
كويت���ا � روي���رز:  ق���ال م�س���وؤولون �إن 25 
�سخ�س���ا على �لأقل قتلو� يف �نفجار تبناه تنظيم 
د�ع����س بالقرب م���ن موكب نائ���ب رئي�س جمل�س 
�ل�س���يوخ �لباك�س���تاين �أم����س �جلمع���ة يف �إقلي���م 

بلو�س�ستان �مل�سطرب. 

م���ن جانبه���ا، د�ن���ت وز�رة خارجي���ة مملكة 
�لبحرين ب�س���دة �لتفجري �لإرهابي  موؤكدة وقوف 
مملك���ة �لبحرين �إلى جانب باك�س���تان يف مكافحة 

�لإرهاب وجهودها �لر�مية ل�ستتباب 
�لأمن وتثبيت �ل�ستقر�ر. 
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“التاأمني” رف�ست تزويدنا بـ “CV” م�س�ؤوليها
ا�شتفتاء “الت�شريع” للتحكيم بني حق الربملان وحتفظ الهيئة... رئي�س “حتقيق التقاعد” لـ “$”:

العاهل ي�سيد ببطوالت فر�سان البحرين
�ملنام���ة - بن���ا: �لتقى عاهل �لبالد �س���احب 
�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة �أم�س ملكة 
�ململكة �ملتحدة و�س���مال �يرلند� �ساحبة �جلاللة 
�مللك���ة �ليز�بي���ث �لثاني���ة ونائب رئي����س دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�سقيقة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي �س���احب �ل�س���مو �ل�سيخ حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم يف قرية �لقدرة بحديقة قلعة 

ويند�س���ور �لك���رى باململكة �ملتحدة، مبنا�س���بة 
ح�س���ور جاللة �مللك مهرجان ويند�س���ور �مللكي 
�ل���دويل للفرو�س���ية. ون���وه جاللته ب���دور �لفريق 
�مللك���ي للق���درة يف تعزي���ز ريا�س���ة �لفرو�س���ية 
ومبا حققه فر�س���ان �لبحرين من بطولت ونتائج 
متقدمة عززت من مكانة هذه �لريا�س���ة يف مملكة 

2�لبحرين.

 

�س���هد رئي�س �لحتاد �لبحريني لكرة �ل�س���لة 
�سمو �ل�س���يخ عي�سى بن علي بن خليفة �آل خليفة 
�فتت���اح �لبطول���ة �خلليجي���ة �ل�س���ابعة و�لثالثني 
لالأندية �لأبطال �لتي ي�ست�س���يفها نادي �ملنامة 

يف �لفرة من 12 �إلى 20 مايو �جلاري.
ويف ت�رصيح خ�س به “�لبالد �سبورت”، �أعرب 
�سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي عن �سعادته حل�سور 
حفل �فتتاح خليجي �ل�س���لة �ملقامة على �س���الة 
�حتاد �للعبة �لبحريني، قائال نرحب بالأ�س���قاء يف 

بلدهم �لبحرين. 

يف افتتاح البطولة اخلليجية لكرة ال�شلة

�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي: نرحب باالأ�سقاء يف بلدهم البحرين

خا�سرة �سركات  متويل  وتربر  مديونيتها  بارتفاع  “ممتلكات” تقر 

• �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي ي�سهد �فتتاح �لبطولة �خلليجية   )ت�سوير: ر�سول �حلجريي(	

• مد�ر�س �لبنني تخفق يف �لفوز مبعر�س مهار�تي �أمام مد�ر�س �لبنات	

املبا�سر االقتطاع  “الكهرباء” ترف�ض وقف 

قال وزير �ملو��س���الت و�لت�سالت كمال �أحمد 
�إن���ه فيما يتعل���ق بتو�س���ية �إد�رة �رصك���ة ممتلكات 
بتحويل ن�س���بة من �أرب���اح �ل�رصك���ة للميز�نية �لعامة 
للدول���ة، فاإن ذلك من �خت�س���ا�س �مل�س���اهم طلب 
دف���ع �لأرب���اح للم�س���اهم باجتماع �للجن���ة �لعمومية 

�لعتيادية.
� على �س���وؤ�ل برمل���اين للنائب حممد  ولفت ردًّ

�لعم���ادي ل�رصورة �لأخ���ذ يف �لعتبار �لأم���ور �لآتية: 
����رصورة بن���اء �لحتياط���ي �لقانوين �لإجب���اري وفقا 
لأحكام قانون �ل�رصكات، وت�س���كل �ل�سيولة �لنقدية 
�أحد �مل�ساعب وتقوم �ل�رصكة باإد�رتها ب�سكل دقيق 
جد�؛ نظ���ر� لرتفاع مديونيتها خ�سو�س���ا و�أن ر�أ�س 
م���ال �ل�رصك���ة عيني يتك���ون من جمم���وع موجود�ت 
�ل�رصكات �لتابعة لل�رصكة، ومت �س���خ 5 ماليني دينار 

فقط يف �لعام 2006 لتاأ�سي�س �ل�رصكة.
ولف���ت �لوزي���ر �إل���ى �أن �ل�رصكة تق���وم بتوجيه 

مو�ردها �ملالي���ة )�لإيرد�ت و�لتمويل(؛ مل�س���اندة 
�ل�رصكات �ملن�س���وية حت���ت مظلته���ا بغر�س تنمية 
��س���تثمار�تها �ملختلف���ة و�ملحافظ���ة عل���ى ن�س���بة 
م�س���اهمتها يف ����رصكات معين���ة للو�س���ول ملحفظة 

��ستثمارية متزنة.
وفيما يتعلق بتو�س���ية �إد�رة �ل�رصكة بالتخارج 
من �ل�رصكات �خلا�رصة، �أو�سح �لوزير �أن “ممتلكات” 
تدر�س وتتابع و�س���ع و�أد�ء �ل�رصكات و�ل�ستثمار�ت 

يف حمفظتها �ل�ستثمارية ب�سكل م�ستمر.

طلب���ت جلن���ة برملاني���ة م���ن وز�رة �س���وؤون 
�لكهرباء و�ملاء وقف �لقتطاع �ملبا�رص من ح�ساب 
�ملو�طنني، ولكن هيئة �لكهرب���اء و�ملاء ر�أت �أن 
“�لقتط���اع �ملبا�رص يعود بالفائ���دة على �جلميع، 
فهو يوفر �جله���د و�لوقت للم�س���تهلك و�لهيئة 
معاً يف عملية حت�س���يل قيمة ��س���تهالك �لكهرباء 
و�مل���اء، كم���ا �أنه يجع���ل �مل�س���تهلك يف ماأمن من 
ب  �لتخلف عن �سد�د �مل�ستحقات، ومن ثم ما يرتَّ

عليه من قطع �خلدمة ب�سبب عدم �ل�سد�د”.
وقالت �لهيئة رد� عل���ى �لطلب �لنيابي: “ل 
ُتلزم �لهيئة بالقتطاع �ملبا�رص عند فتح �حل�ساب 
لأول م���رة يف حال كان �س���احب �حل�س���اب مو�طناً 
و�لعق���ار ملكه، و�أي�س���اً بالن�س���بة للمنتظمني يف 

�ل�سد�د من �أ�سحاب �حل�سابات �لقدمية”.
و�أو�ست جلنة �ملر�فق �لعامة و�لبيئة مبجل�س 
�لنو�ب ب� 11 تو�س���ية ب�س���اأن مناق�س���ة مو�سوع 

طلب ��ستي�ساح �سيا�سة �حلكومة ب�ساأن 
5دعم �لكهرباء و�ملاء.  5
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اإخفاق البنني...

• �لع�سفور: طلب �ملعلومات حق د�ستوري للجان �لتحقيق	

• جاللة �مللك ي�سهد مهرجان ويند�سور بح�سور �مللكة �ليز�بيث و�ل�سيخ حممد بن ر��سد	

هجر�س: “التنظيم العقاري” �شينع�س 

القطاع ويجذب امل�شتثمرين 

م�شل�شل “اليوم الأ�شود”... حكايات الأيام 

والب�شر يف رم�شان 

اأم تبلــغ عن �شديــق ابنها املتعاطي 

واملحكمة حتب�شهما

ختــــام ناجــــح للبطولــــة العربيـــــة

 للطيـــــران احلــــــر 

اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالدنا

البالد سبورت

10

22

7

19

طلب موا�شفات الوظائف القيادية ول م�شا�س ببيانات التنفيذيني

16
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حمرر ال�ش�ؤون الربملانية

علي جميد وحممد الدرازي

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية

بدور املالكي

قال رئي�س جلنة �لتحقيق �لرملانية حول �سناديق �لتقاعد جميد �لع�سفور ل� 
“�لبالد” �إن �إد�رة �لهيئة �لعامة للتاأمني �لجتماعي رف�س���ت تزويد �للجنة بال�سري 
�لذ�تية ل�س���اغلي �ملو�قع �لقيادية بالهيئة و�ل�رصكتني �ل�ستثماريتني �لتابعتني 
له���ا. و�أو�س���ح بحو�ر مع مندوب “�لب���الد” �أنه جرى حتكيم هيئ���ة �لت�رصيع و�لإفتاء 
�لقانوين ب�ساأن حق �لرملان �لد�س���توري يف طلب �ملعلومات مبهمته �لتحقيقية، 

ويف �ملقابل كفالة �لد�ستور بحق �لأفر�د بحماية معلوماتهم �ل�سخ�سية.
وذك���ر �أن هيئة �لت�رصي���ع �أفتت باأنه ل توج���د حقوق مطلقة �س���و�ء لالأفر�د �أو 
�لهيئ���ات مب���ا يف ذلك �حلقوق �لد�س���تورية �س���و�ء تعلقت بحق���وق �ملو�طنني �أم 
بحقوق �ل�سلطات �لعامة �لد�ستورية، �إذ لكل حق �سو�بطه، وذلك كله ل يوؤدي �إلى 

تعطيل ممار�سة �حلق ذ�ته �أو تفويت �لغر�س من وجوده وتقريره.
د  وحت���دث عن تو�فق مع �إد�رة �لهيئة يف �س���وء فتوى هيئ���ة �لت�رصيع باأن تزوِّ
�لأخرية �لأولى بن�س���خ من �لهي���اكل �لإد�رية للهيئة و�ل����رصكات �لتابعة لها وذلك 

كله دون �مل�س���ا�س بالبيانات �ل�سخ�سية للتنفيذيني �لعاملني يف �لهيئة 
3و�ل�رصكات �لتابعة لها.

را�شد الغائب

اإنقاذ حياة م�سن 

ب�سمام قلب اأورطي

متك���ن فريق طبي بحريني م���ن مركز حممد بن 
خليف���ة بن �س���لمان �آل خليفة �لتخ�س�س���ي للقلب، 
يف م�ست�س���فى ق���وة دف���اع �لبحرين، م���ن �لنجاح يف 
�إنقاذ حي���اة مو�طن من �ملوت، بع���د �أن كان يعاين 
م���ن حالة قلبي���ة حرجة، من خالل ��س���تخد�م �لفريق 
لتقني���ة جدي���دة متقدم���ة ت�س���تخدم لأول م���رة يف 
�لبحري���ن و�ل����رصق �لأو�س���ط. وزرع ��ست�س���اري طب 
وجر�ح���ة �لقل���ب باملركز ح�س���ام نور، �س���مام قلب 
�أورطي بحجم جديد يف قلب مري�س م�س���ن م�س���اب 
بت�سيق �ل�رصيان �لأبهر.  وتر�أ�س �ل�ست�ساري ح�سام، 
فريقا طبيا متخ�س�س���ا خالل �إجر�ء �لعملية �ملعقدة 
�لت���ي تكللت بنجاح باهر، مك���ون من كل: من هيثم 
�أمني، و�ساد�ناند� �س���يفابا، وحبيب �لطريف، ولينا 

�سليبيخ، ونز�ر بوكمال، وحممد �أمني.

بلو�س�ستـان تفجيــر  يف  قتيــاًل   25
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• بلو�س�ستان ت�سهد �أعمال عنف ب�سكل �سبه د�ئم	

15
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امل�ضاركة يف ال�ضباقات الدولية تعك�س تطور ريا�ضة القدرة بالبحرين

فريق بحريني ينجح يف اإنقاذ م�ضن ب�ضمام قلب اأورطي 

جاللته �شهد مهرجان ويند�شور بح�شور امللكة اليزابيث وحممد بن را�شد... العاهل:

تقنية جديدة مبركز حممد بن خليفة متنح اأمل احلياة للمر�شى... نور لـ “$”:

املنامة - بنا: التقى عاهل البالد �شــــاحب 
اجلاللة امللــــك حمد بن عي�شــــى اآل خليفة اأم�س 
ملكة اململكة املتحدة و�شــــمال ايرلندا �شاحبة 
اجلاللة امللكة اليزابيــــث الثانية ونائب رئي�س 
دولة االإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممــــد بــــن را�شــــد اآل مكتــــوم يف قريــــة القدرة 
بحديقــــة قلعــــة ويند�شــــور الكــــرى باململكــــة 
املتحدة، مبنا�شــــبة ح�شور جاللة امللك مهرجان 

ويند�شور امللكي الدويل للفرو�شية.
ورحب جاللة امللك ب�شــــاحبة اجلاللة امللكة 
اليزابيــــث الثانيــــة، معرباً عن �شــــكره وتقديره 
جلاللتها على دعوتها الكرمية جلاللته حل�شــــور 
مناف�شــــات هــــذا املهرجــــان ال�شــــنوي العريق، 
م�شــــراً جاللته الى ما تتميز بــــه اململكتان من 

تاريخ عريق يف الرتاث والثقافة.
وتبــــادل جاللــــة امللــــك مــــع جاللــــة امللكة 
اليزابيث الثانية ونائــــب رئي�س دولة االإمارات 
العربيــــة املتحــــدة ال�شــــقيقة رئي�ــــس جمل�ــــس 
الوزراء حاكم دبي �شــــاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شــــد اآل مكتوم االأحاديث عما يربط مملكة 
البحريــــن واململكــــة املتحــــدة ودولــــة االمارات 
من عالقــــات تاريخيــــة وطيدة ومتميــــزة قائمة 
على االحرتام املتبادل والتن�شــــيق امل�شرتك يف 

خمتلف املجاالت.
عــــن املهرجانــــات  كمــــا تطــــرق احلديــــث 
واأهميتها يف تعزيز ون�رش هذه الريا�شة االأ�شيلة 

يف الأو�ساط املحلية والعاملية. 
كمــــا التقى جاللــــة امللــــك دوق اوف يورك 
�شــــاحب ال�شــــمو امللكي االأمر انــــدرو ورئي�س 
وزراء اململكة املتحدة ال�شابق ديفيد كامرون 
واللورد ا�شتور وال�شر الن دنكان وزير الدولة 
ل�شــــوؤون اوروبا واالأمركيتني بوزارة اخلارجية 
الريطانية واآمر كلية اأكادميية �شاندهر�شــــت 

الع�شكرية امللكية اجلرنال بول نان�شون.

وتطرق جاللتــــه معهم عن العالقات الودية 
والتاريخية التي تربط مملكة البحرين واململكة 
املتحــــدة ال�شــــديقة يف جميــــع املجــــاالت ومــــا 
ت�شــــهده هذه العالقات من تقــــدم وتطور على 
كل اال�شعدة كما ت�رشف ال�شيد روبرت غود مان 
باإهداء جاللة امللك كتاب مبنا�شــــبة مرور 200 
عاما مــــن العالقات الريطانيــــة البحرينية وقد 
اعرب جاللة امللك املفدى عن �شــــكره وتقديره 

على هذا االهداء. 
و�شــــهد �شــــاحب اجلاللة العاهل و�شــــاحبة 
اجلاللة امللكة اليزابيث الثانية، جانباً من �شباق 
القدرة الدويل مل�شافة 120 كيلومرتا مب�شاركة 
عدد من فر�شــــان مملكة البحرين بقيادة ممثل 
جاللة امللك لالأعمال اخلرية و�شــــوؤون ال�شباب 

رئي�ــــس املجل�ــــس االعلى لل�شــــباب والريا�شــــة 
رئي�ــــس اللجنة االأوملبية البحرينية قائد الفريق 
امللكي �شــــمو ال�شــــيخ نا�رش بن حمــــد اآل خليفة 
الى جانب عدد من الفر�شــــان من دولة االمارات 
العربيــــة املتحدة ال�شــــقيقة والــــدول اخلليجية 

واالأوروبية.
بعد ذلك ودع جاللة امللك �شــــاحبة اجلاللة 

امللكة اليزابيث الثانية.
وكان �شــــاحب اجلاللة قد و�شــــل الى قرية 
�شــــباق القدرة، حيث كان يف ا�شــــتقبال جاللته، 
�شمو ال�شيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 
امللك لالأعمال اخلرية و�شوؤون ال�شباب رئي�س 
املجل�ــــس االعلــــى لل�شــــباب والريا�شــــة رئي�س 
اللجنة االأوملبية البحرينية قائد الفريق امللكي 

وكبار امل�شوؤولني املنظمني لهذا ال�شباق.
وقدم �شــــمو ال�شيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة 
ايجــــازاً عــــن مراحــــل وم�شــــافة ال�شــــباق وعــــدد 

الفر�شان امل�شاركني فيه.
واأ�شــــاد جاللة امللك باجلهــــود الطيبة التي 
يبذلهــــا ممثــــل جاللة امللــــك لالأعمــــال اخلرية 
و�شوؤون ال�شباب رئي�س املجل�س االعلى لل�شباب 
والريا�شــــة رئي�ــــس اللجنة االوملبيــــة البحرينية 
�شــــمو ال�شــــيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة لالرتقاء 

بهذه الريا�شة التي حتظى ب�شعبية كبرة.
ونــــوه جاللته بدور الفريــــق امللكي للقدرة 
لتعزيز هذه الريا�شــــة وحر�شــــه على امل�شاركة 
علــــى  والبطــــوالت  املناف�شــــات  خمتلــــف  يف 
امل�شــــتويات االقليمية والعربية والدولية ومبا 
حققــــه فر�شــــان البحريــــن من بطــــوالت ونتائج 
متقدمــــة عززت مــــن مكانة هــــذه الريا�شــــة يف 
مملكــــة البحريــــن واأعطــــت ال�شــــورة امل�رشفــــة 
لكفاءة وقدرة فر�شــــان البحرين واإ�رشارهم على 
رفع ا�شــــم اململكة وتعزيــــز مكانتها يف خمتلف 

املحافل.
واأكد جاللة امللك اأن مملكة البحرين ممثلة 
يف الفريــــق امللكي للقدرة تويل اأهمية خا�شــــة 
ملهرجان ويند�شور للفرو�شية وت�شعى الإجناحه 
مــــن خــــالل امل�شــــاركة الفعالــــة يف م�شــــابقاته 

املختلفة.
واكــــد جاللتــــه اأن امل�شــــاركة يف مثــــل هذه 
ال�شباقات واملناف�شــــات الدولية تعك�س تطور 
ريا�شــــة القدرة يف البحرين وما حققته اململكة 
مــــن تقــــدم وتطــــور يف العديــــد مــــن املجاالت 
االقت�شــــادية والتجارية والثقافية والريا�شية، 
م�شــــرا جاللته اإلى اأن اإقامة هــــذه املهرجانات 
الرتويجية للفرو�شية تاأتي للتاأكيد على مكانة 

هذه الريا�شة وعراقتها.

متكـــن فريق طبي بحريني مـــن مركز حممد بن 
خليفة بن �شـــلمان اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب، يف 
م�شت�شـــفى قوة دفاع البحريـــن، من النجاح يف اإنقاذ 
حياة مواطن من املوت، بعد اأن كان يعاين من حالة 
قلبيـــة حرجـــة، من خالل ا�شـــتخدام الفريـــق لتقنية 
جديـــدة متقدمـــة ت�شـــتخدم الأول مـــرة يف البحريـــن 
وال�رشق االأو�شـــط، حيث زرع ا�شت�شاري طب وجراحة 
القلـــب باملركز  ح�شـــام نور، �شـــمام قلـــب اأورطي 
بحجم جديد يف قلب مري�س م�شـــن م�شاب بت�شيق 
ال�رشيان االأبهر، ليكـــون الفريق، الرائد الذي يطلق 
طريقة حديثة وناجحة اأ�شـــبح  حاليا بحيث ي�شتخدم 
االأطبـــاء يف البحريـــن هـــذه التقنية حالًيـــا ملعاجلة 

م�شكالت ت�شّيق االأبهر لدى املر�شى يف البحرين 
 وتراأ�ـــس اال�شت�شـــاري ح�شـــام، فريقـــا طبيـــا 
متخ�ش�شـــا خالل اإجراء هذه العملية املعقدة والتي 
تكللت بنجاح باهر، كل من  هيثم اأمني، و �شاداناندا 
�شـــيفابا، وحبيب الطريـــف، ولينا �شـــليبيخ، ونزار 

بوكمال، وحممد اأمني.
 واأ�شـــار نـــور يف ت�رشيحـــات لـ »البـــالد« تظهر 
م�شكلة ت�شّيق �شـــمام االأبهر يف القلب بن�شبة اأكر 
لدى املتقدمني يف ال�شـــن، ويـــوؤدي ذلك اإلى زيادة 
ال�شغط على القلب اإذ عليه حينها العمل بجهد اأكر 

ل�شخ كمية الدم الالزمة يف اأع�شاء اجل�شم. وتتفاقم 
تلك احلالة يف نهاية املطاف وت�شبب �شعف القلب 
وف�شـــله يف اأداء وظيفتـــه ويرفـــع احتمـــاالت خطـــر 
املـــوت القلبي املفاجئ. ومن اأهم اأعرا�س ت�شـــّيق 

االأبهر، �شيق التنف�س، واأمل يف ال�شدر، واالإغماء.
واأ�شـــار ا�شت�شـــاري طـــب وجراحـــة القلب، لقد 
�شخ�شـــنا حالة املري�س، وتبني اأنه م�شاب بت�شّيق 

االأبهر، بعد اأن اأح�س باأمل �شديد يف ال�شدر و�شعوبة 
يف  العمليـــة  الإجـــراء  جتهيـــزه  ومت  التنف�ـــس.  يف 
م�شت�شـــفى اخلدمات الطبية امللكية لقوات الدفاع 
البحرينية. اإال اأنه بقي ينتظر �شـــهرين بفارغ ال�شر 
،حتـــى اإطـــالق ال�شـــمام اجلديـــد ذو احلجـــم االأكر 
يف البحريـــن الإجـــراء عملية  »زرع �شـــمام االأبهر عر 
الق�شـــطرة )TAVI(. وقبل ذلك كانت ال�شمامات 

االأبهرية املتوافرة يف البحرين �شغرة جًدا  .
وقال نور، وهو رئي�س فريق زرع ال�شـــمام عن 
طريـــق الق�شـــطرة يف املركز: عندمـــا تظهر اأعرا�س 
ت�شـــيق االأبهر على املري�س، ي�شـــبح العالج حرًجا، 
م�شـــيفا: عا�ـــس الفريق وقًتـــا قلًقا بعـــد اأن وجدنا 
اأن ال�شـــمام املعّطل كبًرا جًدا، مما ا�شـــطررنا اإلى 
تاأخر العملية بانتظار اأن يح�شـــل ال�شـــمام االأكر 
على عالمة املوافقة الر�شـــمية وتوفره يف البحرين 
قبل العملية . واأو�شح: اأطلقت �رشكة »ميدترونيك« 
يف البحرين ال�شـــمام اجلديد يف بداية العام اجلاري 
وهو بقيا�س 34 مم، وهو حالًيا اأكر �شمام متوافر 
يف قطـــاع الرعاية ال�شـــحية لعالج مر�شـــى ت�شـــّيق 
االأبهر احلاد ذوي ال�شمامات الكبرة ، ومت توفره 
و اأجريت العملية جراحية ال�شـــتبدال �شـــمام القلب 
االأبهري بال�شـــمام اجلديد دون احلاجـــة اإلى جراحة 
القلـــب املفتـــوح . وحتدث عن تاأثر هذا ال�شـــمام 
اجلديد، فقال يعني توّفر هذا ال�شمام اأننا ن�شتطيع 
اليوم معاجلة جمموعة اأكر من املر�شى يف البحرين 
من اأ�شـــحاب ال�شـــمامات الكبرة، مبينا قبل توّفر 
هـــذا ال�شـــمام، كان املر�شـــى يف تلك احلـــاالت اإما 
يرتكـــون دون عـــالج ممـــا يولـــد غالًبا م�شـــاعفات 
وخيمة، اأو يخ�شـــعون اإلى اجلراحة التقليدية عالية 
اخلطورة ل�شـــمام القلـــب االأبهري ومـــا يرافقه من 

خماطر تفاقم املر�س والوفاة.

• جناح العملية يعني معاجلة اأكر جمموعة من املر�شى يف البحرين          )ار�شيفية(	

املنامة - بنا: اأعرب ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل خليفة عن �شـــكره وتقديـــره لرئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االمر خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة على دعم �شـــموه وت�شـــجيعه لتنظيم 
اول بطولـــة عربيـــة واأول كاأ�ـــس لـــدول جمل�س 
التعـــاون لدول اخلليج العربية يف الطران احلر 
الداخلـــي والتـــي احت�شـــنها “جرافيتـــي اأندور 
�شكاي دايفينغ”، موؤكدا اأن �شمو رئي�س الوزراء 
دعـــم تنظيم هـــذا التجمـــع العربـــي واخلليجي 
الريا�شـــي منـــذ اأن كان فكـــرة اإلـــى اأن وجـــد 
طريقه للتنفيذ ومت ت�شـــجيل النجـــاح املاأمول 
يف تنظيمـــه، الفتا الى التطلع باأن تكون مملكة 
البحرين منطلقا لريا�شة الطران احلر الداخلي 
خا�شـــة وان هذه الريا�شة احلديثة بداأت تت�شع 
اقليما وعامليا على �شعيد امل�شاركة واملتابعة 
اجلماهريـــة. واكد ال�شـــيخ حممد بن را�شـــد اآل 
خليفـــة اأن “جرافيتي اأندور �شـــكاي دايفينغ” 
مبـــا يحت�شـــنه من كفـــاءات عاملية يف ريا�شـــة 
الطـــران الداخلي قادر على االعداد والتدريب 
اجليـــد للمهتمني بهـــذه الريا�شـــة التي جتمع 
بني املتعة والريا�شة يف اآن واحد. ونوه ال�شيخ 
حممد بن را�شـــد اآل خليفة بامل�شاركة اخلليجية 
والعربيـــة الفاعلـــة يف اول بطولـــة عربية واول 
كاأ�ـــس لـــدول جمل�ـــس التعـــاون لـــدول اخلليج 
العربيـــة يف الطـــران احلر الداخلـــي، معربا عن 
�شـــكره وتقديره لالحتـــاد العربي للريا�شـــات 
اجلويـــة واللجنة التنظيمية للريا�شـــات اجلوية 
بـــدول جمل�س التعاون علـــى جهودهم يف اجناح 

البطولة.

تلقى رئي�س الوزراء �شـــاحب ال�شمو امللكي 
االأمـــر خليفة بن �شـــلمان اآل خليفة برقية �شـــكر 
جوابية من ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزيـــر الداخليـــة باململكـــة العربيـــة ال�شـــعودية 
�شاحب ال�شـــمو امللكي االأمر حممد بن نايف بن 
عبدالعزيـــز اآل �شـــعود، رداً على برقيـــة التعزية 
واملوا�شـــاة التي بعثها �شـــموه يف وفاة املغفور 
لـــه بـــاإذن اهلل تعالـــى �شـــاحب ال�شـــمو امللكـــي 
االأمـــر نا�رش بن �شـــلطان بن نا�رش بـــن عبدالعزيز 
اآل �شـــعود، �شـــمنها ويل العهـــد خال�س �شـــكره 
وتقديره ل�شاحب ال�شـــمو امللكي رئي�س الوزراء 
علـــى م�شـــاعر �شـــموه االأخويـــة الكرميـــة، متمنياً 
ل�شموه وافر ال�شحة وال�شعادة. كما تلقى �شاحب 
ال�شـــمو امللكي رئي�س الوزراء برقية �شكر جوابية 
مماثلة مـــن ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س 
جمل�س الـــوزراء وزير الدفـــاع باململكـــة العربية 
ال�شـــعودية �شـــاحب ال�شـــمو امللكي االأمر حممد 
بن �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود، اأعرب �شموه 
فيها عن خال�س �شـــكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء على م�شاعر �شموه االأخوية 
النبيلة، متمنَيا ل�شـــموه موفور ال�شحة وال�شعادة. 
كذلـــك تلقـــى ويل العهد نائـــب القائـــد االأعلى 
النائـــب االأول لرئي�ـــس جمل�ـــس الوزراء �شـــاحب 
ال�شـــمو امللكي االأمر �شـــلمان بن حمد اآل خليفة 
برقية �شـــكر جوابيـــة من عاهل اململكـــة العربية 
ال�شـــعودية خـــادم احلرمـــني ال�رشيفـــني امللـــك 
�شـــلمان بن عبد العزيز اآل �شـــعود ال�شقيقة، رداً 
على برقية التعزية واملوا�شاة التي بعثها �شموه 
يف وفـــاة املغفـــور له بـــاإذن اهلل تعالى �شـــاحب 
ال�شـــمو امللكي االأمر نا�رش بن �شـــلطان بن نا�رش 
بن عبدالعزيز اآل �شـــعود، �شمنها خادم احلرمني 
ال�رشيفـــني خال�ـــس �شـــكره وتقديـــره ل�شـــاحب 
ال�شـــمو امللكـــي ويل العهد على م�شـــاعر �شـــموه 
االأخويـــة الكرميـــة، متمنياً ل�شـــموه وافر ال�شـــحة 
وال�شـــعادة. كما تلقى ويل العهد برقيتي �شـــكر 
جوابيتني مماثلتني مـــن ويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س الـــوزراء وزير الداخليـــة باململكة العربية 
ال�شعودية �شاحب ال�شمو امللكي االأمر حممد بن 
نايف بـــن عبدالعزيز اآل �شـــعود وويل ويل العهد 
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
باململكـــة العربيـــة ال�شـــعودية �شـــاحب ال�شـــمو 
امللكي االأمر حممد بن �شلمان بن عبد العزيز اآل 
�شعود، اأعربا �شموهما فيهما عن خال�س �شكرهما 
وتقديرهما ل�شـــاحب ال�شـــمو امللكي ويل العهد 
على م�شـــاعر �شـــموه االأخويـــة النبيلـــة، متمنَيني 

ل�شموه موفور ال�شحة وال�شعادة.

رئي�س الوزراء يتلقى 
�شكر حممد بن را�شد

رئي�س الوزراء وويل العهد 
يتلقيان �شكر القيادة ال�شعودية

بدور املالكي

• جاللة امللك ي�شهد بح�شور امللكة اليزابيث الثانية وال�شيخ حممد بن را�شد مهرجان ويند�شور امللكي الدويل للفرو�شية	

• �شمو رئي�س الوزراء	



نقاش وتوفيق
هل توصل��ت لجنة التحقي��ق لتوافق 
م��ع إدارة هيئة التأمين بش��أن تزويد 
لش��اغلي  الذاتي��ة  بالس��ير  اللجن��ة 
المواقع القيادية بالهيئة والشركتين 

االستثماريتين التابعتين لها؟

- يف الجتم���اع الأخ���ر مع م�س����ؤويل الهيئة 
جرى نقا����ش ح�ل الت�فيق ب���ن متطلبات جلنة 
التحقي���ق وحقها يف احل�س����ل عل���ى املعل�مات 
الالزم���ة ملهمتها، وبن م���ا ذكرته هيئة الت�رشيع 
والفتاء القان�ين من �رشورة �س�ن حق املحافظة 
عل���ى املعل�مات ال�سخ�س���ية، وهذا م���ا تلتزم به 

خمتلف اجلهات.
 

الحل الوسط
... يعني ل��م تتوصلوا لتوافق تام 

مع إدارة الهيئة؟

- ت�افقنا مع اإدارة هيئ���ة التاأمن الجتماعي 
على حل و�س���ط، وه���� ما دعت اإلي���ه هيئة الت�رشيع 
والإفت���اء القان����ين، وذلك من خ���الل الت�افق بن 
اجلانبن، وت�افقنا على اأن تر�س���ل الهيئة امل�اقع 
القيادية امل�ج�دة بالهيئة، ومن ي�سغلها من حيث 

الكفاءة واخلربة، �س�اء اخلربة العلمية اأو العملية.
ووقعت على خطاب ب�س���اأن هذا الطلب نهاية 

الأ�سب�ع املا�سي، وذلك لإر�ساله للهيئة.
اإدارة الهيئ���ة رف�س���ت اإعطاء ال�س���ر الذاتية 
ل�س���اغلي امل�اق���ع القيادي���ة بالهيئ���ة وال�رشكتن 
التابعتن لها، وننتظ���ر تزويد اللجنة باملعل�مات 

املطل�بة.
اله���دف من طلب هذه املعل�م���ات التاأكد من 

اأن امل�اقع ت�س���غل باملخت�سن واأ�سحاب اخلربات 
الذين يدعم����ن عمل الهيئ���ة بال�س���تثمار واإدارة 

اأم�ال املتقاعدين.
 

القوي األمين
هل تتوقع أن إدارة الهيئة متخوفة 
م��ن تدقي��ق اللجن��ة على أس��ماء 

شاغلي المواقع القيادية؟

- اللجن���ة طلبت امل�ا�س���فات ال�ظيفية لكل 
وظيفة باملنا�س���ب القيادية، ومن الذي ي�س���غلها 
ككفاءة علمي���ة وخربة عملية، ول يهمنا ا�س���مه، اأو 
�س���رته الذاتي���ة؛ لأن ذلك لي�ش ل���ه عالقة بنتائج 

التحقيق الربملاين.
اأن ه���ل �س���اغل امل�ق���ع يتمت���ع  م���ا يهمن���ا 
بامل�ا�س���فات القيادية املطل�ب���ة والالزمة لإدارة 
العم���ل اأم ل. وه���ل الذي ي�س���غلها متحققة به هذه 
ال�س���فات القيادي���ة املطل�ب���ة. اللجن���ة �س���تجري 
تطابقا بن امل�ا�س���فات املطل�بة بامل�اقع ومن 
ي�س���غلها للت��س���ل لنتيجة ب�س���اأن مدى ا�ستطاعة 
�س���اغلي امل�اقع القيادية حتقيق النتائج املرج�ة 
ل�ستثمار اأم�ال املتقاعدين، ومن ثم نعترب �ساغل 
امل�قع كفاءة وباأنه الق�ي الأمن، الق�ي باخلربة، 

والأمن على اأم�ال املتقاعدين.

ال مانع
هل لجوء إدارة الهيئة الس��تفتاء 
ف��ي  سيس��هم  التش��ريع  هيئ��ة 
للمعلوم��ات  اللجن��ة  وص��ول 

المطلوبة بمهمتها التحقيقية؟

- م���ن ح���ق اإدارة الهيئ���ة ا�س���تطالع راأي 
هيئ���ة الت�رشيع والإفتاء القان����ين، لئال يخالف�ا 
الإج���راءات الر�س���مية، ومكناهم م���ن هذا احلق، 
ولكن يف املقابل، ف���اإن جلنة التحقيق تريد اأن 
حت�س���ل على املعل�مات الالزمة، وما ي��س���لنا 
لنتائج حمكم���ة. والت�افق م���ع اإدارة الهيئة األ 
يجري تزويد اللجنة بال�س���رة الذاتية، ول مانع 
م���ن ذلك، ولك���ن اللجن���ة تطلب الط���الع على 
هيكل الهيئ���ة وال�رشكات وامل�اق���ع القيادية، 
ومدى متتع �ساغلي هذه امل�اقع بامل�ا�سفات 

املهنية املطل�بة.
 

حقان دستوريان
إالم تس��تند اللجنة في موقفها 
الدس��توري وم��ا رد إدارة الهيئة 

عليها؟

- اللجنة ت�س���تند للمادة 69 من الد�س���ت�ر 
ال���ذي ين����ش على ح���ق جمل�ش الن����اب يف كل 

وق���ت اأن ي�ؤل���ف جلان حتقيق اأو يندب ع�س����ا 
اأو اأك���ر م���ن اأع�س���ائه للتحقي���ق يف اأي اأمر من 
الأم�ر الداخلة يف اخت�سا�سات املجل�ش املبينة 
بالد�س���ت�ر. وي�ج���ب الد�س���ت�ر عل���ى ال����زراء 
وجمي���ع م�ظف���ي الدول���ة تق���دمي ال�س���هادات 

وال�ثائق والبيانات التي تطلب منهم.
وم���ا يع���زز م�ق���ف الربمل���ان من ذل���ك اأن 
امل���ادة 162 م���ن الالئح���ة الداخلي���ة ملجل����ش 
تكف���ل   2002 الع���ام  يف  ال�س���ادرة  الن����اب 
اأن يتخ���ذوا  للقائم���ن بالتحقي���ق الربمل���اين 
الإجراءات الالزمة كافة للح�س�ل على البيانات 
واملعل�مات والأوراق املتعلقة مبا اأحيل اإليهم 

من م��س�عات.
اأّي اأن من ح���ق جمل�ش الن�اب اإجراء حتقيق 
نيابي وفقا لالأطر الد�ست�رية، وما يتطلبه ذلك 

من متكن الربملان من اأداء دوره الرقابي.
الجتماع���ي  التاأم���ن  هيئ���ة  اإدارة  اأن  اإل 
ت�س���تند للم���ادة 19 من الد�س���ت�ر الذي يكفل 
احلرية ال�سخ�س���ية وفقا للقان�ن، وما يقت�سيه 
ذل���ك من احلفاظ على كرامة الن�س���ان واحرتام 
انته���اك  اأو  امتهان���ه  بع���دم  اخلا�س���ة  حيات���ه 
اأ����رشاره فيها، ومنها معامالت���ه وتعاقداته، واأن 
احلق يف اخل�س��س���ية من احلق�ق الد�س���ت�رية 

والأ�سا�سية لالإن�سان.

تلوكها األلسن
وما فتوى هيئة التش��ريع في ظل 
وج��ود نص��وص دس��تورية صريحة 
تكفل حق لجنة التحقيق البرلمانية 
بطلب المعلوم��ات، وفي المقابل 
وج��ود نص دس��توري آخ��ر مقابل 

يكفل صون الحرية الشخصية؟

- راأت هيئة الت�رشيع اأنه ل ت�جد حق�ق مطلقة 
�س����اء لالأف���راد اأو الهيئ���ات مبا يف ذل���ك احلق�ق 
الد�س���ت�رية �س����اء تعلقت بحق�ق امل�اطنن اأم 
بحق�ق ال�س���لطات العامة الد�ست�رية، اإذ لكل حق 
�س�ابطه، وذلك كله ل ي�ؤدي اإلى تعطيل ممار�سة 
احلق ذاته اأو تف�يت الغر�ش من وج�ده وتقريره.
فت����ى هيئة الت�رشيع ت�س���ر اإلى اأن���ه اإذا كان 
من حق الربمل���ان الرقابة عن طريق اإجراء حتقيق 
نياب���ي، فاإن ذلك يجب اأن يك����ن يف حدود حماية 
خ�س��س���يات امل�اط���ن واأ����رشاره وع���دم العتداء 
عليه���ا ع���ن طري���ق اإعالنهم���ا، وجعلهما م��س���ع 
الأنظار وكتابا مفت�حا يقروؤه الغر ومادة تل�كها 
الأل�سن دون اإذن من هذا امل�اطن اأو ترخي�ش من 
قان�ن ف��س���ه امل�رشع الد�س���ت�ري يف تنظيم هذا 

احلق.
 

الهياكل والبيانات
ما الصيغة التوافقية التي توصلت 
هيئ��ة  إدارة  م��ع  اللجن��ة  إليه��ا 
التأمي��ن ف��ي ض��وء فت��وى هيئة 

التشريع؟

ال���ذي  املب���داأ  اأن  عل���ى  التف���اق  ج���رى   -
يج���ب العم���ل به حل���ل اأي تعار�ش ب���ن احلقن 
الد�س���ت�رين، حق جلن���ة التحقيق وح���ق كفالة 
احلق�ق ال�سخ�س���ية، وج�ب األ يغلب اأحد هذين 
احلقن عل���ى الآخر، ب���ل يتعن اإيج���اد امل�ازنة 

والت�فيق بينهما مبا يحقق م�سلحة املجتمع.
ودعت هيئة الت�رشي���ع لأن يك�ن تطبيق هذا 
املب���داأ يف كل حال���ة عل���ى ح���دة ح�س���ب ظروفها 
ومالب�س���اتها؛ لل�ق�ف على ما اإذا كان اإتاحة هذه 

البيانات متثل انتهاكا للحرية ال�سخ�سية اأم ل.
واإن ال�س���يغة التي ت��س���لت اإليه اللجنة مع 
اإدارة الهيئ���ة اأن تزود الأخرة الأولى بن�س���خ من 
الهي���اكل الإدارية للهيئة وال�رشكات التابعة لها، 
وذلك كله دون امل�س���ا�ش بالبيانات ال�سخ�س���ية 
للتنفيذي���ن العامل���ن يف الهيئ���ة وال����رشكات 

التابعة لها.
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التنفيذيين ب��ب��ي��ان��ات  م��س��اس  وال  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��وظ��ائ��ف  م��واص��ف��ات  ط��ل��ب 

المعلومات طلب  البرلمان  حق  يكفالن  والقانون  الدستور 
حماية خصوصيات المواطن وأسراره وعدم االعتداء عليها 
ال لجعل الخصوصيات كتابا مفتوحا ومادة تلوكها األلسن 

االتفاق على 
تزويد اللجنة 

بهياكل الهيئة 
وشركاتها 

ال يهمنا اسم 
شاغل الموقع 

التنفيذي أو سيرته 
الذاتية

اللجنة ستجري تطابًقا 
بين المواصفات 
بالمواقع ومن 

يشغلها

“القوي األمين” 
قوي بالخبرة 

وأمين على أموال 
المتقاعدين

“التأمين” رفضت تزويد “تحقيق التقاعد” بـ CV كبار مسؤوليها
استفتاء “التشريع” للتحكيم بين حق البرلمان وتحفظ الهيئة... العصفور ل� “البالد”:

• الع�سف�ر مرتئ�سا اجتماعا للجنة التحقيق بح�س�ر م�س�ؤويل هيئة التاأمن	

قــال رئي�ــس جلنة التحقيق الربملانيــة حول �صناديق التقاعد جميد الع�صفور لـ “البللاد” اإن اإدارة الهيئة العامة 

للتاأمني االجتماعي رف�صت تزويد اللجنة بال�صري الذاتية ل�صاغلي املواقع القيادية بالهيئة وال�صركتني اال�صتثماريتني 

التابعتني لها.

