا” يجّس��د متاماً 
مفه��وم تع��اون ال��رشكات لدعم 
قطاع الش��باب والرياضة، وتطور 
يأيت  والتي  املختلف��ة  الرياض��ات 
من ضمنها دورة ن��ارص بن حمد 
لأللع��اب الرياضي��ة والت��ي توفر 
للشباب البحريني فرصة التنافس 

الريايض الرشيف.

 بوكمال: تغطية 
مختلفة من اليوم

أك��دت رئيس��ة قن��اة البحري��ن 
الرياضية وعض��و اللجنة املنظمة 
العلي��ا لبطولة “ن��ارص 11” مريم 
بوكال دخ��ول البطولة منعطف 
هام يف التغطي��ة التلفزيونية عرب 
القن��اة وذلك من الي��وم الجمعة 
األدوار  انط��اق  والذي سيش��هد 
النهائي��ة ممثل��ًة يف رب��ع النهايئ، 
مش��رًة إىل أن التغطية س��تحظى 
مبساحة أكرب عرب إقامة االستوديو 
للمباريات  املصاح��ب  التحلي��يل 
وال��ذي س��يديره كل م��ن فه��د 
بوج��ري ومحمد الرشق��اوي عرب 
املحلل��ن  اس��تضافة ع��دد م��ن 
الفنين واملدربن الوطنين وإجراء 
أرضية  م��ن  املب��ارشة  اللق��اءات 

امللعب.
وأب��دت بوك��ال ارتياحه��ا م��ن 
التغطي��ة التي صاحب��ت البطولة 
يف األدوار التمهيدي��ة، ع��رب النقل 
وعددها  املباريات  لكافة  املبارشة 
24 مباراة، مشيدًة بالجهود الكبرة 
الذي بذلها طاقم العمل فرداً فرداً 
يف املي��دان وه��ي الجه��ود التي 
أمث��رت ظه��ور األدوار التمهيدية 
بش��كل جيد يف النق��ل والتزام يف 

التغطية.

أبرز ظواهر وأرقام الدور 
التمهيدي 

بطول��ة س��مو  أبح��رت س��فينة 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 

الرمضانية “ن��ارص11” من مرايس 
الدور األول بعد أن أسدل الستار 
رس��مياً ع��ى منافس��اته مس��اء 
األربع��اء بإعان تأهل 8 فرس��ان 
إىل الدور ربع النهايئ ووداع مثلها 
يف املجموعات األربعة لتبدأ قصة 
جديدة من فصول املسابقة سعياً 

للتتويج باللقب.
)فيكتوري��وس  ف��رق  وتأهل��ت 
والزعي��م( من املجموع��ة األوىل، 
والنوايف(  يونايت��د  )بتلكو جرنز 
م��ن املجموع��ة الثاني��ة، )الصقر 
األبيض وفور ايفر( عن املجموعة 
الثالث��ة، )طموح والفخار( ممثلن 
ع��ن املجموع��ة الرابع��ة، في��ا 
ودعت فرق )الزلزال، فيفا واملراكز 
جرن��اس،  تايل��وس،  الش��بابية، 
القلعة، نوماس  البحري��ن،  صقور 

والفخامة للسيارات(.
وتواصلت أرقام بطولة “نارص 11” 
يف التصاع��د مع تق��دم املباريات 
النهائية،  أدوارها  البطولة  ودخول 
حيث أن لغة األرقام تؤكد الكمية 
الوافرة من األهداف، كا تشر إىل 
الفرق املؤهل��ة للعبور إىل مرحلة 
م��ا بعد رب��ع النهائي��ة وتحديداً 

املربع الذهبي.

)104( أهداف

سجلت الجولة الثالثة من البطولة 
ارتفاع��اً ملحوظاً بع��دد األهداف 
النتصارات  الف��رق  تحقي��ق  بعد 
بنتائج كبرة حيث كانت املحصلة 
)46( هدفاً يف )8( مباريات مبعدل 
)5.75( هدف��اً يف املباراة الواحدة 
وهي النس��بة األع��ى، بعد أن تم 
تس��جيل يف الجول��ة األوىل )27( 
هدفاً، فيا تم تسجيل )31( هدفاً 

يف الجولة الثانية.
وكان مجم��وع م��ا ت��م تس��جيله 
 )104( للبطول��ة  األول  ال��دور  يف 
أه��داف يف )24( مب��اراة مبع��دل 
)4.33( هدف��اً يف املباراة الواحدة، 
التس��جيل  ويع��ود ارتفاع نس��بة 
للعديد من األسباب أهمها با شك 
دخول الفرق بقوة أجواء املنافسة، 
باإلضاف��ة إىل ضياع آم��ال التأهل 

لبعض الفرق قبل الجولة األخرة.

انتصارات عريضة

لعل اللقاء الذي جمع فريقي فور 
ايفر والقلعة كان اللقاء األكرث عى 
مستوى هّز الش��باك عندما أثقل 
األول ش��باك الث��اين بإحدى عرش 
هدفاً مقاب��ل هدف وحيد ليكون 
الوداع قاس��ياً للقلع��ة الذي عجز 
متاماً عن مقاوم��ة فور ايفر الذي 
احتفل بالنتيجة والتأهل إىل الدور 

ربع النهايئ.
كا شهدت الجولة األخرة نتيجتن 
كبرتن عندما تفوق النوايف عى 
جرن��اس بثانية أه��داف مقابل 
هدف وحيد يف س��يناريو مشابه، 
حيث احتفل األول بالتأهل وودع 
الث��اين بخس��ارة موجع��ة للغاية، 
وعى طريقته الخاصة ودع طموح 
نظره الفخامة للس��يارات بهزمية 
كبرة بع��د أن فاز علي��ه بثانية 

أهداف دون رد.

األقوى واألضعف

يعترب فريق طموح أكرث فرق الدور 
األول تسجيًا لألهداف عندما زار 
ش��باك الخص��وم )18( يليه فريق 
فور ايفر ال��ذي ميلك )15( هدفاً، 
فيا يعت��رب فريقا جرناس والقلعة 
األضع��ف هجومياً عندما س��جا 
يف الدور األول هدف��ًا واحداً لكل 
منه��ا، يليها الزل��زال والفخامة 

للسيارات بهدفن لكل منها. 
أما عى الجان��ب الدفاعي فتعترب 
فري��ق الصق��ر األبي��ض األق��وى 
حيث مل تهتز ش��باكه بأي هدف، 
يليه فريق الزعيم الذي اس��تقبل 
هدف��اً واح��داً فقط، في��ا يعترب 
فري��ق القلع��ة األضع��ف دفاعاً 
بدخ��ول )19( ك��رة ش��باكه يليه 
فريق جرناس )16( ث��م الفخامة 

للسيارات )14( هدفاً.

الرابعة األكثر واألولى األقل

األكرث  الرابع��ة  املجموعة  كان��ت 
تس��جيًا لألهداف يف الدور األول 
عندما س��جلت فرقها )33( هدفاً 
وكان لفريق طموح نصيب األسد 
منه��ا، لت��أيت بعده��ا يف املرتب��ة 

الثاني��ة املجموع��ة الثالث��ة التي 
هدف��اً،   )29( تس��جيل  ش��هدت 
بعده��ا املجموع��ة الثانية حينا 
س��جلت فرقه��ا )25( هدفاً، فيا 
كانت املجموعة األوىل األقل عى 
مستوى التسجيل ب )15( هدفاً.

إيمانويل يتربع الصدارة

فريق  مهاج��م  اميانوي��ل  تس��يد 
طم��وح ص��دارة ترتي��ب ه��دايف 
“نارص 11” بعد أن أحرز 5 أهداف 
يف مباراة فريق��ه بالجولة األخرة 
ليضيفها إىل رصيده السابق الذي 
أصبح بع��د ختام الدور األول )9( 

أهداف. 
وجاء يف املركز الثاين العب فور ايفر 
حاتم صالح برصي��د )4( أهداف، 
فيا س��جل )3( أه��داف كًا من 
الش��يخ خالد بن س��لان، حسن 
عبدالرضا “بتلك��و جرنز يونايتد”، 
ومحم��د عطية “الصق��ر األبيض” 
وعبدالفتاح بشر فاتة “طموح”، 
إبراهيم  “النوايف،  حسن سلان 

جوهر “فورايفر”.
وس��جل هدفن كًا من عبدالعزيز 
ف��اح “النوايف”، س��عيد حس��ن 
حام��د  ج��ارس   “ “الفخ��ار”، 
“فيكتوري��وس”، دا س��يلفا “جرنز 
يونايت��د”، محمد النعار “تايلوس”، 
فورتش��ن “الصقر األبيض”، محمد 
واملراك��ز  “فيف��ا  عبدالوه��اب 
الدين إس��اعيل  الش��بابية”، زهر 

“طموح”.

11 ركلة جزاء

ارتفع إجايل ع��دد ركات الجزاء 
املحتس��بة يف الدور األول إىل 11 
ركلة بعد أن أُحتس��ب يف الجولة 
الثالث��ة واألخرة م��ن الدور األول 
5 ركات ج��زاء ُنف��ذت جميعه��ا 
بنجاح عن طريق، وكانت الجولة 
الثانية شهدت احتساب 3 ركات 
جزاء ّنف��ذت اثنت��ان بنجاح، كا 
سبق يف الجولة األوىل احتساب 3 
ركات تم تنفيذ اثنتن منها بنجاح 
ال��ركات املنفذة  ليصبح مجموع 
بنج��اح 9 ركات فيا اثنتان فقط 

مل ترتجا إىل أهداف.

