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

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

4

السنة العاشرة - العدد 3573 
الجمعة

27 يوليو 2018 
14 ذو القعدة 1439

احلوثيون �صرطان ال بد من ا�صتئ�صاله
اإدانة وا�سعة ال�ستهدافهم ناقلتي نفط �سعوديتني... قرقا�ش: 

عوا�صـــمـ  وكالت: قال وزير الدولة الإمارتي 
لل�صـــوؤون اخلارجيـــة اأنـــور قرقا�ـــس اأم�ـــس، اأمام 
احل�صـــور يف موؤمتر بالعا�صمـــة الربيطانية لندن، 
الإيرانيـــة  احلوثـــي  ميلي�صيـــات  ا�صتهـــداف  اإن 
لناقـــات النفط عمل غري م�صبوق تفوق تداعياته 
حـــدود املنطقة، م�صيفا اأنه لبـــد من اإنهاء الورم 
ال�رسطاين الذي تعر�س له اليمن. ووجه قائد فيلق 
القد�س باحلر�س الثوري الإيراين قا�صم �صليماين 
تهديـــداً مبا�رساً للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، 
قائـــًا اإن “البحر الأحمر مل يعد اآمناً”، ما يدل على 
تورط اإيران ب�شكل مبا�رش بتهديد املالحة يف البحر 
الأحمر بالإيعاز مليلي�صيات احلوثيني التابعة لهم 
مبهاجمة ناقـــات النفط. وتوالـــت الإدانات على 
نحو وا�صع، اأم�س، علـــى اأثر ا�صتهداف ميلي�صيات 
احلوثـــي ناقلتي نفـــط �صعوديتـــني. وا�صتنكرت 
البحريـــن والإمـــارات وم�ـــرس �صعـــي امليلي�صيات 

الإيرانيـــة اإلـــى العبـــث باأمـــن املمر 
املاحي الإ�صرتاتيجي.

• �صورة وزعتها وكالة “�صانا” ال�صورية جلنازة �صحايا هجوم “داع�س” على حمافظة ال�صويداء )اأ ف ب(	

بحث مع بومبيو م�سار التحالف االإ�سرتاتيجي... وزير اخلارجية:

البحرين من اأف�صل مناذج التعاي�ش الديني

املنامـــة - وزارة اخلارجيـــة: اأكـــد وزيـــر 
اخلارجيـــة ال�صيخ خالد بن اأحمـــد بن حممد اآل 
خليفة اأن مملكة البحرين ويف ظل قيادة عاهل 
الباد �صاحـــب اجلالة امللك حمـــد بن عي�صى 
اآل خليفـــة باتـــت من اأف�صل منـــاذج التعاي�س 
الدينـــي يف العـــامل بف�صـــل رعايـــة ومبادرات 
جالته الرائدة لتعزيـــز التعاي�س ال�صلمي. جاء 

ذلك لدى م�صاركة وزيـــر اخلارجية يف املوؤمتر 
الـــوزاري من اأجل تعزيز احلريـــة الدينية الذي 
انعقـــد اأم�س يف وا�صنطن. وبحـــث ال�صيخ خالد 
بن اأحمد بن حممد اآل خليفة مع وزير اخلارجية 
الأمريكي مايـــك بومبيو، على هام�س املوؤمتر، 

التاريخية والتحالف  العاقـــات  م�صار 
4الإ�صرتاتيجي بني البلدين.

اجلوية املالحة  خلدمات  عاملة  اأيٍد  لتوفري  دينار  مليون   9.6

توجه الإلغاء ت�صنيف البناء RHB بالبحرين

والت�صـــالت  املوا�صـــات  وزارة  طرحـــت 
الأ�صبوعيـــة ملجل�ـــس املناق�صـــات  يف اجلل�صـــة 
واملزايـــدات اأم�س مناق�صـــة لتوفري اأيدي عاملة 
خلدمات املاحة اجلوية تقـــدم اإليها 3 عطاءات 

اأقلهـــا بنحـــو 9.6 مليون دينـــار، يف حني اأكربها 
10.7 مليون دينار تقريًبا.

وفتح املجل�س يف اجلل�صة  33 مناق�صة تعود 
لـ 12 جهـــة حكومية، باإجمـــايل 155عطاء، وكان 
جمموع اأقـــل العطـــاءات املتقدمة نحـــو 22.06 
مليون دينار، يف حني مت تعليق 4 عطاءات تابعة 

اإلـــى 4 جهـــات. كما طرحت �رسكة نفـــط البحرين 
)بابكـــو( 5 مناق�صـــات، اأبرزهـــا لتقـــدمي خدمة 
اإعـــداد و�صباغة اخلزانات ومرافـــق الت�صغيل يف 
ال�رسكة تقدم اإليهـــا 7 عطاءات علق اأحدها واأقل 

عطـــاء بنحـــو 5.1 مليون دينـــار يف حني 
اأكربها بقرابة 10.5 مليون دينار.

ذكر عقاريـــون اأن البحرين �صتعمد ب�صكل 
تدريجـــي اإلـــى اإلغـــاء ت�صنيـــف RHB والذي 
يتيـــح بنـــاء م�صاريع �صقق مب�صاحـــات �صغرية 

تقدر بنحو 60 مرتا مربعا ودون وجود خدمات 
مواقـــف �صيـــارات وغريهـــا. واأبلـــغ عقاريـــون 
“البـــاد” اأن البلديـــة بداأت تتوقـــف عن منح 
رخ�س البناء للت�صنيف؛ بغية الدرا�صة والبحث 
اأو يتم حتويل بع�س الت�صنيفات اإلى ت�صنيف 

RHA ال�صكنـــي اأو غريهـــا. واأ�صـــاروا اإلى اأن 
بع�س امل�صرتيـــن يف املناطق القدمية متلكوا 
العقارات؛ اإذ كانوا يخططون لت�صييد عمارات 

عليها لكـــن طموحاتهم ا�صطدمت مع 
التوجه اجلديد.
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فاجعة ال�صويداء

• عن�رس من القوات املوالية للحكومة اليمنية حاما �صاحه يف مرفاأ مدينة املخا على البحر الأحمر )اأر�صيفية(	

مليار   16 “في�سبوك” يفقد 
دوالر يف ثواٍن

اآ�سيوي دخل البالد بحاوية خ�سبية 
ي�ستوقف ال�سيارات بحثا عن عمل

اأحمد املقابي يجري عملية الغ�سروف
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زينب جا�سم: طفلي التوحدي ملهمي 
واأمتنى اأن اأ�سمع كلمة “ماما”

مسافات البالد
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

اأمل احلامد

علي الفردان

بعد” عن  “التطبيب  عن  الر�صا  % ن�صبة   97 البحرين ت�صتورد 21 األف �صيارة بالن�صف االأول
املنامـــة - وزارة ال�صحـــة: ك�صفت ندوة 
نظمتهـــا وزارة ال�صحـــة اأن مـــدى الر�صـــا عن 
برنامج “التطبيب عن بعد” بلغ 97 %، وفقا 

لدرا�صات م�صحية.
ونظمـــت الوزارة النـــدوة الأولى لربنامج 
“التطبيـــب عن بعـــد”، ملناق�صـــة اأول جتربة 
بحرينيـــة للخدمـــة، التـــي اأطلقـــت ب�صـــورة 
جتريبيـــة منـــذ فربايـــر 2018 باأحـــد املراكز 
ال�صحيـــة التابعـــة للرعايـــة ال�صحيـــة الأولية 
واأحد اأق�صام الرعاية ال�صحية الثانوية مبجمع 

ال�صلمانية الطبي.
واأكـــدت وزيـــرة ال�صحة اأن النـــدوة تاأتي 
ملواكبة التطـــورات امل�صتجدة واملتاحقة يف 
قطـــاع الرعاية ال�صحية؛ للو�صـــول اإلى طرق 
عاجيـــة مبتكرة. واأ�صارت اإلـــى اأن تكنولوجيا 
املعلومـــات لهـــا الن�صيـــب الأكـــرب يف جميع 
ال�صاحـــات وحتديـــًدا يف املجـــال ال�صحي ملا 
حققتـــه هـــذه ال�صناعـــات املعلوماتيـــة من 

حت�صني يف جودة اخلدمـــات ال�صحية 
على خمتلف الأ�صعدة والتخ�ص�صات.

اأظهـــرت بيانات حديثة مـــن ميناء خليفة بن 
�صلمـــان اأن البحرين ا�صتـــوردت يف الن�صف الأول 
من العـــام اجلاري اأكـــر من 21.24 األـــف �صيارة 
مقارنـــة مـــع 20 األف �صيارة يف الفـــرتة ذاتها من 

العام املا�صي. 
وتو�صـــح البيانـــات اأن هناك منـــوا يف حركة 
ا�صترياد ال�صيارات اجلديدة يف وقت ت�صتعد فيه 
اململكة لفر�ـــس �رسيبة القيمـــة امل�صافة والتي 

بال�رسورة �صتزيد من اأ�صعار ال�صيارات.
وميناء خليفة بن �صلمان هو امليناء الرئي�س 
لا�صترياد يف الباد ومتـــر عربه معظم ال�صيارات 
اجلديـــدة اإلـــى الباد، كمـــا يقوم املينـــاء بخدمة 
الأ�صواق املجاورة مثل املنطقة ال�رسقية باململكة 
العربيـــة ال�صعوديـــة، بف�صـــل �رسعـــة الإجـــراءات 

والتخلي�س واملناولة.
واأفـــاد وكاء �صيـــارات حمليـــون اأن واردات 

ال�صيارات كانت مرتفعة مطلع هذا العام 
5مقارنة مع العام املا�صي. 11

التظاهـــرات  ـ وكالت: جتـــددت  الب�ـــرسة 
يف حمافظـــة الب�ـــرسة، بجنـــوب العـــراق، اأم�س، 
للمطالبة باإيجاد فر�ـــس للعاطلني عن العمل، 
فيمـــا اعت�صم اأكر من األف مواطن بالقرب من 
حقل نفط “غرب القرنة 2” لذات ال�صبب. وقال 
اأحـــد املتظاهرين “�صنبقى يف العت�صام حلني 
حتقيـــق العدالـــة يف ق�صية اإ�صابـــة اثنني من 
املتظاهريـــن، وحلني حتقيـــق مطالبنا باإيجاد 
فر�ـــس عمـــل لل�صبـــاب الذين ق�صـــوا �صنوات 
عاطلني عن العمل”.اإلى ذلك، فقدت منظومة 
الكهربـــاء الوطنية العراقيـــة 50 % من اإنتاج 
حمطاتها، ب�صبب خروج 5 خطوط لنقل الطاقة 
الكهربائية ذات ال�صغط الفائق عن اخلدمة يف 

املنطقتني اجلنوبية وال�صمالية، قبل 
اأن يتم معاجلتها لحقا.

احتجاجات العراق م�صتمرة... وترّقب لـ “مليونية اجلمعة”

• من مظاهرات الب�رسة	 15

املحرر االقت�صادي

• وزير اخلارجية ملتقيا نظريه الأمريكي	

عمران خان يعلن فوز حزبه 
باالنتخابات يف باك�صتان

اإ�صام اأبـــاد - اأ ب: اأعلن عمران خان، جنم 
الكريكـــت ال�صابق الذي حتول اإلـــى �صيا�صي، 
النتخابـــات  يف  حزبـــه  انت�صـــار  اخلمي�ـــس، 
الت�رسيعيـــة يف باك�صتـــان. وقـــال خـــان، الـــذي 
يطمـــح يف اأن يكـــون رئي�ـــس الـــوزراء املقبل، 
يف خطـــاب متلفز: “بف�صـــل اهلل، فزنا وجنحنا. 
اإن �صـــاء اهلل، �صوف نكون قـــدوة”. ومل ت�صدر 

جلنة النتخابات الباك�صتانية حتى الآن 
15نتائج ر�صمية ونهائية.
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“ظـالل املدينـة” اإثـراء للمكتبـة الوطنيـة

برنامج النائب الأول يطور الكوادر الب�رشية

العالقات مع تون�س مبنية على اأ�س�س متينة

دورات ل�ضباط “الداخلية” و “الدفاع” واحلر�س الوطني

م�شيدا باجلهود التوثيقية يف اإ�شدار الكتب عن تاريخ مدينة عي�شى... حميدان:

م�شيدا بروؤية ومبادرات �شمو ويل العهد... خلف:

“اخلارجية” نظمت حفل توديع ل�شفري اجلمهورية... الدو�رسي:

تدعم االأداء وتزيد من معّدل االإنتاجّية

املنام���ة - بن���ا: التقى وزي���ر العمل 
والتنمي���ة االجتماعية جمي���ل حميدان، يف 
مكتبه، كمال بوكمال، حيث اأهداه ن�شخة 

من كتابه “جنوم يف ظالل املدينة”.
ويت�شم���ن كت���اب “جن���وم يف ظ���الل 
املدين���ة” اأب���رز ال�شخ�شي���ات الريا�شية 
الت���ي برزت يف �شم���اء مدين���ة عي�شى يف 
خمتل���ف االألعاب الريا�شي���ة، وما حققته 
م���ن اإجن���ازات عل���ى �شعي���د االأندي���ة اأو 
املنتخب���ات الوطني���ة، كم���ا ي�شتعر����س 
الريا�ش���ة يف املدين���ة قبل اإن�ش���اء نادي 

مدينة عي�شى الريا�شي.
وخالل اللق���اء، اأ�شاد حميدان، بجهود 
الباح���ث التوثيقية يف اإ�ش���داره �شل�شلة 
من الكت���ب ب�شاأن تاري���خ مدينة عي�شى، 
م�شريا اإلى اأن تناول���ه التاريخ الريا�شي 
للمدينة يف ه���ذا االإ�ش���دار القيم ي�شهم 
يف اإثراء املكتب���ة الريا�شية باملعلومات 
التاريخي���ة القيمة، اإذ ت�ش���كل مثل هذه 
املوؤلف���ات ر�شي���دا مهم���ا للمخت�ش���ن 
والباحثن بتوثيق تاريخ مملكة البحرين 

ريا�شيا.

املنام���ة – وزارة االأ�شغ���ال و�ش���وؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين: ا�شتقبل 
البلدي���ات  و�ش���وؤون  االأ�شغ���ال  وزي���ر 
والتخطي���ط العم���راين ع�ش���ام خل���ف يف 
اإدارة  مدي���ر  ال���وزارة  بدي���وان  مكتب���ه 
الدرا�ش���ات مبكتب النائب االأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء - امل�ش���وؤول عن برنامج 
النائ���ب االأول لتنمية الك���وادر الوطنية 
زي���اد دروي�س ورئي����س جمموعة خدمات 
الطرق باإدارة هند�شة التكاليف ب�شوؤون 
االأ�شغال اأحد منت�شبي الربنامج يف ن�شخته 

الثالثة يو�شف بوحجي. 
وخ���الل اللق���اء ا�شتعر����س بوحج���ي 
م����رسوع تخرج���ه -كج���زء م���ن متطلب���ات 
الربنام���ج- وال���ذي متحور ع���ن ت�شهيل 

اإج���راءات رخ����س البن���اء وتوحيدها، كما 
اأ�شار يف عر�شه اإلى الدرو�س امل�شتفادة 

من الربنامج.

م���ن جانب���ه، اأ�ش���اد الوزي���ر بربنامج 
النائ���ب االأول لتنمية الك���وادر الوطنية 
وال���ذي م���ن �شاأن���ه تطوي���ر واحت�ش���ان 

بروؤي���ة  م�شي���داً  ال�شاب���ة،  الكف���اءات 
ومبادرات ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي االأم���ري �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة، والتي ت�شب يف دعم 
الكوادر ال�شبابية والعن�رس الب�رسي عموما، 
واإع���داد قيادات �شبابي���ة طموحة موؤهلة 
للم�شارك���ة يف تطوي���ر وتنمي���ة نه�ش���ة 

اململكة.
كما اأ�ش���اد الوزير ببوحج���ي وتفانيه 
ب���اأداء املهمات التي اأوكل���ت له، م�شرياً 
اإل���ى اأن ال���وزارة تفخ���ر به���ذه الكوكبة 
املخل�ش���ن  الطموح���ن  ال�شب���اب  م���ن 
املهيئن لتحم���ل امل�شوؤولية يف خمتلف 

مواقع العمل.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأقامت 
وزارة اخلارجي���ة بالديوان العام للوزارة 
ام����س حف���ل تودي���ع تكرمًي���ا ل�شف���ري 
مملك���ة  ل���دى  التون�شي���ة  اجلمهوري���ة 
البحري���ن حممد ب���ن يو�ش���ف؛ مبنا�شبة 
انتهاء ف���رتة عمله ك�شف���ري لبالده لدى 

اململكة.
وخ���الل احلف���ل، اأك���د م�شاع���د وزير 
اخلارجية عبداهلل الدو�رسي اعتزاز مملكة 
البحري���ن مب���ا يجمعه���ا م���ع اجلمهورية 
التون�شي���ة من روابط اأخوي���ة تقوم على 
اأ�ش����س متين���ة م���ن االح���رتام والتقدير 
املتب���ادل، مثنًيا على اجله���ود احلثيثة 
الب���ن يو�ش���ف يف تعزي���ز العالقات بن 

البلدين.
م���ن جهت���ه، اأع���رب ب���ن يو�شف عن 
�شكره وتقديره مل�شاعد وزير اخلارجية، 

وجلمي���ع امل�شوؤولن يف مملكة البحرين؛ 
ملا حظي به من تع���اون ودعم متوا�شل 
�شاهم يف تاأديته ملهامه على اأكمل وجه، 

متمنًي���ا ململك���ة البحري���ن دوام الرقي 
واالزدهار. 

اخلارجي���ة  وزي���ر  م�شاع���د  وق���دم 

هدي���ة تذكارية به���ذه املنا�شبة ل�شفري 
اجلمهوري���ة التون�شي���ة، متمنًيا له دوام 

التوفيق والنجاح.

املنامة - وزارة الداخلية: حتت رعاية 
الوكي���ل امل�شاعد للموارد الب�رسية بوزارة 
الداخلية العميد عادل اأمن، نظمت اإدارة 
�ض�ؤون ال�ضباط دورات تدريبية لعدٍد من 
�ضب���اط منت�ضب���ي وزارة الداخلية، وق�ة 

دفاع البحرين، واحلر�س الوطني.
الوكي���ل  اأك���د  املنا�شب���ة،  وبه���ذه 
امل�شاع���د للم���وارد الب�رسية، اأن���ه تنفيذاً 
لتوجيهات وزير الداخلي���ة، ودعم وكيل 
وزارة الداخلي���ة بتطوي���ر ال���كادر الب�رسي 
ورف���ع كفاءته لالرتق���اء مب�شتوى العمل، 
فق���د مت تنظي���م ه���ذه ال���دورات وذلك 
انطالقا من دور املوارد الب�رسية يف توفري 
الربام���ج التدريبّي���ة الت���ي تدع���م االأداء 
وتزي���د من مع���ّدل االإنتاجّية مم���ا ي�شهم 
يف تنمي���ة وحت�شن مه���ارات االأفراد من 
املوظف���ن وحتقي���ق اأك���رب ُمع���ّدٍل من 
الكف���اءة يف اأدائه���م، معرب���ا ع���ن �شكره 
وتقدي���ره لكل من �شاه���م يف اإجناح هذه 

الدورات.
وا�شتمل برنامج ال���دورات التدريبية 
عل���ى تق���دمي دورة “اأ�شل���وب التعام���ل 
الناجح” للعقيد عب���داهلل العنزي، ودورة 
“التعام���ل م���ع و�شائل االإع���الم” قدمها 
عل���ي الري����س، ودورة “التطبيق العملي 
اجلنائي والدرو����س امل�شتفادة” قدمها 
املق���دم اأ�شام���ة بح���ر، ودورة “احلق���وق 
والواجبات املهني���ة يف قوانن الوظيفة 
العام���ة” قدمها اأحمد دروي�س، باالإ�شافة 
اإلى دورة “و�شائل التوا�شل االجتماعي” 

قدمها الرائد خالد ال�شرياوي.
ويف اخلت���ام ق���ام الوكي���ل امل�شاع���د 
للم���وارد الب�رسي���ة، ومدي���ر اإدارة �شوؤون 
عل���ى  ال�ضه���ادات  بت�زي���ع  ال�ضب���اط 
امل�شارك���ن يف ال���دورات، متمني���ا لهم 
ا�شتم���رار  التوفي���ق والنج���اح، وموؤك���دا 
تنظيم مثل هذه ال���دورات وفق الربامج 

واخلطط التطويرية املو�شوعة.

• وزير العمل يت�شلم اإهداء الكاتب بوكمال	

• وزير االأ�شغال اأ�شاد بجهود يو�شف بوحجي يف اأداء املهمات املوكلة اإليه	

• وزارة اخلارجية تقيم حفل توديع لل�شفري التون�شي	

• توزيع ال�شهادات على امل�شاركن	

املنام����ة - بن����ا: بع����ث عاه����ل 
البالد �شاح����ب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة برقيتي تهنئة 
اإل����ى رئي�����س جمهوري����ة املالديف 
عبداهلل يامن ورئي�����س جمهورية 
ليبرييا جورج ويا؛ مبنا�شبة ذكرى 

ا�شتقالل بالدهما.
واأع����رب جاللت����ه يف الربقيتن 
عن اأطيب تهاني����ه ومتنياته لهما 
موف����ور ال�شح����ة وال�شع����ادة بهذه 

املنا�شبة الوطنية.

املنام����ة - بن����ا: بع����ث رئي�س 
ال����وزراء �شاح����ب ال�شم����و امللكي 
االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
برقية تهنئة اإلى رئي�س جمهورية 
املالديف عبداهلل مين؛ مبنا�شبة 
ذكرى ا�شتقالل بالده، اأعرب �شموه 
فيها عن خال�س تهانيه ومتنياته 
له واف����ر ال�شحة وال�شع����ادة بهذه 

املنا�شبة الوطنية.

اأدان���ت مملك���ة  املنام���ة - بن���ا: 
 - ب�ش���دة   - وا�شتنك���رت  البحري���ن 
الهجوم ال���ذي ا�شتهدف ناقلتي نفط 
تابعتن لل�رسكة الوطني���ة ال�شعودية 
للنقل البحري يف البحر االأحمر من قبل 
امليلي�شيات االنقالبية يف اجلمهورية 
اليمني���ة، بع���د عبورهم���ا م�شيق باب 

املندب.
و�ش���ددت عل���ى اأن ه���ذا االعتداء 
اجلب���ان ميث���ل خرًق���ا �شارًخ���ا جلميع 
القوان���ن واالأعراف الدولية وتهديًدا 
خطرًيا للمالحة الدولي���ة ويحمل �رسًرا 
بالًغ���ا عل���ى حري���ة التج���ارة العاملية 
ب���اب  مب�شي���ق  البحري���ة  واملالح���ة 

املندب والبحر االأحمر.
البحري���ن  مملك���ة  جت���دد  واإذ 
ت�شامنه���ا التام مع اململك���ة العربية 
ال�شعودي���ة ووقوفه���ا معه���ا يف كل 
ما تتخ���ذه من اإج���راءات للحفاظ على 
مواردها وردع كل من يحاول امل�شا�س 
باأمنه���ا، فاإنه���ا ت�ش���دد عل���ى �رسورة 
حت���رك املجتم���ع ال���دويل للت�ش���دي 
لهذه االأعمال االإرهابية اخلطرية التي 
تقوم بها امليلي�شي���ات االنقالبية يف 
اجلمهورية اليمني���ة وكل من يدعمها 
وميوله���ا؛ ل�شم���ان توف���ري احلماي���ة 
الالزمة للمالح���ة الدولية و للمالحة يف 

م�شيق باب املندب.

املنام���ة - بنا: بع���ث ويل العهد 
نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول 
�شاح���ب  ال���وزراء  جمل����س  لرئي����س 
ال�شم���و امللكي االأمري �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإل���ى رئي�س 
جمهورية املالديف ال�شديقة عبداهلل 
مين، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
وعرب �شم���و ويل العهد يف برقيته 
عن خال�س تهاني���ه ومتنياته لرئي�س 
ال�شديقة موفور  املالديف  جمهورية 
ال�شح���ة وال�شع���ادة به���ذه املنا�شبة 

الوطنية.

العاهل يهنئ املالديف 
وليبربيا بذكرى اال�شتقالل

�شمو رئي�س الوزراء يهنئ 
املالديف بذكرى اال�شتقالل

البحرين: الهجوم على ناقلتي 
النفط ال�شعودية اعتداء جبان

�شمو ويل العهد يهنئ 
رئي�س املالديف

• جاللة امللك	



الرف���اع - املكتب الإعالمي ل�شم���و ال�شيخ خالد 
بن حمد: اأعرب النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى 
لل�شباب والريا�شة رئي����س الحتاد البحريني لألعاب 
الق���وى �شم���و ال�شي���خ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة عن 
اعت���زازه بامل�شاهمة املتميزة م���ن الرعاة والداعمني 
جلائ���زة �شم���وه للراوئي���ني ال�شب���اب اخلليجية “24 
�شاع���ة”، والتي اأ�ش���دل ال�شتار على ال���دورة الثانية 
منها الثالثاء مببنى “اآركابيت���ا” ب�”خليج البحرين”، 
والتي نظمتها الزميلة “الوطن” بال�رشاكة مع املكتب 

الإعالمي ل�شموه يف مار�س اجلاري.
و�شه���دت امل�شابقة م�شاركة 42 روائيا ميثلون 
ال�شباب م���ن مملكة البحري���ن ودول جمل�س التعاون 
ب���دول اخلليج العربي���ة، حيث ياأتي اإط���الق اجلائزة، 
�شم���ن مب���ادرات خال���د بن حم���د الهادف���ة اإلى دعم 

ال�شباب يف جمال الإبداع الثقايف.
وق���ال �شم���وه: “نق���در عالي���ا دورك���م الب���ارز 
وم�شاركتك���م الإيجابي���ة يف رعاي���ة مبادراتن���ا، حيث 
تعك����س ه���ذه الرعاية ح�شك���م الوطن���ي املميز على 
حتقي���ق ال�رشاك���ة املجتمعي���ة، م���ن خ���الل رعايتكم 
للربام���ج والأن�شط���ة والفعالي���ات، التي م���ن �شاأنها 
الرتقاء بال�شب���اب وتطوي���ر م�شتوياتهم يف خمتلف 
املجالت، مم���ا ي�شهم يف تكوين اأجي���ال قادرة على 
موا�شل���ة ال�ش���ر نحو بن���اء وتنمي���ة املجتم���ع، على 
ال�ش���كل ال���ذي ينعك�س على رق���ي وازده���ار وطننا 

الغايل.. ف�شكرا لكم”.
و�شه���د �شم���و ال�شيخ خال���د بن حم���د اآل خليفة 
توقي���ع الروايات الفائ���زة باملراك���ز الأربعة الأولى، 
وتب���ادل �شموه م���ع الروائي���ني ال�شب���اب الأحاديث، 
متمني���ا �شموه لهم التوفيق والنجاح والتميز يف عامل 

الروايات.
واأعرب اأمني عام اجلائزة رئي�س حترير “الوطن” 
يو�ش���ف البنخليل عن خال�س �شك���ره وتقديره ل�شمو 
ال�شي���خ خالد بن حمد اآل خليف���ة على رعايته اجلائزة 
يف دورته���ا الثانية مما كان لها اأكرب الأُثر يف الرتقاء 

مب�شتواه���ا واإطالقه���ا خليجياً، م�شي���دا باإطالق ا�شم 
�شم���وه على اجلائ���زة، وهو اأك���رب تقدير م���ن �شموه 
للثقاف���ة والأدب، وت�شجي���ع مق���در جلمي���ع ال�شباب 

املبدع يف جمالت الأدب املتنوعة.
وك�ش���ف البنخليل عن توجي���ه �شمو ال�شيخ خالد 

اآل خليف���ة للجنة املنظمة للعمل على تطوير اجلائزة 
�شم���ن مب���ادرات �شم���وه لت�شتوعب ع���دداً اأكرب من 
امل�شاركني من داخل وخارج اململكة، وتطوير اآليات 
املناف�ش���ة الأدبي���ة وفئاتها يف ال���دورة الثالثة التي 

�شتقام يف العام 2020.

املنظم���ة  اللجن���ة  اأن  اإل���ى  البنخلي���ل  ولف���ت 
�شتحر�س على اإطالق مبادرات عدة يف الفرتة املقبلة 
لتطوير الفعاليات الداعمة للجائزة، ولزيادة انخراط 
ال�شباب يف الأدب من خالل ور�س العمل املتخ�ش�شة، 
والتدري���ب على الكتابة الأدبي���ة، اإ�شافة اإلى تطوير 
املن�ش���ات الإعالمي���ة للروائي���ني ال�شب���اب، مهنئ���ا 
الروائي���ني ال�شباب الفائزين عل���ى اإجنازهم، متمنياً 
املزيد من العطاء الأدبي خالل الفرتة املقبلة، معربا 
يف الوق���ت ذاته ع���ن �شكره جلميع الرع���اة واجلهات 

الداعمة.
وك�ش���ف ع���ن ق���رار اللجن���ة املنظم���ة بطباعة 5 
رواي���ات من الأعمال الأدبي���ة امل�شاركة يف مناف�شات 
اجلائزة بناًء على تو�شية جلنة التحكيم، وذلك دعماً 
وتقديراً لنتاجهم الأدب���ي املميز. و�شملت الروايات 
اإ�شاف���ة اإل���ى الث���الث الأول���ى، رواية “عل���ى �شفر” 
للروائي���ة الكويتية عائ�شة ال�رشبتي، ورواية “لل�شماء 

طريقة اأخرى” للروائية البحرينية فاطمة احلربي.
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“التنمية ال�صيا�صية” يدرب طلبة املع�صكر ال�صيفي تعزيز التن�صيق والتعاون الإعالمي مع ال�صحافة ال�صعودية
لدى زيارته “الريا�س” و “اجلزيرة”... املناعي:

الريا�س - بنا: اأ�ش���اد املدير العام لوكالة 
اأنب���اء البحرين )بن���ا( اأحمد املناع���ي باملواقف 
الأخوية امل�رشفة لل�شحافة ال�شعودية اإلى جانب 
مملك���ة البحري���ن، ودعم م�شرته���ا على طريق 
تر�شي���خ الأمن وال�شتق���رار والتنمي���ة ال�شاملة 
وامل�شتدام���ة، وم�شاندته���ا الدائم���ة للق�شاي���ا 
العربية والإ�شالمية العادلة، ودورها احليوي يف 

ن�رش روح الو�شطية والعتدال.
واأعرب املناعي، لدى زيارته مقر �شحيفتي 
“الريا�س”، و “اجلزيرة” يف الريا�س اأم�س، عن 
اعت���زازه بحر����س قيادتي البلدي���ن ال�شقيقني 
على تعميق ال�رشاكة الأخوية الوثيقة واملتنامية 
الإع���الم  ب���دور  والنهو����س  املج���الت،  يف كل 
يف اإر�ش���اء قي���م الت�شامح وال�ش���الم، والت�شدي 
للفك���ر التحري�شي واملتط���رف، واحلفاظ على 
املكت�شب���ات التنموي���ة واحل�شاري���ة مل���ا في���ه 
خ���ر و�شال���ح ال�شع���وب اخلليجي���ة والعربي���ة 

والإ�شالمية.
وثم���ن املدي���ر الع���ام للوكال���ة اإ�شهامات 
ال�شحافي���ة  احلرك���ة  اإث���راء  يف  ال�شحيفت���ني 
والفكرية والأدبية والثقافية العربية، من خالل 
اإ�شداراتهم���ا املتنوع���ة واملتميزة من ال�شحف 
واملجالت واملطبوع���ات، خا�شا بالذكر اجلهود 
التنويري���ة والتوعوي���ة ل���� “اجلزي���رة” واملجلة 
الثقافي���ة والإ�ش���دارات الإلكرتونية والإعالنية 
ال�ش���ادرة ع���ن موؤ�ش�ش���ة اجلزي���رة، واإ�شهامات 
“اليمام���ة”  وجمل���ة  “الريا����س”،  �شحيف���ة 
و”الريا�س ديلي” و”Dot” و”كتاب الريا�س” 
ال�ش���ادرة ع���ن موؤ�ش�ش���ة اليمام���ة ال�شحافية، 
باعتبارهما م���ن املوؤ�ش�شات ال�شحافية الرائدة 

يف العامل العربي والإ�شالمي.
وا�شتعر����س املناع���ي ل���دى لقائ���ه رئي�س 

حتري���ر “الريا�س” فه���د العبدالك���رمي ونائب 
رئي����س التحري���ر فه���د العج���الن، �شب���ل تعزيز 
التن�شي���ق والتع���اون الإعالم���ي م���ع ال�شحاف���ة 
ال�شعودي���ة ع���رب تب���ادل الأخب���ار واملعلوم���ات 
واخل���ربات الفني���ة والتقنية، مب���ا يتما�شى مع 
والأ�شاليب  التكنولوجي���ة،  التط���ورات  اأح���دث 

الإعالمية املتقدمة.
البحري���ن،  اأنب���اء  وكال���ة  حر����س  واأك���د 
بتوجيه���ات م���ن وزي���ر �ش���وؤون الإع���الم عل���ي 
الرميح���ي، عل���ى تق���دمي ر�شالته���ا الإعالمي���ة 
الوطني���ة مبهنية و�ش���دق ومو�شوعية عرب ن�رش 
الأخبار والتقاري���ر املتنوعة والن�رشات الإخبارية 
املتخ�ش�ش���ة، وتوزيعها عل���ى خمتلف ال�شحف 
وو�شائل الإع���الم العربية والدولي���ة، مبا ينقل 
�ش���ورة البحري���ن احلقيقية اإلى الع���امل، ويربز 
مكانته���ا املتميزة يف اإطار امل����رشوع الإ�شالحي 
لعاه���ل البالد �شاح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة.

ونوه اإلى اتب���اع “بنا” اآلية عمل متكاملة يف 
اإع���داد الأخبار والتقارير ون�رشه���ا وتوزيعها مبا 
ت�شمه من اأق�ش���ام للتحرير والإعالم الإلكرتوين 
والبح���وث واملعلومات، والت�شوي���ر، والتبادل 
الإخباري، اإلى جانب مرك���ز وكالة اأنباء البحرين 
لتطوير املهارات الإعالمية، وح�شاباتها الن�شطة 

واملوؤثرة على �شبكات الإعالم الجتماعي.
من جانبهما، رحب رئي�س حترير “الريا�س” 
ونائ���ب رئي����س حترير “اجلزي���رة” بزيارة مدير 
وكال���ة اأنباء البحرين والوف���د املرافق اإلى مقر 
ال�شحيفت���ني، واأعرب���ا عن تقديرهم���ا حلر�س 
البحري���ن عل���ى توثيق التع���اون م���ع ال�شحافة 
ال�شعودي���ة، ودعمه���ا الدائم لحت���اد ال�شحافة 
اخلليجي���ة، ومق���ره املنامة، وتفعي���ل دوره يف 
تعزيز التن�شي���ق والتعاون املهني والفني بني 
املوؤ�ش�ش���ات ال�شحافي���ة اخلليجي���ة، اإلى جانب 
م�شاندته���ا املوؤث���رة مل�ش���رة العم���ل الإعالمي 

اخلليجي والعربي والإ�شالمي امل�شرتك.

للتنمي���ة  البحري���ن  معه���د   – املنام���ة 
ال�شيا�شي���ة: ق���ّدم معه���د البحري���ن للتنمية 
ال�شيا�شي���ة، �شم���ن م�شاركت���ه يف املع�شك���ر 
ال�شيف���ي العا�رش لإع���داد �شب���اب امل�شتقبل 
الذي تنظم���ه الأكادميي���ة امللكي���ة لل�رشطة، 
برنام���ج التوعي���ة الطالبية خ���الل الفرتة من 
22 حت���ى 24 يوليو اجل���اري، قدمه عدد من 
الباحثني باملعهد، وذلك بهدف تعريف طلبة 
املع�شكر باأن�شطة املعه���د واأهدافه يف خدمة 
امل�ش���رة الدميقراطية، وت�شجيع الطلبة على 
االنخراط يف براجمه الهادفة اإلى تنمية الوعي 
ال�شيا�شي وثقافة الدميقراطية لدى الأجيال 

النا�شئة.
م�شاركت���ه  خ���الل  املعه���د  ونظ���م 
بفعالي���ات املع�شك���ر ال�شيف���ي العا�رش عدًدا 
ال�شيا�شي���ة  وامل�شابق���ات  املحا����رشات  م���ن 
والقانوني���ة، الت���ي اأقيم���ت ب�مق���ر املعه���د 
ومب�شارك���ة 51 طالًب���ا وطالب���ة �شم���ن ثالث 
جمموعات ت�شم���ل الفئة العمري���ة )-12 17 
�شنة(، وذلك حتقيًق���ا لأهدافه يف اإيجاد جيل 
قادر على حتم���ل امل�شوؤولي���ة ويتحلى بروح 
النتماء الوطن���ي. وتكري�س عملي���ة التن�شئة 
ال�شيا�شي���ة ال�شليمة، والتي من �شاأنها تعزيز 
امل�شارك���ة يف امل�ش���رة ال�شيا�شي���ة لالأجيال 

النا�شئة يف امل�شتقبل.
ومت خ���الل املحا�رشات، ت�شلي���ط ال�شوء 
عل���ى ال�شتحق���اق النتخاب���ي املقب���ل، وم���ا 
يرتب���ط به من ح���راك على م�شت���وى املجتمع 
م�ش���رة  تطوي���ر  يف  لأهميت���ه  نظ���ًرا  ككل، 
العم���ل الربملاين والبل���دي، وحتقيق م�شالح 
الوط���ن واملواطنني، حيث اأك���د الباحثون يف 
املعه���د اأهمية امل�شارك���ة النتخابية الواعية 
باعتباره���ا ال�شمانة الرئي�شية لإجناح العر�س 

الدميقراطي املقبل باعتباره واجًبا وطنيًّا.
كما مت خ���الل الفعاليات عر�س عدد من 
الأفالم الوثائقية الت���ي اأنتجها املعهد التي 
ي�شتعر�س من خاللها  تطور النظام ال�شيا�شي 
يف اململكة منذ تويل جاللة امللك �شدة احلكم 
وما تبعه من م����رشوع اإ�شالحي هو الأف�شل يف 

تاريخ امل�شرة ال�شيا�شية للمملكة. 
وقدم املعهد كذلك عدد من امل�شابقات 
ال�شيا�شي���ة، الت���ي تهدف اإل���ى تنمية الوعي 
ال�شيا�شي وتعزيز الثقافة الدميقراطية لدى 
الأطف���ال والنا�شئ���ة من خ���الل اأ�شلوب �شيق 
ي�شهم يف اإي�ش���ال املعلومات وامل�شطلحات 
ال�شيا�شي���ة بطريق���ة �شل�شل���ة وممتع���ة اإلى 
عقول الأطف���ال والنا�شئة وتنمى لديهم روح 

املناف�شة ال�رشيفة وقبول الآخر.

• جانب من زيارة املدير العام لوكالة اأنباء البحرين	

• جانب من احل�شور	

الأدبية املناف�شة  اآليات  وحتديث  امل�شاركني  من  اأكرب  عدداً  لت�شتوعب  اجلائزة  تطوير 

خالد بن حمد: نقدر للرعاة دعمهم جائزة الروائيني
�شموه ي�شهد توقيع الروايات ويعرب عن فخره بالطاقات ال�شبابية

• �شمو ال�شيخ خالد بن حمد �شهد توقيع الروايات الفائزة باملراكز الأربعة الأولى	 • �شمو ال�شيخ خالد بن حمد يح�رش احلفل 	
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البحريــن مــن اأف�ضــل نـمــاذج التعايــ�ش الـدينــــي
حماربة الفكر املتطرف لعودة الت�سامح للمنطقة... وزير اخلارجية:

وزي���ر  اأك���د  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اخلارجي���ة ال�سيخ خال���د بن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليفة اأن مملكة البحرين، ويف ظل قيادة عاهل 
الب���الد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة باتت من اأف�سل مناذج التعاي�ش الديني 
يف العامل بف�سل رعاية ومبادرات جاللته الرائدة 
لتعزيز التعاي����ش ال�سلمي وتر�سي���خ الت�سامح 
واحلوار ب���ن الأديان والثقاف���ات واحل�سارات 

كافة، وعلى خمتلف الأ�سعدة.
جاء ذلك ل���دى م�ساركة وزي���ر اخلارجية يف 
املوؤمتر الوزاري من اأجل تعزيز احلرية الدينية 
الذي انعق���د اأم�ش يف وا�سنط���ن وتنظمه وزارة 
اخلارجي���ة الأمريكي���ة بح�س���ور ممثل���ي العديد 
من احلكوم���ات وموؤ�س�سات املجتمع املدين من 

خمتلف اأنحاء العامل.
واأ�س���اف وزي���ر اخلارجي���ة اأن جالل���ة امللك 
كل  وب���ذل  املب���ادرات  اإجن���از  عل���ى  يحر����ش 
اجله���ود لإر�ساء دعائم التعاي����ش ال�سلمي بن 
الب�رش جميعا، لفتا اإل���ى اإن�ساء مركز امللك حمد 
العامل���ي للتعاي����ش ال�سلمي، ال���ذي يجعل من 
مملك���ة البحرين مرك���ًزا عاملًيا مهًم���ا للتفاهم 
واحلوار بن الأديان، وكذل���ك تاأ�سي�ش كر�سي 
با�س���م جالل���ة املل���ك يف جامعة ل �سبين���زا روما 
لتدري����ش احل���وار وال�س���الم ب���ن الأدي���ان، يف 

مبادرة تهدف اإلى ن�رش هذه القيم ال�سامية.
واأك���د ال�سي���خ خال���د ب���ن اأحمد ب���ن حممد 
اآل خليف���ة اأن تاري���خ مملك���ة البحري���ن يت�س���م 
بالتعاي����ش والتع���دد وال�س���الم والت�سامح، واأن 
مملك���ة البحري���ن تفخ���ر باأنها كان���ت و�ستظل 
حا�سن���ة ملختل���ف الأديان واملعتق���دات، حيث 
توج���د امل�ساج���د والكنائ����ش واملعاب���د يف ظل 
د�ست���ور يكفل احلري���ات الديني���ة وال�سخ�سية 
وحرية التعبري والعتق���اد والتعبد، وهو ما زاد 
املجتمع البحريني ثراء، م�سدًدا على اأن اململكة 
�ستبقى على هذا النهج يف احلفاظ على الركائز 

مهما كانت التحديات التي تواجهها.
واأ�س���ار وزير اخلارجية اإلى اأن منطقة ال�رشق 
الأو�س���ط تتمت���ع بتاري���خ طويل م���ن التعاي�ش 
ال�سلم���ي، واأن التطرف واجلهل م���ن اأهم موانع 
احلري���ة الديني���ة واح���رام الأدي���ان، وه���و م���ا 
ي�ستوجب ����رشورة مكافحة الفكر املتطرف كي 
تعود املنطق���ة اإلى ما كانت علي���ه من ت�سامح 
و�س���الم بن اجلمي���ع، و�سدد على ����رشورة عدم 
امل�سا�ش بالأدي���ان وركائزها و����رشورة احرام 

خ�سو�سيتها.
ه���ذا، ومت توزي���ع ورق���ة تعريفي���ة بجهود 
مملكة البحرين يف جمال تعزيز احلرية الدينية، 
كما مت ن����رش اإعالن مملكة البحري���ن الذي �سدر 
بتاري���خ 3 يولي���و 2017 عل���ى امل�سارك���ن يف 

املوؤمتر.

دعم البحرين للحريات الدينية
من���ذ عق���ود ومملك���ة البحري���ن رائ���دة يف 
املنطق���ة من حيث التعددي���ة الدينية والقبول 
الن�سي���ج  براب���ط  ات�سم���ت  حي���ث  الثق���ايف، 
الجتماعي للمجتمع البحريني وت�سعى با�ستمرار 

اإلى خلق جمتمع اأكرث ثراًء وترحيًبا بالآخر.

الخلفية
ي�سمن د�ستور البحرين حماية حرية الفكر 
والدين اأو املعتقد وقد �سنت قوانن لتفعيل 
ه���ذه احلماي���ة، فهي ط���رف يف العه���د الدويل 

اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
تتواج���د بالبحري���ن جمتمع���ات كاثوليكية 
واأرثوذك�سي���ة واإجنيلي���ة وبها معب���د هندو�سي 
ن�سط يبلغ م���ن العمر 200 ع���ام ومعبد لل�سيخ 
وبه���ا املعب���د الوحيد ال�سلي���م يف �سبه اجلزيرة 

العربي���ة، ويع���ود هذا النفتاح اإل���ى املبادرات 
الرائ���دة التي اتخذتها اململك���ة لتعزيز احلرية 

الدينية.
ل توج���د قي���ود يف القان���ون اأو الد�ست���ور 
البحريني متنع الأفراد من التحول اإلى الدين اأو 

الطائفة التي يختارونها.
البحري���ن  يف  املجتم���ع  مكون���ات  حتي���ي 
احتفالته���ا الديني���ة علن���ا مب���ا يف ذل���ك جميع 
الحتف���الت غ���ري الإ�سالمية مثل عي���د امليالد، 

عيد الغفران، الهويل وغريها.

