
�ملنامة - بنا: ك�س���ف تلفزيون �لبحرين ليلة �أم�س ت�سجيال ملكاملات هاتفية 
ج���رت يف مار�س 2011 بني م�ست�سار �أم���ر قطر حمد بن خليفة �لعطية و�لإرهابي 
�له���ارب ح�سن �سلطان �أحد �لهارب���ني خونة �لوطن، وبين���ت �ملحادثات تاآمرهما 

على �إثارة �لفو�سى يف �لبحرين وبثها يف قناة “�جلزيرة”.
و�لإرهاب���ي �لهارب ح�سن �سلط���ان، هو رجل دين من قياد�ت �ل�سف �لول يف 
ح���زب �لدعوة لعب دور� حتري�سيا يف منت�سف �لت�سعينيات وكان ع�سو� برملانيا 

هرب �يل لبنان يف �لعام 2011 خوفا من �لقب�س عليه.
ويقي���م �لإرهابي �له���ارب ح�سن �سلط���ان يف لبنان برعاي���ة تنظيم حزب �هلل 
�لرهاب���ي ويرتدد كثر� علي زيارة �لعر�ق وي�ستلم �أمو�ل من �حلزب ينفقها علي 
�لبحرينيني �لهاربني و�ملطلوبني وهو ع�س���و بجمعية �لوفاق �لإ�سالمية �ملنحلة 

و�لتي د�أبت قناة “�جلزيرة” على ��ست�سافة �أع�سائها ونقل �خبارهم مما 
يوؤكد �أنها لي�ست قناة م�ستقلة و�إمنا مرتبطة ب�سيا�سة �حلكومة �لقطرية.
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ب�لأدلة... الدوحة تت�آمـر على البحريـن
الك�سف عن مكاملات بني م�ست�سار اأمري قطر والإرهابي الهارب ح�سن �سلطان اأحد خونة الوطن

• تلفزيون �لبحرين بث 4 مكاملات بني م�ست�سار �أمر قطر حمد �لعطية و�لإرهابي �لهارب ح�سن �سلطان	
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�سّجل م�رصوع قانون �مليز�نية �لعامة للعامني 
2017/ 2018 مفاجاأت���ني للربملانيني، �لأولى 
ع���دم ت�سمينه �إير�د� ل�رصك���ة “ممتلكات �لبحرين 
�ملو��س���الت  وزي���ر  تعّه���د  مثلم���ا  �لقاب�س���ة” 
و�لت�سالت كمال �أحمد بجل�سة عامة قبل �أ�سابيع.

�أم���ا �ملفاج���اأة �لأخرى فه���ي ��ستم���ر�ر �سخ 
�مليز�نية 100 مليون ل�رصكة طر�ن �خلليج، على 
�لرغم من عودتها للربحية، وفق ت�رصيحات قادة 
�ل�رصكة. وكانت �رصكة “ممتلكات” قد �أعلنت قبل 
�أيام عن حتقيقها �سايف �أرباح بلغت 68.9 مليون 

دينار بالعام 2016، بينما حققت �أرباًحا 
بلغت 28.7 مليون دينار بالعام 2015.

اإيرادات “ممتلك�ت”... اأول �ضربة للميزانية

• جمال د�ود	
• قالت وز�رة �لدفاع �لرو�سية �إن هناك معلومات تدل على مقتل زعيم تنظيم “د�ع�س” �لإرهابي �أبوبكر 	

�لبغد�دي باإحدى غار�ت �لقو�ت �جلوية �لف�سائية �لرو�سية على �لرقة �ل�سورية.

داود لـ “البالد”: معنف�ت ميتنعن عن ال�ضكوى ب�ل�ضرطة
ع���رب  د�ود  جم���ال  �لنائ���ب  �نتق���د 
“�لب���الد” طريقة عمل د�ر �لأمان لإيو�ء 
�ملتعر�س���ات للعن���ف �لأ����رصي �لتابعة 
ل���وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة �لجتماعية، 
املت����ررة  جل���وء  ا�ش���راط  وا�شًف���ا 
ملرك���ز �ل�رصط���ة لتقيي���د حالته���ا ومن 

��ست�سافتها بالد�ر باأنه “عيب”.
وقال يف حو�ر مع مندوب �ل�سحيفة 
�إن �لكث���ر م���ن �لن�ساء مم���ن يتعر�سن 
لظ���روف �لتعنيف �أو غره���ا ل يقبلون 

�لذهاب �لى مر�كز �ل�رصطة.
و�أ�س���اف �أن �لد�ر ترتكب خطاأ يعرب 
ع���ن ع���دم �جلدي���ة يف �لقي���ام بدورها 

�حلقيقي جتاه �مل���ر�أة �ملعنفة �أو �لتي 
متر بظروف وقتية يف خالفاتها �ل�رصية.
�لتفتي����س  نظ���ام  لغي���اب  ولف���ت 
و�ملتابع���ة من �لوز�رة عل���ى �لد�ر �لتي 

تتولى �د�رتها جمعية �أهلية.
وب���ني �أن �لتفاقي���ة م���ع �جلمعي���ة 
تكلف �أكرث م���ن 190 �ألف دينار. ور�أى 
�أن �سيغ���ة �لتفاقية تعب���ر للتخل�س 

من �مل�سوؤولية.
ونا�س���د د�ود �سمو رئي����س �لوزر�ء 
�لنظ���ر يف ه���ذ� �ملو�س���وع �لجتماع���ي 
�مله���م و�ل���ذي يرتب���ط بوح���دة �لأ�رصة 
ح���الت  زي���ادة  وجتن���ب  �لبحريني���ة 
�لنف�سال بني �لزوجني ب�سبب �جر�ء�ت 

عمل �لد�ر. 14

رو�ضي� ترجح مقتل البغدادي

احلواج: 20 % منو قطاع التجزئــة اأواخــر 

رم�ســان

�إل���ز�م �رصك����ة بدف���ع 23 �أل�ف دين�����ار تعوي�ًسا 
ملدي���ر �ساب��ق

احتاد الكرة يعتمد م�ساركة منتخب ال�سباب 

يف “غرب اآ�سيا”
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ال�سران: الأ�سرة اخلليجية على موعد مع عمل 

كوميدي اجتماعي قوي

مسافات البالد

22

 را�شد الغائب

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية

خريطة االجتماعات البرلمانية لمناقشة الميزانية

يوم األحد:

يوم اإلثنين:

يوم الثالثاء: 

يوم األربعاء:

اجتماع للجنتني املاليتني مبجل�شي ال�شورى والنواب مع 

احلكومة ملناق�شة الأطر العامة للميزانية العامة.

لق��اء للجنة املالية النيابي��ة مع اأع�شاء جمل�س 

النواب ب�شاأن امليزانية.

م�ش��اورات نيابي��ة ودي��ة عل��ى هام���س اجلل�شة 

العامة ب�شاأن امليزانية.

املاليت��ني  للجنت��ني  م�ش��رك  اجتم���������اع 

مبجل�ش�������ي ال�ش������ورى والنواب.

�لت�س�����الت تف�س���������ح دور 
“�جلزيرة” يف زع���زع���ة �لأمن 
و�ل�ستق��������ر�ر باململك�����������ة
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ردع كـــل مــــن ميـــّول التنظيمــــات الإرهــابيـــة
ا�شتمرار التعاون والتن�شيق مع بريطانيا... وزير اخلارجية:

لن���دن - بن���ا: اجتمع وزي���ر اخلارجية 
ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 
ام����س مع وزير خارجي���ة اململكة املتحدة 
بوري�س جون�شون، وذلك يف اإطار الزيارة 
الر�ش���مية لوزي���ر اخلارجية اإل���ى اململكة 
املتح���دة.  ويف االجتم���اع، اأع���رب وزي���ر 
اخلارجية عن اعت���زاز مملكة البحرين مبا 
يربطها من عالق���ات وطيدة مع اململكة 
املتحدة، موؤكًدا اأهمية ا�ش���تمرار وتعزيز 
التعاون والتن�ش���يق امل�شرتك، يف ظل ما 
ت�ش���هده املنطق���ة والعامل م���ن حتديات 
ج�شام، يف مقدمتها االإرهاب وتزايد خطر 
التنظيم���ات االإرهابي���ة واأهمي���ة الق�شاء 

عليه���ا وردع كل م���ن يدعمه���ا وميولها 
وياأويها. 

 م���ن جانب���ه، اأك���د جون�ش���ون، حر�س 
التوا�ش���ل  عل���ى  املتح���دة  اململك���ة 
والتن�شي���ق م���ع مملكة البحري���ن لتعزيز 
اأمن وا�شتقرار املنطق���ة، متمنياً ململكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.
كم���ا اجتم���ع ال�شي���خ خالد ب���ن اأحمد 
م���ع وزير �ش���وؤون ال�رشق االأو�ش���ط بوزارة 
اخلارجي���ة الربيطاني���ة األي�شرت بريت، يف 
اإطار الزي���ارة الر�شمية لوزي���ر اخلارجية 

اإلى اململكة املتحدة ال�شديقة. 
وهن���اأ وزير اخلارجية ب���ريت مبنا�شبة 

تعيين���ه وزيًرا ل�ش���وؤون ال����رشق االأو�شط 
���ا  ب���وزارة اخلارجي���ة الربيطاني���ة، متمنيًّ
له النج���اح والتوفيق، معرًب���ا عن تطلعه 
ملوا�شل���ة تعاونهم���ا مًعا ل���كل ما يعود 
بالنفع واخلري على البلدين ال�شديقني، 
وتعزيز اأطر التن�شي���ق يف كافة املحافل 

الدولية.
من جانب���ه، اأ�شاد بريت مب���ا ي�شهده 
البلدي���ن  ب���ني  امل�ش���رتك  التع���اون 
ال�شديق���ني من تن���وع وتق���دم م�شتمر، 
متمنيًّا ململكة البحرين مزيدا من الرفعة 

•والتقدم. وزير اخلارجية يف لقاء مع وزير اخلارجية الربيطاين	

لدينا اأدلة على دعم الدوحة للمنظمات “الإرهابية”

حــل اخلــالفـــات مـــع قطـــر داخــل جملــ�س التعــاون
تعاون قطر مع اإيران ا�شتفزاز كبري... �شفري البحرين مبو�شكو: 

ال�شفراء قدموا تقريًرا عن دعم الدوحة لالإرهاب... م�شوؤول رو�شي: 

البحرين وال�شعودية واالإمارات للمفو�س ال�شامي:

املنامة - وزارة اخلارجية: قال البعثات الدائمة 
للبحري���ن وال�شعودي���ة واالإم���ارات والبحري���ن لدى 
االأمم املتح���دة بجنيف اإّن ق���رارات قطع العالقات 
م���ع قطر هو حق �شيادي له���ذه الدول ويهدف اإلى 
حماية اأمنها الوطني من خماطر االإرهاب والتطرف.
واأعربت البعثات الثالث يف بيان م�شرتك اأم�س 
عن اأ�شفها لبيان املفو�س ال�شامي حلقوق االإن�شان 
الذي عرب خ�شيته اأن ت���وؤدي القرارات املتخذة اإلى 
امل�شا�س بحقوق االإن�شان، موؤكدة اأن باب التوا�شل 

ال يزال مفتوًحا مع مكتب املفو�س ال�شامي.
وفيما ياأتي ن�س البيان:

على اإث���ر التعلي���ق ال�شادر ع���ن املفو�س 
ال�شام���ي حلق���وق االإن�ش���ان بتاري���خ 14 يونيو 
2017 ب�شاأن تاأثري االأزمة الدبلوما�شية يف قطر 
عل���ى حقوق االإن�شان والذي عرّب فيه عن خ�شيته 
اأن ت���وؤدي الق���رارات املتخ���ذة اإل���ى امل�شا����س 
بحق���وق االن�ش���ان، ف���اإّن البعث���ات الدائمة لدى 
االأمم املتح���دة بجنيف لكل من اململكة العربية 

ال�شعودي���ة ودولة االم���ارات العربي���ة املتحدة 
ومملكة البحري���ن، اإذ تاأ�شف ل�شدور هذا البيان 
يف الوق���ت ال���ذي الي���زال في���ه ب���اب التوا�شل 
مفتوًح���ا مع مكت���ب املفو�س ال�شام���ي من اأجل 
العمل على �شمان حقوق كل املعنيني والتثبت 
من املعلومات واالدع���اءات الواردة، فاإنها تود 

التاأكيد على ما يلي:
1. اإّن ق���رارات قط���ع العالق���ات م���ع قطر هو 
حق �شيادي لهذه ال���دول ويهدف اإلى حماية اأمنها 
الوطني من خماط���ر االإرهاب والتطرف، وقد جاءت 
ه���ذه القرارات بعد ا�شتنفاد كل الو�شائل املمكنة 
نتيج���ة لعدم الت���زام قطر باتف���اق الريا�س الإعادة 
ال�شف���راء واالتفاق التكميلي ل���ه 2014، وموا�شلة 
دعمها ومتويلها واحت�شانها للتنظيمات االإرهابية 
واملتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات 
بتواف���ق تام م���ع مب���ادئ واأ�ش�س القان���ون الدويل 

العام.
ا من  2. عطًف���ا عل���ى ه���ذه الق���رارات وحر�شً

الدول الثالث على ال�شعب القطري ال�شقيق، الذي 
هو امتداد طبيع���ي واأ�شيل الإخوانه يف هذه الدول، 
فق���د تقّرر اتخاذ العديد من االإجراءات التي تهدف 
اإلى مراعاة احل���االت االإن�شاني���ة وال�شحية، كما مت 
تخ�شي�س اأرقام هواتف �شاخنة يف كل دولة لتلقي 
احلاالت واتخاذ االإجراءات املنا�شبة حيالها، ب�شكل 
يتواف���ق مع االلتزام���ات الدولية مبوج���ب القانون 
ال���دويل حلق���وق االإن�ش���ان وتقاليدن���ا االإن�شاني���ة 

العريقة.
3. توؤك���د البعث���ات الدائمة للمملك���ة العربية 
ال�شعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة ومملكة 
البحري���ن حر�شها على موا�شل���ة العمل مع اجلهات 
املعني���ة من اأجل الو�شول اإلى النتائج املرجوة من 
هذه املقاطعة واملتمثل���ة يف حفظ االأمن ومكافحة 
االإره���اب و�شم���ان اال�شتق���رار والرفاهية ل�شعوب 
املنطق���ة، مب���ا يف ذلك ال�شعب القط���ري ال�شقيق، 
ويف ظ���ل احرتام كام���ل لتعهداتها يف جمايل حقوق 

االإن�شان والقانون الدويل االإن�شاين.

مو�شك���و - بنا: اأعل���ن �شفري مملكة 
البحري���ن ل���دى رو�شيا االحتادي���ة اأحمد 
اأدل���ة  “لدين���ا  اأن  اأم����س،  ال�شاعات���ي، 
عل���ى دعم قط���ر وات�شاالته���ا املبا�رشة 
م���ن بع����س امل�شوؤولني م���ع املنظمات 
يف  اجتماع���ات  وعقده���م  “االإرهابي���ة” 
لن���دن والدوح���ة لدعم ه���ذه املنظمات 

االإرهابية ماليا”. 
واأ�شاف ال�شاعاتي يف ت�رشيح خا�س 
لوكال���ة “�شبوتنيك” الرو�شي���ة لالأنباء: 
“نريد توقف قطر عن دعم املجموعات 
وتوجي���ه قنواتها  االإرهابي���ة ومتويلها 
�شدن���ا، ووقف الدعم االإعالمي واملادي 

له���ذه املجموع���ات وع���دم التدخ���ل يف 
�شيادتنا”.

 واأك���د ال�شاعات���ي اأن تع���اون قطر 
م���ع اإيران هو ا�شتف���زاز كبري، وتعاونها 
املبا����رش مع طهران وتوقي���ع اتفاقيات 

بينهما، ي�رش باالأمن القومي والعربي. 
وردا على �شوؤال عن جمعية االإ�شالح 
يف البحري���ن، وما اإذا كانت فرعا جلماعة 
االإخ���وان امل�شلم���ني، اأو�ش���ح ال�شف���ري 
يف  االإ�ش���الح  “جمعي���ة  اأن  ال�شاعات���ي 
البحرين، هي جمعية خريية تقوم باأعمال 
اإ�شالمية وخريية وم�شاعدة النا�س وهي 

متوافقة مع قوانني البحرين”.

املنام���ة - بن���ا: اأك���دت املوؤ�ش�ش���ة 
مبملك���ة  االن�ش���ان  حلق���وق  الوطني���ة 
البحري���ن اأنها مل ت�شتل���م اأي �شكوى من 
اأي عائل���ة بحريني���ة اأو مقيمة ناجمة عن 
قط���ع العالقات الدبلوما�شي���ة مع دولة 

قطر.
وذكرت املوؤ�ش�شة الوطنية يف بيان 
لها بهذا اخل�شو�س اأنه يف حال ت�شلمها 
ل�ش���كاوى م�شتقب���ال فاإنه���ا �شتتعام���ل 
معه���ا وفقا للقان���ون واالأعراف الدولية 

وال�شالحيات املناطة بها.

واأكدت املوؤ�ش�شة الوطنية اأن ما مت 
تداول���ه عن تبعات قط���ع العالقات بني 
البلدين لي����س �شحيحا، وال توجد بوادر 
الأي تبع���ات حقوقي���ة ميك���ن متابعتها 
حتى االآن، موؤك���دة املوؤ�ش�شة يف الوقت 
ذاته اأنها �شوف تتابع الو�شع عن كثب.
واأعرب���ت املوؤ�ش�ش���ة الوطني���ة ع���ن 
اأمله���ا اأن تك���ون هن���اك م�شوؤولي���ة يف 
تن���اول الو�ش���ع ال اأن يبالغ في���ه مبالغة 
غري واقعية تعك����س توجهات �شيا�شية 

معينة ال تخدم حقوق االن�شان.

املنامة - بن���ا: اجتمع �شفراء مملكة البحرين 
اأحمد ال�شاعاتي ودولة االإمارات العربية املتحدة 
عمر �شيف غبا�س وجمهوري���ة م�رش العربية حممد 
البدري ونائب �شفري اململكة العربّية ال�شعودية 
حمم���د ال�شمري لدى جمهوري���ة رو�شيا االإحتادية 
م���ع ممثل الرئي����س الرو�شي اإلى ال����رشق االأو�شط 
واأفريقيا ونائب وزير اخلارجية الرو�شي ميخائيل 

بوغدانوف مببنى وزارة اخلارجية.
ومت يف االجتم���اع مناق�ش���ة اآخ���ر امل�شتجدات 
حي���ال االأزمة م���ع دولة قطر، ومت تق���دمي تقرير 
للمنظم���ات  ومتويله���ا  دعمه���ا  ع���ن  مف�ش���ل 
وامليل�شيات االإرهابية يف خمتلف ارجاء املنطقة.

واأك���د بوغدان���وف لل�شف���راء موق���ف رو�شيا 
ب����رشورة عدم تدخل اأي دولة يف هذا اخلالف الذي 
يج���ب اأن يتم حله باحلوار داخ���ل جمل�س التعاون 
اخلليج���ي اأو اجلامعة العربي���ة واأن تكون حماربة 
االإرهاب اأه���م االأمور التي يج���ب اأن تتفق عليها 

هذه الدول خالل احلوار.

واأعرب عن اعتزاز رو�شيا بعالقات ال�شداقة 
التي تربطها مع الدول التي ميثلها ال�شفراء.

وق���ال اإن ب���الده م�شتعدة للتع���اون معها يف 
جمال مكافحة االإرهاب وتبادل املعلومات يف هذا 

ال�شاأن.

وتاأت���ي اخلطوة �شمن �شل�شلة من التحركات 
التي تتخذها �شف���ارة اململكة يف مو�شكو الإظهار 
حقيقة املخاطر الت���ي �شهدتها اململكة من جراء 
هذا التوجه الذي تتبناه دولة قطر جتاهها وجتاه 

باقي الدول اخلليجية والعربية املجاورة.

�ش���رتة - جيب���ك: ح����رش رئي����س �رشكة 
اخلليج ل�شناع���ة البرتوكيماويات، رئي�س 
جمل����س اإدارة االإحتاد العامل���ي لالأ�شمدة، 
عبدالرحم���ن جواه���ري، االحتف���ال ال���ذي 
اأُقيم موؤخراً يف ق����رش باكنجهام بالعا�شمة 
الربيطاني���ة لندن، وذل���ك على �رشف دوق 
ي���ورك االأم���ري ان���درو األ���ربت كري�شتيان 

اإدوارد. 
واأعرب االأمري اآندرو األربت كري�شتيان 
اإدوارد ع���ن بال���غ تقدي���ره لل���دور املهم 
ال���ذي يقوم به االحت���اد العاملي لالأ�شمدة 
ال�شالم���ة  ملب���ادئ  الرتوي���ج  جم���ال  يف 

و�شلوكياته���ا وممار�شاته���ا، مثني���اً على 
نحٍو خا�س باجلهود الذي يبذلها الدكتور 
جواه���ري من خ���الل قيادته له���ذا ال�رشح 
العامل���ي، م�شيداً يف الوق���ت ذاته باخلربة 
الكب���رية التي يتمتع به���ا جواهري يف هذا 
املج���ال باعتباره ع�شواً فاع���اًل يف العديد 
م���ن املوؤ�ش�ش���ات العريق���ة املتخ�ش�ش���ة 
يف �شوؤون ال�شالمة مث���ل اجلمعية امللكية 
احل���وادث  م���ن  للوقاي���ة  الربيطاني���ة 
“رو�شبا”، وع�شواً يف جمل�س اإدارة املجل�س 
بالوالي���ات املتح���دة  لل�شالم���ة  الوطن���ي 
االأمريكي���ة يف �شابقة تعد ه���ي االأولى من 

نوعها على م�شتوى العامل العربي وال�رشق 
االأو�شط، حيث اأ�شن���دت له مهام الرتويج 

لثقافة ومبادئ ال�شالمة يف املنطقة.
ع���ن  ي���ورك  دوق  االأم���ري  واأع���رب 
تهاني���ه الختيار  جواه���ري �شفرياً للهيئة 
الربيطاني���ة لل�شح���ة املهني���ة وال�شالمة 

ملنطقة ال�رشق االأو�شط.
من جانب���ه، اأع���رب جواهري ع���ن بالغ 
�شعادته بح�شور االحتفالية التي اأقامتها 
“رو�شب���ا” لالحتف���ال مبنا�شبة مرور 100 
عام عل���ى تاأ�شي�س ه���ذا الكي���ان العريق 

بق�رش باكنجهام.

جواهري ميتلك خربة يف املوؤ�س�سات العريقة املتخ�س�سة بال�سالمة
بعد اختياره �شفرياً للهيئة الربيطانية لل�شحة املهنية... دوق يورك:

• رئي�س “جيبك” يلتقي باالأمري اأندرو دوق يورك بق�رش بكنجهام	

• ال�شفراء يجتمعون مع ممثل الرئي�س الرو�شي اإلى ال�رشق االأو�شط واأفريقيا 	

قطـع العالقـات مـع قطــر حـق �سيـادي ملحـاربـة الإرهــاب
“احلقوق”: مل نت�سلم �سكوى من اأي 

عائلة بحرينية عن قطع العالقات



7 جهات
 7 جه��ات رس��مية معني��ة بموضوع 
المجل��س  وه��ي:  األس��ري  العن��ف 
األعلى للمرأة والنيابة العامة ووزارة 
الداخلي��ة ووزارة الع��دل والش��ؤون 
الصحة  االس��امية واألوقاف ووزارة 
ووزارة  والتعلي��م  التربي��ة  ووزارة 
العمل والتنمية االجتماعية. هل ترى 
دور ه��ذه الجه��ات تكامل��ي أم أنه 
يدخل ضحايا العنف األسري بمتاهة؟

- ما من �سك من يتعر����ض مل�سكلة �سو�ء �مر�أة 
معنفة �أو من تفقد مكان ��ستقر�رها يف حلظة �سعبة 
�و ��رسة تفق���د مكان �سكنها ب�سبب حريق �و ما �سابه 
كحادث���ة طارئ���ة �ول ما حتتاج���ه �رسعة �إيج���اد مكان 
تطمئن �لي���ه.  ولذلك فاإن كل �جله���ات لها جانبني 
�إيجاب���ي و�سلب���ي يف ذ�ت �لوق���ت، فعندم���ا تتكاتف 
تلك �جلهات لإجر�ء �لدر��س���ات ومر�جعة �لت�رسيعات 
وو�سع �أ�س����ض �حلماية و�إيجاد �حللول �ملنا�سبة فهو 
مطل���ب يعرب عن �هتمام �حلكومة وموؤ�س�سات �لدولة 

�لر�سمية وغري �لر�سمية بالأ�رسة �لبحرينية.
 وعلينا �لتاأكيد على توف���ري �مل�ساعدة �لعاجلة 
لها. ولكن تبقى �ج���ر�ء�ت �ل�ست�سافة �لتي هي من 
�ملفرت�ض �ن تكون ترجمة لتوجه جميع تلك �لأجهزة 

لإنقاذ من يحتاجون للإنقاذ.
ويلح���ظ �ن د�ر �لأم���ان ل تقبل �حل���الت �ل عن 
طريق مر�كز �ل�رسطة وهذ� بحد ذ�ته عيب ل يفرت�ض 
�ن يك���ون لن �لكث���ري م���ن �لن�س���اء مم���ن يتعر�سن 
لظروف �لتعني���ف �م غريها ل يقبل���ون �لذهاب �لى 

مر�كز �ل�رسطة.
 وع���ادة ما تكون ظروف �مل���ر�أة وقتية ل حتتاج 
معه���ا تقدمي �سك���وى �و ت�سعي���د �لق�ساي���ا و�ثارة 
�مل�ساكل. وهذ� ما يجب �عادة مر�جعته و�عادة �لنظر 
فيه لتحقيق �لطمئنان ومتكني �ملر�أة من �حل�سول 
على �خلدمة دون دفعها للت�سعيد وهي يف غنى عنه.

 

 برامج التوعية
ما تقييمك لدور إدارة اإلرشاد التابعة 
ل��وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية 
في تقديم واجب االرش��اد والتوعية 
بمج��ال العن��ف األس��ري وبم��ا يجنب 

دخول المرأة عتبة دار األمان؟

- �أكرث ما يحتاجه �ملجتم���ع �لبحريني هو بر�مج 
�لتوعي���ة يف جمي���ع �ملج���الت فه���ي ل تقت����رس على 

�ملعاملة بني �لزوج و�لزوجة فقط.
و�لم  و�لأخ���ت  �لم  ت�سم���ل  للتوعي���ة  �حلاج���ة 
و�لزوجة وكذلك ما يقابله���ا من �جلن�ض �لخر كالأب 
و�ل���زوج و�لأخ و�لب���ن فهي علقات تكم���ل بع�سها 
�لبع�ض يف �لرتبي���ة و�لتعاون على �مل�ساكل �ليومية 

�س���و�ء مع �لبناء ومتطلبات �حلي���اة و�ل�سلوك �لعامة 
جلميع �فر�د �ل�رسة.

ومت���ى ما �خت���ل �لت���و�زن يجب �ع���ادة �لتوجيه 
ولكن �ملوؤ�سف �ن جمي���ع و�سائلنا �لعلمية �ملرئية 
و�ملق���روءة و�مل�سموع���ة وحت���ى و�سائ���ل �لتو��سل 
�لجتماعي يف �أيامنا هذه �جتهت �لى �لإثارة و�لأخبار 

�لكارثية و�ملو��سيع غري ذ�ت �لقيمة. 
قلي���ل جد� ما جن���د خا�سة م���ع �سه���ور رم�سان 
فق���ط �لتوج���ه للأمور �لديني���ة و�لقر�آني���ة و�لتي مع 
�ل�س���ف تختفي طو�ل �ح���دى ع�رس �سه���ر� فاحلكومة 
و�ملوؤ�س�سات �لأهلية تتحمل م�سوؤولية �سعف بر�مج 

�لتوعية ب�سكل كبري جد�.
 وكذلك ف���اإن �د�رة �لإر�ساد �ل�رسي هذه �لتي ل 
ن�سمع عنها �سيئا وتكاد تكون غري موجودة فهي �ما 

�غلقت �و ب�سبب تق�سف �مليز�نية مل تعد موجودة. 
لي����ض م���ن �ملن�س���ف للمجتم���ع �لبحرين���ي �ن 
نلغ���ي كل ما ي�سمى بر�م���ج �لتوعية �ل�رسية �و تهمل 
�لإر�س���اد �ل�رسي على �لرغم من وف���رة وجود م�سايخ 
متخ�س�س���ني يف �حلماية �ل�رسية يف �لبحرين �ل �ننا ل 
ن�سم���ع لهم �ل على ��ستحياء لعدم �إعطائهم �لفر�سة 

�لكافية يف و�سائلنا �لعلمية.
 

عدم الجدية
توج��ب اإلجراءات القانونية تس��جيل 
حالة العنف األس��ري بمركز الش��رطة 
قب��ل لج��وء المرأة ل��دار األم��ان، ما 
ايجابي��ات وس��لبيات ذل��ك؟ وأال يؤثر 

ذلك في إلتجاء المرأة للدار؟

- د�ر �لأم���ان ترتكب خطاأ كب���رًي� يعرب عن عدم 
�جلدي���ة يف �لقي���ام بدوره���ا �حلقيق���ي جت���اه �ملر�أة 
�ملعنف���ة �و �لت���ي متر بظ���روف وقتي���ة يف خلفاتها 
�ل�رسي���ة.  وكاأن �د�رة د�ر �لأم���ان عل���ى �لرغ���م م���ن 
��سا�سيات دورها حماية �مل���ر�أة و�لعمل على �إ�سلح 
و�سعه���ا تدفع �ملر�أة �ل���ى ت�سعي���د خلفها �ل�رسي 
وتو�سيع د�ئ���رة �مل�سكلة لت�سبح ق�سية تتدمر على 

��سا�سها ��رسة كاملة.
 وتتجاه���ل �ل���د�ر نف�سه���ا ما ميك���ن �ن ترتتب 
علي���ه جل���وء �ملر�أة ملرك���ز �ل�رسط���ة وهذ� بح���د ذ�ته 
يثري ت�ساوؤلت م���ا �ذ� كان �لقائمني على د�ر �لأمان 
لديه���م من �خلربة و�لقدرة على معرفة حل �لق�سايا 
�ل�رسي���ة ��سل وم���ا �ذ� كان لديهم من �ملتخ�س�سني 
ل�ستقبال �حل���الت وت�سييق فج���وة �خللف �ل�رسي 

و�عادة �ل�رسة �لى متا�سكها.
ع���دد  زي���ادة  جمتمعن���ا  يف  �ملطل���وب  لي����ض 

�ملنف�سلني ب���ل �ملحافظة على متا�س���ك �ل�رسة هي 
من �أولويات �لدولة و�ملوؤ�س�سات يف �لر�سمية ولذلك 
فاإن �جلهود كلها يجب �ن ت�سب يف م�سلحة �ملجتمع 
كام���ل من خلل علج �مل�ساكل �ل�رسية ولي�ض حتقيق 

ماأرب برفع ر�سيد ق�سايا �ملر�أة
 

متاهات المحاكم
م��ن ضم��ن صاحي��ات النياب��ة العامة 
إصدار أم��ر الحماية أو إيواء المجني 
عليه خ��ارج أس��رته، وذل��ك بموجب 
قان��ون الحماي��ة من العنف األس��ري، 
فم��ا تقييم��ك لتفعيل النياب��ة لهذا 
الح��ق القانون��ي ومدى تج��اوب دار 

األمان مع ذلك؟

ار�ض �سلحياته���ا وتقوم  - �لنياب���ة �لعام���ة متمُ
بدورها �لقانوين يف حال جلاأت �ليها �ي ق�سية وهذ� 

مبوجب ما ن�ض عليها �لقانون.
 ولك���ن يف �ل�سل���وك �لب����رسي �لفط���ري هناك ما 
ي�سم���ى بالت�سام���ح و�لرت��سي وكذل���ك دور من هم 
خ���ارج حميط �مل�سكل���ة يف �لعمل على ح���ل �مل�سكلة 

وديا قبل و�سولها �لى �لأجهزة �لق�سائية.
م���ن و�ج���ب �ملوؤ�س�س���ات �لأهلية �لقي���ام بهذ� 
�ل���دور يف حل �مل�س���اكل �ل�رسية وديا و�ع���ادة �ل�رسة 
�لى متا�سكه���ا وتلحمها بدل من تفكيكها و�إدخالها 
يف متاهات �لق�سايا و�ملحاكم فاعتقد �ن �لكل عليه 
دور ولكن �ل���دور �لجتماعي يف د�ر �لأمان هو �لأكرب 
من �جل جمتم���ع �لبحرين �ل���ذي يف �ل�سل له ميز�ت 

طيبة يعرفها �جلميع و��ستهرت يف �خلارج كذلك.
  

120 حالة
كم عدد الحاالت التي تستقبلها دار 
األمان وفقا للمعلومات التي بحوزتك 
باعتب��ارك متبني��ا لملف ش��كاوى ضد 

الدار؟

- د�ر �لأم���ان ��ستقبلت ح���الت عديدة ترت�وح 
بني �ملئة و�ملئة و�لع�رسين حالة على مدى عام و�حد، 
ولكن حتى ه���ذه �للحظة ل توج���د �ح�سائية و��سحة 
ودقيق���ة، وذلك لن �لج���ر�ء�ت �لت���ي تتبعها تبني 
�ن ع���دد �حل���الت قليلة جد� �ذ� م���ا قورنت مع �لد�ر 

�لخرى د�ر �لكر�مة ومركز بتلكو.
د�ر �لأم���ان عل���ى �لرغ���م م���ن �أهميته���ا وحج���م 
�مليز�ني���ة �ملخ�س�سة لها �سنويا و�لتي تتجاوز 150 

�لف دين���ار فيجب �ن يكون له���ا دور جمتمعي �كرب 
مم���ا ه���ي عليه خا�س���ة و�ن مدة �ي���ام �ل�ست�سافة ل 

ت�ستمر ملدد طويلة بل هي ق�سرية.
   

تضارب أرقام
يوجب تضارب ف��ي عدد حاالت ضحايا 
العنف األس��ري بين الجهات الرسمية 
واألهلي��ة، فمث��ا اس��تقبل االتح��اد 
النس��ائي قراب��ة 226 حال��ة تعني��ف 
للم��رأة ف��ي س��نوات ماضي��ة، بينما 
س��جلت دار األم��ان التابع��ة ل��وزارة 
العم��ل 120 ال��ى 140 حالة س��نويا 

)المعدل الشهري 5 – 6 حاالت(؟

- ه���ذ� �لت�س���ارب يف �ملعلومات هو ما يجب �ن 
تقف عن���ده وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية بل �ننا 
نع���رف �ن �ل���وز�رة �سكلت جلنة حتقي���ق قبل حو�يل 
ثلثة �أعو�م ب�ساأن د�ر �لأمان ولكن نتائج تلك �للجنة 

مل يف�سح عنها ب�سكل و��سح ودقيق و�رسيح.
�ن م���ا ن����رس يف ذل���ك �لوق���ت كان ي�سته���دف 
�ملجام���لت و�ملحاباة مل�سلحة. ومل يت�سح حتى �لآن 
ملن.  ول �عتقد �ن �ملجل�ض �لعلى للمر�أة �و �ي جهة 
�خرى يف �ململكة �ستقبل مبث���ل هذ� �ل�ستغفال. ثم 
�ين هي جل���ان �لتفتي����ض و�ملتابع���ة؟ ومل �أوقفتها 
�لوز�رة منذ �سن���ة 2014؟ وكيف تكون �لوز�رة على 
�طلع وعلم ومعرفة فيما تقوم به �لد�ر؟ وهل تقدم 
�سنوي���ا هذه �لد�ر �و غريها تقرير� �أدبيا وماليا وفقا 
للقان���ون و�لنظ���ام �م �ن �إهمال �ل���وز�رة هو �ل�سبب 

�لرئي�سي خلف �لف�ساد �لد�ري للد�ر؟
 �عتق���د �ن غي���اب نظ���ام �لتفتي����ض و�ملتابعة 
و�همال ه���ذ� �لدور ي�س���ع �لوز�رة نف�سه���ا يف و�سع 
�ملحا�سب���ة لن �ملو�س���وع مي�ض �ملجتم���ع �لبحريني 
وحمايت���ه ومتا�س���ك �ل����رس م���ن �أولوي���ات �لد�ستور 

و�لقانون �لبحريني.
 

شكاوى الدار
تعاق��دت وزارة العم��ل م��ع جمعية 
إلدارة  س��نوات  من��ذ  االجتماعيي��ن 
وتشغيل دار األمان للمتعرضات للعنف 
األسري، فما تقييمك لنتائج الشراكة 

بين جهة حكومية وأهلية؟

- �لتفاقي���ة مع �جلمعية تكل���ف �أكرث من 190 
�أل���ف دين���ار. و�أعتقد �ن مثل ه���ذه �لتفاقيات يجب 

�ن تخ�س���ع للمر�جعة �مل�ستمرة م���ن قبل �لوز�رة. �ما 
�سيغة �لتفاقي���ة كتعبري للتخل�ض م���ن �مل�سوؤولية 
في���ه ظلم كب���ري على �ملجتم���ع ككل خا�س���ة يف ظل 

توقف �لتفتي�ض وغياب �لرقابة.
يف ذلك ت�سييع للم�سوؤولية جتاه �ل�رس �لبحرينية 
وعدم مب���الة لأي �سك���وى ترفع �سد �ل���د�ر نف�سها. 
و�ل�سوؤ�ل �لذي ل بد من �ثارته يف هذ� �لوقت بالذ�ت 
�ل���ى �لوزي���ر جميل حمي���د�ن ك���م تقري���ر� ��ستلمته 
�سخ�سيا من د�ر �لمان منذ ��ستلمك م�سوؤولية قطاع 
�لتنمية �لجتماعية؟ وهل �نت ر��ٍض عن دورها؟ وكم 
�سكوى تلقتها �لوز�رة عن �لد�ر؟ ومن قام بالتحقيق 
فيها؟ ومتى �ستعاد جلنة �لتفتي�ض للقيام بدورها؟

 

نشر القضايا
ه��ل تؤي��د تعمي��م تجرب��ة ال��وزارة 
في اس��ناد إدارة وتش��غيل منش��آت 

حكومية لجمعيات أهلية؟

- ما م���ن �س���ك �ن �لتكاملية ب���ني �ملوؤ�س�سات 
الر�شمية وغري الر�شمية امر مطلوب وهو ن�شاط تعتز 

به �لدولة ونتفاخر به.
 ولكن ذل���ك يكون م�سيئا يف حال غياب �لرقابة 
�مل�ستم���رة و�لتفتي�ض �لدوري فكث���ري� من �لتجارب 
ت�ستغ���ل  �لأهلي���ة  �ملوؤ�س�س���ات  بع����ض  �ن  �ثبت���ت 

و�جباتها للإ�ساءة للوطن و�ملو�طنني.
مث���ل لي����ض م���ن �ملعق���ول �ن متار����ض جمعية 
تخت����ض بق�ساي���ا �ل�رس بن����رس ق�ساياه���م يف حمافل 
دولي���ة �و منظم���ات �خ���رى ت�سيء �ل���ى �لدولة فهذ� 
�م���ر يجب �ن ل يفوت على �ل���وز�رة وعليها حما�سبة 
م���ن يقوم بهذ� �لمر فم�سلحة �لبلد فوق كل �عتبار 

وقبل كل �سيء.
 

لفت الحكومة
ما جهودك البرلمانية إلثارة ملف دار 

األمان؟

- نظ���ر� لأهمي���ة �ملو�س���وع بالن�سب���ة للمجتمع 
�لبحرين���ي ف���اإن �لتوج���ه للن�رس ع���رب �ل�سحافة �همية 
كربى نلفت من خللها �حلكومة وعلى ر�أ�سها �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �لأم���ري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة 
لق�سي���ة يف غاية �لأهمية وملعرفتن���ا باهتمام �سموه 
مبا تن�رسه �ل�سحافة ومي�ض �ملجتمع �لبحريني ب�سكل 
مبا����رس. وم���ا من �سك فاإن���ه على �ل�سعي���د �لربملاين 
بد�أت �لإج���ر�ء�ت بجم���ع �ملعلوم���ات ومطابقتها مع 
�لت�رسيع���ات ذ�ت �لعلق���ة و�إخ�ساعه���ا للدر��س���ة ثم 
�تخاذ ما ينا�سب للأف�سل.  و�عتقد �ن �لمر يف نهاية 
�ملط���اف ي�س���ب يف م�سلح���ة �ملجتمع بجمي���ع فئاته 
ولي�ض �لمر وقتيا بل ميتد مع مرور �لزمن خا�سة مع 
ما ت�سهده �لبلد م���ن تطور وحريات ��سبحت �حلاجة 

للمتابعة �كرث �رسورية و�أو�سع �هتماما.

 أناشد رئيس الوزراء النظر 
بموضوع الدار

ال تفتيش أو متابعة من الوزارة  

 190 ألف دينار كلفة عقد 
الوزارة مع جمعية تدير الدار 

 المعنفات ال يقبلن 
الذهاب للشرطة

لماذا لم تعلن الوزارة عن نتائج لجنة 
التحقيق قبل 3 أعوام؟

 البرلمان والمجلس األعلى للمرأة 
ال يقبان باالستغفال  

 جمعية تنشر قضايا األسر 
بمحافل دولية

إدارة اإلرش��اد األسري الحكومية إما أغلقت أو غير موجودة!
120 حالة في عام و150 ألف دينار ميزانية الدار السنوية

اشتراط تسجيل المعنفة بالشرطة 
قبل لجوئها لدار األمان... عيب

“العمل” تتفق مع جمعية للتخلص من ضحايا المشاكل األسرية... داود ل�“$”:

انتق��د النائب جم��ال داود عرب “الب��اد” طريقة عمل دار الأمان لإيواء املتعر�س��ات للعنف الأ�س��ري التابعة 

لوزارة العمل والتنمية الجتماعية، وا�س��فا ا�س��راط جلوء املت�س��ررة ملركز ال�سرطة لتقييد حالتها ومن ثم ميكن 

ا�ست�سافتها بالدار باأنه “عيب”.