واأو�صح بحوار مع مندوب “الباد” اأنه جرى حتكيم هيئة الت�صريع واالإفتاء القانوين ب�صاأن حق الربملان الد�صتوري 

يف طلب املعلومات مبهمته التحقيقية، ويف املقابل كفالة الد�صتورية بحق االأفراد بحماية معلوماتهم ال�صخ�صية.

وذكر اأن هيئة الت�صريع اأفتت اأنه ال توجد حقوق مطلقة �صواء للأفراد اأو الهيئات مبا يف ذلك احلقوق الد�صتورية 

�صــواء تعلقت بحقوق املواطنني اأم بحقوق ال�صــلطات العامة الد�صتورية، اإذ لكل حق �صوابطه، وذلك كله ال يوؤدي اإىل 

تعطيل ممار�صة احلق ذاته اأو تفويت الغر�س من وجوده وتقريره.

د االأخرية االأوىل بن�صــخ من الهياكل  وحتــدث عــن توافق مع اإدارة الهيئة يف �صــوء فتوى هيئة الت�صــريع باأن تــزوِّ

االإداريــة للهيئة وال�صــركات التابعة لها وذلك كله دون امل�صــا�س بالبيانات ال�صخ�صــية للتنفيذيــني العاملني يف الهيئة 

وال�صركات التابعة لها.

واأردف: اللجنــة طلبت املوا�صــفات الوظيفية لكل وظيفة باملنا�صــب القيادية، ومن الذي ي�صــغلها ككفاءة علمية 

وخربة عملية، وال يهمنا ا�صمه، اأو �صريته الذاتية؛ الأن ذلك لي�س له علقة بنتائج التحقيق الربملاين.

وتابــع: “اللجنــة �صــتجري تطابقا بــني املوا�صــفات املطلوبة باملواقع ومن ي�صــغلها؛ للتو�صــل لنتيجة ب�صــاأن مدى 

ا�صــتطاعة �صــاغلي املواقع القيادية حتقيق النتائج املرجوة ال�صــتثمار اأموال املتقاعدين ومن ثم نعترب �صــاغل املوقع 

كفاءة وباأنه القوي االأمني، القوي باخلربة، واالأمني على اأموال املتقاعدين”.

وفيما ياأتي احلوار مع الع�صفور الذي يتوىل رئا�صة جلنة التحقيق الربملانية حول �صناديق التقاعد التي تدار من 

الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي:

را�شد الغائب
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مدار�ض البنيـن تخفـق يف الفـوز مبعـر�ض مهاراتـي
500 طالب من 16 مدر�سة يتناف�سون على اخلياطة والأزياء واإعداد املائدة

معر����ض  والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة  نظم���ت 
“مهارات���ي الإبداعي���ة” الثال���ث، و�س���مل منتوجات 
فني���ة من اإنتاج 500 طالب وطالبة من 16 مدر�س���ة 
ثانوية للبنني والبنات، وذلك ب�س���الة مدر�سة غازي 

الق�سيبي الثانوية للبنات.
ت�س���من املعر�ض العديد م���ن الأعمال الطالبية 
يف جم���الت الر�س���م واخلزف واخلياطة والكرو�س���يه 

وت�سميم الأزياء واإعداد املائدة املنزلية.
ومت الإع���الن ع���ن املدار����ض الفائ���زة، حي���ث 
ح�س���دت مدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنات املركز 
الأول، ونالت مدر�س���ة احل���د الثانوية للبنات املركز 

الأول مكرر.
اأم���ا املركز الثاين، فكان من ن�س���يب مدر�س���ة 
غازي الق�س���يبي الثانوي���ة للبنات، وحلت مدر�س���ة 

احلورة الثانوية للبنات يف املركز الثاين مكرر.
فيم���ا فازت باملركز الثالث مدر�س���ة جدحف�ض 
الثانوية للبن���ات، ونالت مدر�س���ة املعرفة الثانوية 

للبنات املركز الثالث مكرر.
كما مت تكرمي الطلبة واملعلمني املتميزين يف 

م�ساركاتهم باملعر�ض، واأع�ساء جلنة التحكيم.

حمرر ال�شوؤون املحلية

تضمــــن المعــــــرض أعمــــــــال الرســــــــم والخــــــــزف 

الطلبــــــة ينفـــذون الكروشيــــــه وتصميـــــم األزيـــــاء 

ثانويتا مدينة حمد والحد للبنات تحصدان المركز األول 
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م������اي������ن دي�����ن�����ار  5 وي�����ب�����ل�����غ  ع����ي����ن����ي  ال�������������رك������ة  م����������ال  راأ���������������س 
دف�������ع ال������ت������زام������ات �������رك������ات خ������ا�������رة الأن������ه������ا ت����ر�����ص����خ االق���ت�������ص���اد
ال���ع���ام���ة امل���ي���زان���ي���ة  اإل�������ى  وج�������دت  اإْن  االأرب�����������اح  م����ن  ن�����ص��ب��ة  حت����وي����ل 

“ممتلكات” تقر بارتفاع مديونيتها وتربر متويل �رسكات خا�رسة
حتويل اأرباح ال�ركة قرار للم�صاهم باجتماع “العمومية”

ق���ال وزي���ر املوا�ص���ات واالت�ص���االت 
كمال اأحمد اإنه فيما يتعلق بتو�ص���ية اإدارة 
�رك���ة ممتل���كات بتحويل ن�ص���بة م���ن اأرباح 
ال�رك���ة للميزاني���ة العام���ة للدول���ة، ف���اإن 
ذلك م���ن اخت�ص���ا�س امل�ص���اهم طلب دفع 
االأرباح للم�ص���اهم باجتماع اللجنة العمومية 

االعتيادية.
ا على �ص���وؤال برملاين للنائب  ولف���ت ردًّ
حمم���د العمادي ل����رورة االأخ���ذ يف االعتبار 
االحتياط���ي  بن���اء  ����رورة  االآتي���ة:  االأم���ور 
القان���وين االإجب���اري وفق���ا الأح���كام قانون 
ال����ركات، وت�ص���كل ال�ص���يولة النقدية اأحد 
امل�ص���اعب وتقوم ال�ركة باإدارتها ب�ص���كل 

مديونيته���ا  الرتف���اع  نظ���را  ج���دا؛  دقي���ق 
خ�صو�ص���ا واأن راأ����س م���ال ال�رك���ة عين���ي 
يتك���ون م���ن جمم���وع موج���ودات ال����ركات 
التابع���ة لل�ركة، ومت �ص���خ 5 ماين دينار 

فقط يف العام 2006 لتاأ�صي�س ال�ركة.
ولف���ت الوزي���ر اإل���ى اأن ال�رك���ة تق���وم 
)االإي���ردات  املالي���ة  موارده���ا  بتوجي���ه 
والتمويل(؛ مل�ص���اندة ال�ركات املن�ص���وية 
حتت مظلته���ا بغر�س تنمية ا�ص���تثماراتها 
املختلفة واملحافظة على ن�ص���بة م�صاهمتها 
ملحفظ���ة  للو�ص���ول  معين���ة  ����ركات  يف 

ا�صتثمارية متزنة.
وفيم���ا يتعل���ق بتو�ص���ية اإدارة ال�ركة 
بالتخ���ارج م���ن ال����ركات اخلا�رة، اأو�ص���ح 

الوزير اأن “ممتلكات” تدر�س وتتابع و�صع 
واأداء ال�ركات واال�ص���تثمارات يف حمفظتها 

اال�صتثمارية ب�صكل م�صتمر.
وتاب���ع: تقّي���م “ممتل���كات” دور ه���ذه 
ال����ركات وم�ص���اهمتها يف ربحي���ة املحفظة 
اال�ص���تثمارية وامل�ص���اهمة الت���ي تقدمه���ا 

القت�صاد البحرين.
واأردف: قامت ال�ركة بالتخارج من عدد 
من ال�ركات التي كانت ت�ص���كل عبئا عليها 
وعدم اجل���دوى من اال�ص���تثمار فيها، وعلى 

�صبيل املثال �ركة اخلليج للتقنيات.
واأك���د اأن ال�ركة تقوم بدف���ع التزامات 
بع�س ال�ركات اخلا�رة ل�ص���مان �ص���رورة 
اأعمالها وا�ص���تمرارها ملا لها من دور فاعل 
يف تر�ص���يخ مكان���ة البحرين عل���ى اخلارطة 

العاملية وتعزيز اقت�صاد اململكة.
واأرف���ق الوزير جدوال باأب���رز التعديات 
والتحديثات على النظام االأ�صا�صي لل�ركة، 
وعددها 13 تعديا، واأبرزه اآخر تعديل اأجري 
يف 2 اأبري���ل 2013 بتعدي���ل املادة 39 من 
النظام االأ�صا�صي، لتن�س على حتويل ن�صبة 
من االأرباح ال�صافية اإْن وجدت اإلى امليزانية 
العام���ة بعد قي���ام ال�ركة باال�ص���تقطاعات 
املذك���ورة يف النظ���ام االأ�صا�ص���ي وح�ص���ب 

القانون وذلك بقرار من امل�صاهم.

• •النائب حممد العمادي	 وزير املوا�صات	

حمرر ال�شوؤون الربملانية

الب���اد – حم���رر ال�ص���وؤون الربملانية: 
اأبلغ وزير املوا�ص���ات واالت�ص���االت كمال 
اأحمد النائب جميد الع�صفور اأن عقار اأر�س 
مدينة �رق �صرتة ال�صناعية حتّول من وزارة 
املالية ل�ركة ممتلكات البحرين القاب�ص���ة 
يف العام 2016. واأو�ص���ح الوزي���ر ردا على 
�ص���وؤال برملاين للع�ص���فور اأن ال�ركة ومنذ 
متلك العقار ب���داأت بعمل املخطط الرئي�س 
والدرا�ص���ات الازمة للم�روع الذي �صيقام 

عليه وو�صع الت�صور العام له.
اإ�ص���رتاتيجية  م���ن  االنته���اء  وتوق���ع 
 ،2017 الع���ام  منت�ص���ف  يف  التطوي���ر 
واع���دا مبواف���اة النائ���ب باآخ���ر التط���ورات 
وامل�ص���تجدات ح���ال االنته���اء منه���ا. وكان 
الع�صفور قد �صاأل عن عدد ونوع املن�صاآت 
ال�ص���ناعية التي �صتن�ص���اأ على اأر�س مدينة 
����رق �ص���رتة ال�ص���ناعية، وع���ن امل�ص���افة 

الفا�صلة بينها وبن املباين ال�صكنية.

خمطط “�صناعية �رق 
غرامة جتاوزات االنتخاب 50 دينارا اأو احلب�س مع وقف التنفيذ�صرتة” منت�صف العام

مل تتم حما�صبة �ركات االإعانات... وكيل “العدل”:

وال�ص���وؤون  الع���دل  وزارة  وكي���ل  ك�ص���ف 
االإ�ص���امية واالأوق���اف ل�ص���وؤون الع���دل وائ���ل 
بوع���اي اأنه ومن واقع خربته العملية باالإ�راف 
عل���ى العملي���ة االنتخابي���ة مل يت���م حما�ص���بة 
�صخ�ص���ية اعتباري���ة لتجاوزه���ا يف االنتخابات، 

مثل �ركات االإعانات.
وب���ّن اأن ع���دد التج���اوزات عموم���ا كانت 
متو�صطة، ويتم احلكم فيها اإما بغرامة قيمتها 
50 ديناراً، اأو باحلب�س من 3 اإلى 6 اأ�ص���هر مع 

وقف التنفيذ.
ويتج���ه جمل����س الن���واب الإج���ازة تعدي���ل 
ت�ريعي بقانون انتخاب جمل�س النواب ي�ص���دد 

من عقوبة خمالفة �رشوط الدعاية االنتخابية.
وين����س التعديل الت�ريع���ي على “عقوبة 
احلب�س م���دة ال تقل عن ثاثة اأ�ص���هر وال تزيد 
عن �صنة وبغرامة ال تقل عن ثاثمئة دينار، وال 
جتاوز األ���ف دينار اأو باإحدى هاتن العقوبتن 
كل من خالف اأي حكم من االأحكام املن�ص���و�س 
عليه���ا يف امل���واد )22(، )23(، )25(، )26(، 

)27( من القانون”.
االعتب���اري  ال�ص���خ�س  العقوب���ة  وت�ص���مل 
اخلا�س بغرامة تعادل �ص���عف الغرامة املقررة 
للجرمي���ة اإذا ارتكب���ت اأي جرمية م���ن اجلرائم 
املن�ص���و�س عليها يف املواد امل�ص���ار اإليها يف 
الفقرة ال�صابقة با�ص���مه اأو حل�صابه، اأو من اأحد 
ممثليه.  ويعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �صتة 

اأ�صهر وال تزيد عن �صنتن وبغرامة ال تقل عن 
خم�صمئة دينار وال تزيد عن ثاثة اآالف دينار اأو 
باإحدى هات���ن العقوبتن كل من خالف حكماً 
من االأحكام املن�صو�س عليها يف املادة )24( 

من هذا القانون”.
واجلدي���د يف ه���ذا التعدي���ل الت�ريعي اأنه 
اأف���رد عقوب���ة جديدة عن خمالف���ة حكم املادة 
)24(، وال���ذي يحظ���ر على موظف���ي احلكومة 
وروؤ�ص���اء  العام���ة  واملوؤ�ص�ص���ات  والهيئ���ات 
املجال�س البلدية واأع�ص���ائها القيام بالدعاية 
االنتخابية ل�صالح اأي من املر�صحن يف اأماكن 
عمله���م مبا يكف���ل التفرقة بن م���ن ميار�س 
الدعاية االنتخابية لنف�صه اأو فريق العمل الذي 
يعم���ل مع املر�ص���ح، وب���ن من ميار�ص���ها من 

املوظفن العمومين، والذين من املفرت�س 
اأن يكونوا اأمناء على �ص���ر العملية االنتخابية، 

وعماً على حياد املرافق العامة. 

• وائل بوعاي	

حت��ظ��ر ع��ل��ى م��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة ال���دع���اي���ة االن��ت��خ��اب��ي��ة
حمرر ال�شوؤون الربملانية

حمرر ال�شوؤون الربملانية

24 مليون دينار كلفة زيادة 3 % للم�شاعدة االجتماعية 

اإيرادات الربيد �شتنخف�س يف العامني اجلاري واملقبل

يوفر اجلهد والوقت... ويجعل امل�شتهلك مباأمن عن �شداد املتاأخرات
 “الكهرباء” ترف�س وقف اال�صتقطاع من ح�صاب املواطنن... وتربر:

طلب���ت جلن���ة برملانية م���ن وزارة �ص���وؤون 
الكهرب���اء وامل���اء وق���ف االقتط���اع املبا�ر من 
ح�صاب املواطنن، ولكن هيئة الكهرباء واملاء 
راأت اأن “االقتط���اع املبا�ر يعود بالفائدة على 
اجلميع، فهو يوفر اجلهد والوقت للم�ص���تهلك 
والهيئة معاً يف عملية حت�ص���يل قيمة ا�صتهاك 
الكهرب���اء واملاء، كما اأنه يجعل امل�ص���تهلك يف 
ماأمن من التخلف عن �ص���داد امل�صتحقات، ومن 
ب عليه من قطع اخلدمة ب�صبب عدم  ثم ما يرتتَّ

ال�صداد”.
وقال���ت الهيئ���ة ردا على الطل���ب النيابي: 
عن���د  املبا����ر  باالقتط���اع  الهيئ���ة  ُتل���زم  “ال 
فتح احل�ص���اب الأول م���رة يف حال كان �ص���احب 
احل�ص���اب مواطناً والعقار ملكه، واأي�صاً بالن�صبة 
للمنتظمن يف ال�ص���داد من اأ�صحاب احل�صابات 

القدمية”.
واأو�ص���ت جلن���ة املراف���ق العام���ة والبيئة 
مبجل�س النواب ب� 11 تو�ص���ية ب�ص���اأن مناق�صة 
مو�ص���وع طل���ب ا�صتي�ص���اح �صيا�ص���ة احلكومة 

ب�صاأن دعم الكهرباء واملاء. 

وقدم الطلب النواب: جمال علي بوح�ص���ن، 
الدو����ري، فاطم���ة عبدامله���دي  �ص���امل  حم���د 
الع�صفور، ماجد اإبراهيم املاجد، جميلة من�صور 
ال�ص���ماك، جميد حم�صن الع�ص���فور، جال كاظم 
ح�صن، غازي في�ص���ل اآل رحمة، نا�ر عبدالر�صا 

الق�صر، عادل حميد.

توصيات المرافق
وفيما ياأتي اأبرز هذه التو�صيات:

- معامل���ة اجلمعي���ات اخلري���ة واالأندي���ة 
الريا�ص���ية  واالحت���ادات  ال�ص���بابية  واملراك���ز 
وجمعي���ات النف���ع الع���ام معاملة )اال�ص���تهاك 
املن���زيل للبحريني �ص���احب احل�ص���اب الواحد( 

فيما يخ�س تعرفة ا�صتهاك الكهرباء واملاء.
- اإعادة النظر يف التق�ص���يم الوارد يف قرار 
وزير الطاقة رقم )1( ل�صنة 2016 ب�صاأن تعرفة 
ا�صتهاك الكهرباء واملاء بال�صكل الذي ي�صّب 

يف �صالح املواطن.
- ����رورة اإجراء درا�ص���ات وبح���وث علمية 
�ص���ابقة والحق���ة ملعرف���ة اآث���ار الق���رارات على 

املواطن والوطن من جميع النواحي.
- قي���ام وزارات الدول���ة بتكثي���ف برام���ج 

توعي���ة املواطن���ن ب����راء االأجه���زة واالأدوات 
التي ت�ص���اعد على تخفي�س وتر�صيد ا�صتهاك 

الكهرباء.
- اإدراج مو�صوع تر�صيد اال�صتهاك �صمن 

املناهج الدرا�صية.
- اعتماد الدعم مبراعاة عدد اأفراد االأ�رة.

- اإيق���اف االقتط���اع املبا�ر من ح�ص���ابات 
املواطنن عند حت�ص���يل الهيئة م�ص���تحقاتها 

على ا�صتهاك الكهرباء واملاء.
- اإلغاء ال�ص���مانات التي حت�ّص���لها الهيئة 

من املواطنن.
- تر�ص���يد ا�ص���تهاك الكهرب���اء وامل���اء يف 
القطاع���ات واملن�ص���اآت احلكومي���ة والوقفي���ة، 
وحتويل نظ���ام اإنارة جميع ال�ص���وارع واحلدائق 
وال�ص���واحل البحري���ة للعم���ل بنظام الت�ص���غيل 
االإلكرتوين، مع درا�ص���ة اإمكان ا�صتخدام الطاقة 

ال�صم�صية.
- �رورة العمل على �رعة حت�ص���يل )هيئة 
الكهرب���اء وامل���اء( م�ص���تحقاتها املتاأخرة على 

ال�ركات موازاة مع رفع الدعم عن الكهرباء.
- متديد فرتة ال�صماح للمواطنن بتعديل 

اأو�صاعهم.

اأو�صت جلنة برملانية بفر�س زيادة 3 % 
�ص���نوًيا على امل�ص���اعدة االجتماعية ال�صهرية 
امل�روفة من احلكومة لذوي الدخل املحدود.

ون�س التعديل الت�ريعي على عدم جواز 
اأن تق���ل امل�ص���اعدة االجتماعية �ص���هرياً عن 
�ص���بعن ديناراً للفرد الواح���د، ومئة وع�رين 
دين���اراً لاأ����رة املكَوّنة من فردين، وخم�ص���ة 
وع�ري���ن دين���اراً لكل ف���رد من اأف���راد االأ�رة 
التي يزيد عددها عن ذلك، وتزاد امل�ص���اعدة 

االجتماعية ال�صهرية بن�صبة 3 % �صنوياً.
املالي���ة  ال�ص���وؤون  جلن���ة  وذك���رت 
واالقت�ص���ادية مبجل�س النواب اأن كلفة مبلغ 
الزيادة ال�ص���نوية املقرتح مبوج���ب امل�روع 
بقانون �صئيل، حيث يعادل )24،907،000( 
دين���ار، وعليه فاإن���ه لن يوؤثر عل���ى امليزانية 

العامة للدولة.
ع���دد  اأن  فاأو�ص���حت  احلكوم���ة،  اأم���ا 

امل�صتفيدين من امل�صاعدة االجتماعية حاليا 
ع���دد )15( األ���ف اأ����رة، وبحدٍّ اأدن���ى مقداره 
و)120(  الواح���د،  لل�ص���خ�س  دين���اراً   )70(
ديناراً ل�صخ�ص���ن، ثم زيادة )25( ديناراً عن 

كل فرد اإ�صايف.
ولفتت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
الرتفاع �ص���قف امليزانية املخ�ص�ص���ة خلدمة 
 )13،400،000( م���ن  االجتماع���ي  ال�ص���مان 
دينار اإل���ى )21،631،000( دين���ار يف العام 
الع���ام  يف  دين���ار  و)24،907،000(   ،2015
اخلدم���ات  جلن���ة  ال���وزارة  وزّودت    .2016
النيابي���ة باإح�ص���ائية مف�ّص���لة حديث���ة بعدد 
نظ���ام  م���ن  امل�ص���تفيدين  واالأ����ر  االأف���راد 
امل�ص���اعدات االجتماعية لاأع���وام من )2002 
- 2016(، حي���ث تبّن االأرق���ام ارتفاع عدد 
االأ����ر امل�ص���تفيدة من م�ص���اعدات ال�ص���مان 
االجتماع���ي، م���ن )10،804( اأ����رة يف �ص���نة 
2002 لت�ص���ل اإلى )14،901( اأ�رة يف العام 

.2016

توق���ع وزي���ر املوا�ص���ات واالت�ص���االت 
كم���ال اأحمد انخفا�س اإي���رادات قطاع الربيد 
يف ميزاني���ة العام���ن 2017 و2018 مقارنة 
وبلغ���ت   .2016 بالع���ام  الفعل���ي  باالإي���راد 
االإيرادات بالعام 2016 مبلغ 4 ماين و713 
األفا و319 دينارا، وق���درت الوزارة توريد 4 
ماين ورب���ع املليون دينار يف العام 2017، 

و4 ماين و400 األف دينار بالعام 2018.
جاء ذلك ردا على �صوؤال برملاين للنائب 

روؤى احلايكي.
وق���ال الوزير اإن���ه توجد زي���ادة طفيفة 

يف االإي���رادات الفعلي���ة ل�ص���نة 2016 لبع�س 
بالتقدي���رات  مقارن���ة  الربيدي���ة  اخلدم���ات 

املر�صودة بامليزانية.
ولفت اإلى اأن الوزارة و�صعت يف االعتبار 
عند تقدير االإيرادات للعامن 2017 و2018 
توج���ه بع����س ال����ركات واالأف���راد الإر�ص���ال 
مرا�ص���اتهم عن طريق االإنرتنت واال�ص���تغناء 

عن بع�س اخلدمات الربيدية.
ويت�ص���من اجلدول املرفق باإجابة الوزير 
تفا�صيل عن االإيرادات الفعلية للعام 2016 

واملتوقعة للعامن اجلاري واملقبل.

حمرر ال�شوؤون الربملانية

• •جمال بوح�صن	 •جال املحفوظ	 •فاطمة الع�صفور	 غازي اآل رحمة	
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“اخلارجية” تدين تفجري بل��ص�صتان

البحرين ت�صت�صيف اجتماع “الزراعي اخلليجي يف البحرين” غًدا

“ي�م التاآزر” �صد التطرف يف “الأهلية”

اإيجاد وظائف تنا�صب قدرات واإمكانات ذوي الإعاقة

اأداء طلبة املدار�س احلك�مية الأف�صل يف اللغة العربية

“الأ�صغال” تبداأ ا�صتطالعات الراأي باملنازل والأماكن العامة

خالل حفل الإ�سهار الر�سمي “جلمعية املحفزين”... حميدان:

بعد بدء تخ�سي�ص 12.5 من درجات المتحان... “جودة التعليم”:

لبناء قاعدة بيانات ميدانية مل�ساريع البنية التحتية

املنام���ة - بن���ا : اأقام���ت “جمعي���ة املحفزي���ن 
البحريني���ة ل���ذوي الإعاقة” م�س���اء اأم����ص الأول حفل 
اإ�س���هارها الر�س���مي، وذل���ك يف جمعية املهند�س���ن 
البحرينية باجلفري، حتت رعاية وزير العمل والتنمية 
الجتماعية جميل حميدان وبح�س���ور عدد من اأع�ساء 
جمل�سي ال�س���ورى والنواب، وروؤ�ساء جمعيات واأندية 

ذوي الإعاقة، وعدد من املدعوين. 
وته���دف “جمعية املحفزي���ن البحريني���ة لذوي 
الإعاقة” اإلى ت�سجيع وحتفيز الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 
من اجلن�س���ن الذين حالت ظروفهم ال�س���حية دون 
اللتحاق باملوؤ�س�س���ات التعليمي���ة اأو اإبراز طاقاتهم 
الكامن���ة؛ لكت�س���اف املواهب املختلف���ة والقدرات 
اخلا�س���ة الت���ي منحه���ا اهلل ذوي الإعاق���ة وتنميتها 
واإبرازها يف املجتمع، وت�س���جيل ق�س�ص جناح مميزة 
له���ذه الإبداعات، وذلك بالتع���اون مع اجلهات كافة 
الريا�س���ية منها والثقافية والجتماعي���ة، اإلى جانب 
تنظيم الفعاليات وامل�ؤمترات ذات العالقة بن�ش���اط 

اجلمعية واإ����راك املعوق���ن يف دورات وور�ص عمل 
تدريبية نوعية.

واأ�س���اف اأن ال���وزارة تعمل عل���ى اإيجاد وظائف 
تنا�س���ب قدرات واإمكانات الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة، 
م���ع توفري التدريب الالزم، واإحلاقهم ب�س���وق العمل 

م���ن خالل مرك���ز خدمات املعوقن )ل�س���ت وحدك(، 
اإ�س���افة اإلى اإ�س���دار بطاقات تعريفية لالأ�س���خا�ص 
كافة م���ن ذوي الإعاق���ة امل�س���جلن يف وزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة، والذي���ن بل���غ عدده���م 603 

اأ�سخا�ص يف العام 2016.

املنام����ة - بن����ا:  اعتم����د املجل�ص الأعل����ى لتطوير 
التعليم والتدريب برئا�س����ة نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
رئي�ص املجل�ص الأعلى لتطوير التعليم والتدريب �سمو 
ال�س����يخ حممد بن مبارك اآل خليفة يف جل�س����ته املنعقدة 
اأم�����ص الأول نتائج المتحانات الوطنية اخلام�س����ة لطلبة 
ال�س����ف الث����اين ع�����ر الت����ي اأُْجرَي����ْت خالل �س����هر مار�ص 
2017، باإ�راف ومتابعة هيئة جودة التعليم والتدريب. 
جواه����ر  للهيئ����ة  التنفي����ذي  الرئي�����ص  واأك����دت 
امل�س����حكي اأن المتحانات الوطني����ة يف مملكة البحرين 
بداأت تن����ال اهتمام اأولياء الأمور والطلبة على ال�س����واء، 
خ�سو�سا بعد بدء تخ�سي�ص 12.5 من درجات المتحان 
�س����من جمموع درجات الطلبة الكلي لل�سف الثاين ع�ر، 

ف�س����ال عن خطط تطويرية م�ستقبلية ممتدة حتى العام 
2019؛ بهدف رفع امل�ستوى التح�سيلي لأبنائنا الطلبة. 
م����ن جانبه����ا، ذك����رت القائم باأعم����ال مدي����ر اإدارة 
المتحان����ات الوطنية وف����اء اليعقوبي اأن طلبة ال�س����ف 
وا امتحاناته����م يف املواد  الثاين ع�����ر هذا العام، ق����د اأدُّ
الإجنليزي����ة، وح����ل  واللغ����ة  العربي����ة،  اللغ����ة  التالي����ة: 
امل�س����كالت، حيث �س����ارك فيه����ا 9،633 طالًب����ا وطالبًة 
من 36 مدر�س����ة حكومية وبن�س����بة )97 %(، كما �سارك 
فيها 342 طالًبا وطالبًة من اثنتي ع�رة مدر�سة خا�سة، 
�س����كلت ن�سبتهم 3 % من جمموع الطلبة امل�ساركن يف 
ا يعني �رورة جتنب التعميم عند قراءة  ه����ذه الدورة ممَّ
نتائج املدار�س اخلا�ش����ة؛ الأنَّها ال ت�شكل عينة متثيلية 

نظًرا لقلة عدد الطلبة امل�ش����اركني، والختالف املدار�س 
امل�ساركة من عام اإلى اآخر.

واأو�س����حت اليعقوب����ي اأن نتائج الدورة اخلام�س����ة 
اأظهرت اأن اأداء طلبة املدار�ص احلكومية كان الأف�س����ل 
يف اللغة العربية، تليها نتائج اللغة الإجنليزية، ثم نتائج 
حل امل�س����كالت. ومبقارنة نتائج الطلب����ة يف المتحانات 
الوطنية لل�س����ف الث����اين ع�ر بن الع����ام 2017 والعام 
2016، يتبننّ اأن اأداء هذا العام اأظهر تقدما بن�سبة 10 
% للغة العربية، وبن�سبة 9 % للغة الإجنليزية، وبن�سبة 
1 % حل����ل امل�س����كالت، كم����ا ا�س����تمر هذا الع����ام تقدم 

الطالبات على الطالب يف م�ستوى الأداء.

البلدي����ات  و�س����وؤون  الأ�س����غال  وزارة   – املنام����ة 
تخطي����ط  اإدارة  مدي����ر  �����رح  العم����راين:  والتخطي����ط 
وت�س����ميم الط����رق بوزارة الأ�س����غال و�س����وؤون البلديات 
والتخطي����ط العم����راين كاظ����م عبداللطيف ب����اأن الوزارة 
ق����د بداأت املرحلة الثانية من ا�س����تطالع الراأي من خالل 
ا�ستق�س����اء الوحدات ال�س����كنية؛ بغر�ص تاأ�سي�ص قاعدة 
بيانات حول معلومات الرحالت وعالقتها باخل�س����ائ�ص 
الدميوغرافية واعتمادها كاأ�سا�ص لو�سع منوذج النقل 

املروري حت����ى الع����ام 2040، والذي �س����يعك�ص الروؤية 
امل�س����تقبلية للمملك����ة؛ ملواكبة التغ����ريات والتطورات 
ال�ريعة، و�س����يكون مبثابة مرجعي����ة مل�روعات التطوير 
امل�ش����تقبلية لنظام النقل الربي بن����اًء على جمم�عة من 
ال�سيا�س����ات املرتبطة باحتياج����ات النقل الربي لالأفراد 

والب�سائع.
وبنَّ مدير اإدارة تخطيط وت�س����ميم الطرق اإلى اأنه 
�سيتم خالل ال�ستطالع اإجراء مقابالت مع 3000 اأ�رة يف 

منازلهم، م�س����رياً اإلى اأن مقاب����الت املنازل تعد من اأهم 
ال�ستق�ساءات ومفتاح جناح امل�روع، وتتمحور الأ�سئلة 
عموما حول اخل�سائ�ص الجتماعية والقت�سادية لالأ�رة 
والنم����ط الطبيع����ي لتح����رك اأفراده����ا خالل اأي����ام العمل 
والدرا�ش����ة، وه����� م����ا �شي�ش����تخدم يف ا�ش����تنباط اأمناط 
التحرك امل�س����تقبلية ومن ث����م تخطيط البني����ة التحتية 
للنق����ل من �س����بكة طرق و�س����بكة نقل عام و�سيا�س����ات 

النقل التي يجب اتباعها لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

 املنام���ة - بنا: ا�س���تقبل وزي���ر الرتبية 
والتعلي���م رئي�ص جمل�ص التعليم العايل ماجد 
النعيم���ي مبكتب���ه بدي���وان ال���وزارة، رئي�ص 
جمل����ص اأمناء جامعة العلوم التطبيقية وهيب 
اخلاج���ة، وع�س���و جمل�ص اأمن���اء اجلامعة غازي 
نا����ص ورئي����ص اجلامعة غ�س���ان ع���واد، حيث 
اطل���ع على عدد من برام���ج اجلامعة وخططها 
التطويري���ة، واأهدى له الوفد جم�س���ماً ملبنى 

اجلامعة.
واأك���د الوزي���ر دع���م وم�س���اندة جمل����ص 
التعلي���م الع���ايل ملوؤ�س�س���ات التعليم العايل 
م���ن اهتمام���ه بت�س���جيع  اخلا�س���ة، انطالق���اً 
ال�س���تثمار يف هذا القطاع التعليمي احليوي، 

مل���ا ميثل���ه م���ن قيم���ة م�س���افة لالقت�س���اد 
الوطن���ي، م���ع اللت���زام باللوائ���ح والقرارات 
ال�س���ادرة عن املجل�ص، بال�س���كل الذي يخدم 

م�سرية التعليم العايل يف اململكة.
فيما عرب وفد اجلامعة عن �سكره للوزير 
رئي����ص جمل����ص التعلي���م العايل، مل���ا يقدمه 
املجل�ص م���ن دعم كبري ملوؤ�س�س���ات التعليم 
العايل، من اأجل تطوير اأدائها على الأ�س���عدة 

كافة.
ح����ر املقابل���ة الأم���ن الع���ام ملجل�ص 
التعلي���م العايل عبدالغني ال�س���ويخ، والأمن 
الع���ام امل�س���اعد للتقيي���م والعتمادية منى 

البلو�سي.

املنامة - وزارة اخلارجية: دانت وزارة 
خارجية مملك���ة البحرين ب�س���دة التفجري 
الإرهابي الذي وقع يف ولية بلو�س�س���تان 
بجمهورية باك�س���تان الإ�سالمية ال�سقيقة 
وا�س���تهدف �س���يارة نائب رئي�ص جمل�ص 
ال�شي�خ الباك�ش���تاين، واأ�شفر عن �شق�ط 
ع���دد م���ن القتل���ى وامل�س���ابن، موؤكدة 
جان���ب  اإل���ى  البحري���ن  مملك���ة  وق���وف 
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية يف مكافحة 
الإره���اب وجهوده���ا الرامية ل�س���تتباب 

الأمن وتثبيت ال�ستقرار. 

واأعربت ال���وزارة يف بيان عن خال�ص 
التع���ازي واملوا�س���اة اإلى اأ�ر ال�س���حايا، 
واإل���ى احلكوم���ة وال�س���عب الباك�س���تاين، 
ومتنياتها بال�ش���فاء العاجل للم�ش���ابني 
جراء هذا العمل الإرهابي الذي ي�ستهدف 
زعزع���ة ال�س���لم يف البالد، جم���ددة موقف 
مملك���ة البحري���ن الثاب���ت الراف�ص لكل 
اأ�س���كال العنف والتطرف والإرهاب مهما 
كان���ت دوافع���ه، والداع���ي اإلى ت�س���افر 
اجلهود الإقليمية والدولية كافة للق�ساء 

على هذه الظاهرة اخلطرية.

و�س���وؤون  الأ�س���غال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين: يعقد وزراء 
الزراع���ة يف دول جمل����ص التع���اون اخلليج���ي 
اجتماعه���م ال���دوري الثام���ن والع�رين للجنة 
التع���اون الزراع���ي يف دول جمل����ص التعاون 
ل���دول اخلليج العربي���ة بفندق ال�س���وفوتيل 
غ���دا الأح���د؛ لإقرار م���ا مت التو�س���ل اإليه من 
موا�س���يع مت مناق�س���تها يف اللج���ان الفني���ة 
املتعلقة بالقطاع الزراعي والرثوة احليوانية 

والنباتية.
واأو�سح وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�س���ام خل���ف اأن مملكة 
البحري���ن الت���ي تراأ�ص ال���دورة احلالية بداأت 
با�س���تقبال الوف���ود اخلليجية امل�س���اركة يف 
الجتماع الذي �س���يعقد ي���وم الأحد املقبل يف 

فندق �س���وفوتيل؛ لإقرار ما مت التو�سل اإليه 
من موا�سيع ت�سهم يف تطوير القطاع النباتي 
واحليواين وال�س���مكي بدول جمل�ص التعاون، 
وي�ش���ب نح� التكامل االقت�ش���ادي ملنظ�مة 

اخلليج العربي.
واأك���د الوزي���ر خل���ف “اأن دول جمل����ص 
التع���اون تعم���ل �ش���من منظ�م���ة تكام���ل يف 
جميع املجالت، ومنها جم���ال الأمن الغذائي 
)ال���رثوة  الثالث���ة  القطاع���ات  يف  املتمث���ل 
وال�س���مكية( يجعله���ا  النباتي���ة واحليواني���ة 
ق���ادرة عل���ى مواكب���ة التط���ورات العاملي���ة 
والتحدي���ات يف هذا املجال”، م�س���ريا اإلى اأن 
دول اخلليج العربي قطعت �س���وطا كبريا يف 
جمال حتديث الت�رشيعات واالأنظمة والق�انني 

التي ت�سب يف حتقيق هذا الهدف.

�س����من  الأهلي����ة:  اجلامع����ة   - املنام����ة 
حملتهم املناه�سة للتطرف مبختلف �سوره، 
والتي حتم����ل �س����عار #معا_نح����ن يف_اأمان 
اأو#Together_safe، ينظ����م جمم�عة من 
طلبة اجلامعة الأهلية �سباح اليوم )ال�سبت( 
فعالية “يوم التاآزر”، بهدف الت�سدي لكافة 
اأ�سكال التطرف والتع�سب من خالل الدعوة 
ال����ى املحب����ة، الوح����دة ومل ال�س����مل بن كل 
اأطياف ومكونات املجتمع، من اأجل مزيد من 
الأمن وال�س����الم يف مملك����ة البحرين وخمتلف 
اأرجاء العامل، بالإ�س����افة اإلى تقدمي البحرين 
كنم����وذج اجتماعي يحتذى به على م�س����توى 

العامل.

واأو�سح ع�س����و احلملة الطالبية الطالب 
عل����ي يو�س����ف اأن فعالي����ات “يوم الت����اآزر” 
حت����ت رعاي����ة الرئي�����ص املوؤ�س�����ص للجامعة 
الأهلي����ة ورئي�����ص جمل�����ص اأمنائه����ا عبداهلل 
احل����واج توقيع وثيقة اجلامع����ة الأهلية لنبذ 
التطرف والدعوة للت�سامح، وعر�ص م�رحية 
درامي����ة يقدمها فريق “مع����ا نحن يف اأمان”، 
تق����دم مملكة البحرين ب�س����ورتها احلقيقية 
املت�س����احمة واملتعاي�س����ة، بال�س����افة اإل����ى 
ندوة ت�س����ارك فيها جمعية البحرين لت�سامح 
وتعاي�ص الأديان ب�سخ�س����يات م����ن 5 اأديان 
خمتلف����ة، بال�س����افة اإل����ى بع�����ص العرو�ص 

والفعاليات.

حمرر ال�ص�ؤون الربملانية

لإن�صاء مدر�صة لتدريب املهن وال�صناعات احلرفية
اإدراج الأعمال واحلرف اليدوية باملواقع الأثرية وال�سياحية 

اأو�س���ت جلن���ة برملاني���ة باإن�س���اء مدر�س���ة اأو معهد 
للتدريب يف جمال املهن وال�سناعات احلرفية.

ج���اء ذل���ك بتقري���ر جلن���ة اخلدم���ات النيابي���ة على 
مو�س���وع طلب املناق�س���ة العامة؛ ل�ستي�س���اح �سيا�سة 
احلكوم���ة ح���ول دع���م املنتج���ات وال�س���ناعات الوطنية 

احلرفية.
وقدم طلب ال�ستي�ساح النواب: جمال داود �سلمان، 
عبدالرحمن را�سد بوجميد، نبيل عبداهلل البلو�سي، ذياب 
حمم���د النعيمي، حممد يو�س���ف املع���ريف، اإبراهيم جمعة 
احلمادي، اأحمد عبدالواحد قراطة، علي عي�سى بوفر�سن.

 توصيات اللجنة
وفيما ياأتي اأبرز تو�س���يات اللجنة املقرر عر�س���ها 

بجل�سة جمل�ص النواب نهار الثالثاء:
- تو�سي اللجنة باأن تكون )هيئة البحرين لل�سياحة 
واملعار�س( ه���ي اجلهة التي تنظم م��ش����ع املنتجات 

احلرفية. 
- ن����ر الوع���ي القان���وين ح���ول حماي���ة املنتج���ات 
وال�سناعات الوطنية احلرفية طبقاً لقانون حماية حقوق 
املوؤلف واحلق���وق املجاورة رقم )22( �س���نة 2006، مع 
التن�ي���ه اإل���ى وج�د اق���راح بقان����ن منظ�ر اأم���ام جلنة 

اخلدمات ب�ساأن حماية املنتجات احلرفية اليدوية.
- اإعداد برامج اإعالمية تلفزيونية واإذاعية و�سحفية 

للتوعية بالإنتاج احلريف.
- الت�س���جيع عل���ى ال�س���تثمار يف جم���ال املنتجات 
احلرفية من خ���الل تنظيم املعار����س، وتقدمي احل�افز، 

وغري ذلك.
- احلث على ترويج املنتجات احلرفية يف الفنادق، 

واملواقع ال�سياحية، واملعار�ص، وغريها.

- ت�س���جيع احلرفين م���ن خالل اإقام���ة املنتديات، 
وبن���اء مقرات له���ا، وتوفري املع���دات الالزم���ة لدعمها، 

وغريها من الو�سائل.
- اإن�س���اء مدر�سة اأو معهد للتدريب يف جمال املهن 

وال�سناعات احلرفية.