حامل اللقب يخشى مفاجآت الزعيم.. ولقاء متكافئ بين النوايف وفيكتوريوس
ناص��ر 11 تع��اود ال��دوران س��ريعًا بانطالق��ة رب��ع النهائي

اللجنة اإلعالمية

مريم بوكمال فريق بتلكو جنرز يونايتد  فريق الزعيم

فريق النوايف فريق فيكتوريوس
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توج نادي الحد بطال لكأس النخبة 
2017/2018 بعد ف��وزه يف املباراة 
النهائية عىل نادي املالكية بهدفني 
مقاب��ل واح��د، يف اللق��اء ال��ذي 
جمعهام أمس عىل االستاد الوطني.
ورغم تأخر الحد بهدف منذ الثانية 
40 عرب املحرتف الس��وري للاملكية 
إرساء عام��ر، إال أن الحد وس��جل 
هدفني ع��رب محم��د الطيب األول 
يف الش��وط األول والثاين يف الشوط 

الثاين.
واس��تحق الح��د اللقب قياس��ا مبا 
قدم��ه يف املباراة، وواصل تفوقه يف 
النهائيات، إذ مل يخرس أي نهايئ بعد 

خوضه 7 نهائيات حتى اآلن.
وش��هدت املباراة حضورا جامهرييا 

جيدا من الجانبني.
وبع��د نهاية املب��اراة، ق��ام نائب 
رئيس اتحاد الكرة للش��ؤون الفنية 
الش��يخ خالد بن سلامن آل خليفة 
بتتوي��ج الفريق��ني، إذ قل��د أفراد 
فري��ق الحد بامليدالي��ات الذهبية 
وكأس البطولة، وامليداليات الفضية 

ألفراد فريق املالكية.

الشوط األول

قوي��ة  انطالق��ة  املالكي��ة  حق��ق 
ورسيعة يف املباراة بتسجيله هدف 
التق��دم بع��د م��رور ٤٠ ثانية عرب 
الس��وري إرساء عام��ر الذي توغل 
داخل املنطقة وسدد كرة يف جسم 
حارس الحد عب��اس أحمد وارتدت 
يف إرساء الذي وجد نفس��ه مواجها 
للمرم��ى األزرق وس��دد ك��رة يف 

الشباك الخالية.
وكاد إرساء عامر أن يس��جل هدفا 
ثانيا لفريقه، إال أن كرته املس��ددة 

جاورت القائم األمين )12(.
وس��دد امللكاوي عي��ى الربي كرة 
من داخل املنطقة منعتها العارضة  

من الدخول )20(.
وس��جل الحد هدف التعادل رغم 
س��يطرة املالكية وضي��اع عدد من 

الفرص، إذ جاء التعادل عرب عرضية 
من دايو تابعه��ا محمد الطيب يف 

املرمى )37(.

الشوط الثاني

ويف الش��وط الثاين، متكن الحد من 
تس��جيل اله��دف الثاين ع��رب كرة 
املالود  عبدالوهاب  لعبه��ا  عرضية 
ومرت بالخطأ م��ن مدافع املالكية 
جاس��م محمد لتجد محمد الطيب 
الذي هيأ الكرة لنفسه وسددها يف 
فردان  عبدالكريم  الح��ارس  مرمى 

وسط فرحة كبرية )48(.
هدف التق��دم الح��داوي لجأ من 
خالله مدربه محمد املقلة للرجوع 
إىل الخلف واملحافظة عىل النتيجة.
أما م��درب املالكية أحم��د صالح 
الدخيل فرم��ى بثقله كامال وأرشك 
سيد عيل عيى وسيد أحمد هاشم 
واملدافع س��يد هاشم عدنان الذي 
تق��دم لألم��ام بحث��ا ع��ن الكرات 

العالية.
ومل تفل��ح الدقائ��ق التالي��ة ع��ن 
أي جدي��د يذك��ر؛ لتنته��ي املباراة 

حداوية.

أدار اللقاء الحكم عيل السامهيجي، 
وعاونه يارس تلفت وصالح جناحي، 

والحكم الرابع وليد محمود.

النخبة ل��ك��أس  نسخة  أول  للقب  ب��ط��ًا  ال��ح��د 
ع����ل����ى ح�����س�����اب ال���م���ال���ك���ي���ة

أحمد مهدي

حس��م فريق الذيب العيناوي تأهله 
لل��دور الثاين م��ن بطولة نادي س��ار 
الرمضانية الثاني��ة عرشة لكرة القدم، 
وذلك بعد أن ضمن صدارة املجموعة 
بع��د فوزه عىل فري��ق األحالم بهدف 
نظي��ف ضمن إط��ار مباريات الجولة 
الرابع��ة من البطولة، والتي ش��هدت 
فوز ش��باب املحرق عىل مركز شباب 
ع��راد بهدفني دون رد، وتع��ادل إيليا 

وعذاري بهدف لكليهام.
واتس��مت مب��اراة الذي��ب العيناوي 
واألح��الم باإلث��ارة، حيث تب��ادل كال 
الطرفني الهجامت وس��ط تألق حاريس 
املرم��ى اللذي��ن انقذا ش��باكهام من 
عدة فرص محققة، واس��تمر التعادل 
إىل نهاية الش��وط الث��اين إىل أن متكن 
املتألق نارص محمد من إحراز الهدف 

الوحي��د لفريقه ليعلن بذلك عن فوز 
الذي��ب وضامنه لص��دارة املجموعة 
برصي��د 6 نقاط، ويتبق��ى له لقاء مع 

متذيل الرتتيب بلجيكا.
وضم��ن إطار مباري��ات الجولة ذاتها 
عزز بط��ل النس��خة املاضي��ة فريق 
ش��باب املحرق حظوظه ببلوغ الدور 

الثاين وذل��ك بتحقيق فوزه األول عىل 
فريق مركز ش��باب عراد بهدفني دون 
مقابل أحرزه��ام كل من كريم أحمد 

وعامد عبدالله.
وع��ىل الرغ��م م��ن مح��اوالت عراد 
العدي��دة إال أن رعونة مهاجميه أدت 
اىل ضياع العديد من الفرص املحققة، 

وبه��ذا الف��وز وصل ش��باب املحرق 
للنقطة الرابع��ة بينام بقي عراد دون 
أي رصيد من النقاط مع تبقي مباراة 

واحدة للفريقني.
آخ��ر مباريات الجولة الرابعة جمعت 
بني فريق��ي إيليا وعذاري واتس��مت 
بالش��د العصبي ب��ني الفريقني حيث 
ان كليهام يسعى لتحقيق فوزه االول، 
واتخذ الفريقان أسلوب التحفظ طيلة 
الش��وط األول، وم��ع بداية الش��وط 
الثاين تق��دم الفريقان للهجوم ومتكن 
عذاري م��ن التقدم عرب هدف عكيس 
من العب إيليا، ولك��ن محمد عباس 
ومن هجمة مرت��دة متكن من إدراك 
التعادل، وقد ش��هدت املباراة حالتي 
طرد لالعبني م��ن فريق عذاري وهام 

زهري زبيل والسيد محمد جعفر.

ن��وه منتس��بو فري��ق “بتلكو جرنز 
يونايت��د” بالدعم املق��دم من قبل 
رشكة “شوت الرياضية” إىل الفريق 
املش��ارك يف دورة ن��ارص ب��ن حمد 
الرمضانية الرابعة لأللعاب الرياضية 

“نارص 11”.
ع��ن  ونياب��ة  باس��مهم  وأعرب��وا 
الجهازي��ن الفن��ي واإلداري لفريق 
بتلكو جرنز يونايتد بالرعاية املقدمة 
من قب��ل رشك��ة ش��وت الرياضية، 
مؤكدين أنها تسهم يف توفري عوامل 

النج��اح إلع��داد الفري��ق وظهوره 
باملس��توى اإليجايب يف بطولة “نارص 

11” لكرة القدم.
وأكدوا أن رعاية رشكة شوت للفريق 
تعك��س حرص رئي��س الرشكة خالد 
أمني عىل دعم الش��باب البحريني، 
مثمن��ني يف هذا الصدد مب��ا قدمته 
الرشكة، وبالتعاون الكبري الذي أبداه 

رئيس الرشكة.
ولفتوا إىل أن ما قدمته رشكة شوت 
الرياضية م��ن دعم لفري��ق بتلكو 

ج��رنز يونايتد هو أم��ر يبعث عىل 
الفخ��ر واالعت��زاز مبا عكس��ته من 
تعاون الفت إلنجاح مشوار الفريق 
يف واح��دة م��ن أع��رق ال��دورات 

وأفضلها عىل جميع األصعدة.
وبينوا أن وجود رشكة ش��وت ضمن 

قامئ��ة الداعم��ني للفري��ق يف دورة 
“ن��ارص 11” تعك��س حرصه��ا عىل 
يف  البحرين��ي  بالش��باب  االرتق��اء 
املجال الري��ايض وعىل وجه التعيني 

يف كرة القدم.
وقدم��وا يف خت��ام حديثه��م جزيل 
الشكر والتقدير لرئيس رشكة شوت 
الرياضية خال��د أمني وما قدمه من 
تس��هيالت ودعم خ��اص للفريق يف 
مش��وار إعداده لدورة سمو الشيخ 

نارص بن حمد الرمضانية.

الذيب العيناوي يتأهل للدور الثاني لبطولة سار

“شوت الرياضية” تدعم “بتلكو جنرز يونايتد”

جانب من المنافسات

لقطات متنوعة من تتويج الحد )تصوير: خليل إبراهيم(

اللجنة األولمبية تكرم 
المؤسسة الخيرية الملكية

تواصل اللجنة األوملبية البحرينية تواصلها مع رشكائها الدامئني 
واملستمرين يف دعم أنشطتها وفعالياتها الرياضية واالجتامعية.

ويف هذا اإلطار قام املدير التنفيذي للشؤون الرياضية 
عبدالجليل أسد برفقة رئيس األنشطة لالتحادات الرياضية 

فادي حميدان بزيارة إىل األمني العام للمؤسسة الخريية امللكية 
مصطفى السيد، وقدم له درع اليوم الريايض ململكة البحرين 

وحمل له تحيات وتقدير األمني العام للجنة األوملبية البحرينية 
عبدالرحمن عسكر عىل ما قامت به املؤسسة الخريية امللكية 

من دور فاعل يف إنجاح فعاليات اليوم الريايض الوطني ململكة 
البحرين الذي نظمته اللجنة األوملبية خالل شهر فرباير املايض.

ونوه أسد باملشاركة املتميزة للمؤسسة الخريية امللكية 
ومساهمتها الفاعلة يف نجاح اليوم الريايض انطالقا من دورها 

املجتمعي الرائد واستمراراً ملسريتها الخرية يف العمل الخريي 
واإلنساين واالجتامعي لترتك مشاركتها بصمة واضحة يف 

نجاح التظاهرة الوطنية وهو ما كان له أعظم األثر يف إظهار 
االحتفالية بأبهى صورة، معربا عن اعتزازه الكبري مبا قدمته 

املؤسسة يف سبيل إبراز الحدث.
وعرب مصطفى السيد عن بالغ سعادته بهذا التكريم الذي 

سيكون له األثر اإليجايب يف تعزيز الرشاكة الفاعلة مع اللجنة 
األوملبية مؤكدا أهمية فاعلية اليوم الريايض الوطني وما له 
من دور إيجايب يف توعية املجتمع بأهمية الرياضة يف حياتنا 

اليومية.

