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ب�صمات اإيران الإرهابية يف كل قرية بحرينية
انطالق “حوار املنامة” حتت رعاية �سمو ويل العهد... تركي الفي�سل باجلل�سة االفتتاحية:

حتت رعاي���ة ويل �لعه���د نائب �لقائ���د �الأعلى 
�لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري �س���لمان بن حمد �آل خليفة �لذي �أناب 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �س���مو �ل�س���يخ حممد بن 
مب���ارك �آل خليفة الفتت���اح حو�ر �ملنام���ة، �نطلقت 

�أعمال �ملنتدى م�ساء �أم�س. 
وم���ن جهت���ه قال رئي����س مركز �مللك في�س���ل 
للدر��سات و�لبحوث �س���احب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
تركي �لفي�سل �آل �سعود �إن نقل �ل�سفارة �الأمريكية 
�إلى �لقد�س يعطي �الأك�سجني للتطرف يف �ملنطقة.

و�أردف، يف مد�خل���ة ل���ه م�س���اء �أم�س باجلل�س���ة 
�الفتتاحي���ة لقم���ة ح���و�ر �ملنام���ة �لت���ي عقدت يف 

�لعا�س���مة �لبحريني���ة، �أن �لرئي����س �الأمريكي بهذ� 
�لق���ر�ر كمن رمى بنف�س���ه يف بحر، وعليه �مل�س���ارعة 

باخلروج. 
وحتدث �لفي�س���ل عن �ل�س���اأن �لبحريني قائالً: 
�إن ب�س���مات �إير�ن �الإرهابية موجودة يف كل �س���ارع 

وقري���ة بحرينية، يف �إ�س���ارة �إل���ى �لتخريب 
�لذي ح�سل ويح�سل يف مناطق عدة.

جاللته زار املنطقة اجلنوبية و“جرافيتي”... العاهل:

الريا�صات اجلوية ت�صهد تطورا ملحوظا

�ملنامة - بنا: خالل جولة عاهل �لبالد �ساحب 
�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة يف �ملنطقة 
�جلنوبي���ة من �لبالد، قام جاللته بزيارة �إلى فريق 
جر�فيت���ي �ن���در �س���كاي د�يفين���غ، ير�فقه ممثل 
جالل���ة �مللك لالأعمال �خلريية و�س���وؤون �ل�س���باب 
رئي�س �ملجل�س �الأعلى لل�سباب و�لريا�سة رئي�س 
�للجنة �الأوملبية �لبحرينية �س���مو �ل�سيخ نا�رص بن 

حمد �آل خليفة.
ولدى و�سول جاللة �مللك، كان يف �ال�ستقبال 
وكيل وز�رة �لد�خلية ل�سوؤون �جلن�سية و�جلو�ز�ت 
و�الإقام���ة �ل�س���يخ ر��س���د ب���ن خليف���ة �آل خليف���ة 

ورئي�س جمل�س �إد�رة �رصكة جر�فيتي �ل�سيخ حممد 
بن ر��س���د �آل خليفة و�ل�سيخ عبد�هلل بن ر��سد �آل 

خليفة وعدد من �مل�سوؤولني ومنت�سبي �لفريق.
ونوه جاللة �مللك بال���دور �لر�ئد �لذي تلعبه 
�لبحرين يف �حت�س���ان وتنظي���م خمتلف �لبطوالت 
�لريا�س���ية �لعاملية، م�س���يد�ً بالتط���ور �مللحوظ 
�ل���ذي ت�س���هده �لريا�س���ات �جلوي���ة يف �ململك���ة 
بف�س���ل جهود �لقائمني على �الحت���اد �لبحريني 
للريا�س���ات �جلوي���ة وحر�س���هم عل���ى توفري كل 

رف���ع  به���دف  لالعب���ني؛  �لدع���م  �س���بل 
2كفاءتهم وقدر�تهم �لتناف�سية. 

 

ق���ال وزي���ر �الأ�س���غال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعمر�ين ع�س���ام خلف �إن م�ساريع 
قط���اع �ل����رصف �ل�س���حي يف �لد�ئ���رة �لر�بع���ة 
باملحافظة �ل�س���مالية ت�س���مل �مل�س���اريع قيد 
�لتنفيذ منها م�رصوع �ل�رصف �ل�سحي يف منطقة 
�س���لماباد جمم���ع 714 �ل���ذي مت �النتهاء منه 
بن�س���بة 72 % وتبلغ كلف���ة �مل�رصوع 690 �ألف 

دينار.
وب���ني �أن هناك م�س���اريع قيد �لت�س���ميم 
منها �خلط �لرئي�س لتو�س���يل م�رصوع �إ�س���كان 
�لرمل���ي، ومت �النته���اء من �إعد�د �لت�س���اميم 

�لهند�س���ية �لنهائية، وتبلغ �لكلفة �لتقديرية 
للم�رصوع حو�يل 5.5 مليون دينار، ومت �إدر�جه 
�س���من م�رصوع قط���اع �لطرق �جلدي���د لتطوير 
�سارع �ل�س���يخ ز�يد و�ملمول من قبل �سندوق 

�لدعم �خلليجي. 
وذك���ر �أن من �مل�س���اريع قيد �لت�س���ميم 
م�رصوع �خلط �لرئي�س �لناقل لل�رصف �ل�س���حي 
م���ن مدينة حمد �إل���ى حمطة توبل���ي للمعاجلة 
�ل���ذي ين���درج بخطة �لقط���اع �ال�س���رت�تيجية 
�لوطنية للعام 2010، و�لذي تقدر كلفة بنائه 
بحو�يل 38 مليون دينار، ويتم حاليا �لتن�سيق 
مع �ل�س���ندوق �خلليجي؛ لتوف���ري �العتماد�ت 

�ملالية �ملطلوبة لبناء �مل�رصوع.

 38 مليون دينار خلط املجاري من مدينة حمد ملحطة توبلي

• وزير �الأ�سغال	

جناحي: الف�صاد يكبد املال العام خ�صائر طائلة

ال�صباحية “األبا” بالذروة  دوار  تدخل  �صيارة   7034

�أكد �خلبري �مل�رصيف خالد جناحي �أن “�لف�ساد 
عموما ظاهرة تكبد �لدول خ�س���ائر مالية طائلة”، 
م�س���ري� �إلى �أن ت�رصيحات نقلت عن���ه خطاأ، عندما 
حتدث عن هذ� �ملو�س���وع لبع�س و�سائل �الإعالم، 

�إذ مل ي�رصح �أو ي�رص �إلى �أن تلك �خل�سائر لها عالقة 
بالتجاوز�ت �لتي تر�سدها تقارير ديو�ن �لرقابة 
�الإد�ري���ة و�ملالية، ومل يخ�س����س �أو يذكر و�قعة 
بعينه���ا، ولكنه حت���دث عن ظاهرة م�س���ت�رصية يف 

�لعدي���د من �ل���دول وتكبد �مل���ال �لعام 
خ�سائر كبرية.

�لبلدي���ات  و�س���وؤون  �الأ�س���غال  وزي���ر  ق���ال 
و�لتخطيط �لعمر�ين ع�س���ام خل���ف �إن تقاطعي دو�ر 
�ألبا و�لنويدر�ت ت�سب فيهما �حلركة �ملرورية من 5 
�سو�رع رئي�سة، هي �سارع �مللك حمد و�سارع �ملع�سكر 
و�سارع �ال�ستقالل و�سارع �ل�سيخ جابر �الأحمد �ل�سباح 
و�س���ارع �لتكري���ر. وذك���ر �أن �س���وؤون �لط���رق قامت 

باإعد�د �لت�س���اميم �الإن�س���ائية مل�رصوع تقاطعي دو�ر 
�ألبا و�لنويدر�ت �للذين ي�س���هد�ن �زدحامات مرورية 
كثيفة خالل ف���رتة �لذروة؛ ب�س���بب كثافة �ملركبات 
�لثقيلة وقلة �لطاقة �ال�ستيعابية لهذين �لتقاطعني 
بع���د �لزي���ادة �مللحوظة يف عدد �ملركب���ات يف �الآونة 
�الأخرية.  و�أو�س���ح �أن جمموع �ملركبات �لد�خلة دو�ر 

�ألبا يف �لذروة �ل�سباحية من 6:30 �إلى7:30 
يبلغ 7034 مركبة.
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5•  مو�جهات عنيفة بني �لفل�سطينيني وجنود �الحتالل	

�صهيدان و767 جريحا  فل�صطينيا يف “جمعة الغ�صب” 
�آالف  تظاه���ر  وكاالت:   - �ملحتل���ة  �لقد����س 
�لفل�س���طينيني يف “يوم غ�سب” بال�س���فة �لغربية 
�ملحتل���ة وغ���زة و�لقد����س �ل�رصقية، �أم����س �جلمعة؛ 
تنديد�ً بقر�ر �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب �عتبار 
�لقد�س عا�س���مة الإ�رص�ئيل، بينما ��ست�س���هد �سابان 
و�أ�س���يب �أكرث من 767 فل�سطينيا يف مو�جهات مع 
قو�ت �الحتالل. و�أعلنت وز�رة �ل�س���حة �لفل�سطينية 
��ست�سهاد �سابني بر�س���ا�س �جلي�س �الإ�رص�ئيلي يف 
مو�جهات يف قطاع غزة، يف حني �أعلن �لهالل �الأحمر 
�لفل�س���طيني �رتفاع �الإ�س���ابات �إلى �أكرث من 767. 
وكان���ت قو�ت �الحت���الل �الإ�رص�ئيلي ق���د �أعلنت ن�رص 
تعزي���ز�ت يف �ل�س���فة �لغربي���ة بعد �س���الة �جلمعة؛ 
حت�س���باً لوقوع مو�جهات مع �لفل�سطينيني. وما �إن 
�نطلق���ت �الحتجاجات حتى و�جهتها قو�ت �الحتالل 
�الإ�رص�ئيلي بقمع، وال�س���يما قرب �مل�س���جد �الأق�سى 

14�ملبارك، حيث �عتدت على �ملتظاهرين.

• جانب من حفل �فتتاح منتدى “حو�ر �ملنامة”	

البحرين العا�سرة عربيا يف ت�سدير ال�سلع 
واال�ستثمار

 وزير الداخلية: “مكافحـــة الف�ســـاد” 
تبا�ســر هــذا العــام 68 ق�سيــة

احتـــــــاد الكــــرة يوؤكـــــد م�ساركتــــــه
 يف خليجي 23 
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حمرر ال�صوؤون املحلية

• جاللة �مللك لدى زيارته فريق جر�فيتي �ندر �سكاي د�يفينغ	
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البحرين تلعب دورا مهما يف احت�ضان البطوالت العاملية
جاللته زار املنطقة اجلنوبية و “جرافيتي”... العاهل:

املنامة - بنا: خالل جولة عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة يف املنطقة 
اجلنوبية من البالد، ق���ام جاللته بزيارة اإلى فريق 
جرافيتي اندر �شكاي دايفينغ، يرافقه ممثل جاللة 
املل���ك لالأعمال اخلريية و�ش���وؤون ال�ش���باب رئي�س 
املجل�س االأعلى لل�ش���باب والريا�شة رئي�س اللجنة 
االأوملبية البحرينية �ش���مو ال�شيخ نا�رص بن حمد اآل 

خليفة.
ولدى و�شول جاللة امللك، كان يف اال�شتقبال 
وكيل وزارة الداخلية ل�شوؤون اجلن�شية واجلوازات 
واالإقامة ال�شيخ را�شد بن خليفة اآل خليفة ورئي�س 
جمل����س اإدارة �رصك���ة جرافيت���ي ال�ش���يخ حممد بن 
را�ش���د اآل خليفة وال�ش���يخ عب���داهلل بن را�ش���د اآل 

خليفة وعدد من امل�شوؤولني ومنت�شبي الفريق.
وخ���الل الزي���ارة، هن���اأ جاللت���ه اأع�ش���اء فريق 
جرافيت���ي ان���در �ش���كاي دايفينغ عل���ى اإجنازاتهم 
امل�رصف���ة الت���ي يحققونه���ا للريا�ش���ة البحرينية، 
وفوزه���م بامليدالي���ة الذهبي���ة يف بطولة “فاليت 
فاي���رتز 2017” للط���ريان احل���ر الداخل���ي، والتي 
اأقيم���ت موؤخ���راً يف اململك���ة مب�ش���اركة اأك���ر من 
60 العب���اً م���ن جميع دول الع���امل، م�ش���يداً جاللته 

باأداء الالعبني وجهود اجلهازي���ن الفني واالإداري 
وحر�ش���هم عل���ى ت�رصيف اململكة ورف���ع رايتها يف 

مثل هذه املحافل الريا�شية.
ونوه جالل���ة امللك بالدور الرائ���د الذي تلعبه 
البحرين يف احت�ش���ان وتنظيم خمتل���ف البطوالت 
الريا�ش���ية العاملي���ة، م�ش���يداً بالتط���ور امللحوظ 

ال���ذي ت�ش���هده الريا�ش���ات اجلوي���ة يف اململك���ة 
بف�ش���ل جهود القائم���ني على االحت���اد البحريني 
للريا�شات اجلوية وحر�شهم على توفري كل �شبل 
الدع���م لالعبني به���دف رفع كفاءته���م وقدراتهم 

التناف�شية. 
كما اأعرب جاللته ع���ن تقديره اجلهود الطيبة 

التي تبذله���ا اللجنة االأوملبية البحرينية برئا�ش���ة 
�ش���مو ال�ش���يخ نا����رص ب���ن حم���د اآل خليف���ة، والتي 
ته���دف للنهو����س مبختل���ف االألع���اب الريا�ش���ية 
وتنويعها وت�شجيع �شباب البحرين على امل�شاركة 
فيها، متمني���اً للجميع كل التوفيق يف مناف�ش���ات 
كاأ����س العامل الثالثة للطريان احل���ر الداخلي الذي 

�شت�شت�شيفها البحرين العام املقبل.
بع���د ذلك قام �ش���احب اجلاللة املل���ك بجولة 
يف قري���ة “جرافيتي” والتقى بعدد من املواطنني 
والزوار الذين اأبدوا �ش���عادتهم بلقاء جاللته، ونوه 
جاللت���ه بدور مثل هذه املرافق ال�ش���ياحية يف دعم 

القطاع ال�شياحي يف مملكة البحرين.

• جاللة امللك لدى زيارته فريق جرافيتي اندر �شكاي دايفينغ	

توجيهات جاللة العاهل �ضتكون نربا�ضا لفريق “جرافيتي”
ن�شتهدف تقدمي منوذج متطور لل�شياحة الريا�شية... حممد بن را�شد:

املنامة - بنا: رفع ال�ش���يخ حممد بن را�ش���د 
اآل خليف���ة اأ�ش���مى اآي���ات الته���اين والتربي���كات 
اإلى عاهل البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة؛ مبنا�شبة قرب احتفاالت العيد 
الوطن���ي املجيد وعيد اجللو�س، داعياً اهلل تعالى 
اأن يعي���د ه���ذه املنا�ش���بة الوطنية عل���ى جاللته 
بال�ش���حة وط���ول العم���ر وعل���ى مملك���ة البحرين 

و�شعبها الكرمي باخلري والتقدم والرخاء.
 كما رفع اأ�ش���مى اآيات ال�شكر والعرفان اإلى 
جالل���ة امللك عل���ى تف�ش���ل جاللته اأم����س بزيارة 

“جرافيتي اأندور �شكاي دايفينغ” واطالع جاللته 
على اخلدمات التي يتم تقدميها على ال�شعيدين 
الريا�ش���ي والرتفيه���ي وال�ش���ياحي، موؤك���دا اأن 
هذه الزي���ارة تعطي دفعة قوي���ة للقائمني على 
“جرافيتي” جلعل هذا امل�رصوع اإلى جانب اإ�شهامه 
الريا�شي باأن يكون رافدا �شياحيا عرب امل�شاريع 
امل�ش���احبة التي ُتقام �ش���من “جرافيتي” والتي 
لل�ش���ياحة  متط���ور  من���وذج  تق���دمي  ت�ش���تهدف 

الريا�شية وفق اأعلى امل�شتويات.
واأك���د ال�ش���يخ حممد بن را�ش���د اآل خليفة اأن 

توجيهات جاللة امللك خالل هذه الزيارة �شتكون 
نربا�ش���ا يقتدي ب���ه فريق العم���ل يف “جرافيتي” 
لتطوير ريا�شة الطريان احلر الداخلي يف اململكة؛ 
لتكون البحرين مركزا اإقليميا لهذه الريا�ش���ة يف 
التدريب والتطوير وللهواة، ومن جانب اآخر جعل 
املنطق���ة املحيطة ب���ه معلما تتواف���ر فيه جميع 
املقومات ال�ش���ياحية، داعيا املولى جلت قدرته 
اأن يحف���ظ جاللته ويرع���اه ويجعله ذخرا و�ش���ندا 
الإكمال م�ش���رية اخلري والبناء والنه�شة يف مملكة 

البحرين.

وزير الداخلية ي�ضتعر�ض التعاون مع وفد برملاين بريطاين
التعاون الدفاعي بني البحرين واأمريكا حمل اعتزاز

نوه بدور وا�شنطن يف االأمن الدويل... جاللة امللك:

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رص 
ال�ش���افرية اأم����س قائد القيادة املركزي���ة االأمريكية 
الفري���ق اأول جوزيف فوتيل؛ وذلك مبنا�ش���بة زيارته 

البالد؛ للم�شاركة يف حوار املنامة.
ورح���ب جالل���ة امللك بقائ���د القي���ادة املركزية 
االأمريكي���ة، معرب���ا ع���ن اعت���زازه مب���ا يرب���ط مملكة 
البحري���ن والواليات املتح���دة االأمريكية من عالقات 
تاريخية وطيدة يف املجاالت كافة خ�شو�شا يف جمال 

التعاون الدفاعي والع�شكري.
واأك���د جاللت���ه احلر�س امل�ش���رتك عل���ى تطوير 
عالقات ال�ش���داقة والتع���اون الوثيق���ة القائمة بني 
البلدي���ن ال�ش���ديقني. ون���وه العاه���ل بال���دور الذي 
ت�ش���طلع به االإدارة االأمريكي���ة يف احلفاظ على االأمن 

وال�شلم الدوليني. 

• جاللة امللك لدى ا�شتقباله قائد القيادة املركزية االأمريكية	

ا�ش���تقبل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
وزيرالداخلي���ة الفريق الركن ال�ش���يخ را�ش���د 
بن عبداهلل اآل خليفة، وفدا برملانيا بريطانيا 
برئا�ش���ة نيكوال�س �ش���وامز، وذلك بح�ش���ور 
�ش���فري مملكة البحرين لدى اململكة املتحدة 
ال�ش���يخ فواز بن حممد اآل خليفة ونائب وزير 
الداخلي���ة ال�ش���يخ طالل بن حمم���د اآل خليفة 

ورئي�س االأمن العام اللواء طارق احل�شن. 
ورح���ب الوزي���ر بزيارة الوف���د الربملاين 
الربيط���اين اإلى مملك���ة البحرين للم�ش���اركة 
يف القم���ة االأمنية الثالثة ع����رصة )حوار املنامة 
2017(، منوه���ا باأهمي���ة م���ا يت���م طرحه من 
ق�شايا ومو�شوعات تتعلق مبكافحة االإرهاب 
وال����رصاكات االأمني���ة يف املنطق���ة والتحديث 

الدفاعي يف اخلليج.
واأطل���ع الوزي���ر، الوف���د الربمل���اين على 
جه���ود وزارة الداخلية حلف���ظ االأمن وتاأمني 
ال�شالمة العامة جلميع املواطنني واملقيمني، 
يف ظ���ل امل�رصوع االإ�ش���الحي ال�ش���امل لعاهل 

البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى 
اآل خليفة.

ومت خ���الل اللقاء ا�ش���تعرا�س العالقات 
التاريخي���ة والوثيق���ة القائم���ة ب���ني مملك���ة 
البحري���ن واململكة املتح���دة، والتي جتاوزت 
املئتي ع���ام، كما مت بحث جم���االت التعاون 
االهتم���ام  ذات  املو�ش���وعات  م���ن  وع���دد 

امل�شرتك .
من جهتهم، اأكد اأع�شاء الوفد الربملاين 
واململك���ة  البحري���ن  اأن مملك���ة  الربيط���اين 
املتحدة، جتمعهما عالقات قوية وفريدة من 
نوعه���ا، منوه���ني اإلى اأن امتداده���ا ملا يزيد 
ع���ن مئتي عام، �ش���اهم يف عم���ق ومتانة هذه 
العالق���ات، التي مكنت البلدين ال�ش���ديقني 
م���ن معاجل���ة الكث���ري م���ن امل�ش���كالت عل���ى 
وكذل���ك  وال���دويل  االإقليم���ي  ال�ش���عيدين 
جمابه���ة التحديات يف امل�ش���تقبل، كما اأبدى 
اأع�ش���اء الوفد الربيط���اين اهتمامهم بتطوير 

التعاون االأمني بني البلدين. 
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البحرين م�ستمرة يف تقدمي الدعم للتحالفات الإقليمية والدولية
افتتح “حوار املنامة” نيابة عن �سمو ويل العهد... حممد بن مبارك:

حتت رعاية ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، 
ال���ذي اأناب نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء �س���مو 
ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة لفتتاح حوار 

املنامة، انطلقت اأعمال املنتدى م�ساء اأم�س. 
واأع���رب �س���مو ال�س���يخ حمم���د ب���ن مبارك 
اآل خليف���ة عن �س���عادته لفتتاح ه���ذا املوؤمتر 
الأمني والدويل املهم نيابة عن �س���احب ال�سمو 
امللك���ي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س الوزراء، وال���ذي ينعقد 
يف مملك���ة البحرين للمرة الثالثة ع�رشة بح�س���ور 
عايل امل�س���توى من وزراء وخ���راء واأكادمييني 
وخراء يف ال�سيا�س���ة والأمن ومن الع�س���كريني 
للبح���ث وتب���ادل الآراء والأفكار وال���روؤى فيما 

يجري حولنا والعامل من ق�س���ايا واأحداث مهمة 
ت�س���كل يف جمملها حتديات خط���رية تهدد اأمن 
وا�س���تقرار الدول كافة وتعيق م�سرية تقدمها 

ومنوها وم�ستقبل �سعوبها.
وقال �س���موه اإن ما حققت���ه مملكة البحرين 
م���ن جن���اح عل���ى ال�س���عد التنموية يع���ود ملا 
يولي���ه عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�س���ى اآل خليفة من حر�ٍس على موا�س���لة 
تقدم امل�س���رية التنموية ال�ساملة التي يرعاها 
جاللته ويقودها رئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة 
بدعم ومتابعة من �س���احب ال�س���مو امللكي ويل 
العهد نائب القائد العلى النائب الول لرئي�س 
جمل����س الوزراء، م�س���ريا �س���موه اإلى ا�س���تمرار 
مملك���ة البحري���ن بال�س���طالع يف م�س���وؤولياتها 
يف تق���دمي الدعم ال�س���راتيجي واللوج�س���تي 
للتحالف���ات الإقليمية والدولية الهادفة حلفظ 

الأمن وال�س���تقرار الإقليم���ي وحماربة الإرهاب 
والتط���رف مم���ا يوؤكد حر�س���ها على الإ�س���هام 
الفاع���ل يف ه���ذا املج���ال، وياأت���ي �س���من ذلك 

م�س���اركة مملك���ة البحرين يف التحال���ف الدويل 
ملكافح���ة الإرهاب ويف التحال���ف العربي لدعم 
ال�رشعي���ة يف اليمن الذي تقوده اململكة العربية 

ال�سعودية.
وعر �س���موه عن اأمله اأن ت�س���هم جل�س���ات 
ه���ذا احل���وار يف اإن�س���اء قاع���دة اأمني���ة متطورة 
ت�س���هم يف ح���ل النزاع���ات واحل���روب وحماربة 
الإرهاب والتطرف يف جميع �س���وره واأ�س���كاله، 
متمنيا للم�س���اركني كل توفي���ق وجناح، معرا 
عن �س���كره للمدي���ر العام والرئي����س التنفيذي 
للمعهد الدويل للدرا�س���ات ال�سراتيجية جون 
جامب���ان ومعاونيه؛ جلهوده���م يف الإعداد لهذا 

اللقاء الأمني وال�سيا�سي وتهيئة �سبل جناحه.
واألق���ى املدي���ر التنفيذي ل���� IISS ال�رشق 
الأو�س���ط ال�س���ري جون جينكينز خ���الل الفتتاح 
مت���ر  الت���ي  التحدي���ات  ا�ستعر�س���ت  كلم���ة 
به���ا املنطق���ة، واأ�س���ار اإل���ى احلاج���ة لتوحي���د 
اجله���ود ملواجهة الفك���ر املتط���رف، وهو اأحد 
اأك���ر التحدي���ات الت���ي تواج���ه الع���امل وتهدد 

املجتمعات.

رجاء مرهون

ب�سمات اإيران الإرهابية موجودة يف كل �سارع وقرية بالبحرين
نقل ال�سفارة الأمريكية اإلى القد�س يعطي الأك�سجني للتطرف... الفي�سل:

ق���ال رئي�س مركز امللك في�س���ل للدرا�س���ات 
والبح���وث �س���احب ال�س���مو امللكي الأم���ري تركي 
الفي�سل اآل �سعود اإن نقل ال�سفارة الأمريكية اإلى 

القد�س يعطي الأك�سجني للتطرف يف املنطقة.
واأردف يف مداخل���ة ل���ه م�س���اء اأم�س باجلل�س���ة 
الفتتاحي���ة لقم���ة ح���وار املنام���ة الت���ي عقدت يف 
العا�س���مة البحريني���ة اأن الرئي����س الأمريكي بهذا 
القرار كمن رمى بنف�س���ه يف بحر، وعليه امل�س���ارعة 

باخلروج. 
واأ�ساف: اإن قادة ال�س���عودية يظهرون اليوم 

انفتاحا على خمتلف الأديان والثقافات.
واأكد الأمري تركي اأن الإ�س���الم يزودنا بالكثري 
من امل�س���امني التي متكننا م���ن مواجهة التطرف 

والإرهاب.
وبح�س���ب الأمري الفي�س���ل، فاإن الإرهاب لقي 
الهزمية يف م�س���اعيه لل�سيطرة على دولتي العراق 
و�سوريا، وذلك بعدما بذله اأبناء هذين البلدين من 

جهود ملواجهة هذا اخلطر الذي يهددنا جميًعا. 
واأردف: اإن العالج يتطلب التعاون وم�س���اركة 
املعلومات والأ�س����س املطلوبة ملكافحة الإرهاب، 

ال���ذي يحمل م�رشوعاً كونيا، ولب���د من حماربته من 
جانب الكون باأكمله. 

وتابع قائ���اًل: اإن املجتمع الدويل مالم يف عدم 
ت�س���ديه لهذه الأخطار منذ بداية الن�س���اأة، وتركوا 
الإرهابي���ون ين�س���طون يف بع�س املناط���ق اإلى اأن 

�سكلوا خطراً. 
ومل يرك الأمري القمة دون الإ�سارة اإلى النزعة 
التو�س���يعة لدى اإيران، وذلك بغر�س الهيمنة على 
امل�س���لمني يف العامل ولي�س على الطائفة ال�سيعية 
فق���ط.  وحتدث الفي�س���ل ع���ن ال�س���اأن البحريني، 

قائالً: اإن ب�س���مات اإيران الإرهابية موجودة يف كل 
�سارع وقرية بحرينية، يف اإ�سارة اإلى التخريب الذي 

ح�سل ويح�سل يف مناطق عدة. 
وتط���رق الفي�س���ل اإل���ى ما يحمل���ه املرجع 

ال�س���يعي العراق���ي اآي���ة اهلل ال�سي�س���تاين م���ن 
فك���ر يختلف م���ع املرجعي���ة الديني���ة والقادة 
ال�سيا�س���يني يف اإي���ران، ويتعار����س م���ع فكر 

طهران. 

قرار نقل ال�سفارة الأمريكية متهور ويهدد ال�ستقرار موقف ترامب من القد�س خطوة حرب 
حتويل فتيات اإندوني�سيا اإلى جماهدات... وحيد: مل ي�سهد التاريخ موقفا مماثال لدعم العراق اأمام “داع�س”... اجلعفري:

عر وزي���ر خارجية الع���راق اإبراهيم 
اجلعف���ري عن فخره مبا حتق���ق من ن�رش 
على الإرهاب يف الع���راق، والذي حتدثنا 
عن���ه على امتداد �س���نوات يف هذه القمة 
الأمني���ة “ح���وار املنام���ة”. واأع���رب عن 
اأمنيات���ه ب���اأن ي�س���هد الإره���اب هزمي���ة 

جديدة يف كل من م�رش ودول اأخرى. 
وتط���رق اإلى ما يتميز به العراق من 

توجهات �سيا�سية واأعراق متنوعة، وهي 
الت���ي حافظت على وحدتها ومتا�س���كها 

يف معركة مواجهة الإرهاب.
وق���ال اجلعف���ري معتزاً: مل ي�س���هد 
التاري���خ كل���ه اأن وقف���ت جمي���ع الدول 
واملنظم���ات الدولية مع دولة ما لدعمها 
يف حرب اأياً كان نوعها، وهذا ال�س���تثناء 
ح�س���ل مع العراق الذي ح�س���د م���وؤازرة 

ودعما ماليا وت�رشيعيا يف مواجهة اإرهاب 
تنظيم “داع����س”.   وتعليق���اً على قرار 
الرئي�س الأمريك���ي دونالد ترامب بنقل 
ال�س���فارة الأمريكي���ة يف اإ�رشائيل من تل 
اأبي���ب اإل���ى القد�س، قال وزي���ر خارجية 
العراق اإنه قرار �سيئ وهو مبثابة خطوة 
ح���رب، داعي���ا اإل���ى الراج���ع عن���ه، واإل 

�سيوؤدي اإلى ويالت كبرية. 

وحي���د  موؤ�س�س���ة  رئي����س  قال���ت 
لتعزيز ال�سلم والت�س���امح باإندوني�سيا 
ين���ي وحي���د، اإن م�س���كلة بالده���ا م���ع 
الإرهاب والتطرف تبدو ب�س���يطة اإذا ما 
قورن���ت مع الدول الأخ���رى كريطانيا 

مثال. 
واأو�س���حت اأن اإندوني�سيا �سهدت 
ت�س���نيفاً للمجتمع فيم���ا يتعلق بخطر 

الإرهاب، وق�س���متهم اإلى فئة �سلمية، 
واأم���ا الفئ���ة الثانية فه���ي الفئة التي 
اأ�س���يبت بفريو�س �سغري، وفئة ثالثة 
اأ�س���يبت مبر����س مزم���ن، واأن بلده���ا 
تقارب هذه الفئات على نحو خمتلف. 

وقال���ت: ج���رى ا�س���تغالل فتيات 
يف جم���ال الإره���اب بع���د اأن دعني اإلى 
اجتماع���ات �رشي���ة ج���رى فيه���ا غ�س���ل 

اأدمغتهن.. اجلهادي���ون يتغذون على 
فكرة الظلم، وه���و ما يوقد الفكر نحو 

التطرف. 
الرئي����س  ق���رار  اأن  واعت���رت 
مته���ور  ترام���ب  دونال���د  الأمريك���ي 
و�س���يدهور ا�س���تقرار منطق���ة ال����رشق 
اإ�س���المية يف مناط���ق  الأو�س���ط ودول 

اأخرى من العامل. 



4local@albiladpress.com بالدنا السبت 9 ديسمبر 2017 
21 ربيع األول 1439
العدد 3343

“مكافحـــة الف�ضـــاد” تبا�ضــر هــذا العــام 68 ق�ضيــة
بينها املخالفات اجلنائية الواردة يف تقرير “الرقابة”... وزير الداخلية: 

املنام���ة - وزارة الداخلية: وج���ه وزير الداخلية 
الفريق الركن ال�ش���يخ را�ش���د بن عب���داهلل اآل خليفة 
كلمة مبنا�ش���بة اليوم العاملي ملكافحة الف�شاد، جاء 

فيها:
ت�شارك مملكة البحرين املجتمع الدويل احتفاله 
بالي���وم العامل���ي ملكافح���ة الف�ش���اد، ال���ذي حددته 
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف التا�شع من دي�شمرب 
من كل عام. وبهذه املنا�ش���بة ن�ش���ر اإل���ى ما يخلفه 
الف�شاد من اآثار �شلبية على التنمية االقت�شادية، بل 
ويتجاوز ذلك ليتعار�ض مع �ش���يادة القانون والقيم 

االأخلقية التي ت�شتند اإليها جمتمعاتنا.
وياأت���ي احتف���ال مملك���ة البحري���ن به���ذا اليوم 
تاأكي���داً عل���ى عزمه���ا ملوا�ش���لة اجله���ود يف تعزيز 
النزاهة ومبادئ ال�شفافية ومكافحة الف�شاد الإدراكها 
اأبعاد الف�ش���اد املدمرة على كافة االأ�شعدة، وخا�شًة 
االقت�ش���ادية منها واالجتماعية، فق���د توالت جهود 
املكافح���ة من خلل تطوي���ر الت�رشيع���ات والقوانني 
واالإج���راءات التي م���ن �ش���اأنها الوقاية من الف�ش���اد 
واحل���د من���ه ومكافحت���ه، ف�ش���ًل ع���ن ت�ش���كيل اإطار 
موؤ�ش�شي متكامل له من ال�شلحيات التي متكنه من 

القيام بواجبة الوطني يف الت�شدي لهذه االآفة. 
ولع���ل امل����رشوع االإ�ش���لحي الذي د�ش���نه ح�رشة 

�ش���احب اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك 
مملكة البحرين املفدى، والذي حقق خطوات را�شخة 
من���ذ انطلقته االأول���ى، خلر دليل عل���ى اأن مكافحة 
الف�ش���اد تعد حموراً اأ�شا�ش���ياً يف العملية اال�شلحية، 
ويتجلى ذلك من خلل التعديلت الد�شتورية، ودعم 
ال�ش���لطة الت�رشيعية ب���االأدوات الرقابية وامل�ش���اءلة، 
وا�شتحداث اجلهات الرقابية وتطويرها ليكون دليلً 
وا�ش���حاً على عزم االإرادة ال�شيا�ش���ية لتعزيز النزاهة 

ومكافحة الف�شاد. 
وجاءت روؤية مملكة البحرين االقت�شادية 2030 
التي باركها جللة امللك لت�شكل القاعدة االأ�شا�شية 
لدعم امل�شرة االقت�ش���ادية، والتي ت�شمنت تعميم 
النزاه���ة والعدالة، واال�ش���تمرار يف �شيا�ش���ة حماربة 
الف�ش���اد، اإل���ى جانب اإق���رار االإ�ش���راتيجية الوطنية 
ملكافحة الف�شاد يف عام 2013 م. وقد مهد ان�شمام 
البحري���ن اإل���ى اتفاقي���ة االأم���م املتح���دة ملكافح���ة 
الف�شاد، لتطوير االأطر الت�رشيعية واالإجرائية وتعزيز 
اآليات التن�ش���يق املوؤ�ش�ش���ية من خ���لل اتخاذ كافة 
االإجراءات اللزم���ة لتنفيذ اأحكام االتفاقية، حر�ش���اً 
على مواكبة التطورات وامل�شتجدات، وال�شعي اجلاد 
لل�ش���تفادة الق�شوى من معطيات اآلية اال�شتعرا�ض 

من خلل املمار�شات اجليدة والف�شلى.

كما اتخذت اململكة التدابر واالإجراءات اللزمة 
مل���لء قائم���ة التقيي���م الذات���ي املرجعية ال�ش���املة 
م���ن خلل ت�ش���كيل فريق عمل من املخت�ش���ني على 
امل�ش���توى الوطني من خمتلف املوؤ�ش�ش���ات املعنية 
“التداب���ر الوقائي���ة”  بتنفي���ذ الف�ش���لني الث���اين 
واخلام����ض “ا�ش���رداد املوج���ودات” لتوف���ر كافة 
الردود واملعلومات واالإح�شاءات واالأمثلة والوثائق 
ذات ال�ش���لة، اإيذاناً للبدء يف الدورة الثانية من اآلية 

ا�شتعرا�ض التنفيذ. 
كم���ا ج���اءت م�ش���ادقة مملك���ة البحري���ن عل���ى 
االتفاقية العربية ملكافحة الف�ش���اد، ملا توفره هذه 
االتفاقي���ة يف اإط���ار التع���اون ب���ني ال���دول االأطراف 
يف جم���ال الوقاية واملكافحة لكل اأ�ش���كال الف�ش���اد، 
وتعزيز امل�ش���اركة الن�ش���طة م���ع االأجه���زة االإقليمية 
والدولي���ة املخت�ش���ة مبكافحة الف�ش���اد واكت�ش���اب 
املزيد من اخلربات املهني���ة وتبادل املعارف وبناء 
القدرات املوؤ�ش�شية لل�شلطات القائمة على مكافحة 

الف�شاد.
وم���ن هنا ياأت���ي التاأكي���د على اأهمية م�ش���اركة 
جمي���ع االأط���راف الوطنية، لفتح اآف���اق جديدة ملزيد 
من التع���اون، وخل���ق مب���ادرات تثقيفي���ة وتوعوية 
طموح���ة، يف ظل ما حتث عليه اتفاقية االأمم املتحدة 

ملكافح���ة الف�ش���اد، وما يعت���رب ج���زءاً اأ�شا�ش���ياً من 
حم���اور االإ�ش���راتيجية الوطني���ة ملكافحة الف�ش���اد 
باعتب���ار اأن غر�ض قي���م النزاهة ومبادئ ال�ش���فافية 
�شي�ش���هم يف حت�ش���ني املجتمع من اآفة الف�شاد، ويف 
هذا اجلانب داأب���ت االإدارة العامة ملكافحة الف�ش���اد 
واالأمن االقت�شادي واالإلكروين على اإطلق احلملت 
الوطنية ملكافحة الف�شاد �شنوياً، ف�شلً عن جهودها 

التوعوي���ة عل���ى م���دار الع���ام والت���ي ت�ش���مل كافة 
القطاعات.

وق���د با����رشت االإدارة العام���ة ملكافحة الف�ش���اد 
واالأمن االقت�شادي وااللكروين هذا العام 68 ق�شية 
من بينها املخالفات ذات ال�ش���بهة اجلنائية الواردة 
يف تقري���ر ديوان الرقابة املالي���ة واالإدارية واملحالة 
اإليها.  ويف هذا املقام، فاإنني اأ�شيد بجهود وم�شاعي 
االأجهزة املعنية مبكافحة الف�ش���اد بو�ش���فها �شمام 
االأمان للحفاظ على امل���ال العام، ملا توؤديه من دور 
فاعل وم�شهود للك�شف عن اأوجه الق�شور اإن وجدت، 
ومراعاة االإج���راءات واالأنظمة االإدارية واملالية اللزم 
تطبيقها وفق���اً ملا ميليه الواق���ع الت�رشيعي ململكة 
البحري���ن. كم���ا اأود تقدمي ال�ش���كر لكاف���ة الوزارات 
واملوؤ�ش�ش���ات لتعاونهم على كافة االأ�شعدة، وعلى 
املب���ادرات الطيب���ة يف التع���اون والتن�ش���يق الإقامة 
الفعالي���ات التوعوي���ة والتثقيفية يف �ش���بيل تعزيز 
القي���م ومبادئ ال�ش���فافية ونبذ الف�ش���اد، وال�ش���كر 

مو�شول للمجتمع املدين وجهوده البارزة. 
ويف اخلتام اأ�ش���ال اهلل اأن يحفظ مملكة البحرين 
واأن يدمي عليه���ا نعمة االأمن واالأم���ان يف ظل قيادة 
ح�رشة �شاحب اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه.

