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العاهل يتوجه اإىل ال�سعودية اليوم
�ملنامة -بن���ا: �علن �لدي���و�ن �مللكي �ن عاهل 
�لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة 
�س���يغادر �أر�س �لوطن �ليوم )�ل�سبت(، متوجهاً �لى 
�ململكة �لعربية �ل�س���عودية ليرت�أ����س جاللته �للقاء 
�لت�س���اوري �ل�س���ابع ع�رص الأ�س���حاب �جلاللة و�ل�س���مو 
ق���ادة دول جمل����س �لتعاون لدول �خللي���ج �لعربية. 
كم���ا يرت�أ�س جاللت���ه، وفد مملكة �لبحري���ن �لى قمة 
ق���ادة دول جمل�س �لتع���اون لدول �خللي���ج �لعربية 
و�لوالي���ات �ملتح���دة   و�لقم���ة �لعربي���ة �الإ�س���المية 
�الأمريكي���ة تلبية لدع���وة كرمية تلقاه���ا جاللته من 
عاه���ل �ململك���ة �لعربية �ل�س���عودية  خادم �حلرمني 

�ل�رصيفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود.

تدخالت اإيران على طاولة قمم الريا�ض
ال�سعودية ت�ستقبل ترامب اليوم يف اأوىل جوالته اخلارجية

عو��س���م � وكاالت: يب���د�أ �لرئي�س �الأمريك���ي دونالد تر�مب 
�ليوم )�ل�س���بت( جولته �خلارجية �الأولى �لتي ي�ستاأنفها بزيارته 
لل�س���عودية، حيث �س���يح�رص �أعم���ال 3 قمم، بغر����س بحث �أجندة 

و��سعة تناق�س خمتلف ق�سايا �ملنطقة و�لعامل.
وجتري �لقمة �ل�سعودية �الأمريكية ب�سل�سلة �جتماعات ثنائية 
بني خادم �حلرمني �ل�رصيفني �لعاهل �ل�س���عودي �مللك �س���لمان 
بن عب���د �لعزيز �آل �س���عود، و�لرئي�س �الأمريك���ي، بغر�س تعزيز 

�لعالقات بني �لبلدين وتن�سيق �جلهود يف مو�جهة �الإرهاب.
ويف قم���ة �أخرى، يجتمع قادة دول جمل����س �لتعاون �خلليجي 
مع تر�مب، غد� )�الأحد(، ملناق�س���ة �لتهديد�ت �لتي تو�جه �الأمن 
و�ال�س���تقر�ر يف �ملنطقة، و�لعمل على بن���اء عالقات جتارية بني 

�لواليات �ملتحدة ودول جمل�س �لتعاون.
ويجري تر�مب قمة عربية �إ�س���المية مع 55 من قادة وممثلي 
�ل���دول �الإ�س���المية يف �لع���امل، لبحث �س���بل بناء ����رص�كات �أمنية 
�أك���ر قوة وفاعلية م���ن �أجل مكافحة ومن���ع �لتهديد�ت �لدولية 
�ملتز�يدة ب�س���بب �الإره���اب و�لتطرف، وعلى ر�أ�س���ها �لتدخالت 

�الإير�نية.
• �ل�سعودية تعد ال�ستقبال تر�مب وعقد �لقمة �الإ�سالمية �الأمريكية	 14
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 ال�سعودية تدرج قياديا بحزب 

اهلل على قائمة الإرهاب
�لريا����س � و�����س: �أدرجت �ململك���ة �لعربية 
�للبن���اين  �هلل  “ح���زب  يف  قي���ادي  �ل�س���عودية 
�الإرهاب���ي” عل���ى قائم���ة �الإره���اب، عل���ى خلفية 
م�س���وؤوليته ع���ن عملي���ات �إرهابية ل�س���الح هذه 
�مليلي�سيا يف �أنحاء �ل�رصق �الأو�سط. وقالت وكالة 
�الأنباء �ل�سعودية )و��س( �إن �ل�سعودية �ستو��سل 
مكافحته���ا لالأن�س���طة �الإرهابية حل���زب �هلل ومن 

ي�س���هم يف تق���دمي �مل�س���ورة لتنفيذها 
بكافة �الأدو�ت �لقانونية �ملتاحة.

  

جل���ان  وكل  �الأ�س���عف...  �حل���ايل  �لربمل���ان 
�لتحقيق �لربملانية فا�س���لة... بهذه �لعبارة �حلادة 
و�ل�رصيحة �س���ّخ�س رئي�س جلنة �ل�س���وؤون �خلارجية 
و�لدفاع و�الأمن �لوطني مبجل�س �لنو�ب عبد�هلل بن 
حويل �مل�س���هد �لنيابي. وق���ال يف حو�ر مع مندوب 
“�لب���الد” �إن �جتماع���ات جل���ان �لتحقيق م�س���يعة 
لوق���ت �ملجل����س، ومل يتمخ�س ع���ن �جتماعاتها �إال 

�الإد�نات بال�سحف، و�لفرقعات �الإعالمية.  
وذكر �أن �ملجل�س �حلايل غري قادر على �ل�سري 
خط���وة و�ح���دة لالأمام، وم���ا يجري �ليوم حت�س���يل 

حا�س���ل للف���رتة �ملتبقي���ة م���ن عم���ره. و��س���تبعد 
تقدمي �لربملان طلًبا ال�س���تجو�ب وزير خ�سو�س���ا 
�أن �ملجل����س عل���ى م�س���ارف ع���ام م���ن �النتخابات 
�لقادم���ة �ملتوقعة يف خريف �لعام 2018. وب�س���اأن 
�أد�ء وبع�س ت�رصيحات بن حويل �ل�س���اخنة، علق �أن 
�الأد�ء يقا����س بحج���م �لنائب عل���ى �خلارطة ولي�س 
بعدد ت�رصيحاته �ل�سحافية �أو مبا ين�رصه يف ح�سابات 
و�س���ائل �لتو��سل �الجتماعي. وب�س���اأن تر�كم جبل 
�ملخالف���ات �ملالية و�الإد�رية بالتقارير �ل�س���نوية، 
نّب���ه ب���ن حوي���ل �أن �ل�س���بب �لرئي����س يف ذلك عدم 
حما�سبة �مل�س���وؤولني عن �ملخالفات، وحماكمتهم، 

حفاًظا على �ملال �لعام.

الربملان احلايل االأ�سعف منذ جمل�س 2002... بن حويل لـ “$”:

كل جلان التحقيق “فا�سلة” ونتائجها فرقعات اإعالمية

• عبد�هلل بن حويل        )ت�سوير: ر�سول �حلجريي(	

احلب�ض وغرامة 500 دينار عقوبة ت�سوير احلوادث اجلودر: مقرتح برغبة لتاأ�سي�ض �سركة طريان

 مئات العوائل ت�سررت من حظر بيع لوحات “التكا�سي”

يبحث �لربملان بجل�س���ته نهار ي���وم �لثالثاء 
تعدي���ال ت�رصيعيا بقانون �مل���رور للحد من ظاهرة 
�لتجمه���ر يف مو�ق���ع �حل���و�دث �ملروري���ة بغي���ة 
ت�س���ويرها، ث���م بثه���ا عل���ى مو�ق���ع �لتو��س���ل 
�الجتماع���ي، دون مر�عاة خل�سو�س���يات �لغري يف 

�الأماكن �لعامة.
وين����س �لت�رصيع عل���ى حظر ت�س���وير حادث 
مروري ون�رصه باأية و�س���يلة �إلكرتوني���ة �أو غريها، 

وي�س���تثنى من ذلك قائ���د �ملركبة �ملت�س���ببة يف 
�حلادث وركابها وو�س���ائل �الإع���الم �ملرخ�س لها 

بتغطية �حلادث.
وت�س���ل عقوبة هذ� �لفعل �إل���ى �حلب�س مدة 
6 �أ�س���هر، وغر�مة مالية ال تقل عن 50 دينار� وال 
تتج���اوز 500 دينار. ومن �أه���د�ف م�رصوع �لقانون 
�إلى �حلد من ظاه���رة �لتجمهر يف مو�قع �حلو�دث 
�ملروري���ة بغية ت�س���ويرها ثم بثها عل���ى مو�قع 

مر�ع���اة  دون  �الجتماع���ي،  �لتو��س���ل 
خل�سو�سيات �لغري يف �الأماكن �لعامة.

�لبالد - حم���رر �ل�س���وؤون �ل�سيا�س���ية: 
�رصح ع�سو جلنة �ل�سوؤون �خلارجية و�لدفاع 
و�الأم���ن �لوطن���ي �لنائب حممد �جل���ودر ل� 
“�لب���الد”: باأنه تقدم موؤخ���ًر� مبقرتح برغبة 
حول طلب ت�س���هيل �حلكومة مل�ستثمرين؛ 
لنق���ل  ط���ري�ن  �رصك���ة  تاأ�س���ي�س  به���دف 
�مل�س���افرين، وحتقي���ق م���ا ج���اء يف برنامج 
عمل �حلكومة من ��س���تقطاب �مل�ستثمرين 
ململك���ة �لبحري���ن، وجعله���ا بيئ���ة جاذب���ة 

لال�ستثمار.

و�أ�س���اف �أن �الق���رت�ح ياأتي لت�س���هيل 
�الإج���ر�ء�ت �أم���ام �مل�س���تثمرين لتاأ�س���ي�س 
�رصطة طري�ن جديدة من جانب م�ستثمرين، 
ت�س���تجيب حلاجة �ل�س���وق، وحتق���ق مورًد� 
مالًيا حقيقًيا للدولة، وت�ستفيد من �ملوقع 
�الإ�س���رت�تيجي ململك���ة �لبحري���ن وتختاره 
مقر� رئي�سا لها، مما يعود بالنفع و�لتنمية 
�لع���ام  �لقط���اع  م���ن  ل���كل  �القت�س���ادية 

و�خلا�س من خالل �رصكات �خلدمات 
و�لدعم �للوج�ستي، وغريها. 

ق���ال رئي�س جمعية �س���و�ق �س���يار�ت �لنقل 
�لع���ام حممد �لربب���وري �إن �لقر�ر �ل���وز�ري بحظر 
بيع لوحات �س���يار�ت �الأجرة �أ����رص مبئات �لعو�ئل 
�لبحريني���ة. وذك���ر يف لقاء له م���ع “�لبالد” مبعية 

�لع�س���و �الإد�ري باجلمعية �س���الح �الآم���ن �أن هذه 
�لعو�ئ���ل بني من تويف معيله���ا ومن هو عاجز عن 
�لعم���ل، وال ميل���ك ما يوؤمن به عل���ى حياته وحياة 
�أ�رصت���ه. ولفتا �إلى �أن عدد مز�ويل هذه �ملهنة من 
�ملو�طنني يبلغ 978 �سائقا، و�أن غالبيتهم باعو� 

لوحاتهم مببالغ ت�سل �إلى 6 �آالف دينار.
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4• �إير�نيات بعد م�ساركتهن يف �القرت�ع	

• عدد مز�ويل �ملهنة من �ملو�طنني يبلغ 978 �سائقا	

انتخابات اإيران... متديد القرتاع واملعار�سة تندد مبخالفات
طه���ر�ن � �ف ب: قب���ل �نته���اء عملية 
�لرئا�س���ية  �النتخاب���ات  يف  �لت�س���ويت 
�أك���د م�س���وؤول حمل���ة  �أم����س،  �الإير�ني���ة، 
�ملعار�س���ة وج���ود “خمالف���ات” عدي���دة 
يف �لعملي���ة �النتخابية، د�عي���اً �إلى تدخل 
�ل�س���لطات. فيم���ا تقرر متدي���د �القرت�ع 

�ساعتني �إ�سافيتني.
وحت���دث علي نيكز�د، م�س���وؤول حملة 
رجل �لدي���ن �ملحافظ �إبر�هيم رئي�س���ي، 
ع���ن “دعاي���ة �إعالمي���ة ق���ام به���ا بع�س 
�مل�س���وؤولني و�أن�س���ار �حلكومة” ل�سالح 
�لرئي�س ح�س���ن روحاين �لذي ي�سعى �إلى 

�إعادة �نتخابه.
ه���ذه  “مث���ل  �أن  نيك���ز�د  و�أ�س���اف 
�ملخالف���ات هي ت�رصف���ات غ���ري �أخالقية 

15تنتهك حقوق �ملو�طنني”.

ت�ستثمر  كوبوري�سن” العقارية  “�ساروت 
مليار دوالر يف تركيا

اجلمهور  اإ�سحــاك  على  تتنافــ�س  اأعمــال   5
يف رم�ســـــان 

احلب�س وغرامة 500 دينار عقوبة ت�سوير 

احلوادث

اإ�ســــدال ال�ستـــــــار علــــى “خليجــــــي 37”
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را�شد الغائب

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية

�شيدعلي املحافظة

• جاللة �مللك	
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اجلالية الربتغالية حتتفل باليوم الوطني

بلقايدي تنظم حفال لتوديع حرم ال�سفري القطري

ور�سة لتطوير ت�رشيعات املعامالت الإلكرتونية

اجلودر: لتعزيز وحدة ال�سف يف رم�سان

البحرين تقدر التحالف ال�سرتاتيجي مع وا�سنطن

العاهل ميتلك اإرادة �سيا�سية منفتحة حلماية حقوق الإن�سان

موؤ�س�سات املجتمع اأ�سهمت يف دعم م�سرية التنمية

تاأهيل جيل �سبابي قادر على قيادة الأفكار الطموحة

حري�شون على تو�شيع اأفق التعاون... وزير اخلارجية: 

ا�شرتاتيجية م�شرتكة ملواجهة الآليات الدولية امل�شبوهة... �شموط:

خالل لقائه جمل�س اإدارة �شندوق مقابة اخلريي ... حميدان: 

باعتبارهم عماد الأوطان ورهان القيادات اخلليجية... اجلودر:

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأع���رب وزي���ر 
اخلارجي���ة، ال�ش���يخ خالد بن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليف���ة، عن تقدير مملك���ة البحرين ملا يجمعها 
من حتالف ا�ش���رتاتيجي مع الولي���ات املتحدة 
الأمريكي���ة ال�ش���ديقة، موؤك���ًدا احلر����س عل���ى 
تو�ش���يع اأفق التعاون على امل�شتويات كل مبا 
يع���زز امل�ش���الح امل�ش���رتكة، ويلب���ي تطلعات 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني. 
وكان وزي���ر اخلارجية قد ا�ش���تقبل مبكتبه 
اأم����س، رئي����س املعهد الأمريكي الدبلوما�ش���ي 
وع�ش���و جمل����س اإدارة جمل�س �شيا�ش���ات ال�رشق 
الأو�ش���ط باأم���ريكا، �ش���فري الولي���ات املتحدة 
الأمريكية الأ�ش���بق لدى مملكة البحرين رونالد 
نيوم���ان.  ويف اللقاء، نوه وزير اخلارجية بجهود 
ال�ش���فري الأ�ش���بق يف تطوير العالقات الثنائية 

وحر�ش���ه على ا�ش���تمرار التوا�ش���ل م���ع مملكة 
البحرين والت�شاور اإزاء خمتلف الق�شايا.  

ومت يف اللق���اء بحث عدد من املو�ش���وعات 

ذات الهتم���ام امل�ش���رتك والتط���رق اإل���ى اأهم 
ال�ش���احتني  عل���ى  والتط���ورات  امل�ش���تجدات 

الإقليمية والدولية.

املنامة - املوؤ�ش�ش���ة الوطنية حلقوق الإن�ش���ان: 
اأ�ش���اد رئي�س اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�شان 
بجامعة الدول العربي���ة بجمهورية م�رش العربية اأجمد 
�ش���موط بالإرادة ال�شيا�ش���ية املنفتحة لعاهل البالد 
�ش���احب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
يف تعزي���ز وحماية حقوق الإن�ش���ان، والتي متخ�ش���ت 
عنها فكرة املحكمة العربية حلقوق الإن�ش���ان ف�ش���ال 
عن اإن�ش���اء العديد من الآلي���ات احلقوقية والتي تعد 

املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان اأحد ثمارها.
ج���اء ذل���ك ل���دى ا�ش���تقبال رئي����س املوؤ�ش�ش���ة 
الوطنية حلقوق الإن�ش���ان �ش���عيد الفيح���اين يف مقر 
املوؤ�ش�شة ب�ش���احية ال�شيف، اأجمد �ش���موط، بح�شور 

الأمني العام للموؤ�ش�شة بالوكالة خليفة الفا�شل.
ويف اللق���اء، رح���ب رئي����س املوؤ�ش�ش���ة الوطنية 
برئي����س اللجن���ة العربي���ة الدائمة حلقوق الإن�ش���ان، 
م�ش���يدا بالعالق���ات املتاأ�ش���لة الت���ي ترب���ط العامل 
العربي الإ�ش���المي م���ع جامعة ال���دول العربية، داعيا 
ل����رشورة و�ش���ع قواعد للتع���اون ومداه ب���ني الدول 
العربية يف املجال احلقوقي. واأكد اأن مملكة البحرين 

تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإن�ش���ان للمواطنني 
واملقيمني على حد �ش���واء، واأن املوؤ�ش�ش���ة الوطنية 
تتابع جميع الق�ش���ايا احلقوقية للتو�شل اإلى اأف�شل 

�شبل املعاجلة تزامناً مع اآليات احلماية الدولية. 
م���ن جانبه، اأكد رئي����س اللجنة العربي���ة الدائمة 
حلقوق الإن�ش���ان اأهمية و�شع ا�ش���رتاتيجية م�شرتكة 
حلماية وتعزيز حقوق الإن�ش���ان ب���ني الدول العربية، 
وتعزي���ز الآلي���ات الوطني���ة لتفويت الفر�ش���ة على 
الآلي���ات الدولي���ة امل�ش���بوهة.  بينما اأك���د اأمني عام 

املوؤ�ش�ش���ة الوطنية بالوكالة �رشورة ت�ش���ليط ال�شوء 
على خ�شو�شية الإرث العربي يف التطرق اإلى الأجندة 

الدولية حلقوق الإن�شان. 
واتف���ق الطرف���ان على �رشورة تن�ش���يق املوقف 
العربي جتاه ق�ش���ايا حقوق الإن�ش���ان يف املوؤمترات 
جم���ال  يف  ت�ش���ور  واإع���داد  الإقليمي���ة،  واملحاف���ل 
التدريب للكف���اءات يف هذا املج���ال، للخروج بحزمة 
فّعال���ة تناف����س الأجن���دة الدولية يف تعزي���ز وحماية 

حقوق الإن�شان.

املنام���ة - بنا: التق���ى وزير العم���ل والتنمية 
الجتماعية جمي���ل حميدان نائ���ب رئي�س املجل�س 
البل���دي للمحافظ���ة ال�ش���مالية اأحم���د الكوهج���ي، 
والرئي����س الفخري ل�ش���ندوق مقابة اخلريي جميد 
الزي���رة، ورئي����س جمل����س اإدارة ال�ش���ندوق عل���ي 
الزاكي، وعدًدا من اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شندوق.

ومت بح���ث �ش���بل تعزي���ز اإجن���ازات منظم���ات 
املجتمع املدين املهنية واخلريية، وحتقيق اأ�ش�س 
ال�رشاكة املجتمعية، مع موؤ�ش�شات القطاع احلكومي 
والقطاع اخلا�س، كما مت ا�شتعرا�س اأبرز ن�شاطات 
وبرامج �شندوق مقابة اخلريي، وما يعتزم تنفيذه 
خالل املرحلة املقبلة، ب�ش���اأن امل�شاركة يف اجلهود 
املجتمعية الرامية اإلى حت�ش���ني الو�شع الجتماعي 
والقت�ش���ادي لالأ����رش، بالتن�ش���يق م���ع موؤ�ش�ش���ات 

املجتم���ع امل���دين. وثّم���ن الوزير حمي���دان بجهود 
موؤ�ش�شات املجتمع املدين، التي اأ�شهمت ول تزال 
يف دعم م�ش���رية التنمية الجتماعية والإن�ش���انية يف 

املجتم���ع، بدافع احل����س بامل�ش���وؤولية املجتمعية، 
والعم���ل على تعزيز مبادئ ال�رشاكة املجتمعية بني 

موؤ�ش�شات الدولة واملنظمات الأهلية.

ال�ش���باب  �ش���وؤون  وزارة   – ال�ش���يف  �ش���احية 
والريا�شة: اأكد وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة ه�شام 
اجلودر اأن اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س 
التعاون ل���دول اخلليج العربية ل يذخ���رون جهًدا يف 
�ش���بيل تاأهيل جيل �ش���بابي قيادي قادر على قيادة 
الأفكار الطموحة خلدمة البلدان اخلليجية واملحافظة 
على نه�ش���تها التي اأ�شحت حديث العامل ملا حققته 
ال���دول اخلليجية من اإجن���ازات على الأ�ش���عدة كافة 
وا�ش���عة العن�رش الب�رشي ال�شبابي رهانها احلقيقي يف 
اأي تقدم تن�شده حيث مهدت الطريق بكل جهد على 

تدريبه وتاأهيله على اأرفع م�شتوى.
ج���اء ذل���ك، خ���الل ا�ش���تقبال الوزي���ر للوف���ود 
ال�شبابية امل�شاركة يف ور�شة عمل يف تنفيذ وتخطيط 
برامج ال�ش���باب �ش���من جلنة تدريب واإع���داد القادة 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وب���ني اأن ال�ش���باب ه���م عم���اد الأوط���ان ورهان 
القيادات اخلليجية للحفاظ على امل�ش���رية التنموية 

التي ت�ش���هدها البلدان اخلليجية ويجب على �ش���باب 
املحافظة على هذه الإجنازات التي حتققت م�ش���يًدا 
يف الوق���ت ذات���ه بربامج جلنة اإعداد القادة ال�ش���باب 
الطاحمني للو�ش���ول لقيادات ال�شف الأول باخلربة 

والعل���م وال�ش���رب، موؤكًدا اأن ال�ش���باب اخلليجي قادر 
عل���ى ت���ويل دف���ة القي���ادة يف دوائ���ر وموؤ�ش�ش���ات 
القطاع���ني الع���ام واخلا����س يف الدولة ب���كل كفاءة 

وجدارة. 

• وزير اخلارجية م�شتقبال رونالد نيومان	

• املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان ت�شتقبل اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�شان 	

• من اللقاء	

• وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة م�شتقبال الوفود 	

اجلالي���ة  احتفل���ت  بن���ا:   - املنام���ة 
الربتغالي���ة يف مملك���ة البحري���ن بالي���وم 
الوطن���ي لبالدها يف حفل ا�ش���تقبال ح�رشه 

كبار ال�شخ�شيات والعائالت والأ�شدقاء.
واأبل���غ �ش���يف ال����رشف وكي���ل وزارة 
اخلارجية لل�شوؤون الدولية ال�شيخ عبداهلل 
بن اأحمد اآل خليفة اأع�ش���اء اجلالية حتيات 

وزي���ر اخلارجي���ة، ومتنيات���ه للجمهوري���ة 
الربتغالي���ة و�ش���عبها املزيد م���ن التقدم 

والزدهار.
واأ�ش���اد ال�ش���يخ عب���د اهلل بالعالقات 
البحريني���ة - الربتغالي���ة، موؤك���دا حر�س 
اململكة على حتقيق امل�ش���الح امل�شرتكة 

للدولتني وال�شعبني ال�شديقني.

برعاية كرمية من �شمو ال�شيخة ثاجبة 
بنت �ش���لمان ب���ن حمد ال خليف���ة، اأقامت 
ح���رم �ش���فري املغ���رب فوزي���ة بلقاي���دي 
حف���ل تودي���ع حل���رم �ش���فري دول���ة قطر 

ال�ش���يخة �ش���يخة بنت عبداهلل بن حممد اآل 
ثاين، بح�ش���ور اأفراد م���ن العائلة املالكة 
وعقيالت �شفراء املجموعة العربية ونخبة 

من �شيدات املجتمع.

املنامة - بنا: نظم معهد الدرا�شات 
عم���ل  ور�ش���ة  والقانوني���ة  الق�ش���ائية 
ب�ش���اأن  الت�رشيعي���ة  امل�ش���تحدثات  ع���ن 
املعام���الت الإلكرتوني���ة بالتع���اون م���ع 
جلن���ة الأمم املتح���دة للقان���ون التجاري 
)الأون�ش���يرتال(، حا����رش فيه���ا  ال���دويل 
ع�شو فريق اخلرباء ال�شت�شاريني التابع 
لالأم���م املتح���دة ل�ش���بكة خ���رباء التجارة 
الإلكرتونية يف اآ�ش���يا واملحي���ط الهادئ 

لوكا كا�شتيالين.
الور�ش���ة  يف  كا�ش���تيالين  وتن���اول 
التوجهات الدولية فيم���ا يخ�س التجارة 
والأح���كام  والقواع���د  الإلكرتوني���ة، 
عل���ى  املطبق���ة  امل�ش���تخدمة  والأدوات 
املعامالت الإلكرتونية مبختلف اأنواعها، 

طبيعة الآثار القانونية املرتتبة عليها.
املعام���الت  خب���ري  ق���دم  كم���ا 
الإلكرتونية تعريفا �ش���امال ع���ن التجارة 
الإلكرتوني���ة، مقدم���ا للح�ش���ور جتربته 
ال�شخ�شية وخربته يف املجال، فيما �رشب 
اأمثلة على دول حدثت قوانينها املحلية 
لك���ي تواكب القوانني الدولية يف �ش���اأن 
التجارة الدولية واملعامالت الإلكرتونية 

باتب���اع الأ�ش����س التي و�ش���عها القانون 
النموذجي الذي و�شعه الأن�شيرتال.

ويف ال�ش���ق الثاين من الور�شة، حا�رش 
امل�شت�ش���ار مبجل�س التنمية القت�شادية 
جمي���ل العل���وي، م�ش���يفا بع���دا حملي���ا 
للور�ش���ة بح�ش���ب خربت���ه يف املج���الت 
القت�شادية، واأو�شح اأوجه التوافق بني 
البحريني،  الإلكرتوني���ة  التج���ارة  قانون 
النموذج���ي، ومرئيات تطويره،  القانون 
لفت���ا اإل���ى اأن ذل���ك ياأتي متما�ش���يا مع 
بن���ود الأون�ش���يرتال، يف �ش���اأن التج���ارة 

الإلكرتونية والتجارة الدولية.
كم���ا اأك���د مدير معه���د الدرا�ش���ات 
النعيمي  رم���زان  والقانونية  الق�ش���ائية 
حر����س املعهد على تعزيز اآفاق التعاون 
مع بيوت اخلربة العاملية واملوؤ�ش�ش���ات 
الت�رشيع���ات  تطوي���ر  به���دف  الدولي���ة؛ 
متطلب���ات  م���ع  ومواءمته���ا  املحلي���ة 
باأن�ش���طة  منوه���ا  العامل���ي،  القت�ش���اد 
ال���دويل  والتع���اون  املتنوع���ة  املعه���د 
املختل���ف، حي���ث تق���ام يف ذات الوقت 
ور�ش���ة عم���ل للمحام���ني ح���ول املعايري 

الدولية حلرية التعبري.

الب���الد - حم���رر ال�ش���وؤون املحلية: 
قال خطيب جامع اخلري يف قاليل �ش���الح 
اجل���ودر “اإن الأمة الإ�ش���المية ت�ش���تقبل 
اللي���ايل الفا�ش���لة والأي���ام املباركة يف 
�شهر رم�ش���ان، وعليها ا�شتغالل ال�شهر 
الك���رمي لتعزيز وحدة ال�ش���ف والكلمة، 
ون�رش ثقافة الت�شامح والتعاي�س وال�شالم 
ب���ني النا����س، ويج���ب الت�ش���دي لدعاة 

الفتنة والطابور اخلام�س”.
واأ�ش���اف يف خطبت���ه اأم����س “ح���ن 
ت�ش���عف الأمة يطمع فيها كل طامع، ول 
ت�شتطيع الدفاع عن نف�شها، فاخلالفات 
والنزاع���ات وتباي���ن املواق���ف جتعلها 
كالقطي���ع ال�ش���ائب تفرت�ش���ه ال���كالب 
والذئ���اب م���ن كل جان���ب، واملتاأمل يف 
اأو�ش���اع الأمة اليوم ي���رى باأنها يف حالة 
يرث���ى لها بع���د تكالب الأع���داء عليها، 

فاأي ذل واأي ه���وان اأكرب من روؤية فئام 
من ال�ش���باب املغّرر بهم وهم ينه�شون 

ج�شد اأمتهم بدعوى الإ�شالح”.
وتاب���ع “اإن هزائ���م الأم���ة قد جاءت 
ب�ش���بب بع���د �ش���بابها ونا�ش���ئتها ع���ن 
دينه���م وعقيدته���م، ف�ش���نوات واأعداء 
الأمة ي�شتهدفون يف وحدتها، ولن تعود 
الأمة اإلى �ش���ابق عهدها اإل اإذا مت�شكت 
ب�شالح الإميان باهلل، واإخال�س التوحيد، 
والعم���ل ب�رشائع الإ�ش���الم، وال�ش���ري على 
نهج ر�شول اهلل، يجب اأن تعي الأمة باأن 
الإ�شالم هو وحده م�شدر الطاقة والقوة 
له���ا، وه���و م�ش���باح اله���دى لطريقه���ا 
وجمده���ا، وبدون الإ�ش���الم لي����س لهذه 
الأمة مكان بني الأمم، فلي�س للم�شلمني 
اإل  ول كرام���ة  ح���ق  ول  ����رشف،  ول  ع���ز 

بالإ�شالم”.



المجلس ضعيف
 م��ا جه��ودك التش��ريعية والرقابية 
لوق��ف نزيف جي��ب المواطن بس��بب 
توال��ي اس��تحداث فرض الرس��وم أو 

زيادتها بشكل كبير؟

- اأي جه���ود ت�رشيعي���ة بهذا ال�س���ياق لن تكون 
ذات نفع اأو تاأثري، لأن املجل�س احلايل �سعيف وغري 
قادر على اأداء دوره، والت�رشيعات ال�س���بيهة تتطلب 

توافًقا نيابيًّا واإرادة حقيقية.

فاشلة وفرقعات
أال تعتقد أن لجان التحقيق البرلمانية 
تؤدي مهمة دس��تورية جليلة ولكن 

لماذا تتوه نتائج أعمالها؟ 

-  كل جل���ان التحقي���ق الت���ي �س���كلت فا�س���لة 
و�س���عيفة، ويكفي اأن تقارير ديوان الرقابة املالية 
والإدارية وبتجاوزاتها ال�سارخة مل تتمخ�س عنها اأي 

جلان حتقيق ذات نفع.
 وعلي���ه، ف���اإن اجتماع���ات جل���ان التحقي���ق هي 
م�س���يعة لوق���ت املجل����س، وجله���ود املوظفني يف 

الأمانة العامة. 
وملمَ يتمخ����س عن اجتماعات جل���ان التحقيق اإل 

الإدانات بال�سحف، والفرقعات الإعالمية.  
 

صاحب القرار
أعض��اء  جمي��ع  ج��دّد  ل��و  فيم��ا 
باالنتخاب��ات  ترش��حهم  المجل��س 
المقبلة، ما توقعاتك لنس��بة تجديد 
الوج��وه، ومعاقب��ة الناخ��ب آلخرين 

بإسقاطهم؟

-  املواطن البحريني مدرك متاًما ملا يح�س���ل، 
ويع���ي جيًدا دور وحج���م هذا املجل����س واأداءه، واأداء 
نواب���ه، وهو �س���احب القرار الفي�س���ل يف النتخابات 
املقبل���ة. وق���وة املجل����س النياب���ي هو قوة ل�س���عب 

البحرين، والعك�س �سحيح. 

استهداف مباشر
كي��ف تفسّ��ر اإلحص��اءات المتكررة 
التي تتهمك بها األمانة العامة بأنك 
النائ��ب األكث��ر تغيبًا عن الجلس��ات، 
وه��و أمر موّثق إلكترونيًّا كما ذكر 
من قب��ل، وف��ي الوقت ال��ذي تنتقد 
في��ه أداء المجل��س، أال ت��رى أن في 

ذلك تناقضًا؟ 

-  كل ما رّوج عني هو حم�س هراء وا�س���تهداف 
مبا�رش ل�سخ�سي ول�سمعتي ولأ�سباب معروفة النوايا.

اأنا ملتزم بح�س���ور اجلل�سات، واإن تغيبت فبعذر 
ر�س���مي، والإ�س���اعات املمنهج���ة ه���ذه واملدرو�س���ة 
بعناية، مل تغرّي من واق���ع وحقيقة عبداهلل بن حويل 
قي���د �س���عره، فمكانتن���ا عن���د القيادة وعند �س���عب 

البحرين موجودة وم�ستمرة ومتزايدة.
ونحن ي���ا اأخ را�س���د �س���باقون بخدم���ة البحرين 
و�س���عب البحرين وقيادت���ه، قبل دخولن���ا املجل�س، 
وخالل وجودنا به، و�ست�س���تمر هذه املحبة والإخال�س 

بعد خروجي منه باإذن اهلل.
  

األضعف واألوهن
يعتبر دور االنعق��اد الثالث من عمر 
كل برلمان دورًا للحصاد البرلماني، 
وم��ن خ��ال خبرتك بالتواج��د بعدد 
من المجالس النيابية، فكيف تقيّم 
بعم��ر  البرلمان��ي  الحص��اد  حج��م 
برلم��ان 2014 مقارن��ة بالبرلمانات 

السابقة؟

- الربمل���ان احل���ايل هو الأ�س���عف والأوهن منذ 
املجل����س الأول يف 2002، وه���ذه �س���هادة نائ���ب ل 

يخ�سى بقول احلق لومة لئم.
كما اأن هذه الروؤية هي نابعة من  قناعة املواطن 

نف�سه، و�سوته الناطق يف املجال�س العائلية والعامة 
وال�س���بابية، ويف �س���احات التغري���د، ويف ال�س���حافة، 
ويف كل من���رب راأي، فال���كل يقول ذلك، بل اإن هنالك 
�رشيحة من النواب اأنف�سهم يتوافقون مع هذه الروؤية 
ولديه���م القناع���ة به���ا، والأ�س���باب بذل���ك معروفة 

ووا�سحة.
 

التعاطي الهش
دأب البرلم��ان عل��ى التعامل بطريقة 
رد الفعل وليس صنع الفعل، وبخاصة 
في الق��رارات التي تفاجئ الس��لطة 
التنفيذي��ة به��ا المجل��س، فما هو 

الدواء لهذا الداء؟

- ح����ني يكون املجل�س �س����عيًفا فاإنه �س����يبني 
مواقف����ه عل����ى ردة الفعل، ورمبا ال�س����مت املطبق 

ببع�س الأحيان. 
املواطن البحريني اأ�سبح حاد الذكاء يف نظرته 
للح����راك ال�سيا�س����ي، ويف النظ����ر ملاهي����ة احل����راك 
الربمل����اين، ويف الت�رشيع����ات التي مت����رر وتلك التي 
ترف�س، ويف القرارات التي تتخذها احلكومة ب�سكل 
فردي ع����ن املجل�س، وباأ�س����لوب تعاط����ي املجل�س 

اله�س معها.
اليوم، جتد لدى الطفلة ذات الأربعة ع�رش ربيًعا 
ح�س����ابات يف تويرت والن�س����تجرام وال�س����ناب �سات 
والفي�س بوك وغريها،  وتراها تكتب وتعرب، وتبدي 
دلوها بهذا املو�س����وع وذل����ك، وبواقع مغاير متاًما 

ملا قبل العام 2011.
اخلال�س����ة اأن ال����راأي الع����ام اليوم لي�����س ذكيًّا 
فق����ط؛ ب����ل مراقًب����ا ل����كل م����ا يج����ري، وراأي����ه موؤثر 
ومبا�رش وم�س����تمر، وميثل عامل �س����غط على النواب 

وال�سيا�سيني مًعا.

تحصيل حاصل
وقف��ت بجلس��ة عامة للبرلم��ان قبل 
زمائ��ك  تك��وّد  منتق��دًا  أس��ابيع، 
بمنصة الحكوم��ة بالقاعة، ومطالبًا 
بتفعي��ل أدوات الرقابة الدس��تورية، 
س��واء االستجواب أو التحقيق، فإلى 
أيّ مدى ترى المجلس ونوابه جادين 
ف��ي اس��تخدام ه��ذه األدوات دون 
عرقلة أو تعطيل كما جرى في تجربة 
س��ابقة معروفة م��ع وزي��ر المالية 

عندما رفعت أسعار المحروقات؟

-  املجل�س احلايل غري قادر على ال�س���ري خطوة 
واحدة لالأمام، وما يجري اليوم هو حت�س���يل حا�س���ل 
للفرتة املتبقية من عمره، فال تتوقع ا�ستجواًبا الآن، 

ونحن على م�سارف عام من النتخابات القادمة.
 

سيادة الدولة
 ه��ل ت��رى أن منظوم��ة التش��ريعات 
الوطني��ة الحالي��ة أصبح��ت متكاملة 
الردع للمخاطر اإلجرامية واإلرهابية 

أم أنها بحاجة لتحديث؟ 

-  املنظوم���ات احلالي���ة قوية وتلب���ي الطموح، 
الأم���ن  اإيجابي���ة يف  تغي���ريات  باإح���داث  واأ�س���همت 

الداخلي للبحرين.
 واأي ت�رشيعات جديدة ت�سب يف ال�سالح الوطني، 
ويف حماية �س���يادة الدولة وتعزيز الأمن الوطني بها 
ا  اأنا اأول من يقف بجانبها ويدعو لتفعليها، خ�سو�سً
فيم���ا يخ����س ب���ث الإ�س���اعات والفتن���ة املذهبي���ة 
والطائفي���ة وت�س���طري املجتم���ع، وال���ولء لالأجنب���ي، 
والأعم���ال الإرهابي���ة والتخريبية، وت�س���يي�س املنابر 
ا ع�سالً  الدينية، ومتجيد الإرهاب، وباعتبارها اأمرا�سً

يجب ا�ستئ�سالها من جذورها.
 

ال محاسبة 
برأي��ك، ما أه��م األس��باب التي أدت 
له��ذه الظ��روف االقتصادية الخانقة 

التي تعصف بالبحرين؟

-  اأهمه���ا جتاهل ما ورد من خمالفات وف�س���اد 
يف تقاري���ر ديوان الرقابة املالية والإدارية بن�س���خها 
اخلام�س���ة ع�رشة، وعدم حما�س���بة امل�س���وؤولني عنها، 

وحماكمته���م، حفاًظا على املال الع���ام وحفاًظا على 
هيبة الوظيفة نف�سها، ودرء لكل من ت�سّول له نف�سه 

باأن ميد اأ�سابعه على اأموال النا�س.
 

بروز البعض
هنال��ك لغ��ط عل��ى أدائ��ك مؤخ��رًا 
في المجلس النيابي، وبأنك تس��عى 
للشهرة على حساب زمائك من خال 

بعض التصريحات الساخنة، ما رأيك؟

-  م����ا اأقول����ه يعك�����س قناعاتي، وه����ي قناعات 
ل تتغرّي ل مبن�س����ب اأو جاه اأو وع����ود، وهي قناعات 
تعك�س الواقع الذي يعي�سه اأبناء بلدي ول غري ذلك، 
واأنا نائب ممثل عن �سعب البحرين، وناطق ب�سوته، 

ول�ست موظًفا باملجل�س، ولن اأكون.
تقييم اأداء النواب لي�س باأيديهم، بل هو قناعة 
نابعة يف �سدور النا�س، ويكفيك اليوم، اأن تقف مع 
ه����ذا وذا اأو ذاك، لت�س����األه عن النائ����ب الفالين وعن 
اأدائه لتعرف مكان����ه احلقيقي على اخلارطة، ولي�س 
بت�رشيحاتهم على �س����فحات اجلرائد، اأو بح�ساباتهم 
يف الن�س����تجرام وتويرت، ورمبا ال�س����ناب �س����ات، ويل 
اأن اأ�سري اأي�ًسا اأن بروز بع�س النواب بال�سحف بات 

يزيد عن ال�سحفيني اأنف�سهم، ولذلك ق�سة اأخرى.
 

تحية لمراد
 تحي��ة تود إيصاله��ا لنائب قريب من 

نفسك؟

-  للنائب ال�س����يخ عبداحلليم مراد، ول ق�س����ور 
على بقية الزمالء.

مكتسبات المواطن
كي��ف تق��رأ جه��ود البرلم��ان ف��ي 
عق��د فعاليات كب��رى مثل الورش��ة 
األخي��رة لدور الس��لطات التش��ريعية 
ف��ي مكافح��ة اإلرهاب بمش��اركة 

برلمانيين عرب؟

- اإنها جهود م�سكورة، لكن املفرت�س اأن تاأتي 
مكملة لعمل النواب ولي�س ب�سلب وقتهم وجهدهم 
كم����ا يجري. مث����ل ه����ذه الفعاليات تخرج ع����ن اإطار 

وظيفة املجل�س الت�رشيعية والرقابية.
وبراأي����ي باأن����ه من الأوفق لو اأ�س����ند تنظيم هذه 
اأو وزارة  الفعالي����ات ملعه����د التنمي����ة ال�سيا�س����ية 
الإع����الم، يف ح����ني يرك����ز املجل�����س عل����ى امللف����ات 
الرئي�س����ّية التي تهم املواطن ومبقدمتها امللفات 
املعي�س����ية والقت�سادية، وو�س����ع امليزانية العامة 
ومكت�س����بات املواط����ن الت����ي تهم����ه وت�س����غل بال����ه 

و�سمريه.
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تعاط���ي البرلم����ان ه���شٌّ م���ع الق��رارات 
الحك��ومي�����ة الفردي���ة

حين يك��ون المجل���س ضعيًفا يبن����ي 
مواقف��ه عل��ى رد الفع���ل 

المجلس غي��ر قادر عل��ى السي���ر 
خط��وة واح��دة لألم��ام 

ما يجري اليوم تحصيل حاصل 
للفترة المتبقية من عمره

تحية للنائب 
عبدالحليم مراد 
وال قصور على 

البقية

أداء النائ�ب يقاس 
بحجمه على 

الخارطة وليس 
بعدد تصريحاته 

البحريني أصبح 
حاد الذكاء في 

نظرته للحراك 
السياسي

ال طلب سيقدم الستجواب وزير وب�اق على االنتخابات عام
ليرك��ز البرلم��ان على وظيفته ب��داًل من تنظي��م فعاليات

كـل لجـــان التحقيـــق “فاشلـــة” 
ونتائجهـــا فرقعــــات إعالميــــة

البرلمان الحالي األضعف منذ مجلس 2002... بن حويل ل�“$”:

الربملان احلايل الأ�صعف... وكل جلان التحقيق الربملانية فا�صلة... بهذه العبارة احلادة وال�صريحة 

�ص��ّخ�س رئي���س جلن��ة ال�ص��وؤون اخلارجية والدف��اع والأمن الوطن��ي مبجل�س النواب عب��داهلل بن حويل 

امل�صهد النيابي.

وقال يف حوار مع مندوب “البالد” اإن اجتماعات جلان التحقيق م�صيعة لوقت املجل�س، ومل يتمخ�س 

عن اجتماعاتها اإل الإدانات بال�صحف، والفرقعات الإعالمية.  

وذكر اأن املجل�س احلايل غري قادر على ال�صري خطوة واحدة لالأمام، وما يجري اليوم حت�صيل حا�صل 

للفرتة املتبقية من عمره.

وا�صتبعد تقدمي الربملان طلًبا ل�صتجواب وزير وبخا�صة اأن املجل�س على م�صارف عام من النتخابات 

القادمة املتوقعة يف خريف العام 2018.

وب�صاأن اأداء وبع�س ت�صريحات بن حويل ال�صاخنة، علق اأن الأداء يقا�س بحجم النائب على اخلارطة 

ولي�س بعدد ت�صريحاته ال�صحافية اأو مبا ين�صره يف ح�صابات و�صائل التوا�صل الجتماعي.

