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عو��س���م - وكاالت: �أك���د وزر�ء خارجي���ة 
�لدول �لد�عي���ة ملكافحة �الإرهاب ��س���تمر�ر 
�لتن�س���يق �مل�س���رتك �إز�ء ق�س���ايا �ملنطق���ة 
ويف �س���د�رتها �حل���رب �س���د �الإره���اب �لتي 
بات���ت ����رصورة ت�س���توجب ب���ذل كل �جلهود 
�ملمكنة للق�س���اء على �لظاهرة �لتي تتفاقم 
خماطره���ا وتتن���وع �أ�س���كالها و�س���ورها م���ا 
يفر�س مو��سلة �لعمل من �أجل �لق�ساء على 

م�سبباتها وجتفيف منابع متويلها.
و�أع���رب �ل���وزر�ء، عق���ب �جتماعه���م مع 
وزي���ر خارجي���ة �لواليات �ملتح���دة �الأمريكية 
�ل�س���ديقة ريك�س تيلر�س���ون �أم����س يف جدة، 
عن تقديرهم للم�س���اعي �ملخل�سة و�جلهود 

�لدوؤوب���ة �لتي يقوم بها �أم���ري دولة �لكويت 
�ل�س���قيقة �س���احب �ل�س���مو �ل�س���يخ �س���باح 
�الأحمد �جلابر �ل�سباح من �أجل �أمن و��ستقر�ر 

�ملنطقة، ولل���دور �الأمريكي �ملحوري يف هذ� 
�ل�س���اأن كونها �حلليف �ال�سرت�تيجي 

لدول �ملنطقة.

الفرد  ن�صيب  دوالر  األف   22.3
من الناجت املحلي يف 2016

اجلودر: �صبهة ف�صاد باالإيرادات الزهيدة... خلف:

يف فرتة حمددة وبهدف التحري�ض على العنف والكراهية... الرميحي:

األفًا اإيجارات الأرا�شي ال�شاحلية �شهرًيا  57

“اجلزيرة” بثت 900 خرب �شلبي عن البحرين

بلغ ن�س���يب �لف���رد م���ن �إجمايل �لن���اجت �ملحلي 
بالبحري���ن 22.3 �أل���ف دوالر يف �لعام 2016، مرت�جعا 
1.32 % ع���ن �لع���ام 2015 �إذ كان 22.6 �ألف دوالر.  
ويف �ل�س���نو�ت �خلم�س �ملا�س���ية �س���جل �لعام 2013 
�أعلى ن�س���يب ف���رد، �إذ بلغ 25 �أل���ف دوالر، وكان قد 
�س���جل 23.6 �أل���ف دوالر يف �لع���ام 2012، ويف 2014 

بل���غ 24.9 �أل���ف دوالر، وذل���ك ح�س���ب �آخ���ر 
�الإح�سائيات لدى �لبنك �لدويل.

�أك���د وزير �الأ�س���غال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعمر�ين ع�س���ام خلف �أن ح�سيلة 
�ال�ستثمار�ت من �الأر��سي �ل�ساحلية �ملوؤجرة 
للقط���اع �خلا�س �س���هرًيا بلغ���ت نحو 57.33 
�ألف دينار، وذلك يف رده على �ل�سوؤ�ل �ملقدم 
من �لنائب حممد �جلودر عن م�ساحة �الأر��سي 

�ل�ساحلية �ملوؤجرة من قبل �لقطاع �خلا�س.
وعلق �لوزير يف ت�رصيح خا�س ل� “�لبالد” 
ب���اأن م���ردود �الإيج���ار�ت زهي���د ج���ًد� مقارنة 
باأ�س���عار �ل�س���وق، ملمحا �إلى �أن هناك �سبهة 

ف�س���اد يف �لعقود، م���ا �أدى �إلى هدر 
�أمو�ل �لدولة.
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•  توقيع �أع�ساء �للجنة �ل�رصعية على حم�رص �لتعديالت �الأخرية مب�رصوع قانون �الأ�رصة	

تدحرجت كرة �إقر�ر م�رصوع قانون �الأ�رصة �رصيعا، و�ت�س���ع رتق �خلالف 
على 12 مادة بني �للجنة �ل�رصعية من جهة، ووز�رة �لعدل وجمموعة نو�ب 
من جهة �أخرى. ودخل هوؤالء �لنو�ب يف جدل مع وز�رة �لعدل ب�س���اأن مدى 
�إلز�مي���ة �عتماد �لن�س���و�س �لو�ردة م���ن �للجنة �ل�رصعي���ة �ملكلفة ملكيا 
بنظ���ر �لت�رصيع. و�أخمدت �ت�س���االت و�جتماعات �ل�س���اعات �الأخرية �رص�رة 
تز�يد �لفجوة بني �ملختلفني. وو�س���لو� �إلى خط و�س���ط، �سيقود لعبور 

مو�د م�رصوع �لقانون �ملثري للجدل عرب قبة �لربملان.
ومت�س���كت �للجن���ة �ل�رصعي���ة بتثبيت م���و�د �أ�س���قطتها وز�رة �لعدل 
و�أم�س���تها �للجن���ة �لقانونية �لنيابية.  �أما عن �جلدل ب�س���اأن تن�س���ي�س 
�لقانون على �س���حة �ل���زو�ج �ملنقطع )�ملتعة( وفق���ا للفقه �جلعفري، 

فتو�س���لت �للجنة �ل�رصعية و�لوز�رة و�للجنة �لربملانية ل�س���يغة 
7و�سط ال تن�س �رص�حة على هذ� �لزو�ج.
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• •جاللة �مللك م�ستقبال �مل�ست�سار عبد�هلل �لبوعينني و�مل�ست�سارة مع�سومة عي�سى	 �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال �أمري منطقة كنت �لربيطانية	

تطوير التعاون الع�شكري مع بريطانيا حري�شون على تر�شيخ ا�شتقالل الق�شاء
�صموه اأ�صاد مب�صتوى العالقات الثنائية... رئي�ض الوزراء: مبداأ العدالة وامل�صاواة ركن اأ�صا�ض لبناء الدولة احلديثة... العاهل:

�ملنامة - بنا: �أكد عاهل �لبالد �س���احب �جلاللة �مللك 
حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة حر�س���ه �لد�ئم على تر�س���يخ 
��س���تقالل �لق�س���اء ودع���م �ل�س���لطة �لق�س���ائية وتوفري 
�لكو�در �ملوؤهلة لها �إدر�كا للدور �ملهم �لذي ت�سطلع به 
يف �حلفاظ على �حلقوق وتعزيز �أمن �ملجتمع و��س���تقر�ره، 
م�سدد� جاللته على �أن �لعمل مببد�أ �لعد�لة و�مل�ساو�ة يعد 

ركناً �أ�سا�سياً من �أركان بناء �لدولة �حلديثة.

ج���اء ذلك ل���دى، ��س���تقبال �س���احب �جلالل���ة يف ق�رص 
�ل�س���افرية �أم����س، رئي����س حمكم���ة �لتمييز نائ���ب رئي�س 
�ملجل�س �الأعلى للق�س���اء �مل�ست�س���ار عب���د�هلل �لبوعينني، 
ووكيل مبحكمة �لتمييز �مل�ست�سارة مع�سومة عبد�لر�سول 
عي�س���ى، حي���ث �أديا �ليم���ني �لقانونية �م���ام جاللة �مللك 

مبنا�سبة �س���دور �الأمر �مللكي �ل�سامي بتعيينهما 
يف من�سبيهما �جلديدين.

�ملنام���ة - بنا: �أ�س���اد رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو 
�مللك���ي �الأم���ري خليفة ب���ن �س���لمان �آل خليفة مب�س���توى 
�لعالقات �لبحرينية �لربيطانية ومبتانة �لتعاون �لثنائي، 
ومب���ا يبدي���ه �لبلد�ن م���ن حر�س عل���ى تطوي���ره وتنميته 
يف �ملج���االت ذ�ت �الهتم���ام �مل�س���رتك، ومنه���ا �ملج���ال 
�لع�سكري و�لدفاعي حتقيًقا لطموحات وتطلعات �لبلدين 

و�ل�سعبني �ل�سديقني.

و�أكد �س���موه �أهمية تعزيز �لتعاون يف �إطار �لتو��س���ل 
�مل�س���تمر و�لتن�س���يق �مل�س���رتك ب���ني مملك���ة �لبحري���ن 

و�ململكة �ملتحدة �ل�سديقة.
هذ�، وكان �س���احب �ل�س���مو �مللكي رئي�س �لوزر�ء قد 
��س���تقبل بق�رص �لق�س���يبية، �سباح �أم�س، �س���احب �ل�سمو 

�مللك���ي �أم���ري منطق���ة كن���ت باململك���ة �ملتحدة 
�ل�سديقة مايكل.

�ملنامة - بنا: قال وزير �سوؤون �الإعالم علي 
�لرميح���ي �إن قناة “�جلزيرة” �لقطرية بثت �أكرث 
من 900 خرب وتقرير �س���لبي عن �لبحرين ب�سكل 
ممنهج يف فرتة حمددة تت�س���من حتري�ًس���ا على 

�لعن���ف و�لكر�هي���ة. وكان �لرميح���ي ق���د تر�أ�س 
�جلل�س���ة �الفتتاحية الجتماع �ل���دورة �لعادية �ل� 

48 ملجل����س وزر�ء �الإعالم �لعرب �لذي 
�نعقد يف �لقاهرة �أم�س.

• وزير �خلارجية ي�سارك يف �جتماع وزر�ء خارجية �لدول �لد�عية ملكافحة �الإرهاب	

وزراء الدول االأربع عقب لقاء تيلر�صون:

الربملان يقر الت�صريع اليوم

ا�شتمرار التن�شيق يف احلرب �شد الإرهاب

عودة “�شمنية” لزواج “املتعة” بقانون الأ�شرة
را�شد الغائب 

زينب العكري

 لبيبة فار�س

• جدول يو�سح عقود كورني�س �مللك في�سل )2(	
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• وزير �سوؤون �الإعالم تر�أ�س �جلل�سة �الفتتاحية لالجتماع	
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حري�سون على دعم ال�سلطة الق�سائية وتر�سيخ ا�ستقاللها

جتمعنا مع ال�سعودية و�سائج قربى و�سالت عائلية تاريخية

البوعينني ومع�شومة اأديا الق�شم اأمام جاللته... العاهل: 

خالل ا�شتقبال جاللته �شيخ �شمل قبيلة بني خالد ... العاهل:

املنامة - بنا: اأكد عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
حر�شه الدائم على تر�شيخ ا�شتقالل الق�شاء 
ودعم ال�ش���لطة الق�ش���ائية وتوفري الكوادر 
املوؤهل���ة له���ا اإدراكا لل���دور امله���م ال���ذي 
ت�ش���طلع به يف احلفاظ على احلقوق وتعزيز 
اأمن املجتمع وا�شتقراره، م�شددا جاللته على 
اأن العمل مببداأ العدالة وامل�شاواة يعد ركناً 

اأ�شا�شياً من اأركان بناء الدولة احلديثة.
جاء ذلك خالل ا�ش���تقبال �شاحب اجلاللة 
يف ق����ر ال�ش���افرية اأم����س رئي����س حمكم���ة 
االأعل���ى  املجل����س  رئي����س  نائ���ب  التميي���ز 
للق�ش���اء امل�شت�ش���ار عب���داهلل البوعين���ني، 
امل�شت�ش���ارة  التميي���ز  مبحكم���ة  ووكي���ل 
مع�ش���ومة عبدالر�ش���ول عي�ش���ى، حيث اأديا 
اليمني القانونية امام جاللة امللك مبنا�شبة 
�شدور االأمر امللكي ال�ش���امي بتعيينهما يف 

من�شبيهما اجلديدين.
كم���ا ا�ش���تقبل جاللت���ه، رئي����س هيئ���ة 
الت�ريع واالإفتاء القانوين امل�شت�ش���ار نواف 
حمزة، ونائب رئي����س هيئة الت�ريع واالإفتاء 
القانوين امل�شت�ش���ار حممد مقبل مبنا�ش���بة 
�ش���دور االأمر امللك���ي ال�ش���امي بتعيينهما، 
حي���ث رفعا اإلى جاللة امللك خال�س ال�ش���كر 
وعظي���م التقدير واالمتن���ان على هذه الثقة 
اإياه���ا،  منحهم���ا  الت���ي  ال�ش���امية  امللكي���ة 
موؤكدين اأنهما �ش���يبذالن ق�ش���ارى جهدهما 
حلم���ل ه���ذه امل�ش���وؤولية وخدم���ة البحري���ن 

و�شعبها.
وقد هناأهم���ا جاللته، واأ�ش���اد بخربتهما 

وكفاءتهما يف املجال الق�شائي والت�ريعي، 
اأداء  التوفي���ق وال�ش���داد يف  لهم���ا  متمني���اً 

م�شوؤولياتهما الوطنية.
واأ�ش���اد جاللة امللك باجلهود املخل�ش���ة 
التي يوايل بذلها اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية 
يف خمتل���ف مواقع عملهم والت���ي ترمي اإلى 
حتقي���ق العدال���ة وحفظ حق���وق املواطنني 

وكل من يقيم على اأر�س اململكة.
واأثن���ى جالل���ة املل���ك خالل اللق���اء على 
التنظيم والتطوير امل�ش���تمر الذي ي�ش���هده 
الق�ش���اء البحرين���ي يف بنيت���ه وت�ريعات���ه، 
خا�ش���ة وان مملك���ة البحرين متتل���ك تاريخاً 

عريقاً يف جمال الق�شاء.
واأك���د جاللته ان البحري���ن حتر�س دائماً 
على تطوير اأجهزتها وموؤ�ش�شاتها املختلفة 
ودعمها بالك���وادر والكفاءات الوطنية التي 
اأثبت���ت ريادته���ا يف جميع امليادي���ن خدمة 
للمجتم���ع البحريني واأفراده، كما اأكد جاللته 
اأن عجل���ة التنمي���ة الوطنية م�ش���تمرة باإذنه 
تعال���ى بف�ش���ل تكات���ف ال�ش���لطات الثالث 
وتعاونه���ا لتحقي���ق املزي���د م���ن االجنازات 
يف كاف���ة القطاعات، م�ش���يداً باجلهود التي 
يبذله���ا اأبن���اء البحري���ن وتفانيه���م من اأجل 

تقدم ورفعة وطنهم.

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة يف 
ق�ر ال�ش���افرية اأم�س، �شيخ �ش���مل قبيلة بني 
خال���د خالد ب���ن نايف اآل عريع���ر يرافقه خليفة 
الظه���راين، وابني���ه حممد والوليد ب���ن خالد بن 
ناي���ف اآل عريع���ر، لل�ش���الم عل���ى جالل���ة امللك 

املفدى مبنا�شبة زيارتهم للمملكة. 
ورّحب �شاحب اجلاللة باجلميع، م�شيًدا مبا 
يجم���ع اأبناء مملك���ة البحرين واململك���ة العربية 
القرب���ى  و�ش���ائج  م���ن  ال�ش���قيقة  ال�ش���عودية 
وال�ش���الت العائلي���ة التاريخية واأوا����ر االأخوة 
واملحبة وما ت�شهده هذه العالقات من توا�شل 

م�شتمر لكل ما فيه خري للجميع.
ومتن���ى جاللته لل�ش���يخ خالد ب���ن نايف اآل 
عريع���ر واأبنائ���ه كل التوفيق وال�ش���داد وطيب 

االإقامة يف بلدهم البحرين.

• جاللة امللك م�شتقبال امل�شت�شار عبداهلل البوعينني وامل�شت�شارة مع�شومة عي�شى	

• •امل�شت�شار عبداهلل البوعينني يوؤدي الق�شم اأمام جاللته	 ... وامل�شت�شارة مع�شومة عي�شى توؤدي الق�شم	

• جاللة امللك م�شتقبال �شيخ �شمل قبيلة بني خالد	

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل 
البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك حمد 
بربقي���ة  خليف���ة  اآل  عي�ش���ى  ب���ن 
تهنئة اإل���ى رئي�س جمهورية �ش���او 
الدميقراطية  وبرين�ش���يبي  توم���ي 
وذل���ك  كارفالي���و،  اإيفاري�ش���تو 
مبنا�ش���بة ذك���رى ا�ش���تقالل بالده، 
اأع���رب جاللت���ه فيه���ا ع���ن اأطي���ب 
تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�شحة 
وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

امللك يهنئ رئي�س �شاو تومي 
وبرين�شيبي بذكرى اال�شتقالل

ا�ستعرا�ض اآفاق التعاون مع الدمنارك مبجال التنقيب الأثريحما�رضة تعريفية ملبتعثي “برنامج ويل العهد للمنح” 

الإقبال الكبري على الت�سجيل يوؤكد ثقة ال�سباب بـ“مدينة 2030”

مي بنت حممد م�شتقبلًة مدير متحف مو�شغارد: 

ا�شتحداث برامج تنمي املهارات... منرية بنت حممد: 

املنامة - هيئة البحرين للثقافة واالآثار: 
التقت رئي�شة هيئة البحرين للثقافة واالآثار 
ال�ش���يخة مي بنت حممد اآل خليف���ة الثالثاء، 
مدير متحف مو�ش���غارد يف الدمنارك ماد�س 
هول�ش���ت، بح�ش���ور خب���ري االآثار م���ن فريق 
التحقيقات امل�ش���رتك ب���ني متحف البحرين 
الوطني ومتحف مو�شغارد �شتيفن لور�شن، 
بي���ري  الثقاف���ة  بهيئ���ة  االآث���ار  وم�شت�ش���ار 
لومب���ارد، ونادي���ن وهي م�شت�ش���ار املتاحف 
بالهيئ���ة، ومت خ���الل االجتم���اع ا�ش���تعرا�س 
اآفاق التعاون بني اجلانبني ال�شّيما يف جمال 

عمليات التنقيب االأثري وجمال املتاحف.
م���ن جانبه���ا، اأطلع���ت ال�ش���يخة م���ي اآل 
خليف���ة اجلان���ب الدمنارك���ي عل���ى برنام���ج 
عم���ل الهيئة يف العام 2017 والذي ت�ش���ّلط 
ال�شوء من خالله على الرتاث االأثري ململكة 
البحري���ن حت���ت �ش���عار “اآثاُرن���ا اإن َحَكت”، 
كما اأ�ش���ادت مب�ش���توى التعاون القائم على 
�ش���عيد البحوث وعملي���ات التنقيب االأثري 
بني مملكة البحري���ن والدمنارك، كما عرّبت 
ع���ن تطلعاته���ا لتعزيز العمل امل�ش���رتك يف 

جمال املتاحف.

ال�ش���باب  �ش���وؤون  وزارة   – ال�ش���يف  �ش���احية 
والريا�ش���ة: اأك���دت مدير اإدارة االأن�ش���طة ال�ش���بابية 
بوزارة �ش���وؤون ال�ش���باب والريا�ش���ة ال�ش���يخة منرية 
بنت حممد اآل خليفة اإن االإقبال ال�شبابي الكبري على 
الت�ش���جيل يف خمتلف برامج مدينة �ش���باب 2030 يف 
ن�ش���ختها الثامنة يعك����س الثقة والتفاع���ل االإيجابي 
من ال�ش���باب مع الربامج التي تقدمها وزارة ال�شباب 

والريا�شة، والتي تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم الأن 
هذه الربامج متت �ش���ياغتها وفًقا لدرا�شات علمية 
ومو�شوعية ل�شوق العمل يف اململكة. واأكدت ال�شيخة 
منرية يف ت�ريح اأم�س، اأن الوزارة تويل اهتماًما كبرًيا 
بال�شباب البحريني، وتوفر لهم العديد من املبادرات 
وامل�روعات ال�شبابية التي تلبي احتياجاتهم وتنمي 
مهاراتهم وقدراتهم يف خمتلف املجاالت. واأ�شافت 

اأن ال�راكة اال�ش���رتاتيجية بني وزارة �شوؤون ال�شباب 
ا توفري بيئة خ�شبة  والريا�ش���ة ومتكني تثمر �ش���نويًّ
لالإبداع متمثلة يف مدينة �ش���باب 2030، عرب منظومة 
�ش���املة من الربامج والفر����س التدريبية االحرتافية 
خللق اأجيال �شبابية متتلك مقومات الريادة والتميز، 
وي�شعون ب�شمة على طريق تطوير م�شتقبل اململكة 

ورفعتها.

املنامة - بن���ا: اأقام برنام���ج ويل العهد 
للمنح الدرا�ش���ية العاملي���ة حما�رة تعريفية 
الفائزي���ن ببعث���ات �ش���موه للع���ام  للطلب���ة 
2017 واأولي���اء اأموره���م بدي���وان �ش���مو ويل 
العه���د للحدي���ث ع���ن االأنظم���ة واالإج���راءات 
الداخلي���ة للربنام���ج ودور الربنام���ج يف دعم 
مبتعثيه وتوفري اأف�ش���ل الفر����س التعليمية 
حت���دث  اإذ  واإعداده���م،  له���م  والثقافي���ة 
امل�شوؤولون بالربنامج عن املتطلبات الالزمة 
اأثناء درا�ش���اتهم يف اخلارج لني���ل موؤهالتهم 
اجلامعية. واأك���دت مديرة الربنامج �ش���ينثيا 
جي�ش���لينج روؤي���ة ويل العه���د نائ���ب القائ���د 
االأعل���ى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 
اآل خليفة يف تنمية اإمكانات ومواهب ال�شباب 

البحريني واإن�شاء برامج تعليمية وتدريبية.
وقال���ت اإن برنام���ج ويل العه���د للمن���ح 

الدرا�ش���ية العاملي���ة يهدف لتوفري اأف�ش���ل 
الفر�س التعلمية باأع���رق اجلامعات العاملية 
ملبتعثيه، كما يوفر لهم فر�س للتعرف على 

ثقافات عاملية خمتلفة.
ممي���زات  �ش���من  م���ن  اأن  واأو�ش���حت   
الربنام���ج اأن���ه يوف���ر لطلبت���ه حري���ة اختيار 
التخ�ش�ش���ات التي يرغبونها م���ن اجلامعات 
الت���ي ح�ش���لوا عل���ى القب���ول فيه���ا ابت���داًء 
للماج�شتري  البكالوريو�س وو�ش���والً  ب�شهادة 

والدكتوراه.
وهناأت مديرة الربنامج منت�شبي الدفعة 
على ح�ش���ولهم على بعثات �شمو ويل العهد 
له���ذا الع���ام، التي متن���ح �ش���نوياً لع�رة من 
الطلب���ة البحرينيني املتفوقني من املدار�س 
بتفوقه���م  م�ش���يدًة  واخلا�ش���ة،  احلكومي���ة 
االأكادمي���ي ومتمنية له���م كل التوفيق خالل 

درا�شتهم يف اخلارج.

• ال�شيخة مي بنت حممد	
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ال��ب��ح��ري��ن ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت��وط��ي��د ال���ع���اق���ات ال���را����س���خ���ة م���ع امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة

دور مهم لربيطانيا يف خدمة الأمن وال�سالم العاملي
�سموه بحث مع الأمري مايكل تقوية التعاون الدفاعي والع�سكري... رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأ�س���اد رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن �س���لمان اآل 
خليفة، لدى ا�س���تقبال �س���موه اأمري منطقة كنت 
البحريني���ة  العاق���ات  مب�س���توى  الربيطاني���ة، 
الربيطانية ومبتانة التعاون الثنائي، ومبا يبديه 
البل���دان م���ن حر����س عل���ى تطوي���ره وتنميته يف 
املجالت ذات الهتمام امل�س���رك ومنها املجال 
الع�سكري والدفاعي حتقيًقا لطموحات وتطلعات 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
واأك���د �س���موه اأهمية تعزيز التع���اون يف اإطار 
التوا�س���ل امل�س���تمر والتن�س���يق امل�س���رك بني 

مملكة البحرين واململكة املتحدة ال�سديقة.
هذا، وكان �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء قد ا�ستقبل بق�رص الق�سيبية �سباح اأم�س، 
�ساحب ال�سمو امللكي اأمري منطقة كنت باململكة 

املتحدة ال�سديقة مايكل.
وا�ستعر�س �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س 
الوزراء خال اللقاء مع اأمري منطقة كنت، العاقات 

الثنائي���ة التاريخي���ة الت���ي ترب���ط ب���ني البلدين 
ال�س���ديقني، ومب���ا ي�س���هده التع���اون الثنائ���ي 
بينهما من تطور وتنمية يف خمتلف املجالت ومن 
بينها التعاون الع�سكري والدفاعي مبا ي�سب يف 

م�سلحة البلدين ويخدم م�ساحلهما امل�سركة.
واأك���د �س���موه حر�س مملك���ة البحري���ن على 
توطي���د العاقات ال�س���راتيجية الرا�س���خة بني 
البلدي���ن وتنميته���ا وتر�س���يخها منّوًه���ا �س���موه 

بال���دور ال���ذي ت�س���طلع ب���ه اململك���ة املتح���دة 
اإقليميًّا ودوليًّا يف خدمة اأغرا�س الأمن وال�س���ام 

وال�ستقرار.
من جانبه، اأ�س���اد اأمري منطقة كنت باململكة 

املتح���دة ال�س���ديقة بالعاق���ات املتمي���زة التي 
تربط بني مملكة البحرين واململكة املتحدة ومبا 
يوايل البلدان ال�سديقان بذله على �سعيد ترقية 

العاقات والتعاون على خمتلف الأ�سعدة.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا اأمري منطقة كنت الربيطانية	

دعم حك�مي للنقابات مبختلف ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات اخلا�سة
جواهري: نقابة “جيبك” ناجحة لو�سعها م�سلحة الوطن اأولً... حميدان:

العم���ل  وزي���ر  التق���ى  جيب���ك:   - �س���رة 
والتنمي���ة الجتماعية، جميل حمي���دان، رئي�س 
واأع�ساء نقابة العاملني ب�رصكة اخلليج ل�سناعة 
البروكيماوي���ات )جيبك(، حي���ث قام بتكرمي 
رئي�س النقابة يعقوب يو�سف واأع�ساء النقابة، 
م�سيًدا مبا حققوه من مكت�سبات لعّمال ال�رصكة 
عل���ى جمي���ع ال�س���عد بح�س���ور رئي����س ال�رصكة 
عبدالرحمن جواهري واأع�ساء الإدارة التنفيذية.
واأّك���د حمي���دان يف اللق���اء دع���م احلكومة 
خمتل���ف  يف  العمالي���ة  للنقاب���ات  الر�س���يدة، 
ال����رصكات واملوؤ�س�س���ات اخلا�س���ة واأثنى على 
نقابة عّمال جيب���ك التي ُتعترب واحدة من اأجنح 
النقاب���ات العمالّية يف مملكة البحرين، م�س���يًدا 
بالعاق���ة املتميزة الت���ي ترب���ط اإدارة ال�رصكة 
بنقابة عمالها، حيث يعمل الطرفان على تعزيز 
عاقات العمل واحلوار الهادف امل�سرك الذي 
ي�س���ب يف م�س���لحة ال�رصكة من جهة والعاملني 

من جهة اأخرى. 
اأن  ال�رصك���ة  رئي����س  اأو�س���ح  جانب���ه،  م���ن 
من اأ�س���باب جن���اح ومتي���ز نقابة عم���ال جيبك 
حر�س���هم على اللتزام باأولويات امل�سالح يف 
اأي مطالب���ات عمالية، حيث ي�س���عون م�س���لحة 
الوطن اأولً ثم م�سلحة ال�رصكة ومن ثم م�سلحة 

العامل وحتقيق التوازن املن�سود بينهما.
واأثن���ى جواهري عل���ى الدور امله���م الذي 
ت�س���طلع به وزارة العم���ل والتنمية الجتماعية 
يف تطوي���ر وحتديث نظم �س���وق العمل، موؤكًدا 
���ا عل���ى احلركة  اأن ذل���ك �س���يرك اأث���ًرا اإيجابيًّ
التنموي���ة يف مملكة البحرين، لفًت���ا النظر اإلى 
اأهمية تعزيز ال�رصاك���ة املجتمعية ودعم مبادئ 
احل���وار بني اأط���راف الإنت���اج الثاث���ة لارتقاء 

ب�سوق العمل.
من جانبه، اأع���رب رئي�س نقابة عمال جيبك 
يعقوب يو�س���ف ع���ن �س���كره اجلزي���ل للوزير 

لتكرميه، واأع�س���اء جمل����س اإدارة النقابة، الأمر 
ال���ذي يوؤك���د الهتم���ام الر�س���مي بالنقاب���ات 
العمالّي���ة يف القط���اع اخلا�س، واأك���د من جانبه 
اللت���زام الكام���ل لأع�س���اء النقاب���ة والنتظام 
يف مواق���ع اأعماله���م حتى يف الظروف ال�س���عبة 
ا على ا�س���تمرارية عملية الإنتاج يف جميع  حر�سً

م�سانع هذه ال�رصكة ال�سناعية الرائدة.
وكان حمي���دان، ق���د ق���ام بزي���ارة ناجح���ة 
للمجم���ع ال�س���ناعي ل�رصك���ة اخللي���ج ل�س���ناعة 
البروكيماويات، برفقة عدد من امل�س���وؤولني 
بوزارة العمل والتنمية الجتماعية، اطلع خالها 
ع���ن كثب على �س���ري العم���ل بال�رصك���ة واأحدث 
ال�س���راتيجيات الت���ي يتم تطبيقه���ا للحفاظ 
عل���ى زخم النجاح الذي ت�س���هده ال�رصكة �س���واء 
على �س���عيد اأعمالها واإنتاجها اأو على �س���عيد 
مبادراتها املجتمعية الت���ي تنفذها بكل جناح 

•ومتّيز. وزير العمل يكرم نقابة �رصكة اخلليج ل�سناعة البروكيماويات )جيبك(	

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
الجتماعي���ة: اأكد وزير العم���ل والتنمية الجتماعية 
جميل حميدان اأن ال���وزارة اتخذت جميع الإجراءات 
ملوا�س���لة ����رصف الدع���م النق���دي وامل�س���اعدات 
الجتماعي���ة جلمي���ع امل�س���جلني وامل�س���تحقني يف 
القوائم املعتمدة والطلبات اجلديدة، والتي �سوف 
يت���م اإدراجها يف ح�س���ابات جميع امل�س���تفيدين يف 

مواعيدها املحددة.
واأ�س���اد حميدان بالتوجيهات ال�سامية لعاهل 
الباد �س���احب اجلال���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل 
خليفة، بعدم امل�سا�س باأي مكت�سب من مكت�سبات 
ب�س���وؤون  اخلا�س���ة  املبال���غ  واإدراج  املواطن���ني، 
املواطن���ني يف ع���دد من املج���الت �س���من م�رصوع 
قان���ون امليزاني���ة العام���ة للدولة، والت���ي مل يتم 

اإدراجها يف امل�رصوع بقانون.
وثمن الوزير يف الوقت ذاته توجيهات رئي�س 
الوزراء �س����احب ال�س����مو امللكي الأم����ري خليفة بن 
�س����لمان اآل خليفة، باحلف����اظ على حقوق املواطن 
وعدم امل�س����ا�س بها، واأل يطال تر�سيد الإنفاق يف 
اأوج����ه �رصف الوزارات والأجهزة احلكومية معي�س����ة 
املواط����ن، وم����ا اأك����ده �س����مو رئي�����س ال����وزراء من 
اأهمي����ة البعد الجتماعي كاأحد الأركان الأ�سا�س����ية 
للميزاني����ة العامة للدولة واأهمية ا�س����تمرار برامج 
الرعاي����ة الجتماعية، وتقدمي امل�س����اعدات واأوجه 
الأك����ر  املجتمعي����ة  لل�رصائ����ح  املختلف����ة  الدع����م 

ا�ستحقاقاً.
كما نوه حميدان بالتوجيهات ال�س���امية جلالة 
امللك، والأوامر ال�س���ادرة عن �سمو رئي�س الوزراء، 

واملتابع���ة وامل�س���اندة من �س���مو ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 
والت���ي تهدف يف جمملها اإل���ى احلر�س على توفري 
مقومات احلي���اة الكرمية للمواطنني، مبا يعزز من 
املكت�سبات الوطنية التي حتققت بف�سل امل�رصوع 

الإ�ساحي ال�سامل للعاهل.
واأك���د الوزي���ر، اأن موازن���ة الدول���ة للعام���ني 
2017 - 2018، �س���وف تت�س���من جمي���ع املزاي���ا 
املواطن���ني،  بدع���م  املتعلق���ة  واملكت�س���بات 
وامل�ستفيدين من امل�س���اعدات الجتماعية وعاوة 
الدعم امل���ايل )عاوة الغ���اء( وخم�س����س الإعاقة 
وعاوة حت�سني املعي�سة للمتقاعدين، والتي تاأتي 
انطاق���اً م���ن حر����س احلكومة على �س���مان توفري 
حي���اة كرمية لاأف���راد والأ�رص البحرينية، وحت�س���ني 

الو�س���ع املعي�س���ي لاأ����رص، خ�سو�س���ا لاأ����رص ذات 
الدخل املحدود مبا ي�س���من توفري الرفاه والعدالة 
الجتماعية والعي�س الكرمي للجميع، ل�سيما يف ظل 

الظروف القت�سادية التي ي�سهدها العامل اأجمع.
امل���ايل  التخ�س���ي�س  “اإن  حمي���دان  وق���ال 
يف ميزاني���ة الدول���ة للعام���ني العام���ني 2017 - 
2018، للم�س���تفيدين م���ن ال�س���مان الجتماع���ي 
يت���م توجيهه اإلى كل من لي�س لديه م�س���در دخل، 
اأو لتوف���ري مكم���ات الأجر ملن تق���ل دخولهم عن 
م�س���توى توف���ري متطلبات املعي�س���ة الأ�سا�س���ية، 
طبق���اً للمعاي���ري املعتم���دة والفئ���ات املدرجة يف 
قانون ال�سمان الجتماعي رقم )18( ل�سنة 2006 
وتعديات���ه، والتي ت�س���مل الأرام���ل، املهجورات، 
املعاق���ون والعاج���زون ع���ن العم���ل، املطلق���ات، 

الأيتام، وامل�س���نون، اإذ بلغ عدد امل�س���تفيدين 14 
األفاً و901 اأ�رصة وفرداً، وبلغت العتمادات املالية 
لدعم هذه الفئة 18.9 مليون ديناراً للعام 2017، 
و21.5 ملي���ون ديناراً للع���ام 2018، وذلك لتلبية 

الطلبات اجلديدة املتوقعة”.
واأ�س���اف اأن العتم���ادات املالي���ة خ�س�س���ت 
للدعم امل���ايل )ع���اوة الغاء( للعام���ني 2017 - 
2018، مببل���غ 115 ملي���ون دين���اراً و128 مليون 
دين���اراً على الت���وايل؛ وذلك بهدف امل�س���اهمة يف 
تخفيف الأعباء املعي�سية عن املواطنني، وحتقيق 
العدال���ة الجتماعية، ف�س���ًا عن تلبي���ة احتياجات 
املواطن���ني امل�س���تقبلية املتوقع���ة، اإذ بل���غ عدد 
امل�س���تفيدين م���ن الدعم امل���ايل 120 األفاً و602 

اأ�رصة.

اتخاذ الإجراءات مل�ا�سلة �رشف الدعم وامل�ساعدات الجتماعية
اأ�ساد بالتوجيهات ال�سامية والأوامر ال�سادرة عن رئي�س الوزراء... حميدان:
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امل�سري: التعاون الع�سكري مع بريطانيا متطور

مريزا: ن�سّجع تبني مناهج تدري�س علوم الطاقة املتجددة

تعريف طلبة املع�سكر على عمل “الأعلى للمراأة” و“ريادات”

ا�ستح�سار املواقف الأخوية احلازمة ل�سد املوؤامرات
العاهل اأناب رئي�س الأركان لتخريج دورة القيادة والأركان امل�شرتكة... اجلالهمة:

املنامة - بنا: حتت رعاي����ة عاهل البالد القائد 
الأعلى �ش����احب اجلالل����ة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل 
خليف����ة، اأناب جاللته وزير �ش�����ؤون الدف����اع الفريق 
الركن ي��ش����ف اجلالهمة �ش����باح اأم�س حل�ش�ر حفل 
تخريج دورة القيادة والأركان امل�ش����رتكة التا�شعة 
بالكلية امللكية للقيادة والأركان والدفاع ال�طني.

وا�ش����تهل احلفل بتالوة عطرة م����ن اآيات الذكر 
احلكي����م. ثم تف�ش����ل رئي�س هيئ����ة الأركان الفريق 
الركن ذياب بن �ش����قر النعيم����ي باإلقاء كلمة بهذه 
املنا�ش����بة قال فيها “اإنه من دواعي ال�رسور اأن نرى 
يف ه����ذا الي�م املبارك ثمرًة من ثمار الكلية امللكية 
للقي����ادة والأركان والدف����اع ال�طن����ي، واحلم����د هلل 
ال����ذي م����ّن بت�فيقه على م����ن اجتازوا بنج����اح دورة 
القيادة والأركان امل�ش����رتكة التا�شعة، وي�شعدنا اأن 
نبارك له����م جميعاً، وي�رسفن����ي اأن اأنقل لكم حتيات 
عاه����ل الب����الد القائد الأعلى �ش����احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة، وحتيات ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء 
�ش����احب ال�ش����م� امللكي الأمري �ش����لمان بن حمد اآل 
خليف����ة، وحتيات القائد العام لق�����ة دفاع البحرين 
امل�ش����ري الركن ال�ش����يخ خليفة بن اأحم����د اآل خليفة، 
كما ي�رسين الرتحيب باأ�ش����قائنا الأع����زاء من الق�ات 
امل�شلحة بالدول ال�ش����قيقة الذين �شارك�ا اإخ�انهم 
يف هذه الدورة وتبادل�ا معهم اخلربات واملعرفة”.

واأ�ش����اف “مما ل �ش����ك فيه اأن كلي����ات القيادة 
والأركان والدف����اع ال�طني متثل رافداً حي�ياً يدعم 
خط����ط تط�ي����ر الق�����ات امل�ش����لحة، وهلل احلم����د قد 
جنحت كليات القيادة والأركان مبجل�س التعاون يف 
م�ش����ايرة نظرياتها على امل�شت�ى العاملي، وعملت 
بكف����اءة ومق����درة عاليت����ن عل����ى تاأهي����ل الك�ادر 
ال�طني����ة بالق����در املن�ش�����د من العل�م الع�ش����كرية 
املتخ�ش�ش����ة، والدرا�ش����ات التعب�ي����ة العلي����ا ذات 

القيمة العلمية املتقدمة”.
وا�ش����تطر قائ����ال “اإن بن����اء وطن ع�����رسي ق�ي، 
ونقله اإلى م�ش����اف اأحدث الدول يعتمد يف الأ�شا�س 
بالعل����م،  املت�ش����لحة  ال�طني����ة،  الكف����اءات  عل����ى 
واملعرف����ة، والإمي����ان ب�طنه����ا، وال�����لء لقيادت����ه، 
وبر�ش����الته ال�طني����ة، والنتم����اء اإلى مب����ادئ ديننا 
الإ�ش����المي احلني����ف، ورواب����ط جمتمعن����ا اخلليج����ي 
امل�ش����رتك، وتقالي����د عروبتن����ا الأ�ش����يلة، واأن نعي 
ون����درك اأن م����ا نحقق����ه لل�ط����ن م����ن عم����ل وب����ذل 
و�ش����دق النتماء، فاإننا بذلك نحقق لأنف�ش����نا العزة 
والكرام����ة والتق����دم والإزه����ار، فعليك����م م�ا�ش����لة 
اعتماد �ش����الح العلم واملعرفة لالرتق����اء بقدراتكم 
كقادة للم�ش����تقبل لتتحمل�ن م�شئ�ليتكم ال�طنية 

يف الدفاع عن ال�طن وامل�ش����اركة يف عملية التنمية 
والتط�ي����ر”. واأو�ش����ح اأن����ه “يف خ�ش����م التحدي����ات 
واملخاطر وامل�ؤامرات وم�شاريع الفنت، وخمططات 
التخري����ب للق�����ى الطائفي����ة املحيطة بن����ا ينبغي 
علين����ا اأن ُنع����د لذلك ُعدت����ه، وعلينا ال�ش����ري ب�ترية 
اأ�رسع واأمنت ل�شتح�ش����ار امل�اق����ف الأخ�ية احلازمة 
للت�شدي لتلك التهديدات، والبتعاد عن امل�اقف 
التي تقف �ش����د حركة تاريخنا الأخ�ي وت�ش����يء له، 
وتاأجج الف����نت التي ت�ل����د الإرهاب وتزع����زع الأمن 
وال�ش����تقرار، وت�ؤثر على فاعلي����ة دورنا يف م�اجهة 
التهديدات التي ترتب�س بالأمن الق�مي العربي”. 

 واأ�ش����اف “علين����ا ت�حي����د جه�دن����ا والقي����ام 
مب�ش�ؤولياتنا وامل�شي على العهد مب�ا�شلة اأدوارنا 
ال�طني����ة اجل�ش����ام التي ت�ؤديه����ا ق�اتنا امل�ش����لحة 
بدول جمل�س التعاون، وال�ش����ري عل����ى طريق الأخ�ة 
بتق�ية ج�ش�����ر التعا�شد الع�ش����كري لدعم عمليات 
عا�ش����فة احل����زم واإع����ادة الأم����ل بقيادة ال�ش����قيقة 
الك����ربى ال�ش����ع�دية دعم����اً لل�رسعي����ة باجلمه�ري����ة 
اليمنية ال�شقيقة، و�شماناً لل�شلم والأمن الدولين، 
وم����ن اأجل اأن يك�ن ملجل�س التعاون دور تاريخي يف 
دعم ق�شايا اأمتنا العربية والإ�شالمية ون�رسة احلق”.

ويف اخلتام �ش����كر رئي�����س الأركان، اآم����ر الكلية 
وهيئ����ة التدري�س وجميع املعلمن على اإخال�ش����هم 
وعمله����م اجلاد املثمر الذي حقق هذا الإجناز والذي 
نعتز ب����ه جميعاً، ونتمن����ى بدوام الت�في����ق والنجاح 
لكل رجال الق�ات امل�ش����لحة بدول جمل�س التعاون 
اخلليجي، والدول العربية ال�شقيقة والن�رس والثبات 
لإخ�اننا امل�شاركن يف عملية عا�شفة احلزم واإعادة 
الأم����ل. بعده����ا األقى اآم����ر الكلية امللكي����ة للقيادة 
والأركان والدف����اع ال�طن����ي الل�����اء الرك����ن بح����ري 
عبداهلل �ش����عيد املن�ش�����ري كلمة قال فيه����ا “اإننا 
يف ه����ذا ال�����رسح العلمي ال�ش����امخ القائم عل����ى مبداأ 
التميز والتف�ق واملبنى على ا�شت�رساف الت�جيهات 
امللكي����ة ال�ش����امية لتحقيق امل�اءم����ة بن امل�ج�د 
والطم�����ح وبن الث�اب����ت واملتغ����ريات وتط�يرها 
والرتقاء بها بكل همة وعزم حتى غدت هذه الكلية 
بف�ش����ل اهلل �ش����بحانه وتعالى ومبارك����ة وت�جيهات 
�ش����احب ال�ش����م� امللكي الأمري �ش����لمان بن حمد اآل 
خليف����ة، وت�جيهات ودعم امل�ش����ري الركن ال�ش����يخ 
خليف����ة ب����ن اأحم����د اآل خليف����ة، ودعم رئي�����س هيئة 
الأركان ت�شاهي مثيالتها من الكليات العريقة على 

م�شت�ى املنطقة والعامل”. 
واأ�ش����اف “اإنن����ا يف الكلي����ة امللكي����ة للقي����ادة 
والأركان والدف����اع ال�طني نعاهد قادتنا باأن نبقى 
عل����ى العه����د اجلن�����د املخل�ش����ن الذين اأق�ش����م�ا 

ميينهم باأن يك�ن ال�لء والنتماء بعد اهلل �ش����بحانه 
وتعالى لقائدنا الأعلى ووطننا الغايل، نبذل الأرواح 
والغ����ايل والنفي�����س دفاعاً عن حيا�س ه����ذا ال�طن 
وليبق����ى ُتراب ه����ذا احلمى عزي����زاً اآمن����اً واأن تبقى 
الراية عاليًة خفاقًة م�شانة ب�ش�اعد اأبناء هذا ال�طن 

حتت قيادة �شاحب اجلاللة امللك قائدنا الأعلى”.
بع����د ذلك األقي����ت كلمة للخريج����ن وجاء فيها 
“لقد اأم�شينا يف رحاب الكلية عاماً درا�شياً كامالً كنا 
ننهل من املعرفة الع�ش����كريِة والأكادميية وتط�يِر 
و�ش����قل ال�شخ�ش����ية القيادية الع�ش����كرية والقدرة 
على �ش����ناعة واتخاذ الق����رارات ومتطلبات املعركة 
امل�ش����رتكة احلديث����ة، والبح����ث العلمي عل����ى اأيدي 
ع����دد من امل�جه����ن واملعلمن م����ن ذوي املعرفة 
واخل����ربة الغالي����ة يف ظ����ل بيئ����ة تعليمي����ة متط�رة 
وعالية امل�شت�ى �ش����خرت التكن�ل�جيا لإجناز مهمة 
الكلي����ة، فلهم منا كل ال�ش����كر والح����رتام والتقدير 
على ما بذل�ه يف �ش����بيل ال��ش�ل بنا اإلى احرتاف يف 
التخطيط وقدرة على التحليل وال�ش����تنتاج واتخاذ 

القرارات ودقة يف التنفيذ”.
 ث����م األقي����ت كلم����ة ال�ض����باط اخلريج����ن ع����ن 
امل�ش����اركن يف ال����دورة من ال����دول ال�ش����قيقة جاء 
فيها “ي�رسين يف هذا الي�����م املجيد اأن اأقف اأمامكم 
اأ�ض����الة عن نف�ض����ي ونيابة عن زمالئي ال�ضباط من 
اململكة العربية ال�شع�دية، ودولة الإمارات العربية 
املتحدة، ودولة الك�يت، و�ش����لطنة عمان واململكة 
الأردني����ة الها�ش����مية، وجمه�ري����ة م�����رس العربي����ة، 
واجلمه�ري����ة اليمني����ة، نرح����ب بك����م يف من����ارة من 
منارات التعليم ال�ش����اخمة الكلي����ة امللكية للقيادة 
والأركان والدف����اع ال�طن����ي، والتي اأ�ش����بحت تتب�اأ 

مكانة مرم�قة بن مثيالتها يف املنطقة”.
 ثم تف�شل وزير �ش�ؤون الدفاع بت�زيع اجل�ائز 
التقديري����ة لأوائ����ل ال����دورة وت�ش����ليم ال�ش����هادات 
للخريج����ن، مب����اركاً ومهنئ����اً له����م تخرجه����م م����ن 
الدورة بنجاح، ومتنى لهم اخلري وال�ش����داد يف خدمة 

اأوطانهم.
ح�����رس احلف����ل وزي����ر الرتبي����ة والتعلي����م ماجد 
النعيم����ي، ونائ����ب وزي����ر الداخلي����ة الفري����ق عادل 
املرك����زي  البحري����ن  م�����رسف  وحماف����ظ  الفا�ش����ل، 
ر�ش����يد املعراج، وحمافظ العا�ش����مة ال�ش����يخ ه�شام 
ب����ن عبدالرحم����ن اآل خليف����ة، ورئي�����س الأم����ن العام 
الل�اء طارق احل�ش����ن، وم�شاعد رئي�س هيئة الأركان 
للق�ى الب�رسية الل�اء الركن ال�ش����يخ علي بن را�ش����د 
اآل خليف����ة، و�ض����فراء دول ال�ض����باط امل�ض����اركن، 
وامللحقن الع�ضكرين لدول ال�ضباط امل�ضاركن، 

وعدد من كبار �ضباط ق�ة الدفاع وامل�ض�ؤولن.