• وزير الداخلية	

اإطالق “طفلي اأمانة” حلماية الأطفال من احلوادث
خمرجات ناجحة لزيارة �ضمو ويل العهد اأمريكا

�شفارة البحرين يف وا�شنطن حتتفل بالعيد الوطني... عبداهلل بن را�شد:

املنامة - بنا: اأقامت �شفارة مملكة البحرين 
لدى الواليات املتحدة االأمركية حفل ا�شتقبال 
مبنا�شبة العيد الوطني املجيد وذكرى اجللو�ض 
الثامن ع�رش لعاهل البلد �ش���احب اجلللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة.
وا�ش���تقبل �ش���فر مملك���ة البحري���ن ل���دى 
الواليات املتحدة االأمركية ال�ش���يخ عبداهلل بن 
را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، جمعا من املهنئني 
م���ن كب���ار امل�ش���وؤولني يف ال�ش���لك الع�ش���كري 
والدبلوما�ش���ي وال�شيا�شي واأع�شاء الكونغر�ض 
وعددا من اأ�ش���دقاء اململكة يف االحتفال، حيث 

متنوا للمملكة املزيد من التقدم واالزدهار. 
وبهذه املنا�ش���بة رفع ال�شفر اأ�شمى اآيات 
الته���اين والتربي���كات لعاه���ل البلد �ش���احب 
اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ورئي�ض 
الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأم���ر خليفة 
بن �ش���لمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�ض جمل����ض الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل 
خليفة، منوها مبا حققته اململكة من مكت�شبات 
عرب الروؤى التنموية ال�شاملة التي يرعاها جللة 
امللك، والتي ا�شتوعبت القيم احل�شارية التي 
ترتكز عليها روح الهوية البحرينية مما اأ�شفى 
بع���دا حيويا عل���ى جوه���ر العلق���ات اخلارجية 
وال�ش���ديقة  ال�ش���قيقة  ال���دول  م���ع  للمملك���ة 

واحلليفة، ومنها الواليات املتحدة االأمركية.
واأ�شار ال�شفر اإلى خمرجات الزيارة الناجحة 
ل�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد 

االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�ض جمل����ض الوزراء 
اإلى العا�ش���مة االأمركية وا�شنطن موؤخرا، التي 
�ش���هدت توقي���ع اتفاقيات ع�ش���كرية وجتارية 
بقيم���ة اإجمالية بلغ���ت ح���وايل 14 مليار دوالر 
اأمركي، مما يدلل على تكامل م�شارات ال�رشاكة 
احليوية �ش���من اإطار العلقات الثنائية املميزة 

التي توا�شل تطورها. 
ويف كلمته خلل االحتفال اأكد وزير البحرية 
االأمركي ريت�ش���ارد �ش���بن�رش اأهمية علقة بلده 
م���ع البحرين خ�شو�ش���ا اأنها اأحد اأق���دم احللفاء 
اال�شراتيجيني للواليات املتحدة يف املنطقة، 
كما اأ�ش���اد بزيارة �ش���احب ال�ش���مو امللكي ويل 
العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول 
لرئي����ض جمل�ض الوزراء االأخرة اإلى وا�ش���نطن، 

التي عززت من اأطر ال�ش���داقة بني البلدين مبا 
�ش���هدته من اتفاقيات، خ�شو�شا تلك املعنية 
بتطوي���ر التع���اون الدفاعي، منوه���ا مبا تقدمه 
اململكة من دعم للأ�شطول البحري اخلام�ض مما 
ي�ش���هم ب�ش���كل كبر يف جناح جهود حفظ االأمن 

واال�شتقرار يف املنطقة.
كما األقت نائب الرئي�ض خلدمات االنرنت 
العاملي���ة يف القط���اع الع���ام وم�ش���وؤولة تطوير 
اال�ش���راتيجية والعمليات واملبيعات واالأعمال 
تري���زا  االنرن���ت  خلدم���ات  اأم���ازون  ب�رشك���ة 
كارل�ش���ون كلمة خ���لل االحتفال اأ�ش���ارت فيها 
اإلى اأنه فر�شة للإ�ش���ادة بالروؤى النرة لقيادة 
مملكة البحرين التي عززت م�ش���رتها التنموية 

نحو امل�شتقبل وموقعها االإقليمي.

• جانب من االحتفال	

املنامة - وزارة الداخلية: اأطلقت االإدارة 
العام���ة للم���رور بال�رشاك���ة م���ع وزارة العم���ل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة وبالتع���اون م���ع نادي 
�رشيفة العو�ش���ي، فعالي���ات مرورية توعوية 
حتت �ش���عار “#طفلي_اأمانة”، بح�شور عدد 
من ممثلي اجلهات املعنية وم�شوؤويل ريا�ض 

االأطفال.
وته���دف هذه احلملة اإلى توعية االأطفال 
وحمايتهم م���ن احل���وادث املرورية من خلل 
توعي���ة اأولي���اء االأم���ور و�ش���ائقي املركب���ات 
مبخاط���ر الطريق الت���ي توؤثر عل���ى االأطفال، 
حيث ت�شر اإح�ش���اءات االإدارة العامة للمرور 
اإلى 123 اإ�شابة للأطفال، حتى عمر 14 �شنة، 
ج���راء احلوادث املرورية خ���لل العام 2016؛ 
وذلك نتيج���ة عدم انتب���اه ال�ش���واق اأو غياب 
الرقابة عن الطفل خلل عبوره ال�ش���ارع، كما 
ي�ش���اب االأطفال نتيجة ع���دم تثبيتهم داخل 

املركبة؛ ب�شبب عدم ربط حزام االأمان، اأو عدم 
وجود كر�ش���ي خم�ش�ض للطفل يف املركبة اأو 
جلو�ش���هم يف املقع���د االأمامي قب���ل بلوغهم 
�ش���ن العا�رشة وفق���اً للقانون، كم���ا يتعر�ض 
االأطفال للحوادث اأثن���اء قيادتهم الدراجات 
لل�ش���لوكيات  اأنواعها وتعر�ش���هم  مبختل���ف 
املروري���ة اخلاطئة التي من �ش���اأنها اأن تزيد 

ن�شبة الوفيات واالإ�شابات.
واأك���دت االإدارة العامة للمرور اأن اأهداف 
احلملة تتحقق من خلل ت�ش���افر اجلهود بني 
االإدارة العام���ة للم���رور واجله���ات احلكومية 
واخلا�ش���ة ومنظمات املجتم���ع املدين كافة، 
واأن يك���ون هناك مفهوم ل���دى اجلميع بدعم 
ال�ش���لمة املرورية، م�ش���يدة بالتعاون الناجح 
م���ع اأ�ش���واق اللول���و هايربمارك���ت وجمموعة 
الرا�شد الذين �شاهموا يف تقدمي هدايا عينية 

للأطفال امل�شاركني يف فعاليات احلملة. 

حميدان: تعزيز حماية العمالة الوافدة و�ضون حقوقهات�رسيع وترية العمل بامل�ضاريع الإ�ضكانية 

املنامة - وزارة االإ�شكان: ا�شتقبل 
وزير االإ�ش���كان با�ش���م احلم���ر مبكتبه 
بديوان الوزارة، النائب الثاين لرئي�ض 
جمل�ض النواب النائب عبداحلليم مراد، 
حيث مت خلل اللقاء ا�ش���تعرا�ض عدد 
من املوا�ش���يع املتعلقة مب�ش���تجدات 

امللف االإ�شكاين.
وتط���رق اللق���اء اإلى �ش���بل تعزيز 
التعاون امل�شرك بني وزارة االإ�شكان 

خط���ط  ودع���م  النياب���ي،  واملجل����ض 
الوزارة لتلبي���ة الطلبات املدرجة على 
قوائم االنتظار، وذلك من خلل ت�رشيع 
وت���رة العمل بامل�ش���اريع االإ�ش���كانية 
املدرجة عل���ى خطط الوزارة، كما جرى 
ا�شتعرا�ض �ش���ر امل�شاريع االإ�شكانية 
قيد التنفيذ يف مدن البحرين اجلديدة، 
الطلب���ات  لتلبي���ة  ال���وزارة  وخط���ط 

االإ�شكان باملحافظة اجلنوبية.

م���ن جانبه، اأعرب مراد عن تقديره 
للجهود التي تبذله���ا الوزارة من اأجل 
حلحل���ة املل���ف االإ�ش���كاين واخلطوات 
الت���ي تتخذه���ا يف هذا ال�ش���اأن، موؤكًدا 
للمل���ف  الت�رشيعي���ة  ال�ش���لطة  دع���م 
االإ�ش���كاين باعتباره ميثل اأولوية لدى 
القيادة الر�شيدة واحلكومة واملواطن 
البحرين���ي، ويعت���رب م���ن اأب���رز عوامل 

ا�شتقرار االأ�رش البحرينية.

العم���ل  مدين���ة عي�ش���ى - وزارة 
والتنمي���ة االجتماعي���ة: التق���ى وزير 
العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة رئي�ض 
جمل����ض اإدارة هيئ���ة تنظي���م �ش���وق 
العم���ل جمي���ل حمي���دان �ش���فر فوق 
الع���ادة مفو����ض جلمهوري���ة النيبال 
ال�ش���ديقة لدى مملكة البحرين بادام 

�شندا�ض، وذلك يف مكتبه. 
وخ���لل اللق���اء، رح���ب حمي���دان 
بال�شفر النيبايل، متمنياً له التوفيق 
يف مهام عمله الدبلوما�شي اجلديد يف 

مملكة البحري���ن، منوهاً مبا ت�ش���هده 
العلق���ات الثنائي���ة الت���ي تربط بني 
مملكة البحرين وجمهورية النيبال من 

تطور، وبالذات يف املجال العمايل. 
كما اأطلع ال�ش���فر على م�ش���اريع 
وبرامج عم���ل الوزارة وهيئ���ة تنظيم 
�ش���وق العم���ل، يف خمتل���ف جم���االت 
يف  وجهودهم���ا  الب�رشي���ة،  التنمي���ة 
تعزيز حماية العمالة الوافدة و�ش���ون 
حقوقه���ا وفق���اً للقوان���ني الوطنية، 
ف�ش���ًل عن تطوير اأنظمة �شوق العمل 

العم���ل  معاي���ر  م���ع  يتما�ش���ى  مب���ا 
الدولية.

من جانبه اأ�ش���اد ال�شفر النيبايل 
بالنه�ش���ة احل�ش���ارية التي ت�شهدها 
الزاه���ر،  العه���د  ه���ذا  يف  اململك���ة 
ومنوه���اً مبا تتمتع به العمالة الوافدة 
يف اململك���ة م���ن رعاي���ة واهتم���ام يف 
ظل الت�رشيع���ات املتقدم���ة على هذا 
ال�ش���عيد، معرب���اً عن اإعجاب���ه بتجربة 
يف  العم���ل  �ش���وق  واإ�ش���لح  تطوي���ر 

البحرين.
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38 مليون دينار خلط املجاري من مدينة حمد ملحطة توبلي
6 م�رشوعات قيد الدرا�شة بدائرة اآل رحمة كلفتها 11.6 مليون دينار... وزير الأ�شغال:

قال وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين ع�ش���ام خلف ان �ش���وؤون الطرق انتهت من 
تنفي���ذ م�ش���اريع قط���اع الط���رق يف الدائ���رة الرابعة 
باملحافظة ال�شمالية منها م�رشوع اإن�شاء طرق خدمات 
على �شارع �شلماباد املوؤدي اإلى طريق 1206 جممع 

.712
وذكر ان اعمال التنفيذ ا�ش���تملت على ت�ش���وية 
الر����ض ور�ش���ف الطري���ق وعم���ل قن���وات ار�ش���ية 
للخدم���ات امل�ش���تقبلية وعمل �ش���بكة لت�رشيف مياه 
المطار تت�ش���من ان�ش���اء نظام لت�رشيف مياه المطار 
وتركي���ب العالم���ات والالفتات املروري���ة املتعلقة 

بالطرق.
جاء ذلك يف رده على ال�ش���وؤال الربملاين املقدم 
م���ن النائ���ب غ���ازي اآل رحمة ح���ول م�ش���اريع البنية 

التحتية يف الدائرة الرابعة باملحافظة ال�شمالية.
وب���ن خل���ف ان هن���اك م�ش���اريع قي���د التنفيذ 
املتمثلة باإن�شاء طريق 1409 والطرق املجاورة ومد 
�شبكة ال�رشف ال�شحي يف منطقة �شلماباد جممع 714 

الذي مت اجناز 80 % منه. 

 قيد التصميم 
واأ�ش���اف انه هناك عدة م�ش���اريع قيد الت�شميم 

منه���ا تطوير طريق 5754 جمم���ع 457 وهو املدخل 
الرئي�ض ملنطقة اأبوقوة ومت النتهاء من الت�ش���اميم 
التف�شيلية للم�رشوع وت�شمل علمية التطوير تو�شعة 
�شارع مزدوج ذي م�شارين يف كل اجتاه مع ا�شتحداث 
دوار عن���د تقاطع���ه وان�ش���اء �ش���بكة لت�رشي���ف مياه 
المطار وتوفري ار�شفة جانبية للم�شاة واعمال انارة.

ومن امل�شاريع قيد الت�شميم م�رشوع حواجز 
ال�ش���المة على �ش���ارع ال�ش���هلة ان اعمال م�رشوع 
تركيب حواجز ال�ش���المة على �ش���ارع ال�شهلة يف 
اجلزء املح�ش���ور بن تقاطع �ش���ارع 33 و�شارع 
ال�شيخ �ش���لمان مدرجة �ش���من برنامج ال�شالمة 

املرورية حيث مت اعداد 85 %. 
ومن امل�ش���اريع قيد الت�شميم يف الدائرة م�رشوع 
ر�ش���ف ط���رق جمم���ع 457 يف منقطة اأبو ق���وة التي 
مت عاد 90 % منه الت�ش���اميم التف�ش���يلية للم�رشوع 
وم�رشوع تطوير طريق 406 امام مدر�شة كانو الدولية 
وم����رشوع ر�ش���ف طريق 5715 والط���رق املحيطة يف 
منطق���ة اأبوق���وة جمم���ع 457 وم����رشوع طريق 1416 
امل���وؤدي الى م����رشوع هوة عايل ال�ش���كاين يف منطقة 
عايل جممع 714 وم�رشوع ر�شف الطريق املوؤدي الى 

�شوق املزارعن يف منطقة �شلماباد جممع 714.

 الصرف الصحي 
وذكر خلف ان م�شاريع قطاع ال�رشف ال�شحي يف 

الدائرة الرابعة ت�ش���مل امل�ش���اريع قيد التنفيذ منها 
م����رشوع ال����رشف ال�ش���حي يف منطقة �ش���لماباد جممع 
714 الذي مت النتهاء من العمل بن�شبة 72 % وتبلغ 

تكلفة امل�رشوع 690 الف دينار.
وب���ن ان هن���اك م�ش���اريع قيد الت�ش���ميم منها 
اخلط الرئي�ض لتو�ش���يل م�رشوع اإ�ش���كان الرملي ومت 
النته���اء من اعداد الت�ش���اميم الهند�ش���ية النهائية 
وتبلغ التكلفة التقديرية للم�رشوع حوايل 5.5 مليون 
دين���ار الذي مت ادراجه �ش���من م�رشوع قط���اع الطرق 
اجلديد لتطوير �شارع ال�ش���يخ زايد وملمول من قبل 

�شندق الدعم اخلليجي. 

وم���ن امل�ش���اريع قيد الت�ش���ميم م����رشوع اخلط 
الرئي�ض الناقل لل�رشف ال�ش���حي من مدينة حمد الى 
حمط���ة توبل���ي للمعاجلة الذي ين���درج خلطة القطاع 
ال�ش���راتيجية الوطني���ة لع���ام 2010، والذي تقدر 
تكلفة بن���اوؤه بح���وايل 38 مليون دين���ار ويتم حاليا 
التن�ش���يق مع ال�ش���ندوق اخلليج لتوفري العتمادات 

املالية املطلوبة لبناء امل�رشوع.

قيد الدراسة 
وذكر وزير ال�شغال و�ش����وؤون البلديات والتخطيط 
العمراين ان هناك م�شاريع يف مرحلة التخطيط والدرا�شة 

وت�شمل :
- م�رشوع ان�شاء �شبكة ال�رشف ال�شحي يف منطقة اأبو 
ق����وة املرحلة الثانية جممع����ات 455 و457 و439 الذي 

تبلغ التكلفة التقديرية له 2.6 مليون دينار.
- م�رشوع ان�ش����اء �ش����بكة �رشف �ش����حي يف املجمعات 
431 و435 و447 يف منطقة جبلة حب�شي وتبلغ التكلفة 

التقديرية له 3.5 مليون دينار.
- م�����رشوع �ش����بكة ال�رشف ال�ش����حي جمم����ع 439 يف 
منطقة ال�ش����هلة ال�ش����مالية املرحلة الثانية والذي تقدر 

تكلفة ان�شائه 120 األف دينار.
- م�رشوع �ش����بكة ال�رشف ال�ش����حي يف جممع 442 يف 

منطقة ال�شهلة وتقدر تكلفته ب�500 الف دينار 
- م�����رشوع ان�ش����اء �ش����بكة ال�رشف ال�ش����حي يف جممع 
702ب�شلماباد التكلفة التقديرية هي 4.6 مليون دينار 
- م�رشوع ان�شاء �شبكة ال�رشف ال�شحي يف جممع 708 

ب�شلماباد بتكلفة تقدر ب� 300 األف دينار 
وفيما يخ�ض م�شاريع قطاع م�شاريع البناء وال�شيانة 
يف الدائرة الرابعة ذكر وزير ال�ش����غال و�شوؤون البلديات 
والتخطي����ط العم����راين ان مت تنفي����ذ م�����رشوع ال�ش����يانة 

ال�شاملة وال�شباغة ملدر�شة ال�شهلة البتدائية للبنات.
يف ح����ن ان م�رشوع ال�ش����يانة ال�ش����املة وال�ش����باغة 
ملدر�ش����ة ال�ش����هلة البتدائي����ة الإعدادي����ة للبن����ن قيد 
التخطي����ط ومت النتهاء من 20 % م����ن مرحلة التخطيط 

لأعمال ال�شيانة.

ليلى مال اهلل

• النائب غازي اآل رحمة	 • وزير الأ�شغال	

 ال�شورى: دور بارز لديوان الرقابة 
يف ال�شتقرار الإداري واملايل

جمل����ض   – الق�ش���يبية 
ال�ش���ورى: اأكد جمل�ض ال�ش���ورى 
- مبنا�ش���بة الحتف���ال بالي���وم 
الدويل ملكافحة الف�ش���اد الذي 
ي�ش���ادف التا�ش���ع من دي�شمرب 
م���ن كل ع���ام - دعم���ه الكام���ل 
اإل���ى  الرامي���ة  اجله���ود  ل���كل 
مكافحة الف�شاد مبختلف �شوره 
العدال���ة  وتعزي���ز  واأ�ش���كاله، 
والنزاه���ة، انطالًق���ا م���ن اإدراك 
مملكة البحرين الرا�ش���خ باأهمية 
مواجهة الف�شاد على اعتباره اأحد 
العوائق والعقبات التي تعرقل 
وتعيق عملية التنمية، وت�شعف 
الت���ي تب���ذل لتحقيق  اجله���ود 
الأهداف الإمنائية، م�ش���يدين يف 
هذا ال�شياق مبا تقوم به الأجهزة 
البحري���ن  مبملك���ة  الرقابي���ة 
على �ش���عيد البح���ث والتدقيق 
والتق�شي حول اأي �شبهة تتعلق 
املرفو�ش���ة  املمار�ش���ة  به���ذه 
على م�ش���توى القطاع���ن العام 
واخلا����ض، حتقيًق���ا للم�ش���لحة 
العامة، ومبا يعود باخلري والنفع 

على الوطن واملواطن.
ال�ش���ورى يف  واأك���د جمل����ض 
ال���دور  عل���ى  املنا�ش���بة  ه���ذه 

الكب���ري واملهم الذي ي�ش���طلع 
املالي���ة  الرقاب���ة  دي���وان  ب���ه 
والإدارية يف تر�ش���يخ ال�شتقرار 
وحت�ش���ن  وامل���ايل،  الإداري 
الأداء، وتاأمن امل�شاءلة وتعزيز 
ال�ش���فافية، منوه���ن باإ�ش���دار 
الدي���وان موؤخًرا تقري���ره الرابع 
ع����رش، مب���ا ي�ش���هم يف احلف���اظ 
على املال العام ومراقبة �ش���بل 
تطبيًق���ا  وتر�ش���يده،  اإنفاق���ه 
للمواثي���ق والتفاقيات العربية 
والدولية ذات ال�ش���لة مبكافحة 
الف�شاد، ل�ش���يما اتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة الف�شاد.
وتاب���ع “اإن جمل�ض ال�ش���ورى 
ال���ذي يوؤك���د في���ه  الوق���ت  يف 
لي�ش���ت  الف�ش���اد  مكافح���ة  اأن 
م�شوؤولية الدولة وحدها فح�شب؛ 
بل هي م�ش���وؤولية وطنية ينبغي 
اأن يتحمله���ا كل مواط���ن، مل���ا 
م���ن  الف�ش���اد  ظاه���رة  متثل���ه 
ككل،  املجتم���ع  عل���ى  خط���ورة 
فاإنه ي�ش���ّدد عل���ى اأهمية العمل 
والت�رشيعي اجلاد عرب  الربملاين 
�شن املزيد من الت�رشيعات التي 
ت�شب يف جمال تعزيز ال�شفافية 
وامل�شاءلة حتت مظلة القانون”.

�شليمان ينا�شد �شمو رئي�ص الوزراء تخ�شي�ص ميزانية ملجمع 926 

بوح�شن: علينا تفعيل اأدواتنا الد�شتورية للحفاظ على املال العام

بعد مماطلة “الأ�شغال” 9 �شنوات لتطويره

مالحظات ديوان الرقابة على النواب اإدارية ولي�شت مالية

نا�ش���د البل���دي عبداللطي���ف �ش���ليمان رئي�ض 
الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي الأم���ري خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليف���ة  التوجي���ه لتخ�ش���ي�ض ميزانية 
لتطوي���ر جمم���ع 926 يف منطق���ة ج���ري ال�ش���يخ يف 

الدائرة ال�شابعة باملحافظة اجلنوبية.
وذكر �شليمان اأن كل الت�شاميم اخلا�شة بهذا 
امل�رشوع مت النتهاء منه���ا ول تزال الوعود بتنفيذ 
ه���ذا امل�رشوع من���ذ العام 2008  ح���ن وعد بطرحه 
يف امليزاني���ة العامة، واأن التكلفة التقدير للم�رشوع 

ح�شب وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين 1.3 مليون دينار.

وب���ننَّ “اأن املنطق���ة مل حت���ظ بن�ش���يبها م���ن 
التطوير للبني���ة التحتية واخلدم���ات، يف حن اأنها 
ت�ش���هد زي���ادة مط���ردة يف ع���دد الفل���ل ال�ش���كنية 

القائمة وعدد القاطنن فيها”.
وذك���ر اأن املنطق���ة حتت���اج تطوير ال�ش���وارع 
كم���ا  واإنارته���ا،  الداخلي���ة  والط���رق  الرئي�ش���ة 
حتت���اج توف���ري م�ش���ارات لتخفيف وزي���ادة ال�رشعة 
بالتقاطعات املهمة باملنطقة، ف�ش���ال عن حاجتها 
زيادة القدرة ال�ش���تيعابية من ماء وكهرباء و�رشف 

�شحي واأعمال تطوير اإن�شاء اأر�شفة للم�شاة.
وتاب���ع “كل ال���ردود الت���ي نتلقها م���ن وزارة 
�ش���وؤون الأ�ش���غال والبلديات والتخطيط العمراين 
تتع���ذر بع���دم تواف���ر امليزاني���ة، يف ح���ن يعي�ض 
الأه���ايل معان���اة يزي���د عمرها ع���ن 9 �ش���نوات من 
رداءة ال�شوارع والر�شف واإنارة ال�شوارع والأر�شفة 

فيها”.
الأربع���اء  جل�ش���ته  يف  املجل����ض  وا�ش���تعر�ض 
املا�ش���ي موافقة وزارة �شوؤون الأ�شغال والبلديات 
والتخطي���ط العم���راين عل���ى  تنفيذ م����رشوع تطوير 

املجمع املذكور حلن توافر امليزانية.

الق�ش���يبية - جمل�ض النواب: اأ�شار النائب جمال 
بو ح�شن اإلى اأن املالحظات ال�شت التي اأبداها ديوان 
الرقاب���ة املالي���ة والإداري���ة يف تقري���ره عل���ى الأمانة 
العامة ملجل����ض النواب لي�ش���ت مالية، واإمن���ا اإدارية 
بحتة تتعلق باأمور واإجراءات واأخطاء ب�ش���يطة، موؤكداً 
اأن املجل�ض مع ذلك �ش���ياأخذها على حممل من اجلدية 
والهتم���ام خا�ش���ة واأنه���ا مالحظات ميك���ن تداركها 
وبع�ش���ها عملت الأمانة العام���ة للنواب على جتاوزها 

والبع�ض الآخر تقوم عليه بالفعل.
وانتقد النائب جمال علي بوح�ش���ن جلوء البع�ض 
من النواب اإلى و�شائل التوا�شل الجتماعي للحديث 
ع���ن هذه املالحظ���ات وغ����ض النظر ع���ن املخالفات 
املاليه والإدارية اجل�ش���يمة الت���ي ارتكبت من جانب 

بع�ض الوزارات والهيئات والتي وردت يف التقرير.
واأ�ش���اد بو ح�ش���ن باخلطوة الت���ي اتخذها رئي�ض 
جمل�ض النواب بتوجيه هيئة امل�شت�ش���ارين بدرا�ش���ة 
التو�شيات ال�شت املتعلقة بالأمانة العامة للمجل�ض، 
موؤكدا اأن اأمانة املجل�ض �ش���تعامل ب�ش���فافية وجدية 
مع هذه املالحظات؛ بو�ش���فها فر�ض حت�شن لالأداء، 

و�شتتخذ حيالها الإجراء املنا�شب.
واأو�شح بوح�ش���ن اأنه كان الأجدى بهوؤلء النواب 
اللتف���ات للتج���اوزات واملخالف���ات اجل�ش���يمة التي 
وردت يف تقري���ر الرقاب���ة حول العديد م���ن الوزارات 
والهيئ���ات، والت���ي تق���در مببال���غ كب���رية ل تق���ارن 
مبالحظات اإدارية حول عم���ل الأمانة العامة للمجل�ض، 
مت�ش���ائال “م���ا الهدف م���ن ذلك، وهل ه���ذه اأولويات 

ال�شعب البحريني يف وقف الهدر املايل والف�شاد” .
ويف ال�ش���ياق ذاته، بننَّ بوح�ش���ن اأثر الت�رشيحات 
الإعالمي���ة املبالغ فيها حول تقري���ر الرقابة والنابعة 
دون دراي���ة ومعرف���ة بدقائ���ق الأم���ور عل���ى �ش���معة 
البحرين وامل�رشوع الإ�شالحي جلاللة امللك، ويف اإبعاد 
امل�شتثمرين وامل�شاريع عن مملكة البحرين باإظهارها 

مبظهر البيئة الفا�شده الطاردة لروؤو�ض الأموال.
و�ش���دد بوح�ش���ن على وعي املواط���ن البحريني 
وعدم ان�ش���ياقه وراء مثل هذه احلمالت امل�ش���ينة غري 
املبني���ة اإل عل���ى هدم املنجزات، وت�ش���ويه ق�ش����ض 
النج���اح الت���ي تبن���ي الوطن، ولالأ�ش���ف يق���وم بع�ض 
النواب مبحاربتها لأهداف حزبية ونظرة �شيقه ت�شع 

البحرين يف اآخر اأولوياتها.

 ليلى مال اهلل

7034 �شيارة تدخل دوار “األبا” بالذروة ال�شباحية 
5 �شوارع رئي�شة توؤدي للتقاطع وتدابري لتقليل ازدحامه

البلدي���ات  و�ش���وؤون  الإ�ش���غال  وزي���ر  ق���ال 
والتخطيط العمراين ع�شام خلف اأن تقاطعي دوار 
األبا النويدرات ت�شب فيهما احلركة املرورية من 
5 �ش���وارع رئي�ش���ة هي �ش���ارع امللك حمد و�شارع 
املع�شكر و�شارع ال�ش���تقالل و�شارع ال�شيخ جابر 

الأحمد ال�شباح و�شارع التكرير.
باإع���داد  الط���رق قام���ت  اأن �ش���وؤون  وذك���ر 
الت�ش���اميم الإن�ش���ائية مل�رشوع تقاط���ع دوار البا 
والنوي���درات ال���ذي ي�ش���هد ازدحام���ات مروري���ة 
كثيفة خالل فرة الذروة ب�شبب كثافة املركبات 
الثقيلة وقلة الطاقة ال�ش���تيعابية لهذا التقاطع 
بعد الزيادة امللحوظة يف عدد املركبات يف الآونة 

الأخرية. 
واأو�ش���ح اأن جمموع املركبات داخل دوار األبا 

يف ال���ذروة ال�ش���باحية من 6:30 ال���ى7:30 يبلغ 
7034 مركبة، يف حن بلغ عدد املركبات يف ذروة 
الظهرية م���ن 13:45 اإل���ى 14:45 6190 مركبة 
بينما و�ش���ل عدد املركبات يف الذروة امل�ش���ائية 

من 16:45 اإلى 17:45 6236 مركبة.
ج���اء ذل���ك يف رده عل���ى ال�ش���وؤال الربمل���اين 
املقدم م���ن النائب ذياب النعيم���ي عن التدابري 
والإجراءات املتخذة للتعامل مع الزدحام ال�شديد 
احلا�ش���ل على �ش���ارع املل���ك حمد ب�ش���بب اأعمال 

تطوير تقاطع البا.
 منتصف يناير

وبن خلف اأن اخلط���ط والتدابري والإجراءات 
التي اتبعتها ال���وزارة اأثناء العم���ل على امل�رشوع 
تت�شمن تعريف املواطنن واملقيمن باململكة 
ع���رب ال�ش���حف وو�ش���ائل والتوا�ش���ل الجتماعي 

باأهمي���ة امل����رشوع وتاأث���ريه عل���ى حرك���ة م���رور 
املركبات والتحويالت املروري���ة فبل بدء تنفيذ 

امل�رشوع واأثناء العمل.
واأ�ش���اف “فتحت الوزارة يف منت�ش���ف �شهر 
يناير 2017 وبالتن�شيق مع الإدارة العامة للمرور 
خمرجا من �شارع امللك حمد باجتاه �شارع التكرير 
ومنه اإلى دوار النويدرات مرورا ب�شارع 15 يخدم 
فئ���ة كب���رية من قرى ع�ش���كر وج���و وكذلك �رشكة 
البا وم�ش���نع التكرير املتجهن اإلى املنامة دون 
امل���رور بدوار البا لال�ش���هام يف تقلي���ل الزدحام 

املرورية على �شارع امللك حمد”. 
 خطط وتدابير

 وج���اء يف رد الوزي���ر ان م���ن �ش���من اخلطط 
والتدابري للتعامل مع الزدحام:

- مت عمل ع���دة اجتماعات تعريفية للم�رشوع 

م���ع �رشكة بابك���و و�رشكة ال���ب واأع�ش���اء املجل�ض 
قري���ة  وقاطن���ي  اجلنوبي���ة  للمنطق���ة  البل���دي 
النويدرات واملعامري ومت �رشح مراحل التحويالت 

املرورية. 
- مت املحافظ���ة والإبق���اء عل���ى نف����ض عدد 
امل�شارات يف التقاطع اأثناء العمل على امل�رشوع. 

- تطوي���ر طريق 4907 الواق���ع غرب حمطة 
الرف���اع واإعادة تبليطه وا�ش���تخدام كطريق بديل 
للقادمن من �ش���ارع املع�شكر واملتجهن جنوبا 

اإلى �شارع امللك حمد دون املرور بدوار البا.
- الإع���الن ع���ن جمي���ع التحوي���الت املرورية 
يف التقاط���ع وعلى ال�ش���وارع املوؤدي���ة اإليه لتنبه 
ال�ش���واق بوجود اأعمال طرق و�ش���لك طريق بديل 

بالتن�شيق مع الإدارة العامة للمرور.
- التن�ش���يق مع الإدارة العامة للمرور بتوفري 
�رشط���ي م���رور مراقب���ة احلرك���ة املروري���ة عل���ى 

التقاطع حيث مت و�ش���ع كبينة خا�ش���ة به بجميع 
امل�شتلزمات. 

- و�ش���ع كام���ريات مراقب���ة عل���ى التقاط���ع 
ملراقبة ان�شيابية احلركة املرورية. 

- عم���ل ج�رش علوي لل�ش���ماح للعمال بالتنقل 
بحرية من موقع العمل اإلى مكاتب املوقع. 

- و�ش���ع عالمات مرورية ل�ش���ك ط���رق بديلة 
لتجنب التقاطع وتقليل الزدحام املروري.

- ط���رح الأعمال التمهيدي���ة ومت تنفيذ جزء 
كبري منها قبل البدء بامل�رشوع الأ�شلي. 

- اإ�شدار رخ�ض عمل لالأعمال الق�شرية لغلق 
موؤقت يف اإحدى امل�ش���ارات املوؤدية اإلى التقاطع 

يف اإجازة العطل الأ�شبوعية والر�شمية فقط.
- حث ال�ش���واق عل���ى التعاون معه���ا لنجاح 

امل�رشوع اأثناء فرة اإن�شائه.

 ليلى مال اهلل
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رفع اإيجارات حمالت ب�سوق املنامة 200 % 

“املباحث” تنظم �سل�سلة ور�ش عمل اإحداها عن االجتار بالب�رش

15 األف زائر ملعر�ش “ال�سوكوالتة والقهوة” 

بع�سها و�سل اإلى 900 من اأ�سل 300 دينار يف ال�سابق

تفعيالً ملذكرة التفاهم مع مكتب الأمم املتحدة 

يختتم اأعماله اليوم 

تنفي���ًذا للم���ادة الرابعة م���ن قانون 
اإيج���ارات العق���ارات الت���ي ن�ّس���ت على 
اإلغ���اء كاف���ة العقود الإيجارية يف �س���هر 
فرباير القادم، خاطبت عدد من اجلهات 
الر�س���مية وغ���ر الر�س���مية برف���ع قيمة 
عق���ود الإيج���ارات يف العديد من حمالت 

�سوق املنامة بن�سبة 200 %.
واأعل���ن عدد من جتار �س���وق املنامة 
وغ���ر  ر�س���مية  جه���ات  اأن  ل�”الب���الد” 
ر�س���مية اأخطرته���م برف���ع قيم���ة عق���د 
الإيج���ار بن�س���بة 200 %، م�س���رين اإلى 
اأن عقودهم ما زالت �س���ارية اإل اأن مالك 

العقارات نّوهوا اإل���ى املادة الرابعة من 
قانون اإيج���ار العقارات التي تن�ص على 
انتهاء كاف���ة عقود الإيجارات يف �س���هر 

نوفمرب املقبل.
وقال التجار البحرينيون يف حديثهم 
لل�س���حيفة “اإن ال�سوق ي�سودها الك�ساد 
واجلميع يعرف اأن �س���وق املنامة حتت�رض 
وينق�س���ها العدي���د م���ن الأم���ور، ونحن 
جتار، اأًبا عن جد يف ال�س���وق، واأ�سبح لنا 
نحو 70 �س���نة فيها، ومازلنا متم�س���كني 
ب�س���ناعات تفتخر البحري���ن فيها، اإذ اإن 
منا جتار التب���غ واحلواوي���ج والعطارين 

وجتار احللوى وغرها”.
وتابعوا “امل�سكلة اأن الر�سوم زادت 

علين���ا من كل جهة �س���واء م���ن الكهرباء 
وهيئ���ة تنظي���م �س���وق العم���ل، وهناك 
�رضائب قادم���ة يف الطريق واليوم يخرج 
لن���ا قان���ون ين����ص عل���ى اإلغ���اء العقود 
اجله���ات  بع����ص  وت�س���تغله  الإيجاري���ة 

الر�سمية وغر الر�سمية”.
واأ�س���افوا “مت رف���ع قيم���ة العقود 
الإيجارية بن�سبة 200 %، حيث اإن بع�ص 
املحالت قفزت اأ�س���عار الإيجارات فيها 
من 300 دينار اإلى 900 دينار، وهنالك 
اأخرى م���ن 200 اإل���ى 600 دينار وهكذا 

دواليك”.
وطال���ب التج���ار اجله���ات املعني���ة 
اإيق���اف بتعديل يطال املادة الرابعة من 

قانون الإيجارات ب�سورة فورية، وو�سع 
حلول جذرية لهذه امل�س���األة، م�س���رين 
اإلى اأن ال�سوق �ستموت اإن ا�ستمر احلال 
على ما هو عليه، واأن بع�ص ال�س���ناعات 
�ستنتهي من �سوق املنامة لذات ال�سبب.
واجلدير بالذكر اأن املادة الرابعة من 
قانون اإيجار العقارات رقم )27( ل�س���نة 
2014، تنه���ي كاف���ة عق���ود الإيجارات 
اخلا�سعة للقوانني ال�سابقة، وذلك بعد 
مرور ث���الث �س���نوات من تاري���خ العمل 
بهذا القانون، ووفًقا للزمان فاإن �س���هر 
فرباي���ر م���ن الع���ام املقبل ه���و املوعد 
املحدد لتطبي���ق القانون اجلديد واإلغاء 

كافة العقود الإيجارية.

املنام����ة - وزارة الداخلية: تفعيالً 
ملذك����رة التفاهم املوقع����ة بني وزارة 
الداخلية ومكتب الأمم املتحدة املعني 
باملخ����درات واجلرمية يف فيينا بتاريخ 
27 فرباير 2014، نظمت الإدارة العامة 
للمباحث والأدلة اجلنائية، ور�سة عمل 
ح����ول الجت����ار بالب�رض وذل����ك يف الفرتة 
من 6 وحتى 7 دي�س����مرب اجلاري، حا�رض 
فيها خرباء من املكتب الإقليمي لالأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
وتطرق العقيد حمد را�سد الزعابي 
من دول����ة الإم����ارات العربي����ة املتحدة 
واخلبرة جوي����ل با�س����يل يف املحا�رضة 
اإيل اأهمية مكافحة الجتار بالأ�س����خا�ص 
حملي����اً  املكافح����ة  وط����رق  وكيفي����ة 
ودولياً، فيما ح�رض الور�س����ة م�ساركون 
م����ن خمتل����ف اإدارات وزارة الداخلي����ة، 
اإ�س����افة اإلى وزارتي اخلارجية والعدل 

والأوقاف وكذلك  الإ�سالمية  وال�سوؤون 
النياب����ة العام����ة وهيئة تنظيم �س����وق 

العمل.
العامة للمباحث  الإدارة  و�س����تنظم 
والأدلة اجلنائية، ور�ستي عمل اأخريني 
بالتع����اون م����ع مكت����ب الأم����م املتحدة 
الأولى  املعني باملخ����درات واجلرمية، 
حول ال�س����يطرة على املناف����ذ يف اإطار 
جه����ود منع الإره����اب يف الفرتة من 10 

اإلى 11 دي�س����مرب اجلاري والأخرى حول 
تدري����ب املدرب����ني يف الف����رتة من 12 
اإلى 14 دي�سمرب اجلاري، و�سيحا�رض يف 
الور�ستني خرباء من املكتب املذكور، 
حيث ته����دف ور�ص العم����ل عموما اإلى 
تعزي����ز اأوا�����رض التعاون ب����ني املكتب 
ومملكة البحرين؛ بهدف تطوير معارف 
يف  العامل����ني  ومه����ارات  واجتاه����ات 

املجال الأمني.

يختت���م معر����ص البحري���ن لل�س���وكالتة 
والقه���وة اأعمال���ه الي���وم )ال�س���بت( بعد اأن 
�سجل يف يومه الثاين )اجلمعة( ح�سور قرابة 
�س���بعة اآلف زائر معظمهم من العائالت من 
البحرين، اإ�س���افة اإلى ال�سعودية والكويت، 
لي�سل بذلك جمموع زوار املعر�ص حتى الآن 
نحو 15 األ���ف زائر، جتول���وا داخل املعر�ص 
الذي ي�س���م 60 �رضكة خمت�س���ة من البحرين 

واخلليج العربي والعامل.
و�سهد املعر�ص يف يومه الثاين العديد 
من الفعاليات من بينها م�س���ابقة ل�س���ناعة 
القهوة مب�س���اركة جلنة حتكيم خمت�س���ة من 
خارج البحرين، اإ�س���افة اإلى دورات تدريبية 

ال�س���وكولتة  وتق���دمي  �س���ناعة  جم���ال  يف 
والق���وة، ومب���ا ي�س���هم يف تعزي���ز خ���ربات 
ومه���ارات البحريني���ني يف ه���ذا املجال من 
جه���ة، ويدعم اجلهود الوطني���ة الرامية اإلى 
النهو�ص بقطاع ال�سيافة يف مملكة البحرين 

من جهة اأخرى
يا�س���مني جم���ال، الرئي����ص التنفي���ذي 
ل�رضك���ة “بدايات” املنظم���ة للمعر�ص قالت 
اإن “من خالل معر�ص البحرين لل�س���وكولتة 
والقه���وة ل نعم���ل فقط على جمع ال�س���ناع 
والتجار حتت �س���قف واحد، واإمنا نرمي اإلى 
اإن�س���اء من�س���ة متكاملة معنية بتطوير جميع 
عنا����رض ه���ذا القط���اع وم���ن بينه���ا الكوادر 

الب�رضية”.
وتابع���ت بالق���ول “م���ن خ���الل عملن���ا 
املتوا�سل لأكرث من عامني مع �سناع وجتار 
وحمالت ال�س���وكولتة والقهوة لحظنا وجود 
فر�ص �س���انحة لرفع ح�س���ور البحرينيني يف 
هذا املج���ال، لي����ص كعاملني فق���ط، واإمنا 
كاأ�س���حاب اأعم���ال، اإم���ا ع���ن طري���ق اإطالق 
العالم���ات التجاري���ة اخلا�س���ة به���م، اأو عرب 
احل�س���ول عل���ى وكالت عالم���ات جتاري���ة 

عاملية اأو ما يعرف بالفرن�سايز”.
واأكدت اأن معر�ص البحرين لل�سوكولتة 
والقهوة يعمل على تعزيز ريادة البحرين يف 
قطاع ال�سيافة؛ بو�سفه قطاعاً حيوياً واعداً 

مول���داً الوظائف اجلاذب���ة للمواطنني، ومبا 
يالقي توجهات احلكومة يف تنويع م�س���ادر 
الدخ���ل الوطن���ي، خ�سو�س���اً يف ظ���ل تنامي 
املناف�سة بني دول العامل لال�ستفادة املثلى 
من قطاع ال�سيافة الذي ي�سمل املوؤ�س�سات 
التموينية واملنتجعات ال�سياحية واملطاعم 
والفنادق وما توفره من فر�ص عمل متنوعة.
ويق���ام معر����ص البحرين لل�س���وكولتة 
والقه���وة حتت رعاي���ة الرئي����ص التنفيذي 
لهيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ص ال�سيخ 
خالد بن حمود اآل خليفة يف الفرتة من 7 اإلى 
9 دي�سمرب اجلاري يف مركز البحرين الدويل 

للمعار�ص واملوؤمترات.

