
و�ص���ناعة  جت���ارة  غرف���ة  �أدرج���ت 
�لرئي����س  تعي���ن  مو�ص���وع  �لبحري���ن 
�لتنفي���ذي لبي���ت �لتجار �ص���من �أجندة 
�جتماع جمل�س �لإد�رة �لذي �ص���يعقد يف 
�لعا�رشة من �ص���باح ي���وم �لأحد �ملقبل، 
وذلك بعد قر�بة �لأربعة �أ�صهر من �إنهاء 
خدم���ات �لرئي����س �لتنفيذي �ل�ص���ابق، 

ع���ارف  �لإد�رة  وت���ويل ع�ص���و جمل����س 
هجر�س قائما بالأعمال ب�صكل موؤقت.

وذكر �أع�ص���اء يف جمل�س �إد�رة غرفة 
جت���ارة و�ص���ناعة �لبحري���ن، �أنه �ص���يتم 
عر����س �لأ�ص���ماء �ملر�ص���حة يف ظ���روف 
ورقية مغلقة �أمام كل ع�صو يف �لجتماع 
�ملقبل، يف �لوقت �لذي ما ز�ل �لغمو�س 

يكتنف �لأ�صماء �ملر�صحة ل�صغل 
هذ� �ملن�صب �حليوي.

مل�سر االأولوية يف اال�ستثمار والتن�سيق معها دوليا
العاهل والرئي�س امل�صري ي�ؤكدان اأهمية وحدة ال�صف العربي... جاللة امللك:

�ملنام���ة - بن���ا: عقد عاهل �لب���الد �ص���احب �جلاللة �مللك 
حم���د بن عي�ص���ى �آل خليفة جل�ص���ة مباحثات ر�ص���مية مع رئي�س 
جمهورية م�رش �لعربية �ل�ص���قيقة عبد�لفتاح �ل�صي�صي، بح�صور 
رئي�س �لوزر�ء �صاحب �ل�ص���مو �مللكي �لأمري خليفة بن �صلمان 

�آل خليفة و�أع�صاء �لوفدين.
وثم���ن جاللته �ل���دور �لتاريخ���ي �لري���ادي جلمهورية م�رش 
�لعربية يف حماية �لأمن �لقومي �لعربي وحفظ �مل�صالح �لعربية 
و�لعمل على تعزيز �ل�صالم و�لأمن و�ل�صتقر�ر يف منطقة �ل�رشق 

�لأو�صط.
و�أك���د جاللة �ملل���ك و�أخ���وه �لرئي�س �مل����رشي �أهمية وحدة 
�ل�ص���ف و�لت�ص���امن بن �لدول �لعربية �ل�صقيقة مبا ي�صهم يف 
تعزيز قدرتها على حماية م�ص���احلها ومكت�ص���باتها، و�لوقوف 

بحزم �أمام حماولت �لتدخل �خلارجي يف �صوؤونها �لد�خلية.
و�أكد وزير �خلارجية �أن جاللة �مللك قد �ص���دد على �رشورة 
�أن تك���ون جلمهوري���ة م����رش �لعربي���ة �لأولوي���ة يف �ل�ص���تثمار 
و�لتج���ارة يف خمتلف �لقطاعات، مع �أهمية تن�ص���يق �لإمكانيات 
م���ع جمهورية م����رش �لعربي���ة يف �لعمل �لدويل �مل�ص���رك، ويف 
مو�جهة �لتحديات �مل�صركة لالأمة �لعربية يف ظل حمورية دور 

م�رش وما متثله من ركيزة مهمة لالأمن و�ل�صتقر�ر على 
•�ل�صعيدين �لإقليمي و�لدويل. جاللة �مللك خالل جل�صة �ملباحثات �لتي عقدها مع �لرئي�س �مل�رشي بح�صور �صمو رئي�س �لوزر�ء 	 2
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توظيف 797 من البحرينيني 
يف �سلك التعليم

االن�سان”قدمت  “حقوق 
وم�سورة م�ساعدة   31

مدين����ة عي�ص����ى- وز�رة �لربي����ة و�لتعليم: �رشح 
وكي����ل وز�رة �لربي����ة و�لتعليم للم����و�رد و�خلدمات 
حمم����د مب����ارك جمعة ب����اأن قط����اع �مل����و�رد �لب�رشية يف 
ط����ور �إنه����اء �إجر�ء�ت توظي����ف 797 م����ن �لبحرينين 
�ملوؤهلن من �أ�ص����حاب �لكفاء�ت، م����ن خريجي كلية 
�لبحرين للمعلم����ن و�جلامعات �ملحلي����ة و�خلارجية، 
�مل�ص����توفن ملتطلبات �لتوظي����ف للعمل كمعلمن. 
و�أع����رب وكيل �لربية للمو�رد و�خلدمات عن �ص����كره 
وتقدي����ره “للدعم �لذي حتظى به �ل����وز�رة من قيادة 
بلدنا �لعزيز، بتوفري �لقوى �لب�رشية �لالزمة، لت�صغيل 

�لعام �لدر��صي �جلديد 2018 / 2019 .

�صاحية �ل�ص���يف - �ملوؤ�ص�ص���ة �لوطنية حلقوق 
�لإن�صان: عقدت جلنة �ل�ص���كاوى و�لر�صد و�ملتابعة 
باملوؤ�ص�صة �لوطنية حلقوق �لإن�صان �جتماعها �لعادي 
�خلام����س ع�رش برئا�ص���ة ماري���ا خوري. و��صتعر�ص���ت 
جمم���ل �ل�ص���كاوى �لت���ي مت ��ص���تلمتها �ملوؤ�ص�ص���ة 
�لوطنية، و�مل�ص���اعدة و�مل�ص���ورة �لقانونيتننّ �لتي 

قامت بتقدميها، و�لت���ي بلغ عددها )31( 
م�صاعدة وم�صورة قانونيتن.

عو�يل - �ملحافظ����ة �جلنوبية: بتوجيهات 
م����ن لدن عاه����ل �لبالد �ص����احب �جلاللة �مللك 
حمد ب����ن عي�ص����ى �آل خليف����ة، �فتت����ح حمافظ 
�جلنوبي����ة �ص����مو �ل�ص����يخ خليف����ة ب����ن علي بن 
خليف����ة �آل خليفة �ص����ارع ماجد بن نا�رش �ملاجد 
�لنعيم����ي، �أح����د �لط����رق �لرئي�ص����ة يف منطق����ة 
�لرف����اع �لغربي، بح�ص����ور �لوجي����ه عبد�هلل بن 
حمد �لنعيم����ي ووزير �لربي����ة و�لتعليم ماجد 
�لنعيم����ي، و�ملدي����ر �لع����ام ملديري����ة �رشط����ة 
�ملحافظ����ة �لعميد حمد بن عل����ي �ملري وعدد 

من �أفر�د قبيلة �لنعيم.
و�أ�ص����اد �ص����مو �ل�ص����يخ خليفة بن علي بن 
خليفة �آل خليفة خ����الل حفل �لفتتاح باللفتة 
�لكرمي����ة من لدن جالل����ة �مللك بت�ص����مية �أحد 
�لطرق �لرئي�صة باملحافظة �جلنوبية با�صم �أحد 

رج����ال قبيلة �لنعيم؛ تخلي����ًد� لذكر�هم، وهذه 
د معاين �لوفاء و�لتكرمي  �للفتة �لكرمية جت�صنّ
و�لتقدير جت����اه �أبناء �لوطن و�قفهم �مل�رشفة، 

مبينا �ص����موه �أن ه����ذه �للفتة توؤك����د �لهتمام 
�لد�ئم من جاللة �مللك بتكرمي كل من 

قدم خدمات جليلة ململكة �لبحرين.

• �صمو حمافظ �جلنوبية يق�س �رشيط �فتتاح �صارع ماجد بن نا�رش �ملاجد �لنعيمي بالرفاع �لغربي	

احلمـــر: ا�صتكمـــال ت�زيــع 5000 وحــــدة 
�صكنية
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منتخبنا للنا�صئني يجتاز الإمارات.. وي�صعى 
حل�صم التاأهل الآ�صي�ي الي�م

البالد سبورت
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة ال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

فئة “التحقيق ال�صحايف” 
فئة “عم�د الراأي”

علي الفردان

االأحد املجل�س...  طاولة  على  التنفيذي  الرئي�س  تعيني  “الب�سمة”“الغرفة”:  لت�سجيل  موعد  اآخر  االأحد  “االت�ساالت”: 
�ل�ص���يف - هيئة �لت�ص���الت: دعت 
هيئة تنظيم �لت�ص���الت �مل�ص���ركن 
 SIM �إل���ى �رشورة ت�ص���جيل بطاقات �ل�
�آجلة �لدفع �خلا�ص���ة به���م لدى مزودي 
خدمات �لت�ص���الت قبل حل���ول �لثاين 
من �صبتمرب 2018 )يوم �لأحد �ملقبل(؛ 

ليتجنبو� �نقطاع �خلدمة عنهم.
ومن �ملعلوم �أن كل م�ص���رك لديه 
خط هاتف م�ص���جل با�صمه عليه ت�صجيل 

)م�ص���ح( ب�ص���مته ل���دى �ل�رشك���ة مزودة 
�خلدمة.

و�أكدت �لهيئة يف بيان �أم�س �أن عدم 
�لت�صجيل خالل �ملهلة �ملحددة �صينتج 
عنه تعليق �خلدمة ب�صكل موؤقت، وعند 
��ص���تمر�ر �مل�ص���ركن عدم �لت�ص���جيل 
خالل فرة �لتعليق يتم ف�ص���ل �خلدمة 

عن �مل�ص���رك نهائي���ا يف تاريخ 
2 دي�صمرب 2018. 1011

كلمة “                “

العالقات البحرينية المصرية وهج ال يخبو نوره
عالقة لها طابعها �خلا�س، �لذي كلما مر �لوقت ز�د بهاء و�صالبة وقوة.

عالقة �لبحرين ب�ص���قيقتها م�رش ذ�ت ميزة يف �ص���كلها وم�ص���مونها، فبن 
�لبلدي���ن �أو�����رش متينة ل تكون �إل بن �لأ�ص���قاء، وحمبة عظيم���ة ل نر�ها �إل يف 
من قدم �ص���قيقه حتى على نف�ص���ه. بالأم�س �لأول عندما �أعلن �لديو�ن �مللكي 
ع���ن زيارة �لرئي�س �مل�رشي ململكة �لبحرين وجدنا هذ� �خلرب مت�ص���در� �ص���در 
�ل�ص���فحات �لأولى يف �ل�ص���حف، مما يعك�س ما يكنه �ص���عب �لبحرين من حمبة 
كبرية لأ�ص���قائه يف م�رش، عربنّ عنها باحتفاء �ل�صحف بزيارة �صيف �لبالد �لكبري 

يوم و�صوله.
متثل زيارة رئي�س جمهورية م�رش �لعربية �ل�ص���قيقة عبد�لفتاح �ل�صي�ص���ي 
ململكة �لبحرين ومباحثاته مع عاهل �لبالد جاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة 
ورئي�س �لوزر�ء �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري خليفة بن �صلمان �آل خليفة ف�صال 
جديد� من �لعالقات �لر��ص���خة و�ملتجذرة �لتي تربط بن �لبلدين و�ص���عبيهما 
�ل�ص���قيقن، فم�رش �لعروبة كانت و�صتظل مرتكز� ل�صتقر�ر �ملنطقة، وع�صبا 
يقوي �أمنها، وهي �ملظلة �لتي ي�ص���تظل بفيه���ا كل �لعرب، وكلمات �لرئي�س 
�ل�صي�ص���ي باأن �أمن �لبحرين جزء ل يتجز�أ من �أمن م�رش لي�ص���ت كلمات عابرة �أو 
لال�ص���تهالك �لإعالمي، �إمنا وجدناها �أفعال ملو�قف م�رش �لعروبة �مل�رشفة جتاه 

مملكة �لبحرين وق�صاياها يف خمتلف �ملحطات �لتاريخية.
�إن هذه �ملو�قف لطاملا �ص���كلت قب�س �لنور �لذي ي�صيء طريق �لعالقات 

بن �لبلدين.
كم���ا �أن حجم �ل�ص���تثمار�ت �لبحرينية يف م�رش، و�ملر�ص���ح لأن ي�ص���ل �إلى 
4 ملي���ار�ت دولر، يعك�س ب�ص���كل كبري طبيعة �لعالق���ات �لوثيقة و�لتعاون 
�لوطيد بن �لبحرين وم�رش، ول �ص���ك �أن �لتطور�ت �لقت�ص���ادية وما ت�ص���كله 
من حتديات ت�ص���توجب �إيجاد �ص���يغ جديدة للتعاون بن �لأ�ص���قاء مبا يجعل 
�لقت�ص���اد يف دولهم ي�ص���هد تطور� م�ص���تمر� مبا يحقق �مل�ص���الح �مل�صركة 

لل�صعوب �ل�صقيقة.
�إن �لتحدي���ات �لأمني���ة باأ�ص���كالها �ملختلفة، ت�ص���ع عل���ى دول �لتاأثري يف 
�ملنطق���ة م�ص���وؤولية كب���رية، فم�رش �لي���وم مرتكز لالأم���ن �لإقليم���ي و�لعربي، 
وقوته���ا قوة لكل �لعرب و�مل�ص���لمن، ومن هنا جند �لزي���ار�ت �ملتبادلة بن 
قادة �لبلدين ل�ص���مان �ن�ص���ياب �لتعاون �لثنائي دومنا �أي���ة تعرث�ت؛ لتكون 

عالقات �لبلدين وهجا ل يخبو ومي�صه.

بت�جيهات ملكية

�سمو حمافظ اجلنوبية يفتتح �سارع ماجد النعيمي

املحرق  حديقة  ل�صتكمال  دينار  ملي�ن   2.5
الكربى

اقتصاد البالد
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دور ريادي مل�رص يف حماية الأمن القومي العربي
امللك يعقد مباحثات مع الرئي�س امل�رصي بح�شور �شمو رئي�س الوزراء... جاللة امللك:

املنامة - بنا: عقد عاهل البالد �ش���احب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة جل�ش���ة مباحثات 
ر�ش���مية مع رئي�س جمهورية م�رص العربية ال�ش���قيقة 
عبدالفتاح ال�شي�شي، بح�شور رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�ش���مو امللكي االأم���ر خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة 

واأع�شاء الوفدين.
وا�ش���تعر�س اجلانبان اأوا�رص العالق���ات االأخوية 
املتميزة و�شبل تعزيزها على جميع ال�شعد واالرتقاء 
بها الى اآفاق اأرحب من التعاون والتن�شيق امل�شرتك 
مبا يخدم م�ش���الح البلدين ويلبي تطلعات ال�شعبني 

ال�شقيقني. 
ورحب جاللة امللك بالرئي�س امل�رصي، معربا عن 
اعتزاز مملكة البحرين و�شعبها بهذه الزيارة الكرمية 
التي جت�ش���د عم���ق العالقات البحريني���ة - امل�رصية، 
وموؤك���دا متي���ز ه���ذه العالق���ات العريق���ة وحر����س 
اململكة على التن�ش���يق والت�ش���اور مع ال�شقيقة م�رص 
حول الق�شايا كافة ل�ش���مان حتقيق كل ما فيه خر 

للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
واأك���د جاللة املل���ك  اأن زي���ارة الرئي�س امل�رصي 
للبحري���ن تعد فر�ش���ة طيبة للتوا�ش���ل والتن�ش���يق 

والت�شاور لدعم اأوجه التعاون امل�شرتك كافة.  
واأعرب �ش���احب اجلاللة والرئي����س امل�رصي عن 
اعتزازهما، مب���ا يجمع مملكة البحرين، وجمهوية م�رص 
العربي���ة من عالقات اأخوية را�ش���خة وتع���اون وثيق، 
موؤكدين تطلعهما لدفع التع���اون الثنائي نحو اآفاق 

اأرحب. 
واأ�شاد جاللة العاهل مبا ت�شهده م�رص من نه�شة 
تنموي���ة، رائدة يف خمتل���ف القطاعات حت���ت قيادة 
الرئي����س عبدالفت���اح ال�شي�ش���ي، معربا ع���ن تقديره 
ملواقف م����رص الثابتة والداعمة عل���ى الدوام ململكة 
البحري���ن، واإ�ش���هاماتها البارزة وعل���ى امتداد عقود 
طويلة يف دعم م�شرة النه�شة والتنمية يف اململكة، 
وموؤكدا ت�ش���امن البحرين ووقوفه���ا الى جانب م�رص 
قي���ادًة و�ش���عبا وم�ش���اندتها يف جهوده���ا ملواجه���ة 

االإرهاب والتطرف. 
كم���ا ثم���ن جاللت���ه ال���دور التاريخ���ي الري���ادي 
جلمهوري���ة م����رص العربي���ة يف حماي���ة االأم���ن القومي 
العربي وحفظ امل�ش���الح العربية والعمل على تعزيز 
ال�شالم واالأمن واال�شتقرار يف منطقة ال�رصق االأو�شط.

ومن جانبه اأعرب الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�ش���ي 
عن �ش���عادته بزيارة مملكة البحرين ولقائه مع اأخيه 

جاللة امللك الذي ياأتي يف اإطار الت�ش���اور والتن�شيق 
امل�ش���تمر ب���ني البلدين ال�ش���قيقني مبا ي�ش���هم يف 
تعزيز العالقات البحرينية امل�رصية واالرتقاء بها اإلى 
م�شتويات متقدمة، معربا عن �شكره ل�شاحب اجلاللة 
على احلفاوة البالغة وكرم ال�شيافة، وتقديره لدور 
جاللته يف تطوير عالقات اململكة مع �شقيقتها م�رص. 
وحيا املواقف العربية االأ�شيلة ململكة البحرين 
بقي���ادة جالل���ة املل���ك  جتاه م����رص و�ش���عبها والدور 
امل����رصف للمملك���ة يف دع���م م�ش���رة العم���ل العربي 

امل�شرتك.
كم���ا تناول���ت املباحثات االأو�ش���اع امل�ش���تجدة 
يف املنطقة، وجمم���ل االأحداث االإقليمي���ة والدولية، 
باالإ�ش���افة اإلى تب���ادل وجهات النظر ح���ول عدد من 
الق�ش���ايا ذات االهتم���ام امل�ش���رتك، والتاأكيد على 

ب���ذل كافة اجلهود الرامية الى اإحالل ال�ش���لم واالأمن 
واال�ش���تقرار يف املنطقة ومكافحة اأ�ش���كال االإرهاب 

كافة ومتويله.
واأكد جاللة امللك واأخوه الرئي�س امل�رصي اأهمية 
وحدة ال�شف والت�شامن بني الدول العربية ال�شقيقة 
مبا ي�ش���هم يف تعزيز قدرتها على حماية م�ش���احلها 
ومكت�ش���باتها، والوقوف بحزم اأمام حماوالت التدخل 

اخلارجي يف �شوؤونها الداخلية.
واأكد وزير اخلارجية اأن اللقاء االأخوي بني عاهل 
البالد واأخيه رئي�س جمهورية م�رص العربية ال�ش���قيقة 
ياأتي ا�شتمرارا للقاءات املتوا�شلة والت�شاور الدائم 
بينهم���ا، حيث تاأت���ي زيارة فخام���ة الرئي�س امل�رصي 
لبلده مملكة البحرين مبا لها من اأهمية ا�ش���رتاتيجية 
كبرة يف الدفاع عن م�ش���الح االأم���ة يف هذه املرحلة 

املهم���ة من اأجل تقوي���ة اأوا�رص االأخ���وة وردع كل من 
ينوي ال�رص باأمننا وا�شتقرارنا .

واأو�ش���ح ال�ش���يخ خال���د ب���ن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليف���ة اأن ملك الب���الد  قد رح���ب بالرئي�س امل�رصي 
اأًخا وقائدا عربيا يحر�س كل احلر�س على ا�ش���تقرار 
اأمت���ه، معربا جاللته عن اعتزاز مملكة البحرين بزيارة 
الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�ش���ي، وعلى ما يكنه �شعب 
البحري���ن م���ن حب وتقدي���ر عميق لل�ش���عب امل�رصي 

ال�شقيق.
كما جدد عاهل البالد دعم مملكة البحرين وبكل 
قوة جلمهورية م�رص العربي���ة وللجهود الكبرة التي 
يقوم به���ا الرئي����س عبدالفتاح ال�شي�ش���ي، لتحقيق 
امل����رصي  لل�ش���عب  واالزده���ار  والتق���دم  التنمي���ة 
وحمارب���ة  واال�ش���تقرار  االأم���ن  وتثبي���ت  ال�ش���قيق، 

االإرهاب يف املنطقة باأ�رصها، معربا جاللته عن �شكره 
وتقديره للمواق���ف االأخوية الثابت���ة جلمهورية م�رص 
العربي���ة وامل�ش���اندة ململكة البحرين ول���كل ما فيه 

اأمنها وا�شتقرارها.
واأك���د  وزي���ر اخلارجي���ة اأن كف���اح وت�ش���حيات 
جمهورية م�رص العربية و�ش���عبها ال�شقيق يف املا�شي 
واحلا����رص واإ�ش���هاماتها اجللي���ة يف ا�ش���تقالل االأم���ة 
العربية وحمايته���ا من حماوالت الهيمنة والت�ش���لط 
ع���ر التاريخ، �ش���تظل حمل تقدير عمي���ق وال ميكن 
اأن تن�ش���ى، كما اأنها ت�ش���كل �ش���نًدا وحمفًزا ملواجهة 
م���ا يح���دث حاليا م���ن م�ش���كالت واأزم���ات يف بع�س 
الدول ال�ش���قيقة، وذلك بالتع���اون مع الدول الراغبة 
يف امل�ش���اهمة ودعم ه���ذه اجلهود الرامية لت�ش���وية 

امل�شكالت وتعزيز االأمن وال�شلم.
وقد مت التاأكيد يف اللقاء على �رصورة موا�ش���لة 
التط���رف  اأ�ش���كال  الرامي���ة ملواجه���ة كل  اجله���ود 
واالإرهاب يف املنطقة والت�شدي للتدخالت االإقليمية 
يف ال�ش���وؤون الداخلي���ة لل���دول العربية، وخ�شو�ش���ا 
من قب���ل اإيران، وه���ي التدخالت التي ته���دد االأمن 
القومي العربي، كما هو احلال يف اجلمهورية العربية 
ال�ش���ورية الت���ي يج���ب فيه���ا احلف���اظ عل���ى الدولة 
الوطني���ة ومتكينه���ا م���ن ال�ش���يطرة على اأرا�ش���يها 
واإخراج القوى االإقليمية وال�ش���يما اإيران واجلماعات 

االإرهابية التابعة لها كحزب اهلل وغرها.
ومت التاأكي���د اأي�ش���ا على ����رصورة حماية املياه 
واملمرات الدولية، وخ�شو�ش���ا م�شيقي هرمز وباب 
املن���دب، م���ع الت�ش���ديد عل���ى اأن مملك���ة البحري���ن 
وجمهوري���ة م�رص العربي���ة تقوم���ان بدورهما يف هذا 

ال�شاأن بالتعاون مع ال�رصكاء و احللفاء.
الع�ش���كرية  بالتماري���ن  االإ�ش���ادة  مت���ت  كم���ا 
والكف���اءة  االحرتافي���ة  توؤك���د  والت���ي  امل�ش���رتكة، 
الع�ش���كرية واجلاهزية القتالي���ة، وتهدف اإلى تعزيز 

�شبل تبادل اخلرات واملهارات الع�شكرية.
واأ�شاف  وزير اخلارجية، اأن جاللة امللك قد �شدد 
على �رصورة اأن تكون جلمهورية م�رص العربية االأولوية 
يف اال�ش���تثمار والتج���ارة يف خمتل���ف القطاع���ات، مع 
اأهمية تن�ش���يق االإمكانيات مع جمهورية م�رص العربية 
يف العم���ل الدويل امل�ش���رتك، ويف مواجهة التحديات 
امل�ش���رتكة لالأم���ة العربية يف ظل حموري���ة دور م�رص 
وما متثله م���ن ركيزة مهمة لالأمن واال�ش���تقرار على 

ال�شعيدين االإقليمي والدويل.

• جاللة امللك والرئي�س امل�رصي خالل جل�شة املباحثات التي عقدت بح�شور �شمو رئي�س الوزراء	

القطاعات  خمتلف  يف  رائدة  تنموية  نه�شة  ت�شهد  م�رص  امللك:  جاللة 

االأو���ش��ط ال�����رصق  مبنطقة  ال�شالم  تعزيز  يف  مل�رص  تاريخي  اإ���ش��ه��ام 

الرئي�س امل�رصي: مواقف اأ�شيلة للبحرين بقيادة العاهل يف دعم م�رص

امل�شرتك العربي  العمل  م�شرة  دعم  يف  كبر  بدور  ت�شطلع  اململكة 
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متحف البحرين م�ؤ�س�سة ن�رشت الثقافة وحفظت الرتاث

جاللة امللك و�سم� رئي�س ال�زراء يف مقدمة م�ستقبلي الرئي�س امل�رشي

جاللة امللك والرئي�س امل�رصي يزوران املتحف... ال�سي�سي:

لدى و�سوله البحرين

املنام���ة - بن���ا: ق���ام عاه���ل الب���الد �س���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، واأخوه 
رئي����س جمهورية م�رص العربية ال�س���قيقة عبدالفتاح 
ال�سي�س���ي، بح�س���ور رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو 
امللكي الأم���ر خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، بزيارة 
اإل���ى متحف البحري���ن الوطني، حي���ث كان يف مقدمة 
م�س���تقبليهما رئي�س���ة هيئة البحرين للثقافة والآثار 
ال�س���يخة مي بنت حممد اآل خليفة وكبار امل�سوؤولني 

بالهيئة.
حيث �سافح  الرئي�س امل�رصي كبار امل�سوؤولني 
م���ن اجلان���ب البحرين���ي ، كما �س���افح جالل���ة امللك 

اأع�ساء الوفد الر�سمي املرافق للرئي�س .
وتب���ادل جاللته م���ع  الرئي����س الأحاديث الودية 
عم���ا يربط مملك���ة البحرين وجمهوري���ة م�رص العربية 
من عالقات تاريخية را�س���خة وتعاون وثيق على كل 

امل�ستويات.
ه���ذا وق���د اأقام �س���احب اجلالل���ة ماأدبة ع�س���اء 

تكرميا ل�سيف البالد والوفد املرافق.
بع���د ذلك قام �س���احب اجلاللة واأخ���وه الرئي�س 
امل����رصي، بجول���ة يف متح���ف البحري���ن الوطني حيث 
اطلعا على معر�س و�سور طريق اللوؤلوؤ وا�ستمعا اإلى 
�رصح من  ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة، عن م�رصوع 
طري���ق اللوؤلوؤ امل���درج على قائمة ال���راث العاملي 
ملنظمة اليون�س���كو، وال���ذي يعد م�رصوع���ا فريدا من 
نوعه وياأتي يف مقّدمة اجلهود القائمة لإعادة تاأهيل 

البلدة القدمية يف حمافظة املحرق. 
كم���ا يقدم معر�س طري���ق اللوؤلوؤ، الذي يعر�س 
يف متح���ف البحرين الوطني الروؤية املعمارية للموقع 
من خالل جمموعة من النماذج وال�س���ور والدرا�س���ات 
لعنا�رص امل����رصوع املختلفة، مبا يف ذلك العنا�رص ذات 
ال�س���لة بحفظ املوقع و�سولً اإلى العنا�رص املعمارية 

اجلديدة.
واأك���دت  ال�س���يخة مي بنت حمم���د اآل خليفة اأن 
هيئ���ة البحرين للثقافة والآثار ت�س���عى دوماً لتنفيذ 
توجيه���ات جالل���ة املل���ك  يف توثي���ق الإرث الثقايف 
وتعري���ف  البحري���ن  ململك���ة  العري���ق  واحل�س���اري 
املواطن���ني واملقيم���ني والزوار ب���ه، واحلفاظ عليه 
لك���ي ت�س���تلهم من���ه الأجي���ال القادم���ة م���ا يربطها 

بتاريخها وح�سارتها.
وقد �سجل رئي�س جمهورية م�رص العربية ال�سقية 

كلمة يف �سجل الزيارات، هذا ن�سها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

لق���د �س���عدت الي���وم بزي���ارة متح���ف البحرين 
الوطن���ي، ال���ذي يعد م���ن اأقدم املتاح���ف يف منطقة 
اخللي���ج العربي، ومن���ذ افتتاحه ع���ام 1988م، وهو 
يحف���ظ تاريخ البحرين ويوؤدي دوره كموؤ�س�س���ة تن�رص 
الثقاف���ة با�ست�س���افة معار����س ثقافي���ة وفنية من 

خمتلف دول العامل.
اإن هذا املتحف الذي ميثل تتويجا للجهود التي 
تبذلها مملك���ة البحرين للحفاظ عل���ى تراث وتاريخ 

ح�س���ارة اململكة، يع���د منارة ثقافي���ة وحتفة متتاز 
بت�سميم معماري فريد من نوعه.

واإنن���ي اإذ اأجدد �س���عادتي به���ذه الزيارة اليوم، 
فاإنن���ي اأتقدم ململكة البحرين، و�س���عبها ال�س���قيق 
الطيب���ة  والأمني���ات  والتقدي���ر  الح���رام  بخال����س 
بالرفع���ة والرقي حتت القي���ادة احلكيمة لأخي جاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
عبدالفتاح ال�سي�سي

رئي�س جمهورية م�رص العربية
بع����د ذلك ح�رص جالل����ة امللك وفخام����ة الرئي�س 
امل�رصي اأم�سية فنية اأقيمت مبنا�سبة زيارة فخامته 
ململكة البحرين وذلك على م�رصح البحرين الوطني.

ويف البداي����ة، الق����ت رئي�����س هيئ����ة البحري����ن 
للثقافة و الآثار كلمة هذا ن�سها:

�ساحَب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 
ملَك مملك����ِة البحرين، وفخام����َة الرئي�س عبدالفتاح 

ال�سي�س����ي، رئي�ِس جهورية م�����رص العربية، حفظُهما 
اهلل ورعاهما.

�ساحَب ال�سمو امللكي الأمر خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، 

اأ�سحاَب ال�سمو واملعايل، �سيوفنا الكرام.
م����ن م�����رصح البحري����ن الوطن����ي ال����ذي يعك�����س 
اأهمي����ة احلراك الثقايف يف التاري����خ املعا�رص ململكة 
البحري����ن، ويف �س����نٍة نحتف����ي به����ا مبدين����ة املحرق 
عا�س����مة للثقافة الإ�س����المية، التي �س����هدت موؤخرا 
اجتماع جلنة الراث العاملي لليون�س����كو و�ست�سهد 
قريبا لقاء وزراء الثقافة للدول الإ�سالمية وافتتاح 
مركز زوار طريق اللوؤلوؤ، املعلم الثاين املدرج على 
لئحة الراث الإن�س����اين العاملي، من هنا، ومن خالل 
الثقاف����ة، عن����وان ال�س����عوب وهويتها، ي�س����عدنا اأن 
ن�ستقبل �سيوفنا الكرام من جمهورية م�رص العربية، 
والت����ي دائما ما تكون الثقافة عنوان����ا يجمعنا معا، 
وهنا نذكر احتفاء البحرين بال�س����اعر اأحمد �س����وقي 
وهدي����ة النادي الأدب����ي للمحّرق له كمج�ّس����م لنخلٍة 
حتم����ل اللوؤل����وؤ البحريني، مبنا�س����بة تتويِج����ه اأمراً 

لل�سعراء. 
نرحب بكم جمدداً يف اأم�س����يٍة جتم����ع بلَدينا، يف 
م�رصح البحرين الوطني الذي كان هدية جاللة امللك 

للمنامة عا�سمة الثقافة العربية عام 2012.

بعدها األقت عريفة احلفل كلمة قالت فيها: 
�ساحَب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ملِك مملكِة البحرين حفظه اهلل ورعاه.
فخام����ة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�س����ي، رئي�س 

جهورية م�رص العربية، 
اأ�س����حاَب ال�س����مو واملعايل، احل�س����وُر الكرمي، 

ال�سالُم عليكم ورحمةُ اهلل وبركاُته
ح�سوَرنا الكرمي،

ي�س����عدنا يف هذا امل�س����اء اأن ُتغنَي املو�س����يقى 
وال�س����عر والنغ����م ه����ذه الأم�س����ّية الفنّي����ة يف م�رصح 
البحرين الوطني الذي �ُس����ّيد عام األفني واثني ع�رص 
بدعٍم من �س����احب اجلاللة، مل����ك البحرين املفّدى، 
حر�س����اً من جاللته على مكانة الفّن يف كتابة تاريخ 
مملكة البحرين املعا�رص، وي�سعدنا اأن نبداأ لقاءنا مع 

الق�سيدة وال�سعر الذي يحمل الكثر من املعاين.
ثم األقى ال�س����يد فواز اأحمد ال�رصوقي ق�س����يدة 
�س����عرية بعن����وان “اأرى اأر�����س اخللود مل�����رص ترنو” 

لل�ساعر عبداهلل من�سور اآل ر�سي.

املنام���ة - بن���ا: كان عاهل البالد �س���احب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة يف 
مقدمة م�س���تقبلي رئي�س جمهورية م�رص العربية 
ال�س���قيقة اأخيه الرئي����س عبدالفتاح ال�سي�س���ي 

والوفد املرافق، لدى و�سوله اإلى مطار البحرين 
الدويل اأم�س يف زيارة ر�سمية ململكة البحرين.

ال���وزراء  كم���ا كان يف ال�س���تقبال رئي����س 
�س���احب ال�سمو امللكي الأمر خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة، حيث �س���افح الرئي����س امل�رصي كبار 
م�ستقبليه.

وبعد ا�س���راحة ق�س���رة بقاعة الت�رصيفات 
الك���رى مبط���ار البحري���ن الدويل غ���ادر موكب 

�سيف البالد متوجها اإلى ق�رص الق�سيبية، حيث 
جرت ل�س���يف البالد الكرمي مرا�س���م ا�س���تقبال 
ر�س���مية، وعزف ال�س���المان اجلمه���وري امل�رصي 
وامللكي البحريني. بعد ذلك تفقد جاللة امللك 

والرئي����س امل�رصي حر�س ال�رصف الذي ا�س���طف 
لتحيتهما.

هذا وت�س���كلت بعث���ة ال�رصف برئا�س���ة وزير 
اخلارجية ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد.

• جاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء يف مقدمة م�ستقبلي الرئي�س امل�رصي لدى و�سوله البالد	

• جاللة امللك والرئي�س امل�رصي لدى زيارتهما ملتحف البحرين الوطني بح�سور �سمو رئي�س الوزراء	
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م�سارات جديدة 
م�ؤقتة على تقاطعي 

األبا والن�يدرات

ال����ب����ق����اء ع�����ن ق������رب م�����ن امل�����اط����ن����ن م�������س����ؤول���ي���ة ن���ع���ت���ره���ا �����رف����ا ك���ب���را

اللفتة امللكية الكرمية جت�سد معاين ال�فاء والتقدير جتاه اأبناء ال�طن
مفتتحا �سارع ماجد بن نا�ر املاجد النعيمي بت�جيهات من جاللة العاهل... �سم� حمافظ اجلن�بية:

ع�����ايل - املحافظ����ة اجلن�بي����ة: بت�جيهات 
من لدن عاهل البالد �س����احب اجلاللة امللك حمد 
ب����ن عي�س����ى اآل خليفة، افتتح حماف����ظ اجلن�بية 
�س����م� ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 
�سارع ماجد بن نا�ر املاجد النعيمي، اأحد الطرق 
الرئي�س����ة يف منطق����ة الرف����اع الغربي، بح�س�����ر 
ال�جيه عبداهلل بن حم����د النعيمي ووزير الرتبية 
والتعليم ماجد النعيمي، واملدير العام ملديرية 
�رط����ة املحافظ����ة العمي����د حمد بن عل����ي املري 

وعدد من اأفراد قبيلة النعيم.
واأ�س����اد �س����م� ال�س����يخ خليف����ة ب����ن علي بن 
خليف����ة اآل خليفة خ����الل حفل االفتت����اح باللفتة 
الكرمية من لدن جاللة امللك بت�سمية اأحد الطرق 
الرئي�س����ة باملحافظة اجلن�بية با�س����م اأحد رجال 
قبيلة النعي����م؛ تخليًدا لذكراه����م، وهذه اللفتة 
الكرمية جت�ّسد معاين ال�فاء والتكرمي والتقدير 
جتاه اأبناء ال�طن واقفهم امل�رفة، مبينا �س����م�ه 
اأن ه����ذه اللفتة ت�ؤك����د االهتمام الدائم من جاللة 
املل����ك بتك����رمي كل م����ن ق����دم خدم����ات جليلة 

ململكة البحرين.
واأكد �س����م� حمافظ اجلن�بية اأن الت�ا�س����ل 
نهج عاهل البالد �س����احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة، ورئي�س جمل�س ال�زراء �ساحب 
ال�س����م� امللك����ي االأم����ر خليف����ة بن �س����لمان اآل 
خليف����ة، وويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي�����س جمل�����س ال�زراء �س����احب ال�س����م� 
امللكي االأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة، م�سددا 

�س����م�ه بال�قت نف�سه على اأن املحافظة حتر�س 
دائما على تنفيذ الت�جيهات امللكية ال�س����امية 
والبق����اء ع����ن ق����رب م����ن امل�اطن����ن يف جمي����ع 
املنا�سبات، وهي م�س�����ؤولية تعترها املحافظة 
اجلن�بي����ة �رفا كبرا ومهمة حتر�س على اأدائها 

على اأكمل وجه.
كم����ا األق����ى وزي����ر الرتبي����ة والتعلي����م ماجد 
النعيم����ي كلمة رحب فيها بقدوم �س����م� حمافظ 
اجلن�بية، واأ�ساد بلفتة جاللة امللك باإطالق ا�سم 
�سخ�س����ية تاريخية على هذا الطريق املهم. كما 

اأثنى النعيمي على الدور الذي تق�م به املحافظة 
اجلن�بي����ة بقي����ادة �س����م� حماف����ظ اجلن�بي����ة يف 
الت�ا�سل مع امل�اطنن بجميع املجاالت، م�ؤكدا 

فرحة قبيلة النعيم بهذه املنا�سبة.
واألق����ى ال�س����اعر نا�����ر بن را�س����د ب����ن فهد 
املاج����د النعيم����ي ق�س����يدة عر م����ن خاللها عن 
�س����كر قبيلة النعيم جلاللة امللك و�س����رهم كما 
عهدهم على طري����ق ال�فاء واالإخال�س على نهج 

االآباء واالأجداد.
بعد ذلك تف�س����ل �س����م� ال�س����يخ خليفة بن 

علي اآل خليف����ة بق�س ال�ري����ط اإيذاًنا باالفتتاح 
و�س����ط ح�س�����ر جماهري غفر، وم����ن ثم التقط 
�س����م�ه �س�����رة جماعية مع عدد من اأفراد قبيلة 
النعي����م الكرمية بهذه املنا�س����بة، وهناأ �س����م�ه 
احل�س�����ر بهذه اللفتة امللكي����ة الكرمية ومتنى 

لهم الت�فيق والنجاح.
من جانبهم، عر العدي����د من وجهاء واأعيان 
قبيل����ة النعي����م عن عظي����م �س����كرهم وامتنانهم 
ملقام �س����احب اجلاللة امللك على ه����ذه اللفتة 
الكرمي����ة، �س����ائلن امل�ل����ى عز وج����ل اأن يحفظ 

جاللت����ه ويرعاه، كما قدم�ا �س����كرهم وتقديرهم 
ملحافظ اجلن�بية �سم� ال�سيخ خليفة بن علي اآل 
خليفة على تف�س����ل �س����م�ه بافتتاح �سارع ماجد 

بن نا�ر املاجد النعيمي )رحمه اهلل(.
 ويع����د طريق ماجد بن نا�ر املاجد النعيمي 
اأح����د اأه����م الطرق الت����ي له����ا ارتب����اط يف تاريخ 
املنطقة واالأهايل، كما يعتر اأكرث الطرق حي�ية 
يف منطق����ة الرف����اع الغربي، حي����ث ميتد الطريق 
مب�سافة 1500 مرت وي�سل بن املجمعات 902 

و904 و908 و910 و912.