- اإدراج الأعمال واحلرف اليدوية يف املواقع الأثرية 
وال�سياحية، وغريها. 

- تعزيز جهود الدعاي���ة والإعالم يف دعم املنتجات 
وال�س���ناعات الوطنية احلرفية، والقيام بحمالت اإعالمية 

خارج البالد.

• جمال داود	

• نبيل البلو�سي	

• عبدالرحمن بوجميد	

• حممد املعريف	
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قراءة يف كتاب “اأنت! دليلك لفل�سفة حياة ملهمة” للكاتب حممد امل�ؤذن
اإعداد - حنان فردان

ت  �أ�س����ًد� �أم خروًفا؟ ح�س����ًنا ال متتع�ض لو ُخيرّ
�أن تك����ون �أحدهما ولي�ض �س����يًئا �آخ����ر، وال تعتقد 
لوهل����ة �إنك يف كتاب كليلة دمنة، ولكنك �س����تعي 

�لتلميح �أخًي�.
ما بني و�س����ية �الأ�س����د و�خلروف ل����ك �خليار، 
نادى �الأ�س����د �س����بله �ل�س����غي وبد�أ بت����اوة بع�ض 
�لو�س����ايا �لت����ي �ست�س����اعده يف �حلي����اة ومو�جهة 
�ل�س����عاب فقال له: ��س����مع يا بني، نحن �الأ�س����ود 
نعي�����ض مرفوعي �لر�أ�ض وتهابنا جميع �حليو�نات، 
وفر�ئ�س����نا ه����ي �أهد�فن����ا، نح����ن منتل����ك قدر�ت 
هائل����ة، نحن ال ناأكل �إال �للح����م �لطري و�أما �جليف 
لل�س����عاف، ونحن ال نتلذذ باالأكل فلذتنا ومتعتنا 

�حلقيقية هي يف بذل �جلهد.
وباملقاب����ل، ن����ادى �خل����روف �بن����ه �ل�س����غي 
ليو�س����يه فقال له: ��س����مع يا بني، نح����ن �خلر�ف 
نن�س����اق ور�ء �الآخرين لنحمي �أنف�سنا بني �لقطيع، 
وننتظ����ر حتى ي�س����محو� لن����ا باأن نرع����ى يف �حلقل 
لن����اأكل، فانظر لع�س����ا �لر�عي و�نتظ����ر علوها كي 
تنطلق لاأكل، وال ترفع �س����وتك على �أحد وتوقف 

ع����ن �الأكل عندم����ا توؤم����ر، و�إن و�جهت����ك �لذئ����اب 
فاهرب تارًكا لهم �ملرعى، فع�ض خروًفا م�س����امًلا 
حتيا �س����ليًما، وقل نعم و�سمًعا وطاعة، طاملا �أنك 

تعلف.
م����ا قب����ل �خلامتة تخت����زل هاتان �لو�س����يتان 
ف�س����اً من ف�س����ول لعبة �حلياة ما بني �س����بيلني، 
�إما �أن يكون �الإن�س����ان خمًي� كاالأ�س����د حينما يجيد 
�النطاق و�لتحدي و�ل�س����عي بقوة حلماية �أهد�فه 
من �الآخرين، �أو �أن يكون م�س����ًي� كاخلروف يعي�ض 
طيلة عمره م�س����ًي� حتت رحمة �لر�عي وتائًها بني 
�لقطي����ع، خا�س����ًعا مذعًنا للظروف وب����ا تخطيط. 
�إذن كل م����ا يف �الأمر هي دعوة الأن تو�جه حتديات 
�حلياة ب�رش��سة وال ��ست�سام لتكون منجًز� ومبدًعا، 

فهل ز�ل �متعا�سك؟ �أ�سًد� �أم خروًفا؟
كت����اب “�أنت دليلك لفل�س����فة حي����اة ملهمة” 
هو حماول����ة لفهم �حلياة وبع�ض تفا�س����يلها من 
خال �لنظر يف عمق �أحد�ثها وجمرياتها مبا ميكن 
�الإن�س����ان �أن يحي����ا ب�س����عادة و��س����تقر�ر. للموؤلف 
حمم����د �مل����وؤذن، وهو باح����ث متخ�س�����ض ومدرب 
م�ست�سار يف علم �لنف�ض و�لتنمية �لب�رشية، حا�سل 
عل����ى ماج�س����تي يف عل����م �لنف�ض، ل����ه جمموعة من 

�ملوؤلفات يف �ملجال نف�سه.
ي����رى �لكات����ب باملقدم����ة ب����اأن ه����ذ� �لكتاب 
مبثابة د�س����تور يف �حلياة ميكن حمله و�ال�ستفادة 
من����ه يف خمتلف جو�ن����ب �حلياة، و�لرج����وع �إليه يف 
حال حدوث �أي م�سكلة �أو �سعوبة، مع �أنه قد �رشح 
ب  باخلامتة باأنه مليء باملعارف �لعامة �لتي يتوجرّ
تعلمها لكن �الأهم ه����و تطبيقها، فا ترجو فائدة 

من هذ� �لكتاب يف حال مل تطبق.
يتبنى �لكاتب فكرة �أنك م�س����وؤول عن حياتك 
ب�س����كل كامل م����ن �لغ����اف �إل����ى �لغ����اف، فاأنت 
م�سوؤول عن حياتك وم�سيك، وال عز�ء للم�سابني 
مبتازم����ة �الأع����ذ�ر �لذي����ن يه����دورن طاقاتهم يف 
�رشد �الأع����ذ�ر عند �أي �إخفاق �أو م�س����كلة. فالكتاب 
منهج يف �حلياة ت�س����من ق�س�ًس����ا ومقوالت وعرًب� 
وخ����رب�ت متنوع����ة، يجول ب����ك يف حمط����ات مهمة 
من �حلياة عرب خم�س����ة ف�س����ول، فالف�س����ل �الأول 
ياأخذك يف رحل����ة مع �حلياة ليعلم����ك كيف ينبغي 
�أن تعي�ض وتفكر وتت�رشف وتنجح، بينما بالف�سل 
�لثاين ينتقل معك يف ف�س����ل �لعمل لتتعلم كيف 
تكون حمرتًف����ا، ومنجًز� ومبدًعا وقائًد� فتح�س����ل 
على �لر�س����ا �لوظيفي من �أجل �أن تكون �س����عيًد�، 

و�أما يف �لف�س����ل �لثالث فيدخل يف بيتك ويتطرق 
لدور كل فرد، ويف �لف�س����ل �لر�بع فهو خم�س�ض 
لكيفي����ة مو�جه����ة �لظ����روف �ل�س����عبة و�الأح����د�ث 
و�ملو�قف، و�أخًي� ف�سل �حلياة وهو �الأخي و�لذي 
ي�س����عى فيه ليح����دث فيها حتوالً باه����ًر� من خال 

��ستثمار عقلك.
“ملاذ� تعي�ض حي����اة �عتيادية، بينما ميكنك 
�أن تعي�ض حياة ��س����تثنائية” مقولة لتوين روبنز، 

تر�سدك �إلى �أنك �مل�س����يطر على عقلك و�أفكارك 
�ملختزن����ة فيه، وهو بد�ية �لطريق نحو �ل�س����يطرة 
على هذ� �لعقل، فكن ��ستثنائيًّا بتحقيق �أهد�فك 

وكل ما تطمح به وال تكن ن�سخة مكررة لاآخرين.
�لناجح����ني  �الأ�س����خا�ض  �إن  �لكات����ب  يق����ول 
ينظ����رون �إلى جتارب �لف�س����ل عل����ى �أنها حتديات 
وفر�����ض ثمينة للتط����ور و�النطاق لاأم����ام، فهم 
يذك����رون �أنف�س����هم باأهد�فه����م يف كل حلظة دون 
توق����ف، وي�س����يف ب����اأن �الإن�س����ان لي�����ض خملوًقا 
للخ�س����وع للظ����روف، فاإمن����ا ه����و وجد عل����ى هذه 
�الأر�ض لي�س����نع �لظروف ويتحكم بها، فاالإن�س����ان 
ا �أو  ميتل����ك �لقر�ر ليكون �س����عيًد� �أو حزيًن����ا، قويًّ

�سعيًفا.
يلقي �ملوؤذن �ل�س����وء على نقطتني مهمتني 
فعاق����ة  و�لتناف�����ض،  �لتع����اون  وه����ي  بالعم����ل، 
�لتع����اون ه����ي عاق����ة ت�س����اركية تكاملي����ة، الأنها 
تق����وم على مبد�أ �أن �لكل ر�بح وال �أحد خا�رش، بينما 
�لتناف�ض عاقة ي�سودها �حلما�ض �ل�سلبي وتدخل 
يف جو د�ئم م����ن �لقلق و�لتوتر، و�نطاًقا من مبد�أ 
�لت�ساركية و�لتناف�سية فالكاتب يوعدك بالعظمة 

الأنك عقلك �سوف يدعم بعقول ناجحة �أخرى.

• حنان فرد�ن	

احلكم يف ق�سية 17 �رشع�ا بقتل �سابط 25 ماي�
��ستخدم��������������و� �س������اح�ً��ا ناري�ً��ا

حكم����ت �ملحكم����ة �لكربى �جلنائي����ة �لثانية 
)ب�س����فتها �ال�ستئنافية( برئا�س����ة �لقا�سي بدر 
�لعب����د�هلل وع�س����وية كل م����ن �لقا�س����يني وجيه 
�ل�ساعر وعمر �ل�سعيدي و�أمانة �رش �إميان د�سمال، 
يف معار�س����ة ��س����تئنافية مل�س����تاأنف )24 عاًما( 
بتاأييد حب�سه ملدة 6 �أ�سهر وبتغرميه مبلغ 500 
دين����ار؛ الإد�نته بتعاطي خمدر �حل�س����ي�ض مع �بن 
�س����يدة �أبلغت عنه بعد �أن �س����قط �بنها مغ�س����ًيا 

عليه.
وتتمث����ل و�قعة �لق�س����ية يف ورود �ت�س����ال 
لل�رشطة من �سيدة “55 عاًما” تفيد فيه �أن �بنها 
بحاج����ة �إلى ��س����عاف لنقله للم�ست�س����فى بعد �أن 
م له �سديقه  �سقط مغ�سًيا عليه يف �ملنزل �إذ قدرّ

�سيجارة ح�سي�ض.
و�أو�س����حت �ل�س����يدة �بنها تلقى �ت�ساالً من 
�س����ديقه )�مل�س����تاأنف(، وق����ال له �إنه �س����ياأخذه 
معه ب�س����يارته �إلى وز�رة �لعمل ملبا�رشة �إجر�ء�ت 
تقدمي طلب توظيف، ويف حو�يل �ل�ساعة 10:30 
�س����باًحا ع����اد �بنه����ا للمن����زل، وكان يف حالة غي 

طبيعية.
ف�س����األته عن �سبب حالته هذه، فقال لها �إن 
�مل�ستاأنف �أعطاه �سيجارة لونها بني، و�أثناء ذلك 

�حلديث �س����عر بالدو�ر وتقيء ما يف بطنه وتغي 
لون ب�رشته و�أ�سبح �س����احب �للون، و�أفاد لها �أن 

ج�سمه يوؤمله حتى �سقط مغ�سًيا عليه.
�أنه����ا �س����ارعت باالت�س����ال  �إل����ى  و�أ�س����ارت 
بامل�س����تاأنف و�أبلغته مبا حدث البنها، ف�س����األها 
عم����ا �إذ� كان����ت تري����د �أن ياأخ����ذه للم�ست�س����فى، 
فقالت له ال تريده �أن ياأخذه للم�ست�س����فى، و�إمنا 
�أمرته بالع����ودة �إلى منزلهم حت����ى تتحدث معه، 
ومبج����رد �أن ح�����رش �إل����ى منزلهم �ت�س����لت ل�رشطة 

�لنجدة، و�لذين ح�رشو� للمنزل و�أخذو� �مل�ستاأنف 
و�ت�سلو� لاإ�سعاف ومت نقل �بنها للم�ست�سفى.

ويف �لتحقيق مع �مل�س����تاأنف، قال �إنه تعررّف 
عل����ى �ب����ن �ل�س����يدة �مُلَبلِّغة يف �لع����ام 2010 يف 
�حتفالي����ة ثقافية باملنامة، ويف ي����وم من �الأيام 
�ساأله �بنها �إذ� ما كان يتعاطى �حل�سي�ض، فاأبلغه 

بالنفي و�إمنا �رشب كحوليات فقط.
و�أ�س����اف �أنهم����ا كان����ا يتوجه����ان مًع����ا �إلى 
�ملاه����ي �لليلي����ة، وكان �بنها يخ����ربه بتعاطيه 

للح�س����ي�ض، لكنه مل ي�س����اهد لديه �أيَّ �س����يء من 
ذل����ك، وبع����د فرتة �س����افر �إل����ى تايلن����د وهناك 
تعاطى �حل�س����ي�ض، وعق����ب 3 �أيام من و�س����وله 
للب����اد �لتق����ى باب����ن �ملبلغة يف فن����دق مبنطقة 
ا �إذ� كان يحوز ح�س����ي�ض من  �ملنام����ة، و�س����األه عمرّ

عدمه، فاأجابه �بنها بالنفي.
ويف تاري����خ الح����ق ��س����رتى مادة �حل�س����ي�ض 
من �س����خ�ض �آخر ويف �ليوم �لت����ايل ذهب مع �بن 
�ل�س����يدة �إل����ى وز�رة �لعمل، وبع����د خروجهما من 

�لوز�رة تعاطيا �حل�سي�ض، و�أن �بنها هو من كان 
يقود �ل�سيارة يف طريق عودتهما، وبعد �أن �أعاد 
�بنها للمنزل، �أغلق و�لده عليه �لباب و��ستدعو� 

�ل�رشطة، و�لتي ح�رشت للقب�ض عليه.
من جه���ًة �أخرى، ق���رر �بن �ل�س���يدة �ملبلغة 
�أنها كان���ت �مل���رة �الأولى �لت���ي يتعاطى فيها 
م���ادة �حل�س���ي�ض �ملخدرة، وبعده���ا ال يتذكر ما 
ح���دث معه، مو�س���ًحا �أن���ه طلب من �مل�س���تاأنف 
ع���دم �الت�س���ال ب���ه مرًة �أخ���رى مبجرد و�س���وله 
مل�س���كنه، وقال له )ور�ي م�س���تقبل(، و�أنه �أبلغ 
و�لدت���ه باالأمر حينها، كما �أن و�لده ت�س���اجر معه 

بخ�سو�ض ذلك.
فوجه���ت �لنيابة �لعام���ة للم�س���تاأنف و�بن 
�ملبلغ���ة تهمة �أنهما ح���از� و�أحرز� بتاريخ 5 مايو 
2013، مادة �حل�سي�ض �ملخدرة بق�سد �لتعاطي 
يف غ���ي �الأحو�ل �ملرخ�ض بها قانوًنا، و�أحالتهما 
ملحكم���ة �ول درج���ة و�لتي ق�س���ت مبعاقبتهما 

باحلب�ض ملدة 6 �أ�سهر و�لغر�مة 500 دينار.
ه����ذ� �حلك����م  عل����ى  �ب����ن �ملبلغ����ة  فطع����ن 
باال�س����تئناف، وق�س����ت �ملحكمة يف وقت �سابق 
بتعدي����ل حكمه للحب�����ض للمدة ذ�ته����ا و�لغر�مة 
نف�س����ها، �إال �أنه����ا �أم����رت بوقف تنفي����ذ �لعقوبة 
بحق����ه ملدة 3 �س����نو�ت تب����د�أ من تاريخ �إ�س����د�ر 

�حلكم.

حج���زت �ملحكم���ة �لك���ربى �جلنائي���ة �لر�بعة 
برئا�س���ة �لقا�سي علي خليفة �لظهر�ين وع�سوية 
كل من �لقا�سيني �أ�سامة �ل�ساذيل وو�ئل �إبر�هيم 
و�أمان���ة ����رش �أحمد �ل�س���ليمان، �لنظر بق�س���ية 17 
�س���اًبا، متهمني بال�رشوع يف قتل �س���ابط �رشطة يف 
منطقة �س���رتة بو��سطة �س���اح ناري �سبط بحوزة 
�أحدهم؛ وذلك للنطق باحلكم عليهم يف جل�سة 25 
ماي���و �جلاري، و�أمرت با�س���تمر�ر حب�ض �ملتهمني 

�ملقبو�ض عليهم.
وكانت �ملحكمة يف جل�سة �سابقة تلت -�أثناء 
نظر �لدعوى بجل�سة �سماع �سهود �الإثبات- �أقو�ل 
�ملجني عليه على �ملحامني؛ وذلك لتعذر �س���ماع 
�س���هادته نتيجة حلالته �ل�س���حية، �إذ �إن���ه ما ز�ل 
فاق���ًد� للب�رش كم���ا هو مرف���ق بالتقاري���ر �لطبية 

�خلا�سة به.
وقال �ملجن���ي عليه يف حما�رش �لنيابة �لعامة، 
�إن���ه يف ي���وم �لو�قعة ح���ال تو�جده عل���ى عمله يف 
�إد�رة �لتحقيقات و�الأدلة �جلنائية ورده �ت�س���ال 
من �ملتهم �خلام�ض طلب منه �حل�سور لوحده �إلى 
منطقة �سرتة بغر�ض تزويده مبعلومات �رشية ويف 
مت���ام �ل�س���اعة 12:30 بعد منت�س���ف �لليل توجه 

للمتهم �ملذكور لالتقاء به.
وحال و�سوله للموقع �س���اهد �ملتهم يجل�ض 
عل���ى مقدمة �إح���دى �ل�س���يار�ت حي���ث طلب منه 
�لرك���وب برفقته يف �ل�س���يارة �إال �أنه رف�ض ذلك، 
و�أثناء حديثه معه �س���مع �سوت طلق ناري وتناثر 
زجاج �لنافذة على ي�س���اره و�س���عر ب���اآالم يف خده 

�الأي�رش.

و�س���اهد �ملته���م �لر�ب���ع بي���ده �س���اح ناري 
موجه �إليه، و�لذي و��س���ل �إطاق �لنار عليه، فقام 
بالتبليغ عرب جهاز �لربقية عن تعر�سه الإطاق نار 
مقابل �إحدى �ل�رشكات �لتجارية �إلى حني و�س���ول 

�أحد �ل�شباط �إليه ومن ثم مت نقله للم�شت�شفى.
وقال �س���اهد �الإثبات �لر�بع �حلا�رش للجل�س���ة 
�إن���ه فترّ�ض �أح���د �ملنازل باإر�س���اد �ملتهم �خلام�ض 
يف منطقة �س���رتة �لقرية، و�جته �إلى مكان �ل�ساح 
وه���و كان موجود� يف فن���اء �ملنزل وعرث عليه كما 
و�س���فه له فوق خز�ن م���اء موجود بفن���اء �ملنزل 

بد�خل �سندوق م�سخة �ملاء.
يذكر �أن رئي�ض �لنيابة عي�سى �لرويعي بنيابة 
�جلر�ئم �الإرهابية �رشح يف وقت �س���ابق من �ل�سهر 
�ملا�س���ي، �أن نيابة �جلر�ئ���م �الإرهابية �نتهت من 
�لتحقي���ق يف و�قع���ة �ل����روع يف قتل �أحد �ش���باط 
�الإد�رة �لعام���ة للمباحث و�الأدلة �جلنائية مبنطقة 
�شرتة، و�لتي جنم عنها �إ�شابة �أحد �ل�شباط وذلك 
ف���ور �إخطارها بالو�قعة بتاري���خ 22 مايو 2016، 

ومتت �إحالة 17 متهًما منهم 11 حمبو�سني.
و�أ�سندت �إليهم تهم تاأ�سي�ض جماعة �إرهابية 
و�الن�س���مام �إلى تل���ك �جلماعة، و�ل����رشوع يف قتل 
موظ���ف عام و�لتدريب على ��س���تعمال �الأ�س���لحة 
و�ملفرقع���ات وحيازة �س���اح ن���اري وذخائر بغي 
ترخي����ض و�إخفاء متهمني بجناي���ة، و�لعلم بوقوع 

جرمية وعدم �إباغ �ل�سلطات عنها.
و�أ�س���اف �أن �لنيابة �لعامة كانت تلقت باًغا 
من �الإد�رة �لعامة للمباحث �جلنائية عن ت�س���كيل 
جمموع���ة �إرهابي���ة د�خ���ل مملكة �لبحري���ن عملت 

للتخطي���ط ال�س���تهد�ف رج���ال �الأم���ن وقتله���م، 
وتنفي���ًذ� لذل���ك �ملخط���ط فقد مت توفي �س���اح 
ن���اري ال�س���تخد�مه يف �جلرمي���ة وحتدي���د م���كان 
الرت���كاب جرميته���م و��ش���تدر�ج �أح���د �ل�ش���باط 
�إل���ى منطق���ة �س���رتة بتاريخ 22 ماي���و 2016 من 
قب���ل �أح���د �ملتهمني وقي���ام �آخر �لذي �س���بق �أن 
تلق���ى تدريبات ع�س���كرية ال�س���تعمال �الأ�س���لحة 
و�ملفرقعات باإطاق �لنار على �ملجني عليه حال 

و�سوله �إلى �ملوقع.
وبن���اًء على طل���ب �لنيابة �أجري���ت �لتحريات 
�الأمني���ة وتو�س���لت �إلى ��س���رت�ك 17 متهًما ومت 
�لقب����ض على 11 متهًم���ا و�لتعميم على �الآخرين، 
و�أق���ررّ �ملتهمون باالن�س���مام �إلى جماع���ة �إرهابية 
وتلق���ي �لتدريبات �لع�س���كرية، و�ل����رشوع يف قتل 
موظ���ف عام و�لتدريب على ��س���تعمال �الأ�س���لحة 
و�ملفرقع���ات وحيازة �س���اح ن���اري وذخائر بغي 
ترخي����ض و�إخفاء متهمني بجناي���ة و�لعلم بوقوع 

جرمية وعدم �إباغ �ل�سلطات عنها.
ه���ذ� وق���د مت �س���بط ع���دد م���ن �ملتهم���ني 
وتفتي����ض �أماك���ن �س���كنهم و�أماك���ن يتخذونه���ا 
لاختب���اء ع���ن رجال �الأم���ن و�إخف���اء �أدو�ت ومو�د 
ت�س���تخدم يف �رتكاب جر�ئمهم، كما �سبط �ل�ساح 

�لناري �مل�ستخدم يف �لو�قعة وعدد من �لذخية.
وق���د �رتكن���ت �لنيابة �لعام���ة يف حتقيقاتها 
�إل���ى �س���هادة �ملجن���ي علي���ه وجم���ري �لتحريات 
و�لقائم���ني على �لقب�ض و�س���بط �مل�س���بوطات 
و�عرت�ف���ات �ملتهم���ني وكذلك �لتقاري���ر �لفنية 

و�لداللة �لت�سويرية.

رف�ض معار�سة ُمدان باإحراق حمطة وق�د
�لك���ربى �جلنائية  حكمت �ملحكم���ة 
�إبر�هي���م  �لقا�س���ي  برئا�س���ة  �خلام�س���ة 
�لز�ي���د وع�س���وية كل م���ن �لقا�س���يني 
حم�س���ن مربوك ومعتز �أبو �لعز و�أمانة �رش 
يو�سف بوحرد�ن، برف�ض معار�سة �ساب 
“20 عاًما” من �أ�سل 3 متهمني، و�أيدت 
معاقبت���ه بال�س���جن مل���دة 10 �س���نو�ت؛ 
وذل���ك الإد�نته و�الآخرين ب�س���كب بنزين 
من م�س���خات �لت���زود بالوقود يف حمطة 
مبنطقة �ل�س���خي و�إحر�قه���ا، و�ألزمتهم 
جميًعا ب���اأد�ء قيم���ة �لتلفي���ات وقدرها 

1085 ديناًر�.
وت�س���ي تفا�س���يل �لق�س���ية ح�سب 
حك���م �ملحكمة �إلى �أن �ملتهم �الأول كان 
ق���د تلق���ى �ت�س���االً هاتفًيا م���ن �ملتهم 
�لث���اين، و�ل���ذي طل���ب من���ه مر�فقت���ه، 
فو�فق، فا�س���تقل �س���يارته وتوجها �إلى 
حمطة تزود بالوقود �لكائنة بالقرب من 
جامعة �لبحرين، وقاما مبعاينتها متهيًد� 

الإحر�قها.
و�أ�س���افت �أنه على �إثر ذلك �ت�س���ل 
�ملتهم �لثاين باملته���م �لثالث، وطلب 
منه م�ساركتها يف حرق �ملحطة، وبالفعل 
و�فقهم���ا على ذلك، و�جته���و� فجر يوم 
�لو�قعة �إل���ى مكان حمطة �لوقود، وكان 
بح���وزة �ملته���م �الأول كام���ي� ت�س���وير 
وعب���وة “مولوت���وف” وقد�ح���ات، بينما 
كان بح���وزة �ملتهم �لثاين ع���دد 3 لثام 
و�س���كني، ول���دى و�س���ولهم �إل���ى جو�ر 

�ملحطة و�سعو� �للثام على وجوههم.
و�س���ع  �الأول  �ملته���م  �أن  وبين���ت 
كام���ي� �لت�س���وير بالقرب م���ن �ملكان 
لت�س���وير عملي���ة �حل���رق؛ وبثه���ا عل���ى 
مو�ق���ع ب�س���بكة �النرتن���ت، فيم���ا توجه 
�لثاين �إلى �ملكتب �ملوجود به �لعاملني 
�الآ�سيويني م�سهًر� �سكينه، ومهدًد� لهما 
بع���دم �خلروج من �ملكت���ب، وقام �الأول 
و�لثالث بت�س���غيل �مل�س���خات و�س���كب 
�لبنزي���ن على �الأر����ض، و�ألق���ى �ملتهم 
�الأول زجاجة “�ملولوتوف” على م�س���خة 
للوقود ث���م �ألقى �لزجاج���ة �لثانية على 
�مل�س���خة �الأخرى، مما �أدى �إلى ��س���تعال 
�لن���ي�ن باملحطة، ث���م الذو� بالفر�ر، ما 
ر  ت�س���بب بحدوث �أ����رش�ر وتلفي���ات تقدرّ

مببلغ 1085 ديناًر�.
�ملتهم���ني  �أن  للمحكم���ة  وثب���ت 
�لثاثة، و�لذين ترت�وح �أعمارهم ما بني 
20 و23 عاًما، بتاريخ 20 �أكتوبر 2014، 
�أوالً: �أ�سعلو� عمًد� حريًقا يف �ملال �لثابت 
�ملبني -حمطة �لتزود بالوقود”، و�لذي 
كان م���ن �س���اأنه تعري����ض حي���اة �لنا�ض 
و�أمو�له���م للخطر، ثانًيا: ح���ازو� و�أحرزو� 
عب���و�ت قابل���ة لا�س���تعال “مولوتوف” 
بق�س���د تعري�ض حياة �لنا����ض و�أمو�لهم 
للخط���ر، ثالًثا: ه���ددو� �ملجن���ي عليهما 
باملحط���ة-  �الآ�س���يويني  -�لعامل���ني 
باإ�س���هار �ل�سكني عليهما، وذلك بغر�ض 

�رتكاب �جلرمية �ملبينة بالبند �أوالً.

عبا�ض اإبراهيم

اأم تبلغ عن �سديق ابنها املتعاطي واملحكمة حتب�سهما
تع����������رف علي�������������ه يف فعالي���������ة ثقافي����������ة
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»ه���ؤالء«  كتاب  ا�شتمل 
�شبق  ح�ارات  على جمم�عة 
الراحلة  ال�ش�رية  لل�شاعرة 
مع  اأجرتها  اأن  ج��راح،  اأم��ل 
عدد من الكتاب وال�شعراء، 

نل�شن  دار  اأ�شدرتها 
ال���ب���روت���ي���ة ل��ل��ن�����ر 
مبنا�شبة  ك��ت��اب،  يف 

اإذ  ال�شاعرة.  رحيل  ذك��رى 
التي  كانت قد ن�رت هذه املقابالت 
اأدوني�س،  احل��اج،  ان�شي  م��ع:  اأجرتها 
ن���زار ق��ب��اين، ي������ش��ف اخل����ال، حممد 
تامر..  زكريا  بركات،  حليم  املاغوط، 
ك���م���ت����ال���ي���ات 
ح��������اري�������ة، يف 
ُم��ل��ح��ق ال��ن��ه��ار 
االأدب������ي ال���ذي 
ك�����ان ي���راأ����س 
ال�شاعر  حتريره 
اأن�����ش��ي احل���اج.

جمرد قراءة عن�ان هذا الكتاب، 
ي�ش���اب الق���ارئ بالده�ش���ة، فه���� 
يعني اأن االأمم وال�ش���ع�ب طبقات، 
وبالطب���ع ي�ش���فها عل���ى م�ش���ت�ى 
والثقافي���ة،  احل�ش���ارية  الطبق���ة 
واملع���ارف املت�ارث���ة واملتج���ددة 
يف ه���ذه االأم���ة اأو تل���ك. وقد خل�س 
الكاتب االأندل�ش���ي �ش���اعد، اإلى اأن 
تلك ال�شفة، اأي اال�شتعداد للتقدم 
واالإ�شافة اإلى املعارف الب�رية هي 
عل���ى �ش���كلني 
االأم���م:  م���ن 
و�شفه  �ش���نف 
باالأمة البدائية، 
االأمة  واالأخ���رى 

املتح�رة.

»العندلي���ب  كت���اب  ي�شتك�ش���ف 
وال�ش���ندريلال.. احلقيقة الغائبة« جملة 
احلقائق والتفا�شيل اجلديدة عن تلك 
العالقة الغام�ش���ة بني الراحلني �شعاد 
االأ�شمر عبداحلليم  ح�ش���ني والعندليب 
حافظ، والتي مل تت�شح حقيقتها متاًما 
حت���ى االآن. ويبح���ث الكت���اب، مل�ؤلفه 
ال�شينمائي  والناقد  ال�ش���حايف  الكاتب 
اأ����رف غري���ب، يف ج���ذور العالق���ة بني 
اجلمه����ر وكل م���ن عبداحللي���م حافظ 
ح�شني،  و�شعاد 
كل منهم���ا على 
حدة، وكيف كان 
ذل���ك اجلمه����ر 
يف  ثالثهم���ا 
قتهم���ا  عال

اخلا�شة.

إصدارات
إذا كان طريق ما أفضل من آخر فتأكد أنه طريق 

الطبيعة.
أرسطو

ا أو فقيًرا حسب معدل رغباته مقارنة  يكون المرء غنّيً
بُمتعه. 

صمويل جونسون

ك�شف رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية القطرية للفن�ن الت�شكيلية الفنان ي��شف ال�شادة عن انتهاء اجلمعية 
من ا�ش���تعداداتها االأخرة النطالق فعاليات امللتقى الثاين للفن الت�ش���كيلي اخلليج���ي واملقرر اإقامته خالل 
الفرة من 10 اإلى 16 ماي� اجلاري يف قطر باعتبار اأن اجلمعية القطرية للفن�ن الت�ش���كيلية حتظى برئا�ش���ة 

االحتاد اخلليجي للفن�ن الت�شكيلية، وذلك برعاية امل�ؤ�ش�شة العامة للحي الثقايف »كتارا«.
من جانبه، ثّمن الفنان ي��ش���ف ال�ش���ادة جه�د امل�ؤ�ش�شة العامة للحي الثقايف كتار لدعمهم املعن�ي واملادي اأن�شطة 

اجلمعية واحلر�س دائًما على ال�ق�ف مع كافة الفعاليات واالأن�شطة.

نّظمت امل�ؤ�ش�ش���ة العامة للحي الثقايف »كتارا« بالتعاون مع مركز �شفنث هيفني للفن�ن، ور�شة 
فني���ة حتت عن����ان »االأر�س الطيب���ة« لفناين دول جمل�س التع���اون اخلليجي، وذل���ك احتفاالً بالي�م 
العامل���ي لفّن الكاريكاتر، و�ش���ارك يف ال�ر�ش���ة جمم�عة فناين كاريكاتر م���ن دولة قطر، وهم علي 
النعمة، ورا�ش���د ال�ش���بيعي، ومن الكويت بدر بن غيث، وخالد اخل�شتي، ويو�ش���ف القالف، وعبداهلل مال اهلل، ورا�شد 
ب�ش���ر، واأحمد زمان، ومن �ش���لطنة عمان فهد الزدجايل، ومن البحرين عبداهلل الفردان، ومن االإمارات خالد احلابري، 

وفي�شل القا�شمي.

متابعات

من جانب اآخ���ر، ويف بادرة من هيئة حترير 
املجلة لت�ش���ليط ال�ش����ء على النتاج الفكري 
ب���اب  �ش���م  البحري���ن،  مملك���ة  يف  والثق���ايف 
ح�ارات حماورة مط�لة مع اأ�ش���تاذ الدرا�ش���ات 
الثقافي���ة بجامع���ة البحري���ن الدكت����ر ن���ادر 
كاظ���م ح�ل كتاب���ه االأخر »خ���ارج اجلماعة ... 
ع���ن الف���رد والدول���ة والتعددي���ة الثقافية« 
كان اأب���رز حماورها احلدي���ث عن فكرة اخلروج 
م���ن اجلماع���ة وتعار�ش���ها مع فك���رة االجتماع 
و����رورة االنتم���اء م���ن عدمها، وم���ا اإذا كانت 

فكرة اخلروج عن اجلماعة، يف اأطروحة الدكت�ر 
كاظ���م، تتمث���ل يف اخلروج على االأف���كار التي 
ت�ش����غ اجلماعة وتنتهي ب�شناعة ذلك الن�شق 
الع���ام امل�ش����ؤول ع���ن كل العي�ب الن�ش���قية 
الت���ي ميكنها اأن تلحق ال����رر باله�ية العامة 
اأو العي����س امل�ش���رك، لتجن���ح بقي���ة املحاور 
لت�شليط ال�ش�ء على فكرة اله�ية والتعددية 
ومفاهي���م  الثقافي���ة  واملحافظ���ة  الثقافي���ة 
كالطائفية واالنتماء وغريها من املحاور التي 
تتق�ش���د تفكي���ك اخلطاب يف بعدي���ه الفكري 

والثق���ايف. ومن املقرر اأن ين�ر ه���ذا اللقاء يف 
ملحق البحرين الثقايف يف عدده القادم.

من جهة اأخرى، ويف باب الدرا�ش���ات كتب 
مدحت �ش���ف�ت درا�شة عن�نها ب� »تناق�شات 
روؤية عبدال�هاب امل�شري«، كما كتب العربي 
احل�راوي  قراءة يف طرح نرثي.. »ر�ش���الة ابن 
�شهيد من�ذًجا«، ويف باب فن�ن كتب عبال�احد 
بن يا����ر »ماكبث امل�رج بال���دم .. معا�رنا« 
البحرين���ي  الكات���ب  و�ش���ع  كت���ب  ب���اب  ويف 
غ�شان ال�ش���هابي مقالته حتت عنوان »اإطاللة 

متجددة على املجتمع البحريني ثقافيًّا« ذاهًبا 
باحلدي���ث عن جتربة الدكت�ر واالأنرثوب�ل�جي 
البحرين���ي عب���داهلل عبدالرحمن يتيم، م�ش���ًرا 
اإل���ى اأنه لي�س ِبدًع���ا اأن يق�م اأح���د الكتاب اأو 
الباحث���ني بجمع ع���دد من مقاالته التي �ش���بق 
ون�ره���ا يف اأماكن متفرق���ة لتك�ن بني دفتي 
���ا اإن كانت ذات �ش���ياق واحد  كتاب، خ�ش��شً
اأو متقارب، ت�ش���كل يف جمملها طرًقا لق�ش���ية 
حم���ددة. قا�ش���ًدا بذل���ك م���ا فعل���ه الدكت����ر 
يتيم، اإذ قام االأخر بال�ش���يء نف�ش���ه يف كتابه 
»البحرين: املجتمع والثقافة«، الذي ه� ثمرة 
مقاالت ودرا�شات ن�رها قبالً يف جملة »العل�م 
االإن�ش���انية«، وجمل���ة »اأوان« ال�ش���ادرتني من 
جامع���ة البحرين، وجملة »�ش����ؤون اجتماعية«، 
وجملة »الثقافة ال�ش���عبية«، و«و�ش���ط اأوروبا 
للدرا�ش���ات الدولية واالأمني���ة«، وهذه املجلة 
»البحرين الثقافية«، مع مراجعات وتن�ش���يج 
لبع����س االأفكار التي ناق�ش���ها مع زمالء له من 

اجلامعة نف�شها.
يف  االأنرثوب�جلي���ة  رائ���د  وه����  د.يتي���م؛ 
البحري���ن - يق�ل ال�ش���هابي - يط�ف بقارئه 
يف ه���ذا الكت���اب ب���ني الكثر من امل�ا�ش���يع 
الت���ي تعترب فج����ة يف الدرا�ش���ات البحرينية، 
مرك���ًزا يف التن���اول عل���ى التاري���خ املعا����ر 
للبحري���ن ب���دًءا من فرة اأواخر القرن التا�ش���ع 
ع�ر، حتى الفرات التي حلقت والتي و�شمت 
الق���رن الع�رين بالكثر من �ش���مات التغير، 
واالنتق���ال اإلى احلداث���ة االإدارية، وم���ا تبعها 
م���ن حداث���ة جمتمعي���ة، وما جنم ع���ن ذلك من 
تغرات �شيا�ش���ية واجتماعية انعك�ش���ت على 
الأنف�ش���هم ومل�ش���تقبلهم،  البحرينيني  روؤي���ة 
وكذل���ك كيف راآهم االآخرون الذين مّروا �ريًعا 
على البحرين، اأو اأقام�ا فيها بق�ش���د درا�ش���ة 

االأرخبيل واأهله.

يف  در�ًش����ا  يً�م����ا،  تخيل����ت  ه����ل 
الكتاب����ة الرديئة؟! هل تخيلت جائزة 
اأو م�شابقة الأ�ش�اأ كتابة؟! هل تخيلت 
التافه����ة  للكتاب����ات  ن�ب����ل  جائ����زة 
والرديئ����ة؟! ث����م ملاذا نق����راأ كتاًبا اأو 
مقالة فن�ش����عر بالت�ش�����ي�س و�شياع 
املعنى واأننا ال نفهم ما ه� مكت�ب، 
وه����ي، باملنا�ش����بة، ح����االت متكررة 
م����ع الكتاب����ات احلداثي����ة وم����ا بع����د 
احلداثي����ة؟ ه����ل يرجع ذلك لق�ش�����ر 
يف فهمن����ا وم�ش����ت�ى ذكائنا اأم خللل 
كب����ر وعي����ب ج�ه����ري يف الكتاب����ة؟ 
هذه االأ�شئلة و�ش�اها تطرحها ور�شة 
العمل التي �شيقدمها الدكت�ر نادر 
كاظم يف 17 من ماي� اجلاري، �شمن 

برنام����ج من�ش����ة الكتاب����ة االإبداعي����ة، مببادة 
م����ن مكتبة تك�ين يف الك�ي����ت، حتت عن�ان 

عري�س ه�: »در�س يف الكتابة الرديئة«.
هذا ال�ر�شة بح�شب اللجنة املنظمة لها، 
لن تعلمك كيف تكتب ب�شكل جيد، بل كيف 
تتجنب الكتابة ب�ش�رة �ش����يئة، وحتى كيف 
تتجن����ب قراءة الكتابات الرديئة من دون اأن 
ينتاب����ك تاأنيب ال�ش����مر. والغري����ب اأن هذا 
الن�ع من الكتابات يف تزايد يف االآونة االأخرة 
����ا، وله����ذا �ش����تحاول الور�ش����ة  ����ا وغربيًّ عربيًّ

تقدمي ال�شياقات واالأ�شباب التي تكمن وراء 
انتعا�س هذه الكتابات. 

تل����ك  الرديئ����ة  بالكتاب����ة  نق�ش����د  ال 
الكتابات ال�ش����يئة عل����ى م�ش����ت�ى الكلمة اأو 
تركي����ب اجلمل����ة، الأن معظ����م النم����اذج التي 
�شن�شتعر�ش����ها يف ال�ر�ش����ة مكت�ب����ة بلغ����ة 
�ش����ليمة من حيث الكلم����ة، وتركيب اجلملة، 
وعالمات الرقي����م، وهي كذل����ك، خالية من 
االأخطاء املطبعية، لكنها يف املقابل كتابات 
معيبة ب�ش�����رة ج�هرية، لدرج����ة اأنها تافهة 

وفارغة من املعنى فعال.