املنام���ة -بن���ا: �رضح م�س���در م�س���وؤول بوزارة 
�س���وؤون الإع���الم اأن �س���حفًيا تابًعا لقن���اة اجلزيرة 
القطري���ة ح���اول الدخ���ول اإلى البالد ب�س���ورة غر 

قانونية.
واأ�سار امل�سدر اإلى اأن ال�سحفي وهو اأمركي 
اجلن�س���ية ومقي���م يف ت���ل اأبي���ب، ومرا�س���ل لقناة 
اجلزي���رة القطري���ة يف كل م���ن الع���راق واإ�رضائيل، 
و�س���ل اإلى البالد بدعوى تغطية اإحدى الفعاليات 
من غر دعوة ر�س���مية، ومن دون تقدمي تاأ�س���رة 
اإعالمية، ما ا�ستدعى الوزارة اإلى اإ�سدار قرار مبنع 

دخوله اإلى البالد.
واأك���د امل�س���در اأن وزارة �س���وؤون الإع���الم يف 
الوقت الذي تع���ي فيه متاًما م���اآرب هذا الت�رضف 
املتكرر وغر امل�سوؤول من جانب القناة القطرية، 
والذي ت�س���عى من خالله اإلى تاألي���ب الراأي العام، 
والت�س���ويق ملا ه���و خمالف للواق���ع، فاإنها تهيب 
بو�س���ائل الإعالم الإقليمية والدولي���ة اإلى اللتزام 
بالأنظم���ة والقوان���ني، اإذا ما اأرادت فع���اًل تغطية 
الأح���داث والفعالي���ات الت���ي تق���ام عل���ى اأر����ص 

البحرين.
وجتدد الوزارة ترحيبها بو�سائل الإعالم كافة 
لتغطية خمتلف فعاليات اململكة، مبا يتما�سى مع 

القوانني املنظمة للعمل الإعالمي يف البحرين.

املنامة - وزارة الأ�س���غال و�س���وؤون البلديات 
امل�س���اعد  الوكي���ل  ق���ام  العم���راين:  والتخطي���ط 
باأعم���ال  امل�س���رتكة-القائم  البلدي���ة  للخدم���ات 
الوكي���ل امل�س���اعد رائد ال�س���الح مل�س���اريع البناء 
وال�س���يانة بزيارة تفقدية مل�رضوع اإن�س���اء مدر�سة 
جو ال�س���املة للبنات؛ لالطمئنان على مراحل �س���ر 
العم���ل فيه، يرافق���ه مدي���ر اإدارة م�س���اريع البناء 
مرمي اأمني وعدد من املهند�س���ني القائمني على 

امل�رضوع.
و�رضح ال�سالح باأن املدر�سة ُتعد اأكرب مدر�سة 
حكومية يف مملكة البحرين؛ كونها �ست�س���م مباين 
عدي���دة ملختل���ف املراح���ل الدرا�س���ية للطالبات، 
م�س���راً اإل���ى اأنه ق���د مت النتهاء من اإن�س���اء حمطة 
الكهرباء الفرعية وت�س���ليمها اإل���ى هيئة الكهرباء 
وامل���اء، كم���ا مت النتهاء م���ن الهيكل الإن�س���ائي 
البتدائي���ة  مبراحله���ا  املدر�س���ة  مب���اين  جلمي���ع 
والإعدادية والثانوية وغرفة احلار�ص، وبدء العمل 
باحلوائط الداخلية واخلارجية بجميع املباين، حيث 
ت�س���ر اأعمال تنفيذها ب�س���ورة مر�س���ية، وبلغت 

ن�سبة الإجناز نحو 64 %.
وخالل الزيارة، وجه الوكيل امل�ساعد القائمني 
عل���ى امل����رضوع من اجله���ات كاف���ة اإل���ى التعاون 
والتن�سيق فيما بينهم للعمل على الإ�رضاع يف اإجناز 
امل�رضوع طبقاً للخطة والربنامج الزمني املو�س���وع 
له؛ حتى يت�سنى النتهاء من امل�رضوع وت�سليمه اإلى 
وزارة الرتبي���ة والتعليم يف املوع���د املتفق عليه، 
كما ح���ث على التاأكد م���ن تطبيق اإج���راءات الأمن 

وال�سالمة يف مواقع العمل. 

الب���الد - حمرر ال�س���وؤون املحلية: قال خطيب 
جام���ع اخل���ر يف ق���اليل �س���الح اجل���ودر اإن اإعالن 
“الرئي����ص الأمرك���ي دونالد ترامب نقل �س���فارة 
بالده م���ن تل اأبيب اإلى عا�س���مة دولة فل�س���طني 
)القد����ص ال�رضيف( يخال���ف كل القوانني الدولية 
والهيئ���ات الأممي���ة الت���ي تعترب القد����ص مدينة 

دينية لها خ�سو�سية”.
واأ�س���اف “قبل مائة عام وبالتحديد يف الثاين 
نوفمرب 1917م خرج علينا الربيطاين اآرثر جمي�ص 
بلفور بوعد تاأييد من احلكومة الربيطانية لإن�س���اء 
وطن قومي لليهود يف فل�س���طني، وهو وعد بلفور 
امل�س���ئوم والذي عرف باأنه وعد )من ل ميلك ملن 
ل ي�ستحق(، واليوم يف ال�سابع من نوفمرب 2017م 
يخ���رج الرئي�ص الأمركي دونال���د ترامب لرتكب 
نف����ص اجلرمي���ة ويعد بنق���ل �س���فارة ب���الده اإلى 

القد�ص ال�رضيف.
واأ�س���ار اإل���ى “اأن ه���ذا الق���رار يفت���ح املجال 
للكيان ال�س���هيوين مبوا�س���لة �سيا�س���ة الحتالل 
وال�س���يتطان، ويدف���ع املنطق���ة اإل���ى مزي���د من 

ال�رضاعات واحلروب”.
وتابع “اإن هذا القرار اجلائر لن يغّر من الواقع 
�س���يًئا، فمدين���ة القد����ص مدينة عربية اإ�س���المية، 
تعاي����ص فيه���ا اأتب���اع الديان���ات ط���وال اخلم�س���ة 
ع����رض قرًن���ا من الزم���ان، اأما وقد اتخ���ذت الوليات 
املتح���دة قرارها الأحادي اجلانب فاإن امل�س���لمني 
وامل�س���يحيني يرف�سون اأن تكون القد�ص عا�سمة 

للكيان الإ�رضائيلي الغا�سب”. 

“الإعالم” متنع مرا�سل “اجلزيرة” 
يف تل اأبيب من دخول البحرين 

ا�ستكمال 64 % من مدر�سة 
“جو للبنات”

اجلودر: نرف�ص اإعالن ترامب... 
والقد�ص عربية اإ�سالمية 

علوي املو�سوي
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ت�أييد حب�س �أربعيني �رضب 
�رضطيني ح�رض� للقب�س عليه

ت�ل خم�صيني �دعى ل�صديقه  حب�س محُ
قدرة م�مي ��صت�صد�ر حكم برب�ءته

�ل�صجن 10 �صنو�ت و�لإبع�د �لنه�ئي لآ�صيويني يبيع�ن “�لهريوين”

�صجن متجمهر 3 �صنو�ت �أحرق �إط�ر�ت يف �ص�رع �لبديع

عاقب����ت املحكمة الك����رى اجلنائي����ة الأولى 
متهَمني اآ�س����يويني اجلن�س����ية “31 و27 عاًما”، 
العقل����ي  واملوؤث����ر  الهريوي����ن  خم����در  يبيع����ان 
“ال�س����بو”، بال�س����جن مل����دة 10 �س����نني واأم����رت 
ومب�س����ادرة  دين����ار   5000 مبل����غ  بتغرميهم����ا 
امل�س����بوطات، ف�س����اً عن اإبعادهم����ا نهائًيا عن 
مملك����ة البحرين عقب تنفيذ العقوبة املق�س����ي 

بها.
اأحال����ت  ق����د  العام����ة  النياب����ة  وكان����ت 
املتهم����ان للمحاكم����ة على اعتب����ار اأنهما يف يوم 
24/2/2017، ح����ازا واأح����رزا بق�س����د الإجت����ار 
م����ادة “الهريوي����ن” املخ����درة واملوؤث����ر العقلي 
“امليتامفيتامني” يف غري الأحوال املرخ�ص بها 
قانوًنا، كما اأ�س����ندت للمتهم الأول اأنه حاز واأحرز 
بق�س����د التعاط����ي م����ادة “املورف����ني” املخدرة 
واملوؤث����ر العقل����ي “امليتامفيتام����ني” يف غ����ري 

الأحوال املرخ�ص بها قانوًنا.
وذك����رت املحكم����ة اأن تفا�س����يل الواقع����ة 
تتح�س����ل يف اأن نقيب باإدارة مكافحة املخدرات 
اإلي����ه  وردت  باأن����ه  �س����هد  الداخلي����ة  وزارة  يف 
معلوم����ات، مفادها اأن املته����م الأول يرّوج مادة 
الهريوين بق�سد الإجتار، م�سرًيا اإلى اأن حترياته 

اأكدت �سحة تلك املعلومات.
وبعد ا�ست�سدار اإذن من النيابة العامة متت 
مداهمة املتهم الأول واإلقاء القب�ص عليه، واأثناء 
تفتي�ص مقر �س����كنه، مت العثور على جمموعة من 
الكب�سولت حتتوي على م�سحوق يعتقد اأنه مادة 
الهريوي����ن املخ����درة، بالإ�س����افة اإل����ى لفافتني 
حتت����وي على مادة كري�س����تالية يعتقد اأنها مادة 

“ال�سبو”.
كما متكن اأف����راد ال�رشطة من �س����بط اأدوات 
ت�ستخدم يف تعاطي املواد املخدرة ومبالغ مالية 

خمتلفة، يعتقد اأنها ح�سيلة بيع مواد خمدرة.
تل����ك  ح����ول  الأول  املته����م  وب�س����وؤال 
امل�س����بوطات قرر اأنه قد ا�ستلم يف وقت �سابق 
ع����دد 50 كب�س����ولة هريوي����ن، والتي �س����ّلم منها 
40 كب�س����ولة اإلى املتهم الثاين، فتمت مداهمة 
املتهم الثاين، والذي اأ�س����فر تفتي�ص مقر �سكنه 
بع����د احل�س����ول عل����ى اإذن م����ن النياب����ة العامة، 
عن �س����بط عدد كب����ري من الكب�س����ولت من ذات 
نوعية الكب�س����ولت امل�س����بوطة بح����وزة املتهم 
الأول، بالإ�س����افة اإلى عدد من اللفافات يعتقد 

احتوائها ملادة “ال�سبو” املوؤثرة عقلًيا.
وثبت بتقرير حتليل تل����ك العينات معملًيا، 
احتواء املواد امل�س����بوطة على مادتي الهريوين 
وامليتامفيتام����ني، وثبت بتحليل عينة من اإدرار 
املتهمان احتواء اإدرار املتهم الأول على مادتي 

املورفني وامليتامفيتامني.

ق�ست حمكمة ال�ستئناف العليا اجلنائية 
الأول، باعتبار معار�سة ُمدان بالتجمهر واحلرق 
اجلنائي، كاأن مل تكن؛ وذلك لعدم مثوله اأمام 
املحكم���ة يف اأٍي من جل�س���ات نظر معار�س���ته 
ال�س���تئنافية حلكم املحكمة الغيابي ال�سادر 
بحقه يف وقت �س���ابق بتعديل عقوبته لل�سجن 

3 �سنوات بدلً من 5 �سنوات. 
وكان���ت املحكم���ة يف وقت �س���ابق حكمت 
بتعديل عقوبة 10 م�س���تاأنفني من اأ�س���ل 11 
متهًم���ا، ُمدان���ني بالتجمه���ر يف منطق���ة كرانة 
وح���رق الإط���ارات على �س���ارع البدي���ع العام، 
واكتف���ت بحب�ص 5 م�س���تاأنفني ملدة �س���نتني 
وب�س���جن اخلم�س���ة الآخري���ن ملدة 3 �س���نوات، 
���ا عن معاقبتهم مب���دد ترتاوح ما بني 3  عو�سً
و5 �س���نوات املحكوم عليهم بها، فيما اأيدت 

احلكم مب�سادرة امل�سبوطات.
واأو�س���حت املحكمة يف حيثيات حكمها اإن 

خم�سًة من املتهمني، قد بلغوا 15 من عمرهم 
ومل يتم���وا 18 عاًما، مما يتواف���ر بحقهم عذًرا 
خمفًفا ي�س���توجب معاقبتهم وف���ق املادتني 

70/71 من قانون العقوبات.
الواقع���ة  تفا�س���يل  اأن  اإل���ى  واأ�س���ارت 
تتح�س���ل يف قيام امل�س���تاأنف واآخرين �س���بق 
احلكم عليهم واآخرين جمهولني بيوم الواقعة، 
بالتجمهر داخل منطقة كرانة؛ بق�س���د افتعال 
اأعم���ال ال�س���غب والتخري���ب، لاإخ���ال بالأمن 
العام وتعري�ص حي���اة املواطنني واملقيمني 
للخط���ر، حي���ث توجهوا ناحي���ة �س���ارع البديع 
العام، وو�س���عوا الإطارات على ال�س���ارع العام 
و�س���كبوا مادة البنزين عليها، وبعد اإ�رشامهم 
للن���ار عل���ى ال�س���ارع لذوا بالف���رار اإلى داخل 

املنطقة.
ومن خال التحريات مت التو�سل اإلى هوية 
امل�س���تاأنف واملحك���وم عليه���م، حيث اعرتف 

املته���م الأول واملته���م العا����رش بارتكابهم���ا 
للواقعة بال�سرتاك مع باقي امُلدانني.

فيما اأر�سد املتهم الأول رجال ال�رشطة عن 
مكان و�س���عهم بع�ص الأدوات التي ت�ستخدم 
يف اأعم���ال ال�س���غب، وه���ي اإط���ارات وعب���وات 

برتول وزجاجة “مولوتوف” وطفاية حريق.
وقال���ت حمكمة اأول درجة اإن���ه ثبت يقيًنا 
يف   11 حت���ى   1 م���ن  املتهم���ني  اأن  لديه���ا 
23/9/2014، اأولً: اأ�سعا واآخرون جمهولون 
حريًقا يف املنقولت املبينة بالأوراق، كان من 
�س���اأنه تعري�ص حياة النا�ص واأموالهم للخطر، 
ثانًيا: ا�سرتكا واآخرون جمهولون يف جتمهر يف 
مكان عام موؤلف من اأكرث من خم�س���ة اأ�سخا�ص 
الغر����ص منه الإخال بالأمن العام وا�س���تخدام 
العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اأجلها، 
ثالًث���ا: عّر�س���ا واآخرون عم���ًدا و�س���ائل النقل 

اخلا�سة للخطر.

اأيدت حمكمة ال�ستئناف العليا 
اجلنائي���ة الأولى حب����ص ُمدان -من 
ذوي الأ�س���بقيات- يبل���غ من العمر 
40 عاًم���ا، كان قد تع���دى بال�رشب 
عل���ى �رشطي���ني توجها لتنفي���ذ اأمر 
بالقب����ص علي���ه؛ وذلك ملدة �س���نة 

واحدة فقط، مع النفاذ.
يف  التفا�س���يل  وتتمث���ل 
�س���د  اأبلغ���ا  عليهم���ا  املجن���ي  اأن 
امل�س���تاأنف، اأنهما يف يوم الواقعة، 
واأثن���اء م���ا كان عل���ى الواج���ب يف 
دورية قب�ص تابعة ملكتب التنفيذ 
الق�س���ائي، كان لديهما عدة اأوامر 
التنفي���ذ  حمكم���ة  م���ن  بالقب����ص 
�س���ادرة بح���ق امل�س���تاأنف، والذي 

ميلك اأ�سبقيتني يف �رشب زوجته.
وعل���ى اإث���ر ذل���ك توجه���ا اإل���ى 
م�س���كنه يف منطقة عايل، ف�ساهداه 
يجل����ص يف �س���يارته اخلا�س���ة قرب 
وعّرف���اه  اإلي���ه  فتوجه���ا  م�س���كنه، 

بنف�سيهما، وطلبا منه هويته.
لكن امل�س���تاأنف ق���رر لهما اأنه 
ل يحمل بطاقة الهوية، واأن ا�س���مه 
لي����ص ال�س���خ�ص املعن���ي، حم���اولً 
الإفات من قب�سة اأفراد ال�رشطة، اإل 
اأن اأح���د املجن���ي عليهما ملح وجود 

حمفظ���ة امُل���دان بداخل ال�س���يارة، 
فاأم�س���ك بامُلدان من ي���ده للقب�ص 

عليه.
امُلم�س���ك  ال�رشط���ي  وتفاج���اأ 
بامل�س���تاأنف ب���ه يركل���ه على فخذه 
الأمي���ن واأخ���رى على بطن���ه حماولً 
الهرب من قب�سته، فتمكن ال�رشطي 
من اإعاقة حركة امل�ستاأنف برجلة ما 

اأدى ل�سقوط امُلدان على الأر�ض.
ومتك���ن ال�رشط���ي الث���اين م���ن 
عل���ى  القب����ص  الأول يف  م�س���اعدة 
امل�ستاأنف املطلوب، والذي كان ل 
ي���زال يقاومهم حماولً الهرب، فتم 
اتخاذ القوة الازمة لل�سيطرة عليه، 

مما ت�سبب بتعر�سهما لاإ�سابة.
امُل���دان  اأن  للمحكم���ة  وثب���ت 
بتاريخ 14/10/2015، ا�س���تعمل 
القوة والعن���ف مع منت�س���بي الأمن 
ال�رشطي���ني املجن���ي  الع���ام وهم���ا 
عليهما ب���اأن حاول الفات والهرب 
بنية حملهما بغري حق على المتناع 
ع���ن عم���ل م���ن اأعم���ال وظيفتهما 
وه���و القب�ص علي���ه ومل يبلغ بذلك 
مق�س���ده وق���د ترت���ب عل���ى ذلك 
اإ�س���ابتهما كما هو مب���ني بالتقرير 

الطبي.

الك����رى اجلنائية  حكمت املحكمة 
الثاني����ة )ب�س����فتها ال�س����تئنافية( يف 
معار�ستني ا�س����تئنافيتني تقّدم بهما 
مواطن “58 عاًم����ا”، باعتبار كل منهما 
كاأن مل تك����ن، نظ����ًرا لع����دم مثوله امام 
املحكم����ة خ����ال نظ����ر املعار�س����تني، 
واملحك����وم يف اإحداه����ا باحلب�����ص ملدة 
�سهر والأخرى باحلب�ص 6 �سهور؛ وذلك 
لإدانت����ه برف�ص دفع قيمة اإقامته لدى 
اأحد الفنادق ملدة 3 اأ�سهر وترتب عليه 
مبل����غ 1178 دينارا، ويف الأخرى متكن 
من ال�س����تياء على مبل����غ 6000 دينار 

من �سخ�ص م�ستعماً طريقة احتيالية.
اإلى  الق�سيتني  وت�سري تفا�س����يل 
اأن امل�س����تاأنف كان قد ا�ستاأجر يف اأحد 
الفن����ادق الواقع����ة بالق����رب م����ن باب 
البحري����ن غرف����ًة، اأق����ام فيه����ا ملدة 3 
�سهور مت�س����لة، فرتتب عليه من تلك 
الإقامة مبلًغا و�س����ل اإلى 1178 دينار، 
اإل اأن����ه غادر الفن����دق دون اأن يدفع اأًيا 
من ذل����ك املبلغ، وبعد حماولت حثيثة 
م����ن الفندق املجن����ي علي����ه ومطالبته 
بالدف����ع ع����ر الت�س����ال املبا�����رش ب����ه، 
مل يتمك����ن اأًي����ا م����ن م�س����وؤويل الفندق 
ت�س����وية ذلك املبلغ، اإذ ظّل امل�ستاأنف 
مياطل يف دفع املبلغ امل�س����تحق عليه، 
فت����م تقدمي باغ جنائي �س����ده ب�س����اأن 

الواقعة.
ق����د  كان  الأخ����رى،  الواقع����ة  ويف 
تق����دم املجن����ي عليه بباغ ل����دى مركز 

ال�رشط����ة، اأفاد فيه اأن امل�س����تاأنف ذاته 
كان قد ا�س����تولى منه على مبلغ 6000 
دين����ار، اإذ ان املجن����ي عليه بالق�س����ية 
واأثناء تواج����ده باأح����د املجال�ص برفقة 
اأ�س����دقائه حتّدث معهم حول �س����دور 
حكم جنائي بحقه عليه، واأن املو�سوع 
يوؤرقه كثرًيا ول يعرف كيفية الت�رشف 

يف هذه الأمور القانونية.
فما كان من امل�ستاأنف اإل اأن ادعى 
اإليه اأنه يعرف حمامًيا ماهًرا �سيخل�سه 
من هذا الهم، واأنه ي�س����من له �س����دور 
حكم براءته مما ن�س����ب اإليه من اتهام، 
وعندم����ا حت����ّدث معه ح����ول اأتعاب هذا 
املحامي، قال له اجلاين انه �سياأخذ منه 
مبلًغا كبرًيا واأنه يجب عليه دفع 6000 
دينار نظري �سدور حكم براءته من قبل 
املحامي، وبالفعل دفع له ذلك املبلغ، 
اإل اأن����ه مل يعّرف����ه على ذل����ك املحامي 
الوهم����ي، ومل يرج����ع اإلي����ه املبلغ الذي 
ا�ستلمه منه رغم مطالبته به عدة مرات 

دون اأية نتيجة.
هذا وثبت للمحكمة ان امل�س����تاأنف 
يف غ�س����ون العام 2013، �سغل الغرفة 
املبينة الو�س����ف ب����الأوراق يف الفندق 
املجن����ي علي����ه، وامتنع بغ����ري مرر عن 

دفع الأجر امل�ستحق عليه.
الق�س����ية  يف  اأن����ه  اأي�ًس����ا  وثب����ت 
الثانية يف يوم 18/4/2013، اختل�ص 
املبلغ النقدي اململ����وك للمجني عليه 

وامل�سّلم اإليه على �سبيل الوكالة.

�ملح�مي ربيع: بر�ءة موكلي من �إ�صد�ر �صيك لثبوت تزوير توقيعه
ق���ال املحامي حمم���ود ربي���ع اإن املحكمة 
ال�سغرى اجلنائية الأولى، ق�ست براءة موكله 
مما ن�سب اإليه بتهمة اإ�سدار �سيك ب�سوء نية ل 

يقابله ر�سيد قائم وقابل للت�رشف فيه.
وذك���ر اأنه ح�رش مع املتهم وق���ّدم مرافعًة 
مكتوبة، دفع فيها بانتف���اء الركن املادي يف 
اجلرمي���ة حمل الدع���وى، حيث ان م���ن املقرر 
اأن جرمية ال�س���يك يف حكم امل���ادة )337( من 
قانون العقوبات هو ال�س���يك املعروف عنه يف 
القانون التجاري باأنه اأداة دفع ووفاء وي�ستحق 
الأداء لدى الطاع عليه ويغني عن ا�س���تعمال 
النق���ود يف املعامات مادام اأنه قد ا�س���توفى 
املقوم���ات التي جتعل من���ه اأداة وفاء يف نظر 
القانون، واأنه يتعني اأن يحمل ال�س���يك توقيع 
ال�س���احب لأن خلوه م���ن هذا التوقي���ع يجعله 

ورقة ل قيمة لها ول يوؤبه بها يف التعامل. 
واأ�س���اف ربيع اأن ال�س���يك املن�س���وب اإلى 

املتهم لي�ص �س���ادًرا منه، وق���د اأنكر توقيعه 
الوارد فيه، وطل���ب من املحكمة انتداب خبري 
خطوط تكون مهمته م�س���اهاة توقيع املتهم 
على ال�س���يك مو�س���وع الدع���وى واملقدم من 
املجن���ي عليه، وحتدي���د م���ا اإذا كان التوقيع 

املذّيل به ال�سيك يعود له من عدمه.
وحي���ث ان املحكم���ة ق���د حقق���ت الدفاع 
املاث���ل وحم�س���ته باإحال���ة ال�س���يك مو�س���وع 
الدع���وى اإل���ى اإدارة الأدل���ة املادي���ة بالنيابة 
وامل�س���اهاة  املته���م  ل�س���تكتاب  العام���ة 
للوقوف على ما اإذا كان هو من قام بالتوقيع 

على ال�سيك حمل الواقعة من عدمه.
وقد ورد التقري���ر الذي انتهى يف نتيجته 
اإلى اأن املتهم مل يحرر بيانات �سلب وتوقيع 
ال�سيك )مو�س���وع الفح�ص(، واإمنا هو توقيع 

ُمزّور عليه تقليًدا لأحد توقيعاته ال�سحيحة.
واختت���م ربيع مرافعته بالق���ول اأنه مادام 

التقري���ر قد خل�ص اإلى اأن توقيع املتهم على 
ال�سيك مو�سوع الدعوى ُمزّور، وبالتايل وجب 
احلكم بكون هذه الورقة “ُمزّورة” وفًقا لن�ص 
امل���ادة 244 م���ن قانون الإج���راءات اجلنائية، 
ويكون املتهم بريء من تهمة ا�س���دار �س���يك 
با ر�س���يد ب�س���وء نية؛ وذلك لأن هذا ال�سيك 
جمّرد م���ن اأي قيمة قانوني���ة وهو يف احلقيقة 
ورقة ل قيمة لها، ول حمل للعقاب اإذ ل فائدة 

منها ول خطر منها.
م���ن جه���ٍة اأخ���رى ج���اء يف حيثي���ات حك���م 
املحكمة، اأنه من املقرر اأنه يكفي يف املحاكمة 
اجلنائية اأن ت�س���ك املحكمة يف �س���حة اإ�س���ناد 
التهم���ة اإلى املته���م كي تق�س���ي بالراءة ما 
دام���ت اأحاطت بالدع���وى عن ب�رش وب�س���رية، 
اإذ ان ال�س���ك ُيف�رش دائًما يف م�س���لحة املتهم، 
كما اأن من املقرر ق�س���اًء اأنه ل ي�سري العدالة 
اإف���ات جمرم م���ن العقاب بقدر ما ي�س���ريها 

الفتئ���ات عل���ى حق���وق الأف���راد وحرياتهم، 
وكان���ت املحكم���ة بع���د اأن حم�س���ت الدعوى 
واأحاط���ت بوقائعه���ا وظروفه���ا وماب�س���اتها 
وباأدلة الإثب���ات التي قام الته���ام عليها عن 

ب�رش وب�س���رية وفطنت اإليه���ا ووازنت بينها، 
فاإنها جت���د اأن الأدلة القائم���ة يف الدعوى قد 
اأحاطها ال�س���ك واكتنفتها الريب���ة؛ وذلك لأن 
الأوراق خل���ت من دليل ميكن الرت���كان اإليه 
يف اإدان���ة املتهم، حيث ل يوجد �س���وى اأقوال 
املبلغ باأنه ارتكب هذا الفعل وهو قول مر�سل 

مل يع�سده اأي دليل اأو قرينة.
كما اأن املتهم اأنك���ر التهمة املوجه اإليه، 
ثم جاء مع���زًزا ملا تقدم اأن���ه بفح�ص التوقيع 
املذيل لل�س���يك مو�س���وع الدعوى ثبت اأنه ل 
يعود اإليه، مما مهد لل�س���ك �سبيله يف خماجلة 
�س���ري ووجدان املحكم���ة، على نح���و ل ميكن 
معها اأن تطمئن اإلى الق�س���اء باإدانته وتوقيع 
العقوبة عليه، الأمر الذي يتعني معه الق�س���اء 
براءة املتهم مما اأُ�س���ند اإليه من اتهام اإعمالً 
حلك���م امل���ادة 255 م���ن قان���ون الإج���راءات 

اجلنائية.

• املحامي حممود ربيع	

ت�أييد �حلب�س �صنة ل�ص�بني من ذوي �ل�صو�بق
�رشقا حتى اأموال الترعات اخلريية

حكم����ت املحكم����ة الك����رى اجلنائي����ة الثاني����ة 
)ب�س����فتها ال�س����تئنافية( برف�ص ا�ستئناف �سابني 
“30 و20 عاًما – من اأ�س����حاب الأ�سبقيات” ُمداَنني 
ب�رشقة اأموال �سناديق الترعات اخلا�سة باجلمعيات 
اخلريية وجهاز دفع اإلكرتوين خا�ص باإحدى ال�رشكات 
واأموال من اإحدى البقالت، وق�س����ت بتاأييد معاقبة 

كل منهما باحلب�ص ملدة �سنة واحدة مع النفاذ.
وكانت النيابة العامة قد وجهت اإليهما يف وقت 
�سابق تهمة اأنهما يف ليلة 23/4/2017، �رشقا واآخر 
املنقولت املبينة النوع والقدر بالأوراق واململوكة 
للبقال����ة املجن����ي عليها؛ وذل����ك بطري����ق الك�رش من 

اخلارج.
وذكرت املحكمة اإن تفا�سيل الواقعة تتح�سل 
يف قي����ام امل�س����تاأنَفني بالتوج����ه فجًرا اإل����ى البقالة 
الواقعة يف منطقة ال�سقية وك�رشوا قفل الباب اجلرار 

“ال�سرت” اخلا�ص بالبقالة والدخول اإليها.
ومتك����ن الل�َس����ان من ك�����رش جهاز دف����ع املبالغ 
اإلكرتونًيا التاب����ع لإحدى ال�رشكات، بوا�س����طة قطعة 
حديدي����ة “بارية” و�رشقا مبلًغا وق����دره 520 ديناًرا، 
اإ�س����افة اإلى اأنهما �رشقا كي�ًسا كان يحتوي على عدد 

من “كرو�س����ات ال�س����جائر” ت�س����ل قيمتها اإلى 300 
دينار.

فيم����ا متك����ن امل�س����تاأنف الأول من ك�����رش جهاز 
�س����نع القهوة املثبت يف البقالة و�رشق املبلغ املايل 
املتواف����ر بداخل����ه، واملق����در مببلغ 5 اإل����ى 6 دينار، 

اإ�س����افة اإل����ى مبلغ ي�س����ل حل����وايل 150 دين����ار من 
�س����ناديق الترعات املخ�س�سة للجمعيات اخلريية، 
ف�س����اً ع����ن مبل����غ 20 دين����اًرا كان����ت يف �س����ندوق 
املحا�س����بة حينها، ومن ث����م لذ اجلانيان بالفرار من 

املوقع.

�إعد�د: عب��س �إبر�هيم
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تفا�ش���يل �ش���ائقة ووافي���ة، 
يك�ش���فها الأديب امل�رصي حممد 
الثقافة  اأح���د رم���وز  �ش���لماوي؛ 

وال�ش���حافة يف م����رص والوط���ن 
م���ن  الأول  باجل���زء  العرب���ي، 

مذكراته “يوًم���ا اأو بع�ض 
���ا ق�ش���ايا  ي���وم”، عار�شً
معروفة،  غ���ر  وحكايات 

وراوًي���ا بع����ض اأه���م الأح���داث 
ال�شيا�شية والتطورات الجتماعية والثقافية 
يف الق���رن ال����20. ويق���رن �ش���لماوي كتاب 
مذكراته باأكرث من 150 �ش���ورة من اأر�شيفه 
ال�شخ�ش���ي والعائل���ي، ت�ش���ّكل لوح���ة حي���ة 
مل����رص، يف مرحل���ة 
احل���رب  بع���د  م���ا 
العاملي���ة الثاني���ة 
نهاي���ة  وحت���ى 
الرئي����ض  حك���م 
حمم���د  الراح���ل 
ال�ش���ادات.  اأن���ور 

ميثل الكتاب، للباحث د. جابر ع�شفور، 
اإ�شافة مهمة اإلى واقعنا الثقايف العربي، اإذ 
يبني لنا الكث���ر من اجلوانب غر املعروفة 
يف م�ش���رة ال�شاعر الكبر الراحل اأمل دنقل، 
وميتلئ بالوثائق التي ُتن�رص للمرة الأولى منذ 
رحيله. وي�شم الكتاب، العديد من املقالت 
الت���ي كتبه���ا ال�ش���اعر الراح���ل يف �ش���حف 
وجمالت خ���ارج م����رص، ومق���الت وق�ش���ائد 
كتبها عنه اآخرون. 
عل���ى  وي�ش���تمل 
ق�ش���ائد بخ���ط يد 
الراح���ل،  ال�ش���اعر 
وبع�ش���ها مل ُين�رص، 
ع���دد من  بجان���ب 

ر�شائله اخلا�شة.

منطقة  ت���اري���خ  ال��ك��ت��اب  ي��ر���ش��د 
مرحلة  ثم  الن�شاأة  منذ  والأه���رام،  اجليزة 
اأح��دث  متتبًعا  وال��ت��ط��ور،  ال�شتك�شاف 
النظريات والدرا�شات العلمية عنها وعن 
الربوفي�شور  الآثار،  عاملا  ويقدم  بنائها. 
الأمركي مارك ليرن ووزير الآثار امل�رصي 
ال�����ش��اب��ق ال��دك��ت��ور زاه����ي ح���وا����ض، يف 
اجليزة  ه�شبة  تاريخ  حول  روؤى  اجليزة، 
عاًما من احلفر   40 اأكرث من  اأ�شا�ض  على 
ودرا�شة املوقع، حيث اأجرى ليرن وحوا�ض 
�شاملة  درا����ش���ة 
ع���ن احل��ف��ري��ات 
وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 
ك�������ش���ف���ت ع��ل��ى 
من  قرنني  م��دى 

الزمن. 

إصدارات
يجب أن أؤمن بشيء ما .

تولستوي

ندنو من العظمة بقدر ما ندنو من 
التواضع. 

طاغور

اأو�ش���ى املجتمعون يف اجلل�شة اخلتامية للقاء الثامن لأع�شاء الفهر�ض العربي املوحد الذي نظمته مكتبة 
امللك عبدالعزيز يف رحاب مكتبة الكويت الوطنية، بعنوان )نحو و�شول فاعل اإلى املعلومات لتنمية م�شتدامة 
ناجحة(، مب�ش���اركة )150( من العلماء واملخت�ش���ني واملهتمني يف جمال املكتبات واملعلومات من )15 دولة 
عربي���ة(، بتبني ا�ش���راتيجية عربية للمحتوى الرقمي العرب���ي، وحث وزارات الثقافة يف ال���دول العربية بتطبيق قوانني 
واأنظمة حقوق امللكية الفكرية، وتطوير برامج تدريب الكوادر الب�رصية يف املكتبات ومراكز املعلومات يف العامل العربي، 

وتطوير معاير الرقمنة وبناء املحتوى الرقمي العربي، والإ�شهام الفاعل يف املكتبة الرقمية العربية املوحدة.

وّجه وزير الثقافة والإعالم ال�ش���عودي عّواد بن �ش���الح العّواد بتكرمي ا�شم ال�شاعر الراحل 
اإبراهي���م خفاج���ي يف افتتاح ال���دورة املقبلة ملعر�ض ج���دة الدويل للكتاب، اإ�ش���افة اإلى ندوة 
ثقافية تقام خالل اأيام املعر�ض تتناول القيمة النوعية التي اأ�شافها ال�شاعر الراحل يف تاريخ 
ال�ش���عر ال�شعودي. و�شيقام معر�ض جدة للكتاب يف الفرة من 14 اإلى 24 دي�شمرب اجلاري يف اأبحر اجلنوبية. 
وياأتي تكرمي خفاجي تقديًرا لإ�ش���هاماته الإبداعية املهمة يف تاريخ اململكة ومنها تاأليفه للن�ش���يد الوطني 

ال�شعودي. 

متابعات

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن 
القائمة الطويلة لفرع الفنون 

اأعلنت جائزة ال�شيخ زايد 
للكتاب عن القائمة الطويلة 
والدرا�ش���ات  الفنون  لف���رع  
النقدي���ة يف دورته���ا الثانية 
ع�رصة، حيث ا�شتملت القائمة 
على 7 اأعمال من اأ�ش���ل 123 
م�ش���اركة جاءت من 20 دولة 

عربية.
وت�ش���م القائم���ة عملني 
املوؤ�ش�ش���ة  من�ش���ورات  م���ن 
العربية للدرا�ش���ات والن�رص - 
بروت وهما “�شرة العنقاء: 
م���ن مركزية الذك���ورة اإلى ما 

بعد مركزية الأنوثة” لالأكادميية ال�ش���ورية اأ�ش���ماء معي���كل - 2017، و”ما 
بعد ق�ش���يدة النرث”، نحو خطاب جديد لل�ش���عرية العربي���ة للباحث امل�رصي 
�ش���يد عب���داهلل ال�شي�ش���ي - 2016، بالإ�ش���افة اإلى “يف بالغ���ة احلجاج: نحو 
مقارب���ة بالغية حجاجية لتحليل اخلطاب” للباحث الأكادميي حممد م�ش���بال 
م���ن املغرب، ومن اإ�ش���دارات كن���وز املعرفة - عّم���ان 2017، و”التاأريخي 
وال�رصدي يف الرواية العربية” للناقد فا�ش���ل ثامر من العراق، من اإ�شدارات 
اب���ن الن���دمي- اجلزائ���ر 2017، و”الكتاب���ة وبن���اء ال�ش���عر عن���د اأدوني�ض” 
للباحث عمر حفّيظ من تون�ض ومن اإ�ش���دارات دار ال�شاقي- بروت 2015، 
و”العالمات والأ�ش���ياء كيف نعيد اكت�ش���اف العامل يف اخلطاب؟” لالأكادميي 
عبدالفتاح اأحمد يو�ش���ف من م�رص ومن اإ�ش���دارات الرواف���د الثقافية/ ابن 
الن���دمي- اجلزائر 2016، واأخًرا “تطوير احلرف العربي وحتديات العوملة” 
للباح���ث الأكادميي عبدال���رزاق تورابي من املغرب، ومن اإ�ش���دارات معهد 
الدرا�س���ات والأبحاث للتعريب -جامعة حممد اخلام����س بالرباط املغرب - 

 .2015

إعالن الفائزين بجوائز سلطان العويس الثقافية

أكثر من 500 فنان في مهرجان أبوظبي 2018
تحت شعار “عام زايد” وبمشاركة 30  دولة 

ب���ن  �ش���لطان  موؤ�ش�ش���ة  اأعلن���ت 
اأ�ش���ماء  ع���ن  الثقافي���ة  العوي����ض  عل���ي 
 الفائزي���ن بجوائ���ز الدورة اخلام�ش���ة ع�رصة 
)2016 -2017( جلائزة �ش���لطان بن علي 
العوي����ض الثقافي���ة، وهم: �ش���وقي بزيع، 
وه���دى ب���ركات، وعب���د اخلال���ق الركابي، 

وحمادي �شّمود، وجورج قرم. 
وقال عبد احلميد اأحم���د الأمني العام 
للموؤ�ش�ش���ة: اإن جلن���ة التحكي���م اخت���ارت 
من���ح جوائز هذه الدورة له���وؤلء املبدعني 
والأدب���اء واملفكري���ن من ب���ني )1.662( 
مر�ش���ًحا وهم اإجمايل عدد املتقدمني لنيل 
اجلوائز.  واأ�ش���اف اأحم���د اأن اللجنة منحت 
ال�ش���اعر �ش���وقي بزي���ع جائزة ال�ش���عر: ملا 
ميتاز به من جتربة �ش���عرية اأ�شيلة، ت�شمل 
ثالث ق�ش���ايا حمورية، )الوط���ن، واملراأة، 
اأ�ش���كال  م���ن  ا�ش���تفاد  حي���ث  والزم���ن(، 
امل���وروث املختلفة.  اأما يف حقل الق�ش���ة 
والرواي���ة وامل�رصحي���ة فق���د منح���ت جلن���ة 
التحكي���م اجلائزة ل���كل من ه���دى بركات 
وعبد اخلالق الركابي، ملا يف ن�شو�ش���هما 
الإبداعي���ة، م���ن براع���ة يف تقني���ات ال�رصد، 
وقدرة على بناء عوامل، ت�ش���توعب حتولت 

الواقع، وترددات الذات الإن�شانية. 
ج���اءت اأعم���ال ه���دى ب���ركات طافحة 
بالفقد واخل�رصان والتي���ه والعنف والبحث 

ع���ن معن���ى يف الفو�ش���ى العارم���ة حولها، 
حيث تكت���ب بلغة عالية عن ال�شخ�ش���يات 
والتواريخ، وتن���وع يف رواياتها بني فنون 

الكتابة الذاتية وال�رصدية. 
واأم���ا عبد اخلال���ق الركاب���ي؛ فيعتمد 
على تفاعل الرواية مع الفل�ش���فة والنحت 
واملو�ش���يقى والف���ّن الت�ش���كيلّي وحّت���ى 
الن�ش���و�ض ال�ش���معّية الب�رصّية، مما ي�رّصت 
ل���ه ثقافت���ه الوا�ش���عة يف تق���دمي اأعم���ال 
مرّكبة ذات م�ش���تويات رمزّية ت�شاعد على 
ن�ش���ج احلبكات ال�رصدّية وتطوير املو�شوع 

الروائّي. 
واأ�ش���اف عب���د احلميد اأحم���د اأن جلنة 

التحكي���م منحت جائزة الدرا�ش���ات الأدبية 
والنق���د للدكتور حّمادي �ش���مود؛ تقديًرا 
جله���ده يف اإث���راء النقد العرب���ي احلديث، 
وقّدم اأف���كاًرا ومعاجلات جديدة يف الراث 
البالغ���ي العربي، فهو م���ن القالئل الذين 
تتوافر يف منتجهم املعريف درجة عالية من 
العمق والتمحي�ض، وتاأ�ش���يل املكت�شبات 

املعرفية الإن�شانية يف الثقافة العربية. 
اأما يف جمال حقل الدرا�شات الإن�شانية 
وامل�ش���تقبلية فقد منحت جلن���ة التحكيم 
اجلائ���زة اإل���ى الدكت���ور ج���ورج ق���رم، ملا 
متتاز ب���ه كتاباته من �ش���مولية يف الروؤية، 
وعم���ق يف التحلي���ل، وواقعي���ة يف تن���اول 

القت�شادية، حيث  وامل�ش���كالت  الق�شايا 
يقدم لن���ا روؤي���ة م�ش���تقبلية ا�ش���ت�رصافية 
وت�ش���ورات تعي���د النظ���ر يف العدي���د من 
امل�ش���لمات، بالإ�ش���افة اإلى كون���ه متابًعا 
دوؤوًبا للتطورات والتحولت اخلارجية على 

امل�شتوى الإقليمي والدويل.
وق���ال الأمني العام: بالن�ش���بة جلائزة 
الإجن���از الثق���ايف والعلم���ي )والت���ي متنح 
م���ن قبل جمل����ض الأمن���اء( فقد بل���غ عدد 
و�ش���تعلن  مر�ش���ًحا(   237( املر�ش���حني 

الأمانة العامة ا�شم الفائز يف وقٍت لحق. 
و�ش���يقام حف���ل توزي���ع اجلوائ���ز يف 

منت�شف �شهر مار�ض املقبل.  