• �سم� ال�سيخ خليفة بن علي مت��سطا احل�س�ر	

• وزير الرتبية يلقي كلمته	

• �سم� حمافظ اجلن�بية مت��سطا احل�س�ر	

• �سم� حمافظ اجلن�بية يق�س �ريط افتتاح �سارع ماجد بن نا�ر املاجد النعيمي بالرفاع الغربي	

و�س����ؤون  االأ�س���غال  وزارة   – املنام���ة 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين: اأعلنت وزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س����ؤون  االأ�س���غال 
العمراين وبالتن�س���يق مع االإدارة العامة للمرور 
افتتاح ج�رين �سمن االفتتاح املرحلي مل�روع 
تط�ير تقاطعي دوار )األبا( والن�يدرات وذلك 

وفق التايل:
- فتح اجل�ر العل����ي مل�روع تط�ير دوار 
الن�ي���درات يف االجتاه���ن بحي���ث �سي�س���مح 
بنقل حركة امل���رور القادمة من املنامة باجتاه 
الغرب اإلى دوار )األبا( من دون ت�قف، واأي�سا 
�سي�سمح بنقل حركة املرور القادمة من الغرب 

)الرفاع( باجتاه �سرتة واملنامة.
- فتح اجل�ر العل����ي مل�روع تط�ير دوار 
)األب���ا( بحيث �سي�س���مح بنقل احلرك���ة املرور 
القادمة من �س���ارع ال�سيخ جابر االأحمد ال�سباح 

باجتاه �سارع امللك حمد من دون ت�قف.
- غلق بع�س امل�سارات داخل دوار )األبا(، 
وت�فر م�س���ارات بديلة مدارة جزئيا باإ�سارات 
�س�ئية )ب�س�رة م�ؤقتة(؛ بغر�س تنظيم حركة 
املرور وت�فر م�س���احة حتى يت�س���نى للمقاول 
ا�ستكمال اأعمال اإن�س���اء اجل�ر االأو�سط امل�ؤدي 
لنقل احلركة املرورية من �س���ارع اال�س���تقالل 
اإلى �س���ارع امللك حمد، و�سيتم التح�يل ابتداًء 
م���ن الي�م اجلمع���ة امل�اف���ق 31/08/2018 

وملدة 9 اأ�سهر.
مب�س���تخدمي  االأ�س���غال  وزارة  واأهاب���ت 
تقاطعي )األبا( والن�يدرات االلتزام باالإ�سارات 
املروري���ة  العالم���ات  وبكاف���ة  ال�س����ئية 
امل�س���تخدمة يف عملية التح�يل املروري وذلك 
حر�س���ا على �س���المتهم و�س���المة م�س���تخدمي 

الطريق.
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وزي���ر  ا�س���تقبل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الداخلية ال�سيخ را�س���د بن عبداهلل اآل خليفة، ام�س، 
�س���فري الولي���ات املتح���دة الأمريكية ل���دى مملكة 
البحرين جا�ستني �س���يبرييل، وذلك بح�سور رئي�س 

الأمن العام اللواء طارق احل�سن.
ومت خالل اللقاء، ا�ستعرا�س العالقات الثنائية 
القائمة ب���ني البلدين ال�س���ديقني، وبحث عدد من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

وزارة  عي�س���ى-  مدين���ة 
����رح  والتعلي���م:  الرتبي���ة 
وكيل وزارة الرتبية والتعليم 
حمم���د  واخلدم���ات  للم���وارد 
قط���اع  ب���اأن  جمع���ة  مب���ارك 
ط���ور  يف  الب�ري���ة  امل���وارد 
 797 اإج���راءات توظيف  اإنهاء 
م���ن البحريني���ني املوؤهل���ني 

من اأ�س���حاب الكف���اءات، من خريج���ي كلية البحرين 
واخلارجي���ة،  املحلي���ة  واجلامع���ات  للمعلم���ني 

امل�ستوفني ملتطلبات التوظيف للعمل كمعلمني.
واأع���رب وكيل الرتبية للم���وارد واخلدمات عن 
�س���كره وتقديره “للدعم الذي حتظى به الوزارة من 
قي���ادة بلدنا العزيز يحفظه���ا اهلل ويرعاها، بتوفري 
الق���وى الب�رية الالزمة، لت�س���غيل العام الدرا�س���ي 
اجلدي���د 2018 / 2019 مب���ا ي�س���اعد عل���ى تنفيذ 
م�س���اريع ال���وزارة التطويرية بال�س���ورة املطلوبة، 
م�س���يدا بالتعاون الكبري الذي يبديه ديوان اخلدمة 

املدنية يف هذا املجال”.
يذكر اأن العودة املدر�س���ية بالن�س���بة لأع�س���اء 
الهيئ���ات الإداري���ة والتعليمية �س���تكون يوم الأحد 

املوافق 2 �سبتمرب 2018.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: األقت مديرية 
�رط���ة حمافظة املح���رق بالتعاون والتن�س���يق 
مع الإدارة العامة للمرور القب�س على �س���خ�س 
بحرين���ي )15 عاماً( تعمد عدم اللتزام بقواعد 
امل���رور واآدابها، حيث قام بقي���ادة دراجة اآلية 
غري م�س���جلة مبنطقة عراد ودون رخ�سة قيادة 
اإلى جانب عدم التزامه با�س���رتاطات ال�س���المة 
وذل���ك بعدم ارتدائ���ه خوذة ال�س���المة، متعمدا 
اإ�س���دار �س���جيج من حم���رك الدراج���ة يف وقت 
متاأخ���ر م���ن الليل، حي���ث مت اتخ���اذ الإجراءات 

القانونية حياله واإحالته اإلى النيابة العامة.
واأهاب���ت مديرية �رط���ة حمافظة املحرق، 
يف بي���ان اأم����س، باملواطن���ني واملقيمني اإلى 
ع���دم الرتدد يف الإبالغ الفوري عن اأي �س���كوى 
�س���من حدود املحافظة وخا�سة تلك املتعلقة 
بالإزع���اج الناج���م ع���ن تفحي���ط املركب���ات اأو 
الدراجات الآلي���ة، وذلك على الأرق���ام التالية 
م���دار  عل���ى   )17390185  /17337000(
ال�س���اعة، م���ع التاأكيد على بقاء خ���ط الطوارئ 
999 لتلق���ي املكامل���ات املتعلق���ة باحلالت 

الطارئة يف جميع املحافظات باململكة.

الق�س���يبية – جمل�س ال�س���ورى: بع���ث  رئي�س 
جمل����س ال�س���ورى عل���ي ال�س���الح بربقيت���ي تهنئة 
اإل���ى رئي�س جمل�س ال�س���يوخ داتو �س���ريي �س���ا فيغ 
ني�س���واران ، ورئي�س جمل�س النواب مبملكة ماليزيا 
ال�س���ديقة دات���و حمم���د عارف ب���ن يو�س���ف، اأعرب 
خاللهم���ا عن خال�س التهاين ملنا�س���بة ذكرى اليوم 
الوطن���ي لبالدهما، داعياً املول���ى عز وجل اأن يحقق 
لل�س���عب املاليزي ال�سديق ما ي�سبو اإليه من تقدم 
وازدهار. واأ�س���اد بامل�س���توى املتميز الذي و�سلت 
اإلي���ه العالقات الأخوية الوطيدة التي جتمع البلدين 
وال�س���عبني ال�س���ديقني عل���ى خمتل���ف الأ�س���عدة، 
متمنيا اأن ي�س���هد امل�ستقبل مزيد من التعاون على 
ال�سعيد الربملاين. كما بعث  رئي�س جمل�س ال�سورى 
بربقية تهنئة مماثلة اإلى �سفري مملكة ماليزيا لدى 

مملكة البحرين اأغو�س �سامل بن حاجي يو�سف.

ا�ستعرا�س العالقات الثنائية 
بني املنامة والوليات املتحدة

توظيف 797 من البحرينيني 
يف �سلك التعليم

اإلقاء القب�س على مراهق 
بحريني “يفحط” بدراجته الآلية

ال�سالح يهنئ ماليزيا 
باليوم الوطني

 املعلومات املالية املرحلية املخت�صرة 

لل�صـتة اأ�صهر املنتهية يف ٣0 يونيو 2018 

بنك جتزئة، البحرين

sc.com/bh

مرخ�ص من قبل م�صرف البحرين املركزي كبنك جتاري للتجزئة واجلملة

د. بطر�س كلينك

املديرالتنفيذي، البحرين

�صيخة طريف

املدير التنفيذي املايل، البحرين

مراجعة من قبل كي بي ام جي

حما�صبون قانونيون

 بيان الربح اأو اخل�صارة  املخت�صر

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2018

باآالف الدنانري البحرينية

٣0 يونيو 2018

)مراجعة(

30 يونيو 2017

)مراجعة(

16.75615.596فوائد مكت�صبة

)2.757()٣.029(فوائد مدفوعة 

12.839 1٣.727 �صايف الفوائد املكت�صبة

6.2946.425دخل الر�صوم والعموالت

)578()764(م�صروفات الر�صوم والعموالت

5.847 5.5٣0 �صايف دخل الر�صوم والعموالت

1.89٣2.519�صايف دخل املتاجرة

2٣5226اإيرادات اأخرى 

21.431 21.٣85 جمموع االإيرادات الت�صغيلية

5.673 6.211 م�صروفات املوظفني

233 215 اال�صتهالك واالإطفاء

448 ٣20 تكلفة املباين واملعدات

6.986 7.951 م�صروفات اأخرى

13.340 14.697 جمموع امل�صروفات الت�صغيلية

8.091 6.688 الربح قبل خ�صائر انخفا�س القيمة 

)2.105()2.258(�صايف خ�صائر انخفا�ص القيمة

5.986 4.4٣0 ربح الفرتة

 بيان املركز املايل املخت�صر

كما يف 30 يونيو 2018

باآالف الدنانري البحرينية

٣0 يونيو 2018

)مراجعة(

31 دي�صمرب 2017

)مدققة(

املوجودات

43.722 90.558نقد واأر�صدة مودعة لدى امل�صارف املركزية

78.805 ٣1.744مبالغ م�صتحقة من فروع اأخرى تابعة للمقر الرئي�صي

17.929 25.٣20ودائع ومبالغ م�صتحقة لدى البنوك

449.228 44٣.451قرو�ص و�صلف للعمالء 

158.529 149.214اأوراق ا�صتثمارية

4.213 4.02٣عقارات ومعدات واأنظمة احلا�صوب

28.41423.992فوائد م�صتحقه وموجودات اأخرى

776.418 772.724جمموع املوجودات

املطلوبات

47.858 59.265مبالغ م�صتحقة لفروع اأخرى تابعة للمقر الرئي�صي

19.173 6.628ودائع ومبالغ م�صتحقة للبنوك 

616.269 600.202ودائع من العمالء

55.42741.267فوائد م�صتحقه ومطلوبات اخرى  

724.567 721.522جمموع املطلوبات

اأر�صدة املقر الرئي�صي

10.743 10.74٣راأ�ص املال 

5.622 4.4٣0اأرباح م�صتبقاة

35.486 ٣6.029احتياطيات اأخرى

51.851 51.202جمموع اأر�صدة املقر الرئي�صي

776.418 772.724جمموع املطلوبات واأر�صدة املقر الرئي�صي

 بيان الدخل ال�صامل املخت�صر

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2018

باآالف الدنانري البحرينية

٣0 يونيو 2018

)مراجعة(

30 يونيو  2017

)مراجعة(

5.986 4.4٣0 ربح الفرتة

الدخل ال�صامل االآخر

بنود قد ُيعاد ت�صنيفها اإىل الربح اأو اخل�صارة:

222 )187(�صايف التغري يف القيمة العادلة خالل الفرتة 

222 )187(جمموع الدخل ال�صامل االآخر للفرتة

6.208 4.24٣جمموع الدخل ال�صامل للفرتة

املخت�صر النقدية  التدفقات  بيان   

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2018

باآالف الدنانري البحرينية 

٣0 يونيو 2018

)مراجعة(

30 يونيو 2017

)مراجعة(       

)4.022()11.70٣(�صايف النقد امل�صتخدم يف االأن�صطة الت�صغيلية 

14.044 10.589 �صايف النقد الناجت من االأن�صطة اال�صتثمارية

)4.771()91٣(�صايف النقد امل�صتخدم يف االأن�صطة التمويلية

5.251 )2.027()النق�س( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه خالل الفرتة

70.329 72.022 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

75.580 69.995 النقد وما يف حكمه يف ٣0 يونيو 

املخت�صر الرئي�صي  املقر  اأر�صدة  يف  التغريات  بيان   

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2018

باآالف الدنانري البحرينية

اأرباح م�صتبقاةراأ�س املال

احتياطيات اأخرى

املجموع احتياطي القيمة العادلةاحتياطي عام2018  )مراجعة(

51.851 1.4٣0 ٣4.056 5.622 10.74٣الر�صيد يف 1 يناير 2018

)٣.979(7٣0 -)4.709(-اأثر تطبيق املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم )9(

2.16047.872 ٣4.056 91٣ 10.74٣ الر�صيد يف 1 يناير 2018 ـــ معدل

الدخل ال�صامل للفرتة

4.4٣0 --4,4٣0 -ربح الفرتة

الدخل ال�صامل االآخر

احتياطي القيمة العادلة:

)187( )187(---�صايف التغري يف القيمة العادلة  خالل الفرتة

4.24٣)187(-4.4٣0 -جمموع الدخل ال�صامل للفرتة

)91٣(-- )91٣(-مبالغ حمولة للمقر الرئي�صي خالل الفرتة

1.97٣51.202 ٣4.056 4.4٣0 10.74٣الر�صيد يف ٣0 يونيو 2018

اأرباح م�صتبقاةراأ�ص املال

احتياطيات اأخرى 

املجموع احتياطي القيمة العادلةاحتياطي عام2017 )مراجعة(

50.335 10.7434.77134.056765الر�صيد يف 1 يناير 2017

الدخل ال�صامل للفرتة

5.986--5.986-ربح الفرتة

الدخل ال�صامل االآخر

احتياطي القيمة العادلة:

222222 ---�صايف التغري يف القيمة العادلة  خالل الفرتة

6.208 222 -5.986-جمموع الدخل ال�صامل للفرتة

)4.771(--)4.771(-مبالغ حمولة للمقر الرئي�صي خالل الفرتة

51.772 987 34.056 5.986 10.743الر�صيد يف 30 يونيو 2017

فتح قنوات التبادل الثقايف بني البحرين وال�صني
م�سيًدا بنمو العالقات التاريخية بني الطرفني... �سمو حمافظ اجلنوبية:

ع���وايل - املحافظة اجلنوبية: ا�س���تقبل 
حماف���ظ اجلنوبية �س���مو ال�س���يخ خليفة بن 
علي ب���ن خليفة اآل خليفة �س���فري جمهورية 
ال�س���ني ال�س���عبية لدى مملكة البحرين اأنور 
حبيب اهلل، وذلك مبكتب �س���موه باملحافظة 

اجلنوبية.
وخالل اللقاء اأكد �سمو حمافظ اجلنوبية 
عمق عالقات ال�سداقة التاريخية التي جتمع 
ب���ني مملك���ة البحري���ن وجمهورية ال�س���ني 
ال�س���عبية وما ت�س���هده من منو م�ستمر على 

كافة ال�سعد.
كما بحث �سموه خالل اللقاء فتح قنوات 
التب���ادل والتع���اون الثق���ايف امل�س���رتك من 
خ���الل الفعالي���ات والأن�س���طة الت���ي تعك�س 
تراث مملك���ة البحري���ن العريق واحل�س���ارة 
ال�س���ينية بال�س���كل الذي يعك�س العالقات 
التاريخية القائمة بني البلدين ال�سديقني.

من جانبه، عرب اأن���ور حبيب اهلل عن بالغ 

ترحيبه وا�س���تعداده لدعم مب���ادرات وروؤى 
�سمو حمافظ اجلنوبية يف التن�سيق امل�سرتك 
وتب���ادل املنفعة يف خمتلف املجالت موؤكدا 

حر�س���ه التام للم�س���ي قدم���ا يف تعزيز هذا 
التع���اون وال�راك���ة املتمي���زة القائمة بني 
مملكة البحرين وجمهورية ال�سني ال�سعبية.

ب���ن  اأحم���د  اأول  امل���الزم  اللق���اء  ح����ر 
عل���ي اجلالهم���ة اإداري مكتب �س���مو حمافظ 

اجلنوبية.

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي م�ستقبال ال�سفري ال�سيني	

ال�������س���ف���ري ال�������س���ي���ن���ي: امل�������س���ي ق���دم���ا ب���ت���ع���زي���ز ال���������راك����ة ب����ني ب��ل��دي��ن��ا

• حممد جمعة	
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القائد العام: تقوية اجلاهزية القتالية والإدارية

احلمر: ا�ستكمال توزيع 5000 وحدة �سكنية

تنفيذاً للخطط املدرو�سة والعمل الدوؤوب

ب�أمر من �سمو ويل العهد

الرف����ع - ق���وة دف����ع البحري���ن: تفقد 
الق�ئ���د الع�م لق���وة دف����ع البحرين امل�سري 
الرك���ن ال�سي���خ خليفة ب���ن اأحم���د اآل خليفة 
ام�س اخلمي�س بزي����رة تفقدية اإلى عدد من 
وحدات قوة دف�ع البحرين، حيث ا�ستمع اإلى 
اإيج����ز عن مراح���ل �سري العمل به����، وبرامج 
التدري���ب والت�أهيل التي م���ن �س�أنه� زي�دة 
الكف����ءة القت�لية والإداري���ة ملن�سوبي تلك 

الوحدات.
كم� واأطل���ع خالل الزي����رة على م�ستوى 
ال�ستع���دادات الع�سكري���ة لتل���ك الوحدات 
والتي متكنه� من مواجه���ة ك�فة التحدي�ت 
بج�نب اأ�سلح���ة ووحدات قوة دف�ع البحرين، 
وذل���ك تنفي���ذاً للخطط املدرو�س���ة والعمل 
التط���ورات  ملواكب���ة  وامل�ستم���ر  ال���دوؤوب 
والتحديث����ت يف املج����ل الع�سك���ري والتي 
من �س�أنه� تقوية وتعزيز اجل�هزية القت�لية 
والإداري���ة مب���� يتواكب مع التط���ور الالفت 

الذي ت�سه���ده قوة دف�ع البحرين يف خمتلف 
املج�لت.

ووج���ه اجلميع اإلى ال�ستم���رار يف تنفيذ 
امل�س�ريع والربام���ج التدريبية بكل اهتم�م، 
والت���ي م���ن �س�أنه���� تطوي���ر ورف���ع كف����ءة 
العن�����رش الب�رشي���ة، كم���� حثهم عل���ى اأهمية 
موا�سل���ة الب���ذل والعط�ء والعم���ل الدوؤوب 
بكل ط�قة وق���وة وحر�س وتف����ين لتحقيق 
واإجن����ز الأهداف املن�سودة وفق�ً للطموح�ت 
الوطنية بقي�دة ع�ه���ل البالد الق�ئد الأعلى 
�س�ح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�سى اآل 

خليفة.
ويف خت����م الزي�رة، اأع���رب الق�ئد الع�م 
لق���وة دف����ع البحرين ع���ن خ�ل����س تقديره 
للجه���ود الطيب���ة وامللمو�سة الت���ي يبذله� 
رج����ل قوة دف�ع البحري���ن يف خمتلف مواقع 
والت�سحي���ة  املخل����س  الب���ذل  ومي�دي���ن 

ال�س�دقة داخل وخ�رج البالد.

املن�مة - وزارة الإ�س���ك�ن: تنفيًذا لأمر 
ويل العهد ن�ئب الق�ئد الأعلى الن�ئب الأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء بتوزيع 5000 وحدة 
�سكني���ة ويف اإط�ر توجيه�ت ع�هل البالد مب� 
يلبي احتي�ج����ت املواطنني ومت�بعة جلهود 
احلكوم���ة �سم���و رئي����س جمل�س ال���وزراء يف 
تنفي���ذ برن�مج عمله�، اأعل���ن وزير الإ�سك�ن 
ب��س���م احلم���ر عن انته����ء ال���وزارة ام�س من 
توزيع تل���ك الوحدات ال�سكني���ة، وذلك بعد 
توزي���ع ك�ف���ة الوح���دات اجل�ه���زة مبدين���ة 
�سلم����ن ال���ذي ك�ن امل�رشوع الأخ���ري املدرج 

بخطة التوزيع.
وت�بع وزير الإ�سك�ن اأن “الوزارة متكنت 
بنج�ح من تنفيذ خطته� لتوزيع الوحدات يف 
غ�سون ثالث���ة اأ�سهر، وذلك ح�سب برن�جمه� 
ال���ذي �سم���ل خمتل���ف امل�س�ري���ع  الزمن���ي 
اململك���ة  حم�فظ����ت  بك�ف���ة  الإ�سك�ني���ة 
كم�س�ري���ع امل���دن الإ�سك�ني���ة املتمثل���ة يف 
مدين���ة �سلم����ن، ومدينة خليف���ة، ف�ساًل عن 
م�س�ري���ع املجمع����ت ال�سكني���ة كم����رشوع اأم 
احل�سم، وع���راد، والب�سيت���ني، وجممع 609 
مبنطقة �سرتة، وم�رشوعي احلجي�ت واللوزي. 

واأ�س�ف اأن الوزارة �ستقوم خالل الفرتة 
املقبل���ة ب��ستقب����ل املواطن���ني الذي���ن مل 
يت�سَن لهم اإنه����ء اإجراءاته���م ب�سبب نق�س 
امل�ستن���دات اأو لظروفه���م اخل��سة التي مل 
متكنهم من احل�سور اإلى الوزارة ل�ستكم�ل 
الت���ي مت  التوزي���ع يف املواعي���د  اإج���راءات 
تزويدهم به����، اأو املواطن���ني الذين ق�موا 
بت�سليم الوث�ئق يف توقيت�ت مت�أخرة، وذلك 

للت�أك���د من �سم���ول التوزيع جمي���ع القوائم 
الت���ي اأُعّدت لال�ستف�دة م���ن امل�س�ريع التي 

ت�سمنه� جدول التوزيع”.
واأ�س����ر احلمر اإل���ى اأن جمي���ع امل�س�ريع 
الت���ي �سملته���� خط���ة توزي���ع 5000 وحدة 
�سكني���ة ت���درج �سمن برن�م���ج تنفيذ ال� 25 
األ���ف وحدة �سكنية املدرج���ة يف برن�مج عمل 
احلكوم���ة، واملنبثق���ة عن التوجي���ه امللكي 

ال�س�مي ببن����ء 40 األف وحدة �سكنية، موؤكداً 
اأن توايل تنفيذ وتوزي���ع امل�س�ريع املدرجة 
يف برن�م���ج عمل احلكومة مبختل���ف مراحله� 
يوؤكد اأن الوزارة ت�سري على الطريق ال�سحيح 

نحو تنفيذ التزامه� الوارد ب�لربن�مج.
وق�ل: “اإنَّ وزارة الإ�سك�ن �سخرت ك�فة 
جهوده���� لتنفيذ الأمر ال���ذي تف�سل به ويل 
العه���د ن�ئب الق�ئ���د الأعلى الن�ئ���ب الأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء بتوزي���ع الوحدات 
ال�سكنية على املواطنني مبختلف حم�فظ�ت 
مملكة البحرين، لت�سجل خالل الفرتة الأخرية 
جه���وداً م�س�عفة ملع�جلة املل���ف الإ�سك�ين 
وتقلي�س عدد الطلب�ت الإ�سك�نية املدرجة 

على قوائم النتظ�ر”.
واأك���د الوزي���ر احلم���ر اأنَّ اأم���ر �سمو ويل 
العه���د، يت���وج جه���ود ال���وزارة امل�ستم���رة 
وال�س�عية نح���و تكثيف وت�رشيع وترية العمل 
ب�مل�س�ريع الإ�سك�ني���ة املدرجة على جداول 
اخلط���ة الإ�سك�نية، واأن ال���وزارة ت�سري على 
النهج ال�سحي���ح الذي ر�سمت مع�مله حم�ور 
اخلطة الإ�سك�نية التي حتظى برع�ية مب��رشة 

من �س�حب اجلاللة ع�هل البالد.

• امل�سري متفقدا عددا من وحدات قوة دف�ع البحرين	

• “الإ�سك�ن” تنهي توزيع 5000 وحدة �سكنية كم� اأمر �سمو ويل العهد	

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
الجتم�عي���ة: التقى وزير العمل والتنمية الجتم�عية 
جميل حميدان، يف مكتبه، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
الق���دم اخلريية م���ريزا امل�سب�ح، وبح�س���ور عدد من 

اأع�س�ء جمل�س اإدارة اجلمعية.
وخ���الل اللق����ء ا�ستعر�س رئي����س اجلمعية اأبرز 
اخلدم�ت وم�ستجدات الربامج التي تنفذه� اجلمعية 
لك�فة الفئ����ت املجتمعية يف منطقة القدم، يف اإط�ر 
جهوده���� املبذولة لتحقيق اأهدافه���� وتر�سيخ مبداأ 

التك�فل الجتم�عي بني اأفراد املجتمع.
واأك���د حمي���دان حر����س وزارة العم���ل والتمي���ة 
الجتم�عي���ة عل���ى دع���م جه���ود اجلمعي����ت اخلريية 
والأهلي���ة مل���� له���� م���ن دور ب����رز وممي���ز يف خدمة 
املواطنني وتلم����س احتي�ج�تهم، منوه�ً بدور العمل 
التطوعي واخل���ريي يف توعية املواطنني وتعريفهم 
ب�خلدم����ت املقررة لهم من قبل احلكومة، موؤكداً يف 
الوقت ذات���ه العمل على تي�سري اإج���راءات تراخي�س 
جم���ع امل����ل للجمعي����ت اخلريي���ة وفق����ً لالأنظم���ة 

والقوانني املتبعة.

بع���ث ع�هل الب���الد �س�حب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليف���ة ورئي�س الوزراء �س�حب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �سلم����ن اآل خليفة وويل 
العهد ن�ئ���ب الق�ئد الأعل���ى الن�ئ���ب الأول لرئي�س 
جمل����س الوزراء �س�حب ال�سمو امللكي الأمري �سلم�ن 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة برقي����ت تهنئة ال���ى �سلط�ن 
م�ليزي���� حممد اخل�م�س، وذلك مبن��سبة ذكرى العيد 
الوطن���ي لب���الده، اأعرب���وا فيه� ع���ن اأطي���ب ته�نيه 

ومتني�ته جلاللته بهذه املن��سبة الوطنية.
كم� بع���ث �س�حب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
وويل العه���د برقيتي تهنئة مم�ثلة اإلى رئي�س وزراء 
م�ليزي���� مه�ت���ري بن حمم���د �سمن�ه� �سم���وه ته�نيه 

بهذه املن��سبة الوطنية.

الب���الد �س�ح���ب اجلالل���ة امللك  بع���ث ع�هل 
حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة اإلى 
ب����ول  وتوب�غ���و  تريني���داد  جمهوري���ة  رئي�س���ة 
م���ي ويكي����س، وذل���ك مبن��سبة ذك���رى ا�ستقالل 
بالده����، اأع���رب جاللته فيه���� عن اأطي���ب ته�نيه 

ومتني�ت���ه ل���ه به���ذه املن��سب���ة الوطني���ة.

بع���ث ع�ه���ل الب���الد �س�حب اجلالل���ة امللك 
لى  حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإ
�سورونب����ي  قريغيز�ست����ن  جمهوري���ة  رئي����س 
جينبيك���وف، وذل���ك مبن��سب���ة ذك���رى ا�ستقالل 
ع���رب جاللته فيه���� عن اأطي���ب ته�نيه  ب���الده، اأ

ومتني�ت���ه لفخ�مته به���ذه املن��سب���ة الوطني���ة.

ال���وزراء  رئي����س  تلق���ى  بن����:   - املن�م���ة 
ب���ن  خليف���ة  م���ري  الأ امللك���ي  ال�سم���و  �س�ح���ب 
م���ن  جوابي���ة  �سك���ر  برقي���ة  خليف���ة  اآل  �سلم����ن 
ال�سديق���ة  الفرن�سي���ة  اجلمهوري���ة  رئي����س 
برقي���ة  عل���ى  رداً  وذل���ك  م�ك���رون،  اإمي�نوي���ل 
املنتخ���ب  ف���وز  مبن��سب���ة  املهنئ���ة  �سم���وه 
القدم  لك���رة  الع����مل  ����س  ك�أ ببطول���ة  الفرن�س���ي 
يف  خ���راً  موؤ من�ف�س�ته����  اختتم���ت  والت���ي   2018
واأعرب  ال�سديقة.  الحت�دي���ة  رو�سي�  جمهوري���ة 
ع���ن  برقيت���ه  يف  م�ك���رون  امي�نوي���ل  الرئي����س 
خ�ل����س �سك���ره وتقدي���ره مل�س�عر �سم���و رئي�س 
ً ل�سموه موفور  ال���وزراء النبيلة الطيب���ة، متمني����
ال�سح���ة وال�سع����دة وململك���ة البحري���ن و�سعبه� 

ال�سدي���ق دوام التق���دم والزده����ر.

حميدان: تي�سري اإجراءات 
تراخي�س جمع امل�ل للجمعي�ت

البحرين تهنئ م�ليزي� 
ب�لعيد الوطني

الع�هل يهنئ ترينيداد 
وتوب�غو ب�لعيد الوطني

الع�هل يهنئ قريغيز�ست�ن 
بيوم ال�ستقالل

�سمو رئي�س الوزراء يتلقى 
�سكر الرئي�س الفرن�سي
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فجر جديد

بكالوريو�س يف العلوم االكتوارية وعمارة البيئة بجامعة البحرين

العلقات بني البلدين منوذج يحتذى للأخوة العربية وال�رشاكة التاريخية

“الوطنية حلقوق االإن�شان” قدمت 31 م�شاعدة وم�شورة

مباحثات مثمرة للقمة البحرينية امل�رصية... املال:

تنوعت بني تلقي الرعاية ال�صحية والعالج للنزالء

الق�ص����يبية - جمل�س النواب: اأ�ص����اد رئي�س 
جل�ص����ة  بنتائ����ج  امل����ال  اأحم����د  الن����واب  جمل�����س 
املباحثات التي عقدت بني عاهل البالد �صاحب 
اجلاللة املل����ك حمد بن عي�ص����ى اآل خليفة واأخيه 
رئي�س جمهورية م�رص العربية ال�ص����قيقة امل�رصي 
عبدالفت����اح ال�صي�ص����ي، اإذ حظي����ت باأهمية بالغة 
يف �ص����وء التطور الكبري الذي ت�ص����هده العالقات 
البحريني����ة امل�رصي����ة، خا�ص����ة خ����الل ال�ص����نوات 
املا�ص����ية، بحيث اأ�صحت العالقات بني البحرين 
وم�����رص منوذجا يحتذى يف العالق����ات العربية من 
حيث التوافق يف الروؤى والتن�ص����يق الوثيق بني 

القيادتني يف كل الق�صايا العربية والدولية.
واأ�صار اإلى اأن مملكة البحرين تقدر للرئي�س 
امل�����رصي عبدالفتاح ال�صي�ص����ي مواقف����ه االأخوية 
ال�ص����ادقة منذ تولي����ه زمام امل�ص����وؤولية يف م�رص 
ال�ص����قيقة يف تدعيم وتعزي����ز العالقات الوثيقة 
م����ع مملك����ة البحرين، والت����ي جتل����ت يف تاأكيده 
امل�ص����تمر على �ص����البة ومتانة العالقات االأخوية 

التاريخية بني البلدين.
وقال امل����ال اإن العالقات بني البحرين وم�رص 
ات�ص����مت على مر التاري����خ بخ�صو�ص����ية فريدة، 
باعتباره����ا منوذج����اً لالأخ����وة العربي����ة وال�رصاك����ة 
العميقة واملتنامية،  واال�ص����راتيجية  التاريخية 
عل����ى اأ�ص�����س من ال����ود واالح����رام املتب����ادل يف 

اإط����ار القي����ادة احلكيمة ل�ص����احب اجلاللة امللك 
والرئي�س ال�صي�صي.

  واأردف رئي�س جمل�س النواب اأن البحرين على 
ثقة من اأن القمة البحرينية امل�رصية �صتكون لها 
نتائجه����ا املثمرة على �ص����عيد اجلهود املبذولة 
لتعزيز الت�ص����امن العربي يف مرحلة بالغة الدقة 
تعي�صها االأمة العربية، يف ظل التحديات الكربى 
التي ت�صتهدف اإ�صعاف االأمة العربية ومتزيقها، 
م�ص����ريا اإلى اأن القم����ة البحريني����ة امل�رصية التي 
عق����دت يف القاهرة يف اأبري����ل 2016 اأثمرت عن 
توقيع عدد م����ن االتفاقات ومذك����رات التفاهم 

االقت�صادية واملالية والتجارية واال�صتثمارية.
كما اأو�صح رئي�س جمل�س النواب اأن التقارب 

بني البحرين وم�رص تكاملي وا�صراتيجي، م�صتمد 
م����ن التطاب����ق يف وجه����ات النظر حي����ال خمتلف 
الق�ص����ايا االإقليمية والدولية. كما اأن املناورات 
والتدريب����ات امل�ص����ركة جت�ّص����د التع����اون بني 
البلدي����ن واحلر�س على اأمنهما، وتعزيز التعاون 

ملواجهة اأي حتديات اإرهابية.
واأردف اأن البحري����ن وم�����رص يف اإطار التحالف 
الرباع����ي ملكافح����ة االإره����اب م����ع ال�ص����قيقتني 
ال�ص����عودية واالإمارات ت�ص����تطيعان قي����ادة االأمة 
العربي����ة ملواجه����ة التحديات الت����ي تهدد االأمن 
القوم����ي العرب����ي وت�ص����تهدف اإ�ص����عاف العرب 
وتهديد م�ص����ريهم، �ص����واء من ق����وى اإقليمية اأو 

دولية.
كما اأ�ص����ار رئي�س جمل�س النواب بالعالقات 
الربملانية التي جتمع جمل�����س النواب البحريني 
بنظري����ه امل�����رصي، م�ص����يدا مبا يبذل����ه الربملان 
امل�رصي من جهود ت�ص����عى اإلى مكافحة االإرهاب 
والت�ص����دي له بكل ح����زم وق����وة، وحماربة جميع 

القوى والتنظيمات التي تدعمه ومتوله.
واأعرب رئي�����س جمل�س الن����واب عن متنياته 
ب����اأن يخرج اجتم����اع اللجن����ة البحريني����ة امل�رصية 
امل�ص����ركة الذي �ص����ينعقد يف اأكتوبر املقبل يف 
البحرين بالنتائج الطيبة التي تعود بالنفع على 

البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

�ص���احية ال�صيف - املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق 
االإن�صان: عقدت جلنة ال�صكاوى والر�صد واملتابعة 
باملوؤ�ص�ص���ة الوطنية حلق���وق االإن�ص���ان اجتماعها 

العادي اخلام�س ع�رص برئا�صة ماريا خوري.
مت  الت���ي  ال�ص���كاوى  جمم���ل  وا�صتعر�ص���ت 
وامل�ص���اعدة  الوطني���ة،  املوؤ�ص�ص���ة  ا�ص���تلمتها 
وامل�ص���ورة القانونيت���نّي التي قام���ت بتقدميها، 
والت���ي بلغ عددها )6( �ص���كاوى، حي���ث مت اتخاذ 
االإجراءات املتبعة يف �صاأنها والتوا�صل مع اجلهات 
املعنية ملتابعتها، كما قدمت عدد )31( م�صاعدة 
وم�صورة قانونيتني، حيث تنوعت بني امل�صاعدة 
يف تلقي الرعاية ال�ص���حية الالزمة والعالج للنزالء 
يف مرك���ز االإ�ص���الح والتاأهيل، اإل���ى جانب طلبات 
الطلب���ات  لبع����س  احلل���ول  الإيج���اد  امل�ص���اعدة 
االإ�ص���كانية املعلقة، كما ر�ص���دت املوؤ�ص�صة عدد 
)4( ح���االت م���ن خالل و�ص���ائط االإعالم وو�ص���ائل 

التوا�صل االجتماعي. 
وتلق���ت اللجن���ة ع���دد )98( حال���ة عرب اخلط 
وتق���دمي  ال�ص���كاوى  لتلق���ي  املج���اين  ال�ص���اخن 
امل�ص���اعدة وامل�ص���ورة القانونيتنّي خالل �صهري 

يوليو واأغ�صط�س. 

كما اأ�ص���ادت اللجنة باجله���ود التي تقوم بها 
االأمانة العامة حتت اإ�رصاف خليفة بن علي الفا�صل 
االأمني العام للموؤ�ص�ص���ة الوطنية حلقوق االإن�صان، 
وتد�ص���ني النظ���ام املتكام���ل الإدارة االت�ص���االت 
)CMS( اخلا�س بتلقي ال�صكاوى واال�صتف�صارات 
عرب اخلط ال�ص���اخن، والذي مر عام منذ تد�ص���ينه، 
وذلك به���دف االرتقاء بجودة اخلدم���ات املقدمة 

م���ن قبل فري���ق خدمة العم���الء. واجلدي���ر بالذكر 
اأن املوؤ�ص�ص���ة الوطنية حلقوق االإن�ص���ان ت�صتقبل 
ال�صكاوى وطلبات امل�صاعدة القانونية عن طريق 
احل�ص���ور ال�صخ�ص���ي واخل���ط ال�ص���اخن املج���اين 
)80001144(، وع���ن طريق املوق���ع االإلكروين 
الهوات���ف  تطبي���ق  اأو   )www.nihr.org.bh(

.)NIHR Bahrain( النقالة

البحري���ن:  جامع���ة   - ال�ص���خري 
اأعلن���ت جامعة البحري���ن طرح برناجمني 
البكالوريو����س  مرحل���ة  يف  جديدي���ن 
للطلبة امل�صتجدين، يف �صياق مواكبتها 
للتطورات العلمية العاملية، واحتياجات 

�صوقي العمل املحلية واالإقليمية.
للربام���ج  الرئي����س  نائ���ب  وق���ال 
االأكادميي���ة والدرا�ص���ات العليا وهيب 
عي�ص���ى النا����رص: “اإن الربناجمني الذين 
ي�ص���دان فراغا يف �ص���وق العمل ال�ص���يما 
هم���ا  واالإقليمي���ة  املحلي���ة  ال�ص���وقني 
برنامج بكالوريو����س العلوم االكتوارية 
ال���ذي تطرح���ه كلي���ة العل���وم بالتعاون 
وبرنام���ج  االأعم���ال،  اإدارة  كلي���ة  م���ع 
بكالوريو�س عم���ارة البيئة الذي تطرحه 

كلية الهند�صة”.
الربناجم���ني  اأن  النا����رص  واأو�ص���ح 
الع���ام  م���ن  االأول  للف�ص���ل  يطرح���ان 
الدرا�صي املقبل 2018 /  2019، حيث 
ي�ص���تطيع الطال���ب الت�ص���جيل لاللتحاق 
بالربنامج الذي يريد بعد القيام بعملية 
تثبيت القبول ومن ثم الذهاب اإلى خيار 
تغي���ري الرغبات يف نظام اإدارة معلومات 
.sis.uob.edu.bh / /:https الطالب

العلمي���ة  الدرا�ص���ات  اأن  واأك���د 
وامليدانية التي مت�ص���ح �ص���وق العمل، 
والت���ي اأجرتها اجلامع���ة اأظهرت احلاجة 
اإلى هذين التخ�ص�صني، خ�صو�صا اأنهما 
يفتح���ان اآفاق���ا للخريج���ني يف جماالت 
ع���دة لي�س يف مملك���ة البحرين فقط، بل 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بعامة، 
م�ص���ريا اإلى حر�س اجلامعة على ت�صميم 
الربناجم���ني وفقا لكافة معايري �ص���بط 

اجلودة واالعتمادية االأكادميية.
الربناجمني  البحرين  وتطرح جامعة 
الأول م���رة يف مملكة البحري���ن، وهما من 

التخ�ص�صات احلديثة الواعدة.

•  اأحمد املال	

• جلنة ال�صكاوى والر�صد واملتابعة يف “الوطنية حلقوق االإن�صان” تعقد اجتماعها العادي اخلام�س ع�رص	

االنجرار خلف األحاديث الفارغة
ف���ور اأن ت�رصب���ت االدع���اءات املتعلقة بال�ص���هادات االأكادميية امل���زورة، والتي 
اأ�صارت باال�ص���م لفالن وعلتان، وذكرتهم باملنا�صب، وال�صور، �صار جمع من العامة 
- كما هي العادة-  ب�صياق االأمر، بحما�س بالغ، والق�صية ما تزال يف بداياتها االأولى.
 ه���ذه احلال���ة الفاقدة للن�ص���ج، ال تزال يف ط���ور التكرار، بالرغم م���ن التجارب 
القا�ص���ية التي مرت به���ا البحرين، والتي اأك���دت اأهمية العودة للم�ص���ادر اخلربية 
الر�ص���مية، والري���ث حت���ى تقوم االأجه���زة املخت�ص���ة باإجراءاتها املتبع���ة، وبنتائج 

�صتعلن عنها للراأي العام الحقا.
 وياأخذن���ا ه���ذا الت�رصع غري املحم���ود، لنتائج موؤ�ص���فة، �رصيبتها االأولى �ص���معة 
النا����س، واأهاليه���م، وكنت قد التقيت باأح���د من اتهم زورا باأن �ص���هادة الدكتوراه 
اخلا�ص���ة به مزورة، وهو م�صت�ص���ار قانوين معروف، خدم البحرين بدمه، وكيف نالت 

هذه االإ�صاعات القذرة منه، ومن ابنته.
مبقابل هذا كله، يجل�س القتلة، واملاأجورون، على اأجهزتهم اللوحية، وهواتفهم 
املتنقلة، ب�صعادة بالغة، وهم يبثون مبقت، االأخبار التي ت�صتهدف النيل من �صمعة 

البحرين، بافتعال الفو�سى، واإ�سقاط هيبة الدولة، ومكانتها.
ه���ذه املح���اوالت، ميكنه���ا املت�رصع���ون م���ن العام���ة بت�ص���ديقهم، وانقيادهم 
لالإ�صاعات، من دون اأن يدروا، وعليه، فاإن من االأهمية الوعي العميق، لعدم االجنرار 
خل���ف االأخبار الطازجة، غري وا�ص���حة الروؤي���ة، حتى تعلن الدولة ع���ن احلقائق كلها، 

حفاظاً على �صمعة النا�س، وكرامتهم.

•  وهيب النا�رص	
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جتديد احلب�س الحتياطي لأكرث من 45 متهما بق�ضية “حزب اهلل البحريني”
تدربوا يف مع�سكرات تابعة للحر�س الثوري الإيراين

اأفادت معلومات ح�س���لت عليه���ا “البالد” 
اأن القا�س���ي املخت����س باإ�س���دار اأوامر احلب�س 
الحتياط���ي قد اأمر بتجدي���د احلب�س الحتياطي 
لأك���ر م���ن 45 متهما بالن�س���مام اإل���ى جماعة 
اإرهابية حتمل ا�س���م “ح���زب اهلل البحريني”، اإذ 
اأم���ر بحب����س كل منهم مل���دة 30 يوم���ا تبداأ من 
نهاي���ة احلب�س ال�س���ابق ل���كل منهم م���ع مراعاة 

التجديد لهم يف امليعاد القانوين.
ي�س���ار اإل���ى اأن وزارة الداخلي���ة ذك���رت يف 
ت�رصيح لها ب�س���هر مار�س املا�سي عن �سبطها 
116 �سخ�س���ا ي���وؤدون اأعم���ال اإرهابية متنوعة، 
48 منه���م تدربوا يف اإيران مبع�س���كرات تابعة 
للحر�س الثوري الإيراين، ومن املرجح اأن العدد 

يف ازدياد وقد ي�سل لقرابة 200 متهم.
وكانت اأعلن���ت وزارة الداخلية يف ت�رصيحها 
اأنه �س���من جهود مكافحة الإره���اب وحفظ اأمن 
يف  الإيراني���ة  للتدخ���الت  والت�س���دي  الوط���ن 
ال�س���وؤون الداخلي���ة ململك���ة البحري���ن، متكنت 
الأجه���زة الأمني���ة، ويف اإطار تن�س���يق اأمني، من 
اإحباط عدد من الأعمال الإرهابية والقب�ض على 
116 من العنا�رص الإرهابية، تنوعت اأدوارهم يف 
التخطيط والإعداد وتنفي���ذ الأعمال الإرهابية، 
ما بني ناقل للعبوات املتفجرة ومنفذ ميداين، 
ف�س���ال عن تويل عدد منهم م�س���وؤولية ت�س���نيع 

ونقل وتخزين املواد املتفجرة.
ودل���ت التحري���ات اإل���ى اأن ه���ذه العنا�رص، 
تنتمي اإلى تنظيم اإرهابي، عمل احلر�س الثوري 
الإي���راين على ت�س���كيله م���ن خ���الل توحيد عدة 
تنظيمات اإرهابية وجمعها يف اإطار واحد، وذلك 
اإثر جن���اح الأجهزة الأمني���ة البحرينية يف توجيه 
�رصب���ات له���ذه التنظيمات الإرهابي���ة، كان من 
نتيجتها اإ�سعافها واإرباك حركتها يف البحرين، 
حي���ث يقف وراء دعم ومتوي���ل وتدريب عنا�رص 
ه���ذا التنظي���م الإرهاب���ي، احلر�س الث���وري يف 
اإيران واأذرعه الإرهابية اخلارجية، ومنها كتائب 
ع�س���ائب اأهل احلق الإرهابية يف العراق، وحزب 

اهلل الإرهاب���ي يف لبنان، وذلك من خالل تكثيف 
عملي���ات جتني���د العنا����رص الإرهابي���ة بالداخل 
والرتتيب والتن�س���يق لتدريبها يف املع�سكرات 
الإرهابية وتزويدهم بالأموال والأ�سلحة النارية 

والعبوات النا�سفة.
يخط���ط  كان  التنظي���م  اأن  واأ�س���افت 
ل�س���تهداف قيادات ومن�سوبي الأجهزة الأمنية 
والدوريات وحافالت نقل رجال الأمن، اإ�س���افة 
اإلى من�س���اآت نفطي���ة وحيوية؛ بغر����س الإخالل 
بالأمن والنظام العام و�رصب القت�ساد الوطني 

وتعري�س اأمن و�سالمة البالد للخطر.
واأ�س���فرت عمليات البح���ث والتحري وجمع 
املعلوم���ات اأن ه���ذه املجموع���ات الإرهابي���ة، 
والتي تعمل يف اإطار خاليا عنقودية منف�س���لة، 
�سمن التنظيم الإرهابي املذكور، تدار باإ�رصاف 
مبا�رص م���ن حيث التموي���ل والتخطيط والتنفيذ 
م���ن جان���ب قي���ادات اإرهابية هارب���ة وموجودة 
يف اإي���ران والع���راق ولبن���ان، وم���ن اأب���رز ه���ذه 
القيادات الإرهابية )عقيل ال�س���اري، مرت�س���ى 
ال�سندي، قا�س���م املوؤمن(، حيث تتولى تكثيف 
عملي���ات جتني���د العنا����رص الإرهابي���ة بالداخل 
والرتتيب والتن�س���يق لتدريبها يف املع�سكرات 
الإرهابي���ة عل���ى ت�س���نيع وا�س���تخدام العبوات 
املتفجرة والبنادق الأوتوماتيكية )امل�س���د�س، 
ومداف���ع   )PKC الر�س���ا�س  الكال�س���ينكوف، 
الهاون وRPG واإعداد امل�ستودعات واملخابئ 
ال�رصي���ة، وتزوي���د العنا����رص الإرهابي���ة بالأموال 
والأ�س���لحة النارية والعبوات النا�س���فة لتنفيذ 

الأعمال الإرهابية.
ويف ه���ذا الإطار، اأ�س���ارت التحريات اإلى اأن 
48 م���ن بني املقبو�س عليهم، والبالغ عددهم 
116 م���ن العنا����رص الإرهابية، تلق���وا تدريبات 
يف مع�س���كرات تابعة للحر�س الث���وري يف اإيران 

واأذرعه اخلارجية يف العراق ولبنان.
اأما املجموع���ات الإرهابية التابعة للتنظيم 

بداخل البالد، فتقوم مبا يلي:

)1( اإن�ساء امل�س���تودعات وتخزين الأ�سلحة 
واملتفجرات.

