
القد�ـــس املحتلـــة ـ وكاالت: منعت ال�رشطة 
االإ�رشائيليـــة الفل�ســـطينيني مـــن الدخـــول اإلى 
البلدة القدمية واأداء �ســـاة اجلمعة يف امل�سجد 
االأق�سى، بعد تنفيذ 3 �سبان عملية اإطاق نار، 

اأودت بحياتهم وحياة �رشطيني اإ�رشائيليني.
وقـــرر رئي�س الـــوزراء االإ�رشائيلـــي بنيامني 
االأق�ســـى  امل�ســـجد  اإغـــاق  اأم�ـــس،  نتنياهـــو، 
بالكامل، وحظر اإقامة ال�ساة فيه، وذلك للمرة 
االأولى منذ العام 1969 على اإثر حرق االأق�سى 
اآنـــذاك. مـــن جهتهـــا، دانـــت وزارة اخلارجيـــة 
ب�ســـدة منع اإ�رشائيل اإقامة �ساة اجلمعة باحلرم 
القد�ســـي، موؤكـــدة اأن اخلطـــوة متثـــل انتهاكاً 

�ســـارخاً مل�ساعر امل�سلمني يف جميع 
اأنحاء العامل.

 

رقم الت�سجيل   ISSN 1985-8566ثمن الن�سخة: ال�سعودية: رياالن - الكويت: 200 فل�س - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - االأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الواليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 يورو

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

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

4
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15 يوليو 2017 
21 شوال 1438

ب�سط “�لرقابة” لل�سركات �حلكومية بر�أ�سمال 25 %

 “من �أين لك هذ�؟” ميتد �إىل �لأمو�ل �ملنقولة

اأدرجـــت جلنة نيابية “االأمـــوال املنقولة” 
بقانون يف قانون الك�ســـف عـــن الذمة املالية 

املعروف بـ “من اأين لك هذا؟”.
الت�رشيعيـــة  ال�ســـوؤون  جلنـــة  ووافقـــت 
والقانونيـــة على االقـــرتاح بقانـــون بتعديل 
املادة )1( من قانون رقم )32( ل�سنة 2010 
ب�ساأن الك�ســـف عن الذمة املالية، واملت�سمن 
اإدراج االأموال املنقولة يف قانون الك�ســـف عن 

الذمة املالية.
وطبقا للمقـــرتح ُي�ســـتبدل بن�س الفقرة 
)2( من املادة )1( من قانون رقم )32( ل�سنة 
2010 ب�ساأن الك�سف عن الذمة املالية، الن�س 
مة املالية يف تطبيق اأحكام  االآتي: “يق�سد بالذِّ
هذا القانون، جمموع ما ميلكه امُللَزم واأوالده 
الُق�ـــرشرَّ من اأموال نقديـــة اأو عقارية اأو منقولة 
مبـــا يف ذلك العقـــارات واالأر�ســـدة يف البنوك 

واالأن�سبة واالأ�سهم يف ال�رشكات داخل 
مملكة البحرين وخارجها”.

وافقت جلنة ال�ســـوؤون املالية واالقت�سادية 
مبجل�ـــس النواب علـــى م�رشوع يكفل ب�ســـط رقابة 
ديوان الرقابة املالية واالإدارية لت�سمل ال�رشكات 
التي ت�ســـاهم فيهـــا الدولة اأو اأحد ال�سخ�ســـيات 
االعتباريـــة العامة بح�ســـة 25 % فاأكرث من راأ�س 
مالهـــا، وذلـــك يف قانـــون بتعديل املـــادة 4 من 

قانون ديوان الرقابة ال�ســـادر باملر�سوم بقانون 
رقم 16 ل�سنة 2002.

ويهـــدف اإلى تو�ســـيع نطاق رقابـــة الديوان 
على االأموال العامة املتح�ســـلة من ال�رشكات التي 
ت�ســـاهم الدولـــة اأو االأ�ســـخا�س االعتبارية العامة 
بح�ســـة مـــن راأ�ســـمالها، بتعديل ن�ســـبة احل�ســـة 

لتكـــون 25 % بدال مـــن 50 % من راأ�س 
5مال ال�رشكة.
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املنامـــة - وزارة الداخلية: اأعرب وزير الدفاع االأمريكي جيم�س ماتي�س عن 
�سجبه التدخات االإيرانية يف مملكة البحرين وحماوالتها لزعزعة اأمنها.

جـــاء ذلك يف اجتمـــاع مع وزيـــر الداخلية الفريق الركن ال�ســـيخ را�ســـد بن 
عبداهلل اآل خليفة مبقر البنتاجون.

التاريخيـــة  بالعاقـــات  االأمريكـــي  الدفـــاع  وزيـــر  اأ�ســـاد  االجتمـــاع،  ويف 
واالإ�سرتاتيجية بني مملكة البحرين والواليات املتحدة.

واأعـــرب عن تقديره لدور مملكة البحرين ونهجها ال�سيا�ســـي بقيادة عاهل 
الباد �ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.

كما عرب عن �ســـكره وتقديره ململكة البحرين على ا�ست�سافتها مقر قيادة 
االأ�ســـطول االأمريكـــي اخلام�ـــس والدعم والت�ســـهيات التي تقدمهـــا للواليات 
املتحـــدة. واأ�ســـاد بجهـــود وزارة الداخلية يف حفظ اأمـــن املواطنني واملقيمني 
مبملكة البحرين، معرًبا عن خال�س تعازيه لل�ســـهداء من رجال االأمن وموا�ســـاته 

الأ�رشهم.

اأ�ساد بالعالقات اال�سرتاتيجية والنهج ال�سيا�سي بقيادة امللك

ماتي�س ي�سجب �لتدخالت �لإير�نية يف �لبحرين

مقتل 3 فل�سطينيني و�سرطيني لالحتالل يف هجوم بالقد�س

منع �سالة �جلمعة يف �لأق�سى لأول مرة منذ ن�سف قرن

مو�طنـون ي�سـكون �رتفاع تكاليف �حلـج 

• وزير الداخلية يف لقاء مع وزير الدفاع االأمريكي	

• )ت�سوير: ر�سول احلجريي(	 امل�رشوع االإ�سكاين قيد التنفيذ     

��ست�سهاد جندي باإطالق نار يف �لقطيف

قلق على م�سري �مل�سروع �لإ�سكاين بجنو�سان

اأجمع مواطنون واأ�ســـحاب حمات للحج 
االإ�ســـامية  الفري�ســـة  تكاليـــف  اأن  علـــى 
اأ�ســـبحت باهظة للغاية يف ال�سنوات االأخرية 
مقارنة باملا�ســـي مـــن دون اأي تغيري يذكر 
يف اخلدمـــات املقدمـــة، ما اأدى اإلـــى اإحجام 

حمدودي الدخل عن اأداء هذا املن�سك. 
ويرى الكثري من املواطنني واملقيمني 

يف البحرين اأن �ســـعر رحلة احلج ال يتنا�سب 
مـــع الدخـــل الذي يتقا�ســـونه حيث ي�ســـل 
متو�سط �سعرها بني حمات احلج املرخ�سة 
نحـــو 2000 دينـــار، وهـــذا مـــا ال يطيقونه، 
بـــل يحتاج الفرد اإلى �ســـنوات عـــدة الدخار 
اأو  اأو اال�ســـطرار الأخـــذ قر�ـــس  التكاليـــف 
التو�ســـل اإلـــى اتفاق مـــع احـــدى احلمات 
يق�ســـي بالتق�ســـيط لهـــم حتـــى بعـــد اأداء 

ال�سعرية.

وطالـــب املهتمون باأداء الركن اخلام�س 
من اأركان اال�سام اجلهات املعنية بالتدخل 
واإيجاد اآلية ل�سبط االأ�سعار وت�سديد الرقابة 
يف وقـــت برر فيه اأ�ســـحاب احلمـــات زيادة 
االأ�ســـعار لوجـــود �رشائب ور�ســـوم  تفر�س 
عليهم من نظام احلج  يف االأرا�سي املقد�سة 
واأي�سا لقلة عدد احلجاج امل�سجلني لدى كل 

حملة مقارنة باعدادهم يف املا�ســـي 
مما ي�سطر احلمات لاندماج. 

الريا�سـ  وا�س: قالت وزارة الداخلية 
ال�ســـعودية، اأم�س اجلمعة، اإن “عن�رشا يف 
حر�س احلدود ا�ست�ســـهد واأ�ســـيب اآخر” 
يف هجوم ا�ســـتهدف دوريـــة يف حمافظة 

القطيف �رشقي الباد.
واأو�ســـح املتحـــدث االأمنـــي با�ســـم 
الـــوزارة يف بيـــان اأوردته وكالـــة االأنباء 
ال�ســـعودية: “عنـــد ال�ســـاعة العا�رشة من 
من م�ســـاء يوم اخلمي�س تعر�ســـت اإحدى 
دوريات حر�س احلدود اأثناء اأداء مهامها 

مبحاذاة �ســـاحل الرام�ـــس الإطاق نار من 
م�سدر جمهول”.

ونـــددت وزارة اخلارجيـــة البحرينية 
موقـــف  موؤكـــدة  االإرهابـــي،  باالعتـــداء 
مملكة البحريـــن الثابت املت�ســـامن مع 
اململكة العربية ال�ســـعودية ال�سقيقة يف 
مواجهـــة االإرهاب، ووقوفها معها يف كل 
ما تتخذه من اإجراءات وتدابري لرت�ســـيخ 
اأمن اململكة العربية ال�سعودية و�سعبها 

ال�سقيق.

باالأ�ــــرش  املكد�ســــة  املنــــازل  مــــن  جمموعــــة 
البحرينية املمتدة، حتيطها فلل حدائقية، واأخرى 
ف�ســــاء ومزارع تعود ملكيتها لاأوقاف اجلعفرية، 

هذا هو امل�سهد العام لقرية جنو�سان. 
“الباد” جالت يف القرية ال�ســــهرية الواقعة 
علــــى �ســــارع البديــــع برفقــــة اأهلها الذيــــن بينوا 

غياب الكثري من املرافق االأ�سا�ســــية احليوية عن 
املنطقة، فا مدر�سة وال مركز لل�سباب، وال نقطة 
لوقوف حافات املدار�س. اأهايل جنو�سان وجدوا 
يف ح�ســــور “البــــاد” فر�ســــة الإي�ســــال �ســــكرهم 
للقيــــادة علــــى مواقفهــــا الداعمــــة لهــــم دائمــــاً، 
وللتعبري اأي�ســــاً عن خماوفهم من خ�سارة امل�رشوع 
الذي ي�سيد االآن يف قريتهم، بعد اأنباء عن “ملكية 

خا�سة” اأو حتويله لـ “�سكن اجتماعي”. 
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• انت�سار قوات االحتال االإ�رشائيلي يف باحات االأق�سى	 15 4 6

4

ال�سيارات الفارهة جتوب �سوارع البحرين 

رغم ارتفاع اأ�سعار البنزين

رف�س دعوى م�سرف يطالب باإلغاء قرار 

اإيقافه 10 اأيام

“االأوملبي” ي�ستاأنف التح�سريات للت�سفيات 
االآ�سيوية

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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قا�سم حداد: طرفة بن العبد قـرينــي 

الثقـافــي واالإن�سـانــي

مسافات البالد
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زينب العكري

رجاء مرهون
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مروة خمي�س

حمرر ال�شوؤون الربملانية

�سننقل �لقاعدة �لع�سكرية من قطر �إذ� ��سطررنا
االإمارات: القطيعة �ستطول... والدوحة: احلل لي�س يف يوم... ترامب: 

عوا�ســـم ـ وكاالت: قـــال الرئي�ـــس االأمريكي دونالـــد ترامب اإن 
وا�ســـنطن �ســـتنقل القاعدة الع�ســـكرية من قطر اإذا ا�سطرت لذلك، 
موؤكـــدا متويـــل الدوحة لاإرهـــاب. ويف مقابلة مع قناة “�ســـي بي ان 
نيـــوز” اخلمي�س، قـــال ترامـــب اإن القطريـــني “معروفـــني بتمويل 

االإرهاب، وقد قلنا لهم: ال ميكنكم فعل ذلك”.
واأفـــاد البيت االأبي�س، اأم�ـــس، باأن الرئي�ـــس االأمريكي بحث مع 
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �ســـلمان بـــن عبدالعزيز هاتفياً اأزمة 
قطر وهزمية تنظيم “داع�س” يف املو�ســـل. بينما، قال وزير الدولة 
االإماراتي لل�ســـوؤون اخلارجية اأنور قرقا�س، يف ح�ســـابه على “تويرت” 

اإننا “متجهون اإلى قطيعة �ستطول” مع قطر.
من جهته، قـــال وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�ســـاوو�س اأوغلو 
اأم�ـــس اإن الرئي�س الرتكي رجب طيـــب اإردوغان ينوي زيارة املنطقة 
قريبًـــا ملناق�ســـة جهود حل االأزمـــة. ومن جانبه، قـــال وزير اخلارجية 
القطري ال�سيخ حممد بن عبدالرحمن اآل ثاين، يف حديث لل�سحافيني 
باأنقرة، اإن االأزمة ال ميكن اأن حتل يف يوم واحد، واإن باده �ستوا�سل 

•العمل مع الواليات املتحدة والكويت للتو�سل حلل لاأزمة.  الرئي�س االأمريكي يف املقابلة التلفزيونية	

القطريون معروفون بتمويل االإرهاب وقلنا لهم ال ميكنكم فعل ذلك
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رئي����س  �أن���اب  بن���ا:   - �ملنام���ة 
�مللك���ي  �ل�س���مو  �س���احب  �ل���وزر�ء 
�لأمري خليف���ة بن �س���لمان �آل خليفة، 
م�ست�س���ار �س���مو رئي�س �لوزر�ء �س���مو 
�ل�س���يخ �س���لمان بن خليفة �آل خليفة 
حل�سور حفل �ل�س���تقبال �لذي �أقامه 
�س���فري جمهورية فرن�سا لدى �لبحرين 
برنار رينيو فابر، م�س���اء �م�س بفندق 
�س���وفتيل مبنا�س���بة �لعي���د �لوطن���ي 
لبالده، وذلك بح�سور عدد من �لوزر�ء 
وكبار �مل�س���وؤولني و�أع�س���اء �ل�س���لك 
�لدبلوما�سي �ملعتمدين لدى �ململكة 

وعدد من �ملدعوين.
ونقل �س���مو �ل�س���يخ �س���لمان بن 
خليف���ة �آل خليف���ة حتي���ات وته���اين 
�ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء 
�إلى قيادة و�س���عب فرن�س���ا �ل�سديق 
به���ذه �ملنا�س���بة �لوطني���ة، ومتنيات 
�س���موه جلمهوري���ة فرن�س���ا مبزيد من 

�لتقدم و�ل�ستقر�ر.
و�أكد م�ست�سار �سمو رئي�س �لوزر�ء 
عمق ومتانة عالقة �ل�سد�قة و�لتعاون 
�لتي تربط ب���ني �لبلدين ومتيزها يف 
�س���تى �ملجالت مبا يعك����س �حلر�س 
�ملتبادل عل���ى توطيد �أط���ر �لتعاون 

�مل�سرتك.
من جانبه، �أعرب �ل�سفري �لفرن�سي 
عن خال�س �س���كره وتقديره ل�ساحب 
�ل�س���مو �مللك���ي رئي�س �ل���وزر�ء على 
م���ا يوليه �س���موه من �هتم���ام بتعزيز 
�لتع���اون ب���ني �لبلدين �ل�س���ديقني، 
موؤك���د� حر����س ب���الده عل���ى تطوي���ر 
�لتعاون يف �ستى �لقطاعات مبا يلبي 
�مل�سالح �مل�سرتكة ويحقق تطلعات 

�لبلدين و�ل�سعبني �ل�سديقني.
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كت�ب يوثق جهود خليفة بن �سلم�ن يف ت�أكيد عروبة البحرين

ال�سفرية الرتكية: نقّدر موقف البحرين الداعم لل�رشعية

الع�هل يعزي خ�دم احلرمني بوف�ة عبدالرحمن بن عبدالعزيز
�ملنامة - بنا: �أجرى عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة 
�مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة �ت�س���ال هاتفيا مع 
�أخيه ملك �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة خادم 
�حلرمني �ل�رشيفني �مللك �س���لمان ب���ن عبد�لعزيز �آل 
�سعود، �أعرب فيه جاللته عن خال�س تعازيه و�سادق 
مو��س���اته بوفاة �ملغفور له باإذن �هلل تعالى �ساحب 
�ل�س���مو �مللكي �لأمري عبد�لرحمن ب���ن عبد�لعزيز �آل 
�س���عود، د�عي���ا جاللته �ملول���ى عز وج���ل �أن يتغمده 

بو��سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته. 
وع���ر خ���ادم �حلرم���ني �ل�رشيف���ني عن �س���كره 
وتقديره لعاه���ل �لبالد على م�س���اعر جاللته �لأخوية 
وتعازيه �ل�س���ادقة �لت���ي تعك�س على �ل���دو�م عمق 
ومتان���ة �لعالق���ات �لأخوية بني �لبلدين و�ل�س���عبني 

�ل�سقيقني.

• م�ست�سار �سمو رئي�س �لوزر�ء يح�رش حفل �ل�سفارة �لفرن�سية 	

�ملنامة - بنا: بع���د �نقطاع لأكرث من 
18عام���اً، يعود �لباح���ث توفيق �حلمد مع 
كتابه �لثال���ث )عروبة �لبحرين... �لأمري... 
و�لمر�طور( بعد �لكت���اب �لول )خليفة 
بن �س���لمان رجل وقيام دولة( �لذي �سدر 
يف �لعام 1996 ولقى �نت�س���ار� و�س���دى 
كب���ري�ً حي���ث ت�س���لم �لباحث ر�س���ائل من 
�أكرث م���ن 20 رئي�س دول���ة ينوهون فيها 
بالكت���اب، وكان على قم���ة هوؤلء �لرئي�س 
�لأمريكي �لأ�س���بق بيل كلينت���ون ونائب 
�لرئي�س �لأمريك���ي وملكة بريطانيا وويل 
عه���د بريطاني���ا ورئي�س جن���وب �فريقيا 
�آنذ�ك نيل�س���ون مانديال، و�مللك �ملغربي 
و�لرئي����س �جلز�ئري و�لرئي�س �لتون�س���ي 
و�لرئي����س �لإي���ر�ين و�لرئي����س �لعر�ق���ي 

�سد�م ح�سني و�لعديد من زعماء �لعامل.
)�ل�س���قيقان  �لث���اين  و�لكت���اب 
و�ل�س���نو�ت �ل�س���عبة( �ل���ذي �س���در عام 
2000 وق���د ح�س���ل على نف�س �ل�س���دى 
ولك���ن  �لعربي���ة،  و�ل���دول  �لبحري���ن  يف 
ب�س���بب عدم ترجمته �لى �للغة �لجنليزية 
و�لفرن�س���ية مثل �لكتاب �لأول، فلم يكن 

هناك �سدى كبري له يف �لدول �لأجنبية.
و�لكت���اب �جلدي���د �لثال���ث يتط���رق 
لأه���م ق�س���ية يف تاريخ �لبحري���ن �لقدمي 
و�حلدي���ث، وه���ي ق�س���ية تاأكي���د عروبة 
�لبحرين �إثر مطالبات �إير�ن ب�سم �لبحرين 
لها. حيث �إن هذه �لق�س���ية بد�أت ب�س���كل 
و��س���ح يف �لع���ام 1820 عندما مت توقيع 
�تفاقية �ل�س���الم بني دول �خلليج �لعربي 

وبريطاني���ا. وي�س���م �لكت���اب �لعديد من 
�ملعلومات �ملهمة و�ل�سيقة.

و��س���تمر �خلالف بني �لبحرين و�إير�ن 
ط���و�ل ه���ذه �ل�س���نو�ت �إل���ى �أن �أعلن���ت 
بريطانيا �ن�س���حابها من �خللي���ج �لعربي، 
هن���ا ب���د�أت �ملفاو�س���ات ب���ني �لبحرين 
و�إي���ر�ن. تر�أ�س �لوفد �لبحريني �س���احب 
�ل�س���مو �مللكي �لأمري خليفة بن �س���لمان 
�آل خليفة )رئي�س جمل����س �لدولة �آنذ�ك( 
وكان لدور وجهود �س���احب �ل�س���مو �أثره 
�لكب���ري و�ملتمي���ز يف �إنه���اء وح���ل ه���ذه 
�لق�ض���ية بال����روط �لت���ي �أ����رت عليها 

�لبحرين.
ويتميز هذ� �لكت���اب بالإخر�ج �لفني 
�جلديد، فقد مت ر�س���م م���ا يقارب من 50 

لوحة زيتية خ�سو�ساً لهذ� �لكتاب.

�ملنامة - بنا: وجهت �ل�س���فرية �لرتكية 
ل���دى مملكة �لبحري���ن هات���ون دميرير جزيل 
�ل�سكر و�لمتنان لعاهل �لبالد �ساحب �جلاللة 
�ملل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليف���ة، وملوقف 
حماول���ة  لأي  و�لر�ف����س  �لثاب���ت  �ململك���ة 

للم�سا�س بال�رشعية �لد�ستورية يف بالدها.
وقال���ت يف ت�رشيح مبنا�س���بة م���رور عام 
على حماولة �لنقالب �ملحبطة �لتي �سهدتها 
�أنق���رة يف �ل� 15 من يولي���و �لعام �لفائت، �إن 
�لدع���م و�مل�س���اندة �ل���ذي تلق���اه �لدولة من 
جانب �أ�سقائها وحليفاتها يف مر�حل تطورها 
�ل�س���عبة ل يقدر بثمن، ول ميكن �لوفاء باأي 
مقابل له، ول �سيما �أن جاللة �لعاهل �ملفدى 
كان من �أو�ئل زعماء �لعامل �لذين ز�رو� �أنقرة 
عقب حماول���ة �لنقالب، وه���و موقف مل ولن 

ين�ساه �ل�سعب و�حلكومة �لرتكية.
وذكرت �أن تاأيي���د مملكة �لبحرين ودعم 
قيادتها لل�رشعية �لد�س���تورية يف �أنقرة حتت 
قي���ادة �لرئي�س رجب طي���ب �أردوغان هو �أمر 
طبيعي م���ن جانب �ململكة �لت���ي تقف دوًما 
بجان���ب �حل���ق، كم���ا �أن���ه لي�س بغري���ب على 
�س���عبها �لذي تربطه عالق���ات �أخوية وطيدة 

بال�سعب �لرتكي.
و�أ�س���افت �أن �لكلمات تعج���ز �أحياًنا عن 

رد �جلمي���ل لأ�س���حابه، مع���رة ع���ن خال����س 
عرف���ان بالدها وجزيل �س���كرها ملوقف جاللة 
�ملل���ك ولرئي����س �ل���وزر�ء �لأم���ري خليفة بن 
�س���لمان �آل خليفة وويل �لعهد �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �لأمري �س���لمان ب���ن حم���د �آل خليفة 
ول�س���عب �لبحرين، ملوقفهم �مل�ساند لرتكيا 
ووقوفهم بجانب �س���عبها يف ف���رتة من �أحلك 
�لف���رت�ت �لتي م���رو� به���ا، وما ز�ل���ت �أنقرة 

تعاين من تد�عياتها �إلى �لآن.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

• هاتون دميرير	

• خادم �حلرمني �ل�رشيفني	 • جاللة �مللك	

رئي�س احلر�س الوطني يقدم التع�زي اإلى خ�دم احلرمني

الع�هل ورئي�س الوزراء وويل العهد يهنئون فرن�س� ب�ليوم الوطني 

نيابة عن �مللك...

م�سيدين بعمق �لعالقات �ملتميزة بني �لبلدين و�ل�سعبني

جدة - بنا: نيابة عن عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة 
�مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة، قام رئي�س �حلر�س 
�لوطني �س���مو �ل�س���يخ حمم���د بن عي�س���ى �آل خليفة، 
�أم����س، بزي���ارة �لى مك���ة �ملكرمة باململك���ة �لعربية 
�ل�س���عودية �ل�س���قيقة، ق���دم خاللها خال����س تعازي 
ومو��س���اة �س���احب �جلاللة �ملل���ك ورئي����س �لوزر�ء 
�س���احب �ل�س���مو �مللكي �لمري خليفة بن �سلمان �ل 
خليفة، وويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول 
لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
�سلمان بن حمد �آل خليفة، �إلى عاهل �ململكة �لعربية 
�ل�س���عودية �ل�سقيقة خادم �حلرمني �ل�رشيفني �مللك 
�س���لمان ب���ن عبد�لعزي���ز �آل �س���عود، و�إلى �أ�س���حاب 
�ل�س���مو �مللكي �لأمر�ء و�أجنال �لفقيد بوفاة �ساحب 
�ل�س���مو �مللكي �لأمري عبد�لرحمن ب���ن عبد�لعزيز �آل 
�س���عود )رحمه �هلل(، مبتهال �سموه �لى �هلل �أن يتغمد 

�لفقيد بو��سع رحمته.
وكان �س���مو �ل�سيخ حممد بن عي�س���ى �آل خليفة 
رئي����س �حلر�س �لوطني قد و�س���ل �ل���ى مطار �مللك 
عبد�لعزي���ز ير�فقه عدد م���ن �أف���ر�د �لعائلة �ملالكة 

�لكرمي���ة، وكان يف مقدم���ة م�س���تقبلي �س���موه لدى 
و�س���وله مدين���ة ج���دة، وكي���ل �إم���ارة مك���ة �ملكرمة 
لل�س���وؤون �لأمنية �سمو �لأمري �س���عود بن عبد�هلل بن 
جلوي، و�س���فري مملكة �لبحرين لدى �ململكة �لعربية 
�ل�س���عودية �ل�س���قيقة �ل�س���يخ حمود بن عب���د�هلل �آل 

خليفة، وقن�س���ل عام مملكة �لبحرين يف جدة �إبر�هيم 
�مل�س���لماين. حي���ث توجه �س���موه �إلى مك���ة �ملكرمة 

لل�سالة على جثمان �لفقيد وتقدمي �لتعازي.
وكان �س���مو رئي�س �حلر����س �لوطني قد عاد �يل 

�لبالد يف وقت �سابق.

بعث عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن 
عي�سى �آل خليفة برقية تهنئة �إلى رئي�س �جلمهورية 
�لفرن�س���ية �إميانويل ماكرون، وذلك مبنا�سبة ذكرى 
�ليوم �لوطني لبالده، �أع���رب جاللته فيها عن �أطيب 
تهاني���ه ومتنيات���ه ل���ه مبوفور �ل�س���حة و�ل�س���عادة 
ول�س���عب �جلمهورية �لفرن�سية �ل�سديق باملزيد من 

�لتقدم و�لرقي.
و�أ�ساد جاللته يف برقيته بعمق �لعالقات �لطيبة 
�لت���ي ترب���ط �لبلدي���ن و�ل�س���عبني �ل�س���ديقني وما 

ت�سهده من تطور ومنو.

وبع���ث رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي 
�لأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة برقية تهنئة �إلى 
رئي����س �جلمهورية �لفرن�س���ية، عر �س���موه فيها عن 
خال�س تهانيه مبنا�سبة ذكرى �ليوم �لوطني لبالده، 
متمنيًّا �س���موه له و�فر �ل�سحة و�ل�س���عادة، ولل�سعب 
�لفرن�س���ي �ل�س���ديق حتقي���ق �ملزي���د م���ن �لتق���دم 

و�لرقي.
كما بعث �سموه برقية تهنئة مماثلة �إلى رئي�س 
�لوزر�ء �إدو�ر فيليب، �س���ّمنها �سموه خال�س تهانيه 

بهذه �ملنا�سبة �لوطنية.

وبعث ويل �لعه���د نائب �لقائ���د �لأعلى �لنائب 
�لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو �مللكي 
�لأمري �س���لمان ب���ن حمد �آل خليفة برقي���ة تهنئة �إلى 
رئي�س �جلمهورية �لفرن�س���ية، �سّمنها �سموه �سادق 
تهانيه مبنا�سبة ذكرى �ليوم �لوطني لبالده، متمنيًّا 
�س���موه لفخامته موفور �ل�س���حة و�ل�سعادة ولل�سعب 

�لفرن�سي �ل�سديق �طر�د �لنمو و�لرخاء.
كما بعث �سموه برقية تهنئة مماثلة �إلى رئي�س 
�لوزر�ء �لفرن�سي، عر �سموه فيها عن �أطيب تهانيه 

بهذه �ملنا�سبة �لوطنية. 

ح��ر���س م��ت��ب���دل ع��ل��ى ت��وط��ي��د ال��ت��ع���ون م��ع ب�ري�س
ح�رش حفل �ل�سفارة �لفرن�سية نيابة عن رئي�س �لوزر�ء... �سمو �ل�سيخ �سلمان بن خليفة:

• �سمو �ل�سيخ حممد بن عي�سى لدى تقدميه �لتعازي	
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جائزة عي�شى بن علي للعمل التطوعي تقيم ور�شة حوارية
للم�ضاركني يف جائزة �أف�ضل م�رشوع بحريني

�ملنام����ة - بنا: �أعلن����ت �للجنة �ملنظمة 
جلائزة �ض����مو �ل�ض����يخ عي�ض����ى ب����ن علي �آل 
خليف����ة للعم����ل �لتطوع����ي، عن �إقام����ة �أول 
ور�ض����ة عمل حو�رية للم�ض����اركني يف جائزة 
�أف�ض����ل م�رشوع تطوعي يف مملكة �لبحرين، 
وذلك ي����وم �لثالث����اء �ملقبل مبق����ر جمعية 

�لكلمة �لطيبة باملحرق.
و�رشح رئي�س جلنة جائزة �أف�ضل م�رشوع 
تطوع����ي بحريني يعقوب بوه����ز�ع �أن هذه 
�لور�ض����ة �حلو�رية تاأتي يف �إطار توجيهات 
�ض����مو �ل�ض����يخ عي�ض����ى بن عل����ي �آل خليفة 
�لرئي�س �لفخ����ري للجمعية ور�عي �جلائزة، 
بالعمل �مل�ضتمر على تطوير �آليات �جلائزة، 
مب����ا يخلق �ملزي����د من �حلو�فز و�لت�ض����جيع 

على �ملبادرة يف �لعمل �لتطوعي.
و�أ�ض����اف �أن �لور�ض����ة ه����ي �لأول����ى من 
نوعها منذ �نط����الق �جلائزة، بهدف تعريف 
�أ�ض����حاب �مل�ض����اركات يف جائ����زة �أف�ض����ل 
م�رشوع تطوعي يف اململكة بال�رشوط الواجب 
تو�فرها يف �مل�رشوع����ات �لتي تخو�س غمار 
�ملناف�ضة، وكذلك تاأهيلهم وتدريبهم على 
مهار�ت عر�����س وتقدمي ه����ذه �مل�رشوعات 
�أم����ام جلان �لتحكيم، وهو ما ميثل �إ�ض����افة 
نوعي����ة لعم����ل �للجنة �ملنظم����ة للجائزة، �إذ 
ننتق����ل م����ن مرحل����ة �لتناف�س �إل����ى مرحلة 

جديدة، وهي مرحلة �لتعليم و�لتدريب.
وقال �إن جائزة �ض����مو �ل�ضيخ عي�ضى بن 
علي �آل خليفة يف دورتها �ل�ضابعة �ملقررة 
يف �لفرتة من 10 �إلى 12 �ض����بتمرب �ملقبل، 
حتر�س على ن�رش ثقافة �لتطوع يف �ملجتمع 
�لبحرين����ي عرب خمتلف �لو�ض����ائل، لذ� فاإن 
هناك حر�ض����ا على �لقائم����ني على �جلائزة 
عل����ى ��ض����تفادة كاف����ة �مل�ض����اركني فيها، 
ولي�س فق����ط �لفائزي����ن معت����رب� �أن �إقامة 

ور�ض����ة �لعمل �حلو�رية تعم����ل على توفري 
�لفر�ضة جلميع �لأفر�د و�جلمعيات لاللتقاء 

و�لتعارف و�لتقارب.
و�أ�ض����اف �أن �لور�ض����ة �لتي �ض����يح�رشها 
�أع�ض����اء جلن����ة �لتحكيم �مل�ض����كلة من فالح 
�لرويل����ي، وهالة �ض����ليبيخ، و�أحمد �أحمدي، 
ي�ض����هم يف تاأطري �مل�ض����اركات يف �جلائزة، 
وكذل����ك يك�����رش �حلو�ج����ز بني �مل�ض����اركني 
وجلنة �لتحكيم، خا�ض����ة �أن����ه يجب �أن يقوم 
�أ�ضحاب �مل�ضاريع بتقدمي عر�س موجز عن 
م�رشوعاته����م و�أهد�فها �أم����ام جلنة �لتحكيم 
لتقييمه����ا وفقا للمعاي����ري �ملحددة لذلك، 
وهي نوعية �مل�ضكلة �لتي يعاجلها �مل�رشوع، 
و حج����م �ل�رش�ئ����ح �مل�ض����تهدفة يف �ملجتمع، 
حج����م �لأثر، وكذل����ك �لري����ادة و�لبتكار يف 
�مل�ض����تخدمة  و�لآليات  و�لو�ض����ائل  �لفكرة 

ومدى قابلية �مل�رشوع لال�ضتمر�ر.
و�أو�ض����ح رئي�����س جلن����ة جائزة �أف�ض����ل 
م�����رشوع تطوعي بحريني �أن �للجنة منذ فتح 
باب �مل�ض����اركة يف �جلائزة ب����د�أت يف تلقي 

�لعديد م����ن �مل�رشوعات و�مل�ض����اركات من 
قبل �ملهتم����ني بالعم����ل �لتطوعي، وذلك 
م����ا يوؤكد حالة �حلر�ك �لو��ض����ع �لذي لعبته 

جائزة �ضمو �ل�ض����يخ عي�ضى بن علي للعمل 
�لتطوع����ي يف هذ� �لقطاع �ملوؤثر باملجتمع، 
لفتا �إلى �أن �للجنة �ملنظمة ت�ضعى �ضنويا 

ل�ض����تثمار هذ� �حلر�ك يف توعي����ة �ملجتمع 
�لبحريني باأهمية �لتطوع �لذي ي�ضتند على 
�لقيم و�ملبادئ �ل�ض����امية �لتي يحث عليها 

ديننا �لإ�ضالمي �حلنيف.
وقال����ت ع�ض����و جلن����ة �لتحكي����م هال����ة 
�ض����ليبيخ �إنه �ض����يتم قفل باب �مل�ض����اركة 
يف جائ����زة �أف�ض����ل م�����رشوع تطوع����ي نهاية 
يوليو �جلاري، حيث �ض����يتم فرز وت�ضنيف 
�مل�رشوع����ات �ملقدم����ة للجن����ة و�لتاأكد من 
معت����رة  املق����ررة،  لل�����رشوط  ا�س����تيفائها 
�أن ور�ض����ة �لعم����ل �حلو�رية تتيح لل�ض����باب 
�لبحريني �لفر�ضة لتنمية مهار�تهم و�إبر�ز 
�إبد�عاته����م يف تق����دمي م�ض����اريع تطوعي����ة 
ت�ض����اهم يف معاجلة �لعديد من �لإ�ضكاليات 

و�لأزمات �لتي تو�جه �ملجتمع �لبحريني.
و�أ�ضارت �إلى �أن ور�ضة �لعمل �حلو�رية 
ت�ض����هم يف تب����ادل �خلرب�ت كاأح����د �لعو�مل 
�ملهم����ة �لت����ي ميك����ن م����ن خ����الل تطوي����ر 
�لعم����ل �لتطوع����ي، وتقريب �لأف����كار بني 
�أ�ضحاب �خلربة و�ل�ضباب �ملتحم�س للعمل 
�لتطوعي، وه����و �أحد �لأه����د�ف �لتي تعمل 

عليه �جلائزة منذ �نطالقها.
يذكر �أن جائزة �أف�ض����ل م�رشوع تطوعي 
يف مملك����ة �لبحرين تقام للعام �لثالث على 
�لت����و�يل، كاأحد �أفرع جائزة �ض����مو �ل�ض����يخ 
عي�ضى بن علي �آل خليفة للعمل �لتطوعي، 
�لطيب����ة  �لكلم����ة  جمعي����ة  تنظمه����ا  �لت����ي 
بالتعاون مع �لحتاد �لعربي للتطوع، حيث 
تق����دم لأف�ض����ل ثالثة م�ض����اريع تطوعية يف 
مملكة �لبحرين وتقدر ب 9000 �آلف دولر 
تبد�أ ب� 4000 دولر للفائز باجلائزة �لأولى 
�أما �جلائ����زة �لثانية فتبل����غ قيمتها 3000 
دولر، و�لفائ����ز باجلائزة �لثالثة فيح�ض����ل 

على 2000 دولر.

• �ضمو �ل�ضيخ عي�ضى بن علي	

�ل�ض���باب  �ض���وؤون  وز�رة   - �ملنام���ة 
و�لريا�ض���ة: نظمت وز�رة �ضوؤون �ل�ضباب 
���ا بالتع���اون مع  و�لريا�ض���ة لق���اًء تعريفيًّ
�ملجل����س �لأعل���ى للم���ر�أة، مت م���ن خالله 
لنهو����س  �لوطني���ة  باخلط���ة  �لتعري���ف 
�ملر�أة �لبحرينية لأع�ض���اء جمال�س �لأندية 
�لوطنية و�ملر�كز �ل�ضبابية بالإ�ضافة �إلى 
عر�س �لإجناز�ت �لتي حققتها �لوز�رة يف 
دم���ج �حتياجات �ملر�أة يف �لأندية �لوطنية 
و�ملر�كز �ل�ض���بابية، بالإ�ضافة �إلى عر�س 
�لوطني���ة  �لأندي���ة  �أح���د  ق�ض����س جن���اح 
و�ملر�كز �ل�ض���بابية يف ��ضتقطاب �لعن�رش 

�لن�ضائي فيها.
�أقيم���ت يف  �لت���ي  �لفعالي���ة  وب���د�أت 
مرك���ز �ملح���رق �لنموذجي بعر����س فيلم 
خا�س عن �لإجن���از�ت �لتي حققتها وز�رة 
�ضوؤون �ل�ضباب و�لريا�ضة موؤخًر� يف �ضتى 
�ملج���الت، ثم قدمت م�ضت�ض���ار �لتخطيط 
و�لتطوير �ل�ض���رت�تيجي بالأمان���ة �لعامة 
للمجل�س �لأعلى للم���ر�أة دنيا �أحمد عر�س 
�ملجل����س حتدث���ت م���ن خالل���ه ع���ن روؤية 
ور�ض���الة �ملجل�س �لأعلى للم���ر�أة و�خلطة 
�لبحريني���ة،  �مل���ر�أة  لنهو����س  �لوطني���ة 
بالإ�ض���افة �إل���ى �لتع���اون ب���ني �ملجل�س 
�لأعلى للمر�أة وجلنة تكافوؤ �لفر�س بوز�رة 
�ض���وؤون �ل�ضباب و�لريا�ض���ة، كما �ضلطت 
�ل�ض���وء على �ملر�أة يف �ملجال �لريا�ض���ي 
ودور �لأندية �لريا�ضية و�ملر�كز �ل�ضبابية 
يف متك���ني �مل���ر�أة يف �ملج���ال �ل�ض���بابي 
و�لريا�ضي ودورها يف ريادة �أعمال �ملر�أة 
و�لتنوع يف �لرب�مج ع���الوة على �ملنظومة 

�لوطنية لدعم �ملر�أة �لريا�ضية.
�ملر�ك���ز  �إد�رة  مدي���ر  ق���ّدم  بعده���ا، 
ا عن �لرب�مج  �ل�ض���بابية نو�ر �ملطوع عر�ضً
�لت���ي قدمته���ا �ملر�ك���ز �ل�ض���بابية وعدد 
�مل�ض���تفيدين منه���ا و�لت���ي ت�ض���اهم يف 
تنمي���ة مو�هبه���م وقدر�ته���م، كما تطرق 
�إلى �مل�ض���اركة �لكبرية من قبل �ملر�أة يف 
تلك �لرب�مج و�لتنظيم و�لإعد�د و�لإ�رش�ف 
عليها، بالإ�ض���افة �إلى �لتحدث عن �للجان 
�لن�ضائية يف �ملر�كز �ل�ضبابية و�لتي بلغت 

26 جلنة فيما بلغ عدد �لن�ض���اء يف جمال�س 
�إد�ر�ت �لأندية �لوطنية 12 ع�ضوة.

و�أ�ضار �ملطوع يف عر�ض���ه �إلى برنامج 
�كت�ضاف �ملو�هب �لريا�ضية �لذي ت�ضارك 
في���ه عدد كبري من �لفتيات �لريا�ض���يات 
و�لإجن���از�ت �لتي حققتها تل���ك �لفتيات 
يف خمتلف �ملحافل و�مل�ض���ابقة �لثقافية 
وتك���رمي  �ل�ض���بابية  للمر�ك���ز  �لن�ض���ائية 
�ملر�ك���ز  يف  �لتطوع���ي  �لعم���ل  ر�ئ���د�ت 
بالإ�ض���افة �إلى �خلطط �مل�ض���تقبلية �لتي 
�ضيتم تنفيذها لنهو�س �ملر�أة يف �ملر�كز 

�ل�ضبابية.

• جانب من �للقاء �لتعريفي	

اإتاحــة املجـــال اأمام املــراأة مبجالــ�س اإدارات املراكـــز
برنامج لكت�ضاف �ملو�هب �لن�ضائية... “�ل�ضباب”:
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يوميات رجال األمن كما نعرفها 
قراأت ر�س���الة ن�س���ية لأحد املواطنني يقول فيها اإنه قام م�ساء اأم�س الأول بجولة 
ليلية طويلة ب�س���يارته، ب���ًدا من الرفاع وحتى قاليل، ومنها الى الب�س���يتني فاملنامة، 
ف�س���ارع البديع، ومدينة حمد، و�سول الى الرفاع فيوز و�سارع قرى النويدرات والعكر 

و�سرته.
ويعلق املواطن بالقول: اأجواء اآمنة، و�سوارع مفتوحة و�سيارات تتحرك بان�سيابية 
بهدوء هنا وهناك، م�س���يفا: اأول ما تذكرت هو رجال الأمن، وما يبذلونه خدمة واعالء 

�ساأن هذا الوطن، فال�سكر هلل، ثم لهم على ب�سط نعمة الأمن والأمان. 
ا�س���تذكرت واأنا اقراأ ر�س���الته، ال�س���نوات الطويل���ة التي عانينا بها من فو�س���ى 
بال�س���وارع، وقطع الطرقات بالإطارات، والزيوت املحرتقة، والعتداء على املدار�س، 
ومراكز ال�رشطة، وغريها، يوميات هوليودية حتملها البحرينيون ب�سرب ل يفوقه �سرب.
حني تخول العقول ال�س���دئة لنف�س���ها باأن نزع الأمن العام ميثل اخليار الأف�س���ل 
لإي�سال مطالب ق�سية يرونها عادلة لهم، فاإن ذلك ي�سعنا جميعا امام معركة تقوم 

على تطهري الفكر الظالمي، وتعرية من يقف خلفه، وجمابهته. 
يف املقابل، �س���نظل دوما ن�س���تذكر يوميات رج���ال الأمن وبطولته���م، ون�رشدها 
لأبنائنا بفخر ل يفوقه فخر، عن من �سارعوا بتقدمي اأرواحهم ودمائهم فداء للبحرين، 

بكافة مدنها وقراها واأحيائها و�سواحيها.
اإن ال�س���كر يظل مو�س���ول لهم �رشا وعالنية، على كل ما يبذلونه للذود عن حيا�س 
هذا الوطن، بج�س���ارة و�سجاعة ا�س���تثنائية، يعرفها اأهل البحرين جيدا، فمن ل ي�سكر 

النا�س ل ي�سكر اهلل.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“اخلارجية”: دور ا�سرتاتيجي لل�سعودية يف حماربة الإرهاب

البحرين تندد بالتفجري الإرهابي يف اجليزة

... وتدين منع اإ�رسائيل ال�سالة باحلرم القد�سي

املنامة - بنا: نددت وزارة اخلارجية 
بالعت���داء الإرهاب���ي ال���ذي ا�س���تهدف 
دوري���ة اأم���ن اأثناء قيامه���ا مبهامها يف 
حمافظ���ة القطي���ف باململك���ة العربية 
ال�سعودية، واأ�س���فر عن ا�ست�سهاد اأحد 

رجال الأمن واإ�سابة اآخر.
واأك���دت موق���ف مملك���ة البحري���ن 
الثابت املت�س���امن مع اململكة العربية 
مواجه���ة  يف  ال�س���قيقة  ال�س���عودية 
الإره���اب، ووقوفه���ا معه���ا يف كل م���ا 
تتخذه م���ن اإجراءات وتدابري لرت�س���يخ 
ال�س���عودية  العربي���ة  اململك���ة  اأم���ن 

و�سعبها ال�سقيق.
واأعرب الوزارة عن خال�س التعازي 
و�س���ادق املوا�س���اة اإلى اأه���ايل وذوي 
ال�س���هيد، ومتنياتها بال�س���فاء العاجل 
للجن���دي امل�س���اب جراء ه���ذه اجلرمية 
بال���دور  م�س���يدة  الآثم���ة،  الإرهابي���ة 
ال�س���رتاتيجي الذي تقوم ب���ه اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة يف مكافحة 
كل اأ�س���كال العنف والتطرف والإرهاب 
وجهوده���ا  ومتويل���ه،  دعم���ه  و�س���بل 
الدوؤوبة للحفاظ على ا�ستقرار املنطقة 

والعامل اأجمع.  