اأعلن���ت جمموع���ة اأبوظب���ي للثقافة 
والفن���ون، عن برنام���ج فعاليات الدورة 
اخلام�ش���ة ع����رصة م���ن مهرج���ان اأبوظبي 
2018، الت���ي تنعقد حتت �ش���عار “عام 

زايد”.
الذي  املهرجان  وتندرج فعالي���ات 
يق���ام ط���وال �ش���هر مار����ض 2018، يف 
اإط���ار احتف���الت دولة الإم���ارات ب�”عام 
زاي���د” والذكرى املئوية ملي���الد الوالد 
املوؤ�ش�ض، جت�ش���يًدا لقيمه التي اأورثها 
ل�ش���عب الإم���ارات والإن�ش���انية جمع���اء، 
وقيم الت�شامح والتعاي�ض والتنوير التي 
غر�ش���ها رحم���ه اهلل يف املجتم���ع، والتي 
�شاهمت يف ازدهار الدولة ونه�شتها يف 
املجالت كافة، وذلك مب�ش���اركة كوكبة 
م���ن الفنانني الإماراتي���ني والعامليني، 
���ا متمي���زة، ُت�ش���هم يف  يقدم���ون عرو�شً
تر�شيخ مكانة اأبوظبي كعا�شمة للثقافة 
والف���ن والإبداع. كم���ا يحتفل املهرجان 
يف دورة الع���ام 2018 بجمهوري���ة الهند 
الدولة �شيفة �رصف املهرجان، وي�شارك 
يف مهرج���ان اأبوظب���ي ال���ذي يدخل عامه 
اخلام�ض ع�رص، اأكرث من 500 فنان عاملي 
ا مو�شيقية  من 30 دولة، يقدمون عرو�شً
لأكرث م���ن 40 موؤلًفا مو�ش���يقيًّا، ويقدم 
اأكرث من 100 فعالية، و26 �رصكة اإنتاج، 
وعمل واحد باإنتاج م�ش���رك، وعر�ض 16 

عمالً بتكليف ح�رصي يف 30 موقًعا. 
احتفاليت���ه  املهرج���ان  وا�ش���تهل 
من���ذ اأي���ام مبئوي���ة مقطوع���ة التانغ���و 
ا “ل كومبار�شيتا”،  الأكرث �ش���هرة عامليًّ
م���ع ع���ازف الباندوني���ون الأوروغواياين 
با�ش���اريال،  اأولي�ش���ي�ض  هيكت���ور 
اأبوظبي  ويت�ش���در فعالي���ات مهرج���ان 
الكم���ان  لعازف���ة  الع���ام، عر����ض  ه���ذا 
برفق���ة  بينيديت���ي  نيك���ول  العاملي���ة 
اأورك�ش���را ع�رص التنوير؛ وعر�ض راق�ض 

مذه���ل بعن���وان “ذا مرت�ش���انت�ض اأوف 
بوليوود”؛ واأورك�ش���را اأكادميية �شانتا 
ت�شيت�ش���يليا الوطني���ة - روم���ا بقيادة 
ال�ش���ر اأنطوني���و بابان���و، ترافقه عازفة 
البيانو بياتريت�ش���ه رانا، وعازفة الكمان 
كوين���غ وا ت�ش���ونغ؛ و”اأم���واج حيات���ي” 
للموؤل���ف املو�ش���يقي الإمارات���ي اإيهاب 
دروي����ض برفق���ة اأورك�ش���را اأكادميي���ة 
بيتهوفن وبقيادة املاي�ش���رو البلغاري 
�ش���تويان �ش���تويانوف؛ واأم�ش���ية الأوبرا 
لل�ش���وبرانو العاملي���ة ال�ش���هرة ديبورا 

اللبن���اين  التين���ور  يرافقه���ا  فوي���ت، 
املع���روف ب�ش���ارة مف���رج؛ واأم�ش���ية جاز 
مع املغن���ي وامللحن الفل�ش���طيني عمر 
كمال حت���ت عنوان “عودة الأ�ش���اطر”؛ 
ورق�ض كال�ش���يكي من جمهورية الهند، 
�ش���يف �رصف املهرج���ان، تقّدم���ه فرقة 
تاُن����رصي �ش���نكر حت���ت عن���وان: “نح���ن 
مارتين���ي”  “بين���ك  وفرق���ة  الأحي���اء”؛ 
املعروف���ة ب�”الأورك�ش���را امل�ش���غرة”؛ 
و”بيانوغرافيك” اأعمال على اآلتي بيانو 
لفيليب غال�ض، �ش���تيف رايخ وموري�ض 

راف���ل م���ع عرو����ض ب�رصية حية؛ و�ش���يد 
ال�شارود.

ا، يك���ّرم مهرجان  وكعادت���ه �ش���نويًّ
اأبوظب���ي العديد م���ن رموز الإب���داع من 
خمتل���ف جم���الت الفن���ون التعبري���ة، 
ويق���دم جائزت���ه ه���ذا الع���ام، ملجموعة 
م���ن رواد املو�ش���يقى من ح���ول العامل، 
وه���م: ال�ش���ر اأنطوني���و بابان���و، املدير 
املو�ش���يقي لدار الأوبرا امللكية بلندن، 
وقائ���د الأورك�ش���را الرئي�ش���ي لفرق���ة 
اأورك�ش���را اأكادميية �ش���انتا ت�شي�شيليا 

الوطني���ة - روم���ا؛ وفيلي���ب غال�ض عن 
اإ�ش���هاماته العظيم���ة يف اإع���ادة تعريف 
الكال�ش���يكية  املو�ش���يقى  معاي���ر 
بينديريت�شكي  وكري�ش���توف  املعا�رصة؛ 
احتفاًء مب�شرته املهنية، كموؤلف وقائد 
مو�ش���يقي، وعرفاًن���ا بالقيم���ة الثقافية 
لأعمال���ه، الت���ي ح���از عنه���ا العدي���د من 
اجلوائز العاملية، من بينها خم�ض جوائز 
“غرام���ي”، ف�ش���اًل عن اختي���اره كاأعظم 

موؤلف مو�شيقي يف بولندا.
ومن بني اأبرز الفعاليات املنتظرة، 
معر�ض الفن الت�ش���كيلي “من بر�شلونة 
اإل���ى اأبوظب���ي”، ال���ذي يفتت���ح ي���وم 1 
فرباي���ر وي�ش���تمر حتى ي���وم 17 مار�ض 
الع���امل  يف  م���رة  لأول  ويق���دم   ،2018
العرب���ي، جمموع���ة اأعمال م���ن مقتنيات 
“متحف بر�شلونة للفن املعا�رص”ماكبا”، 
التي تعترب م���ن اأبرز املجموعات الفنية 
والت���ي  اأوروب���ا،  جن���وب  يف  املعا����رصة 
�ش���ُتعر�ض اإلى جانب اأعمال ت�شكيليني 
بارزي���ن م���ن دول���ة الإم���ارات، باإ����رصاف 
وتقييم م�ش���رك بني ف���ران برانبليت 
مدي���ر “ماكب���ا” ونا�رص عب���د اهلل، رئي�ض 

جمعية الإمارات للفنون الت�شكيلية.

• •فا�شل ثامر	 جورج قرم 	 • هدى بركات 	 • �شوقي بزيغ 	

• •نا�رص عبداهلل	 عمر كمال 	 • التانغو	
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جع���ل  عل���ى  اإي���ران  تعم���ل 
دائرته���ا وا�س���عة حالي���ا، حي���ث 
ت�س���مل العراق و�س���وريا ولبنان 
واليم���ن، وهذا يعن���ي اأنها تريد 
ب���اأن  الك���رى  لل���دول  الإيح���اء 
حدوده���ا »الفعلية« و�سلت اإلى 

البحرين املتو�سط والأحمر.
مازال���ت  اخل�س���م،  ه���ذا  يف 
املواق���ف املتخ���ذة عربي���ا م���ن 
اإي���ران دون امل�ست���وى والطموح 
اأن  بع���د  ول�سيم���ا  املطل���وب، 
تاأخرت كثريا ج���دا حيث متكنت 
اإيران لي�س من قوننة وجودها يف 
اأربع بل���دان عربية وجعلها تابعة 
لها �سيا�سيا واقت�ساديا وفكريا 
اإلى ح���د ما، بل جنح���ت اأي�سا يف 
تلغيم العديد من بلدان املنطقة 
حتى الع���امل الت���ي تتواجد فيها 
خاليا نائمة يتم ا�ستخدامها عند 
واأعل���ن ذلك  احلاج���ة والطل���ب، 
قائ���د احلر����س الث���وري الإيراين 
حممد علي جعف���ري بكل و�سوح 
ال�ستفزازي���ة  ت�رصيحات���ه  يف 
الأخرية، وباعتقادن���ا اإن مواجهة 
اإي���ران يف مناط���ق نفوذه���ا خيار 
تريده وترغ���ب به ل بل تف�سله، 
م���رارا  تفاخ���رت  اأنه���ا  ل�سيم���ا 
وتكرارا باأنه���ا تواجه اأعداءها يف 
�سوارع بغ���داد ودم�سق و�سنعاء 
واأ�سفه���ان  طه���ران  م���ن  ب���دل 
و�س���رياز، ول نقول هن���ا باإيقاف 
املواجه���ة �سد اإي���ران يف مناطق 
عام���ل  اإ�ساف���ة  اإمن���ا  نفوذه���ا، 
مواجهته���ا داخل اإي���ران نف�سها، 
واخلي���ارات مطروح���ة وكث���رية، 
ولي�س بال�رصورة اأبدا العزف على 
اإيران،  وت���ر التق�سي���م وجتزئ���ة 
فذل���ك م���ا كان دائم���ا يف خدمة 
النظ���ام القائ���م يف طه���ران، بل 
يجب دخول املواجهة معها بجعل 
تاأييد ن�سال ال�سعب الإيراين من 
اأج���ل احلري���ة واحلي���اة الأف�سل 
مبثابة راأ����س احلربة، مع تن�سيط 
املعار�سة  وتفعيل وتقوية دور 
الإيراني���ة الن�سيطة التي واجهت 
وتواجه طهران دون كلل اأو ملل 
الوطن���ي  املجل����س  وخ�سو�س���ا 
للمقاوم���ة الإيراني���ة، حيث �سار 
من امله���م ج���دا اأن تب���ادر دول 
البل���دان  ول�سيم���ا  املنطق���ة 
اخلليجي���ة وم�رص، اإل���ى اللتفات 
اإلى العامل الإي���راين واإ�رصاكه يف 
عملي���ة مواجهة النف���وذ الإيراين 
امل�ست����رصي يف املنطق���ة، والذي 
يج���ب اأن يعلموا ب���اأن ا�ستمراره 
ل���ن ي�ستثن���ي اأي بل���د عرب���ي يف 

النهاية. »اإيالف«.

أكثر من مبرر لموقف 
عربي من إيران )2(

شكراً ترامب!!
اأعل���ن الرئي�س الأمريك���ي دونالد ترامب 
ي���وم الأربع���اء الع���راف بالقد����س عا�سمة 
لإ�رصائي���ل، ونقل �سف���ارة بالده اإليه���ا، قرار 
يتعار����س م���ع القانون الدويل وم���ع قرارات 
 الأمم املتحدة اإل اأنه �رصب بها عر�س احلائط.
�سكراً ترامب فقد افتقدنا �سوت ال�ستنكار 
العربي املوحد من���ذ زمن، �سكراً لأنك وحدت 
ال�سعوب العربي���ة والإ�سالمي���ة، وكنَت تظن 
اأنهم ناموا ون�سوا ق�سيتهم الأم، لقد اأيقظت 
م���ارداً، ظننت ك�ساأن غريك اأنه نام اإلى الأبد، 
�سك���راً فقد ك�سفت ما مل يغب عنا، اأزحت عنا 

غ�ساوة اأنك ل ت�ستطي���ع اأن ُتقدم على خطوة 
 كه���ذه دون �سوء اأخ�رص من بع�س ال�سهاينة.
�سكراً فقد بين���ت و�ستبني لنا من هم الذين 
يتاجرون بق�سي���ة القد�س وفل�سطني، �سكراً 
فهن���اك اأرواح �سرتقي اإلى اجلنان بخطوتك 
ه���ذه، تاركني لن���ا الدنيا الزائل���ة دفاعاً عن 
القد����س، نقلت القالق���ل وع���دم ال�ستقرار 
اإل���ى دولة الحتالل بعد اأن كانت �سمة لدولنا 
مبوؤام���رات اأ�سميتموه���ا الربي���ع العربي وهو 
خري���ف، �سكراً ترام���ب فقد كب���دت اإ�رصائيل 
خ�سائ���ر كبرية عندما �رصب���ت ال�سياحة يف اأهم 

مو�س���م له���ا واأ�سبته���ا يف مقتل اأي���ام اأعياد 
امليالد وراأ�س ال�سنة، فم���ن يجروؤ على زيارة 
القد�س الآن م���ع موجة الغ�سب الآتية، �سكراً 
لأن���ك اأثبت بق���رارك اأن ف���ريوز وهي ت�سدح 
ب�سوته���ا “القد����س لن���ا” اأ����رصف بكثري من 
اأولئ���ك الذي���ن يتاآم���رون علين���ا حت���ت جنح 

الظالم. 
الله���م اإنا ن�ستودعك اأق�سان���ا، اللهم اإنا 
ن�سكوا اإليك �سعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا 
على النا�س، اإنك اأن���ت رب امل�ست�سعفني يا 

اأرحم الراحمني.

عطا 
الشعراوي
Ata2928
@gmail.com

رغم �سعوب���ة املحنة وق�س���وة القرار 
ال���ذي اتخ���ذه الرئي����س الأمريك���ي ترامب 
بالع���راف بالقد����س عا�سم���ة لإ�رصائي���ل 
ونق���ل ال�سفارة الأمريكي���ة اإليها، اإل اأن ما 
اأدى اإليه م���ن غ�سب حقيقي عاملي وا�سع 
النطاق ول “�سح���وة” للم�ساعر الإ�سالمية 
اأمر مب����رص واإيجابي، لأنه يوؤك���د اأن املكانة 
الغالي���ة للدي���ن والأماك���ن املقد�س���ة مل 
تتزحزح لل���وراء كما يراد له���ا ويفعل من 

اأجل ذلك الكثري.
رمب���ا كان يف احل�سب���ان اأن مي���ر ه���ذا 
الق���رار مرور الك���رام يف ال�سارعني العربي 
والإ�سالمي يف ظل الن�سغ���ال مباآ�س واآلم 
ميك���ن اأن تن�س���ي ال�سخ�س نف�س���ه ولي�س 
فق���ط مقد�سات���ه وق�سيت���ه، ورمب���ا ظن 
البع�س جناح الأقالم التي حاولت الرويج 
الفل�سطيني���ة  والق�سي���ة  القد����س  ب���اأن 
برمتها ل تخ����س اإل الفل�سطينيني الذين 
عليه���م العتم���اد عل���ى اأنف�سه���م حلله���ا 
وت�سويته���ا لع���دم وج���ود فائ����س وق���ت 
اأو جه���د لدى اأي���ة دولة اأخ���رى لتخ�س�سه 

للق�سية الفل�سطينية.
ورمب���ا توه���م الكث���ريون اأن اإ�رصائيل 
اأ�سح���ت دولة راغبة يف ال�س���الم وم�ستعدة 
لإعطاء احلقوق لأ�سحابها من اأجل العي�س 
والتعاي�س م���ع دول املنطقة ا�ستناًدا اإلى 
عق���ود وعه���ود ومواثي���ق وح���دود، ورمبا 
العدي���د  معاجل���ة  يف  الكث���ريون  تراخ���ى 
م���ن الق�سايا على اأم���ل اأن ياأت���ي الإنقاذ 
اخلارجي ليح���ل جميع امل�سكالت حتى واإن 
تاأخر قلي���ال اأو كثرًيا، فال داعي لأن يتعبوا 
اأنف�سه���م يف البحث والعم���ل، ورمبا توفر 
للبع����س ح�سن ني���ة مفرطة لدرج���ة اأنهم 
تخيل���وا اأن احلق���وق �ست�س���رد حتم���ا من 
تلقاء نف�سها اإن عاج���ال اأو اآجال على اعتبار 
اأن ه���ذا هو منطق العدال���ة وال�رصعية، رغم 
اأنهم يعلمون علم اليقني اأن »القوة« هي 

التي حتمي احلقوق. 
ورمبا ارتك���ن البع�س اإلى العديد من 
الق���رارات الدولي���ة التي جت�س���د املكانة 
ملدين���ة  ال�سحي���ح  واملوق���ع  اخلا�س���ة 
القد����س يف قل���ب الق�سي���ة الفل�سطينية، 
واإل���ى ر�سال���ة »التطمين���ات« الأمريكي���ة 
 ،1991 اأكتوبر  للفل�سطينيني بتاريخ 24 
والتي ن�ست عل���ى اأن »الوليات املتحدة 
ل تعرف ب�سم اإ�رصائي���ل للقد�س ال�رصقية 
وتدعو جميع الأطراف لتفادي اأية خطوات 
حتدي���د  اأو  ل�ستب���اق  اجلان���ب  اأحادي���ة 
م�سري مفاو�سات الو�س���ع النهائي«، ومل 
ياأخ���ذوا التغريات اجلذري���ة احلا�سلة على 
ال�ساحت���ني الإقليمي���ة والدولي���ة باجلدية 

الكافية.
ورمب���ا ي���رى البع�س يف ق���رار ترامب 
العراف بالقد�س عا�سمة لإ�رصائيل نهاية 
للق�سية، لكنه قد يكون البداية احلقيقية 
واجلدي���ة يف ه���ذه الق�سي���ة وا�ستثمار ما 
لدينا م���ن اأوراق وجوانب قوة  قادرة على 

فر�س ال�سالم العادل وال�سامل.

“صحوة” القدس

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

اإّن ديوان الرقابة املالية والإدارية 
اأح���د املكت�سب���ات الكب���رية للم����رصوع 
الإ�سالح���ي جلاللة املل���ك، والعاملون 
يف الدي���وان ب���ال �س���ك اأجن���زوا مهم���ة 
وطنية ي�ستحقون عليه���ا ال�سكر، لكن 
ال���ذي يدع���و اإل���ى ال�ستغ���راب اأّن ما 
حف���ل ب���ه التقرير من جت���اوزات وهدر 
م���ايل يف العديد من الأجهزة والهيئات 
احلكومي���ة مي���ر م���رور الك���رام، الأكرث 
مدع���اة للده�س���ة اأّن املجل����س النيابّي 
اجله���ة  ب�سفت���ه  من���ه  يفر����س  كان 
الرقابي���ة عل���ى املال الع���ام الت�سدي 
لكل اأ�سكال التج���اوزات، لكنه ل يعري 
اأدنى اأهمية ملا ي���رد يف التقرير وكاأّن 

امل�ساألة ل تقع �سمن اخت�سا�ساته.
م���ا ك�سف عن���ه التقرير ه���ذا العام 
عن حجم التج���اوزات فاق كل ما ميكن 
للمواطن اأن يتخيل���ه، مل يعد املواطن 
اأع�س���اء املجل����س  اآم���ال عل���ى  يعل���ق 
النيابّي لأنه���م تخلوا عن امل�سوؤوليات 
املناط���ة به���م، فاأجهزة الدول���ة باتت 
عر�سة للنهب دون خ�سية من حما�سبة، 
ووقف���ة �رصيع���ة اأم���ام م���ا ك�س���ف عنه 
التقري���ر ت�سعن���ا اأمام و�س���ع ل ميكن 
الته���اون اإزاءه، فمن غ���ري املعقول اأّن 
هيئ���ة باأهمي���ة ممتلكات عل���ى �سبيل 
املث���ال تبقى بال اإدارة ط���وال �سنوات 
ثالث؟ لبد م���ن الت�س���اوؤل كيف لهذه 

الهيئة التي متثل اإحدى ركائز التنمية 
يف اململكة اأن تك���ون بال اإدارة؟ وكيف 
لإح���دى اأكر ال�رصكات الوطنية الكبرية 
الت���ي تتلقى دعم���ا �سخيا م���ن الدولة 
مبالي���ني الدنانري كط���ريان اخلليج اأن 
تتقاع�س يف حت�سيل ر�سوم املغادرين، 
كان ميك���ن التغا�سي ع���ن الر�سوم لو 
كان���ت ل تتج���از األف���ا اأو األف���ني، لكن 
املع�سل���ة اأّن املبلغ ي�س���ل اإلى مليون 
وت�سعمئة األف دينار، رقم بهذا احلجم 
ل يج���ب ول يجوز اأن مي���ر دون م�ساءلة 

من يقفون وراء هذا الإهمال. 
اجلدي���ر بالذكر هن���ا اأّن الهدف من 
اإن�س���اء ديوان الرقابة املالية والإدارية 

هو الرقابة على الأموال العامة والتحقق 
من �سالم���ة وم�رصوعية ا�ستخ���دام هذه 
اإل���ى  بالإ�ساف���ة  واإدارته���ا،  الأم���وال 
التحقق من تنفيذ القوانني والقرارات 
والهيئ���ات  الإدارات  عل���ى  الإداري���ة 
م���ن  كان  العام���ة.  واملوؤ�س�س���ات 
املفر����س من الهيئ���ات املتورطة يف 
التج���اوزات طوال ال�سنوات الفائتة اأن 
تتخذ الإجراءات بحق من ثبت تورطهم، 
بيد اأّن �سيئا من هذا مل يح�سل لالأ�سف، 
لك���ن املفارقة اأّن اخلل���ل والتجاوزات 
م�ستمرة وبدرجة اأ�سد فداحة مما ي�سي 
التج���اوزات  وكاأّن  اكراثه���م،  بع���دم 

حتدث يف كوكب اآخر!. 

ما بعد التقرير

كان جيل���ي حمظوظ���اً يف قرب���ه م���ن الق�سي���ة 
الفل�سطيني���ة، راأيناه���ا جامعة للع���رب وامل�سلمني 
كلم���ا ح���ل ظالم الفتن���ة ليعمين���ا ع���ن خمطط���ات 
الأع���داء، لك���ن اجلي���ل احل���ايل اجنرف نح���و و�سائل 
الإع���الم والرفي���ه وت�ست���ت الهوية، متوجه���اً اإلى 
اللعب واملرح وا�ستعرا�س الذات، حتى اأ�سبح قابالً 
مرتاحاً لهذا الو�س���ع املخيف يف التجزئة والتفرقة، 
م�ست�سلماً اإلى فكرة الدويالت املتحاربة، جاهالً حلم 

الوحدة الإ�سالمية والعربية.
اأ�سبح���ت مواق���ع التوا�س���ل الجتماع���ي م���ن 
املالذات القليلة التي متّكن العربي من التعبري عن 
نف�سه بحرية ن�سبي���ة، وهناك راأيت مقاربني لعمري 
واأك���ر متفاعلني مع نكبة اع���راف اأمريكا بالقد�س 
عا�سم���ة مل���ا ي�سمى “اإ�رصائي���ل”، اأم���ا النا�سئة فاإن 

اهتمامهم يف �سمور.

ل �سيء بي���دي لأقدمه لن����رصة القد�س، لكنني 
اأختار �سط���راً واح���داً �ساأذكر اأبنائي ب���ه، و�ساأ�سعه 
�سوكًة يف عي���ون املتاآمرين من بن���ي جلدتنا الذين 
يروج���ون ب���اأن م�سلحتن���ا “اخلا�س���ة” اأول���ى م���ن 
َن  َىٰ ِبَعْب���ِدِه َلْياًل ِمّ ِذي اأَ����رصْ فل�سط���ني: )�ُسْبَح���اَن اَلّ
ِذي َباَرْكَنا  �ْسِج���ِد اْلأَْق�َسى اَلّ َلى امْلَ َراِم اإِ �ْسِج���ِد احْلَ امْلَ

ِميُع اْلَب�ِسريُ(. هُ ُهَو ال�َسّ َحْوَلهُ ِلُنَِيهُ ِمْن اآَياِتَنا اإَِنّ

التقاعد المبكر
م����رصوع يرف�سه ال�سعب البحرين���ي، اإذ ل يرك 
للمواط���ن ال�ستمت���اع باآخر �سني حيات���ه، فاملرء يف 
عم���ر ال� 60 “يا دوب” ميتلك بع�س الطاقة والقوة 
واحليوية لق�ساء بقية اأيامه يف كرامة وا�ستمتاع بعد 
اأن اأفنى زهرة �سبابه يف العمل اجلاد جندياً للوطن.

ل���و اأن لهذا امل�رصوع امل�سيب���ة نتائج م�سمونة 
يف تقلي���ل ن�سب���ة الدين العام لرمب���ا قلنا “فلن�سح 
بعمرنا لأبنائنا”، لكن مع الأ�سف ال�سديد ل يبدو اأن 
املوؤ�رص يف حت�سن، اأ�سباب هدر املال العام معروفة: 
واملح�سوبي���ات،  واملالي���ة،  الإداري���ة  التج���اوزات 

وحماربة الإبداع، وطرد ال�ستثمار.

شيء اسمه المبدأ
رجل الأعمال البحرين���ي اإبراهيم احلجي ميتلك 
مقهى يف منطقة العدلي���ة، كان ميار�س فيه ن�شاط 
بي���ع ال�سي�س���ة، اأتوقع اأنه كان يك�س���ب مبالغ طائلة 
�سهري���اً كحال اأي مقهى م�سابه، لكن���ه اإثر مراجعته 
نف�سه واإقالعه ع���ن التدخني لقتناعه بخطره اأوقف 
بي���ع ال�سي�سة من تلقاء نف�س���ه، ل يبتغي �سوى وجه 

اهلل تعال���ى، خ�رص ثروة كب���رية كان ميكنه اأن ينالها 
خالل �سن���وات، لكنه ك�س���ب الأه���م: احرامه نف�سه 
ومبداأه. حتية ثانية لرجل اأعمال اآخر، توقف م�رصوعه 
التج���اري ب�سبب ع���دم �س���دور الرخ�س���ة املنا�سبة 
للن�شاط الذي يرغب ب���ه، ورغم تكبده خ�شائر مالية 
�سخمة اإل اأن���ه يرف�س رف�ساً بات���اً تقدمي »حالوة« 
من الدنان���ري ويعرف طريقه���ا جيداً، لكن���ه املبداأ، 
عا����س علي���ه و�سيظ���ل معه اإل���ى الأبد. حتي���ة ثالثة 
اإل���ى املذيع واملعد الإعالم���ي املتاألق ع�سام نا�رص، 
�ساح���ب املب���ادرات الإن�ساني���ة املهم���ة يف براجمه 
التلفزيونية املميزة ون�ساطه الجتماعي، ما اإن يقع 
حتت يد ع�سام مو�سوع ذو قيمة وطنية اأو اإن�سانية 
اأو اأخالقي���ة حتى ي�سارع اإلى تبني���ه ودرا�سته بعمق 
ثم تقدميه عل���ى �سا�سة تلفزي���ون البحرين باأجمل 

�سورة.

القدس عاصمة فلسطين

fatin.hamza 
@gmail.com

نزار جاف

   مع مصعب

@MusabBH
مصعب الشيخ صالح

   رؤية مغايرة

فاتن حمزة



“جي اأف ات�ش” 50 مليون 
دوالر اأرباح تخارج جزئي

 )GFH( اأف���ادت جمموع���ة  جي اف ات����ش
املالي���ة باأن���ه يف ح���ال اإمت���ام ����راء جمموع���ة 
اإن�سباي���رد جل���زء م���ن حمفظ���ة ج���ي اف ات�ش 
التعليمي���ة يف منطق���ة دول جمل����ش التعاون، 
فم���ن املتوق���ع اأن حت�س���ل املجموع���ة عل���ى 
تدفق���ات نقدي���ة تبلغ 150 ملي���ون دوالر مع 
�س���ايف ربح ي�س���ل اإل���ى 50 ملي���ون دوالر يف 

النتائج املالية للعامني 2017 و2018.

 االإ�سالح ال�ريبي يكلف 
“�سيتي غروب” 20 مليار دوالر

وا�سنط���ن – د ب اأ: اأعل���ن املدي���ر املايل ملجموعة �سيتي غ���روب امل�رفية 
االأمريكي���ة العمالقة ج���ون جري�سب���اخ اأن البنك يتوقع تكبد نفق���ات غري نقدية 
بقيم���ة 20 ملي���ار دوالر تقريب���ا يف ح���ال اإق���رار الن�سخة املطروح���ة على جمل�ش 

ال�سيوخ االأمريكي لقانون اإ�سالح النظام ال�ريبي ودخولها حيز التطبيق.
وق���ال جري�سباخ اإن هذا التاأثري ال�سلبي عل���ى االأرباح �سياأتي ب�سكل اأ�سا�سي 
م���ن تخفي�ش قيمة اأ�سول املجموع���ة املوؤجل �سداد ال�رائ���ب عنها خالل فرتة 

توقيع واإ�سدار القانون.
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اقتصاد
البحرين العا�رشة عربيا يف ت�سدير ال�سلع واال�ستثمار

يف الفرتة من 2008 اإلى 2016 وباملركز الرابع خليجيا

ك�سف���ت اآخر اإح�سائي���ة �سادرة ع���ن املوؤ�س�سة 
العربي���ة ل�سم���ان اال�ستثم���ار وائتم���ان ال�سادرات 
“�سم���ان”، التوزي���ع اجلغ���رايف للعملي���ات بح�س���ب 
االأقطار امل�سدرة لال�ستثم���ار وامل�سدرة لل�سلع من 
الع���ام 2008 اإل���ى الع���ام 2016 وحل���ت البحرين يف 
املرك���ز الرابع خليجيًّا والعا����ر عربيًّا بقيمة عمليات 

150 مليون دوالر بن�سبة 1.3 % من االإجمايل.
واأو�س���ح التقري���ر تط���ور قيمة حمفظ���ة عقود 
ال�سم���ان للموؤ�س�سة، واأن قيمة اال�ستثمارات وال�سلع 
امل�سدرة للمملك���ة خالل الع���ام 2008 بلغت 61.8 
مليون دوالر، اإال اأنها تراجعت يف العام 2009 بن�سبة 
55.5 % لت�سل اإلى 27.5 مليون دوالر، وهبطت اإلى 
10 مالي���ني دينار يف الع���ام 2010 بن�سبة انخفا�ش 
بلغ���ت 63.6 %، وا�ستمرت بالرتاجع يف العام 2011 
لت�س���ل القيمة اإلى 6.7 ملي���ون دوالر اأي بن�سبة 33 
%، فيما ارتفعت يف العام 2012 بن�سبة 156.7 %، 
ومل ت�سج���ل خ���الل الع���ام 2013 و2014 و2015 اأي 
قيم���ة، ولكنها ارتفعت جم���دًدا خالل الع���ام 2016 

لت�سجل 26.57 مليون دوالر بن�سبة 54.5 %.
وج���اءت ال�سعودي���ة يف املرتب���ة االأول���ى بقيمة 
 ،%  27.9 بن�سب���ة  دوالر  ملي���ار   3.107 عملي���ات 
والكويت يف املرك���ز الثاين بقيمة 2.31 مليار دوالر 
بن�سب���ة 20.7 %، واالإمارات ثالثة بقيمة 795 مليون 
دوالر بن�سب���ة 7.1 %، ثم تون����ش يف املرتبة الرابعة 
بقيم���ة 753 مليون دوالر وبح�س���ة تبلغ 6.8 %، ثم 

لبنان خام�ًسا بقيم���ة 703 ماليني دوالر وبن�سبة 6.3 
% تليه���ا االأردن �ساد�ًسا بقيم���ة 418 مليون دوالر 
وبن�سبة 3.8 %، ثم اجلزائر �سابًعا بقيمة 352 مليون 

دوالر وبن�سبة 3.2 %.
ث���م جاءت م����ر يف املرك���ز الثام���ن بقيمة 3.3 
مليون دوالر وبن�سبة 2.7 %، ثم �سورية تا�سًعا بقيمة 
247 مليون دوالر وبن�سبة 2.2 %، ثم البحرين عا�رًا 
بقيم���ة 150 ملي���ون دوالر وبن�سبة 1.3 %، ف�سلطنة 
عمان بقيم���ة 66.6 مليون دوالر وبن�سبة 0.6 %، ثم 
ال�س���ودان بقيمة 21.3 مليون دوالر وبن�سبة 0.2 %، 
تليه قط���ر بقيمة 11 ملي���ون دوالر وبن�سبة 0.1 %، 
وفل�سطني بقيم���ة 2.7 ملي���ون دوالر وبن�سبة 0.02 
%، يف حني بلغت قيم���ة العمليات املقدمة للبنوك 

العربية وامل�سرتكة نحو 1894 مليون دوالر وبن�سبة 
17 % من االإجمايل.

لال�ستثم���ار  امل�سيف���ة  ال���دول  جان���ب  وم���ن 
وامل�ستوردة لل�سلع خالل ال�سنوات االأخرية )-2008

2016( فق���د ج���اءت البحري���ن يف املرتب���ة الرابع���ة 
���ا والرابع���ة ع�رة عربيًّا بقيم���ة عمليات بلغت  خليجيًّ

239 مليون دوالر وبن�سبة 2.1 % من االإجمايل.
ولفت التقري���ر اإلى تطور قيم���ة حمفظة عقود 
ال�سمان للمملك���ة وجاءت كالت���ايل: �سجلت 17.20 
ملي���ون دوالر خ���الل الع���ام 2008، وارتفعت بن�سبة 
55.3 % لت�سل اإلى 26.71 مليون دوالر يف 2009، 
وانخف�س���ت بن�سب���ة 6.3 % يف الع���ام 2010 حي���ث 
�سجلت 25.02 مليون دوالر، لكنها عاودت االرتفاع 

يف الع���ام 2011 لت�سج���ل 46.77 ملي���ون دوالر اأي 
بن�سبة 87 %، وتراجعت 9.7 % يف العام 2012 حيث 
و�سلت القيم���ة اإلى 42.23 ملي���ون دوالر، وهبطت 
14.3 % يف الع���ام 2013 اإذ و�سل���ت القيم���ة اإل���ى 
36.18 مليون دوالر، وا�ستمرت القيمة باالنخفا�ش 
خ���الل االأع���وام 2014 و2015 و2016 بن�سب 24.2 
% و66.2 % و8.5 % على التوايل و�سجلت 27.42 
ملي���ون دوالر يف العام 2014 و9.27 مليون دوالر يف 

العام 2015 و8.48 مليون دوالر يف العام 2016.
وحل���ت م�ر يف املرتب���ة االأولى بقيم���ة عمليات 
بلغت 948 ملي���ون دوالر وبن�سبة 8.5 % من جممل 
العملي���ات، ثم ال�س���ودان يف املرتب���ة الثانية بقيمة 
905 ملي���ون دوالر بن�سب���ة 7.9 % من االإجمايل، ثم 

االإمارات يف املرتبة الثالثة بقيمة 855 مليون دوالر 
بن�سب���ة 7.7 %، ثم اجلزائ���ر رابًعا بقيمة 770 مليون 
دوالر وبن�سب���ة 6.9 %، ثم ال�سعودي���ة خام�سا بقيمة 
768 ملي���ون دوالر وبن�سبة  6.9 %، فليبيا �ساد�ًسا 
بقيمة 629 مليون دوالر وبن�سبة 6 %، تليها �سورية 
�سابع���ا بقيمة 618 ملي���ون دوالر وبن�سب���ة 5.5 %، 
يليها لبنان يف املرك���ز الثامن بقيمة 591.2 مليون 
دوالر وبن�سبة 5.3 %، ثم االأردن تا�سعا بقيمة  457 
مليون دوالر وبن�سبة 4.1 %، تليها تون�ش يف املركز 
العا����ر بقيمة 455 ملي���ون دوالر بن�سبة 4.1 %، ثم 
الكوي���ت يف املركز احلادي ع�ر بقيم���ة 415 مليون 
دوالر وبن�سبة 3.7 % يليها املغرب يف املركز الثاين 
ع����ر بقيم���ة 309 ماليني دوالر وبن�سب���ة 2.8 %، ثم 
الع���راق يف املرك���ز الثال���ث ع�ر بقيم���ة 275 مليون 
دوالر وبن�سبة 2.5 %، ث���م البحرين يف املركز الرابع 
ع����ر بقيم���ة 239 ملي���ون دوالر وبن�سب���ة 2.1 % ثم 
قطر يف املركز اخلام�ش ع�ر بقيمة 239 مليون دوالر 
وبن�سب���ة 2.1 %، ثم اليمن يف املرك���ز ال�ساد�ش ع�ر 
بقيمة 206 مليون دوالر وبن�سبة 1.8 %، ثم �سلطنة 
عمان يف املركز ال�سابع ع�ر بقيمة 177 مليون دوالر 
وبن�سبة 1.6 %، واأخ���رًيا موريتانيا بقيمة 13 مليون 
دوالر. ويف ح���ني بلغت قيمة عملي���ات ال�سمان التي 
ا�ستف���ادت منه���ا ال���دول غ���ري العربي���ة امل�ستوردة 
لل�سلع العربية نح���و 2267 مليون دوالر وبن�سبة 21 
% م���ن االإجمايل، توزعت ب�سكل رئي�سي على اأوروبا 
بن�سبة 7.4 % م���ن االإجمايل و7.1 % الآ�سيا و1.4 % 

الأفريقيا وبقية دول العامل بن�سبة 4.4 %. 

زينب العكري

املحرر االقت�سادي

م�رش: 1.15 مليار دوالر قر�ض من البنك الدويل

الدوالر واال�سرتليني يرتفعان واليورو يهبط 

النفط ي�ستقر مع توازن طلب ال�سني وقوة الدوالر

كندا جتني املليارات من “املاريجوانا”

“برنت” ي�سجل 62.2 دوالر للربميل

بعد املوافقة على االجتار بها الأغرا�ش الرتفيه

�سنغاف���ورة - رويرتز: ا�ستق���رت اأ�سعار النفط 
اأم����ش، حي���ث كبحه���ا �سعود ال���دوالر بينم���ا دعمها 
نه���م ال�سني الذي ال يه���داأ للخام يف ظل تخفي�سات 
املعرو����ش التي تقوده���ا اأوب���ك واأدت بالفعل اإلى 
�سح ال�سوق هذا العام. وكان���ت العقود االآجلة للخام 
االأمريك���ي غرب تك�سا�ش الو�سيط عند 56.68 دوالر 
للربميل دون تغ���ري يذكر عن �سعر الت�سوية ال�سابق 
56.69 دوالر. وا�ستقرت عقود خام القيا�ش العاملي 

برنت عند 62.20 دوالر للربميل.
وق���ال املتعاملون اإن ال���دوالر، الذي ارتفع 0.9 
باملئة هذا ال�سهر مقابل �سلة عمالت رئي�سية اأخرى، 

يثقل كاهل االأ�سعار.
ويج���ذب ارتفاع ال���دوالر املتعامل���ني املاليني 
الذي���ن يحول���ون اال�ستثم���ارات ب���ني عق���ود ال�سلع 
االأولي���ة و�سوق ال�رف. وال���دوالر القوي يكبح اأي�سا 
اأ�سع���ار اخل���ام اإذ يجع���ل م�سرتيات النف���ط املقومة 
بالعمل���ة االأمريكي���ة اأعل���ى تكلف���ة يف البل���دان التي 

ت�ستخدم عمالت اأخرى.
وقال بنك اأوف اأمريكا مرييل لين�ش يف توقعاته 
لع���ام 2018 “دوالر اأمريكي قوي ق���د يعمل كرياح 

معاك�سة لل�سلع االأولية”.
ورغم هذا ف���اإن الطلب ال�سين���ي املزدهر على 
النفط �سيتجاوز الطلب االأمريكي هذا العام لت�سبح 

بكني اأكرب م�ستورد للخام يف العامل.

وزادت واردات ال�س���ني م���ن النف���ط اخلام اإلى 
37.04 ملي���ون ط���ن يف نوفم���رب مب���ا يع���ادل 9.01 
ملي���ون برمي���ل يومي���ا يف ث���اين اأعلى م�ست���وى على 
االإط���الق ح�سبما اأظهرت���ه بيانات م���ن االإدارة العامة 

للجمارك يوم اأم�ش.
وقالت ب���ي.ام.اآي لالأبحاث “واردات ال�سني من 
النفط اخل���ام �ستوا�سل االرتفاع عل���ى مدى االأعوام 
املقبل���ة مع تراجع االإنتاج من عدد من حقولها الربية 
العمالق���ة... �سيف�سي ذلك حتما اإل���ى زيادة اعتماد 
ال�س���ني عل���ى واردات النف���ط اخل���ام... لي�س���ل من 

م�ست���وى قيا�سي بلغ 68 باملئة يف 2017 اإلى حوايل 
80 باملئة بحلول 2021.