وب�صاأن تراكم جبل املخالفات املالية والإدارية بالتقارير ال�صنوية، نّبه بن حويل اأن ال�صبب الرئي�س 

يف ذلك عدم حما�صبة امل�صوؤولني عن املخالفات، وحماكمتهم، حفاًظا على املال العام.

وفيما ياأتي ن�س احلوار مع النائب بن حويل:

را�شد الغائب

ريي
حلج

ل ا
�سو

: ر
وير

�س
ت
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ل��ل�����رك��ات وف��ت��ح��ت��ه��ا  امل���واط���ن���ن  ب���وج���ه  امل��ه��ن��ة  اأب������واب  ����س���دت  “املوا�سالت” 

مئات العوائل ت�رضرت من حظر بيع لوحات “التكا�سي”
بعد اأن ابتاعوها مببالغ ت�سل اإلى 6 اآالف دينار... الرببوري ل�“$”:

قال رئي�س جمعية �س���واق �سيارات النقل العام 
حمم���د الرببوري اإن القرار الوزاري بحظر بيع لوحات 

�سيارات االأجرة اأ�ر مبئات العوائل البحرينية.
وذك���ر يف لقاء ل���ه مع “الب���الد” مبعية الع�س���و 
االإداري باجلمعية �س���الح االآمن اأن هذه العوائل بن 
من تويف معيلها وم���ن هو عاجز عن العمل، وال ميلك 

ما يوؤمن به على حياته وحياة اأ�رته.
ولفت���ا اإل���ى اأن ع���دد م���زاويل ه���ذه املهنة من 
املواطنن يبلغ 978 �س���ائقا، واأن غالبيتهم ابتاعوا 
لوحاته���م مببالغ ت�س���ل اإل���ى 6 اآالف دين���ار، وتبلغ 

قيمتها ال�سوقية اليوم 8 اآالف دينار.
يف  تنح����ر  الرئي�س���ة  مطالباتهم���ا  اأن  وبين���ا 
فت���ح املج���ال اأم���ام بيع اللوح���ات، و����رف الرخ�س 
للمواطنن وال�سماح لهم باملناف�سة، بدال من التحيز 
لل�ركات التي من �س���اأنها اأن ت����ر بالهوية الوطنية 

لهذه املهنة.
واأ�سافا اأن ت�ريح وزير املوا�سالت واالت�ساالت 
ال���ذي اأك���د في���ه اأن غالبي���ة العاملني بالن�ش���اط هم 
من االأفراد، يدعو اإلى الت�س���اوؤل حول �س���بب تقدمي 
الوزارة يف قراراتها م�س���الح ال�ركات على م�س���الح 

االأفراد الذين ي�سكلون غالبية العاملن بالقطاع.
واأ�ش���ارا اإلى اأن ممار�ش���ة هذا الن�شاط من خالل 
ال����ركات لي����س له ج���دوى اقت�س���ادية، وخري دليل 
على ذل���ك ال�رك���ة العربية الت���ي اأجرت �س���ياراتها 
عل���ى بحريني���ن وباعت ن�س���ف لوحاتها عل���ى اأحد 

امل�س���تثمرين. وبين���ا اأن ال�ركة توؤج���ر لوحاتها على 
املواطنن مببلغ ي�س���ل اإلى 485 دينارا، م�س���ريين 
اإل���ى اأن فتح املجال لهم لتاأجري لوحاتهم من �س���اأنه 
اأن ي�سكل نوعا من التاأمن على حياة اأ�سحاب املهنة 
واأ�رهم بعد توقفهم عن العمل اأو وفاتهم، وبن�سف 
هذه القيم���ة. وحتدثا عن عدم اتخ���اذ االإدارة العامة 
للم���رور االإجراءات ال�س���ارمة جت���اه االأجان���ب الذين 
ميار�سون مهنة االأجرة من غري ترخي�س، وبتواطوؤ مع 

االأجانب العاملن يف الفنادق.
وذك���را اأن ه���ذا القط���اع يعترب م���ن القطاعات 
احليوي���ة واملحركة لل�س���ياحة يف اململكة، والذي هو 
بحاج���ة للعناي���ة واالهتمام من قب���ل الدولة؛ من اأجل 
حماي���ة االأ�ر املعتمدة يف دخلها على هذه املهنة من 

ال�سياع والفقر واحلرمان.
واأ�س���ارا اإلى اأن هذا القرار ياأتي يف الوقت الذي 

�س���بق اأن رف�س فيه ال�س���وريون تعدي���الت ت�ريعية 
�سادرة عن جمل�س النواب متنع فيها االأجانب الذين 
ال تتطلب طبيعة عملهم القيادة من احل�س���ول على 
رخ�س ال�س���ياقة؛ بحجة خمالفته الد�ستور واملواثيق 

الدولية الراف�سة للتمييز.
وت�س���اءال عن اأ�س���باب رف�س���هم له���ذا التعديل 
الت�ريعي، يف حن اأنه���م ال يتخذون اأي موقف حيال 
التميي���ز احلا�ش���ل ع���ر حك���ر ممار�ش���ة املهنة على 
ال�رشكات، واإق�ش���اء املواطنني عن ممار�ش���تها، بدال 

من فتح ال�سوق اأمام املناف�سة.
وع���ربا عن منا�س���دة اأ�س���حاب القط���اع لرئي�س 
ال���وزراء �س���احب ال�س���مو امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�س���لمان اآل خليف���ة، باإ�س���دار توجيهات���ه ال�س���امية 
التي حتفظ الهوية الوطنية االأ�س���يلة لهذه املهنة، 

•وحتمي مئات العوائل من ال�سياع. “البالد” تلتقي �سواق “تكا�سي”	

�سيدعلي املحافظة

اختتم م�س���اء يوم اأم����س االأول اخلمي�س مبركز 
اأحم���د الفاحت االإ�س���المي، برنامج احلف���ل اخلتامي 
جلائزة ب���ن فقيه للقراآن الكرمي )اق���راأ( وبتنظيم 
م���ن جمموعة فقيه للتطوير واال�س���تثمار العقاري، 
وتع���اون من جانب جمعي���ة خدمة الق���راآن الكرمي، 
وبح�س���ور جمع وا�س���ع من النواب ورجاالت ال�سلك 

الدبلوما�سي، واالإعالمين.
وب���داأ برنام���ج احلفل باآي���ة عطرة م���ن القراآن 
الكرمي لل�س���يخ علي �س���الح العمر، قب���ل اأن يلقي 
راع���ي احلفل في�س���ل ب���ن عبدالواح���د فقيه كلمة 
للح�سور قال فيها “جنتمع اليوم لالحتفاء بتكرمي 
نخبة م���ن اأبنائنا الذين حملوا يف �س���دورهم اأعظم 
كت���اب وه���و الق���راآن الك���رمي، كما وي�س���عدين يف 
حفلنا هذا اأن اأعرب عن �سكري وتقديري ال�سخ�سي 
لكم، لتف�س���لكم بتلبية دعوتنا، وم�س���اركتنا هذه 

املنا�سبة املباركة”.
وزاد ب���ن فقي���ه “وال يفوتني يف ه���ذا املقام 
اأن اأ�سكر امل�س���ايخ االأفا�سل اأع�ساء جلنة التحكيم 
عل���ى ما قدموه من جه���د يف هذه ال���دورة، واأبارك 
للفائزين فيها، متمنياً لبقية املت�س���ابقن النجاح 

والتوفيق يف الدورات القادمة”.
واأ�س���اف “كما اأثمن واأ�س���كر اجلهود املباركة 
ل���وزارة الع���دل وال�س���وؤون االإ�س���المية واالأوق���اف، 
ممثلة يف اإدارة �ش���وؤون القراآن الكرمي على ح�ش���ن 
تعاونها يف اإجناح ه���ذا العمل املبارك، وللقائمن 
على تنظيم هذه امل�س���ابقة بجمعي���ة خدمة القراآن 

الكرمي”.
كما عرب بن فقيه ب�س���ياق كلمته، عن �س���كره 
املراك���ز  روؤ�س���اء  الف�س���ائل  الأ�س���حاب  وثنائ���ه 
واحللق���ات القراآنية مبختل���ف مناطق اململكة على 

ما بذلوه يف �سبيل اإقامة امل�سابقة يف مراكزهم.

يف االأثن����اء، ق����ال رئي�س جمل�����س اإدارة جمعية 
خدمة القراآن الكرمي اإ�سحاق الكوهجي عن الفرحة 
وال�س����عادة بتناف�����س اأبن����اء البحرين فيم����ا بينهم 
على مائدة القراآن الكرمي، م�س����يفاً “ق�سينا اأياما 
جميل����ة معهم، ن�س����تمع فيها اإلى اأ�س����واتهم وهي 
تتغن����ى بالقراآن الك����رمي، مرددة اآيات����ه بالرتتيل 
والتجوي����د، فلل����ه احلم����د واملن����ة من قب����ل وبعد، 
وهنيئ����اً لهم الفوز باأنهم اأه����ل القراآن، الذين هم 

اأهل اهلل وخا�سته”.
وثم���ن الكوهجي عن �س���كره لكل م���ن تعاون 

يف اإجن���اح هذا العم���ل، ولفي�س���ل عبدالواحد فقيه 
على رعايته امل�س���ابقة ودعمه ال�س���خي، ولل�س���يخ 
عبداهلل بن علي ب�سفر على ت�ريفه بح�سور احلفل 
اخلتامي، �س���ائالً اهلل عز وج���ل اأن يكون هذا العمل 

خال�ساً لوجه اهلل.
وم���ن جهته، ق���ال اأمن عام الهيئ���ة العاملية 
لتحفي���ظ القراآن الكرمي ال�س���يخ عب���داهلل بن علي 
ب�سفر باأنها ليلة مباركة لتكرمي حفظة كتاب اهلل، 
وهو جمل�س لي�س لق���راءة القراآن الكرمي فقط، بل 
ه���و جمل�س الإج���الل وتعظيم اهلل عز وج���ل، وبجزاء 

عظيم الآبائه���م والأمهاتهم ومعلميه���م، وبكل من 
�سعى يف حتقيق ذلك، ال�سك باأن جزاهم لهو عظيم 

عند اهلل.
ووا�س���ل “اإن اإقامة مثل هذه امل�سابقات لهو 
اأمر عظيم وكرمي لن�ساأة وتعليم اأبنائنا، وقد اأكدت 
العدي���د من البحوث والدرا�س���ات باأنها ت�س���هم يف 
تعلي���م ون����ر كت���اب اهلل، ولها اأثر كب���ري بتحفيظ 
القراآن، ويكفي �رف���اً اأن حفظ القراآن الكرمي لهو 
اأ�رف خ�سائ�س االأمة املحمدية، فهذه امل�سابقات 
تخرج لنا املهرة من حفظة كتاب اهلل، واأن االرتقاء 

بدرجات اجلنة لهو بعدد احلفظ الآيات كتاب اهلل”.
وزاد ب�س���فر “ال�س���ك باأن احللق���ات القراآنية 
له���ا الدور املوؤثر يف تخريج حفظة كتاب اهلل، لكن 
هذه امل�س���ابقات تغربلها وت�سفيها وتتقنها، فال 
ي�سرتك بها اإال من لديه االأهلية يف احلفظ والتجويد، 
وكذلك بالدخ���ول بالتدريب يف املن�س���ات، واإمام 
امل�سايخ، والكامريات، وبها تدريب واٍف ملواجهة 
اجلمهور، والكامريات، وعلى تعزيز مقدرة اخلطابة 
واجلراأة، وكثرياً ما يوؤخذ خريجي هذه امل�س���ابقات 
لالإمام���ة يف امل�س���اجد، لي�س���لي خلفه���م جماه���ري 

امل�سلمن لال�ستماع اإلى خطبهم، ويتاأثرون بها”.
واأ�س���اف “وم���ن االأمثل���ة عل���ى ذلك ال�س���يخ 
عبدالرحمن ال�س���دي�س، والذي فاز مب�سابقة امللك 
عبدالعزي���ز الدولية للقراآن الكرمي، ثم ر�س���ح بعد 
ذلك اإماماً للحرم املكي، وكذلك ال�سيخ عبدالباري 
الثبيت���ي اإم���ام امل�س���جد النب���وي، وهك���ذا باأغلب 

امل�سابقات”.
وتاب���ع ب�س���فر “كما تخ���رج هذه امل�س���ابقات 
االإذاع���ات،  تت�س���ابق  الت���ي  اجلميل���ة  االأ�س���وات 
واملوؤ�س�س���ات املعني���ة بت�س���جيل الق���راآن الكرمي 
بالعناية لها، وت�سجل لهم م�ساحف كاملة، وتتن�ر 
اأ�س���واتهم، ويتعلم النا�س منهم، االأمر الذي يزيد 

اخل�سوع عن قراءة القراآن واال�ستماع اليه”. 
وتخلل برنام���ج احلفل اخلتامي مقتطفات من 
ت���الوات لعدد من املت�س���ابقن األقت ا�ستح�س���انا 
لدى احل�س���ور، ثم اختتم احلفل بتكرمي الفائزين 
الع�رة يف فروع الع�رة اأجزاء، اخلم�سة اأجزاء، الثالثة 
اأجزاء، واأي�ساً تكرمي اأع�ساء جلنة التحكيم، واللجنة 
املنظمة، و�س���يوف احلفل ال�س���يخ عبداهلل ب�سفر، 

وال�سيخ حممد عبدالرحمن �سلطان العلماء.
يذكر باأنه مت تخ�س���ي�س �سقة �سكنية للفائز 
باملرك���ز االأول، يف ح���ن مت تخ�س���ي�س مكاف���اآت 

جمزية لبقية الفائزين يف امل�سابقة.

“بن فقيه للقراآن” تكرِّم املت�سابقني واجلائزة الأولى �سقة �سكنية
مر�سحون الإمامة امل�سلن يف امل�ساجد

 ت�سوير خليل اإبراهيم

�سدر عن وزير املوا�سالت واالت�ساالت كمال 
اأحم����د قرار رقم 11 ل�س����نة 2015 باإ�س����دار الئحة 
تراخي�س اأن�س����طة النقل الع����ام، األغى مبوجبه كل 

حكم يخالف اأحكام الالئحة املرافقة للقرار.
وجوزت املادة اخلام�س����ة م����ن الئحة تراخي�س 
لل�����ركات  الرتخي�����س  الع����ام  النق����ل  اأن�س����طة 

واملوؤ�س�س����ات مزاول����ة اأن�س����طة �س����يارات االأجرة، 
والنقل الداخلي للركاب، والنقل الدويل للركاب، 
وغريه����ا م����ن اأن�س����طة النق����ل الداخل����ي وال����دويل 

وال�سياحي.
ون�ست املادة ال�ساد�سة على ا�ستمرار جتديد 
تراخي�����س احلافالت االأهلي����ة، و�س����يارات االأجرة، 

والنق����ل امل�س����رتك، والنق����ل الداخلي للب�س����ائع، 
ونق����ل الطلب����ة، ال�س����ادرة لالأف����راد قب����ل العم����ل 

بالالئحة.
ومنعت املادة ال�سابعة من اإ�سدار الرتاخي�س 
اجلدي����دة لالأف����راد ملزاول����ة اأي من اأن�س����طة النقل 
الع����ام التي ن�س����ت عليها امل����ادة ال�ساد�س����ة من 

الالئح����ة. وا�س����رتطت املادة 25 م����ن الالئحة ملن 
يقدم لطلب احل�س����ول على رخ�س����ة قيادة اأي من 
مركبات النقل العام، اأن يكون بحريني اجلن�س����ية، 
واأن يكون من املرخ�س لهم اأو يعمل لدى �ركة اأو 
موؤ�س�س����ة مرخ�س لها، واأال يكون موظفا يف ال�سلك 

العام اأو اخلا�س، اأو ميلك �سجال جتاريا.

قرار حظر اإ�سدار تراخي�ص النقل العام اجلديدة للأفراد

اإبراهيم النهام

 ت�سوير خليل اإبراهيم

• جانب من التكرمي	



السبت 20 مايو 2017 
24 شعبان 1438

العدد 3140  5 بالدنا local@albiladpress.com

مقتــــرح بـرغبـــة لتـ�أ�شيــ�س �شــركــة طيــران

22 % ت�رسب الطلبة من ج�معة البحرين و2 % ب�لث�نوي

اإق�مة حفل تخّرج للطلبة الكويتيني من ج�مع�ت البحرين

درا�شة لكل م�رسوع جت�ري ملعرفة ت�أثرياته املرورية 

ت�ساهم بعائدات الناجت املحلي وتخلق الفر�ص للبحرينيني... اجلودر لـ“$”:

اأقل من 1 % بالبتدائي والإعدادي... وزير الرتبية رًدا على تركي:

النعيمي: م�ستمرون يف تطوير اخلدمات التعليمية 

البلو�سي: الأهايل متخوفون من اإن�ساء جممع يف �سند... خلف:

�رصح ع�ســـو جلنـــة ال�ســـوؤون اخلارجية 
والدفـــاع والأمـــن الوطنـــي النائـــب حممد 
اجلـــودر لــــ “البـــاد”: باأنـــه تقـــدم موؤخًرا 
مبقرتح برغبة حول طلب ت�سهيل احلكومة 
�رصكـــة  تاأ�ســـي�ص  بهـــدف  مل�ســـتثمرين؛ 
طريان لنقل امل�ســـافرين، وحتقيق ما جاء 
يف برنامـــج عمـــل احلكومة من ا�ســـتقطاب 
امل�ســـتثمرين ململكـــة البحريـــن، وجعلها 

بيئة جاذبة لا�ستثمار.
واأورد النائـــب يف املذكرة الإي�ســـاحية 
التي قدمها باأن د�ســـتور اململكة اأورد يف 
البنـــد )اأ( من املادة )10( اأن “القت�ســـاد 

الجتماعيـــة،  العدالـــة  اأ�سا�ســـه  الوطنـــي 
وقوام���ه التع���اون الع���ادل ب���ن الن�ش���اط 
العام والن�ش���اط اخلا�ص، وهدف���ه التنمية 
القت�سادية وفًقا خلطة مر�سومة، وحتقيق 
الرخـــاء للمواطنـــني وذلـــك كلـــه يف حدود 

القانون”.
واأ�ســـاف اأن هذا القـــرتاح برغبة ياأتي 
لت�ســـهيل الإجـــراءات اأمـــام امل�ســـتثمرين 
لتاأ�ســـي�ص �رصطة طريان جديـــدة من جانب 
م�ســـتثمرين، ت�ســـتجيب حلاجـــة ال�ســـوق، 
وحتقـــق مـــورًدا مالًيـــا حقيقًيـــا للدولـــة، 
وت�ستفيد من املوقع الإ�سرتاتيجي ململكة 
البحريـــن وتختـــاره مقـــرا رئي�ســـا لها، مما 
يعود بالنفـــع والتنمية القت�ســـادية لكل 

من القطاع العام واخلا�ص من خال �رصكات 
اخلدمات والدعم اللوج�ستي، وغريها. 

اإلـــى  يهـــدف  املقـــرتح  اأن  واأو�ســـح 
ال�ســـتجابة حلاجـــة ال�ســـوق، وخلـــق مورد 
مايل يحقـــق للبحريـــن منوا ماليـــا وتنمية 
اقت�سادية �ســـاملة، واأي�سا لا�ستفادة من 
موق���ع اململك���ة الإ�ش���راتيجي يف خطوط 
الرتانزيت والنقل اجلوي والطريان املدين 
من خال جعل البحرين مقرا رئي�سا لل�رصكة.
وختـــم اأن املقـــرتح �ســـيدعم املوقـــع 
املـــايل للبحريـــن من خـــال دعـــم القطاع 
العام عـــن طريق عائدات �رصكـــة الطريان، 
كما و�سيخلق وظائف للعن�رص البحريني من 

الإناث والذكور.

قـــال وزيـــر الرتبية والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي اإن متو�ســـط الن�ســـبة املئوية 
للت�رصب بجميع اأ�ســـكاله بجامعة البحرين 
حوايل 22 % وذلك خال العام الدرا�سي 

.2016 /2015
واأو�ســـح ردا علـــى �ســـوؤال برملـــاين 
للنائـــب عي�ســـى تركـــي اأن من اأ�ســـباب 
ذلك الن�ســـحاب املوؤقت من الدرا�ســـة، 
وظـــروف العمـــل، والتحويـــل جلامعات 
اأخرى، والف�ســـل من اجلامعـــة اأو جتاوز 

مـــدة الدرا�ســـة امل�ســـموح بهـــا يف حالة 
النتظـــام اأو طلب التاأجيـــل من الطالب 

نف�سه.
وبني اأن ن�ســـبة الت�رصب من الدرا�سة 
باجلامعـــات اخلا�ســـة ت�ســـل يف حـــدود 
0.13 % خال العام الدرا�سي 2015/ 

.2016
وا�ســـتند لتقرير اليون�سكو للتعليم 
للجميع بالعام 2015 الذي �ســـجل ن�سبة 
ت�رصب من التعليم الأ�سا�سي يف البحرين 

ل جتاوز 0.04 %.
واأفـــاد اأن الن�ســـبة املئويـــة ملن مل 

يكمل الدرا�ســـة بالتعليـــم البتدائي يف 
حـــدود 0.38 % ويف التعليـــم الإعدادي 
حـــوايل 0.51 %، اأما بالن�ســـبة للتعليم 

الثانوي فبلغت الن�سبة 2.01 %.
وعـــن اأ�ســـباب الت�ـــرصب الدرا�ســـي، 
ا�ستعر�ص الوزير 5 اأ�سباب هي: الإ�سابة 
بالأمرا�ص، وال�ســـفر خارج البحرين دون 
اإ�ســـعار من ويل الأمر، وظروف اجتماعية 
الإهمـــال  اأو  الوالديـــن  مثـــل انف�ســـال 
الأ�رصي، وعدم تنا�ســـب العمر الزمني مع 
ال�سف امل�ســـجل فيه الطالب واللتحاق 

بالعمل دون اإ�سعار الوزارة.

املنامة - بنـــا: اأقام املكتب الثقايف 
ب�ســـفارة دولـــة الكويـــت لـــدى مملكـــة 
البحريـــن يوم اأم�ص، حفل تخـــّرج الطلبة 
الكويتيني من خمتلف جامعات اململكة 
خـــال العامـــني الدرا�ســـيني املا�ســـي 
واجلاري، بح�سور وزير الرتبية والتعليم 
رئي�ـــص جمل�ـــص التعليـــم العـــايل ماجد 
النعيمي، ووزيـــر الرتبية ووزير التعليم 
العايل بدولـــة الكويت حممـــد الفار�ص، 
وعميد ال�سلك الدبلوما�سي �سفري دولة 
الكويت لـــدى اململكة ال�ســـيخ عزام بن 

مبارك ال�سباح.
وعرب وزير الرتبيـــة والتعليم رئي�ص 
جمل�ص التعليم العـــايل مبملكة البحرين 
عـــن خال�ـــص تهانيـــه وتربيكاتـــه لهذه 
الكوكبة مـــن اخلريجني واأولياء اأمورهم، 
موؤكداً اعتزاز اململكة باحت�ســـان الطلبة 
من اأبناء دولة الكويت، يف جت�سيد وا�سح 
لعمق العاقات الأخويـــة التاريخية بني 
البلدين ال�ســـقيقني، يف ظل قيادتيهما 

احلكيمتني يحفظهما اهلل ويرعاهما.
وبنّي الوزير اأن جمل�ص التعليم العايل 
يويل اهتمامـــاً كبرياً بتطويـــر اخلدمات 

القطـــاع  هـــذا  يف  املقدمـــة  التعليميـــة 
احليوي لأبناء البحرين والدول ال�سقيقة 
وال�ســـديقة، وقام يف هذا الإطار بتنفيذ 

العديد من امل�رصوعات التطويرية، ومنها 
م�ـــرصوع العتماد الأكادميي املوؤ�س�ســـي 
بالتعاون مع جمل�ص العتماد الربيطاين، 
لتقييم ومراجعـــة الربامج الأكادميية يف 
جميع موؤ�س�سات التعليم العايل املحلية، 
حيث مت ا�ســـتكمال املرحلـــة الأولى من 

هذا امل�رصوع موؤخراً يف 3 موؤ�س�سات.
الرتبيـــة  وزيـــر  نقـــل  جانبـــه،  مـــن 
الكويتـــي  العـــايل  التعليـــم  ووزيـــر 
اأمورهـــم  واأوليـــاء  اخلريجـــني  للطلبـــة 
القيـــادة احلكيمـــة  تهـــاين وتربيـــكات 
بدولـــة الكويـــت، م�ســـيداً مبـــا تقدمـــه 
مملكـــة البحريـــن من ت�ســـهيات للطلبة 
الكويتيني الدار�ســـني يف جامعاتها، يف 
اإطـــار التعـــاون الوثيق بـــني البلدين يف 
�ســـتى املجالت، ومنها التعليم، موؤكداً 
اأن اإقبال الطلبـــة من خارج اململكة على 
اللتحـــاق بجامعاتهـــا يعك�ص ما و�ســـل 
اإليه قطـــاع التعليم العايل البحريني من 

نه�سة وازدهار و�سمعة مرموقة.

املنامـــة - وزارة الأ�ســـغال و�ســـوؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراين: اأو�ســـح 
البلديـــات  و�ســـوؤون  الأ�ســـغال  وزيـــر 
والتخطيـــط العمـــراين ع�ســـام خلـــف اأن 
الـــوزارة تقـــوم باإعـــداد درا�ســـة خا�ســـة 
لـــكل م�رصوع جتـــاري يراد تنفيذه ب�ســـاأن 
التاأثـــريات املرورية على �ســـبكة الطرق 
واملنطقـــة املحيطة بهـــدف التعرف على 
مدى جاهزية ال�سوارع ل�ستيعاب �سيارات 

الزوار واملرتادين.
جاء ذلـــك، خال لقاء الوزيـــر بالنائب 
نبيل البلو�ســـي بهدف مناق�ســـة م�ساريع 
الـــوزارة التطويرية القادمـــة يف املنطقة 
واإي�ســـال تطلعات الأهـــايل من اخلدمات 
التي يتم تقدميها يف اإطار تخ�س�ســـاتها، 
ح�ـــرص اللقاء كل من مديـــر اإدارة اخلدمات 

الفنية يف اأمانة العا�سمة �سوقية حميدان 
ومدير اإدارة امل�ســـاريع و�ســـيانة الطرق 
بدر العلوي ورئي�ص ق�سم ت�ساميم الطرق 

مها حمادة.
واأ�ســـار نبيـــل البلو�ســـي اإلـــى تخوف 
الأهايل من اإن�ســـاء جممع جتاري يف �ســـند 
الأمـــر الـــذي قـــد يت�ســـبب يف م�ســـاعفة 
ال�ســـغط املروري على ال�سوارع وازدحام 
الطـــرق املوؤديـــة اإلى املناطق ال�ســـكنية 
خا�ســـة مـــع وجـــود العديد مـــن املحات 
التجاريـــة علـــى �ســـارع 77 والتـــي تقدم 

خمتلف اخلدمات للمنطقة.  
وذكر خلف اأنه من �ســـمن خطة تطوير 
ال�ســـوارع والطرق الرئي�سية يف الباد يتم 
ـــا علـــى تو�ســـيع التقاطع يف  العمـــل حاليًّ
منطقة �ســـند بني �ســـارعي 77 و47، من 

خال اإن�ساء اإ�سارة �سوئية لزيادة الطاقة 
ال�ستيعابية وتخفيف الزدحام على �سارع 
77، اإلى جانب ا�ستحداث دوار بني طريق 
4566 و�ســـارع اخلدمـــة املوازي ل�ســـارع 
ال�ســـتقال والذي �سي�ســـاهم يف ت�سهيل 
احلركة املرورية و�سيجعل عملية الدخول 

واخلروج للمنطقة من كافة الجتاهات.
وبنّي اأن الوزارة �ســـتنتهي هذا العام 
من ر�سف �سارع 45 بالعكر يف جممع 626، 
وذلك ليكون �سمن اأعمال الإن�ساء القائمة 
لر�ســـف الطـــرق الرتابيـــة يف جممع 626، 
والتي بلغت قيمة الأعمال الإن�ســـائية لها 
526 األـــف دينار. علًما باأنه حاليًّا �ســـيتم 
ر�ســـف ال�سارع ب�سورة موؤقتة و�سولً اإلى 
هورة �ســـند لي�ســـاهم يف ان�سيابية احلركة 

املرورية. 

تقوم جرمية ال�ســــب العلني باإل�ساق 
�ســــفة اأو عيب اأو لفظ جــــارح اأو غريه من 
الألفاظ التــــي تعترب اعتداء على �ســــمعة 
ال�ســــخ�ص، فاملراد من ال�ســــب يف اأ�ســــل 
اللغــــة هو ال�ســــتم �ســــواء باإطــــاق اللفظ 
ال�رصيح الدال عليه، اأو با�ستعمال الألفاظ 
التي تومــــئ اإليه، وهــــو املعنى امللحوظ 
يف ا�ســــطاح القانون الذي اعترب ال�ســــب 
كل اإل�ســــاق لعيب اأو تعبري يحط من قدر 

ال�سخ�ص اأو يخد�ص �سمعته لدى غريه.
وقد ت�ســــدى امل�رصع البحريني لتلك 
اجلرميــــة يف قانــــون العقوبات بــــاأن ن�ص 
يف املــــادة 365 علــــى اأن يعاقب باحلب�ص 
مــــدة ل تزيد على �ســــنة اأو بالغرامة التي 
ل جتــــاوز مائة دينار من رمى غريه باإحدى 
طرق العانية مبا يخد�ص �رصفه اأو اعتباره 
اإ�ســــناد واقعــــة  اأن يت�ســــمن ذلــــك  دون 

معينة.
وتكون العقوبــــة احلب�ص مدة ل تزيد 
علــــى �ســــنتني والغرامــــة التــــي ل جتاوز 
مائتي دينار  اأو باإحدى هاتني العقوبتني 
اإذا وقــــع ال�ســــب يف حق موظف عــــام اأثناء 
اأو ب�ســــبب اأو مبنا�ســــبة تاأدية وظيفته، اأو 
ــــا بالعر�ص اأو خاد�ًســــا ل�ســــمعة  كان ما�سًّ
العائــــات، اأو كان ملحوًظــــا فيــــه حتقيق 

غر�ص غري م�رصوع.
وتتكــــون جرميــــة ال�ســــب العلني من 
ثاثــــة اأركان وهي الركــــن املادي، الركن 
املعنوي، ركــــن العانية، فالركن املادي 
جلرمية ال�ســــب يتحقق باإل�ســــاق �سفة اأو 
عيب اأو لفظ جارح اأو م�ســــني اإلى �سخ�ص 
باإحدى طرق العانية، وبذلك فاإن اكتمال 
الركن املــــادي لتلك اجلرمية يتحقق باأن 
يكون ال�ســــب خاد�ًســــا لل�رصف اأو لاعتبار، 
واأن يكــــون ال�ســــب موجًهــــا اإلى �ســــخ�ص 

معني واأن تتوافر فيه العانية.
اأمــــا الركــــن املعنــــوي، فــــاإن جرمية 
ال�ســــب العلني هي جرميــــة عمدية، يتخذ 
ركنها املعنوي �ســــورة الق�سد اجلنائي، 
وهو ق�ســــد عام يقوم على عن�رصي العلم 
والإرادة، وذلــــك باأن يكــــون اجلاين عامًلا 
مبعنى العبارات املت�ســــمنة لل�ســــب، واأن 
من �ســــاأنها خد�ص �ــــرصف اأو اعتبار املجني 
ــــا طاملا  عليــــه. وهذا العلم يكون مفرت�سً

كانت العبارات �سائنة ومقززة يف ذاتها.
اأما الإرادة، فاإنه يجب اأن تكون اإرادة 
اجلــــاين قد اجتهــــت اإلــــى اإذاعــــة عبارات 
ال�ســــب ون�رصها على جمهــــور النا�ص، فاإذا 
انتفــــت هذه الإرادة، كمــــا لو كان املتهم 
مكرًهــــا على اإذاعة العبــــارات ون�رصها فاإن 
الق�ســــد اجلنائي ينتفي يف هــــذه احلالة، 
وفيمــــا يتعلق بركن العانية، فاإن امل�رصع 
يتطلــــب يف جرمية ال�ســــب العلني اأن تقع 
العبــــارات اخلاد�ســــة لل�ــــرصف اأو العتبــــار 
بطريقة معلنة اأمام العامة وتكون وا�سحة 

وموجهة اإلى �سخ�ص املجني عليه.
واتخذ امل�ــــرصع عدة معايــــري لتوقيع 
العقوبة على مرتكب جرمية ال�سب وهى، 
احلب�ص مدة ل تزيد على �ســــنة اأو الغرامة 
التــــي ل جتاوز مائة دينــــار من رمى غريه 
باإحــــدى طــــرق العانية مبــــا يخد�ص �رصفه 
اأو اعتبــــاره، واحلب�ــــص مــــدة ل تزيــــد على 
�ســــنتني والغرامــــة التي ل جتــــاوز مائتي 
دينــــار اأو باإحــــدى هاتــــني العقوبتني اإذا 
وقع ال�ســــب يف حــــق موظف عــــام اأثناء اأو 
ب�ســــبب اأو مبنا�ســــبة تاأديــــة وظيفتــــه، اأو 
ــــا بالعر�ص اأو خاد�ًســــا ل�ســــمعة  كان ما�سًّ
العائات، اأما اإذا وقع ال�سب بطريق الن�رص 
يف اإحــــدى ال�ســــحف اأو املطبوعــــات فعد 

ذلك ظرًفا م�سدًدا.

 ال�سب يخد�ص 
ال�رصف والعتبار
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“الريادة” بني مطرقة الإجراءات املعقدة و�سندان البطالة
التمويل على راأ�س التحديات... رواد الأعمال ال�صغرية لـ“$”:

يف الوقـــت الذي تلعـــب فيه املوؤ�ص�صـــات 
التنميـــة  عمليـــة  يف  مهمـــا  دورا  ال�صـــغرية 
القت�صادية لأي بلد كان، ل تزال املوؤ�ص�صات 
ال�صـــغرية والنا�صـــئة يف مملكة البحرين تواجه 
جمموعة من التحديات وال�صعوبات التي تقف 
حجر عرثة اأمام ال�ش���باب الراغبني يف االنخراط 

يف جمال ريادة الأعمال.
“البالد” كان لها ن�ش���يب مل�ش���اركة عدد 
م���ن رواد االأعمال ال�ش���باب، الذين طرقوا باب 
ريـــادة الأعمال، فالقوا ما لقوا من �صـــعوبات 
جم���ة، كان له���ا انعكا�ش���اتها ال�ش���لبية عل���ى 
دافعيته���م للعمل واالنخ���راط يف هذا املجال، 
الذي كان لهم امللجاأ الوحيد للفرار من �ش���بح 
البطالـــة، والبحـــث عـــن ال�صـــتقاللية والدخل 

املالئم ملا ميتلكونه من موؤهالت ومهارات.
واأ�ش���ار رواد االأعمال ال�شغرية يف حديثهم 
لل�ش���حيفة اإلى اأن هذه العقبات تاأتي يف وقت 
ت�شكل فيه االأعمال ال�شغرية 90 % من اإجمايل 
املوؤ�ش�شات االقت�شادية يف اململكة، وت�شاهم 
بن�صبة 25 % من الناجت االإجمايل املحلي، واأن 

12 % من عمالتها وطنية.
وتطرقوا اإل���ى احلديث عن اأبرز التحديات 
التي تواجه رواد االأعمال الفتية، والتي يتمثل 
اأبرزه���ا يف �ش���عوبة احل�ش���ول عل���ى متوي���ل 
للم����رشوع؛ نظرا لعدم امتالك �ش���احب امل�رشوع 
دخال ثابت���ا، يف حني اأنه يت���م يف املقابل اإلغاء 
عالوتي ال�شكن والغالء، وغريها من العالوات.

ظ���ل  يف  ياأت���ي  ذل���ك  اأن  اإل���ى  ولفت���وا 
امل�صاريف التي �صيتحملها رواد تلك الأعمال 
كر�ش���وم ال�ش���جل التج���اري، واإيج���ار املح���ل 

والكهرب���اء، وروات���ب املوظف���ني، وتكالي���ف 
التاأمينات االجتماعية، ور�ش���وم �ش���وق العمل، 
اإ�ش���افة اإلى ر�شوم مزاولة املهنة التي اأجريت 
عليها تعديالت موؤخرا.وتابعوا اأن املوؤ�ص�صات 
النا�صـــئة تواجه اأي�صا حتديات تتعلق بارتفاع 
عبء امل�رشوفات الداخلية واخلارجية، اإ�شافة 
اإلى تف�شيل املنتجات االأجنبية على الوطنية، 
ومناف�شة العمالة ال�شائبة يف �شوق العمل احلر.

مساواة الشركات
يراع���ى يف  اأن  ينبغ���ي  اأن���ه  وبين���وا 
ر�ش���وم فتح ال�ش���جالت وجتديدها حجم 
ال�رشك���ة، اإذا اإن���ه لي����س م���ن االإن�ش���اف 

م�ش���اواة ال�رشكات التي م�شى على تواجدها 
يف ال�ش���وق ف���رة طويلة باملوؤ�ش�ش���ات 

ال�ش���غرية، عل���ى اأن يت���م التدرج يف 
خ���الل  املمي���زات  ه���ذه  �ش���حب 
فرة خم�س �شنوات على �شبيل 

املثال.
ونوهوا بدور متكني ووزارة 
الجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
لهـــذه  التوظيـــف  عمليـــة  يف 

املوؤ�ش�ش���ات، وتغطي���ة متك���ني 
م�شاريف االأجهزة واالحتياجات 

بن�صـــبة 50 %، اإال اأنهم 
الوقت  يف  طالب���وا 
نف�ش���ه اأن يك���ون 
لهات���ني اجلهتني 

اأكـــر يف عملية  دورا 
التوظيف.

واأو�ش���حوا اأن حتقيق ذلك يتم من 

خالل تخ�ش���ي�س موظفني مهمتهم م�ش���اعدة 
ال����رشكات ال�ش���غرية يف تاأدية بع����س املهام 
املحا�ش���بية واالإدارية ب�ش���كل موؤقت اإلى حني 
اأن تنمو املوؤ�ص�صـــة وت�صـــبح قـــادرة على اأداء 

هذه املهام مبفردها.

�شندوق لتمويل �شادراتها... ال�شلوم ل�“$”:

ل ت�رشيعات تدعم التعامل مع امل�ؤ�س�سات ال�سغرية
اأو�شح رئي�س جمعية البحرين لتنمية 
واملتو�صـــطة،  ال�صـــغرية  املوؤ�ص�صـــات 
ورئي����س جلن���ة املقاه���ي واملطاع���م يف 
غرف���ة جت���ارة و�ش���ناعة البحري���ن اأحمد 
�ش���باح ال�ش���لوم، اأن ال�ش���عوبات الت���ي 
ال�صـــغرية  املوؤ�ص�صـــات  تواجـــه قطـــاع 
�ش���ببها عدم وجود قوانني خا�شة تدعم 
التعامل مع املوؤ�ص�صـــات ال�صـــغرية من 
جانب ال�رشكات الكربى اأو املناق�ش���ات 

احلكومية.
واأ�ش���اف اأن ذلك ياأتي يف ظل زيادة 
الر�شوم وكرثة ال�رشكات املناف�شة و�شح 
ال�ش���يولة يف ال�شوق، وعدم ثقة ال�رشكات 

الكبرية يف هذه املوؤ�ش�شات.
وذكر اأنه يتم حاليا العمل 
على اإعداد درا�ش���ة تبني 
الر�ش���وم  زي���ادة  اآث���ار 
املوؤ�ص�صـــات  علـــي 

ال�ش���غرية �ش���لبا اأو اإيجاب���اً، اإل���ى جانب 
توقي���ع مذكرات مع منظم���ي املعار�س؛ 

لتوفري جناح للموؤ�ش�شات ال�شغرية.
وتاب���ع اأن م���ن ب���ني اجله���ود التي 
تب���ذل يف ه���ذا االإط���ار متثل���ت يف فتح 
لال�ش���تثمار مبنتج���ات  التع���اون  �ش���بل 
البحرين يف اأ�ش���واق جديدة، اإ�شافة اإلى 
اإن�ش���اء �ش���ندوق لدعم جتارة �ش���ادرات 
املوؤ�ش�شات ال�ش���غرية، اإلى جانب و�شع 
برامج خا�ش���ة بالتعاون مع متكني لدعم 

هذه املوؤ�ش�شات مبا�رشة.

•  اأحمد ال�شلوم	

�سيد علي املحافظة

�ش���كا اأولياء اأم���ور طالبات مدر�ش���ة اآمنة بنت 
وهب االبتدائي���ة للبنات عرب “البالد” من ترخي�س 
بلدية املحرق مقهيني �شعبيني بالقرب من مبنى 

املدر�صة وبوابتها.
وقال اأولياء االأمور اإن �ش���كاوى عديدة وردت 
ع���ن حاالت حتر����س وتلف���ظ بع����س رواد املقهى 
املقاب���ل للمدر�ش���ة ملعلمات واإداري���ات وطالبات 

دون اتخاذ اأي اإجراءات رادعة �شد امل�شيئني.
وطالب���وا بوق���ف ترخي�س املقاهي ال�ش���عبية 
القريبـــة من مبـــاين املدار�ـــس، و�صـــحب ترخي�س 
ه���ذا املقهى، الذي و�ش���ع جمموعة م���ن الطاوالت 
واملقاع���د لتجلي����س رواده اأم���ام مبنى املدر�ش���ة، 
وبحي���ث حت���ّول اجللو�س خل���ف ط���اوالت املقهى 

ملوقع مهّياأ للمعاك�شات والتحر�س.
ونا�ش���د اأولي���اء االأم���ور وزارة الداخلية تعزيز 
دورياته���ا االأمني���ة ورج���ال �رشط���ة املجتم���ع بحرم 

املدر�صـــة، وبلدية املحرق �صحب ترخي�س املقهى 
ووزارة  لال�ش���راطات،  املخالف���ني  والكافتريي���ا 
الربي���ة والتعلي���م التدخ���ل مب���ا ين�ش���ف موقف 
الطالب���ات واملعلمات واالإداري���ات املت�رشرات من 
وج���ود هذين املحلني. والتقطت عد�ش���ة “البالد” 
ع���دًدا م���ن ال�ش���ور لف���رة ان����رشاف الطالبات من 

املدر�صة.
تعتـــر املدر�صـــة مـــن الفئـــة املمتـــازة مـــن 
املدار�س احلكومية. وح���ازت درجة االمتياز لثالث 
دورات  متتالي���ة يف تقاري���ر هيئة ج���ودة التعليم 

والتدريب. 
ح�ش���لت املدر�ش���ة على جائزة جودة التعليم 
بامللتق���ى احلكوم���ي. وحظي���ت بزيارة �ش���مو ويل 

العهد يف �صهر اأكتوبر 2016.
تاأ�ش�ش���ت املدر�ش���ة يف الع���ام 1979، وعـــدد 
الهيئ���ة  وكادر  تقريًب���ا،  طالب���ة   967 الطالبـــات 
االإداري���ة موؤلف من 18 اإداري���ة و19 فنية، اأما عدد 

املعلمات في�شل اإلى 79 معلمة.