املنامة - بنا: حتت رعاية �شامية من عاهل البالد 
�ش���احب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة، 
ا وع�شاء وم�ؤمتًرا  تقيم جمعية “هذه البحرين” معر�شً
�ش���حفيا لإطالق “اإع���الن مملكة البحري���ن” و”مركز 
املل���ك حمد العاملي للح�ار ب���ن الأديان والتعاي�س 
ال�شلمي” يف منت�شف �شهر اأغ�شط�س املقبل يف ل��س 
اأجنل��س ب�لية كاليف�رنيا الأمريكية.  وتاأتي اأهمية 
الفعالية يف اإطار تعزيز كر�شي امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة لدرا�ش���ات احل����ار وال�ش���الم والتعاي����س 
بن الأدي���ان الذي اأطل���ق العام املا�ش���ي يف جامعة 
)ل�ش���ابينزا( يف العا�ش���مة الإيطالية روما. وتت�شمن 
املجتمع���ات  م�ش���اهمات  ي���ربز  معر�ش���ا  الفعالي���ة 
الإ�شالمية وامل�ش���يحية واليه�دية والب�ذية وال�شيخ 
والهندو�شية والتي ت��شح احلرية الدينية املتميزة 
للمملك���ة، وع�ش���اء ي�ش���م زعم���اء ديني���ن و�ش���فراء 
واأع�ش���اء من جمل�شي ال�ش����رى والن�اب و�شخ�شيات 
اجتماعية، كما ت�شمل الفعالية اأي�شا م�ؤمترا �شحفيا 

ملمثلي و�شائل الإعالم املحلية والدولية.
ويعترب “اإع���الن مملكة البحري���ن” وثيقة تلتزم 
بتعزي���ز احلرية الديني���ة للجميع بروح م���ن الحرتام 
املتب���ادل واملحبة امل�ؤدي���ة اإلى التعاي�س ال�ش���لمي 

والق�ش���اء على التطرف، على غرار فل�ش���فة القيادة 
الر�ش���يدة جلالل���ة املل���ك. و�ش���ي�قع اإع���الن مملك���ة 
البحرين روؤ�ش���اء دول و�شخ�ش���يات بارزة يف احتفال 
خا�س يعقد يف البحرين يف ن�فمرب خالل اإطالق مركز 
املل���ك حمد العاملي للح�ار ب���ن الأديان والتعاي�س 
ال�ش���لمي، كما �ش���يح�رسه كبار رجال الدين من جميع 
اأنح���اء الع���امل الذين �ش���يجتمع�ن اأي�ش���ا يف البحرين 
للت�قي���ع على اإعالن مملكة البحري���ن واإطالق املركز 

خالل منت�شف ن�فمرب املقبل. 
وت�ؤكد الفعالية اأن البحرين اأ�شبحت الآن مركزا 
عامليا رئي�ش���ا لالجتماعات واحل����ارات وامل�ؤمترات 

الهامة املتعلقة بتحقيق ال�ش���الم وال�ئام بن جميع 
الأدي���ان والق�ش���اء عل���ى الإرهاب والتطرف خا�ش���ة 
ب���ن ال�ش���باب. و�ش���يقام مركز امللك حم���د العاملي 
عل���ى اأر�س تربع به���ا جاللة امللك و�شي�ش���م متحفا 
لعر�س مناذج تاريخية وحديثة من احلرية الدينية يف 

البحرين والتعاي�س ال�شلمي.
وتزخر مملك���ة البحرين، بلد احلري���ات الدينية، 
باملئ���ات من امل�ش���اجد والعدي���د م���ن الكنائ�س من 
جميع الط�ائ���ف واملعاب���د اليه�دية والهندو�ش���ية 
وال�ش���يخية والب�ذي���ة تخ���دم احتياج���ات م�اطن���ن 

ومغرتبن متعددي الثقافات والأديان.

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل القائ���د العام 
لق����ة دفاع البحرين امل�ش���ري الركن ال�ش���يخ 
خليف���ة بن اأحمد اآل خليف���ة اأمري منطقة كنت 
باململك���ة املتح���دة الأم���ري مايكل، بح�ش����ر 
وزي���ر �ش����ؤون الدفاع الفريق الركن ي��ش���ف 
اجلالهمة ورئي�س هيئة الأركان الفريق الركن 
ذياب النعيمي. واأثنى امل�ش���ري على عالقات 

ال�ش���داقة التاريخي���ة واملتمي���زة التي تربط 
مملك���ة البحري���ن واململك���ة املتح���دة والتي 
لها جذور تاريخية متينة، منّ�ًها مبا ت�ش���هده 
تل���ك العالقات من تط�ر يف خمتلف املجالت 
خا�شة يف جمال التعاون الع�شكري والدفاعي 
مب���ا يخ���دم امل�ش���الح امل�ش���رتكة للبلدي���ن 

وال�شعبن ال�شديقن.

املنامة - هيئة �ش����ؤون الكهرباء واملاء: 
وامل���اء  الكهرب���اء  �ش����ؤون  وزي���ر  ا�ش���تقبل 
عبداحل�شن مريزا مبكتبه، امل�شاعد باجلامعة 
العربي���ة املفت�ح���ة لبح���ث اأهم الدرا�ش���ات 
H -  ململتخ�ش�شة يف جمال الطاقة املتجددة 

 .bil Slade
واأكد ال�زي���ر اأن ال�زارة ترحب بالتعاون 
وت�شجع امل�ؤ�ش�ش���ات التعليمية لتبني مناهج 
تدري����س عل����م الطاق���ة املتج���ددة، وق���ّدم 
�رسًحا عن ن�ش���اطات وحدة الطاقة امل�ش���تدامة 
لت�ش���جيع  به���ا  تق����م  الت���ي  واملب���ادرات 

وطاق���ة  ال�شم�ش���ية  الطاق���ة  يف  ال�ش���تثمار 
الرياح وحت�ي���ل املخلفات الى طاقة وكذلك 
املبادرات لرف���ع كفاءة الطاق���ة والتط�رات 
يف تنفي���ذ هذه املبادرات وجم���الت التعاون 

املحتملة.
من جانبه، ع���رب Habil Slade عن بالغ 
�شكره وتقديره لل�زير وامل�ش�ؤولن بال�زارة 
عل���ى ح�ش���ن ال�ش���تقبال واحلف���اوة واإب���داء 
التع���اون والدع���م لكل م���ا من �ش���اأنه تط�ير 
مملكة البحرين مل�ش���اريع الطاق���ة املتجددة 

ومدى تاأثريها الإيجابي على البيئة.

الرف���اع - املجل����س الأعلى للم���راأة: بداأ 
املجل�س الأعلى للم���راأة ومركز تنمية قدرات 
امل���راأة البحرينية )ريادات( با�ش���تقبال 132 
م�ش���اركاً يف املع�ش���كر ال�ش���يفي لالأكادميية 
امللكي���ة لل�رسط���ة، اإذ ت����زع امل�ش���ارك�ن يف 
املع�شكر وهم 59 من الإناث و73 من الذك�ر 
على 6 دفع���ات، وميتد برنامج زيارتهم لكل 
من املجل�س وريادات على مدى اأيام متفرقة 
خالل الفرتة من 9 وحتى 23 من �ش���هر ي�لي� 
اجل���اري. وينظم املعني�ن يف املجل�س الأعلى 
للمراأة لطلبة املع�ش���كر الزائرين ج�لة داخل 
املجل����س؛ لتعريفه���م باأه���م اأق�ش���امه، ومن 
بينه���ا مرك���ز دع���م ومعل�م���ات امل���راأة، اإلى 
جانب تقدمي العرو����س املرئية امل�جزة عن 

ن�شاأة واخت�شا�ش���ات املجل�س الأعلى للمراأة، 
وما يق����م به م���ن برام���ج وم�ش���اريع تنفيذاً 
للخطة ال�طنية ل�ش���رتاتيجية نه��س املراأة 

البحرينية 2013 - 2022.
وت�ازي���ا مع ذلك، ي�ش���تقبل مركز تنمية 
ق���درات امل���راأة البحرينية )ري���ادات( ج�لت 
م�شابهة للم�ش���اركن يف املع�شكر ال�شيفي؛ 
اأح���د  باعتب���اره  املرك���ز  به���ذا  لتعريفه���م 
املب���ادرات الت���ي اأطلقه���ا املجل����س الأعلى 
للمراأة ومت تنفيذها بال�رساكة مع بنك البحرين 
للتنمي���ة و “متك���ن”، واأب���رز اخلدمات التي 
يقدمه���ا للم���راأة البحريني���ة يف جم���ال ريادة 
الأعم���ال اإلى جان���ب التخ�ش�ش���ات املختلفة 

للحا�شنات.

• وزير �ش�ؤون الدفاع يح�رس حفل تخريج دورة القيادة والأركان امل�شرتكة التا�شعة	

ومركز امللك حمد العاملي للحوار  التح�سري لإطالق “اإعالن البحرين” 
“هذه البحرين” تنظم معر�شاً وم�ؤمتراً �شحافياً يف ل��س اأجنل��س اأغ�شط�س املقبل 

• عقد فعاليات “هذه البحرين” يف ل��س اأجنل��س يف منت�شف اأغ�شط�س املقبل	
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مهارة التربص وصعود الموجة
يف اأزمة 2011 املفتعلة �ش���قطت جمعيات، و�ش���قطت �شخ�ش���يات، و�ش���قطت �ش���خو�ص، 
واأقلم، وقامات �شيا�ش���ية، وثقافية، ال تعد وال حت�شى، منها من اختار العمالة للأجنبي، وخيانة 
الوطن، ومنها من اختار االنطواء على نف�شه، واالنكفاء يف جحره، وهو يرتب�ص بوقاحة ال تفوقها 
وقاح���ة، النتائج التي �ش���تتمخ�ص عنها االأزمة االنقلبية املتلطمة، حت���ى يجهر مواقفه حينها، 

ويقف اإلى جانب الغالب واملنت�رص، وي�شعد املوجة، وعلى وجهه ابت�شامة عري�شة.
 هذا ال�ش���يناريو املوؤ�شف، يتكرر جمدداً وبا�شتن�شاخ م�شوه ل�شابقه، يف وقت اأعلنت الدول 
الداعية ملكافحة االإرهاب ومبقدمتها ال�شقيقة الكربى اململكة العربية ال�شعودية عن مواقفها 
الوا�ش���حة وال�ش���ارمة جتاه اجلارة قطر، وك�شفت ما ك�شفت من ت�ش���جيلت، ووثائق، ودالالت، 
تو�شح الدور القطري التاآمري والرامي لقلب االأنظمة ال�شيا�شية اخلليجية العربية، واإ�شقاطها، 
وتغليب جماعات االإ�شلم ال�شيا�شي على مراكز احلكم، وت�شطري املجتمعات، و�رصب اقت�شادها.

 وبالرغم من غطر�ش���ة وتعنت امل�ش���وؤولني القطريني جتاه دول املنطقة، وبذاءة اإعلمهم، 
وتعديه ال�شارخ على هيئة كبار العلماء بال�شعودية وباأ�شنع العبارات، وعلى احلكام وال�شعوب، 
اإال اأنه ال يزال يتبجح البع�ص باأهمية اأخذ املوقف الو�شطي جتاه االأزمة القطرية، موقف و�شطي 

اأ�شموه بالعقلين، وكاأن هذه ال�شمة تعنيهم دون غريهم.
 ه���ذه املجموع���ات املنافق���ة والت���ي تختفي فج���اأة يف االأزم���ات واملواقف الت���ي حتتاجها 
االأوطان، هي بكل االأ�ش���ف االأكرث جناحاً يف اغتنام الفر�ص واملكا�ش���ب الوظيفية وال�شيا�ش���ية، 
واالأكرث مهارة يف تعديل اأو�ش���اعها االقت�شادية واملعي�شية؛ الأن تفرغها الذهني يكون حل�شاب 
اأنف�ش���ها، ولي�ص جتاه اأوطانها اأو جمتمعاتها، كما تدعو اإليه املبادئ والقيم واالأخلق االإن�شانية 
واملحمدي���ة.  كم���ا اأن لهذه املجموعات م�ش���احات وا�ش���عة من الوقت واجله���د واملزاج الذهني 
ملحاربة القامات الوطنية، واإق�ش���ائها، واإنهاء م�ش���رياتها الوظيفية وال�شيا�شية، لت�شتحوذ هي 

وبكل ب�شاطة على هذه املراكز دون اأدنى جهد اأو موقف اأو مبداأ.
 بجهة مقابلة، فاإن التاريخ اأكد دائماً اأن الغلبة للحق مهما طال الزمن، ومهما كان االنت�شار 
القائ���م على الظلم والتدلي�ص والكذب، وعليه فمهما حقق هوؤالء من مكا�ش���ب فهي وقتية، وال 

طعم لها وال بركة، فبنهاية املطاف ال ي�شح اإال ال�شحيح.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“اجلزيرة” بثت 900 تقرير �سلبي عن البحرين
البحرين اأكرث الدول املت�رصرة من ممار�شات القناة... الرميحي:

املنامة - بنا: قال وزير �ش���وؤون االإعلم 
عل���ي الرميحي اإن قن���اة “اجلزيرة” القطرية 
بث���ت اأكرث من 900 خرب وتقرير �ش���لبي عن 
البحري���ن ب�ش���كل ممنه���ج يف ف���رتة حمددة 

تت�شمن حتري�شا على العنف والكراهية.
وتراأ����ص الرميح���ي اجلل�ش���ة االفتتاحية 
الجتماع الدورة العادية ال� 48 ملجل�ص وزراء 
االإعلم العرب الذي انعقد يف القاهرة اأم�ص.

وق���ال الرميح���ي يف كلم���ة األقاه���ا اأمام 
اأعم���ال  “اإن ت�ش���اعد  ال���وزراء املجتمع���ني 
التنظيم���ات  وانت�ش���ار  واالإره���اب  العن���ف 
االإرهابية ميثل العدو االأول للتنمية واخلطر 
االأك���رب الأمتنا، الفتا اإل���ى اأن هذه التحديات 
تفر�ص عل���ى اأجهزة االإع���لم العربية العمل 

معا ملواجهتها والت�شدي لها”.
وا�ش���تهل الوزير يف بداي���ة كلمته بنقل 
حتي���ات عاهل البلد �ش���احب اجلللة امللك 
حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، وتقدير جللته 
جله���ود وزراء االإع���لم املخل�ش���ة يف تعزي���ز 

العمل االإعلمي العربي امل�شرتك.
واأو�ش���ح اأن مملك���ة البحرين ه���ي اأكرث 
ال���دول العربي���ة املت�رصرة من ج���راء االإعلم 
املغر�ص وانت�شار الف�شائيات التي ال تلتزم 
باأي �شوابط قانونية اأو اأخلقية، ومنها قناة 
“اجلزيرة” القطرية، االأمر الذي يتعني معه 
البدء فعليا يف اتخاذ خطوات جادة بحق مثل 
هذه القنوات املثرية للفنت واملهددة الأمن 

وا�شتقرار �شعوبنا.
وت�ش���اءل الرميحي “اأي حرية تعبري تلك 
التي تن���ال من مقد�ش���ات االأم���ة ومقومات 
اأمنها وا�ش���تقرار �ش���عوبها”، موؤكدا حقيقة 
ا�ش���تهداف اأوطاننا وركائ���ز قوتها، واأن من 
ي�شتهدف ال�شعودية فل �شك ي�شتهدفنا يف 

عقيدتنا وعروبتنا.
وفيما يلي ن�ص الكلمة التي القاها وزير 
�ش���ئون االعلم خلل اجتماع الدورة العادية 

ال� 48 ملجل�ص وزراء االإعلم العرب:
“ي�رصفن���ي يف بداية كلمتي اأن اأنقل لكم 
حتيات �شاحب اجلللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة مل���ك مملك���ة البحري���ن، وتقدير 
جللته جلهودكم املخل�ش���ة يف تعزيز العمل 

االإعلمي العربي امل�شرتك. 
واأود اأن اأتوجه بخال�ص ال�شكر والتقدير 
اإل���ى جمهوري���ة م�رص العربية ال�ش���قيقة على 
ُح�ش���ن ال�شيافِة وكرم الوفادة، واإ�شهاماتها 
الطيبة بالتعاون م���ع االأمانة العامة للجامعة 
العربية يف تنظيم هذه االجتماعات الدورية، 
متمن���ني ملع���ايل االأمني العام ال�ش���يد اأحمد 
اأب���و الغي���ط التوفي���ق يف مهامه، مب���ا يخدم 

امل�شالح االأخوية امل�شرتكة. 
كم���ا اأوؤك���د اعتزازن���ا بتحمل م�ش���وؤولية 
رئا�شة اأعمال الدورة املا�شية ملجل�ص وزراء 
االإعلم العرب. واأجدد حر�ش���نا على موا�شلة 
التعاون مع قطاع االإعلم واالت�شال يف تعزيز 
الت�ش���امن االإعلمي العرب���ي، وتاأكيد دعمنا 
الأ�ش���قائنا يف اجلمهورية التون�ش���ية ملتابعة 

امل�شرية االأخوية خلل الدورة اجلديدة. 

اأ�شحاب املعايل وال�شعادة،، 
اأعم���ال العن���ف واالإره���اب  اإن ت�ش���اعد 
وانت�ش���ار التنظيمات املتطرفة ميثل العدو 
االأول للتنمي���ة امل�ش���تدامة، واخلط���ر االأكرب 
الذي يهدد م�شري اأمتنا العربية ووحدتها وال 
�ش���ك يف اأن هذه املخاطر تفر�ص على جميع 
اأجهزة االإع���لم العربية حتمل م�ش���وؤولياتها 
القومي���ة واالأخلقي���ة يف حمارب���ة االإره���اب 
بجمي���ع �ش���وره، وجتفيف منابع���ه االإعلمية 
والفكرية، وفق ا�ش���رتاتيجية اإعلمية عربية 
موح���دة تن�رص روح التاآخي والت�ش���امح، وقيم 
الو�ش���طية واالعت���دال، وتنب���ذ كل الدعوات 
اأو  الديني���ة  والفتن���ة  للكراهي���ة  املث���رية 

الطائفية اأو الوقيعة بني ال�شعوب العربية. 
ولعله من املوؤ�ش���ف االإ�شارة اإلى انطلق 
قنوات ف�ش���ائية م���ن قل���ب املنطقة وعلى 
ال  مبمار�ش���ات  املا�ش���ية  ال�ش���نوات  م���دى 
مت���ت للعمل االإعلم���ي ب�ش���لة، وبعيدة كل 
البع���د ع���ن ال�ش���وابط املهني���ة واالأخلقية 
الواجب اإتباعها يف التعبري احلر وامل�ش���وؤول 
ع���ن الراأي، م���ن خلل �ش���لوعها يف موؤامرات 
م�ش���بوهة ومك�ش���وفة لدعم االإرهاب والفنت 
التنظيم���ات  اإل���ى  واالنحي���از  الطائفي���ة، 

االإرهابية املتطرفة، وقلب احلقائق. 
ولق���د كان���ت مملك���ة البحري���ن وحت���ى 
هذه اللحظ���ة من اأكرث ال���دول املت�رصرة من 
ممار�ش���ات �ش���بكة قنوات اجلزيرة القطرية 
ومن�شاتها الرقمية وغريها من قنوات الفتنة 
اململوك���ة اأو التابعة الإيران، �ش���من اأجندات 
عدوانية دخيلة على مبادئنا وتنتهك قواعد 
االأخوة االإ�ش���لمية وح�ش���ن اجلوار، وت�ش���عى 
ب�ش���كل ممنهج اإلى زعزعة االأمن واال�شتقرار 
وامل�ش���ا�ص بوحدة بلدنا وهويتها الوطنية، 
وتزوير الوقائع، وبث ال�ش���ائعات والتقارير 
املغلوطة، والدعاية للجماعات والتنظيمات 

االإجرامية.

اأ�شحاب املعايل وال�شعادة،، 
من على هذه املن�ش���ة يف العام املا�شي 
تقدمت ملجل�ش���كم املوقر مبق���رتح التخاذ 
املث���رية  القن���وات  بح���ق  ج���ادة  خط���وات 
للفتن���ة واملحر�ش���ة على العن���ف والتطرف 
واالإره���اب... فخرج���ت ا�ش���وات تدعو لعدم 

تقييد احلريات... 
خل���ط  ان  نوؤك���د  ان  يج���ب  هن���ا  وم���ن 
االوراق حتت م�ش���ميات وم�شطلحات بهدف 
اال�ش���تهلك االعلم���ي لن جت���دي... فاالمن 
القوم���ي العربي يتطلب من���ا الوقوف بحزم 
كمواطن���ني اوال وكمربي���ني ث���م كاإعلميني 
وم�شوؤولني... ففي الغرب كما يوؤمن البع�ص 
باأنه���ا املث���ل والنموذج لي�ش���ت هناك حرية 
مطلقة منفلت���ه كالتي و�ش���ل اليها اعلمنا 
العربي... فعندما تقوم احدى الدول الغربية 
بحج���ب قن���اة ف�ش���ائية حفاظا عل���ى امنها 

القومي.. مل ن�شمع اية ردة فعل. 
فلن�ش���تذكر �رصيع���ا الثقاف���ة االعلمي���ة 
اجلدي���دة التي ر�ش���ختها اجلزي���رة القطرية 
ومثيلتها التي مل تلتزم مببادىء واخلقيات 
تعال���ى يف  اهلل  يق���ول  االعلم���ي...  العم���ل 
حمكم كتابه: )وجادلهم بالتي هي اح�ش���ن( 
فبداأت برت�ش���يخ التطاول على اجلميع دون 
ا�ش���تثناء اال ملكها.. وبداأ امل�ش���اهد العربي 
ياأل���ف امل�ش���اهد والكلمات الت���ي مل ياألفها 
�ش���ابقا حتى ا�شت�شاقها وبداأت القناة تروج 
معين���ة...  واه���داف  الأغرا����ص  ل�شخ�ش���يات 
تربزه���ا حت���ت م�ش���ميات نا�ش���ط حقوق���ي 
ونا�شط �شيا�ش���ي حتى بداأ امل�شاهد العربي 

الب�شيط ال يعي ما يدور حوله. 
اي حري���ة تعبري التي يتم فيها التطاول 
على الق���ران الكرمي وت�ش���بيه القناة بالنبي 
يو�شف وقمي�ش���ه عليه ال�شلم ودم كذب... 
كف���ى عبث���ا بالتلع���ب مب�ش���اعر الب�ش���طاء 
واملتاجرة بق�ش���اياهم لطموحات �شيا�ش���ية 
تل�ش���ت ل�ش���وء النواي���ا... فبع���د ان كان���ت 
الق�ش���ية الفل�ش���طينية هي الق�شية االولى 
يف قلب كل عربي وم�ش���لم ا�ش���بح املواطن 
العرب���ي ي���رى بقاي���ا دول وانهي���ار ال���دول 
الوطني���ة عل���ى اي���دي اح���زاب وتنظيم���ات 

مرجعيتها خارج الوطن. 
اي اع���لم الذي ا�ش���بح من�ش���ة للرتويج 
عل���ى  واإظهاره���ا  االإرهابي���ة  للجماع���ات 
اأنه���ا حركات ن�ش���الية �ش���اعية اإل���ى احلرية 
االأعم���ال  اإظه���ار  وتعم���د  والدميقراطي���ة، 
االرهابي���ة على انه���ا احتجاج���ات ومطالبات 

�ش���لمية... حتى ا�ش���بحت مثل هذه القنوات 
اذرع اعلمية للجماعات االرهابية. 

فعندم���ا تعل���ن جميع ا�ش���تخبارات دول 
الع���امل يف البحث عن �شخ�ش���ية ارهابية نرى 
هذا املطلوب دوليا على �شا�شة هذه القناة 

ح�رصيا وبت�شوير عايل اجلودة... 
اأي حرية تعبري تل���ك التي تبث اأكرث من 
900 خرب وتقرير �ش���لبي عن بلدي البحرين 
ب�ش���كل ممنهج خلل فرتة حمددة تت�ش���من 
حتري�ص على العن���ف والكراهية... البحرين 
التي مل تكن يف ي���وم معتدية على احد حتى 
بالكلم���ة... البحري���ن الت���ي له���ا الريادة يف 
التعلي���م والرتبي���ة والثقاف���ة التي ال ميكن 
جتاهلها او االإ�ش���اءة اليها اال لنوايا �شيئة... 
اأي حري���ة تعبري تلك الت���ي تدفع بالقائمني 
عل���ى ه���ذه القن���اة النت���اج اف���لم وثائقية 
وترتج���م خلم����ص لغات ويت���م توزيعها على 
املنظم���ات احلقوقي���ة بهدف اال�ش���اءة لبلد 
ا�ش���تطاع وبف�ش���ل من اهلل ثم حكمة و�شرب 
قيادت���ه ان تتج���اوز ما ل���ن ي�ش���تطيع االخر 

جتاوزه. 
اأي حري���ة تعب���ري الت���ي كان���ت ومازالت 
ت�ش���تهني وت�ش���تخف بجميع الدول العربية 
ومنظماتها... اأي حرية تعبري التي ت�ش���تخف 
بجامع���ة ال���دول العربي���ة ومنظوم���ة جمل�ص 
التع���اون واجليو����ص العربي���ة وت�ش���تهدف 
ال���ذي كان���ت ومازال���ت  اجلي����ص امل����رصي 
ل���ه الري���ادة يف الدف���اع ع���ن ق�ش���ايا االم���ة 
العربية.... حماوالت م�ش���تمرة وب�شكل يومي 
دون توق���ف لزعزعة ثق���ة املواطن يف وطنه 
يف امن���ه يف اقت�ش���اده يف انتمائه ويف اعتداء 

وا�شح على �شيادة الدول. 
اأي حري���ة تعب���ري الت���ي ت�ش���تهدف قبلة 
امل�ش���لمني... اململك���ة العربية ال�ش���عودية 
التي قدمت الكث���ري الكثري خلدمة احلرمني 
ال�رصف���ني وكان���ت ومازالت له���ا القيادة يف 

خدمة ق�شايا االمتني العربية واال�شلمية...
كلنا نعرف اننا م�ش���تهدفون يف اوطاننا 
ومن ي�ش���تهدف اململكة العربية ال�شعودية 

فل �شك ي�شتهدفنا يف عقيدتنا وعروبتنا. 
ي�ش���تهدف  ال���ذي  ه���ذا  ح���ر  اإع���لم  اي 
االإم���ارات العربية املتحدة �ش���احبة التجربة 
االقت�ش���ادية العاملية التي نفتخر بها نحن 
كع���رب... االإمارات التي قدم���ت الكثري من 
الت�شحيات خدمة لق�ش���ايا االأمتني العربية 

واالإ�شلمية. 

اأ�شحاب املعايل وال�شعادة،، 
انطلًقا من اأهمية �ش���لح االإع���لم واأثره 
على االأم���ن القومي العرب���ي، فاإننا نوؤكد اأن 
احلاجة باتت ملحة التخاذ خطوات جادة بحق 
اأي و�شيلة اعلم مثرية للفتنة وحمر�شة على 
العنف والتطرف واالإرهاب، وال تلتزم بتحري 
الدقة واالأمانة واملو�ش���وعية وامل�شداقية، 
وال حت���رتم كرامة ال�ش���عوب والدول العربية 
للمواثي���ق  وفًق���ا  الوطني���ة،  و�ش���يادتها 
االإعلمية واحلقوقية العربية والدولية كافة. 
ونح���ن على ثق���ة يف خروج ه���ذه الدورة 
بق���رارات تدعم م�ش���رية التكام���ل االإعلمي 
العربي، وق�ش���ايانا العادلة على ال�شاحتني 
االإقليمية والدولية، ويف مقدمتها الق�ش���ية 
الفل�شطينية، وحقوق اأمتنا العربية يف االأمن 

وال�شلم والتنمية امل�شتدامة. 
اأ�شكركم جميعا على ُح�شن ا�شتماعكم،، 

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
بعد ذلك �ش���لم �شعادة ال�ش���يد علي بن 
حممد الرميحي وزير �ش���وؤون االعلم رئا�ش���ة 
ال���دورة احلالي���ة ال� 48 الى وزي���ر العلقات 
مع الهيئ���ات الد�ش���تورية واملجتمع املدين 

باجلمهورية التون�شية مهدي بن غريبة.

• وزير �شوؤون االإعلم تراأ�ص اجلل�شة االفتتاحية للجتماع	

قرقا�ض: “اجلزيرة” حتر�ض على العداء والعنف
اأبوظبي - بنا: وجه وزير الدولة لل�ش���وؤون 
اخلارجي���ة بدول���ة االإمارات اأن���ور قرقا�ص يف 9 
يولي���و اجلاري ر�ش���الة اإلى املفو�ص ال�ش���امي 
للأم���م املتح���دة حلق���وق االن�ش���ان زي���د رع���د 
احل�شني؛ ردا على االإحاطة االإعلمية التي اأدلى 
بها املتحدث با�ش���م املفو�ص ال�شامي بتاريخ 
30 يوني���و 2017، وعل���ى الت�رصيح الذي اأدلى 
به املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق 
يف حري���ة ال���راأي والتعبري ديفي���د كاي بتاريخ 
28 يونيو 2017 ب�ش���اأن التقارير التي اأفادت 
بتقدمي عدد من احلكومات مطالبات اإلى قطر 

باإغلق �شبكة اجلزيرة االإعلمية.
واأكد قرقا����ص يف ر�ش���الته اإلى املفو�ص 
ال�ش���امي اأنه على الرغم من االأهمية االأ�شا�شية 
حلماي���ة احلق يف حرية التعب���ري، فهذه احلماية 
لي�ش���ت مطلق���ة، وهناك قيود عل���ى هذا احلق 
ي�شمح بها القانون الدويل من اأجل حماية االأمن 
القومي والنظام العام، قائل اإن “حرية التعبري 
ال ميكن ا�ش���تخدامها يف تربير وحماية الرتويج 
للخطاب املتطرف”، كما اأ�شار الى قرار جمل�ص 
االأمن التاريخي رقم 1624 ل�ش���نة 2005 الذي 
ركز على الر�ش���ائل التي ت�ش���بق غالباً ارتكاب 
اأعم���ال اإرهابي���ة، وعلى دعوة ال���دول اإلى حظر 

ومنع التحري�ص على ارتكاب اأعمال اإرهابية.
كما اأ�شارت الر�شالة اإلى االإعلن امل�شرتك 
ب�ش���اأن حرية التعبري ومكافحة التطرف العنيف 
ال���ذي اعتمده املق���رر اخلا�ص املعن���ي بحرية 
املنظم���ات  م���ن  والعدي���د  والتعب���ري  ال���راأي 
االإقليمي���ة ومنظم���ات حقوق االإن�ش���ان، والذي 
ج���اء فيه اأنه “ينبغي على الدول اأن ال تقيد ن�رص 
االأخبار ع���ن اأي اأفعال اأو تهديدات اأو ت�ش���جيع 
عل���ى االإره���اب واالأن�ش���طة العنيف���ة االأخرى ما 
مل يك���ن فع���ل ن����رص االأخبار نف�ش���ه ي�ش���تهدف 
التحري����ص على العن���ف الو�ش���يك، واأن يكون 
ن�رص االأخبار �شيوؤدي على االأغلب اإلى التحري�ص 
على ذل���ك العنف، واأن يكون هناك رابط مبا�رص 
وف���وري بني ن�رص االأخبار واحتم���ال وقوع اأعمال 

العنف تلك”.
التو�ش���يح  عل���ى  الر�ش���الة  وحر�ش���ت 
اأن تقاري���ر “اجلزي���رة” جت���اوزت م���راراً عتب���ة 
التحري����ص اإل���ى الع���داء والعن���ف والتميي���ز، 
وا�شت�ش���هدت باأمثل���ة عديدة عل���ى ذلك منها 
اإذاع���ة اجلزي���رة خلطب���ة الناط���ق با�ش���م األوية 
النا����رص �ش���لح الدي���ن يف 18 فرباي���ر 2008 
بع���د اإعادة ن�رص كاريكات���ري يتناول النبي حممد 
)�ص(، والتي دعا فيها امل�شلمني اإلى “اإحراق 
مقرات ال�ش���حف امل�ش���يئة لنبين���ا، وتفجريها 
لتتطاي���ر اأ�ش���لء”. وكانت ال�رصط���ة اأحبطت يف 
وقت الحق خطتني منف�ش���لتني الغتيال ر�شام 
الكاريكات���ري وموظفي ال�ش���حيفة التي ن�رصت 

الر�شوم املتحركة. 
ويف املقاب���ل كانت هن���اك هجمات ناجحة 
كالهجوم الذي مت على مكتب �شحيفة ت�شاريل 
اإيبدو يف العام 2015. كما اأن والدة و�ش���قيقة 

اأحد امل�ش���اركني يف هجوم ج�رص لندن، يو�ش���ف 
زغبة، �رصحتا اأخريا ل�ش���حيفة التاميز )اململكة 
املتحدة( باأنه كان متطرفا من خلل م�شاهدته 

ملحطة “اجلزيرة”. 
واأبرزت الر�شالة كيفية ترويج “اجلزيرة” 
للعنف املت�ش���ل مبع���اداة ال�ش���امية من خلل 
اإذاعته���ا ملواع���ظ وخط���ب الزعي���م الروح���ي 
للإخوان امل�ش���لمني يو�ش���ف القر�شاوي التي 
اأ�شاد فيها بهتلر وو�ش���ف الهولوكو�شت باأنه 
“تاأدي���ب اإلهي وعقاب ق���دري” ودعا اهلل اإلى 
“اأخذ هذه الفئة الظاملة اليهودية ال�شهيونية 
واأال يبق���ي عل���ى اأح���د منه���م”. كما ت�ش���منت 
الر�ش���الة اأمثل���ة عديدة على الدع���م التحريري 
امل�ش���تمر للجماعات االإرهابي���ة والرتويج على 
الهواء للطائفية من قبل �شحافيي “اجلزيرة”. 
وذكرت الر�ش���الة اأن هذه القن���اة - التي 
متتلكها وتديرها قطر - وفرت من�شة لكل من 
اأ�ش���امة بن الدن )تنظيم القاعدة(، واأبو حممد 
اجلوالين )جبهة الن�رصة(، وخالد م�ش���عل )حركة 
حما�ص(، وحممد �ش���يف )حركة حما�ص(، واأنور 
العولقي )تنظي���م القاعدة(، وح�ش���ن ن�رص اهلل 
)حزب اهلل(، ورم�ش���ان �ش���لح )منظمة اجلهاد 
االإ�ش���لمي الفل�ش���طينية(، وعبداحلكيم بلحاج 
)اجلماعة االإ�شلمية الليبية املقاتلة( واآخرين. 
كم���ا اأو�ش���حت اأن اإج���راء مثل ه���ذه املقابلت 
اأت���اح الفر�ش���ة للجماع���ات االإرهابي���ة الإطلق 
تهديداتها وجتنيد اتباع جدد والتحري�ص دون 

اأي رادع اأو رقيب. 
واأكد وزير الدولة االإماراتي اأن اعرتا�شات 
االإمارات القوية �ش���د حمطة “اجلزيرة” لي�شت 
جم���رد خ���لف يف وجه���ات النظ���ر التحريري���ة 
بق���در ما هي رد مبا�رص و����رصوري على حتري�ص 
“اجلزي���رة” امل�ش���تمر واخلط���ري عل���ى الع���داء 
االأمثل���ة  �ش���وء  واأن���ه يف  والتميي���ز،  والعن���ف 
ال�شارخة التي حوتها الر�شالة فاإن اعرتا�شات 
االإمارات ُتعت���رب اعرتا�ش���ات م�رصوعة ووجيهة 

وت�شتند الأ�ش�ص قوية. 
واختت���م ر�ش���الته بتوجي���ه الدع���وة اإل���ى 
املزي���د  ب�ش���اأن  للح���وار  لل�ش���امي  املفو����ص 
م���ن احل���االت االأخ���رى لرتويج اجلزي���رة للفكر 
للمتط���رف وبحث �ش���بل حماية احل���ق يف حرية 

التعبري يف مواجهة هذه االنتهاكات اجل�شيمة.

• اأنور قرقا�ص	
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“�ل�شمالية”: 683 ترخي�ص بناء يف �أبريل ومايو

تقود لقر�ر�ت ت�رشيعية �أ�شد�ء نيابية لأخبار “$” 
ا�صتفاد من ن�رش ال�صحيفة تفا�صيل “امليزانية”... داود ملتقًيا املردي:

ا�ص���تقبل رئي����س حتري���ر “الب���اد” م�ؤن�س 
امل���ردي مبكتب���ه يف ال�ص���حيفة ع�ص���� جمل�س 

الن�اب جمال داود.
وثمن املردي جه�د امل�ؤ�ص�ص���ة الت�رشيعية 
لإجن���از ال�اجب���ات الربملاني���ة، ومثنًي���ا عل���ى 
النقا�ص���ات العميق���ة للظ���روف القت�ص���ادية 
الراهنة بجل�ص���ة اإقرار م�رشوع قان����ن امليزانية 

العامة للدولة للعامني 2017 و2018.
ون�ه ب���اأن تعزيز التعاون بني ال�ص���لطتني 
دع����ة م�ص���تمرة ي�ؤكد عليه���ا رئي����س ال�زراء 
�صاحب ال�صم� امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 
اآل خليفة، واأن البحرين تنعم بالعاقة ال�طيدة 
بني ال�ص���لطتني حلكمة وحنكة قيادة ال�ص���لطة 

التنفيذية.
وقال “اإن ال�ص���حافة متثل من���ربا للتعبري 
ع���ن �ص����ت املجل����س الت�رشيع���ي املنتخ���ب، 
باعتبار املجل�س ممثا ل�ص����ت �صعب البحرين 
وق�ص���اياه ومطالبه”، واأن “الباد” م�صتمرة يف 

اإياء الأهمية ومتابعة امل�صهد النيابي.
من جهته، قال النائب داود اأنه يحر�س على 

قراءة ال�ص���حافة نهار كل ي�م، وتنال “الباد” 
ق�صطا كبريا من وجبة قراءته ال�صباحية.

ون�ه باجلهد املبذول لن�رش تفا�صيل م�رشوع 
قان�ن امليزانية العامة للدولة بال�صحيفة، واأن 
الن�رش التف�صيلي لنفقات ال�زارات وم�رشوعاتها 
وم�رشوفاتها اأتاح ل���ه بل�رة امل�قف الربملاين 
م���ن القان����ن، ودّون الكث���ري م���ن املاحظات 
ب�ص���اأن ما ن�رش م���ن ملخ�ص���ات ملختلف اجلهات 

الر�صمية.
واأ�صار لأ�صداء نيابية كثرية لأخبار “الباد” 
وتق�د لتخاذ جمم�عة من القرارات الت�رشيعية 

مبختلف الأدوات الد�صت�رية الربملانية.
واأك���د اأن ال�ص���حافة ال�طني���ة متث���ل مراآة 
للم�ص���هد الع���ام، وميدان���ا اآخ���ر لإدلء اأع�ص���اء 
الربمل���ان مب�اقفه���م ومطالبه���م الت���ي تنال 
كل الرتحي���ب والتقدير والتج���اوب من رئي�س 
ال�زراء �صاحب ال�صم� امللكي الأمري خليفة بن 

�صلمان اآل خليفة.
ح�رش اللقاء من جانب ال�ص���حيفة: �صكرتري 
املحلي���ة  ال�ص����ؤون  ق�ص���م  رئي����س  التحري���ر 
وال�صيا�ص���ية عم���ر اجلاب���ر، ورئي����س الفري���ق 

ال�صيا�صي را�صد الغائب.

•  الغائب وداود واملردي واجلابر مبكتب رئي�س التحرير	

اجلنبية - بلدية ال�ص���مالية: 
لبلدي���ة  الع���ام  املدي���ر  قال���ت 
بالإنابة ملياء  ال�صمالية  املنطقة 
الف�صالة اإن عدد تراخي�س البناء 
املنطق���ة  بلدي���ة  يف  ال�ص���ادرة 
ال�ص���مالية ل�ص���هري اأبريل وماي� 
683 ترخي�س  2017 بلغت نح� 

بناء.
كما اأكدت الف�صالة اأن البلدية اأزالت يف 
اأبريل وماي� 67 فر�صة لباعة جائلني، م�صددة 
عل���ى ����رشورة اللت���زام بالأنظم���ة والق�انني 
البلدي���ة، وم�ؤكدة يف ال�قت ذاته اأن احلمات 
التفتي�صية للبلدية م�ص���تمرة ب�ص�رة ي�مية؛ 

للحد من املخالفات.
واأ�صافت “اأن احلمات التفتي�صية التي 
تق�م بها بلدية املنطقة ال�ص���مالية م�صتمرة 
الباع���ة  م��ص����ع  ومتابع���ة  واإزال���ة  لر�ص���د 
اجلائلني للحد من هذه م�ص���كلة، م�ص���رية اإلى 
اأن البلدي���ة اأزالت فر�ص���ات 67 منهم وذلك 
وفقا لإجراءات الك�ص���ف الي�م���ي ويف ال�قت 
الذي ن�ؤكد فيه ا�صتمرار هذه احلمات، ندع� 
اجلميع اللتزام بالأنظم���ة والق�انني البلدية 

التي حتفظ النظام العام وم�صلحة اجلميع”.
واأو�ص���حت اأن الكثري من ال�ص���كاوى ترد 

اإل���ى بلدي���ة املنطقة ال�ص���مالية 
ب�ص���اأن الباع���ة اجلائل���ني �ص����اء 
الذين يرتك���زون يف اأيام اجلمعة 
اأو  واجل�ام���ع  امل�ص���اجد  اأم���ام 
الطرقات  الذين يت�اجدون على 
مروري���ة  خط����رة  وي�ص���بب�ن 
وازدحام���ات، يف ح���ني اأن معظم 
الذي���ن ميار�ص����ن ه���ذه املهنة 

لي�صت لديهم ت�رشيحات من البلدية.
م���ن جه���ة اأخ���رى، اأك���دت الف�ص���الة اأن 
بلدية املنطقة ال�ص���مالية اأزال���ت 199 اإعانا 
دعائيا خمالف���ا )...( وفقا لاإجراءات املتبعة 
وتنفيذا لقان�ن الإعانات، كم مت اإزالة 173 
اإعانا خمالفا من دون حترير اإ�ص���عار خمالفة؛ 
وذلك لك�ن هذه الإعانات متثل خط�رة على 

مرتادي الطريق.
اأ�ص���حاب الإعان���ات  ودع���ت الف�ص���الة 
اإلى ����رشورة اللتزام بالأنظم���ة والق�انني يف 
ن����رش اإعاناتهم، م�ص���رية اإل���ى اأن هناك بع�س 
الإعانات التي ت��ص���ع ب�ص����رة غري قان�نية 
وم���ن غ���ري تراخي����س وتت�ص���بب يف ت�ص����يه 
املنظ���ر الع���ام ف�ص���ا ع���ن اخلط����رة الت���ي 
ت�ص���ببها ع���رب طريق���ة و�ص���عها يف الطرقات 

وال�ص�ارع العامة.

حمرر �ل�شوؤون �ملحلية

ت�شوير: خليل �بر�هيم 

• ملياء الف�صالة	

اجل�������در م��ع��ل��ق��ا: اإي����ج����ارات زه���ي���دة وا����ص���ت���ج����اب ال����زي���ر م��ط��ل��ع ال������دور امل��ق��ب��ل

57 �ألف دينار خلزينة �لدولة من �إيجار�ت �لأر��شي �ل�شاحلية �شهرًيا
اأم�ال ا�صتثمارات البلدية تخ�صع لقان�ن امليزانية... خلف يرد على اجل�در:

اأك���د وزي���ر الأ�ص���غال و�ص����ؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمراين ع�ص���ام خلف اأن ح�ص���يلة 
ال�ص���تثمارات من الأرا�صي ال�ص���احلية امل�ؤجرة 
للقط���اع اخلا����س �ص���هريا بلغت نح���� 57.33 
األف دينار، وذلك يف رده على ال�ص����ؤال املقدم 
من النائب حممد اجل�در عن م�ص���احة الأرا�ص���ي 

ال�صاحلية امل�ؤجرة من قبل القطاع اخلا�س.