يف غ�س���ون ذلك ق���ال بنك اأوف اأم���ريكا مرييل 
لين����ش اإن ق���وة الطل���ب العامل���ي و�س���ح االإمدادات 
�سيدفع���ان �سعر خام برنت لالرتف���اع اإلى 70 دوالرا 

للربميل بحلول منت�سف العام.
وق���ال بن���ك اال�ستثم���ار االأمريكي جيفري���ز اإنه 
يتوق���ع منو الطلب عل���ى النفط 1.5 ملي���ون برميل 
يوميا يف 2018 مدفوعا بزي���ادة نحو ع�رة باملئة يف 

الطلب ال�سيني.

اأتالنت���ا - CNN: تواج���ه كن���دا حتدي���اً اأخ���رياً 
اأم���ام كونها الدول���ة االأولى من ب���ني جمموعة الدول 
ال�سناعي���ة ال�سبعة “G7” لتدخ���ل قطاع املاريجوانا 

املخ�س�سة لالأغرا�ش الرتفيهية.
 ”Cannabis Act“ قان���ون  م����روع  ق���دم  اإذ 
ملجل�ش الن���واب الكندي، الثالث���اء، ويحظى امل�روع 
بتاأييد �سعبي وا�سع ودعم من رئي�ش الوزراء جا�سنت 
تري���دو. وب���داأ التج���ار باال�ستع���داد لالنط���الق ببيع 
املاريغوان���ا القانوني���ة منذ يوليو، م���ع توقعات باأن 

جتني هذه التجارة الكثري من االأرباح.
 Marijuana Business“ وذك���رت �سحيف���ة

Daily” املتخ�س�س���ة بهذا القطاع التجاري اأن تبلغ 
اأرب���اح كندا من وراء االجتار بالنبتة ما بني 2.3 مليار 

دوالر اإلى 4.5 ملياراً بحلول عام 2021.
ولك���ن ق���د تواج���ه ال�س���وق الكندي���ة مناف�س���ة 
من قط���اع املاريجوان���ا االأمريكي، الذي ب���داأت عدد 
م���ن الوالي���ات باملوافقة عل���ى االجتار ب���ه الأغرا�ش 
ترفيهي���ة، اإذ يتوق���ع اأن جتن���ي الوالي���ات املتحدة 
به���ذه التج���ارة ما ب���ني 7.1 ملي���ار دوالر اإلى 10.3 
ملياراً بحلول عام 2021، وفقاً لل�سحيفة ذاتها، وال 
تت�سمن ه���ذه االأرقام االأرباح املتوقع���ة من االجتار 
باملاريجوان���ا املخ�س�سة لالأغرا����ش الطبية يف كلتا 

الدولتني.
و�ستقوم كندا باللجوء اإلى بنية حتتية خ�س�ست 
االإلكرتوني���ة  الطبي���ة، مث���ل املواق���ع  للماريجوان���ا 
Buy My Weed O “Ganja Express” و”-
 ”Emerald Health Therapeutics”و  ”line
والت���ي توف���ر املاريجوان���ا الطبي���ة بع���دة منتجات، 
ت���رتاوح ما ب���ني التقليدية و�سوالً اإل���ى تلك القابلة 

لالأكل.
كما يتجهز املزارعون لالرتفاع املتوّقع بالطلب 
من الزبائ���ن الراغب���ني باحل�سول عل���ى املاريجوانا 

الرتفيهية و�سط ترقب الزدياد فر�ش العمل.

• تخفي�سات املعرو�ش تدفع االأ�سعار لالرتفاع	

القاهرة - روي���رتز: قالت م�ر اإنها 
وقع���ت اتفاق قر����ش تنمية م���ن البنك 
ال���دويل بقيم���ة 1.15 ملي���ار دوالر اأم�ش 
وفق���ا مل���ا ذكرت���ه وكال���ة اأنب���اء ال�رق 

االأو�سط الر�سمية.
والقر����ش الهادف لدعم االإ�سالحات 
االقت�سادي���ة يف الب���الد، ه���و االأخ���ري يف 
�سل�سل���ة من ثالث���ة قرو����ش �سنوية من 
البن���ك ال���دويل قيمته���ا االإجمالية 3.15 
اإل���ى   2015 م���ن  للف���رتة  ملي���ار دوالر 

.2017

وكان البن���ك الدويل ق���د وافق على 
القر�ش يوم الثالثاء.

 1.15 البال���غ  القر����ش  وي�سم���ل 
ملي���ار دوالر، ال���ذي يدع���م االإ�سالح���ات 
االقت�سادي���ة يف م����ر الهادف���ة خلل���ق 
الوظائ���ف و�سمان اأمن الطاق���ة وتعزيز 
املالية العامة ودع���م القدرة التناف�سية 
لقط���اع االأعم���ال، م�ساهم���ات متويلي���ة 
قدره���ا 500 مليون دوالر م���ن جمموعة 
البنك الدويل ومثلها من البنك االفريقي 
للتنمية و150 مليون دوالر من بريطانيا.

طوكي���و - روي���رتز: ارتف���ع اجلنيه 
اال�سرتليني يف ح���ني تراجع اليورو اأم�ش 
بينم���ا ينتظ���ر املتعامل���ون ملعرف���ة ما 
اإذا كان���ت رئي�س���ة ال���وزراء الربيطانية 
ترييزا ماي �ست���ربم اأخريا اتفاقا �سعب 
املن���ال م���ع م�س���وؤويل اأيرلن���دا واالحتاد 
االأوروب���ي ب�س���اأن طريق���ة اإدارة احلدود 
الربي���ة االأيرلندي���ة بع���د االن�سحاب من 
ال���دوالر  وارتف���ع  االأوروب���ي.  االحت���اد 
االأمريك���ي مقاب���ل �سل���ة عم���الت ليتجه 
�س���وب حتقي���ق مكا�س���ب اأ�سبوعية مع 
تنام���ي تف���اوؤل امل�ستثمري���ن باإمكانية 
الت�سدي���ق على م�روع قان���ون لالإ�سالح 
ال�ريب���ي بالواليات املتح���دة بعد اإقرار 
م����روع قانون لتمديد متوي���ل احلكومة 

االأمريكية لفرتة موؤقتة.
ون���زل الي���ورو 0.1 % اإلى 1.1761 
دوالر مقرتب���ا من اأدن���ى م�ستوياته منذ 
22 نوفم���رب. تتج���ه العمل���ة لفق���د 1.1 
% عل���ى م���دى االأ�سبوع لكنه���ا ما زالت 

مرتفعة 12 % منذ بداية 2017.
وارتف���ع اال�سرتلين���ي 0.3 % اإل���ى 
1.3512 دوالر مبتعدا عن اأدنى م�ستوى 
ملعام���الت ليلة اجلمع���ة البالغ 1.3320 

دوالر.
ويرق���ب املتعامل���ون اأي�س���ا تقرير 
الوظائف االأمريكية غ���ري الزراعية الذي 
م���ن املفرو�ش اأن يك���ون �سدر يف وقت 
متاأخر م���ن اأم�ش، ومن املتوقع اأن يظهر 

200 األ���ف وظيف���ة جدي���دة يف نوفم���رب 
وفقا ال�ستطالع اأجرته رويرتز.

وارتفع موؤ�ر ال���دوالر، الذي يقي�ش 
ق���وة العملة االأمريكية مقابل �سلة من 6 
عمالت رئي�سية مناف�سة، ارتفاعا طفيفا 
اإل���ى 93.830 لت�سل مكا�س���ب االأ�سبوع 
اإل���ى 1 %. لكنه يظ���ل منخف�سا 8.2 % 
من���ذ بداية الع���ام متاأثرا بع���دم التيقن 

حيال ال�سيا�سة االأمريكية.
واأمام العملة اليابانية ارتفع الدوالر 
0.3 % اإل���ى 113.38 ي���ن م�سجال اأعلى 
م�ستوياته منذ منت�سف نوفمرب ومرتفعا 
بن�سب���ة واحد % لالأ�سبوع. لكنه منخف�ش 

3.2 % للعام.
ومل يب���د امل�ستثم���رون تفاعال يذكر 
مع بيان���ات يابانية قوي���ة �سدرت اأم�ش 
وت�سمن���ت اأرقام���ا معدل���ة تظه���ر من���و 
االقت�ساد 2.5 % على اأ�سا�ش �سنوي اأي 
مثل���ي التقدير االأويل للرب���ع الثالث من 
الع���ام وذلك بف�س���ل مكا�سب كبرية يف 

االإنفاق الراأ�سمايل.
عل���ى   %  9.8 بتكوي���ن  وتراجع���ت 
 14965 لت�سج���ل  بت�ستام���ب  بور�س���ة 
دوالرا بع���د اأن ارتفع���ت اإل���ى م�ست���وى 
دوالرا.   16666.66 عن���د  قيا�س���ي 
والعمل���ة امل�سفرة مرتفع���ة اأكرث من 30 
% ه���ذا االأ�سبوع بينما يدور �سجال بني 
امل�ستثمري���ن ب�ساأن ما اإذا كانت يف حالة 

فقاعة تو�سك على االنفجار.



الفساد عموما يكبد المال 
العام خسائر طائلة 

واأكد جناحي اأن “الف�س���اد عموما ظاهرة تكّبد 
ال���دول خ�سائر مالية طائل���ة، م�سريا اأن “ت�رصيحات 
نقل���ت عنه خط���اأ، عندما حتدث عن ه���ذا املو�سوع 
لبع����ض و�سائ���ل الإعالم”. حي���ث مل ي����رصح اأو ي�رص 
اإل���ى اإن تلك اخل�سائر لها عالق���ة بالتجاوزات التي 
تر�سدها تقارير دي���وان الرقابة الإدارية واملالية، 
حي���ث مل يخ�س�ض اأو يذك���ر واقع���ة بعينها ولكنه 
حت���دث عن ظاهرة م�ست�رصي���ة يف العديد من الدول 

وتكبد املال العام خ�سائر كبرية.
املعني���ة  اجله���ات  اأن  اإل���ى  جناح���ي  واأ�س���ار 
باحلكوم���ة تتابع م���ا ياأتي بتقاري���ر الديوان، حيث 
اأمر �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�ض الوزراء مبتابعة 

املالحظات واتخاذ اإجراءات جتاهها.
واأ�ساد جناحي مبهنية و�سفافية ونزاهة رئي�ض 

ديوان الرقابة الإدارية واملالية ح�سن اجلالهمة.

تعويض تراجع اإليرادات 
وع���ن �سيا�سة تعوي�ض الرتاج���ع يف الإيرادات، 
ق���ال جناحي “جميعنا يعل���م اأن ال�رصائب والر�سوم 
قادم���ة ل حمال���ة ب�سب���ب تراجع الإي���رادات لهبوط 
اأ�سعار النف���ط، وكنت قد تكلم���ت باملو�سوع منذ 
�سنوات، فاأنا م���ع م�ساركة النا�ض والقطاع اخلا�ض 
بالكلف���ة، اإل اأن اعرتا�س���ي عل���ى الطريق���ة والتي 

جاءت دفعة واحدة”.
وعاد جناحي ليوؤكد اأن �رصيبة الرثوة هي احلل 
الأمثل لهذه املرحلة التي و�سفها ب� “النتقالية”، 
مو�سح���ا اأن الفك���رة بب�ساط���ة تكم���ن يف حت�سيل 

ال�رصائب والر�سوم من الأغنياء والقادرين.
واأ�س���ار اإل���ى اأن البحري���ن لديه���ا خ�سو�سي���ة 
لكنه���ا جزء ل يتجزاأ من اخلليج العربي، )...( ميكن 
القول ب���اأن فر�ض ال�رصائب يحق���ق نواحي اإيجابية 
واأخ���رى �سلبية، فنح���ن حتت �سغط كب���ري جدا ول 
ن�ستطي���ع اإنكار الأرقام القت�سادية التي ت�سدرها 
املوؤ�س�س���ات املالي���ة العاملي���ة مبا فيه���ا وكالت 
الت�سني���ف، لذا ب���ات من ال����رصوري اإع���ادة النظر 

بالإنفاق.
وزاد “م���ن وجه���ة نظ���ري اأعتق���د اأن ال�سغط 
�سيتحول عل���ى النا�ض وال�سارع وبالتايل الت�سييق 
عليهم، الأمر الذي �سيول���د م�ساكل اجتماعية نحن 

بغنى عنها”.
واأ�س���اف جناح���ي “ل ميكنن���ا اإن���كار الو�س���ع 
القت�سادي احل���رج، كما اأن اإط���الق ت�رصيحات هنا 
وهناك توؤكد اأننا بخري ل تكفي”، وتندر قائال “هذا 

ي�سبه اأنفق ما يف اجليب ياأتيك ما يف الغيب”. 
وزاد “موؤ����رصات املوؤ�س�س���ات العاملي���ة مبنية 
عل���ى اأرق���ام ودلئ���ل، مت�سائال: ه���ذه املوؤ�س�سات 
تقول باأن الحتياطي البحريني تراجع %75 قيا�سا 
مب���ا كان علي���ه يف 2014، لي�س���ل اإل���ى 1.4 مليار 
دولر، م���ن ي�ستطيع نف���ي ذلك؟ اأ�س���ف اإلى ذلك 

ال�سعود ال�ساروخي للدين العام”.
وبلغ الدين العام للمملكة يف اآخر �سهر اأكتوبر 
املا�س���ي )اأح���دث بيان���ات ر�سمية متوف���رة( نحو 
10.6 ملي���ار دين���ار م�س���كال 88.4 % م���ن الناجت 

املحلي الإجمايل.
ووا�س���ل جناحي “رغم كل ذلك تبقى البحرين 
مباأم���ن، فهي وكما يعل���م اجلميع حت���ى يف الغرب 
مرتبط���ة ارتباط���ا وثيق���ا بال�سعودي���ة وبا�ستقرار 

اخللي���ج عموم���ا، )...( الدينار البحرين���ي لن يخ�رص، 
ول���ن يرتاجع اإل اإذا خ�رص الري���ال ال�سعودي وهو اأمر 

م�ستبعد بالوقت احلا�رص”.
عندما ب���داأت البحرين بزيادة اإ�سدار ال�سندات 
�ساألن���ي امل�ستثم���رون يف الغرب – ك���وين بحريني 
– ع���ن راأي���ي بالأمر، فعادة م���ا اأن�سحه���م بال�رصاء 
واأ�رصح لهم الأمر ب���اأن مقدرة البحرين لدفع الأرباح 
ال�سع���ودي  بالقت�س���اد  مرتب���ط  وامل�ستحق���ات 
الذي يتمت���ع بت�سنيفات جيدة، مبعن���ى اأنها بقوة 
الإ�س���دارات ال�سعودي���ة، لكنه���ا تتف���وق عليه���ا 

بالعوائد )الفائدة(.
وب���ن “اأن���ه لالأ�س���ف الإج���راءات الت���ي تتخذ 
ح���ول النتقال من دولة ريعية اإل���ى راأ�ض مالية، اأو 
)ع�رصية( كم���ا ا�سماها الوزير حمم���د املطوع، اآنية 
ول تاأخ���ذ باحل�سبان ردود الفع���ل وتاأثرياتها على 

الإن�سان العادي والب�سيط”.
واأكد اأن “رفع الدع���م عن ال�سلع كان يجب اأن 
يت���م تدريجيا، حتى ت�ستوي الأمور وتو�سع احللول 
الناجعة، لكنه عاد لي�سري اإلى اأنه مع فر�ض �رصائب 
على املواد امل�رصة بال�سح���ة )ال�رصيبة النتقائية( 
مع حتفظه على النواي���ا، )...( مت الرتويج لل�رصيبة 
على اأ�سا����ض اأنها م�رصة لل�سحة م���ع اأن الهدف هو 

جمع الأموال”.
و�رصح “غياب العدالة يف احللول الآنية” مبثال 
ب�سي���ط: - “اإذا كان هناك �سخ�ض عنده ثروة تقدر 
ب���� 10 مالين دينار، ول يعمل ولي�ض لديه �رصكات 
م�سجل���ة، وميتلك جمموعة عمارات موؤجرة ويعتا�ض 
م���ن اإيرادها، فيم���ا هناك �سخ�ض اآخ���ر لديه �سوبر 
مارك���ت ويعمل ويكد ويحقق 100 األف دينار ربحا 
�سنويا، هل يعقل اأن �ساحب ال�سوبر ماركت يدفع 
�رصيب���ة، واملليونري ل يدفع فل�سا واح���دا؟ )...( اأنا 
ل�ست �سد ال�رصائب واإمنا انتقد الطريقة وفر�سها 

دفعة واحدة مع غياب للعدالة”.

ضريبة الثروة
ويعتق���د جناح���ي اأن �رصيبة ال���رثوة هي احلل 
الأف�س���ل والأجنع للمرحلة، م�ست�سهدا بقول الوزير 

حمم���د املطوع ال���ذي اأكد اأن���ه يجب عل���ى الأغنياء 
دف���ع ثمن النتقال من الدول���ة الريعية اإلى الدولة 

“الع�رصية “ كون ذلك يحقق العدالة. 
و�رصيب���ة ال���رثوة اأو “�رصيب���ة عل���ى الأغني���اء” 
بح�س���ب جناحي، اأف�سل بكثري ل�س���د عجز امليزانية 
من الإ�سالحات القائم���ة، حيث دعا منذ �سنوات يف 
العدي���د من املحاف���ل ل�ستقط���اع 1 % �سنويا من 
الأ�سخا����ض الذين تبلغ اأ�سولهم 5 مالين دولر اأو 

اأكرث.
وقال “اأ�سعف الإميان يجب فر�ض �رصيبة على 

العقارات البي�ساء”. 
ويق���در جناح���ي املبال���غ الت���ي �ستع���ود على 
خزين���ة الدول���ة يف ح���ال طبقت ه���ذه ال�رصيبة بن 
1.5 و2 مليار دولر �سنويا، فيما ل تتجاوز املبالغ 
امل�ستف���ادة م���ن القيمة امل�سافة ال���� 200 مليون 

دينار �سنويا.

أسعار النفط
ول يتوق���ع جناح���ي اأن تع���ود اأ�سع���ار النف���ط 
ل�سابق عهده���ا، بل على العك����ض، فهي �سترتاجع 
اأكرث خ���الل ال�سن���وات املقبلة متا�سيا م���ع التطور 
التكنولوجي ال�رصيع الذي �سيقلل اأو ينهي العتماد 
عل���ى البرتول كم�س���در للطاقة، ف�س���ال عن دخول 
ال�سخ���ر الزيتي كم�سدر بدي���ل ومتوافر خ�سو�سا 
بعد ظهور تقنيات جتعل من اإنتاجه مربحا جتاريا.

الحرب على الفساد 
واأ�س���اد جناح���ي باحلرب عل���ى الف�س���اد التي 
يقودها ويل العه���د ال�سعودي، موؤكدا اأنها �ستعزز 
ال�ستثم���ارات، وترفع الثقة بالقت�ساد ال�سعودي، 

لكنه دعا اإلى اأن تكون عادلة و�سفافة.
وتاب���ع “يف دول اخللي���ج، مب���ا فيه���ا البحرين 
حت�ّس���ل اأنا����ض كث���ريون خ���الل العق���ود املا�سية 
على اأموال طائلة دون وج���ه حق با�ستغالل النفوذ 
والعالق���ات ال�سخ�سي���ة، واأعتقد باأنه ج���اء الوقت 
ل�سبط الأم���ر واملحا�سبة واإرجاع ول���و جزء من هذه 

الأموال”.

ودلل مب���ا نقله الكات���ب ال�سح���ايف الأمريكي 
العه���د  ويل  ع���ن  فريدم���ان،  توما����ض  ال�سه���ري 
ال�سع���ودي، الذي اأ�س���ار اإلى اأن اخل���راء قدروا اأنه 
ل يق���ل ع���ن 10 % م���ن الإنفاق احلكوم���ي راح يف 

الف�ساد خالل ال� 30 عاما املا�سية.
وه���ذا رقم �سخم جدا اإذا ما علمن���ا اأن الإنفاق 
احلكوم���ي ال�سع���ودي خالل ه���ذه ال�سن���وات يقدر 
برتليون���ات الدولرات، ع���دا عن ال�ستح���واذ على 

الأرا�سي وغريها من مقدرات الوطن.

كيف تدار األمور
ويق���ول جناح���ي “الآن ولالأ�س���ف اأ�سبح معيار 
النج���اح لدى الوزير هو زي���ادة الإيرادات، ولكن ما 

تبعات ذلك؟”. 
ويف رده عل���ى �س���وؤال: ه���ل البحري���ن معني���ة 
با�ست�سارات البنك وال�سندوق الدولين، خ�سو�سا 
اإذا راأينا نتائج براجمهم���ا يف بع�ض الدول، ل�سيما 
الفريقية وكيف اأنها اأنهكتها واأغرقتها بالديون؟.
ق���ال جناحي: نعم، فهم���ا موؤ�س�ستان دوليتان 
عريقتان يوؤخذ براأيهم���ا وبتقاريرهما من قبل كل 
دول العامل وم���ن امل�ستثمرين وال�رصكات والبنوك، 
فنحن ل ن�ستطيع العمل مبعزل عن العامل اخلارجي.
ولك���ن فيما يتعلق بالإل���زام، فاأ�ساأل اهلل اأن ل 
ياأت���ي اليوم ال���ذي نطلب فيه قرو����ض من هاتن 
املوؤ�س�ستن، لأنه يف ح���ال حدث ذلك فاإننا ن�سبح 
ملزم���ن براجمهم���ا وبالتايل قد نق���ع يف م�ساكل 

مالية واقت�سادية ل يحمد عقباها.

القطاع السياحي 
وح���ول القطاعات التي ميك���ن العتماد عليها 
لتعوي����ض بع����ض الرك���ود، ال�سياحة مث���ال، يقول 
جناحي اإن القط���اع ال�سياحي يواجه حتديات كبرية 
مع ما يح���دث بال�سعودية، ومعظ���م ال�سياح الذين 
يوؤم���ون البحري���ن ه���م م���ن الأ�سق���اء ال�سعودين، 
وجميعن���ا يعل���م اأن اململكة ال�سقيق���ة مقدمة على 
تطور وانفتاح، الأمر الذي ي�سكل حتديا كبريا اأمام 
ال�سياحة البحرينية، لكنه عاد ليوؤكد اإمكانية جتاوز 

ذلك من خالل العمل اخلليجي التكاملي وخ�سو�سا 
مع ال�سعودية.

القطاع العقاري
وع���ن القطاع العق���اري يوؤك���د اأن العر�ض بداأ 
يف���وق الطلب، مع ارتفاع غري م���رر لالأ�سعار، )...( 
امل�رصوع���ات كثرية، وظهرت عل���ى ال�سطح بور�سة 
للعقار وبالتايل هناك ت���داول غري حقيقي، اأو غري 

جمدي.
ويعتق���د جناحي اأن اأ�سعار امل�ساكن يف ال�سوق 
املحلي���ة ل تنا�سب دخل البحريني، )...( لو اعترنا 
اأن متو�س���ط دخل الفرد نح���و 1200 دينار �سهريا، 
)وه���و رقم مبالغ في���ه( فهل ي�ستطيع ����رصاء �سقة 
اأو بي���ت اأو �سالي���ه، بالتاأكي���د اجل���واب ل.. اإذا اأين 

�ستذهب هذه امل�رصوعات؟.
حت���ى دبي التي تع���د ال�سوق الأق���وى والأكر 
يف املنطق���ة، ه���ي الأخ���رى ت�سه���د عر�س���ا كب���ريا 
يفوق الطل���ب، الأمر الذي حدا به���ا اإطالق دعوات 

لتخفي�ض الأ�سعار.

القطاع المصرفي 
واأب���دى جناحي ده�ست���ه اإلى م���ا اآل اإليه و�سع 
البحري���ن كعا�سم���ة لل�سريف���ة باملنطق���ة، حي���ث 
اأك���د اأن املنام���ة كان���ت كذل���ك من���ذ ال�سبعينات 
اإل���ى الثمانين���ات ولك���ن بع���د نهو����ض العوا�سم 
اخلليجية الأخ���رى، تغريت الأح���وال، مت�سائال: هل 
لأنهم يعمل���ون بجد ونحن جال�س���ن )مكانك �رص(؟ 
اأم لعتمدن���ا عل���ى ال�سمع���ة القدمي���ة باأننا منتلك 
اأف�سل قوانن وت�رصيعات، ون�سينا اأن العامل متغري 

ومتطور؟
واأ�س���اف “يع���ز علين���ا اأن���ه ل يوج���د ول بن���ك 
بحريني �سمن اأكر واأق���وى 10 بنوك يف املنطقة، 

ترتيبنا جاء باملركز ال� 19، وهو متاأخر كثريا”.

التنمية البشرية 
وع���ن التنمي���ة الب�رصية يقول جناح���ي “ي�سّكل 
ال�سب���اب الذين اأعمارهم دون ال� 30 عاما يف العامل 
العرب���ي 75 % تقريبا، ومن ه���م دون ال� 17 �سنة 
يفوق ال� 50 %.. وه���ذه طاقة ب�رصية هائلة، لكنها 
نقم���ة ونعم���ة يف ذات الوق���ت، فالبطال���ة بارتفاع 
وبجمي���ع ال���دول دون ا�ستثن���اء، ولكنه���ا نعمة اإذا 
ما ق�سناه���ا باأوروبا مثال التي تع���اين من �سيخوخة 
املجتم���ع، ولك���ن ال�س���وؤال كي���ف ن�ستثم���ر ه���ذه 

الطاقة”.
وتاب���ع “م�سيبتنا بالدول العربي���ة اأننا نتغنى 
مبقولة الإن�سان راأ����ض املال ولكن هل يطبق ذلك 
على اأر�ض الواقع، التنمية تعني انتقاد الذات حتى 
نتطور، وتو�سيع الأفق بحيث يفتح املجال للجميع 
للتفك���ري خارج ال�سندوق، وه���ذا ل يتوافر مبعظم 
دولن���ا واإن وجد فهو متف���اوت، ولالأ�سف ال�سعوب 
موافق���ة على ذل���ك، كونها ُطبعت عل���ى اأن تكون 

اأق�سى مطالبها الأكل وال�رصب والنوم”.

الخليج واالتحاد
م�سلح���ة دول اخللي���ج الي���وم بالحت���اد، فهو 
الطري���ق الوحيد كون���ه مو�سوع اقت�س���ادي بحت، 
واملتغ���ريات التي تع�سف باملنطق���ة تفر�ض هذا 

اخليار، لكنني غري متفائل.
كلن���ا يري���د الحت���اد والعملة املوح���دة ولكن 

لالأ�سف الأمور اختلط بع�سها ببع�ض.

دعييا اخلبيير امل�صريف خالد جناحي اإىل اعتماد طريقة التدرج يف التحول من دولة “ريعية” اإىل دولة “ع�صرية”، واأن يتحمل الأغنياء 

واأ�صحاب الرثوات كلفة الفرتة النتقالية.

واأكييد اأن تطبيييق ذلييك يجب اأن ي�صمييل اإيييرادات الدولة وم�صروفاتهييا، حيث لي�ض ميين املنطق تعوي�ض عجييز امليزانية وتوفيير الرواتب 

والنفقييات ميين خالل برامج وخطط تت�صمن فقط اجلباية، مع تنا�صي الإيرادات احلقيقية، مطالبا بتعديل �صيا�صة الإ�صالح القت�صادي 

املتبعة، والتي جاءت اآنية ودفعت دفعا مرة واحدة. 

و�صييرب جناحييي يف حديث مع “البالد” مثال لبقاء الدعييم لبع�ض ال�صركات واملوؤ�ص�صات ال�صناعية الكربى الييذي يرهق اقت�صاد اململكة، 

فمن املعلوم اأن احلكومة دعمت وتدعم العديد من ال�صركات التي متتلكها اأو ت�صاهم بح�ص�ض موؤثرة فيها بطريقة مبا�صرة وغر مبا�صرة، 

وت�صييرتي بع�ييض هذه ال�صييركات الغاز من احلكوميية باأ�صعار زهيدة جييدا قيا�صا بالأ�صعار العاملييية واأخرى تلقت مئات املالييين من الدنانر 

كدعم، ما يجعل اأرباحها غر حقيقية. 

واأكييد جناحييي، وهييو حما�صب �صليييع ويتمتع بخربة متتييد لع�صرات ال�صنيين يف القطاع امل�صريف واملييايل، اأنه لو اأعطي لييكل موظف يف هذه 

ال�صركات 2000 دينار �صهريا وهو جال�ض يف بيته، لكان اأوفر على الدولة من الدعم والمتيازات التي متنح لها.

وت�صاءل جناحي عن و�صع هذه ال�صركات “لو رفع دعم الغاز عنها، هل �صتحقق اأرباحا؟”.

وا�صاف جناحي بانه وبالرغم من حتمية الدعم اإل اأنه لبد من ح�صاب العائد من هذه املمار�صة على املدى الطويل، مو�صيا باإعادة النظر 

يف مثل هذا الدعم واحلر�ض على ت�صغيل هذه ال�صركات باأ�صلوب جتاري بحت.

صرف 2000 دينار 
شهريا لموظفي 

شركات 
مدعومة أوفر 

للميزانية

زيادة اإليرادات 
معيار لنجاح 

الوزير أو 
المسؤول

مازن الن�سور

جناحي: 
 على األغنياء 

تحمل كلفة التحول 
لدولة عصرية 
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• خالد جناحي متحدثا ل� “$”	

ت�سوير: ر�سول احلجريي

تصريح��ات “إنن��ا بخي��ر” ال تكف��ي.. وال يمك��ن تكذي��ب األرق��ام 

أس��عار العق��ارات غي��ر منطقي��ة والع��رض يف��وق الطل��ب بكثير 

“ضريبة الثروة” الحل األمثل.. 
توفر ملياري دوالر سنويا 
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و�أ�ض����اف لودريان �أن �لهدف هو جتنب �أي 
�نفالت يجعل �أي مبادرة للو�ض����اطة م�ض����تحيلة، 
�إل����ى �أن �لوالي����ات �ملتح����دة وحي����دة،  م�ض����ر� 

ومعزولة يف هذه �لق�ضية.
وعن �جلل�ضة �لطارئة ملجل�س �الأمن �لدويل 
بخ�ض����و�س قر�ر و��ض����نطن �الع����ر�ف بالقد�س 
عا�ض����مة لدولة �إ�رس�ئيل ونقل �ضفارة �لواليات 
�ملتحدة �إليها، قال لودريان “�أعتقد �أنه �ضيكرر 

تاأكيد �حلق و�ضي�ضمح باإبر�ز هذه �لعزلة”.
و�أع����رب �لوزي����ر �لفرن�ض����ي عن �أ�ض����فه �إز�ء 
قر�ر تر�م����ب، وتابع قائ����ال: “�لواليات �ملتحدة 
�لت����ي لعب����ت حت����ى �الآن دور و�ض����اطة يف ه����ذ� 
�لنز�ع �الإ�رس�ئيلي �لفل�ض����طيني �أخرجت نف�ضها 
من����ه قليال. فرن�ض����ا ميكنه����ا �أن تتح����رك لكنها 
ال ت�ض����تطيع �أن تتح����رك وحده����ا. يج����ب �إيج����اد 
�لو�ض����اطات �ل�رسورية الإتاحة عودة �لهدوء و�أن 

نتمكن من بدء عملية تفاو�س”. 
 ويف لق����اء لودري����ان �أم�����س �جلمع����ة بوزير 
�خلارجي����ة �الأمرك����ي ريك�س تيلر�ض����ون، �لذي 
يزور �لعا�ض����مة �لفرن�ض����ية باري�س، قال �الأخر 
�إن من غر �ملرجح �أن تنقل �ل�ضفارة �الأمركية 
�إل����ى �لقد�س هذ� �لعام ورمب����ا حتى لي�س �لعام 
�ملقبل، م�ض����يفا “ال نز�ل بحاجة ملوقع وو�ضع 

خطط بناء وتاأم����ن �لت�رسيحات �لالزمة ومن ثم 
بناء �ل�ضفارة”. 

و�أ�ضار �لوزير �الأمركي �إلى �أن قر�ر تر�مب 
ال يعت����ر موؤ�رس� على �لو�ض����ع �لنهائي للقد�س، 

مو�ض����حا �أن �لو�ض����ع �لنهائي للمدينة �ضيرك 
لالأطر�ف للتفاو�س عليها و�تخاذ �لقر�ر�ت.

  للتو��ضل:  )ق�ضم �ل�ضوؤون �لدولية: 17111482(              ق�ضم �الإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ال�ضر�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

�حلكومة �لفل�ضطينية حتذر من “�لت�ضعيد �ال�ضتيطاين”
رام اهلل - دب أ:

 قال���ت �حلكومة �لفل�ض���طينية �إن �إعالن �إ�رس�ئيل نيتها بناء 14 �ألف وحدة ��ض���تيطانية يف �لقد�س، 
ياأتي �ضمن “�لت�ضعيد �الحتاليل �لذي يدفع �إلى مزيد من �ملخاطر يف بالدنا و�ملنطقة”.

وحذر �ملتحدث �لر�ض���مي با�ض���م �حلكومة يو�ض���ف �ملحمود، �أم�س �جلمعة، من “ت�ض���عيد �الحتالل 
�الإ�رس�ئيلي �ضد �أبناء �ضعبنا و�أر�ضنا �لفل�ضطينية، ويف مقدمتها مدينة �لقد�س عا�ضمة دولة فل�ضطن”.

و�أ�ضاف �ملحمود: “�إعالن �الحتالل عن �لهجمة �ال�ضتيطانية �جلديدة وقمع �أبناء �ضعبنا، �لذي �أوقع 
�أكرث من 100 جريح خالل �ل�ض���اعات �ملا�ضية، جاء يف ظل خطوة �لرئي�س �الأمركي دونالد تر�مب �ضد 
عا�ض���مة دولتنا �ملحتلة”. وج���دد �ملحمود �لتاأكيد على “مت�ض���ك �لقيادة و�حلكوم���ة بالعمل مع جميع 
�الأطر�ف من �أجل �إر�ض���اء �أ�ض�س �ل�ضالم �لعادل و�ل�ضامل، �لذي لن يتحقق �إال باإقامة �لدولة �لفل�ضطينية 
�مل�ض���تقلة كاملة �ل�ض���يادة وعا�ض���متها �لقد�س �ل�رسقية على حدود �لر�بع من يونيو، و��ض���تعادة جميع 

حقوق �أبناء �ضعبنا ح�ضب قر�ر�ت �ل�رسعية �لدولية”.
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 القاهرة - دب أ:

 رف�س �ض���يخ �الأزهر �أحمد �لطيب 
طلب���ا م���ن نائ���ب �لرئي����س �الأمركي 
مايك بين����س بلقائ���ه يف �لقاهرة يوم 

20 دي�ضمر �جلاري.
ن����رسه  بي���ان  يف  �لطي���ب  وق���ال 
�الأزه���ر “ال ميكن �أن جنل�س مع مزيفي 
�لتاري���خ، �ض���البي حق���وق �ل�ض���عوب، 
�أو م���ن يعط���ون ما ال ميلك���ون ملن ال 
ي�ضتحقون”، يف �إ�ضارة منه �إلى �عر�ف 
و��ضنطن بالقد�س كعا�ضمة الإ�رس�ئيل.
�ل�ض���فارة  �أن  �لبي���ان  و�أ�ض���اف 
�الأمركي���ة بالقاه���رة كان���ت تقدمت 
بطلب ر�ض���مي قبل �أ�ض���بوع؛ لرتيب 
لق���اء لنائ���ب �لرئي����س �الأمرك���ي مع 

�لطيب خالل زيارته للمنطقة.
و�أ�ض���اف �ض���يخ �الأزه���ر خماطب���ا 
�أه���ايل �لقد����س “لتكن �نتفا�ض���تكم 
�لثالث���ة بق���در �إميانك���م بق�ض���يتكم 
وحمبتكم لوطنك���م.. ونحن معكم ولن 

نخذلكم”.

 اسطنبول - أ ف ب:

�أم����س  �لركي���ة  �لرئا�ض���ة  �أعلن���ت   
�جلمع���ة �أن �لرئي����س �لرو�ض���ي فالدمير 
بوتن �ض���يزور تركيا هذ� �الأ�ض���بوع الإجر�ء 
حمادثات مع نظره رج���ب طيب �ردوغان 
ب�ضاأن �ض���وريا و�عر�ف �لواليات �ملتحدة 

بالقد�س عا�ضمة ال�رس�ئيل.
وذكر بيان �لرئا�ضة �أن بوتن �ضيزور 
�نق���رة ي���وم �الثن���ن تلبي���ة لدع���وة م���ن 
�ردوغان م�ض���يفا �أن �ملحادثات �ضتركز 
على �آخر �لتطور�ت ب�ضاأن �لقد�س و�لو�ضع 
يف �ضوريا. و�أكد �لكرملن �لزيارة، م�ضيفا 
�أن �لرئي�ضن يعتزمان �لتباحث يف م�ضائل 
�لتع���اون �مل�ض���رك خ�ضو�ض���ا �لتقدم يف 
م�ض���اريع �لطاقة �مل�ض���ركة، يف م���ا يبدو 
�أنه �إ�ض���ارة �إلى �أنبوب تورك�ض���رمي �لذي 
يجري ت�ض���ييده حتت �لبحر �الأ�ض���ود ل�ضخ 
�لغاز �لرو�ضي �لطبيعي �إلى تركيا وحمطة 
�كوي���و �لنووية �لت���ي تبنيها مو�ض���كو يف 
جن���وب تركي���ا.  و�أ�ض���اف �أن �ملحادث���ات 
�ضت�ضمل “م�ض���ائل دولية مهمة من بينها 
�لو�ض���ع يف �ل�رسق �الأو�ض���ط و�لتو�ضل �إلى 
حل يف �ض���وريا”. و�ض���يكون �للقاء �لثامن 

هذ� �لعام بن �لرئي�ضن.

 ذكرت وكالة �أنباء �أ�ضو�ض���ييتد بر�س 
�أم����س �جلمع���ة �أن �أكرث م���ن 1.25 مليون 
�ض���خ�س يف جن���وب �ل�ض���ود�ن �لغ���ارق يف 
باجل���وع  مه���ددون  �لد�خلي���ة،  �لنز�ع���ات 

�لفعلي.
ونقلت �لوكالة عن نائب �ضكرتر عام 
�الأمم �ملتحدة لل�ض���وؤون �الن�ض���انية مارك 
لوكوك قوله �إن ه���ذه �ملوؤ�رس�ت و�الأرقام 
هي �ض���عف ما كانت عليه يف نف�س �لفرة 

من �لعام �ملا�ضي.
ووفق���ا ل���ه، هن���اك ح���و�يل 7 مالين 
�ضخ�س يف جنوب �ل�ضود�ن - �أي ما يقارب 
ثلث���ي �ل�ض���كان يحتاجون �إلى م�ض���اعد�ت 

�إن�ضانية.
�أن  م���ن  �الأمم���ي  �مل�ض���وؤول  وح���ذر 
ن�ض���ف �ض���كان هذه �لدولة �ضي�ض���طرون 
لالعتم���اد على �ملعون���ة �لغذ�ئية �لطارئة 
يف �أو�ئل �لعام 2018. وتعاين دولة جنوب 
�ل�ض���ود�ن، �لتي �نف�ض���لت عن �ل�ض���ود�ن 
عر ��ض���تفتاء �ض���عبي بالع���ام 2011، من 
حرب �أهلية بن �لقو�ت �حلكومية وقو�ت 
�ملعار�ض���ة وهي تت�ض���م بالطابع �لقبلي. 
ويتول���ى رئا�ض���ة ه���ذه �لدول���ة يف �لوقت 

�لر�هن �ضلفا كر ميارديت.
وخلف���ت هذه �حل���رب نح���و 10 �آالف 
قتيل، و�رسدت مئات �الآالف من �ملدنين، 
ومل يفلح �تفاق �ض���الم �أبرم يف �أغ�ض���ط�س 

2015 يف �إنهائها.

 لندن - أ ف ب: 

حكم عل���ى جهادي بريطاين توجه �إلى 
�ض���وريا لاللتحاق ب� “د�ع�س” بال�ضجن 10 
�ض���نو�ت �أم�س �جلمعة بتهم���ة �النتماء �لى 

جمموعة �رهابية.
وكان حممد عب���د�هلل )26 عاما( �لذي 
يحمل �جلن�ض���يتن �لريطاني���ة و�لليبية، 
ذه���ب �إل���ى �ض���وريا يف 2014 مب�ض���اعدة 
من �ض���قيقه عبد�ل���روؤوف �ل���ذي يبلغ 24 
�ملقع���د  عبد�ل���روؤف،  وكان  عم���ره.  م���ن 
على كر�ض���ي متح���رك، جعل م���ن منزله يف 
مان�ض�ض���ر مرك���ز �ت�ض���االت لالأ�ض���خا�س 

�لذين يرغبون يف �اللتحاق ب� “د�ع�س”.
وقبل 3 �ضنو�ت، ذهب �ل�ضقيقان �لى 
ليبي���ا، و�أ�ض���يب عبد�لروؤوف بالر�ض���ا�س 

خالل معارك، وبقي م�ضلوال.
وظهر ��ض���م حممد عب���دهلل يف 2016 
يف وثائق ل� “د�ع����س”، قدم عبد�هلل فيها 
عل���ى �أن���ه “قنا����س” خب���ر يف ��ض���تخد�م 
ر�ضا�ض���ات دو�ض���كا. و�أدي���ن �أم�س �جلمعة 
بتهمة �مل�ضاركة يف تنظيم �إرهابي وحيازة 
ر�ض���ا�س كاال�ض���نيكوف و�حل�ض���ول عل���ى 
2000 جني���ه ��ض���رليني )2300 ي���ورو، 

2700 دوالر(؛ لغايات �إرهابية.

