
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

4

السنة العاشرة - العدد 3580 
الجمعة

3 أغسطس 2018 
21 ذو القعدة 1439

اإيران تنتف�ض واملواجهات تعم ال�شوارع
املتظاهرون يهتفون “املوت للدكتاتور”... “اخجل يا خامنئي”

�أبوظبي - �صكاي ني���وز عربية: ت�صاعدت 
�أم�س وت���رة �لحتجاجات يف �مل���دن �لإير�نية، 
حيث ينذر �لغ�صب �ل�صعبي �لناجم عن تدهور 
�لقت�ص���اد و�نهي���ار �لريال و�لف�ص���اد و�لقمع 
بثورة �صاملة على نظام خامنئي.ون�رش نا�صطون 
عل���ى مو�ق���ع �لتو��ص���ل �لجتماع���ي ع����رش�ت 
�ملقاطع �مل�صورة ملظاهر�ت غا�صبة يف معظم 
م���دن ومناط���ق �لب���اد، ل�صيم���ا يف �لعا�صم���ة 

طهر�ن و�صر�ز و�أ�صفهان وم�صهد وكرج.
و�أف���اد نا�صط���ون با�صتم���ر�ر “�لنتفا�صة 
لليوم �لث���اين” يف �صابور �جلدي���د باأ�صفهان، 
حي���ث هتف �ملحتجون “خامنئ���ي �خجل و�ترك 
�لباد؛ �ملوت للدكتات���ور؛ ل تخافو� ل تخافو� 
كلنا متحدون معا”. وهاجم �لأمن �ملتظاهرين 
�أن  �إل  �جلدي���د،  �صاب���ور  يف  �لغ���از  بقناب���ل 
�ملحتجني “ت�صدو� للق���و�ت �لقمعية و�أحرقو� 

�إطار�ت �ل�صيار�ت”، وفق ما قال موقع 
“�حلرية لإير�ن” �ملعار�س.

عبدالقادر مقهى  لإعادة  احللول  �شنوجد  “الثقافة”: 

�أبوظبي - �ص���كاي نيوز عربي���ة: ك�صف �لدعاء 
الع���ام يف نيوي���ورك ت���ورط البعث���ة الدبلوما�سي���ة 
�لقطري���ة ل���دى �لأمم �ملتح���دة يف ف�صيح���ة ر�صوة 
مبط���ار كيني���دي �ل���دويل، حي���ث قام���ت بتق���دمي 
هد�ي���ا وت�صهي���ات �إلى موظفة كب���رة باملطار من 
�أجل �حل�ص���ول عل���ى ��صتثناء�ت تخ����س �لطائر�ت 
�لقطري���ة، وهو ما مل يكن ليت���م دون خرق �لقو�عد 

�لأمنية للمطار، بح�صب و�صائل �إعام �أمركية.
ووجه �لدعاء يف نيويورك �إلى م�صاعدة �مل�رشف 
يف مط���ار كينيدي مارلني مي���ززي )54 عاما( تهمة 
�حل�ص���ول ر�صوة و�ص���وء �ل�صل���وك �لر�صم���ي، فيما 
�ته���م وكيل �ل�صف���ر للبعثة �لد�ئم���ة لقطر يف �لأمم 
�ملتح���دة جوزيف جوريه )58 عام���ا( باإعطاء �لر�صى 
�لتي تنوعت بني �صاعة فاخرة و�لتنقل بالليموزين 

ووجبات فاخرة.
وتتعل���ق �لف�صيح���ة، ب�صماح مي���زي للطائر�ت 
�لقطري���ة باملبيت يف �ملطار �أثن���اء �نعقاد �جلمعية 
�لعامة لاأمم �ملتحدة، وهو ما يتعار�س مع �لقو�عد 
�ملعمول به���ا يف هذه �ملنا�صب���ة، حيث يتعني على 
طائر�ت �لبعثات �ملغ���ادرة يف غ�صون �صاعتني من 

�لو�صول فقط.

�ملنامة - هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار: 
��صتقبل���ت رئي�ص���ة هيئ���ة �لبحري���ن للثقافة 
و�لآثار �ل�صيخة مي بنت حممد �آل خليفة، �أم�س 
�خلمي�س نائب رئي����س �للجنة �لأهلية لتطوير 
�صوق �ملنامة �لقدمي حممود �لنامليتي وُماك 
مقهى عبد�لقادر، بح�صور كل من مدير �إد�رة 
�لآث���ار و�ملتاح���ف �ل�صيخ خليفة ب���ن �أحمد �آل 

خليفة وفريق �لعمل �لهند�صي بالهيئة. 
وياأت���ي �للقاء يف �إطار موق���ف �لهيئة من 
قر�ر �إغاق مقهى حممد عبد�هلل حممد �أحمدي، 

�ملعروف با�صم مقه���ى عبد�لقادر، �لو�قع يف 
و�صط �أزقة �صوق �ملنامة �لقدمي، و�لذي ميتد 

تاريخه �إلى نحو ن�صف قرن من �لزمان.
و�ص���ددت �ل�صيخ���ة مي بن���ت حممد على 
�رشورة �إحياء هذ� �مللمح �لإن�صاين و�لجتماعي 
م���ن تاريخ مدين���ة �ملنامة �لقدمي���ة، و�لعمل 
على �إيجاد �حللول �ملنا�صبة ل�صتعادته �صمن 
�ملعامل �لرت�ثية للبلد، مبا ي�صمن ��صتمر�رية 
ن�صاط���ه يف �صياق �حلي���اة �ليومية لزو�ر �صوق 
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• �حللقة �لنقا�صية تناولت �صمات “فرجان لّول”	

املوارد باأب�شط  املجتمعي  التعاي�ض  لّول” حققت  “فرجان 
          بدور املالكي من اجل�رسة

نظم����ت جمعية �قت�ص����اد �لإلهام يف جممع 
�لريل جاردن باجل�رشة، حلق����ة نقا�صية بعنو�ن 
“فرج����ان ل����ّول و�لقت�صاد”، بح�ص����ور �أع�صاء 
م����ن �جلمعي����ة و�ملهتم����ني بق�صاي����ا �ل����رت�ث 

و�ملجتمع.
و��صتعر�س �ملتحدثون يف �حللقة �لنقا�صية 
�لعديد من �صمات “فرجان لّول” ومنها �لتعاون 
وتاأثره عل���ى �لقت�صاد �لجتماع���ي، موؤكدين 
تاأثر �جل���رة على بن���اء �ل�صخ�صي���ة و�ملجتمع 
وحتقي���ق �لتعاي����س �ملجتمع���ي، و�أن “فرجان 

و�لتعاي����س  �لتكي���ف  حقق���ت  ل���ّول” 
6�ملجتمعي باأب�صط �ملو�رد.

• مظاهر�ت عارمة و��صتباكات عنيفة مع �لأمن	

ر�سوم اأمريكية جديدة 
حمتملة على �سلع �سينية

معهدا  “الإدارية” تلزم 
بدفع ا�سرتاكات موظفة

ال�سيد مديرا ملنتخب رجال الطائرة 
وامليل م�ساعدا

اقتصاد البالد
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هل تقيد حريتك يف ت�سمية اأطفالك؟
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�صخة: �ل�صعودية: ريالن - �لكويت: 200 فل�س - �لإمار�ت : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رش : جنيهان - �لأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرة - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��صرتليني - �لوليات �ملتحدة: دولر�ن - �أوروبا : 2 يورو

ح�شور قوي للبحرينيات يف “فنتك”

ارتفاع وترية املناولة مبيناء خليفة

�لرف���اع - �ملجل����س �لأعلى للم���ر�أة: ت�صهد 
مملكة �لبحرين ح�صور� متناميا للمر�أة �لبحرينية 
 Fintech“ يف جم���ال �لتكنولوجيا �ملالي���ة، �أو
فنت���ك”، و�لتي تعن���ي �لدفع وحتوي���ل �لأمو�ل 

بني �مل�صتخدمني من خال معامات مبا�رشة.
وياأت���ي ه���ذ� �لإقب���ال �ملتز�ي���د يف �صي���اق 
م�صارك���ة �مل���ر�أة يف �لقط���اع �مل����رشيف و�لبالغة 
ن�صبتها فيه 35 % من جمموع �لعاملني، �إ�صافة 
�إل���ى �إقب���ال �صاحبات ور�ئ���د�ت �لأعم���ال على 

ه���ذ� �ملجال. وقد يعزو ه���ذ� �لإقبال كذلك �إلى 
�رتفاع ن�صبة �خلريجات من تخ�ص�صات يف جمال 

�لت�صالت وتقنية �ملعلومات.
ومتكنت �لعديد م���ن �ل�صابات �لبحرينيات 
حتدي���د� من ت�صجيل �أ�صمائه���ن ب�صكل بارز ويف 
ف���رتة ق�ص���رة ن�صبي���ا يف جم���ال �لتكنولوجي���ا 
�ملالي���ة، �صو�ء لناحية �إطاق ����رشكات خا�صة يف 
هذ� �ملج���ال، �أو �لعمل لدى �جله���ات �لإ�رش�فية 

و�لتنظيمية ذ�ت �ل�صلة.

�أظهرت بيانات ميناء خليفة، �مليناء �لرئي�س 
ل�صت���ر�د �لب�صائع و�ل�صل���ع يف �لبحرين، منو� يف 
حرك���ة نق���ل �حلاوي���ات و�لب�صائ���ع يف موؤ�رش على 

حت�صن �لتجارة يف �لن�صف �لأول من هذ� �لعام.
و�أ�ص���ارت بيانات �مليناء �ل���ذي تديره �رشكة 
“بي �م ترمينالز �لبحرين” منذ �إن�صائه �أن حركة 
�حلاوي���ات �رتفع���ت يف �لن�صف �لأول م���ن �لعام 
�جلاري بن�صب���ة 11.9 %، يف حني �صعدت �إجمايل 

�لب�صائع �لعامة �لتي مت مناولتها يف �مليناء بنحو 
9.14 %. وبلغ���ت �حلاويات �لتي متت مناولتها 
م���ن جانب �ل�رشكات و�ملوردي���ن نحو 220.8 �ألف 
حاوية يف �لأ�صهر �ل�صت���ة �لأولى من �لعام مقارنة 
ب� 197.2 �أل���ف حاوية يف �لفرتة نف�صها من �لعام 
2017. وتع���د �حلاوي���ات ذ�ت �لأربع���ني قدم���ا 
�لأكرث ت���د�ول يف �مليناء، ياأت���ي بعدها �حلاويات 
ذ�ت �لع�رشي���ن قدما، يف حني هن���اك عدد حمدود 

م���ن �حلاوي���ات �لتي ج���رى نقله���ا ذ�ت 
�لطول 45 قدما.
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مدينة عي�ص���ى - وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم: 
ب���وز�رة  و�مللحقي���ات  �لبعث���ات  �إد�رة  �أنه���ت 
�لرتبي���ة و�لتعليم �إج���ر�ء�ت تخ�صي�س �لبعثات 
و�ملن���ح �ملالي���ة �لدر��صي���ة للع���ام �لدر��ص���ي 
2018 - 2019، �إذ رفع���ت �إل���ى �لوزي���ر ماجد 
�لنعيمي لعتمادها. و�أ�صار �لوزير �إلى �أن �لطلبة 
�ملتفوق���ني م���ن خريج���ي �ملد�ر����س �حلكومية 
و�خلا�ص���ة و�لذين تبلغ معدلتهم �لرت�كمية 90 
% فم���ا فوق قد ح�صلو� عل���ى �لبعثات و�ملنح 
يف �لتخ�ص�ص���ات بح�ص���ب رغباته���م �لتي عّبو� 
عنه���ا، �صمن معاي���ر �لتناف����س �ملعتمدة، كما 
�أُخ���ذ يف �لعتبار �أو�صاع عدد من �لطلبة من ذوي 

�لحتياج���ات �خلا�صة، وعدد من حفظ���ة �لقر�آن 
�لك���رمي كاما وعدد من �ملوهوبني و�ملتميزين 
يف �لأن�صط���ة �ملدر�صي���ة. ومن جانب���ه، دعا مدير 
�إد�رة �لبعث���ات و�مللحقي���ات عي�ص���ى �لكوهجي 
�لطلبة �لذي���ن تقدمو� للتناف����س على �لبعثات 
�لدر��صي���ة �إل���ى �لدخ���ول عل���ى موقع �ل���وز�رة 
www.moe.gov.( �لر�ب���ط  �لإلكرتوين عل���ى 
bh( �عتب���ار� من �جلمع���ة )3 �أغ�صط�س 2018( 
ولغاية �خلمي����س )9 �أغ�صط�س 2018(، كما دعا 
�لطلبة �لذين خ�ص�صت لهم بعثات �إلى مر�جعة 
�إد�رة �لبعث���ات و�مللحقي���ات مبرك���ز خدم���ات 

�ملر�جعني يف مقر �لوز�رة.

اعتمد نتائج التخ�سي�ص للعام الدرا�سي اجلديد... النعيمي:

ف�سيحة جديدة لقطر...

جميع املتفوقني ح�شلوا على بعثات ومنح

 ر�شــاوى “ر�شميــة” يف مطـار نيـويـورك

• وزير �لرتبية و�لتعليم	 5

تاأثري اجلرية كان كبريا يف بناء ال�سخ�سية واملجتمع البحريني

علي الفردان

اإ�شرائيل تقتل م�شلحني بـ “�شربة جوية” يف �شوريا

�لقد����س �ملحتلة � روي���رتز: قالت �إ�رش�ئيل، 
�أم�س �خلمي�س، �إنها تعتقد باأن �نت�صار �لرئي�س 
ب�ص���ار �لأ�ص���د يف �حل���رب �لأهلي���ة �ل�صوري���ة قد 
يحقق �ل�صتقر�ر بعد �أن قال �جلي�س �لإ�رش�ئيلي 
�إنه قت���ل 7 م�صلحني يف �رشبة جوية عب �حلدود. 

وت�ص���ر ت�رشيح���ات وزي���ر �لدف���اع �لإ�رش�ئيل���ي 
�أفيجدور ليبمان �إلى ت���و�وؤم �إ�رش�ئيل مع وجود 
�لأ�ص���د، عدوه���ا �لقدمي �ل���ذي مل ي�صع ملو�جهة 
مبا����رشة معه���ا، فيم���ا ي�صتعي���د �صيطرت���ه على 

14�صوريا من قب�صة مقاتلي �ملعار�صة.

• جانب من مرتفعات �جلولن �ملحتلة	

ت�شرر مبنى واإ�شابة �شخ�شني بانفجار غازي
�ملنامة - وز�رة �لد�خلية: �رشح مدير عام �لإد�رة 
�لعامة للدفاع �ملدين بت�رشر مبنى مكون من 10 �أدو�ر 
يف منطقة �حلورة و�إ�صابة �صخ�صني باإ�صابات ب�صيطة 
�إثر �نفج���ار غازي ناجت عن موقد �لطب���خ. و�أو�صح �أن 
فرق �لدف���اع �ملدين �نتقلت على �لف���ور �إلى �ملوقع 
د�فعًة ب�24 �صابطاً وف���رد�ً و6 �آليات، وقامت باإخاء 
�ملبنى وتاأمني �ملنطق���ة �ملحيطة. و�أ�صاف �أن �صبب 
�لو�قعة هو  �نفجار غازي ناجت عن موقد �لطبخ ب�صقة 
يف �ل���دور �لثالث وق���د �صبب ت�رشب �لغ���از �إلى غرفة 
�مل�صعد تفاقم �لأ�رش�ر �لتي حلقت باملبنى كما  نتج 
عنه �إ�صابة ب�صيطة ل�صخ�صني مت عاجهما يف �ملوقع.
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جاللة امللك يتلقى �شكر بو�ش االأب واالبن

البحرين تتلقى برقيات �شكر من الرئي�ش الرتكي

املمثل ال�شخ�شي للملك ي�شيد بالعالقات مع ال�شني

رئي�ش االأركان يتفقد جهوزية اإحدى الوحدات

و“الدرا�شات االإ�شرتاتيجية” تطوير التعاون بني “الداخلية” 

ا�شتعرا�ش العالقات الثنائية بني املنامة ووا�شنطن

رجل الدفاع املدين يحظى بتقدير املجتمع

اطلع على برنامج عمل املعهد للفرتة املقبلة... وزير الداخلية:

يف تخريج دورتي “االإعداد والتاأهيل”... نائب رئي�س االأمن العام:

وزي���ر  اأ�ش���اد  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الداخلي���ة ال�شي���خ را�ش���د ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة 
بامل�شت���وى املتط���ور ال���ذي و�ش���ل اإلي���ه املعهد 
الدويل للدرا�شات االإ�شرتاتيجية يف جمال االأبحاث 
والدرا�ش���ات وبدوره املتميز يف تنظيم املوؤمترات 

الدولية.
كما اطل���ع الوزير عل���ى برنامج عم���ل املعهد 
للف���رتة املقبلة، موؤكداً حر�س الوزارة على تطوير 

التعاون امل�شرتك مبا يحقق االأهداف املرجوة. 
وكان الوزي���ر ق���د ا�شتقب���ل بح�ش���ور رئي�س 
االأم���ن الع���ام اللواء ط���ارق احل�شن، �شب���اح اأم�س، 
املدي���ر التنفيذي لفرع املعهد الدويل للدرا�شات 
االإ�شرتاتيجي���ة مبنطق���ة ال����رق االأو�ش���ط توما�س 

بيكيت.
من جهته، اأعرب بيكيت ع���ن �شكره وتقديره 
لوزي���ر الداخلي���ة مل���ا يوليه م���ن دع���م وم�شاندة 

ملوؤ�ش�ش���ات الدرا�ش���ات والبح���وث، وت�شجيعه لها 
على موا�شلة دورها العلمي والثقايف.

ومت يف اللق���اء، بح���ث عدد م���ن املو�شوعات 
دور  اإل���ى  باالإ�شاف���ة  امل�ش���رتك،  االهتم���ام  ذات 
مملكة البحرين يف دع���م وتعزيز اجلهود االإقليمية 

والدولية ملكافحة االإرهاب.
ح�ر اللقاء م�شاعد رئي�س االأمن العام ل�شوؤون 

العمليات والتدريب.

املنامة - وزارة الداخلية: ا�شتقبل وزير 
الداخلي���ة ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 
بح�ش���ور رئي����س االأمن الع���ام الل���واء طارق 
احل�ش���ن �شباح ام�س، نائ���ب �شفري الواليات 
املتحدة االأمريكية لدى مملكة البحرين اآميي 

كاترونا.
ومت خالل اللق���اء، ا�شتعرا�س العالقات 
الثنائي���ة القائمة ب���ني البلدين ال�شديقني، 
وبحث عدد من املو�شوع���ات ذات االهتمام 
امل�ش���رتك. ح�ر اللقاء م�شاع���د رئي�س االأمن 

العام ل�شوؤون العمليات والتدريب.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأكد نائب رئي�س 
االأمن العام اللواء عب���داهلل الزايد اأن رجل الدفاع 
امل���دين يحظ���ى بتقدي���ر م���ن املجتم���ع يف اإطار 
الر�شالة النبيلة الت���ي ينه�س بها من اأجل تعزيز 
ال�شالمة العامة، ومن منطلق اإح�شا�شه بامل�شئولية 

الوطنية.
واأ�ش���اف اأنه حقق اإجن���ازات وجناحات عديدة 
االأرواح واملمتل���كات،  عل���ى  احلف���اظ  يف جم���ال 
مثني���اً عل���ى م���ا تلق���اه االإدارة العام���ة للدف���اع 
امل���دين ومنت�شبوها م���ن دعم وح�ش���ن رعاية من 
وزي���ر الداخلي���ة ومتابعة من رئي����س االأمن العام، 
االأم���ر الذي ي�شكل دافع���اً قوياً وحمف���زاً لل�شعي 
الدائ���م لتحقيق امل�شتوى املتمي���ز من اخلدمات 
ومن القدرة واجلاهزي���ة االأمنية لدى جميع مراكز 

الدفاع املدين.
وكان رئي����س االأم���ن الع���ام الل���واء طارق بن 
ح�شن احل�شن، قد اأناب نائ���ب رئي�س االأمن العام 
الل���واء عب���داهلل حممد الزاي���د حل�ش���ور االحتفال 
ال���ذي اأقامته االإدارة العامة للدفاع املدين �شباح 
ام�س، لتخري���ج اأفراد ال�رط���ة امل�شتجدين وعدد 
من اإطفائي���ي �ركة غاز البحرين الوطنية “بناغاز 
“، الذي���ن �شاركوا يف ال���دورة التاأ�شي�شية الإعداد 

وتاأهيل رجل االإطفاء، ودورة اإعداد املدربني.
وبهذه املنا�شب���ة، اأ�شاد نائ���ب رئي�س االأمن 
العام مبا �شاهده من م�شتوى متقدم واأداء ميداين 
ومعنوي���ات عالي���ة ل���دى اخلريجني، م�ش���رياً باأن 
مهمة رجل الدفاع املدين لي�س لها وقت اأو مكان 
حمدد، مما يتطلب منه االلتزام ب�رعة اال�شتجابة، 
والعم���ل باأعل���ى درج���ات اال�شتع���داد واجلاهزية 

والكفاءة يف كافة الظروف.
ورح���ب بال�راك���ة املجتمعي���ة القائم���ة بني 
االإدارة العام���ة للدفاع املدين و�ركة غاز البحرين 
الوطنية “بناغاز”، منوهاً اإلى اأن م�شاركة اإطفائيي 
ال�رك���ة يف ال���دورة التاأ�شي�شي���ة الإع���داد وتاأهيل 
رج���ل االإطف���اء، تعد فر�ش���ة �شانح���ة لال�شتفادة 
م���ن الرام���ج واخل���رات املرتاكمة ل���دى االإدارة 
العامة للدفاع املدين، حيث اأن الهدف واحد وهو 
احلفاظ على االأرواح والوقاية من احلوادث ب�شتى 
اأنواعه���ا. من جانبه، األقى مدير عام االإدارة العامة 
للدفاع امل���دين العميد عبدالعزي���ز را�شد العامر، 

كلمة اأكد فيه���ا اأن االإدارة حتظى باهتمام ودعم 
م���ن قبل وزير الداخلية ومتابعة حثيثة من رئي�س 
االأم���ن الع���ام لالرتقاء باالأداء والو�ش���ول بها اإلى 
م�ش���اف اأجهزة الدفاع املدين يف الدول املتقدمة 
لتق���دمي اأف�ش���ل اخلدم���ات عل���ى م���دار ال�شاعة، 
م�شي���داً بالكفاءات التدريبي���ة واجلهود املبذولة 
لرف���ع القدرات، ومعربا عن �شكره لكل من �شاهم 

يف اإجناح هاتني الدورتني.
ويف خت���ام احلف���ل، ق���ام نائب رئي����س االأمن 
الع���ام بتوزي���ع �شه���ادات اإمت���ام الدورتني على 

امل�شاركني، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

املنام���ة - بن���ا: تلقى عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة، برقية �شكر جوابية من الرئي�س 
للوالي���ات املتحدة  واالأربعني  احل���ادي 
االأمريكية ال�شديق���ة جورج اأت�س بو�س؛ 
رداً عل���ى برقي���ة التعزي���ة الت���ي بعثها 
جاللته للرئي����س والأ�رته الكرمية بوفاة 

حرمه باربارا بو�س.
االأمريك���ي  الرئي����س  واأع���رب 
االأ�شب���ق يف الرقية ع���ن خال�س �شكره 
وتقدي���ره جلالل���ة املل���ك عل���ى م�شاعر 
جاللته ال�شادقة والنبيل���ة، موؤكداً عمق 
العالق���ات الت���ي ترب���ط ب���ني البلدي���ن 
وال�شعب���ني ال�شديق���ني، متمنياً جلاللة 
امللك موفور ال�شحة وال�شعادة ول�شعب 
مملك���ة البحري���ن املزي���د م���ن التق���دم 

واالزدهار.
كم���ا تلق���ى جاللت���ه برقي���ة �شك���ر 

جوابي���ة مماثل���ة م���ن الرئي����س الثالث 
واالأربع���ني للواليات املتحدة االأمريكية 

جورج دبليو بو�س.

عاه����ل  تلق����ى  بن����ا:   - املنام����ة 
الب����الد �شاح����ب اجلاللة املل����ك حمد 
ب����ن عي�ش����ى اآل خليفة، برقي����ة �شكر 
جوابي����ة م����ن الرئي�����س الرتكي رجب 
طيب اأردوغان، وذلك رداً على برقية 
جاللت����ه املهنئة ل����ه باإع����ادة انتخابه 
رئي�ش����اً للجمهوري����ة الرتكي����ة لفرتة 
رئا�شي����ة جدي����دة. اأع����رب فيه����ا عن 
خال�س �شكره وتقديره جلاللة امللك 
على م�شاعر جاللته الطيبة ال�شادقة، 
ال�شح����ة  موف����ور  جلاللت����ه  متمني����اً 
وال�شعادة وململك����ة البحرين املزيد 

من التقدم واالزدهار.  
وتلق����ى رئي�����س ال����وزراء �شاحب 
ال�شم����و امللك����ي االأم����ري خليف����ة ب����ن 
�شلمان اآل خليفة، برقية �شكر جوابية 
م����ن الرئي�����س رجب طي����ب اأردوغان، 
وذلك رداً على برقية �شموه املهنئة 
له باإع����ادة انتخابه رئي�شاً للجمهورية 
جدي����دة.  رئا�شي����ة  لف����رتة  الرتكي����ة 

واأعرب رئي�����س جمهورية تركيا فيها 
ع����ن خال�س �شك����ره وتقدي����ره ل�شمو 
رئي�����س ال����وزراء على م�شاع����ر �شموه 
الطيبة النبيلة، متمنياً ل�شموه موفور 
ال�شحة وال�شع����ادة وململكة البحرين 

املزيد من التقدم واالزدهار.
اإلى ذل����ك تلقى ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائ����ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم����ري �شلمان ب����ن حم����د اآل خليفة، 
برقي����ة �شك����ر جوابي����ة م����ن الرئي�س 
الرتكي، وذلك رداً على برقية �شموه 
املهنئ����ة له باإع����ادة انتخاب����ه رئي�شاً 
للجمهوري����ة الرتكية لف����رتة رئا�شية 
جدي����دة. اأع����رب فيه����ا ع����ن خال�����س 
�شك����ره وتقدي����ره ل�شم����و ويل العهد 
على م�شاعر �شم����وه الطيبة والنبيلة، 
ال�شح����ة  موف����ور  ل�شم����وه  متمني����اً 
وال�شعادة وململكة البحرين و�شعبها 

املزيد من التقدم واالزدهار.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل املمث���ل 
ال�شخ�ش���ي جلالل���ة امللك �شم���و ال�شيخ 
عب���داهلل بن حمد اآل خليف���ة اأم�س �شفري 
جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية لدى مملكة 
البحري���ن اأنور حبيب اهلل وذلك مبنا�شبة 

تعيينه �شفرياً لبالده يف اململكة.
ويف بداية اللق���اء رحب �شمو ال�شيخ 
عب���داهلل ب���ن حم���د اآل خليف���ة بال�شفري 
ال�شين���ي، م�شي���داً �شم���وه بالعالق���ات 
الطيب���ة والقائم���ة بني مملك���ة البحرين 
وجمهورية ال�ش���ني ال�شعبية، والتعاون 

بينهم���ا يف خمتل���ف املج���االت، متمنياً 
�شم���وه لل�شف���ري كل التوفي���ق والنجاح 
يف مهمت���ه لتعزي���ز العالق���ات الثنائية 
ملا في���ه خري و�شال���ح �شعب���ي البلدين 

ال�شديقني. 
اأن���ور  ال�شف���ري  اع���رب  م���ن جانب���ه 
حبي���ب اهلل ع���ن �شكره وتقدي���ره ل�شمو 
ال�شي���خ عبداهلل بن حم���د اآل خليفة على 
ح�شن اال�شتقب���ال، موؤك���دا حر�شه على 
تعزي���ز التعاون والتن�شيق بني البحرين 

وال�شني يف �شتى املجاالت.

الرف���اع - ق���وة الدفاع: ق���ام رئي�س 
هيئ���ة االأركان الفريق الرك���ن ذياب بن 
�شق���ر النعيم���ي �شب���اح ام����س، بزي���ارة 
تفقدي���ة اإلى اإح���دى وحدات ق���وة دفاع 

البحرين.
واطل���ع خ���الل الزيارة عل���ى جهوزية 
الوح���دة ومراح���ل �ش���ري العم���ل يف تلك 

الوح���دة باالإ�شاف���ة اإل���ى برام���ج االإعداد 
والتدريب، كما تاب���ع اخلطط التطويرية 
والتحديثي���ة الت���ي تتنا�شب م���ع املهام 
الع�شكري���ة  والواجب���ات  واملتطلب���ات 
امل�شن���دة اإليه���ا، واأ�ش���اد رئي����س هيئة 
امل�شتم���ر  ال���دوؤوب  بالعم���ل  االأركان 

ملختلف رجال هذه الوحدة.

• وزير الداخلية م�شتقبال املدير التنفيذي لفرع املعهد الدويل للدرا�شات االإ�شرتاتيجية مبنطقة ال�رق االأو�شط	

• وزير الداخلية م�شتقبال نائب ال�شفري االأمريكي	

• جاللة امللك	

• جانب من التكرمي	

• �شورة جماعية للم�شاركني 	
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ال�سيخة مي ملالك مقهى عبدالقادر: �سنوجد احللول لإعادته

اأ�رسة الأدباء ت�ستعر�ض ن�ساطاتها مع رئي�سة “الثقافة”

ا�ستعرا�ض اأف�سل املمار�سات يف مكافحة الجتار بالأ�سخا�ض

مدينة 2030 تاأخذ م�ساركيها لف�ساءات جتريبية ل�سقل اإبداعاتهم

على خلفية قرار “الثق�فة” ب�إغالقه

اأبرزه� ا�شت�ش�فة �شب�ب من احت�د الكّت�ب العرب واإع�دة “كلم�ت”

يف ور�شة عمل نظمته� “املب�حث والأدلة اجلن�ئية”

لإثراء مكت�شب�تهم لالن�شج�م يف �شوق العمل البحريني

املن�م���ة - هيئ���ة البحري���ن للثق�ف���ة والآث����ر: 
ا�شتقبل���ت رئي�ش���ة هيئ���ة البحرين للثق�ف���ة والآث�ر 
ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة اأم�س اخلمي�س ن�ئب 
رئي�س اللجنة الأهلي���ة لتطوير �شوق املن�مة القدمي 
حممود الن�مليتي وُم���الك مقهى عبدالق�در، بح�شور 
كل من مدير اإدارة الآث�ر واملت�حف ال�شيخ خليفة بن 

اأحمد اآل خليفة وفريق العمل الهند�شي ب�لهيئة. 
وي�أتي ه���ذا اللق�ء يف اإط�ر موقف هيئة البحرين 
للثق�فة والآث�ر من ق���رار اإغالق مقهى حممد عبداهلل 
حممد اأحم���دي، املع���روف ب��شم مقه���ى عبدالق�در، 
الواق���ع يف و�شط اأزقة �ش���وق املن�مة القدمي، والذي 

ميتد ت�ريخه اإلى نحو ن�شف قرن من الزم�ن.
واأك���دت ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة اأهمية 
العتن�ء ب�ملكون�ت الت�ريخية ل�شوق املن�مة القدمي 
والتجرب���ة الإن�ش�ني���ة في���ه، حي���ث حتك���ي املق�هي 
ال�شعبي���ة املوج���ودة هن����ك عن ق�ش����س الكثري من 
رواده���� الذين يحمل���ون مالمح احلقب����ت الت�ريخية 

التي تع�قبت على هذا ال�شوق القدمي. 

كم���� و�ش���ددت على ����رورة اإحي�ء ه���ذا امللمح 
الإن�ش����ين والجتم�ع���ي م���ن ت�ري���خ مدين���ة املن�مة 
القدمي���ة، والعم���ل عل���ى اإيج����د احلل���ول املن��شبة 
ل�شتع�دت���ه �شم���ن املع�مل الرتاثية له���ذا البلد، مب� 
ي�شمن ا�شتمرارية ن�ش�ط���ه يف �شي�ق احلي�ة اليومية 

لزوار �شوق املن�مة. 
واأ�ش����رت اإل���ى اأن ثق�ف���ة املق�ه���ي ال�شعبي���ة 
واإيج�ده���� يف ال�شي�ق الجتم�ع���ي والعمراين لل�شوق 

الق���دمي متثل جزًءا م���ن هوية هذا امل���ك�ن، وتعبرًيا 
حقيقًي� عن اللق�ءات الإن�ش�نية فيه.

من جهته، عرب الن�مليتي عن ب�لغ �شكره لل�شيخة 
مي بن���ت حممد اآل خليفة جلهوده���� يف احلف�ظ على 
املوروث الثق����يف والعمراين ململكة البحرين، منوًه� 
لال�شتج�ب���ة الفوري���ة لكل م���� مي�س ق�ش�ي���� الرتاث 
والثق�ف���ة، وم���� ينعك����س علي���ه م���ن تطوي���ر للبنية 

التحتية الثق�فية وال�شي�حية امل�شتدامة.

املن�م���ة - هيئة البحري���ن للثق�فة والآث�ر: 
ن�ق�شت رئي�شة هيئة البحري���ن للثق�فة والآث�ر 
ال�شيخ���ة مي بنت حمم���د اآل خليف���ة مع جمل�س 
اإدارة اأ�رسة الأدب���اء والكتاب ن�شاط الأ�رسة للعام 
املقب���ل حيث من املق���رر ا�شت�ش�فة �شب�ب من 
احت�د الكت�ب الع���رب تزامًن� مع اليوم الع�ملي 
لل�شعر، ب�لإ�ش�ف���ة اإلى عزمه� اإع�دة اإحي�ء جملة 
“كلم����ت” الف�شلية بدعٍم من هيئ���ة البحرين 

للثق�فة والآث�ر.
ج�ء ذلك ل���دى ا�شتقب�له���� مبكتبه� �شب�ح 
اأم����س عدداً من اأع�ش�ء جمل�س اإدارة اأ�رة الأدب�ء 
والكت����ب برئ��شة رئي�س جمل�س الإدارة براهيم 

بوهندي 
وخ���الل اللق�ء اأ�ش����دت مب�شت���وى التع�ون 
الق�ئم بني اجل�نبني والذي ينعك�س بدوره على 
املن�خ الثق����يف يف اململكة، مثمن���ة جهود اأ�رة 

الأدب�ء والكت�ب ودوره� يف اإثراء احلراك الأدبي 
املحل���ي على م���دار 50 ع�ًم����، اإذ حتتفي الأ�رة 

الع�م 2019 بيوبيله� الذهبي.
 وقبل خت�م اللق�ء ق�م الوفد بزي�رة معر�س 
طريق اللوؤلوؤ مبتح���ف البحرين الوطني لالطالع 
على تف��شيل ث�ين موق���ع تراث اإن�ش�ين ي�شجل 
على ق�ئم���ة اليون�شكو وُيفَتت���ح مركز زواره يف 

نوفمرب من الع�م اجل�ري.

املن�مة - وزارة الداخلية: تزامن�ً مع الحتف�ل 
ب�لي���وم الع�ملي ملك�فح���ة الجت����ر ب�لأ�شخ��س، 
نظم���ت الإدارة الع�مة للمب�ح���ث والأدلة اجلن�ئية 
ور�شة عمل عن مك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ��س، حيث 
�شمت متحدث���ني من اجله����ت املعنية مبك�فحة 
اجلرمية، بح�شور عدد من اجله�ت احلكومية ذات 

العالقة.
اجلن�ئي���ة  املعلوم����ت  اإدارة  مدي���ر  واأك���د 
ب����لإدارة الع�مة للمب�ح���ث والأدل���ة اجلن�ئية، اأن 
الور�ش���ة ت�أتي كفر�شة لتب����دل الآراء والأفك�ر يف 
نط����ق مك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ�����س بني نخبة من 
ذوي اخلربة والخت�ش��س، مب���� يعزز من اجل�نب 
العلمي يف جم����ل مك�فحة اجلرمية، والذي ل يقل 
اأهمية ع���ن اجل�نب العملي املي���داين، م�شرياً اإلى 
اأن جرمية الجت�ر ب�لأ�شخ��س كغريه� من اجلرائم 
التي ت�شهد تط���وراً م�شتمراً من قب���ل مرتكبيه�، 
�ش���واًء من حيث تن���وع اأ�شلوب وكيفي���ة التنفيذ 
اأو م���ن حيث ا�شتغ���الل التقني����ت والتكنولوجي� 
احلديث���ة يف خدمة الأغرا����س الإجرامية، مم� يحتم 
اأن يك���ون الأداء الأمن���ي مواكب����ً له���ذا التط���ور 
بوتريته ال�ريعة، لتعزي���ز فر�شة حم�ية ال�شح�ي� 
ب�ش���كٍل ا�شتب�قي وحفظ حقوقه���م الإن�ش�نية، مع 
اأهمي���ة العم���ل امل�ش���رتك بني كل اجله����ت ذات 

العالقة لتحقيق التك�مل يف اجلهود املبذولة.
اإدارة  ا�شتعرا����س جه���ود  الور�ش���ة، مت  ويف 

مك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ��س وحم�ية الآداب الع�مة 
والتي ت�شطلع مبب��رة ق�ش�ي� الجت�ر ب�لأ�شخ��س 
يف كل مراحله����، حيث تن�ولت اإج���راءات التع�مل 
م���ع البالغ����ت ال���واردة اإل���ى الإدارة م���ن خمتلف 
امل�ش����در ك�ملديري�ت الأمني���ة، والني�بة الع�مة، 
واللجنة الوطني���ة ملك�فحة الجت����ر ب�لأ�شخ��س، 
ب�لإ�ش�ف���ة اإل���ى اإج���راءات التع�مل م���ع البالغ�ت 
ال���واردة من ال�شف�رات املختلف���ة، ب�لإ�ش�فة اإلى 
جه���ود ال�شلط���ة الق�ش�ئي���ة عموم����، ودور وزارة 
العدل وال�شئون الإ�شالمي���ة والأوق�ف خ�شو�ش�، 
فيم���� يتعلق مبك�فح���ة الجت����ر ب�لأ�شخ��س، كم� 
مت ا�شتعرا����س املب����درات الت���ي اتخذته� هيئة 
تنظي���م �ش���وق العمل يف نط����ق مك�فح���ة الجت�ر 

ب�لأ�شخ��س، والتي ت�ش���م تد�شني ت�ريح العمل 
املرن وتد�ش���ني اأول مركز �ش�م���ل حلم�ية ودعم 
العم�لة الوافدة، وتد�شني �شندوق لدعم �شح�ي� 

الجت�ر ب�لأ�شخ��س وغريه�.
ُيذك���ر اأن الور�ش���ة ت�أتي �شم���ن جمموعة من 
الفع�لي�ت والأن�شطة التي تنظمه� الإدارة الع�مة 
للمب�حث والأدلة اجلن�ئية مبن��شبة اليوم الع�ملي 
لالجت����ر ب�لأ�شخ�����س، وال���ذي ي�أت���ي ه���ذا الع�م 
اإثر الإجن����ز امل�رف ململكة البحري���ن بت�شنيفه� 
�شم���ن الفئة الأولى من الدول يف مك�فحة الجت�ر 
ب�لأ�شخ��س يف تقري���ر وزارة اخل�رجية الأمريكية، 
لتكون اأول دولة حت�شل على الت�شنيف الع�يل يف 

منطقة ال�رق الأو�شط و�شم�ل اأفريقي�.

املن�م���ة - بن�: يف مع�ي�ش���ة لتج�رب واقعية 
وف�ش�ءات مهنية متنوعة، حر�شت مدينة �شب�ب 
2030 الت���ي تنظمه���� وزارة �ش���وؤون ال�شب����ب 
والري��ش���ة عل���ى تفعي���ل التع�ون م���ع العديد 
م���ن اجله����ت الر�شمي���ة واملوؤ�ش�ش����ت، وذل���ك 
يف اهتم����م فعلي ب�شق���ل امله����رات واإك�ش�ب 
ال�شب����ب جت�رب متعمقة، وذل���ك �شمن م�ش�عي 
واإث���راء  ال�شب�بي���ة  الإبداع����ت  لدع���م  املدين���ة 
مكت�شب�تهم لالن�شج�م يف �شوق العمل البحريني 

وتقدمي معطي�ت مثمرة.
وق�لت ال�ش�بة اأمينة قهرم�ن، م�رفة الق�شم 
الإعالمي مبدين���ة �شب����ب 2030 اأن التع�ون م� 
ب���ني املدينة واجله�ت الر�شمية ل���ه الأثر الب�لغ 
والكب���ري يف تعزي���ز ال���دور التع����وين وحتقي���ق 
التك�م���ل والتوا�شل م� ب���ني اأ�شح�ب املواهب 

والإبداع�ت واملعنيني. 

املوؤ�ش�ش����ت  برام���ج  اأن  اإل���ى  واأ�ش����رت 
التدريبي���ة يف مدينة ال�شب����ب هي�أت يف ن�شخته� 
هذه العديد من التف�عالت املب��رة مع جمموعة 
من اجله�ت، ك�ن من بينه� م� ق�مت به املوؤ�ش�شة 

التدريبي���ة Vision Advertise الت���ي نظمت 
رحلة ميدانية اإلى حلب���ة البحرين الدولية وذلك 
ب�لتن�شي���ق م���ع اإدارة العالق�ت الع�م���ة ب�حللبة 
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• خالل ال�شتقب�ل	

• ج�نب من الور�شة	

رئي�ض امل�ساحة ي�سيد مب�سمون ماج�ستري اأحمد اجلا�سم

تطوير العالقات مع م�رس يف قطاع الكهرباء

البحرين ت�سارك يف موؤمتر املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية

يوم ترفيهي لطلبة املع�سكر ال�سيفي يف ختام الأ�سبوع الثاين

ا�شتقبل رئي�س جه�ز امل�ش�حة والت�شجيل 
العق����ري ال�شيخ �شلم�ن ب���ن عبداهلل بن حمد 
اآل خليف���ة يف مكتبه املوظ���ف اأحمد اجل��شم، 
مبن��شب���ة ح�شوله على درج���ة امل�ج�شتري من 
اجل�مع���ة الأهلية حي���ث ك�ن عن���وان الر�ش�لة 
“الت�ش����ل التف�علي يف بن����ء العالق�ت بني 
املنظم���ة وجمهوره���� الداخل���ي واخل�رج���ي، 
درا�ش���ة تطبيقي���ة”. وانته���ج الب�ح���ث اإجراء 
درا�ش���ة ملعرفة تف�عل اجلمه���ور مع املواقع 
الإلكرتوني���ة وو�ش�ئل التوا�ش���ل الجتم�عي، 

م�شتخل�ش����ً وج���ود زي�دة وا�شح���ة يف تف�عل 
اجلمه���ور اخل�رجي م���ع املواق���ع الإلكرتونية 
وو�ش�ئل التوا�ش���ل الجتم�عي. واأثنى رئي�س 
اجله����ز على اجلهد املبذول من قبل الب�حث، 
والنت�ئ���ج الت���ي مت التو�ش���ل اإليه���� يف هذه 
الدرا�ش���ة القيم���ة، واأ�ش����ف اأن اجله�ز م��س 
يف �شي��ش���ة ت�شجيع وتطوير موظفيه من اأجل 
حت�شيل ال�شه����دات العلي����، متمني�ً للب�حث 
اأحمد اجل��شم مزي���دا من التوفيق والنج�ح يف 

حي�ته العلمية والعملية.

املن�مة - وزارة �شوؤون الكهرب�ء وامل�ء
ا�شتقب���ل وزير �ش���وؤون الكهرب����ء وامل�ء 
عبداحل�شني مريزا مبكتب���ه �شفرية جمهورية 
م�ر العربية لدى مملكة البحرين �شهى الف�ر.

ويف بداية اللق�ء، رحب الوزير ب�ل�شفرية، 
م�شي���دا ب�لعالق����ت الوثيقة املتمي���زة التي 
ترب���ط ب���ني البحرين وم�ر يف ظ���ل م� حتظى 
ب���ه من ه���ذه العالقة من دع���م القي�دتني يف 

البلدين. 
وتطوي���ر  تنمي���ة  عل���ى  حر�ش���ه  واأك���د 
العالق����ت الوثيق���ة بني الطرف���ني يف قط�ع 

املتج���ددة،  والط�ق���ة  وامل����ء  الكهرب����ء 
وا�شتعر����س الوزير اأب���رز امل�ش�ريع التي يتم 
تنفيذه� يف هذا القط����ع خ�شو�ش� اخلطوات 
املتقدمة التي يجري العمل عليه� يف م�ش�ريع 
الط�قة ال�شم�شي���ة يف مملكة البحرين واإمك�ن 
تب�دل اخلربات والتج�رب م���ع م�ر ال�شقيقة 
يف ه���ذا املج�ل، وق�ل الوزي���ر اإنه مت النته�ء 
م���ن اإعداد مذك���رة تف�هم للتع����ون يف جم�ل 
الط�ق���ة املتجددة، وقد واف���ق عليه� جمل�س 
ال���وزراء واجله����ت الأخ���رى املعني���ة يف كال 

البلدين.

املن�م���ة - وزارة الداخلي���ة: تراأ�س مدير 
والت�أهي���ل  لالإ�ش���الح  الع�م���ة  الإدارة  ع����م 
ب���وزارة الداخلية العمي���د عبدال�شالم يو�شف 
العريف���ي وف���د مملكة البحري���ن امل�ش�رك يف 
املوؤمت���ر ال�شنوي العربي الت��شع ع�ر لروؤ�ش�ء 
املوؤ�ش�ش����ت العق�بي���ة والإ�شالحي���ة، ال���ذي 
انعق���د مبق���ر الأم�ن���ة الع�مة ملجل����س وزراء 
الداخلي���ة العرب يف اجلمهوري���ة التون�شية يف 

الفرتة 1 - 2 اأغ�شط�س اجل�ري.
ون�ق�س املوؤمتر ع���دداً من املو�شوع�ت 
املدرج���ة على جدول اأعم�ل���ه، من بينه� �شبل 
التع�مل م���ع املحكومني يف اجلرائم الإره�بية 

والن���زلء املتطرف���ني، م���ع اإع���داد مق�يي�س 
لت�شنيف وحتديد نزلء املوؤ�ش�ش�ت العق�بية 
والإ�شالحية، وواقع اعتم�د اخلدمة املجتمعية 

كعقوبة بديلة للعقوبة ال�ش�لبة للحرية.
كم���� ا�شتعر�س املوؤمت���ر، جت�رب الدول 
ب�ملوؤ�ش�ش����ت  العم���ل  جم����ل  يف  الأع�ش����ء 
العق�بية والإ�شالحي���ة وتب�دل اخلربات فيم� 
بينه���م واجلهود املبذول���ة لتطوير اخلدم�ت 
املقدمة للنزلء وتطبيقه� على اأر�س الواقع، 
اإ�ش�ف���ة اإلى م� تقدم���ه املوؤ�ش�ش�ت العق�بية 
والإ�شالحية م���ن رع�ية واهتم����م لأ�ر وذوي 

النزلء.