الدعم المؤسسي
 تتخذ احلكوم���ة اخلطوات الالزم���ة لتعزيز 
من���اخ احلري���ة الديني���ة والفكرية مب���ا يف ذلك 
ال�ستجاب���ة الفورية يف حال ح�س���ول انتهاكات 
م���ن جان���ب بع����ش الأف���راد اأو املجموعات من 

�ساأنها امل�سا�ش بحق التم�سك باأي دين.
 تتخ���ذ وزارة الع���دل وال�س���وؤون الإ�سالمية 
والأوق���اف اإج���راءات ملكافحة جمي���ع الدعوات 
اإل���ى التمييز اأو العنف اأو ن����رش خطاب الكراهية 
عل���ى اأ�سا����ش الدين اأو املعتق���د، فعلى �سبيل 
املث���ال، يف اأعق���اب هجم���ات داع����ش الإرهابية 
يف اململك���ة العربية ال�سعودي���ة والكويت التي 
ا�ستهدف���ت امل�ساجد يف بع�ش املناطق يف عام 
2015، �سارك وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية 
والأوقاف يف �س���الة م�سركة مع جميع مكونات 
املجتم���ع البحريني لإظهار الوح���دة يف مواجهة 

الإرهاب الطائفي.
 يخ�سع جميع الأئمة واخلطباء لالأنظمة التي 
حتظر الدع���وة للتط���رف والعن���ف، والطائفية 

ون�رش الكراهية.
 تنظ���م وزارة الع���دل وال�س���وؤون الإ�سالمية 
والأوقاف بالتعاون مع املجل�ش الأعلى لل�سوؤون 
الإ�سالمية الذي ي�سم علماء من ال�سنة وال�سيعة، 
جمموع���ة م���ن الأن�سطة لرف���ع الوع���ي باحلرية 
الديني���ة والفكري���ة ومكافحة التط���رف وتنظم 
دورات �سنوية لالأئمة والوعاظ منذ عام 2009. 
 تتخ���ذ الإجراءات ال�رشوري���ة لفر�ش معيار 
ف�س���ل الدي���ن ع���ن ال�سيا�س���ة، و�سم���ان عدم 
ا�ستخ���دام املنرب الديني  يف الربامج ال�سيا�سية 
اأو الطائفي���ة اأو املتطرفة، حيث يحظر القانون 
البحرين���ي ا�ستخدام املن���رب الديني يف اأجندات 
�سيا�سية، ففي عام 2016، مت تعديل القانون 
لين����ش على اأنه “ل يج���وز لأي ع�سو اجلمع بن 
ع�سوية جمعية مع الوعظ الديني، اأو اخلطب، اأو 

التوجيه الروحي اأو اخلطاب الديني.
 اعتم���دت وزارة الربي���ة والتعلي���م مناهج 
ل�سمان التعددية والت�سامح الديني والت�سامح 
ب���ن املعتق���دات والثقاف���ات. تتعام���ل وزارة 
التنمي���ة الجتماعية مع اهتمام���ات املعتنقن 
لالأدي���ان غري ال�سالم وت�سمن لهم القدرة على 
اأداء �سعائره���م وطقو�سهم يف حرية كاملة، مبا 
يف ذلك اإ�سدار ت�ساريح لأتباع الديانات الأخرى 
لبناء دور العبادة وغريها من الأن�سطة املتعلقة 

مبعتقداتهم الدينية.
 توا�س���ل وزارة الداخلي���ة اتخ���اذ التدابري 
الالزمة مل�ساءلة من يتورط يف انتهاك احلريات 
الديني���ة، والعمل على منع اأعم���ال العنف التي 
ترتك���ب على اأ�سا�ش الدي���ن اأو املعتقد، فعلى 
�سبيل املث���ال بعد هجم���ات داع����ش الإرهابية 
يف اململك���ة العربية ال�سعودي���ة والكويت التي 
ا�ستهدف���ت امل�ساجد ال�سيعي���ة يف عام 2015، 
اتخ���ذت وزارة الداخلي���ة اإج���راءات ا�ستباقي���ة 
لزيادة وجود القوات املكلف���ة باإنفاذ القانون 
ال�سيعي���ة،  املجتمع���ات  يف  امل�ساج���د  ح���ول 
وكذل���ك اأماكن العب���ادة لغ���ري امل�سلمن ومت 
ن�رش الدوريات خالل اجلل�س���ات الدينية ل�سمان 

�سالمة امل�سلن.
 تب���ث وزارة الإع���الم وتنتج برام���ج لتعزيز 
احلري���ة الديني���ة والت�سام���ح يف البحري���ن ويف 
دي�سمرب من عام 2015، افتتحت وزارة الإعالم 
مدون���ة اأخالقي���ات ال�سحافة، الت���ي ترف�ش اأي 
طائفية اأو تطرف اأو كراهية يف قطاع ال�سحافة.

م���ن  ع���دداً  البحري���ن  مملك���ة  اأ�س���درت   
الت�رشيع���ات الت���ي يتم تطبيقه���ا يف القطاعن 
الع���ام واخلا�ش، حيث حتظ���ر املادة ال 39 من 
قانون العمل يف القطاع الأهلي )قانون رقم 36 
ل�سن���ة 2012(، “ التمييز يف الأجور على اأ�سا�ش 
اجلن�ش اأو الأ�سل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة. 
كم���ا اأن املادة 41 )اأ( تن�ش عل���ى اعتبار اإنهاء 
خدمة املوظ���ف تع�سفية اإذا كان الق���رار مبنياً 
على جن����ش اأو لون اأو دين اأو عقي���دة اأو احلالة 

الجتماعية اأو امل�سوؤوليات العائلية للموظف. 

مبادرات البحرين 
ه���ذا اللت���زام باحلري���ة والتن���وع الدين���ي 
متاأ�س���ل يف ال�سخ�سي���ة البحريني���ة الوطني���ة، 
متجذر يف التقاليد الثقافية والدينية، وبهدف 
حمارب���ة الإيديولوجي���ات املتطرف���ة والعنيفة 
للجماعات الإرهابية التي ت�سعى لتربير العنف 

با�س���م الدين، فقد اأطلق جالل���ة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة عدة مب���ادرات جديدة لتعزيز 

منوذج البحرين للحرية والتعددية الدينية.

إعالن البحرين 
اإن اإعالن مملك���ة البحرين الذي مت اإ�سداره 
يف الثال���ث من يولي���و 2017، هو مبثابة وثيقة 
را�سخ���ة مت توقيعه���ا م���ن قب���ل جالل���ة امللك 
للتاأكيد على التزام اململك���ة باحلرية الدينية. 
وبخ�سو�ش الع���امل العربي، فقد ق���ال جاللته: 
“نح���ن يف العامل العربي ل نخ�سى من التعددية 
الدينية، ول داعي للخ���وف منها. بل يف الواقع، 
نح���ن بحاجة اإل���ى بع�سن���ا البع����ش، ويجب اأن 
نلتقي مع بع�سن���ا البع�ش على طريق الحرام 
املتبادل واملحب���ة. ولعلنا �سنجد طريق ال�سالم 

الذي ن�سعى اإليه”.

مركز الملك حمد العالمي  
 للحوار والتعايش السلمي

قام جالل���ة امللك باإعالن اإن�ساء مركز امللك 
حمد للحوار والتعاي�ش ال�سلمي ر�سميا يف مار�ش 
2018 ليك���ون من�سة لروي���ج مملكة البحرين 

واإعالنها كنموذج للتعددية الدينية. 

تدريس السالم والحوار  
   والتفاهم بين األديان 

اأطلق جاللة املل���ك حمد كر�سي امللك حمد 
لتدري�ش احلوار وال�سالم والتفاهم بن الأديان 
يف جامعة ل �سبينزا يف روما يف نوفمرب 2016.  

المسؤوليات اإلقليمية 
 تواج���ه مملك���ة البحري���ن ع���دة تهديدات 
خطرية ت�ستهدف اأمنه���ا الوطني، فعلى �سبيل 
املثال ل احل�رش، تواجه اململكة خطر اجلماعات 
اإي���ران  جمهوري���ة  م���ن  املدعوم���ة  الإرهابي���ة 

الإ�سالمية، وداع�ش والقاعدة.
ولق���د كان احرام البحرين امل�ستمر جلميع 
الأدي���ان والثقافات والأع���راق عامال رئي�سيا يف 
التغل���ب على التحديات ط���وال تاريخها، ونحن 
قادرون على مواجهة التحديات التي تعر�سنا 
بفعالية تامة لأننا ل ن�سارك يف اأي من ال�رشاعات 

الدينية. 

 ت�ستم���ر اإيران يف عملي���ة زعزعة ال�ستقرار 
يف البحرين وت�سعى من خاللها اإلى اإثارة الفتنة 
الطائفية، وتقوم بتوفري الأ�سلحة واملتفجرات 
وتدريب اخلالي���ا املدججة بال�سالح التي تن�سط 
يف البحرين ويف املقابل تب���ذل البحرين جهوًدا 
م�سنية حلماية ال�سباب املعر�سني لالنخراط يف 

التطرف الديني.
 تقدم اإي���ران وفقاً لتقارير وزارة اخلارجية 
الأمريكية للع���ام 2016 حول الإرهاب الأ�سلحة 
ال�سيعي���ة  للجماع���ات  والتدري���ب  والتموي���ل 
امل�سلح���ة يف البحرين مما اأدى اإلى �سن هجمات 
عل���ى ق���وات الأمن، وقد ق���ام الأم���ن البحريني 
بتفكي���ك ع���دة خالي���ا اإرهابية مرتبط���ة بفيلق 
القد�ش التابع اإلى احلر�ش الثوري الإيراين التي 
كانت تخطط للقيام ب�سل�سلة من التفجريات يف 

جميع اأنحاء البالد.
 يف البحرين العديد من اجلماعات الإرهابية 
املرتبطة باإيران مبا يف ذلك �رشايا الأ�سر و�رشايا 
املختار وائت���الف 14 فرباير و�رشاي���ا املقاومة 
ال�سعبية وغريها وقد �سنفت الوليات املتحدة 
عن�رشي���ن من العنا����رش القيادي���ة ب�رشايا الأ�سر 
كاإرهابين عاملين  وفر�ست عليهم عقوبات.
 يف العام 2015، وجهت البحرين تهما اإلى 
24 �سخ�ًس���ا بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب، 
مب���ا يف ذلك اإن�س���اء ف���رع لداع����ش يف البحرين 
وتدريب عنا�رشه ومتكينهم من حيازة الأ�سلحة 
واملتفج���رات بق�سد الإطاح���ة باحلكومة واأدين 
هوؤلء وحك���م عليهم بال�سجن ملدد تراوح بن 
15 �سن���ة وال�سج���ن املوؤب���د، كما ج���رد 13 من 

املتهمن من جن�سيتهم.
 كان���ت البحري���ن اأول دول���ة تن�س���م اإل���ى 
بقي���ادة  داع����ش  لهزمي���ة  ال���دويل  التحال���ف 
الولي���ات املتحدة الأمريكي���ة يف العام 2014، 
اجلوي���ة  املهم���ات  وكان���ت  يوًم���ا،   54 مل���دة 
الوحي���دة ل����رشب داع�ش تنطلق اإم���ا من مملكة 
البحرين ومن عل���ى منت حامالت طائرات تابعة 
للبحري���ة الأمريكي���ة يف اخللي���ج العربي وتطور 
ه���ذا الأمر اإلى ت�سكي���ل التحالف الدويل، ولكن 
كما قال م�سوؤول ع�سك���ري يف البداية: “وقفت 
مملكة البحري���ن مبفردها مع الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة بطريق���ة مل يكن اأح���د اآخر يرغب يف 

القيام بها يف ذلك احلن”.
 لدى البحرين حتال���ف عميق وطويل الأمد 
م���ع الوليات املتح���دة وهي حلي���ف رئي�ش من 
خ���ارج النات���و وت�ست�سيف الأ�سط���ول اخلام�ش 

للبحرية الأمريكية على اأرا�سيها.

لقاء بومبيو
التق���ى ال�سيخ خالد بن اأحم���د بن حممد اآل 
خليف���ة وزير اخلارجي���ة مع ماي���ك بومبيو وزير 
خارجي���ة الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة، على 
هام�ش املوؤمتر ال���وزاري من اأجل تعزيز احلرية 
الديني���ة املنعق���د يف مدين���ة وا�سنط���ن والذي 

تنظمه وزارة اخلارجية الأمريكية .
وخ���الل اللق���اء، مت بح���ث م�س���ار العالقات 
التاريخية الوطيدة والتحالف ال�سراتيجي بن 
مملك���ة البحرين والوليات املتح���دة الأمريكية 
وما ت�سهده من تط���ور، و�سبل تعزيزها وتنمية 
التعاون امل�سرك على خمتلف امل�ستويات مبا 
يخدم م�سالح البلدي���ن وال�سعبن ال�سديقن 

وي�سهم يف تر�سيخ الأمن وال�سلم يف املنطقة.
كم���ا مت الت�س���اور وتب���ادل وجه���ات النظر 
عن املو�سوعات املدرجة عل���ى اأعمال املوؤمتر 
ال���وزاري لتعزيز احلري���ة الديني���ة، اإ�سافة اإلى 
جمم���ل الق�ساي���ا والتط���ورات حم���ل الهتمام 
امل�س���رك يف املنطق���ة والع���امل وفر�ش تعزيز 

الأمن وال�ستقرار الدولين.

• ... ويف لقاء مع نظريه الأمريكي	 • وزير اخلارجية ي�سارك يف املوؤمتر بوا�سنطن	



اأعل����ن قائ����د م�شت�شف����ى امللك حمد 
اجلامع����ي الل����واء طبيب ال�شي����خ �شلمان 
بن عطي����ة اهلل اآل خليف����ة تد�شني العمل 
“البوزي����روين  للم�ش����ح  جه����از  باأح����دث 
املدمج مع الأ�شع����ة املقطعية” يف مركز 
الأورام؛ بن����اء على توجيهات عاهل البالد 
القائ����د الأعل����ى �شاح����ب اجلالل����ة امللك 
حم����د ب����ن عي�ش����ى اآل خليف����ة با�شتبدال 
الأجهزة التي ُتعن����ى بت�شخي�ص ومعاجلة 
داخ����ل  ال�رسط����ان  باأمرا�����ص  امل�شاب����ني 
البحرين باأجه����زة حديثة ومتطورة ووفق 

اأعلى املعايري العاملية.
واأو�ش����ح قائ����د م�شت�شف����ى املل����ك 
حم����د يف ت�رسيحات ل����� “الب����الد”، اأن هذا 
اجلهاز يع����د من اأحدث الأجهزة املعروفة 
على م�شت����وى العامل يف جم����ال ت�شخي�ص 
الأورام، موؤك����دا اأن ه����ذا اجله����از ميتلك 
ق����درة فائقة على ك�ش����ف وحتديد اأماكن 
الأورام �شغرية احلج����م بدقة كبرية جدا، 
م�ش����ريا اإل����ى اأن تطوير وحتدي����ث اأجهزة 
حتدي����د وت�شخي�����ص الأورام مب�شت�شف����ى 
املل����ك حم����د اجلامع����ي كانت وم����ا تزال 
م����ن اأه����م الأولوي����ات التي تعم����ل اإدارة 
امل�شت�شف����ى عل����ى تطويره����ا وحتديثها 
با�شتمرار لتقدمي اأحدث نظم الت�شخي�ص 

والعالج باملنطقة.
واأ�شار ال�شي����خ �شلمان بن عطية اهلل 
اإل����ى اأن م�شت�شف����ى امللك حم����د اكت�شف 
150 حال����ة ورم �رسطاني����ة جدي����دة العام 
الت�شخي�����ص  اآلي����ات  خ����الل  م����ن   2017
احلديث����ة الت����ي اأ�شبحت متاح����ة للكوادر 
الطبي����ة التخ�ش�شية التي تعمل يف مركز 

الأورام، والت����ي متتل����ك خ����رة عاملية يف 
جمال عمله����ا، كما مت الك�ش����ف عن 450 
حال����ة �رسط����ان جدي����دة بالبحري����ن العام 

 .2016
واأو�ش����ح اأن فات����ورة الأدوي����ة التي 
مت ر�شده����ا ملرك����ز الأورام و�شلت اإلى 
اأكرث من ملي����ون دينار، وه����ي ت�شم كل 
م����ا يحتاجه مري�����ص ال�رسطان م����ن اأدوية 
معروف����ة عل����ى امل�شت����وى الت�شخي�ش����ي 

والعالجي على م�شتوى العامل.
ب����دوره، اأ�ش����ار ا�شت�ش����اري الأ�شع����ة 
التداخلي����ة رئي�ص الأق�ش����ام الت�شخي�شية 
واإع����ادة التاأهي����ل وائل اإبراهي����م اإلى اأن 
م�شت�شف����ى املل����ك حم����د اجلامع����ي يعد 
م����ن اأوائ����ل امل�شت�شفي����ات الت����ي بداأت 
 Ga- 68“ با�شتخ����دام فح�ص اجلالي����وم
مملك����ة  ي�ش����ع  مم����ا   ”DOTA- Toc

البحرين يف �شدارة الدول بهذا املجال. 
ون����وه اإل����ى اأنه يف ه����ذا الفح�ص يتم 
 68 اجلالي����وم  مب����ادة  املري�����ص  حق����ن 
الإ�شعاعية، ثم يق����وم اخت�شا�شي الطب 
النووي بت�شوير ج�شم املري�ص بالكامل 
با�شتخ����دام جه����از للم�ش����ح البوزيروين 
PET/( املدم����ج مع الأ�شع����ة املقطعية

.)CT
واأو�شح ال�شت�شاري اأن هذا الفح�ص 
يتمي����ز بقدرت����ه الفائقة عل����ي ت�شخي�ص 
Ne - )أأورام الغدد ال�شم����اء الع�شبية 

والت����ي   )roendocrine tumors
ق����د ت�شيب العدي����د من اأع�ش����اء اجل�شم 
كالبنكريا�����ص، املعدة، والأمع����اء، الغدد 
الكظري����ة، الغدة النخامي����ة، الرئة، الغدة 
الدرقي����ة، الثدي، واجلل����د، مبينا اأن مثل 
ه����ذه الأورام قد تف����رز كميات كبرية من 

الهرمونات والتي تظهر يف �شكل اأعرا�ص 
متباين����ة مثل الإعي����اء ال�شدي����د، اإ�شهال 
م�شتم����ر، فقدان يف ال����وزن، ا�شطراب يف 
مع����دل ال�شكر يف ال����دم، ارتفاع يف �شغط 
الدم، ا�شطرابات يف �رسبات القلب والتي 

قد تنتهي بق�شور يف ع�شلة القلب.
وذك����ر اإبراهيم اأن فح�����ص اجلاليوم 
يح����دد   ”Ga- DOTA- Toc  68“
مكان ه����ذه الأورام بدقة �شدي����دة، اإذ اإن 
ه����ذه الأورام تك����ون يف بع�����ص الأحي����ان 
�شغ����رية ج����دا بحي����ث ل يف����وق حجمه����ا 
�شنتميرا، وبالت����ايل ي�شعب ت�شخي�شها 
وحتدي����د موقعه����ا بفحو�ش����ات الأ�شع����ة 
التقليدية، لكن من خالل فح�ص اجلاليوم 
ميكن ر�شد مكانها ومن ثم ا�شتئ�شالها 
جراحي����ا يف مراحله����ا املبك����رة والق�ش����اء 
اجلالي����وم  اأن فح�����ص  عليه����ا، مو�شح����ا 
ي�شاع����د يف حتدي����د م����دى انت�ش����ار الورم 
وبالت����ايل حتديد خطة الع����الج ما اإذا كان 
جراحيا فق����ط، اأم ي�شتلزم عالج كيميائي 
octreotide ther - )أأو ع����الج موج����ه 
py(، منوها اإل����ى ا�شتخدام هذا الفح�ص 
يف متابع����ة حال����ة املري�����ص وت�شخي�����ص 

ارجتاع هذه الأورام يف مراحلها املبكرة.
وذكر اأن عدد الك����وادر الطبية التي 
 250 اإل����ى  باملرك����ز �شي�ش����ل  �شتعم����ل 
طبيب����ا، ب����ني ا�شت�ش����اري واخت�شا�ش����ي 
ومقيم يف خمتل����ف التخ�ش�شات املعنية 
ب����الأورام وال����دم واجلراح����ة، اإ�شافة اإلى 
كادر اأو فري����ق الدع����م الطب����ي النف�شي، 
م����ع فري����ق ك����وادر متري�شي����ة متكام����ل 
ومتخ�ش�ص يتجاوز 750 ممر�شا، و�شمن 
اأعل����ى املوا�شفات العاملية املعروفة يف 

هذا اجلانب.
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بدور املالكي

97 % ن�ضبة الر�ضا عن برنامج التطبيب عن بعد

حمافظ العا�سمة يفتتح الن�ساط ال�سيفي لنادي �سرتة

تد�سني اأحدث جهاز للم�سح البوزيرتوين املدمج بالأ�سعة املقطعية

بعد تطبيقها ملدة �شهرين بالقطاع ال�شحي

مب�شاركة 500 طالب وبدعم من “الأهلي املتحد”

ي�شخ�ص ويكت�شف اأ�شغر الأورام بدقة متناهية... قائد م�شت�شفى حمد اجلامعي ل� “$”:

املنام���ة - وزارة ال�شحة: نظم���ت وزارة ال�شحة 
حت���ت رعاية الوزي���رة فائقة ال�شالح الن���دوة الأولى 
لرنام���ج “التطبي���ب ع���ن بع���د”، اإذ تع���د اأول ندوة 
علمي���ة ملناق�شة اأول جتربة بحرينية خلدمة التطبيب 
عن بعد، والت���ي قامت وزارة ال�شح���ة باإطالقها بعد 
ب�ش���ورة جتريبي���ة من���ذ �شه���ر فراي���ر 2018 باأحد 
املراك���ز ال�شحية التابع���ة للرعاية ال�شحي���ة الأولية 
واأح���د اأق�ش���ام الرعاي���ة ال�شحي���ة الثانوي���ة مبجم���ع 
ال�شلماني���ة الطب���ي، والت���ي لق���ت ا�شتح�شانا كبريا 
بح�ش���ب نتائج وموؤ�رسات الدرا�ش���ة امل�شحية للم�رسوع 

التي ك�شفت عن مدى الر�شى، اإذ بلغت ال� 97 %.
وخ���الل الن���دوة اأكدت وزي���رة ال�شح���ة ال�شالح 
اأن الن���دوة تاأت���ي ملواكب���ة التط���ورات امل�شتج���دة 
واملتالحق���ة يف قط���اع الرعاي���ة ال�شحي���ة؛ م���ن اأجل 
الو�شول اإلى ط���رق عالجية مبتكرة، م�ش���رية اإلى اأن 

الوقت احلايل ي�شهد تطورا ملحوظا و�رسيعا يف جميع 
املجالت، ومما ل �شك فيه، اأن تكنولوجيا املعلومات 
له���ا الن�شي���ب الأكر يف جمي���ع ال�شاح���ات وحتديًدا 
يف املج���ال ال�شح���ي مل���ا حققت���ه ه���ذه ال�شناع���ات 
املعلوماتي���ة من حت�شني يف جودة اخلدمات ال�شحية 

على خمتلف الأ�شعدة والتخ�ش�شات. 
و�شاع���دت يف حتقي���ق اأهداف الرعاي���ة ال�شحية 
خ�شو�ش���ا يف حت�شني اجلودة وزي���ادة ن�شبة الكفاءة، 
يف  العامل���ني  ب���ني  الت�ش���ال  م�شت���وى  وحت�ش���ني 

القطاعات ال�شحية.

افتت���ح  العا�شم���ة:  حمافظ���ة   - املنام���ة 
حمافظ العا�شم���ة ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن 
اآل خليف���ة برنام���ج الن�ص���اط ال�صيف���ي لنادي 
�ش���رة الثق���ايف والريا�شي يف ن�شخت���ه الرابعة، 
وال���ذي يحظى بدعم من البن���ك الأهلي املتحد، 
اإذ كان يف ال�شتقب���ال ع�ش���و جمل����ص الن���واب 
جمي���د الع�شفور ورئي�ص نادي �شرة الريا�شي 
علي ال�ش���واد والثقايف بح�ش���ور اأع�شاء جمل�ص 
اإدارة النادي وامل�شوؤول���ني يف املحافظة.واطلع 
املحاف���ظ على اأن�شطة وفعاليات الرنامج ال�شيفي، 
واملمي���زة  املتنوع���ة  الرنام���ج  باأه���داف  م�شي���ًدا 
الت���ي تعمل عل���ى �شق���ل مواهب وق���درات الطالب 
امل�شاركني وتعزي���ز اإبداعاته���م وتو�شيع مداركهم 

نحو اآفاق رحبة، وا�شتغالل اأوقات فراغهم.

• وزيرة ال�شحة حت�رس الندوة	

• حمافظ العا�صمة مفتتحا الن�صاط ال�صيفي الرابع لنادي �صرتة	

• جانب من تد�شني اجلهاز	

92 % ر�سا املتعاملني عن خدمات “الوطنية للحقوق”
املنام���ة - املوؤ�ش�ش���ة الوطني���ة حلقوق 
الإن�ش���ان: اأو�ش���ح الأم���ني الع���ام للموؤ�ش�شة 
الوطنية حلقوق الإن�ش���ان خليفة الفا�شل اأن 
نتائج متو�ش���ط ر�شا املتعامل���ني عن جودة 
اخلدمات الت���ي تقدمها املوؤ�ش�ش���ة الوطنية 
فيم���ا يتعلق باآلية ا�شتالم ال�شكاوى وطلبات 
امل�شاع���دة و�شل���ت اإل���ى 92 % بن���اء عل���ى 
ا�شتبان���ة تقيي���م اخلدم���ات الت���ي اأطلقتها 
الأمان���ة العامة للموؤ�ش�ش���ة يف يناير من العام 

•اجلاري. خليفة الفا�شل	

المستعجلون للقاء ربهم
ت�شتح����رس ذاكرت���ي، دوًم���ا، واأنا اأق���ود �شيارت���ي يف الظهريات احلارة، رج���ال الأمن 
البوا�شل، وهم ي�شلون عل���ى الأر�شفة ال�شاخنة، بخ�شوع تام، وعبادة متوقدة، جتاورهم 

املناطق امل�شتعلة بالفو�شى والنار وحماولت القتل، ونزع الأرواح من مكانها.
هذه امل�شاه���د ال�شتثنائية املتكررة على مدار ال�شاعة ل يحدها قنابل اأو اأ�شياخ اأو 
ر�شا����ص حي، ول يحدها ا�شت�شهاد اأو اإ�شابة اأو نزي���ف، هي م�شاهد تقدم - باملوجز - 
ل�شع���ب البحرين، ولالأجيال املقبلة، درو�ًش���ا م�شتفادة، ومفاهيم حياة مغايرة، عن �رسف 

الدفاع عن كرامة الأوطان، وحفظ كرامة اأبنائها.
كم���ا تقدم اأي�ًشا تلم�ًشا �شمولًيا لركيبة م���ن يحفرون املالحم البطولية، الذائبة يف 
ذاك���رة ال�شعوب، ب�شكل �شارد، وعميق، وحي، ملن يقفون بطوابري ال�شت�شهاد، يف اأيام 

ال�شدة، ومواقف النخوة، ومتجيد البطولة املتجردة من الأهداف النفعية، وال�شخ�شية.
امل�شتعجلون للغ�شل الأخري، للكفن الأخري، للوداع الأخري، ولل�شالة الأخرية، ل تنظر 
له���م اأن�شجة القلب اليوم، وكل يوم، اإل باأنهم من يح�شنون املعرفة، واحلياة ال�شعيدة، 
ويدافعون عن عواملنا املزدحمة، عالية ال�شجيج، بكل �شهامة يت�شورها العقل، وت�شر 

اأغوارها النف�ص، من دون اأن تذبل، اأو يتوقف عطر رحيقها، لوهلة واحدة.
وتبق���ى احلكاية، بذاكرتها الل�شيقة بنا جميًعا، مك���ررة امل�شاهد لهم، لرجال الأمن 
البوا�شل، يف املزيد من التكرمي، والعرفان، والتقدير، من اأجلنا نحن، ومن اأجل اأطفالنا، 
والذي���ن لعلهم ميرون م���ن هذه الأر�شفة يوًم���ا، فيقروؤون ما حدث هنال���ك، من تاأثري، 

وف�شيلة، ودماء م�شكوبة، اأوجدت اأ�شباب القوة، واحلياة، لنا جميًعا.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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اإجناز 7813 طلبا لعوازل الأمطار منذ 2007

بلدية “اجلنوبية” تزيل خمالفات ت�شغل الطريق العام

تركيب اأر�شيات مطاطية يف حديقة “الرنج�س”

 املرباطي: 1600 موقف �شيارات بانتظار التنفيذ يف �شوق املحرق

�شاأ�شعى ملعاجلة امللف الإ�شكاين وتاأمني البيوت لأهايل “�شمادير”

يف تو�شيل مطالبات الأهايل الإ�شكانية املا�شي “ف�شل” 

احل�سول على اأر�ض حق لكل مواطن... مر�سح “�ساد�سة املحرق” عتيق لـ “$”:

توزيع البيوت متوقف بالقريتني منذ عامني... رئي�ض “اأهلية �سمادير” لـ “$”:

قـــال املر�ســـح النيابي للدائـــرة ال�ساد�سة 
مبحافظة املحرق )الدير و�سماهيج( اأن�ض خالد 
عتيـــق اإن تر�سحـــه جـــاء �سعًيـــا ملعاجلة امللف 
الإ�سكاين والبطالة واحلفـــاظ على املال العام 

للدولة.
هنـــاك  يكـــون  اأن  �ـــرورة  علـــى  و�ســـدد 
�سفافيـــة باإدارة املال العـــام للدولة، من خالل 
عر�ض درا�سة جـــدوى امل�ساريع اجلديدة لعامة 
ال�سعـــب، وتطبيق اآلية املناق�ســـات ب�سفافية 
تامة مع حق النـــواب يف تدقيق الإجراءات، اإلى 
جانـــب حما�سبة مـــن ثبـــت عليهـــم الف�ساد يف 

تقارير الرقابة الإدارية واملالية.
واأ�ســـار اإلـــى اأنـــه يجـــب معاجلـــة امللـــف 
الإ�ســـكاين من ناحية و�سع اآليـــات جديدة حلل 
الأزمة الإ�سكانية، واإزالة جميع ال�رشوط املرتبطة 

بال�ستفادة من اخلدمـــة الإ�سكانية. ولفت اإلى 
اأن للمواطـــن حق احل�سول علـــى اأر�ض �سكنية 
ولي�ض خدمة من خدمات الإ�سكان، منوًها بعدم 
املتاجـــرة يف الأرا�ســـي ال�سكنيـــة املخ�س�ســـة 

للمواطن.
واأ�سار عتيـــق اإلى اأن ملـــف البطالة بحاجة 
اإلـــى و�ســـع حـــل جـــذري مـــن قبـــل اجلهـــات 
املخت�ســـة، عـــن طريـــق توفـــر تخ�س�ســـات 
جامعية مطلوبة من قبـــل �سوق العمل، واإر�ساء 
اآليـــات التعاون امل�سرتك مـــا بني وزارة العمل 
والتنمية الجتماعية، ووزارة الرتبية والتعليم، 
واجلامعـــات للحد مـــن خمرجـــات التعليم ذات 

الفائ�ض يف �سوق العمل.
وقـــال “يجب خف�ـــض عمر التقاعـــد لإتاحة 
فر�ـــض عمل للجيل اجلديد، وحتديد مدة خدمة 
مدرو�سة من قبـــل املخت�سني للعمال الأجانب 
وا�سرتاط ا�ست���ام حقوق نهاية اخلدمة بتعليم 

البديل البحريني”.
وعما اأثر عن �سنـــدوق التقاعد، اأ�سار اإلى 
اأن حتويـــل فائ�ض التاأمني �سد التعطل، الذي 
يفوق ن�سف مليار دينار، اإلى �سندوق التقاعد 
لي�ض حال، اإذ كان من الأجدر ا�ستثمار هذا املبلغ 
خللـــق وظائف عن طريق ا�ستقطاب م�ساريع اأو 
اإن�ساء �ركات حلل م�سكلة البطالة من جذورها. 
يف  التقاعـــد  م�ســـاواة  مت  اإذا  واأ�ســـاف: 
القطـــاع العـــام واخلا�ـــض فيجب امل�ســـاواة يف 
العـــالوة الجتماعية والإجازات اخلا�سة والعامة 
و�ساعات العمل والرتقيات وامل�ساواة يف جميع 

النواحي.

                مروة خمي�س 

انتقـــد رئي�ـــض اللجنـــة الأهليـــة لإ�ســـكان 
�سماهيـــج والدير ح�ســـني النهـــام اأداء النائب 
احلـــايل للدائـــرة ال�ساد�سة مبحافظـــة املحرق 
عبا�ـــض املا�ســـي؛ لعـــدم اإي�سالـــه مطالبـــات 
الأهـــايل الإ�سكانيـــة وال�سعي لهـــا، وقد ف�سل 
بهـــذه املهمة، اإذ اإن توزيـــع البيوت الإ�سكانية 
متوقف منذ �سنتني ومل ي�ستفد اأحد من الأهايل 

منها. 
وقـــال “اإن النائـــب مل يبـــد اأي حتـــركات 
لإي�سال �سوت الأهايل اإذ كانت التحركات من 

قبل اللجنة الأهلية فقط”.
وذكـــر اأن وفدا من القريتـــني ت�رف بلقاء 
جاللة امللك قبل اأعوام، واأمر جاللته بتخ�سي�ض 
اأر�ـــض م�ساحتهـــا 46 هكتـــارا �ـــرق و�سمـــال 

�سماهيج لبناء م�روعات اإ�سكانية، والتي كانت 
هبة ملكية لأهايل القريتني.

واأردف اأن اجتماعـــات متوا�سلـــة عقدتهـــا 
اللجنـــة مـــع وزراء الإ�ســـكان املتعاقبني وكبار 
امل�سوؤولـــني بالـــوزارة، اإذ مت التفـــاق بالعام 
2011 علـــى بنـــاء 239 بيتـــا لتغطيـــة طلبات 

القريتني للعام 2004.
واأ�ســـار اإلـــى اأنه بعـــد ذلـــك تقل�ست عدد 

الوحـــدات بامل�روع مـــن 239 اإلى 106 بيوت، 
وجـــرى توزيـــع بع�ـــض البيـــوت علـــى اأ�سحاب 
طلبـــات من خـــارج القريتني، وبينهـــم اأ�ر من 

قرية عراد ومنطقة املحرق.
واأردف اأنه يف 26 يوليو 2014 جرى توزيع 
106 بيـــوت علـــى اأ�سحاب الطلبـــات، وغطت 
الطلبات لغاية العام 2001، وحتدث عن توزيع 
57 ق�سيمة اأر�ض، ون�سيـــب اأبناء القريتني 7 
ق�سائم فقط، بينما ذهبت 50 ق�سيمة لأ�سحاب 

طلبات من خارج القريتني.
واأ�سار اإلى اأن “اأهايل املنطقة ويف اأكرث من 
مـــرة قاموا برت�سيح اأرا�ـــض ل�ستمالكها، وكان 
هنـــاك منطقتـــان لإقامة م�روع اإ�ســـكاين يتمم 
الطلبـــات بعد تقلي�ض عـــدد البيوت بامل�روع 
الإ�ســـكاين وتوزيع معظم ق�سائم الأرا�سي على 
غر اأبنـــاء القريتني، واملنطقتـــان هما مزرعة 
دالية ريا وخمطط الت�سهيالت، ولكن املوؤ�سف 
اأنه بيعت اأر�ض املزرعة ملكتب عقاري، وجرى 
حتويلهـــا لق�سائـــم �سكنيـــة خا�ســـة، وبيعـــت 

بالكامل”. 

املنامــــة - بنا: قــــال الوكيــــل امل�ساعد 
للخدمات البلدية امل�سرتكة بوزارة الأ�سغال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين وائل 
املبــــارك اإن “�سوؤون البلديــــات” م�ستمرة يف 
براجمها وخططها املتعلقة بعوازل الأمطار، 
م�ســــرا اإلــــى اأن جميــــع الطلبــــات املتعلقــــة 
بعــــوازل ت�ســــر وفــــق اآليــــة �سل�ســــة دون اأي 

تعطيل.
واأو�ســــح املبارك اأن اإجمايل عدد طلبات 
عــــوازل الأمطار املدرجة حتــــت م�روع تنمية 
املدن والقرى بجميع املحافظات بلغ 7813 
طلًبا منــــذ العام 2007 ولغايــــة مطلع يوليو 
2018، واأ�ســــار اإلــــى اأن جميــــع الطلبات مت 

النتهاء من تنفيذها.
وبــــنينّ اأن جممــــوع الطلبــــات يف حمافظة 
حمافظــــة  و�سجلــــت   ،531 بلــــغ  العا�سمــــة 
املحــــرق 321 طلبـًـــا، املحافظــــة ال�سماليــــة 
3704، و�سجلت عدد الطلبات يف املحافظة 
الو�سطى )امللغيــــة( 2832 وذلك منذ العام 
2007 ولغايــــة العــــام 2014، فيما بلغت يف 

املحافظة اجلنوبية 425 طلًبا.

احل�ريــــة  التنميــــة  اإدارة  اأن  واأو�ســــح 
حققــــت اأهــــداف امل�ــــروع عــــر تلبيــــة جميع 
طلبات عــــوازل الأمطــــار املرفوعــــة من قبل 

املجال�ض البلدية.
واأ�ســــاد املبــــارك بتوجيهــــات احلكومة 
برئا�سة رئي�ض الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة، لفًتا اإلى 
اأن الــــوزارة م�ستمرة يف تنفيذ وقبول طلبات 

عوازل الأمطار لالأ�رة حمدودة الدخل.

الرفـــاع - بلديـــة املنطقـــة اجلنوبيـــة: 
نفـــذت بلدية املنطقة اجلنوبيـــة حملة لإزالة 
عدد مـــن اإ�سغالت الطريـــق العام، والتي مت 
بناوؤهـــا وو�سعهـــا مـــن دون احل�ســـول على 
الرتخي�ـــض الـــالزم، �سملت كبائـــن ومظالت 

واأعمدة حديدية وخياما غر قانونية.
اأن  ال�ســـدد  البلديـــة يف هـــذا  وذكـــرت 
حمالتهـــا امل�ستمـــرة اأثمر عنها زيـــادة الوعي 
العـــام بني اجلمهور مب�ساوئ هذه املخالفات 
على احلياة العامة، وت�سببها يف ت�سويه البيئة 
واملظهـــر العـــام واإعاقتها حلركـــة ال�سر، اإذ 

يبادر الكثر مـــن املواطنني لالإبالغ عن هذه 
املخالفـــات؛ لتخـــاذ الإجـــراء الـــالزم ب�ساأنها 
تنفيـــذا للمر�ســـوم بقانـــون رقـــم )2( ل�سنة 

1996 ب�ساأن اإ�سغال الطرق العامة.
واأثنت البلدية على هذه املبادرات التي 
تنم عـــن حر�ـــض املجتمـــع وتعاونـــه لفر�ض 
هيبـــة القانـــون علـــى املخالفـــني وت�سحيح 
اأو�ساعهم، و�سعيه لتعزيز ال�راكة املجتمعية 
مـــع املوؤ�س�ســـات واجلهـــات احلكوميـــة ذات 
العالقة، موؤكـــدًة اأنها �ستوا�ســـل حمالتها يف 

خمتلف املناطق؛ لتحقيق الراحة للجميع.

املنطقـــة  بلديـــة   - الرفـــاع 
اجلنوبيـــة: ركبـــت بلديـــة املنطقة 
اجلنوبيـــة اأر�سيـــات مطاطيـــة اآمنة 
لالأطفال يف منطقة الألعاب بحديقة 
الرنج�ـــض يف منطقـــة وادي ال�سيـــل 

على امتداد م�ساحة 400 مرت مربع.
و�سملت اأعمـــال الرتكيب اإزالة 
الطبقـــة الرمليـــة، و�ســـب املنطقة 
املحددة بالإ�سمنـــت، ومن ثم البدء 
برتكي���ب قط���ع املط���اط باللونني 
الأحمـــر والأزرق؛ لت�سهيـــل احلركـــة 
يف املنطقـــة وحمايـــة الأطفـــال من 
الإ�سابـــات العر�سية، حيـــث تتميز 
مبرونتهـــا  املطاطيـــة  الأر�سيـــة 

العالية.
وياأتي هـــذا امل�روع �سمـــن �سل�سلة من 
امل�ساريـــع التطويريـــة والتجميليـــة حلدائق 

اجلنوبية يف خمتلف املناطق واملدن؛ من اأجل 
توفر بيئة اآمنة ومريحة لالأ�ر البحرينية التي 

ترتدد على هذه املرافق طوال العام.

املحرق - جمل�ض املحرق البلدي: طالب 
ممثـــل الدائـــرة الرابعـــة يف جمل�ـــض املحـــرق 
البلدي غازي املرباطـــي بت�ريع اإجناز م�روع 
مبنـــى مواقـــف ال�سيـــارات متعـــدد الطوابق 
علـــى اأر�ض بريـــد املحرق الـــذي ي�سع 1600 
مركبة؛ ليخدم مرتادي �سوق املحرق القدمية 
وحميطهـــا، والـــذي تف�ســـل �ساحـــب ال�سمو 
امللكـــي رئي�ض الـــوزراء باإ�ســـدار توجيهاته 
للمعنيـــني يف تنفيـــذه.  واأو�ســـح املرباطي 
“تقدمنـــا بهذا املقرتح اإلـــى وزارة الأ�سغال 
و�ســـوؤون البلديات والتخطيـــط العمراين منذ 
�سنـــوات عدة؛ نظًرا اإلى حاجـــة املنطقة التي 
تعـــد رئة املحرق، خ�سو�ســـا اأنها ت�سهد على 

مـــدار العام حركـــة دوؤوبة؛ نظـــًرا لوجود اأهم 
الأ�ســـواق التاريخية يف مدينة املحرق وت�سمل 
�سوق القي�رية و�سوق اخلارو و�سوق املحرق، 

اإ�سافة اإلى الأماكن احليوية الأخرى”.
واأكـــد اأن وزارة الأ�سغـــال والبلديات يف 
حينه قامت باإعـــداد درا�سة وخمطط هند�سي 
بعـــد اأن رفعنا هذا املقـــرتح اإليها، اإذ انتهت 
هـــذه الدرا�سة اإلى اإمكان حتويل هذه الأر�ض 
اإلـــى مواقف متعدد الأدوار مكون من 3 اأدوار 
ي�ستوعب املئـــات من ال�سيارات، اإ�سافة اإلى 
اإمـــكان اإن�ســـاء �ريط جتاري يف الـــدور الأول؛ 
لال�ستفـــادة املثلى من الناحيـــة القت�سادية 

لأمالك الدولة.

• خالد عتيق	

• ح�سني النهام	 • عبا�ض املا�سي	

مروة خمي�س
• وائل املبارك	

الرقابة  بتقارير  الف�ساد  عليهم  ثبت  من  ملحا�سبة 
ــاجــة اإلـــــى و�ـــســـع حـــل جـــذري  ــح ــة ب ــطــال ــب ــف ال ــل م
خف�ض عمر التقاعد لإتاحة فر�ض عمل للجيل اجلديد

النائب مل يو�سل �سوت 
للم�سوؤولـــني الأهـــايل 
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ال�شاغر مواطن عينه على الـ “بيت رقم 26” 
انتقل م�سطرا من جدحف�ض اإلى امل�سلى ف�سقط حقه الإ�سكاين

قــــال املواطــــن “م.ح.ع.م” اإنه من �سكنة 
قريــــة امل�سلــــى حاليا، ومتــــزوج منذ 1998، 
ولديــــه ابنان. وذكــــر اأنــــه كان ي�سكن مبنزل 
املتزوجــــني  اإخوتــــه  مــــع  امل�ســــرتك  والــــده 
القــــدمي،  جدحف�ــــض  اإ�ســــكان  يف  واأبنائهــــم 
ويكتــــظ البيت ال�سغــــر املتوا�سع باجلميع، 
ولهذا وبعــــد 10�سنــــوات ا�سطــــر ل�ستئجار 

�سقة.
م لوزارة الإ�سكان بطلب  واأو�سح اأنه تقدنّ
احل�سول على بيت منذ �سبتمر 1998، وجرى 
توزيع وحدات امل�ــــروع الإ�سكاين جلدحف�ض 

على خمتلف املواطنــــني. واأردف “كنت اآمل 
احل�ســــول علــــى وحــــدة �سكنيــــة تاأوينــــي مع 
عائلتــــي وتخرجني من ال�سيــــق، وحرمت من 

الوحدة ال�سكنية ل�سبب تغير العنوان”.
واأكــــد اأنــــه يف�ســــل بــــني �سكنــــه احلايل 
بال�سقــــة وم�سكــــن والــــده الــــذي عا�ــــض فيه 
�سنوات طويلة �سارع واحد فقط، وتغر رقم 
املجمع، واأدى ذلك حلرمانه من احل�سول على 

بيت العمر مب�روع جدحف�ض.
وقــــال “بعــــد مراجعــــة وزارة الإ�سكان مت 
اإبالغي باأنه مت التوزيع حتى الدفعات 1998 
على عنواين القدمي واإلى 1996 على عنواين 
احلــــايل، فتقدمت بتظلــــم ومل ياأِت اأي رد من 

الوزارة”.
وبرر طلبه باحل�ســــول على بيت مبنطقة 
جدحف�ض ليكــــون بالقرب من والدته، والتي 
تكــــون يف اأم�ض احلاجــــة له، ومنا�ســــدا رئي�ض 
الوزراء �ساحب ال�سمــــو امللكي الأمر خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة النظر يف طلبه للح�سول 

على بيت العمر.
ولفــــت اإلــــى اأنــــه توجــــد بيــــوت مب�روع 
جدحف�ض مل تــــوزع حتى يومنا هذا، ومن بني 
البيوت التي مل يتم توزيعها “منزل رقم 26، 
طريــــق 1301، جممــــع 413”، ومطالبا وزارة 
الإ�سكان بتاأمني هــــذا البيت له؛ ليحقق حلم 

اأ�رته ال�سغرة.