عبدالجليل أسد مقدما درع اليوم الرياضي إلى مصطفى السيد
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نجح الع��ب املنتخ��ب الوطني لفنون 
القت��ال املختلطة الالعب محمد عباس 
يف تحقي��ق أوىل انتص��ارات املنتخ��ب 
يف النس��خة الثانية م��ن بطولة إفريقيا 
املفتوحة للهواة لفنون القتال املختلطة، 
بع��د ف��وزه ع��ى الالع��ب الكامريوين 
فرانكلني جون، يف النزال الذي جمعهام 
يوم أمس مبنافسات دور الثامنية لوزن 
77 كيلوغراما بالبطول��ة، التي ينظمها 
االتحاد ال��دويل لفنون القتال املختلطة 
Brakapan In� مبرك��ز   IMMAFF
door Sports Centre، والتي تستمر 

منافساتها حتى غد السبت.
وجاء فوز الالع��ب عباس عى الالعب 
الكام��ريوين، بع��د مواجه��ة قوية قدم 
خاللها العب املنتخب الوطني مستوى 

فنيا قويا، اس��تطاع من خالله السيطرة 
ع��ى مجريات الجوالت الث��الث، التي 
منحت��ه العالم��ات الفارق��ة، وبطاق��ة 
العبور إىل منافسات الدور قبل النهايئ 
يف ه��ذا ال��وزن، إذ س��يواجه يف نزاله 
الذي س��ُيجرى اليوم )الجمعة( الالعب 
الجن��وب إفريق��ي ش��يلدون جيمس 

فيكتور.
املنتخ��ب  البطول��ة  ومنح��ت قرع��ة 
الوطني فرصة الحض��ور يف الدور قبل 
النه��ايئ يف 5 أوزان مختلفة، ففي وزن 
56 كيلوغراما، سيخوض الالعب محمد 
املعامري مواجهة مرتقبة أمام الالعب 
الجن��وب إفريقي جوردان ش��يتي، ويف 
وزن 61 كيلوغرام��ا س��يواجه الالعب 
حمزة زريره الالعب الكامريوين دزونيا 

يانييك، وسيخوض الالعب عيل يعقوب 
ن��زاال أم��ام الجنوب إفريقي كاتيس��و 
ماتيم. ويف وزن 66 كيلوغراما، سيواجه 
الالعب عبداملن��اف محمدوف الالعب 
الجن��وب إفريقي ناثني��ال كومانا، ويف 
وزن 70 كيلوغرام��ا، س��يواجه الالعب 

شاميل جيمباتوف الالعب ستيفو الو.
وبهذا، سيكون املنتخب الوطني لفنون 
القت��ال املختلط��ة أم��ام فرص��ة كبرية 
للوص��ول للمب��اراة النهائي��ة يف جميع 
األوزان الت��ي يش��ارك فيه��ا يف ه��ذه 
البطول��ة. وكان املنتخب قد وصل يوم 
األربع��اء املواف��ق 23 ماي��و 2018 إىل 
مدينة جوهانس��رغ بجمهورية جنوب 
إفريقي��ا؛ للمش��اركة ببطول��ة إفريقيا 

املفتوحة للهواة.

عباس يتأهل للدور قبل النهائي لبطولة إفريقيا لفنون القتال

لحظة إعالن الحكم فوز العب المنتخب محمد عباس في نزاله

اتحاد فنون القتال المختلطة           المركز اإلعالمي

يتقدمه��م الرئي��س الفخ��ري لن��ادي 
البحري��ن للتن��س عيل محم��د فخرو 
ونائب رئي��س االتحاد البحرين للتنس 
الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة 
وفيصل املوسوي ورئيس نادي البحرين 
للتنس خميس املقلة والرئيس األسبق 
للنادي يوس��ف حيدر، حرض أكرث من 
40 من أعضاء ن��ادي البحرين للتنس 
وأبط��ال التن��س الحاليني والس��ابقني 
عرض الخطة اإلسرتاتيجية لرؤية نادي 
البحرين للتن��س للتنس 2030، والتي 
أدارتها لجنة الرؤي��ة بالنادي وضمت 
الدكتور محمد املوسوي وكامل خنجي 
ومحمود الشهايب وحمدي عبد الجواد. 
ويف بداية الع��رض ألقى رئيس النادي 
املقلة كلمة أشار فيها إىل سعي النادي 
للعمل وفق خطة طويلة األمد وضمن 
زمنية  وآليات وجداول  إس��رتاتيجيات 

توصلنا لأله��داف املرجوة من تطوير 
ه��ذا النادي العري��ق، مؤكدا عى أنه 
سيكون هناك تنسيقا بني وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة واالتحاد البحريني 
للتنس وتعاونا أكرث مع القطاع الخاص 
ه��ذه  إس��رتاتيجيات  ترجم��ة  ليت��م 
الرؤي��ة ع��ى أرض الواق��ع. بعد ذلك 
قام محمد املوس��وي وك��امل خنجي 
بعرض اإلس��رتاتيجيات، وتم تس��جيل 
مداخالت او اقرتاح��ات أعضاء النادي 
وأهمها املداخل��ة القيمة من الدكتور 
ع��يل محمد فخ��رو حي��ث طلب أن 
تك��ون الرؤي��ة واقعية وترب��ط كافة 
اإلس��رتاتيجيات ببعضها وأن يتم النظر 
يف مصادر متويله��ا، ويف مداخلته أكد 
الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة 
مساندة االتحاد البحريني للتنس لهذه 
الرؤية الش��املة وطلب من النادي أن 

يختار املحاور التي يريد مناقشتها مع 
االتح��اد، حي��ث أن هن��اك عى األقل 
4 مح��اور ميك��ن لالتح��اد البحريني 
للتنس أن يش��ارك النادي فيها، وعى 
رأسها تطوير برامج التدريب وبخاصة 
برنامج املوهوب��ني البحرينيني. واقرتح 
العضو ري��اض ضيف النظ��ر أن تدار 
بع��ض املراف��ق بالنادي ع��ن طريق 
مس��تثمرين ومنه��ا الن��ادي الصحي 
والكافترييا، ويف نفس الس��ياق طالب 
التعاون  العضو محمد جعفر برضورة 
مع جهات متخصصة لتسويق بطوالت 
النادي، وطالب عدد كبري من األعضاء 
ومنهم محمود جناحي وجامل شهاب 
وعبد الرحمن ش��هاب برضورة العمل 
ع��ى صناعة أبط��ال تن��س بحرينيني 
وتوف��ري الرامج التدريبية الجيدة التي 

يرشف عليها جهاز تدريبي كفء.

 مشاركة اتحاد التنس للنادي في 4 محاور... المقلة:

 رؤيـــــــة 2030 طمــــــوحـــــة 
وإيجــابيــة وقـــويـــــة وجـــريــئـــة

 آل نوح يتصدر مجموعته 
بدورة السقية

تصدر فريق آل 
نوح مجموعته 

بدورة السقية بعد 
تغلبه الكبري عى 

نظريه القيدوم 
لأليدي العاملة 

بنتيجة 8 أهداف 
مقابل هدف وحيد.

وسجل أهداف 
آل نوح كل من 
حسني الرشيان 
وسلامن محمد 
وعيل القيدوم 

ومحمد عيل )هدف لكل منهم( وديقو وفاضل أحمد )هدفان لكل 
منهام(، بينام سجل هدف القيدوم الوحيد العبه جاسم السبع.  هذا 

الفوز جعل الفريق يعتيل الصدارة بفوزين متتاليني ومن دون خسارة 
وله لقاء مهم مع فريق ورشة الجزيرة وهو من أهم اللقاءات ىف 

املجموعة األوىل. ويأيت يف املركز الثاين وبفارق األهداف فريق رشكة 
ورشة الجزيرة ب� 6 نقاط من فوزين، بينام يحاول فريق بنك البحرين 

اللحاق بالركب رغم خسارته بعد فوزه يف مباراة وخسارة مثلها، إذ 
ميتلك أمل التأهل رشط أن يفوز يف املباراة املقبلة أمام فريق القيدوم 

لأليدي العاملة واألخرية من متصدر املجموعة فريق آل نوح.
أما فريف القيدوم لأليدي العاملة فموقفه صعب بعد خسارته 

الثانية ويصعب عليه مجاراة الفرق الثانية التي جمعت نقاط تأهلها 
يف الصعود إىل األدوار الثانية. فمباراته املقبلة بشعار “أكون أو ال” 
وسيالقي فريق بنك البحرين الوطني الذي ميتلك 3 نقاط من فوز 

واحد وخسارة واحدة وهو الساعي للفوز أيًضا. وتالق حارس فريق 
آل نوح رشيف السامهيجي يف الذود عن مرماه وكان نجام كعادته 

يف الدورة. وتستكمل منافسات الدورة اليوم بإقامة مباراة واحدة 
لحساب املجموعة األوىل تجمع فريق السقية وفريق وشة الجزيرة يف 

متام الساعة 5 عرًصا.

حافظ الالعب حبيب صباح عى لقب 
بطول��ة االتح��اد التصنيفية للس��نوكر 
يف نس��ختها الثانية الت��ي تقام يف العام 
2018، بعدما اس��تطاع الفوز يف املباراة 
النهائية عى حس��اب منافس��ه صادق 
عبدالغني، ليتوج مجدًدا بلقب البطولة 
التي شهدت مشاركة أكرث من 40 العًبا، 
وأقيمت منافس��اتها يف صالة كيو إن يف 
املنامة. وكان ال��دور نصف النهايئ قد 
جمع حبيب صباح م��ع الالعب ماجد 
ضي��ف، يف مب��اراة قدم فيه��ا الطرفان 
عرًض��ا فنًيا مميزًا، إىل أن حس��م صباح 
األمور لصالحه بواقع 5 أش��واط مقابل 
ثالثة، ليتأهل بذل��ك للمباراة النهائية، 
الت��ي كان فيها خصم��ه املتألق صادق 
عبدالغني الذي عر بدوره عى حساب 
الالع��ب عيل العايل بنتيجة 5 أش��واط 
لواحد، وبالرغم من خس��ارة العايل يف 

نص��ف النه��ايئ إال أن��ه كان أحد أبرز 
الالعب��ني يف هذه البطول��ة عر تقديم 

نفسه بشكل مختلف وأداء مميز.
ويف املباراة النهاية سعى الالعب صادق 

عبدالغني لك��ر هيمنة حبيب صباح 
عى املرك��ز األول، من خ��الل محاولة 
تضيي��ق الخن��اق علي��ه ومجارات��ه يف 
األش��واط األوىل، غ��ري أن خ��رة صباح 

الكبرية يف عامل الس��نوكر كانت الفيصل 
الذي س��اهم يف انهاء األم��ور لصالحه 
بنتيجة 5 أش��واط مقاب��ل 3، يذكر أن 
البطول��ة ق��د ش��هدت تس��جيل أعى 

مع��دل “بري��ك” نقاط باس��م الالعب 
هشام الصقر، والذي بلغ 67 نقطة.