وزارة  اأدان���ت  بن���ا:   - املنام���ة 
اخلارجية ب�س���دة الهجوم الإرهابي الذي 
ا�ستهدف حاجًزا اأمنيًّا يف حمافظة اجليزة 
بجمهوري���ة م����رش العربية، واأ�س���فر عن 
ا�ست�س���هاد عدد من رجال الأمن، معربة 
عن بال���غ التعازي و�س���ادق املوا�س���اة 
لأهايل وذوي ال�س���هداء جراء هذا العمل 
الإرهابي اجلبان الذي ي�ستهدف زعزعة 

الأمن وال�سلم.
عل���ى  اخلارجي���ة  وزارة  واأك���دت 
ت�س���امن مملكة البحرين م���ع جمهورية 
م�رش العربية ال�س���قيقة يف حربها �س���د 

الإره���اب والتط���رف وتاأييده���ا الت���ام 
ل���كل الإجراءات الت���ي تتخذها ملواجهة 
التنظيمات الإرهابية واحلفاظ على اأمن 

مواطنيها واملقيمني على اأرا�سيها.
وج���ددت وزارة اخلارجي���ة موق���ف 
مملكة البحرين الثابت والراف�س جلميع 
اأ�س���كال العن���ف والتط���رف والإرهاب، 
وال���ذي يوؤك���د �رشورة تكات���ف املجتمع 
ال���دويل وتعزيز اجله���ود الرامي���ة اإلى 
ا�ستئ�س���ال هذه الظاه���رة اخلطرية من 
جذورها وردع كل من يدعمها اأو ميولها 

من دول وكيانات واأفراد.

املنام���ة - بنا: دانت وزارة اخلارجية 
ب�س���دة قي���ام اإ�رشائيل مبنع اإقامة �س���الة 
خط���وة  يف  القد�س���ي  باحل���رم  اجلمع���ة 
تتناق�س متاًما مع حرية ممار�سة ال�سعائر 
الديني���ة يف امل�س���جد الأق�س���ى، ومتثل 
امل�س���لمني  مل�س���اعر  �س���ارخاً  انته���اكاً 
يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل، وتندرج �س���من 
املحاولت الإ�رشائيلية املرفو�سة لتغيري 
الو�س���ع القائ���م يف القد����س وامل�س���جد 

الأق�سى.
واأع���رب وزارة اخلارجية ع���ن قلقها 

جت���اه اأحداث العنف التي وقعت ب�س���احة 
امل�س���جد الأق�س���ى اليوم، فاإنها ت�س���دد 
عل���ى ����رشورة فت���ح امل�س���جد الأق�س���ى 
ف���وراً اأم���ام امل�س���لني، موؤك���دة �رشورة 
الأط���راف،  جمي���ع  م���ن  النف����س  �س���بط 
واللت���زام باملعاهدات الدولية وخا�س���ة 
اتفاقي���ة جنيف الرابعة وقي���ام املجتمع 
ال���دويل بتحمل م�س���وؤولياته لوقف كافة 
النتهاكات والت�سدي لكافة املحاولت 
القان���وين  الو�س���ع  لتغي���ري  الرامي���ة 

والتاريخي يف القد�س .

ماتي�س ي�سجب التدخالت الإيرانية يف البحرين

قطر متول الإرهاب حتت �ستار الأعمال اخلريية

اأ�ساد بالعالقات ال�سرتاتيجية ونهج البحرين ال�سيا�سي بقيادة امللك

قيادي من�سق عن “الإخوان” يك�سف يف برنامج تلفزيوين:

املنام���ة - وزارة الداخلية: اجتمع وزير 
الداخلية الفريق الركن ال�س���يخ را�س���د بن 
عبداهلل اآل خليف���ة ووزير الدفاع الأمريكي 
جيم����س ماتي�س يف مق���ر البنتاجون، وذلك 
يف اإطار الزيارة الر�س���مية الت���ي يقوم بها 

للوليات املتحدة الأمريكية ال�سديقة.
يف  الأمريك���ي  الدف���اع  وزي���ر  ورح���ب 
م�ستهل اللقاء بزيارة وزير الداخلية، م�سيدا 
بالعالقات التاريخية والإ�س���رتاتيجية بني 

مملكة البحرين والوليات املتحدة.
ل���دور مملك���ة  ع���ن تقدي���ره  واأع���رب 
البحرين ونهجها ال�سيا�س���ي بقيادة عاهل 
البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة.
كما ع���رب وزي���ر الدف���اع الأمريكي عن 
�س���كره وتقدي���ره ململك���ة البحري���ن على 
الأ�س���طول  قي���ادة  مق���ر  ا�ست�س���افتها 
الأمريك���ي اخلام�س والدعم والت�س���هيالت 

التي تقدمها للوليات املتحدة.
واأعرب عن �س���جبه للتدخالت الإيرانية 
يف مملك���ة البحري���ن وحماولته���ا لزعزع���ة 

اأمنها.
كم���ا اأ�س���اد بجه���ود وزارة الداخلية يف 

حف���ظ اأمن املواطن���ني واملقيمني مبملكة 
البحرين، معربا عن خال�س تعازيه لل�سهداء 
م���ن رج���ال الأم���ن وموا�س���اته لأ�رشهم. من 
جهته، اأ�س���اد وزي���ر الداخلي���ة، بالعالقات 

البلدي���ن  ترب���ط  الت���ي  الإ�س���رتاتيجية 
ال�سديقني. 

ح�رش اللقاء امللحق الع�س���كري ب�سفارة 
مملكة البحرين بوا�سنطن.

اأبوظب����ي - بنا: بث تلفزي����ون اأبوظبي 
الي����وم برناجماً خا�س����اً بعن����وان “امللفات 
القطرية لدعم الإرهاب” والذي تخلله لقاء 
مع عبد الرحمن خليفة بن �سبيح ال�سويدي 
وه����و اأحد اأع�س����اء الإخ����وان امل�س����لمني يف 
الإم����ارات حيث ك�س����ف القي����ادي الإخواين 
املن�س����ق والذي يق�س����ي عقوبة ال�سجن يف 
الإم����ارات على خلفي����ة انتمائه �س����ابقاً ملا 
يعرف ب�����” التنظيم ال�رشي” عن تفا�س����يل 
جديدة وحقائق �س����ادمة عن دعم احلكومة 
القطري����ة له وللتنظيم يف اإطار خمطط لن�رش 
الفو�س����ى، وك�س����ف ال�س����ويدي اي�س����اً عن 
�����رش تراجعه وتخليه عن التنظيم املت�س����دد 
ال����ذي يحظى بدعم دول تدعم الإرهاب ويف 

مقدمتها قطر.
ال�س����ابق  الإمارات����ي  القي����ادي  وق����ال 
يف  اخلريي����ة  الأعم����ال  ع����ن  وامل�س����وؤول 
)التنظي����م  املت�س����ددة  الإخ����وان  جماع����ة 
ال�����رشي بالإم����ارات( عبدالرحمن بن �س����بيح 
ال�س����ويدي يف لقاء بث����ه التلفزيون اإن قطر 
اأر�سلت مدربني اإلى الإمارات يف عام 2010 
لتدري����ب �س����باب التنظيم على ا�س����تخدام 
و�س����ائل التوا�س����ل الجتماع����ي للتحري�س 
على احلكومة وتنظي����م مظاهرات واإحداث 
حال����ة من الفو�س����ى يف البالد عل����ى غرار ما 

حدث فيما ي�سمى بالربيع العربي.
قن����اة  مذي����ع  م����ن  كل  انت����داب  ومت 
“اجلزيرة” اأحمد من�س����ور وال�سحايف حممد 
خمتار ال�سنقيطي للتدريب يف الدورة التي 
كان طالبها اأع�ساء يف التنظيم ال�رشي، واأكد 
اأن اإر�س����ال مدرب موظف يف قناة اجلزيرة، 
هو اأو�سح دعم من قطر للتنظيم ال�رشي يف 
الإمارات، وكان ذلك عمالً غري اإعالمي واإمنا 

تدريبياً تنظيمياً.
كما ك�س����ف ال�س����ويدي عن دور قطر يف 
ا�س����تقبال اأع�س����اء التنظي����م الهاربني من 
الإم����ارات وا�ست�س����دار وثائق م����زورة لهم 
لت�س����فريهم اإل����ى تركي����ا يف نهاية املطاف 
من اأجل ال�س����تمرار يف ن�رش التحري�س �س����د 
الإم����ارات عرب املن�س����ات الإعالمية التابعة 
للدوحة والإخوان، وقال اإن بع�س الهاربني 
�س����افر اإلى قط����ر ببطاقة هوي����ة فقط دون 
جواز �سفر، وهناك ح�سلوا على وثائق �سفر 

ل نعلم من اأين جاوؤوا بها.
وتطرق بن �س����بيح اإلى عالقة م�سبوهة 
جتمع قطر واإ�رشائي����ل وحما�س يف اآن واحد، 
والراب����ط بينهم كان الإخ����وان، قائال اإنه يف 
اأح����د املهم����ات “كانت املوؤ�س�س����ة اخلريية 
التابع����ة للتنظي����م تري����د التدقي����ق يف اأحد 
املدار�س التابعة حلما�س يف ال�سفة الغربية 
التاأ�س����ريات  عل����ى  بفل�س����طني، فح�س����لنا 
الإ�رشائيلي����ة م����ن مكتب التمثي����ل التجاري 
الإ�رشائيل����ي يف قط����ر”، واأبديت اندها�س����ي 
من الت�سهيالت التي قدمت للوفد من اأجل 

امتام الزيارة.

يراأ�����س  كان  ال����ذي  ال�س����ويدي  واأك����د 
العمل اخل����ريي التابع للتنظيم يف الإمارات 
اأن كاف����ة الأعم����ال اخلريي����ة كان����ت عب����ارة 
ع����ن واجهة فق����ط لنقل الأم����وال اإلى فروع 
التنظي����م الإخ����واين يف بلدان اأخ����رى، ودعم 
م�س����اريعهم الهادف����ة اإلى جتنيد ال�س����باب 
ون�����رش الأف����كار املتطرف����ة، وق����ال: كان����ت 
الأر�س����دة ال�س����خمة يف ر�س����يد القي����ادات 
ما هي اإل تربعات ت�س����ور املح�س����نون اأنها 

ذاهبة اإلى املحتاجني.
واأو�س����ح القي����ادي املن�س����ق اأن اأموال 
املفرت�����س  م����ن  كان  الت����ي  املتربع����ني 
اأن تذه����ب للمحتاج����ني، ا�س����تخدمت ع����رب 
جمعي����ات قطرية مثل راف وموؤ�س�س����ة قطر 
اخلريية وغريه����ا يف تعزيز الفكر املتطرف 
ون�رش فتاوى يو�س����ف القر�ساوي الذي يعد 
املرجع الفقه����ي الأول للتنظي����م الإخواين 
العامل����ي، واأ�س����اف: كانت الأم����وال تذهب 
اإلى ما يعرف باحتاد املنظمات الإ�س����المية 
يف اأوروب����ا وال����ذي عم����ل على ن�����رش الدعاية 

القطرية وفكر القر�ساوي.
كان����ت  “الفت����وى  ال�س����ويدي:  وق����ال 
مقرتنة دائما باملال”، م�سرياً اإلى اأن اإغداق 
اأموال التربعات عل����ى املنظمات يف اأوروبا 
جعله����ا تتاأث����ر وت����روج لفك����ر القر�س����اوي 
وتنظيم الإخ����وان، ومن ثم ن�����رش هذا الفكر 
ه����وؤلء  اأوروب����ا خا�س����ة  ال�س����باب يف  ب����ني 
امل�س����لمني اجلدد، فيما ك�س����ف عن متويل 
قط����ر ملكتب التن�س����يق اخلليج����ي جلماعة 
الإخ����وان ومق����ره اإي����ران، واأكد اأن����ه التقى 
�س����ابقاً م�س����وؤول التنظيم الإيراين ويدعى 
اأبو يحي����ى عبدالرحمن الب����رياين ومقيم يف 
طهران، والذي ينظم اأمور املكتب، وينظم 
اأمور الإخوان حتت اإ�رشاف احلكومة القطرية.
كم����ا لفت ال�س����ويدي ال����ى اأن “الدوحة 
دعم����ت ح�س����ن الدقي وه����و اأحد موؤ�س�س����ي 
التنظي����م ال�����رشي يف الإم����ارات، وق����د لعب 
دوراً كب����ريا يف جتني����د املتطرفني لتنظيم 
داع�س يف �س����وريا والع����راق، ومهد الطريق 
لبع�����س الع�س����كريني املغ����رر به����م مث����ل 
حممد العبدويل الذي قتل يف �س����وريا، وهو 

مدعوم م����ن عدة جهات ومنه����ا قطر، وقام 
بن�رش العديد من الكت����ب والآراء لن�رش الفكر 

املتطرف، واأ�س�س حزب الأمة الإرهابي”.
واأك����د ال�س����ويدي اأن قطر ت�س����در اإلى 
الع����امل اأم����وال ال�س����عب القط����ري وفتاوى 
القر�س����اوي، ف����كل مبل����غ مايل يخ����رج من 
اأي دول����ة له دواف����ع فكرية معين����ة، ولفت 
اأن املوؤ�س�س����ات املحتاج����ة لالأم����وال  اإل����ى 
عندما تقب����ل اأموال املانح����ني فاإنها تقبل 
اأي�س����اً فكرهم ورغباته����م، وقال اإن فتاوى 
القر�س����اوي كانت ترافق وتعزز كل اأموال 
تبعثها الدوحة للتنظيم لإحداث الفو�س����ى 
وتنفي����ذ خمطط����ات اإرهابية يف ع����دة دول 
بينها الإمارات، واأ�سهم يو�سف القر�ساوي 
يف توظي����ف متوي����الت اجلمعي����ات اخلريية 

القطرية يف �سالح التفجريات والإرهاب.
واأو�س����ح القيادي املن�س����ق عن جماعة 
اليمني����ة  الإ�س����الح  جمعي����ة  اأن  الإخ����وان 
الإخواني����ة التابعة حلزب الإ�س����الح هي اأهم 
م�ستقطب للم�ساعدات القطرية، كا�سفا �رش 
تراجعه وتخليه عن التنظيم املت�سدد قائال: 
“املعاملة احل�سنة من الأجهزة املخت�سة يف 
بالدي، هي ما جعلني اأغري فكري، واأك�س����ف 
زي����ف دعاية الإخوان” م�س����يًفا: “ماع�س����ته 
خالل اأيام التحقيق م����ن راحة خمالف متاًما 
ملا كنا ن�سمعه “ وقد ندمت ول اأريد لغريي 
اأن ي�س����ري يف الطري����ق اخلاط����ئ... اأنا نادم 
وهناك فر�س����ة للبع�س للنج����اة، واأن يعيد 

ترتيب اأوراقه”.
واعترب ال�س����ويدي اأن “الف����رتة الراهنة 
الت����ي تتزام����ن مع اأزم����ة قطر ه����ي الوقت 
املنا�س����ب ل�س����تعرا�س جتربت����ه املوؤملة، 
واأخ����ذ الع����رب منها لكي ل ينج����ر املزيد من 
الأ�سخا�س اإلى التنظيمات املت�سددة جمدًدا 
ويف مقدمته����ا جماعة الإخ����وان الإرهابية”، 
وع����ن اعتقاله وتعذيبه يف اإندوني�س����يا ختم 
عبدالرحمن بن �س����بيح بالق����ول: “اختطايف 
عرب اأجه����زة الأمن �س����ائعة... وماقدموه يل 
كان باإ�س����لوب ح�س����اري جًدا، واأخجلني من 
نف�س����ي لحًق����ا لأنن����ي كنت مذنًب����ا ودخلت 

اإندوني�سيا بطريقة غري �رشعية”.

• وزير الداخلية يف لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي 	

• من اللقاء التلفزيوين	



السبت 15 يوليو 2017 
21 شوال 1438

العدد 3196  5 برلمانيات local@albiladpress.com

“خدمات النواب” ترف�ض حتديد عمر للعامل الأجنبي

ل �ساعتي راحة لأقرباء املعاق من الدرجة الثالثة 

توافق نيابي �سوري حلماية التجارة الإلكرتونية

ل ا�ستثناء للمطلقة من الفح�ض الطبي للزواج

ت�رشيع لإن�ساء مبان للعمال باملناطق ال�سناعية

“الرقابة” نافذ على ال�رشكات احلكومية براأ�سمال 25 %

“من اأين لك هذا” ميتد اإلى الأموال املنقولة

“املالية” توافق “النواب” بتعديل قانون ال�رشكات التجارية

�سقف الت�رشيع القدمي بدءا من 50 % ف�أكرث

من مبداأ ال�سف�فية والنزاهة ومك�فحة الف�س�د 

رف�ض متّلك احلكومة اأكرث من 30 % من اأ�سهم �رشك�ته�

امل�لي����ة  ال�س����وؤون  جلن����ة  وافق����ت 
واالقت�س�����دية مبجل�ض النواب على م�رشوع 
يكفل ب�س����ط رق�بة دي����وان الرق�بة امل�لية 
واالإداري����ة لت�س����مل ال�رشك�ت التي ت�س�����هم 
فيه� الدولة اأو اأحد ال�سخ�سي�ت االعتب�رية 
الع�مة بح�سة 25 % ف�أكرث من راأ�ض م�له�، 
وذل����ك يف ق�ن����ون بتعدي����ل امل�����دة 4 م����ن 
ق�نون ديوان الرق�بة ال�س�����در ب�ملر�س����وم 

بق�نون رقم 16 ل�سنة 2002.
ويهدف امل�رشوع من ن�حية اأحك�م الرق�بة 
على االأموال الع�مة التي تريد الدولة اأو اأحد 
االأ�س����خ��ض االعتب�ري����ة الع�مة ا�س����تثم�ره� 
عن طريق م�س�����ركة القط�ع اخل��ض ببع�ض 

امل�س�����ريع احليوي����ة وال�رشوري����ة، دون اأن 
تتكبد خ�س�����رة مب�لغ كبرية نتيجة ت�أ�سي�ض 
�رشك�ت حكومي����ة ال ميكن اإدارته� بف�علية، 
ا�س�فة لتو�س����يع نط�ق رق�بة الديوان على 
االأموال الع�مة املتح�سلة من ال�رشك�ت التي 
ت�س�����هم الدول����ة اأو االأ�س����خ��ض االعتب�رية 
الع�مة بح�س����ة من راأ�سم�له�، بتعديل ن�سبة 
هذه احل�س����ة لتكون 25 % بدال من 50 % 

من راأ�ض م�ل ال�رشكة.
وراأى ديوان الرق�ب����ة امل�لية واالدارية 
الدول����ة  ح�س����ة  عل����ى  االبق�����ء  �����رشورة 
وال�سخ�سي�ت االعتب�رية الع�مة يف ال�رشك�ت 
اخل��س����عة للرق�ب����ة على م� ه����ي عليه، الأن 
امل�����رشوع يف البحري����ن حر�����ض عل����ى مراع�ة 
ال�����رشك�ت يف النط�����ق  اأم����وال  خ�سو�س����ية 

الذي حدده لرق�بة الدي����وان على ال�رشك�ت 
اخل��س����عة للرق�ب����ة، وذل����ك للمح�فظ على 
�س����وؤونه�  ادارة  يف  وحريته�����  ا�س����تقالله� 
امل�لية واالدارية، كم� ان ال�رشك�ت تخ�س����ع 

لرق�بة اأكرث من جهة حكومية وخ��سة.
واأ�س�����ف اأن احلد االأدنى حل�سة الدولة 
يف  الع�م����ة  االعتب�ري����ة  ال�سخ�س����ي�ت  اأو 
راأ�س����م�ل ال�����رشك�ت اخل��س����عة للرق�بة مب� 
يزي����د عل����ى 50 % الأن تلك الن�س����بة تخول 
للدولة �س����الحية اتخ�ذ الق����رارات والت�أثري 
على ادارة ال�����رشك�ت، كم� ان تبني امل�رشوع 
قد يوؤدي الى االخالل مببداأ امل�س�����واة بني 
حمل����ة اال�س����هم ونفور القط�����ع اخل��ض من 
الدخول يف ا�س����تثم�رات م�سرتكة مع الدولة 

والقط�ع الع�م.

وافقت جلنة ال�سوؤون الت�رشيعية والق�نونية 
عل���ى االقرتاح بق�نون بتعدي���ل امل�دة )1( من 
ق�نون رقم )32( ل�س���نة 2010 ب�س����أن الك�سف 
ع���ن الذمة امل�لي���ة، واملت�س���من اإدراج االأموال 

املنقولة يف ق�نون الك�سف عن الذمة امل�لية.
وطبق���� للمق���رتح ُي�س���تبدل بن����ض الفقرة 
)2( من امل�دة )1( من ق�نون رقم )32( ل�س���نة 
2010 ب�س�أن الك�سف عن الذمة امل�لية، الن�ض 
مة امل�لية يف تطبيق اأحك�م  االآتي: “يق�سد ب�لذِّ
ه���ذا الق�نون، جمموع م� ميلك���ه امُللَزم واأوالده 
الُق����رشرَّ من اأم���وال نقدية اأو عق�ري���ة اأو منقولة 
مب���� يف ذل���ك العق����رات واالأر�س���دة يف البنوك 
واالأن�س���بة واالأ�س���هم يف ال����رشك�ت داخل مملكة 
���ة امل�لية م�  مرَّ البحري���ن وخ�رجه�. وت�س���مل الذِّ
ة  يكون للُمل���َزم واأوالده الُق�رشرَّ من حقوق يف ذمرَّ
 � الغري وم���� عليهم م���ن ديون، وذل���ك وفًق� ملمِ

تبينه الالئحة التنفيذية”.
وج����ء يف املذك���رة االإي�س����حية لالق���رتاح 

بق�ن���ون اأنه �س���در ق�نون الك�س���ف ع���ن الذمة 
امل�لي���ة مبوج���ب الق�ن���ون رق���م )32( ل�س���نة 
بق�ن���ون  املر�س���وم  مبوج���ب  ل  وُع���دِّ  ،2010
رق���م )19( ل�س���نة 2016، وعزز ب�س���دوره مبداأ 

ال�سف�فية والنزاهة ومك�فحة الف�س�د. 

وبدخول ق�نون الك�س���ف عن الذمة امل�لية 
حي���ز التطبيق ويف ظ���ل املعطي����ت املوجودة 
عل���ى اأر����ض الواق���ع تب���ني اأن الق�ن���ون اأغفل 
اإدراج االأموال املنقولة �سمن االأموال اخل��سعة 
للرق�بة يف نط�ق الذم���ة امل�لية للملزم واأوالده 
الق����رش وهو م�س���لك ال يتوافق مع م���� انتهجته 
معظم ت�رشيع�ت الك�س���ف ع���ن الذمة امل�لية من 
اإدراج لالأم���وال املنقولة عالوة على م� قد يرتبه 
ذلك االإغف�ل من ا�ستقالل املن��سب يف م�س�لح 
�سخ�س���ية االأمر الذي ك�ن من اأحد اأهم اأ�س���ب�ب 

�سدور الق�نون ابتداًء.
وعليه، ج�ء االق���رتاح بق�نون امل�ثل بهدف 
اإدراج االأموال املنقولة �سمن االأموال اخل��سعة 
للرق�بة يف نط�ق الذم���ة امل�لية للملزم واأوالده 
الق����رش، مل���� يف ذل���ك من حم�ي���ة للم����ل الع�م 
وتعزيز ملبداأ ال�سف�فية والنزاهة يف ظل التوجه 
الع�م للدولة واملجتمع الدويل، وحتقيًق� للمبداأ 
الد�س���توري ال���وارد يف امل�دة )9( من د�س���تور 

مملكة البحرين.

اأو�س����ت جلنة ال�سوؤون امل�لية واالقت�س�دية 
مبجل�����ض النواب ب�الإ�����رشار على قراره� ال�س�����بق 
بخ�س����و�ض م�رشوع ق�نون م�س�غ بن�ء على اقرتاح 
بق�ن����ون �س����يغته املعدلة م����ن جمل�����ض النواب 
بتعديل بع�ض اأحك�م الق�نون رقم )62( ل�س����نة 
2006 ب�إن�س�����ء وتنظيم هيئة البحرين لل�سي�حة 
واملع�ر�ض، فيم� رف�ض جمل�ض ال�سورى امل�رشوع 

بق�نون من حيث املبداأ.
وقدم االق����رتاح النواب: عبدالرحمن بوعلي، 
عب��ض امل��س����ي، جم�ل داود، عب����داهلل بن حول، 

اإبراهيم احلم�دي.
وج�ء م�س����مون م�رشوع الق�نون ب�أن ي�ستبدل 
بن�����ض امل�دة )76( من ق�نون ال�رشك�ت التج�رية 
ال�س�����در ب�ملر�س����وم بق�ن����ون رقم)21( ل�س����نة 
اأو  للدول����ة  يج����وز  “ال  االآت����ي:  الن�����ض   ،2001
االأ�س����خ��ض املعنوية الع�مة اأن تنفرد بت�أ�سي�ض 

ال�رشك�ت اأو امل�س�همة يف راأ�سم�له� بن�سبة جت�وز 
30 %، وي�س����تثنى من ذلك ال�رشك�ت الع�ملة يف 
قط�ع�ت الط�قة والعق�رات واالإ�سك�ن، وا�ستثم�ر 
اأم����وال الهيئة الع�م����ة للت�أم����ني االجتم�عي. وال 
تخ�س����ع الأحك�م هذا الق�نون ال�رشك�ت امل�ستثن�ة 
امل�س�����ر اإليه� يف الف����رتة ال�س�����بقة، اإذا انفردت 
الدولة اأو االأ�سخ��ض املعنوية الع�مة بت�أ�سي�سه� 
اأو �س�����همت براأ�سم�له� بن�سبة تتج�وز 50 %، اإال 
ب�لقدر الذي ال تتع�ر�ض فيه مع االأو�س�����ع التي 
روعيت يف ت�أ�سي�سه� واالأحك�م التي ين�ض عليه� 

نظ�مه� االأ�س��سي”.
كم� ا�س����تحدثت اللجن����ة م�دة ج�����ء فيه� اأن 
على ال�رشك�ت التي متتلكه� الدولة اأو االأ�سخ��ض 
املعنوية الع�مة ب�لك�مل اأو ت�س�����هم فيه� بن�سبة 
جت�وز 30 % من راأ�ض امل�ل، توفيق اأو�س�����عه� 
يف ف����رتة ال تتج�وز 3 �س����نوات م����ن ت�ريخ العمل 

بهذا الق�نون.
اأو�س�����ع  تعدي����ل  اإل����ى  املق����رتح  ويه����دف 

ال�����رشك�ت الع�مل����ة يف القط�ع�����ت التج�رية غري 
الع�ملة يف قط�عي النفط والغ�ز وحلبة  البحرين 
الدولي����ة، بحي����ث ال تتج�����وز م�س�����ركة القط�����ع 
الع�����م يف ه����ذه القط�ع�����ت ن�س����بة 30 % وه����ي 
الن�س����بة ذاته� التي ي�س����تحوذ القط�����ع الع�م يف 
الن�����جت املحلي االإجم�يل للدولة طيلة ال�س����نوات 

امل��سية.
وذك����رت احلكوم����ة يف مذكرته����� املرفق����ة 
مب�رشوع الق�نون العديد من املالحظ�ت، منه� اأن 
امل�رشوع يتن�فى مع االإ�سرتاتيجية التي تنتهجه� 
اململكة يف تنويع الن�ص����اط الأقت�صادي وم�صادر 
الدخ����ل القوم����ي، وهو م� يخلق عقب�����ت ق�نونية 
فيم����� يتعلق بتنمي����ة االأقت�س�����د القومي، ودور 
الدول����ة يف هذا ال�س�����أن، مم� يكون ل����ه ب�لغ االأثر 
ال�س����لبي على الهدف الرئي�سي الذي اأن�سئت من 
اأجل����ه العديد م����ن ال�رشك�ت اململوك����ة للحكومة، 
والت�أثري على تن�ف�سيته� مع ال�رشك�ت الع�ملة يف 

ال�سوق وتقييد �سالحيته�.

• جل�سة �س�بقة ملجل�ض النواب	

• الن�ئب عي�سى تركي	

الني�بي���ة  اخلدم����ت  جلن���ة  رف�س���ت 
اقرتاح���ني بق�ن���ون لتعديل ق�ن���ون تنظيم 
�س���وق العمل، اأحدهم� يق�سي ب�أن ال يتج�وز 
عمر االجنبي املراد ا�س���تقدامه عن 50 ع�م�، 

ويلغى ترخي�سه اذا بلغ �سن اخلم�سني.
وين����ض الت�رشيع االآخ���ر املرفو�ض على 
تن��سب عمر الع�مل االأجنبي مع املهنة التي 
مت ا�س���تقدامه له�، مع تخويل جمل�ض ادارة 
هيئة تنظيم �س���وق العمل بت�س���نيف فئ�ت 

املهن واالأعم�ر املن��سبة لكل مهنة.

وطلب���ت هيئة تنظيم �س���وق العمل من 
جمل����ض النواب اإع�دة النظ���ر يف االقرتاحني 
بق�ن���ون، الأن تطبيقهم� �س���ينعك�ض �س���لب� 
عل���ى �رشيحة كب���رية من اأ�س���ح�ب العمل؛ اذ 
اإن هن�ك اأن�س���طة جت�ري���ة وبع�ض املهن ال 
ت�س���توجب اأو تتطلب حدا اأق�س���ى لل�سن بل 
تعتمد على العم�ل���ة ذات اخلربة يف جم�له� 
ي�س���تطيع  وال  املهن���ي،  اأو  االقت�س����دي 
اأ�سح�ب العمل اال�س���تغن�ء عنهم المتالكهم 
اخل���ربة الرتاكمي���ة يف جم����ل اأعم�لهم، كم� 
يتع�ر����ض املقرتح�ت مع ت�رشيع����ت العمل 

واخلدمة املدنية.

رف�س���ت جلن���ة اخلدم����ت االق���رتاح 
ملنح �س����عتي راحة يومي� مدفوعة االأجر 
للموظ���ف اأو الع�م���ل م���ن ذوي االإع�ق���ة 
اأو ال���ذي يرع���ى مع�ق� م���ن اأقرب�ئه حتى 
الدرجة الث�لث���ة بدال من الدرج���ة االأولى 
يف الق�ن���ون الن�فذ ممن يثب���ت ح�جتهم 
لرع�ي���ة خ��س���ة واأ�س����رت وزارة العم���ل 
والتنمية االجتم�عية  يف راأيه� اإلى اأهمية 
االبق�ء على الق�ن���ون الن�فذ، الأن تطبيق 
املقرتح �س���يرتتب عليه انعك��ض �سلبي 
االإع�ق���ة  االأ�س���خ��ض ذوي  عل���ى و�س���ع 
واأق�ربه���م يف العم���ل وخ��س���ة ب�لقط�ع 

اخل��ض، كم� ي�س���عب على جلنة التقييم 
والت�سخي�ض �سبط م�س�ألة حتديد القرابة 

يف الدرجة الث�لثة.
وق���دم املقرتح من الن���واب : حممد 
املعريف، اأ�س�مة  اخل�جة، حم�سن  البكري، 

عي�سى  تركي، ذي�ب  النعيمي.
وراأت اللجن���ة يف م���ربرات رف�س���ه� 
للمق���رتح، اأن االأق�رب من الدرجة االأولى 
هم الذي���ن يت�أث���رون مب��رشة م���ن رع�ية 
االأ�س���خ��ض ذوي االإع�قة، كم���� اأن القرار 
التنفي���ذي ب�س����أن الفق���رة الث�ني���ة من 
امل�دة 5 م���ن الق�نون الن�فذ مل ي�س���در 
حل���د االآن، ويحت����ج اإلى مدة م���ن الزمن 

الختب�ر نت�ئجه بعد تطبيقه.

امل�لي���ة  ال�س���وؤون  جلن���ة  اأي���دت 
ق���رار  الن���واب  مبجل����ض  واالقت�س����دية 
جمل�ض ال�س���ورى يف م���رور م�رشوع بق�نون 
بتعديل لبع�ض اأحك�م املر�س���وم بق�نون 
رقم )28( ل�سنة 2002 ب�س�أن املع�مالت 
االإلكرتوني���ة املرافق للمر�س���وم امللكي 
رقم) 28( ل�سنة 2015 الذي يهدف اإلى 

ت�أمني بيئة حلم�ية التج�رة االإلكرتونية.
امل�لي���ة  ال�س���وؤون  جلن���ة  واأو�س���ت 

واالقت�س����دية برئ��س���ة عبدالرحم���ن بن 
علي ب�ملوافقة ب�إجم�ع االأع�س�ء احل��رشين 
على قرار جمل�ض ال�س���ورى ب�س�أن املواد 

املختلف عليه� بني املجل�سني.
ويهدف امل�رشوع بق�نون اإلى تطوير 
اال�ستخدام االآمن للمع�مالت االإلكرتونية، 
وت�أمني بيئ���ة ت�رشيعية مالئمة لت�س���جيع 
االإلكرتوني���ة، ومع�جلة  التج����رة  وحم�ية 
الت���ي  جمي���ع املو�س���وع�ت وامل�س����ئل 
ينظمه���� املر�س���وم بق�نون رق���م )28( 

ب�س�أن املع�مالت الكرتونية احل�يل.

رف�س���ت جلن���ة اخلدم����ت الني�بي���ة 
االق���رتاح بق�نون بتعدي���ل بع�ض اأحك�م 
ق�ن���ون الفح����ض الطب���ي للمقبلني على 
واملت�س���من  اجلن�س���ني،  م���ن  ال���زواج 
ا�س���تثن�ء عقد الزواج ال���ذي يتم مبوجبه 
اإع����دة املطلق���ة الى ع�س���مة زوجه� من 

�رشط اإجراء الفح�ص الطبي.
وراأت اللجن���ة يف م���ربرات رف�س���ه� 
للمق���رتح، اأن وج���وب اإع����دة الفح�ض يف 
عق���د ال���زواج الذي يت���م مبوجب���ه اع�دة 
املطلق���ة ال���ى ع�س���مة زوجه� ه���و الذي 
ي�س���من �س���المة الطرف���ني م���ن بع����ض 
االأمرا����ض املعدي���ة الت���ي ت�س���بب اأث�را 

كبرية، �س���واء عل���ى العالق���ة الزوجية اأو 
عل���ى بقية اأطراف االأ�رشة، اذ اإن االأمرا�ض 
املعدية التي تتطلب اجراء الفحو�س����ت 
على ط���ريف عقد ال���زواج ميك���ن ان تقع 
اال�س����بة به� بع���د انته�ء ع���رى العالقة 

الزوجية.
ط���ريف  اأن  ال�س���حة  وزارة  وذك���رت 
الزواج �س���بق اأن اأجرب� حت�ليل فح�ض م� 
قبل ال���زواج، ف�إنه من املمكن عدم اإجراء 
فح����ض االأمرا����ض الوراثي���ة، الأن نت�ئج 
التح�ليل تكون ث�بت���ة ال تتغري، اإال اأنه ال 
ميك���ن اأن تكون نت�ئ���ج فح�ض االأمرا�ض 
وب�لت����يل  تتغ���ري،  وال  ث�بت���ة  املعدي���ة 
ل�س���م�ن �س���المة الطرفني يج���ب اإع�دة 

فح�ض االأمرا�ض املعدية.

امل�لي���ة  ال�س���وؤون  جلن���ة  اأي���دت 
واالقت�س�دية مبجل�ض النواب على م�رشوع 
ق�نون ي�سمح ب�إق�مة مب�ن �سكنية للعم�ل 
ب�ملن�طق ال�س���ن�عية ب�س���فة ا�ستثن�ئية 
بعد احل�س���ول عل���ى ترخي����ض من جلنة 
�س���وؤون املن�طق ال�س���ن�عية، ووفق�ً مل� 

تقرره الالئحة التنفيذية.
ويه���دف املق���رتح لو�س���ع احلل���ول 
ال�س���كن  انت�س����ر  لظ�ه���رة  املن��س���بة 
ال�س���كنية،  املن�ط���ق  داخ���ل  امل�س����رك 
وجتن���ب االزدح�م امل���روري اأثن����ء توجه 
العم����ل ملواق���ع عملهم ول���دى عودتهم 
منه����، واحلد م���ن جتمع�ت العم����ل اأم�م 
ال�سكن امل�سرتك مم� يعيق حركة دخول 

االأ�رش البحرينية ملن�زله�.
واأك���دت احلكومة وجود تنظيم ق�ئم 
ون�فذ يلزم امل�ست�أجر للمن�طق ال�سن�عية 
ب�جراي�ت ال�س���حة وال�س���المة املهنية يف 

من�ص���اأته، كما اإن ال����رشوط املتعلقة مبن 
و�س���المة الع�مل���ني و�س���حتهم ينظمه� 
ق���رار وزي���ر العم���ل ب�س����أن ا�س���رتاط�ت 

وموا�سف�ت م�س�كن العم�ل.
وطلب���ت احلكوم���ة اإع����دة النظ���ر يف 
امل����رشوع، موؤك���دة اأن حظ���ر اإق�م���ة مب�ن 
ل�س���كن العم����ل يف املن�طق ال�س���ن�عية 
كق�ع���دة ع�م���ة ق�ئ���م ومتحق���ق ب�لفعل 
به���دف احلف����ظ عل���ى طبيعة االأن�س���طة 
ب�س���كل �س��س���ي، اأم���� االأن�س���طة االأخرى 
ف�إن وزارة ال�س���ن�عة والتج�رة وال�سي�حة 
ت�س���مح به� ولكن يف حدود معينة ووفق�ً 
ال�سرتاط�ت و�سوابط تنظيمية، ذلك اأن 
الهدف الذي ت�سعى له احلكومة من وراء 
توف���ري اأرا�ض �س���ن�عية ب�إيج�رات رمزية 
ه���و ت�س���يج ال�س���ن�عة وتنمي���ة وتطوير 
اال�س���تثم�رات، مم� ينعك����ض على تنويع 
ق�عدة االقت�س����د الوطني والت�سيع على 
اإنت����ج وت�س���دير منت���ج بحرين���ي وطني 

ف�سالً عن خلق فر�ض عمل بحرينية.
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جمموعة من املنازل املكد�س���ة بالأ�رس البحرينية 
املمت���دة، حتيطه���ا اأرا����ض  حدائقية واأخرى ف�س���اء 
ومزارع تع���ود ملكيتها للأوق���اف اجلعفرية، هذا هو 

امل�سهد العام لقرية جنو�سان. 
“البلد” جالت يف القرية ال�سهرية الواقعة على 
�س���ارع البديع برفقة اأهلها الذين بينوا غياب الكثري 
من املراف���ق الأ�سا�س���ية احليوية ع���ن املنطقة، فل 
مدر�سة ول مركز لل�سباب، ول نقطة لوقوف حافلت 

املدار�ض. 
اأهايل جنو�سان وجدوا يف ح�سور “البلد” فر�سة 
لإي�س���ال �س���كرهم للقي���ادة على مواقفه���ا الداعمة 
لهم دائماً، وللتعبري اأي�س���اً عن خماوفهم من خ�سارة 
امل�رسوع الذي ي�س���يد الآن يف قريته���م، بعد اأنباء عن 
حتويله اإلى“ملكية خا�س���ة” اأو ل� “�س���كن اجتماعي” 
ال تنطب���ق ����روط اال�س���تفادة من���ه عل���ى غالبيتهم 

الوا�سعة. 
وق���ال احلاج���ي يو�س���ف �س���يد ها�س���م - وه���و 
ثمانيني يت�سارك منزله مع اأ�رس اأبنائه- بلهجة قروية 
ب�س���يطة: “عدنا م�سكلة �سكن.. وجنوف البيوت تبنى 
قدامنا وداخل الفريق.. واحلني يقولون مو اإ�سكان.. 
�س���مو رئي�ض الوزراء – اهلل يحفظ���ه – ما ق�رس.. وكم 

مرة و�سى باإ�سكان لينا.. وما زلنا ننتظر”. 

ضبابية وقلق 
من جهته، قال رئي�ض جمعية جنو�س���ان اخلريية 
ح�سني ال�سباغ: اإن الأهايل ينظرون اإلى البيوت تبنى 
اأمامه���م، وياأملون اأن توزع عليه���م، ولكنهم قلقون 
اإزاء م�س���ريها لعدم اإعلن وزارة الإ�سكان عن طبيعة 

امل�رسوع لغاية الآن.
ولف���ت اإل���ى اأن خماوف الأهايل ج���اءت نتيجة ما 
يثار اأن امل�رسوع الذي ي�سمل مئات الوحدات هو ملك 
خا�ض، و�س���ُيفتح اأمامهم لل�س���تملك عرب البيع عن 

طريق م�رسوع ال�سكن الجتماعي فقط.
واأو�س���ح ال�س���باغ اأن غالبية اأه���ايل املنطقة ل 
تنطبق عليهم �روط اال�س���تفادة من برنامج ال�سكن 
االجتماعي، ك�رط بلوغ الراتب 600 دينار فما فوق، 

اأو اأن يكون العمر اأقل من 45 �سنة.

 توجيهات القيادة 
وتاب���ع: قب���ل ف���رة ل تتج���اوز ال�س���هرين، اأمر 
رئي�ض الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة 
بن �س���لمان اآل خليفة مبتابعة الحتياجات الإ�سكانية 
لأه���ايل جنو�س���ان.. ومل يجتم���ع بنا اأي من م�س���وؤويل 

الوزارة لغاية اللحظة.
واأ�سار ال�سباغ اإلى اأن م�رسوع جنو�سان الإ�سكاين، 
ال���ذي يعد جزًءا من م�رسوع امت���داد القرى مدرج على 
خط���ة وزارة الإ�س���كان من���ذ الع���ام 2006، وي�س���مل 
ت�س���ييد 118 وحدة �سكنية، كما اأن امليزانية اللزمة 
له���ذا الغر����ض قد خ�س�س���ت فع���ًل، ب���ل اإن خرائط 

امل�رسوع كانت جاهزة اأي�ساً. 
واأردف: غ���ري اأن امل�رسوع بق���ي عالقاً بني وزارة 
الإ�س���كان ووزارة البلدي���ات اآن���ذاك، و�س���ط تقاذف 
امل�س���وؤولية ع���ن تاأخ���ري عملي���ة تعطيل ا�س���تملك 

الأرا�سي املطلوبة.

الزيارة التاريخية 
 واأ�س���اف: قام �س���مو رئي����ض ال���وزراء يف العام 
2010 بزي���ارة تاريخي���ة للقري���ة والتق���ى بالأهايل، 
امل����رسوع،  تنفي���ذ  بامل�س���ارعة يف  اأوام���ره  واأعط���ى 

والتحقيق يف اأ�سباب تاأخريه. 
واأو�سح ال�س���باغ اأن توجيه �سمو رئي�ض الوزراء 
ق���د اأثمر عن تر�س���يح اأرا����ضٍ اأخرى، وبا����رست وزارة 
البلديات باتخاذ قرارات ال�ستملك، اإل اأنها توقفت 

فجاأة بدعوى وجود اآثار.
واأكد رئي����ض اجلمعية اخلريية اأن �س���مو رئي�ض 
ال���وزراء وج���ه يف وق���ت �س���ابق بدرا�س���ة ا�س���تملك 
امل�س���اريع الإ�س���كانية اخلا�س���ة املقام���ة يف القرية 
ل�سالح الأهايل، ونتمنى من م�سوؤويل وزارة الإ�سكان 

التجاوب.

 إهمال الساحل 
بدوره، اأكد ال�س���اب علي ح�سن جواد اأن �سيادي 
جنو�س���ان يعانون الأمرَّين م���ن اإدارة الرثوة البحرية 
نتيجة اإهمال �س���احل القرية وع���دم وجود اأي خطة اأو 

م�رسوع لتطويره.
اأهمي���ة احلف���اظ عل���ى الطبيع���ة  اإل���ى  ولف���ت 
ال�ساحلية للقرية مع وجود كثري من رجالها الذين ما 

زالوا يعملون يف مهنة ال�سيد.
وعرب عن اأمله بتع���اون الإدارة للهتمام ورعاية 
ال�س���يادين عل���ى غرار م���ا يقدم للبح���ارة يف مناطق 

�سرة والبديع واحلد من خدمات وم�ساندة. 
واأما �س���يد جواد علوي، فتحدث عن اأزمة �سباب 

القري���ة يف ظل عدم وجود مركز يحت�س���ن هواياتهم 
واأن�سطتهم الريا�سية، رغم الوعود املتكررة لإعطاء 

ترخي�ض ملركز لل�سباب والريا�سة. 

ال جدية 
واأ�ساف: ل ن�س���عر بجدية ملنحنا ترخي�ض مركز 
لل�س���باب من وزارة ال�سباب، وقد جل�سنا وحتدثنا مع 
م�سوؤويل الوزارة اأكرث من مرة، وكانت هناك حوارات 
اإيجابية ومتيزت باأريحية كبرية وا�ستعر�س���نا خللها 
الأن�س���طة ال�س���بابية للقرية والجنازات الريا�س���ية، 

ولكن مل ُننح الرخي�ض لغاية الآن. 
ويف �س���اأن منف�سل، لفت علوي اإلى نقطة جتمع 

طلبة املدار�ض يف القرية، والتي تقع على �سارع عام 
يجمع جنو�سان مع قرى اأخرى )�سارع النخيل(، م�سرياً 
اإلى اأن الطالبات ينتظرن قدوم البا�سات يف منطقة 
ت�س���هد مروراً م�س���تمراً لل�س���يارات، وهو ما ي�سعهن 
يف خماط���ر جدي���ة. ودعا اإلى اإيجاد نقط���ة اآمنة بديلة 
لتجمع الطلبة بعيداً عن ال�س���يارات العابرة، م�س���رياً 
اإلى خي���ارات كثرية موج���ودة، كاإيج���ار قطعة اأر�ض 
�سغرية تعود ملكيتها للأوقاف اجلعفرية مثلً، وهي 

قريبة من املوقع احلايل. 