ليلى مال اهلل
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التعديالت على “التقاعد” تتعار�ض مع الإرادة امللكية وال�شعبية
بندوة ل� “جود” عن “اآخر م�صتجدات قانون التقاعد”... امل�صاركون:

نظمت جمعي���ة التجمع الد�صت���وري )جود( 
بالتع���اون م���ع جمل����س عب���د العزي���ز بوزب���ون 
اأخ���ًرا ن���دوة خا�صة بعن���وان “اآخ���ر م�صتجدات 
قان���ون التقاع���د”، مب�صاركة عدد م���ن النواب، 
والبلدين، والنا�صطن ال�صيا�صين، واأ�صحاب 
املجال�س، وجمع من املهتمن بتطورات ال�صاأن 

املحلي.
ورحبت عريف���ة الندوة الإعالمي���ة والكاتبة 
منى املط���وع بجم���ع احل�صور، موؤك���دة –بذات 
ال�صي���اق- اأن التعدي���الت التقاعدية اجلديدة، 
ل���دى  البالغ���ة  وال�صك���وك  اخل���وف  اأث���ارت 
املواطن���ن جميعاً، قب���ل اأن ياأتي توجيه عاهل 
الب���الد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 
خليفة، باإعادة النظر يف املو�صوع برمته، ليمثل 
بذل���ك بارقة الأمل لكل البحرينين، ومبا يوؤكد 
اهتمام جاللته باأن يخرج املو�صوع، بتوافق تام 
من اجلميع، وب���اأن يكون للجميع ب�صمة وا�صحة 

عليه، وب�صكل يج�صد التوافق الوطني.
بعده���ا، ت�صل���م ط���رف احلدي���ث �صاح���ب 
املجل�س، النا�صط الجتماعي عبد العزيز بوزبون 
ال���ذي عبرّ عن عظيم امتنانه للم�صاركة املميزة 
بالن���دوة، الت���ي تع���ب ع���ن خلج���ات املواط���ن 
البحريني، وتوج�صه من قانون التقاعد اجلديد، 

واآثاره على مكت�صباته وحقوقه التقاعدية.
حلظات قبل اأن يلقي الأمن العام جلمعية 
التجمع الوطني الد�صت���وري جود خالد الكلبان 
كلم���ة ق���ال فيه���ا “اأ�صك���ر كل امل�صاركن يف 
الن���دوة عل���ى احل�ص���ور، وامل�صارك���ة الطيب���ة، 
بحدي���ث يتن���اول م�صتج���دات قان���ون التقاعد 
املط���روح عل���ى طاولة النقا�س، وم���دى تاأثره 
عل���ى املواطن���ن جميًع���ا، حت���ى اأ�ص���اع خ���ب 
التعديالت اجلدي���دة اخلوف والتوج�س والبلبلة 

بال�صارع البحريني”.
واأ�صاف الكلب���ان “ل �صوت يعلو الآن على 
�ص���وت مو�ص���وع التقاعد، الذي مي����س ب�صكل 
كب���ر، لي����س املتقاعدي���ن فق���ط، ب���ل جمي���ع 
املواطن���ن، وعلي���ه �صن�صلط ال�ص���وء وب�صكل 
مكث���ف وم���ن خ���الل الندوة عل���ى ه���ذا امللف، 
و�صنح���اول اخل���روج بنتائ���ج وتو�صي���ات ذات 

جدوى”.
ويف مداخل���ة له، ق���ال اخلب���ر القت�صادي 
جعفر ال�صائغ اإن من الأهمية النظر لل�صناديق 
التقاعدي���ة على اأنها موؤ�ص�ص���ات، لها دور بارز 
وموؤث���ر يف املجتم���ع، وباعتب���ار اأن املتقاعدين 
واأ�رسهم يعتمدون عليها كم�صدر رزق اأ�صا�صي، 

علًما باأنهم ميثلون ن�صبة كبرة من املجتمع”.
وتابع ال�صايغ “ه���ذه املوؤ�ص�صات يفرت�س 
اأن تتمت���ع مبوارد مالي���ة �صخم���ة، ُت�صخر لأجل 
رعاي���ة العامل���ن واملوظف���ن، وتوف���ر حياه 
كرمي���ة لهم ولأ�رسه���م، بعد تركه���م العمل، اأًيا 
ا�صتثماره���ا، به���دف  واأن يت���م  ال�صب���ب،  كان 
دع���م الن�صاط االقت�ص���ادي بالدول���ة، ما ي�ؤدي 
لزيادة فر����س العمل، ورفع وت���رة ال�صتراد 
والت�صدي���ر، ورفع مع���دل النمو، اأ�ص���وة ببقية 

دول العامل الأخرى”.
وع���ن خ�صائ����س املوؤ�ص�ص���ات التقاعدية، 
ق���ال ال�صائ���غ “تعتم���د ه���ذه املوؤ�ص�ص���ات يف 
منوه���ا وتنميتها على عنا�رس ع���دة، اأهمها حجم 
ال�ص���رتاكات التي يدفعها املوظفون، العوائد 
اال�صتثمارية لها، والن�صاط االقت�صادي بالبلد، 
وم���دى ا�صتق���راره، لأن���ه يرتب���ط با�صتقرارها، 
وزيادة منو ال�ص���رتاكات اجلديدة بها، ي�صاف 

اإل���ى ذل���ك فاعلي���ة الإدارة، وكيفي���ة اإدارته���ا 
لالأموال ولال�صتثمارات ب�صكل عام”.

اجله���ات  ق���درة  اأي�ًص���ا  “هن���اك  واأردف 
املخت�ص���ة يف الدول���ة، ملراقب���ة ومن���ع تف�صي 
الف�صاد بهذه املوؤ�ص�صات، وباعتبار اأنها حيوية 
ومهمة، ويفرت�س اأن يكون هنالك قدرة اإدارية 
ملراقبته���ا، واحلف���اظ عل���ى دميوم���ة منوه���ا، 
وتطوره���ا، وال�ص���وؤال ال���ذي يط���رح نف�ص���ه ها 
هنا، ما الذي يجري به���ذه املوؤ�ص�صات؟ هنالك 
اإ�صاع���ات حديث���ة ومتباين���ة، ول ن�صتطيع نحن 
اأ�صح���اب ال�صاأن، الذين دفعنا ال�صرتاكات منذ 
الراتب الأول، اأن نع���رف حقيقة ما يجري لهذه 
ال�صناديق؟ مع تردد ق���رب اإفال�صها ب�صبب اأن 
نفقاتها تزيد ع���ن اإيراداتها، من ال�صرتاكات، 

والعوائد ال�صتثمارية”.
واأكمل اخلب���ر القت�صادي بقوله “ك�صفت 
جلنة التحقيق البملانية لل�صناديق التقاعدية 
-قب���ل عام���ن- ع���ن اأن اإي���رادات �صنادي���ق 
التقاعد ملوظفي القطاع العام، اأقل من اإجمايل 
امل�رسوف���ات، وذكر التقري���ر اأنها دخلت مرحلة 
العجز من���ذ العام 2009، كما ن�صم���ع دائًما باأن 
هذه املوؤ�ص�ص���ات وبناء على درا�صات اكتوارية 
باأنها مهددة بفقدان قوتها املالية، و�صتكون 
عاجزة عن �صداد روات���ب املتقاعدين، ويعادل 
املتقاعدي���ن  خ���وف  وتاأث���ره،  اخل���وف  ه���ذا 
واأ�رسه���م، عندما تق���ررّر الدولة وق���ف رواتبهم، 
معي�ص���ة  تدم���ر  يعن���ي  لأن���ه  تخفي�صه���ا،  اأو 
املتقاعدين، ب���ل وروؤية املوظف���ن احلالين 

لتقاعد اآمن وم�صتقر”.
من جهته، ق���ال الكاتب �صالح اجلودر اإن” 
مو�ص���وع ال�صنادي���ق التقاعدي���ة يحتاج ملزيد 
ا اأنه ل يحتمل  م���ن التداول والنقا����س، خ�صو�صً
التاأخ���ر اأو التاأجي���ل، مع الواق���ع املخيف الذي 
تواجه���ه ال�صنادي���ق، ال���ذي اأكد خالله���ا وزير 
املالي���ة اأنها على و�ص���ك الإفال�س اإذا ما ا�صتمر 
الو�صع كما هو عليه، لثمان �صنوات قادمة، ومل 
توجد هناك حلول �صحيحة لل�صناديق الأربعة”.
واأ�صاف اجلودر”هنالك كثر من الأحاديث 
املوؤ�صفة املتداولة يف ال�ص���ارع البحريني التي 
تدور بفلك من امل�صوؤول عن و�صول ال�صناديق 
التقاعدية لو�صعها الراهن، وبراأيي اأن هذا هو 
اخت�صا�س املجل�س النيابي نف�صة، لأنه املعني 
يف البحث ع���ن الأ�صباب وامل�صببات، اأما ال�صارع 
نف�ص���ه فيج���ب اأن ي����رسك يف و�ص���ع الت�صورات 
للحل���ول الأمث���ل، والنظر للواق���ع الراهن كيف 
ميك���ن مواجهته والتغل���ب علي���ه، دون اإحداث 

ال�رسر عليه”.
واأكد “نحن م���ع كل احللول التي ت�صب يف 
�صالح املتقاعد ولي����س العك�س، منها ح�صوله 

عل���ى ح�ص���ة ن�صب���ة املبال���غ املتح�صل���ة لأجل 
التاأم���ن �صد التعطل، اإذا مل يت���م ا�صتخدامها 
���ا، ت�صاف اإل���ى راتبه التقاع���دي، ولذلك  فعليًّ
يج���ب النته���اء م���ن ه���ذه الق�صي���ة بال�رسع���ة 
املمكن���ة، وع���دم تاأجيله���ا، م���ع تغر ال���وزراء 
واملعنين بالفرتة امل�صتقبلية، الذي من �صاأنه 

اأن يعقد الأمور كثًرا”.
ولف���ت اجلودر يف �صياق حديث���ة اإلى الدور 
املوؤث���ر ل�صبكات التوا�صل الجتماعي، ومزايدة 
البع����س من خالله���ا على مو�ص���وع ال�صناديق 
التقاعدية ل�صتمالة الراأي العام، والتاأثر عليه، 
وتاأجيج الفتن���ة، والفرقة، وتوجي���ه التهامات 
الظامل���ة لتق�صر النواب به���ذه الق�صية، وهو 
اأمر يتوجب احل���ذر منه جيًدا، مزي���ًدا “النقا�س 
والتف�صي���ل باملل���ف، ه���و م�صوؤولي���ة النخ���ب 

بالدرجة الأولى”.
على �صعي���د مت�صل، ت�صاءل���ت النا�صطة 
الجتماعي���ة )اأم عي�صى( التي تداولت و�صائل 
التوا�ص���ل الجتماعي موؤخًرا ت�صجي���اًل �صوتيًّا 
�صهًرا لها عن مو�صوع التقاعد، بقولها “من 
الأهمي���ة اأن تك�ص���ف الدولة عن ال���ذي ت�صبب 
به���ذه امل�صكلة الكب���رة، لأنه مرب���ط الفر�س 
الرئي�صي، فهذه اأموال ال�صعب، ولي�صت اأموال 
خا�ص���ة، ي�صتطيع ه���ذا وذاك الت�رسف بها، ثم 
يحم���ل املواطن البحرين���ي بعده���ا م�صوؤولية 
ه���ذه الأخط���اء، ليدفع هو �رسيب���ة كلفتها، يف 

حن لي�س له ناقة ول جمل مبا يجري”.
قاب���ل  “الإ�ص���كال  عي�ص���ى  اأم  وتابع���ت 
للتك���رار م���ع اأي اإدارة مقبل���ة، حت���ى واإن مرر 
م����رسوع التقاعد اجلديد، من الأهمية اأن يعرف 
املواطن وابن البل���د ما يجري حوله، منها اأين 
ت�صتثم���ر اأموال املتقاعدي���ن، وكيف، وما هو 
مدخولها، وبقية ذلك من اأمور هي حق اأ�صيل 

للمواطن البحريني”.
وبين���ت “اأن امل���راأة البحريني���ة لن تكون 
قادرة على مواجه���ة القانون اجلديد، لأن لها 
دور مه���م يف الرتبي���ة لزرع الن�ص���اأة ال�صاحلة، 
وهو اأمر �صيتع�رس كثًرا بظل رفع �صقف عملها 

حتى اخلام�صة واخلم�صن من العمر”.
بوفر�ص���ن  عل���ي  النائ���ب  عل���ق  ب���دوره، 
بالق���ول “توجيه���ات جالل���ة املل���ك، كان���ت 
دقيق���ة ووا�صحة، باإعادة بحث م�رسوع التقاعد 
بالتع���اون والتن�صيق مع ال�صلط���ة الت�رسيعية، 
م���ع الأخذ بالعتب���ار كل م���ا اأبق���ي ب�صاأنيهما 
م���ن نقا�ص���ات ومرئي���ات يف جمل����س ال�صورى 
والنواب، وكذلك ما اأبداه املواطنون والكتاب 
وال�صحافي���ون م���ن مرئيات، فه���ل مت الأخذ 
به���ذه ال���روؤى واملرئي���ات؟ مل نر ذل���ك حتى 

اللحظة”.

واأردف ب���و فر�ص���ن “دعا املل���ك للتعاون 
بن ال�صلطتن، ل�صتكمال امل�صاورات ب�صاأن 
هذين القانونن، بت���اأن ودون ا�صتعجال، وما 
ن���راه الآن باأن هناك )رك�ص���ة( يف الجتماعات 
لتمرير القانون اجلديد، وب�صكل يتعار�س مع 

اإرادة املواطنن”.
ه جاللته لبحث  وختم حديثه قائالً “كما وجرّ
تطوير النظ���ام التقاع���دي يف مملكة البحرين 

للف���رتة امل�صتقبلية، مبا يكف���ل احلفاظ على 
حق���وق املواطنن، وم���ا راأين���اه يف املرئيات 
الت���ي قدم���ت موؤخًرا باأن���ه ل يوجد هن���اك اأي 
حفاظ عل���ى حق���وق املواطن���ن، ويف برنامج 
عم���ل احلك�م���ة هنال���ك جمم�عة م���ن النقاط 
املهم���ة، مل تتوافق مع املرئي���ات اجلديدة ل 
من قري���ب اأو بعيد، منه���ا املتعلقة بتح�صن 

نظام التقاعد، ومعاجلة العجز الكتواري”.

• جانب من احل�صور	

• •�صالح اجلودر	 عبدالعزيز بوزبون	

• من ندوة  “اآخر م�صتجدات قانون التقاعد”	

• •منى املطوع	 جعفر ال�صايغ	

السادة المساهمين الكرام... 

 تعلن شركة مجمع البحرين لألسواق  الحرة انه تم تعيين مؤخرا السادة شركه 
البحرين للمقاصة كمسجل ألسهم الشركة وموزع لالرباح النقديه.

وبناءا على ذلك ننوه الى جميع المساهمين اعتبارا من يوم 29 يوليو 2018 
ستتوقف شركة كارفي كمبيوترشير عن تقديم خدماتهم المتعلقة بتوزيع أرباح 

األسهم الغير مستلمه للسنوات السابقة.

البحرين  مجمع  شركة  مساهمي  السادة  من  يرجى  االستفسار  من  لمزيد 
لألسواق الحرة مراجعة شركة البحرين للمقاصة في مرفأ البحرين المالي – 
بوابة المرفأ في الطابق الرابع أو باالتصال على الرقم 17108833 973 +، 

وذلك اعتبارا من يوم األحد الموافق 29 يوليو 2018.

كما سيتعين على المساهمين زيارة مقر شركة البحرين للمقاصة بعد التاريخ 
المذكور أعاله عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق إبراز توكيل 
و  الهوية  بطاقات  معهم  مصطحبين  الشخصية  البيانات  لتحديث  رسمي 
أسهم  شهادة  إلى  باإلضافة  المفعول(  )سارية  بهم  الخاصة  السفر  جوازات 
شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة األصلية وذلك لتحديث بياناتهم واختيار 

آلية استالم األرباح النقدية.

تحويل خدمات مسجلي األسهم من الساده كارفي 
كمبيوترشير الى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )م(

اإبراهيم النهام
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مطلوب ي�شتخدم بطاقة �شقيقه للهرب ويف�شل يف دخول الكويت
ف�سح نف�سه با�ستخدام جواز �سفره

ب���داأت املحكمة الك���رى اجلنائي���ة الرابعة 
يف حماكم���ة مته���م، كان مطلوب���ا القب�ض عليه 
بق�سي���ة اإرهابي���ة قب���ل 3 �سن���وات ومتكن من 
اله���رب عر الر اإلى خ���ارج البالد و�سوال لدولة 
الكويت با�ستعم���ال بطاقة هوية �سقيقه، وعند 
دخول���ه للكويت متكن���ت �رشط���ة االإنرتبول من 
القب�ض علي���ه وت�سليم���ه اإلى مملك���ة البحرين، 
مب�ساعدة م���ن 2 اأ�سقائه املتهم���ن يف الواقعة 
معه، ومتهمن اآخري���ن اأحدهما هارب ومقيم يف 

اإيران.
وق���ررت املحكمة تاأجي���ل النظر يف الق�سية 
حت���ى جل�س���ة 10 �سبتم���ر املقب���ل؛ لالطالع مع 
الت�رشي���ح ب�سورة م���ن االأوراق واأمرت با�ستمرار 

حب�ض املتهمن حلن اجلل�سة املقبلة.
وتتح�س���ل وقائ���ع القب����ض عل���ى املته���م 
واكت�س���اف الواقع���ة يف اأن ال�سلط���ات االأمني���ة 
يف دول���ة الكوي���ت ال�سقيق���ة اأبلغ���ت اجله���ات 
االأمني���ة يف الب���الد اأنه مت القب����ض على بحريني 
ح���ال حماولته الدخول اإل���ى الكويت عر املنفذ 
الري؛ كونه مطلوبا من قبل “االإنرتبول”، وبعد 
ذلك البالغ مت اإعادته اإلى مملكة البحرين، اإذ اإنه 

اأحد املطلوبن بق�سية اإرهابية.
وات�س���ح عند �سوؤاله عن كيفية و�سوله اإلى 
الكوي���ت اأنه متكن م���ن اخلروج ع���ر منفذ ج�رش 
املل���ك فه���د م�ستخدم���ا بطاقة هوي���ة �سقيقه، 
والت���ي متك���ن بوا�سطته���ا م���ن عب���ور مناف���ذ 
اجلم���ارك، لكن���ه عندم���ا و�س���ل اإل���ى الكوي���ت 
ا�ستخدم جواز ال�سفر اخلا�ض به وحاول الدخول 
بوا�سطت���ه، اإال اأنه مت القب����ض عليه عندما تبن 
اأنه معم���م على هويته ومطلوب لل�رشطة الدولية 

“االإنرتبول”.
وخ���الل التحقيق معه مبعرفة النيابة العامة 
يف اململك���ة اع���رتف املته���م اأن���ه يعل���م بكونه 
مطل���وب عل���ى ذم���ة ق�سي���ة اإرهابي���ة واأن اأمرا 
بالقب����ض عليه قد �سدر يف الع���ام 2015، واأنه 
منذ ذلك الوقت وهو ي�سكن يف منزل والدته ومل 
يخ���رج، لكنه يف بداية �سه���ر فراير لهذا العام، 
توا�سل معه املتهم اخلام����ض املقيم يف اإيران؛ 
الأنه مطلوب بق�ساي���ا اإرهابية، والذي تربطه به 
عالق���ة �سطحية عر برنامج التوا�سل االجتماعي 
“التيلغرام”، فاأ�س���ار اإليه باأنه مطلوب بق�سية 
اإرهابي���ة، ومل يتمكن من اخلروج من املنزل منذ 

قرابة 3 �سنن.
وج���اء يف اعرتافات املته���م االأول اأنه عقب 
مرور اأي���ام ع���دة توا�سل معه املته���م اخلام�ض 
)املقي���م يف اإيران( ع���ر برنام���ج توا�سل ثان، 
وق���رر له باإم���كان تهريب���ه من مملك���ة البحرين 
ب�رشط اأن يتمكن من العثور على �شخ�ص ي�شبهه 
لي�ستخ���دم بطاق���ة هويت���ه، واأن���ه �سيوف���ر اإليه 
املتهم الثالث والذي �سيقوم بالرتتيب لعملية 

اخلروج من مملك���ة البحرين، وبالفعل تقابل مع 
املته���م الثالث واتفق معه عل���ى �رشورة البحث 
ع���ن بطاقة هوية ل�سخ�ض اآخ���ر ي�سبهه للرتتيب 

لعملية الهروب.
واأو�سح املتهم الهارب اأنه بعد عثوره على 
بطاقة املتهم الثاين )�سقيقه( قرر نظرا لل�سبه 
بينهم���ا ا�ستخدامه���ا يف عملية اله���روب، وبعد 
التوا�س���ل مع املتهم املقيم يف اإيران اأ�سار اإليه 
بح�سوله على بطاقة هوية لتنفيذ العملية، ومن 
ث���م ات�سل به الثال���ث ورتب معه زم���ان ومكان 

اللقاء لبدء العملية.
والتقى املتهم���ان ال�سقيقان االأول والرابع 
باملته���م الثال���ث بالقرب من منف���ذ ج�رش امللك 
فه���د، اإذ تول���ى الثال���ث قي���ادة ال�سي���ارة، كما 
اأن���ه عند و�سول���ه ملنفذ اجلمارك ق���ام بت�سليم 
البطاق���ات اإل���ى املوظ���ف املخت����ض ومتكن���وا 
من اخل���روج من اململكة متوجه���ن اإلى جمارك 
اململك���ة العربية ال�سعودي���ة، والتي متكنوا من 
جتاوزها اأي�سا بنف�ض الطريقة ح�سب اعرتافات 
املته���م االأول وب���دون مالحظة املوظف���ن اأنه 

ينتحل �سفة اأحد اأ�سقائه.
كما ق���رر املتهم االأول اأنه عن���د دخوله اإلى 
ال�سعودي���ة توجهوا اإل���ى منزل عائل���ة طليقته، 
وال���ذي مكث فيه لفرتة من الزمن حتى توا�سل 
مع���ه املته���م اخلام����ض واأبلغ���ه اأنه يج���ب عليه 
التوج���ه اإلى دولة الكويت ب���را وهناك ي�ستعمل 

جواز ال�سفر اخلا�ض به، وهو ما ت�سبب يف وقوعه 
بقب�س���ة اأف���راد �رشط���ة االإنرتبول بع���د اأن تبن 
وجود بطاقة تعميم با�سمه بوجود القب�ض عليه 

ما اأدى اإلى اإعادته للمملكة.
هذا وق���د اأحالت النياب���ة العامة املتهمن 
اخلم�س���ة للمحاكمة على اعتب���ار اأنهم يف غ�سون 
االأول  املتهم���ان  اأوال:   ،2018 مار����ض  �سه���ر 

والرابع:
1. ا�س���رتكا بطري���ق امل�ساع���دة مع موظف 
ح�سن النية يف ارت���كاب جرمية اإدخال بيانات يف 
و�سيل���ة تقني���ة معلومات تخ����ض االإدارة العامة 
للجن�سي���ة واجل���وازات والهج���رة، عل���ى نحو من 
�ساأن���ه اإظه���ار بيانات غ���ر �سحيحة عل���ى اأنها 
�سحيح���ة، باأن �سلم املته���م االأول الرابع بطاقة 
هوي���ة املتهم الث���اين على اأنها بطاق���ة هويته، 
فق���ام الرابع بت�سليمها للموظف املخت�ض الذي 
قام باإدخال بياناتها يف نظ���ام االإدارة مبا يفيد 
عب���ور املته���م الث���اين ملنف���ذ ج�رش املل���ك فهد 
متوجها للملكة العربية ال�سعودية، وذلك خالفا 
للحقيقة، فتمت اجلرمية بناء على هذا االتفاق.

2. ا�ستعمال ب�سوء نية بطاقة هوية �سحيحة 
با�سم الغر باأن ا�ستعم���ل املتهم الرابع بطاقة 
هوي���ة الثاين ال���ذي �سلمه���ا ل���ه االأول فقدمها 
ملوظ���ف اجل���وازات مبنف���ذ ج����رش املل���ك فهد، 
وانتفع بها االأول بغر حق باأن متكن من اخلروج 
من مملكة البحرين عر املنفذ، والفرار من وجه 

الق�ساء.
ثانيا: املته���م االأول: غ���ادر البحرين بدون 

اإذن من املوظف املخت�ض.
ثالثا: املتهم الثاين: �سمح لالأول با�ستخدام 
بطاقت���ه يف اأغرا����ض خمالف���ة للقان���ون، وذلك 
ب���اأن �سلم االأول بطاقة هويت���ه املبينة الو�سف 
باالأوراق بغر�ض ا�ستخدامها واالنتفاع بها بغر 
وجه حق باملخالفة للقواعد واالإجراءات املنظمة 
بق�سد اله���رب من تنفيذ اأم���ر القب�ض ال�سادر 

عليه من ال�سلطة املخت�سة على ذمة الق�سية.
رابع���ا: املتهمون الثاين والثال���ث والرابع: 
�ساعدوا متهما يف جناية �سدر عليه اأمر بالقب�ض 
عليه يف الهرب، وذلك باأن �ساعد املتهم الثاين 
املتهم االأول حال كونه متهم يف اجلناية و�سادر 
يف حق���ه اأمر بالقب�ض عليه يف الق�سية وهو على 
علم بذلك، باأن �سلمه بطاقة هويته لكي يتمكن 
من ا�ستعماله���ا والفرار خل���ارج البحرين، حيث 
ق���ام املتهم الرابع بتو�سيل���ه اإلى الثالث الذي 
ينتظ���ره مبنفذ ج����رش امللك فهد، وق���ام االأخر 
مب�ساعدت���ه يف عبور املنفذ واخل���روج من اجل�رش 

والتوجه للملكة العربية ال�سعودية.
خام�سا: املتهم اخلام�ض تهمة اال�سرتاك مع 
الثال���ث بطريقي االتف���اق والتحري�ض الرتكاب 
اجلرمية باأن ق���ام بتحقيق االت�سال بن الثالث 
واالأول، فوقعت اجلرمي���ة بناء على هذا االتفاق 

وذلك التحري�ض.

عاقب���ت املحكم���ة ال�سغ���رى اجلنائية 
اخلام�سة متهم���ا اآ�سيوي���ا )45 عاما( دخل 
اإل���ى البالد بطريقة غ���ر م�رشوعة يف حاوية 
خ�سبي���ة و�سلت للبالد عر البحر مقبلة من 
اإحدى ال���دول اخلليجية، بعدم���ا مل يتمكن 
من احل�سول على تاأ�سرة لدخول اململكة، 
ومتك���ن اأف���راد ال�رشطة من اكت�س���اف اأمره 
ع���ن طري���ق ال�سدف���ة، اإذ كان ي�ستوق���ف 
ال�سيارات بحثا ع���ن وظيفة، وذلك بحب�سه 
مل���دة 6 اأ�سهر م���ع النفاذ واالأم���ر باإبعاده 
نهائيا ع���ن البالد بعد االنته���اء من تنفيذ 
م���ن  ويتب���ن  به���ا.  املق�س���ي  العقوب���ة 
اأوراق الق�سي���ة اأن اأف���راد ال�رشط���ة متكنوا 
م���ن القب�ض عل���ى املتهم يف حمل���ة اأمنية 
مبنطقة املحرق ملكافح���ة اأعمال الت�سول، 
اإذ �سوهد املتهم وهو ي�ستوقف ال�سيارات 
فت���م االعتق���اد باأن���ه يت�س���ول، اإال اأنه بعد 
ا�ستيقافه تبن اأنه كان يبحث عن وظيفة 
للعم���ل فيه���ا به���ذه الطريقة الت���ي كان 
يتبعه���ا. وعندم���ا �ساأله اأف���راد ال�رشطة عن 
بطاقة هويته للتاأكد م���ن �سالحية اإقامته 
يف الب���الد، اع���رتف اإليهم اأن���ه ال يحمل اأية 
اأوراق، وك�س���ف تفا�سيل دخوله للبالد، اإذ 
قرر اأنه دخل بطريقة غر �رشعية عر البحر.
وبالتحقيق معه قرر اأنه بعد انتهاء مدة 
تاأ�س���رة اإقامته يف دولة خليجية مل يتمكن 
م���ن جتديده���ا؛ نظ���را الرتف���اع التكاليف 
فيها، كون اأنه مل يتمكن من احل�سول على 
اأجر ثابت ط���وال تلك املدة، وهناك تعرف 
عل���ى اأح���د االأ�سخا�ض االآ�سيوي���ن، والذي 
اأقنعه بقدرته على توفر و�سيلة؛ ليتمكن 
من الدخ���ول اإلى مملك���ة البحرين والبحث 
عن عمل، ولكن مبقابل اأن يدفع اإليه مبلغ 

150 األف روبية.
وق���ال اإنه اتفق مع ذلك االآ�سيوي على 
اأن يختب���ئ يف اإح���دى احلاوي���ات اخل�سبي���ة 
يف �سفين���ة متجهة اإل���ى البحرين، وبالفعل 
ق�سى ليل���ة كاملة يف ذل���ك ال�سندوق من 
دون اأن ي�سع���ر ب���ه اأح���د اأو يتح���رك اإذ نام 
فيها ومل ي�ستيق���ظ اإال عندما فتح �سخ�ض 
ذلك ال�سندوق وترك���ه دون اأن ي�ساأله عن 

�سبب وجوده يف تلك احلاوية اخل�سبية.
واأ�س���اف اأن���ه متك���ن من اخل���روج من 
املين���اء واجته اإلى منطق���ة املحرق، والتي 
كان ين���ام فيه���ا باأحد مواق���ف ال�سيارات، 
مبين���ا اأنه ظل ميار����ض اأعم���اال ب�سيطة يف 
املنازل، ولكن عندما مل يتمكن من العثور 
عل���ى عم���ل يف الف���رتة االأخرة خط���رت له 
فكرة ا�ستيقاف ال�سي���ارات للبحث عن اأي 

عمل، فتم القب�ض عليه. 

اآ�سيوي دخل البالد 
بحاوية خ�سبية ي�ستوقف 
ال�سيارات بحثا عن عمل

�شيدة تدعي اأنها �شاهمت مع طليقها يف بناء “بيت الأحالم”
رغم عدم ملكيتها املال اأو وظيفة

قال املحامي �س���ادق الدرازي، املناب عن 
املحامية رمي خلف، اإن املحكمة الكرى املدنية 
الثاني���ة رف�ست دعوى مقدمة من �سيدة تدعي 
اأنه���ا �ساهمت مع طليقها يف بن���اء بيت االأحالم 
وتطالب بت�سجيل ن�س���ف العقار با�سمها، على 
الرغ���م من ع���دم حيازتها الأي اأم���وال ومل تعمل 
باأي���ة وظيف���ة ال قبل وال بعد ال���زواج، واألزمتها 
بالر�س���وم وم�ساريف الدع���وى ومقابل اأتعاب 

حماماة.
واأو�س���ح اأن وقائ���ع الدعوى تتمث���ل يف اأن 
املدعية اأقامت دعواها �سد طليقها )موكلهم( 
بطل���ب اإثب���ات ملكيته���ا اإل���ى ن�س���ف العق���ار 
املبن بالئحة الدع���وى، وباإلزام جهاز امل�ساحة 
والت�سجي���ل العق���اري بت�سجيل ن�س���ف م�ساحة 
العقار با�سمها مع اإلزام املدعى عليه بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
واأفاد اأنها اأ�سارت اإلى كونها زوجة للمدعى 
عليه واأنه ميتل���ك يف ال�سجالت الر�سمية العقار 
املب���ن بامل�ستندات، مدعي���ة اأنها �ساهمت مع 
زوجه���ا بقيمة ن�سف املن���زل اأثن���اء التاأ�سي�ض 
والبناء، لكن الرابطة الزوجية حالت كمانع اأدبي 

من احل�سول على ورقة تثبت ذلك االدعاء.
ولف���ت اإلى اأنهم تقدم���وا مبرافعة دفاعية 
ج���اء فيها اأن البينة �رشعت الإثبات خالف الظاهر 
واالأ�س���ل يف االإن�س���ان ب���راءة الذم���ة وان�سغالها 
عار����ض كما هو مقرر وفقا لن�ض املادة االأولى 
من قان���ون االإثب���ات اأنه “عل���ى الدائ���ن اإثبات 

االلتزام وعلى املدين اإثبات التخل�ض منه”.
واأ�ساف���ت اأنه مل���ا كانت املدعي���ة اأقامت 

دعواه���ا املاثل���ة تت�سان���د فيها اإل���ى ادعاءات 
واأقوال ال دليل وال �سند عليها وتخالف احلقيقة 
والواقع، وظاهره���ا الكيد، لقيام املدعى عليه 
برفع دع���وى تطليق �سد زوجته، فالعقار الذي 
تري���د املدعي���ة اإثب���ات ن�سف ملكيت���ه لها هو 
م���ن خال�ض مال املدعى علي���ه ومل ت�ساهم فيه 
املدعي���ة مببالغ وعلي���ه تكون الدع���وى خالية 
من ال�سن���د واالأ�سا�ض الذي تق���وم عليه وحرية 

بالرف�ض.
وورد يف املذك���رة الدفاعي���ة اأن���ه اإذا كان 
املق���رر اإثبات���ا اأن للمحكم���ة من تلق���اء نف�سها 
اأن تاأم���ر باالإثبات ب�سه���ادة ال�سهود يف االأحوال 
الت���ي يجيز فيها االإثبات ب�سهادة ال�سهود متى 
راأت يف ذل���ك اإظهارا للحقيقة، وكانت املدعية 
تت�سان���د يف اإثبات دعواها اإلى �سهادة ال�سهود، 
فاإنه يلزم وفقا لن�ض امل���ادة )69( من قانون 
االإثب���ات يف امل���واد املدني���ة والتجاري���ة “على 
اخل�سم الذي يطلب االإثب���ات ب�سهادة ال�سهود 
يف االأح���وال الت���ي يج���وز فيه���ا ذل���ك اأن يبن 
للمحكم���ة كتابة اأو �سفاه���ا يف اجلل�سة الوقائع 
الت���ي يريد اإثباته���ا واأ�سم���اء االأ�سخا�ض الذين 

يطلب �سماع �سهادتهم وحمال اإقامتهم”.
وتابع، اأن���ه وملا كانت املدعي���ة قد طلبت 
اإحال���ة الدع���وى للتحقي���ق دون بي���ان للواقعة 
املطل���وب اإثباتها وكذلك بيان كيفية �سدادها 
لن�سف ثمن املن���زل وكيفية وم�سدر ح�سولها 
على ذل���ك املبلغ وطريقة دفعه و�سداده، االأمر 
الذي يكون معه الطلب قائم على غر �سند من 

الواقع والقانون متعينا االلتفات عنه.

ومت�سك���ت املحامية رمي خل���ف مبذكرتها 
مبلكية موكلها للعقار مو�س���وع الدعوى وفقا 
للثاب���ت م���ن امل�ستن���دات الر�سمي���ة وحقيق���ة 
الواقع، وذلك بقيامه ب�سداد جميع ثمن االأر�ض 
والبناء والتاأثيث من ماله اخلا�ض، خ�سو�سا اأن 
املدعي���ة حينم���ا تزوجها املدع���ى عليه مل تكن 
تعمل ال قبل وال بعد الزواج، واأن جملة ادعاءاتها 
واهي���ة مدفوعة بالكيد واللدد يف اخل�سومة من 

جراء قيام املدعى عليه بتطليقها.
واعت���رت اأي�س���ا اأن الدع���وى املاثلة هي 
اإحدى ثمرات ذلك الكيد، اإذ مل يرتكب املدعي 
علي���ه ذنبا اأو اإثما من ج���راء اإيقاع ذلك الطالق، 
فهو واإن كان اأبغ�ض احلالل، اإال اأنه حالل بعد اأن 
ا�ستفحل ال�سقاق واخل�سام وا�ستحال معه دوام 

الع�رشة فيما بينهما.
الإثب���ات  �رشع���ت  البين���ة  اأن  ق���ررت  كم���ا 
خ���الف االأ�سل والظاه���ر وكان االأ�س���ل الثابت 
بامل�ستن���دات وحقيقة الواق���ع اأن ثبوت ملكية 
االأر�ض والبن���اء للمدعى عليه من خالل الوثائق 
الر�سمية التي مل تكن حمل اأي طعن من املدعى 

عليها.
واأ�س���ارت كذلك اإل���ى اأن موكلها تزوج من 
املدعي���ة وه���ي ال مال له���ا، وال �س���ر يف ذلك 
لقول���ه تعالى )خذوه���م فق���راء(، ومل يثبت اأن 
اإليها ثمة مراث �س���واء عقارات اأو منقوالت اأو 
م���ا يقوم مبال ميك���ن اأن يكون حم���ل م�ساهمة 
يف ����رشاء االأر�ض وبناء املن���زل وتاأثيثه مو�سوع 
الدع���وى، الله���م �س���وى اأق���وال مر�سل���ة م���ن 
املدعي���ة با�ستالمها م�سغوالت ذهبية كهبة من 

والدتها باعته���ا مببلغ 4000 دينار، وللحقيقة 
والعلم اأن وال���دة املدعية املتوفاة مل يكن لها 
م���ال، وكان املدع���ى علي���ه ينف���ق عليها وقام 
بت�سفرها اأكرث من مرة للع���الج، مت�سائلة “اإًذا 
كيف ته���ب م�سغوالت ذهبية البنتها ثم تطلب 

منه ت�سفرها للعالج باخلارج؟”.
وبين���ت خل���ف اأن املدعية مل تلتح���ق باأية 
وظيفة اأو عمل قبل الزواج وال بعده يف اأي وقت 
م���ن االأوقات، وبالت���ايل مل يكن لها دخل ميكن 
اأن يكون حمل م�ساهمة يف �رشاء املنزل مو�سوع 
الدع���وى، وذلك على خالف ادعائها باأنها كانت 
تعمل ل���دى �سخ�س���ن وكانت تت�سل���م راتبها 
وتق���وم بت�شليمه للمدعى علي���ه ل�شداد اأق�شاط 
القر����ض، وميك���ن اإثبات ذلك قطع���ا من خالل 
خماطبة هيئة التاأمينات االجتماعية، لبيان عما 
اإذا كان���ت املدعية موؤمن عليه���ا كعاملة يف اأي 

وقت من االأوقات من عدمه.
وق���ررت اأنه وفق���ا ملا قرره ال����رشع، تكفل 
املدع���ى علي���ه وق���ت اأن كان زوج���ا للمدعي���ة 
باالإنف���اق عليه���ا، وكان يب���ذل كل م���ا بو�سعه 
حت���ى اأخ���ذ قر�سا من جهة عمل���ه وقام بت�سفر 
زوجت���ه اأربع مرات م���ن اأجل الع���الج، مما يوؤكد 
اأن املدع���ى عليه مل يكن مق�رشا يف االإنفاق على 
املدعي���ة، ومل يكن لها م���ال تنفق على نف�سها 

منه بت�سفرها للعالج باخلارج.
وعل���ى النقي����ض م���ن ادع���اءات املدعي���ة 
الت���ي ال �سند لها م���ن احلقيق���ة والواقع، فقد 
قام زوجه���ا ب�رشاء قطعة االأر����ض املقام عليها 
املبن���ى من ماله اخلا����ض، ومعلوم م�سدر ذلك 

امل���ال الذي مت �رشاء قطعة االأر�ض به، فقد قام 
ب����رشاء تل���ك االأر�ض املق���ام عليه���ا املنزل من 
نظام التوف���ر من ال�رشكة الت���ي يعمل بها، ثم 
وبعد �رشائه لقطعة االأر�ض املقام عليها املنزل 
مبوج���ب عق���د م�سارك���ة الإقامة م�سك���ن خا�ض 
حمرر بن املدعى عليه وبنك االإ�سكان، حت�سل 
املدع���ى عليه على قر�ض وت�سهيالت مالية من 
البنك مببلغ وقدره 20 األف دينار؛ الإقامة البناء 
وامل�سك���ن على تلك االأر����ض اململوكة له وفقا 

ملا هو ثابت بامل�ستندات.
وتابعت، اأنه وبعد ذل���ك قام املدعى عليه 
بتجدي���د املبنى كامال واأجرى التعديالت بالبناء 
يف املنزل اإذ ح�سل على قر�ض مببلغ وقدره 30 
األف دين���ار مبوجب قر�ض اإ�س���ايف للمنتفعن 
مب�ساريع االإ�س���كان، واأخرا ق���ام املدعى عليه 
باأخذ قر�ض حتت م�سمى “قر�ض عام/  طارئ” 
لغر����ض التاأثي���ث مببلغ وق���دره 5000 دينار، 
وذلك من نف�ض ال�رشكة التي يعمل بها؛ بغر�ض 
تاأثي���ث املنزل الذي ا�س���رتى اأر�سه واأمت بنائه 
وقام بتاأ�سي�سه بذلك القر�ض، االأمر الذي يوؤكد 
قي���ام املدعى عليه ب�رشاء اأر����ض املنزل واإمتام 
البناء عليها، وكذل���ك اإعادة ت�سطيبه بعد فرتة 
كامال واإج���راء تعدي���الت به وجتهي���زه وتاأثيثه 
لل�سكن���ى من مال���ه اخلا�ض دون ثم���ة م�ساركة 
من املدعي���ة والتي مل تكن تعم���ل يف اأي وقت 
م���ن االأوقات، ومل تفتح له���ا اأي تركة ومل تاأخذ 
اأن�سب���ة من اأي م���راث، ب���ل كان املدعى عليه 
االأول ه���و املنف���ق عليها يف جمي���ع متطلباتها 

والقائم على تلبية جميع �سوؤونها.

اإعداد: عبا�س اإبراهيم



الجمعة 27 يوليو 2018 
14 ذو القعدة 1439

العدد 3573 9 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�سم���و  �سي���دي  جائ���زة  �أ�سبح���ت 
�ل�سي���خ عي�س���ى ب���ن عل���ي �آل خليف���ة 
للعم���ل �لتطوع���ي، مدر�سة ذ�ت حركة 
ممت���دة �سامل���ة للوط���ن �لعرب���ي عرب 
�لزم���ان و�مل���كان، وبا�ستطاع���ة هذه 
�ملدر�سة �أن تخل���ق �أجياال من �لتالميذ 
�ملت�سلح���ن بالقيم �الأ�سيلة، �لروحية 
وتعمي���ق  و�الأخالقي���ة،  و�الإن�ساني���ة 
و�لتع���اون  بامل�سوؤولي���ة  �ل�سع���ور 
و�لتكات���ف و�لت���و�د و�لوف���اء، وموؤخر� 
�لع���ام جلائ���زة �سمو  �الأم���ن  “�أعل���ن 
�ل�سي���خ عي�س���ى ب���ن عل���ي �آل خليف���ة 
للعم���ل �لتطوعي يعق���وب بوهز�ع، �أن 
�للجن���ة �ملنظم���ة للجائ���زة �لتي ت�سم 

جائزة لرو�د �لعم���ل �لتطوعي �لعربي 
وجائ���زة �أف�س���ل م����روع تطوع���ي يف 
مملكة �لبحرين، قررت ��ستحد�ث فئة 
جديدة يف �جلائ���زة، لت�سمل �مل�ساريع 
�لتطوعية �لتي يقوم بها �ملقيمون يف 
مملكة �لبحرين م���ن �جلاليات �لعربية 
و�الأجنبية، وبن بوهز�ع �أن ذلك ياأتي 
مبب���ادرة م���ن جمعي���ة �لكلم���ة �لطيبة 
�لت���ي تنظم �جلائزة لتوف���ر �لفر�سة 
للمقيمن للم�سارك���ة يف هذه �جلائزة 
�لتي تعد �الأكرب على م�ستوى �ململكة 

يف جمال �لتطوع”.
�لكلم���ة �لطيب���ة البد له���ا �أن حتيا 
ثماره���ا،  نقط���ف  �أن  والب���د  وتزه���ر، 

“فرعه���ا يف �ل�سم���اء”، كاأم���ة جتني ما 
زرع���ت، والب���د �أن تك���ون ه���ذه �لثمار 
نا�سج���ة، وكذلك جائزة �سم���و �ل�سيخ 
عي�س���ى ب���ن عل���ي للعم���ل �لتطوع���ي 
�لت���ي دفعت �ل���دم �لنق���ي يف �ر�ين 
�ملجتم���ع �لعربي على �مت���د�د �أر�سه، 
يف وقت �نح����ر فيه �لعم���ل �لتطوعي 
يف �لوط���ن �لعرب���ي و�ن�سغ���ل �جلمي���ع 
بال�سيا�س���ة و�حلروب �الإعالمية وتركو� 
ه���ذ� �مليد�ن �ملهم �ل���ذي يعمل على 
تطوي���ر �ملجتمع���ات ويحاف���ظ عل���ى 
�لقيم �الإن�سانية و�لدفاع عنها، وهاهي 
�جلائزة ت�ستحدث فئة جديدة تتنا�سب 
وقوته���ا  �لو��سع���ة  �سموليته���ا  م���ع 

و�سهرته���ا ودوره���ا �لر�ئ���د وعطائها 
�لعظي���م و�لكثر من �أج���ل �الإن�سانية، 
فهي جائزة حتم���ل ر�سالة �أ�سيلة حية 
متدفق���ة بالعط���اء و�خل���ر و�ل�سعادة 

و�لفخر.
�إن �سي���دي �سم���و �ل�سي���خ عي�س���ى 
ب���ن عل���ي �آل خليفة �لرئي����س �لفخري 
جلمعي���ة �لكلم���ة �لطيب���ة حفظ���ه �هلل 
ينه����س بالعم���ل �لتطوع���ي ويحم���ل 
ل���و�ءه لي�س يف �لبحرين فح�سب، بل يف 
وطننا �لعرب���ي �لكبر �لذي يتزود من 
نبع فكره �الأ�سي���ل ومنهجه ونظرياته 

�لهادفة �إلى خر �ملجتمعات.

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل 
التطوعي دفعت الدم النقي في شرايين المجتمع

 د. طارق 
آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

�لتاري���خ �ملكت���وب �أو �مل�رود ال 
يعن���ي بال����رورة �أن���ه تاري���خ �سادق 
مل���يء باحلقائق، وال يعن���ي �أي�سا �أنه 
جتن���ب كل �أ�سكال �لتزوير و�لتدلي�س 
يعن���ي  وال  �ملغلوط���ة،  و�ملعلوم���ات 
�أي�س���ا �أنه �أب���رز �حل���ق و�أز�ل �لباطل، 
وال يعني �أخر� �أنه يجب علينا �لقبول 
به���ذ� �لتاري���خ �مل���زور �ل���ذي كتبته 
وز�ر�ت �الإع���الم للفئ���ة �أو �لدول���ة �أو 
�جلهة �لت���ي كانت ت�سيطر على �لقوة 
بتل���ك �لف���رة �أو �لف���ر�ت �لالحق���ة. 
لهذ�، فاإن من و�جبنا كعرب م�سلمن، 
�أن نت�سدى لكل �لتاريخ �ملزور �لذي 
كتب���ه من �أر�دنا �أن نقبل بهذ� �لتاريخ 
�لكاذب، و�أن نعمل على �إبر�ز �حلقائق 
وك�س���ف �الأكاذيب و�الف���ر�ء�ت بحق 
�أمتن���ا �لعربي���ة �الإ�سالمية، ه���ذه �الأمة 
�لت���ي حملت على عاتقه���ا ر�سالة �هلل 
عز وجل، وحملته���ا من مكة و�ملدينة، 
ون�رته���ا �إل���ى بق���اع �لع���امل، وعملت 
عل���ى �إدخ���ال �ل�سع���وب به���ذ� �لدين 
�لقيم، وكان ذلك على ح�ساب دمائها 
و�أج�ساده���ا و�أمو�له���ا، وكل ذلك الأن 
�لع���رب �مل�سلم���ن ه���م �سع���ب �هلل 
�ملوؤمت���ن عل���ى ر�سالت���ه، ومل يحملو� 
هذه �لر�سالة لل�سيطرة على �ل�سعوب 
م���ن �أجل تف���وق عرقه���م �لعربي، ومل 
ي�ستخدم���و� �أب���د� ومطلقا ه���ذ� �لدين 
كغط���اء ال�ستعب���اد �لب����ر �أو �إذالله���م 
�أو �إع���الء عرقه���م �لعرب���ي عل���ى بقية 
�الأعر�ق كما فعل �لفر�س و�لعثمانيون 
�لذي���ن ��ستخدمو� ه���ذ� �لدين كغطاء 
�إ�سالمي ال�ستعم���ار �لعرب �مل�سلمن 
و�إع���الء عرقه���م �لفار�س���ي و�لعثماين 

على �لعرق �لعربي.
وهذ� �لغط���اء �الإ�سالمي ال�ستعمار 
�لع���رب بحج���ة حماي���ة �لع���رب، متثل 
ي�سم���ى  مب���ا  حالي���ا  و��س���ح  ب�س���كل 
و”�خلالف���ة  �لفقي���ه”،  “والي���ة  ب���� 
�الإ�سالمي���ة” �أي���ام �الحت���الل �لعثماين 
الأر��سي �لدول���ة �لعربي���ة �الإ�سالمية، 
و�أم���ا والي���ة �لفقي���ه �لت���ي ج���اء به���ا 
ك�رى طه���ر�ن �ل�سابق �خلميني، فقد 
�نك�سف���ت عورته���ا و�أح���الم �لفر����س 
باحت���الل �لعرب، و�إجب���ار �لبع�س على 
�ل���والء و�لتبعي���ة �لكهنوتي���ة لك�رى 
طه���ر�ن �لت���ي ت�س���دى له���ا �لع���رب 
�لوطنيون على وج���ه �خل�سو�س، و�أما 
“�خلالف���ة �الإ�سالمية” فق���د �نك�سفت 
�أكاذيبه���ا لن���ا، بع���د 500 ع���ام م���ن 
�ال�ستعمار و�ال�ستعباد �لعثماين حتت 

كذبة �خلالفة �الإ�سالمية.