نادر كاظم يقّدم درًسا في الكتابة 
الرديئة في الكويت

املعارف  نقل  م�روع  فريق  عمل  يقت�ر  ال 
ذات  لكتب  برجماٍت  العربية  املكتبة  رفد  على 
يراعي  بل  م��ش�عها،  حيث  من  ة،  خا�شّ اأهمّية 
��ا ح��اج��ة ال��ق��ارئ ال��ع��رب��ي اإل��ي��ه��ا. م��ن هذا  اأي�����شً
مظلة  حتت  املن�ش�ي  امل�روع  ي�ا�شل  املنطلق 
التي  اإ�شدار كتبه  البحرين للثقافة واالآثار  هيئة 
ان�شّم اإليها، م�ؤخًرا، كتاب »ق�ّشة الفن« مل�ؤلفه 
عن  مرجًما  اإرن�شت غومربت�ش )1909-2001(، 
االجنليزية، وه� كتاب نال �شهرًة عامليًة وا�شعًة 
وخ�شع، عرب �شن�اٍت، لكثٍر من التحليل والنقد، 
كمرجٍع  املطاف  نهاية  يف  معه  التعامل  مت  حتى 

اأ�شا�شي م�ث�ق به يف جمال تاريخ الفن.
اإرن�����ش��ت غ��وم��ربت�����ش يف و���ش��ع  مل ي����ردد 
حيث  ك��ت��اب��ه،  م��ق��دم��ة  يف  ال�����ش��ادم  ا�شتنتاجه 
بل  فن،  ا�شمه  �شيء  احلقيقة  يف  ي�جد  »ال  قال 
العبارة  هذه  اأن  ويبدو  فح�شب«،  فنان�ن  ي�جد 
ح�ل  ال��ق��راء  ماليني  ف�ش�ل  اأث���ارت  االفتتاحية 
وت��ربي��ره  ال��ك��ات��ب  مق�شد  الك��ت�����ش��اف  ال��ع��امل 
املنا�شب، فقد متت اإعادة طبع هذا الكتاب �شت 
ع�رة مّرة فتجاوز �شبعة ماليني ن�شخة. ورغم هذا 
النجاح فاإن الكاتب مل يكّف عن اإ�شافة الل�حات 

واملالحق يف الطبعات املتالحقة. 
كتابه  و�شع  غومربت�ش  اأن  ال��ق��ارئ  يالحظ 
بحاجٍة  ي�شعرون  ال��ذي  الأول��ئ��ك  امل���ّج��ه  م��شع 
يف  ا  حمقًّ كان  وقد  الفن،  جمال  يف  اأويل  لت�جيٍه 

الفن«  »ق�شة  كتاب  النقاد  اعترب  فقد  ذل��ك، 
ال�ش�ر  ب�ج�د  ال�شيما  ا،  مهمًّ ومرجًعا  م��ش�عًة 
دليالً  للقارئ  تقدم  التي  الدقيقة  والتفا�شيل 
ميكن التع�يل عليه لفهم االأعمال الفنية الفارقة 
بدًءا  اجلغرايف،  البعد  مراعاة  مع  زمنٍي،  بت�شل�شٍل 
وح�شارات  البدائية  وال�شع�ب  التاريخ  قبل  مبا 
ما  وبالد  امل�رية  احل�شارة  ثم  القدمية،  اأمريكا 
احل�شارة  ثم  والرومان،  والي�نان  النهرين  بني 
واأوروب����ا  ال�شني  �شع�ب  وف��ن���ن  االإ���ش��الم��ي��ة، 
وانتهاًء باأعمال الن�شف االأول من القرن الع�رين. 
وقد يعجب القارئ حني يكت�شف ما بذله الكاتب 
فعل،  كما  الفن  ق�شة  لي�رد  م�شاعف  جهٍد  من 
فقد اأخذ على نف�شه اأن يدعم كل عمٍل فني ورد 
يف الكتاب بال�ش�ر، خمتاًرا لذلك ما يعتربه اأعماالً 
فنّية حقيقية. لقد اأراد اأن يك�ن اختياره م�شتنًدا 
واجلمه�ر،  النقاد  عي�ن  يف  العمل  قيمة  اإل��ى 

اإ�شافًة اإلى روؤيته ال�شخ�شّية.
طياته  ب��ني  الكتاب  يحمل 

جم��م���ع��ًة مم��ي��زة 
االأعمال  من 
ال���ف���ن���ي���ة 
ال��������ت��������ي 

لنا  ق��دم��ه��ا 
الفنانني  اأع��ظ��م 

ع��ل��ى م���ر ال��ت��اري��خ، 

وقد تعر�س الكاتب ملختلف املراحل الفنية منذ 
الع�ر البدائي الذي تبقى االأ�شئلة قائمة ح�له، اإذ 
الفن، �شاأنه �شاأن اللغة، من حيث افتقارنا ملعرفة 
كيفية ن�شاأته، رغم الدالالت املادية التي بقيت 
�شاهدًة عليه كاأبنية املعابد واملنازل والتماثيل 

اأو حتى الر�ش�مات وال�ش�ر.
البدائية  الع�ش�ر  ف��ن  م��ن  الكاتب  ينتقل 
اإلى ما اأ�شماه فن االأبدية يف م�ر وبالد الرافدين 
والتماثيل  اجليزة  باأهرامات  م�شت�شهًدا  وكريت، 
اأو  روحًية  طق��ًشا  ت�رح  التي  والرم�ز  والر�ش�م 
على  من���ذًج��ا  ال�قت  ذات  يف  تقدم  كما  دينًية 
عظمة املعمار ودقة الت�ش�ير، عالوًة على احل�س 
الفني العايل. ويتناول الكاتب فن�ن الي�نان من 
امليالد  قبل  اخلام�س  القرن  اإل��ى  ال�شابع  القرن 
واأواٍن  وق��ط��ٍع  لتماثيل  مميزة  ���ش���ًرا  ويعر�س 
ي�شف  ثم  الدقيق،  الهند�شي  االأ�شل�ب  تعك�س 
للعامل  يتطرق  ح��ني  اجل��م��ال  مبملكة  ال��ي���ن��ان 
الي�ناين من القرن الرابع قبل امليالد اإلى القرن 
امليالدي االأول -اأي عقب ما يدعى يقظة 
االأعمال  ب��دت  وق��د  ال��ك��ربى-  الفن 
اأك��رث  ال��ع�����ر  ه���ذا  يف  الفنية 
ت��ن���ًع��ا وت��ع��ق��ي��ًدا من 
خ����الل االه��ت��م��ام 
ب��ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 

ب�شكٍل اأكرب. 

مشروع نقل المعارف يصدر “قّصة الفن” 

مدخــــٌل استثنائــي لتاريـــــخ الفــــن

تصدر عددها )88( 

• عبداهلل يتيم 	

�ش��در الع��دد اجلدي��د 88 - )اأبريل 2017( من جملة  البحرين الثقافية الف�ش��لية التي تن�ش��رها هيئ�ة البحرين للثقافة والآث��ار يف املنامة. يف هذا 

العدد، ت�شلط املجلة البحرينية ال�شوء على عدد من املو�شوعات لعل اأبرزها ملف �شورة الآخر.

قدم له الدكتور الطاهر لبيب بكلمة عنونها ب� »الآخر... وجهي الآخر« اأ�ش��ار فيها اإىل اأن الآخر هو من لي�س اأنا، ولكن ل اأنا من دون الآخر: »الأنا 

ّثُله. مهما كانت عالقتها بالواقع، مهما »عك�شْته«، كما يقال، فهي تبقى بناًء يف املخيال. اأهمّيتها اأن  هو اآخر«، كما قال ال�شاعر راْمبو. �شورة الآخر هي تمَ

الروؤى واملواقف قد تنبني عليها. اأ�شهم يف مو�شوعات هذا امللف نخبة من الكتاب العرب كان اأبرزهم فالح عبداجلبار من خالل مقالة و�شمها ب� »اأن تكون 

بال هوية اأو تكون« ، والدكتور الهرا�س الذي كتب عن املغاربة وال�شبان، فيما كتبت الدكتورة فادية حطيط  الأنا النامي والآخر املغيب، واختتم امللف 

مبو�شوع »ال�شخرية من الآخر« اأجنزه الدكتور جمال �شحيد. 

• نادر كاظم 	
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العدد 3133  9 opinions@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

ملاذا حتارب اإي���ران العرب؟ وهل يعامل 
النظام الإيراين العامل معاملة واحدة اأم هناك 
اآخري���ن؟  معام���ات تف�ض���يلية لنا����س دون 
ون�ض���األ اأول ما ه���ي هوية النظ���ام الإيراين؟ 
اإذا كان���ت هويت���ه اإ�ض���امية فلم���اذا يرف�س 
التعامل مع جميع امل�ضلمني بنف�س املعيار؟ 
مل���اذا ُيحارب الع���رب ويوؤ�ض����س ملحاربتهم 
العربي���ة  الأقط���ار  �ض���تى  ِم���ن  ميلي�ض���يات 
والأجنبي���ة لتحقيق اأجندته املذهبية؟ وهناك 
الكث���ر م���ن الأ�ض���ئلة الأخ���رى الت���ي تتعلق 
مبنه���ج النظام الإي���راين الديني ال�ضيا�ض���ي 

واأجندته املذهبية وحماربته العرب.
ب���دًءا نق���ول اإن النظ���ام الإي���راين يلب�س 
عب���اءة الدين الإ�ض���امي ويتزي���ن بها، وهي 
عباءة وزينة �ضيا�ضية، عباءة تغطي ممار�ضات 
الع���رب  الإي���راين احلقيقي���ة �ض���د  النظ���ام 
و�ض���د ال�ض���عوب الإيراني���ة، حي���ث حرمه���م 
النظام الإيراين من كل حقوقهم ال�ضيا�ض���ية 
والقومي���ة والديني���ة والقت�ض���ادية، كما اأن 
النظ���ام الإيراين من خ���ال ت�رصيحات الكثر 
من قادته الدينيني والع�ضكريني واملدنيني 
اأكد اأن حربه �ض���د الع���رب موجهة، واحلقيقة 

هي حرب �ض���د جميع العرب وم���ن اأجل قلب 
الأنظم���ة ال�ضيا�ض���ية لتك���ون اأنظم���ة تعم���ل 

حل�ضاب واأهداف دولة ولية الفقيه.
اإن احلرب الإيرانية �ض���د الع���رب بداأتها 
الدولة الإيرانية منذ اأن �ض���اندت ال�ض���تعمار 
الهولندي والربتغايل �ضد املحميات العربية 
يف اخللي���ج العرب���ي، وب�ض���ببها نال���ت ج���زًءا 
كبًرا من ال�ض���احل العربي املح���اذي للعراق 
وبع�س اجلزر العربية امُلرتامية على �ضفتي 
اخلليج العربي التي احتلتها مما جعلها دولة 
تطل عل���ى اخللي���ج العربي، وه���ذه احلروب 

العدواني���ة مازالت ُم�ض���تمرة خ�ضو�ض���ا بعد 
ت�ض���لط الدينيني على الدولة يف عام 1979م 
ب���دءا بحرب العراق ون����رص الفتنة املذهبية يف 
موا�ضم احلج يف احلرمني ال�رصيفني، والتدخل 
الدائم وامُل�ضتمر يف ال�ضوؤون الداخلية لأقطار 
اخلليج العرب���ي، ودعم الإخوان امُل�ض���لمني، 

و�ضطر ال�ضلطة الفل�ضطينية. 
الأقط���ار  يف  امليلي�ض���يات  تاأ�ض���ي�س  اإن 
العربي���ة �ض���اح مرحل���ي يواك���ب متطلب���ات 
التجهيز لحتال الأقطار العربية، وال�ضعارات 
ال�ضيا�ض���ية الت���ي يرفعه���ا ب���ني ح���ني واآخر 

م���ن اأجل ك�ض���ب الولء ل���ه وتفعي���ل الأحقاد 
الفار�ض���ية القدمي���ة امُلتجددة �ض���د العرب 

وجميع امُل�ضلمني. 
على العرب اأجمعني اأن يعوا جيًدا الدر�س 
الإي���راين يف الأحواز والعراق و�ض���وريا ولبنان 
واليم���ن وغزة، وكلما وطاأت قدم هذا النظام 
ترابا عربي���ا اأ�ض���ابته الويات وامل�ض���ائب، 
وم���ن واجب العرب احلتم���ي مواجهة امل�رصوع 
الإي���راين امُلجاهر بعدائ���ه، واإن وحدة العرب 
باأديانهم ومذاهبهم �ضبيل اخلا�س والتحرر 

من هذا امل�رصوع التدمري اخلطر. 

عبدعلي الغسرةلماذا تحارب إيران العرب؟

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

تبداأ رحلة العذاب وم�ضوار “القثه” 
م���ع ����رصكات التاأمني عل���ى املركبات 
وذلك عندم���ا يتورط امل���رء يف حادث 
مروري خ�ضو�ض���ا اإذا كان “داعمينه”، 
رغ���م اأن���ه موؤمن عل���ى �ض���يارته “فول 
بيمة” مع خدمة الطريق، وجند اأن اأغلب 
تلك ال�رشكات تتبع اأ�س���اليب املماطلة 
والته���رب وتتعامل م���ع العماء عندما 
حت�ضل لهم مثل هذه املواقف ب�ضكل 
غر ح�ضاري يف ح�ض���ولهم على كامل 

حقوقهم التاأمينية.
فف���ي مث���ل ه���ذه احلال���ة يتحمل 
ال�ضخ�س “املدعوم” ن�ض���بة عالية من 
القيم���ة الإجمالي���ة لقط���ع الغيار التي 
حتتاجه���ا مركبت���ه وجت���ربه الظ���روف 
ال�سعبة على دفع تلك املبالغ الطائلة.
ف���وق ذلك - وهذا ه���و الأهم كما 
يب���دو يل - تقوم غالبية تلك ال�رشكات 
يف حالة عدم �ضاحية املركبة بخف�س 
قيمته���ا الفعلي���ة الت���ي تع���د معيارا 
معروفا لأ�ض���عار ال�ض���يارات يف ال�ضوق 
وهن���ا “يبولع” املواطن القهر والظلم 

الذي وقع عليه.
يف الوقت ذاته اجلهات الر�ض���مية 
حتم���ي  اأن  املفرت����س  م���ن  الت���ي 
امل�س���تهلك بوق���ف تلك املمار�س���ات 
غر القانونية عندما تقع عليه “بلوة” 
كه���ذه ل يجد امل�س���تهلك من يقف يف 
�ض���فه وين�ض���فه ويحمية من التاعب 
و”الل���ف وال���دوران” و�ض���ياع الوقت 

واجلهد و”ملدابج”.
خا�ض���ة الكام “البحريني تاعينه 
من جيبه، ومدخلني املنتب يف نقانيقه 
وما يقدر يحف�س من مكانه”. وع�ضاكم 

عالقوة.

“البحريني تاعينه 
من جيبه...”

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

تثار عامات ال�ضتفهام والتعجب 
بني حني واآخر عن كيفية و�ضول هذا 
امل�ض���وؤول اأو ذاك اإلى من�ضبه. مبعث 
الده�ض���ة هن���ا حمدودية م���ا يتمتع به 
هذا امل�ض���وؤول من قدرات متوا�ض���عة 
وه���ذه لي�ض���ت بحاج���ة اإل���ى كثر من 
ال���ذكاء لك�ض���فها والوق���وف عليه���ا. 
الظاهرة متف�ض���ية يف القطاعني العام 
واخلا�س ومن النادر جدا اأن تخلو منها 
اأي من�ض���اأة، فو�ض���ول هذا امل�ض���وؤول 
الفاق���د لاأهلية اإلى هذا املن�ض���ب اأو 
ذاك يربهن ب�ض���كل قاط���ع خطاأ الآلية 
التي اأف���رزت هذه النم���اذج ولبّد من 

الت�ضدي لها بكل ال�ضبل. 

امل�ضوؤول ذو القدرات املتدنية هو 
نتاج ثقافة �ض���ائدة يف عاملنا العربّي 
عل���ى النقي�س متاما م���ن بقية بلدان 
الع���امل الأخ���رى وبالأخ����س يف اأوروب���ا 
واأمركا. ولو اأّن اأحد امل�ضوؤولني هناك 
اأق���دم عل���ى توظي���ف اأحد م���ن اأقاربه 
لتعر����س اإلى �ض���يل م���ن التحقيقات 
اأغلبن���ا يتذكر  وال�ض���تجوابات، ولعل 
ما اأعلنته النيابة العامة يف فرن�ض���ا عن 
فت���ح حتقيق ح���ول قيام اأح���د الوزراء 
بتوظي���ف ابنتيه ح���ني كانتا طالبتني 
يف املدر�ض���ة الثانوية ثم طالبتني يف 
اأثناء  اجلامع���ة بوظيف���ة م�ض���اعدتني 
العطلة ال�ض���يفية عندما كان ي�ض���غل 

ه���ذا  اأّن  املفارق���ة  نائ���ب،  من�ض���ب 
امل�ض���وؤول وظف ابنتي���ه بعقد موؤقت 
وظائ���ف  ويف  دائ���م  ب�ض���كل  ولي����س 

�ضغرة. 
يف الأ�ض���ابيع الأخرة اتخذت دولة 
خليجي���ة اإج���راءات �ض���ارمة ملكافح���ة 
وحما�ض���بة كل م�ض���وؤول يثبت تورطه 
يف توظي���ف اأحد م���ن اأقارب���ه وطالت 
الإج���راءات اأح���د امل�ض���وؤولني الكب���ار 
عندما مت اإعفاوؤه من من�ضبه. الر�ضالة 
هنا وا�ضحة الدللة باأّن اأحدا لن يكون 
مبن���اأى عن املحا�ض���بة يف حال اإ�ض���اءة 

ا�ضتخدام املن�ضب. 
وما ك�ض���ف عن���ه اأحد الن���واب قبل 

اأي���ام ع���رب قن���اة البحرين الف�ض���ائية 
اأّن اأح���د امل�ض���وؤولني يف وزارة خدمية 
قام موؤخ���را بتج���اوزات اإدارية متثلت 
يف عملي���ة توظي���ف ع���دد م���ن اأقاربه 
مواطن���ون  ي�ض���غلها  كان  بوظائ���ف 
يحملون �ض���هادات علي���ا اأمر ل ميكن 
اأن مير هكذا با حما�ضبة. واإزاء ق�ضية 
بهذا احلجم فاإّن املطلوب هو ت�ضكيل 
جلن���ة ملراقبة التوظي���ف يف الوزارات 
احلكومي���ة للتاأكد م���ن تطبيقها مبداأ 
تكافوؤ الفر�س عن���د التوظيف والأهم 
اإخ�ضاع اأي م�ضوؤول للتحقيق اإذا تاأكد 

�ضلوعه يف اأي جتاوز اإداري. 

توظيف األقارب

من يعرت�س عل���ى حق اأية دولة 
خليجي���ة يف تطبيق القانون اخلا�س 
بالإرهاب والإرهابيني والقتلة، فاإنه 
ل يعرتف بالقوانني اخلليجية. لقد 
اتخذت بع����س ال���دول واملنظمات 
الإن�ض���اين كم���ا  ال�ض���ق  امل�ض���بوهة 
ترف����س  مرتك���زا، كونه���ا  ي�ض���مى 
عقوبة الق�ض���ا�س من الأ�ض���ا�س ول 
تهمها التهمة، ونف����س ما تتعر�س 
ل���ه الدول���ة اخلليجي���ة تتعر����س له 
اأي�ض���ا الولي���ات املتح���دة كونه���ا 

تطبق قانون الإعدام.
اأم���ا ع���دم الع���رتاف بالقوانني 
اخلليجي���ة فهذا الأمر تبنت���ه اإيران، 
ب���ل اإنه���ا مت���ادت يف ذل���ك الأم���ر 
ال�ض���نوات  فخ���ال  الأ�ض���ا�س،  م���ن 
املا�ضية، كانت هناك حملة اإيرانية 
�ض���د ال�ض���عودية وكل ما هو عربي 
الثاث  القنوات  وحدوي، بوا�ض���طة 
املوالية لها وهي املنار وامليادين 
والع���امل، وديني���ة م���ن خ���ال م���ن 
ي�ضمون اأنف�ضهم باملراجع، وفكرية 
م���ن خ���ال عمائه���ا ممن ي�ض���مون 
اأنف�ض���هم مفكرين عربا، و�ضيا�ضية 
من خ���ال اخلونة الذي���ن مت زرعهم 
يف بادنا العربية بالبحرين والعراق 
واليمن و�ض���وريا ولبنان وي�ض���مون 

اأنف�ضهم قادة �ضيا�ضيني.
وم���ن جوان���ب اهتم���ام وتركيز 
مل���ا  التعر����س  احلمل���ة،  ه���ذه 
م���ن  بالوهابي���ة،  ه���وؤلء  ي�ض���مونه 
خ���ال الت�ض���وير ب���اأن الأع���داء هم 
وه���ي  والتكفري���ون،  الوهابي���ون 
حيلة غبية مك�ض���وفة للجميع تهدف 
اإلى حماولة ف�ض���ل امل�ض���لمني اإلى 
تق�ض���يمات وا�ض���تهدافهم الواح���د 
تلو الآخر، تنفيدا للم�رصوع الك�رصوي 
باملنطقة. وكان من �ضمن اأبجديات 
هذه احلملة تهديد ال�ض���عودية باأن 
الإرهاب���ي املقبور منر النمر هو خط 
اأحم���ر، وعلي���ه مت �ض���حن املغفلني 
باأن ال�ض���عودية لن جتروؤ على اإعدام 
النم���ر، لأن ذل���ك معن���اه التعر����ض 
لإيران بعظمته���ا وجربوتها، ولكن 
طبق���ت ال�ض���عودية ����رصع اهلل عل���ى 
وكاأنه���ا  والدواع����س،  الإرهابي���ني 
تق���ول ب���كل ثق���ة: طبقنا ����رصع اهلل 
ونح���ن على ا�ض���تعداد ملواجهة كل 
من يرف�س حقن���ا بتطبيق �رصع اهلل. 
اإي���ران والدواع����س  وبه���ذا تلق���ت 
عا�ض���فة ح���زم ثاني���ة ب���كل ه���دوء 

�ضعودي.

التصدي لإلرهابيين

د. طارق آل 
شيخان
tariq
@cogir.org

ما وراء الحقيقة

قبل اأيام كرم �ضمو رئي�س الوزراء املوقر 
حفظ���ه اهلل ورعاه الفائزي���ن بجائزة “خليفة 
بن �ض���لمان لل�ضحافة”، تكرمي جاء موؤكداً اأن 
�ض���حافة البحرين ا�ض���تطاعت اأن ت���رتك اأثراً 
كبراً يف الداخل واخلارج، وكانت �ضوتا قوياً 

داعماً م�ضانداً لق�ضايا البحرين واملنطقة. 
لطاملا اأبدى �ض���موه تقدي���ره واهتمامه 
بال�ض���حافيني م���ن خ���ال مبادرات���ه الأبوية 
املحف���زة الت���ي توؤك���د م���دى حر�س �ض���موه 
وتفهم���ه جه���ود اأبنائ���ه، تكرميه م���ا هو اإل 
دليل فخره واعتزازه بعطائهم وت�ضحياتهم 
ووقفاته���م امل�رصفة جت���اه الوط���ن، واإدراك 
�ض���موه اأهمية الكلم���ة وتاأثرها عل���ى الراأي 

العام.
اإعالمنا بحاجة لرجل قوي حمنك ك�سموه، 

يدرك قيمة الإعام وتاأثره وكيفية تقويته، 
خ�سو�س���اً و�سط ما ي�سهده عاملنا من تفكك 
وانق�ض���امات بفع���ل نفو�س مري�ض���ة ت�ض���ق 
ال�ض���ف وتن����رص الكراهية والف���ن لأجنداتها 

اخلارجية. 
دعم �ضموه الاحمدود وحتفيزه امل�ضتمر 
ي���دل على حنكته وروؤيت���ه الثاقبة، لقد وكل 
والتنوي���ر  املواجه���ة  مه���ام  ال�ض���حافيني 
للت�ض���دي، وحثهم على ال�ضتمرار يف ك�ضف 
من يزرع ال�رص والف���ن، وهو دليل ثقته بهم 
وقدراته���م عل���ى حماي���ة الوطن مم���ن يريد 

تعطيل منائه ونه�ضته.
اإن وقفة �ض���موه الدائمة مع ال�ضحافيني 
وداف���ع ح���ب الوط���ن والت�ض���دي للعابثني 
والطامع���ني داف���ع للعطاء، والدف���اع باإرادة 

ثابتة وعزمية جبارة للتحدث والتعبر بحرية 
وك�رص حاجز اخلوف والرتدد يف مواجهة الواقع 

�ضعياً نحو الإ�ضاح. 
على الدول���ة اليوم اأن تبذل و�ض���ط هذا 
النفت���اح جه���ودا م�ض���اعفة مرنة م�ض���تمرة 
يف تعاملها مع ال�ض���حافة والإع���ام، اإن دعم 
الدولة لل�ضحافة دليل وعيها، واإ�رصارها على 
ك�ضب ال�ضحايف وحتفيزه على العطاء بحرية، 
اإنها خطوة حتماً �ض���تنعك�س اإيجابياتها على 

املحيط.
ا�ض���تمرار الدع���م والتقدير �ض���يكون له 
الأثر يف ا�ضتمرار جهود ال�ضحافيني و�ضناعة 
اأجي���ال جدي���دة ت�ض���ر عل���ى نهجه���م تنطق 
بكلم���ات واعي���ة وم�ض���وؤولة ت�ض���هم يف بن���اء 

الوطن ونه�ضته.

fatin.hamza@gmail.com

سمو رئيس 
الوزراء... “الصحافة 
فاتن حمزةقرين كل تطور”

رؤية مغايرة



الأ�سهم اليابانية ترتاجع 0.4 %

طوكيو - روي���رتز: تراجعت الأ�س���هم اليابانية 
عن اأعلى م�ستوى يف نحو 17 �سهًرا اأم�س، حيث اأوقد 
ارتف���اع طفيف يف الني �رشارة بيع يف اأ�س���واق العقود 
الآجل���ة، يف حني ركز امل�س���تثمرون على �سل�س���لة من 
النتائ���ج ل�رشكات مثل ني�س���ان ل�س���ناعة ال�س���يارات 

بفعل زيادة مفاجئة يف توزيعات الأرباح النقدية.
ون���زل املوؤ����رش نيك���ي القيا�س���ي 0.4 % اإل���ى 
19883.90 نقط���ة. وزاد املوؤ����رش 2.3 % على مدى 
الأ�س���بوع موا�س���ًل املكا�س���ب للأ�س���بوع الرابع على 
التوايل بفعل انح�س���ار املخاوف ال�سيا�س���ية ب�س���اأن 

اأوروبا والتوترات يف �سبه اجلزيرة الكورية.

الدولر اإلى اأقوى مكا�سب توقًعا لرفع الفائدة
لن���دن - رويرتز: ظل ال���دولر قرب اأعلى م�س���توياته يف 3 اأ�س���ابيع اأم�س، متجًها 
�س���وب اأقوى اأ�س���بوع له هذا العام بعد بيانات اأ�س���عار املنتجني و�سوق العمل التي 

عّززت التوقعات باأن يرفع البنك املركزي الأمريكي اأ�سعار الفائدة.
وكانت موجة �س���عود اأخذت الدولر اإلى اأعلى م�س���توياته يف 14 عاًما بعد انتخاب 
دونالد ترامب قد تل�س���ت منذ بداية العام. وتراجعت العملة 5 % و�س���ط �سكوك اإزاء 
اإج���راءات دعم النم���و التي تعهدت بها ترامب. وا�س���تقر اليورو عن���د 1.0865 دولر 

منخف�ًسا 1.2 % منذ يوم الإثنني. 
وا�س���تقر الدولر عند 113.81 ين منخف�ًس���ا عن اأعلى م�ستوى يف ثمانية اأ�سابيع 

114.38 ين الذي بلغه يف وقت �سابق.
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اقتصاد
ال����ب����ح����ري����ن ت�����زخ�����ر ب����ال����ف����ر�����س وغ������ي������اب ال�������رتوي�������ج اأك���������ر امل���ع�������س���لت 

هجر�ش: “التنظيم العقاري” �سينع�ش القطاع ويجذب امل�ستثمرين 
العائد على “ال�سكني” 10 % وعلى “التجاري” 20 %

توق���ع رئي����س جمل����س اإدارة جمعي���ة 
البحرين للتطوي���ر العقاري عارف هجر�س 
اأن ينتع�س قطاع العقارات ب�سكل ملحوظ 
م���ع تطبي���ق قان���ون التنظي���م العق���اري 
اجلدي���د، ك���ون الكث���ري م���ن املطوري���ن 
وامل�س���تثمرين كان���وا مرتددين يف دخول 
ال�س���وق لغي���اب مظل���ة ت�رشيعي���ة حتم���ي 

احلقوق وحتدد الواجبات.
واعتر هجر����س يف حديث مع “البلد” 
اأن ال�س���وق العقاري���ة البحرينية الأف�س���ل 
عل���ى م�س���توى الوط���ن العرب���ي، لوج���ود 
طلب حقيقي وم�رشوعات حقيقية واأ�سعار 
معقولة، موؤكدا اأن البحرين ولدة للفر�س 
الرتوي���ج  ينق�س���ها  لك���ن  ال�س���تثمارية 

ال�سحيح.
وب���ني اأن “الن���واب وكذل���ك احلكومة 
اأطلعتهم على تفا�سيل وم�سودة القانون 
قب���ل الب���دء بنقا�س���ه،)...( جل�س���نا معهم 
ووجدناه���م متفهم���ني ل���كل ملحظاتن���ا، 
حي���ث مت االأخذ بعني االعتب���ار كل النقاط 

التي اأثرناها”.
وتاب���ع “كنا متوافقني بن�س���بة 90 % 
يف اأغلبية املواد، وهو اأمر اأعطانا كعاملني 
يف املج���ال اأريحي���ة وطماأنينة مل�س���تقبل 
يف  العق���اري  والتطوي���ر  ال�س���تثمارات 

البحرين”.
واأك���د هجر����س اأن “ القانون �س���ينظم 
القط���اع ويعطي���ه وزنا وينهي امل�س���اكل 
امل�س���رتين  ب���ني  تن�س���ب  كان���ت  الت���ي 

واملطورين يف ال�سابق”.
املطوري���ن  “�س���يحفز  اأن���ه  وب���ني 
اأو  املحلي���ني  �س���واء  وامل�س���تثمرين 
اخلارجيني، لأن اجلميع – بال�سابق - كانوا 
متخوفني ب�سبب عدم وجود مظلة ت�رشيعية 

تو�سح احلقوق والواجبات”.
وزاد “الآن الأم���ور اأ�س���بحت وا�س���حة، 
حي���ث �س���تنظم جمي���ع الأم���ور املحيط���ة 
بالقط���اع العقاري، مب���ا فيها امل�س���اريع 
املتع���رة، رغم اأنن���ا يف البحري���ن ل يوجد 
لدين���ا ظاه���رة، فه���ي ل تتجاوز ال���� 4 اأو 
5 م�س���اريع، والت���ي ت�س���بب به���ا غي���اب 

القانون”.
واأقر النواب يف جل�سة ا�ستثنائية اأم�س 
الأول اأغل���ب م���واد قانون تنظي���م القطاع 
العق���اري، فيما اختلفوا على بع�س املواد 
واأرجع���وا اأخ���رى للجن���ة املراف���ق العام���ة 
والبيئة، ما يعني اأن اإ�سدار القانون اأ�سبح 

بني “قو�سني اأو اأدنى”.
وفيم���ا يتعلق بامل�رشوع���ات املتعرة، 
اأو�س���ح هجر�س اأن “اللجنة التي �س���كلتها 
امل�س���اريع  مو�س���وع  لإنه���اء  احلكوم���ة 
املتعرة عملت بجد واجتهاد وا�ستطاعت 
الف�س���ل يف امل�س���األة، لدرجة اأن���ه ميكننا 
الق���ول الآن: اإنه ل يوجد م�رشوعات متعرة 
يف اململك���ة باملعن���ى احل���ريف، لأن العمل 

عليها بداأ بالفعل”.
واأ�س���اف “اللجنة خاطبت مطوري هذه 
العقارات، هل تريد ال�س���تمرار اأم ل، واإذا 
كان جوابه باأنه ا�ستنفذ كل الطرق يعر�س 
امل�رشوع يف مزاد علني كما ح�سل يف م�رشوع 

اجلف���ر في���وز، حيث مت بيع���ه ملطور اآخر 
لي�ستكمله ويحفظ حقوق النا�س”. 

كم���ا اأن هن���اك م�رشوع���ني اآخري���ن بداأ 
العمل فيها وبالتايل مت حذفها من قائمة 

امل�رشوعات املتعرة.
وامل�رشوعات املتعرة هي بوابة اأمواج، 
ومارينا وي�س���ت وتلل الغروب، فيما كان 
م�رشوع فيلمار �س���من القائمة اإل انه عّدل 

من اأو�ساعه وبداأ العمل به.
امل�رشوع���ات  قيم���ة  هجر����س  وق���در 
العقارية يف البحرين بنحو 30 مليار دولر، 
وهو رقم قابل للزي���ادة كون الكثري منها 

ينفذ على مراحل.
ويف رده على �سوؤال حول هدوء القطاع 
العق���اري يف البحرين، ق���ال هجر�س “هذه 
دورة احلياة يوم �صعود ويوم هبوط، لكن 
ال�سوق العقارية البحرينية تعد من اأف�سل 
الأ�س���واق على م�س���توى الوط���ن العربي، 
لوج���ود طل���ب حقيق���ي عل���ى م�رشوع���ات 
حقيقية واأ�س���عار معقولة، و�س���يزداد قوة 

الآن بف�سل القانون اجلديد”.
للفر����س  ولدة  “البحري���ن  اأن  واأك���د 
ال�ستثمارية وهي كثرية، يف حني امل�ستغل 
منها قليل، م�س���ريا اإل���ى اأن الطلب يرتكز 
على العقارات متو�سطة ومنخف�سة ال�سعر 

ن�سبيا”.
وتاب���ع “رغم ذل���ك فاإن هن���اك بع�س 
املعوق���ات التي تقف يف طري���ق انتعا�س 
ن�س���تهدف  نح���ن  مث���ل   )...( ال�س���وق، 
وخ�سو�س���ا  اخلليجي���ني  امل�س���تثمرين 
ال�س���عوديني، لكن باملقابل جند اأن هناك 

م�سكلة عبور وتاأخري على ج�رش امللك فهد، 
فلو حلت هذه املع�س���لة اأعتقد اأن ال�سوق 

�سيت�ساعف”.
واأ�س���اف “اجل�رش اجلديد �س���يقدم حل 
جذري���ا للم�س���كلة، لكننا نتح���دث هنا عن 
ح���ول �رشيع���ة”، مت�س���ائل: “مل���اذا ل يتم 
ا�س���تثمار التكنولوجيا عل���ى اجل�رش، فهي 
غائبة متاما، ملاذا ل يكون هناك خط �سري 
�رشيع مثل �س���الك املطب���ق يف اإمارة دبي، 
حت���ى تتمكن النا�س من العبور واخت�س���ار 

الوقت”.
وقال هجر�س “هناك حوايل 17 كبينة 
على اجل����رش، واأعتقد اأنه���ا مل تعمل بكامل 
طاقتها يوم���ا”، مقرتحا “تخ�س���ي�س 12 
كبينة للمرور العادي وتخ�س���ي�س البقية 
للم���رور ال�رشيع م���ع اإمكانية رفع الر�س���وم 
اإل���ى 5 اأو 10 دنانري مثل، فهناك اأنا�س ل 

يريدون النتظار”.

و����رشب هجر�س مثل “لو افرت�س���نا اأن 
م�س���تثمرا قادما من الريا����س فهو يحتاج 
اإلى 3 �س���اعات للو�س���ول اإلى اجل�رش، وقد 
يتعط���ل �س���اعتني اأو ثلث �س���اعات على 
اجل�رش، مبا يعني اأن الرحلة �ست�ستغرق نحو 
6 �ساعات، يف حني ي�ستطيع الو�سول اإلى 
دب���ي بالطائرة خلل 3 �س���اعات على اأبعد 

تقدير”.
ودعا اإلى و�س���ع حلول جذرية و�رشيعة 
لل�س���تفادة اأكر من تدفق امل�س���تثمرين 

ال�سعوديني.
ونف���ى هجر����س ما يرتدد ح���ول تراجع 
اأ�س���عار امل�ساكن املتو�س���طة يف البحرين، 
موؤك���دا اأنها عل���ى العك�س متام���ا فهي ما 
زال���ت حتق���ق عوائ���د ربحية جمزي���ة قد ل 

جندها يف معظم اأ�سواق املنطقة.
ال�س���تثمار يف  “العائ���د عل���ى  وق���ال 
لن���دن مثل ي���رتاوح ب���ني 2 % و5 %، اأما 
يف البحرين فالعائد على العقار ال�س���كني 
يبل���غ من 7 % اإل���ى 10 %، فيما التجاري 
ي�سل اإلى 20 %، وقد يزيد اإلى 30 % اإذا 

ا�سرتيت الأر�س وطورتها بنف�سك”.
وع���اد هجر�س لي�س���ري اإلى مع���وق اآخر 
العام���ة”  “العلق���ات  اأو  الرتوي���ج  وه���و 
يف  اأنن���ا  اإل���ى  م�س���ريا  ا�س���ماها،  كم���ا 
البحري���ن مق�رشين يف التعري���ف بالفر�س 
ال�س���تثمارية العقاري���ة املتواف���رة، )...( 
جمل����س التنمي���ة يقوم ب���دور كبري يف هذا 
اخل�س���و�س لك���ن مع ك���رة م�س���وؤولياته 
وتوزيع جهوده على قطاعات اأخرى ي�سبح 

الأداء لي�س بامل�ستوى املطلوب.

مازن الن�سور

• عارف هجر�س	

ارتفاع “برنت” اإلى 50.9 دوالر للربميل 

“البحرين لل�سينما” تتو�ّسع يف قطاع املطاعم 
اأطلقت “تكاتك” و“Chaat & Chai” للماأكولت الهندية وال�سينية 

�رشك����ة  اأعلن����ت  ال�س����ينما:   - املنام����ة 
البحرين لل�س����ينما، عن افتتاح الفرع الثاين 
ملطعم تكاتك ال�سهري الذي يقدم الأطباق 
الأ�س����يلة م����ن املطبخ الهندي وال�س����يني، 
وتد�سني مطعم Chaat & Chai املتميز 
باملاأك����ولت الهندي����ة ال�س����عبية، يف جممع 

اللولو مبنطقة احلد.
ويتمّيز مطعم تكاتك بتقدميه جمموعة 
متنوعة من اأطباق املطبخ الهندي وت�سكيلة 
م����ن الأطب����اق النباتي����ة، فيم يتب����ع مطعم 
Chaat & Chai مفه����وم جدي����د، حي����ث 
يقدم جمموعة �س����املة من اأ�س����هر ماأكولت 
املطب����خ الهن����دي ال�س����عبية، اإ�س����افة اإلى 
تقدميه لعدد من وجبات الإفطار الأ�س����يلة 
التي ت�ستهر بها منطقة جنوب الهند، وهو 

الأول من نوعه يف البحرين.
وقال الرئي�س التنفي����ذي لل�رشكة اأحمد 
ا افتتاح الفرع الثاين  را�س����د “ي�س����عدنا جدًّ

 Chaat ملطع����م تكاتك، وتد�س����ني مطعم
Chai & اجلدي����د مبجمع اللولو يف منطقة 
 Chaat & Chai مطع����م  يع����د  احل����د. 
الأول م����ن نوعه على م�س����توى اخلليج وهو 
ثم����رة �س����عينا امل�س����تمر يف تق����دمي اأطباق 
منوعة م����ن جميع اأنحاء العامل عر �سل�س����لة 
املطاع����م التي متتلكها ال�رشكة، كما نتطلع 
للتو�س����ع بخدماتنا خارج مملكة البحرين يف 
امل�ستقبل القريب. ي�س����تقبل جممع اللولو 
اأع����داد كب����رية م����ن ال����زوار ب�س����كل يومي، 
وذل����ك لتمتع����ه مبوق����ع ممي����ز يف منطق����ة 
احلد ي�سهل الو�س����ول اإليه من قبل �سكان 
املدينة وقاطن����ي املدن املج����اورة. ونحن 
على ثقة بنجاح افتتاحنا لأحدث م�س����اريعنا 
يف هذا املجم����ع املتميز ونتطلع قدًما لنيل 

ا�ستح�سان ور�سا جميع زوارنا”.
واأ�س����اف “يع����د مطعم تكات����ك الوجهة 
املف�س����لة جلمي����ع الأف����راد والعائلت على 

�س����واء، وقد ارتاأينا اأن نق����وم بتقدمي فرع 
اآخ����ر ل����ه يف حمافظ����ة املح����رق، ا�س����تكمالً 
للنج����اح الباه����ر الذي حقق����ه مطعم تكاتك 
من����ذ افتتاح فرع����ه الأول يف مدينة التنني. 
وازدادت ثقتن����ا باإمكاني����ة حتقي����ق املزيد 
م����ن النمو يف هذا املجال عر افتتاح مطعم 
اآخر للماأكولت الهندية ال�س����عبية مبفهوم 
جدي����د، ويرج����ع ذلك اإل����ى تف����وق جتربتنا 
يف ه����ذا املجال خلل ال�س����نوات املا�س����ية، 
ونيلها ا�ستح�سان واإعجاب كبريين من قبل 

العملء.
ومتتل����ك ال�رشك����ة ثلث����ة ف����روع ملطعم 
رنديفو يف البحرين وفرع يف قطر، اإ�س����افة 
اإلى امتلكه����ا لفرع واحد ملطعم تكاتك يف 

مدينة التنني بديار املحرق.
ويبلغ ع����دد دور العر�س التابعة ل�رشكة 
البحري����ن لل�س����ينما 49 �س����الة يف اململكة 

و47 �سالة يف قطر. 

�س���نغافورة - رويرتز: ارتفعت 
اأ�س���عار النف���ط اأم����س، حي���ث م���ن 
املتوقع متديد تخفي�س���ات الإنتاج 
التي تقودها اأوبك ملا بعد منت�سف 
انخفا����س  وبفع���ل  احل���ايل  الع���ام 
خمزونات اخلام الأمريكية، اإلى اأدنى 

م�ستوياتها منذ منت�سف فراير.
و�س���جلت العق���ود الآجل���ة خلام 
 50.96 برن���ت  العامل���ي  القيا����س 
دولر للرميل مرتفعة 19 �سنًتا مبا 
يعادل 0.37 % عن الإغلق ال�سابق.

وبلغ �س���عر العقود الآجلة للخام 
الأمريكي غرب تك�س���ا�س الو�س���يط 
48.01 دولر للرمي���ل بزي���ادة 18 

�سنًتا اأو 0.38 %.
اإلى ذلك، قال م�سدران مطلعان 
النف���ط  ت�س���ويق  �رشك���ة  اإن  اأم����س 
العراقي���ة )�س���ومو( تنوي ت�س���دير 
3.215 مليون برميل يوميًّا من خام 
الب�رشة يف يوني���و، وذلك بانخفا�س 
طفي���ف عن ال�س���هر ال�س���ابق بفعل 

تراجع يف اإمدادات ال�س���نف الثقيل 
من اخلام.