تونس - ا ف ب: 

يف  �الأمركي���ة  �ل�ض���فارة  �أعلن���ت 
تون�س عن غلقها مقّرها، �أم�س �جلمعة؛ 
لدو�ٍع �أمنية، وذلك ب�ضبب �ملظاهر�ت 
�لتي �ضت�ضهدها تون�س للتنديد بقر�ر 
دونالد تر�مب �إعالن �لقد�س عا�ض���مة 

الإ�رس�ئيل.
�الأمركية يف  �ل�ض���فارة  ووجه���ت 
ر�ض���الة لرعاياها، ب�رسورة �تباع جميع 
تعليم���ات �الأم���ن �ل�ضخ�ض���ية مبتابعة 
�الأح���د�ث �ملحلي���ة يف تون�س ب�ض���كل 
دوري؛ للوقوف على �أي جديد، و�تباع 
تعليم���ات �ل�ض���لطات �ملحلي���ة، كم���ا 
حذرت م���ن �لتو�جد ق���رب �لتجمعات 

و�الحتجاجات و�ملظاهر�ت �لكبرة.
��ض���تدعاء  عق���ب  ذل���ك  وياأت���ي 
قاي���د  �لباج���ي  �لتون�ض���ي  �لرئي����س 
�ل�ضب�ض���ي، �ض���فر �لوالي���ات �ملتحدة 
بتون����س د�ني���ال روبن�ض���تن �ض���باح 
�جلمعة، وتبليغه موقف بالده �لر�ف�س 
�لقد����س  �عتب���ار  �الأمرك���ي  للق���ر�ر 

عا�ضمة الإ�رس�ئيل.

باريس - رويترز:

 دع���ا �لرئي�س �لفرن�ض���ي �إميانويل 
ماكرون �أم�س �جلمعة يف م�ضتهل �جتماع 
دويل ب�ض���اأن لبن���ان يف باري����س �لقوى 
�الأجنبية للكف عن �لتدخل يف �ل�ضيا�ضة 
�للبناني���ة. وحث جمي���ع �الأطر�ف بلبنان 
على �أن تطبق ب�ضكل كامل �تفاقا للناأي 

بالنف�س عن �ل�رس�عات يف �ملنطقة.
وق���ال ماك���رون “م���ن �أج���ل حماية 
لبن���ان م���ن �الأزم���ات �الإقليمي���ة، م���ن 
�الأط���ر�ف  كل  حت���رم  �أن  �ل����رسوري 
�للبناني���ة و�لالعب���ن �الإقليمين مبد�أ 
ع���دم �لتدخ���ل”. وق���ال وزي���ر خارجية 
فرن�ض���ا ج���ان �إيف لو دري���ان يف موؤمتر 
�ضحايف مع رئي�س �لوزر�ء �للبناين �ضعد 
�حلري���ري “�لناأي بالنف����س ينطبق على 
�جلميع.. يف �لد�خل و�خلارج”. و�أ�ض���اف 

“�ضددنا على هذه �ملبادئ”.

بغداد - رويترز: 

�أعلن م�ضدر �أمني يف حمافظة �الأنبار، 
�أن قوة من حر�س �حلدود �لعر�قي �أحبطت 
هجوما لتنظيم “د�ع�س” �ض���نه على مقرها 
�لو�قع �ض���مال منفذ �لولي���د �حلدودي مع 

�ضوريا.
وق���ال �مل�ض���در �إن “قوة م���ن �لفوج 
�لثاين �لتاب���ع للو�ء مغاوي���ر قيادة حر�س 
�حلدود �ملنطق���ة �لثاني���ة �أحبطت هجوما 
لد�ع����س على مقرها �ض���مال منفذ �لوليد، 

قادما من �ضوريا”.
و�أكد �مل�ضدر �إ�ضابة �ثنن من �أفر�د 
حر�س �حلدود خالل �ض���د �لهجوم، م�ض���ر� 
�إل���ى �أن “عنا����رس �لتنظيم تكبدو� خ�ض���ائر 

و�ن�ضحبو� �إلى عمق �الأر��ضي �ل�ضورية”.
وال ت���ز�ل �لقو�ت �لعر�قية م�ض���تمرة 
يف عملياته���ا �لع�ض���كرية �لر�مية لتطهر 
�ملناطق �ل�ض���حر�وية �لو�قع���ة على طول 
حدود �لبالد مع �ضوريا من فلول �لتنظيم.

�ضيخ �الأزهر يرف�س 
لقاء نائب تر�مب

تركيا 

األمم المتحدة

بريطانيا

بوتن يزور �أنقرة 
�الثنن �ملقبل

جنوب �ل�ضود�ن على 
حافة �جلوع

�ل�ضجن جلهادي 
قاتل يف �ضوريا

 تون�س.. �ل�ضفارة 
�الأمركية تغلق مقرها

 لبنان يتم�ضك ب�ضيا�ضة 
�لناأي بالنف�س

 �إحباط هجوم على مقر 
حلر�س �حلدود �لعر�قي
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جمل�س الأمن يجتمع ب�شاأن القد�س... وتوقعات بـ “عزلة” لوا�شنطن

�شهيدان ونحو 800 جريح يف “جمعة الغ�شب”

تيلر�شون: الو�شع النهائي للقد�س �شيرتك للتفاو�س

جلنة �أممية تطالب و��ضنطن باإلغاء قر�ر�تها �الأحادية

حما�س تدعو ل� “�نتفا�ضة ثالثة” حتى حترير كل فل�ضطن

فرن�ضا حتذر من �ندالع �نتفا�ضة فل�ضطينية ب�ضبب قر�ر تر�مب

وح���ذر مبع���وث �الأم���م �ملتح���دة �إل���ى �ل�رسق 
�الأو�ض���ط، نيك���والي مالدينوف، م���ن خطر حدوث 
ت�ض���عيد عنيف ب�ض���بب قر�ر �لرئي����س �الأمركي، 

دونالد تر�مب، �عتبار �لقد�س عا�ضمة �إ�رس�ئيل.
وقال مالدينوف ملجل�س �الأمن �لدويل “هناك 
خط���ر د�هم �لي���وم من �أنن���ا قد نرى �ضل�ض���لة من 
�لت�رسفات �الأحادية �لتي من �ضاأنها �أن تبعدنا عن 

حتقيق هدفنا �مل�ضرك وهو �ل�ضالم”.
ودع���ا من���دوب فرن�ض���ا، خالل جل�ض���ة جمل�س 
�الأمن، ندعو ل�ض���بط �لنف����س و�المتناع عن تاأجيج 
�لتوتر يف �ل�رسق �الأو�ضط، معتر� �أن �لقد�س يجب 
�أن تكون عا�ضمة لدولتن من خالل �ملفاو�ضات.
طبيع���ة  ذ�ت  “�لقد����س  ق�ض���ية  �إن  وق���ال 
خا�ض���ة ونطاقه���ا يتخط���ى �إ�رس�ئي���ل و�الأر��ض���ي 

�لفل�ضطينية”.
و�أعل���ن �أن ب���الده ال تع���رف ب�ض���م �إ�رس�ئيل 
للقد����س �ل�رسقي���ة وتر�ه���ا ج���زء� م���ن �الأر��ض���ي 
�ملحتلة، د�عيا �إلى �حر�م �لقانون �لدويل وحماية 

حل �لدولتن وتفادي �لت�ضعيد.
م���ن جهته، قال من���دوب بريطاني���ا �إن لندن 
�ضتو��ضل �ل�ضغط على �الأطر�ف لتفادي �أي �إجر�ء 
يعرقل �ل�ضالم، مو�ض���حا �أن بالده ملتزمة باتفاق 

�ضالم فل�ضطيني �إ�رس�ئيلي وفق حدود 1967.
كم���ا �عت���ر �أن “�لقد����س �ل�رسقي���ة ج���زء من 
�إن  وق���ال  �ملحتل���ة”،  �لفل�ض���طينية  �الأر��ض���ي 
�الإجر�ء�ت �الأحادية تقو�س فر�س �ل�ض���الم �لد�ئم 
يف �ل�رسق �الأو�ضط. �أما مندوب م�رس فقال �إن و�ضع 
�لقد�س كمدينة حمتل���ة مل ولن يتغر بعد �لقر�ر 
�الأمرك���ي، معتر� �أن له تاأثر�ت �ض���لبية للغاية 

على م�ضار عملية �ل�ضالم.
وقال �ملندوب �مل�رسي: ن�ضعر بقلق بالغ من 
تد�عيات �لقر�ر �الأمركي على ��ضتقر�ر �ملنطقة، 
م�ض���يفا �أن “�ملجتمع �لدويل ال يعرف بالقد�س 
عا�ضمة الإ�رس�ئيل )...( كافة قر�ر�ت جمل�س �الأمن 

رف�ضت �الحتالل �الإ�رس�ئيلي للقد�س”.
بدوره، قال مندوب �ل�ض���ويد �إن �آثار ق�ض���ية 
�لقد����س تتخطى منطق���ة �ل�رسق �الأو�ض���ط بكثر، 

معت���ر� �أن بيان تر�مب �أح���ادي �جلانب ويناق�س 
موق���ف �لكث���ر م���ن �ل���دول )...( �أوروب���ا لديها 
موقف موحد باعتبار �لقد�س عا�ض���مة م�ضتقبلية 
للدولتن”، م�ض���يفا “ال نعرف بقر�ر و��ض���نطن 

�عتبار �لقد�س عا�ضمة الإ�رس�ئيل”.
لك���ن �ملندوب���ة �الأمركي���ة قال���ت �إن حدود 
�الإ�رس�ئيليون و�لفل�ض���طينيون  �لقد�س يحدده���ا 
ع���ر �لتفاو�س. وع���رت �للجن���ة �الأممية �ملعنية 
مبمار�ضة �ل�ضعب �لفل�ضطيني حلقوقه، عن قلقها 
�لعمي���ق م���ن قر�ر و��ض���نطن �الع���ر�ف بالقد�س 

عا�ضمة الإ�رس�ئيل ونقل �ضفارتها �إلى هناك.
و�أكدت “�للجنة �لتابعة للجمعية �لعامة لالأمم 
�ملتحدة و�ملعنية مبمار�ض���ة �ل�ضعب �لفل�ضطيني 
حقوقه غر �لقابل���ة للت�رسف”، يف بيان لها عقب 
�جتم���اع طارئ، �أن هذه �الإج���ر�ء�ت �أحادية �جلانب 
هي �نتهاك فا�ض���ح لقر�ر�ت جمل����س �الأمن ذ�ت 

�لعالقة.
و�أك���دت �للجن���ة يف بيانه���ا عل���ى “�أن مدينة 
�لقد����س، و�لت���ي تع���د نقط���ة �رت���كاز لق�ض���ية 
فل�ض���طن، له���ا �أهمية خا�ض���ة بالن�ض���بة لكل من 
حتم���ل  فه���ي  و�لفل�ض���طينين،  �الإ�رس�ئيلي���ن 
�أبعاد� روحي���ة ودينية وثقافية فريدة من نوعها، 
كونها مدينة مقد�ض���ة الأتباع �لديانات �لتوحيدية 

�لثالث”.
كم���ا �أ�ض���ارت يف �لبي���ان �إلى �إد�ن���ة �ملجتمع 
�لدويل، من خ���الل �الأمم �ملتحدة، لالإجر�ء�ت كافة 
�لتي ته���دف �إلى تغير �لركيب���ة �لدميوغر�فية 
لالأر�س �لفل�ض���طينية �ملحتلة من���ذ �لعام 1967، 

مبا فيها �لقد�س �ل�رسقية، وهويتها وو�ضعها.
ولف���ت �لبيان �إل���ى �أن �ملجتمع �ل���دويل �أكد 
مر�ر� �أن �حلل �ل�ض���امل و�لد�ئم و�لعادل لق�ض���ية 
�لقد�س يجب �أن يت�ض���من �أحكام���ا مكفولة دوليا 

ل�ض���مان حرية �لدين و�ل�ضمر ل�ض���كان �ملدينة، 
ويتيح �ملجال لو�ضول �ل�ضعوب من جميع �الأديان 
و�جلن�ض���يات �إلى �الأماكن �ملقد�ضة ب�ضورة د�ئمة 

وبحرية ودون عائق.
و�ض���ددت �للجن���ة على ����رسورة ب���ذل جهود 
جماعي���ة عاجلة لتعزي���ز �الأمن و�ل�ض���الم من خالل 
�إنهاء �الحت���الل �الإ�رس�ئيلي �لذي بد�أ �لعام 1967، 
ودع���ت �إلى تكثي���ف جميع �لتعه���د�ت �الإقليمية 
و�لدولي���ة لتحقيق هذ� �لهدف مب���ا يف ذلك تلك 
�ملتعلقة باحلفاظ على حل �لدولتن على �أ�ضا�س 
خط���وط م���ا قب���ل 1967 وم���ع �لقد����س �ل�رسقية 
عا�ض���مة دولة فل�ض���طن �مل�ض���تقلة. كما طالبت 
�للجنة و��ضنطن باإلغاء قر�رها �العر�ف بالقد�س 
عا�ض���مة الإ�رس�ئيل ونق���ل �ل�ض���فارة �الأمركية يف 

�إ�رس�ئيل من تل �أبيب �إلى �لقد�س.

وكانت قو�ت �الحت����الل �الإ�رس�ئيلي قد �أعلنت 
ن�رس تعزيز�ت يف �ل�ضفة �لغربية بعد �ضالة �جلمعة، 
حت�ض����باً لوقوع مو�جهات مع �لفل�ضطينين. وما �إن 
�نطلقت �الحتجاجات حتى و�جهتها قو�ت �الحتالل 
�الإ�رس�ئيلي بقمع، ال �ض����يما قرب �مل�ضجد �الأق�ضى 

�ملبارك، حيث �عتدت على �ملتظاهرين.
وخرج����ت �مل�ض����ر�ت �جلماهري����ة �حلا�ض����دة 
مب�ضاركة �آالف �لفل�ض����طينين، بالتز�من مع �أخرى 
مماثلة �نطلقت يف عو��ض����م ومدن عربية وعاملية، 

تنديد�ً ورف�ضاً للقر�ر �الأمركي.
�لت����ي  �مل�ض����ر�ت  يف  �مل�ض����اركون  وو�ض����ل 
�نطلق����ت م����ن مر�كز �مل����دن �إل����ى نق����اط �لتما�س 
�ملتمثلة باحلو�جز و�لنقاط �لع�سكرية �لإ�رس�ئيلية، 
�إذ �ض����هدت تلك �ملناط����ق مو�جه����ات عنيفة بن 
جن����ود �الحتالل و�ل�ض����بان �لذين ر�ض����قو� �الحتالل 

باحلجارة و�لزجاجات �حلارقة و�لفارغة.
ويف �لقد�س، �أ�ض����يب عدد كبر من �ل�ض����بان، 

خ����الل حماول����ة ق����و�ت �الحت����الل قم����ع جتمع����ات 
�ملو�طن����ن يف “ب����اب �لعام����ود”، وهو �أحد �أ�ض����هر 
�أبو�ب �لقد�س �لقدمية. وكان �آالف �لفل�ضطينين 
م����ن �لقد�����س و�ض����و�حيها ود�خل �أر��ض����ي بالعام 

1948، وع����دد كبر من �مل�ض����لمن من جن�ض����يات 
�أجنبية، �أدو� �م�س، �ض����الة �جلمعة برحاب �مل�ض����جد 
�الأق�ضى �ملبارك، رغم �إجر�ء�ت �الحتالل �مل�ضددة، 
و�حل�ض����ار �لع�ض����كري �مل�ض����دد �لذي يفر�ضه على 

�لقد�س �لعتيقة وحميطها.
ويف غ����زة، ترددت ع����ر مكر�ت �ل�ض����وت يف 
�مل�ض����اجد دع����و�ت للم�ض����لن لالحتج����اج و�أح����رق 
ع�����رس�ت �ل�ض����باب �إطار�ت �ل�ض����يار�ت يف �ل�ض����و�رع 
�لرئي�ض����ة يف �لقط����اع �ل����ذي ت�ض����يطر علي����ه حركة 
�ملقاوم����ة �الإ�ض����المية )حما�����س( وحت����رك �ملئات 

باجتاه �حلدود مع �إ�رس�ئيل.
ودعت حما�س �إلى �نتفا�ض����ة جديدة على غر�ر 
�النتفا�ض����ة �الأولى )1987 - 1993( و�النتفا�ضة 
�لثانية )2000 - 2005( �للتن �أ�ضفرتا عن مقتل 

�آالف �لفل�ضطينين و�أكرث من 1000 �إ�رس�ئيلي.
وقال فتح����ي حماد �لقي����ادي يف حركة حما�س 
بينما كان حمتجون يحرقون �ضور� لر�مب يف غزة 
“م����ن ينقل �ض����فارته �إلى مدين����ة �لقد�س �ملحتلة 
ي�ض����بح عدو� لل�ضعب �لفل�ض����طيني وي�ضبح هدفا 
للف�ض����ائل �لفل�ض����طينية” وتابع “نعلن �نتفا�ضة 

حتى حترير �لقد�س وكل فل�ضطن”.

• جل�ضة جمل�س �الأمن	

•  مو�جهات عنيفة بن �لفل�ضطينين وجنود �الحتالل	

• تيلر�ضون وجان لودريان �أثناء �ملوؤمتر �ل�ضحايف	

نيويورك - وكاالت: 

8 دول؛ لبحث قرار  اجتمع جمل�س الأمن الدويل اأم�س اجلمعة يف جل�سة طارئة بدعوة من 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب العرتاف ب�سكل اأحادي بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل.

�سركاء  م��ن  ع��ام��ا  ورف�سا  والإ���س��ام��ي  العربي  ال��ع��امل  وا�سعا يف  ت��رام��ب غ�سبا  ق���رار  واأث���ار 

وا�سنطن. وقال دبلوما�سي ردا على �سوؤال ب�ساأن النتيجة املتوقعة لاجتماع، اأنها �ستكون “عزلة” 

وا�سنطن يف هذا النزاع يف حني قال اآخر “ل �سيء”.

القدس المحتلة - وكاالت: 

تظاهر اآلف الفل�سطينيني يف “يوم غ�سب” بال�سفة الغربية املحتلة وغزة والقد�س ال�سرقية، 

اأم�س اجلمعة، تنديداً بقرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار القد�س عا�سمة لإ�سرائيل، 

بينما ا�ست�سهد �سابان واأ�سيب اأكرث من 767 فل�سطينيا خال مواجهات مع قوات الحتال.

واأعلنت وزارة ال�سحة الفل�سطينية ا�ست�سهاد �سابني بر�سا�س اجلي�س الإ�سرائيلي يف مواجهات 

يف قطاع غزة، يف حني اأعلن الهال الأحمر الفل�سطيني ارتفاع الإ�سابات اإىل اأكرث من 767.

باريس - وكاالت:

 قال وزير اخلارجية الفرن�سي جان لودريان، اإن قرار الرئي�س الأمريكي ب�ساأن العرتاف 

بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل “خمالف للقانون الدويل”، حمذرا من “خطر” اندلع انتفا�سة 

يف الأرا�سي الفل�سطينية.

جديدة”،  “انتفا�سة  ان��دلع  اإمكان  ب�ساأن  �سوؤال  على  الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر  واأج��اب 

خ�سو�سا بعد دعوة يف هذا الجتاه اأطلقتها حركة حما�س، قائا “هذا هو اخلطر”.

عريقات: جميع �خليار�ت مفتوحة للرد 
رام اهلل - ار تي:

 �ضدد كبر �ملفاو�ض����ن �لفل�ضطينين 
�ض����ائب عريقات على �أنه ال حديث مع �لطرف 
�الأمركي حول عملية �ل�ضالم ما مل ير�جع عن 

قر�ر �العر�ف بالقد�س عا�ضمة الإ�رس�ئيل.
�خلي����ار�ت  جمي����ع  �إن  عريق����ات،  وق����ال 
مفتوح����ة �أمام منظم����ة �لتحرير �لفل�ض����طينية 
لل����رد على ق����ر�ر �لرئي�����س �الأمرك����ي دونالد 

تر�مب.
و�عتر عريقات �أن �أي فل�ضطيني يجل�س 
م����ع �أي ط����رف �أمركي ح����ول عملية �ل�ض����الم 
�ض����يكون مبثابة �عر�ف بقر�ر تر�مب، م�ضر� 
�إل����ى �أن �لق����ر�ر ه����و خطة طري����ق تعتمد على 
�الإمالء�ت ولي�س �ملفاو�ض����ات. ودعا عريقات 
�إل����ى �����رسورة �إنه����اء �النق�ض����ام �لفل�ض����طيني 

�لد�خلي ملو�جهة �لتحديات �ملقبلة.

دبي - وكاالت: 

قال وزير �لدولة �الإمار�تي لل�ض���وؤون �خلارجية �أنور قرقا�س، عر ح�ض���ابه على موقع توير، �أم�س �جلمعة، �إنه “برغم 
�ض���يطرة �حلوثي على �لعا�ض���مة �إال �أنه يعاين فقد�ن �لغطاء �ل�ضيا�ضي يف �ملرحلة �لقادمة، �أ�ضبح عاريا بو�قعه �جلديد، 

ميلي�ضيات طائفية ناهبة �ضارقة، �أركان �ضلطتها �خلوف و�ل�ضالح”.
وكان قرقا�س قد غرد يف وقت �ض���ابق عر “توير” باأن �لو�ض���ع يف �لعا�ض���مة �ليمنية �ض���نعاء غام�س، موؤكد� �أن 
�نتفا�ض���تها �لوطنية بحاجة للدعم. كما �أ�ض���ار �إلى �أن �حلرب هي حلماية �جلزيرة �لعربية من �لتمدد �الإير�ين وع�ضاباته 
�حلوثية. و�أ�ض���اف “�أيا كانت نتائج �نتفا�ض���ة �ضنعاء �ملباركة فاإنها �أكدت �أن ميلي�ض���يات �حلوثي �الإير�نية مرفو�ضة 

مينيا، و�أن �ضيطرة �الإرهاب و�ل�ضالح موؤقتة، و�أن مكان �ليمن �لطبيعي هو حميطه �لعربي”.
�إلى ذلك، تخو�س �لقو�ت �حلكومية يف �ليمن معارك عنيفة �ض���د ملي�ض���يا �حلوثي �الإير�نية على م�ض���ارف مديرية 

�لتحيتا، جنوبي �حلديدة بعد حترير �خلوخة.

قرقا�س: احلوثي اأ�شبح عاريا بواقعه اجلديد

عو��ض���م - وكاالت: عم���ت �ملظاه���ر�ت 
�أم����س �جلمعة مدنا وعو��ض���م عربية وعاملية 
عدة؛ تنديد� بقر�ر �لرئي�س �الأمركي دونالد 
تر�م���ب، نق���ل �ض���فارة ب���الده من ت���ل �أبيب 
�إل���ى �لقد����س، و�العر�ف باملدينة عا�ض���مة 

الإ�رس�ئيل.
ويف �لعا�ض���مة �الأردني���ة عّم���ان خرج���ت 
مظاه���ر�ت رفع خالله���ا �ملتظاهرون الفتات 
من���ددة بالقر�ر، كم���ا نظم ن���و�ب وقفة �أمام 
�ل�ض���فارة �الأمركي���ة لالحتج���اج عل���ى ق���ر�ر 

تر�مب.
ويف �لقاهرة عا�ض���مة م�رس، �حت�ضد مئات 
�ملتظاهرين د�خل �جلامع �الأزهر ويف �ض���احته 
ورددو� هتافات بينها “�لقد�س عربية” و “يا 
تر�مب يا جبان �ل�ضعب �لعربي يف كل مكان”.

وو�ضف خطيب �ض���الة �جلمعة يف �جلامع 
نق���ل  �ملتح���دة  �لوالي���ات  �عت���ز�م  �الأزه���ر 
�ض���فارتها �إل���ى �لقد����س باأنه ق���ر�ر �إرهابي 
و�أنها �ضتكون م�ضتوطنة �أمركية ت�ضاف �إلى 

�مل�ضتوطنات �الإ�رس�ئيلية هناك.
كما خرجت مظاهر�ت كبرة يف �ملخيمات 
�لفل�ض���طينية، بالعا�ض���مة �للبنانية بروت، 

ردد خالله���ا �ملتظاه���رون �ض���عار�ت تن���دد 
باالإد�رة �الأمركية، فيما �أقدم بع�ض���هم على 

حرق �لعلمن �الأمركي و�الإ�رس�ئيلي.
م���دن  يف  �الأت���ر�ك  �آالف  وتظاه���ر 
يف  مبظاه���ر�ت  وخرج���و�  خمتلف���ة،  تركي���ة 
�مليادي���ن �لعام���ة، ورفعو� �الأع���الم �لركية 
و�لفل�ض���طينية، ف�ض���ال عن تردي���د هتافات 

منددة بالواليات �ملتحدة و�إ�رس�ئيل.

خ���رت  �لعرب���ي،  �ملغ���رب  دول  ويف 
مظاهر�ت حا�ض���دة لطالب و�أ�ضاتذة �ملعاهد 
يف مدين���ة جرجي�س �لتون�ض���ية، كما �ض���هدت 

مدن عدة يف �ملغرب مظاهر�ت مماثلة.
كما تظاهر �الآالف يف ماليزيا و�إندوني�ضيا 
ويف باك�ضتان ن�رسة للقد�س، يف وقت �ضددت 
�ل�ض���لطات �الأم���ن ح���ول �ض���فار�ت �لواليات 

�ملتحدة يف هذه �لبلد�ن.

و�ن�ض���م زعم���اء �لدولتن �الآ�ض���يويتن 
�إلى �الأ�ضو�ت �لتي �أد�نت قر�ر تر�مب ب�ضاأن 

�لقد�س، �لذي �أعلنه �الأربعاء.
وجتم���ع �آالف عدة م���ن �ملحتج���ن و�أخذ 
بع�ض���هم يردد هتاف���ات معادي���ة للواليات 
�ملتحدة و�أحرق���و� دمية على �ض���كل تر�مب، 
�لعا�ض���مة  يف  �الأمركي���ة  �ل�ض���فارة  �أم���ام 
�ملاليزية كو�الملبور. ويف �إندوني�ض���يا، و�ضل 
مئ���ات �ملحتج���ن �إل���ى �ل�ض���فارة �الأمركية 
يف جاكرت���ا عا�ض���مة �أك���ر �لدول �الإ�ض���المية 
م���ن حيث ع���دد �ل�ض���كان، و�رتدى بع�ض���هم 
ولوح���و�  �ل�ض���هرة  �لفل�ض���طينية  �لكوفي���ة 
بالعلم �لفل�ض���طيني فيما ك���ر �آخرون، وفق 
“رويرز”. م���ن جانبه، قال �ملتحدث با�ض���م 
�رسط���ة جاكرت���ا، �أرغو يون���و “جهزن���ا �أفر�د� 
ودوريات لتاأمن �ضفارة و��ضنطن. نتوقع ما 

بن 500 و1000 حمتج”.
ون�ضحت �ل�ض���فارة �الأمركية يف جاكرتا 
رعاياها بتجنب مناط���ق �الحتجاجات، وقالت 
�إن قن�ضليتها يف �ضور�بايا، ثاين �أكر �ملدن 
�الإندوني�ضية، علقت �خلدمات للجمهور، �أم�س 

�جلمعة.

الشارع العربي والعالمي “ينتفض” نصرة للقدس
تظاهرات حاشدة تندد بقرار اإلدارة االميركية

• حمتجون يرددون هتافات مناه�ضة الإ�رس�ئيل يف �جلامع �الأزهر )رويرز(	



شارك األمني العام لالتحاد البحريني 
لكرة القدم إبراهيم البوعينني يف 

اجتامع الجمعية العمومية التحاد 
غرب آسيا لكرة القدم “واف”، 

والذي عقد أمس األول يف مركز امللك 
الحسني بن طالل للمؤمترات يف البحر 

ن(. امليت بالعاصمة األردنية )عاماَّ
وترأس االجتامع رئيس اتحاد غرب 

آسيا سمو األمري عيل بن الحسني.

وشهد االجتامع مناقشة العديد 
من املواضيع املدرجة عىل جدول 

األعامل، أبرزها املصادقة عىل 
محرض اجتامع الجمعية العمومية 
األخري، واستعراض التقرير اإلداري 

املقدم من اللجنة التنفيذية لالتحاد 
واملتضمن النشاطات التي أقيمت 
يف األعوام الثالثة املاضية، وعرض 

املوازنة املالية التقديرية للعام املقبل 

واملصادقة عليها. وبحث االجتامع 
أيضا مستجدات أجندة البطوالت 
الخاصة باتحاد غرب آسيا، وعرض 

وإقرار الخطة اإلسرتاتيجية التي كانت 
األمانة العامة أعدتها للعامني 2017 

و2018، وتهدف إىل تطوير اللعبة 
يف دول منطقة غرب آسيا متاشيا مع 
التوجهات الرئيسة التي أنبثقت من 

خاللها فكرة تأسيس اتحاد غرب آسيا.

وتضمن جدول األعامل مناقشة 
الدعم املايل الذي يتلقاه اتحاد غرب 
آسيا من االتحاد الدويل لكرة القدم 
واملخصص لتنظيم بطوالت الفئات 

العمرية، إضافة إىل مناقشة املقرتحات 
من أعضاء الجمعية العمومية واللجنة 

التنفيذية، ومن أبرزها التي تؤكد 
استمرارية التعاون بني االتحادات 

األعضاء.

إتحاد الكرة                  المركز اإلعالمي

تتج��ه أنظ��ار محبي وعش��اق رياضة 
املالكمة العاملية مساء اليوم “السبت” 
نحو عاصم��ة جمهورية الرأس األخرض 
“باري��ا”؛ ملتابع��ة ومش��اهدة الن��زال 
األق��وى يف الع��امل بال��وزن الثقيل، بني 
 KHK BOXING فري��ق  مالك��م 
املالكم فيصل أرامي واملالكم الكونغويل 

جونيور مكسيموس. 
وتعد هذه املشاركة االوىل لفريق خالد 
بن حمد للمالكمة يف املسابقات الدولية 
بع��د أن اعتم��د النائ��ب األول لرئيس 
والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
لفنون القتال املختلطة مؤسس منظمة 
KHK SPORTS س��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د آل خليفة تش��كيل الفريق 
ومش��اركة مالكم الفريق فيصل أرامي 
يف هذه البطولة، باملؤمتر الصحايف الذي 
عق��ده س��موه بفندق الس��وفوتيل يف 

شهر نوفمرب املايض.
وبالع��ودة ملواجه��ة هذا املس��اء، فإن 
التوقع��ات تش��ري إىل أن ه��ذا النزال 
س��يكون أش��به ب��� “ال��ربكان” الهائج؛ 
نظرا ألن��ه يجمع بني مالكمني محرتفني 
ومصنف��ني يف قامئ��ة أفض��ل مالكم��ي 

ال��وزن الثقيل عىل املس��توى العاملي، 
كام أنهام ميت��ازان بالق��درات القتالية 
العالي��ة التي س��تمنح ه��ذه املواجهة 
اإلثارة والتشويق والحامسة وستكتيس 

بالتحدي واملنافسة القوية. 

80 قناة تنقل الحدث

تس��ابقت ش��بكات التلف��از العاملي��ة 
للحصول عىل حق نقل مجريات النزال 
الذي س��يقام ه��ذه الليلة ب��ني أرامي 
ومكس��يموس، فقد حددت اإلحصائية 

الص��ادرة ع��ن اللجنة املنظم��ة لهذه 
املواجهة عن وصول العدد إىل 80 قناة 
تلفزيونية م��ن مختلف أنح��اء العامل 
ستكون متواجدة لتغطية هذا الحدث.

أرامي في سطور

ولد املالك��م  فيصل أرامي يف 27 يوليو 
1984 مبدينة “كان” الفرنسية، وعائلته 
مكّونة من خمس��ة أطفال، حيث نشأ 
بني مدينتي بريتاين وتولون الفرنسيتني. 
م��ارس لعب��ة الكاراتية قب��ل أن يتجه 
يف 12 من عمره إىل مامرس��ة املالكمة 
اإلنجليزية يف حي ليه أويليتس مبدينة 

تولون. وقد ش��ق طريق��ه بنجاح حتى 
اس��تطاع من تحقيق أحالمه بالوصول 
لع��امل االحرتافية يف لعبة املالكمة، التي 
منحته فرصة املنافسة وحصد األلقاب، 
الت��ي من بينها: بلق��ب “تورنوي دي” 
بفرنس��ا، لقب كأس الدوري الفرنيس، 
بط��ل الث��اليث الفرنيس، بط��ل افريقيا 
بس��جل  يتمتع  الفرنكوفونية.  وبط��ل 
غني م��ن االنتصارات بواقع 18 انتصار 
م��ن 24 مواجه��ة منه��ا 10 انتصارات 
بالرضب��ة القاضي��ة، و5 هزائم وتعادل 

وحيد.

من هو المالكم مكسيموس؟

ول��د املالك��م جونيور مكس��يموس يف 
“كالونغ��ا  بح��ي   1983 أغس��طس   5
“كانانغ��ا”  مدين��ة  يف  تش��يبوابوا” 

بجمهورية الكونغو الدميقراطية.
يف س��ن الع��ارشة، انتق��ل إىل عائلت��ه 
بجمهورية أملانيا االتحادية، نجح بالفوز 
ببطولة اله��واة األملانية الغربية يف فئة 
ال��وزن الثقيل يف الع��ام 1999، بعدها 
نجح م��ن تحقي��ق لقب بط��ل أملانيا 
الدويل للسادة املالكمة يف العام 2000. 
استطاع أن ينهي 20 نزاال عىل مستوى 

اله��واة، ف��از خالله��ا ب��� 18 مواجهة. 
وميتلك س��جال جيدا عىل مس��توى فئة 
املحرتف��ني، بواق��ع 7 انتص��ارات يف 7 
مواجهات أربع منها بالرضبة القاضية، 
حي��ث فاز عىل املالك��م جوناثان بايس 
يف 17 يناي��ر 2009، وأتبعها بفوز عىل 
حس��اب دينيس دي ال كروز يف 9 مايو 
من الع��ام ذاته. وتع��د أرسع مرة فاز 
بها املالكم مكس��يموس عىل مس��توى 
الن��زاالت بفئ��ة املحرتف��ني، ه��ي تلك 
املواجهة التي جمع��ه باملالكم ريتيش 
يف 4 اكتوب��ر 2008، والت��ي قىض عليه 
بالرضب��ة القاضية يف س��بع ث��واين من 

النزال.

هل يحسمها أرامي لصالحه؟

يبدو ان املتتبع ملشوار املالكمني فيصل 
ارامي وجونيور مكسيموس يشاهد ان 
عنرص الخ��ربة قد مييل نس��بيا الرامي 
الذي ميتلك س��جال حافال باملش��اركات 
وااللقاب التي تصل اىل 4 القاب وبعدد 
مرات االنتصارات التي تتجاوز منافسه 
ب 11 ن��زال. فه��ذا الس��جل الحاف��ل 
الرام��ي قد يش��فع ل��ه للحصول عىل 

االفضلية يف هذا النزال اداء ونتيجة.

انطالق بطولة إفريقيا للمالكمة للوزن الثقيل اليوم
ومكسيموس أرام����ي  ب��ي��ن  “ال��ب��رك��ان”  ب���  أش��ب��ه  ن���زال 

بطاقة تعريفية بالنزال

الرفاع               المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

قل��ب فريق جارمك��و تأخره يف 
الشوط األول بهدفني لهدف إىل 
انتصار مهم ع��ىل فريق طريان 
الخلي��ج بأربعة أهداف لهدفني 
يف املب��اراة التي جمعتهام أمس 
األول يف خت��ام األس��بوع األول 
ل��دوري الرشكات واملؤسس��ات 
لك��رة القدم. وأقيم��ت املباراة 

عىل ملعب نادي بابكو بعوايل.
وجاءت املباراة جيدة املس��توى 
ش��هدت بعض املنعطفات التي 
أدت إىل هذه النتيجة، إذ مل يكن 
الفوز س��هاًل إىل فريق جارمكو 
ال��ذي ع��اىن يف الش��وط األول 
بعدما ش��هد س��يطرة وأفضلية 
إىل فري��ق ط��ريان الخليج الذي 
كان اك��ر تنظي��اًم واس��تحواذاً 
عىل الك��رة ووص��والً إىل مرمى 

الخصم لينت��ج عن ذلك هدفني 

األول عن طريق عامر املوايل يف 

الدقيقة “11” والثاين عن طريق 

محم��د ال��دورسي يف الدقيق��ة 

“34”. ونجح جارمكو يف تقليص 

النتيجة عن طريق جاسم محمد 

يف الدقيقة “37” لينتهي الشوط 

بهدفني لهدف.

وعىل النقيض فقد جاء الشوط 
الثاين فقد ش��هد الش��وط الثاين 
ال��ذي  جارمك��و  إىل  أفضلي��ة 
اس��تفاد من النقص العددي يف 
صفوف طريان الخليج، وس��يطر 
ع��ىل مجريات��ه، وتأث��ر بصورة 
واضح��ة ط��ريان الخلي��ج م��ن 
النق��ص الع��ددي وتراجع أداء 

الالعبني بصورة الفته.
واستغل جارمكو األمور لصالحه 
ليسجل ثالثة أهداف حول فيه 
تأخ��ره إىل فوز مث��ني، وجاءت 
األه��داف الثالث��ة ع��ن طريق 
جاس��م محمد يف الدقيقة “59” 
ومحمد جعفر يف الدقيقة “61” 
الدقيقة  وميثم عبدالرس��ول يف 

.”77“

“جارمكو” يقلب الطاولة على “طيران الخليج” بدوري الشركات 
البالد سبورت

من لقاء جارمكو وطيران الخليج

سمو الشيخ خالد بن حمد 

السنة العاشرة - العدد 3343 
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تش��هد صالة االتح��اد البحريني لكرة 
الطاولة مساء اليوم السبت قمة دوري 
العموم بني حامل اللقب سار ووصيفه 
البحري��ن يف خت��ام القس��م األول من 
الدوري وذلك عند الس��اعة السادس��ة 

والنصف.
وس��تكون املواجهة مسك ختام القسم 
األول، حي��ث يدخل الفريق��ان اللقاء، 
وهام يف صدارة الرتتيب املشرتكة برصيد 
12 نقط��ة، حيث مل يخرس الفريقني أي 

مواجهة طوال الجوالت السابقة.
وس��يتصدر الفائز من املب��اراة الرتتيب 
الع��ام مع خت��ام القس��م األول، ومن 
املنتظر أن تخرج املباراة مبس��توى فني 
كبري خصوصاً أن الفريقني لديهام أفضل 

العنارص يف لعبة كرة الطاولة.
وي��ربز يف صفوف حامل اللقب س��ار، 
قائ��د الفريق أنور ميك وس��يد مرتىض 

حس��ني وع��يل ريض وع��يل محم��ود 
وحسن عبدالرحيم، ويتمتع فريق سار 
بإمكانات عالية، ومن املنتظر أن يقدم 
الالعبني مستوى مميز يف ظل اإلمكانات 

العالية التي ميتلكها الالعبون.
يف حني يربز يف صفوف فريق البحرين، 

قائ��د الفريق حمد بوحج��ي وزمالؤه 
حس��ني الهاشمي ويوس��ف البوفالسة 
وراش��د س��ند، وباملثل يتمتع الالعبون 
بامكان��ات عالية، وقدموا مس��تويات 

بارزة يف الجوالت املاضية.
ومن املنتظر أن تش��هد املباراة حضورا 

جامهرييا كب��ريا من أنص��ار الفريقني، 
إذ ش��هدت الجوالت املاضي��ة حضورا 
جامهرييا ملس��اندة س��ار والبحرين يف 
مواجهاتهم الس��ابقة، ودامئ��اً ما تكون 
مباراة س��ار والبحرين تحظ��ى بندية 
وإث��ارة الس��يام أن غالبي��ة الالعبني يف 

الفريقني يلعب��ون يف صفوف املنتخب 
الوطني لكرة الطاولة.

جهوزية الفريقين

وأك��د قائ��د فريق حامل اللقب س��ار 
أنور م��يك أن زمالءه الالعبني يطمحون 

والخروج  املس��تويات  أفض��ل  بتقديم 
بالنتيجة اإليجابية التي تضع الفريق يف 
صدارة الرتتيب مع انتهاء القسم األول، 
مش��رياً إىل أن املباراة لن تكون س��هلة 
خصوص��اً أن الخص��م س��يكون فريق 

البحرين الذي ميتلك العبني جيدين.
وأبدى أن��ور ميك ثقته الكبرية بقدرات 
العبي فريقه بتقديم أفضل املستويات 

والخروج باالنتصار.
يف حني أوضح قائد فريق البحرين حمد 
بوحجي أن املباراة لن تكون سهلة، وأن 
العبي فريقه جاهزون لخوض املباراة، 
وق��ال إن الفريق عىل أت��م الجهوزية 
وكاف��ة الالعب��ني معنوياته��م مرتفعة 
بعد املس��تويات الجيدة التي قدموها 
يف الجوالت الس��ابقة، متوقعاً أن تكون 
املب��اراة مثرية يف ظل اإلمكانات العالية 

التي ميتلكها الفريقان.