مدَر�س��ة للبن���ات رواد مقه��ى �سعب��ي يتحر�س���ن ب�“اأ�سط��ر” 
بلدية املحرق رّخ�شت لبنائه اأمام املبنى... عد�شة “$”: 

 عل�ي امل��س�ي
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احلب�س وغرامة 500 دينار عقوبة ت�صوير احلوادث

25 مايو احلكم بق�صية اإهانة ال�صلطة الق�صائية

ر” تخفيف عقوبة 6 ُمدانني يف ق�صية “كي�س ُمَتفجِّ

حماكمة �صخ�س �رضب ابنه واآخر بـ“رنغ بوك�س”

للحد من ظاهرة بثها بو�صائل التوا�صل االجتماعي

املتهم يعرتف: �صجلت مقاطع يف “الوات�س اآب” و “اليوتيوب”

متهم تلقى دعوة من اأحد “القروبات”... فح�رض للموقع

املحكمة طلبت فح�ًصا نف�صًيا للمتهم

يبح���ث الربمل���ان بجل�ص���ته نه���ار ي���وم 
الثالثاء تعديال ت�رضيعيا بقانون املرور للحد 
م���ن ظاه���رة التجمه���ر يف مواق���ع احلوادث 
املروري���ة بغي���ة ت�ص���ويرها، ث���م بثها على 
مواق���ع التوا�ص���ل االجتماع���ي، دون مراعاة 

خل�صو�صيات الغري يف االأماكن العامة.
وين�س الت�رضيع على حظر ت�صوير حادث 
م���روري ون����رضه باأي���ة و�ص���يلة اإلكرتونية اأو 
غريه���ا، وي�ص���تثنى من ذلك قائ���د املركبة 
املت�ص���ببة يف احل���ادث وركابه���ا وو�ص���ائل 

االإعالم املرخ�س لها بتغطية احلادث.
وت�ص���ل عقوبة هذا الفع���ل اإلى احلب�س 
مدة 6 اأ�ص���هر، وغرام���ة مالية ال تقل عن 50 

دينارا وال تتجاوز 500 دينار.
ويه���دف م����رضوع القان���ون اإل���ى احل���د 
م���ن ظاه���رة التجمه���ر يف مواق���ع احلوادث 
املروري���ة بغي���ة ت�ص���ويرها، ث���م بثها على 
مواق���ع التوا�ص���ل االجتماع���ي، دون مراعاة 

العام���ة  االأماك���ن  الغ���ري يف  خل�صو�ص���يات 
ودون اإدراك للتبع���ات االجتماعية ال�ص���لبية 
لهذا الت�رضف الدخيل يف ظل تطور و�ص���ائل 
االت�صال وما اأدخل عليها من تقنيات توفر 
اإمكانية ا�ص���تخدامها يف الت�ص���وير الفوري 

لالأ�ص���خا�س واالأحداث ون�رضه���ا عرب االأجهزة 
الهاتفي���ة اأو نقله���ا اإل���ى �ص���بكة االنرتنت 
)الدولية(، وبالتايل ت�ص���بح ال�صور عر�صة 
للت���داول واالنت�ص���ار دون علم االأ�ص���خا�س، 
ودون اأخذ اأذنهم بالت�ص���وير اأو الن�رض، عالوة 

على م���ا ي�ص���ببه التجمهر بهدف الت�ص���وير 
يف مكان احل���ادث من اإعاقة لعم���ل االأجهزة 
االأمني���ة يف مبا�رضة احلادث واإنق���اذ االأرواح، 
اإ�صافة اإلى تعطيل حركة ال�صري، االأمر الذي 
يتطل���ب املعاجل���ة الت�رضيعية �ص���د ظاهرة 
انت�ص���ار ت�ص���وير احلوادث املرورية ون�رضها 
الكرتوني���اً م���ن خ���الل جترميه���ا بتعدي���ل 
القوانني ال�صارية، وذلك كله دون م�صادرة 
ح���ق م�ص���وري ال�ص���حف وو�ص���ائل االإعالم 

املختلفة املرخ�س لها يف نقل اخلرب.
وراأت املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق االإن�صان 
ان غايات ومقا�صد م�رضوع القانون متحققة 
عل���ى اأر�س الواق���ع من خالل ما ق�ص���ت به 
املادة )370( من قانون العقوبات ال�صادر 
باملر�ص���وم بقانون رقم )15( ل�صنة 1976، 
وتعديالت���ه، واملادة )4( م���ن القانون رقم 
)60( ل�ص���نة 2014 ب�ص���اأن جرائ���م تقني���ة 
املعلوم���ات، والقان���ون رق���م )23( ل�ص���نة 
2014 باإ�ص���دار قانون امل���رور، االأمر الذي 

يلزم اإعادة النظر يف م�رضوع القانون.

حجزت املحكمة ال�ص���غرى اجلنائية اخلام�ص���ة 
برئا�ص���ة القا�صي جا�ص���م العجالن واأمانة �رض ثابت 
احلايكي، النظر بق�ص���ية متهم )57 عاًما( اعرتف 
اأنه اأهان اأحد اأع�صاء ال�صلطة الق�صائية يف مقاطع 
�ص���وتية ُن����رضت عل���ى نط���اق وا�ص���ع يف و�ص���ائل 
التوا�ص���ل االجتماعي “الوات����س اآب واليوتيوب”، 
عقب خ�ص���ارته لعدد من الق�صايا، حتى جل�صة 25 

مايو اجلاري؛ وذلك للنطق باحلكم عليه.
وتتمث���ل تفا�ص���يل واقع���ة االتهام امُل�ص���ند 
للمتهم، يف اأن خطاًب���ا كان قد ورد للنيابة العامة 

م���ن رئي����س املجل����س االأعلى للق�ص���اء، ت�ص���من 
�صكوى �ص���د املتهم، جاء فيه اأنه بتاريخ 5 اأبريل 
2017 مت ت���داول ت�ص���جيل مقط���ع �ص���وتي على 
اإحدى و�صائل التوا�صل االجتماعي )الوات�س اآب(، 
يت�ص���من اإهانات لل�صلطة الق�ص���ائية، وعلى نحٍو 
ينال من اأحد ق�ص���اتها وهيئته و�ص���لطاته؛ ب�صاأن 
دعوى ق�ص���ائية، وعلى نحو ي�صكل اأركان اجلرمية 
املن�ص���و�س عليه���ا بامل���ادة )216( م���ن قانون 

العقوبات.
وت�ص���من الت�ص���جيل املرفق يف ال�ص���كوى اأن 

املتهم ذك���ر اأحد الق�ص���اة باال�ص���م وتعدى عليه 
باألفاظ نابية وغري الئقة.

واأثناء التحقيق مع املتهم اخلم�صيني اعرتف 
اأنه بالفعل �صاحب ال�صوت يف الت�صجيل ال�صوتي 
امل�ص���ار اإلي���ه واأنه هو من �ص���جله، وال���ذي امتدت 
مدته اإلى قرابة 15 دقيقة، مو�ص���ًحا اأنه ن�رض اأي�ًصا 
مقاط���ع اأخ���رى م�ص���ورة عل���ى موق���ع “يوتيوب” 

واأر�صلها كذلك عن طريق “الوات�س اآب”.
وب���رر املتهم فعلته املجّرمة قانوًنا باأنه متت 
اإدانته يف عدد 5 دعاوى ق�ص���ائية بع�صها تتعلق 

مبطالبات مالية، والبع�س االآخر يتعلق مبطالبات 
اإيج���ارات ملحالت مملوكة اإليه، وبعد اأن ا�ص���تاأنف 
االأحكام ال�ص���ادرة �ص���ده مت رف�س ا�صتئنافاته؛ 

وذلك لتقدميه اإياها بعد املوعد املقرر قانوًنا.
ي�ص���ار اإل���ى اأن النيابة العام���ة اأحالت املتهم 
للمحاكم���ة بع���د اأن اأ�ص���ندت اإلي���ه اأنه يف غ�ص���ون 
عام���ي 2016 و2017، اأهان باإحدى طرق العالنية 
ال�ص���لطة الق�ص���ائية ب���اأن ق���ام بن����رض ت�ص���جيالت 
�ص���وتية ومرئي���ة تت�ص���من عب���ارات واألفاظ على 

برامج التوا�صل االجتماعي.

العلي���ا  اال�ص���تئناف  حمكم���ة  اأ�ص���قطت   
اجلنائي���ة برئا�ص���ة القا�ص���ي ال�ص���يخ حمم���د 
بن عل���ي اآل خليف���ة واأمانة �رض ناج���ي عبداهلل، 
ا�ص���تئناف ُم���دان -حمك���وم عليه بال�ص���جن 5 
�ص���نوات- بو�صع كي�س بال�ص���تيكي به اأ�صالك 
كهربائية يف منطقة �ص���لماباد و�ص���ط اإطارات 
�صيارات كانوا قد اأ�صعلوا النريان فيها، لعدم 

ح�صوره جل�صة اال�صتئناف.
واأي���دت املحكمة اأي�ًص���ا عقوبة م�ص���تاأنف 
اآخر حمكوم بال�ص���جن 5 �ص���نوات، فيما خففت 
عقوبة �صتة م�ص���تاأنفني اآخرين ُمدانني بذات 
الق�صية، من ال�صجن ملدة 5 �صنوات واكتفت 
ب�ص���جنهم 3 �صنوات، واأيدت م�صادرة الهيكل 

)الكي����س(  املتفج���رات  الأ�ص���كال  املحاك���ي 
امل�ضبوط.

وتتلخ�س تفا�ص���يل الواقعة يف ورود بالغ 
للنياب���ة العامة اأن اأف���راد ال�رضط���ة تعاملوا مع 
عملية حرق اإطارات على ال�صارع العام مبنطقة 
�صلماباد، كما اأنهم عرثوا على كي�س ي�صتبه اأن 
يكون الهياكل املتفجرة بالقرب من االإطارات 

امل�صتعلة.
وعندما و�صل املتخ�ص�صون اكت�صفوا اأنه 
لي�س �ص���وى هيكل حماٍك الأ�صكال املتفجرات، 
عب���ارة ع���ن كي�س بال�ص���تيكي بداخله اأ�ص���الك 
كهربائية واأنابيب بال�ص���تيكية و�رضيط ال�صق، 
وبع���د التاأكد من عدم خطورت���ه مت اإعادة فتح 

ال�ص���ارع للم���ارة. وتو�ص���لت حتري���ات اأف���راد 
ال�رضط���ة عل���ى امل�ص���تاأنفني االأول والثاين، اإذ 
اع���رتف االأول اأن���ه اأر�ص���ل ر�ص���الة ع���رب هاتف 
البالك بريي اإلى امل�ص���تاأنفني الثالث والرابع 
واخلام����س، والتي دعاهم فيها للم�ص���اركة يف 

العملية.
باق���ي  م���ع  جتمع���وا  اأنه���م  واأ�ص���اف 
امل�ص���تاأنفني يف براحة وحملوا االإطارات وعبوة 

بنزين الإ�صعال النريان.
كما ق���رر املتهم الثاين اأن���ه تلقى الدعوة 
م���ن اإح���دى املجموع���ات )ق���روب( بو�ص���ائل 
التوا�ص���ل فح�رض للموقع وكان بحوزته الكي�س 
اخلا����س بالهيكل الوهم���ي، وتوجه م���ع بقية 

واآخري���ن جمهول���ني وو�ص���عوا  امل�ص���تاأنفني 
االإطارات على ال�ص���ارع واأ�صعلوا فيها النريان، 
ثم و�ص���ع الكي�س بالقرب من تل���ك االإطارات 

امل�صتعلة والذوا بالفرار من املوقع.
وثبت للمحكمة اأن امل�صتاأنفني بتاريخ 23 
نوفمرب 2015، اأوالً: و�صعوا واآخرين جمهولني 
منوذج���ا حم���اك للمتفج���رات يف الطريق العام 
تنفي���ًذا لغر����سٍ اإرهاب���ي، ثانًيا: اأ�ص���علوا مع 
اآخري���ن جمهولني عم���ًدا حريًق���ا يف املنقوالت 
وكان من �ص���اأن احلريق تعري����س حياة النا�س 
واالأم���وال العام���ة واخلا�ص���ة للخط���ر، ثالًث���ا: 
ا�ص���رتكوا يف جتمه���ر ا�ص���تخدموا في���ه العنف 

لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اأجلها.

كلف���ت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الثانية 
القا�ص���ي  برئا�ص���ة  اال�ص���تئنافية(  )ب�ص���فتها 
ب���در العب���داهلل وع�ص���وية كل م���ن القا�ص���يني 
وجيه ال�ص���اعر وعمر ال�ص���عيدي واأمانة �رض اإميان 
د�ص���مال، النيابة العامة بعر�س م�ص���تاأنف )44 
عاًم���ا – يعم���ل �ص���ائًقا(، ُمدان ب�رضب �ص���خ�س 
وابنه، على الطب النف�ص���ي لفح�صه طبًيا وبيان 
عم���ا اإذا كان يع���اين من اأي اأمرا�س نف�ص���ية من 
عدم���ه، ويف احلالة االأولى بي���ان مدى تاأثري ذلك 
عل���ى ت�رضفاته ال�صخ�ص���ية عن اأفعال���ه على اأن 
يتم اإعداد تقرير بذل���ك ويعر�س على املحكمة 
بجل�ص���ة 13 �ص���بتمرب املقبل، واإرف���اق التقرير 
الطبي اخلا�س باملجني عليه االأب الذي تعرَّ�س 

لل�رضب بوا�صطة “رنغ بوك�س”.
ودفع���ت حمامي���ة املته���م اأم���ام املحكم���ة 
باإ�ص���ابة موكلها مبر����س نف�ص���ي، واأن االأدوية 
التي يتعالج بها تت�ص���بب يف فقدانه ال�ص���يطرة 
عل���ى التحك���م باأفعال���ه مما يع���دم م�ص���وؤوليته 

اجلنائي���ة، موؤك���دًة اأن لدي���ه موع���ًدا بتنوميه يف 
الطب النف�صي بتاريخ 28 مايو اجلاري.

وتعود تفا�صيل الق�صية اإلى اأن امل�صتاأنف 
كان قد �ص���فع طف���اًل يف الثانية ع����رض من عمره 
عل���ى وجهه، فتوجه الطفل اإلى والده واأبلغه مبا 
ح�ص���ل معه، فما كان من االأخري اإال اأن توجه اإلى 
ال�صقة التي يقطن فيها امل�صتاأنف، وطرق عليه 
الباب، فلما علم امل�صتاأنف اأن والد الطفل الذي 
�رضب���ه ع�رضًا واقًف���ا عند باب �ص���قته اأخذ قطعة 
حديدي���ة “رنغ بوك����س - ملكم���ة” وتوجه لالأب 
و�رضب���ه ع���دد 3 �رضبات عل���ى وجهه وراأ�ص���ه، ما 

ت�صبب يف اإ�صالة الدماء منه.
وذك���ر امل�ص���تاأنف خ���الل التحقي���ق معه اأن 
ابناءه اأبلغ���وه اأن الطفل املجن���ي عليه اختلفوا 
على مو�ص���وع دراجة هوائية “�صيكل”، وعندما 
�صاهد ذلك الطفل قال له )لي�س قلت حق عيايل 
يد�ص���ون البيت( فقال اإليه الطفل )اأنا ما قلت 
جذي(، فما كان من���ه اإال اأن �رضب الطفل مبا�رضًة 

بك���ف يده على وجهه وبعدها قال له )روح قول 
حق اأبوك اأنا طقيتك كف على وجهك(.

واأ�ص���اف اأن���ه وبعد ح���وايل �ص���اعة وعندما 
كان مب�ص���كنه ح�رض اإلى �صقته والد الطفل )39 
عاًم���ا( فاأخذ امللكمة اأثناء توجه���ه لفتح الباب، 
وعندم���ا خرج اإليه قال اإنه كان وا�ص���ًحا لديه اأن 
والد الطفل يريد االعتداء عليه بال�رضب، فما اإن 
تقدم االأخري ناحيته حتى فاجاأه ب�رضبه بامللكمة 

3 مرات.
واأفاد اأن والد الطف���ل متكن من �رضبه عدة 
�رضبات بي���ده، كما األقاه على االأر�س، حتى خرج 
اأحد اجلريان وفك ال�ص���جار بينهما ودخل هو اإلى 
�صقته، مقرًرا اأنه كان يف حالة �صكر حني ارتكابه 
للواقعة. وتابع اأن امل�ص���اكل التي بينه والطفل 
ووالده اأن الطفل دائًما ما يتعمد اإتالف �صيارته 
ويزع���ج اأبناءه، كم���ا اأنه تقدم علي���ه عدة مرات 

ببالغات لدى مركز ال�رضطة.
وكانت حمكمة اأول درجة قد ق�صت مبعاقبة 

امل�ص���تاأنف باحلب�س ملدة �ص���نة واحدة بواقع 6 
اأ�ص���هر ومب�صادرة امل�ص���بوطات، عن كل تهمة 
كان���ت وجهتها اإليه النيابة العامة والتي تتمثل 

يف االآتي، اأنه بتاريخ 3 يونيو 2016.
اأوالً: اعتدى على �ص���المة ج�صم املجني عليه 
الطفل ومل يف�س ذلك اإلى مر�ص���ه اأو عجزه عن 
القي���ام باأعمال���ه ال�صخ�ص���ية مدة تزي���د عن 20 

يوًما.
ثانًي���ا: اعت���دى على �ص���المة ج�ص���م املجني 
عليه والد الطفل فاأحدث به اال�ص���ابات املبينة 
بالتقري���ر الطب���ي املرفق ومل يف����س ذلك اإلى 
مر�ص���ه اأو عجزه عن القيام باأعماله ال�صخ�ص���ية 

مدة تزيد عن 20 يوًما.
ع���دة  لدي���ه  علي���ه  امل�ص���تاأنف  اأن  يذك���ر 
اأ�ص���بقيات كان ق���د ارتكبه���ا يف وقت �ص���ابق، 
تتمثل ق�صايا احت�صاء امل�صكرات يف اأماكن عامة 
واالعتداء على االآخرين وكذل���ك ال�رضقة وغريها 

من االتهامات.

• الت�رضيع يهدف اإلى احلد من ظاهرة التجمهر يف مواقع احلوادث )اأر�صيفية(	

ق�ص����ت املحكم����ة الك����ربى اجلنائية 
الثانية )ب�ص����فتها اال�صتئنافية( برئا�صة 
القا�ص����ي بدر العبداهلل وع�صوية كل من 
القا�ص����يني وجيه ال�صاعر وعمر ال�صعيدي 
واأمانة �رض اإميان د�ص����مال، بتاأييد معاقبة 
م�ص����تاأنف )23 عاًما( من اأ�صل 3 ُمدانني 
باالعتداء على موقوف بنغايل يف احلو�س 
اجلاف بال�رضب؛ باحلب�س ملدة �صهر واحد.
رقيب����ا  اأن  يف  التفا�ص����يل  وتتمث����ل 
باإدارة توقي����ف احلو�س اجلاف اأبلغ مركز 
�رضطة احل����د ب����اأن 3 موقوف����ني بحرينيي 
اجلن�ص����ية، ترتاوح اأعمارهم بني 21 و23 
عاًم����ا، قد اعت����دوا بال�رضب عل����ى موقوف 
اأم����ام  )31 عاًم����ا - بنغ����ايل اجلن�ص����ية(؛ 
مغا�ص����ل املوقوفني داخل العنرب، والذي 
مبعاينت����ه تب����ني اأنه يع����اين م����ن انتفاخ 

واحمرار يف عينه اليمنى.
وب�ص����وؤال املجني عليه البنغايل، قال 
اإنه تعّر�س لالعتداء يف اأول يوم اأُدخل فيه 
اإل����ى توقيف احلو�س اجلاف، واأ�ص����ار اإلى 
اأن �ص����بب تعر�صه لل�رضب هو وجوده قبل 
يوم واحد م����ن الواقعة يف املحكمة برفقة 
كفيل����ه، بح����وايل ال�ص����اعة 12:00 ظهًرا، 
وهناك كان امل�صتاأنف موجودا باملحكمة 
ذاته����ا، وال����ذي طلب منه اإعط����اءه هاتفه 
النقال و�ص����اعة اليد التي يرتديها، لكنه 
رف�س اال�صتجابة لطلبه، وما ان اأُدخل اإلى 
توقي����ف احلو�����س اجلاف لتنفي����ذ عقوبة 
�ص����ادرة بحقه حتى اعتدى علي����ه الثالثة 

بال�رضب بوا�صطة اأيديهم.
وذك����ر املتهم����ان االآخ����ران اأنهما مل 
يتعر�ص����ا اإلي����ه بال�رضب، بل اإن احلا�ص����ل 
اأنهم����ا �ص����اهدا املجني علي����ه، كل منهما 
منفرًدا، يق�ص����ي حاجته واقًفا يف مغا�صل 
املوقوف����ني، فطلبا منه ع����دم فعل ذلك 
حت����ى يبق����ى امل����كان طاه����ًرا عن����د توجه 
املوقوف����ني للو�ص����وء لل�ص����الة، فه����رب 
املجن����ي علي����ه عندم����ا طلب من����ه الثاين 
ذلك اإلى ممر العنرب ودخل اإحدى الغرف، 
ونفي����ا اأن يكونا قد اعتديا عليه بال�رضب، 
واأو�ص����ح كل منهم����ا اأنه مل ي�ص����اهد اأحًدا 

ي�رضبه.

الك���ربى اجلنائية  رف�ص���ت املحكمة 
الثانية )ب�صفتها اال�ص���تئنافية( برئا�صة 
القا�ص���ي بدر العبداهلل وع�ص���وية كل من 
القا�ص���يني وجيه ال�صاعر وعمر ال�صعيدي 
واأمانة �رض اإميان د�صمال، ا�صتئناف مدمن 
خمدرات )53 عاًما( اأبلغ عنه والده، واأيدت 
معاقبته باحلب�س ملدة 6 اأ�ص���هر وبتغرميه 

مبلغ 500 دينار وم�صادرة امل�صبوطات.
وجاء يف اأوراق الق�ص���ية اأن بالًغا كان 
قد ورد من والد امل�ص���تاأنف ملركز �رضطة 
املح���رق، قال فيه اإن ابنه -امل�ص���تاأنف- 
فاق���د للوع���ي يف املنزل، وعل���ى اإثر ذلك 
توجهت الدوريات االأمنية للمنزل، والذي 
فيه �ص���وهد امل�ص���تاأنف مغمًى عليه، كما 
تعرفوا عليه كونه من اأ�ص���حاب ال�ص���وابق 
يف جمال تعاط���ي املواد املخدرة، وبجانبه 
كان���ت توجد لفافتني حتتويان على مادة 
الهريوي���ن املخ���درة وحقنت���ني طبيتني 
وملعق���ة طعام حتتوي عل���ى ذات املادة، 

فتم القب�س عليه.
وثبت من خالل حتليل عينة من اإدرار 
امل�ص���تاأنف احتوائها على مادة املورفني 
املخدرة، كما اأن ك�صف اال�صتعالم اجلنائي 
اخلا����س ب���ه يحتوي عل���ى ع���دد 13 بالًغا 

م�صجالً �صده.
يف  طبي���ب  ق���ال  اأخ���رى  جه���ٍة  م���ن 
م�صت�ص���فى ال�ص���لمانية يف تقرير كان ورد 
للمحكمة، اإن امل�ص���تاأنف يعاين من ال�رضع 
واإدم���ان املخدرات وهو االآن حتت العالج، 
كما اأن���ه ونتيجًة الإدمان���ه للمخدرات فقد 
عينه، ويعاين من �ص���عف اأو خزل �صقي يف 
اجلانب االأمين واأ�صيب بنخر وعائي لدوار 
الورك االأمين، ف�صالً عن معاناته من خراج 
قيحي متعدد يف اليدي���ن والذراعني وقد 
خ�ص���ع للعالج الطبيعي واملائي وال يزال 
يعرج ومي�ص���ي متكئا عل���ى “العكاكيز”، 

ح�صب الطبيب الذي اأ�رضف على عالجه.
ه���ذا وثب���ت للمحكمة اأن امل�ص���تاأنف 
بتاري���خ 30 نوفم���رب 2015، ح���از واأح���رز 
الهريوي���ن  مادت���ي  التعاط���ي  بق�ص���د 
واملورف���ني املخدرت���ني يف غ���ري االأحوال 

امل�رضح بها قانوًنا.

احلب�س �صهر  ل� 3 
متهمني ب�رضب موقوف

والد يبلغ ال�رضطة: ابني 
“�صكران” يف املنزل

حمرر ال�صوؤون الربملانية
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“اأدب اجلدران..  يو�ضح كتاب 
ال�����ض��ع��ري  ال��ن��ق�����ش  ق�������راءة يف 
للباحث  الب�رصية”  وف�����ض��اءات��ه 

كتابة  اأن  ك��ري��ري،  ح��اف��ظ  علي 
ونحوها  اجل���دران،  على  ال�ضعر 

�ضّجلت  التي  الظواهر  من 
ح�����ض��وًرا الف��ًت��ا يف ت��اري��خ 
��ا،  اأي�����ضً ���ض��ّج��ل��ت،  االأدب، 

غ��ي��اًب��ا م��ل��ح��وًظ��ا يف ال��درا���ض��ات 
ال�ضعر  �ضفاهية  بفعل  رمب���ا  ال��ن��ق��دي��ة، 
حتى  ال�ضفاهية  ه��ذه  و�ضيطرة  ال��ع��رب��ي. 
ف�ضاءاته  عند  الوقوف  عن  العيون  حجبت 
القول  ت��رَي  اأْن  �ضاأنها  من  التي  الب�رصية 
فت�ضيف  ال�ضعري 
اإليه عنا�رص جديدة 
مهمة..  واإ���ض��ارات 
للمتلقي  وتفتح 
اآف����اًق����ا وا���ض��ع��ة 
م�����ن ج���م���ال���ي���ات 
والتاأويل. القراءة 

يتخ�ض����ش الكت���اب يف جم���ال وعل���م 
االقت�ض���اد ال�ض���لوكي، اإذ تق���دم موؤلفت���ه 
مو�ض���عة  تعريف���ات  باديل���ي،  مي�ض���يل 
ع���ن ه���ذا النمط م���ن االقت�ض���اد ال�ض���ائد 
يف الغ���رب، مقارن���ة ح�ض���وره وتاأث���ره يف 
احلي���اة املجتمعي���ة عل���ى اأ�ض���ا�ش كون���ه 
ا يتناق�ش مع  م�ض���اًقا جمتمعيًّا اقت�ض���اديًّ
النهج التقلي���دي املبني على اللهاث وراء 
الرتب���ح واال�ض���تهالك الالواع���ي. وي�ض���ر 
الكتاب اإلى اأن االقت�ضاد ال�ضلوكي متميز 
االقت�ض���اد  ع���ن 
حيث  التقلي���دي، 
ع���ادات  مي����ش 
واأفكار  ومفاهي���م 
النا�ش يف املجتمع 

ب�ضكل مبا�رص.

ي�رصح عبدالقدو�ش اأبو�ضالح، يف كتابه 
“يف االأدب االإ�ضالمي” طبيعة و�ضمات هذا 
الن����وع االأدبي. وي����درج جمموعة تعريفات 
له، مركًزا عل����ى تعريف عبدالرحمن راأفت 
البا�ض����ا: التعبر الفني اله����ادف عن وقع 
احلي����اة والكون، واالإن�ض����ان عل����ى وجدان 
االأديب، تعبر ينبع من الت�ضور االإ�ضالمي 
للخالق وخملوقاته باعتباره �ضامالً وموجًزا 
وموحًيا يف اآن واحد، اإ�ض����افة اإلى انطالقه 
م����ن الت�ض����ور االإ�ض����المي امل�ض����تمد م����ن 
الكرمي،  الق����راآن 
م����ن  وكذل����ك 
ال�ض����نة املطهرة، 
و�ض����ار علي����ه كل 
م����ن األ����ف يف هذا 

املو�ضوع.

إصدارات
ال يقاس الوفاء بما تراه أمام عينك بل بما يحدث وراء 

ظهرك.
تشي جيفارا

إن أفضل المواهب هي أال تستخدم كلمتين عندما 
تكون كلمة واحدة كافية.

توماس جيفرسون

انطل���ق معر����ش )الفي�ض���ل.. �ض���اهد و�ض���هيد( يف املتحف الوطن���ي مبدينة اأ�ض���تانة عا�ض���مة جمهورية 
كازاخ�ضتان. ويهدف املعر�ش، الذي ت�ضتمّر فعالياته حتى يوم التا�ضع من رم�ضان املوافق 4 يونيو 2017م، 
اإلى التعريف ب�ضخ�ض���ية امللك في�ض���ل بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- بو�ض���فه منوذًجا للقائد التاريخي، الذي 
يذك���ر اجلميع مواقفه وخطبه ومبادرات���ه التي اأّثرت يف العامل خالل مدة حكمه. ويحكي املعر�ش جوانب و�ض���وًرا خمتلفة 
من حياته -رحمه اهلل- وق�ضة كفاحه ومواقفه يف �ضبيل نه�ضة بالده، كما يعر�ش كثًرا من املعلومات املوّثقة بال�ضور 

املختلفة عن رحالته، وقراراته ال�ضيا�ضية حيال الق�ضايا العاملية واالإقليمية.

 اأ�ض���بحت اأعداد جمل���ة “الكويت والعراقي”، التي اأ�ض���درها موؤرخ الكويت عبد العزيز الر�ض���يد 
وال�ض���حايف العراقي يون�ش بحري امل�ض���هور بلقب  ال�ضائح العراقي، متاحة للباحثني واملهتمني بعد 
اأن اأعدتها للن�رص �ض���يخة عبد اللطيف الر�ضيد و�ض���درت يف كتاب.  “الكويت والعراقي”؛ جملة دينية 
اأدبية اأخالقية تاريخية م�ضورة كما و�ضفها �ضاحباها على غالفها، وذكرا اأن قيمة اال�ضرتاك داخل القطر االندوني�ضي 
11 روبية، ويف اخلارج جنيه اإنكليزي. والكتاب ي�ض���م االأعداد الع�رصة التي �ض���درت من املجلة، يف الفرتة من �ض���هر 

�ضبتمرب 1931م الى يونيو 1932م، وو�ضفت باأنها اأول جتربة لل�ضحافة الكويتية املهاجرة.

متابعات

ا�ضت�ضافت اأ�رصة االأدباء والكتاب ال�ضاعر 
واالأدي���ب كرمي ر�ض���ي يف االأم�ض���ية االأدبية 
“العامل يف االأدب البحريني”، التي اأقامتها 
اللجن���ة الثقافي���ة موؤخ���ًرا �ض���من الربنام���ج 
الثق���ايف وانطلق من خاللها، م�ض���ًرا اإلى اأن 
م�ض���طلح العام���ل مبا هو معتم���د يف معجمه 
الفل�ضفي واالأيديولوجي هو م�ضطلح حديث 
ن�ض���بيًّا يف العامل حيث لن يزيد عمره عن عمر 
الث���ورة ال�ض���ناعية منذ نحو قرنني ون�ض���ف 
اأي يف الق���رن الثامن ع�رص منذ اكت�ض���اف االآلة 
البخاري���ة، بل اإن م�ض���طلح الطبق���ة العاملة 
كطبق���ة له���ا متيزه���ا ع���ن �ض���ائر الطبقات 
يف املجتم���ع هو ولي���د حتول املجتم���ع بدًءا 
بربيطانيا ومروًرا باأوروبا ثم بالعامل الثالث 
عرب اال�ض���تعمار م���ن العمل الي���دوي احلريف 
اإل���ى العم���ل االآيل وب���روز ما يع���رف بالبيئة 
ال�ض���ناعية التي جتمع مئات اأو اآالف العمال 

حتت �ضقف واحد يف بيئة اإنتاجية واحدة.
واأكد ر�ضي اأن الروائي والقا�ش الراحل 
عب���د اهلل خليفة يعترب من اأبرز الذين متثلوا 
�ضخ�ض���ية العام���ل يف العم���ل ال����رصدي كونه 
اأ�ض���اًل يبني م�ض���مونه عل���ى حي���اة ومعاناة 
الفئات املهم�ض���ة وعلى راأ����ش هذه الفئات 
العم���ال، وقد مثل���ت اأعمال عب���د اهلل خليفة 
وحممد عبد امللك وهم���ا رائدان كبران من 
رواد الق�ض���ة الق�ض���رة يف البحري���ن البيئة 
البحريني���ة يف امل���دن الت���ي تكون���ت عل���ى 
�ضواحل اجلزيرة يف �ضواحي املنامة كاحلورة 
والق�ضيبية واأي�ًض���ا يف املحرق. وهي اأ�ضباه 
م���دن اإذا �ض���ح التعب���ر كان���ت ه���ي مه���د 
الت�ضكل االأولى للطبقات احلديثة وتاأتي من 
�ض���منها الطبقة العاملة، اأما ال�ضعر بو�ضفه 
الن���وع االأدبي االأقدم من ال����رصد فقد تعامل 
وم���ا زال مع املدينة ومنتجاتها ومنها العمل 
ال�ض���ناعي ب�ض���ك كب���ر ونف���ور اأوالً لكونها 
من املنظ���ور القوم���ي والوطن���ي ناجتة عن 

اال�ضتعمار وممثلة ال�ضتغالله الروة الوطنية 
واالأر�ش والنا�ش وثانًيا لكون ال�ض���اعر غالًبا 
كائًن���ا اأيكولوجيا بطبعه ينظر بريبة بل عداء 
اإلى كل تغير يطال البيئة من حوله خا�ض���ة 
بيئة الريف والبحر والتي ال تكون ال�ض���ناعة 
اإال على ح�ض���ابهما، وهذا طبع���ا بالعك�ش من 
ال����رصد الذي هو ابن املدين���ة بامتياز ومروج 
لوجودها وح�ض���ورها الفيزيائ���ي واملعنوي 
وهو حت���ى حني يواجه املدين���ة بالنقد فهو 
ينقده���ا م���ن داخله���ا ال يواجهه���ا بالع���داء 

والقطيعة.
ويف بحثه حول العامل يف االأدب البحريني 
بني ر�ضي اأن املتلقي يجد يف ال�ضعر الكثر 
من التمثل للبيئة البحرية والزراعية ومعاناة 
الغوا����ش والفالح ورمبا حمل���ت هذه معاناة 
العامل رمزي���ا من خالل قناع البحار والفالح، 
لكنها قلما تتمثل العامل ب�ضورته ال�رصيحة 
الوا�ضحة رمًزا للمواجهة مع الواقع املهيمن، 
وقّدم مناذج من ال�ضعر لل�ضاعر علي عبد اهلل 

خليفة واأي�ًضا ق�ض�ش حممد عبدامللك: 
“م���وت  يف جمموع���ة حمم���د عبداملل���ك 
�ضاحب العربة” ق�ضة “موت �ضاحب العربة” 
وكاأنه���ا يف نب���وءة مبك���رة حتك���ي لن���ا موت 
�ض���احب العربة التي تناطي���ه عجالتها كلما 
دفعها ال�ض���بية بعيًدا عن���ه ليعود يالحقهم 
حتى ي�ضتعيدها اإلى اأن يتوقف قلبه العجوز 
اأخ���ًرا عن دف���ع الدم فيتوقف ه���و عن دفع 
العربة وي�ض���قط عليها وحيًدا اإال من الذباب 

احلائم حول ج�ضد ميت وعربة تنتظر. 
اأما ق�ض���ة “عندما توقفت اآخر �ض���فينة” 
فه���ي حلظة التحول اأخًرا م���ن عامل الغو�ش 
املرتنح اإلى عامل م�ضنع التكرير، حيث ال بد 
اأن تكون هذه الق�ضة يف منت�ضف ثالثينيات 
الق���رن املا�ض���ي وقد ب���داأ النف���ط يختطف 
الغوا�ض���ني الذين اأفلت �ض���م�ش ب�ضاعتهم 
ومل يع���د له���م مف���ر الأن ياأكل���وا ويعي�ض���وا 
�ضوى العمل يف مكان يجهلون ما هو وما هم 

مقدمني عليه. 

عبد العزيز الموسوي 
“ق���ي جمموعت���ه الق�ض�ض���ية “طلقات” 
يحكي القا�ش يف الق�ضة الثانية ق�ضة العامل 
الذي فقد يده اأثناء العمل. �ض���عوبة التاأقلم 
مع يده اال�ض���طناعية خا�ضة حني يريد مل�ش 
حبيبت���ه نرج�ش. معاناة تنتهي ب���اأن يتعاي�ش 
العام���ل مع ي���ده البال�ض���تيكية. مينح اجلماد 
حياة يروحه. يقن���ع باأن يكون خده يًدا تلم�ش 
ي���د حبيبته. اإن مل تلم�ش الي���د اخلد فليلم�ش 

اخلد اليد.
“كرتواك���و”  الق�ض�ض���ية  جمموعت���ه  يف 
يتن���اول يف اإحدى الق�ض����ش املجموعة والتي 
العام���ل  ق�ض���ة  ا�ض���مها  املجموع���ة  حمل���ت 
ال�ض���رالنكي يف البحرين مع عذابات الهجرة. 
وميثل عبد العزيز املو�ض���وي عموًما حتوالً يف 
عامل الق�ضة الق�ضرة باهتمامه بفئة العمال 
االأجانب وهي فئة عادة ما كانت من�ضية متاما 

يف االأدب البحريني.

مب�ض���اركة 16 فناًن���ا وفنان���ة م���ن خمتل���ف 
املدار�ش الفنية والت�ضكيلية، نّظمت جمموعة دار 
الفن واالأدب معر�ض���ها الثالث يف مطعم وكافيه 
الفونتانا للتعريف بالطاقات الفنية ال�ضبابية من 
البحرين واململكة العربية ال�ضعودية. واملعر�ش 
الذي حمل عنوان �ضمبوزيوم دار الفن �ضّم اأعماالً 
توزعت على الر�ض���م والت�ض���كيل والنحت واخلط 

العربي.
ويف ه���ذا ال�ض���ياق، ����رصح رئي����ش املجموعة 
ا�ض���تغاالت  اأن  الكوهج���ي  عبدالعزي���ز  الفن���ان 
املجموعة تاأتي يف �ض���ياق خلق م�ضارات تكاملية 
فيما بني الفنانني ال�ض���باب يف الداخل البحريني 
واخلليج���ي و�ض���والً للم�ض���احات الفني���ة العربية 
والعاملي���ة والتقاطع معها، والعمل على �ض���قل 

التجربة مبا ي�ضمن لها اال�ضتمرار والتطور.

من جانبه���ا، قالت الفنانة علي���ا اخلالدي اإن 
فكرة تاأ�ض���ي�ش جمموع���ات فني���ة وثقافية على 
م�ض���توى اخلليج والوط���ن العربي �ض���يكون لها 
االأثر الكبر يف اإثراء احلركة ال�ض���بابية الت�ضكيلية 
والفني���ة مبختل���ف حقولها ومدار�ض���ها الب�رصية، 
م�ض���يدة بالتنظي���م املتميز لفري���ق العمل الذي 

�ضاهم يف اجناح املعر�ش واأهدافه الفنية.
يذكر اأنه �ض���ارك يف املعر�ش كل من الفنان 
عبدالعزي���ز الكوهجي رئي����ش املجموعة والفنانة 
�ض���يماء مراد مديرة املجموعة والفن���ان اإبراهيم 
�رصيف، عادل الذوادي، فاطمة كمال، مي العلوي، 
اأ�ض���يل النداوي، خليل املدهون، جا�ضم املقابي، 
عبداهلل احلايكي، علي ر�ضتم، علي فردان، حممد 
�ض���لطان، و�ض���حه �ض���بت، علياء اخلال���دي، جنالء 

الكثر.

كريم رضي يقّدم “العامل في األدب 
البحريني” بأسرة األدباء 

“سمبوزيوم دار الفن” يبرز األعمال 
�ض���در عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة والطاقات الشبابية 

ال�ضيا�ض���ات العدد الع�رصون )2017( من دورية 
“عمران” للعلوم االجتماعية، يف العدد جمموعة 
م���ن الدرا�ض���ات واالأوراق املختلف���ة م���ن حيث 

النوع واملو�ضوع واالإ�ضكالية البحثية.
كان اأبرزه���ا درا�ض���ة للدكت���ور البحرين���ي 
نادر كاظم و�ض���مها ب� “الطفولة وغر�ش القيم: 
يف تفكي���ك جم���از الزراع���ة - درا�ض���ة نقدية يف 
نظريات التن�ض���ئة االجتماعي���ة للقيم. عمل من 
خاللها على تفكيك جماز زراعي متداول و�ضائع 

يف جم���ال العل���وم االجتماعية 
وعلى األ�ض���نة عموم النا�ش 
وه���و  االإع���الم،  وو�ض���ائل 
القيم”،  “غر�ش  ا�ض���تعارة 
حيث ي�ضر هذا اال�ضتخدام 
القي���م  اأن  اإل���ى  املج���ازي 
تغر�ش اأو ت���زرع يف نفو�ش 
االأطف���ال متاًما كما تغر�ش 
البذرة يف الرتبة ال�ضاحلة. 
االأمر الذي يوحي باأن عملية 
���ا  قيميًّ االأطف���ال  تن�ض���ئة 
عملية مق�ض���ودة و�ضل�ض���ة 
به���ا  ويق���وم  ومن�ض���جمة 
)فالحون  خ���رون  فاعلون 
طيب���ون( ولديه���م غايات 
نبيلة م�ض���رتكة، ويقومون 
برعاية م�ض���تمرة من البذر 
حت���ى النهاية حي���ث توؤتي 

العملي���ة اأكلها. يف حني اأن ه���ذه العملية معقدة 
واأنه���ا اأبعد ما تكون عن الب�ض���اطة املفرت�ض���ة 
الت���ي ينطوي عليها جماز الفالحة والغر�ش. وهو 
جماز ال يخلو من ت�ض���ليل، وتتفرع منه �ضل�ض���لة 
م���ن االأوه���ام التي بحاجة اإلى تفكي���ك واحد تلو 

االآخر، وهو ت�ضتغل عليه هذه الدرا�ضة.
ت�ض���من العدد اأي�ًض���ا يف ق�ض���م الدرا�ضات 
البح���وث التالي���ة: “يف التاأ�ض���يل امل�ض���طلحي 
العربي ملفاهيم العل���وم االجتماعية املعا�رصة: 
اأهل املمار�ض���ة مثاالً” )مراد دياين(؛ و”املدينة 

جمتمع���ات  يف  التمدي���ن  وحتدي���ات  العربي���ة 
متحول���ة :القاهرة الكربى مث���االً” )فتحي حممد 
م�ض���يلحي(؛ و”معّوقات تنمية قدرة املن�ض���اآت 
ال�ضناعية املغربية على ا�ضتيعاب اال�ضتثمارات 
و”دور  اأزروال(،  )حمم���د  املبا����رصة”  االأجنبي���ة 
اجلي����ش يف اإجها����ش قيم���ة الف���راغ الع���ام يف 
مدن الربي���ع العربي: حالة مي���دان التحرير: من 
�ش امل�ض���َوّه” )علي  ����ش الوطني اإلى املدَنّ املقَدّ

عبد الروؤوف( 
ويف ق�ض���م الرتجمات، �ض���ّم الع���دد ترجمة 
“قب���ل  درا�ض���ة  الها�ض���مي  حمي���د 
النظري���ة ياأتي التنظ���ر اأو كيف 
جنع���ل العل���وم االجتماعي���ة اأكر 
ريت�ض���ارد  للموؤل���ف  جاذبي���ة” 
�ضويدبرغ. كما ت�ضّمن مراجعات 
لثالثة كتب مهم���ة، هي: “منطق 
االإن�ض���انية  والعل���وم  ال�ض���بابية 
واالجتماعي���ة: مقارب���ة نظري���ة – 
تطبيقية” للموؤلفة �ضهرة �رصف، 
واملراجعة م���ن اإعداد عبد احلليم 
الثقافات”  و”نكران  مهوربا�ضة؛ 
للموؤلف هوغ الغ���راجن، من اإعداد 
حممد االإدري�ض���ي. كما قّدم ندمي 
من�ضوري و�ضوكت ا�ضتي مراجعة 
“االفرتا�ض���ي  لكتاب  ومناق�ض���ة 
والثورة: مكانة االإنرتنت يف ن�ضاأة 
جمتمع م���دين عرب���ي”. والكتاب 

من تاأليف جوهر اجلمو�ضي.

“عمران” للعلوم االجتماعية تصدر عددها الجديد

• جانب من الفعالية	

• من املعر�ش	
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الذي يزعج نظام املاليل وي�صبب له ال�صداع 
اأك���ر فاأك���ر، اأن النائب���ة اأ�ص���خاكە كان���ت ق���د 
�ص���افرت اإلى اإيران �ص���من وفد برمل���اين اأوروبي 
يف يونيو 2015، حيث تعر�صت لهجوم وا�صع من 
قبل و�ص���ائل الإعالم الإيرانية املحافظة ب�صبب ما 
اأكده نواب مت�ص���ددون باأنها “ارتدت مالب�س غري 
حمت�صمة”، لكن ال�صبب الرئي�صي كان “انتقادها 
�صجل طهران ال�صيء يف انتهاكات حقوق الإن�صان”، 
 ح�ص���ب ت�رصيحات م�ص���وؤولني يف طهران يف حينه.