تكدس األسر 
والتقت “البلد” يا�رس اأحمد نافع، وهو اأحد 

اأهايل القرية الذي يج�س���د نوذج���ا ملا تعانيه 
جنو�س���ان من اأزمة اإ�سكانية عرب تكد�ض العديد 

من الأ�رس يف منزل قدمي واحد.
واأ�س���ار نافع اإل���ى اأن املنزل ال���ذي يقطنه 
�ُس���يد قبل اأكرث م���ن 30 عاماً، وهو م�س���نف ك� 
“اآي���ل لل�س���قوط” منذ �س���نوات، ولك���ن عملية 
اإعادة بنائ���ه مل تتم رغم الوع���ود املتكررة من 

قبل املجل�ض البلدي ال�سمايل.
واأو�س���ح ناف���ع اأن منزلن���ا االآيل لل�س���قوط 
تت�س���اركه فعلي���اً 4 اأ�رس، فاأن���ا وزوجتي و5 من 
اأطفايل نت�سارك غرفتني، واأخي وزوجته وابنته 

يت�ساركون غرفة اأخرى وهكذا.

 خسارة األمل 
ولف���ت اإلى اأن طلب���ه الإ�س���كاين يعود اإلى 
الع���ام 2002، طلب اآخر للح�س���ول على �س���قة 
ب�س���كل م�س���تعجل نتيج���ة ظروف���ه من���ذ العام 

2004، ولكنه مل يلبَّ لغاية اللحظة. 
وع���رب نافع عن خم���اوف اأه���ايل القرية من 
خ�سارة امل�رسوع الإ�سكاين الذي ظلوا ينتظرونه 
طوي���ًل، م�س���يفاً “راقبنا املنازل وه���ي تبنى، 
وكان الأم���ل اأن ن�س���تفيد منه���ا بع���د الوع���ود 
املتك���ررة مب����رسوع اإ�س���كاين ي�س���كل امت���داداً 

للقرية”.
واأردف: اإن �س���ح م���ا يت���داول الي���وم م���ن 
اأقاوي���ل ب�س���اأن بناء هذه الوح���دات لتباع كجزء 
من برنامج ال�س���كن الجتماعي، فقد خاب اأملنا، 
واأنا �سخ�س���ياً لن اأمتكن من ال�س���تفادة منها، 
فراتبي ل ي�سل اإلى 500 دينار بطبيعة احلال، 
و�رط اال�س���تفادة اأن يكون الراتب 600 دينار 

فما فوق. 

• امل�رسوع الإ�سكاين قيد التنفيذ	

جنوسان..
األهالي قلقـون على المشروع اإلسكاني

• منزل قدمي تت�ساركه عدة اأ�رس	

• عبور ال�سيارات مبنطقة وقوف طلبة املدار�ض	

• •النخيل املهملة	 •... وال�ساحل املهمل	 وجود كثيف للعمالة العازبة	

• بيت طيني ل يزال قائماً  	

رجاء مرهون

“الإ�سكان” مدعوة 
لتنفيذ توجيهات 

رئي�ض الوزراء 

نقطة جتمع الطلبة 
�سارع رئي�ض ملرور 

ال�سيارات 

ال�ساحل مهمل ول خطة 
لتطويره 

ال�سيادون يعانون 
الأمّرين من اإهمال 
“الرثوة البحرية” 

ب�����ال�����ق�����ري�����ة  ل�����ل�����������س�����ب�����اب  م��������رك��������ز  ول  م��������در���������س��������ة  ل 
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ت���رز يف مراك���ز ال�رشط���ة التابع���ة 
ملدي���رات حمافظات اململك���ة، العديد 
من املكاتب والأق�ض���ام التي ت�ض���طلع 
مبهام حيوية ومهمة ت�ضهم يف ا�ضتتباب 
الأم���ن وتقوي���ة التما�ض���ك املجتمع���ي 
لأبناء مملكتنا الغالية، فهي تعمل على 
مواجهة الق�ض���ايا وامل�ضاكل والظواهر 
الجتماعي���ة ال�ض���لبية، واإيج���اد احللول 

املنا�ضبة لها. 
ويف ه���ذا ال�ض���دد، تلع���ب مكت���ب 
ال�رشطة  الأ�رشي���ة مبديري���ات  الق�ض���ايا 
ال���دور الكب���ر عل���ى امل�ض���توى الأمني 
والجتماعي والإن�ضاين والرتبوي، لإيجاد 
احللول للم�ض���اكل، والق�ض���ايا الأ�رشية، 
والأ�ضدقاء  الأخرى كاجلرة  والعالقات 
وعالقات العمل، فقد يقع �ضوء فهم اأو 
�ض���جار بني هذه العالقات وت�ض���ل اإلى 
مرك���ز ال�رشط���ة، ودور هن���ا ياأتي مكتب 
الق�ض���ايا الأ�رشية يف اإ�ضالح ذات البني 
م���ن خالل �رشط���ة و�ض���ب�ط مت ت�أهيلهم 
للقي���ام بهذه الواج���ب الجتماعي فهم 
والعق���ل  احلكم���ة  ب�ض���وت  يتحدث���ون 
�ض���عًيا منهم لإيجاد احللول املنا�ض���بة، 
وذلك نظًرا خل�ضو�ض���ية هذه العالقات 
الأ�رشي  واجل���رة، فالرتاب���ط  العائلي���ة 
والجتماعي ه���و اأحد ركائ���ز ومقومات 

بناء املجتمعات وازدهارها.
وعندما ي�ض���تقبل مكتب الق�ض���ايا 
الأ�رشية باملديريات الأمنية كالبالغات، 
ال�ض���جارات،  يف  املتمثل���ة  والق�ض���ايا 
والعن���ف الأ�رشي، والتغييب، واخلالفات 
الزوجي���ة، وم�ض���اكل اإهمال التح�ض���يل 
الدرا�ض���ي، تقوم هذه املكاتب بدورها 
م���ن خ���الل اإتب���اع اإج���راءات تتمث���ل يف 
ا�ض���تالم الق�ض���ايا الأ�رشية، وا�ض���تدعاء 
اأطراف الن���زاع واحلدي���ث معهم بودية 
وباأ�ضلوب راق يت�ضمن تهدئة النفو�س 
وال�ضتدلل بالآيات القراآنية والأحاديث 
النبوي���ة، فالإ�ض���الم حر�س عل���ى اأخوة 
امل�ض���لمني وتاآلف قلوبه���م، ونهى عن 
البغ�ض���اء واأمر بال�ض���عي واإ�ضالح ذات 
البني بني املتخا�ض���مني، ق���ال تعالى 
“اإمن���ا املوؤمن���ون اأخوة فاأ�ض���لحوا بني 
اأخويك���م واتق���وا اهلل لعلك���م ترحمون” 
وق���ال تعال���ى “وال�ض���لح خ���ر” وقال 
ذات  واأ�ض���لحوا  اهلل  “فاتق���وا  تعال���ى 
بينكم واأطيعوا اهلل والر�ض���ول اإن كنت 
موؤمن���ني”، وكان م���ن ه���دي الر�ض���ول 
يف  ال�ض���عي  و�ض���لم  علي���ه  اهلل  �ض���لى 
الإ�ض���الح ب���ني النا�س فبال�ض���لح تاأتي 
امل���ودات وتعمر البيوت، وكل ذلك من 

اأجل حتقيق مناخ اأ�رشي متكافل.
ومن �ضمن واجب�ت مكتب الق�ض�ي� 
الأ�رشية، ه���و اإجراء عملي���ات البحث عن 
ال�ضلبية  الق�ضايا والظواهر الجتماعية 
املنت�رشة يف املجتمع والتي قد تت�ض���بب 
وو�ض���ع  الأمني���ة  الق�ض����ي�  وق���وع  يف 
احللول ال�ضتباقية والوقائية من خالل 
توعية املجتمع ب�أ�رشار وخم�طر التفكك 
الأ�رشي و�ضوء العالقات الأ�رشية واجلرة. 
وقد حقق���ت هذه املكات���ب جناًحا 
مميًزا يف جمال اإيجاد احللول للعديد من 
امل�ض���اكل الأ�رشية والجتماعية التي قد 
ت�ض���ل الطالق والتف���كك الأ�رشي وعدم 
و�ض���ول ه���ذه اخلالفات اإل���ى املحاكم، 
احلل���ول  جت���د  اأن  ا�ض���تطاعت  حي���ث 
لأغلب الق�ض���ايا واأن توفق بني اأطراف 
اخلالفات، فكم من ق�ض���ية مل ي�ض���تطع 
اأطرافها اإيجاد احللول املنا�ض���بة لها اإل 
بف�ضل منت�ضبي مكتب الق�ضايا الأ�رشية  

مبراكز ال�رشطة.
ويتع���اون مكتب الق�ض���ايا الأ�رشية 
باملديري���ات الأمني���ة م���ع العدي���د من 
ال�ض���حة  ك���وزارة  املخت�ض���ة  اجله���ات 
ووزارة  والتعلي���م،  الرتبي���ة  ووزارة 
العم���ل،  ووزارة  الجتماعي���ة،  التنمي���ة 
ووزارة الإ�ضكان، وعدد من املوؤ�ض�ضات 
الأم���ان  ك���دار  الأهلي���ة  الجتماعي���ة 
ودار  الأ����رشي،  للعن���ف  للمتعر�ض����ت 
الكرام���ة للرعاي���ة الجتماعي���ة، ومركز 
بتلك���و لرع�ية �ض���ح�ي� العن���ف الأ�رشي، 
وذلك من اجل تقدمي الرعاية ال�ض���حية 
والجتماعية �ضواء لل�ضيدات اأو الأطفال 
الذين قد يتعر�ض���ون للعنف الأ�رشي اأو 

العتداءات.

دور مراكز ال�رشطة يف 
اإ�ضالح ذات البني

 الثقافة األمنية

رف�ض دعوى موظف يطالب باإلغاء قر�ر �إيقافه 10 �أيام
“تنظيم العمل” اأو�ضت بف�ضله نهائًيا

ق�ض���ت املحكمة الكرى املدني���ة الأولى 
)الدائ���رة الإداري���ة( برئ��ض���ة الق��ض���ي جمعة 
املو�ض���ى وع�ض���وية كل م���ن الق�ض���اة حمم���د 
توفيق وطارق عبدال�ض���كور وحممد الد�ضوقي 
واأمان���ة ����رش عب���داهلل اإبراهيم، برف����س دعوى 
موظ���ف كان يطال���ب باإلغاء ق���رار اإيقافه عن 
العمل ملدة 10 اأيام مع اخل�ضم من راتبه؛ لأنه 
وب�ض���فته م�رشفا يف هيئة تنظيم �ضوق العمل، 
ا�ض���تخدم كلمات غر لئقة ومهينة، ف�ضالً عن 
اأنه ت�رشف خالًفا ملقت�ض���يات الوظيفة العامة، 

كما األزمته مب�رشوفات الدعوى.
الدع���وى  وقائ���ع  اأن  املحكم���ة  وذك���رت 
تتح�ض���ل فيم���ا اأورده املدعي بالئح���ة دعواه، 
من اأنه ي�ضغل وظيفة م�رشف لدى هيئة تنظيم 
�ضوق العمل اعتباًرا من 24 اأبريل 2007، وقد 
اأبلغته الهيئة بتاريخ 13 يوليو 2011 بوجوب 
مثوله اأم���ام جلنة التحقيق بتاري���خ 19 يوليو 
2011 للتحقيق معه يف املخالفات املن�ض���وبة 

اإليه.
وبتاري���خ 1 دي�ض���مر 2011 مت اإخط���اره 
بالق���رار املطعون عليه بوقفه عن العمل ملدة 
10 اأي���ام اعتب���اًرا من 20 دي�ض���مر 2011 مع 

خ�ضم الراتب خالل هذه الفرتة.

الئحة الدعوى
جلن���ة  اأن  لئحت���ه  يف  املدع���ي  واأو�ض���ح 
ن���هُ م���ن الدف���اع عن نف�ض���ه  كِّ التحقي���ق مل ُتَ
وال�ض���تماع اإلى �ض���هود الدعاء ومناق�ض���تهم 
وجلب �ضهود الدفاع ومناق�ضتهم -على الرغم 
م���ن طلبه ذل���ك- باملخالفة للم���ادة 221 من 
الالئح���ة التنفيذي���ة لقانون اخلدم���ة املدنية، 

وقد تظلم من هذا القرار ولكن دون جدوى.
واأف���اد اأن ذلك حدا به اإل���ى اإقامة الدعوى 

املاثلة بغية احلكم له بالآتي:
اأولً: بقب���ول اإدخ���ال هيئ���ة تنظيم �ض���وق 

العمل خ�ضًما يف الدعوى.
ث�نًي�: وقبل الف�ض���ل يف املو�ض���وع: ب�ضم 

امللف الوظيفي للمدعي اإلى ملف الدعوى.
ث�لًث�: ويف املو�ضوع: ب�إلغ�ء القرار ال�ض�در 
باإيقاف���ه عن العمل 10 اأيام وخ�ض���م راتبه عن 
ه���ذه الفرتة واإلغاء جميع الآث���ار املرتتبة على 
ذلك، وباإل���زام املدعى علي���ه واملدعى عليها 
املدخلة بالر�ضوم وامل�رشوفات ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
وق���ّدم املدعي ن�ض���خًة م���ن اإخط���ار هيئة 
تنظي���م �ض���وق العم���ل للمدع���ى باإحالت���ه اإلى 
جلنة التحقي���ق ووجوب مثول���ه اأمامها بتاريخ 
19 يولي���و 2011، واإخط���ار الهيئ���ة للمدعي 
بالق���رار بوقفه عن العمل مل���دة 10 اأيام بدًءا 
من 20 دي�ضمر 2011 مع خ�ضم راتبه عن هذه 

الفرتة، والتظلم من القرار.
وح�رش اأمام املحكم���ة ممثل اجلهة الإدارية 

املدعى عليها اجلل�ض���ات وقدم مذكرتي دفاع 
بالرد على الدعوى وحافظة م�ضتندات من بني 
م� طويت عليه ن�ض���خة من حم��رش التحقيق مع 
املدع���ي، ون�ض���خة من ق���رار جمل����س التاأديب 
املطعون عليه، ون�ض���خة من الق���رار رقم 138 
ل�ض���نة 2011 بت�ض���كيل جمل�س التاأديب، كما 
ح�رش وكيل املدعي وقدم مذكرتني بالرد علي 

دفاع جهة الإدارة. 

حيثيات الحكم
واأ�ض���ارت املحكمة يف حيثيات حكمها اإلى 
اأن امل�ضتقر عليه اأن املوظف العام مطالب يف 
نطاق اأعمال وظيفته وخارجها اأن يناأى بنف�ضه 
عن مواطن الريب وال�ض���بهات وعن الت�رشفات 
التي ت�س كرامة الوظيفة فاأي م�ضلك ينطوي 
على تهاون اأو عدم اكرتاث اأو عبث ترتد اآثاره 
عل���ى كرامة الوظيفة اإمنا ي�ض���كل ذنًب���ا اإدارًيا 

ي�ضتوجب امل�ضاءلة التاأديبية.

واأ�ض����فت وحيث اأنه من املق���رر اأن اإجراء 
التحقي���ق م���ع املوظ���ف، مبواجهت���ه مب���ا هو 
من�ضوب اإليه و�ضماع اأقواله ودفاعه، يعد اإجراًء 
جوهرًيا ي�ضبق القرار التاأديبي؛ وذلك لتوفر 
ال�ض���مانات الالزم���ة لالطمئن���ان اإل���ى �ض���حة 
الوقائع امل�ض���توجبة للجزاء وتكني الق�ض���اء 

من ب�ضط رقابته على قيامها من عدمه.
عل���ى  الط���الع  م���ن  الثاب���ت  كان  ومل���ا 
التحقيق���ات الت���ي اأجرته���ا اجله���ة الإداري���ة 
مبعرف���ة جلن���ة التحقي���ق امل�ض���كلة، ارتكاب 
املدع���ي للمخالفات املن�ض���وبة اإليه ب�ض���هادة 
م�رشفني، الأمر الذي يثبت منه ارتكاب املدعي 
ملا ن�ضب اإليه من خمالفات ا�ضتخدام الكلمات 
البذيئ���ة اأو املهين���ة والت����رشف غ���ر املهذب 
وغ���ر الالئ���ق اأو الالاأخالقي، واإ�ض���اءة الت�رشف 
داخل وخ���ارج جمال العمل خالًفا ملقت�ض���يات 

الوظيفة.
وتابعت، اأنه واإذ انتهت جلنة التحقيق اإلى 

ثب���وت ارتكاب املدعي للمخالفات املن�ض���وبة 
اإلي���ه واأو�ض���ت مبجازاته بعقوبة الف�ض���ل من 
اخلدم���ة، وبن���اًء عليه �ض���در قرار م���ن رئي�س 
ديوان اخلدمة املدنية بت�ضكيل جمل�س تاأديب 
وال���ذي انته���ى يف �ض���وء التحقيق����ت الت���ي 
اأٌجريت مع املدعي، اإلى ثبوت ارتكاب املدعي 
للمخالف���ات املن�ض���وبة اإلي���ه، اإل اأن���ه ارتاأى - 
ن���زوًل منه عن���د التوجيهات امللكية ال�ض���امية 
يف ذلك الوقت وما ت�ض���منته من مرامي جليلة 
اأن   - للوط���ن  العلي���ا  امل�ض���لحة  ت�ض���تهدف 
موجب���ات التخفي���ف توافرت يف ح���ق املدعي، 
وم���ن ث���م اكتف���ى - مب���ا ميلك���ه من �ض���لطة 
تقديري���ة يف ه���ذا ال�ض���اأن - مبج���ازاة املدعي 
بالتوقيف عن العمل والرات���ب ملدة 10 اأيام، 
وبناًء عليه يكون القرار املطعون فيه قد �ضدر 
ممن ميلك �ض���لطة اإ�ضداره ويف حدود الن�ضاب 
القانوين املقرر لل�ضلطة الإدارية، متنا�ضًبا مع 
م���ا اقرتفه املدعي من خمالفة تاأديبية، متفًقا 
و�ض���حيح حكم القانون مبناأى ع���ن الإلغاء عند 
الطعن عليه، مما يتعني معه الق�ض���اء برف�س 

الدعوى.

رفض الدعوى
وج���اء بن�س احلك���م ال�ض���ادر اأن املحكمة 
ردت دف���ع املدعي بعدم تكينه من مناق�ض���ة 
ال�ض���هود، الأم���ر ال���ذي يخل بحق���ه يف الدفاع، 
قائل���ة اإن الت�رشيع���ات الت���ي تنظ���م تاأدي���ب 
كان���ت  واإن  بالدول���ة  املدني���ني  العامل���ني 
ت�ض���تلزم - كاأ�ضل عام - اأن ي�ضتويف التحقيق 
م���ع العامل املقوم���ات الأ�ضا�ض���ية التي يجب 
واأخ�ض���ها  عموًم���ا،  التحقيق���ات  يف  توافره���ا 
توفر ال�ض���مانات التي تكفل للعامل الإحاطة 
بالته���ام املوج���ه اإليه واإب���داء دفاعه وتقدمي 
الأدل���ة و�ض���ماع ال�ض���هود، وم���ا اإل���ى ذلك من 
و�ض���ائل حتقيق الدف���اع اإثباًتا ونفًي���ا، اإل اأنها 
مل تتطل���ب اتباع اإج���راءات حم���ددة يف مبا�رشة 
التحقي���ق ومل تق�س باإفراغه يف �ض���كٍل معني، 
ب���ل اإن اأحكام الق�ض���اء الإداري ج���رت على اأن 
اتب���اع اجله���ة الإدارية طريقة خا�ض���ة يف اإجراء 
التحقيق، تثلت يف توجيه الأ�ضئلة يف ر�ضائل 
مكتوب���ة اإل���ى م���ن اقت�ض���ى التحقيق �ض���ماع 
اأقواله���م م���ن املخالفني اأو ال�ض���هود، وتلقى 
ردودهم على هذه الأ�ض���ئلة وتكني املخالف 
من ال���رد عليه���ا، يجع���ل التحقيق م�ض���توفًيا 
مقومات���ه الأ�ضا�ض���ية، وق���د رّد عليها املدعي 
على النحو الث�بت مبح�����رش التحقيق، ومن ثم 
يكون التحقيق املذكور قد ا�ضتوفى مقوماته 
الأ�ضا�ضية مبا يجعله �ض���نًدا للم�ضاءلة الإدارية 
ل�ض���يما واأن النتيج���ة الت���ي انته���ى اإليها قد 
���ا �ض���ليًما من الوقائع  ا�ضتخل�ض���ت ا�ضتخال�ضً

والأدلة التي ا�ضتمل عليها.
فلهذه الأ�ض���باب حكم���ت املحكمة برف�س 
واألزمت���ه  املدع���ي  م���ن  املرفوع���ة  الدع���وى 

مب�رشوفاتها.

• مبنى ديوان اخلدمة املدنية	

 عبا�ض �إبر�هيم

�صيــانــة 16 مدر�صــة حكــوميــة بال�صيــف
تفقد “الوادي للبنني” و “عبداهلل ال�ضناعية”... ال�ضالح:

ك�ض���ف  الأ�ض���غال:  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ة  للخدم���ات  امل�ض���اعد  الوكي���ل 
امل�ضرتكة القائم باأعمال الوكيل امل�ضاعد 
مل�ضاريع البناء وال�ضيانة رائد ال�ضالح اأن 
وزارة الأ�ض���غال �ضتعمل على �ضيانة حزمة 
اأخرى من املدار�س احلكومية وتتكون من 
16 مدر�ض���ة موزعة عل���ى جميع حمافظات 
اململكة، والتي من املقرر اأن تبداأ العمال 
فيه���ا يف يوليو اجلاري على اأن ت�ض���تكمل 
العمال قبل بداية العام الدرا�ضي املقبل.
وقام الوكيل ال�ض���الح بزيارة تفقدية 
للبن���ني  البتدائي���ة  ال���وادي  ملدر�ض���تي 
وال�ض���يخ عب���داهلل ب���ن عي�ض���ى الثانوي���ة 
ال�ضن�عية للبنني املدرجتني �ضمن م�رشوع 
ال�ضيانة ال�ضاملة للمدار�س احلكومية لعام 
2017 يرافقه مدير اإدارة �ض���يانة املباين 

هدى مرزا وعدد من مهند�ضي الوزارة.
وج���اءت الزيارة ذلك يف اإط���ار اهتمام 
البلدي���ات  و�ض���وؤون  ال�ض���غال  وزارة 
املب���اين  ب�ض���يانة  العم���راين  والتخطي���ط 
به���دف  املدار����س  احلكومي���ة خ�ضو�ض���ا 
املب���اين  هي���كل  �ض���المة  عل���ى  احلف���اظ 
وحت�ض���ني البيئ���ة الداخ�لية فيه���ا واإطالة 

عمره� الفرتا�ض���ي و�ض���م�ن ا�ض���تدامته� 
ورفع وكفاءتها من الناحية الت�ضغيلية.

واأ�ض����ف اأن اأعم�ل ال�ض���ي�نة ال�ض�ملة 
للمدر�ضتني ت�ضتمل على الأعمال املدنية 
وامليكانيكي���ة والكهربائي���ة ال���ى جان���ب 
اأعمال ال�ضباغة الداخلية واخلارجية واإعادة 
تاأهي���ل دورات املي���اه واإ�ض���الح الأب���واب 

والنواف���ذ واإ�ض���الح وا�ض���تبدال تديدات 
الكهرب���اء و املاء والأدوات ال�ض���حية، كما 
�ضيتم ا�ضتبدال م�ض���ابيح الإنارة القدمية 
مب�ض���ابيح موفرة للطاقة وتركيب نوافذ 
املنيوم عازلة للحرارة الأمر الذي من �ضاأنه 
تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة واملحافظة على 

املوارد والرثوات الطبيعية يف اململكة.

املدني���ة  الأعم���ال  اأن  يذك���ر 
وامليكانيكي���ة م���ع الأعم���ال الكهربائية 
اأوكلت اإلى “�رشايا” للمقاولت ملدر�ض���ة 
ال�ض���يخ عب���داهلل ب���ن عي�ض���ى الثانوي���ة 
ال�ض���ناعية للبنني و “ترا����س” العاملية 
ال���وادي البتدائية  للمقاولت ملدر�ض���ة 

للبنني. 

• رائد ال�ضالح يف زيارة ملدر�ضتي الوادي البتدائية للبنني وال�ضيخ عبداهلل بن عي�ضى الثانوية ال�ضناعية للبنني	
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الثقافة  دائ���رة  ع��ن  ���ص��در   
 )239( ال��ع��دد  ال�����ص��ارق��ة  يف 
م���ن جم��ل��ة ال���راف���د، وج����اء يف 

 20 اح��ت��وت  �صفحة   160
م��و���ص��وع��اً اأب���رزه���ا: )ن��اف��ذة 

ع��ل��ى ث��ق��اف��ات ال��ع��امل، 
املخطوطات  نفائ�س 

املغربية، مهرجان امل�رسح 
يف  ق��راءة  ال�صابعة(،  )ال���دورة  املدر�صي 
نحو  ال�صحراوي،  امل�رسح  مهرجان  عرو�س 
موؤ�ص�صة للأبحاث الثقافية العربية، البعد 
احل�صاري للغة العربية، �صذرات اأندل�صية.
بالرافد  الإب��داع��ي��ة  امل��خ��ت��ارات  و�صمت 
ق�������ص���ت���ن ه��م��ا 
)األ�����ي�����غ�����وري�����ا 
وم����ي����ت����اف����ور- 
هادي،  ملي�صلون 
حل��ي��اة   - اأف�����ول 
من�صي(. عثمان 

�ص���در حديث���ا كت���اب ذئ���ب ونفر�س 
طريق���ه بالفخ���اخ للكاتب عماد ف���وؤاد عن 
املكت���ب امل����رسي للمطبوع���ات بالقاهرة، 
يتن���اول اأنطولوجيا �ص���عراء الن�س امل�رسي 
اجلديد، اأو ما يعرف ب� تيار ق�ص���يدة النرث 
مت�صمنة ن�ص���و�س وق�صائد 53 �صاعرا و3 

اأجيال يف الن�س ال�صعري امل�رسي اجلديد.
وتعامل الكاتب مع ال�ص���عر يف اإ�صداره 
اجلديد بعيدا عن امل�صميات وامل�صطلحات 
الغربي���ة الت���ي فر�ص���ت على الن����س منذ 
الأول،  ظه���وره 
ت  مل�ص���ميا فا
ت  مل�ص���طلحا ا و
ال�ص���عر  خنق���ت 
من���ه  وجعل���ت 
لكتاب���ة  و�ص���فة 

الق�صيدة.

�صدرت للروائي ال�صوري عدنان فرزات، 
موؤخ����راً رواية بعنوان: “اأ�ص����بوع ح����ّب واحد”. 
عن �صل�ص����لة “الإبداع العربي” ال�صهرية التي 
ت�ص����در عن الهيئة امل�رسي����ة العامة للكتاب، 
وي����رز اخل����ط ال�����رسدي للرواية يف م�ص����ارين 
طموح����ات  ع����ن  الأول  امل�ص����ار  متوازي����ن، 
الإن�صان العربي التي يعجز وطنه عن تلبيتها 
يف  ويحققه����ا  ل����ه 
حي����ث  الغ����رب، 
الرواي����ة  تعر�����س 
اأ�ص����تاذ  ق�ص����ة 
اأ�ص����ل  من  جامعي 
جامع����ة  يف  عرب����ي 

بر�صلونة.

إصدارات
الدنيا مسرح كبير، وكل الرجال والنساء 

ما هم إال ممثلين على هذا المسرح.
شكسبير 

يمر كل شيء كلمح البصر، كل شيء 
فان، ما يفنى، يصبح ألطف وأجمل. 

بوشكين

 خــريــف الكـــرز.. 
رواية للزميل أحمد جمعة

فيم���ا يج���ري على ال�ص���فة الأخ���رى من 
مدينة ال�صباب لندن الوجه الآخر من الأحداث 
املرتبطة بال�ص���فة الأولى، عر �صخ�ص���يات 
متفاوت���ة، تاج���ر وطالب وموم�س، و�ض���باط 
وجن���ود اجلي����س الريط���اين، و�صخ�ص���يات 

يجرفها التيار يف الجتاهن.

منذ  البحرين  زم��ن  يف  ال��رواي��ة  تغو�س 
الأربعينات من القرن الع�رسين وبدايته عر 
ا�صتجلء  يف  ال�صينمائي  املونتاج  توظيف 
الأحداث التي �صهدتها البحرين ولندن منذ 
تلك احلقبة ال�صعبة وحتى اليوم، من خلل 

�صخو�س ورموز عا�صت تلك احلقبة.

من الرواية:
حانت �صاعة املغادرة، �رسفة 
النف���اد،  عل���ى  اأو�ص���كت  لن���دن 
ونوافذها تتهي���اأ للإقفال، تذكر 
تق���ي رحلة الغو�س وتلك ال�رسفة 
امل�رسع���ة عل���ى ال�ص���هور الأربعة 
واخلم�ص���ة اإذ تن���اأى الطي���ور عن 
ال�ص���واري  ف���وق  م���ن  الرحي���ل 
الأزم���ان  يف  الرج���ال  ويغي���ب 
البحر  املوح�ص���ة حيث يحرث���ون 
جلن���ي املا�س من الق���اع، جواهر 
وعق���ود تعل���ق يف اأعن���اق ن�ص���اء 
الع���امل بينم���ا على احلاف���ة ُتْبترَ 
اأطراف الغا�صة بن فكي اأ�صماك 
تل���ك  كان���ت  القر����س، 
ال�رسفة التي قادته 
را�ص���د  ملن���زل 
وجوري تتاأرجح مع 
الريح، �صاعة مع جوري 
و�ص���اعة مع را�ص���د، �ص���تات 

هنا وهن���اك، ثم فرار من وجه الأمل لت�ص���طع 
النجوم يف �ص���ماء لندن، وتبدو ال�صماء ذاتها، 
�ص���ماء املنامة و�ص���ماء لندن واح���دة، جوري 
واإفيل���ن امراأتان يف قلٍب واحد. وي�ص���تذكر 
�صفيان اأنفا�س الن�صاء ولهاث الليل الطويل 
وال�رسوع يف الن�ص���لخ عن اجل�صد اخلاطئ ثم 
الع���ودة والنف���ي الختياري، م���اذا تبقى من 

العائلة يف املنامة ولندن؟ عا�ص���مة الرطوبة 
والغب���ار واحل���ر الفتاك وعا�ص���مة ال�ص���باب 
والعتمة والكاآبة، تنف�ص���ل العوامل وتتفتت 
النجوم لتعود تت�ص���كل يف �صماء اأخرى. تقي 
و�ص���فيان �ص���ماء واح���دة وقمر تائ���ه واأر�س 
منفية و�ص���عادة اآنية، اإنها ذات الرواية التي 
ت�ص���كلت منذ البداية من اأر����س املحرق ثم 

ارحتلت للمنايف.
الرواي���ة تق���تب م���ن نهاي���ة البداي���ة، 
�ص���ري، اأجنيل واإيف ودوامة اأخرى من احلب 
والنُ���زوح والهجر، لكل رواي���ة نهاية وبداية، 
مث���ل مقهى ال�ص���ماء تلت���ف حوله���ا النجوم 
وت�رسح الغي���وم وجتتمع الوجوه كاأنها ُخِلقت 
الآن وتو�ص���ك عل���ى الرحي���ل الآن، حول هذه 
املقهى يتحلق اأبط���ال الرواية اإذ يحا�رسهم 
الوقت الذي يو�ص���ك على النتهاء وتقتب 
النهاي���ات م���ن بع�ص���ها كح���ال الدنيا وهي 
ت�ص���هد ولدات ووفيات، وجوه تفر وتختفي 
ووج���وه حتتف���ل مبيلدها كما هي ال�ص���ورة 

الأو�صع.

اأدرج���ت منظمة المم املتحدة للتبية والثقافة والعلوم )يون�ص���كو( البل���دة القدمية يف اخلليل “منطقة 
حممية” ب�صفتها موقعا “يتمتع بقيمة عاملية ا�صتثنائية”، وذلك يف اأعقاب ت�صويت �رسي اثار غ�صب ا�رسائيل 
وترحيبا فل�ص���طينيا. وفور اعلن نتيجة الت�ص���ويت قالت وزارة اخلارجية الفل�ص���طينية اليوم “ان ت�ص���ويت 
منظمة اليون�ص���كو ي�ص���كل جناحا ملعركة دبلوما�ص���ية خا�ص���تها فل�ص���طن على اجلبهات كافة، يف مواجهة ال�صغوطات 

ال�رسائيلية والأمركية على الدول الع�صاء، وف�صل و�صقوطا مدويا لإ�رسائيل”.
واأدرجت اليون�صكو البلدة القدمية يف اخلليل على لئحتن هما لئحة التاث العاملي ولئحة التاث املهدد.

�صدر �صمن من�صورات املنظمة الإ�صلمية للتبية والعلوم والثقافة “اإي�صي�صكو”، كتاب جديد باللغة 
العربية، يقع يف 239 �ص���فحة من القطع املتو�ص���ط، بعنوان: “حممد )�س(، م�ص���تهى الأمم”، من تاأليف 

حممد عبد ال�صايف القو�صي.
وي�ص���تمل الكتاب على مقدمة و�ص���بعة ع�رس ف�ص���ًل، حيث تطرق املوؤلف اإلى �ص���واهد الوحدانية يف العهد القدمي ويف 
الإجنيل، والب�ص���ارات بنبوة الر�ص���ول الكرمي، وخت���م النبوة واإمتام النعمة، والعهد اجلديد ووحدة الإن�ص���انية، والإ�ص���لم 

والغرب )جذور العداوة للأنبياء والر�صل(، وماذا يقول الكتاب املقد�س عن حممد؟ وب�صارات امل�صيح مبحمد )�س(.

متابعات

يف 454 �صفحة من احلجم املت��صط �صدرت م�ؤخراً عن دار الفارابي يف بريوت رواية 

احمد جمعة اجلديدة ) خريف الكرز(.

وانعكا�س  باملحرق  القدمية  املدينة  ق��اع  تتناول  ع��دة  اأب����اب  اىل  ال��رواي��ة  تنق�صم 

الأحداث عليها فرتة احلرب العاملية الثانية من خالل و�صع اجتماعي و�صيا�صي ونف�صي 

ال�قائع يف عالقات حمرمة عدة جترى  مع وج�د ق�ات اجلي�س الربيطاين، تتج�صد 

عربها الأح��داث فرتة الحتالل وخا�صة ما وقع منها خالل احلرب وما �صهدته تلك 

تلك  من  دامية  وتداعيات  اجتماعي  و�صراع  عاطفية  عالقة  منها  وقائع  من  املرحلة 

احلقبة ال�صعبة.

 “إن الموت الذي يأتي ممن يلقي بنفسه 
من ناطحة سحاب، أي موت؟”

ديفيد فوستر والس

“لن نعترف بالحب الذي في قلوبنا حتى ال نغتاله”
أحمد جمعة

• اأحمد جمعة	

 اإلمارات ضيف شرف الدورة الـ 10 
لـ “القومي للمسرح المصري”

 جامعة ستيرلينغ السكوتلندية 
تمنح “البابطين” الدكتوراه الفخرية

اطل���ق املهرج���ان القوم���ي للم�رسح 
امل����رسي يف دورت���ه العا����رسة التي تقام 
م���ن 13 اإلى 27 يوليو اجل���اري، تقليداً 
جديداً با�صت�ص���افة دولة عربية ك�صيف 
�رسف للمهرج���ان، واختارت اللجنة العليا 
لتك���ون  الإم���ارات،  دول���ة  للمهرج���ان 
�ص���يف هذه ال���دورة امله���داة اإلى روح 
الناقدة الراحلة د. نهاد �صليحة. تنطلق 
فعاليات املهرج���ان اخلمي�س املقبل يف 
امل�رسح الكب���ر يف دار الأوب���را امل�رسية، 
وتتوا�ص���ل عرو�ص���ها وفعالياته���ا على 

م�صارح القاهرة على مدار اأ�صبوعن.
رئي����س  عطي���ة  ح�ص���ن  د.  اأ�ص���ار 
املهرجان خلل املوؤمتر ال�ص���حايف الذي 
عق���د يف املجل����س الأعل���ى للثقافة، اإلى 
اأنه يطمح لتحول املهرجان اإلى تظاهرة 
وا�صت�ص���افة  عرب���ي  بع���د  ذات  فني���ة 
م����رسح خمتل���ف يف كل دورة، م�ص���تهدفاً 
تعريف �ص���باب امل�رسح امل�رسي باحلركة 
امل�رسحي���ة يف ال���دول العربية، واأ�ص���اف 
اأن ه���ذه ال���دورة ت�ص���هد للم���رة الأولى 
عل���ى  ت�ص���ارك  عربي���ة  عرو����س  ثلث���ة 
الهام�س خارج امل�ص���ابقة الر�صمية، هي 
العر����س الإمارات���ي ا�ص���كوريال لفرقة 
م�رسح ال�ص���ارقة الوطني من اإخراج حميد 
�ص���مبيج، ويعر�س ثالث اأيام املهرجان 

عل���ى م�رسح املتوبول بو�ص���ط القاهرة، 
والعر�صان العراقيان �صياع اإخراج ب�صار 
علي���وي اإنتاج ن���ادي م�رسح باب���ل، وحلم 
اإخ���راج جناة جن���م اإنتاج م����رسح هاوار يف 
كركوك، كما يتم اإحياء تقليد م�ص���اركة 
اأحد امل�رسحين العرب يف جلنة التحكيم، 
واإط���لق قناة خا�ص���ة عل���ى اليوتيوب، 
تعر�س فعالي���ات املهرج���ان. يتناف�س 
على جوائز امل�ص���ابقة 19 عر�ص���ا، فيما 
تت�ص���كل جلن���ة حتكي���م املهرج���ان من 
اأبوالع���ل ال�ص���لموين رئي�ص���اً،  الكات���ب 
وفردو�س عبداحلميد، ونا�رس عبداملنعم، 
ود. راني���ا يحي���ى، ود. حمم���د زعيم���ة، 
ود. رام���ي بنيام���ن، والناق���د امل�رسحي 

الكويتي د. علء اجلابر اأع�ص���اء، والفنان 
فادي فوكيه مقررا. يكرم املهرجان هذا 
العام خم�صة مبدعن هم: املخرج �صمر 
الع�ص���فوري، الفنانة عايدة عبد العزيز، 
الناقد د. حممد �صيحة، ال�صاعر �صمر عبد 
الباق���ي، واملخرج الراحل ح�ص���ن جمعة، 
ويتم اإ�صدار خم�صة كتب عن م�صرتهم. 
واحتفاًء ب���دور النق���د يف تطوير احلركة 
امل�رسحي���ة ينظم يف اإط���ار املهرجان اأول 
م�صابقة لأف�ص���ل مقال نقدي عن عر�س 
م�رسح���ي، يتول���ى حتكيمها جلنة ت�ص���م 
النقاد: حممد الروبي، د. حممود ن�ص���يم، 
د. ع���لء عبدالعزي���ز، د. حمم���د �ص���مر 

اخلطيب، وهبة بركات.

منحت جامعة �ص���ترلينغ ال�ص���كتلندية 
رئي�س موؤ�ص�ص���ة عبدالعزيز �صعود البابطن 
الثقافية ال�صاعر عبدالعزيز �صعود البابطن 

الدكتوراه الفخرية لي�صبح من اأع�صائها.
جاء ذلك خلل احتفالية اجلامعة بتخريج 
اأك���رث م���ن 750 طالب���اً م���ن كلي���ات الآداب 
والت���ي  والجتماعي���ة  الإن�ص���انية  والعل���وم 

واكبت الذكرى اخلم�صن لتاأ�صي�صها. 
جلامع���ة  الر�ص���مي  املوق���ع  وبح�ص���ب 
�ص���ترلينغ فقد مت تكرمي البابطن تقديرا 
يف  الإبداعي���ة  وكتابت���ه  اخلري���ة  جله���وده 
ال�ص���عر، ون�ص���اطه يف قيادة برام���ج متعددة 
تن�صد ال�صلم. كما تطرقت اجلامعة للحديث 
ع���ن اأعم���ال عبدالعزي���ز �ص���عود البابط���ن 
ال�ص���عرية، وجه���وده يف تاأ�ص���ي�س موؤ�ص�ص���ة 
عبدالعزيز �ص���عود البابط���ن الثقافية التي 
التزمت بدعم العديد من املبادرات اخلرية 
ال�صاعية لل�ص���لم واحلوار، وتعزيز امل�صاريع 

ذات الأهمية الثقافية الكبرة.
ويف كلمت���ه اأم���ام خريجي كلي���ة الآداب 
والعلوم الإن�ص���انية، �صكر ال�صاعر عبدالعزيز 
مرَ بوافِر  �صعود البابطن: “ يطيُب يل اأْن اأتقدَّ
كِر وبالِغ التقديِر اإلى جامعة )اِ�ْصِترِلنغ(  ال�صُّ
���ا، واأ�ص���اتذًة واإدارًة  رئي�ًص���ا وجمل�ًص���ا علميًّ
نحي الُفر�ص���ةرَ لأحتدَّثرَ اإليكم  لرَبة، على مرَ وطرَ
يف هذا احلف���ل، ولتقدمي ال�ص���كِر والعرفان 

ة. نحي درجةرَ الدكتوراه الفخريَّ على مرَ
رى الإن�صاُن  واأ�ص���اف: كم هو جميٌل اأن يرَ
ُه يف دع���ِم الثقافة والعمل الإن�ص���اينِّ  جه���ودرَ
ق���د تكّللرَ���ْت بالنجاِح وه���ي مو�ص���ُع تقديِر 
العدي���د م���ن اجله���اِت الثقافي���ة وجامعاِت 
العامل، فلأكرثرَ مْن ُربِع قرٍن لفترَْت )موؤ�ص�ص���ةُ 
الثقافي���ة(  البابط���ن  �ص���عود  عبدالعزي���ز 
اإل���ى ر�ص���التها الإن�ص���انيِة،  الأنظ���اررَ بق���وٍة 
التفاُه���ِم  ���ِة  ثقافرَ اإِر�ص���اِء  يف  هه���ا  وتوجُّ
وراِته���ا  ���لم، م���ن خ���لِل درَ والتعاي����ِس وال�صَّ
ِة امُلتعاقبِة يف العديد من العوا�ص���م  احلواريَّ
الثقافي���ِة العربي���ِة والأوروبيِة، والآ�ص���يوية 
والأمركيِة، ومن خلل )كرا�ص���ي عبدالعزيز 
���اأرَْتها يف هذه  البابط���ن الثقافية( التي اأن�صرَ

رْت موؤ�ص�ص���اٌت عامليةٌ  اجلامع���ات، ولقد قدرَّ
���قرَّ قدِرِه، ورغ���مرَ اأنَّ ذلكرَ  لرَنرَا حرَ مرَ وجامع���اٌت عرَ
لُن���ا املزيدرَ ِمنرَ  ِمّ ���هُ ُيحرَ مدع���اُة فخٍر لن���ا، اإل اأنَّ
امل�صوؤولية وزيادةرَ اجلهود لل�صتمرار يف هذا 
الت. جرَ ُعِد واملرَ ِة ال�صُّ ى الإن�صاينِّ يف كافَّ نحرَ املرَ
واأ�صار البابطن اإلى اأن هذا التكرمي يف 
هذا اليوم، ِمن جامعة )اِ�صِترلِينغ( العريقة 
ويف دولٍة عريقة، ل ينظر اإليه على اأنه جمرَُّد 
�صهادٍة تزين املكتب، بل هو ر�صالة عظيمةٌ 
ثُّنا جميًعا على توظيف  ذاُت هدٍف نبي���ل، حترَ
ِة، اأو ق�ص���ًطا منها،  ِة واملاليَّ القدرات الذهنيَّ
ة، وعلى  لإ�ص���عاد الب�رسي���ة وتعزيز الإن�ص���انيِّ
م�صاعفة اجُلهِد والبرَذِل يف الثقافة والتبية 

والتعليم.

• خلل املوؤمتر ال�صحايف	 • البابطن خلل التكرمي	
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نكتب الي���وم بعد مرور فرتة 
م���ن الزمن عل���ى دخ���ول قانون 
املرور اجلديد حيز التنفيذ الذي 
اعتمد نظ���ام النقاط والتدرج يف 
تغلي���ظ العقوب���ة على ال�س���ائق 

املخالف لأنظمة املرور.
حتفظن���ا  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
الغرامات املرورية  اأ�س���عار  على 
املرتفع���ة والعقوبات القا�س���ية 
العادي،  خ�صو�صا على املواطن 
احل���وادث  اأن  نر�س���د  اأنن���ا  اإل 
املروري���ة املميتة والبليغة التي 
كنا ن�سمع عنها قبال وحتدث على 
�س���وارعنا وتوؤمل اأف���راد جمتمعنا 
املحل���ي والت���ي عادة م���ا يكون 
اأحد اأطرافها م���ن الفئة العمرية 

ال�سبابية املتهورة 
ب���داأت بالفعل تتال�س���ى من 
�س���وارع البحرين وهذا موؤ�رش يب�رش 

باخلري.
لبد م���ن تقييم هذه التجربة 
الفتية التي ا�س���تطاعت اأن حتد 
م���ن الإف���راط يف ال�رشع���ة وزيادة 
املروري���ة  التج���اوزات  مع���دل 

واملمنوعات اأثناء القيادة.
من املهم ج���دا الوقوف عند 
مطالب املواطن���ن، ونعتقد اأن 
الب���دء با�س���تبدال  يف مقدمته���ا 
الإ�سارات ال�سوئية املعمول بها 
حالي���ا يف التقاطع���ات الرئي�س���ة 
بالع���دادات الرقمية التي �س���بق 
فك���رة  احلكوم���ة  رف�س���ت  اأن 
بع���دم  ذل���ك  م���ررة  جتربته���ا 
مالءمة النظام الذكي لالإ�س���ارات 
الع���دادات  لنظ���ام  ال�س���وئية 
الذي يتطل���ب التوقيت الثابت. 