املن�مة - وزارة الداخلية: اختتم املع�شكر 
ال�شيف���ي الع�����ر ال���ذي تنظم���ه الأك�دميية 
امللكي���ة لل�رطة ب�لتع�ون مع �شندوق العمل 
“متك���ني” فع�لي����ت اأ�شبوعه الث����ين ب�إق�مة 
ي���وم ترفيهي للطلب���ة امل�ش�رك���ني، ت�شمن 
زي����رة اإل���ى احلديق���ة امل�ئية “واه���و” وجنة 
دمل���ون املفق���ودة واأر�س امل���رح وم�ش�هدة 
فيل���م �شينم�ئ���ي. وته���دف ه���ذه الزي����رات 
الرتفيهي���ة اإل���ى الرتق�ء مبه����رات وقدرات 
الطلبة وتطوير مه�رات التوا�شل الجتم�عي 

لديه���م واإت�ح���ة الفر�ش���ة له���م للتف�عل مع 
من حوله���م، واإدخ�ل ال�شع����دة اإلى قلوبهم، 
حي���ث ق�م���وا مبم�ر�شة ال�شب�ح���ة وال�شتمت�ع 
ب�لألع����ب امل�ئية يف احلديقة امل�ئية “واهو” 
وجنة دملون، اإ�ش�فة اإلى م�ش�ركتهم يف لعب 
البولينج والتزلج على اجلليد يف اأر�س املرح، 

و�شط اأجواء مليئة ب�لفرح واملرح.
من جهة اأخ���رى، ق�مت ط�لب�ت املع�شكر 
ال�شيف���ي بجولة ترفيهي���ة يف جممع ال�شيف، 

�شملت م�ش�هدة فيلم �شينم�ئي.
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“التو�شتما�شرتز” يح�رض ال�شهابي لبطولة العامل للخطابة باأمريكا

�شريازي يح�شل على لقب حمكم دويل يف الطوابع

لتعديل “التقاعد” و “التقدمي”  بحث مرئيات “امليثاق” 

“التنمية ال�شيا�شية” يحا�رض عن “املخالفات واجلرائم االنتخابية”

يف اجتماع ممثلي جمل�س ال�شورى يف اللجنة احلكومية الربملانية

يف ثاين اأيام الربنامج الوطني النتخابات 2018

املنام���ة - بنا: بحث ممثل���و جمل�س ال�شورى 
يف اللجن���ة احلكومية الربملاني���ة املعنية باإعادة 
بحث قان���وين التقاعد، مرئي���ات جمعيتي ميثاق 
العمل الوطني، واملن���رب التقدمي، ب�شاأن تعديل 
قاَن���وين التقاع���د، يف اجتم���اع ُعقد ظه���ر اأم�س، 
برئا�ش���ة النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س ال�شورى 

جمال فخرو.
واأو�شح النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�شورى 
اأن ممثلي املجل�س اطلع���وا على جميع املرئيات 
واملقرتح���ات الت���ي تقدم���ت به���ا اجلمعيت���ان 
املذكورتان، واطلعوا بالتف�شيل على كل مقرتح 
لتعدي���ل قاَنوين التقاعد. واأع���رب ممثلو جمل�س 
ال�شورى عن �شكرهم وتقديرهم للجهات االأهلية 
التي قدمت مرئياتها ومقرتحاتها الإ�شالح اأنظمة 

التقاعد.
اأن ممثل���ي جمل����س ال�ش���ورى  اإل���ى  ولف���ت 
يحر�ش���ون على مناق�ش���ة كل املرئيات التي ترد 
اإليه���ا من خمتل���ف اجله���ات االأهلي���ة، وياأخذون 
املرئيات بعني االعتبار عند مناق�شة املقرتحات 
املقدم���ة من احلكومة لتعديل قان���ويَن التقاعد، 
موؤكًدا اأن املبداأ االأ�شا�س الإ�شالح اأنظمة وقوانني 

التقاع���د ه���و حتقي���ق اإ�شالح���ات �شامل���ة عل���ى 
ال�شناديق التقاعدية، ب�شورة ت�شمن ا�شتدامتها 
امل�شرتك���ني،  حق���وق  وحتف���ظ  وا�شتمراره���ا، 
ويف الوق���ت ذات���ه متّك���ن ال�شناديق م���ن الوفاء 

بالتزاماتها يف ظل ظروف مالية م�شتقرة.
وناق�س ممثلو املجل�س الن�شو�س القانونية 
املقرتحة لتعديل قان���ويَن التقاعد، والتوافقات 

التي مت التو�شل اإليه���ا يف االجتماعات ال�شابقة 
للجن���ة احلكومي���ة الربملاني���ة، اإلى جان���ب النظر 
يف التعدي���الت واملقرتحات الت���ي اأجراها ممثلو 
املجل����س اأثن���اء لقائهم ممثل���ي الهيئ���ة العامة 
للتاأم���ني االجتماع���ي برئا�ش���ة القائ���م باأعم���ال 
الرئي�س التنفيذي للهيئة اإميان املرباطي، ومت 

االأخذ بها يف االجتماع االأخري للجنة.

املنامة - بنا: يف ثاين اأيام الربنامج الوطني 
النتخاب����ات 2018 ال����ذي ينظمه معه����د التنمية 
ال�شيا�شية، ق����دم اخلبري يف املج����ال الد�شتوري 
والقان����وين عل����ي البح����ار ور�ش����ة عم����ل بعن����وان 
“املخالفات واجلرائ����م االنتخابية”، ح�رضها عدد 
كبري م����ن املرت�شح����ني املحتمل����ني لالنتخابات 

النيابية والبلدية ومديرو احلمالت.
ويف بداية الور�شة، قدم البحار تعريًفا ملاهية 
اجلرمية االنتخابية، و�شماتها وجمموعة من �شور 
اجلرمي����ة االنتخابية يف الت�رضي����ع البحريني، وقال 
اإنه����ا جرمي����ة وقتية ذات طبيع����ة خا�شة ترتكب 
ب�ش����دد العملية االنتخابية مبختلف مراحلها بدًءا 
من القيد يف اجل����داول والرت�شيح والدعاية حتى 

اإعالن النتيجة.
وق�ش����م املحا�����رض اجلرائ����م االنتخابي����ة اإلى 
مباح����ث ع����دة، اأولها اجلرائ����م املا�ش����ة بجداول 
الناخب����ني وتتخ����ذ �شورا ع����دة مث����ل التزوير يف 
اجل����داول االنتخابية و�رضقة اجل����داول االنتخابية 
واإتالفه����ا، ويف املبح����ث الث����اين ق�ش����م البح����ار 
اجلرائم املتعلقة بالدعاية االنتخابية اإلى جرائم 
ما�شة بال�شوابط الزمنية للدعاية االنتخابية واأي 
دعاية تنفذ خارج املدة الزمنية املحددة قانوًنا، 
وجرمية عدم االلتزام باملكان املخ�ش�س للدعاية 
االنتخابية. كما اأ�ش����ار اإلى حظر امل�رضع ا�شتخدام 
األوان العلم الوطني اأو �شعار الدولة الر�شمي يف 

مل�شق انتخابي يف الدعاية االنتخابية.
وق����ال “اإن امل�����رضع البحرين����ي حر�����س على 
حي����اد ال�شلطة يف العملي����ة االنتخابية ون�س على 
ذلك يف املادة )24( م����ن املر�شوم بقانون رقم 
)15( ل�شنة 2002م، واملادة )31( من املر�شوم 
بقان����ون رق����م )14( ل�شنة 2002 ب�ش����اأن مبا�رضة 
احلقوق ال�شيا�شي����ة”. وا�شتدرك قائال “اإن ذلك 
ال يعن����ي من����ع املوظ����ف العام م����ن امل�شاركة يف 
الدعاي����ة االنتخابية وحرمان����ه من حقه يف التعبري 
عن قناعات����ه ال�شيا�شية، فامل�رضع البحريني ح�رض 

املنع يف زمان ومكان تاأدية العمل”.
وعنجرمي����ة التمويل واالإنف����اق غري امل�رضوع 
على الدعاية االنتخابية اأو�شح البحار اأن القانون 
ق����د حظر على املر�شح تلق����ي اأي اأموال للدعاية 
االنتخابي����ة من اأية جهة، كما حظ����ر كذلك ن�رض اأو 
اإذاع����ة اأق����وال اأو اأخبار كاذبة ع����ن االنتخابات او 
ع����ن املر�شح����ني.  وتن����اول املحا�����رض يف املبحث 
الثال����ث جرمية اإهان����ة اللج����ان االنتخابية، وقال 
اإن الفق����رة )6( م����ن املادة )30( م����ن املر�شوم 
بقان����ون رق����م )14( ل�شنة 2002 ب�ش����اأن مبا�رضة 
احلق����وق ال�شيا�شي����ة البحريني����ة وف����رت حماية 
خا�ش����ة الأع�ش����اء اللج����ان االنتخابي����ة، كم����ا بني 
اأن����واع اجلرائم املا�ش����ة بحري����ة االنتخابات وهما 
جرميتا الر�ش����وة وا�شتعمال الق����وة اأو التهديد، 
ثم اجلرائم املا�شة بحرية الت�شويت وهي جرائم 

الدخ����ول بغري حق اإل����ى مقر اللج����ان االنتخابية، 
وانتهاك �رضية الت�شويت، والعدوان على االأوراق 
املتعلق����ة باالنتخاب. كما �شنف اجلرائم املا�شة 
مبمار�ش����ة ح����ق الت�شويت، اإلى جرمي����ة االقرتاع 
بغري وج����ه والت�شوي����ت املتكرر، بينم����ا اأو�شح 
نوعية اجلرائ����م املا�شة بالفرز واإع����الن النتائج، 
والتي يندرج حتته����ا جرمية امل�شا�س ب�شناديق 
االق����رتاع، وجرمية اإ�شاف����ة او اإنقا�س اأو تعييب 
بطاقات االنتخ����اب، واأخرًيا جرمي����ة اإعالن نتائج 

االنتخابات خالًفا للحقيقة.

وق����ال “اإن العقوب����ات املتعلق����ة باجلرائ����م 
االنتخابية ن�شت عليه����ا املادتني 30 و31، من 
املر�ش����وم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن 
مبا�����رضة احلقوق ال�شيا�شي����ة، اإذ يعاقب باحلب�س 
م����دة ال تزيد على �شنتني وبغرامة ال جتاوز األفي 
دينار اأو باإحدى هات����ني العقوبتني، ويف الثانية 
احلب�س م����دة ال تزيد على 3 �شن����وات وبغرامة ال 
جتاوز 3 اآالف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني 
ل����كل موظف عام له ات�شال بعملية اال�شتفتاء اأو 

االنتخاب ارتكب جرمية من اجلرائم االنتخابية.

املتق���دم  البحري���ن  ن���ادي  ا�شت�ش���اف 
للتو�شتما�ش���رتز بط���ل القط���اع 20 يف مق���ر 
باملنطق���ة  �شويت����س  فري���زرز  يف  الن���ادي 
الدبلوما�شية؛ لتقييم خطابه الفائز ولتقدمي 
بع�س الن�شائح.  وكان البطل البحريني كمال 
ال�شهاب���ي قد فاز باملركز االأول على م�شتوى 
القطاع 20 ال���ذي اأقيم يف الكويت، و�شيمثل 
القط���اع 20 يف �شيكاغو يف الواليات املتحدة 
وذل���ك   2018 اأغ�شط����س  خ���الل  االأمريكي���ة 

ليتناف�س مع اأف�شل املتحدثني يف العامل. 
وخ���الل االجتم���اع األق���ى البط���ل كم���ال 
ال�شهاب���ي اخلط���اب الذي فاز ب���ه يف القطاع، 
وق���د ق���دم ل���ه ع���دد م���ن املحكم���ني بع�س 

الن�شائح لتطوير اخلطاب. 
املتق���دم  البحري���ن  ن���ادي  ويعت���رب 
للتو�شتما�ش���رتز اأول نادي متق���دم يف ال�رضق 
رئي����س  ����رضح  وق���د   ،2004 من���ذ  االأو�ش���ط 
الن���ادي علي �شهباز علي ب���اأن النادي يهدف 

اإل���ى متكني االأفراد م���ن تطوير مهاراتهم يف 
اخلطابة والقيادة واالرتق���اء مبهاراتهن اإلى 

امل�شتويات املتقدمة. 
الن���ادي مفت���وح اإلى جمي���ع االأفراد ممن 
او  لالن�شم���ام  �شن���ة   18 اعماره���ن  تتج���اوز 
ح�ش���ور االجتماع���ات. و�شين�ش���م النادي بث 
مبا����رض مل�شاه���دة البطولة العاملي���ة للخطابة 

للتو�شتما�شرتز وغري التو�شتما�شرتز.

ح�ش���ل االأمني امل���ايل بجمعي���ة البحرين 
له���واة الطواب���ع والعم���الت ف���وؤاد �ش���ريازي 
عل���ى لقب حمك���م دويل يف جم���ال م�شابقات 
اأول  لي�شب���ح  العاملي���ة  الطواب���ع  معار����س 
حمك���م بحريني يجتاز املتطلب���ات االأ�شا�شية 
يف جم���ال حتكيم جم���ع الطواب���ع املن�شو�س 
عليه���ا يف قوانني االحت���اد ال���دويل للطوابع 
وذل���ك بع���د ح�شوله عل���ى ميدالي���ة فارميل 
)ف�شية ومذهبة( باملعر�س اخلليجي احلادي 
والع�رضين للطواب���ع الربيدية يف جدة 2016، 
اإ�شافة مل�شاركته يف معر�س باندوجن الدويل 
للطوابع باإندوني�شيا العام 2017 حتت رعاية 
االحتاد ال���دويل للطوابع مب�شاركة ع�رضات من 
دول الع���امل واملئات من ه���واة جمع الطوابع 
من كافة االأقط���ار، حيث نال اأي�ش���ا ميدالية 
فارمي���ل ف�شي���ة مذّهب���ة مل�شاركت���ه بعر�س 
)التاري���خ الربيدي للبحري���ن ما بني -1929

.)1960
وخالل فعالي���ات معر�س باندونغ حر�س 
االأم���ني امل���ايل جلمعي���ة البحري���ن للطواب���ع 

والعم���الت عل���ى االلتق���اء بخ���رباء التحكي���م 
تعريفي���ة  حما����رضات   4 وح�ش���ور  ال���دويل 
ومتخ�ش�ش���ة يف جمال التحكي���م على عرو�س 
الطواب���ع مبا �شاه���م يف تعزيز خرباته و�شقل 

مهاراته.
وتلق���ى �ش���ريازي الته���اين م���ن جمل�س 
اإدارة واأع�ش���اء جمعية البحرين لهواة الطوابع 
والعم���الت لهذا االإجن���از الكب���ري، متمنني له 

دوام التوفيق والنجاح يف املحافل الدولية.

• اجتماع ممثلي جمل�س ال�شورى يف اللجنة احلكومية الربملانية املعنية باإعادة بحث قانوين التقاعد	

• معهد التنمية ال�شيا�شية ينظم حما�رضة عن املخالفات واجلرائم االنتخابية	 •  فوؤاد �شريازي	

• علي �شهباز	

حمرر ال�شوؤون املحلية
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وزير الرتبية يعتمد نتائج البعثات للعام الدرا�سي اجلديد
للطلبة احلا�صلني على معدالت تراكمية 90 % فما فوق

مدين���ة عي�ص���ى - وزارة الرتبي���ة والتعلي���م: 
اأنهت اإدارة البعث���ات وامللحقيات بوزارة الرتبية 
والتعلي���م اإج���راءات تخ�صي����ص البعث���ات واملنح 
املالية الدرا�صية للعام الدرا�صي 2018-2019، 
حيث مت رفعها اإلى وزي���ر الرتبية والتعليم ماجد 

النعيمي العتمادها. 
وع����رّ الوزي���ر عن خال����ص ال�صك���ر والتقدير 
للقي���ادة عل���ى م���ا تقدمه م���ن اهتم���ام وم�صاندة 
ودعم متوا�ص���ل للوزارة، مب���ا ميكنها من تقدمي 
اخلدمات التعليمية املتطورة للطالب والطالبات 
يف خمتل���ف املراح���ل التعليمي���ة، م�ص���را اإلى اأن 
الطلبة املتفوقني من خريجي املدار�ص احلكومية 
واخلا�ص���ة والذين تبلغ معدالته���م الرتاكمية 90 
% فما فوق قد ح�صل���وا على البعثات واملنح يف 
وا عنها،  التخ�ص�ص���ات ح�ص���ب رغباتهم التي ع����رّ
وذل���ك �صم���ن معاي���ر التناف�ص املعتم���دة، كما 
اأُخ���ذ يف االعتبار اأو�صاع عدد م���ن الطلبة من ذوي 
االحتياج���ات اخلا�ص���ة، وع���دد من حفظ���ة القراآن 
الكرمي كام���ال وعدد من املوهوب���ني واملتميزين 
يف االأن�صط���ة املدر�صي���ة، �صائ���اًل اهلل تعال���ى لهم 
التوفي���ق والنجاح خلدمة بلده���م مملكة البحرين 

وازدهارها.
البعث���ات  اإدارة  مدي���ر  دع���ا  جانب���ه،  وم���ن 
وامللحقي���ات عي�ص���ى الكوهج���ي الطلب���ة الذي���ن 
تقدم���وا للتناف�ص عل���ى البعث���ات الدرا�صية اإلى 
الدخول على موقع الوزارة االإلكرتوين على الرابط 
)www.moe.gov.bh( اعتب���ارا من يوم اجلمعة 
املوافق 3 اأغ�صط����ص 2018 ولغاية يوم اخلمي�ص 
املواف���ق 9 اأغ�صط����ص 2018، واإدخ���ال اأرقامه���م 
ال�رسي���ة الت���ي مت ا�صتخدامها للت�صجي���ل للبعثات 
الدرا�صية؛ ملعرفة البعث���ة اأو املنحة املالية التي 
ح�صل���وا عليه���ا واتب���اع التعليمات عل���ى املوقع 
لتثبيت البعثة اإلكرتوني���ا، كما دعا الطلبة الذين 
خ�ص�صت لهم بعثات اإل���ى مراجعة اإدارة البعثات 
وامللحقي���ات مبرك���ز خدمات املراجع���ني يف مقر 
وزارة الرتبي���ة والتعليم مبدينة عي�صى ال�صتكمال 
اإجراءات تثبي���ت تر�صيحاته���م م�صطحبني معهم 
امل�صتندات املطلوبة وبح�صب االأوقات واملواعيد 

املحددة.
واأ�ص���اف اأن���ه على الطال���ب مراجع���ة الوزارة 
بع���د ا�صتخراج القبول من اجلامع���ة يف التخ�ص�ص 
املر�ص���ح عليه للبعث���ة الدرا�صي���ة، والدخول على 

موقع الوزارة االإلكرتوين؛ حلجز موعد املراجعة.
املطل���وب  بامل�صتن���دات  يتعل���ق  وفيم���ا 
ا�صطحابه���ا ال�صتكمال اإج���راءات تثبيت البعثات 
الدرا�صي���ة، اأو�ص���ح  الكوهج���ي اأن عل���ى الطلب���ة 
ا�صطحاب امل�صتندات املطلوبة كل بح�صب وجهة 

ابتعاثه وعلى النحو االآتي:
اأوال: اجلامعات داخل مملكة البحرين:

الوثائق املطلوبة:
اأ�صل ون�صخة من اإفادة التخرج.

اأ�ص���ل ون�صخة م���ن ك�صف الدرج���ات للثانوية 
العامة جلميع الف�صول الدرا�صية.

بالن�صب���ة لطلب���ة املدار����ص اخلا�ص���ة، يج���ب 
تق���دمي اإفادة اأ�صلي���ة �صادرة م���ن اإدارة التعليم 
اخلا�ص ب���وزارة الرتبية والتعلي���م، مو�صحا فيها 

الن�صبة املئوية للمعدل الرتاكمي.
ن�صخة م���ن جواز ال�صف���ر للطال���ب وويل اأمره 

)�صاري املفعول(.
وال�صل���وك  ال�ص���رة  ح�ص���ن  �صه���ادة  اأ�ص���ل 

ال�صادرة من املدر�صة.
ن�صخة من �صهادة امليالد.

�صورة �صخ�صي���ة مقا�ص )4×6( )يدون خلف 
ال�ص���ورة ا�صم الطال���ب بالكام���ل( )مطلوب عدد 
)5( �صور بالن�صبة للمر�صحني للبعثات الدرا�صية 

بجامعة اخلليج العربي(.
ن�صخة من ر�صالة القبول باجلامعة.

اأ�صل �صهادة الفح�ص الطبي.
وال�صل���وك  ال�ص���رة  ح�ص���ن  �صه���ادة  اأ�ص���ل 

ال�صادرة من وزارة الداخلية.
ما يثبت رقم ح�ص���اب با�صم الطالب لدى اأحد 

.)IBAN( البنوك مبملكة البحرين
ثانيا: جامعة الكويت وكليات الهيئة:

م���لء ا�صتم���ارة االلتح���اق باجلامع���ة )ت�صل���م 
للطالب بالوزارة(.

اأ�صل ون�صخة من اإف���ادة التخرج ال�صادرة من 
اإدارة االمتحانات.

اأ�ص���ل ون�صخة م���ن ك�صف الدرج���ات للثانوية 
العامة جلميع الف�صول الدرا�صية )يتم الت�صديق 
عل���ى نتيج���ة الف�ص���ل الدرا�ص���ي االأخ���ر واإفادة 
التخرج م���ن جانب وزارة اخلارجي���ة و�صفارة دولة 

الكويت ال�صقيقة بالبحرين(.
بالن�صب���ة لطلب���ة املدار����ص اخلا�ص���ة، يج���ب 
تقدمي اإف���ادة �صادرة م���ن اإدارة التعليم اخلا�ص 
ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم، مو�صحا فيه���ا الن�صبة 

املئوية للمعدل الرتاكمي.
ن�صخة من بطاقة الهوية من اجلهتني )�صارية 

املفعول(.
ن�صخة م���ن جواز ال�صف���ر للطال���ب وويل اأمره 

)�صاري املفعول(.
)4( �ص���ور �صخ�صي���ة حديث���ة مقا����ص 4×6 

)يكتب ا�صم الطالب يف اخللف(.
ن�صخة من �صهادة امليالد.

اأ�صل �صهادة اللياقة ال�صحية.
اأ�ص���ل اإف���ادة خل���و الطال���ب م���ن االأمرا����ص 

الوبائية.
وال�صل���وك  ال�ص���رة  ح�ص���ن  �صه���ادة  اأ�ص���ل 

ال�صادرة من وزارة الداخلية.
ثالثا: جامعة االإمارات وجامعة عجمان

م���لء ا�صتم���ارة االلتح���اق باجلامع���ة )ت�صل���م 
للطالب بالوزارة(.

اأ�صل ون�صخة من اإف���ادة التخرج ال�صادرة من 
اإدارة االمتحانات.

اأ�ص���ل ون�صخة م���ن ك�صف الدرج���ات للثانوية 
العامة جلميع الف�صول الدرا�صية )يتم الت�صديق 
على اإف���ادة التخ���رج وك�صوف الدرج���ات من قبل 
وزارة اخلارجي���ة و�صفارة دولة االم���ارات العربية 

املتحدة ال�صقيقة بالبحرين(.
بالن�صب���ة لطلب���ة املدار����ص اخلا�ص���ة، يج���ب 
تقدمي اإف���ادة �صادرة م���ن اإدارة التعليم اخلا�ص 
ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم، مو�صحا فيه���ا الن�صبة 

املئوية للمعدل الرتاكمي.
ن�صخ���ة من جواز ال�صفر للطال���ب مع ويل اأمره 

)�صاري املفعول(.
 )4( �ص���ور �صخ�صي���ة حديث���ة مقا����ص 4×6 

)يكتب ا�صم الطالب يف اخللف(.
وال�صل���وك  ال�ص���رة  ح�ص���ن  �صه���ادة  اأ�ص���ل 

ال�صادرة من املدر�صة.
اأ�صل �صهادة اللياقة ال�صحية.

ن�صخة من �صهادة امليالد.
وال�صل���وك  ال�ص���رة  ح�ص���ن  �صه���ادة  اأ�ص���ل 

ال�صادرة من وزارة الداخلية.
رابعا: جامعة ال�صلطان قابو�ص:

م���لء ا�صتم���ارة االلتح���اق باجلامع���ة )ت�صل���م 
للطالب بالوزارة(.

اأ�صل ون�صخة من اإف���ادة التخرج ال�صادرة من 
اإدارة االمتحانات.

اأ�ص���ل ون�صخة م���ن ك�صف الدرج���ات للثانوية 
العامة جلميع الف�صول الدرا�صية )يتم الت�صديق 
على اإف���ادة التخ���رج وك�صوف الدرج���ات من قبل 
وزارة اخلارجي���ة و�صفارة �صلطن���ة عمان ال�صقيقة 

بالبحرين(.
بالن�صب���ة لطلب���ة املدار����ص اخلا�ص���ة، يج���ب 
تقدمي اإف���ادة �صادرة م���ن اإدارة التعليم اخلا�ص 
ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم، مو�صحا فيه���ا الن�صبة 

املئوية للمعدل الرتاكمي.
�صورة من �صهادة امليالد للطالب.

ن�صخة م���ن جواز ال�صفر الطال���ب مع ويل اأمره 
)�صاري املفعول(.

)6( �ص���ور �صخ�صي���ة حديث���ة مقا����ص 4×6 
)يكتب ا�صم الطالب باخللف(.

اأ�صل �صهادة ح�صن ال�صر وال�صلوك ال�صادرة 
من املدر�صة.

اأ�صل �صهادة اللياقة ال�صحية.
اأ�صل �صهادة ح�صن ال�صر وال�صلوك ال�صادرة 

من وزارة الداخلية.
خام�صا: اجلامعات ال�صعودية:

اأ�صل ون�صخة من اإف���ادة التخرج ال�صادرة من 
اإدارة االمتحانات.

اأ�ص���ل ون�صخة م���ن ك�صف الدرج���ات للثانوية 
العامة جلميع الف�صول الدرا�صية )ما عدا مر�صحي 
جامع���ة امللك �صع���ود وجامعة امللك عب���د العزيز 

مطلوب )7 ن�صخ(. 
يت���م الت�صديق على اإف���ادة التخرج وك�صوف 
الدرج���ات م���ن قب���ل امللح���ق الثق���ايف ال�صعودي 
بالبحري���ن بالن�صبة اإلى املر�صح���ني جلامعة االإمام 

حممد بن �صعود فقط.
بالن�صب���ة لطلب���ة املدار����ص اخلا�ص���ة، يج���ب 
تقدمي اإف���ادة �صادرة م���ن اإدارة التعليم اخلا�ص 
ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم، مو�صحا فيه���ا الن�صبة 

املئوية للمعدل الرتاكمي.
اأ�صل �صه���ادة ح�ص���ن ال�ص���رة وال�صلوك من 

املدر�صة مع �صورتني منها.
�صورت���ان من ج���واز ال�صفر للطال���ب مع ويل 

اأمره )�صاري املفعول(.
)6( �صور �صخ�صية مقا�ص )4×6(.

اأ�صل �صهادة اللياقة ال�صحية.
ن�صخة من �صهادة امليالد.

يرفق مع االأوراق تزكيتني من هيئة اإ�صالمية 
اأو اأحد الدعاة املعروفني )ملر�صحي جامعة االإمام 

حممد بن �صعود(.
م���لء ا�صتم���ارة التفوي����ص باإعط���اء ال�صج���ل 
بالن�صب���ة  االأكادميي���ة  املعلوم���ات  اأو  الدرا�ص���ي 

ملر�صحي جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
ملء ا�صتمارة منوذج معلومات اإي�صاحية لغر 

ال�صعوديني.
اإل���ى جان���ب ذل���ك،  اأ�ص���ار عي�ص���ى الكوهجي 
اإل���ى وجود �صواغر يف خطة البعث���ات، ودعا الطلبة 
اأ�صح���اب املع���دالت الرتاكمية م���ن %90 فاأكرث 
والراغب���ني يف التناف����ص على هذه البعث���ات اإلى 
تقدمي طلباتهم اإل���ى اإدارة البعثات وامللحقيات 
يف مركز خدم���ات املراجعني مبق���ر وزارة الرتبية 
والتعليم يف مدينة عي�ص���ى، وذلك يف يومي االأحد 
واالإثن���ني املوافق���ني 5 و6 اأغ�صط����ص 2018 من 
ال�صاع���ة الثامن���ة �صباح���ا وحت���ى الواح���دة ظهرا، 
وباإمكان الطلبة االطالع على �صواغر خطة البعثات 
م���ن خ���الل الدخ���ول عل���ى موق���ع وزارة الرتبي���ة 

.)www.moe.gov.bh( والتعليم على الرابط
ودع���ا  الكوهج���ي الطلبة املر�صح���ني للمنح 
املالي���ة الدرا�صية اإلى اأخ���ذ موعد م�صبق من خالل 
موقع الوزارة االإلك���رتوين ومراجعة اإدارة البعثات 
وامللحقي���ات مبرك���ز خدمات املراجع���ني يف مقر 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م مبدينة عي�ص���ى اعتبارا 
م���ن يوم االأحد املوافق 16 �صبتم�  2018 ولغاية 
يوم اخلمي�ص املوافق 20 �صبتم�  2018 لتقدمي 

امل�صتندات املطلوبة االآتية: 
ما يثبت رقم ح�ص���اب با�صم الطالب لدى اأحد 

.)IBAN( البنوك مبملكة البحرين
اأ�ص���ل ون�صخة م���ن اإف���ادة التخ���رج باملرحلة 

الثانوية )ال�صادرة من املدر�صة(.
ن�صخة من جواز ال�صفر.

اأ�ص���ل ون�صخة م���ن ر�صالة القب���ول باجلامعة 
)بعد اإعالن نتائج القبول باجلامعة(.

اأ�ص���ل ون�صخة م���ن ر�صيد الر�ص���وم اجلامعية 
للم���واد الدرا�صي���ة )بع���د اإع���الن نتائ���ج القب���ول 

باجلامعة(.
وال�صل���وك  ال�ص���رة  ح�ص���ن  �صه���ادة  اأ�ص���ل 

ال�صادرة من وزارة الداخلية.
بالن�صب���ة لطلب���ة املدار����ص اخلا�ص���ة، يج���ب 
تقدمي اإف���ادة �صادرة م���ن اإدارة التعليم اخلا�ص 
ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم، مو�صحا فيه���ا الن�صبة 

املئوية للمعدل الرتاكمي.

حمزة: فخورون باإجنازات طالب جامعة البحرين

اإن�ساء مبنى اأكادميي و�سالة بابتدائية الرفاع الغربي للبنات

ع�����رَّ  البحري����ن:  جامع����ة   - ال�صخ����ر 
رئي�����ص جامع����ة البحري����ن ريا�����ص حم����زة عن 
فخ����ره باإجن����ازات طلب����ة جامع����ة البحرين، يف 
امل�صابقات واملحافل الدولية، موؤكًدا حر�ص 
اجلامع����ة على م�صاركة الطلب����ة يف الن�صاطات 
املحلي����ة واالإقليمية والدولي����ة التي ت�صيف 
اإل����ى �صمع����ة مملك����ة البحري����ن ر�صي����ًدا م����ن 
االإجنازات يف املج����االت واالأكادميية العلمية 

املختلفة.
جاء ذلك اأثناء لق����اء جمع رئي�ص اجلامعة 
مع طلبة كلي����ة تقنية املعلومات واأ�صاتذتها 
الذين �صارك����وا يف م�صابقات وحمافل حملية 

ودولية اأخرا.
الطلب����ة  م����ع  حديث����ه  يف  حم����زة  وق����ال 

واالأ�صاتذة اإن امل�صاركة يف خمتلف الن�صاطات 
باملحاف����ل الدولية تك�ص����ب الطلبة اخل�ات 
الرائدة يف جمال تقنية املعلومات، ومتكنهم 
من التعرف اإلى ح�صارات وثقافات ال�صعوب 
االأخرى؛ ملا لذلك من اأثر مهم يف تخريج طلبة 
قادرين عل����ى مواكبة التغ����رات ال�رسيعة يف 
جمال تقنية املعلومات، وتلبية حاجات �صوق 
العم����ل لالإ�صهام مبا هو اأف�ص����ل لالإ�صهام يف 

بناء وتقدم مملكة البحرين.
وم����ن جهته����ا، اأو�صح����ت عمي����دة كلية 
تقني����ة املعلومات ملياء حمم����د اجل�صمي، اأن 
ط����الب الكلي����ة كانوا ق����د �صارك����وا بنجاح يف 
العديد من امل�صابقات الوطنية والدولية يف 

العام اجلامعي املن�رسم )2017 - 2018(.

و�ص���وؤون  االأ�صغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلديات والتخطي���ط العمراين: �رسحت مدير 
اإدارة م�صاري���ع البناء بوزارة االأ�صغال و�صوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين مرمي اأمني باأنه 
مت الب���دء بتنفي���ذ اأعمال م����رسوع اإن�صاء مبنى 
اأكادميي اإ�ص���ايف و�صالة متع���ددة االأغرا�ص 
مبدر�صة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات بعد 
اأن متت تر�صيته من ِقَبل جمل�ص املناق�صات 
واملزاي���دات عل���ى �رسك���ة يو�ص���ف الزي���اين 
للتج���ارة واملق���اوالت بتكلف���ة اإجمالية تبلغ 
925،156 دين���ارا، ومن املوؤمل اأن ت�صتغرق 
اأعم���ال التنفيذ 15 �صه���راً. واأفادت اأمني اأن 
ال���وزارة قامت باأعم���ال الت�صامي���م للم�رسوع 
ل�صال���ح وزارة الرتبي���ة والتعلي���م و�صتقوم 
باالإ����رساف على تنفي���ذه واأو�صحت اأن الوزارة 
راعت يف ت�صمي���م املبنى االأكادميي االإ�صايف 

وال�صالة متع���ددة االأغرا����ص اأن يتنا�صبا مع 
املتطلب���ات احلديثة لوزارة الرتبية والتعليم 
مبا يواك���ب التط���ور التعليم���ي امل�صتمر يف 
اململك���ة وتوف���ر بيئ���ة مريح���ة وممتع���ة يف 
التعليم، حيث �صيتم اإن�صاء املبنى االأكادميي 
االإ�ص���ايف على م�صاح���ة بناء تبل���غ 2872 مرت 
مرب���ع و�صي�صتم���ل عل���ى 7 ف�ص���ول درا�صية 
يخ�ص�ص اإحداها ل���ذوي االحتياجات اخلا�صة، 
خمت����ات متع���ددة االأغرا����ص ملختلف مواد 
العل���وم والرتبية االأ�رسية وم���ا يت�صل بها من 
مكاتب للهيئة التعليمية واالإدارية ومق�صف 
مدر�ص���ي، باالإ�صافة الى ان�صاء �صالة متعددة 
االأغرا����ص ومراف���ق خدمية تت�صم���ن دورات 
للمي���اه وخمازن وحمطة كهرباء فرعية وخزان 
مياه، كم���ا وتتواف���ر يف الف�ص���ول الدرا�صية 

جميع الو�صائل التعليمية احلديثة.

• وزير الرتبية والتعليم	

اليوم والتاريخالوقت الجامعات إلىمن
االأحد 5/8/2018ظهراً�صباًحاجامعة اخلليج العربي

اجلامعات ال�صعودية
اجلامعات الكويتية

جامعة ال�صلطان قابو�ص
جامعة االإمارات

جامعة عجمان

عل���ى الطلب���ة ت�صدي���ق �صهاداتهم وجمي���ع م�صتنداتهم 1.00 ظهرا8.00ً �صباحاً
ومراجعة الوزارة باأ�رسع وقت ممكن

جامعة البحرين
بوليتكنيك البحرين

اجلامعات اخلا�صة مبملكة البحرين.

عل���ى الطال���ب مراجعة ال���وزارة بع���د ا�صتخ���راج القبول 1.00 ظهرا8.00ً �صباحاً
م���ن اجلامع���ة يف التخ�ص�ص املر�صح عليه للبعث���ة الدرا�صية، 
والدخول على موقع الوزارة االلكرتوين حلجز موعد املراجعة.

البحريني أوال بوزارة التربية
مل ت�صتعجل “البالد” ن�رس ق�صة �صك���وى جمموعة معلمني م�رسيني يعملون بوزارة 
الرتبي���ة والتعليم. يزعم���ون تعر�صهم مل�صايقة م���ن اإدارة امل���وارد الب�رسية بتحديد 
د قدومه للمنامة بنهار  مواعي���د مزعجة ملغادرتهم وعودتهم للبحرين، وبع�صهم ُح���دِّ

يوم عيد االأ�صحى املبارك.
ب���ث املعلم���ون �صكواه���م ع� تطبي���ق النظام الوطن���ي للمقرتح���ات وال�صكاوى 

)تو��صل(. وجاء رد �لإد�رة �رشيعا: �إعادة توقيعهم على عقد جديد ب�رشوط �صارمة. 
ويف الي���وم التايل ا�صتدعي ال�صاك���ون. وت�صلموا ر�صالة االإقال���ة. وما بني ما جرى 

تفا�صيل اأخرى يرويها مت�رسرون عن هدر كرامتهم.
وتوا�صل���ُت مع مدي���ر اإدارة االإعالم ب���وزارة الرتبية االأخ ف���واز ال�رسوقي؛ للوقوف 
عل���ى التفا�صيل. وجاء رده الكتابي كاالآت���ي: “ردا على ا�صتف�صاركم حول اإنهاء عقود 
ع���دد من املعلمني الوافدين، نود التو�صي���ح باأنه �صيتم عدم جتديد عقود املعلمني 
�لو�فدين حال تو�فر �لبحرين���ي �ملوؤهل، و�لذي تنطبق عليهم �رشوط �لتوظيف، حيث 
اإن الوزارة تعطي االأولوية يف التوظيف للبحريني املوؤهل، وهذه العملية جتري ب�صكل 

�صنوي ووفقا لل�صواغر واالحتياج ووفقا الأنظمة اخلدمة املدنية”.
دار نقا�ص �صاخن بقاعة التحرير بال�صحيفة بني اعتبار ما جرى للوافدين انتهاكا 

حلقوقهم االإن�صانية اأو �صبيال جادا لبحرنة الوظائف.
وخال�صة املوقف، اإن من واجب االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين -الذي جلاأ له 
املت�رسرون- اأن يتحرك ملنا�رسة حق املتظلمني، �صواء بطرق باب وكيل وزارة الرتبية 

للموارد واخلدمات حممد مبارك جمعة اأو االنت�صاف ق�صائيا.
اأم���ا اعتناق ال���وزارة اأولوية توظي���ف البحريني، فمبداأ د�صت���وري حميد. وي�صتحق 

الوزير ماجد النعيمي ال�صكر، وهي ر�صالة ملن يهمه االأمر بجهات ر�صمية اأخرى.

تيار
“يجب اأن يتم وزن االأ�صوات االنتخابية، ولي�ص عدُّها”.

فريدري�ش �سيلر

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات
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 ت����اأث����ر اجل�������رة ك������ان ك����ب����را يف ب����ن����اء ال�����ص��خ�����ص��ي��ة وامل���ج���ت���م���ع ال��ب��ح��ري��ن��ي

“فرج�ن لول” حققت التكيف والتع�ي�ش املجتمعي ب�أب�سط املوارد
يف حلقة نقا�صية �صهرية نظمتها جمعية “اقت�صاد الإلهام”... املتحدثون:

         بدور امل�لكي من اجل�رسة

نظم���ت جمعي���ة اقت�صاد الإله���ام يف جممع 
الري���ل جاردن باجل�رسة م�ص���اء اأم�س الأول، حلقة 
نقا�صي���ة بعنوان “فرج���ان ل���ول والقت�صاد”، 
حا����رس فيها اخلبر املروري عبدالعزيز بوحجي، 
نائ���ب رئي�س اأ�رسة الأدب���اء والكتاب را�صد جنم، 
رئي����س جمل����س اإدارة �رسك���ة خنج���ي للحل���ول 
املتقدمة زكريا خنج���ي، والنا�صطة الجتماعية 
عذي���ة ال�صبيع���ي، بح�ص���ور رئي�ص���ة “اقت�صاد 
الإله���ام” دنيا عب���داهلل، ورئي�صة جلن���ة الإعالم 
والعالق���ات العامة �رسيفة املالك���ي، وح�صد من 
اأع�ص���اء اجلمعي���ة واملهتمني بق�صاي���ا الرتاث 

واملجتمع والإعالميني.
وا�صتعر�س املتحدثون يف احللقة النقا�صية 
العدي���د م���ن �صم���ات “فرج���ان ل���ول” ومنه���ا 
التع���اون يف الفرجان وتاأثره���ا على القت�صاد 
الجتماع���ي وتاأثر اجلرة عل���ى بناء ال�صخ�صية 
واملجتم���ع وحتقي���ق التعاي����س املجتمعي، من 
خ���الل عدة حماور اأهمها: الإله���ام من خالل بناء 
ال�صخ�صية القدوة يف الفري���ج، وروح التعا�صد 
والتكاف���ل والتعاون يف ح���ل امل�صكالت الأ�رسية 
واملجتمعي���ة، وق���درة الفري���ج عل���ى حتقي���ق 

التكيف والتعاي�س املجتمعي.
وت�ص���اءل املتحدث���ون يف نهاي���ة لقائه���م 
�صمن احللق���ة النقا�صية ال�صهري���ة عن “ما هو 

البديل اليوم ل�صتدامة هذه املمار�صات؟”.
 

عبق الماضي
لعب���ق  وم�ص���وق  فع���ال  ا�صتعرا����س  يف 
املا�صي ال���ذي ن�صعى للمحافظ���ة على الأجمل 
منه، وبعن���وان يحم���ل نفحات “فرج���ان لول”، 
تناف����س املتحدث���ون بكلماته���م اجلميلة التي 
ا�صتذك���رت جترب���ة املا�ص���ي القري���ب البعيد 
ل� “فرج���ان البحرين لول”، وه���و ما �صكل جزءا 
م���ن الهوية الوطنية للبحرين���ي ور�صم متيزهم 
وتفرده���ا، اإذ ا�صتعر�س اخلب���ر بوحجي، جنم، 
خنجي، وال�صبيعي، جتارب حية عا�صوا بع�صها، 
و�صارك���وا يف جت���ارب الآخري���ن يف بع�س منها، 
وق�ص����س رواه���ا الأهل واأهل الفري���ج، ولكنها 
لزالت عالق���ة يف اأذهانهم حل���د الآن، ور�صمت 
الفرج���ان  ارتبط���ت  ه���ذه املعاي�ص���ات كي���ف 
�صابق���ا بقي���م وممار�صات النا����س والتي اأثرت 
ب�ص���كل اأ�صا�س عل���ى عنا�رس الثقة ب���ني النا�س 
ودورة حياة القت�ص���اد الجتماعي، بل وبخروج 
الق���دوات الوطنية الت���ي نعرفها الي���وم، على 

الرغم من حمدودية التوا�صل العاملي.

فرجان لول واالقتصاد
وتن���اول را�صد يف ورقته اأه���م �صفات اأهل 
الفري���ج، موؤكدا التع���اون يف الفرجان، وتاأثره 
عل���ى “القت�ص���اد الجتماع���ي”، وتاأثر اجلرة 
يف بن���اء ال�صخ�صية واملجتمع، وحتقيق التكافل 
املجتمع���ي، والإلهام من خالل بن���اء ال�صخ�صية 
يف الفري���ج، والتعا�صد والتكاف���ل بني كل اأ�رس 
الفري���ج، والتع���اون يف حل امل�ص���كالت الأ�رسية 
واملجتمعي���ة، وامل�صارك���ة اجلماعي���ة بالأفراح 
والأت���راح، م�صتعر�ص���ا العدي���د م���ن الق�ص�س 
املعروف���ة ع���ن اأه���ل الفري���ج، وع���ن ال�صهامة 
والتعاون والت�صحية التي كانوا يتعاي�صون بها 

بينم���ا تناول بوحجي “اقت�ص���اد الإلهام يف 
فرجان ل���ول” من خ���الل العديد م���ن ال�صفات 
الت���ي اأت�ص���ف بها اأبن���اء الفري���ج، وكل فرجان 
البحرين، ومنها الثق���ة، واحلفاظ على الرثوات 
واأن كان���ت قليل���ة، والت���ي اأ�صبح���ت ممار�ص���ة 
لديه���م وه���ي احلف���اظ عل���ى النعم���ة، ووجود 
“الق���دوة” يف الفريج، والتي مل تكن مق�صورة 
على “الذكور” فقط، واإمن���ا كانت هناك قدوة 
م���ن الن�ص���اء البحريني���ات واللوات���ي ذكرتهن 
كتب املوؤرخني، معرجني على اقت�صاد الفريج 
وال���ذي كان وطنيا بتمي���ز؛ لأن الفريج يف ذلك 
الوق���ت كان منظوم���ة واح���دة فيه���ا احل���داد 
واخلي���اط وامليكانيكي، واخلباز، وغريهم، وهو 
الذي يحقق بيئة اقت�صادية متكاملة، موؤكدين 
اأن امل���راأة يف الفريج اأخ���ذت حظها من التعليم 

مبكرا.

التعاون في الفرجان
ومن جهتها، اأو�صحت ال�صبيعي يف ورقتها 
اأن التع���رف عل���ى طبيعة التع���اون يف الفرجان 

كان يع���ود اإل���ى احل���ب واملحب���ة الت���ي ترب���ط 
اجلميع، حتى اأ�صبح اأهل الفريج ميثلون الأهل، 
مبين���ة اأن الت���زاور بينهم كان م�صتم���را، وعادة 
الرتحي���ب باجلار اجلديد وتكرميه عند نزوله يف 
بيته، م�صتذكرة ق�صته���ا يف هذا اجلانب عندما 
حتولت من الرفاع ال�رسق���ي اإلى احلورة، وكيف 
رح���ب بها اجل���ران وكانوا يع���دون لهم الغداء 
مل���دة 3 اأيام، موؤك���دة اأن هذه الع���ادة وتبادل 
الأطب���اق “النق�صة” ل ت���زال موجودة يف بع�س 
الفرج���ان حل���د الآن، م�ص���رة اإل���ى اأن الفرجان 
اأث���رت بطريقتها القدمي���ة والعفوية والبعيدة 
ع���ن الراأ�صمالي���ة، يف القت�ص���اد الجتماعي من 
خالل تقدمي ال�ص���كان امل�صاع���دات واخلدمات 
الب�صيط���ة لبع�صه���م البع�س، فف���ي كل فريج 
يوج���د ميكانيك���ي وكهربائي و�صمك���ري وبناء 
و�صباغ وهوؤلء يقدمون خدماتهم مقابل مادي 
ب�صي���ط مث���ال “ايل متده ي���دك، اأو متى ما ردت 
يدك عطني احل�ص���اب”، منوهة اإلى اأن التعاون 
والتالح���م مل يكن بني رجال الفريج، واإمنا امتد 
بني جمتمع الن�ص���اء اأي�صا ويف اأحلى ال�صور ويف 
اأب�ص���ط الأمور )ب�صل���ة اأو قوطي �صل�صة(، فقد 

كانت ربة الأ�رسة عندما تنق�صها اأي حاجة تبعث 
اأح���د اأبنائها لبيت اجلران لطل���ب تلك احلاجة 
ويكف���ي الق���ول “ت�صلم عليك اأم���ي وتقول لك 
تب���ي ب�صلة اأو قوطي �صل�ص���ة حق ال�صالونة”، 
موؤك���دة اأن تاأث���ر اجل���رة كان كب���را يف بن���اء 

ال�صخ�صية وبناء املجتمع.

تحقيق التكافل 
ويف مداخل���ة، اأك���دت رئي�ص���ة جلن���ة املراأة 
والطف���ل يف اجلمعي���ة البحرينية لأولي���اء اأمور 
اأن  ال�رسوق���ي،  دلل  واأ�صدقائه���م  املعاق���ني 
“فريج لول” مييز حي���اة الأهل الطيبني، بكل 
م���ا متثل من ع���ادات بحريني���ة اأ�صيلة، م�صرة 
اإل���ى اأن الفرج���ان كانت تزخر ب���روح التعا�صد 
والتكاف���ل، والتعاون يف حل امل�صكالت الأ�رسية 
واملجتمعي���ة، وق���درة الفري���ج عل���ى حتقي���ق 
التكي���ف والتعاي����س املجتمع���ي، مو�صح���ة اأن 
جمتمعاتن���ا حتتاج اإلى حرك���ة جمتمعية جديدة 
تعط���ي البدي���ل الي���وم ل�صتدام���ة مث���ل تلك 

املمار�صات اجلميلة.

وا�صتع���ادت ال�رسوق���ي عددا م���ن ذكريات 
التعاون يف الفرج���ان وتاأثرها على القت�صاد 
الجتماعي وتاأثر اجل���رة على بناء ال�صخ�صية 
واملجتمع وحتقيق التعاي�س املجتمعي، وكيف 
كان الإله���ام من خ���الل ال�صخ�صي���ة القدوة يف 

الفريج.
بينما ا�صتعر�س خنجي اجلوانب الجتماعية 
التي كانت توؤثر يف اجلوانب القت�صادية، مثل 
امل�صاركة، امل�صاواة الجتماعية والقت�صادية، 
الثق���ة  عل���ى  القائ���م  التعام���ل  يف  الب�صاط���ة 
بالآخري���ن، والعتم���اد على امل���وارد الطبيعية 
بق���در الإم���كان، مث���ل �صي���د ال�صم���ك واإنتاج 
النخل���ة، بن���اء وه���دم البي���وت، مي���اه العيون، 
وا�صتع���ارة “ال���زل” واأطقم الذه���ب للعرو�س 
وغره���ا، وامل�صارك���ة يف بع����س امله���ن مثل 
“الزري، الك���ورار، خياطة املالب����س الرجالية” 
ومقاب���ل مبال���غ ب�صيط���ة، موؤك���دا اأن الفرجان 
كانت تتميز بالتدين الفطري، موؤكدا اأن اأحياء 
بع�س العادات القدمي���ة “كالقرقاعون”، رمبا 
يك���ون بديال لإع���ادة �صيء م���ن الزمن القدمي، 

موؤكدا اأن العودة للما�صي م�صتحيلة. 