ه���ذه الر�ص���الة الت���ي وجهه���ا النواب ال���� 29 يف 
“نتيج���ة  اإن  فيه���ا  قال���وا  الأوروب���ي  الربمل���ان 
ه���ذه النتخاب���ات �ص���يكون له���ا تاأث���ري عميق يف 
العالق���ات ب���ني اإي���ران والحت���اد الأوروب���ي، لذا 
م���ن ال����رصوري اأن تك���ون انتخابات ح���رة ونزيهة 
وعادل���ة واأن تت���م باإ�رصاف مراقبني م�ص���تقلني”، 
وهو ما يعني بال�رصورة رف�س نتائجها بال�ص���يغة 
احلالي���ة خ�صو�ص���ا اأنه���م طالب���وا نظ���ام املاليل 
يف الر�ص���الة بع���دم التعر����س لن�ص���طاء املجتمع 

املدين وال�ص���حافيني ورفع القيود عن الإنرتنت 
و�صبكات التوا�ص���ل الجتماعي، التي ي�صتخدمها 
اأي�ص���ا املر�ص���د الأعلى الإيراين. غ���ري اأن النقطة 
الت���ي اأ�ص���به م���ا تكون بلطم���ة على وج���ه املاليل 
هي اإ�ص���ارة النواب املوقعني على الر�ص���الة اإلى 
التف���اق الن���ووي املوقع ب���ني طه���ران والدول 
ال�صت العظمى، وقالوا اإن رفع العقوبات مت على 
اأ�شا�س ا�شرتاط حت�شني اأو�شاع ال�شعب الإيراين، 
وه���و الأمر الذي طامل���ا طالبت ب���ه واأكدت عليه 

ال�صيدة مرمي رجوي، رئي�صة اجلمهورية املنتخبة 
من جان���ب املقاوم���ة الإيراني���ة، ويف كل الأحوال 
فاإن ق�ص���ية حقوق الإن�صان كانت و�صتبقى تطل 
ككابو����س يف راأ����س م���اليل اإيران ولن يتخل�ص���وا 
من ه���ذا الكابو�س اإل برحيلهم ال���ذي بات قريبا 
خ�شو�ش���ا مع ت�ش���اعد ا�ش���تثنائي لدور ون�ش���اط 
ال�ص���بكات الداخلية ملنظمة جماه���دي خلق التي 
�ص���ارت تق���وم بتح���ركات ون�ص���اطات مناه�ص���ة 

للنظام فا�صحة النتخابات املزيفة. “احلوار”.

فالح هادي الجنابيكابوس في رأس ماللي إيران )2(

فاتن حمزة
fatin.hamza
@gmail.com

  رؤية مغايرة

ذاكر نائيك الداعية الهندي الذي عرف 
مبناظراته العدي����دة مع اأن�ص����ار الديانات 
والهندو�ص����ية  واليهودي����ة  امل�ص����يحية 
وعلمائه����ا، وح����واره كذل����ك مع ملحدي����ن، 
كما عرف مبئات املحا�����رصات التي األقاها 
بع�رصات الدول العربية والغربية ويف معظم 
قارات العامل. واأ�ص����لم على يديه الآلف يف 
اأنحاء العامل مبا�����رصة اأو عرب متابعة اأ�رصطته 
امل�ص����موعة واملرئية وبراجمه التلفزيونية 

على العديد من القنوات يف العامل.
ورغ����م منهجه احل����واري وال�ص����لمي يف 
الدعوة، فاإن ذلك مل مينع بع�س احلكومات 
من منع حما�رصاته بدعوى “الرتويج للفكر 

الإرهابي”.

التحقيق����ات  وكال����ة  توج����ه  والي����وم 
الهندية ا�ش����تدعاء للداعية للمثول اأمامها 
للتحقي����ق معه يف ق�ص����ايا مرفوعة �ص����ده 
حتت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، منها 
كما يزعمون ن�رص العداوة بني اأتباع الأديان 
املختلفة، والقيام بن�صاطات غري قانونية 
تهدد الوئام، وغ�صيل الأموال، ويتوقع اأن 
ت�صتهدف الإجراءات الأمنية كذلك قنوات 
ذاكر و�رصكاته الإعالمية الأخرى، واأ�صهرها 
قن����اة ال�ص����الم بلغاته����ا املختلف����ة الت����ي 
جذبت مئ����ات املالي����ني من امل�ص����اهدين 
م����ن الناطق����ني بغ����ري العربي����ة يف خمتلف 

القارات. 
ي����ا ذاك����ر اأن����ت اإرهابي لأن����ك تريد اأن 

تدعو النا�س اإلى عبادة رب العباد. وقالها 
َذا ُتْتَلى  اأ�صالفهم من قبل: قال تعالى: )َواإِ
َناٍت َقاُل����وا َما َهَذا اإِلاَّ َرُجٌل  َعَلْيِه����ْم اآَياُتَنا َبيِّ
ا َكاَن َيْعبُ����ُد اآَباوؤُُكْم  ُكْم َعماَّ ُيِري����ُد اأَن َي�ُص����داَّ
ِذيَن  ْفرَتًى َوَقاَل الاَّ َوَقاُل����وا َما َهَذا اإِلاَّ اإِْفٌك مُّ
����ا َجاءُهْم اإِْن َهَذا اإِلاَّ �ِص����ْحرٌ  َكَف����رُوا ِلْلَحقِّ مَلاَّ

ِبنٌي( )�صباأ: 43(. مُّ
نع����م اأن����ت اإرهابي، لأن����ك األقيت اأكر 
اأم����ريكا وكن����دا  1000 حما�����رصة، يف  م����ن 
وبريطاني����ا وجن����وب اأفريقيا وال�ص����عودية 
والإمارات وماليزيا والفلبني و�ص����نغافورة 
واأ�ص����رتاليا وغريه����ا. وه����دى اهلل ب�ص����ببك 

الكثري اإلى الإ�شالم.
نعم اأن����ت اإرهابي، لأن جري����دة اإنديان 

يف   82 املرتب����ة  يف  جعلت����ك  اإك�ص����ربي�س 
قائم����ة “املئ����ة هن����دي الأك����ر ق����وة”، يف 
الدولة الت����ي يزيد تعدادها عل����ى املليار 
ن�ص����مة، ويف قائم����ة “اأعل����ى 10 معلم����ني 
روحي����ني” كان ترتيب����ك الثال����ث، حي����ث 
القائم����ة. يف  الوحي����د  امل�ص����لم   كن����ت  
نعم اأنت اإرهابي لأنك فعلت يف 4 �ص����نوات 
ما فعله �ص����يخك اأحمد ديدات رحمه اهلل يف 
40 �صنة حيث قال لك وقد �صماك ديدات 
الأك����رب: ما فعلته ي����ا بني يف اأربع �ص����نني 
 ا�ص����تغرق من����ي اأربع����ني �ص����نًة لتحقيقه.
نعم اأنت اإرهابي، لرهبتك يف قلوبهم، قال 
َن  تعالى: )َلأَنُتْم اأَ�َص����دُّ َرْهَبًة يِف �ُصُدوِرِهم مِّ

اَّهُْم قَْومٌ لاَّ يَْفقَهُونَ(. ِ ذَلِكَ بِاأَن اهللاَّ

عزيزي “ذاكر نائيك”...
 نعم أنت إرهابي

اجل����زء  ذل����ك  فل�ص����طني 
امُلغت�ص����ب م����ن الوط����ن العربي، 
الأحواز واجل����ولن ولواء  و�ص����قيق 
العربي����ة  واجل����زر  الإ�ص����كندرون 
الثالث يف ق�شيمة الحتالل الأجنبي، 
اإن�ص����اٍن  كل  قل����ب  يف  فل�ص����طني 
عربي، وهوية كل ُحر فل�صطيني مل 
ال�صامدون  اأر�صه، خ�صو�صا  ين�س 
ُيقدم����ون  الذي����ن  ترابه����م  عل����ى 
اأنف�ص����هم واأبناءهم قرابني لتبقى 
فل�ص����طني عربية، واأولئك ال�صباب 
الذي����ن مل تغرهم الهج����رة للخارج 
واأموالها، ومل ي�ص����تطع ترف الدنيا 
اإبعادهم عن اأر�صهم الفل�صطينية، 
واأولئك ال�ص����ابرون الذين مازالوا 
ميلك����ون مفاتيح منازلهم امُلحتلة 
الت����ي تقلدوا به����ا عل����ى رقابهم، 
م����ن  بالق����رب  حُمافظ����ني عليه����ا 
قلوبهم التي تدق ُحًبا لفل�صطني، 
والذي����ن مازالوا ياأمل����ون اأن تفتح 
تلك املفاتيح اأبواب منازلهم التي 
تقع يف قلوبهم كما هي فل�صطني.

69 عاًما ي�ص����يخ الإن�صان فيها 
اأر�����سٌ  فل�ص����طني  تبق����ى  ولك����ن 
مل َيهجره����ا اأهله����ا ب����ل تعر�ص����وا 
لأ�ص����واأ عمليات التطه����ري العرقي 
والت�رصي����د. النكب����ة ذك����رى احتالل 
مت  الت����ي  الأر�����س  فل�ص����طني 
ال�ص����هاينة  لتوط����ني  اختياره����ا 
دون بلدان العامل، نكبة �صيا�ص����ية 
واقت�ص����ادية وع�صكرية واجتماعية 
ودميوغرافية وثقافية وح�ص����ارية 
ودينية، فل�صطني تنوعت النكبات 
على اأر�صها. ومت اختيار فل�صطني 
����ا لإقام����ة ال�ص����هاينة كونها  اأر�صً
العرب����ي،  الوط����ن  قل����ب  تق����ع يف 
كان لهم مت�ص����ع كب����ري يف اأفريقيا 
واأ�ص����رتاليا واأوروب����ا لكنهم اأ�رصوا 
على ه����ذه الأر�����س دون �ص����واها، 
مل يك����ن احت����الل فل�ص����طني �ص����د 
الدين الإ�ص����المي اأو امل�ص����يحي بل 
كان �ص����د العرب اأجمعني، العرب 
الذين كانوا يتعاي�صون مع اجلميع 
عل����ى هذه الأر�س وعلى اأح�ص����ن ما 
يك����ون من امل����ودة وال�ص����الم حتى 
األهب����ت احل����روب ال�ص����ليبية هذه 
العالقة ال�رصمدية ودمرتها وزرعت 
مكانها الكره والبغ�ص����اء بني الب�رص 
والأدي����ان التي كانت عل����ى اأر�س 

فل�صطني.
لقد اختار ال�صهاينة مب�صاعدة 
الغربي����ني  ودع����م  الربيطاني����ني 
متي����ز  بحك����م  فل�ص����طني  اأر�����س 
موقعه����ا وم����ا حتوي����ه، فاأر�ص����ها 
ملتق����ى القارات الث����الث، وطريق 
ُمي����ز للتج����ارة، فه����ي قريبة من 

البحر امليت الغني.
الع����رب  يحتف����ل  ع����ام  كل  يف 
والفل�ص����طينيون بذك����رى النكب����ة 
ليذكروا العامل بق�ص����ية فل�صطني 
و�صعبها الذي ُيطالب بحق العودة، 
ولإثب����ات خط����اأ الإث����م الربيط����اين 
الع�ص����ابات  مب�ص����اعدة  الغرب����ي 
ال�صهيونية على احتالل فل�صطني 
ومده����م بامل����ال وال�ص����الح لقت����ل 
اأهله����ا، ولتذكري هذه الع�ص����ابات 
الفل�ص����طيني ح����ي  ال�ص����عب  ب����اأن 
وفل�ص����طني حت����ى بع����د األ����ف عام 
واأكر �ص����يكون ا�ص����مها فل�صطني 
ال�ص����عب  اإن  عربي����ة.  وهويته����ا 
العربي الفل�صطيني مل ُيخوِّل اأحًدا 
التفريط باأر�ص����ه، �ص����وارع وطرق 
واأرا�ص����يها  فل�ص����طني  وودي����ان 
�ص����تبقى خالدة يف ذاك����رة الأجداد 
الأبن����اء جي����اًل  والآب����اء ويتوارثه����ا 
بعد جيل، ذاكرة را�ص����خة كاأ�ص����جار 

الزيتون. 

ك����رصى  اأتب���اع  اأن  امل�ص���حك  م���ن 
طه���ران، يتهم���ون اخلط���اب اخلليج���ي 
باأن���ه خط���اب غ���ري موؤث���ر ويفتق���ر اإلى 
امل�ص���داقية، لكنهم يتنا�ص���ون اأنه من 
�صمن غباء املحتوى ال�صيا�صي والديني 
لر�ص���الة الإع���الم ال�صيا�ص���ي الإي���راين، 
التناق����س الذي ل ميكن لأي �ص���اذج اأن 
يغفل���ه، فيم���ا يتعل���ق باأق���وال واأفعال 
عم���الء ك�رسى طه���ران باملنطق���ة. فمثال 
يقومون بتهديد اإ�رصائيل ثم ميار�ص���ون 
ال�ص���عب  ويقتل���ون  م�ص���ايا  ح�ص���ار 
ال�ص���وري والعراق���ي. ويدع���ي اخلطاب 
الإيراين اأي�ش���ا اأن الغ���رب ممثال بالدول 
الأوروبية والولي���ات املتحدة واإ�رصائيل 
وحلفائه���م، ه���م م���ن كان���وا يحرك���ون 
ال�صعودية �صد اإيران ويريدون مواجهة 
ب���ني الريا�س وطهران اأثن���اء اأزمة قطع 
العالق���ات، ويف نف����س الوق���ت يدع���ي 
الإعالم ال�صيا�صي الإيراين اأن ال�صعودية 
مل ت�صتطع اإل ح�صد ثالث دول يف �صفها 
اأثناء مواجهته���ا مع طهران، وهذا عالوة 
على تناق�ش���ه، فاإنه ميثل كما قلنا غباء 

�صيا�صيا واإعالميا.
طه���ران  ك����رصى  عم���الء  وان���ربى 
بالقول اأي�ص���ا اإن ال�صعودية، خليجيا، مل 
ت�ص���تطع ح�صد اإل �ص���وت البحرين فيما 
يتعل���ق بقط���ع العالقات الدبلوما�ص���ية 
م���ع طه���ران. لكن ه���وؤلء العمالء ن�ص���وا 
اأن ال�ص���عودية ترتب���ط بعالق���ات متينة 
مع بقية دول اخلليج، ومن �ص���من اأوجه 
هذه املتان���ة، احرتام �ص���يادة كل دولة 
خليجية وا�ص���تقاللية كلمته���ا ونظرتها 
ال�صيا�ص���ية، فحينم���ا تقط���ع عالقاته���ا 
م���ع دولة ما، ف���اإن الريا�س حترتم قرار 
العوا�ص���م اخلليجي���ة يف اتخاذ م���ا تراه 
منا�ص���با، وه���ذا رقي واحرتام �صيا�ص���ي 
متار�ص���ه ال���دول اخلليجية فيم���ا بينها 
داخل املنظوم���ة ال�صيا�ص���ية يف جمل�س 
التعاون، اأما على م�صتوى توحيد الكلمة 
وردة الفع���ل الر�ص���مية جتاه م���ا قام به 
اأفراد احلر�س الثوري املند�ش���ون داخل 
�ص���فوف املتظاهرين، فق���د ظهر ذلك 
جليا يف البيان اخلتامي ملجل�س التعاون، 
حي���ث اأدان بالإجم���اع العم���ل الإي���راين 

املتخلف جتاه ال�صفارة ال�صعودية.

فلسطين... االسم 
الذي ال ُينسى

الرسالة اإلعالمية 
للساسانيين

عبدعلي 
الغسرة

د. طارق 
آل شيخان

tariq
@cogir.org

ما وراء الحقيقة

@MusabBH وريث البيل
تخي���ل اأن ت�ص���رتي بيت���اً قدمياً من 
�ص���احبه، بعد ا�صتكمال جميع الإجراءات 
الر�صمية، يف زمن احلكومة الإلكرتونية، 
ث���م تكت�ص���ف اأنك ورث���ت عن �ص���احبه 
ال�صابق فاتورة الكهرباء التي مل يدفعها 
ح�رصت���ه!؟ هذا م���ا يح���دث اإذا غابت عن 
ذهنك مراجعة الفاتورة امل�صتحقة على 
العقار الذي تنوي ����رصاءه، فقد يخدعك 
البائع عدمي ال�ص���مري، وا�صعاً يف ذمتك 
بقدرة ق���ادر ديناً بخم�ص���مئة اأو األف اأو 
ع���دة اآلف من الدنان���ري الثمينة التي مل 
حت�ص���ب لها ح�ص���اباً، وهذا ما ح�صل مع 
املواطن���ة ُمن���ى، فبعد اأن ا�ص���رتت بيتاً 
قدمي���اً يف مدينة عي�ص���ى، عل���ى اأمل اأن 
تتخذه م�ص���كناً لأ�رصتها بعد �ص���نتني اأو 
ثالث، وذلك بع���د ترميمه وجتهيزه مبا 
تتمن���اه الأ����رصة م���ن موا�ص���فات جتعله 

منا�صباً ليكون منزل الأحالم املتكامل.
فبع���د اإمت���ام عملية البي���ع وانتقال 
امللكية اإلى امل�ص���رتية بعدة اأ�ص���ابيع، 
تلق���ت ات�ص���الً مفاجئ���اً م�ص���دره اأح���د 
معارفه���ا يف هيئة الكهرباء واملاء يفيد 
ب���اأن الهيئ���ة �ص���تقطع “الكيب���ل” عن 

املنزل بعد �ص���ويعات قليل���ة، فرَتكت 
م���ا يف يده���ا هارع���ًة اإل���ى اأح���د مراك���ز 
الهيئة وقابلت امل�ص���وؤول الذي اأخربها 
اأن���ه ل مف���ر م���ن قط���ع الكهرب���اء، واأن 
الإجراء البديل عن قطع ال�ص���لك هو نزع 
املن�صهرات )الفيوزات( بهدف �صمان 
ع���دم ارتف���اع الفاتورة عن احل���د الذي 
بلغته اأ�ص���اًل، اأما بعد ذلك فعليها تدبر 

اأمرها مع البائع.
وتب���ني اأن املن���زل مل���وك لورثة، 
ورث���وا املن���زل ال���ذي تزي���د قيمته عن 
100 األ���ف دينار، ومع���ه فاتورة متاأخرة 
تراكمت على املالك ال�صابق عليه رحمة 
اهلل. قيمة الفات���ورة ل تتجاوز 3 % من 
�ص���عر املنزل ال���ذي ا�ص���تلموا ثمنه عداً 

ونقداً، ديناراً ديناراً، فل�صاً فل�صاً!
 

مع الشيخ نواف
نقلُت هذا املوقف اإلى ال�صيخ نواف 
بن اإبراهيم اآل خليفة الرئي�س التنفيذي 
لهيئة الكهرباء واملاء يف لقاء جمعني به 
يف مكتبه، واأفادين: اأن التحري عن و�صع 

فات���ورة الكهرباء وامل���اء يف حالت بيع 
و�رصاء العقارات هي م�صوؤولية تقع على 
عاتق البائع، واأن العقار نف�ص���ه، ولي�س 
�صاحب احل�صاب، هو ال�صامن لكهربائه 
ومائه، وبالتايل ل ميكن حتويل الفاتورة 
على ح�صابات امل�ص���رتك الأخرى، وعلى 
امل�ص���رتي اأن يراج���ع الهيئ���ة وي�ص���ّوي 
املو�ص���وع وذلك اأثن���اء التفاو�س على 
�ص���عر العقار، تناولت مع ال�ص���يخ نواف 
)ح�صب فهمنا( اجلانب ال�رصعي لالمتناع 
ع���ن دفع الديون، وهي اأم���ور راأينا اأنها 
م���ن باب “احل���الل بنّي واحل���رام بني”. 
وال�ص���وؤال خطري: كيف ي�صتطيع اأحدهم 
ت���رك دّي���ن على �ص���خ�س متوف���ى كان 
يعني ل���ه الكثري، اأو كل �ش���يء، يف يوٍم 

من الأيام؟
يف اخلت���ام: على احلكوم���ة اأن تربط 
جميع م�ص���احلها بالأنظمة الإلكرتونية، 
من خالل احلكوم���ة الإلكرتونية، لتكون 
الأمور �ص���فافة، وتتوقف هذه املظاهر 
الت���ي يقوم بها قليلو اخلوف من ربهم، 
وينقر�س توري���ث فاتورة الكهرباء اإلى 

الغرباء!

مصعب الشيخ صالح

مع مصعب



52 مليار دوالر حتويالت 
دولية اإلى دول املنطقة

نيوي���ورك - البن���ك ال���دويل : توّقع تقرير 
حديث �ص���ادر عن البنك الدويل اأن ي�صل حجم 
التحويالت املالية م���ن دول العامل اإلى منطقة 
ال�رشق االأو�ص���ط و�ص���مال اإفريقيا اإلى 52 مليار 
دوالر بنهاي���ة 2017، بزيادة 6.1 % باملقارنة 

مع العام املا�صي.
واأ�ص���ار التقري���ر اإل���ى اأن ه���ذه التحويالت 
�ص���هدت يف 2016 انخفا�صاً 4.4 % لت�صل اإلى 

نحو 40 مليار دوالر.

اليونان تقر اإجراءات تق�صف جديدة 
اأثين���ا - وام: اأق���ر الربملان اليون���اين اإجراءات تق�ص���ف جديدة طال���ب بها االحتاد 
االأوروب���ي و�ص���ندوق النقد الدويل مقابل ح�ص���ولها على �رشيحة جدي���دة من القرو�ض 

الدولية على اأمل تخفيف الديون.
ومت اإق���رار البنود الرئي�ص���ية للقانون التي تت�ص���من اقتطاع���ات جديدة يف رواتب 
التقاعد وزيادة يف ال�رشائب بغالبية ب�صيطة من التحالف احلكومي متثلت ب�153 �صوًتا 
من حزب �ص���ريزا الي�ص���اري بزعامة رئي�ض احلكومة األك�صي�ض ت�ص���يربا�ض وحزب اأنيل 
اليميني بينما �صوت 128 �صد هذه االإجراءات ح�صبما اأعلن اأحد نواب رئي�ض الربملان.
يف املقاب���ل، �ص���وتت غالبي���ة كربى من ن���واب االأح���زاب االأخ���رى كالدميوقراطية 
اجلديدة “ميني” وال�صيوعيني ل�صالح بندين من القانون ين�صان على اإلغاء االمتيازات 
ال�رشيبية للنواب وخف�ض �رشيبة القيمة امل�صافة على التجهيزات الزراعية من 24 اإلى 
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اقتصاد
“�ساروت كوبوري�سن” العقارية ت�ستثمر مليار دوالر يف تركيا

امل�صتثمرون البحرينيون يقبلون على م�صاريع املجموعة 

قدر الرئي�ض التنفيذي ملجموعة �صاروت 
كوبوري�صن يف دول اخلليج �صامل املفتي حجم 
ا�ص���تثمارات املجموعة يف امل�صاريع العقارية 

برتكيا بنحو مليار دوالر.
واأو�ص���ح ل� “البالد” اأن املجموعة متكنت 
م���ن بي���ع نح���و 65 % م���ن امل�ص���اريع عل���ى 
م�صتثمرين من دول اخلليج خالل عام ون�صف 
العام اإلى عامني، و�صيتم بيع الن�صبة املتبقية 
والبالغ �ص���عرها ب���ني 250 اإل���ى 500 مليون 

دوالر خالل الفرتة املقبلة.
كب���ر   ال����رشاء  عل���ى  االإقب���ال  اأن  واأك���د 
ومبالي���ني الدوالرات، و�ص���يتم ت�ص���ويق هذه 
امل�ص���اريع على م�ص���تثمرين م���ن دول اخلليج 

وبع�ض الدول العربية.
واأ�ص���ار املفتي اإل���ى اأن الهدف من تركيز 
املجموع���ة عل���ى اال�ص���تثمارات العقاري���ة يف 
تركيا هو تعزيز اال�صتثمارات اخلليجية هناك، 
وربط احل�ص���ارة اخلليجية والرتكية، اإ�ص���افة 

اإلى تعزيز االقت�صاد الرتكي يف اخلليج.
واأ�ص���ار اإلى اأن هناك اتفاقا بني جمموعته 
واحلكومة الرتكية لت�صويق امل�صاريع يف دول 

اخلليج.
وتعترب تركيا �ص���اد�ض اقت�صاد يف اأوروبا 

ومن اأقوى 20 اقت�صادا حول العامل.
 2015 الع���ام  يف  تركي���ا  وا�ص���تقطبت 

ا�صتثمارات خارجية مبا�رشة بقيمة 16.5 مليار 
دوالر كان ن�ص���يب قطاع العقار واالإن�ص���اءات 

منها 25 %.
وتتميز تركي���ا بعنا�رش عدة جتعلها جاذبة 
لال�ص���تثمار، منه���ا موقعها اجلغ���رايف، ازدياد 
���ا ال�ص���باب، ارتفاع  ع���دد ال�ص���كان وخ�صو�صً
متو�ص���ط دخل الف���رد، تزايد عدد امل�ص���اريع 
العمالقة وم�ص���اريع البنية التحتية و�ص���هولة 

اإن�صاء ال�رشكات وامل�صاريع.
وتعد ا�ص���طنبول اجلهة الرئي�ص���ة االأولى 
لال�ص���تثمار العقاري يف تركي���ا، حيث حتتوي 
على 37 % من امل�صاحات التجارية واملجمعات 
يف البالد، وه���ي حتتل املركز ال�ص���ابع عاملًيا 
كاأف�ص���ل وجه���ة جاذبة للت�ص���وق كما حتتوي 
على كثر من املع���امل التاريخية واالأثرية مما 

يجعلها من اأف�صل الوجهات ال�صياحية.
وذكر املفتي اأن املجموعة تعمل على عدد 
من امل�ص���اريع، وهي اإحدى ال�رشكات العقارية 
ال�ص���خمة يف تركيا، حيث تنفذ م�ص���اريع عدة 
يف بول���و اأباند من بينها م�رشوع لت�ص���ييد 800 
فيال التي تعد من اأكرب امل�صاريع، اإ�صافة اإلى 
بناء نحو 450 �صقة راقية يف منطقة “�صاروت 
“�ص���اروت  يف  في���ال   450 وقراب���ة  بل����ض”، 
كونرتي”، اإ�ص���افة اإل���ى اأن العمل جار لتنفيذ 

م�صاريع عدة اأخرى.
واأو�ص���ح اأن م����رشوع منطق���ة نكا�ض ينفذ 
بق���رب  االأول  �ص���قني  عل���ى  ا�ص���طنبول  يف 

املط���ار الثالث اجلدي���د يف ا�ص���طنبول، وهذا 
املط���ار اجلديد يعت���رب اأكرب مط���ار يف العامل، 
و�صي�ص���تقبل 60 مليون طائ���رة تقريًبا، ونحو 
290 مليون راكب �صنوًيا، مبيًنا اأن املجموعة 
متتلك اأرا�صي ا�صتثمارية بالقرب من املطار 
يف منطق���ة نكا�ض يف ا�ص���طنبول، و�ص���رتتفع 

اأ�صعارها بعد ت�صييد املطار.
يف  نكا����ض  منطق���ة  يف  امل����رشوع  ويق���ع 
ا�ص���طنبول. تتمي���ز مدينة نكا����ض بقربها من 
الكث���ر من امل�ص���اريع اجلديدة منها اإ�ص���افة 
اإلى املطار، وقناة ا�صطنبول املائية اجلديدة 
واخلط ال�رشيع الذي �صربط ا�صطنبول باأوروبا.

واأ�ص���اف اأن م�صاحة االأرا�ص���ي الواقعة يف 
منطق���ة نكا����ض تبلغ 3 ماليني م���رت مربع يتم 
بيعها بح�ص���ب ميزانية امل�ص���تثمرين، م�صًرا 
اإلى اأن امل�ص���تثمر ال���ذي يقوم ب�رشاء 100 مرت 
مرب���ع من اأر����ض امل�رشوع ب���� 12 األ���ف دوالر، 
�صيح�ص���ل على �صقة م�صاحتها 200 مرت مربع 
مبلكي���ة ح���رة يف ا�ص���طنبول الغربي���ة، والتي 
اأ�ص���عارها اأعلى م���ن ا�ص���طنبول ال�رشقية التي 

تقع يف قارة اآ�صيا.
واأك���د االإقبال على �رشاء االأرا�ص���ي والفلل 
من امل�ص���رتين م���ن دول اخللي���ج والبحرين، 
وق���د ا�ص���رتى الكثر م���ن االأرا�ص���ي بالقرب 

م���ن املط���ار اجلدي���د والفلل الت���ي نفذت يف 
امل�ص���اريع ال�صابقة، والتي �صيتم ت�صليمها يف 

�صهر �صبتمرب املقبل.
ولف���ت اإل���ى اأن امل�ص���تثمرين يف البحرين 
حذرون من االأ�ص���واق اخلارجية، اإال اأن اإقبالهم 

على ال�رشاء بامل�رشوع كبر جًدا.
و����ص���ت���ق���وم ����رشك���ة ت���رك�������ض ي��ون��ي��ون 
انرتنا�صونال تي يو اآي باإدارة امل�رشوع ومتثيل 
مالك االأر�ض يف جميع التعاقدات، كما �صتقوم 
�رشكة “تي يو اآي” املديرة للم�رشوع بالتعاقد 
امل�رشوع،  لتطوير  وذل��ك  االإن�صاء؛  مقاول  مع 
تقا�صم  �صيتم  امل�����رشوع،  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد 
االإن�صاء  وم��ق��اول  االأر����ض  م��الك  بني  ال�صقق 

بواقع 50 % لكل منهما.
يذك���ر اأن ف���رتة اال�ص���تثمار ه���ي 3 اإل���ى 
4 �ص���نوات، �ص���يتم توزيع ال�ص���قق يف نهاية 
امل�رشوع ع���ن طري���ق القرعة؛ وذلك ل�ص���مان 

ال�صفافية جلميع امل�صاهمني.
وتقوم �رشكة مايل�صتون بروبرتيز بت�صويق 
امل����رشوع يف البحري���ن، وقد بداأت من���ذ العام 
2013 يف ت�صويق امل�صاريع العقارية الرتكية 
يف اململكة، اإ�ص���افة اإلى ت�ص���ويق امل�ص���اريع 
العقاري���ة باخل���ارج، وتعمل �رشكة مايل�ص���تون 
بروبرتي���ز باالأن�ص���طة العقاري���ة كاف���ة داخل 
اململك���ة كت�ص���ويق العق���ارات واإدارة وتاأجر 

العقارات والتثمني العقاري.

• خالل اللقاء مع “$”	

ت�سوير: اأمين يعقوب

اأمل احلامد

الذهب يتجه لتحقيق اأكرب مك�سب اأ�سبوعي 

بنك �سيني يف دبي ي�سدر �سندات بـ 556 مليون دوالر

البحرين ت�سارك يف معر�س “اآميك�س فرانكفورت” 

الدوالر يتدّنى و�سط خماوف حتيط باإدارة ترامب

ا�صتعر�صت مقومات اململكة ال�صياحية والتاريخية 

لل�ص���ياحة  البحري���ن  هيئ���ة   - املنام���ة 
واملعار�ض: ي�ص���ارك وفد من هيئة البحرين 
لل�ص���ياحة واملعار����ض يف معر����ض “اآميك�ض 
اأملاني���ا  يف  ���ا  حاليًّ املق���ام  فرانكف���ورت” 
وامل�ص���تمر على مدار ثالثة اأيام من 16 حتى 

18 مايو احلايل. 
االأح���داث  اأب���رز  اأح���د  املعر����ض  ويع���د 
العاملية املتخ�ص�صة بفعاليات االجتماعات 
واحلوافز واملوؤمت���رات واملعار�ض يف الدول 
الناطق���ة باللغة االأملانية، وتهدف م�ص���اركة 
الهيئة اإلى الرتويج ململكة البحرين كوجهة 

مثالية يف هذا القطاع احليوي. 
ويت�صمن وفد الهيئة جمموعة ال�رشكات 
ال�ص���ياحية الوطني���ة وا�ص���تعر�ض مقومات 
مملكة البحرين ال�صياحية التاريخية وبنيتها 
التحتية املتطورة املنا�ص���بة، يف ا�صتقطاب 
اهتم���ام كب���ر ووا�ص���ح م���ن ال���زوار الذين 
تعرفوا على خ�صو�ص���ية البحرين ال�صياحية 
املتميزة كوجه���ة فريدة الإقام���ة املعار�ض 

واملوؤمترات.
كذل���ك، عقد ممثل���و الهيئ���ة اجتماعات 
ثنائي���ة مع العديد م���ن ال�رشكات ال�ص���ياحية 
الدولية امل�ص���اركة للتعرف على جتاربها يف 
ترويج �ص���ياحة املعار����ض واملوؤمترات، من 
اأجل جعل اململكة كاإحدى الوجهات ال�صياحية 
الرئي�صية �صمن براجمها التي تغطي خمتلف 

اأنحاء العامل على مدار ف�صول العام.
وتروي���ج  ت�ص���ويق  اإدارة  مدي���ر  وق���ال 
املعار�ض واملوؤمترات فوزي تلفت: “تاأتي 
�ص���ناعة املعار����ض واملوؤمت���رات واحلوافز 
كاأح���د اأب���رز الركائز يف ا�ص���رتاتيجية الهيئة 
يف  ال�ص���ياحي  القط���اع  لتنمي���ة  الرئي�ص���ية 
االقت�ص���اد  يف  اإ�ص���هامه  وتعزي���ز  اململك���ة 
الوطن���ي. لذلك حر�ص���نا على امل�ص���اركة يف 
هذا املعر�ض من اأجل تر�ص���يخ مكانة مملكة 

البحرين ال�صت�صافة للفعاليات واالأحداث يف 
ال�صوق االأوروبية”.

وحر�ص���ت الهيئة على تقدمي املقومات 
ال�ص���ياحية التي متتلكه���ا اململكة لتعزيزها 
كوجهة �ص���ياحية قادرة على اجتذاب خمتلف 
الفعالي���ات العاملي���ة. وتتمي���ز م���ن مملك���ة 
وتاريخي���ة  �ص���ياحية  مبقوم���ات  البحري���ن 
وم���وارد ب�رشية جاذبة يعد عن�رشًا اأ�صا�ص���يًّا يف 

ا�صتقطاب ال�صواح ب�صكل عام.

لن���دن - روي���رتز: تراج���ع ال���دوالر مقرتًبا 
من اأدنى م�ص���توياته يف �صتة اأ�ص���هر اأمام �صلة 
من العمالت الرئي�ص���ة اأم�ض، ليجد �ص���عوبة يف 
التعايف من اأ�ص���واأ خ�صارة يتكبدها يف نحو �صنة 
اأمام الني واليورو، يف وقت ترتفع املخاوف يف 

�صاأن اإدارة دونالد ترامب.
وارتف���ع ال���دوالر نح���و 0.5 % اأم���ام الني 

يف التعام���الت االآ�ص���يوية، بعدم���ا ق���اد مزي���ج 
من بيان���ات اأمركية �ص���عيفة �ص���درت اأخًرا 
والك�ص���ف عن حتقيق يف �ص���اأن عالق���ة ترامب 
برو�س���يا، �ل���دوالر �إلى �أكرب هب���وط يومي منذ 

يوليو املا�صي.
ولكن العملة االأمركية حت�ص���نت �رشيًعا يف 
التعام���الت االأوروبي���ة املبكرة ليت���م تداولها 

م�ص���تقرة يف مقاب���ل �ص���لة من العم���الت التي 
ت�صتخدم لقيا�ض قوة الدوالر، وترتفع 0.2 % 
فقط من م�ص���توياتها املنخف�ص���ة مقابل الني 

واليورو.
وا�ص���تقر موؤ�رش الدوالر عند 97.616، بعد 
اأن هبط اإلى 97.333 اأول من اأم�ض، وهو اأدنى 

م�صتوياته منذ 9 نوفمرب املا�صي.

• �صناعة املعار�ض واملوؤمترات اأحد اأبرز الركائز يف ا�صرتاتيجية الهيئة	

اأ�ص���عار  ارتفع���ت  روي���رتز:   - لن���دن 
الذهب يوم اأم�ض اجلمع���ة، وتتجه لتحقيق 
اأكرب مكا�ص���بها االأ�ص���بوعية منذ منت�ص���ف 
اأبري���ل مع تراجع ال���دوالر يف ظل التوترات 

ال�صيا�صية بالواليات املتحدة.
ويف اجلل�ص���ة ال�ص���ابقة، اأوقف املعدن 
االأ�صفر موجة �صعود ا�صتمرت خم�صة اأيام 
وهب���ط 1.1 % بفع���ل اإقبال امل�ص���تثمرين 
عل���ى جن���ي االأرباح م�ص���جال اأكرب خ�ص���ائره 
اليومية بالن�ص���بة املئوية من���ذ الثالث من 

مايو.
وارتفع الذه���ب يف املعامالت الفورية 
لالأوقي���ة  دوالر   1250.96 اإل���ى   %  0.4
)االأون�ص���ة(. و�ص���عد املع���دن 1.9 % منذ 
بداية االأ�صبوع ويتجه لت�صجيل اأكرب ارتفاع 

اأ�صبوعي له يف خم�صة اأ�صابيع.
وتراج���ع الذهب يف العق���ود االأمركية 
دوالر   1251.10 اإل���ى   %  0.1 االآجل���ة 

لالأوقي���ة. وانخف����ض موؤ�رش ال���دوالر، الذي 
يقي����ض اأداء العمل���ة االأمركية اأمام �ص���لة 
م���ن العم���الت الرئي�ص���ية، بن�ص���بة 0.3 % 
ي���وم اجلمعة بعدما ا�ص���تعاد بع�ض عافيته 
يف االأ�ص���واق اخلارجي���ة بدع���م م���ن بيانات 

اقت�صادية اأمركية قوية.
ومن ب���ني املعادن النفي�ص���ة االأخرى، 
 765.90 % اإل���ى   0.5 البالدي���وم  ارتف���ع 
دوالر لالأوقي���ة. وهب���ط املع���دن 5 %  منذ 
بداية االأ�ص���بوع متجها لتكبد اأكرب خ�ص���ارة 

اأ�صبوعية منذ اأواخر يناير.
ون���زل البالتني 0.4 % اإل���ى 930.25 
دوالر لالأوقي���ة بينما ارتفعت الف�ص���ة 0.9 

% اإلى 16.69 دوالر لالأوقية.
وارتفع املعدنان نحو 1.7 % و1.4 % 
منذ بداية االأ�صبوع على الرتتيب ويتجهان 
لت�ص���جيل اأكرب مكا�ص���بهما االأ�صبوعية منذ 

االأ�صبوع املنتهي يف 14 اأبريل.

دبي - �ص���ي ان بي �ص���ي: اأ�صدر فرع 
دب���ي لبنك ال�ص���ني ال�ص���ناعي والتجاري 
 500 )اآي.�صي.بي.�ص���ي( �ص���ندات بقيمة 
مليون ي���ورو )ح���وايل 556 مليون دوالر( 
الأج���ل ثالث �ص���نوات ب�ص���عر فائ���دة معوم 
عند 60 نقطة اأ�ص���ا�ض فوق �ص���عر الفائدة 
ال�ص���ائد يف التعام���الت بني بن���وك منطقة 
الي���ورو )يوريب���ور( بح�ص���ب م���ا اأظهرت���ه 
وثيقة من اأح���د البنوك املرتبة لل�ص���فقة 

يوم االأربعاء. 

وكان ال�صعر اال�صرت�ص���ادي املبدئي، 
الذي اأعلن اأم����ض، يف نطاق 80-75 نقطة 
اأ�ص���ا�ض فوق يوريبور. وجت���اوزت طلبات 
االكتت���اب يف ال�ص���ندات 1.5 ملي���ار يورو 

بح�صب الوثيقة. 
ويقوم برتتيب ال�ص���فقة “بي.اإن.بي 
باريبا” و”اآي.�صي.بي.�صي” )اآ�صيا( و”اأي.
و”�صتاندرد  انرتنا�ص���ونال”  �صي.بي.�صي 
ت�ص���ارترد” وان�صم اإليهم “�صيتي جروب” 

و”كريدي اأجريكول” كمديري دفاتر.
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“�لقطرية” تّتجه ل�رش�ء “�أليطاليا”

�أ�سهم �أوروبا تتعافى يف نهاية �أ�سو�أ �أ�سبوع 

تر�جع بفائ�ض �ملعامالت �جلارية ملنطقة �ليورو

“مر��سي” تبد�أ ببيع وحد�ت “�لعنو�ن رزيدن�زس” �ليوم

�ل�سند�ت �ل�سيادية يف �خلليج ت�سيطر على �إ�سد�ر�ت �لدين

ي�ضم برجني بارتفاع 10 طوابق 

10 % زيادة يف اإجمايل اإ�ضدارات ال�ضكوك 

املنام���ة - اإيجل هيلز: اأعلن���ت �رشكة اإيجل 
هيلز البحرين اإقامة فعالية خا�ضة لبيع وحدات 
“م����رشوع العن���وان رزيدن�زس مرا�ض���ي البحرين” 
الي���وم ال�ض���بت م���ن ال�ض���اعة 10 �ض���باًحا حتى 
ال�ض���اعة 6 م�ضاًء بح�ضور جمموعة من امل�ضرتين 

املحتملني. 
“العن���وان للفن���ادق واملنتجعات”  ومتثل 
اإح���دى اأ�ض���هر العالم���ات التجاري���ة الراقية يف 
ع���امل ال�ض���يافة، حي���ث تاأت���ي اإل���ى اململكة يف 
اأول م�ض���اريعها الكربى خارج الإمارات العربية 
املتحدة، وذلك بالتعاون م���ع �رشكة اإيجل هيلز 
البحرين، وتط���رح ال�رشكة من خالل هذا امل�رشوع 
جترب���ة فريدة م���ن نوعه���ا لنمط حي���اة متميز، 
وكان ق���د مت اإطالقه اأثناء فعالي���ات املعر�ض 
اخلليج���ي للعق���ار 2017 ال���ذي اأُقيم يف �ض���هر 

اأبريل املا�ضي. 
وعقب النتهاء، �ضي�ض���م م����رشوع “العنوان 
رزيدن����زس مرا�ض���ي البحري���ن” برج���ني بارتفاع 
ع�رشة طوابق ويتاألفان من 155 �ض���قة �ض���كنية 
مفرو�ضة بالكامل ومكونة من غرفة نوم واحدة، 
وغرفت���ني، وث���الث، واأرب���ع غرف نوم، و�ض���قق 
البنتهاو����ض بالإ�ض���افة اإلى موقف لل�ض���يارات 
يت�ض���ع حل���وايل 199 �ض���يارة، و�ض���تكون جميع 
الوح���دات متاح���ة لل�رشاء اأمام جميع اجلن�ض���يات 

بنظام احليازة العقارية املطلقة. 