امل���راد  املواق���ع  ومعاين���ة  ر�س���د   )2(
ا�ستهدافها.

والعب���وات  الأم���وال  وتوزي���ع  نق���ل   )3(
النا�سفة.

)4( �سناعة العبوات املتفجرة.
)5( تنفيذ الأعمال الإرهابية.

يف �س���ياق مت�س���ل، اأ�س���فرت اأعمال البحث 
والتح���ري عن �س���بط عدد م���ن املواق���ع، التي 
ت�ستخدم يف ت�سنيع وتخزين العبوات املتفجرة 
الإرهابي���ة،  الأعم���ال  تنفي���ذ  يف  ل�س���تخدامها 
وق���ام م�رصح اجلرمية بت�س���نيف املواد التي مت 

�سبطها، ومن اأهمها:
 C4 حوايل 42 كيلوجراما من مادتي  )1(

وTNT �سديدة النفجار.
اأكر م���ن 757 كيلوجرام���ا من مادة   )2(

نرتات اليوريا.
وم�سد�س���ات  كال�س���نكوف  اأ�س���لحة   )3(

وطلقات نارية و�سواعق.
املغناطي�س���ية  القناب���ل  م���ن  ع���دد   )4(

واليدوية.
عدد من العبوات امل�س���ادة لالأفراد   )5(

واملركبات امل�سفحة وخارقة للدروع.
مت  الت���ي  املركب���ات  م���ن  ع���دد   )6(

ا�ستخدامها يف عمليات نقل املواد املتفجرة.
اأربع قذائف مت�س���ظية، يتم اإطالقها   )7(
بوا�س���طة قاذف ال���� RPG وت�س���تخدم لتدمري 
العرب���ات خفيف���ة الت�س���فح وتلحق اإ�س���ابات 
مميت���ة بالأف���راد، وات�س���ح بع���د فح�س���ها من 
قب���ل املخترب اجلنائ���ي، تطابق ث���الث منها يف 
املوا�سفات مع عبوة PG7 والتي يتم اإنتاجها 

يف امل�سانع احلربية الإيرانية.
وقد با�رصت الإدارة العامة للمباحث والأدلة 
اجلنائي���ة، اتخاذ الإج���راءات القانونية املقررة، 
ومت اإحالة املقبو�س عليهم اإلى النيابة العامة.

 النيابة: اإحالة 13 اأ�ض�ضوا “ائتالف 14 فرباير” الإرهابي للمحاكمة

تخفيف عقوبة �ضاب فّجر “�ضلندرا” بجدعلي

املنامة - النيابة العامة: �رصح رئي�س نيابة 
اجلرائم الإرهابي���ة املحامي العام امل�ست�س���ار 
اأحمد احلم���ادي عن انته���اء التحقيق يف واقعة 
تاأ�سي�س ع�سابة اإرهابية تابعة لتنظيم ائتالف 
14 فرباي���ر الإرهابي، وت�س���ليم واإعطاء اأموال 
ل�س���الح تلك اجلماع���ة اإرهابي���ة واأحالت ثالثة 
ع�رص متهما، منهم �س���تة حمبو�س���ون، و�س���بعة 
اآخرون هاربون، واأ�س���ندت اإليهم تهم تاأ�سي�س 
والن�س���مام اإلى ع�س���ابة اإرهابي���ة على خالف 
اأحكام القانون، وت�سليم واإعطاء اأموال ل�سالح 
جماع���ة اإرهابي���ة والتجمه���ر وال�س���غب وحيازة 
عبوات قابلة لال�س���تعال وحيازة �سور ومقاطع 
فيديو اإباحية، وقد حتدد لنظر الدعوى جلل�سة 
بتاريخ 19 / 09 / 2018 وذلك اأمام املحكمة 

الكربى اجلنائية الرابعة.
وكانت نيابة اجلرائم الإرهابية تلقت بالغا 
من اإدارة املباحث اجلنائية مفاده قيام املتهم 

الأول والثاين بت�سكيل ع�س���ابة اإرهابية تابعة 
لتنظي���م ائت���الف 14 فرباي���ر الإرهابي، وذلك 
بع���د اأن مت جتنيدهم م���ن قبل قيادات تنظيم 
14 فرباير الإرهابي باخلارج، وت�ستهدف تلك 
الع�سابة الإرهابية القيام بالعمليات الإرهابية 
والعت���داء على مركز �رصطة �س���رتة خ�سو�س���ا؛ 
ملنع ال�س���تقرار وا�س���تتباب الأمن باملنطقة، 
وق���د تكفل���ت القي���ادات الإرهابي���ة باخلارج 
بتمويل ن�ش���اط التنظيم وتوفري الدعم املايل 
له���م، وقد قام املتهمان الأول والثاين ب�س���م 
باقي املتهمني لهذه الع�سابة الإرهابية، ومت 
تكليفه���م بالعت���داء على مركز �رصطة �س���رتة 
وذل���ك تنفيذا للتكليفات الت���ي يتلقونها من 

القيادات الإرهابية باخلارج.
واأ�س���ندت نياب���ة اجلرائ���م الإرهابي���ة يف 
التدلي���ل عل���ى الأدل���ة القولية منها �س���هادة 
ال�سهود والأدلة الفنية واعرتافات املتهمني.

اكتف���ت حمكمة ال�س���تئناف العليا اجلنائية 
الأول���ى مبعاقب���ة م�س���تاأنف م���ن اأ�س���ل اثن���ني 
متهم���ني مدانني بتعمد تفجري “�س���لندر غاز” يف 
منطق���ة جدعلي وح���رق 4 اإطارات، وذلك ب�س���جن 
امل�س���تاأنف “املتهم الأول” ملدة 3 �س���نوات بدل 
من �سجنه ملدة 5 �سنوات املحكوم عليهما به من 
قب���ل حمكمة اأول درجة فيما مل ي�س���تاأنف املتهم 
الثاين هذا احلكم، واأيدت الأمر مب�س���ادرة املواد 
امل�سبوطة. وقالت حمكمة اأول درجة يف حيثيات 
حكمه���ا اإن اجلرميت���ني امل�س���ندتني للمتهم���ني 
ق���د وقعتا منهما نتيجة ن�ش���اط وغر����ض اإجرامي 
واح���د، وكانت���ا مرتبطت���ني ببع�س���ها ارتباط���ا ل 
يقب���ل التجزئة، وم���ن ثم فاإنه يتع���ني اعتبارهما 
جرمي���ة واح���دة واحلك���م بعقوبة اجلرمية الأ�س���د 
منهما، عمال باملادة 66/1 من قانون العقوبات. 
وذك���رت املحكم���ة اأن الواقعة تتمث���ل فيما ثبت 
م���ن اتفاق املتهم الأول -امل�س���تاأنف- واملتهم 
الثاين فيما بينهم���ا بتاريخ 6/10/2017، على 

اأن يحدثا تفجريا با�س���تخدام ا�سطوانة غاز منزيل 
“�سلندر” واإ�سعال النريان يف عدد من الإطارات؛ 
بق�س���د الإخالل بالأمن العام على �سارع اخلدمات 
يف منطق���ة جدعل���ي. وتنفيذا لتف���اق امُلداَنني، 
فقد جه���ز املتهم الأول “�س���لندر” الغ���از وعدد 
4 اإط���ارات وعبوة حتتوي عل���ى البنزين، وتوجها 
بهم اإلى �سارع اخلدمات، وهناك و�سعا الإطارات 
واأ�س���طوانة الغ���از و�س���كب عليها املته���م الأول 
“البرتول” واأ�س���عل النريان فيه، مما ترتب على 

فعلهما انفجار اأ�سطوانة الغاز يف املوقع.
واأ�س���فرت التحري���ات الت���ي اأجراه���ا اأف���راد 
ال�رصطة اإلى التاأكد من ارتكاب املتهمني الواقعة.
وبالقب�س على املتهم الأول -امل�س���تاأنف- 
اع���رتف اأثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة 
اأنه قبل يوم واحد من الواقعة قرر القيام بعملية 
حرق وتفجري اأ�سطوانة غاز، ويف اليوم التايل جهز 
عدد 4 اإطارات وعبوة “برتول” واأ�س���طوانة الغاز 

يف اإحدى املزارع.

اإع���������داد: ع���ب���ا����س اإب���راه���ي���م
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�س���ار من �سابع امل�ستحيالت على 
النظام الدين���ي املتطرف يف اإيران اأن 
يتخل�س من كابو�س جرميته الب�س���عة 
التي ارتكبها يف �س���يف ع���ام 1988، 
بح���ق 30 األ���ف �س���جني �سيا�س���ي من 
اأع�ساء واأن�سار منظمة جماهدي خلق، 
رغم اأنه بذل اأق�س���ى ما يف و�س���عه من 
اأج���ل ذلك، لكن م�س���كلة ه���ذا النظام 
اأن���ه ال يعرف م���اذا يعني اال�س���طدام 
بتنظيم ثوري منبثق من اأعماق معاناة 
ال�س���عب وينا�سل من اأجل املحرومني 
وامل�ستعبدين، لذلك ال ي�سعر بالراحة 
والطماأنين���ة م���ع وج���ود منا�س���لني ال 

يكلون وال ميلون.
نظام املاليل وبعد انتفا�س���ة 28 
الت���ي �س���ملت   ،2017 االأول  كان���ون 
اإيرانية ومازالت م�ستمرة  144 مدينة 
ب�س���ورة احتجاجات �سعبية متوا�سلة، 
تاأك���د اأن نهايت���ه بات���ت قريب���ة جدا 
ل���و مل يت���دارك نف�س���ه �رسيع���ا، لذلك 
�س���ار ي�س���عى للعمل من اأجل تخويف 
بل���دان املنطقة والعامل باأن �س���قوطه 
�س���ينقلب كارث���ة ووباال عل���ى العامل 
كله، واأن بقاءه وا�س���تمراره خري لهم، 
وهو بذلك ي�س���عى من اأجل الت�سكيك 
باملقاوم���ة االإيرانية التي تعد البديل 
الدميقراطي القائم له، واالإيحاء باأنها 
ال ت�س���تطيع االإم�س���اك بزم���ام االأم���ور 
بع���د �س���قوطه، يف وق���ت اأثبت���ت فيه 
املقاومة عك�س ذلك ب�سورة م�ستمرة، 
واأن عقدها امللتق���ى الكبري والتجمع 
ال�س���نوي العام وقيادتها االنتفا�سة، 
يعترب مبثابة دليل عملي واقعي على 
اأنه���ا متتل���ك كل مقوم���ات وموؤهالت 
اإدارة نظ���ام �سيا�س���ي يعرب ع���ن اآمال 

وطموحات ال�سعب االإيراين.
اأقي���م  ال���ذي  ال���دويل  امللتق���ى 
يف 20 عا�س���مة ومدين���ة رئي�س���ية يف 
ال�س���مالية،  واأم���ريكا  اأوروب���ا  بل���دان 
االنتفا�س���ات  �س���مات  وال���ذي كانت 
ال�س���عبية يف اإيران وجذورها واآفاقها، 
مو�س���وع املناق�س���ات االأ�سا�س���ية ل���� 
“الذك���رى الثالثني ملج���زرة 30 األف 
�س���جني �سيا�س���ي يف اإي���ران - ج���ذور 
واآفاقه���ا”،  ال�س���عبية  االنتفا�س���ات 
حيث بادر بها اأبناء اجلاليات االإيرانية 
واأن�س���ار املقاوم���ة يف اأنح���اء اأوروب���ا 
وكذلك اأمريكا ال�س���مالية ب�س���كل حي 
وعل���ى اله���واء مبا�رسة يف توا�س���ل مع 
بع�سهم بطريقة مبتكرة ومتفاعلة مبا 
يوؤكد ويثبت ا�س���تحالة حتجيم ن�سال 
ال�س���عب االإي���راين م���ن اأج���ل احلرية، 
املقاوم���ة  تك���ون  عندم���ا  خ�سو�س���ا 
خل���ق  جماه���دي  ومنظم���ة  االإيراني���ة 
هي من مت�س���ك بزمام االأم���ور وتقود 

االحتجاجات ال�سعبية �سد النظام.
هكذا ملتقى والطريقة واالأ�سلوب 
ي���دل  امل�س���توى،  رفي���ع  التنظيم���ي 
عل���ى اأن اإيران ال ميك���ن اأبدا اأن تكون 
ك�س���وريا، واالأي���ام �س���تثبت كيف اأن 
االإيراني���ة �ست�س���يطر على  املقاوم���ة 
االأو�س���اع ب�س���هولة بالغ���ة ج���دا الأنها 
باخت�س���ار نابعة ومنبثقة من ال�س���عب 
وتعمل وتنا�سل من اأجله، لذلك فاإنها 

حتظى بثقته الكاملة. “احلوار”.

لهذا ليست
إيران كسوريا

جّيد مبدئياً اأن تذهب اإيران اإلى الق�ساء 
الدويل لل�س���كوى م���ن العقوب���ات االأمريكية 
عليه���ا، والبح���ث عن “العدالة” يف ال�س���وؤون 
ال�سيا�س���ية واالقت�س���ادية والتجارية... اإلخ. 
فه���ذا تط���ّور ُيح�س���ب للرئي����س االأمريك���ي 
اإي�س���ال  ا�س���تطاع  اأن���ه  ترام���ب،  دونال���د 
الروؤو����س “الثورية” يف طهران اإلى تو�ّس���ل 
�س���بله واالإميان ب���ه طريقاً لف����سّ النزاعات 
واالإ�سكاالت واالأزمات والطالعات والنازالت 
يف العالقات بني الدول، بدالً من اال�س���تمرار 
يف اعتماد طرق غري �سوّية، منها االإرهاب، اأو 

باالأحرى اأّولها االإرهاب، لتحقيق ذلك!
التط���ور غريب عن املاألوف الذي عّودت 
اإي���ران العامل علي���ه، فال�رسعي���ة الدولية عند 
“الدول���ة”  يف  امل�س���تدامة  “الث���ورة”  اأه���ل 
لي�ست �سوى ترداد �سدى الإرادة “ال�سيطان 
االأك���رب”! واأداة يف يده ويف اأيدي اأتباعه �رسقاً 
وغرباً! وهي )تلك ال�رسعية( ناق�س���ة ال�سفة 

وامل�سمون وال ُتعنى بعوامل “امل�ست�سعفني 
يف االأر�س”! وال مب�س���الح الدول وال�س���عوب 
واالأق���وام املهي�س���ة اجلن���اح! ولي����س، فوق 
ذلك كّله، �س���وى �رسعي���ة االأقوياء يف مواجهة 
اأو غ���ري  ال�س���عفاء! ويف املخت����رس املفي���د، 
املفي���د، ال حاج���ة اإليه���ا! وال داع���ي للحظها 
وال احرتامها وال و�س���عها يف احل�س���اب اأ�سالً 

وف�سالً!
اإي���ران من���ذ م���ا يق���ارب الع�رسي���ن عاماً 
مبا�رسة، وقبل ذلك موارب���ة عّودت العامَلني 
العربي االإ�سالمي القريب واالأجنبي “الكافر” 
البعي���د على �رسدّية “الث���ورة” التي هي اأهم 
من كل �رسعية قائمة اأو نازلة... وطنية خا�سة 
بال���دول والكيانات الد�س���تورية اأو اإقليمية 
ودولي���ة خا�س���ة بالكيان���ات املنبثق���ة ع���ن 
“�رسيعة املتعاقدين” وكيانهم اجلامع الذي 
هو االأم���م املتح���دة واملنظم���ات والهيئات 
املنبثق���ة عنه���ا اأو املبنّي���ة عل���ى االأ�س����س 

التعاقدية ذاتها!
وتل���ك ال�رسدّي���ة مل تبَق يف دائ���رة ال�رسد، 
ب���ل ُترجمت على الأر����ض اأينما اأمكن التقاط 
اإمكاني���ات تلّقف تل���ك الرتجمة، حت���ى اأنها 
)اإيران( وازنت يف بنيانها النظامي الداخلي، 
دويل  واح���د  يتوازي���ان،  ال  عامَل���ني  ب���ني 
موؤ�ّس�س���اتي البّد منه ل�سبط �س���وؤون الكيان 
وعالقاته اخلارجية واجتماع النا�س واأحوالهم 
و�س���وؤونهم، ورعاية تلك االأح���وال وقوننتها 
وتنظيمها يف كل �س���اأن حيات���ي اأو مماتي... 
واآخ���ر متفّل���ت من كل تل���ك االأط���ر القيدية 
جمتمعة ويدّل يف خال�سة ال�سنى على منطق 
ث���وري ال ت�س���تقيم اأح���وال الزم���ان من دون 
اعتماده واجلهر به وال�س���عي م���ن ورائه اإلى 
اخت�س���ار العاديات والطرق واالأ�س���اليب من 
اأج���ل حتقي���ق غايات ال تنق�س���ها القدا�س���ة 
وال تليق تل���ك الغايات اخلال�س���ية، اإال بها!. 

“امل�ستقبل”.

نجاة المضحكي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اإذا األقين���ا نظ���رة عميقة الغ���ور على 
واق���ع اجلمعيات االإ�س���المية ال�سيا�س���ية، 
�س���نجد اأنه���ا تهتم باملنافع على ح�س���اب 
العم���ل الوطني احلقيق���ي، اآيديولوجيات 
وتعبئ���ة  وخمطط���ات  رنان���ة  و�س���عارات 
جماهريي���ة وكل ذل���ك من اأجل الو�س���ول 
اإلى الربملان، وهنا ينبثق ال�سوؤال الكبري: 
ماذا فعل الن���واب املنتمون اإلى جمعيات 
اإ�س���المية يف الربمل���ان ط���وال ال�س���نوات 
الب���الد  حلي���اة  قدم���وا  م���اذا  املا�س���ية؟ 
واالجتماعي���ة  واالقت�س���ادية  ال�سيا�س���ية 
والثقافية، ولعل���ي اأركز على “الثقافية” 
الثقاف���ة يف  الأنه���م معروف���ون مبحارب���ة 
الب���دن والروح والنف����س والقلب واحلياة، 

و�س���فحات التاري���خ �س���جلت مواقفه���م 
املعادي���ة للثقافة واملثقف���ني واأياديهم 
مل ترفع يف جل�سات الربملان اإال ملعار�سة 
وتعم���د  والفني���ة  الثقافي���ة  امل�س���اريع 
تعطيلها ولو كان يف و�س���عهم الأغلقوا فم 

املثقف والفنان. 
يحارب���ون  اإ�س���الميني  ن���واب  وج���ود 
الثقاف���ة والفن اأ�س���به بالقي���ود واالأغالل 
يف م�س���ريتنا الدميقراطي���ة، ب���ل ميثلون 
خط���را عل���ى الثقاف���ة واملعرف���ة النافعة 
ب�س���ورة عامة، قبل قرن م���ن الزمان دخل 
م�س���طلح “اإ�س���المي” مبزال���ق ال�سيا�س���ة 
م���ن  ب���اهلل  اأع���وذ  و�س���اح:  ومتاهاته���ا 
املثقفني والفنانني، وهاهم اليوم نوابنا 

االإ�س���الميون يطلق���ون ال�س���يحة نف�س���ها 
“�س���ينما،  الفك���ري  الن�ش���اط  ويحارب���ون 
ت�س���كيل، �س���عر، رواي���ة، م����رسح، اأغني���ة، 
كتاب، درام���ا”، ويحفرون اخلن���ادق اأمام 
اأي م����رسوع ثقايف فني يط���رح يف الربملان 
من قبل الن���واب االآخرين املتعاطفني مع 
املثقفني واالأدباء وهم اأي�سا نواب قلة ال 

يتعدون اأ�سابع اليد الواحدة.
�س���يئان يلفتانك يف جل�سات الربملان 
عندنا، االأول ندرة طرح امل�ساريع الثقافية 
االإبداعي���ة  املب���ادرات  وت�س���جيع  ودع���م 
الثقافي���ة  واملهرجان���ات  والثقافي���ة 
االإبداعية املتنوعة، والثاين وقوف النواب 
اأي  طري���ق  يف  ع���رة  حج���ر  االإ�س���الميني 

م�رسوع ثق���ايف يطرح “لو بالغل���ط”، لي�س 
جتني���ا، اإمنا هذا هو الواق���ع واحلقيقة من 
الداخ���ل واخل���ارج، الن���واب االإ�س���الميون 
ال يري���دون التط���ور يف االإنت���اج الثق���ايف 
والفك���ري وكاأنهم ال يرون �س���خامة عدد 
ال�س���عراء والروائي���ني واملمثلني والنقاد 
وامل�رسحيني  وامل�س���ورين  والت�سكيليني 
م���ن اأبناء ه���ذا الوط���ن الغ���ايل، لهذا من 
ال����رسوري االنتب���اه اإل���ى هذه االإ�س���كالية 
اخلطرية واإيقاف املد الذي يريد للثقافة 
اجلفاف واملوت، من ال�رسوري خلق توازن 
جديد يعيد للثقافة والفنون الهيبة داخل 
جل�س���ات الربملان بعدما اأ�س���بحت يتيمة 

ب�سبب النواب االإ�سالميني.

 النواب اإلسالميون.. أعوذ باهلل 
من المثقفين والفنانين

وال  م���زورة  �س���هادات  الق�س���ية  لي�س���ت 
جامع���ات وهمي���ة، اإمن���ا اأبعاد الق�س���ية ممتدة 
ومتوا�س���لة، وال�سعي مازال م�س���تمرا لالإ�ساءة 
اإلى موؤ�س�س���ات الدول���ة، كما االإ�س���اءة اإلى من 
ال يعجبه���م، من ال يعجبهم هو امل�س���وؤول الذي 
ي�س���ع م�س���لحة البحري���ن العلي���ا وال يجام���ل 
مل�س���لحة �سخ�س���ية اأو الأج���ل كلم���ات ثناء من 
اأفواهه���م، الأنه يعلم اأن اأفواهه���م ال تنطق اإال 
ن  كذب���ا “َكرُبَْت َكِلَم���ًة َتْخ���رُُج ِم���ْن اأَْفَواِهِهْم  اإِ
َيُقوُل���وَن اإِاَلّ َكِذًب���ا”، لذل���ك مت الي���وم الطعن 
يف اأمان���ة ال����رسح التعليم���ي ومن يق���وم عليه، 

اأولئك امل�سوؤولون الذين مي�سكون زمامه حتى 
ال يه���دم ه���ذا ال����رسح العلمي املتمي���ز قدمياً 
وحديث���اً، نعم الي���وم وزارة الرتبي���ة والتعليم 
تعتم���د  الت���ي  واالأ�س����س  املعاي���ري  و�س���عت 
�س���حة التخرج من اجلامع���ات االأجنبية بل حتى 
املحلية، وه���ذا ال يعجب اأولئك الذين يذهبون 
اإلى اجلامعات الهندية وال�س���ينية والفلبينية 
لياأتوا ب�شهادات غري م�شتوفية ال�رشوط، اليوم 
يحاولون رغم اأنف ال���وزارة اعتمادها، وما هذه 
الزوبعة التي ن�س���مع عنها وتتناقلها و�س���ائل 
التوا�س���ل االجتماعي اإال عمل متقن من الداخل 

واخل���ارج، فهن���اك من يطب���ل لهم م���ن كتاب 
وغريه���م باعتماد ه���ذه ال�س���هادات، وهنا من 
يق���وم كل يوم با�س���تعرا�س حالة خريج يبحث 
ع���ن عم���ل، وكذلك ه���م اأ�س���حاب احل�س���ابات 
اخلبيث���ة التي تدار من اخلارج يعملون ب�س���كل 

متنا�سق فيما بينهم.
فالق�س���ية اإذا له���ا اأبعاد �سيا�س���ية تخدم 
اأجندتهم، فهناك كم هائل من خريجي جامعات 
ال تنطبق عليهم معايري التعليم العايل ل�سحة 
التخ���رج، واإذا ما مت اعتمادهم �س���يكون هناك 
جيل من اخلريجني، واأي خريجني؟ غري موؤهلني 

ين�س���مون اإلى قائمة العاطل���ني عن العمل من 
مهند�سني واأطباء، فهذا “الديدن” املك�سوف 
واملعروف منذ �سنوات ميار�س، وكانت حماولة 
وزارة العمل يف ال�سنوات املا�سية التي جهزت 
فيه���ا قوائ���م باأ�س���ماء عاطلني اإرغ���ام ديوان 

اخلدمة املدنية على توظيفهم دون غريهم.
واإن كانت �س���هادات جامع���ة “الهاي” للي 
ذراع وزارة الرتبي���ة، فهذه اجلامع���ة اإن كانت 
وهمي���ة اأو غ���ري معرتف به���ا، فالق�س���ية قيد 
التحقي���ق واإن ثب���ت ذلك فهو �س���حب اعتماد 
�س���حة التخ���رج، ونتمن���ى مراجع���ة �س���هادات 

مت  الت���ي  ال�س���هادات  حت���ى  ب���ل  “اله���اي”، 
اعتمادها جلامعات اأخرى، وهناك م�سوؤولون يف 
منا�س���ب عليا مت تعيينهم على اأ�سا�س موؤهل 
بكالوريو�س هند�س���ة مدنية من جامعة هندية، 
هذا امل�سوؤول يخيط ويف�سل يف ثروات الدولة 
وتغيري وجه العا�س���مة وقد يكون غريه، ولكن 

ال ي�سار اإليه وال الأي خريج من هذه اجلامعات.
اإذا زوبع���ة �س���هادات جامع���ة “الهاي”، ال 
ينطب���ق عليه���ا “لغر����س يف نف����س يعق���وب” 
فغر�س يف نف�س يعقوب منزه الأن فيه �س���الحا 
وفالحا، اإمنا هي زوبعة لغر�س يف نف�س فرعون.

زوبعة الجامعة الوهمية وغرض في نفس فرعون

فالح هادي الجنابي

محكمة... )1(

ونتابعه  ن���ق���راأه  ال����ذي 
االإع���الم  و���س��ائ��ل  يف  يوميا 
االأم����ريك����ي����ة وال���غ���رب���ي���ة 
ف�سائح  ع���ن  وال��ع��امل��ي��ة 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
ده�سة  يف  يجعلنا  ت��رام��ب 
يحدث  فهل  لها،  مثيل  ال 
تعطي  التي  الدولة  يف  هذا 
درو�سا للعامل اأجمع وحتاكم 
احل��ك��ام واحل��ك��وم��ات على 
وهل  وكبرية؟  �سغرية  كل 
هذه هي ثمار الدميقراطية 
االأمريكية التي طاملا تغنت 

بها اأمريكا؟
ه��������ل ال����ف���������س����ائ����ح 
واالن���ح���راف���ات ه���ي ال��ت��ي 
ح���رك���ت و���س��ائ��ل االإع�����الم 
ال�����والي�����ات  يف  ال�����ك�����ربى 
املوقف  اأن  اأم  امل��ت��ح��دة، 
امل���ع���ادي ل���رتام���ب ال���ذي 
منذ  الو�سائل  ه��ذه  تتبناه 
ال���ذي جعلها  ه��و  ال��ب��داي��ة 
خمازيه  عن  وتبحث  تتعقبه 
عالقته  خ�سو�سا  وعالقاته، 

بالرئي�س الرو�سي بوتني؟
االإع����الم  اأن  احل��ق��ي��ق��ة 
على  يوؤثر  ال��ذي  االأم��ريك��ي 
اأف���ع���ال  وردود  ق������رارات 
يوما  يكن  مل  كلها  الدنيا 
ترامب  اأب��دا!  حمايدا  اإعالما 
االإع��الم  و�سائل  اأك��رب  اتهم 
االأم���ريك���ي���ة ب��اأن��ه��ا ك��اذب��ة 
يف  �سادق  وه��و  ومغر�سة، 
االإع��الم  و�سائل  لكن  ذل��ك، 
لي�ست  اأي�سا  ت�سانده  التي 
ومغر�سة”،  “كاذبة  �سوى 
يدار  اأمريكا  يف  �سيء  فكل 

بامل�سلحة دون �سواها.

اإلعالم األميركي 
وثمار الديمقراطية

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

علي نون

باإلذن



 �شوريا ت�شرتي 200 �ألف 
طن من �لقمح

بريوت - رويرتز قالت �ملوؤ�ش�ش���ة �ل�ش���ورية 
�لعام���ة لتجارة وت�ش���نيع �حلب���وب �أم�س �خلمي�س 
�إنها طرحت مناق�شة ل�رش�ء 200 �ألف طن من قمح 

�خلبز �للني.
وميك���ن توريد �لقم���ح من رو�ش���يا ورومانيا 
وبلغاري���ا عل���ى �أن ُي�ش���حن ب���ني 15 �أكتوبر و15 
دي�ش���مرب. وقالت �ملوؤ�ش�شة يف بيان بالفاك�س �إن 
�ملناق�شة ت�شمح بال�شحن �جلزئي لكن ملا ال يقل 
ع���ن 100 �ألف طن. وكانت �ش���وريا ت���زرع �لقمح 

وحتقق �كتفاء ذ�تيا قبل �شنو�ت.

�لدوالر يو��شل خ�شائره رغم �نح�شار خماوف �لتجارة
لن���دن - رويرتز: تر�جع �لدوالر للجل�ش���ة �خلام�ش���ة عل���ى �لتو�يل �أم�س مع تعزز �ل�ش���هية 
للعم���ات عالي���ة �ملخاطر يف ظل �نح�ش���ار خم���اوف �ل�رش�ع���ات �لتجارية لكن �خل�ش���ائر جاءت 

حمدودة بفعل تدين �لتد�والت �ملعتاد نهاية �ل�شهر.
وظل موؤ�رش �لعملة �الأمريكية عند �أدنى م�شتوياته يف �شهر 94.52 مع مر�هنة �مل�شتثمرين 
عل���ى �أن �تفاق جت���ارة مرجح بني �لواليات �ملتحدة وكند� �ش���يقل�س تدفق���ات �الأمو�ل على 

�لدوالر �لتي كانت مدفوعة يف �الأيام �الأخرية ببو�عث �لقلق من ت�شاعد يف �لنز�ع �لتجاري.
وت�ش���در �جلنيه �ال�ش���رتليني مكا�ش���ب �لعمات الآمال باأن تتفق بريطانيا و�الحتاد �الأوروبي 
على عاقات جتارية يف �مل�شتقبل قبل �رشيان �الن�شحاب �لربيطاين من �الحتاد. و�شجل �ال�شرتليني 
1.30 دوالر للمرة �الأولى منذ �ل�شاد�س من �أغ�شط�س وهبط �ليورو 1.3 % مقابل �لعملة �لربيطانية 
يف �جلل�شتني �الأخريتني لينزل عن 90 بن�شا. وظل �ليورو قويا �أمام �لدوالر وجتاوز 1.17 دوالر مع 

مر�هنة �مل�شتثمرين على �أن تنامي �ل�شهية للمخاطرة �شيعزز �لعملة �ملوحدة.
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اقتصاد

ال�شعودية تبداأ توطني 4 اأن�شطة بقطاع التجزئة
ت�شمل حمات �ل�شيار�ت و�لدر�جات و�ملاب�س و�الأثاث

�لريا�س - �الأنا�ش���ول: �أعلنت وز�رة �لعمل 
�ل�ش���عودية، ب���دء تنفي���ذ قر�ر توط���ني �ملهن 
مبناف���ذ �لبي���ع يف 4 �أن�ش���طة بقط���اع �لتجزئ���ة 
م���ن �أ�ش���ل 12 قطاًعا، �عتبار� من 11 �ش���بتمرب 

�ملقبل.
و�أو�شحت �لوز�رة، يف بيان، �أن �لقر�ر ياأتي 
لتمك���ني �ل�ش���عوديني من فر����س �لعمل ورفع 

معدالت م�شاركتهم يف �لقطاع �خلا�س.
بح�ش���ب  �ملعني���ة،  �الأن�ش���طة  وت�ش���مل 
�لبي���ان، حمات �ل�ش���يار�ت و�لدر�جات �لنارية، 
وحم���ات �ملاب�س �جلاه���زة وماب����س �الأطفال 

و�مل�شتلزمات �لرجالية، وحمات �الأثاث �ملنزيل 
و�ملكتبي �جلاهز، وحمات �الأو�ين �ملنزلية.

وذكرت �ل���وز�رة �أنه �ش���يتم تطبيق عقوبة 
عل���ى  �ملق�ش���ورة  �مله���ن  توط���ني  خمالف���ة 
�ل�ش���عوديني و�ل�شعوديات، يف حال عدم تنفيذ 

�لقر�ر.
و�أ�ش���ارت �أن���ه �ش���يتم ��ش���تكمال �إجر�ء�ت 
�لتوطني يف 3 �أن�شطة �أخرى يف نوفمرب �ملقبل، 
و�لنظ���ار�ت،  �ل�ش���اعات،  حم���ات  بقطاع���ات 

و�الأجهزة �لكهربائية و�الإلكرتونية.
فيم���ا ي�ش���تكمل توط���ني 5 �أن�ش���طة مطلع 

2019، مبح���ات �الأجه���زة و�ملع���د�ت �لطبية، 
وم���و�د �الإعمار و�لبناء، وقطع غيار �ل�ش���يار�ت، 

و�ل�شجاد، و�حللويات.
وكان���ت �ل�ش���عودية كثفت خ���ال �لعامني 
�ملا�ش���يني، م���ن توط���ني �لعمال���ة �ملحلية يف 
عدي���د �لقطاع���ات �القت�ش���ادية، و��ش���رتطت 
عمال���ة حملية فقط يف قطاع���ات عدة كالتاأمني 
و�الت�شاالت و�ملو��شات، مع بلوغ ن�شب بطالة 

�ملوطنني يف �ململكة 12.9 باملائة.
و�ش���عدت بطالة �ل�ش���عوديني �إل���ى 12.9 
 12.8 م���ن   2018 �الأول  �لرب���ع  يف  باملائ���ة 

باملائ���ة يف �لربع �الأخ���ري 2017، على �لرغم من 
خطو�ت �ش���عودية، رفعت على �إثرها منذ ثاثة 
�أع���و�م، وترية توط���ني �لعديد م���ن �لقطاعات 
�القت�ش���ادية، بهدف خف�س ن�ش���ب �لبطالة يف 

�شفوف �ملو�طنني.

ونتيجة خلط���و�ت �لتوطني، فق���َد 234.2 
�أل���ف �أجنب���ي لوظائفه���م يف �لقطاعني �خلا�س 
و�لعام بال�شعودية، يف �لربع �الأول 2018، وفق 
م�ش���ح �الأنا�ش���ول ��ش���تناد�ً �إلى بيانات �لهيئة 

�لعامة لاإح�شاء.

“الغرفة”: تعيني الرئي�س التنفيذي على طاولة املجل�س.. الأحد
مظاريف مغلقة �أمام �الأع�شاء لاختيار.. وتعتيم على �الأ�شماء

�أدرج���ت غرف���ة جت���ارة و�ش���ناعة �لبحري���ن 
مو�ش���وع تعيني �لرئي�س �لتنفيذي لبيت �لتجار 
�شمن �أجندة �جتماع جمل�س �الإد�رة �لذي �شيعقد 
يف �لعا�رشة من �ش���باح يوم �الأح���د �ملقبل، وذلك 
بعد قر�بة �الأربعة �أ�شهر من �إنهاء خدمات �لرئي�س 
�لتنفيذي �ل�ش���ابق، وتويل ع�ش���و جمل�س �الإد�رة 

عارف هجر�س قائما باالأعمال ب�شكل موؤقت.
وذك���ر �أع�ش���اء يف جمل����س �إد�رة غرفة جتارة 
و�ش���ناعة �لبحري���ن، �أنه �ش���يتم عر�س �الأ�ش���ماء 
�ملر�ش���حة يف ظ���روف ورقي���ة مغلق���ة �أم���ام كل 
ع�ش���و يف �الجتماع �ملقبل، يف �لوقت �لذي ماز�ل 
�لغمو�س يكتنف �الأ�ش���ماء �ملر�ش���حة ل�شغل هذ� 

�ملن�شب �حليوي.
وتق���ول م�ش���ادر �إن �ل�رشكة �لت���ي عينت من 
�أجل �ختيار �لرئي�س �لتنفي���ذي �جلديدة للغرفة 
“كيبوين���ت”، قام���ت باإع���د�د قائم���ة خمت����رشة 
للمر�ش���حني ل�ش���غل �لوظيفة وذلك لق�رشها �إلى 
�أربعة �أو خم�ش���ة �أ�ش���ماء وذلك من بني قر�بة 17 
�أ�شما تر�ش���حو� ل�شغل هذ� �ملن�ش���ب �لذي �أعلن 

عنه للعموم.
ويتطلب �إق���ر�ر تعيني �لرئي����س �لتنفيذي 
�جلدي���د للغرفة مو�فق���ة �أغلبية �أع�ش���اء جمل�س 
�الإد�رة �أي 10 �أع�ش���اء بح�ش���ور جمي���ع �أع�ش���اء 
جمل�س �لبالغ عددهم 18، �إذ يعد تعيني �لرئي�س 
�لتنفيذي ونو�به و�إنهاء خدماتهم ح�شبما حتدده 
�لائح���ة �لتنفيذية لقانون �لغرف���ة، �أحد �ملهام 

�لتي يخت�س بها جمل�س �الإد�رة.
وي�ضرتط انعقاد اجتماع الأحد املقبل ح�ضور 

�أكرث من ن�شف �أع�شاء جمل�س �الإد�رة.

وعلم���ت “�لب���اد” �أنه على �لرغ���م من وجود 
�أ�شماء مر�شحة ل�شغل من�شب �لرئي�س �لتنفيذي 
�جلديد، �إال �أن �أع�شاء يف جمل�س �الإد�رة ال يعلمون 
�أي م���ن ه���ذه �الأ�ش���ماء، ويطلب���ون وق���ت كاٍف؛ 

ملناق�شة �الأ�شماء و�ختيار �لرئي�س �لتنفيذي.
ورددت م�ش���ادر “�لب���اد” بع����س �الأ�ش���ماء 
�ملقرتح���ة، �إال �أن �ل�ش���حفية �آث���رت ع���دم ن�رشها 
كونه���ا تق���ع يف خان���ة �لتخمني، ف�ش���ا ع���ن �أن 
ذل���ك قد يوؤثر على عملية �الختيار، �لتي ف�ش���ل 

م�شوؤولو �لغرفة �إبقاءها �رش� ليوم عقد �جلل�شة.
ويف �مل���ادة 45 م���ن مر�ش���وم بقان���ون رقم 
)48( ل�ش���نة 2012 ب�ش���اأن غرفة جتارة و�شناعة 
�لبحري���ن، فاإن���ه “ير�أ�س �جله���از �الإد�ري للغرفة 
رئي�س تنفي���ذي يعني بقر�ر م���ن جمل�س �الإد�رة 

بن���اء عل���ى تو�ش���ية �ملكت���ب �لتنفي���ذي عل���ى 
�أال يك���ون ع�ش���و� يف �لغرف���ة. ويك���ون �لرئي����س 
�لتنفيذي م�شوؤوال عن �شري �أعمال �لغرفة، وتبني 
�لائح���ة �لتنفيذي���ة �خت�شا�ش���اته و�ش���احياته 

�الإد�رية و�ملالية وحقوقه و�لتز�ماته”.
وبح�ش���ب �لائح���ة �لد�خلية للغرف���ة، فاإنه ال 
يعترب �نعقاد جمل�س �الإد�رة �ش���حيحا �إال بح�شور 
اأكرث من ن�ض���ف اأع�ض���ائه، ب�رشط ح�ضور الرئي�س 
�أو �أح���د نائبيه على �الأقل، ف���اإذ� مل يكتمل يوؤجل 
�الجتماع ملدة �ق�ش���اها 7 �أيام، ويدعى �الأع�شاء 
�لذي���ن تخلف���و� للح�ش���ور يف �الجتم���اع �لت���ايل، 
ويك���ون �الجتماع �لثاين �ش���حيحا بح�ش���ور ثلث 
الأع�ض���اء ب�رشط اأن يكون بينه���م الرئي�س اأو اأحد 

نائبيه.