وق��ال يف ح��وار مع مندوب ال�س��حيفة اإن الدار ترتكب خطاأ يعرب عن عدم اجلدي��ة يف القيام بدورها احلقيقي 

جتاه املراأة املعنفة او التي متر بظروف وقتية يف خافاتها ال�سرية.

ولفت لغياب نظام التفتي�ش واملتابعة من الوزارة على الدار التي تتوىل ادارتها جمعية اأهلية.

وبني اأن التفاقية مع اجلمعية تكلف اأكرث من 190 األف دينار. وراأى اأن �س��يغة التفاقية تعبري للتخل�ش من 

امل�سوؤولية. ونا�سد داود �سمو رئي�ش الوزراء النظر يف هذا املو�سوع الجتماعي املهم والذي يرتبط بوحدة الأ�سرة 

البحرينية وجتنب زيادة حالت النف�سال بني الزوجني ب�سبب اجراءات عمل الدار.

ونبه اىل اأنه ل ي�س��مع �س��يئا عن جهود ادارة الإر�س��اد ال�سري التابعة لوزارة العمل. واأردف: “تكاد تكون غري 

موجودة فهي اإما اأغلقت اأو ب�سبب تق�سف امليزانية مل تعد موجودة”.

وفيما ياأتي ن�ش احلوار:

را�شد الغائب
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قال رئي�س جلنة ال�ص����ؤون املالية واالقت�صادية 
مبجل����س الن����اب عبدالرحم���ن ب�عل���ي ل���� “الب���اد” 
اإن���ه وزم���اءه �صيعمل����ن م���ن اأجل حتقي���ق مزيد من 
امل�ازن���ة ب���ن االي���رادات وامل�رصوف���ات بامليزانية 
العام���ة اجلدي���دة للدول���ة. وذكر اأن م���ن بن خططه 
رف���ع مبالغ االإي���رادات العامة وذلك لزي���ادة ميزانية 
م�رصوع���ات وزارة الداخلي���ة البالغة حالي���ا 13 ملي�ن 
دينار بالعام���ن 2017 و2018 لتع�د الى م�صت�اها 
ال�صابق البالغ 22 ملي�نا مثل املعتمد بالعام 2016، 
وذل���ك الأهمية تاأم���ن احتياجات ال����زارة وتنفيذها 

مل�رصوعاتها املهمة.
واأ�ص���ار الى اأنه بالرغم م���ن خف�س ن�صبة ميزانية 
امل�رصوع���ات احلك�مي���ة بن�صب���ة %50 تقريًب���ا اإال اأن 
امليزاني���ة مل مت�س حق����ق امل�اطنن خ�ص��صا ذوي 

الدخل املحدود اأو امل�رصوعات اخلدمية امللحة.
م���ن جهت���ه، ت�قع ع�ص� جلن���ة ال�ص����ؤون املالية 
واالقت�صادي���ة مبجل����س ال�ص����رى دروي����س املناعي 

تعديل م�رصوع قان�ن امليزانية العامة الإدخال ايرادات 
�رصكة ممتل���كات الأنها غري مدرج���ة بالن�صخة املقّدمة 

من احلك�مة للربملان.
باملجل�ص���ن  املاليت���ن  اللجنت���ن  اإن  وق���ال 
�صتعق���دان اجتماع���ا نه���ار ي����م االأح���د م���ع اجلانب 
احلك�م���ي برئا�صة نائب رئي�س جمل�س ال�زراء ال�صيخ 
خالد بن عبداهلل اآل خليف���ة وذلك لبحث االأطر العامة 
مل����رصوع القان�ن ومناق�ص���ة االأول�ي���ات االقت�صادية 

املرتبط���ة بامل����رصوع. واأ�ص���ار الى اأن نفق���ات الق�ى 
العامل���ة تاأخذ جزءا كبريا من م����رصوع القان�ن وت�صل 
ال���ى قرابة مليار و30 ملي�ن دين���ار. وو�صف ت�صعري 
برميل النفط بامليزانية ب� 55 دوالرا باأنه “معق�ل”.

اأم���ا ب�ص���اأن الت�ج���ه احلك�م���ي الإج���راء تعدي���ل 
االأجي���ال  ح�ص���اب  باحتياط���ي  لا�صتعان���ة  ت�رصيع���ي 
لتم�ي���ل امليزانية، فعلق املناع���ي اأن اللجنة املالية 
ال�ص�ري���ة �صتجتم���ع لبل�رة امل�ق���ف املنا�صب ب�صاأن 

الطلب احلك�مي. ووا�ص���ل: �صحيح اأن ا�صم احل�صاب 
اأن���ه احتياط���ي لاأجي���ال املقبلة ولكن م���ا ه� م�صري 
االأجي���ال احلالية؟ وهل يجري وق���ف املكت�صبات على 
امل�اطن���ن؟ وكل ذل���ك �صيج���ري مناق�صت���ه وبحث���ه 
باجتم���اع اللجنة التخاذ قرار جماعي م�صرتك. وت�صاءل 
املناع���ي عن مربرات �صخ 100 ملي����ن دينار ل�رصكة 
ط���ريان اخلليج، وداعيا ل�رصورة اأن تت�صمن امليزانية 
م�رصوف���ات واأرباح �رصكة “ممتلكات”، وذلك بناء على 

الق�اعد املحا�صبية املعم�ل بها.
ودع���ا الأن تتحم���ل �رصكة ممتل���كات مت�يل �رصكة 
طريان اخلليج بدال من حتميل مت�يلها عرب امليزانية 

العامة للدولة.
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ما هو اسم حساب أسواق ميدوي بالفيسبوك؟

تابعونا عىل

٢٢سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

االسم

الهاتف

آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.

ال يحق ملوضفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

اشرتك و احصل عىل فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة ٥٠ دينار يومياً

midwaysupermarket.9 midwaysupermarket

اإيرادات “ممتلكات” ومتويل “طريان اخلليج”... نكث الوعد
وزير امل�ا�صات تعهد ب�صخ دنانريها.... و “GF” عادت للربحية

�صّج���ل م����رصوع قان����ن امليزانية العام���ة لعامي 
2018/ 2017 مفاجاأتن للربملانين، االأولى عدم 
ت�صمينه اإي���رادا ل�رصكة ممتل���كات البحرين القاب�صة 
مثلما تعّه���د وزي���ر امل�ا�صات واالت�ص���االت كمال 

اأحمد بجل�صة عامة قبل اأ�صابيع.
اأم���ا املفاج���اأة االأخ���رى فه���ي ا�صتم���رار �ص���خ 
امليزاني���ة 100 ملي����ن ل�رصكة ط���ريان اخلليج، على 
الرغ���م م���ن ع�دتها للربحي���ة وفق ت�رصيح���ات قادة 
ال�رصكة. وكانت �رصكة ممتل���كات قد اأعلنت قبل اأيام 

عن حتقيقها �صايف اأرب���اح بلغت 68.9 ملي�ن دينار 
بالع���ام 2016، بينم���ا حقق���ت اأرباح���ا بلغ���ت 28.7 

ملي�ن دينار بالعام 2015.
وق���ال م�صدر برمل���اين اأن اجتماعا عقد يف وقت 
�صاب���ق بح�ص�ر الرئي�س التنفي���ذي ل�رصكة ممتلكات 
حمم�د الك�هجي وحماف���ظ امل�رصف املركزي ر�صيد 
املعراج وج���رى النقا�س ب�صاأن مت�ي���ل �رصكة طريان 
اخللي���ج بامليزاني���ة اجلدي���دة. وذك���ر امل�ص���در اأن 
الك�هجي اأبلغ املجتمعن اأن ال�رصكة عادت للربحية، 
ولن يتم طلب اعتماد لها بامليزانية العامة اجلديدة، 
ولك���ن املفاجاأة طلب 50 ملي�ن دينار للعام 2017 

ومثلها للع���ام 2018، بينما ح�صلت على 55 ملي�نا 
يف الع���ام 2016. واأو�ص���ح اأن رف���ع الدعم احلك�مي 
املبا����رص عن امل�ؤ�ص�صة اخلريي���ة امللكية جاء من بعد 

احلاق مت�يلها حتت مظلة الدي�ان امللكي.
ال�صم���ان  �صن���دوق  اعتم���اد  انخفا����س  وع���ن 
االجتماع���ي م���ن 24 ملي�نا يف الع���ام 2016 الى 18 
ملي����ن دين���ار يف 2017 و2018، نب���ه امل�صدر الى 
اأن ذل���ك يع�د الإعادة احت�ص���اب وزارة العمل املبالغ 
ب�ص���كل اأكرث دق���ة لاأكرث ا�صتحقاق���ا للح�ص�ل على 
مبلغ امل�صاع���دة االجتماعية وفق نظ���ام اال�صتحقاق 

•املحا�صبي الدقيق.  �صعار �رصكة “طريان اخلليج”	 • �صعار �رصكة “ممتلكات”	

را�شد الغائب

حمرر ال�شوؤون الربملانية

لرفع ميزانية م�رشوعات “الداخلية” 9 ماليني دينار
املناعي يت�قع �صب اإيرادات “ممتلكات”... ب�علي ل� “$”:

• دروي�س املناعي	 • عبدالرحمن ب�علي	

- ي����م االأح�����د: اج��ت��م��اع 
للجنتن املاليتن مبجل�صي 
ال�ص�رى والن�اب مع احلك�مة 
مل��ن��اق�����ص��ة االأط������ر ال��ع��ام��ة 

للميزانية العامة.

- ي����م االث���ن���ن: ل��ق��اء 
مع  النيابية  املالية  للجنة 
ب�صاأن  الن�اب  جمل�س  اأع�صاء 

امليزانية.

ال�����ث�����اث�����اء:  ي���������م   -
على  ودية  نيابية  م�صاورات 
ب�صاأن  العامة  اجلل�صة  هام�س 

امليزانية.

اجتماع  االأرب��ع��اء:  ي���م   -
املاليتن  للجنتن  م�صرتك 
مبجل�صي ال�ص�رى والن�اب.  

خريطة االجتماعات 
الربمل����������اني���������ة 
ملناق�صة امليزانية 

لتتضمن الميزانية مصروفات 
وأرباح “ممتلكات”

لتتحمل “ممتلكات” تمويل 
شركة طيران الخليج

جناح 4 عمليات لبحرينيني يعانون من احل�شى
“حمد اجلامعي” ي�صتخدم “التنظري اخلارجي”... رفيع ل� “$”:

ك�ص���ف رئي����س الفري���ق الطب���ي بق�ص���م 
امل�صال���ك الب�لية يف م�صت�صف���ى امللك حمد 
الب�لي���ة  امل�صال���ك  ا�صت�ص���اري  اجلامع���ي، 
واأورام اجله���از الب����يل حممد رفي���ع، عن اأن 
الفري���ق الطبي وبقيادته متك���ن من اإجراء 4 
عمليات مناظري ناجحة، ل�4 بحرينين، بينهم 
�صيدة اأعماره���م بن 30 و50 عاًما، ويعان�ن 
احل�ص�ات الكل�ية وم�صاعفاتها، با�صتخدام 
اأح���دث تقني���ة معروفة يف البحري���ن والعامل، 
واأ�صار اإلى اأن املر�ص���ى كانت اأعمارهم بن 

30 و50 عاما.
واأ�ص���اف اأن التقنية التي يتم العمل بها 
حاليا يف م�صت�صفى امللك حمد اجلامعي، يتم 
باإزال���ة احل�ص�ات الكل�ي���ة من خال التنظري 
اخلارجي للكلية ب�ا�صط���ة املنظار املتناهي 
ال�صغ���ر Mini PCNL، مع تفتيت احل�صى 
با�صتعم���ال الليزر من خ���ال التج�يف اجلار 
بريت����ين للبطن الأربعة ح���االت �صحية تعاين 

احل�ص�ات الكل�ية.
واأك���د اال�صت�ص���اري رفي���ع يف ت�رصيحات 
ل���� “الب���اد” اأن عي���ادة امل�صال���ك الب�لية يف 
امل�صت�صف���ى ت�صتقبل م���ن 30 – 50 مري�ًصا 
ي�مي���ا على م���دار االأ�صب�ع ملر�ص���ى يعان�ن 
اآالما �صدي���دة يف اخلا�رصت���ن واأ�صفل البطن 
اأو اأ�صف���ل الظه���ر، وتاأتي عل���ى �صكل ن�بات 
متفاوت���ة، مبينا اأنه وبع���د ت�صخي�س احلاالت 
من جان���ب الطيب���ب املخت�س، يت���م مناظرة 
احل���االت، والتي ع���ادة ما تك�ص���ف عن وج�د 
ح�ص����ات كل�ية لديها، مردًف���ا اأن املر�صى 

يعان�ن اآالما �صديدة جراء تلك احل�ص�ات. 
وق���ال اإن الق�ص���م يج���ري وبنج���اح من 5 

اإل���ى 6 عملي���ات مناظ���ري، مبين���ا اأن الفريق 
الطبي ومن خال معاينته للمر�صى، ياأخذ يف 
االعتبار حجم “احل�صيات” وعددها وم�قعها 
وتركيبه���ا وحجم املري����س وحالته ال�صحية، 
ليق���رر بعده���ا ا�صتخدام التقني���ة والطريقة 

الازمة الإزالة احل�ص�ات الكل�ية.
واأ�ص���ار ال���ى اأن احلاالت االأرب���ع ال�صحية 
ا�صتخ���دم فيه���ا التنظ���ري اخلارج���ي للكلية 
 Mini ب�ا�صطة املنظ���ار املتناه���ي ال�صغر
PCNL مع تفتيت احل�صى با�صتعمال الليزر 
من خال التج�يف اجلار بريت�ين للبطن؛ الأن 
احل�ص����ات امل�ج����دة كان���ت �صغ���رية جدا، 

مردفا لقد تكللت جميع العمليات بالنجاح.
وذك���ر اأن ا�صتخ���دام املنظ���ار املتناهي 
ال�صغ���ر لل��ص����ل للح�ص���ى واأ�صع���ة الليزر 
لتفتيته���ا بح�ص���ب حاجة وحال���ة كل مري�س، 
وهي و�صيلة اآمنة للغاية وفعالة للتخل�س من 
احل�صيات امل�ؤمل���ة، وتتح�صن حالة املري�س 
ويت�صاف���ى يف ف���رتة زمني���ة ق�ص���رية ج���دا، 

وميار����س حياته ب�ص����رة طبيعية بع���د اأيام 
معدودة من العملية.

واأ�ص���ار رفي���ع اإل���ى اأن الفري���ق الطب���ي 
يف ق�ص���م امل�صال���ك الب�لي���ة، وال���ذي يجري 
العمليات ي�صم 8 ك�ادر بحرينية من الك�ادر 
امل�ؤهلة واملتخ�ص�صة يف جمال عملها، منهم 
2 من اال�صت�صارين و2 من االخت�صا�صين، 
م�صريا اإلى اأنه عند اللج�ء اإلى ا�صتخدام تقنية 
التنظري اخلارج���ي للكلي���ة ب�ا�صطة املنظار 
املتناهي ال�صغ���ر Mini PCNL، فاإنه يتم 
الدخ�ل م���ن منطقة البطن بفتح���ة جانبية ال 
تتج���اوز 1/2 �صنتيم���رت، ومن ث���م ا�صتخدام 
اأ�صع���ة ليزر م�صغ���رة لتفتيت احل�ص���اة اإلى 
اأجزاء �صغ���رية، علما اأن هذه العمليات كانت 
جت���رى �صابقا جراحًيا بفتح���ة جانبيه تبلغ 15 
اإل���ى 20 �صنتيمرت، و يف بع����س احلاالت يتم 

فتح الكلية كاملة.
الكل���ى  اأمرا����س  ق�ص���م  رئي����س  ون����ه 
وامل�صالك الب�لي���ة يف م�صت�صفى امللك حمد 
اجلامع���ي بالدع���م وامل�صان���دة الت���ي يحظى 
بها الق�صم من القي���ادة واحلك�مة الر�صيدة، 
قائ���د  م���ن  ال�صخ�ص���ي  والت�جي���ه  والدع���م 
اخلدمات الطبية بامل�صت�صفى ال�صيخ �صلمان 
ب���ن عطي���ة اآل خليف���ة، وال���ذي يحر�س على 
تزوي���د الق�صم باأح���دث االأجه���زة والتقنيات 
وباأعل���ى امل�صت�ي���ات؛ لت�ف���ري رعاية طبية 
�صامل���ة للمر�ص���ى ذات ج�دة عالي���ة، ولكل 
يف  االأعم���ار  جمي���ع  وم���ن  املجتم���ع  �رصائ���ح 
اأمرا����س الكل���ى واجله���از الب����يل التنا�صلي 
واأورام اجله���از الب����يل، وفريق م���ن االأطباء 
املتخ�ص�ص���ن بالكل���ى وامل�صال���ك الب�لية 
الذي���ن لديه���م �صن����ات عدة م���ن اخلربة يف 

جميع طرق العاج.

بدور املالكي

• حممد رفيع	
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باململكة واال����س���ت���ق���رار  االأم�����ن  زع���زع���ة  يف  “اجلزيرة”  دور  ت��ف�����س��ح  االت�������س���االت   

ب�لأدلة... الدوحة تت�آمر على البحــريــن
الك�سف عن مكاملات بني م�ست�سار اأمري قطر واالإرهابي الهارب ح�سن �سلطان اأحد خونة الوطن

المكالمة األولى
االإرهاب���ي ح�س���ن �سلط���ان: ال�س���ام 

عليكم.
حم���د العطي���ة: عليك���م ال�س���ام ها 

�سحوالك يا اأخي اأها.
وي���اك  �سلط���ان:  ح�س���ن  االإرهاب���ي 

�سيخنا.
ال�س���ام عليكم يا �سي���خ اأها و�سها 

مرحبا بوخليفة.
حمد العطية: اآ�س���ف على االزعاج انه 

�رضبتلك على اخلط هذاك حمد ي�سيله.
االإرهابي ح�سن �سلطان: ت�سلم ت�سلم 

بوخليفة تف�سل اآمر.
حمد العطية: م���ا ياآمر عليك عدو انه 
ب�س ا�ستف�رضت عن ه���ذا درع اجلزيرة ما 
يف ق���وات قطرية اول �س���ي، بعدين فيه 
اثنني �سباط مراقبني هذا ح�سب قانون 
درع اجلزيرة، قانون درع اجلزيرة يلزمنا 
بامل�سارك���ة ك���دول جمل�س ان���ت عارف، 
واحنا هاملرة حتفظنا وما �ساركنا كقوة.

االإرهاب���ي ح�سن �سلط���ان: طيب ب�س 
يف �سباط اثنني من قطر.

حم���د العطية: �سباط اثنني مراقبني 
هذا اأ�سياء تلزمنا غ�سب.

االإرهابي ح�سن �سلطان: طويل العمر 
بو خليف���ة االن نا�س بتتعام���ل يعني انا 
ارجو تاخذون هذا املو�سوع يف احل�سبان 
النا����س بتتعام���ل م���ع الق���وات كقوات 

احتال.
حم���د العطية: يا �سي���خ انا مع كامك 
ونحن واحنا يجب ان ذي الكام ما اقولك 
نحن هذا املو�سوع كقطر نحن متحفظني 
عليه ب�سبب عاقة االخوة واملواطنة نحن 
متحفظ���ني عليه احن���ا ال�س���يء ذي احنا 

متحفظني عليه ورف�سنا امل�ساركة.
انت عارف كقانون درع اجلزيرة يلزم 
كل ال���دول يف امل�سارك���ة نح���ن �سغطنا 
على انف�سنا م���ا �ساركنا كق���وة وحاولنا 
ان امل�سال���ة م���ا تتطور الى ق���وات والى 

طريان يو�سل ايل هناك والى والى.
االإرهابي ح�سن �سلطان: طويل العمر 
ان���ا مو مطل���ع على القان���ون بالتف�سيل 

ب�س القانون اليوم يف الربملان الكويتي 
عن���ده م�سكلة بي�ستج���وب احلكومة علي 

هذا املو�سوع.
حمد العطي���ة: انا معاك يا�سيخ وهذا 
�س���ار واقع احل���ني انت �ستبين���ي انقل 
حق رئي�س ال���وزراء قبل ما يطلع وال بعد 

�سوي تبقي تكلمني.
االإرهاب���ي ح�س���ن �سلط���ان: تعطين���ا 
بوخليف���ة ب�س ن�س �ساع���ة الى �ساعة اال 
ربع الن انت تع���رف هذا املو�سوع موب 
به���ذه ال�سهول���ة ميك���ن الن املعار�سة 
قاع���دة يف اجتماع���ات والبي���ت الداخلي 
تع���رف  فيعن���ي  اجتماع���ات  يف  قاع���د 
املو�س���وع يحتاج ال���ى بل���ورة اأذا تبلور 

�سيء انا ات�سل عليكم بوخليفة.
حم���د العطية: انا انتظ���ر منك تلفون 

يف اأي حلظة.
االإرهابي ح�سن �سلطان: ت�سلم ت�سلم 

طويل العمر.
حم���د العطي���ة: واإذا االم���ر بع���د م���ا 
ياأتي بك���رة بالليل اأك���وو رئي�س الوزراء 
مع���اه �سع���ود الفي�سل ويقع���دون عند 
املل���ك وتتبلور بع�س االأمور، اإذا الو�سع 
تطل���ب انا ميكن بكرة اآج���ي ا�سوفك وال 
ا�س���وف ال�سي���خ عي�س���ى بعد م���ا اأ�سوف 
�س���ي يو�سلون ح���ق املو�سوع مع امللك 

واحلكومة هناك.
االإرهاب���ي ح�سن �سلط���ان: نت�رضف يا 

بوخليفة.
حم���د العطية: حت���ى انت���وا اذا قالوا 
لكم من تبون تبوين انا اآجي تبون رئي�س 
ال���وزراء يو�سلكم هناك �سلي ات�سوفونه 

انتوا.
االإرهاب���ي ح�سن �سلط���ان: نحن واهلل 
ن�سوف وجهكم الكرمي لنا ال�رضف ن�سوف 
معايل ال�سيخ حمد اأي�س���ا، نحن باخلدمة 
هذه بلدكم احنا �سيوف وانتم اهل البلد.
حمد العطية: م���ا يف �سك يعني تاأكد 
احنا ما عندنا نزعة ال ذيله وال ذيله تاكد 
مية يف املي���ة اقولها لك بكل امانة... اأي 

وهلل.
ت�سل���م  �سلط���ان:  ح�س���ن  االإرهاب���ي 

اأبوخليفة ت�سلم طويل العمر.

حمد العطية: و�سل���م يل على ال�سيخ 
واهلل  كله���م  اجلماع���ة  وعل���ى  عي�س���ى 
يطمنه���م يف بادهم واهلل يفك ها االزمة 

وتعدي على خري.
االإرهاب���ي ح�سن �سلطان: ياهلل ي�سلم 

غاليكم بوخليفة.
حم���د العطية: ت�سل���م اهلل يخليك مع 

ال�سامة.

المكالمة الثانية
حمد العطية: ال�سام عليكم يا �سيخ.

االإرهاب���ي ح�سن �سلط���ان: ال�سام يا 
بوخليفة �سلونك.

حمد العطية: اهلل يطول عمرك.
االإرهابي ح�س���ن �سلطان: اأكيد متابع 

التطورات.
حمد العطية: اأي واهلل.

االإرهابي ح�س���ن �سلطان: ان���ا اأتكلم 
وياك يا بوخليفة طلبت مني ان انقل اأي 
�س���يء بالن�سبة لقوات االمن واإعان حالة 

الطوارئ احنا نتوقع �سيل من الدماء.
حم���د العطي���ة: احنا م���ا عندن���ا مانع 

انطلعه حتى يف “اجلزيرة” احلني. 
ه���ذي  �سلط���ان:  ح�س���ن  االإرهاب���ي 
ر�سالتن���ا ان ما يجري الي���وم هو باإم�ساء 

خليجي.
حم���د العطية: تو�سل ب����س انه ابغي 
القرى الى احلني ايل عقب ما كلمتك انه 
ايل �س���ارت فيها م�ساكل و�س فيها الأن 

احنا ما عندنا مانع.
االإرهابي ح�سن �سلط���ان: كل القرى 
م���ا عاد يف حماية لل�سيع���ة يف البحرين ما 
عاد يف حماية لل�سيع���ة يف البحرين وهذا 
�سوتن���ا و�سلن���اه ال���ى مرجعي���ا تن���ا يف 
النجف  ويف ق���م ويف لبنان الن خا�س ما 
يف اأي دف���اع الي���وم ال �سيا�سي وال غرية 

ايل قاعد ي�سري.
حم���د العطية: ي���ا �سيخ ب����س انا ابي 
منك حلظه ب�س لو �سمحت، احلني الظهر 
احلني ايل منت�رضين البلطجية وال اجلي�س 
الى نزل وال ال�رضطة لو تو�سح يل �سوي.

االإرهاب���ي ح�سن �سلط���ان: البلطجية 

الق���وات ايل عندهم �س���اح بلبا�س مدين  
يجوبون القرى اثنني اجلي�ش طبعا نازل 
بعد اعان القوات وانه اأكلمك من املبني 
من مقرنا وقدام���ي قاعد ا�سوف وقوات 
االمن اأي�سا متار����ش كمحور ثالث نف�ش 

الدور.
حم���د العطي���ة: �سي���خ ح�س���ن... م���ن 
ال�سخ�س الى انه اأق���در اأخلي حد يت�سل 
فيه وياخذ منه معلوم���ات حتى للجزيرة 
ما عندنا مانع، انت بتكون با�سم ثاين ؟.

االإرهاب���ي ح�س���ن �سلط���ان: عطن���ي 
دقيقتني 3 وارتب املو�سوع اأبوخليفة.
حمد العطية: رد علي خرب ويت�سلون 

مبن.
االإرهاب���ي ح�س���ن �سلط���ان: االآن االآن 

عطني دقيقتني 3 وارد عليك.

المحادثة الثالثة
حمد العطية: الوو

�س���ام  �سلط���ان:  ح�س���ن  االإرهاب���ي 
بوخليفة رقم ال�سخ�س ايل ممكن يتكلم 
يف اجلزي���رة اذا باملكان او ممكن النائب 
خلي���ل امل���رزوق ال���ى ه���و كان النائ���ب 
االأول لرئي����س جمل�س النواب وميكن اأي 

�سخ�ش ثاين.
حمد العطية: ايل انتو ت�سوفونه.

اخ���ذو  �سلط���ان:  ح�س���ن  االإرهاب���ي 
رقمه النائب خليل امل���رزوق هو االآن ما 
يق���در يتكلم عن���ده اجتم���اع يف ال�سفارة 

االمريكية. 
حمد العطية: ما عليه كم اهو رقمه؟

حم���د العطي���ة: عل���ى كل ح���ال احنا 
بيكون لنا موقف مغاير ما عندنا م�سكلة  
ب����س احن���ا نبغ���ي تع���اون و معلوم���ات 
�سحيح���ة اكيدة م���ا تطلعنا بك���ره جدام 

النا�س انا تهورنا يف ها ال�سي.
االإرهابي ح�سن �سلطان: ما يف م�سكلة 

بوخليفة.
حمد العطية: وياريت يكون يف اأ�سياء 
م�س���ورة وبالتاريخ وان���ا بت�سل بال�سيخ 

علي �سلمان.
واحن���ا  �سلط���ان:  ح�س���ن  االرهاب���ي 

م�ستعدين.
حم���د العطي���ة: انا برتب مع���اك بعد 

�سوي.
االإرهاب���ي ح�سن �سلط���ان: خري ان�ساء 

اهلل.
  

المحادثة الرابعة
 حمد العطية: الو.

�س���ام  �سلط���ان:  ح�س���ن  االإرهاب���ي 
بوخليفة.

حم���د العطية: ي���ا مرحب���ا اهلل يطول 
عمرك.

االإرهابي ح�سن �سلطان: تاخذون رقم 
ال�سخ����س بالن�سبة للمعلوم���ات تاخذون 
رق���م ه���ذا ال�سخ����س بحي���ث تق���درون 
تتوا�سلون معاه ي���زود القناة اول باأول 

املعلومات الدقيقة ح�سب االأ�رضطة.
حمد العطية: كم رقمه؟

االإرهابي ح�سن �سلطان: كل الوثائق 
موجودة.

حمد العطية: ه���ذا الرقم بدون فتح 
خط فتح اخلط عندي انا �س�سمه ال�سخ�س 

هذا؟
االإرهابي ح�س���ن �سلطان: ا�سمه �سيد 

طاهر.
حم���د العطية: احل���ني نت�سل ب�سيف 

وال باالأخ خليل؟
االإرهاب���ي ح�س���ن �سلط���ان: ات�س���ل 

بطاهر املو�سوي االآن.
حم���د العطية: ه���ذا اللي ه���و �سيف 

طاهر؟
االإرهاب���ي ح�س���ن �سلط���ان: الال �سيد 
اعام���ي  ه���و  ه���ذا  املو�س���وي  طاه���ر 
ومعلومات دقيقة عنده اول باأول فيقدر 

يزود القناة.
حم���د العطية: طيب انه باعطيك خرب 

ترتيبنا ان �ساء اهلل �سلون.
االإرهابي ح�سن �سلطان: ت�سلم ت�سلم 

طويل العمر.

• تلفزيون البحرين بث 4 مكاملات بني م�ست�سار اأمري قطر حمد العطية واالإرهابي الهارب ح�سن �سلطان	

�ملنامة - بنا: يف �إطار �لك�سف عن �لتدخالت �لقطرية يف �ل�سوؤون �لد�خلية ململكة �لبحرين و�لتي كان يق�سد منها قلب نظام �حلكم، عر�س تلفزيون �لبحرين ليلة �أم�س ت�سجيال لعدة حمادثات هاتفية جرت يف مار�س 

قطر حمد بن خليفة �لعطية و�لإرهابي �لهارب ح�سن �سلطان �أحد �لهاربني خونة �لوطن، وبينت �ملحادثات تاآمرهما على �إثارة �لفو�سى يف �لبحرين وبثها يف قناة “�جلزيرة”. �أمري  م�ست�سار  بني   2011
و�لرهابي �لهارب ح�سن �سلطان، هو رجل دين من قياد�ت �ل�سف �لول يف حزب �لدعوة لعب دور� حتري�سيا يف منت�سف �لت�سعينيات وكان ع�سو� برملانيا هرب �يل لبنان يف �لعام 2011 خوفا من �لقب�س عليه.

ويقيييم �لإرهابييي �لهييارب ح�سيين �سلطان يف لبنان برعاية تنظيم حييزب �هلل �لرهابي ويرتدد كثري� علي زيارة �لعر�ق وي�ستلييم �أمو�ل من �حلزب ينفقها علي �لبحرينيني �لهاربييني و�ملطلوبني وهو ع�سو بجمعية �لوفاق 

�لإ�سالمية �ملنحلة و�لتي د�أبت قناة “�جلزيرة” على ��ست�سافة �أع�سائها ونقل �خبارهم مما يوؤكد �أنها لي�ست قناة م�ستقلة و�إمنا مرتبطة ب�سيا�سة �حلكومة �لقطرية.

وفيما ياأتي ن�س �ملكاملات �لهاتفية �لتي جرت بني م�ست�سار �أمري قطر حمد �لعطية و�لإرهابي �لهارب ح�سن �سلطان يتاآمر�ن فيها على �إثارة �لفو�سى مبملكة �لبحرين:
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“الداخلية” الأولى يف بطولة ع�سا اخلطوات الع�سكرية

“العطاء التطوعي” يقدم وجبات اإفطار بالطريق

اجلودر: يجب اقتنا�ص الع�رش الأواخر بالعبادة

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: يف �إجناز 
دويل جدي���د، وللم���رة �ل�سابع���ة من بني 
ثم���اين م�س���اركات، حق���ق فري���ق وز�رة 
�لد�خلية �ملركز �لأول يف �لبطولة �لدولية 
لع�سا قيا�س �خلطو�ت �لع�سكرية، و�لتي 
�أقيم���ت بالكلي���ة �مللكي���ة �لربيطاني���ة 
“�سان���د هري�س���ت” مب�سارك���ة فرق من 

خمتلف دول �لعامل.
ورفع �آمر �لأكادميية �مللكية لل�رشطة 
�إلى وزير �لد�خلية، �لتهاين و�لتربيكات 
عل���ى حتقيق هذ� �لإجناز �مل�رشف، م�سيًد� 

بالدع���م و�مل�ساندة �لت���ي يلقاها فريق 
ع�سا قيا�س �خلطو�ت �لع�سكرية.

و�أو�س���ح �أن ��ستع���ادة �ملركز �لأول 
ه���ذه �ملرة، و�ل���ذي حققت���ه �لأكادميية 
عل���ى مدى �سب���ع دور�ت بالبطولة، ياأتي 
جت�سي���ًد� مل���ا يتمّتع ب���ه منت�سب���و �لأمن 
�لع���ام من م�ست���وى متمي���ز يف �لتدريب 
والن�ضب���اط، منّوًه���ا اإل���ى اأن الأكادميية 
عمل���ت عل���ى �إع���د�د �لفري���ق وتزوي���ده 
بكافة �لإمكانات و�لتدريبات �لتي �أهلته 

للح�سول على هذ� �ملركز �ملتقدم.

مع قدوم �ضه����ر رم�ضان الكرمي، 
�ل�سب����اب  م����ن  �لعدي����د  يت�ساب����ق 
لتقدمي  و�ملتطوع����ات  �ملتطوع����ني 
�لوجبات �خلفيفة لل�سائمني �سائقى 
�إلى منازلهم  �ملركبات �ملتوجه����ني 
قبيل �إطالق مدف����ع �لإفطار، حاملني 
باأيديه����م �ضالل حتت����وي على بع�ض 
�لوجبات �لب�سيطة من لنب ومتر وماء 

وفو�كه وب�سكويت.
العط����اء  فري����ق  �ضب����اب  ويع����د 
�لتطوع����ي م����ن �سم����ن تل����ك �لفئ����ة 
من �ملتطوع����ني �لذي����ن ي�ستثمرون 
طاقاته����م و�أوقاته����م ف����ى �لأعم����ال 
�خلريية وم����ا يحملونه من حب وعطاء 

وقيم نبيلة.
وقال����ت رئي�سة �لفري����ق �سمرية 
بوج����ريي �إن مب����ادرة “�إفط����ار عل����ى 
�لطريق” م����ن �ضمن برنامج رم�ضاين 
متكام����ل حر�سن����ا �أن يك����ون فى كل 
�ضبت من �ضه����ر رم�ضان املبارك، يف 

خمتلف حمافظة �ملحرق.
و�أ�سافت: �جلميل فى هذ� �لعام 
�أن عدد �ملتطوعني وم�ساهمات �أهل 
�خلري ف����ى تز�ي����د م�ستم����ر. ويف هذ� 
�لعام حتديًد� م�ساركة �إد�رة �ملرور يف 
توزيع كتيبات واإر�ضادات لل�ضائقني 
�لت����ي بدوره����ا ت�ساهم ب�س����كل كبري 

يف توعي����ة �ل�سائقني للو�س����ول �إلى 
منازلهم باأمان. 

وقال����ت: هن����اك برام����ج عدي����دة 
نحر�ض يف تقدميها فى رم�ضان منها 
�لإفطار يف �إح����دى �ل�سالت �خلريية، 
مث����ل �سالة �ملرحوم حمم����د بن �أحمد 
عا�ضري فى الب�ضتني وجمعية م�ضلمي 
كريل �لهندي����ة، و�لتي ي�ستفيد منها 
نح����و 200 �ضخ�����ض كل جمع����ة م����ن 

رم�ضان. 
رم�ض����ان  بداي����ة  يف  واأ�ضاف����ت: 
اأي�ضا يت����م توزيع ال�ضالل الرم�ضانية 
هي عبارة عن كوبونات نقدية ت�رشف 

لالأ�رش �ملتعففة.
يف  ن�سيب����ا  لالأيت����ام  �إن  وقال����ت 
ال�ضهر الف�ضيل، اإذ متت دعوة 100 
يتيم مع �أمهاتهم من جمعية �ل�سنابل 
لرعاية الأيتام لغبقة رم�ضانية )غبقة 
�لطيبني( و�لهدف من �للفتة بث روح 
�حلب و�مل����ودة و�لرت�ب����ط و�لتكافل 
�لجتماعي بني �أفر�د �ملجتمع عموما 

وتلك �لفئة خ�سو�سا.
الذين  و�ضكرت جميع املح�ضنني 
�ضاهم����وا بدعم الربام����ج �ضواء كانت 
�لتربع����ات نقدي����ة �أو عيني����ة، قائلة: 
نعم هذ� ه����و ما تعودنا عليه من �أهل 
�لبحرين �أهل �خلري و�لطيب و�لعطاء.

ق���ال خطيب جام���ع �خلري يف قاليل 
�س���الح �جل���ودر “ه���ذه �أي���ام �ل�سه���ر 
�لك���رمي تتقل����س، وليالي���ه �ل�رشيف���ة 
عم���ل  �ضاه���دة مب���ا  وه���ي  ���ى  تتق�ضَّ
�ملوؤمنون، وحافظة مل���ا �أودعو�، فهي 
لأعمالهم خز�ئن حم�سنة، وم�ستودعات 

حمفوظة.
وقال خماطًبا جموع �مل�سلني �أم�س 
“هذا هو �ضهر رم�ضان الذي انتظرناه 
عاًم���ا كامالً، وه���ذه ه���ي نهاياته، كم 
من م�ستقب���ل له مل ي�ستكمله، وكم من 
موؤمل بعود �إلي���ه مل يدركه، �إنها �لع�رش 
الأخ���رية الباقية من �ضهر رم�ضان كان 
يحتفي بها نبيكم حممد �أميا �حتفاء”. 
وتابع “جتتمع يف هذه �لأيام �أوقات 
فا�ضل���ة واأح���وال �رشيف���ة، فه���ي اأيام 
�لع����رش �لأخرية، جوف �للي���ل و�لأ�سحار 
من رم�ضان، دب���ر الأذان واملكتوبات، 

�أح���و�ل �ل�سجود، وتالوة �لقر�آن، جمامع 
�مل�سلم���ني يف جمال�س �لذك���ر وقر�ءة 
�لق���ر�آن، كلها جتتم���ع يف �أيامكم هذه، 
عليكم بالدعاء و�سل���و� ول تعجزو� ول 

ت�ستبطوؤ� �لإجابة”.

• �سالح �جلودر	

ارتفاع عدد مدار�ص دمج ذوي الحتياجات اإلى 77

ا�ستكمال تنفيذ مدر�سة اإعدادية للبنني مبدينة حمد

101 �إجمايل �لطلبة �ملدجمني يف فئتي �لتوحد و�ل�ُسم... �لنعيمي: 

بكلفة 4 ماليني دينار و�ضمن برنامج عمل احلكومة... “الأ�ضغال”:

مدينة عي�سى - وز�رة �لرتبية و�لتعليم: 
ذكر وزير �لرتبية و�لتعليم  ماجد �لنعيمي 
“يف �ض����وء النتائج امل�رشّف����ة ل�ضيا�ضة دمج 
ذوي �لحتياج����ات �خلا�س����ة يف �ملد�ر�����س 
�حلكومية، �سي�سهد �لعام �لدر��سي �ملقبل 
اإ�ضاف����ة مدر�ضتني جديدتني لربنامج دمج 
الطلب����ة ذوي ا�ضطراب����ات التوح����د، ف�ضالً 
عن دمج جمموعة جديدة من الطلبة ال�ُضم، 
لريتفع عدد �لطلبة �ملدجمني من �لفئتني 
�إل����ى 101 طال����ب وطالب����ة، ويرتف����ع عدد 
املدار�ض املخ�ض�ضة لدم����ج جميع الفئات 

�إلى 77 مدر�سة للبنني و�لبنات”.
واأ�ضاف الوزير خالل جمل�ضه الرم�ضاين 
العائل����ة  اأف����راد  م����ن  ع����دد  ال����ذي ح�����رشه 
و�ل�ُسف����ر�ء  و�ل����وزر�ء  �لكرمي����ة،  �ملالك����ة 
واأع�ض����اء جمل�ضي ال�ض����ورى والنواب وكبار 
�لأعم����ال  ورج����ال  بالدول����ة،  �مل�سئول����ني 
و�لأكادميي����ني و�لإعالمي����ني و�ملو�طن����ني 
“اأن التو�ضع امل�ضتمر يف دمج هوؤلء الأبناء، 
ياأت����ي جت�سي����د�ً مل����ا ن�����س علي����ه د�ست����ور 
�ململكة وقان����ون �لتعليم م����ن �أن �لتعليم 
حٌق تكفل����ه �لدول����ة للجميع، وذل����ك بدعٍم 
كبري من قيادة بلدنا �لعزيز ما �أ�سهم يف �أن 
تكون �ململكة هي �لدولة �لعربية �لوحيدة 
�سمن فئة �ل����دول ذ�ت �لأد�ء �لعايل �سمن 
تقرير منظمة �ليون�سك����و للتعليم للجميع، 

وللعام �لثاين على �لتو�يل”.
وكان املجل�����ض قد �ضهد تب����ادل الآراء 
ح����ول �لعديد م����ن �ملو�سوع����ات �ملت�سلة 
جترب����ة  وخا�س����ًة  �لتعليمي����ة،  بامل�س����رية 
البحرين الرائ����دة يف دمج ذوي الحتياجات 
اخلا�ض����ة، والنتائج امل�رشف����ة يف الختبارات 
�لدولي����ة للريا�سي����ات و�لعل����وم )تيم�����س 
2015( و�لت����ي وثقه����ا �لتقري����ر �ل�س����ادر 
لتقيي����م  �لدولي����ة  �لر�بط����ة  ع����ن  موؤخ����ر�ً 
�لتح�سيل �لرتبوي، حي����ث حققت �ململكة 
�أعل����ى ن�سب����ة تق����دم يف �لريا�سي����ات على 
ال�ضعي����د العاملي، مقارن����ًة بنتائج الدورة 
�ل�سابقة من هذه �لختبار�ت، وذلك مبعدل 

45 درجة معيارية.