كورنيش الملك فيصل 
ولفت اإلى اأن امل�ص���احة الإجمالية امل�ؤجرة 
تبل���غ   )1( في�ص���ل  املل���ك  ك�رني����س  م���ن 
272.343.00 مرتا مربعا، وذلك ملزاولة ن�شاط 
متنزه ترفيه���ي وحمات جتاري���ة وتقدر قيمة 

ال�صتثمار فيها 45 األف دينار.
واأ�ص���اف اأن امل�ص���احة الإجمالية لك�رني�س 
املل���ك في�ص���ل )2( تبل���غ 11.573.37 م���رتا 
مربع���ا، وبا�ص���تثمار يقدر بنح���� 3 اآلف دينار، 

ملزاولة ن�شاط مطعم و�شالة األعاب ومقهى.

ساحل الفاتح الشرقي
اأم���ا فيما يتعلق ب�ص���احل الف���احت ال�رشقي، 
فاأف���اد خلف باأن امل�ص���احة امل�ؤج���رة فيه تقدر 
بنح� 16.329.02 مرتا مربعا وبا�ص���تثمار يبلغ 
نح���� 8.3 اآلف دين���ار وي�ص���مل 9 عق����د، وهي 
م�زعة على تاأجري �صالة األعاب، واألعاب، وك�صك 
ومطعم ومقه���ى وبرج ه�ائي لات�ص���الت و3 

اأك�صاك.

ساحال البديع وأبوصبح
وبالن�ص���بة ل�ص���احل البديع فذكر ال�زير اأن 
امل�ص���احة امل�ؤج���رة تبلغ 24 م���رتا مربعا مقابل 
بدل انتف���اع 200 دين���ار، وامل�ص���احة امل�ؤجرة 
ب�ص���احل املالكية تبلغ 414 مرتا مربعا ل�صالح 
لألع���اب  واأر����س  وكافتريي���ا  ومقه���ى  مبن���ى 
ترفيهية، وكذلك األع���اب ترفيهية مببلغ 638 

دينارا. 
واأ�صاف، اأما �صاحل اأب��صبح فتبلغ امل�صاحة 
امل�ؤج���رة فيه نح� 1663 مرتا مربعا مببلغ 420 
دين���ارا، علما اأن الأن�ص���طة املزاول���ة هي عبارة 
عن اأر�صني لألعاب اأطفال و3 بائعني جائلني، 

وك�صك م�اد غذائية واآخر ملقهى وعربة ذرة.

إجراءات لتحصيل المتأخرات

واأك���د وزي���ر الأ�ص���غال يف رده اأن ال����زارة 
وحر�ص���ا منها على املحافظ���ة على املال العام 
فاإنه���ا تق����م يف حال���ة وج����د اأي متاأخرات من 

قبل امل�ص���تاأجرين وامل�صتثمرين �ص�اء بالن�صبة 
لهذه الأماك اأو غريها من ال�صتثمارات البلدية 
باتخاذ كل الإجراءات القان�نية الازمة لتح�صيل 
ه���ذه املتاأخرات، علما اأن ال����زارة ت�رشي عليها 
الأحكام ال�اردة يف املر�ص�م بقان�ن رقم )39( 
ل�صنة 2002 ب�صاأن امليزانية العامة وتعدياته، 
كما تخ�ص���ع ال�زارة لاأنظم���ة املالية املعتمدة 

من وزارة املالية.
واختتم خل���ف بالتاأكي���د اأن ال����زارة ت�يل 
اأهمي���ة كبرية بتط�ير الأماك التي تقع �ص���من 
اخت�صا�ص���اتها والتي تع����د بالنفع العام على 
امل�اطنني مبا فيها ال�ص�احل العامة واحلدائق 

واملتنزهات.

تعليق الجودر
وكان النائ����ب حممد اجل�در قد وجه �ص�����ؤال 
ل�زير الأ�ص����غال و�ص�����ؤون البلدي����ات والتخطيط 
العمراين عن م�صاحة الأرا�صي ال�صاحلية امل�ؤجرة 
م����ن قب����ل الدول����ة للقط����اع اخلا�����س واملبال����غ 
امل�ص����تحقة لل�����زارة واملتاأخر حت�ص����يلها، وهل 

تدخل هذه الأم�ال يف امليزانية العامة للدولة.

وعل����ق ال�زي����ر يف ت�رشيح خا�س ل����� “الباد” 
باأن مردود اإيجارات الأرا�صي ال�صاحلية امل�ؤجرة 
عل����ى القطاع اخلا�س زهيد جدا مقارنة باأ�ص����عار 
الإيج����ارات احلالي����ة، ملمحا اإلى اأن هناك �ص����بهة 
ف�صاد يف العق�د، ما اأدى اإلى هدر اأم�ال الدولة، 
م�ص����ريا الى اأنه يف النعقاد املقبل �ص����يعمد اإلى 
طرح اأ�ص����ئلة ح�����ل طبيعة العق�د ومن �ص����اغها 
بهذا ال�صكل، واإذا مل يح�صل على الأج�بة ال�افية 
ف�ص�����ف ي�ص����تخدم كل الأدوات النيابية املتاحة 

ملعرفة احلقيقة و�ص�ل ل�صتج�اب ال�زير.

• حممد اجل�در	 • ع�صام خلف	

• جدول ي��صح عق�د ك�رني�س امللك في�صل	

• جدول ي��صح عق�د �صاحل املالكية والإيرادات	

• جدول ي��صح عق�د �صاحل اأب��صبح والإيرادات	

4 عق�د لإيجار 
ك�رني�س امللك في�صل 

ب� 48 األف دينار

9 عق�د لإيجار �صاحل 
الفاحت ال�رشقي ب� 8.3 

اآلف دينار

3 عق�د ل�صاحل 
املالكية مب�صاحة 414 

مرًتا ب� 638 ديناًرا

7 عق�د ل�صاحل 
اأب��صبح مب�صاحة 1663 

مرًتا ب�420 ديناًرا 

عقد ل�صاحل البديع 
مب�صاحة 24 مرتا ب�200 

دينار

لبيبة فار�ص
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المواد الخالفية بين اللجنة الشرعية ووزارة العدل... والتوافقات

رقم 
المادة

توصي��ة  وف��ق  الم��ادة 
اللجنة الشرعية بالقراءة 

األولى

القان��ون  وف��ق  الم��ادة 
المح��ال م��ن وزارة العدل 

للبرلمان

عليها  المتواف��ق  المادة 
بين اللجنة الشرعية ووزارة 

العدل واللجنة النيابية

20

ال ت���زوج الفت���اة التي يقل 
�س���نها عن 16 �سنة ميالدية 
اإال مبوافقة قا�سي املحكمة 
ال�رشعي���ة بع���د التحق���ق من 

مالءمة الزواج

ال ت���زوج الفت���اة الت���ي يقل 
�س���نها عن 16�س���نة ميالدية 
اإال باإذن من املحكمة ال�رشعية 
مالءم���ة  م���ن  التحق���ق  بع���د 

الزواج

ال ت���زوج الفت���اة الت���ي يقل 
�س���نها عن 16 �س���نة ميالدية 
اإال باإذن من املحكمة ال�رشعية 
مالءم���ة  م���ن  التحق���ق  بع���د 

الزواج

حذف املادة24

اأ. ي�ش���رط لتوثيق عقد زواج 
م���ن جتاوز ال�س���تني من عمره 
بامراأة من غري مواطنات دول 
التعاون لدول اخلليج  جمل�س 
اإذن  العربية احل�س���ول عل���ى 
املحكم���ة ال�رشعي���ة باملوافقة 
وذل���ك  ال���زواج،  ه���ذا  عل���ى 
للتاأك���د من حتقق امل�ش���لحة 

وكفاية ال�شمانات.

ب. ي�شرط لتوثيق عقد زواج 
املواطن���ة البحريني���ة التي مل 
تتج���اوز ع�رشين عام���اً وترغب 
يف ال���زواج م���ن اأجنب���ي جتاوز 
احل�س���ول  عام���اً  اخلم�س���ني 
عل���ى اإذن املحكم���ة ال�رشعي���ة 
باملوافق���ة على ه���ذا الزواج، 
حتق���ق  م���ن  للتاأك���د  وذل���ك 
امل�شلحة وكفاية ال�شمانات.

ح���ذف امل���ادة ونقله���ا اإل���ى 
الئحة املاأذونني

42

ينق�س���م الزواج الى �سحيح 
وغري �شحيح.

وينق�س���م الزواج ال�س���حيح 
اإلى  وفقا للفق���ه اجلعفري 
دائ���م ومنقط���ع، وللمنقطع 

اأحكامه اخلا�شة.

ينق�س���م ال���زواج اإلى �س���حيح 
وغري �شحيح.

ينق�س���م الزواج اإلى �س���حيح 
وغري �ش���حيح وفقاً الأق�ش���ام 
ال���زواج يف الفقهني ال�ش���ني 

واجلعفري

64

يراعى يف تقدي���ر نفقة االأوالد 
بع���د الط���اق اأو عن���د الفرق���ة 
وق���در  االأ�شا�ش���ية  احلاج���ات 

الكفاية وقدرة املنفق

يراعى يف تقدير نفقة االأوالد بعد 
الطاق اأو عند الفرقة اأال تت�شمن 
م�شا�ش���ا بو�ش���عهم االجتماعي اأو 

التعليمي الذي كانوا عليه.

يراعى يف تقدير نفقة االأوالد 
بعد الط���اق اأو عن���د الفرقة 
احلاج���ات االأ�شا�ش���ية وق���در 

الكفاية وقدرة املنفق

67
اأ. تفر�ض نفقة االأقارب اعتباراً 

من تاريخ �شدور احلكم. 
اأ. تفر�ض نفقة االأق���ارب اعتباراً 

من تاريخ املطالبة الق�شائية.

اأ. تفر�ض نفق���ة االأقارب اعتباراً 
من التاريخ ال���ذي يحدده احلكم 

الق�شائي.

120

وفقا للفق���ه اجلعفري: د. عدة 
حي�ش���تان  املنقط���ع  ال���زواج 
ل���ذوات احلي����ض، و45 يوم���اً 
ملن ال حتي�ض وهي يف �شن من 

حتي�ض

حذف الفقرة من املادةحذف الفقرة من املادة

إشكاالت بمواد في قانون األسرة ورد وزير العدل

    رد وزير العدل أو نص المادةإشكال أثاره نواب أمام الوزير

امل���ادة )108( تعط���ي الزوجة احلق يف طل���ب الطاق يف حال 
غي���اب الزوج دون عذر اأو �ش���بب اأو و�ش���ع م���دة معينة لفرة 
الغياب، فهل من االأجدى و�شع �شوابط لهذا االأمر ملنع اإ�شاءة 

ا�شتغاله؟

ن�ض املادة: للزوجة طلب التطليق لل�رضر ب�شبب غياب زوجها املعروف موطنه اأو حمل اإقامته دون عذر 
ولو كان له مال ميكن ا�ش���تيفاء النفقة منه، وال يحكم لها بالطاق اإال بعد اإنذار الزوج، اإما باالإقامة مع 

زوجته، واإما نقلها اإليه، واإما طاقها.

امل���ادة )112( تعط���ي احل���ق للزوجة بطلب الط���اق يف حالة 
احلكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية دون و�ش���ع حد اأدنى 
لهذه العقوبة، لذلك يف�ش���ل اأن حت���دد معايري لفرة احلكم 
بال�شجن اأو احلب�ض على الزوج التي ميكن اأن ينطبق عليه حكم 

هذه املادة.

قال الوزير اإن املادة )112( تركت القرار للمحكمة للحكم بوقوع ال�رضر على الزوجة ومل يحدده القانون.

وتن����ض املادة على: اإذا ُحب�ض ال���زوج تنفيذاً حلكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، جاز لزوجته اأن تطلب 
التطليق عليه اإذا حلقها �رضر.

ما احلكمة من تنظيم عقود الزواج بقرارات من الوزير؟ فذلك 
يعد تدخ���ًا من قبل وزير العدل يف هذه االأمور على الرغم من 

اأنها اأمور �رضعية حيث يقت�رض عمله على االأمور االإدارية؟

ذك���ر الوزي���ر اأن املادة اإجرائية وتنظ���م عمل وزير العدل ولي�ض لها يف االأمور ال�رضعية اخلا�ش���ة باللجنة 
ال�رضعية. 

وبني اأن املادة تنظم الئحة دائرة املاأذونني واالإجراءات ال�رضعية والتي تقع �شمن اخت�شا�شاته كوزير 
للعدل وال�شوؤون االإ�شامية واالأوقاف وهي تخوله بذلك.

التغي���ري ال���ذي اأجري عل���ى امل���ادة )64( مغاير م���ن الناحية 
ال�رضعي���ة والقانونية ملا ه���و عليه االآن، فاإل���زام الزوج بنفقة 

معينة ال يغري من حال االأوالد.
بني الوزير اأن املادة تعطي حلال املنفق و�شعته املادية االأولية يف احلكم وهي االأ�شل العام.

املادة )20( اخلا�ش���ة بتزويج الفتاة التي يقل عمرها عن 16 
�ش���نة اإال باإذن من املحكمة ال�رضعية، حيث اإنه يف ال�شابق تزوج 
الفتاة مبوافقة القا�ش���ي فكان البع�ض ي�شع ختم على ورقة 

النكاح وُتزوج الفتاة.

قال الوزير اإن التعديل اإجرائي ولي�ض �رضعيا.

ن����ض املادة: ال تزوج الفتاة التي يقل �ش���نها عن 16 �س���نة ميالدية اإال باإذن م���ن املحكمة ال�رشعية بعد 
التحقق من ماءمة الزواج.

عق���ود الزواج يف املذه���ب اجلعفري البد اأن يح���دد فيها نوع 
الزواج �شواء كان منقطعا اأو دائما.

لفت الوزير اإلى اأنه مل تن�ض املادة على اأنواع الزواج؛ الأنه �شيفتح الكثري من اأنواع الزيجات فهي جمرد 
اأمور تنظيمية ويرك التف�شيل لاأحكام ال�رضعية.

وقال: هناك �ش���ور للزواج تعرف بها ال�رضيعة االإ�ش���امية ولكن وزارة العدل عندما تنظم عقود الزواج 
يكون عقد واحد موحد، والغر�ض من هذا القانون تنظيم العقود العامة للزواج.

عودة “�ضمنية” لزواج املتعة بقانون الأ�رسة... والربملان يقره اليوم
 اإلغاء ا�شراط اإذن املحكمة لتوثيق عقد بحرينية ارتبطت باأجنبي خم�شيني

تدحرجت ك���رة اإقرار م�رضوع قانون االأ�رضة �رضيعا، 
وات�ش���ع رت���ق خافات ح���ول 12 م���ادة ب���ني اللجنة 
ال�رضعية من جه���ة، ووزارة العدل وجمموعة نواب من 

جهة اأخرى.
ودخ���ل ه���وؤالء الن���واب يف جدل م���ع وزارة 
العدل ب�ش���اأن م���دى اإلزامية اعتماد الن�ش���و�ض 
الواردة من اللجنة ال�رشعية املكلفة ملكيا بنظر 

الت�رضيع.
واأخمدت ات�شاالت واجتماعات ال�شاعات االأخرية 
�رضارة تزاي���د الفجوة بني املختلفني. وو�ش���لوا اإلى 
خط و�شط، �شيقود لعبور مواد م�رضوع القانون املثري 

للجدل عرب قبة الربملان.
 

توافقات وتنازالت
م���واد  بتثبي���ت  ال�رضعي���ة  اللجن���ة  ومت�ش���كت 
اأ�ش���قطتها وزارة العدل واأم�ش���تها اللجنة القانونية 

النيابية. 
وتنازل���ت اللجنة ال�رضعية عن ع���ودة مواد اأخرى 

ملغية وجرى تعديل �شياغتها.
وجنحت اللجنة يف اإلغاء مادة بعثتها وزارة العدل 
بن�ش���خة القانون املحال للربملان واأ�شقطتها اللجنة 
�شابقا. وت�شرط املادة ا�شتئذان ال�شتيني املحكمة 

ال�رضعية للموافقة على زواجه من غري خليجية. 
كم���ا ت�ش���رط ذات امل���ادة لتوثيق عق���د زواج 
البحريني���ة الت���ي مل تتج���اوز 20 عام���ا املتزوجة من 

اأجنب���ي خم�ش���يني احل�ش���ول على اإذن م���ن املحكمة 
ال�رضعية.

  

زواج المتعة
اأم���ا ب�ش���اأن اجل���دل ح���ول تن�ش���ي�ض القان���ون 
على �ش���حة ال���زواج املنقطع )املتع���ة( وفقا للفقه 
اجلعف���ري، فقد تو�ش���لت اللجنة ال�رضعي���ة والوزارة 
واللجن���ة الربملانية ل�ش���يغة و�ش���ط ال تن�ض �رضاحة 

عل���ى ه���ذا ال���زواج. وكان الن����ض املعتم���د �ش���ابقا 
م���ن اللجن���ة ال�رضعية ي�ش���ري اإلى اأن “ينق�س���م الزواج 
ال�ش���حيح وفقا للفقه اجلعفري اإل���ى دائم ومنقطع، 
وللمنقطع اأحكامه اخلا�ش���ة”. و�ش���طبت الوزارة هذه 

العبارة يف الن�شخة املحالة للربملان. 
وجرى التوافق على ال�ش���ياغة االآتية: “ينق�س���م 
الزواج اإلى �شحيح وغري �شحيح وفقاً الأق�شام الزواج 

يف الفقهني ال�شني واجلعفري”.
وقال وزي���ر العدل اإن الن�ض عل���ى اأنواع الزواج 

�ش���يفتح الكثري من اأنواع الزيج���ات فهي جمرد اأمور 
تنظيمية ويرك التف�شيل لاأحكام ال�رضعية، وهناك 
�ش���ور للزواج تعرف بها ال�رضيعة االإ�ش���امية، ولكن 
الوزارة عندم���ا تنظم عقود الزواج يكون عقداً واحداً 
موح���داً، والغر�ض من ه���ذا القان���ون تنظيم العقود 

العامة للزواج.
وراأى ن���واب متحفظ���ون على تن�ش���ي�ض الزواج 
املنقط���ع �رضاح���ة بالقانون اأن ذلك ي�ش���كل �ش���ابقة 
بال���دول العربي���ة االإ�ش���امية، واأن مثل ه���ذا الزواج 

معمول به وفق���ا للفقه اجلعفري ببع�ض الدول دون 
الن�ض علي���ه �رضاحة مبدون���ات االأحوال ال�شخ�ش���ية، 
واأن الن�ض عليه �رضاحة �ش���يفتح الب���اب اأمام ترويج 
جمتمع���ي غ���ري حمبذ ل���ه باأو�ش���اط بقي���ة املكونات 

االجتماعية.
  

الشروق والغروب
ووازى احل���راك الربمل���اين اجتماع���ات مكثف���ة 
متفرق���ة مغلقة من ال����رضوق اإلى الغ���روب، وعقدت 
مبجال����ض رج���ال دين يف احل���د وجدحف����ض والرفاع 
وغريهم؛ وذلك للتو�ش���ل اإلى تفاهمات حول املواد 

اخلافية.
وتنعقد اجلل�ش���ة اال�ش���تثنائية ملجل����ض النواب 
نهار اليوم اخلمي�ض يف ظل ت�شابك املواقف النيابية 
وتعقدها اإال اأن اإم�ش���اء املجل�ض الت�رضيعي املنتخب 
مل����رضوع القان���ون يف حكم القرار، ح�ش���ب امل�ش���ادر 
النيابية، واإن اإجازته �ش���تكون بالت�شويت بالغالبية، 

ل املتحفظون مواقفهم بامل�شبطة. بعد اأن ُي�شجِّ
وتوقع���ت امل�ش���ادر غي���اب ع���دد من اأع�ش���اء 
املجل�س عن هذه اجلل�س���ة احلرجة، لكنها ا�ستبعدت 
اخت���ال الن�ش���اب القان���وين اأو “تطي���ره” لرفعها 

وتاأجيل عبور م�رضوع قانون االأ�رضة.
وبين���ت امل�ش���ادر اأن اخلط���وة التالي���ة الإق���رار 
الت�رضي���ع اإحالت���ه ملجل�ض ال�ش���ورى، والذي �ش���يقره 
بجل�شته االأخرية نهار يوم االأحد املقبل بعد املوافقة 
على م����رضوع قانون اعتماد امليزاني���ة العامة للدولة 

للعامني 2017 - 2018.

• جانب من اجتماع اللجنة القانونية النيابية	

را�ضد الغائب

اإخماد كرة اخلافات بعد ات�ش���اع رتق جدل تغي���ري “العدل” ملواده
اأخ���رى وتعدي���ل  واإلغ���اء  م���واد  بتثبي���ت  و�ش���ط  الو�ش���ول خل���ط 

مل يحل للجنة املراأة احلايكي معرت�ضة: “الأ�رسة” 
مل اأجد غريي من النواب متابعا مبثابرة منذ عامني الإقرار القانون

قالت رئي�شة جلنة �شوؤون املراأة والطفل 
مبجل����ض الن���واب النائ���ب روؤى احلايك���ي اإن 
اللجن���ة تبدي اعرا�ش���ها ال�ش���ديد على عدم 
اإحال���ة م����رضوع قان���ون االأ����رضة للجنة ب�ش���فة 
م�ش���تعجلة وغري اأ�ش���يلة بالتزامن م���ع اإحالته 
للجن���ة الت�رضيعي���ة النيابي���ة؛ وذل���ك لطل���ب 

مرئيات جلنة �شوؤون املراأة.
واأ�ش���افت “م�رضوع القانون يعني يف مواد 
كثرية منه �شوؤون املراأة والطفل واالأ�رضة ككل 
وهذا جوهر امل�رضوع بقانون بل وروحه اأي�شا”. 
واعت���ربت احلايكي عدم عر����ض امل�رضوع 
بقانون عل���ى اللجنة اأمرا ال يتيح لها اأن ترفع 
مرئياتها بهذا ال�شاأن وتتدار�ض رفعها للجنة 
الت�رضيعي���ة يف جمل�ض الن���واب والتي بدورها 
�ش���رفعها للجن���ة ال�رضعية الت���ي عينها جالة 
امللك لدرا�شة جدوى املقرحات من عدمها. 

حاجة ملحة
وقالت احلايك���ي: “اأنا من اأكرب الداعمني 
لتقن���ني وتاأط���ري اأح���كام االأ����رضة البحريني���ة 
ولوج���ود قانون لاأ����رضة يخ�ض مبواد ال�ش���ق 
اجلعف���ري الغائ���ب ل�ش���نوات، وطالبت كثريا 

طوال ع�ش���ويتي مبجل�ض النواب با�ش���تكمال 
االأ�رضي���ة  للعاق���ات  الت�رضيعي���ة  املنظوم���ة 
ال�س���عي  و����رشورة  ال�س���تقرارها،  والداعم���ة 
الإ�ش���دار الق�ش���م الثاين من القانون نظراً اإلى 
ما ميثل���ه م���ن اأهمية وحاج���ة ملح���ة لتحقيق 

اال�شتقرار االأ�رضي للمراأة واالأ�رضة البحرينية”.
واأكدت احلايكي اأنها على مدار ال�شنتني 
املا�ش���يتني كانت تطال���ب اللجنة الت�رضيعية 
يف جمل����ض الن���واب باإ����رضاع النظ���ر يف مقرح 

القان���ون ال���ذي ل���زم طاولتها ملدة �ش���نوات 
وكذلك طالب���ت احلكومة بعد مدة باالإ�رضاع يف 
اإحالة م����رضوع القانون بع���د اإعانها عن نيتها 

لذلك.
واأردف���ت: “هذا الأمر يح�ش���ب يل فلم اأجد 
غريي من النواب من تابع ومبثابرة هذا امللف 
م���ن منطلق ك���وين اأوؤم���ن بالق�ش���ية ولكوين 
اأي�ش���ا رئي�ش���ة للجنة �ش���وؤون املراأة والطفل 

لدورين متتالني”. 

• احلايكي مرئ�شة اجتماع اللجنة	

العطي�ش: ل تعديل لـ “الأ�رسة” اإل مبوافقة “ال�رسعية”

ثمن ع�ش���و اللجنة الت�رضيعية والقانونية 
النائب عل���ي العطي�ض التوجيه���ات امللكية 
للجنة ال�رضعي���ة مبراجعة قانون االأ�رضة املوحد 
والتعدي���ات الت���ي اأدخلت علي���ه، موؤكدا اأن 

اللجن���ة الت�رضيعي���ة والقانوني���ة وافقت على 
تو�شيات اللجنة ال�رضعية باالإجماع.

وقال العطي�ض يف ت�رضيح “خل�سو�س���ية 
مطلبن���ا  كان  وح�شا�ش���يته،  االأ����رضة  قان���ون 
االأ�شا�ض عدم اإدخال اأي تعديل على القانون 

اإال مبوافقة اللجنة ال�رشعية”.

حمرر ال�ضوؤون املحلية 
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�سيدة تطالب بطرد و�لد زوجها من مبنى وهبها �إياه زوجها
الأب اأعطى ابنه املال ل�رشاء الأر�ض

ق���ال املحام���ي غال���ب ال�رشيطي اإن 
جلن���ة املنازع���ات الإيجاري���ة رف�ض���ت 
دعوى �ضيدة كانت تطالب والد زوجها 
بدفع اأجرة 13 �ضهًرا لل�ضقة التي تدعي 
اأنه ا�ضتاأجرها منها، وطرده منها؛ وذلك 
بالرغ���م من اأن عمه���ا )والد زوجها( هو 
من اأعط���ى زوجها اأم���والً ل����رشاء قطعة 
الأر����ض والبن���اء املقام عليه���ا، والذي 
��س���رط علي���ه �أن ي�س���كن مع���ه طيل���ة 
حيات���ه، ويف حال وف���اة ابنه ل تنتقل له 

اأية حقوق وراثية.
وتبني للجنة التي نظرت الق�ض���ية، 
برئا�ض���ة القا�ض���ي مهند حممد اأ�ض���امة 
وع�ض���وية كل من القا�ض���يني �ض���يخة 
البوعين���ني وحممد العك���ري واأمانة �رش 
عي�ض���ى دراج، اأن العق���د ال���ذي تدعي 
اإبرام���ه م���ع عمها ل ي�ض���لح مل�ض���اهاة 
عالم���ات  اأي  م���ع  ب���ه  الت���ي  الب�ض���مة 
املواط���ن  ينك���ر  ح���ني  يف  وممي���زات، 
اإبرامه ذلك العقد اأ�ض���اًل، والذي بلغت 
قيمة الأجرة ال�ض���هرية فيه 300 دينار، 
واأمرت اللجنة املدعية بدفع م�رشوفات 
الدعوى ومبلغ 20 ديناًرا مقابل اأتعاب 

املحاماة، بعد اأن رف�ضت ق�ضيتها.
اأن وقائ���ع  اإل���ى  واأ�ض���ار ال�رشيط���ي 
الدعوى تتمث���ل يف اأن زوجة ابن موكله 
كانت ق���د رفعت دعوى �ض���ده؛ وذلك 
ملطالب���ة اللجنة باأن تطرده من ال�ض���قة 
حم���ل التداعي، واأن ي���وؤدي اإليها مبلًغا 
وق���دره 4200 دين���ار قيم���ة اأج���رة 13 
�ض���هًرا امتنع عن �ض���دادها، مع �ض���مول 
وت�ض���مينه  املعج���ل  بالنف���اذ  الق���رار 

امل�رشوفات، ومقابل اأتعاب املحاماة. 

واأو�ض���حت املدعي���ة يف دعواها اأن 
املدعى عليه كان قد ا�ضتاأجر من مالك 
العقار ال�ض���ابق ال�ض���قة حم���ل التداعي 
- وال���ذي هو يف الأ�ض���ل اب���ن املدعى 
عليه - نظري اأجرة �ض���هرية قدرها 300 
دين���ار، اإذ اإن ملكية العق���ار اآلت اإليها 

بعد اأن وهبها زوجها ذلك العقار.
واأفاد املحامي باأن زوجة ابن موكله 
ادع���ت انتهاء م���دة العق���د، واأن موكله 
تخلف عن �ضداد اأجرة 13 �ضهًرا بدًءا من 
�ضهر يناير 2015 وحتى فرباير 2016، 
مبينًة اأنه���ا وجهت اإليه اإن���ذاًرا بالإخالء 

لك���ن دون جدوى، وقدمت �ض���ورًة من 
عقد الإيجار ووثيقة امللكية والإ�ضعار.

واأ�ض���اف اأن والد زوج املدعية اأنكر 
اأم���ام اللجن���ة توقيعه عل���ى العقد، ثم 
�ض���لك اإجراءات الطعن بالتزوير، وقبل 
الف�ض���ل يف مو�ض���وع الطع���ن بالتزوير 
ندبت اللجنة خب���ري التزييف والتزوير؛ 
لبيان عما اإذا كانت الب�ضمة املذيل بها 
عقد الإيجار من�ض���وبة للمدعى عليه من 

عدمه.
وثب���ت بتقري���ر اخلبري باأن���ه يتعذر 
اإج���راء الفح�ض؛ نظ���ًرا لعدم �ض���الحية 

الب�ضمة للم�ضاهاة؛ لعدم توافر العدد 
الكايف م���ن العالمات املمي���زة. فاأمرت 
حينها اللجنة باإحال���ة الطلب للتحقيق؛ 
لتثب���ت املدعي���ة بجميع ط���رق الإثبات 
ا�ض���تئجار املدع���ى علي���ه للع���ني حمل 
التداعي واإبرامه العقد املن�ض���وب اإليه 

الب�ضم عليه.
عندها ق���رر عم املدعي���ة اأنه اأعطى 
زوجه���ا )ابن���ه( مبلًغ���ا مالًي���ا، ل يتذكر 
قيمت���ه؛ ل�رش�ء قطع���ة �أر����ض، ب�رشط �أن 
ي�ض���مح له بال�ض���كن معه طيل���ة حياته، 
على األ تنتقل ل���ه اأية حقوق يرثها من 

بعده ورثته.
واأف���اد ال�رشيطي ب���اأن اللجنة حكمت 
يف اإحدى جل�ضاتها ببطالن ما ورد بعقد 
الإيجار، و�ض���منت املدعي���ة م�رشوفات 
الطع���ن، وح���ددت جل�ض���ة اأخ���رى لنظر 
الدعوى، والتي اأعلن بها طرفا الدعوى 
ومبنط���وق احلك���م، اإل اأن���ه يف املوع���د 
املحدد للجل�ض���ة التالية ح�رش ب�ض���فته 
وكيالً عن املدعى عليه وطلب اإ�ض���دار 
احلكم النهائي يف الدعوى، لكن املدعية 
مل حت�رش يف تلك اجلل�ض���ة ف�ضدر احلكم 
برف�ض دعواها وت�ضمينها مب�رشوفات 
الدعوى ومبلغ 20 ديناًرا مقابل اأتعاب 

املحاماة. 
وقال���ت املحكمة يف حيثيات حكمها 
اإن املدعي���ة اأعلن���ت باحلك���م وموع���د 
اجلل�ض���ة عن���د النط���ق ب���ه ومل حت����رش 
باجلل�ض���ة املحددة لنظر النزاع لتقدمي 
دليل غري العقد الذي ت�ضاندت اإليه يف 
طلباتها، الأم���ر الذي تغدو معه دعواها 

قائمة على غري ذي �ضند.
مل���ا  وطبًق���ا  اللجن���ة  وخل�ض���ت 
ا�ضتخل�ض���ته من اأقوال �ضهود املدعى 
عليه، والت���ي اطماأنت اإليها، باأن الأخري 
ي�ض���غل العني دون مقابل مل�ض���اعدته 
����رشاء عق���ار  املدعي���ة( يف  )زوج  ابن���ه 
التداع���ي، مب���ا ل يح���ق مع���ه للمدعية 
مطالب���ة الأب بالإخالء م���ع الرجوع عليه 
مبقاب���ل الأج���رة املطالب به���ا، لتعلق 
ذل���ك بح���ق عين���ي تاب���ع بالع���ني قرر 
مل�ضلحة املدعى عليه” )حق ال�ضكنى( 
طبًق���ا لالتفاق الذي اأبرم���ه مع ابنه مبا 

يتعني معه رف�ض الدعوى.

عبا�س �إبر�هيم

�لقب�س على عامَلَني باملطار ي�رسقان �أمتعة �مل�سافرين

ي�رسق كوؤو�سا لتوزيعها بـ “�لدور�ت �لرم�سانية”

تاأجيل حماكمة �ساب �آوى حمكومني �أحدهما باملوؤبد

“�لنيابة” حتقق بوفاة �آ�سيوي وجد عارًيا بالطريق

يف منزله بالعكر ال�رشقي

�ضبب الوفاة املبدئي ت�ضمم كحويل

اجلنائية  الك���ربى  ب���داأت املحكم���ة 
الأولى برئا�ض���ة القا�ضي �ضالح القطان 
واأمانة �رش عبداهلل حممد، النظر يف ق�ضية 
متهم )39 عاًما( باإخفاء �ضخ�ضني، ملدة 
ت�ض���ل حلوايل 3 اأ�ضابيع، الأول بال�ضجن 
املوؤبد والثاين بال�ضجن ملدة 6 �ضنوات 
و5 اأ�ضهر، رغم علمه بكونهما مطلوبني 
للجهات الأمنية ل�ض���دور اأحكام جنائية 

بحقهما.
تاأجي���ل حماكمته  وق���ررت املحكمة 
حتى جل�ض���ة 5 اأكتوب���ر املقبل؛ لالطالع 
مع الت�رشيح بن�ض���خة م���ن اأوراق الدعوى 
للدفاع عن املتهم، مع الأمر با�ض���تمرار 

حب�ضه حلني اجلل�ضة املقبلة.
وتتح�ضل تفا�ض���يل الق�ضية يف اأن 
معلوم���ات كان���ت ق���د وردت لل�رشط���ة، 
مفاده���ا اأن املته���م يخف���ي اأ�ضخا�ض���ا 
ق�ض���ايا  يف  اأح���كام  بحقه���م  �ض���درت 
العك���ر  مبنطق���ة  منزل���ه  يف  اإرهابي���ة؛ 

ال�رشقي.
وبالتح���ري تبني اأنه يخف���ي مطلوًبا 

بق�ض���ية اإرهابي���ة �ض���در بحق���ه حك���م 
بال�ضجن املوؤبد، والآخر حمكوم بال�ضجن 
ملدة 6 �ض���نوات و 5 اأ�ض���هر يف ق�ض���ايا 
جنائية، وتو�ض���ل جم���ري التحريات اإلى 
اأن املته���م عم���ل عل���ى توفري و�ض���ائل 
النق���ل لهما، كما اأنه �ض���هل لهما �ض���ن 
عمليات اإرهابية واإخفاء اأ�ض���لحة وذخائر 
ومواد ت�ض���تخدم يف التعدي على قوات 

ال�رشطة.
وبع���د ا�ضت�ض���دار اإذن م���ن النياب���ة 
العام���ة للقب����ض علي���ه، وجلب���ه للنيابة 
�لعامة، �ع���رف �ملتهم �أثن���اء �لتحقيق 
معه مبا ن�ض���ب اإليه من اتهام، وقال اإنه 
كان ذات يوم جال�ًضا اأمام منزله، وحينها 
ح����رش ل���ه �ض���خ�ض كان يق���ود �ض���يارة، 
والذي طل���ب منه اأن يوف���ر للمطلوبني 

مكاًنا اآمًنا لإيوائهما.
واأ�ضاف املتهم اأنه وافق على طلب 
ذلك ال�ض���خ�ض با�ضت�ضافة املطلوبني، 
���ا اأن زوجته لي�ض���ت يف املنزل  خ�ضو�ضً
واأنه���ا �ض���تبقى يف من���زل والدها ملدة 

من الزمن، مو�ض���ًحا اأن اأحدهما يلقب ب� 
“بكترييا”، وهو ذاته املحكوم بال�ضجن 
املوؤبد. واأ�ض���ار اإلى اأن املحكوم عليهما 
��ستقر� مب�سكنه ملدة تر�وح ما بني 12 
و17 يوًما، مبيًنا اأنه توا�ضل مع اأ�ضخا�ض 
اآخري���ن كان ق���د طلب من���ه املحكومان 
اأن يح�رشه���م اإل���ى م�ض���كنه. ولف���ت يف 
�عر�فات���ه �إل���ى �أن “بكتريي���ا” كان قد 
�أر�س���ل خالل ف���رة تو�جده يف م�س���كنه 
�ضخ�ًض���ا من جهت���ه؛ وذلك لال�ض���تعالم 
عن حالة قارب مت ا�ض���تخدامه يف عملية 
تهريب اأ�ض���لحة وذخائ���ر مبنطقة النبيه 
�ض���الح، والذي عاد واأبلغ���ه باأن ال�رشطة 
اكت�ض���فت اأمر القارب وعرثت فيه على 

الأ�ضلحة واملتفجرات.
هذا ويحاك���م املتهم حالًي���ا بعد اأن 
اأحالت���ه النياب���ة العام���ة للمحكم���ة على 
اعتبار اأنه يف غ�ضون العام 2016، اأخفى 
بنف�ض���ه املتهمني املحك���وم عليهما يف 
جنايات معاقب عليها بال�ض���جن املوؤبد 

واملوؤقت.

حتق���ق النياب���ة العام���ة يف واقع���ة 
اكت�ض���اف مواط���ن جلثة عامل اآ�ض���يوي 
وج���ده متوف���ى وعارًيا باأح���د الطرقات 
رغ���م حرارة اجل���و والإ�ض���فلت؛ بالقرب 
م���ن مق���ر عمله يف مبن���ى قيد الإن�ض���اء، 
والنتائج الأولية ت�ض���ري لوفاته بت�ضمم 
كح���ويل. وت�ض���ري التحقيق���ات اإل���ى اأن 
املواطن )�ض���اهد الواقعة( تفاجاأ اأثناء 
قيادته ل�ض���يارته بحوايل ال�ضاعة 1:45 
ظه���ًرا يف منطقة �ض���وق واق���ف مبدينة 
حم���د، منطق���ة الكراج���ات، يف منطق���ة 
ت�ض���م بنايات عدة قيد الإن�ضاء؛ وذلك 
بوجود �ضخ�ض اآ�ضيوي عار من املالب�ض 
وم�ضتلق على ظهره على جانب الطريق.
ونظ���ًرا لك���ون الآ�ض���يوي ل يرتدي 

اأي مالب����ض تغط���ي ج�ض���ده فقد توقف 
�ملو�ط���ن ملعاينة �أم���ره، وباقر�به من 
ذلك ال�ض���خ�ض لحظ وجود جمموعة من 
علب امل�ضكرات مرمية بجانبه، كما اأنه مل 
يكن يتحرك، فما كان منه اإل اأن ات�ض���ل 
ب�رشطة النجدة وطلب ح�ضورها للموقع، 
والتي ا�ض���تجابت لبالغه وتوجهت فوًرا 

للمكان وبرفقتها �ضيارة اإ�ضعاف.
اإل اأن طاقم �ض���يارة الإ�ضعاف تبني 
ل���ه اأن ال�ض���خ�ض الآ�ض���يوي ق���د فارق 
احلي���اة، فاأبل���غ اأف���راد ال�رشط���ة النيابة 

العامة بالواقعة.
وبعد و�ضول املخت�ضني من النيابة 
العامة للموقع، وبع���د معاينة املتوفى 
وامل���كان، ات�ض���ح للطبي���ب ال�رشعي اأن 

ك�ضفه للجثة ي�ضري اإلى اأن �ضبب الوفاة 
املبدئي هو الت�ضمم الكحويل.

واأ�ضارت املعلومات الأولية للنيابة 
العامة بع���د املعاينة اإل���ى اأن املتوفى 
يعمل يف اإح���دى البنايات قيد الإن�ض���اء 
وقريبة من موقع احلادث، واأنه كان قد 
احت�ضى كميًة من امل�ضكرات ت�ضببت يف 
تغييبه ع���ن الوعي والوف���اة فيما بعد، 
وحتى وقت كتابة اخلرب مل يتم التعرف 
على �ض���بب وج���وده عارًيا يف ال�ض���ارع، 
وم�ض���تلقًيا على الأر�ض ظهًرا مع درجة 

حرارة تتجاوز 45 درجة مئوية.
اإل���ى ذل���ك طلب���ت النياب���ة العام���ة 
تقري���ر الطب ال�رشعي بعد ت�رشيح اجلثة، 

وحتريز امل�ضبوطات.

املنامة - وزارة الداخلية: �رشح مدير 
مديري����ة �رشط����ة مط����ار البحري����ن الدويل، 
اأن �رشط����ة املديرية، متكن����ت من القب�ض 
عل����ى عامل����ني باملطار يحمالن اجلن�ض����ية 
الآ�ض����يوية، اإثر ال�ضتباه يف قيامهما بفتح 
اأمتعة امل�ضافرين و�رشقة بع�ض املقتنيات 
منها، وذلك عند حتميلهما للحقائب على 
منت الطائرات.  واأو�ض����ح اأن����ه فور تلقي 

�رشطة املديرية، بالًغا يف هذا ال�ض����اأن، مت 
مبا�����رشة اأعمال البح����ث والتح����ري، والتي 
اأ�ض����فرت عن حتديد هوية امل�ض����تبه بهما 
والقب�ض عليهما وبحوزتهما امل�رشوقات.  
واأ�ض����ار مدير مديرية �رشطة مطار البحرين 
ال����دويل اإل����ى اأن����ه جار اتخ����اذ الإج����راءات 
القانوني����ة املقررة، واإحالة الق�ض����ية اإلى 

النيابة العامة.

رف�ض���ت املحكمة الكربى اجلنائية 
ال�ض���تئنافية(  )ب�ض���فتها  الثاني���ة 
برئا�ض���ة القا�ضي �ضالح القطان واأمانة 
�رش عبداهلل حممد، ا�ض���تئناف �ضاب )35 
عاًما( مدان ب�رشقة �ض���ندوقني يحويان 
جمموعة كب���رية من ال���دروع والكوؤو�ض 
وامليداليات خمتلفة الألوان ف�ضالً عن 
اأغلف���ة هوات���ف نقالة، من من���زل جاره، 
وادعى الل�ض اأنه كان ينوي التربع بها 
جماًنا، واأيدت املحكمة معاقبة ال�ض���ارق 

باحلب�ض ملدة 3 اأ�ضهر.
وتعود التفا�ض���يل اإل���ى اأن املجني 
علي���ه )43 عاًما( كان ق���د اأبلغ ال�رشطة، 
باأن���ه تعر����ض لل�رشقة من قبل �ض���خ�ض 
م���ا، اإذ متك���ن ذلك ال�ض���خ�ض من �رشقة 
�ض���ندوقني يحتوي���ان عل���ى 200 درع 
ريا�ض���ي و100 كاأ����ض ذهب���ي، و500 
ميدالي���ة ذهبي���ة و50 ميدالية ف�ض���ية 
و39 برونزي���ة، ف�ض���اًل ع���ن 200 غالف 
هات���ف نقال، مو�ض���ًحا لل�رشطة اأن قيمة 
 1000 اإل���ى  تل���ك امل�رشوق���ات ت�ض���ل 

دينار.
وبعد التو�ض���ل لهوية امل�ض���تاأنف، 

والذي تبني اأنه ج���ار املجني عليه، قرر 
الأول اأن���ه بح���وايل ال�ض���اعة 6 �ض���باًحا، 
وبعد عودته من اإحدى البقالت، �ضاهد 
ك���راج من���زل ج���اره مفتوًح���ا، وبداخله 
�ضناديق عدة، فدخل ملنزل جاره و�رشق 
من���ه �ض���ندوقني اثن���ني، وعندما عاين 
امل�رشوقات ات�ض���ح اأنها دروع وكوؤو�ض 

وميداليات واأغلفة هواتف )كفرات(
قيم���ة  اأن  امل�ض���تاأنف  واأو�ض���ح 
امل�رشوق���ات ل تتعدى 100 دينار فقط 
ولي����ض كما ذك���ر املجني علي���ه، مبيًنا 
اأنه كان ين���وي الحتف���اظ بامل�رشوقات 
ل�ض���تخدامها يف �ضهر رم�ضان للدورات 
اإذ كان يرغ���ب  الرم�ض���انية،  الكروي���ة 
مبنحها لأي �ض���خ�ض يري���د تنظيم مثل 
مقاب���ل  اأي  دون  م���ن  ال���دورات  تل���ك 

كم�ضاعدة منه.
وثبت للمحكمة اأن امل�ضتاأنف، الذي 
يعترب من اأ�ض���حاب الأ�ض���بقيات مبجال 
ال�رشق���ة وتعاط���ي املخ���درات، ارتك���ب 
بتاري���خ 18 ماي���و 2017 جرمي���ة �رشقة 
املنقولت اململوك���ة للمجني عليه من 

م�ضكنه.
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ومضات

مل يب����ق اإال املدع����و بنيامني نتنياهو 
رئي�س ما ي�س����مى ب� “الكيان االإ�رسائيلي”  
ليطلق على االآخرين �س����فة االإرهاب... يا 
�س����بحان اهلل... اإرهاب����ي ذو تاري����خ مفعم 
باالإره����اب ويراأ�����س كيانا قام باالأ�س����ا�س 
على االإرهاب، فهو م�سمول باالإرهاب من 
كل جه����ة، م����ن ميينه، ومن �س����ماله، ومن 
فوقه، وم����ن حتته حم����اط باإرهابه الغري، 
ومع ذلك ي�س����ف اآخري����ن باالإرهاب مع اأن 
ا�سمه وفعله يج�سد االإرهاب بكل معانيه، 

�سحيح اإن مل ت�ستح فافعل ما �سئت.
اجلميع اأ�س����بح يتح����دث عن االإرهاب 
اإلى الدرجة التي �سارت فيها الكلمة مثل 
امللح ت�س����تخدم لكل �س����يء يف ال�سيا�سة 
حاليا، حت����ى عتاة االإرهاب ومن �س����نعوه 
ومولوه باملال وال�سالح �ساروا يتحدثون 
عن����ه ويل�س����قونه بغريهم م����ن الب�رس، بل 
حتى التنظيمات الت����ي يقال لها اإرهابية 
مث����ل تنظي����م القاع����دة وتنظي����م الدولة 
االإ�سالمية، هذه التنظيمات ت�سف غريها 
باالإره����اب، وامل�س����كني يف كل ذل����ك هو 
االإن�س����ان الفرد العادي الذي تاه بني هذا 
وذاك ويخاف م����ن اأي عمل يقوم به خوفا 
من اأن يو�س����ف باأنه اإرهابي هو االآخر، اأما 
املنظمات التي يطلق عليها دولية �سواء 
كانت تابعة لتلك املنظمة الدولية “االأمم 
املتحدة” اأو غريها ففي واد اآخر وتتبع ما 
ميلى عليها من اأ�س����حاب القوة والنفوذ 

والتحكم يف الغري وال�سيطرة عليه.
م�س����كلتنا نح����ن يف عاملن����ا العرب����ي 
االإ�س����المي تكم����ن يف بع�س الذي����ن قراأوا 
قلي����ال وفهموا قليال وظنوا اأنهم و�س����لوا 
اإلى قمة الدين والفقه وهم يف حقيقتهم 
يعج����زون ع����ن التميي����ز ب����ني ال�س����واب 
واخلطاأ، فمار�س����وا من خ����الل ذلك الفهم 
ال�سيق االأعمال التي ت�سيء لهم وللدين 
الذي هم عليه، واعتقدوا اأنهم يعي�س����ون 
يف دار اجله����ل اأو الكفر واأن عليهم تغيري 
هذا الواقع بالقوة ما ا�ستطاعوا اإلى ذلك 
�س����بيال واأنه����م بتفجري هن����ا اأو هن����اك اأو 
عملية انتحارية ير�س����لون لها من �سحكوا 
عليه اأو بر�سا�س����ة تقتل هذا اأو ذاك بكل 
ذلك اأو بع�سه �سوف يقيمون دار االإ�سالم 

على اأنقا�س دار الكفر.
ه����وؤالء جعل����وا م����ن ديننا اأ�س����هل ما 
يو�س����ف باالإرهاب الذي ه����و يف حقيقته 
اأبع����د ما يك����ون عن����ه وقلب����وا ال�س����ماحة 
والكلمة الطيبة والدعوة احل�سنة اإلى الدم 
والقت����ل والتفجري يف كل م����كان واأتاحوا 
الفر�س����ة الأجهزة كث����رية ارتبطوا هم بها 
من����ذ البداي����ة ت�س����تخدمهم لتعمي����ق هذا 
الو�سف بالدين وت�ستخدمهم كاأداة لكل 
ذلك وهم رمبا ال ي�س����عرون، وو�سلوا اإلى 
اأن جعل����وا م����ن جمرم اإرهاب����ي حقيق مثل 
“نتنياهو” ي�س����فنا باأنن����ا اإرهابيون حني 
نتحدث عن اأر�سنا امل�سلوبة واملغت�سبة 
من اأمثاله الذين يقتاتون االإرهاب يوميا 
يف كل اأعماله����م ويعي�س����ون على اأنقا�س 

الغري ودمائهم وجثثهم... �سبحان اهلل.