�ملطلق���ة  باالأغلبي���ة  �لق���ر�ر�ت  وت�ش���در 
الأ�شو�ت عدد �حلا�رشين، فاإذ� ت�شاوت �الأ�شو�ت 
يرجح �جلانب �لذي منه رئي�س �جلل�ش���ه، و�إذ� بد�أ 
�الجتماع �ش���حيحا ��ش���تمر كذلك ولو غادر بع�س 
�الأع�ش���اء �حلا�رشين م���كان �الجتم���اع، ويف جميع 
الأحوال ي�ضرتط ل�ضحة قرارات جمل�س الإدارة األ 

يقل عدد �حلا�رشين عن �لثلث.
وتبدو �رشوط تعيني الرئي�س التنفيذي الذي 
يظل���ع بنحو 9 مهام رئي�ش���ة يف �لائحة �لد�خلية، 
�أ�ش���هل من �إلغاء خدماته، �إذ وج���اء يف �ملادة 46 
من �لقانون نف�ش���ه “يجوز بقر�ر من ثلثي �أع�شاء 
جمل����س �الإد�رة �إعف���اء �لرئي����س �لتنفي���ذي م���ن 
من�ش���به ب�شبب �إخاله مبمار�ش���ة �خت�شا�شاته �أو 
ع���دم �لكفاءة يف �إجن���از مهام���ه �أو �إخاله بو�جب 
�الأمانة و�ل�ش���لوك �لقومي �أو عدم مقدرته �شحيا 
على �لقي���ام بو�جبات وظيفت���ه. ومينح �لرئي�س 
�لتنفي���ذي قب���ل �إعفائ���ه م���ن من�ش���به فر�ش���ة 
للدفاع عن نف�ش���ه �أمام جمل�س �الإد�رة. وي�ش���تمر 

�لرئي�س �لتنفيذي يف ممار�شة �خت�شا�شاته حتى 
تاري���خ �الإعفاء، ما مل يقرر جمل����س �الإد�رة خاف 
ذل���ك، وما مل يكن �الإعفاء ب�ش���بب �الإخال بو�جب 
�الأمانة و�ل�ش���لوك �لقومي. وللرئي����س �لتنفيذي 
�أن ي�ش���تقيل من من�ش���به مبوجب طل���ب كتابي 
يقدمه �إلى جمل�س �الإد�رة قبل ثاثة �أ�ش���هر على 
�الأقل من �لتاريخ �ملحدد لا�ش���تقالة، وي�ش���در 
�ملجل����س ق���ر�ر� بقب���ول �ال�ش���تقالة. ويبا�رش �أحد 
�لعامل���ني  م���ن  �أي  �أو  �الإد�رة  جمل����س  �أع�ش���اء 
بالغرفة �ملوؤهلني لذلك، يختاره �ملجل�س، مهام 

و�شاحيات �لرئي�س �لتنفيذي ب�شفة موؤقتة”.
يذكر �أن غرفة �لتجار �أنهت خدمات �لرئي�س 
�لتنفيذي �ل�شابق لغرفة جتارة و�شناعة �لبحرين 
خال���د �لرويحي بعد �أن جمعي���ة عمومية مارثونية 
عق���دت يف 22 �أبري���ل �ملا�ش���ي ��ش���تمرت حتى 
�ش���اعات متاأخرة من �لليل، �أف�ش���ت �إلى قر�ر�ت 
كث���رية كان من بينها �لتوجه الإلغاء عقد �لرئي�س 

�لتنفيذي للغرفة.
وق���رر رئي�س غرفة جتارة و�ش���ناعة �لبحرين 
مبوج���ب �لتفوي����س �ملمن���وح ل���ه م���ن �جلمعية 
�لعمومي���ة �لعادي���ة �لتي عق���دت يف �أبريل فيما 
يتعل���ق مبخالف���ة تعي���ني �لرئي����س �لتنفي���ذي 
للغرف���ة، �إنهاء خدمة �لرئي����س �لتنفيذي للغرفة 
�لرويحي ب�ش���بب بطان عق���د �لعمل �ملربم بينه 
وبني �لغرفة بتاريخ 26 دي�ش���مرب 2016؛ وذلك 
ملخالفته لن����س �ملادة )45( م���ن �لقانون رقم 
)48( ل�ش���نة 2012 ب�ش���اأن غرفة جتارة و�شناعة 
�لبحري���ن، و�مل���ادة )86( من الئحت���ه �لتنفيذية 
 2013 �ل�ش���ادرة بالق���ر�ر رق���م )156( ل�ش���نة 
�أال يك���ون �لرئي����س  و�للت���ان ت�ش���رتطان عل���ى 

�لتنفيذي ع�شو� بالغرفة.

“زين” تعيد متويل ت�شهيالت ائتمانية بـ 700 مليون دولر
ال�شتك�شاف �لفر�س وتنفيذ ��شرت�تيجية �لتحّول �لرقمي

�لكوي���ت - زين: �أعلنت جمموع���ة زين �إبر�مها 
�تفاق���ا مع جمموعة من �لبن���وك �الإقليمية و�لدولية 
الإع���ادة متويل ت�ش���هيات �ئتمانية متجددة ملدة 5 
�ش���نو�ت، بقيمة 700 مليون دوالر، حيث �ش���يعمل 
�التف���اق عل���ى �إع���ادة متوي���ل ت�ش���هيات �ئتمانية 
متج���ددة بقيمة 800 مليون دوالر، كان مت ترتيبها 
�لت�ش���هيات  ه���ذه  ب���اأن  علم���ا   ،2014 �لع���ام  يف 
�ش���يتم ��ش���تخد�مها لاأغر�����س �لعام���ة �لتي تخدم 

��شرت�تيجية �ملجموعة. 
وك�ش���فت “زي���ن” يف بي���ان �ش���حايف �أن بن���ك 
�ملن�ّش���ق  ب���دور  ق���ام   )FAB( �الأول  �أبوظب���ي 
للت�ش���هيات �الئتماني���ة، وق���ام كل م���ن بن���ك �أبو 
�ملالي���ة  �ش���امبا  )FAB(، وجمموع���ة  �الأول  ظب���ي 
ب���دور مدير �الإ�ش���د�ر، وكل من �ملوؤ�ش�ش���ة �لعربية 
�مل�رشفية، بنك MUFG �ملحدود )فرع مركز دبي 

�مل���ايل �لعامل���ي ���� دب���ي(، بنك كري���دي �غريكول، 
�ش���يتي بن���ك N.A. فرع لن���دن، ناتيك�ش���ي�س فرع 
مركز دبي �مل���ايل �لعاملي، وبن���ك �الحتاد �لوطني 
ب�ش���فتهم �ملنّظم �لرئي����س �ملفّو�س، يف حني قام 
�لبن���ك �لعربي PLC بدور �ملنظ���م �ملفو�س، ومت 
تعي���ني بن���ك �أبو ظب���ي �الأول )FAB( وكي���ًا لهذ� 
�الكتتاب. وك�ش���فت �ملجموعة �لتي تعمل وتدير 8 
�شبكات �ت�شاالت متطّورة يف �أ�شو�ق �ل�رشق �الأو�شط 
و�أفريقيا ع���ن �إمتام تغطية �لت�ش���هيات باأكرث من 
�ملبلغ �ملطل���وب، وهو ما نتج عنه تقلي�س �اللتز�م 

�الأ�شلي لكل بنك عند �لتوقيع.
وق���ال نائ���ب رئي����س جمل����س �الإد�رة �لرئي�س 
�لتنفي���ذي يف جمموع���ة زين ب���در نا�رش �خل���ر�يف �إن 
“�إبر�م �التفاق يعك�س �لثقة يف ��شرت�تيجية �لتحّول 
ملجموع���ة زين من قبل �ملجتم���ع �مل�رشيف �الإقليمي 

و�ل���دويل، ولذلك نق���ّدر ه���ذ� �لدع���م �ملتجدد من 
�ملوؤ�ش�ش���ات �مل�رشفية �الإقليمية و�لدولية يف خطط 

�أعمالنا”.

و�أ�ش���اف “تعترب هذه �لت�ش���هيات �الئتمانية 
مبنزل���ة دعم ل�ش���يولة �ملجموعة وماءته���ا �ملالية، 
حيث �شت�ش���اعدنا يف ��شتك�شاف �ملزيد من �لفر�س 

وتنفيذ ��شرت�تيجية �لتحّول �لرقمي م�شتقبا”.
و�أو�شح �خلر�يف “نحر�س يف تنفيذ ��شرت�تيجية 
�أعمالنا على �أن تكون جمموعة زين �أكرث ديناميكية 
بتعزي���ز �مل���اءة �ملالية، خ�شو�ش���ا م���ع �لتطور�ت 
�لتي �ش���هدناها موؤخر�ً مثل جتمي���ع نتائج عملياتنا 
يف �ململكة �ل�ش���عودية �ش���من نتائج جمموعة زين، 
�عتبار� م���ن فرتة �لربع �لثالث م���ن �لعام”. وكانت 
جمموعة زين �أعلنت موؤخر�ً عن �رتفاع �شايف �أرباحها 
ن�شف �ل�ش���نوية، بن�ش���بة 5 % من �لعام 2018، مع 
من���و قاع���دة �لعماء بن�ش���بة 5 %، مقارن���ة بالفرتة 
نف�ش���ها من �لع���ام 2017، وزيادة �إي���ر�د�ت قطاع 

خدمات �لبيانات بن�شبة 10 % عن �لفرتة نف�شها.

عو��شم - وكاالت: نال �رتفاع طفيف 
للدوالر من �لذهب �أم�س لكن من �ملتوقع 
�أن تو��شل �الأ�شعار �نتعا�شها يف �الأ�شابيع 
�ملقبلة بعد خ�ش���ائر حادة يف وقت �ش���ابق 
من �ل�ش���هر �جلاري. وكان �ل�ش���عر �لفوري 
للذهب منخف�ش���ا 0.3 % عند 1202.96 
دوالر لاأوقية )�الأون�ش���ة( يف حني فقدت 
عق���ود �لذه���ب �الأمريكية �الآجل���ة 0.2 % 

لت�شجل 1209 دوالر�ت لاأوقية.
مانك���ه  كار�ش���ن  �ملحل���ل  وق���ال 
”�أ�ش���بحنا �أكرث �إيجابي���ة �إز�ء �لذهب رغم 

قناعتنا �لكبرية بارتفاع �الأ�شعار”.
وتر�جعت �لف�شة 0.8 % �إلى 14.61 
دوالر لاأوقية. وفقد �لباتني 0.9 باملئة 
�رتف���ع  بينم���ا  دوالر   788.49 لي�ش���جل 
�لبادي���وم 1.4 باملئة �إلى 978.25 دوالر 
لاأوقي���ة بعد �أن بلغ �أعلى م�ش���توياته منذ 

19 يونيو عند 983.75 دوالر.

�لذهب يرت�جع طفيفا

• بدر نا�رش �خلر�يف	

�لتعيني ع��م��ل��ي��ة  ال���ش��ت��ك��م��ال  �الإد�رة  جم��ل�����س  �أع�����ش��اء  �أغ��ل��ب��ي��ة  م��و�ف��ق��ة  م��ط��ل��وب 
علي الفردان

• �شمري نا�س	
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“الت�صالت”: الأحد اآخر موعد لت�صجيل “الب�صمة”
ال�صيف - هيئة االت�صاالت: دعت 
هيئة تنظيم االت�صاالت امل�صرتكني 
 SIM اإلى �رضورة ت�صجيل بطاقات الـ
اآجلة الدفع اخلا�صة بهم لدى مزودي 
خدمات االت�صاالت قبل حلول الثاين 
االأحــــد  )يــــوم   2018 �صــــبتمرب  مــــن 
املقبــــل(؛ ليتجنبوا انقطــــاع اخلدمة 

عنهم.
ومــــن املعلــــوم اأن كل م�صــــرتك 
لديه خط هاتف م�صــــجل با�صمه عليه 
ت�صــــجيل )م�صح( ب�صمته لدى ال�رضكة 

مزودة اخلدمة.
واأكدت الهيئــــة يف بيان اأم�س اأن 
عدم الت�صــــجيل خالل املهلة املحددة 
�صــــينتج عنــــه تعليق اخلدمة ب�صــــكل 
موؤقت، وعند ا�صــــتمرار امل�صــــرتكني 

عدم الت�صــــجيل خالل فــــرتة التعليق 
يتــــم ف�صــــل اخلدمــــة عن امل�صــــرتك 

نهائيا يف تاريخ 2 دي�صمرب 2018.
واأ�صــــافت اأن هــــذا االإجــــراء ياأتي 
امتدادا جلهود الهيئة امل�صــــتمرة يف 
العمــــل علــــى حماية امل�صــــرتكني يف 
خدمات االت�صاالت، وحفظ حقوقهم، 
وعدم ا�صتغالل بياناتهم ال�صخ�صية، 
اإ�صــــافة اإلى احلد من اأي اآثار �صــــلبية 
االت�صــــاالت  ا�صــــتخدام خدمات  على 

بطريقة خمالفة لقانون االت�صاالت.
وحتث الهيئة امل�صــــرتكني على 
زيــــارة اأقــــرب فــــرع ملــــزود اخلدمــــة 
الوثائــــق  اإبــــراز  مــــع  بهــــم  اخلا�ــــس 
الت�صــــجيل  الإمتــــام عملية  املطلوبة؛ 

لتفادي قطع اخلدمة.

2.5 مليون دينار ل�ص���تكمال حديقة املحرق الكربى
تطوير تقاطع �صارعي “خليفة بن �صلمان” و “عي�صى بن �صلمان” بـ 1.1 مليون

اأمـــا املناق�صـــة الثانية فهي لربط �صـــبكة 
ال�رضف ال�صـــحي )اف( ب�صـــبكة ال�رضف ال�صحي 
ملدينة �صـــلمان �صـــيتم من خالل هـــذا امل�رضوع 
بنـــاء اأنبوب ذي �صـــغط عال يـــرتاوح قطره ما 
بـــني 500 و600 مم ل�صـــخ ما يقـــارب 8 اآالف 
مـــرت مكعب يف اليـــوم الواحد من ميـــاه ال�رضف 
ال�صحي يف منطقة البديع وبالتحديد من حمطة 
ال�صـــخ )اف 6( وحتى �صبكة ال�رضف ال�صحي يف 
املدينة ال�صـــمالية تقدم اإليها 7 عطاءات اأقلها 
بنحـــو 885.3 األـــف دينار واأكربهـــا بقرابة 1.7 
مليون دينار، واالأخرية مناق�صـــة زمنية لتزويد 
وتو�صـــيل ميـــاه ري ملدفن ع�صـــكر مبا يعادل 
27 األف جالون يومًيا )9 اآالف جالون لل�صـــحنة 
الواحدة( من مياه الري ملدة 25 �صهًرا مبجموع 
كلـــي 20 مليـــون جالون تقدم اإليهـــا 12 عطاء 

اأقلها بنحو 40.8 األف دينار.

نظام “القيمة المضافة” بالمطار
البحريـــن  مطـــار  �رضكـــة  طرحـــت  وكذلـــك 
مناق�صـــة لتعزيز نظام “ERP” ل�رضيبة القيمة 
امل�صـــافة تقدم اإليها 10 عطـــاءات علق اثنان 
منها واأقل عطاء بنحو 26.2 األف دينار واأكربها 

بقيمة 174.9 األف دينار.
�رضيبـــة  اإدخـــال  علـــى  البحريـــن  وتعمـــل 
القيمة امل�صـــافة والتي �صـــتنطبق على ال�صلع 
واخلدمات، والهدف االأ�صـــا�س لهذا امل�رضوع هو 
درا�صـــة وت�صـــميم وتكوين وتنفيذ حل �رضيبة 
 Oracle EBS( القيمة امل�صـــافة على نظـــام
ERP( احلـــايل اخلا�ـــس ب�رضكة املطـــار لتلبية 
جميع متطلبات هيئة البحرين الإدارة ال�رضائب. 
 Oracle EBS VAT وتقدمي خدمـــات تنفيذ
من �ـــرضكاء اأوراكل املعتمديـــن لتعزيز تطبيق 
 Oracle مـــن خالل تطبيق وحدة BAC ERP
EBS Tax لتلبيـــة متطلبـــات �رضيبـــة القيمة 
امل�صـــافة يف البحريـــن وفًقا ملتطلبـــات هيئة 

ال�رضائب. 

تعليق 12 عطاء
وفتـــح جمل�ـــس املناق�صـــات واملزايـــدات 
31 مناق�صـــة ومزايدة اأم�س تابعة لـ 13 جهات 
حكوميـــة، وبلغ جمموع اأقـــل العطاءات املقدمة 
نحـــو 6.84 مليـــون دينار، وهي تت�صـــمن 157 
عطاء. كما مت تعليق 12 عطاء تابع لـ 8 جهات.
ونظـــر املجل�ـــس يف 13 مناق�صـــة ومزايدة 
الإدارة املخازن املركزية بهيئة الكهرباء واملاء، 
اأبرزهـــا مزايدة عامـــة لبيع اأبـــراج كهربائية مع 
ملحقاتهـــا وكابالت ومواد متنوعة املوجودة يف 
امل�صتودعات الرئي�صـــة التابعة الإدارة املخازن 
املركزيـــة يف �صـــرتة بنحـــو 30.3 األـــف دينار؛ 
وكان قـــد تقدم اإليهـــا 4 عطاءات، ومناق�صـــة 
ل�رضاء وحدة ات�صـــاالت لغر�س ا�صـــتخدامها من 
قبـــل اإدارة توزيع الكهرباء لرتكيبهـــا باالأمتار 
الكهربائية تقـــدم اإليها عطـــاء وحيد بنحو 77 
األـــف دينار، ومناق�صـــة ل�ـــرضاء م�صـــابيح الإنارة 
ال�صـــوارع لغر�ـــس ا�صـــتخدامها من قبـــل اإدارة 

توزيع الكهرباء م�صابيح الإنارة ال�صوارع مدجمة 
مع وحدة حتكم تقدم اإليها عطاءين بنحو 74.5 

األف دينار.
كما نظر املجل�س يف مناق�صتني ل�رضكة نفط 
البحريـــن “بابكـــو”، اأولهما لتقـــدمي برجميات 
“فييـــم” املتكاملة بعقد دعم و�صـــيانة ملدة 
3 �صـــنوات تقدم اإليها 4 عطـــاءات علق اأحدها 
واأقل عطاء بقيمـــة 144.5 األف دينار، والثانية 
لتوفـــري خدمـــات التنظيـــف لعدد مـــن مرافق 
م�صـــنع التكرير ملدة 5 �صـــنوات تقدم اإليها 9 

عطاءات اأقلها بنحو 332.17 األف دينار.
وكذلـــك املجل�ـــس قد نظر يف مناق�صـــتني 
لـــوزارة املالية، اأولهما تتعلق بتوفري 8 حرا�س 
اأمـــن مدنيـــني وموظفتـــان لال�صـــتقبال ملبنى 
الـــوزارة الكائن باملنطقة الدبلوما�صـــية تقدم 
اإليها 9 عطاءات اأقلهـــا بنحو 58.6 األف دينار، 
والثانيـــة لتنظيف مبنى الوزارة املكون من 14 
طابًقا والكائن باملنطقة الدبلوما�صـــية �صامال 

مبنـــى مواقـــف �صـــيارات املوظفـــني ومواقف 
�صـــيارات وروؤ�صاء االأق�صـــام واملرافق املحيطة 
مببنـــى الوزارة تقدم اإليها 16 عطاء علق اثنان 

منها واأقل عطاء بنحو 3.9 األف دينار.

تدقيق شامل على أداء “تمكين”
واأي�ًصـــا نظـــر املجل�ـــس يف مناق�صـــتني لـ 
“متكـــني”، اأولهما لتقييـــم وتطوير اإطار دعم 
احلا�صنات يف “متكني” اإذ يهدف هذا امل�رضوع 
اإلـــى تقييـــم الو�صـــع احلـــايل لربنامـــج دعـــم 
احلا�صـــنات وو�صـــع اإطار جديد له، تقدم اإليها 
13 عطـــاء علق 3 منها واأقل عطاء بـ 33.5 األف 
دينار، والثانية لتدقيق �صامل الأداء ال�صندوق 
 4 اإليهـــا  تقـــدم   )2017  -  2015( لالأعـــوام 

عطاءات اأقلها بقيمة 39 األف دينار.
وفتح املجل�س مناق�صتني لهيئة الكهرباء 
واملـــاء، اأولهما خلدمـــة فح�س و�صـــيانة نظام 
احلث للمولـــدات الكهربائية يف املرحلة االأولى 

مبحطة �صـــرتة ملـــدة عامني تقـــدم اإليها عطاء 
وحيد بنحـــو 30.3 األف دينار، والثانية الإن�صـــاء 
املرحلة الثانية من جممع الدور الإنتاج الكهرباء 

واملاء تقدم اإليها عطاءان.
اإ�صـــافة اإلى ذلك، فتح املجل�س مناق�صـــة 
لوزارة �صـــوؤون ال�صباب والريا�صـــة لتجهيزات 
املهرجان ال�صـــبابي الـــدويل الأهـــداف التنمية 
امل�صـــتدامة تقـــدم اإليهـــا 3 عطـــاءات اأقلها بـ 
163.8 األـــف دينـــار، ومناق�صـــة لهيئة تنظيم 
ال�صـــنوي  اال�صـــرتاك  لتجديـــد  العمـــل  �صـــوق 
Passport A - )رترتاخي�س جوازات ال�صـــفر 
واحـــدة  �صـــنة  ملـــدة   )vantage Licenses
مـــن 1 اأكتوبـــر 2018 اإلى 30 �صـــبتمرب 2019 
تقـــدم اإليها عطاء وحيد بنحو 85.5 األف دينار، 
ومناق�صـــة لوزارة الرتبية والتعليم لت�صـــوير 4 
مواقع تابعة للوزارة عن طريق اإن�صـــاء حاجز ذي 
ارتفاع منخف�س وموؤقت من الطوب االأ�صمنتي، 
وهي على النحو التايل اثنان يف احلد، وواحد يف 
عـــراد و�صـــور يف اجلفري، تقدم اإليهـــا 13 عطاء 

علق اأحدها واأقل عطاء بنحو 26.5 األف دينار.

 “الجنوب للسياحة” تنشى 
مكاتب في الدور

عـــالوة على ذلـــك، فتح املجل�س مناق�صـــة 
ل�رضكة تطويـــر للبرتول لتوريد نظـــام متكامل 
حلماية الربيد االإلكـــرتوين تقدم اإليها عطاءان 
اأقلهما بنحو 64.7 األف دينار، ومناق�صة ل�رضكة 
طريان اخلليج لتوريد ع�صري الربتقال الطازج 
وع�صـــري الليمون مع النعناع للم�صـــافرين على 
درجة ال�صـــقر الذهبي تقدم اإليهـــا 5 عطاءات 
علق اأحدها واأقل عطـــاء بنحو 59.9 األف دينار، 
ومناق�صة ل�رضكة اجلنوب لل�صياحة مل�رضوع مبنى 
ومكاتـــب يف الـــدور، اإذ ي�صـــمل القيام باإن�صـــاء 
و�صـــيانة مبنـــى ومكاتب يف الدور اإلـــى اأن يتم 
االنتهاء من فـــرتة التاأكد من �صـــالحية املبنى 
من العيوب، وي�صـــمل ذلك الت�صـــطيبات تقدم 
اإليها 4 عطاءات اأقلها بنحو 359.6 األف دينار.

اأبرز املناق�صات املطروحة

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

1،099،300.00 EURO GROUP FOR ENGINEERING CONSULTANCY 4 اأعمال االإ�رضاف على تنفيذ م�رضوع تطوير تقاطع طريق ال�صيخ خليفة بن �صلمان مع 
طريق ال�صيخ عي�صى بن �صلمان

االأ�صغال 
2،497،401.00والبلديات .BAHRAIN PIPELINE CONST.CO 4 املرحلة الثانية مل�رضوع حديقة املحرق الكربى

885،342.80 Crown Electro Mechanical W.L.L 7 ربط �صبكة ال�رضف ال�صحي )F( ب�صبكة ال�رضف ال�صحي ملدينة �صلمان

26،160.00 Evolutionary Systems Bahrain SPC 10 تعزيز نظام )ERP( ل�رضيبة القيمة امل�صافة �رضكة املطار 

33،500.00 Mantra Management Solutions W.L.L 13 تقييم و تطوير اإطار دعم احلا�صنات يف متكني
متكني

39،000.00 Protiviti Member Firm )Bahrain( SPC 4 تدقيق �صامل الأداء ال�صندوق لالأعوام )2015 – 2017(

“املجلـــــــــ�س” يفتــــــــــح 31 منــــاق�صــــــــة ومــــــزايــــــــدة بــاإجـــمـــــــالـــــــــــي 155 عطـــــاء

طرحت وز�رة �لأ�شغال و�شوؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين يف �جلل�شة �لأ�شبوعية ملجل�س �ملناق�شات 

و�ملز�يد�ت �أم�س مناق�شة للقيام باأعمال �لإ�شر�ف على تنفيذ م�شروع تطوير تقاطع طريق �ل�شيخ خليفة 

بن �شلمان مع طريق �ل�شيخ عي�شى بن �شلمان، تقدم �إليها 4 عطاء�ت �أقلها بنحو 1.1 مليون دينار و�أكربها 

قر�بة �لـ 1.5 مليون دينار.

كما طرحت �لوز�رة 3 مناق�شات، �أولها لتنفيذ �ملرحلة �لثانية من حديقة �ملحرق �لكربى، تقدم �إليها 4 

عطاء�ت، علق �أحدها، و�أقل عطاء بنحو 2.5 مليون دينار، يف حني �أكربها قر�بة 3.4 مليون دينار. وت�شمل 

�ملرحلة �لثانية �إعادة تاأهيل حديقة �لكربى �ملحرق مبجمع 202 �لتي ت�شمل �إز�لة �ملعامل �ملوجودة و�إن�شاء 

�ملناظر �لطبيعية �ل�شلبة، و�ملناظر �لطبيعية �لناعمة، و�شبكة �لري، و�لكهرباء و�لإ�شاءة، ومبنى �لإد�رة، 

وبناء دور�ت �ملياه، وغرفة �حلار�س، وغرفة �مل�شخة، وم�شنع R.O، هياكل �لظل وت�شميم وبناء نافورة �ملياه، 

خز�ن �لري.

اأمل احلامد

“بابديك�س”: طرح مئات الوحدات باأ�صعار تناف�صية
يف اليوم االأخري للمعر�س

املنامة – جمعية التطوير العقاري: دعت جمعية 
التطوير العقاري البحرينيـــة املواطنني واملقيمني 
القتنا�ـــس فر�صـــة اليـــوم االأخري ملعر�ـــس البحرين 
للتطوير العقاري “بابديك�س”، حيث تطرح 8 جهات 
م�صـــاركة، االآف الوحـــدات ال�صـــكنية واال�صـــتثمارية 

باأ�صعار تناف�صية تنا�صب اجلميع.
وقال رئي�س اجلمعية عارف هجر�س: “الفر�صـــة 
موؤاتيـــة للجميع للتعرف على امل�صـــاريع االإ�صـــكانية 
واال�صـــتثمارية يف البحريـــن، والتـــي تطرحهـــا كربى 
ال�ـــرضكات العقاريـــة يف اململكـــة”. ويختتـــم معر�س 
)BaPDEX 2018( اليـــوم مـــن العا�ـــرضة �صـــباًحا 
حتـــى الثانية ع�رضة منت�صـــف الليل يف جممع �صـــيتي 
�صـــنرت، حيـــث �صـــهد املعر�ـــس علـــى مـــدى االأيـــام 
االأربعة املا�صـــية توافـــد العديد من الـــزوار. ويقام 

املعر�ـــس يف الفـــرتة ما بـــني 27 اإلى31 اأغ�صـــط�س 
اجلاري مب�صـــاركة جهاز امل�صاحة والت�صجيل العقاري 
وموؤ�ص�صة التنظيم العقاري و�رضكات القطاع اخلا�س 

العاملة يف قطاع االإعمار والتطوير العقاري.
فر�صـــة  ميثـــل  املعر�ـــس  اأن  هجر�ـــس  واأكـــد 
مهمـــة لت�صـــليط ال�صـــوء على امل�صـــاريع ال�صـــكنية 
واال�صـــتثمارية اجلديـــدة يف اململكـــة ال�صـــيما خالل 
هـــذه الفرتة التي ينتع�س فيهـــا القطاع العقاري يف 

البحرين.
وتنق�صم قائمة املوؤ�ص�صات وال�رضكات امل�صاركة 
يف املعر�ـــس اإلى ثالث فئات، فئة الرعاية البالتينية 
وت�صـــم �رضكتي الرفاع فيوز وديار املحرق، وت�صـــم 
فئة الرعاية الذهبية �رضكتي منارة للتطوير العقاري 
وgfh، يف حني ت�صـــمل فئة الرعاية الف�صـــية كل من 
  Golden Gate رضكـــة االحتـــاد العقاريـــة و�رضكـــة�
الت�صـــجيل  وجهـــاز  العقـــاري  للتطويـــر  والتجاريـــة 

وامل�صاحة العقاري وموؤ�ص�صة التنظيم العقاري.

• عارف هجر�س	

• فتح املجل�س اأم�س مناق�صة م�رضوع اإن�صاء املرحلة الثانية من جممع الدور الإنتاج الكهرباء واملاء	



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )68659( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة اإلستشاري الرقمي ش.ش.و / ملالكها محمد عبداهلل سهيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة أير ليكيد ميدل أيست ان نورث أفركا مكتب متثيلي )شركة اجنبية(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )89930( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة احلكيم للمقاوالت ذ.م.م

بأنه قد  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

املصفي  باعتباره  اخملرق  محمد  سعيد  حسني  السيد/  إليها  تقدم 

محمد  ملالكها   / ش.ش.و  الرقمي  اإلستشاري  لشركة  القانوني 

عبداهلل سهيل املسجلة كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد 

تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،98791 رقم 

اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

بأنه قد  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

تقدم إليها/ محمود بن محمد الربودي املصفي القانوني لشركة أير 

ليكيد ميدل أيست ان نورث أفركا مكتب متثيلي املسجلة كشركة 

تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،82794 رقم  القيد  اجنبية 

وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة 

 21 رقم  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا 

لسنة 2001.

بأنه قد  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

إليها السيد/ حسني صالح حسني عبداهلل محمد باعتباره  تقدم 

املصفي القانوني لشركة احلكيم للمقاوالت ذ.م.م املسجلة كشركة 

ذات مسئولية محدودة مبوجب القيد رقم 117320، طالبا إشهار انتهاء 

السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال 

الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري، 

باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

28/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة  التسجيل

)CR2018 -123321( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 

بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: نبيل عبداهلل عبدالرحمن علي

االسم التجاري احلالي: الرقم الذهبي لصيانة وبيع اكسسوارات الهاتف

االسم التجاري اجلديد: البركة 2 خلدمات الهاتف

قيد رقم: 82803-16

30/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة  التسجيل

)CR2018 -125153( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عفيفة حسن ابراهيم سلمان

االسم التجاري احلالي: لوب لوب لي للذرة

االسم التجاري اجلديد: بوتيك دبلن

قيد رقم:27953-04

29/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة  التسجيل

)CR2018 -123915( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 

بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: صالح عبدالهادي احمد علي

االسم التجاري احلالي: نقطة السرعة لتخليص املعامالت احلكومية

االسم التجاري املطلوب: كويك بوينت للخدمات

األنشطة التجارية املطلوبة: أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
نيابة عن  العجوز  احملامي حسن علي محمد علي محمد  إليها  تقدم 
الرابع  )الفرع  فيشن  لتيدو  املالك  النفيعي  إبراهيم  سلمان   / السيد 
4-55161، بطلب  القيد رقم  الفردية( واملسجلة مبوجب  من املؤسسة 
حتويل املؤسسة املذكورة إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 

)5000( خمسة آالف دينار بحريني، لتصبح مملوكة من السيد: 
AKLILU ZENEBE KASSA

القيد: 55161
  التاريخ :2018/8/26

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )115876( لسنة 2018

بشأن حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

وتنظيم  لإلنتاج  األدهم  الشركاء في شركة  السادة  إليه  تقدم  قد 

114503، طالبني حتويل  املؤمترات ذ.م.م، املسجلة مبوجب القيد رقم 

الواحد  الشخص  شركة  إلى  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل 

جنيب  ماهر  علياء  من  مملوكة  لتصبح  دينار،   2500 وقدره  برأسمال 

فخري محمد 

القيد: 114503-1
  التاريخ :2018/8/16

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )---( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

قيد رقم

31068-1

االسم التجاري

ازياء الشطيب

قيد رقم

87772-1

االسم التجاري

صالون سهاد للتجميل

26/8/2018
)CR2018-122478( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن احملل التجاري

8/7/2018
)CR2018-10023( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن احملل التجاري

التجاري  احملل  بطلب حتويل  أدناه: جناح علي محمد مطر  املعلن  إلينا  تقدم 

التالي إلى السيد / حبيب محمد كاظم البوري 

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

تقدم إلينا املعلن أدناه: زهراء يوسف حبيب يحيى بطلب حتويل احملل التجاري 

التالي السيد / ليلى رضي حسن احمد احلالي 

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

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة صلبي للمقاوالت ش.ش.و 

ملالكها محمد صلبي الغارس السليمان  
سجل جتاري رقم 106833

الغارس  صلبي  محمد  ملالكها  ش.ش.و  للمقاوالت  صلبي  شركة  املالك  قرار  على  بناء 
السليمان ، املسجلة على القيد رقم 106833، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/ 

محمد صلبي الفارس السليمان مصفيا 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: السيد/ محمد صلبي الفارس السليمان

)+973(36111187
j.33111179@hotmail.com 

قيد رقم

99538-1

االسم التجاري

صالون ال روزا للتجميل

30/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-125278( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

السيدة فاطمة يوسف صالح علي عبداهلل بطلب  أدناه:  املعلن  إلينا  تقدم 

حتويل احملل التجاري التالي السيدة  فاطمة علي محمد حسن ضيف 

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

القيد: 120669 - التاريخ: 29/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )120219( لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة سكور سات للتجارة ذ.م.م 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة سكور سات للتجارة ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 

120669، طالبني تغيير اإلسم التجاري من:
 سكور سات للتجارة ذ.م.م
 SCORESAT Trading W.l.l

إلى: 6 بنس لإلدارة ذ.م.م  
 6 Pence Management W.l.l

مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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م�رص.. تعيني “غري م�شبوق” يف حركة املحافظني

عني الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�شي�شي، اأم�س  اخلمي�س، 27 حمافظا جديدا بينهم امراأة قبطية 
الأول مرة، يف امتداد ل�شل�ش���لة من التعديالت اأجراها عقب انتخابه لوالية ثانية يف مار�س املا�شي. واأكد 
بيان للرئا�ش���ة اأن املحافظني ال�27، وغالبيتهم من لواءات اجلي�س اأو ال�رصطة ال�ش���ابقني، اأدوا اليمني 
الد�ش���تورية اأمام ال�شي�شي، اخلمي�س. و�ش���ملت التعيينات حمافظة �شمال �شيناء التي �شيتوالها حممد 
عبد الف�ش���يل �شو�ش���ة، حيث �شيواجه مهمة �شعبة لل�شيطرة على الو�ش���ع االأمني للمنطقة التي ت�شهد 

عمليات �شد جمموعات مت�شددة.
كما مت تعيني حمافظ جديد للعا�شمة امل�رصية، القاهرة، هو خالد عبد العال.

والأول م���رة تع���ني امراأة “قبطية” حمافظ���ة يف م�رص، هي منال عو�س ميخائيل التي اأ�ش���ندت اإليها 
حمافظة دمياط �س���مايل البالد. كما عني ال�سي�س���ي رئي�س���ا جديدا جلهاز الرقابة الإدارية، امل�س�ؤول عن 

مراقبة االأجهزة احلكومية ومكافحة الف�شاد، هو اللواء �رصيف �شيف الدين ح�شني خليل.
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واشنطن ـ أ ف ب:

عمان ـ رويترز:

طرابلس ـ اف ب:

واشنطن ـ أ ف ب:

افاد م�ش���در ع�ش���كري اأمريكي اأم�س 
اخلمي�س ان البحرية االأمريكية اعرت�ش���ت 
زورق���ا حممال مئات البن���ادق الهجومية يف 
خلي���ج ع���دن و�ش���لمت بحارته لل�ش���لطات 
اليمنية. واأو�شح م�شوؤول ع�شكري امريكي 
ان احلادث وقع الثالثاء حني �ش���اعد بحارة 
من املدمرة “يو ا�س ا�س جاي�شون دنهام” 

زورقا �شغريا كان يواجه �شعوبات.
وا�ش���اف انهم عرثوا عل���ى متنه على 
غالبيته���ا  بن���ادق،  حت���وي  كي����س   600
من ط���راز كال�ش���نيكوف، يتج���اوز عددها 
الع�ش���كريون  يح���دد  ومل  بندقي���ة.  ال���ف 
االمريكي���ون م�ش���در ال���زورق او وجهت���ه، 
ولكن االعرتا�س ح�شل يف منطقة �شبق ان 
�ش���ادرت فيها البحرية االمريكية كميات 
من اال�ش���لحة االيرانية موجه���ة الى اليمن 

الذي ي�شهد نزاعا.
وقال امل�شوؤول “ل�شنا م�شتعدين بعد 
الن نن�ش���ب االمر الى جه���ة حمددة. جنري 

حتقيقا”.

قال االأردن اأم�س اخلمي�س اإنه �شيقود 
حمل���ة جلمع التمويل لوكالة االأمم املتحدة 
الإغاثة وت�ش���غيل الالجئني الفل�شطينيني 
موا�ش���لة  عل���ى  مل�ش���اعدتها  )اأون���روا( 
العمل بعد اأن خف�ش���ت الواليات املتحدة 
متويله���ا للمنظمة. وقال وزي���ر اخلارجية 
اأمي���ن ال�ش���فدي، الذي ت�شت�ش���يف بالده 
2.2 مليون الجئ فل�ش���طيني م�شجلني، يف 
عمان بعد لقائه م���ع بيري كرينبول رئي�س 
االأون���روا ”اأي نق����س يف التموي���ل يعن���ي 
نق�ش���ا يف تق���دمي ه���ذه اخلدم���ات ودفع 

مئات االآالف نحو احلرمان والياأ�س“.
لعق���د  �ش���يدعو  االأردن  اأن  واأ�ش���اف 
اجتم���اع جلامع���ة ال���دول العربي���ة حل�ش���د 
املانحني لتغطية عج���ز قدره 200 مليون 

دوالر يف متويل املنظمة.
و�ش���هدت االأون���روا اأزم���ة مالي���ة منذ 
اأك���ر  املتح���دة،  الوالي���ات  خف�ش���ت  اأن 
مم���ول لها، ه���ذا العام م�ش���اعداتها قائلة 
اإن الوكال���ة بحاج���ة الإج���راء اإ�ش���الحات مل 
الفل�ش���طينيني الإحياء  حتدده���ا، ودع���ت 

حمادثات ال�شالم مع اإ�رصائيل.

قتل 27 �شخ�ش���ا على االأقل واأ�شيب 
مئ���ة بجروح، معظمهم من املدنيني، خالل 
ثالث���ة اأيام م���ن املعارك ب���ني جمموعات 
الليبي���ة  العا�ش���مة  م�ش���لحة متناح���رة يف 
طرابل�س، بح�ش���ب م�ش���ادر طبية. وكانت 
املع���ارك اندلع���ت االثنني يف ال�ش���واحي 
اجلنوبية لطرابل�س وا�ش���تمرت حتى م�شاء 
االأربعاء رغم هدن���ة اأعلنت الثالثاء لكن مل 
يت���م احرتامها. من جانبها، ح���ذرت اللجنة 
الدولي���ة لل�ش���ليب االأحمر م���ن “التدهور 

ال�رصيع للو�شع االإن�شاين يف طرابل�س”.
اأن  بي���ان  يف  اللجن���ة  واأ�ش���افت 
“التوت���رات التي ب���داأت يف وقت �ش���ابق 
من هذا االأ�ش���بوع، حتولت اإل���ى مواجهات 
م�ش���لحة يف اأجزاء م���ن طرابل����س، مما اأدى 
اإلى مقتل عدد غري معروف من االأ�شخا�س 
واإ�ش���ابة ع����رصات االأ�ش���خا�س، مبن فيهم 
املدني���ون وهم يف طريقه���م اإلى املرافق 

ال�شحية”.

اقر التحالف الدويل �ش���د اجلهاديني 
الذي تقوده الوالي���ات املتحدة يف العراق 
و�ش���وريا، اأم����س اخلمي�س مبقت���ل 1061 
مدني���ا يف �رصب���ات جوية منذ ب���دء عملياته 
يف 2014. وق���ال التحال���ف يف بي���ان ان���ه 
“�ش���ن 29 الفا و920 �رصبة بني اأغ�شط�س 
2014 ويولي���و 2018. ويف ه���ذه الفرتة، 
وا�شتنادا الى املعلومات املتوافرة، يقدر 
)التحالف( ان م���ا ال يقل عن 1061 مدنيا 
قتلوا يف �ش���كل غري متعمد يف ال�رصبات”. 
واو�شح اي�ش���ا انه انهى يف يوليو التحقق 
م���ن 18 بالغ���ا باحتمال �س���ق�ط �س���حايا، 

الفتا الى انه رف�س 15 منها.
من جهتها، تعت���ر منظمة “ايروورز” 
غري احلكومية ان ما ال يقل عن �ش���تة االف 

و575 مدنيا قتلوا يف �رصبات للتحالف.

البحرية االمريكية ت�شادر 
اأ�شلحة يف خليج عدن

االأردن يقود حملة 
جلمع املال الأونروا

27  قتيال معظمهم مدنيون 
يف ا�شتباكات طرابل�س

التحالف يقر مبقتل 1061 
مدنيا بالعراق و�شوريا

ف�ضح خمطط قطري للت�أثري على ترامب بـ16 مليون دوالر
ا�شتهدف قائمة ت�شم 250 �شخ�شية نافذة يف حماولة تاأثري �شيا�شية

واأكدت اأن “الهدف م���ن اخلطوة هو التاأثري 
على ال�شيا�ش���ة االأمريكية باالعتماد على اأ�شحاب 
النفوذ مث���ل االإعالميني واالأكادمييني املقربني 

من الرئي�س”.
وتابع���ت: “النظ���ام القط���ري، ال���ذي يواجه 
مقاطع���ة من طرف ال�ش���عودية واالإم���ارات وم�رص 
والبحرين، ا�ش���تهدف قائمة ت�شم 250 �شخ�شية 
نافذة يف الواليات املتحدة يف حماولة منه لتغيري 

ال�شيا�شة االأمريكية ل�شاحله”.
وقال���ت ال�ش���حيفة: “مت اإع���داد القائمة من 
طرف رج���ل االأعم���ال ج���وي األه���ام و�رصيكه نيك 
موزين امل�ش���اعد ال�شابق لل�ش���يناتور تيد كروز، 
حيث ح�ش���ال على اأكرث من 3 ماليني دوالر مقابل 

خدماتهما”.
و�ش���ملت القائم���ة، ح�ش���ب ال�ش���حيفة، كل 

من املحامي املوؤي���د الإ�رصائيل اأالن دير�ش���ويتز، 
واحلاكم ال�شابق لوالية اأركن�شا�س مايك هوكابي 
)وال���د املتحدث���ة با�ش���م البي���ت االأبي�س �ش���ارة 
�ش���اندرز(، ومط���ور نيوي���ورك �ش���تيف ويتكوف 

ومقدم الرامج االإذاعية جون بات�شيلور.
وكان بات�ش���يلور على القائم���ة “الأن دونالد 

ترامب ي�شتمع لراجمه”.
وعق���ب زيارته قط���ر، ن�رص هوكاب���ي تغريدة 
على ح�ش���ابه الر�ش���مي يف “تويرت”، قال فيها اإن 

الدوحة “جميلة وم�شيافة”.
وختمت ال�ش���حيفة تقريرها قائلة اإن بع�س 
االأ�ش���خا�س يف القائم���ة، مبن فيهم دير�ش���ويتز، 
قالوا “اإنهم تعر�ش���وا للت�شليل الأنهم مل يكونوا 
على علم ب���اأن الرحالت اإلى قط���ر كانت جزءا من 

جهود الدوحة لل�شغط والتاأثري”.