دمج مختلف الفئات:
�لرتبي����ة  وز�رة  “�أن  �لنعيم����ي  و�أك����د 
والتعلي����م جنح����ت ول ت����زال يف احت�ض����ان 
�ملئ����ات من ذوي �لحتياج����ات �خلا�سة من 

فئ����ات: �لإعاقة �لذهنية �لب�سيطة ومتالزمة 
د�ون، ��سطر�بات �لتوحد، �لإعاقة �لب�رشية 
)كف ب�����رش، �ضعف ب�����رش �ضدي����د(، الإعاقة 
�ل�سمعي����ة )�سع����ف �سم����ع، زر�ع����ة قوقعة، 
�لإعاق����ات  ذوي  �إل����ى  �إ�ساف����ًة  �ل�س����م(، 
�جل�سدي����ة و�سعوب����ات �لتعل����م، ومر�س����ى 
�ل�رشط����ان و�ل�سكل����ر، وذل����ك بع����د تهيئ����ة 
مدار�����ض الدمج بكاف����ة املتطلبات الالزمة، 
من ك����وادر تربوية موؤهلة، ومناهج درا�ضية 
واأدوات وبرامج تعليمية خا�ضة، مع تطوير 
�لبنية �لتعليمية �لأ�سا�سية باإن�ساء �سفوف 
خا�س����ة له����وؤلء �لأبن����اء، و�إ�ساف����ة مر�ف����ق 
واأدوات م�ضاندة لهم يف الف�ضاء املدر�ضي، 
ومر�عاته����م يف �لمتحان����ات و�لتقومي، كما 
يتم يف بع�ض احلالت تخ�ضي�ض معلم لكل 

طالب”.
و�أ�ساف �لوزي����ر “ �إن �لقيادة �حلكيمة 
عززت من مكت�سبات هوؤلء �لطلبة من خالل 
تخ�ضي�ض بعثات درا�ضية لهم بغ�ض النظر 
عن معدلته����م يف �لثانوية �لعامة، ووجهت 
كذلك �إل����ى �أن تكون �ملد�ر�����س �حلكومية 
�جلدي����دة م�سمم����ة مب����ا ير�ع����ي متطلبات 

دجمهم بجميع فئاتهم”.

التوسع في دمج طلبة التوحد:
وك�س����ف �لوزي����ر ع����ن �هتمام �ل����وز�رة 
بافتت����اح �سف للتوح����د يف كل من مدر�سة 
عمار بن يا�رش �لبتد�ئي����ة للبنني، ومدر�سة 
عقبة ب����ن نافع �لبتد�ئي����ة للبنني، لريتفع 
بذل����ك ع����دد مدار�����ض دمج ه����ذه الفئة من 
�لأبناء �إل����ى 14 مدر�سة �بتد�ئية، ت�ستوعب 
80 طالب����اً وطالبة من ه����ذه الفئة، وت�ضم 
56 معلماً متخ�س�س����اً يف �لتعامل مع هوؤلء 

�لأبن����اء، م����ع توف����ري ع����دد م����ن �لعامل����ني 
�ملخ�س�سني لرعايتهم”.

و�أ�ساف “بداأت جتربة دمج هوؤلء الأبناء 
يف �لعام 2010، من خالل 11 طالباً وطالبة 
يف 3 مد�ر�����س، وحقق����ت �إجن����از�ت عديدة، 
كان �آخره����ا جن����اح 21 طالب����اً وطالبة خالل 
�لعام �لدر��سي 2016/2017 يف �لنتقال 
�لكلي من �سفوفهم �خلا�سة �إلى �ل�سفوف 
�لعادي����ة، نتيجة ما حققوه م����ن نقلة نوعية 

�أكادميياً و�سلوكياً و�جتماعياً”.

صفوف وبرامج خاصة:
واأ�ضار الوزير اإلى اأن “ت�سميم �سفوف 
�لتوحد مت مبو��سف����ات تربوية عاملية، �إذ 
ينق�س����م كل �س����ٍف منه����ا �إلى ع����دة �أركان، 
�مل�ستت����ات  ع����ن  �لطلب����ة  �إبع����اد  به����دف 
و�ملحافظ����ة  تعليمه����م  لعملي����ة  �ملعيق����ة 
عل����ى �سالمته����م، ومنه����ا رك����ن للتدري�س 
�لف����ردي، و�آخر للتدري�س و�لعمل �جلماعي، 
ورك����ن للتلفزي����ون و�للعب، و�آخ����ر لتزويد 
�لطلبة باملهار�ت �حلياتي����ة كاآد�ب تناول 
�لطعام، كما يحوي كل �سف �أدو�ت للتعلم 

�لإلكرتوين كال�سبورة �لذكية”.
وتاب����ع: نوف����ر برام����ج تعليمي����ة خا�ضة 
تطوي����ر  برنام����ج  مث����ل  الطلب����ة،  به����وؤلء 
التوا�ض����ل الجتماعي واللغ����وي با�ضتخدام 
ال�ضلوكي����ات  تعزي����ز  وبرنام����ج  ال�ض����ور، 
الجتماعي����ة الإيجابي����ة، وبرنام����ج تنظي����م 
�لوق����ت با�ستخ����د�م �جل����د�ول �مل�س����ورة، 
وبرنامج التخاطب وتقوية اجلانب اللغوي، 
وذل����ك بهدف تاأهيل الطلبة للدمج اجلزئي 
ومن ثم الكلي يف ال�ضفوف العادية، ف�ضالً 
عن دجمهم يف �لأن�سطة �لطالبية �ملتنوعة.

و�ض���وؤون  الأ�ضغ���ال  وزارة  املنام���ة - 
�أك���د  �لعم���ر�ين:  و�لتخطي���ط  �لبلدي���ات 
وكي���ل وزارة الأ�ضغال و�ض���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ل�ض���وؤون الأ�ضغ���ال 
اأحمد اخلياط اأن ال���وزارة ا�ضتكملت اإن�ضاء 
مدر�سة �إعد�دية جدي���دة للبنني يف مدينة 
حم���د، بتكلف���ة اإجمالي���ة بلغ���ت 3 ماليني 
و850 �ألف���ا و321 دين���اًر�، وبذل���ك تكون 
�ل���وز�رة قد �نته���ت من �إن�س���اء 5 مد�ر�س 
حكومي���ة جدي���دة، يف اإطار تنفي���ذ برنامج 
عمل احلكومة، ومن خ���الل برنامج التنمية 
�خلليج���ي ململك���ة �لبحري���ن، حي���ث ق���ام 
�ل�سن���دوق �ل�سع���ودي للتنمي���ة بتموي���ل 
�إن�ساء 6 مد�ر�س موزع���ة على �ملحافظات 
�ملختلف���ة باإجمايل متويل ي�س���ل �إلى 85 

مليون دولر.
واأ�ض���ار اخلي���اط اإل���ى اأن اإجن���از ه���ذه 
�مل�ساريع ه���و تاأكيد على �لت���ز�م �لوز�رة 
للجه���ات  �لتابع���ة  �مل�ساري���ع  بتنفي���ذ 
�حلكومي���ة �ملختلف���ة وبالأخ����س م�ساريع 
وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م ذ�ت �لن�سي���ب 
�لتنمي���ة  �لأك���رب، مب���ا يدع���م متطلب���ات 
و�لتطوير يف مملكة �لبحري���ن و�ل�ستد�مة 
يف �خلدم���ات �لتعليمية تلبي���ًة لحتياجات 
�ملو�طن �ليومية م���ن خالل توفري �ملقعد 
�لدر��سي جلميع �لطالب وتقريب �خلدمات 

�لتعليمية من مناطق �سكنهم.
�أعم���ال  يف  ر�ع���ت  �ل���وز�رة  �أن  و�أك���د 
�لت�سمي���م لتل���ك �ملد�ر����س �أن تتنا�سب 
م���ع �ملتطلبات �حلديث���ة ل���وز�رة �لرتبية 
و�لتعلي���م فيم���ا يتعل���ق بت�سميم منوذج 
�لتط���ور  يو�ك���ب  �ملد�ر����س  م���ن  جدي���د 
�لتعليمي �مل�ستمر يف �ململكة وتوفر بيئة 

مريحة وممتعة للتعليم.
و�أ�س���اف وكيل �ل���وز�رة �أن���ه مت �لأخذ 

يف �لعتبار يف ت�سمي���م �ملدر�سة �جلديدة 
متطلب���ات وموا�ضف���ات املب���اين اخل�رشاء 
تر�ضي���د  �ضيا�ض���ة  وتطبي���ق  امل�ضتدام���ة 
��سته���الك �لطاق���ة و�ملي���اه للحفاظ على 
وروع���ي  �لطبيعي���ة،  و�مل���و�رد  �لبيئ���ة 
اأي�ًض���ا توفري متطلب���ات ذوي الحتياجات 
مو�ق���ف  تخ�سي����س  وت�سم���ل  �خلا�س���ة 

خا�س���ة ل�سيار�تهم بالقرب م���ن �ملد�خل 
�لالزم���ة  �ملنح���در�ت  وتوف���ري  �لرئي�س���ة 
و��ستخ���د�م �لأر�سي���ات �ملانع���ة لالنزلق 
�إل���ى توفري �مل�ساع���د بالقرب  بالإ�سافة 
من املداخل ل�ضم���ان �ضهولة التنقل بني 
�لطو�بق، وتوفري دور�ت مياه ذ�ت م�ساحة 

وجتهيز�ت تتنا�سب مع �حتياجاتهم.

• وزير الرتبية والتعليم م�ضتقبال رواد جمل�ضه الرم�ضاين	

• ت�سميم �ملد�ر�س �جلديدة وفق �ملتطلبات �حلديثة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم	
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اإعداد: عبا�س اإبراهيم

رف�س ا�ستئناف موظَفني باملرور زّورا تقرير حادث

اإدانة 3 �سبان ب�رضب اآخرين مدعني اأنهما “خمربان”

طلًب� للتعوي�ض من �رشكة الت�أمني

اأجربوا اأحدهم� على العودة ع�رًي� مل�سكنه

ق�ست حمكمة اال�ستئن�ف العلي� اجلن�ئية 
برئ��س���ة الق��س���ي ال�سيخ حممد ب���ن علي اآل 
خليفة واأم�نة �رش ن�جي عبداهلل، بت�أييد مع�قبة 
موظ���ف “34 ع�ًم����” ون�ئ���ب عريف ب����الإدارة 
الع�م���ة للمرور “33 ع�ًم�” واآخ���ر “23 ع�ًم� – 
ع�ط���ل”، اأُدينوا بتزوي���ر اأوراق ح�دث ل�سي�رة 
للح�س���ول على تعوي����ض من اإح���دى �رشك�ت 
الت�أم���ني؛ وذل���ك بحب�ض املوظف مل���دة �سنة 
واح���دة، وب�سجن امل�ست�أنفني االآخرين ملدة 3 
�سنوات، واأمرت مب�س�درة املحررات املزورة.
وترج���ع تف��سي���ل �سب���ط امُلدان���ني اإلى 
اأن مدي���ر ق�سم احلوادث ب�رشك���ة الت�أمني اأبلغ 
االإدارة الع�مة للمرور اأنه واأثن�ء عمله ب�ل�رشكة 
وردت لهم مط�لبة تعوي�ض عن ح�دث مروري 
ل�سي�رة موؤمنة طرف ث�ل���ث على �رشكة ت�أمني 
اأخرى، حيث اإنه� متورطة يف ح�دث مع �سي�رة 

موؤمنة لدى �رشكتهم.
واأ�س����ف اأنه �س���ك يف االأمر الأن التقرير مل 
يكن مدون فيه رقم الق�سية اخل��ض ب�الإدارة 
الع�مة للم���رور، واأن التلفي�ت التي ب�ل�سي�رة 
ال ميك���ن ت�سوره� نتيجة اال�سط���دام ب�سي�رة 
اأخ���رى بح�سب خربت���ه، فق�م مبخ�طب���ة اإدارة 

املرور.
وب�ملزيد م���ن الفح�ض تب���ني اأن ال�س�ئق 
لل�سي�رة املت�سببة ب�حل�دث ال علم له ب�حل�دث 
ولي�ض طرًف� فيه واأنه مل يرتكب ح�دًث� مرورًي� 
ب�لت�ريخ املدون يف التقرير، وعالوة على ذلك 

اأن التلفي�ت املطلوب التعوي�ض عنه� ن�جتة 
عن ا�سطدامه� بج�سم �سلب غري معروف.

بفح����ض  اأن���ه  الدع���وى  اأوراق  يف  وورد 
التقري���ر تب���ني اأن م���ن اأ�س���دره ه���و موظف 
ب����الإدارة الع�مة للم���رور “امل�ست�أنف االأول”، 
فتم القب�ض عليه، والذي قرر يف التحقيق�ت 
اأن���ه ح���ّرر املح����رش بن����ء عل���ى طل���ب زميل���ه 
“امل�ست�أنف الث�لث”، والذي زوده ب�لبي�ن�ت 
فق�م بتدوين املح�رش دون مع�ينة املركب�ت، 
رغ���م اعتق����ده اأن احل����دث غ���ري �سحي���ح اأو 
مفتعل وبن�ًء على م� قرره امل�ست�أنف الث�لث.
كم���� ق�م بو�سع اأرق�م م���زورة الإي�س�الت 

ال�سل���ح، وق�م بتمزيق االأ�سل خوًف� من اإث�رة 
ال�سبهة.

يف حني اعرتف امُل���دان الث�لث اأنه تلقى 
طلًب� من �سديقه “امل�ست�أنف الث�ين”، والذي 
اأبلغه باأن���ه تورط يف حادث ا�صط���دام بحاجز 
ا�سمنتي ويريد تقري���ر للح�دث الذي ت�سبب 
به ليتمك���ن من اإ�س���الح �سي�رت���ه عن طريق 

�رشكة الت�أمني.
“املت�سب���ب  الث����ين  امل�ست�أن���ف  اأم���� 
ب�حل�دث” فقد قرر -ح�سب اأوراق الدعوى- 
اأن���ه واأثن����ء قي�دت���ه ل�سي����رة �سديق���ه فقد 
ال�سيط���رة عليه���� وا�سطدم بح�ج���ز ا�سمنتي 

ب�سبب ال�رشعة، ف�أبلغ امل�ست�أنف الث�لث كونه 
يعمل يف اإدارة املرور عن ذلك احل�دث، واأكد 
له اأن اأط���راف املط�لبة امل�سجلة اأ�سم�ئهم يف 
التقري���ر اأحدهم���� ابن خ�لته واالآخ���ر �سديقه 
كون���ه يعل���م ببي�ن�ته���م ال�سخ�سي���ة م�سبًق� 

وا�ستخدمه� دون علمهم�.
وبع���د مداولة الق�سية ثب���ت للمحكمة اأن 
امل�ست�أنفني الثالث���ة ارتكبوا يقيًن� بت�ريخ 6 

م�يو 2015، االآتي:
اأوالً: امل�ست�أن���ف االأول: ح�ل كونه موظًف� 
ب����الإدارة الع�مة للم���رور زّور املحرر الر�سمي 
-تقري���ر ح�دث مروري- ب����أن اأ�س�ف بي�ن�ت 
غ���ري �سحيحة وح���ّرف احلقيق���ة يف حمرر ح�ل 

حتريره فيم� اأعد لتدوينه.
كم���� اأن امل�ست�أنَف���ني الث����ين والث�ل���ث: 
ا�س���رتك� مع االأول ح�ل كون���ه موظًف� ب�الإدارة 
الع�مة للمرور، بتزوير املحرر الر�سمي وك�ن 
ذلك بطريق االتف�ق وامل�س�عدة والتحري�ض.

ث�نًي�: امل�ست�أنف الث����ين: ا�سرتك مع اآخر 
ح�س���ن الني���ة يف ا�ستعم����ل املح���رر الر�سمي 
امل���زور مع علم���ه بتزوي���ره ب����أن مت تقدميه 

ل�رشكة الت�أمني.
ث�لًث����: امل�ست�أنفني الث����ين والث�لث: اأن 
امل�ست�أن���ف الث�ين �رشع يف االحتي�ل على �رشكة 
الت�أم���ني وذل���ك ب�تخ�ذ ط���رق احتي�لية، واأن 
الث�لث ا�س���رتك مع الث����ين يف االحتي�ل على 

�رشكة الت�أمني وذلك ب�تخ�ذ طرق احتي�لية.

اأدانت املحكمة الك����ربى اجلن�ئية االأولى 3 
متهمني، اأكربهم يف ال�24 من العمر واأ�صغرهم 
16 ع�ًم�����، ب�أنهم واآخرين جمهولني حجزوا حرية 
�س�ب����ني )19 ع�ًم� – اأحدهم����� عراقي اجلن�سية( 
يف ب�إح����دى امل����زارع مبنطق����ة توبل����ي، وجردوا 
العراقي من مالب�سه بعدم� �رشبوه واأجربوه على 
الع����ودة اإلى م�سكنه ع�رًي� م����ن مالب�سه، مدعني 
اأنهم� يعمالن مر�سَدين )خمرَبين( ل�س�لح اأفراد 

ال�رشطة الت�بعني لوزارة الداخلية.
وق�ست املحكم����ة برئ��سة الق��سي ال�سيخ 
حم����د ب����ن �سلم�����ن اآل خليفة وع�سوي����ة كل من 
الق��سيني �سي�ء هري����دي وحممد جم�ل عو�ض 
واأم�نة �رش عبداهلل حممد، ب�سجن امُلدانني الثالثة 
ملدة 3 �سنوات عم� اأ�سن����د اإليهم من اته�م�ت، 
فيم����� براأت متهًم� رابًع����� “اإيراين اجلن�سية” مم� 
ن�سب اإليه من اته�م�����ت، والتي اأُدين به� بقية 

املتهمني.
واأو�سحت املحكم����ة يف حيثي�ت حكمه� اأنه 
واأثن�����ء م� ك�نت ب�سدد تقدي����ر اأ�س�نيد االته�م 
التي قدمته� الني�بة الع�مة تدليالً على ارتك�ب 
املته����م االإيراين للواقع����ة، واملتمثلة يف اأقوال 
�سهود االإثب�����ت، واإقرار املتهم الث�ين ا�ستدالالً 
علي����ه، ف�إنه����� ال ترق����ى اإلى اطمئن�����ن املحكمة 
وثقته����� وال ترق����ى ملرتب����ة الدلي����ل املعت����رب 

يف االإدان����ة مل� اح�طه����� من �سك����وك وريب وم� 
اأ�س�به� من ا�سطراب يجعله� مبن�أى عن ارتي�ح 

وجدان املحكمة.
وتع����ود التف��سي����ل اإلى اأن وال����دة املجني 
عليه العراقي توجهت م����ع ابنه� ملركز ال�رشطة 
واأبلغ ب�أنه� فوجئت يف ال�سب�ح ب�آث�ر �رشب مرّبح 
على وجه وج�سد ابنه�، وب�سوؤاله اأخربه� ب�أن 20 
�سخ�س�ً ك�نوا ملثمني قد اعتدوا عليه ب�ل�رشب.

وخالل التحقيق م����ع املجني عليه العراقي، 
ق�����ل اإنه فوجئ ب�أحد امللثم����ني ي�ستوقفه اأثن�ء 
مروره قرب م�سكن����ه يف منطقة توبلي، ويجربه 
عل����ى التوج����ه مع����ه اإلى منطق����ة زراع����ة قريبة، 
وهن�����ك راأى 20 �سخ�ًس����� اآخرين كلهم ملثمني، 
م�سيًف����� اأن هوؤالء جميًع� ق�م����وا ب�العتداء عليه 
ب�ل�����رشب واأجربوه عل����ى خلع مالب�س����ه وامل�سي 
اأم�مه����م ع�رًي� منه�، كم� اعت����دوا عليه ب�ل�رشب 

على من�طق عفته وب�قي ج�سده وراأ�سه.
واأف�����د اأنه عندم����� �س�ألهم ع����ن �سبب �رشبه 
اأخربوه اأن����ه يتع�ون مع ال�رشط����ة، ومل ي�سدقوه 
عندم����� اأنك����ر تع�ون����ه، ف�أخ����ربه اأحدهم اأن����ه راآه 
يتح����دث مع دوري����ة لل�رشطة، واأن����ه يف كل جتمع 
يحر�ض عل����ى التواجد وال ي�س�رك وهو ب�لت�أكيد 
م����ن يخرب ال�رشطة ع����ن حترك�ته����م، موؤكًدا على 
اأنهم اأجربوه على العودة ع�رًي� من املزرعة اإلى 

م�سكنه.
يف ق�ل املجني عليه الث�ين “البحريني”، اأن 
�سي�رَتني ح�رشت� وتوقفت����� خلفه وترجل منهم� 
ثالثة اأ�سخ������ض ق�موا ب�العت����داء عليه ب�ل�رشب 
بوا�سطة اأيديه����م واأرجلهم وق�م����وا ب�سحبه من 
مالب�س����ه اإلى اإح����دى املزارع القريب����ة، كم� ح�رش 
ثالث����ة اآخرين، والذي����ن واعتدوا علي����ه ب�ل�رشب 
بوا�سط����ة األواح خ�سبي����ة واأن�بي����ب بال�ستيكية، 
وق�م����وا ب�ستمه، فيم� ظّل داخل املزرعة حلوايل 
مدة �س�عتني تقريًب�، ومن ثم �سحبوه اإلى خ�رج 
املزرع����ة وهرب����وا من امل����ك�ن، وعق����ب اإخراجه 
ات�سل ب�سديقه ليبلغ ع�ئلته عم� حدث له، اإلى 
اأن ح�رش اإليه والده، والذي نقله اإلى امل�ست�سفى 

مب��رشًة.
و�صهد عامل املزرعة البنغايل اجلن�صية اأنه 
واأثن�ء تواجده يف مزرعة كفيله �س�هد قرابة 25 
�سخ�ًس� بداخله�، بع�سهم ك�ن ي�ستخدم اأ�سواء 
اله�تف اخل��سة بهم، فتوجه نحوهم لال�ستعالم 
عن �سبب تواجده����م يف املزرعة، مبيًن� اأن ثالثة 
اأ�سخ������ض منه����م ك�ن����وا ملثمني مي�سك����ون به، 
كم����� �سمع اأحده����م ين�����دي على املجن����ي عليه 
الث�����ين، وطلبوا منه احل�س����ور بج�نبهم، وعندم� 
اقرتب اأكرث طلبوا منه عدم االت�س�ل بكفيله اأو 
ال�رشطة، واإال ف�إنه����م �سيقومون بعمل امل�س�كل 

اإليه كونهم يعرفون مك�نه واأمروه ب�لتوجه اإلى 
غرفته، لكنه م� اإن �س�ر وقت ال�سب�ح حتى اأبلغ 

كفيله مب� �س�هده.
ال����الزم  التحري�����ت  االأم����ن  ف�أج����رى رج�����ل 
ح����ول الواقع����ة حتى متكن����وا م����ن القب�ض على 
املتهمني، والذين وجه����ت لهم الني�بة الع�مة، 

اأنهم يف ليلة 2014/9/16:
اأوالً: اأحلق����وا واآخرون جمهول����ون عمًدا اأمًل� 
ج�سدًي� �سديًدا ب�ملجني عليهم� وذلك ب�لتعدي 
عليهم� ب�ل�����رشب والذين ك�ن� حمتجزين لديهم 
وحت����ت �صيطرتهم بغر�ض احل�صول منهما على 
معلوم�ت ع����ن عمل ي�ستبه اأنهم� ق�م� به بق�سد 
تخويفهم� واإكراههم� على االإدالء ب�ملعلوم�ت، 
ونتج عن ذل����ك التعذيب االإ�س�ب�ت املو�سوفة 

بتقرير الطبيب ال�رشعي اخل��ض بكل منهم�.
ث�نًي�: خطف����وا ب�أنف�سهم واآخرون جمهولون 
املجن����ي عليهم����� وقد �سح����ب ذل����ك ا�ستعم�ل 

القوة بق�سد االنتق�م.
ث�لًث�: اعتدوا واآخرون جمهولون على عر�ض 
املجن����ي علي����ه العراقي دون ر�س�ه ب�����أن حماله 

على خلع مالب�سه وامل�سي ع�رًي� اأم�مهم.
رابًع�: دخلوا واآخرون جمهولون مك�ًن� معًدا 
لل�سكنى خالًف����� الإرادة �س�حب ال�س�أن عليه ويف 

غري االأحوال املبينة يف الق�نون.

التق�ع�ض يف نقل ملكية املركبة 
بعد بيعه� خم�لف للق�نون

 
اأح���د  نق���ل ملكي���ة املركب���ة  يعت���رب 
االإج���راءات الق�نوني���ة الت���ي يق���وم به���� 
املواط���ن اأو املقي���م يف اململك���ة والت���ي 
تتطل���ب تواف���ق اإرادت���ي ب�ئ���ع وم�سرتي 
املركب���ة، حي���ث اأك���د ق�نون امل���رور على 
اأهمية توجه طريف العقد اإلى االإدارة الع�مة 
للمرور اأو احد فروعه� وذلك الإمت�م عملية 
البي���ع من خ���الل م���لء اال�ستم����رة املعدة 
لذل���ك، والتوقي���ع عليه���� من قب���ل طريف 
العق���د وختمه� من قبل ق�س���م املخ�لف�ت 
وذل���ك للت�أكد ب����أن كال الطرفني م�ستويف 
ك�فة ا�سرتاط�ت نقل امللكية واأنه ال توجد 
عليهم� اأية خم�لف�ت اأو التزام�ت ق�نونية. 
ف��ستخ���دام �سخ����ض ملركب���ة حتم���ل 
ملكي���ة �سخ����ض اآخ���ر يعت���رب اأم���را خم�لف� 
للق�ن���ون حتى واإن ك�ن ه���ذا ال�سخ�ض قد 
ق����م ب����رشاء تلك املركب���ة، فعن���د ارتك�ب 
�س�ئق املركب���ة الأي خم�لفة اأو جرمية ف�نه 
يتم ت�سجيله� يف البداية على رقم املركبة 
ويتم اتخ�ذ االإج���راءات االأمنية والق�نونية 
�س���د م���ن تك���ون املركب���ة ب��سم���ه، ويف 
بع�ض االأحي����ن يكون م���ن ال�سعب اإثب�ت 
م���ن ك�ن ي�ستخ���دم املركب���ة اآن ذل���ك، اإال 
ان الوا�سح يف اإدارة امل���رور ب�أنه� م�سجله 
ب��سم �س�حبه� ال�س�بق مم� قد يرتتب ذلك 
التزام����ت ق�نوني���ة �سده. حي���ث اإن االأمر 
ي���زداد تعقيدا اإذا ارتك���ب �س�ئق املركبة 

جرمية ومن ثم الذ ب�لفرار. 
 واأو�س���ح ق�ن���ون امل���رور اأن �سه�دة 
ت�سجي���ل املركب���ة ه���ي االإج����زة الر�سمية 
ال�س�درة م���ن االإدارة الع�مة للمرور والتي 
جتي���ز ت�سيري املركبة عل���ى الطريق طوال 
بال����روط املن�صو����ض  م���دة �صالحيته���ا 
عليه���� يف ق�ن���ون امل���رور، وه���ي الوثيقة 
الر�سمي���ة اخل��سة ب�إثب����ت ملكية املركبة 
مل�لكه� وال�س�درة من االإدارة، فيم� يعترب 
الرتخي�ض ب�أن���ه االإج�زة الر�سمية ال�س�درة 
من االإدارة وجتيز حل�مله� ا�ستخدام نوع اأو 
اأنواع معينة من املركبات ملمار�صة ن�صاط 

معني طوال مدة �سالحيته�. 
وق���د ن�ست امل����دة )45( م���ن الب�ب 
ال�س�ب���ع م���ن ق�ن���ون امل���رور اأنه م���ع عدم 
االإخ���الل ب�لتداب���ري املقررة وفق����ً الأحك�م 
هذا الق�نون اأو ب�أية عقوبة اأ�سد من�سو�ض 
عليه���ا يف اأي قان���ون اآخر، يعاق���ب بغرامة 
ال تقل ع���ن ع�رشين دين����راً وال جت�وز م�ئة 
دين����ر كل م���ن ارتك���ب فعالً م���ن االأفع�ل 

االآتية:
) 16 ( عدم قي�م من �سجلت املركبة 
ب��سمه ب�إخط�ر االإدارة يف ح�لة نقل امللكية 
الآخ���ر خ���الل املدة الت���ي حتدده���� الالئحة 

التنفيذية. 
وم���ن اأجل اأن ي�أخ���ذ كل ذي حق� حقه، 
وم�س���رتي  ب�ئ���ع  قي����م  ي�ستوج���ب  ف�إن���ه 
املركب���ة اإمت�م اإجراءات نق���ل امللكية فور 
ت�سلي���م الب�ئع املركبة للم�سرتي، وت�سليم 

االأخري املبلغ املتفق عليه للب�ئع. 

الثق�فة االأمنية

األزمت املحكم���ة العم�لية برئ��سة الق��سي 
عبدالعزي���ز اجل�بري واأم�نة �رش حممود الودي�ين، 
اإحدى ال�رشك�ت املتخ�س�سة يف قط�ع االت�س�الت، 
والتي ك�نت قد نقلت كف�لة مدير يعمل لديه� 
على �رشكة اأخ���رى ت�بعة اإليه�، وامتنعت االأخرية 
ع���ن �س���داد اأج���وره امل�ستحق���ة اإلي���ه اأكرث من 
�سنت���ني ون�سف م� دفعه لتقدمي ا�ستق�لته من 
ال�ركة؛ وذلك باأن تدفع اإليه مبلًغا يفوق ال� 23 

األف دين�ر، ب�عتب�ره� مت�أخرات اأجوره.
كم���� اأم���رت املحكم���ة �رشك���ة االت�س����الت 
املذك���ورة اأن متن���ح املدعي ال���ذي عمل حتت 
كف�لته���� اأكرث م���ن 7 �سنوات، �سه����دة خدمة، 
وكذل���ك ف�ئدة بن�سب���ة %6 �سنوًي� ع���ن االأجور 
واملك�ف����أة،  االإج����زة  لب���دل  و3%  املت�أخ���رة، 
ورف�ست م� ع���دا ذلك من طلب����ت واألزمت كالً 
من املدعي وال�رشك���ة املدعى عليه� ب�ملن��سب 

من امل�رشوف�ت.
وق�لت املحكمة يف حيثي�ت حكمه� ال�س�لف 
بي�ن���ه اإن املدع���ي ك�ن قد اأق�م دع���واه مط�لًب� 
ب�حلكم ب�إل���زام ال�رشكتني املدع���ى عليهم� ب�أن 

توؤدي� ل���ه بدل االإج����زة ال�سنوي���ة مببلغ 4270 
دين����را، واالأج���ور املت�أخ���رة ع���ن الف���رتة من 1 
ين�ي���ر 2013 حتى 30 �سبتمرب 2015 والف�ئدة 
الق�نونية بواق���ع 6 % عن 6 اأ�سهر االأولى حتى 
12 % عن كل �سنة حتى ال�سداد الت�م مبلغ 17 
األف���� و476 دين����را، وفواتري �س���ددت ل�س�لح 
ال�رشك���ة مببل���غ 1118 دين����ر، ومك�ف����أة نه�ية 
اخلدمة مببلغ 5256 دين�را، وبدل االخط�ر مببلغ 
5700 دين����ر و�سه�دة اخلدمة و�س�ع�ت العمل 
االإ�س�في���ة مببل���غ 1674 دين����را وامل�رشوف�ت 

واالأتع�ب والفوائد الق�نونية.
وبين���ت املحكمة اإن املدع���ي ذكر يف الئحة 
الدع���وى اأن���ه ك�ن يعمل ل���دى املدع���ي عليه� 
االأولى مبوجب عقد عم���ل لق�ء اأجر وقدره 500 
دين����ر، متت زي�دت���ه اإلى 950 دين����ًرا، اإال اأنه� 
ق�م���ت بنق���ل كف�لته للمدع���ى عليه���� الث�نية 
الت�بع���ة للمدعى عليه� االأولى، يف حني مب��رشته 
العمل له�، وق���د امتنعت ال�رشكت����ن عن �سداد 
اأج���ره، مم� ح���دا به لتق���دمي ا�ستق�لت���ه بت�ريخ 
30 �سبتم���رب 2015، وبع���د ا�ستق�لته مل توؤدي 

ال�رشكت����ن م�ستحق�ت���ه اإليه، االأمر ال���ذي حدا به 
الإق�مة الدعوى.

واأو�سح���ت املحكم���ة اأن���ه عن طل���ب االأجر 
املت�أخ���ر، ف�إنه مل� ك�ن الث�بت ب�ل�سجل التج�ري 
للمدع���ى عليه� االأولى اأنه� �رشك���ة مقفلة واأنه� 
م�س�همة يف املدعى عليه� الث�نية، وك�ن الث�بت 
بعقد اال�ستخدام املوؤرخ 21 �سبتمرب 2008 اأنه 
حمرر بني املدعى عليه� االأولى واملدعي، وك�ن 
الث�بت ب�سه����دة اخلدمة املوؤرخ���ة 30 �سبتمرب 
2015 اأن املدع���ي ك�ن يعم���ل ل���دى املدع���ى 
عليه���� االأولى م���ن 19 �سبتمرب 2008 حتى 30 
�سبتم���رب 2015 مدي���را، االأمر ال���ذي ت�ستخل�ض 
منه املحكمة اأن عالقة العمل بني املدعى عليه� 
االأول���ى واملدعي اإذ مل حت���وي مدون�ت الدعوى 
م� يفيد نقل كف�لته للمدع���ى عليه� الث�نية اأو 
عمله لديه���� ال�سيم� اأنه� ال تطمئن مل� �سهد به 

�س�هديه بذلك ال�س�أن.
ومل���� ك�ن ذل���ك وك�ن���ت املدع���ى عليه���� 
االأول���ى ه���ي املكلف���ة ق�نوًن� ب�إثب����ت �سداده� 
الأجر الع�مل، والتي مل تق���دم مم� يفيد ا�ستالم 

املدعي الأج���ره عن املدة املط�لب به�، ومن ثم 
تكون ذمته���ا م�صغولة بالأج���ور املتاأخرة، وهو 
م� تقدره املحكم���ة مببلغ 17 األف� و476 دين�را 

كطلبه.
واأ�س����رت املحكمة اإل���ى اأنه� رف�ست طلب 
املدع���ي ببدل �س�ع����ت العم���ل االإ�س�فية؛ الأنه 
مل يق���دم م� يفي���د عمله �س�ع�ت عم���ل اإ�س�فية 
بتكليف من �س�ح���ب العمل، ف�سالً عن رف�سه� 
ملط�لبته ال�رشكة املدعى عليه� ب�سداد الفواتري 
الت���ي �سددت ل�س�حله�، الأن���ه مل يقدم م� يفيد 
قي�م���ه ب�رشائه ثم���ة م�ستلزم����ت للمدعى عليه� 

االأولى.  
اأم� عن طلب املدعي مك�ف�أة نه�ية اخلدمة، 
فقد اأو�سح���ت اأنه مل� ك�ن الث�ب���ت من االأوراق 
اأن املدع���ي هو من ق����م ب�إنه�ء العق���د بت�ريخ 
30 �سبتمرب 2015 وب���داأ العمل يف 21 �سبتمرب 
2008، ومن ثم تكون مده خدمته 7 �سنوات و9 
اأي�م ي�ستحق عنه���� مك�ف�أة نه�ية اخلدمة بواقع 
اأجر 165.7 يوم، مب� يوازي مبلغ0 5247 دين�ًرا 
و166 فل�ًس���� ب�عتب����ر اأن االج���ر االأ�س��سي 950 

دين�را.
واأ�س�ف���ت املحكمة اأنه ع���ن طلب املدعي 
بدل االإج�زة ال�سنوية، ف�إنه ي�ستحق بدل االإج�زة 
ع���ن اآخر �سنتني وك�سور ال�سنة الث�لثة، لت�سوية 
االإج����زات كل ع�م���ني ق�نوًن� بواق���ع 30.7 يوم 
اأج���ر، يخ�س���م منه���� 12 ي���وم كطل���ب املدعي 
فيتبق���ى 18.7 ي���وم اأجر مب� ي���وازي مبلغ 592 
دين����را و166 فل�ًس� ب�عتب����ر اأن االأجر االأ�س��سي 

950 دين�را.
فله���ذه االأ�سب����ب حكمت املحكم���ة ب�إلزام 
املدعى عليه� االأولى ب����أن توؤدي للمدعي مبلغ 
23 األًف���� و306 دن�ن���ري و332 فل�ًس�، و�سه�دة 
اخلدم���ة وف�ئ���دة بن�سب���ة %6 �سنوًي� م���ن االأجر 
الذي ت�أخ���ر �رشفه خالل االأ�سه���ر ال�ستة االأولى، 
وت���زاد ه���ذه الن�سب���ة بواقع %1 ع���ن كل �سهر 
ت�أخري بعد ذلك ومب� ال يج�وز ن�سبة %12 �سنوًي� 
م���ن ت�ريخ اال�ستحق�ق حتى ال�سداد و%3 لبدل 
االإج�زة واملك�ف�أة م���ن ت�ريخ رفع الدعوى حتى 
ال�سداد الت�م ورف�س���ت م� عدا ذلك من طلب�ت 

واألزمت كال منهم� ب�ملن��سب من امل�رشوف�ت.

اإلزام �رضكــــة بدفع 23 األـف دينــار تعوي�ًسا ملديـــر �سابــق
امتنعت عن �رشف اأجوره �سنتني ون�سف�
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�أ�����ص����در  م�������روع »ك��ل��م��ة« 
�أب��وظ��ب��ي  ل��ل��رج��م��ة يف ه��ي��ئ��ة 
�لرجمة  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�صياحة 

�ل��ع��رب��ي��ة ل��ك��ت��اب »�مل�����اء: 
للكاتبة  وث��ق��اف��ًة«  ط��ب��ي��ع��ًة 

فريونيكا  �ل��ري��ط��ان��ي��ة 
�صر�نغ، ونقلته للعربية 
�مل���رج���م���ة �لأردن�����ي�����ة 

ه��ي��ف��اء �أب����و �ل���ن���ادي. حت��اول 
يف  �صر�نغ  فريونيكا  و�لباحثة  �لأكادميية 
كتابها توثيَق �صجلٍّ فريد لتاريخ �ملاء عر 
تقدمي نظرة ثقافية �صاملة لعالقات �لب�ر 
�لثقافية،  ق�صاياه:  �أه��م  و��صتك�صاف  به، 
و�مل�����������ادي�����������ة، 
و�ل����ت����اري����خ����ي����ة، 
و�ل�����ب�����ي�����ئ�����ي�����ة، 
و�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة. 
ل  �أْن  على  وتوؤكد 
مادَة �أهم من �ملاء 
�أو �أكرث حيوية منه.

�ص����در حديثا عن جمموعة �لنيل �لعربية 
للن�����ر و�لتوزي����ع بالقاهرة �لطبع����ة �لعربية 
لكت����اب »تقوي����ة �لرو�ب����ط ب����ن �ملدر�ص����ة 
و�لأ�رة« »للكاتبن ريكاردو وكيم لوبالنك-

�إي�صبارز�. �لكتاب يعتر �أف�صل ملخ�ص حول 
مز�يا �مل�صاركة �لقوية لالأبوين يف �ملد�ر�ص. 
ويف حن ي�صتعر�ص ريكاردو جناحه �لباهر يف 
�ل�صتفادة من �مل�صارك����ة �لعائلية بو�صفها 
�لأد�ة �لرئي�ص����ة لإح����د�ث نقل����ة نوعية مهمة 
يف �ملو�ق����ع �ملدر�صي����ة �ل�صعب����ة، ت�صتعن 
بخرته����ا  كي����م 
للتاأك����د  �لعميق����ة 
م����ن ��صتف����ادة كل 
�لط����الب م����ن مز�يا 
�مل�صاركة �لإيجابية 

لالأبوين.

خمتار�ت من �صع���ر يعقوب عبد�لعزيز 
موؤ�ص�ص���ة  ع���ن  حدي���ث  ��ص���د�ر  �لر�صي���د 
�لثقافي���ة  �لبابط���ن  �صع���ود  عبد�لعزي���ز 
للموؤلف �لدكت���ور حممد م�صطفى �أبو ثو�ب 
ويق���ع �لكت���اب يف 207 �صفحة م���ن �لقطع 
�ملتو�صط. �ل�صاعر يعقوب �لر�صيد �صخ�صية 
كويتي���ة جمع���ت ب���ن �ل�صيا�ص���ة و�لكتابة 
و�لتعلي���م وه���و يعد م���ن �ب���رز �ل�صعر�ء يف 
�لكوي���ت جل���ودة �صع���ره وغز�رت���ه وتنوعه 
ما ب���ن �ل�صع���ر و�ل�صعر �لوطن���ي و�لقومي 
�مل���ر�أة  و�يالئ���ه 
لطبيع���ة  � و
ه���ا  ر بطيو
ته���ا  نا � حيو و
ونباتاته���ا م�صاحة 
و��صعة من جتربته 
�ل�صعرية �لطويلة. 

إصدارات
األنثى لم تخلق للحب، بل الحب خلق لها.

نزار قباني

الُحبُّ هو الِجسُر الذي بينك وبيَن ُكلِّ شيء.

جالل الدين الرومي

�ن�صم���ت مكتبة �لإ�صكندرية �إلى �للجنة �لتوجيهية �لتابعة للتحالف �لدويل حلفظ �لإنرنت يف �لفرة من 
2017 �إلى 2020، حيث بد�أت �ملكتبة دورها �جلديد �إلى جانب �أربعة �أع�صاء جدد �آخرين هم »مكتبة و�أر�صيف 

كند�«، و»�ملكتبة �لوطنية �لإ�صبانية«، و»مكتبات جامعة كولومبيا«، و»�ملكتبة �لوطنية �لفنلندية«.
ج���اء ذلك يف �إط���ار �مل�روعات �لرقمية �لتي تقوم به���ا مكتبة �لإ�صكندرية و�لتي ت�صتعر����ص عجائب �لع�ر �لرقمي، 
فق���د �صعت مكتبة �لإ�صكندرية يف �لعمل على �أر�صفة �لإنرنت كجزء حيوي من خمتلف �مل�صاعي �لرقمية لتوثيق �لتاريخ 

ب�صكل �أف�صل لالأجيال �لقادمة.