باالتح��اد  املنتخب��ات  مدي��ر  وأش��اد 
البحريني للبلياردو والس��نوكر حس��ني 

للبطولة،  الفني  باملس��توى  بوبش��يت 
مؤك��دا أن أداء الالعب��ني يف تطور من 
بطول��ة إىل أخ��رى، إىل جان��ب ظهور 
عنارص جديدة منافس��ة ع��ى املراكز 
بوص��ول  بوبش��يت  أش��اد  إذ  األوىل، 
الالعب عيل العايل للدور نصف النهايئ، 
مبيًنا “أنه ألمر رائع أن نرى العبني ُجدد 
يدخلون عل خط املنافسة يف البطوالت 
التصنيفي��ة، ومث��ال ع��ى ذل��ك عيل 
العايل الذي بل��غ نصف النهايئ بجدارة 
واس��تحقاق”. يف ح��ني قال بوبش��يت 
إن فوز حبيب صب��اح ومحافظته عى 
اللعب مجدًدا ُيحس��ب بشكل إيجايب 
لالع��ب، ال��ذي يحافظ عى مس��تواه 
وتألقه يف كل املحافل، معترا أن صباح 
ميثل منوذجا لالعب امللتزم الذي يسعى 
دامئًا للمحافظ��ة عى قمة أدائه الفني 

يف مختلف الظروف.

حبيــب صبــاح يحافظ على لقــب تصنيفية الســنوكر
ظهور ممي��ز لعبدالغن��ي والعالي ف��ي البطولة

حق��ق أول انتص��ارات المنتخب في النس��خة الثانية

حبيب صباح

اتحاد البلياردو والسنوكر

صادق عبدالغني

جواد ضيف

اليوم تنطلق 
دورة ضيف 7 

الرمضانية
تنطلق اليوم )الجمعة( 

دورة املرحوم جواد 
ضيف 7 الرمضانية التي 

ينظمها شباب فريج 
البنائني باملحرق برعاية 

من رشكة الرافدين 
للمقاوالت، إذ تم 

توزيع الفرق الثامنية 
عى مجموعتني، بحيث 
تلعب كل مجموعة يف 

يوم واحد كام يلعب كل 
فريق من كل مجموعة 
3 مباريات ويتم تحديد 

املركز األول والثاين 
برصيد نقاط الفريق. 
هذا واتفقت اللجنة 
املنظمة للدورة عى 

اختيار ) ريال مدريد، 
برشلونه، أتلتكو مدريد، 

فالنسيا، يوفنتوس، ميالن، 
روما، انرت ميالن( أسامًء 
للفرق بناء عى أسامء 
أندية الدوري اإلسباين 

واإليطايل. جانب من عرض الرؤية

لقطة من الدورة

السقية - العاصمة



اأطل علين���ا �ضهر رم�ضان املبارك، 
باليم���ن  اجلمي���ع  عل���ى  اهلل  اأع���اده 
وال���ركات والأه���م بال�ضح���ة والعافية 

وتقبل الطاعات.
ويتم الرتكيز خالل ال�ضهر الف�ضيل 
على تعزيز ال�ضحة و�ضمان عدم تاأثرها 
بالنقط���اع ع���ن الأكل وال�رشب ل�ضاعات 
طويل���ة خالل النه���ار ويف الأجواء احلارة 
وال�ضاخنة، اإذ ميك���ن لل�ضيام اأن يوؤدي 
لأعرا�ض �ضحية غ���ر حممودة تتفاوت 
بني الأف���راد بني اخلفيف���ة واخلطرة، 
ومنه���ا انخفا�ض ن�ضب���ة ال�ضكر يف الدم 
و�ل�صد�ع و�الإرهاق و�ص���وال �إلى هبوط 
�ضغط الدم وخفقان القلب وغرها من 

الأعرا�ض التي ت�ضتدعي التنبه لها.

• تذكر السبب من الصيام: 
األ وه���و �ضه���ر التق���رب م���ن رب 
العاملني م���ن خالل الطاعات وحت�ضني 
النف����ض، اإ�ضاف���ة اإلى الهتم���ام ب�ضحة 
اجل�ضم ولياقت���ه بالتخفيف من الأفكار 
املتوارثة ع���ن �ضهر رم�ض���ان وعادات 
الأكل فيه والرتكي���ز على نظام غذائي 

�ضحي ومتوازن.

• االستمتاع بتوازن: 
ياأت���ي ال����رشر يف رم�ض���ان فق���ط 
�الأطعم���ة،  تن���اول  يف  نف���رط  عندم���ا 
وم���ا يرتتب عليه���ا من زي���ادة الوزن 
وال�ضمن���ة. ل���ذا ل مانع م���ن ال�ضتمتاع 
بالقليل م���ن كل الأطعمة لكن بتوازن 
بحيث تك���ون الكمي���ات قليلة ومعدة 

بطريقة �ضحية.

• شرب الماء:
م���ن اأه���م الن�ضائح الت���ي ي�ضدد 
علي اأمين عليها، كون ج�ضم الإن�ضان 
يحتاج حل���وايل 304 ليرتات من املاء 
يوميا. وخالل �ضه���ر رم�ضان، ي�ضاب 
اجل�ض���م باجلف���اف خالل النه���ار لكن 
بالإمكان عالج هذه امل�ضكلة باحلر�ض 
على تن���اول املاء منذ وق���ت الإفطار 
اأ�ضع���اف   3 ال�ضح���ور  وجب���ة  وحت���ى 
ما ن�رشب���ه بالع���ادة، اأي تن���اول كوب 
م���ن امل���اء كل �ضاع���ة وع���دم انتظار 

الإح�ضا�ض بالعط�ض.

• ممارسة الرياضة:
رم�ض����ان لي�����ض حج����ة لالبتعاد 
ع����ن الريا�ض����ة الت����ي له����ا فوائ����د 

عدي����دة للج�ضم يف رم�ض����ان وباقي 
ال�ضن����ة. وميكن من خ����الل الريا�ضة 
والتمرين الو�ضول لأهداف اللياقة 
اجل�ضدي����ة وت�رشي����ع عملي����ات اأي�ض 
�جل�ص����م وتن�صي����ط �جل�ص����د وح����رق 
ال�ضعرات احلراري����ة الزائدة اأو بناء 

الع�ضالت. 

• وضع أهداف واقعية: 
اإن كنت���م ت�ضع���ون للحف���اظ عل���ى 
ال���وزن  بخ�ض���ارة  ترغب���ون  اأو  وزنك���م 
خالل �ضهر رم�ض���ان، ين�ضح على اأمين 
ب�رشورة و�ض���ع اأهداف واقعية من خالل 
ال�ضتعان���ة بخ���راء التغذي���ة لتخطيط 
ه���ذه الأهداف وو�ضعك���م على الطريق 

ال�ضحيح.

ماذا يجب أن نتجنب في 
شهر رمضان؟

• وجوب الإقالع عن التدخني الذي 
يزيد م���ن خماط���ر الإ�ضاب���ة بال�رشطان 
القل���ب وال�رشاي���ني، وليكن  واأمرا����ض 
ال�ضي���ام فر�ض���ة ذهبية للتع���ود على 
عدم التدخني مطلقا حتى بعد الإفطار.
• عدم �الإف���ر�ط يف تناول �الأطعمة 
غ���ر ال�ضحية، والتي حتمل ن�ضبة عالية 
م���ن الده���ون وال�ضكري���ات الت���ي ت�رش 
بال�صح���ة يف حال تناولها ب�صكل مفرط. 
وي�ض���دد عل���ي اأمي���ن عل���ى اأن ال�ضيام 
ال يعن���ي �الإف���ر�ط يف �الأكل و�ل�صعر�ت 
ب���ل ه���و فر�ض���ة لل�ضع���ور  احلراري���ة، 
بحرم���ان الآخرين وتعويد ال���ذات على 

التوازن والإقالل من الطعام.
طوي���ل  لوق���ت  ال�ضه���ر  ع���دم   •
واإ�ضاعة الوقت اأم���ام �ضا�ضات التلفاز 
اأو ال�ضه���ر يف املقاه���ي واملطاع���م، اإذ 
اإن ال�ضه���ر الكثر يوؤدي لزيادة هرمون 
ال�ضغ���ط النف�ضي الكورتي���زول والذي 
ي���وؤدي ب���دوره اإل���ى تخزي���ن الده���ون 
وتك�صري �لع�ص���ات و�الإرهاق يف �ليوم 
الت���ايل، مع زي���ادة الإقب���ال على تناول 

الطعام يف اليوم التايل.
• قلة احلركة والريا�ضة فال�ضيام 
لي�ض ع���ذرا لالمتناع عن التمرين، الذي 
ميك���ن ممار�ضته بعد �ضالة الرتاويح اأو 
قبل الإفطار بح���وايل 30 دقيقة. ب�رشط 
عدم �إرهاق �جل�ص���م يف �لتمارين و�لبدء 
بالتماري���ن اخلفيفة ث���م ال�ضعود نحو 
التماري���ن املتو�ضط���ة والثقيلة ح�ضب 

قوة اجل�ضم.