• اأمري قطر متيم بن حمد مع الرئي�س االأمريكي - )اأر�شيفية(	

قالت �ضحيفة “وول �سرتيت جورنال” االأمريكية، اإن قطر �ضاعفت حجم اإنفاقها يف الواليات 

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  للتاأثري على  املا�سي، يف حماولة منها  العام  اأ�سعاف خالل   4 املتحدة 

اأجل  2017 من  16.3 مليون دولر يف عام  اأنفقت  اأن الدوحة  ترامب واإدارت��ه. وك�سفت ال�سحيفة 

“التاأثري على ال�سيا�سة الأمريكية”، اأي ما يقارب 4 اأ�سعاف اإنفاق عام 2016، الذي مل يتجاوز 4.2 
مليون دولر. واأ�سارت اإىل اأنها ا�ستخدمت كذلك 23 �سركة �سغط، مقارنة مع �سبع �سركات يف عام 

ال�سحيفة. مل�سادر  وفقا   ،2016

ق���ال مبعوث االأم���م املتحدة اإلى �ش���وريا 
�ش���تافان دي مي�ش���تورا، اأم����س اخلمي����س، اإن 
عددا كبريا من املقاتلني االأجانب يرتكزون يف 
مدينة اإدلب ال�شورية، بينهم ما يقدر بنحو 10 
اآالف “اإرهابي” ينتمون جلبهة الن�رصة وتنظيم 

القاعدة.
ودع���ا امل�ش���وؤول ال���دويل رو�ش���يا واإيران 
وتركي���ا اإلى احليلول���ة دون ان���دالع معركة يف 
حمافظة اإدلب ال�ش���ورية �ش���توؤثر على ماليني 
املدني���ني، وق���د ي�ش���تخدم فيها امل�ش���لحون 

واحلكومة غاز الكلور ك�شالح كيماوي.
واأ�ش���اف اأن���ه “ال ميك���ن اأن يك���ون هناك 
م���ا يرر ا�ش���تخدام اأ�ش���لحة ثقيلة �ش���دهم يف 
مناطق ذات كثافة �ش���كانية عالية، وميكن اأن 
ت���وؤدي االأخطاء يف احل�ش���ابات اإلى عواقب غري 
مق�ش���ودة، مبا يف ذل���ك اال�ش���تخدام املحتمل 
لالأ�ش���لحة الكيماوي���ة”. وق���ال دي مي�ش���تورا 
لل�ش���حافيني يف جني���ف: “جتنب اال�ش���تخدام 
املحتم���ل لالأ�ش���لحة الكيماوي���ة اأم���ر جوه���ري 
بالتاأكي���د. ن���درك جميع���ا اأن ل���دى احلكوم���ة 
و)جبه���ة( الن�رصة القدرة على اإنتاج غاز الكلور 
يف �ش���كل �ش���الح”. ومن جهة اأخ���رى، قال وزير 
اخلارجية ال�شوري وليد املعلم خالل اجتماع مع 
نظريه الرو�ش���ي �ش���ريغي الفروف يف مو�شكو، 

اأم�س اخلمي�س: “نحن يف اخلطوة االأخرية الإنهاء 
االأزم���ة يف بالدن���ا وحتري���ر كامل اأرا�ش���ينا من 
االإرهاب”. ونفى املعلم امتالك �شوريا اأ�شلحة 

كيماوية، وقال: “ال ميكن اأن ن�شتخدمها”.
وق���ال املعل���م اإن اله���دف الرئي�ش���ي يف 
اإدلب �ش���يكون مقاتلي جبه���ة الن�رصة. واعتر 
اأن “الغ���رب يري���د القيام بع���دوان ثالثي على 
�ش���وريا الإنق���اذ جبه���ة الن����رصة”، وف���ق قوله. 
كم���ا اعت���ر اأن الوج���ود االأمريك���ي يف �ش���وريا 
ع���دواين وغ���ري �رصعي، يف ح���ني تتواجد ع�رصات 
امليلي�ش���يات االأجنبية التي تقات���ل اإلى جانب 

قوات النظام، منها االإيرانية.
ويف ح���ني حتدث ع���ن وجود اأجنب���ي، قال 
املعّلم اإن لرو�ش���يا االأولوي���ة يف برنامج اإعادة 

�ش���وريا. وق���ال الوزي���ر اإن “الن����رصة اعتقلت 
جماعات امل�ش���احلة املحلي���ة”، مدعياً اأنه “مت 
اختط���اف 44 طفالً من اإدل���ب لتمثيل م�رصحية 
الكيمي���اوي”، كما قال. وزع���م اأن “املخابرات 
الريطاني���ة اأن�ش���اأت منظم���ة اخلوذ البي�ش���اء 
وتف���رك معهم �رصب���ة كيمياوي���ة”. وحمافظة 
�ش���يطرة  اآخ���ر منطق���ة كب���رية حت���ت  اإدل���ب 
املعار�ش���ة يف �ش���وريا، وقالت االأم���م املتحدة 
اإلي���ه  اإنه���ا اأ�ش���بحت امل���كان ال���ذي ير�ش���ل 
املدني���ون واملقاتلون الذين يج���رى اإجالوؤهم 
من مع���ارك يف مناطق اأخرى. ووافقت رو�ش���يا 
واإي���ران وتركيا العام املا�ش���ي على اأن تكون 
اإدلب م���ن مناط���ق “خف�س الت�ش���عيد” خالل 

�شل�شلة حمادثات يف اأ�شتانة.

األمم المتحدة تخشى “الكيماوي” في معركة مع “10 آالف إرهابي” بإدلب
النظام السوري: هدفنا الرئيس “جبهة النصرة”

االإمارات: قطر حترق اجل�شور يف االأزمة و�شتاوؤها املظلم �شيطول
أبوظبي ـ آر تي:

وجهت االإمارات انتقادات الذعة لل�شلطات 
القطرية ب�ش���بب موقفها م���ن عمليات التحالف 
العربي يف اليمن، معترة اأن قطر حترق ج�ش���ور 
التوا�شل يف االأزمة اخلليجية و”�شتاوؤها املظلم 

�شيطول”.
وق���ال وزي���ر الدول���ة لل�ش���وؤون اخلارجي���ة 
االإمارات���ي، اأنور قرقا�س، يف �شل�ش���لة تغريدات 
ن�رصه���ا ام����س اخلمي����س على ح�ش���ابه الر�ش���مي 
يف موق���ع “توي���رت”: “مق���ال �ش���فري قط���ر يف 
الوا�ش���نطن بو�ش���ت وت�رصي���ح وزي���ر خارجيتها 
ب�ش���اأن اليمن ا�شتمرار ل�شيا�ش���ة االرتباك التي 

ميزت الدوحة”. وتاب���ع قرقا�س: “عودة الوعي 
القط���ري ب�ش���اأن اليمن انتهازي���ة تعودناها من 
نظ���ام الدوح���ة، واإن �شيا�ش���ة اإعادة التمو�ش���ع 

والتقارب مع اخلطاب االإيراين لن تفلح”.
كما اعتر الوزير االإماراتي كذلك اأن “تكرار 
االدع���اءات االإخوانية ب�ش���اأن مواجه���ة التحالف 
للقاعدة من قبل ال�ش���فري القطري لن يفلح يف 
ظل تلكوؤ الدوحة يف تنفيذ التزاماتها لوا�شنطن 
ب�ش���اأن دعمها لالإره���اب”، فيما �ش���دد على اأن 
“ترديد قطر باأنها احلليف االأ�شدق الأمريكا جزء 
من جملة خطابات موجهة للجمهور”.  وبالنتيجة 

فاإن �شتاء قطر املظلم �شيطول”.

عواصم ـ وكاالت:

واشنطن ـ وكاالت:

القاهرة ـ أ ف ب:

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:
قال���ت م�ش���ادر حملي���ة اإن 3 م���ن عنا����رص 
ميلي�ش���يا ح���زب اهلل اللبن���اين عل���ى االأقل قتلو 
اإث���ر انفج���ار عبوة نا�ش���فة ا�ش���تهدفت �ش���يارة 
كانت تقّلهم يف بادية ال�ش���ويداء ال�رصقي جنوبي 
�ش���وريا. وينت�رص م�ش���لحو ح���زب اهلل اللبناين يف 
اأري���اف القنيط���رة ودرعا ودم�ش���ق وال�ش���ويداء 
ال�رصقي وي�ش���اركون اإل���ى جانب ق���وات النظام 

ال�شوري يف املعارك الدائرة يف املنطقة.
وتتوا�شل اال�ش���تباكات بني قوات النظام 
ال�شوري وامليلي�ش���يات املتحالفة معه وتنظيم 
داع�س يف حميط منطقة ال�ش���فا بريف ال�شويداء 
وج���وي  ب���ري  م���ع ق�ش���ف  بالتزام���ن  ال�رصق���ي 
ي�ش���تهدف املنطقة. وقالت امل�ش���ادر املحلية، 
م�ش���لحي  �ش���ن  عق���ب  تاأت���ي  اال�ش���تباكات  اإن 
التنظيم هجوما على قوات النظام التي تقدمت 
يف املنطق���ة. واأ�ش���افت امل�ش���ادر اأن م�ش���لحي 
الت���ي  النق���اط  ا�س���تعادة  يحاول����ن  التنظي���م 
ان�ش���حبوا منها �ش���باح الثالثاء بريف ال�ش���ويداء 

ال�رصقي.

قتلى من حزب اهلل يف 
تفجري بال�شويداء

• �شتافان دي مي�شتورا مبعوث االأمم املتحدة اإلى �شوريا يتحدث خالل موؤمتر �شحايف يف جنيف	



ا�س���تجواب  طل���ب  وقع���وا  نائب���اً   33 وكان 
لكربا�س���يان، قدم اإلى الهيئة الرئا�س���ية للمجل�س، 
ويته���م الوزي���ر بالعجز عن اإدارة االقت�س���اد يف ظل 

االأزمة االقت�سادية اخلانقة التي تعاين منها اإيران.
واملالي���ة  االقت�س���اد  وزي���ر  م�س���اءلة  وزادت 
الإيراين ال�س���غوط على الرئي�س ح�سن روحاين الذي 
يواج���ه بالفع���ل انتقادات م���ن املحافظني ب�س���اأن 
اإدارته مللف االقت�ساد يف ظل العقوبات االأمريكية 

اجلديدة.
من جانب اآخر، ي�سرتي عدد كبري من االإيرانيني 
جوازات �س���فر دول اأخرى مقابل مبالغ مالية كبرية، 
وذلك من اأجل دخ���ول الواليات املتحدة االأمريكية، 
التي حتظر �س���فر مواطن���ي اإيران، بح�س���ب ما ذكر 

موقع “فوك�س نيوز”.
وذك���ر املوق���ع، وفق عدد م���ن امل�س���ادر، اأن 
االإيراني���ني الذي���ن يقدم���ون عل���ى ه���ذه اخلط���وة 
يختارون جوازات �س���فر الدول املج���اورة، من خالل 

الر�سوة اأو عن طريق االحتيال.
وقال م�سدر عراقي مطلع “النفوذ االإيراين مع 
بع�س عنا�رص احلكومة العراقية اأ�س���بح الآن بارزا يف 
اإ�سدار جوازات ال�سفر مزورة”، م�سيفا “يف الغالب، 
يتم اللج���وء لهذه العملي���ة من قبل رج���ال االأعمال 
والتج���ار الراغب���ني يف االلتف���اف ح���ول العقوب���ات 

القت�سادية وموا�سلة العمل مع الغرب”.
ويق���ول ع���دد م���ن اخل���راء يف جم���ال مكافحة 
االإره���اب بالواليات املتح���دة اإن املخ���اوف االأمنية 
ب�س���اأن ق�سية جوازات ال�س���فر املزورة قد ارتفعت 

حدتها يف االأ�سهر االأخرية.
وذكر م�س���وؤول ا�س���تخباراتي �س���ابق يف اأمريكا 
“االأمر يزداد تعقي���دا.. مع العلم اأن االحتيال بهذه 
الطريقة لي�س اأمرا �سعبا، خ�سو�سا اإذا كنت تعرف 

اأحد االأ�سخا�س يف احلكومة العراقية”.
وكما ه���و معل���وم، ف���اإن احلكوم���ة االإيرانية ال 
ت�سمح “ر�س���ميا” ملواطني بالدها بحمل جواز �سفر 
ثاٍن. اإال اأن م�س���ادر “فوك�س نيوز” قالت اإن عنا�رص 
اال�س���تخبارات ت�س���مح لرجال االأعمال بحمل جوازات 
�س���فر بل���دان اأخ���رى م���ن اأجل ت�س���هيل اأ�س���فارهم 
وتنقالته���م ب���ني بل���دان الع���امل. ونف���ى ع���دد من 
امل�س���وؤولني العراقي���ني فكرة وج���ود عملية تزوير 

جوازات ال�سفر.
ومين���ع حظ���ر ال�س���فر، ال���ذي طبقت���ه االإدارة 
االأمريكية برئا�س���ة دونالد ترام���ب، دخول مواطني 

عدد من الدول، من بينها اإيران.

وتبع���ت ه���ذه الت�رصيح���ات مواقف 
غا�سبة، فقال رئي�س حزب اجلمهوريني 
)ميني( لوران فوكيي���ز اأم�س اخلمي�س 
“لي����س م���ن املقب���ول �س���ماع رئي����س 
للجمهورية الفرن�س���ية ي�س���ور ب�س���كل 
يف  وه���و  الفرن�س���يني  كاريكات���وري 

اخلارج”.
واإزاء اجلدل، اأكد ماكرون اأن االأمر ال 
يعدو اأن يكون “دعاب���ة” موؤكدا “حبه” 
ل���� “قبائل ب���اد الغال” يف اإ�س���ارة اإلى 
ال�سكان الذين كانوا يعي�سون يف فرن�سا 
احلالية قبل و�سول الرومان ويفرت�س 
اأن هذه القبائل هم اأجداد الفرن�سيني.

واأ�س���اف ماكرون “اأن قول االأ�سياء 
واحلقيقة ال يندرج يف باب التحقري )..( 
ل�س���نا بلدا تقوم ثقافت���ه على التوافق 
والتعدي���ل خط���وة خطوة”، لك���ن هذه 

الت�رصيحات مل تنه اجلدل.
ه���ذه  املتط���رف يف  اليم���ني  وراأى 
الت�رصيح���ات “املتعالي���ة” م���ا و�س���فه 
ب�”عملي���ة اإله���اء جلعل النا�س تن�س���ى 
ال�س���عوبات” الت���ي يواجهه���ا رئي����س 
الدول���ة، بح�س���ب نيك���ول ب���اي ع�س���و 
املكت���ب التنفي���ذي للتجم���ع القوم���ي 
م�س���ريا  �س���ابقا(،  الوطني���ة  )اجلبه���ة 
باخل�سو�س اإلى ا�س���تقالة وزير البيئة 
نيكول هيلو وق�س���ية موظف الرئا�س���ة 

األك�سندر بيناال.
املت�س���دد  الي�س���ار  و�س���ف  كم���ا 
ت�رصيح���ات الرئي�س باأنه���ا “مقيتة جدا 
ل�سعبه لكنها اأي�س���ا تنطوي على جهل 
ب�ساأن قبائل الغال التي كانت مبدعة”، 
بح�سب األك�س���ي�س كوربيري النائب عن 

حزب فرن�سا املتمردة.

اإج��راءات لعزل وزيري التعليم وال�صناعة يف ت�صعيد  بداأ اأع�صاء يف جمل�س النواب الإي��راين 

لل�صغوط على الرئي�س ح�صن روحاين. واأفادت م�صادر اإيرانية، اإن ع�صرات النواب يطالبون بعزل 

الوزيرين بتهم تتعلق بالإخفاق القت�صادي والف�صاد يف املنظوم التعليمية. 

وكان جمل�س ال�صورى الإيراين قد �صحب الثقة الأحد من وزير ال�صوؤون القت�صادية واملالية 

م�صعود كربا�صيان �صمن تداعيات اقت�صادية قا�صية تواجهها احلكومة الإيرانية مع عودة العقوبات 

الأمريكية. وخ�صر كربا�صيان ت�صويت الثقة ب�137 �صوتا مقابل 121، وامتنع نائبان عن الت�صويت، 

ما يجعله ثاين وزير يف حكومة الرئي�س ح�صن روحاين يتم عزله هذا ال�صهر.

أديس أبابا ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

برلين ـ دب أ:

واشنطن ـ اب:

يف  م�رصعه���م  �سخ�س���ا   18 لق���ي 
اأثيوبي���ا اإثر حتطم مروحية ع�س���كرية 
يف منطقة اأورميا، و�س���ط البالد، اأم�س 
اخلمي�س، وفق م���ا نقلت وكالة االأنباء 

الر�سمية يف البالد.
م���ن   15 اأن  الوكال���ة،  واأوردت 
اأف���راد اجلي�س االأثيوب���ي لقوا حتفهم 
يف احل���ادث اجل���وي بينما قت���ل ثالثة 

مدنيني بينهم طفالن.
واأو�س���ح امل�س���وؤول يف ال�رصط���ة، 
اأ�ساليو األيمو،  اأن التحطم وقع �سباح 
اخلمي����س يف منطق���ة اأورومي���ا، وقال 
امل�سوؤول اإن �سبب التحطم مازال قيد 

التحقيق.
وكان���ت املروحي���ة متوجه���ة من 
مدين���ة دي���رة داوا �رصق���ي الب���الد اإلى 
قاعدة جوية يف بلدة بي�س���وفتو جنوب 

غرب العا�سمة اأدي�س اأبابا.

قال���ت ال�رصط���ة االأملاني���ة اإن ثالثة 
مهاجمني اعت���دوا بال�رصب املربح على 
الج���ئ �س���وري يبلغ من العم���ر 20 عاما 
يف بلدة ب�رصق اأملانيا، وذلك بعد حادثة 
طعن فجرت احتجاجات عنيفة مناه�سة 

للهجرة يف مكان اآخر من البالد.
تعل���ن  مل  ال���ذي  املهاج���ر،  وكان 
ال�رصط���ة ا�س���مه، يف طريق���ه ملنزل���ه يف 
بلدة في�س���مار الواقعة على �ساحل بحر 
البلطي���ق عندم���ا اأوقف���ه املهاجم���ون 
وبداأوا توجي���ه االإهانات ل���ه باالأملانية 
لالأجان���ب.  كراهي���ة  تعك����س  بكلم���ات 
وقالت ال�رصطة اإن اثنني منهما لكماه يف 
وجهه و�رصبه الثالث ب�سل�سلة حديدية. 
وبعد ذلك ركل���ه املهاجمون وهو على 
االأر����س. واأ�س���يب املهاج���ر بك����رص يف 
االأنف وكدمات يف الوجه واجلزء العلوي 
من ج�س���ده. وحدثت ه���ذه الواقعة بعد 
اأي���ام م���ن االحتجاج���ات العنيف���ة التي 
�س���هدتها مدينة كيمنت�س ب�رصق البالد 
التي خرجت ب�سبب طعن مواطن اأملاين 

هناك مما اأدى ملوته. 
وك�سفت حادثة الطعن يف كيمنت�س 
عل���ى  اأعقبته���ا  الت���ي  واالحتجاج���ات 
مدى يوم���ني االنق�س���امات العميقة يف 
املجتمع االأمل���اين اإزاء قرار دخول اأكرث 
من مليون مهاجر فروا من ال�رصاعات يف 

ال�رصق االأو�سط.

دع���ت جمموع���ة م���ن امل�رصع���ني م���ن 
والدميقراط���ي  اجلمه���وري  احلزب���ني 
الوالي���ات املتح���دة اإلى فر����س عقوبات 
عل���ى م�س���وؤولني �س���ينيني فيما يت�س���ل 
بانتهاكات حلقوق االإن�س���ان �س���د االأقلية 
امل�س���لمة يف اإقليم �س���ينجيانغ قائلني اإن 
املنطقة اأ�س���بحت “دولة بولي�س���ية عالية 

التقنية”.
جمل����س  ع�س���و  املجموع���ة  ويق���ود 
ال�س���يوخ مارك���و روبي���و وع�س���و جمل����س 
الن���واب كري�س �س���ميث ويراأ�س���ان اللجنة 
التنفيذية ب�س���اأن ال�س���ني يف الكونغر�س. 
وج���ه امل�رصعون الدعوة يف خطاب اإلى وزير 
اخلارجي���ة ماي���ك بومبي���و ووزي���ر اخلزانة 

�ستفني منوت�سني.
وج���اء يف اخلطاب الذي وقع���ه روبيو 
و�س���ميث باالإ�س���افة اإل���ى 15 اآخري���ن من 
اأن  والن���واب  ال�س���يوخ  جمل�س���ي  اأع�س���اء 
امل�سلمني يف منطقة �سينجيانغ ذات احلكم 
الذاتي بغرب ال�سني “يخ�سعون لاحتجاز 
التع�س���في والتعذي���ب اإل���ى جان���ب قيود 
على ممار�س���ة العب���ادات والثقافة ونظام 
مراقبة رقمي وا�سع االنت�سار بحيث اأن كل 
جوان���ب احلي���اة اليومية حت���ت املراقبة”. 
ودعا اخلطاب اإلى فر�س عقوبات مبوجب 
قانون ماجنيت�س���كي على م�س���وؤولني كبار 
باحلكوم���ة ال�س���ينية واحلزب ال�س���يوعي 

ي�رصفون على و�سع ال�سيا�سات.

أثيوبيا

ألمانيا

الواليات المتحدة

قتلى وجرحى يف حتطم 
مروحية ع�سكرية

اعتداء بال�رصب املربح 
على الجئ �سوري

م�رصعون يدعون لفر�س 
عقوبات على ال�سني
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“النواب” يبداأ اإجراءات لعزل وزراء يف حكومة روحاين

ماكرون يهاجم �ضعبه بت�رصيحات “متعالية” ويثري الغ�ضب

اإيرانيون ي�سرتون جوازات �سفر من اأجل “اأمريكا”

• جمل�س النواب االإيراين	

• الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون	

التغيري” يف ت�صريح  الغال تقاوم  “قبائل بالد  اإن  اإميانويل ماكرون  الفرن�صي  الرئي�س  قال 

جديد اأثار اأم�س اخلمي�س ردود فعل غا�صبة اإزاء هذا الو�صف “الكاريكاتوري” لل�صعب الفرن�صي 

من رئي�صه الذي يعترب نف�صه “اإ�صالحيا”. وكان ماكرون عرب يف كوبنهاغن عن اإعجابه ب�”املرونة” 

)يف طرد العمال وتاأمينهم( على الطريقة الدمناركية التي اعترب اأنه ل ميكن تفعيلها يف فرن�صا 

“تغيري” فرن�صا بجمود  الذي كثريا ما ت�صطدم رغبته يف  ف��وارق ثقافية. وقال ماكرون  ب�صبب 

ال�صنوات  حت��ولت  عا�س  ال��ذي  اللوثري  )الدمناركي(  ال�صعب  “هذا  الفرن�صيني،  لدى  مفرت�س 

الخرية، لي�س متاما مثل )قبائل( الغال املقاومة للتغيري”.

على وقع ت�ساعد التوتر.. رو�سيا توجه ر�سالة قوية الأمريكا

قال وزير الدفاع الإ�رصائيلي، اأفيغدور ليربمان، اإن اإ�س���قاط حركة “حما�س” ع�س���كريا، �سيرتتب عليه ثمن �سعب، 
مبا فيه اإعادة احتالل قطاع غزة.

واأ�س���اف ليرمان ل�س���حيفة “يديعوت اأحرونوت” الإ�رصائيلية، ام�س اخلمي�س: “هناك خياران: اإ�س���قاط حما�س من 
خالل اجلي�س االإ�رصائيلي ودفع ثمن �س���عب، مبا يف ذلك احلاجة اإلى ال�س���يطرة على غزة، اأو حماولة اإيجاد و�س���ع ُي�سقط 

فيه املواطنون اأنف�سهم النظام، الطريقة الثانية تعد با�ستقرار اأكر بكثري”.
وا�س���تبعد اإعادة انتخاب حركة “حما�س” من قبل ال�س���عب الفل�س���طيني، وقال ردا على �سوؤال حول توقعاته بفوز 
احلركة يف النتخابات:” اأنت خمطئ متاما، ال اأعتقد كما اأعلم يف انتخابات حرة يف قطاع غزة لي�س هناك اأي احتمال باأن 

تفوز حما�س”. ي�سار اإلى اأن حركة “حما�س” فازت يف االنتخابات الت�رصيعية الفل�سطينية التي جرت عام 2006.
و�سبق للجي�س االإ�رصائيلي اأن ن�رص تقديرات يف ال�سنوات االأخرية عن تكبده ثمنا باهظا الإعادة احتالل اإ�رصائيل قطاع 

غزة.

ليربمان: هناك خياران لإ�سقاط حركة حما�س

موسكو ـ وكاالت:

مو�س���كو  ب���ني  التوت���ر  ت�س���اعد  م���ع 
ووا�سنطن، خا�سة فيما يتعلق مبدينة اإدلب 
ال�س���ورية، اأعلنت رو�س���يا، اأم����س اخلمي�س، 
اأنه���ا �س���تجرى تدريبات ع�س���كرية يف البحر 
املتو�سط مع بداية �س���هر �سبتمر املقبل، 

ت�سارك فيها 25 �سفينة و30 طائرة.
وتخاط���ر رو�س���يا برف���ع التوت���رات مع 
الواليات املتحدة بالقيام مبناورات بحرية 
ق���رب �س���وريا، يف رد قوى على ما ت�س���ميه 
“ت�سييد قوات ع�سكرية اأمريكية” يف البحر 

الأبي�س املتو�سط.
واأر�س���لت مو�س���كو اأ�س���خم اأ�س���لحتها 
البحرية عل���ى االإطالق، �س���املة طراد الفئة 
ال�س���الفية الرو�س���ي من ط���راز “�س���الفا”، 
اأو�س���تينوف ومدمرة الغوا�سات  املار�سال 
امل�سادة للغوا�س���ات “�سيفريومور�سك”، 
لدى ا�س���تعدادها فى حال جت���ّدد ال�رصبات 
االأمريكي���ة �س���د احلكومة ال�س���ورية، وفقا 

ل�سحيفة “ديلى اك�سري�س” الريطانية.

وتاأت���ي التدريب���ات على وق���ع ت�رصيح 
�س���فري رو�س���يا ل���دى الوالي���ات املتح���دة 
اأنات���ويل اأنتون���وف، حي���ث ق���ال اإن���ه اأبل���غ 
م�س���وؤولني اأمريكي���ني ه���ذا االأ�س���بوع باأن 
مو�سكو ي�س���اورها القلق اإزاء موؤ�رصات على 
اأن الولي���ات املتحدة تع���د ل�رصبات جديدة 
على �س���وريا، وحذر م���ن “هجوم غري م�رصوع 

وال اأ�سا�س له على �سوريا”.
وقالت ال�سفارة الرو�سية على �سفحتها 
على “في�س���بوك”، اإن اأنتون���وف اجتمع هذا 
االأ�س���بوع مع م�س���وؤولني اأمريكيني، بينهم 
مبع���وث الوالي���ات املتحدة اخلا�س ب�س���اأن 

�سوريا جيم�س جيفري.
ونقلت وكال���ة تا�س لالأنب���اء عن وزارة 
التدريب���ات  اإن  الرو�س���ية قوله���ا  الدف���اع 
الع�س���كرية �س���تكون  يف الف���رتة من بني 1 

اإلى 8 �سبتمر.
و�رصع���ان ما ربط الكرمل���ني التدريبات 
البحري���ة الرو�س���ية املق���ررة يف املتو�س���ط 
بالو�س���ع يف اإدلب، حيث تعتقد مو�سكو اأن 

الغرب ي�ستعد ل�سن �رصبة ع�سكرية هناك.
وقال الكرمل���ني اإن “االإجراءات االأمنية 

ترر )التدريبات( نظرا للو�سع يف اإدلب”.
وو�سف الكرملني حمافظة اإدلب باأنها 
“بوؤرة لالإرهابيني”، وقال اإن “ا�ستمرار هذا 

الو�سع لن يكون جيدا”
وتعد هذه التدريبات ثاين ا�س���تعرا�س 
للع�سات تك�س���ف عنه مو�سكو، حيث اأعلن 
منذ اأيام عن تدريبات �س���تقام و�سط و�رصق 

البالد، هي االأكر منذ 37 عاما.
و�سي�سارك فيها نحو 300 األف ع�سكري 
واأكرث من األف طائرة ع�س���كرية، باالإ�س���افة 
اإلى اأ�س���طولني رو�س���يني وجمي���ع وحدات 

اجلي�س املحمولة جوا.
يذك���ر اأن وا�س���نطن وباري����س ولن���دن 
ح���ذرت يف بي���ان م�س���رتك قبل اأ�س���بوع من 
اأنها �سرتد بقوة على قيام النظام ال�سوري 
با�س���تخدام االأ�س���لحة الكيماوية يف هجماته 

�سد اإدلب.

باريس ـ اف ب:
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خرج فريق األهيل بنتيجة التعادل مع فريق الهدى 
السعودي بنتيجة )24/24( ضمن منافسات بطولة 

الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية السابعة بعدما 
انتهى الشوط األول بتقدم الهدى )11/14( يف املباراة 

التي أقيمت أمس الخميس.
وتقام البطولة الودية بضيافة فريق الشارقة اإلمارايت خالل 

الفرتة 29 أغسطس حتى 5 سبتمرب املقبل مبشاركة )الشارقة، األهيل 
والسموحة املرصيني، األهيل البحريني وأخريا الهدى السعودي(.

وتعترب هذه املباراة هي الثانية لألهيل يف البطولة، إذ استهل مشواره 

بطعم الخسارة والتي تلقاها عىل يد صاحب األرض 
والجمهور الشارقة يف اليوم االفتتاحي )19/24(. 

وستخضع الفرق اليوم الجمعة للراحة، عىل أن تعاود 
املنافسات غداً السبت والذي سيالقي فيه األهيل نظريه 
األهيل املرصي “حامل اللقب” ويختتم مبارياته مبواجهة 

سموحة املرصي يوم األحد.
ويخوض األهيل هذه الدورة التحضريية للموسم الجديد وسط غيابات 

عدة ويف مقدمتها الدوليني عيل عبدالقادر وحسن السامهيجي، وأيضاً 
الحارس تيسري محسن وسيد أحمد فائق والنجم صادق عيل.

القاسمي ببطولة  الهدى  مع  يتعادل  األهلي 

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

اق��رتب منتخبنا للناش��ئني م��ن التأهل 
إىل البطولة اآلس��يوية، وذلك بعد فوزه 
ع��ىل املنتخب االم��ارايت بنتيجة 67/55 
يف اللق��اء ال��ذي جمعهام، ي��وم أمس، 
ع��ىل صالة ن��ادي ديب أه��يل ديب ضمن 
منافس��ات البطولة الخليجية السادس��ة 
ملنتخبات الناشئني تحت 16 سنة يف كرة 
الس��لة، والتي تقام يف مدينة ديب بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة خالل 
الف��رتة ما ب��ني 26 حتى 31 أغس��طس.   
ورف��ع منتخبنا رصي��ده إىل 5 نقاط من 
انتصاري��ن عىل عامن واالم��ارات مقابل 
خس��ارة واحدة أمام املنتخب السعودي 
الذي حس��م لقب هذه النسخة بجدارة 
واس��تحقاق بعد ف��وزه أمس عىل عامن 
بنتيجة 77/35.  ويختتم منتخبنا مشواره 
يف البطولة الي��وم الجمعة مبواجهة قطر 
يف متام الس��اعة الرابعة ع��رصا بتوقيت 
مملك��ة البحرين، ويس��عى منتخبنا إىل 
تحقيق الف��وز من أج��ل الحصول عىل 
املركز الث��اين يف البطولة وضامن التأهل 
إىل اآلس��يوية.   وش��هدت املباراة ندية 
وتكاف��ؤ م��ن الجانب��ني، وكان��ت بداية 
منتخبن��ا مثالي��ة يف اللق��اء حيث أنهى 
الربع األول متقدم��ا بنتيجة 15/6، قبل 
أن يرتاج��ع يف الربع الثاين الذي قدم فيه 
املنتخب اإلمارايت عرضا مميزا واس��تطاع 
أن يقل��ص النتيج��ة إىل 28/25، وع��اد 
منتخبنا بق��وة يف الرب��ع الثالث وفرض 
سيطرته الكاملة بفضل اللعب الجامعي 
وتطبي��ق تعليامت امل��درب ومتكن من 
إنهاء الفرتة متفوقا بنتيجة 54/38، وشهد 
الرب��ع األخ��ري تكافؤ يف بدايت��ه وحاول 
املنتخ��ب االم��ارايت التقلي��ص والعودة 
لكن تدخالت مدرب منتخبنا عيل حسن 
بطلب أوق��ات مس��تقطعة والتبديالت 
التي أجراها أس��همت يف استمرار تقدم 
منتخبنا وخروجه فائزا يف املباراة بنتيجة 
67/55.   وج��اءت نتائ��ج الف��رتات: ) 
 ،)13/17 ( ،)26/13 ( ،13/19 ( ،)15/6
وكان أفضل املس��جلني من منتخبنا عيل 
زينل 14 نقطة وعامر يوس��ف 10 نقاط 
وعمران عبدالله 10 نقاط وعيل محمود 

9 نقاط ومحمد إبراهيم 9 نقاط. 

 الربع األول 

  بدأ منتخبنا للناش��ئني اللقاء بتش��كيلة 
مكونة من عيل محمود ومحمد عبدالله 
وعامر بوج��ريي وعمران عبدالله وعامر 
يوسف.   نجح منتخبنا بالدفاع الضاغط 
ع��ىل ط��ول امللع��ب من رسق��ة بعض 
الكرات م��ن املنتخب االمارايت وتحويلها 
إىل هج��امت عكس��ية رسيع��ة منحته 
التق��دم 8/صفر بعد مرور 4 دقائق عىل 
انط��الق املب��اراة، وتألق عامر يوس��ف 
بتس��جيله 6 نقاط من الفاس��ت بريك، 
وع��زز عيل محمود تفوق منتخبنا 11/2 
بع��د تس��جيله ثالثية، ح��اول املنتخب 
االم��ارايت ترتي��ب أوراق��ه واعتمد عىل 
االخرتاق��ات من نجمه يوس��ف الصوان، 
واصل منتخبنا س��يطرته وأجرى املدرب 

التبدي��الت ومتكن  عيل حس��ن بع��ض 
منتخبن��ا من انهاء الرب��ع األول متقدماً 

بنتيجة 15/6. 

  الربع الثاني 

 أجرى مدرب منتخبنا عدد من التبديالت 
مع انطالق الربع الثاين من املباراة حيث 
دفع بكل من عيل زينل وأحمد كازروين 
وحسن عزيز، إىل جانب عمران عبدالله 
وابراهيم س��امل، وبعد مرور دقيقة أعاد 
بعض العنارص األساسية من أجل إيقاف 
اقرتاب املنتخب االمارايت من النتيجة بعد 
تقليص��ه الفارق إىل 6 نقاط بواقع 17/9 
بع��د مرور ثالث دقائق من الربع الثاين، 
وتبادل املنتخبان التسجيل لكن منتخبنا 
حافظ عىل تقدمه 24/19 حتى منتصف 
الف��رتة، وتدخل املدرب عيل حس��ن يف 
طلب وقت مس��تقطع لت��دارك األخطاء 
بعد توقف منتخبنا عن التس��جيل أكرث 
من ث��الث دقائق، ووق��ع العبو منتخبنا 
يف االس��تعجال وس��وء الرتكيز واس��تغل 
املنتخب االمارايت ذلك يف تقليص الفارق 

إىل 28/25 بنهاية الربع الثاين. 

  الربع الثالث 

 دخل منتخبن��ا الربع الثالث برتكيز عال 
واس��تطاع أن يعزز تقدم��ه 37/30 بعد 
مرور 3 دقائ��ق، ولعب منتخبنا بطريقة 
دفاعي��ة ممي��زة متكن م��ن خاللها من 
الحد من خطورة أب��زر العبي االمارات، 
وواص��ل منتخبنا تفوق��ه 46/33 قبل 3 
دقائق من نهاي��ة الفرتة، وتدخل مدرب 
االمارات بطلب وقت مس��تقطع وحاول 
بعد ذل��ك املنتخ��ب االم��ارايت تقليص 
الف��ارق يف الوقت املتبق��ي لكن يقظة 
العبي منتخبنا حال��ت دون ذلك حيث 
حافظ منتخبنا عىل تقدمه بفضل اللعب 
الجامع��ي وانهى الرب��ع الثالث متقدماً 

بنتيجة 54/38. 

  الربع األخير 

 دخ��ل منتخبنا الربع األخ��ري بثقة أكرب 
بعد إنهائ��ه الربع الثالث متقدما بفارق 
16 نقطة، وحاول منتخبنا تنويع الخطط 
الهجومي��ة يف الوق��ت الذي س��عى فيه 
املنتخ��ب اإلم��ارايت إىل التقلي��ص ع��رب 
التس��جيل من تحت الحلق والفاس��ت 
بريك، ونجح يف ذلك حيث قلص النتيجة 
إىل 58/48 ليج��رب م��درب منتخبنا عىل 
طل��ب وقت مس��تقطع، ومتك��ن بعده 
منتخبنا من العودة إىل التقدم بفارق 12 
نقط��ة بواقع 62/50 قب��ل 4 دقائق من 
النهاية، واس��تمرت اإلثارة يف اللقاء بعد 
أن قل��ص اإلمارات الف��ارق إىل 9 نقاط 
قبل 3 دقائق من النهاية ليتدخل مجدداً 
مدرب منتخبنا بطلب وقت مس��تقطع، 
وحاول منتخبنا املحافظة عىل التقدم يف 
الوقت املتبقي ونجح يف ذلك حيث انهى 

املباراة بفوز مستحق بنتيجة 67/55. 

  المواجهة األخيرة 

 يخوض منتخبنا للناشئني مباراته األخرية 
يف البطولة الخليجية السادسة ملنتخبات 
الناش��ئني تحت 16 س��نة حي��ث يواجه 
منتخ��ب قط��ر متذيل الرتتي��ب يف متام 
الس��اعة الرابعة من عرص اليوم بتوقيت 
مملك��ة البحرين، ويس��عى منتخبنا إىل 
تحقي��ق الفوز يف املب��اراة للحصول عىل 
املركز الثاين املؤهل إىل البطولة اآلسيوية. 
 وتطال الرتشيحات منتخبنا لتحقيق فوز 
يف متن��اول اليد يف ظل فارق اإلمكانيات 
ب��ني املنتخبني، يذك��ر ان منتخبنا حقق 
انتصاري��ن عىل حس��اب كل من عامن 
واالم��ارات مقابل خس��ارة واحدة أمام 
الس��عودية وهي الت��ي جردته من لقبه 
الخليج��ي، يف املقاب��ل يقب��ع املنتخب 
القط��ري يف مؤخرة الرتتيب إذ عجز عن 
تحقي��ق أي فوز يف مبارياته الثالث التي 

خرسها أمام كل من عامن والس��عودية 
واالمارات. 

 وم��ن املتوق��ع أن يبدأ منتخبن��ا اللقاء 
بالتش��كيلة األساس��ية املكونة من عيل 
محمود وعامر بوجريي وعمران عبدالله 
وعامر يوس��ف وابراهيم سامل، وسيلعب 
منتخبنا بكل قوة م��ن البداية من أجل 
تحقي��ق الف��ارق املري��ح م��ن النقاط 
يتمك��ن  ول��ي  أي مفاج��أة،  لتجن��ب 
الجه��از الفني بقيادة امل��درب الوطني 
عيل حس��ن ومساعده أحمد قاهري من 
إعطاء الفرصة لالعب��ني البدالء من أجل 
االحتكاك واكتساب الخربة، ويجلس عىل 
مقاعد البدالء كل من راشد جامل وعيل 
زينل ومحس��ن ع��يل ومحم��د عبدالله 
وأحم��د كازروين وحس��ن عزي��ز وعيل 

حسني. 

  حصة تدريبية صباحية 

للناش��ئني حصص��ه   يختت��م منتخبن��ا 
التدريبي��ة صباح الي��وم إذ يجري مرانه 
األخ��ري يف البطول��ة اس��تعداداً ملواجهة 
قطر، وس��ريكز الجهاز الفني عىل األمور 
الفنية بش��كل أكرب، وسيخصص التمرين 
لإلحامء والتصويب حتى يكون منتخبنا 

جاهزاً للمباراة. 

  األخضر يحقق أول ألقابه 

 حق��ق املنتخب الس��عودي أول ألقابه 
يف بط��والت الخلي��ج للناش��ئني، وذلك 
بتحقيق��ه العالم��ة الكاملة حيث فاز يف 
جميع مبارياته، وكان املنتخب السعودي 
قد حق��ق الفوز يوم امس عىل املنتخب 
الع��امين بنتيجة 77/35 لينهي مواجهاته 
يف البطول��ة ويجم��ع يف رصيده 8 نقاط 
من أربع��ة انتص��ارات دون أي هزمية، 
وسيتوج املنتخب السعودي مساء اليوم 
بكأس البطول��ة وامليداليات الذهبية، يف 
ح��ني يس��عى منتخبنا إىل حس��م املركز 

الثاين والحصول عىل امليداليات الفضية، 
بينام س��يكون الرصاع مثرياً بني اإلمارات 
وعامن للحصول عىل املركز الثالث، يذكر 
أن األول والث��اين يتأه��الن إىل البطول��ة 

اآلسيوية للناشئني تحت 17 سنة. 

  استفادة كبيرة من البطولة 

 تعد هذه املش��اركة هي األوىل ملنتخبنا 
للناشئني باملجموعة الحالية من الالعبني 
موالي��د 2003 - 2004، ولذل��ك كان��ت 
املشاركة ذات فائدة كبرية لالعبني الذين 
تنقصهم الخ��ربة الدولية ويحتاجون إىل 
زيادة االحتكاك واملشاركات يف املستقبل 
من أج��ل تطوي��ر امكانياته��م الفردية 
واالنسجام أكرث لتحقيق النتائج االيجابية 
يف البط��والت القادم��ة مثل اآلس��يوية 

والعربية والخليجية للشباب. 
 ويض��م منتخبن��ا عن��ارص ممي��زة من 
الالعب��ني لديه��م املوهب��ة والرغب��ة يف 
الوصول إىل القمة، ومن املؤكد أن اتحاد 
الس��لة البحريني برئاس��ة س��مو الشيخ 
عيىس ب��ن عيل لن يق��رص يف دعم هذا 
املنتخ��ب وتطوي��ره ع��رب مش��اركته يف 
دوري الشباب وأيضاً من خالل املشاركة 
يف املعس��كرات الخارجي��ة والبط��والت 

الدولية الودية والرسمية. 

  7 كاميرات تنقل المباريات 

 تواص��ل قن��اة ديب الرياضي��ة متيزها يف 
تغطي��ة األح��داث الرياضي��ة باملنطقة 
بطاقم كبري م��ن العاملني ذو خربة فنية 
عالي��ة، وتق��وم القن��اة بنق��ل مباريات 
للناش��ئني بس��بع  الخليجي��ة  البطول��ة 
كام��ريات موزع��ة ع��ىل أنح��اء الصالة، 
وتوفر معلق��ان مخرضمان للتعليق عىل 
املباري��ات هام االم��ارايت جعفر الفردان 
واألردين أرشف سامرة، وقد يكون اليشء 
الوحي��د الغائب يف التغطي��ة هذه املرة 

عدم وجود استديو تحلييل للمباريات. 