وق���ال نقلً ع���ن ج���دول حتميل 
ل�س���ادرات مين���اء الب����رشة بجن���وب 
العراق اإن �س���ادرات يونيو تت�سمن 
2.448 مليون برميل يوميًّا من خام 
الب����رشة اخلفي���ف و767 األف برميل 

يوميًّا من خام الب�رشة الثقيل.
اإم���دادات  اإن  م�س���در  وق���ال 
خ���ام الب����رشة الثقيل تقل�س���ت 72 
���ا يف خط���وة من  األ���ف برمي���ل يوميًّ
املرج���ح اأن تدعم علوات الأ�س���عار 
الفوري���ة للخ���ام الت���ي حوم���ت عند 
اأكر م���ن 1.50 دولر للرميل فوق 
�س���عر البيع الر�س���مي يف ال�س���هرين 

الأخريين.
�س���ومو  اإن  امل�س���دران  وق���ال 
�س���تورد كام���ل الكمي���ات املتعاقد 
عليه���ا لثلثة على الأق���ل من عملء 
العق���ود حم���ددة املدة يف اآ�س���يا يف 

يونيو.
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رجال اأعمال بحرينيون يعر�سون فر�ص اال�ستثمار بالهند

و�سع حجر االأ�سا�ص ملكاتب وخمازن “اأرمادا” الرئي�سة غدا

خالل م�ؤمتر �رشاكة عقد يف دلهي 

بح�ص�ر وزير “امل�ا�صالت” والرئي�س التنفيذي لـ “التنمية االقت�صادية”

املنامة: األقى رئي�س جمل�س اإدارة جمم�عة 
الهالل اأن�ر عبدالرحمن، وع�ص� جمل�س ال�ص�رى 
ورئي�س جمل�س اإدارة جمم�عة املناعي دروي�س 
املناعي ال�صـــ�ء علـــى مكانة البحريـــن الرائدة 
باعتبارهـــا ب�ابـــة ا�صـــراتيجية الأ�صـــ�اق دول 
جمل�س التعـــاون اخلليجي، خـــالل م�ؤمتر �رشاكة 
االأعمـــال بـــن البحريـــن والهند الـــذي اأقيم يف 

دلهي م�ؤخًرا.
ونّظمـــت امل�ؤمتر الذي ح�ـــرشه نح� 70 من 
ممثلـــي كـــرى ال�ـــرشكات الهنديـــة املعروفة، 
الغرفة التجارية وال�صناعية الهندية )بي اأت�س 
دي(، وجلنة ال�صـــ�ؤون الدولية الأفريقيا وال�رشق 

االأو�صط.
وقـــال عبدالرحمن: “من 20 عاًما، اأو�صـــى 
اأحـــد الرجال من البحرين ب�ـــرشورة الركيز على 
ال�رشق، هـــذا الرجل ه� رئي�س وزرائنا �صـــاحب 
ال�صـــم� امللكـــي االأمري خليفـــة بن �صـــلمان اآل 
خليفـــة، والي�م اأحب اأن اأذكركم بهذه الكلمات 
احلكيمة خا�صـــة واأننـــي اأرى الهند حتقق النم� 

االقت�صادي املن�ص�د”. 
وتابـــع “نتقـــارب مع ال�ـــرشق يف العديد من 

الن�احي، قيمنا امل�صـــركة، جذورنا امل�صركة، 
وفل�صـــفتنا ال�احـــدة. اإن اأ�صـــ�اق دول جمل�ـــس 
التعاون اخلليجـــي مفت�حة لل�رشكات ول�صـــعب 
الهند، ولكن هذا امل�صـــتقبل يكمن يف اأيديكم 

اأنتم لال�صتفادة من هذه الفر�س املجزية”.
مـــن جانبه، قـــال املناعـــي “تعـــد اململكة 
ب�ابة ا�صراتيجية الأ�ص�اق دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، وقد جتاوز حجم التبادل التجاري بن 

الهنـــد والبحرين مليار دوالر منـــذ عام 2016. 
لقد بلغت قيمة اال�صـــتثمار االأجنبي املبا�رش من 
البحرين اإلى الهند 73.14 ملي�ن دوالر للفرة 
من اأبريـــل 2000 اإلـــى دي�صـــمر 2016، االأمر 
الـــذي ي�ؤكد حجم التعاون بـــن البلدين والذي 
ميثل ق�ة دافعة للت�ا�صـــل املبا�رش وجًها ل�جه 

بن رجال االأعمال يف الهند والبحرين”.
واأ�صاف “ت�جد فر�س هائلة لال�صتثمار يف 

البحرين يف العديد من امل�صـــاريع على �صـــبيل 
املثـــال ال احل�رش اجلامعات الهندية التي تتمتع 
ب�صـــمعة مرم�قـــة واملتخ�ص�صـــة يف الهند�صـــة 
واجل�انب الفنية، ف�صـــاًل عن �ـــرشكات التاأمن 
ال�صـــحي. وتلقـــى مثل هذه امل�صـــاريع وغريها 
ترحيًبا من جانب حك�مة البحرين واملجتمع على 

نطاق وا�صع”.
من جهته، قـــال النائب االأول لرئي�س غرفة 

بي اأت�س دي اأنيل خايتان “خالل زيارة اأع�صـــاء 
الغرفة التجارية وال�صناعية الهندية )بي اأت�س 
دي( ملعر�ـــس اخلليـــج لل�صـــناعة يف البحرين، 
مل�صنا عمليًّا مدى الطاقة الهائلة واالإخال�س يف 
العمل والفر�س املتاحـــة لي�س فقط مبا�رشة يف 
�صـــ�ق البحرين، بل اأي�ًصـــا من خالل اال�صتفادة 
مـــن ال�رشاكـــة مـــع رجـــال االأعمـــال البحرينين 

لتط�ير عالقات عمل مبا�رشة مثمرة”.

الرميحي: م�ساركة مميزة للبحرين يف اأهم ملتقى لوج�ستي بالعامل
عقد 30 لقاًء على هام�س معر�س “تران�صب�رت” باأملانيا 

مي�نيـــخ - بنـــا: اختتمـــت اأعمـــال معر�س 
“تران�صـــب�رت ل�جي�صـــتك” مبدينـــة مي�نيـــخ 
االأملانيـــة بعد 4 اأيـــام مت خاللها عقد اأكرث من 
30 لقاًء واجتماع عمل تركزت على بحث �صبل 
التعاون امل�صرك والتن�صـــيق الأعمال حمتملة 

يف القطاع الل�ج�صتي. 
و�صـــاركت البحرين ب�فد رفيع امل�صـــت�ى 
يف اأعمال هذا املعر�س الذي يعد اأكر معر�س 

ل�ج�صتي يف اأوروبا. 
وتاأتي اأهمية م�صاركة البحرين يف فعاليات 
املنتدى واملعر�س انطالًقا من االهتمام بتن�ع 
االقت�صـــاد وتر�صيخ قاعدة م�صادر الدخل غري 
النفطية متا�صـــيا مع التحديات االقت�صـــادية 

التي ت�اجه الكثري من الدول. 
و�صـــاهم القطـــاع الل�ج�صـــتي يف النـــاجت 
املحلـــي االإجمـــايل للمملكـــة العـــام املا�صـــي 
بح�ايل 7 %، وي�صـــّكل من�ه انعكا�ًصـــا لزيادة 
م�صاهمة القطاع غري النفطي يف الناجت املحلي 
االإجمايل والتي بلغت 80 %. باالإ�صافة اإلى اأن 
القطاع الل�ج�صتي ي�فر ح�ايل 19 األف وظيفة 
كما وتبلغ ن�صـــبة البحرنة يف هذا القطاع ح�ايل 
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وقال الرئي�س التنفيـــذي ملجل�س التنمية 
اإن امل�صـــاركة  الرميحـــي  االقت�صـــادية خالـــد 
�صـــعت اإلى الرويج عامليًّا للمزايا التناف�صية 
التي يحظى بها قطاع امل�ا�صـــالت واخلدمات 
الل�ج�صـــتية يف اململكـــة وتعزيـــز مكانـــة هذا 
مـــن  ا�صـــتقطاب املزيـــد  زيـــادة  القطـــاع يف 
اال�صـــتثمارات املبا�ـــرشة، وهـــي تقـــع �صـــمن 
اجلهـــ�د التي تبذلها اللجنـــة املعنية بالقطاع 
الل�ج�صـــتي يف تنميـــة وتط�يـــر هـــذا القطـــاع 

ا. املهم اقت�صاديًّ
االأهميـــة  “تتعـــّزز  الرميحـــي:  وقـــال 
االقت�صـــادية للقطاع الل�ج�صتي من خالل عدد 
مـــن الع�امل ومن بينها ت�افـــر البنية التحتية 
احلديثة واملتطـــ�رة، اإلى جانب بيئة تنظيمية 
حمكمة واإجراءات متقدمة وتناف�صية التكاليف 
الت�صغيلية، باالإ�صافة اإلى ك�نه يتيح الطريق 
املي�رش لل��ص�ل اإلى االأ�ص�اق االإقليمية وكرى 
االقت�صـــادات اخلليجية. وقد �صـــعت احلك�مة 
اإلـــى ت�حيـــد جميع اجله�د يف �صـــ�ء ت�صـــكيل 
اللجنـــة العليا املعنيـــة بالقطاع الل�جي�صـــتي 
التـــي ت�صـــعى لتطبيق عدد مـــن املبادرات يف 
�صبيل تط�ير القطاع الل�ج�صتي ومنها تط�ير 

االأطر والتنظيمات الت�رشيعية لقطاع اخلدمات 
الل�ج�صـــتية، ودعم انفتاح القطاع الل�ج�صتي 
البحرينـــي بال�صـــماح بـ 100 % ملكيـــة اأجنبية 
ملراكـــز الت�زيـــع االإقليميـــة، وت�صـــهيل بيئة 
االأعمال وتناف�صية القطاع، وتبني التكن�ل�جيا 

والتقنيات احلديثة يف اخلدمات الل�ج�صتية”.
ويعتـــر معر�ـــس مي�نيـــخ من بـــن اأبرز 
اخلدمـــات  جمـــال  يف  العامليـــة  املعار�ـــس 
الل�ج�صـــتية، والنقل، وتكن�ل�جيا املعل�مات، 
و�صال�صل الت�ريد، وقد حظيت مملكة البحرين 
مب�قع لهـــا يف املعر�س يف هـــذا العام وه� ما 
يعك�س التقدير الدويل لالإمكانات الل�ج�صتية 

للمملكة.
خمتلـــف  يجمـــع  املعر�ـــس  اأن  يذكـــر 
جمـــاالت  يف  العامليـــة  االأعمـــال  قطاعـــات 
اخلدمات الل�ج�صـــتية وامل�ا�صـــالت وي�صـــكل 
من�صـــة للمنتجـــات املبتكـــرة واأحـــدث النظم 
والتكن�ل�جيا، وا�صتقبل املعر�س يف 2015م 
حـــ�ايل 55 األـــف زائـــر مـــن قطاعـــات االأعمال 
التـــي متثل 124 دولة. كمـــا بلغ حجم التبادل 
التجاري بن البحرين واأملانيا يف 2015 ح�ايل 

559 ملي�ن دوالر.

أخبار السوق
إعداد: المحرر االقتصادي

حقـــق م�ـــرشف اإبـــدار اأرباًحـــا �صـــافية يف 
الربـــع االأول مـــن العـــام اجلاري و�صـــلت اإلى 
1.16 مليـــ�ن دوالر، مراجعة من 3.5 ملي�ن 

امل�صجلة يف الفرة ذاتها من العام املا�صي.
وبلغت جمم�ع امل�ج�دات يف نهاية �صهر 
مار�س املا�صـــي ح�ايل 378.8 ملي�ن دوالر، 
وهـــي مقاربة لتلـــك امل�صـــجلة يف اأواخر العام 

2016 عندما كانت 387.9 ملي�ن.
واأظهـــرت البيانـــات الر�صـــمية للم�رشف 
اأن حقـــ�ق امللكيـــة العائدة اإلى امل�صـــاهمن 

و�صلت يف نهاية الربع االأول من العام اجلاري 
نح� 240.4 ملي�ن دوالر.

نهايـــة  يف  االإيـــرادات  جممـــ�ع  وو�صـــل 
�صهر مار�س املا�صـــي نح� 3.8 ملي�ن دوالر، 
مراجعـــة مـــن 5.7 ملي�ن امل�صـــجلة يف نف�س 

الفرة من العام املا�صي.
كما بلغ جمم�ع امل�رشوفات الت�صغيلية يف 
الربع االأول مـــن العام اجلاري نح� 2.8 ملي�ن 
دوالر، والتـــي كانـــت يف الفـــرة املماثلة من 

2016 ح�ايل 2.2 ملي�ن دوالر.

مني م�رشف �صـــرية اال�صـــتثماري يف الربع 
االأول مـــن العام اجلـــاري خ�صـــارة ب�اقع 560 
األف دينار، اإال اأنه كان قد حقق اأرباًحا يف العام 

2016 و�صلت اإلى نح� ملي�ن دينار.
واأظهـــرت بيانات ر�صـــمية للم�ـــرشف اأن 
هناك اأرباًحا غري متحققة يف الربع االأول بلغت 

218 األف دينار.
وبلغت قيمة امل�ج�دات يف نهاية �صـــهر 
مار�س نح� 110.8 ملي�ن دوالر قيا�ًصـــا بنح� 
111.3 ملي�ن كما يف 31 دي�صـــمر من العام 
املا�صـــي. واأ�صـــارت نف�س البيانات اأن �صايف 

النقـــد وما يف حكمه و�صـــل يف الربع االأول من 
العـــام اجلـــاري حـــ�ايل 39.5 مليـــ�ن دوالر، 

مقابل 47.5 يف نهاية العام 2016.
كما بلغ جمم�ع الدخل )�صـــايف الدخل من 
اال�صـــتثمارات يف م�جـــ�دات االإجارة وربح من 
مبالغ م�صـــتحقة من بن�ك ور�صـــ�م واإيرادات 
اأخـــرى( حـــ�ايل 440 األف دينـــار، فيما بلغت 

العام املا�صي ح�ايل 2.7 ملي�ن دينار.
وو�صـــلت امل�رشوفات يف ال�صه�ر الثالثة 
االأولـــى من العام اجلـــاري نحـــ� 1.18 ملي�ن 

دينار.

قالـــت �رشكة دمل�ن للدواجن اإنها حققت 
اأرباًحا �صافية يف الربع االأول من العام اجلاري 
بلغـــت 131.07 األـــف دينـــار، مقابل خ�صـــائر 
بنح� 345.4 األف دينار بالربع االأول من العام 
املا�صـــي، وبذلك تك�ن ال�رشكـــة حت�لت اإلى 

الربحية من جديد.
وبلغت م�ج�دات ال�رشكة بح�صـــب بيانات 
ر�صمية يف نهاية الربع االأول من 2017 ح�ايل 
14.38 مليـــ�ن دينـــار، وهي تقريًبـــا مقاربة 
لتلك امل�صـــجلة يف نهايـــة 2016 عندما كانت 

14.4 ملي�ن دينار.

وتراجع النقد وما يف حكمه يف نهاية �صهر 
مار�س املا�صي اإلى 546.1 األف دينار بعد اأن 
كان حـــ�ايل ملي�ين دينـــار يف الفرة املماثلة 

من العام املا�صي.
وبلغ ن�صـــيب ال�صـــهم من االأربـــاح 4.28 
فل�ـــس خـــالل الربـــع االأول من العـــام اجلاري، 
مقابل خ�صـــارة لل�صـــهم بلغـــت 11.28 فل�س 

للفرة ذاتها من 2016.
وكانـــت ال�رشكة تكبـــدت خ�صـــائر يف عام 
2016 بـ 1.09 ملي�ن دينـــار، مقارنة باأرباح 

قيمتها 521.5 األف دينار يف عام 2015.

1.1 مليون دوالر أرباح “إبدار” الربعية

110.8 مليون دينار موجودات “سيرة” 

“دلمون للدواجن” تربح 131 ألف دينار في 3 شهور 

واالت�صـــاالت  امل�ا�صـــالت  وزيـــر  بح�صـــ�ر 
كمـــال اأحمد والرئي�س التنفيـــذي ملجل�س التنمية 
االقت�صـــادية خالد الرميحي، �صـــيتم و�صـــع حجر 
االأ�صا�س للمباين واملخازن الرئي�صية ل�رشكة ارمادا 
مبنطقـــة احلد ال�صـــناعية غـــدا )االحـــد( يف متام 
ال�صـــاعة 11 �صباحا بح�ص�ر اأع�صـــاء جمل�س ادارة 
ال�رشكة اأحمد ا�صـــماعيل الطحان وعمار ا�صـــماعيل 

الطحان و�صار ا�صماعيل الطحان.
والرئي�ـــس  االإدارة  جمل�ـــس  ع�صـــ�  وقـــال 
التنفيذي لل�رشكة اأحمد اإ�صماعيل الطحان اإن و�صع 
حجر االأ�صـــا�س ه� تد�صـــن حقبة جديدة واأ�صا�س 

جديد النطالقة �رشكة ارمادا من مقرها الرئي�س يف 
مملكة البحرين نح� العاملية واالإقليمية، م��صـــحا 
اأن ا�صـــتكمال من�صـــاآت املجم�عـــة �صـــيتم بحل�ل 
منت�صـــف العمل2018، اإذ اإن بناء املركز الرئي�س 
ي�صـــتغرق نحـــ� 18 �صـــهرا اعتبـــارا من دي�صـــمر 

.2016
واختتم الطحان حديثه بتقدمي ال�صكر اجلزيل 
اإلـــى كل ال�زراء وامل�صـــ�ؤولن بالـــ�زارات الذين 
التقاهـــم يف مرحلـــة التاأ�صـــي�س، اإذ مت التاأكيد له 
ول�فد املجم�عة على تقدمي كل الت�صهيالت التي 

•حتتاجها ال�رشكة للبدء يف نقل املركز الرئي�س. •كمال اأحمد 	 •خالد الرميحي	  اأحمد الطحان	
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وقال لرويرتز عرب الهات���ف “هناك العديد 
من ال�ضحايا اإذ كان املوكب ي�ضم كثريين”.

وحي���دري ع�ضو يف جمعي���ة علم���اء الإ�ضالم 
وهي حزب �ضيا�ضي اإ�ضالمي �ضني مييني �رشيك 

يف حكومة نواز �رشيف الئتالفية.
وقال م�ضوؤول ال�ضحة يف الإقليم �ضري اأحمد 
�ض���ادق زاي اإن القتل���ى زادوا اإلى 25 واإن ع�رشة 

من بني امل�ضابني يف حالة حرجة بامل�ضت�ضفى.
وحت�ضن الأم���ن يف باك�ضتان من���ذ بدء حملة 

عل���ى الت�ض���دد يف 2014 لكن موج���ة جديدة من 
الهجم���ات اأ�ضفرت عن مقتل اأك���ر من 100 يف 
فرباير وزادت ال�ضغوط على حكومة نواز �رشيف. 
وقال غ�ضنف���ر علي �ضاه امل�ض���وؤول ب�رشطة 
ما�ضت���وجن اإنه يبدو اأن املوك���ب تعر�ض لهجوم 
من مفج���ر انتحاري واإن �ضائ���ق حيدري من بني 

القتلى.
وكان نائ���ب رئي����ض جمل�ض ال�ضي���وخ الذي 
يخ�ض���ع للعالج يف امل�ضت�ضف���ى يف طريق عودته 

اإلى كويت���ا بع���د اأن �ضلم �ضه���ادات التخرج يف 
مدر�ض���ة دينية. وي�ضن مت�ض���ددون انف�ضاليون 
يف بلوخ�ضت���ان حمل���ة �ض���د احلكوم���ة املركزية 
من���ذ عق���ود للمطالبة بن�ضيب اأك���رب من ثروات 
تن�ض���ط حرك���ة  بالغ���از. كم���ا  الغن���ي  الإقلي���م 
طالبان ومت�ضددون اآخ���رون يف الإقليم املتاخم 
لأفغان�ضت���ان واإي���ران. وقتلت طائ���رة اأمريكية 
ب���دون طيار قائد طالبان امل���ال اأخرت من�ضور يف 

بلوخ�ضتان العام املا�ضي.

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

�ضفقة �ضواريخ اأمريكية مبلياري دولر لالإمارات
وا�ضنط���ن � بي بي �ض���ي: اأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغ���ون( اأن وزارة اخلارجية 

وافقت على �ضفقة �ضواريخ باتريوتلدولة الإمارات.
ويتع���ن اأن يوافق الكونغر�س الأمريكي على هذه ال�ضفق���ة، التي تبلغ قيمتها ملياري 
دولر. واأو�ضح البنتاغون يف بيان �ضادر عنه اأن هذه ال�ضواريخ من �ضاأنها اأن “تخدم ال�ضيا�ضة 
اخلارجية والأمن القومي للوليات املتحدة عرب تعزيز الأمن حلليف مهم لطاملا كان عامال يف 

ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي والتقدم القت�ضادي يف ال�رشق الأو�ضط”.
وت�ضارك الإمارات يف التحالف الع�ضكري الذي تقوده ال�ضعودية يف اليمن �ضد احلوثيني 

واأن�ضار الرئي�ض ال�ضابق علي عبداهلل �ضالح.
وكان���ت الإمارات طلبت �رشاء 160 �ضاروخا ومعدات ع�ضكرية اأخرى، بح�ضب وزارة الدفاع 
الأمريكي���ة. ومن املقرر اأن ي�ض���ارك الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب يف قمة لدول اخلليج يف 

وقت لحق من ال�ضهر اجلاري يف ال�ضعودية.
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لندن ـ رويترز: 

الإلكرتوني���ة  الأنظم���ة  تعر�ض���ت 
يف دوائ���ر ال�ضح���ة العام���ة يف بريطانيا، 
اأم����ض اجلمعة، لهجم���ات اإلكرتونية عرب 
الإنرتنت م���ا اأدى اإلى تعط���ل العمل يف 

معظم امل�ضت�ضفيات.
وذكرت م�ضت�ضفيات بريطانية اأنها 
ا�ضط���رت لتحويل ح���الت الطوارئ بعد 
الهج���وم الإلك���رتوين، وق���ال م�ضوؤولون 
حكومي���ون اإنهم ينظرون يف اأ�ضباب هذا 
“اإن.اإت�ض.اإ�ض  موؤ�ض�ضة  العطل. وذكرت 
مري�ض���ي �ضايد” يف �ضم���ال اإجنلرتا على 
ح�ضابه���ا مبوقع تويرت: “بع���د ما ي�ضتبه 
باأنه هجوم اإلكرتوين على م�ضتوى البالد 
نتخذ كل الإج���راءات الحرتازية املمكنة 

حلماية اأنظمتنا وخدماتنا املحلية”.
واأكدت هيئات ت�ضيري م�ضت�ضفيات 
يف ع���دد من امل���دن الربيطاني���ة تعطل 
�ضب���كات الكمبيوت���ر، الت���ي ت�ضتخدمها 
املواطن���ني  م���ن  م�ضوؤول���ون  وطل���ب 
اإل���ى  تاأجي���ل الزي���ارات غ���ري العاجل���ة 

امل�ضت�ضفيات.

واشنطن ـ رويترز:

دونال���د  الأمريك���ي  الرئي����ض  ح���ذر   
ترامب مدي���ر مكتب التحقيقات الحتادي 
املع���زول جيم�ض كومي اأم����ض اجلمعة من 
التحدث اإلى و�ضائل الإعالم قائال اإنه رمبا 
تظهر ت�ضجي���الت ملحادثات بني الرجلني 
قد تدح�ض روايته لالأحداث. وقال ترامب 
يف تغريدة على توي���ر “الأف�ضل جليم�ض 
كوم���ي اأن ياأم���ل األ تظه���ر ’ت�ضجي���الت’ 
ملحادثاتن���ا قب���ل اأن يب���داأ ت�رشيب���ات اإلى 
ال�ضحافة!”. ويب���دو اأن التحذير ي�ضري اإلى 
اأنه اإذا حتدث كومي وقدم روايته لالأحداث 
ف���اإن الإدارة الأمريكية قد تذيع ت�ضجيالت 
تدح����ض روايته رغم اأن���ه مل يت�ضح ما اإذا 
كانت مثل هذه الت�ضجيالت موجودة فعال.

التهدي���د  يزي���د  اأن  املرج���ح  وم���ن 
امل�ضت���رت العا�ضفة التي اأزعجت وا�ضنطن 
ب�ض���اأن قرار ترامب املفاج���ئ يوم الثالثاء 
اإقال���ة كوم���ي. وهاج���م منتق���دون ترامب 
لإقالتة كومي يف وق���ت يحقق فيه مكتب 
التحقيق���ات يف مزاع���م بتدخ���ل رو�ضي يف 
النتخاب���ات الرئا�ضي���ة الأمريكي���ة الع���ام 
املا�ضي وتواطوؤ حمتمل بني حملة ترامب 

النتخابية واحلكومة الرو�ضية.

اسطنبول ـ أ ف ب: 

اأوقف����ت ال�ضلط����ات الرتكي����ة اأم�����ض 
اجلمعة رئي�ض حترير الن�ضخة اللكرتونية 
ل�ضحيفة “جمهورييت” املعار�ضة وذلك 
بعد توقيف نحو 20 من زمالئه يف ال�ضهر 
املا�ضي����ة. واأعل����ن اوغوز غوف����ني نف�ضه 
توقيف����ه يف تغري����دة. واأك����دت ال�ضحيفة 
عل����ى موقعها انها ل ت����زال جتهل اأ�ضباب 
التوقي����ف. وكان����ت ال�ضلط����ات اأوقف����ت 
ع����ددا م����ن ال�ضحافي����ني واملوظفني يف 
املا�ضي����ة.  ال�ضه����ر  يف  “جمهوريي����ت” 
م����ن بينهم خ�ضو�ض����ا رئي�����ض ال�ضحيفة 
م����راد  التحري����ر  ورئي�����ض  اأت����الي  اأك����ني 
�ضاوبنجو و�ضلفه جان دوندار وال�ضحايف 

ال�ضتق�ضائي اأحمد �ضيك.
اتهم����ت ال�ضلط����ات ه����وؤلء بالنتماء 
اإل����ى او تق����دمي الدع����م حل����زب العم����ال 
اك����راد(  )انف�ضالي����ون  الكرد�ضت����اين 
وحلركة الداعية فت����ح اهلل غولن املتهمة 
بتدب����ري حماولة انق����الب 15 يوليو وحتى 
للحزب/اجلبهة الثورية للتحرير ال�ضعبي 

)جمموعة من الي�ضار املت�ضدد(.
كم����ا اوقف����ت ال�ضلط����ات الرتكية يف 
وق����ت مبك����ر اأم�����ض 57 �ضخ�ض����ا ي�ضتب����ه 
بتورطه����م يف حماول����ة النق����الب، وذلك 
بور�ض����ة  ا�ضتهدف����ت  عملي����ة  اط����ار  يف 
ا�ضطنبول، بح�ضب م����ا اوردت وكالة انباء 

النا�ضول احلكومية.ط

بيونغ يانغ ـ ا ب:

 تعه���دت كوري���ا ال�ضمالي���ة، اأم����ض 
اجلمعة، بتعزيز ال���ردع النووي “بوترية 
اأك���رب”، بعد فر����ض الولي���ات املتحدة 
عقوب���ات جدي���دة ت�ضعى لقط���ع متويل 

الدولة ال�ضيوعية املنعزلة.
“كيه.اآر.ت���ي”  تلفزي���ون  وذك���ر 
الر�ضمي يف بيونغ يانغ اأن جلنة برملانية 
بعثت ر�ضالة احتجاج ن���ادرة اإلى جمل�ض 
الن���واب الأمريك���ي الي���وم ب�ض���اأن حزمة 
العقوبات اجلديدة �ضد كوريا ال�ضمالية.
الأمريك���ي  الن���واب  جمل����ض  وكان 
وافق باأغلبية �ضاحقة، يف الرابع من مايو 
اجلاري، على ت�رشي���ع لت�ضديد العقوبات 
على كوريا ال�ضمالية من خالل ا�ضتهداف 
قطاع ال�ضحن الكوري ال�ضمايل وال�رشكات 

التي تتعامل مع الدولة املنعزلة.
ر�ضال���ة  اأن  التلفزي���ون  واأو�ض���ح 
الحتج���اج املبا�رش على وا�ضنطن قدمتها 
يف جمل����ض  اخلارجي���ة،  ال�ض���وؤون  جلن���ة 
ال�ضع���ب الأعلى، والت���ي يراأ�ضه اري �ضو 
يوجن وه���و دبلوما�ض���ي وم�ضاعد مقرب 

من الزعيم كيم جونغ اأون.

كانبرا ـ رويترز: 

قال اأك����رب م�ض����وؤول يف وزارة الدفاع 
الأ�ضرتالي����ة، اأم�����ض اجلمع����ة، اإن ال�ضني 
تتج�ض�����ض “بكثافة” عل����ى بالده يف اتهام 
علن����ي ن����ادر لأك����رب �رشي����ك جت����اري لها. 
والتج�ض�����ض ال�ضيني عل����ى اأ�ضرتاليا مثار 
كثري م����ن تكهنات املحلل����ني، لكن كبار 
الأ�ضرتالي����ة  احلكوم����ة  يف  امل�ضوؤول����ني 

جتنبوا ال�ضكوى من ذلك علنا.
وق����ال ديني�����ض ريت�ضارد�ضون اأمني 
وزارة الدف����اع الأ�ضرتالي����ة يف خط����اب يف 
كانب����ريا “لي�ض �����رشا اأن ال�ض����ني ن�ضيطة 
املوجه����ة  التخاب����ر  عملي����ات  للغاي����ة يف 

�ضدنا. الأمر اأكرب من بحث اإلكرتوين”.
جت�ض�����ض  ع����ن  التكهن����ات  وث����ارت 
ال�ضني على اأ�ضرتاليا يف 2015 مع تاأجري 
ميناء جت����اري وع�ضكري يف مدينة داروين 
الواقعة يف �ضمال اأ�ضرتاليا ل�رشكة �ضينية 
يرتدد اأن �ضالت وثيقة تربطها باجلي�ض 

ال�ضيني.

كابول ـ اب:

 �ض���ن مقاتل���و حرك���ة طالب���ان يف 
اأفغان�ضت���ان هجوما على �ضوق �ضمايل 
البالد، مما اأ�ضف���ر عن مقتل اأربعة من 

قوات الأمن الأفغانية.
وق���ال اإكرام الدي���ن �رشيح رئي�ض 
�رشطة ولية باغالن ان مقاتلي طالبان 
يف  اجلمع���ة  �ضب���اح  الهج���وم  �ضن���وا 
منطقة بوركا. م�ض���ريا  اإلى اأن القتال 
كان كثيفا ول ي���زال م�ضتمرا. ونقلت 
اأ�ضو�ضيتد بر�ض عن رئي�ض ال�رشطة اإن 
15 مقات���ال من طالبان قتلوا اأي�ضا يف 
الهجوم. واأ�ضاف اأن القوات احلكومية 
متكنت من �ضد هجوم مقاتلي طالبان 
على ال�ضوق املركزي، واإن التعزيزات 
احلكومية كانت يف طريقها مل�ضاعدة 

ال�رشطة.

بروكسل ـ اف ب: 

ق���ال وزير الهج���رة البلجيكي ثيو 
فرانكن، اإن الحتاد الأوروبي يجب األ 
يقبل دخول مهاجرين اأفارقة يدفعون 
ملهربي الب�رش لعب���ور البحر املتو�ضط، 

بل عليه اأن يعيدهم من حيث اأتوا.
واأ�ضاف اأن���ه “عندئذ فقط ميكن 
لالحت���اد فتح �ضب���ل قانوني���ة لقبول 
لجئني ومهاجرين اإلى اأوروبا ونقلهم 
جوا وفقا حلد اأق�ضى �ضنوي، بدل من 
التدف���ق اخل���ارج عن ال�ضيط���رة الذي 
و�ض���ل في���ه 1.6 مليون �ضخ����ض اإلى 
�ضواط���ئ اأوروبا يف الف���رتة بني عامي 

2014 و2016”.
وقال فرانكن الذي ينتمي للحزب 
القومي الفلمنكي: “هذا النظام واهن 
متاما وغري فعال. علينا اأن ن�ضلح ذلك 
باأن نك���ون يف قمة الو�ضوح: احل�ضول 
عل���ى تذكرة يف قارب لتهريب الب�رش ل 

مينحك دخول جمانيا اإلى القارة”.

 هجوم اإلكرتوين يعطل 
م�ضت�ضفيات بريطانية

 الواليات المتحدة

 تركيا

 كوريا الشمالية 

ترامب يحذر مدير 
“اإف.بي.اآي” املعزول 

توقيف رئي�ض حترير 
“جمهورييت” الإلكرتونية

ر�ضالة “نادرة” من 
بيونغ يانغ اإلى وا�ضنطن

 ال�ضني تتج�ض�ض 
“بكثافة” على اأ�ضرتاليا

 قتلى من الأمن الأفغاين 
يف هجوم لطالبان

 بلجيكا: يجب اإعادة 
هوؤلء املهاجرين مبا�رشة
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�ضهيد وع�رشات اجلرحى بر�ضا�ص االحتالل يف ال�ضفة الغربية

اليمن.. هادي يحذر من خطوات اأحادية “تخدم” االنقالبيني

25 قتيال يف تفجري لداع�ص جنوب غرب باك�ضتان 

تظاهرات الت�ضامن مع ال�رشى تتحول ل�ضتباكات عنيفة

مقتل قيادي مواٍل للمخلوع واآخرين يف حماولة ت�ضلل لل�ضعودية

ا�ضتهدف موكب نائب رئي�ض جمل�ض ال�ضيوخ 

وقالت امل�ضادر اإن قوات الحتالل قمعت 
مظاه���رة يف قري���ة النبي �ضال���ح خرجت لدعم 
الأ����رشى امل�رشبني ع���ن الطعام من���ذ 26 يوما، 
واأطلقت الر�ضا����ض احلي باجتاه املتظاهرين 
مما اأدى اإل���ى اإ�ضابة اأربعة منه���م وا�ضت�ضهاد 
ال�ض���اب عبي���د، اإلى جان���ب اإ�ضابة ع���دد كبري 
بح���الت اختناق جراء مهاجمته���م بقنابل الغاز 

الكثيفة.
وقال اله���الل الأحمر الفل�ضطيني اإن جنود 
الحت���الل احتجزوا اإح���دى �ضي���ارات الإ�ضعاف 
التابع���ة ل���ه يف قري���ة النب���ي �ضال���ح وحاولوا 
اعتقال اأحد امل�ضابني من داخلها قبل ال�ضماح 

لها بنقله اإلى امل�ضت�ضفى.
م���ن ناحية اأخرى، اأعلن���ت امل�ضادر الطبية 
اأي�ضا اإ�ضابة 16 متظاهرا بالر�ضا�ض املعدين 
املغلف باملطاط ونح���و ثالثن اآخرين بحالت 
اختناق �ضديدة خالل مواجهات �ضهدتها قرية 
بيتا جنوب مدينة نابل�ض دعما لإ�رشاب الأ�رشى.
اإن  ح�ضيلت���ه  يف  الأحم���ر  اله���الل  وق���ال 
طواقمه نقل���ت اأي�ضا اإ�ضابات م���ن بلدة بيت 
فوريك �رشق مدينة نابل�ض، منها ثالث اإ�ضابات 
بالر�ضا����ض احلي واملطاطي، و�ضب���ع اختناقا 

بالغاز.
وكان جي����ض الحت���الل قد اأغل���ق املدخل 
الرئي����ض لبل���دة بي���ت فوري���ك وعرق���ل نقل 
اجلرحى اإل���ى م�ضت�ضفيات مدين���ة نابل�ض، مما 
ا�ضط���ر الطواق���م الطبي���ة للتعام���ل معه���ا يف 

م�ضتو�ضف البلدة.
وق���ال متح���دث با�ض���م وزارة ال�ضح���ة يف 

نابل����ض اإن من بني امل�ضابني يف مظاهرة بيت 
فوري���ك عن���ان الأت���رية نائبة حماف���ظ نابل�ض 
واأ�ضيب���ت بعي���ار مطاطي يف الف���م، وو�ضفت 

حالتها بامل�ضتقرة.
وتزامن هذا الت�ضعيد امليداين مع ت�رشيح 
رئي�ض هيئة �ضوؤون الأ����رشى عي�ضى قراقع عن 
ب���وادر لب���دء مفاو�ضات ب���ني ق���ادة الإ�رشاب 
واإدارة �ضجون الحتالل خالل ال�ضاعات القادمة.
وقال قراقع لوكالة “معا” اإن اإدارة �ضجون 
الحت���الل اقرتحت جمع ق���ادة الإ�رشاب لعر�ض 

مطالبهم ومناق�ضته���ا، دون معرفة جدية هذا 
القراح. واأ�ضاف اأن ال�ضغط الدويل واحلراك 
اجلماه���ريي وال�ضعب���ي وخطورة حال���ة الأ�رشى 
ال�ضحية، ونقل ع���دد منهم اإلى امل�ضت�ضفيات 

دفعها اإلى هذه اخلطوة.
من ناحيتها، اأعلنت اللجنة الإعالمية لدعم 
اإ�رشاب الأ�رشى اأنه مل تتم اأي مفاو�ضات ب�ضكل 
ر�ضم���ي بني الحتالل وق���ادة الإ�رشاب منذ بدء 

اإ�رشابهم يف 17 اأبريل املا�ضي.
وقال���ت اللجن���ة اإن هن���اك ر�ضائ���ل يبثها 

�ضب���اط م�ضلح���ة ال�ضج���ون ب���ن الأ����رشى عن 
اإمكاني���ة مناق�ض���ة مطالبه���م، بينم���ا يرف����ض 
الأ�رشى الدخ���ول يف اأي مفاو�ضات بدون قيادة 

الإ�رشاب.
ويطال���ب الأ����رشى امل�رشبون ع���ن الطعام 
بتح�ض���ني ظ���روف زي���ارة عائالته���م ب�ض���ورة 
منتظمة مرت���ني �ضهريا وكذلك تركيب هاتف 
عمومي للتوا�ضل اإن�ضانيا مع عائالتهم، ووقف 
�ضيا�ض���ة الإهمال الطبي، والإف���راج عن الأ�رشى 

من ذوي احلالت املر�ضية اخلطرية.

ورف����ض الجتماع اخلروج ع���ن الإجماع 
الوطن���ي متم�ض���كا بوح���دة اله���دف ال���ذي 
قامت من اأجله عا�ضفة احلزم واإعادة الأمل 
للتحال���ف العرب���ي به���دف اإنه���اء النقالب 
وا�ضتع���ادة الدولة و�ضيطرته���ا على كافة 

الرتاب اليمني.
وخل�ض البي���ان اإلى مطالب���ة اليمنيني 
بع���دم الإقدام على خطوات م���ن �ضاأنها اأن 

ت�ضب يف خدمة احلوثيني و�ضالح.
اأن  اأمني���ة  اأف���ادت م�ض���ادر  ميداني���ا، 
الق���وات ال�ضعودي���ة امل�ضرتكة متكنت من 

ر�ضد جمموعة تابع���ة للميلي�ضيات حاولت 
الت�ضلل قبالة منطقة جنران ال�ضعودية.

واأو�ضح���ت امل�ض���ادر اأن جمموع���ة من 
ميلي�ضي���ات النقالبي���ني حاول���ت الت�ضلل 
للحرم احل���دودي ال�ضع���ودي واقتحام اأحد 
املواقع الع�ضكرية، لكن القوات ال�ضعودية 
امل�ضرتكة متكنت من �ض���د الهجوم وقتل 
عبداخلال���ق علي حممد الأ�ضدي القيادي يف 
احلر����ض اجلمهوري التاب���ع للمخلوع �ضالح 
و13 عن����رشاً كانوا برفقته ع���رب ال�ضتعانة 

بطائرات الأبات�ضي واملدفعية ال�ضعودية.

م���ن جانب اآخ���ر، ذكرت م�ض���ادر اأمنية 
ميني���ة، اأم����ض اجلمع���ة، اأن 12 عن����رشا من 
املتمردي���ن قتل���وا واأ�ضي���ب 19 اآخرين يف 
غارات �ضنته���ا مقاتالت التحال���ف العربي 
لدعم ال�رشعية على مع�ضك���ر خالد مبديرية 
م���وزع ومقبن���ة غرب���ي حمافظة تع���ز خالل 

ال�ضاعات املا�ضية.
واأو�ضحت امل�ضادر اأن الطريان ق�ضف 
مواق���ع احلوثيني يف مع�ضك���ر خالد  عرب 7 
غارات اأدت اإلى �ضقوط 5 قتلى و9 جرحى.
كم���ا ا�ضتهدفت مواق���ع وتعزيزات يف 

منطقة حوا�ض مبديرية مقبنة، اأ�ضفرت عن 
مقت���ل 7 واإ�ضابة 10 اآخرين من ميلي�ضيات 
احلوث���ي و�ضال���ح، كم���ا ق�ضف���ت ب���وارج 
التحالف مع�ضكر خالد خالل �ضاعات الليل.

وتزامن ذلك مع ات�ضاع رقعة املواجهات 
بني القوات ال�رشعية واملتمردين يف منطقة 
الهامل���ي �ضم���ايل مع�ضك���ر خال���د مبديرية 
موزع، حيث تبادل الطرفان ق�ضفا مدفعيا 
مكثف���ا، فيما ج���رت ا�ضتب���اكات عنيفة يف 
مفرق موزع، �ضقط فيها قتلى وجرحى من 

الطرفني.

• قوات الحتالل اأطلقت النار على املتظاهرين ت�ضامنا مع الأ�رشى امل�رشبني )رويرتز(	

• القوات ال�ضعودية تق�ضف النقالبيني قبالة جنران	

• بلو�ض�ضتان ت�ضهد اأعمال عنف ب�ضكل �ضبه دائم	

رام اهلل ـ وكاالت: 

النبي  بقرية  مواجهات  يف  اآخرين  واإ�صابة  �صاب  ا�صت�صهاد  الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

الع�صرات مبظاهرات خرجت ن�صرة  اأ�صيب  الغربية، فيما  ال�صفة  رام اهلل يف  �صالح غرب مدينة 

للأ�صرى امل�صربني عن الطعام يف منطقة نابل�س �صماال.

اإطلللق قوات  بعد  ا�صت�صهد  �صباأ ن�صال عبيد )23 عاما(  ال�صاب  بللاأن  الطبية  امل�صادر  واأفللادت 

االحتلل النار عليه يف مواجهات �صهدتها قرية النبي �صالح غرب رام اهلل، ومل تفلح حماوالت 

اإنقاذه يف م�صت�صفى �صلفيت القريب من القرية.