الحقيقة الغائبة... 
كذبة الخالفة 
اإلسالمية )1(

لن تتطور جودة م���ا نقدمه من �أعمال 
وبر�م���ج تلفزيوني���ة م���ا مل نفت���ح �ملجال 
الإن�ساء قنو�ت خا�سة يف �لبحرين، وبالتايل 
فاإن حماوالت �لنهو�س مب�ستوى ما يقدم 
لن جتدي نفعاً م���ا مل يكن على مقربة منا 
مناف�س���ون ياأتون بروؤى جدي���دة، وهذ� ما 
�أثبتت���ه جتارب عديدة عل���ى نطاق �لوطن 
�لعرب���ي لتظه���ر بع�س �لقن���و�ت �خلا�سة 
�لتي تناف�س بالفعل وب�سكل كبر �لقنو�ت 
�حلكومي���ة، فهل نخ�س���ى �ملناف�س���ة؟! ما 
�ل�سر يف �إف�ساح �ملجال لقنو�ت ف�سائية 
خا�سة منوعة �أو متخ�س�سة تلتزم بقو�نن 
�لبث وتقدم م���ا يف جعبتها من عمل يرثي 

جممل ما يقدم تلفزيونياً؟
��ستطاع���ت  �لعرب���ي  �لنط���اق  عل���ى 
�ل�سقيقة جمهورية م�ر �لعربية �أن حتقق 
جناح���ات يف ه���ذ� �جلانب، ومنه���ا قنو�ت 
تقدم حمتوى مميز� للم�ساهد �لعربي، كما 
�أن لدين���ا جتارب عدي���دة حققت جناحات 
دول���ة  منه���ا  خليجي���ة،  دول  يف  مماثل���ة 
�لكوي���ت �ل�سقيق���ة على �سبي���ل �ملثال ال 
�حل�ر، ودون �لتطرق �إلى �أ�سماء �لقنو�ت؛ 

الأنها كثرة على �مل�ستوى �لعربي. 
�أم���ا �آن �الأو�ن لفت���ح �ملجال للقنو�ت 
�أم���ا  �لبحري���ن؟!  يف  �خلا�س���ة  �لف�سائي���ة 
يف  �ال�ستثم���ار  ه���ذ�  لت�سجي���ع  �الأو�ن  �آن 
�لقن���و�ت  �أن  ع���ن  ناهي���ك  �لبحري���ن؟! 
�حلكومية لها طابعها �خلا�س، وبالتايل ال 
ميكنها �أن تقوم ب���دور �لقنو�ت �خلا�سة؛ 
�إذ ميك���ن لالأخرة �أن تق���دم �أعماالً وبر�مج 
خمتلف���ة.  كم���ا �أن���ه ويف ظل ه���ذ� �لتطلع 
جن���د �أن �سبك���ة �الإنرن���ت بقنو�ته���ا على 
�ليوتي���وب وغ���ره �أ�سبح���ت ت�ستقط���ب 
�لن�سيب �الأك���رب من �مل�ساهدة، �إلى درجة 
�أنه���ا �أث���رت ب�سكل كبر ج���د�ً على متابعة 
�لقنو�ت �لتلفزيونية، وبالتايل فاإن هناك 
حاج���ة ملحة خللق تن���وع تلفزي���وين، ومن 

�ملفيد �أن يدخل هذ� �الأمر حيز �لتنفيذ.

القنوات الفضائية الخاصة

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15
@gmail.com

لمحات

�سحي����ح �أن �أطر�ف �ملعادل����ة �ل�سورية متعددة 
�جلن�سي����ات و�لهوي����ات، فهي “رو�سي����ة، �أمركية، 
�أوروبية، �إير�نية، تركية، �إ�ر�ئيلية، �إرهابية، ثورية، 
و�أتب����اع �لنظ����ام” وم����ن تع����رف وم����ن ال تعرف ممن 
يتحركون عل����ى �الأر�س �ل�سوري����ة وحولها من قوى 
وميلي�سي����ات، �إال �أن م����ا نناق�س����ه هنا ه����و �ملطرقة 
�الإ�ر�ئيلي����ة �لت����ي تدق يومي����ا على ر�أ�����س �لتو�جد 
�الإير�ين يف �سوريا، و�سند�نها �لرو�سي - �الأمركي، 
ونرك �حلديث ع����ن �أدو�ر �الأط����ر�ف �الأخرى لزمان 
�النتب����اه ويره����ل  ن�ست����ت  �آخ����ر حت����ى ال  وم����كان 
�ملو�سوع، مع �أن كل �الأطر�ف �الأخرى لها تاأثر�تها 
�لكابحة و�لد�فعة �لتي ميكن تاأجيل �حلديث عنها، 
لك����ن لي�س �إغفاله����ا نهائيا، فه����ي تفر�س نف�سها 

علن����ا �أو خفية بطرقها �خلا�سة وبح�سب ما تقت�سيه 
م�ساحلها.

ويف ه����ذ� �لتقري����ر �ل����ذي تد�ولته ع����دة مو�قع 
�إلكروني����ة وع����دد م����ن �ملدون����ن عل����ى �سفحات 
�مليديا �الجتماعية ب�س����اأن مندرجات قمة هل�سنكي 
به����ذ� �ل�س����اأن، ومنها تفوي�����س رو�سيا �أم����ر �سوريا 
و�أزمته����ا، حيث حاز ملف �لالجئ����ن �ل�سورين على 
جانب مهم من �ملباحثات بن �لرئي�سن �الأمركي 
دونالد تر�م����ب و�لرو�سي فالدمي����ر بوتن، وقبل 
�أي����ام قليلة من �لقمة، خرجت رو�سي����ا لتعلن �إن�ساء 
مر�ك����ز الإي����و�ء �لالجئ����ن �ل�سوري����ن، وت�سجيله����م 
الإع����ادة نح����و مليون����ن منه����م �إل����ى �أر��سيهم، ويف 
�لبيان �ل�سادر عن �خلارجي����ة �لرو�سية، قر�أنا كلمة 

�أ�سا�سية تن�س على �إع����ادة �لالجئن �إلى �أر��سيهم 
ومناطقه����م �لتي هج����رو� منها، له����ذه �جلملة �أبعاد 
�سيا�سي����ة و��سر�تيجية تتعلق بال����دور �الإير�ين يف 
�سوري����ا، وهي �إذ� ما طّبقت جّدي����اً فاإن كل عمليات 
�لتهجر و�لر�ن�سفر �لت����ي ح�سلت �أو �لتي قامت 
بها �إير�ن، يج����ب �أن تلغى، ويع����ود �ل�سوريون �إلى 
بلد�ته����م �لتي هّجرو� منه����ا، �إذ� ما كانت �خلطو�ت 
جدية. مل تثبت �لتجربة �لتز�م رو�سيا بكل �التفاقات 
�لتي �أبرمت، ال �سيا�سياً وال ع�سكريا، و�لدليل �الأبرز 
عل����ى ذلك هو مناطق خف�����س �لت�سعيد، بالتايل، ال 
�س����يء يل����زم مو�سكو تطبيق حرفية م����ا جاء يف ن�س 
�الإعالن عن �إن�ساء مر�ك����ز الإيو�ء �لالجئن و�إعادتهم 
�إل����ى ديارهم، و�الأخطر هو �أن هذ� �لكالم ير�فق مع 

حديث عن تو�فق تركي رو�سي برعاية �أمركية، يف 
�س����اأن �لو�سع يف �ل�سمال �ل�س����وري. مو�سكو ت�ستعد 
للدخول يف معركة �إدلب، وهذه �ملعركة حتتاج �إلى 
غط����اء �أو ما يلهي �لنا�س عنه����ا، فرمبا جاء �حلديث 
ع����ن عودة �لالجئ����ن، مر�فقاً م����ع كالم عن ت�سليم 
جانب �أ�سا�سي م����ن �ل�سمال �ل�سوري يف حلب وريف 
�إدل����ب �ل�سم����ايل وبع�����س �ملناط����ق �ملحيط����ة �إلى 
تركي����ا، مقابل �إيجاد حّل �سيا�س����ي �أو ع�سكري على 
�الأرجح ملدينة �إدلب وريفه����ا، على �أن تتحول تلك 
�ملناطق يف �ل�سمال بقع����اً رئي�سية الإعادة �لالجئن 

مع م�ساريع �إعادة �إعمار تتوالها تركيا.
�إذ� م����ا قرئت �خلط����وة �لرو�سي����ة ب�سكل حريف، 
وكانت و�قعية مبنية على تو�فق دويل، فهذ� يعني 

�أن �إعادة �لالجئن �إل����ى مناطقهم �الأ�سا�سية خطوة 
رئي�سية على طريق �إلغ����اء مناطق �لنفوذ �الإير�نية، 
ما يعني �نتقال مو�جهة �لنفوذ �الإير�ين من �لع�سكر 
�إل����ى �ل�سيا�سة وم����ن خالل ملف �لالجئ����ن، فطو�ل 
�ل�سنو�ت �ل�سابقة عمل����ت �إير�ن على �إجناز عملّيات 
تر�ن�سف����ر هائلة م����ن �لو�سط �ل�س����وري و�ملناطق 
�حليوي����ة، من �لعا�سمة دم�سق وحميطها �إلى ريفها 
عل����ى �حلدود مع لبن����ان غرباً، ومنه����ا �رقاً يف �جتاه 
�حلدود م����ع �لعر�ق، عودة �لالجئ����ن �إلى �أر��سيهم 
�الأ�سا�سي����ة تعن����ي ع����ودة �أبن����اء �لزب����د�ين وم�سايا 
و�لق�سر وحم�����س �إلى �أر��سيهم، وه����ذ� �إن ح�سل 
يكون عامل تاأث����ر �أ�سا�سيا على �لنفوذ �الإير�ين يف 

�سوريا. “�حلو�ر”.

إيران بين المطرقة اإلسرائيلية والسندان 
صافي الياسريالروسي األميركي

ال �س���ك �أن للمهزوم رغبات تن�س���اأ ملتابعة 
من غلب���ه، وهذ� ما يوؤكده �لعل���م، ول�سنا كعرب 
��ستثن���اء م���ن ه���ذه �لنظري���ة، فبع���د كل ه���ذه 
�النك�س���ار�ت �لت���ي كان لن���ا دور كب���ر فيه���ا، 
ال ن�ستغ���رب ��ست����ر�ء ظاه���رة �لتبعي���ة �إلى حد 
�لتقلي���د �الأعمى للغ���رب يف كل �سيء، و�ملحزن 
�أننا �أخذن���ا منهم ومازلنا �أ�سو�أ م���ا لديهم، وهم 
�أخ���ذو� من���ا �أف�سل ما لدين���ا، وال �أق���ول ماز�لو� 
ياأخ���ذون، الأنن���ا مل نعد �ليوم منل���ك يف �لف�سل 
�لكثر لياأخذوه. ل���ن �أ�رد لكم �لقائمة �لطويلة 
م���ن �ل�سلوكيات، �سو�ء �لظاهر منها �أو �ملخفي، 
، ولكن  فق���د �أ�سبحت ج���زء� منا بحج���ة �لتح����رّ
�ساأتط���رق �إلى ق�سية جديدة ب���د�أت تنت�ر لدى 

�لبع�س وهي ق�سية “حتدي كيكي”.
ومل���ن يجهل ه���ذ� �الأم���ر، هو باإيج���از حتد 
للرق�س عل���ى �أنغام �أغنية ملغني كندي، يدعى 
دري���ك، بعد ما ن����ر ح�ساب لكومي���دي م�سهور 
على �الإن�ستغ���ر�م مقطعا م�سور� ل�ساب يرق�س 
عل���ى �أنغ���ام �ملقط���ع �ل���ذي يقول في���ه دريك 
“كيكي، هل حتبيني؟”، ولهذه �لرق�سة خطورة 
كبرة، فب�سببها تعر�س �لكثر من �مل�ساركن 
يف �لتحدي حل���و�دث ب�سعة ومميت���ة، منهم من 
توف���ى نتيجة مرور �سي���ارة بجانبه ب�رعة كبرة 
لتطيح به من �أمام �لكامر�، و�آخر ��سطدم باأحد 
�أعم���دة �الإن���ارة �ملتو�جدة يف �ل�س���ارع الن�سغاله 
بالكامر�... �أيعقل رغ���م كل هذ� �ل�رر �أن نرى 

�سذج���ا يف و�سائ���ل �لتو��سل - منه���م م�ساهر 
و�إعالمي���ون م���ن �ملفر����س �أن يكون���و� قدوة 
للمجتم���ع - ينجرف���ون ور�ء ه���ذه �لت�رف���ات 
“�ملهبول���ة”؟! هل �أ�سبحنا �سعفاء نفو�س �أمام 
ه���ذه �لهب���ات و�ل�سلوكي���ات �لدخيل���ة، و�لتي 
�أ�سب���ح من ال ميار�سه���ا �ساذ� وغ���ره متح�ر�، 
�ساربن �لدين و�لقيم و�الأخالق �حلميدة عر�س 

�حلائط؟! 
فعالً �سدق ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله 
و�سلم حيث قال: “لتتبعّن �سنن من كان قبلكم 
�س���رًب� �س���رًب� وذر�ًعا بذر�ٍع حّتى ل���و دخلو� جحر 

�سبٍّ تبعتموهم”.

“رقصة كيكي” 
وتبعية المهزوم 
 fatin.hamzaفاتن حمزةللمنتصر

@gmail.com

    رؤية مغايرة



�ليورو عند �أعلى م�ستوى يف 3 �أيام
لندن - روي����رز: ��ستقر �ليورو عند �أعلى م�ستوى يف 
3 �أيام �أم�س �خلمي�س يف �لوقت �لذي تنح�رس فيه �ملخاوف 
م����ن حرب جتارية عاملية بعد �أن �تفقت �لواليات �ملتحدة 
و�الحت����اد �الأوروب����ي عل����ى �لب����دء يف حمادث����ات لتخفي�س 
�لر�س����وم �جلمركي����ة. و�سعد �لي����ورو 0.1 % �إلى 1.1738 
دوالر، ليو��س����ل �رتفاع����ه بعدم����ا ز�د 0.4 % يف �جلل�س����ة 
�ل�سابقة. وقبل حمادثات تر�مب ويونكر �نخف�ست �لعملة 
�ملوحدة �إل����ى 1.1664 دوالر. و�نخف�����س �ليو�ن �ل�سيني 
ن�سفا باملئة �إل����ى 6.79 للدوالر. ومتا�س����ك موؤ�رس �لدوالر 
عن����د �أدنى م�ستوى يف �أ�سبوع����ن مقابل �سلة من 6 عمالت 

رئي�سة و�نخف�س 0.25 % �إلى 94.131.

�لنفط يو��سل �سعوده لليوم �لثالث
طوكي���و - روي���رز: قاد خ���ام برن���ت �أ�سعار �لنف���ط لالرتف���اع �أم�س �خلمي����س ليو��سل 
مكا�سبه لليوم �لثالث بعد �أن علقت �ل�سعودية مرور �سحنات �خلام عرب م�سيق باب �ملندب 
�ال�سر�تيج���ي بالبحر �الأحمر و�أظهرت بيان���ات �نخفا�س خمزونات �لنفط �الأمريكية �إلى �أدنى 
م�ست���وى يف 3 �سن���و�ت ون�سف �ل�سن���ة. وبحلول �ل�ساع���ة 0648 بتوقي���ت جرينت�س �رتفعت 
�لعق���ود �الآجلة خلام �لقيا����س �لعاملي برنت 42 �سنتا مبا يع���ادل 0.6 % �إلى 74.35 دوالر 

للربميل بعد �أن ز�دت 0.7 % يوم �الأربعاء.
وز�دت �لعقود �الآجلة خلام غرب تك�سا�س �لو�سيط �الأمريكي 5 �سنتات �إلى 69.35 دوالر 

للربميل بعد �أن �رتفعت ما يزيد على و�حد باملئة يف �جلل�سة �ل�سابقة.
وتلق���ت �الأ�سع���ار دعما �إ�سافي���ا من بيانات ر�سمي���ة �أظهرت �أن خمزون���ات �لنفط �خلام 
�الأمريكية �نخف�ست �الأ�سبوع �ملا�سي �أكرث من �ملتوقع لتبلغ �أدنى م�ستوياتها منذ 2015 يف 

�لوقت �لذي قفزت فيه �ل�سادر�ت وهبطت �ملخزونات مبركز �لت�سليم يف كا�سينج.
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اقتصاد
عقاريون: �إلغاء تدريجي لت�صنيف يتيح بناء �صقق �صغرية

توفر وحد�ت �سكنية مب�ساحة 60 مر� دون مو�قف �سيار�ت

ذك���ر عقاري���ون �أن �لبحري���ن �ستعمد ب�سكل 
تدريج���ي �إل���ى �إلغ���اء �لت�سني���ف RHB و�لذي 
يتيح بناء م�ساريع �سقق مب�ساحات �سغرية تقدر 
بنح���و 60 مر مربع ودون وج���ود خدمات مو�قف 

�سيار�ت وغريها.
و�أبل���غ عقاري���ون “�لب���الد” �أن �لبلدية بد�أت 
تتوق���ف عن منح رخ����س �لبناء له���ذ� �لت�سنيف 
بغي���ة �لدر��س���ة �لبح���ث �أو يت���م حتوي���ل بع�س 
�لت�سنيف���ات �إل���ى ت�سني���ف RHA �ل�سكني �أو 

غريها.
و�أ�سارو� �إلى �أن بع�س �مل�سرين يف �ملناطق 
�لقدمية متلكو� هذه �لعقار�ت �إذ كانو� يخططون 
لت�سيي���د عم���ار�ت عليه���ا لكنه���ا ��سطدمت مع 

�لتوجه �جلديد.
م���ن جانب���ه، دع���ا رئي����س جمعي���ة �لبحري���ن 
�ملعني���ة  �جله���ات  �الأهل���ي،  نا����رس  �لعقاري���ة، 
بالتخطيط �لعمر�ين �إلى �رسورة وجود نظام ثابت 
ومع���روف م�سبق���اً بخ�سو����س �لت�سنيفات �لتي 
تخ����ص ا�ضتخدامات الأرا�ضي و����روط تراخي�ص 
�لبن���اء، بحيث يعط���ى �مل�ستثمر �لعق���اري روؤية 

و��سحة �إلى جانب �ملتعاملن يف �ل�سوق.
وب���ننّ �أن مو�س���وع �لت�سنيف���ات وتخطيط 
�الأر��سي ورخ�س �لبناء م���ن �الأمور �حليوية �لتي 

حتيط باال�ستثمار �لعقاري.
ويف �لعام 2006، ��ستح���دث ت�سنيف جديد 
مناط���ق �ل�سك���ن �ملت�س���ل ج )RHC( و�ل���ذي 
ي�سم���ح في���ه باال�ستخد�م���ات �ل�سكني���ة )فيالت 
وبيوت( مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )55( ل�سنة 

2016 بتعدي���ل بع�س �ال�سر�ط���ات �لتنظيمية 
للتعمري مبختلف �ملناط���ق يف �ململكة �ل�سادرة 

بالقر�ر رقم )28( ل�سنة 2009.
وت�سري بع����س �الأ�سناف �ل���ى �أن �لت�سنيف 
�الأخ���ري ب���ات ي�ستخ���دم كذلك يف مناط���ق �لقرى 
و�ملناطق �لقدمية بالبحري���ن كبديل للت�سنيف 

.RHB ل�سابق�
و�أدخل���ت �لبحري���ن يف �ل�سن���و�ت �ملا�سي���ة 
حت�سين���ات م�ستمرة يف نظام ت�سني���ف �الأر��سي 
 RHA ملر�عاة �أو�ساع �ل�س���وق، ففي �لت�سنيف
لل�سكن �مل�ستقل، مت تقلي�س م�ساحات �الأر��سي 
�ملطلوب���ة يف �ملخططات لنحو 160 مر�ً يف حن 
�سمح بالبناء دون �رتد�د�ت وبن�سب بناء مرتفعة 
عند �لتقدم باحل�سول على رخ�سة �لبناء يف م�ساع 

•لتوفري اأرا�ضي باأ�ضعار اأقل و�روط بناء اأف�ضل. �لت�سنيفات ورخ�س �لبناء �أمور حيوية لال�ستثمار �لعقاري 	

علي �لفرد�ن

�أزمة باب �ملندب... �ل�صعودية متلك بديال لت�صدير �لنفط“�لبور�صة” تغلق على �رتفاع 5 نقاط

�رشكة تكرير هندية تلغي �شحنة نفط اإيراين

خط �الأنابيب يربط �رسق �ململكة بغربها

بعد رف�س توفري غطاء تاأميني

دب���ي - �لعربية.نت: يعد م�سي���ق باب �ملندب 
�إلى جان���ب م�سيق هرمز، �أحد �أه���م �ملمر�ت �ملائية 
للنفط �خل���ام ومنتج���ات بروكيماوي���ة �أخرى، حيث 
يرب���ط �لبحر �الأحمر ببحر �لع���رب عرب كل من �سو�حل 

�ليمن وجيبوتي و�إريريا.
وبع���د تعلي���ق �سحن���ات �خل���ام �ل�سع���ودي عرب 
باب �ملندب، جر�ء تعر����س ناقلتن تابعتن ل�رسكة 
�لبح���ري �ل�سعودي���ة لهج���وم م���ن قب���ل ميلي�سيات 
�حلوث���ي �ليمنية، ال ت���ز�ل �ل�سعودية متلك خياًر� �آخر 
يتمث���ل يف خ���ط �الأنابي���ب �ل�سخم �ل���ذي يربط �رسق 
�ململك���ة بغربها؛ لنقل �لنفط من �حلقول �ل�سعودية 
عل���ى �خلليج �لعربي �إلى مدينة ينبع يف �لبحر �الأحمر، 
مما يغنيها عن �ملرور مب�سيق باب �ملندب وي�سمن 

و�سول �خلام �ل�سعودي �إلى �الأ�سو�ق �الأوروبية.
وخ���ط �الأنابيب �رسق غ���رب �ل�سعودية قادر على 
نقل ح���و�يل 5 مالي���ن برميل من �لنف���ط �ل�سعودي 
�خل���ام يومًيا، ولعل ه���ذ� �خليار هو م���ا خفف من رد 
فعل �أ�سو�ق �لنفط �أم�س عقب �الإعالن �ل�سعودي عن 
تعليق موؤق���ت ل�سادر�ت نفطية تق���در ب� 4 مالين 
برمي���ل عرب ب���اب �ملن���دب، يف وقت ت�سه���د �ل�سوق 
�لعاملية �سًحا يف �ملعرو�س نتيجة تقل�س �الإمد�د�ت 
من عدد من �ملنتجن �لرئي�سن، �إلى جانب توقعات 
تاأثري عودة �لعقوبات �الأمريكية �إلى �إير�ن على حجم 

�ملعرو�س �لعاملي.
�رتفع���ت �لعقود �الآجلة خل���ام �لقيا�س �لعاملي 
برن���ت، يف تعامالت �أم����س، ب�42 �سنًت���ا �أي ما يعادل 
0.6 % �إل���ى 74.35 دوالر للربمي���ل، بعد �أن ز�دت 

0.7 % �الأربعاء.
و�سع���دت �لعق���ود �الآجلة خلام غ���رب تك�سا�س 
�لو�سي���ط �الأمريك���ي 5 �سنت���ات �إل���ى 69.35 دوالر 
للربمي���ل، بع���د �أن �رتفع���ت مب���ا يزيد ع���ن 1 % يف 

�جلل�سة �ل�سابقة.
و�الإغالق �لكامل لب���اب �ملندب، �لذي ال يتجاوز 
عر�سه يف �أ�سيق نقطة 29 كيلومًر�، �سيجرب ناقالت 
�لنف���ط �ملقبلة م���ن �ل�سعودي���ة و�لكوي���ت و�لعر�ق 
و�الإمار�ت على �اللتفاف حول �لطرف �جلنوبي للقارة 
�الإفريقي���ة �أو ما يع���رف بر�أ�س �لرج���اء �ل�سالح، مما 
�سريفع �مل���دة �لزمنية �لالزمة لعبور �إمد�د�ت �لنفط 
وي�ساعف �لكلفة، وبالتايل ي�سعد باأ�سعار �لنفط يف 

�الأ�سو�ق �لعاملية.
ي�سم���ح �ملم���ر �ملائي مب���رور �س���ادر�ت �لنفط 
�خلليجي���ة و�الإير�نية �إلى �ل�س���وق �الأوروبية، �إما عرب 
قناة �ل�سوي�س �أو خ���ط �أنابيب “�سوميد” �لذي يربط 

�لبحر �الأحمر بالبحر �ملتو�سط عرب م�رس.
وبح�س���ب �آخر تقدير�ت لوكال���ة �لطاقة �لدولية 
�لعائدة للعام 2016، تدفق 4.8 مليون برميل يومًيا 
من �لنفط �خل���ام و�ملنتجات �لبرولي���ة عرب م�سيق 
باب �ملندب، حو�يل 2.8 مليون منها �جته �سمااًل نحو 
�أوروب���ا، فيما �أبحر �ملليونان �الآخ���ر�ن من �أوروبا �إلى 

�ل�رسق �الأو�سط و�آ�سيا.
ويع���د �مل�سيق طريًقا هاًم���ا لو�سول م�ستقات 

�لنفط �الأوروبية �إلى �الأ�سو�ق �لعاملية.
لكن باملقارنة، يعد م�سي���ق هرمز �أكرث �أهمية؛ 
نظ���ًر� حلج���م �لتدفقات �لت���ي متر من���ه، وهي تقدر 

بحو�يل 18.5 مليون برميل يومًيا بح�سب �أرقام �لعام 
.2016

وقال �خلبري �لنفطي كامل �حلرمي يف مقابلة مع 
“�لعربي���ة” �إن �أهمية م�سي���ق باب �ملندب تكمن يف 

كونه يوفر �لوقت و�لكلفة.
و�أ�س���اف �أن دول �خللي���ج �ستعمد ب�سكل موؤقت 
�إل���ى ��ستخ���د�م ممر ر�أ����س �لرج���اء �ل�سال���ح، ولهذ� 
�سيك���ون �لتاأث���ري موؤقًت���ا، �أما يف حال ح���دوث نق�س 
يف �الإم���د�د�ت، �ستعمد �لدول �الأوروبي���ة ال�ستخد�م 

�ملخزون �لتجاري.
وح���ث �حلرمي دول �لع���امل عل���ى ت�سهيل حرية 
�ملالح���ة يف م�سي���ق باب �ملن���دب، و�إيج���اد ممر �آمن 
لنق���ل �خلام، وه���و م���ا �سيوؤثر عل���ى �أ�سع���ار �لنفط 
وعلى �مل�ستهلك �لنهائ���ي، �سو�ء يف �أوروبا �أو �ل�رسق 

�الأو�سط �أو يف �أمريكا.
ه���ذ�  �أن  )�أر�مك���و(  ذك���رت  “عندم���ا  و�أ�س���اف 
�لتوقيف موؤقت فهو الإيج���اد بد�ئل و�تخاذ �لتد�بري 

�ل�رسورية و�ملنا�سبة حلماية ناقالتها”.
وتوقع �حلرمي �أن تتفاع���ل �سوق �لنفط ب�سكل 
طفي���ف وحم���دود مع �حلادث���ة، لكن���ه ر�أى �أن �أ�سعار 
�لنف���ط �ستتاأثر جر�ء زي���ادة تكالي���ف �لنقل �لبحري 
و��ستخد�م �ملخ���زون �ال�سر�تيجي، مبعدل دوالرين 

�إلى 3 دوالر�ت على �لربميل �لو�حد.

نيودلهي - رويرز: قالت 3 م�سادر مطلعة 
�إن “هندو�ستان بروليوم كورب” �لهندية �ألغت 
����رس�ء �سحن���ة من �لنف���ط �الإير�ين يف وق���ت �سابق 
هذ� �ل�سه���ر بعد �أن رف�ست �رسك���ة �لتاأمن �لتي 
تتعامل معها توف���ري غطاء تاأميني ل�سحنة �خلام؛ 

نظر� للعقوبات �الأمريكية.
وجددت هندو�ستان، ثالث �أكرب �رسكة تكرير 
مملوك���ة للدول���ة يف �لهند، وثيق���ة �لتاأمن على 
من�ساآته���ا، و�لتي توفر �حلماية م���ن �أي حادث يف 
م�سفاته���ا �أو مو�ق���ع �لتخزي���ن، يف �أو�ئ���ل يوليو 
�جل���اري. وقال���ت �مل�سادر �إن���ه �لوثيقة �جلديدة 
لن توفر حماية من �أي حادث يتعلق بنفط �إير�ين 

يجري تكريره �أو تخزينه يف م�سافيها.
و�أ�سافت �مل�سادر، �لتي طلبت عدم �لك�سف 

ع���ن هويتها نظر� حل�سا�سية �الأمر، �أن هندو�ستان 
كان���ت تخطط لتحمي���ل مليون برمي���ل من �خلام 
�الإي���ر�ين عل���ى �لناقل���ة �أنكالي�س���وور، وه���ي من 
فئ���ة �سويزماك�س، يف �أو�ئل يولي���و، لكنها �ألغت 

�ل�سفقة؛ نظر� لعدم قدرتها على �إعادة بيعها.
و�لهن���د ثاين �أكرب م�سر للخ���ام �الإير�ين بعد 
�ل�س���ن، ويف غي���اب �لتغطي���ة �لتاأمينية حلماية 
م�سافيها فقد تخف�س �رسكات �لتكرير و�رد�تها 

يف وقت �أقرب من �ملتوقع.
وقالت �لواليات �ملتحدة يف مايو �إنها تخطط 
الإعادة فر�س بع�س �لعقوبات على �إير�ن �عتبار� 
من �أغ�سط����س، مع بدء �رسي���ان �لعقوبات �لكاملة 
يف نوفم���رب، بعدما �ن�سحبت و��سنطن من �تفاقية 

2015 �لتي تقل�س برنامج طهر�ن �لنووي.

وق���ال �أحد �مل�س���ادر “و�جه���ت هندو�ستان 
م�س���كالت يف حتميل �ل�سحنة م���ن �إير�ن؛ نظر� الأن 
جتدي���د وثيق���ة تاأمينها �ل�سنوية ج���رى يف يوليو 
بعدم���ا �ن�سحبت �لوالي���ات �ملتحدة م���ن �التفاق 
�لن���ووي يف ماي���و”، م�سيفا �أن �ل�رسك���ة لن تكون 
قادرة على حتميل �أي �سحنات من �لنفط �الإير�ين.
وال تزي���د و�رد�ت هندو�ست���ان م���ن �لنف���ط 
�الإي���ر�ين على 20 �أل���ف برميل يومي���ا من �إجمايل 
�حتياجاته���ا �لبال���غ 316 �ألف برمي���ل يوميا لكن 
�رسكات تكرير هندي���ة �أخرى ت�سري كميات �أكرب 
يرج���ح �أن تو�ج���ه نف����س �مل�سكلة �إذ� ح���ل موعد 

جتديد وثائقها �لتاأمينية قبل نوفمرب.
ومل ترد هندو�ست���ان على طلبات من رويرز 

للتعقيب.

ول���دى �ل�رسكات مهلة حتى �لر�بع من نوفمرب 
لت�سفي���ة �أن�سطته���ا ب�سكل كامل م���ع �إير�ن؛ كي 
ال تو�ج���ه خط���ر وقف تعامالتها من خ���الل �لنظام 
�مل���ايل �الأمريك���ي. ورغ���م ذل���ك، قطع���ت بنوك 
و�رسكات تاأمن و�سحن بحري بالفعل رو�بطها مع 
�إير�ن، ودون متويل �أو تغطية تاأمينية ف�ست�سطر 

�رسكات �لتكرير �إلى وقف م�سرياتها.
ويف فرب�ي���ر �ملا�س���ي، ق���ال وزي���ر �لنف���ط 
�الإي���ر�ين بيجن زنغنه �إن �إير�ن كانت تاأمل يف بيع 
ما يزيد عل���ى 500 �ألف برمي���ل يوميا من �لنفط 
�إلى �لهن���د يف �ل�سنة �ملالية �حلالي���ة �لتي بد�أت 

يف �أبريل.
لك���ن م�س���كالت �لتاأم���ن قد تعن���ي خف�س 
�لو�رد�ت حتى و�إن كانت �لهند ترغب يف ��ستمر�ر 

�لتعامل مع �إير�ن.
وق���ال �سينثيل كومار�ن كبري �ملحللن لدى 
“�ف.ج���ي.�إي” لال�ست�س���ار�ت “م�سكل���ة حتمي���ل 
�لنفط �الإير�ين ب���د�أت على ما يبدو مبكر� جد� عن 
�ملوعد �لنهائي يف �لر�بع من نوفمرب. معظم �سوق 
�إعادة �لتاأمن تتخذ م���ن �لواليات �ملتحدة مقر�، 
لذ� ومن غ���ري مباركة و��سنط���ن، ف�سيجد م�سرو 
�لنف���ط �الإير�ين �أن �رس�ء �ل�سحن���ات وتكريرها �أمر 

م�ستحيل تقريبا”.
وتعتمد �رسكات �لتاأمن �لهندية على �ل�رسكة 
�لعامة للتاأم���ن، �لتي تديرها �لدول���ة، يف �إعادة 
�لتاأم���ن و�لتي تعتمد بدورها على �رسكات �إعادة 
التاأم���ن الغربية للتحوط م���ن املخاطر. ومل ترد 

�ل�رسكة �لعامة للتاأمن على طلب للتعليق.
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�أقف���ل  �لبحري���ن:  بور�س���ة   - �ملنام���ة 
موؤ����رس �لبحري���ن �لع���ام �أم����س �خلمي����س عند 
م�ست���وى 1.367.90 بارتف���اع وق���دره 5.03 
نقط���ة مقارنة باإقفاله ي���وم �الأربعاء، يف حن 
�أقف���ل موؤ�رس �لبحرين �الإ�سالم���ي عند م�ستوى 
997.30 بارتفاع وقدره 3.73 نقطة مقارنة 

باإقفاله �ل�سابق.
وتد�ول �مل�ستثمرون يف بور�سة �لبحرين 
�إجمالية قدرها  9.99 ملي���ون �سهم، بقيم���ة 
2.59 ملي���ون دين���ار، مت تنفيذه���ا من خالل 
84 �سفقة، �إذ رك���ز �مل�ستثمرون تعامالتهم 
على �أ�سهم قطاع �لبنوك �لتجارية �لتي بلغت 
قيم���ة �أ�سهمه �ملتد�ول���ة 2.12 مليون دينار 
�أي ما ن�سبت���ه 81.63 % من �لقيمة �الإجمالية 
للتد�ول وبكمية قدره���ا 8.30 مليون �سهم، 

مت تنفيذها من خالل 35 �سفقة.
وج���اء �لبنك �الأهل���ي �ملتح���د يف �ملركز 
�الأول، �إذ بلغت قيمة �أ�سهمه �ملتد�ولة 2.08 

مليون دينار �أي م���ا ن�سبته 80.29 % �إجمايل 
قيم���ة �الأ�سه���م �ملتد�ول���ة وبكمي���ة قدره���ا 
7.89 ملي���ون �سه���م، مت تنفيذه���ا من خالل 
24 �سفقة. �أما �ملركز �لثاين فكان الأملنيوم 
�لبحري���ن )�ألبا( بقيمة قدره���ا 240.51 �ألف 
دين���ار �أي ما ن�سبته 9.27 % من �إجمايل قيمة 
�الأ�سه���م �ملتد�ولة وبكمي���ة قدرها 379.55 
�ألف �سهم، مت تنفيذها من خالل 15 �سفقة.

ث���م ج���اءت �رسك���ة �لبحري���ن لالت�ساالت 
)بتلكو( بقيمة قدرها 105.88 �ألف دينار �أي 
ما ن�سبته 4.08 % م���ن �إجمايل قيمة �الأ�سهم 
�ملتد�ولة وبكمية قدرها 424.17 �ألف �سهم، 

مت تنفيذها من خالل 12 �سفقة.
ومت ي���وم �أم�س ت���د�ول �أ�سهم 11 �رسكة، 
����رسكات، يف   4 �أ�سه���م  �أ�سع���ار  �رتفع���ت  �إذ 
ح���ن �نخف�س���ت �أ�سعار �أ�سه���م �رسكة و�حدة، 
وحافظت بقية �ل�رسكات على �أ�سعار �إقفاالتها 

�ل�سابقة.

• تدفق 4.8 مليون برميل يوميا من �لنفط عرب باب �ملندب	
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اإطالق برنامج �رشكاء “�سام�سونغ” املتميزين بالبحرين

“في�سبوك” يفقد 16 مليار دوالر يف ثوان

البحرين ت�ستورد اأكرث من 21 األف �سيارة يف الن�سف االأول

ثقة امل�ستثمرين باقت�سادات املنطقة الأعلى م�ستوياتها منذ 2015

بزيادة طفيفة عن العام 2017

يعود االنتعا�ش الرتفاع اأ�سعار النفط

منت حركة ا�سترياد ال�سيارات اجلديدة 
اإل���ى البحري���ن يف الن�س���ف االأول م���ن العام 
اجل���اري وذلك يف الوقت ال���ذي ت�ستعد فيه 
البالد اإل���ى فر�ش �رضيبة القيم���ة امل�سافة 
اأ�سع���ار  م���ن  �ستزي���د  بال����رضورة  والت���ي 

ال�سيارات.
واأظه���رت بيان���ات حديث���ة م���ن مين���اء 
خليف���ة بن �سلم���ان اأن البحري���ن ا�ستوردت 
خ���الل الن�سف االأول من الع���ام اجلاري اأكرث 
م���ن 21.24 األف �سي���ارة مقارنة مع 20 األف 
�سي���ارة يف ذات الفرتة م���ن العام املا�سي. 
وخالل الع���ام 2017 مت ا�سترياد 39.6 األف 

�سيارة عرب امليناء.
ومين���اء خليفة ب���ن �سلمان ه���و امليناء 
الرئي����ش لال�ست���رياد يف الب���الد ومت���ر عربه 
معظم ال�سي���ارات اجلديدة اإل���ى البالد، كما 
يق���وم املين���اء بخدم���ة االأ�س���واق املجاورة 
مثل املنطق���ة ال�رضقي���ة باململك���ة العربية 
االإج���راءات  �رضع���ة  بف�س���ل  ال�سعودي���ة، 

والتخلي�ش واملناولة. واأفاد وكالء �سيارات 
حمليون اأن واردات ال�سيارات كانت مرتفعة 

مطلع هذا العام مقارنة مع العام املا�سي.
ويتوقع اأن تب���داأ البحرين فر�ش �رضيبة 
القيم���ة امل�سافة والتي �ست�سمل ال�سيارات 
بن�سبة 5 %، اإال اأن���ه من غري املعروف متاماُ 

االأث���ر املرتتب على مبيع���ات ال�سيارات، اإذ 
يتوق���ع اأن تك���ون هناك زي���ادة يف اأ�سعارها 
مببال���غ ت�س���ل م���ا ب���ن 500 و700 دينار 
لل�سي���ارات ال�سي���دان املتو�سط���ة يف ح���ن 
�سرتتف���ع الزي���ادة عل���ى �سي���ارات اجلي���ب 

وال�سيارات الفارهة.

االإداري���ن  املحا�سب���ن  معه���د  اأ�س���در 
القانوني���ن  املحا�سب���ن  وجمعي���ة   )IMA(
نتائ���ج   )ACCA( الربيطاني���ة  املعتمدي���ن 
االقت�سادي���ة  الظ���روف  ع���ن  ا�ستطالعهم���ا 
العاملي���ة، لتظه���ر النتائ���ج انخفا����ش الثق���ة 
العاملي���ة باالقت�س���ادات يف الرب���ع الثاين من 
2018 مقارن���ة مع الرب���ع االأول، وذلك ب�سبب 
التباط���وؤ وفق���دان الزخ���م يف موؤ����رض التع���ايف 
االقت�سادي العاملي الذي ب���داأ يف اأواخر العام 

.2016
واأكد التقرير اأن معدل الثقة اليزال مرتفعا 
بح�س���ب املعاي���ري احلديث���ة، واأن االنخفا����ش 
الطفيف يف الثقة يعك����ش املخاوف املتزايدة 
من حدوث حرب جتارية بن الواليات املتحدة 
وال�س���ن. وي�ستم���ر ه���ذا االأم���ر بالتاأثري على 
التوقع���ات العاملية عن ح���دة انخفا�ش الثقة 

االقت�سادية يف ال�سن.
واأو�س���ح التقري���ر انتعا����ش مع���دل الثقة 

يف اأنح���اء منطقة ال�رضق االأو�س���ط ويف االإمارات 
خ�سو�س���ا يف الرب���ع الث���اين م���ن الع���ام، وهي 
االآن يف اأعل���ى م�ستوياتها منذ الربع الثاين من 

.2015
ويع���ود ه���ذا االنتعا�ش من ج���راء االرتفاع 
احلاد يف �سع���ر النفط، والذي بل���غ ذروته عند 
80 دوالرا للربمي���ل يف اأواخر مايو، مقارنة مع 
االنخفا����ش الذي �سج���ل يف بداية العام 2016 
حيث بلغ �سعر النفط 35 دوالرا للربميل فقط. 
وق���د اأدى ذلك اإل���ى ارتفاع مع���دل االإيرادات 
اإل���ى جانب الب���دء بفر�ش �رضيبة عل���ى القيمة 
امل�ساف���ة يف كل من االإمارات العربية املتحدة 
واململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة، م���ا اأدى اإلى 
التخفيف من حدة التق�سف املايل يف املنطقة.
ويف ه���ذا ال�سي���اق، تقول رئي����ش جمعي���ة 
املعتمدي���ن  القانوني���ن  املحا�سبي������ن 
الربيطاني���ة )ACCA( يف ال����رضق االأو�س���ط، 
ليند�ساي ديغوف دي نونكي�ش “تعد التغريات 
يف ال�سيا�سة املالية واأ�سعار النفط اأحد االأ�س�ش 
الت���ي توؤثر على الو�سع االقت�سادي واآفاقه يف 

منطقة ال�رضق االأو�سط”.
وم���ن املرج���ح اأن توؤدي اتفاقي���ة “اأوبك” 
االأخ���رية، التي مت اإبرامها يف اأواخر �سهر يونيو 
والت���ي �سه���دت موافقة ال���دول االأع�ساء على 
زي���ادة االإنتاج، اإلى خف����ش االأ�سعار على مدار 

االأ�سهر املقبلة.
فيما اأكدت مديرة عمليات ال�رضق االأو�سط 
واإفريقي���ا والهند يف معه���د )IMA(، هنادي 
خليف���ة، اأن نتائج اال�ستط���الع تظهر زيادة يف 
الثق���ة يف االأعم���ال التجارية يف منطق���ة ال�رضق 
االأو�س���ط الت���ي �ساهم���ت به���ا اال�ستثم���ارات 

امل�ستمرة عرب عدد من ال�سناعات الرئي�سة.
وتتما�س���ى ه���ذه الزي���ادة يف الثق���ة م���ع 
االأه���داف الت���ي و�سعتها احلكوم���ات لتحقيق 
خطط اإقليمية طويلة االأجل مثل روؤية االإمارات 

2021 والبحرين و ال�سعودية 2030. 
ويبن التقري���ر اأن االإنفاق احلكومي يبلغ 
اأعلى م�ستويات���ه منذ عدة اأع���وام، وهو يرتكز 
خ�سو�س���ا على تنويع االقت�س���ادات االإقليمية 

وحتفيز التنمية االقت�سادية امل�ستدامة.

املنامة - �سام�سونغ اخلليج: اأطلقت 
�رضك���ة �سام�سونغ اخللي���ج لالإلكرتونيات، 
برنام���ج ����رضكاء �سام�سون���غ املتميزي���ن 
الهوات���ف املتحركة  امل�سم���م ملوزع���ي 

لقطاع االأعمال يف البحرين. 
وته���دف ال�رضك���ة م���ن خ���الل اإطالق 
الربنام���ج اجلدي���د اإل���ى حتقي���ق فوائد 
م�سرتك���ة وتزوي���د ����رضكاء �سام�سونغ يف 
جم���ال الهوات���ف املتحرك���ة بالعديد من 
التقني���ات واحللول املبتك���رة ف�سالاً عن 

م�ساعدتهم بخلق فر�ش مبيعات اأكرب.
و�سيحظ���ى ����رضكاء الربنامج بالعديد 
من امليزات الت���ي ت�ساعدهم على تعزيز 

مهاراتهم وخرباتهم يف العمل. 
حواف���ز  املزاي���ا:  ه���ذه  وت�سم���ل 
ومكافاآت مالية و�سناديق تنمية ال�سوق 
والرتقي���ات والتدري���ب يف ال�س���ف وعن 
طري���ق االإنرتنت؛ به���دف تعزيز مهارات 
ا، اإ�سافة  البيع واملهارات التقني���ة اأي�ساً
اإل���ى مزاي���ا الدع���م الت�سويق���ي ك�سع���ار 
�رضيك �سام�سونغ، ال�سمانات والفعاليات 

الت�سويقية. 
ومت ت�سميم برنامج �رضكاء �سام�سونغ 
املتميزي���ن يف جم���ال الهواتف املتحركة 
لتعزي���ز اأداء ����رضكاء االأعم���ال وتزويدهم 
خرباته���م  وتنمي���ة  تناف�سي���ة  مبزاي���ا 

املتخ�س�سة.
لوح���دة  االإقليم���ي  املدي���ر  وق���ال 
واالت�س���االت  املعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
�رضك���ة  يف  االأعم���ال  لقط���اع  املتنقل���ة 
�سام�سونغ اخللي���ج لالإلكرتونيات، حممد 
غرايبة “ي�سهد جمال االت�ساالت املتنقلة 
يف البحرين تطورات بوترية مت�سارعة، اإذ 
ا  تعترب البحرين من بن اأكرث الدول تطوراً
على م�ستوى العامل يف جمال التكنولوجيا. 
ونعتق���د اأن �رضكاءنا يف يف جمال الهواتف 
املتحرك���ة يتمتع���ون باإمكان���ات هائل���ة 
لتعزيز تناف�سيتهم على م�ستوى القطاع. 
ون�سعى م���ن خالل برناجمن���ا اجلديد اإلى 
تعزيز عالقتنا مع �رضكاء االأعمال يف جمال 
الهواتف املتحركة لتمكينهم من حتقيق 

روؤاهم وتعزيز تناف�سيتهم يف ال�سوق”. 