نتنياهو واإلرهاب

م���ع اأن اأ�س���ل املو�س���وع �سيا�س���ي، ولكن 
ميك���ن حمله على اأكرث من حمم���ل.. وهو يتعلق 
الظرف���اء  تناقله���ا  الت���ي  بال�س���ورة  )اأي�س���اً( 
يف و�س���ائل التوا�س���ل االجتماع���ي، لفريق���ني 
تفاو�س���يني خليج���ي وبريط���اين، فبينما انكّب 
جميع اأف���راد الفريق الربيطاين عل���ى اأوراقهم 
ي�س���جلون احلدي���ث الذي ي���دور بني رئي�س���ي 
الوفدي���ن، حت���ى يع���ودوا اإليه فيم���ا بعد؛ كان 
جمي���ع اأف���راد الفريق اخلليج���ي متفرجني على 
رئي�س���ي الوفدين وهما يتحاوران، وكاأن الوفد 
متف���رج ولي�س م�س���اركاً يف ما يح���دث، اأو كاأنه 
�س���يف ����رسف يف ه���ذا االجتماع ال عالق���ة له مبا 
يجري.. �سبك ثالثة منهم اأيديهم على حجورهم، 

واأ�سند اثنان راأ�سيهما باإحدى يديهما.
فق���د  تْذك���ر،  بال�س���ورة  ال�س���ورة  والأّن 
�س���بق ل�س���حايف خم�رسم اأن ق���ال اإن وكالة اأنباء 
غربية ن�رست يف ال�س���تينات من القرن املا�س���ي 
ال  )حت���ى  عرب���ي  جلي����س  واح���دة  �س���ورتني، 
تث���ور احل�سا�س���ية املفرط���ة(، يقوم اأف���راده ب� 
“التدّرب” على كيفية لب�س البنطلون، و�سورة 

اأخ���رى الأف���راد جي����س الع���دو االإ�رسائيل���ي وهم 
متحّلقون حول قطعة �س���الح جديدة وكل منهم 
مم�س���ك بدفرت مالحظات ويدّون فيه تعليمات 
التعامل مع ال�س���الح اجلديد.. ال عجب يف ما اآلت 

اإليه االأو�ساع الع�سكرية تالياً.
ه���ذا امل�س���هد اأراه كث���رياً يف املوؤمت���رات 
وال���دورات التدريبي���ة والور����س، حيث ي�س���ند 
الكث���ري من االأجان���ب الكومبيوتر املحمول على 
اأفخاذهم، وال يكادون يرفعون روؤو�س���هم حتى 
ال يفوتهم ت�سجيل اأي �سيء يجري، كل ما يقال 
ويط���رح هو جزء من خربة، ووجود ال�س���خ�س يف 
املوؤمت���رات وغريها فر�س���ة ال ميك���ن تفويتها 
واالعتماد على م���ا يعلق يف الذاكرة من االأقوال 

والطروحات، فالبد من الت�سجيل.
نزل���ت بالع���رب نازل���ة اإذ ترك���وا، قدمي���اً، 
العل���م، والتاأليف، والكتابة، مع اأْنه ورد يف االأثر 
“قّيدوا العلم بالكتابة”، اأي ال ترتكوه عر�س���ة 
للذاكرة التي قد تخون �س���احبها، وقد ت�سعف 
وتهن. انتقل القلم من م�رسق العرب اإلى مغرب 

االأوروبيني، فانتقل معه العلم بالتبعية.

واإنك لتجد يف الكنائ����س واالأديرة القدمية 
مدّون���ات تع���ود اإل���ى مئ���ات ال�س���نني ت�س���جل 
املوالي���د والوفيات واأه���م االأح���داث اليومية، 
وتراكم املعارف والتجارب الب�رسية، حتى لنعلم 
اليوم ع���ن اأعالم يف الدول الغربي���ة متى ُولدوا 
يف الق���رون املا�س���ية، بينما كثري م���ن مواليد 
خم�س���ينات الق���رن املا�س���ي يف البحرين كتب 
يف ج���وازات �س���فرهم اأنهم م���ن موالي���د االأول 
م���ن يناير، دلي���ل على عدم اليق���ني من تاريخ 
امليالد. ومل ُيع���رف يف جمتمعاتن���ا التدوين اإال 
لدى م���ن نعتربهم اليوم من ال���رواد النابهني، 
بينما كان النظر اإليهم يف زمانهم على اأنهم من 

املجانني اأو املعّقدين يف اأح�سن االأحوال.
لي�س يف هذا اأي نوع من التنّدر اأو ما ي�سّمى 
بالكوميديا ال�س���وداء، وال اأي حتق���ري اأو تقليل 
م���ن �س���اأننا اإزاء االآخري���ن، الأننا الب���د اأن نطرق 
املوا�س���يع مرات وم���رات، اإذ ان هن���اك طريقا 
وا�س���حة املعامل ملن اأراد اأن ي�س���لكها من اأجل 
التق���دم، وهناك طرائق قدداً ملن اأراد اأن يحيد 

ويبتعد عن اجلادّة.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

منذ عام 2011 عا�ست االأمة العربية 
معان���اة وخدع���ة كاذبة وو�س���عا خطريا 
بفعل العدو الرئي�سي “الربيع العربي” 
الذي كان مبثابة ن�س���اط اإرهابي رجعي 
وا�س���ح هدف���ه املح���دد توجي���ه �رسب���ة 
لالأوطان وتفتيتها عرب جتنيد ما ميكن 
هن���اك  كان  والعم���الء.  املرتزق���ة  م���ن 
تكتي���ك وا�س���ح وا�س���راتيجية حمددة 
ولي�س مبح�س ال�س���دفة اأن تدخل على 
اخلط ويف امليدان ال�سيا�س���ي منظمات 
حقوق االإن�س���ان بطرازه���ا اجلديد لتنري 
الطري���ق اأمام اجلماع���ات االإرهابية كما 
حدث عندنا يف البحرين، فقد كانت كل 
االجتاهات والقوانني مقت�رسة على دعم 

االإرهاب واإمكانية انت�ساره يف اأحقر لعبة 
قام به���ا االإع���الم الغربي بقي���ادة قناة 
“اجلزيرة” التي جاهدت عرب الفربكات 
واالأكاذيب لتكون الغلب���ة لعمالء اإيران 
واجلماع���ات االإرهابي���ة وكان���ت يقظ���ة 
ويف انتب���اه حاد ل���كل ما يث���ري النعرات 

الطائفية وال�سقاق يف الدول العربية. 
اليوم و�سلنا اإلى نقطة جديدة مهمة 
ال ميكن اأب���دا اأن يكون حوله���ا التبا�س 
وهي اأن قط���ر كانت يف حتالف كبري مع 
االإرهابية  تلك املنظم���ات واجلماع���ات 
وظلت متدها مب�س���اعدات اقت�س���ادية 
ا�ستثنائية متكنها من موا�سلة اأدوارها 
التخريبية واأ�س���بحنا ندرك والعامل كله 

يدرك معن���ا اأن اجلزء االأكرب من ميزانية 
قطر كان خم�س�س���ا لالأغرا�س االإرهابية 
ودعم املرتزقة لتمكينهم من اال�ستمرار 
يف ممار�س���ة اأدواره���م التخريبية وكان 
بودها ات�س���اع العملية لوال يقظة الدول 

الداعية ملكافحة االإرهاب.
على مدى �س���ت �س���نوات مل تقرتب 
مت�س���خ  عفن���ة  حقوقي���ة  منظم���ة  اأي���ة 
احلقائ���ق وت�س���وهها وتلب����س الباط���ل 
ثوب احلق مثل منظمة “هيومن رايت�س 
وت����س” ومنظمة “مرا�س���لون بال حدود” 
وغريها م���ن قطر وكاأنها غ���ري موجودة 
عل���ى اخلريط���ة، وكل خ���رباء الفربكات 
يف العامل ابتع���دوا عن احلديث عن قطر 

بينم���ا اأمطروا بقي���ة دول اخلليج وم�رس 
بوابل من الفربكات والتلفيقات، �ست 
�سنوات والبحرين وال�سعودية واالإمارات 
وم�رس كانت هدف���ا “لوحدها” لالإرهاب 
والتخري���ب بينم���ا كان���ت قط���ر تغطي 
بتحريفات وت�س���دق  وتاآمرها  خيانته���ا 
فك���ري جام���د وتعد نف�س���ها كف�س���يلة 
متقدم���ة م���ن ال���دول التي لي�س���ت لها 
اأي���ة عالقة مب���ا يحدث مبحيطه���ا واأنها 
احلم���ل الوديع الذي ترخ���ى له القلوب، 
لقد كنا اأمام تكتل وتكامل جمموعة من 
املنظم���ات العميل���ة واملعادية للعرب 
مع دولة قطر ولكن بف�س���ل اهلل ووحدة 

العرب انهار هذا التكتل.

لماذا لم تقترب منظمات التزوير 
وتشويه الحقائق من قطر؟!

موافق���ة جلنة ال�س���وؤون الت�رسيعي���ة والقانونية 
مبجل����س النواب باأغلبية احلا�رسين على اإقرار م�رسوع 
قانون االأ�رسة املوحد والتو�سية باإدراجه على جدول 
اأعمال املجل�س �سي�س���كل بكل تاأكي���د حتّوالً اإيجابيا 
كب���ريا يف حياة االأ�رسة البحريني���ة، وهناك من يحاول 
اإث���ارة املخاوف من قبي���ل حذف فقرة هن���ا اأو اإجراء 
تعدي���ل هن���اك وغريها لكنه���ا ال تخرج ع���ن كونها 
حماوالت يائ�سة هدفها تعطيل القانون ولن يكتب 

لها النجاح.
لعل الذي يعزز قناعتن���ا بقانون االأ�رسة املوحد 

و����رسورة الدف���ع بكل ق���وة الإق���راره ه���و اأّن اللجنة 
املكلفة باإ�سداره من قبل جاللة امللك والتي عكفت 
طوال اأ�س���هر على درا�سته راعت اخل�سو�سيات بني 
املذهب���ني الكرميني، وهذه اللجن���ة املناط بها اأمر 
مراجعة القانون املوحد ت�س���م نخبة من ق�ساة ال�رسع 
املتخ�س�س���ني وذوي اخلربة وامل�سهود لهم ب�سعة 
االط���اع وال ميكن اأن تف���رط يف احلقوق ولن تتجاوز 

احلدود ال�رسعية اأو ال�سوابط املذهبية.
هن���اك ت�س���ور ل���دى بع����س اأع�س���اء املجل�س 
النياب���ّي اأّن مقرتحاتهم واآراءهم عن �س���يغة قانون 

االأ����رسة املوح���د ال يج���ب اأن مت����س اأو جت���رى عليها 
اأي���ة تعديالت اأو يطاله���ا اأي تغيري ب���اأي حال وهذا 
بالطبع ت�سور خاطئ اإلى حد كبري. اإّن م�ساألة احلذف 
والتعدي���ل على امل���واد اإجراء قان���وين وطبيعّي وال 
ينبغ���ي اأن يثري احل�سا�س���يات، ولو اأننا ان�س���قنا اإلى 
هذا الت�س���ور املغاير للحقيقة فاإّن هذا يعد اإق�ساء 

لبقية االآراء.
التوج�سات التي ن�ساأت لدى جمموعة من اأع�ساء 
جلنة ال�س���وؤون القانونية والت�رسيعية ملجل�س النواب 
من تعدي���الت متت على القان���ون نعتقد اأن ال مربر 

لها على االإطالق، وكاأّن ال�سادة اأع�ساء اللجنة اأرادوا 
اإفهامن���ا اأّن دور االآخري���ن من م�رسعني وق�س���اة هو 
فق���ط املوافق���ة ولي�س اأي اإجراء اآخ���ر وهذا يناق�س 

الدور املناط بهم.
يبقى القول اإّن اجلدل حول قانون االأ�رسة املوحد 
لن يتوقف ول�سنا بحاجة اإلى عناء كبري للوقوف على 
هذه احلقيقة الأنها بب�س���اطة تتج�سد يف قناعات كل 
طرف. اإّن مت�سك كل فريق باآرائه واجتهاداته يبقي 
قانون االأ�رسة معطال اإلى اأمد طويل، مما �سي�س���اعف 

معاناة اآالف من االأ�رس ل�سنوات بل عقود. 

sm.adnan56
@hotmail.com محمد المحفوظمحاوالت لتعطيل قانون األسرة

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابيعّلم اإلنسان بالقلم

    ذرائع

عادل عيسى 
المرزوق

اأعلى مرات���ب الكلم���ة االأمينة ذات 
الر�س���الة الوطني���ة اخلال�س���ة هي تلك 
املرتبة التي تتبواأها ال�سحافة يف ميدان 
م�سوؤوليتها الوطنية، وهذه امل�سوؤولية 
تكاد تكون واحدة من اأهم م�س���وؤوليات 
ال�س���حافة، ال�س���يما يف مواجه���ة موج���ة 
التغيريات ورياح امل�س���تجدات العاتية 

يف اجلهات االأربع.
ولعل من دواع���ي الفخر واالعتزاز، 
اأن تت�س���در �س���حيفة “الب���الد” ترتيب 
مواق���ع ال�س���حف البحريني���ة م���ن حيث 
عدد زوار موقعها االإلكرتوين من داخل 
اململكة، وه���م الفئة االأولى التي تهتم 
بها ال�س���حيفة، فمنذ تاأ�سي�س���ها، كان 
�س���عارها “�س���حيفة كل الب���الد”، التي 
تعك����س نب�س ال�س���ارع، وتقدم �س���ورة 

نا�سعة للوطن.
ومبنا�س���بة احلديث عن التجديد يف 
العمل ال�س���حايف، ن�ستذكر مقولة مهمة 
لرئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي 
االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، حفظه 
اهلل ورع���اه، يف حفل ه���ذا العام لتوزيع 
جائزة “خليفة بن �س���لمان لل�سحافة”، 
اإذ لفت �س���موه اإل���ى “اأن التطور الذي 
ت�س���هده ال�س���حافة البحرينية هو نتاج 
م�س���رية ممتدة وجهد متوا�س���ل الأجيال 
متعاقبة من رواد العمل ال�سحايف الذين 
والنزيه���ة  احل���رة  باأقالمه���م  اأ�س���هموا 
وح�س���هم الوطني العايل يف اإ�سفاء روح 
االإب���داع والتجديد يف العمل ال�س���حايف، 
حتى و�س���لت ال�س���حافة البحرينية اإلى 

م�ستويات متقدمة اإقليميا وعاملياً”.
ويح���ق الإدارة ال�س���حيفة اأن تفخر 
ب�رسحه���ا ال���ذي �س���يده اأبن���اء “البالد” 
ال�س���حيفة  واكب���ت  فق���د  بج���دارة، 
متطلبات الع�رس يف االأداء ال�سحايف اأمام 
�سيل �سخم من التطورات التكنولوجية 
والف�س���ائيات  االت�س���االت  ع���امل  يف 
مهم���ة  وه���ذه  االإلك���رتوين،  واالإع���الم 
�س���عبة للغاية اأمام كل �س���حف العامل، 
فكل االأمن���اط التقليدية تغريت بفعل 
اإعالم ال�سا�س���ة ال�س���غرية املحمولة يف 
اأيدي النا�س، ولكن ال�س���عي الأن تتميز 
البالد ب�س���فتها �سحيفة ورقية �ساحبه 
تط���ور يف موقعه���ا االإلك���رتوين، وه���و 
ماجعلها تت�سدر ترتيب مواقع ال�سحف 
موق���ع  ت�س���نيف  ح�س���ب  البحريني���ة، 

“األيك�سا” العاملي.
امل�س���توى  عل���ى  “الب���الد”  متي���ز 
اخلليجي جاء ثمرة االهتمام الكبري الذي 
يوليه �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء بال�س���حافة، وحر�س �سموه على 
دعم وت�س���جيع كل ما يخدم ال�س���حافة 
الوطني���ة من حيث ال�س���كل واملحتوى، 
حتى تكون ق���ادرة على اأداء ر�س���التها 

التوعوية والتثقيفية النبيلة.
نهن���ئ �س���حيفة “الب���الد”، جمل�س 
اإدارة واأ�رسة حترير وعاملني متمنني لهم 
مزيدا من التوفيق. ونت�رسف اأن نكون يف 
اأ�رسة حترير هذا املاذ ال�سحايف الطيب، 
وكلنا تفاوؤل باأن توا�سل م�سرية النجاح 

بعطاء مهني مزدهر.

“البالد”... 
صورة ناصعة



200 مليون دينار لتغطية الإ�صدار 
14 ل�صندات التنمية احلكومية

املنام���ة - امل����رصف املرك���زي: اأعلن م�رصف 
البحري���ن املرك���زي اأم�س اأنه مت تغطية الإ�ص���دار 
�ص���ندات  م���ن   )BH0002479382(  14 رق���م 
التنمي���ة احلكومية التي ي�ص���درها امل�رصف نيابة 
عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 200 
مليون دينار لفرتة ا�ص���تحقاق 5 �صنوات تبداأ يف 
16 يولي���و 2017 اإل���ى 16 يولي���و 2022. ويبلغ 
�ص���عر الفائدة لهذه ال�ص���ندات 5,35 % علماً اأنه 

متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 112 %.

“املركزي”: تراجع الت�صهيالت امل�رصفية 1.4 % 

املنام���ة - مبا����رص: اأظه���رت بيانات م�رصف البحرين املركزي, انخفا�ص���ا يف قيمة �ص���ايف 
الت�ص���هيالت امل�رصفية, بن�ص���بة 1.4 % اأم�س الأول, مقارنة بقيمتها الثنني املا�ص���ي, وفقاً 
للبيانات. واأو�ص���ح امل����رصف يف بيانه اأم�س الأربع���اء, اأن قيمة الت�ص���هيالت امل�رصفية بلغت 

594.23 مليون دينار الثالثاء, مقارنة بنحو 602.43 مليون دينار يوم الثنني املا�صي.
وبح�ص���ب البيانات, بلغت قيمة الت�ص���هيالت لالإقرا�س ليلة واح���دة نحو 240.82 مليون 

دينار, يوم الثالثاء, فيما بلغت الودائع لأجل اأ�صبوع نحو 94.8 مليون دينار.
واأ�ص���اف البيان, اأن اإجمايل الودائع لأجل �ص���هر بلغ 218.3 مليون دينار, فيما انخف�صت 

ال�صكوك بقيمة 40.31 مليون دينار.
والت�صهيالت امل�رصفية هي عبارة عن جمموعة من اأدوات الإيداع والإقرا�س التي ت�صتطيع 

م�صارف التجزئة احل�صول عليها لتلبية احتياجاتها اإلى ال�صيولة بالدينار.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 , النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
22.3 األف دولر ن�صيب البحريني من الناجت املحلي الإجمايل

بلغ 31.8 مليار دولر يف 2016... منا 2.3 %

 بل���غ اإجم���ايل الن���اجت املحل���ي يف البحري���ن 
31.86 ملي���ار دولر خ���الل الع���ام 2016, حمقًقا 
بذلك زيادة بن�صبة 2.3 %, اإذا ما قورن ب�31.13 
ملي���ار دولر يف الع���ام 2015, وذلك ح�ص���ب اآخر 

الإح�صائيات لدى البنك الدويل.
وخالل اخلم�س �ص���نوات املا�ص���ية �ص���جل يف 
العام 2014 اأعلى ن���اجت حملي حيث بلغ 33.39 
ملي���ار دولر, فيم���ا كان ق���د بل���غ 30.75 مليار 
دولر يف الع���ام 2012, وارتفع اإلى 32.90 مليار 
دولر يف العام 2013, وا�صتمر يف الرتفاع العام 
2014, فيما تراجع خالل العام 2015 حيث هبط 
بن�ص���بة 6.76 % اإذ بل���غ 31.13 مليار دولر, ثم 
ع���اود الرتفاع العام املا�ص���ي حيث زاد بن�ص���بة 

2.3 % م�صجال 31.86 مليار دولر.
وبلغ ن�صيب الفرد من اإجمايل الناجت املحلي 
22.3 األ���ف دولر خالل العام املا�ص���ي, مرتاجعا 

1.32 % ع���ن الع���ام 2015 حيث كان 22.6 األف 
دولر, وخالل اخلم�س �ص���نوات املا�ص���ية �ص���جل 
العام 2013 اأعلى ن�ص���يب ف���رد اذ  بلغ 25 األف 
دولر, وكان قد �ص���جل 23.6 األف دولر يف العام 

2012, ويف 2014 بلغ 24.9 األف دولر.
وكان اإجمايل الن���اجت املحلي البحريني تدرج  
يف النمو, حيث �ص���جل يف الع���ام 2010 نحو 25.7 
ملي���ار دولر, اأي بن�ص���بة ارتف���اع %12.2 مقارنة 
بالع���ام 2009, لينم���و يف الع���ام 2011 بن�ص���بة 
%12.8 م�صجالً بذلك 29.1 مليار دولر, اأما العام 
2012 ف�ص���هد منواً بلغت ن�ص���بته حوايل 3.5% 
مرتفع���اً بذل���ك اإلى 30.75 ملي���ار دولر, وارتفع 
خالل العام 2013 بن�ص���بة 9.3 % لي�ص���جل 32.9 
مليار دولر, ووا�ص���ل ارتفاعه خالل العام 2014 
لي�ص���جل منًوا ن�ص���بته 2.7 % لي�ص���ل اإلى 33.4 
مليار دولر, لكنه تراجع خالل 2015 لي�ص���ل اإلى 

31.13 مليار دولر. 
وارتف���ع الدين العام يف الربع الأول من العام 

اجل���اري 2017 بنح���و 251 مليون دين���ار, حيث 
�ص���جل يف نهاية مار�س 8.95 مليار دينار, قيا�ًصا 
ب�8.7 ملي���ار يف العام 2016, اأي بن�ص���بة 2.9 % 
تقريًب���ا. )ي�ص���كل 74.5 % م���ن الن���اجت املحلي 
الإجم���ايل(, وكان الدين العام بلغ يف نهاية العام 
2015 ح���وايل 7.05 ملي���ار دينار, فيما كان قبل 
نحو 10 �ص���نوات )2007( ح���وايل 616.6 مليون 

دينار.
وتتج���ه البحري���ن من خ���الل ا�ص���رتاتيجيتها 
2030 اإلى تنويع م�صادر دخلها وخف�س الرتكيز 
على قطاع النفط والغاز, خ�صو�صاً مع التطورات 
وامل�ص���تجدات املت�ص���ارعة يف املناخ القت�صادي 
العامل���ي من ناحية ولتجنب الآثار ال�ص���لبية التي 
قد تنجم عن تقلبات اأ�ص���عار النفط يف الأ�ص���واق 
العاملي���ة م���ن ناحية اأخ���رى, اإل���ى جان���ب تعزيز 
تناف�ص���ية القت�ص���اد الوطن���ي على ال�ص���احتني 
الإقليمي���ة والدولي���ة وقدرت���ه على ا�ص���تقطاب 

املزيد من ال�صتثمارات املحلية والأجنبية.
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زينب العكري

املحرر القت�صادي

“طريان اخلليج” ت�صتعر�ض مبادراتها مع وكالت ال�صفر باأبوظبي

“البقايل” يقدم ورقة “األبا يف قلب املجالت الت�صنيعية”

“تنظيم الت�صالت”: وقف بيع ال�رشائح يف املحالت التجارية 

“البور�صة” تقفل بارتفاع قدره 5.32 نقطة 

“اخلليجي التجاري” يعيد �رشاء 550 األف �صهم “خزينة”

امل�صتثمرون ركزوا تعامالتهم على اأ�صهم قطاع ال�صناعة 

رفع ملكيته اإلى 7.69 % من راأ�س املال 

املنام���ة - بور�ص���ة البحري���ن: اأقف���ل “موؤ�رص 
البحري���ن العام” ي���وم اأم�س الأربعاء عند م�ص���توى 
1,317.14 بارتف���اع وق���دره 5.32 نقطة مقارنة 
باإقفاله يوم الثالثاء, يف حني اأقفل “موؤ�رص البحرين 
1,103.35 بارتف���اع  الإ�ص���المي” عن���د م�ص���توى 

وقدره 8.53 نقطة مقارنة باإقفاله ال�صابق.
وبلغ اإجمايل كمي���ة الأوراق املالية املتداولة 
اأم����س يف “بور�ص���ة البحرين” 1.94 مليون �ص���هم 
ووح���دة, بقيم���ة اإجمالي���ة قدره���ا 498.90 األ���ف 

دينار, مت تنفيذها من خالل 79 �صفقة. 
وتداول امل�ص���تثمرون يف “بور�صة البحرين” 
 482.90 قدره���ا  بقيم���ة  �ص���هم,  ملي���ون   1.78
األ���ف دين���ار مت تنفيذه���ا م���ن خالل 76 �ص���فقة, 
وركز امل�ص���تثمرون تعامالتهم على اأ�ص���هم قطاع 
ال�ص���ناعة والذي بلغ���ت قيمة اأ�ص���همه املتداولة 
324.98 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�ص���بته 65.14 % 
م���ن القيمة الإجمالي���ة لالأوراق املالي���ة املتداولة 
وبكمية قدرها 657.65 األف �ص���هم, مت تنفيذها 

من خالل 39 �صفقة.
وج���اءت املني���وم البحري���ن )األب���ا( يف املركز 
الأول اإذ بلغت قيمة اأ�ص���همها املتداولة 324.98 
األ���ف دين���ار اأي ما ن�ص���بته 65.14 % م���ن القيمة 
الإجمالي���ة ل���الأوراق املالي���ة املتداول���ة وبكمي���ة 
قدرها 657.65 األف �ص���هم, مت تنفيذها من خالل 

39 �صفقة.
اأم���ا املركز الث���اين فكان للم����رصف اخلليجي 
التج���اري بقيم���ة قدرها 72.68 األ���ف دينار اأي ما 
ن�ص���بته 14.57 % م���ن القيمة الإجمالي���ة لالأوراق 
املالي���ة املتداول���ة وبكمية قدره���ا 675.31 األف 
�ص���هم, مت تنفيذها من خالل 15 �صفقة.ثم جاءت 
�رصك���ة نا�س بقيم���ة قدرها 15.99 األ���ف دينار اأي 
ما ن�ص���بته 3.21 % من القيم���ة الإجمالية لالأوراق 
املالي���ة املتداول���ة وبكمية قدره���ا 122.10 األف 

�صهم, مت تنفيذها من خالل 3 �صفقات.

و مت اأم����س تداول اأ�ص���هم 9 �رصكات, ارتفعت 
اأ�ص���عار اأ�صهم 6 �رصكات, يف حني انخف�صت اأ�صعار 
اأ�ص���هم �رصكة واحدة, وحافظت بقية ال�رصكات على 

اأ�صعار اإقفالتها ال�صابقة.
عل���ى وح���دات  3 �ص���فقات  اإب���رام  كم���ا مت 
ال�ص���ناديق ال�ص���تثمارية العقاري���ة املدرج���ة يف 
بور�ص���ة البحرين بقيمة قدره���ا 16 األف دينار اأي 
ما ن�ص���بته 3.21 % من القيم���ة الإجمالية لالأوراق 
املالي���ة املتداول���ة يف حني بلغ���ت الكمية قدرها 

160 األف وحدة. 

وا�ص���ل امل�رصف اخلليجي التج���اري اأم�س عملية 
اإعادة �رصاء اأ�صهمه التي بداأها الأ�صبوع املا�صي.

واأمت يوم اأم�س 11 �ص���فقة حيث ا�ص���رتى 550 
األف �صهم بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 59.6 دينار.

وعق���دت ال�ص���فات بواقع 12.692 األف �ص���هم 
ب�ص���عر 105 فلو�س لل�ص���هم الواحد و70 األف �ص���هم 
ب�ص���عر 106 فلو�س و30 األف �ص���هم ب����107 فلو�س 
و65 األف �ص���هم عند 108 فلو�س وحوايل 342.838 
األف �ص���هم ب�ص���عر 109 فلو�س. كما ا�صرتى 29.47 

األف �صهم مبقدار 110 فلو�س لل�صهم الواحد.
وارتفعت ح�ص���ة امل�رصف يف اأ�صهمه بعد تنفيذ 
هذه ال�ص���فقات اإلى نحو 80711943 �ص���هم, اأي ما 

ن�صبته 7.69 % من راأ�س املال.
وكان امل�رصف اأعاد �رصاء 198,377 �ص���هم اأم�س 
الأول بقيمة اإجمالية مقدارها 21.147 األف دينار من 

خالل 4 �صفقات.
وا�ص���رتى امل�رصف 40 األف �ص���هم ب�ص���عر 105 
فلو�س لل�ص���هم الواحد, و38,377 �صهم ب�صعر 106 

فلو����س, و100 األف �ص���هم ب�ص���عر 107 فلو�س, 20 
األف �صهم ب�صعر 109 فلو�س لل�صهم الواحد.

وبذل���ك, ت�ص���بح كمية الأ�ص���هم الت���ي ميتلكها 
امل�رصف نحو 80,161,943 �ص���هم, وهي ت�ص���كل ما 

ن�صبته 7.63 % من راأ�صماله. 
كما ا�ص���رتى امل�رصف ي���وم الثنني اإع���ادة �رصاء 
اأ�صهمه, حيث اأمت 4 �صفقات بواقع 230 األف �صهم, 

بقيم���ة اإجمالية بلغت 24.31 األف دينار, اإذ ا�ص���رتى 
50 األف �ص���هم ب�ص���عر 107 فلو�س لل�ص���هم الواحد, 
و60 األ���ف �ص���هم ب����106 فلو����س و120 األًفا ب�105 

فلو�س. 
وبذل���ك ت�ص���بح كمية الأ�ص���هم الت���ي ميتلكها 
امل�رصف نحو 79.96 مليون �ص���هم, وهي ت�ص���كل ما 

ن�صبته 7.62 % من راأ�صماله.

• 65.14 % من الأ�صهم املتداولة ل�رصكة ) األبا ( 	

• يوا�صل م�رصف اخلليجي التجاري منذ اأيام اإعادة �رصاء اأ�صهمه يف البور�صة. )اأر�صيفية(	

املحرق- ط���ران اخلليج: ا�صت�ص���افت 
ط���ران اخللي���ج موؤخ���راً ع���دداً م���ن ممثل���ي 
وكالت ال�ص���فر وال�صياحة يف اأبوظبي يف حفل 
هدف اإلى الك�ص���ف عن اآخر تط���ورات الناقلة 
الوطنية ومبادراتها امل�ص���ممة للعمالء؛ واإلى 
تقدير ممثلي تلك الوكالت على جهودهم يف 
دعم طران اخلليج. وا�صت�صاف احلفل مدير 
حمط���ة اأبوظبي ب�رصكة ط���ران اخلليج مدينة 

عبداهلل البلو�صي.
وذكرت ال�رصكة يف بيان اأم�س اأنها كانت 
د�ّصنت موؤخراً حزمة من اخلدمات مل�صافريها 
ت�ص���منت الدفع امل�ص���بق للمقاع���د, والدفع 
امل�صبق للوزن الزائد, ولدخول قاعات ال�صقر 

الذهبي؛ وكلها خدمات تهدف اإلى ت�ص���هيل 
ال�ص���فر على امل�ص���افرين واإعطائه���م حتكماً 
اأك���ر يف اختيار اخلدمات املتعلقة بال�ص���فر. 
واأ�ص���افت اأطلق���ت الناقل���ة اي�ص���ا خدمت���ي 
تفّقد حالة الرحالت, واحلجوزات للمجموعات 
اللت���ان تهدف���ان اإلى ح�ص���ول امل�ص���افرين 
عل���ى اأدق املعلوم���ات املتعلق���ة برحالته���م 
وتاأمني �صال�صة احلجوزات للم�صافرين �صمن 
جمموعات. واو�ص���حت طران اخلليج اأنه من 
�ص���من مب���ادرات املرتقب���ة خدم���ة “عطالت 
ط���ران اخللي���ج” التي �ص���توفر جمموعة من 
العط���الت ملجموع���ة عدي���دة م���ن الوجهات؛ 
�شو�ًء على �شبكة وجهات �خلطوط �أو غريها. 

ع�ص���كر - البا: ح����رص الرئي�س التنفيذي 
لل�ص���وؤون املالية ب�رصك���ة اأملني���وم البحرين 
)الب���ا(, عل���ي البق���ايل, ممث���اًل ع���ن ال�رصك���ة 
ب�صفتها اأحد م�صاهر الأملنيوم الرائدة حول 
الع���امل, �ص���من جلن���ة نقا�س يف جل�ص���ة حول 
“�ص���ناعة الأملنيوم يف حقبة ال�صناعة 4.0”, 
والت���ي اأقيم���ت �ص���من فعالي���ات املعر�س 
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الرو�ص���ية يف الفرتة من 10 وحتى 13 يوليو 
2017. ومث���ل البق���ايل �رصكة الب���ا من خالل 
ورقة عمل بعنوان “البا يف قلب ال�ص���ناعة/ 
املج���الت الت�ص���نيعية”, حي���ث حت���دث عن 
م�ص���رة البا وم�رصوع خط ال�ص���هر ال�ص���اد�س 
للتو�ص���عة. كم���ا �ص���لط البق���ايل ال�ص���وء يف 
ورقت���ه على تاريخ ال�رصكات الت�ص���نيعية يف 
البحري���ن, مقدم���اً نبذة عن اأه���م ال�رصكات يف 

قطاع الأملنيوم يف البحرين.

تنظي����م  هيئ����ة   - ال�ص����يف  �ص����احية 
الت�ص����الت: قالت هيئة تنظيم الت�صالت 
اإن م����زودي خدم����ة الت�ص����الت ب����داأوا اأم�س 
12 يولي����و 2017 بتفعي����ل بن����ود الالئح����ة 
خدم����ات  بت�ص����جيل  املتعلق����ة  التنفيذي����ة 
 SIM�����ال ببطاق����ة  املدعم����ة  الت�ص����الت 
ا من على  ال�ص����ادرة يف 2015, وذلك حر�صً
حماية م�ص����الح امل�صرتكني وخ�صو�صيتهم 
وحماية للمواطنني واملقيمني من عمليات 
التزوير وجرائم انتحال ال�صخ�ص����ية التي قد 
تعر�صهم للم�صاءلة القانونية اأو ملطالبات 

مالية مل يكونوا طرًفا بها. 
واأو�ص����حت الهيئ����ة اأن تطبي����ق ه����ذه 
الالئح����ة ياأت����ي بع����د م�ص����ي املهل����ة الت����ي 
منحتها الهيئة للم�ص����غلني لإعداد وتطبيق 
البن����ود املعني����ة بت�ص����جيل والتحق����ق م����ن 
وال����ذي  امل�ص����تخدمني,  وهوي����ة  بيان����ات 
يت�ص����من تطبيق نظام الب�ص����مة للتاأكد من 
هوي����ة مقدم الطل����ب, وتتطل����ع الهيئة اإلى 
اأن تطبي����ق الالئحة التنظيمية �ص����يقلل من 
الق�ص����ايا املدني����ة واجلنائي����ة الناجتة عن 
عملية الت�ص����جيل الت����ي كان يتم العمل بها 

�صابًقا.
واأ�ص����افت مت و�ص����ع ه����ذه الإج����راءات 

بالتفاق والتن�ص����يق مع امل�صغلني لتطبيق 
ما يتنا�ص����ب م����ع احتياجات القط����اع, اإذ اإن 
عملية الت�ص����جيل �ص����تتكون م����ن خطوتني 
مو�ص����وعتني للتاأك����د م����ن هوية م�ص����تخرج 
البطاقة, وهما اإبراز الهوية اأو جواز ال�ص����فر 

والتوثيق من خالل الب�صمة.
كما �صيتم وقف بيع ال�رصائح يف املحالت 
التجارية واقت�ص����ار البيع على فروع �رصكات 
الت�صالت ووكالئهم الذين يح�صلون على 
موافقة ر�ص����مية من قبل الهيئة, بالإ�صافة 
 SIM�اإلى و�ص����ع �ص����قف لعدد بطاق����ات ال
املدفوع����ة الأج����ر الت����ي ميكن للم�ص����تهلك 
ا�ص����تخراجها بع�����رص )10( بطاقات فقط من 
كل م�ص����غل مرخ�����س ل����ه لتق����دمي خدمات 
 Batelco, Zain ,( الت�ص����الت املتنقل����ة
Viva( مبجم����وع 30 �رصيح����ة مدفوعة الأجر 

لل�صخ�س الواحد بدًءا من تاريخ التفعيل.
كما تن����ّوه الهيئ����ة اأنها اأطلق����ت حملة 
توعوية للم�ص����رتكني يف خدمات الت�صالت 
املتنقل����ة يف الع����ام 2016, والت����ي حمل����ت 
عدًدا من الر�صائل التثقيفية مفادها توعية 
امل�ص����تخدمني باأهمية مراقب����ة والتحكم يف 
البطاقات امل�ص����جلة با�ص����مهم وعدم تركها 

حتت ت�رصف الآخرين. 
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رج����ل اأعمال بحريني �ش����اب، من موالي����د العام 1988، 

تخ����رج يف جامع����ة نيوي����ورك للتكنولوجي����ا تخ�ش�����ص اإدارة 

اأعمال وجتارة دولية.

يق����ول ح�شن بن ر�شي احلج����ري، موؤ�ش�ص وكالة حبيب 

خلدم����ات الطباع����ة، ويدي����ر اأي�ش����ا �شرك����ة اأم����واج اخلليج 

العقارية، اإن التواجد مبيدان العمل والوقوف على كل جزئية 

به هو �شر النجاح فيه، اإذ اإن مبا�شرة التجارة �شخ�شيا اأمر 

مهم جًدا واالتكالية توؤدي لرتاجعها وبالتايل خ�شارتها.

“البالد” التقته وحاولت معرفة �شر النجاح يف اأعماله 
التجارية، فاإىل م�شابط اللقاء:

 هل لك أن تحدثنا عن طبيعة عملك، 
ومتى أبصر النور؟

- با����رت �لعمل منذ �أن كنت ملتحقا باملرحلة 
�لإعد�دي���ة وذل���ك م���ع و�ل���دي �إذ �أعين���ه يف �أعماله 
و�متهن���ت �لتجارة على يدي���ه �لكرميتني وتدرجت 
با�س���تالم م�س����ؤوليات �لعمل حتى نهاي���ة �ملرحلة 
�لثان�ية، و�أ�س���بحت م�س���اعد ربان �ل�س���فينة حتى 
��س���تقلت بعمل���ي �خلا����ص م���ع بد�ي���ة �لتحاق���ي 
�أن م�س����ؤولياتي مب�ؤ�س�س���ة �ل��ل���د  �إل  باجلامع���ة، 
���ا �أثناء �س���فره للخ���ارج. طبيعة  ��س���تمرت خ�س��سً
عملن���ا بالأ�س���ا�ص ه���ي يف جم���ال �ملكاتب ب�س���تى 
خدماته���ا كاملطب�عات و�لن�س���خ �ل�رق���ي وكذلك 
�لأدو�ت �لقرطا�س���ية و�ملكتبية بالإ�سافة �إلى بيع 

�لكتب �لرتب�ية �لثقافية و�ملناهج �لتعليمية.

 هل استفدت من تجربة الجيل السابق 
في إدارة األعمال، وهل تتلقى النصيحة 

واإلرشاد من الوالد أو أي من أفراد 
العائلة؟

 روؤية �ل��ل���د كانت د�ئًما �أن نك�ن نحن �لأبناء 
“�ملط�ري���ن لتجارت���ه” وم�س����ؤوليتنا �لأول���ى هي 
�لدفع بعجلة �لعمل و�لتط�ير �مل�س���تمر و�مل��كبة 

�مل�����رد  لتنمي���ة  د�ئًم���ا  و�لتطل���ع  للتكن�ل�جي���ا 
و�زده���ار �لعم���ل ه���ذ� ما دفعن���ي قبل 4 �س���ن��ت 
لتاأ�سي�ص وكالة دعاية و�إعالن هي “حبيب خلدمات 
�لطباع���ة” و�لتي بات���ت �لآن على قائم���ة �ل�ركات 
فنح���ن  �ملج���ال،  به���ذ�  �ملتخ�س�س���ة  �لبحريني���ة 
فخ����رون للغاية بتق���دمي �أعمالن���ا وخدماتنا لعدة 
جه���ات حك�مية و����ركات عاملية بالإ�س���افة لعدة 
حمافل ومعار�ص عاملي���ة تقام على �أر�ص مملكتنا 
�لغالية وها نحن �لي�م و�س���لنا هلل �حلمد مل�ست�ى 
م����رف بامل�س���اركات ب�س���تى �ملعار����ص �ملحلي���ة 
و�لعدي���د م���ن �ملعار����ص و�مل�ؤمت���ر�ت �ل�س���ن�ية 
�لعاملية كذلك ل�س���يما “مهرجان �ل�سارقة �لدويل 
للكتاب ومعر�ص �لريا����ص و�لك�يت”. حب �لعمل 
احلر واالنخراط يف جم���ال التجارة مع االطالع الدائم 
على �س�ق �لعمل ومتطلباته دفعني خل��ص جتربة 
خمتلفة عن ن�عية �لتجارة �لأ�سا�سية للعائلة، حيث 
�إنني �أ�س���بحت �أي�س���ا �أدير �ركة عقارية حملية هي 
“�أم�����ج �خلليج �لعقارية” �إ�س���افة �إل���ى عمل �آخر 
يعت���ربه �لبع����ص جتارة �أم���ا �أنا �سخ�س���يا فاأعتربه 
جمرد ه��ية وه� بيع و�ر�ء �ل�س���يار�ت، حيث �إنني 
�أق����م ب����ر�ء �ل�س���يارة �لت���ي تعجبني �س�����ء كانت 
جديدة �أو م�س���تعملة و�أبيعها �أو ��س���تبدلها باأخرى 

حني تقع عيني على �سيارة �أف�سل من �سابقتها.

كيف تدير عملك الخاص، هل تتواجد 
باستمرار فيه أم تضع الخطط والبرنامج 

للعاملين لديك، وما أسلوبك في اإلدارة، 
وكيف تطوره تماشيًا مع المتغيرات؟

 بالن�س���بة يل ت��جدي مبيد�ن �لعمل و�ل�ق�ف 
عل���ى كل جزئية به ه� �ر جناح هذ� �لعمل نف�س���ه، 
فمبا����رة �لتج���ارة مه���م ج���ًد� و�لتكالي���ة ت����ؤدي 

لرت�جعها وبالتايل خ�سارتها �أو ك�سادها.

هل تفكر بتطوير وتوسيع أعمالك 
التجارية؟

 يف �س���بيل تط�ي���ر �لعم���ل و�لت��س���عة عمدنا 
لإط���الق ��س���م م�حد لفروعنا �خلم�س���ة فم���ع بد�ية 
�لعام �لدر��س���ي �جلديد �س���يك�ن �ل�س���م �لتجاري 
ه���� “�مل�س���ادر خلدم���ات �لطباعة و�لقرطا�س���ية” 
بدلً من عدة �أ�س���ماء خمتلفة لكل ف���رع “�لتكاتف، 
�لطالب، �لن�س���خة �لر�ئعة، حبيب خلدمات �لطباعة، 
مكتبة طاهرة”. ورغم �لن�سغال �لتام بالعمل �إل �أنه 
لبد من تخ�س���ي�ص وقت لالأ�رة ولالأ�سدقاء فبهم 
تتغ���ذى �لروح �لت���ي تبن���ي ومب�س���اورتهم و�لأخذ 

باأفكارهم يرقى هذ� �لبناء وي�ستمر �لعطاء.