ح���ّذر خ���راء يف املعه���د الحت���ادي 
الأمل���اين لتقيي���م املخاط���ر م���ن تناول 
البطاط�ض املحتوية على موا�ضع خ�رشاء 
اأو موا�ضع عفن اأو درن���ات نابتة، نظراً 
لأنه���ا حتتوي على م���ادة “ال�ضولنني” 
ال�ضامة، وهي مادة طبيعية يف البطاط�ض 

يزداد تركيزها يف هذه احلالت.
واأ�ض���اف اخل���راء الأمل���ان اأن الت�ضم���م 
الغذائي الناجم عن تناول مادة ال�ضولنني تتمثل 
اأعرا�ض���ه يف الغثي���ان والتقيوؤ واآلم البط���ن والإ�ضهال. 
ولتجن���ب الت�ضمم ين�ضح املعه���د بعدم تناول البطاط�ض بق�رشته���ا اإل اإذا كانت طازجة 

و�ضليمة متاماً، يف حني ل يجوز اأن يتناول الأطفال البطاط�ض بق�رشتها اأبداً.
وم���ن املهم اأي�ض���اً التخل�ض من ماء �ضلق البطاط�ض وع���دم ا�ضتخدامه جمدداً، كما 

ينبغي عدم تناول وجبات البطاط�ض اإذا كان مذاقها ُمّراً.

البطاطس

لون اللسان

لمرضى السّكري
ُتعد رقائق ال�ضوف���ان غذاء خارقا؛ اإذ 

اإنه���ا غني���ة بالفيتامين���ات واملعادن، 
وت�ضاع���د على خف����ض ن�ضب���ة ال�ضكر 
بالدم وم�ضت���وى الكولي�ضرتول، كما 
اأنه���ا تعت���ر م�ض���دراً مهم���اً لإمداد 
اجل�ض���م بالطاق���ة، ف�ض���اًل ع���ن اأنه���ا 

حتمي فلورا الأمعاء.
الأمل���اين  التغذي���ة  خب���ر  وق���ال 

رقائ���ق  اإن  ماي���ر،  جوتفري���د  يوهاني����ض 
ال�ضوفان تعد كنزا من املعادن والفيتامينات؛ 

اإذ اإنها تزخ���ر باحلديد والزنك والفو�ضف���ور واملغني�ضيوم، وكذلك 
فيتامينات B والبيوتني، الذي ميثل �رش �ضحة وجمال الب�رشة وال�ضعر والأظافر.
واأ�ض���اف ماير اأن رقائق ال�ضوفان تعتر �ضديقة ملري�ض ال�ضكري؛ اإذاإنها 
Beta-( ”حتت���وي على نوع م���ن الألياف الغذائية ُيعرف با�ضم “بيت���ا جلوكان
glucan(، وال���ذي مينع الرتف���اع ال�ضديد لن�ضبة ال�ضكر بالدم. ويعد هذا اأمرا 

مهما للغاية بالن�ضبة ملر�ضى ال�ضكري.

تك�ض���ف العي���ون ول���ون الوجه 
ال�ضحي���ة  احلال���ة  ع���ن  الكث���ر 
للج�ض���م، لك���ن الل�ض���ان يق���ول 
الكث���ر اأي�ض���اً من خ���الل لونه. 
اإلي���ك م���ا يعك�ضه ل���ون الل�ضان 
عندما مييل �إلى �الأحمر �أو �الأزرق 

اأو غر ذلك: قد مييل لون الل�ضان 
�إل���ى �الأزرق �إذ� كان �الإن�صان م�صابا 

مبر�ض تنف�ضي.
اللون الوردي مع م�ضحة بي�ضاء خفيفة هو 

الل���ون ال�ضحي لل�ضان، وعندما مييل الل���ون اإلى الأحمر يكون ذلك 
ب�ضبب جفاف اجل�ضم وارتفاع حرارته. كذلك قد يوؤدي نق�ض فيتامني “ب12” 
�إلى �حمر�ر لون �لل�صان. ومييل لون �لل�صان �إلى �الأزرق �إذ� كان �الإن�صان م�صابا 
مبر����ض تنف�صي. وقد يكون �لل���ون �الأزرق �أي�صاً �إ�صارة �إل���ى زيادة �لتوتر، �أو 
وج���ود التهابات باجل�ضم وعندما تغطي الل�ضان طبقة بي�ضاء كثيفة قد يكون 

ال�ضبب عدم تنظيف الل�ضان واللثة جيداً.

اإن “ال�ضح���ور هو الوجبة الأخرة قبل بدء ال�ضيام، وبالتايل يعد مهماً، اإذ اإن فرتة ال�ضيام تطول، وقد ت�ضل 
الى 15 �ضاعة يف اليوم، وبالتايل يفرت�ض اأن يكون لدى ال�ضائم املخزون الكايف من الكربوهيدرات كي تتوافر 
ل���ه الطاقة خالل النهار”. واأفادت ب���اأن الفوائد الأ�ضا�ضية لل�ضحور تتمثل يف اإم���داد اجل�ضم بالطاقة، وبالتايل 
تزي���ل ال�ضعور بالنعا����ض والتعب. و�ضددت على وجوب ت�ضمني ال�ضحور بع����ض الوجبات والبتعاد عن اأخرى، 
وجتنب �الإفر�ط يف �مل�رشوبات �لتي حتتوي على �لكافيني، كال�صاي و�لقهوة و�مل�رشوبات �لغازية، ويف �ملقابل 

الإكثار من املاء.
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نصائح لمريض السكري في شهر رمضان

نصائح صحية لصيام آمن في شهر رمضان

الرياضة مفيدة جًدا في رمضان
ممار�ض���ة الريا�ض���ة مفيدة ج���داً يف رم�ضان، وميك���ن الإبقاء عل���ى ممار�ضتها ب�ضكل 
دوري م���ع التغير يف التوقيت. واعترت ان الوق���ت املثايل ملمار�ضة بع�ض الريا�ضات، 
منه���ا �مل�ص���ي، يكون قبل �الإفطار، �الأمر �ل���ذي يوؤدي �لى �رتفاع ن�صب���ة �ال�صتقاب وحرق 
الدهون املخزنة، بينما ن�ضحت الذين ميار�ضون الريا�ضة بعد الإفطار باأكل ال�ضوربة 
وال�ضلطة ومترتني، ثم القيام بالريا�ضة، وبعدها تناول الطبق الرئي�ض، 
اأو تناول وجبة الإفطار كاملة، وممار�ضة الريا�ضة بعد �ضاعتني 
م���ن تناول الإفط���ار، وذلك كي يحاف���ظ املرء على 

الع�ضل، ول يخ�رش كل ما يتناوله.
تتمتع وجبة ال�ضحور بكثر من 
اإذ  الغذائية،  والأهمي���ة  الفوائ���د 
اإنها ت�ضاعد عل���ى تخفيف اجلوع 
والعط�ض ط���وال ف���رتة ال�ضائم، 
ل�ضيم���ا اإذا تخ���ر امل���رء العنا�رش 

الغذائية والأكالت املفيدة.

ما أهمية اإلفطار على التمر؟
  1 - ممار�ض���ة الأن�ضط���ة البدنية بعد 
الإفطار ملدة ل تقل عن 45-30 دقيقة، 

يف معظم اأيام الأ�ضبوع.
2 - تناول وجبة خفيفة عند ال�ضحور، 
ت�ضمل خبز احلب���وب الكاملة وال�ضوفان اأو 
احلب���وب الغنية بالألي���اف، مع كوب واحد 
من احللي���ب منخف�ض/ خال م���ن الد�ضم 

والفاكهة الطازجة.
3 - عند الإفطار، تناول الأطعمة التي 
ميت�ضها اجل�ضم بب���طء، مثل الفا�ضولياء 
والعد����ض واللحوم اخلالية م���ن الدهون، 
والأ�ضماك اأو الدج���اج، واحلليب اأو اللنب، 

اإلى جانب الفواكه واخل�رشوات.
4 - جتن���ب �الأطعمة عالية �ل�صعر�ت 

احلرارية واملاحلة.
املقلي���ة  الأطعم���ة  م���ن  احل���د   -  5

والدهنية، كما يج���ب قيا�ض كمية الزيت 
امل�ضتخدمة يف الطبخ.

6 - التخفيف من تناول احللويات.
7 - ا�ضته���الك كمي���ة منتظم���ة م���ن 

الكربوهيدرات.

8 - ����رشب كمي���ة كافي���ة م���ن املاء 
اأو امل�رشوب���ات اخلالي���ة م���ن ال�ضك���ر بني 

الإفطار وال�ضحور، لتجنب اجلفاف.
وفق���ا  الإن�ضول���ني  تن���اول   -  9

لتعليمات الطبيب.            

يعتر التم���ر من الفواكه املهم���ة والأ�ضا�ضية خالل 
�ضه���ر رم�ضان؛ ب�ضب���ب فوائ���ده العدي���دة للج�ضم بعد 
ال�ضي���ام ل�ضاع���ات طويل���ة. فم���ن امل�ضتح�ض���ن اأن يبداأ 
ال�ضائ���م الإفطار بتناول حبت���ني اإلى 3 حّبات من التمر؛ 

لأنه يوفر للج�ضم ال�ضكر ويخفف من ال�ضداع املزعج.
 اإن التم���ر م���ن الفواك���ه اخلفيف���ة عل���ى الأمعاء • 

ا بعد �ضاعات طويلة من  والت���ي ي�ضهل ه�ضمها خ�ضو�ضً
ال�ضيام. فبعد اأن يتناوله���ا ال�ضائم ل ي�ضعر اأبًدا بثقل 
يف معدت���ه اأو باأّي ن���وع من ال�ضطراب���ات املزعجة التي 

متنعه من تناول �الأطباق �ل�صحية يف ما بعد.
 ي�ضاع���د التمر عل���ى تخفيف ن�ضبة اجل���وع ذلك؛ • 

ب�ضب���ب غن���اه الألي���اف مما يخف����ض ب�ض���كل ملحوظ من 
�الإف���ر�ط بتن���اول �الأطعم���ة �لغنية بال�صع���ر�ت �حلر�رية 
والتي ميكن اأن توؤدي اإلى ا�ضطرابات كبرة يف اله�ضم 

وتراكم كبر للدهون امل�ضبعة.
 اإن تن���اول التم���ر عل���ى الإفط���ار ي�ضاع���د مع���دة • 

ال�ضائم على ال�ضتعداد ل�ضتقبال الطعام بعد اأن تكون 

غ���ر ن�ضط���ة طوال اليوم م���ن خالل تفعي���ل الإفراج عن 
الإفرازات والع�ضارة يف اجلهاز اله�ضمي.