دب���ي - العربية نت: ال يبدو الرئي�ش 
االجتماعي  التوا�س���ل  التنفيذي ملوق���ع 
االأكرث �سهرة “في�سبوك” مارك زوكربرغ 
يف اأح�سن اأحواله هذا العام؛ اإذ اإن “هزات” 
متتالية تالحق م�سرية هذه ال�رضكة را�سمةاً 
عالم���ات تعجب ب�ساأن امل�ستقبل املنتظر 

ل� “في�سبوك”.
وما �سدور نتائج الربع الثاين لل�رضكة 
“خميب���ة”  ج���اءت  والت���ي  االأول،  اأم����ش 
لتوقع���ات املحللن، اإال نتيج���ة طبيعية 
للم�سل�سل الف�سائحي الذي الحق ال�رضكة 
يف الف���رتة االأخ���رية عل���ى �سعي���د ع���دم 
حماي���ة �رضية امل�ستخدم���ن ومعلوماتهم 
ال�سخ�سي���ة اإن كان على �سعيد الت�رضيب 
غري امل�رضوع لبيانات 87 مليون م�ستخدم 
ا بعقد  ل�سال���ح كمربدج اأناليتي���كا، مروراً
����رضاكات لتب���ادل بيان���ات م�ستخدميه���ا 
مع م���ا ال يقل عن 60 �رضك���ة من �سانعي 

االأجهزة.
وعل���ى م���ا يب���دو ف���اإن ال�رضب���ة يوم 
االأربعاء جاء وقعه���ا ثقيالاً على زوكربرغ، 
ال���ذي خ����رض 16 ملي���ار دوالر )اأي خم����ش 
ثروت���ه ال�سخ�سي���ة( يف ث���واٍن مع���دودة، 
بع���د الرتاجع احل���اد ل�سه���م “في�سبوك” 

بع���د االإغالق اإثر �س���دور اأرقام االإيرادات 
وامل�ستخدمن.

وعل���ى اإث���ر �س���دور النتائ���ج، هوت 
اأ�سه���م “في�سب���وك” بق���وة بن�سبة ت�سل 
اإلى 20 %، بع���د اأن �رضح الرئي�ش املايل 
لل�رضكة ب���اأن م���ن املتوقع تراج���ع وترية 
منو االإي���رادات يف الف�سل���ن املقبلن. 
وبالنظ���ر اإلى �سقف ال�س���وق عند االإغالق 
ي���وم االأربعاء، ف���اإن “في�سب���وك” خ�رضت 
اأك���رث م���ن 123 مليار دوالر م���ن قيمتها 
ال�سوقي���ة. بتعبري اآخر، فاإن اأقل ما ميكن 
قوله اإن “في�سبوك” �سدمت م�ستثمريها 

الذين خ�رضوا ربع ا�ستثماراتهم.

االآب�������ار  م����ي����اه  حت���ل���ي���ة  وح��������دات  ل���������رضاء  دي����ن����ار  م���ل���ي���ون   2.2 “الكهرباء”: 

9.6 مليون دينار لتوفري اأيد عاملة خلدمات املالحة اجلوية بـ “املوا�سالت”
“بابكو”: 5.1 مليون دينار الإعداد و�سباغة اخلزانات ومرافق الت�سغيل

يف  واالت�س���االت  املوا�س���الت  وزارة  طرح���ت 
اجلل�س���ة االأ�سبوعية ملجل�ش املناق�سات واملزايدات 
اأم�ش مناق�سة لتوفري اأي���دي عاملة خلدمات املالحة 
اجلوية تقدم اإليها 3 عطاءات اأقلها بنحو 9.6 مليون 

دينار، يف حن اأكربها 10.7 مليون دينار تقريباًا.
موق���ع  عل���ى  املن�س���ورة  البيان���ات  واأظه���رت 
املجل����ش اأن �سوؤون الطريان امل���دين التابعة لوزارة 
املوا�سالت واالت�ساالت تود دعوة ال�رضكات الدولية 
املخت�س���ة يف جم���ال املالحة اجلوية لتوف���ري االأيدي 
العاملة املتخ�س�سة يف هذا املجال ومبا يف ذلك كبار 
املوظفن مراقبي احلركة اجلوية ومهند�سي احلركة 
اجلوي���ة ومفت�س���ي عملي���ات الطريان، عل���ى اأن يتم 
العمل ح�سب القواع���د املن�سو�ش عليها من منظمة 
الطريان املدين الدولية وقوانن البحرين الوطنية.

كم���ا طرحت �رضك���ة نف���ط البحري���ن “بابكو” 5 
مناق�س���ات، اأبرزها لتق���دمي خدمة اإع���داد و�سباغة 
اخلزانات ومراف���ق الت�سغيل يف ال�رضك���ة تقدم اإليها 
7 عطاءات عل���ق اأحدها واأقل عطاء بنحو 5.1 مليون 
دين���ار يف حن اأكربه���ا بقرابة 10.5 ملي���ون دينار، 
ومناق�س���ة ل�سيان���ة ملع���ب الغولف التاب���ع لل�رضكة 
تق���دم اإليه���ا 4 عط���اءات اأقله���ا بنح���و 478.6 األف 
دين���ار، ومناق�س���ة الإ�س���الح حمكمات الغ���از اجلافة 
والتي يتم تركيبه���ا وا�ستخدامها لت�سغيل املعدات 
ذات االأهمية العالي���ة يف عدد من م�سانع التكرير يف 
بابكو تقدم اإليها عطاء وحيد بنحو 153.4 األف دوالر 

)ما يعادل 57.7 األف دينار(.
وكذل���ك طرح���ت �رضك���ة البحري���ن لال�ستثم���ار 
العق���اري “اإدام���ة” مناق�سة لتعين مق���اول الأعمال 
تعدي���ل وا�ست�س���الح �ساح���ل امللك حمد ب���ن عي�سى 
اآل خليفة بب���الج اجلزائر، تقدم اإليها عطاءان اأقلهما 
بنح���و 2.1 مليون دينار واأكربهما بقرابة 6.5 مليون 

دينار.
و�سيق���وم املق���اول الذي تعت���زم �رضك���ة اإدامة 
تعيينه، باأعمال اجلرف وحت�سن ميل قطاع ال�ساطئ 
���ا للت�ساميم  واحلماي���ة البحرية خل���ط ال�ساطئ وفقاً

املرفقة باملناق�سة.
وفتح املجل�ش يف جل�سته االأ�سبوعية 33 مناق�سة 
تعود ل���� 12 جهة حكومية، باإجمايل 155عطاء، وكان 

جمموع اأقل العط���اءات املتقدمة نحو 22.06 مليون 
دين���ار، يف حن مت تعلي���ق 4 عطاءات تابع���ة اإلى 4 

جهات.
ونظ���ر املجل����ش 5 مناق�س���ات ل���وزارة ال�سحة، 
اأبرزه���ا لتوفري خدمات 8 مدققن معارين للتدقيق 
الداخل���ي بالوزارة تقدم اإليها 4 عطاءات علق اأحدها 
واأق���ل عط���اء بقيم���ة 230.4 األف دين���ار، ومناق�سة 
لتوريد وتركيب نظ���ام مراقبة املري�ش تقدم اإليها 

10 عطاءات اأقلها بنحو 59.8 األف دينار.
كما نظر املجل�ش يف 5 مناق�سات الإدارة املخازن 
املركزية، اأبرزها ل�رضاء كابالت اأر�سية تقدم اإليها 5 
عطاءات اأقله���ا بنحو 194.5 األف دين���ار، ومناق�سة 
ل�رضاء حموالت كهربائية تقدم اإليها 4 عطاءات اأقلها 

بنحو 345.5 األف دينار.
مناق�س���ات   5 يف  املجل����ش  نظ���ر  وكذل���ك 
لبوليتكنك البحرين، لتوفري معدات هند�سية للكلية 
وخمترباته���ا ومعاملها، تقدم اإليه���م 4 عطاء، وكان 
جمم���وع اأقل العط���اءات املتقدمة نح���و 203.4 األف 

دينار.
وفت���ح املجل����ش 3 مناق�س���ات ل�رضك���ة ط���ريان 
اخلليج، اأبرزها للتزوي���د االأويل لقطع غيار حمركات 
طائ���رات االيربا�ش “اإي���ه 320” و “اإيه 321” تقدم 
اإليه���ا عطاء وحيد بنحو 288.1 األف دوالر )ما يعادل 
108.3 األ���ف دين���ار(، ومناق�س���ة ل�رضاء قط���ع غيار 
حم���ركات “�س���ي اف ام” لط���راز “لي���ب” لطائ���رات 
“320 نيو” �سمن القائمة الثانية تقدم اإليها عطاء 

وحي���د بنح���و 137.9 األ���ف دوالر )م���ا يع���ادل 51.9 
األ���ف دينار(. كم���ا فتح املجل����ش مناق�ستن لهيئة 
الكهرب���اء وامل���اء، اأبرزهما مناق�سة ل����رضاء 4 وحدات 
حتلية متنقلة ملي���اه االآبار اجلوفية تعمل بالتنا�سح 
العك�س���ي ب�سعة اإنتاجية تقدر بح���وايل ن�سف مليون 
ا لكل وحدة من املياه ال�ساحلة لل�رضب؛  جال���ون يومياً
ملواجه���ة اأي حاالت طارئة قد ينج���م عنها نق�ش يف 
اإم���داد ال�سبكة باملياه تق���دم اإليها عطاء وحيد بنحو 

5.9 مليون دوالر )ما يعادل 2.2 مليون دينار(.
وكذل���ك فتح املجل�ش مناق�ست���ن ل�رضكة مطار 
البحري���ن، اأوالهم���ا لطل���ب تق���دمي مق���رتح لتجهيز 
خلدم���ة  امل�رضفي���ة  اخلدم���ات  واإدارة  وت�سغي���ل 
امل�سافري���ن يف املبن���ى اجلدي���د تقدم اإليه���ا عطاء 
وحيد بقيمة 426 األف دينار، والثانية لطلب تقدمي 
مق���رتح لتجهي���ز وت�سغيل واإدارة م���ن مقدمي خدمة 
االت�س���االت تقدم اإليها 3 عط���اءات اأقلها بقيمة 30 

األف دينار.
اإ�ساف���ة اإل���ى ذلك، فت���ح املجل����ش مناق�ستن 
ل�رضك���ة تطوي���ر للب���رتول، اأبرزهم���ا لتوري���د اأجهزة 
الكمبيوتر املحمول والثابت وال�سا�سات تقدم اإليها 

4 عطاءات اأقلها بنحو 110.5 األف دينار.
عالوة على ذلك، نظر املجل�ش يف مناق�سة لوزارة 
الع���دل واالأوق���اف وال�س���وؤون االإ�سالمي���ة للتنظيف 
وال�سيافة تقدم اإليه���ا 9 عطاءات اأقلها بنحو 2.48 
األف دينار، ومناق�سة لوزارة الداخلية لتوفر معدات 
اإنقاذ للوزارة تقدم اإليها 5 عطاءات اأقلها بنحو 6.1 

األف دينار.

اجل����زائ����ر ب�����الج  ����س���اح���ل  ا����س���ت�������س���الح  م����ق����اول  ل��ت��ع��ي��ن  دي����ن����ار  م���ل���ي���ون   2.1
أبرز المناقصات المطروحةاأمل احلامد

أقل عطاء بالدينار الشركةالعددوصف المناقصة الجهة وصف المناقصة الجهة

9,609,791.00 GAL Air Navigation Services 3 توفير األيدي العاملة                       
لخدمات المالحة الجوية المواصالت واالتصاالت

5,094,957.70 Grand Tiger for Mechanical and In-
dustrial BSC (c) 7 خدمة إعداد وصباغة الخزانات ومرافق 

التشغيل في الشركة بابكو

2,118,709.80 VISION DEVELOPMENT CO WLL 2
تعيين مقاول ألعمال تعديل         

واستصالح ساحل الملك حمد بن عيسى       
آل خليفة ببالج الجزائر

شركة إدامة

5,930,672.00 دوالرا SUEZ Water Technologies &
 Solutions 1 شراء 4 وحدات تحلية متنقلة الكهرباء والماء

59,800.00 WELLFLOW GULF TRADING W.L.L 10 توريد وتركيب نظام مراقبة المريض وزارة الصحة

علي الفردان

 املحرر االقت�سادي

• مارك زوكربرغ	



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )111( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة االفذاذ للمقاوالت ش.ش.و ملالكها جمشير محمد حاجي علي نسيمي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
القانوني  املصفي  باعتباره  نسيمي  علي  حاجي  محمد  جمشير  السيد/ 
علي  محمد  جمشير  ملالكها  ش.ش.و  للمقاوالت  االفذاذ  شركة  لشركة 
 ،95503 رقم  القيد  مبوجب  الواحد   الشخص  كشركة  املسجلة  نسيمي، 
وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبني 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  وفقا ألحكام  وذلك  التجاري،  السجل  من 

باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 31402 -  التاريخ :2018/7/24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )108151( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة املدينة للزجاج ش.م.ب مقفلة

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة املدينة للزجاج ش.م.ب مقفلة  املسجلة مبوجب 

القيد رقم 31402 طالبا تغيير االسم التجاري للفرع رقم 10
مــــن: شركة ديلمون للزجاج - ش.م.ب مقفلة

Delmon Glass - B.S.C CLOSED
إلـــى: شركة املدينة للزجاج ش.م.ب مقفلة

CITY GLSSSES COMPANY B.S.C CLOSED
مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة شركة مطعم تي اتش 2 ذ.م.م  
سجل جتاري رقم 95206

ذ.م.م، املسجلة   2 اتش  تي  الشركاء في شركة شركة مطعم  قرار  بناء على 
95206، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/ عبدالعال  القيد رقم  على 

اخلليج للتدقيق مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: السيد/ جاسم حسن يوسف عبدالعال

 )+973(39605262
املنامة- مملكة البحرين
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التجاري  احملل  حتويل  بوزبون  محمد  ابراهيم  علي  ورثة  السادة/  إلينا  تقدم 

التالي: إلى السيد/ حمد احمد علي بوزبون  

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

6/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2018-110648( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

مؤسسة احلواري التجارية21231-01

محل رقم 469
طريق 425
مجمع 204

احملرق

 جتارة/ بيع األجهزة الكهربائية
واإللكترونية املنزلية

 جتارة/ بيع األلعاب والّلعب
جتارة/ بيع األثاث املنزلي

العنواننوع النشاطاالسم التجاريرقم القيد

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

املالك  السلمان،  عبدعلي  ابراهيم  مصطفى  السيد/  إليها  تقدم 

مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  االعمال  لتطوير  سنرجي  لـ 

شركة  إلى  املذكورة  املؤسسة  حتويل  يطلب   ،70046 رقم  القيد 

لتصبح  بحريني،  دينار   1000 وقدره  برأسمال  الواحد  الشخص 

وبأسمه. له  مملوكة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

بشأن حتويل مؤسسة فودية إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 76071
التاريخ: 23/7/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري 

لشركة حلويات زالطيمو ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة حلويات زالطيمو ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 76071، 

طالبني تغيير اإلسم التجاري من:
حلويات زالطيمو ذ.م.م

إلى: بلدنا حلويات وكافيه ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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مقتل 25 حوثيا وحترير 40 كيلومرتا يف حمافظة البي�شاء

ق���ال اللواء مف���رح بحيلح قائد حمور بيح���ان واللواء 26 اإن ق���وات اجلي�س اليمن���ي اأطلقت عملية 
ع�شكرية ال�شتكمال حترير مديرية املالجم، بداأت فجر اخلمي�س من منطقة الهجفة، ومتكنت القوات من 
حتري���ر منطقة �رشكة بن عرب، وجبل الدير، و�شيلة الوهبي���ة، وكذلك حترير مع�شكر اال�شتقبال مبنطقة 

ف�شحة ووادي ف�شحة بالكامل، و�شوالاً اإلى مفرق عفار.
واأ�شاف اللواء بحيبح اأن م�شاحة املناطق التي مت حتريرها، اأم�س اخلمي�س، تقدر بنحو 40 كيلومرتا، 
ومل يتب���ق اأمام اجلي�س اليمني �شوى 18 كيلومرتا للو�شول اإل���ى مفرق عفار اال�شرتاتيجي الذي يقطع 

خطوط الإمداد عن امليلي�ضيات يف مناطق متعددة مبا فيها مدينة البي�ضاء.
واأك���د اأن املعارك التي ل تزال م�ضتم���رة حتى اللحظة اأ�ضفرت عن خ�ضائر ب�رشية ومادية يف �ضفوف 
اًا من امليلي�شي���ات اإلى جانب ع�رشات  ميلي�شي���ات احلوثي االنقالبي���ة، ومنها مقتل ما يق���ارب 25 عن�رش

اجلرحى، فيما متكن اأبطال اجلي�ش من ا�ضتعادة عدد من الأ�ضلحة والذخائر املتنوعة.

السنة العاشرة - العدد 3573 
الجمعة

27 يوليو 2018 
14 ذو القعدة 1439
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واشنطن ـ أ ب: 

هضبة الجوالن ـ رويترز: 

طرابلس ـ دب أ: 

لندن ـ رويترز:

االأمريك���ي  الرئي����س  اإدارة  ق���ررت 
دونال���د ترامب ال�شماح مل�رش با�شتخدام 
امل�شاع���دات  م���ن  دوالر  ملي���ون   195
الع�شكري���ة االأجنبية تع���ود للعام املايل 
2016، بعدما كانت حجبتها يف ال�شابق.
وق���ال م�ش���وؤول ب���وزارة اخلارجي���ة 
االأمريكية، اإن قرار اإدارة الرئي�س ترامب 
جاء اعرتافا “باخلط���وات التي اتخذتها 
م�رش على مدى الع���ام املا�شي ا�شتجابة 
ملخ���اوف اأمريكي���ة معين���ة”، ويف �شوء 

تعزيز ال�رشاكة مع القاهرة.
املتح���دة  الوالي���ات  وعلق���ت 
امل�شاع���دات يف اأغ�شط�س 2017 ب�شبب 
م���ا و�شفته���ا مبخ���اوف ب�ش���اأن “حقوق 
اآن���ذاك  م����رش  ردت  فيم���ا  االإن�ش���ان”، 
وا�شفة القرار باأنه “�شوء تقدير لطبيعة 
العالقات اال�شرتاتيجية التي تربط بني 

البلدين منذ عقود”.

للرئي����س  موالي���ة  ق���وات  رفع���ت 
ال�شوري ب�ش���ار االأ�شد العلم ال�شوري يف 
حمافظة القنيطرة اأم�س اخلمي�س، حيث 
توا�ش���ل الق���وات احلكومي���ة م�شعاه���ا 
ال�شيط���رة عل���ى املنطق���ة  ال�شتع���ادة 
الواقع���ة يف �شوريا م���ن ه�شبة اجلوالن 

على احلدود مع اإ�رشائيل واالأردن.
 و�شاهد م�شور من “رويرتز” رجاال 
يرت���دون زيا موحدا وهم يرفعون العلم 
يف مدين���ة القنيطرة بينما مل ت�شاهد اأي 

اأ�شلحة.
ونقل م�شور رويرتز ذلك من نقطة 
مراقبة يف اجلزء الذي حتتله اإ�رشائيل من 

ه�شبة اجلوالن تطل على القنيطرة.
والق���وات  اجلي����س  ويتوغ���ل 
املتحالف���ة مع���ه بدعم من حمل���ة جوية 
رو�شية يف حمافظة القنيطرة بعد هجوم 
يف ال�شه���ر املا�ش���ي اأدى لطرد مقاتلي 

املعار�شة من حمافظة درعا املجاورة.

بقي���ادة  الليب���ي  اجلي����س  اأعل���ن 
خليف���ة حفرت اأنه اأ�ضب���ح ي�ضيطر على 
90 % م���ن م�شاحة ليبي���ا، بعد جناحه 
يف حتري���ر مدينة درنة من االإرهاب، يف 
انتظ���ار اإنهاء حكم اجلماعات امل�شلحة 

يف العا�شمة طرابل�س.
ج���اء ذل���ك عل���ى ل�ش���ان الناط���ق 
الر�شمي للقيادة العامة للجي�س اأحمد 
امل�ضماري، خالل ندوة �ضحافية، اأ�ضار 
فيها اإلى اأن اجلي�س الليبي �شيوا�شل 
معركته؛ م���ن اأجل تطه���ري كل ليبيا، 

وا�شرتداد حق الليبيني يف وطنهم.
ولفت امل�شماري اإلى اأن “اجلي�س 
لدي���ه من الق���وة والعزمية م���ا يجعله 
ق���ادرا على تاأم���ني ليبي���ا بالكامل”، 
رغم حظ���ر الت�شلي���ح املفرو�س عليه 
من قبل املجتمع الدويل، واملوؤامرات 
التي حتاك �ض���ده داخل وخارج ليبيا، 

ح�ضب تعبريه.

قال �شالح اجلو امللكي الربيطاين 
اأم�س اخلمي����س اإن طائرتني من طراز 
روماني���ا  يف  متمركزت���ن  تايف���ون 
انطلقت���ا نحو طائ���رة رو�شية حتركت 
ق���رب املج���ال اجل���وي حلل���ف �شمال 

االأطل�شي فوق البحر االأ�شود.
واأ�ش���اف �ش���الح اجل���و الربيطاين 
يف بي���ان اأن الطائرت���ني انطلقت���ا من 
قاعدة ميخائيل كوجانيت�شانو اجلوية 
الروماني���ة بالق���رب م���ن كون�شتانت���ا 
عل���ى �شاحل البحر االأ�شود للتعامل مع 
الطائرة الرو�شي���ة التي كانت متجهة 
غرب���ا باجت���اه املج���ال اجل���وي حللف 

�شمال االأطل�شي.
وتابع قائ���ال اإن الطائرة الرو�شية 
مل تدخل املجال اجل���وي حللف �ضمال 
االأطل�ش���ي واإن الطائرت���ني التايفون 
حامت���ا يف االأجواء لف���رتة ق�شرية على 
�شبي���ل ال���ردع قب���ل اأن تع���ودا اإل���ى 

قاعدتهما.

وا�شنطن ترفع احلظر عن 
م�شاعدات ع�شكرية اإلى م�رش

رفع العلم ال�شوري 
يف حمافظة القنيطرة

اجلي�س الليبي: ن�شيطر 
على 90 % من البالد

بريطانيا تطلق طائرتني 
العرتا�س طائرة رو�شية

قرقا�ش: احلوثيون �رسطان ال بد من ا�صتئ�صاله
اإدانة وا�شعة ال�شتهداف احلوثي ناقلتي نفط �شعوديتني

اإن  ويف وق���ت �شاب���ق، ق���ال قرقا����س 
لناقالت  ا�شته���داف ميلي�شي���ات احلوث���ي 
النفط عمل غري م�شتغرب، من جماعة ت�شعى 
لفر�س نف�شها عن طريق ا�شتخدام العنف.

و�ش���دد اأن ما يق���وم ب���ه احلوثيون هو 
امتداد ل�شيا�شة اإي���ران يف املنطقة، م�شريا 
اإلى اأنه “ال بد من اإنهاء هذا الورم ال�رشطاين 

الذي تعر�س لليمن”.
عل���ى  الق�ش���اء  اأن  قرقا����س  واأك���د 
ع���ود  يف  �شي�شاه���م  احلوث���ي  ميلي�شي���ات 

اال�شتقرار اإلى اليمن وحميطها االإقليمي.
وطال���ب املجتمع ال���دويل مبوقف قوي 
جت���اه ما تقوم ب���ه ميلي�ضي���ات احلوثي من 
اأعم���ال تخريبية، تهدد اأمن و�شالمة املالحة 

البحرية الدولية.
اأن  اعت���ربت  وكان���ت م�ش���ادر ميني���ة 
العملي���ة الإرهابية احلوثية الأخرية يف البحر 
االأحمر �شد ناقلتي نف���ط �شعوديتني تدق 
م���رة اأخ���رى ناقو�ش خطر متعاظ���م، يتجاوز 

املنطقة ليهدد التجارة الدولية.
واأكدت امل�ش���ادر، اأن االإرهاب احلوثي 
انعكا����س ل�شيا�ش���ة اإي���ران، الت���ي ه���ددت 
اأك���ر من مرة با�شته���داف املالحة البحرية، 

وال�شيما يف البحر االأحمر.
احلوث���ي  ميلي�شي���ات  وا�شتهدف���ت 
االإيرانية، االأربعاء، نفط عمالقتني تابعتني 
لل�رشكة الوطني���ة ال�شعودية للنقل البحري، 
االأم���ر الذي دفع اململكة اإل���ى تعليق جميع 
�شحن���ات النفط اخلام التي متر عرب م�شيق 
باب املن���دب اإلى اأن ت�ضب���ح املالحة عربه 

اآمنة.
وتوالت االإدانات على نحو وا�شع، اأم�س 
اخلمي�س، عل���ى اأثر ا�شته���داف ميلي�شيات 
احلوث���ي املوالي���ة الإي���ران ناقلت���ي نف���ط 
�شعوديت���ني، ونبه���ت عوا�ش���م ومنظمات 

اإ�شالمي���ة وعربية اإل���ى تبعات م���ا يقوم به 
احلوثيون على حركة املالحة.

واأدانت كل من منظمة التعاون االإ�شالمي 
والربمل���ان العربي النته���اك احلوثي الذي 
و�ش���ع املنطقة على �شفا كارثة بحرية، كما 
ا�شتنكرت االإم���ارات والبحرين وم�رش �شعي 
امليلي�شي���ات االإيراني���ة اإل���ى العب���ث باأمن 

املمر املالحي اال�شرتاتيجي.
واأك���دت م�رش، يف بيان لوزارة اخلارجية، 
اأن ه���ذا الهجوم ميثل خرق���اً �ضارخاً لكافة 

القوان���ني واالأع���راف الدولي���ة، التي تن�س 
على حرية حركة املالحة يف املمرات املائية 
الدولي���ة، ف�ضالً ع���ن تاأث���ريه ال�ضلبي على 

حرية حركة التجارة الدولية.
وج���دد البي���ان مطالب���ة م����رش للمجتمع 
ال���دويل ب����رشورة ال�ضط���الع ب���دوره نح���و 
ا�شتع���ادة ال�رشعية اإلى اليم���ن على اأ�شا�س 
يف  املمثل���ة،  الدولي���ة  ال�رشعي���ة  مق���ررات 
واملب���ادرة   ٢٢١٦ االأم���ن  جمل����س  ق���رار 
اخلليجية وخمرجات احلوار الوطني اليمني، 

والت�شدي لكافة االأعمال االإرهابية التي من 
�ضاأنها زعزعة ال�ضتقرار يف املنطقة.

يف غ�ش���ون ذل���ك، ق���ال االأم���ني العام 
يو�ش���ف  االإ�شالم���ي،  التعاوم���ن  ملنظم���ة 
ب���ن اأحم���د العثيم���ن، اإن تك���رار اعتداءات 
ميلي�شي���ات احلوث���ي على ال�شف���ن العابرة 
للمم���ر اال�شرتاتيج���ي يوؤثر �شلب���ا على اأمن 
املمرات املائية املهمة للتجارة واالقت�شاد 

العاملي.
ا�شته���داف  “اأن  العثيم���ن  واأ�ض���اف 
ناق���الت النفط العمالق���ة التي متر من باب 
العامل���ي  االقت�ش���اد  يعر����س  ال  املن���دب 
للخط���ر فح�شب واإمنا يعر�س �شالمة طواقم 
تل���ك ال�شفن للخط���ر، ويلحق ا����رشارااً بالغة 
بالبيئة البحرية، حيث قد يت�ضبب مثل هذا 
الع���دوان يف ت�رشب كميات كبرية من النفط 

الذي يهدد البيئة البحرية بالتلوث”.
وا�شتنك���ر الربمل���ان العرب���ي الهج���وم 
احلوثي معلنا اأن ما ح�ضل ي�ضتوجب التحرك 
الف���وري واحلا�ش���م م���ن املجتم���ع ال���دويل 
لتاأم���ن خط���وط نق���ل النف���ط، وحما�ضب���ة 

ميلي�شيات احلوثي والدول الداعمة لها.
وا�شته���دف احلوثي���ون ناقلت���ي نف���ط 
الوطني���ة  لل�رشك���ة  تابعت���ني  عمالقت���ني 
ال�شعودي���ة للنقل البحري، واأعلنت اململكة 
تعلي���ق جميع �شحن���ات النفط اخل���ام التي 
متر عرب م�شيق باب املندب اإلى اأن ت�شبح 

املالحة عربه اآمنة.
ويرب���ط ب���اب املندب البح���ر االأحمر من 
اجلن���وب باملحي���ط الهندي، حي���ث يقع يف 
منت�شف امل�شاف���ة بني ال�شوي�س ومومباي، 
يح���ده اليمن من ال����رشق واإريرتيا وجيبوتي 
م���ن الغ���رب، ويكت�شب امل�شي���ق اأهمية يف 
عامل النفط من كمية النفط املارة به، التي 

تقدر بحدود 3.5 مليون برميل يوميا.

• عن�رش من القوات املوالية للحكومة اليمنية حامال �شالحه يف مرفاأ مدينة املخا على البحر االأحمر )ار�شيفية(	

عوا�شم ـ وكالت: قال وزير الدولة الإمارتي لل�شوؤون اخلارجية اأنور قرقا�س اأم�س اخلمي�س 

اإن ا�شتهداف ميلي�شيات احلوثي الإيرانية لناقالت النفط عمل غري م�شبوق تفوق تداعياته حدود 

املنطقة. واأكد اأنه ل بد من اإنهاء الورم ال�شرطاين الذي تعر�س له اليمن.

هو  الناقلتني  على  احلوثي  الهجوم  اأن  لندن،  يف  موؤمتر  يف  احل�شور  اأمــام  قرقا�س،  واأ�شاف 

�شبب اآخر لأهمية اإنهاء انقالب احلوثيني على احلكومة ال�شرعية، م�شددا على اأن حترير ميناء 

احلديدة من �شاأنه تق�شري اأمد املعركة.

وجه قائد فيلق القد�ش باحلر�ش الثوري 
االإي����راين، قا�ش����م �شليم����اين، تهدي����دااً مبا�رشااً 
للرئي�����س االأمريكي، دونال����د ترامب، قائالاً اإن 
“البح����ر الأحمر مل يع����د اآمن����اً”، يف اإ�شارة منه 
اإل����ى قي����ام ميلي�شي����ات احلوث����ي، املدعومة 
م����ن طهران، ب�ش����ن هجوم عل����ى ناقلتي نفط 
�ضعوديت����ن، الأربع����اء، م����ا يدل عل����ى تورط 
اإي����ران ب�شكل مبا�رش بتهدي����د املالحة يف البحر 
االأحمر باالإيعاز مليلي�شيات احلوثيني التابعة 

لهم مبهاجمة ناقالت النفط.
واأثن����ى �ضليم����اين، خ����الل كلم����ة األقاه����ا 
يف مدين����ة هم����دان، اأم�����ش اخلمي�����ش، وبثه����ا 
التلفزيون الإيراين، عل����ى ت�رشيحات الرئي�ش 
ح�ضن روحاين، الذي هدد باإغالق م�ضيق هرمز 
ومواجه����ة الوالي����ات املتحدة بط����رق خمتلفة 

بقوله “لدينا م�ضائق كثرية وهرمز اأحدها”.
ال�شجاع����ة  “الت�رشيح����ات  اأن  واأ�ش����اف 
للرئي�����س روح����اين ترك����ت اأثره����ا يف نفو�����س 

ال�شعب”.
وتاأت����ي ه����ذه التهدي����دات بعدم����ا ح����ذر 
الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، يف تغريدة 
على “تويرت”، االثن����ني املا�شي، روحاين من 
مغبة تهديد اأم����ريكا بالقول: “اإياك اأن تهدد 
اأم����ريكا م����رة اأخ����رى واإل �ضتواج����ه عواقب مل 

يواجهها �شوى قلة عرب التاريخ”.
واأكد الهجوم احلوثي الأخري على ناقلتي 
نفط يف البحر الأحمر، اخلطر الذي متثله اإيران 

وميلي�شياته����ا االإرهابية على اأم����ن املنطقة، 
واأهمي����ة كب����ح جماحها، ال�شيم����ا يف اليمن عرب 
حترير ميناء احلديدة ال����ذي يتخذه احلوثيون 
قاع����دة لتهديد املالحة الدولي����ة عرب م�شيق 

باب املندب.
وبع����د ا�شتهداف احلوثيني لناقلتي نفط 
عمالقتني تابعتني لل�رشكة الوطنية ال�شعودية 
للنق����ل البحري، اأعلنت اململك����ة تعليق جميع 
�شحن����ات النف����ط اخلام التي مت����ر عرب م�شيق 
باب املندب اإلى اأن ت�ضبح املالحة عربه اآمنة.
وهنا ت����ربز اأهمية حتري����ر مدينة احلديدة 
وميناءها من ميلي�شي����ات احلوثي، التي تنفذ 
اأجندة اإي����ران اخلبيثة يف املنطقة وتعمل على 
�ضن هجم����ات اإرهابية يف البح����ر الأحمر، خدمة 

مل�شالح نظام املاليل الذي كان قد هدد قبل 
اأيام مبنع �شادرات النفط يف املنطقة.

ورغ����م اأن الهجوم الأخري اأ�ضفر عن اإ�ضابة 
طفيف����ة يف اإح����دى الناقلت����ني، فاإن����ه يوؤك����د 
مرة اأخ����رى على اأهمية حما�ضب����ة اإيران، وعدم 
التهاون م����ع ميلي�شيات احلوث����ي التي باتت 
ت�ض����كل خطرا حقيقي����ا على املالح����ة الدولية 

انطالقا من ميناء احلديدة.
جه����ود  دع����م  ال����دويل  املجتم����ع  وعل����ى 
التحالف العرب����ي وال�رشعية اليمني����ة، الرامية 
اإل����ى ا�شتعادة امليناء واملدينة وعدم االجنرار 
اإل����ى حماولت احلوثي، وخلف����ه اإيران، لك�ضب 
الوقت عرب من����اورات �شيا�شية باتت اأهدافها 

مك�شوفة.

وت�ضعى اإيران، من خالل اإبقاء ميلي�ضيات 
احلوث����ي يف احلديدة، اإلى الإم�ضاك بورقة باب 
املن����دب الهامة لل�شغط على املجتمع الدويل 
وتنفي����ذ تهديداته����ا الإرهابي����ة، مل����ا ميثل����ه 
ه����ذا امل�شيق من اأهمية عل����ى �شعيد املالحة 

الدولية.
ويرب����ط ب����اب املن����دب البح����ر االأحمر من 
اجلن����وب باملحي����ط الهن����دي، حي����ث يق����ع يف 
منت�ش����ف امل�شاف����ة بني ال�شوي�����س ومومباي، 
يح����ده اليم����ن من ال�����رشق واإريرتي����ا وجيبوتي 
م����ن الغرب، ويكت�شب امل�شيق اأهمية يف عامل 
النفط من كمية النفط املارة به، والتي تقدر 

بحدود 3.5 مليون برميل يوميا.
ولكون����ه يق�����رش امل�شافة الت����ي تقطعها 
حام����الت النفط ب�60 %، ف����اإن اإغالقه �شيجرب 
ناق����الت النفط على ال����دوران ح����ول اإفريقيا 
و�شريف����ع تكالي����ف نقل النف����ط ب�شكل كبري، 

ويعد النفط هدفا لالإرهابيني.
ويبلغ عر�س امل�شيق حوالى 30 كيلومرتا 
تقريبا تتو�ضطه جزيرة برمي. وتتم املالحة يف 
اجلزء الغربي من امل�ضيق، لأنه الأو�ضع، حيث 
يبل����غ عر�شه 25 كيلومرتا وي�ش����ل عمقه اإلى 
310 اأمتار، ويطلق عليه ا�شم “دقة املايون”.
اأما اجلزء ال�رشقي وي�ضمى “قناة اإ�شكندر” 
فهو ال ي�شل����ح للمالحة الدولية ب�شبب �شيقه 
و�ضطحي����ة املياه فيه، حيث يبلغ عر�ضه ثالثة 

كيلومرتات وعمقه يف اأعمق منطقة 30 مرتا.

سليمانـي لترامـب: البحـر األحمـر لـم يعـد آمنـا
عواصم ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

الكويت “تدر�س” وقف مرور النفط عرب باب املندب

ق���ال م�ض���وؤول كويتي اإن ب���الده قد تتخذ 
قرارا بوق���ف �شادرات النفط عرب م�شيق باب 
املندب،بعد قرار �شعودي مماثل، لكنه اأكد اأن 
االأمر مازال “قيد الدرا�ش���ة” واأن قرارا نهائيا 
مل ُيتخذ بعد. وقال بدر اخل�شتي رئي�س جمل�س 

اإدارة �رشكة ناقالت النفط الكويتية، اخلمي�س، 
ردا عل���ى �ش���وؤال لرويرتز “االحتم���االت واردة 

لكن لي�ش هناك �ضيء اأكيد حتى الآن”.
و�شدد اخل�شتي على اأن���ه “ال بد اأن يكون 
هناك بديل ول بد اأن يكون كل �ضيء مدرو�ضا 

وبعدها نقرر”.

الكويت - رويترز: 

اإرهاب اإيران يف باب املندب يدق ناقو�س اخلطر

• اإرهاب اإيران يف باب املندب يدق ناقو�س اخلطر	

دبي ـ العربية نت: 



وت�ستعد التن�سيقيات يف العراق للخروج 
يف مظاه���رات مليوني���ة موح���دة يف العا�سمة 
ومراك���ز املحافظ���ات الي���وم اجلمع���ة، فيما 
طالبوا باإبع���اد ال�سيا�سيني و�سيوخ الع�سائر 
ورجال الدين الذين كانت لهم يد يف العملية 
ال�سيا�سية ب�سكل اأو باآخر من �ساحات التظاهر 

ح�سب امل�ساركني يف املظاهرات.
وقال ح�سنني املو�سوي، اأحد امل�ساركني 
ال�سب���اب “اإن ال�سارع الب����ري اأ�سحى ال يثق 
مبن �س���ارك اأو كان له ح�س���ور يف احلكومات 
االحتادية اأو املحلية املتعاقبة، م�سيفاً اأنه مت 
تاأ�سي�س جتمع با�سم “�سباب الب�رة” لتوحيد 
املطال���ب وكافة التن�سيقيات للح�سول على 

نتائج اإيجابية من هذه املظاهرات.
يذك���ر اأن ����رارة التظاه���رات يف العراق 
بداأت من حمافظة الب�رة اجلنوبية قبل اأكرث 
من اأ�سبوعني، وُقتل واأ�سيب واعتقل املئات 
من املتظاهري���ن بعد �سدام���ات مع القوات 

االأمنية العراقية.
 ال���ى ذل���ك، فق���دت منظوم���ة الكهرباء 
الوطني���ة العراقي���ة 50 باملئ���ة م���ن انت���اج 
حمطاته���ا، ب�سب���ب خ���روج 5 خط���وط لنق���ل 
الطاق���ة الكهربائية ذات ال�سغط الفائق عن 
اخلدمة يف املنطقتني اجلنوبي���ة وال�سمالية، 

قبل اأن يتم معاجلته الحقا.
وتوقف���ت املحطات التوليدية يف مناطق 
اخلط���وط اخلم�سة لنقل الطاق���ة الكهربائية، 
النا�رصي���ة  اإل���ى  القاد�سي���ة  خط���وط  وه���ي 
احلرارية، ووا�سط اإلى العم���ارة، ووا�سط اإلى 
النا�رية، ورميلة اإلى النا�رية، وكركوك اإلى 

ديالى.
وتاأث���رت حمافظ���ات الب����رة وذي ق���ار، 
ومي�س���ان، وكركوك، ونينوى، بهذا االنقطاع. 
ومت���ت معاجل���ة احل���ادث الحق���ا، ومت اإدخال 
جميع املنت�سبني يف حالة “اإنذار” حلني عودة 

املنظومة اإلى احلالة االعتيادية.

ه���ذه  باإع���ادة  ال���وزارة  جه���ود  وب���داأت 
اخلط���وط اإل���ى اخلدم���ة، وبالت���ايل ت�سغي���ل 

املحطات التوليدية التي توقفت.
ومت ت�سكي���ل 3 فرق حتقيقية باإيعاز من 
وزير الكهرباء املهند����س قا�سم الفهداوي، 

للتحقيق يف اأ�سباب انف�سال هذه اخلطوط.

ومنذ فرباير 2015 ا�ستقر 2000 عن�ر 
من قوات فيلق فج���ر فار�س يف هذه الثكنة 
التي اأطل���ق عليها احلر�س الث���وري ت�سمية 

ثكنة “االإمام ح�سني”.
وتتلخ����س مهمة ل���واء مغاوي���ر الفرقة 
“19 فج���ر”، يف حماية ق����ر رئي�س النظام 
ال�س���وري ب�سار االأ�س���د، واأي�س���ا منع قوات 
اجلي�س ال�سوري احلر التي كانت تتواجد يف 

مدينة الزبداين من الو�سول اإليه.
كما مت اإر�سال كتائب هذا اللواء لتنفيذ 
عملي���ات ع�سكري���ة يف نق���اط خمتلف���ة م���ن 

�سوريا بقي���ادة العقي���د يف احلر�س الثوري 
ر�ستغ���ار مقدم، ال���ذي كان نائبا لقائد لواء 
مغاوير الفرقة “19 فجر”، بح�سب التقرير.

و�ساركت الفرق���ة “19 فجر” يف احلرب 
ال�سوري���ة، م���ن بينه���ا معارك حل���ب، حيث 
�سارك���ت ق���وات ه���ذه الفرق���ة يف مع���ارك 

منطقة خان طومان.
كم���ا �سارك���ت يف مع���ارك حم���اه الت���ي 
تزامن���ت مع الهجم���ة الكيميائي���ة على خان 
�سيخ���ون، يف اأبري���ل 2017، حي���ث تلق���ت 
قوات هذه الفرقة خ�سائ���ر فادحة فيها، اإذ 

خ�رت عددا من قادتها، وهم كل من العميد 
عب���د اهلل خ�سن���ود، اأحد ق���ادة اال�ستخبارات 
والعمليات، واأب���و ذر فرحبخ�س وقدرت اهلل 

عبودي.
وال يعرف م���ا اإذا كانت هذه القوات قد 
ا�ستبدلت بقوات اإيرانية اأخرى لتويل حماية 
ق����ر ب�سار االأ�س���د اأم اأن الرو����س هم تولوا 
تلك احلماية، نظ���را لت�ساعد اخلالفات بني 
طهران ومو�سك���و هناك، حيث دعت رو�سيا 
اأخ���را كافة امليلي�سيات التابعة الإيران اإلى 

االن�سحاب الكامل من �سوريا.

باإيجاد  للمطالبة  اأم�س اخلمي�س،  العراق،  الب�صرة، بجنوب  التظاهرات يف حمافظة  جتددت 

غرب  نفط  حقل  من  بالقرب  مواطن  األ��ف  من  اأك��ر  اعت�صم  فيما  العمل،  عن  للعاطلني  فر�س 

القرنة 2- لذات ال�صبب. وقال متظاهر يدعى علي فالح “تظاهرتنا تطالب بتوفري فر�س عمل 

عنا�صر  بع�س  ولأن  اعت�صام حلني حتقيق مطالبنا،  اإىل  التظاهرة  العمل. حولنا  للعاطلني عن 

القوات الأمنية اعتدوا على اثنني من املتظاهرين”.

واأ�صاف “�صنبقى يف العت�صام حلني حتقيق العدالة يف ق�صية اإ�صابة اثنني من املتظاهرين، 

وحلني حتقيق مطالبنا باإيجاد فر�س عمل لل�صباب الذين ق�صوا �صنوات عاطلني عن العمل”.

إسالم أباد - أ ب:

البصرة ـ وكاالت:

بكين ـ رويترز:

أديس أبابا ـ ا ف ب:

بيروت ـ أ ف ب: 

اأعلن عمران خ���ان، جنم الكريكت 
ال�ساب���ق الذي حت���ول اإل���ى �سيا�سي، 
اخلمي����س، انت�سار حزبه يف االنتخابات 
الت�ريعي���ة يف باك�ستان.وق���ال خ���ان، 
الذي يطمح يف اأن يكون رئي�س الوزراء 
املقب���ل، يف خط���اب متلف���ز: “بف�سل 
اهلل، فزن���ا وجنحنا. اإن �ساء اهلل، �سوف 

نكون قدوة”.
االنتخاب���ات  جلن���ة  ت�س���در  ومل 
الباك�ستانية حت���ى االآن نتائج ر�سمية 
عل���ى  حاف���ظ  خ���ان  لك���ن  ونهائي���ة، 
ال�سدارة بف���ارق كبر وفقا لتوقعات 
التلفزي���ون،  حمط���ات  م���ن  العدي���د 
عل���ى الرغم م���ن اأنه من غ���ر الوا�سح 
م���ا اإذا كان �سيتع���ني علي���ه ت�سكيل 
حكوم���ة ائتالفي���ة اأم ال، وفق ما نقلت 

االأ�سو�سيتد بر�س.
قن���اة   12 م���ن  اأك���رث  وتتوق���ع 
تلفزيوني���ة يف باك�ست���ان، وفقا لفرز 
ر�سم���ي لكن���ه جزئ���ي ا�ستخدمت فيه 
اأن  اآلياته���ا اخلا�س���ة غ���ر املعلن���ة، 
يح�س���ل خان على ما ي�س���ل اإلى 119 

مقعدا من 270 مقعدا يف الربملان.