نبذه عن الجمعية
 تاأ�ص�ص���ت جمعي���ة اقت�صاد الإله���ام العام 
2017، وهي تهتم بن�رس ثقافة اقت�صاد الإلهام 
باعتب���اره مفهوم���ا وممار�ص���ة حديث���ة وفعالة 
بالن�صبة لالأفراد واملوؤ�ص�صات حيث العمل على 
تفعيل الطاق���ات الب�رسي���ة يف اأق�صى درجاتها 
ومتكينه���ا من ا�صتغ���الل اأقل امل�ص���ادر ندرة 

لتحقيق الوفرة القت�صادية.

المبدأ األساس لمفهوم    
اقتصاد اإللهام

م���دى  عل���ى  الإله���ام  اقت�ص���اد  يق���وم 
ال�صتفادة من اقل امل�صادر لتحقيق اأكرب قدر 
م���ن الإنتاجية والوف���رة حيث العتم���اد الأكرب 
على العن����رس الب�رسي باعتباره حج���ر الزاوية يف 

�صناعة وبناء اقت�صاد الوفرة امل�صتدام.
واأو�صح���ت اأن م���ن اأه���داف اجلمعي���ة ن����رس 
مفاهيم وممار�صات اقت�صاد الإلهام بني اأفراد 
وموؤ�ص�صات املجتمع البحريني، وتنفيذ الربامج 
املعززة لثقاف���ة اقت�صاد الإله���ام يف املجتمع 
اإل���ى زيارة اإنتاجية وتو�صيع طاقاتهم من خالل 
خمتربات الإله���ام، وتفعي���ل م�صاريع التعاون 
الجتماعي والقت�صادي لإحداث تغير اإيجابي 
يف الإنتاجية وتعزيز ج���ودة احلياة يف املجتمع، 
متك���ني الأف���راد واملوؤ�ص�ص���ات م���ن الو�صول 
اإل���ى اأق�ص���ى م�صتوي���ات اجل���ودة والإنتاجي���ة 
وال�صتثمار الأمثل للموارد املتاحة يف املجتمع 

لدعم القت�صاد املحلي.
ولدى جمعية اقت�ص���اد الإلهام العديد من 
امل�صاري���ع الهادف���ة املتخ�ص�ص���ة يف التعامل 
مع التحدي���ات املجتمعية من خ���الل منهجيات 
علمي���ة وعملية وندوات توعية متعلقة بق�صايا 
القت�صاد الجتماعي والتي ت�صمل التعامل مع 
م�صاكل التعاي�س والبطالة والفقر وا�صتك�صاف 
الفر�س يف العديد من التحديات التي نواجهها 
يف حياتن���ا الي���وم، والت���ي هدفه���ا كم���ا �صعار 
اجلمعي���ة بب�صاط���ة العم���ل على اإله���ام الأفراد 

واملوؤ�ص�صات واملجتمعات.

امل���راأة يف الفريج اأخذت حظها م���ن التعليم مبكرا و�صارت “ق���دوة” جنبا للرجل
ع���ادة تب���ادل الأطباق “النق�ص���ة” ل تزال موج���ودة يف بع�س الفرج���ان حلد الآن
نحت���اج اإل���ى حركة جمتمعية تط���رح البدي���ل ل�صتدامة تلك املمار�ص���ات اجلميلة
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ومفاتيحه مل ت�صلم منذ عام ون�صف تعطيل “اإ�صكان احلد” 

التثمني ح�صب امل�صاحة مل يرد يف االتفاقية

توفري احلدائق النموذجية بو�صط االأحياء ال�صكنية

املركز ال�سحي يخدم دائرتني ويغلق اأبوابه 9 م�ساء... بوغمار لـ “$”:

متم�سكون بحقنا يف الوحدات... وال منلك �سواها بالقرية... مواطنون من القلعة لـ “$”: 

ت�سجري حديقة نوف يف احلورة... “اأمانة العا�سمة”:

انتقـــد املرت�ســـح النيابي عـــن الدائـــرة الثامنة 
مبحافظـــة املحـــرق )احلـــد( عبـــداهلل بـــو غمـــار عرب 
“البـــاد” االأداء الربملاين احلـــايل، وا�سفا موقفهم 
االأخـــري من تعديل قانـــوين التقاعد “بـــذر الرماد يف 

العيون”.
ويراأ�س بوغمار جمعية ال�ســـف االإ�سامي. وقال 
لـ”الباد” توحد موقف النواب -حتى االآن - يف ملف 
التقاعد هو املوقف الوحيد الذي يحت�سب لهم، حيث 
اجـــربوا على الوقوف بجانـــب املواطنني المت�سا�س 
غ�سبهم بعد اأن �سجت ال�سحافة وو�سائل التوا�سل 

االجتماعي برف�س امل�سا�س بحقوق املتقاعدين.
 وا�ستـــدرك: لـــو طـــرح التعديـــل علـــى قانوين 
التقاعـــد يف بداية دور انعقـــاد املجل�س لن جند ذات 
التفاعـــل الذي اأظهره النـــواب بل �سرنى تهاونا كما 

ح�سل يف ت�رشيعات اأخرى �سلبت حقوق النا�س.

وقت قصير
 وراأى اأن اأداء جمل�ـــس النـــواب كان وا�سحـــا منذ 
 َ بداية ال�سنة االأولـــى للمجل�س االأخري، حيث ولد وُقربرِ
يف وقت ق�ســـري، موؤكدا اأن املجل�ـــس الذي يخلو من 

كتل ال ميكن اأن يرتقي اإلى العمل ال�سيا�سي.
 وتابـــع “�سعـــف التفاهم بني اأع�ســـاء املجل�س 
وان�سغالهـــم بالتناف�س فيما بينهـــم ت�سبب ب�سعف 
االأداء العـــام الـــذي مل يلـــب طمـــوح املواطنـــني”. 
واأو�سح “عن اعرتافهم ب�سعف االأداء لك�سب تعاطف 

املواطنني لن يوؤثر يف الناخبني الواعني”.

سحب البساط
 واأكمـــل بوغمـــار “لـــو ان�سغـــل النـــواب ب�ســـن 
الت�رشيعـــات ومترير ما هـــو يف م�سلحة املواطنني بل 
حماولته���م طوال ال�سن���وات الأربع ب�سح���ب الب�ساط 
مـــن حتت اأقـــدام بع�سهـــم بع�ســـا ملا يئ�ـــس منهم 

املواطنون حتى هذه الدرجة”.
واأردف اأن النائـــب احلـــايل بالدائـــرة بعيـــد جدا 
عـــن النا�ـــس، واأهـــايل احلـــد ال يجدونه بينهـــم ال يف 
اأفراحهـــم وال اأحزانهـــم، ومل ي�ساركهم فيما يقوم به 
ومل يطلعهم علـــى توجهات الت�رشيعات املطروحة يف 

املجل�س.
 وتابـــع “ثامنـــة املحرق ت�سهد تعطـــل م�رشوعها 
االإ�سكان الـــذي مل يوزع منذ اأكرث مـــن العام ون�سف 
العام حيـــث بقيت الوحدات بعـــد ال�سحب خالية ومل 

ت�سلم املفاتيح بعد �سنوات من االنتظار”.

 واأكمل “ملف االإ�سكان يف الدائرة يحتاج الى من 
يحركـــه ويدفع به اإلى االأمام كمـــا هو امللف ال�سحي 
حيث اإن املركز ال�سحي الوحيد الذي يخدم دائرتني 
يغلـــق اأبوابـــه اأمام املر�سى بعـــد 9 م�ساء يف حني ان 

املواعيد فيه تنتهي بعد �ساعة من فتح املركز “.

بروفايل الدائرة
النائـــب  الدائـــرة يف الربملـــان حاليـــا  وميثـــل 

عبدالرحمن بوعلي.
 وت�سمـــل الدائرة احلد ومينـــاء خليفة واحلو�س 

اجلاف. وت�سم 20 جممعا �سكنيا.
 بلغت الكتلة االنتخابية يف الدائرة 9065 ناخب 

ح�سب انتخابات 2014.
وقـــد اعلـــن 6 مر�سحـــني رغبتهم عـــن الرت�سح 
نيابيـــا هم غـــامن ال�سنـــد ومبـــارك خميمـــر والنائب 
ال�سابـــق �سمري اخلـــادم والبلـــدي يو�ســـف الذوادي 

ف�سا عن النائب احلايل عبدالرحمن يو علي. 

قال مواطنـــون من قرية القلعة اإنهم متم�سكون 
باتفاقهـــم مـــع وزارة االإ�سكان بت�سليهـــم 3 وحدات 
اإ�سكانية يف ا�سكان القرية مقابل ت�سليمهم وحداتهم 
القدميـــة، وردا على وزارة االإ�ســـكان قال االأهايل اإن 
التعوي�سات مبقابل جاءت بناء على توجيهات جالة 
امللك وبناء عليها مت توقـــع العقود واحل�سول على 

3 وثائق لـ 3 وحدات اإ�سكانية.
وحداتهـــم  ت�سلمـــوا  االأهـــايل  جميـــع  وتابعـــوا: 
االإ�سكانيـــة وم�ســـى عليهـــم 4 �سنوات فيمـــا بينهم 
حاالت الإخوة م�سابهة لهـــم ومت تعوي�سهم بناء على 

االتفاق وبعدد الوحدات املحددة لهم.
 وقـــال اأ�سحاب الوحدات: خافـــا ملا ورد يف رد 

وزارة االإ�ســـكان علـــى مطالبتهـــم بوحداتهـــم باأنهم 
ميلكـــون اأكرث من وحدة يف املنطقـــة، هم ال ميلكون 

وحدات باأ�سمائهم يف القرية. 
وبينوا اأن الوحدات الثاث حتمل اأ�سماء خمتلفة 
كما اأوردتها اأي�سا وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراين واإدارة ال�ستمـــاك والتعوي�س 

وهذا ما ال ميكن جتاوزه وخمالفته.
وتابعوا: اأما بخ�سو�ـــس التثمني بح�سب م�ساحة 
الوحـــدات التـــي علقـــت عليها الـــوزارة فهـــذا ما مل 
ع عليه يف  يتـــم االتفاق عليه بـــادئ االأمر، وان مـــا ُوقِّ

االتفاقية هو التعوي�س مبقابل.
 وقـــال اأ�سحـــاب الوحـــدات “ مت ت�سليم حاالت 
م�سابهـــة يف القلعة وحيث �ُسلمـــت 3 وحدات باأ�سماء 
خمتلفـــة وبناء علـــى االتفاقية املوقعـــة وهي ذاتها 

التي منلكهـــا”. واأ�سافوا “ ح�سب رد وزارة االإ�سكان 
فان تكلفة الوحدتـــني 222 األف دينار اأي اأن تكلفة 
الوحـــدة الواحـــدة 111 األـــف دينـــار وذكـــرت اأنهـــا 
اقرتحت تعوي�ـــس الوحدة الثالثة بــــ 36 األف دينار 

االأمر الذي ي�ستدعي التوقف عنده.
ولفتـــوا اإلـــى اأن التعوي�ـــس املـــادي مل يرد يف 
العقـــود امل�سلمة لهـــم بل انهم مت�سكـــوا بحقهم يف 
ت�سلـــم وحـــدات اإ�سكانية مقابـــل ت�سليـــم وحداتهم 

القدمية. 
وجـــدد االأهـــايل مطالبتهـــم بتنفيـــذ توجيهات 
رئي�ـــس الـــوزراء بحـــل م�سكلتهـــم دون الدخـــول يف 
متاهـــات وت�سليمهـــم وحداتهـــم الثـــاث اجلاهـــزة 
للت�سليم منـــذ �سنوات يف حني اأ�سحابها يعي�سون يف 

�سيق من تاأخر ومماطلة وزارة االإ�سكان.

املنامـــة - اأمانـــة العا�سمة: نظـــم مركز احلورة 
والق�سيبية االجتماعي بالتعـــاون مع اأمانة العا�سمة 

فعالية ت�سجري حديقة نوف يف منطقة احلورة.
وقدمت اأمانة العا�سمـــة فقرة توعوية لاأطفال 
عـــن اأهميـــة احلفـــاظ علـــى املرافـــق العامـــة، مبينة 
واجب االأطفـــال الوطني جتـــاه احلدائـــق وال�سواحل 
واملما�سي. وتطرقت الفقرة اإلى اأهم ملوثات البيئة 
الزراعية وكيفية التخل�س منها وا�ستبدالها باأدوات 
�سديقة للبيئة، ف�سا عـــن التطرق اإلى ال�سلوكيات 
وا�ستبدالهـــا  احلدائـــق  يف  املتواجـــدة  اخلاطئـــة 
ب�سلوكيـــات �سحيحـــة. وتهدف اأمانـــة العا�سمة على 
زيـــادة ن�سيب الفـــرد من امل�ساحة اخل�ـــرشاء وتوفري 
احلدائق النموذجيـــة بو�سط االأحيـــاء ال�سكنية وخلق 
البيئـــة الرتفيهية االآمنة للمواطنـــني واملقيمني يف 
جميع دوائـــر العا�سمـــة، مبينة اأن حمايـــة البيئة من 
التلوث واحلفاظ على املمتلـــكات العامة وجتميلها 
واجـــب وطنـــي، وت�سعـــى االأمانـــة دائما اإلـــى اإ�رشاك 
القطاعـــني اخلا�ـــس والعـــام يف فعاليـــات التنظيف 

والت�سجـــري والرعايـــة للمرافـــق العامـــة كاحلدائـــق 
واملما�ســـي وال�سواحـــل واملياديـــن والن�سب. وقال 
رئي����س جمل����س اأمان���ة العا�سم���ة حمم���د اخلزاع���ي 
“تواجدنا مب�ساركة مع�سكر الن�ساط ال�سيفي ملركز 

احلورة والق�سيبيـــة االجتماعي اأ�سعرنـــا بال�رشور من 
خـــال اإقبـــال 60 طفا وطفلـــة ومـــدى ا�ستفادتهم 
من حماية البيئة وال�سجر”، ومـــن �سمن روؤية االأمانة 
العامـــة حتقق �سعارنا “عا�سمتـــي اأجمل” لن يكتمل 

من دون م�ساركة هذه الفئة؛ الأنها عمود اململكة.
وجاءت م�ساركة اأمانة العا�سمة يف هذه الفعالية 
لغر�ـــس مفهـــوم الت�سجـــري لـــدى االأطفـــال يف �ســـن 
مبكـــرة، وتعزيز ثقافة احلفاظ علـــى البيئة والزراعة 
اإ�سافـــة اإلى اأهميـــة دور املواطنـــني واملقيمني يف 
احلفاظ علـــى هذه املكت�سبات؛ الأنها وجدت من اأجل 
راحتهم ورفاهيتهم. ودعـــت اأمانة العا�سمة كل من 
يرغـــب بامل�ساهمـــة يف ت�سجري اأو جتميـــل اأو تنظيف 
اأحـــد املرافـــق العامة تقـــدمي مقرتحهم اإلـــى ق�سم 
العاقـــات العامة واالإعام باالأمانـــة للبدء باالإجراءات 
فـــورا. وتتكفـــل االأمانة بكافـــة االحتياجـــات وتوفر 
امل�ستلزمـــات املطلوبة لكل فعاليـــة توعوية، وذلك 
من منطلـــق اإ�رشاك القطاعني اخلا�س والعام والفرق 

التطوعية يف احلفاظ على بيئة �سحية واآمنة.

• عبداهلل بوغمار متحدثا لل�سحافة بفرتة انعقاد حوار التوافق )اأر�سيفية(	

• جانب من ت�سجري حديقة نوف يف احلورة	

ح�رض اأ�رضار حريق بيت مدينة حمد متهيدا لتعوي�صه

بلدية “ال�صمالية”: 11 األف ترخي�ص خدمي يف 6 اأ�صهر

تفقـــد رئي�ـــس املجل�ـــس البلـــدي 
ال�سمايل حممد ب���و حمود ورئي�س جلنة 
اخلدمات طه جنيد ورئي�س ق�سم تنمية 
املدن والقرى ح�س���ن اخلياط املنزل 
الواقـــع مبجمع 1205 يف منطقة مدينة 
حمـــد والذي تعر�ـــس للحريـــق اإذ اأتى 
على اأغلب الدور االأول من املنزل دون 

وقوع اإ�سابات لل�سكان القاطنني.
و�رشح رئي�س املجل�س البلدي باأنه 
تابـــع احلالة العامـــة للعائلـــة واطماأن 
على �سحتهـــم و�سامتهـــم، ومت ح�رش 
االأ�ـــرشار العامـــة التـــي طالـــت غـــرف 
ومرافـــق الـــدور االأول، والوقوف على 

احلاجـــات الطارئـــة للعائلـــة ومـــن ثم 
التن�سيـــق مع خمتلف اجلهات اخلدمية 
جلرب االأ�ـــرشار ب�سورة عاجلـــة ومراعاة 

احلالة االإن�سانية للعائلة.
وحـــث رئي�ـــس املجل�ـــس البلـــدي 
ورئي�ـــس اللجنـــة ورئي�س ق�ســـم تنمية 
املدن والقرى جميـــع اجلهات املعنية 
مبا فيها ادارة التنمية احل�رشية بوزارة 
االأ�سغـــال و�سوؤون البلديـــات االنتهاء 
من االإجـــراءات باأ�رشع ما ميكن لتقدمي 
الدعم للمت�رشريـــن والعمل على عودة 
املنزل املذكور للو�ســـع ال�سابق قبل 

تعر�سه للحريق.

البديع – بلديـــة املنطقة ال�سمالية: 
اأفـــاد رئي�س ق�ســـم تراخي�ـــس اخلدمات 
البلدية ببلدية املنطقة ال�سمالية ح�سني 
ال�سماليـــة  املنطقـــة  بلديـــة  اأن  بهـــزاد 
اأ�ســـدرت 11603 رخ�ســـة خدميـــة خال 
الن�سف االأول من العـــام اجلاري 2018، 
واأ�ســـارت التقاريـــر الـــواردة مـــن ق�سم 
تراخي�ـــس اخلدمـــات بالبلديـــة اإلـــى اأن 
الرخ�ـــس �سملت اإ�ســـدار 4453 موافقة 

ملزاولة اأن�سطة جتارية خمتلفة، و1786 
ترخي�ـــس اإعـــان باالإ�سافة اإلـــى اإ�سدار 

5364 �سهادة عنوان ولوحة معدنية.
واأ�ساف اأن متو�سط االإ�سدار اليومي 
للرتاخي�ـــس اخلدمية بلـــغ 65 ترخي�سا، 
موؤكدا اأن جميع الرتاخي�س اخلدمية ُتنجز 
بالوقـــت املحدد لهـــا ومعظمها تنجز يف 
اليـــوم ذاته ما عدا احلاالت اخلا�سة التي 

تتطلب مراجعة بع�س االإدارات.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

ال تقربوا حقوقهم...
ذكـــر يل اأحدهم اأنه اأثناء دخوله اإحـــدى دورات املياه العامة مبجمع جتاري �سهري، 
راأى �سجـــارا �سفهيـــا بني رجل م�ســـن يرافق ابنه )املعوق(، مع �ســـاب م�ستهرت �سغل 
دورة امليـــاه اخلا�ســـة باملعوقني لفرتة طويلـــة، رغم وفرة الـــدورات االأخرى، وعدم 

�سغلها من اأحد.
ويقـــول باأن االأب كان متذمرا ب�سده نظـــرا لطبيعة االإعاقة ال�سديدة التي يعانيها 
ابنـــه، والتي تـــوؤدي اإن تاأخر بدخول احلمام، لتبوله على نف�ســـه تلقائيا، وهو ما حدث 

بالفعل يومها.
وممـــا يده�س باالأمر، بـــاأن رد فعل ال�ساب االآخر كانت �سفيقة اإلى حد كبري، حيث 
كاد يعتـــدي على االأب امل�سن بال�ـــرشب املربح، لوال تدخل بع�سهم، متذمرا من �سبب 
حديـــث االأب معه، وهـــو يقول بغ�ســـب “من اأنت عل�ســـان حتا�سبنـــي، كيفي”، وظل 
“يتحلطم” حتى اختفائه بنهاية الرواق، واالأب امل�سن يتطلع اإليه ب�سمت، وقلة حيلة.
هـــذه الواقعة املوؤ�سفة تعيد لاأذهان جمددا املعاناة اليومية لفئة املعوقني من 
قبـــل بع�س االأ�سحـــاء يف االأماكن العامة حتديدا، وما يتخلل ذلـــك من احتكار “اأهوج” 

ملواقف ال�سيارات اخلا�سة بهم، اأو دورات املياه، وغريها الكثري.
هنالـــك جوانب ق�ســـور وا�سحة داخـــل البيت، فلـــو كان اأداء الوالديـــن الرتبوي 
جتـــاه اأبنائهـــم كما يجب، لكان احلـــال خمتلفا عما نراه بالتاأكيـــد. يقابل ذلك الكثري 
مـــن امل�سوؤوليـــات على كاهـــل حقلي التعليم واالإعـــام يف تنوير النا�ـــس بحقوق فئة 

“املعوقني”، وو�سع ال�سوابط وال�رشوط الالزمة حلمايتها من التعدي.

ليلى مال اهلل
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“الإدارية” تلزم معهدا بدفع ا�شرتاكات موظفة

بــــــراءة اآ�شيــــوي مــن حيـــــــازة “ال�شـبـــــو”

مل يوؤمن عليها طوال فرتة عملها

لعدم ثبوت حيازته املوؤثر العقلي

تفاج���اأت موظف���ة بع���د انته���اء فرتة 
عملها لدى اأحد املعاهد التخ�ص�صية بعد 
خدمة امتدت لأكرث من 14 عاما اأنها ورغم 
ت�صديده���ا لال�ص���رتاكات التاأمينية، اإل اأن 
املعه���د امل�ص���ار اإلي���ه مل يكم���ل اإجراءات 
ت�صجيله���ا لدى الهيئة العام���ة للتاأمينات 
الجتماعي���ة ومل يوؤم���ن عليه���ا، فتقدمت 
بدع���وى اإداري���ة اخت�صمت فيه���ا املعهد 

والهيئة املذكورين.
وق���ال املحام���ي علي اأن���ور الع�صفور 
املحكم���ة  اأن  املدعي���ة  ال�صي���دة  وكي���ل 
الكربى املدنية الأولى )الدائرة الإدارية( 
حكمت باإل���زام الهيئة العام���ة للتاأمينات 
الجتماعي���ة بت�صجي���ل موكلت���ه عن فرتة 
عملها لدى املعهد املذكور من 6 اأكتوبر 
2001 وحتى نهاية العام 2014، وباإلزام 
املعه���د -املدع���ى علي���ه الأول-، والذي 
كان���ت تعمل فيها املدعي���ة ب�صداد كامل 
ال�ص���رتاكات التاأميني���ة امل�صتحق���ة ع���ن 
عم���ل املدعي���ة لدي���ه خ���الل ذات الفرتة 
�صالف���ة البيان للهيئة العام���ة للتاأمينات 
الجتماعي���ة -املدع���ى عليه���ا الثانية-، 
بالت�صام���ن  عليهم���ا  املدع���ى  وباإل���زام 
مب�رصوف���ات الدع���وى ومبل���غ 20 دين���ارا 

مقابل اأتعاب املحاماة.
اأن  يف  الدع���وى  وقائ���ع  وتتلخ����ص 
املدعي���ة تقدم���ت بالئح���ة دع���وى اأم���ام 
املحكمة الإدارية طالبت يف ختامها باحلكم 
بالآتي: اأول: اإل���زام املدعى عليها الثانية 
بت�صجي���ل املدعية لديها عن الفرتة من 6 
اأكتوبر 2001 وحت���ى 19 نوفمرب 2015، 
ثاني���ا: اإلزام املدعى عليهما بامل�رصوفات 

والأتعاب.
وذلك على �صند من القول اأن املدعية 
كان���ت تعمل ل���دى املعه���د املدعى عليه 
الأول ب�صفته وحتت اإ�رصاف وزارة الرتبية 
والتعلي���م بوظيف���ة فني���ة )معلمة �صف( 
برات���ب �صهري ق���دره 240 دينارا، وذلك 
مبوجب عقد عمل بتاريخ 6 اأكتوبر 2001 

ملدة �صنة واحدة يجدد تلقائيا.
وقد ا�صتمرت املدعية يف العمل ملدة 
14 �صن���ة، اإل اأنه���ا فوجئت ب���اأن املدعى 
علي���ه الأول مل يوؤم���ن عليها ل���دى الهيئة 
العامة للتاأمينات الجتماعية، مما حدا بها 

لإقام���ة هذه الدعوى املاثل���ة للق�صاء لها 
بطلباته���ا �صالفة البي���ان، وقدمت �صندا 
لذل���ك �ص���ورة من عق���د العم���ل و�صهادة 
راتب �ص���ادرة م���ن املدعى علي���ه الأول، 
و�صورة من �صه���ادة اخلربة، واإفادة مبدة 

خدمة �صادرة من املدعى عليها الثانية.
وجاء يف حكم املحكمة اأن وكيل املدعى 
علي���ه الأول تق���دم مبذك���رة طل���ب فيها 
رف�ص الدع���وى تاأ�صي�صا على اأن املدعية 
كانت تعمل لديه بعقد عمل موؤقت بنظام 
املكافاأة ال�صهرية، فيما تقدم احلا�رص عن 
املدع���ى عليها الثاني���ة مبذكرتني طلب 
يف الأول���ى بعدم قب���ول الدع���وى لنتفاء 
امل�صلحة للتاأم���ني على املدعية بالفعل، 
وق���دم مذكرته���ا الثاني���ة وفيه���ا طلبت 
الهيئة رف�ص الدع���وى؛ تاأ�صي�صا على اأن 
املدع���ى علي���ه الأول مل يكم���ل الإجراءات 
ولكونها  املدعي���ة،  لت�صجي���ل  املطلوب���ة 
كان���ت تعم���ل بعقد عم���ل بنظ���ام جزئي 
ولي�ص بعالق���ة لئحية لها �صف���ة الدوام، 
مما ينف���ي عنها �صفة املوظ���ف اخلا�صع 

اإلى قانون التاأمني الجتماعي.
واأ�ص���ارت املحكم���ة اإل���ى اأن املدعية 
تقدم���ت بطلب للمحكم���ة متثل يف احلكم 
باإحال���ة الدع���وى للتحقيق لتثب���ت بكافة 
طرق الإثبات طبيعة عملها وعدد �صاعات 
العمل الر�صمي وعدد �صاعات العمل الذي 

كانت تزاوله ومدة اخلدمة.
وق���ررت املحكمة يف حيثي���ات حكمها 
اأنه من مطالعة الأوراق يتبني اأن املدعية 
كان���ت تعم���ل بوظيف���ة م�صاع���د مدر����ص 
بوحدة الرعاية والتاأهيل يف املعهد براتب 
وق���دره 240 دين���ارا، واأن �صهادة اخلربة 
ال�صادرة م���ن املدعى علي���ه الأول مثبت 
فيه���ا اأنها كان���ت تعمل لديه من���ذ العام 

2001 وحت���ى الفرتة املق���ررة بالدعوى، 
باعتبارها معلم���ة �صف، واأنها �صاركت يف 

العديد من املوؤمترات وور�ص العمل.
وتابع���ت، وم���ن ث���م تك���ون املدعية 
اأثبت���ت عملها لدى املعه���د املدعى عليه 
خ���الل الف���رتة املطالب باإلزام���ه بت�صديد 
للهيئ���ة  عنه���ا  التاأميني���ة  ال�ص���رتاكات 
املدعى عليها الثاني���ة، ول ينال من ذلك 
م���ا قرر به املدعى علي���ه الأول من اأنها مل 
تعم���ل لديه اإل ملدة �صنة، اإذ اإن ما قدمته 
املدعية من م�صتندات غري مطعون عليها 
بثمة مطعن يجحد تلك الأقوال، ف�صال عما 
قدمته واملدع���ى عليه الثاني���ة اأي�صا من 
�ص���ورة اإخطار اإنهاء خدم���ة املدعى عليها 
ل���دى املدعى علي���ه الأول وامل���وؤرخ يف 6 
اأبري���ل 2015 يفي���د فيه بانته���اء عملها 

لديه اعتبارا من 31 دي�صمرب 2014.
كم���ا اأن���ه ل ين���ال م���ن ذل���ك اأي�صا ما 
ق���رر به املدع���ى عليهما م���ن اأن املدعية 
تعم���ل بعق���د موؤقت اأو جزئ���ي وما قررت 
به املدع���ى عليه���ا الثاني���ة )التاأمينات( 
م���ن اأن املدع���ى علي���ه الأول مل ي�صتكمل 
ال�صكل املطلوب يف اإجراءات قيد املدعية 
مم���ا يتع���ذر معه قيده���ا واأي�ص���ا لكونها 

تعمل بعقد عمل جزئ���ي يخرجها عن ن�ص 
امل���ادة الأول���ى م���ن قان���ون املعا�ص���ات 
ملوظفني وم�صتخدم���ي احلكومة رقم 13 
ل�صن���ة 1975، اإذ اإن ذلك مردود عليه باأن 
املدعية بحرينية اجلن�صية والهيئة ملزمة 
بالوف���اء بالتزاماتها نح���و املدعية كاملة 
حت���ى ولو مل يقم �صاح���ب العمل املدعى 
علي���ه الأول بال�ص���رتاك عنها؛ وذلك عمال 
بن�ص امل���ادة )2( من قان���ون التاأمينات، 
والت���ي ن�صت على خ�صوع جميع العاملني 
لذل���ك القانون ممن مل ي���رد ب�صاأنهم ن�ص 
خا�ص، وكذلك املوظفني والعمال الذين 
ل ي�رصي يف �صاأنهم القانون رقم 13 ل�صنة 
1975 وذل���ك كله مهما كانت مدة العقد 
اأو طبيعته اأو �صكل���ه مما يتعني معه على 
الهيئ���ة العام���ة للتاأمين���ات الجتماعي���ة 
اإخ�صاع املدعية لنظام التاأمني الجتماعي 
حت���ى واإن مل ي�صت���و املدعى علي���ه الأول 
الإجراءات ال�صكلي���ة املطلوبة، واحت�صاب 
م���دة ا�صرتاكاته���ا يف التاأم���ني ابتداء من 
تاري���خ عمله���ا الفعل���ي املثب���ت يف عقد 
العم���ل املقدم���ة �صورته، وه���و 6 اأكتوبر 

.2001
واأ�صاف���ت اأن���ه وي�صتتبع ذل���ك اأي�صا 
وبال����رصورة اإل���زام املدع���ى علي���ه الأول 
ب�صداد ال�صرتاكات التاأمينية عن املدعية 
خالل الفرتة م���ن تاريخ العق���د 6 اأكتوبر 
2001 وحت���ى انتهاء عم���ل املدعية لديه 

بتاريخ 31 دي�صمرب 2014.
فلهذه الأ�صباب حكم���ت املحكمة اأول 
باإل���زام املدع���ى عليها الثاني���ة -الهيئة 
الجتماعية- بت�صجيل  للتاأمين���ات  العامة 
املدعي���ة عن الفرتة م���ن 6 اأكتوبر 2001 
وباإل���زام   ،2015 دي�صم���رب   31 وحت���ى 
املدع���ى علي���ه الأول -املعه���د- والذي 
كان���ت تعمل فيها املدعي���ة ب�صداد كامل 
ال�ص���رتاكات التاأميني���ة امل�صتحق���ة ع���ن 
عم���ل املدعي���ة لدي���ه خ���الل ذات الفرتة 
�صالف���ة البيان للهيئة العام���ة للتاأمينات 
الجتماعية املدعى عليها الثانية، وباإلزام 
بالت�صام���ن مب�رصوفات  املدعى عليهم���ا 
الدعوى ومبل���غ 20 دين���ارا مقابل اأتعاب 

املحاماة.

ذك���رت املحامي���ة زين���ب �صب���ت اأن 
املحكم���ة ال�صغ���رى اجلنائي���ة اخلام�صة، 
ق�صت برباءة موكله���ا اآ�صيوي اجلن�صية 
مما ن�صب اإليه من اتهام بتعاطي املوؤثر 
العقل���ي “ال�صب���و”، وذلك لع���دم ثبوت 

حيازته املوؤثر العقلي املذكور.
واأ�صارت اإلى اأن النيابة العامة كانت 
اأحالت موكلها للمحاكم���ة بعدما وجهت 
اإليه ومتهم ثان، اأنهما بتاريخ 5 نوفمرب 
2017، ح���ازا واأح���رزا بق�ص���د التعاطي 
املوؤثر العقل���ي امليتامفيتامني يف غري 

الأحوال املرخ�ص بها قانونا.
واأف���ادت اأنها دفعت اأم���ام املحكمة 
يف مرافعته���ا ببطالن اإج���راءات القب�ص 
والتفتي����ص، وم���ا تالهم���ا من اإج���راءات 
لنتف���اء وج���ود حالة من ح���الت التلب�ص 
املن�صو����ص عليه���ا قانون���ا، مو�صح���ة 
اأن���ه ورد يف اأوراق الدع���وى اأن املته���م 
الثاين، والذي مت القب�ص عليه بعد عمل 
كمني للمتهم الأول، اإل اأن القب�ص على 
املتهم الأول مل يكن �صادر بناء على اأمر 
من النيابة العامة، كما مل توجد حالة من 
حالت التلب�ص التي جتيز ملاأمور ال�صبط 
الق�صائ���ي عندها القب����ص على املتهم 

املذكور.
واأ�صافت اأنه ج���اء يف اأقوال ال�صهود 
من اأفراد ال�رصطة اأنهم بتاريخ 4 نوفمرب 
ال�صاع���ة  يف  اإخباري���ة  وردته���م   2017
10:30 م�ص���اء، مفادها اأن املتهم الأول 
يبي���ع امل���واد املخدرة يف ال�ص���ارع العام 
وعنده���ا مت ترتي���ب الكم���ني واإر�ص���ال 
امل�ص���در ال����رصي ل�رصاء امل���واد املخدرة، 

وبالتايل مت القب�ص على املتهم الأول.
وتابعت �صبت، اأنه من الوا�صح عدم 
توافر اأي���ة حتريات جدي���ة للقب�ص على 
املته���م الأول؛ لأنه ل يعق���ل منطقا ول 
قانونا اأن يبا�رص ماأمور ال�صبط الق�صائي 
اللحظ���ة  ذات  ويف  الكم���ني  اإع���داد  يف 
يقب�ص على املته���م الأول متلب�صا، لأنه 
مل يك���ن هناك اأي مت�صع م���ن الوقت من 

ت�صل�صل الإجراءات للتحري عنه.
وق���ررت يف مرافعته���ا اأن���ه ل���و �صح 
ما جاء م���ن اأف���راد ال�رصطة، لق���ام ماأمور 
ال�صب���ط الق�صائي مبا�رصة بالقب�ص على 
املتهم الأول ما اإن وردت اإليه الإخبارية 
ب�ص���اأن بيعه للمواد املخ���درة يف ال�صارع 

العام.
وبين���ت اأن موكلها املتهم الثاين مت 
القب�ص عليه اأثناء عملية تفتي�ص م�صكنه 
والذي يقطن فيه مع املتهم الأول واآخر، 
والذي �صم���ح لل�رصط���ة بتفتي�ص املكان 
بنف�صه، واأنه ه���و من قام باإر�صادهم عن 
مكان �صكن���ه، بالرغم من عدم امتالكهم 
لأي���ة اأذون بالتفتي����ص اأو القب����ص على 
املتهم الث���اين من قبل النياب���ة العامة، 
مم���ا يوؤكد بط���الن عملي���ة القب�ص على 

موكلها.
كم���ا دفع���ت اأي�ص���ا ببط���الن اأقوال 
�صه���ود الإثبات، اإذ اإن���ه مبواجهتهم عما 
اإذ متكن���وا من العث���ور على مواد خمدرة 

بح���وزة املتهم الث���اين من عدم���ه، فقد 
اأف���ادا اأنه مل يك���ن ميتلك يف ذلك احلني 
اأي���ة مواد خم���درة، يف حني ذك���ر اأحدهم 
عند اإجابته عن موقع العثور على املواد 
املخ���درة اأن���ه مت العث���ور عل���ى امل���واد 
املخ���درة حت���ت الفرا����ص ال���ذي بجانب 
الفرا����ص اخلا����ص باملتهم الث���اين، اأما 
�صاهد الإثبات الثاين فقد ذكر اأن مكان 
تواجد املواد املخدرة كان حتت ال�صجاد 
املوج���ود باملبنى املتواجد ب���ه املتهم 

الثاين.
كم���ا دفع���ت املحامية بع���دم اإثبات 
ن�صب���ة املواد املخ���درة للمته���م الثاين، 
اإذ تب���ني اأن املتهمني يقطنان يف �صكن 
م�ص���رتك يوجد فيه اأك���رث من �صخ�صني، 
ف�صال ع���ن اأن املتهم الث���اين )موكلها( 
اأو�ص���ح يف التحقي���ق مع���ه اأن م�صكنهم 
و3  الأول  واملته���م  ه���و  في���ه  يقط���ن 
اأ�صخا����ص اآخري���ن، وان ه���ذا يوؤكد عدم 
اإثب���ات ملكي���ة املته���م الث���اين للم���واد 
املخدرة اأو حيازته اإليها، خ�صو�صا اأنه مل 
يتم العثور بحوزته على اأية مواد خمدرة، 
واإن ما مت العثور عليه مواد خمدره داخل 
امل�صك���ن من املمكن اأن تعود ملكيته اأو 

حيازته لأي من زمالء موكلها بال�صكن.
�صب���ت  زين���ب  املحامي���ة  وانته���ت 
اإلى طل���ب براءة موكله���ا املتهم الثاين 
مما ن�ص���ب اإليه م���ن اته���ام، واحتياطيا 
با�صتعمال اأق�ص���ى درجات الراأفة بحقه، 
وه���و م���ا ا�صتجابت له���ا املحكم���ة فيه 
وق�صت ب���رباءة موكلها مم���ا ن�صب اإليه 

من اتهام.

العام����ة:  النياب����ة   - املنام����ة 
املحافظ����ة  نياب����ة  رئي�����ص  �����رصح 
ال�صمالية حممد �ص����الح اأن النيابة 
العامة اأنهت حتقيقاتها يف واقعة 
ا�صتغ����الل اإح����دى ب����رك ال�صباح����ة 
منافي����ة  اأفع����ال  يف  ومرافقه����ا 
ل����الآداب العامة وذلك اث����ر تداول 
اأح����د مقاطع الفيدي����و على مواقع 
واأم����رت  الجتماع����ي،  التوا�ص����ل 
حمبو�ص����ني  املتهم����ني  باإحال����ة 
للمحكم����ة ال�صغرى اجلنائية بتهم 
التحري�����ص علن����اً عل����ى ممار�ص����ة 
حم����ل  واإدارة  والدع����ارة  الفج����ور 

للفجور والدعارة.

تنظر املحكمة الك���ربى اجلنائية 
الثالث���ة )ب�صفته���ا ال�صتئنافية( يف 
طع���ن �ص���اب م���ن جن�صي���ة اآ�صيوية، 
حمك���وم باحلب����ص مل���دة 3 اأ�صهر مع 
النف���اذ، وامل���دان بدخ���ول عمارة من 
دون اإذن �صاحبه���ا، بع���د �صبطه من 
قبل اثنني من نف�ص جن�صيته ي�صكنان 
يف ذات املبن���ى، ال���ذي ق���رر اإليهم���ا 
اأن���ه ح�رص بن���اء على دع���وة �صديقته 
اإليه، والتي طلبت من���ه احل�صور اإلى 
م�صكنها، على الرغم من اإنكار ال�صابة 
لدع���اء امل�صتاأن���ف واإقراره���ا بع���دم 

معرفتها به.
وتتمثل وقائع �صبط امل�صتاأنف، 
ال���ذي م���ن املق���رر اأن يت���م جلبه من 
حمب�ص���ه لنظ���ر ا�صتئناف���ه يف جل�ص���ة 
7 اأغ�صط����ص اجل���اري، يف اأن املبل���غ 
الآ�صي���وي ق���ال يف بالغه ل���دى مركز 
ال�رصط���ة اإنه فوج���ئ اأثن���اء وجوده يف 
العم���ارة الت���ي يقطن فيه���ا مبنطقة 
اآ�صي���وي  �صخ����ص  بوج���ود  املح���رق 
اجلن�صية فيها، يف حني اأن الباب يتم 

غلقه تلقائيا.
واأ�صار اإل���ى اأن ابنه كان قد ح�رص 
اإلي���ه وق���ال اإلي���ه اإنه يوج���د �صخ�ص 
غري���ب واق���ف بداخل املبن���ى، وبني 
اإلي���ه اأنه م���ن املحتم���ل اأن يكون قد 
دخ���ل ال�صخ�ص الغريب م���ن ال�صطح 

عن طريق املبنى املجاور.
وعندم���ا توجها اإلي���ه و�صاأله عن 
�صب���ب وج���وده يف امل���كان وكيفي���ة 
دخول���ه للمبن���ى، اأف���اد باأن���ه تلق���ى 
ات�صال من �صديقت���ه، والتي تقطن 
من���ه  وطلب���ت  امل���كان،  نف����ص  يف 
احل�صور اإليها، اإل اأنه وب�صوؤال ال�صابة 
املزعوم���ة-  امل�صتاأن���ف  -�صديق���ة 
اأنك���رت معرفتها به اأ�ص���ال، فما كان 
منهم���ا اإل اأن قب�ص���ا علي���ه وات�ص���ال 
بال�رصط���ة للح�ص���ور وت�صجي���ل حم�رص 

ب�صاأنه.
ويف التحقي���ق مع امل�صتاأنف اأفاد 
بذات ما قرره اإلى املبلغ وابنه، اإل اأنه 
مل يقدم مربرا واحدا عن �صبب دخوله 
من �صط���ح املبنى وت�صلق ال�صور بعد 
اعرتافه اأنه مل يدخل عن طريق الباب.
فاأحالته النيابة العامة للمحاكمة 
عل���ى اعتب���ار اأن���ه بتاري���خ 1 يناي���ر 
2018، دخ���ل م�صكن املجن���ي عليه 
الأح���وال  غ���ري  ويف  لإرادت���ه  خالف���ا 
املرخ����ص بها قانون���ا، والتي ق�صت 
مبعاقبته باحلب�ص مل���دة 3 اأ�صهر مع 
النف���اذ، فل���م يقبل باحلك���م وطعن 
علي���ه بال�صتئن���اف اأم���ام املحكم���ة 
املذك���ورة؛ للمطالب���ة برباءت���ه مم���ا 
ن�صب اإليه اأو اأخذه بق�صط من الراأفة.

اإحالة اأ�صخا�ص للمحكمة 
روجوا للدعارة مبقطع فيديو

اآ�صيوي يفاجاأ بغريب يف 
العمارة و”�صديقته” تترباأ منه

اإعــــــــداد: عــبــا�ــس اإبـــراهـــيـــم

• علي الع�صفور	
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م����ا دور الثقافة يف التنمي����ة الوطنية؟ مازال 
هذا ال�سوؤال يتداول بني الأفراد واملوؤ�س�سات، يف 
املجال�س واملوؤمترات واملحا�رضات، والعديد من 
املوؤ�س�سات الثقافي����ة واملجتمعية حملًيا وعربًيا 
مل للثقافة،  مل تتو�س����ل اإلى تعريف خا�س اأو مجُ
اإل اأن الكث����ر من الباحث����ني ورواد الأدب والفكر 
والثقافة يتفقون على اأن للثقافة دوًرا اأ�سا�سًيا 
يف التنمي����ة الوطني����ة الجتماعي����ة والقت�سادية 
وال�سيا�سية والإن�سانية، ولها دور يف كل مالت 
احلياة الإن�سانية، كم����ا اأنهم يوؤكدون اأن الثقافة 

م�سدر كل تقدم وازدهار وتطور يف احلياة.
التنمي���ة لي�س���ت بال�ستثمار امل���ايل والبناء 
العم���راين فق���ط؛ ب���ل اإن مفه���وم التنمية تطور 
وتفرع، كالتنمية ال�سيا�سية والثقافية واملهنية 
والإن�سانية واحلقوقية وغ���ر ذلك من املجالت 
الت���ي تتطور ويب���دع فيه���ا الكثر م���ن الأفراد 
والعلماء والأدباء، كما اأن الثقافة تتطور وتزداد 

وتنم���و كلم���ا ات�سع���ت �ساح���ة الأدب وامل����رضح 
ت���ب باختالف  والتمثي���ل وال�سع���ر والغن���اء والكجُ
األوانه���ا، والإن�س���ان م�س���در النجاح ل���كل عملية 
تنموي���ة باخت���الف نوعيتها مبا ميلك���ه من قيم 
روحي���ة واأخالقي���ة والقدرة على الب���ذل والعطاء 
والإب���داع، لذا، فهناك ترابط ب���ني خمتلف اأنواع 
التنمية املادي���ة والب�رضية، ومنه���ا ما يربط بني 
التنمية الوطني���ة والثقافة واأثرها الإيجابي على 

تطور البالد وتقدمها.
ولإبراز هذا الدور النوعي واملتميز للثقافة 
اأولت مملك���ة البحرين وقيادته���ا اهتماًما كبًرا 
بالثقاف���ة بتنوعاتها، كم���ا اأن ال�سعب البحريني 
يتمت���ع بقدٍر وا�سع م���ن الإدراك واحل�س الثقايف 
يف متابعت���ه اجل���ادة لأن�سط���ة وفعالي���ات هيئة 
البحرين للثقافة والآث���ار والأندية واملوؤ�س�سات 
الأدبي���ة الأخ���رى وم���ا يت���م عر�س���هجُ م���ن ندوات 
ومعار�س فنية وحفالت غنائية وتنظيم زيارات 

يف  والتاريخي���ة  الرتاثي���ة  للمناط���ق  تع���ددة  مجُ
خمتلف حمافظات البحرين، وياأتي هذا الهتمام 
الر�سمي والأهلي وال�سعب���ي بالثقافة واأهميتها 
لأ�سب���اب كث���رة، منه���ا اأن الثقاف���ة م���ن اأ�س�س 
التطور والتق���دم لالأفراد واملجتمع،واأن الثقافة 
نت���ج اقت�س���ادي جيد ويدر دخ���اًل مادًيا للبالد،  مجُ
وكلم���ا كان املجُنتج الثقايف جي���ًدا وجاًدا ا�ستطاع 
اأن َيدر دخاًل اأك���ر، وهذا يتطلب ا�ستثمارا ماليا 
جي���دا لإظهار املجُنت���ج الثق���ايف يف اأح�سن �سورة 
واأبه���ى فائ���دة، والثقاف���ة عام���ل اأ�سا�س���ي من 
عوام���ل اجلذب ال�سياح���ي، فال�ستثمار يف مواقع 
الآثار والرتاث يجُعزز من الإيراد املايل لالقت�ساد 

الوطني.
اإن اهتمام مملكة البحري���ن بالثقافة ب�سبب 
دوره���ا يف التنمي���ة الوطني���ة، وغر����س القي���م 
الروحي���ة والأخالقي���ة واحلف���اظ عل���ى الع���ادات 

والتقاليد البحرينية احلميدة.