عواصم ـ وكاالت: 

يف اجتماع ا�صتثنائي عقده الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور هادي مع م�صت�صاريه يف العا�صمة 

ال�صعودية الريا�س، دعا هادي اإىل جتنب خطوات اأحادية من �صاأنها اأن ت�صب يف �صالح االنقلبيني.

وطالب البيان ال�صادر عن االجتماع القوى املناه�صة للنقلب االنخراط يف �صفوف ال�صرعية 

كما دعا جميع القوى اليمنية اإىل االلتفاف حول ال�صرعية م�صددا على رف�صه اأي خطوة اأو مبادرة 

تخالف املبادرة اخلليجية وخمرجات احلوار والقرار 2216 .

كويتا ـ رويترز:

بالقرب من  داع�س  تنظيم  تبناه  انفجار  قتلوا يف  االأقللل  على  �صخ�صا   25 اإن  م�صوؤولون  قال   

موكب نائب رئي�س جمل�س ال�صيوخ الباك�صتاين اأم�س اجلمعة يف اإقليم بلوخ�صتان امل�صطرب.

 50 تبعد  التي  ما�صتوجن  بلدة  قللرب  وقللع  الللذي  االنفجار  االأقللل يف  على  �صخ�صا   35 واأ�صيب 

كيلومرتا عن كويتا عا�صمة االإقليم.

وعر�صت حمطات تلفزيونية حملية لقطات ملا بدا اأنها �صيارة دمرها االنفجار.

وقال عبد الغفور حيدري نائب رئي�س جمل�س ال�صيوخ لرويرتز بعد دقائق من االنفجار اإنه 

يعتقد اأنه كان امل�صتهدف واإنه اأ�صيب باإ�صابات طفيفة.

دب يـ العربية نت: 

يف  م�ضارك���ون  طال���ب 
الإي���راين  للرئي����ض  جتم���ع 
ح�ضن روحاين، باإطالق �رشاح 
اخل����رشاء  احلرك���ة  زعيم���ي 
ح�ض���ني  م���ري  الإ�ضالحي���ة  
مو�ض���وي، ومه���دي كروبي، 
الإقامة  حت���ت  املو�ضوعني 

اجلربية.
واأطل���ق امل�ضارك���ون يف 
جتمع انتخابي نظمه منتدى 
طلبة اجلامعات يف العا�ضمة 
موؤي���دة  هتاف���ات  طه���ران 
ملو�ضوي وكروبي، مطالبني 
اجلربي���ة  الإقام���ة  برف���ع 

والإفراج عنهما.
مو�ض���وي  ويخ�ض���ع 
اجلربية  لالإقام���ة  وكروب���ي 
دون  م���ن   ،2011 من���ذ 
املحاكم���ة  عل���ى  عر�ضه���م 
بحجة دعمهم لالأحداث التي 
الرئا�ضية  النتخابات  تبعت 

عام 2009.

 اأن�ضار روحاين 
يطالبون باإطالق �رشاح 

كروبي ومو�ضوي

اأن  اأك���دت م�ض���ادر  � وكالت:  عوا�ض���م 
وا�ضنطن قدم���ت دفعة جديدة م���ن الأ�ضلحة 
اإلى وح���دات حماية ال�ضع���ب الكردية ب�ضمال 
�ضوريا، وقال قي���ادي كردي اإن الهجوم على 
الرقة ب���ات و�ضيكا، يف وقت اعت���رب الرئي�ض 
الرتكي رج���ب طي���ب اأردوغ���ان اأن الت�ضليح 
م���ع طبيع���ة  يتعار����ض  لالأك���راد  الأمريك���ي 

العالقات مع وا�ضنطن.
وقال���ت م�ض���ادر ام�ض اجلمع���ة اإن دفعة 
م���ن الأ�ضلح���ة الأمريكية و�ضل���ت اإلى مناطق 
�ضيطرة وح���دات حماي���ة ال�ضع���ب قادمة من 
مط���ار اأربي���ل عرب مع���رب �ضيمال���كا احلدودي 
مع اإقلي���م كرد�ضتان الع���راق، وهي تت�ضمن 

عربات من نوع هَمر واأ�ضلحة ثقيلة.
واأعل���ن قهرم���ان ح�ض���ن نائ���ب القائ���د 
العام لقوات �ضوري���ا الدميقراطية اأن عملية 
ا�ضتع���ادة مدين���ة الرق���ة من تنظي���م داع�ض 
�ضتب���داأ ال�ضيف املقب���ل، م�ضيف���ا اأن قواته 
املكون���ة ب�ض���كل اأ�ضا�ضي من وح���دات حماية 
ال�ضع���ب الكردي���ة ل حتتاج م�ضاع���دة من اأي 
جه���ة. وتعه���د قهرم���ان با�ضتع���ادة “الرق���ة 
وم���ا بعد الرقة”، وق���ال اإن قواته متكنت من 
ا�ضتعادة مدين���ة الطبقة و�ضد الفرات ب�ضكل 
كامل يف العا�رش من ال�ضهر اجلاري، معتربا اأن 
تركيا غ���ري را�ضية عن ه���ذا التطور وحتاول 

ل�ضق تهمة الإرهاب بالقوات الكردية. 
وب���دوره، قال القي���ادي يف قوات �ضوريا 
الدميقراطية عبد القادر هفيديل اإنه يف بداية 

دخول الرقة �ضتكون هناك بالطبع، وكما وعد 
التحالف ال���دويل بقيادة وا�ضنط���ن، دفعات 

اإ�ضافية من الأ�ضلحة وعربات مدرعة.
من جه���ة اأخرى، اأكد بي���ان للميلي�ضيات 
اإنها �ضتنق���ل اإدارة مدينة الطبقة اإلى جمل�ض 
م���دين بعد تاأمينها. واأ�ض���اف البيان اأن “�ضد 
الطبق���ة �ضيخدم كل املناطق ال�ضورية”، بعد 
انتزاع���ه من تنظيم “داع����ض”، اخلمي�ض، مما 

ميهد ل�ضتعادة ال�ضيطرة على مدينة الرقة.
ويف موؤمتر �ضحفي باأنقرة، قال الرئي�ض 
الرتكي رج���ب طي���ب اأردوغ���ان اإن الت�ضليح 
ال�ضوري���ة  الكردي���ة  للوح���دات  الأمريك���ي 
يتعار����ض م���ع طبيع���ة العالق���ات الرتكي���ة 
الأمريكية، وا�ضفا هذه الوحدات باأنها منظمة 
اإرهابية، ومعتربا اأنه ل يليق باأمريكا ورو�ضيا 

التعاون مع املنظمات الإرهابية.
واأ�ض���اف اأردوغ���ان اأن ب���الده �ضتكاف���ح 

الوح���دات الكردي���ة داخل تركي���ا ويف العراق 
تنفي���ذ  املمك���ن  م���ن  اأن  وب���نينّ  و�ضوري���ا، 
عمليات ع�ضكري���ة يف اأي وقت بهدف تفادي 
“خط���ر املنظمة الإرهابية ال���ذي �ضي�ضتمر يف 
تهدي���د تركيا”. واأ�ض���ار الرئي�ض الرتكي اإلى 
اأن الولي���ات املتحدة ورو�ضي���ا ل تتعر�ضان 
للخط���ر يف املنطق���ة ب���ل تركي���ا، موؤك���دا اأن 
�ضوريا والعراق واأزمة الالجئني �ضتكون على 
راأ����ض بنود اللق���اء الذي �ضيجمع���ه بالرئي�ض 
الأمريكي دونالد ترامب يف وا�ضنطن يف ال�16 

من ال�ضهر اجلاري.
وتاأتي ه���ذه التطورات بع���د يومني من 
اإعالن وزارة الدف���اع الأمريكية تفوي�ضها من 
قبل ترام���ب بت�ضليح وح���دات حماية ال�ضعب 
الكردية يف �ضوريا، مب���ا يلزم من اأجل معركة 
الرق���ة، موؤكدة اأن املعرك���ة �ضتنتهي باإحلاق 

الهزمية بالتنظيم.

سوريا الديمقراطية: هجوم الرقة بداية الصيف
أسلحة أميركية جديدة لألكراد وأردوغان يعترض

تناول���ت �ضحيفة “اإندبندنت” الربيطانية احلرب الت���ي تع�ضف ب�ضوريا منذ �ضنوات، واأ�ضارت اإلى اأن ال�رشاع 
الدائر يف �ضوريا �ضينتهي بعد اأن ي�ضفر عن املزيد من ال�ضحايا واملفقودين ب�ضكل يفوق بكثري ما اأ�ضفرت عنه 
احل���رب الأهلي���ة اللبنانية، وت�ضاءلت هل ميكن اإ�ضالح حال �ضوريا وبقاوؤها دولة موحدة بعد انق�ضاء احلرب؟ فقد 
ن�رشت ال�ضحيفة مقال للكاتب روبرت في�ضك قال فيه اإن احلرب يف �ضوريا �ضتح�ضد املزيد من الأرواح وت�ضفر عن 
املزي���د من املفقودين، واإنها �ضتعر�ض املزيد م���ن املدن والبلدات اإلى الدمار الكامل قبل اأن ت�ضع هذه احلرب 
الدموية اأوزارها. ولكن كيف ميكن اإ�ضالح حال ال�ضعب ال�ضوري نف�ضه؟ وذلك يف ظل املعلومات املتناق�ضة ب�ضاأن 

اأعداد ال�ضحايا التي من بينها ما ت�ضري له م�ضادر الأمم املتحدة وتقدره بنحو اأربعمئة األف اإن�ضان.
وتابع الكاتب بالقول اإن ما�ضي لبنان املظلم انتهى بعفو 
عام حكم فعليا برباءة جمي���ع القتلة، تاركا اأهايل ال�ضحايا دون 

عدالة اأو راحة.

هل �ضتبقى �ضوريا موحدة؟

بغداد ـ أ ف ب: 

ال�ضعب���ي  احل�ض���د  ق���وات  ب���داأت 
العراقي���ة اأم�ض اجلمع���ة تنفيذ عملية 
باجت���اه بل���دة الق���ريوان القريب���ة من 
احل���دود ال�ضورية غ���رب املو�ضل، يف 

اطار احلرب �ضد داع�ض يف البالد.
وق���ال نائب رئي�ض هيئ���ة احل�ضد 
املهند����ض  مه���دي  اب���و  ال�ضعب���ي 
“انطلق���ت عملياتنا عل���ى حماور عدة 
)...( اله���دف النط���الق نح���و الغرب” 

باجتاه احلدود مع �ضوريا.
واكدت قيادة العمليات امل�ضرتكة 
انطالق العملية التي قالت انها جتري 
باإ�ضن���اد طريان اجلي����ض وتهدف الى 
“حتري���ر مناط���ق الق���ريوان والبع���اج 

�ضمن عمليات قادمون يا نينوى”.
با�ض���م قي���ادة  وق���ال املتح���دث 
العملي���ات امل�ضرتك���ة العمي���د يحيى 
ر�ض���ول لفران�ض بر����ض “تنفذ قوات 
احل�ضد ال�ضعبي هذه العملية م�ضنودة 
بغطاء ج���وي من مروحي���ات عراقية”. 
وردا عل���ى �ض���وؤال عن اله���دف منها، 
ق���ال “ل ب���د لن���ا م���ن حتري���ر ه���ذه 
املناط���ق املهمة املرتبطة مع احلدود 

ال�ضورية”.
وتوقع ان “تك���ون العملية �رشيعة 
�ضف���وف  يف  انهي���ارات  هن���اك  لن 

داع�ض”.

 عملية عراقية قرب 
احلدود ال�ضورية

• دفعة �ضابقة من الأ�ضلحة الأمريكية اإلى الوحدات الكردية	



البالد سبورت

 حرص رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة س��مو الش��يخ عيىس 
بن عيل ب��ن خليفة آل خليفة عىل 
حض��ور افتتاح البطول��ة الخليجية 
الس��ابعة والثالثني لألندية األبطال 
التي يستضيفها نادي املنامة خالل 
الفرتة الحالية، وذلك يف لفتة طيبة 
من سموه تعكس مدى حرصه عىل 
االهتامم باللعب��ة واالرتقاء بها إىل 

أعىل املستويات.
وكان لحضور سمو الشيخ عيىس بن 
عيل أثر كبري عىل املستوى املعنوي 
للجمي��ع، وملمثيل  وأعط��ى دافعاً 
الوط��ن فريق��ي األه��يل واملنامة 
اللذين قدما مستويات طيبة خالل 

اليوم األول من البطولة.
وبهذه املناسبة، أعرب سمو الشيخ 
عيىس بن عيل عن سعادته لحضور 
حفل افتتاح خليجي السلة املقامة 

عىل صالة اتحاد اللعبة البحريني.
وق��ال س��موه يف ترصي��ح خ��اص 
ل�“الب��الد س��بورت” : أهنئ اللجنة 
املنظم��ة للبطول��ة ع��ىل التنظيم 
االستقبال  وحفاوة  للبطولة،  املميز 
أن  الخليجي��ني، وأمتن��ى  لألش��قاء 
تخ��رج البطول��ة بالش��كل الالئق. 
وخت��م س��موه متمني��اً التوفي��ق 
لفريق��ي املنامة واأله��يل يف هذه 
البطولة، وأن يصال للمباراة النهائية 

ليكون الختام بحرينيا باذن الله.

حق��ق فري��ق األهيل ف��وزاً كاس��حاً عىل 
حس��اب نظريه الس��د القطري بفارق 25 
وبنيج��ة )47/72( يف املباراة التي أقيمت 
بينهام أمس لحس��اب الجول��ة األوىل من 

البطولة الخليجية لألندية.
وج��اءت أش��واط املب��اراة كله��ا لألهيل 
وبالش��كل اآليت: )12/22، 14/18، 9/19، 
12/13(، وبذلك حصد نقطتي الفوز فيام 
السد فقد تحصل عىل نقطة من الخسارة.

الشوط األول
نج��ح األهيل م��ن إنهاء الش��وط األول 
لصالح��ه بف��ارق 14 نقط��ة وبنتيج��ة 
)26/40( بفضل سيطرته املطلقة بأرضية 

امليدان.
ففي الربع األول، نجحت سواعد األهيل 
املتمثلة يف األمرييك قريني وحسني شاكر 
وهش��ام رسحان من أخ��ذ األفضلية يف 
النواح��ي الفني��ة بالدف��اع القوي عىل 
العبي الخصم وتحوي��ل الكرات لهجوم 
رسيع وفعال بالتس��جيل ع��ر النقطتني 
والثالثي��ات، م��ع التعويل ع��ىل عمران 
عبدالرض��ا والس��لوفيني برمي��وز تحت 

الحل��ق ليأخ��ذ التق��دم بالنتيجة 4/12 
وس��ط أداء يسء من قبل العبي الس��د 
باس��تثناء محرتف��ه األم��رييك ال��ذي برز 
بتحركاته وتسجيله ليزيد األهيل الفارق 

إىل 9/20 وينهي الربع 12/22.
ويف الرب��ع الثاين ومع بع��ض التغيريات 
التي أحدثها مدرب األهيل س��ام، واصل 
األهيل عىل نهج��ه الهجومي عر قريني 
الذي تحصل عىل الخطئ الثاين واستبدل، 
وبجانبه سيدكاظم إال أن الفريق بعدها 
دخ��ل يف دقائ��ق عش��وائية التصويب 
رغم تس��جيل بعض النقاط لتصل حينها 
النتيجة 14/29، ليستطع السد حينها عر 
األمرييك براون وفيصل نبيل وعمر محمد 
بتس��جيل الثالثيات من جه��ة ونقطتني 
من جهة يف تقليص الفارق عند النتيجة 
23/33، إال أن األهيل استطاع بعدها عر 
االخ��رتاق والتصويب م��ن تحت الحلق 
لحسني شاكر وبرميوز وعمران من إنهاء 

الربع لصالحه أيضاً 26/40.

 الشوط الثاني
مل يج��د األهيل أدىن مش��كلة يف إنهاء 

الش��وط الثاين واملباراة لصالحه بفارق 
25 نقطة وبنتيجة )47/72( مس��تغاًل 

تألقه الفني وجاهزيته البدنية بخالف 
السد الذي مل يقدم ما يشفع له.

فف��ي الرب��ع الثال��ث، رضب األه��يل 
بقوة كبرية بعدما اس��تطاع من إغالق 
منافذه املوصلة لس��لته ما أجر العبي 
الس��د للتصويب البعيد الذي مل يكن 
فعال بأي شكل من األشكال، ليستغل 
األه��يل ه��ذه النقط��ة يف التس��جيل 
وخصوصاً يف إح��راز النقطتني والرتكيز 
عليها ع��ر االخرتاق وبع��ض األلعاب 
الجميل��ة عر حس��ني ش��اكر وصباح 
حسني وس��يدكاظم ماجد، فيام واصل 
الس��د معاناته الهجومي��ة والدفاعية 
يف ظ��ل عدم وج��ود دكة ب��دالء من 
جه��ة وعدم وج��ود حل��ول وتفاهم 
رغم تدخ��ل مدربه ألك��ر من طلب 
وقت مس��تقطع لينه��ي األهيل الربع 
35/59. ويف الرب��ع األخري، قام مدرب 
األهيل س��ام بال��زج بعنارصه الش��ابه 
أمثال عقيل ميالد وجاسم محمد الذي 
أصيب وخ��رج، لته��دء بعدها األمور 
فنياً وسط تس��جيل بعض النقاط من 
هنا وهناك تصويبات عشوائية وكرات 
مقطوع��ة من الطرف��ني لينتهي اللقاء 

لصالح األهيل.

سمو الشيخ عيسى بن علي: نرحب باألشقاء في بلدهم البحرين

المنامة يحقق أول انتصار ويجتاز االتفاق العماني

األهلي يستهل مشواره باكتساح السد القطري

السلة ل��ك��رة  ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  اف��ت��ت��اح  خ���ال 

سموه أشاد بالتنظيم وتمنى التوفيق لممثلي الوطن

األهلي يحقق فوزاً كبيراً على السد

علي مجيد     محمد الدرازي

البالد سبورت

األه��يل  فري��ق  م��درب  أع��رب 
اإلمارايت لكرة السلة بيرت شومريس 
عن سعادته البالغة بتحقيق الفوز 

األول يف البطولة.
وقال شومريس يف املؤمتر الصحايف 
الذي عقب اللق��اء إن فريقه بدأ 
بداي��ة جيدة اس��تحق من خاللها 

الفوز عىل االتحاد السعودي.
وأض��اف “يج��ب علين��ا تصحيح 
بع��ض األم��ور وتداركه��ا كالت��ي 
إذ  الدفاعية،  بالجوان��ب  تتعل��ق 
علين��ا أن أن نتدرب ع��ىل الدفاع 

بشكل جيد للقاءات القادمة”.
بدوره، قال العب الفريق س��عيد 
عتي��ق إن بداية فريقه يف البطولة 
تطبيق  بفض��ل  موفق��ة  ج��اءت 

جميع الالعب��ني لتعليامت الجهاز 
الفني.

وأض��اف “توفقن��ا يف التصويبات 
النعيمي، واألهم  الثالثية بواسطة 
يف املب��اراة مل يكن لدينا الكثري من 

ال�”ت��رين أوفر”، وكذل��ك تداركنا 
ال�”ريباوند” خالل الشوط الثاين”.

م��ن جهت��ه، قال مس��اعد مدرب 
فري��ق االتحاد الس��عودي جعفر 
راشد إن الخسارة عكست مستوى 

االعداد املتواض��ع الذي حظي به 
الفريق قبل البطولة.

الفري��ق  يس��تعد  “مل  وأض��اف 
بش��كل جي��د للبطول��ة، إذ منح 
اس��بوعني  الراحة ملدة  الالعب��ون 
بع��د انتهاء بطول��ة النخبة نتيجة 
التي لحقت  االرهاق واالصاب��ات 
بالالعب��ني، حيث تدرب يوم واحد 
يف الس��عودية ث��م 3 أيام فقط يف 

البحرين”.
وأشار راشد إىل أّن الخسارة األوىل 
مؤثرة، مؤكًدا يف الوقت ذاته عىل 
ق��درة الفريق بالع��ودة وتصحيح 
املقبل��ة  املباري��ات  يف  األخط��اء 

للفريق.

في المؤتمر الصحافي

مدرب األهلي: بداية جيدة.. وعلينا تحسين الدفاع
مدرب االتحاد: الخسارة تعكس االعداد المتواضع

البالد سبورت

جانب من اللقاء

جانب من المؤتمر الصحافي

سمو الشيخ عيسى بن علي متحدًثا لـ”البالد سبورت”    )تصوير: رسول الحجيري( سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد منافسات اليوم األول
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يش��هد اليوم الثاين لبطول��ة األندية 
الخليجي��ة لك��رة الس��لة “خليج��ي 
37” إقامة 3 مباري��ات اليوم، حيث 
يدخ��ل ممث��ل الوطن��ي األهيل، يف 
الثامنة مساًء، اختبارًا قوًيا أمام فريق 
االتحاد الس��عودي، ضمن منافسات 
املجموع��ة األوىل، بالجول��ة الثاني��ة 
للبطول��ة املقام��ة يف ضياف��ة نادي 
املنامة، وتس��تمر حتى 20 من مايو 
الجاري، ويف املجموعة نفسها يلتقي 
الس��د القطري م��ع حام��ل اللقب 
األهيل اإلمارايت، يف السادس��ة مساء، 
عىل أن يس��بقه يف الرابعة عرًصا لقاء 
وحي��د لحس��اب املجموع��ة الثانية 
يجمع الش��باب اإلمارايت ضد الريان 

القطري.
الثاني��ة،  للم��رة  البطول��ة  وتحف��ل 
بالس��امح لجميع الفرق بالتأهل إىل 
دور الثامنية، ال��ذي ينطلق األربعاء 
املغل��وب،  خ��روج  بنظ��ام  املقب��ل 
عىل أن يلتق��ي فيه صاحب��ا صدارة 
املجموعت��ني مع نهاية ال��دور األول 

مع راب��ع املجموعة األخرى، ووصيفا 
املجموعت��ني م��ع ثال��ث املجموعة 

التالية.
ويسعى األهيل واملنامة، ممثال السلة 
البحريني��ة خ��الل دور املجموعات، 
لضامن مرك��ٍز مريح قبي��ل الذهاب 
إىل منافس��ات دور الثامني��ة، نح��و 
االحتف��اظ يف حظوظهام باملنافس��ة 
ع��ىل اللقب، وإضاف��ة لقب خامس 

للسلة البحرينية.
وي��درك األه��يل يف لق��اء االتح��اد 
الس��عودي الي��وم صعوب��ة املهمة، 
ويعول مدرب النس��ور األمرييك سام، 
يف تكرار إنجاز 2014 والسعي لبلوغ 
النهايئ، عىل مزيٍج من عنارص الخرة 
والدماء الش��ابة، من أبرزها حس��ني 
ش��اكر وصباح حس��ني وس��يدكاظم 
ماجد وعيل عقيل وهش��ام رسحان، 
ومن خلفهم األم��رييك أورين غريني 

والسلوفيني
وع��ىل الجانب اآلخ��ر، يتطلع فريق 
االتحاد لتخطي عقبة األهيل، وحصد 

نقطتي املب��اراة التي تؤهله الحتالل 
مرك��ٍز متق��دم ع��ىل حس��اب فرق 
املجموع��ة، ما يجنبه يف دور الثامنية 
االبتع��اد ع��ن أح��د الف��رق الكبرية 
املرش��حة للقب، خصوصاً أن النادي 
الس��عودي ميلك حظوظاً متس��اوية 

نحو الس��عي لحصد لقبه الس��ادس 
يف البط��والت الخليجية عقب ألقاب 
 )1997-1998-1999-2000-2005(
واالنفراد يف صدارة الفرق األكر فوزاً 

بالبطولة.
ويعول الفريق السعودي عىل خرات 

العبيه الدوليني ومنهم صانع األلعاب 
وقائد الفريق جابر الكعبي، واألخوين 
محمد ومثنى حس��ن عطالله وريان 
الح��ريب وعبدالل��ه القمي��زي ويارس 
الجهني ومن خلفهم األمريكيان جوش 

دوالرد وكوينرتال توماس.

المنامة يخضع للراحة

س��يخضع صاح��ب األرض والضيافة 
فريق املنامة للراحة اإلجبارية اليوم، 
وفق نظام وجدول مباريات البطولة.

مباريات��ه  “الزعي��م”  وسيس��تأنف 
بالبطول��ة ي��وم غد )اإلثن��ني( حينام 
يواج��ه الريان القطري عند الس��اعة 
السادس��ة مس��اًء، عىل أن يختتم يف 
اليوم التايل لقاءاته بالدور التمهيدي 
مبواجهة قوية مع الشباب اإلمارايت يف 

املوعد نفسه.
وسيس��تغل الجه��از الفن��ي للفريق 
بقي��ادة اإلس��باين كالروس ومعاون��ه 
الوطن��ي عقي��ل ميالد ف��رتة الراحة، 
إلقام��ة حص��ة تدريبية مس��اء اليوم 
عىل صالة النادي، إذ ستكون الفرصة 
متاحة أم��ام الجهاز الفن��ي ملعالجة 
أخطاء املباراة الس��ابقة، والرتكيز عىل 
نقاط الضعف للفرق املنافسة بعد أن 
اطلع عليها الجهاز بشكل جيد خالل 

اليوم األول من البطولة.

األه���ل���ي ف���ي اخ��ت��ب��ار ج��دي��د أم����ام “اإلت����ي”
3  لقاءات في اليوم الثاني

فريق األهلي لكرة السلة

علي مجيد     محمد الدرازي
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عبداهلل عاشور

 حقق حامل اللقب فريق االهيل 
االم��ارايت ف��وزا مه��ام يف بداي��ة 
مش��واره بالخليجية عىل حس��اب 
فريق االتحاد السعودي يف افتتاح 
منافس��ات املجموعة األوىل وذلك 
بف��ارق ث��الث نق��اط وبنتيج��ة 
مباري��ات  أوىل  يف   ،)90/76(

البطولة.
وس��يطر األه��يل ع��ىل مجريات 
املباراة منذ البداية وحتى النهاية، 
إذ رضب ب��كل قوة من��ذ البداية 
وتق��دم يف النتيجة م��ع منتصف 
الف��رتة بف��ارق 10 نق��اط، إال أّن 
االتحاد متكن م��ن تقليص الفارق 
مع نهاية الربع إىل 3 نقاط بنتيجة 

.16/13
وواص��ل األهيل تفوق��ه يف الربع 

الث��اين معتم��ًدا ع��ىل تصويبات 
الناجحة  الثالثي��ة  النعيمي  طالل 
التي عززت التقدم لفريقه 29/22 
مع منتصف الرب��ع، قبل أن يرفع 
الف��ارق إىل 16 نقطة م��ع نهاية 

الشوط األول بواقع 45/29.
واس��تمر حامل اللق��ب يف فرض 
أفضليته فعزز تقدمه مع منتصف 
الف��رتة الثالث��ة الت��ي رف��ع فيها 
الوق��ت  إىل 38/62، يف  النتيج��ة 
الذي افقتد في��ه االتحاد للحلول 
الفرتة  األه��يل  لينهي  الهجومي��ة 

لصالحه 78/53.
واستمر السيناريو نفسه يف الربع 
األخ��ري، ليحس��م األه��يل املباراة 

بنتيجة 90/76.

حظيت منافسات اليوم األول من البطولة الخليجية لألندية 
التي أفتتحت يوم أمس، حضوراً رفيعاً من ِقبل الشخصيات 

املهمة يف مملكة البحرين منها الدبلوماسية ومنها 
الرياضية، يتقدمهم رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 

سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة.
ففضال عن وجود رئييس الناديني األهيل املنامة زهري 

كازروين، فإن املنصة الرئيسية شهدت تواجد سفري الواليات 
املتحدة األمريكية وليم روباك واألمني العام للجنة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن عسكر الذين تابعا منافسات األمس. 

حامل اللقب يعبر االتحاد السعودي

السفير األميركي يحضر البطولة

البالد سبورت

جانب من اللقاء
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ثالثة حكام.. “شاهد ماشفش حاجة”!

جمهور أهالوي ومنامي كبير

تنطبق هذه املقولة عىل حكام لقاء فريقنا األهالوي مع نظريه 
السد القطري، حينام تغاضوا مراراً عن أفعال العب الفريق 

القطري األمرييك براون باتجاه العبي األهيل عىل مدار أشواط 
املباراة.

فاألمرييك بدا واضحاً وأمام مرأى الجميع يف صالة أم الحصم 
بالرضب املتعمد املبارش لالعبي األهيل، وألكر من يتم تنبيه 

الحكام عن ترصفات املحرتف إال أنهم مل يكرتثوا له متاماً، إىل أن 
حدث ما ال يحمد عقباه، حينام قام الالعب نفسه برضب العب 

األهيل جاسم محمد وتحديداً يف الربع األخري من اللقاء، يف 
منطقة الصدر، لتضج الصالة من جامهري ومسؤويل يف املنصة 
الرئيسية باإلضافة لدكة احتياط األهيل حول هذا الترصف إال 

أن الحكام أمروا باستئناف اللعب دون احتساب خطئ أو قرار 
قانوين، ليخرج الالعب محموالً بسواعد زمالئه ويؤخذ مبارشة 

بسيارة االسعاف!

البالد سبورت

أكد مدير البطولة الخليجية 

لالندية لكرة السلة عبدالله 

عاشور، عىل سعادته باملستوى 

الذي خرجت به مباريات اليوم 

االول من البطولة وباالداء الفني 

القوي الذي قدمه الالعبون 

وهو ما يؤكد ان البطولة 

ستشهد منافسة قوية بني الفرق 

الخليجية.

واضاف عاشور قائال: إن اللجنة 

املنظمة للبطولة قامت بتوفري 

كافة متطلبات نجاح البطولة 

خاصة وان الجميع يسعى ألن 

تكون إقامة االشقاء الخليجيني يف 

املنامة عىل أفضل صورة.

وقال عاشور إن املنامة ترحب 

باالشقاء الخليجيني ونأمل يف 

أن تشهد البطولة الخليجية 

منافسات قوية كام هو متوقع لها 

وكام اعتدنا دامئا يف جميع نسخ 

البطولة يف السنوات املاضية .

عاشور: المنافسة 
ستزداد األيام القادمة

مباريات اليوم

نتائج أمس

16:00الشباب اإلماراتي × الريان القطري
18:00السد القطري × االهلي اإلماراتي

20:00األهلي البحريني × االتحاد السعودي

االتحاد السعودي   76األهلي اإلماراتي   90        
السد القطري   47األهلي البحريني   72       

االتفاق العماني  50المنامة البحريني 82

لقطة لجماهير األمس 

حكام لقاء األهلي والسد

البالد سبورت: شهدت مدرجات صالة منافسات البطولة 
حضوراً جامهريياً كبرياً وتحديداً منذ اللقاء الثاين يوم أمس 

والذي جمع األهيل البحريني والسد القطري، إذ ملئت 
جامهري القلعة الصفراء املدرج الكبري باإلضافة للجانب 

األيرس للمقصورة الرئيسية، وأخذت الجامهري بالتشجيع وبث 
األهازيج الحامسية التي أعطت األجواء جاملية. ويف املباراة 

الثانية امتزجت جامهري املنامة مع بعض من جامهري األهيل 
كام حدث يف اللقاء السابق، وأخذوا مبساندة ودعم الالعبني يف 

مشهد ينم عن الروح الرياضة وقوة الرتابط التي تجمع الناديني 
العريقني.

شاكر: لدينا األفضل 
و”االتي” صعب

البالد سبورت: أكد كابنت األهيل حسني 
شاكر أن فريقه حقق فوزه األول بعد 
أداء جيد من زمالئه ولكن هذا ليس 

مبستواهم الحقيقي كونهم ميلكون 
األفضل واملزيد. وقال شاكر ل� “البالد 

سبورت” فضاًل عن املستوى الذي 
ظهروا عليه إال أنهم الزالوا ميلكون 

املزيد كام ال ننىس أن السد القطري 
ناقص العدد يف صفوفه وهذا أثر عليه. 

وحول لقاء اليوم، أشار إىل ان االتحاد 
السعودي صعب وخسارته باألمس ال 

يعني أنه ضعيف بل لديه إمكانات 
كبرية، وهم يف األهيل سيحاولون 

تقديم أفضل ما لديهم ليك يكونوا 
جاهزين للقاءات املقبلة.

حسين شاكر

نجح صاحب األرض والضيافة املنامة يف 
تحقيق أوىل انتصاراته بالبطولة يف بداية 
مش��واره نحو منص��ة التتويج وتحقيق 
اللق��ب، وذلك ع��ىل حس��اب االتفاق 
العامين الذي فاز عليه بنتيجة )82/50(، 
يف املواجهة التي أقيمت بينهام مس��اء 

أمس لحساب املجموعة الثانية.
بهذا الفوز يك��ون املنامة قد حقق أول 
نقطتني، فيام آلت نقطة واحدة لإلتفاق 

العامين.

الشوط األول

وج��اءت بداي��ة املب��اراة رسيع��ة من 
الجانبني، إذ ابتدأ املنامة املباراة بالدفاع 
الضاغ��ط مبكرًا ع��ر الرقاب��ة اللصيقة 
لالعبي االتفاق، كام اعتمد عىل تحركات 
محمد كويد واخرتاقات محمد حس��ني 

تحت الحلق.
االتف��اق  العب��و  فّض��ل  املقاب��ل،  يف 
االخرتاق��ات م��ن األطراف ع��ر أمجد 

الحدي��دي ونجح من تعدي��ل النتيجة 
4/4، قبل أن تضع ثالثية نيكولوز املنامة 

يف املقدمة مع منتصف الفرتة 6/4.
وغ��رّي م��درب املنام��ة التش��كيلة مع 
منتص��ف الرب��ع ليدفع مبحم��د قربان 
ومحم��د أمري وحس��ن ن��وروز ويونس 
كويد، ونجح م��ن التقدم 11/6، غري أن 
االتفاق رسعان ما عادل النتيجة 11/11 
ث��م 14/14 معتم��ًدا ع��ىل تصويب��ات 
محرتفيه البعيدة قبل أن يتقدم 15/14، 
إال أّن املنامة حسم الفرتة األوىل لصالحه 

بواقع 16/15.
وأض��اع الفريقيان العدي��د من الفرص 
الس��انحة والسهلة ال سيام املنامة الذي 
فرّط فرصة تعزيز النتيجة مبكرا بعد أن 
أضاع العديد من الفرص الس��انحة من 
داخل وخ��ارج القوس، حي��ث أضاع 4 
تصويبات ثالثية إىل جانب 3 تصويبات 

من داخل املنطقة.
ونج��ح بعده��ا املنام��ة م��ن تعميق 

الفارق عر سلتي محمد قربان ومحمد 
حس��ني ليتدخل مدرب االتفاق بالوقت 
املس��تقطع، لكن��ه مل ينج��ح يف تدارك 
موقف فريقه الذي صام عن التس��جيل 
حت��ى الدقيقة الثامنة للربع، إىل جانب 
وقوع العبي��ه يف العديد م��ن األخطاء 
الدفاعي��ة الت��ي أعط��ت املنامة فرصة 
توس��عة الفارق م��ع نهاي��ة الربع إىل 

.38/20

الشوط الثاني

واس��تمر الس��يناريو نفس��ه يف الشوط 
الث��اين، حيث بدأ املنام��ة الفرتة الثالثة 
بقوة وفرض اسلوبه الدفاعي الذي منع 
مهاجمي االتف��اق العامين من الوصول 
إىل سلته ما أجرهم عىل التصويب من 

خارج املنطقة.
ونّوع املنامة من طلعاته الهجومية عر 
التصوي��ب الثاليث أو االخ��رتاق وإيصال 
الك��رة لكادي��م تحت الحل��ق، وكذلك 

االرت��داد الهجومي الرسي��ع لينجح من 
توس��عة الفارق مع منتصف الفرتة إىل 

.52/24
ومل ينج��ح م��درب االتف��اق بتدخالته 
املستمرة من تغيري واقع الحال وإعادة 
فريقه ألج��واء املباراة، إذ واصل املنامة 
هيمنته عىل اللقاء بتألق محمد حسني 
ونيكولوز، ليحس��م الفرتة الثالثة بواقع 

.67/31
ومل يش��هد الربع األخري أّي جديد يذكر، 
إذ استمر سيناريو األداء نفسه  االتفاق 
يف اللعب عىل االمكانات املتوافرة لديه 
وتراجع أداؤه بشكل ملحوظ ما أعطى 
املنام��ة مواصلة ف��رد عضالته والتحكم 
باللقاء، ليحس��م الجول��ة األوىل بنتيجة 

.82/50
أدار اللق��اء طاق��م تحكي��م مكون من 
الح��ريب وعبدالله  الس��عوديني حات��م 

اإلدماوي والقطري جاسم نظر.

سمو الشيخ عيسى بن علي إلى جانب السفير األميركي



انطلقت يوم أمس الجمعة النس��خة 
الرابع��ة م��ن دورة ألع��اب التضامن 
اإلس��امي التي تس��تضيفها العاصمة 
األذربيجاني��ة باك��و لغاي��ة 23 مايو 
ري��ايض  آالف   5 الج��اري مبش��اركة 
ميثل��ون 54 دولة إس��امية من ثاث 
لعب��ة   25 يف  سيتنافس��ون  ق��ارات 
رياضي��ة للظف��ر بأك��ر ع��دد م��ن 

امليداليات امللونة.
وتشارك مملكة البحرين للمرة الثالثة 
يف تاريخه��ا بوف��د يضم م��ا يقارب 
م��ن 60 رياضي��اَ ميثل��ون 3 ألع��اب 
رياضية وه��ي ألعاب القوى والرماية 
واملصارع��ة، وتض��م البعثة مجموعة 
من الوفد اإلداري والطبي واإلعامي.

وتقيم البعث��ة البحريني��ة يف القرية 
الرياضي��ة وتحدي��داً يف املبنى الذي 
تقيم فيه كذلك بعثة اململكة األردنية 
الهاش��مية وبنغاديش وأوزبكستان، 
حيث تقع القرية بالقرب من س��تاد 
باك��و األوملبي الذي يبعد عنها حوايل 

كيلومرت واحد فقط.
وكان��ت مدي��رة البعثة فجر جاس��م 
قد وصل��ت فجر الخمي��س إىل باكو 
لتلتح��ق بالوف��د اإلداري املكون من 
مري��م مردان��ه نائبة مدي��رة البعثة 
وإداري البعث��ة حس��ن عبدالرحيم، 
فيام وصل منتخب ألعاب القوى يوم 
الخمي��س وضم الوفد الجهاز اإلداري 
املك��ون م��ن يوس��ف أحمد، س��عد 
البوعينني، مش��عل الذوادي، والطاقم 
الفني املكون م��ن “دميرتو فانيكني”، 
“براتان��وف”، “هاراالملب��ي كريوف”، 
سعد األس��مري، طاهر ريغي، “جون 
جيورج”، طارق حس��ن، وأختصاصيا 
العاج الطبيعي بش��ار ذياب، س��امر 
نوي��ر، فيام تض��م قامئ��ة منتخب 
الرج��ال كا م��ن “كيامريل ب��راون”، 
“أن��درو فيرش”، يعقوب س��امل عيد، 
ع��ي خميس، “ابراهام روث”، عباس 

“لينوس  الص��ادق ميخ��و،  أبوبك��ر، 
كيباجات”، “ج��ون جيبيت”، موىس 
عي��ى، “ابراهام جريوب��ن”، “اوييك 
يلمر”، “بينس��ون س��وري”، س��عيد 
الخالدي، “ايفانس روتو” باإلضافة إىل 
منتخب الس��يدات الذي يضم هاجر 
الخال��دي، اميان عي��ى، “ايديديونج 
ن��ارص،  عي��د  س��لوى  ايديون��ج”، 
“أوي��يك اولوي��ا”، “مارت��ا هريباتو”، 
من��ال البهراوي، “تيجيس��ت بياي”، 
دليل��ة عبدالق��ادر، “روث جيبيت”، 
“ش��يتاي”، “روز جيلمو”، “تيجيست 
ميكونيم”، امينة جامل، نورة جاسم، 

“بونتو ريبيتو”.
في��ام ضم الوف��د اإلعام��ي كا من 
واملص��ور  ع��ي  حس��ن  الصح��ايف 

التلفزيوين محمد الرميي.
كام وصل ي��وم الخميس املايض وفد 
الرماي��ة املك��ون م��ن نائ��ب رئيس 

االتحاد الشيخ حمد آل خليفة، وائل 
املعراج، من��رية املعيي، س��ارة زمان 
واملدرب “فالريي تيموكني”، باإلضافة 
إىل قامئة الاعب��ني والاعبات املكونة 
من حس��ن محمد، نارص خلف، متار 
ال��وات، فاطم��ة ن��ر الل��ه، لطيفة 

الهادي، مرام حساين.
وحظى الوفد لدى وصوله مطار حيدر 
علييف باستقبال رائع من قبل اللجنة 
املنظم��ة واملتطوع��ني واملتطوع��ات 
وحرصوا عىل تقديم كافة التسهيات 
الازم��ة إلمت��ام إج��راءات الوص��ول 

والتسكني واملواصات ونقل األمتعة.

إقامة مراسم رفع علم الدورة

ش��ارك الوف��د البحريني يف مراس��م 
رفع عل��م الدورة وال��ذي أقيم عر 
ي��وم أم��س األول الخمي��س بالقرية 
الرياضي��ة بحض��ور وزي��ر الش��باب 

آزاد رحيموف،  األذربيجاين  والرياضة 
واألم��ني العام التحاد ألعاب التضامن 
اإلس��امي فيص��ل نصار وع��دد من 
املسؤولني يف االتحاد واللجنة املنظمة 

للدورة.
وأجري��ت مراس��م رفع عل��م الدورة 
وس��ط حضور كبري من بعثات الدول 
اإلسامية املشاركة وتضمنت مجموعة 
الفلكلورية  املوس��يقية  الفقرات  من 
بتفاعل  والت��ي حظيت  األذربيجانية 
كبري واحتفال رائع من قبل الرياضيني 
املش��اركني يف االحتف��ال، وش��ارك يف 
مراس��م رف��ع العلم كا م��ن مديرة 
البعثة فجر جاس��م ومنتخب ألعاب 
الق��وى والوف��د اإلداري واإلعام��ي 
والذين عاش��وا اجواء احتفالية رائعة 
يف ظل التفاعل الكبري من قبل الوفود 

الرياضية املشاركة يف املراسم.
وتعتر مراسم رفع العلم يف الدورات 

الرياضي��ة األوملبية واآلس��يوية مبثابة 
تقليد رس��مي يتم م��ن خاله دعوة 

جميع البعثات املشاركة.