وقد �ض���ممت هذه الوجهة ال�ضكنية بجميع 
العن���وان،  فن���ادق  لأ�ض���لوب  وفًق���ا  مرافقه���ا 
و�ضت�ض���م يف جنباتها مطاعم ومقاهي ومنتجًعا 
�ض���حيًّا ومرك���ز لياقة بدني���ة و�رشف���ات وبركة 
�ض���باحة وقاعات احتفالت ومنفذ اإلى ال�ضاطئ 
“العن���وان  وح���دات  �ض���تكون  كم���ا  اخلا����ض. 
رزيدن�زس” مت�ضلة مب�رشوع جممع مرا�ضي جالرييا 
احليوي الذي ميتد على م�ض���احة 180 األف مرت 
مربع، و�ضت�ض���م مرافق �ض���كنية خا�ضة و�ضارع 
تنزه مطل على البحر ويت�ضل مبا�رشًة بال�ضاطئ 

اخلا�ض.
اإيج���ل  ل�رشك���ة  املنت���دب  الع�ض���و  و����رشح 

هيلزالبحرين ماهر ال�ض���اعر قائال: “لقد حر�ضنا 
على توجيه دعوات �ضخ�ض���ية لكافة امل�ضرتين 
الذي���ن اأبدوا اهتمامهم بامل�رشوع، حيث ميكنهم 
����رشاء الوح���دات مبا����رشًة اأثن���اء الفعالي���ة التي 
�ضنقيمها اليوم ال�ض���بت. ويتوفر للم�ضتثمرين 
خي���ار النتف���اع م���ن �ض���قق امل����رشوع الفاخ���رة 
ا اأو تاأجريها بعقود طويلة اأو ق�ض���رية  �ضخ�ض���يًّ
الأجل باعتبارها جزًءا من م�رشوع فندق ورزيدن�زس 

العنوان”.
وياأت���ي اإط���الق عالم���ة “العن���وان للفنادق 
واملنتجع���ات” يف مملك���ة البحري���ن ليمثل اأول 
م�ض���اريعها الك���ربى خ���ارج الإم���ارات العربي���ة 
املتحدة، و�ض���تتولى جمموعة الإعمار لل�ض���يافة 
اإدارته يف اململكة، لين�ض���م بذل���ك اإلى حمفظة 
العن���وان للفن���ادق واملنتجع���ات الرائ���دة التي 
تديره���ا ال�رشكة، مبا يف ذلك خم�ض���ة من اأ�ض���هر 
امل�ض���اريع فائقة النجاح يف دبي، وهي العنوان 
دب���ي م���ول والعن���وان مر�ض���ى دب���ي والعنوان 
مونتجمري دبي والعنوان بوليفارد، وذي بال�ض 

و�ضط دبي.
وُي�ضكل م�رشوع مرا�ضي البحرين، الذي ميتد 
على م�ض���احة 875،000 مرت مربع، معلًما فريًدا 
يف مملك���ة البحري���ن، حيث يحتل موقًع���ا متميًزا 
على ال�ضاحل ال�ضمايل لديار املحرق، والذي ُيعد 
اأ�ضخم م�رشوع تطوير ح�ضاري خا�ض يف اململكة.

دب���ي - العربية.ن���ت: توّق���ع بن���ك ال�ض���تثمار 
املتخ�ض����ض يف الأ�ضواق النا�ضئة واحلدودية “اأرقام 
كابيتال”، اأن توا�ض���ل ال�ض���ندات ال�ض���يادية الرتبع 
على عر�ض اإ�ضدارات الدين اجلديدة يف دول اخلليج، 
اإذ حتاول احلكومات يف املنطقة التاأقلم مع الو�ض���ع 
اجلدي���د الناجم عن تدهور اأ�ض���عار النفط، وت�ض���عى 
اإلى الإيفاء مبتطلبات الإنفاق الكبرية على م�ض���اريع 

البنية التحتية.
وقال الع�ضو املنتدب رئي�ض ق�ضم اإدارة اأ�ضول 
الدخل الثابت يف “اأرقام كابيتال” عبدالقادر ح�ضني 
“عندم���ا ننظر اإلى ال�ض���ندات وال�ض���كوك ال�ض���ادرة 
ع���ن ال����رشكات يف املنطق���ة، نالح���ظ اأن الكث���ري من 
هذه الإ�ض���دارات يرج���ع اإلى �رشكات �ض���به حكومية، 
ونعتقد اإن القطاع اخلا�ض �ضيمثل ن�ضبة �ضئيلة من 
الإ�ضدارات يف املنطقة نظًرا اإلى اعتماده يف التمويل 
على امل�ض���ارف، واإلى اأن ال�رشكات اخلا�ضة ل تتمتع 
باحلاجات املالية التي ت�ض���تلزم اإ�ضدار اأدوات َدين 
عامة من قبيل ال�ض���ندات الدولرية يف اأ�ضواق الدين 

العامة”، وفًقا ل�ضحيفة “احلياة”.
واأ�ض���اف: “ُينتظر اأن تكون وترية الإ�ض���دارات 
م���ن ال�ض���ندات ال�ض���يادية متو�ض���طة خ���الل الفرتة 
املتبقي���ة من العام احلايل، فيبدو اأن �ض���لطنة ُعمان 
ا�ض���توفت متويالتها للعام احلايل من خالل القر�ض 
الأخري من امل�ضارف ال�ضينية، فيما ُيحتمل اأن ُتقدم 
ال�ض���عودية على اإ�ض���دار �ض���ندات تقليدية يف الربع 
الثال���ث اأو الرابع املقبل���ني. ونعتقد اأن كالً من قطر 
و�أبوظبي قد ت�سدر �س���ند�ت �إذ� ر�أتا ظروف و�رشوط 

الإ�ضدار مالئمة”.
يذكر اأن وترية الإ�ض���دارات من ال�ض���ندات حتى 

الآن فاقت بكثري اإ�ض���دارات الفرتة ذاتها من العام 
املا�ضي، اإذ بلغت 48 مليار دولر مقارنة 16 ملياًرا، 
علًما اأن معظم الإ�ضدارات العام املا�ضي تركزت يف 
الأ�ضهر الأخرية من ال�ضنة. ويتوقع “اأرقام كابيتال” 
اأن تتج���اوز اإ�ض���دارات العام احل���ايل نظريتها العام 
املا�ض���ي، الت���ي بلغ���ت 70 ملي���ار دولر، مبا بني 5 

و10 %.
وتعليًقا على اإقبال امل�ض���تثمرين الأجانب على 
الإ�ض���دارات اخلليجي���ة، قال ح�ض���ني: “متت���از دول 
اخللي���ج بو�ض���ع ائتم���اين م�ض���تقر، وب�ض���جل جيد يف 
دفع الديون امل�ضتحقة، ف�ض���اًل على اأنها باتت جزًءا 
���ا م���ن موؤ����رشات اأ�ض���واق ال�ض���ندات العاملية يف  مهمًّ
الأ�ض���واق النا�ض���ئة. ومن هذا املنطل���ق، فاإن الطلب 
ا  على اإ�ض���دارات الَدي���ن من هذه ال���دول يكون قويًّ
من قبل امل�ض���تثمرين الأجانب. فهوؤلء امل�ضتثمرون 

ينظرون دائًما اإلى اخليارات املتاحة من زاوية تقييم 
ال�ض���تثمار، فكلما تبني لهم اأن ال�ض���ندات اخلليجية 
�أظه���رت قيم���ة �أف�س���ل من بقي���ة �ملناط���ق، فاإنهم 
يقبلون عليها ب�ض���كل قوي”. وبلغ العائد على موؤ�رش 
“ج���ي ب���ي مورغان” ل���دول اخلليج 3 % حت���ى الآن، 
وُيتوقع اأن يبلغ يف الن�ض���ف الث���اين من العام احلايل 
م�ض���توى متوا�ض���ًعا مع عائد �ض���نوي يراوح بني 4.5 
و5 %. ويف م���ا خ�ض �ض���وق ال�ض���كوك، قال ح�ض���ني 
“�ض���اهمت �ضفقة ال�ض���كوك ال�ض���عودية البالغة 9 
ملي���ارات دولر يف جعل العام احلايل جي���ًدا بامتياز. 
وبالن�ض���بة اإلى دول اخللي���ج، نتوقع اأن يفوق اإجمايل 
الإ�ض���دارات من ال�ض���كوك الع���ام احلايل ما اأُ�ض���در 

العام املا�ضي بنحو 10 %”.
وع���ن تاأثري العوامل اخلارجية على الإ�ض���دارات 

اخلليجية.

روم���ا - كون���ا: اأعلن���ت ايطاليا 
اأنه���ا بداأت عملية البحث عن م�ض���رت 
لإنقاذ �رشك���ة )األيطاليا( بعد رف�ض 
العامل���ني فيها اأحدث خط���ة لإنقاذ 
ال�رشكة التي تكبدت خ�ضائر طائلة ما 
اأدى الى و�ض���عها حتت اإدارة خا�ضة 
للمرة الثانية يف اأقل من 10 �ضنوات.

وذك���رت )األيطالي���ا( يف وثيق���ة 
عينته���م  مفو�ض���ون  عليه���ا  وق���ع 
احلكومة اإن “العرو�ض من ال�رشكات 
املنف���ردة اأو التحالف���ات يج���ب اأن 
تق���دم يف حلول اخلام����ض من يونيو 
املقب���ل”، م�ض���رية ال���ى “العرو�ض 
�ض���تقت�رش فق���ط عل���ى ����رشاء ال�رشكة 
ككل واعادة هيكلتها اأو ال�ض���تحواذ 

على اأ�ضول وعقود”.
وكان���ت احلكوم���ة الإيطالية قد 
عينت ثالثة مفو�ضني لتقييم ما اذا 
كان ميكن اع���ادة هيكلة )األيطاليا( 
اأو ت�ض���فيتها ومنحتهم �ض���تة اأ�ضهر 
لو�ضع خطة بعد ان منحتهم احلكومة 
اليطالي���ة دعم���ا ق�ض���ري الأجل عرب 

قر�ض بقيمة 600 مليون يورو.
اإيطالية  اإع���الم  و�ض���ائل  وقالت 
�إن �خلط���وط �جلوي���ة �لقطري���ة �أحد 
املحتمل���ني  القالئ���ل  امل�ض���رتين 

الإيطالي���ة  الوطني���ة  للناقل���ة 
“األيطاليا”.

اإع���ادة تاأميم  وا�ض���تبعدت روما 
األيطالي���ا، الت���ي كان���ت يف وقت ما 
رم���ًزا لطفرة القت�ض���اد الإيطايل يف 
فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية، 
والتي تناف�ض يف �ضوقها املحلية مع 
����رشكات الطريان منخف����ض التكلفة 

والقطارات الفائقة ال�رشعة.
ومل ت�ضتثمر ال�رشكة مبا يكفي يف 
امل�ض���ارات الطويلة مرتفعة الربحية 
كي تنع�ض اأرباحها، وعينت احلكومة 
ثالثة مفو�ض���ني لتقييم ما اإذا كان 
ميك���ن �إعادة هيكلة خطوط �أليطاليا 
اأو ت�ض���فيتها، ومنحتهم �ضتة اأ�ضهر 

لو�ضع خطة.
اليط���ايل  النق���ل  وزي���ر  وق���ال 
غرات�ض���يانو دي���ل ري���و تعقيًبا على 
هذه اخلط���وة اإن احلكومة على “ثقة 
من اأن يكون هناك اهتمام ازاء �رشكة 
)اليطالي���ا( .. ونتوق���ع تلق���ي عدة 
عرو�ض غ���ري ملزمة” يف اإ�ض���ارة اإلى 
ت�رشيح���ات رئي�ض ال���وزراء اليطايل 
باول���و جينتيل���وين من بك���ني حول 
ل���دى  “اهتم���ام مفرت����ض”  وج���ود 

م�ضتثمرين �ضينيني ب�رشاء ال�رشكة.

ميالن����و - رويرتز: ارتفعت الأ�ض����هم 
الأوروبي����ة قليالً يف بداي����ة التعامالت يوم 
اأم�����ض اجلمعة لتعو�����ض بع�ض اخل�ض����ائر 
احل����ادة الت����ي تكبدته����ا يف وقت �ض����ابق 
ه����ذا الأ�ض����بوع، بعدم����ا اأجج����ت التوترات 
ال�ضيا�ض����ية بالولي����ات املتحدة املخاوف 
للرئي�����ض  التحفيزي����ة  اخلط����ط  ب�ض����اأن 
الأمريك����ي دونالد ترامب وه����و ما قل�ض 

�ضهية امل�ضتثمرين للمخاطرة.
وزاد املوؤ�رش �ض����توك�ض 600 لالأ�ضهم 
 %  1.5 هب����ط  لكن����ه   %  0.3 الأوروبي����ة 
منذ بداية الأ�ض����بوع م�ض����جالً اأكرب خ�ض����ارة 
اأ�ض����بوعية له منذ اأوائ����ل نوفمرب. وارتفع 
املوؤ�رش فاينن�ض����ال تاميز 100 الربيطاين 
% يف ح����ني �ض����عد موؤ�����رش الأ�ض����هم   0.4

القيادية يف منطقة اليورو 0.3 %.
جمي����ع  املكا�ض����ب  �ض����ملت  وبينم����ا 

القطاع����ات، قدمت اأ�ض����هم قطاع الأدوية 
للموؤ�����رش  دع����م  اأك����رب  امل����ايل  والقط����اع 
�ض����توك�ض، حي����ث ارتف����اع �ض����هم رو�����ض 
ل�ض����ناعة الأدوي����ة 0.6 % مدعوم����ا برفع 
باركلي����ز ل�ض����عره امل�ض����تهدف، كم����ا زاد 
�ض����هم بنك �ض����انتاندر الأ�ض����باين بن�ض����بة 
0.8 %. ومن بني الأ�ض����هم التي �ض����جلت 
اأكرب حتركات �ض����هم دوفري الذي �ضعد 
6.9 %، بعدما ا�ضرتت �رشكة ريت�ضمونت 
لل�ض����لع الفاخرة ح�ض����ة ن�ض����بتها 5 % يف 

ال�رشكة.
ون����زل �ض����هم اأدوية احلكم����ة 4.9 % 
بعدم����ا خف�ض����ت �رشك����ة �ض����ناعة الأدوية 

توقعاتها لالإيرادات.
وارتفع املوؤ�رشان كاك 40 الفرن�ض����ي 
وداك�����ض الأمل����اين 0.2 % و0.1 % عن����د 

الفتح.

�أظه���رت  روي���رز:   - فر�نكف���ورت 
بيان���ات للبنك املرك���زي الأوروبي اأم�ض 
اجلمع���ة، اأن الفائ�ض املع���دل يف ميزان 
املعامالت اجلارية ملنطقة اليورو تراجع 
قلي���اًل يف مار�ض، لكنه ل يزال قرب اأعلى 

م�ضتوياته على الإطالق.
وانخف����ض الفائ����ض املع���دل لأخذ 
العم���ل يف  واأي���ام  العوام���ل املو�ض���مية 
احل�ضبان اإلى 34.1 مليار يورو من 37.8 

مليار يف ال�ض���هر ال�ض���ابق حني بلغ اأعلى 
م�ضتوياته على الإطالق.

وت�ضري البيانات غري املعدلة لرتفاع 
الفائ�ض اإلى 44.8 مليار يورو من 27.8 
مليار بفعل زيادة حادة يف فائ�ض جتارة 
ال�ض���لع واخلدمات. وعلى مدى 12 �ضهرا 
زاد فائ�ض املنطقة التي ت�ضم 19 دولة 
اإلى 3.4 % من الن���اجت املحلي الإجمايل 

من 3.3 % قبل عام. 

• ماهر ال�ضاعر	

• ارتفاع وترية الإ�ضدارات من ال�ضندات	

العوا�ضم  - رويرتز - CNN: وا�ضلت اأ�ضعار 
النف���ط ارتفاعها مع تلمي���ح كبار ال���دول املنتجة 
للخام اإلى اأنها �ض���تمدد العمل بتخفي�ضات الإنتاج 
لتقلي�ض تخمة املعرو�ض امل�ض���تمرة يف الأ�ض���واق 
العاملي���ة. وزاد خام القيا����ض العاملي مزيج برنت 
30 �ض���نًتا اأو 0.5 % ليبل���غ عند الت�ض���وية 52.51 

دولر للربميل.
وارتفع اخل���ام الأمريكي 28 �ض���نًتا ليبلغ عند 
الت�ض���وية 49.35 دولر للربمي���ل، م�ض���جالً اأعل���ى 

م�ضتوى له منذ 26 اأبريل.
وارتفع اخلامان القيا�ضيان بعد اأنباء عن تراجع 
خمزون���ات اخل���ام والإنت���اج يف الولي���ات املتحدة. 
وقال���ت اإدارة معلوم���ات الطاقة الأمريكي���ة اأم�ض 
اإن خمزونات اخلام تراجع���ت 1.8 مليون برميل يف 
الأ�ضبوع املنتهي يوم 12 مايو اإلى 520.8 مليون 

برميل.
م���ن جهة اأخرى، ق���ال املدير العام ملوؤ�ض�ض���ة 
اإن  را�ض���لني،  دوغال����ض   ،”Rachlin Group“

)اأوب���ك(، “مل تع���د ت�ض���يطر” على اأ�ض���عار النفط، 
واأن تاأثريها القوي على ال�ض���وق “ت�ض���اءل” بفعل 

الزدهار الدراماتيكي لل�ضخر الزيتي الأمريكي.
يف  “�ض���الت”  موؤمت���ر  يف  را�ض���لني  واأ�ض���اف 
مدينة ل�ض فيغا�ض الأمريكية “مل تعد ال�ض���عودية 
واأوبك ت�ض���يطران”. متابًعا اأن بروز ال�ضخر الزيتي 
ال�ض���وق  يف  رئي�ض���ي  عامل���ي  كالع���ب  الأمريك���ي 
ي�ض���تطيع ال�ض���تمرار يف ال�ض���خ خالل تدين اأ�ضعار 
النف���ط، يعن���ي اأن “اأوب���ك” ل ميكنه���ا “التالعب 
بالأ�ض���عار،” واأن “ث���ورة ال�ض���خر الزيت���ي غ���ريت 

الكثري من الأ�ضياء،” على حد تعبريه.
وقال موؤ�ض����ض املحفظة الوقائية اأو �ضندوق 
�لتحوط “CQS” ماي���كل هينتز، يف ذات املوؤمتر: 
“احلقيقة هي اأن اأمريكا الآن.. هي املنتج البديل”.

واأ�ض���ار هينت���ز اإلى الإنتاج الغزي���ر من حو�ض 
“بريميان” يف غرب تك�ضا�ض ونيو مك�ضيكو، الذي 
ي�ض���تفيد م���ن اجليولوجي���ا الفريدة التي ت�ض���مح 
بتك�ض���ري طبق���ات متع���ددة من ال�ض���خور يف نف�ض 

الوق���ت. وا�ض���تفاد حو����ض “بريميان” اأي�ًض���ا من 
التق���دم التكنولوج���ي الذي يخف�ض م���ن تكاليف 

احلفر.
ويف الأي���ام الأخرية، �ض���عت اأوب���ك اإلى تهدئة 

خم���اوف امل�ض���تثمرين القلق���ني، بعدم���ا رفع���ت 
ال�ضعودية ورو�ضيا اأ�ضعار النفط عرب التعهد بفعل 
“كل ما يلزم” لدعم ال�ض���وق، مب���ا يف ذلك متديد 

اتفاق خف�ض الإنتاج حتى مار�ض عام 2018.

اإل���ى ذل���ك قال���ت م�ض���ادر مبنظم���ة البلدان 
امل�ض���درة للبرتول )اأوبك( اأم����ض اجلمعة، اإن جلنة 
من املنظمة تدر�ض �ض���يناريوهات الجتماع املقرر 
الأ�ض���بوع املقب���ل لتحديد �ضيا�ض���ة الإنتاج تدر�ض 
خيار متديد اتفاق خف�ض اإنتاج النفط الذي تقوده 

اأوبك وتعميق التخفي�ضات.
واجتم���ع م�ض���وؤولون ممثل���ون لل���دول الثالث 
ع�رشة الأع�ضاء يف اأوبك بجانب م�ضووؤلني من الأمانة 
العامة للمنظم���ة بفيينا يومي الأربع���اء واخلمي�ض 

لبحث اأو�ضاع ال�ضوق.
وذكر م�ض���دران من اأوبك اأن���ه كان من املقرر 
النته���اء من الجتم���اع، الذي يعرف با�ض���م جمل�ض 
اللجن���ة القت�ض���ادية، اأم�ض اخلمي�ض لكن �ض���يتم 
اختتام���ه. وق���ال اأح���د امل�ض���ادر “مل نتف���ق عل���ى 

ال�ضيناريوهات النهائية”.
واأ�ضار م�ض���در ثان اإلى اأن تعميق تخفي�ضات 
الإم���دادات خي���ار يعتم���د عل���ى تقدي���رات من���و 

الإمدادات من خارج املنظمة والنفط ال�ضخري.

“�أوبــــك” تدر�ض تعميــــق ومتديــد تخفي�ســـات �لنفــط
“برنت” فوق 52 دولًرا للربميل و�ضط اآمال بتمديد التفاق

• اجتماع “اأوبك “ واملنتجني امل�ضتقلني يف 25 مايو	
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ويف قم���ة �أخ���رى، يجتم���ع ق���ادة دول جمل����س 
�لتع���اون �خلليجي مع تر�مب، غ���د� �لأحد، ملناق�شة 
�لتهدي���د�ت �لت���ي تو�ج���ه �لأم���ن و�ل�شتق���ر�ر يف 
�ملنطق���ة، و�لعم���ل على بن���اء عالق���ات جتارية بني 

�لوليات �ملتحدة ودول جمل�س �لتعاون.
ويج���ري تر�مب قمة عربي���ة �إ�شالمية مع 55 من 
قادة وممثل���ي �ل���دول �لإ�شالمية يف �لع���امل، لبحث 
�شب���ل بناء �رش�كات �أمنية �أكرث قوة وفاعلية من �أجل 
مكافحة ومنع �لتهديد�ت �لدولية �ملتز�يدة ب�شبب 

�لإرهاب و�لتطرف.
وق���ال �لباح���ث يف معه���د “�ملجل����س �لوروبي 
للعالق���ات �خلارجي���ة” �آدم ب���ارون لوكال���ة فر�ن�س 
بر����س، �إن ��شت�شاف���ة �لقم���ة �لعربي���ة �ل�شالمي���ة 
�لأمريكية “موؤ�رش على �لريادة �لقليمية لل�شعودية” 
و�لغر����س منه �إظهار مدى ق���درة �ململكة على جمع 

قادة م�شلمني حتت �شقف و�حد، مع تر�مب.
وعقب �شنو�ت من �لفت���ور يف ظل �د�رة بار�ك 
�وبام���ا، وجدت دول �خللي���ج يف تر�مب، حليفا تعيد 

معه بناء �لعالقة �لتاريخية مع و��شنطن.
وحتتل �إي���ر�ن بتهديده���ا لأم���ن �ملنطقة عرب 
�أذرعها �ملمتدة، حيز�ً هاماً على جدول �أعمال �لقمم 
�لث���الث، باعتبارها �ملعرقل �لرئي�شي، لإيجاد حلول 

يف �شوريا و�ليمن و�لعر�ق.
�إي���ر�ن �أي�ش���اً تدع���م نظ���ام �لأ�ش���د بالأ�شلحة 
و�ملقاتل���ني م���ن عنا�رش �حلر����س �لث���وري، وتدعم 
�لنقالب على �ل�رشعية يف �ليمن بتدريب �لنقالبيني 
�حلوثي���ني ومدهم بالأ�شلح���ة، وكذل���ك �ل�شو�ريخ 

�لتي يطلقونها على �ل�شعودية.
لي����س ه���ذ� وح�ش���ب، فالتدخ���الت �لإير�نية يف 
�لع���ر�ق يرى فيه���ا �شيا�شيون نذير�ً بح���رب �أهلية 
تلوح يف �لأفق، �إن و��شلت �إير�ُن دعَمها مليلي�شيات 
�حل�شد �ل�شعبي �لت���ي ترف�س بدورها عودة �لأهايل 
�إل���ى منازله���م يف �ملناطق �مل�شتعادة م���ن د�ع�س، 
�شمن خمطط يه���دف �إلى �إح���د�ث تغيري دميغر�يف 
يف تلك �ملناط���ق، خدمة مل�شاريع طهر�ن و�أطماعها 
�لتو�شعية. ب�شمات �إير�ن حا�رشة كذلك يف �لبحرين 
ويف �لكويت، فال�شلطات هناك �شبطت �لعديد من 
�خلالي���ا �لإرهابية �لتي �أثبت���ت �لتحقيقات �شالتها 
باإي���ر�ن وح�شولها على �لتموي���ل و�لتدريب �لالزم 

منها، بهدف زعزعة �أمن و��شتقر�ر دول �خلليج.
ويح�رش �لرئي�س �لأمريكي �إلى �ملنطقة ثقة منه 
باأهمية �لدور �ملحوري �لذي تلعبه �ل�شعودية، �شو�ء 
عل���ى �مل�شت���وى �لإقليم���ي �أو �ل���دويل يف �لت�شدي 
لالإره���اب، وهو ي���درك متام���اً حجم �لتهدي���د �لذي 

متثله �إير�ن للمنطقة ككل.
ويتوقع حمللون �أن تهيمن �إير�ن، على لقاء�ت 
�ليوم �ل�شبت بني تر�مب و�مل�شوؤولني �ل�شعوديني 
وعلى ر�أ�شه���م �مللك �شلمان، و�جتماعات غد� �لحد 
ب���ني �لرئي�س �لأمريكي وحّكام دول �خلليج و�لدول 
�لخ���رى. و�عت���رب �شلم���ان �لن�ش���اري، رئي�س جلنة 
�لعالق���ات �لعام���ة �ل�شعودية �لأمريكي���ة �ملعروفة 
با�ش���م “�شاب���ر�ك”، �أن �لقم���ة �لعربي���ة �ل�شالمي���ة 
�لأمريكية “حتم���ل ر�شالة و��شح���ة للنظام �لإير�ين 
�ملت�شدد مفاده���ا �أنه �شيكون هن���اك تفاهم كامل 

و�تف���اق �شامل ب���ني �لوليات �ملتح���دة و�لعاملني 
�لعربي و�ل�شالمي” ب�شاأن �لتعامل معها.

�إت����س.�أر.  �لقوم���ي  �لأم���ن  م�شت�ش���ار  وق���ال 
مكما�ش���ر، �إن �لبي���ت �لأبي����س حدد ثالث���ة �أهد�ف 
جلول���ة تر�م���ب وقمم���ه يف �ل�شعودية، وه���ي �إعادة 
�لتاأكي���د على دور �لولي���ات �ملتحدة �لقيادي على 
�ل�شاح���ة �لدولية، وبناء عالقات م���ع زعماء عامليني 
وتوجيه “ر�شالة وحدة لأ�شدقاء �أمريكا و�أتباع ثالث 

من �أكرب �لديانات يف �لعامل”.
و�أ�شاف لل�شحفيني “�لرئي����س تر�مب ي�شعى 
لتوحيد �لنا�س من جميع �لعقائد ور�ء روؤية �أمريكية 

م�شركة لل�شالم و�لتقدم و�لرخاء”.
وذك���ر مكما�ش���ر �أن تر�مب �شيلق���ى كلمة يف 
�ل�شعودية يعرّب فيه���ا عن �أمله يف �أن يلقى �لإ�شالم 

�لو�شطي �ملعتدل �شدى يف �لعامل.
وي���رى �إندريا�س كريغ، �لباحث يف جمال �لدفاع 
يف كلي���ة كينغز بلندن، �أن �ملل���ك �شلمان من جانبه 

ي�شعى �إلى �ل�شتعان���ة بالوليات �ملتحدة لت�شكيل 
“حتال���ف �إ�شالم���ي بقي���ادة �شعودي���ة �ش���د �لفكر 

�ملتطرف، و�شد �إير�ن”يف نف�س �لوقت!.
و�لقم���ة ج���زء م���ن ��شر�تيجي���ة �أمريكية لدفع 
�لع���امل �لإ�شالم���ي �إل���ى �لتح���رك �ش���د �ملتطرفني 
يف تنظي���م  “د�ع����س”، و�ش���د �جلماع���ات �مل�شلحة 
�ملدعومة من �إير�ن وعلى ر�أ�شها حزب �هلل يف لبنان، 
بح�شب م���ا نقلت “�أ ف ب” عن م�شطفى �لعاين من 

مركز �خلليج لالأبحاث.
ويو�شح �ملحلل قائال “�إنها ��شر�تيجية مهمة 
لأنها قد ترجم باإجر�ء�ت على �لر�س ومب�شاهمات 
مالي���ة �شخية من �لدول �لنفطي���ة مقابل م�شاركات 

ع�شكرية وتبادل للمعلومات �ل�شتخبار�تية”.
�أن  تع���ي  تر�م���ب  �إد�رة  �إن  �لع���اين  ويق���ول 
�ل�شعودي���ة “ق���وة �إقليمية كربى” وم���ن �ل�رشوري 
طل���ب م�شاعدته���ا و�لتعاون معها يف �حت���و�ء �إير�ن 

وحماربة “�لرهاب” يف �آن و�حد.

وتن����س قو�ن���ني �لنتخ���اب �لإير�نية على 
ع���دم �ل�شعي للتاأثري على �لناخبني عند �نتهاء 
�حلم���الت �لنتخابي���ة قبل 24 �شاع���ة من فتح 

مر�كز �لقر�ع.
وق���ال م�ش���وؤول �آخ���ر يف حمل���ة رئي�شي �إن 
2019 خمالف���ة ح�شل���ت حت���ى �لآن، و�إن���ه مل 
يت���م توزيع م���ا يكفي م���ن بطاق���ات �لقر�ع 
يف مناط���ق تعت���رب مو�لية لرئي�شي م���ن بينها 

مدينته م�شهد.
�خل���رب�ء  جمل����س  ي�ش���ادق  �أن  ويتع���ني 
�ل���ذي يهيم���ن علي���ه �ملحافظون عل���ى نتيجة 

�لنتخابات.
و�شه���د ي���وم �لنتخاب���ات �لرئا�شية، جدل 
ونقا�شا عرب و�شائ���ل �لإعالم و�شبكات ومو�قع 
�لتو��شل �لجتماعي، حول حادثتني مهمتني، 
�لأولى هي �إقال���ة علي �أكرب ناطق نوري، مدير 
�لرقاب���ة و�لتفتي�س �لتاب���ع يف مكتب �ملر�شد 
�لأعلى �لإير�ين علي خامنئي، وذلك بعد �إعالنه 
دعم���ه للرئي�س روح���اين، و�حلادثة �لثانية هي 
بي���ان من�ش���وب لقائد فيل���ق �لقد����س قا�شم 

�شليماين حول عدم دعمه لأي مر�شح.
وقالت م�شادر مطلع���ة ملو�قع �إ�شالحية، 
�إن �ملر�ش���د �لأعل���ى، �أق���ال ناطق ن���وري، بعد 
و�شف���ه �لرئي����س ح�ش���ن روح���اين باملر�ش���ح 

�لأ�شلح لإد�رة �إير�ن”.
هذ� بينما نقلت وكالة �لأنباء �لإير�نية عن 
م�ش���ادر مطلعة مل ت�شمه���ا، �أن ناطق نوري مل 
تت���م �إقالته بل �إنه تقدم بال�شتقالة منذ فرة 
بعدم���ا �أعلن عن نيته دعم روحاين لكيال يكون 

هن���اك �أي رب���ط يف ح���ال دعم���ه لأي مر�شح يف 
�لنتخابات”.

م���ن جهت���ه، ��شتنك���ر �حلر����س �لث���وري، 
ن����رش �شحيفة “�إي���ر�ن” �حلكومية ع���رب قناتها 
ع���رب تطبيق “تلغ���ر�م”، بيانا قال���ت �إنه مزور 
ومن�شوب لقائد فيلق �لقد�س باحلر�س �لثوري 
قا�ش���م �شليماين، يتحدث ع���ن حياديته وعدم 

دعمه لأي مر�شح يف �لنتخابات �لرئا�شية.
وق���ال رم�ش���ان �رشي���ف، �ملتح���دث با�شم 
�حلر�س �لث���وري، �إن مو�قف قادة �حلر�س تتم 
�لإعالن عنها من قبل د�ئرة �لعالقات �لعامة يف 
هذه �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية، نافيا �شحة ما ن�شب 
ل�شليم���اين، بعد �لأنباء �لت���ي حتدثت عن دعم 
�شليم���اين و�حلر�س �لث���وري لإبر�هيم رئي�شي 

مر�شح �لتيار �ملحافظ.
ويت�ش���در روح���اين، رجل �لدي���ن �ملعتدل 
�ل���ذي �شع���ى �إل���ى �إعادة بن���اء عالق���ات بالده 
بالع���امل، �ل�شتطالع���ات غري �لر�شمي���ة، �إل �أنه 
يو�ج���ه معركة �رش�شة لإعادة �نتخابه يف مو�جهة 
رئي�شي �لذي دعا �إل���ى تبني نهج �أكرث ت�شدد�ً 
حيال �لغرب، وتقدمي مزيد من �لدعم للفقر�ء.

  للتو��شل:  )ق�شم �ل�شوؤون �لدولية: 17111482(              ق�شم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�شر�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

اأرقام خميفة ل�ضحايا الكولريا مبناطق احلوثيني
جنيف � �أ ف ب: �أعلن ممثل منظمة �ل�شحة �لعاملية باليمن، نيفيو ز�غاريا، �أم�س �جلمعة، 
�أن مر����س �لكول���ري� يتف�شى ب�رشعة “مل ي�شب���ق لها مثيل” يف حمافظات �لب���الد �لتي ي�شيطر 
عليه���ا �حلوثيون. وقال ز�غاريا �إن عدد �حلالت و�شل �إلى 23425 �إ�شابة، بينما �رتفع عدد 

�لوفيات �إلى 242 حالة يف 18 حمافظة منذ 27 �أبريل.
وتوق���ع �مل�ش���وؤول ظهور ما ي�شل �إل���ى 200 �ألف �إ�شابة جدي���دة بالكولري� خالل �لأ�شهر 
�ل�شتة �لقادمة.  و�أو�شح ز�غاريا �أن عاملي �لإغاثة غري قادرين على بلوغ بع�س مناطق �لبالد 
وه���و ما يعن���ي �أن �أعد�د حالت �لإ�شاب���ة �مل�شتبه بها قد تكون �أكرث بكث���ري مما مت ت�شجيله 
ر�شمي���ا. و�أ�شاف �أن نق�س �لكهرباء يعني �أن حمطات �ش���خ �ملياه ل تعمل �إل ب�شكل متقطع 

و�أنظمة �ل�رشف �ل�شحي مت�رشرة. وقال �إن “�ل�شكان ي�شتخدمون م�شادر مياه ملوثة”.
وتعترب �لكولري� عدوى ح���ادة ت�شبب �لإ�شهال وقادرة على �أن تودي بحياة �مُل�شاب بها 

يف غ�شون �شاعات �إن ُتِركت من دون عالج، بح�شب منظمة �ل�شحة �لعاملية.
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جنيف ـ أ ف ب: 

د�ن ب�ش���ار �جلعف���ري، رئي����س وف���د 
حكوم���ة �شوريا يف حمادث���ات جنيف، �أم�س 
�جلمع���ة، �ل�رشب���ة �جلوي���ة �لت���ي نفذته���ا 
�لولي���ات �ملتح���دة يف �شوري���ا، قائال �إنها 
جت�شد “�إره���اب حكومات” و�شببت مذبحة 

ح�شب تعبريه.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن���ه �أث���ار �لق�شية خالل 
�ملحادث���ات م���ع �شتاف���ان دي مي�شت���ور�، 
مبعوث �لأمم �ملتحدة �خلا�س �إلى �شوريا. 
و�أورد �جلعف���ري لل�شحفي���ني، �أن �لوف���د 
بح���ث ب�شكل مو�شع م���ا و�شفها باملذبحة 
�لت���ي �رتكبته���ا �لوليات �ملتح���دة، يوم 

�خلمي�س.
وكان نائب وزي���ر �خلارجية �لرو�شي، 
جين���ادي غاتيل���وف، ق���د د�ن، �ل�رشب���ة يف 
وق���ت �شاب���ق، قائ���ال �إنه���ا غ���ري مقبول���ة 
و�أ�شاب���ت مدني���ني. و�أو�ش���ح غاتيل���وف، 
يف جني���ف، �أن �ل�رشب���ة �لأمريكية �نتهكت 
�شيادة �شوريا ولن تفيد �مل�شاعي لإيجاد 

حل �شيا�شي لل�رش�ع.

واشنطن ـ رويترز:

 ق���ال م�شوؤولون �أمريكي���ون �إن �إد�رة 
�لرئي����س �لأمريكي دونالد تر�مب فر�شت 
عقوب���ات على �أكرب قا����س يف فنزويال و7 
�آخري���ن من �أع�ش���اء �ملحكم���ة �لفنزويلية 
تق���وده  �ل���ذي  �لربمل���ان  �لعلي���ا حلله���ا 
�ملعار�ش���ة. وته���دف جمموع���ة �لعقوبات 
�جلديدة �إلى ت�شعيد �ل�شغط على حكومة 
�لي�شاري���ة  م���ادورو  نيكول����س  �لرئي����س 
وحلفائ���ه و�ش���ط قل���ق متنام حي���ال قمع 
�لحتجاجات وم�شاعيه لإحكام قب�شته على 
�حلكم. ورد� على هذ� �لإجر�ء، �أد�نت وزيرة 
�خلارجي���ة �لفنزويلية ديل�ش���ي رودريجيز 
يف تغري���دة عل���ى موقع توي���ر قائلة “�إنه 
لأم���ر م�ش���ني وغري مقب���ول م���ن �لوليات 
�ملتح���دة �أن تفر����س عقوب���ات على دولة 
م�شتقلة ذ�ت �شيادة يف �نتهاك للقو�نني 

�لفنزويلية و�لدولية”.
وب���د�أت موج���ة �لحتجاج���ات �لأخرية 
�أ�شف���رت  و�لت���ي  للحكوم���ة  �ملناه�ش���ة 
ع���ن مقت���ل ما ل يق���ل ع���ن 45 �شخ�شا يف 
�لأ�شابيع �ل�شتة �لأخرية مع ت�شلم �ملحكمة 
�لعلي���ا �لتي يهيمن عليه���ا حلفاء مادورو 
�شالحي���ات �لكوجنر�س �ل���ذي تغلب عليه 

�ملعار�شة يف �أو�خر �شهر مار�س �آذ�ر.

أنقرة ـ اف ب: 

�قتحمت قو�ت �لأم���ن �لركية مقر 
“�شوزج���و” �ملعار�شة و�لأكرث  �شحيفة 
توزيع���ا يف تركي���ا بحجة �إلق���اء �لقب�س 
على ثالثة �شحفيني و�شاحب �ل�شحيفة 

بدعوى �لنتماء جلماعة فتح �هلل غولن.
�لركي���ة،  �ل�شلط���ات  و�أ�ش���درت 
مذك���ر�ت �عتقال بحق �أربع���ة �أفر�د من 
�لطاق���م �لإد�ري لل�شحيفة على خليفة 
�تهامات بالعالقة مع غولن �لذي تتهمه 
�أنق���رة بتدبري حماولة �نق���الب منت�شف 
�لعام �ملا�شي. يذكر �أن �ل�شحيفة ذ�ت 
�لتوجه �لأتاتورك���ي �لعلماين كانت من 
�أ�شد �ملعار�شني لتعاون حكومة �لعد�لة 
و�لتنمية �حلالية مع جماعة غولن �شابقا.

وبح�شب ما ذكرت �شحيفة “�شباح” 
�لركية فاإن مذك���ر�ت �لعتقال �شملت 
�ملدي���رة يف �ل�شحيف���ة، مديحة �أولغون، 
ومدي���ر �ل�شوؤون �ملالية، ب���ور�ك �أكباي، 
و�ملر��ش���ل غومل���ان �أولو. م���ن ناحيته، 
مل يوؤك���د �ملحام���ي �خلا����س لل�شحيفة 
�شدور مذكر�ت �لعتق���ال، فيما �أكدت 
م�شادر �أخ���رى بدء �ل�رشطة يف �لبحث عن 
�ملطلوبني بته���م ت�شمل �لقيام بجر�ئم 
حت���ت مظلة م���ا ت�شمي���ه تركي���ا �لكيان 

�ملو�زي لفتح �هلل غولن يف �لدولة.

جاو ـ رويترز: 

قال �لرئي����س �لفرن�شي �إميانويل 
ماك���رون �أم�س �جلمعة خالل �أول زيارة 
له خارج �أوروب���ا �إن فرن�شا لن تتو�نى 
يف حربها �شد �ملت�شددين �لإ�شالميني 

يف مايل ومنطقة �ل�شاحل.
كان ماك���رون يتح���دث �إل���ى جو�ر 
�إبر�هي���م �أبوبكر كيت���ا رئي�س مايل يف 
قاع���دة جاو �لع�شكرية يف �شمال �لبالد 
حيث يتمركز نحو 1600 جندي. وقال 
ماكرون �إن فرن�ش���ا عازمة على �لعمل 
م���ن �أج���ل �إق���ر�ر �لأم���ن يف �ملنطق���ة 
و�شت�شع���ى لتعزيز �لتعاون مع �أملانيا 
�رشيكتها يف �لحتاد �لأوروبي لتحقيق 

هذه �لغاية.
و�أ�شاف “�أملاني���ا حا�رشة بقوة يف 

عمليات �لدعم”.
و�أردف قائ���ال “�أري���د تقوية هذه 
�ل�رش�ك���ة و�لتاأكد من �أن ه���ذ� �للتز�م 
ميك���ن  بالفع���ل  �ملوج���ود  �لأمل���اين 
تعزي���زه... �أملاني���ا تع���رف م���ا �ل���ذي 
يتعر����س للخطر هن���ا )و( هو جزء من 
�أم���ن �أوروبا وم�شتقبلن���ا. ل فرن�شا ول 

�أملانيا جزر معزولة”.

بغداد ـ اف ب:

 �أعلن���ت وز�رة �لهج���رة و�ملهجري���ن 
�رتفاع عدد نازحي �ل�شاحل �لأمين ملدينة 
�ملو�ش���ل �إلى �أكرث من 526 �ألف نازح منذ 
بدء عملي���ات ��شتع���ادة �ل�شيطرة عليه يف 
19 فرب�ي���ر �ملا�شي. وق���ال وزير �لهجرة 
و�ملهجرين جا�شم حمم���د �جلاف �إن �أعد�د 
�لنازحني من �شاحل �ملو�شل �لأمين بلغت 
526 �ألفاً و 233 نازحاً منذ �لبدء بعمليات 
حترير �شاحل �ملو�شل �لأمين، توزعو� بني 
خميمات �ل���وز�رة يف جنوب وغ���رب مدينة 

�ملو�شل و�رشقها.
و�أكد �أن ن�شبة �لنازحني �لعائدين �إلى 
�أي����رش �ملو�ش���ل جت���اوزت 90 يف �ملئة من 
�إجمايل نازح���ي جانب �ملو�شل �لأي�رش �لتي 
تع���دت �أعد�ده���م 176 �ألف ن���ازح، م�شري� 
�إل���ى ��شتقر�ر 62 �ألف نازح���ا من ق�شائي 
احلويج���ة وال�رشق���اط وناحي���ة العلم خالل 

�ل�شبعة �أ�شهر �ملا�شية.

بنغازي ـ رويترز: 

�أ�شفر �نفجار �شيارتني مفخختني عن 
مقتل �ل�شيخ �بري���ك �للو�طي، عميد �أكرب 
قبيلة �رشق���ي ليبيا، و�أربع���ة �آخرين، ظهر 

�جلمعة يف بنغازي.
وقال���ت م�ش���ادر �إن �لتفجريين وقعا 
فور خروج �للو�طي عميد قبيلة �لعو�قري، 
م���ن �شالة �جلمع���ة يف م�شجد يق���ع ببلدية 
�شل���وق جنوب���ي بنغ���ازي. و�أ�شي���ب �شتة 
�أ�شخا�س �آخرون من جر�ء �لهجوم، �لذي مل 
تعلن �أي جهة على �لفور م�شوؤوليتها عنه. 
ويعت���رب �للو�طي م���ن �أكرب �لد�عمني 
للجي����س �لوطن���ي �لليبي، م���ن خالل حث 
�أبن���اء قبيلت���ه على م�شاندة ح���رب �جلي�س 
على �لإرهاب. و�للو�طي ع�شو يف �ملجل�س 
�لأعل���ى للم�شاحلة �لوطني���ة، �ملكون من 

عمد�ء قبائل ليبيا.