صافي الياسري

فالح هادي الجنابي

�س���واق  اإ����رضاب  م���ع  تزامن���ا 
ال�ساحنات يف طه���ران ومدن اإيرانية 
مماثل���ة  اأخ���رى  واإ�رضاب���ات  اأخ���رى 
كاإ�رضاب �س���وق املع���دات والآليات 
مبدين���ة اأ�سفه���ان لالحتج���اج عل���ى 
الغ���الء وارتفاع �سع���ر الدولر وغره 
والن�ساط���ات  الحتجاج���ات  م���ن 
املعار�س���ة للنظام، اأف���ادت الأخبار 
باأن اإ�رضابا عارما بداأ يف �سوق طهران 
وكرج وتريز و�سه���ري ومدن اأخرى 
ب�سبب انهيار قيا�سي لقيمة  التومان 
القت�س���اد  حال���ة   يف  والفو�س���ى 
الإي���راين، وتزامنا م���ع كل هذا �سجل 
الري���ال الإيراين انخفا�سا تاريخيا يف 
قيمته، حي���ث و�سل اإل���ى 115 األف 
ريال مقابل الدولر، وكعادة النظام 
دائما ب���داأ باعتق���ال املحتجني على 

تدهور العملة والتوعد باإعدامهم!
يج���ري كل ه���ذا ونظ���ام املاليل 
القمعي���ة  �رضبات���ه  يوج���ه  م�ست���ت 
بقب�سته املرتاخية مينة وي�رضة، لكن 
من دون ج���دوى، والأنك���ى من ذلك 
اأن الأو�س���اع �سائرة يف طريق املزيد 
واملزيد من التدهور، والدائرة تت�سع 
لتحي���ط بالنظ���ام م���ن كل جانب مبا 
يثبت لل�سعب كي���ف اأن هذا النظام 
الدجال مل يفعل �سيئا لل�سعب طوال 
40 عام���ا غر �رضقت���ه ونهبه وقمعه 
وقتل واإع���دام اأبنائه، غ���ر اأن الذي 
يلفت النظر اأكرث هو اأنه ويف الوقت 
الذي يبدو في���ه النظام مرتنحا ذات 
اليم���ني وذات ال�سمال بني الأو�ساع 
الوخيم���ة وامل�س���اكل املزمن���ة التي 
تع�سف به، فقد اأف���ادت الأنباء باأنه 
مت تق���دمي م�رضوع الق���رار 1034 من 
قبل الن���واب “مكلينتون” و”ج�سار” 
العالق���ات  جلن���ة  اإل���ى  و”تيدب���و” 
اخلارجي���ة مبجل�س النواب الأمركي، 
ويدي���ن امل�رضوع املخط���ط الإرهابي 
ل�سته���داف املوؤمت���ر ال�سنوي العام 
للمقاوم���ة الإيراني���ة بباري�س، وهذا 
ما ميكن و�سفه بطعنة ولي�س مرد 
�سفعة على وجه النظ���ام، خ�سو�سا 
املجل����س  لدع���م  تقدمي���ه  مت  اأن���ه 
الوطني للمقاومة الإيرانية وال�سيدة 
م���رمي رج���وي، حيث يدع���م امل�رضوع 
املقدم اإل���ى الكوجنر����س الأمركي 
خط���ة من 10 نق���اط من قب���ل مرمي 
رج���وي ويدعو اإلى العرتاف بالبديل 

الدميقراطي.
ه���ذا التط���ور اجلدي���د يف خ�سم 
تداعي الأو�س���اع وتراجعها و�سرها 
نح���و الأكرث وخام���ة بالن�سبة للنظام، 
�سي�س���كل بداي���ة موؤملة ج���دا لنظام 
امل���اليل ميكن اأن ت�سع���ه على �سكة 
تق���وده نح���و العدال���ة الدولية، ومن 
الوا�سح ج���دا اأن نظ���ام املاليل الآن 
يواج���ه اأ�سواأ املراح���ل التي مرت به، 
فهناك كم كبر م���ن امل�ساكل التي 
اأوقع ه���ذا النظ���ام ال���رث املتخلف 
نف�س���ه فيها، واخلروج ل���ن يكون اإل 

بعد دفع الثمن. “احلوار”.

ألية مشكلة أو 
ورطة يلتفتون؟!

أسامة الماجد
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سوالف

امل�سكلة تط���رح نف�سها بنف�سها فيما يخ�س 
انع���دام تخطيط ال�س���وارع، وق�سيتن���ا الأزلية مع 
الختناق���ات املرورية وت�سمي���م وتنفيذ الطرق، 
وم���ا زاد الطني بل���ة تنظيم فعالي���ات ومعار�س 
ت�ستقط���ب اآلفا م���ن الب�رض يف اأماكن غ���ر موؤهلة 
اأ�س���ال ول توج���د بها مواق���ف كافي���ة، كما ح�سل 
يوم الأربع���اء املا�سي حني نظم���ت وزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة معر����س التوظي���ف العام 
يف مبن���ى ال���وزارة، مم���ا ت�سب���ب يف �س���ل احلركة 
املروري���ة بال�سوارع املحيط���ة والقريبة بالكامل، 
وو�سل طابور ال�سي���ارات والفو�سى اإلى الإ�سارة 

ال�سوئي���ة القريب���ة من غ���از البحري���ن، ف�سال عن 
الط���رق الداخلية من بوابة مدين���ة عي�سى ولغاية 
م�سج���د �سبيكة الأن�ساري، وه���ذا جعل الكثر من 
املواطن���ني يعلقون يف “الزحم���ة” ويتاأخرون عن 
ق�س���اء م�ساحلهم، فاأن���ا �سخ�سي���ا مل اأمتكن من 
الذه���اب اإل���ى اجلريدة م���ع اأنها تبع���د عن منزيل 
كيلوم���رتا واحدا فقط، وغري م���ن الزمالء عادوا 
اأدراجه���م بعدم���ا ت�سل���ق الياأ����س اأهدابه���م وهم 

غارقون يف طوفان الزدحام.
اأمل يك���ن م���ن املفرت����س تنظي���م مث���ل هذا 
املعر����س املهم والكبر ال���ذي �ساركت فيه 65 

من�س���اأة عامل���ة يف القط���اع اخلا����س، والوظائ���ف 
ال�ساغ���رة املعرو�س���ة اأك���رث م���ن 1000 وظيفة، 
ويعم���ل عل���ى تنفي���ذ ال�سيا�س���ات واخلطط التي 
تتعل���ق بالتوظيف على نحو رائ���ع، يف مكان اأكر 
مثل مركز البحرين الدويل للمعار�س الذي تتوفر 
ب���ه مراف���ق منا�سبة م���ن �سالت وقاع���ات عر�س 
ف�سيح���ة وخدمات م�ساندة مث���ل مواقف �سيارات 
وغرها، بدل مبنى الوزارة الواقع يف منطقة تعاين 
م���ن الختناقات املرورية اليومي���ة ومع الأ�سف ل 
جند خط���ة موحدة من قبل اجله���ات املخت�سة ول 
ر�سم���ا منا�سب���ا يهدف اإل���ى تاليف اأوج���ه اخللل يف 

ه���ذه املنطقة احليوية، وبالرغ���م من و�سع نظام 
جدي���د لالإ�س���ارات الواقع���ة حتت “الكوب���ري” اإل 
اأن الختناق���ات املروري���ة مازال���ت موجودة حتى 
اللحظ���ة احلا�رضة و�رضيط اأعمدة معاناة املواطنني 
معل���ق اأي�س���ا. كان يجب اأن تكون هن���اك طريقة 
اأف�س���ل يف البح���ث واحلل، فالتخطيط ل���ه اأ�سول 
وقواع���د علمية �سليمة تراع���ي متطلبات التو�سع 
وازدياد عدد ال�سيارات يف البحرين ب�سكل خميف 
ومقلق، وهذا ال�سارع بالذات يعطي ب�سكل يومي 
دللت كثرة وموؤ����رضات وا�سحة ملا و�سلت اإليه 

الختناقات املرورية.

معرض التوظيف...
 ماذا فعلَت في شوارع مدينة عيسى؟!

م���اذا يعن���ي الإفراج ع���ن كروب���ي وجماعته 
ورواد  اإ�سالحي���ني  اأنف�سه���م  ي�سم���ون  الذي���ن 
احلركة اخل�رضاء الت���ي �سكلوها جناحا من اأجنحة 
نظام ولي���ة الفقيه، وخا�ست معركة احتجاجات 
فا�سلة �س���د املت�سددين وعلى راأ�سهم املر�سد 
خامنئي، ب�سبب تزوير انتخابات 2009 التي مت 
فيه���ا تفويز اأحمدي جن���اد دون وجه حق ووفق 
اإرادة خامنئ���ي، �سنجي���ب عن هذا ال�س���وؤال بعد 
ملح���ة ب�سيطة ع���ن الأحداث التي ب���رزت خاللها 
ه���ذه احلرك���ة الت���ي انكف���اأت فقط عل���ى رموز 
وقط���اع حمدود من الطبق���ة الو�سطى التي راأت 
يف فوز جن���اد ترهيبا م�ستقبلي���ا حلر�س خميني 
الذي كان جناد اأحد اأع�سائه، فنزلت اإلى ال�سارع 
دفاع���ا عن م�ساحله���ا الفئوي���ة ل م�سالح عامة 

ال�سع���ب، وكان هذا �رض ه�سا�ستها، ولأن مطالب 
تلك احلرك���ة كانت فئوية ولي�ست عامة متكنت 
الأجه���زة البولي�سي���ة القمعي���ة م���ن ت�ستيته���ا 
والإجهاز عليها وفر�س���ت على زعمائها الإقامة 
اجلرية، ومل يكن الإ�سالحي���ون والراغماتيون 
عل���ى اختالف تالوينه���م �سوى اأقنعة جل���اأ اإليها 
خامنئ���ي للظهور اأم���ام الغرب مبظه���ر الزعيم 
الدميقراطي، وخالل اليوم���ني املا�سيني اأعلن 
ح�سني كروب���ي، جنل مهدي كروب���ي، اأحد قادة 
تلك احلركة وه���و خا�سع لالإقامة اجلرية منذ 8 
�سن���وات مع مر ح�سني مو�س���وي وزوجته زهراء 
رهن���ورد، اأن هن���اك ق���راراً من املجل����س الأعلى 
لالأم���ن القوم���ي الإي���راين بالإف���راج ع���ن زعماء 

احلركة.

وبينما اأك���د ح�سني كروب���ي، اأن هذا القرار 
�سيت���م تطبيقه خ���الل 10 اأي���ام اإذا مل يعار�سه 
املر�سد الأعل���ى للنظام عل���ي خامنئي، ك�سفت 
م�س���ادر اأن الق���رار ي�سم���ل اأي�س���اً رف���ع احلظر 
الإعالم���ي عن حممد خامت���ي، الرئي����س الإيراين 
ال�سابق وزعيم التيار الإ�سالحي، ويف حني �سدد 
كروب���ي على اأن عراب هذا امل����رضوع هو اإ�سحاق 
جهانغري، النائب الأول للرئي�س الإيراين ح�سن 
روحاين، بهدف “توحي���د اأجنحة النظام وترتيب 
البيت الداخلي”، قال حمللون اإيرانيون اإن هذه 
اخلط���وات تعني تهيئة الأج���واء للعبة �سيا�سية 
جدي���دة من قب���ل املر�سد لتلمي���ع �سورته اأمام 
املجتم���ع ال���دويل والتخفي���ف من اأج���واء القمع 
ال�سعبي���ة  الحتجاج���ات  لحت���واء  الداخ���ل  يف 

املت�ضاع���دة، وكذل���ك ال�ضغ���وط الدولية على 
طهران ب�سبب ا�ستمرار دعمها الإرهاب.

م���ن  يري���د  خامنئ���ي  اإن  الق���ول  وميك���ن 
ذل���ك اإعادة لعب���ة الأ�س���ويل والإ�سالحي كجدل 
دميقراطي ينفي ديكتاتورية النظام وقمعيته، 
بينم���ا تثب���ت وقائ���ع التعام���ل م���ع النتفا�سة 
ال�سعبي���ة الإيرانية وحرك���ة الحتجاجات اأن تلك 
اللعبة اأ�سقطها ال�سعب الإيراين واأو�سح ذلك يف 
هتافاته... اإن لعبة الأ�سويل والإ�سالحي انتهت 
اإلى غ���ر رجعة ومل تع���د تنطلي عل���ى ال�سعب، 
لك���ن خامنئي يري���د جتديد اللعب���ة، وا�ستبدال 
احلرك���ة ال�سعبية املعار�سة لنظامه بالقول: من 
عار�س النظام هم الإ�سالحي���ون والآن ميكنهم 

العودة اإلى ال�سف ول يوجد معار�سون اآخرون.

ماذا يعني اإلفراج عن كروبي وجماعته؟ 
ولماذا اآلن؟

دور الثقافة 
عبدعلي الغسرةفي التنمية الوطنية

 د. طارق 
آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

التاري���خ املكتوب اأو امل�رضود ل 
يعن���ي بال�رضورة اأن���ه تاريخ �سادق 
مل���يء باحلقائ���ق، ول يعن���ي اأي�سا 
التزوي���ر  اأ�س���كال  كل  اأن���ه جتن���ب 
املغلوطة  واملعلوم���ات  والتدلي�س 
مثل كذبتي ولية الفقيه الفار�سية، 

واخلالفة الإ�سالمية للعثمانيني.
اخلالف���ة  كذب���ة  ولتبي���ان 
اأم���ران مهم���ان  الإ�سالمي���ة هن���اك 
باإجم���اع  اأول:  بالت���ايل..  يتمث���الن 
اخلالف���ة  اإن  وال�سن���ة،  ال�سيع���ة 
الإ�سالمي���ة ل جت���وز اإل يف قري����س، 
الك���رمي  الر�س���ول  وف���اة  وعن���د 
وحماولة الأو����س واخلزرج تن�سيب 
�سحاب���ة  ق���ام  للر�س���ول،  خليف���ة 
الر�س���ول بتبي���ان اأن اخلالفة فقط 
يف قري�س، وعلى اإثر ذلك ا�ستمرت 
اخلالف���ة يف قري����س حت���ى اخلليفة 
ال�سهيد، فباأي ح���ق تن�سب اخلالفة 
لغر الع���رب وغر قري����س؟ ثانيا: 
اأمر املوؤمنني اخلليفة  با�ست�سهاد 
علي بن اأب���ي طالب علي���ه ال�سالم، 
انته���ى م�سم���ى اخلالف���ة الإ�سالمية 
نتيجة حتول احلكم اإلى حكم ملكي 
اإلخ،  اأم���وي وعبا�س���ي وفاطم���ي... 
واإذا كان���ت الدول���ة الأموي���ة وم���ن 
العبا�سي���ة وبعدها  الدول���ة  ورائها 
الفاطمي���ة وكله���م يف الأ�س���ل من 
قري����س، مل يطلق اأي من امل�سلمني 
�سواء العرب اأو من الأعراق الأخرى، 
م�سطلح اخلالفة الإ�سالمية الأموية 
العبا�سي���ة  الإ�سالمي���ة  اخلالف���ة  اأو 
اأو الفاطمي���ة، فكي���ف نطل���ق على 
الدولة العثماني���ة م�سطلح اخلالفة 
الإ�سالمي���ة؟ ثالث���ا: ه���ل ا�ستثن���ى 
العثماني���ني  الك���رمي  الق���راآن 
م���ن ����رط االنتم���اء لقري����ش؟ هل 
ا�ستثن���ى الر�س���ول وق���ال حديث���ا 
البخاري،  رواه امل�سلمون ب�سحي���ح 
مدح وم���د واأثنى على العثمانيني 
واأو�سى بخالفته���م له؟ رابعا: حكم 
العثماني���ني كان وراثيا مل ي�سمحوا 
لأي من عرقهم الطوراين اأن يحكم، 
وهذا خالف حكم اخلالفة الإ�سالمية 
الرا�س���دة التي مل يك���ن بها احلكم 

الوراثي. 
اإ�سالمي���ة  اإنه���ا لي�س���ت خالف���ة 
الع���رب  ونح���ن  اأع���اله،  لالأ�سب���اب 
امل�سلم���ون كن���ا �سحي���ة ا�ستعم���ار 
عثماين �رضق ثرواتنا و�سخرها ملجده، 
الع���رب امل�سلمني  وعط���ل م�س���رة 
باحل�سارة الإ�سالمية حتت حجة حماية 
العامل العرب���ي، بالرغم من اأن بع�س 
الأذلة اأمثال “الإخ���وان امل�سلمني”، 
مازالوا يتلذذون بعبوديتهم لكل ما 
يتعلق بال�ستعم���ار العثماين ككذبة 

اخلالفة الإ�سالمية العثمانية.

الحقيقة الغائبة... كذبة 
الخالفة اإلسالمية )2(



�سطب �سندات حكومية بـ 100 
مليون دينار حللول ا�ستحقاقها

اأعلنت بور�سة البحرين عن �سطب الإ�سدار العا�رش 
مـــن �سنـــدات التنميـــة احلكومية ال�ســـادرة عن م�رشف 
البحرين املركزي نيابة عن احلكومة من لوائحها ابتداء 

من يوم الأحد املقبل املوافق 5 اأغ�سط�س.
واأو�سحـــت البور�ســـة اأن قرار رئي�سهـــا التنفيذي 
الذي ن�ـــرش على موقعهـــا الإلكرتوين ل�سطـــب الإ�سدار 
العا�رش من ال�سندات جاء نظًرا حللول تاريخ ال�ستحقاق، 

وتخطر جهة الإ�سدار بذلك.

اأ�سعار الغذاء العاملية تنخف�س 3.7 %
رومـــا - رويـــرتز: اأعلنت منظمة الأغذيـــة والزراعة التابعة للأمم املتحـــدة )فاو( اأم�س اأن 
اأ�سعـــار الغذاء العامليـــة تراجعت 3.7 % يف يوليو مقارنة بال�سهر ال�سابق وهو اأكرب انخفا�س 

�سهري منذ دي�سمرب املا�سي وذلك بفعل تراجع يف اأ�سعار �ستى اأنواع املحا�سيل.
و�سجـــل موؤ�رش الفـــاو لأ�سعار الغذاء، الـــذي يقي�س التغريات ال�سهريـــة ل�سلة من احلبوب 
والزيـــوت النباتيـــة ومنتجات الألبـــان واللحوم وال�سكـــر، 168.8 نقطـــة يف املتو�سط ال�سهر 

املا�سي مقارنة مع م�ستوى معدل بالزيادة بلغ 175.3 نقطة يف يونيو.
وكان الرقم امل�سجل قبل التعديل ل�سهر يونيو 173.7 نقطة.

وقالـــت الفاو ”النخفا�س يف يوليو يعود اإلى تراجـــع اأ�سعار الت�سدير املعرو�سة للقمح 
والـــذرة والأرز“. واأ�سافت ”اأ�سعـــار القمح العاملية كانت اأقل ب�سكل عام خلل الن�سف الأول 
من ال�سهر لكن املخاوف ب�ساأن توقعات الإنتاج يف الحتاد الأوروبي ورو�سيا الحتادية بداأت 

تدفع قيم الت�سدير للرتفاع مع اقرتاب نهاية ال�سهر“.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
املحرر االقت�صادي

“فنادق اخلليج” تفتتح “ذا جلف كورت” بدبي

الدوالر ي�صعد مع جتدد خماوف احلرب التجارية

ارتفاع وترية مناولة الب�صائع واحلاويات عرب ميناء خليفة

يرتاجع 4.2 نـقـطـة موؤ�رش “البور�صة” 

بواقع 12 % و9 % على التوايل... يف الن�سف الأول

اأظهـــرت بيانات مينـــاء خليفة، امليناء 
الرئي�ـــس ل�ستـــرياد الب�سائـــع وال�سلع يف 
البحريـــن، منـــوا يف حركـــة نقـــل احلاويات 
والب�سائـــع يف موؤ�رش على حت�سن التجارة يف 

الن�سف الأول من هذا العام.
واأ�ســـارت بيانات املينـــاء الذي تديره 
�رشكـــة “بـــي ام تريمينالـــز البحريـــن” منذ 
اإن�سائـــه اأن حركـــة احلاويـــات ارتفعـــت يف 
الن�ســـف الأول مـــن العـــام اجلـــاري بن�سبة 
%11.9، يف حني �سعدت اإجمايل الب�سائع 
العامـــة التي مت مناولتهـــا يف امليناء بنحو 

.9.14%
وبلغـــت احلاويـــات التـــي مت مناولتها 
من جانب ال�رشكات واملوردين نحو 220.8 
األـــف حاويـــة يف الأ�سهر ال�ستـــة الأولى من 
هذا العام مقارنـــة بـ 197.2 األف حاوية يف 

الفرتة نف�سها من العام 2017.
وتعـــد احلاويـــات ذات الأربعني قدما 
الأكـــر تـــداول يف املينـــاء، ياأتـــي بعدهـــا 
احلاويـــات ذات الع�رشيـــن قدمـــا، يف حـــني 
هناك عدد حمدود من احلاويات التي جرى 

نقلها ذات الطول 45 قدما.
وتو�سح الأرقام اأن احلاويات اململوءة 
بالب�سائع، والتي جرى تناولها عرب امليناء 
بلغـــت 156 األـــف حاويـــة، يف حـــني بلغت 

احلاويات الفارغة 64 األف حاوية. 
 اأما فيما يتعلق بالب�سائع العامة، فقد 
جـــرى مناولة قرابـــة 32.5 األـــف طن نويل 
خلل الن�ســـف الأول من العام اجلاري، كما 

جرى مناولة 158.5 األـــف طن من احلديد، 
وبلغ اإجمـــايل الب�سائع التـــي مت مناولتها 
بغري طريق احلاويات نحـــو 406 اآلف طن 
نـــويل يف الن�ســـف الأول من العـــام اجلاري 
مقارنـــة بــــ 371 األف طن نـــويل يف الفرتة 
ذاتها من العام املا�سي، اأي بزيادة قدرها 

 .9.4%
 وتاأتي هذه البيانـــات يف الوقت الذي 
ت�ستعـــد فيـــه �رشكـــة “بـــي ام تريمينالـــز 
البحريـــن”، وهـــي ال�رشكة امل�سغلـــة مليناء 
خليفـــة بن �سلمان اإلى طرح جزء من ا�سهم 
ال�رشكة يف اكتتاب عام خلل اأكتوبر املقبل 

وذلك بن�سبة %20 من راأ�س املال.
 يذكـــر اأن مينـــاء خليفـــة بـــن �سلمان، 

ويقـــع   ،2009 اأبريـــل  الت�سغيـــل يف  بـــداأ 
علـــى م�ساحة 110 هكتـــارات من الأرا�سي 
ر�سيفـــا طولـــه  ويت�سمـــن  امل�ست�سلحـــة 
1800 مـــرت ي�سمل حمطـــة للحاويات على 
اأربـــع  م�ساحـــة 900 مـــرت مربـــع تخدمهـــا 
رافعات تتمكن من مناولة �سفن احلاويات 
بعر�س61 مرتا، اإ�سافة اإلى مرافق ملناولة 
وتخزين الب�سائع العامـــة و�سفن الدحرجة 

و�سفن الركاب.
 وقـــد مت ا�ستثمـــار 136 مليون دينار 
يف ت�سييـــد ميناء خليفة بـــن �سلمان، منها 
ا�ستثمار قـــدره 62 مليون دينار من جانب 
�رشكة اأي بي اإم تريمينالز، اإذ ت�سغل الأخرية 

امليناء وفق عقد امتياز مدته 25 عاما.

املنامة - البور�ســـة: اأقفل “موؤ�رش البحرين 
العـــام” اأم�س عنـــد م�ستـــوى 1،349.17 نقطة 
منخف�ســـا 4.28 نقطـــة مقارنـــة باإقفالـــه يوم 
البحريـــن  “موؤ�ـــرش  اأقفـــل  حـــني  يف  الأربعـــاء، 
الإ�سلمـــي” عنـــد م�ستـــوى 972.32 بانخفا�س 

4.08 نقطة مقارنة باإقفاله ال�سابق.
وتداول امل�ستثمـــرون اأم�س 11.03 مليون 
�سهم، بقيمة اإجمالية بلغت 2.74 مليون دينار، 
مت تنفيذهـــا من خـــلل 159 �سفقـــة، مركزين 
تعاملتهـــم على اأ�سهم قطـــاع البنوك التجارية 
والتـــي بلغـــت قيمة اأ�سهمـــه املتداولـــة 2.35 

مليـــون دينار اأي مـــا ن�سبتـــه 86 % من القيمة 
الإجماليـــة للتداول وبكمية قدرها 8.86 مليون 

�سهم، مت تنفيذها من خلل 79 �سفقة.
وجاء البنـــك الأهلي املتحد يف املركز الأول 
اإذ بلغت قيمة اأ�سهمـــه املتداولة 2.01 مليون 
دينـــار اأي مـــا ن�سبتـــه 73.5 % اإجمـــايل قيمـــة 
الأ�سهـــم املتداولة وبكمية قدرها 7.93 مليون 

�سهم، مت تنفيذها من خلل 47 �سفقة.
اأمـــا املركز الثـــاين فـــكان لبنـــك البحرين 
الوطني بواقع 248.27 األف دينار اأي ما ن�سبته 
9.06 % مـــن اإجمايل قيمـــة الأ�سهم املتداولة 

وبكمية قدرها 419.99 األف �سهم مت تنفيذها 
من خلل 10 �سفقات.

ثـــم جـــاءت جمموعة جـــي اف ات�ـــس املالية 
بقيمة قدرهـــا 131.34 األف دينار اأي ما ن�سبته 
4.80 % مـــن اإجمايل قيمـــة الأ�سهم املتداولة 
وبكمية قدرها 929 األف �سهم، مت تنفيذها من 

خلل 21 �سفقة.
وتداول امل�ستثمـــرون يوم اأم�س اأ�سهم 17 
�رشكـــة، ارتفعت اأ�سعار اأ�سهـــم �رشكة واحدة، يف 
حني انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 7 اأخرى، وحافظت 

بقية ال�رشكات على اأ�سعار اأقفالتها ال�سابقة.

افتتحت جمموعة فنادق اخلليج فندقها 
اجلديـــد “ذا جلف كورت بيزن�س بي” من فئة 

الأربع جنوم يف دبي يوم اأم�س الأول.
وكان رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة املجموعـــة، 
فـــاروق املوؤيـــد، اأعلن على هام�ـــس اجلمعية 
العمومية غري العادية للمجموعة التي عقدت 
يوم 18 يوليو املا�سي عن �رشاء فندق اخلليج 
التجـــاري اجلديـــد “ذا جلـــف كـــورت بيزن�س 
بـــي” يف دبي بكلفة 35 مليـــون دينار �سمن 
خططها التو�سعية خارج اململكة، م�سرًيا اإلى 
اأن الفنـــدق �سيتـــم افتتاحـــه مبدئًيا يف �سهر 
اأغ�سط�ـــس املقبل، علـــى اأن يفتتح ر�سمًيا يف 
�سهـــر اأكتوبـــر املقبـــل، )...( الفندق اجلديد 
من فئة الأربع جنوم، وي�سم 269 غرفة، ومن 
املتوقـــع اأن يحقـــق عوائـــد 3 مليـــني دينار 
�سنوًيـــا. و�سادقـــت اجلمعية علـــى اقرتا�س 
مبلغ 25 مليون دينار من اأحد البنوك التجارية 
لإمتام عملية �رشاء الفنـــدق اجلديد. ووافقت 
اجلمعية على رهن جزء مـــن ممتلكات ال�رشكة 
ل�سالـــح البنـــك ك�سمـــان للقر�ـــس.  وكذلك 

وافقت على تخويل جمل�س الإدارة ال�سلحية 
ل�ست�ســـدار اأي قـــرار لزم لتحقيق احل�سول 
على القر�س �سالف الذكر واإن�ساء ال�سمانات 
والرهـــون اللزمة. كما وافقـــت اجلمعية على 
مـــا اأجراه جمل�س الإدارة مـــن عقود واتفاقات 
�سابقـــة متعلقة مبا ح�سلـــت عليه ال�رشكة من 
متويلت وما قـــدم يف �سبيل احل�سول عليها 
مـــن �سمانات وكفـــالت ورهون مـــن البنوك 

املحلية.

لندن - رويرتز: ارتفـــع الدولر اأم�س يف 
الوقـــت الذي تعـــزز فيه الطلـــب على العملة 
الأمريكية بف�سل تقييـــم متفائل للقت�ساد 
�سادر عن جمل�س الحتياطي الحتادي )البنك 
املركزي الأمريكي( بجانب ت�ساعد التوترات 

التجارية بني ال�سني والوليات املتحدة.
وانخف�ـــس اليـــورو لأدنـــى م�ستـــوى يف 
اأ�سبـــوع يف الوقت الـــذي �سعد فيـــه الدولر 
يف التعامـــلت الأوروبيـــة املبكـــرة. وي�سغط 
ت�ساعـــد النزاع التجـــاري اأي�سا علـــى اليوان 
والـــدولر ال�ســـرتايل وكلهما عر�ســـة للتاأثر 

بال�رشاع التجاري املتفاقم.

العملـــة  علـــى  اأي�ســـا  الطلـــب  وتعـــزز 
الأمريكيـــة كملذ اآمـــن بف�سل زيـــادة عوائد 
�سنـــدات اخلزانـــة الأمريكيـــة. واأبقى جمل�س 
الحتياطـــي الحتادي علـــى اأ�سعـــار الفائدة 
دون تغيـــري بعد اجتماع ا�ستمر يومني، وقال 
اإن منـــو القت�ساد الأمريكي يرتفع واإن �سوق 

الوظائف م�ستمرة يف التح�سن.
وقـــال م�سوؤولـــون يف الإدارة الأمريكيـــة 
يوم الأربعاء اإن الرئي�س دونالد ترامب يقرتح 
فر�س ر�ســـوم جمركية بن�سبة 25 باملئة على 
واردات �سينية بقيمـــة 200 مليار دولر مما 
اأحدث ا�سطرابا يف الأ�سواق املالية العاملية.

علي الفردان

 املحرر االقت�صادي

البحرينيات ي�صجلن ح�صورا قويا يف “التكنولوجيا املالية”
ت�سكل املراأة 35 % من العاملني بالقطاع امل�رشيف باململكة

الرفـــاع- املجل�ـــس الأعلـــى للمـــراأة: ت�سهد 
مملكة البحريـــن ح�سورا متناميا للمراأة البحرينية 
 Fintech“ يف جمـــال التكنولوجيـــا املاليـــة، اأو
فنتـــك”، والتي تعني الدفع وحتويل الأموال بني 
امل�ستخدمـــني من خلل معامـــلت مبا�رشة، وياأتي 
هـــذا الإقبال املتزايـــد يف �سيـــاق م�ساركة املراأة 
يف القطـــاع امل�رشيف والبالغـــة ن�سبتها فيه 35 % 
من جمموع العاملني، اإ�سافة اإلى اإقبال �ساحبات 
ورائدات الأعمال على هذا املجال. ويعزو الإقبال 
كذلك اإلى ارتفاع ن�سبة اخلريجات من تخ�س�سات 

يف جمال الت�سالت وتقنية املعلومات.
ومتكنت العديـــد من ال�سابـــات البحرينيات 
حتديدا مـــن ت�سجيل اأ�سمائهن ب�سكل بارز وخلل 
فـــرتة ق�ســـرية ن�سبيـــا يف جمـــال التكنولوجيـــا 
املاليـــة، �سواء لناحيـــة اإطلق �ـــرشكات خ�سو�سا 
يف هذا املجال، اأو العمـــل لدى اجلهات الإ�رشافية 

والتنظيمية ذات ال�سلة.

تميز على مستوى الخليج العربي
من بني هوؤلء ال�سابات يا�سمني مرت�سى اآل 
�ـــرشف، وهي اأول �سيدة على م�ستوى دول اخلليج 

العربي ترتاأ�س وحدة معنية بالتكنولوجيا املالية 
يف م�رشف البحرين املركزي، وهي املراأة الوحيدة 
املاليـــة  للتكنولوجيـــا  يف املجموعـــة اخلليجيـــة 
GCC Fintech group، كما اأنها ع�سو يف جلنة 
تطبيقات Sandbox الرقابية يف م�رشف البحرين 
املركـــزي، وقد �ساركت ب�ســـكل مبا�رش يف �سياغة 
لوائـــح التمويل اجلماعي للبحريـــن، و�ساعدت يف 

�سياغة توجيهات القواعد التنظيمية.
كرئي�ســـة  انتقالهـــا  اإن  يا�سمـــني  تقـــول 
الوحـــدة جـــاء بعدمـــا قامـــت بدرا�ســـات  لهـــذه 
واأبحاث كثـــرية على ال�ـــرشكات والبنوك يف جمال 
التكنولوجيـــا املاليـــة، من بينهمـــا درا�ستان عن 
البيئـــة التجريبيـــة، ومن�سات التمويـــل اجلماعي 
يف الـــدول املتقدمـــة مثـــل بريطانيـــا، وت�سيف 
“ناق�ســـت هاتـــني الدرا�ستني مـــع مديرين كبار 
يف امل�ـــرشف، وبعدهـــا عملت عن كثـــب مع ق�سم 
ال�سيا�ســـات، وكان نتيجة جميع تلـــك املبادرات 
اأنه جـــرى تعيينهـــا كرئي�ســـة للوحـــدة”، وت�سري 
اإلـــى اأنها مـــن خلل عملها يف الوحـــدة ت�رشف على 
الأن�سطة والعمليات للمرخ�س لهم العمل يف هذا 
املجال ومتابعة كافة التطورات الفنية والرقابية 

يف جمـــال التكنولوجيـــا املالية، كمـــا تعمل على 
التكنولوجيـــة  ا�ستقطـــاب احللـــول واملنتجـــات 
املالية املبتكرة مبا ي�ساعد على تطوير اخلدمات 

املالية وامل�رشفية يف مملكة البحرين.

أول صاحبة شركة فنتك في البحرين
فاطمة عي�ســـى �سابة بحرينيـــة اأخرى ورائدة 
اأعمال يف تقنية املعلومـــات والت�سالت، وقد 

اأطلقـــت موؤخـــرا اأول �رشكـــة فنتـــك يف البحرين 
مملوكـــة مـــن جانب امـــراأة بحرينية حتـــت ا�سم 
ValoPay، وتقـــدم فاطمة مـــن خلل خدمات 
Valopay من�ســـة عـــرب الإنرتنـــت تربط بني 
امل�سرتيـــن والبائعني من ال�ـــرشكات ال�سغرية 
واملتو�سطـــة، كمـــا ت�سمـــح البوابـــة للم�سرتين 
بالدفـــع للتجار عرب الإنرتنـــت يف اأي وقت ومن 
اأي مـــكان، ولـــدى املن�سة �ـــرشكاء على م�ستوى 

البحريـــن واملنطقة والعـــامل يوفرون متطلبات 
التكنولوجيا املاليـــة املتعلقة باإجراء معاملت 

دفع وحتول اأموال اآمنة و�رشيعة.

 اقتناص الفرص
 Google“ لنا العطـــار موؤ�س�سة جمموعـــة
Developers Group Manama” مبملكة 
البحريـــن تقول اإنه يف كل يـــوم جند املزيد من 
الفتيـــات يبدين اهتماما اأكـــرب يف التكنولوجيا 
املاليـــة، خ�سو�سا خريجـــات تقنية املعلومات 
والت�سالت، وامل�ســـارف والتمويل، واأ�سافت 
اأن هذا املجال يفتح الباب وا�سعا اأمام رائدات 
الأعمـــال اللواتـــي يفكـــرن خـــارج ال�سنـــدوق 
ويبحثـــن عـــن التميز والنجـــاح غـــري امل�سبوق، 
ل�سيمـــا واأن التكنولوجيـــا املالية باتت ت�سكل 
يف  وامل�رشفيـــة  املاليـــة  اخلدمـــات  م�ستقبـــل 
البحريـــن والعـــامل، كمـــا ت�سهـــم يف ا�ستقطاب 
املزيـــد من ال�رشكات املتميـــزة للبحرين، وخلق 
بنيـــة متكاملـــة يف القطاع املـــايل وفر�س عمل 

نوعية.

• •فاطمة عي�سى اإبراهيم	 •يا�سمني اآل �رشف	 لنا العطار	
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فح�ص 9.6 األف كيلوغرام من املعادن الثمينة يف 2017
4.4 ملي�ن قطعة ل�ؤل�ؤ طبيعي بالن�صف الأول

بل����غ جمم�ع املع����ادن الثمين����ة التي مت 
فح�صه����ا م����ن قب����ل اإدارة فح�����ص املعادن 
والأحج����ار الكرمي����ة خ����ال الع����ام 2017 ما 
يق����ارب 9.6 األ����ف كيل�غ����رام، وذلك ح�صب 
اآخ����ر اإح�صائي����ات وزارة التج����ارة وال�صناعة 

وال�صياحة.
واأو�صحت الإح�صائي����ة اأن جمم�ع اأوزان 
الع����ام  الت����ي مت فح�صه����ا خ����ال  الذه����ب 
املا�صي بلغ����ت 9295.4 كيل�غرام، اإذ بلغ 
جمم�����ع اأعداد م�ص�غات الذهب 1.2 ملي�ن 

قطعة.
واأ�ص����ارت الأرق����ام اإل����ى اأن����ه مت فح�ص 
26.5 األف م�ص�غة م����ن الف�صة تزن ح�ايل 
265 كيل�غرام، فيما بلغت اأعداد م�ص�غات 
البات����ن 211 قطع����ة ت����زن ح�����ايل 1.62 

كيل�غرام.
ومن ناحي����ة تقييم خدمات مركز فح�ص 
املعادن ل�صه����ر ي�لي� 2018، فكان 51 % 
را�صي متاما عن ج�����دة اخلدمة ب�صكل عام، 
25 % را�ص، 18 % را�ص الى حد ما، 3 % 
غري را�����ص، ويف م�ؤ�رش �صه�لة احل�ص�ل على 
املعل�مات املطل�بة فقد كان 51 % را�ص 
متاما، 29 % را�ص، 14 % را�ص الى حد ما، 

3 % غري را�ص.
واما �رشعة تق����دمي اخلدمة فقد كان 55 
% را�صن متاما، 25 % را�ص، 11 % را�ص 
ال����ى حد ما، 7 % غري را�����ص، وم�ؤ�رش و�ص�ح 
الإجراءات، 51 % را�ص متاما، 37 % را�ص، 

7 % را�ص الى حد ما، 3 % غري را�ص.

 وكان����ت اإدارة فح�ص املعادن والأحجار 
الكرمي����ة ا�صتقبل����ت ح�����ايل 60 األف طلب 
الع����ام  م����ن  الأول  الن�ص����ف  فح�����ص خ����ال 
2017، اأي مبت��ص����ط زيادة ي�صاوي 47 % 
عن الف����رة ذاتها من العام 2016، واأنتجت 
م����ا مت��صطه ح�ايل 5 اأطن����ان من م�صغ�لت 
املعادن الثمينة خال الن�صف الأول 2017 
مقارن����ة بالفرة ذاتها م����ن العام 2016 اأي 

بن�صبة زيادة ت�صاوي 15 %.
واأجنزت فح�ص ح�ايل 4.4 ملي�ن قطعة 
ل�ؤل�����ؤ طبيعي بن�صبة زي����ادة تعادل 118 % 
عن الن�صف الأول من العام 2016، وفح�ص 
888 األ����ف قطعة ل�ؤل�ؤ م����زروع بن�صبة زيادة 
تع����ادل 220 % عن الن�صف الأول من العام 
2016، وكذل����ك فح�ص 15 األف قطعة حجر 
طبيعي خال الن�صف الأول من العام 2017 
وبن�صب����ة زي����ادة ت�ص����اوي 264 % مقارن����ة 

بالن�صف الأول من العام 2016.
ويتلخ�����ص دور اإدارة فح�����ص املع����ادن 
والأحج����ار الكرمية يف الرقاب����ة على �صناعة 
الثمين����ة يف  املع����ادن  وجت����ارة م�ص�غ����ات 
مملكة البحري����ن )خدمات الفح�ص وال��صم( 
والرقاب����ة عل����ى الل�ؤل�����ؤ والأحج����ار الكرمية 
باأن�اعها املختلفة والرقابة على املختربات 
امل�رشح لها بخدمات فح�ص الل�ؤل�ؤ والأحجار 
الكرمي����ة، اإ�صافة للتفتي�����ص على ال�صجات 
التجارية التي متار�ص اأن�صطة تتعلق بتجارة 
والل�ؤل�����ؤ  الثمين����ة  املج�ه����رات واملع����ادن 
والأحج����ار الكرمي����ة، م����ع الت�عي����ة امل�جهة 
جت����ارة  قط����اع  يف  وامل�صتهلك����ن  للتج����ار 

و�صناعة املج�هرات واملعادن الثمينة.

زينب العكري

لن���دن - رويرز: ارتفع���ت اأ�صعار الذهب 
اأم�ص بعدما تراجعت يف اجلل�صة ال�صابقة بدعم 
م���ن �صعف ال���دولر مقاب���ل ال���ن الياباين يف 
املعام���ات الآ�صي�ية. و�صع���د ال�صعر الف�ري 
للذهب 0.2 % اإل���ى 1218.23 دولر لاأوقية 
)الأون�ص���ة( بعدم���ا ن���زل 0.65 % يف اجلل�صة 

ال�صابقة.
ومل يط���راأ تغري يذكر عل���ى عق�د الذهب 
الأمريكي���ة الآجل���ة و�صجل���ت 1226.70 دولر 
لاأوقي���ة. وكان الدولر �صهد انخفا�صا طفيفا 
اإلى 111.68 ين ياباين ي�م اأم�ص. لكن العملة 

الأمريكية ارتفعت مقابل عمات رئي�صة اأخرى 
بعدما اأبقى جمل�ص الحتياطي الحتادي )البنك 
املرك���زي الأمريكي( على �صع���ر الفائدة دون 
تغي���ري وق���دم تقييما متفائا لأك���رب اقت�صاد 
يف الع���امل مم���ا يجعل���ه ب�صدد زي���ادة تكاليف 
الإقرا����ص يف �صبتم���رب. و�صع���دت الف�ص���ة يف 
املعامات الف�ري���ة 0.4 % اإلى 15.41 دولر 

لاأوقية.
وارتف���ع البات���ن 0.3 % اإل���ى 814.35 
دولر لاأوقي���ة وزاد البادي����م 0.2 % اإل���ى 

915.85 دولر لاأوقية.

الذهب يرتفع مع انخفا�ص الدولر مقابل الن

ارتفــاع اأ�سعــار النفــط مــع تراجــع الإنتــاج الأميــركــي
“برنت” ي�صعد اإلى 72.6 دولر للربميل

ع�ا�صم - وكالت: ارتفعت اأ�صعار النفط خال 
ت���داولت اأم����ص بع���د تراجعها على م���دار ي�من يف 
ظ���ل انخفا�ص الإنتاج الأمريك���ي ومتابعة التط�رات 

التجارية.
وزادت العق�د الآجلة خلام برنت ت�صليم اأكت�بر 
0.3 % اإل���ى 72.63 دولر للربمي���ل، كم���ا �صعدت 
عق����د اخل���ام الأمريكي ت�صلي���م �صبتم���رب 0.16 % 
عن���د 67.77 دولر. واأعلن���ت اإدارة معل�مات الطاقة  
الأمريكي���ة ارتف���اع املخزون���ات 3.8 ملي����ن برميل 
الأ�صب����ع املا�صي مع زيادة ال����اردات، يف حن كان 

من املت�قع تراجعها.
كما ك�صف���ت الإدارة تراجع الإنتاج الأمريكي 30 
األف برمي���ل ي�مًيا اإلى 10.44 ملي����ن برميل ي�مًيا 
خال ماي�. واأظه���رت بيانات وزارة الطاقة الرو�صية 
اأن اإنت���اج الباد الي�مي من النف���ط ارتفع 150 األف 
برميل ي�مي���ا يف ي�لي� عن ال�صه���ر ال�صابق ليتجاوز 
بذل���ك الكمية التي تعه���دت رو�صي���ا بزيادتها بعد 

اجتماع منتجي النفط العاملين يف فيينا يف ي�ني�.
ومب�ج���ب اتف���اق مبدئي ب���ن اأوب���ك ومنتجن 
م�صتقلن وافق���ت م��صك� على خف�ص الإنتاج 300 

األف برميل ي�ميا من م�صت�ى 11.247 ملي�ن برميل 
ي�ميا امل�صجل يف اأكت�بر 2016.

وبعدم���ا ارتفع���ت اأ�صع���ار النف���ط اإث���ر تطبيق 
واملنتج����ن  اأوب���ك  ق���ررت  الإنت���اج،  تخفي�ص���ات 
امل�صتقل�ن يف 22 ي�ني� زيادة الإنتاج ملي�ن برميل 
ي�مي���ا، تبل���غ ح�صة رو�صي���ا فيها 200 األ���ف برميل 

ي�ميا اعتبارا من اأول ي�لي�.
وك�صفت بيان���ات وزارة الطاقة اأن اإنتاج رو�صيا 
النفط���ي ارتفع اإل���ى 47.429 ملي�ن ط���ن يف ي�لي� 

مقارنة ب� 45.276 ملي�ن يف ي�ني�.
ويعادل هذا 11.21 ملي�ن برميل ي�ميا ارتفاعا 

من 11.06 ملي�ن برميل ي�ميا يف ي�ني�.
وبهذا ت�صل الزي���ادة يف اإنتاج رو�صيا اإلى 263 
األ���ف برميل ي�مي���ا مقارن���ة بالتخفي�ص���ات املتفق 

عليها قبل عامن.
وق���ال وزير الطاق���ة الرو�ص���ي األك�صندر ن�فاك 
ي����م الأربع���اء اإن زيادة م��صك� لاإنت���اج يهدف اإلى 
”احلفاظ على ا�صتقرار �ص����ق النفط )العاملية( يف 
اإط���ار التحركات امل�صركة لل���دول الأع�صاء يف اأوبك 

وغري الأع�صاء“.

و�رشح ن�فاك الأ�صب�ع املا�صي اأن رو�صيا تعتزم 
زي���ادة الإنتاج ما ب���ن 200 و250 األف برميل ي�ميا 
واأن اأوب���ك واملنتجن امل�صتقلن بقيادة ال�صع�دية 
ورو�صي���ا �صيجتمع�ن جم���ددا يف �صبتم���رب ملناق�صة 

التفاق الراهن.
وقال���ت وزارة الطاقة اإن اإنتاج الغاز الرو�صي يف 

ي�لي���� مت�ز بل���غ 53.92 مليار مر مكع���ب اأو 1.74 
ملي���ار مر مكعب ي�ميا مقارنة مع 53.57 مليار مر 

مكعب يف ي�ني�.
واأك���دت �رشكة جازبروم يف �صي���اق منف�صل ي�م 
الأربعاء اإن اإنتاجها م���ن الغاز يف ال�صهر املا�صي بلغ 

36 مليار مر مكعب.

 3 قال���ت  روي���رز:   - �صنغاف����رة 
م�ص���ادر بقط���اع النف���ط اأم����ص اخلمي����ص 
خف�ص���ت  ال�صع�دي���ة  اأرامك����  �رشك���ة  اإن 
�صعر �صه���ر �صبتمرب ل�صحناته���ا من اخلام 
العرب���ي اخلفيف املتجه���ة اإلى امل�صرين 
الآ�صي�ين مبق���دار 0.70 دولر للربميل 
لت�صب���ح بعاوة 1.20 دولر للربميل ف�ق 

مت��صط عمان/ دبي.
واأ�صاف����ا اأن تخفي�صات اأ�صعار �صهر 
�صبتمرب تدور بن 40 �صنتا للخام العربي 

املت��صط و70 �صنتا للخامات اخلفيفة.
�صق���ف  عن���د  التخفي�ص���ات  وج���اءت 
الت�قعات يف م�صح اأجرته رويرز وت�اكب 
انخفا�ص���ا يف �صع���ر خ���ام القيا����ص لنفط 

ال�رشق الأو�صط خام دبي.

م�صادر: ال�صع�دية تخف�ص 
اأ�صعار النفط لآ�صيا

“جيبك” ت�سارك يف موؤمتر عربي مبجموعة بحوثر�سوم اأمريكية جديدة حمتملة على �سلع �سينية
نظمه الحتاد العربي لاأ�صمدة يف املغرب

�صرة - جيبك: �صارك���ت �رشكة اخلليج ل�صناعة 
البروكيماوي���ات ب�فد رفيع امل�صت����ى يف امل�ؤمتر 
الفن���ي ال�اح���د والثاث�ن لاحتاد العرب���ي لاأ�صمدة 
واملعر����ص امل�صاح���ب ال���ذي ا�صت�صافت���ه مدين���ة 

كازابانكا املغربية م�ؤخراً. 
و�ص���ارك يف امل�ؤمت���ر 300 خب���ري وم�ص����ؤول يف 

كربيات �رشكات الأ�صمدة العربية والعاملية.
اأوراق  م���ن  “جيبك”جمم�ع���ة  وف���د  وق���دم 
العم���ل البحثية التي ت�صمن���ت اأفكاراً وحل����لً فنية 
لبع����ص اجل�ان���ب الهام���ة املتعلقة به���ذه ال�صناعة 
ال�صراتيجي���ة واملنبثق���ة من اخل���ربة الهائلة التي 
متتلكها عنا�رش ال�رشكة فيما يتعلق ب�صناعة الأ�صمدة، 
حيث مت عر�ص هذه الأوراق على ال�رشكات امل�صاركة 
وجرت مناق�صتها با�صتفا�صة خال جل�صات امل�ؤمتر، 
كم���ا تقدمت ال�رشك���ة كذلك بع���دد اآخر م���ن الأوراق 
البحثي���ة والعملية والتي تت�صم���ن درا�صات احلالت 
وذلك خال م�صاركة وف���د ال�رشكة يف عدد من اللجان 
الفني���ة والقت�صادي���ة وال�صام���ة وال�صح���ة املهنية 

وجلان التدريب والت�ا�صل والإعام.
وق���ال رئي����ص ال�رشك���ة عبدالرحم���ن ج�اهري اإن 
م�صارك���ة جيبك يف هذا امل�ؤمتر واملعر�ص امل�صاحب 
ل���ه ياأت���ي انطاقاً م���ن حر�صها عل���ى ح�ص�ر خمتلف 

امل�ؤمترات والأن�صط���ة ذات ال�صلة ب�صناعة الأ�صمدة 
وال�صتف���ادة مم���ا يتم طرح���ه خال ه���ذه التجمعات 
من اأف���كار واأوراق عم���ل وبح�ث متعلق���ة بال��صائل 
الكفيل���ة بدعم ه���ذه ال�صناعة وتط�يره���ا وم�اجهة 

التحديات الكبرية التي تعيق م�صريتها.
خل�صه���ا  الت���ي  ال�رشك���ة  روؤي���ة  ع���ن  وحت���دث 
باأنه���ا ت�صع���ى اإلى ت�ظي���ف اأكرب للتقني���ة احلديثة، 
وت�صخريه���ا من اأجل الإنتاج الزراعي وبالتايل حتقيق 

الأمن الغذائي.
وبح���ث امل�ؤمت���ر اإ�صراتيجية �صناع���ة الأ�صمدة 
2030 على امل�صت�ي���ات العربية والعاملية، اإ�صافة 

اإل���ى الأدوار املناط���ة ب�صناع���ة الأ�صم���دة فى خدمة 
قطاع الزراع���ة والبيئ���ة. كما �صهد تب���ادلً للخربات 
اآخ���ر  ا�صتعرا����ص  خ���ال جل�صات���ه  والتج���ارب، ومت 
امل�صتجدات التكن�ل�جية يف جمال �صناعة الأ�صمدة. 
وه���دف اإلى متابعة كل ما ه� جديد يف املجالت 
الهند�صي���ة وتكن�ل�جي���ا �صناع���ة الأ�صم���دة بهدف 
حتديث وتط�ي���ر وا�صتخدام اأف�ص���ل التكن�ل�جيات 
املتاح���ة، وت�صجيع ودعم البح���ث العلمي �ص�اء داخل 
ال����رشكات اأو املراكز البحثي���ة واجلامعات التي تلقى 
دعماً كب���رياً من الحتاد العربي وال�رشكات املن�ص�ية 

حتت ل�ائه.