إعداد: أمل الحامد

حسن الحجيري: الوقوف على كل جزئية سر نجاح

موجز اقتصادي

غاز “مكيفات” مغ�سو�ش بال�سوق و“حماية امل�ستهلك” غائبة
  �رتفاع �لأ�سعار مع �سع�د درجات �حلر�رة 

��س���تكى م��طن�ن ومقيم�ن من �رتفاع �أ�س���عار 
غ���از �ملكيف���ات ورد�ءة بع����ص �لأن�����ع �مل�ج�دة يف 
�ل�س����ق، وحمل�� حماية �مل�ستهلك يف وز�رة �ل�سناعة 
و�لتجارة �مل�س����ؤولية كامل���ة؛ ك�نها غائب���ة عن هذ� 
�لقطاع �لذي ين�س���ط مع دخ�ل �ل�سيف وبدء درجات 

�حلر�رة بالرتفاع.
وقال����� ل�”�لبالد” �إن �لن�عي���ات �لرديئة �أ�رت 
مبركباته���م و�أجربته���م عل���ى دف���ع �س���عفني �أو 3 
�أ�س���عاف �ملبالغ �لتي كان م���ن �ملمكن دفعها ل� مت 

“�سحن” مكيف �ل�سيارة بغاز ذي كفاءة عالية.
رديئ���ة  بن�عي���ات  تع���ج  �ل�س����ق  �أن  و�أك���دو� 
و”مغ�س��سة”، مت�س���ائلني عن دور حماية �مل�ستهلك 
يف �مل��س����ع، وكيف ي�س���مح لدخ�ل هذه �لأن��ع �إلى 

�ل�س�ق، �أل ي�جد م���سفات ومقايي�ص؟.
وجدن���اه  �ل���ذي  عبد�لرحم���ن  �أحم���د  و�أو�س���ح 
“يتهاو�ص” مع عامل �آ�سي�ي م�س�ؤول عن و�سع �لغاز 
�لرديء – على حد و�س���فه – يف مكيف �س���يارته، �أنه 
دف���ع باملرة �لأولى 20 دينار� لتعبئة �ملكيف بالغاز، 
ولك���ن بعد ي�مني عاد �له��ء حار�، فا�س���طر للع�دة 
�إلى �ل�ر�س���ة، )...( ف�جئت بق�ل �لعامل �أن “رديرت” 

�ملكي���ف تعطل. وتابع “�حرتت مل���اذ� حدث ذلك، �إل 
�أن �أح���د �أ�س���دقائي �أك���د يل �أن �لغاز �لذي و�س���عته 
�ل�ر�س���ة باملرة �لأولى �س���يء وي�ر باأجز�ء �ل�س���يارة، 

وه� �لذي ت�سبب يف تعطل هذه �لقطعة”.
و�أ�س���اف عبد�لرحم���ن “�إ�س���افة �إل���ى �أن �لغ���از 
مغ�س��ص، فهناك ق�سة �لأ�سعار �لتي �رتفعت ب�سكل 
مبالغ في���ه، )...( �ل�ر�ص ت�س���تغل حاجتنا مع درجات 

�حلر�رة �لعالية”.
وطالب �إد�رة حماية �مل�س���تهلك ب�رورة مر�قبة 
ه���ذه �ل�ر����ص و�لتاأك���د م���ن �أن �لغاز �مل�س���تخدم ل 
ي����ر باملركبات، لأن �لزبائن عادة ل يح�س���ل�ن على 

�إجابات �سافية من �أ�سحاب �ل�ر�سات.
وق���ال �أب� حمد �ل���ذي كانت �س���يارته تعاين من 
م�س���كلة يف �ملكي���ف “لحظن���ا �رتف���اع �أ�س���عار �لغاز 
و�لت�س���ليح هذ� �لعام، بن�س���بة و�س���لت �إلى 100% 
تقريب���ا”. وت�س���اءل “ه���ل فع���ال �رتفعت كلف���ة غاز 
�ملكيفات %100 يف بالد �ملن�س���اأ؟ �عتقد �أن �لإجابة 
�لقطعي���ة ل.. فنحن ندرك �أن كل مناحي �حلياة ز�دت 

�أ�سعارها، لكن لي�ص بهذه �لن�سبة”.
من جهته طالب علي عبد�لعلي �جلهات �ملعنية 
مبر�قب���ة �ل�س����ق وع���دم ترك �حلب���ل عل���ى �لغارب، 
فهن���اك �لكثري م���ن �لعامل���ني يف هذه �ل�ر�س���ات ل 

يردعهم �س���يء للغ�ص، )...( �جل�س���ع يبق���ى جزء� من 
�ملعادلة. و�أكد �أنه وقع �س���حية ه�ؤلء مع بدء م��س���م 
�ل�سيف، و��سطر لإعادة �سحن مكيف �سيارته مرتني، 
لكنه ذهب باملرة �لثانية �إلى ور�س���ة حمرتمة وتعمل 

مبا ير�سي �هلل. 
و�أرجع عامل�ن يف ور�ص �لت�سليح �أ�سباب �رتفاع 
كلفة �لغاز �إلى �س���ع�دها يف بالد �ملن�س���اأ، ف�سال عن 
تغيري �مل�سدر لتجار �جلملة، �لأمر �لذي رفع �لكلفة، 
ي�ساف �إليها �لزيادة �لتي طالت �أجرة �لأيدي �لعاملة 

تبعا لرتفاع �لأ�سعار. وعن ذلك يق�ل �ساحب ور�سة 
�سيد�ر للمكيفات جمتبى حممد �أن “�لأ�سعار �رتفعت 
بع�ص �ل�سيء ولكن لي�ص %100 كما يدعي �لبع�ص، 

)...( ز�دت بن�سبة 60 % تقريبا”.
وتابع “كل �سيء �رتفع �س���عره فنحن بتنا ندفع 
فات����رة كهرباء �أك���رب و�أج���رة عمال �أعل���ى، كيف لنا 

تع�ي�ص هذه �مل�ساريف �لإ�سافية؟”.
وفيما يتعل���ق بالغاز �ملقلد “�ملغ�س�����ص” �أكد 
جمتب���ى �أن ور�س���ته تتعامل بالغاز �لأ�س���لي، لكنه مل 

ينف �أن �ل�س�ق ممتلئة باأن��ع كثرية من �لغاز �لرديء 
�لذي ي�ر بال�سيار�ت. 

و�أو�س���ح �أن “�ل�س���خ�ص �لعادي ل ميكنه معرفة 
�جلي���د م���ن �ل���رديء لكن �س���احب �خلربة ي�س���تطيع 
ذل���ك ب�س���ه�لة”.  و�أ�س���اف “�لغاز �ل���رديء ل يعطي 
كف���اءة بالتربي���د وبالت���ايل يعتقد �س���احب �ملركبة 
ب���اأن �ملكيف معط���ل، ويبد�أ برحلة �لبح���ث عن ور�ص 
�لت�س���ليح”.  ون�س���ح جمتبى �لنا�ص ب�رورة �لتعامل 
مع ور�سات ثقة وذ�ت �سمعة جيدة حتى يتجنب�� عناء 

تبديل �لغاز كل فرتة وجيزة.
و�أيد �خت�سا�س���ي �لتكييف و�لتربيد �س�رجار ما 
جاء به جمتبى، م�س���يفا �أن “هناك �س�قا �س�د�ء – �إذ� 
ج���از �لتعبري – يباع فيها �لغ���از �لرديء ول �أحد يعلم 

من �أين م�سدرها.
و�أو�س���ح �أن “�أن�����ع �لغاز �ملعتم���دة عند معظم 
�أن  �لهن���دي و�لأمريك���ي”، م�ؤك���د�  �ل�ر�س���ات ه���ي 

“�لأمريكي �أف�سل وه� �أعلى �سعر�”.
وح�ل �لأ�سعار �أكد �أن “�سحن �ل�سيارة �ل�سغرية 
بالغاز يكلف 15 دين���ار� و�لكبرية ب�20 دينار�، وهي 
�أ�س���عار معتمدة يف �ل�س����ق، وغري ذلك يك����ن مبالغ 
فيه”. وقدر �رتفاع �لأ�س���عار بن�سبة 50 % �إلى 60 % 

فقط.

• مكيف �ل�سيارة �أهم من �ل�سيارة نف�سها يف �سيف �لبحرين .	

 املحرر االقت�سادي

ال�سعودية �ستخف�ش �سادراتها النفطية يف اأغ�سط�ش الأدنى م�ستوى 
مبقد�ر �أكرث من 600 �ألف برميل ي�ميا يف ظل �رتفاع �ل�ستهالك �ملحلي 

دب���ي - روي���رتز: قال م�س���در يف قط���اع �لنفط 
�ل�س���ع�دي �إن �ململك���ة �س���تخف�ص �س���حنات �خل���ام 
لزبائنه���ا يف �أغ�س���ط�ص باأك���رث من 600 �أل���ف برميل 
ي�مي���ا لإح���د�ث ت�����زن يف ظ���ل �رتفاع �ل�س���تهالك 
�ملحلي خالل ف�سل �ل�سيف مع �ل�ستمر�ر يف �للتز�م 
مب�س���ت�يات �لإنتاج �لتي تعهدت به���ا د�خل منظمة 
�أوبك. وقال �مل�س���در �ملطلع على �سيا�س���ة �ململكة 
�لنفطي���ة �أم�ص �لأربعاء “هناك طلب ق�ي على خامنا 

لكننا ملتزم�ن بتعهد�تنا لأوبك.
“م���ن �أج���ل �ل�فاء بح�س���تها يف )�تف���اق( �أوبك 
وتغطي���ة طلبه���ا �ملحل���ي خ���الل �ل�س���يف، نف���ذت 
�ملخ�س�س���ات  يف  كب���رية  تخفي�س���ات  �ل�س���ع�دية 
�لعاملي���ة باأك���رث م���ن 600 �ألف برميل ي�ميا ل�س���هر 
�أغ�س���ط�ص”. و�أ�س���اف �مل�س���در �أن �س���ادر�ت �خلام 
ل�سهر �أغ�سط�ص �ستهبط �إلى �أدنى م�ست�ى هذ� �لعام 

عند نح� 6.6 ملي�ن برميل ي�ميا.

و�سيتم تخفي�ص خم�س�سات �خلام �إلى �آ�سيا يف 
�أغ�سط�ص بنح� 200 �ألف برميل ي�ميا �إلى 3.5 ملي�ن 
برميل ي�ميا بينما �س���يجري تقلي�ص �ملخ�س�س���ات 
�ملتجه���ة �إلى �أوروبا بنح���� 70 �ألف برميل ي�ميا �إلى 

520 �ألف برميل ي�ميا.
وخف�س���ت �ململكة �ملخ�س�سات ل�ركات �لنفط 
�لعاملي���ة �لكربى بنح���� 200 �ألف برمي���ل ي�ميا يف 

�أغ�سط�ص �إلى 780 �ألف برميل ي�ميا.
و�س���تقل �س���ادر�ت �خل���ام لل�لي���ات �ملتحدة 
ع���ن 800 �أل���ف برمي���ل ي�ميا يف �أغ�س���ط�ص ح�س���بما 
قال �مل�س���در. و�أبلغت �ل�س���ع�دية منظم���ة �لبلد�ن 
�مل�س���درة للب���رتول )�أوب���ك( �أن �إنتاجه���ا يف ي�ني���� 
�رتفع �إلى 10.07 ماليني برميل ي�ميا متجاوز� قليال 
للح�س���ة �مل�س���تهدفة مب�ج���ب �تفاق �أوب���ك ويرجع 
ذلك ب�س���فة �أ�سا�سية لزيادة ��س���تهالك �خلام حمليا 
لت�لي���د �لكهرب���اء يف �ل�س���يف.  وذكر �مل�س���در �أن 

�إغ���الق م��نىء يف �أو�خر ماي� �أدى �إلى �إرجاء �س���حنات 
�إل���ى ي�ني���� وه� ما قد ي���ربر �رتفاع �ل�س���ادر�ت يف 
�ل�س���هر �ملا�سي. وقال �مل�س���در �إن �لإنتاج �لنفطي 
يف ي�لي� �س���يقل عنه يف �ل�س���هر �ل�سابق من دون �أن 
يك�س���ف عن تفا�س���يل. وتابع �مل�س���در “�ل�سع�دية 
حري�سة على �أن ت�سهد �ل�س�ق �لنفطية حت�سنا وعلى 
�لإ����ر�ع ب�ت���رية عملية �لت�����زن وتت�ق���ع �أن يفعل 
منتج�ن �آخرون �ل�س���يء ذ�ته” م�س���يفا �أن ثمة دلئل 

على حت�سن �لع��مل �لأ�سا�سية لل�س�ق.
وقال “يف حني تقت�ر زيادة �لإنتاج على �لدول 
�مل�س���تثناه مثل ليبيا ونيجرييا يرتفع �لطلب وبد�أنا 
ن���رى تر�جع���ا يف �إجم���ايل �ملخزون���ات �لبرتولي���ة يف 

�لأ�سابيع �لأخرية”.
وتابع “�ست���س���ل �ململك���ة �لعمل عن كثب مع 
منتجني �آخرين ملر�قبة �ل�س����ق وحتقيق �ل�س���تقر�ر 

عرب �لتاأكد من ��ستمر�ر تخفي�سات �لإنتاج”.

النفط ي�سعد مع تراجع خمزونات الوقود االأمريكية

الذهب يرتفع مع ترقب امل�ستثمرين “الت�سخم”

الدوالر يتعرث اأمام الني قبيل �سهادة يلني

اأ�سهم اأوروبا ت�سعد بدعم من “الطاقة والتعدين”

�س���نغاف�رة - رويرتز: �س���عدت �أ�سعار 
�لنف���ط باأكرث م���ن 1 % �أم����ص �لأربعاء لتعزز 
خف�س���ت  حي���ث  �ل�س���ابق  �لي����م  مكا�س���ب 
�حلك�مة �لأمريكية ت�قعاتها لإنتاج �خلام يف 
�لعام �ملقبل بالإ�س���افة �إلى تر�جع خمزونات 
�ل�ق����د. وبحل����ل �ل�س���اعة 06:57 بت�قيت 
جرينت�ص ز�دت �لعق����د �لآجلة خلام �لقيا�ص 
�لعاملي مزيج برنت 60 �س���نتا �أو 1.3 % �إلى 
48.12 دولر للربمي���ل. و�رتفع���ت �لعق����د 
�لآجلة خلام غرب تك�سا�ص �ل��سيط 68 �سنتا 

�أو 1.5 % �إلى 45.72 دولر للربميل.
وز�د �خلام���ان بنح� 1.4 % ي�م �لثالثاء. 
وقال معهد �لب���رتول �لأمريكي �إن خمزونات 
�خلام �لأمريكي���ة تر�جعت 8.1 ماليني برميل 
يف �لأ�سب�ع �ملنتهي يف �ل�سابع من ي�لي� �إلى 
495.6 ملي�ن برميل يف �إ�سارة على �أن تخمة 

�ملعرو����ص من �ل�ق�د �مل�س���تمرة منذ وقت 
ط�يل بد�أت تتقل�ص. وقالت �إد�رة معل�مات 
�لطاقة �لأمريكية يف وقت متاأخر �لثالثاء �إنها 
تت�ق���ع زي���ادة �إنت���اج �لنفط �خل���ام يف �لعام 
�ملقبل �إلى 9.9 ماليني برميل ي�ميا من 9.3 
ماليني برميل ي�ميا ه���ذ� �لعام بزيادة 570 
�أل���ف برمي���ل ي�ميا. ويقل هذ� ع���ن ت�قعات 
�ل�س���هر �ملا�س���ي بزي���ادة قدره���ا 680 �ألف 
برمي���ل ي�ميا على �أ�س���ا�ص �س���ن�ي، وه� ما 

�أ�ساف �إلى �لجتاه �ل�سع�دي لالأ�سعار.
يف �ل�ق���ت ذ�ت���ه، ما يز�ل �إنت���اج منظمة 
�لبلد�ن �مل�س���درة للب���رتول )�أوبك( مرتفعا 
على �لرغم من تعهد �ملنظمة بخف�ص �لإنتاج 
خ���الل �لفرتة م���ن يناير �ملا�س���ي �إلى نهاية 
مار�ص �لعام �ملقبل بهدف �إحد�ث ت��زن بني 

�لعر�ص و�لطلب يف �ل�س�ق ودعم �لأ�سعار.

لندن - رويرتز: عاود �لذهب �ل�س���ع�د 
�س����ب 1220 دولر� لالأوقي���ة �أم�ص �لأربعاء 
مع ��س���تمر�ر تعافيه من �أقل م�ست�ى يف نح� 

�أربعة �أ�سهر �لذي �سجله �ل�سهر �جلاري.
بال�س���عف  �لت���د�ول  حرك���ة  و�ت�س���مت 
قب���ل �س���هادة رئي�س���ة جمل����ص �لحتياط���ي 
�لحتادي )�لبنك �ملركزي �لأمريكي( جانيت 

يل���ني و�لتي قد تف�س���ح عن كيفي���ة تعامل 
�ملجل�ص م���ع �لت�س���خم. وز�د �لذهب 0.1 % 
يف �لتعامالت �لف�رية �إل���ى 1218.90 دولر 
1000 بت�قي���ت  �ل�س���اعة  لالأوقي���ة بحل����ل 
جرينت����ص يف ح���ني ز�د �ملع���دن �لأ�س���فر يف 
�لعق����د �لأمريكية �لآجلة ت�س���ليم �أغ�س���ط�ص 

3.40 دولر �إلى 1218.10 دولر لالأوقية.

لندن - رويرتز: نزل �لدولر مقابل �لني 
�أم����ص �لأربع���اء متخليا عن جزء من مكا�س���به 
�لق�ي���ة �لتي حققها يف �لآونة �لأخرية و�س���ط 
عزوف من �مل�س���تثمرين قبل �سهادة رئي�سة 
جمل�ص �لحتياطي �لحتادي )�لبنك �ملركزي 
�لأمريك���ي( جاني���ت يل���ني. ونزل���ت �لعمل���ة 
�لأمريكية 0.4 % مقاب���ل نظريتها �ليابانية 
113.49 ي���ن يف �لتعام���الت �ملبك���رة  �إل���ى 
بع���د �أن �رتفعت �أكرث من 5 % خالل �ل�س���هر 
�ملا�س���ي مع ��س���تغالل �ملتعامل���ني �لتباين 
يف �ل�سيا�س���ة �لنقدية للبنكني �ملركزيني يف 
�ل�لي���ات �ملتحدة و�لياب���ان. ويف مقابلة مع 

�سحفية “ذ� بر�ص �آند ج�رنال” �ل�سكتلندية 
ن�رت �أم����ص قال نائب حماف���ظ بنك �إجنلرت� 
�ملرك���زي، ب���ن برودبنت، �إن هن���اك ما يدع� 
�لبنك للتحرك نح� رفع �أ�سعار �لفائدة ولكن 
هن���اك �لعديد “م���ن �لع��مل �لت���ي ل ميكن 
تقييمه���ا”. ودفعت ت�ريحاته �ل�س���رتليني 
للهبوط اإلى اأقل م�ستوى يف اأ�سبوعني مقابل 
�لدولر و�أقل م�ست�ى يف ثمانية �أ�سهر مقابل 
�لي�رو يف �لتعامالت �ملبكرة �لأربعاء. و�رتفع 
�ل���دولر �لكندي قليال �أم���ام نظريه �لأمريكي 
مع ترقب م�ستثمرين قر�ر بنك كند� �ملركزي 

ب�ساأن �أ�سعار �لفائدة يف وقت لحق.

�لأ�س���هم  �س���عدت  روي���رتز:   - لن���دن 
�لأوروبية يف �ملعامالت �ملبكرة �أم�ص �لأربعاء 
بدع���م م���ن �رتف���اع �أ�س���هم ����ركات �لطاقة 
و�لتعدين وكذلك نتائج ق�ية ملتاجر جتزئة 
مثل بريبري وبي �آند �إم. و�أثر ��ستمر�ر تر�جع 
بري�س�ن للن�ر على قطاع �لإعالم.وز�د �مل�ؤ�ر 
ي����رو �س���ت�ك�ص �لأوروب���ي 0.4 % وكذل���ك 

�سعد م�ؤ�ر �ست�ك�ص 50 لالأ�سهم �لقيادية.
وكان �س���هم بريب���ري لل�س���لع �لفاخ���رة 
ثاين �أعلى �لأ�س���هم ربحا حيث �س���عد 4.3 % 
بعدما �س���جلت �ل�ركة زي���ادة ثالثة باملئة يف 
من���� �لإير�د�ت �لأ�سا�س���ية يف �لربع �لأول من 
�لعام بدعم من طلب �أق�ى يف �لرب �لرئي�س���ي 

لل�س���ني و��س���تمر�ر �لأد�ء �جليد يف �ل�س����ق 
�لربيطاني���ة. وعل���ى �جلان���ب �لآخ���ر لقط���اع 
�لتجزئ���ة ز�د �س���هم بي �آند �إم م�س���غل متاجر 
�لتخفي�س���ات باأكرث من �أربع���ة باملئة بعدما 
�أ�س���درت �ل�ركة بيانات �أظهرت �أنها ب�سدد 

حتقيق �أهد�ف �لأرباح للعام باأكمله.
ووفقا لتقدير�ت ط�م�س�ن رويرتز �آي/

بي/�إي/�إ�ص، فمع �قرت�ب م�عد �إعالن نتائج 
�لرب���ع �لثاين من �لعام هناك ت�قعات بزيادة 
�لإي���ر�د�ت باأكرث من ت�س���عة باملئ���ة مقارنة 
بالف���رتة ذ�ته���ا من �لع���ام �ملا�س���ي وه� ما 
�س���يعني زيادة باأكرث من �س���تة باملئة �إذ� مت 

��ستثناء قطاع �لطاقة.



 تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  بانه قد تقدم اليها السيد مظفر احمد 

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

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

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

1.    بشير احمد )باكستاني اجلنسية (

2.    محبوب احمد )باكستاني اجلنسية (

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

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

بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة تضامن    

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

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

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

  القيد :1-105441
التاريخ:09/07/2017

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

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

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

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

122968
 

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

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

االريخ :06-07-2017
احملكمة الكبرى املدنية السادسة  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 القيد 113521
التاريخ:11/07/2017

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

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

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

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

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

املصفي :
  KRISHNAMOORTHY KALYANARAMAN

الهاتف:39625870
CCSRAMAN@GMAIL.COM

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

سجل جتاري رقم 66291-1

شارع سترة الرئيسي - 17009988 
شارع البديع - 17009977

السنابس- 17009911
Instagram: my.car.motor

وجهتك
لشراء سيارة

New Cars km0

    + غسيل 
وبترول مجان� 3

أقساط مدفوعة حتى بداية 2018

نسبة مرابحة %1 وبدون مقدم

سنوات
PajeroSanta feX-TrailSportageصيانة مجان�

14912411397 BDBDBDBD

Tahoe

209BD

Sorento

124BD

Tuchan

105BD

Juke

78BD

 ElantraOptimaCerato

819766 BDBDBD

SunnyLancer YarisCorollaAccent

61777210368 BDBDBDBDBD

عروضنا مستمرة
حتى نهاية

يوليو

عروضنا مستمرة
حتى نهاية

يوليو

 التاريخ :10 /7/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   CR2017-108457 إعالن رقم
تنازل – عن احملل التجاري

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

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

االسم التجاريرقم القيد

ست الشام للخبز الصاج82053

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR 2017 -108199 إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

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

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

االسم التجاريرقم القيد

حواج دار الشفاء1-20647
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ال�شودان يجمد املفاو�شات مع الواليات املتحدة
الخرطوم ـ رويترز:

 اأ�ش���در الرئي����س ال�ش���وداين عمر الب�ش���ر، اأم�س االأربعاء، ق���راراً جمهوري���اً بتجميد جلنة 
التفاو����س مع الواليات املتحدة االأمركية حتى 12 اأكتوبر القادم. وياأتي قرار الب�ش���ر بعد 
اأن اأجلت وا�ش���نطن البت يف قرار رفع العقوبات ب�ش���كل دائم عن ال�ش���ودان، ب�شبب �شجله يف 
جمال حقوق االإن�ش���ان وق�شايا اأخرى ملدة 3 اأ�شهر. واأقرت وزارة اخلارجية االأمركية يف بيان 
اأن ال�ش���ودان اأحرز “تقدما كبرا ومهما يف الكثر من املجاالت”، لكنها قالت اإن االأمر يحتاج 
اإلى 3 اأ�شهر اأخرى للتاأكد من اأن ال�شودان عالج ب�شكل تام خماوف وا�شنطن. ونقلت رويرتز 
عن البيان: “�شرتفع الواليات املتحدة العقوبات اإذا جرى تقييمها )حكومة ال�شودان(، باأنها 
حت���رز تقدما م�ش���تمرا يف هذه املجاالت بنهاي���ة فرتة املراجعة املمتدة”. وت�ش���مل املطالب 
االأمركي���ة حل �رصاعات ع�ش���كرية داخلية يف مناطق مثل دارف���ور والتعاون يف جمال مكافحة 

االإرهاب وحت�شني دخول امل�شاعدات االإن�شانية. 

السنة التاسعة - العدد 3194 
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تعز ـ سكاي نيوز عربية:

 اأ�شفرت املواجهات بني القوات 
ال�رصعية يف اليمن واملتمردين يف قرية 
الكدحة مبدين���ة تعز، اأم����س االأربعاء، 
عن م�رصع القي���ادي امليداين احلوثي 
طارق كوكب املكن���ى ب�”اأبو حذيفة” 
وعدد م���ن مرافقي���ه. واأعلنت القوات 
ال�رصعية �ش���يطرتها على منطقة تطل 
على خ���ط اإمداد املتمردين يف الكدحة 

مبديرية املعافر جنوب غربي تعز.
موؤخرا  ال�رصعي���ة  ق���وات  وتقدمت 
يف حمافظ���ة تع���ز، حيث تطه���ر بقايا 
يف  احلوثي���ني  االنقالي���ني  جي���وب 
املناط���ق اجلبلي���ة. وتعم���ل مقاتالت 
تق���دمي  عل���ى  العرب���ي  التحال���ف 
امل�ش���اندة الالزم���ة لق���وات ال�رصعية، 
من خالل االإ�ش���ناد اجلوي، وا�شتهداف 
اأي تعزي���زات ومواقع ع�ش���كرية، االأمر 
الذي ي�ش���اعد الق���وات على �ش���هولة 
التقدم وال�ش���يطرة على اأماكن متركز 

االنقالبيني.

رام اهلل ـ اف ب:
فل�ش����طينيان  �ش����ابان  ا�شت�ش����هد 
بر�شا�س اجلي�س االإ�رصائيلي يف مواجهات 
اندلعت يف خميم جنني لالجئني يف ال�شفة 
الغربية املحتلة فجر االأربعاء، بح�ش����ب ما 

اأعلنت م�شادر طبية واأمنية فل�شطينية.
واأكدت امل�ش����ادر الطبية ا�شت�شهاد 
ال�ش����اب �ش����عد �ش����الح )21 عام����ا( بع����د 
الراأ�����س، ووف����اة  اإ�ش����ابته بر�شا�ش����ة يف 
ال�ش����اب اأو�س �ش����المة )17 عام����ا( متاأثرا 
باإ�شابته اخلطرة بعد نقله اإلى م�شت�شفى 

يف املدينة.
واأ�ش����يب �ش����اب ثالث بر�شا�ش����ة يف 
�ش����اقه ونقل لتلقي العالج، وفق ما نقلت 

“فران�س بر�س”.
وكان اجلي�س االإ�رصائيلي نفذ عمليات 
دهم عدة �شملت كال من جنني وبيت حلم 
واخلليل والقد�����س ونابل�س، حيث اعتقل 

ما يزيد على 10 فل�شطينيني.

عمان ـ اف ب: 
اأقرت حمكم���ة اأمن الدول���ة االأردنية، 
اأم����س االأربع���اء، تهم���ا باالإره���اب وحيازة 
اأ�ش���لحة بح���ق خلي���ة اإرهابي���ة مكون���ة من 
“اأمر الت�ش���ليح” لتنظيم داع�س االإرهابي 
اآخري���ن يحمل���ون  اأ�ش���خا�س  بالرق���ة، و7 

اجلن�شيتني ال�شورية واالأردنية.
ومن بني اخللية ثالثة فارين من وجه 
العدال���ة خططوا لتنفيذ عملي���ات اإرهابية 
على ال�ش���احة االأردنية با�ش���تخدام اأ�شلحة 
وقناب���ل، تاآم���روا بق�ش���د القي���ام باأعمال 
اإرهابي���ة، وحيازة اأ�ش���لحة ال�ش���تعمالها يف 

اأعمال عدائية واإرهابية.
واأفادت الئحة االتهام اأن خم�ش���ة من 
املتهني تربطهم �شلة قرابة، بينما يعمل 
االثن���ان االآخ���ران يف جتارة االأ�ش���لحة، كما 
اأن اأح���د املتهم���ني هو قي���ادي يف تنظيم 
داع�س يف �ش���وريا، ويتولى من�ش���ب “اأمر 

الت�شليح” يف التنظيم منذ مدة طويلة.
واأحبطت االأجه���زة االأمنية االأردنية يف 
فرباي���ر 2016 خمطط اخللي���ة االإرهابية، 
خالل حماولة املتهمني ت�شليم االأ�شلحة يف 

حمافظة املفرق.

أنقرة ـ رويترز:
ا�ش���تبعد الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اإردوغان اأم�س االأربع���اء رفعا فوريا حلالة 
الط���وارئ التي فر�ش���تها اأنق���رة قبل عام 
عقب االنقالب الفا�ش���ل قائال اإنه ال ميكن 
رفعها اإال بعد انتهاء احلرب على االإرهاب.
كان���ت و�ش���ائل اإعالم حملي���ة اأوردت 
اأن ال�ش���لطات الرتكية اعتقل���ت اأم�س 14 
�ش���ابطا باجلي�س واأ�شدرت اأوامر باعتقال 
51 �شخ�ش���ا من بينهم 34 موظفا �شابقا 
مبوؤ�ش�ش���ة االإذاع���ة والتلفزي���ون الرتكية 

لال�شتباه ب�شلتهم مبحاولة االنقالب.
موج���ه  خط���اب  يف  اإردوغ���ان  وق���ال 
للم�شتثمرين يف اأنقرة “ال جمال لرفع حالة 
الط���وارئ يف ظل كل ما يحدث... �ش���رفع 
الط���وارئ فقط عندما ال تكون هناك حاجة 
ملحارب���ة االإرهاب... ورمبا ال يكون ذلك يف 
امل�ش���تقبل البعيد”. ومل يح���دد اإردوغان 

اإطارا زمنيا لذلك.

مقتل قيادي حوثي وعدد 
من مرافقيه يف تعز

�شهيدان بر�شا�س االحتالل 
يف ال�شفة العربية

تهم باالإرهاب خللية 
“اأمر الت�شليح” باالأردن

اإردوغان ي�شتبعد رفع 
حالة الطوارئ 

“الدول الأربع” واأمريكا ت�ؤكد ا�ضتمرار احلرب �ضد الإرهاب
وزير خارجية فرن�شا يزور اخلليج للم�شاعدة يف حل االأزمة 

 وق���د اأع���رب وزراء اخلارجية ع���ن تقديرهم 
للم�شاعي املخل�شة واجلهود الدوؤوبة التي يقوم 
بها �شاحب ال�ش���مو ال�شيخ �ش���باح االأحمد اجلابر 
ال�شباح اأمر دولة الكويت ال�شقيقة من اأجل اأمن 
وا�ش���تقرار املنطقة، ولل���دور االأمركي املحوري 
يف هذا ال�ش���اأن كونها احلليف اال�شرتاتيجي لدول 
املنطقة، موؤكدين ا�ش���تمرار التن�ش���يق امل�شرتك 
اإزاء  ق�ش���ايا املنطقة ويف �ش���دارتها احلرب �شد 
االإره���اب التي بات���ت �رصورة ت�ش���توجب بذل كل 
اجلهود املمكنة للق�ش���اء على هذه الظاهرة التي 
تتفاقم خماطرها وتتنوع اأ�ش���كالها و�ش���ورها ما 
يفر����س موا�ش���لة العمل م���ن اأجل الق�ش���اء على 

م�شبباتها وجتفيف منابع متويلها.
وكان���ت الدول االأربع )ال�ش���عودية، البحرين، 
االإمارات، م�رص( اأ�ش���درت بياناً م�ش���رتكاً، م�ش���اء 
الثالث���اء، اأكدت فيه اأن مذك���رة التفاهم التي مت 
توقيعها ب���ني وا�ش���نطن والدوحة ج���اءت نتيجة 
مطال���ب ال���دول االأرب���ع امل�ش���تمرة، اإال اأن الدول 
املقاطعة للدوحة اعتربت اأن توقيع هذه املذكرة 

“خطوة غر كافية و�شراقبها”.
و�ش���ددت الدول االأربع، على اأن “ن�ش���اطات 
الدوحة بدعم االإرهاب يج���ب اأن تتوقف نهائيا”، 
موؤكدًة اأن���ه “ال ميكن الوثوق باأي التزام ي�ش���در 
عن الدوحة دون �شوابط �شارمة”، حيث اإن “قطر 

داأبت على نق�س كل االتفاقات وااللتزامات”.
وثّمن���ت ال���دول االأرب���ع جهود وا�ش���نطن يف 
مكافح���ة االإره���اب ومتويل���ه، موؤك���دًة اأن “القمة 
االإ�ش���المية االأمركي���ة �ش���كلت موقف���ا �ش���ارما 

ملواجهة االإرهاب”.

اخلارجي���ة  وزارة  قال���ت  اآخ���ر،  جان���ب  م���ن 
الفرن�شية يف بيان اأم�س االأربعاء اإن وزير اخلارجية 
جان اإي���ف لو دري���ان �ش���يزور قطر وال�ش���عودية 
والكويت واالإمارات يومي 15 و16 يوليو يف اإطار 
اجلهود املبذول���ة لتخفيف حدة التوتر يف منطقة 

اخلليج.
وذك���ر البي���ان “يف ظل القلق م���ن التوترات 
احلالي���ة التي توؤثر على ه���ذه الدول التي تربطنا 
بها عالقات وثيقة وودية ندعو اإلى تهدئة �رصيعة 

ت�شب يف �شالح اجلميع”.
وم���ن املقرر اأن ي����رص لو دريان عل���ى اأهمية 
تعزيز احلرب �شد االإرهاب و�شد متويله بالن�شبة 
لفرن�شا كما �شيدعو دول اخلليج اإلى التحرك معا 

للت�شدي لذلك.
وقال البيان اإن لو دريان �شي�ش���لط ال�ش���وء 
اأي�ش���ا على التاأثر ال�ش���لبي لالأزمة على اجلبهات 
الدبلوما�ش���ية وال�شيا�ش���ية واالأمنية واأ�ش���اف اأن 
الوزي���ر يريد اأن ي�ش���مع وجهات نظ���ر كل الدول 

املعنية و�شيدعم جهود الو�شاطة الكويتية.

• وزراء خارجية الدول الداعية ملكافحة االإرهاب يجتمعون مع تيلر�شون يف جدة اأم�س.	

عواصم ـ وكاالت:

 التقى وزراء خارجية الدول الداعية ملكافحة الإرهاب الأربع املقاطعة لقطر، ام�س الأربعاء، مع 

وزير اخلارجية الأمريكي، ريك�س تيلر�سون، ووزير الدولة الكويتي، يف جدة ال�سعودية.

ومت خالل الجتماع الت�ساور وتبادل وجهات النظر والتن�سيق حيال اآخر التطورات وامل�ستجدات 

الإره��اب وكل من يدعمه  بالق�ساء على  الكفيلة  وال�سبل  دول��ة قطر  العالقات مع  بقطع  املتعلقة 

وميوله.

خادم احلرمني وتيلر�شون يبحثان مكافحة االإرهاب
جدة ـ واس: 

بحث العاهل ال�ش���عودي امللك �شلمان بن 
عبدالعزيز، مع وزير اخلارجية االأمركي ريك�س 
تيلر�ش���ون، يف ج���دة، اأم����س االأربع���اء، اجلهود 

املبذولة يف �شبيل مكافحة االإرهاب ومتويله.
وقالت وكال���ة االأنباء ال�ش���عودية )وا�س( 
اإن امللك �ش���لمان ا�شتقبل تيلر�شون يف مكتبه 

بق�رص ال�شالم بجدة.
خ���الل  “ج���رى  فق���د  الوكال���ة،  وح�ش���ب 
اال�شتقبال ا�ش���تعرا�س العالقات بني اململكة 
والوالي���ات املتح���دة، واآف���اق التع���اون ب���ني 

البلدين ال�ش���ديقني، وم�شتجدات االأحداث يف 
املنطقة وخا�ش���ة اجلهود املبذولة يف �ش���بيل 

مكافحة االإرهاب ومتويله”.
كم���ا بح���ث ويل العه���د ال�ش���عودي االأمر 
حمم���د بن �ش���لمان، م���ع تيلر�ش���ون، تطورات 
االأو�ش���اع يف املنطقة واجلهود امل�ش���رتكة يف 
مكافحة االإرهاب والتطرف ومتويلهما، بح�شب 
وكال���ة االأنباء ال�ش���عودية “وا�س”. وجرى خالل 
االجتم���اع بحث تط���ورات االأو�ش���اع يف منطقة 
ال�رصق االأو�شط، واجلهود امل�شرتكة يف مكافحة 

االإرهاب والتطرف ومتويلهما.

  واشنطن ـ وكاالت:
 عل���ق الرئي����س االأمرك���ي دونال���د ترام���ب 
اأم�س االأربعاء على �ش���ر املعارك �ش���د “داع�س” 
يف �ش���وريا والعراق، متوقعا “اإب���ادة” التنظيم يف 

املنطقة قريبا.
وكت���ب الرئي����س االأمرك���ي يف تغريدة على 
ح�شابه يف موقع “تويرت”: “داع�س هارب، و�شيباد 

قريبا يف �شوريا والعراق”.
يف غ�ش���ون ذلك، قال جرال اأمركي كبر اإن 
احل���رب “بعيدة ع���ن نهايتها” يف الع���راق بالرغم 
من ا�ش���تعادة املو�ش���ل من داع�س، مو�شحا اأنه ال 
يتوقع تقلي�ش���ا كبرا يف ع���دد القوات االأمركية 

والدولية بعد حترير املدينة.
واأ�ش���اف اجل���رال �ش���تيفن تاون�ش���ند قائد 
ق���وات التحال���ف، الت���ي تقات���ل داع����س بالعراق 
و�ش���وريا، يف اإفادة �ش���حفية اأم�س الثالث���اء، باأنه 
“ال يزال هناك عمل �ش���اق يتعني على العراقيني 

والتحالف القيام به”.
ورج���ح اجل���رال االأمرك���ي اأن يحتاج تطهر 
املو�شل ب�ش���كل كامل “اإلى اأ�شابيع”، م�شيفا اأن 
“هناك اأماكن يج���ب تطهرها يف حمافظة نينوى 

مثل تلعفر، وينبغي تطهر غربي االأنبار”.
وذك���ر اأن���ه با�ش���تعادة املو�ش���ل ق���د يزيد 
التحالف موارده، ومنها جهود اال�شتطالع والدعم 
بال�رصبات اجلوية للم�ش���اعدة يف ا�ش���تعادة الرقة 

يف �ش���وريا، لكنه اأو�ش���ح اأن التغيرات لن تكون 
كبرة.

وقال تاون�شند اإن وا�شنطن وبغداد تف�شالن 
وجود الق���وات االأمركية يف مرحلة ما بعد داع�س، 
نظرا اإلى جتربة املا�ش���ي، حيث غ���ادرت القوات 
االأمركي���ة وق���وات التحالف العراق ع���ام 2011، 

وحدث ما حدث خالل ال�شنوات الثالث االأخرة.
ميداني���ا، ا�ش���تبكت الق���وات العراقي���ة م���ع 
داع����س يتح�ش���نون يف املدين���ة  م���ن  مقاتل���ني 
القدمية باملو�ش���ل اأم�س بعد اأكرث من 36 �ش���اعة 

م���ن اإعالن رئي����س ال���وزراء حيدر العب���ادي الن�رص 
عل���ى املت�ش���ددين يف معقله���م بالع���راق. ومثل 
اإعالن الن�رص على التنظيم املت�ش���دد يف املو�ش���ل 
يوم االثنني اأكرب هزمي���ة لداع�س منذ اإعالن قيام 
دولة اخلالفة قبل 3 �ش���نوات لك���ن ال تزال هناك 
جيوب غر موؤمنة يف املو�شل وحلقت اأ�رصار كبرة 
باملدينة بعد قتال دام نحو ت�شعة اأ�شهر. وفر نحو 
900 األف �شخ�س من القتال يقيم اأكرث من ثلثهم 
يف خميمات خارج املدينة وجلاأ الباقون اإلى منازل 

اأقارب واأ�شدقاء يف اأحياء اأخرى.

القوات األميركية باقية في بغداد بعد هزيمة التنظيم

ترامب: “داعش” سيباد قريبا في سوريا والعراق
مقتل اجلندي الرو�شي 

ال�32 يف �شوريا
موسكو ـ وكاالت: 

قتل �شابط رو�شي بقذائف هاون 
يف حمافظة حماة بو�شط �شوريا، وفق 
ما اأعلن اجلي�س الرو�شي ليل االأربعاء 
يف ت�رصيحات نقلتها “فران�س بر�س” 

عن وكاالت اأنباء رو�شية.
وذك���رت وزارة الدفاع الرو�ش���ية 
اأن الكابنت نيكوالي اأفانا�ش���وف قتل 
“باإط���الق قذائف ه���اون مباغت على 
ال�شورية”  للقوات احلكومية  مع�شكر 

يف حمافظة حماة.
�ش���من  يعم���ل  ال�ش���ابط  وكان 
جمموعة م���ن املدربني الع�ش���كريني 

مهمتها تدريب اجلي�س ال�شوري.
ومبقت���ل ه���ذا ال�ش���ابط يرتف���ع 
اإلى 32 ع���دد اجلن���ود الرو�س الذين 
�ش���قطوا يف مهام قتالية يف �ش���وريا، 
ح�ش���ب اأرق���ام ن�رصته���ا وزارة الدفاع 

الرو�شية.

• الرئي�س االأمركي دونالد ترامب 	
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ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

تلكؤ في إزالة سيارات 
“سكراب” قرب “االستقالل”

نح���ن اأ�ص���حاب املعار����ض عل���ى 
�ص���ارع 4131 يف جمم���ع 941 املقابل 
واملح���ات  اال�ص���تقال  ل�ص���ارع 
واملج���اورة  املوج���ودة  واملطاع���م 

ملطعم “االأبراج”.
البلدي���ة  تراخ���ي  م���ن  ن�ص���كو 
واملجل�ض البلدي يف اإزالة ال�ص���يارات 
“ال�ص���كراب” وامل�ص���دومة واملهملة 

من اأمام املطاعم واملحات.
البلدي  خاطبن���ا رئي�ض املجل����ض 
�ص���فوًيا وكتابًي���ا الإزال���ة املخالف���ات 

املذكورة ومل جند حت���ركا من قبله اأو 
اإجراء قانونيا.

اأما ت�رصيحاته ال�ص���حافية ب�ص���اأن 
تبليط املنطقة الرتابية وتخ�صي�صها 
ملواقف ال�صيارات ومرتادي املحات 
واملطاع���م فل���م تنف���ذ عل���ى اأر����ض 
الواق���ع. وعلى الرغم م���ن اأن املنطقة 
م���ن املناط���ق احليوي���ة يف املحافظة 
اجلنوبي���ة، لكنها ما زالت مهملة وهي 
اأ�صا�ص���ا �ص���من دائرة رئي�ض املجل�ض 

البلدي.

د.  خالد إسماعيل العلوي

استشاري االرشاد النفسي

فقدت أعز إنسانة في الوجود

 المشكلة:

�س��ئمت احلياة بعد اأن فقدت اأعز اإن�س��انة يف الوجود، 

فق��دت والدت��ي التي كان��ت متثل يل كل �س��يء يف احلياة! 

اأن  اأطي��ق احلي��اة الآن، فكي��ف يل  اإن�سان��ة ل  اأ�سبح��ت 

اأعي���ش بعد اأمي الت��ي علمتني معنى احلي��اة والتي ذاقت 

م��رارة احلياة لتطعمن��ي حالوته��ا؟ اإنها اأم��ي التي عانت 

الكث��ر م��ن اأجلي ل اأعتق��د اأن هناك حًب��ا ي�ساهي حبها، 

ل طع��م للحياة م��ن دونها!! لقد اأ�سبح��ت اإن�سانة �سعيفة 

ل اأ�ستطي��ع التعامل م��ع النا�ش والتحدث معه��م اأو القيام 

باأي عمل. 

نعم اأ�سبحت اإن�سانة انطوائية من الدرجة الأوىل، ل 

اأعرف كيف اأت�سرف، اأحيانا اأثور واأغ�سب يف وجه النا�ش 

لأتف��ه الأ�سباب، ل اأحتمل النا�ش.. اأ�سعر بحرمان �سديد 

ب�سبب فقداين اأمي!!

فم��اذا اأفع��ل بعد ف��راق والدت��ي الغالي��ة؟! اأرجو اأن 

تر�سدين.. وتقبل مني جزيل ال�سكر والتقدير.