 ي�ض���ّكل التمر م�ضدرا مهم���ا للطاقة ب�ضبب كمية • 
ال�ضكر “الطبيعية” الكبرة التي يحتويها واملفيدة جدا 

خلاليا الدماغ والأع�ضاب.
 التم���ر يحمي ال�ضائم من الإم�ضاك ؛نتيجًة للتغر • 

يف اأوق���ات تن���اول الطع���ام اأو انخفا�ض كمي���ة الأطعمة 
الغنية بالألياف خالل اأيام ال�ضيام يف �ضهر رم�ضان.

 ميكن لالأمالح القلوية يف التمر �ضبط حمو�ضة الدم • 
�لناجتة ع���ن �الإفر�ط يف تناول �للح���وم و�لكربوهيدر�ت 
التي ميكن اأن ت�ضبب الكثر من الأمرا�ض الوراثية مثل 
مر�ض ال�ضكري، النقر����ض، ح�ضى الكلى، اللتهابات يف 

املرارة وارتفاع �ضغط الدم والبوا�ضر.
 يحتوي التمر على 6 اأنواع مهمة من الفيتامينات • 

و15 نوًع���ا م���ن املعادن وه���و غن���ّي ج���ًدا بالكال�ضيوم 
والبوتا�ضي���وم  واملغني�ضي���وم  واحلدي���د  والفو�ضف���ور 

املفيدة ل�ضحة اجل�ضم يف فرتة ال�ضيام.
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Moda Expo المهرة البحرينية تفتتح معرض

منوة المردي 
 تتخرج من 

“بيان البحرين”

�لتا�ش���ع  �أك�ش���بو  م���ود�  معر����س  �نطل���ق 
)Moda Expo( ي���وم �أم�س �خلمي�س وي�ش���تمر 
�لى �ليوم �جلمعة 25 مايو يف فندق �ل�ش���ر�تون 
)قاعة �لتاج( وذلك من �ل�ش���اعة 7 م�ش���اء حتى 1 
�شباحاً، مبنا�شبة �شهر رم�شان وتن�شيطاً للحركة 

�لتجارية يف �لبحرين.
يق���دم معر�س مود� �أك�ش���بو �لتا�ش���ع �حدث 
خط���وط املو�ض���ة م���ن العباي���ات وااجلالبي���ات 
و�الك�ش�ش���و�رت و�ملكي���اج و�الحذي���ة و�ل�ش���نط 

و�لعديد من �ملنتجات �الأخرى.
ه���ذ� و�شي�ش���ارك يف �ملعر����س نخب���ة م���ن 
�ملح���الت �لتجارية حي���ث ميكن لل�ش���يد�ت �رس�ء 
كل م���ا يحتج���ن �ليه ل�ش���هر رم�ش���ان م���ن مكان 
و�حد مما يجعل عملية �لت�ش���وق �كرث ر�حة ومتعة 
له���ن. �لدخول جماناً للن�ش���اء فق���ط. للمزيد من 
�ملعلومات �ت�ش���ل على 33207742، �ن�شتغر�م  

.)Moda.expo_bh(
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بالحجم العائلي
ت��������دور �أح��������د�ث 
�إط����ار  يف  �مل�����ش��ل�����ش��ل 
�شفر  ح��ول  كوميدي 
يف  عمله  ت���رك  ���ش��اب��ق 
�لدبلوما�شي،  �ل�شلك 
وب�����ش��ب��ب ح��ب��ه ل��الأك��ل 
�إحدى  يفتح مطعما يف 
�ل����ق����رى �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
ويقوم باإعد�د �لوجبات 

بنف�شه للزبائن.
ب���ط���ول���ة: ي��ح��ي��ى 
�ل���ف���خ���ر�ين، م��رف��ت 
�أم������ن، ع��م��ر ح�����ش��ن، 
ي�����و������ش�����ف ����ش���ام���ي 
حممد  تاأليف  مغاوري، 
رج�����اء و�إخ�������ر�ج ه��ال��ة 

خليل.

نسر الصعيد
ت�����دور �الأح������د�ث 
ح���������ول �ل���������ش����اب����ط 
“زين”  �ل�����ش��ع��ي��دي 
و�لذي يعمل يف �لقو�ت 
�مل�شلحة، يحبه �جلميع 
يف منطقته، وجدو� فيه 
يتحمل  رجل  قدوتهم، 
وتت�شاعد  �مل�شوؤولية، 
�الأح�����د�ث ع��ن��دم��ا يتم 
�شيناء  �إل��ى  نقله  ق��ر�ر 

ملحاربة �الإرهاب.
ب����ط����ول����ة: حم��م��د 
د�ود،  �أحمد  رم�شان، 
وف������اء ع����ام����ر، ح��ن��ان 
تاأليف حممد  �شليمان، 
و�إخ���ر�ج  �ملعطي  عبد 

يا�رس �شامي.

”Ipsos“ أكثر 10 مسلسالت مشاهدة في رمضان بحسب
د�خ���ل  م���ن  معلوم���ات  ك�ش���فت 
�رسك���ة Ipsos، ع���ن ن�ش���بة م�ش���اهدة 
�مل�شل�ش���الت �لتي ُتعر�س خالل �شهر 
�ل�شا�ش���ات  عل���ى  �ملب���ارك  رم�ش���ان 
�للبناني���ة، وج���اءت نتيجة �لن�ش���ب يف 

�الأ�شبوع �الأول كالتايل:
1. “كل �حل���ب كل �لغر�م” بجزئه 
�لث���اين بطول���ة كارول �حلاج وبا�ش���م 

مغنية: )18.4(.
بجزئ���ه  �حلقيق���ي”  “�حل���ب   .2
�لثاين، بطولة بامي���ال �لكيك، جوليان 

فرحات ونيكوال معو�س: )15.9(.
3. “جوليا” بطولة ماغي بو غ�شن 

وقي�س �ل�شيخ جنيب: )10.7(.
4. �لهيب���ة “�لع���ودة” بطولة تيم 
ح�ش���ن، منى و��ش���ف ونيكول �ش���ابا: 

.)10.3(
“تانغو” بطولة با�ض���ل خياط،   .5
با�ش���م مغنية، د�نا مردين���ي ود�نييال 

رحمة: )10.1(.
6. “طري���ق” بطول���ة نادين جنيم 

وعابد فهد: )8.8(.
7. “ورد �ش���امية” بطولة �شكر�ن 

مرجتى و�شالف معمار: )6.6(.
8. “وم�ش���يت” بطولة كارين رزق 

�هلل وبديع �أبو �شقر�: )6(.
�أم���رة” بطول���ة مازن  9. “م���وت 
مع�ش���م، كارمن لب�س، �ل�ش���ي فرنيني 

و�شر�ز: )5(.
10. خما�ش���يات “�حل���ب جن���ون” 
بطول���ة نخبة من جنوم لبنان و�ش���وريا 

وم�رس: )3.1 (.

تي في

نصائح للصائمين

التمارين الرياضية
ه���ذه جمموعة من �لن�ش���ائح �لتي ت�ش���اعد 

على ممار�شة �لريا�شة خالل رم�شان:
1. تعرف على ج�شمك

حاول �أن ت�ش���تخدم �إح�شا�شك للتعرف على 
قدر�ت ج�ش���مك، فاإذ� �ش���عرت �أنك ال ت�ش���تطيع 
�جلم���ع بن �ل�ش���يام وممار�ش���ة �لريا�ش���ة، من 
بالن���ادي  ع�ش���ويتك  جتم���د  �أن  �مل�شتح�ش���ن 

�لريا�شي خالل رم�شان.
2. حاول �أن ت�شبط وقتك

تط���ر�أ بع�س �لتغير�ت عل���ى جدول �لعمل 
�ليوم���ي و�أوق���ات تناول وجب���ات �لطعام، وهذ� 
يفر�س بال�رسورة، �إعادة تعين �أوقات ممار�شة 
�لتماري���ن �لريا�ش���ية، ويو�ش���ي �لعدي���د م���ن 
�خلرب�ء، مبمار�ش���ة �لريا�شة قبل نحو �شاعة �إلى 

ن�شف �شاعة من �الإفطار.
3. ��شبط كثافة �لتمارين

بالطب���ع لن ت�ش���تطيع �أن متار�س �لتمارين 
�لريا�ش���ية �ل�ش���اّقة و�أن���ت �ش���ائم، لذل���ك من 
�ل�رسوري �أن تعيد �ش���بط �لتمارين �لريا�ش���ية، 

لتتنا�شب مع قدر�تك �جل�شدية خالل �ل�شيام
4. غّر �أهد�فك يف �لريا�شة

حاول �أن تغر �أهد�فك من بناء �لع�ش���الت، 
�إلى �حلفاظ على ر�شاقتك يف �لوقت �حلايل.

رف�ش���ت �لفنان���ة �مل�رسي���ة مي 
ك�ش���اب ��ش���تكمال حملة �إعالنية �إلى 
ج���و�ر جمموعة م���ن �لنج���وم وبع�س 
العبي �ملنتخب �مل�رسي لكرة �لقدم 
يف �إطار �الحتف���ال بتاأهله ملوندييل 
رو�ش���يا 2018، وذل���ك بعدما علمت 
�أنه���ا ل���ن ت�ش���ارك بالغن���اء م���ع باق���ي �لنجوم. 
و�أخربت �ل�رسكة �ملعلنة �أنها �شتكتفي بالظهور 

يف �الإعالن �ملنفرد �خلا�س باحلملة.

�أنغام  �لفنان���ة �مل�رسية  حتيي 
حفال غنائيا يوم �حلادي و�لع�رسين 
م���ن يونيو �ملقب���ل يف مركز �مللك 
فه���د �لثق���ايف بالريا����س، و�أبدت 
�أنغ���ام �ش���عادتها وترحيبها باإحياء 
فه���د  �ملل���ك  مرك���ز  يف  �حلف���ل 
�لثق���ايف، �لذي ��شت�ش���اف قبل نحو �ش���هر 

مع عائشة بهلولحفلن لالأوبر� �مل�رسية.

مطبخ

المقادير:

الطريقة:

3 �أكو�ب دقيق رقم 2، 405 جم
1 ملعقة �شاي زعفر�ن1جم
¼ كوب ماء �لورد 50 مل

3 مالعق طعام زبدة 75 جم
3 �أكو�ب متر منزوعة �لنو�ة 1 كجم

 ½1 ملعقة �شاي م�شحوق �لهيل 1 جم 
1 ملعقة �شاي م�شحوق �لقرفة 1 جم

1. يحم�س �لدقيق حتى يق�رس لونه وينخل.