وا�صنط���ن - روي���رز: ق���ال وزي���ر 
التج���ارة الأمريكي ويلب����ر رو�ص اأم�ص 
اإن الر�ص����م اجلمركي���ة اجلدي���دة التي 
ته���دد ال�لي���ات املتح���دة بفر�صه���ا 
عل���ى نح���� ن�ص���ف ال�صل���ع امل�صت�ردة 
من ال�ص���ن لن يك����ن لها �ص����ى اأثر 
ب�صي���ط عل���ى القت�ص���اد ال�صيني ولن 
ت�ؤدي اإل���ى كارثة. وقال خ���ال مقابلة 
مع تلفزي�ن ف�ك����ص يف �صياق تف�صري 
اإن ر�ص�م���ا جمركية ن�صبتها 25 % على 
�صل���ع �صينية بقيم���ة 200 مليار دولر 
لن تزي���د على 50 ملي���ار دولر �صن�يا 
اأي اأقل من 1 % من القت�صاد ال�صيني 
وم���ن ثم ”ل���ن تك����ن �صيئ���ا كارثيا“. 
واأ�صار رو����ص اإل���ى اأن الرئي�ص دونالد 
ترام���ب ”ي�صع���ر الآن اأن ال�ق���ت مائم 
لفر�ص مزيد من ال�صغط“ على ال�صن 

”كي تعدل �صل�كها“.
وق���ال املمث���ل التج���اري روب���رت 
ليتهاي���زر الأربع���اء اإن ترام���ب اأ�صدر 
الر�ص����م اجلمركية  ت�جيهات بزي���ادة 
املفرو�ص���ة على �صل���ع �صينية من 10 
% اإل���ى 25 % ب�صب���ب رف�ص ال�صن 

تلبي���ة مطالب اأمريكي���ة وردها بفر�ص 
ر�ص�م جمركية على �صلع اأمريكية.

واأث���رت تهديدات ترام���ب بفر�ص 
ر�ص�م جمركية اأعلى على اأ�ص�اق املال 
ال�صينية. لكن وزير اخلارجية ال�صيني 
وان���غ ي���ي ق���ال اإن اجله����د الأمريكية 
لل�صغط عل���ى ال�صيني �صتذهب �صدى 
وحث �صناع القرار يف ال�ليات املتحدة 

على ”التحلي بالهدوء“.

دب���ي - مبا����رش: عمق���ت الل���رية 
ال���دولر  اأم���ام  تراجعه���ا  الركي���ة 
الأمريك���ي خ���ال تعام���ات اأم�ص عند 
اأدنى م�صت�ى على الإطاق، بعد اإعان 
ال�لي���ات املتح���دة تطبي���ق عق�بات 

على اثنن من ال�زراء.
وهبطت اللرية اأمام الدولر بنح� 
%1.8 اإلى 5.0859 لرية، وذلك بعد 
اأن �صجل���ت 5.0924 ل���رية يف وق���ت 
�صاب���ق م���ن التعام���ات، وه���� اأدنى 

م�صت�ى على الإطاق.
ومنذ بداي���ة العام اجلاري هبطت 
العمل���ة الركي���ة بن�صب���ة %27 اأم���ام 

الدولر الأمريكي.
اأم�ص  ال�لي���ات املتحدة  واأعلنت 
الأول اعتزامه���ا تنفي���ذ عق�بات على 
وزي���ري الع���دل والداخلي���ة يف تركيا 
لحتجازهم “اأندرو برون�ص�ن”، والذي 
اتهم���ه املدع����ن الأت���راك مب�صاعدة 
انقاب ع�صك���ري فا�صل �صد الرئي�ص 

رجب طيب اأردوغان منذ عامن.
امل�ص���كات  جان���ب  واإل���ى 
م���ن  تركي���ا  تع���اين  الدبل�ما�صي���ة 
م�ص���كات داخلي���ة اقت�صادي���ة، حيث 
اإن معدل الت�صخم يرتفع ب�صكل كبري 
و�صط مت�صك البنك املركزي بتثبيت 

معدل الفائدة.
ويف الأ�صب�ع اجلاري رفع املركزي 
الركي تقديرات���ه للت�صخم يف العام 
اجل���اري عند م�صت����ى %13.4 مقابل 

الت�قعات ال�صابقة عند 8.4%.

اللرية الركية تراجع 
مل�صت�ى قيا�صي

•  ويلب�ر رو�ص	



التجاري  احملل  حتويل  بطلب  مراد  حسن  غلوم  سكينة  املعلن  إلينا  تقدم 

التالي: الى السيد/ محمد احمد حسن محمد

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم )2018-113495(
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

68572-1

االسم التجاري

ازياء فكرة جديدة

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

القيد: 113630
التاريخ: 2/8/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )112489( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة خدام للمقاوالت والتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة مكتب عبدالعال اخلليج للتدقيق نيابة عن أصحاب شركة خدام للمقاوالت 
والتجارة ذ.م.م، املسجلة مبوجب القيد رقم 113630، طالبني تغيير اإلسم التجاري 

من: شركة خدام للمقاوالت والتجارة ذ.م.م
KHADAM CONSTUCTION & TRADING W.L.L

إلى: شركة شركة خدام للتسويق ذ.م.م
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

مؤسسة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
واملسجلة  سليس  عبداهلل  عامر  حمد  بدر  ملالكها  واإلعالن  لدعاية  موتورنت 
مبوجب القيد رقم 118811-2، بطلب حتويلها إلى شركة ذات مسؤلية محدودة 

برأسمال وقدره 1000 ألف دينار بحريني وذلك بإدخال:
SAIDA AKTER DULALY SHOMSUL HOQUE .1

SHOMSUL HOQUE GOLAM AHAD .2
كشركاء معه في السجل

وتغيير االسم التجاري ليصبح:
شركة موترنت وشمس احلق للمقاوالت ذ.م.م

.MOTORNET and SHOMSUL HOQUE Contracting Co
مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن

2018/7/31
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة/ شركة النبهان لالستشارات ش.ش.و نيابة عن ورثة عادل اسكندر كرم 
واملسجلة  فردية(  )موسسة  للخياطة  جابري  عادل  مشغل  لـ  املالك  جابري، 
ذات  إلى شركة  الفردية  املؤسسة  49296-3، طالبني حتويل  رقم  القيد  مبوجب 
مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة 

بالتساوي للسادة التالية اسمائهم:
1. فرزانه ضيائل حسني ضيائني

2. ليليان عادل اسكندر كرم حسني جابري
3. نزار عادل اسكندر كرم حسني جابري

4. ماجد عادل اسكندر كرم جابري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

بشأن حتويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

علي  بسمة  ملالكتها  ش.ش.و  االعمال  لدعم  املهداه  الرحمة  شركة  مالكة 

الشكل  حتويل  طالبني   ،104414 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  محمود  أحمد 

القانوني للشركة املذكورة إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 2000 ألفان دينار 

بني كل من:

1. بسمة علي أحمد محمود سالمة منصور

2. سميرة بدير امني الطير

القيد: 104414 التاريخ:2018/7/24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )---( لسنة 2018
إعالن بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة البيت التايلندي مساج سبا وصالون ذ.م.م 

سجل جتاري رقم 115259-1

بناء على قرار الشركاء في شركة - البيت التايلندي مساج سبا وصالون ذ.م.م، املسجلة 
مبوجب القيد رقم 1-115259، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/ ابراهيم علي 

عبداهلل عيسى وNONGLUK MEGARGAS مصفني للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 
إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من 
مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان 

التالي:
عنوان املصفي: ابراهيم علي عبداهلل عيسى

im4919@yahoo.com - )+973(39655116
NONGLUK MEGARGAS 

b54cearance@gmail.com - )+973(39090804

2018/7/4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9914( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم إليها السادة مكتب/ شركة انفال ألصحابها 
أحمد خليل القاهري ومشاركوه املصفي القانوني لشركة 

احلسام العقارية ذ.م.م، املسجلة  مبوجب القيد رقم 100309، 
بطلب إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 
الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

26/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -107826( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ليلى علي ابراهيم علي

االسم التجاري احلالي: وجدان كورنر إلكترونكس
االسم التجاري اجلديد: كول فيب لتجارة التبغ
النشاط: 1 - جتارة عامة - تشمل جتارة/ بيع منتجات التبغ

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

5-4879638-3011203

31/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -111356( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محسن علي عبداهلل العسبول

االسم التجاري احلالي: مصنع الرحمة العاملي
االسم التجاري اجلديد: الفهم لتنظيف العام

قيد رقم: 52529-5

تقدم إلينا السيدة سها عيسى يوسف محمد الناصر بتحويل احملل التجاري 

التالي: الى السيد/ خديجة محمد احمد ناصر علي

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

تقدمت إلينا السيد زهرة عبداجمليد عبدالرحيم احمد الشويخ بطلب  حتويل 

احملل التجاري التالي: الى السيد/ حبيب عبدالوهاب محسن حسن الستراوي

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

30/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )2018-112163(
تنازل - عن احملل التجاري

24/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )2018-105366(
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

قيد رقم114190-01

117163-1

االسم التجاري

صالون شيك للتجميل
االسم التجاري

املعني التعليمي

نوع النشاط

وانواع  الشعر  تصفيف 

التجميل األخرى - نسائي

نوع النشاط

انشطة أخرى للتعليم والتدريب

العنوان

بناية   25 رقم  محل 

 4631 طريق   1575

مجمع 646 النويدرات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة  السجل التجاري

) CR2018 -108865( اعالن رقم
معاملة مشتركة

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ابراهيم علي عبداهلل احمد العالي

االسم التجاري احلالي: ابراهيم العالي لتصنيع االملنيوم
االسم التجاري اجلديد: ورشة ابراهيم العالي

االنشطة احلالية 1 - سبك املعادن - مصنع
النشاط اجلديد: 1- صنع منتجات املعادن املشكلة األخرى - ورشة

قيد رقم: 2-28175
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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(

�شبط �شحنة خمدرات قادمة من لبنان للحوثيني
اأبوظب���ي - �شكاي ني���وز عربية: �شبطت اأجه���زة االأمن اليمن���ي يف مدينة ماأرب، اأم����س اخلمي�س، �شحنة 
خم���درات قادمة من لبن���ان يف طريقها اإلى امليلي�شيات احلوثية االإيراني���ة يف العا�شمة �شنعاء، ح�شبما اأعلن 
وزي���ر االإعالم معم���ر االأرياين. واأفاد الوزير يف بيان على “تويرت” م�شحوب���ا بفيديو عملية ال�شبط باأن �شحنة 
املخ���درات امل�شبوطة كانت مغلفة يف عبوات قه���وة. وتبني من الفح�س والتحقيقات اأن ال�شحنة قادمة من 

لبنان وكانت يف طريقها للملي�شيات املوالية الإيران يف العا�شمة �شنعاء.
وق���ال االأري���اين: “اليقت�رص الدعم الذي تقدمه اإي���ران للميلي�شيا احلوثية بال�ش���الح النوعي وال�شواريخ 
البالي�شتية فقط، فهي تزود االنقالبيني باملواد املخدرة التي ي�شتخدمها احلوثيني بدورهم يف غ�شل اأدمغة 
عنا�رصه���م وال�شيط���رة عليهم والزج بهم يف جبه���ات القتال، خدمة للم�رصوع االإي���راين يف املنطقة”. وت�شيطر 
ميلي�شي���ا حزب اهلل املوالية الإيران، والتي تدعم ميلي�شيا احلوثي بال�شالح والتدريب، على جتارة املخدرات 
يف لبنان. و�شبق ل�شخ�شيات قيادية بني متمردي احلوثي اأن واجهت اتهامات باالجتار يف املخدرات، كما اأن 

بع�س املتهمني ي�شغلون ع�شوية حكومة االنقالب، التي مت االإعالن عنها بعيدا عن ال�رصعية.

السنة العاشرة - العدد 3580 
الجمعة

3 أغسطس 2018 
21 ذو القعدة 1439
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أنقرة ـ األناضول:

أنقرة ـ أ ف ب:

رام اهلل ـ أ ف ب:

القدس المحتلة ـ د ب أ:

اأعلن���ت و�شائل االإع���الم امل�رصية نقال 
عن وكالة “االأنا�شول” الرتكية اأن اإيطاليا 
اأطلقت وزير ال�ش���وؤون الربملانية امل�رصي 
ال�شاب���ق حمم���د حم�ش���وب بع���د توقيف���ه 
جنوب���ي  كومي�ش���و  مدين���ة  يف  ل�شاع���ات 
اإيطالي���ا. واأ�شارت الوكالة الرتكية اإلى اأن 
الوزي���ر امل�رصي يف عهد الرئي����س ال�شابق 
حممد مر�شي، احتجزت���ه ال�رصطة االإيطالية 
ق���رب مدين���ة كاتاني���ا متهي���دا لت�شليمه 
للقاهرة، لتنفي���ذ اأحكام ق�شائية �شدرت 

بحقه، ولكنها اأطلقت �رصاحه يف النهاية.
وكتب حم�ش���وب تغري���دة ن�رصها عرب 
ح�شاب���ه يف موق���ع “توي���رت” ج���اء فيه���ا: 
“ال�رصطة االإيطالية حتتجزين منذ 3 �شاعات 
قرب مدين���ة كاتانيا، بطلب م���ن ال�شلطة 
امل�رصي���ة لت�شليم���ي، وترف����س االإف�شاح 
ع���ن الته���م املوجه���ة يل”. و�شغل حممد 
حم�ش���وب من�شب وزي���ر الدول���ة لل�شوؤون 
القانوني���ة واملجال����س النيابي���ة يف وزارة 
ه�شام قندي���ل رئي�س ال���وزراء ال�شابق يف 
عهد مر�شي، وكان ع�شوا يف الهيئة العليا 

حلزب الو�شط امل�رصي.

قال���ت وزارة اخلارجي���ة الرتكي���ة اإن 
تركيا �شرتد على ق���رار الواليات املتحدة 
فر�س عقوبات على اثنني من كبار الوزراء 
االأت���راك ب�شب���ب احتجاز الق����س االأمريكي 
اأندرو بران�ش���ون. وقال���ت وزارة اخلارجية 
الرتكية يف بي���ان “ندعو االإدارة االأمريكية 
اإل���ى الرتاجع ع���ن ه���ذا الق���رار اخلاطئ” 
وا�شف���ة ق���رار وا�شنط���ن باأن���ه “موق���ف 
عدائي”. وتابع اأن وزير اخلارجية الرتكي، 
مولود جاوي�س اأوغل���و، �شيجري حمادثات 
مع نظ���ريه االأمريك���ي ماي���ك بومبيو على 
هام����س اجتم���اع رابط���ة دول جن���وب �رصق 

اآ�شيا )اآ�شيان( يف �شنغافورة.
وفر�شت وا�شنطن عقوبات على وزير 
الع���دل عبداحلمي���د غول ووزي���ر الداخلية 
�شليم���ان �شويل���و ب�شبب احتج���از الق�س. 
وقالت �ش���ارة �شان���درز املتحدث���ة با�شم 
البي���ت االأبي����س اإن الوزيري���ن لعبا دورا 

رئي�شا يف اعتقاله يف 2016 ثم احتجازه.

الرئا�ش���ة  با�ش���م  الناط���ق  اأدى 
الفل�شطيني���ة نبي���ل اأب���و ردين���ة اليم���ني 
الد�شتوري���ة اأم����س اخلمي�س بع���د تعيينه 
م���ن قب���ل الرئي����س حمم���ود عبا����س نائبا 
لرئي�س الوزراء ووزيرا لالإعالم يف احلكومة 
الفل�شطيني���ة 17 الت���ي يرتاأ�شه���ا رام���ي 
احلمد اهلل. وياأتي تعيني ابو ردينة يف ظل 
اأنب���اء تتحدث عن تعدي���ل حكومي يف اإطار 
حم���اوالت جديدة للم�شاحل���ة بني حركتي 
فت���ح وحما�س بعد اأنباء ع���ن م�شاع جديدة 
تبذلها م�رص جمددا النهاء االنق�شام القائم 
من���ذ 2007. ومل يل���ق تعي���ني اب���و ردينة 
ترحيبا من حرك���ة حما�س التي اعتربت ان 
حكومة التواف���ق الوطني الت���ي يرتاأ�شها 
احلم���د اهلل مل تع���د حكوم���ة تواف���ق بع���د 
تعي���ني اأبو ردينة؛ كونه ع�ش���واً يف اللجنة 

املركزية حلركة فتح.

اعتقلت ال�رصط���ة االإ�رصائيلية الع�رصات 
املت�شددي���ن  احلري���دمي  يه���ود  م���ن 
التجني���د،  خدم���ة  الأداء  الراف�ش���ني 

وا�شتخدمت خراطيم املياه لتفريقهم.
“يديع���وت  �شحيف���ة  واأف���ادت 
اأحرون���وت” ب���اأن املحتجني قطع���وا طرقا 
هتاف���ات  ورددوا  القد����س،  و�ش���ط  يف 
“�شنموت قبل التجنيد” ت�شامنا مع �شاب 
متدي���ن اعتقل بعد رف�شه احل�شور ملركز 
التجنيد التاب���ع للجي�س. واعتقلت ال�رصطة 
46 متظاه���را يف القد����س، وق���درت عدد 

املتظاهرين بنحو 400 �شخ�س.
كم���ا تظاه���ر ع����رصات املت�شددين يف 
مدينة �شف���د �شمايل اإ�رصائي���ل، واعتقلت 
ال�رصط���ة 3 اأ�شخا�س هناك بع���د اأن قطعوا 

طريقا يوؤدي اإلى امل�شت�شفى.
ي�ش���ار اإل���ى اأن الربمل���ان االإ�رصائيلي 
)الكني�شت( يناق����س م�رصوع القانون حول 
جتنيد املتديني، الذي اأثار جدال وا�شعا يف 

اإ�رصائيل، ويعار�شه اليهود املت�شددون.

اإيطاليا تفرج عن وزير 
م�رصي يف عهد مر�شي

اأمريكا تفر�س عقوبات على 
تركيا واأنقرة تهدد بالرد

عبا�س يعني نبيل اأبو 
ردينة نائبا لرئي�س الوزراء

اعتقال ع�رصات اليهود 
الراف�شني للتجنيد يف القد�س

اإ�رضائيل تقتل م�سلحني بـ “�رضبة جوية” وتتحدث باإيجابية عن الأ�سد
ال�رصطة الع�شكرية الرو�شية تنت�رص يف ه�شبة اجلوالن

وحت���ى االأ�شبوع املن�رصم كان���ت اإ�رصائيل حتذر 
من تقدم االأ�شد عل���ى ح�شاب مقاتلي املعار�شة يف 
جنوب غرب البالد. واأ�شقطت اإ�رصائيل طائرة حربية 
�شوري���ة قالت اإنها دخلت بطري���ق اخلطاأ اإلى اجلزء 
الذي حتتل���ه من ه�شبة اجلوالن. كم���ا حذرت اإيران 
وجماع���ة حزب اهلل اللبنانية اللذي���ن يدعمان االأ�شد 
م���ن حماول���ة االنت�شار عل���ى اجلانب ال���ذي ت�شيطر 
عليه �شوريا من اجلوالن. لكن ليربمان اأبدى تفاوؤال 
ح���ذرا اأم�س اخلمي�س فيم���ا و�شف ف���وز االأ�شد باأنه 
اأم���ر يف حكم املوؤك���د. وقال ليربم���ان لل�شحافيني 
”م���ن منظورنا فاإن الو�شع يع���ود اإلى ما كان عليه 
قبل احلرب االأهلية مما يعن���ي اأن هناك جهة ميكن 

خماطبتها و�شخ�شا م�شوؤوال وحكما مركزيا“.
وعندما �شئل اإن كان قلق االإ�رصائيليني �شيخف 
ب�ش���اأن احتم���ال ت�شاع���د الو�شع يف اجل���والن اأجاب 
”اأعتق���د ذل���ك. اأعتقد اأن ه���ذا اأي�شا م���ن م�شلحة 
االأ�ش���د“. وبع���د الت�رصيح���ات بف���رتة ق�ش���رية قال 
اجلي�س االإ�رصائيلي اإنه نفذ �رصبة جوية على اجلوالن 
م�ش���اء االأربعاء فقتل 7 مت�شددي���ن يعتقد اأنهم من 
جن���اح �ش���وري لتنظيم داع����س كان���وا يف طريقهم 

ملهاجمة هدف اإ�رصائيلي.
وقال املتحدث الع�شكري اللفتنانت كولونيل 
جوناث���ان كونريكو�س اإنه مع اق���رتاب قوات االأ�شد 
”ن���رى كيف ت����رصذم االإرهابيون التابع���ون لداع�س 
وكيف خ�رصوا االأرا�ش���ي“. واأ�شاف اأن الرجال الذين 
ا�شتهدفته���م ال�رصب���ة كان لديهم بن���ادق هجومية 
واأحزم���ة نا�شف���ة وحتركوا يف ت�شكي���ل قتايل. وقال 
”نفرت����س اأنه���م كان���وا يف مهم���ة اإرهابي���ة واأنهم 
كان���وا يحاول���ون الت�شل���ل الإ�رصائي���ل. مل يب���د اأنهم 
كان���وا يهرب���ون اأو يحاولون االحتم���اء“. وكان بيان 
�شابق للجي����س االإ�رصائيلي ذكر اأن ال�رصبة وقعت يف 
ال�شط���ر ال�شوري من اجلوالن لكن كونريكو�س عدل 
ذل���ك وق���ال اإن موق���ع ال�رضبة كان داخ���ل اخلطوط 
االإ�رصائيلي���ة. ومل ي���رد تعقي���ب بع���د م���ن احلكومة 

ال�شورية. الى ذل���ك، اأعلنت وزارة الدفاع الرو�شية، 
اأن مو�شك���و �شتن�رص قوات م���ن ال�رصطة الع�شكرية يف 
ه�شبة اجلوالن وتقيم ثمانية مواقع للمراقبة، وفق 

ما ذكرت وكالة اإنرتفاك�س لالأنباء اأم�س اخلمي�س.
ونقل���ت الوكال���ة ع���ن، �شريج���ي رود�شك���وي، 
امل�شوؤول الكب���ري بوزارة الدفاع قول���ه “لتجنب اأي 
ا�شتف���زازات حمتملة �شد مواقع االأمم املتحدة على 
امتداد خط ‘برافو‘ من املزمع ن�رص قوات من ال�رصطة 
الع�شكري���ة التابع���ة للقوات امل�شلح���ة الرو�شية يف 
ثماني���ة مواق���ع للمراقب���ة”. واأ�ش���اف رود�شك���وي، 
كذل���ك اإن قوة حفظ ال�ش���الم التابعة لالأمم املتحدة 
الت���ي توقف عملها يف ه�شب���ة اجلوالن العام 2012 

ميكنها ا�شتئناف عملها.

• جانب من مرتفعات اجلوالن املحتلة 	

اأن انت�سار الرئي�س ب�سار الأ�سد يف احلرب الأهلية  اإنها تعتقد  اأم�س اخلمي�س  اإ�سرائيل  قالت 

ال�سورية قد يحقق ال�ستقرار بعد اأن قال اجلي�س الإ�سرائيلي اإنه قتل 7 م�سلحني يف �سربة جوية 

اإ�سرائيل  اإىل توا�ؤم  اأفيجد�ر ليربمان  عرب احلد�د. �ت�سري ت�سريحات �زير الدفاع الإ�سرائيلي 

مع �جود الأ�سد، عد�ها القدمي الذي مل ي�سع ملواجهة مبا�سرة معها، فيما ي�ستعيد �سيطرته على 

�سوريا من قب�سة مقاتلي املعار�سة �بينهم جماعات اإ�سالمية.

تقرير: النق�سامات ال�سيا�سية يف تون�س “ت�سل” البالد
ك�ش���ف تقرير ملجموعة االأزمات الدولية اأم�س 
اخلمي�س اأن التجاذبات ال�شيا�شية املتعلقة برحيل 
رئي�س احلكومة التون�شية يو�شف ال�شاهد اأو بقائه 
ت�ش���ل العمل احلكومي واالإ�شالح���ات االقت�شادية 
واالجتماعية. وتواجه تون�س، منذ 2011 �شعوبات 
اقت�شادي���ة وتزاي���د املطال���ب االجتماعية يف بلد 

ت�شل فيه ن�شبة البطالة اإلى 15.4 %.
ومن���ح �شن���دوق النقد ال���دويل تون�س قر�شا 
مقاب���ل اإجناز اإ�شالح���ات اقت�شادي���ة وا�شعة، غري 
ان اجل���دل ال�شيا�شي احتد موؤخ���را بخ�شو�س بقاء 
اأو رحي���ل ال�شاه���د. ومن���ذ اأ�شه���ر تطال���ب اأحزاب 
�شيا�شي���ة عديدة يف تون�س، بينه���ا جناح يف حزب 

“ن���داء تون�س” يقوده حاف���ظ قائد ال�شب�شي جنل 
رئي����س اجلمهورية، اإ�شاف���ة اإلى “االحت���اد العام 
التون�ش���ي لل�شغ���ل”، النقاب���ة العمالي���ة الوا�شعة 
النف���وذ، با�شتقال���ة ال�شاه���د ب�شب���ب امل�ش���اكل 
االقت�شادية الت���ي تعاين منها الب���الد. ومنت�شف 
يولي���و املا�شي، اأث���ار الرئي�س التون�ش���ي الباجي 
قائ���د ال�شب�ش���ي مق���رتح ا�شتقالة ال�شاه���د الذي 
يدافع حزب “حركة النه�شة” على بقائه. واأ�شارت 
جمموع���ة االأزم���ات الدولي���ة يف تقريره���ا اإل���ى اأن 
“ال����رصاع متوا�شل بني املناه�ش���ني والداعمني 
لل�شاه���د... وحالة عدم اليقني بخ�شو�س موا�شلة 
حكوم���ة ال�شاه���د ملهته���ا ت�شاهم يف �ش���ل العمل 
احلكوم���ي”. واأك���د التقري���ر اأن فرن�ش���ا واالحتاد 
االأوروبي يعت���ربان “ال�شاهد �شخ�شي���ة �شيا�شية 

ديناميكية ق���ادرة على الوف���اء بالتزامات تون�س 
ام���ام املمول���ني” واأن عدم اال�شتق���رار ال�شيا�شي 

“يوؤخر اجناز االإ�شالحات”.

ووفق���ا للتقرير فان االحت���اد العام التون�شي 
لل�شغ���ل ال���ذي يطال���ب ب�ش���دة برحي���ل ال�شاه���د 
“امل�ش���وؤول الرئي�ش���ي ع���ن تعط���ل االإ�شالح���ات 
االقت�شادية وجتزئة الت�شل�شل القيادي يف االإدارة 

العمومية وانفجار مطالب الزيادة يف االأجور”.
ويتابع التقرير “اإذا ارتفعت وترية ال�ضغوط 
ال�شيا�شية واالجتماعية خالل االأ�شهر القادمة، فان 
ت�ضكيل حكومة )تكنوق���راط( ميكن اأن يكون حال 

اأخريا وموؤقتا لتدعيم الثقة مع املوؤ�ش�شات”.
وذكر املحللون الذين اأعدوا التقرير اأن رحيل 
ال�شاه���د اأو بقائه اأمر “ثان���وي” بالن�شبة لل�شكان 
لك���ن “وب�شف���ة م�شتعجل���ة، يجب عل���ى االأحزاب 
ال�شيا�شي���ة اأن تظه���ر انه���ا ا�شتع���ادت مفه���وم 

الدولة”.

ك�ض���ف االدعاء العام يف نيويورك تورط البعثة 
الدبلوما�شي���ة القطري���ة ل���دى االأم���م املتح���دة يف 
ف�شيحة ر�شوة مبطار كينيدي الدويل، حيث قدمت 
هداي���ا وت�شهيالت اإلى موظفة كب���رية باملطار من 
اأج���ل احل�شول عل���ى ا�شتثناءات تخ����س الطائرات 
القطري���ة، وهو ما مل يكن ليت���م دون خرق القواعد 

االأمنية للمطار، بح�شب و�شائل اإعالم اأمريكية.
ووجه االدعاء يف نيويورك اإلى م�شاعدة امل�رصف 
يف مط���ار كينيدي مارلني مي���ززي )54 عاما( تهمة 
احل�ش���ول ر�ش���وة و�شوء ال�شل���وك الر�شم���ي، فيما 
اتهم وكي���ل ال�شفر للبعثة الدائم���ة لقطر يف االأمم 
املتحدة جوزيف جوري���ه )58 عاما( باإعطاء الر�شى 
التي تنوعت بني �شاعة فاخرة والتنقل بالليموزين 
ووجب���ات فاخرة. وتتعلق الف�شيح���ة، ب�شماح ميزي 
للطائرات القطرية باملبيت يف املطار اأثناء انعقاد 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، وهو ما يتعار�س مع 
القواعد املعمول بها يف هذه املنا�شبة، حيث يتعني 
على طائرات البعثات املغادرة يف غ�شون �شاعتني 
من الو�شول فق���ط. ويواجه املتهمان عقوبة �شجن 

ت�شل اإلى 4 �شنوات اإذا متت اإدانتهما.

واأوقفت �شلطات املطار عمل ميززي يف يونيو 
من وظيفتها، حي���ث كانت تعمل لدى هيئة موانئ 
نيويورك ونيوجري�شي، وه���ي الوكالة العامة التي 

تدير املطار منذ 35 عاما.
وبح�شب املعلومات ال���واردة من التحقيقات، 

فق���د ب���داأت مي���زي يف تلق���ي الر�شوى من���ذ العام 
2014. وقال املفت�س العام لهيئة املوانئ مايكل 
ني�شت���ور “اإن الئحة االته���ام )...( تظهر اأن الوكالة 
لن تت�شامح مع انتهاكات الثقة العامة اأو اأي اأعمال 
فا�ش���دة اأخرى”، ح�شبم���ا اأوردت وكال���ة اأ�شو�شيتد 
بر�س. ومل تعل���ق بعثة قطر اإلى االأمم املتحدة على 
الف���ور. وقالت املدعي���ة العامة لوالي���ة نيويورك، 
باربرا اأن���دروود، اإن ميزي مل حت�شل على املوافقة 
املنا�شب���ة ال�شتثن���اء طائرات اأجنبي���ة حمظورة من 
االنتظار. وقال���ت عري�شة االتهام اإن ميزي �شمحت 
للعدي���د من الطائرات القطرية باملبيت ويف بع�س 

االأحيان مكثت الأيام.
وقال���ت هيئ���ة املوان���ئ اإن قان���ون اأخالقيات 
املهنة يت�شمن �شيا�شة �شارمة ب�شاأن عدم ال�شماح 
باملبالغ املدفوعة اأو الهدايا اأو الوجبات اأو و�شائل 

النقل من اأي عميل اأو عميل حمتمل مع الوكالة.

فضيحة جديدة لقطر... رشاوى “رسمية” في مطار نيويورك

اجلي�س االأردين يت�شدى “لدواع�س” قدموا من �شوريا

قال اجلي�����س االأردين اأم�س اخلمي�س 
اإنه قتل عددا من م�شلحي تنظيم داع�س 
اقرتب����وا من ح����دود اململكة ف����رارا من 
الهجوم ال����ذي ت�شنه الق����وات ال�شورية 
والذي دفعهم للخروج من جيب خا�شع 

ل�شيطرتهم يف جنوب غرب �شوريا.
وقال م�ش����در باجلي�����س اإن وحداته 
ا�شتخدمت ”كل اأنواع االأ�شلحة“ لق�شف 

جمموع����ة من امل�شلح����ني الذين اقرتبوا 
من اجلان����ب االأردين املح����اذي ملنطقة 
حو�س الريموك، يف ا�شتباكات ا�شتمرت 
نح����و 24 �شاعة من ظه����ر الثالثاء وحتى 

االأربعاء.
وقال م�شدر باجلي�س لوكالة االأنباء 
االأردني����ة ”مت تطبي����ق قواعد اال�شتباك 
فوراً معهم... ومت اإجبارهم على الرتاجع 
اإل����ى الداخ����ل ال�ش����وري وقت����ل بع�����س 

عنا�رصهم“.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

تونس ـ أ ف ب:

القدس المحتلة ـ رويترز:

عمان ـ رويترز:

• رئي�س احلكومة التون�شية يو�شف ال�شاهد يف جل�شة للربملان	

• طائرات يف مطار كينيدي الدويل بنيويورك	



م���رمي  املعار�ض���ة،  زعيم���ة  وحي���ت 
رجوي، املتظاهري���ن يف اأ�ضفهان، وخا�ضة 
“ال�ضباب الغيارى يف �ضابور اجلديد الذين 

يت�ضدون لهجوم القوات القمعية...”.
و حترير الوطن  وقالت “هوؤالء هم مب�شرّ
االأ�ض���ر م���ن ي���د النظ���ام ال�ضف���اح ال���ذي 
احتل اإي���ران با�ضم الدي���ن”، داعية “عموم 
املواطن���ن خ�ضو�ض���ا ال�ضب���اب اإل���ى دعم 

املنتف�ضن يف اأ�ضفهان وكرج و�ضراز”.
ويف �ض���وارع مدين���ة كوهرد�ضت غربي 
طهران، اأ����شم حمتجون الن���ار يف �ضيارات 
ال�شطة وهم يهتفون “املوت للدكتاتور”، 
وذل���ك ردا عل���ى اإطالق االأم���ن قنابل الغاز 

امل�ضيل للدموع.
اإل���ى  اأم���ا يف �ض���راز، فن���زل املئ���ات 
ال�ضوارع، ليحبط���وا بذلك “حماوالت عنا�ش 
قوى االأم���ن املنت�شة يف ال�ض���وارع للحوؤول 
دون تنظي���م املظاهرات”، وف���ق ما قالت 

منظمة جماهدي خلق.
وردد املحتج���ون “اخج���ل ي���ا روحاين، 
اترك احلكم والب���الد” و”باملدفع والدبابة 
واملفرقع���ات، فعلى امل���اليل اأن يرحلوا”، 
اإط���ارات  اإل���ى ح���رق  اآخ���رون  فيم���ا عم���د 

ال�ضيارات و�ضط ال�ضوارع.
التابع���ة  �ضه���ر  �ضاه���ن  مدين���ة  ويف 

م���ن  مئ���ات  خ���رج  اأ�ضفه���ان،  ملحافظ���ة 
االآخري���ن  تطال���ب  بهتاف���ات  االإيراني���ن 
باالن�ضمام اإليه���م يف حركتهم االحتجاجية، 
الت���ي يب���دو اأنه���ا �ضتت�ضاع���د يف االأي���ام 

املقبلة.
وقال���ت املعار�ض���ة اإن املئات جتمعوا 
يف �ضاح���ة “ون���ك” و�ض���ط العا�ضم���ة حيث 
رددوا هتاف���ات �ضد النظام، يف حن هتف 
املحتج���ون يف م�ضه���د “الغ���الء والنكب���ة... 

املوت لروحاين”.
واالنتفا�ضة ال�ضعبية تاأتي مع ا�ضتعداد 
الوالي���ات املتحدة الإعادة فر�ض العقوبات 
عل���ى اإي���ران االأ�ضب���وع املقب���ل، والتي مت 
رفعه���ا مبوج���ب االتف���اق الن���ووي ال���ذي 
تخل���ى عن���ه الرئي�ض دونالد ترام���ب. واأثار 
ذل���ك املخاوف م���ن تعر�ض اإي���ران ملعاناة 
اقت�ضادي���ة طويلة ومزيد من اال�ضطرابات 
املدني���ة يف الب���الد، الت���ي تعاين م���ن جراء 
�ضيا�ض���ة نظام امل���اليل القائم���ة على هدر 

املوارد الوطنية لتحقيق اأجندته اخلبيثة.
وهب���ط الريال االإيراين اإل���ى م�ضتويات 
جدي���دة، االثن���ن املا�ضي، متج���اوزا 120 
األ���ف ريال لل���دوالر، مع تاأه���ب االإيرانين 
الإع���ادة الواليات املتحدة فر�ض اأول دفعة 

من العقوبات االقت�ضادية.

واشنطن ـ رويترز:

ق���ال م�ضوؤول���ون اأمركي���ون لروي���رز اإن 
تع���د  اإي���ران  اأن  الوالي���ات املتح���دة تعتق���د 
ملناورات ك���رى يف اخللي���ج يف االأيام املقبلة 
لتق���دم موعد تدريب���ات �ضنوية عل���ى ما يبدو 

و�ضط ت�ضاعد التوتر مع وا�ضنطن.
وت�ضعر اإيران بالغ�ض���ب من قرار الرئي�ض 
م���ن  االن�ضح���اب  ترام���ب  دونال���د  االأمرك���ي 
االتفاق الن���ووي واإعادة فر����ض عقوبات على 
طهران. وحذر م�ضوؤولون اإيرانيون كبار من اأن 
اجلمهورية لن تر�ضخ ب�ضهولة حلملة اأمركية 

جديدة حلظر �ضادرات النفط االإيرانية.
واأكدت القيادة املركزي���ة االأمركية اأنها 
ر�ضدت زيادة يف االأن�ضطة االإيرانية مبا يف ذلك 
يف م�ضيق هرمز االإ�ضراتيجي ل�ضحنات النفط 

الذي هدد احلر�ض الثوري االإيراين باإغالقه.
وقال الكابنت بيل اإيربان املتحدث با�ضم 
القي���ادة املركزي���ة التي ت�شف عل���ى القوات 
االأمركي���ة يف ال�شق االأو�ضط ”نح���ن على علم 
بالزي���ادة يف العملي���ات البحري���ة يف اخللي���ج 

العربي وم�ضيق هرمز وخليج عمان“.
كث���ب  ع���ن  الو�ض���ع  ”نتاب���ع  واأ�ض���اف 
و�ضنوا�ض���ل العمل مع �شكائن���ا ل�ضمان حرية 
املالح���ة وتدف���ق التجارة يف املم���رات املائية 

الدولية“.
ومل يذك���ر معلومات اإ�ضافية اأو يعلق على 

اأ�ضئلة عن املناورات االإيرانية املتوقعة.
لك���ن م�ضوؤول���ن اأمركين حتدث���وا اإلى 

روي���رز وطلب���وا ع���دم الك�ضف ع���ن اأ�ضمائهم 
قالوا اإن احلر�ض الثوري االإيراين يجهز على ما 
يبدو اأكرث م���ن 100 �ضفينة للتدريبات. ورمبا 

ي�ضارك مئات من اأفراد القوات الرية.
يف  تب���داأ  ق���د  املن���اورات  اأن  واأ�ضاف���وا 
ال�ضاعات ال���� 48 القادمة، لك���ن لي�ض وا�ضحا 

متى �ضيكون ذلك حتديدا.
وكانت �ضبكة )�ضي.اإن.اإن( اأول من اأوردت 

تفا�ضيل عن اال�ضتعدادات االإيرانية.
وق���ال م�ضوؤول���ون اأمركي���ون اإن توقيت 
املناورات يه���دف على ما يب���دو اإلى تو�ضيل 
ر�ضال���ة اإلى وا�ضنط���ن التي تكث���ف ال�ضغوط 
االقت�ضادي���ة والدبلوما�ضي���ة عل���ى طه���ران، 
لكنه���ا حت���ى االآن مل ت�ضل اإلى ح���د اال�ضتعانة 

باجلي�ض االأمركي للت�ضدي الإيران ووكالئها.
وت�ض���ع �ضيا�ضات ترام���ب �ضغوطا كبرة 
عل���ى االقت�ضاد االإي���راين واإن كانت معلومات 
املخاب���رات االأمرييية ت�ضر اإلى اأنها قد حت�ضد 
االإيراني���ن يف نهاي���ة املطاف �ض���د الواليات 
املتحدة وتعزز و�ضع حكام اإيران املت�ضددين.

دبي ـ العربية نت:

ك�ض���ف م�ض���وؤول �ضيا�ض���ي كب���ر يف تل 
اأبي���ب، اأن دي���وان رئي����ض ال���وزراء بنيامن 
نتنياه���و تلق���ى ر�ضال���ة طماأن���ة م���ن البيت 
االأبي����ض توؤك���د اأن���ه ال يوج���د اأي تغي���ر يف 

ال�ضيا�ضة االأمركية جتاه اإيران.
واأك���د امل�ضوؤول اأن اإ�شائي���ل، مثل بقية 
حلف���اء الوالي���ات املتحدة، �ضع���رت بالقلق 
من اإعالن الرئي�ض االأمركي، دونالد ترامب، 
ا�ضتع���داده للق���اء الرئي����ض االإي���راين ح�ضن 

روحاين من دون �رشوط م�ضبقة.
وقال اإن م�ضدر القلق هو اأن يح�ضل مع 
ترامب م���ا ح�ضل يف لقائه م���ع رئي�ض كوريا 
ال�ضمالي���ة، حيث راح ميتدح���ه ويب�ش بتغير 

جوه���ري يف �ضيا�ضت���ه، بينم���ا عل���ى اأر����ض 
الواقع وا�ض���ل الكوريون ال�ضماليون تطوير 
ال�ضواري���خ البالي�ضتي���ة طويل���ة املدى. مما 
ت�ضبب يف قل���ق حلفاء اأم���ركا، خ�ضو�ضا يف 
كوري���ا اجلنوبي���ة، حيث يخ�ض���ون اأن يكونوا 
ال�ضحية االأولى ل�ضيا�ض���ة االطمئنان لبوينغ 

يانغ.
ف���اإن  االإ�شائيل���ي،  امل�ض���وؤول  وح�ض���ب 
االأمركي���ن طماأنوا اإ�شائي���ل، حتى قبل اأن 
يغر وزير اخلارجي���ة االأمركي، االنطباع عن 
املوقف من اإيران. واأكدوا اأنه ال داعي للقلق 
م���ن ت�شيحات الرئي�ض ترام���ب. فاالإدارة يف 
وا�ضنطن مل تغر �ضيا�ضته���ا ال�ضارمة جتاه 

طهران قيد اأمنلة.

االإقليم���ي  التع���اون  وزي���ر  وو�ض���ف 
االإ�شائيل���ي، ت�ضاحي هنجب���ي، وهو ع�ضو يف 
احلكوم���ة االأمني���ة امل�ضغرة، عر����ض ترامب 
اإجراء حمادث���ات مع طهران باأن���ه طوق جناة 
بالن�ضب���ة لنظام قال اإنه على و�ضك االنهيار، 
م�ضيف���اً اأن���ه مل ي�ضتغ���رب رف�ض اإي���ران له 
وفقا لوكالة “رويرز”. وقال هنجبي لراديو 
اإ�شائيل: “من ال�ضعب اأن يتقبل االإيرانيون 
اجتماعا كهذا م���ع �ضخ�ض اأطاح قبل اأ�ضابيع 
قليل���ة فح�ض���ب باتف���اق كان���وا �ضع���داء به 
للغاي���ة. لكن هذا ه���و االأ�ضلوب ال�ضحيح مع 

االإيرانين”.
يذك���ر اأن احلكوم���ة االإ�شائيلي���ة بقيادة 
نتنياه���و، ت���رى اأن اأه���م تغي���ر ح�ض���ل يف 

العامل بانتخ���اب ترامب رئي�ض���ا هو املوقف 
احل���ازم م���ن اإيران. وه���ي تبني كث���را على 
دخ���ول العقوبات االأمركية �ض���د اإيران اإلى 
حيز التنفي���ذ يف ال�ضاد�ض من ال�ضهر احلايل 
وتعتربه���ا فر�ضة خل�ضوع طهران لل�ضغوط 
بتغي���ر  والقب���ول  االإ�شائيلي���ة  االأمركي���ة 
االتف���اق الن���ووي.  ويك���رث االإ�شائيليون من 
احلدي���ث ع���ن تفاق���م االأزم���ة االقت�ضادي���ة 
يف اإي���ران وانهي���ار قيمة العمل���ة، ويرون اأن 
موا�ضل���ة ال�ضغ���وط ميك���ن اأن تفج���ر موجة 
االحتج���اج يف اإي���ران حتى �ضق���وط النظام اأو 
�ضتف�ض���ي اإل���ى ا�ضت�ض���الم النظ���ام االإيراين 
الإرادة ترام���ب. ويف احلالتن ينبغي موا�ضلة 

املوقف االأمركي احلازم وعدم الراخي.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

ت�شاعدت، اأم�س اخلمي�س، وترية الحتجاجات يف املدن الإيرانية، حيث ينذر الغ�شب ال�شعبي 

الناجم عن تدهور االقت�شاد وانهيار الريال والف�شاد والقمع، بثورة �شاملة على نظام خامنئي.

ون�شر نا�شطون على مواقع التوا�شل االجتماعي ع�شرات املقاطع امل�شورة ملظاهرات غا�شبة يف 

معظم مدن ومناطق البالد، وال�شيما يف العا�شمة طهران و�شرياز واأ�شفهان وم�شهد وكرج. واأفاد 

نا�شطون با�شتمرار “االنتفا�شة لليوم الثاين” يف �شابور اجلديد باأ�شفهان، حيث هتف املحتجون 

“خامنئي اخجل واترك البالد؛ املوت للدكتاتور؛ ال تخافوا ال تخافوا كلنا متحدون معا”. وهاجم 
القمعية  للقوات  “ت�شدوا  املحتجني  اأن  اإال  اجلديد،  �شابور  يف  الغاز  بقنابل  املتظاهرين  االأم��ن 

واأحرقوا اإطارات ال�شيارات”، وفق ما قال موقع “احلرية الإيران” املعار�س.

لندن ـ أ ف ب:

طلبت تايلند م���ن بريطانيا ت�ضليمها 
ينغل���وك  ال�ضابق���ة،  ال���وزراء  رئي�ض���ة 
�ضيناوات���را، الت���ي اأط���اح به���ا انقالب يف 
2014، وحكم عليها غيابيا بعد 3 �ضنوات 
على ذلك، بال�ضجن 5 �ضنوات، كما ورد يف 
ر�ضال���ة اإلكرونية لل�ضلط���ات التايلندية، 

ح�ضلت عليها وكالة “فران�ض بر�ض”.
وجهته���ا  الت���ي  الر�ضال���ة،  وتفي���د 
�ضف���ارة تايلند يف لن���دن، يف 5 يوليو، اإلى 
وزارة اخلارجي���ة الريطانية “نطلب ت�ضلم 
ال�ضي���دة ينغل���وك �ضيناوات���را املواطن���ة 
التايلندي���ة التي تقيم على ح���د علمنا يف 
اململكة املتحدة”. واأ�ضافت اأنها “مالحقة 
لتنفي���ذ حك���م م���رم بال�ضج���ن 5 �ضنوات 
وكان���ت  العلي���ا”.  املحكم���ة  ع���ن  �ض���در 
ينغل���وك �ضيناوات���را اتهم���ت “باالإهمال” 
يف برنام���ج لدع���م مزارع���ي االأرز، وف���رت 
2017، بينم���ا  اأغ�ضط����ض  م���ن بلده���ا يف 
كان عليه���ا املث���ول اأمام املحكم���ة العليا 
ل�ضم���اع احلكم يف ق�ضيتها. و�ضدر حكمان 
قا�ضيان عل���ى م�ضوؤولن اآخري���ن اأدينا يف 
الق�ضي���ة نف�ضه���ا، اأحدهما وزي���ر التجارة 
وبع���د  ترياب���روم.  بون�ضون���غ  ال�ضاب���ق 
اختفاء ينغلوك �ضيناواترا، نفت املجموعة 
الع�ضكرية احلاكمة اأن تكون اتفقت معها 
لتنظيم هربها لترك احلرية للع�ضكرين 

الإعادة تنظيم احلياة ال�ضيا�ضية.