 الحل:
ابنت���ي العزيزة، اأتفق مع���ك متاًما باأال 
�صيء ي�صاهي حب االأم ومكانتها العظيمة 
يف قلوبن���ا كاأبن���اء وبن���ات... اإن كلمة االأم 
لي�صت جمرد كلمة عابرة وتنطق بالل�صان 
واإمن���ا ه���ي تعني الكث���ر، فه���ي احلياة 
واأ�ص���ا�ض بن���اء االأ����رصة وقاع���دة املجتمع 
ومنبع احلياة والعطف، حقا اإنها االأم التي 
تق���ع اجلن���ة حت���ت اأقدامها، فمهم���ا قلنا 
ومهم���ا فعلنا من اأجله���ا لن جنزيها حقها 
ب�صيء مقابل مل�ص���ة حنان، اإنها االأم التي 
عرفته���ا الب�رصية بكل معانيها ال�ص���ادقة 
واإميانها الكبر بهذه االإن�صانة العظيمة!!

نعرت����ض  اأو  نرف����ض  ه���ل  ولك���ن 
على ق���در اهلل �ص���بحانه وتعال���ى وحكمه 
وق�ص���ائه عندم���ا يختار هذه االإن�ص���انة يف 
ع���داد االأموات؟! بالطب���ع ال ميكن ذلك ما 
دمنا نوؤمن بق�ص���ائه وقدره.. فمهما كان 

من �ص���عوبة وق�ص���وة االأم���ر واأمل الفاجعة 
عندما نفقد اإن�ص���انة عزيزة مثل االأم البد 
اأن نخ�ص���ع الأم���ر الواقع ون�ص���لم بق�ص���اء 
اهلل وق���دره ونعي����ض حياتن���ا كب����رص ولنا 
اأدوارن���ا الطبيعية نوؤديه���ا ونرحل مثلما 
رحل من �ص���بقنا، فهذه ه���ي دورة احلياة 
�صتعي�ص���ن ه���ذا الواق���ع االألي���م؟ وهل 
ميكنك ا�ص���رتجاع والدتك بتل���ك االأحزان 

واملواقف ال�صلبية؟!
ال ي���ا عزيزت���ي اأن و�ص���عك ويوح���ي 
بالهروب من الواقع، فدعي عنك االنطواء 
القاتل.. حاويل اأن ت�ص���غلي نف�صك باأمور 
نافعة، مار�صي الريا�صة وعربي عن  تلك 
اخلواط���ر احلزينة التي جتول يف نف�ص���ك 
بالكتابة، واأعتقد اأن التوجيه الديني مفيد 
اأي�ص���ا وخ�صو�ص���ا يف مثل ه���ذه احلاالت 
والظروف.. فعليك بق���راءة القراآن فاإنها 
اأف�صل و�ص���يلة روحية تخ�صع لها النف�ض 
وتقربك اإل���ى اخلالق يف �ص���ورة وجدانية 

عميقة، كما اق���رتح عليك اإن اأمكنك ذلك 
القي���ام بزيارة اإلى بي���ت اهلل احلرام الأداء 
منا�ص���ك العمرة اأو فري�صة احلج.. ال �صك 
اأن هذا �ص���يخفف عنك الكثر من الهموم 
و�ص���يزيل عنك االأحزان ويجعلك اإن�ص���انة 
حليم���ة يف تعامل���ك مع النا����ض ويزيد من 
تقرب���ك اإليهم ويزداد حب���ك لهم ومن ثم 
�صت�صعرين بالراحة والطماأنينة النف�صية، 
و�ص���وف تعو�ص���ك ه���ذه ال�ص���لة االإلهية 
الكثر مقاب���ل فقدانك الأمك، واأن�ص���حك 
باجللو����ض يف خل���وة مع نف�ص���ك ملراجعة 
جميع اأوراق���ك بتمعن �ص���ديد من جانب، 
والنظ���ر يف االأم���ور املقرتح���ة م���ن جانب 
اآخ���ر، وذلك ملوازنتها وحماولة تو�ص���يل 
خطوطه���ا املقطوعة معا ب�ص���كل منطقي 
وذل���ك ا�ص���تعدادا ملا ميك���ن تنفيذه من 
تلك الن�ص���ائح اأو التوجيه���ات املقرتحة 
عليك اأو غرها ح�صبما ترينه منا�صبا لك.. 

وفقك اهلل. المرسلة ف.ح.أ

الحياة جميلة... ولكن!

دراسة: تطعيم “السحايا” يقي من “السيالن”
وجد باحثون يدر�صون حملة تطعيم �صد 
ا جانبًيا غر متوقع اإذ  التهاب ال�ص���حايا عر�صً
وفر اللقاح اأي�ص���ا وقاية متو�صطة من مر�ض 
ال�ص���يان ال���ذي ينتقل عن طريق االت�ص���ال 

اجلن�صي وي�صبب قلقا عامليا.
ون����رصت دورية الن�ص���يت الطبية النتائج 
ي���وم الثاثاء. وقال علم���اء اإن هذه هي املرة 
االأول���ى التي يوفر فيه���ا تطعيم الوقاية من 
ال�صيان وي�ص���ر االكت�صاف اإلى �صبل جديدة 

يف اإطار البحث عن لقاح �صد هذا املر�ض.
وقالت لين���دا جليني اخلبرة مبوؤ�ص�ص���ة 
اأبحاث التهاب ال�ص���حايا التي مل ت�ص���ارك يف 
الدرا�ص���ة مبا�رصة “ه���ذا البحث اجلديد ميكن 

اأن يحدث تغيرا جذريا”.
واأ�ص���بح مر�ض ال�صيان م�ص���كلة �صحية 
عاملي���ة ملح���ة يف ال�ص���نوات االأخ���رة بعد اأن 
ط���ورت �ص���االت م���ن االلته���اب البكت���ري 

م�صتويات عالية من املقاومة للعقاقر.
وح���ذرت منظمة ال�ص���حة العاملية موؤخرا 
م���ن اأن �ص���االت م���ن املر����ض ال ت�ص���تجيب 
لاأدوي���ة عل���ى االإط���اق متث���ل خط���را كبرا 

بالفعل.
لكن حتى االآن مل ت�ص���فر اجلهود لتطوير 
تطعيم �ص���د ال�ص���يان اإال ع���ن نتائج خميبة 
لاآم���ال. وو�ص���لت 4 اأنواع م���ن التطعيمات 

املحتملة اإلى مرحل���ة التجارب ال�رصيرية لكن 
مل يثبت اأي منها فعالية.

يف نيوزيلندا ح�ص���ل نحو مليون �صخ�ض 
دون 20 عام���ا م���ن العمر على تطعيم �ص���د 
الته���اب ال�ص���حايا يف اإط���ار برنام���ج تطعيم 
م���ن الع���ام 2004 اإل���ى ع���ام 2006. ويقول 
العلماء اإن هذا اأتاح لهم فر�ص���ة قيمة الإجراء 

درا�صتهم.
وا�ص���تخدم فري���ق الباحث���ن بيانات من 
11 عيادة لل�ص���حة اجلن�صية لكل من ترتاوح 

و�صخ�ص���ت  عاًم���ا  و30   15 ب���ن  اأعماره���م 
املتدث���رات  داء  اأو  بال�ص���يان  اإ�ص���ابتهم 
)الكاميدي���ا( اأو االثن���ن و�ص���ملهم برنامج 
التطعيم يف احلملة من عام 2004 اإلى 2006.

مت  م���ن  اإ�ص���ابة  احتم���ال  اأن  ووج���دوا 
تطعيمهم بال�ص���يان اأق���ل كثرا من غرهم. 
وم���ع الو�ص���ع يف االعتبار عوام���ل مثل العرق 
والع���وز واملنطقة اجلغرافي���ة والنوع خف�ض 
ال�ص���حايا فر����ض  الته���اب  التطعي���م �ص���د 

االإ�صابة بال�صيان بن�صبة نحو 31 %.

مواطن ينام في سيارته ويطالب 
“اإلسكان” بوحدة مستعجلة

طيار... عاطل عن العمل

اأنا مواطن لي�ض لدّي �ص���كن، واأنام يف �صيارتي، وال ا�صتطيع النوم مع اأوالدي؛ الأنهم 
جمموعة ن�صاء مع طفل ينامون يف غرفة واحدة.

ل���دي 5 اأطفال ووجهت عدة ر�ص���ائل اإلى وزارة االإ�ص���كان، ويتم رف�ض طلبي يف كل 
مرة.  وجهت خطابي اآخر مرة اإلى مكتب وزير االإ�ص���كان، واأبلغني موظف يف الطابق االأول 

باأن طلبي با�صتعجال الوحدة االإ�صكانية قد رف�ض. 
لن اأخفي عليكم، اأن م�ص���وؤويل الوزارة وعدوين ب�صقه موؤقتة اإال اأنني رف�صت؛ لكوين 

اأعاين من “فوبيا” من االأماكن املرتفعة كال�صقق والعمارات العالية.
واإن فكرة االنتقال لل�صكن ب�صقة ال تتنا�صب مع و�صعي ال�صحي، ولدّي اأمرا�ض حتتم 

علي االبتعاد عن االإزعاج وال�صجيج، وكلي اأمل اأن اأنال وحدة اإ�صكانية م�صتعجلة.

)البيانات لدى المحرر(

اأن���ا جامعية واأعم���ل ولكن لدي قر�ض اأدفع له اأكرث من ن�ص���ف راتب���ي وزوجي طيار 
خريج من الواليات املتحدة االأمركية ولديه �ص���هادة طران دولية من اململكة االأردنية 
الها�ص���مية للعم���ل طي���اًرا. زوجي متخرج منذ الع���ام 2011 ومل يعمل حت���ى االآن وينتظر 
التوظيف يف �رصكة “طران اخلليج” ومل تاأته الفر�ص���ة حتى االآن.  و�ص���عنا �ص���عب جدا، 
فالقرو����ض وااللتزام���ات التي على زوجي تتعدى 20 األف دين���ار، ولديه عمل حر، ولكنه 
ال ي�ص���تطيع ت�ص���ديد الديون وتغطية االلتزامات. اأنا�صد اجلهات املعنية يف وزارة العمل 

وطران اخلليج للعمل على توظيف زوجي، واأنا واثقة كل الثقة من �صعيهم لتوظيفه.

)البيانات لدى المحرر(



علي مجيد

البحريني  االتح��اد  رئيس  اس��تقبل 
لكرة السلة س��مو الشيخ عيىس بن 
عيل ب��ن خليفة آل خليف��ة أعضاء 
اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول 
املشاركني  الخليجي  التعاون  مجلس 
يف االجتامع االستثنايئ الذي يعقد يف 

مملكة البحرين.
باألعض��اء  س��موه  رّح��ب  وق��د 
الخليجيني يف بلدهم الثاين البحرين، 

الدائ��م  اململك��ة  ح��رص  مؤك��ًدا 
عىل احتض��ان األش��قاء يف مختلف 
للدور  س��موه  مش��رًا  املناس��بات، 
الكبر الذي تلعبه اللجنة التنظيمية 
الخليجية يف تطوير اللعبة وإيصالها 
ألع��ىل املس��تويات وف��ق الجه��ود 
املبذولة يف إقامة العديد من الربامج 

والفعاليات املشرتكة. 
وأكد سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة حرص االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة بالعمل املشرتك الذي يهدف 
إىل تحقيق التطلعات املوضوعة من 
قبل اللجنة التنظيمية، الفًتا س��موه 
إىل أن اتحاد الس��لة يس��تلهم دامئًا 
هذه التطلعات الواسعة من الدعم 
والرعاي��ة التي يتلقاه��ا من القيادة 
لإلخوة  س��موه  متمنيًّ��ا  الرش��يدة، 
األش��قاء كل التوفي��ق والس��داد يف 

االجتامع املقام باململكة.
اللجن��ة  أعض��اء  مّث��ن  بدوره��م، 
التنظيمية الخليجي��ة هذه الحفاوة 
وطيب االس��تقبال من سمو الشيخ 
عيىس بن ع��يل آل خليفة، مؤكدين 
مملك��ة  يف  بالتواج��د  اعتزازه��م 
البحرين، وآملني أن يس��فر االجتامع 
يف تحقيق كل ما يخدم رقي وتطور 

السلة الخليجية.

اتحاد السلة حريص على العمل المشترك وتحقيق التطلعات
خالل استقباله “تنظيمية الخليج”.. سمو الشيخ عيسى بن علي: 

اتحاد السلة        المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال أعضاء اللجنة التنظيمية
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مبب��ادرة كرمية من رئي��س االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة سمو الشيخ 
عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة، 
يعقد عند السابعة من مساء اليوم 
)الخمي��س( رؤس��اء وممثلو لجان 
املس��ابقات باالتحادات الجامعية، 
اجتامًع��ا تنس��يقًيا ح��ول إع��داد 

جداول املسابقات لكل اتحاد.
ويأيت هذا االجتامع التنس��يقي بني 
االتح��ادات الرياضي��ة الجامعي��ة 
مبب��ادرة مميزة من س��مو الش��يخ 
عي��ىس بن ع��يل، ج��اءت يف إطار 
حرص��ه الكبر ع��ىل تطوير الحركة 
الرياضي��ة يف اململك��ة، األمر الذي 
يجع��ل الرياض��ة البحريني��ة تتبوأ 
مكانة مرموقة عىل املستوى الدويل 

والعاملي.
الش��يخ  س��مو  مب��ادرة  والق��ت 
عي��ىس بن عيل ترحيًبا واس��ًعا من 
االتح��ادات الرياضي��ة التي أبدت 

استعدادها التام للتنسيق والتعاون 
في��ام بينه��ا؛ تفادًي��ا للتضارب يف 
تحديد مواعيد النهائيات ملسابقات 
الدوري والكأس واملباريات املهمة.

الرياضي��ة  االتح��ادات  وأش��ادت 
الجامعي��ة مببادرة س��مو الش��يخ 

عي��ىس ب��ن ع��يل التي ترم��ي إىل 
التنس��يق والتكام��ل والتعاون بني 
س��بيل  يف  الرياضي��ة  االتح��ادات 
بصورة  املحلية  املس��ابقات  إخراج 
ناجح��ة ومتميزة، مؤك��دة أهمية 
إقام��ة مث��ل ه��ذه االجتامع��ات 
التي تس��هم يف تعزي��ز العالقة بني 

االتحادات الرياضية.
وسيثمر االجتامع عن تفعيل عملية 
التنس��يق والتعاون بني االتحادات 
الرياضي��ة، إذ يس��عى اتح��اد كرة 
الس��لة ألن يك��ون هناك تنس��يق 
وتع��اون بني االتح��ادات الرياضية 
إلنجاح جميع املس��ابقات املحلية، 
خصوص��اً أن املنافس��ات الرياضية 
املحلية تحظ��ى مبتابعة جامهرية 
من قبل الكثر من الدول الخليجية 

والعربية. 
وس��يحرض االجتامع رؤس��اء لجان 
املس��ابقات باالتح��ادات الرياضية 

الجامعية، إذ س��يمثل اتحاد السلة 
أن��ور رشف، واتح��اد الق��دم رضا 
حقيقي، واتحاد اليد صالح خلفان، 

واتحاد الطائرة حسني حامد.
األم��ور  املجتمع��ون  وس��يناقش 
لتوزي��ع  والتش��اورية  التنس��يقية 
املباري��ات دون حدوث أي تعارض 
بالنس��بة للنادي الواحد يف لعبتني، 
الحض��ور  لض��امن  نهائي��ني؛  أو 
الجامه��ري وإتاح��ة الفرصة أمام 
أكرب عدد من املش��جعني وجامهر 
املباريات املهمة،  األندية لحض��ور 
ومراع��اة النقل التلفزيوين من قبل 

قناة البحرين الرياضية.
ومن املؤمل أن تتواصل االجتامعات 
لج��ان  رؤس��اء  ب��ني  التنس��يقية 
املس��ابقات باالتح��ادات الرياضية 
خالل االيام املقبل��ة وطيلة فرتات 
وذلك  الجدي��د؛  الريايض  املوس��م 

للتنسيق بشكل أكرب.

اتحاد السلة يستضيف اجتماعا تنسيقيا بين االتحادات الرياضية 
بمبادرة طيبة من سمو الشيخ عيسى بن علي

والنهائيات المسابقات  مواعيد  تنظيم  إل��ى  يهدف 
محمد الدرازي
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يجري منتخبنا الوطني للناش��ئني للكرة 
الطائرة اس��تعداداته عىل قدم وساق يف 
استعداًدا  بسلوفينيا  التدريبي  املعسكر 
لخ��وض منافس��ات بطول��ة املنتخبات 
العربية للناشئني والتي ستقام باململكة 
األردني��ة الهاش��مية خ��الل الفرتة من 
25 يولي��و لغاية 5 أغس��طس، وبطولة 
الع��امل للناش��ئني تحت 19 س��نة والتي 
ستحتضنها اململكة خالل الفرتة من 17 

لغاية 27 أغسطس املقبل.
وحطت بعث��ة املنتخب التي يرتأس��ها 
عض��و مجل��س إدارة االتح��اد حبي��ب 
محم��د يف مدين��ة ماريب��ور وتحديًدا 
بفن��دق )dras( وهو عب��ارة عن مكان 
مخصص إلقامة املعس��كرات التدريبية 
لألندي��ة واملنتخب��ات الرياضية يحتوي 
عىل صاالت ومالع��ب رياضية ومرافق 

أخرى.

وخاض املنتخب حتى اآلن مواجهتني مع 

نادي ماريبور والذي يحتل املركز الثالث 

يف الرتتيب العام للدوري السلوفيني فاز 

يف مب��اراة واحدة بنتيجة 3/2 وخرس يف 
األخرى ب��ذات النتيجة، حيث اس��تغل 
املدير الفني يوسف خليفة تلك املباراة 
للوقوف عىل مستوى جميع الالعبني يف 
ش��تى املراكز وتصحيح األخطاء بهدف 
اعتامد التشكيلة النهائية التي ينوي بها 

خوض املعرتك العريب والعاملي.
وقال مدي��ر املنتخب عبدالله املحروس 
يف اتص��ال هاتفي مع “البالد س��بورت” 
إن تحض��رات املنتخ��ب تس��ر وف��ق 
الخطة املرس��ومة من قبل الجهاز الفني 
واإلداري، مشرًا إىل أن املنتخب سيلعب 
الي��وم )الخمي��س( مواجه��ة ودية مع 
منتخب سلوفينيا للناشئني كام سيخوض 
مواجهة أخرى م��ع نفس املنتخب يوم 

الجمعة املقبل.
وأضاف املح��روس أن املنتخب يتدرب 
ع��ىل فرتت��ني صباحية ومس��ائية بواقع 

س��اعتني لكل حصة تدريبية، كام يقوم 
الجهاز الفني بعم��ل تدريبات التقوية 
البدني��ة باإلضافة إىل الج��ري الخفيف 
يف املناط��ق املحيط��ة بالس��كن والتي 
متت��از بالطبيعة الرائعة واألجواء املثالية 

بالنسبة لالعبني.
وأشاد املحروس بالتزام وحرص الالعبني 
عىل اتب��اع تعليامت الجهازي��ن الفني 
واإلداري وهو ما س��يكون له أبلغ األثر 
يف تحقيق الفائدة املرجوة من املعسكر.
يش��ار إىل أن املعس��كر التدريبي ميتد 
حت��ى 20 يوليو الجاري وتض��م البعثة 
كال م��ن املدي��ر الفني يوس��ف خليفة 
الفن��ي “بروت��ا”،  ومس��اعده املحل��ل 
باإلضاف��ة إىل مدير املنتخ��ب عبدالله 
املحروس واختص��ايص العالج الطبيعي 

مأمون الخطيب.

كشف إداري نادي باربار لكرة اليد عيل مبارك عن أنه سيتوقف عن املجال اإلداري مع فريقه بدءاً من املوسم 
الريايض الجديد 2017 - 2018.

وقال مبارك يف ترصيح ل� “البالد سبورت” إنه اتخذ قراره الفعيل بالتوقف عن املجال اإلداري بعد 7 سنوات قضاها، 
خدم فيها مختلف الفئات العمرية، وصوالً ملرحلة الكبار التي عاش حالوتها ومرها ل� 4 سنوات متتالية. وأضاف أنه 

أعطى الكثر من وقته للرياضة عموماً ولنادي باربار خصوصاً، وهو يعتز بالسنوات التي عمل فيها؛ كونه ضحى 
واجتهد من أجل ناديه واخوانه )أبناء ديرته(، والبد من الوصول لنقطة يلجأ إليها الشخص ألخذ قسط من الراحة، 

ويلتف حول أرسته مجدداً ويعوضهم عن األوقات واأليام التي رسقتها الرياضة منهم.
وأشار مبارك إىل أن النادي اآلن تتوافر به الوجوه والدماء الجديد والنشيطة، والبد من إفساح الفرصة لها ليك تقدم 

وتعطي ما لديها من أجل تكملة املشوار وتحقيق األهداف التي يصبو إليها الجميع، وهو سيكون من الداعمني واملساندين لهم.

خاض وديتين مع نادي ماريبور المحلي بمعسكره التدريبي

منتخب ناشئي الطائرة يواجه نظيره السلوفيني اليوم

البارباري مبارك يتوقف عن العمل اإلداري

حسن علي

عبداهلل المحروس
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“األولمبي” يخسر أمام نظيره 
السوري ودًيا

حقيقي يشارك في االجتماع 
التنسيقي لالتحادات الرياضية

أحمد مهدي
 

خرس منتخبنا األوملبي لكرة القدم أمام نظره السوري بهدفني دون رد، 
يف املواجهة الودية التي جمعت الطرفني أمس عىل استاد النادي األهيل 

باملاحوز.
وانتهى الشوط األول من اللقاء بهدف دون رد. وجاء اللقاء مغلقا 

وضمن ختام مرحلة اإلعداد التحضرية للتصفيات اآلسيوية تحت 23 
عاما املؤهلة لكأس آسيا 2018، إذ ستقام مباريات مجموعة منتخبنا يف 

العاصمة السعودية )الرياض(.
أدار املباراة طاقم تحكيمي دويل مكون من حكم الساحة عامر 

محفوظ، وعاونه نواف شاهني وسيد جالل محفوظ، والحكم الرابع 
عيىس عبدالله. وكان الطرفان قد التقيا يوم األحد املايض وانتهت 

املباراة بالتعادل اإليجايب)٣-٣(. يشار إىل أن منتخبنا األوملبي وقع خالل 
التصفيات يف مجموعة قوية ضمت: السعودية، العراق وأفغانستان، 

وستقام منافساتها خالل الفرتة 19 وحتى 23 يوليو املقبل، إذ سيلعب 
املنتخب اللقاء األول أمام منتخب السعودية يوم 19، يف حني سيخوض 

الجولة الثانية يوم 21 أمام منتخب العراق، عىل أن يلعب الجولة الثالثة 
واألخرة أمام أفغانستان يوم 23.

وينص نظام التأهل يف التصفيات عىل تأهل أصحاب املراكز األوىل يف 
املجموعات العرش، إضافة إىل أفضل 5 يحتلون املركز الثاين من بينها 

جميعها.

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: يشارك عضو 
مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم 
ورئيس لجنة املسابقات، عبدالرضا حقيقي، 
يف االجتامع التنسيقي لالتحادات الرياضية 

الذي سيعقد اليوم )الخميس( يف مقر اتحاد 
كرة السلة بأم الحصم.

وسيعقد االجتامع عند 7 مساء بدعوة كرمية 
من قبل رئيس اتحاد السلة سمو الشيخ 

عيىس بن عيل آل خليفة.
وجاءت الدعوة بهدف تنظيم مواعيد نهائيات مسابقات االتحادات 

للموسم الريايض املقيل 2017/2018.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة املسابقات عبدالرضا 

حقيقي حرص االتحاد برئاسة الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة عىل تلبية الدعوة الكرمية لسمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة.
ولفت إىل أن االجتامع سيناقش تنظيم نهائيات املسابقات لالتحادات 

الرياضية للموسم الجديد والتنسيق فيام بينها بالصورة املثالية.
وبنّي أن اتحاد الكرة سيشارك يف االجتامع بفاعلية وحرص كبرين، 

وذلك يف تأكيد عىل دعمه للتوجيهات الكرمية لسمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة.

عبدالرضا حقيقي

علي مجيد

واصلت إدارة نادي باربار يف تجديد عقود 
العبيها يف صفوف الفريق األول لكرة اليد 
للموسم الريايض الجديد، وهذه املرة مع 

الالعبني األخوين محمد وأحمد املقايب.
وجرت مراسم توقيع العقد الذي ميتد 
ملوسم واحد يوم أمس يف مقر النادي 

بحضور الالعبني ورئيس النادي عيل حسن 
“أبوبدر”.

وكانت اإلدارة نفسها قد جددت عقدّي 

األخوين أبناء عبدالقادر “جعفر ومحمود” 
أمس األول. وتعترب عودة محمد املقايب 

لصفوف الفريق مكسًبا كبرًا بعدما ارتدى 
قميص األهيل باملوسم املايض عىل سبيل 
اإلعارة وخرج معه ببطولة واحدة وهي 
لقب الكأس، كام أن الفريق سيستفيد 

كثرًا من الالعب أحمد املقايب، كونه ُغّيب 
باملوسم املايض بسبب العقوبة املفروضة 

عليه من االتحاد البحريني لكرة اليد.

ومن املؤمل أن تستمر اإلدارة يف تجديد 
عقود غالبية فريقها بهدف الحفاظ عليهم 
يف صفوف الفريق الذي من شأنه أن يبث 

االستقرار والطأمنينة يف أنفس الالعبني 
ويعّزز حظوظ “البنفسج” يف منافسات 

املوسم الجديد والذي يرتقبه الجميع بعد 
التعزيزات واإلضافات التي أحدثتها غالبية 

فرق الدوري عموًما والفرق املنافسة 
خصوًصا. الفريق الربباري خرج من 

منافسات املوسم املايض دون أن يصعد 
منصة التتويج محليًّا ولكنه ظفر باملركز 

الثالث يف البطولة الخليجية لألندية، 
وسيكون الفريق بكل تأكيد مطالب يف 

املوسم الجديد من ِقبل جامهره وأنصاره 
بالعودة لألضواء باملستويات والنتائج 
واملزاحمة عىل األلقاب طاملا األسامء 

املوجودة فيه قادرة عىل ذلك كام فعلته 
باملوسم ما ِقبل املايض.

ا باربار يجّدد مع “األخــوين المقــابي” رسمّيً

جانب من توقيع العقد

سمو الشيخ عيسى بن علي 

وقع نادي الشباب الريايض 
مساء أمس األول )الثالثاء(، 

عقًدا مع مركز العنزور للعالج 
الطبيعي، لرعاية الفريق األول 

لكرة القدم، خالل منافسات 
املوسم الريايض املقبل 

.2017/2018
ومثل نادي الشباب يف 

إجراءات التوقيع رئيس 
مجلس إدارة النادي مرزا 
أحمد، وعن مركز العنزور 

املدير العام للمركز الدكتور 
محمد العنزور، وذلك بحضور 

نائب رئيس النادي حسن 
سعيد واملدير التنفيذي محمد 

فخر.
من جهته، عرّب رئيس مجلس 

إدارة نادي الشباب مرزا 
أحمد عن سعادته بتوقيع 

عقد الرعاية مع مركز العنزور، 
مشرًا إىل أن ذلك يأيت لزيادة 
موارد النادي وبداية انطالقة 

للتعاون الدائم بني النادي 
واملركز.

ومّثن مرزا أحمد رعاية مركز 
العنزور للفريق الكروي 

األول، مؤكًدا أن املركز يعد 
من املراكز الوطنية الرائدة 
يف مجال العالج الطبيعي 

والتأهيل الطبي، حيث يقدم 
برامج عالج طبيعي وبرامج 

تأهيل ورعاية حديثة تناسب 
املرىض، واألصحاء، وذوي 

االحتياجات الخاصة ومختلف 

فئات املجتمع.
وأشار مرزا إىل أّن هذا 

املوقف ليس بغريب عىل 
مركز العنزور كونه من 

املؤسسات التي تحرص عىل 
رعاية العديد من الفعاليات 

الرياضية واألنشطة الشبابية، 
مشيًدا بالدور الكبر الذي 

تقوم به يف دعم الفرق 
الرياضية البحرينية.

ومن جانبه، أكد املدير العام 
ملركز العنزور للعالج الطبيعي، 

الدكتور محمد العنزور، أن 
رعاية الفريق األول لكرة 

القدم بنادي الشباب، يأيت 
إمياًنا من املركز بالدور الذي 

يلعبه الحراك الريايض يف 

اململكة.
وقال إن رعاية الشباب 

ودعمهم إلبراز مواهبهم 
وقدراتهم محليًّا وخارجيًّا يأيت 
ضمن مسؤوليتها االجتامعية 

التي تنتهجها يف دعم 

مؤسسات املجتمع املدين.
وشّدد العنزور عىل أن املركز 

يهدف إىل الوصول لخدمة 
الشباب عرب نادي الشباب، 

مؤكًدا أن املركز لن يتواَن يف 
ترسيخ عالقته وتقويتها مع 

النادي. ومّثن العنزور دور 
نادي الشباب وبصامته يف 

إثراء الحركة الرياضية بشكل 
عام وكرة القدم بشكل خاص، 

مبيًنا أنها أسباب رئيسة جاءت 
لتوقيع اتفاقية الرعاية مع 

أحد أكرب األندية املحلية.
وأشار العنزور إىل أن التعاون 

مع نادي الشباب لن يكون 
مقترًصا عىل تقديم الرعاية 
والدعم املادي فقط، وإمنا 

سيشمل تنظيم وإقامة العديد 
من الندوات واملحارضات 

التثقيفية يف املجاالت املرتبطة 
بعمل املركز، سواء يف مجال 

الرعاية الصحية أوالتغذية 
وإصابات املالعب.

جانب من توقيع عقد الرعاية

ـــادي الــشــبــاب ـــن ـــرة ب ـــك “الــــعــــنــــزور” يـــرعـــى فـــريـــق ال
نادي الشباب       المركز اإلعالمي 

علي مبارك

استقبل رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن 

عيل بن خليفة آل خليفة رئيس 
االتحاد البحريني لرياضة املعاقني 

الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، 
وذلك يف مكتب سموه باالتحاد.

وقد ناقش سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة مع الشيخ محمد 

بن دعيج آل خليفة التعاون 
املشرتك بني االتحادين وسبل 
تعزيزها فيام يخص لعبة كرة 

السلة ومختلف املجاالت األخرى.
وأثنى سمو الشيخ عيىس بن عيل 

آل خليفة عىل النجاحات التي 
حققها منتخب السلة للكرايس 
املتحركة يف املشاركة الخارجية 

األخرة، مشيًدا بالدعم الذي 
يقدمه اتحاد رياضة املعاقني 

للمنتخب والذي أمثر عن سلسلة 
من املشاركات الخارجية الناجحة.
ولفت سمو الشيخ عيىس بن عيل 

آل خليفة إىل أهمية التعاون 
بني اتحاد السلة واتحاد رياضة 

املعاقني، مشرًا سموه إىل الرغبة 
الجادة يف تعزيز هذه الرشاكة مبا 

ويقدم درًعا تذكاريًّا لمحمد بن دعيجسمو الشيخ عيسى بن علي مستقباًل محمد بن دعيجيخدم الرياضة البحرينية وتطورها.

تعزيــز الشــراكة بيــن اتحادّي الســلة ورياضــة المعاقين
خالل استقباله محمد بن دعيج.. سمو الشيخ عيسى بن علي: 

اتحاد السلة       المركز اإلعالمي

تقدمت إدارة النادي األهيل رسميًّا إىل 
نظرتها الشباب برسالة رسمية تطلب 
فيه��ا العبها أحم��د حمزة للموس��م 

الريايض 2017/2018.
إذ تس��لم الش��باب الي��وم )األربعاء( 
الرس��الة تفيد برغبة األه��يل التعاقد 
مع حمزة واالس��تفادة م��ن إمكاناته 

وقدراته الفنية.
ومن املؤمل أن تبعث اإلدارة الشبابية 
رس��الة مامثلة لألهيل بقرارها س��واء 

بالقبول أو الرفض.
ويعت��رب أحم��د حم��زة م��ن الالعبني 
الواعدين يف دورينا من بوابة الشباب، 
إذ ميتل��ك البني��ة الجس��امنية القوية 
ومهارة التصويب البعيد مع االخرتاق، 
وإذا م��ا مت��ت الصفقة بنج��اح، فإنه 

سيكون مكسًبا للقلعة الصفراء.
وبع��د التح��ركات “الثقيل��ة” الت��ي 
أحدثها النجمة يف ساحة اللعبة بثالثة 
تعاق��دات كب��رة متمثل��ة يف محمد 

مرزا ومهدي س��عد وحس��ني الصياد، 
يلعب األهيل اآلن دورًا كبرًا يف سوق 
االنتق��االت باملفاوضات واملناقش��ات 
من أجل الوص��ول التفاق إيجايب كام 
حدث مع الالعب جاس��م السالطنة، 
م��ن أج��ل تعزي��ز وتقوي��ة صفوفه 
بالش��كل املثايل ال��ذي يجعله مصدر 

خطورة يف املنافسات واأللقاب املحلية 
وأيًضا الخارجية، كونه س��يكون مقباًل 
عىل ذل��ك بعدما كس��ب لقب كأس 
االتحاد باملوس��م املايض والذي يؤهله 
للعب يف بطول��ة الخليج لألندية التي 

ستقام يف شهر مارس العام املقبل.
األهيل باألم��س األول تقّدم برس��الة 

رس��مية إىل باربار يطل��ب فيها العبه 
ال��دويل محمد حبيب، ك��ام أنه فتح 
ذل��ك باًب��ا مع توبيل م��ن أجل العبه 
أحمد موىس، وم��ن املؤكد أال يتوقف 
األهيل يف س��وق االنتقاالت إال حينام 
يقوي صفوفه ويسد الشواغر الحاصلة 

يف صفوفه.

ا يد األهلي تطلب “حمزة الشباب” رسمّيً
علي مجيد

أحمد حمزة

الحد ُيعير نواف الخالدي 
لألهلي

أحمد مهدي:

نجح النادي األهيل يف التعاقد مع الالعب نواف الخالدي عىل سبيل 
اإلعارة من نادي الحد؛ لتمثيل الفريق األول لكرة القدم خالل املوسم 

الريايض املقبل 2018-2017.
ويأيت التعاقد األهالوي مع الالعب نواف الخالدي  ضمن إطار خطة 

الفريق لتعزيز صفوفه تحت قيادة املدرب الجزائري عبدالقادر بهلول.
ونواف الخالدي من العبي الوسط الشباب أصحاب اإلمكانات الجيدة، 

وظهر بشكل جيد يف املواسم املاضية لكنه مل يشارك لفرتات طويلة، كام 
سبق له متثيل املنتخبات الوطنية يف الفئات العمرية.

وسيكون تواجد الخالدي تعزيزًا جيًدا لتشكيلة املدرب الجزائري 
عبدالقادر بهلول املتوقع أن يصل منتصف الشهر الجاري؛ لقيادة الفريق 

األصفر، إذ من املؤمل أن يبدأ اإلعداد يوم 22 من هذا الشهر أيًضا.
وسبق لألهيل أن أبرم عدًدا من التعاقدات للموسم الجديد، إذ ضم 

العب املالكية والحالة سابًقا محمد أحمد يف صفقة انتقال حر، وكذلك 
الحال بالنسبة لالعب مجتبى غلوم الذي مثل فريق الشباب املوسم 

املايض، وضم املدافع حسن أيوب، واملدافع اآلخر نادي فتحي عىل سبيل 
اإلعارة من فريق البحرين، كام جدد التعاقد مع الحارس وليد خالد 

واملدافع الشاب مجتبى عبدعيل.
ومل يعلن األهيل بعد أن أي صفقة تتعلق بالالعبني املحرتفني، إذ استغنى 

عن جميع محرتيف املوسم املايض، وبإمكانه حاليًّا التعاقد مع 3 أجانب 
فقط وفًقا للوائح الجديدة التي أقرها االتحاد البحريني لكرة القدم.
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أكد مدرب الفريق األول لكرة الس��لة 
بنادي الرفاع الوطني أحمد حمزة، أن 
هدف س��لة الس��اوي يف أول موسم 
له��ا هو الظهور بالصورة املرشفة التي 
تليق بسمعة ومكانة النادي العريقة.

وق��ال حم��زة ل�”البالد س��بورت” إن 
الجهازي��ن اإلداري والفني لفريق كرة 
السلة قد وضع تحقيق النتائج الطيبة 
واملرشفة أول وأهم أه��داف الفريق 
يف أوىل مش��اركات الفريق بعد إعادة 

إحياء نشاط اللعبة من جديد.
وأوضح املدرب حمزة أن الجميع عازم 
العقد لتحقيق النتائج اإليجابية التي 
تتناس��ب وترتقي لطموحات مجلس 
إدارة النادي يف املقام األول، وتحقيق 

مراكز متقدمة يف املقام الثاين.
وأش��ار حم��زة إىل أن العم��ل قد بدأ 
بشكل جاد والجميع يبذل جهًدا طيًبا 
للوصول بالفريق إىل املس��توى الذي 
يس��تطيع من خالله تحقي��ق النتائج 

املرجوة.

قناعة

وأكد مدرب س��لة الرف��اع أن الجهاز 

الفن��ي ع��ى قناع��ة تامة مبس��توى 
الالعبني الذين ت��م اختيارهم لتمثيل 
الس��اوي يف املشاركة األوىل له، وقال 
“جمي��ع الالعبني ميتلك��ون إمكانات 
فنية عالية، وهناك قناعة بأن املستوى 
الفن��ي للفريق مطم��ن ولله الحمد، 
كا أن هناك إرصارًا من الالعبني عى 

الظهور بقوة يف دورينا”.

سباق الوقت

وأضاف أن الجهاز الفني س��يعمل 
جاه��ًدا ع��ى تحقي��ق التجان��س 
الت��ام والتواف��ق املطلوب فيا بني 
الالعب��ني، رغم الوقت القصري الذي 
يفصل الفريق عن انطالقة املوسم.

وذك��ر حم��زة أن جمي��ع الالعبني 
س��يلعبون ألول مرة م��ع بعضهم 
أنه��م  إال  البع��ض، ورغ��م ذل��ك 
ميتلك��ون القدرة لتحقي��ق النتائج 
اإليجابي��ة يف هذه املش��اركة عى 
رغم أن التكهنات صعبة مع وجود 
الف��وارق يف اإلمكان��ات بني الفرق 

املنافسة.

وسنكون  الوقت  “سنس��ابق  وقال 
عملن��ا  يف  ومجدي��ن  مخلص��ني 
وس��نبذل قصارى جهدنا من أجل 

الوصول إىل أهدافنا”.

15 يوليو

وق��ال حم��زة إن الفري��ق سيدش��ن 
تحضرياته اإلعدادية للموسم الجديد، 
بأول مران سيخوضه مساء يوم السبت 

املقبل عى صالة النادي بعد اكتال
وأك��د حم��زة أن الرتتيب��ات اكتملت 
الجديد،  املوس��م  النطالقة تحضريات 
معتربًا أن هنالك تحدًيا ينتظر الفريق 

يف املوسم الجديد سعًيا لتحقيق نتائج 
ممتازة.

وذك��ر أن الفري��ق س��ريكز حاليًّا عى 
مرحلة اإلعداد البدين، وس��وف يرفع 
رتم اإلعداد بعد أسبوعني مع الدخول 

يف الجوانب الفنية بشكل تدريجي.
وأش��ار إىل أن الفري��ق س��يعمل عى 
تأمني أكرب ع��دد من املباريات الودية 
متدرجة املس��توى، من أجل تعويض 
والوصول  التنش��يطية،  البطولة  إلغاء 

إىل أع��ى جاهزية قب��ل االنخراط يف 
منافسات الدوري.

 تعزيز الفريق
وقال حمزة، إن لديهم بعض األس��اء 
املحلّية التي يخططون للتعاقد معها، 
لتعزي��ز صف��وف الفري��ق يف بع��ض 

املراكز التي يحتاجها.
وفي��ا يخص ملف املح��رتف، أضاف 
“لدين��ا أك��رث من س��رية ذاتي��ة ألكرث 

م��ن مح��رتف مطروحة ع��ى طاولة 
الجهاز الفن��ي واإلداري، إذ نقوم اآلن 
بدراستها بشكل مس��تفيض من أجل 

اختيار األفضل”.

رسالة شكر

وتق��ّدم حم��زة يف خت��ام حديث��ه 
بالش��كر والتقدي��ر لرئيس مجلس 
إدارة الن��ادي الش��يخ عبدالله بن 
خال��د آل خليفة، ع��ى الثقة التي 
أوليت ل��ه، متمنيًّ��ا أن يكون عند 
حسن ثقة وظن املسؤولني بالنادي.
وأثنى حمزة ع��ى الجهود الكبرية 
الت��ي يبذله��ا رئيس جه��از اللعبة 
محمد العجمي، للوقوف عى كافة 

احتياجات ومتطلبات الفريق. 
ورف��ع حمزة ش��كره الواف��ر لكل 
من س��اهم يف إعادة نش��اط لعبة 
كرة الس��لة بنادي الرف��اع وإعادة 
املشاركة يف مسابقات اللعبة، مؤكًدا 
أن الرفاع هو أحد األندية الوطنية 
واملنافس��ة عى  والعريقة،  الكبرية 

األلقاب املحلية والخارجية.

أحمد حمزة: عازمون على تدشين انطالقة مشرفة
15 يوليو انطالق إعداد “سلة السماوي”

ال���ج���ه���از ال��ف��ن��ي ع��ل��ى ق��ن��اع��ة ت���ام���ة ب��م��س��ت��وى ال��الع��ب��ي��ن
محمد الدرازي

شعار الرفاع

أحمد حمزة بعد توقيعه لقيادة سلة

لصناع��ة  الخلي��ج  رئي��س رشك��ة  أك��د 
عبدالرحمن  “جيب��ك”  البرتوكياوي��ات 
جواه��ري أن دع��م الحرك��ة الرياضي��ة 
والش��بابية ميثل نهًجا راسًخا لدى مجلس 
إدارة الرشك��ة إمياًن��ا منه��ا بأهمية هذا 
القطاع، مش��يًدا باملكانة املتميزة والدور 
الب��ارز لرياضة ألعاب الق��وى البحرينية 
يف ترشي��ف مملك��ة البحري��ن مبختلف 

املحافل الخارجية.
ج��اء ذلك، خ��الل لقائ��ه وف��د االتحاد 
البحرين��ي أللعاب الق��وى الذي ضم كال 
من نائ��ب الرئيس محم��د عبداللطيف 
بن ج��الل وباقي أعضاء مجل��س اإلدارة 
رقية الغ��رة، بدر نارص، خالد القطامي، 
بحضور ع��دد من املس��ؤولني يف الرشكة 
وه��م ي��ارس العب��ايس مدي��ر عملي��ات 
املصانع، زه��ري توفيقي مدي��ر العالقات 
العامة واإلعالم، رائدة الش��مريي مرشف 
العالقات العامة واإلعالم، وذلك لتس��ليم 
دعم الرشكة لربنامج املوهوبني يف االتحاد. 

وأك��د جواه��ري أن االتح��اد البحريني 
أللعاب الق��وى حقق إنجازات متميزة يف 
عه��د النائب األول لرئيس املجلس األعى 
للش��باب والرياض��ة، رئي��س اتحاد دول 
غرب آس��يا أللعاب القوى، رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللعاب القوى س��مو الش��يخ 
خالد بن حم��د آل خليفة، عّززت مكانة 
البحري��ن عى خارطة الرياض��ة العاملية، 
مش��ريًا إىل أن سموه قد ترك بصمة كبرية 

خالل السنوات األربع املاضية والتي حقق 
فيه��ا االتحاد إنجازات المعة س��يخلدها 

التاريخ بأحرف من ذهب.
وعرّب جواه��ري عن اعتزاز رشكة )جيبك( 
باالتح��اد  املوهوب��ني  برنام��ج  بدع��م 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى انطالًقا من 
دورها الوطن��ي يف دعم الحركة الرياضية 
والش��بابية يف اململك��ة وحرًصا منها عى 
دعم الناشئة يف املجتمع باعتبارهم جيل 

املس��تقبل يف ش��تى املج��االت وباألخص 
املجال الريايض.

وأضاف “يرشفنا يف رشكة جيبك بأن نكون 
داع��ًا لربنام��ج املوهوبني وال��ذي يعترب 
أح��د الربامج الرائ��دة واملتميزة للنهوض 
برياض��ة ألعاب الق��وى البحرينية، ملا له 
م��ن انعكاس��ات إيجابية يف رف��د قاعدة 
أم األلع��اب يف اململك��ة وضخ املزيد من 
العدائني والعداءات يف صفوف املنتخبات 

الوطني��ة لتمثي��ل اململك��ة خ��ري متثيل 
مبختلف املحافل الخارجية”.

وأش��اد جواه��ري بأه��داف ومخرجات 
برنام��ج املوهوب��ني وال��ذي يرم��ي إىل 
اكتش��اف املواه��ب م��ن كال الجنس��ني 
مبختلف مدارس البحرين يف س��ن مبكرة 
وصق��ل قدراته��م وإمكانياته��م، مؤكًدا 
ح��رص الرشكة يف دعم مث��ل تلك الربامج 
التنموية التي تس��اهم يف الدفع مبس��رية 

واالرتق��اء  والش��بايب  الري��ايض  العم��ل 
باأللعاب الرياضية.

وم��ن جانبه، أعرب نائ��ب رئيس االتحاد 
محم��د  الق��وى  أللع��اب  البحرين��ي 
عبداللطيف بن جالل عن خالص ش��كره 
وتقدي��ره رئي��س رشكة الخلي��ج لصناعة 
عبدالرحمن  “جيب��ك”  البرتوكياوي��ات 
جواهري عى دعم��ه لربنامج املوهوبني، 
مش��يًدا بالدور ال��ذي تضطلع به الرشكة 
يف دع��م مختل��ف األنش��طة الرياضي��ة 
يف اململك��ة لتكون يف مص��اف الرشكات 
الوطنية الرائدة يف دعم الحركة الرياضية.
وأض��اف “نيابة عن س��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليف��ة وجمي��ع أعضاء 
مجلس اإلدارة أتقدم بالشكر الجزيل إىل 
عبدالرحمن جواهري عى دعمه السخي 
لربنامج املوهوب��ني والذي ميثل أحد أهم 
الربام��ج الت��ي تحظى باهت��ام كبري من 
إدارة االتح��اد ملا له من آث��ار إيجابية يف 

تعزيز مسرية ألعاب القوى البحرينية”.