2. ينقع �لزعفر�ن مباء �لورد ويرتك جانبا.
3. ت�شيح �لزبدة يف قدر على �لنار ثم ي�شاف �إليها �لتمر ويحرك معها 

حتى يلن، ومن ثم ي�شاف �لهيل و�لقرفة.
4. ي�شاف �لدقيق �إلى �لتمر ويقلب معه حتى يتجان�س، ثم ي�شاف 
�إليه ماء �لورد �ملنقوع بالزعفر�ن مع ��شتمر�ر �لتقليب حتى يتكتل �لتمر.

5. يو�شع يف طبق �لتقدمي.

البثيث

    BUZZ      
�ن�ش���مت هالة فاخر لبطول���ة فيلم “�لرجل �الأخط���ر”، مع �ملمثل 
�مل�رسي �ش���امح ح�ش���ن. فيل���م “لرجل �الأخط���ر” كومي���دي �جتماعي 
ت�شويقي، يعتمد على �الإثارة و�لت�شويق ويحمل عدة مفاجاآت للجمهور 
عند عر�ش���ه، وهو من بطولة �ش���امح ح�شن، �إدو�رد، رحمة ح�شن، هالة 

فاخ���ر، وغرهم، من تاأليف جوزيف فوزي، و�إخر�ج مرق�س عادل. ُيذكر 
�أن فاخ���ر ت�ش���ارك يف م�شل�ش���ل “كلب����س 2”، و�لذي يعر����س حالياً يف 
رم�ش���ان، من بطولة �أمر كر�رة، روجينا، حممود �لبز�وي، �أحمد �شالح 

ح�شني، �شليمان عيد، �أ�رسف زكي، وغرهم، ومن �إخر�ج بيرت ميمي.

tariq.albahar@albiladpress.com
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انطالق أولى فعاليات جمعية “متواجدين”
حت����ت رع����اي����ة وزي����ر 
�ل��ع��م��ل ج��م��ي��ل ح��م��ي��د�ن 
�ن���ط���ل���ق���ت ي������وم �أم�������س 
روتانا  �أرت  بفندق  �الأول 
جمعية  ف��ع��ال��ي��ات  �أول����ى 
�ل��ت��ي  “متو�جدين”، 
ل��ك��ب��ار  ت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا  مت 
لرعاية  يوكو  ود�ر  �ل�شن 
�ل�����و�ل�����دي�����ن، وت�����ش��م��ن 
�حل����ف����ل ع���ل���ى ف���ق���ر�ت 
�حلا�رسين،  وت��ك��رمي  ع��دة 
و�شوف تتو��شل فعاليات 
خالل  “متو�جدين”  جمعية 
�مل��ب��ارك.   رم�����ش��ان  �شهر 

جمعية  رئ��ي�����ش��ة  وق���ال���ت 
�ل��ف��ن��ان��ة  “متو�جدين” 
�شبت،  �شيماء  �لبحرينية 
تعك�س  �حل��م��ل��ة  ه���ذه  �إن 
م���ا ُج���ب���ل ع��ل��ي��ه �ل�����ش��ع��ب 
�ل��ب��ح��ري��ن��ي �الأ���ش��ي��ل من 
و�لت�شامح  �لتو�د  خ�شال 
و�لتز�ور، وال�شيما يف �شهر 
رم�����ش��ان �مل���ب���ارك، وه��و 
�جلمعية  ����ش��ت��ط��اع��ت  م��ا 
�ل�شنو�ت  خ��الل  جت�شيده 
زيار�ت  بتنظيم  �ملا�شية 
وذوي  �ل�شن  لكبار  ع��دة 

�الحتياجات �خلا�شة.

• �أثناء حفل �لتخرج	 • �خلريجة منوة ر�ئد حممود �ملردي	

تخرج���ت من���وة ر�ئ���د حممود �مل���ردي، �بن���ة ر�ئد 
�ملردي، ع�ش���و جمل����س �إد�رة �أخبار �خللي���ج، وحفيدة 

حممود �ملردي، من مدر�شة بيان �لبحرين. 
وع���ربت �خلريجة عن �ش���عادتها بهذه �ملنا�ش���بة، 
م�ش���يفة �أنه���ا �ش���وف تو��ش���ل در��ش���تها يف جامع���ة 

�ل�رسبون بفرن�شا. 
مع كل �الأمنيات لها بالتوفيق و�لنجاح.
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األخيرة

حتذير من ثغرة خطرية يف “وات�ساب”

مقاطعة �سينية جتيز اختبار الطالق... فما الق�سة؟

رونالدينيو �سيتزوج امراأتني يف يوم واحد

ح���ذر خرباء من ثغرة خطرية يف تطبيق التوا�ش���ل الفوري “وات�شاب”، تتيح للأ�شخا�ص املحجوبني 
توجي���ه ر�شائل اإلى امل�شتخدمني. ووفقا ل�شحيفة “ديل���ي ميل” الربيطانية، اأم�ص اخلمي�ص، فاإن عددا 
م���ن م�شتخدم���ي “وات�ش���اب” اتخذوا من موق���ع “تويرت” منربا للتعب���ري عن �شخطهم م���ن الثغرة، التي 
و�شفوه���ا باملزعجة. ول يقت�رص الأمر على توجيه الر�شائ���ل، اإذ بو�شع امل�شتخدمني املحجوبني ت�شفح 

�شورة ح�شاب امل�شتخدم ال�شخ�شية وحالته وبقية املعلومات املرفقة بح�شاب “وات�شاب”.
ويق���ول خرباء اإن هناك حل �شهل للم�شكلة يتمثل يف اإلغاء حجب امل�شتخدم املزعج ومن ثم اإعادته 
جم���ددا. ويو�شح املغ���رد “WABetaInfo”، الذي يعد م�ش���درا موثوقا ب�ش���اأن املعلومات التقنية، 
اأن���ه يتوجب عل���ى م�شتخدمي “وات�شاب” اإزالة “املزعجني” من قائم���ة املت�شلني يف التطبيق، ومن ثم 
اإ�ش���كات “كتم” درد�شات هوؤلء. ويف طريقة اأخرى، ميكن للم�شتخدم اختيار “املزعجني”، والتوجه اإلى 

قائمة “اإعدادات اخل�شو�شية” وتغيريها مبا يتيح لهم فقط الطلع على بيانات حمدودة.

يف حماول���ة لوقف ح���الت الط���لق املتزايدة، اعتم���دت مقاطعة �شيني���ة اختبارا مكتوب���ا للأزواج 
الراغب���ني يف اإنهاء علقتهما. وذكرت �شحيف���ة “الغارديان” الربيطاني���ة، اأن مقاطعة جيانغ�شو �رصقي 
ب���داأت يف تطبيق الختبار الأ�شبوع املا�شي. ومن بني الأ�شئل���ة املطروحة يف الختبار “ما اأف�شل ذكرى 

مع �رصيكك؟”، و “كم مرة �شافرت معه؟”، و “ما طعامه املف�شل؟، و” ما وجباتك طفلكم املف�شلة؟”.
وح�ش���ب ال�شحيف���ة، ف���اإن الأزواج الذين يحققون 60 علم���ة يف المتحان يظه���رون اأن لديهم اأمل 
يف ا�شتم���رار احلي���اة الزوجية، اأما الذين يحقق���ون علمات اأقل فيبدو اأن علقته���م �شعبة ول حمال من 
النف�ش���ال. وقالت دائرة ال�شوؤون املدني���ة يف املقاطعة ال�شينية اإن الهدف م���ن الختبار الطوعي هو 

جعل ال�رصيكني يفهمان نف�شيهما والطرف الآخر وا�شتعادة حلظات جيدة من الزواج.
وارتفعت وترية الطلق يف ال�شني منذ نحو عقد، ويف ال�شنة الأخرية فقط جرى ت�شجيل 3.4 مليون 
حال���ة ط���لق يف البلد. وحتاول ال�شلطات ال�شينية وقف هذه الظاهرة التي ت�شببت بها عوامل عدة مثل 
العنف الأ�رصي وتزايد ا�شتقلل الن�شاء املادي. وكان الرئي�ص ال�شيني �شي جني بينغ، و�شف يف 2016 

الأ�رص ب� “خليا املجتمع”، داعيا ال�شينيني اإلى تعزيز ثقافة الأ�رصة اجلميلة.

ذك���رت تقاري���ر اإخبارية اأن اللع���ب الربازيلي ال�شاب���ق رونالدينيو، �شيعق���د قرانه على 
�شديقتيه يف يوم واحد، خلل هذا ال�شيف.

ووفق���ا ل�شحيفة “ديلي مي���ل” الربيطانية، اأم�ص اخلمي�ص، ف���اإن رونالدينيو  )38 عاما( 
يعي����ص حاليا مع خطيبته الأولى بري�شيل كويلهو والثانية بياتري�ص �شوزا يف ق�رص مبدينة ريو 

دي جانريو ال�شاحلية منذ اأ�شهر عدة.
واأ�ش���ارت ال�شحيف���ة اإل���ى اأنه ق���رر اأن يتخذ خطوة عق���د حفل الزفاف م���ع اخلطيبتني يف 
اأغ�شط����ص املقبل.  ومينع القانون الربازيلي ال���زواج من امراأتني يف وقت واحد، ويعاقب على 
ذلك بال�شجن ملدة ت�شل اإلى 6 �شنوات. لكن رونالدينيو �شيتحايل على الأمر من خلل المتناع 
عن توثيق الزواج ر�شميا، والكتفاء بحفل ب�شيط. وكان جنم بر�شلونة ال�شابق قد بداأ مبواعدة 

بياتري�ص يف العام 2016، وذلك رغم اأنه مرتبط بربي�شيل منذ �شنوات.
وتقول تقاري���ر برازيلية اإن رونالدينو دفع مبلغ 200 األف دولر اأمريكي كمخ�ش�ص مايل 
ل���كل واحدة منهما، على �شكل مهر. وي���رتدد اأن رونالدينيو يقدم اإلى خطيبتيه نف�ص الهدية، 

وهو ما ح�شل اأخريا عندما ا�شرتى لهما عطرا خلل رحلة جمعت الثلثة خارج البلد.
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املعار�سة بكو�سوفو تطلق 
غازا م�سيال للدموع بالربملان