قمة بين سار والبحرين في ختام القسم األول لدوري الطاولة
أنور مكي وحمد بوحجي يؤكدان جهوزية الفريقين

فريق البحرين للكرة الطاولة

الرفاع                اتحاد الطاولة
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فريق سار للكرة الطاولة

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: قدم االتحاد البحريني لكرة القدم أسمى آيات التهاين والتربيكات لالتحاد الكويتي 
لكرة القدم الشقيق مبناسبة رفع اإليقاف عن الكرة الكويتية؛ مشيداً ومثمناً الدور الريادي الذي قامت به 

القيادة الكويتية متمثلة يف أمري دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح يف 
رفع هذا اإليقاف؛ لتعود الكرة الكويتية إىل ساحة املنافسات الكروية.

وتلقى االتحاد البحريني لكرة القدم دعوة من نظرية الكويتي للمشاركة بدورة كأس الخليج العريب 23 التي 
ستستضيفها دولة الكويت الشقيقة خالل الفرتة من 22 ديسمرب 2017 إىل 5 يناير 2018، مؤكداً يف الوقت نفسه 

أهمية دورة كأس الخليج العريب وطابعها األخوي املرتبط مبنطقتنا منذ انطالقة هذه الدورة وحتى يومنا هذا، 
وما متثله من امتداد تاريخي يتالقى فيه األشقاء وما تحمله من معان وأهداف نبيلة، معلناً مشاركة منتخب 

البحرين الوطني يف هذا املحفل الخليجي بنسختة الثالثة والعرشين يف أرض الصداقة والسالم.

 23 خليجي  ف��ي  مشاركته  ي��ؤك��د  ال��ك��رة  ات��ح��اد 

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

بطولة كروية للجمعيات الخيرية
أعلن رئيس اللجنة العليا املنظمة لبطولة 
جمعية مدينة عيىس الخريية االجتامعية 
لكرة القدم إياد املقهوي عن بدأ اإلعداد 

والرتتيب إلقامة البطولة يف نسختها الثانية 
بعد أن حققت النجاح يف نسختها األوىل، 
ويأيت تنظيم هذه الدورة يف إطار جهود 

الجمعية االجتامعية الرامية إليجاد مناخات 
من شأنها تحفيز الكوادر التطوعية يف 

الجمعيات الخريية وتوطيد العالقة، فيام بينها وتوسيع نطاق املشاركة 
املجتمعية يف مثل هذه الفعاليات الخريية الهادفة.

من جانب آخر، أشار املقهوي إىل أن هناك تفاعال كبريا من جانب 
الجمعيات الخريية يف مختلف مناطق البحرين للمشاركة يف هذه 
البطولة، ومن املتوقع أن يشارك يف البطولة هذا العام أكر من 12 

فريقا ميثلون مختلف الجمعيات، والتي سيتم تنظيمها بنظام الدوري، 
كام أكد املقهوي بأن هدفنا هو تقوية العالقات بني الجمعيات 

الخريية، وخلق روح املنافسة الرشيفة بينهم، إضافة إىل خلق روح 
العمل التطوعي بني أفراد الجمعية وأفراد الجمعيات األخرى. 

يذكر أن جمعية النويدرات الخريية قد حققت املركز األول يف النسخة 
األوىل من البطولة يف العام املايض، والتي أقيمت عىل معلب نادي 

طريان الخليج، ومبشاركة 8 فرق.

اس��تقبل رئيس االتحاد املليك البحريني 
للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس 
املجل��س األع��ىل للبيئة س��مو الش��يخ 
فيصل بن راشد آل خليفة النائب األول 
لرئيس االتحاد الدويل للفروس��ية رئيس 
املجموع��ة اإلقليمي��ة الس��ابعة عض��و 
املجلس التنفيذي باإلتحاد الدويل الشيخ 
خالد بن عبدالله آل خليفة، وهنأ سموه 
الشيخ خالد بن عبدالله مبناسبة انتخابه 
باالج��امع كنائ��ب أول لرئي��س االتحاد 
الدويل وذل��ك يف اجتامع��ات الجمعية 
العمومي��ة لالتح��اد الدويل للفروس��ية 
الت��ي جرت يف عاصم��ة   األوروغواي - 

مونتيفيديو.
ك��ام أطل��ع الش��يخ خالد ب��ن عبدالله 
سمو الش��يخ فيصل عىل أهم مخرجات 
اجتامعات الجمعي��ة العمومية األخرية 
يف األوروغ��واي مب��ا فيه��ا التعدي��الت 
األخ��رية لقوانني س��باقات القدرة، وأكد 
سمو الش��يخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أن ف��وز الش��يخ خالد ب��ن عبدالله آل 
خليفة إنجاز متميز، ومكس��ب لرياضة 

الفروس��ية يف مملك��ة البحري��ن ودول 
املجموعة الس��ابعة ودلي��ل واضح عىل 
املكان��ة املتقدم��ة الت��ي تحظ��ى به��ا 
الشخصيات البحرينية يف أوساط رياضة 
الفروسية العاملية، مش��ريا إىل أن الفوز 
يعرب عن مدى الكف��اءة التي يتحىل بها 
الش��يخ خالد بن عبدالل��ه آل خليفة يف 
مج��ال رياض��ة الفروس��ية يف املنطقة 

العربية والعامل.
وأعرب س��مو الش��يخ فيصل بن راش��د 
ال خليفة عن متنياته للش��يخ خالد بن 
عبدالله آل خليفة بالتوفيق والنجاح يف 
منصبه الدويل الجدي��د باالتحاد الدويل 

للفروس��ية واملس��اهمة يف تط��ور لعبة 
الفروسية عىل املستوى العريب والعاملي 
مبا يع��ود بالنفع والفائدة عىل مس��رية 
رياض��ة الفروس��ية يف دول املجموع��ة 
البحري��ن خصوصا،  ومملكة  الس��ابعة 
يف  كب��رية  إنج��ازات  حقق��ت  والت��ي 
السنوات املاضية بفضل رعاية واهتامم 

القيادة الرشيدة. 
وأبدى س��مو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليفة ثقته التامة بقدرة الش��يخ خالد 
ب��ن عبدالل��ه آل خليفة عىل اس��تثامر 
وجوده يف املركز القيادي لالتحاد الدويل 
للفروسية؛ لتحقيق العديد من املكاسب 

التي تص��ب يف صالح االرتق��اء برياضة 
الفروس��ية يف اململك��ة ودول املجموعة 

السابعة.
ك��ام دار الحديث ح��ول تتطلع مملكة 
الس��تضافة  واالس��تعدادت  البحري��ن 
اجتامعات الجمعي��ة العمومية لالتحاد 
ال��دويل يف ديس��مرب 2018؛ األمر الذي 
يؤكد املكان��ة الكبرية الت��ي تحظى بها 
البحرين يف تنظي��م املحافل واألحداث 
الدولي��ة الكربى، وال��ذي أمثر عن توجه 
واض��ح لالتح��ادات الدولي��ة الختي��ار 
جمعياته��ا  لعق��د  كوجه��ه  اململك��ة 
العمومية؛ نظراً لإلمكانات التي توفرها 
وتهيئته��ا لألجواء املثالية إلنجاحها، وإن 
احتض��ان املنامة الجتامع��ات الجمعية 
العمومي��ة ما هو إال انع��كاس للجهود 
واملس��اعي املتواصل��ة الت��ي نفخر بها 
وبفض��ل الدع��م الالمح��دود والحرص 
الكبري من لدن عاهل البالد جاللة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة، وتوفري السبل 
واإلمكان��ات كاف��ة ما انعكس بش��كل 

إيجايب عىل إقامة تلك الفعاليات.

تتواص��ل فعالي��ات )مهرجان أس��بوع 
الدراج��ات الناري��ة( وال��ذي يق��ام يف 
نس��خته الثامنة هذا العام يف الفرتة من 
7 حت��ى 9 من ش��هر ديس��مرب الجاري 
تح��ت رعاية محافظ العاصمة الش��يخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة والذي 
يق��ام بالتزامن مع احتف��االت اململكة 

بالعيد الوطني املجيد وعيد الجلوس.
وشهد مقر املهرجان وفعاليات مبواقف 
مجم��ع البحري��ن التجاري ي��وم أمس 
حضورا جامهرييا غفريا ملوقع الفعاليات 
م��ن الكب��ار والصغار، حي��ث حرصت 
أماك��ن  بتخصي��ص  املنظم��ة  اللجن��ة 
خاصة للرع��اة والداعمني الذين عرضوا 
منتجاتهم املختلفة مع وجود بازار مميز 
يوفر احتياجات الدراجني واكسسوارات 
الدراج��ات الناري��ة، وح��رص عدد من 
الدراجني ممن ميلك��ون دراجات نارية 
ممي��زة بعرضه��ا يف موق��ع الفعاليات، 

حي��ث جذب��ت العديد م��ن الجامهري 
الفعالي��ات  الذي��ن اس��تمتعوا به��ذه 
املتنوعة، وشاركت العديد من الفرق يف 

معرض السيارات الكالسيكية.
والختام��ي  الثال��ث  الي��وم  ويش��هد 
للمهرجان اليوم الس��بت املوافق 9 من 

ش��هر ديس��مرب الجاري الذي س��تتنوع 
فيه الفعاليات إىل جانب موعد مغادرة 
املش��اركني عرب الجرس امللك فهد والذي 
سيكون ما بني الس��اعة التاسعة صباحاً 
وحتى 11 صباحاً، وطوال اليوم تتواصل 
الفعاليات املختلفة مبوقع املهرجان من 

الساعة 3 عرصاً وحتى املساء إىل جانب 
عنرص للسيارات الكالسيكية.

وتم الغاء املسرية الكربى نفداك ياوطن 
وذلك بس��بب األج��واء التي ش��هدتها 
اململك��ة باألم��س م��ن رياح ش��ديدة 
وتصاعد األغربة والذي يش��كل خطورة 
عىل الدراجني خصوص��ًا أن العدد كبري 
واملس��افة س��تكون طويلة نوعاً ما بناء 
عىل الرسع��ة املتدنية التي س��يقودون 
عليه��ا، لذا ارتأت اللجنة املنظمة بإلغاء 
املس��رية م��ع اس��تمرار الفعاليات مبقر 

املهرجان.
ودع��ت اللجن��ة املنظم��ة الجامه��ري 
مجم��ع  س��يارات  ملواق��ف  للحض��ور 
البحرين التجاري واالستمتاع بالفعاليات 
الرتفيهية والعائلية التي أعدتها مبناسبة 
احتفاالت الب��الد بالعيد الوطني املجيد 
وعيد جل��وس عاهل الب��الد إىل جانب 

العروض الشيقة األخرى والرشكات. 

أكثر من 600 مشارك من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي

فيصل بن راشد يهنئ خالد بن عبداهلل بالمنصب الدولي الجديد

اختتام مهرجان أسبوع الدراجات النارية اليوم

البالد سبورت

المنامة             اللجنة المنظمة

جانب من اللقاء

من وصول الدراجين ومشاركتهم في المهرجان

اتحاد الكرة يقيم اجتماعا 
تنسيقيا لمهرجان المواهب 

لقاءان في اليوم الثاني لبطولة 
المحبة والسالم الكروية

اتحاد الكرة – املركز 
اإلعالمي: وجه االتحاد 
البحريني لكرة القدم 

الدعوة لألندية املنضوية 
تحت مظلته وذلك 

لحضور االجتامع 
التنسيقي الذي يسبق 

إقامة مهرجان العيد 
الوطني الكتشاف 

املواهب وسيقام اليوم السبت صباحاً مبقر االتحاد، علاًم 
أن االتحاد سيقيم املهرجان بالتزامن مع احتفاالت اململكة 

بالعيد الوطني املجيد وسيقام تحديداً يوم الجمعة 
املوافق 15 ديسمرب عىل املالعب الخارجية التابعة لالتحاد، 
ويهدف االجتامع الذي دعا له االتحاد لرشح نظام البطولة 

للمعنيني من األجهزة الفنية واإلدارية للفرق املشاركة 
لضامن الخروج بتنظيم مميز تتحقق منه األهداف الواعدة 

املرجوة للمهرجان، علاًم أن اتحاد الكرة تلقى تأكيد 14 
نادياً للمشاركة يف املهرجان وُينتظر أن تستكمل بقية 

األندية إجراءاتها خالل الساعات املقبلة ليشهد املهرجان 
غالبية األندية املنضوية تحت مظلة االتحاد وعددهم 19 

نادياً.

تتواصل منافسات 
بطولة املحبة والسالم 

“2” لكرة القدم، والتي 
ينظمها نادي سار 

بالتزامن مع احتفاالت 
اململكة بالعيد الوطني 

املجيد.
وبحسب جدول 

مباريات اليوم 
)السبت( وهو الثاين يف البطولة، فإن نادي املعامري سيلتقي 
مع مركز شباب أبوصيبع عند 5.30 مساء، وعند 7.30 مساء 

يلعب مركز شباب سلامباد مع مركز شباب كرزكان، وذلك 
عىل ملعب نادي سار.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن 3 مجموعات: األوىل 
ضمت: نادي سار، مركز شباب القرية، نادي داركليب ومركز 

شباب جدحفص، الثانية:مركز شباب سلامباد، مركز شباب 
كرزكان، نادي املعامري ومركز شباب أبوصيبع، والثالثة: مركز 
شباب أبوقوة، نادي بوري، نادي اتحاد الريق ومركز شباب 

السهلة الشاملية. وبحسب نظام البطولة، فإن الفريقني 
الحاصالن عىل املركزين األول والثاين من كل مجموعة 

يتأهل إىل ربع النهايئ، باإلضافة إىل أفضل فريقني يحتلون 
املركز الثالث من بني املجموعات الثالث.

شعار مهرجان العيد الوطني

شعار البطولة
إياد المقهوي 

اتحاد الكرة                المركز اإلعالمي

ال��ب��وع��ي��ن��ي��ن ي���ش���ارك ف���ي ع��م��وم��ي��ة ات���ح���اد غ���رب آس��ي��ا 

أس��فرت قرعة مب��اراة كل النجوم عن 
وق��وع حس��ني ش��اكر نج��م منتخبنا 
والنادي األه��يل يف فري��ق القضيبية، 
فيام برز اس��م أحم��د عزيز عىل رأس 

فريق حوار.
ويقيم االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
مهرجان كل النجوم يوم الجمعة املقبل 
الخام��س ع��رش من ديس��مرب الجاري 
وذلك مبناس��بة احتف��االت البالد بعيد 
جلوس صاحب الجالل��ة امللك والعيد 
الوطني املجيد، حيث يحمل املهرجان 

شعار “دامت أعيادك يا وطن”.
االتح��اد  رئي��س  م��ن  وبتوجيه��ات 

البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عي��ىس بن ع��يل آل خليفة متت دعوة 
عدد من الالعبني الخليجيني للمشاركة 

يف هذه االحتفالية الوطنية.
ويضم فريق القضيبية كل من: حسني 
شاكر، أحمد حسن، بدر عبدالله، سيد 
محمد حمي��د، أحمد ج��امل، محمد 
حس��ني “كمبس”، محمد نارص، محمد 
قربان، عبدالرحمن غ��ايل، مايل التش 
)محرتف النويدرات(، مارسيل )محرتف 

الرفاع(، وعمر خالد )اإلمارات(.
وي��درب فريق القضيبية املدرب نجاح 
ميالد )س��رتة( ويس��اعده صالح موىس 

)النجمة( بينام سيكون محمد مرهون 
)النويدرات( مديرا للفريق. 

ويف الطرف اآلخر، شكلت القرعة فريق 
حوار حيث ض��م كال من أحمد عزيز، 

أحم��د س��لامن، محمد كويد، حس��ن 
ن��ريوز، محمد بوع��الي، ميثم جميل، 
صب��اح حس��ن، أحمد نج��ف، لورين 
وود )محرتف الحالة(، ايرون )محرتف 

النجمة(، أيوب هوساوي )السعودية(، 
سعيد بن عبيد )عامن(. ويدرب فريق 
حوار امل��درب إيفان جريمك )املحرق( 
ويس��اعده أي��وب حاج��ي )االتحاد(، 

بينام س��يكون محمد املوسوي )الرفاع 
مديرا للفريق(. وعىل مستوى مسابقة 
الرميات الثالثية، تأهل للنهايئ 5 العبني 
هم: عيل هالل )االتحاد(، منصور جابر 
)مدينة عيىس(، حسني محمد “حلوم” 
)النجمة(، جاسم أبل )األهيل(، وحسن 

نريوز )املنامة(.
ويدعو االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
الجامه��ري البحريني��ة بالحض��ور يوم 
الجمع��ة املقبل لفعاليات مهرجان كل 
النج��وم الذي يق��ام يف حب الوطن يف 
متام الس��اعة السادس��ة والنصف من 

مساء الجمعة املقبل.

لقطة للمشاركين في مهرجان كل النجوم

نجوم “القضيبية” يواجهون “حوار” بقيادة أحمد عزيز
تأهل 5 العبين لنهائي مسابقة الرميات الثالثية

أم الحصم                 اتحاد السلة

البوعينين خالل حضوره الجمعية العمومية
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بحض��ور نائب رئي��س املجلس األعىل 
للبيئة رئيس االتحاد املليك للفروس��ية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ فيصل بن 
راش��د بن عيىس آل خليفة، نظم نادي 
راش��د للفروسية وس��باق الخيل عرص 
أمس الس��باق الس��ادس لهذا املوسم، 
والذي أقيم ع��ىل كؤوس رشكة الخليج 
“جيب��ك”،  البرتوكياموي��ات  لصناع��ة 
وك��ؤوس مؤسس��ة الحص��ان الع��ريب 
لخدمات الفروس��ية والبيطرية، وكأس 
نادي راش��د للفروسية وس��باق الخيل 
عىل مض��امر س��باق الن��ادي مبنطقة 
الرف��ة بالصخ��ر، وذلك بحض��ور عدد 
م��ن أصحاب الس��مو وممثيل الجهات 
الراعي��ة وجمه��ور من محب��ي رياضة 

الفروسية وسباق الخيل.
وشهد الس��باق منافسات قوية ومثرة 
أضف��ت إثارة وحامس��ة ع��ىل اآلجواء 
الش��توية التي ش��هدتها اململكة أمس، 
حيث متكنت الجياد املرشحة من فرض 
تفوقها بتحقي��ق االنتصارات يف جميع 

األشواط السبعة.
وكان الش��وط األول أقي��م ع��ىل كأس 
الع��ريب لخدمات  الحص��ان  مؤسس��ة 
الدرجات  لجياد  والبيطرية  الفروس��ية 
الثاني��ة والثالثة والرابع��ة واملبتدئات 
“نت��اج مح��يل” ملس��افة 1200 م��رت 
دين��ار،   1500 والجائ��زة  مس��تقيم، 
املرش��ح “رماين”  الحص��ان  واس��تطاع 
إلس��طبل العفو، وبقيادة كالفن حبيب 
تحقي��ق أوىل انتصارات��ه يف مش��اركته 
الثاني��ة هذا املوس��م، حيث جاء الفوز 
متوقعا يف ظل فارق مس��توى الحصان 
عن بقية الجياد، والتي ش��اركت للمرة 
األوىل، حي��ث ف��رض “رم��اين” تفوقه 
ع��ىل مجري��ات الش��وط بتقدمه من 
البداية حتى النهاية وبفارق طولني عن 
الحصان الثاين “النم��ره” ملك عبدالله 

فوزي ناس، وبقيادة حسني ميك.
وأقيم الش��وط الثاين ع��ىل كأس نادي 
راش��د للفروسية، وسباق الخيل لسباق 
التوازن “مس��تورد” للفرسان املتمرنني 
مس��افة 1200 مرت مس��تقيم، والجائزة 
املرش��ح  الحص��ان  واس��تطاع   ،1500
الثال��ث “اندروي��د” إلس��طبل امل��اح 
وبقي��ادة الفارس املتمرن حس��ن عيل 
مواصلة تألقه بتحقيق فوزه الثاين عىل 
التوايل يف مش��اركته الثانية هذا املوسم 
وذلك بعد منافس��ة مثرة بني الفرسان 
املتمرنني، وتألق بينهم حس��ن عيل يف 
قي��ادة الحص��ان بكف��اءة خصوصا يف 
األمتار االخرة، واس��تطاع حسم الفوز 
لصالحه بفارق نص��ف طول عىل رغم 
املنافس��ة الت��ي واجهها م��ن الحصان 
املرش��ح اآلخر “بلد مون” ملك س��مو 
الش��يخ خالد ب��ن عيل ب��ن عيىس آل 

خليفة، وبقيادة عبدالرحيم جاسم.
الثال��ث ع��ىل كأس  الش��وط  وأقي��م 

الع��ريب لخدمات  الحص��ان  مؤسس��ة 
الفروس��ية والبيطري��ة لجي��اد الدرجة 
الرابعة واملبتدئ��ات من خيل البحرين 
العربية األصيلة “الواهو” ملسافة 1200 
مرت، والجائزة 2000 دينار، واستطاعت 
الف��رس املرش��حة “الحمدانية 1637” 
الوس��مية، وبقيادة كارلوس  إلس��طبل 
أنري��يك تأكيد تفوقه��ا بتحقيق فوزها 
األول يف مش��اركتها األوىل هذا املوسم، 
والذي كان متوقع��اً؛ نظراً لفارق خربة 
املش��اركات بينها وبقية الجياد، حيث 
فرضت تفوقها عىل الشوط من البداية 
حت��ى النهاية عىل رغم دخول الحصان 
 ”1695 عاف��ص  “كحي��ان  الجدي��د 
فاس��تو  وبقيادة  الوس��مية،  إلس��طبل 
إنري��يك يف األمتار األخ��رة، وحل ثانياً 
بفارق طول، فيام جاء الحصان “الجايب 
1661” إلسطبل الجرسة وبقيادة حسني 

ميك ثالثاً.
وأقيم الش��وط الراب��ع عىل كأس رشكة 
البرتوكياموي��ات  لصناع��ة  الخلي��ج 
لجي��اد جمي��ع الدرج��ات واملبتدئات 
لألف��رس” نتاج محيل “ مس��افة 1200 

مرت، والجائ��زة 1500 دين��ار، وجاءت 
النتائج متامشية مع التوقعات بسيطرة 
الجياد املرش��حة عىل املراكز املتقدمة، 
حيث واصلت الفرس املرش��حة األوىل 
“بنلوبيبتس��توب” إلسطبات أتش أند 
آر، وبقي��ادة أندرو إيليوت مسلس��ل 
انتصاراته��ا بالفوز الثال��ث عىل التوايل 
هذا املوس��م وبفارق ط��ول وربع عن 
الف��رس “آكابيا” مل��ك عبدالله فوزي 

ناس، وبقيادة حسني ميك.
وأقي��م الش��وط الخام��س ع��ىل كأس 
الع��ريب لخدمات  الحص��ان  مؤسس��ة 
الفروس��ية والبيطرية لس��باق التوازن 
“نت��اج مح��يل” مس��افة 1800 م��رت، 
والجائ��زة 1500 دين��ار، وش��هد تكرار 
السيناريو بتفوق الجياد املرشحة عندما 
حق��ق الحصان��ني املرش��حني “فارنج” 
بقي��ادة عبدالله فيص��ل، و”نايب أند 
داي” بقيادة أندرو، وكاهام إلس��طبل 
فيكتوريوس عىل املركزين األول والثاين 
بعدما أثبتا تفوق مستواهام عىل بقية 
جياد الش��وط عندما احتفظا بقوتهام 
يف البداي��ة ثم انطلق��ا نحو املقدمة يف 

آخر 400 مرت ليخوضا منافس��ة ثنائية 
س��حمها “فارنج” لصالحه بفارق ثاثة 
أرباع الطول عن “نايت اند داي” فيام 
جاء الحصان “منوذج” إلس��طبل العفو 

ثالثاً.
وأقي��م الش��وط الس��ادس ع��ىل كأس 
رشكة الخليج لصناع��ة البرتوكيامويات 
لسباق التوازن “مفتوح” مسافة 1600 
م��رت، والجائ��زة 1500 دين��ار، وش��هد 
فوزا الفت��ا للحصان “كيبدكروس��يدر” 
إلس��طبل فيكتوريوس وبقي��ادة أندرو 
إيليوت الذي أثب��ت جدارته بإمكاناته 
لكونه الحصان الوحي��د للنتاج املحيل 
بتفوقه عىل مجموعة الجياد املستوردة 
وخط��ف أوىل انتصارات��ه بجدارة هذا 
املوس��م بعد انطاقت��ه القوية يف آخر 
400 م��رت ليحق��ق الفوز بف��ارق طول 
ونص��ف الط��ول ع��ن الحص��ان الثاين 
“جورج ذي فرس��ت” ملك عيل حسني 

عمران وبقيادة أحمد ميك.

البطل “شوغن” يعلن أول انتصاراته

وكان��ت األنظار تتجه صوب الش��وط 

الس��ابع واألخر ال��ذي اقيم عىل كأس 
الع��ريب لخدمات  الحص��ان  مؤسس��ة 
املستوردة  للجياد  والبيطرية  الفروسية 
مس��افة 2200 م��رت، والجائ��زة 2000 
دينار، والذي شكل رصاع األقوياء يف ظل 
مش��اركة مجموعة من الجياد القوية، 
حيث اس��تطاع الحصان “ش��وغن” أن 
يؤك��د جدارته كحصان بطل بتس��جيل 
أول انتصاراته يف مشاركاته يف السباقات 
البحرينية منذ قدومه املوس��م املايض 
ليثبت س��معته املعروفة التي جاء بها 
من الس��باقات الخارجية وما يتمتع به 
الحصان م��ن إمكانات عالية وجاهزية 
جيدة يف مش��اركته األوىل هذا املوسم 
وأهلته للتحليق بانتصاره أمس بجدارة 
وتفوق رصيح عىل مجريات الش��وط، 
والذي أنهاه بتفوق كبر ليهدي إسطبل 
العادي��ات الذي تعود ملكيته لس��مو 
الش��يخ عيىس بن س��لامن بن حمد ال 
خليفة، حيث كان الش��وط تكتيكياً يف 
ظل املس��افة الطويلة للشوط وتعامل 
قائ��د الحصان “ش��وغن” بكف��اءة يف 
التحكيم بالحصان من خال االحتفاظ 

بقوته يف البداية وظل متأهباً لانطاق 
نح��و املقدمة يف آخ��ر 600 مرت، حيث 
ش��ق طريقه ب��كل إرصار وقوة ليحلق 
وحي��داً دون مناف��س، ويحق��ق الفوز 
بفارق كبر بل��غ 7 أطوال عن الحصان 
الثاين “ويس��ل ستوب” إلس��طبل والء 
وفاضل، والذي ظهر بصورة جيدة فيام 
جاء الحصان “برمونديس” ملك الشيخ 
عيىس بن دعيج بن س��لامن آل خليفة 

يف املركز الثالث.

التتويج

وتم تتويج الفائزين بكؤوس الس��باق، 
حي��ث ق��ام جعف��ر ع��يل املدح��وب 
بتقدي��م ك��ؤوس مؤسس��ة الحص��ان 
العريب لخدمات الفروس��ية والبيطرية 
إىل الفائزين، حيث قدم كأس الش��وط 
األول إىل املال��ك الفائز إبراهيم العفو، 
وكأس الشوط الثالث إىل املضمر الفائز 
عبدالله كويتي، وكأس الشوط الخامس 
إىل سمو الشيخ س��لامن بن محمد بن 
عيىس آل خليفة، ثم قدم كأس الشوط 
الس��ابع إىل املضمر الفائز ألن سميث 
بعد فوز الحصان “ش��وغن” إلس��طبل 
العاديات ريس��نغ ال��ذي تعود ملكيته 
إىل س��مو الش��يخ عي��ىس بن س��لامن 
بن حم��د آل خليفة، في��ام قام رئيس 
رشكة الخليج لصناع��ة البرتوكيامويات  
عبدالرحم��ن جواه��ري بتقديم كأيس 
الرشكة للش��وطني الرابع والسادس إىل 
س��مو الش��يخ س��لامن بن محمد بن 
عيىس آل خليف��ة، فيام قدم مدير عام 
نادي راش��د للفروسية وس��باق الخيل 
توفيق رشف العل��وي كأس النادي إىل 

املالك الفائز كميل املاح.

ان���ت���ص���ارات���ه أول  ي��ع��ل��ن  ش���وغ���ن  ال���ب���ط���ل 
ل��ل��خ��ي��ل ال����س����ادس  ال���س���ب���اق  ف����ي  م���ف���اج���آت  ال 

العربي” و”ال��ح��ص��ان  “ج��ي��ب��ك”  ك���ؤوس  تحقق  المرشحة  ال��ج��ي��اد 
الصخير                    نادي راشد للفروسية وسباق الخيل



تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة الرئي��س الفخري 
لالتح��اد املليك للفروس��ية وس��باقات 
القدرة س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة وبحضور س��مو الش��يخ محمد 
بن س��لامن بن حمد آل خليفة ورئيس 
للفروس��ية وس��باقات  املليك  االتح��اد 
الق��درة نائ��ب رئيس املجل��س األعىل 
للبيئة س��مو الش��يخ فيصل بن راش��د 
آل خليفة انطلقت منافس��ات النسخة 
الثامنة من بطولة املغفور له بإذن الله 
تعاىل سمو الش��يخ فيصل بن حمد آل 
خليف��ة “طيب الله ثراه” لجامل الخيل 
العربية األصيلة، والتي ينظمها االتحاد 
املليك للفروس��ية وسباقات القدرة عىل 
ميدان قرية البحرين الدولية لسباقات 
القدرة، والتي تس��تمر منافساتها حتى 

اليوم السبت.
وبهذه املناسبة هنأ سمو الشيخ محمد 
ب��ن س��لامن آل خليف��ة م��الك الخيل 
العربية واالسطبالت الفائزة يف البطولة 
يف نس��ختها الثامنة مؤكدا س��موه بان 
بطول��ة املغف��ور له ب��إذن الل��ه تعاىل 
س��مو الش��يخ فيصل بن حمد لجامل 
الخي��ل العربية األصيلة اصبحت احدى 
البط��والت املهم��ة يف س��باقات جامل 
الخيل العربية األصيلة واس��همت بدور 
فاعل يف ابراز س��امت الخي��ل العربية 
وتش��جيع مالك الخيل عىل املش��اركة 
فيه��ا خاصة م��ع االهت��امم املتواصل 
الذي يوليه سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة ومتابعته الحثيثة 
لهذه البطولة السنوية التي تخلد ذكرى 
املغفور له بإذن الله تعاىل سمو الشيخ 
فيص��ل بن حمد آل خليف��ة طيب الله 
ثراه.  ونوه سموه بالجهود الطيبة التي 
بذلته��ا اللجنة املنظم��ة العليا للبطولة 
برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليف��ة والتي كان له��ا األثر الطيب يف 
االعداد والتنظيم لهذه البطولة، مش��ريا 
س��موه بان ما تحقق لهذه البطولة من 
نجاح عكس املستوى العايل الذي تقام 
عليه وحس��ن ادارتها وهو ما يؤكد عىل 
الدور املتواص��ل واالهتامم الذي توليه 
مملكة البحرين بالخيل العربية وتأكيد 

ارتباطها بالتاريخ والرتاث العريب.
هذا وقد قام س��مو الش��يخ محمد بن 
سلامن بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
فيصل بن راشد آل خليفة بتتويج مالك 

الخيل الفائزة باملراكز األوىل.
يف مس��ابقة امله��رات س��نة واحدة )أ( 

حصل��ت املهرة غزال النوادر عىل املركز 
األول للامل��ك الن��وادر بنتيجة اجاملية 
)90.38(، واملرك��ز الثاين املهرة ش��ادية 
الزين للامل��ك بش��ار مصطفى جعفر 
واملرك��ز   ،)89.88( إجاملي��ة  بنتيج��ة 
الثالث املهرة دالل النور للاملك حسني 
عيل عبدالله وبنتيجة إجاملية )89.50(.
ويف مسابقة املهرات سنة واحدة )ب(، 
ج��اء يف املركز األول امله��رة بيس الريم 
للامل��ك أحمد راش��د وبنتيجة إجاملية 
)91.13(، واملرك��ز الث��اين بي��س نوارة 
للامل��ك أحمد راش��د وبنتيجة إجاملية 
)90.88(، ويف املرك��ز الثالث املهرة نيلة 

املها للاملك أس��امة عبدالل��ه وبنتيجة 
إجاملية )90.63(.

ويف مس��ابقة املهرات سنتني )أ(، فازت 
املهرة جيندرا باملركز األول للاملك عيل 
عبدالحسني وبنتيجة إجاملية )91.13(، 
ويف املرك��ز الث��اين امله��رة روي��ا الليال 
للاملك س��عيد محمد وبنتيجة إجاملية 
امله��رة  الثال��ث  املرك��ز  )89.13(، ويف 
جامن��ة النيف��ات للاملك ش��يخة منى 

صالح وبنتيجة إجاملية )89.13(.
)ب(،  س��نتني  امله��رات  مس��ابقة  ويف 
فازت باملركز األول املهرة العنود الزين 
للاملك بشار مصطفى وبنتيجة إجاملية 

)90.25(، واملرك��ز الث��اين امله��رة آيات 
للاملك ع��يل حميد وبنتيج��ة إجاملية 
)89.13(، واملرك��ز الثال��ث املهرة مالك 
املنامة للاملك محم��د جعفر وبنتيجة 

إجاملية )88.88(.
ويف مس��ابقة امله��رات ثالث س��نوات 
)أ(، ف��ازت املهرة ش��يخة الرفاع باملركز 
األول للاملك الش��يخ خالد بن عبدالله 
آل خليفة وبنتيج��ة إجاملية )89.75(، 
واملركز الثاين مياس��ات الخوالد للاملك 
عيل حسني وبنتيجة إجاملية )89.13(، 
واملركز الثالث جود األمري للاملك حسني 

حميد وبنتيجة إجاملية )89.00(.

ويف مسابقة املهرات ثالث سنوات )ب(، 
فازت امله��رة مجنوم��اس باملركز األول 
للاملك الش��يخة منى وبنتيجة إجاملية 
الث��اين امله��رة رينا  )91.50(، واملرك��ز 
للاملك محس��ن عيل وبنتيجة إجاملية 
)91.13(، واملرك��ز الثالث س��ناء املعود 
للاملك س��عيد جعفر وبنتيجة إجاملية 

.)90.38(

برنامج اليوم السبت

يش��هد اليوم السبت منافس��ات اليوم 
س��تنطلق  حي��ث  والختام��ي،  الث��اين 

املنافسات يف متام الساعة 3 عرصاً.

وستبدأ املنافسات بإقامة مسابقة األمر 
عمر سنة )أ(، بعدما منافسات السباق 
الثاين بإقامة مس��ابقة األمهر عمر سنة 
)ب(،املس��ابقة الثالثة مس��ابقة األمهر 
عمر سنتني، الرابعة مسابقة األمهر عمر 
ثالث سنوات، الخامسة مسابقة األفحل 
-4 6 سنوات، السادسة مسابقة األفحل 
7 س��نوات فيام فوق، الس��ابعة بطولة 
األمه��ر “عمر س��نة”، الثامن��ة بطولة 
األمهر “عمر -2 3 س��نوات” التاس��عة 

بطولة األفحل.

حضور جماهيري كبير

ش��هدت بطولة املغفور له ب��إذن الله 
تعاىل سمو الش��يخ فيصل بن حمد آل 
خليف��ة “طيب الله ثراه” لجامل الخيل 
العربية األصيلة، حضور جامهريي كبري 

من محبي الخيل.
ومن املتوقع أن يتضاعف عدد الحضور 

اليوم السبت يف ختام البطولة.

نقل تلفزيوني مباشر

هذا وش��هدت البطولة نق��ال تلفزيونيا 
مبارشا من قناة البحرين الرياضية.

الجياد العربية تقدم جمالها في بطولة فيصل بن حمد
برعاية ناصر بن حمد وبحضور محمد بن سلمان وفيصل بن راشد

األول ال���ي���وم  م��ن��اف��س��ات  ع��ل��ى  ي��ط��غ��ى  ال���م���ه���رات  ج���م���ال 
تغطية – اللجنة اإلعالمية:
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اللق��ب  حام��ل  سيس��عى  )وكاالت(: 
يوفنت��وس، إىل تك��رار إنج��از األس��بوع 
املايض، عندما أنهى مسرية نابويل الخالية 
م��ن الهزائ��م من��ذ بداية املس��ابقة، يف 
مواجهة ضيفه إنرت ميالن، متصدر دوري 
الدرج��ة األوىل اإليطايل لك��رة القدم، يف 

قمة مثرية، اليوم السبت.
وأصبح اإلن��رت، الفري��ق الوحيد الذي مل 
يخرس أي مباراة يف الدوري، بعد أن فقد 
نابويل س��جله الخايل من الخسارة يف أول 
14 مب��اراة بالهزمي��ة 1 - 0، أمام ضيفه 

يوفنتوس الجمعة املايض.
كام أتاحت تل��ك النتيجة إلنرت أن يتقدم 
لصدارة الرتتيب برصي��د 39 نقطة، بعد 

فوزه 5 - 0، عىل كييفو.
وإذا فاز يوفنتوس صاحب املركز الثالث 
)37 نقطة(، يف مباراة اليوم فإنه سيتقدم 
للقمة لكن نابويل )38 نقطة( قد يزيحه 

مجددا عن الصدارة، إذا انترص يف مباراة 
األحد، عىل ضيف��ه فيورنتينا الذي يقدم 

عروضا جيدة.
ومه��ام كانت نتيج��ة املب��اراة فإنه من 
الواض��ح متاما أن يوفنتوس، الفائز بلقب 
الدوري 6 م��رات متتالية عليه أن يقاتل 
برضاوة أكرث من املواس��م السابقة، التي 
كان غالبا ما يتقدم فيها بفارق كبري عىل 

باقي الفرق املنافسة.
ك��ام يدل ه��ذا أيض��ا عىل ت��رسع من 
تحدث عن خ��روج يوفنتوس، من دائرة 

الرصاع عىل اللقب هذا املوسم.
فرسعان ما س��د ماس��يميليانو أليجري، 
مدرب يوفنتوس، الثغرات التي عاىن منها 
فريقه يف الهزمية 2-1 أمام التسيو، وهي 
أول هزمي��ة ليوفنتوس ع��ىل أرضه منذ 
أكرث من عامني، وخسارته 3-2 عىل أرض 
مس��تواه،  يوفنتوس  وعزز  س��امبدوريا. 

وخاص��ة يف خط الدفاع وكان فوزه -2 0، 
عىل أوملبياك��وس اليوناين الثالثاء املايض، 
والذي صعد به لدور 16 يف دوري أبطال 
أوروبا، رابع مباراة تنتهي دون هز شباكه 

منذ الهزمية أمام سامبدوريا.
ونجح املدافع املغريب املهدي بنعطية، يف 
سد الثغرة الدفاعية منذ رحيل ليوناردو 
بونوتيش، ك��ام اندمج الالعبان املنضامن 
حديثا املهاجم الربازييل دوجالس كوستا 
والعب الوس��ط الفرنيس بليز ماتويدي، 
بينام يس��تمر تأل��ق األرجنتيني جونزالو 
هيجوين، يف خط الهجوم كام فعل دامئا.
وبفارق نقط��ة واحدة، يتفوق يوفنتوس 
هذا املوس��م عىل ما جمعه خالل نفس 
املرحلة من املوس��م امل��ايض عندما كان 
يتف��وق بف��ارق 4 نق��اط، ع��ىل أقرب 

مالحقيه روما وميالن.
وتتمث��ل نقط��ة القل��ق الوحي��دة لديه 

حالي��ا يف األداء الباه��ت لصانع اللعب 
األرجنتيني باولو ديباال.

وقال أليجري عن ذلك: “األمور ال تس��ري 
عىل ما يرام مع ديباال يف الوقت الراهن.. 
لك��ن ه��ذا ما ح��دث أيض��ا يف املرحلة 

نفسها من املوسم املايض”.
وتابع: “باولو يحتاج للهدوء وأن يواصل 
يف  واالس��تمرار  البس��يطة،  امله��ام  أداء 
الت��درب بكل جدية والوصول ملس��توى 

اللياقة البدنية املناسب”.
يف املقابل فإن اإلنرت، انتفض تحت قيادة 
مدربه لوتش��يانو س��باليتي، عىل عكس 
املوس��م امل��ايض الذي غري خالل��ه ثالثة 

مدربني، لينهي املوسم يف املركز السابع.
وقال املدافع أندري��ا رانوكيا )29 عاما(، 
إن إن��رت مي��الن، يض��م أك��رب مجموعة 
متجانس��ة من الالعبني خالل وجوده مع 

الفريق طوال ستة أعوام.

)وكاالت(: مل يك��ن هن��اك العدي��د من 
مباري��ات قم��ة مانشس��رت به��ذا القدر 
من التأثري، مثل مواجه��ة غداً األحد، يف 
ال��دوري اإلنجليزي املمت��از لكرة القدم، 

وهو اللقاء األهم يف املوسم حتى اآلن.
ويتفوق مانشس��رت سيتي، فريق املدرب 
بيب جواردي��وال، بفارق مث��اين نقاط يف 
الص��دارة، بعد بداية خالي��ة من الهزائم 
للموس��م تضمن��ت 13 انتص��ارا متتاليا، 
عادل به��م الرقم القيايس ألكرب مس��رية 

انتصارات يف موسم واحد بالدوري.
لكن مانشس��رت يونايت��د، فريق املدرب 
جوزي��ه مورينيو، عادل الرق��م القيايس 
للنادي بعدم الهزمية باستاد أولد ترافورد 

يف 40 مباراة بجميع املسابقات.
وم��ع تنام��ي املنافس��ة ب��ني جوارديوال 
مدرب برشلونة السابق، ومورينيو مدرب 
ريال مدريد الس��ابق، خالل فرتتهام معا 
يف إس��بانيا فإن مواجه��ة الغد يتوقع أن 

تكون ممتعة.
وكان آخ��ر فري��ق نجح يف الف��وز عىل 
يونايت��د يف أولد ترافورد، هو س��يتي يف 
سبتمرب 2016، وتكرار هذا األداء سيجعل 
النادي، الذي وصفه أليكس فريجس��ون، 
مدرب يونايتد الس��ابق يوما بأنه “الجار 

املزعج”، متقدما بف��ارق 11 نقطة عىل 
القمة.