وع�ساكم عالقوة.

استبدلوا اإلشارات 
الضوئية بالرقمية

 شرق أوسط 
بدون “داعش”

متنوع���ة  وحتلي���الت  كث���رة  تقدي���رات 
ودرا�س���ات ر�س���ينة ت�س���ر اإلى ق���رب انتهاء 
تنظي���م داع����ض الإرهابي لي�س���تمر الغمو�ض 
يف ظه���ور واختف���اء ه���ذا التنظيم، وت�س���تمر 
الت�ساوؤلت حول حقيقة هذا التنظيم واملهمة 
الت���ي قام بتنفيذها وه���ل انتهى منها اأم مت 
الق�س���اء عليه قب���ل ذلك، وه���ل اختفاوؤه من 
ال�رشق الأو�سط �سيكون عامالً اإيجابًيا يف اإعادة 
ال�س���تقرار والهدوء اأم اأن ما اأجنزه داع�ض من 
دمار وتخريب �س���يكون كافًيا ل�ستمرار حالة 

التوتر وال�رشاع يف املنطقة.
من الطبيعي اأن يزداد الأمل يف ا�ستعادة 
ال�س���لم مع اختفاء اأية بوؤرة للتطرف والعنف، 
اإل اأن هن���اك الكثر من املخاوف التي ت�س���ر 
عك�ض هذا الجتاه يف حالة احلديث عن تنظيم 
داع����ض، اإذ يتوق���ع الكثر م���ن املتابعن اأن 
يكون امل�س���تقبل اأكرث ظلمة وعتامة يف ال�رشق 
الأو�س���ط بعد انته���اء هذا التنظيم، لأ�س���باب 

كثرة م���ن بينها ما اآلت اإليه الأو�س���اع حالًيا 
من حيث اختفاء احلدود بن �سوريا والعراق، 
والدفع مبئ���ات الآلف من الب����رش اإلى الهجرة 
لأوروبا خوًفا من �س���طوة التنظيم على هذين 
البلدين، وجناح التنظيم ومن خلفه يف تعميق 

اخلالف الديني واملذهبي يف املنطقة.
ي���رى البع����ض اأي�ًس���ا اأن الأرا�س���ي التي 
�س���يفقدها تنظيم داع�ض الإرهابي �س���تكون 
حم���وًرا جدي���ًدا لل����رشاع والتناف�ض م�س���تقبال 
ب���ن بع�ض الدول، طمًعا يف ال�س���يطرة عليها 
والتحك���م فيها كم���ا تفعل اإي���ران يف العراق، 
ويرجعون اإمكانية ظهور هذه احلالة ال�رشاعية 
اإل���ى تراخ���ي بع����ض ال���دول يف مكافح���ة هذا 
التنظي���م طاملا كان خطره بعيدا عنها، وعدم 
التوح���د يف جمابهت���ه وحماربت���ه ب���ن جميع 
الدول يف ظل تباين امل�س���الح وهو ما �ساهم 
يف زيادة قدرات التنظيم ومتكينه من حتقيق 

مكا�سب ميدانية مهمة واإطالة اأمد وجوده.

يتوق���ع البع�ض اأي�ًس���ا حدوث �س���دامات 
حادة بن امليلي�س���يات املدعومة من جهات 
خارجية وبع�سها البع�ض �س���واء يف العراق اأو 
يف �س���وريا، وهي مر�سحة لال�ستمرار لفرتة لن 
تكون قليلة اأي�ًسا و�ستكون تداعياتها ممتدة 

و�ستطال اجلميع.
لذا، علين���ا األ نفرط يف التف���اوؤل مبرحلة 
�س���عيدة بع���د نهاية داع����ض، خ�سو�س���ا بعد 
اأن مت���دد الفكر املتط���رف واملنهج العنيف، 
ومل تعد الق�س���ية ق�س���ية داع����ض واإمنا اأزمة 
فكر يحت���اج لعمل �س���اق و�س���امل ملواجهته 
وتغيره، ومل تعد ممار�سة الإرهاب حكًرا على 
الأع�س���اء املنتمن لهذا التنظيم واإمنا بداأت 
ت�رشي يف عقول الكثرين وخ�سو�س���ا ال�سباب 
الذي���ن فق���دوا الأمل يف حي���اة طبيعية وباتوا 
يحملون اأفكاًرا �س���وداوية ويعي�سون وكاأنهم 
معزول���ون عن عاملهم وكاره���ون لهذا العامل 

ومن فيه.

كان���ت  �س���ابقة،  �س���نوات  يف 
الإع���الم  يف  والأكاذي���ب  “الفرك���ة” 
القطري تت���م بحرفية وا�س���حة، وكان 
عل���ى من يريد تفنيدها اأن يبذل جهدا 
كي يقنع اجلمهور باحلقائق ال�سليمة، 
ولك���ن احلا�س���ل الآن اأن هن���اك اأجيال 
جديدة من الكاذبن ل يعرفون قواعد 
�س���ناعة الكذب، وهذا من ح�سن طالع 
ي�س���يغون  فه���م  والع���امل،  املنطق���ة 
تقارير غبية ل ميكن اأن ي�سدقها عاقل 
اأو تنطلي على طفل �سغر، فالتقارير 
املت�س���منة ت�رشيحات للمدعية العامة 
للجنائي���ة الدولي���ة ن�س���ب اإليها قول 
غريب ن�ض على “واأ�س���ادت )يق�س���د 
امل�س���وؤولة الدولي���ة( بالطريق���ة التي 
تدي���ر بها دولة قطر هذه الأزمة معرة 
ع���ن اإعجابه���ا بال���دور القط���ري الذي 
طالب بالراهن والأدلة... م�سرة اإلى 
اأن هذا هو النهج ال�سحيح يف التعامل 
م���ع مثل هذه الأزم���ات”، هل يعقل اأن 
يتورط م�سوؤول دويل يف قول مثل هذا 
الهراء! األ يعرف الكاذبون اجلدد حدود 
مهام وم�سوؤوليات امل�سوؤولة الدولية، 
وه���ي ح���دود متنعها م���ن اخلو�ض يف 
اأمور �سيا�س���ية تخ����ض العالقات بن 
ال���دول؟! وهل يعقل اأن يتورط الإعالم 
القط���ري يف فرك���ة اأكاذيب ون�س���بها 
اإلى م�س���وؤول دويل بعد اأيام قالئل من 
ف�س���يحة فركة ت�رشيحات ن�سبت اإلى 
املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان زيد 
رعد احل�س���ن، حيث اأكدت املفو�سية 
ال�سامية حلقوق الإن�سان التابعة لالأمم 
املتحدة، يف 30 يونيو املا�س���ي، اأنها 
“تاأ�س���ف لظهور تقارير غر دقيقة يف 
و�سائل الإعالم القطرية” حول اجتماع 
ُعق���د ب���ن املفو�ض ال�س���امي حلقوق 
الإن�س���ان، زيد رعد احل�س���ن، واملمثل 
الدائم لدولة قطر يف الأمم املتحدة يف 

جنيف.
“�ص���نعة” الفركة التي اأ�س���افت 
الكث���ر من النق���اط لالإع���الم القطري 
مت ف�س���حها و�س���قطت عنه���ا الأقنعة 
متام���اً، وهذا الأمر يعك����ض مدى تخبط 
قطر وف�س���ل امل�س���وؤولن عن الإعالم 
يف جتمي���ل وج���ه ه���ذه القي���ادة وم���ن 
ثم جلوئه���م اإل���ى الك���ذب والتحريف 
عل���ى  احلف���اظ  اأج���ل  م���ن  والفرك���ة 
منا�س���بهم وامتيازاته���م بغ�ض النظر 
ع���ن الكارثة الت���ي يلحقونها ب�س���عب 

قطر.
الواق���ع  ه���ذا  يف  الأه���م  اجلان���ب 
القط���ري البائ����ض اأن قط���ر انتقل���ت 
اإعالمي���اً من ا�س���رتاتيجية الهجوم اإلى 
الدفاع، وهذا مك�س���ب مهم لل�س���عوب 
العربي���ة، لأن جم���رد ابتع���اد الإع���الم 
القط���ري مب���ا يروجه م���ن اأكاذيب وما 
ميتلك���ه م���ن خط���ط وموؤام���رات، ع���ن 
امل�س���هد، ق���د يك���ون بداي���ة حتقيق 
اخلليجي���ة  املنطق���ة  يف  ال�س���تقرار 

والعربية.

 “إيالف”.
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ومضة قلم

البحريني����ن  الأطب����اء  م����ن  ع�����رشات 
يعي�س����ون اأزم����ة حقيقي����ة لبقائهم دون 
ممار�س����ة املهنة، اإنهم ينتظرون فر�سة 
توظيفهم منذ �س����نوات. وزارة ال�س����حة 
كانت ق����د اأعلنت اأنه����ا اأوقفت توظيف 
الأطباء اخلريجن من����ذ عام 2014م، اأما 
برنام����ج التدري����ب الذي اأعلنت����ه الوزارة 
رغم اأنه اأ�س����اء �س����علة الأمل يف نفو�سهم 
لكن املع�س����لة اأن م����ن التحق بالرنامج 
واأنه����ى التدريب من ه����وؤلء الأطباء على 
اخت����الف تخ�س�س����اتهم مل يت����م توظيفه 

حتى الآن. 
اإّن بقاء الأطباء اخلريجن بال ممار�سة 
ملهنة الطب ترتتب عليه نتائج �س����لبية 

لي�ض اأقّلها حاجتهم املا�سة اإلى التعليم 
والتدريب، اإننا نتفهم اأّن م�ست�س����فيات 
ال����وزارة مل تع����د بحاج����ة اإل����ى كل ه����ذه 
الأع����داد الكب����رة من ه����وؤلء اخلريجن، 
حي����ث تناهز اأعدادهم املئ����ات من اأطباء 
وممر�س����ن وفنين، لكن الت�ساوؤل هنا 
مل����اذا ل يت����م اإحلاق فئة م����ن اخلريجن 
باملراكز ال�س����حية التي ت�س����هد �سغطا 
على كل الأق�س����ام، حيث اإن هذا ال�سغط 
ينعك�ض �س����لبياً على م�س����توى اخلدمات 

ال�صحية. 
ل  مل����اذا  الأه����م  الت�س����اوؤل  اأم����ا 
اخلا�س����ة،  امل�ست�س����فيات  ت�س����توعبهم 
لالأ�س����ف اّن اأغلبية املوؤ�س�سات ال�سحية 

يف اململك����ة تع����زف عن توظي����ف الأطباء 
البحرينين العاطلن رغ����م اأنها تتلقى 
كل الت�س����هيالت وتلجاأ لالأ�سف لتوظيف 
اآخري����ن م����ن اخل����ارج حتت م����ررات غر 
مقنع����ة على الإطالق من قبيل اأّن الأطباء 
البحرينين مبجرد اأن تتاح لهم الفر�سة 
يف ال����وزارة �س����يرتكون العم����ل ف����ورا. ل 
اأعتق����د اأّن هن����اك من تنطل����ي عليه مثل 
هذه احلجج غر املنطقية ل�س����بب ب�سيط 
ه����و اأّن الوظيفة عادة ما تكون خا�س����عة 
لعق����د عم����ل ب����ن الطرف����ن والإخ����الل 
بالعق����د يعن����ي حتمل كل امل�س����وؤوليات 

املرتتبة عليه. 
الأطب����اء  اأّن  اأك����دت  التجرب����ة  اإّن 

البحرينين ممن مت توظيفهم يف القطاع 
اخلا�ض برهن����وا جديته����م وتفانيهم يف 
اأداء املهنة رغم اأوقات العمل املجهدة.

اأّن  �س����معنا  الفائ����ت  الأ�س����بوع  يف 
هناك توّجها لدى املجل�����ض النيابّي باأن 
تك����ون الأولوي����ة يف توظيف العاملن يف 
الوظائف الطبية يف املوؤ�س�سات ال�سحية 
اخلا�س����ة للبحريني����ن ذوي املوؤه����الت 
واخلرة، اإ�س����افة اإلى اإعطاء دور اإيجابّي 
للموؤ�س�س����ات ال�سحية اخلا�س����ة لحتواء 
واملمر�س����ن  وال�س����يادلة  الأطب����اء 
البحرينين خ�سو�س����ا بع����د زيادة اأعداد 
التخ�س�س����ات  البحرينين يف  اخلريجن 

الطبية والتمري�سية الفنية.

الطبيب 
البحريني أواًل

ط���وال اأكرث من ثالثة عقود ون�س���ف، 
لع���ب نظ���ام امل���اليل دورا ق���ذرا جدا يف 
طم�ض احلقائق وتزويرها اأو قلبها راأ�س���ا 
عل���ى عق���ب، وا�س���تغل الب���رتودولر من 
اأجل الو�س���ول اإلى غايات���ه الدنيئة بهذا 

اخل�صو�ص.
ومن���ذ  ق���ام  ال���ذي  امل���اليل  نظ���ام   
الي���وم الأول ملجيئه امل�س���وؤوم بتوظيف 
ال�س���تبداد والقمع والت�س���فية اجل�سدية 
�سد خ�س���ومه باأب�سع الأ�س���اليب، وحاول 
انته���اج خمتل���ف الط���رق امليكافيلية يف 
�س���بيل خ���داع ال�س���عب الإيراين ب�س���ورة 
خا�س���ة و�س���عوب املنطقة ب�س���ورة عامة 

يف �س���بيل فر����ض نف�س���ه وبقاء �س���لطته 
الغا�سمة، وكان من الطبيعي اأن يت�سدى 
ب���كل ق�س���اوة وعن���ف للق���وى الوطني���ة 
الأ�س���يلة الت���ي تق���ف باملر�س���اد �س���د 
ال�س���تبداد والدكتاتوري���ة وب���ذل اأك���رث 
الأ�س���اليب دن���اءة وحط���ة لك���ي يق�س���ي 
منظمة جماهدي خلق من الواجهة ودورها 

ال�ستثنائي على ال�ساحة الإيرانية.
ماليل اإيران الذي���ن يدعون ويزعمون 
كذبا ودجال اأنهم �س���حايا لالإرهاب واأنهم 
اأج���ل مكافح���ة الإره���اب،  يعمل���ون م���ن 
انك�س���فوا عل���ى حقيقتهم وتب���ن للعامل 
كله اأن ه���ذه الزمرة امل�س���تبدة هي التي 

تقوم ب�س���ناعة الإرهاب وت�س���دير �رشوره 
وخماط���ره اإلى خمتل���ف دول العامل، وجاء 
التجم���ع ال�س���نوي العام الأخ���ر للمقاومة 
الإيراني���ة يف باري����ض يف الأول م���ن متوز 
2017، ليوؤك���د الظل���م والإجح���اف الذي 
ق���ام ه���ذا النظ���ام ويق���وم به �س���د اأبناء 
�س���عبه وكيف اأنه ينتهك حقوق الإن�س���ان 
يف اإيران باأب�س���ع ال�س���ور واأن���ه قام بقتل 
وت�سفية واإعدام 30 األف فرد من اأع�ساء 
اأو اأن�س���ار وموؤازري منظمة جماهدي خلق، 
واأن ه���ذا النظ���ام ق���ام اأي�س���ا بعملي���ات 
القت���ل والت�س���فية حت���ى ملعار�س���يه يف 
مع�سكر اأ�رشف وخميم ليرتي، واإننا عندما 

نقوم با�سرتجاع �س���ياق الأحداث ونتذكر 
كل تل���ك اجلرائ���م وموؤام���رات الغتي���ال 
والتفجرات ورمي ال�سواريخ �سد �سكان 
اأ����رشف والهجم���ات الع�س���كرية املنظمة، 
فاإن املع���دن واجلوه���ر الإرهابي للماليل 
يتبن على حقيقته متاما، ومن هنا، فاإن 
املعلوم���ات ال���واردة يف التجمع ال�س���نوي 
للمقاوم���ة الإيرانية الأخ���ر توؤكد النجاح 
الكب���ر الذي حقق���ه التجم���ع، حيث كان 
مبثابة لطمة و�س���فعة قوية بوجه املاليل 

وانت�سار لإرادة اخلر واحلرية.
امل���اليل الذين كان���وا ط���وال الأعوام 
ال�س���م�ض  لإخف���اء  ي�س���عون  املا�س���ية 

بغرباله���م الرث الب���ايل، مل تعد جدرانهم 
ول دهاليزه���م ول �س���جونهم واأقبيته���م 
قادرة على اإخفاء حقيقتهم الب�سعة واأنهم 
اأعداء لالأمن وال�ستقرار وال�سالم، والأيام 
القادم���ة �س���تثبت للع���امل اأك���رث فاأك���رث 
املعدن الرديء جدا لهذا النظام الفا�سي 
املعادي لالإ�سالم والإن�سانية مثلما تبينت 
للع���امل كله احلقيق���ة النا�س���عة ملنظمة 
جماه���دي خل���ق املعار�س���ة الت���ي حتمل 
م�س���عل احلرية والدميقراطية والأمل من 
اأجل بناء اإيران م�س���املة ح�س���ارية توؤدي 
ر�س���التها الإن�سانية والإ�سالمية بعيدا عن 

الكذب والدجل والتزوير. “احلوار”.

Ata2928
@gmail.com

فالح هادي الجنابي الماللي اإلرهابيون على حقيقتهم

عطا الشعراوي

 سالم 
الكتبي



الني يرتاجع بفعل توقعات 
الرفع البطيء لـ“الفائدة” 

لنـــدن - رويـــرتز: ا�ســـتمرت خ�ســـائر الـــني 
اليابـــاين مقابـــل العمـــات مرتفعـــة العائد مثل 
الدولر الأ�ســـرتايل اأم�س اجلمعـــة، بعد ت�رصيحات 
متيل اإلى التي�ســـر النقدي من �ســـناع �سيا�سات 
كبار هذا الأ�ســـبوع مما جّدد توقعات ال�ســـوق باأن 
ا. وكان  رفع اأ�ســـعار الفائدة �ســـيكون بطيًئا جـــدًّ
الدولر الأ�ســـرتايل واجلنيه ال�ســـرتليني من بني 
اأف�سل العمات اأداء وبخا�سة اأمام الني الياباين.

وزادت العملـــة ال�ســـرتالية 0.23 % مقابـــل 

الذهب يرتفع مع تراجع الدولر 
لنـــدن - رويرتز: ارتفعت اأ�ســـعار الذهب اأم�ـــس اجلمعة، مع تراجع الـــدولر، لكنها تظل 
معر�ســـة ملزيد من اخل�ســـائر قبيل بيانات اقت�ســـادية اأمركية مهمة يف وقت لحق واجتماع 

البنك املركزي الأوروبي الأ�سبوع القادم.
ويف ال�ساعة 1015 بتوقيت جرينت�س ارتفع ال�سعر الفوري للذهب 0.2 % اإلى 1219.50 
دولر لاأوقية )الأون�سة(. واملعدن مرتفع 0.4 % منذ بداية الأ�سبوع يف اأكرب زيادة اأ�سبوعية 

له منذ اأوائل يونيو.
وارتفعـــت عقـــود الذهـــب الأمركية ت�ســـليم اأغ�ســـط�س 0.01 % اإلـــى 1218.50 دولر 

لاأوقية. و�سعدت الف�سة 0.3 % يف املعامات الفورية اإلى 15.71 دولر لاأوقية.
وتقـــدم الباديوم 1.3 % اإلـــى 862.60 دولر لاأوقية ويتجه ملكا�ســـب باأكرث من 2 % 

لاأ�سبوع باأكمله. وزاد �سعر الباتني 0.7 % اإلى 907.90 دولر لاأوقية.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
النفط ارتفع اأم انخف�ض.. ال�شيارات الفارهة جتوب �شوارع البحرين

مازال النا�س يف�سلون املحركات الكبرة

ت�ســـطف اأمـــام واجهـــة معر�ـــس تزيـــن اأبوابـــه 
الزجاجية الوا�سعة الأعام البحرينية، �سيارات �سخمة 
فارهة حتمـــل حمركات هدارة ت�ـــرصب البنزين بنهم، 
والتـــي بقيـــت يف املقدمـــة ووا�ســـلت بريقها رغم 

“الهزات” النفطية.
فالنا�س هنا يف البحريـــن ودول اخلليج الأخرى، 
ل يكرتثـــون لأ�ســـعار النفط عندما يرغبـــون يف �رصاء 
�سيارة كما يف دول اأخرى، ما يهمهم هو قوة املحرك 
وخدمـــات ما بعد البيع، وتوافر قطع الغيار، ي�ســـاف 

اإليها الفخامة واجلمال.
فعلـــى الرغـــم مـــن تذبذب اأ�ســـعار النفـــط اإلى 
اأدنى م�ســـتوياتها )يحوم حول 45 دولًرا للربميل(، 
وعودتها اإلى اأ�سعار 2008، و�سعود �سعر م�ستقاته 
ا، اإل اأن ذلك كله مل يوؤثر على ثقافة ا�ســـتهاك  حمليًّ

املركبات يف البحرين ودول اخلليج عموًما.
فاأ�ســـعار املحروقات معقولة، والرب وال�سحاري 
حتتـــاج اإلى قوة دفع و”ماكينة” �ســـخمة تولد طاقة 

واأرقاًما كبرة من الأح�سنة.
وكالت  اإحـــدى  يف  مبيعـــات  موظـــف  ويقـــول 

“ال�ســـيارات  اإن  امل�ســـهورة  الأمركيـــة  ال�ســـيارات 
الكبرة والفخمة مل تتاأثر بالظروف املالية اأو ب�سعود 

وهبوط النفط، فزبائنها ثابتون ومقتدرون”.
واأ�ساف مف�ساً عدم ذكر ا�سمه اأن “الإح�ساءات 
يف دول اخلليج ت�سر اإلى اأن هناك ارتفاًعا يف الطلب 
علـــى هذا النـــوع من ال�ســـيارات، )...( البـــاد منتجة 
وم�ســـدرة للنفط، واأ�سعار امل�ستقات متدنية قيا�ًسا 

بدول اأخرى”.
وهو ما اأّيده به تاجر ال�ســـيارات يو�ســـف ح�ســـن 
الـــذي اأكد اأن “�ســـوق ال�ســـيارات الكبـــرة كما هي، 
ت�ســـهد طلًبا حيث يف�ســـلها النا�س علـــى املركبات 
ال�ســـغرة، )...( حركة النفط ل توؤثر على املبيعات، 
ـــا ثابتـــة ومعتدلـــة رغم  فاأ�ســـعار امل�ســـتقات حمليًّ

ارتفاعها ن�سبيًّا العام املا�سي”.
واأ�ساف ح�ســـن الذي يعمل باملركبات اجلديدة 
“�ســـوق ال�ســـيارات ب�ســـكل عام �ســـعيف، وعادة ما 
يتوقف تقريبا يف ال�ســـيف، لكن ذلك لي�س له عاقة 

بحجم ال�سيارة اأو كمية ا�ستهاكها للبنزين”.
وعلى اجلانب الآخر من �ســـوق جتارة ال�ســـيارات 
)امل�ســـتعملة(، فقد كان راأي التاجر بوعبداهلل )كما 
يحب اأن ي�ســـميه النا�س( مقارًبا ل�ســـابقيه، م�ســـيًفا 

املحـــركات  ذات  ال�ســـيارات  يف�ســـلون  “الزبائـــن 
الكبرة ول يلتفتون اإلى اأ�سعار الوقود”.

وبنّي اأن “املركبات ال�ســـغرة عليها طلب هي 
الأخـــرى كونهـــا عمليـــة وم�رصوفها قليـــل، لكن بيع 

ا اأ�سهل”. ال�سيارات ذات املحركات الكبرة ن�سبيًّ
ورفعـــت احلكومة اأ�ســـعار امل�ســـتقات النفطية 

منـــذ 12 ينايـــر 2016 بعدما ثبتت اأ�ســـعارها لأكرث 
مـــن 30 عاًما، وذلك �ســـمن اإ�ســـاحات اقت�ســـادية 
لتخفيف عجز امليزانيـــة من خال رفع الدعم املوجه 

للمحروقات.
و�سعد �سعر لرت البنزين املمتاز من 100 فل�س 
اإلـــى 160 فل�ًســـا، اأي بواقـــع 60 % واجليـــد من 80 

فل�ًسا اإلى 125 فل�ًسا للرت اأي بن�سبة 56 % تقريًبا.
كمـــا اأعلنـــت احلكومـــة عـــن رفـــع الدعـــم عـــن 
الكرو�ســـني والديزل مـــع مطلـــع 2016 وفق خطة 
متتـــد اإلى 4 اأعـــوام، حيـــث زاد الديـــزل مبقدار 20 
فل�ًســـا لي�ســـبح 120 فل�ًســـا لكل لرت على اأن يرتفع 
بواقـــع 20 فل�ًســـا يف الأعـــوام الأربعـــة املقبلة، فيما 
زاد الكرو�ســـني اإلى 120 فل�ًســـا للرت، ثم زاد العام 
اجلاري اإلى 145 فل�ًســـا، لكن �ســـعره بقي ثابًتا على 

املخابز للحفاظ على �سعر اخلبز.
وكانت احلكومة يف املا�سي - الأ�سعار ال�سابقة 
- تدعـــم قطـــاع الطاقـــة، )امل�ســـتقات النفطيـــة، 
ا.  الكهرباء( مبا ل يقل عن 500 مليون دينار �ســـنويًّ
فيما ل توجد اأرقام ر�سمية عن حجم الدعم الآن عقب 

رفع اأ�سعار املحروقات والكهرباء.
وبح�سب تقديرات ميزانية 2017/2018 التي 
مررهـــا جمل�ـــس النواب يـــوم الثاثاء املا�ســـي )11 
يوليـــو 2017( فـــاإن اإنتاج حقل البحرين ي�ســـل اإلى 
ـــا يف 2017 وحوايل 45.6 األف  47 األـــف برميل يوميًّ
يف 2018، فيما يبلغ اإنتاج حقل اأبو�ســـعفة امل�سرتك 
مع اململكة العربية ال�ســـعودية نحو 150 األف برميل 

يوميًّا خال العامني.

• �سيارات باأحجام حمركات كبرة تنت�رص يف معار�س و�سوارع البحرين )اأر�سيفية(	

مازن الن�شور 

�شندوق النقد مينح م�رص دفعة ثانية من قر�ض قيمتها 1.25 مليار دوالر
ت�شبب يف هزة لل�رصكات اال�شبانية ملك اإ�شبانيا: “بريك�شت” 

دعا اإلى حل �رصيع لا�سطراب عقب خروج بريطانيا من “الأوروبي” 

لندن-اأ ف ب: قال العاهل ال�ســـباين 
امللـــك فيليبـــي ال�ســـاد�س اخلمي�ـــس يف 
اأثناء زيارة ر�ســـمية الى بريطانيا اإن قرار 
بريطانيـــا اخلـــروج من الحتـــاد الأوروبي 
)بريك�ســـت( خلـــق حالة من ال�ســـطراب 
لل�رصكات ال�ســـبانية وال�ســـعب ال�سباين، 

داعيا الى حل �رصيع.
ويف حفل ا�ســـتقبال يف منطقة العمال 
يف لنـــدن قبـــل اأن يجـــري حمادثـــات مـــع 
رئي�ســـة الوزراء الربيطانيـــة تريزا ماي، 
دعا امللك ال�ســـباين الـــى �رصورة “تقليل 

العوائق امل�ستقبلية”.
اأن  ننكـــر  اأن  ن�ســـتطيع  “ل  واأ�ســـاف 
ال�ســـيناريو الـــذي خلقـــه قـــرار بريطانيا 
اخلروج مـــن الحتاد الأوروبي ت�ســـبب يف 
حالـــة من ال�ســـطراب وال�ســـك بالن�ســـبة 
لل�ـــرصكات  وخا�ســـة  الكـــربى،  ل�رصكاتنـــا 

ال�سغرة واملتو�سطة”.
وا�ســـاف “يجـــب ان نحر�ـــس على اأن 
تقلـــل مفاو�ســـات )بريك�ســـت( من حالة 
ال�ســـطراب هذه الى اأدنى م�ســـتوياتها. 
ومـــن املهـــم ان يوفـــر اطـــار عاقاتنـــا 
الظـــروف ل�رصاكـــة جتاريـــة  امل�ســـتقبلية 

وثيقـــة من خال حماولـــة تقليل العقبات 
امل�ستقبلية”.

ال�ســـتثمارية  الوجهة  بريطانيا  وتعد 
املف�ســـلة لـــدى ال�ـــرصكات ال�ســـبانية يف 
اأوروبا. وتعترب اإ�سبانيا ثاين اأكرب م�ستثمر 
بعد الوليات املتحـــدة، يف قطاعات مثل 

القطاع امل�رصيف الربيطاين.
وبلغت قيمة ال�ســـادرات الربيطانية 
الـــى اإ�ســـبانيا 16،7 مليـــار يـــورو )19،1 
مليـــار دولر( يف 2015، فيما بلغت قيمة 

الواردات ال�سبانية اإليها 28 مليار يورو.
يف  ال�ســـبانية  ال�ســـتثمارات  وزادت 
بريطانيـــا عـــن 82 مليـــار يـــورو يف ذلك 
العـــام. كمـــا اأن بريطانيا هي ثـــاين اأكرب 
م�ســـتثمر يف اإ�ســـبانيا بح�ســـة 12 %مـــن 

اجمايل ال�ستثمارات اخلارجية.
وقال امللـــك اإن “هذه ال�ســـتثمارات 
خلقت نحو 110 اآلف وظيفة يف اإ�ســـبانيا 
التي تعمل فيها نحو الف �رصكة بريطانيا”.
اجلاليـــة  اأمـــام  منف�ســـلة  كلمـــة  ويف 
ال�سبانية يف �سفارة باده يف لندن، طالب 
امللك فيليبي بتو�ســـيح و�ســـع اأكرث من 
100 األف اإ�ســـباين يعي�سون يف بريطانيا، 

معظمهم من العمال.
ال اأنـــه قال “اأنا واثق مـــن اأن التفاق 
الحتـــاد  مـــن  بريطانيـــا  خـــروج  ب�ســـاأن 
ال�رصورية  التطمينات  الأوروبي.. �سيقدم 

ملوا�سلة عي�س حياتكم ب�سام وثقة”.
ويعي�ـــس نحـــو 300 األـــف بريطاين يف 
اإ�ســـبانيا عدد كبر منهم من املتقاعدين 
ويعتمدون على احل�ســـول علـــى الرعاية 
ال�ســـحية املجانية طبقا لقوانني الحتاد 

الأوروبي.

القاهرة - رويرتز: قال �ســـندوق النقد 
الـــدويل اأم�س اجلمعة، اإنه وافق على منح م�رص 
دفعـــة ثانية قيمتهـــا 1.25 مليـــار دولر من 
قر�س تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولر.

وكانـــت م�ـــرص وافقـــت يف نوفمـــرب على 
برنامج القر�س الذي تبلغ مدته ثاث �سنوات 
واملرتبط باإ�ساحات اقت�سادية منها خف�س 

الدعم وزيادة ال�رصائب.
وقالـــت مديرة �ســـندوق النقـــد الدويل 
كري�ســـتني لجـــارد يف بيـــان “اأود اأن اأهنـــئ 
�ســـعب م�رص و�ســـلطاتها لنجاحهـــم يف تنفيذ 

برنامج الإ�ساح القت�سادي الطموح.
“اإن موافقة املجل�س التنفيذي ل�سندوق 
النقد الـــدويل على املراجعة الأولى للربنامج 
تظهر تاأييد �ســـندوق النقـــد القوي مل�رص يف 
هذه اجلهود”. ويف الأ�ســـبوع املا�سي رفعت 
احلكومة اأ�ســـعار الكهرباء مبا ي�ســـل اإلى 42 
% بالن�ســـبة للمنازل لل�ســـنة املالية احلالية. 
وقبل اأ�ســـبوع رفعت اأ�سعار الوقود مبا ي�سل 
اإلى 50 % �س���عًيا لتلبية ����روط اتفاقها مع 
�ســـندوق النقـــد. وزاد البنـــك املركزي الذي 
يواجه معدل ت�ســـخم مت�سارًعا اأ�سعار فائدته 
الرئي�ســـية مبقـــدار 200 نقطـــة اأ�ســـا�س يف 
ثاين اجتماع يعقده لو�ســـع ال�سيا�ســـات على 
التـــوايل ممـــا فاجـــاأ اقت�ســـاديني مل يكونوا 

يتوقعون تغيًرا. وكان البنك قد رفع اأ�سعار 
الفائدة ثالث نقاط مئوية بعد تعومي العملة. 
ويقـــول �ســـندوق النقد اإن خف�س الت�ســـخم 
�رصوري للحفاظ على م�ســـار برنامج الإ�ســـاح 
واإن رفـــع اأ�ســـعار الفائدة رمبا كان و�ســـيلة 
منا�ســـبة لتحقيق ذلـــك. واأقدمـــت م�رص على 
تعومي عملتهـــا يف نوفمرب وفقـــد اجلنيه من 
وقتهـــا نحو ن�ســـف قيمته. ومـــع تراجع قيمة 
العملة ارتفع الت�ســـخم. وزاد معدل الت�سخم 
الأ�سا�ســـي، والذي ي�ستبعد ال�ســـلع املتقلبة 
مثل املواد الغذائية، و�سجل 31.95 % على 

اأ�سا�س �سنوي يف يونيو.

• كري�ستني لجارد	

• امللك فيليبي ال�ساد�س 	

لنـــدن - رويـــرتز: قالـــت وكالـــة الطاقـــة 
الدوليـــة اإن الوليات املتحدة ب�ســـدد امتاك 
الطاقـــة الإنتاجيـــة لت�ســـبح ثاين اأكرب م�ســـدر 
للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل بنهاية 2022 

بعد ا�سرتاليا وقبل قطر.
وقالت الوكالـــة يف تقريرها ال�ســـنوي عن 
اأ�سواق الغاز اإن طاقة الت�سدير العاملية للغاز 
امل�ســـال �ست�ســـل اإلى 650 مليـــار مرت مكعب 
�ســـنويا بنهاية 2022 مقارنة مع اأقل من 452 

مليار مرت مكعب �سنويا يف 2016.
مـــن ذلك القـــدر �ســـتبلغ طاقة الت�ســـدير 
ال�ســـرتالية 117.8 مليـــار مرت مكعب �ســـنويا 
من الغاز امل�ســـال تليها الوليات املتحدة عند 
106.7 مليار مرت مكعب �سنويا ثم قطر بواقع 
104.9 مليار مرت مكعب �ســـنويا ح�سبما ذكرت 

الوكالة.

و�ستظل ا�ســـرتاليا على القمة باإ�سافة 30 
مليار مرت مكعب �سنويا بنهاية 2022 لطاقتها 
الإنتاجيـــة الراهنـــة. لكـــن الوليـــات املتحـــدة 
التي �ســـهدت زيـــادة يف اإنتاج الغاز ال�ســـخري 
�ست�ســـيف نحو 90 مليار مـــرت مكعب لطاقتها 

التي تبلغ 14 مليار مرت مكعب �سنويا حاليا.
وقـــال التقريـــر “بنهايـــة فـــرتة توقعاتنا 
�ســـتكون الوليـــات املتحدة يف و�ســـع يوؤهلها 
لتحدي ا�ســـرتاليا وقطر على قيادة م�ســـدري 

الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل”.
لكـــن التقريـــر قـــال اإن الطاقـــة الإنتاجية 
اجلديدة للغاز امل�سال ت�ساف اإلى �سوق وفرة 
الإمـــدادات بالفعـــل بينما ينخف�ـــس الطلب يف 
بع�س البلدان الكبرة امل�ستوردة مثل اليابان.
ومع توقع و�ســـول الطلب اإلى 460 مليار 
مرت مكعب �سنويا بحلول عام 2022 ف�ستحوي 

ال�سوق طاقة فائ�سة ت�سل اإلى 190 مليار مرت 
مكعب مما يفر�س �ســـغوطا على اأ�ســـعار الغاز 

ويثبط ا�ستثمارات املنبع.
وتزيـــد اأ�ســـعار الغـــاز الطبيعـــي امل�ســـال 
املنخف�ســـة حاليا �ســـعوبة الو�ســـع بالن�ســـبة 
للم�ســـدرين وتوؤدي املناف�ســـة لتخفيف قيود 
العقود ال�سارمة عادة التي هيمنت على حركة 

التجارة البعيدة املدى.
وقالت وكالة الطاقة الدولية “�سيت�ســـارع 
هـــذا التغير اأكرث مع التو�ســـع يف ال�ســـادرات 
الأمركية غر املرتبطة مبق�ســـد بعينه وبذلك 
�ســـيكون لهـــا دور رئي�ســـي يف زيادة �ســـيولة 

ومرونة جتارة الغاز امل�سال”.
ويف الأ�ســـبوع املا�ســـي قالـــت قطـــر اإنها 
تخطـــط لزيادة اإنتـــاج الغاز الطبيعي امل�ســـال 
30 % اإلـــى 100 مليون طـــن )140 مليار مرت 

مكعـــب( �ســـنويا خال ما بني خم�ســـة و�ســـبعة 
اأعوام مقبلة وهو ما �ســـيكون حتديا لغرها من 

امل�سدرين.
وقال مدير اأمن واأ�ســـواق الطاقة يف وكالة 
الطاقـــة الدولية، كي�ســـوكي �ســـاداموري ، اإن 
التقريـــر مل يقيـــم تاأثـــر خطـــط قطـــر لأن من 
املتوقع بـــدء ت�ســـغيل الطاقة الإ�ســـافية بعد 
فرتة توقعـــات التقرير وهي بني عامي 2016 

و2022.
وب�ســـكل اإجمايل قالـــت الوكالـــة اإن اإنتاج 
الغاز العاملي �ســـينمو ب�ســـكل اأ�رصع عن النفط 
والفحـــم يف الأعـــوام اخلم�ســـة املقبلـــة بدعـــم 
انخفا�س ال�ســـعر ووفرة املعرو�س اإ�سافة اإلى 
تنامي تف�سيل الغاز ب�ســـبب انبعاثاته القليلة 

مقارنة بغره من م�سادر الوقود الأحفوري.
واأ�سارت الوكالة اإلى اأن من املتوقع زيادة 

الطلب العاملي علـــى الغاز 1.6 % اإلى 4 اآلف 
مليار مـــرت مكعب بحلـــول عـــام 2022 وهو ما 
يزيد بقليل على توقعات العام املا�ســـي التي 
كانت ت�ســـر اإلـــى زيادة الطلـــب 1.5 %. ومن 
املتوقع اأن تاأتي الن�ســـبة الأكرب لزيادة الطلب 

من الدول النامية بقيادة ال�سني.
وُينق���ل معظم الغاز عرب خط���وط الأنابيب 
ولي�ـــس ال�ســـفن التـــي ت�ســـحنه يف �ســـورة غاز 

م�سال.
الوليـــات  اإن  الدوليـــة  الوكالـــة  وقالـــت 
املتحـــدة، اأكـــرب منتج للغاز يف العامل، �ســـتزيد 
الإنتـــاج اأكـــرث مـــن الـــدول الأخـــرى يف الأعوام 
اخلم�ســـة املقبلـــة. وبحلـــول العـــام 2022 من 
املتوقع اأن ي�ســـل الإنتـــاج اإلى 890 مليار مرت 
مكعب وهو ما �سي�سكل 22 % من اإجمايل اإنتاج 

الغاز العاملي.

اأميـركــا �شت�شبــح ثانــي اأكبــر م�شــدر للغــاز بنهـايــة 2022
بعد ا�سرتاليا وقبل قطر
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مواطنون ي�صكون ارتفاع اأ�صعار احلج واأ�صحاب حمالت يربرون بوجود �رضائب
البع�ض توّجه اإلى القرتا�ض اأو التق�سيط... واآخرون عزفوا عن الأداء يف الوقت الراهن

اأجمع مواطنون واأ�سحاب حمالت للحج على 
اأن تكاليف الفري�سة الإ�سالمية اأ�سبحت عالية 
للغاية يف ال�س���نوات الأخرية مقارنة باملا�س���ي 
م���ن دون اأي تغيري يذكر يف اخلدمات املقدمة، 
م���ا اأدى اإلى اإحج���ام حمدودي الدخ���ل عن اأداء 
منا�س���ك احل���ج. وي���رى الكثري م���ن املواطنني 
واملقيم���ني يف البحري���ن اأن �س���عر رحل���ة احلج 
ل يتنا�س���ب مع الدخل الذي يتقا�س���ونه حيث 
ي�س���ل متو�س���ط �س���عرها ب���ني حم���الت احلج 
املرخ�س���ة نحو 2000 دينار، وهذا ما ل يطيقه 
املواط���ن اأو املقيم، ب���ل يحتاج اإلى �س���نوات 
ع���دة لدخ���اره اأو التوّج���ه لأخذ قر����ض من اأحد 
البنوك اأو التو�سل اإلى اتفاق مع �ساحب حملة 
حج يق�س���ي بالتق�س���يط له���م حتى بع���د اأداء 

املنا�سك.
وطال���ب املهتمون ب���اأداء الرك���ن اخلام�ض 
من اأركان ال�س���الم اجلهات املعنية الر�س���مية 
بالتدخل واإيجاد اآلية ل�س���بط الأ�سعار وت�سديد 
الرقاب���ة على حم���الت احلج يف وق���ت يربر فيه 
اأ�سحاب احلمالت زيادة الأ�سعار لوجود �رضائب 
تفر����ض عليه���م م���ن نظ���ام احل���ج يف اململكة 

العربية ال�سعودية ولقلة عدد احلجاج. 
قال���ت املواطنة خديجة ح�س���ن اإن اأ�س���عار 
رحالت احل���ج الأك���رب ارتفعت خالل ال�س���نوات 
ي�س���عى  كاأمن���ا  ا،  ج���دًّ كب���ري  ب�س���كل  الأخ���رية 
املقاولون ومكاتب ال�س���فر ل�س���تقراء مفهوم 
مغاير ملا ته���دف له الآي���ة الكرمية “وهلل على 
النا�ض ح���ج البيت من ا�س���تطاع اإليه �س���بيال”، 
اإذ ارتفعت الأ�س���عار ب�س���كل م�س���اعف 5 مرات 

تقريًبا.
واأ�س���افت: “بداأت بالعم���ل الوظيفي منذ 
6 �س���نوات تقريًب���ا وحاول���ت خالله���ا الذهاب 
لأداء فري�س���ة احلج لكني مل اأ�س���تطع ب�سبب اأن 
الرحل���ة تكل���ف راتب 3 اأ�س���هر وهو ما ي�س���بب 
ق�س���وًرا يف امليزانية، وحاول���ت اأن اأجمع املبلغ 
بنف�س���ي ولكن الأ�س���عار ترتفع ب�س���كل �سنوي 

دون توقف”.

واأو�س���حت: “ق���ررت اأن اأ�س���رتك يف اإحدى 
اجلمعي���ات والتخطيط للح�س���ول عل���ى املبلغ 
بوقت مبكر ل�س���مان احل�س���ول عل���ى مقعد يف 

احلمالت املرخ�سة قبل اكتمال العدد”.
م���ن جانبه���ا، قال���ت املواطن���ة وداد علي 
اأنها مل تت�س���ن لها الفر�سة حلج بيت اهلل خالل 
ال�س���نوات املا�سية قبل تو�س���عة احلرم املكي 
حي���ث كان اأطفالها �س���غاًرا وبحاجة لرعاية لذا 
اأجلت اأداء �سعرية احلج حتى يعتمد الأبناء على 

اأنف�سهم.
واأ�س���افت: “بع���د اأن ك���رب الأولد ارتفعت 
امل�س���اريف ولالأ�س���ف زاد مبلغ الرحلة ب�س���كل 
م�س���اعف اإذ و�س���ل الرق���م لأك���ر م���ن 2000 
دينار، ما جعل الفر�س���ة �س���به م�ستحيلة مع كل 

امل�س���وؤوليات والرواتب القليلة، لكنني قررت 
هذا العام اأن اأجدد القر�ض واحل�سول على مبلغ 

تكلفة الرحلة ل�سمان ذهابي للحج”.
اإل���ى ذلك، ق���ال امل�س���وؤول يف اإدارة قافلة 
الربكة، ح�س���ن ال�سفار، اإنه بعد ارتفاع الأ�سعار 
يف ال�س���نوات الأخرية بداأت بع�ض احلمالت هذا 
العام بت�س���هيل الأمور للحجاج من ناحية الدفع 
ا 1700  وتقلي���ل الأ�س���عار، اإذ اإنه���ا تبل���غ حاليًّ
دينار بالبا�ض و1900 دينار بالطائرة ملدة 19 

يوًما.
واأ�س���اف: “نح���اول ق���در الإم���كان تخفيف 
الأعب���اء عل���ى حج���اج بي���ت اهلل فهن���اك نظ���ام 
التق�س���يط يتم دفعه على دفع���ات اإلى ما بعد 
اأداء ال�س���عائر فهناك حتويل مبلغ �س���هري عن 

طري���ق البنك اأو اتفاقية ب���ني احلاج واملكتب، 
ويعتمد ذلك على رغبته”.

واأو�س���ح: “هناك بع����ض املجموعات التي 
تف�س���ل اأداء الواجب���ات دون امل�س���تحبات فتم 
توفري احل���ج املي�رض، مببل���غ 1100 دينار ملدة 
12 يوًم���ا يف مك���ة املكرم���ة وزي���ارة للمدين���ة 
املنورة، مع بقاء خدمات ال�س���كن والإعا�سة كما 

لدى احلجاج ذوي الأيام الأطول”.
واأ�سار اإلى اأن الأ�سعار ارتفعت ب�سبب �سعر 
اإيجار ال�س���كن بع���د اأن مت تقليل ع���دد احلجاج 
م���ن 250-200 لكل حملة اإل���ى 75-60، مبيًنا 
اأنه يتم حجز املبن���ى بالكامل للحملة مببلغ 60 
ا، وهو مبلغ كبري على  األف دينار لعدد 250 حاجًّ
�س���احب احلمل���ة فاإما يتم الندم���اج مع حمالت 

اأخرى اأو يدفع �س���احب احلملة م�س���طرًّا املبلغ 
بالكامل مما يوؤدي خل�سارته للرحلة.