كابول ـ أ ف ب:

اأم����ض  اأجان���ب  موظف���ن   3 خط���ف 
اخلمي�ض يف ظروف غر وا�ضحة واأعدموا يف 
كابول يف ما و�ضفته ال�ضلطات باأنه “عمل 
اإرهاب���ي”. وال�ضحاي���ا الث���الث الذين عرث 
عليهم مكبلي االأي���دي وقتلوا بالر�ضا�ض 

من جني�ضات هندية ومقدونية وماليزية.
وع���رثت ال�شط���ة على جثثه���م خارج 
كابول بعد اأقل من �ضاعتن على خطفهم.

واأك���دت ال�ضفارة الهندي���ة يف كابول 
مقت���ل اأح���د رعاياه���ا وكذل���ك املمثلي���ة 
املاليزية يف نيودلهي التي قالت يف بيان 
اأن���ه “عرث عل���ى جثة مواط���ن ماليزي على 
بعد 33 كلم جنوب كابول”. و�شح م�ضدر 
اأمن���ي لفران����ض بر����ض اأن الثالث���ة كان���وا 
طه���اة يعملون يف �شكة الإع���داد الوجبات. 
ومل تت���ن اأي جه���ة م�ضوؤولي���ة العملي���ة. 
وق���ال املتح���دث باإ�ض���م ال�شط���ة ح�ضمت 
ه���ذه  “يف  بر����ض  لفران����ض  �ضتانيك���زاي 
املرحلة نعتقد اأن���ه عمل اإرهابي”. بح�ضب 
معلومات���ه خط���ف الثالثة ����شق العا�ضمة 
االأفغاني���ة يف حي قريب م���ن مطار كابول 
الدويل، لكن الغمو�ض ال يزال يلف ظروف 
خطفه���م. وبح�ضب املتح���دث با�ضم وزارة 
الداخلي���ة ن�شت رحيمي “الرج���ال الثالثة 
كان���وا مكبلي االأيدي وقتل���وا بالر�ضا�ض. 
عرث على اثنن منهم يف �ضندوق ال�ضيارة 

والثالث على املقعد اخللفي”.

هراري ـ أ ف ب:

انت����ش عنا����ش اجلي����ض وال�شط���ة يف 
فيم���ا  اخلمي����ض  اأم����ض  ه���راري  �ض���وارع 
تت�ضاعد ال�ضغوط على ال�ضلطات لالإعالن 
ع���ن نتائ���ج االنتخاب���ات الرئا�ضي���ة بع���د 
�ضق���وط 3 قتل���ى يف ت�ضدي ق���وات االمن 

ملتظاهرين.
التاريخي���ة،  االنتخاب���ات  و�ضه���دت 
االأول���ى من���ذ االطاح���ة بالرئي����ض ال�ضابق 
روبرت موغابي، اأعمال عنف دامية االربعاء 
عندم���ا فت���ح جنود الن���ار عل���ى تظاهرات 
للمعار�ض���ة لالحتج���اج عل���ى م���ا تعت���ره 
تزوي���را يف االنتخاب���ات. واتهمت احلكومة 
“حركة التغير الدميوقراطي” املعار�ضة 
بالتحري����ض على اعم���ال العنف وتوعدت 

بفر�ض اجراءات اأمنية م�ضددة.
وق���ال الرئي�ض امير�ض���ون منانغاغوا 
ام�ض اإن���ه يريد حتقيق���ا م�ضتقال يف مقتل 
املتظاهري���ن واأنه ي�ضعى حل���ل اخلالفات 
“ب�ضكل �ضلمي”. وح�ضت اللجنة االنتخابية 
النا����ض على “ال�ضر حتى نتمكن من جمع 

النتائج النهائية”. 

تايلند

افغانستان

زيمبابوي

بانكوك تطالب لندن 
ت�ضليمها الرئي�ضة “الهاربة”

خطف 3 موظفن اأجانب 
واإعدامهم يف كابول

اجلي�ض ينت�ش اأثناء 
اإنتظار نتائج االنتخابات
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اإيـران تنتفـ�ض واملواجهـات تـعـم الـ�شـوارع

وا�شنطن: اإيران تعد ملناورات بحرية ع�شكرية كربى

ر�شالة من وا�شنطن لتل اأبيب: ال تغيري ب�شيا�شتنا جتاه طهران

املتظاهرون يهتفون “املوت للدكتاتور”... “اخجل يا خامنئي”

• مظاهرات عارمة وا�ضتباكات عنيفة مع االأمن	

واشنطن ـ أ ب:
واف���ق الكونغر����ض االأمرك���ي على موازن���ة قدره���ا 716،3 ملي���ار دوالر ل���وزارة الدف���اع االأمركية 

)البنتاغون( مبا ُي�شرّع االإنفاق الع�ضكري ويدعم املوقف االأمركي يف مواجهة رو�ضيا.
وواف���ق جمل�ض ال�ضي���وخ على قانون موازنة الدفاع بغالبية 87 �ضوًتا مقابل 10، بعد اأ�ضبوع واحد من 
ح�ضول���ه على 359 �ضوًت���ا مقابل 54 يف جمل�ض الن���واب. وقال وزير الدفاع جيم ماتي����ض يف بيان “اأ�ضعر 
باالمتن���ان لت�ضميم اأع�ضاء الكونغر�ض، من احلزبن، على تبن���ي قانون موازنة الدفاع خالل وقت قيا�ضي 
ه���ذا العام”. وُيفرج القانون عن مبل���غ 69 مليار دوالر للعمليات اخلارجية اجلاري���ة )اأفغان�ضتان، �ضوريا، 
العراق، ال�ضومال...(، وي�ضتمل على زيادة قدرها 2.6 % على رواتب اأفراد القوات امل�ضلحة، وُيتيح �شف 

ع�شات املليارات من اأجل اال�ضتثمار يف حتديث البحرية والقوات اجلوية وال�ضواريخ االأمركية.
���ر القانون عل���ى البنتاغون ت�ضليم اأي مقاتلة من طراز اإف35- اإل���ى تركيا يف حال مل ُتنه اأنقرة  ويحظرّ

مفاو�ضاتها مع رو�ضيا ل�شاء اأنظمة اإ�ض400- الدفاعية اجلوية الرو�ضية.

الكونغر�ض يقر موازنة البنتاغون بـ 716 مليار



البالد سبورت

السنة العاشرة - العدد 3580 
الجمعة

3 أغسطس 2018 
21 ذو القعدة 1439

sports@albiladpress.com
سبورت
16

أعلن نادي الحالة عن تعاقده مع الرصيب زيلكو سيفيتش ليقود الفريق األول لكرة السلة باملوسم 
الريايض 2019/2018.

ويأيت التعاقد مع زيلكو ليحل خلفاً للمدرب الوطني أحمد جان الذي أمىض 3 مواسم متتالية مع 
الربتقايل. ومن املنتظر وصول الرصيب ململكة البحرين خالل األيام القليلة املقبلة لقيادة تحضريات 

واستعدادات الفريق للموسم الجديد.
وبحسب السرية الذاتية، فإن آخر محطة للرصيب كانت مع فريق طنجة املغريب وقبلها مع املنستري 

التونيس وأرشف عىل عدة فرق يف الدوري املغريب أمثال كازبلنا والحسيمة. كام أنه تواجد يف 
رومانيا ولبنان وإيطاليا ورصبيا وأرشف عىل تدريب املنتخب املرصي يف الفرتة ما بينت 2008 حتى 
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ق��رر االتح��اد البحرين��ي للكرة 
الطائرة اإلبقاء عىل عضو مجلس 
اإلدارة عيل الس��يد ليكون مديرا 
للمنتخ��ب األول خ��الل املرحلة 
القادم��ة، والت��ي يس��تعد فيه��ا 
البطولة  “األحمر” للمش��اركة يف 
والعرشي��ن  الحادي��ة  العربي��ة 
بجمهورية  ستقام  والتي  للرجال، 
م��رص العربي��ة م��ن 24 أكتوبر 

لغاية 3 نوفمرب املقبلني.
وكان عيل الس��يد قد ش��غل هذا 
املنص��ب خ��الل الف��رتة املاضية، 
وهو يتمتع بخربة طويلة يف مجال 

العمل اإلداري.
وأم��ا بخص��وص الجه��از الفني، 

ف��إن امل��درب الوطن��ي ياس��ني 
امليل س��يكون مس��اعدا للمدرب 
يوس��ف خليفة مع وجود املحلل 
الفني ال��رصيب “بروتا”، فيام وقع 
االختي��ار عىل اختص��ايص العالج 
الطبيعي رام��ي املرباطي للعمل 
ضمن جهاز املنتخب، وهو الذي 
س��بق له العمل م��ع املنتخب يف 
دورة األلع��اب الخليجي��ة الثانية 
الت��ي أقيمت باململك��ة العربية 

السعودية العام 2016.
ومن املؤم��ل أن يب��دأ املنتخب 
أغس��طس   11 املحلية  تحضرياته 
الج��اري، حي��ث اعتم��د الجهاز 
الفني قامئة م��ن 15 العبا، وهم: 

ابراهيم،  يعق��وب، ع��يل  محمد 
محم��د هرونة، حس��ني عبدالله 
عب��اس )داركليب(، ن��ارص عنان، 

محمد عنان، عيل الصرييف، عباس 
)األهيل(،  أمي��ن هرون��ة  الخباز، 
يوس��ف خال��د، حس��ني مه��دي 

الحداد،  )النجمة(، حسن  الجيش 
محمود العافية )املحرق(، محمد 
جاس��م )النبي��ه صال��ح(، وأخريا 

حسني الحاييك.
وكان منتخبنا حق��ق املركز الثاين 
يف آخر مش��اركة ل��ه يف البطولة 
العربي��ة العرشون للرجال، والتي 
أقيم��ت كذل��ك يف م��رص بعدما 
خ��ر يف النه��ايئ م��ن منتخب 
الدولة املس��تضيفة بثالثة أشواط 
نظيفة )25/23، 25/17، 25/21( 
ليحاف��ظ املرصيون عىل لقبهم يف 
النس��خة الثانية عىل التوايل وحل 
منتخب العراقي يف املركز الثالث.
 وق��اد املنتخ��ب آن��ذاك املدرب 
الربازي��يل “كارلوس” مع��ارا من 

نادي داركليب.

واصل��ت لجنت��ا الحكام والتس��جيل 
#أقوى_رجل_بحرين��ي2  لبطول��ة 
زيارتهام لألندي��ة الصحية والرياضية؛ 
بهدف الرتوي��ج للبطولة ورشح لوائح 
والتصفي��ات  منافس��اتها  وأنظم��ة 
التأهيلية، والتي س��تقام تحت رعاية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائب األول لرئي��س املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئيس 
الفخ��ري لالتحاد البحرين��ي لرياضة 
ذوي العزمي��ة، والذي ينظمها املكتب 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 
ب��ن عي��ى آل خليفة تحت ش��عار 
 23  21- الف��رتة  يف  #خلك_وح��ش 
فرباير 2019، والتي سيس��بقها إقامة 
التصفيات التأهيلي��ة يف الفرتة 6 - 8 
سبتمرب املقبل مبجمع السيف، حيث 
تأيت ه��ذه البطولة ضم��ن املبادرات 

التي أطلقها س��مو الش��يخ خالد بن 

حمد آل خليفة والهادفة لدعم املجال 

الريايض واإلنساين مبملكة البحرين. 

وقد قام��ت اللجنتان بزي��ارة ناديي 

انلمتد فت وفتنس فاكتوري الواقعني 

يف محافظ��ة املح��رق، حي��ث التقى 

رئي��س لجنة الحكام أحمد جمش��ري، 

وأمني الر العام رئيس لجنة التسجيل 

عبدالله السياس مبمثلني عن الناديني، 

وقدما رشحا مفصال عن لوائح وقوانني 

البطولة، وأنظمة التصفيات التأهيلية 

التي ستسبق إقامة املنافسات النهائية 

واملق��رر إقامته��ا يف س��بتمرب املقبل 

مبوقع الحدث، والتي ستش��هد إقامة 

ثالث مس��ابقات يف األلع��اب التالية: 

لعبة بنج برس “ق��وة الدفع”، ولعبة 

الرفعة املميتة ولعبة السكوات “قوة 

الرجلني، يشار إىل أن هذه التصفيات 

ته��دف إىل منح الفرص��ة ألكرب عدد 

املش��اركني لإلعداد والتحضري لخوض 

هذه املرح��ة من البطولة، األمر الذي 
سيس��هم  يف تقديم مس��تويات قوية 
من ش��أنها مواصل��ة النجاحات التي 
ش��هدتها مس��ابقات الوزن الخفيف 
واملتوسط والثقيل يف النسخة األوىل. 

كاف��ة  يف  املش��اركني  ع��دد  وص��ل 
مس��ابقات البطولة إىل 300 مشارك، 
عل��اًم بأن املكت��ب االعالمي لس��مو 
الش��يخ خالد بن حم��د بن عيى آل 
خليفة ق��د حدد ي��وم الحادي عرش 
من أغس��طس الج��اري آخ��ر موعد 
للتس��جيل ملرحلة التصفيات املؤهلة 
للبطول��ة وأيض��ا األلع��اب املصاحبة 
 للكبار والصغار عرب املوقع اإللكرتوين
 bhrstrongestman.com ، حي��ث 
س��يكون هناك العديد من املفاجآت 
والجمه��ور  املش��اركني  بانتظ��ار 
للبطول��ة  الرس��مي  الحس��اب  ع��رب 

باالنستغرام.

السيد مديرا لمنتخب الرجال والميل مساعدا للمدرب

لجان “أقوى رجل بحريني 2” تزور أنلمتد فت وفتنس فاكتوري

ال����م����رب����اط����ي اخ���ت���ص���اص���ي ع������اج ط��ب��ي��ع��ي

11 أغسطس آخر موعد للتسجيل بالمسابقات الرئيسة

حسن علي

الرفاع                   المكتب اإلعالمي

افتتح فريق ريا للوالئم أهداف 
مباريات بطول��ة الوطن الثالثة 
يف حملة دفاعه عن اللقب بعد 
لقائه فريق باس��تا بارك مس��اء 
األربع��اء املوافق 1 أغس��طس 
2018 يف أوىل ج��والت بطول��ة 
الوطن املقامة عىل مالعب نادي 
س��امهيج برعاية أمفا موتورز، 
فيام جم��ع اللقاء الث��اين فريق 
الجنم��ة بفريق رشك��ة التباين، 
وقد كان التعادل اإليجايب س��يد 
املوقف يف مبارايت اليوم األول. 

ال غال��ب وال مغلوب بني الفرق 
األربعة للمجموعة األوىل، فكان 
التع��ادل اإليجايب به��دف لكل 
فري��ق، ليقتس��م الف��رق نقاط 
اليوم بالتس��اوي بنقطة واحدة 
لكل منهام، كذلك لتبقى األمور 
مجهولة يف الجول��ة القادمة يف 

الحديث عّمن ميلك األفضلية يف 
هذه املجموعة. 

فاجأ فريق باستا بارك فريق ريا 
للوالئ��م يف املباراة األوىل بهدف 
مبك��ر عن طري��ق العبه حميد 
املطوع مام أعطى الثقة للفريق 
أك��ر يف مواجه��ة حامل اللقب 
ريا للوالئم أحد أبرز املرش��حني 
يف البطولة، وبع��د هذا الهدف 
وجد فري��ق ريا للوالئم صعوبة 
كب��رية يف الوصول ملرمى باس��تا 
بارك حت��ى الوقت بدل الضائع 
لهذا الشوط الذي متكن فيه عيل 

الحاييك من معادلة النتيجة.  
يف الش��وط الث��اين، مل يتمك��ن 
فريق ري��ا للوالئم رغم الضغط 
اخرتاق  م��ن  الكبري  الهجوم��ي 
دفاع باس��تا بارك امُلحكم، الذي 
أن يخط��ف  بس��ببه  اس��تطاع 

نقط��ة مثينة م��ن أح��د أقوى 
فرق املجموعة وأبرز املرش��حني 
يف البطولة ليعطي باس��تا بارك 
م��ؤرشا بدخوله خط املنافس��ة 

بقوة لخطف بطاقة التأهل. 
ويف املباراة الثانية، وكس��ابقتها، 
افتت��ح الجنم��ة النتيجة بهدف 
مبك��ر بعد تس��ديدة قوية من 

أق��دام الالعب ع��يل العلواين مل 
يحرك لها س��اكنا ح��ارس مرمى 
فري��ق رشك��ة التباي��ن، وبع��د 
اله��دف ب��دأ الفريق��ان تبادل 
الهجامت يف هذا الشوط والذي 
مل يس��تثمر فيه فري��ق الجنمة 
كان  الذي  الهجومي��ة  األفضلية 
ميلكها بتعزي��ز النتيجة وإحراز 

هدف األمان. 
دخل فريق الجنمة بغية تحقيق 
هدف األم��ان، إال أنه مل يتمكن 
من هز شباك رشكة التباين رغم 
حصوله عىل أك��ر من فرصة مل 
يحسن الترصف فيها، حتى فاجأ 
فري��ق رشك��ة التباين منافس��ه 
به��دف التعديل يف لحظة غفلة 
م��ن دفاع��ات فري��ق الجنمة 
عن طريق العبه ماجد حس��ن 
ليقتسم الفريقان نقاط املباراة.

التعادل سيد الموقف في أولى جوالت بطولة الوطن
البالد سبورت

رامي المرباطيياسين الميل علي السيد

جانب من زيارة نادي انلمتد فتجانب من زيارة نادي فتنس فاكتوري 

ماهر عاشور مدربا لشباب يد األهلي

عاد العب منتخبنا ونادي األهيل لكرة اليد 
السابق ماهر عاشور إىل مزاولة نشاطه 

التدريبي بتويل قيادة تدريب فئة الشباب 
بالنادي األهيل للموسم الريايض 2019/2018. 

وكان عاشور قد أرشف عىل فئة الناشني 
بالقلعة الصفراء باملوسم ما قبل املايض ومتكن 
معه من تحقيق لقب الكأس والتأهل للرباعي 

عىل صعيد الدوري، كام أنه توىل قيادة فئة الشباب، إضافة ملساعد 
املدرب إال أنه اختفى باملوسم املايض. وبارش عاشور مهمته منذ يوم 

أمس )الخميس(، والذي شهد بداية التحضريات واالستعدادات للموسم 
املقبل. ويعترب عاشور من العنارص الخبرية يف مجال لعبة كرة اليد من 

خالل مشواره الطويل يف املالعب، والتي شهدت بزوغه وتألقه بقميص 
األصفر واملنتخب وحقق مختلف البطوالت، ووجوده يف الفئات العمرية 
بكل تأكيد سيصب لصالح اللعبة بالنادي من خالل االستفادة من خرباته 
امليدانية رغم قرص خربته التدريبية. ويف السياق األهالوي أيضا، سيستمر 

ابن النادي أحمد طرادة مهمته التدريبية وذلك بتويل فئة األشبال فيام 
سيكون فؤاد عباس مدربا لفئة الناشئني، فيام اليزال البحث جاريا من 
جانب اإلدارة األهالوية عن املدرب الذي سيتوىل قيادة الفريق األول 

خلفاً للمدرب رشيد رشيح الذي خرج من مولد املوسم املايض عرب 
بطولة كأس التنشيطية فقط، وأخفق يف مسابقتي الدوري والكأس 

وقبلهام كأس السوبر، والذي جمعه أمام غرميه التقليدي النجمة.

زيلكو سيفيتش

ال���ج���اري أغ��س��ط��س   11 ال��م��ح��ل��ي��ة  ت��ح��ض��ي��رات��ه  ي���ب���دأ  ال���ط���ائ���رة  أح���م���ر 

ماهر عاشور

علي مجيد
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17 ال���ش���ب���اب ي��س��ت��ق��ب��ل ج���ط���ل وي����دش����ن ودي���ات���ه
أحمد مهدي

ينتظر نادي الشباب وصول املدرب 
السوري هيثم جطل األسبوع املقبل؛ 

متهيدا لقيادته الفريق األول لكرة 
القدم استعدادا للموسم الريايض 

الجديد 2019/2018.
ومن املؤمل أن يصل هيثم جطل 
األسبوع املقبل إىل البحرين لبدء 

مهمته مع املاروين، بعد أن جددت 
اإلدارة الشبابية ثقتها يف املدرب 

السوري؛ ليكون عىل رأس اإلدارة 
الفنية للفريق للموسم الخامس عىل 

التوايل.
وكان جطل قد قاد الشباب إىل 

استقرار فني ويف قامئة الالعبني خالل 
املواسم املاضية التي أرشف فيها عىل 
املاروين، وانعكس ذلك بشكل واضح 

عىل أداء الفريق الذي تطور كثريا، 
خصوصا وأنه تأهل لكأس النخبة 

للموسم املايض 2017/2018، بيد أنه 
مل ينجح يف تجاوز دور املجموعات.
وسيواصل جطل العمل الذي بدأه 

مساعده الالعب الدويل السابق حسني 
عيل “بيليه”، والذي دشن اإلعداد مع 

الفريق الشبايب خالل الفرتة القليلة 
املاضية.

وخاض الشباب يوم أمس أوىل 
مبارياته الودية اإلعدادية للموسم 

الجديد، إذ القى نادي االتفاق.
يشار إىل أن ماروين الشباب سيلعب 
خالل املوسم املقبل يف دوري نارص 
بن حمد املمتاز لكرة القدم، ويأمل 

مبواصلة عروضه اإليجابية التي قدمها 
خالل املواسم املاضية رفقة جطل، 

خصوصا وأنه متكن املوسم قبل املايض 
من الوصول إىل نصف نهايئ كأس 

هيثم جطلامللك “أغىل الكؤوس”.

خرس الفري��ق األول لكرة القدم بنادي 
املح��رق أوىل وديات��ه خالل املعس��كر 

الذي يقيمه حاليا يف أزميت برتكيا.
وكان املحرق قد لعب مساء يوم أمس 
األول أمام فريق “بانديرمسبور” الرتيك 

بهدف دون رد.
وي��أيت إع��داد املح��رق يف معس��كره 
الخارج��ي ضم��ن االس��تحقاق األقرب 
له للموس��م 2018/2019 واملتمثل يف 
ذه��اب دور ال� 32 للبطول��ة العربية، 
حي��ث س��يلعب املح��رق م��ع األهيل 
الس��عودي ذهاب��ا يوم 25 أغس��طس 
الجاري وإيابا يوم 24 أغسطس املقبل، 
يف حني سيفتتح املحرق )بطل الدوري( 
موس��مه املحيل يف مباراة كأس السوبر 
أمام النجمة )بطل كأس جاللة امللك(.

يشار إىل أن نادي املحرق غادر الجمعة 
املاضي��ة إىل تركي��ا، إلقام��ة معس��كر 
ويس��تمر  العب��ا   26 يض��م  تدريب��ي 
أس��بوعني تحت قيادة الجه��از الفني 
برئاسة املدرب سلامن رشيدة والطاقم 

املعاون.
من جهة أخ��رى، أعلن ن��ادي املحرق 
ع��ىل مواقع��ه يف حس��ابات التواصل 
االجتامعي أن ن��ادي الكويت الكويتي 
أنهى إجراءات الالعب وليد الحيام، وأنه 
من املقرر أن يعود الحيام لالنضامم إىل 

الفريق املحرقاوي مبعسكر تركيا.
ي��أيت ذل��ك بعد ع��دم اقتن��اع مدرب 
فريق الكويت الكويتي بإمكانات وليد 
الحيام، إثر تعاقد النادي الكويتي معه 

عىل سبيل اإلعارة.

وتضم قامئة املحرق يف املعس��كر حاليا 
26 العبا هم:سيد محمد جعفر، عبدالله 
ال��ذوادي، عمر س��امل، زي��اد الدربايل، 

إبراهيم العبيديل، صال��ح عبدالحميد، 
محمد البناء، عيل غالب، أحمد جمعة، 
محمد الزين، عبدالوهاب عيل، مهدي 

عبداللطي��ف، حم��زة الجنب، يوس��ف 
الش��يخ، عبدالله عبدو، جامل راش��د، 
محمد صولة، محمد الش��اميس، جاسم 

العلي��وي، س��عود العلي��وي، عبدالله 
الحاييك، عيل جامل، عيىس موىس، عيل 

مفتاح وإسامعيل عبداللطيف.
ومل يعلن املحرق عن أي صفقة محلية 
حتى اآلن اس��تعدادا للموسم الجديد، 
يف حني يس��تمر تواجد املحرتفني الليبي 
صول��ة والتون��يس الدرب��ايل معه، بعد 

مغادرة التونيس اآلخر زياد الزيادي.
ويطم��ح املح��رق يف املوس��م الجديد 
للمحافظ��ة ع��ىل لقب ال��دوري الذي 
امل��ايض 2017/2018،  املوس��م  أحرزه 
خصوصا مع التدش��ني الجديد له تحت 
مس��مى دوري نارص بن حمد املمتاز، 
باإلضافة إىل املنافس��ة ع��ىل البطوالت 

األخرى.

المح��رق يخس��ر أولى وديات��ه بمعس��كر تركيا
ال���ح���ي���ام ي��ل��ت��ح��ق ب��ال��ف��ري��ق

فريق المحرق لكرة القدم

أحمد مهدي

عل��م “الب��الد س��بورت” م��ن مصدر 
رس��مي عن عزم أمني الرس املس��اعد 
باالتحاد البحريني أللعاب القوى بدر 
نارص محمد للرتش��ح لعضوية مجلس 
إدارة االتح��اد ال��دويل أللعاب القوى 
يف االنتخاب��ات الت��ي من املق��رر لها 
أن تجرى بش��هر اغس��طس من العام 
املقب��ل 2019 يف اجت��امع الجمعي��ة 
العمومية الذي س��يعقد يف العاصمة 
القطرية الدوح��ة عىل هامش بطولة 

العامل أللعاب القوى.
وكان ب��در نارص ق��د أكد ل��� “البالد 
س��بورت” قبل عدة أشهر عن تفكريه 
يف الرتشح للمنصب الدويل إال أن ذلك 
يعتم��د عىل مدى حظوظ��ه يف الفوز 
باالنتخاب��ات، ومل يعلن رس��ميا حتى 

اآلن عن الرتشح للمنصب الدويل.
ووفقا للمص��ادر فإن ب��در نارص بدأ 
حملت��ه االنتخابي��ة من خ��الل جس 
النبض والتشاور مع بعض االتحادات 
الوطني��ة للحص��ول ع��ىل دعمه��ا يف 
االنتخابات القادمة، وذلك عرب سلسلة 

من التحركات والجوالت املكوكية التي 
قام بها مؤخرا والتي يرمي من خاللها 
إىل حشد املزيد من األصوات املؤيدة 
ل��ه يف االنتخابات التي من املتوقع أن 
تشهد منافسة قوية سواء عىل منصب 

الرئاسة أو العضوية.
ويتطل��ع بدر ن��ارص ألن يك��ون أول 
بحريني يتقلد عضوية االتحاد الدويل 

أللعاب القوى يف ظل عدم ترش��ح أي 
ش��خصية أخرى س��ابقا لهذا املنصب، 
حيث يتمتع نارص بعالقات جيدة مع 
عدد من الشخصيات الدولية وممثيل 
االتحادات الوطني��ة كونها خالل فرتة 
عمله خالل الس��نوات الست املاضية 

اثناء عمله يف اتحاد ألعاب القوى.
 يذك��ر أن اتحاد ألع��اب القوى يضم 
عدة ك��وادر إدارية من اعضائه تتقلد 
مناصب خارجية وهم أمني الرس راشد 
البوعينني الذي يتقلد عضوية االتحاد 
الع��ريب ورقية الغ��رسة الت��ي تتقلد 

عضوية االتحاد اآلسيوي.

بدر ناصر يبدأ حملته االنتخابية 
لعضوية االتحاد الدولي أللعاب القوى

حسن علي

بدر ناصر

طاقم أردني لمواجهة 
األحمر والصين

تمديد فترة التسجيل للبطولة 
العربية لألندية

وافق االتحاد 
األردين لكرة القدم 
عىل خطاب نظريه 

البحريني بتوفري 
طاقم تحكيمي 

إلدارة مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام 
نظريه الصيني يف إطار تحضريات املنتخبني 
لنهائيات كأس آسيا واملقرر إقامتها مطلع 

العام املقبل يف دولة اإلمارات.  وكان االتحاد 
البحريني قد ابتعث خطاباً إىل نظريه األردين 

يطلب فيه االستعانة بطاقم تحكيمي، 
وتحصل األول عىل موافقة ذلك، وتم إسناد 
املباراة التي ستقام يف 10 سبتمرب املقبل يف 
املنامة إىل الطاقم املتمثل يف حكم الساحة 
الدويل أحمد فيصل ويعاونه عيىس عاموي 

وحمزة أبوعبيد والحكم الرابع أحمد 
يعقوب.

وتأيت هذه املباراة ملنتخبنا الوطني ضمن 
استعداداته اآلسيوية والتي ستشهد سلسلة 

من املباريات التجريبية ومنها مواجهة 
الفلبني يف شهر سبتمرب أيضاً، وبعدها 

يستضيف املنتخبني السوري والفلسطيني 
بني 11 اكتوبر و16 من الشهر نفسه.

قررت اللجنة املنظمة 
لبطولة كأس العرب 

لألندية األبطال لكرة 
القدم، متديد فرتة 

التسجيل األوىل لالعبي األندية املشاركة، وذلك حتى 
يوم 16 أغسطس الجاري. وجاء يف البيان اإلعالمي 

الذي أصدره االتحاد العريب لكرة القدم أن التمديد 
ينص عىل أال يقل عدد الالعبني املسجلني يف القامئة 
األولية عن 22 العبا، بينهم 3 حراس مرمى، كام أنه 

يسمح لكل ناد بتسجيل 5 العبني غري مواطنني بينهم 
حارس مرمى، عىل أال تتجاوز القامئة النهائية لفرتيت 

التسجيل 30 العبا. وأكدت اللجنة املنظمة أنه يتوجب 
عىل األندية التي ستلعب قبل 16 أغسطس الجاري 

تسجيل العبيها يف القامئة قبل 4 أيام من موعد 
املباراة.

يشار إىل أن ناديي الرفاع واملحرق سيمثالن البحرين 
يف البطولة العربية، حيث سيدشن الرفاع مبارياته 
يف دور ال� 32 عرب مواجهة فريق مولودية الجزائر 

الجزائري ذهابا يوم 9 أغسطس الجاري، وإيابا يوم 28 
سبتمرب املقبل يف الجزائر.

أما املحرق، فإنه سيلعب يف دور ال� 32 أيضا ذهابا 
أمام األهيل السعودي يف البحرين يوم 25 أغسطس 
الجاري، وإيابا يوم 24 سبتمرب املقبل يف السعودية.

الحكم أحمد فيصل

يخوض منتخبنا األوملبي لكرة القدم 
عند 2.30 من ظهر اليوم بتوقيت 

البحرين )6 عرصا بتوقيت ميامنار( 
ثاين مبارياته يف بطولة ميامنار الودية 

ALPINE CUP 2018، وذلك 
أمام منتخب ميامنار، عىل ملعب 

“ماندالي” يف ميامنار.
ويشارك منتخبنا األوملبي يف بطولة 

ميامنار الودية بالعبني تحت 21 عاما، 
بينام منتخبا ميامنار وتايلند بالعبني 

تحت 23 عاما، ومنتخب كوريا 
الجنوبية تحت 19 عاما.

ولحساب ذات الجولة الثانية، يلتقي 
اليوم أيضا منتخبا تايلند وكوريا 

الجنوبية. واختتم منتخبنا األوملبي 
تحضرياته اإلعدادية ملباراة اليوم 

بخوضه مرانا أمس، بعد تخطيه 
املباراة األوىل يف البطولة بنجاح، إذ 
تفوق عىل حساب منتخب تايلند 

بنتيجة )2-3(، وسجل األهداف يومها 
أحمد الرشوقي وأحمد بوغامر وأحمد 

صالح، يف حني فازت كوريا الجنوبية 

عىل ميامنار  بنتيجة )4-3(.
وميلك منتخبنا وكوريا الجنوبية 3 

نقاط لكليهام، فيام تايلند وميامنار 

من غري نقاط.
وتأيت مشاركة منتخبنا األوملبي يف 

البطولة الودية قبل خوضه غامر دورة 

األلعاب اآلسيوية التي ستقام مبدينة 
جاكرتا اإلندونيسية بدءا من 10 

أغسطس الجاري.
يشار إىل أن منتخبنا األوملبي غادر 

للبطولة بقامئة تضم 23 العبا، وهم: 
أحمد بوغامر، حسن الكراين، حسني 

الخياط، عباس العصفور، سيد هاشم 
عيىس، سيد محمد أمني، جاسم 

خليف، يارس محمد، سيد إبراهيم 
علوي، عيل حسن، عدنان فواز، حسن 

مدن، مصعب عمر، عبدالرحمن 
بورشيد، عبدالعزيز خالد، أحمد 

صالح، يوسف حبيب، عامر محمد، 
عبدالعزيز الكندري، عبدالرحمن 

األحمدي، جاسم نور، أحمد الرشوقي 
وحسني جميل.

من لقاء منتخبنا األولمبي في الجولة األولى أمام تايلند منتخبنا األولمبي لكرة القدم

ALPINE CUP لبطولة  الثانية  الجولة  في  ميانمار  يالقي  األولمبي 
اتحاد الكرة                     المركز اإلعالمي

ي��ط��م��ح ل��ب��ل��وغ ال��ن��ق��ط��ة ال��س��ادس��ة

علي مجيدأحمد مهدي



أش��اد نج��م ك��رة الق��دم البحرينية 
ونادي املحرق قائ��د منتخبنا الوطني 
السابق عدنان ضيف بدوري خالد بن 
حمد، الذي يق��ام تحت رعاية النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لرياضة ذوي العزمية س��مو 
الش��يخ خالد ب��ن حم��د آل خليفة، 
وبتنظيم من قبل وزارة شؤون الشباب 
املكت��ب  م��ع  بالرشاك��ة  والرياض��ة 
اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة وتحت شعار ملتقى األجيال 
يف الفرتة من 24 يونيو املايض ولغاية 6 
أغسطس الحايل، إذ يأيت الدوري ضمن 
مبادرات س��موه الداعمة للشباب يف 
املجال��ن الريايض واإلنس��اين. كام عرب 
ضيف عن ش��كره إىل س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حمد آل خليفة عىل إطالق 
فكرة دوري كرة قدم للصاالت يضم 6 
فئات، مشيًدا بدعم سموه للرياضات 
البحرينية خصوًصا العبي الفوتس��ال، 
مطالًبا املدربن بالحضور الستكش��اف 

املوهوبن.
ويق��ام ال��دوري هذا العام مبش��اركة 
واس��عة م��ن قب��ل املراكز الش��بابية 
واألندي��ة الوطني��ة والفتي��ات وذوي 

العزمية والوزارات والجاليات.
وق��ال ضيف إن س��مو الش��يخ خالد 
أكد دعمه لش��باب اململكة من خالل 
ال��دوري واملبادرات األخرى التي تؤثر 

يف الشباب إيجاًبا وتطور قدراتهم.
وأوضح ضيف أن س��مو الش��يخ خالد 
ُع��رف مببادراته التي تخ��دم املجتمع 
يف مجاالت عدة بالنظر إىل اهتامماته 
وتوجهاته، مبدًيا اعتزازه بوجود العبن 
م��ن مختلف مناط��ق اململكة يف أكرث 
م��ن فريق وه��و ما يعزز م��ن تآلف 
املجتمع ويقويه ويكس��به املناعة ضد 
م��ا يفرق ش��مله، وذل��ك بفضل مثل 

هذه األنشطة الرياضية الشبابية.

أفكار رائدة

اعترب مدير إدارة رضائب املؤسس��ات 
ب��وزارة املالية ن��واف الس��ادة فكرة 
تنظي��م ال��دوري من األف��كار الرائدة 
ألنها تجمع فئات متنوعة من املجتمع 
تتش��ابه يف الكث��ر م��ن الخصائ��ص 
والتوجه��ات وتتناف��س ب��رشف عىل 

الفوز.
وي��رى الس��ادة أن دوري ال��وزارات 
ملتق��ى متميز اكتش��فت م��ن خالله 
ال��وزارات طاقات رياضية وفنية وهي 
إحدى االستفادات، وهو مدعاة للفخر 
بوجود طاقات ذات مواهب متنوعة، 
مضيًفا أن دوري الوزارات يرفع األلفة 
ب��ن موظفي الدولة وال��دوري فرصة 
لهم ليتعرفوا عىل نظرائهم يف الوزارات 
األخرى األمر الذي سيس��اهم يف أداء 
بنفس��يات مريحة  املختلف��ة  امله��ام 
جراء مش��اركتهم يف نشاطات رياضية 

مشرتكة.

التطوير شعار كل عام

أثن��ى مدي��ر إدارة امل��وارد البرشي��ة 
الش��باب  ش��ؤون  ب��وزارة  واملالي��ة 

والرياضة محم��د عبدالرحمن بوعيل 
ع��ىل مبادرة س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة بإطالق دوري س��موه 
لك��رة ق��دم الص��االت وحرص��ه عىل 
تطوي��ر ال��دوري يف كل س��نة ليضم 
رشائح عدي��دة من املجتمع البحريني 
ويجمع قرى وم��دن مملكة البحرين 

ووزاراتها وفتياتها وذوي العزمية.
وق��ال بوع��يل: األجم��ل أن ال��دوري 
يواصل نجاحاته للس��نة السادسة عىل 
التوايل بزخم إعالمي واهتامم رس��مي 
من كبار املس��ؤولن الرياضين يش��ر 
إىل أهمية الدوري والرغبة يف تطويره 
وجمع ش��باب اململكة يف مس��ابقات 
س��تتطور  الت��ي  الفوتس��ال  دوري 

مستقباًل كلام استمر الدوري.

دعم ذوي العزيمة

أشاد الوكيل املس��اعد للشؤون املالية 
بوزارة املالية طه فقيهي بفكرة تنظيم 
مس��ابقة بفئة ذوي العزمية ودمجهم 
يف املجتمع من خ��الل الدوري مطالًبا 
بقية الجه��ات باتخاذ الخط��وة ذاتها 
وقال إنهم جزء مهم جًدا من املجتمع 

ينبغي أال نشعرهم بغر ذلك.
وق��ال فقيهي إن املجتم��ع عليه تبني 
مثل هذه األفكار البناءة ذات املضامن 
الرفيعة مثلام هي عادات سمو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة الس��اعي 

لتنويع األنشطة لشباب اململكة.
ويرى فقيهي أن أكرث من مثانن فريًقا 
يف ال��دوري م��ؤرش عاٍل ع��ىل نجاحه 
واهتامم ش��باب اململكة باللعب فيه 
وخوض منافس��اته وي��دل عىل الكثر 
من املعاين وأهمه��ا أن البحرين أرسة 
واح��دة تجتم��ع بالحب وال��ود وهو 
س��بب رئيس لوجود هذا الكم الهائل 
من الفرق من مختلف مناطق ورشائح 
املجتمع، متمنًيا أن تكس��ب البحرين 

مثار هذا ال��دوري الذي يعكس صورة 
حضارية ململكة البحرين.

فوز صعب لوزارة شؤون الشباب 
والرياضة 

حق��ق فريق وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة فوزًا صعًبا عىل فريق وزارة 
املالي��ة بثالثة أه��داف مقابل هدفن 
ضمن املجموع��ة الثانية رافًعا رصيده 
إىل تس��ع نق��اط مقابل س��ت نقاط 

للخارس.
س��جل للفائز حم��د العجم��ي )10( 
واملتأل��ق محمد جناح��ي )15 و24(، 
وس��جل للخارس حس��ن ع��يل )11( 

وخليفة إبراهيم )19(.
وشهد ش��وطا املباراة تنافًسا شديًدا مل 
ينخفض ب��ل ازداد يف الدقائق األخرة 
م��ن كل ش��وط واتس��مت املب��اراة 
بالح��امس والندي��ة إىل جان��ب األداء 
الق��وي م��ن الجانبن وقل��ة األخطاء 
نتيجة الخربة الكبرة لالعبي الفريقن 

والهدوء الواضح.
ومتي��ز فري��ق وزارة املالي��ة بالحيوية 
يف  الجامع��ي  والتح��رك  والنش��اط 

الحالتن الدفاعية والهجومية.

اإلعالم يعود بنقاط الصحة 
كاملة

حقق فريق وزارة ش��ؤون اإلعالم فوزا 
مثينا عىل حس��اب فريق وزارة الصحة 
بس��بعة أهداف مقاب��ل أربعة لينهي 
مشواره يف الدور األول برصيد 6 نقاط 
مبقيا عىل آماله يف التأهل للدور الثاين 
بانتظ��ار الجولة األخرة م��ن الدوري 
فيام بقى رصي��د وزارة الصحة عند 3 
نقاط م��ع بقاء مباراة أخ��رة له أمام 
فري��ق وزارة الخارجي��ة ال��ذي ميلك 
الفرصة األك��رب للتأهل برصيد 6 نقاط 
إىل جان��ب وزارة الداخلي��ة املتأه��ل 

سلفا.
وش��هدت املباراة تفوقا واضحا لفريق 
اإلع��الم ال��ذي نج��ح بفض��ل أدائ��ه 
الجامع��ي يف الس��يطرة عىل مجريات 
املب��اراة، ويف املقاب��ل مل ينجح فريق 
الصحة يف الصمود أمام تفوق خصمه 
واستس��لم يف نهاية املطاف للخسارة، 
وس��جل لإلعالم محم��د عيىس عيل 3 
أهداف “هاتري��ك” وهدفن إىل عيل 
محمد عبدالرس��ول وه��دف لكل من 
خليف��ة يعقوب خليف��ة وعيل خليقة 
العويض، فيام س��جل أه��داف الصحة 
فاضل خلي��ل ابراهيم وس��يد محمد 
عباس ومحمد مس��لم جمعة ومحمد 

ابراهيم جعفر.

وزارة الخارجية تسجل أكبر انتصار 

س��جل فري��ق وزارة الخارجي��ة أكرب 
نتيج��ة يف دوري ال��وزارات بانتصاره 
عىل معه��د اإلدارة العام��ة بعرشين 
هدًفا دون مقابل سجلهم عيل محمد 
)1 و5 و7 و30 و31 و34(،  منص��ور 
عبدالرحمن الدورسي )6 و9 و28 و32 
و36(، كمي��ل عبدالل��ه )4 و29 و33 
و34(، ع��يل حس��ن )22 و40(، نايف 
عبدالحميد )36(، حسن إسحاق )40( 

والحارس محمود نجم )40(.
وبرز من فري��ق وزارة الخارجية أكرب 
مس��جل بس��تة أهداف ع��يل محمد 
منص��ور، ع��يل حس��ن، عبدالرحمن 
ال��دورسي وكمي��ل عبدالل��ه بش��كل 
أك��رب من خ��الل تحكمه��م يف اللعب 
واالحتفاظ بالكرة وإيصالها إىل مرمى 

الحارس جاسم محمد.

التجارة يحقق أول فوز على 
حساب اإلسكان

نجح فري��ق وزارة التجارة والصناعة 
والسياحة من تحقيق أول فوز له يف 

دوري الوزارات عىل حس��اب فريق 
وزارة اإلسكان بعرشة أهداف مقابل 
ستة، ليدش��ن رصيده بأول 3 نقاط 
بعد خس��ارتن متتاليتن، فيام تكبد 
اإلسكان خسارته الرابعة تواليا وبقى 
رصي��ده خاليا م��ن النق��اط وأنهى 

مشواره يف الدوري.
وشهدت املباراة تفوقا واضحا لفريق 
التجارة منذ بداي��ة اللقاء ونجح يف 
إنهاء الش��وط األول متقدما بس��تة 
أهداف مقابل أربعة قبل أن يكمل 
تفوق��ه يف الش��وط الث��اين وينه��ي 
املب��اراة لصالح��ه، وس��جل أهداف 
الفريق اس��حاق عبدالحكيم الشاعر 
7 أه��داف، وهدف ل��كل من أنور 
مجيد س��لامن وعيل جعفر جاس��م 
وحس��ن فيصل ش��بيب، فيام سجل 
لفريق االس��كان أحمد عيل عبدالله 
4 أه��داف وهدف ل��كل من فريد 
عبدالرحمن صالح وهش��ام حمدي 

عبدالخالق.

المطوع بارع في البولينغ 
والصاالت

ش��ؤون  وزارة  فري��ق  يف  ينش��ط 
الش��باب والرياض��ة حم��د املطوع 
ويقدم مستويات متميزة يف التمرير 
وصناعة الهجامت فض��الً عن كونه 
ويجم��ع  متمي��ز،  بولين��غ  الع��ب 
املطوع ب��ن مه��اريت البولينغ وكرة 
القدم وش��ارك مع فريقه يف املباراة 
املاضية وه��ي ثالث لقاءات فريقه، 
لكنه تعرض إىل أصابة اضطرته لرتك 

امللعب مجربًا.
وكرباعته يف البولين��غ يقدم املطوع 
مس��تويات جي��دة تؤهل��ه للع��ب 
م��ع فريق وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة، ومش��اركته يف املباريات 
املقبلة تعتمد عىل تشخيص اإلصابة.

البشر يحرس مرمى وزارة 
المواصالت واالتصاالت

يتواج��د الحارس محم��د البرش رفقة 
فريق وزارة املواصالت واالتصاالت.

ويعد محمد الب��رش من مواليد العام 
1997، وس��بق ل��ه متثي��ل منتخبن��ا 
الوطن��ي لك��رة الص��االت تحت 20 
عام��ا، إذ يتمت��ع بإمكانات جيدة بن 

الخشبات الثالث.
الب��رش من الح��راس الش��باب الذين 
ينتظرهم مستقبل واعد، خصوصا مع 
بدايته اإليجابية والقوية، والتي متكن 
عىل إثرها من التواجد يف أول تشكيلة 
ملنتخبنا تحت 20 عاما لكرة الصاالت.
وبال ش��ك، ف��إن تواجد الب��رش رفقة 
فري��ق وزارة املواص��الت واالتصاالت 
س��يكون دافع��ا إيجابيا نح��و تعزيز 
مشوار الفريق خالل املباريات املقبلة.

حنتوش.. الوحيد الذي حقق 
الجائزة 4 مرات

برع العب ن��ادي عايل ومدربه محمد 
عبدالله )حنتوش( يف مباريات فريقه 
الت��ي خاضها من��ذ انط��الق لقاءات 
املجموع��ة الثالثة وص��واًل إىل مباراة 
ال��دور نصف النه��ايئ الت��ي جمعته 

بفريق نادي باربار.
وي��أيت حنت��وش يف املرتب��ة األوىل يف 
دوري األندي��ة بحصوله ع��ىل جائزة 
أفضل الع��ب يف املب��اراة، فقد حقق 
الجائ��زة أرب��ع مرات رغ��م ازدواجية 
األدوار، فهو م��درب فريق نادي عايل 
والعبه يف الوق��ت ذاته، ويقوم بأدوار 
كب��رة داخل امللعب يف صناعة اللعب 
والتس��جيل وبث الح��امس يف نفوس 

زمالئه.
ومل يس��بق أن حقق جائزة األفضل أي 
الع��ب يف دوري األندي��ة أربع مرات 
س��وى حنتوش الذي تنتظ��ره املباراة 
النهائي��ة والت��ي يأمل تتوي��ج جهود 

الفريق بنيل الكأس.

4 مواجهات في نصف نهائي 
ذوي العزيمة والمراكز 
الشبابية

تقام الي��وم الجمعة مباري��ات الدور 
نصف النهايئ من دوريي ذوو العزمية 
واملراكز الش��بابية حيث يتحدد طريف 
النه��ايئ يف املس��ابقتن، وتبدأ س��اعة 
االنطالقة عند الساعة 5 بالدور نصف 
النه��ايئ ل��دوري ذوو العزمي��ة حيث 
يلتقي يف املباراة األوىل فريقا األوملبياد 
البحريني الخاص مع الصم البحرينية، 
ث��م يلتقي يف املب��اراة الثاني��ة فريقا 
اإلعاقة الحركية م��ع لجنة الصم عند 

الساعة 6.
فيام يلتق��ي يف املب��اراة األوىل للدور 
نص��ف النه��ايئ م��ن دوري املراك��ز 
الش��بابية فريقا س��ند مع الزالق عند 
الس��اعة 7، في��ام يلتق��ي يف املب��اراة 
الثاني��ة فريق��ا املحرق مع دمس��تان 
عند الساعة 8، ومن املتوقع أن تشهد 
مباريات اليوم ندية وإثارة كبرتن بن 
الفرق األربعة للظفر ببطاقات العبور 

للمباراة النهائية.