اأطل���ق م�رصع���ون م���ن املعار�ش���ة قنابل الغ���از امل�شيل للدم���وع داخل قاع���ة الربملان يف 
كو�شوف���و، يف حماول���ة منهم ملنع الت�شديق عل���ى اتفاقية حدود مع جمهوري���ة اجلبل الأ�شود 
املج���اورة. واأظه���ر فيديو من�شور عل���ى و�شائل التوا�ش���ل الجتماعي امل�رصع���ون يف الربملان 
مي�شح���ون عيونه���م واأنوفهم، وه���م يغ���ادرون ال�شالة يف عا�شم���ة كو�شوف���و، بري�شتينا، مع 
ان�ش���داد الأف���ق داخل املكان بالغ���از املوؤذي. واأطل���ق الغاز من قبل ح���زب املعار�شة “حركة 
تقري���ر امل�شري”، وهو التكتيك نف�شه الذي ا�شتخدمه احلزب يف ال�شابق ملنع الت�شويت داخل 
الربمل���ان. وقال م�شاع���د الرئي�ص بالربملان كردي في�شيلي “اإن���ه �شتتم املوافقة على ت�رصيع 
تر�شي���م احلدود ب���ني البلدين، رغم حماولة جمموع���ة �شغرية تقوي�ص ذل���ك مبنع الت�شويت 
بو�شائل عنيفة”. واأكد اأنه “لن نرتك للعنف وال�شعوبية اأن تنت�رص. هذه املوافقة على الت�رصيع 
�شتعم���ل على تعزيز �شي���ادة بلدنا، و�شتفتح الطري���ق نحو التكامل الأوروب���ي”. وكان حزب 
“ليفيزج���ا فيتيفيندو�شي” اأو “حركة تقرير امل�شري”، ق���د ن�رص مقطع الغاز امل�شيل للدموع 
عل���ى �شفحته الر�شمية على “في�شبوك”. ويعار�ص احلزب التفاق احلدودي الذي مت توقيعه 
مع اجلبل الأ�شود يف العام 2015؛ لأنه يدعي اأنه �شي�شلم على نحو خاطئ حوايل 30 ميًل مربًعا 
من اأرا�شي كو�شوفو للبلد اجلار. واأعلنت كو�شوفو ا�شتقللها يف العام 2008، وهي واحدة من 

6 دول غرب البلقان تعمل من اأجل الن�شمام اإلى الحتاد الأوروبي يف نهاية املطاف.

جوليا لوي درايفو�س... ملكة للفكاهة الأمريكية

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�ص ح�شن 
ولكنه حار خلل 

النهار.

الري���اح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد ولكنها �رصقية اإلى جنوبية 
�رصقي���ة م���ن 12 اإل���ى 17 عقدة اأحيان���ا. ارتفاع املوج م���ن قدم اإلى 

قدمني قرب ال�شواحل ومن 2 اإلى 4 اأقدام يف عر�ص البحر. 

درجة احلرارة العظمى 
40 وال�شغرى : 26 درجة 

مئوية.
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مواقيت 
الصالة

درا�سة تك�سف خطر الإخالل بال�ساعة البيولوجية
تو�شل علماء من جامعة بولدر بولية كولورادو 
الأمريكي���ة اإلى اأن عدم الن���وم ليلتني فقط يوؤدي 
اإلى ا�شطراب عمل اأكرث من 100 بروتني خمتلف، 

مبا فيها املتعلقة بعمليات الأي�ص املختلفة.
جمل���ة  يف  درا�شته���م  نتائ���ج  العلم���اء  ون����رص 
PNAS، حي���ث ج���رت مب�شاركة 6 رج���ال اأ�شحاء 
دون الثلث���ني من العمر، ق�ش���وا 6 اأيام معزولني 

حت���ت مراقبة الأطباء. وخ���لل التجربة، مت ت�شجيل 
ن�س���اط امل�ساركني ووجباته���م الغذائية و�ساعات 
نومه���م وكمي���ة ال�ش���وء ال���ذي يح�شل���ون علي���ه. 
وعا�ش���وا اليوم���ني الأول���ني ب�ش���كل طبيع���ي، ثم 
حتول���وا تدريجي���ا اإل���ى نظ���ام معكو����س: الن�ساط 
والتغذي���ة لي���ل، والنوم نه���ارا 8 �شاعات. وواظب 
الأطب���اء على اأخ���ذ عينات م���ن دم امل�شاركني كل 

4 �شاع���ات. و�شاعدهم جهاز ابتك���ره علماء جامعة 
بول���در، بجدول زمني لر�ش���د عمل اأكرث من 1000 
بروت���ني. وات�شح للعلم���اء اأن تغي���ري منط احلياة 
اليوم���ي العتيادي يوؤدي اإلى ت�شوه 129 بروتينا، 
من بينها غلوكاغون ال���ذي يحفز الكبد على اإفراز 
كمية �شك���ر اأكرب اإلى الدم، ما يف����رص �شبب اإ�شابة 
العاملني ليل مبر����ص ال�شكري اأكرث من العاملني 

نه���ارا. وقال مدير خمترب عل���م البيولوجيا الزمني 
ودرا�ش���ات الن���وم يف جامعة بول���در كينيث رايت 
“ت�ش���ري هذه النتائج اإلى اأن تغ���ري الوقت ب�شبب 
تغري احلزام الزمني اأو العمل ليلتني ميكنه ب�رصعة 
تغي���ري فيزيولوجيا الإن�ش���ان، واإذا ا�شتمر الو�شع 
لف���رتة طويل���ة ميك���ن اأن ي�شب���ب اأ����رصار ج�شيمة 

لل�شحة”.

اأثري��ة  قط��ع  �س��بط 
م�سرية مهربة يف اإيطاليا

ف�سيحة جن�سية مدوية 
يف “ماكدونالدز”

اأعلنت ال�رصط���ة الإيطالية يف مدينة نابويل 
اأنها �شبطت حاويات حتت���وي على قطع اأثرية 
تنتم���ى حل�ش���ارات متع���ددة، م���ن بينها قطع 

اأثرية تعود للح�شارة امل�رصية القدمية.
وقال رئي�ص اإدارة الآثار امل�شرتدة بوزارة 
الآث���ار امل�رصية �شعب���ان عبداجل���واد، اإن وزارة 
اخلارجي���ة امل�رصي���ة ممثل���ة يف ال�شف���ارة بروما 
باإيطالي���ا، قام���ت باإب���لغ ال�شلط���ات امل�رصية 

بعملية �شبط هذه احلاويات.
واأ�ش���اف اأنه مت ت�شكيل جلن���ة متخ�ش�شة 
لفح�ص �ش���ور القطع امل�شبوط���ة والتاأكد من 
اأنها قط���ع اأ�شلية وانتمائها للح�شارة امل�رصية 
القدمي���ة. وياأت���ي ذل���ك ملواف���اة ال�شلط���ات 
الإيطالي���ة املخت�ش���ة به���ا كخط���وة اأول���ى يف 
اإج���راءات عملي���ة ا�ش���رتداد هذه القط���ع، التي 
يب���دو اأنها قط���ع نتجت من احلف���ر خل�شة وغري 
ال�رصعي؛ نظرا لكونها لي�شت من مفقودات من 

خمازن اأو متاحف وزارة الآثار امل�رصية.

قال���ت روي���رتز اإن 10 عام���لت ل���دى 
“ماكدونال���دز”، يف العدي���د م���ن امل���دن 
بالتحر����ص  �ش���كاوى  قدم���ن  الأمريكي���ة، 

اجلن�شي �شد مطعم الوجبات ال�رصيعة.
عام���لت،   10 اأن  امل�ش���در  واأو�ش���ح 
ي�شتغل���ن يف مطاع���م ماكدونال���دز مب���دن 
ديرتوي���ت و�شيكاغو ولو����ص اأجنلو�ص و6 
مدن اأخ���رى، قدمن خ���لل الأي���ام القليلة 
املا�شية �ش���كاوى بالتحر�ص اجلن�شي اإلى 

جلنة تكافوؤ فر�ص العمل يف اأمريكا.
وقالت امل�شتكيات، مبن فيهن قا�رص 
تبل���غ من العمر 15 عاما من �شانت لوي�ص، 
يف موؤمتر �شحايف، اإنهن تعر�شن للتجاهل 
وال�شتهزاء؛ ب�شبب تبليغهم عما تعر�شن 

له من م�شايقات اأثناء ممار�شة عملهن.
وتزعم العاملت اأن زملءهن يف العمل، 
خ�شو�ش���ا امل�رصفني عليه���ن، �شايقوهن 
من خ���لل حركات غ���ري اأخلقي���ة وعر�شوا 

اأنف�شهم عليهن.
 25( لو�ش���ون  كيم���ربيل  وقال���ت 
عاما(، التي جتن���ي 8.75 دولر يف ال�شاعة 
مباكدونالدز يف كان�شا�ص �شيتي “�شعرت 
اأنه لي�ص اأمام���ي اأي خيار ثان �شوى حتمل 
ه���ذه امل�شايق���ات.. لك���ن يف وق���ت م���ن 
الأوقات كان يجب علينا اأن نت�شدى لهذه 

الأمور”.

عم���ل فن���ي للفنان احل����رصي Elle كجزء من “مهرجان برلني للجداري���ات 2018” الأول من نوعه، حيث ين�ش���ئ الفنانون املدنيون املحليون 
ا كبرًيا يف الهواء الطلق لإثراء امل�شاحات احل�رصية يف برلني، اأملانيا )رويرتز( والعامليون معر�شً

ق���ال منظم���ون اإن جولي���ا ل���وي درايفو����ص جنم���ة امل�شل�شل���ني الكوميدي���ني “فيب” 
و“�شاينفلد” �شتح�شل على جائزة مارك توين للفكاهة الأمريكية، التي تعد واحدة من اأرفع 

جوائز التكرمي يف جمال الفن بالوليات املتحدة.
و�شتت�شل���م ل���وي درايفو�ص )57 عام���ا(، التي متر بفرتة نقاهة بع���د علجها من �رصطان 
الثدي، اجلائزة التي مينحها مركز جون اإف. كنيدي كل عام يف فنون الأداء خلل مرا�شم تقام 

يف وا�شنطن يوم 21 من اأكتوبر وُتبث تلفزيونيا.
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