  بوجيري: التأهل اآلسيوي 
مكسب 

 أك��د نج��م منتخبن��ا للناش��ئني عامر 
بوجريي أن منتخبنا يس��عى إىل تحقيق 
ف��وزه اليوم عىل قطر من أجل حس��م 
إىل البطولة اآلس��يوية  التأهل رس��مياً 
بع��د الحص��ول ع��ىل املرك��ز الثاين يف 
وأضاف:  للناش��ئني،  الخليجية  البطولة 
كان طموحن��ا أن نحاف��ظ عىل اللقب 
ولكن مل نوفق يف ذلك، وتابع: نأمل أن 
نحقق االنجازات للس��لة البحرينية يف 
املس��تقبل ونحتاج إىل زيادة املباريات 

واالحتكاك. 

  سمارة: نشاط ملحوظ في كرة 
السلة البحرينية 

 قال أرشف س��امرة معلق كرة الس��لة 
بقن��اة ديب الرياضي��ة الالع��ب الدويل 
السابق باملنتخب األردين أن كرة السلة 
البحرينية تعيش مرحلة رائعة ومميزة 
بقيادة رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة، وأضاف: هن��اك تطور كبري يف 
مستويات املنتخبات البحرينية يف آخر 
س��نتني، حيث متكن منتخ��ب الرجال 
م��ن تص��در مجموعت��ه يف التصفيات 
اآلس��يوية، وه��و مرش��ح للوصول إىل 
مراح��ل متقدمة من التصفيات، وتابع: 
منتخب الش��باب حقق بطولة الخليج 
وثاين العرب وسابع آسيا، وبالتايل هناك 
جيل قوي قادم للسلة البحرينية يجب 
املحافظة عليه واالهتامم به أكرث، وبني 
أن منتخ��ب الناش��ئني الح��ايل تنقصه 
الخ��ربة ويحت��اج إىل زي��ادة االحتكاك 
الخارجي��ة  واملش��اركات  واملباري��ات 
وس��يتطور أك��رث ألن��ه هن��اك خامات 

مميزة من الالعبني. 
 وأضاف: كرة الس��لة لعبة ش��عبية يف 
البحرين وس��معتها طيبة، واملنافسات 
املحلي��ة دامئا ما تك��ون مثرية ومتميزة 
وخصوصا النهائيات، وقال: لو وصلتني 
دع��وة للحض��ور إىل مملك��ة البحرين 
والتعلي��ق هن��اك ل��ن أت��ردد يف ذلك 

وسيكون يل الرشف بكل تأكيد. 

اليوم اآلسيوي  التأهل  لحسم  ويسعى  اإلم��ارات..  يجتاز  للناشئين  منتخبنا 
الخليجي اللقب  السعودي” حسم  “ األخضر  الكاملة  بالعالمة 

منتخب الناشئين لكرة السلة

دبي             أحمد الذهبة                 )تصوير: طاهرة جاسم(

لقطات من لقاء منتخبنا أمام االمارات 
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17 محمود يقّيم حكام إياب نصف نهائي المناطق بكأس اآلسيوي
اتحاد الكرة               المركز اإلعالمي

أرشف مقيم الحكام اآلسيوي ورئيس قسم 

شؤون الحكام باالتحاد البحريني لكرة 

القدم جاسم محمود عىل تقييم طاقم 

تحكيم مباراة فريقي “25 أبريل” الكوري 

الشاميل و”هوم يونايتد” السنغافوري ضمن 

إياب نصف نهايئ املناطق لكأس االتحاد 

اآلسيوي، والتي أقيمت يوم الثالثاء 28 

أغسطس الجاري وانتهت بفوز الفريق 

الكوري الشاميل بنتيجة )9/1(.  وكان االتحاد 

القاري للعبة كلف املقيم اآلسيوي للحكام 

جاسم محمود لإلرشاف عىل تقييم الطاقم 

التحكيمي للمباراة التي أقيمت يف كوريا 

الشاملية.  وأدار املباراة طاقم تحكيمي 

دويل من سلطنة عامن مكون من: حكم 

الساحة يعقوب عبدالباقي، وعاونه عبدالله 

الجرداين وعبدالله مبارك، والحكم الرابع عمر 

اليعقويب، فيام كان الفيتنامي “مي هونج” 

مراقبا للمباراة.   وجاء التكليف اآلسيوي 

لجاسم محمود ضمن إطار املهام املتعددة 

التي يسندها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

إىل مقّيمي الحكام البحرينيني املعتمدين 

لديه، إذ سبق لجاسم محمود أن أرشف عىل 

العديد من األطقم التحكيمية خالل مباريات 

مبختلف البطوالت املنظمة قاريا ودوليا. 

يأيت ذلك، استمرارا للنجاحات املتعددة التي 

يحققها التحكيم البحريني عرب تواجد كوادره 

يف مختلف البطوالت وعىل جميع األصعدة، 

مبا يعكس مكانة التحكيم البحريني والثقة 

املحلية والقارية والدولية به.  يشار إىل أن 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم اعتمد جاسم 

محمود مقّيام ومكتشفا آسيويا للحكام منذ 

العام 2010.  وإىل جانب جاسم محمود، 

يتواجد عبدالرحمن عبدالخالق وخالد العالن 

ضمن الكوادر البحرينية املعتمدة كمقيمي 

حكام آسيويني، باإلضافة إىل املقيم اآلسيوي 

لحكام كرة الصاالت عبدالرحمن عبدالقادر.

ظفيير البسيييتني بفوز مثييني ومثري 
عىل حساب االتحاد بثالثة أهداف 
مقابل اثنني، يف انطييالق مباريات 
الدور املؤهل لييكأس جاللة امللك 

لكرة القدم.
ففي املواجهة التي احتضنها استاد 
النادي األهييي أمس ضمن الجولة 
األوىل، حقييق  للمجموعيية  األوىل 
فريق السفينة الزرقاء فوزا مستحقا 
عرب أهييداف عبدالله دعيج وفتاي 
واملحييرف أوجنبجي، فيام سييجل 
لالتحاد أحمد عابد وحسن يحيى.

نتائج باقي املباريات
ولحسيياب املجموعيية األوىل أمس 
أيضييا عىل ملعب مدينة حمد، فاز 
البحرين عييىل التضامن بنتيجة )4 
- 2(. وسييجل للبحرين نادر فتحي 
وجعفيير صبيياح وأحمييد محمييد 
والعييب التضامن محمود جاسييم 
بالخطأ يف مرماه، وسجل للتضامن 

سيد حميد ويوسف عبدالله. وأدار 
اللقاء الحكم عبدالشهيد عبداألمري، 
وعاونه محمد جعفر وعي سييعد، 

والحكم الرابع عبدالعزيز رشيدة.
ولحسيياب املجموعيية الثانية عىل 
ملعييب الرفيياع، فيياز األهي عىل 
مدينة عيىس بنتيجة )1-4(. سجل 
لألهييي مهييدي حميييدان وباقر 
العصفييور وضياء سييلامن والعب 
املدينة حسيين خميس بالخطأ يف 
مرميياه، فيام سييجل ملدينة عيىس 
الالعب أحمد عدنان. وأدار اللقاء 
الحكييم محمييد بونفييور، وعاونه 
وعبدالرحميين  شيياهني  نييواف 
الييدورسي، والحكييم الرابييع وليد 

محمود.
ولحسيياب املجموعيية الثانية عىل 
ملعييب النجميية، فاز سييرة عىل 
قاليل بهدف دون رد سجله الالعب 
محمييود العريبييي. وأدار اللقيياء 

الحكييم عيييىس عبداللييه، وعاونه 
يارس تلفت وفيصل علوي، والحكم 

الرابع محمد خالد.

مجريات االتحاد والبسيتين

جاء الشوط األول متوسط املستوى 
بني الطرفني، مع أفضلية يف الجانب 
األمامي لفريق البسيتني الذي كان 
أكيير نجاعة عييىل مرمييى حارس 

االتحاد إبراهيم عون.
وترجم البسيتني أفضليته، إذ سجل 
هييدف السييبق إثر لعبيية مقصية 
لالعييب عبداللييه دعيييج داخييل 
املنطقيية جيياءت كرتها يف شييباك 

االتحاد بعد مرور )25( دقيقة.
حيياول االتحيياد العييودة، وبييذل 
منصور مهدي مجهودا فرديا رائعا 
التوغييل داخل  متكن عييىل إثييره 
املنطقة، قبل أن يعرقل ويسييقط 
الحكييم  ليحتسييب  األرض؛  عييىل 

عبدالله قاسييم ركلة جييزاء نفذها 
الالعييب أحمد عابييد بنجاح رغم 
محاولة حارس البسيييتني يوسييف 

مأمون التصدي لها )35(.
وعاد البسيييتني من جديد ليسجل 
هييدف التقدم عييرب الالعب فتاي 

الذي سييدد كييرة داخييل املنطقة 
سكنت يسار الحارس االتحاد )37(.

الشوط الثاني

ويف الشييوط الثيياين، كاد عبداللييه 
دعيج أن يسييجل الهييدف الثالث 

لفريقه، إال أن كرته املسددة داخل 
االتحاد  حييارس  أبعدها  املنطقيية 

برباعة )54(.
وحاول العييب االتحاد أحمد عابد 
بكرة رأسية داخل املنطقة، إال أنها 
جاورت القائم األيرس ملرمى حارس 

البسيتني )63(.
وسييجل البسيييتني الهدف الثالث 
بعدما لعب سييلامن مهييدي كرة 
ركنييية تابعها املحييرف أوجنبجي 

برأسه يف الشباك )73(.
وبييذل البديييل االتحييادي صادق 
سييلامن مجهودا فرديا رائعا ولعب 
كييرة عرضية تابعهييا البديل اآلخر 
حسيين يحيييى يف املرمييى مقلصا 

النتيجة لفريقه )82(.
أدار اللقاء الحكم عبدالله قاسييم، 
وعاونييه صييالح جناحي وسييلامن 
طيياليس، والحكم الرابع إسييامعيل 

حبيب.

يسييتهل منتخبنا الوطنييي األول لكرة 
السييلة مسيياء اليوم الجمعة مبارياته 
حالًيييا  املقييام  معسييكره  يف  الودييية 
بجمهورييية ميير العربييية، مبالقيياة 
املنتخييب املري الشييقيق، ويأيت هذا 
املعسييكر تحضريًا للمشاركة يف املرحلة 
الثانية من تصفيات كأس آسيييا 2021، 
إذ ستقام التصفيات يف مملكة البحرين 
خييالل الفييرة 11 وحتى 15 سييبتمرب 

املقبل.
وغييادر املنتخب للمعسييكر يوم أمس 
األول، وكان يف وداعييه األمييني العييام 
لالتحاد البحريني لكرة السلة عبداإلله 
عبدالغفييار، الذي نقل ألحمر السييلة 
تحيييات رئيس االتحاد سييمو الشيييخ 
عيىس بيين عييي آل خليفيية ومتنياته 
للمنتخب بالتوفيق يف هذا املعسييكر؛ 
ليكييون خري إعداد لخييوض التصفيات 
بالصورة  املنتخييب  اآلسيييوية، ويظهر 

املطلوبة ليتأهل لألدوار النهائية أيًضا.
ويييرأس البعثيية عضو مجلييس إدارة 
االتحيياد البحريني لكرة السييلة مدير 
املنتخبات الوطنية غسان قاروين، وتضم 
مرشف املنتخب موىس جعفر، واملدرب 
سييلامن رمضييان ومسيياعده حسييني 
قاهري، وقامئة مكونة من 14 العًبا هم: 
أحمد عزيز، حسني شاكر، محمد أمري، 

ميثم جميل، مصطفى حسييني ومزمل 
أمييري )املناميية(، بدر عبدالله جاسييم، 
عييي أصغر وعي شييكرالله )املحرق(، 
هشام رسحان وصباح حسني )األهي(، 
حسيين قرايش )الحالة( محمد بوعالي 

)النجمة( ومحمد كويد )الرفاع(.
وهييذه القامئة من الالعبييني كانت قد 
بييدأت التدريبييات املحلية قبييل أيام 

يف البحرييين، ومن امُلالحظ اسييتدعاء 
العبني اثنني من منتخب الشباب الذي 
شارك مطلع هذا الشهر يف بطولة آسيا 
ملنتخبات الشييباب يف تايلنييد، وكذلك 
شيياركا مع األحمر الشيياب يف البطولة 
العربييية بجمهورية مر، وهام مزمل 
أمري ومصطفى حسني، إذ يهدف الجهاز 
الفني لالستفادة من جهوزيتهام إضافة 

إلكسييابهام املزيد من الخربة من خالل 
االحتكاك مع الالعبني الكبار.

وسيييخوض املنتخب يف هذا املعسييكر 
4 مباريييات، اثنتييان منهييا دولية مع 
املنتخب املري، واألخريني مع فريقني 
مريني، فيام بدأت التدريبات مسيياء 
يوم الوصول، وأيًضا خاض أحمر السلة 

تدريبني يوم أمس.

ويتطلع املنتخب للوصول إىل الجهوزية 
التامة من أجل االسييتحقاق اآلسيييوي، 
عييرب اإلعداد املناسييب، سييواًء اإلعداد 
املحي السابق أو الخارجي يف املعسكر 
املري، أو اإلعييداد األخري يف البحرين 

قبل خوض التصفيات.
وكان املنتخب قد اجتاز بنجاح املرحلة 
األوىل التي أقيمييت ذهابا يف البحرين 
وإيابييا يف اإلمارات، إذ حل املنتخب يف 
املركز األول أمام منتخبات السييعودية 
واإلمييارات وعييامن. وتأهييل املنتخب 
للمرحلة الثانية التي ستشييهد مشاركة 
منتخبنييا الوطني إىل جانييب منتخب 
اململكيية العربية السييعودية ومنتخب 
ومنتخب  ومنتخب سرييالنكا  فلسطني 
بنغالديش، وسيتأهل من هذه املرحلة 
املرحليية  إىل  لالنضييامم  منتخبييات   4
الثالثة واألخرية من التصفيات املؤهلة 

إىل نهائيات كأس آسيا.

فوز ثمين للبسيتين وسترة ورباعي لألهلي والبحرين

“أحمر السلة” يالقي المنتخب المصري في القاهرة اليوم

الملك ل��ك��أس ج��ال��ة  ال��م��ؤه��ل  ال����دور  ان��ط��اق  ف��ي 

ضمن المعسكر التحضيري لتصفيات كأس آسيا

من لقاء سترة وقاللي

من تدريبات المنتخب في معسكر مصر

أحمد مهدي

اتحاد السلة              المركز اإلعالمي

 جاسم محمود مع طاقم التحكيم

حقق فريق مركز شباب الزالق فوزا 
مستحقا ومثينا عىل حساب فريق 

مركز شباب أبوصيبع بأربعة أهداف 
مقابل اثنني، يف املباراة التي جمعت 

الطرفني، مساء أمس األول، عىل استاد 
نادي اتحاد الريف، ضمن ختام الجولة 

السابعة للمجموعة الثانية لدوري 
املراكز الشبابية لكرة القدم يف نسخته 
الثانية. وبهذا الفوز، حقق فريق مركز 

شباب الزالق العالمة الكاملة يف دور 
املجموعات، وتأهل متصدراً برصيد 21 

نقطة جمعها من 7 حاالت فوز دون 
أن يتعرض ألي خسارة أو يحقق أي 

تعادل، يف حني مل تؤثر نتيجة الخسارة 
عىل مشوار فريق مركز شباب أبوصيبع 
الذي تأهل مسبقاً قبل املباراة الوصول 

إىل منافسات كأس املراكز الشبابية، 

ومل يتمكن من اللعب يف الدور ربع 
النهايئ للمنافسة عىل درع الدوري 

الذي يتأهل له أول وثاين كل مجموعة. 
وجاءت املباراة مثرية يف مجرياتها، 

وقدم أبوصيبع بداية جيدة يف املباراة، 
لكن الزالق عاد بأداٍء قوٍي استطاع 

من خالله تحقيق نتيجة الفوز بجدارة 
واستحقاق ليؤكد مشواره الناجح يف 
دور املجموعات وتأهل متصدراً عن 

املجموعة أمام الوصيف سلامباد، وهو 
الفريق الوحيد الذي حقق العالمة 

الكاملة بدون خسارة أو تعادل من بني 
املجموعات األربع يف الدور التمهيدي، 
ولن يتمكن أي فريق من تحقيق ذلك 

بالنظر إىل نتائج الفرق األخرى قبل 
انطالق الجولتني السادسة والسابعة 

من دور املجموعات.

مدينة حمد يتشبث بالتأهل 
لربع النهائي

يختتم فريقا نادي اتحاد الريف ومركز 

شباب كرانة مبارياتهام يف الدور 

التمهيدي لحساب املجموعة الثالثة يف 

الساعة الخامسة والنصف عىل ستاد 

نادي اتحاد الريف. اتحاد الريف ميتلك 

سبع نقاط يف املركز السادس وفقد 

فرصة التأهل إىل الدور ربع النهايئ 

من الدوري حتى يف حال فوزه اليوم، 

ولن يتمكن من اللعب يف مسابقة 

الكأس التي يتأهل إليها الفرق األربعة 

األوائل يف كل مجموعة. يف املقابل 

فإن فريق مركز شباب كرانة يتصدر 

املجموعة برصيد أربعة عرشة نقطة، 

ومل يتعرّض كرانة إىل الخسارة، لكنه 

فقد ست نقاط بالتعادل يف مباراتني، 

ولدى مدربه عنارص أساسية وبديلة 
بدرجة عالية من الكفاءة، وهو أحد 

أسباب تفوقه عىل فرق املجموعة 
الثالثة. املباراة الثانية ستجمع فريق 

مركز مدينة حمد الشبايب ومركز شباب 
القادسية يف الساعة السابعة والنصف 
عىل ستاد نادي اتحاد الريف، مدينة 

حمد ميتلك اثنتي عرشة نقطة يف املركز 
الثالث خلف كرانة وسار، ويأمل مدينة 

حمد بتعر سار أمام املعامري ليستغل 
الوضع ويتأهل إىل ربع نهايئ الدوري. 

يف املقابل فإن فريق مركز شباب 
القادسية يتذيل الرتيب يف املركز 

الثامن األخري بعد خمس مباريات 
خرسها كلها ويخلو رصيده من النقاط 
ومل يسجل سوى خمسة أهداف مبعدل 

هدف واحد يف كل مباراة.

الزالق أبعد أبوصيبع عن ربع النهائي أبوصيبع تأهل للكأس وخسر مشواره بالدوري

دورين��ا ف��ي  صدارت��ه  ويؤك��د  أبوصيب��ع  يتخط��ى  ال��زالق 



تاريخ جديد يس��عى نجوم كرة اليد 
البحريني��ة إىل كتابته يف نهايئ دورة 
األلع��اب اآلس��يوية الثامن��ة عرشة 
واملقام��ة حالي��ا مبدينت��ي جاكرت��ا 
وباملبانغ بإندونيس��يا، وذلك عندما 
يالقون املنتخب القطري يف الساعة 
اململك��ة  بتوقي��ت  الثاني��ة ظه��را 
)السادسة مساًء بتوقيت إندونيسيا( 
GOR popki cibu� )���ى صال��ة 
bur( يف خت��ام منافس��ات كرة اليد 
م��ن ال��دورة، حيث يبح��ث أحمر 
اليد عن التتويج بالذهب اآلس��يوي 
وتدوين اس��مه يف سجالت أصحاب 

امليدالية الذهبية بختام املنافسات.
ويض��ُع العبون��ا الف��وز يف املب��اراة 
النهائي��ة ُنص��ب أعينه��م وزي��ادة 
امليداليات  م��ن  اململك��ة  حصيل��ة 
الذهبي��ة يف دورة األلعاب، خصوصا 
وأن املنتخ��ب ميتل��ك كل العوامل 
التي تؤهله للعب؛ من أجل الذهب 
بعد أن ضمن املنتخب الحصول عى 
ميدالية ملون��ة بالوصول إىل املباراة 
النهائية، إال أن عزمية الالعبني كبرية 
عى تحقيق الذهب والعودة كأبطال 

للقارة للمرة األوىل يف التاريخ.
وخ��اض الالعبون التدري��ب األخري 
للمب��اراة  اس��تعدادا  أم��س  ي��وم 
بقي��ادة امل��درب اآليس��لندي آرون 
الوطني  ومس��اعده  كريستيانسنس 
ع��ي العن��زور، حيث رك��ز الجهاز 
الفني عى الجوان��ب الفنية األخرية 
م��ع التنبيه ع��ى بع��ض الجوانب 
التي من ش��أنها أن تكون حاس��مة 
يف مواجه��ة اليوم، ووض��ح اإلرصار 
والروح املعنوية الكبرية التي يتمتع 
بنها الالعبون لتقديم مباراة تاريخية 
والخروج باالنتص��ار الذي يتطلع له 

الجميع من العبني وجامهري.
وكان منتخبن��ا ق��د نج��ح يف تصدر 
التمهيدي وكذلك  بالدور  مجموعته 
بال��دور الرئيس قب��ل أن يفوز عى 
املنتخ��ب الياب��اين يف ال��دور نصف 
النه��ايئ ويتأه��ل للمب��اراة النهائية 

للمرة األوىل يف تاريخه.
ومن الطبيع��ي أن يواصل املنتخب 
انتهاج ذات اإلسترياتيجات والفلسفة 
التي اتبعها الجهاز الفني منذ املباراة 
األوىل يف البطول��ة، وذل��ك بالدفاع 
املغلق بني الس��تة والتس��عة أمتار، 
يف ظل االعتامد عى الرباعي محمد 
ميزرا ومحم��د عبدالرضا إىل جانب 
محمد حبيب وعي مريزا، مع إمكان 
االس��تعانة بالثاليث ع��ي عبدالقادر 
وحس��ن مدن والعائد م��ن اإلصابة 
جاسم السالطنة، ومن خلف هؤالء 
الحارس العمالق محمد عبدالحسني 
الذي س��اهم بصورة كبرية يف تأهل 
املنتخب للمباراة النهائية بعد تألقه 
يف جميع املباريات التي شارك فيها، 
وكان العالم��ة الب��ارزة يف تش��كيلة 

األحمر.
ووضح��ت يف هذه ال��دورة بصامت 
املدرب كريستيانس��يس ع��ى أداء 
الهجومي، حي��ث واصل  املنتخ��ب 
مواطن��ه  نه��ج  كريستيانس��يس 
جودنس��ون باملحافظة عى حس��ني 
الصياد يف الش��ق الدفاعي؛ من أجل 
قيادة املنتخب يف الجانب الهجومي، 
وتوزيع األدوار بني مختلف الالعبني 

بحس��ب ظ��روف املب��اراة وطبيعة 
دفاع املنافس، إضافة إىل اس��تغالل 
إمكانات الالعبني الفردية وتوظيفها 
في��ام يق��دم املجموع��ة بالص��ورة 

املثالية.
ويش��ارك الصياد يف الشق الهجومي 
يف  حبي��ب  ومحم��د  م��ريزا  ع��ي 
الخ��ط الخلفي مع االس��تعانة بعي 
البديل��ة  األوراق  كأول  عبدالق��ادر 
بالنس��بة لكريستيانس��يس، يف حني 
يعتمد بصورة كب��رية عى الجناحني 
حس��ن الس��امهيجي وبالل بش��ام 
اللذي��ن يقدمان مس��تويات رفيعة 
جدا يف الجانب الهجومي ويف التحول 
الرسيع م��ن الدفاع إىل الهجوم، مع 
االحتف��اظ بالع��ب الخ��رة محمود 
عبدالقادر عى مقاعد البدالء كورقة 
رابح��ة. أما مركز الدائ��رة، فيتناوب 
عليه الثن��ايئ محمد مريزا وحس��ن 

شهاب.
ويتمت��ع العبون��ا بخ��رة كب��رية يف 
املباري��ات النهائي��ة عموم��ا، وأمام 
قطر بصورة خاص��ة نظرا للنهائيات 
املتكررة التي تواجها فيها، إىل جانب 
األوراق املكش��وفة س��واء مل��درب 
املنتخب أو لالعبني، يف ظل الوصول 

إىل املشهد األخري من الدورة.
البحريني��ة  الجامه��ري  وتتطل��ع 
العريضة التي تقف خلف املنتخب 
من وراء شاشات التلفاز إىل أن ينجح 
نجومن��ا يف تحقي��ق اله��دف األكر 
بالف��وز يف املب��اراة والحص��ول عى 
امليدالية الذهبية للمرة األوىل ورفع 
راية اململكة عالي��ة يف هذا املحفل 
الق��اري الكب��ري ال��ذي نجحت فيه 
اململكة من تأكيد مكانتها الرياضية 
العالي��ة من خالل امليداليات امللونة 

التي حققها أبطال البحرين.

إسحاقي: نجاحات كرة اليد 
ثمرة لدعم ناصر بن حمد

أك��د عض��و مجل��س إدارة اللجن��ة 

االتحاد  رئيس  البحريني��ة،  األوملبية 
البحرين��ي لك��رة اليد ع��ي عيىس 
إسحاقي أن ما قدمه املنتخب األول 
لكرة اليد بدورة األلعاب اآلس��يوية 
م��ن مس��تويات ونتائ��ج إيجابي��ة 
هو مث��رة لدعم ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب، 
رئي��س املجل��س األع��ى للش��باب 
والرياض��ة، رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة س��مو الش��يخ نارص بن 

حمد آل خليفة.
الرجويل  ب��األداء  وأش��اد إس��حاقي 
ال��ذي قدم��ه الالعبون ع��ى مدار 
منافسات املس��ابقة؛ ليثبتوا املكانة 
املرموق��ة لكرة الي��د البحرينية عى 
املس��توى القاري وما تتحى به من 
العبني متميزين، مشريا إىل أن بلوغ 
املب��اراة النهائي��ة وض��امن ميدالية 
البحرين  ململك��ة  آس��يوية جديدة 
املتطور  التصاعدي  املستوى  يعكس 
للعبة كرة اليد، مش��ريا إىل أن لعبة 
ك��رة الي��د أضحت واجه��ة مرشفة 
للوطن مبختل��ف املحافل الخارجية، 
وأن��ه عى ثقة بأن الالعبني عى قدر 
املس��ؤولية عندم��ا يواجه��ون قطر 

اليوم يف النهايئ.
وأشار إس��حاقي بأن املنتخب ومن 
خالل وصول��ه النهايئ تخطى جميع 
الظروف الصعبة التي مر بها ابتداء 
من اإلصابات، مرورا بالفرتة القصرية 
التي ق��اد فيها املدرب اآليس��لندي 
الفريق، لكن الروح القتالية لالعبني 
وإرصاره��م ع��ى ترشي��ف الوطن 
جع��ل منهم رقام صعبا، مش��يدا يف 
الوق��ت ذاته بجه��ود الطاقم الفني 

واإلداري والطبي للمنتخب.
كام تقدم إس��حاقي بجزيل الش��كر 
والتقدي��ر إىل األم��ني الع��ام للجنة 
األوملبية عبدالرحمن عسكر وجميع 
أعضاء مجلس اإلدارة، ومدير البعثة 
بدر ن��ارص وأعضاء الوف��د اإلداري 
واإلعالمي عى وقفتهم مع املنتخب 

ومس��اندتهم ل��ه ط��وال مش��واره، 
معربا ع��ن أمله يف أن تتكلل جميع 
تل��ك الجهود بتحقي��ق املركز األول 
وامليدالي��ة الذهبي��ة لكتاب��ة تاريخ 

جديد لكرة اليد البحرينية.

السالطنة: جاهز للنهائي 
ومصممون على الفوز

أكد العب منتخبنا الوطني لكرة اليد 
لخوض  الس��الطنة جهوزيته  جاسم 
املباراة النهائية من منافس��ات كرة 
اليد بدورة األلعاب اآلسيوية الحالية، 
وق��ال “أنا جاه��ز لخ��وض املباراة 
وسأكون مع الفريق يف النهايئ، ومتى 
م��ا احتاجني الجه��از الفني بقيادة 
املدرب كريستيانس��يس، فإن جاهز 
زماليئ  ومس��اعدة  املنتخب  لخدمة 
الالعبني الذين قدموا مباريات كبرية 
استحقوا من خاللها الوصول للنهايئ 

عن جدارة واستحقاق”.
وتاب��ع “املباريات النهائي��ة دامئا ما 
تكون صعبة ولها حساباتها الخاصة، 
لك��ن جمي��ع الالعب��ني والجهازين 
الفني واإلداري عازمون عى االنتصار 
والتتويج بامليدالي��ة الذهبية األوىل 
يف تاريخ البحرين عى مس��توى كرة 
اليد واأللع��اب الجامعية، فالالعبون 
س��يقدمون كل ما لديه��م يف هذه 

املباراة من أجل الذهب”.
وأش��ار الس��الطنة أن ل��كل مباراة 
ظروفها وحساباتها الخاصة، وأوضح 
“املباراة س��تكون صعبة وقوية كون 
املنتخب��ني تواجه��ا يف أكرث من نهايئ 
خ��الل الف��رتة األخ��رية، م��ا يجعل 
األوراق مكش��وفة، لكن لكل مباراة 
ظروفه��ا وخصوصيته��ا، ونأم��ل أن 
ننج��ح يف مواصلة التأل��ق وتقديم 
املستوى القوي الذي يؤهل املنتخب 
لالنتصار يف املباراة وإنهاء املنافسات 

يف املركز األول وامليدالية الذهبية”.
وعن استعدادات املنتخب للمباراة، 
مس��توى  ع��ى  جدي��د  “ال  ق��ال 

االس��تعدادات، فجمي��ع املباري��ات 
التي خاضها املنتخ��ب كانت مبثابة 
النه��ايئ، والالعب��ون ميتلكون الخرة 
الكافية لالستعداد الذهني والنفيس 

ملباراة اليوم”.

“الترايثلون” ينطلق بمشاركة 
سميرة البيطار اليوم 

تش��ارك العب��ة منتخبن��ا الوطن��ي 
للرتايثلون س��مرية البيطار اليوم يف 
س��باق الس��يدات املقرر أن ينطلق 
يف ساعة مبكرة من صباح الجمعة، 
حيث س��تكون هذه املش��اركة هي 
األلع��اب  دورة  يف  لالعب��ة  األوىل 
اآلسيوية عى صعيد الرتايثلون بعد 
أن ش��اركة س��ابقا ضم��ن منتخب 
صباح  البيطار  وخاضت  الس��باحة، 
يوم أمس التدريب األخري والختامي 
تح��ت إرشاف امل��درب غانم بدوي 
الذي رف��ع من معنوي��ات الالعبة، 
األخ��رية  التوجيه��ات  له��ا  وق��دم 

استعدادا لخوض السابق.
ويش��ارك يف الس��ابق مجموعة من 
البط��الت ع��ى املس��توى القاري، 
والذين سبق لهم املشاركة يف العديد 
م��ن البطوالت العاملي��ة للرتايثلون، 
إضافة إىل تحقيق لعديد اإلنجازات، 
األمر الذي يجعل من مهمة س��مرية 

بالصعبة يف مشاركتها األوىل.
وتأم��ل العبتن��ا يف تحقي��ق أفضل 
زمن خالل املنافس��ات التي تنطلق 
بالس��باحة، ث��م رك��وب الدراج��ة، 
وأخ��ريا الج��ري، وذلك م��ا يتطلب 
جهدا كبريا ومنافسة قوية للبطالت 
املش��اركات، إال أن البيطار تأمل يف 
أن توف��ق يف تحقي��ق بداي��ة قوية 
يف منافس��ة الس��باحة؛ كونها العبة 
س��ابقة يف منتخب الس��باحة، األمر 
الذي سيس��هل عليها كثريا الوصول 
والج��ري  الدراج��ة  إىل مس��ابقتي 
بحظوظ كبرية يف الحصول عى مركز 

متقدم.

وكانت البيطار قد أكد أن املنافسات 
ستكون صعبة للغاية يف ظل الخرة 
التي تتمتع بها الالعبات املشاركات، 
وقالت “املنافس��ات ستكون صعبة 
للغاي��ة يف ظ��ل مش��اركة العب��ات 
التتوي��ج  له��م  وس��بق  عاملي��ات، 

مبختلف األلقاب”.

فرسان البحرين ينهون 
مشاركتهم في “أسياد جاكرتا”

أنه��ى فرس��ان مملك��ة البحري��ن 
قف��ز  منافس��ات  يف  مش��اركتهم 
الحواجز بدورة األلعاب اآلس��يوية 
الثامن��ة ع��رشة الحالي��ة، وذل��ك 
بالوص��ول إىل الجول��ة الثانية من 
الدور النهايئ للفارس الشيخ حسن 
ب��ن راش��د آل خليفة ال��ذي نجح 
يف احتالل املركز 23 عى مس��توى 
الق��ارة من ب��ني 60 فارس��ا تأهلوا 
للدور النهايئ من املنافس��ات التي 
أقيم��ت يوم أم��س، يف حني احتل 
زميل��ه يف املنتخ��ب الفاري س��يد 
عدنان العلوي املركز 32 يف الرتتيب 

العام ملنافسات الفردي.
وم��ن جانبه، ق��ال إداري املنتخب 
مش��اري الحنفي “ش��اركنا يف هذا 
الحدث الذي كن��ا نأمل يف تحقيق 
إحدى امليداليات الثالث سواء عى 
مس��توى الفردي أو الف��رق، وهذا 
كان هدفن��ا، لك��ن إصاب��ة الفارق 
خالد الخاط��ري منذ الي��وم األول 
أث��رت بص��ورة كبرية ع��ى نتيجة 
املنتخب س��واء كان التأثري فنيا أو 

نفسيا عى زمالئه الفرسان”. 
وتاب��ع “املتابع لنتائج فرس��اننا يف 
هذه املنافس��ات س��يعرف أننا كنا 
فأرقام  ميدالي��ة،  لتحقي��ق  نطمح 
فرس��اننا كان��ت أفض��ل بكثري مام 
تحقق يف هذه ال��دورة وبتوقيتات 
أفضل، لكن مل نوفق بس��بب سوء 
الحظ الذي عاىن منه الفرسان خالل 
املنافس��ات منذ الفح��ص البيطري 

ولغاية اليوم األخري”.
وعن إصابة الفارس الخاطري، قال 
مشاري “اإلصابة عبارة عن كدمة يف 
الرجل اليمنى أثناء الحاجز التاسع 
يف الش��وط األول م��ن منافس��ات 
الفرق، وهذا األمر وارد يف الرياضة 

ويف مثل هذه املنافسات”.
وتعت��ر ه��ذه املش��اركة الثاني��ة 
لفرسان البحرين يف دورات األلعاب 
اآلس��يوية، وأوضح إداري املنتخب 
“ه��ذه املش��اركة الثاني��ة، وكنا يف 
هذه املرة يف كامل الجهوزية، لكن 
مل نوف��ق ومل يق��ف الح��ظ معنا، 
التي  املرتفع��ة  املعنوي��ات  رغ��م 
تحى بها الفرس��ان وسط الظروف 
الصعبة وس��وء الح��ظ، وهي التي 
أهلت الفرس��ان لنهائيات مسابقة 

الفردي”.
ويس��تعد الفرس��ان للمش��اركة يف 
بطولة العامل القادمة لقفز الحواجز 
يف أمريكا، حيث س��يواصل الفرسان 
وبالتحديد  الخارجية  استعداداتهم 
يف الق��ارة األوروبية إىل حني موعد 
البطولة والتوج��ه إىل أمريكا، ووعد 
مشاري الحنفي الجميع بأن يكون 
املنتخب من بني املنافسني الرشسني 

عى املراكز األوىل يف بطولة العامل.

أحم��ر اليد عينه على الذهب وكتابة تاريخ جديد
يخوض نهائي “األسياد” وسط تطلعات كبيرة

إندونيسيا           حسن علي           عيسى عباس           تصوير: علي الحلواجي

جاسم السالطنة

علي عيسى إسحاقي

سميرة البيطارمشاري الحنفي متحدثا للموفد اإلعالمي من منافسات قفز الحواجز

عبدالرحمن عسكر يتحدث للفارس عدنان العلوي

المنتخب الوطني األول لكرة اليد
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يف عام الذهب.. البحرين تفي بالوعد.. 
بعدم��ا حقق��ت اململك��ة إنج��ازا غري 
مس��بوق بتاري��خ مش��اركاتها ب��دورة 
األلعاب اآلس��يوية الثامنة عرشة لتكرس 
عدد امليداليات التي أحرزتها بالنس��خة 
املاضي��ة بإنش��يون 2014 )9 ميداليات 
ذهبي��ة(، إذ اختت��م منتخ��ب ألع��اب 
القوى مش��اركته يوم أم��س بالحصول 
ع��ى 3 ميداليات ذهبي��ة و3 فضيات 
 12 إىل  رصي��ده  لريف��ع  وبرونزيت��ن؛ 
ميدالي��ة ذهبية متس��اويا م��ع الصن 
)12 ذهبية( يف إنج��از تاريخي جديد؛ 
لي��زداد الحصاد اإلج��ايل للمملكة إىل 
25 ميدالي��ة م��ن بينه��ا 12 ذهبية و5 
فضيات و7 برونزي��ات؛ لتحتل اململكة 
املركز العارش مؤقت��ا يف جدول الرتتيب 
العام مع تبقي يومن عى نهاية الدورة. 
وحرمت إصابة الع��داءة أولكيمي من 
إحراز الذهبية الثالث��ة عرشة للمملكة 
يف سباق 4x400 مرت للسيدات؛ بسبب 
اآلالم الت��ي تضاعفت عى الالعبة أمس 
وحالت دون مشاركتها. وبنهاية مسابقة 
ألع��اب القوى ف��إن مش��اركة مملكة 
البحري��ن مل تنته حت��ى اآلن، وبانتظار 
منتخب كرة اليد أمام قطر الذي الزالت 
الفرص��ة أمامه لدخ��ول لوحة الرشف 
الذهبي��ة وزيادة غل��ة البحرين إىل 13 
ذهبي��ة بعدما ضمن الفضي��ة يف حال 
خس��ارته. وبهذا العدد م��ن امليداليات 
ف��إن مملك��ة البحرين اس��تطاعت أن 
تجس��د ش��عار “ع��ام الذه��ب فقط” 
الذي أطلقه ممثل جاللة امللك لألعال 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة عى أرض الواقع.

بيرهانو بيالو يكسب ذهبية 5 
آالف متر للرجال

فاز العداء بريهانو بي��الو باملركز األول 
وامليدالي��ة الذهبية يف نهايئ س��باق 5 
آالف مرت للرجال بعدما تس��يد السباق 
وأنهاه لصالحه بزمن 13:43:17 دقيقة، 
ك��ا أحرز الع��داء أل��رت روب املركز 
الثاين وامليدالية الفضية بزمن 13:43:67 
دقيق��ة، فيا حصد العداء الس��عودي 
أحمد العم��ري املركز الثالث وامليدالية 

الرونزية بزمن 13:56:49 دقيقة.

 4x400 فريق تتابع السيدات
يتوج بالذهبية

 4x400 توجت فريق التتابع للسيدات
واملكون م��ن أديدونغ وهاجر العمريي 
وإميان عيىس وسلوى نارص باملركز األول 
وامليدالية الذهبية بعدما قطعن مسافة 
الس��باق بزم��ن 42:73 ثاني��ة، وج��اء 
الفري��ق الصيني ثاني��ا ليظفر بالفضية 
بزم��ن 42:84 ثانية، بين��ا جاء الفريق 
الكازاخس��تاين ثالثا بزمن 43:82 ثانية. 

وكان��ت الع��داءة الصيني��ة قريبة من 
الفوز بالسباق قبل أن تعدو سلوى عيد 

بقوة وتتقدم عليها.

كالكيدان تفوز بذهبية 1500 
متر للسيدات

كس��بت الع��داءة كالكي��دان الره��ان 
وفازت باملركز األول وامليدالية الذهبية 
لنهايئ سباق 1500 مرت للسيدات بعدما 
أنهت السباق بزمن 4:07:88 دقيقة، إذ 
تحكم��ت كالكيدان يف مجرى الس��باق 
من��ذ البداية وكان��ت األوىل يف الرتتيب 
لتفوز بالذهبية، كا تألقت تايجس��ت 
نيكون��ن الت��ي الحق��ت زميلتها طول 
الس��باق لتحصد املركز الثاين وامليدالية 
الفضي��ة بزم��ن 4:09:12 دقيقة، فيا 
ج��اءت الع��داءة الهندي��ة بلقيس يف 
املركز الثالث وامليدالية الرونزية بزمن 

4:12:56 دقيقة.

 4x400 فريق التتابع للسيدات
يفوز بالفضية

 4x400 أح��رز فريق التتابع للس��يدات
املكون من س��لوى عيد نارص وامينات 
ج��ال وإميان عيىس ومن��ال البحراوي 
املرك��ز الث��اين وامليدالي��ة الفضي��ة يف 
النهايئ بعدما قطعن مس��افة الس��باق 
ف��از  في��ا  دقيق��ة،   3:30:61 بزم��ن 
الفري��ق الهندي باملركز األول والذهبية 
بزم��ن 3:28:72 دقيقة، وحصد الفريق 
الفيتنام��ي املرك��ز الثال��ث والرونزية 

بزمن 3:33:23 دقيقة.

ايوب يظفر ببرونزية 1500 متر 
للرجال

أحرز العداء محمد أيوب املركز الثالث 
وامليدالية الرونزية يف نهايئ سباق 1500 
مرت للرجال بعدما أنهى مسافة السباق 

بزم��ن 3:45:88 دقيق��ة، في��ا أح��رز 
العداء الهندي جينس��ون جوهنس��ون 
املرك��ز األول وامليدالي��ة الذهبية بزمن 
3:44:72 دقيق��ة، فيا حص��ل اإليراين 
أمري م��رادي عى املركز الثاين وامليدالية 

الفضية بزمن 3:45:62 دقيقة.

ذياب بالمركز 18 بسباق 
المطاردة للدراجات الهوائية

أنهى العب منتخب الدراجات الهوائية 
يحيى خليفة ذياب مش��اركته يف سباق 
املطاردة للدراجات الهوائية ملسافة 90 
كيلوم��رتا بعدما جاء يف املرك��ز الثامن 
عرش يف الرتتيب العام للس��باق؛ ليودع 
املنافس��ة يف أول مش��اركة خارجية له 
عى املستوى الرس��مي، ويف أول ظهور 
ململك��ة البحري��ن يف ه��ذا النوع من 
وأقيمت  الهوائية.  الدراجات  س��باقات 
السباق يف مضار بيضاوي الشكل عى 
4 مراح��ل يتم خاللها احتس��اب الفائز 
من خالل النقاط، إذ جاء ذياب يف املركز 

األخري ب� 6 نقاط يف الرتتيب العام.
وبذل��ك ي��ودع ذياب املنافس��ة بعدما 
س��بق له املشاركة يف س��باق الدراجات 
الهوائية ملسافة 4 كيلومرتات )16 لفة( 
وإحراز املركز الثال��ث عرش يف الرتتيب 
العام للس��باق بزمن 5:03:289 دقيقة 

وبرسعة 47.479 كيلومرت يف الساعة.
وعزا الالعب آن��ذاك تراجع النتائج إىل 
مش��اركة العبن محرتف��ن يفوقونه من 
حيث الخرة واإلمكان��ات الفنية، لكنه 
عر عن س��عادته مبنحه تل��ك الفرصة 
لالحت��كاك واالس��تفادة م��ن التجربة؛ 
لتش��كل له إضافة يف مسريته الرياضية 

برياضة الدراجات الهوائية.