القرية الرياضية تكتظ بالوفود

ب��دأت البعثات الرياضي��ة يف التوافد 
عىل القرية الرياضية، ومتت إجراءات 
توزيع املنتخبات املش��اركة يف الدورة 
ع��ىل أماك��ن اإلقام��ة والت��ي ه��ي 
عب��ارة عن عامرات ش��اهقة تتضمن 
مجموعة من الش��قق املكونة من 3 
وأربع غرف، وت��م تجهيزها خصيصاً 
للدورة، وق��د دبت الحي��اة يف كافة 
أرجاء القرية التي امتألت بالرياضيني 
من مختلف الدول اإلسامية الشقيقة 

والصديقة.

اعتذار الكويت وليبيا والسودان

كش��ف أمني ع��ام االتح��اد الريايض 

للتضام��ن اإلس��امي فيص��ل نص��ار 
عن اعت��ذار كل من الكوي��ت وليبيا 
والس��ودان عن املش��اركة يف الدورة 
الرابع��ة أللعاب التضامن اإلس��امي 
ليتقل��ص ع��دد الدول املش��اركة إىل 
54 دول��ة بدال من 57، مش��رياً إىل أن 
اتحاد التضامن اإلس��امي حاول منذ 
ما يقارب الش��هرين اقناع تلك الدول 
باملش��اركة لكن هناك ظروف خارجة 
عن الس��يطرة منعتهم من املش��اركة 
واالعت��ذار قب��ل االنط��اق الفع��ي 
لل��دورة ب��� 4 أي��ام رغ��م محاوالت 
البلد املنظم يف عملية تس��هيل أمور 

مشاركتهم. 

مديرة البعثة تشارك باجتماع 
المديرين

ش��اركت مدير البعثة فجر جاسم يف 
اجت��امع مديري البعث��ات الذي عقد 
بالقري��ة الرياضية بحضور مس��ئويل 
اللجن��ة املنظم��ة ورؤس��اء اللج��ان 

العاملة يف الدورة.
وناق��ش االجت��امع كاف��ة النواح��ي 
املتعلقة باملش��اركة يف حفل االفتتاح، 
مث��ل دخ��ول طابور الع��رض ونقاط 
التح��رك واملواصات واس��تام تذاكر 
دخول الحفل واألمور املرتبطة بتحرك 
م��ن مذيع��ني وصحافيني  اإلعاميني 
ومصورين اثناء حفل االفتتاح وأماكن 
جلوس البعثات املشاركة والعديد من 
املواضيع األخرى، حيث يعقد اجتامع 
م��دراء البعث��ات كل يوم��ني بهدف 
التواصل ب��ني اللجنة املنظمة ومدراء 
البعث��ات والتع��رف ع��ىل املش��اكل 
واملعوقات التي تواجههم واالس��تامع 
وماحظاته��م حول  اقرتاحاته��م  إىل 
كل ما يخص الدورة م��ن التدريبات 
املنافسات واملواصات  إقامة  وأماكن 

والتغذية وباقي الخدمات.

باكو توقد الشعلة الرابعة لدورة ألعاب التضامن اإلسالمي
البحرين تشارك بـ 60 رياضيًا

ال��ب��ع��ث��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ت��ش��ه��د م���راس���م رف���ع ع��ل��م ال����دورة
باكو               حسن علي

انطلقت دورة ألعاب التضامن 
اإلسامي ألول مرة عام 2005 يف 

اململكة العربية السعودية وأقيمت 
منافسات الدورة يف أربع مدن وهي 
مكة املكرمة وجدة واملدينة املنورة 

والطائف مبشاركة 6000 ريايض مثلوا 
55 دولة تنافسوا عىل 13 مسابقة 

وهي )العاب القوى والسباحة 
والغطس وكرة املاء واملبارزة والتنس 

وكرة الطاولة ورفع االثقال وكرة القدم 
وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد 
والتايكواندو والفروسية( كام أقيمت 

عىل هامش الدورة العاب لذوي 
االحتياجات الخاصة وخامسيات كرة 

القدم لذوي االعاقة الذهنية وكرة 
الهدف لذوي االعاقة البرية.

وفازت السعودي باملركز األول ب� 
60 ميدالية ) 24 ذهبية و17 فضية 
و19 برونزية ( وحلت مر ثانياً ب� 
42 ميدالية وكازاخستان ثالثاً ب� 27 
ميدالية وايران رابعاً ب� 30 ميدالية 

والعراق خامساً ب� 25ميدالية واملغرب 
سادساً ب� 18 ميدالية. 

وألغيت الدورة الثانية التي كانت 
مقرره أن تقام عام 2009 يف إيران، 

بينام أقيمت الدورة الثالثة عام 2013 
يف إندونيسيا وشهدت مشاركة 39 
دولة إسامية و2575 رياضيا من 

العبني وأجهزة فنية وإدارية وممثلون 
لاتحادات الرياضية وأقيمت من 
خالها 13 منافسة وهي ) العاب 

القوى والريشة الطائرة، والكاراتيه 
والطائرة، الووشو والسباحة والسلة 

والتايكوندو والطائرة الشاطئية 

والتنس ورفع االثقال وكرة القدم (.
وحققت إندونيسيا املركز األول ب� 

104 ميدالية ) 36 ذهبية و34 فضية 
ومثلها برونزية ( ثم إيران ثانياً ب� 59 
ميدالية ) 30 ذهبية و17 فضية 12 ( 
ومر ثالثاً ب� 86 ميدالية ) 26 ذهبي 

، 31 فضية و29برونزية ( وماليزيا 
رابعاً ب� 72 ميدالية ) 26 ذهبية و17 
فضية و29 برونزية ( ثم تركيا خامساً 
ب� 39 ميدالية ) 10 ذهبية ، 15 فضية 

، 14 برونزية ( ثم املغرب سادساً ب� 
39 ميدالية ) 10 ذهبيات و15 فضية 
و14 برونزية ( ثم السعودية سابعاً ب� 
16 ميدالية ) 7 ذهبية و3 فضية و6 

برونزية (. 
هذا وتعتر الدورة الرابعة التي 

تستضيفها اذربيجان “باكو 2017” 
هي األكر مشاركة يف الدورات حيث 

من املتوقع ان يشارك حوايل من 
5000 ريايض ميثلون 54 دولة إسامية 

يتنافسون عىل 25 مسابقة.

- تشهد العاصمة األذربيجانية التي 
تستضيف دورة ألعاب التضامن 

اإلسامي طقساً متقلباً إىل حد كبري، 
حيث تعيش املدينة أجواء باردة تصل 

فيها درجة الحرارة إىل 13-12 درجة 
مع رياح قوية شديدة الرسعة، فيام 

شهدت العاصمة أمس تساقط األمطار.
- خصصت اللجنة املنظمة للدورة 

وسائل نقل مميزة لكافة الوفود 
املشاركة طوال منافسات الدورة حيث 
تم وضع ملصقات خاصة يف املركبات 

والباصات التي تقل الرياضيني إىل 
اماكن منافسات الدورة وتتواجد هذه 

املركبات يف جميع األماكن الخاصة 
بالرياضيني، وهناك نقطة تجمع 

للباصات يف القرية الرياضية.
- متتاز القرية الرياضية التي تقع يف 

قلب العاصمة باكو بالقرب من ستاد 
باكو األوملبي الذي أقيم عليه حفل 

االفتتاح بوجود العديد من الخدمات 
مثل املواصات، سوبرماركت، مركز 

إعامي، ناد صحي، مطاعم لكافة 
الوفود وذلك أسوة بالخدمات 

والتسهيات التي تقدم يف القرية 
الرياضية يف دورات األلعاب األوملبية 

واآلسيوية.
- بدأت مسابقات كرة القدم والسلة 

وكرة اليد والكرة الطائرة املنافسة 
الفعلية يف الدورة قبل انطاق الحدث 

بشكل رسمي.
- تعتر اململكة العربية السعودية من 
أكرث الدول املشاركة يف الدورة، حيث 

إنها تشارك يف 16 لعبة رياضية؛ كونها 
تحتضن مقر اتحاد ألعاب التضامن 
اإلسامي وملا تتمتع به اململكة من 

ثقل ومكانة كبرية عىل الصعيد 
اإلسامي والعريب.

باكــــــــــــو تحييكـــــــمالسعودية مهد انطالقة ألعاب التضامن اإلسالمي
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مشاركة البحرينية في مراسم سحب العلم منتخب ألعاب القوى لدى وصوله القرية الرياضية

تبذل البعثة اإلدارية برئاسة مديرة البعثة 
فجر جاسم جهودا كبرية من أجل إنجاح 

املشاركة البحرينية يف الدورة الرابعة 
أللعاب التضامن اإلسامي، حيث تعمل 

البعثة التي تضم نائبة مديرة البعثة 
مريم حيدر مردانه وإداري البعثة حسن 
عبدالرحيم عىل توفري مختلف الظروف 

املثالية للبعثة املشاركة وتذليل كافة 
املعوقات التي تعرتض الجميع.

حيث تقوم البعثة اإلدارية بتوفري كافة 
سبل الراحة للمنتخبات الوطنية والوفد 

اإلعامي واإلداري املرافق، فقد بذلت البعثة 
جهودا كبرية يف إنهاء كافة إجراءات السكن 

واإلقامة واستقبال الوفد وتوفري وسائل 
االتصال، كام تم توزيع األرقام الخاصة 

بكافة أفراد البعثة لسهولة التواصل وإعداد 
الجدول العام للمشاركة وعمل التقارير 

الخاصة بجميع املنتخبات وتوزيع الغرف 
وتوفري األعام باإلضافة إىل إعداد مجلس 

خاص للبعثة البحرينية هو عبارة عن 

ملتقى لجميع افراد البعثة ومركز لعمليات 
البعثة وإجراء مهام السكرتارية باإلضافة إىل 

تناول املأكوالت الشعبية البحرينية.

جهود متميزة للبعثة اإلدارية 

الوفد اإلداري.. جهود كبيرة 

أعالم الدول المشاركة



نج��ح ن��ادي النجمة يف البق��اء ضمن 
مصاف أندية الدرجة األوىل لكرة القدم، 
بعد تعادل أمس أم��ام املنامة بهدفني 
لكليهام، مس��تغال يف ذات الوقت تعرث 
البحرين الذي هبط إىل الدرجة الثانية 
بعد خسارته أمام الحد بأربعة أهداف 
مقابل اثنني، يف املواجهتني اللتني أقيمتا 
يوم أمس ضم��ن الجول��ة األخرية من 

دوري “فيفا”.
ووصل رصيد النجم��ة إىل )17( نقطة؛ 
ليبقى النجاموي��ون مع الكبار، ويهبط 
البحرين )16 نقطة(. إىل دوري الدرجة 
الثانية مرافقا الحالة الذي هبط مسبقا.
عىل اس��تاد مدين��ة خليف��ة الرياضية 
أمس، ورغم تقدم النجمة بهدف مبكر 
بعد م��رور 35 ثانية عرب هاين البدراين، 
إال أن املنام��ة عاد يف النتيجة وس��جل 
هدفني عرب تياغو )32( وعباس الساري 
)60(، قبل أن يس��جل النجمة التعادل 

عرب أمين الهاجري يف الدقيقة )93(.

فرحة نجماوية

وع��اش النجامويون فرح��ة كبرية بعد 
ه��دف التع��ادل الذي ج��اء يف وقت 
حس��اس ج��دا، وأك��د بق��اء الفري��ق 
م��ع الكب��ار، إذ احتفل العب��و النجمة 
والجهازان اإلداري والفني للفريق كثريا 
مع الجامهري التي ساندت الفريق يوم 

أمس.

فوز حداوي

أما ع��ىل اس��تاد النادي األه��ي، فقد 
حقق الحد فوزا مستحقا عىل البحرين، 
به��دف  البحري��ن  تق��دم  ورغ��م  إذ 

لالع��ب كرس��تيان من رضب��ة جزاء يف 
الدقيق��ة )12(، إال أن الح��د عادل عرب 
عبدالوهاب املالود )24(، وأضاف ذات 
الالعب الهدف الثاين يف الدقيقة )37(، 
قبل أن يسجل دايو الثالث للحد )61(، 
يف ح��ني قلص عبدالل��ه جوهر النتيجة 
للبحرين يف الدقيق��ة )62(، لكن ذلك 
مل مينع الحداويني من تس��جيل هدفني 
آخري��ن، حيث جاء الراب��ع عرب محمد 
الداود )75( والخامس عن طريق دايو 

يف الدقيقة )87(.
وأكدت النتيجة تفوق الحداويني رفقة 
امل��درب محم��د الش��مالن، إذ واصل 
الفريق سلسلة نتائجه اإليجابية بتميز 

كبري.
أدار لقاء الحد والبحرين الحكم جميل 
جمعة، وعاونه محمد جعفر وعبدالله 

صالح، والحكم الرابع محمد خالد.
وبن��اء عىل نتائج أمس، ف��إن الرتتيب 
يش��ري حاليا إىل صدارة املالكية البطل 
برصي��د 33 نقطة، الح��د 31، املنامة 

30، املح��رق 29، الرف��اع 28، األهي 
20، الرف��اع الرشق��ي 19، النجمة 17، 
البحري��ن 16، وأخ��ريا الحال��ة 13، إذ 
هبط آخر فريق��ني للدرجة الثانية، يف 
وقت كان فيه الشباب واالتحاد صعدا 

لدوري الدرجة األوىل.

تتويج المالكية

ويت��وج اليوم فري��ق املالكي��ة بلقب 
الدوري للمرة األوىل يف تاريخه، بعد أن 
حسم اللقب األسبوع املايض لصالحه، 
حي��ث س��يتم تس��ليم درع ال��دوري 
وامليدالي��ات الذهبي��ة لفري��ق فارس 
الغربية بعد نهاي��ة مباراته اليوم أمام 
الرفاع التي ستقام عند 5.40 عرصا عىل 

استاد مدينة خليفة الرياضية.
ويعت��رب اإلنج��از تاريخي��ا للملكاويني 
الذي��ن متكن��وا من إح��راز اللقب عن 

جدارة واستحقاق كبريين.
ويف ذات التوقي��ت، يلع��ب املح��رق 
مع الرفاع الرشقي عىل اس��تاد األهي، 

ويطم��ح املحرق يف تعويض خس��ارته 
لجميع البطوالت هذا املوس��م، حيث 
أن فوزه اليوم س��يضمن ل��ه الحصول 
عىل املركز الث��اين وامليداليات الفضية، 
فيام خس��ارته ستبعده رمبا عن املراكز 

الثالثة األوىل.

مجريات المنامة والنجمة

اس��تطاع النجمة تحقي��ق بداية قوية 
بعدما س��جل هدفا مبك��را بعد مرور 
35 ثانية فقط، إذ لع��ب اليمني أمين 
الهاجري كرة عرضية تابعها زميله هاين 
البدراين يف شباك الحارس أرشف وحيد.
الهدف املبكر مل يربك حسابات املنامة، 
بل ظل الفريق بعد ذلك مسيطرا عىل 
الك��رة وخطريا ع��ىل مرم��ى املنافس 

لتسجيل هدف التعادل.
وتوغل مح��رتف املنام��ة تياغو داخل 
املنطقة، وس��دد كرة س��هلة أمس��كها 
الحارس سيد شرب علوي بسهولة )17(.

وواص��ل املنامة ضغط��ه، حيث توغل 

عيىس م��وىس داخ��ل املنطق��ة، قبل 
أن يعرق��ل من مداف��ع النجمة أحمد 
ع��ي  الحك��م  ليحتس��ب  عبدالل��ه؛ 
الس��امهيجي رضبة جزاء)25(، فتقدم 
للركلة املحرتف إيفرتون، إال أن حارس 
النجمة تصدى للكرة حاميا مرماه من 

التعادل )26(.
وكاد النجمة أن يسجل هدفا ثانيا، إال 
أن الكرة الثابت��ة التي نفذها البدراين، 

مرت جوار القائم األيرس )28(.
وحص��ل املنام��ة عىل مبتغ��اه، حينام 
س��جل ه��دف التع��ادل، إث��ر هجمة 
مرتدة وك��رة ثنائية متبادلة بني عيىس 
م��وىس وتياغ��و، والذي توغ��ل داخل 
املنطقة النجاموية وراوغ الحارس، قبل 

أن يسدد الكرة يف الشباك )32(.
ورد النجمة بفرص��ة لعب من خاللها 
الب��دراين ك��رة عرضية أرضي��ة تابعها 
محمد الطيب، إال أن تسديدته جاءت 
كرتها س��هلة يف أحضان الحارس أرشف 

وحيد )35(.

ولع��ب املداف��ع األيرس املنامي س��يد 
حسني هاش��م كرة عرضية للخايل من 
الرقاب��ة إيفرتون، إال أن��ه أطاح بالكرة 

عاليا رغم قربه من املرمى )42(.

الشوط الثاني

اس��تطاع املنامة تسجيل هدف التقدم 
بع��د مرور 15 دقيقة من الش��وط، إذ 
واصل عيىس م��وىس نجاحه يف صناعة 
اللع��ب، ولع��ب كرة عرضي��ة للبديل 
عباس الساري، الذي استلمها وسددها 

ميني الحارس سيد شرب علوي )60(.
بحث النجمة عن تعديل النجمة بعد 
متكن املنامة من قلبها، وأرشك املدرب 
عي عاشور الالعبني أحمد عبدالرسول 
ومحم��د س��هوان لتنش��يط الجان��ب 
الهجوم��ي، يف أحني ألغى الحكم هدفا 
لالعب محمد الطيب؛ بداعي التس��لل 

.)79(
وكاد البدي��ل املنامي ع��ي حبيب أن 
يخط��ف هدفا ثالثا بعدما لعب عباس 
الس��اري ك��رة عرضية تابعه��ا حبيب 
برأسه، إال أن شرب تأألق يف إبعادها من 

عىل خط مرماه )86(.
واستطاع النجمة خطف هدف التعادل 
يف الوق��ت القات��ل )3+90(، عرب أمين 
الهاجري من تس��ديدة داخل املنطقة، 
يف وق��ت كان فيه الحكم احتس��ب 4 
دقائق كوق��ت بديل للضائ��ع؛ ليفرح 
النجاموي��ون بهذا التع��ادل يف الوقت 

القاتل والبقاء ضمن األندية الكبار.
أدار اللقاء الحكم عي الس��امهيجي، 
وعاونه نواف ش��اهني وفيصل علوي، 

والحكم الرابع عامر محفوظ.

النجمة يبقى في الدرجة األولى.. والبحرين إلى الثانية
بعد تعادل قاتل أمام المنامة وفوز حداوي كبير

ال�����ي�����وم ت���ت���وي���ج ال���م���ال���ك���ي���ة ب���ال���ل���ق���ب ال���ت���اري���خ���ي
أحمد مهدي
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فرحة نجماوية بالبقاء ضمن الكبار من لقاء المنامة والنجمة

اختتمت مس��اء أمس منافس��ات أول 
بطولة عربي��ة وأول كأس لدول مجلس 
التع��اون الخليجي العريب للطريان الحر 
الداخ��ي، وال��ذي نظمت��ه “جرافيتي 
أندور س��كاي دايفين��غ” بالتعاون مع 
االتح��اد البحريني للرياض��ات الجوية 
الجوية  للرياض��ات  الع��ريب  واالتح��اد 
الجوية  للرياضات  التنظيمي��ة  واللجنة 

لدول مجلس التعاون الخليجي .
وقد ش��هدت البطولة منافس��ات قوية 
بني الفرق الخليجية والعربية املشاركة 
والت��ي قدم��ت أداء متي��ز بالح��امس 
واإلثارة، عكست املستوى الفني والروح 
الرياضية الت��ي يتمتع بها العبي الفرق 
الذي��ن حرص��وا عىل تقدي��م مهاراتهم 
الرياضية، مام س��اهم يف نجاح البطولة 
التي ش��هدت حض��ورا جامهرييا كبريا 
وتفاعل م��ع مس��ابقات البطولة التي 
نفق  أط��ول  “جرافيت��ي”  اس��تضافتها 
هوايئ زجاجي يف الع��امل بطول 12 مرتاً 

وعرض 4.3 أمتار.
إذ فاز فريق )النمور( القطري مبس��ابة 

التش��كيالت املركب��ة املكون��ة م��ن 4 
 ،)4-way AAA( العبني لفئة املحرتفني
وفاز فري��ق )الصقر العن��ايب( القطري 
مبس��ابقة التش��كيالت املركب��ة املكونة 
م��ن 4 العبني لفئ��ة املتمرس��ني، وفاز 
 )4-way AA( )2 فريق البحرين )رقم
مبس��ابقة التش��كيالت املركب��ة املكونة 
 4-way( م��ن 4 العبني لفئ��ة املتدربني
Rookie(، وفاز فري��ق جرافيتي )رقم 
2( مبس��ابقة التشكيالت املركبة املكونة 
م��ن  العبني لفئ��ة، وفاز خال��د أحمد 

الرسعة  مبس��ابقة  )البحري��ن(  صال��ح 
 Solo Speed( )2 way( الفردي��ة 
VFS(، وفاز خال��د الخوري )اإلمارات( 
 Free( مبسابقة الحركات الحرة الفردية
آل  فاطم��ة  وف��ازت   ،)Style Tricks
خليفة وفاطة فيصل مبس��ابقة الجائزة 
املمي��زة – للفريق النس��ايئ الوحيد يف 
البطولة )جرافيت��ي - البحرين(. وبعد 
“جرافيتي”  أقام��ت  املنافس��ات  ختام 
حفل تتويج الفائزين يف البطولة، حيث 
قامت مدير عام جرافيتي السيدة خوله 

الح��امدي،  ورئيس االتح��اد البحريني 
للرياضات الجوية الش��يخ س��لامن بن 
عبدالل��ه آل خليف��ة ورئي��س االتحاد 
مبارك  الجوي��ةد.  للرياض��ات  الع��ريب 
الس��ويليم ورئي��س اللجن��ة التنظيمية 
للرياضات الجوية لدول مجلس التعاون 
الخليجي يوسف الحامدي واألمني العام 
للجنة األوملبي��ة البحرينية عبدالرحمن 
والجوائ��ز  امليدالي��ات  عس��كربتوزيع 
عىل الفرق الخليجي��ة والعربية الفائزة 

بجوائز البطولة.

ختام ناجح للبطولة العربية للطيران الحر 
ب��ت��ن��ظ��ي��م “ج��راف��ي��ت��ي أن������دور س���ك���اي داي��ف��ي��ن��غ”



انطلقت بطولة األش��بال لك��رة اليد 
ب��دورة نارص ب��ن حم��د الرمضانية 
الرياضية “نارص10”،  لأللعاب  الثالثة 
وذل��ك عىل صالة االتح��اد البحريني 
لكرة الي��د بإقامة لقاءين جمع األول 
بني فريقي البحرين وأوال ويف املباراة 
الثانية التقى فريقا دملون وتايلوس يف 
جولة الذهاب. ومتكن فريق البحرين 
بقيادة املدرب سيد جعفر الخباز من 
تحقيق الفوز عىل أوال بقيادة املدرب 
حسن النشيط بفارق هدفني بنتيجة 
)24/22( بع��د مباراة مثرية ش��هدت 
تب��ادالً يف األفضلي��ة ب��ني الفريق��ني 
وحسمت نتيجتها يف الدقائق األخرية 
م��ن زمن اللق��اء بعدما نج��ح العبو 
البحرين من تحقيق التقدم يف الوقت 

املناسب والخروج مبحصلة الفوز.
وكان فري��ق أوال ه��و املتق��دم يف 
الش��وط األول )14/11( مستفيداً يف 
ذلك من أدائ��ه الجامعي يف الهجوم 
والرتكيز الدفاع��ي لالعبيه، يف املقابل 
غلب��ت الفردي��ة ع��ىل أداء العب��ي 
تراج��ع  اىل  ذل��ك  وأدى  البحري��ن 
األخطاء  وارتكاب  الهجومي  املستوى 

الفنية يف أغلب فرتات الشوط.
وبرز الس��يد عيل باس��م وعيل عقيل 
أوال  لصال��ح  التهدي��ف  عملي��ة  يف 
يف ه��ذا الش��وط، وأحس��ن الالعبان 
مجتب��ى ياس��ني وحس��ني خميس يف 
قيادة الخ��ط الخلفي للفريق وخلصا 
الفرص املناس��بة للتهديف من خالل 
االخرتاق��ات أو إفس��اح املج��ال أمام 
العب��ي األط��راف ملواجه��ة مرم��ى 

البحرين.
يف املقاب��ل أع��اد البحري��ن ترتي��ب 
أوراقه يف الش��وط الث��اين ومتكن من 
ت��دارك األخطاء الهجومي��ة التي كان 
عليها بداية املب��اراة ليبدأ الفريق يف 
الع��ودة التدريجية اىل املباراة خاصة 
مع التحسن الدفاعي واالستفادة من 
الهج��وم املرتد يف أكرث من مناس��بة، 
وق��اد الالعبان محم��د خليل وأحمد 
عبدالغن��ي فري��ق البحري��ن يف هذا 
الشوط بالش��كل املناسب خاصة مع 
التسديدات املركزة من الخط الخلفي 

يف مقاب��ل ذل��ك وقع العب��و أوال يف 
العدي��د م��ن األخطاء وكلفهم س��وء 
الرتكيز أمام املرم��ى ضياع الكثري من 
األهداف وتعرضهم لنتيجة الخسارة.

تايلوس يتفوق على دلمون

ومل تختلف ظروف املباراة الثانية بني 
دملون بقي��ادة املدرب أحمد املدوب 
املدرب عبدالرحمن  بقيادة  وتايلوس 
محمد عن سابقتها فقد شهد الشوط 
األول أفضلية واضح��ة لفريق دملون 
ومتك��ن يف إنهائ��ه لصالح��ه بف��ارق 
 ،)15/12( ونتيج��ة  أه��داف  ثالث��ة 
لك��ن تايلوس نجح يف قل��ب الطاولة 
وتحقيق هدف الفوز يف الشوط الثاين 

وبفارق هدفني )30/28(.
وش��هدت املباراة س��جاالً واضحاً بني 
الفريق��ني من أج��ل الس��يطرة عىل 
ظ��روف اللقاء وبعدم��ا كان التكافؤ 
س��يد املوق��ف يف الدقائ��ق الع��ر 
األوىل، بدأت الس��يطرة تنح��و جانباً 

ملصلح��ة دمل��ون يف الف��رتة الثاني��ة 
من زمن الش��وط، ووف��ق الفريق يف 
إيجاد الحلول املناس��بة للتسجيل مع 
تألق الخط الخلف��ي بوجود الالعبني 
عادل محمد ومؤيد الشويخ ومحمد 
إحس��ان كأفض��ل مس��جلني ليخرج 
الفريق بنتيجة الش��وط بفارق ثالثة 

أهداف.
وع��ىل عك��س الش��وط األول، أجرى 
فريق تايل��وس العديد من التغيريات 
يف الجان��ب الدفاعي وإيقاف مفاتيح 
الهجوم ل��دى دملون ونجح من خالل 
ذلك يف التصدي للكثري من املحاوالت 
الهجومي��ة أمام العبي دملون وبفضل 
ذلك كان الرد رسيعاً بتقليص الفارق 
اىل هدف واح��د يف أول عر دقائق 
من زمن الش��وط وب��رز الالعب عيل 
فؤاد يف عملية التهديف، كام س��ببت 
تحركات الالعب ع��يل جعفر إزعاجاً 
مس��تمراً لدفاع دمل��ون، ويف منتصف 
الش��وط كان��ت الندية ح��ارضة بني 

الفريقني خاصة م��ع تحقيق التعادل 
األول لصالح تايلوس ومن ثم التقدم 
يف آخر خم��س دقائق بفارق هدف، 
ومل يفل��ح فريق دملون م��ن العودة 
مجدداً بعد إضاعت��ه أكرث من فرصة 
هدف يف املقاب��ل كان الرتكيز حارضاً 
لالعب��ي تايلوس وهو م��ا مكنهم من 
توس��يع الفارق اىل هدفني والخروج 

بنتيجة اللقاء.

مجتبى ياسين: نسعى إلى 
تعويض الخسارة

أرجع العب فريق أوال مجتبى ياسني 
س��بب خس��ارة الفري��ق اىل تراج��ع 
الدفاع يف الش��وط الث��اين بعدما كان 
الفريق موفقاً يف الشوط األول، وقال” 
قدمن��ا ش��وطاً أوالً ممي��زاً يف الدفاع 
والهجوم ولك��ن األخطاء الدفاعية يف 
الش��وط الثاين أعطت العبي البحرين 
الفرص��ة املناس��بة للتف��وق علينا يف 
عملية التهديف، مشرياً اىل أن الفريق 

سيسعى اىل الظهور مبستوى أفضل يف 
مباراة اإلي��اب وتجديد فرصة التأهل 
اىل املباراة النهائية، مشيداً يف الوقت 
نفس��ه بفك��رة إقامة ه��ذه البطولة 

وإرشاك الالعبني الصاعدين فيها.

محمد خليل: الدفاع سبب الفوز

ق��ال العب فري��ق البحري��ن محمد 
خليل إن التحس��ن ال��ذي كان عليه 
الفريق يف الدفاع خالل الشوط الثاين 
هو الس��بب األول يف تحويل النتيجة 
لصالحن��ا والخروج بالنق��اط الثالث، 
مضيفاً أن إيقاف القوة الضاربة لدى 
العب��ي أوال وتحركات الخط الخلفي 
التي كانت تعتمد عىل التس��ديدات 
وإيص��ال الكرات اىل العبي الدائرة أو 
األطراف مكننا م��ن التصدي للعديد 
م��ن الهجامت املنظم��ة والعودة اىل 
املب��اراة يف الوقت املناس��ب يف ظل 
الرتاجع الذي كان علي��ه العبو أوال، 
وأك��د أن إقام��ة ه��ذه البطولة ُتعد 

مكس��باً لكرة الي��د يف البحرين نظراً 
للس��معة الكب��رية الت��ي وصلت لها 
بطولة سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة.

الشويخ: وقعنا في أخطاء 
الشوط الثاني

قال العب فريق دملون مؤيد الشويخ 
إن الفري��ق افتقد تركيزه يف الش��وط 
الثاين أمام تايلوس خصوصاً يف النصف 
الثاين من زمن الشوط، واتضح ذلك يف 
إضاعة الكثري من الفرص أمام املرمى 
بسبب الترسيع واالستعجال، وهو ما 
أدى اىل اس��تفادة الفريق الخصم من 
ه��ذه األخطاء وتحويله��ا اىل صالحه 

بالشكل الصحيح.
وأكد الش��ويخ أن الفريق سيس��عى 
بكل قوته يف مباراة العودة يف تحقيق 
الفوز واملحافظة عىل حظوظ التأهل 
اىل النهايئ، متوقع��ًا أن يقدم الفريق 
مس��توى أفضل من الصورة التي كان 
عليها يف املباراة األوىل، وأكد االستفادة 
الكبرية من املش��اركة يف دورة بحجم 
“نارص10” ملا لها من س��معة متميزة 

وأسم كبري للغاية.

جعفر: تايلوس استحق الفوز

أك��د الع��ب فري��ق تايل��وس ع��يل 
جعفر ع��ىل صعوبة املب��اراة املقبلة 
أم��ام دملون يف جول��ة اإلياب يف ظل 
التق��ارب الواضح بني الفريقني والذي 
ظهر جلياً يف مباراتهم األوىل، مش��رياً 
اىل أن فريقه اس��تحق الفوز يف هذه 
املباراة بعدما تفادى أخطاء الش��وط 
األول واس��تعاد تركيزه الدفاعي، ويف 
الهجوم قدم الفري��ق أداًء جامعياً يف 
جميع املراكز، كام أن الهدوء والرتكيز 
يف الدقائق العر األخرية ساهمت يف 
فرض األفضلية وتحقيق نتيجة الفوز.

البحرين يتفوق على أوال وتايلوس يكسب دلمون في الذهاب
انطالق مسابقة األشبال لكرة اليد بدورة “ناصر 10”

تغطية             اللجنة اإلعالمية

مؤيد الشويخمجتبى ياسين  علي جعفرمحمد خليل
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يتحدد اليوم طرفا املباراة النهائية 
لكأس سمو ويل العهد للكرة الطائرة 
للموسم الحايل 2016/2017، والتي 

ستقام يوم بعد غد )االثنني(.
وتقام اليوم )السبت( املواجهتان 

الفاصلتان ضمن إطار الدور نصف 
النهايئ للمسابقة، حيث يلتقي عند 

5.30 عرصا فريقا النجمة وداركليب، 
فيام يلتقي عند 7 مساء فريقا األهيل 

واملحرق، وذلك عىل صالة اتحاد 
الطائرة مبدينة عيىس الرياضية.

وتعترب مواجهتا اليوم فاصلة ونهائية 
التحديد لطريف الختام، إذ كان الحسم 

قد تأجل بعدما فاز املحرق عىل 
األهيل والنجمة عىل داركليب يف 

نصف النهايئ الثاين بنتيجة واحدة 
)2-3(، بعد فوز األهيل وداركليب يف 
نصف النهايئ األول وبنتيجة واحدة 

أيضا )3-1(.
مباريات اليوم ال تقبل التأجيل، 

والحسم سيكون حارضا إذ إن الفائزين 
سيحظيان بفرصة التتويج باللقب، 

حيث يؤمل حامل اللقب )األهيل( يف 
تكرار وصوله كام حدث العام املايض، 
وبذات الشاكلة يأمل النجمة وصيف 

العام املايض يف الوصول للنهايئ، يف 

حني يسعى املحرق وداركليب لتحقيق 
اإلنجاز بعد اإلخفاق يف الدوري الذي 

ذهب ملصلحة النجمة عىل حساب 
األهيل يف املباراة النهائية.

النجمة وداركليب

يرف عىل تدريب النجمة املدرب 
الوطني مشعل تريك، فيام داركليب 

املدرب الربازييل سيدين.
ويعول تريك عىل الربازييل “ليلسون” 

املعروف برضباته القوية وفاعليته 
الهجومية املؤثرة مبركزي 2و1 مع 

الثنايئ املتميز يوسف خالد وحسن 
عقيل يف مركز4 ، وفاعلية حوائط 

الصد والهجوم لحسن جعفر وحسني 
الجيش مبركز3، وصانع األلعاب حسني 

الحاييك الذي يعد أحد أبرز األوراق 
الرابحة يف صفوف الرهيب؛ لخربته 

يف توزيع األدوار الهجومية وتشتيت 
حوائط الصد مع تواجد الليربو صادق 

هرونة.
أما سيدين فيعتمد عىل خربة محمود 

حسن يف صناعة اللعب، والقوة 
الهجومية ملحمد يعقوب واملحرتف 

“تيتون” يف مركز4، إىل جانب محمود 
عبدالواحد مبركز2، وأمين عيىس 

وحسن عباس او محمد عباس مبركز3 
لتشكيل حوائط الصد والهجوم 

الرسيع، بجانب الليربو عيل خري الله 
املتمكن يف االستقبال والدفاع.

األهلي والمحرق

يرف عىل تدريب الطرفني مدربان 
وطنيان، إذ يتواجد رضا عيل يف األهيل 

ومحمد املرباطي يف املحرق.
يعول رضا عيل عىل املحرتف 

الدومينييك ألفيس املعروف برضباته 
الهجومية من مركز4 أو مركز6 يف 

املنطقة الخلفية وإرساله املؤثر مع 
الثنايئ محمد ونارص عنان املتميزين 
بالفاعلية الهجومية يف األطراف، مع 
النجم مريزا عبدالله الذي يربز دوره 
يف الصد والهجوم الخاطف الرسيع 

بجانب زميله عيل الصرييف، كام يضم 
الفريق صانع األلعاب عيل حبيب 

والليربو عباس أحمد.
أما املرباطي فيعتمد عىل املحرتف 

األمرييك جايسون والسيد عيل كاظم 

مبركز4 مع عيل إبراهيم مبركز2 
والثالثة يشكلون قوة هجومية ضاربة 
يف حال كانوا مبستواهم املعهود، كام 

يضم الفريق ضاريب االرتكاز محمد 
حبيب وعيىس الشوميل أو أحمد 
مرف، مع صانع األلعاب الدويل 
محمود العافية، والليربو يوسف 

عبدالغفار.
اللقاءان فيهام من الصعوبة اليشء 

الكثري عىل األطراف األربعة، وبالتأكيد 
فإن الطرف األقل أخطاء واألكرث تركيزا 

سيظفر ببطاقة التأهل للنهايئ

احتمالية واردة

بناء عىل املواجهات، فإن احتاملية 
تكرار نهايئ العام املايض تعترب واردة 

بشكل كبري، إذ إن تأهل األهيل 
والنجمة للنهايئ سيعترب تكرارا للموسم 

املايض لنفس املسابقة.
يف املقابل، فإن رغبة املحرق وداركليب 

بالتأهل كبرية أيضا، وهو ما يؤكد 
صعوبة املباريات وتوقع املتأهل.

ويؤمل أن يكون حضور الجامهري قويا 
اليوم لألطراف األربعة، خاصة مع 

حسم الطرفني الواصلني للنهايئ، فمن 
يكونا؟

من اللقاء الثاني بين النجمة وداركليب )تصوير: خليل إبراهيم( من اللقاء الثاني بين المحرق واألهلي

“الفاصلتين” في  وداركليب  المحرق  يالقيان  والنجمة  األهلي 
تحديد طرفي نهائي كأس ولي العهد للطائرة.. اليوم

أحمد مهدي

من مباراة تايلوس ودلمون  من مباراة البحرين وأوال
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    إقبال الفت على أسبوع ديفجي أوروم للعرائس 
ديفجي  اأ���ش��ب��وع  ���ش��ه��د 
ال�����ش��ه��رة  ال�����دار   - اأوروم 
للعراقة  امل����رادف  واال���ش��م 
ال��ذه��ب  واالأن����اق����ة يف ع����امل 
واملجوهرات منذ العام 1950 
ب��اه��راً  - ل��ل��ع��رائ�����س جن��اح��اً 
واإقباالً وا�شعاً منقطع النظر. 
العرائ�س  اأ���ش��ب��وع  وُي��ع��د 
حدثا �شنويا يقوم على عر�س 
من  وف��اخ��رة  رائ��ع��ة  جمموعة 
مت  اإذ  العرائ�س،  جم��وه��رات 
اإطالقه موؤخرا يف 22 من �شهر 
اأب��ري��ل اجل���اري ومي��ت��د حتى 
29 من ال�شهر نف�شه، ويجري 
تنظيمه يف جميع فروع حمالت 

ديفجي اأوروم. 
هي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  اإن 
احتفالية مميزة لكل العرائ�س، 
الختيار  الفر�شة  متنحهم  اإذ 
اإح������دى ق��ط��ع امل���ج���وه���رات 

االأخاذة من جمموعة العرائ�س 
ت�شميمها  مت  التي  اخلا�شة، 
ع��رائ�����س   5 ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
متميزة. وجتمع ديفجي اأوروم 
الرائعة  امل�شوغات  ه��ذه  يف 
واحلرفية  اخل��رة،  من  �شنني 
امل�����ش��ه��ود ل��ه��ا وامل��م��زوج��ة 
ب��درا���ش��ة دق��ي��ق��ة و���ش��ام��ل��ة 
يف  املو�شة  �شيحات  الأح��دث 

عامل املجوهرات. 
االأول،  االإط��الق  يوم  ومنذ 
ح�����ر ال���ع���دي���د م���ن ع�����ش��اق 
بها  واملهتمني  املجوهرات 
احل�رية،  الفعالية  هذه  اإل��ى 
وال����ذي����ن اأب�������دوا اإع��ج��اب��ه��م 
املجموعة  بهذه  واإنبهارهم 
ديفجي  وت��ل��ت��زم  ال��ف��اخ��رة. 
خا�س  ن��ه��ج  ب��ات��ب��اع  اأوروم 
عرو�س  كل  باحتفال  لتتفرد 

من العرائ�س. 

وي���ح���دد ه����ذا امل��ف��ه��وم 
ميكن  التي  املميزة  ال�شمات 
حتدد  اأن  خاللها  م��ن  للمراأة 
وف��ق��اً  وذل����ك  �شخ�شيتها، 
ل�شخ�شيتها وذوقها اخلا�س. 
من  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ك���ل  اإن 
تعك�س  اخلم�س  ال�شخ�شيات 
كل  اأن  كما  خمتلفاً،  اأ�شلوباً 
قطعة تعك�س اجلمال املتفرد 
العرائ�س.  م��ن  ع��رو���س  لكل 
واالأق�شام اخلم�شة ل�شخ�شيات 
ال��ع��رائ�����س ه���ي: امل��ت��ف��ردة، 
االأنيقة  الف�شيحة،  اجلميلة، 

والكال�شيكية.
على  احل�����ش��ول  ومي��ك��ن 
من  ورائ��ع��ة  وا�شعة  ت�شكيلة 
من  ب��دًءا  العرائ�س  جموهرات 
تبهر  التي  ال��زف��اف  خواتيم 
االأنيقة  وال��ق��الدات  االأن��ظ��ار، 
امل�����ش��ن��وع��ة م���ن امل���ع���ادن 

االأحجار  اأكرث  الثمينة ويتزنها 
اأناقة وتفرد.

االأ���ش��اور  ه��ن��اك  اأن  كما   
الفاخرة  والأق�����راط  اجل��ذاب��ة 
مل�شة  لت�شفي  �شممت  التي 
العمر”  “يوم  على  التميز  من 

لكل فتاة. 
وح�������ازت ال��ت�����ش��ك��ي��الت 
املعرو�شة ر�شا جميع الن�شاء 
املقبالت على الزواج، والالتي 
مب�شتوى  اإع��ج��اب��ه��م  اأب���دي���ن 
خطوط دار جموهرات ديفجي 

اأوروم اخلا�شة بالعرائ�س. 
احل�شور  م�شتوى  واأك���د 
الكثيف للفعالية مدى عراقة 
دار جمهورات ديفجي اأوروم، 
اأعلى  تقدمي  على  وحر�شها 
انطالقاً  ج���ودة  الت�شكيالت 
عمالئها  بر�شا  التزامها  من 

الكرام.