�أعلن���ت موؤ�ص�صة عبد�لعزيز �صعود �لبابطن �لثقافية ع���ن م�صابقتها �لتي حتمل عنو�ن: »ديو�ن 
�لعرب«، و�لتي د�أبت على طرحها للجمهور يف �صهر رم�صان �ملبارك من كل عام 

وتت�صمن �مل�صابقة �أربع جو�ئز لأف�صل ق�صيدة تكون من�صورة بكاملها يف �إحدى �ملجالت �لأدبية 
�أو �لإ�صد�ر�ت �ل�صحفية �أو �لدو�وين �ل�صعرية �أو كتاب م�صتقل خالل خم�صة �أعو�م، ومل ي�صبق لها �أن فازت باأي جائزة 

عربية �أخرى مماثلة، و�أن تكون �لق�صيدة باللغة �لعربية �لف�صحى على �أل يزيد �صن �ملت�صابق عن �أربعن عاماً.
وتقدم �ملوؤ�ص�صة جائزة �أولى وقدرها 6000 دولر و�جلائزة �لثانية 3000 دولر و�جلائزة �لثالثة 1500 دولر.

متابعات

�أك���د �لرو�ئ���ي �جلز�ئري و��صين���ي �لأعرج 
�أن »�لثقافة هي ره���ان �مل�صتقبل، وو�صيلتنا 
�لجتماع���ي  للتو��ص���ل  �لناعم���ة  �حل�صاري���ة 
و�لنفتاح و�لدفع باملجتمع �إلى مو�قع متقدمة 
يف عامل �ملعرف���ة، �لقادرة عل���ى مو�جهة عامل 
�ليوم �صدي���د �ل�صعوبة، �لذي تخنقه �حلروب، 

و�لتمزقات �خلارجية و�لد�خلية.
وق���ال يف ح���و�ر م���ع جري���دة »�لحت���اد« 
�لإمار�تي���ة: �إن �لثقافة ه���ي �لقادرة على زرع 
�لت�صامح، وفر�ص �أنف�صن���ا بقوتها �لإن�صانية، 
وخا�صيتها �حل�صارية. م�صيفاً �إن �لعنف لي�ص 
ثقافة لأنه يفتقد �خلا�صية �لب�رية �لإن�صانية. 
وه���ذ� ي�صكل مقيا�ص���ي �ل�صخ�ص���ي يف �حلكم 
على �لأ�صياء. ف���كل ما يجعلني �أتقدم �أنا معه، 

وكل م���ا يجعلن���ي �أفتقد �إن�صانيت���ي ويوؤخرين 
ل �أحتاج���ه. م�صاأل���ة ب�صيطة لكنه���ا حتتاج �إلى 
درج���ة معينة من �لوعي، وهذ� �لوعي ل يتبلور 
دون فع���ل �لق���ر�ءة، و�لتو��صل م���ع �ملعارف 

�لإن�صانية �ملتنوعة.
�لعرب���ي  »حكاي���ة  رو�ي���ة  �صاح���ب  ور�أى 
�لأخ���ري« �أن جمتمعاً جاهالً حمك���وم عليه حتماً 
بالزو�ل �آجالً �أو عاجالً. ولكن على هذه �لثقافة 
�لتي �أحت���دث عنها، و�لتي تعن���ي �ملعرفة �أن 
تعلمن���ا كيف نكون ج���زء�ً منتجاً م���ن جمتمعنا 
�ل�صي���ق، وفعالً عربي���اً و�إن�صاني���اً �أي�صاً، ولنا 
وجه���ات نظ���ر يف كل م���ا يحيط بن���ا. وحتى لو 
�صعرن���ا �أننا مظلوم���ون علين���ا �أن نربي ثقافة 
�لت�صام���ح يف نفو�صن���ا وحولن���ا، و�أن نفر����ص 

�أنف�صنا ثقافياً ولي�ص بالعنف.
وع���ن �أهم �لكت���ب �لت���ي �أث���رت يف وعيه 
�لكتاب���ي �ملبكر قال �صاح���ب »�أنثى �ل�ر�ب« 
كتاب »�أل���ف ليلة وليلة« �ل���ذي علمني كيف 
�أت�صب���ث باحل���ب مهم���ا كان �لثم���ن �ملدفوع. 
�أه���م در����ص يف »�ألف ليل���ة وليل���ة« �أن ند�فع 
عن �إن�صانيتن���ا؛ �إذ ت�صبح مه���ددة بالطغيان. 
و�لو�صول �إلى �لقل���ب باللغة �لب�صيطة. �للغة 
�لت���ي تدخل �لأعماق. �للغة �لقوية قد ل تكون 
قوية حقيقة عندما ت�صبح �صق�صقة وكالماً بال 

معنى.
و�أ�صاف: كما �أث���رت رو�ية »دون كيخوته 
دي ل مانت�ص���ا« يفَّ ب�ص���كل كب���ري م���ن خ���الل 
حكاياته���ا �جلميل���ة و�ملثرية، لأن���ك ل ميكن 

�أعم���اق �لإن�ص���ان يف غي���اب ه���ذه  �أن تدخ���ل 
�حلكاي���ات �لتي تتح���ول �إلى ج����ر ر�بط بينك 
وب���ن قارئك �ملفر�ص. يف هذه �لرو�ية دفاع 
كب���ري وم�صتميت عن ح���ق �لإن�ص���ان يف �حلياة 
و�ل�صعادة و�لوقوف �صد �لياأ�ص، �أو كما يقول 
ميغيل دي �رفانت����ص �صاحب �لرو�ية:»علينا 
�أن نخل���ق �حلياة حتى يف عمق �لرماد ميكن �أن 
يخرج من هذ� �لرماد �مل�صت�ري طائر �لفينيق 
�لذي مل نح�ص���ب ح�صابه«. كم���ا علمتني رو�ية 
»��ص���م �لوردة« لأمبريتو �إيك���و �صناعة �لن�ص 
�لرو�ئ���ي. فالرو�ي���ة �صناع���ة ولي�ص���ت فق���ط 
كلم���ات وجم���اًل. وهن���اك كتب �أخ���رى ت�صتحق 
�لهتم���ام. فكل ن����ص نقروؤه ه���و حفنة تر�ب 

تو�صع يف قر �جلهل و�لتطرف.

يقيم ملتقى �لق�صة باأ�رة �لأدباء 
�أم�صي���ة ق�ص�صية مفتوحة  و�لكتاب 
جلمي���ع �أع�ص���اء �مللتق���ى ولكت���اب 
�لق�ص���رية و�لق�صة  �لق�صة  وع�صاق 
�لق�ص���رية ج���د� )ق ق ج( وذل���ك يف 
�لتا�صعة و�لن�صف من م�صاء �لثالثاء 
�لق���ادم �ملو�ف���ق 20 يونيو �جلاري 
يف مق���ر �لأ�رة مبنطق���ة �لزجن خلف 
خمتر�ت �لرج �لطبية، وتاأتي هذه 
�لأم�صي���ة �نطالق���ة لرناجم���ه �لذي 
يحت���وي على �لعديد م���ن �لأم�صيات 
�ل�ص���اأن  تتن���اول  �لت���ي  �لنوعي���ة، 
�خلا����ص بالق�ص���ة حتلي���ال ودر��صة 
ونقد� وقر�ءة، و�صيت���م �لك�صف عن 

تفا�صيله قريبا.

وي����ر جلن���ة �لتن�صي���ق مبلتق���ى 
و�لكت���اب  �لأدب���اء  باأ����رة  �لق�ص���ة 
دع���وة جميع كتاب �لق�صة �لق�صرية 
و�ملهتم���ن بهذ� �لف���ن �لأدبي �إلى 
يف  و�مل�صارك���ة  �لفاع���ل  �حل�ص���ور 
هذه �لأم�صي���ة، علما ب���اأن �ملطلوب 
هو �مل�صاركة م���ن خالل �ختيار ن�ص 
ق�ص�ص���ي ل تتجاوز م���دة �لقائه من 
دقيقت���ن �إلى خم����ص دقائق فقط 
وذلك بهدف فتح �أفق جديد للتعرف 
�لق�ص�صي���ة  �ل�صاح���ة  �أل���و�ن  عل���ى 
�لفر�صة لأكر  و�إتاح���ة  ومرتاديه���ا 
ع���دد م���ن �لأع�ص���اء و�لق�صا�ص���ن 
للم�صاركة و�لك�صف عن �آخر نتاجهم 

�لق�ص�صي.

أمسية قصصية مفتوحة 
بأسرة األدباء

�لبحري���ن  مبملك���ة  �لري���ف  م����رح  يقي���م 
»مهرج���ان �لري���ف �مل�رح���ي �لتا�ص���ع لالأعمال 
�لكوميدي���ة« وذلك على خ�صب���ة �صالة �لبحرين 
�لثقافي���ة خالل �لفرة م���ن 20 – 30 �أغ�صط�ص 
من �لعام �جل���اري، وفتحت �للجنة �مل�رفة على 
تنظي���م �ملهرجان باب �مل�صارك���ة للم�صارح من 
د�خل وخارج مملكة �لبحرين لاللتقاء باجلماهري 
�لكومي���دي  للم����رح  و�ملتعط�ص���ة  �ملنتظ���رة 
وبهدف منح �لف�صحة �لفنية �لو��صعة و�ل�صاملة 
�إل���ى جميع �مل�صارح �ملهتم���ة مب�رح �لكوميديا 
وكذل���ك من �أج���ل من���ح �لفر�صة �ملثالي���ة �إلى 
جميع �مل�صارح لال�صتف���ادة من هذه �لحتفالية 
�لكوميدية �لتي تقام على �أر�ص مملكة �لبحرين 
ويقدمه���ا م����رح �لري���ف حت���ت �إ����ر�ف هيئ���ة 
�لبحرين للثقافة و�لآثار برئا�صة معايل �ل�صيخة 
مي بنت حممد �آل خليفة، ويف �لوقت �لذي �ختار 
فيه �لقائمون عل���ى �لتنظيم �مل�رح �لكوميدي 
للن�صخ���ة �لتا�صع���ة من �ملهرجان به���دف �إيجاد 
حال���ة فنية متنوع���ة وجماهريي���ة ولتقدمي لون 
م�رح���ي متجدد يف م�صمون���ه وحمتو�ه �لفني يف 

�إطار م�رح �لكوميديا.
وق���د قطع جمل�ص �إد�رة م�رح �لريف �صوطا 
كب���ري� عل���ى طري���ق �لإع���د�د له���ذ� �ملهرجان 
برئا�صة �لأ�صتاذ يحي عبد�لر�صول رئي�ص جمل�ص 
�لإد�رة وتعين ح�صن بو ح�صن مدير� للمهرجان، 

كم���ا مت منذ فرة زمنية ت�صكيل �للجان �لعاملة 
يف �ملهرج���ان ومنه���ا �للجنة �لثقافي���ة و�لفنية 
برئا�صة حمزة حمم���د، جلنة �ل�صكرتارية برئا�صة 
جا�ص���م �لعايل، جلن���ة �لإنت���اج و�لأم���ن �ملايل 
برئا�ص���ة �أحم���د ربيع وجلن���ة �لعالق���ات �لعامة 
و�لإعالم برئا�صة علي عادل، وياأمل �مل�صئولون 
يف جمل����ص �إد�رة م�رح �لري���ف يف تقدمي جتربة 
جدي���دة ومغاي���رة من خ���الل �ختياره���م للم�رح 
�لكومي���دي وتوفريهم لالأج���و�ء �جليدة و�لدعم 
و�مل�صاندة، �لت���ي يحتاجها �ملهرجان للو�صول 
ب���ه �إل���ى �مل�صت���وى �ملتط���ور و�مل����رف للبالد 
و�لذي من �صاأنه �أن يعك�ص حالة �لنجاح �ل�صائدة 

وما و�صلت �إليه �لأعمال �مل�رحية �لكوميدية يف 
�لبحرين من تطور ورقي ملفت.

وتوجه �لأ�صتاذ يح���ي عبد�لر�صول بخال�ص 
�صك���ره وتقدي���ره �إل���ى جمي���ع �مل�صئول���ن يف 
هيئ���ة �لثقاف���ة و�ل���ر�ث ويف مقدمتهم معايل 
�ل�صيخة م���ي بنت حممد �آل خليف���ة، مقدر� لهم 
�هتمامه���م وتعاونهم مع �مل����رح و�إ�صهاماتهم 
�لب���ارزة يف �إجناح �ملهرجان، كم���ا �أثنى �لأ�صتاذ 
يحي عبد�لر�صول على تعاون �إد�رة �ملطبوعات 
و�لن����ر ب���وز�رة �لإعالم �لت���ي قام���ت م�صكورة 
باإج���ازة عدد م���ن �لن�صو�ص �مل�صارك���ة و�أبدت 

�هتمام وتعاونا يف هذ� �جلانب.

مسرح الريف يقيم مهرجانه المسرحي 
التاسع لألعمال الكوميدية

واسيني األعرج:
كل نص نقرؤه حفنة تراب توضع 

في قبر الجهل والتطرف

• ح�صن بوح�صن	 • يحي عبد�لر�صول	
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كثرية هي حق����وق امل�ستهلك 
املحلي����ة،  بال�س����وق  تعامالت����ه  يف 
ولك����ن هذه احلق����وق تذهب اأدراج 

الرياح “وحمد رفيجه”.
�س����كاوى  ازدادت  فق����د 
الآون����ة  يف  الإنرتن����ت  م�ستخدم����ي 
الأخرية �س����واء كان����وا مواطنني اأو 
مقيم����ني، وذل����ك ب�سب����ب بع�����ض 

�رشكات الت�سالت يف البحرين. 
امل�ستميت����ة  املح����اولت 
ال�����رشكات  واإغ����راء  و”التزه����زه” 

امل
العرو�����ض  م����ن  ح����زم  وتق����دمي 
الباقات  م����ن  والعدي����د  املجاني����ة 
املبتك����رة ه����ي اأم����ور يف احلقيقة 
متثل “�سداديخ” وفخاخا من�سوبة 
لك�س����ب املزيد م����ن الأم����وال غري 
النا�����ض  جي����وب  م����ن  امل�رشوع����ة 
دون وج����ه ح����ق، وا�ستغ����الل حاجة 
امل�ستخ����دم لهذه اخلدم����ة واإجباره 
عل����ى التوقيع عل����ى اتفاقية بينه 
وبني تلك ال�رشكات متتد اإلى اأكرث 
من ع����ام ويف ح����ال اأراد امل�ستخدم 
ترك ال�رشكة امل����زودة وا�ستبدالها 
باأخ����رى ب�سبب �س����وء وتردي خدمة 
الإنرتن����ت اأو انقطاعها كليا، عليه 
اأن “ين����ق من جب����ده” مبالغ كبرية 
لل�رشك����ة اأو اأن يدخ����ل يف م�س����اكل 

بدون اأي ذنب اقرتفه. 
هناك اأمور كثرية يف هذا ال�ساأن 
“ر�����ض” ورقاب����ة �سارمة  حتت����اج 
ومتوا�سلة واإن�ساف امل�ستخدمني 
حل�سوله����م عل����ى كام����ل حقوقهم 
واحلر�����ض على حماي����ة امل�ستهلك 
املحل����ي واملحافظ����ة عل����ى �سمعة 
البحري����ن.  يف  الت�س����الت  �س����وق 

وع�ساكم عالقوة. 

بعض مزودي 
خدمة اإلنترنت 

“يبيلهم رص”

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

مل���ن املح���زن حق���ا اأن ت�س���ل ن�سب���ة 
بطالة الإن���اث حدود ال���� 82 % من ن�سبة 
البطال���ة العامة، هذا بالطب���ع موؤ�رش خطري 
للغاية وغري معقول مهما كانت الأ�سباب 
التي تق���ف خلف���ه، تعقيب وزي���ر العمل 
على ال�س���وؤال الربملاين املوج���ه اإليه من 
جلنة �سوؤون امل���راأة مل يكن مطمئنا لهذه 
ال�رشيحة من املواطنني لكنه اكتفى فقط 
بو�سف احلال���ة دون تقدمي العالج، لي�ض 
من املنطق اأن نلقي الالئمة على الباحثات 
عن عمل اأو الع���ادات والتقاليد اأو ظروف 
بع����ض امله���ن بو�سفه���ا عوائ���ق اأم���ام 
توظي���ف الإناث وحتول دون خف�ض ن�سبة 

البطال���ة، و�سوؤالنا هنا اأين دور الوزارة يف 
خلق بيئ���ة العمل املنا�سب���ة؟ املالحظ اأّن 
املوؤ�س�سات وال�رشكات تفر�ض �رشوطها يف 

التوظيف والوقت وحتى الرواتب. 
هن���اك ارتف���اع يف ع���دد الباحثات عن 
عمل، وجميعه���ن لديهن موؤهالت جامعية 
يف خمتل���ف التخ�س�س���ات الت���ي يتطلبها 
�س���وق العم���ل، اإذا اأين تكم���ن امل�سكلة؟ 
لع���ل ال���ذي مل ي�ساأ وزير العم���ل اأن ي�سري 
اإليه اأّن الكثري من ال�رشكات واملوؤ�س�سات 
تف�سل توظيف غري البحرينيني من اإناث 
وذك���ور، واملوؤ�سف اأن ه���ذا يتم رغم علم 
ال���وزارة اإلّ اأنه���ا ل حت���اول بحث توظيف 

املواطنني من الباحثني عن عمل.
لي�ض �سحيحا م���ا جاء يف تعقيب وزير 
العمل ب���اأن املوؤهالت العلمي���ة اجلامعية 
غري متنا�سبة مع متطلب���ات �سوق العمل، 
الواق���ع يدح�ض هذا فهن���اك اأعداد تقدر 
يحمل���ن  الالت���ي  الإن���اث  م���ن  باملئ���ات 
تخ�س�سات مطلوب���ة يف ال�سوق ويتمتعن 
بكفاءات عالية ومه���ارات مميزة اإل اأنهّن 
يف الواق���ع ل يجدن الفر�سة يف التوظيف. 
هن���اك م���ن ي���رى اأّن وزارة العمل متار�ض 
موق���ف املتف���رج ال�سام���ت اإزاء ح���الت 
البطال���ة املتف�سية بني الإن���اث حتديدا، 
وبالطب���ع هذا موق���ف غري مفه���وم وغري 

مقبول. 
اأم���ا الذي يثري الده�س���ة وال�ستغراب 
اأن م����رشوع مر�سد �سوق العمل وبعد مرور 
اأربع �سن���وات على اإن�سائ���ه اإلّ اأنه مل يبداأ 
حت���ى اللحظ���ة النهو����ض بواجباته ح�سب 

رئي�ض جلنة املراأة يف املجل�ض النيابّي. 
ال���ذي نري���د التاأكيد عليه جم���ددا اأّن 
اجله���ود الرامي���ة اإل���ى بحرن���ة الوظائ���ف 
تنق�سه���ا ال�رشامة واجلدية ومل يعد خافيا 
اأّن اأ�سح���اب املوؤ�س�س���ات غ���ري ملتزمني 
موؤ�س�ساته���م  يف  البحرن���ة  بن�سب���ة  حت���ى 
حت���ى حتولت بع����ض تلك ال����رشكات اإلى 

“امرباطوريات لالأجانب”.

بطالة اإلناث

هناك ن�شاط حمموم ومكثف ملختلف 
الأجه���زة القمعية لنظام املاليل مع قرب 
انعقاد التجمع ال�سن���وي العام للمقاومة 
الإيراني���ة ال���ذي �سيت���م عق���ده يف الأول 
م���ن مت���وز 2017 يف العا�سمة الفرن�سية 
باري����ض، ومثلم���ا ه���ز التجم���ع ال�سن���وي 
للع���ام املا�س���ي اأركان النظ���ام بعن���ف 
حيث اأجربه على اإ�س���دار بيان من جانب 
وزارة اخلارجي���ة ج���راء احل�س���ور الدويل 
والإقليم���ي وا�س���ع النط���اق في���ه، فاإنه 
وبح�سب توقعات املراقبني ال�سيا�سيني 
واملتابع���ني لل�ساأن الإي���راين، فاإن جتمع 

ه���ذه ال�سنة �سيك���ون غري م�سب���وق وقد 
تكون فيه مفاجاآت “موجعة” و”�سادمة” 

للماليل.
نظام امل���اليل القمع���ي ال�ستبدادي 
ال���ذي كان ول ي���زال ميثل رم���زا للظلم 
والطغيان والف�س���اد وال�ستهانة بالقيم 
من���ه  ت���الق  واحل�ساري���ة، مل  الإن�ساني���ة 
�سع���وب وبلدان املنطق���ة والعامل �سوى 
والأفكار  والوي���الت  امل�سائب واجلرائم 
ال�س���وداء التي تعادي الإن�سانية مبختلف 
ال�س���ور، و�س���ار منبع���ا وم�س���درا لإثارة 
احلروب واملواجهات والفنت الدامية يف 

املنطق���ة، وداأبت املقاومة الإيرانية عرب 
جتمعاته���ا ال�سنوي���ة العام���ة على ف�سح 
هذا النظام من خمتل���ف الأوجه والتاأكيد 
عل���ى اأن���ه ميث���ل ع���دوا لل�س���الم والأمن 
وال�ستقرار واحلرية والتعاون والتعاي�ض 
ال�سلمي ب���ني ال�سعوب، واإ�رشار املقاومة 
الإيرانية على احل�س���ور الدويل والعربي 
والإ�سالم���ي يف ه���ذه التجمع���ات، ياأت���ي 
م���ن باب ثقته���ا الكامل���ة والرا�سخة باأن 
ال�س���الم والأمن وال�ستق���رار جهد وعمل 
 يج���ب اأن ي�س���ارك اجلمي���ع يف �سناعت���ه.

املقاوم���ة الإيراني���ة الت���ي اأثبت���ت على 

ال���دوام اأن اأفكارها ومبادئه���ا نابعة من 
مقومات واأ�س����ض اإن�سانية توؤمن مببادئ 
والتعاي����ض  وامل���راأة  الإن�س���ان  حق���وق 
ال�سلمي بني ال�سعوب واحلرية وال�سالم، 
جعل���ت م���ن جتمعاته���ا ال�سنوي���ة منربا 
دوليا عاما من اأجل خدمة املبادئ والقيم 
الإن�سانية والدعوة لها على العك�ض متاما 
من نظام امل���اليل، وبقدر ما يج�سد نظام 
املاليل كل معاين ال�رش والعدوان والظلم 
وال�سطه���اد، ف���اإن املقاوم���ة الإيرانية 
جت�س���د كل معاين اخلري وال�سالم واملحبة 
والإن�ساني���ة، وم���ن هن���ا ف���اإن التجمعات 

ال�سنوي���ة لها نال���ت قب���ول وا�ستح�سان 
�سع���وب وبلدان الع���امل و�س���ارت اأي�سا 
من���ربا ومكان���ا ل�سناع���ة ال�س���الم والأمل 

والغد امل�رشق للتعاي�ض بني ال�سعوب.
ال���ذي  باري����ض  يف  الق���ادم  التجم���ع 
�سيك���ون حا�س���دا ب�سورة غ���ري م�سبوقة 
�ستك���ون في���ه اأكرث م���ن ر�سال���ة لنظام 
املاليل القمعي توؤكد اأن اإيران امل�ستقبل 
�ستك���ون اإيران ال�س���الم واحلرية واملحبة 
ب���ني ال�سع���وب ول م���كان فيه���ا اإطالقا 
للرم���وز املتخلفة الت���ي تتعامل مبنطق 

القرون الو�سطى. “احلوار املتمدن”.

�س����واء كان احلدي����ث عن قرية الدراز 
اأو غريه����ا من القرى وامل����دن واملناطق 
ف����اإن  القدمي����ة،  اأو  احلديث����ة  ال�سكني����ة 
اأو�ساعها واحتياجاته����ا وحلحلة ملفاتها 
تتطل����ب اإمياًن����ا وقناعة باأهمي����ة تثبيت 
ج�س����ور التوا�سل بني الأه����ايل والدولة، 
واأن تل����ك اجل�س����ور لبد اأن تك����ون قائمة 
عل����ى الثقة والتع����اون وتقدير كل طرف 
جه����ود وم�ساع����ي الآخ����ر، واأل يت����م و�سع 
العراقي����ل واملعوقات لك����ي تتم ترجمة 
الأف����كار اإلى برامج عمل ميدانية حقيقية 

ي�ستفيد منها املواطن.
اإط����ار “ال�رشاكة احل�ساري����ة” هو اإطار 
وكالهم����ا  املجتمعي����ة  لل�رشاك����ة  ردي����ف 
ي�سب����ان يف معن����ى رئي�����ض ه����و: العالقة 
ب����ني احلاك����م واملحك����وم، ب����ني القيادة 
وال�سع����ب، وف����ق مب����داأ العم����ل مل�سلحة 
الوط����ن العلي����ا، ولع����ل يف ذل����ك اإ�س����ارة 

وا�سح����ة و�رشيح����ة اأك����د عليه����ا �ساحب 
ال�سم����و امللكي الأم����ري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة رئي�ض الوزراء املوقر، يف لقائه 
ال����ذي عق����د مبجل�ض �سم����وه ي����وم الأحد 
املا�سي مع اأه����ايل الدراز الذين توجهوا 
للتعبري ع����ن ال�سكر والتقدير لتوجيهات 
�سم����وه التي �سبقت اللقاء بزيارة وزيري 
الأ�سغال والبلديات والتخطيط العمراين 
والإ�س����كان وامل�سوؤول����ني، ولي�ض اأو�سح 
من اأن ي�س����دد الرئي�ض على اأن التوا�سل 
والتباح����ث ب�س����اأن الحتياج����ات الوطنية 
واخلدم����ة يف اإط����ار ال�رشاك����ة احل�ساري����ة 
يق�سي اأموًرا ل ُتق�س����ى باأي م�سلك اآخر، 
وم����ن دللت ذلك �سل�سل����ة من اجلولت 
والزي����ارات امليدانية الت����ي اأولها �سمو 
رئي�ض ال����وزراء حفظه اهلل ورعاه اهتمامه 

ال�سخ�سي يف خمتلف مناطق البحرين.
اجلانب الآخر ال����ذي اأود الإ�سارة اإليه 

هو جمل�ض �سمو الأمري خليفة بن �سلمان، 
فه����ذا املجل�����ض ه����و جمل�����ض التطلعات 
امل�سرتكة ب����ني القيادة وال�سعب، فحني 
يخ�س�ض رئي�����ض احلكومة جمل�ًسا يعقده 
حت����ى يف اأ�سد اأوقات ان�سغاله ليلتقي مع 
املواطن وامل�سوؤول يف اآن واحد، ويتناول 
ب�سكل دائم ق�ساي����ا الوطن واملواطنني 
وامل�رشوع����ات والق�ساي����ا امللحة احلا�رشة 
والطارئ����ة، ف����اإن حر�ض �سم����وه ي�سري يف 
اجت����اه ت�سخري اجلهود الت����ي ت�سمن رفع 
م�ستوى معي�س����ة املواطن يف بيئة تتميز 
بالتط����ور والأهم من ذلك الأج����واء الآمنة 
امل�ستقرة، والربامج اخلدمية التي تكفل 
تغطية الحتياجات الجتماعية وال�سحية 
والتعليمية والإ�سكاني����ة، فاأبواب �سموه 

مفتوحة وجمل�سه يحمل تلك التطلعات.

دعاة السالم والحرية والمحبة بين الشعوب

مجلس سمو األمير 
خليفة بن سلمان... 
مجلس التطلعات

فالح هادي الجنابي 

عادل عيسى  المرزوق

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

على مدى �سنوات طويلة 
م�ست، حاول���ت دول جمل�ض 
احت���واء  اخلليج���ي  التع���اون 
حقيق���ة معين���ة حر�س���ا على 
ال�سالح العام لدول املجل�ض، 
ه���ذه احلقيقة ه���ي اأن قطر 
ت�سبح يف تيارات خمتلفة عن 
التي���ارات الت���ي ت�سبح فيها 
بقية دول املجل�ض، بل بقية 

الدول العربية.
�سحي���ح اأن���ه كانت هناك 
الغمو����ض حول  م���ن  درج���ة 
�سيا�سات قط���ر يف املنطقة 
ت�سارك  اأن قط���ر  خ�سو�س���ا 
العربي���ة  املحاف���ل  كل  يف 
وتعل���ن ت�سامنه���ا ووقوفها 
مع الق�ساي���ا العربية، ولكن 
احلقيق���ة املوؤك���دة اأن قطر 
�سارت ول ت���زال يف م�سارات 
اأجن���دات تفيد جهات  تخدم 
ال���دول  غ���ري  اأخ���رى  ودول 

العربية.
التي  املنا�سب���ات  يف كل 
عزفت فيها قط���ر حلنا اآخر، 
ت�رشفت دول اخلليج بقيادة 
اململكة  الك���ربى  ال�سقيق���ة 
ال�سعودية مبنتهى  العربي���ة 
للحفاظ  واحلر����ض  احلكم���ة 
على العالق���ات الأخوية بني 
هن���اك  وكان  اخللي���ج،  دول 
الكت���اب  ل���دى  مب���داأ دائ���م 
ع���دم  وه���و  والإعالمي���ني 
الإ�س���اءة لقطر وت���رك الأمور 
للق���ادة لك���ي يظ���ل الب���اب 
الوئام  ع���ودة  اأمام  مفتوح���ا 
اخلليجي، عل���ى اعتبار اأن اأي 
�رشاع خليجي خليجي ل يخدم 

اإل اأعداء اخلليج.
الآن و�سل���ت الأم���ور اإلى 
الو�س���وح الكام���ل ومل يع���د 
هن���اك اأي �س���يء خمف���ي اأو 
غام�ض ح���ول التيارات التي 

ت�سبح فيها قطر؟
كيف احل���ال عندم���ا يتم 
اخللي���ج  اأع���داء  م���ع  العم���ل 
الع���رب، نع���م قطر  واأع���داء 
اأعلنت اأنها م���ع اإيران! وماذا 
ن�ستنتج من القول اإن حما�ض 
الوحي���د  ال�رشع���ي  املمث���ل 
الفل�سطين���ي؟ وما  لل�سع���ب 
معن���ى اإيواء اأرب���اب الإرهاب 

من جميع الدول؟
هل �ستتبع دول املجل�ض 
مب���داأ عف���ا اهلل عم���ا �سل���ف، 
كما ح���دث يف م���رات كثرية، 
اأم اأن حلظ���ة احلقيقة جاءت 
النق���اط  م���ن و�ش���ع  والب���د 
على احلروف ح���ول ال�سلوك 

القطري؟

قطر والعرب



اليابان تبقي �سيا�ستها 
النقدية دون تغيري

دب���ي - �س���ي ان ب���ي �س���ي: اأبق���ى بنك 
النقدي���ة  �سيا�ست���ه  املرك���زي  الياب���ان 
دون تغي���ري وقّدم تقدي���رات اأك���ر تفاوؤالً 
لا�سته���اك ال�سخ�سي ومن���و االقت�سادات 
اخلارجي���ة، م�س���رًيا اإل���ى ثقته ب���اأن التعايف 

االقت�سادي يكت�سب زخًما. 
وق���ال بنك الياب���ان يف بي���ان اأعلن فيه 
ق���رار ال�سيا�سة النقدية “اأب���دى اال�ستهاك 
ال�سخ�سي مزيًدا من املرونة يف ظل التح�سن 

املطرد يف التوظيف وحالة الدخل”. 

الجارد لربيطانيا: خروجكم اأف�سل من “حالة اال�سطدام”
 نيوي���ورك - �سن���دوق النقد الدويل: قالت مدي���رة �سندوق النقد ال���دويل “كري�ستني الجارد”: اإن 
خروًج���ا متوقًعا من االحت���اد االأوروبي �سيكون اأف�سل القت�ساد اململكة املتح���دة من “حالة اال�سطدام”، 
وذل���ك يف مقابل���ة مع “�سي اإن بي �سي”. ويذكر اأن املفاو�سات ب�ساأن خروج اململكة املتحدة من االحتاد 
االأوروب���ي �ستب���داأ االأ�سب���وع املقبل ومل يت�سح بعد م���ا اإذا كانت لندن �ست�سعى اإل���ى احلفاظ على بع�ض 
فر����ض الو�س���ول اإلى ال�سوق االأوروبية املوح���دة اأو �ست�سعى اإلى الو�سول اإل���ى اتفاقية جتارية جديدة. 
واأ�س���ارت “الج���ارد” اإل���ى اأن هناك فرًقا كب���رًيا بني عدم القدرة عل���ى التنبوؤ، وهذا ه���و الو�سع احلادث 
والتح���ول املتوقع نحو و�سع جديد. واأ�سافت: من الوا�س���ح اأن مفاو�سات اخلروج التي ميكن التنبوؤ بها 
وميكن اأن يتم درا�ستها، �ستكون اأكر اأماًنا لل�سعب الربيطاين واالقت�ساد. وقد حّذر ال�سندوق يف اأبريل 
م���ن اأن عدم القدرة على التنب���وؤ بخروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي ي�سّكل خطًرا على اال�ستقرار املايل 
العامل���ي، وتوقع يف ذلك الوقت اأن ينمو اقت�ساد اململك���ة املتحدة بن�سبة 2 % خال العام اجلاري، قبل 

اأن ينخف�ض الناجت املحلي االإجمايل اإلى 1.5 % يف عام 2018.
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اقتصاد
احلواج: 20 % منو قطاع التجزئــة اأواخــر رم�ضــان

بف�سل احلمات الرتويجية الوا�سعة

ت�سهد املحات واملجمعات التجارية يف اململكة 
حم���ات ترويجي���ة وتخفي����ض على اأغل���ب ب�سائعها 
�سعًي���ا جل���ذب الزبائن خ���ال املنا�سب���ات. وي�ستعد 
امل�سلمون خال االأيام املقبلة لاحتفال بعيد الفطر 
املب���ارك بع���د اأن �سام���وا �سه���ر رم�س���ان املبارك، 
وي�ستغل النا�ض هذه العرو�ض ظنًّا منهم اأنه ال ميكن 
اأن تفوت تلك االأ�سعار املخف�سة ملنتجات ال�رشكات 

االأجنبية الكبرية.
وكانت اإدارة حماية امل�ستهلك بوزارة ال�سناعة 
والتج���ارة وال�سياح���ة ق���د خ�س�س���ت ف���رتات معينة 
فق���ط يتم فيها الب���دء بالتخفي�سات، اإال اأنها فتحت 
املجال على مدى اأيام ال�سنة، وت�سارع جميع املحات 
التجارية من خال لت�سفية ب�سائعها التي لن تبقى 
م�ساي���رة للمو�س���ة بعد م���دة ق�سرية وفت���ح املجال 
لطرح املوديات االأحدث يف هذا العامل، كما اأنه ياأتي 
ت�سجيًعا للزبائن للت�سوق بزيادة اأكرب بعد اأن �سادت 
االأ�س���واق ركوًدا يف احلركة مع بداي���ة ال�سهر الكرمي 
الن�سغالهم بال�سوم واأمور الطبخ والتقرب اإلى اهلل.

ويف ه���ذا ال�سي���اق، ق���ال رئي����ض جلن���ة القطاع 
التج���اري والتجزئة بغرفة جت���ارة و�سناعة البحرين، 
ع�س���و جمل�ض االإدارة، جواد احل���واج، اإن قطاع جتارة 
التجزئة ي�سهد منوًّا بن�سبة تتجاوز 20 % خال الع�رش 

االأواخر من �سهر رم�سان.
واأ�س���اف اأن الن�س���ف الثاين من �سه���ر رم�سان 
دائًم���ا ما ي�سهد زيادة يف حركة ال�سوق واالإقبال على 
�رشاء االألب�سة والكماليات ا�ستعداًدا الأيام عيد الفطر 
ال�سعي���د. واأو�س���ح اأن زي���ادة املح���ات واملجمعات 

التجاري���ة ت�سهد زي���ادة ملحوظة يف الف���رتة االأخرية 
م���ا يدع���و ملناف�س���ة كب���رية بني جت���ار القط���اع من 
خال عر����ض اأحدث املوديات وتخفي����ض االأ�سعار، 
اإذ يعتم���د االقت�س���اد عل���ى املوؤ�س�س���ات ال�سغرية 

واملتو�سطة بن�سبة كبرية ت�سل اإلى 90 %.
من جانبه، قال �ساحب حمات م�سايف ومارينو 
يف جممع اللوؤل���وؤ، عبداجلليل علي، اإن الفرتة احلالية 
واملقبلة ت�سهد انتعا����ض اأف�سل من االأيام املا�سية 
الن�س���اء  ���ا  وخ�سو�سً امل�ستهلك���ني  ب���دء  بف�س���ل 
والفتي���ات يف التب�س���ع وجتهيز ماب����ض العيد لهم 
والأطفاله���م، مبيًنا اأن معار�ض جتار مواقع التوا�سل 
االجتماع���ي تاأخذ ح�سة كبرية من هذا االإقبال اإ�سافة 
الجت���اه البع�ض اإل���ى اأ�س���واق الكوي���ت وال�سعودية 
لتعدد اخليارات رغم اأن ب�سائ���ع التجار البحرينيني 

م�ستوردة من تلك االأ�سواق.
واأ�س���اف اأن التجارة ا�ستع���دوا ملت�سوقني عيد 
الفط���ر وطرح���وا ب�سائع جدي���دة يف ال�س���وق مع بدء 
تخفي�س���ات على ب�سائع اأخرى كونها فر�سة منا�سبة 
ال�ستقط���اب الزبائ���ن، مبيًن���ا اأن���ه ا�ستل���م الرخ�سة 
الر�سمي���ة حلمل���ة التخفي����ض يف حمل���ه قب���ل اأ�سبوع 
واأنه���ت ال���وزارة املوافق���ات الر�سمية عل���ى احلملة 
ب�س���ورة �رشيع���ة وجمانية حي���ث كان���ت �سابقا ب�20 

ديناًرا تقريًبا.
ب���دوره، ق���ال اأحد الباع���ة- الذي ا�ش���رط عدم 
ذك���ر ا�سم���ه وا�س���م املح���ل ال���ذي يعمل في���ه- اإن 
حمل���ة التخفي�سات متك���ن التجار م���ن التخل�ض من 
الب�سائ���ع املوج���ودة لديهم يف املخ���ازن، والتي مت 
ط���رح مو�سة اأخرى اأحدث منه���ا، لذلك فاإن تواجدها 

يف املح���ل بنف�ض االأ�سعار لن جت���ذب املت�سوقني ما 
�سي�سكل خ�سارة كبرية للتاجر، حيث �سيهرب الزبون 
وينفر م���ن الدخول للمحل ب�سب���ب املو�سة القدمية 
املعرو�س���ة و�سعرها غري املقب���ول، واإن التخفي�ض 
يغري املت�سوق���ني باقتنائها وبالت���ايل ال ت�ستنزف 
هام����ض الربح الذي حققه يف القط���ع التي بيعت من 

نف�ض املنتج.
واأ�سار اإلى اأن غالبية اأ�سحاب املحات ي�ستغلون 
مبنطق واحد ه���و البحث عن الربح من جهة، وتفادي 
اأك���رب حجم م���ن اخل�سارة من جهة ثاني���ة، لذلك، فاإن 
ن�سبة التخفي�ض ال تكون ع�سوائية بل يقوم اأ�سحاب 
احلال بح�ساب دقي���ق لتقييم كمية ال�سلع املتبقية 
يف املخ���ازن ومقارنته���ا بهام����ض الرب���ح املحقق يف 
القط���ع املباعة، ون�سبة التخفي�س���ات الكبرية ت�سل 

اإلى 70 % تكون بعد اأن يكون الهام�ض الكبري الذي 
يغطي قيمة املنتجات املتبقية. 

وتق���ول اأم عبا����ض، ربة بي���ت واأم اإل���ى 3 بنات 
وولد، اأحاول ق���در االإمكان عدم �رشاء املاب�ض باهظة 
الثمن يل والأبنائي ولكني اأنتظر حمات التخفي�سات 
الأ�س���رتي ما يحتاجونه وبكمي���ات اأكرب بنف�ض املبلغ، 
مبين���ة اأنها خال مو�سم التخفي�س���ات ت�ستطيع �رشاء 
جمي���ع ما يلزمها من ماب����ض واأحذية وحقائب وكثري 
من االأمور، حت���ى اأنها يف بع�ض االأحيان ت�سرتي �سلع 
ال تلزمه���ا ولكنه���ا ا�سرتتها ب�سب���ب �سعرها الزهيد 
فقط ولو اأرادت اأن ت�سرتيه بدون وجود احلملة فلن 
ت�ستطيع �رشاءه اإذ اإن التخفي�ض بن�سب ت�سل اإلى 70 
% م���ن �سعر القطعة ميكنها من ����رشاء 3 اأو 4 قطع 

اأخرى.

• •من ت�سوق امل�ستهلكني يف �سوق املنامة القدمي	 �سور تعبريية حلمات تخفي�سات دولية	

زينب العكري

توّق���ع رجل االأعمال نبي���ل كانو اأن ي�سهد 
القطاع ال�سياحي املحل���ي انتعا�ًسا بعد �سهر 
رم�س���ان مع دخ���ول مو�سم العط���ات وف�سل 

ال�سيف.
ودعا اإلى ����رشورة اإطاق برام���ج �سياحية 
للمقيم���ني  اأو  للبحريني���ني  �س���واء  جاذب���ة 
اإ�سافة اإل���ى اأخرى قادرة عل���ى جذب ال�سياح 
اخل�سو����ض  ه���ذا  يف  م�س���رًيا  اخلليجي���ني، 

مب�ساعي هيئة ال�سياحة واملعار�ض. 
وق���ال كان���و “من امله���م اأن يت���م اإعداد 
برام���ج �سياحية تنا�سب ف���رتة ال�سيف، تركز 
عل���ى ا�ستقطاب االأ�سق���اء اخلليجيني، الذين 
ميكن االعتم���اد عليه���م للنهو����ض بالقطاع 

واإنعا�سه”.