ستوكهولم ـ أ ف ب:

 �أعلن �لدع���اء يف �ل�شويد عن �إيقاف 
�لتحقيقات يف ق�شية �لغت�شاب و�ملتهم 
“ويكيليك����س”  موق���ع  موؤ�ش����س  فيه���ا 
جوليان �أ�شاجن، و�أو�شى �ملحكمة باإيقاف 

مذكرة �لعتقال �ل�شادرة بحقه.
جاء ذل���ك يف بي���ان �أ�ش���دره �لدعاء 
م���ع �نتهاء فرة �رشي���ان مذكرة �لتوقيف 
�حلالي���ة بح���ق �أ�ش���اجن، �إذ يتع���ني عل���ى  
�ملدع���ي �ملعن���ي بالق�شي���ة �إم���ا طل���ب 
متدي���د �رشي���ان �ملذك���رة �أو �شحبها بعد 
�نته���اء هذه �لف���رة �ملح���ددة بالقانون 

�ل�شويدي.
و�أو�ش���ح �لبيان �أن رئي�ش���ة �لدعاء، 
ماريا ن���اي، ق���ررت �إيق���اف �لتحقيقات 
�لتمهيدي���ة يف ق�شي���ة �لغت�ش���اب �لتي 

تطال �أ�شاجن.
يذك���ر �أن �أ�شاجن �لبالغ من �لعمر 45 
عاما، يقيم يف �شفارة �لإكو�دور يف لندن 
من���ذ �لع���ام 2012، �إذ جلاأ �إل���ى �ل�شفارة 
بع���د �أن حاول���ت �ل�شلط���ات �لربيطانية 
�إلق���اء �لقب����س علي���ه ��شتجاب���ة ملذكرة 

�لتوقيف �ل�شويدية �ل�شادرة بحقه.

دم�شق ت�شف �ل�رشبة 
�لأمريكية ب� “�لإرهاب”

الواليات المتحدة

تركيا

فرنسا 

عقوبات على ق�شاة 
�ملحكمة �لعليا �لفنزويلية

�عتقالت يف �شحيفة 
“�شوزجو” �ملعار�شة

ماكرون: لن نتو�نى يف 
حماربة مت�شددي مايل

�أكرث من ن�شف مليون 
نازح من غربي �ملو�شل

�غتيال عميد �أكرب 
قبيلة يف �رشقي ليبيا

�لدعاء �ل�شويدي يكّف 
عن مالحقة �أ�شاجن
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اإ�ضابة ع�رسات الفل�ضطينيني بـ “الر�ضا�ص والغاز” الإ�رسائيلي

ال�ضعودية ت�ضتقبل ترامب اليوم يف اأولى جولته اخلارجية

انتخابات اإيران... متديد القرتاع واملعار�ضة تندد مبخالفات

مو�جهات بال�شفة عقب مظاهر�ت دعم لالأ�رشى

تدخالت �إير�ن باملنطقة على طاولة �أعمال قمم �لريا�س

وقد �نطلق���ت م�شري�ت يف منطقة ر�م �هلل 
وتركزت يف خميم قلنديا وقرى نعلني و�لنبي 
�شالح وبدر�س، كما �ندلعت مو�جهات يف قرية 

بيتا وبيت دجن �لقريبتني من نابل�س.
وجاءت �مل�ش���ري�ت �إ�شناد� لإ�رش�ب �لأ�رشى 
�لفل�شطيني���ني �ل���ذي دخل يومه �ل���� 33، ومع 
تز�يد �خل�شية على حياة �لأ�رشى �مل�رشبني بعد 

تدهور �لو�شع �ل�شحي للع�رش�ت منهم.
وبالت���و�زي م���ع �ملو�جه���ات يف نابل����س، 
�أ�شي���ب، ظه���ر �جلمع���ة، 5 فل�شطينيني على 
�لأق���ل بالر�شا����س �ل�رش�ئيلي �ق���رب �حلدود 

�ل�شمالية و�ل�رشقية لقطاع غزة. 
و�أطل���ق �جلن���ود �لنار ب�ش���كل مكثف جتاه 
ع�رش�ت �ل�شب���ان ما �أدى �إلى وق���وع 3 �إ�شابات 
ق���رب موقع نحل ع���وز �رشق مدينة غ���زة، فيما 
�أ�شيب �آخر�ن باإط���الق نار كثيف �شوب �شبان 

قرب مقربة �ل�شهد�ء �رشق خميم جباليا. 
ويو��ش���ل نح���و 1500 �أ�ش���ري فل�شطين���ي 
�إ�رش�بهم عن �لطعام من���ذ 17 �أبريل �ملا�شي، 
مطالبني م�شلحة �ل�شج���ون �لإ�رش�ئيلية باإنهاء 
�شيا�شتي �لعزل �لنفر�دي و�لعتقال �لإد�ري، 

وحت�شني �أو�شاعهم �ملعي�شية.
ويق���ود �لإ����رش�ب م���رو�ن �لربغوثي ع�شو 
�للجن���ة �ملركزي���ة حلرك���ة �لتحري���ر �لوطن���ي 

�لفل�شطيني )فتح( �ملعتقل منذ عام 2002.
و�أف���ادت هيئة �شوؤون �لأ����رشى باأن �شتني 
�أ�شري� م���ن �شجن جلب���وع �لإ�رش�ئيل���ي �ن�شمو� 
لالإ����رش�ب ع���ن �لطع���ام، مو�شح���ة �أن م�شلحة 
�ل�شج���ون جمع���ت �لأ����رشى �مل�رشب���ني يف ثالثة 
�شجون هي �شط���ا و�لرملة وبئ���ر �ل�شبع و�لتي 

تقع قرب �مل�شت�شفيات �لإ�رش�ئيلية.

�لأ����رشى  �أه���ايل  دع���ا  جهته���م،  م���ن 
�لفل�شطينيني يف بيان �إلى �ل�رشوع يف �عت�شام 
�شلمي مفت���وح يف �شاحة كني�شة �ملهد مبدينة 
بي���ت حلم �عتبار� من �لأحد، يف م�شعى لإي�شال 
ر�شال���ة �شلمي���ة من �لأ����رشى �إلى �أنح���اء �لعامل 

للت�شامن مع مطالبهم �لإن�شانية.
وق���د حظي �إ�رش�ب �لأ����رشى �لفل�شطينيني 

-�لذي يحمل ��شم “�إ����رش�ب �لكر�مة”- بحملة 
ت�شام���ن و��شع���ة د�خ���ل فل�شط���ني وخارجها. 
ويف هذ� �ل�شياق، �أ�ش���درت �لأجنحة �لع�شكرية 
لف�شائ���ل �ملقاومة �لفل�شطينية جمتمعة بيانا 
يف غ���زة يتعل���ق بالأ����رشى �لفل�شطيني���ني يف 

�شجون �لحتالل.
وتوعدت �لأجنح���ة يف بيانها با�شتخد�م ما 

و�شفت���ه بلغة �لق���وة �لتي ل تفه���م �شلطات 
�لحت���الل غريه���ا، يف حال���ة �إ�شاب���ة �أي �أ�ش���ري 
فل�شطين���ي ب�ش���وء. ووقع على �لبي���ان كل من 
حرك���ة �ملقاومة �لإ�شالمي���ة )حما�س( و�جلهاد 
�لإ�شالمي و�جلبهة �ل�شعبية لتحرير فل�شطني، 
وجلان �ملقاوم���ة �ل�شعبية و�أخ���رى منبثقة عن 

حركة فتح.

• جانب من �ملو�جهات يف قرية بيتا جنوب نابل�س	

• لفتة يف �أحد �شو�رع �لريا�س ترحب بزيارة تر�مب �لى �ل�شعودية  )�أ ف ب(	

• ن�شاء يدلني باأ�شو�تهن يف �نتخابات �إير�ن	

رام اهلل ـ وكاالت:

اأ�صيب ع�صرات الفل�صطينيني يف ال�صفة الغربية وحدود قطاع غزة، اأم�ص اجلمعة، بر�صا�ص 

الدعم  لإب����داء  م��ظ��اه��رة  خ��ال  قلنديا،  تفتي�ص  نقطة  عند  ال��غ��از  وق��ن��اب��ل  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  اجلي�ص 

والت�صامن مع �صجناء فل�صطينيني م�صربني عن الطعام يف ال�صجون الإ�صرائيلية.

وقال الهال الأحمر الفل�صطيني يف بيان اإن “ع�صرات الفل�صطينيني اأ�صيبوا باأنواع خمتلفة 

من الإ�صابات �صواء بالر�صا�ص احلي اأو املطاطي واملعدين والغاز امل�صيل للدموع يف ال�صفة الغربية 

وقطاع غزة، بينهم ثاثة يف حالة خطرة”. واأكد الهال الحمر اأن “ر�صيعا اأ�صيب اإ�صابة خطرة 

يف بلدة عابود بالقرب من مدينة رام اهلل يف ال�صفة الغربية جراء تن�صقه الغاز امل�صيل للدموع”، 

م�صيف “كما اأ�صيب فل�صطينيان بجروح خطرة جراء اإ�صابتهم بالر�صا�ص احلي يف قطاع غزة”.

عواصم ـ وكاالت:

يبد�أ �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �ليوم �ل�شبت جولته �خلارجية �لأولى �لتي ي�شتاأنفها 
بزيارت���ه �ل���ى �ل�شعودية، حيث �شيح�رش �أعم���ال ثالث قمم، بغر�س بحث �أجن���دة و��شعة تناق�س 

خمتلف ق�شايا �ملنطقة و�لعامل.
وجتري �لقمة �ل�شعودية �لأمريكية ب�شل�شلة �جتماعات ثنائية بني خادم �حلرمني �ل�رشيفني 
�لعاه���ل �ل�شعودي �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز �آل �شع���ود، و�لرئي�س �لأمريكي، بغر�س تعزيز 

�لعالقات بني �لبلدين وتن�شيق �جلهود يف مو�جهة �لإرهاب.

طهران ـ اف ب:

اأكد  اأم�ص اجلمعة،  الإيرانية،  الرئا�صية  الت�صويت يف النتخابات  انتهاء عملية  قبل 

اإىل  داعياً  النتخابية،  العملية  يف  عديدة  “خمالفات”  وج��ود  املعار�صة  حملة  م�صوؤول 

تدخل ال�صلطات. فيما تقرر متديد القرتاع �صاعتني اإ�صافيتني.

وحتدث علي نيكزاد، م�صوؤول حملة رجل الدين املحافظ اإبراهيم رئي�صي، عن “دعاية 

روحاين  ح�صن  الرئي�ص  احلكومة” ل�صالح  واأن�صار  امل�صوؤولني  بع�ص  بها  قام  اإعامية 

الذي ي�صعى اإىل اإعادة انتخابه.

اأخاقية تنتهك حقوق  املخالفات هي ت�صرفات غري  “مثل هذه  اأن  واأ�صاف نيكزاد 

املواطنني”.

�لب�شري لن يح�رش قمة �ل�شعودية “لأ�شباب خا�شة”
�لقاه���رة � رويرز: ذكرت وكالة �ل�شود�ن 
لالأنباء �أم�س �جلمعة �أن �لرئي�س عمر �لب�شري لن 
يح�رش قمة �شتعقد يف �ل�شعودية �ليوم �ل�شبت 
وي�ش���ارك فيه���ا �لرئي����س �لأمريك���ي دونال���د 

تر�مب �شمن �أول جولة خارجية له.
وقالت �لوكالة �إن �لب�شري لن يح�رش �لقمة 
“لأ�شباب خا�شة” دون �أن حتدد هذه �لأ�شباب. 

و�أ�شاف���ت “كل���ف رئي����س �جلمهوري���ة مدي���ر 
مكتبه وزير �لدولة برئا�شة �جلمهورية �لفريق 
ط���ه �حل�شني بتمثيله يف �لقم���ة و�مل�شاركة يف 
كاف���ة فعالياتها”. وي���وم �لأربعاء ق���ال وزير 
�خلارجية �ل�ش���ود�ين �إبر�هيم غندور �إن �لب�شري 
�شيح����رش �لقمة �لتي ي�ش���ارك فيها قادة دول 

�خلليج �لعربية.

�لريا����س � و��س: �أدرجت �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
قي���ادي يف “ح���زب �هلل �للبن���اين �لإرهابي” عل���ى قائمة 
�لإره���اب، على خلفي���ة م�شوؤوليته عن عملي���ات �إرهابية 

ل�شالح هذه �مليلي�شيا يف �أنحاء �ل�رشق �لأو�شط.
وقال���ت وكال���ة �لأنب���اء �ل�شعودي���ة )و�����س(، �أم�س 
�جلمع���ة، �إن �ململك���ة “�شنف���ت ها�شم �شف���ي �لدين - 
لبن���اين �جلن�شي���ة - ، مو�لي���د مدينة �شور ع���ام 1964م 
م���ن حزب �هلل على خلفية م�شوؤوليته عن عمليات ل�شالح 
ما ي�شم���ى “حزب �هلل �للبناين” �لإرهاب���ي يف �أنحاء �ل�رشق 
�لأو�ش���ط وتقدمي���ه ��شت�ش���ار�ت ح���ول تنفي���ذ عمليات 

�إرهابية ودعمه لنظام �لأ�شد”.
�ل�شعودي���ة  �لعربي���ة  “�ململك���ة  �أن  بي���ان  وذك���ر 
�شتو��شل مكافحته���ا لالأن�شطة �لإرهابية حلزب �هلل ومن 
ي�شه���م يف تق���دمي �مل�ش���ورة لتنفيذها بكاف���ة �لأدو�ت 
�لقانوني���ة �ملتاحة، كما �شت�شتمر يف �لعمل مع �ل�رشكاء يف 
جميع �أنحاء �لعامل ب�شكل فّعال للحد من �أن�شطة حزب �هلل 

�ملتطرف���ة ينبئ عن �أنه ل ينبغي �ل�شك���وت من �أي دولة 
على ملي�شيات حزب �هلل و�أن�شطته �ملتطرفة”.

وتابع:”لطامل���ا يقوم حزب �هلل بن�رش �لفو�شى وعدم 
�ل�شتق���ر�ر، و�ش���ن هجم���ات �إرهابي���ة وممار�ش���ة �أن�شطة 
�إجر�مي���ة وغ���ري م�رشوع���ة يف �أنحاء �لع���امل، ف���اإن �ململكة 
�لعربي���ة �ل�شعودي���ة �ش���وف تو��ش���ل ت�شني���ف ن�شطاء 
وقي���اد�ت وكيانات تابع���ة حلزب �هلل وفر����س عقوبات 

عليها نتيجة �لت�شنيف”.
وق���ال �لبي���ان �إن “ت�شنيف ذلك �لإ�ش���م هذ� �ليوم 
وفر����س عقوبات علي���ه ��شتناد�ً لنظ����ام جر�ئم �لإره�اب 
ومتويل���ه، و�ملر�ش���وم �مللك���ي �أ/ 44 �ل���ذي ي�شتهدف 
�لإرهابيني ود�عميه���م ومن يعمل معهم �أو نيابة عنهما، 
حيث يتم جتميد �أي �أ�شول تابعة لتلك �ل�شماء �مل�شنفة 
وفق���اً لالأنظم���ة يف �ململك���ة ، ويحظ���ر عل���ى �ملو�طنني 
�ل�شعودي���ني و�ملقيمني يف �ململكة �لقيام باأي تعامالت 

معه”.

السعودية تدرج قياديا كبيرا بحزب اهلل على قائمة اإلرهاب

ن�شح ع�شكري �أمريكي �شابق حكومة بالده باأل تدع �لعو�طف تقودها للتدخل ع�شكريا يف �شوريا خ�شية 
�أن يوؤدي ذلك �إلى �نهيار نظام �لرئي�س ب�شار �لأ�شد، �لأمر �لذي من �شاأنه �أن ميهد �لطريق “للمتطرفني” 
للحل���ول مكانه. وقال �ملقدم �ملتقاعد د�نيل ديفي����س �إن �أي تدخل �أمريكي يف �شوريا نزول على مطالب 
�شعبي���ة �شيف�ش���ي �إلى و�شع �أ�شو�أ يف تلك �لب���الد مما هو عليه �لآن، على حد تعب���ريه. وت�شاءل �لع�شكري 
�ل�شاب���ق يف مقال ل���ه مبجلة “ذي نا�شونال �إنري�ش���ت” -تعليقا على �كت�شاف حمرق���ة بالقرب من �شجن 
�شيدناي���ا �ملركزي �شمال �لعا�شمة دم�شق موؤخر�- عما �إذ� كان نظ���ام �لأ�شد ي�شكل تهديد� �إقليميا، وما 
اإذا كان ُيعد خطرا مبا�رشا على امل�صالح االأمنية للواليات املتحدة. وقال اإن ثمة بع�ض النقاط الهامة التي 
ينبغ���ي و�شعها باحل�شبان قب���ل �أن يو�فق �لكونغر�س على ��شتخد�م �لق���وة �لع�شكرية �شد �شوريا، وهي 

�أن بع����س ف�شائل �ملعار�ش���ة �مل�شلحة �لتي تقاتل نظام �لأ�ش���د متحالفة مع تنظيم 
�لقاعدة. فاإذ� ما قررت و��شنطن ��شتخد�م �لقوة و�أُطيح بالأ�شد مثلما حدث مع عقيد 
ليبيا معمر �لقذ�يف، فاإن جمموعة �أخرى �أو حتالفا للف�شائل �شي�شتويل على �ل�شلطة.

ملاذا مل تطح وا�ضنطن بنظام الأ�ضد؟

• ها�شم �شفي �لدين.	



باغ��ت األمريي��ي س��امويل يونغ 
الجمي��ع بثالثية قاتلة ع��ر الثواين 
األخري م��ن الوقت اإلض��ايف للقاء، 
أفضلية  اإلم��ارايت  األه��ي  ليعطي 
الف��وز والوصول للمب��اراة النهائية 
ع��ى فري��ق املنام��ة )86/89( يف 
أم��س  الت��ي جمعته��ا  املب��اراة 
لحس��اب ال��دور قبل النه��ايئ من 
لكرة  لألندية  الخليجي��ة  البطول��ة 

السلة.
وجاءت األش��واط األربعة باإلضافة 
للش��وط اإلض��ايف كاآليت: )املنام��ة 
املنام��ة   ،16/20 األه��ي   ،13/23
األه��ي   ،13/22 األه��ي   ،19/22

.)12/15
اإلس��باين  املنامي  املدرب  ويتحمل 
الهزمي��ة  ه��ذه  س��بب  كالروس 
واخف��اق الوصول للنهايئ بس��بب 
تخبطاته يف التغيريات التي ساعدت 
الفريق اإلمارايت بالعودة للقاء من 

جديد عى مدى األشواط األربعة.

الشوط األول

مجرد ثالث دقائ��ق هي التي عاىن 

فيها “صاحب األرض” من التسجيل 
والنتيج��ة حينها تقدم األهي 0/7، 
ليدخل املنام��ة بعدها األجواء عر 
محمد حس��ن “كمب��س” وثالثية 
أحم��د عزي��ز وكمب��س ويتق��دم 
بالنتيج��ة 9/10، يف الوق��ت الذي 
ت��اه في��ه األه��ي عن التس��جيل. 
ف��ور دخ��ول ميثم جمي��ل أضاف 
ثالثي��ة مع أفضلي��ة يف أداء املنامة 
يف التحرك وصناع��ة اللعب لينهي 

الربع لصالحه.
الث��اين، هي بداي��ة التخبط  الربع 
كالروس  املنام��ة  مل��درب  الفن��ي 
الذي زج بخمس��ة العبن مغايرين 
عن الرب��ع األول، وعاىن الفريق يف 
التس��جيل يف بعض الفرتات بصورة 
عجيب��ة رغ��م بروز محم��د قربان 
بالتس��جيل مع أحمد نجف إال أن 
األهي اس��تطاع الع��ودة من بعيد 
ب��دءاً م��ن 16/30 لينهي الش��وط 
متخلف��اً بفارق6 نق��اط فقط عر 
تأل��ق قي��س عم��ر يف التس��جيل 
من تح��ت الحل��ق وبجانبه طالل 
النعيم��ي ومحرتفيه س��امويل. مع 

عودة كمبس وميثم جميل وكاديم 
إال أن الفري��ق “اس��تهزء” يف بعض 
لكديم  الهوائية  وخصوصاً  األلعاب 
والت��ي تحول��ت لهج��وم معاكس، 
واألغ��رب م��ن ذل��ك ه��و الوقت 
املس��تقطع الذي طلبه اإلسباين يف 
الث��واين األخرية رغم ع��دم حاجته 
ل��ه، فيا اس��تفاد األه��ي بثالثية 
لس��امويل يون��غ ال��ذي قل��ص به 

الفارق!

الشوط الثاني

الرب��ع الثالث أصب��ح اللعب أكرث 
سجاالً بن العبي الفريقن وخصوصاً 
بعدما أصبح فارق النقاط قلياًل من 
جانب األه��ي، فاملنامة كان موفقاً 
يف تعزي��ز تقدم��ه بالنتيج��ة عر 
نيكولوز وكادي��م من تحت الحلق 
مع اخرتاقات محمد كويد وكمبس 
بالثالثي��ات، فيا األه��ي فقد كان 
يجاهد بالعبيه سعيد مبارك وطالل 
النعيم��ي عر الثالثيات وس��امويل 
تكفل بنقاط داخل املنطقة لينتهي 

أيضاً بتقدم املنامة 52/61.
الربع األخري، الفريق اإلمارايت عول 
بصورة واضحة عى التس��جيل من 

تحت الحلق دون اللجوء للثالثيات، 
ونجح يف ذلك وس��ط غياب الدفاع 

م��ن جهة وللربكة الت��ي وقع فيها 
العبو املنام��ة أمام الدفاع الضاغط 
ال��ذي الق��وه، لي��رز قي��س عمر 
وس��عيد مبارك وس��امويل يونغ يف 
التسجيل لينجح األهي من تعديل 
النتيجة والتقدم أيضاً  64/66 حتى 
تقدم بف��ارق ثالث نق��اط 71/74 
مع آخر 24 ثانية، ليتمكن نيكولوز 
املنامة عر ثالثية قاتلة من الذهاب 

باللقاء لإلضايف.

الوقت اإلضافي

خروج نيك��ول من اللقاء بس��بب 
5 أخط��اء لي��رز مح��رتف األهي 
ميشيل بتسجيل النقاط من تحت 
الحلق والحصول ع��ى أخطاء من 
املنامة  الثالثية في��ا  التصويب��ات 
فقد نجح باملجاراة وتضييق الخناق 
بالنتيجة عر كاديم وكمبس وثالثية 
عزي��ز، إال أن الدقائق األخرية وقع 
فيه��ا العبي��ه بالس��قوط والتمرير 
الخاط��ئ لتصل النتيجة 68/68 مع 
آخر الثواين التي نجح فيها سامويل 

يونغ بثالثية القاتلة وينهي اللقاء.

ثالثية يونغ تغتال حلم المنامة في الثواني األخيرة
تخبط��ات المدرب س��اعدت األهلي بالوص��ول للنهائي

علي مجيد           محمد الدرازي

)تصوير: رسول الحجيري( جانب من اللقاء 

لقطة للجماهير التي حضرت أمس

sports@albiladpress.com

أش��ادت عضو مجلس إدارة اللجنة 
األوملبي��ة رئي��س اتح��اد الطاول��ة 
الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
والعطاء  الرائع  باملس��توى  خليفة، 
الكبري ال��ذي قدمه العب��و املنامة 
يف لقائه��م باألم��س أم��ام األهي 
اإلمارايت، عى الرغم من الخس��ارة 
وفقد فرص��ة املنافس��ة عى لقب 
البطولة الخليجي��ة التي تقام عى 

أرض مملكة البحرين.
وقال��ت الش��يخة حياة ل��� “البالد 
س��بورت”: الجميع حزين بس��بب 
هذه الخسارة، ولكنها ليست نهاية 
املطاف، ونادي املنامة ميتلك كامل 
املقومات واإلمكان��ات والعطاءات 
عى تقديم األفضل يف املش��اركات 

القادمة.
وأكدت الش��يخة حي��اة بنت عبد 
العزي��ز أن املب��اراة ج��اءت قوية 

وصعبة عى الفريقن، مش��ريًة إىل 
ا وقدموا  أن العبينا أبلوا بالًء حس��نً
عطاءات عالية وبذلوا جهود كبرية 

خاللها وكان��وا حريصن عى الفوز 
بل كانوا قريبن من تحقيقه.

وأضافت “النتيج��ة كانت متقاربة 

بن الفريقن حت��ى الثواين األخرية، 
وب��كل تأكي��د هن��اك أم��ور فنية 
للمباراة يك��ون املدرب هو األجدر 

فيها، ولكن قدر الله وما شاء فعل”.
وأعربت الش��يخة حياة عن ثقتها 
الكب��رية يف مواصلة ن��ادي املنامة 

بالس��ري يف طريق التمّيز واإلبداع، 
يف  التوفي��ق  كل  له��م  متمنيًت��ا 

املناسبات املقبلة.

حياة بنت عبدالعزيز: الخسارة ليست نهاية المطاف
أش�������ادت ب��ال��م��س��ت��وى ال���ف���ن���ي ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��ف��ري��ق

علي مجيد           محمد الدرازي
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الشيخة حياة متفاعلة مع الللقاءحياة بنت عبدالعزيز متحدثة لـ”البالد سبورت”

للنادي  التنفي��ذي  املدير  بن 
الفاليس  األهي اإلمارايت خالد 
أن املب��اراة صع��ب وصفه��ا 
ألن فيه��ا تح��ول كث��ري عى 
مدار أش��واطها والتي انتقلت 
لإلضايف، وهذا يدل عى حرص 
بنتيجة  بالخ��روح  الفريق��ن 
الفوز، وفريقه األهي استغل 
الفرص يف األوقات الحاس��مة 
ومتك��ن من الف��وز والوصول 

للنهايئ.
وأش��ار الفاليس إىل أن املباراة 
حس��اباتها  له��ا  النهائي��ة 
وترتيباته��ا ع��ن األدوار التي 
سبقت، وهذا س��يعتمد عى 
الفريق الذي سنواجه واالعداد 
له م��ن حيث مكام��ن القوة 
والضغ��ط، واألهم م��ن هذا 
ه��و تحقيق هدفن��ا املتمثل 
الفوز باللقب واملحافظة عليه 

للموسم الثالث عى التوايل.
بشكل  للبطولة  نظرته  وحول 

ع��ام، ب��ن الف��اليس أن يوم 
أمس هو األول ل��ه بالتواجد 
يف منافس��ات البطول��ة، وأن 
)واحد(  واإلم��ارات  البحرين 
مه��ا حدثت س��لبيات فهم 
كان  ومها  قب��ل،  يتحملونها 
في��ه إيجابي��ات فالكل رشكاء 
بش��كل  التنظيم  مضيفاً  فيه. 

عام جي��د مها ص��ارت فيه 
م��ن أح��داث جاهريي��ة إال 
أنه��ا تعت��ر طبيعي��ة يف عامل 
نتمن��ى  ولك��ن  الرياض��ة، 
للبحرين دوام التوفيق واألمن 
عى جميع املس��تويات ولهم 
“اخوان  الكبرية ونظل  التحية 

وحبايب”.

أب��دى املش��جع الغي��ور بنادي 
عن  بردس��تاين،  املنامة حس��ن 
س��عادته الكبرية باألداء الرجويل 
والبطويل ال��ذي خرج به العبي 
املنام��ة أم��س ع��ى الرغم من 

الخسارة املرشفة.
وقال بردستاين ل�”البالد سبورت” 
إنه توقع عودة الفريق اإلمارايت 
إىل أجواء املباراة ومجاراة فريقنا 
عى الرغم من تأخره يف النتيجة 

خالل الشوط األول.
وأوض��ح املش��جع املنام��ي أّن 
املب��اراة ج��اءت صعب��ة للغاية 
ومل تحسم نتيجتها حتى الثواين 
األخ��رية م��ن الوق��ت اإلضايف، 
مضيًفا “قّدر الله وما شاء فعل”.
أع��رب  نفس��ه،  الس��ياق  ويف 
بردس��تاين عن س��عادته البالغة 
برؤية ه��ذا الع��دد الهائل من 
الت��ي  البحريني��ة  الجاه��ري 
التحمت وحرصت عى الحضور 
لصالة املنافسات ومؤازرة ممثل 

الوطن.
وأض��اف “إنه��ا ليس��ت مجرد 
تجم��ع أو بطولة، وإمن��ا  رنفال 
ه��ذه  رس��مته  مل��ا  متكام��ل 
املخلص��ة  الوفي��ة  الجاه��ري 
لوطنها بعد أن مألت الصالة عن 
بكرة أبيها قبل انطالق املواجهة 

بأكرث من ساعتن”.

وأضاف” أضفت الجاهري اثارة 
إضافي��ة للمباراة، حي��ث إنهم 
مل يكف��وا عن التش��جيع طوال 
املب��اراة م��ا اش��عل حاس��ة 
الالعب��ن يف امللع��ب ويف نفس 
الوقت اثر ايجابيا عى املستوى 
الفني املتميز الذي قدمه العبو 

الفريق يف لقاء االمس”.

رغم أفضلية المنامة توقع بعودة األهليأكد أن اللقب هو هدفهم المنشود

الفــالســي: األهلــــي استغـــــل 
الدقــائـــق األخيـــرة وفـــاز

بردستـــانــي: األجـــواء “الكرنفاليـة” 
غـلــفـــــت البطـــــولـــــة

البالد سبورتالبالد سبورت

بردستني أثناء حضوره منافسات البطولةخالد الفالسي متحدثًا لـ”البالد سبورت”

من لقاء الشباب والريان أمس

  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(

 يــونــغ وقيــس.. 
األبـرز أهـالويًا

 كاديم وكمبس.. 
األبرز مناميًا

البالد سبورت

    يأيت املحرتف األمرييك سامويل يونغ يف مقدمة العبيه البارزين يف األهي 
اإلمارايت بتسجيله 31 نقطة عى مدار 45 دقيقة، منها 3 تصويبات ثالثية 

ناجحة من أصل 11 محاولة، و7 تصويبات ناجحة من داخل القوس من 
أصل 19 محاولة، وسجل 8 رميات حرة من أصل 11 محاولة، فيا 

استطاع التقاط الكرة يف 7 مناسبات، و6 متريرات حاسمة للتسجيل، 
مع 3 عمليات لرسقة الكرة وصد دفاعي يف كرة واحدة.

يف املرتبة الثانية، يأيت اإلمارايت قيس عمر بتسجيله 21 
نقطة 39.35، فله 11 تصويبة ناجحة داخل القوس من 
أصل 17، وسجل رمية حرة من أصل رميتن، واستطاع 

قطع الكرات يف 4 محاوالت، وله متريرتان حاسمتان 
للتسجيل، ورسق الكرة يف ثالث مناسبات، وصد واحد 

ناجح.

البالد سبورت

يعتر املحرتف كاديم هو األبرز يف صفوف املنامة من حيث 
تسجيله للنقاط، إذ أحرز 24 نقطة عى مدار 37.09 دقيقة، 
منها 11 تصويبة ناجحة داخل القوس من أصل 13 محاولة، 

ورميتن حرة من أصل 4 محاوالت، وله 18 متابعة للكرة 
وله متريرة واحدة حاسمة للتسجيل وقام بقطع الكرة يف 

مناسبة واحدة و3 محاوالت ناجحة يف الصد الدفاعي.
يف املرتبة الثانية، محمد حسن “كمبس”، إذ أحرز 20 

نقطة عى مدار 35.57 دقيقة شارك فيها، منها 4 تصويبات 
ثالثية ناجحة من أصل 8 محاوالت، وتصويبتن ناجحتن 

داخل القوس من أصل 8 محاوالت، و4 رميات حرة من أصل 
6 محاوالت، وله 3 متابعات للكرة ومرر 5 متريرات حاسمة 

للتسجيل وقام بعمليتن رسقة للكرات من الخصم.

شهدت مدرجات صالة اتحاد اللعبة 
يوم أمس حضوراً جاهريياً غفرياً، 
ويعتر األكر يف منافسات البطولة 

الخليجية لألندية.
فاملدرجات املقابلة للمنصة الرئيسية 

امتلئت عن بكرة أبيها بعشاق 
وأنصار ومتابعي الفريق املنامي 

خصوصاً وكرة السلة عموماً، واألمر 
نفسه للمدرجات املصاحبة للمنصة 

عى )مين ويسار( املنصة. فالصالة 
“اكتظت” بالجاهري يف وقت مبكر 
للغاية وقبل ساعة من موعد اللقاء، 
ويف خارج الصالة يتواحد العرشات 

أن مل املئات الذين مل يستطيعوا 
الدخول لعدم وجود شواغر.

الجميل يف األمر، أن الجاهري هذه 
اندمجت بن مختلف املناطق 

واألندية يف مملكة البحرين، يف 

موقف ينم عن الروح الوطنية 
الخالصة بالوقوف خلف ممثل 

الوطن بغض النظر عن اسمه ولونه. 
الجاهري قامت بدورها عى أكمل 

وجه من حيث التشجيع املثايل وبث 
الحاس والروح لالعبي املنامة، 

والضغط السلبي عى الخصم إال أن 
النهاية مل تكن سعيدة لها لتخرج 

بحرسة الخسارة.

خليجي 37 لكرة السلة

البالد سبورت

يسدل الستار مساء اليوم عى 
منافسات البطولة الخليجية 

السابعة والثالثن لكرة السلة، 
بإقامة املباراة النهائية التي 

ستجمع بن ممثي دولة اإلمارات 
فريقي األهي والشباب عند 

السابعة مساًء. وتسبق املباراة 
النهائية لقاء تحديد املركزين 
الثالث والرابع  الذي سيجمع 

بن املنامة والريان القطري، عند 
الخامسة مساًء وتكمن أهمية 

اللقاء ان الفائز سيتأهل إىل 
منافسات البطولة اآلسيوية.

واستحق الفريقان اإلماراتيان من 
الوصول إىل الدور النهايئ وبجدارة 

بعد أن تخطيا حاجز الدور قبل 
النهايئ، إذ متكن حامل اللقب 

األهي من اإلطاحة بصاحب األرض 

والضيافة املنامة بنتيجة )89/86(، 
فيا حقق الشباب فوزًا صعًبا عى 

الريان بنتيجة )104/95(.
ويتطلع األهي إىل نيل الفوز 

واالحتفاظ بلقبه الذي حققه يف 
آخر عامن، يف حن يسعى الشباب 

إىل تحقيق لقبه الثاين ومعادلة 
مواطنه يف عدد مرات الفوز 

بالبطولة.

ــوم ــي ال  ”37 “خــلــيــجــي  ــى  ــل ع الــســتــار  نتائج أمسإســـــدال 

مباريات اليوم

19:00األهلي اإلماراتي - الشباب اإلماراتي

17:00المنامة البحريني - الريان القطري

 )نصف النهائي(

النهائي

تحديد الثالث والرابع
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البالد سبورت

رغم الصيت التي تشهد كرة السلة يف 
البحرين ويصاحبها ذلك يف البطوالت 

الخليجية للمنتخبات والفرق داخل 
وخارج مملكة البحرين، إال أن 

املنافسات الحالية للبطولة الخليجية 
لألندية والتي تختتم اليوم بضيافة 

نادي املنامة، تشهد غياب كبري 
للمدربن الوطنين عن الحضور 

واملتابعة!

الكثري من املتابعن دقوا باب “البالد 
سبورت” لطرح هذا التساؤل املثري 
وخصوصاً أن الصالة نفسها تشهد 

حضوراً كبرياً من ِقبل املدربن ملتابعة 
منافسات املسابقات املحلية، فكيف 
بهم “يختفون أو ُيغّيبون” عن هذه 

البطولة، وهي فرصة للتواجد مع 
أشقائهم الخليجين، للتداول فيا 

يهم منافسات الكرة الرتقالية، كا 

هو حاصل من خالل دورة املدربن 
الدولية والتي حرضها أكرث من 75 

مدرباً.
والسؤال هنا يطرح نفسه، هل يقع 

اللوم عى إدارة نادي املنامة التي 
مل تنسق بهذا الشأن كونها صاحبة 

الضيافة، أم العتب يقع عى املدربن 
أنفسهم الذين مل يتواجدوا يف الحدث 

الخليجي البارز؟

الوطنييــن! الســلة  لمدربــي  كبيــر  غيــاب 
األهلي اإلماراتي 89المنامة البحريني 86

الريان القطري 95الشباب اإلماراتي 104

الشباب اإلماراتي يحط رحاله حضور “بحريني منامي” غفير
في النهائي

البالد سبورت:

نجح فريق الشباب 
اإلمارايت من شق 

طريقه بنجاح 
إىل نهايئ البطولة 

الخليجية السابعة 
والثالثن لكرة 
السلة، حينا 

استطاع تخطي 
عقبة فريق الريان 

القطري بنتيجة 
)104/95(، يف 

اللقاء الذي جمع 
الفريقن يوم أمس، ضمن منافسات الدور نصف النهايئ.

وبهذا الفوز، رضب الشباب موعًدا مع مواطنه األهي اإلمارايت، يف 
املباراة النهائية التي ستقام بينها عند السابعة من مساء اليوم، فيا 

سيواجه الريان نظريه املنامة يف لقاء تحديد املركزين الثالث والرابع عند 
الخامسة مساًء. وجاءت نتائج أشواط املباراة كاآليت: 24/23 الشباب، 

24/15 الشباب، 30/22 الشباب و35/26 الريان.
ويدين الشباب بفوزه إىل محرتفه ويلكرسون الذي سّجل 46 نقطة 

كأعى معدل تسجيل يف البطولة وحقق 14 متابعة، فيا أضاف زميله 
الزعايب 25 نقطة. ويف املقابل، مل تكفي ال�33 نقطة التي سجلها نجم 

الريان األول محمد حراث فريقه يف تحقيق الفوز.

البالد سبورت

البالد سبورت:

شهدت مباراة املنامة 
واألهي اإلمارايت يوم 

أمس منظراً يحدث للمرة 
األوىل يف تاريخ الصاالت 
البحرينية، حينا قامت 
الجاهري برفع “تييفو” 
مع دخول الالعبن إىل 
أرضية امللعب، إذ كان 

هذا ال�”تيفو” هو األول 
يف تاريخ املسابقات التي 

تقام عى أرض اململكة.
وقّدم هذا “التيفو” 

االتحاد البحريني لكرة 
القدم إىل الجاهري التي 

حرصت عى الحضور من 
أجل أن يغطي مدرجات 
الجاهري املنامية بألوان 

النادي الثالثة “األزرق 
واألحمر واألبيض”.

“تيفو” منامي 
ألول مرة

شهدت املنصة الرئيسية 
لصالة املنافسات الخليجية 
يوم أمس الجمعة “فوىض” 

كبرية من حيث عدد الحضور 
الذين شغروا الكرايس بحق 

ودون حق!
إذ وبخالف الشخصيات 

الكبرية واملهمة “الرياضية – 
الدبلوماسية” التي تتصدر 
واجهة املنصة، فهناك أيضاً 
شخصيات حرضت بشكل 

مفاجئ ما أحدث ربكة يف 

توفري الكريس، وأن حصل 
ذلك فهو يكون عى حساب 

شخص آخر!
وأيضاً، الكرايس التي تأيت 
يف الخلف، فهي أصبحت 

إما لألشخاص الذين حرضوا 
منذ الظهرية واشرتوا تذكرة 

الدخول، أو للذين دخلوا 
بتطبيق مقولة “من سبق 

لبق”، ألن هناك الكثري من 
األشخاص الذين تحملوا 

متابعة مجريات اللقاء ملدة 

45 دقيقة وهم يف حالة 
وقوف!

األمر اآلخر، أن األشخاص 
الذين ظلوا واقفن ملتابعة 
اللقاء، فهم كانوا ينتظرون 
أو يأملون بالحصول عى 
كريس، ويف الوقت نفسه 

كانوا يحجبون الرؤية ملنصة 
اإلعالمين، الذين بدورهم 
طالبوا من بعض املنظمن 

تعديل الوضع إال أنهم أجابوا 
بأن الوضع “خارج السيطرة”!

المنصة الرئيسية.. “خارج السيطرة”!
البالد سبورت

لقطة للمنصة الرئيسية يوم أمس



 نورة تحرز فضية رمي القرص

منتخبن��ا  أعن��اق  الذه��ب  ط��وق 
الوطن��ي أللع��اب الق��وى للرج��ال 
والسيدات وارتفع علم اململكة عالياً 
يف النس��خة الرابعة من دورة ألعاب 
التضامن اإلس��امي الت��ي تحتضنها 
باكو حتى  األذربيجاني��ة  العاصم��ة 
22 الش��هر الج��اري بعدم��ا حصد 
منتخب “أم األلع��اب” 3 ميداليات 
ذهبي��ة وميدالية فضية س��يطر من 
خالها ع��ى املراكز األوىل يف معظم 
منافسات ألعاب القوى ورفع حصاد 
مملكة البحري��ن إىل 16 ميدالية يف 
املجم��وع العام لج��دول امليداليات 

من بينه��ا 9 ذهبيات وأربع فضيات 
و3 برونزيات.

وتألق منتخب ألعاب القوى بش��كل 
الف��ت لتؤك��د رياض��ة ام األلع��اب 
مج��دداً ريادته��ا وتعي��ش البعث��ة 
البحريني��ة فرح��ة عارم��ة بالحصاد 
الوفري م��ن امليدالي��ات امللونة التي 
زينت صدور عدائنا وعداءاتنا الذين 
زلزلوا س��تاد باكو األوملبي وس��طروا 
ملحم��ة بطولية رائعة عكس��وا من 
خالها املكانة الرفيعة أللعاب القوى 
البحرينية التي فرضت اس��مها بقوة 

ونافست أقوى دول العامل.

منتخب��ا الرج��ال والس��يدات يخطف��ان ذهبيت��ي التتاب��ع
أبطال ألعاب القوى يرفعون اسم البحرين عاليا في أذربيجان

باكو    حسن علي:
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حققت العداءة سلوى عيد املركز األول وامليدالية الذهبية يف نهايئ سباق 
400 مرت عدو بعدما قطعت مسافة السباق بزمن 51:33 ثانية، بينام 

حصدت العداءة أولكيمي املركز الثاين وامليدالية الذهبية بزمن 51:811 
ثانية، بينام خطفت العداءة النيجريية ينكا أجاي املركز الثالث وامليدالية 

الربونزية بزمن 52:57 ثانية.
ونجحت العداءة سلوى وأولكيمي من تحقيق األرقام املؤهلة إىل بطولة 

العامل أللعاب القوى يف سباق 400 مرت عدو للسيدات.

فتيات التتابع يعتلين منصة التتويج

ميخو يتصدر سباق 1500 متر

سلوى عيد تحمل علم بالدها بعد الفوز بالذهبية

نورة جاسم متوجة بفضية رمي القرص

جدول ترتيب الميداليات

منتخب التتابع للرجال المتوج بالذهبية

ذهبية لسلوى وفضية 
ألولكيمي بسباق 400 متر حواجز

منتخب السيدات يكسب 
ذهبية التتابع

منتخب الرجال يظفر بذهبية التتابع

تايسجت ودليلة في المركز الرابع 
والسادس بسباق 1500 للسيدات

ميخو وبنسون يتأهالن 
لنهائي سباق 1500 متر

ختام المنافسات

حقق منتخب التتابع البحريني املكون من العداء يعقوب سامل، وأندرو 
فيرش، وسعيد الخالدي و موىس عيىس املركز األول وامليدالية الذهبية 

يف نهايئ سباق التتابع للرجال 4x100 بعدما قطع مسافة السباق بزمن 
39:55 ثانية، متفوقا عى املنتخب الرتيك الذي جاء يف املركز الثاين ونال 

امليدالية الفضية بفارق ثانية واحدة فقط )39:56 ثانية(، بينام حقق 
منتخب ساحل العاج املركز الثالث وامليدالية الربونزية بزمن 39:82 

ثانية.
وكان هذا السباق واحداً من أقوى السباقات أمس، حيث احتفل العداء 
الرتيك قبل إعان النتيجة وارتدى علم باده ظنا منه بفوزه يف آخر 100 
مرت، لكن العداء أندرو فيرش سبقه بثانية واحدة يف األمتار األخرية من 

السباق ليخطف منتخبنا املركز األول لتعم الفرحة كافة أفرد البعثة.