وتوقع ال�س���فار اأن تبقى الأ�سعار كما هي 
خالل ال�س���نوات املقبلة، وقال “بداأ نظام احلج 
يف اململكة العربية ال�س���عودية بفر�ض �رضائب 
جدي���دة نتفاجاأ به���ا نحن كحم���الت مثل �رضيبة 
اأرب���اب املطوف���ني التي بداأت العام املا�س���ي 
مببل���غ 95 ديناًرا لكل ح���اج، والعام اجلاري مت 
فر����ض ر�س���وم جدي���دة على التكيي���ف يف منى 
مببل���غ 8 دنانري لكل ح���اج، كما هن���اك اأقاويل 
متداولة اأن���ه توجد �رضائب جدي���دة حمتملة ول 

نعلم لأي خدمات �ستكون”.
واأ�ساف: “ندفع 400 دينار لنحو 7 �رضائب 
تقريًبا لكل حاج ت�سمل القطار ودخول امل�ساعر 
واأرباب الطوائف والإعا�سة والفا�سة وغريها”.
ب���دوره، قال �س���احب حملة تب���وك للعمرة 
واحل���ج، اإبراهي���م املر�س���د، اإن اأ�س���عار احل���ج 
تراجعت منذ العام املا�س���ي اإلى 1750 ديناًرا 
و1900 للغ���رف الثنائي���ة، عازًي���ا ال�س���بب اإلى 
زيادة عدد احلجاج بعد اأعمال التو�س���عة بن�سبة 

20 % تقريًبا.
واأ�س���اف: “جمي���ع اخلدم���ات واح���دة دون 
اخت���الف، ولك���ن الإقب���ال خ���الل الع���ام اجلاري 
�سعيف واأقل من العام املا�سي بن�سبة ترتاوح 
بني 20 اإلى 30 % ب�س���بب ال�س���عر الكبري على 
احلج���اج البحرينيني واملقيمني، ولكن احلاج ل 

يتاأثر بذلك تاأديًة للفر�ض”.
اأما �س���احب حمل���ة املحبة للعمرة، عي�س���ى 
مكلي، فقال: “كانت حملتنا ت�سري قوافل للحج 
ولكننا األغيناها منذ �س���نوات ب�س���بب الأ�س���عار 

اخليالية والظروف”.
واأ�ساف: “اإن الأ�سعار ثابتة، ولكنها تتغري 
على ح�سب اخلدمات املقدمة فهناك من يكون 
اأغلى من غريه ب�100 دينار وهناك اأكر ب�300 
دين���ار، ول ميك���ن تخفي����ض الأ�س���عار ب�س���بب 
حتديد التواريخ لدخول مكة املكرمة حيث كان 
�سابقا ن�س���تطيع تخفي�ض الأ�سعار والدخول يف 
اأوقات متاأخرة ولك���ن مت حتديد تواريخ معينة 

للدخول واخلروج”.

• ارتفاع تكاليف رحلة احلج اأ�سبح هاج�ًسا ملن مل يوؤد الركن اخلام�ض من اأركان الإ�سالم    )ار�سيفيف(	

زينب العكري

“فيت�ش” تبقي ت�صنيف ال�صني عند +A مع “نظرة م�صتقرة”

النفط ي�صعد بدعم من منو الطلب ال�صيني

11 مليون �صهم التداول بالبور�صة خالل اأ�صبوع

اأ�صهم اأوروبا ت�صهد اأف�صل اأ�صبوع يف اأكرث من �صهرين 

بقيمة اإجمالية قدرها مليونان و2.4 مليون دينار

ات�سمت حركة املوؤ�رضات ببع�ض اخلفوت

املنامة - بور�سة البحرين: بلغت كمية الأ�سهم 
ووحدات ال�سناديق ال�ستثمارية العقارية املتداولة 
يف “بور�س���ة البحرين” خالل هذا الأ�سبوع 11 مليوًنا 
و231 األًف���ا و629 �س���هم ووحدة، وقد بل���غ اإجمالية 
الأوراق املالي���ة املتداول���ة بقيم���ة اإجمالي���ة قدرها 
مليون���ان و458 األًفا و942 ديناًرا، نفذها الو�س���طاء 

ل�سالح امل�ستثمرين من خالل 272 �سفقة.
وتداول امل�س���تثمرون خالل هذا الأ�سبوع اأ�سهم 
23 �رضكة، ارتفعت اأ�س���عار اأ�سهم 11 �رضكة، يف حني 
انخف�ست اأ�سعار اأ�س���هم 5 �رضكات، واحتفظت باقي 

ال�رضكات باأ�سعار اأقفالها ال�سابق. 
وا�س���تحوذ عل���ى املرك���ز الأول يف التعام���الت 
الأ�س���بوعية قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة 
اأ�س���همه املتداول���ة مليوًنا و165 األًف���ا و523 ديناًرا 
اأو م���ا ن�س���بته 47.40 % م���ن اإجمايل قيمة الأ�س���هم 
املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 7 مالي���ني و809 اآلف 

و705 اأ�سهم، مت تنفيذها من خالل 110 �سفقات.
اأما املرتبة الثانية فقد كانت من ن�س���يب قطاع 
ال�س���ناعة، حيث بلغت قيمة اأ�س���همه املتداولة 979 
األًف���ا و62 ديناًرا بن�س���بة 39.82 % من اإجمايل قيمة 
الأ�سهم املتداولة يف البور�سة وبكمية قدرها مليون 
و988 األًفا و538 �س���هًما، مت تنفيذها من خالل 108 

�سفقات.
اأما على م�س���توى ال����رضكات، فقد جاءت اأملنيوم 
البحري���ن )األبا( يف املرك���ز الأول من حيث القيمة، اإذ 
بلغت قيمة اأ�س���همها 979 األًفا و62 ديناًرا وبن�س���بة 
39.82 % م���ن قيم���ة الأ�س���هم املتداول���ة وبكمية 
قدرها مليون و988 األًفا و538 �س���هًما، مت تنفيذها 

من خالل 108 �سفقات.
وج���اء يف املرك���ز الث���اين البنك الأهل���ي املتحد 
بقيمة قدرها 495 األًفا و91 ديناًرا وبن�س���بة 20.13 
% من قيمة الأ�سهم املتداولة وبكمية قدرها مليون 

و928 األًف���ا و947 �س���هًما، مت تنفيذها من خالل 24 
�سفقة.

وت���داول امل�س���تثمرون خالل هذا الأ�س���بوع على 
وحدات ال�سناديق ال�ستثمارية العقارية املدرجة يف 
بور�س���ة البحرين بقيمة قدره���ا 16 األف دينار اأي ما 
ن�سبته 0.65 % من القيمة الإجمالية لالأوراق املالية 
املتداولة خالل الأ�س���بوع، يف حني بلغت الكمية 160 

األف وحدة، مت تنفيذها من خالل  3 �سفقات.
وبالع���ودة اإلى معدلت التداول خالل الأ�س���بوع 
من خ���الل 5 اأي���ام عمل، جن���د اأن املتو�س���ط اليومي 
لقيمة الأ�س���هم وال�س���ندات املتداولة بلغ 491 األًفا 
و788 ديناًرا، يف حني كان املتو�س���ط اليومي لكمية 
الأ�س���هم ووحدة ال�س���ناديق ال�س���تثمارية العقارية 
املتداولة مليونني و246 األًفا و326 �س���هًما ووحدة، 
اأما متو�س���ط عدد ال�سفقات خالل هذا الأ�سبوع فبلغ 

54 �سفقة.

لن���دن - رويرتز: تتجه الأ�س���هم الأوروبية 
�سوب اأف�س���ل اأ�سبوع لها يف اأكر من �سهرين 
مع عودة امل�س���تثمرين اإلى �رضاء الأ�سهم بفعل 
موؤ�رضات عل���ى اأن البنوك املركزية الرئي�س���ية 
يف الع���امل �ستتحا�س���ى عل���ى الأرج���ح ت�س���ديد 
ال�سيا�س���ة النقدية بال�رضع���ة التي كان البع�ض 

يخ�ساها.

وات�سمت حركة املوؤ�رضات ببع�ض اخلفوت 
اأم�ض اجلمعة، مع تاأهب امل�س���تثمرين لتقارير 
نتائج �رضكات اأمريكية رئي�سية مثل بنكي جيه.
بي مورجان و�سيتي جروب يف وقت لحق اأم�ض.
وارتف���ع املوؤ�رض �س���توك�ض 600 الأوروبي 
0.1 % يف حني مل يطراأ تغري يذكر على موؤ�رض 

الأ�سهم القيادية مبنطقة اليورو.

ودع���م ارتف���اع اأ�س���عار املع���ادن اأ�س���هم 
�رضكات التعدين.

وقادت اأ�سهم اأر�سيلور ميتال واأوتوكومبو 
ونور�سك هيدرو لل�س���لب القطاع بعد اأن قال 
الرئي����ض الأمريكي دونالد ترام���ب اإنه يدر�ض 
فر�ض ح�س����ض ور�س���وم اإغراق على ال�س���لب 

ال�سيني.

اأبقت فيت�ض  بكني - روي��رتز: 
اأم�����ض  الئ��ت��م��ان��ي��ة  للت�سنيفات 
عند  لل�سني  ت�سنيفها  اجلمعة 
م�ستقرة  م�ستقبلية  نظرة  مع   ،+A
امل��ايل  ال��و���س��ع  ق��وة  اإل���ى  م�سرية 
اخلارجي للدولة وعوامل القت�ساد 

الكلي.
وقالت فيت�ض اإن فر�ض النمو يف 
املدى الق�سري ما زالت مواتية واإن 
ات�سمت  القت�سادية  ال�سيا�سات 
من  عدد  مع  التعامل  يف  بالفعالية 
الداخلية واخلارجية على  ال�ضغوط 

مدى العام املن�رضم.
���ا  اق���ت�������س���اديًّ  65 وت����وق����ع 
منو  اآراءه�����م  روي����رتز  ا�ستطلعت 
هذا   %  6.6 ال�سيني  القت�ساد 

العام متجاوزا هدف احلكومة البالغ 
نحو 6.5 %.

لكن فيت�ض قالت اإن م�ستويات 
يف  وامل��ت��زاي��دة  ال�سخمة  ال��دي��ون 
اجلودة  وتدين  املايل  غري  القطاع 
ت�سنفيها  التي  للبنوك  الئتمانية 
بال�سني  املايل  النظام  يف  فيت�ض 
يف  الأب��رز  املخاطرة  عاملي  زال  ما 

الت�سنيف ال�سيادي ال�سيني.
وكانت موديز خف�ست يف مايو 
درجة  لل�سني  ال�سيادي  ت�سنيفها 
امل�ستوى  نف�ض  عند  ليقف  واحدة 
اأ�سبح  وبهذا  فيت�ض.  ت�سنيف  مع 
ت�����س��ن��ي��ف ���س��ت��ان��درد ان����د ب���ورز 
الوكالتني  من  واح��دة  درج��ة  اأعلى 

الأخريني.

ارتفعت  وا����ض:   - ن��ي��وي��ورك 
طغى  بعدما   %  1.3 النفط  اأ�سعار 
ارتفاع الطلب ال�سيني على تقرير 
الدولية  الطاقة  وكالة  من  �سلبي 
اأوبك  م�سدري  اإنتاج  زي��ادة  يظهر 

الرئي�سني.
العاملي  ال��ق��ي��ا���ض  خ���ام  وزاد 
 %  1.42 اأو  �سنتا   68 برنت  مزيج 
دولر   48.42 الت�سوية  عند  ليبلغ 

للربميل.

وارتفع اخلام الأمريكي اخلفيف 
عند  ليبلغ   %  1.3 اأو  �سنتا   59

الت�سوية 46.08 دولر للربميل.
 8.55 ال�����س��ني  وا����س���ت���وردت 
النفط  م��ن  يوميا  برميل  م��الي��ني 
العام  الأولى من  ال�ستة  الأ�سهر  يف 
% مقارنة مع نف�ض   13.8 بارتفاع 
يجعل  مم���ا   2016 م���ن  ال���ف���رتة 
ال�سني اأكرب م�ستورد للنفط اخلام 

متقدمة على الوليات املتحدة.

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

النسبة إلى اإلجمالي القيمة )بالدينار البحريني(الشركة
39.82 %979,062.300ألمنيوم البحرين )ألبا(
20.13 %495,090.080البنك األهلي المتحد

6.99 %171,980.730مصرف السالم
6.78 %166,698.650المصرف الخليجي التجاري

4.89 %120,234.930بنك البحرين والكويت
21.39 %525,875.580بقية الشركات
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 تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  بانه قد تقدم اليها السيد مظفر احمد 

خالد باتي املالك ل ورشة بوابة محبوب الكهربائية    )مؤسسة فردية   (  املسجلة مبوجب 

القيد رقم  2 - 81598  بطلب حتويل املؤسسة الفردية اململوكة له الى شركة تضامن 

براسمال وقدره 1000 الف دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم :

1.    بشير احمد )باكستاني اجلنسية (

2.    محبوب احمد )باكستاني اجلنسية (

 القيد :2 - 81598
التاريخ : 10 – 07 – 2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة التسجيل
اعالن رقم  102297 لسنة 2017

بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة تضامن    

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم  إليها السادة 
أصحاب ارض املغرب للمقاوالت ذ.م.م  واملسجلة مبوجب القيد105441-1طالبني 
تغيير االسم التجاري من  ارض املغرب للمقاوالت ذ.م.م الى شركة ارض املغرب 

للمقاوالت ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى إدارة التسجيل مشفوعا 

باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن

  القيد :1-105441
التاريخ:09/07/2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم ) ---( لسنة 2017

بشان تغيير االسم التجاري ارض املغرب للمقاوالت ذ.م.م

تعلن احملكمة الكبرى املدنية السادسة بان مدعية :فوزية مبارك عبد العزيز احلساوي 
وغيرها وكيلها احملامي احمد جاسم عبد اهلل .

قد اقاموا هذه الدعوى ضدد املدعى عليه :جهاز املساحة والتسجيل العقاري
طالبني فيها اصدار  وثيقة بدل فاقد لوثيقة العقار املقدمة رقم 2002/1838 والوثيقة 

122968
 

لذا فان كل من لديه اعتراض على طلب املدعيني ان يتقدم لهذه احملكمة بطلب مشفوع 
باوجه اعتراضه وقد حددت احملكمة جلسة 17/07/2017 لنظر الدعوى  

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة احملاكم
رقم الدعوى   02/2017/06116/9
  CS3000864024 : رقم الكتاب

االريخ :06-07-2017
احملكمة الكبرى املدنية السادسة  

اعالن بالنشر في الصحف اليومية   
 تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  بانه قد تقدم اليها السيد  عرفات احمد مكي علي 

حسن املالك فرجان البحرين خلدمات الدعم لالعمال     )مؤسسة فردية   (  املسجلة مبوجب القيد رقم  
104382  بطلب حتويل املؤسسة الفردية اململوكة له بجميع فروعها  الى شركة تضامن براسمال وقدره 

1000 الف دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
1- عرفات احمد مكي علي حسن

2-  سعيد بن فهد بن محمد الودعاني
3- فارس بن عادل بن علي احلربي

 لتصبح حتت اسم جتاري فرجان البحرين خلدمات الدعم للعمال تضامن الصحابها عرفات احمد مكي 
علي حسن املالك وشركائه

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما 
من تاريخ نشر هذا االعالن ..

  القيد :104382   -   التاريخ : 12 – 07 – 2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة =  ادارة التسجيل

اعالن رقم  000 لسنة 2017
بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة تضامن    

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم  إليها السادة/أي جودة لالستشارات 
ذ.م.م نيابة عن السادة /اصحاب شركة زيقورات للمقاوالت ذ .م.م  واملسجلة مبوجب القيد 113521طالبني 

تغيير االسم التجاري  من: زيقورات للمقاوالت ذ.م.م
ZIGGURAT CONTRACTING W.L.L

إلى : زيقررات للمقاوالت ذ.م.م
ZIGURAT CONTRACTING W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى إدارة التسجيل مشفوعا باملستندات املؤيدة واملبررة 
لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 القيد 113521
التاريخ:11/07/2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم 1111 لسنة 2017

بشان تغيير االسم التجاري لشركة زيقورات للمقاوالت ذ.م.م
بناء على قرار الشركاء  شركة كوربوريت سوفتوير سولوشنز ذ.م.م    واملسجلة على قيد 

رقم    1-66291   بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيني السيد
  KRISHNAMOORTHY KALYANARAMAN

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

مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على 
العنوان التالي :

املصفي :
  KRISHNAMOORTHY KALYANARAMAN

الهاتف:39625870
CCSRAMAN@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة كوربوريت سوفتوير سولوشنز ذ.م.م  

سجل جتاري رقم 66291-1
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 التاريخ :10 /7/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   CR2017-108457 إعالن رقم
تنازل – عن احملل التجاري

أدناه :خلود خليفه عبد اهلل املناعي  بطلب حتويل احملل  إلينا السيد املعلن  تقدم 
التجاري التالي الى السيدة :لولوه خليفه عبد اهلل املناعي

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

االسم التجاريرقم القيد

ست الشام للخبز الصاج82053

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR 2017 -108199 إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

التجاري  احملل  حتويل   بطلب  حمود   علي  طاهر  حميد  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
التالي: إلى السيدة خديجة فريان داغر شيافي

 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه.

االسم التجاريرقم القيد

حواج دار الشفاء1-20647

للعقارات



واأعلن���ت الأم���م املتح���دة اأم����س اجلمعة 
اأن املع���ارك الت���ي دارت يف مدينة املو�صل 
العراقية بني قوات تابعة للحكومة ومقاتلي 
تنظي���م داع����س ت�ص���ببت يف ن���زوح اأكرث من 
مليون �صخ�س، اإل اأن ما يقارب من 200 األف 

قد عادوا.
واأعلنت منظم���ة الهجرة الدولية يف بيان 
اأن م���ن ب���ني 1،05 مليون �ص���خ�س فروا من 
املع���ارك عقب احلمل���ة الت���ي انطلقت �صد 
تنظي���م داع�س يف اكتوبر، ل ي���زال 825 األفا 

يف عداد النازحني.
وبل���غ عدد �صكان املدين���ة الواقعة على 
نهر دجلة �صمال العراق حوايل مليوين ن�صمة 

عام 2014.
واأعل���ن رئي����س ال���وزراء العراق���ي حيدر 
العراقي���ة  الق���وات  اأن  الثن���ني  العب���ادي 
ا�صتع���ادت كام���ل املو�ص���ل م���ن التنظي���م 
املتط���رف عقب عملية دعمته���ا دول غربية 

ع�صكريا.
ولك���ن ل ي���زال الو�ص���ول اإل���ى املدينة 
القدمية �صب���ه م�صتحيل حيث جتري عمليات 
نزع للألغام. واأ�صار رئي�س بعثة املنظمة اإلى 
الع���راق توما�س لوث���ار وايز اإل���ى اأن الأرقام 
اجلدي���دة املتعلق���ة باأع���داد النازحني توؤكد 
على “الأزمة ال�صخمة” التي تعاين منها ثاين 

اأكرب مدينة عراقية.

  للتوا�صل:  )ق�صم ال�صوؤون الدولية: 17111482(              ق�صم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

    ا�صت�صهاد جندي باإطلق نار يف القطيف
الريا����س � وا�س: قال���ت وزارة الداخلية ال�صعودي���ة، اأم�س اجلمع���ة، اإن “عن�رصا يف حر�س 
احلدود ا�صت�صهد واأ�صيب اآخر” يف هجوم ا�صتهدف دورية يف حمافظة القطيف �رصقي البلد.

واأو�ص���ح املتحدث الأمني با�صم الوزارة يف بيان اأوردته وكالة الأنباء ال�صعودية “اأنه عند 
ال�صاع���ة العا�رصة من من م�صاء يوم اخلمي�س تعر�صت اإح���دى دوريات حر�س احلدود اأثناء اأداء 

مهامها مبحاذاة �صاحل الرام�س لإطلق نار من م�صدر جمهول”.
وتاب���ع البيان اأن الهجوم اأ�صفر عن “ا�صت�صهاد اجلندي اأول حممد ح�صني هزازي واإ�صابة 

اجلندي اأول خالد معربرّ حكمي ونقله اإلى امل�صت�صفى”.
واأ�ص���ار اإلى اجله���ات الأمنية” با�رصت التحقي���ق يف اجلرمية الإرهابي���ة التي ل تزال حمل 

املتابعة الأمنية”.
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الرياض ـ واس:

 تقدم���ت ال�صعودية، ع���رب وزارة 
وال�صع���ب  للحكوم���ة  خارجيته���ا، 
مبنا�صب���ة  بالتهنئ���ة  العراقي���ني، 
ا�صتعادة املو�ص���ل من قب�صة تنظيم 
اأفادت  ح�صبم���ا  “داع����س” الإرهاب���ي 
وكال���ة الأنب���اء ال�صعودي���ة الر�صمي���ة 

)وا�س(.
واأك���د م�صدر م�ص���وؤول يف خارجية 
اململكة ا�صتمرار وقوف ال�صعودية مع 
الع���راق يف جهوده ملكافح���ة التطرف 
و�صب���ل  اأ�صكال���ه،  بكاف���ة  والإره���اب 

متويله.
وكان رئي����س ال���وزراء العراق���ي، 
حيدر عبادي، ق���د اأعلن، يف ال� 10 من 
يوليو اجلاري، من املو�صل اأن القوات 
العراقية ح���ررت املدينة بالكامل من 
م�صلح���ي تنظيم “داع����س”، موؤكًدا اأن 
الن����رص مت بتخطي���ط واإجن���از وتنفيذ 
العراقي���ني  ح���ق  م���ن  واأن  عراق���ي، 

الفتخار بهذا الإجناز.

لندن ـ رويترز: 

اأم�س  قالت ال�رصط���ة الربيطاني���ة 
اجلمعة اإنه���ا اعتقلت مراهقني اثنني 
بعد خم�صة هجمات مبادة حارقة خلل 
90 دقيقة يف ����رصق لندن خلفت عدة 
م�صاب���ني بج���روح يف الوج���ه بينه���م 

�صخ�س اإ�صابته بالغة.
كان  الل���ذان  املهاجم���ان  وم���ر 
يركبان دراجة ناري���ة بجوار رجل يبلغ 
م���ن العمر 32 عاًم���ا يف منطقة هاكني 
ب�رصق لن���دن يوم اخلمي�س واألقيا مادة 
حارق���ة على وجه���ه قبل اأن يف���ر اأحد 

الثنني بدراجة ال�صحية.
وقال���ت ال�رصط���ة اإن���ه يف غ�ص���ون 
ال�صاعة والن�صف التالية تعر�س ثلثة 
رجال اآخرين باأنح���اء هاكني وواحد يف 
حي اإزلنجتون املجاور لهجمات مبادة 

حارقة.
واأ�صاف���ت ال�رصط���ة اإنه���ا قب�صت 
على مراهق عم���ره 15 عاما يف �صتوك 
نيووينجتون ب�صمال ����رصق لندن واآخر 
عن���وان خمتل���ف  عام���ا يف   16 عم���ره 
ب�صمال لندن لل�صتب���اه يف �صلوعهما 

يف الهجمات.

موسكو ـ رويترز:

 قال���ت رو�صيا اأم����س اجلمعة اإن عددا 
كبريا جدا من عملء املخابرات الأمريكيني 
يعملون يف مو�صكو حتت غطاء دبلوما�صي 
واإنه���ا قد تط���رد بع�صه���م ردا على طرد 
وا�صنط���ن 35 دبلوما�صي���ا رو�صي���ا العام 

املا�صي.
ويعك�س التحذير الذي جاء على ل�صان 
املتحدثة با�صم اخلارجي���ة الرو�صية ماريا 
زخاروف���ا اإحباط���ا متنامي���ا يف مو�صكو من 
رف�س اإدارة الرئي�س دونالد ترامب اإعادة 
جممع���ني دبلوما�صيني رو�صيني ملو�صكو 
بعد اأن �صادرتهما وا�صنطن عندما طردت 

دبلوما�صيني رو�صا العام املا�صي.
واأمر الرئي�س الأمريكي يف ذلك احلني 
ب���اراك اأوباما بطرد 35 رو�صي���ا ي�صتبه يف 
كونه���م جوا�صي����س يف دي�صم���رب اإ�صاف���ة 
اإلى م�ص���ادرة املجمع���ني الدبلوما�صيني 
ب�صب���ب ما ق���ال اإنه���ا قر�صن���ة اإلكرتونية 
عل���ى جماع���ات �صيا�صي���ة اأمريكي���ة خلل 
النتخاب���ات الرئا�صي���ة يف 2016 وه���و ما 

تنفيه رو�صيا ب�صدة.
وقال���ت زخاروفا اأم�س اإن امل�صوؤولني 
الأمريكي���ني يرف�صون اإ�ص���دار تاأ�صريات 
لل�صم���اح  رو����س  لدبلوما�صي���ني  دخ���ول 
املوظف���ني  با�صتب���دال  ملو�صك���و 
املطرودين وا�صتئناف العمل يف �صفارتها 

بكامل طاقتها.

ليما ـ رويترز:

 �صل���م رئي�س ب���ريو ال�صابق اأويانتا 
هومال وزوجته نف�صيهما لل�صلطات بعد 
اأن اأم���ر قا�س بحب�صهما مل���ا ي�صل اإلى 
18 �صه���را بينما يع���د الدعاء اتهامات 

�صتوجه اإليهما يف ق�صية غ�صل اأموال.
وا�صت�صه���د ممثل الدع���اء جريمان 
خواري���ز ب�صه���ادة م�صوؤول���ني �صابقني 
ب�رصكة اأودبري�صت الربازيلية للت�صييد، 
والت���ي تلحقه���ا ف�صيح���ة ف�ص���اد، يف 
اته���ام هومال وزوجت���ه نادين هرييديا 
باحل�صول على ثلثة مليني دولر على 

نحو غري م�رصوع.
الرئي����س  اأي�ص���ا  خواري���ز  واته���م 
ال�صاب���ق وزوجته باحل�ص���ول على مبالغ 
من الرئي����س الفنزويل���ي الراحل هوجو 

�صافيز على نحو غري م�رصوع اأي�صا.
وقال “ه���ذا رئي�س تول���ى مقاليد 
الرئا�ص���ة وحكمن���ا بعد حمل���ة انتخابية 
قام���ت باأموال غ���ري م�رصوعة. وه���ذا اأمر 

خطري لأنه يجرح املجتمع اأخلقيا”.
وحك���م هومال، وه���و �صابط �صابق 
باجلي����س، ب���ريو م���ن ع���ام 2011 اإل���ى 

.2016

واشنطن ـ أ ف ب: 

اعلن وزي���ر الدف���اع المريكي جيم 
ماتي����س اأم�س اجلمع���ة اأن���ه ل ي�صتطيع 
اأن يوؤك���د اأو ينفي مقت���ل زعيم تنظيم 
داع�س اأبوبك���ر البغدادي عقب التقارير 

التي وردت من �صوريا باأنه قتل.
وق���ال ماتي�س “لو كن���ا نعلم لقلنا 
لكم، ولك���ن الآن ل ا�صتطيع اأن اأوؤكد اأو 
اأنف���ي ذلك”، م�صيفا “نحن نفرت�س اأنه 
حي حت���ى يثبت عك�س ذل���ك، وهو ما ل 

اأ�صتطيع اإثباته الآن”.
ال�ص���وري حلق���وق  وكان املر�ص���د 
الن�ص���ان اأف���اد يف وقت �صاب���ق من هذا 
الأ�صبوع باأن لديه معلومات من قيادات 
يف تنظيم داع�س توؤكد مقتل البغدادي.

ومل ي�صدر اأي تاأكيد اأو نفي ر�صمي 
للخرب عل���ى �صفحات مواق���ع التوا�صل 
وق���ال  لداع����س.  التابع���ة  الجتماع���ي 
ماتي�س “�صنطارده حتى ُيق�صى عليه”.

القاهرة ـ رويترز: 

قال���ت وزارة الداخلي���ة امل�رصية اإن 3 
م�صلح���ني جمهولني قتل���وا 5 رجال �رصطة 
اأم�س اجلمع���ة يف هج���وم بالر�صا�س قرب 
القاه���رة. وقالت يف بي���ان ب�صفحتها على 
في�صب���وك اإن امل�صلح���ني كان���وا يركبون 
دراج���ة نارية واأطلقوا الن���ار من �صلح اآيل 
على �صي���ارة �رصط���ة كانت تق���وم بدورية 
اأمني���ة يف منطق���ة البدر�ص���ني يف حمافظة 
اجلي���زة املجاورة للعا�صم���ة. واأ�صافت اأن 
�صاب���ط �رصط���ة كان موج���وًدا بالقرب من 
مكان الهجوم بادل امل�صلحني اإطلق النار 
واأن ذل���ك “اأجربهم على الف���رار”. وكانت 
وكال���ة اأنباء ال�رصق الأو�صط الر�صمية قالت 
اإن امل�صلح���ني هاجم���وا نقط���ة تفتي����س. 
وق���ال �صه���ود عي���ان اإن كل م���ن كان���وا 
ي�صتقلون ال�صيارة، قتلوا واإن املهاجمني 
األق���وا عبوتني حارقتني بداخلها بعد قتل 
ركابها لكن �صكانا اأخمدوا النار بعد اأن فر 

املهاجمون يف احلقول القريبة.

القاهرة ـ رويترز:

 ق���ال م�ص���در اأمن���ي واآخ���ر طب���ي اإن 
م�صلًحا ب�صك���ني قتل �صائحتني اأملانيتني 
اأم����س اجلمعة على �صاطئ فندق يف منتجع 

الغردقة على البحر الأحمر.
وقال���ت وزارة الداخلي���ة امل�رصي���ة يف 
وقت �صابق اإن 6 �صائحات اأجنبيات اأ�صنب 
يف الهج���وم. واأ�صاف���ت اأن ال�رصط���ة األقت 
القب����س على املهاج���م، واأنه���ا ت�صتجوبه 

للوقوف على دوافعه.
وتابع���ت ال���وزارة يف بي���ان “اأ�صارت 
التحريات املبدئي���ة اإلى اأن ذلك ال�صخ�س 
كان قد ت�صل���ل اإلى �صاطئ اأح���د الفنادق 
ال�صياحي���ة �صباح���ة من خ���لل �صاطئ عام 
جماور ومتكن م���ن الو�صول ملكان تنفيذ 
اجلرمي���ة”. وتعتم���د م����رص اإل���ى ح���د كبري 
عل���ى ال�صياح���ة يف احل�صول عل���ى العملة 
ال�صعب���ة. وت����رصرت تل���ك ال�صناعة ب�صدة 
م���ن �صن���وات ال�صط���راب ال�صيا�صي بعد 
النتفا�ص���ة ال�صعبي���ة 2011 والزيادة يف 

عنف املت�صددين.

 الريا�س تهنئ بغداد 
بتحرير املو�صل

 بريطانيا 

 روسيا 

 بيرو 

ال�رصطة تعتقل منفذي 
هجمات “الأ�صيد”

تهديد بطرد عملء 
للمخابرات الأمريكية 

حب�س الرئي�س ال�صابق 
وزوجته 18 �صهًرا

 اأمريكا: ل منلك اإثباًتا 
على مقتل البغدادي

 مقتل 5 رجال �رصطة 
يف هجوم باجليزة 

 .. و�صائحتان يف حادث 
طعن بالغردقة
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منع �صالة اجلمعة يف الأق�صى لأول مرة منذ ن�صف قرن

الإمارات: متجهون اإلى قطيعة �صتطول مع قطر

القوات العراقية توا�صل تطهري املو�صل من فلول “داع�ش”

مقتل 3 فل�صطينيني و�رصطيني للحتلل يف هجوم بالقد�س

الرئي�س الرتكي ينوي زيارة اخلليج لبحث الأزمة 

الأمم املتحدة: املعركة خلفت 800 األف نازح 

اإلى ذلك، قرر رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي 
بنيام����ني نتنياه����و، اأم�����س اجلمع����ة، اإغ����لق 
امل�صج����د الأق�ص����ى بالكام����ل، وحظ����ر اإقامة 
ال�ص����لة في����ه، وذلك للمرة الأول����ى منذ عام 

1969 على اإثر حرق الأق�صى اآنذاك.
واأغلق اجلنود الإ�رصائيليني مداخل البلدة 
القدمي����ة ومنعوا املواطنني م����ن الدخول اأو 
اخلروج، وو�صع����وا ال�صوات����ر احلديدية على 
حمي����ط اأب����واب البلدة القدمي����ة، و�صط توتر 

�صديد ي�صود �صوارع واأزقة املدينة.
كما اأغلقوا جميع اأبواب امل�صجد واأخرجوا 
جميع امل�صلني من �صاحاته، ولحقا اأعلن عن 
من����ع اأداء �صلة اجلمعة في����ه واإعلنه منطقة 

ع�صكرية مغلقة حتى اإ�صعار اآخر.
ويف وق����ت �صابق، قالت دائرة الإعلم يف 
الأوقاف الإ�صلمي����ة: “اإن ال�رصطة الإ�رصائيلية 
لحق����ت 3 �صب����ان داخ����ل باح����ات امل�صج����د 
الأق�صى )�صحن ال�صخ����رة( بادعاء اإطلقهم 
النار باجت����اه اأفراد من ال�رصط����ة بالقرب من 
باب �لأ�صب����اط، و�أ�صابتهم بالر�صا�ص، وهم 
ملق����ون عل����ى الأر�����س يف باح����ات الأق�صى، 
ومينع اجلنود طواقم الإ�صعاف من الو�صول 
اإليه����م”. واأ�صاف����ت: “الق����وات الإ�رصائيلية، 
اأغلق����ت امل�صجد الأق�ص����ى، ومنعت الدخول 
واخل����روج منه عقب عملية اإط����لق النار، كما 

احتجزت حرا�س الأق�صى ورجال الإطفاء”.
م����ن جهته����ا، قال����ت املتحدث����ة با�ص����م 
ال�رصطة الإ�رصائيلية اإن 3 �صبان فل�صطينيني 
اأطلق����وا النار على اأف����راد من ال�رصطة يف باب 
�لأ�صب����اط، ما �أدى �إل����ى �إ�صابة 3 م����ن اأفراد 

ال�رصطة بجروح.

واأ�ص����ارت اإلى اأن منفذي العملية الثلثة 
هم من بلدة اأم الفحم باأرا�صي العام 1948، 
وقد ا�صتخدم����وا بندقيتني من نوع “كارلو” 
حمل����ي ال�صنع وم�صد�صا يف الهجوم، كما عرث 

على �صكني بحوزتهم.
ال����ى ذل����ك، دان الأزهر ال�رصي����ف يف م�رص 
يف بي����ان قيام �صلط����ات الحت����لل باعتقال 
مفتي القد�س واإغلق امل�صجد الأق�صى اأمام 

امل�صلني ومنعهم من اإقامة �صلة اجلمعة.

وتاب����ع الأزه����ر اأن م����ا ح����دث “ي�ص����اف 
اإل����ى �صجل ال�صلط����ات الإ�رصائيلي����ة الطويل 
من النته����اكات واجلرائ����م بح����ق الإن�صانية 

والأر�س واملقد�صات”.
اإل����ى ذل����ك، طالب����ت احلكوم����ة الأردنية 
اإ�رصائي����ل بفتح امل�صجد الأق�ص����ى فورا اأمام 
امل�صل����ني وع����دم اتخ����اذ اأي����ة اإج����راءات من 
�صاأنه����ا تغي����ري الو�صع التاريخ����ي القائم يف 
القد�����س. ونقلت وكالة الأنب����اء الأردنية عن 

وزي����ر الدولة ل�صوؤون الإعلم حممد املومني، 
اإن “احلكوم����ة توؤك����د على رف�����س اأي اعتداء 
على ح����ق امل�صلمني يف ممار�ص����ة �صعائرهم 
الديني����ة يف اأماكنهم املقد�ص����ة بحرية ومن 

دون اأي اإعاقات”.
واأدان املومن����ي الت�صعي����د الذي �صهده 
امل�صج����د الأق�ص����ى، وطال����ب بفت����ح حتقيق 
فوري و�صامل يف احلادث، م�صريا اإلى موقف 

الأردن املبدئي باإدانة العنف.

واأ�صاف “احلقيقة اأننا بعيدون كل البعد 
ع���ن احل���ل ال�صيا�ص���ي املرتب���ط بتغيري قطر 
لتوجهها، ويف ظل ذلك لن يتغري �صيء وعلينا 

البحث عن ن�صق خمتلف من العلقات”.
يف  انفراج���ة  ل  باأن���ه  الكلم���ات  وتوح���ي 
املوقف بعد اأن غادر وزير اخلارجية الأمريكي 
ريك�س تيلر�صون اخلليج اخلمي�س عقب جولة 
خليجية ا�صتغرق���ت ثلثة اأيام بهدف تخفيف 
اأ�ص���واأ خ���لف ين�صب من���ذ �صن���وات بني دول 

عربية متحالفة مع الوليات املتحدة.
وقطعت ال�صعودي���ة والإمارات والبحرين 
وم����رص العلقات الدبلوما�صي���ة واأغلقت طرق 
النتق���ال بينه���ا وب���ني قط���ر يف اخلام�س من 

يوني���و متهمة اإياها بدع���م الإرهاب وخ�صمها 
اإيران.

وكت���ب قرقا����س على “توي���رت” “للدول 
الأرب���ع املقاطعة كل احل���ق يف حماية نف�صها 
ا�صتقراره���ا،  وحماي���ة  حدوده���ا  واإغ���لق 
واإجراءاتها يف هذا ال�صياق م�صتمرة و�صتتعزز، 
حقه���ا اأن تعزل التاآمر عنه���ا”. وتابع “وبرغم 
اأننا قد نخ�رص اجلار املربك واملرتبك... نك�صب 
الو�ص���وح وال�صفافية، وهو ع���امل رحب وا�صع 
�صنتحرك في���ه جمموعة متجان�ص���ة �صادقة”. 
�صيادي���ة  خي���ارات  اأم���ام  “نح���ن  واأ�ص���اف 
�صيمار�صه���ا كل الأط���راف ح�ص���ب م�صاحل���ه 
الوطنية وثقته يف م���ن حوله وقراءته جلواره، 

ولعله الأ�صوب يف ظل اختلف النهج وانعدام 
الثق���ة”. م���ن جانب���ه، ق���ال وزي���ر اخلارجي���ة 
القط���ري، ال�صي���خ حمم���د ب���ن عبدالرحمن اآل 
ثاين، اإن الأزمة بني بلده والدول الأربع لها ل 
ميكن اأن حتل خلل ي���وم واحد، م�صيفا اأنه ل 
ميكن احلديث عن ف�صل اجلهود الدبلوما�صية 
الت���ي يبذلها وزي���ر اخلارجي���ة الأمريكي حلل 

الأزمة.
واأك���د وزي���ر خارجي���ة قطر خ���لل حديث 
لل�صحافي���ني يف اأنق���رة اأن ب���لده �صتوا�صل 
والكوي���ت  املتح���دة  الولي���ات  م���ع  العم���ل 

للتو�صل حلل للأزمة.
كما ج���دد الوزير القطري نفي التهامات 

املوجه���ة للدوحة بدعم اجلماع���ات الإرهابية، 
معتربا اأنه مل يتم تقدمي دليل واحد حتى الآن 

على هذه التهم.
م���ن جانبه، ق���ال وزير اخلارجي���ة الرتكي 
مول���ود ت�صاوو����س اأوغل���و اأم����س اجلمع���ة اإن 
الرئي����س الرتكي رجب طي���ب اإردوغان الذي 
تق���ف ب���لده داعم���ة لقط���ر يف مواجهتها مع 
جريانها مبنطقة اخلليج ينوي زيارة املنطقة 

قريبا ملناق�صة جهود حل الأزمة.
وقال ت�صاوو�س اأوغل���و لل�صحافيني بعد 
حمادثات يف اأنقرة مع نظريه القطري “ترتكز 
كافة جهودنا على الو�صول اإلى حل يتما�صى 

مع العلقات الأخوية”.

•  انت�صار قوات الحتلل الإ�رصائيلي يف باحات الأق�صى	

•  وزير الدولة الإماراتي لل�صوؤون اخلارجية	

• �صورة جلزء من غرب املو�صل )رويرتز(	

القدس المحتلة ـ وكاالت: 

�صالة  واأداء  القدمية  البلدة  اإىل  ال��دخ��ول  من  الفل�صطينيني  الإ�صرائيلية  ال�صرطة  منعت 

اجلمعة يف امل�صجد الأق�صى، بعد تنفيذ 3 �صبان عملية اإطالق نار، اأودت بحياتهم وحياة �صرطيني 

اإ�صرائيليني. وبح�صب و�صائل الإعالم الفل�صطينية، فقد مت العتداء على امل�صلني الذين توافدوا 

حممد  الفل�صطيني  العام  املفتي  ل�صاعات  اعتقل  فيما  الأق�صى،  اأب��واب  على  اجلمعة  �صالة  لأداء 

ح�صني، الذي دعا اإىل �صد الرحال لالأق�صى والتواجد على احلواجز لإقامة �صالة اجلمعة، موؤكدا 

اأن ل قوة على وجه الأر�ض �صتمنعهم من التوجه لالأق�صى واإقامة �صالة اجلمعة فيه.

عواصم ـ وكاالت: 

كتب اأنور قرقا�ض، وزير الدولة الإماراتي لل�صوؤون اخلارجية، على ح�صابه الر�صمي 

العربية  وال���دول  بني قطر  للخالف  �صريعة  نهاية  هناك  تكون  لن  على“ تويرت” اأن��ه 

الأربع التي تقاطعها وبينها الإمارات.

اأمامنا،  التي  ال�صواهد  هو ملخ�ض  �صتطول،  اإىل قطيعة  “متجهون  قرقا�ض  وكتب 

وكما ت�صرخ قطر بالقرار ال�صيادي فالدول الأربعة املقاطعة لالإرهاب متار�ض اإجراءاتها 

ال�صيادية”.

جنيف ـ أ ف ب: 

يواجه اجلي�ض العراقي والقوات الأمنية مقاومة �صر�صة يف “جيوب” ل تزال خا�صعة ل�صيطرة 

“داع�ض” يف البلدة القدمية يف املو�صل، رغم الإعالن عن النت�صار.

واأو�صح���ت الوكال���ة اأن مروحي���ات قتالي���ة توا�ص���ل التحلي���ق ف���وق املدين���ة، الت���ي ي�صم���ع دوي 

النفجارات يف خمتلف اأنحائها.

ونقل���ت الوكال���ة عن مدين مقيم يف منطقة الفي�صلية بال�صاحل الأي�صر للمو�صل، اأن 3 قذائف 

هاون �صقطت يف املنطقة جراء القتتال يف مناطق قريبة.

بغداد ـ وكاالت:

 اأفاد خالد املفرجي، املتحدث با�صم 
ائت���لف “متح���دون للإ�ص���لح” العراقي، 
ام����س اجلمعة، ب���اأن حتالفا جدي���دا جلميع 
الق���وى ال�صني���ة يف البلد، �صيت���م الإعلن 
ع���ن ت�صكيل���ه يف وق���ت لح���ق. واأو�ص���ح 
التحال���ف اجلدي���د ي�صم���ى  اأن  املفرج���ي 
العراقي���ة”  الوطني���ة  الق���وى  “حتال���ف 
و�صيت���م تاأ�صي�ص���ه برعاي���ة رئي�س جمل�س 
الن���واب �صلي���م اجلب���وري. ولف���ت اإلى اأن 
الهدف من التحالف املرتقب هو “توحيد 
موقف الكت���ل والأحزاب والق���وى ال�صنية 
من الق�صايا احلالي���ة التي تتعلق مبرحلة 
م���ا بع���د تنظي���م داع����س، والعم���ل عل���ى 
النهو�س بواقع املحافظات التي ت�رصرت 
بفع���ل الإره���اب، واإعماره���ا”. واأو�صح اأن 
ه���ذا التحال���ف �صي�ص���م اأك���رث م���ن 300 
�صخ�صي���ة �صيا�صي���ة وع�صائري���ة، اأغلبهم 
اأع�صاء يف جمل�س النواب العراقي، اإ�صافة 
اإل���ى �صخ�صي���ات اأخ���رى �صتدخ���ل املجال 

ال�صيا�صي لأول مرة.

 ت�صكيل حتالف جديد 
للقوى ال�صنية يف العراق

ترامب: �صننقل القاعدة الع�صكرية من قطر اإذا ا�صطررناامللك �صلمان وترامب يبحثان اأزمة قطر وحماربة “داع�س”
وا�صنطن � وكالت: اأفاد البيت الأبي�س، 
اأم�س اجلمعة، باأن الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترام���ب بحث م���ع خادم احلرم���ني ال�رصيفني 
املل���ك �صلمان هاتفي���اً اأزمة قط���ر وهزمية 

تنظيم داع�س يف املو�صل.
وكان الرئي����س الأمريك���ي، اأكد اأن قطر 
ُعرف���ت بتموي���ل الإره���اب، يف لق���اء لقن���اة 
تلفزيوني���ة اأمريكي���ة، وق���ال اإن الإره���اب 
وح����س، ول بد من ال�صتمرار يف “جتويع هذا 

الوح�س”.
ويف اإ�ص���ارة اإلى القاع���دة الع�صكرية يف 
قط���ر، ق���ال ترام���ب اإن “علقتن���ا جيدة مع 

قطر، ولكن لو ا�صطررن���ا اإلى ترك القاعدة 
هناك، �صرتحب ع�رصات الدول ببناء قاعدة”.