جاكرتا تحييكم

العاصم��ة  ش��وارع  يف  تنت��رش   -

اإلندونيس��ية جاكرتا شاش��ات عمالقة 
يف الطرقات العام��ة تبن الرتتيب العام 
لعدد امليداليات للدول املشاركة بدورة 
األلعاب اآلسيوية الثامنة عرشة؛ بهدف 

إطالع الناس بالنتائج أوال بأول.
- امللع��ب الرئي��س ال��ذي تق��ام عليه 
منافس��ات ألعاب القوى بالدورة وهو 
س��تاد “GBK” هو نفسه امللعب الذي 
ت��وج فيه منتخب الع��راق لكرة القدم 
بلقب كأس آس��يا عام 2007 بعد فوزه 
ع��ى الس��عودية يف املب��اراة النهائي��ة 

بنتيجة 1/0.
- س��يحظى منتخب ك��رة الي��د اليوم 
بالتف��اف كبري م��ن قبل جمي��ع أفراد 
البعث��ة البحرينية يف جاكرتا س��واء من 
الوف��د اإلداري أو العب��ي املنتخب��ات 
املوجودين مثل ألعاب القوى والسامبو 
وال��رشاع وطاقم الس��فارة يف املواجهة 
املرتقب��ة بين��ه وب��ن قط��ر يف النهايئ، 
خصوص��ا أن املباراة لن تتعارض مع أي 

فعالية أخرى للبعثة.
األلع��اب  ب��دورة  املش��اركة  تعت��ر   -
اآلس��يوية بالنس��بة لبعض أفراد الوفد 
اإلداري هي أطول مهمة عمل رس��مية 
لهم خ��ارج البالد، فالي��وم يكملون 25 
يوم��ا وم��ع موعد الوصول س��يكملون 
حوايل 28 يوما أي ما يقارب شهر كامل.
- أجرت إذاعة الكويت FM 88.8 لقاء 
إذاعيا مع مدي��ر بعثة مملكة البحرين 
بدر نارص مبلع��ب “GBK” عى الهواء 
مبارشة متح��ور حول نتائ��ج منتخبات 
البحري��ن يف املعرتك اآلس��يوي ويقدم 
الرنام��ج اإلعالمي الكويت��ي املعروف 

عبدالعزيز العطية.

مردانه: تعاون مثمر بين األولمبية 
و “األولمبي اآلسيوي”

أكدت رئيس��ة قس��م التضامن األوملبي 

باللجنة األوملبية البحرينية وعضو البعثة 
اإلداري��ة مريم مردانه أن التعاون الكبري 
بن اللجنة األوملبية البحرينية واملجلس 
األوملب��ي اآلس��يوي كان ل��ه أبل��غ األثر 
يف إنهاء إج��راءات املش��اركة البحرينية 
بدورة األلعاب اآلس��يوية الثامنة عرشة. 
وأضاف��ت مردان��ه أن دائ��رة العالقات 
الدولية باللجنة األوملبية قامت بالتواصل 
مع املجلس األوملبي اآلس��يوي قبل فرتة 
طويل��ة من ال��دورة؛ من أج��ل اإلعداد 
والتحضري للحدث اآلسيوي وسط تعاون 
مثم��ر وكبري من قبل املجل��س األوملبي 
اآلسيوي واللجنة املنظمة لدورة األلعاب 
اآلس��يوية، إذ أبدى الطرفان مرونة كبرية 
يف عملية تسجيل البعثة وتقديم جميع 
الخدم��ات األخرى مبا يتفق مع األنظمة 
واللوائ��ح، ك��ا أش��ارت إىل أن اللجنة 
األوملبية وبش��هادة املجلس نفسه تعتر 
من أكرث اللجان الفاعل��ة واملنظمة قبل 
املش��اركة بأي دورة آسيوية. وأوضحت 
أن الجهود املشرتكة بن املجلس األوملبي 
لل��دورة  املنظم��ة  واللجن��ة  اآلس��يوي 
بجاكرت��ا وباملبان��غ امثرت ع��ن تنظيم 
متمي��ز للدورة، إذ ال توجد أي مش��اكل 
أو صعوبات تذك��ر، والدورة ناجحة من 
جمي��ع النواحي، مؤكدة ح��رص اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية للوج��ود مبثل هذا 
الحدث؛ ملا له من آثار إيجابية يف تعزيز 
ق��درات املنتخب��ات الوطني��ة مبختلف 
األلع��اب وترشيف الوط��ن عر تحقيق 
اإلنج��ازات، متمني��ة أن تنته��ي الدورة 
بحص��اد أكر م��ن امليدالي��ات الذهبية 
لكتابة تاريخ جديد من النجاحات للجنة 

األوملبية البحرينية.

جناحي يخوض السباق األخير 
في منافسات الشراع اليوم

يخوض الع��ب منتخبنا الوطني للرشاع 

عبدالل��ه جناحي اليوم الس��باق الثاين 
ع��رش واألخرية لق��وارب اللي��زر ضمن 
اآلس��يوية  األلع��اب  دورة  منافس��ات 
إىل  جناح��ي  سيس��عى  إذ  الحالي��ة، 
تحقيق نتيجة قوية يف الس��باق األخرية 
ينافس م��ن خاللها عى املركزين الرابع 

والخامس يف سلم الرتتيب.
ويحتل جناحي املركز الثامن يف الرتتيب 
العام مبجم��وع 83 نقطة وبصايف نقاط 
وص��ل إىل 74، بعد خوضه 11 س��باقاً، 
األمر الذي أبعده عن س��باق املنافس��ة 
عى املراكز الثالثة األوىل التي يس��يطر 
عليه��ا العب��ون س��بق له��م التتوي��ج 
ببطوالت عاملية وأوملبية س��ابقة، فيا 
يس��عى جناحي إىل الحصول عى املركز 
الراب��ع من خالل الفرص��ة التي ميتلكها 
يف الس��باق الختامي للمنافس��ات، وال 
ي��زال جناحي يف طليعة الالعبن العرب 

املشاركن يف املنافسات.
وج��اءت نتائ��ج الالعب يف الس��باقات 
متقاربة، إذ س��جل 9 نقاط يف الس��باق 
إىل  إضاف��ة  والع��ارش،  والراب��ع  األول 
8 نق��اط يف الس��باق الث��اين والثال��ث 
والخامس والسابع، وكان أفضل سباقاته 
الس��باق الس��ادس الذي س��جل فيه 5 
نقاط، فيا س��جل 6 نقاط يف السباقن 
الثامن والتاس��ع، و7 نقاط يف الس��باق 

الحادي عرش.
ومن أج��ل أن يتمكن العبنا جناحي يف 
الصعود للمركز الرابع يف س��لم الرتتيب 
يجب عليه الفوز عى منافس��ه املبارش 
سواء بالحصول عى فارق نقطتن بينه 
وبن منافسه يف السباق، أو أن يستخدم 
أس��لوب املحارصة طول فرتة الس��باق 
وإجبار منافس��ه ع��ى إنهاء الس��باق 
يف املرك��ز الثاين عرش، وبهذا األس��لوب 
س��يكون عبدالله األقرب للحصول عى 

املركز الرابع بنهاية املنافسات.

بع��ام الذه��ب... أبط��ال البحرين يوف��ون بالوعد
إن����ج����از ت���اري���خ���ي ج����دي����د ل��ل��م��م��ل��ك��ة
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من التتويج

مريم مردانه من التتويج

المملكة تكسر رقم إنشيون 2014 وتحصد أكبر غلة في تاريخهاالبحرين تعادل الصين بذهب “أم األلعاب” ب� 12 ميدالية
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خيتافي- بلد الوليد

ميالن- روما

فياريال- جيرونا
ايبار- سوسيداد

هانوفر- دورتموند

21:00

21:30

23:00
23:00

21:30

الجمعة 31 أغسطس

الدوري االسباني

الدوري االيطالي

الدوري األلماني

الجولة 3 

الجولة 3

الجولة 2

21:45ليون- نيس

الدوري الفرنسي
الجولة 4

)وكاالت(: أسفرت قرعة دور املجموعات 
من دوري أبط��ال أوروبا لهذا املوس��م، 
والتي أقيمت مس��اء أم��س الخميس يف 
مدينة موناكو الفرنس��ية، عن مواجهات 
قم��ة، حيث ج��اء ريال مدري��د، حامل 
اللقب، يف مجموعة متوازنة، فيام يلعب 

برشلونة ضمن مجموعة قوية.
وأوقعت القرعة برش��لونة يف املجموعة 
توتنه��ام  الثاني��ة إىل جان��ب كل م��ن 
اإلنجلي��زي، وأيندهوفن الهولندي، وإنرت 
ميالن اإليط��ايل، فيام جاء الفريق املليك، 
الساعي لحصد اللقب للمرة الرابعة عىل 
التوايل، يف املجموعة الس��ابعة مع روما، 

وسسكا موسكو، وفيكتويا بلزن.
أما يوفنتوس فاصطدم مبانشسرت يونايتد 
يف مواجه��ة ناري��ة باملجموع��ة الثامنة، 
رفقة فالنس��يا ويونج بوي��ز، ما يعني أن 
الربتغايل كريستيانو رونالدو سيلعب ضد 
فريقه الس��ابق، كذلك سيواجه الفرنيس 
ب��ول بوجب��ا نادي��ه القدي��م. ك��ام جاء 
ليفرب��ول، وصيف النس��خة املاضية، يف 
مجموعة صعبة أيض��ا إىل جانب باريس 

سان جريمان، ونابويل، والنجم األحمر.
وتق��ام مباريات الجول��ة األوىل من دور 
املجموعات يومي 18 و19 سبتمرب/ أيلول 
املقبل. وتف��وق الكروايت لوكا مودريتش، 

العب ريال مدريد اإلس��باين، عىل زميله 
يف الفري��ق س��ابًقا كريس��تيانو رونالدو، 
واملرصي محم��د صالح، وحص��د جائزة 

أفضل العب يف أوروبا للموسم املايض.
وف��از مودريتش باللقب بعد املس��توى 
املتمي��ز الذي ظهر به م��ع ريال مدريد 
يف دوري أبطال أوروب��ا، والفوز باللقب 
الثالث عىل التوايل يف املس��ابقة املوس��م 
امل��ايض. ك��ام كان ألداءه م��ع منتخ��ب 
كرواتي��ا يف كأس الع��امل، تأث��ري كبري عىل 
فوزه بالجائ��زة التي حصدها، خاصة أنه 
فاز بلق��ب أفضل الع��ب يف كأس العامل 
يف روس��يا. يذكر أن ل��وكا مودريتش، فاز 
بجائزة أفضل العب خط وسط يف دوري 

أبطال أوروبا عن املوسم املايض.
كام فاز الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم 
يوفنتوس الحايل، والذي غاب عن الحفل 
بجائ��زة أفضل مهاج��م يف دوري أبطال 
أوروبا باملوس��م املايض، وهو الخامس يف 

مسريته الشخصية.
وحص��د الربتغ��ايل كريس��تيانو رونالدو 
الجائ��زة بعد موس��مه املمي��ز مع ريال 
مدري��د يف دوري أبط��ال أوروب��ا، حيث 
س��جل 15 هدًفا يف البطولة، لينال لقب 

هداف املسابقة.
وتف��وق الربتغايل املنضم هذا الصيف إىل 
يوفنتوس اإليط��ايل، عىل كل من املرصي 
محم��د ص��الح الذي س��جل 10 أهداف 

يف البطول��ة بجان��ب ه��دف يف ال��دور 
التمهي��دي، وخ��رج مصاًبا م��ن النهايئ، 
واألرجنتيني ليونيل مييس، الذي س��جل 

6 أهداف.
فيام ييل قرع��ة دور املجموعات بدوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم ملوس��م -2018

2019 التي سحبت أمس الخميس.

1 - أتليتيكو مدريد - بروس��يا دورمتوند 
- موناكو - كلوب بروج.

 - هوتس��بري  توتنه��ام   - برش��لونة   -  2
ايندهوفن - إنرتناسيونايل.

3 - باري��س س��ان جريم��ان - ناب��ويل - 
ليفربول - رد ستار بلجراد.

4 - لوكوموتيف موسكو - بورتو - شالكه 
- غلطة رساي.

5 - باي��رن ميوني��خ - بنفي��كا - أياكس 
أمسرتدام - أيك أثينا.

6 - مانشس��رت سيتي - شاختار دونيتسك 
- أوملبيك ليون - هوفنهايم.

7 - ريال مدريد - روما - تشسكا موسكو 
- فيكتوريا بلزن.

8 - يوفنت��وس - مانشس��رت يونايت��د - 
بلنسية - يانج بويز.

)وكاالت(: تفتت��ح املرحل��ة الثالث��ة من 
الدوري اإليطايل لك��رة القدم مبباراة من 
العي��ار الثقي��ل بني مي��الن وضيفه روما 
اليوم الجمعة، فيام يحل يوفنتوس حامل 
اللقب يف املواس��م السبعة املاضية ضيفا 

عىل بارما ونابويل الثاين عىل سمبدوريا.
ويخ��وض مي��الن املواجهة بع��د إهداره 
تقدم��ا مريح��ا يف أرض ناب��ويل بهدفني 
لجاكوم��و بونافنتورا ودافي��دي كاالبريا، 
قبل أن يرد الفريق الجنويب بثالثية قلبت 
النتيجة رأس��ا عىل عق��ب. ويعول ميالن 
يف مباراته األوىل هذا املوس��م عىل أرضه، 
عىل مهاجمه الجديد األرجنتيني غونزالو 
هيغواين املنتقل م��ن يوفنتوس، الفتتاح 

رصيده التهديفي.
يف املقاب��ل، عاش روما تجربة معاكس��ة 
ملي��الن، فبعد تخلف��ه 3-1 أم��ام أتاالنتا 
عىل أرضه، عادل يف الشوط الثاين بهدفني 
كوستاس  واليوناين  فلورنتيس  ألليساندرو 
مانوالس، وذلك بعد افتتاح التسجيل بكرة 
رائعة بالكعب من العب وسطه الجديد 
األرجنتيني خافيري باس��توري القادم من 
باريس س��ان جرمان الفرن��يس. وذكرت 

الصحف املحلية أن مدرب نابويل جينارو 
غاتوزو سيجري 3 تغيريات عىل التشكيلة 
التي خ��رت ضد ناب��ويل. ويعود الرتيك 
هاكان جاله��ان أوغلو من اإليقاف، فيام 
يتوقع أن يش��غل ماتيا كالدارا الذي كان 
جزءا من صفقة إعادة ليوناردو بونوتيش 
إىل يوفنتوس، مرك��زا يف خط الدفاع بدال 
من األرجنتيني ماتيو موساكيو إىل جانب 
أليس��يو روماني��ويل. وقد يدف��ع غاتوزو 
بالظهري األمين إيغناتس��يو أبايت بدال من 

دافيدي كاالبريا.
وق��ام مي��الن بتعدي��الت ع��ىل جه��ازه 
اإلداري برغ��م صعوبات��ه املالي��ة، فضم 
أس��طورة دفاعه الس��ابق باولو مالديني 
كمدي��ر للتطوي��ر الريايض االس��رتاتيجي 
والعبه الس��ابق ليوناردو كمدير ريايض، 
فيام كش��ف أفضل العب يف العامل سابقا 
الربازي��يل كاكا أن هذا الثن��ايئ قد يقنعه 

باالنضامم للفريق اللومباردي.
وق��ال كاكا “يعي��ش أوالدي يف الربازي��ل 
وه��م أولويتي. هذا س��بب عدم عوديت 
إىل ميالن م��ن قبل. لكن تواجد ليوناردو 

ومالديني يقربني من ميالن”.

وأض��اف كاكا )36 عاما( املعت��زل العام 
املايض واملتوج م��ع ميالن بلقب الدوري 
ودوري أبط��ال أوروبا “أتحدث غالبا مع 
ليوناردو، نحن أصدق��اء، لكننا مل نناقش 

يعد الدور الذي سألعبه مع ميالن”.
ويف الطرف املقابل، يغيب عن روما ظهريه 
أليس��اندرو فلورنتيس بس��بب إصابته يف 
مب��اراة أتاالنت��ا يف ركبته، وق��د يعوضه 
الهولن��دي ريك كارس��دورب الذي انضم 
إىل فري��ق العاصمة املوس��م املايض، بيد 
أنه تعرض إلصابة قوي��ة يف أربطة ركبته 
وخاض 82 دقيقة فق��ط حتى اآلن. وقد 
يجري املدرب أوزيبيو دي فرانشيس��كو 
الذي خر العب وسطه الهولندي كيفن 

سرتومتان ملرسيليا الفرنيس، تغيريات عىل 
تش��كيلته الت��ي افتتحت املوس��م بفوز 
متأخر عىل تورينو بهدف البوسني أدين 

دزيكو.
ورمب��ا يدف��ع بالهولندي اليافع جاس��ن 
كاليف��رت عىل الجناح األمي��ن بعد بروزه 

ضد تورينو وأتاالنتا.
كام ش��ارك م��ع روما يف مبارات��ه األخرية 
بطل الع��امل الفرن��يس س��يتفن نزونزي 
الق��ادم م��ن إش��بيلية اإلس��باين. وق��ال 
الالعب الفارع الطول بعد نزوله “حالتي 
الجسدية جيدة ولو انها بحاجة للتحسن. 
أش��عر باالرتياح لكن استعدادايت أقل من 

باقي الالعبني”.

3 مجموعات نارية.. ومودريتش األفضل

قمة بين ميالن ورومــا

جينارو غاتوزو

)وكاالت(: يستطيع سيباستيان فيتل، تضييق الخناق عىل لويس 
هاميلتون، متصدر بطولة العامل لسباقات الفورموال 1 للسيارات 

عىل أرض فرياري يف جائزة إيطاليا الكربى، ويكتب صفحة جديدة 
يف األرقام القياسية. ولو نجح يف تحقيق أول فوز لفرياري يف مونزا 

منذ 2010، سيعادل إنجاز سرتلينج موس الفريد، بالفوز عىل 
الحلبة مع 3 فرق مختلفة يف الفورموال 1. 

فيتل يرفع راية التحدي

)وكاالت(: قال ماركو سيلفا، 
مدرب نادي إيفرتون، إنه ال 
يريد رحيل املهاجم ساندرو 

رامرييز، عن فريقه، رغم أنه ال 
يشارك يف التشكيلة األساسية 

بانتظام. وانضم رامرييز إىل 
إيفرتون املوسم املايض، لكنه 

خاض 14 مباراة يف الدوري قبل 
إعارته إىل إشبيلية يف املريكاتو 

الشتوي املايض. ورغم ذلك تألق 
الالعب البالغ عمره 23 عاما، يف 
الفوز 1-3 عىل روثرهام يونايتد 
يف كأس رابطة األندية املحرتفة 

أمس األول، ويثق سيلفا يف 
قدرة رامرييز عىل مواصلة ذلك. 
وقال سيلفا للصحافيني “ساندرو 
العب أود استمراره يف تشكيلتنا، 

ألنني أثق فيه”. ونفى املدرب، 
تكهنات بخصوص مشكالت مع 

الشاب أدميوال لوكامن، وقال 
إن الالعب البالغ عمره 20 عاما 

غاب بسبب اإلصابة.

)وكاالت(: أكد آريني روبن، جناح 
بايرن ميونخ األملاين، أن التقدم 
يف العمر ال يشغل باله، مشريًا 

إىل أنه يسعى للظهور بقوة هذا 
املوسم مع الفريق البافاري.

وقال روبن، يف ترصيحات 
لصحيفة “بيلد”: “ال أطيق سامع 
كلمة تغيري، فالعمر ال يهمني، أنا 

أتفق مع هونيس واملدرب حني 
يقوال أن هناك العبني جيدين 
وسيئني، وليس كبارًا وصغارًا”.
وأضاف صاحب ال� 34 عاًما 

“هذا الطموح بداخيل دامئًا وال 
أستطيع إخراجه”.

وعن استيائه من جلوسه عىل 
الدكة أمام هوفنهايم، أوضح 

“قلت بعد املباراة إنني غاضب، 
لكني أحرتم قرار املدرب نيكو 
كوفاتش”. وواصل “أن تكون 

مدرًبا للبايرن فهي أصعب 
مهمة، نيكو كوفاتش، يقوم 

بعمل رائع حتى اآلن، وال ميكننا 
أن ننجح إال مبشاركة الجميع”.

 سيلفــا يتمنــى 
بقــاء راميريــز

العمر ال يهم روبن

تح��ت رعاي��ة ممث��ل جالل��ة امللك 
لألع��امل الخريية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  األع��ىل  املجل��س  رئي��س 
اللجن��ة األوملبية  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، تنطلق اليوم النسخة األوىل 
من موس��م نارص بن حمد لرياضات 
املوروث البحري، والتي تنظمها لجنة 
رياض��ات امل��وروث الش��عبي حيث 
تستمر منافسات النسخة األويل حتى 
يوم السبت املوافق 27 أكتوبر املقبل. 

تنفيذا للتوجيهات الملكية 

وبهذه املناسبة، قال سمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليف��ة: “إن رياضات 
املوروث الشعبي متثل الوجه األصيل 
املس��تمد من تراثن��ا الوطني العريق 
واملت��وارث عن األجداد واآلباء، والتي 
نس��عى دامئا من خالله لبذل الجهود 
املتواصل��ة لتنفيذ توجيه��ات عاهل 
البالد صاحب الجاللة امللك حمد بن 
عيىس آل خليفة، لرعاية ودعم إحياء 
مختلف أنواع رياضات الرتاثية، والتي 
اعتربه��ا جاللت��ه ج��زءا ال يتجزأ من 

املكّون األسايس للرتاث البحريني”. 

 المحافظة على الرياضات 
التراثية 

وأضاف س��موه: “أن انطالق موس��م 
نارص بن حم��د لرياض��ات املوروث 
البح��ري، يعد جزءا م��ن الرؤية التي 
رس��مناها، والتي تأيت ترس��يخا ملعاين 
األصالة واالنتامء والوطنية املستوحاة 
من تراثنا الوطني، من أجل املحافظة 
عىل الهوية البحرينية األصيلة والرتاث 
الوطني العريق، من خالل الرياضات 
الرتاثية التي تناقلها األجداء عن اآلباء، 
والس��عي لب��ذل الجه��ود املتواصلة 
لتعزيزها يف الشباب واألبناء والناشئة 

لتكون دامئا حارضة ومستمرة”. 

 إشادة بجهود لجنة رياضات 
الموروث 

وقد أش��اد سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة بالجه��ود التي تبذلها لجنة 
رياض��ات املوروث الش��عبي برئاس��ة 
خليف��ة عبدالل��ه القع��ود، يف تنفيذ 
رؤية س��موه للمحافظة عىل املوروث 
الري��ايض، عرب الخط��ط والربامج التي 
وضعته��ا اللجن��ة لإلع��داد والتحضري 

ملختلف الفعاليات واملس��ابقات التي 
سيش��هدها هذا العام، متمنيا سموه 
للجن��ة النج��اح يف عمله��ا بالش��كل 
الذي يخ��دم كل التطلعات واألهداف 
الرامية للتعريف مبورث أهل البحرين 
واملحافظ��ة علي��ه، متمنيا س��موه يف 
الوق��ت ذات��ه كل التوفي��ق لجمي��ع 
املشاركني يف موسم س��موه لرياضات 

املوروث البحري. 

 لجنة الموروث تعتمد جدول 
المنافسات 

وبتوجيه من س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة، اعتم��دت لجن��ة 
رياض��ات املوروث الش��عبي، جدول 
موس��م ن��ارص ب��ن حم��د لرياضات 
امل��وروث البحري يف نس��خته األوىل، 
حي��ث س��تنطلق الي��وم املنافس��ات 
مبس��ابقة اليزوه “الدش��ه” عىل كأس 
سمو الشيخ حمد بن نارص آل خليفة 
وذل��ك مبنتزه خليفة بالحد، وس��تقام 
يوم السبت 1 سبتمرب مسابقة اليزوه 
“القفال” عىل كأس سمو الشيخ حمد 
ب��ن ن��ارص آل خليفة مبنت��زه خليفة 
بالحد. وتقام يوم الس��بت 8 سبتمرب 

مسابقة “الهري” عىل كأس سمو الشيخ 
حم��د ب��ن ن��ارص آل خليف��ة مبنتزه 
خليفة بالحد، وتقام يوم الس��بت 22 
سبتمرب مسابقة “الحداق” عىل كأس 
سمو الشيخ حمد بن نارص آل خليفة 
مبنتجع البندر، وتقام يوم الجمعة 28 
سبتمرب مسابقة “الحداق” عىل كأس 
س��مو الش��يخ عبدالله ب��ن خالد آل 
خليفة بساحل البديع، عىل أن يشهد 
اليوم ذاته إقامة مسابقة “الشاحوف” 
عىل كأس سمو الشيخ حمد بن نارص 
آل خليفة مبنتزه خليفة بالحد. وتقام 
ي��وم الس��بت 29 س��بتمرب مس��ابقة 
“الهري” عىل كأس سمو الشيخ عبدالله 
ب��ن خال��د آل خليفة مبنت��زه خليفة 
بالحد، وتقام ي��وم الجمعة 5 أكتوبر 
مس��ابقتان األوىل “الش��احوف” عىل 
كأس سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل 
خليفة مبنتزه خليف��ة بالحد، والثانية 
مس��ابقة “الحداق” عىل كأس س��مو 
الش��يخ محم��د بن ن��ارص آل خليفة 

ب�”درة البحرين”.
وتقام يوم الس��بت 6 أكتوبر مسابقة 
“الهري” عىل كأس سمو الشيخ محمد 
ب��ن ن��ارص آل خليفة مبنت��زه خليفة 

بالحد، وتقام يوم الجمعة 12 أكتوبر 
مسابقتان األوىل “الحداق” عىل كأس 
سمو الشيخ فيصل بن خالد آل خليفة 
بجزر أم��واج، والثانية “الش��احوف” 
عىل كأس سمو الشيخ محمد بن نارص 
آل خليفة مبنتزه خليفة بالحد. وتقام 
يوم السبت 13 أكتوبر مسابقة أجمل 
صوت نهام عىل كأس س��مو الش��يخ 
خال��د بن حمد آل خليفة، وتقام يوم 
الجمعة 19 أكتوبر مسابقتان، األوىل 
“الش��احوف” عىل كأس سمو الشيخ 
خال��د ب��ن حم��د آل خليف��ة مبنتزه 
خليفة الحد، والثانية “الحداق” عىل 
كأس س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة ب�”منتجع البندر”.

 وتقام يوم السبت 20 أكتوبر مسابقة 
“الهري” عىل كأس سمو الشيخ فيصل 
ب��ن خال��د آل خليفة مبنت��زه خليفة 
بالحد، وتقام يوم الخميس 25 أكتوبر 
مس��ابقة “الحداق” عىل كأس س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة، 
عىل أن تختتم منافسات املوسم يوم 
الس��بت 27 أكتوبر بإقامة مسابقتني 
عىل كأس سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة األوىل “الشاخوف- العامه” 
والثانية “الش��اخوف- النخبة” وذلك 

مبنتزه خليفة بالحد.

انطالق موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري.. اليوم
سموه يؤكد تطلعه للمحافظة على عبق الماضي وأصالة التراث

تغطية              اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد 



1 - الخضروات المجمدة أقل 
فائدة من الطازجة

هناك اعتقاد هن���اك اأن الفواكه 
املخت���ارة  الطازج���ة  واخل����روات 
مغذية اأك���ر من املجمدة. ومع ذلك، 
ف���اإن الأطعمة التي جتدها يف ق�س���م 
املنتج���ات الطازجة، غالًب���ا ما كانت 
ت�س���تغرق رحلة طويل���ة بني املزرعة 

اإلى الثالجة.
وخالل مراحل ال�سحن والتخزين، 
ت�ساعد الإنزميات الطبيعية والعنا�ر 
العنا����ر  انهي���ار  عل���ى  احلافظ���ة 
الغذائي���ة. ويت���م تعوي����ض ذلك من 
خالل التجميد الف���وري الذي يحافظ 
على الكثري من حمتوى الفيتامينات 

واملعادن.

2 - األطعمة الخالية من 
الغلوتين بديل صحي

م���ع اتباع نظ���ام غذائي خايل من 
الغلوتني ومنتجات���ه، تركز احلميات 
اجلديدة الآن على الغلوتني والقمح 
كونهم���ا الع���دو اجلدي���د لأي نظ���ام 

غذائي لفقدان الوزن.
يغف���ل  ذل���ك،  وم���ع 

الكثريون عن حقيقة اأن 
معظم املنتجات اخلالية 
يت���م  الغلوت���ني  م���ن 
كبري،  ب�س���كل  معاجلتها 
اإ�سافة املزيد  مما يعني 

من امل���واد غري ال�س���حية 
مقارنة مبنتجات القمح

3 - تناول السعرات 
الحرارية في الليل أسوأ من 

النهار
ال�س���عرات  ����رر  يختل���ف  ل 
احلراري���ة بغ����ض النظر ع���ن الوقت 

ال���ذي ت�س���تهلكه يف الي���وم. وطاملا 
اأنك حتاف���ظ على منط حياة �س���حي 
ون�س���ط، فاإن مواجه���ة العجز اليومي 
يف ال�س���عرات احلراري���ة لي����ض م���ن 
ال�روري اأن يكون ل���ه تاأثري حمدود 

على ا�ستهالكك الغذائي.
ومع ذلك، فاإن معظ���م الوجبات 
يف الن�س���ف الثاين م���ن اليوم، ميكن 

اأن ي�سبب زيادة يف الوزن.

4 - الطهي بالميكروويف 
يخفض المحتوى الغذائي

هن���اك اعتقاد خاطئ �س���ائع باأن 
امليكرووي���ف  يف  الوجب���ات  طه���ي 
يجردها م���ن الفيتامينات واملعادن 
ب�سكل اأكرب من الطهي على املوقد. 
وميكن اأن يك���ون للطهي يف كل من 
خ�س���ائ�ض  واملوق���د  امليكرووي���ف 
مث���ل  البع����ض  لبع�س���ها  م�س���ابهة 
احلرارة وقت���ل املركبات البكتريية، 
كف���ة  يرج���ح  الوق���ت  ع���ام  لك���ن 

امليكروويف.

5 - الحمية النباتية فقيرة 
بالبروتينات

التوق���ف  اأن  البع����ض  يعتق���د 
ع���ن تن���اول اللح���وم، يحرم اجل�س���م 
لتنمي���ة  الالزم���ة  الربوتين���ات  م���ن 
الع�س���الت. لك���ن معظ���م جمموعات 
عل���ى  الرئي�س���ية حتت���وي  الأطعم���ة 
م�س���توى مع���ني م���ن الربوتين���ات، 
وهناك العديد من امل�س���ادر الرائعة 
للربوتني النبات���ي، مع الرتكيز على 
البقوليات واخل�روات الورقية. كما 
اأن هناك فائدة اإ�سافية تتمثل يف اأن 
معظم اخل����روات خالية من الدهون 
امل�س���بعة املوجودة دائم���اً يف معظم 

اللحوم.

6 - البدائل الغذائية قليلة 
الدسم هي الخيار المثالي

ل ي��ع��ت��رب ا���س��ت��ه��الك ال��ب��دائ��ل 
و  الدهون”  “منخف�سة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
م��ن  “اخلالية 
الدهون” 

دائماً اخليار الأف�سل عند اتباع نظام 
غذائي.

ويف حني اأن الكثري من املنتجات 
يف  الده���ون  حم���ل  حت���ل  البديل���ة 
مكوناتها، اإل اأن ما ل يوؤخذ عليها هو 
زيادة حمتوى ال�سكر، والذي غالباً ما 

يكون اأكر �رراً.

7 - الطبيعي صحية دائما
عل���ى  حتت���وي  الت���ي  الأطعم���ة 
مكون���ات ونكه���ات طبيعية لي�س���ت 
دائم���اً كم���ا يت���م الرتويج له���ا، ويف 
الواقع فاإن الكثري من هذه املنتجات 
العالم���ة  �س���تار  ت�س���تخدم  الت���ي 
“الطبيعي���ة” متي���ل اإل���ى اأن تك���ون 
اأن حتت���وي  اأك���ر معاجل���ة وميك���ن 
على مكون���ات خمفية اأك���ر من غري 

ال�سحية.

8 - البيض سيء للقلب
يف الوقت الذي يحتوي البي�ض على 
ن�سبة من الكولي�سرتول، حتتوي معظم 
الأطعم���ة التي ن�س���تهلكها عل���ى مدار 
الي���وم على الكثري من الكول�س���رتول 
اأكر من �س���فار البي�ض، وقبل 
اتباع حمية خالية من 
اأن  يج���ب  البي����ض، 
اأنه م�س���در  تتذك���ر 
للربوت���ني  جي���د 
املفي���دة  واملع���ادن 

الأخرى جل�سمك.
لأخ�س���ائية  وفق���ا 
التغذية الأ�س���رتالية �س���وزي 
بوريل، هن���اك اأدلة جيدة تثبت 
اأن تن���اول ما ي�س���ل اإلى بي�س���تني 
يومي���ا كج���زء م���ن وجبة فط���ور غنية 
بالربوت���ني، ه���و وجب���ة اأك���ر مالءم���ة 
لفقدان الوزن من وجبة الفطور الغنية 

بالكربوهيدرات اأو احلبوب.

خل�ض علماء اإلى اأن التناول املعتدل 
لل�س���كولته ميك���ن اأن يح���د م���ن خطر 

الإ�سابة بالأزمات القلبية.
واأظه���رت درا�س���ة اأن تناول ثالث 
قط���ع �س���كولته �س���هريا يخف�ض خطر 
الإ�سابة بالأزمات القلبية بن�سبة 13 %.
مي���ل”  “ديل���ي  �س���حيفة  وذك���رت 
اأن  اإل���ى  خل�س���ت  درا�س���ة  اأن  الربيطاني���ة 
املكون���ات الطبيع���ة يف ال�س���كولته التي يطلق 
عليه���ا “ فالفونويدات” تعزز �س���حة الأوعي���ة الدموية 
وت�س���اعد يف احلد من اللتهاب. وي�س���ار اإلى اأن الأزمات القلبية توؤثر على اأكر من 900 
األف �سخ�ض يف بريطانيا، ويلقى نحو ثلثهم حتفهم �سنويا ب�سببها.  وقال الباحثون اإن 
تناول ال�سكولته يعد �سحيا فقط يف حال تناولها ب�سورة معتدلة، لأن تناولها ب�سورة 

مفرطة ي�سبب ال�رر اأكر من النفع ب�سبب احتوائها على �سكر ودهون.

شوكوالته

الجوز

فوائد
اأظهرت تو�س����ية علمية جديدة للجمعية 

الأمريكي����ة للقلب اأن امل�روب����ات املحالة 
قليلة ال�سعرات احلرارية، مثل امل�روبات 
الغازية اخلا�س����ة باحلمية، التي حتتوي 
على الأ�س����بارتام اأو ال�ستيفيا قد تكون 
بدي����ال جي����دا ع����ن امل�روب����ات الغازي����ة 

املحالة بال�سكر وع�سائر الفاكهة.
لك����ن الباحثني ما زالوا غ����ري متاأكدين 

م����ن اآثار هذه امل�روبات على ال�س����حة يف الأمد 
الطويل.

وكتبت جلنة التغذية التابعة للجمعية يف دورية )�سريكيولي�س����ن( اإن 
%32 من امل�روبات التي تناولها بالغون يف الوليات املتحدة منذ عام 2007 حتى 
ع����ام 2010 و%19 من امل�روبات التي تناولها الأطفال يف هذه الفرتة كانت حتتوي 
على حمليات قليلة ال�س����عرات. واأ�س����ار الباحث����ون اإلى اأن اجلمعي����ة الأمريكية للقلب 
تو�س����ي باأل يزيد ال�س����تهالك اليومي لل�سكر امل�س����اف للمنتجات الغذائية عن 100 
�سعر حراري اأو 25 غراماً يوميا للن�ساء واأل يزيد عن 150 �سعرا اأو 37.5 غرام للرجال.

اجل����وز ه����و ن����وع م����ن املك�����رات 
يوجد على �سكل ق�رة خ�سبية �سلبة 
م�س����تديرة ال�س����كل حتت����وي عل����ى 
اجل����زء ال�س����الح ل����الأكل يف داخلها. 
الأ�سا�سي  ب�س����كله  ُي�ستهلك اجلوز 
كوجبة خفيف����ة وح����ده اأو مع بع�ض 

الأخ����رى والفواكه  اأن����واع املك�����رات 
املجفف����ة، كم����ا يتم اإدخاله يف حت�س����ري 

بع�����ض اأن����واع الأطعم����ة واحللوي����ات وذلك 
بهدف ال�ستفادة منه اإلى اأق�سى حد ممكن.

يحت����وي اجل����وز على ن�س����بة عالية من م�س����ادات الأك�س����دة والدهون 
املفيدة للج�س����م، وبذلك فهو ي�ساهم يف تعزيز عمل جهاز املناعة ويحمي اجل�سم من 
الإ�سابة ببع�ض اأنواع اللتهابات، كما اأنه يحمي القلب والأوعية الدموية من امل�ساكل 
التي ميكن اأن ت�س����يبها وذلك لقدرته على التخفيف من معدل الكول�س����رتول ال�سار 
الذي يوؤدي اإلى ت�سلب ال�رايني وان�سدادها كما اأنه ي�سكل ال�سبب الرئي�سي لالإ�سابة 

باجللطات الدماغية والقلبية.

اأك���د بحث جديد اأجراه جمموعة م���ن العلماء بجامعة “كاليفورنيا” الأمريكية اأن تن���اول حبات اللوز يعد من 
اأف�سل الو�سائل لتعوي�ض غياب وجبة الإفطار لالأ�سخا�ض الذين مل يعتادوا تناول الإفطار بانتظام، اأو اعتادوا 
ال�ستيقاظ يف اأوقات متاأخرة، وبح�سب �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، فقد اأفاد البحث اأن تالميذ املدار�ض 
واجلامعات الذين تفوتهم وجبة الإفطار ميكنهم خف�ض م�س���تويات ال�س���كر يف دمائهم على اأف�سل نحو ممكن 

اإذا واظبوا على تناول اللوز يف منت�سف �ساعات النهار.
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اإعداد: طارق البحار

الكرانبيري.. 
فـوائـد خـارقـة

البيض ال يرفع الكولسترول
يتجنب الكثري من النا�ض اأكل �سفار البي�ض ويكتفون بتناول البيا�ض يف �سلوك غذائي اأثبت 

العلم خطاأه، حيث اأ�س���ارت درا�سة حديثة اإلى اأن ال�سفار يحتوي على مكونات مهمة 
للج�سم، بح�سب �سكاي نيوز عربية.

وم���ع التطور الكبري يف جمال تكنولوجي���ا الزراعة، داأبت بع�ض املزارع 
عل���ى اإنتاج بي�ض بدون �س���فار، يف ح���ني تلجاأ بع�ض املتاج���ر اإلى بيع 

البيا�ض مب�سرتا لوحده بدون ال�سفار، اأو تخزينه جمففا.
لك���ن هناك �س���بب وجيه لعدم اخلوف من �س���فار البي�ض، فقد 
اأثب���ت بحوث علمية اأن الكولي�س���رتول املوجود يف �س���فار البي�ض 

لي�ض له اأي تاأثري حقيقي على ارتفاع الكولي�سرتول يف الدم، كما 
يعتقد كثريون. واأ�س���ارت بع�ض الأدلة اإلى اأن البي�ض قد 

يكون مفيدا للكولي�سرتول من خالل رفع م�ستويات 
الكول�س���رتول “اجلي���د” املرتب���ط بانخفا�ض خطر 

الإ�سابة باأمرا�ض القلب.
ورغم حتذير اخلرباء من تاأثري الكول�سرتول، الذي 

قد يوؤدي اإلى ان�س���داد ال�رايني واإيذاء القلب، فاإنهم ين�سحون بالعتدال 
يف تناول املنتجات التي حتتويه، ولي�ض جتنبها كليا.

التبولة.. من أهم األطباق على موائدنا

ق���ال املركز الحتادي للتغذي���ة اإن الكرانبريي يعد غذاء 
خارقاً، حيث اإنه يتمتع بفوائد �سحية جّمة وي�ساعد يف مواجهة 
العديد من الأمرا�ض. واأو�سح املركز الأملاين اأن الكرانبريي 
اأو الت���وت الربي الأحمر يزخر بفيتامني C، الذي يعمل على 
تقوي���ة املناع���ة، وفيتامني A، الذي يتمت���ع باأهمية كبرية 
ل�س���حة العني والب�رة. كما يحتوي الكرانبريي على مركبات 
نبات ثانوية، مثل اأنثو�س���يان والبوليفينولت، والتي حتمي 
خاليا اجل�س���م من اجلذور احلرة )Free Radicals( امل�س���ببة 
لل�س���يخوخة، كما اأنها تدعم القلب والأوعية الدموية، ف�سال عن 

تاأثريها امل�ساد للبكترييا.