ال���ذي  البنك���ي  ال�سم���ان  وبخ�سو����ض 
فر�سته وزارة املوا�س���ات واالت�ساالت على 
مكات���ب ال�سف���ر وال�سياح���ة بواق���ع 10 اآالف 
دين���ار، ق���ال كانو الذي ب���دا متفهًم���ا للقرار 
اإن “هن���اك �سكاوى عديدة م���ن قيام �رشكات 
�سفر و�سياحة با�ستغ���ال امل�سافرين، وعدم 
االلت���زام معه���م باخلدم���ات املتف���ق عليها، 
)...( اأعتقد ب���اأن فر�ض املبلغ جاء بهدف منع 

ا�ستغال بع�ض ال�رشكات للم�سافرين”.
وكان���ت وزارة املوا�س���ات واالت�ساالت 
فر�س���ت موؤخ���ًرا �سماًن���ا بنكيًّا عل���ى �رشكات 
ومكات���ب ال�سف���ر وال�سياحة بواق���ع 10 اآالف 
دينار، حتج���ز لدى البنك وتدف���ع عند جتديد 

الرتخي�ض.
ويبلغ ع���دد �رشكات ال�سف���ر وال�سياحة يف 
البحرين نحو 340 �رشكة، يتبع بع�سها لوزارة 

املوا�س���ات واالت�س���االت وبع�سه���ا لوزارة 
ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة )هيئة ال�سياحة 
واملعار�ض( وبع�سها )مكاتب احلج والعمرة( 
ل���وزارة االأوقاف وال�س���وؤون االإ�سامية، واالأمر 
الذي يعتربه كثريون تخبًطا وتوزيًعا باملهام.
ا عل���ى �س���وؤال ح���ول قط���اع الفنادق  وردًّ
اأج���اب كانو “كافة املوؤ����رشات توؤكد اأن هناك 
�سوًق���ا واع���ًدا له���ذا القط���اع، واأن الفن���ادق 
ا من  ت�سج���ل منوًّا م�ستمرًّا يف اإعدادها خ�سو�سً
فئة اخلم�ض واالأربع جنوم لريتفع عدد فنادق 
اخلم�ض جنوم بحلول العام املقبل 2018 اإلى 
24 فندًقا، وهو ما يوؤك���د  النمو وا�ستمراره، 
مم���ا يعني وجود حاجة اإل���ى مزيد من الفنادق 

يف اململكة لتلبي حاجة الطلب املتزايد. 
وح���ول االأولوي���ات ال�سياحية ل���دى �رشكة 
االإدارة اجلدي���دة يف ال�رشك���ة  اأن  كان���و ذك���ر 

تعط���ي خدمات ال�سفر االهتمام االأكرب، بحيث 
توفر تذاكر ال�سفر للزبائن، يف حني اأن خدمة 
ال�سياح���ة اخلارجي���ة تراجع���ت بع����ض ال�سيء 

نتيج���ة دخ���ول ����رشكات االإنرتن���ت على اخلط 
والت���ي توفر كافة هذه اخلدمات، مما انعك�ض 

على التناف�سية واأ�سعف املردود.
واأ�س���ار كانو اإل���ى اأن التط���ورات ال�رشيعة 
الت���ي ي�سهده���ا قط���اع ال�سف���ر وال�سياحة يف 
العامل حّتم على ال�رشكات املحرتفة اتخاذ قرار 
يف الرتكيز على خدم���ات معينه ميكن الربوز 

فيها. 
وع���ن �رشيب���ة القيم���ة امل�سافة ق���ال اإن 
“ال����رشكات مل ت�ستعد لتطبيق ه���ذه ال�رشيبة 
)...( �سوف تواج���ه م�ساكل كبرية عند حماولة 
حت�سيله���ا، منّوًه���ا اإلى اأهمي���ة قيام اجلهات 
وزارة  مث���ل  بال�رشيب���ة  املعني���ة  الر�سمي���ة 
املالية مبزي���د من الرتويج واإر�س���اد للقطاع 
اخلا�ض وهو م���ا حتتاجه االآن كاف���ة ال�رشكات 

واملوؤ�س�سات يف البحرين. 

كانـــــو: نحتـــاج برامــــج �ضياحيـــة تنا�ضـــب اخلليجييــن 
توقع انتعا�ض القطاع بعد �سهر رم�سان 

• نبيل كانو	

املحرر االقت�ضادي

اال�ضرتليني يعّزز مكا�ضبه بعد رفع الفائدة
الذهب يهبط الأدنى م�ضتوى يف 3 اأ�ضابيع 

رفع الفائدة يوؤثر على املعدن االأ�سفر

بنجالور - رويرتز: تراجع���ت اأ�سعار الذهب اإلى 
اأدن���ى م�ستوياته���ا يف ثاث���ة اأ�سابيع اأم����ض اجلمعة، 
وتتج���ه لتكبد ث���اين خ�س���ارة اأ�سبوعية عل���ى التوايل 

متاأثرة ببيانات اقت�سادية قوية عززت الدوالر.
وزاد موؤ����رش ال���دوالر ال���ذي يقي����ض اأداء العملة 
الرئي�سي���ة  العم���ات  م���ن  �سل���ة  اأم���ام  االأمريكي���ة 
بعدم���ا اأظهرت بيان���ات انخفا�ض ع���دد االأمريكيني 
املتقدم���ني بطلب���ات جدي���دة للح�سول عل���ى اإعانة 

البطالة اأكر من املتوقع االأ�سبوع املا�سي.
وت�سج���ع البيان���ات االقت�سادي���ة القوية جمل�ض 
االحتياط���ي االحت���ادي )البنك املرك���زي االأمريكي( 
على رفع اأ�سعار الفائدة جمدًدا هذا العام بعد رفعها 

هذا االأ�سبوع.
وعادة ما يدعم رفع الفائدة الدوالر مبا يفر�ض 
�سغوًط���ا على اأ�سعار الذهب من خ���ال زيادة تكلفة 
الفر�ض البديل���ة ال�سائعة على حائزي املعدن الذي 

ال يدر عائًدا.

وا�ستقر الذهب دون تغري يذكر عند 1253.50 
دوالر لاأون�س���ة بعدما بلغ اأدن���ى م�ستوياته منذ 24 
مايو، يف وقت �سابق من اجلل�سة عند 1251.05 دوالر 

لاأون�سة. وخ�رش املعدن نحو 1 % منذ بداية االأ�سبوع. 
وارتف���ع الذهب يف العقود االأمريكي���ة االآجلة ت�سليم 

اأغ�سط�ض 0.1 % اإلى 1256.4 دوالر لاأون�سة. 

• ا�ستقر الذهب عند 1253.50 دوالر لاأون�سة	

لن���دن - رويرتز: �ساهم احتمال رفع 
بنك اجنل���رتا املرك���زي اأ�سع���ار الفائدة 
به���دف تعزي���ز اجلني���ه اال�سرتلين���ي يف 
ا�ستق���رار العملة الربيطانية ي���وم اأم�ض  
اجلمعة عن���د ما يزيد عل���ى 1.5 % فوق 

اأدنى م�ستوياتها هذا االأ�سبوع.
الأعلى م�ستوى  اال�سرتلين���ي  و�سعد 
ل���ه يف اأ�سبوع اأمام الي���ورو يوم اخلمي�ض، 
بعدم���ا تب���ني اأن ثاثة م���ن اأع�ساء جلنة 
ال�سيا�سة النقدية يف بنك اجنلرتا �سوتوا 

ل�سالح رفع اأ�سعار الفائدة.
ويف وقت ع���زا فيه البن���ك املركزي 
ارتفاع مع���دل الت�سخم ف���وق امل�ستوى 
امل�سته���دف البال���غ 2 % اإل���ى �سع���ف 
املتعامل���ون  اعت���رب  اال�سرتلين���ي، 
حتذي���ر  مبثاب���ة  املنق�س���م  الت�سوي���ت 
ب���اأن امل�سوؤول���ني ق���د ي�سع���ون للدفاع 

ع���ن العملة ق���والً اأو فعاً حت���ى واإن كان 
االقت�ساد ب�سفة عامة يتباطاأ.

وارتف���ع اجلني���ه اال�سرتلين���ي عل���ى 
يف   %  0.1 بالتج���ارة  مرج���ح  اأ�سا����ض 

التعامات املبكرة يف لندن.
وزاد اال�سرتليني 0.2 % اأمام العملة 
االأمريكي���ة اإل���ى 1.2778 دوالر، بينم���ا 
ا�ستق���ر دون تغ���ري يذكر مقاب���ل العملة 
االأوروبي���ة املوح���دة عن���د 87.34 بن�ض 

لليورو.
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املنامة - بور�صة البحرين: بلغت كمية 
الأ�صه���م املتداول���ة يف بور�ص���ة البحري���ن 
خالل ه���ذا الأ�صبوع 12 مليوًن���ا و276 األًفا 
258 �صهًما بقيمة اإجمالية قدرها 2 مليون 
و277 األًفا و349 دين���اًرا، نفذها الو�صطاء 
ل�صالح امل�صتثمرين من خالل 252 �صفقة.
ت���داول امل�صتثمرون خالل هذا الأ�صبوع 
اأ�صه���م 21 �رشكة، ارتفع���ت اأ�صعار اأ�صهم 6 
�رشكات، يف ح���ن انخف�صت اأ�صعار اأ�صهم 6 
�رشكات، واحتفظ���ت باقي ال�رشكات باأ�صعار 

اأقفالها ال�صابق. 
اأما بخ�صو����ص م�صاهم���ة القطاعات يف 
القيمة الإجمالية فقد ا�صتحوذ على املركز 
الأ�صب���وع قط���اع  ه���ذا  تعام���الت  الأول يف 
البن���وك التجارية، حيث بلغت قيمة اأ�صهمه 
املتداول���ة 744 األًفا و504 دنانري بحرينية 
اأو م���ا ن�صبت���ه 69.32 % م���ن اإجمايل قيمة 
الأ�صهم املتداولة وبكمية قدرها 4 مالين 
و 322 األًف���ا و796 �صهًما، مت تنفيذها من 

خالل 72 �صفقة.
اأم���ا املرتب���ة الثاني���ة فق���د كان���ت من 
ن�صي���ب قطاع ال�صناع���ة، حيث بلغت قيمة 

اأ�صهم���ه املتداولة 544 األًف���ا و568 ديناًرا 
���ا بن�صبة 23.91 % من اإجمايل قيمة  بحرينيًّ
الأ�صه���م املتداول���ة يف البور�ص���ة وبكمي���ة 
قدره���ا مليون و236 األًفا و448 �صهًما، مت 

تنفيذها من خالل 32 �صفقة.
اأم���ا على م�صتوى ال����رشكات، فقد جاءت 
املوؤ�ص�ص���ة العربي���ة امل�رشفي���ة يف املرك���ز 

الأول م���ن حي���ث القيم���ة، اإذ بلغ���ت قيمة 
���ا  اأ�صهم���ه 621 األًف���ا و93 دين���اًرا بحرينيًّ
الأ�صه���م  قيم���ة  م���ن   %  27.27 وبن�صب���ة 
املتداولة وبكمية قدره���ا 5 مالين و491 
األًفا و537 �صهًما، مت تنفيذها من خالل 72 

�صفقة.
اأملني���وم  الث���اين  املرك���ز  يف  وج���اءت 

البحري���ن )األب���ا( بقيم���ة قدره���ا 544 األًفا 
 23.91 وبن�صب���ة  ���ا  بحرينيًّ دين���اًرا  و568 
% م���ن قيمة الأ�صه���م املتداول���ة وبكمية 
قدره���ا مليون و236 األًفا و448 �صهًما، مت 

تنفيذها من خالل 32 �صفقة.
وع���ن املتو�صط اليومي خ���الل الأ�صبوع 
فاإنه وبالعودة اإلى مع���دلت التداول خالل 

هذا الأ�صب���وع من خالل 5 اأيام عمل، جند اأن 
املتو�صط اليومي لقيمة الأ�صهم املتداولة 
���ا يف  بل���غ 455 األًف���ا و470 دين���اًرا بحرينيًّ
حن كان املتو�صط اليومي لكمية الأ�صهم 
املتداولة مليونن و455 األًفا و252 �صهًما 
اأم���ا متو�ص���ط ع���دد ال�صفق���ات خ���الل هذا 

الأ�صبوع فبلغ 50 �صفقة.

• •م�صاهمة ال�رشكات من حيث الكمية  للتداول	 م�صاهمة القطاعات يف القيمة الإجمالية  للتداول	

العوا�ص���م  - ال���وكالت: ارتفع���ت اأ�صع���ار 
النف���ط ي���وم اأم����ص، لكنه���ا ظل���ت ق���رب اأدنى 
م�صتوياته���ا يف �صت���ة اأ�صه���ر متاأث���رة با�صتمرار 
تخمة املعرو�ص رغم اجلهود التي تقودها اأوبك 

خلف�ص الإنتاج وتعزيز اأ�صواق اخلام.
وبل���غ خام القيا�ص العامل���ي مزيج برنت يف 
العقود الآجلة 47.12 دولر للربميل بزيادة 20 

�صنًتا اأو 0.4 % عن �صعر الت�صوية ال�صابقة.
وبلغ خام غرب تك�صا�ص الو�صيط الأمريكي 
يف العقود الآجلة 44.56 دولر للربميل مرتفًعا 

10 �صنتات اأو 0.2 %.
وق���ال متعامل���ون اإن الزي���ادات الطفيف���ة 
جاءت نتيجة توقف جزئي حمتمل لل�صادرات يف 

ليبيا.
غ���ري اأن اأ�صعار اخلامن م���ا زالت منخف�صة 
نح���و 13 % من���ذ اأواخ���ر مايو، حن اتف���ق كبار 
املنتج���ن بقي���ادة منظم���ة البل���دان امل�صدرة 
للب���رول )اأوب���ك( عل���ى متديد العم���ل بخف�ص 
الإنت���اج 1.8 ملي���ون برميل يوميا مل���دة ت�صعة 

اأ�صهر اأخرى حتى نهاية الربع الأول من 2018.
اإلى ذلك، قال وزي���ر الطاقة يف قازاخ�صتان 
كانات بوزومباييف اإن ب���الده �صتمتثل لالتفاق 
العامل���ي على خف����ص اإنت���اج النف���ط يف يونيو 
ويولي���و بعد زي���ادة يف الإنتاج عل���ى مدى ثالثة 

اأ�صهر متتالية.
وق���ال بوزومباييف لل�صحفين اإن الطق�ص 
ال�صيفي احل���ر �صيوؤدي اإلى تقل����ص الإنتاج يف 
بع����ص من اأكرب احلقول الت���ي تعتمد على �صخ 

الغاز يف البالد.
اإل���ى ذلك توقعت الوكال���ة الدولية للطاقة 
توق���ف تراج���ع الطلب على النفط م���ع الو�صول 
اإل���ى نهاي���ة الع���ام احل���ايل وثبات من���و الطلب 
لي�صل اإلى م�صتوى 100 مليون برميل يوميًّا يف 

الربع الأخري من العام املقبل.
ورجحت الوكال���ة يف تقريرها للعام املقبل 
اأن ي�ص���ل الطلب العامل���ي على النف���ط اإلى ما 
يزي���د قليالً عل���ى م�صت���وى 7ر98 مليون برميل 
يومي���ا هذا الع���ام بزي���ادة بح���وايل 3.1 مليون 

برميل يوميًّا عن العام املا�صي.
وت�ص���ري تقدي���رات الوكال���ة اإل���ى اأن النمو 
�صيزداد مبقدار 4.1 مليون برميل يوميا لي�صل 
الى 3.99 مليون برميل يوميا وهو رقم قيا�صي 
جديد ملتو�صط الطلب اليومي على النفط الذي 
�صي�صه���د خرق���ا مل�صت���وى 100 ملي���ون برميل 

يوميا يف الربع الخري من العام املقبل.
واأ�ص���ارت اإل���ى اأن املعرو����ص العاملي من 
النف���ط ارتفع مبق���دار 585 األف برمي���ل يوميًّا 
يف �صه���ر ماي���و املا�ص���ي لي�ص���ل ال���ى 69.96 
���ا يف ظل تزاي���د الإنتاج من  ملي���ون برميل يوميًّ
دول اأع�ص���اء يف منظمة ال���دول امل�صدرة للنفط 

)اوبك( ودول اأخرى غري الأع�صاء فيها.
وذك���رت الوكال���ة اأن الإنت���اج م���ن ال���دول 
امل�صارك���ة يف التفاق انخف����ص فعليًّا يف ال�صهر 

املا�صي ممتثلة بن�صبة 96 % به.
واأو�صح���ت اأن م�صتوى الإنت���اج العاملي من 
النفط �صجل خالل ماي���و املا�صي زيادة مبقدار 
25.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع م�صتوياته 

قبل عام.
وفًق���ا للوكالة ارتفع اإنت���اج النفط اخلام يف 
)اأوبك( مبقدار 290 األف برميل يوميًّا يف ال�صهر 
املا�صي لي�صل الى 08.32 مليون برميل يوميًّا 
نظ���ًرا لزي���ادة الإنتاج م���ن نيجريي���ا وليبيا غري 
امل�صمولت���ن باتفاق خف����ص الإنتاج الذي جرى 

توقيعه يف �صهر نوفمرب املا�صي.
وكانت الوكالة اأ�صارت يف تقريرها ال�صهري 
الأخري حول �صوق النفط اإل���ى اأن معظم الزيادة 
املتوقعة يف منو الطلب �صتاأتي من مناطق خارج 
منطق���ة منظم���ة التعاون القت�ص���ادي والتنمية 

التي ت�صم اأكرث 35 دولة �صناعية يف العامل. 

�لنفــــط قرب �أدنى م�ستـــوى يف 6 �أ�سهـــر رغــم �رتفاعــه
توقع براجع الطلب بنهاية 2017

�ملركزي �لرو�سي يخف�ض �سعر �لفائدة �إلى 9 % 

ل التفاق ب�ساأن قرو�ض �ليونان “�ليورو” تتو�سّ

�لت�سخم يف �الإمار�ت يرتفع 2.2 %

�لني ينزل الأدنى م�ستوى يف �أ�سبوعني 

بعد زيادة اأ�صعار خدمات النقل 

بقاء اأ�صعار الفائدة دون تغيري

اأبوظبي - الهيئ���ة الحتادية للتناف�صية 
والإح�ص���اء: �صج���ل معدل الت�صخ���م يف دولة 
الإم���ارات ارتفاًع���ا بن�صب���ة 2.17 % خ���الل 
اأبريل املا�صي، مقارنة باأبريل 2016 نتيجة 
زي���ادة اأ�صع���ار معظم املجموع���ات الرئي�صة 
لالإنف���اق ال�صتهالكي لالأ�رش بن�صب متفاوتة، 
ح�صب تقري���ر الهيئة الحتادي���ة للتناف�صية 

والإح�صاء ال�صادر اأم�ص.
واأرج���ع التقري���ر، الرتف���اع يف الت�صخم، 
اإلى زي���ادة اأ�صعار خدم���ات النقل يف الدولة 
بن�صب���ة 6.5 % خ���الل عام وارتف���اع خدمات 
ال�صح���ة 5.6 % والتعليم 4.7 % واملطاعم 

والفنادق 2.1 % وال�صكن واملياه والكهرباء 
واملع���دات  والتجهي���زات   %  1.5 والغ���از 
املنزلي���ة 1.17 % وامل�رشوبات والتبغ 1.16 

% واملالب�ص والأحذية بن�صبة 1 %.
اإل���ى  التقري���ر  اأ�ص���ار  املقاب���ل،  ويف 
انخفا����ص اأ�صع���ار الت�ص���الت 2.3 % خالل 
اأبري���ل املا�صي مقارن���ة باأبريل 2016، كما 
انخف�ص���ت اأ�صع���ار الأغذي���ة 0.5 % واأ�صعار 
الثقاف���ة والروي���ح 0.3 % خ���الل الف���رة 
نف�صها. ون���ّوه باأن ن�ص���ب الت�صخم ارتفعت 
يف جميع اإمارات الدولة خالل اأبريل املا�صي 
مقارنة باأبري���ل 2016، حيث ارتفعت ن�صبة 

% تلته���ا   2.8 بن�صب���ة  دب���ي  الت�صخ���م يف 
الفج���رية بن�صب���ة 2.5 % واأبوظب���ي 2.3 %، 
يف ح���ن ارتفع���ت يف راأ�ص اخليم���ة بن�صبة 2 
% كم���ا يف عجمان 1.8 % وال�صارقة 1.2 %، 
فيما �صجلت اأق���ل ارتفاع لها يف اأم القيوين 

.% 0.4
كم���ا انخف�صت ن�صب���ة الت�صخم يف اأبريل 
املا�ص���ي بن�صب���ة 0.4 % مقارن���ة مبار����ص 
املا�ص���ي، وهو م���ا اأرجع���ه التقري���ر ب�صكل 
اأ�صا�صي اإلى انخفا�ص جمموعة النقل بن�صبة 
3.3 % نتيجة لنخفا�ص اأ�صعار النقل اجلوي 

واملحروقات.

لندن - رويرز: انخف�ص الن اإلى اأدنى 
م�صتوى له يف اأ�صبوع����ن يوم ام�ص اجلمعة 
بعدما اأبق����ى بنك اليابان املرك����زي اأ�صعار 
الفائدة دون تغيري وملح اإلى اأنه ل يتعجل 
اقتف����اء اأثر جمل�����ص الحتياط����ي الحتادي 
)البن����ك املرك����زي الأمريك����ي( يف ت�صدي����د 

�صيا�صته النقدية ال�صديدة التي�صري.
الياب����اين  املرك����زي  حماف����ظ  وق����ال 
هاروهيكو ك����ورودا اإن البنك ل يزال اأمامه 
بع�����ص الوق����ت لتحقي����ق هدف����ه بو�صول 

مع����دل الت�صخم اإلى 2 %، م�صيفا اأنه “من 
غ����ري املالئم” ذكر كيفية خ����روج البنك من 
الوق����ت  التحفي����زي ال�صخ����م يف  برناجم����ه 

احلايل.
ج����اء ذل����ك خمالف����ا لتكهن����ات ال�صوق 
يف ال�صه����ر الأخ����ري ب����اأن بنك الياب����ان رمبا 
يدر�ص خطة لالن�صحاب من برنامج التحفيز 
الط����ارئ لالقت�صاد وهبط الن 0.4 % اإلى 

111.380 ين للدولر.
وتراجع موؤ�رش ال����دولر الذي يقي�ص اأداء 

العمل����ة الأمريكي����ة اأمام �صلة م����ن العمالت 
الرئي�ص����ة باأقل م����ن 0.1 % اإل����ى 97.401 
لكنه ل يزال متجه����ا لتحقيق ثاين مكا�صبه 
الأ�صبوعية عل����ى التوايل بعدما رفع جمل�ص 

الحتياطي اأ�صعار الفائدة يوم الأربعاء.
وزاد اليورو 0.2 % اإلى 1.1169 دولر 
لكن����ه يظ����ل منخف�ص����ا اأكرث م����ن �صنت عن 
ذورت����ه يف �صبعة اأ�صابي����ع البالغة 1.1296 
دولر الت����ي بلغه����ا قب����ل ق����رار املرك����زي 

الأمريكي يوم الأربعاء.

البن����ك  خف�����ص  روي����رز:   - مو�صك����و 
املرك����زي الرو�صي �صعر الفائ����دة الرئي�صي 
25 نقط����ة اأ�صا�ص يوم ام�����ص اجلمعة وتعهد 
مبزيد م����ن التي�صري لل�صيا�ص����ة النقدية هذا 

العام يف ظل حت�صن اآفاق القت�صاد.
وخف�ص البنك �صع����ر الفائدة الرئي�صي 
اإل����ى 9.00 % م����ن 9.25 % يف ثالث خف�ص 

على التوايل هذا العام.
وقال املرك����زي يف بيان “ي����رى جمل�ص 
الإدارة اأن الت�صخ����م قري����ب م����ن امل�صت����وى 
امل�صتهدف واأن توقع����ات الت�صخم توا�صل 

النزول واأن الن�صاط االقت�صادي يتعافى”.
وكان املحلل����ون انق�صموا يف توقعاتهم 
ح����ول مقدار خف�ص الفائدة بواقع 25 اأم 50 
نقط����ة اأ�صا�ص، حيث توق����ع 15 من بن 23 
حملال وخبريا اقت�صادي����ا ا�صتطلعت رويرز 
اآراءه����م ه����ذا الأ�صب����وع اأن يخف�����ص البن����ك 
الفائ����دة اإل����ى 8.75 %. وي�ص����ري ا�صتط����الع 

روي����رز اإل����ى اأن م����ن املتوق����ع اأن يخف�����ص 
البنك �صع����ر الفائدة الرئي�صي اإلى 8-8.25 

% بحلول نهاية العام احلايل.
اجلمع����ة  ي����وم  املرك����زي  البن����ك  وزاد 
توقعات����ه للنمو القت�ص����ادي اإلى 1.3-1.8 
% يف 2017 م����ن 1.5-1.0 % يف تقديراته 

ال�صابقة.

���ل وزراء  لوك�صمب���ورج -  وا����ص: تو�صّ
مالي���ة منطقة الي���ورو خ���الل اجتماعهم اأم�ص 
الأول، اإل���ى اتف���اق ب�صاأن دي���ون اليونان مبا 
يتيح �رشف �رشيحة جديدة من قرو�ص الإنقاذ 
لأثينا الت���ي حتتاجها ب�صدة م���ن اأجل تفادي 
اإ�صهار اإفال�صه���ا. وتقّدر الدفعة اجلديدة من 
القرو����ص املق���ررة لليونان بقيم���ة، 7 مليار 
ي���ورو )86.7 ملي���ار دولر( الت���ي حتتاجه���ا 
ب�ص���دة من اأجل �صداد اأق�ص���اط ديون ت�صتحق 

يف يولي���و املقب���ل. ووف���ق م�ص���ادر مطلع���ة 
فاإن الخراق ال���ذي �صهدته املحادثات، جاء 
بع���د انق�ص���ام الدائن���ن الدولي���ن لليونان 
حول كيفي���ة موا�صلة �رشف حزم���ة القرو�ص 
الثالث���ة لليونان التي ت�ص���ل قيمتها اإلى 86 
مليار ي���ورو. يف املقابل، تطبق اليونان حزمة 
اإج���راءات اقت�صادية وا�صعة امل���دى من اأجل 
احل�صول على املزيد من امل�صاعدات املالية 

من الدائنن الأوروبين.
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واأ�ض����در الق�ضاء الأمريكي يوم اخلمي�س 
12 مذك����رة اعتقال بحق عنا�رص اأمن تابعني 
لأردوغ����ان مت التعرف اإليه����م بح�ضب رئي�س 
�رصط����ة وا�ضنط����ن من خ����ال اأ�رصط����ة فيديو 
ر�ضدت الواقعة التي حدثت خارج مقر اإقامة 

ال�ضفري الرتكي يف وا�ضنطن يف 16 مايو.
ب����ني  العنيف����ة  املواجه����ات  ووقع����ت 
ومتظاهري����ن  الأت����راك  الأمني����ني  احلرا�����س 
�أكر�د �لتي �أ�سفرت ع����ن �سقوط 12 م�ضابا 
بينه����م �رصطي وتوت����ر العاقات ب����ني اأنقرة 
ووا�ضنطن، بعد لقاء بني اأردوغان والرئي�س 

الأمريكي دونالد ترامب.
ا�ضتدعت  الأمريكي����ة  وكانت اخلارجي����ة 
ال�ضف����ري الرتك����ي ل����دى وا�ضنطن، قب����ل اأن 
تق����دم اأنق����رة يف املقاب����ل، عل����ى ا�ضتدعاء، 
ال�ضفري الأمريكي لاحتج����اج على “الثغرات 

الأمنية” خال الزيارة.
وتاب����ع اأردوغ����ان “لق����د اعتقل����وا اثنني 
م����ن مواطنينا. ه����ل يعقل ذل����ك؟ واأ�ضدروا 

مذكرات اعتق����ال بحق 12 م����ن حرا�ضي. اأي 
نوع من الت�رصيع هذا؟ اأي نوع من القانون؟”.

واأ�ض����اف “اإذا مل يك����ن الأم����ر حلمايتي، 
مع����ي  حرا�ض����ي  ا�ضطح����ب  ع�ض����اي  مل����اذا 
�ضيق����وم  ه����ل  املتح����دة؟  الولي����ات  اإل����ى 
هان�س وج����ورج بحمايت����ي؟”، وهم����ا ا�ضمان 
ي�ضتخدمهما الرئي�س الرتكي عادة يف حديثه 

عن اأوروبا.
من جهته، قال وزير اخلارجية الأمريكي، 
ريك�����س تيلر�ضون، يف ت�رصي����ح تاه متحدث 
“ر�ضال����ة  التوقي����ف  مذك����رات  اأن  با�ضم����ه، 
وا�ضح����ة باأن الوليات املتح����دة ل تقبل باأن 
يقوم اأ�ضخا�س با�ضتخدام الرتهيب والعنف 
خلنق حري����ة التعب����ري، والتعب����ري ال�ضيا�ضي 

ال�رصعي”.
و�ض����دد اأن “وزارة اخلارجي����ة �ضتوا�ضل 
العمل مع ال�رصط����ة وال�ضلطات املخت�ضة” يف 
�ض����اأن هذه الق�ضي����ة “و�ضتحدد م����ا اإذا كان 

�رصوريا اتخاذ اإجراءات اإ�ضافية”.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم ال�ضوؤون الدولية: 17111482(              ق�ضم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

املعار�ضة ال�ضورية: احلل ال�ضيا�ضي يف “ماأزق تام”
باري�����س � اأ ف ب: اعت����ر املتحدث با�ضم الهيئة العليا للمفاو�ض����ات املمثلة لأطياف وا�ضعة من 
املعار�ض����ة ال�ضورية منذر ماخو�س ان امكانات التو�ضل الى ح����ل تفاو�ضي للنزاع يف باده “يف ماأزق 

تام” وامليدان وحده “يفر�س قواعده” اليوم.
وقال ماخو�س ان “�ضوريا يف ماأزق تام. لي�س هناك حل ع�ضكري ول حل �ضيا�ضي”. 

وت�ض����كل الهيئة العليا للمفاو�ضات فري����ق املعار�ضة الرئي�ضي يف مفاو�ضات جنيف التي بداأت 
با�����رصاف اأمم����ي يف 2016، بني الطراف ال�ضوريني يف حماولة ليجاد ح����ل �ضيا�ضي للنزاع امل�ضمر منذ 
�ضتة اأعوام. وا�ضاف “نحن م�ضممون على الذهاب الى نهاية هذه العملية. ل ننتظر الكثري من جنيف 
لك����ن لي�����س لدينا �ضيء اآخ����ر يف الوقت الراهن”، بع����د �ضت جولت من املفاو�ض����ات غري املبا�رصة يف 

املدينة ال�ضوي�رصية بني ممثلي النظام ال�ضوري واملعار�ضة.
وياأم����ل املبعوث الممي اخلا�����س ل�ضوريا �ضتافان دي مي�ضتورا ا�ضتئن����اف املحادثات يف يوليو 

بعد عيد الفطر.
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بيروت ـ رويترز:

 �ض���دق الرملان اللبن���اين، ام�س 
النتخاب���ات  قان���ون  عل���ى  اجلمع���ة، 
الت�رصيعية اجلديد وفق مبداأ الن�ضبية، 

كما قام بتمديد وليته 11 �ضهرا.
اللبنانية  الأنب���اء  وكال���ة  واأفادت 
الر�ضمي���ة ب���اأن املجل�س �ض���دق على 
م�رصوع قان���ون النتخ���اب، املحال من 
احلكومة، بالجماع، بعد نقا�س ا�ضتمر 

3 �ضاعات.
وق�ّض���م قانون النتخ���اب اجلديد 

الباد اإلى 15 دائرة انتخابية.
املجل����س  رئي����س  واأك���د  ه���ذا 
النياب���ي اللبناين نبيه بري، يف اجلل�ضة 
الت�رصيعي���ة، اأن الت�ضوية التي ح�ضلت 
ح���ول م�رصوع قان���ون النتخاب ل ت�رص، 
موؤك���دا حر�ضه على حق���وق الطوائف 

ولي�س الطائفية.

بكين ـ رويترز: 

قتل 8 اأ�ضخا����س واأ�ضيب 65 اآخرون 
بج���روح، من ج���راء انفج���ار يف دار ح�ضانة 
�رصقي ال�ضني، و�ضفت���ه ال�رصطة باأنه عمل 
“اإجرام���ي”. وقال���ت وكالة اأنب���اء ال�ضني 
“�ضينخ���وا” اإن النفج���ار وق���ع  اجلدي���دة 
قرب مدخل دار احل�ضانة يف بلدة �ضوت�ضو 

مبقاطعة جيانغ�ضو ال�ضاحلية.
واأظه���رت �ض���ور ن����رصت عل���ى مواقع 
التوا�ض���ل الجتماع���ي ح���وايل 12 ام���راأة 
وطفا ممددين عل���ى الأر�س يف اللحظات 

الأولى عقب وقوع النفجار على ما يبدو.
واأظه���ر مقط���ع فيديو ام���راأة م�ضابة 
مباب�س حمرتقة ترتنح، بينما جل�س اآخرون 
على الأر�س مي�ضكون باأطفال باكني بني 
اأذرعه���م. وقال���ت رويرتز اإنه���ا مل تتمكن 
من التحق���ق ب�ضكل م�ضتقل من م�ضداقية 
مقاطع الفيديو، كما نقلت عن �ضينخوا اإنه 

مل يكن بني ال�ضحايا اأطفال اأو معلمون.
م���ن  وغريه���ا  النفج���ارات  وت�ضي���ع 
احل���وادث يف ال�ض���ني ب�ضب���ب الإهمال يف 
تطبي���ق اإجراءات ال�ضام���ة، على الرغم من 
تعهد احلكومة بتح�ضني حمات التفتي�س 

للحد من هذه احلوادث.

بومباي ـ أ ف ب:

 دان الق�ض���اء الهندي اأم�س اجلمعة 
�ضت����ة متهم����ني يف اعت����داءات بومباي يف 
1993 التي كانت ال�ضد دموية يف تاريخ 

الهند وادت الى مقتل املئات.
و�دي����ن �لرج����ال �ل�ست����ة بالتورط يف 
�ضل�ضل����ة تفجيرثات ا�ضتهدف����ت بور�ضة 
بومباي ومقر ادارة �رصكة الطريان ومركزا 
كب����ر� للت�سوق مما �دى �لى �سقوط 257 

قتيا ومئات اجلرحى.
 12 يف  التفج����ريات  ه����ذه  ووقع����ت 
مار�����س 1993 يف اأق����ل م����ن �ضاعت����ني يف 
العا�ضم����ة القت�ضادي����ة للهن����د، و�ض����ط 
اأجواء ا�ضطراب����ات طائفية بني م�ضلمني 
ق�ضاي����ا  حمكم����ة  وق����ررت  وهندو�����س. 
الرهاب اخلا�ضة يف بومباي اجلمعة ادانة 
ال�ضت����ة بتهم ت����راوح من التاآم����ر الى نقل 

متفجرات، يف حني براأت �ضخ�ضا �ضابعا.
وادي����ن ال����و �ض����امل اح����د املتهم����ني 
ال�ضت����ة بنق����ل ا�ضلح����ة من غوج����رات الى 
بومب����اي قبل التفجريات. لك����ن القا�ضي 
براأ املتهمني ال�ضت����ة من تهمة اخطر هي 

�ضن احلرب على المة.
وادي����ن ال�ضتة بته����م مبوجب قانون 
الره����اب والن�ضاط����ات املخل����ة بالم����ن. 
كم����ا ادين خم�ضة منه����م بالتاآمر الجرامي 
والقت����ل. و�ضيتم العان ع����ن الحكام يف 

موعد لحق.

كوااللمبور ـ أ ف ب: 

باغتيال  املتهمت����ني  ح�ضل حمام����و 
الأخ غ����ري ال�ضقيق لزعيم كوريا ال�ضمالية 
باحل����رب  يذك����ر  باأ�ضل����وب  ماليزي����ا  يف 
الب����اردة، على تقرير ما بع����د الوفاة اأم�س 
اجلمع����ة بعدما امتنع����ت النيابة يف مرحلة 

اأولى عن م�ضاطرة وثائق حيوية.
واتهمت كل م����ن الندوني�ضية �ضتي 
عائ�ضة )25 عاًم����ا( والفيتنامية دوان تي 
هوان����غ )28 عام����ا( بالقاء غ����از الع�ضاب 
الفت����اك “يف اك�س” على وجه كيم جونغ-

نام اثن����اء انتظاره لل�ضعود الى طائرة يف 
مطار كوالملبور الدويل يف فراير.

وكان حمام����و املتهمت����ني انتق����دوا 
�ضابق����ا تلكوؤ النياب����ة يف تقا�ض����م وثائق 

ا�ضا�ضية براأيهم لت�ضكيل دفاع منا�ضب.
ا�ض����اف �ضين����غ ان����ه ينتظ����ر ت�ضل����م 
ت�ضجي����ات فيدي����و قريب����ا م����ن كامريات 
مراقب����ة ب�ض����اأن الغتيال. وج����رى ت�ضليم 
الرزم����ة يف �ضجن كاجان����غ اخلا�ضع حلماية 
م�ض����ددة ال����ى جن����وب العا�ضم����ة. وتتهم 
�ضي����ول كوري����ا ال�ضمالية بالوق����وف وراء 
عملي����ة �لقت����ل �لت����ي وقع����ت يف �سباط/

فراير، وهو ما ترف�ضه بيونغ يانغ.

موسكو ـ ار تي: 

تفيد اأنباء بو�ضول �ضيف الإ�ضام 
معمر القذايف اإلى مدينة اأوباري جنوب 
ليبي���ا، وه���ي معق���ل الل���واء علي كنه 
ال���ذي عمل يف اجلي����س الليبي يف عهد 
القذايف ول يزال يدين لنظامه بالولء.
وظه���ر �ضي���ف الإ�ض���ام يف �رصيط 
ق�ض���ري وهو يتج���ول يف مدينة اأوباري 
الت���ي يقطنه���ا �ض���كان م���ن الطوارق 

حماطا بوجهاء املنطقة.
الت���ي  اأوب���اري  مدين���ة  وتبع���د 
�ض���ّكل اللواء علي كن���ه فيها يف املدة 
املا�ضي���ة ت�ضكيا م�ضلحا م�ضتقا، عن 
العا�ضم���ة الليبية طرابل�س التي تبعد 

عن اأوباري م�ضافة 933 كيلومرتا.
وا�ضتن���د الن�ضط���اء اإل���ى حدث���ني 
ب�ضاأن و�ض���ول �ضيف الإ�ضام للجنوب 
الليب���ي، الأول ه���و حت���ركات كتائب 
عل���ى كن���ة غ���ري امل�ضبوق���ة، والثاين 
حالة ال�ضتنفار امل�ضددة داخل مدينة 

اأوباري.

ستوكهولم ـ رويترز:

 ق����ال رئي�س جهاز الأم����ن يف ال�ضويد 
اإن عدد املت�ضددين املتواجدين يف الباد 
و�ض����ل اإل����ى اآلف يف ال�ضن����وات القليل����ة 
املا�ضي����ة لكن القلي����ل منهم فقط ميثل 

تهديدا اأمنيا على املجتمع.
وما زالت ال�ضويد يف حالة �ضدمة بعد 
مقتل خم�ضة اأ�ضخا�س واإ�ضابة 15 عندما 
ده�س مهاجم يقود �ضاحنة م�رصوقة املارة 
يف �ضارع جت����اري مكتظ واقتحم متجرا يف 
�ضتوكهومل يف ال�ضابع من اأبريل. وحتتجز 

ال�رصطة اأوزبكيا اعرتف بقيادة ال�ضاحنة.
وقال اأندر�����س ثورنرج رئي�س جهاز 
الأمن اإن عددا قليا ميلك الرغبة والقدرة 
عل����ى �ضن هجمات، م�ضريا اإلى اأن الدعاية 
التي ميار�ضها تنظي����م داع�س هي �ضبب 

امل�ضكلة.
وقال ثورنرج لوكالة اأنباء )تي.تي( 
املحلية “مل ن����ر �ضيئا كهذا من قبل، منو 

التطرف هو حتد له اأبعاد تاريخية”.

نيروبي ـ رويترز:

 ق���ال م�ض���وؤول كب���ري يف احلكومة 
الكينية اإن عبوة نا�ضفة بدائية ال�ضنع 
مزروع���ة عل���ى جانب طري���ق انفجرت 
يف مركبة ل���دى مرورها على طريق يف 
�ضمال �رصق الب���اد مما اأدى اإلى مقتل 

اأربعة اأ�ضخا�س واإ�ضابة 11 اآخرين.
وقال فريدري���ك �ضي�ضيا مفو�س 
مقاطعة مانديرا لرويرتز عر الهاتف 
“كان���ت �ضيارة من ط���راز لند كروزر 
تنق���ل حوايل 15 �ضخ�ض���ا ومرت فوق 
عبوة نا�ضفة بدائية انفجرت فاأوقعت 
اأربعة قتلى على الفور واأ�ضابت 11”.
وقال �ضي�ضيا اإن زعيمني حمليني 
كانا بني ال�ضحاي���ا. واأ�ضاف “اأحدهما 

ُقتل والثاين اأ�ضيب بجروح بالغة”.
اأنه���م  “نعتق���د  قائ���ا  وم�ض���ى 
حرك���ة  م�ضلح���و  الهج���وم(  )منف���ذو 
ه���م  لأنه���م  )ال�ضومالي���ة(  ال�ضب���اب 
الذين يقومون بزرع العبوات النا�ضفة 

البدائية يف املنطقة”.