“الخليجي التجاري” يرعى فعاليات “إنجاز” 2017

عازفة الكمان اللبنانية حنين علم 
تحيي أمسية بمطعم زحلة

اأعل���ن امل�رف اخلليجي التجاري، اأحد 
امل�ش���ارف االإ�ش���المية الرائ���دة يف مملكة 
البحري���ن، عن رعايته لفعاليات موؤ�ش�ش���ة 

اإجناز البحرين للعام 2017.
وق���ام الرئي����س التنفي���ذي للم�رف 
خليل املر با�ش���تقبال الرئي�س التنفيذي 
للعمليات مبوؤ�ش�ش���ة اإجن���از البحرين هناء 

�رواين؛ وذلك لتقدمي �شيك الرعاية. 
وبه���ذه املنا�ش���بة ����رح امل���ر قائالً 
التج���اري  اخلليج���ي  امل����رف  يف  “نح���ن 
حري�ش���ون للغاي���ة عل���ى اأن نلع���ب دوراً 
فاعالً يف دعم فعاليات واأن�ش���طة موؤ�ش�شة 
اإجن���از البحرين؛ وذلك م���ن منطلق اإمياننا 
بدورن���ا االجتماعي يف احت�ش���ان النا�ش���ئة 
وا�ش���تثمار طاقاته���م مب���ا ينعك����س على 
حتقي���ق اأحالمهم بتاأ�ش���ي�س م�ش���اريعهم 
اخلا�ش���ة والت���ي �ش���يكون له���ا بال �ش���ك 
املردود االإيجابي على املجتمع اقت�شادياً 
فعالي���ات  اأن  خ�شو�ش���اً  واجتماعي���اً، 
املوؤ�ش�ش���ة مت ت�ش���ميمها ب�ش���كل ي�شمح 

للطلب���ة والطالب���ات بتطوي���ر مهاراته���م 
وتبادل اخل���رات مع اأقرانه���م ومن ذوي 

اخلرات يف جمال امل�شاريع الناجحة”. 
م���ن جانبها، قال���ت �رواين “ن���ود اأن 
ن�ش���كر امل����رف اخلليجي التج���اري على 
الدعم امل�ش���تمر ملوؤ�ش�ش���ة اإجناز البحرين 
وتاأهي���ل  تهيئ���ة  يف  اأهدافه���ا  لتحقي���ق 

ال�شباب يف مملكة البحرين”.
املوؤ�ش�ش���ة  “ا�ش���تطاعت  وتابع���ت 
الو�ش���ول ال���ى اأك���رث م���ن 30000 طالب 
لل�شنة الدرا�شية 2016 - 2017 من خالل 
م�ش���اهمة 1000 متطوع ودعم وم�ش���اندة 
18 �رك���ة من كرى �ركات وموؤ�ش�ش���ات 
اململكة التي ت�ش���كل جمل����س اإدارة اإجناز 
امل���ايل  الدع���م  “اإن  واأردف  البحري���ن”. 
واملعن���وي وال�ش���اعات التطوعي���ة الت���ي 
يقدمها القطاع اخلا����س تعد من الركائز 
االأ�ش���ا�س للو�ش���ول ال���ى اأكر ع���دد من 
طالب املدار����س واجلامعات لال�ش���تفادة 

من براجمنا”.

يق���دم مطع���م زحل���ة اللبن���اين بفن���دق 
اخللي���ج البحري���ن للموؤمترات و�ش���با اأم�ش���ية 
فنية �ش���اهرة م���ع الفنانة اللبناني���ة املميزة 
حن���ني عل���م، الت���ي �ش���تقدم ل���رواد املطعم 
توليفة من املقطوعات املو�شيقية ال�شهرة 
من خ���الل عزفها الفريد على الكمان بطريقة 
ا�شتعرا�شية راق�ش���ة وذلك بتاريخ 11 و12 

مايو اجلاري.
كم���ا �ش���يقدم مطعم زحلة جترب���ة رائعة 
ملرتادي���ه م���ن خ���الل جمموع���ة متنوع���ة من 
وا�ش���عة  خي���ارات  ع���ر  الفاخ���رة  االأطب���اق 
اللبناني���ة  وامل�روب���ات  االأطب���اق  الأ�ش���هى 
التقليدي���ة والع�رية املبتكرة اإ�ش���افة على 
االأطب���اق ال�رقية، حيث يوف���ر جمموعة غنية 
من املقب���الت الباردة وال�ش���اخنة باال�ش���افة 
ال���ى ت�ش���كيلة غنية م���ن امل�ش���اوي اللبنانية 
ال�ش���هرة، جميعه���ا م�ش���نوعة م���ن مكونات 
طازج���ة ذات ج���ودة عالي���ة على اأي���دي اأمهر 

الطباخني. 
واأك���رث م���ا ميي���ز ه���ذا املطع���م اخلدمة 
الراقي���ة واالأج���واء الفني���ة؛ مم���ا يجع���ل هذا 
امل���كان مثالي���اً لق�ش���اء اأف�ش���ل االأم�ش���يات 

الطربية واالأجواء ال�رقية واالأطباق ال�شهية.

مخيم “بابكو” يستقبل موظفين وأفراد عائالتهم

�ش���ارك ع���دد م���ن موظفي ف���رع امل���وارد 
الب�رية وال�ش���وؤون االإدارية واأفراد عائالتهم يف 

فعاليات خميم بابكو يوم اجلمعة. 
الرئي����س  نائ���ب  احل�ش���ور  يف  و�ش���ارك 
التنفي���ذي للتكرير والت�ش���ويق اإبراهيم طالب 
واملدير العام لفرع املوارد الب�رية وال�ش���وؤون 

االإدارية عبدالروؤوف املهزع. 
وت�ش���من املخي���م العديد م���ن الفعاليات 
واالأن�ش���طة االجتماعي���ة والرتفيهي���ة املختلفة 

ملوظفي الفرع واأفراد عائالتهم. 
وجتدر االإ�شارة اإلى اأن خميم بابكو ياأتي يف 

اإط���ار حر�س ال�ركة على تعزيز الروابط االأ�رية 
واالجتماعي���ة ب���ني املوظفني وتهيئ���ة املناخ 
املنا�ش���ب لرت�شيخ دعائم العالقة الوثيقة بني 
العاملني واالإدارة، ف�شالً عن مد ج�شور التفاهم 
واملحب���ة بني جميع اأطراف العملية االإنتاجية يف 

ال�ركة.
كما ياأت���ي تنظي���م املخيم يف اإط���ار جهود 
بابكو لتعزيز مفهوم ال�راكة املجتمعية، ف�شالً 
عن ت�شجيع املوظفني على ق�شاء اأوقات ممتعة 

ومرحة مع اأفراد عائالتهم.
جتدر االإ�شارة اإلى اأن خميم بابكو �شهد هذا 

العام اإقباالً ملمو�ش���اً من قبل معظم املوظفني 
واأف���راد عائالتهم. وي�ش���م املخي���م العديد من 
االأن�ش���طة والفعاليات وامل�ش���ابقات والفقرات 
امل�ش���لية لالأطف���ال والكبار، الت���ي تلقى قبوالً 
وا�شتح�ش���اناً وا�ش���عاً من قبل العاملني واأفراد 

عائالتهم. 
ويعك�س املخيم الت���زام “بابكو” بالرتكيز 
عل���ى العن����ر الب����ري واحلر�س عل���ى تطويره 
وتهيئ���ة املن���اخ املنا�ش���ب لتعزي���ز رفاهيت���ه 
االجتماعية؛ باعتباره الركيزة االأ�ش���ا�س يف رقي 

ال�ركة وموا�شلة جناحها املن�شود.

“باس” تتعاون مع “االتحاد الحر” لالحتفال بيوم العمال 

�ش���اركت خدمات مطار البحري���ن يف حفل برعاية 
كرمي���ة من عاهل البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة مبنا�ش���بة ي���وم العمال العاملي 
بالتع���اون م���ع االحتاد احل���ر لنقابات عم���ال البحرين 
تقديرا مل�ش���اهمات املوظفني.  نظم احلفل يف فندق 
اخلليج و�ش���مل تكرمي 6 من موظفي با�س يعملون يف 

خدمات الدعم، واملوارد الب�رية والتدريب، واالإدارة، 
والعملي���ات اجلوي���ة، والعملي���ات االأر�ش���ية، واإدارة 

ال�شحن وهند�شة ال�شيانة. 
وتاأتي م�شاركة با�س كجزء من التزامها با�شتثمار 
موارده���ا الب�ري���ة وتوفر الدعم ال���الزم للموظفني.  
وب���ني الرئي����س التنفي���ذي خلدمات مط���ار البحرين، 

�ش���لمان املحميد اإمي���ان ال�رك���ة باأهمي���ة موظفيها 
الإجنازاتهم امل�شتمرة التي تعد حمل فخر وتقدير.

وحتر����س با����س عل���ى امل�ش���اركة يف الفعاليات 
ال�شنوية التي تنظم الإحياء يوم العمال العاملي لدعم 
وت�ش���جيع العمال���ة البحريني���ة وم�ش���اهماتهم لرفعة 

وازدهار مملكة البحرين.
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انف�صل���ت النجمة دمي���ي لوفات���و البالغة من 
العم���ر 24 عاًما عن حبيبها جن���م الفنون القتالية 
جويل���رم فا�صكون�صيلو�س من���ذ اأ�صابيع قليلة. وال 
يوجد خالفات بني الثنائي ولكنهما ا�صتنتجا اأنهم 

غري نافعني الأن يكونا حبيبني.

وقال م�ص���در ل����eonline اإن دميي حتب اأن 
تك���ون يف عالق���ة لكنها جاه���زة الأن تك���ون عزباء 

لبع�س الوقت.
وحذف���ت دميي كل �صور حبيبه���ا عن و�صائل 

التوا�صل االجتماعي.  وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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يبعث اإليك اأحد الزمالء بعدة ر�صائل، 
ويلجاأ اإليك اجلميع بحًثا عن احللول

كل م���ا يعاك�صك يف مهنتك ميكن اأن 
يرتد �صلًبا على و�صعك ال�صحي

قد تبحث �صوؤوًنا عاطفية تتعلق بك 
وبال�رشيك، الطفه ولنينّ طباعك 

ع  قد ت�صمع كالًما غري مقنع اأو ال يتمتنّ
مب�صداقية، اهداأ وال تنفعل

الع�صبية الزائدة لي�صت يف م�صلحتك 
اإطالًقا، والهدوء هو مفتاح احلل

تختل���ط االأمور عليك وال تعود تعرف 
ماذا تريد من احلبيب

مراقبة و�صع���ك ال�صحي بني احلني 
واالآخر من قبل طبيبك مهم

ال تتهرنّب من امل�صكالت بل واجهها، 
وقد ت�صعر بالر�صى عن اإجنازاتك 

ال�رشيك معنينّ مبا يدور يف بالك، ف�صارحه 
اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك 

ترتكز االأو�ص���اع اعتباًرا م���ن اليوم على 
الق�صايا املالية التي يحالفك احلظ 

���م ما يطرحه ال�رشي���ك عليك وتبذل  تتفهنّ
جمهوًدا كبرًيا لتحقيق ما يطلبه 

اأنت بحاجة اإلى لقاء وجوه جديدة وخو�س 
جتارب مل تعهدها يف ال�صابق

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

ب�صبب �صعبيتهم الطاغية 
يف الوطن العربي، حاول �صاب 
�صعودي خبري يف الفوتو�صوب 
وجنم���ات  جن���وم  حتوي���ل 
خليجي���ني  اإل���ى  هولي���وود 
التقليدية  املالب����س  يرتدون 

والعقال.
ste - »ووفًق���ا ملوق���ع 
عب���داهلل  ا�صتط���اع   ،»feed
العام���ني  خ���الل  احلريث���ي 
هيئ���ة  تغي���ري  املا�صي���ني 
اإل���ى  الع���امل  جن���وم  اأ�صه���ر 
ال���زي اخلليج���ي، وا�صتعر�س 
»عبداهلل« عرب ح�صابه اخلا�س 
»ان�صتج���رام«  موق���ع  عل���ى 
العديد م���ن ال�ص���ور املعدلة 
للنجوم وجنمات مثل »مورجان 
و«بيون�صي���ه«  م���ان«  ف���ري 
االأمريكي  و«ريهانا« واملمثل 
ذو االأ�ص���ول امل�رشي���ة »رامي 
مال���ك«، واحلائز عل���ى جائزة 
دي���و  »ليون���اردو  االأو�ص���كار 
جلورج  باالإ�صاف���ة  كابري���و«، 
ال�صهرية  واملذيع���ة  لكل���وين 

اأوبرا وينفري«.
وظه���رت جنم���ات هولي���وود يف 
�ص���ور »عبداهلل« بالعب���اءة اخلليجية 
ال�ص���وداء، بينم���ا ارت���دى املمثل���ون 
ومل  البي�ص���اء،  واجلالبي���ة  العق���ال 
يكتف ال�ص���اب ال�صع���ودي بذلك بل 
غرينّ اأ�صماءهم الأخرى �صبيهة باالأ�صماء 

العربية.

مشاهير هوليوود بالجلباب 
الخليجي والعقال!

tariq_albahhar

 فهد الكبيسي يطلق جديده باللهجة اللبنانية 
اأطل���ق النج���م القط���ري فه���د الكبي�صي 
اأحدث اأغاني���ه بعنوان »ما ع���ادت االأيام« من 
كلم���ات ال�صاعر اللبناين اأحم���د ما�صي واأحلان 
وتوزيع امللحن اللبناين بالل الزين. وهذه هي 
املرة االأولى التي يغني بها الكبي�صي باللون 

اللبناين.
ويف ت�رشيحات خا�صة، عربنّ الفنان فهد عن 
�صعادت���ه بهذا العمل ال���ذي جمعه مع امللحن 
وامل���وزع بالل الزي���ن وال�صاع���ر اأحمد ما�صي، 
وا�صًف���ا اإياه باأنه عمل من العيار الثقيل الذي 
�صيلق���ى اإعج���اب جمي���ع متابعيه كون���ه ياأتي 

باللجهة اللبنانية التي يغينها للمرة االأولى.
بدوره، اأكد امللحن ب���الل الزين اأن النجم 
فه���د الكبي�صي فنان متمكن م���ن حيث االأداء 

ا ع���ن �صعادت���ه بالتعاون  ً واالإح�صا����س مع���ربنّ
معه. وق���ال: »الكبي�صي اأجاد اللهجة اللبنانية 
ب�صكل حمرتف، وعلى درجة عالية من االأخالق 

واالأدب«.
وقام الكبي�ص���ي بت�صوير االأغنية بطريقة 
الفيديو كلي���ب مع املخرج املع���روف �صعيد 
امل���اروق، حي���ث مت ت�صوي���ر الكلي���ب عل���ى 
م���دى يومني يف اأوكراني���ا با�صتخدام تقنيات 
متط���ورة وهيلكوبرت بهدف اإظه���ار جماليات 
املدينة من االأعلى وم�صتعيًنا باالأمن خلطورة 
اأحد امل�صاه���د بالكليب بعد حت�صري لت�صوير 
الكلي���ب ا�صتغرق اأ�صبوعني. وق���ام باالإ�رشاف 
على هذا العم���ل االأ�صتاذ غ�صان غزاوي. يذكر 

اأن االأغنية من اإنتاج الفنان فهد الكبي�صي.

•  �صيكون جمهور 	
املذيعة حليمة بولند 
على موعد مع اإطاللة 

لها وعودة جديدة بعد 
غياب طويل، من خالل 

برنامج امل�صابقات 
اجلديد »حليمة 

زاد«  �صيعر�س عرب 
اأربع �صا�صات عربية 

بالتزامن.

BUZZ 

مسافات

اأك���دت الفنان���ة الت�صكيلي���ة البحرينية ميا�صة 
ال�صويدي اأن م�صاركتها مع موؤ�ص�صة كرفان قدمت 
له���ا املزيد من التوا�ص���ل مع الع���امل الفني خارج 
البحري���ن، وذل���ك من خ���الل امل�صارك���ة يف معر�س 
)اأنا( الذي افتتحته نيابة عن امللكة رانيا العبداهلل 
االأمرية وجدان الها�صم���ي يوم االأربعاء املا�صي يف 
املتحف الوطني بالعا�صمة االأردنية عمان وي�صتمر 

حتى 14 يونيو 2018.
وقالت ال�صوي���دي “اإن امل�ص���اركات اجلماعية 
متن���ح الفن���ان فر�ص���ة للتجدي���د واالط���الع عل���ى 
التج���ارب العاملي���ة، وت�صي���ف الكث���ري لتجربته”، 
م�صيفة “هذه التجارب تتي���ح للم�صاركني فر�صة 
التع���رف على عدداً م���ن الفنانني خ���ارج البحرين، 
ونتع���رف عليه���م عن ق���رب ونطلع عل���ى اأ�صاليب 

وتقنيات جديدة يف كل مرة”.
اأنه���ا  ال�صوي���دي  اأك���دت  ال�صي���اق  ذات  ويف 
حتر����س عل���ى ح�ص���ور افتت���اح املعار����س، حيث 
تتيح يل فر�ص���ة لقاء جمهور متنوع وله وجهة نظر 
خمتلف���ة ع���ن االعمال الت���ي يطلع عليها، ل���ذا اأجد 
ب���اأن التعامل مع جمهور اجلدي���د يحمل الكثري من 

الده�ص���ة”، الفتة اإلى اأن قافل���ة )كرفان( �صتقوم 
بنقل املعر�س للعا�صمة الربيطانية لندن يف �صهر 
يوليو املقبل، وبعدها �صينتقل لعدد من املدن يف 
الواليات املتحدة االأمريكية، وهذا ما اعتربه اجناز 
كب���ري وفر�صة كي ياأخ���ذ العمل فر�صت���ه للعر�س 

حول العامل”.
وح���ول اختيارها للعر�س لوح���ة )الباركود( اأو 
)ال�صف���رة التعريفية( للم�صارك���ة يف معر�س )انا(، 
قال���ت ال�صويدي “ اأعتقد هي بداية لتجربة جديدة 
�صتحم���ل العنوان ذات���ه، وهي فك���رة خمت�رشة عن 
العامل الذي يعطي لكل �صيء ما حولنا رقم وقيمة، 
ويف املعر����س الذي �صاركت في���ه هناك 31 فنانة 
مثل���ن 12 دولة م���ن املنطقة العربي���ة واال�صالمية 
قدم���ن اأعمال كان اأغلبها عبارة عن ر�صم امراأة، لذا 
فكرت بتقدمي �صيء خمتلف، رمزي وي�صلط ال�صوء 

على الفكرة ذاتها دون ر�صم املراأة هذه املرة”.
وقال���ت ال�صويدي اإنه���ا مل�صت انطب���اع لوحة 
)البارك���ود( من خالل الو�صف ال���ذي قدمته طالبة 
اأردني���ة حيث كتبت عن اللوح���ة “حياتي اأكرث ثراًء 
م���ن جمرد اأرق���ام”، وهذا م���ا اأ�صعرين ب���اأن روؤيتي 
الفني���ة حتم���ل املزي���د م���ن االأف���كار الت���ي اأقوم 
باإ�صقاطه���ا على اللوح���ة، ويتلقاها االآخرون بطرق 
خمتلف���ة، حيث اعتربت زائرة اأخ���رى باأن ا�صتخدام 
الل���ون االأ�صود يف اللوحة هو تعب���ريا عن “العباءة” 

اخلليجية.

اأ�سامة املاجد

الصقر رئيًسا للجنة التحكيم

فعاليات منوعة في مهرجان خالد بن حمد المسرحي

اقرتب موعد مهرجان جائزة خالد بن حمد 
للم�رشح ال�صباب���ي والذي يعد اأهم واكرب جتمع 
اإبداعي �صبابي يف جمال امل�رشح بكل املفردات 
والرتاكيب اللغوي���ة، فقد رفع هذا املهرجان 
وبالرغ���م م���ن ق����رش عم���ره م�صت���وى الثقافة 
امل�رشحي���ة العام���ة ووج���ه النظ���ر ال���ى �رشورة 
تنبي���ه الذهن ال���ى هذا الف���ن الراقي العظيم 
باأك���رث م���ن معن���ى، وخط���ا خط���وات �صا�صعة 
يف بن���اء قاع���دة له���رم م�رشحي كب���ري، وموؤخرا 
اأو�صح مدي���ر املهرجان الفنان واملخرج جمال 
الغي���الن يف املوؤمتر ال�صح���ايف اخلا�س باإعالن 
تفا�صي���ل مبادرات خالد بن حمد للعام 2017 
ان اال�صتعدادات لهذا احلدث ت�صري على قدم 
و�صاق، حي���ث �صكلت جلنة التحكي���م برئا�صة 
الفن���ان واملخرج جمال ال�صق���ر مب�صاركة كل 

م���ن الفنانة �صيماء �صب���ت والفنانة فرح علي، 
اأما جلنة تقييم العرو�س واملتابعة ف�صتتكون 
م���ن الفن���ان عب���داهلل �صوي���د والفن���ان عادل 

�صم�س وعبدالرحمن �صادق.
م�صيفا الغي���الن اأن املهرج���ان �صي�صهد 
والتمثي���ل  واالإلق���اء  االرجت���ال  ف���ن  ور�ص���ة 
�صيقدمه���ا الفنان واملخرج جمع���ان الرويعي 
عل���ى م���دى اأ�صبوع���ني، وكذلك ور�ص���ة لفن 
�صديق���ة  �صتقدمه���ا  امل�رشح���ي  املكي���اج 
االأن�ص���اري وهن���اك ن���دوة �صيقدمه���ا الناقد 
امل�رشح���ي يو�صف احلمدان، عالوة على معر�س 

للفن الت�صكيلي ومعر�س لل�صور.
�صم���ن  املهرج���ان  ه���ذا  اإقام���ة  وتاأت���ي 
مب���ادرات �صمو ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة 
الثقافي���ة، اإذ يحر����س �صموه عل���ى رعاية هذا 
املهرجان دعما منه للمج���ال الثقايف ال�صبابي 
عرب فعالية م�رشحية ت�صهد م�صاركة وا�صعة من 
قبل ال�صباب البحريني، وقد �صهدت الدورات 
ال�صابقة ح�ص���ورا جماهريا كثيفا وغري ماألوف 

يف ال�صاحة الفنية.

• جمال الغيالن	

• حممد القفا�س	

• ميا�صة ال�صويدي 	

 اخت���ار املخ���رج حمم���د القفا����س امل�رشحية 
اجلماهريي���ة ه���ذا امليدان ي���ا حمي���دان لتكون 
خطوت���ه يف الع���ودة اإل���ى االإخ���راج امل�رشحي بعد 
يف  امل�رشحي���ة  و�صتعر����س  ل�صن���وات،  انقط���اع 
البحري���ن ابتداًء من اأول اأيام عيد الفطر املقبل، 
وهي من تاأليف اأحمد الفردان وحممد القفا�س، 
وي�صارك فيها اأكرث من 40 فنانا بحرينيا بينهم 
�صامي ر�صدان، ح�صن حممد، جعفر ال�صاري، عمر 
ال�صعيدي، وعدد من الوجوه الن�صائية واجلديدة.

وامل�رشحي���ة جتم���ع ب���ني الفرج���ة واملتع���ة 
والكوميدي���ا والرتاجيدي���ا واال�صتعرا�س، وهي 

م�رشحية عائلية تراعي وجود العائلة.
جدير بالذكر اأن القفا�س اأخرج م�صل�صل كان 
يف كل زم���ان، الذي تلعب بطولته الفنانة �صعاد 
عب���داهلل وعدد من املمثلني، ومن املقرر عر�صه 
يف �صه���ر رم�ص���ان الكرمي يف عدد م���ن القنوات 

اخلليجية وهو من تاأليف هبة م�صاري حمادة.

“هذا الميدان” تعيد القفاص إلى المسرح

البحرينية مياسة السويدي تشارك في معرض “أنا”

عن اأ�رشة االأدباء والكتاب �صدر حديثا ترجمة روايتي “اأيام يو�صف االأخرية 
البحريني حممد  ترجمة  من  عقيل  عبدالقادر  والروائي  للقا�س  وكف مرمي” 
اخلزاعي يف جهود وا�صحة ودوؤوبة لرتجمة االأدب البحريني الى اللغة االجنليزية. 
الكتاب يقع يف 94 �صفحة ومت اإ�صداره بالتعاون مع دار افكار للثقافة والن�رش 
ا�رشة االدباء لرتجمة اهم االعمال االدبية  ادارة  البحرين يف �صعي من  مبملكة 
البحرينية �صمن خطة عملها للدورة االنتخابية 2017.  واملعروف ان اخلزاعي 
له موؤلفات كثرية منها 
بدايات  لتطور  درا�صة 
العربي  امل�����رشح  ادب 
واب����ط����ال م�����رشح��ي��ات 
مارلو الرئي�صة وترجمة 
احليوان  مزرعة  رواي��ة 
جل������ورج اوري�������ل ك��م��ا 
ت��رج��م ون�����رش ع���ددا من 
الق�صرية  ال��ق�����ص�����س 
واملقاالت  والدرا�صات 

يف النقد االدبي.

ترجمة روايتي “كف مريم” 
و”أيام يوسف األخيرة”

على شاشة “الراي” وبقيادة القدير أحمد يعقوب المقلة

مسلسل “اليوم األسود”... حكايات األيام والبشر في رمضان 
م�صل�ص���ل “اليوم االأ�صود” يغو����س يف النفو�س 
الب�رشي���ة م�صتعر�ص���اً العدي���د من النم���اذج النف�صية 
املوجودة يف حميطنا �صواء يف العامل ب�صكل عام او يف 

جمتمعنا اخلليجي او الكويتي حتديدا.
وذل���ك م���ن خ���الل فك���رة فل�صفية قائم���ة على 
املقارن���ة بني االأيام والب�رش، حي���ث متر على االإن�صان 
اأي���ام مت�صابهة ال مييزها �صيء ث���م تتحول فجاأة الى 
يوم ال ين�ص���ى وكذلك الب�رش. وه���وؤالء االأيام والب�رش ال 
ميرون مرور الكرام بل يرتكون اأثرا كبريا يف النف�س 
او احلي���اة ب�صكل عام وه���ذا ما يركز علي���ه م�صل�صل 

“اليوم االأ�صود”. 
امل�صل�ص���ل م���ن تاألي���ف الكاتب فه���د العليوة 
واإخ���راج املخرج احمد يعق���وب املقل���ة واإنتاج عامر 
�صب���اح “�صب���اح بكت����رشز” جم���ال الدي���ن م�صطفى 
“منتج منفذ �صبكرتوم ميديا” وبطولة ح�صد بارز من 
النجوم ومنهم الهام الف�صالة و�صجون وح�صن البالم 
وحممود بو�صهري وعب���داهلل بو�صهري و�صمود ونور 
الغن���دور وعبداملح�صن القفا����س ومنال �صالمة ومي 

البلو�ص���ي وامل حممد وعي�صي ذي���اب وعدد اآخر من 
النجوم. 

عن العم���ل اجلديد حتدث املنت���ج القدير عامر 
�صب���اح قائال: ميث���ل الكاتب فهد العلي���وة احد اأبرز 
كت���اب الدرام���ا لي�س يف الكويت وحده���ا بل يف دول 
جمل�س التع���اون اخلليجي وهو ميث���ل اأحد الرهانات 
االإبداعية التي نعتز بها ونفخر بتجدد التعاون معها 
دائم���ا. وه���و يف امل�صل�صل اجلديد “الي���وم اال�صود” 
الذي ا�صتغرقت كتابت���ه اأكرث من عامني يذهب الى 
م�صامني جديدة كما ان���ه ي�صلط ال�صوء على ق�صايا 
ال�صب���اب يف دول اخللي���ج العربي بكث���ري من العمق 
والتحلي���ل االبداعي ع���رب ن�س يجمع اك���رب ح�صد من 

النجوم ال�صباب على وجه اخل�صو�س. 
وم���ن جانب���ه ق���ال املخ���رج البحرين���ي القدي���ر 
اأحمد يعق���وب املقلة: �صعي���د بتجربتي يف الكويت، 
وعرب ه���ذا العمل ال���رثي الذي يذهب اإل���ى مو�صوع 
احل���ب ولكن ب�صي���غ خمتلف���ة وعميقة تتج���اوز كل 
م���ا هو تقلي���دي وم�صتع���اد ومكرر، فمن خ���الل اأربع 
تت�صابك  ق�ص�س حمورية 
اح���داث  يف  وتتقاط���ع 
امل�صل�ص���ل فيم���ا بينه���ا 
لت�صكل �صبك���ة اجتماعية 
نرك���ز  فيه���ا  ونف�صي���ة 
ال�ص���وء عل���ى ايجابي���ات 
ه���ذا املجتم���ع و�صلبياته 
مع الرتكيز عل���ي ق�صايا 
يحتاج  وان�صانية  ح�صا�صة 
ان يراها امل�صاهد العربي 
من ع���دة زواي���ا ووجهات 
نظ���ر خمتلف���ة ومتباينة، 

و�صعادت���ي اك���رب به���ذا الفري���ق الرائع م���ن النجوم 
والفنانني والفنيني املتميزين”. 

بدوره قال الكاتب فهد العليوة: ميثل م�صل�صل 
“اليوم االأ�ص���ود” جتربة يف غاية اخل�صو�س ومنطقة 
جديدة يف الكتابة، حيث ا�صتخدمت تقنية جديدة يف 
الكتاب���ة هي االقرب الى ف���ن “ الكوالج “ يف الر�صم. 
وال اريد �ص���وى ان اأقول ب���اأن امل�صل�صل يخل�س الى 

�صوؤال حموري هو “ملاذا ؟”.
وعرب هذا ال�صوؤال �صيجيب العمل على على كافة 

احلكايات والق�ص�س التي يت�صمنها العمل اجلديد.  
وعن العم���ل تتحدث الفنانة �صج���ون: اليوم اال�صود 
ا�صم الفت �صكله ت�صاوؤمي ب�صبب اليوم اال�صود الذي 
عادة ما يرم���ز الى العزاء او امل���وت لكنه يف النهاية 
يخب���ئ الكثري م���ن املفاجاآت وهنا يكم���ن �رش اال�صم. 
واقدم �صخ�صية رومان�صية مب�صامني جديدة والعمل 
�صيك���ون اإح���دى مفاج���اآت �صهر رم�ص���ان املبارك”.  
وع���ن دوره يق���ول الفنان عب���داهلل بو�صه���ري: قبل 
احلديث عن العم���ل وال�صخ�صية ا�صري الى ان العمل 

م���ع الفنانة الزميل���ة �صجون ميثل متع���ة فنية عالية 
وذل���ك حل�صورها ولياقته���ا ومتيزه���ا يف التقم�س 
والفه���م املتجدد للم�صامني الت���ي تقدمها، اأما عن 
ال�صخ�صية فهي متثل اأهمية الكفاح من اجل �صمود 
العالقات االإن�صانية يف مواجهة الظروف والتحديات.
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش
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الفجر: 03:24
الظهر: 11:34 
العصر: 03:03

المغرب: 06:16
العشاء: 07:46

الأر�ض تفقـــــــــد غطاءهــــــــا اجلليـــــــدي
حذرت عامل����ة يف �ص����وؤون البيئة وعلوم 
املناخ م����ن اأن ماليني من الب�رش �ص����يربحون 
منازلهم -خ�صو�صا يف املناطق ال�صاحلية- 
ب�صبب ذوبان اجلليد الذي يوؤدي بدوره اإلى 

ارتفاع من�صوب البحار.
وقال����ت الأ�ص����تاذة بجامع����ة “كولورادو 
بولدر” تويال مون يف مقال مبجلة “�صاين�س” 
العلمي����ة الرائ����دة اإن “الأر�س تفقد غطاءها 

اجلليدي، واإن الأدلة على ذلك دامغة”.
وبح�ص����ب املقال، فاإن الكت����ل والأنهار 
اجلليدي����ة يف جمي����ع اأرجاء العامل تتال�ص����ى، 

الأم����ر الذي ي�ص����توجب اأن يك����ون مثار قلق 
دويل. وم����ن بني العديد من التاأثريات، فاإن 
املالي����ني م����ن النا�س �ص����يجربون على ترك 
منازله����م؛ ب�ص����بب ارتفاع منا�ص����يب البحار، 
كم����ا اأن امل�ص����ادر احليوية للمياه �ص����تجف، 
واحليوانات الربية �ص����تفقد م�صادر غذائها 

وماأواها.
وذك����رت هيئ����ة امل�ص����احة اجليولوجي����ة 
الأمريكي����ة اأن احلديق����ة الوطني����ة اجلليدية 
يف ولي����ة مونتان����ا عل����ى احل����دود م����ع كندا 
فق����دت اأكرث من 120 نهرا جليديا يف القرن 

املا�صي.
واأو�ص����حت تويال مون اأن ذلك مرده اإلى 
من����ط يتك����رر يف جميع اأنحاء العامل من �ص����به 
جزي����رة اأنتاركتي����كا القطبي����ة اجلنوبية اإلى 
اإقلي����م بتاغونيا يف اأق�ص����ى الركن اجلنوبي 
لقارة اأم����ريكا اجلنوبية، وجب����ال الهيماليا، 

وجزيرة غرينلند وحتى القطب ال�صمايل.
وكتب����ت مون تق����ول اإن “الأدل����ة دامغة 
عل����ى اأن الأر�س تفقد جليده����ا، واإن معظم 
ذلك اجلليد يتعذر تعوي�ص����ه، والنتيجة هي 

تغري مناخي من �صنع الإن�صان”.

جمع���ت كلم���ات تف���وه به���ا الرئي����س اخلام�س 
والأربع���ون للولي���ات املتح���دة دونال���د ترامب من 
دون اأي تعدي���ل، يف “جمموعة �ص���عرية” يف الرنويج، 
وه���و القائ���ل يف اأح���د الأيام “اأن���ا اأع���رف الكلمات.. 
واأ�ص���تخدم اأف�ص���لها”. وق���ال كري����س فيل���ت الذي 
اأعد ه���ذه املجموع���ة “ما يقول���ه ترامب اأق���رب اإلى 
ال�ص���عر واخليال منه اإلى الواقع”. واأو�صح ل�صحيفة 
“اأفتينبو�ص���ن”، “نحن م�صدومون لأن كلماته التي 
يب���دو اأنه ل يفكر فيها كثرياً اأو يح�رشها �ص���محت له 

بالفوز بحملته النتخابية”.
ويحم���ل الديوان عن���وان “ميك بوي���رتي غريت 

اأغني” يف اإ�صارة اإلى �صعار حملة ترامب “ميك اأمريكا 
غريت اأغني”. وحمتوى الكتاب ي�صم كلمات ماأخوذة 
ح�رشاً من خطاب���ات ومقابالت وت�رشيح���ات اأدلى بها 
ترامب عرب ال�صنني. ومن املختارات التي حولت اإلى 
ق�صيدة يف الكتاب ما قاله قبل 10 �صنوات عن ابنته 

اإيفانكا، موؤكداً اأنها لو مل تكن ابنته لواعدها.
وقال فيل���ت اإن حتويل كالم ترامب اإلى �ص���عر 
“ي���ربز ق���دراً اأكرب م���ن الياأ�س وع���دم الثقة وعقدة 
نق����س”. وقال���ت دار الن����رش “كاغه” اإنها اأ�ص���درت 
الكتاب يف األفي ن�ص���خة اأولً، وقد اأر�صلت اإحداها اإلى 

ترامب.

ترامب يتحول اإىل “�شاعر” يف الرنويج

خرب مزعج

لع�شاق “ال�شو�شي”

ح���ذر اأطباء بريطاني���ون يف درا�ص���ة حديثة من 
الإف���راط يف تن���اول الأطعم���ة الياباني���ة ال�ش���هرية 
“ال�صو�صي”؛ ب�صبب وجود �صلة كبرية بني تناولها 
وظهور اأنواع من “الدي���دان الفتاكة” داخل الأمعاء 
قد ت�ص���بب الوف���اة. واأو�ص���ح الأطباء اأن الأ�ص���ماك 
غري املطهية حتمل العديد من الديدان ال�ص���غرية، 
والتي عند تناولها قد ت�صبب تعر�س ال�صخ�س لداء 
“Anisakis”، والذي حتمله الأ�ص���ماك ويوؤثر على 
�ص���حة الإن�ص���ان، وي�ص���بب اأعرا�ص���ا من اآلم املعدة 

ال�صديدة والقيء واحلمى.
واأ�ص���ار الأطباء اإلى اأن الأ�صخا�س الذين لديهم 
ح�صا�ص���ية يف املعدة اأو لديهم م�ص���كالت يف اجلهاز 
اله�ص���مي قد يتعر�ص���ون ب�ص���بب ه���ذا ال���داء اإلى 
م�ص���كالت اأكرب، منها ع���دم انتظام �رشب���ات القلب 

وف�صل يف اجلهاز التنف�صي، مما يوؤدي اإلى الوفاة.

اإطالق نار 

يف ولية اأوهايو

قالت و�ص���ائل اإعالم اأمريكية اإن �صخ�صني نقال 
اإلى امل�صت�ص���فى عندما اأطلق م�ص���لح الن���ار يف دار 
للرعاي���ة بقرية يف ولي���ة اأوهايو، اجلمع���ة، دون اأن 

يت�صح على الفور ماهية اإ�صابتيهما.
واأو�صحت ال�رشطة اأن مطلق النار “مت حتييده” 
يف اأعقاب الهجوم الذي ا�صتهدف اأي�صا رجل �رشطة، 
لك���ن ل يعرف م���ا اإن كان املهاجم بني امل�ص���ابني 

الثنني.
ونقل���ت “فوك����س ني���وز” ع���ن �ص���اهد عي���ان 
قوله اإنه �ص���مع �ص���وت اإطالق ن���ار، عندما كان يقل 
اأطفال���ه من مرك���ز “باين ك���ريك” للرعاية يف قرية 

كريكري�صفي ال�صغرية التي ي�صكنها ب�صع مئات.
مبالزم���ة  ال�ص���كان  ال�رشط���ة  ق���وات  وطالب���ت 
منازله���م، فيم���ا مت اإغالق مدر�ص���ة قريبة من موقع 

احلادث، والذي مل تعرف دوافعه بعد.
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طالق ثمنه ن�شف مليار دولر
اأجرب قا�ص���ي باملحكمة العليا يف بريطانيا تاجرا �ص���ابقا ب�رشكة نفط وغاز يف لندن، على دفع 453 
مليون جنيه اإ�صرتليني )نحو 580 مليار دولر(؛ لت�صوية طالقه من زوجته، بح�صب ما ذكره موقع �صكاي 
ني���وز. واملبل���غ املمنوح للزوج���ة، البالغة من العمر 44 عاما، يقدر بن�ص���بة 41.5 % من جمموع اأ�ص���وله 
الزوجي���ة. وتبلغ ثروة ال���زوج )61 عاما( ما يفوق املليار جنيه اإ�ص���رتليني، مت جمعها خالل زواج طويل 

تخلله “م�صاهمة عادلة ومت�صاوية يف رفاه الأ�رشة” بح�صب ما قالته الزوجة.

 Social
media

من 
رئي�ض املك�شيك 
اإىل دي كابريو

كتب الرئي�س املك�ص���يكي اإنريك���ي بينيا نييتو للممثل الأمريكي ال�ص���هري ليوناردو دي 
كابري���و على تويرت، يف م�ص���عى لطماأنة جنم هوليوود باأن حكومته تتخ���ذ خطوات حلماية نوع 

نادر من الدلفني يعي�س يف املياه املك�صيكية، مهدد بالنقرا�س.
وانخف�ص���ت اأعداد دلفني )فاكيتا( التي تعي�س يف خليج املك�ص���يك ب�ص���دة يف ال�صنوات 
القليلة املا�ص���ية؛ ب�صبب ن�صب �صباك ل�صيد الروبيان واأ�صماك توتوابا التي يحب اأبناء اآ�صيا 
تناوله���ا. ويوم الأربع���اء حث دي كابريو متابعيه على تويرت، وعددهم 17.5 مليون �ص���خ�س، 
على م�ص���اندة جهود ال�ص���ندوق العاملي للحياة الربية؛ من اأجل زيادة التوعية وامل�صاعدة يف 
اإنقاذ دلفني )فاكيتا( قبل فوات الأوان. وم�ص���اء اخلمي�س كتب بينيا نييتو بالإجنليزية على 
تويرت مدافعا عن جهود حكومته حلماية هذا النوع من الدلفني، وخماطبا دي كابريو مبا�رشة.

قال “اأرحب باهتمام ليو دي كابريو وال�صندوق العاملي للحياة الربية بدلفني فاكيتا”. 
واأ�ص���اف قبل اأن يكتب خم����س تغريدات اأخرى كلها بالإجنليزية؛ جل���ذب النتباه ملا تقوم به 

املك�صيك “تركز املك�صيك كل جهودها على احليلولة دون انقرا�س هذا النوع”.

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

الطق�س اليوم غري 
م�صتقر وغائم جزئيا 

ولكنه مغرب اأحيانا.

الرياح عموما مابني �رشقية اإلى جنوبية من 
5 اإلى 10 عقد ولكنها متقلبة الجتاه مع 

هبات قد ت�صل اإلى 35 عقدة اأحيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام، ولكنه ي�صل اإلى 7 اأقدام يف 
عر�س البحر اأثناء الهبات.

درجة احلرارة العظمى 38 وال�صغرى 25 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

صمدت عربة رومانية يجرها حصانان أصيالن أمام سيارة 
فيراري تزيد قوتها عن 600 حصان، وخسرت أمامها 

بفارق ثواٍن معدودات في سباق إيطالي.

�شاكريا يف األبوم جديد

اأعلنت املغنية الكولومبية �صاكريا اأنها �صتطرح األبومها الغنائي اجلديد يف وقت لحق من 
ال�صهر اجلاري. وقالت املغنية عرب ح�صابها على موقع تويرت الذي يتابعه نحو 45 مليون 

�صخ�س، اإن الألبوم اجلديد “اإل دورادو” �صي�صدر يف 26 مايو.
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