“جيبك” تدعم برنامج الموهوبين باتحاد ألعاب القوى
جواهري يعرب عن اعتزازه بإنجازات أم األلعاب

الرفاع       االتحاد البحريني أللعاب القوى

خالل تسليم الدعم

بتوجيهات من رئيس مجلس 
ادارة اإلتحاد البحريني للتنس 

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن 
سلان آل خليفة عقد أعضاء 
مجلس اإلدارة برئاسة الشيخ 

عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة 
نائب رئيس االتحاد وبحضور 

أمني الر العام فؤاد الرويعي 
اجتاع تنسيقي، وذلك ملناقشة 

عدد من األمور املتعلقة باالتحاد 
والنظر فيها.

وتم خالل االجتاع املوافقة عى 
مشاركة املدربني عصام عبدالعال 

وحمد الفردان مبؤمتر املدربني 
العاملي لهذا العام والذي سوف 
يقام بجمهورية بلغاريا، وكذلك 

مشاركة أمني الر العام فؤاد 

الرويعي يف االجتاع الدويل 
لالتحاد الدويل للتنس والذي من 
املقّرر أن يعقد بفيتنام واعتاد 

مشاركة منتخب البحرين 
للرجال يف تصفيات كأس ديفس 

والسيدات يف تصفيات الكأس 
االتحادية، كا نّوه نائب الرئيس 

برضورة االنتهاء من تسديد 
جميع االلتزامات املالية املتعرثة 

و خصوًصا مبالغ االشرتاكات.  
كا حث نائب الرئيس عى 

بناء جسور تعاون بني االتحاد 
واألندية واألكادمييات املهتمة 
بالتنس وكذلك زيادة التعاون 

مع وزارة الرتبية والتعليم لنرش 
اللعبة يف املدارس من خالل 
برنامج تطوير لعبة التنس 

املدعوم من قبل اإلتحاد الدويل 
للتنس، وحث اللجنة الفنية عى 
زيادة عدد األنشطة واملسابقات 

املحلية وتشكيل منتخبات 
جاهزة لتمثيل مملكة البحرين 

يف املحافل الرياضية وتحقيق 
النتائج املرشفة لها.

كا متت مناقشة تفعيل النشاط 
الريايض بشكل أكرث مع السعي 

ملحاولة توفري مدربة  خاصة 
للسيدات، وتم اعتاد املعسكر 

الصيفي الكتشاف املواهب الذي 
سوف يبدأ بتاريخ 1 أغسطس 
والذي يستمر ملدة شهر واحد، 
ويف ختام االجتاع شكر نائب 
الرئيس جميع أعضاء مجلس 

اإلدارة عى الحضور وحرصهم 

عى عمل الالزم لتطوير 
لعبة التنس مبملكة البحرين 

وجهودهم الحثيثة لالرتقاء بلعبة 
التنس يف البحرين.

من جهته، أثنى أمني الر العام 
باالتحاد فؤاد الرويعي بالجهود 

الكبرية التي يبذلها مجلس 
اإلدارة بقيادة سمو الشيخ 

أحمد بن محمد بن سلان آل 
خليفة ونائبه الشيخ عبدالعزيز 

بن مبارك آل خليفة وجهود 
جميع األعضاء والجهازين الفني 

واإلداري ومنتسبي االتحاد، 
مؤكًدا أن الفرتة القادمة ستشهد 

نشاًطا أكرث وفعاليات متنوعة 
تنصب يف مصلحة اللعبة 

الشيخ عبدالعزيز بن مبارك إلى جانب سمو الشيخ أحمد بن محمدواالتحاد.

ا برئاسة عبدالعزيز بن مبارك اتحاد التنس يعقد اجتماًعا تنسيقّيً
بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد

مدينة عيسى           اتحاد التنس



من خششال السششنوات العششرة املاضية 
بزغششت نجششوم عىل صعيششد كششرة اليد 
البحرينية، وهو اسششتمرار للنجوم الذين 
تألقوا وتعملقوا سششابًقا، هذا األمر شكل 
منعطًفا إيجابيًّا يف مسرية اللعبة وفتحت 
أبششواب االحرتاف الخارجششي لهم والذي 
أعششاد باملنفعة عششىل الاعبني شششخصيًّا 
وملنتخبنششا الوطني والدالئششل كثرية عىل 

ذلك.
السششنوات املذكورة ورمبا أكرث من ذلك، 
انحششر االحششرتاف عىل كل من حسششني 
الصيششاد وجعفششر عبدالقششادر وجاسششم 
خاضششوا  الثاثششة  وهششؤالء  السششاطنة، 
سلسششلة مششن املحطششات الخارجية مع 
السعودية،  “القطرية،  الخليجية  األندية 
اإلماراتية”، ولكن تعترب السششعودية هي 
املحطششة األبرز ملواجهات الاعبني الثاثة 
فيام بينهم. شششاءت األقششدار والظروف 
أن يسششتمر مسلسششل املواجهششة بينهم 
مجدًدا يف املوسم الريايض 2018/2017، 
وسششيكون ذلك عىل صعيد املسششابقات 
املحليششة لاتحششاد البحريني، يف موسششم 

يعترب استثنايئ للغاية.

جعفر عبدالقادر يعترب هو أول الاعبني 
العائديششن للدوري املحيل بعد سششنوات 
ناجحة بكل املقاييس قضاها يف احرتافه 
الخارجي، حقق فيها الكثري من اإلنجازات 
والبطششوالت، عاد لفريقششه “األم” باربار 
باملوسششم املايض قادًما مششن فريق النور 
السششعودي، وحينها تواجششه مع الاعبني 
الصياد )العب مرض السششعودي( آنذاك 
والسششاطنة )العب الخليج السششعودي( 

قبل االنتقال لألهيل السعودي.
والصيششاد هششو اآلخششر عششاد وتعاقد مع 
النجمة مؤخرًا، قادًمششا من محطة النور 
السششعودي خلًفا لعبدالقادر وقبل ذلك 
مثششّل مرض، وظفششر يف محطتششه األخرية 
باإلنجازات املحلية والخليجية واآلسيوية 
أيًضا، وتواجه مع عبدالقادر والسششاطنة 
وأيًضششا محمششد حبيب الششذي مثل مرض 

باملوسم املايض.
الساطنة، خطى كام فعل الذين سبقوه، 
بالعودة للديششار وتعاقد يوم أمس األول 
مع األهششيل، وواجششه يف محطته األخرية 
األهيل السعودي كل من الصياد ومحمد 
حبيب، وتعترب السلسلة االحرتافية التي 

ا عىل  قضاها السششاطنة هناك جيدة جدًّ

الصعيد الشخيص كونه كسب االحتكاك 

والخربة والقششوة باإلضافة الحرازه مراكز 

متقدمة مع فريقه.

بكل تأكيد، األسششامء املذكششورة لها ثقلها 

التام يف لعبة كرة اليد، ليست البحرينية 

بششل الخليجية أيًضا، كونهششا دامئًا مرصًدا 
لألنظششار ورشًفششا لألنديششة التعاقد معها 
كام حدث معها سششابًقا، واآلن سششتتنقل 
املواجهششة إىل دورينا الششذي كان ينقص 
جامهريه مشششاهدة ذلك بأم أعينها من 
خلف مدرجششات الصالة بدالً من التفرج 
عليهششم مششن خلششف التلفششاز أو اللجوء 
للسششعودية ملتابعتهششم عششن كثششب كام 
حدث يف العامني املاضيني من ِقبل بعض 

الجامهري البحرينية.
موسم دون شششك، يعترب استثنائيًّا يحمل 
يف طياته الكثششري من املفاجآت والخفايا، 
وسيكون حافًا باإلثارة والقوة بني األندية 
التي ُحظيت بالتعاقد مع الاعبني الصياد 
والسششاطنة بعدما سششبقهام عبدالقادر، 
ويعطششي مؤرشات كثرية وكبششرية بارتقاء 
منافسششات اللعبة محليًّا عام كانت عليه 
سششابًقا، وأيًضا عششودة مرتقبة للجامهري 
املجنونششة لكششرة اليششد عموًمششا وألنصار 
األنديششة خصوًصا باإلضافششة للمحايدين 
“العاشقني” لكرة اليد يف الحضور لصالة 
اللعبة ومتابعة املباريات التي ستشششهد 

املواجهات الثقيلة.. فكل أمنياتنا بذلك.

 خششرج فريق مركز شششباب الشششاخورة 
من عنششق الزجاجششة بفوزه عششىل مركز 
شششباب دمسششتان بهدفششني دون مقابل 
ضمن الجولة السششابعة لششدوري املراكز 
الشششبابية )#دورينا( الذي تنظمه وزارة 
شؤون الشباب والرياضة يف اللقاء الذي 
جمعهششام يوم أمششس األول عىل اسششتاد 
نششادي اتحششاد الريف، وسششجل الهدفني 
عامر هشششام )38( والبديل حسني سبت 

.)8+90(
ورفع الشششاخورة رصيده إىل سبع نقاط 

وظل دمستان عىل ثاث نقاط.
الشششوط األول خششا مششن الفششرص أمام 
املرميششني إال مششن فرصتني لششكل طرف، 
وفرصة دمسششتان من خطششأ دفاعي إثر 
إرجششاع الكرة للحششارس السششيد حبيب 
علوي، ومل يفرض الفريقان شششخصيتهام 
حتى اسششتغل العششب الشششاخورة عامر 
هشام كرة تائهة سددها مبهارة استقرت 
يف الزاوية اليرسى للحارس فاضل عباس.

الشششاخورة كان األفضل بقليششل واألكرث 
اسششتحواًذا عىل الكرة لكن دون خطورة 

عششىل املرمى، فيام اعتمد دمسششتان عىل 
الكششرات الطويلة إىل املهاجمني السششيد 
حسني هادي وحمد عيىس، قبل أن تبدأ 
املباراة بالصعوبة عىل الشششاخورة لطرد 

العبه املتميز هاين حسن )45(.
الشششوط الثاين بدأ بضغط من دمسششتان 
للتعديل وهاجششم بالبديلني طه الفردان 
وعيل حسششني يف العمششق وفاضل فردان 
ومريزا عبداإللششه يف الجهة اليمنى، لكن 
متاسششك دفششاع الشششاخورة كان متميششزًا 
بقيادة قلبي الدفاع إياد سششبت والسيد 
أمششني إبراهيششم الذي نال جائششزة أفضل 

العب واملقدمة من رشكة الريايض.
وأمششام الضغط الدمسششتاين اضطر العبو 
الشششاخورة لاعتششامد عششىل الهجششامت 
املرتدة عن طريق البديل حسششني سبت 
الششذي لعششب يف الجناح األمين وشششّكل 
خطورة عاليششة عرب الواجبات التي كلفها 
به مدربه عقيل املاجد وهاجم معه ميك 

سلامن.
ونزلششت متريششرة البديل عيل سششبت إىل 
البديل اآلخر حسششني سششبت كالصاعقة 

عىل فريق دمستان إذ سجل منها األخري 
الهششدف الثاين رغم اجتهادات دمسششتان 
طوال الشششوط الثاين وصنعه الكثري من 

الفرص وضغطه عىل مرمى الشاخورة.
أدار املبششاراة الحكم عيل سششعد وعاونه 

سلامن الطايس ومحمد الصفار.
وتفتتششح الجولة بعد غٍد السششبت بثاثة 
لقششاءات يلتقششي يف األول كرانة والزالق 
يف السادسششة مساء، ثم دمستان والقّرية 
يف الثامنة مسششاء عىل املاعب الخارجية 
)4(، فيششام يلتقي الهملششة وأبوصيبع يف 
السششابعة مساء عىل اسششتاد نادي اتحاد 

الريف.

سلماباد يمطر شباك كرانة

حّول فريق مركز شششباب سلامباد تأخره 
بهدف أمام فريق مركز شباب كرانه إىل 
فوز احتفايل بنتيجة 1-5 يف املباراة التي 
أقيمت بينهام يف الثامنة من مساء أمس 
األول عششىل ملعب اتحششاد الريف ضمن 
املرحلة السششابعة، وأحرز فريششق كرانة 
هدفششه األول والوحيد يف املبششاراة )27( 

عششن طريق نجمششه املتألق السششيد عيل 
خلف، وأدرك سلامباد التعادل )45+2( 
عششرب العبه املتميششز وصاحششب املجهود 

الكبري حسن عبدالرضا.
وحّول العبو سششلامباد الشوط الثاين إىل 
احتفالية خاصة بهششم ومهرجان أهداف 
قوامششه أربعششة أهداف غايششة يف الروعة 
سششجلها أحمد جعفر )72(، حسني زويد 
)85(، حسششن عبدالرضا )92( وحسششني 

الدفششاع  أيششوب )98(، بفضششل صابششة 
ومتاسك وانسجام خطي الوسط والهجوم 
والخطششة البديلة التششي اعتمدها مدرب 
الفريق السششيد مجيد شششرب ومسششاعده 
السيد نارص شرب، وبهذ الفوز الكبري رفع 
سششلامباد رصيده إىل 17 ليتصدر الرتتيب 
العام مؤقًتا قبل مبارايت املرحلة السابعة 
املتبقيتششني لفريقششي أبو قششوة 16 نقطة 

والهملة برصيد 15 نقطة.

بدأت املباراة يف الشششوط األول بأفضلية 
لكرانششة يف الربششع سششاعة األوىل واعتمد 
عششىل نقل الكششرات األرضيششة ووصل إىل 
مرمى سلامباد بشكل متواصل من خال 
هجامته املرسششومة بدقششة، وهّدد مرمى 
سلامباد عرب التسديد من خارج املنطقة 
عششن طريقششه نجمة البارز حسششني نر 
الله، ويف الدقيقة 17 سجل سلامباد أوىل 
هجامته ووصوله النادر يف الشششوط األو 
إىل مرمى كرانه، إال أن الشوط الثاين كان 
ا حيث امتلك العبو سششلامباد  مغايرًا جدًّ
زمششام املبششاراة وكانوا األكششرث وصوالً إىل 
املرمى، وتصاعد أداء سلامباد حتى وصل 
إىل ذروته يف الربع سششاعة األخرية وانهار 
كرانة يف ظل السيطرة الكاملة لسلامباد، 
واستحق العبه أحمد جعفر عطية جائزة 
أفضل العششب يف املباراة ألدائششه املتميز 
ومساعدته يف تسجيل هدفني وتسجيله 
لواحد من أفضل أهداف الدوري بعدما 
أطلششق قذيفة من عىل بعششد 40 مرتًا يف 
الزاويششة التسششعني، أدار املبششاراة الحكم 
عبدالرحمن الدورسي وسششاعده مجدي 

النجار وخالد األحمد.

ا بعد الخليجية... محترفونا يتواجهون محلّيً

سلماباد يحّول تأخره إلى فوز قاتل أمام كرانة

في موسم استثنائي لكرة اليد

دوري المراكز الشبابية

ب��ال��م��ف��اج��آت وإث�������ارة “ف��ن��ي��ة - ج��م��اه��ي��ري��ة”  ي���ن���ذر   م���وس���م 

���ا ع���ل���ى دم���س���ت���ان   ال����ش����اخ����ورة ي���ح���ق���ق ان����ت����ص����ارًا م���ه���ّمً

لقطة تجمع عبدالقادر والصياد والسالطنة  

تقرير              علي مجيد

البالد سبورت          اللجنة اإلعالمية
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من منافسات دوري المراكز الشبابية

شهد وزير شؤون الشباب والرياضة 
هشششام الجودر قيام ممثيل أندية 
روتاري العدليششة وروتاري املنامة 
وروتاري السششلامنية بتقديم شيك 
لرئيششس  دينششار  آالف   4 بقيمششة 
االتحششاد البحرينششي لرياضة ذوي 
اإلعاقة، دعام مششن أندية روتاري 
لششراء كششرايس خاصششة برياضششة 
التنس من عىل الكرايس املتحركة، 
وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة 
االتحششاد البحرينششي لرياضة ذوي 
اإلعاقة الشيخ محمد بن دعيج آل 
لنادي  الفخري  والرئيششس  خليفة، 
البحرين للتنس عيل محمد فخرو، 
النششادي  ادارة  مجلششس  ورئيششس 

خميس محمد املقلة.
ويأيت هششذا الدعم كخطششوة أوىل 
لتنفيششذ مششروع تنششس الكرايس 
املتحركة، والذي يتم بالتعاون بني 
نششادي البحرين للتنششس واالتحاد 
البحرينششي لرياضششة ذوي اإلعاقة، 
وقد أعرب رئيس نششادي البحرين 
للتنس خميششس محمد املقلة عن 
شششكره ألنديششة روتششاري العدلية 
واملنامششه والسششلامنية عششىل هذه 
البششادرة الطيبة والتششي تأيت ضمن 
دعششم  يف  الدامئششة  مسششاهامتهم 
ومساندة الربامج الوطنية وبرامج 
خدمة املجتمع، وأشار املقلة إىل أن 
تأسيس لعبة تنس الكرايس لذوي 

االحتياجششات الخاصة يؤكد ريادة 
مملكة البحرين يف الرياضة بصفة 
عامششة ويف رياضة التنششس بصفة 

خاصششة، حيششث كان للعبة التنس 
البحرينيششة الريادة بششني كل دول 
الخليششج العريب، وبهششذه الخطوة 

سششتكون ململكة البحرين الريادة 
أيضا يف لعبة تنس الكرايس. 

ومن جهة أخششري تتواصل جهود 

ادارة االتحششاد البحرينششي لرياضة 
ذوي اإلعاقششة ونششادي البحريششن 
للتنششس لوضع الرتتيبششات الخاصة 
بهششذه الرياضششة، بالتعششاون مششع 
للتنس، حيث  البحرينششي  االتحاد 
مششن املؤمششل أن يتم بدء ارسششال 
تعميششم لكافششة الجمعيششات التي 
تعنششي بششذوي اإلعاقة مششن أجل 
ترشيح من يود تعلم رياضة تنس 
الكرايس، وبعد ذلك سيتم تشكيل 
عششدد مششن الفششرق مششن مختلف 
الربامج  وتوفري  العمريششة،  الفئات 
والعمليششة  النظريششة  التدريبيششة 
الازمششة لهم عىل أيششدي مدربني 

متخصصني. 

من تسليم دعم أندية روتاري لمشروع تنس الكراسي

“روتاري” تدعم مشروع تنس الكراسي المتحركة
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وكاالت: حس��م التع��ادل اإليج��ايب 1-1 
مواجهة كن��دا مع كوس��تاريكا، يف حني 
خطفت غويانا الفرنس��ية نقطة أوىل قد 
ال تحتسب بتعادلها سلباً مع هندوراس 
يف الجولة الثانية من منافسات املجموعة 
األوىل ضم��ن ال��كأس الذهبي��ة ملنطقة 

الكونكاكاف.
وكان ديفيس )16 عاماً(، العب فانكوفر 
وأيتكاب��س املول��ود يف مخيم لالجئني يف 
غانا عام 2000 بع��د هروب عائلته من 
الحرب يف ليبرييا، سجل هدفني يف مرمى 
غويانا )2-4( يف افتتاح البطولة الجمعة 
امل��ايض. وافتت��ح ديفيس التس��جيل يف 
املباراة الثانية فجر األربعاء يف هيوس��ن 
يف الدقيقة 26 بع��د أن تخطى برسعته 
الهائلة الدفاع وتابع عرضية من سكوت 
أرفيلد يف املرمى بع��د أن خدع الحارس 

الكوستارييك باتريك بيمربتون.

وكان ديفيس قريباً من تس��جيل الهدف 
الث��اين بع��د 10 دقائ��ق )36(، وتدخل 
الحارس الكن��دي ميالن بوري��ان وأنقذ 
مرماه برباعة وأبعد كرة من ركلة ركنية، 
لكن ذلك مل مينع كوس��تاريكا من إدراك 
التعادل قبيل نهاية الشوط األول بفضل 

فرانشيسكو كالفو )42(.
وت��رك ديفي��س، املراق��ب م��ن ناديي 
اإلنكليزيني،  وليفربول  يونايتد  مانشسرت 
مكانه يف مس��تهل الش��وط الثاين متأثراً 
بإصابة يف كاحل قدمه اليمنى، وانتقلت 
كندا بعد خروج��ه إىل الدفاع وحافظت 
ع��ى نقط��ة مثين��ة أبقته��ا يف ص��دارة 
املجموع��ة برصي��د أربع نق��اط بفارق 

األهداف عن كوستاريكا.

غويانا تتحدى الكونكاكاف

ويف املب��اراة الثاني��ة، حصل��ت غويان��ا 

الفرنس��ية عى نقطتها األوىل يف البطولة 
بتعادلها سلباً مع هندوراس عى امللعب 
ذاته “كومباس س��تاديوم” يف هيوس��ن 

بوالية تكساس.
لكن نقطة غويانا قد ال تحتسب وتتحول 
إىل هزمية صفر3- بسبب تحديها اتحاد 
إرشاك  ع��ى  وإرصاره��ا  الكون��كاكاف 

الدويل الفرنيس السابق فلوران مالودا.
ورغم ه��ذه املخالف��ة، مل يلعب مالودا 
دور املنق��ذ الذي كان يعول عليه القيام 
ب��ه حيث غ��اب عن أجواء اللق��اء متاماً 
يف الش��وط األول، وهدد يف الثاين مرمى 
الح��ارس الهن��دورايس لوي��س لوبيز يف 
مناسبتني بتسديدتني بعيديت املدى )48 
و60(، م��ع بع��ض التمري��رات الخطرة 

داخل منطقة الخصم.
وكانت مشاركة مالودا )37 عاماً(، العب 
ليون وتشيليس اإلنكليزي سابقاً، موضوع 

جدل بني اتح��اد غويان��ا والكونكاكاف 
ألنه دافع عن ألوان فرنس��ا يف 80 مباراة 
دولية وال يس��تطيع نظري��اً أن ميثل أي 
دولة أخرى وفق قواعد وقوانني االتحاد 

الدويل )فيفا(.

وألن الفيفا ال يعرتف حتى اآلن بغويانا، 
رد عى طلب الكونكاكاف بالتدخل بأن 
املس��ألة خارج إطار صالحيت��ه، ويعود 
لالتحاد منظم البطولة البت يف املوضوع.
وأص��در الكون��كاكاف بياناً بع��د نهاية 

املب��اراة جاء في��ه “يف موض��وع أهلية 
الالعب��ني بتمثي��ل االتح��ادات، يح��رتم 
الكون��كاكاف قواعد الفيف��ا” التي متنع 
العباً م��ن متثيل بلدين وتق��ي باعتبار 

املنتخب املخلف لها خارساً صفر3-.
وأض��اف البيان “أحيل املل��ف إىل لجنة 
االنضباط للكأس الذهبية التي ستدرسه 
الوق��ت  يف  املناس��ب  الق��رار  وتتخ��ذ 
املناس��ب”. وتقام فجر الخميس الجولة 
الثاني��ة للمجموعة الثاني��ة فتلعب بنام 
)نقط��ة واحد( م��ع نيكاراغوا )ال يشء(، 
والواليات املتحدة )نقطة( مع مارتينيك 

)3 نقاط(.
ويتأهل أول وث��اين كل من املجموعات 
الث��الث إضافة إىل صاحب��ي أفضل مركز 
ثال��ث إىل ربع نهايئ البطولة التي تختتم 
يف 26 الح��ايل ع��ى ملع��ب “ليفاي��س 

ستاديوم” يف سانتا كالرا.

تعادل كندا وكوستاريكا ونقطة أولى معّلقة لغويانا
الكأس الذهبية 

وكاالت: أعل��ن نادي باريس س��ان 
الق��دم  لك��رة  الفرن��يس  جريم��ان 
األربعاء تعاقده م��ع الظهري األمين 
الربازي��ي داين ألفي��ش قادم��اً من 
نادي يوفنتوس اإليطايل، بعقد ميتد 

حتى سنة 2019.
وفسخ ألفيش )34 عاماً( عقده مع 
يوفنت��وس بطل الدوري اإليطايل يف 
حزيران/يونيو املايض، وسط تقارير 
رجحت انتقاله إىل مانشسرت سيتي 
اإلنكلي��زي للع��ب تح��ت إرشاف 
مدربه الس��ابق يف برشلونة اإلسباين 

جوسيب غوارديوال.
إال أن فري��ق العاصم��ة الفرنس��ية 
اململوك من هيئة قطر لالستثامرات 
الرياضية، كان الس��باق يف الحصول 
عى توقيع��ه، ون��ر األربعاء عرب 
“تويرت”، مقطع فيديو قصري يرحب 
م��ن خالله بألفيش الذي س��ريتدي 
القميص الرق��م 32، الذي ارتداه يف 
السابق مواطنه دافيد لويز املنتقل 

إىل تشيليس املوسم املايض.

وقال ألفيش يف بي��ان نره املوقع 
اإللكرتوين للنادي “أنا سعيد للغاية 
باالنتقال إىل باريس س��ان جريمان. 
ملس��ت يف األعوام األخرية من بعيد 
م��دى منو النادي ال��ذي أصبح قوة 
عى الس��احة االوروبي��ة”. أضاف: 
“صدق��وين، أنض��م إىل باريس ليك 

أفوز. سنتقاسم سوياً لحظات كبرية، 
أنا واثق من ذلك”.

أما رئي��س النادي ن��ارص الخليفي 
وفخ��ر”  “س��عادة  ع��ن  فأع��رب 
أن  مضيف��ا  الربازي��ي،  باس��تقبال 
“حيويته وطاقته س��تضيفان الكثري 
أنصارن��ا  ان  ك��ام  مجموعتن��ا  اىل 

سيعشقون ش��غفه بالفوز الذي ال 
يبارحه”.

وأش��ارت تقاري��ر صحافي��ة اىل ان 
ألفيش س��يتقاىض راتباً سنوياً يصل 

اىل 14 مليون يورو.
وأم��ى ألفي��ش مثانية أع��وام يف 
صف��وف برش��لونة اإلس��باين، بينها 
أربعة م��ع غواردي��وال. وأحرز مع 
الن��ادي الكاتال��وين لق��ب الدوري 
اإلسباين ست مرات والكأس املحلية 
أربع مرات، إضافة إىل دوري أبطال 
أوروب��ا ثالث مرات وكأس الس��وبر 

األوروبية 3 مرات أيضا.
 ،2016-2017 موس��م  مطل��ع  ويف 
التح��ق بيوفنت��وس وقدم موس��اًم 
ناجحاً يف صفوفه حيث س��اهم يف 
إح��رازه الثنائية املحلي��ة )الدوري 
والكأس(، وبلوغه املب��اراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا، والتي خرسها 
أم��ام ري��ال مدريد اإلس��باين الذي 
احتف��ظ بلقب��ه األورويب للموس��م 

الثاين توالياً.

وكاالت: رف��ض االتحاد الدويل 
لك��رة القدم )فيفا( الش��كوى 
املقدم��ة من نادي س��انتوس 
ض��د العبه الس��ابق الربازيي 
س��يلفا  دا  ني��امر  ال��دويل 
ونادي برش��لونة بشأن وجود 

انتقال  مخالف��ات يف صفق��ة 
املهاجم لصفوف البالوغرانا.

وأكدت الركة املس��ؤولة عن 
إدارة أع��امل ني��امر، يف بيان 
مقتض��ب لها الي��وم األربعاء: 
“فيف��ا رف��ض ش��كوى نادي 

سانتوس وأكد سالمة إجراءات 
صفقة انتقال نيامر لربشلونة... 
أك��رب هيئ��ة كروي��ة يف العامل 
املقدمة  الشكوى  بنود  فّندت 
من سانتوس ضد نيامر ووالده 

ونادي برشلونة”.

وأوضح��ت الرك��ة أن القرار 

صدر أمس الثالثاء بشأن النزاع 

القان��وين الذي اش��تعل حول 

مخالف��ات يف صفقة  وج��ود 

انتقال نيامر إىل برشلونة.

باريس سان جيرمان يضم البرازيلي ألفيش 

الفيفا يرفض شكوى سانتوس

وكاالت: تويف الريايض الباراملبي اإلمارايت 
عبدالله حيايي اثر سقوط عمود 

حديدي عليه أثناء التامرين استعدادا 
لبطولة العامل أللعاب القوى لذوي 

الحاجات الخاصة التي تنطلق 
الجمعة يف لندن.

وتعرّض حيايي )36 عاما( إلصابته 
القاتلة الثالثاء، وهو يستعد 

للمشاركة يف مسابقات رمي 
الكرة الحديد والقرص 

والرمح ضمن البطولة 
التي تنطلق الجمعة، 
وتسبق بطولة العامل 

أللعاب القوى يف العاصمة 
الربيطانية يف آب/أغسطس املقبل.

وأفادت رشطة لندن يف بيان أرسل لوكالة 
فرانس برس أن “الرطة وخدمات 

إسعاف لندن وخدمات اإلسعاف الجوية 
استدعيت بعد وقت قصري من الساعة 

17,00 )بالتوقيت املحي، 16,00 
ت غ( 11 يوليو، 

بعد تقارير 

عن تعرض رجل إلصابة خطرة يف مركز 
نيوهام” للرتفيه والرياضة. وأضافت “تم 
إعالن وفاة الرجل يف املكان عند الساعة 
17,20 ت غ. يف هذه املرحلة، يعتقد أن 

الرجل تويف بعد سقوط عمود حديدي 
عليه، كان يشكل جزءاً من تجهيزات 

التامرين يف املركز”.
وأعرب رئيس اللجنة الباراملبية الدولية 

فيليب كرافن عن أسفه “لألنباء 
املأساوية ورحيل عبدالله”، مضيفا “نحن 

جميعا يف حال من الصدمة”.
وشارك حيايي يف بطولة العامل الباراملبية 

أللعاب القوى يف الدوحة عام 2015، 
وحل خامسا يف مسابقة رمي القرص، 

وثامنا يف رمي الكرة الحديد، إضافة إىل 
دورة األلعاب الباراملبية العام املايض يف 
مدينة ريو دي جانريو الربازيلية، حيث 

حل سادسا يف رمي الرمح وسابعا يف رمي 
الكرة الحديد.

وستفرد دقيقة صمت حدادا عى رحيل 
حيايي خالل الحفل االفتتاحي لبطولة 

العامل الجمعة عى ملعب لندن األوملبي.

وفاة رياضي بارالمبي إماراتي خالل التمارين 

وكاالت: عاود العبو برشلونة متارينهم استعدادا للموسم الجديد تحت 
إرشاف مدربهم الجديد إرنستو فالفريدي الذي حل بدالً من لويس انريكه 

يف نهاية املوسم املنرصم، ويف غياب العبني بارزين يتقدمهم األرجنتيني 
ليونيل مييس.

وأعلن النادي أن الالعبني خضعوا صباح األربعاء لفحوص طبية، قبل أن 
يخضوا التمرين األول يف إرشاف املدرب السابق ألتلتيك بلباو.

وشملت الغيابات، إضافة إىل مييس الذي احتفل بزفافه يف 30/يونيو، 
رشيكه يف خط الهجوم الربازيي نيامر، وقلب الدفاع الدويل جريار بيكيه 

املتواجدين يف اليابان ضمن رحلة ترويجية.
ومل تطرأ تعديالت كثرية عى صفوف الفريق مقارنة باملوسم املايض الذي 

أنهاه ثانيا خلف غرميه ريال مدريد. 
ومل ينضم إىل الفريق سوى جريار ديلوفوي قادما من ايفرتون، وغادره 

الفرنيس جريميي ماتيو وكريستيان تيلو.
وسينضم إىل تدريبات الفريق اعتباراً من الجمعة، الالعبون اندريس 

انييستا، جوردي ألبا، صامويل اومتيتي وسريخيو بوسكيتس، بعدما شاركوا 
مطلع حزيران/يونيو املايض يف تصفيات كأس العامل 2018 مع منتخبات 

بالدهم، عى ان يلتحق بهم مييس ونيامر وبيكيه السبت.
وينتقل برشلونة يف 19 متوز/يوليو إىل الواليات املتحدة يف جولة استعدادية 

للموسم املقبل، يخوض خاللها مباريات ضد يوفنتوس اإليطايل ومانشسرت 
يونايتد اإلنكليزي وريال يف إطار “كأس األبطال”.

وكاالت: أعرب الالعب الكولومبي خاميس رودريغيز عن رسوره 
بوصوله إىل أملانيا لالنضامم إىل نادي بايرن ميونيخ عى سبيل اإلعارة 

ملدة موسمني بعد أن توصل التفاق يف هذا الشأن مع ناديه ريال 
مدريد.

وقال رودريغيز من خالل مقطع مصور بثته القناة التليفزيونية 
الخاصة بالنادي األملاين األربعاء عرب املوقع الرسمي لبايرن ميونخ 

عى االنرتنت: “أنا مرسور بالتواجد يف نادي كبري، كلنا نعرف من هو 
بايرن، وماذا يعني”.

وأضاف النجم الكولومبي يف املقطع املصور الذي ظهر فيه وهو ينزل 
من عى من طائرة يرتدي قميص فريقه الجديد: “إنها ثقافة جديدة، 

ونادي جديد، إنها حياة جديدة ولكن لدي رغبة كبرية يف خوضها 
وأحالما كثرية، أمتنى أن أقوم باألمور عى نحو جيد”.

ووصل رودريغيز إىل ميونيخ، عاصمة إقليم بافاريا، مساء الثالثاء 
وخضع مبارشة ألول الفحوصات الطبية.

وبعد أن يجري املرحلة الثانية من الفحوصات الطبية، سيوقع 
رودريغيز عى عقد انضاممه لبايرن.

وقبل ذلك، سيتم تقدميه إىل وسائل اإلعالم والجمهور ثم يخوض أول 
تدريباته مع الفريق األملاين .

وكاالت: أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري اإليطايل لكرة القدم 
األربعاء انتقال الالعب الربازيي دوجالس كوستا، نجم بايرن 

ميونيخ األملاين، لصفوفه عى سبيل اإلعارة.
ووصل كوستا إىل مدينة تورينو اإليطالية، مقر نادي يوفنتوس، 

الثالثاء للخضوع للفحوصات الطبية من أجل إمتام صفقة انتقاله 
للبطل اإليطايل.

وكشفت الصحافة اإليطالية أن يوفنتوس سيدفع ستة ماليني يورو 
)6 ماليني و850 ألف دوالر( لصالح بايرن ميونيخ مقابل الحصول 
عى خدمات الالعب الدويل الربازيي ملدة عام عى سبيل اإلعارة.
ويحتفظ النادي اإليطايل لنفسه بحق رشاء الالعب يف نهاية مدة 

اإلعارة يف 2018.
وانضم كوستا لصفوف بايرن ميونخ يف 2015 قادماً من شاختار 

دونيستك األوكراين وتألق بشكل كبري يف أول مواسمه مع الفريق 
البافاري تحت قيادة املدير الفني اإلسباين بيب غوارديوال.

ولكنه مل يشارك يف الكثري من املباريات يف املوسم املايض مع 
املدرب اإليطايل كارلو أنشيلويت، الذي استعان به يف التشكيلة 

األساسية للفريق يف 15 مباراة فقط بالدوري األملاين “بوندسليغا”.

أول تدريب لبرشلونة بإشراف فالفيردي 

رودريغيز مسرور باالنضمام لبايرن

يوفنتوس يضم دوغالس كوستا

جانب من المنافسات  

ألفيش مع سان جيرمان لموسمين
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الأمريكي����ة  املطرب����ة  اأغني����ة  ا�س����تطاعت 
ال�س����هرية كاتي بريي )Dark Horse( ك�رس 

حاجز ملياري م�ساهدة على موقع يوتيوب، 
حيث اإنه �س����يكون ثاين فيديو لها ي�س����ل 

اإلى هذا العدد من امل�ساهدات.
ومن املعروف اأن كات����ي )32 عاما(، 
اأعلن����ت اأنها �س����تبداأ جولته����ا الغنائية يف 

اأ�س����راليا العام املقبل، و�س����تقدم خاللها 
وت�س����مل   ،)Waitness( اجلدي����د  األبومه����ا 

اجلولة 5 م����دن من 24 يوليو حتى اأغ�س����ط�س يف 
.2018

وا�س����تهرت بريي بتحطيم الأرقام القيا�س����ية، وحتقيق املزيد 
من النجاحات، اإذ اأعلنت يف يونيو املا�س����ي اأنها اأول من ي�س����ل اإلى 100 مليون 

متابع على “توير”.
ون�رس املوقع مقطعا م�سورا جممعا لتغريداتها منذ ان�سمامها له عام 2009، 

اإ�سافة اإلى ر�سالة تقول: “اليوم ن�سهد التاريخ”. 

يق���ام يف لندن بربيطانيا قريب���ا معر�س لفرقة 
“الآب���ا” املو�س���يقية، تل���ك الفرقة ال�س���ويدية 

ال�سهرية التي يعرفها جيل �سباب ال�سبعينات 
جيداً، بعد اأن احتلت األبوماتها مراتب متقدمة 
يف ت�سنيفات اأكرث الأغنيات �سعبية، فرددوا 

اأغانيها ورق�سوا على اأحلانها.
املعر����س الذي �س���يقام يف 14 دي�س���مرب 

2017 حت���ت ا�س���م “�س���وبر تروبر” �س���يختتم 
احتف���الت “�س���اوثبانك �س���نر” بلن���دن بفن���ون 

ال�س���مال الأوروبي وثقافت���ه على مدى العام، م�س���لطاً 
ال�س���وء على امل�س���مون ال�سيا�س���ي والثقايف الأو�س���ع نطاقاً الذي �ساهم يف جناح 

الفرق���ة. وكانت بداي���ة فرقة “الآبا” ع���ام 1974 عندما فازت مب�س���ابقة الأغنيات على 
يوروفيج���ون بربيطاني���ا، يف فرة ي�س���ف منظمو املعر����س باأنها ف���رة كئيبة ومليئة 
بالت�ساوؤم يف بريطانيا، حيث الإ�رسابات وانقطاع التيار الكهربائي و�سغب مباريات كرة 

القدم. 

مليارا مشاهدة 

معرض “آبا”

في الخريف

يب���دو اأن املمث���ل الربيطاين دانييل كريج قرر اأن يراجع عن قراره الذي �س���دم به معجبيه قبل عامني، 
و�سيقوم للمرة الأخرية بتج�سيد �سخ�سية العميل ال�رسي الربيطاين “جيم�س بوند” يف اأحدث اأفالمه.

وبح�سب The Mirror، فاإن كريج اأعدل عن قراره ب�ساأن اعتزاله تقدمي “جيم�س بوند”، وا�ستطاعت 
املنتج���ة باربرا بروكويل اأخ���ريا على اأن جتعله يتعاقد عل���ى بطولة اأحدث اأفالم العمي���ل ال�رسي الربيطاين 

ال�سهري، والذي يحمل رقم 25.
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War for the Planet of the Apes
تتوا�س���ل رحل���ة )�س���يزار(، حي���ث ُيرغ���م هو 
وزمالئ���ه القرود - خالل ه���ذا اجلزء - على خو�س 
ح���رب طاحنة ومميت���ة مع جي�س م���ن الب�رس بقيادة 
كولوني���ل منزوع الرحم���ة، وبعدما تع���اين القرود 
خ�سائر ج�س���يمة ل ميكن ت�سورها، ي�سارع �سيزار 
غرائ���زه املظلمة وي�س���عى بنف�س���ه اإل���ى النتقام 
ل�س���الح �س���اللته؛ فيخو�س مع الكولونيل معركة 
ملحمي���ة �س���تحدد م�س���ائرهما وكذلك م�س���تقبل 

الكوكب. من اإخراج: مات رييفز.

 Cars 3
 )ماكوين( الربق الأ�س���طوري تواتيه �س���دمة 
عاتية ب�س���بب جيل جديد من املت�سابقني فائقي 
ال�رسعة؛ فيجد نف�سه ُم�س���تبعًدا فجاأة من الريا�سة 
التي يع�سقها، ولكي ي�س���تطيع العودة للعبة من 
جديد �س���يحتاج لعون تقني �سيارات �سباق �ساب 
لديه مقدار كبري من احلر�س وخطة ُمكمة للفوز. 

من اإخراج: بريان يف.

Valerian and the City 
of a Thousand Planet 

من اأبرز اأفالم اخليال العلمي هذا ال�سهر وذلك 
لأن���ه ماأخوذ عن ق�س���ة م�س���ورة ذائعة ال�س���يت. 
وت���دور الأح���داث يف امل�س���تقبل وحتدي���ًدا القرن 

28، ح���ول فالرييان، الذي يذهب يف 
مهمة لإنق���اذ اإمرباطورية املجرة، 

ب�سحبته �رسيكته لوريالين.

The Emoji Movie
اجل���اري،  ال�س���هر  نهاي���ة  يف 
الر�س���وم  فيل���م  عر����س  ينطل���ق 

ح���ول  ي���دور  ال���ذي  املتحرك���ة 
الرموز التعبريية املتداولة على 

مواقع التوا�سل الجتماعي. تركز 
الق�س���ة على عامل ميلك كل رمز تعبريي 
في���ه وجه وحيد فقط، ع���دا “جني” الرمز 
التعب���ريي ال���ذي لدي���ه اأك���رث م���ن وجه 

وتعبري على عك�س اجلميع.

Superpowerless
تنطلق الأح���داث يف اإطار كوميدي، حول بطل 
خ���ارق يفق���د قدراته بع���د بلوغه �س���ن الأربعني، 
ويجب عليه اأن يحاول التكيف مع حياته اجلديدة.

Hickok
تدور اأحداث الفيلم الذي ي�سنف �سمن نوعية 
رعاة البق���ر، حول رجل قانون وقنا�س اأ�س���طوري 
يدعى “ ايل���د بيل هيكوك”، يكل���ف بالتوجه اإلى 
مدينة يف الغرب معروفة بتمردها ليخ�س���عها اإلى 
قوان���ني البلد، لكن يجد نف�س���ه يف اختبار حقيقي 
عندما يعل���م اجلميع باأزمته مع ����رسب الكحوليات 

وت�سبح حياته على املحك.

Blind
تلتق���ي املمثل���ة دميي م���ور باملمث���ل األيك 
 The Juror بالدوي���ن م���رة ثانية بعد فيلمهم���ا

ال�سادر عام 1996.
 وت���دور اأحداث الفيل���م الدرامي حول روائي 
يفق���د زوجته وب����رسه اإثر ح���ادث �س���يارة. وبعد 
خم�س �س���نوات، ت�سطر �سيدة بارزة 
يف املجتم���ع اأن تقراأ له ثالث 

مرات خالل الأ�س���بوع مقاب���ل األ يتم احتجازها يف 
ال�س���جن ب�س���بب ق�س���ية متورطة بها مع زوجها. 
مبرور الوقت، تتطور عالقتهما وجتد نف�س���ها يف 

حرية بني حبها وزواجها.

Wish Upon
ين���درج الفيل���م حتت نوعي���ة اأف���الم الرعب 
والت�س���ويق، وتركز ق�س���ته على فتاة تكت�س���ف 
�س���ندوُقا يحم���ل ق���درات خارقة بحي���ث ميكنه 
حتقيق اأمانيها، لكن ا�ستخدامه يحتم عليها دفع 

ثمن باهظ.

To The Bone
يتعر����س الفيل���م الرومان�س���ي اإل���ى مر����س 
فقدان ال�سهية عن طريق تقدمي ق�سة حب بني 
فت���اة �س���ابة تعانى م���ن املر�س، تقاب���ل دكتور 
ا�س���تثنائي وغري تقليدي ي�ساعدها على مواجهة 

احلياة والتغلب على ظروفها.

First kill
تنطل���ق الأح���داث يف اإطار احلرك���ة والإثارة، 
ح���ول رج���ل ناجح يعم���ل يف البور�س���ة يق���رر اأن 
ي�س���طحب ابنه يف رحلة كي يتقربا من بع�سهما، 
لكنهم���ا ي�س���هدان عل���ى ح���ادث �رسق���ة وقتل 
�س���ابط، ويتم اختطاف البن، وي�سطر الأب 
مل�س���اعدة املجرمني وتعوي����س الأموال 

املنهوبة لينقذ ابنه.

Girls Trip
�س���ديقات   4 تق���رر  عندم���ا 
التوجه اإلى رحلة حل�س���ور مهرجان 
مو�س���يقي يف نيو اأورليانز، يبداأن 
يف اكت�س���اف جوان���ب جديدة يف 
وي�س���تمتعان  �سخ�س���ياتهن 
والرق�س  باملغام���رات  مًع���ا 

واأحاديث احلب وال�سداقة.
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“ديد بول 2” 

تعشق التسوق 

يف مفاجاأة كبرية لكل ع�ساق اأفالم الرعب، حيث قد �رسحت �رسكة 
“يونيفر�س���ال” وب�س���ورة ر�س���مية عن تقدميها ل�سل�سلة جديدة 
من الأفالم، والتي يتناول كل منها واحدا من اأ�س���هر �سخ�س���يات 
الرع���ب التي عرفتها ال�س���ينما يف تاريخها. وم���ن املقرر اأن يتم 
 Dark Universe اإطالق الأفالم اجلديدة حتت عنوان �َس���َنة هو
اأو “الك���ون امُلظلم”، وي�س���ارك يف بطولتها ع���دد من اأهم ممثلي 
هوليوود، وهم توم كروز، ورا�س���ل كرو، وج���وين ديب، واملمثل 

الإ�سباين احلا�سل على الأو�سكار خافيري باردمي. 

وكان فيل���م The Mummy ه���و بداي���ة هذه ال�سل�س���لة، من 
بطولة توم كروز، ورا�سل كرو، و�سوفيا وبوتيال.