دمج ذوي العزيمة يعزز مكانة المملكة... وتوسيع القاعدة يزيد تآلف المجتمع
أشادوا بمبادرات سموه واهتمامه... ضيوف دوري خالد بن حمد:

لجنة اإلعالم واالتصال         دوري خالد بن حمد

إسحاق الشاعر يتسلم الجائزةمن لقاء وزارة الخارجية ومعهد اإلدارة العامة

حنتوش خالل إحدى المواجهات فريق وزارة شؤون اإلعالم

علي سعيد يتسّلم جائزة أفضل العبكبار الضيوف يتابعون المباريات
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نجح فري��ق مركز ش��باب الهملة 
يف خط��ف ف��وز مهم ومس��تحق 
عىل حس��اب فريق مركز ش��باب 
القرية بثالثة أهداف مقابل اثنني، 
يف اللق��اء ال��ذي جمعه��ا، أمس 
األول، ع��ىل اس��تاد ن��ادي اتحاد 
الريف ضم��ن منافس��ات الجولة 
الخامسة للمجموعة الثانية لدوري 
املراكز الش��بابية الثاين لكرة القدم 
تنظم��ه وزارة  والذي  )#دورين��ا( 
شؤون الشباب والرياضة، انسجاًما 
م��ع رؤي��ة ممث��ل جالل��ة امللك 
لألعال الخريية وش��ؤون الشباب 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة  الرامية إىل زيادة 
نس��بة الربامج املوجهة إىل الشباب 
بص��ورة  وتنفيذه��ا  البحرين��ي 
مس��تمرة طوال الع��ام وهو األمر 
الذي يتوافق مع سياسات املجلس 
األعىل للشباب والرياضة يف إرشاك 
الشباب يف برامج متنوعة مبختلف 
املجاالت واسرتاتيجية وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة برئاس��ة هشام 
الج��ودر يف تعظي��م دور املراك��ز 
يف  الوطني��ة  واألندي��ة  الش��بابية 

احتضان الشباب.
ورغم تأخر مركز ش��باب الهملة يف 
النتيجة بهدفني مقابل واحد، إال أن 
العبيه مل ييأس��وا، واستطاعوا قلب 
بفوز مس��تحق  لصالحهم  النتيجة 
أوصله��م للنقط��ة 10، فيا تجمد 
رصيد فريق القرية عند النقطة 3.

املباراة،  مجري��ات  إىل  وبالع��ودة 
فقد ش��هد تس��جيل هدفني األول 
كان ملصلح��ة الهمل��ة عرب الالعب 
عيل صالح يف الدقيقة 21 بعد كرة 
تابعه��ا بالخطأ مداف��ع القرية، يف 
حني أن هدف التعادل جاء رسيعا 
من قبل القرية عرب الالعب محسن 

معتوق يف الدقيقة 30.
ويف الش��وط الثاين، أظه��ر القرية 
أفضلية نس��بية قليلة يف استثاره 
للف��رص، وكان له هدف التقدم يف 
املب��اراة عن طريق حس��ني حبيب 
ال��ذي وض��ع فريق��ه يف املقدمة 
وصوال للدقيقة 60، قبل أن يسجل 
عيل حس��ن عيل ه��دف التعادل 
لفريقه من كرة رأس��ية تابعها من 
ركلة ركنية وصلت إليه بإتقان 68.
وظن الجمي��ع أن اللقاء يتجه إىل 
التعادل بني الطرفني، إال أن الخبري 
محمد صال��ح خطف هدف الفوز 
للهمل��ة عرب ركل��ة ثابت��ة جانبية 
س��ددها بإتقان بيس��اره يف مرمى 
القري��ة قب��ل دقيقة واح��دة من 
نهاي��ة الوقت األصيل 89، وس��ط 
فرحة كبرية لزمالئه بالفوز الثمني.

أدار املباراة الحكم أحمد الغريب، 
يعقوب وحس��ني  عبدالله  وعاونه 

محمد.

أبوصيبع يتخطى كرباباد 
بخماسية

نجح فريق مركز ش��باب أبوصيبع 
من تحقيق فوز كبري عىل حس��اب 
كرباب��اد  ش��باب  مرك��ز  فري��ق 

بخمس��ة أهداف مقابل واحد، يف 
الطرفني  التي جمع��ت  املواجه��ة 
عىل اس��تاد ن��ادي اتح��اد الريف، 
الثانية  الجول��ة  منافس��ات  ضمن 

للمجموعة الخامسة.
ومل يجد العب��و فريق أبوصيبع أي 
صعوب��ة يف تخطي منافس��هم، إذ 
انته��ت الحصة األوىل م��ن املباراة 
أهداف  بثالث��ة  أبوصيبع  بتف��وق 
مستحقة، قبل أن يواصل أبوصيبع 
تفوق��ه يف الش��وط الث��اين رغ��م 

استقباله هدفا وحيدا.
بدأ أبوصيبع املباراة برتم جيد ظهر 
ذلك من خالل تش��كيله الخطورة 
عىل مرمى ح��ارس كرباباد جعفر 
الج��ر، ومل ينتظر أبوصيبع غري 4 
دقائق إلعالن تقدمه يف املباراة عرب 
كرة بينية لحميد الخباز الذي انفرد 
بحارس كرباباد وراوغه مسددا كرة 

سهلة يف الشباك الخالية.
وحص��ل أبوصيبع ع��ىل ركلة ثابتة 
ق��رب منطق��ة الج��زاء تق��دم لها 
الالعب حس��ني الصايف وسدد كرة 
أرضية أخط��أ يف تقديرها الحارس 
جعفر الجر لتمر من بني رجليه، 
معلنة تقدم أبوصيبع بهدفني دون 

رد وصوال للدقيقة 8.
وسجل الالعب جواد مدن الهدف 
الثالث ألبوصيبع عند الدقيقة 26.

ويف الشوط الثاين، نجح جواد مدن 
يف مضاعف��ة رصيده يف املباراة عرب 
الرابع ألبوصيبع  الهدف  تس��جيله 
والثاين له ش��خصيا وصوال للدقيقة 
51، يف حني اس��تثمر حسني الصايف 
متركزه داخل املنطقة بشكل ناجح 
وحول كرة عرضية بس��هولة وبقوة 
يف املرمى الكربابادي عند الدقيقة 
67 معلن��ا الهدف الخامس لفريقه 

والثاين له شخصيا.
وحصل كرباباد عىل ركلة جزاء قبل 
9 دقائق من انتهاء الوقت األصيل، 
وتقدم للركلة الالعب عيل منصور 
مبارك وسدد كرة عىل ميني الحارس 

مقلصا الفارق لفريقه 81.
ومل تش��هد املباراة أي جديد يذكر، 

لتنتهي بفوز مستحق ألبوصيبع.
ووصل رصيد أبوصيبع إىل 8 نقاط، 

فيا بقي كرباباد دون أي نقطة.
أدار املباراة الحكم محمد إبراهيم، 
وعاون��ه محمد القي��دوم ومبارك 

إساعيل.

جمهور الهملة يؤازر فريقه

شهدت مباراة مركزي شباب الهملة 
القرية حضورا جاهرييا  وش��باب 
مميزا من قبل جاهري مركز شباب 

الهملة.
وحرص��ت جاه��ري مركز ش��باب 
فريقه��ا  م��ؤازرة  ع��ىل  الهمل��ة 
املباراة،  وتشجيعه طوال مجريات 
كا تفاعلت بح��رارة مع األهداف 
الثالثة، وخاصة الهدف األخري الذي 

منح الفريق النقاط الثالث.
يس��ار  الهملة  وجلس��ت جاهري 
املنصة الرئيسة الستاد نادي اتحاد 
الريف، وكان صوتها مس��موعا يف 
أرجاء امللعب كافة، نظرا للحضور 
الجي��د م��ن قب��ل الرابط��ة التي 
احتفلت بالف��وز مع فريقها عقب 

صفارة الحكم.

إصابة لحارس القرية

ش��هدت مب��اراة الهمل��ة والقرية 
إصابة لحارس القرية محمد عباس 

خالل الدقائق األخرية.
وتوق��ف اللعب بس��بب س��قوط 

الح��ارس محم��د عب��اس مصاب��ا، 
إذ أج��ري للحارس الع��الج الطبي 
الفوري داخ��ل أرضية امللعب، غري 
أن��ه مل يتمك��ن م��ن املواصلة، يف 
وقت كان فيه الفريق قد اس��تنفذ 

تبديالته املتاحة.
واضط��ر الالعب ع��يل أحمد عيل 
ليقوم مبهام الحراسة خالل الدقائق 
املتبقي��ة م��ن عمر املب��اراة خالل 
الوق��ت البدي��ل للضائ��ع، والذي 
ح��اول فيه فريق القري��ة التعادل 

دون أن يكون له ذلك.

حبيب: استنفاد مخزون 
اللياقة سبب الخسارة

أكد العب فريق مركز شباب القرية 
حس��ني حبيب أن فريقه اس��تنفذ 
اللياقي والبدين خالل  كل مخزونه 
الش��وط األول من املب��اراة، وهو 
األمر الذي كلفنا الخسارة والخروج 

من غري نقاط.
وأش��ار حس��ني حبيب يف ترصيحه 
بع��د املب��اراة إىل أن فريق الهملة 
من الف��رق املتمي��زة والتي متتلك 
لياق��ة بدني��ة جيدة، إذ اس��تطاع 
تسيري املباراة بالشكل الذي يريده، 
ع��ىل عكس فريقنا ال��ذي مل يظهر 
اس��تنفاذ  بعد  املطل��وب  ب��األداء 
مخزون لياقته خالل الشوط الثاين 

من املباراة.
وأوض��ح أن فريق��ه حق��ق بداية 
جيدة يف املباراة من خالل التحكم 
يف املجريات والتق��دم يف النتيجة، 
بيد أن النصف الثاين من الش��وط 
الثاين ش��هد ن��زوال ح��ادا يف أداء 
الالعبني، وهو ما س��بب الخس��ارة 
عرب اس��تقبال هدفني بع��د أن كنا 

متقدمني بفارق هدف.

وأك��د العزم ع��ىل التعويض خالل 
وتعوي��ض  املقبل��ة،  املباري��ات 

الخسارة أمام الهملة.

حارس الهملة: عانينا من 
الضغط

أوض��ح حارس فريق مركز ش��باب 
الهملة محمد عبدالل��ه أن فريقه 
ع��اىن من الضغط ال��ذي وقع عىل 
الالعبني خالل املب��اراة أمام فريق 

القرية.
وق��ال إن الضغ��ط أث��ر كثريا عىل 
زمالئ��ه يف الفري��ق، خاص��ة م��ع 
رغبتهم يف تس��جيل األهداف بأي 
طريق��ة كان��ت لتحقي��ق الف��وز 
واالقرتاب من التأهل، مشريا إىل أن 
فري��ق مركز ش��باب القرية اعتمد 
ع��ىل الهجات املرت��دة والتعويل 
عىل األخطاء البسيطة لدى العبينا، 
والتي كلفتنا اس��تقبال هدفني من 

هجمتني فقط.
وب��ني أن الدقائ��ق األخ��رية م��ن 
الشوط الثاين ش��هدت الرتكيز من 
قبل العبينا، وهو األمر الذي جعلنا 
نع��ود للمباراة ونخطف الفوز من 
بعيد، ش��اكرًا جمي��ع عىل الالعبني 
ع��ىل مجهوده��م الكب��ري داخ��ل 

املستطيل األخرض.

كرباباد يلعب 60 دقيقة 
منقوًصا

اضطر فريق مركز ش��باب كرباباد 
ليك يلعب منقوصا خالل لقاءه مع 
فريق مركز شباب أبوصيبع، وذلك 

ملدة 60 دقيقة.
وحصل الالعب قاسم حسن حبيب 
عىل بطاقة حمراء مبارشة أشهرها 
الحكم محمد سعد، بعد أن مسك 

الالعب قاس��م الع��ب أبوصيبع يف 
حالة انف��راد، إذ مل ي��رتدد الحكم 
يف إش��هار البطاق��ة الحم��راء عند 

الدقيقة 30.
وزادت البطاقة الحمراء من أوجاع 
العب��ي فري��ق كرباب��اد، إذ أكمل 
الفريق املباراة منقوصا وكان وقتها 
متأخ��را بالنتيج��ة بثالث��ة أهداف 

دون رد.

مدرب أبوصيبع يشيد بأداء 
العبيه

أش��اد م��درب فريق مركز ش��باب 
أبوصيبع جواد الخباز بأداء العبيه 
خالل مب��اراة فريق مركز ش��باب 
كرباباد، والتي انتهت بفوز فريقه 

بخمسة أهداف مقابل واحد.
وقال الخباز إن العبي فريقه قدموا 
أداء جيدا من خالل البداية القوية 
يف املجريات، والتي مكنت الفريق 
من حسم األمور مبكرا عرب تسجيل 

3 أهداف.
وأش��ار إىل أن رغبة الالعبني كانت 
قوية يف تحقيق الفوز عرب استثار 
بالدور  الس��انحة، منوه��ا  الفرص 
ال��ذي قام ب��ه الالعب��ون يف اتباع 
تعلي��ات الجهاز الفن��ي، والظفر 

بالنقاط الثالث.
وأك��د أن مرك��ز ش��باب أبوصيبع 
الق��وي خالل  س��يواصل ظه��وره 
الجوالت املقبلة، إذ يطمح الفريق 
للحصول عىل مركز متقدم والتأهل 
ملسابقة الكأس، مشريا إىل أن فريقه 

يظهر تطورًا من مباراة ألخرى.
وأوض��ح أن قل��ة التارين لفريقه 
تس��بب إرب��اك يف س��ري اإلعداد، 
معرب��ا ع��ن ثقت��ه بالعب��ني نحو 
األفضل خالل املباريات املتبقية يف 

دور املجموعات.

اليوم لقاءان ضمن 
المجموعة الثالثة

تق��ام الي��وم الجمع��ة مبارات��ان 
ضم��ن لقاءات املجموع��ة الثالثة، 
إذ يلع��ب يف األوىل فريق��ا مرك��ز 
شباب جدحفص ونادي سار، ولدى 
األول ث��الث نقاط فق��ط من أربع 
مباري��ات، أذ فاز يف واحدة وخر 
اثنتني، بينا ميتلك نادي سار سبع 
نقاط من فوزين وخسارة وتعادل.

جدحفص قادم من خس��ارة كبرية 
يف الجول��ة الرابعة م��ن كرانة ب� 7 
أه��داف دون مقاب��ل، بينا أضاع 
ن��ادي س��ار الفوز وتلق��ى هدف 
التع��ادل م��ن مرك��ز مدينة حمد 
الش��بايب لينته��ي اللق��اء به��دف 

لهدف.
املباراة الثانية ستجمع املتعادلني يف 
الجولة املاضية نادي اتحاد الريف 
ومركز مدينة حمد الش��بايب، اتحاد 
الري��ف لديه أربع نق��اط ومدينة 
حمد س��ت نقاط، الجولة الرابعة 
خرج منها اتح��اد الريف بالتعادل 
الصعب أمام املعام��ري يف الدقيقة 
الرابع��ة من الوقت ب��دل الضائع، 
في��ا تع��ادل مدين��ة حم��د أمام 
املعامري يف الدقيقة قبل األخرية من 

انتهاء الوقت األصيل.

الهملة ينتصر بهدف صالح في الدقيقة قبل األخيرة
أبوصيبـــع بخمـاسيـــة يكســــب كربــــابــاد فـي “دورينـا”

سمو الشيخ ناصر بن حمد هشام الجودر جمهور الهملة حضر بقوة كعادته في “دورينا”

علي صالح سجل هدف الهملة األول

فوز صعب للهملة أبقى حظوظه في المنافسةالهملة حقق فوزا عسيرا على القّريةفريق أبوصيبع وصل للنقطة الثامنة

حسين حبيب محمد عبداهلل مدرب أبوصيبع جواد الخباز
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الميركاتو اإلسباني

 للمرة األوىل منذ سنوات طويلة ترتاجع سوق 
انتقاالت الالعبني املتعلقة باألندية اإلسبانية عن 

مصاف بقية األسواق األوروبية.. فحتى كتابة هذا 
املوضوع يبدو واضًحا تفوق املريكاتو اإلنجليزي 

واإليطايل عىل املريكاتو اإلسباين تحديًدا.. ففي 
السنوات األخرية دامئًا تفوقت األندية اإلسبانية يف 

تعاقداتها مع الالعبني خصوصا قطبّي الكرة اإلسبانية 
ريال مدريد وبرشلونة اللذين دفعا أمواال طائلة 
واستقطبا أفضل النجوم يف الساحة مام جعلهام 

الناديني األقوى يف العامل عىل اإلطالق!

  ريال مدريد كان محور الحديث بشأن املريكاتو 
اإلسباين تحديًدا بعد أن فرط بنجمه الربتغايل 

كريستيانو رونالدو لصالح يوفنتوس اإليطايل يف 
صفقة أحدثت جدال كبريا يف األوساط الرياضية 
وتصدرت أخبارها أبرز الصحف العاملية.. تنازل 

إدارة أبطال أوروبا عن ابن ماديرا كان من املفرتض 
أن يقابلها رد فعل كبري يف سوق االنتقاالت ملحاولة 

تعويض غياب الدون املؤثر جًدا عن املرينغي 
ولطمئنة الجامهري املصدومة من رحيل أهم نجم 

للفريق خالل السنوات التسع املاضية.. بيد أن إدارة 
الريال بقيادة فلورنتينو برييز مل تدخل املريكاتو بقوة 

كام كان متوقًعا بل اكتفت بالتعاقد مع الالعبني 
الثالثة الشباب جونيور، أودريوزوال وأندري لونني 
الذين يحتاجون لبعض الوقت ليصبحوا عىل نفس 

القدر من الشهرة والنجومية.. 
وبحسب بعض التقارير الصادرة من إسبانيا فإن 
املدرب الجديد للريال لوبتيغي طلب من برييز 
التعاقد مع العبني آخرين وعدم االكتفاء مبا هو 

متاح.. مريكاتو الريال مل ينته بعد وال يبدو منطقًيا أن 
تكتفي اإلدارة بهذه التعاقدات الخجولة.. لذلك رمبا 

تشهد األيام املقبلة حتى موعد إغالق املريكاتو صفقة 
أو صفقتني مدّويتني من العيار الثقيل!

  برشلونة بعد أن فقد بعض الالعبني املهمني مثل 
إنيستا وباولينيو ودين.. يبدو هو اآلخر عاجزًا حتى 
اآلن من التعاقد مع العب “سوبر” يعطي اإلضافة 

للفريق.. فبعد فشل إدارة النادي يف إقناع نجم 
اتليتكو مدريد الفرنيس جريزمان بالقدوم مللعب 
الكامب نو.. اكتفت “اإلدارة” بالتوقيع مع بعض 

األسامء التي تقل كثريًا عن جودة النجم الفرنيس.. إذ 
تعاقد برشلونة مع الربازيلّيني ميلو ومالكوم باإلضافة 

للمدافع الفرنيس لينجليت..
قد يكون ملالكوم وميلو تحديًدا شأن كبري يف مستقبل 

الفريق؛ نظرًا ملا ميتلكانه من إمكانات فنية عالية.. 
لكن الجامهري الكتالونية رمبا لن تراهن عليهام 

خصوًصا بعد صدمة صفقة دميبيل الخارسة والتي 
كلفت خزينة النادي مبالغ طائلة.. برشلونة يبحث 

عن العب وسط بجودة عالية ورمبا يقوم بإبرام 
إحدى الصفقات الكبرية قبل أن يقفل املريكاتو!

  بعد تجديد عقد غريزمان والتعاقد مع نجم موناكو 
الفرنيس ليامر بصفقة قياسية للنادي بلغت 70 

مليون يورو.. أصبح الفريق الحايل ألتليتكو مدريد 
هو األغىل يف تاريخه عىل اإلطالق.. إذ مل يسبق 

للروخي بالنكوس أن رفع سقف إنفاقاته يف املريكاتو 
لهذا الحد.. ورغم ذلك يبدو أن إدارة النادي لن 

تكتفي بذلك وستستمر يف البحث عن العبني آخرين 
سيحتاج الفريق لخدماتهم.. املدرب األرجنتيني 

دييغو سيميوين طلب من إدارة النادي التعاقد مع 
مهاجم جديد وحدد بعض األسامء ومنها مهاجم 

ميالن الكروايت كالينتش ومهاجم تشيليس البلجييك 
باتشواي ومن املتوقع قدوم أحدهام يف األيام املقبلة.. 

بينام ستضطر اإلدارة للبحث عن العب ظهري أمين 
جديد بعد تأكيد خروج الكروايت فرسالجكو باتجاه 

انرت اإليطايل!

الميركاتو الصيفي )2-3(

علي العيناتي

نبض العالم

alaynati82
@gmail.com 2018 وكاالت: قد يك��ون صيف

الدوري  ألندي��ة  بالنس��بة  هادئا 
اإلنكليزي املمت��از، مقارنة مع ما 
الصيفية  االنتقاالت  شهدته سوق 
قبل عام حني تجاوز رقم األعامل 
امللي��ار يورو، لك��ن ذلك ال يعني 
بأنها بقيت مكتوفة األيدي خالل 
فرتة االنتقاالت الحالية التي تقفل 
عىل غري العادة بعد أس��بوع من 
اآلن، قبل يوم من انطالق املوسم 
الجديد. انتظر الجميع خرب رحيل 
البلجييك إدين هازار عن تشيليس، 
أو ع��ودة الربتغ��ايل كريس��تيانو 
رونال��دو إىل الدوري املمتاز، لكن 
م��ا حصل يف صي��ف 2018 حتى 
اآلن ما زال بعي��دا كل البعد عام 
ش��هده صيف 2016 عىل س��بيل 
املث��ال حني ع��اد الفرن��يس بول 
بوغبا إىل مانشسرت يونايتد مقابل 
105 مالي��ني يورو. جديد الدوري 
اإلنكلي��زي املمتاز ال��ذي يحصد 
2,3 ملي��ار ي��ورو م��ن عائ��دات 
النقل التلفزي��وين )من 2016 اىل 
2017(، ه��و أن ف��رتة االنتقاالت 
الصيفي��ة تنته��ي يف التاس��ع من 
اغسطس، عشية انطالق الدوري، 
وذلك خالف��ا للبطوالت األوروبية 
األخ��رى التي أبقت عىل موعدها 

التقليدي نهاية الشهر.
ونج��م عن ه��ذا التغي��ري إرساع 
أندي��ة النخبة يف إمت��ام صفقاتها 
يف  وش��ارك  الجدي��د،  للموس��م 
عملي��ة تعزيز الصف��وف 18 من 
أصل األندية العرشين، ووحدهام 
توتنهام وبرينيل بقيا خارج السوق 

أقله حتى اآلن.
وأنفق إيفرتون أكرث من 60 مليون 
ي��ورو لضم الفرنيس ل��وكا دينيي 
فيام  ريتشارليس��ون،  والربازي��يل 
تجاوز وست هام يونايتد طاقاته 
اندرس��ون  فيليبي  الربازييل  لضم 
والفرنيس عيىس ديوب واألوكراين 

والح��ارس  يارمولنك��و  أندري��ه 
البولندي لوكاس فابيانسيك مقابل 

أكرث من 100 مليون يورو.

سرعة أم تسرع؟

بالنس��بة ملانشسرت س��يتي حامل 
اللقب، فحصل أخريا عىل مبتغاه 
بإجرائه إحدى أوىل الصفقات لهذا 
الصيف بعد ضمه الجزائري رياض 
محرز من ليس��رت س��يتي مقابل 
80 ملي��ون يورو، م��ا جعله أغىل 
العب يف تاري��خ القارة األفريقية، 
لكن نشاط فريق املدرب اإلسباين 
جوس��يب غواردي��وال توقف عند 

هذا الحد حتى اآلن عىل أقله.
ك��ام نش��ط ليفربول باك��را بضم 
الح��ارس الربازي��يل أليس��ون من 
روم��ا اإليطايل مقاب��ل 75 مليون 
يورو، م��ا جعله أغ��ىل حارس يف 
التاريخ، كام عزز دفاعه بالربازييل 
فابينيو م��ن موناكو الفرنيس، كام 
انضم الي��ه الغيني نايب كيتا الذي 
اشرتاه املوسم املايض من اليبزيغ 
األملاين لكنه أبقاه مع األخري حتى 
املوس��م الح��ايل، وع��زز هجومه 
الضارب أصال بالسويرسي شريدان 

شاكريي من مواطنه ستوك سيتي.
وحس��م ليفربول هذه الصفقات 
التي تدخل ضمن مسعاه لتقليص 
الهوة بينه وبني مانشس��رت سيتي 
البطل، بني 1 و19 يوليو من أجل 
منح العبي��ه الجدد فرصة التأقلم 
م��ع الفريق الذي وص��ل بقيادة 
مدربه األمل��اين يورغن كلوب اىل 
نه��ايئ دوري أبط��ال أوروبا لكنه 
اكتف��ى باملركز الراب��ع يف الدوري 

املمتاز.
وعاىن “الحمر” املوسم املايض من 
غياب العب��ي االحتياط القادرين 
ع��ىل مس��اندة األساس��يني، وهو 
يأم��ل أن يك��ون ق��د تخلص من 
ه��ذه املش��كلة بعدم��ا أنفق ما 
يق��ارب 200 ملي��ون ي��ورو لحل 
ه��ذه املش��كلة ومحاول��ة الفوز 
بلقب الدوري املحيل للمرة األوىل 
منذ 1990. وأقر املدرب الربتغايل 
ملانشسرت يونايتد جوزيه مورينيو 
بعد خس��ارة فريقه أمام ليفربول 
كأس  يف  امل��ايض  األس��بوع   1-4
األبطال الدولية الودية أن “يف ظل 
التي حصلت  االس��تثامرات  هذه 
املوس��م املايض وهذا املوس��م... 

وبفري��ق وصل اىل نه��ايئ دوري 
أبطال أوروبا... يجب القول بأنهم 
اللق��ب ويتوجب  مرش��حون اىل 
عليه��م الفوز”. ويف املقابل، تذمر 
الربتغ��ايل م��ن نش��اط فريقه يف 
سوق االنتقاالت الصيفية، موضحا 
“أحت��اج اىل العبني إضافيني لكني 
ال أعتق��د بأن س��أحصل عليهام. 
زودت الن��ادي قب��ل أش��هر عدة 
بالئح��ة من خمس��ة العبني، وما 
زلت يف االنتظار”. واقترص نشاط 
س��وق  يف  الحم��ر”  “الش��ياطني 
االنتق��االت الصيفي��ة بالربازي��يل 
دانييتس��ك  )ش��اختار  فري��د 
االوكراين(، الربتغايل ديوغو دالوت 
غران��ت  يل  والح��ارس  )بورت��و( 

)ستوك سيتي(.

تشيلسي تمسك بهازار، 
كورتوا وكانتي

ومل تكن حال املنافسني اللندنيني 
ارسنال وتشيليس أفضل بكثري من 
يونايت��د، لكنهام قام��ا بتغيريين 
هامني عىل الصعيد الفني بتعاقد 
األول مع املدرب اإلس��باين أوناي 
إميري خلفا للفرنيس أرسني فينغر، 

والث��اين مع اإليطايل ماوريتس��يو 
س��اري بدال من مواطنه أنطونيو 
كونتي. ونش��ط أرس��نال يف سوق 
االنتق��االت لكن الالعب��ني الذين 
تعاق��د معه��م ليس��وا بالنج��وم 
الفريق  اع��ادة  القادري��ن ع��ىل 
اىل دوري أبط��ال أوروب��ا، إذ ضم 
“املدفعجي��ة” كال م��ن الح��ارس 
األملاين برند لينو )باير ليفركوزن(، 
توري��را  ل��وكاس  األوروغوي��اين 
)س��مبدوريا اإليط��ايل(، الفرنيس 
اليوناين  )لوريان(،  ماتيو غندوزي 
باباس��تاثوبولوس  س��قراطيس 
األمل��اين(،  دورمتون��د  )بوروس��يا 
والسويرسي ش��تيفان ليختشتايرن 
)انتق��ل كالعب حر بع��د انتهاء 

عقده مع يوفنتوس اإليطايل(.
أم��ا يف ما يخص تش��يليس، فهمه 
مل يك��ن منحرصا مبحاول��ة إيجاد 
العبني قادرين عىل جعله منافسا 
جديا ملانشسرت سيتي عىل اللقب، 
بل انشغل يف س��عيه لإلبقاء عىل 
نجوم��ه البلجيكيني إدي��ن هازار 
والحارس تيبو كورتوا أو الربازييل 
ويلي��ان والفرنيس نغول��و كانتي 
الذي عرض علي��ه النادي اللندين 
عق��دا جديدا لخمس��ة أعوام مع 

مضاعفة راتبه الحايل.
الصفوف،  ع��ىل صعي��د تعزي��ز 
الجديد  امل��درب  نش��اط  انحرص 
س��اري بض��م مواطن��ه الربازييل 
األص��ل جورجيني��و م��ن فريقه 

السابق نابويل.
وخ���الف���ا ل��ل��ت��وق��ع��ات، ك��ان 
مجددا  العائد  وولفرهامبتون، 
نشاطا  األكرث  املمتاز،  الدوري  إىل 
عزز  إذ  االن��ت��ق��االت  س��وق  يف 
صفوفه بعرشة العبني حتى اآلن، 
الربتغايل  األلعاب  صانع  بينهم 
الفرنيس(  )موناكو  موتينيو  جواو 
باتريسيو  روي  الحارس  ومواطنه 

)سبورتينغ(.

وكاالت: يأم��ل االتحاد االنكليزي 
االحتف��اظ بغاري��ث س��اوثغيت 
كم��درب للمنتخ��ب إىل ما بعد 
كأس أوروب��ا، م��دركاً يف الوق��ت 
نفس��ه أن��ه ق��د ال يتمك��ن من 
مقاوم��ة عام��ل اإلغ��راء املايل يف 
ح��ال أتيحت له فرص��ة تدريب 

أحد االندية املحلية.
قاد ساوثغيت )47 عاما( منتخب 
نصف  لل��دور  الثالثة”  “األس��ود 
وذلك   ،2018 ملوندي��ال  النه��ايئ 
للم��رة األوىل يف البطولة العاملية 
من��ذ الع��ام 1990، عل��اًم ب��أن 
املنتخ��ب اإلنكليزي مل ينجح قبل 
املونديال الرويس يف تحقيق سوى 
ف��وز واح��د يف األدوار اإلقصائية 

للبطوالت الكربى منذ 16 عاما.
وق��ال الرئيس التنفي��ذي لالتحاد 
مارت��ن غلني أم��ام الصحافيني يف 
ملعب وميب��يل “لقد كان غاريث 

رائعا، ونريد منه أن يبقى ملا بعد 
.”2020

أض��اف “أعتق��د أنن��ا )الطرفان( 
نريد ذل��ك، ولكن يف حال تحدثنا 
ع��ن األمر س��يكون ذل��ك مبثابة 
مباحث��ات لعق��د. ه��و حاليا يف 
إج��ازة، لذا س��نتكلم معه عندما 
يعود” مشددا يف الوقت ذاته عىل 
أنه “ال ميكننا أبدا أن نتنافس مع 
ال��دوري اإلنكليزي املمتاز  أندية 
م��ن ناحي��ة الرات��ب، والجمي��ع 

يعرف ذلك”.
وأش��ار املس��ؤول اإلنكلي��زي إىل 
أن س��اوثغيت “أحب كأس العامل 
وبن��ى إميان��ه الخ��اص بإمكانية 
التق��دم أك��رث وه��ذا م��ا يحفزه 
ويحفز )مساعده( ستيف هوالند. 
أفضل ما قاله بعد خس��ارتنا أمام 

كرواتيا هو أنه مل ينه مهمته”.
اىل  املنتخ��ب  وق��اد س��اوثغيت 

نصف نهايئ مونديال روسيا، قبل 
الخس��ارة أمام كرواتي��ا 2-1 بعد 
التمديد )1-1 يف الوقت األصيل(. 
وكانت هذه املرة األوىل التي يبلغ 
فيها املنتخب الدور نصف النهايئ 
لبطول��ة كربى، من��ذ كأس أوروبا 

1996 التي استضافها عىل أرضه.
وعني س��اوثغيت مدربا يف أواخر 

عام 2016 بع��د فضيحة أطاحت 
بس��ام أالردايس بعد 67 يوما من 

توليه مهامه. 
ويق��در راتبه حاليا بح��واىل 1.8 
مليون جنيه اسرتليني سنويا )2,4 
ملي��ون دوالر(، وقد يصل إىل 2,5 
مليوين جنيه باحتساب املكافآت، 
وهو مبلغ يناهز ما كان يتقاضاه 

هودجس��ون  وروي  أالرداي��س 
)2016-2012( ل��دى إرشاف كل 
منهام ع��ىل املنتخ��ب. لكن هذا 
الراتب يبقى دون األربعة ماليني 
جني��ه الت��ي كان اإليط��ايل فابيو 
كابيل��و يتقاضاه��ا ل��دى تدريبه 
املنتخب بني عامي 2007 و2012. 
لك��ن ه��ذه الروات��ب ال تق��ارن 
مب��ا يتقاضاه مدرب��و أندية كبرية 
يف ال��دوري اإلنكلي��زي املمت��از، 
مورينيو  الربتغ��ايل جوزي��ه  مثل 
مع مانشس��رت يونايتد واإلس��باين 
جوس��يب غوارديوال مع مانشسرت 
س��يتي، واللذين يق��در راتب كل 
منه��ام بنح��و 15 ملي��ون جنيه 

اسرتليني سنويا.
س��ابقا  س��اوثغايت  يخ��ف  ومل 
رغبته يف العودة إىل تدريب أحد 
األندية، بعدم��ا أقيل من تدريب 

ميدلزبره عام 2009.

صيف إنجليزي هادئ في سوق االنتقاالت

االتحاد اإلنجليزي يريد االحتفاظ بغاريث ساوثغايت

وكاالت: أعلن االتحاد الجزائري لكرة 
القدم الخميس عن تعيني جامل 

بلاميض مدرباً للمنتخب الوطني خلفاً 
لرابح ماجر الذي أقيل من منصبه يف 
يونيو، يف عقد ميتد حتى كأس العامل 

2022 يف قطر.
وأورد االتحاد عرب موقعه االلكرتوين 
“جامل بلاميض هو املدرب الجديد 

للمنتخب الوطني الجزائري اثر التوصل 
إىل اتفاق بينه وبني رئيس االتحاد 

السيد خري الدين زطيش”.
ونرش االتحاد صورة للطرفني 

يتصافحان، مشرياً إىل أن االتفاق تم 
أمس األربعاء يف العاصمة الفرنسية 

باريس، موضحاً أن توقيع العقد سيتم 

“قريبا جدا”، وأنه ميتد “حتى كأس 
العامل 2022 املقررة يف قطر”.

وسيعود بلاميض )42 عاما( إىل صفوف 
املنتخب الذي سبق له الدفاع عن 
ألوانه كالعب يف 20 مباراة سجل 

خاللها خمسة أهداف. وتنقل الجزائري 
كالعب بني أندية عدة أبرزها مرسيليا 

الفرنيس ومانشسرت سيتي اإلنكليزي.
وسيتوىل بلاميض تدريب املنتخب 

قادماً من نادي الدحيل القطري الذي 
قاده يف املوسم املايض إىل ثالثية 
الدوري املحيل وكأس قطر وكأس 

األمري. وأعلن النادي القطري يف 12 
يوليو أن بلاميض “اعتذر عن مواصلة 
مشواره مع النادي ألسباب خاصة”، 

وأعلن تعيني املدرب السابق للمنتخب 
التونيس نبيل معلول خلفاً له.

كام سبق له تدريب املنتخب القطري 
بني العامني 2014 و2015.

وكان االتحاد الجزائري قد أعلن يف 25 
يونيو إقالة النجم السابق رابح ماجر 
من تدريب املنتخب بعد مثانية أشهر 

فقط من توليه منصبه، وذلك عىل 
خلفية سلسلة من النتائج املخيبة.

بلماضي مدربًا للمنتخب الجزائري

غاريث ساوثغيت

من منافسات الدوري اإلنجليزي

جمال بلماضي

وكاالت: أعلن االتحاد األوزباكستاين لكرة القدم 
التعاقد مع هيكتور كوبر مدرب منتخب مرص 

السابق بعقد ميتد حتى نهائيات كأس العامل 
2022 يف قطر. وقاد كوب منتخب مرص للوصول 
إىل كأس العامل هذا الصيف ألول مرة منذ 1990 
كام بلغ نهايئ كأس األمم األفريقية العام املايض. 

وسيحاول كوبر قيادة أوزبكستان للوصول إىل 
نهائيات كأس العامل ألول مرة.  

وأكد اتحاد أوزبكستان األربعاء أنه سيقدم 
املدرب األرجنتيني البالغ عمره 62 عاما لوسائل 

اإلعالم يف طشقند يوم االثنني املقبل. وأصبح 
كوبر أول مدرب أجنبي يقود أوزبكستان منذ 

رحيل الرويس فالريي نبومنياتيش يف 2006 
وسيتوىل املسؤولية خلفا للمدرب املؤقت تيمور 
كابادزه. وسيقود كوبر أوزبكستان يف كأس آسيا 
يف اإلمارات مطلع العام املقبل حيث سيلعب يف 
نفس املجموعة مع اليابان وعامن وتركامنستان.

كوبر مدربًا ألوزباكستان
وكاالت: التحق النجم الربازييل نيامر بفريقه باريس 

سان جريمان الفرنيس الذي يخوض السبت يف 
شينزين الصينية مباراة الكأس السوبر الفرنسية ضد 

موناكو.
والتقط نيامر الصور مع العاملني يف املطار قبل أن 
يستقبله عرشات املشجعني الذين انتظروه يف قاعة 

الوصول.
ونرشت صور يف حساب نيامر عىل “تويرت” يظهر 

فيها النجم الربازييل وهو يوقع للمشجعني قمصان 
نادييه السابق برشلونة اإلسباين والحايل سان جريمان 
الذي انتقل إليه يف صيف 2017 مقابل 222 مليون 

يورو، واملنتخب الربازييل الذي خاض معه تجرية 
مخيبة يف مونديال روسيا 2018 حيث انتهى مشواره 

يف ربع النهايئ عىل يد بلجيكا )1-2(.
ويبدأ سان جريمان حملة الدفاع عن لقبه بطاًل 

للدوري الفرنيس يف 12 اغسطس عىل أرضه ضد كان.

نيمار يلتحق بسان جيرمان



Bو Aو AB عالقة فصائل
بأمراض القلب

ب��صتثن����ء ف�صيلة ال���دم “O” ف����إن بقية 
الف�ص�ئل لديه� م�صتوي�ت اأعلى بن�صبة 25 اإلى 
30 % من بروتين�ت تخرث الدم املعروفة ب��صم 
ع�مل فون ويلرباند والع�م���ل الث�من، وب�صبب 
هذا االختالف، ف�إن اأ�صح�ب ف�ص�ئل AB وA و
B لديهم خطر اأكرب بن�صبة 15 % للوف�ة ب�صبب 
اأمرا����ض القلب، ح�صب تقرير ن�رش الع�م 2015، 

مبجلة “BMC Medicine” الطبية.

مع فصيلة “O” ينخفض 
خطر تجلط الدم

حتت���وي ف�صيلة ال���دم “O” عل���ى كمي�ت 
اأق���ل من الربوتين����ت التي ت�ص�ع���د على تخرث 
الدم، لذا اأ�صح����ب الف�صيلة “O” اأقل عر�صة 

للمع�ن�ة من اجللط�ت الدموية.
وم���ع ذلك، هن�ك العديد م���ن االأ�صي�ء التي 
ت�صبب جلط�ت الدم، لهذا ال ينبغي اأن يفرت�ض 
اأن تك���ون ف�صيلة الدم O تعن���ي اأن ال�صخ�ض 
“حمم���ي” اأو اأن ف�صيل���ة ال���دم “A” تعني اأن 

ال�صخ�ض يع�ين خطًرا اأكرب.

 ”O“ عالقة فصيلة الدم
بمشاكل الحمل

لف�صيلة الدم “O” عالقة مب�ص�كل احلمل، 
حي���ث ت�صري اأبح�ث من كلية األ���ربت اأين�صت�ين 
للط���ب، اإل���ى اأن���ه م���ع الف�صيل���ة “O” تزي���د 
م�صتوي�ت هرم���ون )FSH( اإلى ال�صعف، وهو 
الهرم���ون الذي ينظ���م النمو والبل���وغ اجلن�صي 
وعملي����ت التك�ث���ر يف اجل�ص���م، وهو م���� يعني 

احتم�ل اإ�ص�بة مبي�ض املراأة ب�اللته�ب�ت.
مع ف�ص�ئل AB وA وB يزيد خطر االإ�ص�بة 

ب�رشط�ن املعدة
 BMC“ ك�صف���ت درا�ص���ة ن����رشت مبجل���ة 
Medicine” الطبي���ة، اأن االأ�صخ��ض اأ�صح�ب 
ف�ص�ئ���ل ال���دم AB وA وB اأكرث عر�صة خلطر 
االإ�ص�بة ب�رشط�ن املعدة، رمب� ب�صبب اال�صتج�بة 

للبكتريي� البوابية، التي ت�صبب قرحة املعدة.

مع فصائل A وB يزيد خطر 
تجلط األوردة العميقة

 Bو A االأ�صخ�����ض اأ�صح�ب ف�ص�ئ���ل الدم
اأك���رث عر�صة للمع�ن����ة من اجللط����ت الدموية 
الوريدي���ة وذلك بن�صبة 31 %، وتت�صكل جلطة 

االأوردة العميق���ة يف ال�ص����ق اأو الفخذ، وهي م� 
تعرف بدوايل ال�ص�قني.

م��ع فصيلة ال��دم “AB” يزيد 
خطر فقدان الذاكرة

ف�صيل���ة ال���دم “AB” هي اأق���ل الف�ص�ئل 
�صيوًع����، وم���ع ذل���ك، ت�ص���ري االأبح�ث اإل���ى اأن 
االأ�صخ��ض اأ�صح����ب ف�صيلة الدم “AB” اأكرث 
عر�صة بن�صب���ة 82 % للمع�ن�ة ب�صبب م�صكالت 
تتعل���ق ب�ملعرفة واالإدراك يف امل�صتقبل، حيث 

يزيد خطر فقدان الذاكرة.

مع فصائل “A، B” يزيد خطر   
اإلصابة بداء السكري

 A،“ االأ�صخ�����ض اأ�صح����ب ف�ص�ئ���ل ال���دم
B” اأك���رث عر�صة خلطر االإ�ص�ب���ة بداء ال�صكري 
م���ن الن���وع الث����ين، وذل���ك بن�صب���ة 21 % عن 
اأ�صح����ب الف�ص�ئ���ل االأخ���رى، وال�صبب يف ذلك 
لي����ض معروًف� مت�ًم�، لكن يعتق���د الب�حثون اأن 
ف�صيل���ة الدم توؤثر على امليكروب�ت يف اجله�ز 
اله�صم���ي، الت���ي ميك���ن اأن توؤثر عل���ى اإنت�ج 

اجللوكوز.

فصيلة الدم ال عالقة لها 
بشخصية اإلنسان

هن�ك نظرية ت���رى اأن لف�صيلة الدم عالقة 
ب�صل���وك و�صخ�صية االإن�ص�ن، لك���ن هذا مل يتم 
اإثب�ته ب�صكل موؤكد، فقد وجدت درا�صة ي�ب�نية 
اأن بع�ض ال�صم�ت اختلفت بني اأ�صح�ب ف�ص�ئل 
ال���دم املختلف���ة، عل���ى �صبي���ل املث����ل، �صجل 
االأ�صخ�����ض اأ�صح�ب ف�صيلة ال���دم “A” درجة 
اأعل���ى من الثب����ت االنفع�يل مق�رن���ًة ب�أ�صح�ب 
ف�ص�ئ���ل “B وO”، ومع ذل���ك، الحظ الب�حثون 
اأنه ال توجد بي�ن����ت ك�فية الإثب�ت ذلك، وحتى 
االآن ال عالقة لف�صيلة الدم ب�صخ�صية االإن�ص�ن.

اأو�ص���ت خب���رية التغذي���ة االأمل�نية 
زيلك���ه ري�صتم�ير بتن�ول 5 ح�ص�ض من 
����، على اأن  اخل����رشوات والفواك���ه يوميًّ

يكون ن�صيب اخل�رشوات اأكرب.
واأو�صحت ري�صتم�ير اأن اخل�رشوات 
والفواكه تزخ���ر ب�لفيت�مين�ت واملع�دن 
النب����ت  ومركب����ت  الغذائي���ة  واالألي����ف 
الث�نوي���ة، ف�صالً ع���ن كونه� قليل���ة ال�صعرات 
احلرارية وت�ص�عد على ال�صعور ب�ل�صبع وحتد من خطر 
االإ�ص�بة ب�لعديد م���ن االأمرا�ض، ك�أمرا�ض القلب واالأوعية الدموية. واأ�ص�رت ري�صتم�ير 
اإلى اأن التنويع هو كلمة ال�رش يف اال�صتمت�ع ب�لفوائد ال�صحية للخ�رشوات والفواكه، حيث 
ال يج���وز االقت�ص�ر على نوعني اأو ثالثة فقط. ويعد التنوع اللوين موؤ�رشًا جيًدا على تنوع 
االأ�صن����ف. واأو�صحت اأنه ينبغي التنويع بني االأ�صن����ف، التي تنمو حتت االأر�ض وفوق 
االأر����ض، ف�الأ�صن�ف ذات اجل���ذور والدرن�ت تزخر ب�لبوت��صي���وم واملغني�صيوم والبيت� 

ك�روتني، يف حني تزخر االأ�صن�ف الورقية ب�حلديد وفيت�مني C وحم�ض الفوليك.

5 حصص

خطر معجون األسنان

الفستق
ين�صح علم�ء ال�صحة بتن�ول الفت�صق 

ب�لنظ���ر اإل���ى من�فع���ه الكث���رية، لك���ن 
االإكث�ر من���ه قد يوؤدي اإلى م�ص�عف�ت 
ج�نبي���ة تن���ذر ب�أمرا����ض خط���رية يف 
اله�صم���ي، وفًق����  الكل���ى واجله����ز 

ل�صك�ي نيوز عربية.
ويع���د الف�صت���ق م���ن املك����رشات 

املفيدة جل�ص���م االإن�ص�ن، ب�لنظر اإلى م� 
يحتوي عليه من فيت�مين�ت واألي�ف ومواد 

م�ص����دة اإل���ى االأك�ص���دة، لكن القيم���ة احلرارية 
ا ولذلك يوؤدي االإكث�ر اإلى �صعور  لهذا النوع من املك�رشات كبرية جدًّ

من ي�أكل ب�المتالء وب�لت�يل وفقدان ال�صهية لفرتة من الزمن.
والأن الف�صت���ق ال يجري حتمي�صه دائًم�، ف����إن بكتريي� ال�ص�ملونيال ال�ص�رة 
ق���د تظل ن�صطة فيه، وحتى يف ح�لة التحمي�ض، ال ينتفي اخلطر، فهذه العملية 
ال�رشوري���ة توؤدي اإلى زي�دة  “االأكريالمي���د” يف الف�صتق، ومن املعلوم اأن هذه 

امل�دة حتفز منو خالي� مرتبطة ب�ل�رشط�ن يف ج�صم االإن�ص�ن.

اأعلن علم�ء م���ن ج�معة تك�ص��ض 
اأك�صي���د  ث����ين  اأن  االأمريكي���ة 
E171 املوج���ود يف  التيت�ني���وم 
اأنواع كثرية من مع�جني االأ�صن�ن 
وم�صتح����رشات التجمي���ل، ميك���ن 
اأن ي�صب���ب االإ�ص�ب���ة ب�لنوع الث�ين 

من مر����ض ال�صكري. ون�صح العلم�ء 
����رشورة الت�أكد من اأن معجون االأ�صن�ن 

الذي ن�صتخدمه خ�ل من هذه امل�دة.
وي�صري العلم�ء اإلى اأن هذه امل�دة الكيمي�ئية 

ت�صتخ���دم على نط����ق وا�صع يف �صن�عة امل���واد الغذائية وم�صتح����رشات التجميل، 
الإ�صف�ء اللون االأبي�ض عليه�، اإ�ص�فة اإلى اأنه� تعترب غري �ص�رة لالإن�ص�ن.

واأج���رى العلم�ء درا�صة مب�ص�ركة 11 متطوًع����، اأخذت منهم عين�ت من ن�صيج 
البنكري��ض، حيث اكت�صف ث�ين اأك�صيد التيت�نيوم يف 8 منه� اأ�صح�به� يع�نون من 
ال�صك���ري من النوع الث�ين، اأم� املتبقية فك�نت خ�لي���ة من هذه امل�دة واأ�صح�به� 

اأ�صح�ء.