 الرملان اللبناين يقر 
قانون النتخاب اجلديد 

الصين

 الهند

ماليزيا

تفجري يف ح�ضانة 
وال�ضحايا بالع�رصات

اإدانة 6 متهمني         
يف اعتداءات بومباي 

وثائق مهمة عن اغتيال 
كيم جونغ نام 

 �ضيف الإ�ضام القذايف 
يظهر جنوب ليبيا

 ال�ضويد: املت�ضددون 
يتزايدون ب�رصعة

 4 قتلى بانفجار عبوة 
نا�ضفة �ضمال �رصق كينيا
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�رتفاع ح�ضيلة �ضحايا حريق لندن �إلى 30 قتيال

رو�ضيا ترجح مقتل �لبغد�دي يف �إحدى غار�تها على �لرقة

�أردوغان ي�ضن هجوًما على �لقر�ر �لأمريكي باغتيال 12 من حر��ضه

توقيف رجل يحمل �ضكيًنا قرب الرملان الريطاين

التحالف الدويل “غري متاأكد” و“البنتاجون” لي�س لديه معلومات

وقالت �ضحيفة “ذا �ضن” الريطانية 
اإن 65 �ضخ�ض���ا يف ع���داد املفقودي���ن اأو 
يخ�ض���ى مقتلهم ج���راء احلري���ق. وتتوقع 
�رصطة لن���دن اأن يرتفع عدد القتلى لكنها 
اأ�ض���ارت اإل���ى اأن فح����س ال���رج املحرتق 
وحتدي���د هوي���ة ال�ضحاي���ا ق���د ي�ضتغرق 

�ضهورا.
ال�ض���كان  ينظ���م  اأن  املتوق���ع  وم���ن 
املحليون م�ضرية احتجاجية يف كن�ضنجتون 
حي���ث يعي�س امل�ضتفيدون م���ن الإ�ضكان 
الجتماع���ي جنب���ا اإل���ى جنب م���ع اأ�ضحاب 

املليارات يف اأحد اأغنى اأحياء اأوروبا.
م���ن جانب اآخ���ر، اأعلن متح���دث با�ضم 
ال�رصطة الريطانية لوكال���ة فران�س بر�س 
اجلمعة توقي���ف رجل يحم���ل �ضكينا اأمام 

الرملان يف لندن.
واأ�ض���اف املتح���دث ان “الرج���ل كان 
بحوزته �ضكني”، مو�ضحا اأنه مل ي�ضب اأحد 
بجروح. ال ان ال�رصطة ذكرت ات احلادث ل 
عاقة له بالرهاب. ويبلغ الرجل الثاثني 
من العم���ر. وياأت���ي توقيف الرج���ل بينما 

�ضهدت بريطانيا عددا من العتداءات.
وق���د مت تعزي���ز الج���راءات المني���ة 
ح���ول الرمل���ان ب�ضكل كبري من���ذ ان قام 
رج���ل م�ضلح ب�ضك���ني بده����س ح�ضد على 
ج����رص وي�ضتمين�ضرت قب���ل ان يقتل �رصطيا 

ب�ضكني ام���ام الرملان. ويف املجموع قتل 
خم�ضة ا�ضخا�س يف الهجوم وقتلت ال�رصطة 

املهاجم.

جدي���دا يف  اعت���داء  لن���دن  و�ضه���دت 
الثال���ث من يونيو عندما ق���ام ثاثة رجال 
بده����س ح�ض���د ب�ضاحنة �ضغ���رية على ج�رص 

لن���دت بري���دج قب���ل ان يهاجم���وا م���ارة 
ب�ضكاك���ني يف �ضوق ب���ورو ماركيت حيث 

قام رجال ال�رصطة بقتلهم.
وتابعت ال����وزارة: “ح�ضب معلومات نتاأكد من 
�ضحتها عر خمتلف القنوات، كان زعيم “داع�س” 
اإبراهيم اأبو بكر البغدادي اأي�ضا حا�رصا يف الجتماع، 

ومت الق�ضاء عليه جراء الغارة”.
وجاء يف بيان وزارة الدف����اع اأن الغارة نفذتها 
طائ����رات م����ن ط����رازي “�ض����و35-” و”�ض����و34-” 
يف ال�ضواح����ي اجلنوبي����ة للرق����ة. ومت اإباغ اجلانب 

الأمريكي م�ضبقا بتوجيهها.
واأو�ضح����ت وزارة الدف����اع اأن قي����ادة جمموعة 
الق����وات الرو�ضية يف �ضوريا تلق����ت يف اأواخر مايو 
معلوم����ات عن خطط “داع�س” لعقد اجتماع للقادة 
على امل�ض����ارف اجلنوبية للرقة، وبع����د التاأكد من 
�ضحة املعلومات ح����ول مكان وزمان عقد الجتماع 
مت بو�ضاطة طائرات م�ضرية رو�ضية، توجيه ال�رصبة 
بني 00.35 و00.45 بالتوقيت املحلي فجر الأحد 
28 ماي����و. وح�ضب املعلوم����ات املتوفرة، اأ�ضفرت 
الغ����ارة عن ت�ضفي����ة قرابة 30 قيادي����ا ميدانيا يف 
التنظيم الإرهابي، اإ�ضاف����ة اإلى قرابة 300 م�ضلح 

من حرا�س هوؤلء القياديني.
ومن ب����ني القتل����ى، ح�ض����ب معلوم����ات وزارة 
الدف����اع، “اأمري الرقة اأبو احل����اج امل�رصي”، والأمري 
اإبراهي����م الناي����ف احل����اج، ال����ذي كان ي�ضيطر على 
املنطق����ة املمت����دة ب����ني الرق����ة ومدين����ة ال�ضخنة، 
ورئي�����س جه����از الأم����ن التاب����ع لداع�����س �ضليم����ان 

ال�ضواخ.
ونق����ل التلفزي����ون الر�ضم����ي الرو�ض����ي ع����ن 

الكرمل����ني قوله اإن وزير الدف����اع �ضريجي �ضويجو 
اأبل����غ جمل�����س الأم����ن يف ب����اده برئا�ض����ة الرئي�����س 

فادميري بوتني اأن البغدادي رمبا قتل.
يف ح����ني، ن�ضب����ت وكالة الإع����ام الرو�ضية اإلى 
وزير اخلارجية �ضريجي لفروف قوله ام�س اجلمعة 
اإن رو�ضي����ا لي�س لديها تاأكي����د بن�ضبة مئة يف املئة 

باأن زعيم تنظيم داع�س اأبو بكر البغدادي قتل.
م����ن جهته����ا، قال����ت وزارة الدف����اع الأمريكية 
)البنتاج����ون( اأم�����س اجلمع����ة اإنه����ا لي�����س لديه����ا 
معلوم����ات توؤيد ما اأعلنته مو�ضكو ع����ن احتمال اأن 
تكون قواتها قتلت البغدادي يف �رصبة جوية قرب 

مدينة الرقة ال�ضورية ال�ضهر املا�ضي.
وقال املتحدث با�ضم البنتاجون الكابنت جيف 
ديفيز “لي�س لدينا معلومات توؤيد تلك التقارير”.
بدوره ق����ال العقيد جون دوري����ان، املتحدث 
با�ض����م التحال����ف ال����دويل �ض����د “داع�����س” بقيادة 
وا�ضنط����ن، يف ت�رصي����ح ل�”روي����رتز” اإن التحالف ل 
ي�ضتطي����ع يف الوقت الراهن تاأكيد مقتل البغدادي 

بغارة رو�ضية.
هذا وكان����ت �ضحيفة “مريور” الريطانية قد 
نقل����ت قبل اأيام اأنباء تفيد مبقتل البغدادي بغارة 
جوية نفذها الط����ريان احلربي ال�ضوري على مدينة 

الرقة. 
وذك����رت ال�ضحيف����ة اأن و�ضائ����ل اإع����ام تابعة 
للتنظيم ن�رصت �ضورا اأظهرت الدمار الوا�ضع الذي 
خلفت����ه قذائف وانفج����ارات �ضخمة هزت معقله يف 

الرقة. وي�ض����ار اإلى اأن اآخر ظه����ور علني للبغدادي 
كان ع����ام 2014 يف جامع الن����وري باملو�ضل، حيث 
اأعلن نف�ضه “خليفة” للتنظيم. وكانت اآخر ر�ضائله 
ت�ضجي����ا �ضوتي����ا يح����ث في����ه اأتباعه عل����ى القتال 

للدفاع عن املو�ضل.

يذك����ر اأنه م����ع ا�ضتداد املعرك����ة يف املو�ضل، 
الق����وات العراقي����ة، رج����ح العدي����د م����ن  وتق����دم 
امل�ضوؤول����ني الأمريكيني منت�ض����ف اأبريل املا�ضي 
اأن يك����ون اأبوبكر البغ����دادي قد فر م����ن املو�ضل 

باجتاه ال�ضحراء، ورمبا دخل الرقة يف �ضوريا.

•  حريق برج غرينفل غربي لندن	

• رو�ضيا ترجح مقتل البغدادي.. والتحالف الدويل “غري متاأكد”	

• الرئي�س الرتكي 	

لندن ـ وكاالت:

 اأعلنت �ضرطة لندن اأن عدد �ضحايا احلريق، الذي اندلع يف برج غرينفل يوم 8 يونيو، 

ارتفع اإىل 30 قتيال. وكانت و�ضائل اإعالم قد حتدثت يف وقت �ضابق عن 65 �ضخ�ضا مفقودا.

مفقودا. ون�ضرت �ضحيفة “ذا �ضن”، ام�س اجلمعة، قائمة باأ�ضماء و�ضور 65 

هذا وكان احلريق قد اندلع يف مبنى مكون من 24 طابقا، ي�ضكنه 600 �ضخ�س، م�ضاء 

اإىل  انت�ضرت  ما  �ضرعان  ثم  ال�ضفلية،  الطوابق  يف  النريان  اندلعت  وقد  املا�ضي.  الأربعاء 

اجلزء العلوي من املبنى. 

عواصم ـ وكاالت: 

قالت وزارة الدفاع الرو�ضية اإن هناك معلومات تدل على مقتل زعيم تنظيم “داع�س” الإرهابي 

اأبوبكر البغدادي باإحدى غارات القوات اجلوية الف�ضائية الرو�ضية على الرقة ال�ضورية.

ن�ضرت وزارة الدفاع الرو�ضية �ضورة للمكان الذي نفذت فيه غارة جوية مبدينة الرقة ال�ضورية 

انعقد فيه  تابع للتنظيم،  ا�ضتهدفت مركز قيادة  الغارة  اأن  بيان  واأو�ضحت يف  املا�ضي.  28 مايو  يف 

اآنذاك اجتماع لقياديني داع�ضيني لبحث م�ضارات خروج الإرهابيني من الرقة عرب ما يعرف بـ”املمر 

اجلنوبي”.

تركية - أنقرة،

�ضن الرئي�س الرتكي، رجب طيب اأردوغان، هجوما لذعا على الق�ضاء الأمريكي، عقب قرار 

الدعاء يف وا�ضنطن باعتقال 12 من مرافقيه الأمنيني املتهمني بالعتداء على متظاهرين على 

هام�س زيارته اإىل العا�ضمة الأمريكية يف مايو املا�ضي.

وقال اأردوغان، يف خطاب األقاه يف العا�ضمة الرتكية اأنقرة، “�ضنقاتل �ضيا�ضيا وق�ضائيا” �ضد 

هذا القرار الذي و�ضفه باأنه غري مقبول، م�ضيفا فيما كانت جمموعات “اإرهابية تتظاهر على 

�ضيء”. بفعل  الأمريكية  ال�ضرطة  تقم  مل  مني،  مرتا  بعد 50 

مو�ضكو تتهم وا�ضنطن بن�رص �ضواريخ بالتنف ل�ضتهداف الأ�ضد
رو�ضي����ا  اتهم����ت  وكالت:   � مو�ضك����و 
نظ����ام  بن�����رص �ضواري����خ  املتح����دة  الولي����ات 
هيمار�����س يف قاع����دة التن����ف احلدودي����ة م����ع 
الأردن، معرب����ة ع����ن خ�ضيتها م����ن ا�ضتهداف 

قوات النظام م�ضتقبا.
ويف وقت �ضابق، �ضدد الرئي�س الرو�ضي 
فادمي����ري بوتني عل����ى اأن اأولوي����ات مو�ضكو 
يف �ضوريا هي تعزي����ز قوة النظام الع�ضكرية، 
وموا�ضلة دعم����ه يف حماربة الإرهاب، على حد 
قوله. بوت����ني اأ�ضاف اأن هناك خططا لت�ضليم 
كثري م����ن املهمات لق����وات النظ����ام، م�ضددا 
على اأن رو�ضيا تعتزم التاأ�ضي�س لعملية �ضام 

يف �ضوريا.
خط����ط  اأن  الرو�ض����ي  الرئي�����س  وك�ض����ف 
مو�ضك����و متو�ضط����ة الأج����ل يف �ضوري����ا ت�ضمل 
حت�ض����ني قدرة ق����وات النظ����ام ال�ض����وري، ما 

ي�ضم����ح بنقل القوات الرو�ضي����ة يف الباد اإلى 
القواعد الرو�ضي����ة القائمة هناك. واأو�ضح اأنه 
بعد تعزيز قدرة ق����وات النظام فاإن الطريان 

الرو�ضي �ضيوا�ضل م�ضاعدته عند ال�رصورة.
و�����رصح بوت����ني يف حديث اآخر ع����ر فيلم 
“مقابلة م����ع بوتني” ملخرج اأمريكي اأن ب�ضار 
الأ�ضد م�ضتعد للحوار مع املعار�ضة، مبا فيها 
امل�ضلحة، كما اأنه عل����ى ا�ضتعداد للعمل على 
و�ض����ع د�ضت����ور جدي����د، مبدي����ا موافقته على 
اإجراء النتخابات الرئا�ضية حتت رقابة دولية 

�ضارمة و�ضديدة.
واأو�ضح بوتني اأن ت�ضوية الأزمة ال�ضورية 
ل����ن تكون يف يد مو�ضكو وحده����ا، واأن رو�ضيا 
بحاج����ة اإل����ى دع����م ال�ضعودية وم�����رص والأردن 
اإل����ى جانب الوليات املتح����دة لإيجاد احللول 

املنا�ضبة يف �ضوريا.

بيروت ـ اف ب: 

قالت الأم���م املتحدة، اأم����س اجلمعة، 
اإن تنظي���م داع����س يحتجز اأك���رث من 100 
األ���ف م���دين عراق���ي يف مدين���ة املو�ضل 
القدمي���ة، التي ت�ضعى الق���وات العراقية 

ل�ضتعادتها.
وق���ال ممث���ل مفو�ضي���ة الاجئني يف 
الأم���م املتحدة لاجئني العراقيني، برونو 
جدو، يف موؤمتر �ضحايف بجنيف، اإن م�ضلحي 
داع����س يحتجزون املدني���ني خال معارك 
خ���ارج املو�ضل ويرغمونه���م على التوجه 
اإلى املدينة القدمي���ة اأحد الأحياء الأخرية 
التي ل تزال حتت �ضيطرة التنظيم، وفق 

“فران�س بر�س”.
واأ�ض���اف “نع���رف اأن م�ضلح���ي داع�س 
اقتادوهم معهم عندما رحلوا.. عن مواقع 

كانت ت�ضه���د معارك”. وتاب���ع اأن “هوؤلء 
املدني���ني حمتج���زون ك���دروع ب�رصي���ة يف 

املدينة القدمية”. و�ض���دد على اأن هوؤلء 
املدنيني املحرومني م���ن املياه والغذاء 
والكهرب���اء يعي�ض���ون يف “ظ���روف يتزايد 
فيها النق����س والرعب”، م�ضريا اإلى اأنهم 

“حماطون باملعارك من كل جهة”.
ولفت اإلى اأن القنا�ضة ي�ضتهدفون اأي 
�ضخ�س يحاول مغادرة املناطق اخلا�ضعة 
ل�ضيطرة الدواع����س، والقلة الذين حاولوا 

الفرار “يعانون من �ضدمة �ضديدة”.
واأطلقت الق���وات العراقية يف اأكتوبر 
املو�ض���ل،  ا�ضتع���ادة  عملي���ة  املا�ض���ي 
وجنحت حتى الآن با�ضتعادة الق�ضم الأكر 
م���ن املدينة، لك���ن الأحياء الت���ي ي�ضيطر 
عليها داع�س ت�ضم كثافة �ضكانية كبرية.

100 ألف مدني في الموصل يحتجزهم “داعش” كدروع بشرية

ذك���رت �ضحيف���ة “وا�ضنطن بو�ض���ت”، يف تقرير لها اأن امل�ضت�ض���ار اخلا�س روبرت مول���ر، يحقق مع الرئي�س 
الأمريك���ي دونال���د ترام���ب، يف احتمال عرقل���ة �ضري العدالة. ويج���ري مولر حتقيقا يف مزاعم ع���ن تدخل رو�ضيا يف 
انتخاب���ات الرئا�ض���ة الأمريكي���ة ع���ام 2016، واحتمال ح���دوث تواطوؤ من جانب حمل���ة ترام���ب النتخابية. وقالت 
ال�ضحيفة، نقا عن 5 اأ�ضخا�س اطلعوا على وثائق، اإن دان كوت�س مدير املخابرات الوطنية، ومايك روجرز رئي�س 
وكال���ة الأمن القومي، وريت�ض���ارد ليجيت نائب مدير وكال���ة الأمن القومي ال�ضابق، وافق���وا على لقاء املحققني 
العاملني مع مولر قريبا رمبا هذا الأ�ضبوع. ون�ضبت اإلى اأ�ضخا�س على معرفة بالأمر قولهم اإن التحقيق مع ترامب، 
ب�ض���اأن عرقل���ة �ضري العدالة، بداأ بعد اأي���ام من اإقالة جيم�س كومي، مدير مكت���ب التحقيقات الحتادي ال�ضابق، يف 
التا�ض���ع من مايو.  وق���ال كومي اأمام الكونغر�س الأ�ضب���وع املا�ضي، اإنه يعتقد اأن ترام���ب اأقاله لتعطيل حتقيق 

املكت���ب يف م�ضاألة التدخل الرو�ض���ي، لكنه مل يقل اإن كان يظن 
اأن الرئي�س الأمريكي �ضعى لعرقلة �ضري العدالة.

 تر�مب يخ�ضع للتحقيق

• ن�ضاء واأطفال يفرون من مناطق املعارك يف غربي املو�ضل	

�إير�ن تنتقد �لعقوبات �جلديدة لـ “�ل�ضيوخ �لأمريكي”
طه���ران � اأ ف ب: انتقدت اإيران اأم�س 
اجلمع���ة العقوبات اجلديدة التي اعتمدها 
جمل����س ال�ضي���وخ المريكي، موؤك���دة انها 
�ضتتخ���ذ “تداب���ري باملث���ل”، كم���ا ذكرت 

و�ضائل العام الإيرانية.
ونقل���ت وكال���ة اي�ضن���ا الطالبي���ة عن 
املتحدث با�ض���م وزارة اخلارجية الإيرانية 
به���رام قا�ضمي، قوله ان اإي���ران “�ضتتخذ 
تدابري باملث���ل ومائمة لتاأمني م�ضاحلها 

الوطنية”.

المريك���ي  ال�ضي���وخ  جمل����س  اق���ر 
اخلمي�س باأكرثية �ضاحق���ة قانونا يفر�س 
عقوبات جدي���دة على اإي���ران، وخ�ضو�ضا 
ب�ضبب “دعمه���ا لأعمال اإرهابي���ة دولية” 

وبرناجمها البال�ضتي.
وم���ا زال يتعني على جمل����س النواب 
مناق�ض���ة القانون وتبني���ه، على ان يوقعه 

الرئي�س دونالد ترامب.
وا�ض���اف قا�ضمي ان “ما طرح يف �ضاأن 
الرنام���ج البال�ضت���ي الإي���راين غري �رصعي 

وغري قان���وين على الط���اق، و�ضتوا�ضل 
القوات امل�ضلحة الإيرانية الدفاع عن امن 

الباد وم�ضاحلها”.
ويعار����س ع���دد كب���ري م���ن الن���واب 
الدميوقراطي���ني  م���ن  الأمريكي���ني، 
واجلمهوري���ني، التف���اق الن���ووي الدويل 
اإي���ران  املعق���ود يف يولي���و 2015 ب���ني 
الولي���ات  ومنه���ا  العظم���ى،  والق���وى 

املتحدة.
م���ن  علي���ه  اللتف���اف  ويري���دون 

خ���ال ت�ضدي���د العقوب���ات عل���ى احلر�س 
او  “الره���اب”  بدع���م  املته���م  الث���وري 
عل���ى ال�ضخا����س امل�ضارك���ني يف تطوير 

ال�ضواريخ البال�ضتية.
وق���ال اجلمه���وري ليند�ض���ي غراهام 
“منذ توقيع التف���اق النووي، مل يتح�ضن 
�ضل���وك اإيران، بل ازداد �ض���وءا”. وا�ضاف 
“من خال هذه العقوبات اجلديدة، يوجه 
الكونغر����س واإدارة ترام���ب ر�ضالة قوية: 

الو�ضع القائم مع اإيران قد انتهى”.



محمد الدرازي

أكد رئي��س االتح��اد البحرين��ي لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة أن السياس��ة العامة 
لالتحاد تس��ر باالتجاه الصحيح، ووفق 
الرؤي��ة املوضوع��ة من قب��ل مجلس 
اإلدارة، خصوًصا فيام يتعلق باملنتخبات 
الوطنية، مشرًا سموه لألهمية العالية 
التي يش��كلها وج��ود منتخبنا الوطني 
للس��يدات “3 أون 3” يف بطولة العامل 
املقرر إقامتها األسبوع املقبل يف فرنسا، 
وكذل��ك مش��اركة منتخبن��ا الوطن��ي 
للش��باب يف بطولة العامل للعبة “3 أون 
3”، الفًت��ا س��موه إىل أن وجود مملكة 
البحرين يف هذه املحافل العاملية يعترب 
مكس��ًبا كبرًا مل��ا تحققه من س��معة 
طيبة للسلة البحرينية ومساحة مميزة 
الكتس��اب الخ��ربات واالحت��كاك م��ع 

املنتخبات العاملية.
جاء ذلك، خالل زيارة سموه للتدريبات 
والتحضرات األخرة ملنتخب السيدات 
ال��ذي يس��تعد للمغ��ادرة إىل باريس 
لخ��وض أجواء البطولة العاملية يف لعبة 
3 أون 3 وكذلك منتخب الشباب الذي 
يس��تعد هو اآلخر لخوض بطولة العامل 
يف الصني. وتحّدث س��مو الشيخ عيىس 
ب��ن عيل آل خليفة لالعب��ات املنتخب 
خالل الحصة التدريبية األخرة، مؤكًدا 
أن االتح��اد البحرين��ي لك��رة الس��لة 

حرص ع��ى تهيئة منتخب الس��يدات 
له��ذه املش��اركة بع��د تأه��ل مملكة 
البحري��ن للبط��والت العاملي��ة بفضل 
تصني��ف “الفيبا” األخ��ر الذي أعطى 
منتخباتنا أفضلية املش��اركة، مشرًا إىل 
أن االتحاد يعترب هذه الخطوة املرحلة 
األوىل ليفت��ح بعده��ا آف��اق عدي��دة 
وأمني��ات عالية تتناس��ب مع تطلعات 
اململكة املس��تقبلية وفق الرؤية الفنية 

املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة.
بك��م  ثق��ة  “كلن��ا  س��موه  وأض��اف 
وباإلمكانيات الفنية لديكم، ولن ندخر 
جهًدا يف تقديم مختلف أشكال الدعم 
للمنتخب يف هذه املش��اركة، خصوًصا 
وأن لدى اتحاد الس��لة نظرة مستقبلية 
واسعة األفق، وأن األيام املقبلة ستشهد 
املزي��د م��ن الربامج والفعالي��ات التي 

تعّزز هذه النظرة”.
وقد أع��رب الجهازان الفن��ي واإلداري 
ع��ن  الالعب��ات  وجمي��ع  للمنتخ��ب 
املس��تمرة  للمبادرات  البالغ  تقديرهم 
من س��مو الش��يخ عيىس ب��ن عيل آل 
خليفة وحرصه عى الحضور واملساندة، 
مؤكدين أنهم س��يكونون عى مستوى 
املس��ؤولية والتفاين يف ه��ذه البطولة 
لتبيان مدى ما تشهده السلة البحرينية 
من تطور متصاعد بفضل دعم س��موه 

ومساندته.

ا يؤكد نجاح استراتيجية االتحاد  حضور السلة البحرينية عالمّيً
خالل زيارته لتدريبات الس��يدات والشباب.. سمو الشيخ عيسى بن علي: 

من زيارة سمو الشيخ عيسى بن علي للتدريبات

اتحاد السلة          المركز اإلعالمي 
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وصل الشيخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة رئيس اإلتحاد اآلس��يوي نائب 
رئي��س اإلتح��اد الدويل لك��رة القدم 
إىل مدينة سان بطرس��بورغ الروسية 
وذلك لحضور منافسات بطولة كأس 
القارات 2017 التي تستضيفها روسيا 
خ��الل الفرتة ما بني 17 يونيو الجاري 

ولغاية 2 يوليو املقبل.
وس��يعقد معايل الش��يخ س��لامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة ع��ى هام��ش 
فعالي��ات البطولة عددا من اللقاءات 
الثنائية مع قيادات كرة القدم العاملية 

التي بدأت بالتوافد إىل روسيا ملتابعة 
كأس القارات؛حي��ث م��ن املنتظر أن 
تركز تل��ك اللقاءات عى اس��تعراض 
أه��م املس��تجدات عى س��احة كرة 
الق��دم العاملية ،باإلضاف��ة إىل بحث 
مجاالت التعاون بني اإلتحاد اآلسيوي 
واالتح��ادات القاري��ة مبا يس��هم يف 
تحقيق األهداف والتطلعات املشرتكة 
عى صعيد النهوض مبختلف مكونات 
املنظومة الكروية يف مختلف القارات.
وبهذه املناس��بة أعرب معايل الشيخ 
س��لامن بن إبراهي��م آل خليفة عن 

ثقته بق��درة جمهورية روس��يا عى 
تنظيم منافس��ات كأس القارات وفق 
أع��ى معاير الجودة العاملية مش��را 
اىل أن  روس��يا متتلك م��ن اإلمكانات 
اإلقتصادي��ة والرياضي��ة والبرشية ما 
يؤهلها لتنظيم الحدث العاملي القادم 
بصورة تلبي تطلعات أرسة كرة القدم 

العاملية. 
وأضاف رئيس اإلتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم: متث��ل بطول��ة كأس القارات 
محطة مثالية أمام  روسيا لالستعداد 
الستضافة نهائيات كأس العامل 2018، 

األم��ر ال��ذي مين��ح البطول��ة أهمية 
مضاعفة،لق��د اطلعن��ا ب��كل ارتياح 
الس��تضافة  روس��يا  تحض��رات  عى 
كأس الق��ارات خ��الل الع��رض الذي 
قدمته اللجنة املنظم��ة املحلية أثناء 
كونغ��رس اإلتحاد ال��دويل الذي عقد 
يف البحرين الش��هر امل��ايض  ،ونعتقد 
أن تل��ك التحض��رات تواكب أهمية 
الحدث،متمن��ني للجانب الرويس كل 
التوفيق و النج��اح يف ترجمة خطط 
التنظي��م إىل واق��ع ملم��وس يجلب 
الراح��ة لكافة املش��اركني يف البطولة 

باإلضافة إىل الجامهر التي س��تحرص 
عى متابعة مبارياتها يف املدن األربعة 

املستضيفة. 
وأع��رب مع��ايل الش��يخ س��لامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة ع��ن متنيات��ه 
للمنتخب األس��رتايل ممثل كرة القدم 
اآلسيوية بتحقيق نتائج إيجابية خالل 
منافس��ات كأس القارات مش��را إىل 
ان املنتخب األس��رتايل ميلك الطموح 
والرغبة والعنارص الفنية املتميزة التي 
تؤهله لترشيف كرة القدم اآلس��يوية 

يف املحفل الكروي العاملي الكبر.

سلمان بن ابراهيم يصل روسيا لمتابعة منافسات كأس القارات
أش��اد بالتحضيرات الروسية وتمنى النجاح لممثل الكرة اآلسيوية

سان بطرسبورغ              مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم
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الشيخ سلمان بن إبراهيم

جانب من اللقاء

كشف املدرب الوطني القدير عقيل ميالد عن تلقيه عرًضا رسمًيا من قبل نادي االتحاد، لقيادة الفريق األول لكرة 
السلة يف املوسم الريايض املقبل 2017/2018.

وأكد ميالد ل�"البالد سبورت" وجود مفاوضات رسمية معه من قبل مسؤويل اللعبة بنادي االتحاد، بهدف االستفادة 
من إمكانياته الفنية للمرحلة املقبلة، قائًدا فنًيا عى رأس طاقم الفريق األول.

وأضاف ميالد بأنه اجتمع مع إدارة االتحاد من أجل االستامع إىل العرض املقدم إليه ووضع رشوطه ومتطلباته.
وأوضح الوطني ميالد بأنه سيدرس العرض املقدم إليه من كافة الجوانب، ويقارنه بالعروض األخرى التي من 

املتوقع أن يتحصل عليها يف األيام القليلة املقبلة ومن بينها نادي املنامة الذي عرضه مل يكن رسمًيا حتى اآلن، من 
أجل أن يتخذ قراره النهايئ. وأعرب ميالد عن بالغ شكره إىل إدارة االتحاد عى اهتاممها يف التعاقد معه، مضيًفا 

بأنها محل اعتزاز وتقدير. وردا عى استفسار حول تلقيه عروضا أخرى، بنينَّ ميالد أنه مل يتحصل عى عروض رسمية ثانية حتى اآلن.

عــــرض إتحــــادي للمـــدرب عقيــــل ميـــــالد

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

ضاحية السيف             وزارة شؤون الشباب والرياضة

استقبل وزير شؤون الشباب 
والرياضة هشام بن محمد الجودر 
مبكتبه النائب الشيخ ماجد املاجد 

عضو مجلس النواب.
وخالل اللقاء أطلع وزير شؤون 
الشباب والرياضة النائب املاجد 

عى خطط وبرامج الوزارة الرامية 
إىل تحقيق التطور لكافة منظومة 

العمل الشبايب والريايض يف 

اململكة مبا يتوافق مع توجيهات 
القيادة الرشيدة، كام تم خالل 

اللقاء أيًضا بحث احتياجات نادي 
بوري ومركز شباب دمستان ومركز 

شباب القرية والسبل الكفيلة 
بزيادة حجم الربامج التي يقدمها 
النادي واملركزين لشباب املنطقة 
مبا يتوافق مع اسرتاتيجية وزارة 

شؤون الشباب والرياضة. 

وبهذه املناسبة، مّثن هشام بن 
محمد الجودر دور مجلس 

النواب يف دعم القطاعني الشبايب 
والريايض، مشيًدا باملقرتحات 

واملبادرات التي تعزز الجوانب 
الشبابية والرياضية وتجعل هذين 

القطاعني قادرين عى مواصلة 
حصد اإلنجازات للمملكة.

من جانبه، أشاد النائب املاجد 

بالجهود التي تبذلها وزارة شؤون 
الشباب والرياضية وخاصة يف إطار 
تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إىل 
تطوير القطاعني الشبايب والريايض 

وإيصاله إىل املستويات، منّوًها 
بأهمية تعزيز التعاون بني السلطة 

الترشيعية والتنفيذية مبا يعّزز 
من املكاسب الوطنية الخاصة 

بالشباب والرياضة.

ــــد الـــمـــاجـــد ــــاج الـــــجـــــودر يــســتــقــبــل الــــنــــائــــب م

عقيل ميالد

عقد مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم اجتامًعا اعتياديًّا برئاسة 
رئيس االتحاد الشيخ عيل بن خليفة 
بن أحمد آل خليفة، وذلك يف مقر 

االتحاد بالرفاع.
وناقش املجلس العديد من املوضوعات 

املدرجة، وجاء أبرزها كاآليت:
أوالً: اعتذر االتحاد عن مشاركة 

املنتخب األول يف كأس ملك تايلند، 
واملقرر له أن يقام خالل الفرتة 

14 وحتى 16 يوليو املقبل، إذ جاء 
االعتذار؛ نظرًا الرتباط املنتخب يف ذات 

الفرتة باملعسكر الخارجي يف التشيك.
ثانًيا: وافق االتحاد عى استضافة 

منتخب سوريا األوملبي يف مواجهتني 
وديتني أمام منتخبنا األوملبي، وذلك 

خالل الفرتة 5 وحتى 10 يوليو املقبل، 
حيث سيقام اللقاء األول يوم 7 والثاين 

يوم 9.

ثالًثا: وافق االتحاد عى مشاركة 

منتخبنا تحت 19 عاًما يف بطولة اتحاد 

دول غرب آسيا األوىل للمنتخبات 

تحت 19 عاًما، والتي ستقام يف 

فلسطني خالل الفرتة 1 حتى 15 

سبتمرب املقبل.

رابًعا: اعتمد االتحاد يوم 4 يوليو 

املقبل موعًدا إلقامة قرعة دوري 

الدرجة األوىل، ودوري الدرجة الثانية، 

حيث ستقام مبقر االتحاد عند 5 عرصا، 

فيام ستكون قرعة مسابقات الفئات 

العمرية يوم 5 يوليو يف ذات التوقيت.

خامًسا: أجرى االتحاد تعدياًل طفيًفا 

عى انطالق مسابقات الكبار، إذ تقّرر 

بدء مسابقة دوري الدرجة األوىل 

يوم 9 سبتمرب املقبل، ودوري الدرجة 

الثانية يوم 11 سبتمرب.

سادًسا: اعتمد االتحاد انطالق مسابقة 

كأس جاللة امللك يوم 12 أكتوبر بدال 

من املوعد السابق 15 نوفمرب.

سابًعا: أقر االتحاد فرتيت تسجيل 

الالعبني للموسم الريايض الجديد 

2017/2018، حيث تقّرر أن تكون 

األوىل من 10 يوليو 2017 حتى 1 

أكتوبر 2017، فيام ستكون الثانية من 

1 يناير 2018 وحتى 29 يناير 2018.

ثامًنا: أقّر االتحاد تفصياًل لعملية 

تسجيل 4 العبني محرتفني أجانب 
لألندية املشاركة خارجيا للموسم 

الريايض املقبل 2017/2018؛ تطبيًقا 
لتكافؤ الحقوق بني جميع األندية:
1. يحق للنادي مشاركة 4 العبني 

أجانب يف املشاركات الخارجية فقط.
2. يسجل الفريق 3 العبني من األربعة 

املسجلني يف كشف النادي يف قامئة 
املباراة الرسمية يف املنافسات املحلية 

فقط.
3. يف حال حصول أحد الالعبني 

األجانب عى إيقاف من خالل البطاقة 
الحمراء أو عقوبة من لجنة االنضباط، 
وخالل رسيان عقوبة اإليقاف يسجل 

النادي العبني اثنني أجانب يف قامئة 

املباراة؛ لعدم استغاللية أفضلية عدد 

الالعبني األجانب.

4. أي فريق ال يلتزم ويشارك عدد أكرث 

من املذكور يف الفقرة 1 و2 يكون كمن 

أرشك العًبا موقوًفا، وبناء عليه يخرس 

نتيجة املباراة.

تاسًعا: رفع مجلس إدارة اتحاد الكرة 

قرار اإليقاف الصادر بحق العب نادي 

قاليل عبدالرحمن سعد سامل، والذي 

كان موقوًفا حتى 28 ديسمرب املقبل 

إذ وافق املجلس عى إلغائها وإمكانية 

مشاركة الالعب يف املنافسات. 

أكد رئيس جهاز كرة السلة بالنادي 
األهيل عارف حسني، أّن النادي قد 

عقد العزم عى استعادة تاج الزعامة 
“املفقود”، وبذل كافة الجهود من 

أجل النهوض بالسلة الصفراء، واالرتقاء 
بها إىل مستوياتها املعروفة، وإعادتها 

إىل الطريق السليم عى خارطة 
املنافسة.

ويف أول حديث إعالمي له بعد تعيينه 
عى رأس جهاز كرة السلة بالنادي 

األهيل، قال حسني ل�”البالد سبورت”: 
إننا جميعنا عاقدو العزم عى بذل 
كل ما منلك ملسح الصورة السلبية 

التي ظهرت بها سلة األهيل يف املوسم 
املايض وكانت انعكاًسا للهزات الفنية 

التي تعرض لها الفريق.
وذكر حسني أن الفرتة القادمة ستمثل 

تحدًيا كبرًا أمام جهاز اللعبة للقيام 
بدوره األسايس عى أكمل وجه يف 
تنفيذ استراتيجيات ورؤى مجلس 

إدارة النادي.
وأكد رئيس الجهاز أنه يدرك طموحات 

جامهر النادي التي متّني النفس 
بعودة فريقها إىل التتويج بالبطوالت 
وتطويق األعناق بالذهب، وتحقيق 
لقب بطولة الدوري الغائب منذ 7 

مواسم.
وأشار حسني إىل أّن هدف جهاز كرة 
السلة األول واألسمى هو إعادة رسم 

البسمة عى شفاه محبي وعشاق 
النرس األصفر، بالصعود بالفريق 

ملنصات التتويج املحلية واإلقليمية. 

خطة عمل

وأكد عارف حسني أن الجهاز اإلداري 
لسلة األهيل عكف خالل األيام القليلة 
املاضية عى االنتهاء من صياغة خطة 

عمل متكاملة، تهدف إىل النهوض 
واالرتقاء باملستوى العام للعبة يف 

النادي.
وقال “لقد كرسنا جهودنا خالل األيام 

الفائتة عى تنفيذ معامل خطة عمل 
جهاز كرة السلة التي سترتاوح من 

سنة إىل 3 سنوات، حيث وقفنا عى 

كل صغرة وكبرة، وسنعمل يف الفرتة 
املقبلة عى تجاوز السلبيات التي 

حدثت عى جميع مستويات اللعبة 
ودراستها للعمل عى وضع الحلول 

املناسبة لها، عالوة عى تعزيز وتطوير 
الجوانب اإليجابية”.

 لن نكون محطة لآلخرين

ولفت حسني إىل أن النرس األهالوي 
استوعب الدروس بعد أن ذاق مرارة 
موسم كاريث، كانت حصيلته االبتعاد 

كليًّا عن منصات التتويج.
وأضاف “نأمل أن يستعيد فريقنا 

عافيته وقوته ليكون عملة صعبة يف 
ا،  ظل منافسة ستكون محتدمة جدًّ

وإن شاء الله سيظهر األهيل بالصورة 
التي تتمنى إدارته التي هي لن تبخل 

بيشء من أجل الفريق”.
وبشأن إذا ما كان النرس سيكون 

محطة اسرتاحة للمنافسني يف املوسم 
املقبل أيًضا، أكد حسني أّن هذا األمر 

لن يحدث، واألهيل سيكون رقاًم 
صعًبا يف املسابقات املحلية وال ميكن 
أن يكون محطة لآلخرين كونه يضم 

مجموعة طيبة من الالعبني.

مدرب أجنبي

وقال حسني إن جهاز كرة السلة 
بالنادي يعكف خالل هذه الفرتة 

عى دراسة بعض السر الذاتية 

ألسامء أجنبية كبرة يف سلك التدريب 

الريايض، من أجل املفاضلة بينهام 

واختيار األكفأ لقيادة دفة الفريق 

األول يف املوسم الريايض املقبل.

وكشف حسني أن املدير الفني الجديد 

لسلة األهيل سيكون إّما أمركًيا أو 

رصبًيا، نظرًا الشتهار البلدين باملدربني 

ذوي الخربة والكفاءة العاليتني.

ورفض اإلفصاح عن أية أمور أخرى 

مؤكًدا رضورة استثامر الوقت بالعمل 

وليس بالكالم.

تطعيم الفريق

وأشار رئيس جهاز سلة األهيل إىل 

أنهم سيسعون من أجل تطعيم 

الفريق بالعبني محليني ذوي جودة 

عالية، وذلك وفق حالة ومقتىض وضع 

الفريق.

وقال حسني إىل أّنه باإلضافة إلعادة 

الالعبني أبناء النادي، سيرشعون يف 

التعاقد مع بعض األسامء املحلية، من 

أجل أن يكونوا دعامة قوية لصفوف 

الفريق يف بعض املراكز التي يحتاجها.

وكشف أيًضا عن أّن عملية اختيار 

املحرتف األجنبي ستكون مغايرة هذه 

املرة، الفًتا إىل أنها ستتم عن طريق 

معاير فنية متطورة، تفادًيا إلخفاقات 

النادي املتكررة يف التعاقدات غر 

الصائبة مع الالعبني املحرتفني.

 التهيئة النفسية

وأكد حسني أّن جهاز اللعبة سيهتم 
كثرًا يف الجوانب النفسية التي تخص 
الالعبني، وتعترب من أهم األمور التي 

تسهم يف تحقيق النتائج اإليجابية.
وشّدد رئيس الجهاز عى رضورة 

التهيئة النفسية إىل الالعبني ومنحهم 
الثقة عن طريق شحذ هممهم، 

والعمل عى تخفيف الضغوطات 
النفسية عنهم حتى يتمكنوا من القيام 
بواجباتهم عى أكمل وجه، وهم أكرث 

هدوًءا وتركيزًا.
وقال إن التهيئة النفسية اإليجابية 

وشعور الالعب باالنتصار وقدرته عى 
بناء ذهنية )فائزة( متثل عاماًل مهامًّ 

يؤدي يف األخر إىل تحقيق الفوز.

إعادة أبناء النادي

وأشار رئيس الجهاز، بأّنهم سيعملون 
خالل الفرتة املقبلة عى إعادة جميع 

أبناء النادي من مدربني وإداريني 
وحتى الالعبني املعارين ألندية أخرى، 

بهدف مل شمل األرسة األهالوية 
وتكاتف الجميع من أجل استعادة 

لعبة كرة السلة الصفراء هيبتها 
وبريقها وزعامتها للعبة.

االهتمام بالقاعدة

وأكد حسني أّن جهاز كرة السلة أعّد 

خطة متكاملة لرفع االهتامم بفرق 
القاعدة والفئات العمرية بالنادي، عرب 

توفر كافة أشكال الدعم، عالوة عى 
توفر األجهزة اإلدارية والفنية املناسبة 

لجميع الفئات، من أجل تطوير 
الالعبني الصغار والذي سينعكس 

مستقباًل عى النادي، إذ تعترب فرق 
الفئات العمرية رافًدا أساسيًّا لفريق 

الرجال.
وأوضح رئيس الجهاز أن فئات سلة 

األهيل قد ابتعدت عن دائرة املنافسة 
وتحقيق البطوالت يف الفرتة املاضية، 

ناهيك عن ضعف إنتاجها إىل الالعبني 
املوهوبني واملؤهلني لتمثيل الفريق 

األول.
وأضاف “آن أوان التغير يف سياسة 

فرق القاعدة واالهتامم بها أكرث؛ ألن 
العمل مع القواعد يف صالح النادي 

بالفريق األول، وسنضع جميع الفئات 
بعني االهتامم والرعاية بشكل أكرب 
ومتابعة أمورها وأوضاعها ألن ذلك 

سيعود بالخر عى النادي”.