وحت���دث ترامب ع���ن زيارت���ه للمملكة 
العربية ال�صعودي���ة يف نهاية مايو املا�صي، 
وم�صاركت���ه يف القم���ة الأمريكي���ة العربي���ة 
الإ�صلمي���ة، واأو�صح اأن ال�صعودية احت�صنت 
قم���ة عظيمة، وكان اأهم حم���اور النقا�س هو 
الأموال الطائلة التي تنفق لتمويل الإرهاب.

وذكر الرئي�س الأمريكي اأن دول اخلليج 
وال���دول العربي���ة والإ�صلمية تب���ذل جهوداً 
يف مكافح���ة الإره���اب، وق���ال “اأث���ق اأنه���م 

�صينجحون”.

اأبوظبي - �صكاي ني���وز عربية: قال 
الرئي����س الأمريك���ي دونال���د ترامب اإن 
وا�صنط���ن �صتنق���ل القاع���دة الع�صكرية 
من قطر اإذا ا�صطرت لذلك، موؤكدا على 

متويل الدوحة للإرهاب.
ويف مقابلة مع قناة �صي بي اأن نيوز 
ي���وم اخلمي�س، قال ترامب اإن القطريني 
“معروفني بتموي���ل الإرهاب، وقد قلنا 
له���م: ل ميكنكم فعل ذل���ك، ل ميكنكم 

فعل ذلك”.
ول���دى �صوؤال���ه ع���ن قاع���دة العديد 
الرئي����س  ق���ال  قط���ر،  يف  الع�صكري���ة 

الأمريك���ي: “�صتكون على ما يرام. اأنظر، 
اإذا ا�صطررن���ا للرحي���ل، فاإننا �صنجد 10 
دول م�صتع���دة لبن���اء قاع���دة ع�صكري���ة 
عو�س تلك املوجودة يف قطر. �صدقني”.
واأك���د ترام���ب اأنه ل ميك���ن ال�صماح 
و�صف���ه  م���ا  بت�صم���ني  غني���ة  ل���دول 
ب�”الوح����س”، قائ���ل اإن “هذا الوح�س هو 

الإرهاب”.
وكان ترام���ب ق���د انتق���د قط���ر، يف 
وقت �صابق، داعيا اإياها اإلى التوقف عن 
دعم الإرهاب، وقال اإن للدوحة تاريخا يف 

دعم التطرف على اأعلى م�صتوى.

دبي � قناة العربية: بعد اأن وقعت قطر على 
اتفاق الريا�س بع����د امل�صاحلة مع دول جمل�س 
التع����اون وتعهدت باللت����زام ببنوده����ا، وعلى 
راأ�صه����ا وقف التدخل يف �ص����وؤون دول املجل�س، 
وعدم ا�صتخدام موؤ�ص�صاتها الإعلمية للتحري�س 
ون�رص الفنت، �صارعت قطر اإلى ا�صتن�صاخ قنوات 
وموؤ�ص�ص����ات اإعلمي����ة للعم����ل خ����ارج اأرا�صيه����ا 
لتوا�ص����ل خطه����ا الإعلمي من خلله����ا. ن�صفت 
قط����ر كل بند يف اتفاقية الريا�س التي وقعتها 
يف مايو عام 2014، وكان����ت النتيجة املقاطعة 

القا�صية امل�صتمرة منذ مطلع يونيو املا�صي.
وم����ن اأبرز بن����ود اتفاقية الريا�����س، التزام 

قط����ر بعدم اإ�صاءة القن����وات الإعلمية اململوكة 
اأو املدعوم����ة ب�صكل مبا�رص اأو غري مبا�رص من قطر 
لأي م����ن دول املجل�����س، والتوقف ع����ن التدخل 
وكذل����ك  الداخلي����ة،  اخللي����ج  دول  �ص����وؤون  يف 
عدم ال�صم����اح لرموز دينية يف قط����ر با�صتخدام 
مناب����ر امل�صاجد وو�صائ����ل الإع����لم القطرية يف 
الهج����وم عل����ى دول اخللي����ج وم�����رص. لك����ن بعد 
اتفاقي����ة الريا�س، ا�صتن�صخ����ت الدوحة قنوات 
وموؤ�ص�ص����ات ومواقع اإعلمي����ة خارج قطر، تولت 

اخلط املعادي لدول اخلليج وم�رص.
ولع����ل اأب����رز ه����ذه املوؤ�ص�ص����ات الإعلمي����ة 
واملواقع املمولة واملدعومة قطريا هي العربي 

اجلديد وعربي 21 وهافنغتون بو�صت العربي، 
اإل اأن الدوحة تنفي ارتباطها بهذه املوؤ�ص�صات 
ب�صكل مبا�رص، لتاأتي تغريدة رئي�س حترير موقع 
العرب����ي 21 فرا�����س اأب����و هلل وتن�ص����ف نكران 

قطر.
وج����اء فيه����ا “يعيبون عل����ى عرب����ي21 اأنه 
يقبل التربع����ات من دولة قطر، وه����ذا فخر لنا 
ول ننك����ره، و�صنكت����ب كل احلقائق التي تق�س 

م�صاجع دول احل�صار”.
وحفل����ت املوؤ�ص�صات الإعلمي����ة املدعومة 
قطري����ا يف اخلارج مبوا�صي����ع هجومية �صد دول 

اخلليح يف حالة �صبه يومية.

قطر نسفت كل سطر وقع عليه أميرها في اتفاقية الرياض

باري����س � اأ ف ب: عربرّ الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه على دعوة نظريه الرو�صي 
فلدمي���ري بوتني اإلى البيت الأبي����س، لكنه اعترب اأنرّ الوقت احلايل لي����س مواتياً لذلك، وذلك 
بح�صب ت�رصيحات ر�صمية ُن�رصت اخلمي�س. وخلل حمادثة على منت طائرة “اير فور�س وان” اأثناء 
توجه���ه اإلى باري����س، ورداً منه على �صوؤال عما اإذا كان �صيدع���و بوتني، قال ترامب “يف الوقت 

املنا�صب. ل اأظنرّ اأنرّ هذا هو الوقت املنا�صب، لكنرّ اجلواب هو نعم �صاأدعوه”.
وب���ررّر ترامب ذلك بالقول اإنرّ جتنرّب بوت���ني �صيكون اأمراً �صهلً، ولكنرّ ذلك لن يكون خطوة 

ذكية، بح�صب ت�رصيحاته التي ن�رصها البيت الأبي�س.
وقال “لنُكن ال�صخا�س الذكياء ولي�س ال�صخا�س الغبياء. المر الأ�صهل قوله لُكم بالن�صبة 
ايلرّ ه���و انني لن ادعوه ابدا واننا لن نتحاور يوم���اً مع رو�صيا”. غري انه اعترب اأنرّ عدم اإجراء حوار 

مع رو�صيا هو “حماقة”.

ترامب م�صتعد لدعوة بوتني اإلى البيت الأبي�ش 

• اأمري قطر	



اتحاد اليد – املركز اإلعالمي: 
يتوجه فجر يوم األحد اىل 
العاصمة الجزائرية طاقم 

التحكيمي الدويل البحريني 
املكون من حسني املوت وسمري 

مرهون للمشاركة يف إدارة 
مباريات نهائيات كأس العامل 

للشباب لكرة اليد والتي تنطلق 
يف الثامن عرش وحتى الثالثني من 

الشهر الحايل.
وتم ترشيح الحكامن البحرينيان 
عن طريق االتحاد الدويل لكرة 

اليد بعد املستويات البارزة التي 
قدمها الطاقم خالل مشاركاته 

األخرية عىل املستوى الدويل والتي 
كان آخرها دورة التضامن األوملبي 

اإلسالمي بالعاصمة األذربيجانية 
باكو، عطفاً عىل املشاركات 

السابقة يف بطوالت العامل اذ سبق 
وأن تواجد املوت واملرهون يف 

إدارة مباريات نهائيات كأس العامل 
للشباب يف الربازيل، وكأس العامل 
للسيدات يف الدمنارك وغريها من 
االستحقاقات الدولية باإلضافة اىل 

البطوالت اآلسيوية عىل مختلف 
أعامرها والتي نال من خاللها 
الطاقم ثقة بارزة عىل صعيد 

التحكيم اآلسيوي نتيجة للنجاحات 
والصورة املتميزة التي ظهر عليها 

يف كافة مشاركاته القارية.
وسبق لالتحاد اآلسيوي لكرة اليد 
أن رشح املوت ومرهون للدخول 

يف برنامج إعداد خاص قبل عامني 
بسويرسا ضمن الخطة التي 

يضعها االتحاد الدويل لتطوير 
وتأهيل األطقم التحكيمية الشابة 

للبطوالت العاملية، واستمر 
الربنامج قرابة الشهر الكامل تحت 

إرشاف مبارش من قبل خرباء 
ومختصني يف مجال التحكيم وتم 

فيه تكليف الطاقم البحريني 
إلدارة عدد من مباريات الدوري 

السويرسي يف جميع الفئات 
ومن ثم وضعه تحت مراحل 

من االختبارات الفنية والبدنية 
إلصدار التقييم املبارش حول 

أداءه وإمكاناته الفنية يف مجال 
التحكيم.

علي مجيد

استضاف االتحاد البحريني لكرة السلة 
ومببادرة طيبة من س��مو الشيخ عيىس 
ب��ن عيل ب��ن خليف��ة آل خليفة رئيس 
مجل��س اإلدارة اجتامع��ا تنس��يقيا مع 
االتحادات الرياضية لأللعاب الجامعية، 
حيث ض��م رؤس��اء لجان املس��ابقات 
بهدف الرتتيب للموسم الريايض املقبل 
و تنس��يق الج��داول م��ن أج��ل عدم 
تضارب املباريات بني الفرق يف مختلف 
الرياضات الجامعية وتفادي الوقوع يف 

إشكاليات مختلفة.
وقد حرض من اتحاد الس��لة أنور رشف، 
وم��ن اتح��اد اليد صالح خلف��ان، ومن 
اتحاد الطائ��رة عزيز محمد ومن اتحاد 

كرة القدم عبدالرضا حقيقي. 
وع��ن ه��ذا االجتامع رصح س��يد أنور 
رشف رئيس لجنة املس��ابقات باالتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة أن��ه بناء عىل 
توجيهات سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليفة ت��م الرتتيب لهذه الجلس��ة 
الهام��ة ب��ني االتح��ادات املعنية تحت 
ضياف��ة االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
من أجل أن تكون هناك تشاورات جادة 
تصب يف صال��ح املس��ابقات الرياضية 
و تس��هم يف وضع جداول تتناسب مع 
وضع األندية وجامهريها، مشريا إىل أنه 
تم العمل عىل إنش��اء روزنامة موحدة 
تتضمن إقامة جميع املباريات الختامية 
التنافس��ية  األج��واء  ذات  واللق��اءات 
العالية.  وأضاف “لقد عانت االتحادات 

الرياضي��ة يف الفرتات املاضية من بعض 
اإلش��كاليات عرب تضارب لقاءات مهمة 
يف توقي��ت واح��د أو يف موق��ع واحد، 
وه��و ما أثر عىل الحضور الجامهريي و 

تسبب يف إرباك األندية”.
وأسرتس��ل بالقول “لق��د كان االجتامع 
التنس��يقي مثمرا ووض��ع النقاط عىل 
الح��روف، وذل��ك م��ن خالل كش��ف 
اسرتاتيجية لجان املسابقات و تصورها 
للموس��م املقبل، وبحث األمور املهمة 
التي تحقق موس��ام رياضيا مميزا يقع 
تحت خطة مدروس��ة ب��ني االتحادات 
الرياضي��ة املعني��ة، وإن بداي��ة العمل 
الفعيل س��وف يكون عرب كأس السوبر 

لجميع االتحادات املعنية”.
ولفت سيد أنور رشف إىل أن االتحادات 
الرياضي��ة س��وف تعق��د املزي��د من 
اللقاءات ملتابعة م��ا أفرزه اللقاء األول 
والكيفي��ة الت��ي س��وف تس��ري عليها 
املسابقات، مؤكدا أن مندويب االتحادات 
ي��رون يف هذه الخط��وة فرصة إيجابية 
لتصحيح املسار، مشيدا بالتعاون الذي 
أبداه من��دويب االتح��ادات اتجاه هذه 

الخطوة.
الرياضية  االتح��ادات  ومث��ن مندوب��و 
املعنية مبادرة س��مو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة بشأن تنسيق املسابقات، 
مش��ريين إىل أن الخط��وة دليل حرص 
س��موه عىل أن يكون املوس��م الريايض 

أكرث تنظيام لضامن نجاحه.

اجتماع تنس��يقي مثم��ر احتضنه اتحاد الس��لة 
االتحادات تثمن رؤية ومبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي 

جانب من اجتماع االتحادات الرياضية

المركز اإلعالمي اتحاد السلة 

يدش��ن الفريق األول لكرة الس��لة بنادي البحرين 
مساء اليوم الس��بت، تحضرياته اإلعدادية للموسم 

الريايض الجديد 2018/2017.
وس��تنطلق تدريبات س��لة البحرين تح��ت قيادة 
املدرب��ني الوطني��ني عبدالكريم العن��زور وصالح 
عبدالكري��م، والذي��ن جددت إدارة الن��ادي الثقة 
فيهام قبل أيام، ليستمرا يف تدريب الفريق للموسم 

الرابع عىل التوايل.
ومن املؤم��ل أن تجتمع إدارة الن��ادي بالجهازين 
اإلداري والفن��ي والعب��ي الفريق مس��اء اليوم يف 
التجمع األول، لوضع الخطوط الرئيس��ة والوقوف 

عىل برنامج إعداد الفريق.
وسينطلق إعداد البحرين بالجانب البدين عىل صالة 
الن��ادي، ومن املنتظر أن يواص��ل الفريق تدريباته 
اإلعدادية لفرتة أس��بوعني م��ن التحضريات األولية 

ومن ثم االنتقال للمرحلة الثانية من التحضريات.
وسيش��تمل برنام��ج إع��داد البحرين ع��ىل إقامة 
عدد كاٍف م��ن املباريات الودّية مع الفرق املحلية 

للوقوف عىل املستوى العام للفريق.
ويأمل البحرين يف اإلعداد بش��كل جيد للموس��م 
الجديد، من أجل املحافظة عىل املكتسبات الطيبة 
التي حققها الفريق يف املوس��م املايض، س��عًيا وراء 

تحقيق مستويات أفضل ونتائج أكرث إيجابية.

يش��ار إىل أن نادي البحرين حل يف املوس��م املايض 
يف املركز السابع عىل سلم ترتيب دوري أندية زين 

الدرجة األوىل.
وبالطب��ع لن تكون املهمة س��هلة أمام البحرين يف 
ظل املنافسة الرشسة املرتقبة، لكن الفريق سيبذل 
كل جهده للوصول إىل أفضل املس��تويات والتواجد 

عىل أقل تقدير يف مركز متقدم.
إىل ذل��ك، أعل��ن النادي ع��ن تجدي��د تعاقده مع 
الالعب عيل عبدالجليل، ليس��تمر يف متثيل الفريق 

األول لكرة السلة يف املوسم الجديد.
وي��أيت التجديد م��ع الالعب عبدالجلي��ل بتوصية 
م��ن مدرب الفريق كريم العن��زور، بالتجديد معه 
ملوسم إضايف، بعد إسهامه الكبري يف تحقيق النتائج 

اإليجابية للفريق خالل املوسم املايض.
ويتطلع نادي البحرين للحفاظ عىل وحدة الفريق، 
إمياًن��ا منه برضورة االس��تقرار؛ من أج��ل مواصلة 
تحقي��ق النتائج اإليجابية، والس��عي يف املنافس��ة 

القوية باملسابقات املحلية.  

جددت التعاقد مع الالعب عبدالجليل

“سلة الغزال” تدشن تحضيرات الموسم الجديد اليوم
محمد الدرازي

جانب من التجديد مع علي عبدالجليل

الحكمان الدوليان حسين الموت وسمير المرهون   

سمو الشيخ عيسى بن علي
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استأنف منتخبنا األوملبي حصصه التدريبية 
ضمن مرحلة اإلعداد التحضريية للتصفيات 
اآلس��يوية تح��ت 23 عام��ا املؤهلة لكأس 
آسيا 2018، إذ س��تقام مباريات مجموعة 

منتخبنا يف العاصمة السعودية )الرياض(.
وخ��اض العب��و املنتخ��ب مس��اء أم��س 
التدري��ب عىل املالع��ب الخارجية التابعة 
لالتح��اد البحريني لكرة الق��دم، بعد يوم 
الراحة ال��ذي منحه الجه��از الفني، وذلك 
قبل املغادرة للتصفيات التي س��تقام خالل 

الفرتة 19 وحتى 23 يوليو الجاري.
وكان منتخبن��ا قد خاض األس��بوع املايض 
مواجهتني وديتني أمام نظريه الس��وري، إذ 
التقي��ا األحد املايض عىل االس��تاد الوطني، 
وانتهت املواجهة حينه��ا بالتعادل )3-3(، 
والتقيا األربعاء 12 يوليو الجاري عىل استاد 

األهيل وانتهت للفريق الضيف )2 - 0(.
ويتك��ون الجه��از الفن��ي للمنتخ��ب من 
املدرب التونيس س��مري بن شامم، مساعده 
الوطني ب��در خليل، باإلضاف��ة إىل مدرب 
الح��راس عبدالله بالل، مدرب اللياقة وليد 
رشف الدين واختصايص العالج سيد مؤيد 

نعمة.
أما الجه��از اإلداري للمنتخب فيتكون من 
مدير الفريق الش��يخ أحم��د بن عيىس آل 

خليفة، واإلداري محمد القويت.
وكان منتخبن��ا األوملبي قد بدأ اإلعداد منذ 
شهر مايو املايض وشارك املنتخب بالالعبني 
موالي��د 1997 و1998 يف بطول��ة تول��ون 
الدولي��ة بفرنس��ا، وقبله��ا خ��اض الفريق 
مبارات��ني وديت��ني م��ع املنتخ��ب اللبناين 

األوملبي وانته��ت كلتاهام بالتعادل )0-0( 
و)1-1(، وبعد العودة من فرنس��ا شهدت 
التدريب��ات انض��امم العنارص م��ن مواليد 
1995 و1996 التي تعترب إضافة للمنتخب 
بحك��م فارق الس��ن عالوة ع��ىل الالعبني 
اللذي��ن تواجدا مع املنتخب الوطني األول 
يف مواجهة تركامنستان بالتصفيات املؤهلة 
لكأس آسيا 2019 وهام عيل مدن ومحمد 

عادل.

وخاض املنتخب خالل األس��بوع االخري من 
ش��هر رمضان املبارك لق��اءان وديان خارج 
الديار، إذ تعادل مع منتخب عامن األوملبي 
يف مسقط )1-1( إذ سجل عبدالعزيز خالد، 
فيام خرس من نظ��ريه اإلمارايت بنتيجة )3-
2( يف لق��اء أقيم بديب، وس��جل للمنتخب 

حينها أحمد بوغامر وهزاع عيل.
يش��ار إىل أن منتخبن��ا األوملبي وقع خالل 
التصفيات يف مجموعة ضمت: السعودية، 
العراق وأفغانس��تان، وس��تقام منافساتها 
خالل الفرتة 19 وحتى 23 يوليو املقبل، إذ 
سيلعب املنتخب اللقاء األول أمام منتخب 
السعودية يوم 19، يف حني سيخوض الجولة 
الثانية يوم 21 أم��ام منتخب العراق، عىل 
أن يلع��ب الجول��ة الثالثة واألخ��رية أمام 

أفغانستان يوم 23.
وين��ص نظ��ام التأه��ل يف التصفيات عىل 
تأهل أصحاب املراكز األوىل يف املجموعات 
العرش، إضافة إىل أفض��ل 5 يحتلون املركز 

الثاين من بينها جميعها.

من املؤمل أن يدخل منتخبنا الوطني لكرة 
الق��دم لفئة الناش��ئني يف معس��كر داخيل 
مبركز سلامن بن محمد يف مقر اتحاد الكرة 
بالرفاع، وذل��ك بدءا من اليوم )الس��بت( 

املوافق 15 يوليو الجاري.
وي��أيت املعس��كر ضم��ن إط��ار تحضريات 
املنتخب اإلعدادية لالس��تحقاقات املقبلة، 
حيث سيش��ارك يف دورة جني شان الدولية 
الودية يف الصني، والتي ستقام خالل الفرتة 
22 وحتى 29 الج��اري. وكان املنتخب قد 
بدأ ف��رتة اإلعداد األوىل يف منتصف ش��هر 
رمض��ان الج��اري، والتي ش��هدت مباراتني 
وديت��ني أم��ام منتخ��ب عامن للناش��ئني، 
وأقيمتا عىل اس��تاد األهيل باملاحوز، حيث 
انتهت األوىل بنتيجة )0-0(، والثانية )0-3( 

لصالح عامن.
وي��رشف ع��ىل تدري��ب منتخبن��ا املدرب 
الوطني راشد الدورسي، ومساعده املدرب 

الوطن��ي عيىس حس��ني، باإلضافة إىل بقية 
الجهاز الفن��ي املكون من م��درب اللياقة 
محس��ن الغانم ومدرب الحراس الرش��يد 
بخ��اري، وذل��ك ب��إرشاف امل��رشف الفني 

ملنتخبي الناشئني واألشبال، التشييك بافل.
ويتكون الجهاز اإلداري ملنتخب الناش��ئني 
من مدير املنتخب أحمد مال الله واإلداري 

خال��د ش��اهني. واخت��ار م��درب منتخبنا 
راش��د الدورسي قامئة مكونة من 20 العبا 
للمغ��ادرة إىل الصني، والت��ي حدد لها ألن 
تكون ي��وم الخمي��س املواف��ق 20 يوليو 

الجاري.
وضم��ت قامئة الالعبني كال من:س��يد عيل، 
إحسان محمد، سامل حسني، حسني الشوفه، 

حسني ماجد، راش��د بوعالي، عبدالرحمن 
س��يد، حس��ني عيل، عباس العصفور، عامر 
جعف��ر، محمد فارس، أحم��د حميد، عيل 
محم��د مخت��ار، عي��ىس عبدالل��ه، صالح 
بدر، عبدالله منر، س��يد ج��واد، عبدالعزيز 

املرباطي، حسن طه وعبدالله سامل.
يشار إىل أن منتخب الناشئني يف طور اإلعداد 
للمش��اركة يف التصفي��ات املؤهل��ة لكأس 
آس��يا تحت 16 عاما سنة 2018، إذ ستقام 
مباريات مجموعة منتخبن��ا يف التصفيات 
يف الس��عودية خالل شهر س��بتمرب املقبل. 
وأوقع��ت القرع��ة منتخبن��ا يف املجموعة 
األوىل إىل جانب:الس��عودية )املستضيف(، 

األردن، رسي النكا وأوزبكستان.
وينص نظ��ام التأهل للنهائيات اآلس��يوية 
ع��ىل تأه��ل أبط��ال املجموع��ات العرش، 
باإلضاف��ة إىل أفضل 5 منتخب��ات يحتلون 

املركز الثاين بينها.

قررت اللجنة املنظم��ة لدوري خالد 
بن حم��د للمراكز الش��بابية ولذوي 
اإلعاق��ة والفتيات الخامس لكرة قدم 
الصاالت إقامة مراس��م سحب قرعة 
املنافس��ات اإلثنني 17 يوليو الجاري، 
البحري��ن  هيئ��ة  صال��ة  وذل��ك يف 
للس��ياحة واملعارض ب��أرض املعارض 

مبدينة الشباب. 
يذكر أن منافس��ات الدوري ستنطلق 
خ��الل الفرتة 24 يوليو الجاري وحتى 
23 أغس��طس املقب��ل تحت ش��عار 
#ملتقى_األجي��ال ع��ىل صالة مدينة 
خليفة الرياضية، برعاية كرمية س��مو 
الش��يخ خالد ب��ن حم��د آل خليفة 
النائ��ب األول لرئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئيس 

البحرين��ي  لالتح��اد  الفخ��ري 
بتنظيم  اإلعاق��ة  ذوي  لرياضة 
من قبل وزارة ش��ؤون الشباب 
والرياض��ة بالتعاون مع املكتب 

اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 
ب��ن عي��ىس آل خليفة، وال��ذي يأيت 
ضم��ن مبادرات س��موه يف الرياضية 

واالنسانية. 
القرع��ة  س��حب  مراس��م  وس��تبدأ 
عن��د الس��اعة 6:15 مس��اًء بحضور 

الفرق املش��اركة  ممثيل 
املراك������ز  دوري  يف 
الش����بابي���ة، ودوري 
ودوري  اإلعاق��ة  ذوي 
الفتيات، وستتضم��ن 
العدي�����د م������ن 
الفعاليات املصاحبة 
ت  جئ�������ا ملفا ا و

للجامهري. 
وسيش������ارك يف 
دوري املراك������ز 
فريقا   36 الش��بابية 
ميثل��ون جمي��ع املراكز الش��بابية يف 
مملكة البحرين، يف حني سيشارك يف 
منافسات دوري ذوي اإلعاقة 8 فرق، 
عىل أن تش��ارك 6 فرق يف منافسات 

دوري الفتيات.

املراكز  منافس��ات دوري  وستتضمن 
الشبابية 8 مجموعات، حيث ستضم 
4 مجموعات 4 فرق، كام س��تضم 4 
مجموع��ات 5 ف��رق، ويتأهل األول 
والثاين لثمن النه��ايئ، ثم ربع النهايئ 
فاملباراة  الذهب��ي  للمرب��ع  وص��وال 

النهائية.
أما دوري ذوي اإلعاقة فسيتم تقسيم 
الف��رق الثامنية إىل مجموعتني بواقع 
4 ف��رق يف كل واحدة، ويتأهل األول 
والثاين لنصف النهايئ وصوال للمباراة 

النهائية بعد ذلك.
ويف منافس��ات دوري الفتيات، سيتم 
تقسيم الفرق الس��تة إىل مجموعتني 
ويتأهل من كل واحد صاحبا املركزين 
األول والثاين لنص��ف النهايئ ووصوال 

بعد ذلك إىل النهايئ.

أكد العب فريق توبيل لكرة اليد أحمد موىس رفضه التام للسياسة التي اتبعها األمني العام بناديه محمد الجفريي 
حول عرض النادي األهيل إليه، وانفراده بالقرار دون العودة ملجلس اإلدارة.

وقال موىس يف ترصيح ل�”البالد سبورت” رداً عىل ترصيح الجفريي الذي نرش قبل عدة أيام ووصف األهيل بعدم 
جديته يف مفاوضات توبيل حول الالعب نفسه، “إن الجفريي تزعم املشهد متاماً وأخذ يترصف من تلقاء نفسه 

دون اللجوء للجهات العليا يف مجلس اإلدارة وإليه كونه جزءاً من األمر، كام أنه وضع متطلبات مادية كبرية تعترب 
“خيالية” كحصة النادي من هذه الصفقة! 

وبني موىس أن التفرد والتعملق الشخيص الذي أحدثه الجفريي قد أثر عىل خطوات مستقبله يف لعبة كرة اليد، 
كونه وبهذه الترصفات قد أفشل املفاوضات وأولها لطريق مسدود، كان من املفرتض أن يكون له باباً الستغالل 

فرصة التطور والتقدم الفني واملعنوي.

ق���ب���ل م����غ����ادرت����ه إل������ى ال����ري����اض

الودية الصين  ل��دورة  العبًا   20 تضم  بقائمة 

االثنين المقبل وبحضور ممثلي جميع الفرق المشاركة 

“األولمبي” يستأنف التحضيرات للتصفيات اآلسيوية

منتخب الناشئين الكروي يغادر الخميس إلى الصين

مدينة الشباب تحتضن قرعة دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية 

موسى: أرفض سياسة الجفيري مع عرض األهلي

أحمد مهدي

المركز اإلعالمي اتحاد الكرة 

دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية اللجنة االعالمية  

منتخبنا األولمبي

منتخب الناشئين لكرة القدم
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“شباب الجنوب” يدشن “شيرت” الفريق

جاهزية عياش والمعتوق 
للبطولة اآلسيوية بالنيبال

الموت والمرهون يشاركان في مونديال الشباب لكرة اليد

أم الحصم – اتحاد رفع األثقال: أكد مدرب 
املنتخب الوطني لرفع األثقال عبدالرضا 

عبدالله ان مشاركة املنتخب ببطولة آسيا 
للشباب والناشئني مبدينة كامتندو بالنيبال 
يف الفرتة من 22 وحتى 29 من شهر يوليو 

الجاري بالالعبني املتميزين حمد خالد عياش 
وحسني املعتوق يأيت يف الوقت املناسب 
يف تهيئة الالعبني من الجوانب النفسية 

وتعويدهم عىل اجواء البطوالت القارية املهمة.
وأوضح املدرب الوطني عبدالرضا عبدالله أن الالعبني خضعا لربنامج 

تدريبي مكثف ملده 3 اشهر تخطى خاللها الالعب حسني املعتوق 
رفعاته السابقة، ومن املتوقع متكنه من جمع ارقام جديدة يف البطولة 

يف رفعتي الخطف والنطر، اما الالعب حمد عياش فسوف يشارك يف 
هذه البطولة يف فئة 105 للناشئني تحت ال 20 سنة واستطاع من رفع 

165 كيلوغرام يف رفعه النطر وهو رقم جديد لالعب بفارق 4 كيلو 
فيام مل يوفق الالعب من خطف 134 كيلوغرام.  و من جهة اخرى 

يسعى الجهازين االداري والفني باالتحاد اىل توسعة وتقوية القاعدة 
املوجودة من الالعبني الشباب والناشئني لتهيئتهم واعدادهم للمشاركة 

يف البطوالت املستقبلية القادمة، كام ان باب التسجيل مفتوح عىل مدار 
السنة لالعبني الجدد لالنخراط يف رياضة رفع االثقال حيث انه سوف 

يبدأ العمل نهاية شهر يوليو مع برنامج مملكة البحرين الكتشاف 
املواهب الرياضية و التي ترشف عليه وزارة الشباب و الرياضة.

 عبدالرضا عبداهلل 

اتحاد الكرة              المركز اإلعالمي

غادر منتخبنا الوطني لكرة القدم 
لفئة الشباب )تحت 19 عاما(، يوم 
أمس )الجمعة( إىل مدينة الطائف 

باململكة العربية السعودية؛ 
ملواجهة نظريه السعودي يومي 15 

و17 يوليو الجاري.
وتأيت الوديتان بعد أن تلقى 

اتحاد الكرة دعوة من قبل نظريه 
السعودي؛ لخوض املواجهتني.

وتضم قامئة املنتخب املغادرة 
الجهاز الفني املكون من مدرب 
املنتخب الوطني محمد املقلة، 

ومساعده الوطني محمد 
عدنان أيوب، املحلل الفني عيل 

عبداملجيد، مدرب الحراس حسني 
سند، إداري املنتخب حمد الخالدي 

واختصايص العالج مؤيد نعمة.
واختار املدرب محمد املقلة قامئة 

ضمت 25 العبا هم: أحمد وحيد، 
سعود العليوي، عيل حسن مفتاح، 
فيصل عبدالله، حمزة أحمد الجنب، 

يوسف حسن مراد، جعفر عيل 
الشجاع، حسن عيل هالل، جاسم 

محمد خليل، قاسم حبيب، محمود 
الرفاعي، عباس العصفور، أحمد 

الرشوقي، صادق العصفور، سعود 
العسم، عدنان الرشع، صالح عناد، 

جاسم نور، مانع فؤاد، زياد باسل 
سلطان، عبدالله عاشور، خالد 
األنصاري، جعفر جاسم، عامر 

محمد عباس وسيد محمد أمني.
وسيخوض املنتخب مواجهتني 

وديتني أيضا ستقامان الشهر املقبل 
أمام نظريه يومي 7 و11 أغسطس 

املقبل يف البحرين؛ استعدادا 
لبطولة غرب آسيا تحت 19 عاما 

التي ستحتضنها فلسطني سبتمرب 
املقبل.

يشار إىل أن منتخب الشباب 
يف طور اإلعداد للمشاركة يف 

التصفيات املؤهلة لكأس آسيا 
تحت 19 عاما سنة 2018، إذ 

ستقام مباريات مجموعة منتخبنا 
يف التصفيات يف قريغزستان خالل 

شهري أكتوبر ونوفمرب املقبلني.

وأوقعت القرعة منتخبنا يف 
املجموعة األوىل إىل جانب: 

قريغزستان )املستضيف(، عامن، 
اإلمارات والنيبال.

وينص نظام التأهل للنهائيات 
اآلسيوية عىل تأهل أبطال 

املجموعات العرش، باإلضافة إىل 
أفضل 5 منتخبات يحتلون املركز 

الثاين بينها.

25 العًبا في قائمة منتخب الشباب لوديتي السعودية

باتت مقولة )أبواب مكاتبنا مفتوحة وهواتفنا شغالة 
الستقبال اإلعالميني واإلجابة عىل االستفسارات( 

“أسطوانة مرشوخة” لدى بعض أنديتنا ومن يتوىل 
منصب املسؤولية فيها، وهذه حقيقة ال ميكن إنكارها أو 

التغايض عنها سواء قبلت بها األندية أم ال!

هذه األسطوانة - لألسف الشديد - يتم زرعها تلقائياً يف 
لسان من يتوىل كريس املسؤولية ليتغنى بها علناً، وهذا 

أمر جيد بالنسبة له كاعتقاد، خصوصاً يف خطواته األوىل، 
ملاذا؟

حتى يظهر بالشكل الالئق إعالمياً، وتؤخذ عليه فكرة 
إيجابية،  حتى يوصف بأنه ذو القلب املتفتح والذي لن 

يتواىن عن تحقيق املساعدة واملنفعة.. ولكن!
مع مرور األيام، وملختلف األحداث واملجريات إعالمياً، 

تفاجأ أن ذاك املسؤول الذي تعنون باملقولة ذاتها، 
رسعان ما انقلب رأساً عىل عقب، وأصبح “كويب بيست” 
كالذين سبقوه، بعدم التجاوب والرد، وان قام بالرد فعاًل 

فيكتفي بإطالق 4 كلامت فقط )أنا مشغول سأكلمك 
الحقاً(!

تجري الساعات وتجري األيام وتصبح كلمة )الحقاً( غري 
مفهومة، هل كان يقصد بها الوقت الذي يفسح فيه 

مزاجه للرد أم يقصد حتى إشعارا آخر!

تحدث أمور كثرية يف مجال أنديتنا ورياضاتنا تتطلب 
الوصول ملصدر مسؤول يؤكد أو ينفي أو يستوضح األمر 
إعالميا، إال أن كل املحاوالت تصاب بالفشل والخلل؛ ألنه 

ال يجيب عىل االتصاالت والرسائل النصية، ويستمر يف 
عملية التعذر، وحينام تتواجد نقطة سلبية مذكورة يف 
املوضوع أو شٌك يف صحتها، فإن “القيامة” تقوم حينها 

لدى ذلك املسؤول، ويكون أول املبادرين باالتصال ومن 
الصباح الباكر.. ملاذا؟

ليك يفّرغ ما يف جعبته من لوم وعتب عىل ما ُنرش وعدم 
محادثته، فاألمثلة واألدلة كثرية، ولو تم طرح أحدها 

وبشكل مبارش وعلني النتفض ذلك املسؤول، وستسفر 
انتفاضته عن اتصاالت عديدة لذرف الدموع وبث 

الشكوى.. ألنها توجع مع مرارة الحقيقة! 

فمسؤولو أنديتنا - لألسف الشديد - يفتقدون ثقافة 
التعامل مع الطرح الصحايف والصحايف نفسه، والرسالة 
والنصيحة التي نريد إيصالها لتلك األندية ومسؤوليها، 
يجب أن تسود لغة االحرتام والتقدير ال “املزاجية” يف 

عالقتكم وتعاملكم مع اإلعالم؛ كونكم من دونها لن 
يكون لكم حضور ومعرفة.. ورحم الله امرئ عرف قدر 

نفسه! 

 تحديًدا..

- أمتنى تدشني مبادرة لتفعيل أبواب وهواتف املسؤولني 
باألندية مع الجهات اإلعالمية، فهي من شأنها تقوية 

الروابط بينهام بشكل مستمر وليس عند الحاجة فقط! 

- دخلنا اليوم الرابع والزلت انتظر أكرث من مسؤول 
ينتهي من انشغاله كام أفادين ليك يقوم بالرد عيّل.. مزاج 

أم حتى إشعار آخر؟ 

- يجب أن يعي الشخص الذي قبل عىل نفسه الجلوس 
عىل كريس املسؤولية يف تقبل سهام النقد برحابة صدر 

كام هو حال الفرح الذي يسبح فيه جراء “التطبيل 
واملديح”!

سياسة األبواب المفتوحة 
وعدم الرد! 

علي مجيد

بال حدود

ali.radhi9@gmail.com

ali.majeed
@albiladpress.com

أحمد موسى

أثنى عضو مجلس إدارة نادي 
املحرق عبدالرحمن جمعة عىل 
مبادرة رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 

بن عيل آل خليفة، لالجتامع 
التنسيقي بني االتحادات الرياضية؛ 
لتنسيق مواعيد النهائيات للموسم 

الريايض الجديد 2017/2018.
وقال جمعة يف ترصيح ل�”البالد 

سبورت” مبادرة متميزة من ِقبل 

سمو الشيخ عيىس بن عيل تأيت 
تواصاًل ملبادراته الطيبة واملثمرة 

منذ توليه قيادة رئاسة اتحاد 
السلة وهذا ليس باألمر الغريب 

عىل سموه، كونه سباق يف إطالق 
املبادرات واألفكار التي من شأنها 

أن تساهم يف تحقيق املزيد من 
النجاحات للرياضة البحرينية، 
وهذا إن دل فهو يدل عىل ما 

يتمتع به سموه من نظرة ثاقبة 

تهدف نحو التقدم والتطور لكافة 

األلعاب الرياضية وليس لكرة 

السلة.

وأشار جمعة إىل أن حدوث 

مبادرة سموه يف هذا التوقيت، أىت 

لسبب استمرار غياب التنسيق بني 

االتحادات الرياضية يف السنوات 

السابقة، وكل أمنياتنا أن توفيق 

املعنيني يف حل هذه املشكلة.

جمعة: مبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي متميزة
علي مجيد

عبدالرحمن جمعة 

فريق كرة الصاالت مبركز شباب الجنوب 
الريايض يدشن يت شريت الفريق للمباريات 

الودية والتجريبية استعداداً لدوري سمو 
الشيخ خالد بن حمد 2017، حيث اختار شعار 

وصورة ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة وشعار 

“كلنا نارص بن حمد” ليزين صدور العبي 
الفريق وليكون حافزا لهم للتحدي والتميز، 

وإلهاما لشباب الفريق ملا يتمتع به سموه من قدوة حسنة للشباب البحريني 
املثابر والناجح. حيث رصح األمني العام ملركز شباب الجنوب غانم بن سامل 
الرميحي أن اختيار صورة وشعار “كلنا نارص بن حمد” وسام عىل صدورنا 

جميعاً، كام نتقدم بالشكر الجزيل لوليد رشيف عىل دعم رشكة مشاريع القرص 
لفعالية التدشني، متمنياً للفريق النجاح والتوفيق يف البطولة.

شيرت فريق مركز شباب الجنوب
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اختتم��ت الجول��ة الس��ابعة ل��دوري 
املراكز الشبابية لكرة القدم )#دورينا( 
ال��ذي تنظمه وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة وذلك بصع��ود فريق مركز 
شباب س��لامباد للصدارة برصيد سبعة 
ع��رة نقطة، ثم مركز ش��باب أبوقوة 
برصيد ستة عرة نقطة إذ تراجع بعد 
أن كان متص��درا، الهمل��ة ثالثا برصيد 
خمس��ة عرة نقطة، وي��أيت يف املركز 
الراب��ع فريق مرك��ز ش��باب أبوصيبع 
برصيد إحدى عرة نقطة لكن مبباراة 
أقل، وب��ذات الرصيد من النقاط فريق 

مركز شباب كرانة.
فريق مركز ش��باب الش��اخورة سادسا 
برصيد س��بع نق��اط، ثم مركز ش��باب 
مدين��ة حمد ب��ذات النق��اط، الزالق 
ثامنا برصيد خمس نقاط ومبباراة أقل، 
دمس��تان تاس��عاً برصيد ث��اث نقاط، 

وأخريا القّرية بنقطتني فقط.
وشهدت الجولة تراجع أبوقوة للوصافة 
بع��د أن كان متصدراً ط��وال الجواالت 
املاضي��ة، فيام دخل أبوصيبع عىل خط 
املنافسة عىل املراكز األمامية بعد فوزه 
عىل املتصدر الس��ابق أبوقوة، والافت 
أن أبوقوة سقط أمام أبوصيبع بهدفني 
دون مقابل عىل عكس التوقعات، لكن 
م��درب أبوصيبع أكد قب��ل املباراة أنه 
سيفوز وهو ما تحقق رغم قوة خطوط 
أبوق��وة، ومل يس��تغل الهمل��ة الوضع 
فس��قط أيضاً أمام فريق مركز ش��باب 
مدينة حمد، وس��يعض أصاب��ع الندم؛ 
ألن��ه لو فاز لكان متصدراً بفارق نقطة 
عن املتصدر الحايل فريق مركز ش��باب 
س��لامباد، إال أن العب��ي مركز ش��باب 
مدين��ة حمد قالوا كلمته��م وخصوصاً 
نجم خط الوسط واملباراة أحمد الجنب، 

ومل تشهد الجولة أي حالة تعادل.

نتائج الجولة

فاز الش��اخورة عىل دمس��تان )2-0(، 
س��لامباد عىل كرانة )1-5(، الزالق عىل 
القرية )2-3( أبوصيبع عىل أبوقوة )-2

0(، مدين��ة حمد عىل الهمل��ة )2-1(، 
وش��هدت الجولة مع��دال تهديفيا كبريا 

بلغ 3.6 لكل مباراة.

باألرقام

تعت��ر ف��رق مراكز ش��باب س��لامباد، 
أبوقوة والهملة األكرث تحقيقا للفوز إذ 
ف��ازوا يف خمس مناس��بات، يف حني ان 
فريق دمس��تان األكرث تعرضا للخسارة، 
إذ خ��ر يف 6 مناس��بات. ومل يحق��ق 
فريق مركز شباب القرية أي فوز حتى 

اآلن.
ويعد فريق سلامباد هو األعىل تهديفيا، 
إذ سجل العبوه سبعة عر هدفاً، فيام 
الش��اخورة والقّرية األقل، حيث سجل 
كل فريق س��بعة أه��داف فقط. ويعد 
فريق سلامباد األقل استقباالً لألهداف، 
إذ تلقت ش��باكه خمسة أهداف فقط 
حت��ى اآلن، يف حني أن دمس��تان األكرث 
استقباال لألهداف، حيث اهتزت شباكه 

يف تسعة عرة مناسبة.

أحمد الجبن العب الجولة

العب فريق مركز ش��باب مدينة حمد، 
أحم��د الجنب، متي��ز كثريا خ��ال لقاء 
فريقه أمام مركز ش��باب الهملة، وكان 

شعلة النشاط يف املستطيل األخرض.
التح��ركات التي قام به��ا واألدوار التي 
لعبها أحمد الجنب ساهمت بشكل كبري 
يف ترجي��ح كفة فريق��ه، ومنحه ثاث 
نقاط مثينة عىل حس��اب فريق ينافس 
عىل املركز األول، وخدم الفريق نفسه 

أوالً ثم قّدم خدمة كبرية لفرق املقدمة 
وأبقى الهملة ثالثاً.

ويتمي��ز الجنب ب��أدوار فردي��ة رائعة، 
ع��اوة عىل مقدرته ع��ىل التعامل مع 
البناء الهجومي بشكل مميز، إذ يساند 
بش��كل جيد يف األمام، كام يعتر حلقة 
وصل مع خط الدفاع، وهو األمر الذي 
يس��هم يف بروزه رفقة فريقه، ليستحق 
بذلك لق��ب العب الجول��ة لتميزه يف 
نقل الكرات الطويلة بدقة متناهية إىل 
العبي الخط األمامي مس��تغًا الوقت، 
باإلضاف��ة إىل اس��تغال عام��ل تقدم 
املدافع��ني، وقب��ل رجوعه��م للتغطية 
يس��تغل األمر ومي��رر الك��رات مبهارة 

عالية.

سقوط الكبيرين

يصلح القول إن الجولة السابعة كانت 
جولة س��قوط الكب��ار وبالتحديد فرق 

املقدمة، التي عانت األمرين.
فريق مركز شباب أبوقوة تلقى هزمية 
موجع��ة أمام فري��ق أبوصيبع بهدفني 
ج��اءا عر إبراهيم صال��ح، الذي حقق 

ثاث نقاط مثينة ألبوصيبع.
ومل يس��تطع أبوقوة مج��اراة أبوصيبع 
يف اللق��اء رغم النقص الع��ددي الذي 
ط��ال أبوصيب��ع منذ الدقيق��ة 43 من 
عمر اللقاء، حيث أش��هر الحكم محمد 
خالد الورقة الحم��راء لاعب أبوصيبع 
محم��د عبدالل��ه، وواص��ل أبوصيب��ع 
تفوقه بهدفني مع نهاية الش��وط األول 
إىل حني صفارة نهاي��ة املباراة؛ ليوقف 
زح��ف أبوقوة يف الص��دارة ويحقق 3 
نق��اط مثينة جعلته يف موقع مناس��ب 
للمنافس��ة عىل املراكز األمامية بشكل 

كبري.
أما فريق مركز شباب الهملة، فإنه كان 
قريبا م��ن إنهاء اللقاء بنتيجة التعادل، 
وصحي��ح أنه تأخ��ر يف النتيج��ة أوال، 
لكنه عاد وع��دل النتيجة، لكن هدف 
أحمد خميس القاتل كر أحام الهملة 
يف الخ��روج بنقطة التع��ادل عىل أقل 
تقدير، إذ جاء اله��دف يف الدقيقة 95 

ليحقق فريق مركز شباب مدينة حمد 
ف��وزا قاتا ومثينا عىل حس��اب الهملة 
الذي تجرع الخسارة يف الوقت القاتل.