مل تحقق العداءتان تايجست ودليلة عبدالقادر أحد املراكز الثاثة األوىل 
يف نهايئ سباق 1500 مرت للرجال بعدما احرزت تايجست املركز الرابع 
منهية مسافة السباق بزمن 4:21:31 دقيقة، بينام احرزت دليلة املركز 

السادس يف الرتتيب بزمن 4:23:88 دقيقة.
وفازت العداءة املغربية رباب عرايف باملركز األول وامليدالية الذهبية 

منهية مسافة السباق بزمن 4:18:82 دقيقة، واحرزت العداءة الرتكية 
مريم اغداغ املركز الثاين وامليدالية الفضية بزمن 4:19:91 دقيقة، بينام 

فازت العداءة الجزائرية امينة بيتيجي باملركز الثالث وامليدالية الربونزية 
بزمن 4:21:29 دقيقة.

تألق منتخب التتابع البحريني للسيدات 
املكون من هاجر العمريي، إميان عيىس، سلوى 

عيد، أديدونغ بعدما خطف املركز األول 
 4x100 وامليدالية الذهبية يف سباق التتابع

للسيدات بزمن 44:98 ثانية، تاركا املركز الثاين 
وامليدالية الفضية للمنتخب النيجريي بزمن 

46:20 ثانية، وخطف املنتخب الكامريوين 
املركز الثالث وامليدالية الربونزية بزمن 46:78 
ثانية. وتألقت العداءة هاجر العمريي يف آخر 

100 مرت بعدما تصدرت السباق ونجحت 
يف ترجيح كفة منتخبنا للفوز باملركز األول 

وامليدالية الذهبية.

نجح العداء الصادق ميخو من التأهل إىل 
نهايئ سباق 1500 مرت لرجال بعدما حقق 

املركز األول يف التصفيات منهياً مسافة السباق 
بزمن 3:45:11 دقيقة، فيام جاء العداء املغريب 

إبراهيم كازويك يف املركز الثاين بعدما أنهى 
السباق بزمن 3:46:8 دقيقة، وأحرز العداء 
أبوسامل ميانجا املركز الثالث بزمن 3:47:30 
دقيقة. ويف التصفية الثانية لنفس السباق 

)1500 مرت للرجال( شارك العداء كيبلجات 
بنسون بعدما أنهى السباق يف املركز الثالث 

بزمن 3:56:96 دقيقة، فيام أحرز املركز األول 
العداء فؤاد أكرم بزمن 3:54:33 دقيقة، وأحرز 

العداء السعودي محمد شاويني املركز الثاين 
بزمن 3:55:95 دقيقة.

تختتم اليوم )السبت( منافسات مسابقة 
ألعاب القوى التي أقيمت عى مدار خمسة 

أيام، حيث سيشارك منتخبنا يف ثاث مسابقات 
اليوم، وهي نهايئ سباق 10 آالف مرت للسيدات 

الساعة 9:30 صباحاً مبشاركة العدائتان روز 
جيلمو وشتاي أشتي، وخال الفرتة املسائية 
نهايئ سباق 1500 مرت للرجال الساعة 4:05 

مساء مبشاركة العداءان الصديق ميخو 
وبنسون سوري، ثم نهايئ سباق 10 آالف مرت 

للرجال الساعة 4:40 مساء مبشاركة العداء 
ابارهام جروبن.

باتيروف يبدأ مشواره في مسابقة المصارعة اليوم

البحرين تصعد بالترتيب العام

أحرزت الاعبة نورة جاسم املركز الثاين وامليدالية الفضية يف 
مسابقة رمي القرص للسيدات مبسافة 50:12 مرتاً، لتحقق رقم 

بحريني جديد، بينام حققت الاعبة الغامبية أنجود رسفا املركز 
األول وامليدالية الذهبية 50:23 مرت، وظفرت باملركز الثاين 

وامليدالية الربونزية الاعبة أمينة مقدومي مبسافة 49:56 مرتاً.
وقامت نورة جاسم بست محاوالت وكانت متخلفة حتى 

املحاولة الخامسة قبل أن تفوز عى صاحبة املركز الثالث يف 
املحاولة السادسة وتكسب الفضية بكل جدارة.

وكانت الاعبة نورة جاسم قد فازت بامليدالية الربونزية يف 
مسابقة دفع الجلة.

قفزت مملكة البحرين إىل املركز الخامس يف الرتتيب العام 
لجدول امليداليات من اصل 54 دولة إسامية مشاركة بعدما 

كانت يف املركز الثامن، كام سحبت أذربيجان البساط من تركيا 
وخطف الصدارة بعدما رفعت غلتها إىل 124 ميدالية من بينها 

63 ميدالية ذهبية، وتراجعت تركيا إىل املركز الثاين بحصولها 
عى 162 ميدالية بينها 61 ميدالية ذهبية، وايران يف املركز 

الثالث بحصولها عى 74 ميدالية من بينها 20 ميدالية ذهبية، 
ثم أوزبكستان يف املركز الرابع بحصولها عى 57 ميدالية بينها 

14 ذهبية ثم البحرين يف املركز الخامس بحصولها عى  16 
ميدالية 9 ذهبيات.

واستطاعت البحرين أن تتقدم عى الجزائر صاحبة املركز 
السادس والتي متلك 36 ميدالية بينها 7 ذهبيات ومرص صاحبة 

املركز السابع والتي متلك 54 ميدالية بينها 6 ذهبيات، ومرص 
الثامنة التي حققت 17 ميدالية بينها 6 ذهبيات لتحتل مملكة 

البحرين املركز األول عربياً لغاية يوم أمس الجمعة.

يبدأ العب منتخبنا الوطني 

للمصارعة آدم باتريوف مشواره 

يف مسابقة املصارعة الحرة بدورة 

ألعاب التضامن اإلسامي عندما 

يواجه يخوض الدور التأهييل 

الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت 

مملكة البحرين يف وزن 70 كغ، 

ثم الدور ربع النهايئ الساعة 9:44 

صباحاً، والدور نصف النهايئ الساعة 

10:39 صباحاً وأخرياً النهايئ الساعة 

12:05 يف حال تأهله.

ويأمل باتريوف )بطل آسيا( يف 

التأهل للنهائيات و صعود منصة 

التتويج، وكانآدم قد خضع صباح 

إىل االختبارات الطبية التي تسبق 

املنافسات، باإلضافة إىل اختبار 

الوزن وشارك يف برنامج تدريبي 

مكثف فور وصوله إىل العاصمة 

األذربيجانية باكو بقيادة املدرب 

إلدار إلداروف.



أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين 
بات��ت من ال��دول الجاذب��ة للمعارض 
واملؤمترات باعتبارها من الدول القالئل 
التي ايقن��ت أهمية صناع��ة املعارض 
وتأثريها املبارش عىل مختلف القطاعات 
وفتحت باب استضافة وتنظيم املعارض 
ع��ىل مرصاعيه ليش��كل عالم��ة بارزة 
يف االقتص��اد الوطني وتنش��يط الحركة 
الس��ياحية والتعريف مبنجزات اململكة 
يف التنمية الحضارية وهو ما يتوافق مع 
توجيه��ات عاهل البالد صاحب الجاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة ورئيس 
الوزراء صاحب السمو املليك خليفة بن 
س��لامن آل خليف��ة وويل العهد األمني 
نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 
مجل��س الوزراء صاحب الس��مو املليك 
األم��ري س��لامن بن حم��د آل خليفة يف 
جعل البحرين وجه��ة مفضلة لصناعة 
املع��ارض واملؤمت��رات لتصب��ح اململكة 

مركزا رائ��دا عىل الخارط��ة العاملية يف 
احتض��ان املع��ارض الدولي��ة يف ش��تى 

القطاعات.
جاء ذل��ك خالل الزيارة الت��ي اقام بها 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
اىل املع��رض الخليج��ي للرياضة والذي 
يق��ام مبركز البحرين ال��دويل للمعارض 
واملؤمت��رات بتنظيم مش��رك بني وزارة 
ورشك��ة  والرياض��ة  الش��باب  ش��ؤون 
HANO لالستش��ارات وذل��ك بحضور 
سعادة السيد هشام بن محمد الجودر 

وزير شؤون الشباب والرياضة. 
وبني س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة “أن مع��رض الخلي��ج الريايض 
ي��أيت مبثابة التأكيد ع��ىل مكانة مملكة 
البحري��ن الجاذب��ة للمع��ارض حي��ث 
يكتيس املعرض يف وقتنا الحايل باعتباره 
اململك��ة 2030  رؤي��ة  م��ع  متوافق��ا 
واس��راتيجية املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة يف اس��تقطاب كربى الرشكات 
لتكون البحرين موقعاً لعرض منتجاتها 
الرياضي��ة املختلفة مام يؤك��د مكانتها 
العاملي��ة باإلضافة اىل كون هذا املعرض 

فرص��ة لع��رض العدي��د م��ن األدوات 
واملعدات الرياضية أمام االشقاء يف دول 
الخليج العريب واملهتم��ني لالطالع عىل 
أحدث ما توصل له العامل الحديث من 

ادوات ومع��دات رياضي��ة متطورة قد 
تساهم يف دعم االسراتيجيات الخليجية 
الرامية اىل تطوير املنش��آت الش��بابية 

والرياضية يف بلداننا الخليجية”.

وتاب��ع س��موه “إن مع��رض الخلي��ج 
الريايض والذي س��تقوم كربى الرشكات 
العاملية بعرض منتوجاتها س��يكون لها 
م��ردوداً إيجابيا عىل الحركة الش��بابية 

والرياضية حيث حظي متابعة وحضور 
كب��ري ومتميز من قبل مختلف املهتمني 
لالطالع عىل ابرز م��ا توصلت اليه تلك 
الرشكات من معدات رياضية تس��اهم 
يف االرتق��اء بالجان��ب الفن��ي للحركة 
الرياضي��ة يف املنطقة ك��ام أن املعرض 
س��اهم يف إيص��ال رس��الة البحرين يف 
تقديم منوذج متميز يساهم يف االرتقاء 
مبستوى التقنيات والتجهيزات واألدوات 
املنش��آت  س��تحتويها  التي  الرياضي��ة 
الرياضية الجدي��دة باإلضافة إىل توفري 
املنصة املناسبة لتبادل األفكار والخربات 
املتطورة والقيم��ة يف مجال التجهيزات 
الرياضية مبا يحقق االس��تفادة القصوى 
لألندية واملنتخبات الوطنية يف اململكة 

ودول املنطقة”.
واعرب س��موه عن متنيات��ه أن يحقق 
معرض الخلي��ج الريايض االهداف التي 
نظم من أجلها لتعريف املس��ؤولني عن 
القطاع الش��بايب والري��ايض يف الخليج 
واملنطق��ة عىل اب��رز ما توصل��ت اليه 
ك��ربى الرشكات م��ن مع��دات رياضة 

حديثة ومتميزة.

ناصر بن حمد: البحرين أيقنت بأهمية صناعة المعارض 
سموه زار المعرض الخليجي للرياضة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل تفقده للمعرض

تغطية     المكتب اإلعالمي:
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 فوز الهملة وأبوصيبع 
في دوري المراكز الشبابية 

ضاحية السيف- اللجنة اإلعالمية: حصد مركز شباب الهملة النقطة 
السادسة بفوزه عىل مركز شباب الزالق بثالثة أهداف مقابل هدف 

واحد ضمن الجولة الثالثة لدوري املراكز الشبابية لكرة القدم 
)#دورينا( الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة.

سجل للفائز السيد كاظم حميد )4(، وقاسم إبراهيم )69 و82(، 
وسجل للخارس عطية محمد )41(.

 ونال جائزة أفضل العب يف املباراة الحارس أحمد شاكر  التي تقدمها 
رشكة الريايض، وتسّلمها من األمني العام املساعد باالتحاد البحريني 

لكرة القدم إبراهيم البوعينني.
أدار املباراة الحكم عيل سعد وعاونه عبدالرحمن محمد وعبدالرزاق 

األحمد. ويف املباراة الثانية، حقق فريق مركز شباب أبوصيبع فوزاً مثيناً 
عىل حساب فريق مركز شباب مدينة حمد بهدفني مقابل واحد.

بالعودة للقاء، فلقد ساهم الهدف املبكر لصالح أبوصيبع عرب حميد 
الخباز يف تسيري املباراة لصالحه )18(، يف حني خطف أبوصيبع هدفاً 

ثانياً عرب هدف عكيس لالعب مدينة حمد، سلامن محمد ليصعب 
فريق مركز شباب أبوصيبع األمور عىل منافسه )59(.

ودخلت املباراة منعطفا مهام، حينام حصل مدينة حمد عىل رضبة 
جزاء نفذها عبدالله سعيد )75(، مقلصاً النتيجة لفريقه، لكن الوقت 

مل يسعفه للتعديل. وحصل العب مركز شباب مدينة حمد أحمد 
الجنب عىل جائزة أفضل العب يف املباراة.

أدار اللقاء الحكم أحمد خليل، وعاونه مجدي النجار وبدر عبدالباري.
وتقام اليوم السبت مباراة ختام الجولة الثالثة مبباراة قوية بني 

املتصدر مركز شباب أبوقوة ومركز شباب كرانة قبل توقف املسابقة 
التي ستستأنف بعد عيد الفطر.

فريق أبوصيبع

انطلقت يف 7 من مساء أمس )الجمعة( 

سلسلة تحضريات منتخبنا الوطني األول 

لكرة القدم؛ إعدادا ملواجهة تركامنستان 

يف تركامنس��تان، ي��وم 13 يونيو املقبل، 

ضم��ن الجول��ة الثانية م��ن املجموعة 

الخامس��ة للتصفي��ات املؤهلة إىل كأس 

آسيا 2019 التي ستقام يف اإلمارات.

التش��ييك  امل��درب  التدريب��ات  وق��اد 

مريوس��الف س��كوب وطاقمه املعاون، 

عىل املالعب الخارجي��ة التابعة التحاد 

الكرة.

وتواجد يف التجم��ع األول 23 العبا من 

أص��ل 29، إذ ش��مل الغي��اب كال من: 

الحيام،  ولي��د  عبداللطيف،  إس��امعيل 

عبدالله عبدو، س��يد رضا عيىس، عيىس 

الربي وسيد ضياء سعيد، إذا غاب الستة 

ألسباب مختلفة.

ومن املؤمل أن تكتمل صفوف املنتخب 

خالل األس��بوع املقبل، يف حني شهدت 

القامئ��ة إضاف��ة الالعب أبو بك��ر آدم، 

والذي انتظ��م يف التدريب��ات منذ يوم 

أمس.

واشتملت تدريبات أمس عىل العمليات 

الفنية،  الجوان��ب  وبع��ض  االحامئي��ة 

باإلضاف��ة إىل تدريبات انفرادية لحراس 

املرمى األربعة.

وس��يواصل  املنتخب حصصه التدريبية 

اليومية عىل املالع��ب الخارجية التابعة 

التحاد الكرة، عىل أن يكثف التحضريات 

قب��ل املب��اراة الودي��ة التي س��تجمعه 

مبنتخب فلس��طني ي��وم 6 يونيو املقبل 

عىل أرضية اس��تاد البحرين الوطني، إذ 

س��يدخل املنتخب معسكرا داخليا قبل 

يومني من موعدها.

وس��يغادر املنتخب بعد لقاء فلس��طني 

الودي إىل تركامنس��تان وبالتحديد يوم 

11 يونيو، إذ س��تقام املباراة خالل شهر 

رمض��ان املب��ارك أيضا كام ه��و الحال 

بالنسبة للمباراة الودية.

وكان الجه��از الفن��ي للمنتخ��ب األول 

ق��د أقام تجمًعا قص��ريًا خالل الفرة 10 

وحتى 16 مايو الجاري لالعبي املنتخب 

من أندية الدرجة الثانية وهم 5 العبني 

من ناديي الشباب واالتحاد.

وتضم  29 العًبا هم: سيد محمد جعفر، 

عبدالل��ه عب��دو، وليد الحيام، هش��ام 

منصور، إس��امعيل عبداللطيف، جامل 

راش��د ومحمد البن��اء )املحرق(، محمد 

عادل، عيل حبي��ب، أرشف وحيد وعيل 

حرم )املنامة(، عبدالله يوس��ف )الرفاع 

)الحد(،  املالود  عبدالوه��اب  الرشقي(، 

محمود مختار، عيل مدن وعيل حس��ن 

سعيد )الشباب(، محمد الرميحي، كميل 

األس��ود وس��يد ضياء س��عيد )الرفاع(، 

أحمد جمعة )األهيل(، سيد محسن عيل 

ومه��دي عبدالجبار )االتح��اد(، محمد 

الطي��ب، عيل خلي��ل وأحم��د عبدالله 

)النجمة(، س��يد رضا عيىس، عبدالكريم 

فردان، عيىس الربي )املالكية(، واملحرف 

يف العروبة السعودي أبو بكر آدم.

استعداًدا لمواجهة تركمانستان.. وضم أبوبكر للقائمة

23 العًبا في انطالق إعداد منتخبنا الكروي األول

من تدريبات المنتخب أمس )تصوير: أيمن يعقوب(

أعرب رئيس اللجنة الفنية باالتحاد 
البحريني لكرة السلة عيل حسن 

الخاجة عن سعادته البالغة مبا حققته 
دورة املدربني الدولية املعتمدة من 
نجاح كبري سواء عىل املستوى الفني 

أو عىل مستوى املشاركة املكثفة، 
مشيدا بالدعم والرعاية الخاصة لرئيس 
االتحاد سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 

خليفة آل خليفة لهذه الدورة وألنشطة 
اللجنة الفنية، والذي كان له أبلغ 

األثر يف تحقيق هذا النجاح املنشود. 
وقال عيل الخاجة إن دورة املدربني 

الدولية كانت عىل مستوى فني عال 
بفضل االستعانة باملحارضين الدوليني 
الذين أثروا جلسات الدورة مبختلف 

املفاهيم الفنية املتعلقة باللعبة. 
وأضاف “لقد شارك يف هذه الدورة 

أكرث من 75 مدربا ومدربة، حيث يشري 
العدد إىل مدى اإلعداد الجيد لها وقوة 

املحارضين وما تم وضعه من برنامج 
ومزايا أدت إىل هذه املشاركة الكبرية”. 

ولفت الخاجة إىل أن النجاح الذي 
تحقق يدفع اللجنة الفنية إىل املزيد 

من العمل والجهد من أجل تكرار مثل 

هذه الفعاليات التي تهدف إىل تطوير 
الكفاءات الفنية والرقي باللعبة.

واسرسل بالقول “يف ظل رعاية سمو 
الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة السلة 
البحرينية ستشهد املزيد من التطور، 

واللجنة الفنية ستكون جزءا من عملية 
التطوير ملا لها من دور مهم يف تعزيز 

القدرات الفنية للمدربني”.
وأشاد الخاجة بالجهد الذي قام به 

املدير الفني للمنتخب الوطني سلامن 
رمضان يف إعداد الدورة واإلرشاف عىل 

كافة األمور الفنية. صورة جماعية للمشاركين

السلة ل��ك��رة  ال��دول��ي��ة  ال��م��درب��ي��ن  دورة  خ��ت��ام 
اتحاد السلة     المركز اإلعالمي 

أحمد مهدي:



تختت��م اللجن��ة املنظمة ل��دورة نارص 
بن حم��د الرمضانية الثالث��ة لأللعاب 
الرياضية )ن��ارص10( التحضريات كافة 
النطالق مس��ابقة ك��رة الق��دم والتي 
ستنطلق غداً “األحد” وذلك من خالل 
االجتامع الذي س��تعقده اللجنة اليوم 
“الس��بت” يف مقر االتح��اد البحريني 
لك��رة القدم بهدف االط��الع عىل أخر 
النهائية  واالس��تعدادات  املس��تجدات 

لكافة اللجان العاملة.
وكانت اللجنة املنظمة للدورة قد عقدت 
التحضريية  االجتامع��ات  م��ن  العديد 
السابقة قبل انطالقة منافسات الدورة 
واأللعاب التي تتضمنها حيث حرصت 
اللجن��ة املنظمة العليا برئاس��ة توفيق 
الصالحي عىل تنفي��ذ توجيهات ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
اللجن��ة األوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة والرامية اىل تحقيق النجاح 
التام للنسخة العارشة للدورة باإلضافة 
اىل اس��تحضار كافة العوام��ل اإلدارية 
والفنية لتكون االحتفالية بالعقد األول 
لل��دورة متميزة ورائع��ة. ومن ابرز ما 
حققته اللجنة املنظم��ة العليا للدورة 
وتنفيذا لتوجيهات س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة هي تخصيص 10 
سيارات س��يتم السحب عليها يف اليوم 
الختام��ي لل��دورة وتأيت تل��ك الجوائز 

للجمهور تقديرا من سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة للجامه��ري التي 
س��تحرص عىل حضور مباريات الدورة 
ومشاركاتها الرئيسة يف النجاحات التي 
تحققت يف الس��نوات املاضية. وناقش 
األعضاء خ��الل االجتامع الربنامج العام 
للدورة واملس��ابقات التي ستقام خالل 
الف��رة املقبل��ة واس��تعدادات اللجان 
لهذه املس��ابقات، باإلضافة إىل االطالع 
الفني��ة واإلدارية الصادرة  عىل تقارير 
من قب��ل اللجان العاملة عن البطوالت 

السابقة.
وكان��ت اللجن��ة املنظمة قد ناقش��ت 
يف اجتامعاته��ا الس��ابقة العدي��د من 
املوضوع��ات املهم��ة التي تس��اهم يف 
نجاح الدورة والتي من بينها مقرحات 
اللجن��ة االعالمي��ة لل��دورة وتغطيتها 
للمس��ابقات، إضاف��ة اىل خطة عملها 
لتغطية املسابقات، كام تم االطالع عىل 
الخطة الش��املة لنقل فعاليات الدورة 
عىل الهواء مبارشة عرب القناة الرياضية، 
ومناقش��ة فكرة إقامة برنامج تلفزيوين 

مبارش لتسليط الضوء عىل الدورة.
ك��ام ناقش��ت أيض��ا مواعي��د بع��ض 
املسابقات بعد التوصيات التي رفعت 
للجنة املنظمة العليا للدورة، إضافة إىل 
االجتامع مع رؤس��اء األقسام الرياضية 
لتحقي��ق أكرب ق��در من التنس��يق بني 
اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا والصحاف��ة 
املحلي��ة لنرش امل��واد اإلعالمية بصورة 

متميزة تسهم يف تحقيق األهداف التي 
وجدت من أجلها الدورة.

 كام اعتمدت اللجن��ة املنظمة للدورة 
إقامة العديد من الفعاليات والنشاطات 
املصاحب��ة للدورة والتي س��اهمت يف 
الوصول اىل األهداف التي وجدت من 
أجلها يف تعظيم دور الحركة الش��بابية 
والرياضي��ة يف اململكة والوصول بها اىل 
اعىل املس��تويات باإلضافة اىل اكتشاف 
املواهب الرياضية يف مختلف األلعاب. 
 ك��ام ح��ددت اللجنة املنظم��ة حزمة 
كبرية من الجوائز اليومية التي ستقدم 
إىل الجامهري التي س��تحرض مسابقات 
الدورة وكيفية اس��تالم تل��ك الجوائز، 
كام اعتمدت اللجنة آلية السحب عىل 

السيارات يف الحفل الختامي.
لل��دورة  املنظم��ة  اللجن��ة  وش��كرت 
ع��ىل  وحرصه��ا  الراعي��ة  ال��رشكات 
املس��اهمة يف إنجاح ال��دورة، كام تم 
التأكي��د عىل أن الباب م��ازال مفتوحاً 
للرشكات الراغبة يف االنضامم إىل قافلة 

رعاة الدورة.

استفادة كبيرة

استفاد االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
كثرياً من بطولة الكرة الطائرة الشاطئية 
الت��ي اختتم��ت يوم أم��س )الجمعة( 
ضم��ن فعاليات دورة س��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة الرمضانية 
الثالثة لأللع��اب الرياضية “نارص 10”، 

ألن البطولة حظيت مبش��اركة واس��عة 
من نج��وم اللعبة باإلضاف��ة إىل بعض 
الوجوه الناش��ئة والشابة، مام يؤكد أن 
البطولة س��اهمت يف انتشار اللعبة بني 
محبي الكرة الطائ��رة البحرينية، دون 
إغفال أن االتحاد س��يعلن خالل األيام 
القليل��ة املقبلة وبناء عىل مس��تويات 
نتائ��ج البطول��ة القامئة األولي��ة التي 
س��تمثل املنتخب يف مرحلة االستعداد 

لالستحقاقات املقبلة.
البطولة التي ش��هدت تباينا يف املردود 
لف��ارق  نظ��راً  األول  بالي��وم  الفن��ي 
اإلمكان��ات املوجود ب��ني الفرق، ارتفع 
مس��تواها الفن��ي بش��كٍل ملحوظ يف 
اليوم��ني الثاين والثال��ث، وهذا أضفى 
أجواء حامس��ية رائعة ع��ىل املباريات. 
إذ كانت املنافس��ة عىل أشدها، وهذا 
س��اهم يف رؤي��ة مباري��ات قوية من 

الناحيتني الفنية والتنافسية.

اإلعالمية جاهزة للتغطية

أكد رئي��س اللجنة اإلعالمي��ة يف دورة 
ن��ارص10 حس��ني ال��درازي جاهزي��ة 
اللجنة النطالق منافس��ات كرة القدم 
غداً األحد، إذ تم وضع خطة مناس��بة 

تتواك��ب مع ه��ذا الح��دث الريايض 
الكب��ري الذي تش��هد مملك��ة البحرين 
للم��رة العارشة وبدعم كبري من س��مو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
وأضاف الدرازي “بال ش��ك، فإن اإلعالم 
ُيربز أي عمل كان، وهذه الدورة وصل 
صداها إىل م��دى بعيد بفضل التنظيم 
املميز وكذل��ك التفاعل اإلعالمي معها، 
وتغطية فعالي��ات البطولة بدأت منذ 
أكرث من ش��هر عرب الرس��ائل اليومية يف 
الصحف املحلية وكذلك مواقع التواصل 
االجتامع��ي، إذ أقيم��ت العدي��د من 
الفعاليات واملنافس��ات ومتت تغطيتها 
بالصورة املناس��بة، ولك��ن مع انطالق 
منافس��ات كرة القدم غ��داً فإن رقعة 
التغطية ستتسع أكرث من خالل الصحف 
وكذل��ك مواقع التواص��ل باإلضافة إىل 
عمل رس��الة يومية ع��رب اليوتيوب يف 
قناة البطولة وس��يتم بثه��ا كذلك من 
خالل قناة البحرين الرياضية”. وكانت 
اللجنة املنظمة قد عقدت اجتامعاً مع 
حس��ابات التواصل االجتامعي وحرضه 
حس��اب مجلة األحمر، س��يد املالعب، 
راص��د جامه��ري ك��رة الس��لة، ومتت 
اإلِش��ادة بالجهود الكب��رية التي بذلتها 

الحسابات يف س��بيل تغطية الدورة يف 
نس��ختها املاضية االمر الذي ساهم يف 
الوصول اىل االهداف التي وجدت من 
أجلها، خصوص��اً أن هذه الحس��ابات 
الرياضي��ة لها العديد م��ن املتابعني يف 
برامج التواصل االجتامعي عرب تغطيتها 

لألحداث الرياضية باململكة.
وتم االس��تامع آلراء ممثيل الحسابات 
ح��ول التغطي��ة التي س��يقومون من 
أجل انجاح الدورة يف نسختها العارشة، 
ال��الزم  واالط��الع ع��ىل االحتياج��ات 
توفريه��ا من أجل الوص��ول لالحرافية 
يف التغطي��ة اإلعالمي��ة لفعاليات هذا 
الحدث، وسيتم توفري كافة االحتياجات 

منذ البداية.
وتم خالل االجت��امع االتفاق عىل فتح 
املزيد من قن��وات التواصل بني اللجنة 
املنظم��ة العلي��ا لل��دورة وحس��ابات 
التواصل االجتامعي باإلضافة اىل دعوة 
املزيد من الحس��ابات لتغطية الدورة، 
إذ م��ن املنتظر أن تكون هنالك تغطية 
أيض��اً من حس��اب )BSN( وحس��اب 
الحك��م وبع��ض الحس��ابات األخ��رى 

كذلك.

انطالق منافسات كرة القدم في “ناصر 10”.. غًدا
وسط ترقب كبير وتحضيرات مميزة

شعار دورة ناصر 10

تغطية      اللجنة اإلعالمية

تعاقد االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
م��ع امل��درب الوطن��ي عبدالكري��م 
العنزور وذلك لقيادة منتخبات 3 أون 
3، حيث بدأ مهمته يف الحالية يف إعداد 
منتخبي الناشئني والناشئات استعدادا 
للمش��اركة يف بطولة الع��امل للعبة 3 
أون 3 لكرة الس��لة املق��رر إقامتها يف 
العاصم��ة املاليزية - كواالملبور أواخر 

شهر مايو الجاري.
وق��ال رئيس لجن��ة 3 أون 3 باالتحاد 
عبدالجلي��ل خضري إن ه��ذه الخطوة 
تأيت اميانا من مجلس اإلدارة برئاس��ة 
سمو الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليفة ع��ىل أهمية إع��داد هذه 

املنتخب��ات بالص��ورة الس��ليمة التي 
تضمن منح الالعبني والالعبات فرصة 

الجاهزية الكاملة قبل خوض األجواء 
التنافسية يف هذه املشاركة العاملية.

وأضاف “يعد عبدالكريم العنزور من 
خ��رية املدربني الوطني��ني، حيث ميتاز 
بالكفاءة والخربة، وس��بق له أن حرض 
دورات يف ه��ذه اللعب��ة، ومن املؤكد 
أنه س��وف يضيف الكث��ري من األمور 

الفنية عىل املنتخبات”.
ولفت خضري إىل أن املدرب عبدالكريم 
العنزور بارش قيادة منتخبي الناش��ئني 
والناش��ئات ع��رب عدد م��ن الحصص 
التدريبية، حيث سيعمل خالل الفرة 
الحالي��ة عىل تصفية الالعبني من أجل 
اعتامد القامئة النهائية للمش��اركني يف 
هذه البطول��ة، متمني��ا للمدرب كل 

التوفيق والنجاح يف هذه املهمة.

يشارك متسابق فريق البحرين للتحمل 
13 ج��ان فرودينو يف تحدي برش��لونة 
للرجل الحديدي، وهي املشاركة األوىل 
له يف إحدى بط��والت الرجل الحديدي 
بعد مش��اركته يف بطولة أوش��ن سايد. 
وأك��د فرودين��و تطلعه للمش��اركة يف 
هذا الس��باق نظ��راً للجمه��ور الغفري 
الذي يحرضه. وقال: “تشجيع الجمهور 
الحاميس عىل جانبي املضامر يش��عرك 
بالس��عادة والح��امس لب��ذل أقىص ما 
لدي��ك”. وكان حامل لقب بطولة العامل 
مرتني استطاع أن يفوز يف ساحل ساليال 

يف ع��ام 2015 قبل تحقيقه للقبه األول 
يف كونا. وقال إن مش��اركته يف برشلونة 
مبثابة اختبار لتحضرياته واس��تعداداته 
البدني��ة والنفس��ية. وأش��ار إىل: “هذا 
الس��باق ميث��ل نقط��ة ‘دعون��ا نكون 
جادي��ن’ يف تقومي��ي، حي��ث إن بعده 
سأعود للتدريبات الكاملة عىل مضامري 
املسافات الكاملة”. وأضاف: “ان مضامر 
هذا الس��باق صعب للغاية بالنسبة يل 
كام ان هناك مرتفع��ا يبلغ ارتفاعه 10 
كيلومر. ليس حقا شيئا محبذا بالنسبة 

يل ولكن ما يليه هو اختصايص”. 

العنللزور مدرًبللا لمنتخبللات 3 أون 3 السللالوية 

“البحرين للتحمل 13” يشارك في تحدي برشلونة

اتحاد السلة      المركز اإلعالمي:

عبدالجليل خضيرعلي العنزور
جانب من سحب القرعة

جانب من منافسات الرجل الحديدي

من منافسات الطائرة الشاطئية

حسين الدرازي
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 مجموعتان متكافئتان 
في بطولة تأمين 9 

أجرت اللجنة العليا املنظمة لبطولة رشكات التأمني الرمضانية لكرة 
القدم قرعة النسخة التاسعة للبطولة التي ستنطلق منافساتها مطلع 

شهر رمضان املبارك.
وقسمت الفرق العرشة املشاركة يف البطولة إىل مجموعتني، حيث 

ضمت املجموعة االوىل فرق التسهيالت ومعهد البحرين للدراسات 
املرصفية وسوليدريت وأوريس باإلضافة إىل حامل اللقب فريق بيت 

التمويل الوطني، فيام ضمت املجموعة الثانية فرق التكافل الدولية 
واألهلية للتأمني ومرصف البحرين املركزي وترست ري باالضافة إىل 

فريق أكسا.
وحرض مراسم القرعة واستعراض قوانني البطولة مندوبو الفرق 

املشاركة، حيث اعربوا عن سعادتهم بعودة املنافسة السنوية التي 
تجمع العاملني يف قطاع التأمني يف أجواء تنافسية أخوية خالل ليايل 

شهر رمضان املبارك.
وأعرب رئيس اللجنة املنظمة للبطولة ابراهيم الفردان عن ارتياحه 

لسري العمل والرتيبات الخاصة استعدادا النطالقة البطولة يف نسختها 
التاسعة متمنيا ان تظهر البطولة املقبلة بصورة افضل من سابقتها 

تنظيميا وفنيا. واشار الفردان إىل أن اللجنة اوضحت للفرق املشاركة 
كافة قوانني وانظمة البطولة، متمنيا التزام الجميع بها ليك تحقق 
الدورة االهداف الرئيسة من اقامتها، وهي اهداف نبيلة واخوية 

تجمع ارسة قطاع التأمني يف منافسات رياضية، متمنيا للجميع التوفيق 
والنجاح يف البطولة.
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راتب شهري و6 سيارات جديدة وهدية فورية  

“مونتريال للسيارات” تطلق عروضها الرمضانية
اأطلق���ت �رشكة مونرتيال يف �ش���ابقة 
جديدة ع���ن بدء حملته���ا الرتوجية التي 
تع���د م���ن اأك���ر احلم���الت الرتوجي���ة يف 
مملك���ة البحري���ن خالل �ش���هر رم�ش���ان، 
والتي ب���داأت من االآن وتت�ش���من احلملة 
جمموع���ة من اجلوائ���ز القيم���ة التي قد 
يح�ش���ل عليه���ا العميل خ���الل �رشائه اأي 

�شياراة خالل فرتة العر�س.
كما اأك���دت “مونرتيال لل�ش���يارات” 
اأنها ب�ش���دد اإطالق اإ�ش���رتاتيجية جديدة 
�ش���تعلن عنها قريبا، و�ش���تلبي م�شلحة 
العميل. يف الوقت الذي اأ�ش���ارت اإلى اأن 
عرو�ش���ها الرم�شانية �شتقدم هذا العام 
�أ�سعار تناف�سية وت�سليم فوري و�أق�ساط 

مرنة و�رشيعة وفورية.
يف  لل�ش���يارات  مونرتي���ال  وتق���دم 
عرو�ش���ها اأن���واع املركبات كاف���ة التي 
�ش���تحتوي  حي���ث  ال�رشك���ة،  تعر�ش���ها 
العرو�س على راتب �شهري يقدم طوال 
عامني، اإلى جانب 6 مركبات �شيفوز بها 
6 حمظوظون اآخرون، اإ�شافة اإلى الهدايا 
الفورية وجمي���ع اأنواع ال�ش���يارات حتت 

�شقف واحد.
كم���ا تق���دم ال�رشك���ة خ���الل ال�ش���هر 
املب���ارك، مركبات م���ن جمي���ع الفئات، 
مبنحهم حلوالً متويلية وفائدة تناف�شية 
بالتملي���ك  منتهي���اً  وتاأج���راً  كب���رة، 
وت�شليماً فورياً للمركبة، اإ�شافة للهدايا 
القيمة مع كل �شيارة يقوم ب�رشائها، فيما 
متنح���ك لكل مركبة �ش���مان 5 �ش���نوات 

واملوافقة الفورية جلميع املعامالت.
فر�ش���ة  لزبائنه���ا  ال�رشك���ة  ومتن���ح 
ا�ش���تبدال مركباتهم امل�شتعملة باأ�شعار 
تناف�ش���ية وتوف���ر مونرتيال لل�ش���يارات 
جلمي���ع الفئات العمري���ة من دون كفيل 

وجلميع موظفي القطاع اخلا�س.
ومتتل���ك ال�رشك���ة 4 معار�س تغطي 
كاف���ة مناط���ق البحرين ع���ر معر�س يف 
منطق���ة  يف  ومعر����س  املح���رق  مدين���ة 
ال�ش���يف خم�ش����س لل�ش���يارات الفارهة 
واملكتب الرئي�س يف منطقة �شوق واقف 
مبدين���ة حمد والف���رع اجلدي���د مبنطقة 

�شرتة.
وتب���داأ اأوقات العم���ل يف جميع فروع 

 9 ال�ش���اعة  م���ن  لل�ش���يارات  مونرتي���ال 
�ش���باحا ًاإلى ال�ش���اعة 1.30 ظه���راً، ومن 
ال�شاعة 3.30 ع�رشا الى ال�شاعه 9 م�شاء.

“األهلي المتحد” يرعى المعرض البحريني المصري

“يوسف وعائشة المؤيد الخيرية” ترعى مسابقة طالبية 

“ألبـــا” ترعــى المعــرض البحــرينـــي المصــري

اأعل���ن البن���ك االأهل���ي املتح���د م�ش���اركته كراٍع 
بالتين���ي يف فعاليات “املعر����س البحريني امل�رشي 
امل�ش���رتك االأول” الذي تنظمه غرفة جتارة و�شناعة 
البحري���ن بالتعاون مع احتاد ال�ش���ناعات امل�رشية يف 
الف���رتة من 16 اإل���ى 18 مايو اجل���اري، وذلك بهدف 
تطوير اآفاق التعاون االقت�شادي بني م�رش والبحرين 
وتن�ش���يط التبادل التج���اري بينهم���ا وتعزيز فر�س 
اال�شتثمار امل�شرتك بني اأ�شحاب االأعمال يف البلدين. 
اأي�ش����ا بجن����اح رئي�ش����ي  البن����ك  كم����ا ي�ش����ارك 
باملعر�س للتعريف باملنتجات واخلدمات امل�رشفية 
املتنوعة املقدمة من خالل بنك املجموعة الرئي�شي 
يف البحرين اأو بنكها التابع يف م�رش، �شواء لالأفراد من 
املقيمني وامل�ش����تثمرين يف كال البلدي����ن اأو لقطاع 
االأعمال وال�رشكات العاملة فيهما، خا�ش����ة واأن البنك 
االأهل����ي املتح����د– م�رش، يع����د من اأ�����رشع البنوك منوا 
وتو�ش����عا يف م�رش وم����ن اأبرزها جناحا منذ ان�ش����وائه 
حتت مظل����ة جمموعة البن����ك االأهل����ي املتحد يف عام 

 .2006
وتاأتي ه����ذه املبادرة انطالقا م����ن قناعة البنك 
الرا�شخة باالأهمية الق�شوى لالنفتاح التجاري البيني 

عربيا، وال����دور احليوي الذي يلعب����ه تطوير التجارة 
البينية العربية يف خلق فر�س عمل وا�شتثمار هائلة 
يف نط����اق املنطق����ة وامل����ردود الكب����ر لذل����ك على 
رخاء دوله����ا واأبنائها بالدرجة االأولى، خ�شو�ش����ا يف 
ظل الطلب الكبر الذي يعك�ش����ه م�ش����توى الواردات 

لالأ�شواق العربية.  
كما تن�شجم م�شاركة البنك مع اإ�شرتاتيجية عمله 
كمجموع����ة مالية اإقليمية تن�ش����ط يف اأ�ش����واق عربية 

رئي�ش����ة و�ش����اعية على الدوام الأن ت�ش����بح ال�ش����بكة 
امل�رشفي����ة املثل����ى يف الرب����ط ب����ني هذه االأ�ش����واق 
وال�رشي����ك املف�ش����ل لعمالئها يف تلبي����ة احتياجاتهم 
امل�رشفي����ة بكف����اءة وفاعلي����ة لي�س على امل�ش����توى 
املحل����ي فح�ش����ب ب����ل وحيثم����ا تتواجد م�ش����احلهم 
وم�رشوعاتهم وا�ش����تثماراتهم يف دول عمل املجموعة 
يف البحري����ن وم�����رش والكوي����ت واالإم����ارات وُعم����ان 

والعراق وليبيا باالإ�شافة اإلى بريطانيا. 

كانت �رشك���ة اأملني���وم البحرين )األب���ا(، اأحد 
م�ش���اهر االأملني���وم الدولي���ة ومقره���ا البحرين، 
امل����رشي  البحرين���ي  للمعر����س  رئي�ش���اً  راعي���اً 
امل�ش���رتك االأول والذي يقام حتت رعاية رئي�س 
الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليفة ململك���ة البحرين خالل الفرتة 
م���ن 16 وحتى 18 ماي���و 2017 على اأر�س مركز 

البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات.
مت تنظي���م املعر����س من قب���ل غرفة جتارة 
و�ش���ناعة البحرين بالتعاون مع احتاد ال�شناعات 
امل�رشي���ة، حي���ث ي�ش���م م�ش���اركني م���ن خمتلف 
اأطياف قطاعات االأعمال وال�ش���ناعات، مبا فيها 

القط���اع امل���ايل، الت�ش���نيع، القط���اع امل����رشيف، 
والهند�ش���ة، وغرها. و�رشح الرئي����س التنفيذي 
ل�رشكة األبا تيم موري قائالً “تعتز مملكة البحرين 
بالعالق���ات الوثيقة التي تربطها بجمهورية م�رش 
العربية. وي�رش �رشكة البا كاإحدى ال�رشكات الرائدة 
يف اململكة اأن تقدم دعمه���ا للمعر�س البحريني 
امل�رشي امل�شرتك االأول، الذي من �شاأنه اأن يعزز 

العالقات القوية بني البلدين”.
ومث���ل �رشكة الب���ا خ���الل املوؤمتر ال�ش���حايف 
للمعر�س، والذي عقد بتاريخ 26 اأبريل املا�شي 
يف مق���ر غرفة جتارة و�ش���ناعة البحري���ن ومديرة 

العالقات العامة بالوكالة فاطمة املهري.