دعم الجماهير

ودعا حسني جامهر وعشاق 
ومحبي النرس األصفر إىل االلتفاف 

حول الفريق، وتقديم الدعم الكبر 
واملساندة القوية واملؤازرة املثالية 
ا  لالعبني، والوقوف إىل جانبهم صفًّ

واحًدا لتجاوز هذه العقبة، الفًتا إىل 

أّن الجامهر تعترب الرشيك األول يف 
تحقيق االنتصارات والبطوالت.

وشّدد عى الدور القوي للجامهر 
األهالوية من أجل تجاوز هذه 

املرحلة، مؤكًدا أن الالعبني تزداد 
لديهم الثقة والرغبة يف تحقيق 

االنتصارات إذا وجدوا أنصار فريقهم 
يقومون مبؤازرتهم مهام كانت 

الظروف، مشرًا إىل أّن هذا األمر 
بطبيعته يساعد الالعبني عى بذل كل 

ما ميلكون من جهد يف سبيل إدخال 
البهجة والرسور عى قلب جامهر 

وأنصار فريقهم.

شرف كبير

وأكد رئيس الجهاز أن جهود رئيس 
اتحاد السلة سمو الشيخ عيىس بن 
عيل بن خليفة آل خليفة واضحة 
البصامت منذ تويل سموه رئاسة 

االتحاد. وقال “نترشف بالعمل تحت 
قيادة سمو الشيخ عيىس بن عيل، 

ونحن متفائلني بجهود سموه الرامية 
إىل مواصلة العمل التطويري لعبة كرة 
السلة وقيادتها إىل مزيد من اإلنجازات 

التي تعكس التقدم الكبر للرياضة 
البحرينية”.

شكر وثناء

ويف ختام حديثه، عرّب عارف حسني 
عن سعادته الكبرة بعودته مرة 

أخرى لقيادة جهاز كرة السلة بالقلعة 
األهالوية، مضيًفا: “األهيل كيان 

صاحب فضل عيّل، لذلك العودة 
للعمل بني جنباته أمر يرشفني للغاية، 

وسعيد بثقة مجلس اإلدارة الحايل 
برئاسة خالد كانو، وأمتنى أن أوفق 

لحمل هذه األمانة وأكون عند حسن 
ثقة الجميع”.

وأثنى حسني عى الجهود التي قدمها 
رئيس الجهاز السابق سيدجالل حسن 
للفريق يف الفرتة التي عمل بها، مؤكًدا 

أنه سيواصل النهج نفسه وبشكل 
أقوى من أجل الحفاظ عى املكتسبات 

التي حققها.

من اجتماعات مجلس اإلدارة

فريق األهلي لكرة السلة

اتحاد الكرة يعتمد مشاركة منتخب الشباب في “غرب آسيا”

هدفنا استعادة الزعامة ورسم البسمة على محّيا الجماهير

إقرار موعد قرعة المس��ابقات للموس��م المقبل

رئي��س جه��از س��لة األهل��ي ع��ارف حس��ين ل�”الب��الد س��بورت”:

م��درب أميرك��ي أو صرب��ي.. ولن نك��ون محط��ة لآلخرين!

ال��ت��ه��ي��ئ��ة ال��ن��ف��س��ي��ة ال���ع���ام���ل األه���������م.. واأله�����ل�����ي ف���ري���ق ن��ج��وم

خ��ط��ة ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل��ة.. ودع����م ف���رق ال��ق��اع��دة م���ن أول��وي��ات��ن��ا

10 يوليو بدء فترة تسجيل الالعبين األولى
رفع اإليقاف عن العب قاللي عبدالرحمن س��عد 

اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

محمد الدرازي

عارف حسين
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تح��ت رعاي��ة ممثل جالل��ة امللك 
الشباب  الخريية وش��ؤون  لألعامل 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة، تنطلق مس��اء 
اليوم )الس��بت( منافس��ات بطولة 
املغف��ور له بإذن الله تعاىل س��مو 
الش��يخ فيصل بن حمد آل خليفة 
لك��رة القدم الصاالت 2017، وذلك 
بصال��ة املغفور له س��مو الش��يخ 
فيصل بن حم��د آل خليفة بنادي 

الرفاع الريايض والثقايف.
ويشارك يف هذه البطولة مثانية فرق، 
هي: فريق س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، فريق سمو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة، فريق 
س��مو الش��يخ فيصل بن حمد آل 
خليفة، فريق س��مو الشيخ سلطان 
بن حم��د آل خليفة، فريق س��مو 
الشيخ خليفة بن عيل بن عيىس آل 
خليفة، فريق س��مو الشيخ محمد 
بن سلامن آل خليفة، فريق الشيخ 
عبدالله بن خالد آل خليفة وفريق 
الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة، 
تم توزيعها إىل مجموعتني بحسب 
القرعة التي جرت يوم أمس األول 
بالنادي، والتي أس��فرت عن وقوع 
فرق سمو الش��يخ فيصل بن حمد 
آل خليف��ة “حامل اللقب”، س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 

وسمو الشيخ محمد بن سلامن آل 
خليف��ة والش��يخ عبدالله بن خالد 
آل خليفة يف املجموعة األوىل. فيام 
تضم املجموعة الثانية فرق س��مو 
الش��يخ سلطان بن حمد آل خليفة 
“الوصي��ف”، س��مو الش��يخ خالد 
بن حمد آل خليفة، س��مو الش��يخ 
خليفة بن عيل بن عيىس آل خليفة 
والشيخ خالد بن سلامن آل خليفة.
م��ن جانب��ه، أك��د رئي��س اللجنة 
العليا للبطول��ة عبدالله  املنظم��ة 
بن فيص��ل بن رشيم أن إقامة هذا 
الحدث بشكل سنوي يعكس مدى 
حرص واهتامم س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ع��ىل دعم 
للعبة  البحريني املامرس  الش��باب 
كرة القدم الصاالت والذي يس��هم 

دوره يف دع��م الحرك��ة الرياضي��ة 
الس��يام ه��ذه اللعب��ة باململك��ة، 
مضيفا أن ه��ذه البطولة أصبحت 
مح��ط اهت��امم واس��ع م��ن قبل 
الش��باب الذي يحرص يف كل س��نة 
عىل التواجد واملش��اركة مبنافساتها 
التي تشهد اإلثارة والقوة والتحدي 
بني الفرق وهذا ما ينعكس بصورة 
واضحة عىل نجاح املسابقة، مشريا 
إىل أن اللجن��ة املنظم��ة س��خرت 
كل اإلمكاني��ات يف س��بيل اإلعداد 
والتحضري املثالي��ني إلقامة البطولة 
عىل الش��كل التي تعكس تطلعات 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة إلبرازه��ا بص��ورة مميزة، 
خصوصا وأنها تحمل اسام غاليا هو 
املغف��ور له بإذن الله تعاىل س��مو 

الش��يخ فيصل بن حمد آل خليفة 
وال��ذي حرص عىل دعم األنش��طة 
والفعالي��ات الرياضي��ة الش��بابية 
وكان محل تقدير واعتزاز الجميع.

وأوض��ح بن رشي��م أن إقامة هذه 
الفعالي��ة الرياضي��ة ي��أيت تخليدا 
ل��ه  للمغف��ور  الطيب��ة  للذك��رى 
س��مو الش��يخ فيصل بن حمد آل 
خليف��ة، وامت��داد للجه��ود الت��ي 
بذلها س��موه طيب الله ثراه لدعم 
إقامة مختلف الفعاليات الرياضية 
الهادف��ة الحتضان أبناء الوطن من 
مدن وق��رى اململكة وإثراء القطاع 
الش��بايب والري��ايض باململكة مبثل 
ه��ذه املب��ادرات الت��ي ميكنها أن 
تطور وترتقي بهذا القطاع الس��يام 
لعبة كرة القدم الص��االت، موجها 

اللعبة  الدع��وة ملحب��ي وعش��اق 
واالس��تمتاع  للحضور  والجامه��ري 
التي  الكب��رية  الفنية  باملس��تويات 
ستقدمها الفرق املش��اركة، متمنيا 
كل التوفيق والنجاح لجميع الفرق 
مبنافس��ات هذه البطولة، مثمنا يف 
الوقت ذاته مساهمة وزارة شؤون 
الشباب والرياضة واللجنة األوملبية 
البحريني��ة ونادي الرف��اع الريايض 
والثق��ايف لدعم إنجاح هذا الحدث 

الكروي املميز

اللجنة المنظمة 

وكان سمو الش��يخ نارص بن حمد 
اللجن��ة  اعتم��د  ق��د  آل خليف��ة 
املنظم��ة العلي��ا للبطولة برئاس��ة 

عبدالل��ه بن رشي��م، وعضوية كل 
من: توفيق الصالحي مدير املكتب 
اإلعالمي ومركز املعلومات لس��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
وعض��و مجلس إدارة ن��ادي الرفاع 
ع��يل األنص��اري، وعض��و مجلس 
إدارة نادي الرفاع خالد عبدالعزيز 
الكعبي و محم��د الجناحي عضوا 

باللجنة.
 

مباريات اليوم

وتشهد انطالقة البطولة إقامة أربع 
الدور  مواجهات ساخنة مبنافسات 
األول، ففي املجموعة األوىل يلتقي 
فريقا سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة وس��مو الشيخ فيصل بن 
حمد آل خليف��ة يف مواجهة تعترب 
األق��وى هذا املس��اء، تليها مبارشة 
املباراة التي تجمع بني فريق الشيخ 
عبدالله بن خالد آل خليفة وفريق 
سمو الش��يخ محمد بن سلامن آل 
خليفة. ويف املجموعة الثاين، يلتقي 
فريق سمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة وفريق س��مو الش��يخ 
س��لطان بن حمد آل خليفة، تليها 
املواجه��ة التي تجم��ع بني فريقي 
س��مو الش��يخ خليفة بن عيل بن 
عيىس آل خليفة والش��يخ خالد بن 

سلامن آل خليفة.

انطالق بطولة فيصل بن حمد لكرة القدم الصاالت 
تحت رعاية ناصر بن حمد اليوم

تغطية        اللجنة اإلعالمية

 alainawy wolf فريق��ا  تأه��ل 
وف��والذ إىل املب��اراة النهائية لفئة 
الكب��ار مبوندي��ال هش��ام ف��والذ 
لكرة ق��دم الص��االت، والذي تقام 
منافس��اته عىل صالة نادي النجمة 

يف الجفري.
فري��ق alainawy wolf متكن من 
اجتياز فريق bouchon بخمس��ة 
أهداف مقابل واح��د يف املواجهة 

األوىل للدور نصف النهايئ.
وسجل للفريق الفائز كل من:جسام 
صالح “هدفني”، محم��د عبدالله، 
محم��د ريض ومحم��د صالح، فيام 

سجل للخارس فيصل الخرشم.
وحصل جس��ام صالح ع��ىل جائزة 

أفضل العب يف املباراة.
ويف املواجه��ة الثانية للدور نصف 
النهايئ، فاز فريق فوالذ عىل فريق 

املاجد بنتيجة )4-2(.
وس��جل للفائز كل من: عمر الدبل 
“هدف��ني”، س��لامن امل��ال وفوزي 
أكرويد، فيام س��جل للخارس: عيل 

عبدالرسول وأحمد عبدالرسول.
وحص��ل الالعب عم��ر الدبل عىل 

جائزة أفضل العب يف املباراة.
املب��اراة  املتأه��الن يف  وس��يلتقي 
النهائية التي س��تقام يوم الجمعة 

املقبل املوافق 23 يونيو الجاري.
من جه��ة أخرى، ح��ددت اللجنة 
املنظمة يوم اإلثنني املقبل املوافق 
19 يونيو الج��اري موعدا للمباراة 
النهائية لفئة الصغار، إذ س��يتواجه 
 tekkersو  champions فري��ق 

.black
ويق��ام املوندي��ال دع��اماً ألطفال 
م��رىض الرسط��ان، إذ س��يخصص 
ري��ع املوندي��ال لجمعي��ة األحالم 
Dreams society لدع��م املرىض 

الصغار املصابني مبرض الرسطان.

الئحة الهدافين

تش��ري الئحة هدايف منافسات فئة 

الكب��ار إىل ص��دارة الع��ب فريق 
alainawy wolf رائ��د بابا برصيد 
15 هدفا، يليه العب فريق املاجد 
ع��يل عبدالرس��ول ب��� 9 أهداف 
ثم أحم��د عبدالرس��ول من ذات 

الفريق الذي ميلك 8 أهدف.

فالح: الخبرة قادتنا للنهائي

 alainawy wolf أكد العب فريق
ف��الح عباس أن الفوز الذي حققه 

فريقه عىل فري��ق bouchon يف 
نصف النهايئ جاء بعد أداء طيب 

قدمه الفريقان.
وأشار إىل أن فريقه عاىن من عامل 
اإلرهاق؛ جراء املش��اركة يف عديد 
من البطوالت والوص��ول فيها إىل 

أدوار متقدمة.
واس��تدرك بالقول إن عامل الخربة 
س��اهم يف تجاوز ه��ذه املحطات 
الصعبة؛ ليتمكن الفريق يف النهاية 

من الوصول إىل املباراة النهائية.
وأشار إىل أنه يصل شخصيًّا للمرة 

الثالثة يف نهايئ البطولة، ويف املرتني 
السابقتني أحرز اللقب، متمنيًّا أن 

ا. يحرزه هذا العام أيضاً
ونّوه مبكانة البطولة عىل مستوى 
اململك��ة والخليج العريب، مش��رياًا 
إىل أن حض��ور الجامهري يف نصف 
النه��ايئ أضف��ى عىل املنافس��ات 
��ا خاص��ا، متمنيًّ��ا أن يكون  رونقاً
الحضور بشكل أكرب خالل النهايئ.

بدورة  مش��اركتهم  يخ��ص  وفيام 
الروضان هذا العام بصفة الفريق 
املاضي��ة م��ن  للنس��خة  البط��ل 
مونديال هشام فوالذ، اعترب عباس 
أن الوصول للدور الثاين أمراًا مميزاًا، 
مبيناًا قدرة وثقة الالعبني يف امليض 
ا يف املنافس��ات التي تش��هد  بعيداً
مش��اركة العدي��د م��ن املحرتفني 

عامليًّا بلعبة كرة الصاالت.

السعد: فوز على فريق 
متمرس

ف��والذ،  فري��ق  ح��ارس  أع��رب 
الس��عد عن  أس��عد  الس��عودي 
س��عادته الكب��رية بتحقيق الفوز 

والتأهل للمباراة النهائية.
وقال إن الفوز الذي حققه فريقه 
يف نصف النهايئ عىل فريق املاجد 
جاء عىل حس��اب فريق متمرس 
وميتل��ك العب��ي خ��ربة ولعبوا يف 
ا. صفوف املنتخب البحريني أيضاً

وأش��ار إىل أن زم��الءه يف الفريق 
امل��درب،  تعلي��امت  طبق��وا 
للنه��ايئ  الوص��ول  واس��تطاعوا 
بجدارة، مبيناًا أن هذه املش��اركة 
هي الثالثة له يف مونديال هشام 

فوالذ.
املميز  بالتنظيم  الس��عد  وأش��اد 
للبطول��ة، متمنيًّا أن يكون النهايئ 
قويًّ��ا ب��ني الطرف��ني، وأن يوفق 
إلح��راز اللق��ب يف نس��خة هذا 

العام.

يقام الجمعة المقبل.. واإلثنين نهائي الصغار

تحديد طرفي نهائي مونديال هشام فوالذ لكرة الصاالت
اللجنة اإلعالمية

جانب من مباريات نصف النهائي

جسام صالح يتسلم جائزة أفضل العب

من منافسات النسخة الماضية عبداهلل بن فيصلسمو الشيخ ناصر بن حمد

حياة بنت عبدالعزيز: ثقة االتحادات 
الرياضية وسام فخر وتكليف أعتز به

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية:
عرّبت رئيس االتحاد البحريني 

لكرة الطاولة، رئيسة لجنة رياضة 
املرأة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

آل خليفة، عن اعتزازها الكبري 
وتقديرها للثقة الغالية التي 

أولتها إياها االتحادات الرياضية 
لتبوء عضوية مجلس إدارة اللجنة 

األوملبية البحرينية للدورة االنتخابية الجديدة التي متتد 
حتى عام 2020.

وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة أن 
ثقة الجمعية العمومية متثل وسام فخر واعتزاز، وأن 

هذا الترشيف بالنسبة لها هو تكليف ودافع ملضاعفة 
ا  الجهود والحرص عىل التنسيق والتعاون والعمل يداً
بيد مع كافة االتحادات الرياضية مبا يحقق تطلعاتنا 

املشرتكة يف خدمة شباب وشابات الوطن للنهوض 
بالحركة الرياضية وخدمة شباب الوطن والعمل عىل 

تعزيز دور ومكانة اللجنة األوملبية البحرينية عىل كافة 
األصعدة.

كام أعربت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز عن اعتزازها 
وترشفها بالعمل بالعمل تحت قيادة ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، والذي نال ثقة 

الجمعية العمومية باإلجامع لرئاسة اللجنة األوملبية 
البحرينية لدورة انتخابية قادمة ملا يتمتع به سموه من 
حكمة ورؤية ثاقبة قادت الرياضة البحرينية إىل تحقيق 

نجاحات يشهد لها القايص والداين، مشيدة كذلك 
بدور األمني العام للمجلس األعىل للشباب والرياضة 

الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة يف االرتقاء بالحركة 
الرياضية ملا ميتلكه من خربة ومكانة دولية رفيعة.

وجّددت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز شكرها 
وتقديرها للجمعية العمومية، مؤكدة أن هذا الفوز 

العريض بحصولها عىل كافة أصوات االتحادات الرياضية 
بالعالمة الكاملة لهو دافع كبري لبذل املزيد من الجهد 

والعطاء يف خدمة الرياضة البحرينية، مجددة العهد 
للجميع للعمل مع إخوانها مبجلس إدارة اللجنة 

األوملبية البحرينية وفق توجيهات سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة مبا يعّزز من مكانة البحرين 

يف جميع املحافل الخارجية وتبني مختلف الربامج 
واملبادرات الرامية لالرتقاء بالرياضة البحرينية، مؤكدة 
أهمية الرشاكة الفاعلة بني اللجنة األوملبية واالتحادات 

الرياضية للعمل من أجل مواصلة مسرية اإلنجازات 
التي تعترب مثرة للدعم الذي يحظى به قطاع الرياضة 

والشباب من لدن القيادة الرشيدة وسمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة.

حياة بنت عبدالعزيز 



رفع النائ��ب األول لرئيس املجلس 
الرئيس  للش��باب والرياضة  األعىل 
الفخري لالتح��اد البحريني لفنون 
القتال املختلطة سمو الشيخ خالد 
ب��ن حمد آل خليفة، أس��مى آيات 
الته��اين والتربي��كات ملق��ام عاهل 
الب��الد املف��دى ح��رة صاح��ب 
الجالل��ة امللك حم��د بن عيىس آل 
خليفة، وللحكومة الرشيدة وممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��ال الخريي��ة 
املجلس  الش��باب رئيس  وش��ؤون 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
مبناس��بة تحقيق املنتخب الوطني 
لفن��ون القت��ال املختلط��ة للهواة 
تحقي��ق أرب��ع ميدالي��ات ملونة، 
ذهبية وثالثة برونزية، مبنافس��ات 
بطولة آسيا املفتوحة لفنون القتال 
املختلط��ة للهواة التي اس��تضافتها 
جمهوري��ة س��نغافورة بتنظيم من 
االتح��اد ال��دويل لفن��ون القت��ال 
املختلط��ة IMMAF يف الفرتة -12 

16 يونيو.
فق��د نج��ح املنتخب م��ن تحقيق 
لق��ب وزن 66 كيلوجراًما، بعد أن 
فاز املقات��ل عبداملناف محمدوف 
عىل املقاتل الكازاخس��تاين بكزات 
زاهاس��يا يف النزال النه��ايئ بالوزن 
ذاته، فيا حقق املقاتلون حس��ن 
عياد ومحم��د عباس ونايف فكري 
م��ن تحقي��ق امليدالي��ة الربونزية 
و70  كيلوج��رام   56.2 ب��األوزان 

كيلوجراًما و77 كيلوجراًما.
وأكد س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة أن هذه النتيجة تعكس 
ما وصلت إلي��ه الرياضة البحرينية 
وما حققته م��ن إنجازات مبختلف 
املش��اركات والبط��والت بفضل ما 
توليه القيادة الرش��يدة من اهتام 
واس��ع ودعم كبري لقطاع الش��باب 
والرياضة، والذي س��اهم يف تطور 
واالرتقاء  األلعاب ورفع مستوياتها 
منتس��بيها،  وق��درات  مبس��توى 

والذي كان ل��ه األثر الواضح يف أن 
يصل الرياضي��ون ملنصات التتويج 
ويحققوا النتائ��ج املرشفة ويرفعوا 
عل��م مملك��ة البحري��ن عالًي��ا يف 

املحافل الرياضية املختلفة.
وأش��اد س��موه بكل الجهود التي 
يبذله��ا س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليف��ة لتنفي��ذ رؤي��ة 
القيادة الرش��يدة للنهوض بالحركة 
الرياضي��ة باململك��ة، ع��رب الربامج 
الفاعل��ة والهادف��ة لتطوير جميع 
الرياض��ات الس��يا رياض��ة فنون 
القت��ال املختلط��ة، والتي أصبحت 
اليوم عنواًنا بارزًا يف ساء الرياضة 
البحريني��ة بتحقيقه��ا للعديد من 
النتائج املتمي��زة والتي عززت من 
مكان��ة البحري��ن ع��ىل الخارط��ة 

القارية والدولية يف هذه اللعبة. 
وق��ال س��مو الش��يخ خال��د ب��ن 
حم��د آل خليفة: “إنن��ا مبتهجون 

ومرسورون كثريًا مبا حققه املنتخب 
الوطن��ي لفنون القتال املختلطة يف 
الهواة، والذي  بآس��يوية  مش��اركة 
يؤكد أننا نس��ري يف املسار الصحيح 
وفق الخطة التي رس��مناها والتي 
سنس��تمر من خالله��ا بدعم هذه 
رياض��ة فن��ون القت��ال املختلط��ة 
البحريني��ة لتص��ل ألع��ىل املراتب 
وتحق��ق املزي��د م��ن اإلنج��ازات 
ململكة البحرين، بعد أن نجحت يف 
الفرتة القص��رية أن تكون حضورها 
العاملي وبقوة من خالل املستويات 
الكبرية والنتائج املرشفة التي أكدت 
تطورها الرسي��ع ومقارعتها للدول 
املتقدمة يف مجال ه��ذه الرياضة. 
ولن يقف حلمنا عند هذا الحد بل 
س��نواصل الجهود يف سبيل االرتقاء 
بها وتعزيز حضورها الدويل لنقول 
الع��امل أن البحري��ن أصبحت دولة 
متقدم��ة وميكنه��ا أن تكون األوىل 

عىل صعيد هذه اللعبة”.
بالفخر  يبع��ث  “والذي  وأض��اف: 
واالعت��زاز ق��درات مقاتلين��ا التي 
ظه��رت بص��ورة واضح��ة يف هذه 
املش��اركة والت��ي كس��بت احرتام 
الجمي��ع وع��ززت م��ن حضورن��ا 
وتواجدن��ا ع��ىل املس��توى القاري 
والدويل. فلهذه املش��اركة أهداف 
عديدة من أبرزها تحقيقنا لنتيجة 
مرشفة وأنها فرصة إلعداد مقاتلينا 
الس��يا  القادم��ة  للمش��اركات 
املشاركة املهمة وهي عاملية الهواة 
التي س��تحتضنها وتنظمها  مملكة 
البحري��ن يف الفرتة -12 19 نوفمرب 
القادم، والتي تعت��رب هدفنا األبرز 
ه��ذا العام ع��ىل مس��توى الهواة، 
والت��ي نتطل��ع خالله��ا ملعانق��ة 
الذهب وتس��جيل حضور متميز”، 
مشيًدا سموه باملستوى الفني الذي 
ظه��ر ب��ه مقاتلو املنتخ��ب خالل 

ن��زاالت البطولة اآلس��يوية، مقدرًا 
س��موه الجهود الت��ي بذلها الجهاز 
الفني بقيادة املدرب إلدر إلداروف 
املنتخب بصورة مناس��بة  إلع��داد 
س��موه  ومثمًنا  املش��اركة،  له��ذه 
الجهود الكب��رية التي بذلها االتحاد 
البحريني لفن��ون القتال املختلطة 
برئاس��ة العقيد خال��د عبدالعزيز 
الخي��اط لتهيئة األج��واء املطلوبة 
أمام أفراد املنتخ��ب لخوض غار 
منافس��ات هذا الح��دث الريايض 
الذي يقام ألول مرة عىل مس��توى 
قارة آس��يا، متمنيا سموه يف الوقت 
ذات��ه كل التوفيق والنجاح لالتحاد 
ملواصلة العم��ل والجهود من أجل 

النهوض بهذه الرياضة.
محم��دوف يض��ع البحري��ن عىل 

لوحة الرشف
حفر مقاتل املنتخب الوطني لفنون 
القت��ال املختلطة للهواة عبداملناف 

محمدوف اس��م مملك��ة البحرين 

عىل لوحة الرشف يف النسخة األوىل 

من بطولة آس��يا املفتوحة للهواة، 

بع��د أن حصد امليدالي��ة الذهبية 

ب��وزن 66 كيلوجراًم��ا، بعد تفوقه 

عىل املقاتل الكازاخس��تاين بكزات 

زاهاس��يا يف املواجهة النهائية التي 

جمعتها يوم أمس مبنافسات هذا 

ال��وزن، حيث اس��تطاع محمدوف 

من بس��ط س��يطرته عىل مجريات 

الن��زال وخرج من الحلب��ة مبتهًجا 

حاماًل علم البحرين ودموع الفرح 

متأل عينيه بتحقيق��ه هذه النتيجة 

املرشف��ة، الت��ي وضعت اس��مه يف 

س��جالت أبطال هذه البطولة التي 

تأيت ضمن البط��والت التي ينظمها 

.IMMAF االتحاد الدويل

أثلجتم صدري بهذا اإلنجاز المشرف وسأكون دائًما داعًما لكم
سموه يهنئ القيادة وناصر بن حمد بهذه النتيجة المشرفة... خالد بن حمد: 

الدولي االت��ح��اد  ب��ط��والت  ف��ي  لهم  مسبوقة  غير  نتيجة  سجلوا  مقاتلونا 

الصحيح المسار  في  خطتنا  سير  أكدت  التي  النتيجة  بهذه  كثيًرا  أعتز 

ا وعالمّيً قارّيًا  البحرينية   MMA موقع  وعززنا  الجميع  احترام  كسبنا 

ال��ه��واة لعالمية  مقاتلينا  تجهيز  أب��رزه��ا  كثيرة  أه��داًف��ا  حققنا 

الرفاع          المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
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سمو الشيخ خالد بن حمد

أقام مركز شباب الهملة حفاًل 
بسيًطا ألعضاء فريق كرة القدم 

األول باملركز، وذلك احتفاء 
بالفريق وما قدمه خالل انطالق 
مباريات دوري املراكز الشبابية 

2017 دورينا واحتالله مراكز 
الصدارة بعد انتهاء الجولة 

الثالثة، وكذلك وصوله لدور 
الثانية بدورة بتلكو الرمضانية 

بعد تصدر فرق مجموعته 
بجدارة واستحقاق متقدًما عىل 

بطل الدورة لهذا العام فريق 
مركز شباب الشاخورة، علًا 

بأن املركز كان بطل النسختن 
املاضيتن 2015م، و2016م.
وقد استهل الحفل بكلمة 

لرئيس املركز محمد خليل وّجه 
شكره يف البداية للجهاز الفني 
واإلداري والالعبن عىل كل ما 

قدموه خالل مباريات دورة 
بتلكو الرمضانية 2017، مشيًدا 
بالجميع شاكرًا لهم هذا العطاء 
ملركزهم وقريتهم، مؤكًدا أنهم 

يحظون بدعم الجميع سواء 
مجلس إدارة املركز والجاهري 
وكل فرد للقرية نساء ورجال، 

فيا تتطرّق بعدها إىل 
استئناف االستعداد لدوري 

املراكز الشبابية دورينا والذي 

ستنطلق مبارياته بعد اجازة 

عيد الفطر السعيد مبارشة، 

حيث أكد لالعبن رضورة 

االلتزام بالحصص التدريبية 

التي يضعها الجهاز الفني 

وااللتزام بالوقت واإلعداد 

للفريق بشكل جيد ليك تكون 

كل املجموعة متجانسة، ليك 

يتمكن الفريق من الحفاظ عىل 

مركزه بفرق الصدارة، مؤكًدا 

لهم أننا بحاجة لجميع الالعبن 

دون استثناء مبا فيهم الالعبن 

املسجلن بكشوفات االتحاد 

البحريني من أبناء القرية، ليك 

يقفوا مع إخوانهم العبي فريق 

املركز، وألننا نسعى لهدف 

واحد تحقيق بطولة الدوري 

ورفع اسم القرية واملركز 

باملحافل الرياضية، فيا اختتم 

كلمته أيًضا بحث الالعبن 

عىل استغالل هذه الفرصة 

وتحقيق بطولة املراكز الشبابية 

خاصة أن وزارة شؤون الشباب 

والرياضة رصدت جوائز قيمة 

للفائزين وهو ما سيسمح لنا 

كإدارة من تكرميكم بشكل 

يتناسب مع حجم عطائكم 

طوال مباريات الدوري، موّجًها 

شكره الكبري لألخ نوار املطوع 

ربان سفينة الدوري عىل كل 

الجهود املبذولة من قبله 

ومن يقفون خلفه من اللجان 

املنظمة لهذا الدوري الجميل 

الذي أصبح حديث الشارع 

البحريني، شاكرًا له متابعته 

املستمرة لكل ما ينقص هذا 

الدوري وسبل تطويره يف 

السنوات القادمة.

بعدها، ألقى مدرب الفريق 

كلمة بسيطة حث فيها الالعبن 

عىل االستفادة من توجيهات 

رئيس املركز وحرصه الكبري عىل 

التواجد مع الفريق ودعمه لهم، 

مؤكًدا أن مفاتيح الفوز بيدكم 

أنتم أوالً كالعبن وإمنا نحن 

جميًعا عوامل مساعدة نسعى 

لهدفنا األسمى وهو تحقيق 

بطولة الدوري، فيا ألقى 

مساعد املدرب محمد الهدار 

ومدير الفريق كابنت نادي 

الشباب إبراهيم خليل كلمتهم 

والتي ركزوا فيها عىل رضورة 

االلتزام وبذل الجهد لتحقيق 

ما نصبو اليه جميًعا، بعدها 

ليتناول الجميع وجبة السحور 

التي أعدت بهذه املناسبة. 

رصح بذلك أمن الرس ورئيس 

العالقات العامة باملركز إبراهيم 

عبدالله.

من االحتفاء بالفريق

مركز الهملة يحتفي بفريقه استعداًدا الستئناف “دورينا”
الرئي��س يؤكد دع��م اإلدارة والجماهي��ر لالعبين

مركز الهملة

محمدوف العقيد خالد الخياط المقاتل عبدالمناف محمدوف



وتش��ييل  الربتغ��ال  منتخب��ا  يخ��وض 
منافس��ات بطول��ة كأس القارات، التي 
تنطلق منافس��اتها الس��بت يف روسيا، 
بالقوة الضاربة، وبطم��وح كبري للفوز 
ببطول��ة كربى أخرى بع��د نجاحهام يف 

التتويج القاري.
ويع��د بط��ا أوروبا وأم��ريكا الجنوبية 
املرش��حان األب��رز للوص��ول للمب��اراة 
النهائية التي ستقام يف الثاين من يوليو 
املقبل يف مدينة سان بطرسربغ، خاصة 
أّن املنتخب األملاين يش��ارك يف البطولة 
بالعديد م��ن الاعبني الذين مل يختربوا 

من قبل.
يف نفس الوقت، يأمل املنتخب الرويس 
أن يظه��ر جيًا جديداً يكون قادراً عىل 
املنافس��ة تحت ضغوط البطولة، قبل 

استضافة كأس العامل العام املقبل.
منافس��ات  الرويس  املنتخب  ويفتت��ح 
البطول��ة، التي يصفه��ا االتحاد الدويل 
لك��رة القدم )فيف��ا( بأنه��ا “مهرجان 
األبطال”، أمام املنتخب النيوزلندي غداً 

السبت يف سان بطرسربغ.
والنيوزلندي  الرويس  املنتخبان  ويلعب 
يف املجموع��ة األوىل بجان��ب منتخبي 
الربتغال واملكسيك، اللذين يلتقيان غداً 

األحد يف مدينة كازان.
يف املقاب��ل، تض��م املجموع��ة الثانية 

منتخب��ات الكامريون وتش��ييل وأملانيا 
وأسرتاليا.

وتنطلق منافس��ات املجموع��ة الثانية 
غ��داً األح��د، عندما يلع��ب املنتخب 
الكام��ريوين م��ع تش��ييل يف العاصمة 
موس��كو، فيام تلتقي أملانيا مع أسرتاليا 

يف مدينة سوتيش يوم اإلثنني املقبل.
وتعترب البطولة مبثاب��ة الربوفة األخرية 
لروس��يا قبل كأس الع��امل ولكنها أيضاً 
مس��ابقة رئيس��ية لفيفا، الذي سينتهز 
الفرصة أيضاً ملواصلة تجربة تكنولوجيا 

مساعدة الفيديو للحكام.
وكان��ت مبيعات التذاكر تس��ري بصورة 
بطيئ��ة، مع قي��ام فيفا بط��رح تذاكر 
امل��ايض حت��ى  األس��بوع  إضافي��ة يف 
للمباري��ات الكربى التي يش��ارك فيها 

منتخب البلد املضيف.
وبينام يقوم يواخيم لوف املدير الفني 
ملنتخب أملانيا بإراحة العبيه األساسيني، 
جاء املنتخب الربتغايل للمشاركة للمرة 
األوىل يف كأس القارات مع أفضل العب 
يف العامل كريس��تيانو رونال��دو، حيث 
يحلم الفري��ق بالتتويج بكأس القارات 
إلضافت��ه للقب كأس األم��م األوروبية 
)يورو 2016(، الذي حصل عليه الفريق 

الصيف املايض.
وقال الربتغايل ريكاردو كارفاليو املدافع 

الدويل السابق، الذي ساهم يف حصول 
املنتخ��ب الربتغ��ايل عىل لق��ب يورو 
2016، للموق��ع الرس��مي لفيف��ا: “إّن 
كأس القارات لقب مهم للربتغال عقب 

النجاح األخري يف يورو”.
وق��ال كارفاليو، ال��ذي يلعب يف فريق 
ش��انغهاي الصيني: “إّنها بطولة رائعة 
أخ��رى لن��ا بع��د 2016، وأعتق��د أّن 

الطموح هو الفوز بلقب جديد”.
ويسجل منتخب تش��ييل، الذي يقوده 
املدرب األرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، 
ظهوره األول يف كأس القارات، كخطوة 
كبرية أخرى للجيل الذهبي الذي أظهر 
العبني كبار أمثال أليكس��يس سانشيز 
العب أرسنال االنكليزي وأرتورو فيدال 

العب بايرن ميونخ األملاين.

وقال بيزي مؤخراً: “نحن متحمس��ون 
للغاي��ة بالطريق��ة الت��ي ينظ��ر إليها 
الاعب��ون للبطولة، واثق��ون يف تقديم 
مس��توى جي��د ونعتق��د أّن بإمكانن��ا 

املنافسة للفوز”.
وال تب��دو بطولة كأس الق��ارات مؤرشاً 
ع��ىل ش��كل املنافس��ة يف كأس العامل، 
الس��يام أّنه ال يوجد منتخب فاز بكأس 

القارات وتوج باملونديال يف العام التايل.
وم��ع وض��ع ذل��ك يف االعتب��ار، ف��إّن 
يواخي��م لوف م��درب املنتخب األملاين 
يب��دو مقتنع��اً ب��رورة إراحة عنارص 
الفريق األساسية وتجربة العبني جدد، 
يف ظل س��عيه لاستعداد بشكل أفضل 

للمشاركة يف املونديال العام القادم.
-أك��ر  املكس��ييك  املنتخ��ب  وج��اء 
املنتخب��ات مش��اركة يف كأس القارات، 
حيث ش��ارك س��ت مرات يف النس��خ 

التسع األخرية- لروسيا بفريق قوي.
وميتلك املدرب خوان كارلوس أوسوريو 
11 محرتفاً يلعبون يف األندية األوروبية.
ويثق ستانيس��اف شريشيسوف مدرب 
املنتخ��ب ال��رويس بق��درة فريقه عىل 
اإلقناع رغم عملي��ة اإلحال والتجديد 
بالفري��ق عق��ب نتائج س��لبية حققها 

الفريق يف منافسات يورو 2016.
يف نف��س الوق��ت، سيس��عى املنتخب 
الكامريوين، بطل أفريقيا، لتقديم أفضل 
ما لدي��ه للخروج م��ن مجموعة تضم 
تش��ييل وأملاني��ا، بينام يبح��ث منتخبا 
أس��رتاليا، الذي يفتق��د خدمات قائده 
مييل جدين��اك، ونيوزيلندا عن الظهور 

املرشف يف البطولة.

التتويج   وط��م��وح��ات  وت��ش��ي��ل��ي  ال��ب��رت��غ��ال 
بروسيا ال��ي��وم  ال���ق���ارات  ك���أس  ان��ط��اق 

منتخب البرتغال لكرة القدم

وكاالت
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تستضيف روسيا فعاليات بطولة 
كأس القارات، التي تنطلق السبت، يف 
أربعة من االستادات التي تستضيف 

بطولة كأس العامل 2018.
ومتّثل بطولة كأس القارات فرصة 

ذهبية وبروفة جادة لروسيا من أجل 
إظهار قدرتها عىل استضافة املونديال 

منتصف العام املقبل.
ورصدت روسيا 11 مليار دوالر لبناء 
وتحديث استادات كأس العامل يف كل 

أنحاء هذا البلد.

استاد زينيت سان بطرسبرغ

وتفتتح فعاليات بطولة كأس القارات 
وتختتم عىل استاد “سان بطرسربغ”، 
وهو االستاد الذي يدعى أيضا باستاد 
“زينيت آرينا” نسبة إىل نادي زينيت 

سان بطرسربغ الرويس. وتبلغ سعة 
هذا االستاد 68 ألف مشجع.

وعاىن هذا االستاد من التأخريات يف 
أعامل االنشاءات به بسبب ارتفاع 
التكاليف واملشاكل الفنية لينتهي 
العمل فيه يوم 12 حزيران/يونيو 
الحايل قبل أيام قليلة من انطاق 

فعاليات البطولة.

ويستضيف هذا االستاد املباراة 

االفتتاحية للبطولة غدا بني منتخبي 

روسيا ونيوزيلندا كام يستضيف 

املباراة النهائية يف الثاين من متوز/

يوليو املقبل.

ويأمل املنظمون يف روسيا يف أال تفسد 

املباراة االفتتاحية عشب هذا امللعب 

حيث سبق أن فسدت أرضية امللعب 

بشكل كبري يف مباراتني بالدوري 

املحيل قبل أن يعاد إصاحها.

استاد سبارتاك موسكو

ويستضيف استاد سبارتاك موسكو 

العديد من مباريات بطولة كأس 
القارات وأبرزها مباراة تحديد املركز 

الثالث يف مطلع متوز/يوليو املقبل.
وافتتح هذا االستاد يف 2014 ويعرف 
أيضا باسم استاد “أوتكريتي” وتبلغ 

سعته 45 ألف مشجع.
ويتسم هذا االستاد بأنه الوحيد، من 

بني 12 استادا تستضيف املونديال 
الرويس، الذي مل يشيد بأموال 

حكومية.
وتشهد العاصمة الروسية موسكو 

أيضا تحديث استاد “لوجنييك” الذي 
سيستضيف املباراة النهائية ملونديال 

2018 لكنه ال يشارك يف استضافة 

مباريات كأس القارات. وسبق لهذا 
االستاد استضافة دورة األلعاب 

األوملبية الصيفية )موسكو 1980( 
ونهايئ بطولة دوري أبطال أوروبا يف 

.2008

استاد “كازان آرينا”

ويسمى استاد “كازان آرينا” باسم 
املدينة التي يقع فيها وهي مدينة 
كازان يف وسط روسيا. وتبلغ سعة 

االستاد 45 ألف مشجع كام افتتح يف 
.2013

واستضاف هذ االستاد يف 2013 بطولة 
“يونيفرسياد” الدولية الصيفية أللعاب 

القوى والتي شاركت فيها أكر من 
150 دولة.

استاد “فيشت” في سوتشي 

يشارك استاد “فيشت” مبدينة سوتيش 
يف استضافة فعاليات البطولة. وسمي 
هذا االستاد نسبة إىل جبل “فيشت” 
املجاور. وشيد هذا االستاد استعدادا 

لدورة األلعاب األوملبية الشتوية 
املاضية )سوتيش 2014( . وتبلغ سعة 

هذا االستاد 48 ألف مشجع.