عبدالرضا يتصدر الهدافين

ابتع��د مهاج��م فري��ق مركز ش��باب 
س��لامباد حس��ن عبدالرض��ا يف صدارة 
الهدافني برصيد تسعة أهداف ليتقدم 
بف��ارق خمس��ة أه��داف ع��ن أقرب 
ماحقي��ه وه��ام مهاجم مركز ش��باب 
الهملة س��يد كاظ��م حمي��د ومهاجم 
مركز شباب أبوقوة س��لامن عبدالرضا 
برصيد أربع��ة أهداف، وكان عبدالرضا 
قد أضاف هدفني يف الجولة السابعة يف 
مرمى مركز شباب كرانة، وهو ما يعني 
براعت��ه؛ ألنه يس��جل يف مرمى الفرق 

القوية.

سلماباد الفريق المثالي وفارس 
المرحلة الثامنة

اس��تحق فريق مركز ش��باب س��لامباد 
لق��ب الفريق املث��ايل للجول��ة الثامنة 
من دوري املراكز الش��بابية لكرة القدم 
#دورين��ا وه��ي واح��دة م��ن عتبات 
م��ن  والحاس��مة  الختامي��ة  املرحل��ة 
املنافس��ات، والتي وصل��ت إىل ذروتها 
عىل مس��توى التفاعل معه��ا والعطاء 
فيه��ا بكل م��ا تبقت عن��د الفرق من 
أوراق وكذل��ك إىل مرحل��ة الخطوات 
األخ��رية، الت��ي ال تقب��ل الرتاخ��ي وال 
تغتفر فيها األخطاء والهفوات وهي ال 
تبتس��م إال إىل يف وجوه الفرق الفائزة، 
وهذا ما تتحقق فعًا لفريق س��لامباد 
سجل فوزا مهام يف مشواره يف الدوري 

وعريض��ا جداً ع��ىل مس��توى النتيجة 
بفوزه الكرنفايل عىل فريق كرانة العنيد 
بنتيجة 1-5، كام اس��تحق فريق مركز 
شباب سلامباد أن يكون فارس املرحلة 
الثامنة للمس��توى الفني املتميز الذي 
ظهر عليه يف مباراته األخرية أمام كرانة 
م��ع نهاية الش��وط األول وطيلة وقت 
الشوط الثاين الذي شهد سيطرة مطلقة 
لس��لامباد وخطة لعب هجومية حّول 

فيها تأخره بهدف إىل فوز احتفايل.
وأمت��ع فري��ق مركز ش��باب س��لامباد 
جمه��وره ومحبي��ه ومس��ئويل الفريق 
وبقية املتابعني لل��دوري من اإلداريني 
والفني��ني والحض��ور يف تل��ك املب��اراة 
الجميلة مبا قدمه من أداء مبهر وشيق 
للغاية وبقدرته عىل هزه ش��باك فريق 
كرانة الذي يع��ج بالنجوم وبواحد من 

أفضل حراس املرمى يف الدوري لخمس 
م��رات يصل فيه��ا إىل املرمى بأهداف 
مرس��ومة بدقة ووفق خطة وتعليامت 
صادرة من مدرب الفريق، ورغم انتهاء 
الشوط األول بتأخر سلامباد أمام كرانة 
إال أن��ه عاد لرتتي��ب األوراق والدخول 
م��ن جدي��د إىل أرضية امللع��ب بأداء 

مختلف متاماً يف الشوط الثاين.
ويف الش��وط الثاين ح��ّول العبو فريق 
س��لامباد الزمن املتبقي من املباراة إىل 
فرتة احتفال ومهرج��ان أهداف قوامه 
أربعة أهداف ليس��تحق سلامباد لقب 
الفريق املث��ايل للمرحل��ة الثامنة، ويف 
التقيي��م اإلجاميل فإن فريق س��لامباد 
قدم واحدة من أهم وأفضل املباريات 
لينطل��ق إىل ص��دارة الرتتي��ب ويعزز 
حظوظه يف معانق��ة أول ألقاب دوري 

املراكز الشبابية.

أجمل هدف ألحمد عطية

س��جل الظه��ري األي��ر لفري��ق مركز 
ش��باب س��لامباد أحمد جعف��ر عطية 
أجم��ل أه��داف املرحل��ة الثامنة بعد 
اس��تامه الكرة يف الجه��ة اليرى من 
امللعب وتقدم��ه بخطوات نحو مرمى 
كران��ة متخطيا خ��ط منتصف امللعب 
وتس��ديده الك��رة بيمن��اه قذيفة عىل 
بعد 40 مرتا يف الزاوية التس��عني وسط 
ذهول ح��ارس مرمى فريق كرانة الذي 
اكتفى مبتابعتها بنظرات العجز وفرحة 
العبي سلامباد الذين شعروا بأن عطية 
ترجم عطاء الفريق وجهده وس��يطرته 
بهذا الهدف الجميل، واس��تحق أحمد 
جعف��ر عطية جائزة أفضل العب نيجة 
لتس��جيله هدفا متميزا ومساهمته يف 
تس��جيل هدف��ني آخرين ومس��اعدته 
لزمائه يف الواجبني الدفاعي والهجومي.

مباريات الجولة الثامنة

تفتت��ح مباريات الجول��ة الثامنة اليوم 
الس��بت بثاث مباريات، تق��ام األوىل 
عىل استاد اتحاد الريف بني مركز شباب 
كرانة ومركز ش��باب الزالق يف السادسة 
والنصف مساء، تليها مباراة مركز شباب 
الهملة ومركز شباب أبوصيبع يف الثامنة 
والنص��ف، وع��ىل املاع��ب الخارجية 
التابعة لاتحاد البحرين��ي لكرة القدم 
يتواجه مركز ش��باب دمس��تان ومركز 
ش��باب القّرية. ويوم غ��ٍد األحد ينتظر 
جامهري دوري املراكز الش��بابية مباراة 
مرك��ز ش��باب أبوق��وة ومركز ش��باب 
دمستان يف السادسة مساء، ويف الثامنة 
يلتقي مركز ش��باب مدينة حمد ومركز 
شباب الش��اخورة، ويوم الثاثاء املقبل 
يلتق��ي مركز ش��باب أبوصيب��ع ومركز 
ش��باب ال��زالق يف مب��اراة مؤجلة من 

املرحلة الرابعة.  

س��لماباد يخطف الصدارة وأبوصيبع يدخل المنافس��ة 
الشبابية  المراكز  لدوري  7 جوالت  ختام  بعد 

نفسه ي��ف��رض  ح��م��د  وم��دي��ن��ة  م��ت��وق��ع��ة..  غ��ي��ر  بنتائج  “ولّ����ع”  )#دورينا( 
ان��ت��ص��ارات  5 ب���  ل��ل��ف��وز  تحقيقا  األك��ث��ر  وال��ه��م��ل��ة  وأب���وق���وة  س��ل��م��اب��اد 

ب����� 3 م���ب���اري���ات م��ث��ي��رة  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق  ال���ث���ام���ن���ة  ال���ج���ول���ة 

جدول ترتيب الفرق

ضاحية السيف               اللجنة اإلعالمية

جائزتا أفضل العب

جانب من المنافسات
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وكاالت: يجمع نهايئ فردي الس��يدات 
يف بطول��ة وميبل��دون االنكليزية لكرة 
االرب��ع  البط��والت  ثال��ث  امل��رب، 
الكربى، اليوم الس��بت: خربة االمريكية 
فينوس وليامس املصنف عارشة وشباب 
الرابع  غاربيني موغوروتسا  االس��بانية 

عرشة.
وتعد فينوس )37 عاما( الفائزة بخمسة 
القاب عىل مالعب وميبلدون العشبية، 
وسبعة القاب كبرية يف مسريتها )توجت 
يف فالش��ينغ مي��دوز االمريكي��ة عامي 
2000 و2001(، بطل��ة من طينة نادرة 
تدف��ع بالزم��ن اىل االم��ام وال تخ��ى 

التقدم يف السن.
يف املقابل، متثل موغورتس��ا )23 عاما( 
املتوجة يف روالن غاروس الفرنسية عام 
2015 ووصيف��ة بطلة وميبلدون 2015 
حيث خ��رت امام س��ريينا وليامس، 
الش��قيقة االصغر االمريكي��ة لفينوس، 
جيل الشباب ومس��تقبل كرة املرب 

النسائية.
وكان��ت موغوروتس��ا يف س��ن الرابعة 
عندما خاضت فين��وس مباراتها االوىل 
يف وميبلدون عام 1997، وبعد اس��ابيع 
اول نهايئ يف بطوالت الغراند س��الم يف 

فالشينغ ميدوز.
وم��ى نح��و 20 عاما ب��ن اول نهايئ 
للعمالق��ة االمريكية )1.85 م و75 كلغ( 
يف نيوي��ورك والنهايئ التاس��ع يف لندن، 

والسادس عرش يف مختلف البطوالت.

ونادرا ما اس��تمرت العبة ه��ذا القدر 
م��ن الزمن يف مالعب الك��رة الصفراء، 
اص��ل  م��ن  االمريكي��ة  الطليع��ة  ويف 
تشيكوسلوفايك مارتينا نافراتيلوفا، اكرب 
العبة تبلغ نه��ايئ وميبلدون وهي عىل 
اب��واب الثامنة والثالث��ن، واكرب العبة 
تحق��ق الف��وز يف مباراة للف��ردي عام 
2004 عندم��ا كان عمرها 47 عاما و8 

اشهر.
نه��ايئ يف  اول  نافراتيلوف��ا  وخاض��ت 
البط��والت الكربى عام 1995 يف بطولة 
اسرتاليا املفتوحة، واالخري يف وميبلدون 
عام 1994 حيث خرت امام االسبانية 
كونش��يتا مارتينيز مدربة موغورتوس��ا 

املوقتة يف البطولة االنكليزية اىل جانب 
الفرنيس صامويل سوميك.

من جانبه��ا، احرزت س��ريينا، صاحبة 
الرقم القي��ايس يف عدد االلقاب الكبرية 
)23 لقبا( يف حقبة االحرتاف، اول هذه 
االلقاب يف فالش��ينغ ميدوز عام 1999 
وآخرها مطل��ع العام الحايل يف ملبورن 

عىل حساب شقيقتها بالذات.
واح��رزت فينوس القابها الخمس��ة يف 
وميبلدون ب��ن عام��ي 2000 و2005، 
وخرت ايض��ا ثالثة نهائي��ات آخرها 
عام 2009 وجميعها امام س��ريينا التي 
توجت سبع مرات يف البطولة العشبية.
ويف غي��اب س��ريينا ع��ن املالعب منذ 

فرباي��ر بس��بب الحمل، متل��ك فينوس 
فرص��ة طيبة ملواصل��ة هيمنة “عائلة” 
وليام��س التي مل تنقطع خالل 17 عاما 
ومنذ ع��ام 2000 س��وى خمس مرات 
حيث ذهب اللقب اىل الروس��ية ماريا 
ش��ارابوفا )2004( والفرنس��يتن امييل 
موريس��مو )2006( وماري��ون بارتويل 
)2013( والتشيكية برتا كفيتوفا )2011 

و2014(.
وقال��ت موغوروتس��ا عش��ية اللق��اء 
املرتقب “يف الس��نوات االخ��رية، نرى 
عائل��ة(  )اس��م  وميبل��دون  يف  كث��ريا 
وليامس. انا متعطش��ة لتدوين اسمي 
يف الس��جل، واعادة اسم العبة اسبانية 

اىل تاريخ البطولة”.
وتحل��م موغوروتس��ا ب��ان تصبح اول 
اسبانية تتوج يف وميبلدون بعد 23 عاما 
من احراز مارتينيز اللقب.                

ثالثة مقابل واحد               

متل��ك موغوروتس��ا الش��باب والق��وة 
والجرأة وايضا ذكري��ات نهايئ خرته 
عام 2015 عىل “امللعب املركزي” امام 
س��ريينا، احد مثلها العليا مع مواطنها 

بيت سامرباس.
يف املقاب��ل، متلك فينوس الخربة يف مثل 
هذه اللقاءات والحافز الستغالل فرصة 
ق��د تكون االخرية إلحراز اللقب الثامن 

الكبري تعوض به السنوات الخوايل التي 
اصيبت خاللها مبرض مناعي ذايت او ما 
عرف مبتالزمة س��يوغرن وتم تشخيصه 

عام 2011.
وتتفوق فينوس عىل موغوروتسا بثالثة 
انتصارات مقابل هزمية واحدة يف آخر 
املواجه��ات بينهام يف رب��ع نهايئ دورة 
روما للامس��رتز )1000 نقطة( يف مايو 

املايض.
وخالل خمس��ة مواس��م من 2010 اىل 
2015، مل تصل فينوس املصنفة اوىل يف 
العامل سابقا وحادية عرشة حاليا والتي 
ستعود بن الخمس��ة االوليات يف حال 
تتويجه��ا الس��بت، اىل املربع االخري يف 
اي من البطوالت الكربى، لكنها تفوقت 
عىل سنها ومرضها واعادت الوصل مع 
اع��ىل مس��توى بدليل بلوغه��ا النهايئ 
مرت��ن هذا الع��ام: يف ملب��ورن مطلع 

العام ويف وميبلدون.
وقال��ت فين��وس التي ال ت��زال تحت 
صدمة حادث السري الذي وقع يف يونيو 
وراح ضحيت��ه رجل مس��ن، “واجهت 
مش��اكل كبرية وكثرية يف ه��ذه الفرتة. 

فرتات يف القمة واخرى يف الحضيض”.
واضافت “حاولت ان احافظ عىل رأيس 
مرفوعة وال يه��م كثريا ما يحصل يل يف 

حيايت”.
وس��تحاول فين��وس “متثي��ل العائل��ة 
بأفضل طريقة” من خالل احراز اللقب 
الثالث عرش عىل اعشاب وميبلدون.          

وكاالت: س��تحاول الصن بغطاسيها، 
وروس��يا باختصاصييها يف الس��باحة 
االيقاعي��ة مواصلة ف��رض هيمنتهام 
عىل منافسات بطولة العامل السابعة 
عرشة للس��باحة التي انطلقت أمس 
الجمعة يف بودابست وتستمر حتى 
30 يوليو. واعتادت الصن وروس��يا، 
كل منه��ام يف مجالها، اقتطاع حصة 
االس��د من امليدالي��ات، ومل ترتكا اال 

الفتات للدول االخرى املشارك.
الرج��ال  لفئت��ي  الغط��س  فف��ي 
والس��يدات، ومن االرتفاعات الثالثة 
)1 و3 و10 أمت��ار(، ال ميكن مقاومة 
الص��ن الت��ي حصدت يف النس��خة 
الس��ابقة قبل عامن يف مدينة قازان 
الروس��ية 10 من أص��ل 13 ميدالية 

ذهبية، و15 يف املجموعة العام.
والدلي��ل القاطع أكرث ع��ىل الهيمنة 
الصينية ه��و ان 4 ميداليات ذهبية 
س��قطت خارج س��لتها من أصل 33 
ميدالي��ة وزع��ت يف النس��خ الثالث 

االخرية من بطولة العامل.
ويأم��ل الربيطاين ط��وم داييل )23 
عام��ا( ان يك��ون اح��د الغطاس��ن 
الذين ميلك��ون كلمة لقولها يف هذه 
النس��خة بعد 13 عام��ا من تتويجه 

بط��ال ألوروبا من منص��ة ارتفاع 10 
امتار، وبطال للعامل بعد عام من لقبه 
االورويب اي عندم��ا كان يف الرابع��ة 
ع��رشة من عم��ره. وتتوي��ج جديد 
لداييل يجعله ينىس دون شك خيبة 
امله االوملبي��ة العام املايض )2016( 
يف ريو دي جانريو حيث مل يس��تطع 

التأهل اىل الدور النهايئ.
 وهذه الس��يطرة الصيني��ة املطلقة 
م��ن املنصات املتحرك��ة والثابتة لها 
ما يعادلها يف السباحة االيقاعية عند 

روسيا.
ومل يفل��ت م��ن “ش��ياطن” الرقص 
الروس امام جمهورهم يف قازان عام 
2015  سوى لقب واحد يف الزوجي 
املختل��ط ادخ��ل حديث��ا اىل بطولة 

العامل وذهب اىل الواليات املتحدة.
 ،100% النس��ائية  املنافس��ات  ويف 
حصل��ت راقص��ات روس��يا عىل 29 
من آخ��ر 30 ذهبية، وجاء االخرتاق 
الوحي��د ع��ام 2009 م��ن الجانب 
االس��باين يف كومبيني��ه الباليه التي 
توضع نقاطها عىل اس��اس الحركات 
املختلفة يف الفردي والزوجي والثاليث 

واملنتخب.                

االدوار االولى للسيدات                 

وتبح��ث كل م��ن الص��ن وروس��يا 
بالتأكيد عن توسيع هذه الهيمنة يف 
العاصمة املجرية، لكن االمر سيكون 
انط��الق منافس��ات  مختلف��ا م��ع 
الس��باحة يف 23 يوليو والتي تستمر 

حتى آخر ايام البطولة يف 30 منه.
وتق��ام املنافس��ات يف املجمع املايئ 
“دانوب ارينا” الجديد الذي يتس��ع 
ل� 12 ال��ف متفرج، وبني عىل ضفة 

نهر الدانوب يف غضون س��نتن بعد 
اعتذار املكس��يك السباب مالية عن 
استضافة البطولة التي كانت مقررة 

يف مدينة غواداالخارا.
ه��ذه  يف  االوىل  االدوار  وس��تكون 
غي��اب  يف  للس��يدات  البطول��ة 
“الدولفن” االم��رييك املعتزل مايكل 
فيلبس، صاح��ب 23 ذهبية اوملبية، 
ومواطن��ه راي��ن لوكت��ي املوق��وف 
اختالق��ه خالل مش��اركته  بس��بب 

اعت��داء  امل��ايض  الع��ام  االوملبي��ة 
مزعوما استهدفه لغرض الرقة مع 
مجموعة من رفاقه عندما كان عائدا 
اىل القرية االوملبية يف ساعات الفجر 

االوىل.
وال ش��ك يف ان الدور االول ستلعبه 
“امللكة” االمريكية كايتي ليدييك )20 
عاما( املدع��وة للدفاع ع��ن القابها 
الخمسة )200 و400 و800 و1500 

والتتابع 4 مرات 200 م حرة(.
وال يقل اهمية ايضا دور “املعجزة” 
املجري��ة كاتينكا هوش��و )28 عاما( 
ال��ذي ستس��بح ام��ام جمهوره��ا، 
وكذلك “الصاروخ” الس��ويدي، سارة 
سيوش��رتوم )23 عاما( التي ظهرت 
منذ بداية العام بأفضل مس��توى ما 
يرشحها لتحس��ن رقمها القيايس يف 
س��باق 100 م فراشة والذي سجلته 
يف اوملبياد ريو 2016 )55.48 ثانية(.
وفضال عن هوش��و صاحبة ذهبيات 
200 م متنوعة و400 متنوعة و100 
م ظهرا يف ريو، س��تلعب املجر أحد 
اوراقها االساسية الرابحة يف الحوض 
التاريخ��ي يف جزيرة مارغرييت عىل 
نهر الدانوب حيث تقام منافس��ات 

كرة املاء.

خبرة فينوس في مواجهة حيوية موغوروتسا

الصين وروسيا لمواصلة هيمنتهما
أرسنال يشعل الصراع 

على مبابي
وكاالت: قالت تقارير صحفية إسبانية مساء 

أمس الجمعة، إن آرسن فينجر، املدير الفني 
ألرسنال اإلنجليزي، ال يزال مصماماً عىل 

التعاقد مع الالعب الشاب، كيليان مبايب، 
مهاجم نادي موناكو الفرنيس.

وقالت صحيفة “ماركا” اإلسبانية، إن 
ا خيالياًا، لنادي موناكو  أرسنال، قدم عرضاً

الفرنيس، ُيقدر ب� 123 مليون جنيه 
إسرتليني، للظفر بخدمات مبايب هذا 

الصيف. وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن 
ا ملدة 3 ساعات، الشهر  فينجر، عقد اجتامعاً
املايض مع مبايب، من أجل إقناعه باالنضامم 

للنادي اللندين هذا الصيف، ورفض االنضامم 
ألي نادي آخر يرغب يف ضمه.

وتشري تقارير فرنسية، إىل أن الالعب مازال 
الهدف األول ألرسنال هذا الصيف، عىل 
الرغم من التعاقد مع مواطنه ألكسندر 
الكازيتي، بصفقة هي األغىل يف تاريخ 

النادي اإلنجليزي.
ويأيت مبايب عىل رأس قامئة املطلوبن يف 

عدة أندية، أبرزها بطل أوروبا، ريال مدريد 
اإلسباين، الذي يسعى جاهدا للفوز مبوهبة 

موناكو، هذا الصيف.

تشيلسي يضع عينه 
على تشيتشاريتو

وكاالت: يسعى نادي تشيليس اإلنجليزي، 
لدعم صفوفه مبهاجم مميز، خالل فرتة 

االنتقاالت الصيفية الجارية، يف ظل اقرتاب 
رحيل مهاجمه األول دييجو كوستا، بناء عىل 

رغبة املدير الفني أنطونيو كونتي.
وقالت صحيفة “ ذا صن” الربيطانية، إن 

تشيليس، مهتم بضم املهاجم املكسييك خافيري 
هرينانديز )تشيتشاريتو(، من باير ليفركوزن 

األملاين.
وأوضحت الصحيفة أن تشيتشاريتو، لن يكلف 
خزينة البلوز، سوى 13 مليون إسرتليني، وهو 

األمر الذي يسهل من إمتام الصفقة.
وخطف مانشسرت يونايتد، هدف البلوز األول، 
البلجييك روميلو لوكاكو، ووّقع معه مببلغ 75 

مليون إسرتليني، وهو ما يحتم عىل الفريق 
السعي لضم مهاجم غريه.

ا، يف الدوري  وسجل تشيتشاريتو 28 هدفاً
األملاين، خالل 54 مباراة، كام سبق أن لعب يف 

الربميريليج بقميص مانشسرت يونايتد يف 103 
ا. لقاء، وأحرز 37 هدفاً

وكاالت: أسفرت قرعة الدور 
التمهيدي لدوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم، أمس الجمعة، عن مواجهة 
نيس الفرنيس، بقيادة مهاجمه 

اإليطايل ماريو بالوتييل، مع فريق 
أياكس امسرتدام، بطل أوروبا أربع 

مرات. واحتل نيس املركز الثالث 
يف الدوري الفرنيس، املوسم املايض، 

بينام حل أياكس ثانياًا بالدوري 
الهولندي، وبلغ نهايئ الدوري 

األورويب العام املايض، لكنه خر 
أمام مانشسرت يونايتد.

وانضم بالوتييل إىل نيس يف صفقة 
انتقال حر من ليفربول قبل بداية 

املوسم املايض، واستعاد تألقه 
ا بالدوري، ومدد  بتسجيله 15 هدفاً

عقده مع النادي الشهر املايض 
ملوسم آخر. وسيلتقي فيتورول 

كونستانتا الروماين، الذي أسسه 
وميلكه ويدربه الدويل السابق 
جورجي هاجي، مع الفائز من 
أبويل بطل قربص، ودوديالنج 

من لوكسمبورج، وذلك بعد يوم 
واحد من تأكيد تتويج فيتورول 

بلقب الدوري املحيل، بعد نزاع مع 
ستيوا بوخارست. وأعلنت محكمة 

التحكيم الرياضية، الخميس، تتويج 
فيتورول كونستانتا بطالاً للدوري 

املحيل ألول مرة يف تاريخه، بعد 
رفض طعن ستيوا الذي احتج عىل 
قواعد املسابقة، وزعم أنه البطل 

الرشعي. وتساوى الفريقان يف رصيد 
النقاط، ولكل منهام 44 نقطة يف 

نهاية املسابقة، لكن فيتورول توج 
باللقب بسبب أفضلية املواجهات 

املبارشة خالل املرحلة األخرية، التي 
تضم ستة أندية.

وطالب ستيوا بوخارست باحتساب 
مواجهتي الفريقن باملرحلة األوىل، 

ضمن املواجهات املبارشة، ما 
يضمن له التتويج باللقب. وشارك 

ا يف قرعة دوري األبطال،  ستيوا أيضاً

باعتباره ثاين الدوري الروماين، 
وسيلتقي مع فيكتوريا بلزن 

التشييك. وسيواجه أوملبياكوس بطل 
الدوري اليوناين 19 مرة، يف آخر 21 
، مع بارتيزان بلجراد الرصيب،  موساماً

أو بودوكنوست بودجوريتسا من 
الجبل األسود. وسيلتقي ماملو 

بطل السويد مع نظريه يف الدمنارك 

فريق كوبنهاجن، حيث يفصل بن 
املدينتن جر أوريسند، وذلك 

يف حال بلوغهام الدور الثاين من 
التصفيات. وتعادل ماملو عىل ملعبه 

1-1 مع فاردار سكوبيا املقدوين، 
يوم األربعاء املايض، بينام فاز 

كوبنهاجن 3-1 خارج ملعبه عىل 
زيلينا السلوفايك.

قرعة الدور التمهيدي لدوري األبطال 

ن���ه���ائ���ي وي����م����ب����ل����دون ل�����ف�����ردي ال���س���ي���دات 

ب��ط��ول��ة ال���ع���ال���م17 ل��ل��س��ب��اح��ة 

فينوس وليامس

لقطة لمنتخب روسيا للسباحة

غاربيني موغوروتسا
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وكاالت: أعلللن ميللان الجمعة 
عن ضللم قلب الدفللاع الدويل 
اإليطللايل ليوناردو بونوتيش من 
غرميه يوفنتللوس، بطل الدوري 

يف املواسم الستة األخرية.
وكتللب ميللان يف موقعه عىل 
“بونوتلليش  اإلنرتنللت  شللبكة 
يف ميللان” مللع مقطللع فيديو 
للمدافللع مع مسللؤويل النادي 
اللومبللاردي واالبتسللامة عللىل 

محياه.
وذكرت وسائل اإلعام اإليطالية 
أن بونوتيش )30 عاماً( سلليوقع 

عقداً ميتد لخمسة أعوام.
وكشللفت صحيفة “غازيتا ديلو 
سللبورت” الجمعة أن بونوتيش 

الذي يدافع عن ألوان يوفنتوس 
منذ 2010 ولعب دوراً اساسللياً 

يف  الللدوري  لقللب  بإحللرازه 
املواسللم السللتة األخرية اضافة 

اىل الللكأس اإليطالية يف األعوام 
الثاثة األخرية، سلليكلف ميان 

40 مليون يورو.
ان تصل  الصحيفللة  ورجحللت 
السللنوية  بونوتلليش  عائللدات 
اىل 10 مايللن يللورو، 7,5 منها 
كأجر و2,5 عىل شللكل مكافآت 
وحوافز “ما يجعله األعىل اجراً 

يف الدوري االيطايل”.
وعزت صحيفللة “كوريريي ديا 
سللريا” اسللباب رحيل بونوتيش 
عللن فريق “السلليدة العجوز” 
اىل توتللر يف العاقة مع املدرب 
ماسلليميليانو اليغري بعد نهايئ 
دوري ابطال أوروبا الذي خرسه 
النللادي اإليطللايل أمللام ريللال 
مدريللد اإلسللباين 4-1 يف اوائل 

يونيو.

وكاالت: ذكرت وسللائل االعام االمريكية الصادرة 
الخميس ان نيويورك نيكس املشللارك يف الدوري 
االمرييك للمحرتفن يف كرة السلللة بصدد الرتاجع 
عن قراره التخيل عللن نجمه كارميلو انطوين اىل 
هيوسللن روكتس بعدما بلغللت املفاوضات بن 

النادين مرحلة متقدمة.
وبحسللب القنللاة التلفزيونيللة “إي إس يب إن”، 
فان املسللؤولن عن نيويورك نيكس قرروا وقف 
املفاوضللات مع هيوسللن روكتللس ويرغبون يف 

التفاوض مع انطوين القناعه بالبقاء.
ويبدو ان هذا القرار تم اتخاذه بسللبب الوصول 
املرتقب للمدير العام الجديد سكوت بريي قادما 
من ساكرامنتو كينغز يف وقت يقوم فيه نيويورك 
نيكللس باعادة تنظيللم صفوفه عقب اسللتقالة 

رئيسه فيل جاكسون الشهر املايض.
وكان جاكسللون اعترب يف ختللام الدوري املنتظم 
بانه مللن االفضللل لكارميلو انطللوين ونيويورك 
نيكللس ان يخوض الاعب تحديللا جديدا بعيدا 

عن النادي.
وكان انطللوين )32 عامللا( الللذي مل يحرز لقب 
الدوري يف مسللريته، محط اهتامم كبري جدا من 
طرف هيوسللن روكتس حيث يلعللب صديقاه 
جيمس هاردن وكريس بول املنتقل الشهر املايض 

اىل صفوفه قادما من لوس انجليس كليربز.
ويدافللع “ميلو” عن الللوان نيويورك نيكس منذ 

فربايللر 2011 وينتهي عقده مع الفريق موسللم 
2018 - 2019 وهللو يتقللاىض 26 مليون دوالر 

سنويا.
ويتضمللن عقللد انطوين بنللدا نللادرا يف الدوري 
االمللرييك للمحرتفن مينللع نيويللورك نيكس من 
مبادلتلله دون موافقته الشللكلية وهو ما يعقد 

املفاوضات.

وانهى نيويورك نيكس الدوري املنتظم يف املركز 
الثاين عرش باملنطقة الرشقية وغاب للعام الرابع 

عىل التوايل عن االدوار النهائية “الباي اوف”.
وأنهللى انطللوين املوسللم مبعللدل 22.4 نقطللة 
و5.9متابعة يف املبللاراة الواحدة وهي أدىن غلة 
للله منذ بداياته يف الللدوري عام 2003 مع دنفر 

ناغتس.

وكاالت: وضللع منتخب املكسلليك 
لكرة القدم قدما يف ربع نهايئ الكأس 
الذهبية 2017 ملنطقة الكونكاكاف 
)امريكا الشللاملية والوسطى والبحر 
الكاريبللي( رغللم تعادله سلللبا مع 
نظللريه الجاماييك فجللر الجمعة يف 
دنفللر بواليللة كولللورادو يف الجولة 
الثانيللة مللن منافسللات املجموعة 

الثالثة.
اللقب  املكسلليك حاملللة  وتتصدر 
ترتيللب املجموعة برصيللد 4 نقاط 
امللام جامايكا،  االهللداف  بفللارق 
مقابل 3 نقللاط  للسلللفادور التي 
تغلبت عىل كوراساو يف هذه الجولة 
بهدفن نظيفن سللجلهام جريسللون 

ماين )21( ورودولفو زيايا )24(.
وضمنت املكسلليك التللي فازت يف 
مباراتها االوىل عىل السلفادور 3-1، 
عمليا احدى بطاقتي التأهل املبارش 
كونها سللتواجه يف الجولللة االخرية 
االثنن املقبل كوراسللاو التي تشارك 

يف املسابقة الول مرة.
من جانبهللا، تلعب جامايللكا التي 
عللىل  االوىل  الجولللة  يف  تغلبللت 

كوراسللاو -2صفر، مع السلللفادور، 
ولن تؤثر نتيجة هللذه املباراة عىل 
تأهل املكسلليك اال يف حال حصول 

معجللزة تتمثللل بخسللارتها امللام 
كوراساو بكم هائل من االهداف.

مللن  كل  وثللاين  اول  ويتأهللل 

املجموعللات الثللاث مللع صاحبي 
أفضل مركز ثالث اىل ربع النهايئ.

وتدافع عن لقبها بتشكيلة احتياطية 
يف ظل اخاد االساسين للراحة بعد 
مشللاركتهم الشللهر املايض يف كأس 
القارات يف روسلليا، وغياب مدربهم 
الكولومبللي املوقوف خوان كارلوس 

اوسوريو.
ومل يكللن أداء املنتخب املكسللييك 
مقنعا حتللى يف املباراة االوىل، وكاد 
يخللرس اللقاء الثاين الذي كان مبثابة 
اعللادة لنهايئ 2015 الذي فازت فيه 
املكسلليك عللىل جامايللكا 1-3، لو 
كانت متابعللات اونيل فيرش ودارن 
ماتوكس يف الشوط االول اكرث تركيزا.
وسنحت للمكسيكن فرصة وحيدة 
يف الشللوط االول من رأسللية اريك 
توريس لكن القائم االيرس الجاماييك 
تدخل وحرمه من التسللجيل )23(، 
واخرى يف الثاين عرب الياس هرنانديز 

بتسديدة بعيدة )53(.

بونوتشي من يوفنتوس إلى ميالن

نيويورك نيكس يتمسك بنجمه كارميلو انطوني

المكسيك إلى ربع نهائي الكأس الذهبية

السيتي يتعاقد 
مع كايل والكر 

وكاالت: أعلن نادي مانشسرت سيتي 
اإلنجليزي، عن إمتام التعاقد مع العب 

توتنهام، ليصبح ثالث صفقاته يف االنتقاالت 
الصيفية الجارية.

وقال النادي عرب موقعه الرسمي:” يرس 
مانشسرت سيتي أن يعلن عن انضامم كايل 
والكر، من توتنهام، بعقد ميتد لل5 سنوات 
قادمة، وقد اختار أن يرتدي القميص رقم 

2، ليصبح ثالث صفقة للنادي بعد برناردو 
سيلفا وإيدرسون”.

وأعرب الاعب عن سعادته باالنضامم 
للسيتي، وقال :”أنا سعيد جًدا بالتوقيع وال 
ميكنني االنتظار من أجل البدء، جوارديوال 

من أكرث املدربن احرتاًما يف العامل، وأشعر أنه 
ميكنه مساعديت للوصول إىل مرحلة أفضل”.

الريال يضم داني 
سيبايوس رسمًيا

وكاالت: أعلن نادي ريال مدريد اإلسباين 
لكرة القدم أمس الجمعة، عرب موقعه عىل 

اإلنرتنت، تعاقده مع العب خط الوسط داين 
سيبايوس )20 عاما( من ريال بيتيس.

وحظي سيبايوس باهتامم ريال مدريد بعد 
العروض الجيدة التي قدمها خال بطولة 

أوروبا للشباب )تحت 21 عاما( التي أقيمت 
ببولندا يف يونيو املايض، والتي توج بجائزة 

أفضل العب بها.
واشاد ريال مدريد بالقدرات الفنية لاعب 
الشاب ودقة متريراته وكذلك تحركاته عىل 
أرضية امللعب. ولعب سيبايوس 65 مباراة 

بالدوري اإلسباين ضمن صفوف ريال بيتيس، 
علام بأنه سجل ظهوره األول بالفريق يف 26 

أبريل 2014، عندما كان يف السابعة عرش 
من عمره.

كاغاوا يجدد عقده 
مع دورتموند

وكاالت: جدد العب الوسط الدويل الياباين 
شينجي كاغاوا عقده مع بوروسيا دورمتوند 
ثالث الدوري االملاين لكرة القدم يف املوسم 

املنرصم ملدة ثاث سنوات حتى 2020، 
حسب ما اعلن النادي أمس الجمعة.

وقال املدير الريايض للنادي االملاين ميكايل 
تسورك يف الوقت الذي وصل فيه الفريق اىل 

اليابان يف جولة اسيوية، “نحن سعداء جدا 
الن شينجي سيلعب يف صفوفنا يف املواسم 

الثاثة املقبلة”. وخاض كاغاوا )28 عاما( 
127 مباراة يف الدوري االملاين سجل خالها 
36 هدفا، علام بانه انضم اىل دورمتوند عام 
2010 وأمىض موسمن يف صفوف مانشسرت 
يونايتد االنكليزي )2012 - 2014( قبل ان 
يعود اىل الدوري االملاين مع فريقه السابق.

وكاالت: قالت تقارير إعامية، 
أمس الجمعة، إن نادي جوانجزو 
إيفرجراند الصيني، يدرس تقديم 

شكوى للفيفا ضد برشلونة، 
بسبب الاعب الدويل الربازييل، 

باولينيو.
وذكرت صحيفة “آس” اإلسبانية، 

نقًا عن مصادر مقربة من 
النادي الصيني، أن مسؤوليه 
اجتمعوا مع الاعب ووكيل 

أعامله، مؤكدين لهام أنه لن 
تكون هناك أي مفاوضات مع 

برشلونة، الذي يريد ضم باولينيو 
من جوانجزو.

وأكدت الصحيفة أن النادي 
الصيني “مستاء جًدا” من 

محاولة برشلونة إغراء الاعب 
باالنضامم إليه، علاًم بأنه ميلك 
عقًدا مع الفريق الصيني حتى 

عام 2020، ويبلغ رشطه الجزايئ 
40 مليون يورو، وهو ما ال يريد 

برشلونة دفعه.
وكانت تقارير قد أفادت 

بأن الربازييل، لويس فيليبي 
سكوالري، املدير الفني 

لجوانجزو، قام بطرد باولينيو، 
األربعاء املايض، من تدريبات 
الفريق، بسبب “تشتته وعدم 

انتباهه”.
ووفًقا آلخر التقارير القادمة 

من الربازيل، فإن برشلونة قدم 
عرضن للنادي الصيني، األول 
بقيمة 20 مليون يورو والثاين 
بل27 مليون يورو، وقد رفض 

جوانجزو كا العرضن بشكل تام.

جوانجزو يدرس التصعيد ضد برشلونة

ليوناردو بونوتشي 

كارميلو انطوني

لقطة لجمهور المكسيك

من جهة أخرى، أعلن يوتا جاز تحرير 
العبه الفرنيس بوريس دياو بعد 

موسم واحد فقط معه.
وقال يوتا جاز يف بيان مقتضب: “يوتا 

جاز حرر العبه بوريس دياو”، فيام 
قال الاعب يف حسابه إنستاغرام: 
“أشكر يوتا جاز وجامهريه، كان 

موسام جميا، أحببت جميع جوانب 
هذه التجربة، امتنى لكم حظا سعيدا 

يف املستقبل”.
وقرر مسؤولو يوتا جاز التخيل عن 

خدمات دياو الذي كان يتقاىض 7.6 
مليون دوالر سنويا، لتمويل صفقتي 

ثابو سيفولوشا وجوناس جرييبكو.
وكان الجناح الفرنيس )35 عاما( ميلك 

بندا يف عقده يخوله متديده لعام 
اضايف يف 15 يوليو الحايل يف حال مل 
يتم التخيل عن خدماته او مبادلته 

حتى هذا التاريخ.
وبحسب وسائل االعام االمريكية 
املتخصصة فان يوتا مل يجد فريقا 

ملبادلة دياو، مضيفة ان االخري سيجد 
اندية للتعاقد معه بسبب سجله 

وخربته.
ويلعب دياو يف الدوري االمرييك منذ 

عام 2003 ودافع عن الوان اتانتا 
هوكس )2005-2003( وفينيكس 

صنز )2009-2005( وتشارلوت 
هورنتس )2012-2009( وسان 

انطونيو سبريز )2016-2012( وتوج 
مع االخري بلقب الدوري عام 2014.

وانهى دياو املوسم املايض مبعدل 
4.6 نقاط و2.2 متابعة يف املباراة 

الواحدة يف تراجع واضح يف غلته، بيد 
انه ساهم يف خوض فريقه لألدوار 

النهائية للمرة االوىل منذ 2012.

يوتا يتخلى 
عن دياو
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“البحرين الوطني” يدعم 
“البحرينية لإلعاقة الذهنية”

ا�ش���تقبل املدير الع���ام ملجموع���ة اخلزينة، 
الف���روع االإقليمي���ة والعملي���ات ببن���ك البحري���ن 
الوطني ح�ش���ن احل�ش���يني رئي�ش���ة جمل�س اإدارة 
اجلمعي���ة البحريني���ة لالإعاق���ة الذهني���ة والتوحد 
فري���دة املوؤيد، حيث �ش���لمها دع���م البنك مببلغ 
5،000 دين���ار دعم���اً الأن�ش���طة اجلمعي���ة �ش���من 
برنامج الهبات والتربعات ال�شنوي لبنك البحرين 

الوطني لعام 2017.
واأعربت املوؤيد عن بالغ �ش���كرها وتقديرها 
لرئي����س واأع�ش���اء جمل����س اإدارة بن���ك البحري���ن 

الوطن���ي والرئي����س التنفيذي جان كري�ش���توف 
دوران على هذا الدعم املايل الذي ي�شاعد ب�شكل 
اإيجاب���ي يف تنفي���ذ الربام���ج والفعالي���ات الت���ي 
تقوم بها اجلمعية وت�ش���اهم يف حتقيق الر�ش���الة 

االإن�شانية للجمعية يف خدمة املنت�شبن لها. 
واأ�شافت اأن تربع وم�ش���اهمة البنك ل�شالح 
اجلمعي���ة البحريني���ة لالإعاق���ة الذهني���ة والتوحد 
�ش���تدعم اأن�ش���طة وفعاليات مركز الوفاء ومركز 
الر�ش���اد الل���ذان يقدم���ان الرعاي���ة وامل�ش���اعدة 
لالأطفال الذين يعان���ون من ظاهرة التوّحد وهما 

مرك���زان تابع���ان للجمعي���ة. وعربت ع���ن فخرها 
واعتزازه���ا بهذه املب���ادرة النبيلة من جانب بنك 
البحرين الوطني وبدعمه للجمعيات واملوؤ�ش�شات 
االأخرى املماثلة يف مملكة البحرين والتي ت�شطلع 

بدور ريادي يف م�شاعدة املحتاجن يف اململكة.
وم���ن جانب���ه، اأثنى احل�ش���يني عل���ى الرعاية 
التي تقدمها اجلمعية البحرينية لالإعاقة الذهنية 
والتوحد لهذه الفئة متمنياً لها النجاح يف اأعمالها 
واأن�ش���طتها التطوعي���ة التي تق���وم بتنفيذها يف 

خدمة املجتمع املحلي.  

 “ديار المحرق” في ضيافة وحدة “عبداهلل خليل كانو”

 “مونتريال للسيارات” تبدأ تصفياتها على السيارات المستخدمة 

زارت اللجنة االجتماعية ل�رشكة ديار املحرق 
وحدة عبداهلل خليل كانو لع���الج اأورام االأطفال 
يف جمم���ع ال�ش���لمانية الطبي، حي���ث قدم الوفد 
الزائر الدعم املعنوي لالأطف���ال الذين يعانون 
م���ن ه���ذا املر����س ومنحه���م الهدايا الإ�ش���فاء 

البهجة عليهم.
و����رشح الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة دي���ار 
املح���رق ماهر ال�ش���اعر قائالً “اإنه مل���ن دواعي 
�رشورنا اأن ن�ش���اهم بر�ش���م االبت�شامة على وجوه 
االأطف���ال الذي���ن يحاربون ه���ذا املر����س. اإننا 
فخورون جداً مبا ي�ش���كلونه ه���وؤالء االأطفال من 
اإله���ام لنا جميع���اً من خالل تفاعله���م وفرحهم 
رغم ال�ش���عاب الت���ي يواجهونه���ا، ونحن نقدر 
نظرته���م االإيجابية للحياة مع بالغ متنياتنا لهم 

بال�شفاء العاجل”.
واأ�شاف ال�شاعر بقوله: “تكمن متعة احلياة 
احلقيقة يف ر�ش���م االبت�ش���امة عل���ى وجوه الغري 

وتق���دمي الدع���م له���م، وعلي���ه، فاإنن���ا يف ديار 
املحرق نعت���ز بالقيام بهذه املب���ادرة املميزة 
التي تعك����س روح التكاف���ل االجتماعي وتوؤكد 

عل���ى اأهمية م�ش���اركة الفرح���ة مع كاف���ة اأفراد 
املجتمع. اإنن���ا ممتنون لهذه الفر�ش���ة ونتمنى 
جلميع مر�شى ال�رشطان وافر ال�شحة والعافية”.

بداأت �رشكة »مونرتيال لل�ش���يارات« طرح ت�شفيات 
جديدة على كافة ال�ش���يارات امل�ش���تخدمة املتاحة لديها 
باأق�ساط مميزة للجميع تبد�أ من 29 دينارا �شهريا وي�شمل 

العر�س موديالت خمتلفة من جميع الفئات.
ومع عرو�س ال�ش���يارات امل�شتخدمة ت�ش���تمر ال�رشكة 
يف تق���دمي عر�س اجلوائز الرم�ش���اين والذي يتيح جلميع 
فر�ش���ة الفوز ب�شيارتن من طراز ني�ش���ان �شني والفوز 

بجائزة الراتب ال�شهري التي تقدم ملدة عامن.
وع���ن ال�ش���يارات اجلديدة تق���دم ال�رشكة اأ�ش���عارها 
تناف�ش���ية لكافة املوديالت اتباعا ال�شرتاجتية احلالية يف 
بيع اكرب كمية من ال�ش���يارات ب�ش���عر جيد يخدم م�شلحة 
العميل وعند ا�ش���تالم ال�ش���يارة تقدم ال�رشكة لكل عميل 

هدية فورية الى جانب دخوله الى برنامج ال�شحوبات. 
واأك���د مالك ال�رشك���ة اإبراهيم ال�ش���يخ اأن »مونرتيال 
العرو����س  م���ن  لتق���دمي املزي���د  ت�ش���عى  لل�ش���يارات« 
الرتويجية خالل الفرتة املقبلة مع �شمان اأ�شعار تناف�شية 
تر�ش���ي كافة العمالء«، موؤكداً ان الفر�س مازالت متاحة 
لرب���ح اإحدى ال�ش���يارات املتبقي���ة او ربح جائ���زة الراتب 
ال�ش���هري واأن هن���اك مفاجاآت اأخرى �ش���يتم االإعالن عنها 

قريبا على عرو�س ال�شيف.