يف  االأمركي���ة  ال�سف���ارة  اأعلن���ت 
قنبل���ة  اأن  اخلمي����س،  اأم����س  بك���ني، 
انفجرت خارجها، مما اأ�سفر عن اإ�سابة 
املعتدي الوحيد، لكن ال�رطة و�سفت 
ال�س���الح امل�ستخدم باأنه جمرد “قطعة 
األع���اب نارية”.وقال���ت ال�سف���ارة، يف 
بي���ان، اإن االنفج���ار وقع خ���ارج الركن 

اجلنوبي ال�رصقي ملجمعها.
لالنفج���ار  متابع���ات  وت�سمن���ت 
ن�رصت على مواقع التوا�سل االجتماعي 
�س���وراً للدخان يت�ساع���د بالقرب من 
امل���كان ال���ذي ي�سط���ف في���ه طالبو 
التاأ�س���رات خ���ارج جمم���ع ال�سف���ارة. 
كم���ا مت حذف بع�س مقاط���ع الفيديو 

وال�سور يف وقت الحق.
وقال���ت �رطة بك���ني اإن امل�ستبه 
به �س���اب عم���ره 26 عاما م���ن منطقة 
منغولي���ا الداخلي���ة واإن ي���ده اأ�سيبت 
وُنق���ل اإل���ى امل�ست�سف���ى. كذلك ذكر 
�سه���ود لروي���رز اأنهم �سمع���وا دوي 

انفجار خارج ال�سفارة و�سعروا به.
داف���ع  ع���ن  ال�رط���ة  تعل���ن  ومل 

للهجوم.

الفيدرالي���ة  ال�رط���ة  ك�سف���ت 
االإثيوبية، اأم�س اخلمي�س، عن تفا�سيل 
جديدة ب�ساأن احلادثة املفاجئة، التي 
اأودت بحياة مدير م�روع �سد النه�سة 
يف البالد.واأفاد مفو�س ال�رطة، جمال 
زينو، باأن “املهند����س �سمنجو بقلي، 
قتل بر�سا�سة وكان يف يده م�سد�س”، 
داخل �سيارته يف ميدان م�سكل و�سط 

العا�سمة اأدي�س اأبابا.
تق���وم  ال�رط���ة  اأن  واأ�س���اف 
بالتحقيقات الالزمة من اأجل التو�سل 
للجن���اة، الفت���ا اإل���ى اأن���ه يج���ري االآن 
التحقي���ق مع عدد من االأف���راد. وتابع 
يف حديث لل�سحافي���ني اأن التحريات 
جت���ري م���ع العامل���ني يف كل املواقع 

التي عمل بها القتيل.
ي�سار اإل���ى اأن بيكيلي له الف�سل 
يف بن���اء �سدود كهرومائية يف اإثيوبيا، 
ويدير �س���د النه�سة ال���ذي يعد اأكرب 
م�رصوع اإثيوبي، وترى الدولة االأفريقية 
اأن���ه �روري للتنمي���ة، حيث ال يح�سل 
60 مليون مواطن بها على الكهرباء.

وبلغت ن�سبة بن���اء ال�سد اأكرث من 
63 %. ومبج���رد االنتهاء منه، �سيولد 
نحو 6400 ميغاوات وهو ما يزيد على 
�سعف االإنتاج احل���ايل الإثيوبيا البالغ 

4000 ميغاوات.

ج���راء  القتل���ى  ح�سيل���ة  ارتفع���ت 
الهجم���ات الت���ي �سنه���ا تنظي���م داع����س 
يف حمافظ���ة ال�سوي���داء يف جن���وب �سوريا 
وتخللته���ا تفج���رات انتحاري���ة اإلى 246 
قتي���اًل، اأكرث م���ن ن�سفهم م���ن املدنيني، 
وفق م���ا اأف���اد املر�سد ال�س���وري حلقوق 

االإ�سنان اأم�س اخلمي�س.
وبداأ التنظيم هجوم���ه �سباح االأربعاء 
بتفجر اأربعة انتحاريني اأحزمتهم النا�سفة 
يف مدين���ة ال�سويداء، تزامن���ا مع تفجرات 
مماثل���ة ا�ستهدفت قرى يف ريفها ال�رصقي 
وال�سم���ايل ال�رصقي، قب���ل اأن ي�سن هجوماً 
�س���د تلك الق���رى، متكنت ق���وات النظام 
من �سده بع���د �ساعات. وارتفعت ح�سيلة 
القتل���ى تدريجي���اً خ���الل �ساع���ات النهار 
حتى منت�س���ف الليل مع العثور على جثث 
املزي���د من املدني���ني، ق���ال املر�سد اإنه 
باالإ�سافة  اإعدامه���م داخل منازله���م  “مت 
اإلى وف���اة م�سابني متاأثري���ن بجراحهم”. 
كما اأكد مدير املر�سد، رامي عبدالرحمن، 
لوكال���ة فران�س بر�س: “ارتفعت احل�سيلة 
اإل���ى 246 �سخ�س���اً بينه���م 135 مدني���اً” 

والباقون من العنا�ر املوالية للنظام.
وتبنى “داع�س” يف بيانني منف�سلني 
الهجمات عل���ى مدينة ال�سوي���داء وريفها 
عل���ى  االأك���ر  يع���د  اعت���داء  ال�رصق���ي، يف 
املحافظ���ة، ذات الغالبي���ة الدرزية، التي 
بقيت اإلى حد كبر مبن���اأى عن النزاع منذ 

اندالعه يف العام 2011.

باكستان

الصين

إثيوبيا

عمران خان يلقي خطاب 
الن�ر يف االنتخابات

انفجار اأمام ال�سفارة 
االأمركية يف بكني

“مقتل” مدير �سد 
النه�سة بالر�سا�س
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احتجاجات العراق م�ستمرة.. وترّقب لـ “مليونية اجلمعة”

قوات اإيران احلامية لق�رص االأ�سد تعود لقمع االحتجاجات

منظومة الكهرباء الوطنية تفقد ن�سف اإنتاجها

احلر�س الثوري اأر�سل فيلق فجر اإلى �سوريا قبل 3 �سنوات

• من مظاهرات يف الب�رة	

• قوات اأمن اإيرانية	

كان  الثوري  تابعا للحر�س  املغاوير  لواء من  اأن  الإيرانية  املعار�صة  ن�صرتها  ك�صفت معلومات 

يتوىل حماية ق�صر رئي�س النظام ال�صوري ب�صار الأ�صد، عاد يف الأ�صهر الأخرية اإىل اإيران و�صارك 

اإي��ران، والتي خرجت عن �صيطرة  ك��ازرون، يف حمافظة فار�س جنوب  يف قمع احتجاجات مدينة 

“املجل�س الوطني للمقاومة الإيرانية” املعار�س يف باري�س، فقد  احلكومة. ووفقا لتقرير ن�صره 

مت اإر�صال قوات فيلق فجر من حمافظة فار�س الإيرانية اإىل �صوريا قبل 3 �صنوات �صمن لواءين 

اأحدهما كان لواء  مغاوير الفرقة 19 التابع للفيلق والذي ا�صتلم من اجلي�س ال�صوري يف �صبتمرب 

ال�صوري. اجلمهوري  للحر�س  التابعة  ال�صيباين،  ثكنة   2014

فاجعة ال�سويداء.. ارتفاع 
كبر يف عدد القتلى

اأك���د مدي���ر املخابرات االأمركية دان كوت�س اأن جهازه فح�س ك���رة كاأ�س العامل الذي اأهداها الرئي�س 
الرو�سي فالدميري بوتني لنظريه الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب يف قمة جمعتهما موؤخرا.

وحتت���وي الك���رة التي اأهداها بوتني على “رقاق���ة اإر�سال” جموفة داخل الك���رة، ومل يعرف اإذا كانت 
تل���ك الرقاقة مو�سوعة م���ن قبل الرو�س، اأو اأنها رقاقة �رصكة اأديدا����س العادية، التي و�سعتها ال�رصكة يف 
كل ك���رات كاأ�س العامل. واأك���د موقع “اأديدا�س” اأن رقاقاتهم ال حتمل اأي خط���ورة، واأنها م�سممة لر�سل 
املعلومات فقط، وال ت�ستطيع ا�ستقبال اأو جتميع اأي معلومات. واأكد كوت�س اأن اأجهزة املخابرات “فح�ست 
الكرة ب�سكل دقيق”، ليهداأ املخاوف االأمنية. وقالت ال�سيناتور والية كاروالينا اجلنوبية، لند�سي غراهام: 
“لو كان االأمر بيدي، لفح�ست الكرة بحثا عن اأجهزة تن�ست، ولن اأ�سمح باإدخالها للبيت االأبي�س اأبدا”.

وكان بوت���ني قد قدم كرة ق���دم اإلى ترامب خالل لقائهما يف العا�سم���ة الفنلندية هل�سنكي االأ�سبوع 
املا�سي، بعد اأيام من ختام بطولة كاأ�س العامل التي ا�ست�سافتها رو�سيا.

“رقاقة” كرة بوتني تثري هلعا اأمريكيا

دبي ـ العربية نت:
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أجرى العب منتخبنا السابق ونادي باربار لكرة اليد أحمد املقايب صباح أمس الخميس 
عملية الغرضوف عىل يد الطبيب يوسف العايل مبستشفى الكندي. 

ولن تستغرق عودة املقايب ملداعبة الكرة فرتة طويلة؛ كونه سيدخل خالل األسابيع املقبلة 
ملرحلة العالج الطبيعي ومراحل التقوية ملنطقة اإلصابة والتي تجعله يصل للجاهزية 
البدنية واالنخراط مع زمالئه الالعبني للتحضري واالستعداد ملنافسات املوسم الريايض 

الجديد والذي سيكون فيه “البنفسج” محارًبا عىل عدة جبهات محلية وخارجية.
ويعترب املقايب من أعمدة الفريق البارباري والذي برز وتعملق يف املوسم املايض بصورة 

كبرية بأدائه الكبري ومساهمته يف وصول فريقه للتتويج بدرع الدوري بعد غياب 10 
سنوات وأيًضا احتالله املركز الثاين يف بطولة الكأس.

أحمد المقابي يجري عملية الغضروف
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أكد رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
القدم الش��يخ ع��ي ب��ن خليفة بن 
أحمد آل خليف��ة إن املباركة امللكية 
السامية من قبل عاهل البالد صاحب 
الجالل��ة املل��ك حمد ب��ن عيىس آل 
خليف��ة، لرعاية ممث��ل جاللة امللك 
لألع��ال الخريية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  األع��ىل  املجل��س  رئي��س 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة للدوري تعترب وس��ام فخر 
واعت��زاز لألرسة الرياضي��ة البحرينية 
عموما، وأرسة كرة الق��دم البحرينية 

خصوصا.

وقال رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الق��دم إن املبارك��ة امللكية متثل ثقة 
سامية من جاللة امللك هدفها العمل 
ع��ىل تطوير ك��رة الق��دم البحرينية 
واالرتقاء باملس��ابقات البحرينية عرب 
رعاية س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
للدوري تحت مسمى دوري نارص بن 

حمد املمتاز لكرة القدم.
 وأش��ار إىل أن دع��م واهتام حرضة 
صاح��ب الجالل��ة املل��ك للرياض��ة 
البحرينية يبعث عىل الفخر واالعتزاز، 
خصوص��ا وأن جاللت��ه الداعم األول 

للرياضة والرياضيني.
 وأكد أن هذه املباركة الس��امية من 

خالل رعاية س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة للدوري ستكون عامال 
أساس��يا ملواصلة تطبيق االسرتاتيجية 
الخاص��ة بالنه��وض بالحركة الرياضة 
عام��ة وك��رة الق��دم خصوص��ا، عرب 
ظهورها الق��وي واملرشف عىل جميع 
األصعدة مبا يكفل تحقيق اإلنجازات 
الكبرية واملراكز املتقدمة التي تعكس 

الصورة املتطورة للرياضة البحرينية.
البحريني  االتح��اد  رئي��س  وعاه��د 
لك��رة الق��دم، جالل��ة املل��ك يف أن 
يض��ع االتحاد البحرين��ي لكرة القدم 
كامل ثقله وتس��خري كاف��ة إمكاناته 
م��ن أجل إنج��اح منافس��ات دوري 

ن��ارص بن حمد املمتاز لك��رة القدم، 
مش��ريا إىل أن املسابقة ستكون محط 
اهت��ام االتح��اد عرب توفري أس��باب 
النجاح التنظيمي��ة والفنية واإلدارية 
والتنافس��ية الت��ي تعك��س تطلعات 
ورؤى سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة لالرتقاء بالرياضة وكرة القدم 

البحرينية.
وأوض��ح أن االتح��اد البحريني لكرة 
اإلدارية  التنظي��ات  س��يضع  القدم 
والفنية التي تكفل إخراج دوري نارص 
بن حمد املمتاز بأفضل وأبهى صورة، 
مبا يتناسب مع الرعاية الكرمية لسمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

المباركة الملكية السامية وسام فخر واعتزاز
بعد تدشين دوري ناصر بن حمد الممتاز... رئيس اتحاد الكرة:

اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

جاللة الملكعلي بن خليفة

أحمد المقابي

أك��د ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعال 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س 
والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجلس 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
أن التط��ور املتنام��ي والتصاعدي يف 
مستوى كرة القدم يف اململكة يعكس 
اإلرادة القوي��ة م��ن أج��ل االرتق��اء 
مبنظوم��ة ك��رة الق��دم يف البحري��ن 
عىل مختلف األصعدة، مش��ريا سموه 
إىل دعم��ه الكامل لإلج��راءات التي 
يتخذه��ا االتح��اد البحرين��ي لك��رة 
القدم يف س��بيل تطبيق اس��رتاتيجيته 
املعدة؛ لتكوين بن��اء قوي ميكن من 
خالل��ه االنطالق نح��و تحقيق املزيد 

من اإلن�جازات لكرة القدم البحرينية 
وجعلها أكرث تنافسية.

وقال س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة مبناس��بة إط��الق االتحاد 
البحرين��ي لكرة الق��دم دوري نارص 
ب��ن حمد املمت��از لكرة الق��دم “إننا 
الدع��م  تقدي��م  ع��ىل  حريص��ون 
لكرة  البحريني  واملس��اندة لالتح��اد 
القدم بالتعاون م��ع اللجنة األوملبية 
البحريني��ة والجهات األخ��رى؛ حتى 
يؤدي أهداف��ه بكل كف��اءة ويطبق 
اس��رتاتيجيته الطموحة لالرتقاء بكرة 
القدم البحرينية خصوصا املس��ابقات 
املحلية وجعلها أكرث تنافس��ية وإثارة 
وقوة من الناحي��ة الفنية، األمر الذي 

يضم��ن تخريج واكتش��اف املواهب 
الرياضية القادرة عىل متثيل املنتخبات 
الوطنية بصورة مثالي��ة يف البطوالت 
املقبلة”. وتابع سمو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة “إنن��ا عازمون عىل 
تحقيق التطوير املطلوب لكرة القدم 
البحرينية، األمر الذي يس��تدعي من 
الجميع التكاتف من أجل الوصول إىل 
ش��واطئ النجاح ويفرض الصرب وعدم 
االس��تعجال يف جني فوائ��د التطوير 
كون خط��ة تطوير الك��رة البحرينية 

بحاجة إىل مساحة زمنية كافية”.
وأضاف سموه “س��نعمل مع االتحاد 
واللجن��ة  الق��دم  لك��رة  البحرين��ي 
األوملبية البحريني��ة؛ من أجل إنجاح 

املوس��م الكروي الجديد لكرة القدم، 
وسنكون من الداعمني بصورة مبارشة 
لتوفري مختلف إش��كال املساندة نحو 
تنظيم موس��م كروي مثري وقوي من 

الناحية الفنية”.
وأش��ار س��موه “نس��عى إىل تعزي��ز 
الك��رة  الت��ي حققته��ا  املكتس��بات 
البحرينية نح��و املزيد من النجاحات 
عىل جمي��ع املس��تويات واألصعدة، 
واطلعن��ا ع��ن ق��رب ع��ىل خط��ط 
وتوجه��ات مجل��س اإلدارة لالتح��اد 
البحريني لكرة القدم، ونشيد باألفكار 
الجديدة للمجلس والرامية إىل تطوير 
كرة القدم البحرينية ورس��م مستقبل 

أكرث إرشاقا للعبة يف اململكة”.

أكد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هشام الجودر أن الحركة الرياضية يف 
اململكة تفخر وتعتز بالرعاية امللكية 
السامية من لدن عاهل البالد صاحب 
الجالل��ة املل��ك حمد ب��ن عيىس آل 
خليف��ة واهتام جاللت��ه الالمحدود 
بتطوي��ر القطاع الري��ايض ومنظومة 
عمل��ه االمر الذي س��اهم يف تحقيقه 
والنقالت  االنج��ازات  م��ن  للعدي��د 
النوعية يف مس��ريتها الفنية واالدارية 
مبا فيها كرة القدم التي تس��ري بخطى 
ثابت��ة ونس��ق مرتف��ع نح��و التطور 

والناء. 
 وقال وزير شؤون الشباب والرياضة 
“إن رعاية ممثل جاللة امللك لألعال 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س 
والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجلس 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
لبطول��ة ال��دوري لكرة الق��دم الذي 
س��يكون تحت اس��م دوري نارص بن 
حم��د املمتاز لك��رة القدم س��تكون 
له انعكاس��ات ايجابية عىل مس��رية 
كرة القدم البحرينية وس��تحقق نقلة 

نوعي��ة بارزة يف مس��توى دوري كرة 
القدم الذي يعترب من اقدم املسابقات 

املحلية يف اململكة”. 
 وأضاف وزير شئون الشباب والرياضة 
“ إن سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة ق��دم العديد م��ن املبادرات 
الرياضية  االلع��اب  تج��اه  املتمي��زة 
املختلف��ة وم��ن ابرزها ك��رة القدم 
حيث قدم س��موه مب��ادرات جعلت 
واملنتخبات  الوطني��ة  االندي��ة  م��ن 
تخط��و خط��وات موفق��ة يف العديد 
من املحافل وظه��رت نتائج مبادرات 

واس��رتاتيجية س��موه رسيعا وبصورة 
الفت��ه خاصة عىل املنتخ��ب الوطني 
الذي ظهر مبس��توى فن��ي متميز يف 
مختلف البطوالت التي شارك فيها”. 

 وتابع الجودر “إن سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة يس��تحق منا 
أكرث نظ��ري جهوده الكب��رية واملباركة 
البحريني��ة  بالرياض��ة  االرتق��اء  يف 
الق��دم  ك��رة  دوري  مس��ابقة  وإن 
وإطالق اس��م س��موه عليه��ا نؤمن 
أنها ستش��هد اعتباراً من هذا املوسم 
نقلة متميزة م��ن الناحية التنظيمية 

والفني��ة ما س��ينعكس ايجابياً عىل 
التنافيس والحضور واإلقبال  مستواها 
الجاه��ريي واالجت��ذاب اإلعالم��ي، 
وكل ذلك س��يصب يف مصلحة الكرة 
البحريني��ة عموم��ا وميه��د الطريق 

أمامها”. 
الج��ودر “أن وزارة ش��ؤون   وأك��د 
الش��باب والرياض��ة س��تعمل ع��ىل 
تجهي��ز املنش��آت الت��ي س��تحتضن 
منافسات دوري نارص بن حمد لكرة 
القدم بصورة متميز وستس��خر كافة 
االمكان��ات من أجل انج��اح الدوري 

ك��ا أننا ع��ىل ثقة يف ق��درة االتحاد 
البحريني لكرة القدم برئاس��ة الشيخ 
عي بن خليفة آل خليفة عىل اخراج 
الدوري بحلة تنظيمية تتناس��ب مع 

االسم الغايل الذي يحمله”.

أعرب األمني الع��ام للمجلس األعىل 
سلان  الش��يخ  والرياضة  للش��باب 
ب��ن إبراهيم آل خليف��ة عن اعتزازه 
بالرعاي��ة الكرمي��ة الت��ي تحظى بها 
الحرك��ة الرياضي��ة من ل��دن عاهل 
الب��الد صاحب الجالل��ة امللك حمد 
بن عي��ىس آل خليفة، مؤكدا أن تلك 
الرعاية السامية تشكل الحافز األكرب 
الرياضية  املنظوم��ة  وتطوي��ر  لنمو 
وتحقي��ق املنج��زات ع��ىل األصعدة 

كافة. 
وأشاد الش��يخ س��لان بن إبراهيم 
آل خليف��ة بحرص واهت��ام جاللة 
املل��ك باالرتقاء مبس��رية ك��رة القدم 
البحريني��ة، مبدي��ا اعت��زازه مبباركة 
جاللته لرعاية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة لل��دوري البحريني 
لكرة القدم الذي سيحمل اسم دوري 
نارص بن حمد املمت��از لكرة القدم، 
مبينا أن مباركة جاللته لتلك الرعاية 

تش��كل حج��ر األس��اس يف تحقيق 
التطلعات املنش��ودة إلنتاج مسابقة 
كروي��ة تفخ��ر به��ا األرسة الرياضية 

البحرينية. 
وأشار الشيخ سلان بن إبراهيم آل 
خليفة إىل أن رعاية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة للدوري البحريني 
تش��كل منعطفا مها يف تاريخ الكرة 
البحريني��ة ويب��رش بانطالقة واعدة 
لل��دوري يف ظل الق��درات القيادية 

والرؤي��ة الثاقب��ة التي ميلكها س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة عىل 
صعيد وضع الخطط الكفيلة بتطوير 
عن  معرب��ا  الرياضي��ة  املس��ابقات 
ثقته باآلث��ار اإليجابية لهذه الخطوة 
ع��ىل مس��تقبل البطولة ع��رب زيادة 
منس��وب النجاحات الفنية واإلدارية 
والتنظيمية والجاهريية والتسويقية 
وتهيئة البيئة املثالية لتعزيز التنافس 
بني األندية املش��اركة مبا يليق مبكانة 

املسابقة. 
وشدد الش��يخ س��لان بن إبراهيم 
ع��ىل أهمية تضافر جه��ود الجهات 
الرس��مية واألهلية يف س��بيل إنجاح 
دوري ن��ارص بن حم��د املمتاز لكرة 
الق��دم مبا يص��ب يف املصلحة العليا 
لكرة القدم البحرينية ومبا يلبي آمال 
الجاهري الرياضية مبتابعة منافسات 
كروية متميزة يف أج��واء مثالية من 

جميع النواحي.

ناصر بن حمد: بتوجيهات جاللة الملك نمتلك اإلرادة القوية لتطوير الدوري

الجودر: نؤمن أن الدوري سيشهد نقلة نوعية

س��لمان بن ابراهي��م: تعزيز اآلمال بمس��ابقة تجلب الفخر
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أمس الخميس 26 يوليو 2018، 

بطولة مسابقة كرة القدم 

للصاالت ألسلحة ووحدات 

قوة دفاع البحرين لعام 2018، 

وذلك بحضور مساعد رئيس 

هيئة األركان للعمليات اللواء 

الركن غانم إبراهيم الفضالة، 

والتي أقيمت عىل صالة مدينة 

خليفة الرياضية. 

ويف بداية الحفل ألقيت كلمة 

بهذه املناسبة، وبعدها تابع 

الحضور مجريات املباريات 

النهائية حيث فاز فريق الدروع 

امللكية باملركز األول، فيام حاز 

فريق وحدة الصيانة الفنية عىل 

املركز الثاين، وجاء فريق الحرس 

املليك يف املركز الثالث. 

ويف الختام تفضل مساعد 

رئيس هيئة األركان للعمليات 

بتتويج الفرق الفائزة وتكريم 

طاقم التحكيم. 

يذكر أن هذه املسابقة مدرجة 

ضمن بطولة عاهل البالد 

القائد األعىل صاحب الجاللة 

امللك حمد بن عيىس آل 

خليفة.

أش��اد رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة بالخطوة املوفق��ة من االتحاد 
البحرين��ي لك��رة القدم بإطالق اس��م 
ممث��ل جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة عىل ال��دوري 
املمتاز لكرة القدم، مش��ريا إىل أن هذه 
الخط��وة تعترب من املب��ادرات الرائعة 
الت��ي يقدمه��ا االتح��اد والرامي��ة إىل 
تحقي��ق التط��ور املنش��ود لقطاع كرة 
القدم يف اململكة. وقال س��موه “سمو 

الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة 
يق��ود حراكا رياضية متميزا س��اهم يف 
إعالء ش��أن الرياضة البحرينية بصورة 
عام��ة ورياضة كرة الق��دم عىل الوجه 
الخص��وص، وظهرت نتائج هذا الحراك 
جليا عىل املنتخب الوطني لكرة القدم 
حينام سجل مستويات بارزة ورفيعة يف 
البطوالت التي شارك فيها سابقا، األمر 
الذي يؤك��د أن كرة الق��دم البحرينية 
تسري بخطى ثابتة نحو التطور والنامء؛ 
بفضل االسرتاتيجية التي طرحها سموه 
لتكون كرة القدم البحرينية منافسة يف 

مختلف البطوالت”.
وتابع رئيس اتحاد الس��لة “نحن نؤمن 

بسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
ومبا يقدمه من مبادرات رائدة يف مجال 
كرة القدم وما حققته من ظهور متميز، 

فإن اسمه يس��تحق أن يقرن بالدوري 
البحريني لكرة القدم الذي يعترب واحدا 
من أعرق وأقدم املس��ابقات الرياضية 

التنافس��ية يف البحرين، ك��ام أننا عىل 
يقني تام بأن االتح��اد ومنظومة عمله 
مع األندية الوطنية سيعملون جاهدين 

من أجل إبراز ال��دوري بحلة تنظيمية 
زاهي��ة إضاف��ة إىل إضف��اء التناف��س 

الحقيقي عىل مبارياته”.
وأعرب سموه عن تقديره للخطوة التي 
اتخذها االتح��اد البحريني لكرة القدم 
برئاسة الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة 
والرامية إىل اس��تحضار مختلف أشكال 
الدعم واملس��اندة لل��دوري البحريني 
لكرة القدم، مؤكدا أن االتحاد وكوادره 
اإلدارية والفنية وم��ا يتمتعون به من 
خربة عالية س��يكونون ع��ىل قدر عال 
من املسؤولية وسيحققون النجاح التام 
للدوري إن ش��اء الله ومبا يليق باالسم 

الغايل الذي يحمله الدوري.

حظي املنتخب الوطني للشباب 
لكرة السلة باستقبال رسمي بقاعة 
الترشيفات مبطار البحرين الدويل 

“املمر الرشيف أبطال الرياضة 
البحرينية”، لدى عودتهم يوم أمس 
األول من العاصمة املرصية القاهرة، 

بعد مشاركتهم املرشفة وحصولهم 
عىل املركز الثاين يف النسخة السابعة 

عرشة من البطولة العربية لكرة السلة 
للشباب.

وكان يف مقدمة مستقبيل املنتخب 
األمني العام للمجلس األعىل للشباب 

والرياضة امني عام اللجنة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن صادق 

عسكر، مدير الوكالة إلدارة التخطيط 
والسياسات واملتابعة يف االمانة العامة 

للمجلس االعىل للشباب والرياضة 
راشد عبداللطيف راشد الزياين، ونائب 

رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
النائب الربملاين نارص عبدالرضا القصري، 
وعدد من املسؤولني باللجنة األوملبية 
البحرينية واعضاء ومنتسبي االتحاد 

البحريني لكرة السلة.
وُاستقبل األبطال بالورود، وقد نقل 

عسكر لهم تحيات وتهاين ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ، 
واألمني العام للمجلس األعىل للشباب 
والرياضة نائب رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية الشيخ سلامن بن إبراهيم 

آل خليفة ، عىل ما حققوه من نتيجة 
متميزة يف هذه املشاركة التي شهدت 

منافسة قوية من قبل املنتخبات 
العربية املشاركة والتي آل لقب 

نسختها إىل املنتخب املرصي الشقيق.
وقد أشاد أمني عام اللجنة األوملبية 

البحرينية باملستوى املرشف الذي ظهر 
به أفراد املنتخب الذين جسدوا الروح 

الحقيقية لالعب البحريني وإرصاره 
للوصول للمباراة النهائية وترشيف 
الرياضة البحرينية، مؤكدا أن ذلك 

يأيت مثرة للجهود الواضحة التي يبذلها 
االتحاد البحريني لكرة السلة والعمل 
االحرتايف الذي يتميز به مجلس إدارة 

االتحاد برئاسة سمو الشيخ عيىس 
بن عيل بن خليفة آل خليفة وجميع 

أعضاء مجلس إدارة االتحاد، الذين 
هيئوا األجواء املالمئة إلعداد املنتخب 

لخوض منافسات هذه املشاركة 
وتقديم املستويات الرفيعة التي 

أوصلت املنتخب لهذه النتيجة، متمنيا 
لهم كل التوفيق والنجاح يف املشاركات 

القادمة.
وقال: “إن حصول املنتخب عىل 

املركز الثاين يف البطولة العربية وسط 
مشاركة واسعة من املنتخبات العربية 
الذين متيزوا بالقوة واملقومات العالية، 
ليدعو للفخر بهذا الجيل من الشباب 

البحريني، الذين استطاعوا بكل عزمية 
وإرصار من الوصول ألبعد نقطة يف 

هذه املشاركة وخوض مباراة ثانية أمام 
أصحاب األرض والجمهور، الذين نجحوا 

يف التغلب عليه يف منافسات الدور 
األول. فخسارة النهايئ ال تعني النهاية 

بل هي بداية نحو مرحلة جديدة 
لهؤالء الشباب، لإلعداد بالشكل املثايل 

والتحضري للمشاركات املقبلة، فهم بكل 

تأكيد نواة حقيقية للمنتخب األول، 

ونتمنى لهم كل التوفيق يف مسريتهم 

الرياضية بلعبة كرة السلة، إلحراز مزيد 

من اإلنجازات للرياضة البحرينية”.

إنجاز تاريخي

من جانبه، نقل نائب رئيس االتحاد 

البحريني لكرة السلة النائب الربملاين 

نارص القصري تحيات وتهاين سمو 

الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة آل 

خليفة لجميع أفراد املنتخب، وقال: 

“سعداء بهذه النتيجة، فقد كنا منني 

النفس باملركز األول وتحقيق إنجاز 
غري مسبوق للسلة البحرينية، إال أن 
املركز الثاين يف بطولة بحجم البطولة 
العربية يعد هو االخر انجاز تاريخي 

لكرة السلة البحرينية عىل الصعيد 
العريب االمر الذي يجعلنا نستبرش 

خريا ملستقبل هذه اللعبة التي تحظى 
بشعبية كبرية يف اململكة وأضاف: 

“سيواصل االتحاد السري وفق النهج 
الذي رسمه سمو الشيخ عيىس بن عيل 

بن خليفة آل خليفة لرفع مستوى 
املنتخبات الوطنية السيام منتخب 

الشباب، ليكون مستعدا دامئا لخوض 
املشاركات القادمة”.

س��مو الش��يخ ناصر بن حمد يق��ود حراكا إلعالء ش��أن الرياض��ة البحرينية

السلة شباب  منتخب  مستقبلي  مقدمة  في  عسكر 

أشاد بإطالق اسم سموه على مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم... سمو الشيخ عيسى بن علي:

ال��ع��رب بفضية  ال��ت��اري��خ��ي  إن��ج��ازه��م  ب��ع��د 

عسكر يتوسط المنتخبلقطات من استقبال شباب السلة 

اتحاد السلة                المركز اإلعالمي

ضاحية السيف                    اللجنة األولمبية

سمو الشيخ ناصر بن حمدسمو الشيخ عيسى بن علي

العال��م ل��كأس  الي��د  ش��باب  بتأه��ل  يهنئ��ان  والحي��دان  عيس��ى 

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد 
عيل عيىس إسحاقي خالص تهانيه 

وتربيكاته إىل القيادة مبناسبة تأهل 
منتخب الشباب إىل نهائيات كأس العامل 

للمرة الثالثة، وقال إن هذا اإلنجاز 
يعكس حجم االهتامم والرعاية الذي 
تلقاه الرياضة البحرينية تحت مظلة 

القيادة مام كان له األثر الواضح يف 
تحقيق املزيد من املكاسب والنتائج 

املتميزة أمام الدول املتقدمة يف مجال 
اللعبة.

وهنأ رئيس اتحاد اليد ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة؛ 

مبناسبة التأهل، مؤكًدا أن دعم سموه 
ومتابعته املستمرة للمنتخبات الوطنية 

تجسد عىل أرض الواقع يف تبوء الرياضة 
البحرينية مكانة رائدة يف جميع األلعاب 

وتحديًدا يف كرة اليد، التي تسعى دامئًا 
إىل ترشيف اململكة ورفع اسمها عالًيا 
يف مختلف املحافل الدولية، مشريًا إىل 

إىل أن الثقة التي منحنا إياها سموه يف 
اتحاد اليد متثل دافًعا كبريًا بالنسبة لنا يف 

أن نكون عىل قدر املسؤولية يف تحقيق 
تطلعات سموه بأن يكون هذا العام هو 

عام الذهب للرياضة البحرينية.
وأشاد رئيس اتحاد بالروح القتالية التي 

كان عليها العبو املنتخب الوطني يف 
هذه البطولة، والتي تعترب من أقوى 

البطوالت من حيث املستويات املتقاربة 

وتطور جميع املنتخبات املشاركة، 
وقال إن عطاء الالعبني والجهازين 

الفني واإلداري ومبؤازرة أندية اللعبة 
والجمهور الريايض يف مملكتنا الغالية 

كان له دور مبارش فيام تحقق من نتائج 
لهذا املنتخب رغم الظروف الصعبة التي 
واجهت املنتخب يف البطولة، مبدًيا أمله 

يف استمرارية هذه اإلنجازات وأن تواصل 
الرياضة البحرينية وجودها الدائم يف 

مقدمة الدول سواء عىل املستوى القاري 
أو الدويل.

من جهته، رفع النائب األول لرئيس 
االتحاد البحريني لكرة اليد خالد 

عبدالرحمن الحيدان أسمى وخالص 
التهاين والتربيكات لعاهل البالد صاحب 

الجاللة وصاحب السمو املليك رئيس 

الوزراء وصاحب السمو املليك ويل العهد 
نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء؛ مبناسبة تأهل منتخبنا 

الوطني للشباب لكرة اليد لنهائيات كأس 
العامل واملقرر إقامتها يف إسبانيا 2019 

وذلك من خالل كاس آسيا للشباب لكرة 
اليد واملقامة يف صاللة بسلطنة عامن.

وأضاف أن هذا التأهل هو نتيجة 
طبيعية لدعم القيادة للقطاع الريايض 

باململكة، مشيدا بالدعم الالمحدود 
لسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولومبية البحرينية؛ 

لدعمه املبارش للرياضة عموما وكرة اليد 
خصوصا.

وأضاف أن توجيهات سموه بأن يكون 

العام 2018 عام الذهب شكلت دافعا 
أمثر عن تأهل منتخبنا الوطني األول 

لكرة اليد لكأس العامل، التي سوف تقام 
يف أملانيا والدامنارك يف 2019، واآلن 

تأهل منتخب الشباب إىل كأس العامل 
للشباب وإن شاء الله يتأهل منتخب 
الناشئني لكأس العامل من خالل كأس 

آسيا للناشئني التي سوف تقام باألردن 
سبتمرب املقبل.

وختم بالقول إن مجلس إدارة اتحاد كرة 
اليد يسري ضمن خطة اسرتاتيجية واضحة 

املعامل بدعم من اللجنة األولومبية 
البحرينية بقيادة سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة.

خالد الحيدان علي عيسى

البحريني��ة للرياض��ة  مش��رفا  إنج��ازا  الفضي��ة  وتبق��ى  الذهبي��ة  تمنين��ا  القصي��ر: 

البالد سبورت



أعل��ن ممثل جالل��ة املل��ك لألعامل 
رئي��س  الش��باب  وش��ؤون  الخريي��ة 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
أن موظف��ي وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة باتوا مستش��ارين إىل عاهل 
الب��الد صاح��ب الجالل��ة امللك حمد 
بن عيىس آل خليفة لش��ؤون الشباب 
األق��در عى  باعتباره��م  والرياض��ة؛ 
توصي��ف املقرتحات واألف��كار الرامية 
إىل تطوير الحركة الشبابية والرياضية.
ج��اء ذلك خالل رعاية س��موه الحفل 
الش��باب  ش��ؤون  ل��وزارة  الس��نوي 
والرياض��ة الذي حرضه وزير ش��ؤون 
الش��باب الرياض��ة هش��ام الج��ودر 
اإلدارات  ومديرو  املساعدون  والوكالء 
ورؤس��اء األقس��ام وموظفو ال��وزارة، 
والذي أقيم يف فندق سوفوتيل الزالق.
وقال س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة يف كلم��ة ألقاه��ا “أطلب 
م��ن موظفي وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة البدء بأن يكونوا مستشارين 
لجالل��ة املل��ك يف الجان��ب الش��بايب 
والريايض والعمل من اآلن عى تقديم 
إىل  الرامي��ة  واألف��كار  االستش��ارات 
االرتقاء بالحركة الشبابية والرياضية يف 
اململكة ورفعها؛ من أجل إيجاد اآللية 
املناسب لتطبيقها وتنفيذها عى أرض 
الواقع. ومن بني ه��ذه االقرتاحات ما 

س��ينفذ بعد تقدميها وبعضها سريحل 
إىل املس��تقبل ولكن األهم هو التنفيذ 

املستمر لهذه االقرتاحات”.
وأض��اف س��موه أن موظف��ي وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة عى قدر 
ع��ال م��ن املس��ؤولية، وه��م األقدر 
عى توصيف املقرتحات التي تس��عى 
إىل تطوير العم��ل اإلداري والفني يف 
الوزارة، ونتطلع منهم البدء يف عملهم 
كمستشارين لجاللة امللك وتقديم كل 
املقرتحات التي يرونها مناس��بة وعدم 
الرتدد يف تقدميها مهام كان حجم تلك 
االقرتاحات، وسنعمل مع وزير شؤون 
الش��باب والرياض��ة يف رس��م اآللي��ة 
املناسبة؛ من أجل استقبال املقرتحات 
واالستش��ارات والعمل ع��ى تنفيذها 
بص��ورة مثالية، ونحن نعت��ر أن رأي 
املوظف��ني هو األهم والس��ليم لتنفيذ 

االرتقاء بالقطاع الشبايب والريايض.

وتابع سموه “نحن فخورون مبا حققته 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة من 
إنج��ازات رائدة، وجاللة امللك دامئا ما 
يشيد ويرضب املثل مبا حققته الحركة 
إنجازات  الش��بابية والرياضي��ة م��ن 
ويفخر بالعم��ل اإلداري والفني الذي 
يق��وم به ك��وادر الش��باب والرياضة، 
وأنا أيضا فخ��ور بكم ومبا حققتم من 
إنج��ازات متمي��زة جعلتك��م من بني 

أفضل الوزارات يف اململكة”.
وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
البحري��ن  مملك��ة  “إن  خليف��ة  آل 
متكنت من منافس��ة العامل يف مختلف 
املج��االت، وه��ي متتلك طاق��ة كبرية 
وث��روة حقيقي��ة وعقوال ن��رية وهمة 
شبابية وكل ذلك بفضل االعتامد عى 
الشباب وهو االس��تثامر الحقيقي لنا 
يف مملكة البحرين، وكثري من البلدان 
استعانت مبوظفني من خارج بلدانهم 

الش��بابية  حركته��م  ص��ورة  لتزي��ني 
والرياضي��ة، ولكننا يف مملكة البحرين 
وبتوجيه��ات من جاللة امللك اعتمدنا 
يف ارتقائن��ا الش��بايب والري��ايض عى 
شباب البحرين وكوادرها وهم املعدن 
األصيل والذه��ب الخالص، واعتامدنا 
عليهم بص��ورة كبرية تأكي��د وتأصيل 
للحرك��ة الش��بابية والرياضية، ونحن 
اليوم يف زمن التحدي واإلرصار ونرى يف 
موظفي الشباب والرياضة كل صفات 
التح��دي واإلرصار والعزمي��ة ملواصلة 

دورب النجاحات واإلنجازات”.
وإش��ار س��موه إىل أن “تعام��ل وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة االحرتايف 
واملتق��ن مع معطيات مرحلة التطوير 
الش��بابية  الحرك��ة  ال��ذي تش��هدها 
والرياضي��ة يف اململكة وتنفيذها التام 
لسياس��ات املجل��س األعى للش��باب 
والرياضة س��اهم يف تحقيقها للعديد 

من اإلنج��ازات البارزة يف العام 2017 
وجع��ل منها واح��دة من ال��وزارات 
املتمي��زة يف العم��ل اإلداري والفن��ي 
وتحقي��ق اإلنج��ازات الرائ��دة ع��ى 

املستوى املحيل والخارجي”.
وقال س��موه بهذه املناسبة “حققت 
والرياض��ة  الش��باب  ش��ؤون  وزارة 
يف الع��ام امل��ايض إنج��ازات كب��رية 
ومتميزة عى مستوى القطاع الشبايب 
والري��ايض محلي��ا وخارجي��ا إضافة 
إىل تحقيق إنج��ازات إدارية مل تكن 
لتتحقق لوال الدع��م الكبري من قبل 
عاه��ل البالد صاح��ب الجاللة امللك 
حم��د بن عيىس آل خليف��ة، الداعم 
األكر للحركة الش��بابية والرياضية يف 
اململكة، وسط الدعم الالمحدود من 
رئيس الوزراء صاحب الس��مو املليك 
األمري خليفة بن س��لامن آل خليفة، 
وويل العه��د األم��ني نائ��ب القائ��د 

األعى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الس��مو املليك األمري 
سلامن بن حمد آل خليفة وتقدميهم 
مختلف أش��كال الدعم واملس��اندة؛ 
من أجل مواصلة عملية بناء وتكوين 
الش��باب البحريني وتنمي��ة مهاراته 

بصورة متميزة”.
ش��ؤون  وزارة  “إن  س��موه  وأض��اف 
الش��باب والرياض��ة تخط��و خطوات 
الش��بايب  العم��ل  مج��ال  يف  رائ��دة 
والريايض، وكان له��ذه الخطوات آثار 
إيجابية عى مسرية الشباب البحريني. 
أنا فخور جدا مبا تقوم به اإلدارة العليا 
يف وزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة 
برئاس��ة األخ هشام بن محمد الجودر 
والتع��اون الواضح م��ن قبل موظفي 
ال��وزارة، فق��د كان العم��ل يف العام 
امل��ايض بحرفي��ة تام��ة وواقعي��ة يف 
التعامل مع املعطي��ات وإدارة املوارد 
بشكل متميز عالوة عى عمل موظفي 
ال��وزارة بروح الفريق الواحد وعملهم 
بكل جد وإخ��الص وصوال إىل تحقيق 

هذه اإلنجازات الكبرية”.
وتابع س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة “إننا نقدر عاليا كل الجهود التي 
بذلتها اإلدارة العليا للوزارة واملوظفون 
يف سبيل التمهيد لهذه اإلنجازات، كام 
أن ثقتنا كبرية يف مواصلة العمل بذات 
النس��ق املرتفع للبناء عى اإلنجازات 

وتعزيز املكتسبات يف العام 2018”.

ش��هد دوري خالد بن حمد لكرة قدم 
الصاالت الس��ادس - ال��ذي يقام تحت 
رعاي��ة النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئي��س 
الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي 
العزمية س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة بتنظيم من وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة بالرشاكة مع املكتب 
اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة وتحت شعار ملتقى األجيال 
خالل الف��رتة 24 يونيو املايض وحتى 6 
أغس��طس املقبل - حضور العديد من 
الضي��وف الذين حرصوا ع��ى متابعة 
فعاليات الدوري وخاصة مباريات ذوي 

العزمية.
ويق��ام الدوري ه��ذا العام مبش��اركة 
واس��عة من قب��ل املراك��ز الش��بابية 
واألندي��ة الوطني��ة والفتي��ات وذوي 

العزمية والوزارات والجاليات.

نفخر بمبادرات خالد بن حمد

وحرض جانبا من مباريات ذوي العزمية 
الوكيل املساعد بوزارة العمل والتنمية 

االجتامعية محمد األنصاري الذي قال 
“نفخ��را كثريا باملب��ادرات التي يقدمها 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
واملوجهة إىل القطاع الشبايب والريايض 
يف اململك��ة ول��ذوي العزمي��ة ونحرص 
دوم��ا عى دعم مبادرات س��موه التي 
نراه��ا ترتق��ي مبه��ارات ذوي العزمية 
ومتهد الطريق أمامهم لالندماج السليم 

يف املجتمع”.
وقال��ت عضو مجلس الش��ورى رئيس 
لجنة ش��ؤون الش��باب سوسن تقوي 
“نشيد باملبادرات الرائدة التي يقدمها 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
والتي تس��اهم يف إثراء مس��رية هذه 
النش��اطات  وتنويع  العزي��زة  الفئ��ة 
الرياضي��ة الت��ي تنظ��م م��ن أجلهم 
واملس��اهمة يف وضع اإلطار الس��ليم 
الذي يجعل م��ن رياضة ذوي العزمية 
أكرث تط��ورا وارتقاء. نحن نش��د عى 
أيدي سموه الكرمية من أجل مواصلة 
تقدي��م مبادرات��ه تجاه ه��ذه الفئة 
الغالية ومنحهم الثقة الكاملة للوصول 
إىل أهدافه��م يف تطوي��ر مهاراته��م 

وتحفيزهم عى املبادرة”.

وم��ن جهته، ق��ال الش��اعر محمد بن 
جخري العرجاين “سمو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة يعتر م��ن املبادرين 
دوما إىل تقديم الرامج واألنشطة التي 
تس��اهم يف االرتقاء بالحركة الش��بابية 
والرياضية يف اململكة، واملتابع لس��موه 
يدرك حجم الرامج التي قدمها س��موه 
والتي كان لها آثار إيجابية عى مسرية 
الحركة الش��بابية والرياضية يف اململكة 
إضاف��ة إىل الفتيات وذوي االحتياجات 

الخاصة”.

 نتائج مباريات دوري 
ذوي العزيمة

متكن فريق الشلل الدماغي من تحقيق 
فوز مس��تحق ع��ى فري��ق املحفزين 
البحرينية بنتيج��ة 7 أهداف مقابل 2 
يف اللق��اء الذي جم��ع الفريقني ضمن 
منافسات الجولة الثالثة من املجموعة 
الثانية ل��دوري خالد ب��ن حمد لذوي 

العزمية 
ومتك��ن فريق لجنة الصم م��ن اجتياز 

للمكفوفني  الصداق��ة  فريق  منافس��ه 
بنتيجة 16/1 يف اللق��اء الذي جمعهم 
الثالث��ة  الجول��ة  منافس��ات  ضم��ن 

للمجموعة األوىل.
وحقق فري��ق األوملبياد الخ��اص فوزا 
مس��تحقا وكب��ريا عى حس��اب فريق 

تحدي اإلعاقة بنتيجة )12-2(.
 وحق��ق فري��ق اإلعاق��ة الحركية فوزا 
مس��تحقا عى حس��اب فريق جمعية 
الص��م البحرينية ب� 6 أهداف مقابل 4 
يف اللقاء الذي جمعهام لحساب الجولة 

الثالثة للمجموعة الثانية.