يبدو أن مسلسل رونالدو نجم ريال 
مدريد مع الرائب ووسائل اإلعام 

اإلسبانية قد بدأ يدخل مراحله 
الجدية بعد أنباء عن رغبة الدون 
بالرحيل. قرر الربتغايل كريستيانو 

رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي 
مغادرة فريقه هذا الصيف وسط 

اتهامه بالتهرب الريبي، وذلك 
بحسب إحدى الصحف الربتغالية 

الشهرية. وبحسب صحيفة أبوال فإّن 
قرار رونالدو الفائز مع ريال مدريد 

بلقب الدوري اإلسباين نهايئ وال 
رجعة فيه، مرجعة السبب يف ذلك 

إىل غضبه العارم من إجراءات النيابة 
العامة اإلسبانية التي تتهمه باالحتيال 

الريبي.
وكان رونالدو أبرز العبي ريال مدريد 

قد نفى يف بيان رسمي وفقاً ملمثليه 
أن يكون ارتكب أّي خطأ مؤكداً 

كشفه الدائم للسلطات عن دخله 
املايل. وقالت وكالة جيستفيوت 

التي متثل مصالح رونالدو العب 
ريال مدريد يف بيان نرش منذ أيام : 
“ال يوجد مؤامرة للتهرب الريبي، 

مل أخف يوماً أّي يشء  ومل يكن 
يف نيتي القيام بذلك يف أي وقت 
من األوقات”. ويف السياق نفسه، 

حددت صحيفة “موندو ديبورتيفو” 
اإلسبانية 4 وجهات محتملة للربتغايل 

كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، 

يف حال رحيله عن قلعة “سانتياجو 
برنابيو”، عىل خلفية االتهامات التي 

يواجهها يف إسبانيا.
وكانت النيابة يف العاصمة اإلسبانية 
مدريد قد وجهت تهاًم لكريستيانو، 
بالتهرب الريبي 4 مرات، يف أعوام 

“2011 و2012 و2013 و2014”، 
مببلغ وصل إىل 14.7 مليون يورو.
وقالت تقارير صحفية إسبانية إن 

الاعب قد يواجه عقوبة سجن تصل 
إىل 7 سنوات.

وترى الصحيفة الكتالونية أّن مانشسرت 
سيتي، ومانشسرت يونايتد، اإلنجليزيني، 
وباريس سان جريمان الفرنيس، وأندية 

الدوري الصيني، هي الوجهات 
املحتملة ل�”صاروخ ماديرا”.

وأضافت أّن مانشسرت يونايتد سيكون 
خيارًا مناسًبا للدون، حيث سبق له 

اللعب يف صفوفه، كام ميتلك النادي 
استقرارًا مالًيا يساعده عىل دفع راتب 

رونالدو، بينام العقبة الوحيدة هي 
وجود جوزيه مورينيو مدرًبا للفريق، 

والذي اختلف من قبل مع النجم 
الربتغايل يف ريال مدريد.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إىل أّن 
مانشسرت سيتي سيكون خيارًا جيًدا 

من الناحية املالية، إال أّن اللعب 
لغريم اليونايتد سُيعد “خيانة”، كام 

أّن عاقة رونالدو مع املدرب بيب 
جوارديوال ليست جيدة.

4 استادات مثيرة الستضافة المنافسات

هل يغادر رونالدو ريال مدريد ؟

استاد سبارتاك موسكو

كريستيانو رونالدو 

 نجومية “الدون” مهددة من 4 العبين 
تنطلق بطولة كأس القارات 2017 السبت يف روسيا بلقاء صاحبة األرض 
ونيوزيلندا، بينام يأيت 5 العبني يتوقع أن يربزوا يف هذه البطولة التي 
تعّد مبثابة بروفة لنهائيات كأس العامل السنة املقبلة.

البرتغالي كريستيانو رونالدو

بعدما فاز بلقبه الدويل األول يف مسريته املبهرة بفوزه عام 2016 مع 
منتخب باده يف كأس أوروبا، يجد أفضل العب يف العامل العام املايض 
نفسه أمام فرصة مواتية إلضافة لقب جديد إىل خزائنه. يتوقع أن يكون 
رونالدو النجم األبرز املطلق يف البطولة التي يخوضها بعد موسم الفت 
مع النادي املليك اإلسباين، متكن خاله من إحراز لقب بطولة دوري 
أبطال أوروبا للموسم الثاين توالياً والثانية عرشة تاريخياً، ولقب بطولة 
إسبانيا للمرة األوىل منذ 2012.

المكسيكي خافيير هرنانديز

كان موسم 2016-2017 مخيباً بالنسبة إىل “تشيتشاريتو” من الناحية 
التهديفية، إذ اكتفى بتسجيل 11 هدفاً لفريق باير ليفركوزن األملاين 
الذي أنهى املوسم املنرصم يف املركز الثاين عرش يف الدوري املحيل. اال 
أن املهاجم السابق لناديي مانشسرت يونايتد االنكليزي وريال مدريد 
االسباين نجح يف كرس الرقم القيايس التهديفي مع منتخب باده، والذي 
كان يحمله خاريد بورغيتي، بتسجيله الهدف الرقم 47 للمكسيك.

األلماني تيمو فيرنر

مع 21 هدفاً يف 31 مباراة، كان فرينر أفضل هداف أملاين يف 
البوندسليغا، وساهم بشكل رئييس يف إنهاء فريقه اليبزيغ املوسم يف 
املركز الثاين خلف بايرن ميونيخ، ومتأهًا بعد موسمه األول يف الدرجة 
األملانية األوىل، إىل دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل. يتمتع فرينر )21  
عاماً( برسعة هائلة ويطلق عليه لقب “توربو تيمو” وهو ال يرحم 
عندما يتوغل داخل املنطقة، حاسته التهديفية أمام املرمى وضعته 
تحت مجهر ناديي ليفربول اإلنكليزي وبايرن ميونيخ.
أشاد به مدرب املنتخب األملاين يواكيم لوف بالقول إّنه “يحظى 
بقدرات هائلة، ويثري الفوىض يف الدفاعات املنظمة ونحن نبحث عن 
مهاجمني ميلكون ميزات متعددة”.

التشيلي ألكسيس سانشيز

قدم موساًم جيداً مع فريقه أرسنال اإلنكليزي، وحل ثالثاً يف ترتيب هدايف 
الدوري املحيل )24 هدفاً(، وعىل رغم فشل التأهل إىل دوري أبطال أوروبا، 
ساهم يف إحراز فريقه كأس إنكلرتا يف نهاية املوسم. ترد تقارير كثرية عن انتقال 
ابن الثامنة والعرشين، القادم من برشلونة اإلسباين عام 2014، إىل بايرن ميونيخ 
بطل أملانيا أو مانشسرت سيتي وتشيليس االنكليزيني، يف ظّل انتهاء عقده يف 
صيف 2018. يعد أفضل العب يف كوبا أمريكا 2016 من العنارص الرئيسة يف 
تشكيلة تشييل مع العب الوسط أرتورو فيدال والحارس كاوديو برافو.

الكاميروني كريستيان باسوغوغ

كان باسوغوغ عنرصاً مهاًم خال كأس األمم االفريقية 2017 التي توجت 
الكامريون بلقبها عىل حساب مرص مطلع السنة.
تأهلت كتيبة املدرب البلجييك هوغو بروس إىل مثن النهايئ عىل حساب الغابون 
الدولة املضيفة ولعب باسوغوغ )21 عاماً( دوراً أساسيا يف دور املجموعات 
حيث كان صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف ميكايل نغادو الهام 
يف مرمى غينيا بيساو. سجل باسوغوغ هدفه الوحيد يف البطولة يف الوقت بدل 
الضائع من املواجهة ضد غانا )-2صفر( يف نصف النهايئ قبل أن يتفوق منتخب 
باده عىل مرص 1-2 يف النهايئ.
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 إقبال قوي على عروض “مونتريال” الرمضانية

�شهدت �رشكة مونرتيال لل�شي���ارات طفرة كبريه يف 
اأرقام مبيعاتها احلالية لل�شيارات، وجاء ذلك عقب حجم 
العرو�س التي تقدمها ال�رشكة يف ال�شهر الف�شيل خا�شة 

يف الن�شف الثاين منه.
وذك���رت ال�رشكة التي متلك وتدي���ر االآن اأربعة فروع 
متكامل���ة تنت����رش مواقعها يف كافة اأنح���اء مملكة البحرين 

اأنه���ا ت�شتحوذ على احل�ش���ة االأكرب يف �ش���وق ال�شيارات 
داخ���ل مملكة البحرين، وذل���ك ب�شبب االنت�ش���ار الوا�شع 
لل�رشك���ة والتن���وع يف كافه اأن���واع ال�شي���ارات املعرو�شة 
باالإ�شافة اإل���ى الطرق املميزة الت���ي تقدمها ال�رشكة يف 
متويل ال�شيارات، حيث تعترب ال�رشكة من اأوائل ال�رشكات 
الوطنية التي قادت �شوق ع���امل ال�شيارات والتي ت�شري 

بخطوات ثابتة وحتقق نتائج مذهلة. وقال مالك ال�رشكة 
ابراهي���م ال�شي���خ “اأحدثن���ا طف���رة ب�شب���ب اال�شرتاجتية 
ا على  اجلديدة التي اتبعناها يف طرح اأ�شعار تناف�شية جدًّ
جميع اأ�شع���ار ال�شي���ارات باالإ�شافة اإلى ت�ش���ارع العمالء 
للح�ش���ول على فر�ش���ة بربح اإحدى ال�شي���ارات املتبقية 

خا�شة مع اقرتاب موعد ال�شحب على ال�شيارة الثالثة”.

واأو�شح ال�شيخ اأي�ًشا “نواج���ه الكثري من التحديات 
واالأجواء التناف�شية العالية، لكننا جنحنا يف تعزيز مركزنا 
التناف�ش���ي واملحافظ���ة على �شمعتن���ا، وذلك عن طريق 
ك�ش���ب ثقة عمالئنا بتقدمي كل م���ا هو مميز من خدمات 
واأ�شعار و�رشعة يف اال�شتالم حتى يت�شنى لنا دوًما اإر�شاء 

جميع العمالء”.

بحضور الرئيس التنفيذي سلمان المحميد

“باس” تنظم غبقتها السنوية لإلعالميين والموظفين في “ارت روتانا”
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ياأتي �سه����ر رم�سان من كل عام، وجند �سلوكي����ات يفعلها البع�ض 
هرب����ا م����ن ال�سي����ام، فنجد م����ن ي�سهر ط����وال اللي����ل، وينام بع����د الفجر 
لي�ستيقظ على اأذان املغرب، ومير اليوم فال ي�سعر به. واآخر جتده عاكفا 
عل����ى الإنرتنت يلعب على التليف����ون املحمول، اأو يتحدث مع اأي �سديق 

م����ن )ب����اب ت�سلية ال�سي����ام(. اأو ين�سغل ب����� “ الفي�ض ب����وك”، اأو يق�سي 
يومه م�ستلقيا اأمام �سا�س����ة التلفزيون. واآخرون يوؤدون ال�سالة ك�سالى، 
ويخرج����ون ال�سدق����ات كارهني. ويوؤكد علماء الدي����ن اأن الوقت يف �سهر 
رم�سان كالكنز يجب اأن نحافظ عليه، واأن ن�سعى لك�سب كل حلظة فيه.
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“واحة الغروب”

ت�����دور الأح�����داث 
ال�رشطة  �سابط  ح��ول 
الذي  حممود  امل�رشي 
ال��ث��ورة  اأي����ام  يعي�ض 
ال���ع���راب���ي���ة وي���ك���ون 
اأح����د امل��وؤي��دي��ن لها 
ينقل  ل��ك��ن  ب�����س��دة. 
اإل������ى واح������ة ���س��ي��وة 
اآرائ���ه  على  ل��ه  عقاباً 
ال��ت��ي ت��دع��م احل��ري��ة 
وتعجب  وال�ستقالل، 
زوجته بالآثار يف بلده 
امل�رشية  وباحل�سارة 
يف  له  مرافقتها  خالل 
الواحة التي تقع قرب 
احل���دود امل�����رشي��ة مع 
ليبيا، ول تتوافر فيها 

اأية خدمات.
 

“الحساب يجمع”

ب���ط���ول���ة ي�������رشا، 
وك���������رمي ف���ه���م���ي، 
واإمي�����ان ال��ع��ا���س��ي، 
وحممود عبد املغني، 
وم���راد م��ك��رم، ون��دى 
م��و���س��ى، وب��و���س��ي، 

وعايدة ريا�ض.
ي���دور ح��ول عامل 
املنازل  يف  العاملني 
م���ن خ����الل ح��ك��اي��ات 
ع����ن ع���الق���ة ه�����وؤلء 
تنطلق  مبخدومهم. 
الأح�����داث م��ن داخ��ل 
ح�������ارة ���س��ع��ب��ي��ة يف 
على  ال���وراق  منطقة 

كورني�ض القاهرة.

مسافات

الحلويات الشامية.. في السفرة البحرينية
م���ن بني اأه���م الطقو�ض التي تراف���ق رم�سان يف 
البحري���ن التف���ن يف الأكل والإكث���ار من���ه، �س���واء يف 
البي���وت، اأو يف املطاع���م الت���ي تظ���ل مفتوحة طوال 

الليل.
كما يكرث البحرينيون من اأكل احللوى بعد الفطور 
مبا�رشة ويف ال�سهرات التي تتخللها ليايل رم�سان مثل 
“الزلبية” التي ت�سنع م���ن الدقيق وال�سكر، وتو�سع 
يف اإبري���ق، وت�سكب من فوهة الإبريق، وتقلى بال�سمن 
على ن���ار هادئة، وتكون على �شكل �شبابيك �أو خطوط 
مت�سابكة، ت�سهم النار يف متا�سكها، ثم تغط�ض يف املاء 
املحل���ى بال�سكر. والبقالوة والتي هي عبارة عن �رشائح 
رقيق���ة من الدقيق، ت�س���ّف فوق بع�سه���ا، وتتخللها 
اأنواع من املك�رشات كالف�ستق والبندق واجلوز واللوز.

 وت�سدرت احللويات ال�سامية كالكنافة والبقالوة 
اأكرث الأطباق الرئي�سة عل���ى املوائد البحرينية موؤخرا، 
فيم���ا �سهدت املح���الت التجارية ازدحام���اً �سديداً من 
امل�ستهلك���ني. ويب���داأ الزدح���ام قبل الإفط���ار بب�سع 

�ساعات قليلة وي�ستم���ر اإلى حلظات الإفطار اأو اإلى ما 
بعد الإفطار بقليل.

وتعت���ر الكنافة هي الأكرث طلب���اً على رغم كرثة 
�الأ�شن���اف �إال �أنه���ا حتت���ل �ل�ش���د�رة يف ذل���ك، ومنها 
اخل�سن���ة والناعم���ة، بالرغم م���ن اأن الناعمة يف رم�سان 

�أكرث �إقباال من �الأ�شناف �الأخرى.
وتختلف �حللوي���ات �ل�شامية عن �الأ�شناف �الأخرى 
م���ن احللويات، حيث تتميز بالكث���ر من الأطباق ذات 
امل���ذاق اجلمي���ل، والت���ي يك���ون م���ن بينه���ا الكنافة 

ال�سامية.

يت يف
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أحمد حلمي 
يتعاقد مع تامر 
مرسي على 
مسلسل 
لـ “رمضان 2018”

منتج مسرحية “الحيالة” عبداهلل الصران لـ”البالد”:
األسرة الخليجية على موعد مع عمل كوميدي اجتماعي قوي

تعاقد الفنان اأحمد حلمي على بطولة م�سل�سل 
تليفزي���وين م���ع املنت���ج تام���ر مر�س���ي، ويجتمع 
الثنائ���ي خ���الل الأيام احلالي���ة ملناق�سة تفا�سيل 

الفكرة والعمل عليها.
وتعت���ر هذه ه���ي اأول جتربة بطول���ة للفنان 
احم���د حلم���ي يف التليفزي���ون ومق���رر اأن يعر�ض 

�سمن املاراثون الرم�ساين 2018.
وحت���ى الن يتكتم الطرف���ان تفا�سيل فريق 
الكتاب���ة والإخ���راج ومتوق���ع الإف�س���اح عنهم بعد 

انتهاء �سهر رم�سان املبارك.

اأيام قليلة تف�سلنا عن عيد الفطر ال�سعيد، وكما 
هو مع���روف هناك �أعم���ال م�رحية كث���رة �شتعر�س 
طوال اأي���ام العيد، م���ا بني م�رشحيات اطف���ال وكبار 
موزعة عل���ى م�س���ارح الأندية وال�س���الت، ومن هذه 
امل�رشحي���ات م�رشحية »احليالة« فك���رة وتاأليف امين 
احلبي���ل واخراج الفن���ان عالء مر�س���ي وانتاج عبداهلل 
ال�رشان ومتثيل عدد كبر من الفنانني منهم: �سيماء 
�سبت وام���ني ال�سايغ »ممثال ومديرا لالإنتاج« ووفاء 
مك���ي واحمد جملي وابرار �سبت وجا�سم رجب وحممد 
العجيمي وغرهم، ومن املقرر ان تعر�ض على م�رشح 

نادي النجمة باجلفر. 
امل�رشحي���ة اجتماعي���ة كوميدية تط���رح عددا من 
الق�سايا وامل�س���اكل الجتماعية مث���ل املتقاعدين، 
والعمال���ة الواف���دة، وو�سائ���ل التوا�س���ل الجتماعي 
وغره���ا.  »الب���الد« زارت موق���ع الروف���ات الولية 
للم�رشحي���ة باجلامعة الهلية و�سجلت هذه الوقفة مع 

املنتج الكويتي عبداهلل ال�رشان.

حدثنا عن تجربة العرض في البحرين بالنسبة لك 
كمنتج؟

لق���د اخ���رتت العر�ض يف البحرين نظ���را لت�سابه 
الج���واء الفني���ة يف البلدي���ن ال�سقيق���ني، فامل����رشح 
عندنا »مو�سمي« ونحن نطمح من خالل العمال التي 

نقدمها ان نرتقي بامل�رشح، واجلمهور البحريني وكما 
هو مع���روف عنه جمهور �شاح���ب ذوق رفيع ويعرف 
كيفية الختي���ار والمر نف�سه ينطب���ق على اجلمهور 
الكويتي. كم���ا اأن هناك جانب مهم وهو قلة العمال 
امل�رشحي���ة يف البحري���ن، مما ي���وؤدي ال���ى حرمان هذا 
اجلمه���ور الكبر م���ن ال�ستمتاع بامل����رشح. وب�سورة 

عامة اجلمهور البحريني »ي�ستاهل كل خر«.

تشارك في المسرحية أسماء معروفة في 
الساحة الفنية ولها خبرتها، فهل هذا 

سيعطي قوة للعمل؟ 

كل فن���ان مت اختياره له جمهوره وحمبيه، �سواء 
يف و�سائل التوا�سل الجتماعي او الدراما او امل�رشح. 

فامل�رشح يف لغة الفن يتطلب توليفه �سبابية عائلية، 
مبعن���ى جذب كل اف���راد ال����رشة �سغرهم وكبرهم 
وه���ذا يف حقيق���ة الم���ر �س���يء افتقدناه من���ذ زمن، 
كم���ا نحن ل ننظر الى امل�رشح عل���ى انه جتاري، وامنا 
نقدم ن�شا فيه ر�شالة وهدف ي�شتفيد منه �مل�شاهد 
وكاف���ة اف���راد ا�رشته كما كن���ا نق���دم يف الثمانينات 

والت�سعينات.
كم لوحة في المسرحية وكم فصل فيها؟ وما 

المواضيع التي ستطرحها؟

م���دة العر�ض م���ا ب���ني �ساعتني ال���ى �ساعتني 
ون�س���ف، وتتحدث ب�س���كل عام عن ال����رشة اخلليجية 
وذل���ك بط���رح �لعدي���د م���ن �لق�شايا مث���ل �لتفكك 

ال����رشي واملتقاعدين والعمال���ة الوافدة التي ت�سيء 
للبلد، وكذلك دخول و�شائل �لتو��شل �الجتماعي يف 

حياتنا وتاأثرها البالغ.

هناك عدد كبير من المسرحيات التي ستعرض 
في عيد الفطر.. أال تخشون من المنافسة؟ 

عل���ى العك�ض، فه���ذا �سيء �سح���ي ودليل على 
ن�شاط �مل�رح يف �لبحرين  و�نه قادم بقوة و�ملناف�شة 

مطلوبة يف اي جمال يف احلياة.

كلمة للجمهور البحريني؟

اأعدهم بعمل كومي���دي اجتماعي متكامل وقوي 
�سر�سم الب�سمة على كل �سفاه.  

نصائح للصائمين

حدث في رمضان

22 رمضان

انطالق السرايا
يف مث���ل ه���ذا الي���وم �سن���ة 1ه����، كان 
ب���دء اإر�سال ال�رشاي���ا النبوية لتحقيق بع�ض 
�الأه���د�ف �الإ�شالمي���ة، منها �ري���ة حمزة بن 
عبداملطّل���ب اإل���ى العيث، �رشي���ة حممد بن 
م�شلم���ة لقت���ل كعب ب���ن �الأ����رف، �ل�شاعر 
الذي كان يح���ارب الإ�سالم ب�سع���ره وماله، 
وغره���ا من ال�رشايا الت���ي �ساعدت يف دعم 

قواعد الدين الإ�سالمي احلنيف.

موقعة الطائف
ويف الثاين والع�رشين من �سهر رم�سان 
�سن���ة 8 ه� املوافق 12 يناير 630م حدثت 

موقعة الطائف.

خالفة الحسن بن علي
يف مثل ه���ذا الي���وم 22 رم�سان تولى 
احل�سن ب���ن علي بن اأب���ي طالب ر�سي اهلل 
عنهما خالفة امل�سلمني، وا�ستمر احل�سن يف 

اخلالفة 5 اأ�سهر واأياماً، وقيل �سنة واأياماً.

وفاة اإلمام ابن ماجة
الإم���ام  ُت���ويف  273ه����،  اأم���ا يف �سن���ة 
احلاف���ظ اأب���ي عب���داهلل حممد ب���ن يزيد بن 
ماج���ه القزويني، �ساحب �س���ن ابن ماجة، 
اأح���د كت���ب ال�سح���اح ال�ستة، الت���ي ت�سمل 
�سحي���ح البخاري وم�سل���م، و�سن الن�سائي 

والرتمذي، واأبي داود وابن ماجة.

الفنانة استقالل أحمد

ل��كل واح��د منه��م نف�س��ه اخلا���ص يف التمثي��ل وب�س��مته وروح��ه وموقف��ه الإن�س��اين والفك��ري 

والجتماع��ي، رمبا ن�س��عهم يف جي��ل معني. جيل ظل واقفا عند حدود الإبداع له �س��وته املختلف وله 

الآفاق التي حاول ان يغامر فيها.

 يف هذه الزاوية �سن�س��تعر�ص وطوال اأيام �س��هر رم�سان اأولئك النجوم الذين قدموا اأعمال جميلة 

يف �س��هر رم�س��ان وم��ن ثم ابتع��دوا عن ال�س��احة الفنية لأي �س��بب كان. جن��وم ا�س��تطاعوا ان ينحتوا 

اأ�سماءهم على جدران قلوب اجلماهري وزخرفتها فوق روؤو�ص اجلبال.

ول���دت يف الكويت وبدايتها كانت يف �سن احلادية 
ع����رشة يف م����رشح املدر�س���ة بع���د تخرجها م���ن املرحلة 
الثانوية التحقت بالدرا�س���ة يف املعهد العايل للفنون 
امل�رشحي���ة )الكوي���ت( و تخ�س�س���ت يف جم���ال النق���د 
والأدب امل�رشح���ي ، ب���داأت العمل الفني ب�س���ن الثالثة 
ع����رشة يف ع���ام 1974 خ���الل بع����ض امل�س���اركات الذي 
قامت بها يف امل�سل�سالت التلفزيونية، وا�سلت 
م�سواره���ا الفني ب���ني التلفزيون وامل�رشح، 
ظه���ر جناحه���ا احلقيق���ي يف م�سل�س���ل 
خالتي قما�سة عام 1983 حيث �ساهم 
العمل ب�سهرتها من خالل الدور الذي 

قدمته.
بع���د زواجها من مذيع بحريني عام 
1985 غادرت الكويت معه للبحرين ومن 
ذلك �رت���دت �حلجاب و�عتزلت �لتمثيل 
اإل اإنه���ا وا�سل���ت م�سوارها الفني يف 
الأعم���ال الإذاعي���ة وكتاب���ة ال�سعر 
عام 1992بداأت بتقدمي برنامج 
»�سب���اح اخل���ر ي���ا بحري���ن« 
مب�ساركة الإعالمية عائ�سة 

عبداللطيف .

أعمالها

�شالمتك - برنامج تلفزيوين، �لرجال لعبتهم �لنقود، 
حكاي���ات خلف اجلدران - �سهرة تلفزيونية، البوم ال�سور 
- متثيلية ،غدا تبداأ احلياة ،خالتي قما�سة، الن�ساء لعبتهم 
الأل���وان - �سهرة تلفزيوني���ة، بنت البادي���ة، يف منت�سف 
اللي���ل، اخل���ط واملاليني، الطاب���ق الثالث، اأج���ازة اأم، اأبن 
العطار، دنيا املهابيل، درب الزلق، ال�سم�ض فوق البطيخ، 

والدي العزيز، منى، الوريث، وذاب اجلليد.
المسرحيات

بر�سام���ة، عنرت ب���ن �س���داد، حديث الدي���رة، حماكمة 
على باب���ا، ال�ساط���ر ح�سن، فرح���ة الأمة، فر�س���ان املناخ، 
اأف���راح وال�سجعان الثالثة، ج�س���وم وم�سري، عري�ض لبنت 

ال�سلطان، ال�سندباد البحري، عامل غريب.
اإلذاعة

�سباح اخلر يا بحرين، اجلران، يف ال�سينما، القرار.
الجوائز

ح�سلت عل���ى جائزة اأف�سل ممثل���ة درامية اإذاعية يف 
القاه���رة من خ���الل دوره���ا يف م�سل�سل الذاع���ي اجلران 

وح�سلت على �سهادة الإبداع.

اأ�سامة املاجد

نجوم في الذاكرة

ي�سارك الفنان الكوميدي 
ع����ادل ج��وه��ر يف امل�����رشح��ي��ة 
الج���ت���م���اع���ي���ة ال��ك��وم��ي��دي��ة 
تاأليف  من  زحمه«  يا  »ملينه 
ن�سال  واخراج  ال�سطي  عثمان 
�ستعر�ض  وال��ت��ي  ال��ع��ط��اوي 
على  الفطر  عيد  ايام  ثالث  من  ابتداء 

�سالة البحرين الثقافية.

توا�سل اإميان العا�سي ت�سوير 
احل�ساب  م�سل�سل  يف  م�ساهدها 
يجمع، نظراً لكرثة امل�ساهد املتبقية 
على  �سيجرهم  وال��ذي  العمل،  من 
نهاية  حتى  الت�سوير  يف  ال�ستمرار 
�سهر رم�سان. و عّرت العا�سي عن 
�سعادتها بردود الفعل التي تتلقاها ب�سكل 

مع عائشة بهلوليومي عن العمل.

مطبخ

المقادير:
  2  قطعة فخذ الدجاج )الجزء العلوي فقط( 120 جم

  1  ملعقة شاي زنجبيل مفروم 6 جم
  1 بصل أخضر )الجزء األبيض فقط( 20 جم

  2  ملعقة طعام طحين جميع االستعماالت 20 جم
  ربع ملعقة شاي الفلفل األسود أو األبيض مطحون 2 جم 

  ربع ملعقة شاي ملح 2 جم      
  2 ملعقة طعام بيض مخفوق

 
  يجرد اللحم من العظم ويحافظ عليها كقطعة واحدة ثم 

يسلق مع الزنجبيل والبصل األخضر.
  يرفع اللحم عن النار ويفرغ في وعاء ويغطى كاماًل بالثلج 

ويترك.
  قبل ذوبان الثلج كليًا، يرفع الدجاج ويضاف إليه الملح 

والفلفل والبيض المخفوق وملعقة من الدقيق ويخلط.
  يرش جلد الدجاج بالدقيق بواسطة منخل ويقلى في زيت 

حار حتى يكتسب لونَا ذهبيا.

الدجاج 
الهش

• •املنتج ال�رشان متحدثا ل� “البالد”	 •املخرج عالء مر�سي يف بروفة القراءة	 •الفنان اأمني ال�سايغ	 وفاء مكي واأبرار �سبت	

• اأحمد جملي يتو�سط عددا من امل�ساركني  	
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ملياردير ي�ساأل متابعيه على “تويرت” عن كيفية التربع برثوته
جل���اأ موؤ�ص�س �رشك���ة اأمازون امللياردير جي���ف بيزو�س اإلى متابعيه عل���ى تويرت لإلهامه 

اأفكارا جديدة عن كيفية التربع بجزء من ثروته.
وق���ال بيزو����س يف تعلي���ق كتبه على توي���رت “اأود اأن اأخ�ص�س جانبا كب���را من ن�صاطي 
اخلري مل�صاعدة النا�س يف عامل الواقع- على املدى الق�صر- واأن يكون للحاجات العاجلة 

ويكون له تاأثر دائم”.
وم�ص���ى يقول “لو كان لديك اقرتاح ما عليك �ص���وى الرد على هذه التغريدة بفكرة .. 

واإذا كنت تعتقد اأن هذا النهج خاطئ اأود اأن اأعرف ذلك اأي�صا”.
وبيزو�س اأحد اأغنى اأغنياء العامل اإذ يزيد �صايف ثروته عن 76 مليار دولر.

وي�صر هذا الطلب اإلى حتول يف الطرق التي ينتهجها بيزو�س مع الأن�صطة اخلرية. 
وكان قد وجه ثروته التي جمعها من اأمازون نحو ا�صتك�صاف الف�صاء من خالل �رشكته بلو 

اأوريجني.  كما كان ي�صاعد موؤ�ص�صة عائلة بيزو�س التي يديرها والداه.

افتتاح اأول “م�سجد ليربايل” يف اأملانيا

جرميـة مرعبـة.. ربـط زوجتـه مب�سـار قطـار وقفـز منتحـرًا
قام رج����ل فرن�صي بقت����ل زوجته بطريقة 
ب�صعة عندم����ا ربطها من مع�صميها مب�صارات 
ال�صكة احلديدية، وتركها مرمية حتت القطار 
ال�رشيع الذي عرب فوقه����ا ب�رشعة 200 ميل يف 
ال�صاعة، يف حني قفز هو باجتاه القطار ومات 

معها منتحراً.
وق����د وقعت ه����ذه احلادث����ة املوؤ�صفة يف 
عيد ميالد زوجته ال� 34، حيث توفيت اإميلي 

هالوي����ن وزوجها غيوم غرمي����ي يف بوفيلييه 
�صمايل فرن�صا، يوم الثنني املا�صي.

وبح�صب ال�صلطات فاإن القطار كان م�رشعاً 
ومل يتوق����ف اإل بعد ميلني من موقع احلادثة 
املروعة، ما جعل من امل�صتحيل اإنقاذ املراأة. 
وقد �صجل اأن الزوجني لهما اأربعة من الأبناء.
اإل����ى ذل����ك، اأف����ادت ال�رشطة ب����اأن الرجل 
املنتح����ر ربط مع�صم����ي زوجت����ه بالبوليثني 

البال�صتيكي القوي، وقد عرث على جثة املراأة 
ممزقة اإرباً.

اأما ه����و ويبلغ من العم����ر 37 �صنة وحيث 
مل يك����ن مربوط����ا بالق�صب����ان، فق����د تناثرت 
جثته على بع����د اأمتار من ال�ص����كك احلديدية 
ح����ول امل����كان. كم����ا ك�صف����ت ال�صلط����ات اأن 
الرجل كان يعاين م����ن اكتئاب حاد من النوع 
اخلط����ر وطوي����ل الأج����ل. ونقل اأن����ه وزوجته 

قطعا عالقتهم����ا منذ ثالث �صن����وات تقريبا، 
وقد ف�ص����ل يف اأن يعود للم����راأة جمدداً، التي 

رف�صت ذلك.
وق����ال رميي كوت����ني، املدع����ي العام يف 
ت�صارتر�س: “هذه ق�صي����ة ماأ�صاوية”، واأ�صار 
اإل����ى اأن لديهم����ا طف����ال يبل����غ م����ن العمر 15 
�صه����را، ما يعني اأنه رغم النف�صال بينهما اإل 

اأنه كان هناك عالقة متقطعة على ما يبدو.

حمو الذكريات املوؤملة بات ممكنًا
اإن اأق�ص����ى م����ا يحل����م ب����ه الأ�صخا�����س الذين 
 ،)PTSD( يعي�صون ا�صطرابات ما بع����د ال�صدمة
ه����و حم����و الذكري����ات املوؤملة، ل����ذا فق����د تو�صل 
باحث����ون م����ن جامع����ة بن�صلفاني����ا، موؤخ����را اإل����ى ما 
يعتق����دون اأنه رمبا يحول ذل����ك احللم اإلى حقيقة، 
وفقا ملا ن�رشته �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.

فقد حدد العلم����اء اإنزميا يف املخ ميثل عن�رشا 
حموري����ا بال����غ الأهمي����ة يف تخزي����ن الذكريات على 

املدى الطويل.
ر درا�صته حتى  ويف حني اأن ذلك الإنزمي مل جتجُ
الآن اإل عل����ى الفئران، فاإن الباحثني متفائلون اأنه 
ميكن ا�صتخدامه م�صتقبال ملحو الذكريات املوؤملة 
ل����دى الأ�صخا�س الذين يعان����ون من ا�صطرابات ما 
بعد ال�صدم����ة. واأظه����رت الدرا�ص����ات ال�صابقة اأن 
تكوين ذاكرة جديدة وتخزين ذاكرة قدمية يحتاج 
اإل����ى تخليق الربوتينات يف منطق����ة باملخ معروفة 

با�صم “امل�صبك”، حيث تلتقي اخلاليا الع�صبية.
واكت�ص����ف الباحثون اإنزمي����ا رئي�صيا يف اأخماخ 
الفئ����ران يعم����ل داخل الن����واة لو�ص����ع اجلينات يف 
حالة الت�صغيل اأو الإيق����اف عندما تتكون ذكريات 
جدي����دة. ويقول الدكت����ور �صيلي برغ����ر، املوؤلف 
الرئي�ص����ي للدرا�ص����ة: ميثل هذا الإن����زمي، امل�صمى 
 ،”ACSS2 اأو   ،2 �صينثيت����از  ك����وا  “الأ�صيتي����ل 
الوقود ال����ذي ي�صغل اخلاليا الع�صبي����ة امل�صوؤولة 

عن جينات الذاكرة.

ف�سيحة مالية تطول دي كابريو
�صل����م جن����م هولي����وود ليون����اردو دي كابريو 
جائزة اأو�صكار ف����از بها املمثل مارلون براندو اإلى 
حمققني اأمريكيني يحققون يف غ�صل اأموال مزعوم 
من جانب �صن����دوق ا�صتثماري ممل����وك للدولة يف 
ماليزيا. وقال ممثل����و دي كابريو يف بيان اإنه بادر 
اأي�صا اإلى اإعادة اأ�صياء اأخرى مل يف�صحوا عنها قال 
املمث����ل الأمريك����ي اإنه قبلها كهداي����ا ملزاد خري 
وكان م�صدره����ا اأ�صخا�����س له����م عالق����ة ب�صندوق 
ال����رثوة )1اإم.دبي.بي(. ويف يولي����و واجهت �رشكة 
)رد جراني����ت( لالإنت����اج ال�صينمائ����ي يف هولي����وود 
اتهامات يف دعوى مدنية اأمريكية با�صتخدام 100 
مليون دولر قال ممثلو اإدع����اء اإنها جرى حتويلها 
م����ن �صندوق )1اإم.دبي.ب����ي( لتمويل فيلم )ذئب 
وول �صرتي����ت( ال����ذي ق����ام ببطولت����ه دي كابريو 
يف 2013 . وكان دي كابري����و ق����ال يف اأكتوب����ر اإنه 
يتعاون مع التحقيق و�صيعيد اأي هدايا اأو تربعات 

اإذا تبني اأنها جاءت من م�صادر م�صكوك فيها.
وقال بيان يوم اخلمي�����س “ال�صيد دي كابريو 
بادر اإل����ى اإعادة ه����ذه الأ�صياء الت����ي ح�صل عليها 
وقبله����ا بغر�����س اإدراجه����ا يف مزاد خ����ري �صنوي 

لفائدة موؤ�ص�صته التي حتمل ا�صمه”.
واأ�صاف البي����ان قائال “هو اأي�ص����ا اأعاد جائزة 
اأو�ص����كار ف����از به����ا اأ�ص����ال مارل����ون بران����دو والتي 
اأعطيت لل�صي����د دي كابريو كهدية من رد جرانيت 

تقديرا لعمله يف )ذئب وول �صرتيت(”.
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املو�سيقى توؤثر على نطق الإن�سان
تو�صل علماء بريطانيون اإلى نتائج اأن ال�صتماع اإلى املو�صيقى يوؤثر على عملية النطق، 

ويغر من طريقة الكالم عند الإن�صان.
ويف مق���ال ن�رشت���ه جملة Eurekalert ق���ال العلماء: “بينت اأبحاثنا الأخ���رة اأن ال�صتماع 
للمو�صيق���ى يرتك تاأثرات ملحوظة على طريقة الكالم عن���د الإن�صان، كون املو�صيقى توؤثر 
على مناطق معينة من الدماغ، والتي تعترب م�صوؤولة عن عملية النطق وترتيب الأفكار.. نحن 
نتح���دث هنا عن الأ�صخا����س الذين يعانون من التوح���د، اأو ال�صكتات الدماغي���ة اأو اخلرف اأو 
اإ�صاب���ات يف ق�صم مع���ني من الدماغ، هذه امل�ص���اكل تت�صبب با�صطراب���ات كبرة يف وظيفة 

النطق لديهم، وجتعلهم غر قادرين على الكالم ب�صكل طبيعي”.

افتتح يف اأملانيا، اأم�س اجلمعة، اأول “م�صجد ليربايل” ميكن جلميع امل�صلمني 
اأن ي�صل���وا فيه معا تاركني �رشاعاتهم الديني���ة وطوائفهم وراءهم للرتكيز على 

قيمهم الإ�صالمية امل�صرتكة.
واأطلق على امل�صجد ا�ص���م “ابن ر�صد- غيته”، ليجمع بني ا�صمي الفيل�صوف 

الأندل�صي ابن ر�صد والكاتب الأملاين يوهان فولفغانغ غيته.
ويقع يف �صارع ت�صوق مزدحم يف حي موابيت للمهاجرين، الذي يعج باملطاعم 

الهندية والفيتنامية واملقاهي ال�رشق اأو�صطية.
ول���ن يكون مبق���دور رواد هذا امل�صجد روؤية مئذن���ة اأو �صماع �صوت املوؤذن، 

فامل�صجد ي�صغل غرفة كبرة يف الطابق الثالث من كني�صة لوثرية قدمية.
ويعي�س اأكرث من اأربعة ماليني م�صلم يف اأملانيا، ومعظمهم من تركيا وكذلك 

من البلقان وال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.
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ن�سب عرب و�سائل 
التوا�سل.. وحتذير �سعودي 

ح���ذرت وزارة الداخلي���ة ال�صعودي���ة م���ن عمليات ن�ص���ب واحتيال ع���رب و�صائل 
التوا�صل الجتماعي، يف بيان ن�رشته وكالة الأنباء ال�صعودية “وا�س”، اأم�س اجلمعة.

ودع���ت الوزارة اإلى “اأخذ احليطة واحلذر م���ن الأ�صخا�س الذين يدعون م�صاعدة 
الأ����رش ال�صورية النازح���ة، لتاليف هذه العملي���ات الحتيالية الت���ي ت�صتهدف الك�صب 

املايل غر امل�رشوع”.
واأو�صح مدي���ر الإدارة العامة للعالقات العامة والإعالم اللواء حممد املرعول، اأن 
ال���وزارة “تلقت من اجلهات املعنية ما يفيد عن تعر�س بع�س املواطنني لعمليات 

ن�صب واحتيال يف و�صائل التوا�صل الجتماعي..”.
واأ�ص���اف اأن ه���ذه العملي���ات يقوم به���ا “اأ�صخا����س يف دول جم���اورة ينتحلون 

�صخ�صيات اعتبارية جلمع الأموال بطريقة غر م�رشوعة”.

مغامرة “جمنونة” تدلت باأ�سنانها فوق نياغارا

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

    الطق�س ح�صن، ولكنه حار 
مع ت�صاعد الأتربة يف بع�س 

املناطق اأثناء النهار.

الرياح �صمالية غربية من 10 اإلى 
15 عقدة، وت�صل من 18 اإلى 23 

اأثناء النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�صواحل، 
ومن 3  اإلى 6 اأقدام يف عر�س البحر.

درجة احلرارة العظمى 41 وال�صغرى 29 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

العاهل المغربي الملك محمد السادس يقيم مأدبة 
إفطار رمضاني على شرف الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، حضره أفراد من األسرة الملكية المغربية.

 حطم����ت املغامرة الأمركي����ة اإرينديرا واليندا، الأرقام القيا�صي����ة يف خماطرة التديل من طائرة 
مروحية فوق ارتفاع �صاهق، كان م�رشحه �صاللت نياغارا.

وبث����ت �صبك����ة “اأن. بي �صي” الأمركية �رشيط فيديو يظهر واليندا وهي تتدلى على ارتفاع 91 
م����رتا فوق ال�ص����اللت ال�صخمة.وا�صتعانت والين����دا بحلقة اأثناء التديل من الطائ����رة وهي معلقة من 
اأ�صنانها واأ�صابع قدميها. وارتدت حبال حول خ�رشها متا�صيا مع قوانني ولية نيويورك التي تتطلب 

من الفنانني ال�صتعرا�صيني ارتداء معدات �صالمة اإذا كانوا على ارتفاع اأعلى من 6 اأمتار يف اجلو.
ونفذت املغامرة الأمركية احليلة يف الذكرى اخلام�صة ل�صر زوجها على حبل جرى تعليقه فوق 

�صاللت نياغرا.
ومع هذا الرتفاع حطمت واليندا الرقم ال�صابق يف املخاطرة، الذي حققه زوجها املغامر ال�صهر 

نيك واليندا يف 2011 عندما تدلى على ارتفاع 76 مرتا فوق متنزه بولية ميزوري.
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