“التنين” تنظم يوما مليئا بالمرح لألطفال

تنظ���م مدين���ة التن���ني البحري���ن، اأك���ر 
�شوق �شيني للبيع باجلملة والتجزئة مبملكة 
البحري���ن، بالتعاون مع “البحرين للكل” يوما 
مليئ���ا باملرح الأكرث م���ن 100 طفل من ذوي 
االحتياجات اخلا�ش���ة ال�شبت املقبل املوافق 
20 ماي���و، حيث �شي�ش���اركون يف العديد من 
االألع���اب واالأن�ش���طة التفاعلي���ة، ابت���داء من 

11:30 �شباحاً وحتى 3:30 ظهراً. 
اأولي���اء  و�شي�ش���ارك يف ه���ذه الفعالي���ة 
اأم���ور االأطف���ال، فيما �شي�ش���هد اأي�ش���اً اإقامة 
عر����س خا�س للمواهب، حيث �ش���يفوز جميع 
امل�شاركني فيه بجوائز رائعة، و�شيتم توزيع 

الهدايا طوال اليوم لالأطفال. 
وتلتزم كل من مدينة التنني و”البحرين 

للكل” يف دعم جميع �رشائح املجتمع.
و�ش���رتكز ه���ذه الفعالية عل���ى االأطفال 
م���ن ذوي االحتياج���ات اخلا�ش���ة، م���ن خ���الل 
دعوتهم ملدينة التنني لال�ش���تمتاع مبجموعة 
من االأن�ش���طة امل�ش���ممة بناًء على قدرات كل 
جمموع���ة، وذلك لال�ش���تفادة ول�ش���نع ذكرى 

خالدة مع اأ�شدقائهم. 
وباالإ�ش���افة لذل���ك، ف���اإن اله���دف م���ن 
تنظيم هذه الفعالية هو رفع م�ش���توى الوعي 
بني عامة النا�س حول امل�شوؤولية االجتماعية 
لكل فرد جتاه م�ش���اعدة االأ�ش���خا�س من ذوي 
االحتياج���ات اخلا�ش���ة، حي���ث اإن ذلك واجب 

عل���ى املجتم���ع لرعاي���ة االأ�ش���خا�س من ذوي 
االحتياجات اخلا�ش���ة، والذي���ن يعترون جزء 
مهم من املجتم���ع، وتقدمي فر�ش���ة التعليم 

والعمل لهم.
 ،Chinamex وعّلق املدير العام ل�رشكة
ال�رشك���ة امل�ش���غلة ملدين���ة التن���ني البحرين، 
باتريك جينج �ش���وا على هذه املنا�شبة قائاًل: 
“نحن متحم�ش���ون للغاية ال�شت�شافة وتنظيم 
ه���ذا احل���دث نظ���راً حلر����س مدين���ة التنني 
الدائم على امل�شاركة يف املبادرات مل�شاعدة 
خمتل���ف �رشائ���ح املجتم���ع ونح���ن ملتزم���ون 
ب�شكل تام يف اأن�ش���طتنا اخلا�شة بامل�شوؤولية 
االجتماعية وباالأخ�س يف م���ا يتعّلق باالأطفال 

الذين يعترون اأعمدة امل�شتقبل”.
واأ�ش���اف قائ���اًل “اإننا على ثق���ة تامة اأن 
احلدث �ش���يتكلل بالنجاح و�ش���يقدم ترفيهاً 
كب���راً جلمي���ع احلا�رشي���ن اإذا اأخذن���ا بع���ني 
االعتب���ار م�ش���توى التنظيم الع���ايل ل�رشكائنا 
يف ه���ذه الفعالي���ة البحرين للكل واالأن�ش���طة 

والرامج التي �شيتم تقدميها لالأطفال”.
وما �ش���يمّيز احلدث هو ح�ش���ور �شيوف 
مميزي���ن مب���ا يف ذل���ك �شخ�ش���يات اإعالمي���ة 
حملية بارزة مثل بابا يا�ش���ني، واأم هالل، واأم 
ح�ش���ن، ومغني الراب املعروف ذا ماي�ش���رتو، 
ومقدم العرو�س الكوميدية علي فنجرز، واأما 
املو�شيقى ف�شيقدمها ديجي وي�شت �شايد”.

قدمت جلنة يو�ش���ف وعائ�ش���ة املوؤي���د لالأعمال 
اخلرية، الق�ش���م اخل���ري لدى �رشكة يو�ش���ف خليل 
املوؤي���د واأوالده موؤخ���راً، رعاي���ة ف�ش���ية مل�ش���ابقة 
والت���ي  التا�ش���عة،  ال�ش���نوية  الطالبي���ة  “ال�رشك���ة” 
تناف����س فيها 20 فريقاً لتقدمي ما لديهم من اأفكار 

واإجنازات جتارية.
واأج���ري حفل يف فندق كراون بالزا، يف 27 اأبريل 
2017 حيث تراوحت اأعمار الطلبة امل�ش���اركني بني 
17 و21 عام���اً، وف���از كل من فري���ق “ماجلة، وفرق 
“�ش���تيب”، وفريق “�شبي�ش���ل نيدز فيوجر” بجوائز 

امل�شابقة. 
وتهت���م جلن���ة يو�ش���ف وعائ�ش���ة املوؤي���د بدعم 
االأعم���ال االإبداعي���ة والثقافية التي تدف���ع املجتمع 

البحريني نحو املزيد من التطور والوعي.

• ابراهيم ال�شيخ	
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�أك���دت �لفنان���ة من���ى زك���ي �أنها جتهز 
���ا مل�ضل�ضل تلفزي���وين �ضخم تعود به  حاليًّ
�إلى �ل�ضا�ض���ة �ل�ضغرية خالل �ضهر رم�ضان 
2018، م�ض���رية �أن �لعمل �ضيكون مفاجاأة 
للجمه���ور و�ضيك���ون م���ن رو�ي���ات �لأدب 

�لعربي مثلما قدمت م���ن قبل �أفر�ح �لقبة 
للكات���ب �لر�ح���ل جنيب حمف���وظ. و�أعربت 
زك���ي ع���ن �ضعادتها من ع���ودة �ضديقتها 
�لفنان���ة يا�ضمني عبد �لعزيز، لتقدمي عمل 

در�مي.  وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

  للتو��ضل:  )ق�ضم �ملنوعات: 17111479(              ق�ضم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�ضرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

يبل���غ طموحك �أق�ض���ى درجاته ليب�رش 
بانقالب هائل يف م�ضلحتك 

مت���ّر عالقت���ك باحلبي���ب بالفت���ور، �أ�ضف 
�لإثارة عليها خ�ضية �أن ت�ضل �إلى �لقطيعة

ترغب يف ممار�ض���ة �لن�ضاطات �لريا�ضية 
يف �لهو�ء �لطلق لرتّفه عن نف�ضك

ل تكن متهاوًنا �أمام م�ضاألة �ضخ�ضية 
مت�ّضك مبا�رشة، �نتبه جيًد� 

تتاح �أمامك فر�س عمل من �ضاأنها �أن 
جتعلك ت�ضري على �لطريق �ل�ضحيح 

�لو�ض���ع يتطّل���ب من���ك تفّهًم���ا للحبيب 
ا على ��ضتقر�ر �لعالقة  وملو�قفه، حر�ضً

��ضطر�بات معوي���ة تزعجك وت�ضبب 
لك �آلًما خفيفة، فر�جع �لطبيب

ل حتّمل �ل�رشيك هموم �مل�ضتقبل، فهو 
غري م�ضوؤول عن �أمور مل يرتكبها

حاول تن�ضيق وقتك بني �أعمالك ون�ضاطك 
�لريا�ضي، فكالهما مهم يف حياتك 

تعي�س �رتباًكا وتاأجي���اًل لبع�س �لأعمال، 
لكن ل تخف على م�ضتقبل م�ضاريعك

ل ت���دع �أمورك �ل�ضخ�ضية توؤثر يف �أد�ئك، 
رّكز على �لنجاح �لذي تطمح �إليه

حت���اول تغيري ت�رشفات���ك مع �ل�رشيك 
ولكنك بهذه �لطريقة تبتعد عنه 
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الميزان:
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الثور: 
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الجدي:
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العقرب: 

5 أعمال تتنافس على إضحاك الجمهور في رمضان 
ب���ني جن���وم �ل�ضح���ك و�لكوميدي���ا، تبدو 
�ملناف�ض���ة هذ� �لع���ام حامية، مع ب���دء �رشكات 
�لإنتاج �مل�رشي���ة بعر�س جدي���د �إنتاجها على 
�ل�ضا�ض���ات �لف�ضائية، لتبدو ح�ضة �لكوميديا 

�لكعك���ة  م���ن 
قليلة،  �لرم�ضاني���ة 
نظريتها  مع  قيا�ًضا 
من �لأعمال �لأخرى، 
حيث ل تتج���اوز يف 
�ليد  �أ�ضابع  عددها 
�لو�ح���دة، �إل �أن م���ا 
مييزه���ا ه���و حملها 
وزن  ذ�ت  �أ�ضم���اء 

ثقيل.
�لوق���ت  فف���ي 
�ل���ذي يلع���ب في���ه 

ع���ادل �إم���ام موظ���ف �أر�ضي���ف يف “عفاري���ت 
ع���ديل ع���الم”، يق���ف يف مو�جهت���ه �بنه حممد 
�إم���ام يف “ملع���ي �لق���ط”، ليط���ل �أحم���د مكي 
م���ن جدي���د مرتدًي���ا زي �لإن�ض���ان �لبد�ئي يف 
“خل�ضان���ة ب�ضياكة”، لتكون دنيا �ضمري غامن 
جنم���ة �لكوميديا، رغم تهدي���د مر�س و�لدها 
مل�ضل�ضلها “�ل�ضايعني”، فيما ي�ضهد رم�ضان 
�ملقبل، ت�ضكي���ل �أحمد فهم���ي و�أكرم ح�ضني 

لثنائي كوميدي لفت يف “ريح �ملد�م”.

لفت االنتباه
ورغم �أن قو�ئ���م هذه �لأعمال مالأى بنجوم 
�ل�ض���ف �لأول، �إل �أن �لتوقع���ات ت�ضري �إلى �أن 
بع�ضها �ضيخرج �رشيًعا من �ل�ضباق �لرم�ضاين، 
ك���ون بع�ضه���ا يع���د جت���ارب �أول���ى ملمثلني 
وخمرج���ني وموؤلف���ي ن�ضو����س، �لأم���ر �ل���ذي 
يتوق���ع �أن تق���ع ه���ذه �لأعمال يف م���اأزق عدم 

�لقدرة على لفت �نتباه �جلمهور.
نح���و �مل�ضتقبل ياأخذن���ا �أحمد مكي برفقة 
ه�ض���ام ماج���د و�ضيك���و، لنعاي���ن مع���ه و�ضع 
�لكوك���ب بع���د �نقر�����س �لب�رشي���ة، لريت���دي 
�لثالث���ي م���ع دين���ا �ل�رشبين���ي �أزي���اء �لإن�ضان 
�لبد�ئ���ي، يف م�ضل�ض���ل “خل�ضان���ة ب�ضياك���ة”، 

�لذي يعيد مك���ي �إلى �لو�جهة جمدد�ً، 
بعد تعافي���ه من مر�ضه �ل���ذي �أ�ضابه 
بالك�ض���ل، و�أج���ره عل���ى �لغي���اب عن 

�ل�ضا�ضة �لعام �ملا�ضي.
�أن ه���ذ�  �إل���ى  �لتوقع���ات ت�ض���ري 
�لأعم���ال  �أح���د  �ضيك���ون  �مل�ضل�ض���ل 
�لكوميدية �لقوية لهذ� �لعام، ل �ضيما 

�أن���ه يجمع بني �لثالثي مك���ي وه�ضام و�ضيكو، 
�لذي���ن يقدمون فك���رة جدي���دة بالكامل على 
�لدر�م���ا �لرم�ضانية، كم���ا �أن �مل�ضل�ضل يجمع 
�أي�ًضا �أ�ضم���اء لمعة يف �لكوميديا على ر�أ�ضهم 

دينا �ل�رشبيني وبيومي فوؤ�د وحممد �ضالم.
ويف �لوق���ت �لذي يرتدي في���ه مكي �أزياء 
�لب�رش �لبد�ئية، يح�رش عادل �إمام بكامل �أناقته 
وكاريزميت���ه على �ل�ضا�ضة، ليك���ون م�ضل�ضلة 
“عفاري���ت عديل ع���الم”، �أح���د �لأح�ضنة �لتي 

ير�هن عليها �لنق���اد، بقدرتها على �لفوز يف 
�ضباق رم�ض���ان، خا�ضة �أن “�لزعيم” تفوق يف 
�ملو��ضم �ملا�ضية، من خالل “ماأمون و�رشكاه” 

و”�أ�ضتاذ ورئي�س ق�ضم” و”�لعر�ف”.
�أح���د�ث “عفاريت عديل عالم”، ت�ضري �إلى 
حمله لأبعاد �ضيا�ضية و�أخرى �جتماعية مطبوعة 
بنكهة كوميدية، وفيه تطل غادة عادل يف دور 
“عفريت���ة” تظه���ر ملوظ���ف �لأر�ضيف “عديل 
ع���الم”، وت�ضاعده يف �ل�رش�ع���ات �لتي يحدثها 

يف مقالت ين�رشها ببع�س �ل�ضحف.

مو�جهة حمم���د �إمام لو�ل���ده “�لزعيم” يف 
رم�ض���ان، كان من �ضاأنها �إث���ارة �أ�ضئلة كثرية 
ح���ول مدى ق���درة �لبن عل���ى مناف�ض���ة �لأب، 
ل �ضيم���ا �أن “ملع���ي �لق���ط” يع���د �أول بطولة 
تلفزيونية ملحمد �إمام، ويج�ّضد فيه �ضخ�ضية 
�ضائ���ق با�س لإحدى �ملد�ر�س �خلا�ضة، و�أثناء 
قيامه باإع���ادة �لطلبة �إلى منازلهم، يقوم �أحد 
�أولي���اء �لأمور بخطف �لبا�س و�لطلبة ويطالب 
بفدي���ة كبرية. يف ه���ذ� �لعمل يتع���اون حممد 

�إمام مع �ملخرج عمرو عرفة.

وعل���ى ذ�ت �لن�ض���ق، يتوق���ع �أن تك���ون 
�إطالل���ة دنيا �ضمري غ���امن قوي���ة يف رم�ضان 
م�ضل�ض���ل  في���ه  تق���دم  حي���ث  �ملقب���ل، 
“�ل�ضايع���ني” ليك���ون �لثال���ث يف �ضجله���ا 
�لرم�ضاين بعد “لهفة” و”نيللي و�رشيهان”.

�أحد�ث “�ل�ضايعني” تدور حول جمموعة 
�أ�ضخا����س يتجه���ون بطائ���رة �إل���ى �ل�ضني، 
ليقوم���وا بهبوط ا�ضطراري يف تايالند، حيث 
يتم ت�ضوي���ر معظ���م �مل�ضاه���د �لكوميدية. 
ورغ���م قوة �مل�ضل�ض���ل، �إل �أنه بات مهدًد� مع 
دخ���ول �ضمري غامن لغ���رف �لعناي���ة �لطبية، 
بع���د وعكة �ضحية �أملت ب���ه �أخرًي�، خا�ضة �أنه 
مل ينت���ِه بعد م���ن ت�ضوير كاف���ة م�ضاهده يف 

�مل�ضل�ضل.
عل���ى قائمة �لأعم���ال �لكوميدي���ة، يرز 
“رّيح �ملد�م” )كان عنو�نه �ضابًقا “هو وهي 
وهو”( جامًعا بني �أحمد فهمي و�أكرم ح�ضني، 
ا ميكن �ملر�هنة  ���ا كوميديًّ لي�ضكال مًعا ثنائيًّ
علي���ه، �إل �أن �لتوقع���ات ت�ض���ري �إل���ى �أن ه���ذ� 
�لثنائي �ضيو�ج���ه �ضعوبة بالغة يف �ملناف�ضة، 
ب�ضب���ب قل���ة خ���رة �ملخ���رج ك���رمي �لعدل يف 
�لأعمال �لكوميدية، �إل���ى جانب �أن هذ� �لعمل 
يعد �لأول ملوؤلفه تامر �إبر�هيم. يف هذ� �لعمل 
يوؤدي �أحمد فهم���ي دور خمرج �إعالنات يدعى 
“�ضلط���ان” متزوج من “د�لي���ا” )�ملمثلة مي 
عمر( يعاني���ان من م�ضكالت كث���رية، ويحاول 

�ضديقهما “بهجت” )�أكرم ح�ضني( حلها.

�أجن���دة �لفنان���ة �لكويتي���ة هي���ا 
يف  بالأعم���ال  مزدحم���ة  �ل�ضعيب���ي 
حي���ث   ،2017 رم�ض���ان  �ملو�ض���م 
باأربع���ة  �جلمه���ور  �ضي�ضاهده���ا 
م�ضل�ض���الت خليجي���ة دفع���ة و�ح���دة 
تعت���ر من �أق���وى �مل�ضل�ض���الت على 

�ل�ضاحة �خلليجية لهذ� �لعام.

“سيلفي 3”
�لول���ى  �مل�ضارك���ة  م���ع  نب���د�أ 
للفنان���ة �لكويتي���ة هي���ا �ل�ضعيب���ي 
�لن�ضخة �لثالثة للم�ضل�ضل �لكوميدي 
“�ضيلف���ي” �ل���ذي مت ت�ضوي���ره يف 
دولة �لإمار�ت متهيًد� لعر�ضه �ضمن 

�ل�ضباق �لرم�ضاين �ملقبل.
و�أعلن���ت هي���ا �نته���اء ت�ضوي���ر 
م�ضاهده���ا بامل�ضل�ض���ل �لذي يتناول 
ق�ضاي���ا وجو�ن���ب �جتماعية من و�قع 
�حلياة �لعربي���ة وبالتحديد �خلليجية 
و�إثارة �لعديد من �لق�ضايا �ل�ضبابية، 
وهو م���ن تاأليف خلف �حلربي و�إخر�ج 
�أو����س �ل�رشقي، وي�ض���ارك يف بطولته 
�ل�ضعودي���ة  فنان���ني  م���ن  كوكب���ة 
“نا����رش �لق�ضبي،  �أبرزهم:  و�خللي���ج 
وعب���د �حل�ضني عبد �لر�ض���ا، وحبيب 
�ل�ضن���اين،  �لإل���ه  وعب���د  �حلبي���ب، 

ورميا�س من�ضور، وعبد �هلل �خل�رش.

كالم أصفر
قب���ل  �ل�ضعيب���ي  هي���ا  و�أنه���ت 
�أ�ضابي���ع ما�ضية ت�ضوي���ر م�ضاهدها 
يف �مل�ضل�ضل �خلليجي “كالم �أ�ضفر” 
�ملق���رر عر�ض���ه يف مو�ض���م رم�ض���ان 

2017، وهو من �إخ���ر�ج وبطولة هيا 
عب���د �ل�ض���الم وبطولة كل م���ن: فوؤ�د 
علي وعب���ري �حمد و�بر�هي���م �حلربي 
وفهد با�ضم وعقيل �لرئي�ضي ولولوة 
�ملال وفرح ه���ادي و�ضمود وعبد�هلل 
�لطليحي وفي�ض���ل بوغازي و�لطفل 
�حمد بن ح�ضني، وهو من تاأليف مرمي 
ن�ضري و�إنتاج �ضنيار، وتدور وق�ضته 
ح���ول عالق���ة �لأ�ضخا����س ببع�ضه���م 

و�لإ�ضاعات �لتي تطلق عليهم.

رمانة
هي���ا �ل�ضعيب���ي تط���ل �أي�ًضا من 
خالل �مل�ضل�ض���ل �لكوميدي “رمانة” 
و�لذي تتمحور ق�ضت���ه حول �ل�ضيدة 
“رمانة )حياة �لفهد( �لتي ت�ضبح من 

�لثرياء بني ليلة و�ضحاها.
م�ضل�ضل “رمانة”، فكرة �لإعالمي 
يو�ض���ف �لغيث وكتابة ب���در �جلز�ف 
وحمم���د �لعن���زي، �أم���ا �لخ���ر�ج فهو 
حل�ض���ام حجاوي، وي�ض���ارك يف بطولة 
�مل�ضل�ض���ل عدد كبري م���ن �ملع جنوم 

�خللي���ج وبينه���م: حمم���ود بو�ضهري 
ونا����رش حممد وحمم���د �ضف���ر و�حمد 
�جل�ضمي وحممد خليل وليلى عبد�هلل 
و هن���ادي �لكن���دري و�ضيم���اء عل���ي 

وحممد �لرم�ضان وبا�ضم عبد�لمري.

“المدرسة”
�مل�ضاهدون على موعد كذلك مع 
�لإطالل���ة �لر�بعة ل�”هي���ا �ل�ضعيبي” 
ه���ذ� �ملو�ض���م م���ن خ���الل �مل�ضل�ضل 
�لدر�م���ي “�ملدر�ضة” وهو من بطولة 
ب�ضار �ل�ضط���ي وغدير �ل�ضبتي وهدى 
�ضالح و�لطفلة ليلى �لرندي وحممد 
�لدو����رشي ومالك وفه���د �لبناي ونور 
�لغندور و��ضامة �ملزيعل وعبد�لعزيز 

�لن�ضار.
ق�ضة �لعمل تتمحور حول تعامل 
�لط���الب م���ع مدر�ض���ة �ملو�ضيق���ي، 
�لعزي���ز  عب���د  تاألي���ف  م���ن  وه���و 
�حل�ضا�س وفك���رة هبة م�ضاري حمادة 
و�إخ���ر�ج خالد �لرفاع���ي و�إنتاج جوي 

برودك�ضنز.

هيا الشعيـبــي بأجنــدة مزدحمـة 
فــــي رمضــــان 2017

tariq_albahhar

 هكذا تجيب عن أصعب 3 أسئلة في مقابالت العمل 
من منا ذهب يف يوم من �لأيام �إلى مقابلة 
عم���ل ومل ي�ضعر بخ���وف �أو �رتباك؟ هذ� �ضيء 
ع���ادي لأن مقاب���الت �لعمل تخ���وف �جلميع، 
�إذ �إن خط���اأً و�ح���ًد� ميكن���ك �أن تفق���د ب�ضببه 

فر�ضتك.
ووج���دت در��ض���ة، �أجر�ها موق���ع “توتال 
جوب����س”، �أن �لباحثني ع���ن �لعمل يخ�ضون 3 
�أ�ضئل���ة، ويتمن���ون �أن ل تط���رح عليهم خالل 

مقابالت �لعمل.
�أن  يج���ب  “مل���اذ�  ه���و  �لأول  �ل�ض���وؤ�ل 
�أوظفك”، وهذ� �ض���وؤ�ل ت�ضعب �لإجابة عنه ، 
ويحتاج تفكرًي� كثرًي� قب���ل �لنطق باجلو�ب، 
وغالًب���ا يف ه���ذ� �ل�ض���وؤ�ل يجب عل���ى �لباحث 
عن �لعم���ل �أن يقدم كل ما ميي���زه عن باقي 

�لنا�س، يف حماولة لت�ضويق نف�ضه.
�أما �ل�ض���وؤ�ل �لثاين “�أخرين عن نف�ضك”، 
وه���ذ� �ض���وؤ�ل غام����س، فم���ن �أي���ن �ضتب���د�أ؟ 
بهو�يات���ك؟ �أم �أي���ن ن�ض���اأت؟ �أم من م�ضتو�ك 
�لدر��ضي؟.. فين�ضح باأن تبد�أ بتعريف نف�ضك 
ثم بعدها بتقدمي خرباتك فمهاراتك ونقاط 

قوتك.
و�ل�ض���وؤ�ل �لثالث �لأك���ر �ضعوبة هو “ما 
ه���ي �أكر نقطة �ضعف عندك” ويكره �جلميع 
 � هذ� �ل�ضوؤ�ل، ولكن ميكن �أن تكون ذكيًّا جدًّ
يف �لإجاب���ة عليه، حيث باإمكان���ك �لقول على 
� يف �لعمل �أو  �ضبيل �ملث���ال: �أنا متحم�س ج���دًّ
ميكنك ذكر نقط���ة �ضعفك يف �ضيء ما لي�س 

له تاأثري على �لوظيفة �لتي تتقدم لها.

•  قالت �لفنانة دينا 	
حايك هناك مفاجاأة 
قريبة، وهي �أغنية 

� وهي من  جميلة جدًّ
كلمات �ضعيد حذيفة، 

و�أحلان جوزيف جحا.

BUZZ 

مسافات

“طفاش وجسوم”: سعادتنا هي رؤية 
جماهيرنا في كل مكان

 شاركا في فعالية اجتماعية بالقطيف..

�إط���ار م�ضاركتهم���ا يف خمتل���ف �لفعالي���ات  يف 
�لجتماعي���ة و�لرتويجية يف د�خ���ل �لبحرين وخارجها 
تلق���ى �لفنانان �ملحبوبان “طفا����س وج�ضوم” دعوة 
حل�ض���ور فعالي���ة �جتماعي���ة ل�رشكة �ضياحي���ة مبدينة 
�لقطي���ف باململكة �لعربية �ل�ضعودية وذلك لتقدمي 
بع�س �لفقر�ت لالأطفال و�لنا�ضئة ولعموم �جلمهور، 
وكم���ا جرت �لعادة فقد �كت���ظ �ملجمع بجمهور غفري 
خا�ض���ة م���ن �لأطفال �ملحب���ني ل�ضخ�ضيت���ي طفا�س 

وج�ضوم و��ضتمتع �جلميع بالفقر�ت �ملقدمة. 
وعن هذه �لحتفالية قال �لفنان خليل �لرميثي 
ل�”�لبالد”: ن�ضكر جمهور مدينة �لقطيف على حفاوة 
�ل�ضتقبال وكرم �ل�ضيافة، ف�ضعادتنا تكمن يف روؤية 
جماهرينا وكل من يتابعنا وياأتي مل�ضاهدة �لفقر�ت 
�لتي نقدمها، فقبل حو�يل فرتة كنا يف �ضلطنة عمان 
يف �فتت���اح فعالية ريا�ضية و�ليوم يف �لقطيف وهذه 
�مل�ض���اركات و�إدخال �لفرح���ة يف قلوب �جلميع تعنى 

لنا �لكثري. 
وب���دوره قال �لفنان علي �لغري���ر �إن �ي فعالية 
ي�ض���اركان فيها له���ا طعمها �خلا����س، فلي�س هناك 
�جم���ل من �للتقاء مع �جلمه���ور وجها لوجه، وحقيقة 

لق���د �أخجلنا جمهور �لقطيف من حمبته ون�ضكره على 
حفاوة �لكرم. 

يج���در بالذك���ر �ن جديد طفا����س وج�ضوم فيلم 
�ضينمائ���ي بعن���و�ن “طفا����س و�لأربع���ني حر�م���ي” 

�ضيعر����س خ���الل �أي���ام عي���د �لفط���ر يف خمتلف دور 
�ل�ضينما �خلليجية ومن �ملنتظر �ن يحقق جناحا كبري� 
مثلما حقق �جلزء �لأول من �لفيلم “طفا�س يف جزيرة 

�لهالمايا”.

• طفا�س يف فعالية �لقطيف	

• �أحمد �ملقلة متو�ضطا عدد� من �لفنيني	

• عبد�حل�ضني عبد�لر�ضا	

المقلة يصور “اليوم األسود” في رمضان

علمت “�لب���الد” �أنه تبقى 
ح���و�يل 240 م�ضه���د� للمخرج 
�لقدي���ر �أحمد يعق���وب �ملقلة 
وينتهي م���ن م�ضل�ضل “�ليوم 
�ل�ضود” �لذي يت���م ت�ضويره 
حاليا يف دولة �لكويت، ومعنى 
ه���ذ� رمب���ا ي�ضتم���ر �لت�ضوير 
خالل �ضه���ر رم�ضان و�لذي مل 
يتبق على دخول���ه �ضوى �أيام 

قليلة. 
�لأ�ضود”  “�ليوم  م�ضل�ضل 
�لعلي���وة  فه���د  تاألي���ف  م���ن 
�أم  قن���اة  عل���ى  و�ضيعر����س 
ب���ي �ض���ي ومتثي���ل نخب���ة من 
�لفنانني منه���م ح�ضن �لبالم، 
�ضج���ون  �لف�ضال���ة،  �إله���ام 
�لهاجري، عبد �هلل بو �ضهري، 

حمم���ود ب���و �ضهري، نور �لغن���دور، رمي �أرحمة، �أ�ضي���ل عمر�ن، يو�ض���ف �لبلو�ضي، عي�ضى 
ذياب، �ضعود بو �ضهري، زينب غازي، عبد �ملح�ضن �لقفا�س، ومب�ضاركة �ملمثلة �مل�رشية 

منال �ضالمة و�آخرين، وتدور �أحد�ثه �ضمن قالب �جتماعي يحمل طابعاً نف�ضياً �ضيقاً.

عبدالحسين عبدالرضا يعود إلى اإلذاعة
ي���������رشع �ل����ف����ن����ان �ل���ق���دي���ر 
�ليوم  عبد�لر�ضا  عبد�حل�ضني 
�أول����ى  �لث���ن���ني يف ت�����ض��ج��ي��ل 
�لإذ�ع����ي  م�ضل�ضله  ح��ل��ق��ات 
�ملول”،  “عزوبي  �جل���دي���د 
�ملقرر بثه عر �إذ�عة �لرنامج 
�لعام يف �ضهر رم�ضان �ملقبل، 
�مل�ضل�ضل  بطولة  يف  وي�ضارك 
كوكبة من جنوم �لدر�ما، منهم: 

د�ود ح�ضني، هدى �خلطيب وغريهما، موؤلفة �لعمل �أمرية جنم عرت عن �ضعادتها 
�أنها  �إلى  باأن يقرتن ��ضمها كموؤلفة �ضابة مع قامة فنية بحجم “بوعدنان”، م�ضرية 
حاولت من خالل �مل�ضل�ضل �لذي يخرجه �أ�ضامة �ملزيعل تقدمي وجبة كوميدية ر�قية 
تليق مبكانة �ذ�عة �لكويت ومقام “بوعدنان”، ومل تف�ضح عن �لتفا�ضيل. يذكر �أن 
نا�رش  �ل�ضعودي  �لفنان  م�ضاركة  من  �نتهى  قد  كان  عبد�لر�ضا  عبد�حل�ضني  �لفنان 
“�ضيلفي” �لذي �ضيعر�س  �إحدى حلقات �مل�ضل�ضل �لكوميدي  �لق�ضبي يف ت�ضوير 
�لفنانة  من  عمل  جل�ضات  �أيام  قبل  عقد  كما  برم�ضان،  �ضي”  بي  “�إم  �ضا�ضة  على 

��ضمهان توفيق للبحث عن ن�س م�ضتحق �ضو�ء يف �لإذ�عة �أو �لتلفزيون.

حمرر م�سافات

اأ�سامة املاجد

وفاء مكي تذوق المر في “بقايا زمن”
من���ذ �لطفول���ة و�أن���ا �أكاب���د ق�ض���وة 
�حلياة.. تقول �لفنانة وفاء مكي، �ضاردًة 
حكايتها ومكمل���ًة: �أخو�س �رش�ع���اً مرير�ً 

بني �لأمل و�لياأ�س يف عزلتي �لقاتلة.
مك���ي و��ضلت ف�ض���ول حكايتها مع 
�لزمن �لقا�ضي بقولها: �زد�دت معاناتي 
كثري�ً عل���ى �إثر �إلقاء و�لدي ور�ء ق�ضبان 
�ل�ضج���ن �ملوؤبد، متهم���اً بارتكاب جرمية 
قت���ل مّروع���ة، كا�ضف���ًة �لنق���اب ع���ن �أن 

�لأ����رشة �لت���ي تعي�س يف كنفه���ا منذ ذ�ك 
�لوقت، ل تربطه���ا بها �أي �ضلة �أو قر�بة 
�أو ن�ضب، لكنها تبنتها وعاملتها كو�حدة 

من �أفر�دها.
�لأ�رش�ر �جلارحة �لتي باحت بها مكي 
هي خي���وط ومالمح دوره���ا يف امل�ضل�ضل 
�جلديد بقاي���ا زمان، �ل���ذي ير�ضد جملة 
من �ملو�ضوعات و�مل�ضكالت �لجتماعية 
�لتي تالم�س �رشيح���ة و��ضعة من �ملجتمع 

�خلليج���ي وتدور كام���ري�ت �ملخرج فايز 
دعيب����س لت�ضوي���ر م�ضاه���ده حالي���اً يف 
�ضلطنة ُعمان، متهيد�ً لعر�ضه خالل �ضهر 
رم�ض���ان �ملقبل، لفتًة �إلى �أن �لعمل من 
تاأليف �لكاتبة بهي���ة �ل�ضكيلية، يف حني 
يت�ضارك يف بطولته كل من عبد�هلل مرعي 
وقحطان �لقحطاين و�ضمعة حممد وح�ضن 
حمم���د وليلى �ضلم���ان، �إلى جان���ب باقة 

•كبرية �أخرى من �لوجوه �ل�ضابة. وفاء مكي	
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اكت�ضاف فلكي يعزز فر�ضية الأكوان املوازية

ان�صغل علماء الفلك منذ اأمد طويل بتف�صري بقعة غام�صة ومظلمة يف الكون، لكن الفر�صية التي 
ب����رزت بق����وة موؤخرا ترج����ح اأن تكون تلك الب����وؤرة املتبقية من النفجار العظيم، عب����ارة عن كون مواز 

للكون الذي توجد فيه جمموعتنا ال�صم�صية.
وبح�ص����ب ما نقلت �ص����حيفة “اإندبندنت” الربيطانية، ف����اإن البقعة الباردة ق����د تكون مزيجا من 
كون����ني اثنني، وتبع����ا لذلك، فاإن النظري����ة القائلة بوجود عدة اأكوان، �ص����تجد م����ا يوؤكدها يف نهاية 
املطاف. واعتمد علماء الفلك على خلفية اإ�ص����عاع الكون يف ر�ص����د �ص����تى الإ�ص����عاعات، فوجدوا اأنها 

تخ�صع لتوزيع مت�صاو وحرارة ل تتغري، لكنهم لحظوا اأي�صا وجود بقعة باردة وبعيدة يف مكان اآخر.
ويرج����ح العلماء، اإلى حد يومنا ه����ذا، اأن تكون البقعة الباردة ناجمة عما ي�ص����مى بالفراغ الفائق؛ 
جراء النفجار العظيم، كما اأن ثمة علماء يرجحون ح�ص����ول ت�ص����ادم بني كونني اأدى اإلى بروز البقعة 
املحرية. واأو�صح الباحث يف جامعة دورهام، رواري ماكنزي، اأن مناذج علم الفلك املتوفرة يف الوقت 

احلايل، ل تتيح اإيجاد تف�صري للبقعة الباردة.
وي�صتبعد باحثون اآخرون اأن تكون البقعة الباردة قد ت�صكلت ب�صكل ع�صوائي، مرجحني اأن يكون 

اأمر غريب ما قد ح�صل يف الف�صاء، واأدى اإلى تكونها.

بيع لوحة “دون عنوان” برقم قيا�ضي

اكت�ضـاف طريقـة اإبطـال فيـرو�س الفديـة الـذي �ضـرب العالـم
اأعلن باحثون فرن�صيون اأنهم تو�صلوا 
اإلى طريقة تتيح مل�ص���تخدمي “ويندوز” 
ج���رى  الت���ي  امللف���ات  ي�ص���رتجعوا  اأن 
ت�صفريها من جانب فريو�س الفدية الذي 

�رشب اأكرث من 150 دولة يف العامل.
وت�ص���مح الطريقة التي تو�ص���ل اإليها 

الباحثون الفرن�صيون، بفك الت�صفري الذي 
ا�صتهدف دول كثرية حول العامل، وفق ما 

اأكده خرباء م�صتقلون يف املجال الرقمي.
ويقوم فريو����س “وانا كراي” اخلبيث 
اإل���ى  امل�ص���تخدمني  و�ص���ول  بتقيي���د 
ملفاته���م عل���ى اأجه���زة احلا�ص���وب التي 

تعمل بنظ���ام “وين���دوز”، ويطالب بدفع 
فدي���ة للقرا�ص���نة مقاب���ل التمك���ني من 

ا�صرتجاع امللفات.
ونب���ه الباحثون اإل���ى اأن الطريقة التي 
تو�ص���لوا اإليها من �صاأنها اأن تكون ناجعة 
يف بع�س الظ���روف فقط، اأي اأنها لن حتل 

م�ص���كلة جميع احلوا�ص���يب التي اأ�ص���يبت 
بالربنامج اخلبيث.

واأو�صحوا اأن الطريقة تاأتي ثمارها يف 
حال مل جتر اإعادة ت�ص���غيل احلا�صوب بعد 
الإ�ص���ابة بالفريو�س، وفق م���ا ذكر موقع 

“م�صابل” املخت�س باأخبار التقنية.

درا�ضــة تب�ضر بزراعة 

مباي�س �ضناعية
جنحت درا�ص����ة يف زراعة مباي�س �صناعية 
يف فئ����ران، ما يب�رش بحدوث الأمر ذاته للن�ص����اء 
الالتي اأ�ص����ن العقم نتيجة نتيجة ال�رشطان اأو 

غريه.
واأف����اد باحثون بنجاح جتربة زرع مباي�س، 
ج����رى تطويرها داخ����ل هياكل طبع����ت بنظام 
ثالثي الأبع����اد، داخل فئران عقمها الباحثون، 
لكنها متكنت من التكاث����ر بعد التجربة، وفق 

ما اأوردت وكالة “رويتزر”.
وقال����ت تريي����زا وودروف الت����ي ق����ادت 
فري����ق البحث يف كلية فين����ربج للطب بجامعة 
نورثوي�ص����رتن يف �ص����يكاغو “تزي����د معرفتن����ا 
بالعوامل البيولوجية الأ�صا�ص����ية للمبي�س من 
خالل هذه الهياكل ثالثية الأبعاد. وهذا العلم 
اجلديد ي�صاعد يف اجليل املقبل من اخليارات 
التي نعمل عليها ل�ص����الح مري�صات ال�رشطان 

ال�صابات”.
وتنت����ج املباي�����س التي ت����وؤدي وظائفها 
عل����ى نح����و مالئم بوي�ص����ات وهرمون����ات مثل 
ال�ص����رتوجني. ورمبا ت�رش عالجات معينة، مثل 
تل����ك املخ�ص�ص����ة لتدمري اخلالي����ا ال�رشطانية، 
باملباي�����س مما ي����وؤدي اإلى م�ص����كالت تتعلق 

بالبلوغ والإجناب وانقطاع الطمث.

حتظر  فرن�ضية  بلدية 

املنازل” يف  “املوت 
�ص���مال  يف  �ص���غرية  بلدي���ة  حظ���رت 
فرن�ص���ا على �ص���كان منطقتها “املوت يف 

منازلهم”.
وقال رئي����س بلدي���ة لينييفيل لقناة 
“فران����س اإنف���و” احلكومية اإنه���م اتخذوا 
ق���رارا بحظر امل���وت يف املن���زل، وبنينّ اأن 

القرار “رمزي وله دللة”.
واأ�ص���ار كريت�ص���وف ديرتي����س اإلى اأن 
ه���ذا ياأت���ي للف���ت النتباه لأزمة و�ص���يكة 
بالبل���دة الت���ي يعي����س فيها خم�ص���ة اآلف 
�ص���خ�س، فال يوج���د فيها �ص���وى طبيبني 
اثنني �ص���يتقاعدان نهاية 2017، ومل يتم 

بعد توظيف اآخرين مكانهما.
ولفت امل�صوؤول البلدي اإلى اأن قدوم 
طبي���ب لإعالن وفاة �ص���خ�س م���ا يف البلدة 

يتاأخر ل�صاعات عدة.
واأو�ص���ح ديرتي�س باأن���ه يعلم اأن قرار 
منع املوت يف املنازل غري قابل للتطبيق، 
اإل اأن الغاي���ة م���ن ذلك هي لف���ت النتباه 

حول النق�س املوجود بالكادر الطبي.
وقال اأي�صا “اأعلم اأن هذا القرار مثري 
لل�ص���خرية، لكنن���ا نواجه و�ص���عا �ص���خيفا 

حقا”.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

مواقع التوا�ضل توؤثر على العقل 
ك�ص���فت درا�ص���ة حديثة اأن تطبيق التوا�ص���ل الجتماعي “اإن�ص���تغرام” اأكرث من�صة م�رشة 
بال�ص���حة العقلية مل�ص���تخدميها. واأظهرت الدرا�ص���ة التي اأجرتها اجلمعية امللكية لل�ص���حة 
العامة يف بريطانيا، اأن املن�صة الجتماعية توؤدي مب�صتخدميها اإلى معاناة الإح�صا�س بالوحدة 
والكتئاب، ف�ص���ال عن القلق املرتبط ب�ص���ورة اجل�ص���د. و�ص���ملت الدرا�ص���ة عينة من 1500 
�ص���خ�س يف بريطانيا، ترتاوح اأعمارهم بني 14 و24 �ص���نة، وطلبت منه���م اأن يقدموا تقديرا 

ملدى تاأثري كل من�صة من من�صات التوا�صل الجتماعي على �صحتهم وراحتهم.
واعتمد التقييم على معايري عدة مثل الكتئاب والقلق والدعم النف�صي والنوم والتعبري 

عن الذات و�صورة اجل�صد وبناء عالقة مع املحيط.
ويف مرتبة ثانية، جاءت من�صة “�صناب �صات”.

بيعت لوحة للفنان جان مي�ص���يل با�صكيا ر�ص���مها العام 1982 برقم قيا�صي بلغ 110.5 
مليون دولر يف مزاد مبدينة نيويورك م�ص���اء اخلمي�س. وقالت دار �ص���وذبي للفن املعا�رش اإن 
�ص���عر لوحه “دون عنوان” يعد قيا�صيا بالن�ص���بة اإلى اأعمال با�صكيا. كما ت�صكل �صعرا قيا�صيا 
لفنان اأمريكي يف مزاد علني. واللوحة اأ�صبه بر�صم الغرافيتي على اجلدران وت�صور وجها على 
�ص���كل جمجمة. وقال غريغوار بيلولت، رئي�س ق�ص���م الفن املعا�رش يف الدار: “الليلة دخل جان 
مي�ص���يل با�ص���كيا مو�ص���وعة الفنانني الذين تخطت اأعمالهم حاجز 100 مليون دولر، ليلحق 

ببيكا�صو وجياكوميتي وبيكون ووارهول”، وفق “رويرتز”.
وا�صرتى القطعة جامع حتف ياباين ورجل اأعمال التجارة الإلكرتونية يو�صاكو مايزاوا بعد 

مناف�صة ا�صتمرت 10 دقائق، و�صاهدها الآلف مبا�رشة على موقع اإن�صتغرام.
وقال مايزاوا الذي يخطط لعر�س اللوحة يف متحفه يف ت�صيبا باليابان: “عندما راأيت هذه 

اللوحة، �صعرت بالكثري من الإثارة والمتنان ملحبي الفن”.

 Social
media

عطــل مفـاجئ
 ي�ضيـب تـويتــر

توق���ف موق���ع التوا�ص���ل الجتماعي “تويرت” ع���ن العمل لفرتة ق�ص���رية، اأم�س 
اجلمعة، قبل اأن يعود اإلى و�صعه الطبيعي، دون اأن يتم الإعالن عن �صبب التعطل.

وا�ص���تكى م�ص���تخدمو تويرت من انقطاع املوقع لفرتة وجي���زة بعد ظهر اجلمعة، 
قبل اأن يعاود العمل ب�صكل عادي.

وظهرت ر�ص���الة على ال�ص���فحة الرئي�ص���ة للموق���ع، جاء فيها “�ص���يء تقني غري 
�صحيح.. �صن�صلح اخللل و�صيعود املوقع للعمل قريبا”.

ومل يعلق م�صوؤولو �رشكة “تويرت” اإلى حدود ال�صاعة عن هذا العطل الذي اأ�صاب 
املوقع.

جينيفر لوران�س ترف�س العتذار 

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س اليوم ح�صن مع 
كميات متفاوتة من ال�صحب، 

ولكنه حار اأثناء النهار.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 
عقد، ولكنها عموما �صمالية من 10 

اإلى 15 عقدة اأحيانا اأثناء النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام.
درجة احلرارة العظمى 42 درجة مئوية، وال�صغرى 

28 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

اإلعالمية الروسية فيكتوريا بونيا 
)اليسار( برفقة عارضة األزياء 

هوفيت غوالن خالل مشاركتهما 
في الدورة الـ 70 لمهرجان كان 
السينمائي الدولي في جنوب 

فرنسا. )اف ب(

رف�ص���ت املمثلة الأمريكية جنيفر لوران�س العتذار بعدما ت�رشب مقطع فيديو لها على 
الإنرتنت، وهي توؤدي رق�ص���ة خليعة. وقالت لوران�س يف من�صور لها على �صفحتها الر�صمية 
مبوقع في�ص���بوك: كان عيد ميالد اأف�صل اأ�ص���دقائي، وقد تخليت عن جنون العظمة لثانية 
واح���دة من اأجل ال�ص���تمتاع”. وتابعت:” لن اأعتذر، فلقد ا�ص���تمتعت حق���ا يف هذه الليلة”. 
وانت����رش الفيديو ب�ص���كل �رشيع على الإنرتنت، وانق�ص���م ب�ص���اأنه اجلمهور ما ب���ني منتقد لها 

واآخرون يرون اأنها حرة يف ال�صتمتاع بحياتها وبخ�صو�صيتها.
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