 ويقوم املمثل ال�س���رايل را�س���ل ك���رو ببطولة فيل���م اآخر من 
�سل�س���لة Dark Universe، وال���ذي هو اإع���ادة لفيلم “دكتور 
جيكل وم�س���ر هايد”، حول الطبيب والعامل الطيب الذي يتناول 
عقار يتحول على اإثره ل�س���خ�س دمي���م و�رسير يرتكب العديد من 
اجلرائم يف الليل، ومت طرح الن�سخة الأ�سلية منه يف 1931. بينما 
يقوم جوين دي���ب ببطولة اإعادة لفيلم “الرج���ل اخلفي”، والذي 
يروي ق�س���ة اأحد الأ�س���خا�س املهوو�س���ني، الذي يتن���اول عقار 

م���ا يجعل منه خفيا، وي�س���تغل ه���ذا يف ارتكاب جرائ���م و�رسقات، 
وُعر�س���ت الن�س���خة الأ�س���لية منه يف 1933. اأم���ا خافيري باردمي، 
والذي لعب دور عدو “جيم�س بوند” يف فيلم Skyfall، فيج�س���د 
الوح����س امل�س���وه والقبي���ح “فرانكن�س���تاين” يف اإع���ادة للفيلم 
ال�سهري الذي يحمل ا�سمه، ومن اإنتاج 1931. كما اأنه هذا و�سوف 
 Bride of يت���م تقدمي اإع���ادة لفيلم “عرو�س فرانك�س���تاين” اأو
Frankenstein، ومت ال�س���تقرار عل���ى املخ���رج بيل كوندون 
لإخراجه، وُعر�س���ت ن�سخته الأولى يف �س���نة 1935، ويروي وقوع 
الوح�س “فرانكن�س���تاين” يف حب جثة لمراأة ت�س���بهه. وك�س���فت 
جملة Empire اأخريا عن �سورة جماعية جتمع كل من توم كروز، 
ورا�س���ل كرو، وجوين دي���ب، وخافيري باردمي، و�س���وفيا بوتيال، 

لكونهم اأبطال �سل�سلة Dark Universe اجلديدة.

ويف اإط���ار متهيده���ا ل�سل�س���لة Dark Universe اجلدي���دة، 
فاأعلنت �رسكة “يونفر�سال” عن طرحها يف الأ�سواق لن�سخ معّدلة 
من اف���الم “دراكول” و”فرانكن�س���تاين”، و”املومياء”، و”الرجل 
اخلفي”، و”الرجل الذئب”، و”�س���بح الأوبرا”، والتي جميعها من 

اإنتاج الثالثينيات من القرن املا�سي.

عودة أفالم أساطير الرعب والمغامرات 

بع���د 50 �س���نة على تاأليف م�سل�س���ل “�س���تار 
تريك” ال�س���هري للخيال العلمي، يعود هذا العمل 
التلفزيوين يف 25 �س���بتمرب اإلى �سا�سة التلفزيون 
ع���رب مط���ة “�س���ي ب���ي اإ����س” الأمريكي���ة و”بيل 
ميدي���ا” الكندي���ة واإل���ى مبيه يف الع���امل اأجمع عرب 

خدمة “نتفليك�س”.
واأو�سح الفرع الفرن�سي من “نتفليك�س” يف بيان، اأن 
بث امل�سل�سل اجلديد “�ستار تريك دي�سكوفري” املوؤلف من 15 

حلقة �سيجري على مرحلتني.
فاحللق���ات الثماين الأولى �س���تعر�س كل اثنني، اعتبارا من 25 �س���بتمرب حتى 6 نوفمرب. ثم 
لبد من النتظار حتى يناير 2018 مل�ساهدة احللقات اجلديدة. وبعد اأكرث بقليل من 50 عاما على 
بث احللقات الأولى من امل�سل�سل الأ�سلي عام 1966، جتري اأحداث العمل اجلديد يف مركبة اأخرى 
ا�سمها “دي�سكفري” مع طاقم اآخر ل يديره القبطان جيم�س تيبرييو�س كريك وم�ساعده �سبوك. 

ن����رس النج���م الأمريك���ي ال�س���هري راي���ان 
رينولدز، عرب ح�س���ابه على ان�س���تغرام، �سورة 
معلن���ا بها ب���دء الي���وم الأول من ت�س���وير 
اجل���زء الثاين م���ن فيل���م “ديدبول”. 
ون����رس النجم العامل���ي جو�س برولني 
�س���ورة جديدة له، خالل ح�سابه على 
اأظه���ر فيه���ا حتوله  “ان�س���تغرام”، 
ل�سخ�س���ية “كاب���ل” لت�س���وير اأح���د 

م�ساهد الفيلم.
 وم����ن املع����روف اأن الفيل����م من 
اإخراج املخرج ال�سهري ديفيد ليت�س، 
وكتب ال�س����يناريو اخلا�����س به بول 
ويرني����ك وري����ت ريز، وا�س����رك يف 
بطولة الفيلم الكث����ري من النجوم، 
ومنه����م ري����ان رينول����دز وديفي����د 

هاربر وجو�س برولني وغريهم.  

تع�س����ق عار�س����ة الأزياء الأمريكي����ة ال�س����هرية هايلي بالدوين الت�س����وق، 
وحتر�س على اقتناء اأ�سياء نادرة، ولذلك تف�سل التجول والت�سوق لقتنا�س 

ما يتنا�سب مع ذوقها.
ور�سدت العار�سة ال�سابة �سباح اأم�س الأول مبفردها باإطاللة ق�سرية مثرية 
يف �س����وارع مدينة نيويورك يف جولة للت�سوق. وكانت هايلي احتلت املركز الأول 

يف قائمة جملة “مك�سيم” لأجمل 100 امراأة والأكرث اإثارة يف العامل لعام 2017.
يف ال�سنتني املا�س����يتني، اأ�سبحت هايلي اإحدى عار�سات الأزياء الأكرث �سهرة 
يف الع����امل، وهن����اك اأكرث م����ن 10.2 ماليني متابع حل�س����ابها يف “ان�س����تغرام”، وهي 
حتر�����س على التوا�س����ل م����ع معجبيها من خالل ن�رس �س����ور لها اأثن����اء عرو�س اأزياء، 

ورحالت حول العامل، ومن حياتها ال�سخ�سية.

االفالم الجديدة في السينما المحلية والعالمية
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قالت �ملمثلة �مل�رصية ليلى علوي �إنها ال ترى نف�سها 
جميل���ة كما يقول �لبع�ض، و�أن هناك عدد� من �ل�س���يد�ت 
�أجم���ل منه���ا بكثري، فهي تنظر لنف�س���ها عل���ى �إنها �مر�أة 
عادية وتهتم بنف�س���ها مثل �أي �مر�أة. و�أ�سارت علوي �إلى 

�أنها تهتم ب�رصب �ملياه بن�س���بة كبرية للحفاظ على �لب�رصة، 
بينما كانت تتب���ع منذ فرتة حمية غذ�ئية ولكنها تركتها، 
وتفك���ر يف �لعودة �إليها قبل �أن ي���زد�د وزنها. كما �أكدت 
�أنها لي�ست مهوو�سة باملو�سة وحتب �جللو�ض يف �ملنزل.
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 1837
�مل������ل������ك������ة   -
فيكتوريا ملكة �ململكة 
�إل��ى  تنتقل  �مل��ت��ح��دة 
لت�سبح  بكنغهام  ق�رص 
يف  ت�سكن  م��ل��ك��ة  �أول 
هذ� �لق�رص �لذي ما ز�ل 
لالأ�رصة  �لر�سمي  �ملقر 

�مللكية فيها. 

1854
و�يل  �غ��ت��ي��ال   -  
يف  حلمي  ع��ب��ا���ض  م�����رص 

ق�رصه يف بنها. 

 1930
�أول  �ن����ط����الق   -
ب��ط��ول��ة ل��ك��اأ���ض �ل��ع��امل 
ل�����ك�����رة �ل������ق������دم يف 

�أوروغو�ي. 

1979
م�������س���ل���ح���ون   -  
يحتلون  فل�سطينيون 
�ل�����س��ف��ارة �مل�����رصي��ة يف 
�ح��ت��ج��اًج��ا على  ت��رك��ي��ا 
ديفيد  كامب  �تفاقية 

بني م�رص و�إ�رص�ئيل. 

2003
�لكويت  �أم���ري   -  
�ل�����س��ي��خ ج��اب��ر �الأح��م��د 
�ل�����س��ب��اح ي�����س��در �أم���ًر� 
�ل�سيخ  بتعيني  �أمريًيا 
�ل�سباح  �الأحمد  �سباح 
�ل��وزر�ء  ملجل�ض  رئي�ًسا 
وي���ك���ل���ف���ه ب��رت���س��ي��ح 
وهي  �ل����وز�رة،  �أع�ساء 
�مل��رة �الأول��ى يف تاريخ 
�لكويت �لتي يتم فيها 
من�سبي  ب��ني  �لف�سل 
ورئا�سة  �لعهد  والي���ة 

�لوزر�ء.

مسافات

مي العيدان تهاجم 
فاطمة عبد الرحيم

يمتلك األركان األساسية التي تبهر المشاهد

أحمد المقلة.. مدرسة وقواعد جديدة في اإلخراج

هاجم���ت �الإعالمي���ة �لكويتية 
مي �لعيد�ن، �لفنان���ة �لبحرينية 
فاطم���ة عبد �لرحي���م، معتربة �أن 
�الأدو�ر �لتي توؤديها تقت�رص على 

�الغت�ساب و�لرق�ض ال غري. 
وذك���رت جملة “ له���ا “ �أن “ 
�لعيد�ن “ �رصحت يف خروج �إعالمي 
له���ا �أن �ملمثلة �ملذكورة و�حدة 
م���ن ب���ني �لفنان���ات �خلليجيات 
�ملعروفة ب���اأد�ء �الأدو�ر �جلريئة 

و�حلديث �مل�ستفز.
وفاطم���ة عبد �لرحي���م ممثلة 

مدين���ة  يف  ول���دت  بحريني���ة، 
�ملح���رق، ب���د�أت حياته���ا �لفنية 
�مل����رصح  يف  �لدر��س���ة  �أثن���اء 
�ملدر�س���ي م���ن خ���الل �الأعم���ال 
بد�أت  �مل�رصحي���ة لالأطفال، كم���ا 
�لتمثي���ل بانتظام منذ منت�س���ف 

�لت�سعينات.
يذك���ر �أن �الإعالمية �لكويتية 
م���ي �لعيد�ن، هاجم���ت موؤخر� يف 
�إحدى و�س���ائل �لتو��سل �لفنانة 

�ملغربية دنيا بطمة.

ريا أبي راشد: أحب الكارتون كثيًرا مع ابنتي
ن�رصت ريا �أبي ر��سد، �سورة جديد 
لطفلتها “ل����وال” وهي تقف على �رصير 
يحمل ��س����مها، و�سلها هدية من �إحدى 
�ل�رصكات يف دبي. ريا ت�س����كرت �ل�رصكة 
على هديتها، و�أ�سارت �إلى �أن طفلتها 
�س����تقوم بالكثري م����ن �ملغامر�ت على 
هذ� �ل�رصير. وحر�س����ت ريا عل����ى �إخفاء 

�سورة �بنتها كما تفعل د�ئماً!
ف��ي  تجربت��ك  تصفي��ن  كي��ف   
الدوبالج أخيراً في فيلم “السنافر”؟ 

وهل أنت من متابعي الكارتون؟
 �أح����ب �لكارت����ون كث����ري�ً، و�أنتظر 
 The ًأن تكرب “لوال” لكي ن�س����اهد معا�
وكل   Lion King، Jungle Book
�الأف����الم �لتي حلم����ت بها يف �س����غري. 
جتربت����ي م����ع �لدوب����الج ه����ي �لثانية، 
�ل�س����نة �ملا�س����ية كان����ت جتربت����ي مع 
�لتجرب����ة ه����ذ�  Angry Bird ولك����ن 
�لعام �أخ����ذت �أ�س����د�ًء �أعلى الأنه����ا �أوالً 
م����ع “�ل�س����نافر”، وثانياً الأنني �ل�س����نة 
�ملا�س����ية كن����ت حامالً ومل �أ�س����تطع �أن 
�أتو�ج����د يف �لعرو�����ض �الأول����ى. �لتجربة 
لذي����ذة وتاأت����ي ما بني عمل����ي كمقدمة 

بر�مج و�لتمثيل �لذي ال �أتقنه.

ما األفالم األكثر نجاحًا مؤخراً؟
 Moonlight، LA LA Land
و�لفيلمان حققا جو�ئز... �أع�س����ق “مون 
الي����ت” ولكن����ه لي�ض من �الأف����الم �لتي 
تعر�����ض يف �لوط����ن �لعرب����ي، الأنه����م 
 Super�يف�سلون �أفالم �لت�سويق و�ل

.heros
 أال تعتقدين أنه من الممكن 
أن تك��ون ه��ذه التجرب��ة بابًا نحو 

التمثيل، بما أنك استطعت أن 
تؤدي دوراً بصوتك؟

 ال �أعلم �إن كنت �أ�ستطيع 
�أمثل و�أج�س����د �سخ�س����ية  �أن 
غري �سخ�سيتي، و�أعتقد �أنه 
عم����ل �آخر ال �أعرف مقدرتي 

عليه.
عال��م  إل��ى  ع��دت 

الطفولة في “السنافر”! 
ك�����ل خ����ي����ال �ل�����س��ي��ن��م��ا 
متابعة  يف  طفلة  فاأنا  حياتي، 
و”�جلميلة  “�ل�سنافر” 
�لق�س�ض  وك��ل  و�لوح�ض” 

�لتي �أحبها. 

أبرار سبت في 
السعودية “من 
أجلها”

بمشاركة البحرين..

أبها تستعد النطالق “مهرجان الكوميديا الدولي” في دورته الثالثة

ك�س���فت �لفنانة �لبحرينية �أبر�ر �س���بت، 
�أنه���ا تتو�جد حالي���ا يف �ل�س���عودية وحتديد� 
مبدينة �خلرب من �أجل ت�س���وير م�س���اهدها يف 
�مل�سل�سل �لدر�مي �جلديد �لذي يحمل عنو�ن 

“من �أجلها”.
ن�رصت “�أبر�ر” عرب ح�س���ابها �لر�سمي على 
�ن�س���تغر�م �س���ورة جديدة لها وعلقت قائلة: 
“ح����رصي حالي���ا يف �ل�س���عودية حتديد� �خلرب 

لت�سوير م�سل�سلي �جلديد من �أجلها”.
و�ساركت �لفنانة �أبر�ر �سبت يف �ملار�ثون 
�لرم�س���اين لعام 2017 يف م�سل�س���ل “تعبت 
�أر�سيك”، من تاأليف عبد �هلل �لرومي، و�إخر�ج 
مناف عبد�ل. وت�س���دى لبطولة �لعمل كوكبة 
من جن���وم �لدر�م���ا �خلليجية �أبرزهم ح�س���ني 
�مله���دي وعقي���ل �لرئي�س���ي وم���الك وزهرة 

عرفات وعبد�لرحمن �لعقل.

ت�ستعد مدينة �أبها �ل�سعودية النطالق “مهرجان 
�لكوميديا �لدويل” يف دورته �لثالثة، مب�ساركة نخبة 
من �س���ناع وجنوم �لكوميديا �ل�س���عودية و�خلليجية 
و�لعربية، و�لهادف �إلى توطني �س���ناعة �لكوميديا 
�لر�قي���ة، وت�س���جيع �لتعاون بني �لنج���وم �لعرب ملا 
يف ذلك من تبادل للخرب�ت، وكذ� �س���قل وت�س���جيع 
�ملو�هب �ل�سبابية، وهي �الأهد�ف �لتي ت�سب جميعا 
يف �إطار حتقيق �لروؤية �مل�س���تقبلية 2030 للمملكة 

�لعربية �ل�سعودية على �ملديني �لقريب و�لبعيد.
ينطل���ق �ملهرج���ان خالل �لفرتة م���ن 26 يوليو 
�إل���ى 1 �أغ�س���ط�ض 2017، عل���ى مدى �أ�س���بوع كامل، 
وذل���ك على م�رصح “�ملفتاحة” مبدينة �أبها، من خالل 
جمموعة من �لفعاليات �ملتنوعة لر�سم �لب�سمة على 
�س���فاه �جلمه���ور، و�لتي تت�س���افر خللق �أج���و�ء من 
�لت�سويق و�ملتعة �لهادفة، ومد ج�سور �لتعاون بني 
�سناع �لب�س���مة �لعربية و�خلليجية وكذلك ج�سور من 
�لتو��س���ل �لثقايف و�لفني بني �لتجارب �لكوميدية 
�ملحلية و�لعاملي���ة، ويعك�ض �ملهرجان �لذي تنظمه 
موؤ�س�س���ة “رو�د ميديا” ويتولى �ملخرج �ل�س���عودي 
ممدوح �س���امل �إد�رته، �ملكانة �لثقافي���ة و�الإبد�عية 

للمملكة.
 Awards( يت�سمن �ملهرجان جو�ئز �لكوميديا
Comedy( و�لتي حظيت باأ�س���د�ء و��سعة يف دورة 
�لعام �ملا�سي، وكان مهرجان �لكوميديا �لدويل هو 
�لوحيد يف �لع���امل �لعربي �لذي يق���دم جو�ئز لنجوم 
�لكوميدي���ا �لع���رب، �لذين �س���يتم تر�س���يحهم من 

خالل طريقتني، �الأولى برت�س���يح من جلنة �لتحكيم، 
و�لثاني���ة م���ن خ���الل �لت�س���ويت �الإلك���رتوين ع���رب 
موق���ع �جلهة �ملنظم���ة للمهرجان، وتت�س���من جو�ئز 

�ملهرجان ما يلي:
- جائزة “�أف�س���ل م�سل�س���ل كومي���دي عربي” : 
تت�س���من تناف�ض 4 �أعمال هي �مل�سل�سل �لكوميدي 
�لق�س���بي،  نا����رص  بطول���ة  “�س���يلفي”  �ل�س���عودي 
و�مل�سل�سل �لكوميدي �ل�س���عودي “�سباب �لبومب” 
بطول���ة في�س���ل �لعي�س���ى، وم���ن �لكوي���ت تناف�ض 
�لفنان���ة حياة �لفهد مب�سل�س���ل “رمان���ة”، ومن م�رص 
يدخل �ل�سباق م�سل�سل “يف �ل ال ال الند” بطولة دنيا 
�سمري غامن، حممد �أنور، ماجد �مل�رصي، �سليمان عيد.
- جائ���زة “�أف�س���ل فيل���م خليجي” : تت�س���من 
مناف�س���ة �أربعة �أفالم هي �لفيل���م �لكويتي “عتيج” 

بطولة هيف���اء عادل، �س���الح �ملال، خال���د �لربيكي، 
عبد�ملح�س���ن �لقفا�ض، نور �لغندور، رو�ن �ل�سايغ، 
و�أي�س���ا �لفيلم �لكويتي “بوقة فق���ارة” بطولة هيا 
�ل�س���عيبي، عبد�ملح�س���ن �لتمار، لولوة �ملال، �سهاب 
حاجي���ه، مب���ارك �س���لطان، وم���ن �الإم���ار�ت يخو�ض 
�ل�س���باق فيلم “هجولة” �لذي قام ببطولته جمموعة 
من �لفنان���ني �الإمار�تيني و�ل�س���ائقني �ملحرتفني، 
ومن �لبحرين فيلم “�ل�س���جرة �لنائمة” بطولة �سيالء 
�س���بت، �إبر�هي���م خلف���ان، هيف���اء ح�س���ني، جمع���ان 

�لرويعي، �إبر�هيم �حل�ساوي، مرمي زميان.
- جائزة “�أف�س���ل ممث���ل كوميدي”: 
حبي���ب  �ل�س���عوديان  عليه���ا  يتناف����ض 
�حلبيب، وعبد�إالله �ل�س���ناين، �إ�سافة �إلى 
�الإمار�تي جابر نعمو�ض و�لكويتي ح�س���ن 

�لبالم.
- جائزة “�أف�س���ل ممثلة كوميدي���ة”: تتناف�ض 
على �جلائزة �لكوييتان هيا �ل�سعيبي و�سيماء علي، 
�إ�س���افة �إل���ى �لفنانة رميا����ض من�س���ور و�لبحرينية 

�سعاد علي.
“�أف�س���ل جن���م  - جائ���زة 
�إع���الم �جتماع���ي”: يف �س���ابقة 
تع���د �الأولى م���ن نوعه���ا على 
�أطل���ق  �ل�س���عودية،  م�س���توى 

مهرج���ان �لكوميدي���ا �ل���دويل مناف�س���ة جديدة بني 
جنوم “�ل�سو�سال ميديا” �ل�سعوديني �إبر�هيم با�سا، 
طارق �حلربي، ه�س���ام �لهوي�ض، عبد�ملجيد �لكناين، 

للح�سول على جائزة “�أف�سل جنم �إعالم �جتماعي”.
- جائزة “�أف�سل ممثلة �سابة”: تتناف�ض عليها 
�لفنانات �سارة �ليافعي، نريمني حم�سن، يامور، ز�ر� 

�لبلو�سي.

    BUZZ      
أحداث

�لهدوء هو �أف�س���ل حل ملعاجلة �لع�س���بية 
�لز�ئدة

�جع���ل ه���ذ� �الأج���و�ء �إيجابية وتك���ون عامالً 
�أ�سا�سياً يف �لنجاح

تقرر �ل�س���فر م���ع �ل�رصيك �إل���ى �إحدى �جلزر 
�جلميلة للقيام مبغامر�ت 

ع�س���بيتك �لز�ئدة ت�س���عك يف مو�جهة غري 
جمدية مع �لزمالء

�لرومان�س���ية حتيط بك من كل جانب وتبدو 
�سعيد�ً مع �ل�رصيك 

يخل���ق هذ� �لي���وم فارقاً كب���ري�ً بني �الأم�ض 
و�ليوم يف �الأف�سلية

تنزع من ر�أ�س���ك فكرة �أنك م�س���اب مبر�ض 
خطري وتنطلق 

و�سعك �ل�سحي جيد الأنك تتبع نظاماً 
متو�زياً وناجحا

تغ���ري منط نظام���ك �لغذ�ئي وتق���رر �لعمل 
بجدية 

كل �ملعطيات ت�سري �لى قدرة �ل�رصيك على 
�لتحمل

ترتطب �الأجو�ء وتنتع����ض �الأوقات وتعرف 
عن لقاء�ت عذبة

حت�رص �لكث���ري م���ن �للق���اء�ت و�ملوؤمتر�ت 
و�الجتماعات �ملهنية 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج
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د�ئم���ا ما ينجح �ملخ���رج �لبحريني �لقدير 
�أحمد يعقوب �ملقل���ة جناحا مبهر� يف �أي عمل 
در�مي يت�س���دى الإخر�جه، بدليل �ن �لناقد �و 
�ملتف���رج ال يجد �ذ� ما حاول �إبد�ء ر�أيه �س���وى 
�ن يع���رب ع���ن ده�س���ته بجمالي���ة �للقط���ات 
و�لطريقة �لتي يحرك بها �ملمثلني يف ر�سالة 
و��س���حة للجمي���ع ب���اأن �لفن لغ���ة و�الهم من 
ذلك �ن ه���ذه �للغة لغتهم.. �ي لغة �ملمثلني 
و�س���اهدنا �لفنان �لكويتي ح�سن �لبالم حينما 
قال �إن �ملخرج �ملقلة �كت�س���ف فيه ��سياء مل 
يكن يعرف عنها �ي �سيء يف م�سل�سل “ �ليوم 

�الأ�سود”.
�ه���م ما ميي���ز �ملخ���رج �أحم���د �ملقلة هو 
و�س���عه �للقط���ة يف نظ���ام مع���ني وي�س���يف 
�ليه���ا بع�ض �جلماليات حت���ى متتلك �الركان 
�ال�سا�س���ية �لتي تبهر �مل�ساهد. �ملقلة يعرف 
دون غ���ريه م���ن �ملخرج���ني �ن �للقط���ة مهما 
كانت ق�س���رية ت�س���توعب م�س���امني خمتلفة 
ومن �ل�سهل تفجري �لتوتر �لكامن فيها مثلما 
ينفجر �لبيت �لقوى يف �لق�س���يدة �ل�س���عرية، 
وله���ذ� م���ن �لن���ادر �ن جن���د لقط���ة للمقلة ال 
تعك����ض ح���و�ر� د�خليا ب���ني �لفنان ونف�س���ه 
وتنقل �لنو�زع �لنف�س���ية �ملت�ساربة و�الأفكار 
�ملتناق�سة من نطاق �لكالم �لى نطاق �لفعل. 
�أحمد �ملقلة بارع جد� يف ر�سم �للقطة من 
بدئها �ل���ى نهايتها و�س���بق و�ن كنت قريب 
من���ه يف عدد من �عماله لعل �أهمها �مل�سل�س���ل 
�لر�ئع “ ظل �ليا�س���مني” قبل �س���نو�ت، فاأي 
م�س���اهد لهذ� �مل�سل�سل البد و�ن يندمج ��سد 
�الندم���اج يف �للعبة �لفني���ة ومر�قبته لها من 
�خل���ارج “كمتفرج” �سي�س���عر �ن �للقطة مثل 
�لق�س���يدة تتابعها �لعني بت�سل�س���ل من بيت 
�ل���ى �آخ���ر، نغمات �س���عرية ت�س���حر �مل�س���اهد 
على �س���كل لقطات. مل�س���قات ملونة ز�هية 

ترت�ق�ض �أمام �أعني �مل�ساهد بهيكل لقطة. 
رمبا �لظروف مل ت�ساعدين يف متابعة عمله 
�الأخ���ري كامال �لذي عر�ض يف رم�س���ان “�ليوم 
�الأ�س���ود” ولكن���ي �رصق���ت نف�س���ي للحظ���ات 
و�ساهدت كذ� م�سهد من �لعمل ور�أيت �لقوة 

�لغيبية �لتي �س���ادت �مل�س���اهد و�اللت�س���اق 
�لعفوي باالإبد�ع طامل���ا كان �ملوجه هو �أحمد 
�ملقل���ة، وقد يك���ون �لكات���ب فه���د �لعليوه 
حمظ���وظ جد� بتعامله مع خم���رج بحجم �ملقلة 
�لذي يعرف كيف يطلق �ل�س���حر على �مل�سهد 
�ل���ذي كتبه و�نا �ج���زم حتى �مل�س���هد �مليت 
�ل���ذي ال روح فيه ي�س���تطيع �ملقل���ة �ن يحيه 
ويبث فيه الن�ص���اط واحليوية لأنه متخ�ص����ص 
يف �س���ناعة �الإبد�ع من �لال�سيء و�ي �نتكا�سة 
يف �مل�س���هد يحولها ب�رصعة مذهل���ة �لى حركة 
�إبد�عي���ة جديدة! لي�ض مدحا يف خمرجنا �لكبري 

�أحم���د يعق���وب �ملقل���ة ولكن���ي �أحت���دث عن 
مدر�س���ة جديدة يف �الخر�ج وقو�عد جديدة يف 

ر�سم �للقطات مبعناها �ل�سامل، فالذي يقدمه 
�أحمد من ناحية �ل�س���كل و�مل�سمون مل يقدمه 
�ي خمرج عربي �آخر “ ح�سب علمي “ و��ستطيع 
�لقول و�نا م�س���وؤول عن هذه �لعبارة “ال يوجد 
هن���اك تيار�ت و�أجيال، و�من���ا هناك خمرجون 
مبدع���ون كاأحمد يعقوب �ملقلة �لذي ي�س���كل 
برب�عت���ه عاملا قائما بذ�ته، وهو �جلانب �لذي 
يتجلى فيه �لتميز و�لروؤيا �لفنية �الأقرب �لى 

�لتكامل و�ملهارة �لفكرية”. 
مث���ل “قي����ض وليل���ى” ومث���ل “رومي���و 
وجوليت” ومثل كل ق�س����ض �حلب �ل�س���عبية 
عن���د خمتل���ف �س���عوب �لع���امل، هكذ� ق�س���ة 
�حلب.. ح���ب �الإخر�ج عند �أحمد يعقوب �ملقلة 

�لذي �أبدع �لى درجة �الإعجاز.

اأ�سامة املاجد
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يشارك فيها 20 طالبًا على مدى 6 أسابيع

ورشة فنية تدشنها “الثقافة” 
و”أتيليه دي سيفغ” 

�لبحري���ن  هيئ���ة  د�س���نت   
للثقافة و�الآثار ور�سة عمل فنية 
بالتع���اون م���ع مدر�س���ة �لفنون 
�أتيليه دي �س���يفغ،  �لباري�س���ية 
وذل���ك  متك���ني،  م���ن  وبدع���م 
�لثقافة  �إد�رة  بح�س���ور مدي���رة 
و�لفنون �ل�سيخة هال بنت حممد 
�آل خليفة. وتاأتي هذه �لور�س���ة 
�س���من �تفاقي���ة م�س���رتكة بني 
وجمهوري���ة  �لبحري���ن  مملك���ة 
�لثقاف���ة  جم���االت  يف  فرن�س���ا 
و�لفن���ون. وق���د �رصح���ت مديرة 
�إد�رة �لثقافة و�لفنون �ل�س���يخة 
هال بنت حمم���د �آل خليفة بهذه 
�لور�سة  �أهمية  �ملنا�سبة: تكمن 
يف ��س���تقطابها لل�سباب وطالب 
فيه���ا  للم�س���اركة  �جلامع���ات 
و�ال�ستفادة منها، حيث ي�سارك 
يف هذه �لور�سة 20 م�ساركاً. كما 
ن�س���كر “متك���ني” عل���ى دعمها 
وت�سجيعها ملثل هذه �ملبادر�ت 

�لد�عمة للثقافة و�لفنون.
و�أ�س���افت: تتيح �مل�ساركة 
فر�س���ة جمانية لال�س���تفادة من 
�خل���رب�ت �لدولي���ة يف جم���االت 

�لفن���ون، حي���ث تقام �لور�س���ة 
على مدى 3 �أ�س���ابيع متو��سلة، 
يت���م خالله���ا �لتدري���ب بجانب 
نظ���ري و�آخر عمل���ي. وذلك عرب 
يقدمه���ا  وحما����رص�ت  درو����ض 
وم���ن  باري����ض  م���ن  �أ�س���اتذة 
ثقافات خمتلفة ومد�ر�ض فنية 
مهمة. مما ي�س���مح للم�س���اركني 
باالنفتاح على �الآخر و�ال�ستز�دة 
من �خل���رب�ت �لعاملية. هذ� ومت 
�لتدريب���ي  �لربنام���ج  ت�س���ميم 
دي  �أتيلي���ه  مدي���ر  قب���ل  م���ن 
�س���يفغ باري�ض �ل�س���يد فين�ست 
فيالرد، حي���ث تهدف �لور�س���ة 
�إلى تعلي���م �لطلبة م���ن منطقة 
و�إعطائه���م  �لعرب���ي،  �خللي���ج 
لتطوي���ر  �لالزم���ة  �مله���ار�ت 
و�ملحت���وى.  �لفن���ون  و�إنت���اج 
كما تركز �لور�س���ة عل���ى تبادل 
�الأفعال  �خلرب�ت وقيا�ض ردود 
وتطوي���ر �ل���روح �لنقدي���ة لدى 
�إل���ى  باالإ�س���افة  �مل�س���اركني، 
�لفنية  عل���ى �ملفاهيم  �لتعرف 
�لثقافية  �لف�س���اء�ت  وتطوي���ر 

للم�ساركني. 

كذل���ك ينق�س���م �لربنام���ج 
�لتدريبي �إلى جمموعة من ور�ض 
�لعمل �ملتنوعة و�ملتخ�س�س���ة، 
تت�س���من �لتع���رف عل���ى تاريخ 
�لفن يف �أوروبا و�لعامل، وتطوير 
�لتكوين �لفردي للفنان، �لعمل 
وحتلي���ل   ،3D تقني���ات  عل���ى 
�الإنتاج،  �لفني وطريق���ة  �لعمل 
�الأف���كار  �إل���ى جتمي���ع  �إ�س���افة 
وحتدي���د �الأه���د�ف �لفنية. كما 
ي�ستمل �لربنامج �لتدريبي على 
ت�سليط �ل�سوء على �ملمار�سات 
و�لتقني���ات  �جلدي���دة  �لفني���ة 
تاأث���ري�ت  وحتدي���د  �لرقمي���ة، 
و�حل���و�ر  و�ملحي���ط  �ملجتم���ع 

و�سياغة �لعمل �لفني.
�لور�س���ة  تختت���م  و�س���وف 
�لتدريبية باإقام���ة معر�ض فني 
في���ه  يقدم���ون  للم�س���اركني، 
�أعماله���م بع���د �طالعه���م عل���ى 
�لتجارب و�خل���رب�ت و�ملد�ر�ض 
�لفنية �ملتنوعة. حيث �سيكون 
مبثاب���ة نتاج فن���ي مبا�رص يلم�ض 
�ملتحققة  و�ال�س���تفادة  �لتاأثري 

من �لور�سة.

• و�سع �للقطة يف نظام معني	

• متيز وروؤيا فنية �أقرب �لى �لتكامل 	
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قانون اأمريكي مينح املغت�صب “حًقا غريًبا”
  

يتيح قانون جديد �ص���در يف ولية اأركن�ص���ا�س الأمريكية للمغت�ص���ب، حق اتخاذ القرار يف 
مو�صوع اإجها�س املغت�صبة للجنني، مما اأثار �صجة كبرية بالولية. ويقر القانون اجلديد الذي 
�ص���يبداأ تفعيله هذا ال�ص���هر، اأن املراأة احلامل عليها احل�صول على اإذن من والد اجلنني، قبل 
القيام بعملية الإجها�س، حتى اإن كان احلمل نتيجة اغت�ص���اب. كما يعطي القانون حق القرار 
لذوي الفتاة، يف حال حملت بعمر اأقل من 18 �ص���نة. واأثار القانون اجلديد حفيظة موؤ�ص�ص���ات 
احلق���وق املدنية، حيث طعنت اإحداها يف القرار، و�ص���تبداأ جل�ص���ة ال�ص���تماع الي���وم اخلمي�س. 

ومتلك ولية اأركن�صا�س 4 عيادات لالإجها�س فقط، ويقطن الولية حوايل 3 ماليني ن�صمة.

ال�صقر روف�س حار�س وميبلدون الأمني

عـــر�س “جــزيـــرة الأمـــل” للـبــيـــع بـ�صـعـــر غــيـــر مـتــوقـــع
 ذك���رت �ص���حيفة ذا �ص���ن الربيطانية، 
اأن ج���ون كاكوليدي�س مال���ك جزيرة هوب )اأو 
الأم���ل( الأمريكية ال�ص���هرية عر�ص���ها للبيع، 
وذلك لأول مرة منذ �رشائها عام 1993، مقابل 
�ص���عر و�ص���فه وكالء العق���ارات ب�”ال�ص���فقة 
الناجحة”. واأ�ص���افت ال�ص���حيفة اأن اجلزيرة، 
الت���ي تق���ع قبال���ة �ص���احل ولية م���ني، متتد 
مل�ص���احة 86 فدان���ا، وت�ص���م ق����رشا ومنزلني 
لل�ص���يافة، وحانة، واإ�ص���طبل خيول، وحظرية 

دجاج، ومكان خا�س للتعبد.

وبح�صب ال�صحيفة، فاإنه ميكن الو�صول 
اإلى اجلزيرة من مدينة بورتالند يف 25 دقيقة 
فقط عرب قارب، وعر�صها كاكوليدي�س للبيع 
مقابل ما يق���رب من 8 ماليني دولر اأمريكي. 
ووفق���ا ل�ص���حيفة )ذا �ص���ن( ف���اإن املال���ك 
كاكوليدي�س كان يعي�س على جزيرته، ولكنه 
غادره���ا بعد وف���اة زوجت���ه فيلي����س عن 89 
عاما، ال�ص���نة املا�ص���ية. وي�ص���وق وكالء �رشكة 
عقارات )لندفي�ص���ت( لبيع اجلزيرة، قائلني 
ل�ص���حيفة )بورتالند بر�س هريالد( اإن ال�صعر 

املعرو�س لبيعها مبثابة �صفقة ناجحة. وقال 
اأح���د وكالء العقارات يف ال�رشك���ة: “اأن متتلك 
جزيرة باأكملها يف خليج كا�ص���كو مع �ص���هولة 
الو�ص���ول اإلى مدينة بورتالند فر�ص���ة نادرة. 
ولكي اأكون �رشيحا فاإن ال�صتثمار يف اجلزيرة 

يتجاوز ال�صعر املطلوب”.
وتفح����س عدد م���ن العم���الء اجلزيرة وما 
ت�ص���مه، ومنهم م���ن اقرتح حتويله���ا ملنتجع 
�ص���ياحي، اأو الحتف���اظ به���ا كما ه���ي كملجاأ 

ترفيهي خا�س بالأ�رشة، بح�صب ال�صحيفة.

ولدة اأ�صخم جبل 
جليدي يف العامل 

   قال علماء، اإن جبال جليديا �صخما، ي�صل 
حجم���ه اإل���ى تريليون طن، انف�ص���ل عن اجلرف 
اجللي���دي يف غ���رب القطب اجلنوب���ي املتجمد، 
اأنتاركتي���كا. وبح�ص���ب فريق علم���ي من جامعة 
�ص���وانزي الربيطانية، فاإن اجلب���ل الذي تناهز 
م�ص���احته 5700 كيلومرت مربع، ويزن اأكرث من 
األ���ف ملي���ار طن، انف�ص���ل بني يوم���ي الثنني 
والأربع���اء. ويح���اول العلم���اء الذين يدر�ص���ون 
املنطق���ة، اأن يتبين���وا م���ا اإذا كان النف�ص���ال 
الكب���ري ناجما عن التغيري املناخي، جراء ارتفاع 
درجة احل���رارة يف كوكب الأر����س. وكان علماء 
حذروا، يف يونيو املا�ص���ي، من احتمال ح�صول 
النف�ص���ال، ونبه���وا اإلى وجود �ص���ق يف اجلبل 
اجللي���دي، وه���و م���ا اأكدت���ه الأقمار ال�ص���ناعة 
لوكال���ة الف�ص���اء الأمريكية “نا�ص���ا”، يف وقت 

لحق.

ا  وفاة 11 �صخ�صً
بحريق يف ال�صعودية

املن���ازل  اأح���د  �ص���ب يف  حري���ق   اأدى     
مبحافظ���ة جنران، جن���وب غربي اململك���ة، اإلى 
وفاة 11 �صخ�ص���ا، وفق ما ق���ال الدفاع املدين 
ال�صعودي يف ح�صابه على تويرت، اأم�س الأربعاء.

واأ�ص���اف الدف���اع امل���دين اأن���ه مت اإخم���اد 
احلريق الذي �ص���ب “مبنزل �ص���عبي ل يوجد به 
فتحات تهوية )نوافذ( نتج عنه وفاة 11 مقيما 

واإ�صابة 6 اآخرين جراء ا�صتن�صاق الدخان”.
ومل يذكر الدفاع املدين �صبب احلريق.

اأملانيا.. �صرقة عملة 
ذهبية عمالقة

   اعتقل���ت ق���وات خا�ص���ة م���ن ال�رشط���ة 
الأملاني���ة اأم����س الأربع���اء، ع���دة اأ�ص���خا�س يف 
عملي���ات مداهمة يف برل���ني تتعلق ب�رشقة عملة 
ذهبي���ة وزنها 100  كيلوغرام، ت�ص���ل قيمتها 
اإل���ى 4 ماليني دولر، من متح���ف بوده بربلني 
يف مار�س. واأظهرت �صور رجال �رشطة م�صلحني 
يرتدون الأقنعة، وم�ص���عفني، خارج اأحد الأبنية 

يف منطقة نيوكولن يف برلني.
وقالت �رشطة برلني “نقوم حاليا بعمليات 
تفتي����س وتنفيذ اأوامر اعتق���ال يف مناطق عدة 
م���ن برلني، فيم���ا يتعل���ق بعملي���ة ال�رشقة من 
متحف بوده التي وقعت يف مار�س”. و�ص���نعت 
العمل���ة الكندي���ة امل�ص���ماة “ورق���ة القيق���ب 
الكبرية”، التي حتمل �ص���ورة امللكة اإليزابيث 

الثانية من الذهب اخلال�س.
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الصالة

علمـاء: انقرا�س الب�صريـة بـعـد 20 عـاًمـا
حذرت جمموعة من العلماء الأمريكيني واملك�صيكيني، من اأنه اإذا مل يتم اتخاذ الإجراءات 

الالزمة، فاإن الب�رشية ينتظرها انقرا�س جماعي خالل ال�20 �صنة املقبلة.
وح�ص���ب علماء من جامعة “�ص���تاندفورد” واآخرين من جامعة “املك�ص���يك امل�صتقلة”، اإن 
االكتظاظ ال�ش���كاين لكوكب االأر�ض واال�شتهالك املفرط مل�ش���ادر الطاقة ي�شكلون تهديدا 
كب���ريا عل���ى النظ���ام البيئي. وجاء يف املقال���ة التي ن�رشتها جمل���ة اأكادميية العل���وم القومية 
)PNAS( اأن ه���ذه الأمور توؤثر على النظام الغذائي لأنواع عديدة من الأحياء، حيث بلغت يف 
هذه الأيام �رشعة انقرا�س بع�س الأنواع من الفقاريات خالل القرن املا�ص���ي نوعني كل عام، 
وخالل املليوين �ص���نة الفائتة كانت �رشعة انقرا�س بع�س الأن���واع تبلغ نوعني كل 100 عام. 
وي�ص���ري العلماء اأي�ص���ا اإلى اأن الكثري من احليوانات الثدية مهددة بالنقرا�س، وانقرا�ص���ها 

�صوف ي�صبب تداعيات �صلبية جدا على اجلن�س الب�رشي.

 ت�ص���تخدم اللجن���ة املنظم���ة لبطولة وميبلدون للتن�س، حار�ص���ا “غ���ري ماألوف”، 
لإبع���اد الطيور من الطريان ح���ول وداخل مالعب البطولة واإزع���اج الالعبني والتاأثري 

على تركيزهم.
ومنذ عام 2007 قررت اللجنة ا�ص���تخدام ال�صقر “روف�س” لغر�س اإبعاد الطيور 

الأخرى بعيدا عن مالعب البطولة.
وكان احلم���ام حتديدا يعد م�ص���كلة يف بطولة وميبلدون، لأن���ه ياأكل احلبوب من 

على ع�صب امللعب، اأثناء املباريات، مما يوؤثر على تركيز الالعبني.
واأث���ار “روف����س” اهتم���ام وكالت الأنب���اء العاملي���ة يف �ص���يف 2012، حني مت 

اختطافه من قبل جمهولني، قبل اأن يتم العثور عليه بعد 3 اأيام.
ويتمتع ال�ص���قر ال�صهري ب�ص���عبية كبرية، حيث ميتلك 9 اآلف متابع على ح�صاب 

اأن�صئ له على موقع تويرت.
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“غوغــــل” يحتفــي 
بذكـــــرى ميـــــــالد 

الطيـــــب �صالــــح

احتف���ى حمرك البح���ث “غوغل”، اأم�س الأربع���اء، بذكرى ميالد الأديب ال�ص���وداين الراحل 
الطيب �صالح ال�88، تقديرا مل�صاهمته يف جمال الأدب.

وزين غوغل �صفحته الرئي�صية، بر�صم ل� “عبقري الرواية العربية” كما يطلق عليه النقاد.
ولد الروائي ال�ص���وداين، �ص���احب الرواية ال�صهرية “مو�ص���م الهجرة اإلى ال�صمال” يف 12 
يولي���و 1929، ال�ص���ودان. وتخي���م روح ال�صيا�ص���ة والأعراف املوروثة عل���ي اأعماله،  كما جند 
العالقة الإ�ص���كالية بني ال�رشق والغرب، �صيما يف مو�صم الهجرة اإيل ال�صمال، حيث الختالفات 
بني احل�صارتني الغربية وال�رشقية. ترجمت روايات الطيب �صالح اإلى اأكرث من 30 لغة، ومنها  
مو�ص���م الهجرة اإلى ال�ص���مال وعر�س الزين ومريود و�صو البيت ودومة ود حامد ومن�صى. غيب 

املوت الروائي ال�صودان ال�صهري يف اأحدى م�صت�صفيات لندن يف 18 فرباير 2009.

رئي�س مالوي “يتبنى” مادونا

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

بركان فيسوفيوس ينفث الدخان عاليا وحممه تشعل منحدرات 
الجبل المطل على مدينة نابولي، جنوبي إيطاليا )ا ب(

الطق�س املتوقع 
اليوم �صيكون 

حارا ورطباً.

الرياح �صمالية بوجه عام من 7 اإلى 
12 عقدة وت�صل من 13 اإلى 18 

عقدة احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب ال�صواحل، 
ومن 2 اإلى 4 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 

42 درجة مئوية، وال�صغرى 31 درجة مئوية.

 رحبت مالوي مبادونا، حيث و�صلت لفتتاح جناح مب�صت�صفى لالأطفال اأقيم بتمويل من 
موؤ�ص�ص���تها ويحمل ا�ص���م اأحد الأطفال الأربعة الذين تبنتهم جنمة البوب الأمريكية من البلد 

الواقع جنوبي اأفريقيا.
وقال رئي�س مالوي، بيرت موتاريكا يف مرا�ص���م الفتتاح، موجها حديثه اإلى مادونا؛ “لقد 

بداأت بتبني 4 اأطفال مالويني، واالآن نحن نتبناك ابنة لهذا البلد”.
من جانبها، قالت مادونا، التي اأو�ص���حت اأنها كربت بدون اأم واأرادت اأن تعطي اأف�ص���ل 
ما لديها لأطفال مالوي؛ “هناك اأ�ش���ياء كثرية للغاية مل اأكن اأتخيل اأنني �ش���وف اأقوم بها. مل 

اأتخيل مطلقا اأن ياأتي يوما اأبني فيه مثل هذا امل�صت�صفى”.
ونقلت وكالة اأ�صو�صيتد بر�س عن مادونا: “ل تتخلوا اأبدا عن اأحالمكم”.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	19
	20
	21
	22
	24