“رينــرز” تعقــد ورشـة عمـل “شوبــاد”

ال�����رشق  ري����رز  �رشك����ة  عق����دت   
االأو�شط، ال�رشكة املتخ�ش�شة يف جمال 
اأنظمة االأملني����وم ومقرها الرئي�س يف 
مملكة البحرين ور�شة عمل “�شوباد” 
ملوظفيها، وجاء ذلك كجزء من جهود 
ال�رشك����ة باإ�ش����افة اأف�ش����ل التقنيات 
ملواكب����ة التطور وزيادة كف����اءة اأداء 
احلرفي����ة  عل����ى  لينعك�����س  الفري����ق 
يف التوا�ش����ل م����ع العم����الء م����ن خالل 
متكن الفريق يف تبادل املحتوى مع 
العمالء، وحتقيق الفائدة املثلى من 

التفاعالت. 
اإدارة  نظ����ام  ه����و  و”�ش����وباد” 
ال����ذي ي�ش����اعد ال�����رشكات  املحت����وى 
يف جم����ع وحف����ظ وحتدي����ث حمت����وى 
املعلوم����ات يف م����كان واح����د بحي����ث 
ي�شهل الو�ش����ول اإليها من قبل اكرث 
م����ن �ش����خ�س يف نف�س الوق����ت وهذه 
التقنية ت�ش����تخدم من قب����ل اأكرث من 
1000 �رشكة حول العامل، مبا يف ذلك 

العالمات التجارية العاملية. 
وعق����دت ور�ش����ة العم����ل من قبل 
من�ش����قة الت�ش����ويق يف ري����رز ال�رشق 
االأو�ش����ط اإميان �شلمان وكان الهدف 
منها هو تعريف املوظفن و االإدارات 
املعنية با�ش����تخدام “�شوباد”، خللق 

جمتمع مكون من ريرز “�شوباد”.
وميكن����ك با�ش����تخدام “�ش����وباد” 
من حتقيق مزايا متعددة مثل تبادل 
البيانات م����ع العم����الء بطريقة ذكية 
ومتك����ن املوظفن م����ن مواكبة اآخر 
التحديث����ات على الفور، وباالإ�ش����افة 
اإل����ى ذل����ك، فهو خي����ار بيئ����ي يقلل 
م����ن عدد الكتيب����ات املطبوعة، وهذا 
يتما�شى مع �شيا�شة ريرز وحر�شها 
الدائ����م يف احلف����اظ عل����ى البيئة من 
اأنظم����ة االأملنيوم امل�ش����تخدمة  خالل 
مبوا�ش����فات عاملية ت�ش����تخدم احلد 

االأدنى من الب�شمة البيئية. 
وقال املدير التنفيذي علي خلف 
“هذه خطوة اإيجابية نحو االأمام ل�رشكة 
ريرز ال�رشق االأو�شط و تعزيز مكانتنا 
الرائدة يف ال�ش����وق العامل����ي الأنظمة 

االأملنيوم”. 
ي�ش����اعدنا  “�ش����وف  واأ�ش����اف 
برنامج “�ش����وباد” يف اإن�ش����اء حمتوى 
متميز وخم�ش�����س على ح�ش����ب حاجة 
كل عمي����ل عل����ى حدى، مما �ش����يوؤدي 
اإل����ى حتقي����ق الفائ����دة املثل����ى م����ن 
مع  وتبادلها  املعلوماتي����ة  القاع����دة 
العمالء ب�ش����كل كبري، وبالتايل تعزيز 

اإنتاجيتنا”. 

د�شنت �رشكة اخلليج ل�شناعة 
“جيبك”  ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 
فعاليات االأن�شطة ال�شيفية التي 
�شنوّية  ب�شورة  ال�رشكة  تقيمها 
الأبناء موظفي وموظفات ال�رشكة. 
وت��ف�����ش��ل رئ��ي�����س ال�����رشك��ة 
بتد�شن  ج��واه��ري،  عبدالرحمن 
�ل�سيفي،  �لن�ساط  فعاليات  بدء 
هذا  االإق��ب��ال  ن�شبة  كانت  حيث 
 250 ب��ل��غ��ت  اإذ  ع��ال��ي��ة  ال���ع���ام 
التي  االأن�شطة  هذه  على  م�شاركاً 
امل�شاركة  على  الطلبة  يحر�س 
ف��ي��ه��ا ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ف��رتة 
ال�شيفّية على نحو يجمع  االإجازة 
ب�شكل  وال��ف��ائ��دة  امل��ت��ع��ة  ب��ن 
على  ال�رشكة  تعمل  اإذ  ملحوظ، 
ُي�شهم  اإ���ش��ع��اع  مركز  تكون  اأن 

وي�شعى  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة  يف 
ال�شتغالل الطاقة املوجودة لدى 
قادة  باعتبارهم  العاملن  اأبناء 

امل�شتقبل.
جمل�س  اأن  ج��واه��ري  واك���د   
اهتمامه  ُج��لَّ  يويل  ال�رشكة  اإدارة 
وي�شعى  وال�شباب  النا�شئة  بفئة 
ل���دع���م ه����ذه ال��ف��ئ��ة ال��غ��ال��ي��ة، 
اإلى  احلاجة  باأم�س  تكون  والتي 
بعد  الرتويح وق�شاء وقت ممتع 
م��وؤك��داً  ط��وي��ل،  درا���ش��ي  مو�شم 
ا�شتمرارية  على  ال�رشكة  حر�س 
كذلك  يعد  ال��ذي  الربنامج  ه��ذا 
االأ�شدقاء  على  للتعرف  فر�شة 
رائ��ع  حميمي  بجو  واال�شتمتاع 
ت�شود خالله روح العائلة الواحدة 
امل��واط��ن��ة  روح  ع���ربه  وتتج�شد 

جلميع  متنياته  عن  معرباً  احلقة، 
اأبناء املوظفن ق�شاء وقت ممتع 

ومفيد يف ربوع مملكة البحرين.
وم�����ن ج���ان���ب���ه، رف�����ع م��دي��ر 
العالقات العامة واالإعالم، رئي�س 
زهري  االجتماعية  االأن�شطة  جلنة 
اللجنة  اأع�شاء  توفيقي نيابة عن 
للدعم  والتقدير  ال�شكر  خال�س 
من  اللجنة  تلقاه  الذي  والتوجيه 
منوهاً  جواهري،  عبدالرحمن  قبل 
ال�شخ�شية  ومتابعته  بحر�شه 
خ�شي�شاً  اأع���دت  التي  للربامج 
االألفة  روح  لزرع  العاملن  الأبناء 
تنمية  وك��ذل��ك  بينهم  وامل��ح��ب��ة 
املتعددة  امل��واه��ب  واكت�شاف 
ل��دي��ه��م يف خم��ت��ل��ف امل��ج��االت 

الريا�شية والثقافية والعلمية.

“جيبك” تنظم نشاطها 
الصيفي ألبناء الموظفين
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يغ���زو الل���ون الوردي ع���امل الأث���اث والديكور يف 
2017، حي���ث اإنه يزين غرفة املعي�ض���ة اأي�ًض���ا ولي�س 
غرف���ة النوم فق���ط، كم���ا اأنه يك�ض���و الإك�ض�ض���وارات 
املنزلية مثل امل�ض���ابيح ومقاعد البوف، وهو ما ظهر 
جليًّا خلل فعاليات معر����س ميلنو الدويل للأثاث يف 

دورته هذا العام. واأو�ض���حت لياتري�س اآيزمان، مديرة 
معه���د بانتون للألوان، اأن الوردي يعك�س روح الع�رص؛ 
فه���و لون حما�ض���ي وناعم يف الوقت نف�ض���ه.  لذا فهو 
ي�ض���يع اأجواء احليوية والديناميكية والراحة النف�ض���ية 

والأمان. 
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�ســـقـــــــــوط   :1099
مدين���ة القد����س بيد 
ال�ضليبيي����������������ن يف 
اإط���ار احلمل���ة الأولى 

للحروب ال�ضليبية.

1934: �ضدور العدد 
الأول م���ن جمل���ة اآخر 

�ضاعة امل�رصية.

قرار  �ض���دور   :1948
الأم���ن  جمل����س  م���ن 
بوق���ف   54 رق���م 
الأعم���ال الع�ضكرية يف 

فل�ضطني.

اجل�����������زائ���ر   :1962
بطل��������ب  تتق����������دم 
جامعة  اإلى  للن�ضمام 
بعد  العربي���ة  ال���دول 
ا�ضتقللها عن فرن�ضا.

اإ�رصائيل تنتج   :1986
قناب���ل عنقودية اأكرث 
تط���وًرا م���ن القناب���ل 

الأمريكية.

1994: الأردن واإ�رصائيل 
اإج���راء  عل���ى  توافق���ان 
حمادثات �ض���لم بينهما 

يف وا�ضنطن.

اغتي������������ال   :1997
جياين  الأزياء  م�ضمم 
فري�ضات�ضي يف منزله 
بولي���ة  ميام���ي  يف 

فلوريدا.

�ض���ي�س  تاأ :2 0 0 3
موزي���ل  موؤ�ض�ض����������ة 
غي���������ر  كمنظم����������ة 
ربحي��������ة ملتابع��������ة 

تط��وير موزيل.

مسافات

النسيان داللة على أن عقلك يعمل جيدا
بع����س النا����س يح�ض���دون الذي���ن 
يتمكنون من حف���ظ اأحاديث كاملة عن 
ظهر قلب، اأو الذين ل ين�ض���ون كلمات 
الأغاين، اأولئك الذين يت�ض���فون بعدم 
الق���درة على الن�ض���يان. لك���ن احلقيقة 
رمب���ا تبدو غري ذل���ك، فاملق�ض���ود اأن 
ين�ض���ى عقل���ك ل اأن يتذكر كل �ض���يء، 
وف���ق م���ا يوؤك���د باحث���ون كندي���ون يف 
درا�ضة حديثة، فالن�ضيان دللة على اأن 

عقلك يعمل ب�ضكل جيد.
ويف واق���ع الأم���ر فاإن الق���درة على 
الن�ض���يان متاث���ل متاًم���ا مقدرتك على 

التذكر، بح�ضب هوؤلء الباحثني.
“فاله���دف احلقيقي م���ن الذاكرة 
عند الإن�ض���ان هو حت�ض���ني عملية �ضنع 
الق���رار”، وف���ق ما يقول الربوفي�ض���ور 

بليك ريت�ض���اردز من معهد “يو اأف تي 
�ضكاربورو”.

وي�ض���يف: “م���ن املهم اأن ين�ض���ى 
الدماغ التفا�ض���يل غ���ري املهمة ويركز 
على الأ�ض���ياء املفي���دة، التي ت�ض���اعد 

على اتخاذ القرار يف احلياة الواقعية”.
وقد قام الباحث���ون بعمل اأبحاثهم 
على الذاكرة، بهدف معرفة الدور الذي 

يلعبه ن�ضيان املعلومات يف حياتنا.
ويق���ول بول فرانكلن���د من جامعة 
“تورونتو” اأحد امل�ضاركني يف الأبحاث: 
“وجدن���ا العديد م���ن الأدل���ة من خلل 
اآلي���ات  هن���اك  اأن  الراهن���ة،  الأبح���اث 
تعم���ل عل���ى تعزي���ز فق���دان الذاكرة، 
وهي م�ض���تقلة عن تلك التي ت�ضارك يف 

تخزين املعلومات”.

6 عبارات أكثر أهمية من “أنا أحبك”
ل ب���د اأن التعبري ع���ن احلب بني 
الزوج���ني ه���و م���ن اأولوي���ات احلياة 
الزوجية، وهنال���ك الكثري من الطرق 
والو�ض���ائل وال�ضبل للتعبري عن حبك 
ل�رصيك حياتك، وي�ض���تخدم الكثريون 
عبارة “اأنا اأحبك” يف منا�ضبات عديدة 
للتعبري عن م�ض���اعرهم جت���اه �رصيك 

حياتهم.

اإل اأن عب���ارة “اأنا اأحبك” لي�ض���ت 
كافي���ة وحده���ا، ويج���ب اأن ترتافق 
مع عب���ارات اأخرى تظهر م���ن خللها 
ل�رصيك حياتك مدى حبك وتعلقك به، 
وا�ض���تعدادك الدائم لتك���ون العون 
الظ���روف.  ل���ه يف جمي���ع  وامل�ض���اند 
اأه���م ه���ذه العب���ارات  وفيم���ا يل���ي 
بح�ضب �ض���حيفة هافينغتون بو�ضت 

الأمريكية:

1 أنا أسامحك
اأنا اأ�ضاحمك على كل �ضيء فعلته 
اأو ق���د تفعله من �ض���اأنه اأن يوؤديني، 
�ضاأ�ض���احمك عندما تغ�ض���ب، وعندما 
تقول اأ�ض���ياء غري منا�ض���بة يل واأنت 
متعب، اأ�ض���احمك على الأوقات التي 
مل ت�ض���اندين فيها لأنك مل تعلم اأنني 

اأتاأمل، واأمتنى اأن ت�ضاحمني بدورك.

2 سأضحي من أجلك
�ضاأ�ض���حي بوقت���ي م���ن اأجل���ك، 
�ضاأ�ض���هر معك حتى وق���ت متاأخر يف 
الليل واأنت تعتني بطفلنا، �ضاأعتني 
بك عندما متر�س، واأ�ض���اندك عندما 
تواجه م�ض���كلة، و�ض���تكون ت�ضحيتي 
كل  ويف  �ض���يء  كل  يف  اأجل���ك  م���ن 

تفا�ضيل حياتنا على الدوام.

3 أنا أحترمك
اأحرتمك كما اأنت، ولأنك ت�ضتحق 
اآراءك وم�ضاعرك،  احرتامي، �ضاأحرتم 
و�ض���اأتعامل مع كل اأف���كارك واآمالك 

واأحلمك باحرتام. 

4 سأقف إلى جانبك
�ضاأ�ض���اندك يف اآمال���ك واأحلمك، 
و�ض���اأدعمك عل���ى ال���دوام، ميكن���ك 
العتماد علي، �ض���اأجعلك تتطور ولن 
اأ�ض���مح لك بالرتاجع، و�ضاأتاأكد دائًما 

من تلبية طلباتك مهما كانت.

5 سأحميك
�ض���اأحميك من كل اأذى، �ضاأحمي 
قلب���ك م���ن الأمل، و�ض���اأحمي عاملن���ا 
ا، ولن اأخذلك اأبًدا، و�ض���اأحميك  �ض���ويًّ
من كل �رص ولن اأدع الآخرين ي�ض���ببون 
ل���ك الأذى، �ض���تكون يف اأم���ان مع���ي 
واأ�ضعك يف قلبي، �ضوف اأكون ملذك 
الآم���ن وال�ض���خ�س الذي تع���ول عليه 

على الدوام.

6 أنا ملتزم بك
لن اأتركك، �ض���اأبقى معك طوال 
احلياة، وه���ذا الأمر �ض���يكون اأولوية 
بالن�ضبة يل، و�ضاأ�ضعى بجهد من اأجل 

حياتنا وم�ضتقبلنا مًعا.

قاسم حداد: طرفة بن العبد 
قـرينــي الثقـافــي واإلنسـانــي

واأ�ض���اف: “مل نعرف مكاًنا اآمًنا للحب، حتى 
اأتانا هذا القا�ض���م حايف القدم مي�ض���ي ب�ضوفية 
عا�ضق ل ت�ضبه �ض���وفية الع�ضاق الآخرين الذين 

ل يرون طريًقا للحتاد بحبهم �ضوى املوت”.
وعقب ذلك، قراأ حداد جمموعة من ق�ضائده 
عل���ى اأنغ���ام العود، غمرته���ا امل�ض���اعر والروؤى، 
ومتي���زت ن�ضو�ض���ه بالتكثي���ف والإيح���اء، ومن 
الق�ضائد التي قراأها: “زهرة العنفوان”، “نظام 
الكلم”، “نهاي���ة الأرب”، و”م���ا البحرين” ومن 

اأجوائها: 
�ض���األته: وم���ا البحري���ن؟ ق���ال: “اإذا كن���ت 
تق�ض���د البحرين عندنا، فهي الت���ي اإن بداأت يف 
راأ�س ُعم���ان، فلن تنتهي عند نه���ر الب�رصة، واإن 
كل ما بينهما ف�ضاء مزيج بني الوقت واملكان. 
و�ضوف ي�ضمل اأقاليم �ضاحل البحر وداخل اجلبل. 
ويطال هجر والأح�ض���اء جميعها. غري اأن هذا كله 
مل يكن ليعني �ضيًئا عندما نهُمّ نزوًحا عن مكان 
اأو ن�ض���عى رحيلً اإلى مكان. فالبحرين عندنا هي 
الآف���اق الت���ي ت�ضتع�ض���ي على التخ���وم وتفوق 

الو�ضف”.
ث���م حت���دث ال�ض���اعر قا�ض���م ح���داد، وقال: 
“املواه���ب احلقيقية هي التي تتميز باملعرفة، 
ه���ي الطريقة لكت�ض���اف الآف���اق املفتوحة اأمام 
ال�ض���عر العربي، فهناك اآفاق رحبة ممكن لل�ضعر 
العربي اأن يذهب لها بوا�ض���طة مواهب حقيقية 
ا عل���ى  متواف���رة يف كل امل�ض���هد العرب���ي”. وردًّ
�ض���وؤال من اأين ي�ض���تمد قوت���ه ال�ض���عرية؟ قال 

حداد: “من اللغة العربية، فكلما اأح�ض���ن ال�ضاعر 
وعي اللغ���ة وجمالياتها وغناءه���ا وثراءها، فاإنه 

ي�ضتطيع اأن يكتب �ضيًئا جميلً”.
وع���ن �ض���وؤال: اأين و�ض���ل ال�ض���عر العربي 
احلدي���ث؟، اأجاب: “اأنا اأتكلم عن ال�ض���عر ككل، 
ل اأميز، فال�ض���عر يف املطلق هو �ض���عر حديث. 
م���ا نتح���دث عنه هو ال�ض���عر باملعن���ى والروؤية 

واللغة”.
وع���ن مقولة ل���ه يف اإح���دى املنا�ض���بات، اإن 
“ال�ضعر ل يبدو جميلً اإن مل يكن غام�ًضا”، اأ�ضار 
اإل���ى اأن “الغمو����س اأح���د عنا�رص جمال ال�ض���عر، 
ول يقت����رص عليه فق���ط، بل كل فن���ون التعبري؛ 
الأدبي���ة والفنية واملو�ض���يقية، لب���د اأن تكون 
فيها درجة من الغمو�س، وهو �ض���يء جميل، لأنه 
عندم���ا تكتب اأدًبا اأو فنًّا اأو �ض���عًرا، فاأنت تكتب 

عواطف، ول تكتب اأفكاًرا، فالعواطف ي�ض���عب 
تف�ضريها، وحلها”.

وع���ن ����رص اختي���اره طرفة ب���ن العب���د، قال: 
“اأحببت هذا ال�ضاعر واأنا �ضغري يف بداية املرحلة 
البتدائي���ة، واأعجبت ب���ه وبتجربت���ه الجتماعية 
وال�ض���عرية والفل�ض���فية، وموقفه م���ن القبيلة، 
وجتربته الروحية، و�ض���عرت باأنه قريني الثقايف 

والفني والإن�ضاين”.
ب���اب  فت���ح  ال�ض���عرية،  الق���راءات  وعق���ب 
النقا����س، و�ض���األه الأديب اإ�ض���ماعيل الفهد عن 
جتربته مع فان غوخ، فق���ال حداد: “غوخ جتربة 
منذ بداية الثمانينيات ونهاية ال�ضبعينيات، ويف 
ال�ضتينيات اأول ما تعرفت عليه يف جملة الهلل 
امل�رصي���ة، ف���كان رئي����س التحرير يعم���ل حملًقا 
���ا يف كل ع���دد عن فنان ت�ض���كيلي عاملي،  خا�ضًّ

ووقع���ت على اأحد الأعداد، ف���كان عن غوخ، ويف 
الثمانينيات اأعدت قراءته واكت�ض���افه، و�ضعرت 
ا، اأول هو  ب���اأن لغ���وخ جتربة غري عادي���ة اإن�ض���انيًّ
ب���داأ الر�ض���م بع���د الثلث���ني، وم���ات يف عمر 37 
�ض���نة، وكل منجزاته الفنية ولوحاته كانت يف 7 
�ضنوات”. واأ�ضاف: “كان غوخ م�ضهوًرا بر�ضائله 
الأخ���رية كامل���ة،  ال�ض���نوات  الت���ي ترجم���ت يف 
ويعتربها النق���اد من اأهم الر�ض���ائل التي تعرِبّ 

عن جتربة اإن�ضانية وثقافية عميقة”.
وتابع ح���داد: “الفنان غوخ بداأ حياته كمب�رص 
دين���ي، ونزل اإلى مناج���م الفحم مع العمال حتت 
الأر�س، وه���ذه مرحلة تقاطعت م���ع جتربتي يف 

احلياة”.
واأ�ضار حداد اإلى اأنه قبل اأن يبداأ يف الكتابة، 
دفع���ه غ���وخ اإل���ى ق���راءة امل�ض���هد ال�ضيا�ض���ي 

والثق���ايف يف اأوروب���ا، واكت�ض���ف ث���ورات الربيع 
الأوروب���ي، لفًت���ا اإلى اأن جتربت���ه يف ن�س “اأيها 
الفح���م يا �ض���يدي” مبثابة حتية �ض���عرية لفنان 
ت�ض���كيلي. واأ�ض���اف اأن لدي���ه جت���ارب اأخرى مع 
فنانني ت�ض���كيليني كثريين، وحقق اأعمالً فنية 
ا اأدبية يعتز بها، ورمبا هذا الذي دفعه  ون�ضو�ضً

ا م�ضرتًكا مع غوخ. حتى يعمل ن�ضًّ
وعَلّق حداد: “هناك مفارقة زمنية بني طرفة 
بن ال���وردة، وجمنون ليل���ى، وفان غ���وخ، وهذا 
يعرِبّ ع���ن موقف���ي وروؤيتي للفن���ون الإبداعية، 
اإنها خارج الزمن والوقت واملكان والتاريخ. ويف 
احلقيق���ة كل التج���ارب التي �ض���اركت فيها مع 
فنان���ني اآخرين اأغنتني وعلمتني اأ�ض���ياء كثرية، 
واإ�ض���ماعيل الفه���د م���ن التجارب امل�ض���رتكة”. 

بح�ضب موقع اجلريدة الإلكرتوين.

    BUZZ      
أحداث

ي�ض���مح ه���ذا الي���وم ل���ك مبعاجل���ة بع����س 
ال�ضوؤون العالقة.

حاول اأن تكون اأكرث التزاًما يف عملك، ونفذ 
املهام. 

من الأف�ض���ل اأن توؤج���ل اتخ���اذ اأي قرارات 
اليوم. 

ل تعّق���د الأمور، فاأنت ل�ض���ت م�ض���طرًّا اإلى 
جماراة الآخرين. 

اإذا �ض���عرت ببع����س الآلم، ي�ضتح�ض���ن اأن 
ت�ضت�ضري طبيبك.

ح���اول اأن حت���ل م�ض���اكلك ول تخ���ف م���ن 
الف�ضل.

ل تفكر ب�ضلبية واإل �ضتكون �ضبًبا يف �ضياع 
فر�س.

ت�ضيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل 
حدب و�ضوب.

علي���ك اأن تنظر اإلى الأمور بطريقة اإيجابية، 
واأن تتعّلم. 

تتفاجاأ بع�س امل�ض���اكل، كل ما حتتاج اإليه 
هو الهدوء.

تكث���ف م���ن ن�ض���اطاتك وتك���رث مواعي���دك 
وتزداد اأ�ضهم �ضعبّيتك.

رمبا يحدث �ض���يء ما يغري اأف���كارك وحتى 
قراراتك.

الحمل:
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القوس:
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الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 
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جمعان الرويعي: ورشة الصواري 
تصقل الشباب وتحفز على اإلبداع

الرويع���ي  جمع���ان  الفن���ان  ق���ال 
ل�“الب���لد” اإن الور����س امل�رصحية مهمة 
للغاية كونها ت�ض���قل ال�ضباب املهتم 
بامل�رصح وتو�ضع الأفق واملدارك وحتفز 
على الإبداع، م�ضيفا اأن مو�ضوع الن�س 
امل�رصحي والتاأليف الذي �ضيطرحه خلل 
الور�ضة �ضيكون مو�ضوعا مهما للغاية.

اأما رئي�س م�رصح ال�ض���واري الفنان 
خال���د الرويعي فقد اأو�ض���ح م���ن جانبه 
العدي���د  عل���ى  مق���دم  ال�ض���واري  اأن 
م���ن الفعالي���ات والور�س خ���لل اليام 

املقبلة.
هذا وتنطل���ق يف 15 يوليو اجلاري 
للتدري���ب  ال�ض���واري  م����رصح  ور�ض���ة 
امل�رصحي مب�ضاركة مدربني حمرتفني يف 
جمالت اإعداد املمثل، الإخراج، املكياج 
ال�ض���ينوغرافيا،  الب�رصي���ة،  واخل���دع 

التاأليف، وغريها من فنون.
  وق���ال رئي����س اللجن���ة الثقافي���ة 

العريب���ي  ح�ض���ني  ال�ض���واري  مب����رصح 
اإن اله���دف من الور�ض���ة، رف���د احلركة 
يف  ت�ض���هم  �ض���ابة  بك���وادر  امل�رصحي���ة 
تن�ض���يط احل���راك امل�رصح���ي ع���رب جيل 
م�رصح���ي جدي���د موؤ�ض����س عل���ى خمتلف 
املع���ارف النظري���ة والعملية. وم�ض���رياً 
اإل���ى اأن اإدارة م����رصح ال�ض���واري تراهن 
عل���ى النجاح م���ن خلل عر����س م�رصحي 
�ضيكون نتاجاً لهذه الور�ضة و�ضيعر�س 

للجمهور �ضبتمرب املقبل.
ب���ني العريب���ي ان الور�ض���ة الت���ي 
جتمع نخبة م���ن امل�رصحيني املحرتفني 
يبداأ برناجمه���ا مبحا�رصة تعريفية حول 
ن�ضاأة امل�رصح وتطوره من اإعداد الناقدة 
زهراء من�ض���ور. ثم ور�ضة اإعداد املمثل 
التي تتن���اول تدريبات عل���ى الرجتال 
اإدراك احلوا����س،  احلرك���ي واللفظ���ي، 
الى  وال�ض���وت،  احلرك���ة  الت�ض���خي�س، 
جانب ال�ض���رتخاء والرتكي���ز والتنف�س. 

وت�ض���تمر تدريبات الور�ض���ة التي تقام 
اأيام ال�ض���بت والثن���ني والأربعاء لغاية 
منت�ضف اأغ�ضط�س، حيث ت�ضهد الور�س 
تدريب امل�ض���اركني على فنون احلركة 
امل�رصحي���ة مبا يف ذلك احلركة اليقاعية 
وحرك���ة اجلوق���ة، الى جان���ب مترينات 
على التعبري احلركي وا�ض���تخداماته يف 
امل�رصح باإدارة الفنان جمعان الرويعي. 

اإلى ذلك ت�ضعى الور�ضة التدريبية 
الى تنمية مهارات امل�ضاركني يف جمال 
الإخراج على يد عراب م�رصح ال�ض���واري 
الفنان الكبري عبداهلل ال�ض���عداوي الذي 
�ض���يقدم على مدى ثلثة اأيام ع�ض���ارة 
خربت���ه الفنية للم�ض���اركني يف مفهوم 
الإخ���راج، مقارن���اً ب���ني اأب���رز املدار�س 
امل�رصحي���ة العاملية اأما الأ�ض���بوع الأخري 
التدريبية ف�ضي�ضهد ور�ضة حول مفهوم 
التاأليف  واأ�ضا�ض���يات  الن�س امل�رصحي، 

مب�ضاركة الفنان خالد الرويعي.

حمرر منوعات

قالت الفنانة هدى ح�ضني اأنا 
الذي  الكبري  بالنجاح  جداً  �ضعيدة 
)اإقبال  الدرامي  امل�ضل�ضل  حققه 
الكاتب  تاأليف  من  اأقبلت(،  يوم 
حمد ال�ضملن الرومي واإخراج منري 
ال��زع��ب��ي وال����ذي مت ع��ر���ض��ه على 

تلفزيون الراي.

كاظم  العراقي  الفنان  عرب 
بتحرير  �ضعادته  ع��ن  ال�ضاهر 
�ضيطرة  م��ن  امل��و���ض��ل  م��دي��ن��ة 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س، و���ض��ك��ر فيه 
قدموه  ما  على  العراقي  اجلي�س 
لتحرير املو�ضل التي عانت على 

مدى 4 �ضنوات م�ضت من بحر الدماء.

  الموزع عارف عامر ونشاط مميز

 حالـــة من الن�ســـاط يعي�ســـها 
و�ض���احب  وامل���وزع  الفن���ان 
ا�ض���توديو “ار اف” ع���ارف عامر، 
حيث يتواجد على ال�ضتديو هذه 
الي���ام العديد م���ن الفنانني من 
داخ���ل وخارج البحرين لت�ض���جيل 
الألبوم���ات وم�ض���اريعهم  اأغ���اين 
املختلف���ة للفرتة املقبلة ومنهم 
الفن���ان زاي���د ال�ض���الح والفنان 
عادل حممود والفنان عمار حبيب 

وغريهم.
عام���ر  امل���وزع  واع���رب 
ل�”الب���لد” ان ال�ض���احة الفنية يف 
البحرين تعي�س ن�ضاطا كبريا هذه 
الي���ام وكل ذلك بف�ض���ل جهود 
ال�ض���باب الذي يعم���ل باحرتافية 
ويريد اأن ي�ض���نع ا�ض���مه ويكون 
رقم���ا �ض���عبا يف الو�ض���ط الفني 
اخلليجي، م�ض���يفا اأن ال�ضتوديو 
مفتوح لكل املواهب واملبدعني 
من الفنانني والفنانات لأن الفن 
يحتاج اإلى التعاون ول ي�ض���تطيع 
اأن يك���ون منع���زل ع���ن  الفن���ان 
الآخرين والإبداع يكون يف اأف�ضل 

حالته عندما يكون جماعيا.
واأ�ض���اف “م���ا مييز �ض���احتنا 
الفني���ة ه���و التع���اون التكات���ف 
القم���ة،  نح���و  بثب���ات  وال�ض���ري 
وللفن���ان البحرين���ي مي���زة قد ل 
جنده���ا عن���د غريه م���ن الفنانني 
يف املنطق���ة وهي �ض���مة ال�ض���رب 
واملثابرة وخو�س غمار ال�ض���عب 

دون كلل اأو ملل”. 
امل�ض���اريع  اأن  عام���ر  وذك���ر 
يف ال�ض���توديو م�ض���تمرة وهناك 
م���ع  التعاون���ات  م���ن  الكث���ري 
الفنان���ني من البحري���ن وخارجها 
متمنيا لكل الفنان���ني النجاح يف 

م�ضاريعهم.

• •جمعان الرويعي	 •خالد الرويعي	 عارف عامر مع زايد ال�ضالح	

• ومع عازف الكلرنيت عبداللطيف	

• عبداهلل ال�ضعداوي	

البحريني قا�ضم حداد �ضيًفا على جمهور ملتقى  ال�ضاعر  حَلّ 

“اأم�ضيات الثقايف” بدولة الكويت، حتت عنوان “طرفة بن الوردة”.
معزوفات  ورافقتها  الدو�ضري،  م�ضفر  ال�ضاعر  الأم�ضية  ق��ّدم 

فني  معر�ض  اإىل  اإ�ضافة  الرا�ضد،  اأحمد  العازف  مها  قَدّ مو�ضيقية 

ت�ضكيلي من اأعمال طفول حداد. وبداأت الأم�ضية بكلمة للم�ضوؤولة 

الإعالمية للملتقى يف “ميوز لونغ” خديجة ال�ضمري، قالت فيها 

اإن��ه “مت احل��ر���ض على ال��ب��دء ب�ضكل يتوج ب��اجل��م��ال، وه��و م��ا دفع 

اأع�ضاء امللتقى للتفكري يف اإطاللة خمتلفة ومغايرة، لذا كان علينا 

اأن نختار ما هو خمتلف ومتفرد. اإًذا، فال خيار اأجمل من اأن يكون 

قا�ضم حداد بيننا، فهو �ضاعر يحيي لنا غيوًما يف �ضماء طرفة بن 

الوردة”.

بدوره، قّدم ال�ضاعر م�ضفر الدو�ضري كلمة تعريفية بال�ضيف، 

اأ�ضار خاللها اإىل اأنه اليوم يقّدم ال�ضعر لل�ضاعر، م�ضيًفا: “ُمربك 

براأ�ض عار،  الياأ�ض  نافذة  اأنا فيه، مربك حد ال�ضطدام بزجاج  ما 

فكيف لأفق ي�ضيق اأن يعرف املدى املت�ضع؟ وكيف اأن اأقدم من قدم 

لنا على جمر من الكلمات فاأن�ضجتنا؟!”.
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حيلة ذكية تنقذ رجال �حتجز د�خل �صر�ف �آيل
عل����ق عامل �ص����يانة اأمريكي داخل الغرف����ة اخللفية ملاكينة �رشاف اآيل يف ولية تك�ص����ا�س جنوبي 
الولي����ات املتحدة، وفق ما نقلت و�ص����ائل اإعالم حملي����ة. وعلى ما يبدو اأن العام����ل كان يقوم باإجراء 
اإ�ص����الحات داخل املاكينة عندما اأغلق الباب عليه، ومل يكن باإمكانه الت�ص����ال باأي اأحد خارجها، لعدم 

وجود هاتف بحوزته.
واعتمد الرجل على حيلة ذكية حيث اأر�ص����ل نداء ا�ص����تغاثة مكتوب بخط يده على ورقة �ص����غرية 
اأخرجها عرب فتحة املاكينة املخ�ص�صة للو�صولت الورقية، وهو ما اعتربه كثري من م�صتخدمي اجلهاز 
مزحة للوهلة الأولى. وكتب عامل ال�صيانة على الورقة: “الرجاء امل�صاعدة، اأنا عالق هنا، ولي�س لدي 

هاتف، يرجى الت�صال برئي�صي”، وكتب رقم هاتف رئي�صه بالعمل.
وذكرت ال�رشطة اأن الرجل كان يغري قفل غرفة تت�صل باأجهزة ال�رشاف الآيل ل�”بنك اأوف اأمريكا”، 

الأربعاء املا�صي، عندما وقعت احلادثة.
وو�ص����لت ال�رشطة اإلى املكان بعد اأن قرر اأحد م�صتخدمي ال�رشاف الت�صال بها، حني �صمع �صوت 
الرجل ي�ص����در م����ن داخل الغرفة.  وقال اأحد رجاال ال�رشطة: “لقد �ص����معنا �ص����وته من داخل اجلهاز”، 

م�صيفا: “لن ترى اأمرا مثل هذا يف حياتك. �صخ�س عالق يف جهاز ال�رشاف الآيل، جمرد جمنون!”.

دوالر ماليني   4 بـ  �لقمر” للبيع  “حقيبة 

يف دبي.. �صيارة �إ�صعاف ن�صائية ملنح �ملر�أة خ�صو�صية �أكرث
تعم���ل م�ص���عفتان و�ص���ائقتان عل���ى تلبي���ة 
نداءات ا�صتغاثة �صادرة عن ن�صاء يقمن يف اإمارة 
دب���ي ونقلهن اإلى امل�صت�ص���فى عند الإ�ص���ابة اأو 
يف حالت الولدة، �ص���من م����رشوع بهدف اإلى منح 

املراأة مزيدا من “اخل�صو�صية”.
واأطلق���ت اخلدمة موؤ�ص�ص���ة دبي لالإ�ص���عاف 
احلكومية يف يوليو احلايل، وا�صمتها “امل�صتجيب 
الن�ص���ائي”، بعدما خ�ص�صت لها �ص���يارة اإ�صعاف 

طلي���ت باللون الزهري واأل�ص���قت عل���ى جانبيها 
ا�صم اخلدمة اجلديدة.

وقال���ت امل�ص���عفة الإماراتية ب�ص���اير الرمي 
“يف جمتمعن���ا العرب���ي  لوكال���ة فران����س بر����س 
وامل�ص���لم عندما يطلب املر�صى امل�صاعدة فهم 

يتطلعون اإلى اخل�صو�صية والراحة”.
وكانت موؤ�ص�ص���ة اإ�ص���عاف دب���ي اأعلنت لدى 
اإط���الق اخلدم���ة اأن �ص���يارة الإ�ص���عاف “تخت����س 

بعالج ونقل الإ�ص���ابات الن�صائية وحالت الولدة 
والأطفال، ويعمل عليها م�صعفات و�صائقات من 

ذوات اخلربة الكبرية”.
وتوقعت اأن ت�ص���هد اخلدمة اجلديدة “قبول 
كبريا ب���ني املواطنني واملقيم���ني، كونها توفر 
ق���درا كب���ريا م���ن اخل�صو�ص���ية للن�ص���اء، وتلبي 
باخلدم���ات  املتعلق���ة  ال�صخ�ص���ية  متطلباته���م 

العالجية”.

�صرقة  “�أوقــح” عملية 
ل�صر�ف �آيل

ن����رشت ال�رشط���ة الربيطاني���ة مقاط���ع فيديو 
التقطتها كامريات املراقب���ة لعملية �رشقة �رشاف 
اآيل قد تكون “الأوق���ح” يف تاريخ ال�رشقات، حيث 
ا�ص���تخدم الل�ص���و�س جرافة لنتزاع ال�رشاف الآيل 

من مكانه يف مقاطعة لي�صرت�صري.
وبح�ص���ب اللقطات، فقد ا�ص���تعانت ع�صابة 
بجرافة و�صاحنة يف انتزاع ال�رشاف من فرع بنك “ذا 

نا�صيونال وايد” يف اإحدى مدن املقاطعة.
وقالت �ص���حيفة “ديلي مي���ل” الربيطانية، 
اخلمي�س، اإن ال�رشط���ة ن�رشت مقطع الفيديو لطلب 
م�ص���اعدة النا�س يف التعرف على هوية الل�صو�س 
الفاري���ن. ومل ت�ص���تغرق عملي���ة ال�رشق���ة اأكرث من 
دقيقت���ني، كان اجلزء الأول منه���ا انتزاع ال�رشاف 
الآيل ع���رب اجلراف���ة بعد اأن هدم���ت واجهة البنك، 
قبل اأن ت�ص���ع �صندوق الأموال يف �صاحنة �صغرية 

جلبها الل�صو�س معهم.
ووقع���ت ال�رشق���ة ي���وم الثنني املا�ص���ي يف 

ال�صاعة الثالثة فجرا.
ومل يذك���ر متحدث با�ص���م البنك حجم الأموال 
امل�رشوقة مكتفيا باحلديث عن اأ�رشار بالغة حلقت 
بالفرع، ويحتوي ال����رشاف الآيل يف بريطانيا عادة 

نحو 120 األف جنيه ا�صرتليني.

بالر�صا�ص  �بنــه  ميطر 
�أمام و�لدته

اأظه���ر فيدي���و م���روع قي���ام مواط���ن م�رشي 
باإطالق النار على ابنه يف ال�ص���ارع، حيث �صهد حي 
�ل�سالم مبدينة منفلوط، �لتابعة ملحافظة �أ�سيوط 
جن���وب م�رش، مقتل �ص���اب عل���ى يد وال���ده واأمام 

عيني والدته، رميا بالر�صا�س.
ويب���ني مقطع الفيدي���و اأن تاريخ ت�ص���ويره 

م�صاء اخلمي�س.
�لأب  �لفيدي���و حماول���ة  ويظه���ر يف مقط���ع 
بالعت���داء عل���ى زوجته فح���اول الب���ن الدفاع عن 
والدت���ه والت�ص���دي له فق���ام الأب برفع �ص���الحه 
عبارة عن طبنجة واأطلق منها عدة طلقات متفرقة 
باجل�ص���د ف���اأرداه قتي���اًل اأمام اإحدى ال�ص���يدليات 
بال�صارع العمومي، وبعد التاأكد من وفاة ابنه قام 
بالعتداء عل���ى زوجته بال�رشب واأثناء ذلك جتمهر 
عدد من اأهايل املنطقة وفر هاربا تاركا جثة جنله 

ووالدته ومن ب�صحبتها.
وتلقى مدير �أمن �أ�س���يوط �إخط���ار� من مركز 
�رشط���ة منفلوط يفيد ورود بالغ من �لأهايل بوقوع 
ح���ادث قت���ل �ص���اب يف العق���د الثالث م���ن عمره 
على يد والده بعدة طلقات نارية و�ص���ط ال�ص���ارع 
العمومي خلالف���ات اأ�رشية، وانتقل���ت قوات الأمن 

ملكان البالغ، ومت نقل اجلثة للم�صت�صفى.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

�ألف دوالر بـ200  �أعماال فنية  “�صيلفي” تدمر 
دم���رت امراأة اأعمال فنية تقدر قيمتها بنح���و 200 �ألف دولر، بينما كانت حتاول �لتقاط 

�صورة �صيلفي يف معر�س فني مقام يف لو�س اأجنلو�س بالوليات املتحدة.
واأظه���ر �رشيط فيديو املراأة وهي تقرتب من غري ق�ص���د من حامالت الأعمال الفنية التي 
كان���ت مر�صو�ص���ة خلف بع�ص���ها البع�س، والتي ت�ص���اقطت تباع���ا كاأحج���ار الدومينو بعدما 

ا�صطدمت بها.
وقالت غلوريا يو، وهي واحدة من الفنانني امل�صاركني يف املعر�س، اإن “ثالثة جم�صمات 

ت�رشرت ب�صكل كامل، يف حني ت�رشرت اأخرى بدرجات متفاوتة”.

تعر�س حقيبة ا�ص���تخدمها رائد الف�صاء الأمريكي نيل اأرم�صرتونغ، جللب عينات من غبار 
القمر، يف مزاد علني مع غريها من القطع التذكارية من رحالت ف�صاء اأخرى الأ�صبوع املقبل يف 
مدينة نيويورك. ويتوقع �أن تباع �حلقيبة، �لتي �ختفت لفرتة طويلة، مببلغ ي�س���ل �إلى �أربعة 
ماليني دولر. وت�صمل املجموعة املعرو�صة للبيع يف دار �صوذبيز للمزادات، خطة رحلة املركبة 
الف�ص���ائية )اأبولو 13(. وعلى �حلقيبة مالحظات بخط يد طاقمها وبدلة ف�س���اء �رتد�ها ر�ئد 

�لف�ساء جا�س جري�سوم و�سور� للقمر �لتقطتها �إد�رة �لطري�ن و�لف�ساء �لأمريكية )نا�سا(.
ويج���ري امل���زاد يف 20 يولي���و �جلاري، يف �لذك���رى �لثامنة و�لأربعني لهب���وط �أول مركبة 

ف�ساء على �سطح �لقمر. وياأمل �ملنظمون �أن يجتذب �ملز�د �أعد�د� كبرية.
ومل يعرف م�صري احلقيبة على مدى عقود بعد عودة اأرم�صرتونغ وطاقم رحلة )اأبولو 11( 
اإلى الوطن يف يوليو 1969. وعلى مدى �ص���نوات مت حفظ احلقيبة يف علبة يف مركز جون�ص���ون 

للف�صاء يف هيو�صتون.

 Social
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تر�مب ميتدح قو�م 
زوجة �لرئي�ص �لفرن�صي

كالعادة مل تخرج الزيارة الباري�صية للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب دون اإثارة التعليقات 
على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي. هذه �ملرة كانت مالحظاته وت�رشفاته مع �سيدة فرن�سا �لأولى 
برجيت ماكرون ما حظي بانتباه �ملتابعني. ووفقا ل�”يورونيوز”، فاإن ترامب مل يرتدد اأن عّلق 
عل���ى مظهر زوج���ة ماكرون ويقول باأنها “جميلة”، ومن ثم ي�ص���يف اأن “قوامها جيد”. وانت�رش 
فيديو بثته �ل�س���فحة �لر�سمية للرئا�سة �لفرن�س���ية على في�سبوك، �أظهر �إطر�ء دونالد تر�مب 
على بريجيت ماكرون، عندما كان الثنائي الأمريكي يف �ص���يافة الرئي�س الفرن�صي وزوجته يف 

جممع “ليز اأنفاليد”.
ومل يخل �ص���الم ترامب لزوجة ماكرون من الغرابة اأي�ص���ا فعلى عادته بال�ص���المات احلارة 
�لتي حترج �لآخرين، �س���ّد تر�مب على كف �س���يدة فرن�س���ا �لأولى وهز �ساعدها بطريقة حارة، 

لكنها غري معتادة يف الربوتوكولت الدبلوما�صية.

 املغنية الفرن�صية جاين بيث من فرقة “اإيندي �صافاجي�س” توؤدي على خ�صبة امل�رشح خالل 
مهرجان يويوكيني�س ملو�سيقى �لروك يف بلفور، �رشق فرن�سا )�ف ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

تمارين راقصي الباليه من مدينة 
سان بطرسبورغ قبل أداء “بحيرة 

البجع” في مسرح مدريد للفنون، 
إسبانيا )أ ف ب(

    الطق�س اليوم حار، 
ولكنه رطب مع بع�س 

ال�صحب اأحيانا.

 الرياح �رشقية الى جنوبية �رشقية من 
5 الى 10 عقد، وت�صل من 13 الى 18 

عقدة اأحيانا اأثناء النهار.

 درجة �حلر�رة �لعظمى 42 وال�صغرى 32 
درجة مئوية.
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