ق�ل���ت اجلمعي���ة االأمل�نية للتغذية اإنه ميكن اال�صتدالل على نق����ض املغني�صيوم يف اجل�صم من خالل بع�ض 
االأعرا����ض، اأبرزه� تقل�ص�ت الع�صالت والع�صبية و�رشعة اال�صتث�رة و�صع���ف الرتكيز والنع��ض، ب�الإ�ص�فة اإلى 

الغثي�ن والقيء واالإ�صه�ل.
واأ�ص�ف���ت اأنه ميكن اإمداد اجل�صم بهذا العن�رش املهم من خ���الل تن�ول العد�ض والب�زالء ورق�ئق ال�صوف�ن 

واملك�رشات ومنتج�ت ال�صوي�.
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اإعداد: طارق البحار

 أسرار خطيرة 
تكشف عنها فصيلة دمك

البطيخ للكلى والجسم
البطي���خ م���ن الفواك���ه ال�صيفية 
التي يحل���و التلذذ بطعمه���� ومذاقه� 
الرائ���ع كونه� غنية ب�مل�ء الذي ينع�ض 
ويرط���ب اجل�صم اأثن����ء ارتف�ع درج�ت 

احلرارة خالل ف�صل ال�صيف.
ميت����ز البطي���خ بل���ون اأخ����رش من 
اخل����رج واأحم���ر ف�ق���ع يف الداخ���ل مع 
وج���ود حبوب �ص���وداء ميك���ن تن�وله� 
اأي�ًص����، ق�رشته ق��صي���ة وميكن تن�وله 
لوحده اأو مع اأ�صن�ف اأخرى من الطع�م 
ك�جلنب مثالً. وهو يحمل ف�ئدة �صحية 
كبرية للج�صم خ��صة الكلى كونه غني 
ب�ملواد امل�ص�دة لالأك�صدة التي حتمي 

من اأمرا�ض عدة.
يحت���وي البطيخ عل���ى العديد من 
العن��رش الغذائية التي تك�صبه �صهرته 
الكب���رية، مثل امل����ء والكربوهيدرات 
واملع����دن والفيت�مين����ت والربوتني 
والدهون ف�صالً عن الط�قة التي تعزز 

ن�ساط اجل�سم.
بخ�ص�ئ����ض  البطي���خ  وميت����ز 
ممي���زة جله���ة حم�ي���ة الكل���ى وتعزيز 
اإدرار البول، كون���ه ي�ص�عد يف تنظيف 
الكل���ى من احل�ص���ى والرت�صب�ت التي 

تتواج���د فيه� ب�صبب حمتواه من عن�رش 
البوت��صيوم ال���ذي يعمل على خف�ض 
البولين���� يف ال���دم وحم�ي���ة الكلى من 

االلته�ب�ت.

5 خطوات صحية لمحاربة انتفاخ المعدة

اأف�دت درا�صة طبية �صدرت حديًث� ب�أن تن�ول التوت 
ال���ربي اأو الفراولة كل يوم، ول���و بكمي�ت �صغرية، يقلل 

خطر املوت من اأمرا�ض القلب بن�صبة 40 %.
وبين���ت الدرا�ص���ة الت���ي اأجراه� الب�حث���ون يف ج�معة 
“اإي�صت اأنغلي�” اأن املواد امل�ص�دة لالأك�صدة املعروفة ب� 
“االأنثيو�صي�ن���ني” التي تعطي هذه الفواكه لونه� املميز، 
تخف�ض بدرج���ة جيدة احل�لة املر�صية من خالل حت�صني مرونة 

ال�رشايني وتخفي�ض �صغط الدم.

يواجه كثريون �صعوًرا غري مريح لدى انتف�خ املعدة 
رغ���م اتب�ع نظ�م غذائي �صحي اأو املح�فظة على اللي�قة 

اجل�صدية. وفيم� يلي طرق حم�ربة انتف�خ املعدة:

1- تجنب تناول الطعام في وقت متأخر 
من المساء

تق���ول ج�نيت ه�يد، خبرية التغذي���ة وموؤلفة كت�ب 
“Gut Makeover”: “ي�صتعد اجله�ز اله�صمي ليعمل 
ب�ص���كل اأف�ص���ل خ���الل النه�ر، حي���ث تتب�ط����أ الوظ�ئف 
اله�صمي���ة يف اللي���ل. وقد تطورن���� لتن����ول الطع�م يف 
�صوء النه����ر”. لذا يجب االمتن�ع عن تن�ول الطع�م قبل 

�ص�عتني من النوم.

2- تناول كميات أقل من السكر
وتو�ص���ح ج�ني���ت ب�لق���ول: “لي����ض م���ن املعروف 
ب�ل�صبط مل�ذا يوؤدي ال�صكر اإلى اإحداث خلل يف البكتريي� 
املفي���دة وغري املفي���دة، وكذلك االنتف����خ، ولكن االأمر 

ي�صتحق العالج”.
وحت���ذر اخلبرية من اأن “املحلي����ت ال�صن�عية، مثل 
تلك املوج���ودة يف م�رشوب�ت احلمي���ة الغذائية، قد ثبت 

اأنه���� ت�صبب عدم توازن البكتريي� ل���دى احليوان�ت، لذا 
ق���د يكون من املفي���د جتنبه� اإذا كن���� نرغب ب�لتخل�ض 

من االنتف�خ”.

3- الصيام عن الطعام لمدة ال تقل عن 
12 ساعة

تق���ول ج�نيت اإن “وجود ف���رتة �صي�م متتد من 12 
اإل���ى 14 �ص�عة بني الع�ص����ء والفطور، ميك���ن اأن حتفز 
فقدان الوزن ومنو البكتريي���� املفيدة يف االأمع�ء، التي 
ميكن اأن حت�صن عملية االأي�ض وتوازن هرمون�ت اجلوع”.

4- اللجوء لألطعمة المخمرة أو المخللة
حت���وي االأطعم���ة املخمرة عل���ى البكتريي���� املحببة 
ب�لن�صبة للمعدة، لذا يجب اإ�ص�فته� اإلى النظ�م الغذائي.

5- تناول الخضار والفواكه
اأو�صح���ت ج�نيت اأنه عندم� يع�ين الن��ض من انتف�خ 
مزمن، ي�ص�بون ب�لتوت���ر ويبتعدون عن االأطعمة الغنية 
ب�الألي�ف. لذا تن�صح ب�أهمية اخل�ص�ر املختلفة والفواكه 

ب�لن�صبة ل�صحة القن�ة اله�صمية على املدى الطويل.

يظن بع�سهم اأن معرفة ف�سيلة دم ال�سخ�س، اأمر يقوم به النا�س من اأجل الت�سلية، 

لكن جتارب واأبحاث العلماء توؤكد اأن ف�سيلة الدم نافذة على �سحتك.

وح�سب تقرير مبجلة “ريدرز دايج�ست” الأمريكية، فاإن لف�سائل الدم الثماين 

“)-A+، A-، B+، B-، AB+، AB-، O+ or O(” عالقة بالعديد من الأمرا�س 
واحتمالت الإ�سابة بها، لذا فاإن معرفة ف�سائل الدم مهم للغاية.

فمن اأمرا�س القلب وال�سكتات الدماغية اإىل اأنواع معينة من ال�سرطان، يقدم التقرير 

ثمانية اأ�سرار تك�سف عنها ف�سائل الدم املختلفة، وهي:

الفراولة تقلل خطر 
الموت بأمراض القلب
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اأعلنت الفنان���ة هنا �شيحة م�شاركته���ا يف بطولة فيلم حممد 
�شع���د اجلديد “حمم���د ح�شني”، لتج�ش���د دور البطول���ة الن�شائية 
اأمام���ه، يف عمل يعد التع���اون الأول بينهما، وي�ش���ارك يف بطولته 
الفنانان حممود البزاوي وحجاج عبدالعظيم. و�شتخو�ض هنا هذه 

التجربة اجلديدة بالن�شبة اإليه���ا عقب جمموعة جتارب �شينمائية 
ا�شتطاع���ت حتقيق النج���اح، ل�شيم���ا الفيلم الأخ���ر “قبل زحمة 
ال�شي���ف”، الذي تدور اأحداثه يف قرية �شياحية على �شاطئ البحر 

بال�شاحل ال�شمايل قبل بدء مو�شم ال�شيف.

مسافات

ما عمل زينب العسكري قبل التمثيل؟

ك�شفت الفنانة البحرينية املعتزلة 
زين���ب الع�شكري لأول م���رة عن املهنة 
التي عمل���ت بها قب���ل دخولها املجال 

الفني.
ن����رت �شورة  الفنان���ة املعتزل���ة 
مل���كاٍن اأث���رّي ق���دمي، عل���ى ح�شابه���ا 
اخلا����ض عل���ى “�شناب �ش���ات”، لفتة 
اإل���ى اأن هذا املكان ميثل لها ذكريات 

جميل���ة عندم���ا كان���ت تعم���ل م�شورة 
لتلفزيون البحرين، بح�شب “جلويل”. 

زينب علقت على ال�شورة، بقولها: 
“ذكرياتي اجلميلة يف هاملكان... كنت 
م�ش���وره لتلفزيون البحري���ن �شابًقا”، 
وهو التعليق الذي اأثار جدلً كبًرا بني 
متابعيه���ا، خا�شة اأن هذه املهنة نادًرا 
ما كانت تعمل فيها الن�شاء يف اخلليج.

يذك���ر اأن زينب الع�شك���ري كانت 
ق���د ابتع���دت ع���ن الو�ش���ط الفن���ي يف 
“لعن���ة  2008 وكان م�شل�ش���ل  الع���ام 
ام���راأة” اآخ���ر اأعماله���ا عل���ى ال�شا�ش���ة، 
وذلك بعد زواجها من رجل الأعمال عبد 
اهلل ب���ن �شامل ب���ن �شلط���ان القا�شمي، 
ولديه���ا منه ثالث بنات ه���ن “الزين” 

و“احلال”و“الغال”.

هل تقيد حريتك في تسمية أطفالك؟
زمنن���ا احل���ايل ي�ش���وده الوعي باأهمي���ة احرتام 
الق���رارات عل���ى كاف���ة امل�شتويات دومن���ا قيود، 
فهل الأمر م���ازال �شيان بالن�شبة لت�شمية الأطفال؟ 
وهل ثمة ا�ستمرارية ل�سغوط متار�سها الأ�رسة على 
الآب���اء يف ه���ذا الإطار؟ وم���ا حجم النتق���ادات التي 
يتعر�شون لها نتيجة اختيار ا�شم مغاير ل يتنا�شب 
وذائقة الآخرين؟ “م�شافات البالد” ا�شتطلعت اآراء 

عدد من ال�شباب حيال ذلك.

 قبــول
تذك���ر زين���ب ح�ش���ني عل���ي اأنه���ا تعر�ش���ت 
لنتق���ادات عن���د ت�شمي���ة طفلها عب���داهلل من قبل 
اآخري���ن اأخربوها ب���اأن ا�شمه كب���ر، ول يتنا�شب مع 
ال�شغار. وتوؤك���د “كان لالأ�رة تاأثر يف اختيار ا�شم 
طفلي، فلقد اخرتت وزوجي ا�شم عبداهلل لأنه ا�شم 
والد زوجي، ول �شر يف تلبية رغبة الأهل بالت�شمية 

اإذا كان ال�شم مقبولً وله معنى”.

 زمــن مختلــف
تب���دي زينب عب���داهلل ع���دم تاأييده���ا ت�شمية 
الأطف���ال باأ�شماء قدمية ملجرد اأنها تعود لأب اأو اأم 
الزوج���ني “فكل زمن يتط���ور ويختلف عن ال�شابق، 
ف���ا ميكن اأن اأجع���ل طفلي يتعر�ض ل����رسر نف�سي 
ب�شب���ب ذلك”. وت�شر اإلى اأنها تعر�شت لنتقادات 
�شلبية عن���د ت�شمية طفلها، 

تعرها  مل  لكنه���ا 

اهتماًم���ا. وتوؤك���د عدم تعر�سها ل�سغ���وط من قبل 
اأ�رته���ا فيم���ا يتعل���ق بت�شمي���ة طفله���ا “ج���واد”. 
مو�شحة “مل يتدخل اأحد فاأنا ووالده قمنا باختياره، 

فاختيار ال�شم من حق الوالدين فقط”.

 كنيـــة
ي�شر اأحمد ثابت اإلى اأن تاأثر الأ�رة يف اختيار 
اأ�شم���اء الأطف���ال يتمث���ل يف �شياغ���ة الكنية فقط. 
مو�شًحا “فمثال ا�شمي اأحمد ي�شمونني “بو يو�شف”، 
غر ذلك ف���ال يوجد اأي تاأثر يذكر، وبطبيعة احلال 
اأن امل�شاركة والقرتاح بالت�شمية لي�شت �شلبيًّا بحد 
ذاته، ولكن الإ�رار على التدخل، اأعتربه �شلبيًّا لأنه 
تدخل يف حق من حقوقي اأنا وزوجتي، ولكن اإذا كان 
من ب���اب املحبة قد قبلنا مق���رتح من الأهايل 
املقرب���ني، ذلك ل يعن���ي اأنه من حقهم 

الإ�رار، اأو تغليب راأيهم”.

 رفــض
تلف���ت ح���وراء جعفر 
اإل���ى اأنه���ا ترف����ض فكرة 
اختي���ار  يف  الأ����رة  تدخ���ل 
ت�شمي���ة الأطفال” ف�ش���واء اأكان 
ال�ش���م املختار يعجبن���ي اأم العك�ض، 
فك���رة الإ�رار عل���ى التدخ���ل مرفو�ش���ة، ومل يكن 
لأ�رتي تاأثر عل���ّي يف اختيار ا�شم مولودي”علي”، 
اأتعر����ض لأي���ة  الق���رار، ومل  ب���ل كان يل وزوج���ي 

انتقادات ب�شبب ت�شمية طفلي”.
وع���ن ت�شمية الأطفال باأ�شماء قدمية. تفيد “ل 
اأوؤي���د ت�شمية الأطف���ال باأ�شماء قدمي���ة فقط لأنها 
تع���ود لوال���دة اأو وال���د اأح���د الزوجني، فل���كل زمن 
اأ�شم���اوؤه، وفع���ال اأرى اأن الأ�شم���اء القدمي���ة تبعث 

احلرج يف نف�ض الطفل م�شتقبالً”.

اسـم متـداول
تق���ول زينب الوداع���ي “اأ�رت���ي مل تتدخل يف 

ت�شمي���ة طفلت���ي نور، فه���ي مل تع���رف الت�شمية اإل 
عن���د ولدتها، وا�شم ابنتي مت���داول، جميل، ولي�ض 
بغري���ب، فل���م اأتعر����ض لأي���ة انتق���ادات، فالقرار 
يع���ود لالأب والأم، فكل الآباء له���م احلق يف ت�شمية 

اأطفالهم ما ي�ساوؤون دومنا �سغوط”.
وتوؤك���د الوداعي عدم تاأييدها ت�شمية الأطفال 
باأ�سم���اء قدمي���ة ر�سوًخا لرغب���ات الأ����رسة، ل�رسرها 
النف�شي على الطف���ل “فاملحبة ل تكون بالت�شمية، 
ل يعق���ل اأن اأ�شب���ب عق���دة نف�شي���ة لبنت���ي نتيجة 

ال�شخرية من ا�شمها من قبل اآخرين يف نف�ض �شنها”.

 حـق الزوجـة
يرى ح�شن �شالح ال�شريف اأن الزوجة لها احلق 
الأكرب يف ت�شمية املولود لتعبها خالل فرتة احلمل. 
ويق���ول: اأعتقد اإن لها فر�شة كربى يف اختيار ا�شم 
الأطف���ال لتعبها يف احلمل، وتقديًرا من الزوج يجب 

اأن يتيح لها الختيار”.
وي�سيف “عادة اختي���ار ال�شم ينتج عن اتفاق 
بيني وزوجت���ي، واختيار اأ�شماء اأبنائ���ي الثالثة جاء 
بالتف���اق، والأف�س���ل ت���رك الأم���ر للزوج���ن، واإذا 
اتبعت الأ�رة �شيا�شة ك�ر العظام، مبعنى اأن ل قرار 
اأو كلم���ة تعلو على كلمت���ي، ميكن جتنب اخلالفات 

وامل�شاكل عرب نقا�ض عميق يقنعها”.

طـــالق
تعتق���د منرة عن���رب اأن ت�شمي���ة الطفل ت�شبب 
خالًفا ب���ني الزوجني قد ي�شل اإلى الطالق. مو�شحة 
“ينتج ع���ن ت�شمية الأطفال خ���الف كبر قد ي�شل 
للط���الق، لتدخ���ل الأه���ل يف ه���ذا احل���ق اخلا����ض 
بالزوج���ني”. وت�سي���ف “اأ�رت���ي مل تتدخ���ل اأبًدا يف 
اختيار ا�ش���م طفلي، ولكني تعر�ش���ت لالنتقادات 
عند الت�شمي���ة، كما اأعار�ض ت�شمية الأطفال باأ�شماء 

قدمية غر منا�شبة يف املجتمع احلايل”.

 فرصـة تقـارب
ت�ش���ّدد زه���راء البني على ����رورة اأن ل ي�شكل 
ال�شم م�ش���دًرا للخالف بني الزوج���ني “اإذ يجب اأن 
يك���ون هناك تفاه���م بني الطرف���ني، واأن ل ي�شكل 
ال�شم �شبًبا للخالف، بعك�ض ما يجب اأن يكون هناك 
فر�ش���ة للتق���ارب، واإعطاء كل م���ن الطرفني الآراء 
املختلف���ة، واأرى اأن���ه يجب اأن تك���ون هناك فر�شة 

لكل من الزوجني باإطالق ال�شم على اأحد الأبناء”.
وتوؤك���د وج���ود وع���ي ل���دى النا����ض اإزاء ذلك 
���ا قلما نرى �شغًطا م���ن العائالت يف اختيار  “فحاليًّ
ال�شم، للوعي الكايف ب���اأن الوالدين اأولى يف اإطالق 
ال�ش���م، ومل يكن لوالدي اأو الأهل تاأثر على ال�شم 

الذي اخرتته، لحرتامهما رغبتي”.

    BUZZ      

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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أمنية شيماء سبت... الحزينة
دخلت الفنان���ة البحرينية �شيماء 
�شب���ت، يف حال���ة تاأث���ر �شدي���دة بعد 
�ش���وؤال من اإح���دى معجباته���ا عما اإذا 

كانت تتمنى اأن تكون رجاًل.
وقالت املمثل���ة وعار�شة الأزياء 
خالل درد�ش���ة م�شورة م���ع متابعيها 
عل���ى �شب���كات التوا�ش���ل الجتماعي 
اإي،  “�راح���ة  البحريني���ة:  باللهج���ة 
متنيت �شر ولد مل���ا اأبوي كرب، لأن 
نحن ما عن���دا اإخوان واأح����ض اإن اأبوي 
بحاج���ة رج���ال يك���ون معه اأك���ر من 

بنات”.

زهراء غريب

• •اأحمد ثابت	 •ح�شن ال�شريف	 •زينب ح�شني	 زهراء البني	
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مروة محمد: تعبت من التمثيل وانتظروني منتجة

أغاني المرأة البحرينية... األلبوم 
الجديد للفنان مبارك نجم

أمينة القفاص في مسلسل “سدرة”

و�����ش����ع����ت ال���ف���ن���ان���ة 
ا  ح��دًّ حممد  م��روة  ال�شعودية 
ل���الأخ���ب���ار امل���ت���داول���ة ح��ول 
الفرتة  يف  التمثيل  اعتزالها 
االأخ������رة، وحت���دث���ت مل��وق��ع 
االحتاد االإلكرتوين عن ظروف 
وم��الب�����ش��ات ات��خ��اذه��ا ق��رار 
اأنها  موؤكدة  التمثيل،  اعتزال 
ال��ق��رار بالفعل  ات��خ��ذت ه��ذا 
ل��ك��ن ب�����ش��ك��ل م���وؤق���ت، على 
عك�س ما مت تداوله من اأخبار 
حول هذا االأمر ومت فهمه من 
خاطئ،  ب�شكل  البع�س  قبل 
فقد ف�شلت بعد تفكر عميق 
التمثيل  عن  قليالً  تبتعد  اأن 
العائلية  حلياتها  تتفرغ  واأن 

وتربية ابنها، يف خطوة تظهر 
باال�شتقرار  اهتمامها  م��دى 
اأنها  اإلى  باالإ�شافة  العائلي، 
اإن��ت��اج  ���رك��ة  اإط���الق  ب�شدد 
خو�س  ق��ررت  اأن  بعد  فنية، 
قليالً  لريحها  امل��ج��ال  ه��ذا 
من عناء الت�شوير يف االأعمال 
ال��درام��ي��ة ال��ت��ي ت��اأخ��ذ منها 

وقًتا طويالً وجهًدا كبًرا.
قرار  اأن  البع�س  واعترب 
ابتعاد مروة عن التمثيل غر 
ا بعد اأن نال  منطقي، خ�شو�شً
ج�ّشدته  ال��ذي  “غزالة”،  دور 
�شمن اأحداث م�شل�شل “قلوب 
يف  ع��ر���س  ال����ذي  بي�شاء”، 
رم�شان املا�شي على �شا�شة 

اأ���ش��داء  اأبوظبي”،  “قناة 
اإل���ى ذل���ك، قالت:  اإي��ج��اب��ي��ة. 
عن  االبتعاد  يف  اأفكر  “كنت 
طويلة،  ف��رتة  منذ  التمثيل 
ويف كل مرة يعر�س علي عمل 
اأتراجع  يجعلني  مهم،  درامي 
“تفكري  م�شيفة:  ال��ق��رار، 
يف االع��ت��زال امل��وؤق��ت، يعود 
ك��ث��ًرا من  اأن��ن��ي تعبت  اإل���ى 
لفرتات  واالرتباط  التمثيل، 
االأم��ر  الت�شوير،  م��ن  طويلة 
عائلتي  ع��ن  اأب���ع���دين  ال���ذي 
وب���ي���ت���ي، ل���ذل���ك ف�����ش��ل��ت 
االهتمام بالعائلة وتفريغ كل 

وقتي البني”.

أحداث

القلق طبيعي قب����ل بدء اأي 
م�روع. 

ح����ي����اة ح���اف���ل���ة ب���ال���ع���ط���اء 
والنجاحات. 

�شعيد  ع��ل��ى  م���ف���رح  خ���رب 
العمل. 

م�شكل���ة عاب���رة يف طريق حياتك 
العملية.

ال تقرتب من نار امل�شادمة واأنت 
تعلم بذلك.

مار�س اأي لعبة حت���ب، فاأع�شابك 
متوترة والريا�شة ت�شاعدك.

ال تنم قب����ل اأن تعيد ح�شابك مع 
ال�ريك وت�شع احلل.

الوحيد هذه  االنتظار خي���ارك 
االأيام. 

اأ�رت���ك  حيات���ك  يف  �ش���يء  اأه���م 
وعملك.

اأن���ت بحاجة اإل���ى �شخ�س ي�شمعك 
جيدا. 

ال تهتم مبا يق���ال عنك فما تقوم 
به �شحيح.

ا���ش��ت��غ��ل ال��ف��ر���س امل��وات��ي��ة 
فلرمبا كانت االأخرة.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

انتهى موؤخراً املاي�شرتو الفنان 
مب���ارك جن���م ت�شجي���الت موؤلفات���ه 
م���ع  االأورك�شرتالي���ة  املو�شيقي���ة 
ال�شيمف���وين،  بلغاري���ا  اأورك�ش���رتا 
ومن املع���روف اأن تل���ك املوؤلفات 
املو�شيقي���ة -كما مت االإ�شارة اإليها 
�شابقاً - هي موؤلفات اأورك�شرتالية 
جن���م  مب���ارك  املاي�ش���رتو  اعتم���د 
�شياغاته���ا اللحني���ة عل���ى امل���ادة 
املو�شيقية الأغاين املراأة البحرينية. 
ي�شار اإلى اأن ه���ذه املبادرة تعد االأولى 
م���ن نوعها على م�شتوى الوطن العربي، 
ورمب���ا على م�شت���وى العامل باأ����ره، باأن 
يقوم فن���ان كبر مبعاجلة اورك�شرتالية 
لالأغ���اين ال�شعبي���ة اخلا�شة بامل���راأة يف 
وطنه، تقديراً وعرفانا منه للدور الكبر 
الذي تقوم به املراأة يف جميع املجاالت... 
باملجتم���ع  االرتق���اء  يف  واإ�شهامه���ا 
باأكمل���ه... ولدوره���ا يف املحافظ���ة على 

الفنون الغنائية ال�شعبية.
فمن املعروف باأن املراأة البحرينية 
قد اأبدع���ت يف �شياغة ال�شعر ويف الغناء 
ال�شعبي���ة..  الغنائي���ة  الف���رق  وكون���ت 
واأحي���ت وما زال���ت حتيي بتل���ك الفرق 
حفالت ال���زواج واملنا�شبات االجتماعية 
املختلف���ة، تن����ر م���ن خالله���ا البهج���ة 
وال�شع���ادة اإمياناً منه���ا باحلياة وبقيمة 

احلياة وما يف الوجود من قيم جمالية. 
امل���راأة  “اأغ���اين  األب���وم  يحت���وي 
البحريني���ة” عل���ى 11 عم���ال مو�شيقي���ا 
خالله���ا  م���ن  ي�شع���ى  اأورك�شرتالي���ا، 
املو�شيقار مبارك جنم الى اإر�شاء دعائم 
االأورك�شرتالية  البحريني���ة  املو�شيق���ى 
ال�شيمفونية. ومن املتوقع اأن يتم طرح 

االألبوم يف اأكتوبر املقبل.

تتواج���د الفنان���ة البحريني���ة اأمينة 
القفا�س حاليا يف �شلطنة عمان لت�شوير 
العمل الدرام���ي اجلديد “�شدرة”، الذي 
يناق����س من خالل���ه جملة م���ن الق�شايا 
االإن�شاني���ة واالجتماعية املهمة يف قالب 
تراجي���دي، كتب���ه نعي���م ن���ور، ويخرجه 
يو�ش���ف البلو�شي.“�ش���درة” ه���و عم���ل 

اجتماعي اإن�ش���اين، تتناول اأحداثه ق�شة 
فتاة يتيمة ذات اإعاقة ُتدعى “�شدرة”، 
والتي تعاين �شعوب���ات وم�شكالت عدة 
يف حياته���ا، ويط���رق لتفا�شيل حياتها 
حيث ترمي به���ا اأ�رتها وهي مل تتجاوز 
12 عام���ا اأم���ام دار لرعاي���ة املعاقني، 
فيتلقفه���ا حار�س الدار وهو رجل عجوز 

للم�شن���ني،  دار  ابن���ه كذل���ك يف  رم���اه 
ولكنه �ش���ق طريقه للعمل كحار�س لدار 
رعاي���ة املعاق���ني، فيك���ون اللقاء بني 
الرج���ل العج���وز والفتاة املعوق���ة لقاًء 
اإن�شاني���ا، ذا همٍّ م�ش���رتك، وتبداأ بعدها 
حكايات كثرة. ي�ش���ارك يف العمل نخبة 
من الفنان���ني اخلليجني، وم���ن اأبرزهم 
�شعيد قري�س، ومن عم���ان �شالح زعل، 
�شمعة حممد وخليل ال�شناين، باالإ�شافة 
اإل���ى اإبراهي���م البلو�شي، ن���ورة البادية 
و�شعود اخلنجري، وم���ن الوجوه ال�شابة 
التي �شتظهر الأول مرة عمر اأنور، بثينة 
الزدج���ايل، لين���ا عبدالرحم���ن، في�ش���ل 

العامري، فار�س البلو�شي وغرهم.
والعم���ل �شيعر�س عل���ى تلفزيون 
“�شلطن���ة عم���ان”، وم���ن املحتم���ل اأن 
يعر����س عل���ى عدد م���ن �شا�ش���ات دول 

اخلليج.

3 اغسطس

1492
 كري�شتوفر كولومبو�س 
يبداأون  بحاراً   88 ومعه 
العامل  الكت�شاف  رحلة 
الرحلة  وكانت  اجلديد، 
متكنوا  حيث  تاريخية 
من اكت�شاف اأغنى بقاع 

العامل يف االأمركيتني.

 1783
ب���رك���ان ج��ب��ل اأ���ش��ام��ا 
ي��ن��ف��ج��ر وي��ت�����ش��ب��ب يف 

مقتل 35 األف �شخ�س.

 1914
احل��رب  تعلن  اأمل��ان��ي��ا   
بداية  يف  فرن�شا  على 
احلرب العاملية االأولى.

 1940
االإي����ط����ايل   اجل���ي�������س 
ال�شومال  اأر�س  يجتاح 
احل��رب  يف  الربيطانية 

العاملية الثانية.

 1960
ت���ن���ال  ال����ن����ي����ج����ر   
ا����ش���ت���ق���الل���ه���ا م��ن 

فرن�شا.

 1986
ال�شوفيتي  االحت�����اد   
ي�����ش��ت��اأن��ف ات�����ش��االت��ه 
ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة م��ع 

اإ�رائيل.

2005
  ان���ق���الب اأب��ي�����س يف 
م��وري��ت��ان��ي��ا ب��ق��ي��ادة 
العقيد اإعلي ولد حممد 
بالرئي�س  يطيح  ف��ال 
�شيدي  ول���د  م��ع��اوي��ة 

اأحمد الطايع.

يعود من جديد الفنان واملخرج 
م�رحي���ة  الأخ���راج  ال�شم���اك  عبا����س 
اجتماعي���ة كوميدي���ة بعن���وان “بيت 
اأبو�شفري���ة” م���ن تاألي���ف الكات���ب 
والفنان جمال ال�شقر وذلك للدخول 
به���ا يف �شب���اق عرو����س اأي���ام عي���د 

اال�شحى املبارك.
وكان ال�شماك قد اأخرج من قبل 
“ابو�شفرية”  ا�ش���م  م�رحية حمل���ت 

للكاتب اإبراهي���م الدو�ري وعر�شت 
يف عي���د الفطر املا�ش���ي وكانت من 
بطول���ة كوكبة م���ن الفنان���ني منهم 
ابراهيم املن�شي وعلي بدر وغرهم، 

وحققت امل�رحية جناحا كبر.
اأم���ا املوؤلف جم���ال ال�شقر فقد 
عودن���ا على تقدمي االأعمال املتميزة 
�ش���واء يف امل����رح اأم يف الدراما، ومن 
“بي���ت  م�رحي���ة  �شتك���ون  املوؤك���د 
اأبو�شفري���ة” عمال كوميدي���ا �شينال 

اإعجاب اجلمهور.

ت�شتعد الفنان���ة �شابرين بور�شيد 
لتق���دمي املو�ش���م اجلديد م���ن برنامج 
“ع ال�شي���ف”، ال���ذي يخرج���ه رائد مال 
مو�شم���ا  قدمن���ا  “لق���د  وقال���ت:  اهلل، 
ناجح���ا بكل املقايي����س توجناه بربنامج 
اأن  عرف���ت  ح�شبم���ا  طبع���ا  “����راي”، 
فري���ق االإعداد بداأ قب���ل فرتة التح�شر 
للمو�ش���م اجلديد ال���ذي �شيع���ود بحلة 
خمتلف���ة من ناحية االف���كار وال�شيوف، 
حي���ث �شي�شه���د جمموعة م���ن الفقرات 
املختلف���ة واملتنوع���ة �شتق���دم ب�شكل 
ج���ذاب، وطرحت اكرث من فكرة لتقدمي 

فق���رة ت�شجيلية خارجي���ة تعر�س �شمن 
ا�شبوعيا،  الثابتة  الت�شجيلي���ة  الفقرات 
م�شرة اإلى اأن الربنامج يعترب من برامج 
“الناي���ت �ش���و” االأف�شل عل���ى م�شتوى 
االعالم الكويتي ويحظى بن�شبة م�شاهدة 
كب���رة هذا وقد ح�شل���ت �شابرين على 
ع���دة جوائ���ز ومت تكرميه���ا يف مهرجان 
واالإع���الم” يف رم�ش���ان  الف���ن  “جن���وم 
املا�ش���ي عن دورها يف م�شل�شل “حمطة 
انتظ���ار” حيث يعترب م���ن اأجمل االأدوار 
التي قدمتها يف م�شرتها الفنية الغنية 

باالعمال الرائعة واملتميزة”.

عرب اأول تع����اون يجمعه مع اأ�شعار 
االأم����ر بدر ب����ن عبد املح�ش����ن، واأحلان 
عزوف، طرح الفن����ان االإماراتي ح�شني 
اجل�شم����ي “ال�شفر فوق العادة للنوايا 
احل�شنة” اأغنية منف����ردة جديدة حملت 
عن����وان “جديل����ة”. وتع����اون اجل�شم����ي 
م����ع  املو�شيق����ي  التوزي����ع  عملي����ة  يف 
املوزع ع�شام ال�رايطي، وقام بعملية 
املك�ش����اج واملا�شرت م. جا�شم حممد يف 

ا�شتديوهات فنون االإمارات.
مو�شيقي����اً يحمل اللح����ن مقامني، 
بداأهما بالنهاوند اجلميل والذي يتمّيز 

بالب�شاط����ة والعم����ق يف نف�����س الوقت، 
وعرج بع����د ذلك ب����كل ذكاء على مقام 
الر�ش����د ال�رق����ي البح����ت، واملع����روف 
باالإح�شا�����س والق����رب م����ن االإح�شا�����س 

والقلب، وخا�شة يف العامل العربي.

هذا وقد طرحت وعر�شت االأغنية 
عرب جميع االإذاعات العربية، ومن خالل 
Yo -  ششفحت����ه الر�شمي����ة يف موق����ع

Tube ال����ى جان����ب كاف����ة املكتب����ات 
املو�شيقية االإلكرتونية.

السماك والصقر يجتمعان في “بيت أبوصفرية”

صابرين بورشيد وموسم جديد من “ع السيف”

البدر والجبل يجتمعان بألحان عزوف

حمرر م�سافات 

• املاي�شرتو مبارك جنم	

• جمال ال�شقر	

• �شابرين بور�شيد	
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األخيرة

“فوائد مذهلة” ال�ستخدام ال�ساونا بانتظام

“في�سبوك” على  والرعب  الده�سة  املقزز” يثري  “احليوان 

رئي�سة وزراء نيوزيلندا تعود مبولودتها للعمل

ك�ش���ف حتليل لع���دد من الدرا�ش���ات ال�شابق���ة اأن الأ�شخا����ص الذين يرت���ادون حمامات 
ال�شاون���ا بانتظام اأقل عر�شة للإ�شابة باأمرا�ص القل���ب والرئة والإنفلونزا من الذين نادرا ما 
ي�شتخدمونه���ا. وذك���ر معدو التحليل يف عر�ص له على ن�رشة )ماي���و كلينيك برو�شيدينجز( اأن 
درا�ش���ات �شابقة عن الفوائد ال�شحية لل�شاونا اأظهرت نتائج متباينة؛ لأنها ركزت على اأنواع 
خمتلف���ة من ال�شاون���ا. وكانت درا�شات �شغ���رة احلجم اأو حمدودة الف���رة الزمنية بحيث مل 

تظهر النتائج ال�شحية يف املدى الطويل لل�شتخدام املنتظم لل�شاونا.
ويف ه���ذا التحلي���ل ركز الباحثون فقط على ال�شاونا ال�شائ���ع ا�شتخدامها يف فنلندا، حيث 

الذهاب اإلى حمامات ال�شاونا جزء من الروتني اليومي للكثرين.
وت���راوح درجات احلرارة يف هذه ال�شاونا بني 80 و100 درجة مئوية، والهواء فيها جاف 

جدا، ون�شبة الرطوبة بني 10 و20 % تقريبا.

تفاعل م�شتخدمو مواقع التوا�شل الجتماعي 
بق���وة مع �شورة حيوان ن���ادر مقزز، انت�رشت على 
نط���اق وا�ش���ع موؤخ���را مبوقع “في�شب���وك”. وظن 
البع�ص اأن ال�شورة مفربكة؛ نظرا لكون احليوان 
غ���ر ماألوف ومرعبا يف اآن معا، اإل اأن “اخلفا�ص ذا 
الراأ�ص املطرق���ة” حيوان حقيقي يعي�ص يف دول 
اإفريقيا ال�شتوائية. وكان اأكرث ما اأثار الفزع من 
�شورة احليوان بني الل���ون، حجمه الكبر قيا�شا 
باخلفافي�ص املعت���ادة، و�شكل وجهه الذي ي�شبه 
مزيجا ب���ني اجلرذ واخلنزير. وينتمي اخلفا�ص ذو 
الراأ����ص املطرقة اإلى عائل���ة اخلفافي�ص الكبرة، 
التي يطل���ق عليها اأي�ش���ا “الثعال���ب الطائرة”. 
ويعد هذا النوع اأك���رب اخلفافي�ص يف اإفريقيا، اإذ 

قد ي�شل طوله اإلى نحو 30 �شنتيمر، بينما يقرب طول جناحيه ممدودين من املر، يف حني يبلغ وزنه 
نحو ن�شف كيلوغرام. والغذاء الأ�شا�شي لهذا الكائن الليلي هو الفواكه، ول�شيما التني واملانغو واملوز.

ع���ادت رئي�ش���ة وزراء 
نيوزيلندا جا�شيندا اأرديرن 
اإلى العم���ل اأم�ص اخلمي�ص، 
بع���د 6 اأ�شابي���ع فق���ط من 
الأولى؛  مولودتها  و�شعها 
لت�شب���ح اأول رئي�شة وزراء 
ترك العمل يف اإجازة و�شع 
يف تاري���خ الدول���ة. وقالت 
م���ع  مقابل���ة  يف  اأردي���رن، 

تلفزي���ون نيوزيلندا “اأ�شعر بالقلق يوما بعد ي���وم ب�شاأن الر�شاعة والنوم واحلفا�شات. اإنه ذلك 
الهتمام باأمور دنيوية ب�شيطة جدا”.

واأ�شافت “رمبا اأكون من اأوليات من يفعلن �شيئا مل يحدث كثرا، لكن الأمر �شي�شبح عاديا 
يوم���ا ما”. وعمل برملان نيوزيلندا، خلل ال�شهور املا�شية، على اأن يكون اأكرث مواءمة للأطفال، 
اإذ �شيكون م�شموح���ا لأرديرن با�شطحاب ابنتها )نيف تياأروها( خلل اجلل�شات، وميكن للطفلة 
اأن ت�شتخ���دم امل�شبح مع اأطفال النائبات. و�شتغادر اأرديرن م�شقط راأ�شها يف اأوكلند لتعود اإلى 
العا�شم���ة ولنغتون، ال�شبت. و�شيعتني رفيقها كلرك جايف���ورد بالطفلة عندما ت�شارك زوجته 
يف جل�ش���ة الربملان، الثلثاء. واأو�شح���ت اأرديرن، يف مقابلت اإعلمية، اأن نيف �شرافقها يف هذه 
الف���رة ب�شبب الر�شاعة، كم���ا �شت�شافر معها اإلى نيويورك؛ من اأج���ل اجتماعات اجلمعية العامة 
للأمم املتحدة يف �شبتمرب. وراأى كثرون يف حمل رئي�شة الوزراء )38 عاما( رمزا لتقدم الن�شاء يف 
الأدوار القيادي���ة بعدما اأ�شبحت ثاين زعيمة منتخبة ت�شع مولودا وهي يف املن�شب، بعد رئي�شة 

وزراء باك�شتان الراحلة بينظر بوتو التي و�شعت مولودة يف العام 1990.

 Social
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ج�سر فيتنام “الذهبي” 
يجتاح االإنرتنت

اأ�شب���ح “اجل����رش الذهبي” اجلدي���د يف فيتنام اأح���دث املعامل ال�شياحي���ة يف البلد، واأحدث 
هو�شا عرب الإنرنت بعد افتتاحه يف وقت �شابق من هذا ال�شيف.

وب���داأ ال�شياح وال�شكان املحلي���ون على حد �شواء، بالتدفق اإلى ج�رش “كو فانغ” اأي “اجل�رش 
الذهب���ي”، من���ذ افتتاحه بالق���رب من “دا نانغ”، و�ض���ط فيتنام، يف يوني���و املا�ضي؛ اللتقاط 
ال�شور مع الهيكل املذهل الذي يبدو وكاأنه معلق بال�شماء ومت�شكه يدان حجريتان عملقتان.

و�شيد اجل�رش البالغ طوله 150 مرا، فوق تلل “با نا” ذات املناظر اخللبة التي تقع على 
ارتف���اع 1400 مر فوق م�شتوى �شط���ح البحر، ويقدم جتربة رائعة بال�ش���ر “فوق ال�شحاب” 
مبا����رشة. ويع���د اجل����رش اأحدث ا�شتثم���ار يف م�رشوع التجدي���د يف فيتنام، والذي تبل���غ تكلفته 2 
ملي���ار دولر، ويهدف اإلى حتويل الب���لد اإلى منطقة جذب �شياحي، وقد بات “دا نانغ” يجذب 

املليني من ال�شياح بالفعل.
وا�شتغرق���ت اإقام���ة اجل�رش نحو �شنة، وحتي���ط به قرية فرن�شية تعود اإل���ى زمن ال�شتعمار 

الفرن�شي يف القرن الع�رشين، وتلفريك طوله 5.8 كلم، كان اأطول تلفريك يف العامل.

ميالنيا ترامب تظهر مهاراتها الزراعية

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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السبت الجمعة الخميس
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  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 حار ولكنه 
ح�ش���ن بوج���ه ع���ام 

خلل  الليل.

الرياح �شمالية غربية بوجه عام من 10 اإلى 
15 عقدة وت�شل من 15 اإلى 20 عقدة اأحيانا 

ثم تتحول  5 اإلى 10 عقد خلل  الليل.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�شواحل، ومن 3 اإلى 
5 اأقدام يف عر�ص البحر. درجة احلرارة العظمى 42 م ال�شغرى 

30 م الرطوبة الن�شبية العظمى 80 % ال�شغرى 20 %.
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مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�شدر عن دار البلد لل�شحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم العلنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ص: 17580939            ال�شراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ص: 17111467 - 00973  �ص.ت:67133 - �ص.ب : 385

الفجــر: 03:36
الظهـر:  11:44
العصــر: 03:13
المغرب: 06:24
العشاء: 07:54

مواقيت 
الصالة

درا�سة: زيادة الوزن ترتبط بتغيري �سكل ووظائف القلب
اأظهرت درا�شة بريطاني���ة اأن زيادة الوزن حتى 
يف �شن���وات ال�شب���اب ترتب���ط بزيادة خماط���ر ارتفاع 
�شغ���ط الدم وتل���ف ع�شلة القلب ما قد ي���وؤدي اإلى 
الإ�شابة باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية يف مراحل 

عمرية لحقة.
وكانت معظم الدرا�ش���ات ال�شابقة التي ربطت 

بني موؤ�رش كتلة اجل�شم، الذي يقي�ص الوزن باملقارنة 
بالطول، وبني اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية مثل 

الأزمات القلبية قد تركزت على اأعمار اأكرب.
ودر�ص الباحثون العلقة بني موؤ�رش كتلة اجل�شم 
والبيان���ات التي جتم���ع ب�شكل روتيني ع���ن اأمرا�ص 
القل���ب والأوعي���ة الدموية، مثل قيا����ص �شغط الدم 

والنب�ص لأك���رث من 3 اآلف �شاب يبلغ���ون من العمر 
17 عاما ولدوا يف ت�شعينات القرن املا�شي. 

ودر�ش���وا كذلك فحو�شات للقل���ب تخ�ص 400 
�شخ����ص يف عمر 21 عاما كانوا اأكرث عر�شة لزيادة يف 
موؤ�رش كتل���ة اجل�شم. وقالت كيتل���ني ويد من جامعة 
بري�شتول الربيطانية ومعدة الدرا�شة “نتائجنا ت�شر 

اإلى اأن قيا�شا مرتفعا على موؤ�رش كتلة اجل�شم ي�شبب 
ارتفاع �شغط الدم”.

وقالت ويد يف ر�شالة بالربيد الإلكروين “هذه 
النتائ���ج ت�شر اإلى اأن ارتف���اع موؤ�رش كتلة اجل�شم من 
املرجح اأن يكون له اأثر �شلبي على �شكل القلب حتى 

لدى �شغار ال�شن من ال�شبان”.

فرن�سا جترم التحر�ش 
اجلن�سي يف ال�سوارع

بن��اء م�سج��د يف اأح��د 
اأحياء ميت�سغان

 بيع جنيه م�سري 
ب� 26.4 األف دوالر

اأجرت فرن�شا ت�شويتا على جترمي التحر�ص 
اجلن�ش���ي يف ال�ش���وارع ليواجه املتحر����ص غرامة 
فورية ق���د ت�شل اإلى 750 يورو يف اإطار ت�شديد 
القوان���ني ملكافحة العنف اجلن�ش���ي. واأقر نواب 
الربملان القانون يف قراءة ثانية له بعد اأيام من 
اندلع موج���ة غ�شب يف فرن�ش���ا بعدما لكم رجل 
امراأة تدعى ماري لجر )22 عاما( عندما �رشخت 
في���ه، وقالت ”اخر�ص“ غ�شبا من اإطلقه �شفرا 
ذا اإيحاءات جن�شية اأمام مقهى يف باري�ص. وقالت 
مارل���ني �شيابا وزي���رة امل�شاواة ب���ني اجلن�شني 
و�شاحبة اق���راح القانون اجلديد لإذاعة )اأوروبا 
1( اأم�ص اخلمي����ص ”التحر�ص يف ال�شارع مل يكن 
يعاقب علي���ه من قبل، ولكن م���ن الآن ف�شاعدا 

�شيعاقب عليه“.

حكم قا����ص باأن �شاحي���ة يف ديرويت 
بولية ميت�شغ���ان الأمركي���ة مل تنتهك اأي 
قان���ون عندم���ا وافقت على بن���اء م�شجد يف 
اأح���د اأحيائها. واأ�ش���در القا�شي غر�شوين 
دراين اأمرا، يوم الأربعاء، ل�شالح �شترلينغ 
هايت����ص، واأعل���ن حمام���ي ع���ن جمموعة من 
ال�ش���كان املعار�شني لبن���اء م�شجد املركز 
الإ�شلم���ي الأمرك���ي اأن���ه �شيطع���ن عل���ى 
احلكم. ورف�شت املدينة خطط بناء امل�شجد 
يف 2015 لأ�شباب قالت اإنها تتعلق باملرور 

ومواقف انتظار ال�شيارات وغرها.

بيع جنيه م�رشي مقابل 26.4 األف دولر، يف 
مزاد ملوقع “لني نايت” الأمركي، املعني بجمع 

العملت الورقية واملعدنية النادرة وبيعها.
ويع���ود اجلني���ه امل�رشي اإلى الع���ام 1899، 
وبيع يف امل���زاد الذي عقد �شمن معر�ص النقود 
الورقية الدولية، الذي يقام يف ال�شابع من يونيو 
كل ع���ام وي�شتم���ر 4 اأي���ام يف مدين���ة كان�شا�ص 
بولي���ة مي���زوري الأمركي���ة، بح�ش���ب �شحيف���ة 
“نامي�شتماتيك�ص نيوز”. كما بيعت ورقة مالية 
بقيم���ة األف روبية من اإ�ش���دار البنك الحتياطي 
البورم���ي، حتم���ل �شورة اآخ���ر �شلط���ني الهند، 

وكانت حالتها تالفة بع�ص ال�شيء.
وب�شبب ندرة الورق���ة التي تعود اإلى العام 
1939، و�شل �شعرها اإلى 38.4 األف دولر اأي 4 

اأ�شعاف قيمتها املحددة.

فرقة �شعبية رو�شية على ال�شاحة احلمراء يف مو�شكو

�شخ���رت و�شائل الإعلم الجتماعية م���ن ال�شورة الفا�شلة مليلني���ا ترامب يف حديقة البيت 
الأبي����ص. وتظه���ر ميلنيا على ال�شورة، وهي تنحني نحو ال�شل���ة ويف يديها مق�ص زراعي وتبدو 
ال�شورة وكاأنها عفوية، لكن م�شتخدمي �شبكة التوا�شل الجتماعية حكموا على ميلنيا على اأنها 

تت�شنع الهتمام باحلديقة، واحلقيقة ل تفهم �شيئا يف جمال العتناء بالنباتات.
وانتقد املعلقون اختيار امللب�ص ملثل هذا العمل، فلم تتخل زوجة الرئي�ص الأمريكي حتى 
ع���ن الأ�شياء التجارية الباهظة الثمن حتى يف هذه احلالة، واأ�شاروا اأي�شا اإلى اأن زيها ل ميكن اأن 

يكون ملئما للعمل، وينبغي جمع ال�شعر الطويل يف حزمة على الأقل لأ�شباب اأمنية.

• احليوان املقزز	
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