 دوري الجاليات 
ينطلق بالدور التمهيدي

تنطلق الي��وم منافس��ات دوري خالد 
بن حم��د للجاليات بإقامة منافس��ات 
الدور األول التمهيدي عر 6 مواجهات 

لحساب املجموعتني األوىل والثانية.
ففي اللق��اء األول الذي ينطلق عند 
الس��اعة 4 يقص فريقا غانا واألردن 
رشيط املواجهات لحساب املجموعة 
املغ��رب  فريق��ا  ويلع��ب  األوىل، 
واليمن مواجهتهام يف الس��اعة 5 يف 
املجموعة الثانية، ثم يلعب فلسطني 
وغانا لحساب املجموعة األوىل عند 

الساعة 6.
ويبدأ فريق مرص مش��واره مبواجهة 
فريق املغرب يف الس��اعة 7 لحساب 
املجموع��ة الثاني��ة، ويلعب األردن 
مع فلسطني عند الساعة 8 لحساب 
املجموع��ة األوىل، وأخ��ريا يتواج��ه 
اليمن ومرص يف املواجهة السادس��ة 
واألخرية من ال��دور التمهيدي عند 

الساعة 9.

ناصر بن حمد: جميع موظفي الوزارة مستشارون لجاللة الملك

مبادرات سموه ركيزة أساس في الجوانب الرياضية واإلنسانية واالجتماعية

لدى رعايته الحفل السنوي لوزارة شؤون الشباب والرياضة

الص��االت: لك��رة  حم��د  ب��ن  خال��د  دوري  ضي��وف 

البالد سبورت

لجنة اإلعالم واالتصال          دوري خالد بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتوسط مسؤولي وموظفي وزارة شؤون الشباب والرياضة

كبار الضيوف مع اللجنة المنظمة

كرانة يتخطى 
جدحفص في دورينا

األهلي يفتح باب التسجيل 
للفرق النسائية للطائرة واليد

البالد سبورت: قدم فريق مركز 
شباب كرانة واحدة من أجمل 

مبارياته ضمن املجموعة الثالثة 
يف مشواره بدوري املراكز الشبابية 

الثاين لكرة القدم والذي تنظمه 
وزارة شؤون الشباب والرياضة. 
جاء ذلك بفضل الدور املتميز 

واللمسات الفنية ملدربه الجديد 
املايسرتو عادل عبدالله، الذي 

استلم قيادة الفريق قبل أيام قليلة 
وقاده إىل فوز مهم عى فريق مركز 

شباب كرانة بأريحية تامة بنتيجة 
7/صفر عى مركز شباب جدحفص 

وبعد أن قدم العبو كرانة مباراة 
استعراضية وإبداعية عى أكرث من 
صعيد فني. وسجل األهداف عيل 
عطية )9 و28(، حسني نرص الله 

)25(، حسني إسامعيل )37,76 78( 
وعيل عقيل )87(. واكتفى فريقا 

نادي سار ومركز شباب مدينة حمد 

بالتعادل بهدف مقابل هدف يف 
ختام الجولة الرابعة للمجموعة 
الثالثة. تقّدم نادي سار بهدف 

السيد محمد تاج )65(، وتعادل 
مدينة حمد عن طريق عيىس 

جمعة )89(، ورفع سار رصيده إىل 
7 نقاط ومدينة حمد إىل 6 نقاط.

املاحوز - النادي األهيل: يعلن 
النادي األهيل عن فتح باب 

التسجيل للرنامج الريايض النسايئ 
يف لعبتي الكرة الطائرة وكرة 

اليد لكافة الالعبات الراغبات يف 
االنضامم إىل النادي يف اللعبتني 

لتشكيل فرق نسائية. 
 وأكد أمني رس النادي األهيل فريد 
طه أن باب التسجيل مفتوح لغاية 

تاريخ 4 أغسطس املقبل حيث 
يستقبل النادي طلبات املشاركة 

من خالل مكتب السكرتارية التابع 
للنادي مبنطقة املاحوز، ويشرتط 

عى الالعبات املشاركات أن ال يقل 
عمرهن عن 16 عاما مع ارفاق 

عدم مامنعة من ويل أمر الالعبات 
ملن هن دون ال 21 عاما والرغبة 
يف االلتزام بالرنامج حسب الفرتة 

الزمنية واملوافقة عى متثيل 
املنتخب الوطني يف حال اختيار 

الالعبات لتمثيل املنتخب مبختلف 
املحافل الخارجية.  وأكد طه أن 

الرنامج الريايض النسايئ الخاضع 
تحت ارشاف وزارة شؤون الشباب 

والرياضة يهدف إىل االرتقاء 
بالرياضة النسائية من خالل 

املشاركة يف سلسلة من املشاركات 
املحلية التي تهدف إىل خلق قاعدة 

قوية من الالعبات القادرات عى 
متثيل الوطن وتحقيق اإلنجازات 

مبختلف املشاركات الخارجية.
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تنطلق اليوم )الجمعة( منافسات الدور 
نصف النهايئ للبطولة اآلسيوية التاسعة 
عرشة للشباب للكرة الطائرة )تحت 20 
عاما( التي تحتضنه��ا اململكة حتى 28 
الش��هر الجاري بعد تأهل كل من ايران 
وتايلن��د والعراق وكوري��ا لتتضح اليوم 
معامل الفريقني الذين س��يبلغان النهايئ 
اآلس��يوي. وس��يلتقي يف ال��دور نصف 
النهايئ كل من إيران أمام تايلند الساعة 
الرابع��ة والنص��ف عىل صال��ة االتحاد 
)الرئيس��ية(  الطائرة  للك��رة  البحريني 
فيام س��يلتقي املنتخب الك��وري أمام 
الع��راق ال��ذي حق��ق إنج��ازا تاريخيا 
بتأهله لنص��ف النهايئ ليكون املنتخب 
العريب الوحيد الذي يصل إىل هذا الدور 
بعدم��ا أق��ى منتخب الص��ني حامل 

اللقب الساعة السابعة مساء.

إيران تزيح كازاخستان

واصل املنتخب اإليراين مش��واره بثبات 
يف البطولة بعدما حقق فوزا سهال عىل 
حساب كازاخستان بثالثة أشواط نظيفة 
مقابل شوط )25/13، 25/15، 25/16( 
يف املواجهة التي جمعتهام مس��اء أمس 
ضم��ن منافس��ات دور الثامنية، حيث 
تأه��ل اإليرانيون إىل دور نصف النهايئ 
وه��و أمر متوقع قياس��ا مب��ا يتمتع به 
الفري��ق من عنارص متميزة وذات خربة 
دولي��ة، خصوصا وأن نفس الفريق حاز 
عىل لقب بطولة العامل للناش��ئني تحت 
19 عاما التي استضافتها البحرين العام 

املايض.
ويعترب الالعبان أمري حس��ني اس��فنديار 
ومرت��ى رشيف��ي افضل مس��جالن يف 
املب��اراة بتحقيق كال منه��ام 13 نقطة، 
بين��ام افض��ل الع��ب يف كازاخس��تان 
“نوربينزنت توبار” أحرز 5 نقاط فقط، 
واستغرقت املباراة 59 دقيقة مام يعني 
أن املنتخب اإليراين أجهز عىل منافس��ه 

يف اقل من ساعة.

تايلند تبطل مفاجأة تايبيه

كس��ب منتخب تايلن��د املواجهة أمام 

الصني تايبيه وقى عليه بثالثة أشواط 
يف   )28/26  ،25/22  ،29/19( نظيف��ة 
دور الثامني��ة ليتأه��ل لنص��ف النهايئ 
ب��كل جدارة، حيث تس��يد التايلنديون 
املواجهة ومل يسمحوا لتايبيه أن يكرروا 
ذات املفاجأة التي فجروها تجاه اليابان 
بعد أقصوا األخري من دور الستة عرش.

وقدم تايلند أداءا فنيا متميزا عىل امتداد 
املواجهة يف الق��ني الدفاعي والهجومي 
بفض��ل التنظيم الرائ��ع للفريق، حيث 
متي��ز الالعب “ ثايوات ثون��كام” الذي 
أحرز أعىل معدل من النقاط بتسجيله 
19 نقط��ة، ورغم الخس��ارة التي مني 
بها تايبي��ه إال أنه قدم أداء رائعا، وكان 
خص��ام عنيدا قبل أن يقول التايلنديون 
كلمتهم األخرية ويحس��موا املواجهة يف 

الشوط الثالث.

انتصار سهل لكوريا على أستراليا

مل يج��د املنتخب الك��وري أي صعوبة 
يف تخط��ي عقب��ة املنتخ��ب االس��رايل 
بثالثة اش��واط نظيفة )25/19، 25/19، 
25/18( ليخط��ف بطاقة التأهل للدور 
نصف النهايئ بكل جدارة لينهي مغامرة 

املنتخب األسرايل املتواضع.
الك��وري صاح��ب  املنتخ��ب  ومتك��ن 
التصنيف الث��اين آس��يويا التغلب عىل 
منافسه يف ساعة وربع باألداء الجامعي 
املنظم وتنوع الخيارات الهجومية لدى 
الفريق مستغال سوء استقبال املنتخب 
االسرايل وتواضع أدائه، حيث تألق من 

جانب كوريا “دون جيوك” الذي يعترب 
أفضل مسجل يف املواجهة بتحقيقه 18 

نقطة.
ويعت��رب فوز املنتخب الك��وري منطقيا 
عىل ضوء الفوارق الفنية بني الفريقني.

العراق يقصي حامل اللقب

حقق العراق مفاجأة كبرية عرب تجاوزه 
س��ور الص��ني العظي��م بثالثة اش��واط 
مقابل شوطني  17/25، 25/22، 15/25، 

25/22، 15/10( بعدم��ا ق��دم أس��ود 
الرافدين عرضا قويا استطاع من خالله 
أن يبل��غ نصف النهايئ ليك��ون املمثل 
الع��ريب الوحيد يف هذا ال��دور ويحقق 
بإنجاز تاريخي للكرة الطائرة العراقية.

وكالع��ادة تألق الالع��ب عيل صاحب 
بعدما احرز مبفرده 28 نقطة مام يعني 
احرازه ش��وط واح��د تقريبا ليس��قط 
الصني حامل اللقب يف النسخة املاضية 
ويدخل ضمن افض��ل أربعة منتخبات 

عىل القارة اآلسيوية.

منتخبنا يواجه تركمانستان على 
المركز من 9 حتى 12

يع��ود منتخبنا الوطني للك��رة الطائرة 
للش��باب إىل أجواء البطولة اآلس��يوية 
التاس��عة عرش تح��ت 20 ع��ام والتي 
تحتضنه��ا اململك��ة حت��ى 28 الش��هر 
الجاري عندما يلتقي أمام تركامنس��تان 
والنص��ف   ع��رشة  الحادي��ة  الس��اعة 
للتنافس عىل املراكز من التاس��ع حتى 
الثاين عرش يف املواجهة التي ستقام عىل 

صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة.
ورغم الخروج املر من البطولة اآلسيوية 
اثر الخس��ارة من اسراليا بثالثة اشواط 
مقابل ش��وطني يف دور ال��ت 16 إال أن 
منتخبنا يجب أن ينىس الهزمية القاسية 
ويفك��ر يف مواجه��ة الي��وم لتحقي��ق 
تصني��ف متق��دم ليك��ون م��ن ضمن 
العرشة األوائل عىل آس��يا ويقدم نفسه 

بصورة جيدة ويحافظ عىل سمعته.
وكان منتخب الشباب قد أنهى النسخة 

19 من البطولة اآلس��يوية التي اقيمت 
يف تايبي��ه ع��ام 2016 باملركز الخامس 
عرش تحت قيادة املدير الفني يوس��ف 
خليف��ة واملدرب عبدالل��ه عيىس، فيام 
حقق منتخب الش��باب يف النسخة 18 
الت��ي اقيم��ت يف البحرين ع��ام 2014 

بعنارص مختلفة املركز الرابع.
وم��ن املتوق��ع أن يخ��وض املنتخ��ب 
املواجه��ة بنف��س التش��كيلة املعتادة 
مع احتامل الزج ببع��ض البدالء حيث 
تض��م التش��كيلة كال من س��يد محمد 
العب��ار ومحمود عبدالحس��ني مبركز 4 
وضاريب االرتكاز محمد جاس��م وحسن 
الشاخوري وضارب مركز 2 حسني خليل 
أو حسن الحداد والليربو حسني عبدالله 

وصانع األلعاب محمد هرونة.
وكان منتخبن��ا خض��ع أم��س للراحة، 
وه��و ما يس��توجب تصحي��ح األخطاء 
التي حدث��ت يف آخر مواجهة واملتمثلة 
يف تضييع االرس��االت واخط��اء الهجوم 
واالستقبال والعمل عىل متاسك حوائط 

الصد.

العراق يقصي الصين حامل اللقب ويالقي كوريا
إيران تواجه تايلند بنصف نهائي البطولة اآلسيوية للطائرة

طائرة شباب األحمر تلتقي أسود الرافدين مساء اليوم

المنتخب األسترالي سقط أمام كورياالعراق تجاوز سور الصين العظيم

حسن علي

أكد رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة 

جهاد خلفان أن اللجنة املنظمة 

العليا وصلتها رسائل مطمئنة من 

قبل لجنة االحتكام بالحصول عىل 

تقدير عايل يف الجانب التنظيمي 

للبطولة بناء عىل التسهيالت التي 

قدمها االتحاد البحريني للكرة 

الطائرة لجميع املنتخبات املشاركة 

والتجهيزات التي ضمتها صاالت 

البطولة وصاالت التدريب، واضاف 

انه وبعد اجتامعات عدة مع لجنة 

االحتكام برئاسة سعيد درخشندة 

والتي كانت تعقد بشكل يومي 

لالطالع عىل التقارير الخاصة بالجانب 

التنظيمي اوضح ان لجنة االحتكام 

ابدت ارتياحها الكامل من سري العمل 

وبشكل ايجايب حيث مل يصل لجنة 

االحتكام اي احتجاجات فيام يخص 

املعيشة والسكن واملواصالت من قبل 

املنتخبات املشاركة بجانب توفري كافة 

االشراطات واملعامري التي يطلبها 

االتحاد االسيوي.

واشاد جهاد خلفان بالتغطية االعالمية 

التي حظيت عليها البطولة من رجال 

الصحافة واالعالم املحليني بكافة 

الوسائل املقرؤة واملسموعة واملرئية 

بجانب شبكات التواصل االجتامعية 

والذين هم محط اعتزاز وتقدير 

والذين قدموا البطولة للرأي العام 

بصورة احرافية، مشريا إىل ان جهود 

رجال الصحافة واإلعالم هي محط 

اهتاممنا دون شك حيث ميثلون احدى 

الواجهات الحقيقية التي تعكس 

الجانبني الفني والتنظيمي باالضافة 

للعديد من تفاصيل الحدث االسيوي.

وحول اخر املستجدات اشار جهاد 

خلفان ان تم التنسيق ما بني اللجنة 

التنفيذية ولجنة احتكام البطولة 

الجراء تعديال عىل مواعيد مواجهات 

اليوم الختامي التي ستقام عىل صالة 

اتحاد الطاولة، حيث تم تعديل 

موعدها بحيث تنطلق املواجهة االوىل 

الساعة العارشة صباحاً بدال من الساعة 

11.30 وان تقام املواجهة االخرية 

الساعة 5.30 بدالمن الساعة السابعة 

وذلك التاحة الفرصة امام الجميع 

ملتابعة املواجهة النهائية للبطولة والتي 

ستقام عىل صالة اتحاد الطائرة وحتى 

ال تتضارب مواعيد املواجهات االخرى 

بحفل الختام.

البحرين كسبت تحدي التنظيم... ومؤشرات للحصول على تقدير عال
الرفاع                 االتحاد البحريني للكرة الطائرة

مدرب منتخبنا يوسف خليفة

علي صاحب نجم منتخب العراق

أشاد بدور الصحافة واإلعالم... خلفان:

جهاد خلفان

مـنـتـخـبـنـا يـلـتـقـي تـركـمـانـسـتـان للمـنـافـسـة عـلـى الـمـركـز الـتـاسـع

منتخب تايلند انهى مغامرة تايبيهفرحة جماهير تايلند بالتأهل لنصف النهائي

اإليراني أمير اسفنديار يوجه ضربة ساحقة فوق حوائط كازاخستانكوريا إلى نصف النهائي
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)وكاالت(: ق��ال االتح��اد الربازييل 
لك��رة القدم إنه جدد عقد املدرب 
تيتي ملدة 4 سنوات ونصف ليقود 
الفري��ق يف كأس الع��امل 2022 يف 

قطر.
وبعد الخروج املخيب من نس��خة 
العام الحايل يف روسيا بعد الهزمية 
أمام بلجي��كا يف دور الثامنية كان 
االتحاد الربازييل عازما عىل الحفاظ 

عىل املدرب.
وق��ال روجري��و كابوكل��و املدي��ر 

الربازي��يل يف  لالتح��اد  التنفي��ذي 
بيان ”االتحاد الربازييل يستثمر يف 
م��روع طويل األم��د بتأكيد بقاء 
املدرب ملدة س��ت سنوات ونصف 

يف قيادة الفريق.
التخطي��ط والتنفي��ذ  ”نؤم��ن أن 
الجيد س��يقود الربازيل إىل تحقيق 

النتائج التي نتوقعها“.
وتوىل تيت��ي املس��ؤولية يف يونيو 
2016 بينام كان��ت الربازيل خارج 
املراك��ز املؤهل��ة ل��كأس العامل يف 

روسيا بعد بداية سيئة مع املدرب 
السابق دونجا.

وقلب م��درب كورنثيانز الس��ابق 
األوض��اع رسيعا وق��اد الفريق إىل 
سلس��لة انتصارات قياسية يف تسع 
مباريات متتالي��ة ليصبح املنتخب 

أول املتأهلني إىل روسيا.
ورغم أنها وصلت مرش��حة للقب 
قدم��ت الربازي��ل أداء متواضع��ا 
يف دور املجموع��ات بالتع��ادل يف 
أول مب��اراة ثم الف��وز يف املباراتني 

التاليتني بأداء غري مقنع.
ثم فازت 2 - صفر عىل املكسيك يف 
دور الستة عر قبل أن تخرس 2-1 
أمام بلجي��كا يف واحدة من أفضل 

مباريات البطولة.
وتفادى تيتي املصري املعتاد ملدريب 
الربازي��ل الذين يفش��لون يف بلوغ 
نه��ايئ كأس الع��امل وكان��ت أغلب 
الجامهري عازمة عىل اس��تمراره يف 

منصبه.
وأش��ار االتح��اد الربازي��يل إىل أن 

وم��ن  مس��اعديه  م��ن  العدي��د 
بينهم ايدو العب ارس��نال السابق 

سيستمرون يف مناصبهم.
وق��ال تيت��ي ”وفقا لنظ��ريت فإن 
االتح��اد الربازي��يل منحنا الظروف 

لبناء أجواء من االتحاد واالحرتافية 
وسيس��تمر ه��ذا األمر. س��يكون 
تحديا كبريا ونحن س��عداء بخوضه 
بالرتكيز ع��ىل املباريات والبطوالت 

املقبلة“.

تيتـي يجـدد عقده مع البرازيـل

تيتي

ع��ىل  ليفرب��ول  ف��از  )وكاالت(: 
مانشس��رت س��يتي 1-2، ويوفنتوس 
ع��ىل باي��رن ميوني��خ 2 - صف��ر، 
وتوتنهام هوتس��رب ع��ىل روما 4-1، 
وبنفي��كا ع��ىل بوروس��يا دورمتوند 
ب��ركالت الرتجيح 3-4، ومانشس��رت 
يونايت��د عىل ميالن بركالت الرتجيح 
األبط��ال  كأس  مباري��ات  يف   7-6

الدولية.
عىل ملعب “ميلت اليف ستاديوم” 
يف ايس��ت راثرف��ورد بنيوجريزي يف 
الوالي��ات املتح��دة وام��ام 52635 
متفرج��ا، ح��ول ليفرب��ول وصيف 
دوري أبط��ال أوروب��ا تخلفه أمام 
مانشس��رت س��يتي بط��ل ال��دوري 
اإلنجليزي بهدف مقابل ال يشء، إىل 
فوز 1-2 عرب مهاجميه االحتياطيني 
والس��نغايل  محم��د صالح  املرصي 

ساديو مانيه.
وافتت��ح األملاين لريوي س��انيه الذي 
استبعده املدير الفني األملاين يواكيم 
لوف عن املنتخب األملاين املش��ارك 
يف نهائي��ات كأس العامل يف روس��يا، 
التسجيل ملانشس��رت سيتي )57( يف 
مرمى الح��ارس األيرلندي الناش��ئ 

كاويهني كيليه��ر )19 عاما(. وعادل 
امل��رصي محم��د صالح من ملس��ته 
االوىل للكرة بكرة رأس��ية )63( بعد 
دقيقة واحدة من دخوله. ثم سجل 
الس��نغايل ساديو مانيه اصابة الفوز 
)94( من ركلة جزاء، إذ سدد الكرة 
بنجاح يف مرمى الحارس االحتياطي 

جو هارت.
وعىل ملعب “لينكولن فاينانش��ال 
فيل��د” يف فيالدلفيا وام��ام 32105 

متفرجني، فاز يوفنتوس بطل إيطاليا 
عىل باي��رن ميونيخ بط��ل املانيا 2 
- صفر س��جلهام املهاجم الناش��ئ 
اندريا فافييل )21 عاما( الذي امىض 
املوسم املايض يف الدرجة الثانية مع 

اسكويل )32 و40(.
ويلتقي يوفنتوس يف مباراته املقبلة 
بنفيكا الربتغ��ايل يف 28 يوليو، فيام 
يلتقي بايرن يف اليوم نفس��ه فريق 

مانشسرت سيتي اإلنجليزي.

وع��ىل ملع��ب “هاين��ز فيل��د” يف 
بيرتسبورغ ببنسيلفانيا وامام 16171 
متفرج��ا، فاز بنفي��كا الربتغايل عىل 
بوروس��يا دورمتوند بركالت الرتجيح 
3-4، بع��د تعادله��ام 2-2. س��جل 
لبوروس��يا دورمتوند ماكس��يميليان 
فيليب )20 و22(. ولبنفيكا اندريه 
امليدا )51( والفا سيميدو من غينيا 

بيساو)69(.
وعىل ملعب “كوالكوم ستاديوم” يف 
س��ان دييغو وامام 18861 متفرجا، 
فاز توتنهام هوتسرب االنكليزي عىل 
روم��ا االيط��ايل 1-4. س��جل للفائز 
االس��باين فرناندو لورينتي )9 و18( 
والربازييل لوكاس م��ورا )28 و44(. 
وللخارس التشييك باتريك شيك )3(.
وعىل ملعب “ستاب هاب سنرت” يف 
لوس انجليس وامام 21742 متفرجا، 
فاز مانشسرت يونايتد االنكليزي عىل 
ميالن االيطايل بركالت الرتجيح 7-6، 
بعد تعادلهام 1-1. سجل ملانشسرت 
اليكس��يس  التش��يلياين  يونايت��د 
سانش��يز )12(، وملي��الن االس��باين 
خيس��وس يواكي��م فرنانديز دي ال 

توري “سيسو” )15(.

فـوز ليفـربـول ويـوفنتــوس ويـونـايتـد

محمد صالح

منع مرسيليا من اللعب األوروبي
)وكاالت(: منع االتحاد األورويب لكرة القدم أوملبيك مرسيليا 
من املنافسة يف مسابقات األندية التابعة له ملدة عام واحد 

مع إيقاف التنفيذ؛ بسبب شغب جامهريه.
وقال االتحاد األورويب يف بيان مبوقعه عىل االنرتنت إن 

مرسيليا سيوضع تحت املراقبة ملدة عامني.
كام أمر االتحاد القاري مرسيليا وصيف بطل الدوري 

األورويب املوسم املايض بخوض مباراته األوروبية املقبلة 
عىل أرضه دون جامهري وغرمه 100 ألف يورو )117290 
دوالرا(. ووجه االتحاد األورويب اتهامات ملرسيليا من بينها 

الشغب الجامهريي واالرضار باملمتلكات العامة واشعال 
ألعاب نارية والقاء أشياء يف أرض امللعب.

وحدثت املخالفات يف مباريات بالدوري األورويب املوسم 
املايض أمام رازن بال شبورت اليبزيج وسالزبورج ذهابا 

وإيابا وكذلك أمام أتليتيكو مدريد يف النهايئ.
كام أمر االتحاد القاري نادي مرسيليا، الذي احتل املركز 
الرابع يف الدوري الفرنيس املوسم املايض ليتأهل للدوري 
األورويب مجددا، باالتصال بأوملبيك ليون الذي استضاف 
ملعبه نهايئ العام املايض لتعويضه عن تلفيات أحدثتها 

جامهري مرسيليا. كام غرم االتحاد األورويب نادي ليفربول 
8 االف يورو إلشعال ألعاب نارية وإلقاء أشياء يف امللعب 

والشغب الجامهريي يف مباراته عىل أرضه بالدور قبل 
النهايئ لدوري األبطال أمام روما.

)وكاالت(: كشفت تقارير 
صحافية، عن حسم ميالن، 

لقراره بشأن جينارو جاتوزو، 
املدير الفني الحايل للفريق، 

الذي ربطته أنباء بالرحيل 
عن قلعة الروسونريي يف 

الصيف الحايل.
وطأمن باولو سكاروين، رئيس 

ميالن الجديد، جاتوزو، 
من خالل مكاملة هاتفية، 

وأكد له استمراره عىل رأس 
القيادة الفنية للفريق، بعد 

شائعات تويل أنطونيو كونتي 
املهمة.

وارتبط جاتوزو بالرحيل 
عن ميالن، وتويل أنطونيو 

كونتي، املدير الفني السابق 
لتشيليس، القيادة الفنية 

للروسونريي، بدالً منه.
وبحسب الشبكة، عرب 

سكاروين عن ثقته يف املدرب، 
الذي بدأ مشاركاته يف بطولة 

الكأس الدولية لألبطال، 
استعداًدا النطالقة املوسم 
الجديد، موضحة أن رئيس 
النادي، متنى له التوفيق يف 

املباريات املقبلة.

)وكاالت(: أعلن نادي 
تشيليس اإلنجليزي، أمس 

الخميس، ترميم عرينه 
بصفقة جديدة، يف املريكاتو 
الصيفي الجاري، لتعويض 
الرحيل املحتمل للبلجييك 

تيبو كورتوا.
ونر تشيليس، بيانا 

رسميا، أكد فيه التعاقد مع 
اإلنجليزي روبريت جرين، 
حارس مرمى هيديرسفيلد 
السابق، ملدة موسم واحد.
وقال جرين، يف ترصيحات 
للموقع الرسمي للبلوز “ال 
ميكنني االنتظار حتى نبدأ 
املوسم الجديد، أنا سعيد 

للغاية، من الرف أن أكون 
هنا”. يذكر أن جرين، البالغ 

من العمر 38 عاًما، خاض 
تجارب مع أندية وست 

هام وكوينز بارك ونوريتش 
سيتي. ولعب جرين 12 

مباراة دولية رفقة املنتخب 
اإلنجليزي، وشارك مع 

منتخب األسود الثالثة يف 
بطولة كأس العامل 2010 

بجنوب إفريقيا.

مستقبل جاتوزو جديد تشيلسي

)وكاالت(: أعل��ن االتحاد ال��دويل لكرة 
القدم )الفيفا( أنه اختار هدف بنجامني 
بافارد الذي س��جله من تس��ديدة قوية 
من ع��ىل حافة منطقة الجزاء يف انتصار 
فرنسا عىل األرجنتني يف دور 16 يف كازان 
كأفضل هدف يف نهائيات كأس العامل يف 

روسيا.
وكانت فرنس��ا متأخ��رة 1-2 وبدت يف 
طريقها للخروج من البطولة حتى قابل 
الظه��ري الفرن��يس غري املعروف نس��بيا 
متري��رة عرضية م��ن ل��وكاس هرنانديز 
من ع��ىل الحافة اليمن��ى ملنطقة جزاء 

األرجنتني.
ومال باف��ارد بظهره اىل ال��وراء وأطلق 
تس��ديدة مبارشة بوجه القدم لتذهب 
الكرة رسيعة ويف مس��ار ش��به منحرف 
بعي��دا م��ن متن��اول اي��دي الح��ارس 

االرجنتيني فرانكو أرماين.
ومضت فرنسا قدما لتفوز باملباراة 4-3 
وتنتزع الفوز بلق��ب كأس العامل للمرة 
الثاني��ة وذل��ك بفوزها ع��ىل كرواتيا يف 

النهايئ الذي أقيم يف موسكو.
وأض��اف الفيفا أن ه��دف بافارد تفوق 
عىل 17 هدف��ا، مبا يف ذلك التس��ديدة 

بعيدة امل��دى التي أطلقه��ا انخيل دي 
ماريا بش��كل مفاجئ يف نف��س املباراة، 

ليفوز بالجائزة يف استفتاء جامهريي.

وقال بافارد يف تدوينة بالفرنس��ية عىل 
موقع تويرت ”أشعر بالفخر والنشوة كام 

أنني غري مصدق بعض اليشء“.

الهـــدف األفضــل

بنجامين بافارد

)وكاالت(: يأم��ل ريد بول يف اس��تغالل 
فرصت��ه بتحقيق الفوز، وس��ط األجواء 
الحارة ع��ىل حلب��ة هنجارورينج، لكن 
لوي��س هاميلت��ون ل��ن يش��عر بالقلق 
م��ن ذل��ك، إذ كان مايكل ش��وماخر يف 
2004 ه��و آخر م��ن انت��رص يف جائزة 
املجر الكربى يف بطولة العامل لس��باقات 
فورم��وال 1 للس��يارات، وأنهى املوس��م 

متوجا باللقب.
دانيي��ل  انتص��ار  توقع��ات  ووس��ط 
ريتش��ياردو أو ماكس فرستابن مع ريد 
بول، فس��يكون األهم بالنس��بة لحامل 
اللقب سائق فريق مرسيدس، هو تغلبه 
عىل منافس��ه املبارش سيباستيان فيتل، 
سائق فرياري، قبل بدء عطلة أغسطس.

وخرج هاميلتون منترصا يف أملانيا، األحد 
امل��ايض، ليقلب تأخ��ره بثامين نقاط إىل 
صدارة بف��ارق 17 نقطة، لكنه يعلم أن 
الحظ لع��ب دورا كب��ريا يف ذلك الفوز، 

وأن فرياري الجريح سيعود أكرث قوة.
وق��ال هاميلت��ون ال��ذي ميل��ك الرقم 
القي��ايس باالنتص��ار يف املج��ر برصيد 5 
م��رات، لكنه مل يحصد اللقب يف أي من 

تل��ك األع��وام “هذه الحلبة ليس��ت يف 
صالحنا يف املعتاد”.

ويف العام امل��ايض أعاد املركز الثالث إىل 
زميل��ه فالتريي بوتاس، بعدما س��مح له 
السائق الفنلندي بتجاوزه ملطاردة ثنايئ 

فرياري.
يف  الف��وز  بع��د  هاميلت��ون  وأض��اف 
هوكنهاي��م األحد امل��ايض “إنها حلبة ال 
تعتم��د عىل قوة املحرك، ل��ذا امتنى أال 
يس��اهم امتالك ف��رياري لق��وة أكرب يف 
تحقيق الفوز، ورمبا نس��تطيع املنافسة 

ضده”.
وتاب��ع “لكنه )فرياري( يتعامل بش��كل 
جيد مع اإلطارات ووسط الطقس الحار 
يف هذه الحلبة فس��يكون بال ش��ك أكرث 

رسعة، لكن، أملك آماال كبرية”.
وتابع “ريد بول س��يكون رسيعا للغاية، 
أعلم أن��ه يف أي من الس��باقات املقبلة 
سيكون قويا، لذا سيكون سباقا متكافئا”.
ويس��عى فيت��ل ال��ذي انس��حب م��ن 
س��باق أملاني��ا بين��ام كان يف الص��دارة، 
عق��ب فقدانه الس��يطرة عىل الس��يارة 

ع��ىل الحلبة الزلقة بس��بب األمطار، يف 
تعوي��ض خطئه املكل��ف وميلك العديد 

من األسباب ليكون واثقا.
وانترص الس��ائق األملاين مرتني يف آخر 3 
سباقات يف املجر، من بينها العام املايض، 
ومتلك س��يارته األداء القوي الذي يقلق 

مرسيدس.
وأصب��ح محرك ف��رياري مث��ار الحديث 
وس��ط ف��رق بطول��ة الع��امل، وأب��دى 
هاميلت��ون وتوتو فول��ف رئيس فريقه 
إعجابهام بتطور فرياري يف آخر سباقني، 
إذ حص��د فيتل مرك��ز أول املنطلقني يف 

أملانيا.
وق��ال النمس��اوي فول��ف بع��د ف��وز 
هاميلتون املعجزة من املركز 14 “نعلم 
ونع��رتف أنن��ا مل منلك أرسع س��يارة يف 
هوكنهايم، سباق املجر سيشهد منافسة 
قوية ضد فرياري وري��د بول، إنها حلبة 
تعتمد عىل الضغط السفيل لذا سيكون 
الفريقان رسيعني للغاية يف بودابست”.

وأضاف “لكن لو تعلمنا شيئا واحدا من 
جائزة أملانيا الكربى، فهو أن التوقعات ال 

تحدد نتائج السباقات”.

هاميلتون يتطلع لتغيير مسار التوقعات

لويس هاميلتون

)وكاالت(: قال فولهام الصاعد للدوري االنجليزي املمتاز 
لكرة القدم إنه ضم األملاين اندريه شورله من بروسيا 

دورمتوند عىل سبيل اإلعارة ملدة موسمني.
ويسعى شورله البالغ عمره 27 عاما والفائز بكأس العامل 
2014 لتجاوز مشاكل اإلصابات يف السنوات األخرية، إذ 

تسببت مشكلة عضلية يف مشاركته يف 18 مباراة فقط يف 
دوري الدرجة األوىل األملاين يف املوسم املايض.

وأبلغ الالعب األملاين موقع النادي الرسمي يف االنرتنت 
”فولهام كان أول من أبدى رغبة يف التعاقد معي وهذا ما 
أقدره كثريا وأحد األسباب التي جعلتني أرغب يف املجيء 

إىل هنا. وأضاف ”أحب االستحواذ عىل الكرة والهجوم 
واالنطالقات، لذا اعتقد أن األمر سيكون مثاليا. يجب أن 

أقاتل للحصول عىل مكان يف التشكيلة وأظهر إمكانايت 
ليك أحصل عىل فرصة مساعدة الفريق“. ويأمل شورله يف 

استعادة مستواه الذي قدمه مع تشيليس وفولفسبورج بعد 
فرتة متواضعة مع دورمتوند أدت إىل استبعاده من تشكيلة 

أملانيا التي شاركت يف كأس العامل يف روسيا.

فولهام يضم شورله



االأم كطبيعٍة فطرية قد ال تتقبل حقيقة 
اأن فلذة كبدها يعاين من مر�ٍض ما، خ�صو�صا 
اإذا م���ا كانت امل�صكلة ال تظهر جليًة وا�صحة 
وال ت�صن���ف كاأعرا�ٍض ج�صدي���ة، مثل التوحد 
اأو ف���رط احلرك���ة اأو قلة الرتكي���ز وما �شابه، 
يف املقاب���ل، نالح���ظ تزاي���ًدا يف الفعالي���ات 
االجتماعية واحلمالت التوعوية التي تتناول 
هذا ال�صاأن، باالإ�صافة اإلى اجلهود املبذولة 
يف دم���ج االأطف���ال الذي���ن يعان���ون من هذه 
امل�ص���اكل يف املدار����ض م���ع توف���ر البيئة 

ال�صحية املالئمة لهم. 
زينب جا�صم اأٌم لطفٍل توحدي، �صاركتنا 

التجربة..

حدثينا عن تجربتك مع اضطراب طيف 
التوحد، كيف كانت البداية؟

كان ذلك يف العام 2011 عندما الحظت 
تغ���را مبق���دار هائ���ل يف ت�رصف���ات ابن���ي 
و�صلوكيات���ه، حي���ث كان يجل����ض �صاع���ات 
طويلة مندجما مع قناة طيور اجلنة ويرف�ض 
اخلروج من البيت ويجل�ض عند اإحدى الزوايا.

من وحي التجربة، ما أهم األعراض 
التي الحظتها على طفلك؟ 

اأول االأعرا����ض كان���ت توقفه عن ترديد 
بع����ض الكلم���ات الت���ي كان يتلف���ظ به���ا 
والب�صيط���ة ج���دا، وتوقفه اأي�ص���ا عن تناول 
الوجبات اخل�صنة لي�رصب حليبا فقط، بل ومل 
يق���ف االأمر عند ه���ذا احلد بل كن���ت اأتفاجاأ 
بتناول���ه قطع اإ�صفن���ج اأو بع�ض االأ�صباغ من 
احلائ���ط م���رورا بخ�ص���ب �رصيره و�ص���واًل اإلى 

اإطارات �صياراته.

كيف كان تقبلك لألمر في البداية؟ 

�صعب جًدا جًدا، خ�صو�صا اأنني انتظرت 
ق���دوم حممد قرابة اخلم����ض �صنوات ومررت 
اأن يك���ون  بتجرب���ة والدة �صعب���ة، فمج���رد 

خمتلفا كان اأ�صعب ما ميكن.

هل يتأقلم المجتمع من حولك 
بسهولة مع الطفل التوحدي؟ 

م���ن  بكث���ر  م���ررت  فق���د  ال،  بالطب���ع 
املواق���ف م���ن اأ�صخا����ض ال حت���رم الطفل 
امل�ص���اب با�صطراب طيف التوحد، �صواء يف 
املجمع���ات واالأماكن العام���ة اأو حتى بع�ض 

االأه���ايل واجلران واأحيان���ا ي�صل املو�صوع 
ل�صجار ومال�صنات حتى اأن ال�صخ�ض املثقف 

والقارئ قد يكون اآخر من يتقبله.

ما تقييمك للنشاطات الخاصة 
باضطراب طيف التوحد التي تقام 
في مملكة البحرين؟ وهل هناك 

جهة معينة تتبنى التوحديين؟

ال ي���زال الو�صع قا����رًصا، فالتوحد يحتاج 
لتكات���ف اجلمي���ع م���ن وزارات وموؤ�ص�ص���ات 
املجتم���ع امل���دين، وحت���ى االآن الو�صع غر 
اإقام���ة الفعالي���ات للطف���ل  اإن  اإذ  مر����ض، 
التوحدي حتتاج لدرا�ص���ة مف�صلة والبع�ض 
يقي���م فعالي���ات ب�ص���كل ع�صوائ���ي ملج���رد 
اأنه يج���ب عليه ذل���ك دون ا�صتف���ادة تذكر 

للتوحدي اأو اأهله. 

نرى بعض األمهات يرفضن بشكل 
قاطع فكرة أن الطفل قد يكون 

مصابًا بأحد االضطرابات أو المشاكل 
مثل التوحد أو فرط الحركة وحتى 
التأخر الدراسي مثلاً أو غيرها، مما 
يجعلها ال تخضعه ألي عناية تخص 

حالته، برأيك ما السبب في ذلك؟ 

يرف�ص���ون  البداي���ة  وم���ن  �صحي���ح، 

ت�صخي�ض الطف���ل يف الط���ب النف�صي بحجة 
اأن هذه امل�صت�صف���ى للمجانني، ويرف�صون 
اأي�ص���ا و�صم الطف���ل با�صطراب ق���د يلوث 
تاريخه كامال فيت���م حب�صه يف البيت رغبة يف 
اإخفائ���ه عن املجتمع م���ن دون اأن يعوا اأنهم 
من خ���الل هذا الت�رصف قد يدمرون م�صتقبل 
طف���ل كان ميك���ن اأن يبدع ويتط���ور لو مت 

التدخل املبكر.

يقال “اسأل مجرب وال تسأل طبيب”. 
ما النصيحة التي تقدمينها ألمهات 

األطفال التوحديين؟ 

ولن�ص���َع  اأطفالك���م،  اأج���ل  م���ن  حارب���وا 
لتغير نظ���رة املجتمع، عزيزات���ي االأمهات، 
وتقبل���ن اأطفالك���م بكل ما فيه���م وتوقفن 
عن املقارنات، ف���كل طفل له حالته ودرجة 
تطوره، كما اأنه ال يوجد مدرب للطفل كاأمه، 
ف���ال تلق���ني بامل�صوؤولية كامل���ة على مركز 
الربي���ة اخلا�ص���ة اأو املدر�صة، فك���م من اأم 

جعلت من ابنها خمرعا. 

كلمة أخيرة تودين إضافتها.

حمم���د ه���و طفل���ي االأول وملهمي، وهو 
من جعلن���ي اأجته للكتابة ع���ن التوحد �صواء 
مق���االت اأو خواط���ر، اأمتنى اأن يك���ون بحال 

اأف�ص���ل، واالأمنية الت���ي طامل���ا تنميتها اأن 
اأ�صم���ع كلم���ة “ماما” م���ن �صفتي���ه تطوقها 
ابت�صامة علمه، اإنه حت���ى دون كالم يبهجني 
بت�رصفات���ه. اأما على ال�صعي���د العام فاأمتنى 

اإيج���اد حل لكل االأطف���ال التوحديني الذين 
مل يتمك���ن اأهاليهم من تدريبه���م يف مراكز 
الربية اخلا�ص���ة من خ���الل امل�صتثمرين اأو 

بنوك اأو االأيدي ال�صخية.

الفواك���ه املجففة مبختل���ف اأنواعها تعترب مفيدة رغم احتواء بع�صها على كمي���ات عالية من ال�صكر ن�صبيا. 
والزيب���ب واحد من اأكرث الفواكه املجففة انت�صارا وا�صتهالكا بطرق خمتلفة �صواء باإ�صافته اإلى بع�ض االأطباق 
اأو تناول���ه لوح���ده.  ورغم اأن الزبيب يعت���رب من ال�صكريات، اإال اأنه مفيدة ل�صح���ة االإن�صان، الحتوائه على مادة 
اأولينولي���ك هايد وحم����ض االأولونينولك. وقد اأثبتت االختبارات اأن هات���ني املادتني الطبعيتني متنعان منو 
البكتريا امل�صببة الأمرا�ض الفم واللثة، وتوؤثران حتى باأقل ن�صبة تركيز لهما، االأمر الذي مينع الر�صبات على 

االأ�صنان وت�صو�صها وو�صول اأمرا�ض اللثة اإليها.
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اإعداد: طارق البحار

قهوتك... تفضلها سوداء أم بالحليب؟

طفلي التوحدي ملهمي وأتمنى أن أسمع كلمة “ماما”

وجبات العشاء تهدد حياتكم
تو�صل���ت درا�صة اإ�صباني���ة حديثة اإلى 
اأن تن���اول وجبة خفيف���ة يف منت�صف الليل 
اأو تناول الع�صاء يف وق���ت متاأخر قد يوؤّدي 
اإل���ى اأمرا�ض خطرة، ويف طليعتها االإ�صابة 

مبر�ض ال�رصطان.
واأ�ص���ارت هذه الدرا�صة اإلى اأن االأفراد 
امل�صائي���ة  وجباته���م  يتناول���ون  الذي���ن 
بانتظ���ام بع���د ال�صاع���ة التا�صعة م�ص���اء اأو 
قب���ل �صاعتني من الن���وم، معر�صون خلطر 

االإ�صابة ب�رصطان الثدي اأو الربو�صتاتا.
ولف���ت بع�ض العلم���اء امل�رصفني على 
ه���ذه الدرا�ص���ة اإل���ى اأن وجب���ات الع�ص���اء 
املتاأخ���رة ت����رصع عملي���ة التمثي���ل الغذائي 
يف اجل�ص���م. وترتبط اأن���واع �رصطانات الثدي 

ارتباط���ا وثيق���ا باملنبهات  والربو�صتات���ا 
الهرمونية، وغالبا ما يتم عالجها با�صتخدام 

حج���ب  اأو  الت�صتو�صت���رون  عالج���ات 
االإ�صروجني.

لون البول يسهم في معرفة المخاطر الصحية

يف�صل كثر من النا�ض احت�صاء قهوتهم دون اأن ي�صيفوا لها �صيئا، لكن 
اآخرين ي�صيفون احلليب وال�صكر اإلى امل�رصوب املنبه، و�صط ت�صارب يف االآراء 

حول املنافع وامل�صار ال�صحية يف احلالتني.
وبح�ص���ب ما نقل موقع “بولد �صكاي”، فاإن ل���كل طريقة يف ال�رصب تاأثرا 
معين���ا، فاالأ�صخا�ض الذين يعان���ون ال�صمنة مثال يجدر به���م اأن ي�رصبوا القهوة 
ال�ص���وداء لوحدها دون اإ�صاف���ة احلليب. ويحتوي الفنج���ان الواحد من القهوة 
ال�ص���وداء على ع���دد قليل من ال�صع���رات احلرارية ال يتج���اوز 4.5، فيما ي�صل 
العدد 56.6 يف كوب القهوة واحلليب. وتعطي القهوة ال�صوداء طاقة اأكرب ملن 
ي�رصبه���ا بالنظر اإلى كونها اأكرث تركيزا بخالف القهوة املخلوطة باحلليب التي 
تفق���د قوتها. ومبا اأن الكافيني من املنبهات، ف���اإن احت�صاء االقهوة ال�صوداء 
يف ف���رة امل�ص���اء غر حمبب، ولذلك ُيف�صل املزج ب���ني احلليب والقهوة. ويف 
حال���ة وجود م�صكل���ة �صحية مثل احلمو�صة، ين�صح االأطب���اء بعدم �رصب القهوة 
ال�ص���وداء، كم���ا اأن هذا امل�رصوب ق���د يزيد من تركيز االأحما����ض يف البول. ومع 
ذل���ك، ال تخل���و القهوة ال�صوداء من فوائد فهي تق���ي من �رصطان الكبد وحتفز 
الركيز وتبعد االكتئاب، ف�صال ع���ن ت�صهيل عملية التمثيل الغذائي وتقليل 
عر�صة االإ�صابة باأمرا�ض القلب وال�صلل االرتعا�صي وال�صكري من النوع الثاين.

ك�صفت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، اأنه من املمكن 
اأن يخربك لون بولك، م���ا اإذا كان يجب عليك �رصب املزيد من 
املاء، والذي يعد اأمًرا مهًما للغاية خالل اأ�صهر ال�صيف احلارة.