تكاد ل تكتمل الوجبات عندنا يف املطاعم من دون طبق 
التبولة الذي غالباً ما يزّين و�س����ط املائدة، ويلعب دور فاحت 
ال�س����هية الأ�سا�س����ي يف وجب����ات الظهر اأو امل�س����اء على الأقل 
م����رة اأو مرتني اأ�س����بوعياً يف بيوتنا. كم����ا اأن التبولة هي طبق 
ل نقا�ض حول حت�س����ريه يف الحتف����الت العائلية اأو عزومات 
الع�س����اء اأو الغداء يف خمتلف الدول العربية وخا�س����ة يف دول 

بالد ال�سام.
ل �س����ك اأن التبولة طبق منع�ض ولذي����ذ، ولكن اأهميته ل 
تق����ف هنا، فهو اي�س����اً يتمتع بالعديد م����ن الفوائد الغذائية 

التي جتعله مرغوباً وحمبوباً اأكر.
يتك����ّون طب����ق التبول����ة م����ن البقدون�����ض املف����روم م����ع 
الطماط����م والب�س����ل الأخ�ر اأو الب�س����ل الياب�ض، اإ�س����افة اإلى 
النعناع الطازج، الربغل، ع�س����ري الليمون وزيت الزيتون. اإذا 
فهو يحتوي على الكثري من العنا�ر الغذائية املفيدة ل�سحة 
اجل�س����م. ي�س����اعد طبق التبولة على التخل�ض م����ن فقر الدم، 
وذل����ك لأن البقدون�ض يحتوي على ن�س����بة عالي����ة من احلديد 
ومن الفيتامني C املتواجد اأي�س����اً يف الطماطم ويف ع�س����ري 

الليمون.
البقدون�ض اأي�س����اً هو من الأنواع الغذائية املفيدة لعمل 
اجلهاز اله�س����مي، وهو ي�س����اعد يف التخفيف من اآلم املعدة 

ويف التخل�ض من دودة الأمعاء.
من ناحية اأخرى، البقدون�ض ي�ساعد على اإدرار البول كما 

اأنه يعمل على تنظيم الدورة ال�سهرية لدى الن�ساء.
يعزز البقدون�ض اأي�س����اً عمل اجلهاز التنا�س����لي، كما اأنه 

غني بالكال�سيوم مما يجعله مفيداً للعظام والأ�سنان.
الطماطم بدورها غنية بالعدي����د من الفيتامينات، وهي 
ت�س����اهم يف التقلي����ل من حمو�س����ة الدم، وتعمل على �س����بط 
معدل �س����غط الدم وبذلك ت�س����اهم يف املحافظة على �س����حة 
القلب وت�ساهم اي�ساً يف الوقاية من بع�ض اأنواع ال�رطانات. 
الب�س����ل يحتوي على عنا�ر جتعله ي�ساعد اجل�سم يف الوقاية 
م����ن اللتهابات والإ�س����ابة بالعدوى البكتريية، وي�س����اعد يف 
التخفيف من الأمرا�ض التنف�س����ية، ويف التخل�ض من الغازات 

يف اجل�سم.
الربغ����ل هو عبارة عن ك�����رات القمح الكام����ل، غذاً فهو 
غني بالألياف وي�س����اعد يف الوقاية من الإم�ساك ويف التخل�ض 
من الف�س����الت وال�س����موم التي تعيق الأداء ال�س����حي للعديد 
من اع�س����اء اجل�س����م. زيت الزيتون غن����ي بالأحما�ض الدهنية 
الأ�سا�س����ية مثل الأوميغا 3 املفي����د يف جتديد اخلاليا ووقاية 
املخ م����ن اأمرا�ض ال�س����يخوخة وحماية اجل�س����م م����ن تاأثريات 

اجلذور احلرة وبالتايل حمايته من بع�ض اأنواع ال�رطانات.
ع�سري الليمون هو م�سدر اأ�سا�سي للفيتامني C وبذلك 
ي�ساعد على امت�سا�ض اجل�سم للحديد املوجود يف البقدون�ض. 
ومن ناحية اأخرى يعزز ع�س����ري الليمون عمل جهاز املناعة يف 

اجل�سم وي�ساعد يف التخل�ض من اللتهابات والأمرا�ض.

ت�سود العديد من املعتقدات اخلاطئة حول احلميات الغذائية، تت�سبب بف�سل 
النظام املتبع خل�س���ارة ال���وزن، ورمبا توؤدي اإلى بع�ض امل�س���اكل وال�س���طرابات 

ال�سحية اخلطرية.
وتقدم خبرية التغذية الأ�س���رتالية اإميا تايلور فيما يلي، اأ�س���واأ 10 معتقدات 
غذائية �سائدة يف الأ�سهر ال� 12 املا�سية، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية:

خرافات شائعة حول 
الحميات الغذائية
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ت�س���تعد الفنانة امل�رصية فيفي عبده لت�س���وير م�سل�سل 
جديد يف �س���هر �س���بتمرب املقبل، وذلك بع���د غيابها فرتة عن 
الدراما، حيث كان اآخر عمل لها هو م�سل�س���ل “مولد و�س���احبه 
غايب”، مع الفنانة هيفا وهبي. ومن املقرر اأن جتمع جل�س���ات 

عم���ل بني فيفي عب���ده واملنتج حممد حفظ���ي، للوقوف على 
التفا�س���يل املبدئية للعمل، الذي تعك���ف على كتابته اإحدى 
ور�ش الكتابة، وذلك لرت�س���يح املخرج، الذي �س���يقوم بدوره 

برت�سيح باقي اأبطال العمل واأماكن الت�سوير.

مسافات

الفنانات الخليجيات قبل وبعد عمليات التجميل
تلجاأ العديد من الن�س����اء ال����ى عمليات التجميل 
لزي����ادة جماله����ن خ�سو�س����ا النجم����ات العربي����ات 
وحتدي����داً اخلليجيات، بع�س����هن جنحَن يف حت�س����ني 
مظهرهن وبع�س����هن الآخر جت����اوزن احلدود وجلاأن 

اإلى عمليات التجميل وغريت مالحمهن بالكامل.
وتظه����ر النجمات يف �س����ورهن جدي����دة خمتلفة 
متاما عن ما كانت يف ال�سابق. التغريات جذرية، منها 
ما هو �س����ادم ومنها ما هو مقب����ول وقد لعب دوره 
يف جتميل الوجه. من الوا�س����ح اأن النجمة الإماراتية 
اأح����الم خ�س����عت لع����دة عملي����ات جتمي����ل اأبرزها يف 

الأنف، ال�سفاه، الأ�سنان، احلواجب واحلنك.
 نفخ ال�س����فاه، جتميل الأن����ف واحلواجب جعلت 
النجمة الكويتية اأمل العو�سي تبدو اأ�سغر ب�سنوات.
  النجمة اليمنية الكويتية اأروى خ�سعت لعملية 

جتميل لالأنف. 
  الإعالمي����ة ال�س����عودية اأ�س����يل عمران خ�س����عت 

لعملية جتميل يف الأنف واحلنك.
 غ����ريت النجمة اليمنية الإماراتية بلقي�ش فتحي 

يف �سكل اأنفها لي�سبح اأ�سغر. 
 تغي����ري ج����ذري وا�س����ح يف مالم����ح وج����ه النجمة 
العماني����ة بثين����ة الرئي�س����ي وحتدي����داً يف احلواجب، 

الأنف وال�سفاه. 
 النجم����ة الكويتي����ة حليمة بولند خ�س����عت لعدة 
عمليات جتميل اأبرزها نفخ ال�سفاه وت�سغري الأنف.

 تعري�����ش احلواج����ب، ت�س����غري الأن����ف وتكب����ري 
ال�سفاه خطوات جتميلية غريت كثرياً يف مالمح وجه 

النجمة الكويتية هنادي الكندري. 
 من الوا�سح اأن املمثلة الكويتية هيا ال�سعيبي 
خ�س����عت لعمليات ت�س����غري الأن����ف ونفخ ال�س����فاه 

اإ�سافة اإلى تعري�ش احلاجبني.
 خ�سعت النجمة الكويتية هند البلو�سي لعملية 
تكبري ال�سفاه وت�س����غري الأنف اإ�سافة اإلى تعري�ش 

احلاجبني. 
 من الوا�س����ح اأن النجمة ال�سعودية جلني عمران 

خ�سعت لعملية جتميل يف الأنف وتكبري ال�سفاه.
  عملي����ات جتمي����ل ع����دة خ�س����عت له����ا النجمة 

الكويتية �س����م�ش، الأمر الذي غ����ري يف مالمح وجهها 
بح�سب موقع الفن اللكرتوين.

أكثر من 80 فيلمًا ونجوم العالم في الدورة المقبلة من “الجونة السينمائي “
اأعل����ن مهرج����ان اجلونة ال�س����ينمائي عن 
تفا�سيل برنامج دورته الثانية، والتي تقام 
يف منتج����ع اجلونة يف الفرتة من 20 حتى 28 
�س����بتمرب املقبل، وذلك بح�س����ور موؤ�س�����ش 
املهرج����ان املهند�����ش جني����ب �س����اوير�ش، 
وموؤ�س�����ش اجلونة ال�سيد �س����ميح �ساوير�ش. 
وح�س����ور وزي����ر الثقاف����ة الدكت����ورة اإينا�ش 
عبد الدامي، ووزير ال�س����ياحة الدكتورة رانيا 
امل�ض����اط، وتواجد ع����دد من اأع�ض����اء اللجنة 
ال�ست�س����ارية الدولي����ة للمهرجان، وعدد من 
اأع�س����اء جل����ان التحكيم الدولي����ة، وخمرجي 

ومنتجي بع�ش الأفالم امل�ساركة.
وتتناف�����ش عل����ى جوائ����ز ه����ذا العام 15 
فيلماً يف م�س����ابقة الأفالم الروائية الطويلة، 
و12 فيلم����اً يف م�س����ابقة الأف����الم الوثائقية 
الطويل����ة، و22 فيلم����اً يف م�س����ابقة الأف����الم 
الق�س����رية، اإ�س����افة اإلى 5 اأفالم يف الربامج 
ال�س����تعادية. كما يعر�����ش املهرجان حوايل 
24 فيلماً خارج امل�سابقة الر�سمية، ليتجاوز 
العدد الإجم����ايل 80 عنواناً بزيادة 10 اأفالم 
عن الدورة ال�سابقة، ومتديد املهرجان يوماً 
اإ�س����افياً، وترجمة الن�سبة الأكرب من الأفالم، 
وعق����د لق����اءات م����ع املخرج����ني واملنتجني 
واأبط����ال ه����ذه الأف����الم، يف حماول����ة لتعزيز 

فر�ش اأكرب للجمهور املتعط�ش لل�سينما.
يتناول النقا�ش خالل املوؤمتر، اخلطوط 
العري�س����ة لتوجه����ات ال����دورة الثانية، كما 
يتم الك�س����ف عن اجلزء الأعظ����م من عناوين 
الأف����الم امل�س����اركة والفعالي����ات املختلفة، 
وكذلك قائمة اأبرز جنوم و�س����ناع ال�س����ينما 
الذين يح�����رصون فعاليات ال����دورة، وقائمة 
ال�سخ�س����يات ال�س����ينمائية التي يحتفي بها 

املهرجان.
عل����ى  ال�س����وء  ت�س����ليط  كذل����ك  يت����م 
اجلون����ة  “من�س����ة  فعالي����ات  حمتوي����ات 
ال�س����ينمائية “ بفرعيه����ا “منطل����ق اجلون����ة 

ال�س����ينمائي “ و“ج�رص اجلونة ال�س����ينمائي “، 
وعلى عناوي����ن الندوات واللق����اءات وور�ش 
العمل التي تنظم �سمن فعاليات “املن�سة 
“ الت����ي متث����ل ملتق����اً اإبداعي����اً واحرتافي����اً 
تاأ�س�س����ت به����دف تنمي����ة ودع����م املواه����ب 
الواع����دة من م�����رص والدول العربي����ة. ويفخر 
املهرج����ان يف دورت����ه الثاني����ة، بالإعالن عن 
ا�سمني من اأ�س����ماء ال�سخ�سيات ال�سينمائية 
الث����الث، التي ق����رر اأن مينحها جائزة الإجناز 
الإبداعي لهذا العام، وهما: املخرج امل�رصي 
الكبري داود عبد ال�سيد، واملنتجة التون�سية 
درة بو�سو�س����ة. كما يوؤكد املهرجان اعتزازه 
باأع�س����اء جلن����ة حتكي����م الأف����الم الروائي����ة 
الطويل����ة، والت����ي ت�س����م اأ�س����ماًء لمعة على 
امل�س����تويني العربي والدويل، تتحمل مهمة 
تقييم الأفالم وا�س����طفاء م�ستحقي اجلوائز 
م����ن خمرجيها ومنتجيها اأو اأ�س����حاب الأدوار 

الرئي�سية لتلك الأفالم. 
وت�س����م جلنة حتكي����م الأف����الم الروائية 
الطويلة اأ�س����ماء بارزة مث����ل املمثل العربي 
العامل����ي علي �س����ليمان، والنجم����ة امل�رصية 
منى زكي، واملخرج املغربي اأحمد املعنوين، 
ومدير مهرج����ان برلني ال�س����ينمائي الدويل 
اجلدي����د كارل����و �س����اتوبريان، اإ�س����افة اإلى 
املنتج الكرواتي �سيدومري كولر. ويف جلنة 
حتكيم الأفالم الوثائقية الطويلة، ي�س����ارك 

املخ����رج الفل�س����طيني ر�س����يد م�س����هراوي، 
واملربجمة ال�سينمائية اإيلي ديرك، واملخرج 
الهندي مايك باندي. كما ت�سم جلنة حتكيم 
الأف����الم الروائي����ة الق�س����رية يف ع�س����ويتها 
كل م����ن املخرجة اجلورجية اآنا اأورو�س����ادزة، 
التي فاز فيلمها “اأم خميفة “ بنجمة اجلونة 
الذهبية العام املا�س����ي، والنجم����ة الأردنية 
�س����با مبارك، واملربجمة النم�ساوية دوري�ش 
بور، واملمثل الفل�سطيني احلائز على جائزة 
اأف�س����ل دور مبهرج����ان “فيني�س����يا “ العام 

املا�سي، كامل البا�سا.
ويق����دم مهرج����ان اجلون����ة ال�س����ينمائي 
يف دورت����ه الثاني����ة، خطوات اأك����ر متيزاً يف 

اأن  فبع����د  فعاليات����ه، 
كان التق����دم للم�س����اركة يف من�س����ة اجلونة 
ال�س����ينمائية الع����ام املا�س����ي يقت�����رص على 
م�س����اريع يف مرحل����ة التطوي����ر، م����ع دعوة 4 
م�س����اريع يف مرحلة ما بعد الإنتاج، اأ�س����بحت 
من�سة اجلونة هذا العام اأو�سع انت�ساراً واأكر 
تنظيماً، اإذ اأ�س����بح هناك 12 ملفاً يف مرحلة 
التطوي����ر، و6 اأفالم يف مرحلة ما بعد الإنتاج، 
وكلها اختريت بعد خو�سها التناف�ش. تقدم 
للمن�س����ة 55 م�رصوع����اً يف الع����ام املن�رصم يف 

حني زاد العدد لأكر
من ال�س����عف هذا العام لي�سل الى 145 
ملفاً بينه����ا 110 يف مرحلة التطوير و35 يف 

مرحلة مابعد الإنتاج.
وبع����د اأن كانت قيمة دع����م امل�رصوعات 
تبل����غ 60 األ����ف دولر مق�س����مة اإل����ى 40 األف 
من اجله����ات الداعم����ة و20 األ����ف جائزة من 
املهرج����ان، و�س����لنا ه����ذا الع����ام اإل����ى اأكر 
من 150 األ����ف دولر حتى اللحظة، ي�س����ارك 
املهرج����ان ب 30 األ����ف دولر منه����ا فق����ط 
والباقي من موؤ�س�س����ات �سينمائية واعالمية 

متنوعة.
وكم����ا احتف����ت دورة املهرج����ان الأولى 
مبا�سي ال�س����ينما بعر�ش فيلمني ل يو�سف 
�س����اهني ونا�رص خمري، ف����اإن لدينا هذا العام 
3 برامج ا�ستعادية تت�سمن اأفالماً ومعار�ش 
وفعاليات، اإ�سافة اإلى الندوات والدرا�سات. 
اإذ تق����ام احتفالية مبنا�س����بة 10 اأعوام على 
غي����اب املخ����رج امل�����رصي العاملي يو�س����ف 
�ساهني ل تقت�رص على معر�ش لأفي�سات كل 
اأفالمه وبع�ش مقتنياته، ولكن تتعدى ذلك 
حلفل يت�سمن مواكبة م�سهدية للقطات من 
اأفالمه ت�سحب عزفاً حياً لأكر من 50 ع�سواً 
من الفرقة املو�س����يقية بقيادة املاي�س����رتو 
املو�س����يقى  م����ن  ج����رب ملخت����ارات  ه�س����ام 
الت�ضويرية لأفالمه، وهذا النوع من الن�ضاط 
ن����در حدوث����ه يف املنطق����ة العربي����ة ويرتبط 
باملهرجانات الدويل الأكر رفعة ملا يتطلبه 

من حت�سري وا�ستعداد واإمكانات.
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• جلني عمران وا�سيل عمران	

• هنادي الكندري	

• بثينة الرئي�سي	
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الضحك أسرع وسيلة للتواصل مع اآلخرين وتعميق العالقات

10 عروض في مهرجان الصواري 
المسرحي الدولي للشباب الثاني عشر

دانة آل سالم أفضل وجه جديد

نزار عبداهلل يلحن لراشد الماجد

“ميامي” الكويتية تطلق مفاجأتها “معاك راضي”

هل ي�شعب عليك اأن تناف�س �شديقاً ما فرحة االنفجار من ال�شحك؟ رمبا 
عليك اأن حتاول. يوؤكد العلماء دور ال�شحك يف تعزيز العالقات االجتماعية.

عند القردة، ت�ش���اعد حركات اال�ش���تمالة على بن���اء الروابط االجتماعية، 
ويعتق���د باأن نظام االأفيونيات )املوجود طبيعياً يف اجل�ش���م( يوؤدي دوراً يف 
تلك العملية. اأما بالن�ش���بة اإلى الب�رس، يبقى “ال�ش���حك اأ�رسع ويتيح لنا فر�شة 
مع���ززة لبناء �ش���بكات اجتماعية كبرية”، بح�ش���ب عامل االأع�ش���اب الفنلندي 
لوري نومنما، الذي �ش���عى فريقه اإلى احل�شول على اأدلة على حدوث تغيري 

كيماوي عندما يت�شارك النا�س يف ال�شحك.
با�شتخدام امل�شح ال�شوئي PET، اكت�شفوا حتوالت يف اإطالق الببتيدات 
االأفيونية مثل ارتفاع ن�ش���بة االإندورف���ن يف كثري من مناطق الدماغ، كذلك 
بع�س النق�س بعدما �ش���اهد ع�رسات الرجال مقاطع كوميدية مع االأ�ش���دقاء. 
ويف درا�ش���ة اأخرى، كان حتمل االأمل )املرتبط باإطالق املواد االأفيونية( اأكرب، 
ب���ن االأ�ش���خا�س الذين �ش���اهدوا الكوميدي���ا، بدالً من الدرام���ا، يف جمموعة 
واحدة. ومن خالل حتفيز اإطالق املواد الكيماوية التي متنح ال�ش���عور اجليد، 
يجادل الباحثون اأن ال�ش���حك يبلغنا باأن الوقت حان للتوا�ش���ل مع االآخرين 

وتعميق العالقات.

أحداث

تفق���د ال�ش���يطرة عل���ى االأم���ور بع�س 
الوقت.

�رسعان ما ت�شتعيد املبادرة وتعيد كل 
�شيء.

جتتاز هذا اليوم ب�شالم، وت�شري االأمور 
بنجاح.

اأنت �شاحب م�ش���وؤوليات كبرية عليك 
حتّملها.

م�ش���اكل غري متوقع���ة وحتفيزك على 
حلها اأ�شعب.

تفكر يف �ش���فر برفق���ة اأف���راد العائلة 
وهذا جيد.

الن���وم مبك���را مفيد ل�ش���حتك العقلية 
والنف�شية.

وق���ت،  اأي  يف  ج���ًدا  مه���م  امل�ش���ي 
وي�شاعدك على التفكري.

الهاوي���ة،  نح���و  االنفع���االت  تدفع���ك 
فتمالك نف�شك.

حم���اوالت متتالية للحد م���ن اندفاعك 
يف جمالك. 

تك���ون حم���ط اأنظ���ار الزم���الء واهتمام 
املقّربن.

للزم���الء  املفي���دة  الن�ش���يحة  ت���وؤدي 
وت�شاركهم اهتمامات.
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10 عرو�س م�رسحية �ش���يقدمها مهرجان 
ال�ش���واري امل�رسحي الدويل لل�شباب يف دورته 
الثانية ع����رسة والتي �ش���تنطلق يف الفرتة من 
-1 10 �شبتمرب، من بينها عر�شان من مملكة 
البحرين وهم���ا.. م�رسحية “ املفت���اح “ والتي 

�شتعر�س يوم افتتاح املهرجان 
تاأليف نورالدين الها�شمي، اإعداد واإخراج 
ابراهيم خلفان، م�شاعد خمرج حممد �شاهن، 
متثي���ل ح�ش���ن عبدعل���ي، عم���ر ال�ش���عيدي، 
منذر غري���ب، وتدور اأحداث امل�رسحية ح�ش���ب 
املخ���رج  خلفان ح���ول تقّيدنا بفك���رة معينة 
واأنه مهم���ا تقيدنا بها الب���د اأن نتوجه لفكرة 
اأخرى وجنربها، وامل�رسحية الثانية “ يف احللوة 
واملرة “ من متثيل الفنانة القديرة �ش���فيقة 
يو�ش���ف والفنان عبداهلل �ش���ويد، و�شتعر�س 
بتاريخ 5 �ش���بتمرب، اما بقي���ة العرو�س فهي 
كالتايل..م�رسحية “ وقت للتجوال” من رو�شيا 

�ش���تعر�س بتاريخ 4 �شبتمرب، وم�رسحية “ ايام 
�ش���فراء” من جورجيا �شتعر�س يف 2 �شبتمرب، 
وم�رسحي���ة “ لي�س بعد “ من تون�س �ش���تعر�س 
يف 3 �ش���بتمرب، والعر����س االرمين���ي “ طريان 
فوق املدينة “ �ش���يعر�س بتاريخ 6 �شبتمرب، 
وهن���اك عر�س م�ش���رتك من �ش���وريا واملانيا 
بعن���وان “ ح����رسو ح���رة” وم�رسحي���ة م���ن م�رس 
بعن���وان “تاء �ش���اكنة”، وعر�س م���ن اجلزائر 

“ �رسخ���ة اأمل” والعر����س ال����رسيف للمهرج���ان 
“ �ش���اأموت يف املنف���ى” م���ن م�رسح الق�ش���ية 

الفل�شطينية.
علم���ا ب���اأن جمي���ع العرو����س �ش���تيداأ يف 
متام ال�ش���اعة الثامنة م�ش���اء على خ�شبة �شالة 

البحرين الثقافية
ومن اال�ش���ماء امل�ش���اركة يف هذا املوؤمتر 
منهم د. عبد احلليم امل�ش���عودي )تون�س( د. 
حممود �ش���عيد )م����رس( - في�ش���ل القحطاين 
)الكوي���ت(  - احمد خمي�س)م����رس( نورا امن 
الرفاع���ي )البحري���ن( - د.  )م����رس( ح�ش���ن 
عب���داهلل العاب���ر )الكويت( – عبا����س احلايك 
)ال�ش���عودية( - روبريت���ا ليفيت���و )اأم���ريكا( 
حمم���د   - )البحري���ن(   ال�ش���عداوي  عب���داهلل 

الروبي )م�رس( - نواف علي يون�س )�شوريا.
كما �ش���يكرم املهرجان كل من ال�ش���اعر 
البحريني الكبري علي ال�رسقاوي، والفنانة نورا 
اأم���ن من م����رس، وامل�رسحي الكويتي في�ش���ل 
العمريي، والفنان البحريني ح�شن الرفاعي.

ح�ش���لت الفنان���ة البحرينية ال�ش���ابة 
دان���ة اآل �ش���امل عل���ى لق���ب لف�ش���ل وجه 
جديد “ م�شل�شل العا�شوف” وذلك ح�شب 
ا�شتفتاء جملة �شيدي مل�شل�شالت وبرامج 
م�شل�ش���ل  العا�ش���وف   .2018 رم�ش���ان 
تلفزيوين �ش���عودي اأنت���ج 2017 لكن مت 
تاأجيل عر�ش���ه اإلى �ش���هر رم�شان 2018 
كتب���ه عبد الرحمن الوابلي واأخرجه املثنى 
�ش���بح. وه���و درام���ا اجتماعية اإن�ش���انية، 
ت�ش���لط ال�ش���وء على تفا�ش���يل املجتمع 

ال�شعودي يف فرتة ال�شبعينيات من القرن 
املا�شي. تدور اأحداث م�شل�شل العا�شوف 
يف الف���رتة ما بن عام���ي 1970 � 1975، 
ويتط���رق للحياة االجتماعية مبنا�ش���باتها 
الثق���ايف  والواق���ع  واخلا�ش���ة،  العام���ة 
يف  ال�ش���عودي  للمجتم���ع  واالقت�ش���ادي 
ال�شبعينيات، باالإ�شافة اإلى الفكر ال�شائد 
ل���دى العامة من ال�ش���عب يف تلك الفرتة، 
وطريق���ة التعامالت التجاري���ة واحلياتية، 

وكيفية معي�شة ال�شباب اآنذاك.

طرح الفنان ال�ش���عودي را�ش���د املاجد اأغنية 
»عطا�ش���ى«، م���ن كلمات ال�ش���اعر اأحم���د علوي، 
واأحل���ان البحريني ن���زار عبداهلل، وتوزيع ه�ش���ام 
ال�ش���كران، وقد عرّب ال�ش���اعر الغنائي اأحمد علوي 
عن ارتياح���ه لالأ�ش���داء اجلماهريية واالإ�ش���ادات 
بتج���دد تعاون���ه مع را�ش���د املاج���د خ���الل اأغنية 
»عطا�شى«، التي تاأتي كمحطة جديدة مع املاجد 
يف م�ش���رية تعاونات امتدت لثالث���ن عاماً، حققا 

الكثري من النجاحات على امل�شتوى العربي.

اأطلقت فرق���ة ميام���ي الكويتية 
اأحدث اأغنية منفردة لها،، على مواقع 
واالإذاع���ات،  االجتماع���ي  التوا�ش���ل 

وحتمل عنوان “معاك را�شي”.
اأحل���ان  وو�ش���ع  كلم���ات  �ش���اغ 
االأغني���ة اجلدي���دة، ال�ش���اعر الُعماين 
قي����س ربي���ع “اأب���و ع���زان”، توزي���ع 
مو�شيقي و”ميك�س وما�شرت” الفنان 
االأغني���ة  الفرح���ان،  وبه���ذه  ع���ادل 
تقدميه���ا  ميام���ي  فرق���ة  توا�ش���ل 
لالأغني���ات املنفردة “�ش���ينغل” بعد 
اأن ابتع���دت عن خو�س جم���ال اإنتاج 
االألبومات الغنائية، ب�شبب القر�شنة، 
وكان اآخ���ر عمل���ن له���ا هم���ا “يك�رس 
اخلاطر” ب�ش���وت م�شعل، و”م�شكلة” 
ب�شوت خالد الرندي. وت�شتعد فرقة 
ميام���ي الإحي���اء ع���دد م���ن احلف���الت 

بع���د انتهاء عطلة ال�ش���يف واعتدال 
الطق����س، بع���د اأن قدم���ت مو�ش���ماً 

احتف���االت  يف  �ش���اركت  اإذ  حاف���اًل، 
الكويت بعيدي الوطني والتحرير.

اق���ام الفنان ال�ش���عودي ال�ش���هري حفلته 
الثالثة يف القاهرة، امتداداً حلفلتن �شابقن 
خالل االأ�شهر املا�شية. وقدم رابح �شقر عددا 
م���ن االأغ���اين، بينه���ا »خال�س، وقال���وا احلب، 
وبغري اأ�شلوبي« وغريها من االأغاين ال�شهرية، 
كما �ش���يحر�س كعادته م�شتخدما »اآلة العود« 

يف ال�شولوهات والتقا�شيم.

31 اغسطس
  1876

خلع ال�شلطان العثماين 
الإ�شابته  اخلام�س  مراد 
مب������ر�������س ع����ق����ل����ي، 
ال�شلطان  وتن�شيب 
ع��ب��د احل��م��ي��د ال��ث��اين 

خلفاً له.

 1897
 ت���وم���ا����س اإدي�������ش���ون 
ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى ب����راءه 
اإخ�������رتاع ع���ن ك��ام��ريا 
التي  املتحركة  ال�شور 
اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا ا���ش��م 

الكينتوغراف.

 1918
 ال��ب��ال���ش��ف��ة ال���رو����س 
القن�شلية  يهاجمون 
مدينة  يف  الربيطانية 

برتوغراد.

1931
يانغري  نهر  في�شان   
جيانغ يف ال�شن يوؤدي 
األ��ف   250 مقتل  اإل���ى 

�شخ�س.

 1937
ال�����رسك��ة   ت��اأ���ش��ي�����س 
الفرن�شية  ال��وط��ن��ي��ة 

لل�شكك احلديدية.

 1955
 اإ�رسائيل تقوم مبذبحة 
خان  مدينة  يف  وح�شية 
الفل�شطينية  ي��ون�����س 
قتلت خاللها عدد كبري 

من �شكانها.

 1957
ا����ش���ت���ق���الل  اإع���������الن   

ماليزيا.

رابح صقر في القاهرة
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األخيرة

تاأثري زيت الزيتون يتفوق على الفياغرا

بريطانيا قد حتظر بيع م�شروبات الطاقة للأطفال

“ف�شيحة املمر�شات” تثري اأزمة يف الكويت

قال���ت درا�س���ة يونانية اأجريت على اأكرث من 600 رجل اإن تاأثري زي���ت الزيتون على الرجال قد يكون 
اأف�س���ل من الفياغرا، م�س���رية اإلى اأن اأولئك الذين كانوا يتناولون الكثري منه كانوا اأقل عر�س���ة للمعاناة 
م���ن العجز اجلن�س���ي. وقال باحثون اإن اتب���اع نظام غذائي غني بزيت الزيتون يحافظ على �س���امة الأوعية 
الدموية، مما يحافظ على الدورة الدموية يف كل جزء من اجل�س���م، ح�س���ب �سحيفة “تليغراف” الربيطانية. 
واأ�س���افوا: “اأولئ���ك الذين تناول���وا ما ل يقل عن 9 ماعق من زيت الزيتون اأ�س���بوعيا، كانوا اأقل عر�س���ة 

للمعاناة من العجز اجلن�سي، وارتفعت لديهم معدلت هرمون الت�ستو�ستريون )هرمون الذكورة(”.
ووجدت الدرا�س���ة اأن اللتزام القوي بنظام غذائي على الطراز املتو�س���طي )الدول الأوروبية املطلة 
على جنوب البحر املتو�س���ط(، غني بالفواكه واخل�رساوات والبقوليات والأ�سماك واملك�رسات وكذلك زيت 
الزيتون، يقلل خطر الإ�س���ابة بال�س���عف اجلن�سي بن�سبة ت�س���ل اإلى 40 يف املئة. وقالت الباحثة اليونانية 
كري�ستينا خري�سوهو التي قادت الدرا�سة يف جامعة اأثينا: “اللتزام بالعادات الغذائية ال�سليمة والتمارين 

الريا�سية على املدى الطويل يوؤثر كثريا على جودة حياتنا، مبا يف ذلك القدرة اجلن�سية”.

قال���ت احلكوم���ة الربيطانية، اأم�س اخلمي�س، اإنها قد متنع بيع امل�رسوب���ات الغازية عالية الكافيني 
لاأطفال يف اإجنلرتا ب�سبب خماوف �سحية. ويحتوي ما يعرف “مب�رسوبات الطاقة” على م�ستويات عالية 

من ال�سكر والكافيني وربطت درا�سات بينها وبني ال�سمنة وجمموعة من امل�ساكل ال�سحية.
وقالت رئي�س���ة الوزراء ترييزا ماي يف بيان “يف �س���وء اإقبال اآلف من ال�سغار على تناول م�رسوبات 
الطاقة ب�س���كل منتظم غالبا؛ لأنها تباع باأ�س���عار اأرخ�س من امل�رسوبات الغازية �سنجري م�ساورات ب�ساأن 
حظر بيع م�رسوبات الطاقة لاأطفال”. وذكر البيان اأن املراهقني يف بريطانيا الذين يتناولون م�رسوبات 

الطاقة ي�ستهلكون كميات اأعلى من نظرائهم يف اأوروبا بنحو 50 يف املئة.
واأطلقت احلكومة عملية ت�س���اور؛ �س���عيا للح�سول على اآراء ب�س���اأن الأمر من بينها يف اأي �سن يجب 
اأن يطبق احلظر. و�سي�س���مل احلظر امل�رسوبات التي حتوي 150 مليغراما من الكافيني اأو اأكرث يف اللرت 

الواحد.

فجرت 80 ممر�سة هندية مت جلبهن للعمل يف موؤ�س�سات وزارة ال�سحة بالكويت اأزمة كبرية، 
وذلك منذ العام 2016 وحتى الآن. وذكرت �س���حيفة “الأنباء” اأن الأزمة ك�س���فت عن “ف�سيحة” 
جديدة تتعلق مبمر�سات يقارب عددهن 80 ممر�سة، مل يتم ت�سليمهن وظائفهن منذ ح�سورهن 
اإل���ى الكوي���ت. واأفادت ال�س���حيفة باأن وزارة ال�س���حة الكويتي���ة “تعاقدت مع 80 ممر�س���ة من 
الهند يف العام 2015، و�س���لن اإلى الكويت مع بداية العام 2016 للعمل يف م�ست�س���فيات وزارة 
ال�سحة، ومنذ و�س���ولهن مت و�سعهن يف �سكن املمر�سات انتظارا ل�ستكمال الإجراءات الإدارية 
وتوزيعهن على مراكز العمل”. ومت اإباغ املمر�س���ات اأنه �س���يكون هناك تاأخري يف ا�ستام العمل 
لبع����س الوقت؛ ب�س���بب عدم اعتماد امليزانية اخلا�س���ة بتوظيفهن. و�رسحت اإحدى املمر�س���ات 
لل�س���حيفة الكويتية قائلة: “يف الهند ن�س���طر لتقدمي مبالغ كبرية ت�س���ل اأحيانا ملا يعادل 10 
اآلف دين���ار اإلى �رسكات متخ�س�س���ة بتوفري عقود عمل اإلى الكويت”، م�س���رية اإلى اأنهن “دفعن 
له���ذه ال�رسكات مبالغ طائلة من خ���ال القرتا�س من البنوك اأو بيع ممتل���كات اأو رهن منازلهن، 
والآن يواجه اأزواجهن واأقاربهن م�ساكل كبرية مع هذه ال�رسكات ب�سبب عجزهم عن �سداد املبالغ 
امل�س���تحقة منذ عامني”. وقالت اأخرى: “نحن ممر�سات كنا نعمل يف م�ست�سفيات ول�سنا حديثات 
التخرج، كان لنا دخل ثابت وحياة م�ستقرة، وكل ما اأردناه هو حت�سني م�ستوى معي�ستنا من خال 
العمل يف الكويت، والآن نحن فقدنا حتى هذا الدخل املتوا�س���ع واحلياة الب�سيطة التي كانت لنا 

واأ�سبحنا حبي�سات �سكن املمر�سات با عمل ول دخل”.

 Social
media

الدرون حتت “اخلدمة” 
لتهريب املخدرات

ذكرت و�س���ائل اإع���ام يف قرب�س الرتكي���ة اأن مهربني ا�س���تخدموا طائرة م�س���رية لنقل 
خمدرات عرب احلدود الفا�سلة بني قرب�س الرتكية الواقعة يف �سمال قرب�س وبقية اجلزيرة.

وقالت �سحيفة كيربي�س التي ت�سدر يف قرب�س الرتكية ووكالة )دي.اإت�س.اإيه( الرتكية 
اخلا�س���ة لاأنباء اإن �رسطة �سمال قرب�س ت�ستجوب �سخ�سا ي�س���تبه باأنه ت�سلم مواد خمدرة من 

طائرة م�سرية اأقلعت من قرب�س اليونانية جنوبي العا�سمة املق�سمة نيقو�سيا.
ومل تك�س���ف التقارير عن نوع املخدرات امل�س���بوطة. ومل يت�سن احل�سول على تعليق من 
�رسطة قرب�س الرتكية. وقالت ال�رسطة يف اجلانب القرب�سي اليوناين اإنها ل متلك اأي معلومات 
ع���ن احل���ادث وكذلك قالت قوة الأم���م املتحدة التي تراقب احلدود. وانق�س���مت قرب�س بني 
�س���كانها من القبار�س���ة اليونانيني والقبار�سة الأتراك منذ اأن �س���طر غزو تركي الباد العام 
1974 يف اأعقاب انقاب مل يدم طويا باإيعاز من اليونان. واجلزء ال�س���مايل دولة من�س���قة ل 
تعرتف بها �سوى تركيا. وتخ�سع باقي قرب�س لإدارة حكومة قرب�سية يونانية، وهي ع�سو يف 

الحتاد الأوروبي وتطالب بال�سيادة على اجلزيرة باأكملها.

�شلمى حايك حتتفل بزواجها يف بورا بورا

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س حار ورطب مع كميات متفاوتة 
من ال�س���حب مع فر�سة لت�سكل �سباب 

خفيف يف بع�س املناطق عند الفجر.

الرياح متقلب���ة الإجتاه من 3 اإلى 
8 عقد، ولكنها عموماً �رسقية من 

8 اإلى 13 عقدة عند امل�ساء.

ارتفاع املوج من قدم اإلى ثاثة اأقدام يف عر�س البحر. 
درجة احلرارة العظمى 40 م وال�سغرى 29 م. الرطوبة 

الن�سبية العظمى 95 % وال�سغرى 35 %.
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 اأحمد البحر 
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رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير
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ت�سدر عن دار الباد لل�سحافة والن�رس والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العانات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رس

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 03:57
الظهـر: 11:38
العصــر: 03:09
المغرب: 06:01
العشاء: 07:31

مواقيت 
الصالة

درا�ش��ة تك�ش��ف ال�ش��ر وراء العي���ش اأط��ول م��دة ممكن��ة
اإذا كن���ت ترغ���ب يف العي����س لأط���ول مدة 
ممكن���ة، فيجب اأن تاأخذ وزن���ك يف العتبار، واأن 

تبداأ من اليوم برفع الأثقال لتقوية ع�ساتك.
ووجدت درا�س���ة جديدة، نقلتها �س���حيفة 
“ديلي ميل” الربيطانية، اأن الأ�سخا�س الذين 
يتوفرون على ع�س���ات قوية �سيعي�سون مدة 

اأطول من اأ�سحاب الع�سات ال�سعيفة.
وقال���ت الدرا�س���ة، التي اأجنزه���ا خرباء من 
جامعة ميت�سيغان الأمريكية، اإن قوة الع�سات 
ه���ي التي حتدث فرقا يف طول العمر ولي�س���ت 
“الكتل���ة”. واأ�س���افت “اأبحاثنا ت�س���ري اإلى اأن 
الأ�سخا�س الذين ميار�سون متارين بناء وتقوية 

الع�س���ات يعي�س���ون مل���دة اأط���ول ويواجهون 
ب�س���كل جي���د م�س���اكل وعقب���ات ال�س���يخوخة”. 
وتابع���ت “ل تركز نتائجنا على القيام بتمارين 
ريا�س���ية فقط التي تزيد من معدل ن�سب�سات 
القل���ب، بل عل���ى رفع الأثق���ال”. وقالت كيت 
دووت�س���وين “اإن احلف���اظ على قوة الع�س���ات 

طوال احلياة -وخا�س���ة يف مرحلة ال�س���يخوخة- 
اأمر مهم للغاية”.

وتابعت “اأهم الع�سات التي يجب احلفاظ 
عليه���ا وتقويتها ه���ي اليدي���ن؛ لأن هي التي 
ن�س���تعملها يف كل اأمور احلياة، مثل ال�ستحمام 
وارتداء املاب�س والأكل والتنظيف والطهي..”.

يوؤثر  الربوت��ن  نق�ش 
على “الذكورة”

�شاب��ة  تدخ��ل  خدع��ة 
قف�ش الزوجية

ونف�شها  زوجه��ا  حرقت 
بعد معركة عنيفة

ك�س���فت درا�س���ة حديث���ة اأن الرج���ال الذي���ن ل 
يتناول���ون كمي���ات كافي���ة م���ن الربوت���ني يعانون 
�س���عف حيواناته���م املنوية، كما يحتم���ل اأن ينجبوا 
اأطفال “بدناء”. وح�سب الدرا�سة التي �سلطت عليها 
ال�سوء �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، فقد اأجرى 
باحثون جتاربه���م على فئران تناولوا ن�س���ف كمية 
الربوتينات املو�س���ى به���ا، ليج���دوا اأن حيواناتهم 
املنوي���ة كانت �س���عيفة. كما تو�س���لوا اإل���ى نتيجة 
ثانية تفيد اأن ن�س���لهم �سار اأكرث بدانة، اإ�سافة اإلى 
اإ�س���ابته بالن���وع الثاين من البول ال�س���كري. ويقول 
الباحث���ون اإن ال�س���بب يف ذلك هو اأن ع���دم التوازن 
الغذائ���ي م���ن ناحية الربوتين���ات يوؤث���ر على جودة 

احلم�س النووي الذي ينتقل من الأب اإلى الطفل.

تعر�ست �س���ابة من هونغ كونغ عمرها 21 عاما 
لعملية احتيال غريبة اأثناء مقابلة عمل، اأدت لزواجها 
من رجل �س���يني ل تعرفه. ويف موؤمتر �سحايف، قالت 
ال�س���حية اإنها يف البداية ردت على اإعان عن وظيفة 
متعلقة باملكياج ُن�رس على في�س���بوك، براتب يتجاوز 
1386 جنيها اإ�سرتلينيا.  وكجزء من ا�ستمارة العمل، 
ُطل���ب منه���ا التوقيع عل���ى �س���هادة زواج يف مكتب 
حكومي حملي، وتقم�س دور العرو�س يف حفل مزيف 
مفرت�س من رجل �س���يني. وعندما اأدركت اأن الزواج 
حقيقي، جلاأت ال�س���ابة اإلى احتاد نقابات العمال يف 
هونغ كونغ، الذي قال اإنها قد تكون اإحدى �س���حايا 

عملية الحتيال.

ذكرت �س���حيفة جزائري���ة اأن ام���راأة يف عقدها 
اخلام�س اأقدمت على اإ�رسام النار يف زوجها اإثر �سجار 
عائلي ولأن الزوجة الهائجة كانت يف حالة ه�ستريية، 
فقد اأ�س���علت النار يف نف�س���ها اأي�س���ا. وبح�س���ب ما 
نقلت �س���حيفة “النه���ار”، فاإن احلادث���ة وقعت يف 
مدين���ة �س���وق اأهرا�س، �س���مال �رسقي الب���اد، حيث 
دخلت الزوجة يف �سجار مع زوجها الذي جتاوز �ستني 
عام���ا من العمر، ومب���ا اأن املراأة اعت���ادت اأن تتلقى 
�رسبا مربحا من �رسيك حياتها، فقد اختارت يف اأحدث 
م�سادة اأن تنتقم ب�سدة، ف�سكبت البنزين عليه وعلى 
نف�س���ها واأ�رسمت النار فيه. وخ���رج الزوج من البيت 
عقب اإ�رسام النار فيه وطلب امل�س���اعدة من اجلريان 
الذي اأخمدوا اللهيب باملياه ثم ات�س���لوا مب�س���الح 

الإطفاء التي ح�رست اإلى املكان على الفور.

الأمري هاري وزوجته ميغان يح�رسان عر�س���ا مل�رسحية هاملتون املو�س���يقية؛ جلمع اأموال ملوؤ�س�س���ة خريية معنية بالأطفال امل�سابني بالفريو�س 
امل�سبب ملر�س نق�س املناعة املكت�سب )اإت�س.اأي.يف( يف جنوب اإفريقيا.

فاجاأ رجل الأعمال الفرن�س���ي، فران�س���و اأونري، زوجته املمثلة الأمريكية-املك�س���يكية 
باإقامة حفل زفاف لها على �ساطئ بورا بورا الفرن�سية.

وظهر الثنان يف حفل ب�سيط على اأحد ال�سواطئ، وتبادل وعود الزواج بعد مرور قرابة 
9 �سنوات على زواجهما.

وظهرت �س���لمى حايك يف ال�س���ور التي ن�رستها على �سفحتها مبوقع اإن�ستغرام ترتدي 
“ف�ستانا اأحمر ومت�سك بباقة ورد بي�ساء”.

وتزوجت �سلمى حايك من فران�سو يف باري�س العام 2009.
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