و يك���ون عادة لون البول متفاوًتا بدرجات اللون االأ�صفر، 
واالأغم���ق اأكرث، وه���ذا يزيد م���ن احتمالية االإ�صاب���ة باجلفاف. 
وميك���ن اأن يكون اجلفاف خطًرا �صحًيا وخط���ًرا ب�صكل خا�ض 

على الر�صع واالأطفال وامل�صنني.
وتق���ول هيئة اخلدم���ات ال�صحية الوطني���ة اإنه يجب على 
املواطن���ني يف اململكة املتحدة ����رصب 1.2 لر على االأقل من 

املاء يف اليوم عندما يكون اجلو حاًرا.
واإذا كان بول���ك اأحمًرا اأو برتقالًي���ا با�صتمرار، فقد يكون 
ذلك عالم���ة على وجود اإ�صابة اأكرث خط���ورة مثل عدوى البول 

وم�صاكل الربو�صتاتا واأمرا�ض الكلى.
وميكن���ك با�صتخدام خمطط لون البول الذي اأن�صاأته �رصكة 
امل�رصوب���ات الريا�صية iPro Sport، معرف���ة اذا كنت حتتاج 
ل�رصب كمية كافية من املاء اأو ال. ويجب اأن يكون بول ال�صخ�ض 
ال���ذي ي�رصب كمية كافية من املياه، اأ�صف���ر �صاحًبا اأو وا�صًحا، 

وفًقا ل�رصكة امل�رصوبات الريا�صية.
يف حني قد يك���ون اللون االأ�صفر الغام���ق اأو اللون البني 
عالمة عل���ى اأن �صخ�ًصا ما يزداد جفاًفا ب�صكل خطر مما يوؤدي 

ل�صعوره بالدوخة واالإرهاق، كالتي حتدث له من �رصبة ال�صم�ض.
ويعت���رب الب���ول االأ�صف���ر اأو االأ�صفر الغامق م���ن عالمات 
اجلف���اف على ح���د �صواء، ولك���ن لي�ض من املحتم���ل اأن يكون 
�صدي���ًدا جًدا - فاجل�صم يج���ب اأن يحتوي على كمية كافية من 

املاء الإعادة ترطيبه.
ويك���ون بع�ض النا�ض اأكرث عر�ص���ة خلطر اجلفاف، مبا يف 
ذل���ك مر�صى ال�صكري، واالأ�صخا�ض الذي���ن اأ�صيبوا بالقيء اأو 
يعان���ون م���ن االإ�صه���ال، واالأ�صخا�ض الذين كان���وا يف ال�صم�ض 
لف���رة طويل���ة، باالإ�صاف���ة اإلى ذل���ك تعد ممار�ص���ة الريا�صة 
والتعرق و�رصب الكحول واحلمى اأو تناول االأدوية، اأ�صياء ميكن 
اأن يزيد م���ن خطر اجلفاف ويجعل البول لون���ه اأكرث اأ�صفراًرا. 
اأم���ا اذا كان الب���ول لونه غ���ر اللون االأ�صفر - مث���ل االأحمر اأو 
الربتق���ايل اأو االأخ����رص - فمن املحتمل اأن يك���ون ب�صبب �صيء 

تناولته اأو �رصبته.
وميكن اأن يتحول لون البول اإلى لون ال�صمندر “اجلموي”، 
مم���ا ي�صر اإلى وجود خطر ينبغي النظر اإليه بجدية. وميكن اأن 
يحدث الب���ول االأحمر ب�صبب الدم، مما ق���د ي�صر اإلى اإ�صابتك 
باأمرا�ض الكلى وال�رصطان وم�صاكل العدوى اأو الربو�صتاتا. اأما 
اذا كان لون���ه برتقايل فهذا ي�ص���ر اإلى وجود م�صكلة يف الكبد 

اأو القناة ال�صفراوية.

المصابون باضطراب التوحد بحاجة إلى فعاليات رسمية مدروسة... زينب جاسم:

طاهرة جعفر 

• •حاربوا من اأجل اأطفالكم	 •اأولى االأعرا�ض كانت توقفه عن ترديد بع�ض الكلمات	 زينب جا�صم 	

• املجتمع ال يتاأقلم ب�صهولة مع الطفل التوحدي	
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اأف�دت جملة “املن���زل اجلميل” الأمل�نية ب�أن األوان 
الفواك���ه تزين الأرائك هذا الع����م، لت�شيع اأجواء البهجة 
والنتع�����ش يف اأرج�ء الغرف���ة. واأو�شحت املجلة املعنية 
ب�لأث�ث والديكور اأن الأرائك تزهو هذا املو�شم ب�لأحمر 

بلون الفراولة اأو الكرز اأو البطيخ، والأ�شفر بلون املوز، 
والأخ�رض بل���ون التف�ح، والأزرق بل���ون التوت، والوردي 
بل���ون ف�كهة الليت�ش���ي، لت�شفي مل�ش���ة ج�ذبية لذيذة 

على الغرفة.

مسافات

نقل موقع Science Alert بحث�ً اأُجري بغر�ش 
اكت�ش����ف كيفية ت�أث���ر ا�شتخدام ه���ذه الرموز يف 
الطريقة التي يفهمن� به���� الآخرون. هل ت�شتخدم 
الأن���واع املختلف���ة م���ن الب����رض الوج���وه التعبرية 
نف�شه���� لغر�ش معني، مثل التحك���م يف �شورتهم 
على �شبيل املث����ل؟ اإذا ك�ن الأمر كذلك، فم� هي 
العوام���ل النف�شي���ة املرتبط���ة به���ذه الت�رضف�ت؟ 
للقي����م بهذا الأمر، ُطلب م���ن جمموعة من الطالب 
اأن مي���الأوا ا�شتبي�ن�ت ع���ن اأنف�شهم، ث���م ال�شم�ح 
بدرا�ش���ة التوا�شل الن�شي اخل��ش بهم يف حم�دثة 

مدبرة.
الطالب  اآراء  عن  ال�شتف�ش�ر  الأ�شئلة  �شملت 
حول خم�وفهم اإزاء �شخ�شي�تهم، وتقديرهم ذاتهم، 
وقلقهم الجتم�عي وعر�شهم ذاتهم يف كيفية مدى 
اهتم�مهم بكيفية اإدراك الآخرين لهم. �ُشئل الطالب 

التي  التعبرية  ال��وج��وه  م��ق��دار  ع��ن 
ا�شتخدموه�، و�شبب ا�شتخدامهم 

الن�شية،  الر�ش�ئل  يف  اإي�ه� 
الإلكرتونية،  والر�ش�ئل 

“في�شبوك”.  وم���وق���ع 
ث���م اأُخ�������ذت ل��ق��ط���ت 
ل���ل�������ش��������ش����ت م��ن 
ال�������������ش������ف������ح�������ت 
على  لهم  ال�شخ�شية 
“في�شبوك”،  موقع 
حم�دثة  ت�شجيل  ومت 

دق���ئ��ق   10 م��دت��ه��� 
�شخ�ش  مع  منهم  لكل 

اآخ�����ر، وه����و ط����ل���ب غر 
تطبيق  بو�ش�طة  معروف، 

ع��ل��ى  “م��شنجر” 
“في�شبوك”.  م��وق��ع 
الأ�شخ��ش  اأن  وجدن� 
موا اأنف�شهم  الذي قَيّ
مقبولني  اأنهم  على 

للوجوه  )لطف�ء وحمبوبون( ك�نوا الأكرث ا�شتخدام�ً 
ُوجد  الجتم�عي.  التوا�شل  مواقع  على  التعبرية 
اأي�ش�ً اأن هوؤلء الذين ك�نوا اأقل قلق�ً ب�ش�أن كيفية 
للوجوه  ا�شتخدام�ً  اأكرث  ك�نوا  اإليهم  الآخرين  نظر 

التعبرية احلزينة بح�شب عربي بو�شت.
تو�شلن� اإلى اأنه كلم����� زاد ا�شتخدام �شخ�ش م� 
اأيقون�����ت تعبرية مبت�شمة، اعتربه الآخرون مقبولً 
اجتم�عي�ً وواعي�ً ومنفتح�����ً على اخلربات اجلديدة. 
ولك����ن، ل يتوافق هذا دائم�ً مع الكيفية التي يرى 
به����� الن������ش اأنف�شهم. على الأرج����ح، يتفق كل من 
م�شتخدم����ي الوجوه التعبرية وه����وؤلء الذين ُطلب 
منهم تقييمه����م حول مدى انفت�حهم على الآخرين 
وعلى اخل����ربات اجلديدة. يوحي ه����ذا ب�أنه رغم اأن 
الوج����وه التعبري����ة املبت�شم����ة ق����د جتع����ل الن��ش 
يبدون اأكرث تقبالً ووعي�ً، ف�إن هذا قد ل يتوافق مع 

�شخ�شي�تهم يف الع�مل الواقعي.
اإلى  الأم��ور  هذه  كل  ت�شر   
طريقة  به  ُت�شكل  م��دى  اأي 
ا���ش��ت��خ��دام��ن��� ال���وج���وه 
انطب�ع�ت  التعبرية 
الآخ���ري���ن ع��ن���، واإل���ى 
يجب  اأن���ن����  ح��ق��ي��ق��ة 
ك��ي��ف��ي��ة  ن���ع���ي  اأن 
ا���ش��ت��خ��دام��ن��� اإي���ه��� 
ع��رب الإن��رتن��ت. رغم 
ت�����ش��ج��ي��ل  مت  اأن�������ه 
اأم���ث���ل���ة ل��ل��م��الح��ظ��ني 
ال������ذي������ن ي�������ش���ع���ون 
حول  اإيج�بية  تقييم�ت 
ا����ش���ت���خ���دام الآخ���ري���ن 
التعبرية،  ال��وج��وه 
ال�شلوكي�ت  ف�����إن 
الأخ����رى ق��د ت���وؤدي 
اأقل  انطب�ع�ت  اإل��ى 

اإيج�بية.

Kiki دريك في 
 المركز األول 
”iTunes“ على

“Fallout Impossible Mission” لعشاق “األكشن” المتقن في البحرين

اأعلن���ت “iTunes” الأغني����ت الأك���رث حتقيق� 
للم�ش�ه���دات وال�شتم����ع ع���رب موقعه���� لل�شه���ر 
In My Fee l“  جلجل����ري، حيث ت�ش���درت اأغني���ة

ings”، واملعروفة ب��شم “kiki” للفن�ن الع�ملي 
دريك، املرك���ز الأول، فيم� ج����ءت ب�ملركز الث�ين 
 maroon“ لفريق ،”Girls Like You“ اأغني���ة

5” وك�ردي بي.
بينم���� حل���ت اأغني���ة “Solo”، للثن�ئ���ي كلني 
ب�نديت ودميي لوف�تو، يف املركز الث�لث ب�لق�ئمة، 

واملرك���ز الرابع ك�ن م���ن ن�شيب ك�لف���ن ه�ري�ش 
.”One Kiss“ ودوا ليب�، لأغنيتهم� ال�شهرة

ُيذك���ر اأن “kiki” لدري���ك، احل��ش���ل عل���ى 3 
جوائز غرامي، اأحدث���ت ح�لة من اجلدل على مواقع 
التوا�ش���ل الجتم�ع���ي، و”kiki” الت���ي يغني له� 
دري���ك ه���ي ام���راأة تدعى كي�ن���� ب�رب���ر، تعي�ش يف 
ك�ليفورني����، وك�ن���ت هن�ك عالقة ح���ب جتمعهم� 
م�شبق����، ويذكره���� يف الأغنية ت����رة بكيكي، وت�رة 

اأخرى كي بي.

ا�شتقبلت دور العر�ش ال�شينم�ئي يف البحرين 
عن���د فوك�ش �شينك���و البحرين ي���وم اخلمي�ش فيلم 
الت�ب���ع   Fallout Impossible Mission
لل�شل�شلة الن�جحة للنجم الكبر توم كروز، والفيلم 
من اإخراج كري�شتوفر م�ك كويري، الذي ق�م ب�إخراج 
العدي���د م���ن اأف���الم ال�شل�شل���ة، كم� اأن���ه ي�ش�رك يف 
الكت�ب���ة مب�ش�عدة برو�ش جيل���ر. ويظهر توم كروز 
وه���و يقوم ب�لعديد م���ن الأن�شط���ة املختلفة ب�لغة 
اخلط���ورة مثل القفز م���ن ط�ئرة، وحتطي���م ط�ئرة 
هليكوبرت، والقفز بني مبنيني للمك�تب، الى ج�نب 
ك���روز ي�ش�رك يف العمل كل م���ن ريبيك� فرج�شون، 
وهرني ك�فيل، وف�ني�ش� كربي، ومي�شيل مون�ج�ن 

واخرون.
ويقوم كروز، امل�شهور بتنفيذ حرك�ته املثرة 
بنف�ش���ه، يف الفيلم اجلديد ب�لقفز م���ن ط�ئرة نقل 
ع�شكري���ة من ارتف����ع 25 األف ق���دم، ويقود ط�ئرة 
هليكوب���رت بني ودي�ن وجب�ل، ويق���ود دراجة ن�رية 
دون خ���وذة يف الجت�ه املع�ك�ش حلركة املرور حول 
قو�ش الن�رض يف ب�ري�ش، حيث حتدث النجم املحبوب 
ل���وك�لت النب�ء ق�ئال اأن���ه ل يزال يع�ين حتى اليوم 
من ك����رض ك�حله الذي تعر�ش ل���ه يف �شهر اأغ�شط�ش 
امل��شي اأثن�ء ت�شوير اأحد م�ش�هد الأك�شن ال�شعبة 
بفيلم���ه Fall Out، وق�ل ك���روز: “عندم� تعر�شت 
للك�رض ك�ن فريق العم���ل مهتًم� بتكملة الفيلم رغم 
اأنني م�زلت مك�شوًرا، لذلك خ�شعت لعالج مكثف”. 
هذا واأكد توم كروز اأن قي�دة ط�ئرة الهيلكوبرت اأمر 
�شع���ب وخميف ولكنه تدرب جي���ًدا على هذا الأمر، 

لفًت� اإلى اأن���ه ل يخ�شى اأن يخ�رض حي�ته لأنه دائًم� م� 
يقوم بتدريب����ت وبروف�ت قبل تق���دمي اأي م�شهد 

خطر.
وتوق���ع عدد من نق����د ال�شينم���� الع�ملية قبل 
عر�ش الفيلم، اأن ت�شل اأرب�حه اإلى 60 مليون دولر 
ب�لي���وم الأول من طرحه. بينم� توق���ع بع�ش النق�د 
اأن ت�ش���ل اإيرادات اليوم الأول من طرح الفيلم اإلى 
ح�ج���ز ال���� 48 ملي���ون دولر كحد اأدن���ى، فيم� رجح 

اآخرون و�شول الأرب�ح اإلى 65 مليون دولر.
اجلزء اجلديد م���ن �شل�شلة الأك�ش���ن ال�شهرة، 
ينتظ���ر حتقيق طفرة ل�رضك���ة paramount، التي 
جنح���ت يف حتقيق م� يق�رب 2.78 ح�شيلة اإيرادات 
الأج���زاء اخلم����ش الأولى، منذ طرح���ه يف 1996 حتى 
اجلزء الأخ���ر يف 2015، وتوقع الكث���ر اأن تتخطى 
اأرب����ح الفيلم امللي����ر دولر قبل انته����ء الأ�ش�بيع 
الثالث���ة الأول���ى. الفيل���م اإخ���راج كري�شتوف���ر م�ك 
كوي���ري، الذي ي�ش�رك يف الكت�ب���ة مب�ش�عدة برو�ش 

جيلر.
Mission I l“ �شل�شل���ة ح����زت   ��ريخي���� 

املت�بع���ني  املالي���ني  اإعج����ب  عل���ى   ”possible
حول الع�مل من���ذ اإطالق اأول اأجزائه���� الع�م 1996، 
وعل���ى مدار 22 ع�ًم� م���روًرا ب�جلزء اخل�م�ش والأخر 

 ”Mission: Impossible l Rogue Nation
اإنت����ج ع�م 2015، وجنح فى ح�شد 2.7 ملي�ر دولر 
تقريبً�، واأ�شبح���ت ال�شل�شلة واحدة من اأكرث الأفالم 
�شعبي���ة على م�شتوى الع����مل، ولكن هن�ك �شوء حظ 
كب���را يع�ند �ُشن����ع ال�شل�شلة ف���ى الرت�شح جلوائز 

الأو�شك�ر، وهو م� يطرح �ش���وؤال عن م�شتقبل اجلزء 
ال�ش�د�ش من المتي�ز، واملقرر اأن ت�شتقبله �ش�لت 

ال�شينم� مطلع الأ�شبوع املقبل.
فمن���ذ الي���وم الأول له���ذه ال�شل�شل���ة، حمل���ت 
الأج���زاء اخلم�ش���ة يف ه���ذا المتي�ز كل م���� هو جديد 
م���ن حي���ث التقني����ت واخل���دع ال�شينم�ئي���ة، ففي 
الع����م 1996 ب���داأ املخرج ال�شه���ر براين دي ب�مل� 
تولى مهمة الإخراج للج���زء الأول، الذي �شعى خالله 
لنته����ج اأ�شل���وب جديد يختلف ع���ن اأفالم اجلرمية 
التي ا�شته���ر بتقدميه� مع النج���م األب�ت�شينو خالل 
اأوائ���ل الت�شعيني�ت، خ�شو�ش���� يف امل�شهد ال�شهر 
لت���وم كروز، وهو يقوم ب�إح���دى القفزات الدقيقية 
من اأعلى اأحد املب�ين مو�شوًل ب�أحد الأ�شالك، لينزل 
يف غرفة م�ش�ءة ب�لأنوار وعلى بعد بو�شة واحدة من 
الأر�ش، ليح����ول حترير اأ�شدق�ئه م���ن اأيدى اإحدى 
الع�ش�ب�ت اخلط���رة، هذه العن��رض املهمة واخل��شة 
ب�حلرك���ة واخل���دع ال�شينم�ئية تت�بع���ت ب�شكل اأدق 
 ،”Ghost Protocol“ واأكرث يف اجلزاأين الأخرين
و”Rogue Nation”، حيث اعتمد كروز، يف الأول 
على تقدمي واح���د من اأخطر امل�ش�هد على الإطالق، 
حينم���� �ش����ر عل���ى �شطح مبن���ى “ب���رج خليفة” من 
اخل�رج، لتعطيل اإح���دى ال�رضائح اخل��شة بك�مرات 
املبن���ى لت�شهيل اإمت�م اإح���دى العملي�ت، ومع ذلك 
مل يح�شل اأي جزء على تر�شيح ب�لأو�شك�ر على مدار 

ت�ريخ ال�شل�شلة.
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طارق البحار

إذا كنت تستخدم في محادثاتك الوجه 
المبتسم فأنت لطيف جدا
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حال الترك تنضم إلى بقية 
”Kiki“ النجوم في تحدي

فازت بالمركز األول بجائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب... القصاب: “غني عمان” هدية مواويل الشوق البحرينية إلى عمان

حبيب غلوم: فيلمي الجديد يحمل مضامين عميقة

 “الوحوش ال تموت” رواية تقارب نظرة طفلة تتعرض لالعتداء

“تعال” جديد المطرب المبدع عبداهلل تقي

ما زالت حمى حتدي كيكي جتتاح الوطن 
العرب���ي، اإذ �شارك عدد كب���ر من جنوم الفن 
وامل�شاه���ر العرب���ي فيديوه���ات لهم خالل 
خو�شه���م هذا التح���دي الذي �ش���كل ظاهرة، 

وانت�رش ب�شكل كبر.
ومن بني هوؤالء النجوم الفنانة البحرينية 
ال�شابة حال الرتك، والتي ن�رشت عرب اإن�شتغرام 
فيدي���و خ���الل خو�شها هذا التح���دي، وتظهر 
ال���رتك باإطالل���ة ريا�شي���ة كاج���وال مرتدي���ة 
بنطل���ون بالل���ون االأخ�رش، وتي�ش���رت باللون 

االأبي�س، وت�شع قبعة على راأ�شها.
ه���ذا ويظه���ر يف الفيدي���و عل���م البحرين 

حيث تتواج���د الرتك حالًي���ا، واأغلقت الفنانة 
ال�شاب���ة خان���ة التعليق���ات، وهو االأم���ر الذي 
اعت���ادت القي���ام ب���ه موؤخ���ًرا جتنًب���ا الأي اأراء 
وردود �شلبية. وعل���ى ال�شعيد الفني طرحت 
الرتك موؤخًرا كليب اأغنيتها اجلديدة “ممنوع 
اللم����س” والذي تع���ود من خالل���ه للغناء بعد 

غياب 3 �شنوات عن ال�شاحة الفنية.
والكلي���ب م���ن اإنت���اج �رشك���ة بالتيني���وم 
اأح���داث  ريك���وردز، وتاأت���ي االأغني���ة �شم���ن 
Baby Doll R - االأمرك���ي  ململ�شل�ش���ل 

cords، وبذل���ك تكون ال���رتك ا�شتطاعت اأن 
ت�شل للعاملية بالرغم من �شغر �شنها.

أحداث

تزداد ثقتك بنف�شك بعد النجاح الذي 
حققته. 

حت���اول االنتقام م���ن نف�ش���ك وتهمل 
و�شعك ال�شحي. 

ي�شاب اأح���د االأ�شخا�س املقربني منك 
بوعكة �شحية. 

تقتنع اأخ���راً اأن للريا�شة تاأثراً كبراً 
يف ال�شحة.

ال حت���اول االإكث���ار م���ن رف���ع اأ�شي���اء 
ثقيلة. 

حافل���ة  مفك���رة  اأم���ام  نف�ش���ك  جت���د 
باملواعيد.

تع���رف جناحاً مميزاً يف جم���ال عملك اأو 
مع �شخ�س.

و�ش���ع ح�شا�س ميك���ن اأن متر به لكنك 
تتغلب عليه.

ت�شتعيد الثقة بنف�شك، وت�شهل دروب 
ال�شفر للعمل. 

تخل����س م���ن البدان���ة الت���ي اأ�شابتك 
بالعزمية واتباع حمية.

طاقت���ك االإبداعية توظفه���ا يف الزمان 
واملكان. 

الرتاج���ع ق���د يوؤث���ر ج���داً يف اأعمال���ك 
واأموالك.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

طرحت فرق����ة “مواوي����ل ال�شوق” 
البحريني����ة اأغنية جدي����دة مبنا�شبة عيد 
النه�ش����ة جلاللة ال�شلط����ان قابو�س بن 
�شعيد �شلط����ان عمان ال�شقيقة بعنوان 

“غن����ي عمان”. كت����ب كلم����ات االأغنية 
العم����اين زه����ر علي البلو�ش����ي واحلان 
عبداهلل الق�شاب وتنفيذ وتوزيع ح�شن 
عي�ش����ى وجيت����ارات عي�ش����ى ال�شطيحي 
والت�شوي����ر الفوتوغ����رايف حمم����د نا�رش 
ومكي�س وماي�شرتن����غ املهند�س حممد 

القا�شمي ع�شو فرقة درمي البحرينية.
ال�شحاف����ة  تناول����ت  وق����د  ه����ذا 
العماني����ة االأغني����ة باالإ�ش����ادة ومت بثها 
يف خمتل����ف االإذاع����ات العمانية ونالت 
ا�شتح�ش����ان اجلهور وال�شع����ب العماين 

ال�شقيق.

11 يوم هو عن���وان لفيلم اإماراتي 
ق�ش���ة  عل���ى  اأحداث���ه  ت�شتن���د  جدي���د 
واقعي���ة. به���ذه الكلم���ات، اأزاح الفنان 
االإماراتي حبيب غلوم ال�شتار عن فيلمه 
ال�شينمائ���ي اجلدي���د، ال���ذي ف���رغ م���ن 
ت�شوي���ره اأخراً مبعية كوكبة من النجوم 
ال�شباب، وهو م���ن تاأليف واإخراج واإنتاج 
الهن���دي �شودي���ر كوندري����س، مو�شحاً 
اأن الفيل���م ينتم���ي اإل���ى فئ���ة االأك�ش���ن 
واملغام���رات ال�شبابي���ة، لكن���ه يحمل يف 
ثناياه م�شامني عميقة، ور�شائل غزيرة 
باملحب���ة واخلر وال�ش���الم.  وقال غلوم: 
هذه اأول جتربة يل مع املخرج كوندري�س، 
الذي يخو����س هو االآخر جتربت���ه االأولى 

يف الف���ن ال�شابع، بع���د اأن تول���ى اإخراج 
العديد من االأغاين على طريقة الفيديو 
كليب«، م�شراً اإلى اأن الفيلم م�شتوحى 
من ق�ش���ة واقعي���ة ج���رت اأحداثها قبل 

�شنوات يف دولة االإم���ارات، »لكننا قمنا 
بتغير بع����س تفا�شيلها و�شخ�شياتها 
لكي���ال يبدو العم���ل ال�شينمائ���ي ُمطابقاً 
مئ���ة يف املئة ملجريات الواقع، من جهة، 
ولدرء االحتكاك املبا�رش مع ال�شخ�شيات 
احلقيقية الت���ي ي�شتهدفها الفيلم، من 
جه���ة اأخرى«. وك�ش���ف الغطاء عن مالمح 
العم���ل، ال���ذي قال اإن���ه يحم���ل ر�شائل 
اإن�شاني���ة �شامية، »ُمفاده���ا اأن من يزرع 
اخل���ر �شيح�شد مثل���ه، وهو اإه���داء من 
فري���ق العمل اإل���ى روح ال�شي���خ زايد اآل 
نهي���ان طيب اهلل ث���راه، وذل���ك تتويجاً 

مل�شرته العطرة يف عمل اخلر.

حازت ال�شاع����رة البحرينية جمان����ة الق�شاب على 
املرك����ز االأول يف جائ����زة خال����د ب����ن حم����د للروائيني 
ال�شب����اب يف دورته����ا الثاني����ة، وذل����ك ع����ن روايته����ا 
االأولى “الوحو�س ال مت����وت”، الق�شاب التي �شحرت 
ق�شيدته����ا “�ش����اأراك” الكث����ر من مرت����ادي و�شائل 
التوا�ش����ل االجتماعي، حتدثت ل����� “م�شافات البالد” 

عن هذه التجربة الروائية. وكان هذا اللقاء: 

ماذا يعني لك هذا الفوز؟

لي�����س الفوز، ب����ل التجربة، االقرتاب م����ن الكتابة 
لهذا احلد وبهذه اجلدية اأمرٌ مل اأجربه قباًل.

عرفناك شاعرة وتذوقنا بأحرفك أحاسيس 
شتى، فما سر اقتحامك عالم الكتابة 

الروائية؟ 

ال�����رشد كان موج����ودا قب����ل ال�شعر، ال زل����ت اأحاول 
الكتابة، فلكل فكرة وط����ارئ ح�شوره الذي يفر�شه، 

ل�شت �شاعرة اأو �شاردة بعد، اأمتنى اأن اأكون يوًما.

لفتنا عنوان الرواية”الوحوش ال تموت” فما 
سر اختياره؟

الفك����رة قائمة على مداراة الب�شاعة، الطفلة التي 
تتعر�����س النتهاك متكرر تق����رر اأن تف�شل الكبار عن 
ال�شلوك ال�شيئ الذي يتنافى مع منطقها الب�شيط يف 
فهم االأ�شياء، ال زلن����ا نفعل ذلك، نبتكر اأغطية جيدة 

لكل ب�شاعة نريد اأن نخبئها. 

حدثينا قلياًل عن روايتك؟

اأح����اول مقاربة النظ����رة التي �شت�شع����ر بها طفلة 
تتعر�����س لالعتداء اجلن�ش����ي من قبل �شائ����ق البا�س 

املوؤدي اإلى املدر�شة. 

لغة الرواية السردية تختلف عن اللغة 
الشعرية، فهل واجهت أية صعوبة على 

هذا الصعيد أثناء الكتابة؟

اأج����د نف�شي يف ال�رشد اأكرث م����ن ال�شعر، قد يفتقد 
ال�رشد ل����دفء ال�شعر وحميميته، لكن����ه يعطي م�شاحة 

لال�شتغال الذهني تفوق م�شاحة ال�شعر.  

ما طموحاتك وأعمالك المستقبلية؟

ال اأعرف، �شاأبقى اأحاول االقرتاب من اإفراغ داخلي 
املمتل����ئ بحّم����ى االأ�شئلة من خالل الفن����ون، اأو هكذا 

اأمتنى.

كلمتك للكتاب الشباب والجهات المعنية 
بتقديم الدعم لهم؟

الكتاب����ة ا�شتغ����ال، والثقاف����ة اأ�شا�����سٌ مهم يجب 
كل  ل����دى  التطوي����ر  ا�شرتاتيجي����ات  يف  ُي�شَم����َن  اأن 
املوؤ�ش�ش����ات، اأج����ل امل�شابقات واملوا�ش����م �رشورية، 
ولك����ن اال�شتمرار واالحت�شان احلقيقي هو ما حتتاجه 

ال�شاحة.

كعادت����ه م����ع جمه����وره يف ط����رح 
املب����دع  الفن����ان  يع����ود  املفاج����اآت 
عب����داهلل تق����ي باأغني����ة جدي����دة تبث 
على موق����ع ا�شمريكا �شاوندز بعنوان 
�شتودي����و.  نظ����ام  جل�ش����ة  )تع����ال( 

االأغني����ة االأ�شلي����ة للمطرب����ني عل����ى 
جا�ش����م وحممود الرتك����ي وم�شطفى 

العبداهلل. 
تنفي����ذ ومك�����س الفن����ان ع����ارف 
عامر وع����زف كم����ان اأ�شام����ة البياتي 
وعزف درامز يا�����رش اإ�شماعيل والدعم 

االإعالمي ا�شمريكا �شاوندز.

27 يوليو

1687
م������ول������د ي����و�����ش����ف 
ال�����ش��م��ع��اين، م����وؤرخ 

لبناين.

1694
تاأ�شي�س بنك اإجنلرتا.

 1898
االإع��������الن ع����ن ���ش��وء 
احل����ال����ة ال�����ش��ح��ي��ة 
اأوتو  االأملاين  للزعيم 

فون ب�شمارك.

 1953
ان�����ت�����ه�����اء احل������رب 

الكورية.

1954
ال��ت��وق��ي��ع ب���االأح���رف 
اتفاقية  ع��ن  االأول���ى 
عن  الربيطاين  اجل��الء 

م�رش.

1956
الع�شكرية  ال��ق��ي��ادة 
ت�شع  االإجن���ل���ي���زي���ة 
للهجوم   700 اخلطة 
بعد  وذل��ك  م�رش  على 
ال��رئ��ي�����س عبد  ق��ي��ام 
قناة  بتاأميم  النا�رش 

ال�شوي�س.

1975
مولد بي�شتوين، العب 

كرة قدم اإيطايل.

 1979
م�������ول�������د ر�����ش����ي����د 
ال���روا����ش���دة، ���ش��اع��ر 

اأردين.

• ال�شاعرة جمانة الق�شاب	

• عبداهلل تقي	
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األخيرة

املطبخ اللبناين الأطيب عربيا يف ت�صويت عاملي

اأول قطار تون�صي “بال �صائق” يثري الهلع... ل الإعجاب

اعرتف م�شتخدمو �شبكة 
التوا�ش���ل االجتم�ع���ي ب�ش�أن 
الطفل���ة ج���ري م���ن نيجريي�، 
اأنه����  اأع���وام،   5 الب�لغ���ة 
الع����مل”.  يف  طفل���ة  “اأجم���ل 
ومت ت�شوي���ر ج���ري م���ن قبل 
م�شورة من نيجريي�، ن�رشت 3 

�ش���ور له� على �شفحته� “اإن�شتغرام”. وتظهر ال�شور الطفل���ة يف و�شعية ب�شيطة، وهي تنظر بعينيه� 
الكبريتني نحو الك�مريا، وكذلك يظهر �شعره� الكثيف الرائع. 

وعلق���ت امل�ش���ورة على ال�شور، بقوله����، “نعم، اإنه� اإن�ش����ن حقيقي، وهي م���اك اأي�ش�”. و�ش�ئر 
امل�شتخدمني ت�بعوا ب�لتعليق على �شوره� ب�أنه� الطفلة االأجمل يف الع�مل.

تف���وق املطب���خ اللبن�ين على اأطعم���ة دول منطقة ال����رشق االأو�شط، يف ت�شويت اأج���راه موقع رانكر 
الع�ملي، على اأطيب املذاق�ت الع�ملية، حمتًا املرتبة 11، ومتفوًق� مبرتبة واحدة على املطبخ الرتكي 

الذي ج�ء ث�نًي�.
وبح�ش���ب �شحيفة “حرييت” الرتكية التي نقلت الت�شوي���ت اأم�س االأول، وُك�شف عن نت�ئجه اأخريا، 
احتل املطبخ االإيط�يل املرتب���ة االأولى ع�ملًي�، تاه املطبخ الفرن�شي، ف�ملطبخ االإ�شب�ين، مظهًرا تفوق 

املطبخ املتو�شطي على مط�بخ الع�مل.
وج�ءت اليون�ن رابعة متقدمة على الهند التي ج�ءت ب�ملرتبة اخل�م�شة، ومن ثم املك�شيك �ش�د�شة، 

ف�لي�ب�ن ب�ملرتبة ال�ش�بعة، ومن خلفه� اأمل�ني�، وال�شني وت�يلند على التوايل.
وعل���ى امل�شتوى العرب���ي ج�ء لبن�ن اأواًل ب�حتاله املرتبة 11، اإذ يعرف عن املطبخ اللبن�ين انت�ش�ره 
ع�ملًي� ب�أكاته املمي���زة، ومط�عمه املنت�رشة ع�ملًي�. وتاه املن�ف�س يف املنطقة تركي�، التي يعرف عنه� 
اأي�ًش� انت�ش�ر االأطعمة الرتكية ب�لع�مل ومط�عمه�، خ�شو�ش� يف اأوروب� والع�مل العربي حمتلة املرتبة 12، 

فيم� احتلت فيتن�م الرتتيب 13، ف�لربتغ�ل، ورو�شي� يف املرتبتني 14 و15.

ا�������ش������ت������ي������ق������ظ 
ال���ت���ون�������ش���ي���ون، اأم�������س 
اخل���م���ي�������س، ع���ل���ى خ��رب 
من  تون�شي  قط�ر  اأول 
“القط�ر  ���ش���ئ��ق  دون 
�ش�ر  ال���ذي   ”117 رق��م 
لكن  ع��دة،  كيلومرتات 
االأم��ر  اأن  الح��ق���  ات�شح 

يكن اإجن�زا تكنولوجي�، بل خط�أ حدث عندم� نزل ال�ش�ئق لتفقد عطب يف نظ�م غلق االأبواب.
وك�د احل����دث اأن يت�شب���ب يف مقتل ع�رشات الرك�ب، لوال فطن���ة م�شوؤويل �رشكة القط�رات 
الذي���ن حولوا �شكة القط�ر ب�رشعة، وقطعوا الكهرب�ء عن���ه ليتوقف يف �ش�حية “فندق اجلديد” 
قرب الع��شمة، ح�شب وك�لة “رويرتز”. وق�ل  املتحدث ب��شم �رشكة القط�رات اململوكة للدولة 
ح�ش����ن امليع�دي “املعطي�ت االأولية توؤكد اأن خل���ا يف نظ�م غلق االأبواب طراأ على القط�ر، اإذ 
ن���زل ال�ش�ئق للتحقق من العطب، لك���ن القط�ر وا�شل �شريه ومل يتوقف اإالاّ يف �ش�حية )فندق 
اجلديد( من دون حدوث اأي خ�ش�ئر ب�رشية”. وخرج القط�ر ب�رشعة كبرية من حمطة الزهراء قرب 
الع��شمة ومل يتوقف يف حمطة حم�م االأنف قبل اأن يتم حتويل م�ش�ره وقطع الكهرب�ء لتف�دي 
الك�رث���ة. وق�ل املتحدث ب��شم �رشك���ة القط�رات اإنه مت ت�شجيل بع�س ح����الت االإغم�ء؛ ب�شبب 
ح�ل���ة الفزع والهلع التي انت�ب���ت امل�ش�فرين، حيث هرعت قوات من احلم�ية املدنية واجلي�س 

اإلى املوقع الذي توقف فيه القط�ر.
واأظه���رت مق�طع فيديو ن����رشت اليوم ح�لة من الهلع يف �شفوف ال���رك�ب الذين ق�لوا اإن 

القط�ر ك�ن ي�شري ب�رشعة جنونية واإنهم جنوا من موت حمقق.

 Social
media

رق�صة “كيكي” ملغنية 
تركية تنتهي بـ “م�صيبة”

ان�شم���ت مغني���ة تركي���ة �شهرية اإل���ى حتدي “كيك���ي” املجن���ون الذي يجت����ح �شبك�ت 
التوا�شل، لكن االأمر كلفه� كثريا، وفق م� اأظهر �رشيط فيديو �ش�هده مئ�ت االآالف.

ويتف���ن امل�ش�ركون يف حتدي “كيكي” ب�أداء رق�ش�ت، لك���ن اأخطره� واأكرث انت�ش�را هي 
الرق����س اإلى ج�نب �شي�رة تتحرك، وهو م� فعلته هولي� اأو�ش����ر. واأف�دت �شحيفة “حرييت”، 
اأم����س اخلمي�س، ب�أن اأو�ش�ر ن�رشت عل���ى ح�ش�به� الر�شمي مبوقع “اإن�شتغرام” فيديو تبلغ مدته 
16 ث�ني���ة لتح���دي “كيكي” الذي حدث ب�ش�رع فرعي يف بل���دة اأيف�ليك غربي تركي�. ويظهر 
الفيديو يف بدايته خروج اأو�ش�ر من ب�ب مقعد �شي�رته�، قبل اأن تبداأ يف اأداء رق�شة “كيكي”، 
ويف االأثن�ء ك�نت ال�شي�رة ت�شري بوترية بطيئة، قبل اأن تزداد �رشعته� ب�شورة كبرية ومف�جئة.
واأ�ش����ب االأمر اأو�ش����ر ب�لهلع فرك�شت ب�أق�ش���ى �رشعته� للح�ق ب�شي�رته���� قبل اأن تبلغ 

طريق� رئي�ش� ت�شري فيه الكثري من املركب�ت، وانتهى الفيديو و�شي�رة املغنية تتحرك.

اأغلى جنمة “اإن�صتغرام” يف العامل

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

مغرب م���ع بع�س ال�شحب اأحي�ن�، 
ولكنه ح�ر مع ت�ش�عد االأتربة يف 

بع�س املن�طق نه�را.

الري����ح غربية اإلى �شم�لية غربية من 7 اإلى 12 عقدة، وتزداد 
�رشعته���� م���ن 15 اإلى 20 عقدة. ارتف�ع امل���وج من قدم اإلى 3 

اأقدام، ولكنه من 3 اإلى 6 اأقدام يف عر�س البحر.

م   43 العظم���ى  احل���رارة  درج���ة 
ال�شغرى 31 م. الرطوبة الن�شبية 

العظمى 70 % ال�شغرى 15 %.
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مواقيت 
الصالة

العامل ي�صتعد لـ “القمر الدموي”... اأطول خ�صوف يف القرن 21
�شيظه���ر قمر دموي يف معظم اأنح�ء الع�مل ليل 
اجلمع���ة، فيم���� يتحرك القم���ر نحو ظ���ل االأر�س يف 

اأطول خ�شوف �شي�شهده القرن احل�دي والع�رشين.
وح�شب رويرتز، ق�لت اإدارة الطريان والف�ش�ء 
االأمريكي���ة )ن��ش�( اإن اخل�ش���وف الكلي �شي�شتغرق 
�ش�ع���ة و42 دقيق���ة و57 ث�ني���ة، لك���ن �شي�شبق���ه 
و�شيلي���ه خ�ش���وف جزئ���ي، مم���� يعن���ي اأن القم���ر 

�شيم�ش���ي يف املجم���ل 3 �ش�ع����ت و54 دقيق���ة يف 
اجلزء املعتم من ظل االأر�س.

اأوروب����  م���ن  اخل�ش���وف  م�ش�ه���دة  و�شيمك���ن 
واإفريقي� وال�رشق االأو�ش���ط بني الغروب ومنت�شف 
اللي���ل ي���وم 27 يولي���و ث���م ب���ني منت�ش���ف الليل 
و�رشوق ال�شم�س يوم 28 يوليو يف معظم اأنح�ء اآ�شي� 

واأ�شرتالي�.

وق����ل  اأ�شت����ذ علم الفل���ك بج�مع���ة كمربدج 
اأندرو ف�بي����ن “يطلق عليه القمر الدموي؛ الأن نور 
ال�شم����س يخرتق الغاف اجل���وي لاأر�س يف طريقه 
اإلى القمر والغاف اجلوي لاأر�س يحوله اإلى اللون 
االأحم���ر ب�ل�ش���كل ذاته ال���ذي ي�شطب���غ فيه قر�س 
ال�شم����س ب�لل���ون االأحمر عن���د الغ���روب”. وعندم� 
يتحرك القمر اإلى الظل املخروطي ال�شكل لاأر�س، 

ف�إنه يتحول من كونه م�ش�ء بنور ال�شم�س اإلى كونه 
مظلم�. لكن بع�س ال�ش���وء �شي�شل اإلى القمر الأنه 
ينك�رش بفعل الغاف اجل���وي لاأر�س. وق�ل ف�بي�ن 
“لو كنت تقف على �شطح القمر اأثن�ء هذا اخل�شوف 
ف�ش���رتى ال�شم�س ث���م �شتعرت�س االأر����س الطريق 
لتحج���ب ال�شم�س... �شتبدو ح�ف���ة االأر�س متوهجة؛ 

الأن الغاف اجلوي يك�رش ال�شوء”.

دبي ت�صرتد ما�صة 
بـ 20 مليون دولر

تدمري “جنمة ترامب” 
يف هوليوود

100 دودة يف دماغ طفلة 
ب�صبب فاكهة ملوثة

متكن����ت �رشط����ة دب����ي م����ن ا�ش����رتداد م��شة 
20 ملي����ون دوالر  ب�����  م�رشوق����ة تق����در قيمته����� 
اأمريك����ي، عق����ب حتري�����ت حثيثة وحتلي����ل اآالف 
ال�ش�ع�����ت امل�شجل����ة ع����رب ك�م����ريات املراقب����ة 
االأمنية. وذكرت ال�رشطة اأن جرمية ال�رشقة وقعت، 
يف 25 م�ي����و امل��شي، يف �رشك����ة ع�ملة يف االإم�رة 
وحتديدا يف املنطقة احلرة. واملثري يف الق�شية، 
هو ا�ش����رتداد ال�رشطة لاأمل��شة م����ن �رشيانك�، اإذ 
مت تهريبه� داخل فردة حذاء عرب البحر اإلى خ�رج 

دولة االإم�رات.
ويعمل امل�شتبه به يف عملية ال�رشقة كح�ر�س 
يف ال�رشكة املذكورة، والتي تعنى بتحويل االأموال 

واالأر�شدة، حيث قب�شت ال�رشطة عليه موؤخرا. 

اأق���دم �شخ����س عل���ى تدم���ري جنم���ة الرئي�س 
االأمريك���ي دون�ل���د ترام���ب يف مم�ش���ى امل�ش�هري 
بهوليوود. واأو�شحت ال�رشطة اأن �شخ�ش� ا�شتخدم 
مطرق���ة لتدمري جنم���ة ترامب، و�شلاّ���م نف�شه اإلى 

ق�شم ال�رشطة يف بيفريل هيلز.
ونق���ل موقع تلفزي���ون “NBC4” ع���ن اأحد 
ال�شه���ود قول���ه اإنه عندم���� �ش�ه���د ال�شخ�س وهو 
يخ���رب جنمة ترام���ب، �ش�أل���ه “مل�ذا تخ���رب هذه 
النجمة؟ م� الذي فعله دون�لد ترامب لك؟”، اإال اأن 

الرجل مل يرد و�ش�رع اإلى مغ�درة املك�ن.
واأن�شئ مم�شى امل�ش�هري الع�م 1956 ويحمل 
الي���وم اأكرث من 2500 جنمة للم�ش�هري يف جم�الت 
فني���ة خمتلف���ة مث���ل الغن����ء والتمثي���ل واالإذاعة 

والتلفزيون وال�شينم�.

ا�شتق����رت حوايل 100 يرق����ة يف دم�غ طفلة 
م����ن نيودلهي تبلغ م����ن العمر 8 �شن����وات؛ الأنه� 

تن�ولت ف�كهة غري مغ�شولة.
Health Medicine Ne -“  نن�رشت جملة

work” اأن وال����دي الطفل����ة رافق�ه����� ملراجع����ة 
االأطب�����ء، عقب مع�ن�ته� من �ش����داع ح�د ونوب�ت 
�����رشع. و�شخ�����س االأطب�ء ح�لة الطفل����ة ب�أن لديه� 
كي�ش����� يف الدم�����غ، وو�شفوا له� جرع�����ت كبرية 
م����ن املن�شط�ت، لكن ح�لته����� ازدادت �شوءا ومل 
يب�رحه����� االأمل. واأخ����ذت �شح����ة الطفل����ة تتدهور 
وازداد وزنه� 20 كيلوغرام�، ومل تعد تقوى على 

امل�شي واأ�شبحت تع�ين من م�ش�كل يف التنف�س.

• �شورة جوية للع��شمة املن�مة )ت�شوير: ح�شني املوؤمن(	

احتل���ت جنمة الواقع ك�يلي جي���ر املرتبة االأولى بني امل�ش�هري “االأغلى” يف “اإن�شتغرام”، متخطية 
كي���م ك�ردا�شي�ن وكري�شتي�نو رون�ل���دو و�شيلين� غوميز، فكل من�شور عل���ى ح�ش�به� يكلف نحو مليون 
دوالر. واأحرزت ك�يلي جير، الب�لغة 21 ع�م� وهي االأ�شغر يف ع�ئلة ك�ردا�شي�ن - جير، املرتبة االأولى 
يف ت�شني���ف Instagram Rich List 2018، واأي �شخ����س يرغب يف الرتوي���ج ملنتج�ته على ح�ش�به� 

يجب اأن يدفع مليون دوالر.
واإ�ش�ف���ة اإلى ذلك، م���ن املتوقع اأن ت�شبح جير واح���دة من اأ�شغر امللي�ردي���رات يف الع�مل، ون�رش 
الت�شني���ف يف جمل���ة فورب�س.  ووفق� لهذا املن�شور، ف�إن ك�يلي جي���ر لديه� اإمرباطورية تقدر قيمته� 
“عن���د احلد االأدنى” ب� 900 مليون دوالر، وهذا بع���د 3 �شنوات من ت�أ�شي�س �رشكة م�شتح�رشات جتميل 

ب��شمه�، ويرجع جن�حه� اإلى عاج يهدف زي�دة حجم ال�شف�ه.

اأجمـل طفلة  يف العالـم
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