ويق��دم س��يتي ك��رة قدم ممتع��ة هذا 
املوس��م، بأس��لوب جوارديوال املميز يف 
اللعب، الذي نج��ح من خالله يف أنديته 
الس��ابقة، وجنى مثار نج��اح متوقع بعد 
تذبذب مستوى الفريق يف املوسم املايض 

املخيب.
لكن بينام مني يونايت��د بهزميتني خارج 
ملعبه أمام هيدرس��فيلد تاون وتشيليس 

فإنه يبدو مثل البطل عىل ملعبه.

وتضمنت مس��ريته الخالية م��ن الهزائم 
يف 40 مب��اراة، الفوز يف 29 والتعادل 11 
مرة وسجل خاللها 85 هدفا واستقبل 17 

هدفا فقط.
وهذا املوس��م خاض يونايتد مبلعبه سبع 
مباريات يف الدوري، فاز بها كلها وسجل 

20 هدفا مقابل هدف واحد يف مرماه.
لك��ن موريني��و س��يلعب ب��دون العب 
الوس��ط الفرنيس املهم بول بوجبا، الذي 
س��يبدأ تنفيذ عقوبة اإليقاف 3 مباريات 
عقب طرده يف الفوز 3-1 عىل آرس��نال، 

يوم السبت املايض.
وقدم يونايتد أفضل مستوياته يف وجود 
بوجبا، والعب الوس��ط ال��رصيب نيامنيا 
ماتيت��ش مع��ا يف امللع��ب، وس��يفتقد 

مورينيو كثريا العب يوفنتوس السابق.
ونظ��را للفجوة ب��ني الناديني يف الرتتيب، 
س��يكون م��ن املثري رؤي��ة م��ا إذا كان 
مورينيو س��يحافظ عىل عادته يف اللعب 
بأس��لوب دفاع��ي ض��د منافس��يه عىل 
اللقب، وهي طريقة واجهت العديد من 
االنتقادات بعد التعادل بدون أهداف يف 

ليفربول يف أكتوبر.
لكن بوجب��ا يقول إن يونايتد س��يدخل 

املباراة بأسلوب إيجايب.
وتابع الالع��ب الفرنيس: “نري��د الفوز.. 
نحن بحاجة لالنتصار أيضا، سيتي بحاجة 

للفوز ألنه يعرف أننا خلفه ونقرتب”.
وأضاف: “إذا مل أكن مؤمنا بقدرتنا )عىل 
الفوز باملباراة(.. سأتوقف عن لعب كرة 

القدم فورا”.
ومن املفرتض أن يكون الس��ويدي زالتان 
إبراهيموفيت��ش، مهاجم يونايتد، جاهزا 
للعب لبعض الوقت لكن املدافع إيريك 

باييل ال يزال غائبا.

يوفنتوس يسعى إللحاق الهزيمة األولى بإنتر

جوزيه مورينيو وبيب جوارديوال

دربي 
ايطاليا

قمة مفترق الطرق

بايرن لالستمرار
)وكاالت(: بعد بداية جيدة للموسم، فشل هوفنهايم يف تكرار 
مستواه الرائع العام املايض الذي قاده الحتالل املركز الرابع يف 

الدوري، وهو األفضل له عىل اإلطالق.
وكان للفريق توقعات عالية يف بداية املوسم مع استعداده 

للمشاركة يف األدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا للمرة األوىل، 
وبعد مرور 4 أشهر ودع النادي بالفعل مسابقة املستوى األول 

لألندية يف أوروبا، كام خرج من الدوري األورويب، بعد مسرية 
مخيبة لآلمال.

وبدا تأثر هوفنهايم بسلسلة من اإلصابات وجدول مباريات 
مزدحم عىل غري العادة بالنسبة للنادي األملاين حديث العهد 

بالبطوالت األوروبية.
لكن الفوز الساحق األسبوع املايض  4 -صفر عىل اليبزيج صاحب 
املركز الثاين، والذي تضمن هدفا مذهال سجله سريج جنابري، قاد 
هوفنهايم إىل املركز الخامس وبدا أنه منحه بعض األمل الجديد 

مع استعداده ملواجهة هانوفر يوم األحد.
وسيلعب هوفنهايم ضد شتوتجارت وبوروسيا دورمتوند بعد فرتة 

التوقف الشتوية للدوري األملاين يف منتصف ديسمرب.
وقال جنابري العب منتخب أملانيا املعار إىل هوفنهايم من بايرن 

ميونخ “أريد أن نحصل عىل النقاط الثالث”.
وأضاف يف تعليقات أدىل بها ملوقع النادي عىل اإلنرتنت “لدي 

شعور بأن هناك شيئا ينتظرنا هذا العام”.
وعىل غري العادة قسم املدرب ناجلسامن العبيه هذا األسبوع إىل 

مجموعتني خالل املران.
واستعد الالعبون األصغر سنا آلخر مباراة يف دور املجموعات 

بالدوري األورويب ضد لودوجوريتس اليوم الخميس، بينام تدرب 
األساسيون بشكل منفصل من أجل مواجهة هانوفر.

وقال جنابري الذي سجل هدفني ضد اليبزيج وهام أول هدفني 
رسميني له منذ انضاممه للنادي “نريد تكرار األداء الذي قدمناه 
يوم السبت املايض لكن من املهم أن نكون رائعني بالقدر نفسه، 

مازال بوسعنا بدء مسرية انتصارات هذا العام”.
وبفوزه مرتني يف آخر 8 مباريات يف الدوري، يحتاج فريق 

ناجلسامن إىل كل نقطة يستطيع الحصول عليها من أجل البقاء يف 
سباق املنافسة عىل التأهل ألوروبا املوسم املقبل.

ويتحىل بايرن ميونخ حامل اللقب، املنتيش بفوزه 1-3 عىل باريس 
سان جريمان يف دوري األبطال يوم الثالثاء، بثقة كبرية قبل مواجهته 

ضد آينرتاخت فرانكفورت.
ويتصدر بايرن الرتتيب برصيد 32 نقطة ويأيت اليبزيج، الذي 

يستضيف ماينز، يف املركز الثاين ولديه 26.

)وكاالت(: سيضطر زين الدين زيدان، 
مدرب ريال مدريد، ملواجهة ضيفه 

إشبيلية، اليوم السبت، يف دوري 
الدرجة األويل اإلسباين لكرة القدم، 
بدون ثالثة من العبيه األساسيني يف 

خط الظهر، خالل مباراة يسعى فيها 
إلنعاش آماله يف االحتفاظ باللقب.

ويحتل إشبيلية، الذي خرس مرة 
واحدة فقط، يف آخر 10 مباريات 
بكل املسابقات، املركز الخامس يف 

الدوري، متأخرا مبركز واحد عن بطل 
أوروبا، لكنهام يتساويان يف الرصيد )28 
نقطة(، بفارق مثاين نقاط عن برشلونة 

املتصدر.
وسيغيب عن صفوف ريال مدريد 

الثنايئ املوقوف، سريجيو راموس وداين 
كارفاخال، إضافة إىل قلب الدفاع 

رفائيل فاران، إلصابته يف فوز الريال 
أمس األربعاء 2-3، عىل بوروسيا 

دورمتوند، يف دوري األبطال.
وانتقل العب الوسط كاسيمريو للدفاع، 

أمام الفريق األملاين، بعد خروج 
فاران، لكنه سيغيب أيًضا عن مواجهة 

إشبيلية، بسبب اإليقاف.
ومع وجود شكوك حول مشاركة 

املدافع االحتياطي، خيسوس فاييخو، 
فإن ناتشو سيكون الالعب املخرضم 
الوحيد املتاح، يف خط الظهر، وقال 

زيدان إنه يفكر يف االستعانة بالعب 
الوسط، ماركوس يورينتي، يف الدفاع.
وقال: “لقد لعب يف هذا املوقع من 

قبل، حتى إن مل يكن مع الفريق األول، 
سرنى كيف ستميض األمور.. لدينا 

تشكيلة من الالعبني، وسأجد حال، يف 
كرة القدم قد تالحق فريقك اإلصابات، 

أحيانا يكون مدافعا، وأحيانا أخرى 
يكون مهاجام”.

ويحتاج ريال مدريد ألن يقدم املهاجم 
الربتغايل، كريستيانو رونالدو، أداًء 
يف الدوري املحيل، مياثل عروضه 

األوروبية. وأصبح رونالدو، األربعاء، 
أول العب يحرز أهدافا يف كل 

املباريات الست لدور املجموعات، 
يف دوري األبطال، برصيد إجاميل بلغ 
تسعة أهداف. لكن أداءه يف الدوري 

املحيل، يختلف متاما، حيث سجل 
مرتني فقط يف 10 مباريات.

كام سيواجه املتصدر برشلونة هو اآلخر 
مشاكل دفاعية، عندما يحل ضيفا 
األحد املقبل عىل فياريال، صاحب 

املركز السادس، ساعيا لتعزيز بدايته 
الخالية من الهزائم، إىل 15 مباراة 

متتالية، هذا املوسم.
ويحتاج مدرب برشلونة، إرنستو 

فالفريدي، أن يقرر إذا كان سيمنح 
توماس فريمايلني الفرصة، للعب بجوار 
جريارد بيكيه، لغياب املدافع الفرنيس 

صمويل أومتيتي، حتى بداية العام 
الجديد، بسبب إصابة يف عضالت 

الفخذ الخلفية.
وقال املدرب، عن مدافعه البلجييك، 

“مل تتح له الفرصة للعب كثريا.. ولكن 
عندما نحتاج إليه فهو مستعد متاما”، 
مضيفا أنه كان يفكر أن يرشك العب 
الوسط، سريجيو بوسكيتس، يف مركز 

قلب الدفاع، بصفة مؤقتة.
وأوضح: “ميكنه اللعب يف أي مركز 
بخط الوسط، وأعتقد أنه قدم أداء 

جيدا يف الدفاع.. لقد جربنا األمر 
وسيكون متاحا يف حال الطوارئ، إنه 

أحد الحلول”.
وسيلعب أتلتيكو مدريد، الفريق اآلخر 

الذي مل يهزم هذا املوسم يف الدوري 
اإلسباين، بدون مهاجمه املصاب أنطوان 

جريزمان، عندما يحل ضيفا عىل ريال 
بيتيس، األحد.

ويحتل فريق دييجو سيميوين املركز 
الثالث، برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة 

واحدة خلف فالنسيا، الثاين، الذي 
يستضيف سيلتا فيجو، اليوم السبت.

ريال مدريد في خطر

ناتشو الحل الدفاعي الوحيد المتاح لزيدان

وست هام- تشيلسي

هدرسفيلد- برايتون

دورتموند- بريمن

هامبورغ- فولفسبورغ

خيتافي- ايبار

كالياري- سمبدوريا

باريس- ليل

باتشوكا- الوداد

بيرنلي- واتفورد

سوانسي- وست بروم

اليبزغ- ماينز

ر مدريد- اشبيليه

يوفنتوس- انتر

موناكو- تروا

الجزيرة- اوراوا

ك باالس- بورنموث

توتنهام- ستوك
نيوكاسل- ليستر

فرانكفورت- بايرن

غالدباخ- شالكه

ديبورتيفو- ليغانيس
فالنسيا- سلتا
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“الريتز  كارلتون” يقدم عروًضا 
لضيوفه حسب طلبهم

يدعو فن���دق الريتز - كارلتون، البحرين؛ 
الواق���ع و�شط مياه اخلليج العربي الالزوردية، 
�شيوفه الرتياد هذه الوجهة الهانئة املحاطة 
بحدائ���ق غ�شة وب�شطاآن رملي���ة رائعة منا�شبة 
لق�ش���اء عطلة مرتفة يف مملك���ة البحرين. ومع 
اق���رتاب مو�ش���م االأعي���اد، ميك���ن للعائ���الت 
امل�شاف���رة وال�شي���وف الباحث���ن ع���ن الرتف 
والرومن�شية اأن ي�شتمتعوا مبا يقدمه املنتجع 
واأن ي�شتفيدوا يف الوقت ذاته من ح�شم بن�شبة 
20 اإل���ى 30 % على اإقامته���م عند اختيارهم 

ا حمددة ابتداًء من االآن حتى 28 فرباير  عرو�شً
.2018

يف ه���ذا االإط���ار، ي�شتطي���ع املقيميون يف 
املحافظة ال�رشقية للمملكة العربية ال�شعودية 
)الدم���ام، اخلرب، الظه���ران( اأن يختاروا جتربة 
له���م  تتي���ح  الت���ي  الراقي���ة  الرولز-روي����س 
االنتقال م���ن منزلهم اإلى املنتج���ع ال�شاطئي 
املرتف بوا�شطة �شيارة رولز-روي�س جو�شت 
م���ع �شائق. ول���دى و�شول ال�شي���وف بطريقة 
مميزة، ت�شتمر الرحلة املرتفة مع االإقامة لليلة 

واحدة يف طابق نادي رجال االأعمال اأو يف فيال، 
والتي ت�شمل اأطعم���ة وم�رشوبات غري حمدودة 

يف ردهة نادي رجال االأعمال يف املنتجع.
يف ه���ذا االإط���ار، ق���ال مدي���ر املبيع���ات 
والت�شويق يف فندق الريتز-كارلتون �شفيان 
الع���الم: “يوّفر عر����س الرولز-روي�س املميز 
للمقيم���ن يف اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة 
جترب���ة ال مثيل لها تتيح لهم االنتقال بفخامة 
من منزلهم واإليه وتوفري ن�شبة 30 % من ثمن 

هذه التجربة”.

“السيف” يحتفل بعيده العشرين بفعاليات مشوقة 

“تسهيالت البحرين” تشيد بتطور معرض موتور سيتي

“الحكمة الدولية” تحتفل بيوم المرأة البحرينية

اأعلن جممع ال�شي���ف؛ الوجهة العائلية 
مملك���ة  يف  والرتفي���ه  للت�ش���وق  الرائ���دة 
البحري���ن، ع���ن اإقامته الحتفالي���ة متميزة 
مبنا�شبة مرور 20 عاًما على تاأ�شي�شه على 
م���دار �شهر كامل مبجم���ع ال�شيف، �شاحية 

ال�شيف.
وُتقام العديد من الفعاليات واالأن�شطة 
على امت���داد �شهر دي�شم���رب احلايل، حيث 
يطلُق جممع ال�شيف، �شاحية ال�شيف حملة 
ترويجية بعن���وان “ت�ش���وق واربح” والتي 
يتمك���ن اأي مت�ش���وق م���ن التاأه���ل لدخول 
ال�شحب لفر�شة الربح مببلغ قدره 1،000 
دينار بحريني يوميًّا عند اإنفاقه 20 ديناًرا 
ا اأو اأكرث يف اأّي من املحالت التجارية  بحرينيًّ
واملطاعم مبجمع ال�شيف، �شاحية ال�شيف.

وم���ن جانبه، ق���ال الرئي����س التنفيذي 
ل�رشك���ة عق���ارات ال�شي���ف اأحم���د يو�شف: 
“يف اإط���ار احتفالنا بذك���رى الع�رشين عام 
من���ذ تاأ�شي����س جممع ال�شي���ف، ي�شعدنا اأن 
ندعو اجلمي���ع مل�شاركتن���ا فرحتنا، وذلك 
عرب امل�شاركة يف جمموع���ة من الفعاليات 

لكاف���ة  املالئم���ة  واالأن�شط���ة  الرتفيهي���ة 
االأعمار. 

واإنن���ا نطم���ح الأن نقدم لكاف���ة الزوار 

جترب���ة ممتع���ة ال تن�شى مم���ا �شي�شاهم يف 
تعزي���ز مكانتن���ا كوجه���ة رائ���دة للت�شوق 

والرتفيه يف اململكة”.

يف اإط���ار التعاون اال�شرتاتيج���ي بن �رشكة 
ت�شهي���الت البحري���ن -ال�رشكة املالي���ة الرائدة 
يف مملك���ة البحري���ن- م���ع �رشكة موت���ور �شيتي 
لل�شي���ارات، ق���ام وف���د اإداري رفي���ع امل�شتوى 
برئا�ش���ة فا�شل املاحوزي بزي���ارة اإلى معر�س 

موتور �شيتي الواقع يف �شند.
وع���رب املاحوزي عن �شعادته بهذه الزيارة، 
قائ���اًل “ن�شع���ر ببالغ الفخ���ر وال�شع���ادة لتطور 
معر�س موت���ور �شيتي املتوا�ش���ل، وذلك عرب 
طرحه ملجموعة من اأح���دث ال�شيارات املتنوعة 

يف اململك���ة ذات الكف���اءة العالي���ة واالأ�شع���ار 
يف  جي���دة  لنتائ���ج  وحتقيقه���ا  التناف�شي���ة، 

املبيعات”. 
كما نّوه املاحوزي بعمق العالقات التجارية 
الوثيقة الت���ي تربط ال�رشكت���ن، والتي تهدف 
لتق���دمي ت�شهي���الت لعمليات ����رشاء ال�شيارات، 
وتوفري حلول متويل �رشيعة وامتيازات متنوعة 

جلميع الزبائن.
م���ن جهت���ه، اأكد مدي���ر املبيع���ات مبوتور 
�شيت���ي �شوري���ج كوم���ران عل���ى اعت���زازه بهذا 

التعاون املثم���ر مع �رشكة ت�شهي���الت البحرين، 
وال���ذي يتي���ح ل�رشيح���ة وا�شع���ة م���ن العم���الء 
احل�شول على �شيارة م���ن بن جمموعة وا�شعة 
م���ن ال�شي���ارات ذات املوا�شف���ات واالأ�شع���ار 
الت���ي تتنا�شب مع خمتل���ف االحتياجات. واأ�شار 
يف الوق���ت ذات���ه اإل���ى اأن املكت���ب التمثيل���ي 
للت�شهي���الت يف موت���ور �شيتي ب�شن���د �شيخدم 
بالتاأكي���د عمالء ال�رشكتن و�شيوفر لهم الوقت 
واجلهد الإمتام ح�شولهم على �شيارات اأحالمهم 

بكل �شهولة وي�رش.

احتفل���ت مدر�ش���ة احلكم���ة الدولي���ة 
احتف���االً بهيًج���ا مبنا�شب���ة ي���وم امل���راأة 
البحرينية )املراأة يف املجال الهند�شي(، 
حيث تزينت املدر�شة باإجنازات املجل�س 
االأعلى للم���راأة، ولب�شت الطالبات الثوب 

البحريني اجلميل. 
وق���د اأنتج الطلب���ة فيديو ع���ن اآمال 
وواقع امل���راأة البحرينية، وقّدموا كلمات 
يف هذا املجال بلقاء �شّم املهند�شة رميا 
عبا����س ال�شف���ار، حيث تبادل���ت خربتها 
وعر�ش���ت ع���ن اأهمي���ة املجل����س االأعلى 
للم���راأة واأه���م ما ميّي���ز اأعمال امل���راأة يف 
املج���ال الهند�ش���ي. وكل ع���ام وامل���راأة 

البحرينية بخري وجناحات م�شتمرة.

زيارة منتسبي “دار المحرق” مدينة التنين 

مجلس المناقصات يحتفل بيوم المرأة البحرينية

 Micro تطلق جياًل جديًدا من مكبرات ”Bose“

نّظ���م دار املحرق لرعاي���ة الوالدين، 
الذي يقدم خدمات عناية �شحية، نف�شية 
واجتماعي���ة لكبار ال�شن، زيارة ملنت�شبيه 
ملدين���ة التن���ن البحري���ن وذل���ك ي���وم 
االأربع���اء، املواف���ق 6 دي�شم���رب 2017. 
وق���د ق���ام عدد م���ن كب���ار ال�ش���ن الذي 

ينت�شبون لدار املح���رق لرعاية الوالدين 
بزي���ارة املجمع التج���اري للمدينة، حيث 
مت ا�شتقبالهم بح���رارة، وقد ق�شوا فيه 
يوم مليء باملتعة والت�شلية. وياأتي ذلك 
يف �شي���اق التزام مدين���ة التنن البحرين 

مب�شوؤوليتها االجتماعية.

احتفل جمل�س املناق�شات واملزايدات 
بداية االأ�شبوع اجلاري بيوم املراأة البحرينية 
والذي خ�ش�س ه���ذا العام لالحتفاء باملراأة 
البحريني���ة يف املج���ال الهند�ش���ي، وذل���ك 
للمجل����س هي���ام  الع���ام  االأم���ن  بح�ش���ور 
العو�شي، وموظفي املجل�س، وذلك تقديًرا 
جلهوده���ن واعرتاًفا بالتمي���ز الذي و�شلن 
له يف خمتل���ف جماالت عمله���ن، االأمر الذي 
�شاه���م ب�ش���كل مبا����رش يف جن���اح املجل����س 
وحتقيقه اإجنازات مميزة على مدار االأعوام 

املا�شية.

واأ�ش���ادت العو�ش���ي خ���الل االحتف���ال 
بجهود املوظفات ب�شكل عام واملهند�شات 
منهن ب�ش���كل خا����س ودوره���ن االأ�شا�شي 
والفع���ال يف تطوي���ر املجتم���ع البحرين���ي، 
واأعرب���ت ع���ن تقديرها ل���كل موظفة وكل 
امراأة بحريني���ة للجهد ال���ذي تبذله والدور 
ال���ذي تلعب���ه لتحقي���ق م�ش���رية االزده���ار 
والتنمية للمملكة، موؤكدة اأن املجل�س يعمل 
عل���ى تعزي���ز دورها وتقدمي كاف���ة اأ�شكال 
الدع���م جلميع املوظف���ات وتوف���ري البيئة 

املنا�شبة لهن للتطور والنمو.

اأطلقت Bose جمموعته���ا اجلديدة من 
مكربات ال�شوت الال�شلكي���ة امل�شّغرة التي 
تت�ش���م بكونها مك���ربات ال�ش���وت املحمولة 
 ،Bose االأ�شغ���ر واالأمنت عل���ى االإطالق م���ن
بحجمه���ا  مقارن���ًة  ي�شاه���ى  ال  �ش���وٍت  م���ع 
وق���درة عالية عل���ى مقاومة امل���اء، مما يتيح 
للم�شتخدمن اال�شتمتاع باملو�شيقى واإجراء 
املكاملات والو�شول اإلى تطبيقات امل�شاعد 
Google Assi Siri اأو -  لل�شخ�ش���ي مث���ل
tant، ب�ش���وت ق���وي ووا�ش���ح يف اأي م���كان 
وب�ش���كل مل ي�شبق له مثي���ل. وتاأتي �شماعات 
SoundLink  Micro باأبع���اد 9.83 �ش���م 

ا و3.48 عمًقا و3.48 ارتفاًعا. عر�شً
ق�شم  مدير  قال  ذلك،  على  وتعليًقا 
ب��راي��ن   Bose يف  املتنقلة  امل��ن��ت��ج��ات 

بتقنية  �شوت  مكرب  م��ن  “ما  مغواير: 
 B l u e t o o t h

ي�����������ش�����اه�����ي 
م��������ك��������ربات 

ال���������ش����وت 
 M i c r o
وق��ادر على 
ت������ق������دمي 

ج�������������������ودة 

م�شممة  والأن��ه��ا  تقدمها،  التي  ال�شوت 
دون  فاإنك  اال�شتعماالت،  كافة  لتنا�شب 

�شك �شت�شحبها معك اأينما ذهبت”. 
M -  ذذا، وتاأت���ي مكربات ال�شوت
فه���ي  التقني���ات،  م���ن  بالعدي���د   cro
م���ع  خم�ش����س  طاق���ة  مبح���ّول  م���زودة 
 ‘dual-passive radiators’ تقني���ة 
الإعادة  القابلة   lithium-ion وبطارية 
M -  لل�شحن. كما توّفر مكربات ال�شوت
cro جمي���ع اال�شتخدام���ات املطلوبة من 
مكربات ال�شوت املحمولة، مع ما يقارب 
6 �شاعات من ال�ش���وت النقي واملرتفع 
و�ش���وت bass عمي���ق، كل ذل���ك �شمن 
حج���م �شغري يت�شع بالكام���ل �شمن راحة 

يدك.
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عل���ى خلفي���ة ال�ش���تباك بالت�رصيح���ات الإعالمي���ة بني 
املمثلة رمي البارودي الزوجة ال�شابقة للمغني امل�رصي اأحمد 
�ش���عد، واملمثلة �ش���مية اخل�ش���اب الزوجة احلالي���ة له، نفت 
البارودي اأن تكون قد ادعت اأن اخل�ش���اب كانت �شديقتها. 
وقالت البارودي “مل ي�ش���در عني ه���ذا الكالم، ومل اأقل اإنني 

�ش���ديقتها، فهي تختلف عني، �ش���ناً وتعليم���اً وتربيًة.. فلم 
نك���ن زمالء يف مدر�ش���ة، اأو كلية، ول ت�ش���ابه بينن���ا. تربيتي 
خمتلف���ة عنه���ا، وقد تك���ون تربيتها اأف�ش���ل من���ي.. كما اأن 
طريقن���ا خمتل���ف، ولي�س بيننا ت�ش���ابه، لأن �ش���ديقتي لزم 

ت�شبهني”.

  للتوا�شل:  )ق�شم املنوعات: 17111479(              ق�شم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اجل������رال ال��ب��ي��زن��ط��ي 
ب���ل���ي���زاري���و����س ي��دخ��ل 
القوط  جللاء  بعد  رومللا 
ال���������رصق����ي����ني ع��ن��ه��ا 
ب�����دون ق���ت���ال ل��ت��ع��ود 
اإلى  القدمية  العا�شمة 

الإمرباطورية. 

914
دخ������ول ذك�����ا الأع������ور 
جي�س  راأ����س  على  م�رص 
خطر  ل��رد  العبا�شيني 

الفاطميني عن م�رص. 

1714
احل�������رب ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
ال���ب���ن���دق���ي���ة: ال���دول���ة 
احلرب  تعلن  العثمانية 

على البندقية. 

1856
باإيران،  بو�شهر،  مدينة 
ت�����ش��ت�����ش��ل��م ل��ل��ق��وات 

الربيطانية. 

1917
بريطانيا حتتل القد�س 
العاملية  احل��رب  اأث��ن��اء 

الأولى. 

1947
ي�شدر  الأم����ن  جمل�س 
قراًرا بتدويل القد�س. 

1949
الأم��م  من  ق��رار  �شدور 
 303 رق����م  امل���ت���ح���دة 
و�شع  ت��اأك��ي��د  ب���اإع���ادة 
ال��ق��د���س حت���ت ن��ظ��ام 

دويل دائم. 

مسافات

جائزة البحرين للكتاب 2018 للكّتاب والباحثين السعوديين
توؤكد هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار 
جلائ���زة  الت�ش���جيل  ب���اب  فت���ح  ا�ش���تمرار 
البحري���ن للكت���اب 2018، الت���ي تاأتي هذا 
العام خم�ش�شة مل�ش���اركات كّتاب وباحثي 
اململكة العربية ال�ش���عودية ال�شقيقة حتت 

عنوان “الأدب وت�شكيل العامل”.
وقالت الهيئة “على الأعمال امل�شاركة 
م���ن اململكة العربية ال�ش���عودية اأن ت�ش���ّلم 
اإلى �ش���فارة مملك���ة البحرين يف العا�ش���مة 
الريا����س، خ���الل فرتة فتح باب امل�ش���اركة 
وحتى منت�شف �ش���هر فرباير 2018، حيث 
�ش���يتم الإعالن ع���ن الفائز باجلائزة �ش���من 
فعاليات معر�س البحري���ن الدويل للكتاب 
الذي يقام يف مار�س الع���ام املقبل، والذي 
حت���ل علي���ه اململك���ة العربي���ة ال�ش���عودية 

ك�شيف �رصف الن�شخة 18”.

واأك���دت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
م���ن خ���الل دع���م جائ���زة البحري���ن للكتاب 
التزامه���ا بتعزيز مكانة الأدب والكتابة عرب 
هذه اجلائزة التي تركز على ت�شجيع الأعمال 
الأدبّية والعلمّية واملوؤلفات واملن�ش���ورات 
قوائ���م يف  تر�ش���د  اإذ  اأنواعه���ا،  مبختل���ف 
موا�ش���يع حم���ددة كل عام، بن���اء على حقل 

مع���نّي يت���م انتق���اوؤه يف كل دورة 
للجائزة، كما يتم فرز الكتب 

ال���واردة لختي���ار الأك���ر 
ج���دارة منه���ا للفوز من 
خالل جلنة حتكيم تركز 
عل���ى درا�ش���ة الأعم���ال 

واملوؤلفات املقّدمة.
الن�ش���خة  ويف 

باجلائزة  ف���از  املا�ش���ية، 

كت���اب “قري���ة الدوامي���ة” لكاتب���ه الباحث 
ح�ش���ن اأبو �ش���بيح، حيث اأعل���ن الفوز خالل 
احتفالي���ة اأقيم���ت يف جناح هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة والآثار مبعر����س البحرين الدويل 

للكتاب يف الن�شخة 17.
ُيذك���ر اأنه يف العام 2011م ومبنا�ش���بة 
وزارة  اأطلق���ت  للكت���اب  العامل���ي  الي���وم 
الثقافة اآنذاك جائزة البحرين 
للكت���اب. ويف �رصوطه���ا 
ل���كل كاتب  اأنه يحق 
عرب���ي  موؤل���ف  اأو 
باجلائزة  امل�ش���اركة 
مو�ش���وع  )بح�ش���ب 
والدول���ة  �ش���نة  كل 
اأن  عل���ى  املح���ددة(، 
يخ�ش�س لكل دورة حقل 

معني تخت���اره الهيئة ال�شت�ش���ارية، وعلى 
الكاتب اللتزام باحلقل اخلا�س بالدورة ول 
تقبل امل�شاركات غري امللتزمة، كما ي�شرتط 
للتق���دم للجائ���زة األ يتجاوز العم���ر الزمني 
للعمل املقدم �شنة من تاريخ الإعالن عنها، 
واأن يك���ون العمل ملتزًما باأ�ش���ول وقواعد 
البحث العلمي ومناهج التاأليف واأخالقياته، 
واأن يكون اأ�ش���يالً ومبتك���ًرا، وياأتي باأفكار 
وروؤى وبيانات جديدة، بالإ�ش���افة اإلى اأن ل 
يكون قد �ش���بق له الفوز باأية جائزة عربية، 
وعل���ى املوؤلف اأن يقدم اإنتاجه من�ش���وًرا يف 
كتاب باللغة العربية الف�ش���حى، ولن تقبل 
العامي���ة  باللهج���ات  املكتوب���ة  النتاج���ات 
اأو بلغلللات اأخلللرى غلللري العربيلللة، وترف�لللض 
امل�ش���اهمات املطبوعة على الآلة الكاتبة اأو 

بخط اليد.

“عاشق البحرين” يشارك باحتفاالت المملكة بعيدها الوطني

ي�ش���ارك الفنان ع�ش���ام الدعي����س وامللقب ب� 
“عا�ش���ق البحري���ن” باحتف���الت مملك���ة البحرين 
بالعي���د الوطن���ي املجي���د، وعي���د جلو����س جالل���ة 
املل���ك املفدى، من خالل العديد من امل�ش���اركات 
بالحتف���الت الت���ي تقام يف العديد م���ن اجلهات، 
ومنه���ا م�ش���اركة خا�ش���ة باملحافظ���ة اجلنوبي���ة، 
ي�شتعد لها الدعي�س حاليًّا، وكذلك مهرجان جمعية 
املتقاعديلللن، وجمعيلللة مدينلللة عي�شلللى اخلريية، 
وعدد من املهرجانات ال�شبابية التي �شتقام بهذه 

املنا�شبة املجيدة.
وق���ال الدعي�س ل���� “البالد” اإنه ي�ش���تعد حاليًّا 
لإ�شدار اأغنية �شلللبابية، م�شرًيا اأن التعاون يف هذه 
الأغنية �شللليكون حم�شلللوًرا بني اململكلللة العربية 
ال�ش���عودية ومملكة البحرين، مبيًنا اأنها �ش���تكون 
“�ش���نغل” و�شت�شدر خالل الن�ش���ف الأول من عام 

2018 القادم.
معرًبا عن �ش���كره جلميع من يقف معه يف اإمتام 
هذا العمل الفني الرائع، والذي �ش���يكون اإ�ش���افة 

متميزة يف جمال الغناء ال�شعودي. 
���ا للم�شاركة  وك�ش���ف الدعي�س، اأنه تلقى عر�شً
يف الدرام���ا اخلليجية للمو�ش���م الق���ادم، من خالل 
عمل خليجي كبري، م�شلللرًيا اإلى اأنه يدر�ض العر�ض 
���ا بجدي���ة، معرًب���ا ع���ن ج���ّل �ش���كره وتقديره  حاليًّ
لل�رصكة املنتجة “للم�شل�ش���ل” والذي �ش���يكون من 
امل�شل�ش���الت التي �ش���تحظى مبتابعة وا�شعة، ملا 
ي�شم من جنوم خليجيني من ال�شف الأول، م�شرًيا 
اإلى اأن العمل بامل�شل�شل �شيبداأ ت�شويره والنتهاء 
منه قبل �شهر رم�شان املبارك بفرتة، وذلك ليتم 

عر�شه خالل رم�شان. 
وكان الدعي�س قد �شارك يف حفل اليوم الوطني 
لل�شفارة ال�ش���عودية مبملكة البحرين وقام باإحياء 
احلفل م���ن خالل الأعم���ال الوطنية والت���ي تفاعل 
معها احل�شور ب�شكل كبري بهذه املنا�شبة الغالية، 
وعرب الفنان ع�ش���ام من خالل ه���ذا العمل اخلا�س 
باملنا�ش���بة عن تهانيه خل���ادم احلرمني ال�رصيفني 

امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود، ول�شمو ويل 
العهد الأمري حممد بن �شللللمان اآل �شعود ولل�شعب 
ال�ش���عودي الكرمي، وعن �شعادته بامل�شاركة بهذه 
املنا�ش���بة الغالية على اجلمي���ع وكل عام واململكة 
العربية ال�شلللعودية باألف خري، موؤكًدا اأن م�شاركته 
ق���د مت ت�ش���جيلها ونقله���ا م���ن قب���ل التلفزي���ون 
والقنوات التي �ش���اركت بنقل املنا�ش���بة العزيزة 

على قلوب كل اخلليجيني والعرب. 
واأو�ش���ح الفن���ان ع�ش���ام الدعي�س اأن���ه يقوم 
حاليًّا بالتجهيزات الفنية وال�ش���تعداد للم�شاركة 
لحتف���الت العي���د الوطن���ي ململك���ة البحرين من 
خ���الل اوبريت وطني خا�س للمنا�ش���بة يقدم لأول 
مرة بالحتفالت يقام يف اليوم ال�شبت 9 دي�شمرب 
اجل���اري، وي�ش���ارك به جمموع���ة من ال�ش���عراء من 

البحرين واململكة العربية ال�شعودية.

قّدم فيلمه الهندي األول “ما وراء الغيوم”

المخرج العالمي مجيد مجيدي في مهرجان دبي السينمائي
 حمرر م�سافات من دبي

تزامًن���ا مع عر����س فيلمه يف مهرجان 
يف  ���ا  حاليًّ املق���ام  ال�ش���ينمائي  دب���ي 
الإملللارات بدورته احلاليلللة بنجاح كبري، 
يقلللّدم املخلللرج الكبلللري جميلللد جميدي 
فيلمه الهن���دي ولأول م���رة بعنوان “ما 
وراء الغيوم”، والذي يتناول ِرفعة احلب 
وجم���ال احلي���اة والعالق���ات الإن�ش���انية 
املتنوع���ة، بطول���ة املمثل���ة امل�رصحي���ة 

“مالفيكا موهانان” و”اإي�شان خطار”.
جمي���دي م���ن موالي���د طه���ران عام 
1959، وبلللداأ م�شلللواره باإخلللراج الأفام 
الق�شلللرية خال الثمانينات. من اأ�شلللهر 
 ،1996 “الأب” ع���ام  الطويل���ة  اأعمال���ه 
ال���ذي ف���از بجائ���زة جلن���ة التحكي���م يف 
“مهرجان �شان �شيبا�شتيان”، و”اأطفال 
اجلن���ة” عام 1997 الذي تر�ش���ح جلوائز 
الأو�شكار يف فئة اأف�شل فيلم غري ناطق 
بالإجنليزيلللة، و”ل���ون الفردو����س” عام 
1999 ال���ذي ف���از باجلائ���زة الكربى يف 
“مهرجان مونرتيال”. انتقل من امل�رصح 
اإلى عامل ال�ش���ينما، لي�ش���اف ا�شمه بقوة 

اإلى قائمة الذين كر�شتهم هذه ال�شينما 
من اأمثال، عبا�س كيار�ش���تامي وحم�شن 
خمملب���اف واأبو الف�ش���ل جليلي. وفيلمه 
الأخلللري “م���ا وراء الغيوم” اإنتلللاج �رشين 
منرتي، كي�شور اأورورا، و�شيناريو جميد 
جميدي، مهران كا�ش���اين، بطولة اإي�شان 
خطلللار، مافيلللكا موهنان، غوتلللام غوز، 
جي يف �ش���ارادا، دهواين راجي�س، اأمروتا 
�شانتو�س تاكور، �شيفام بوجاري.. وقد 
نظم املهرجان لقاءات عديدة لعدد من 
ال�ش���حف العربي���ة والعاملي���ة للجلو�س 
واحللللوار ملللع هلللذا املخلللرج العامللللي - 
مب�شاعدة مرتجم- وكان هذا اللقاء حول 

الفيلم واأمور اأخرى:

 - عن ماذا يتحدث فيلمك الجديد 
الذي تعرضه في دبي؟

باخت�ش���ار يتح���دث عن احلي���اة، وما 
فيها من ح���ب واأوا�رص اإن�ش���انية، الفيلم 
يتن���اول ِرفع���ة احل���ب وجم���ال احلي���اة 
والعالق���ات الإن�ش���انية املتنوع���ة، ومن 

بطول���ة املمثل���ة امل�رصحي���ة “مالفي���كا 
موهانان” و”اإي�شان خطار”.

ق�ش���ة فيلم “م���ا وراء الغي���وم” قد 
حتدث يف اأي مكان يف العامل ولي�س الهند 
حتديًدا، ولكن يف نف�س الوقت اأح�ش�شت 
باأن���ه يجب اأي�ًش���ا اأن يك���ون موجوًدا يف 
الهند! فهي قدمت يل ال�شعور املنا�شب 

ال�شحيح الذي كنت قد تخيلته يف راأ�شي 
للق�شة، �شعرت بقوة اأن الفيلم �شياأخذ 

بعًدا اأكر اإذا �شنع يف الهند.

- حدثنا عن كيفية اختيار الطاقم 
الهندي في التمثيل؟

التقي���ت مبدي���ر التمثي���ل الهن���دي 

ه���اين تريه���ان، واحلقيقة اأن���ا حمظوظ 
ملقابلت���ه، فهو حم���رتف ويع���رف يقراأ 
الأفكار و�شلللاعدين كثرًيا للح�شول على 
الأ�ش���ماء املطلوبة لكل دور، و�ش���اعدين 
كثلللرًيا يف جملللع اأف�شلللل املواهلللب لهذا 

امل�رصوع ال�شينمائي.

- حدثنا عن دبي وزيارتك لها في 
المهرجان؟

هذه هي امل���رة الثاني���ة التي اأكون 
فيه���ا و�ش���ط ال�ش���ينما العاملي���ة. اأن���ا 
ردود  اأرى  اأن  ومتله���ف  ا  ج���دًّ �ش���عيد 
فعلللل اجلماهلللري هنا يف املهرجلللان؛ لأن 
ه���ذه هي املرة الأول���ى التي يعر�س يل 
فيل���م هندي عل���ى اجلمهور. واأ�ش���اف: 
اإن كل �ش���ينمائي ياأتي من اأي بلد حول 
العامل ويق���دم اإنتاجه يف هذا املهرجان، 
حتى اأ�ش���بح ملهرجان دبي ال�شينمائي 
�شلللعبية كبلللرية يف كل الكرة الأر�شلللية 
لتنوع���ه الفن���ي، لذلك يحر����س اجلميع 
على التواجد فيه، واإنها لفر�شة �شعيدة 
لك���ي اأكون يف ه���ذا املكان ال���ذي اأحبه 
وباملدينة التي اأحبها. هنا اأحب اأن اأ�شري 
اأنه ح���ان الوقت للخلي���ج العربي دخول 

الإنتاج ال�شينمائي الكبري.

- وماذا عن جوائز األوسكار في 
قاموسك؟

لي�س هديف اأبًدا احل�شول على جائزة 
الأو�شكار، اأو حتى الرت�شيح لها، بالرغم 
من اأن جائزة الأو�شلللكار ت�شع املخرج يف 
خان���ة املعروف���ني، لكنن���ي اأريد تقدمي 
ال�ش���ينما لكل النا�س واأعتقد الهند هي 

بلد الأفالم. 

    BUZZ      
أحداث

يبداأ املناخ بالتغيلللري الإيجابي، فتعمل من 
اأجل هدف جديد.

يرّكز هذا اليوم على ق�شايا مهنية وعائلية 
متداخلة.

اخرت ما ينا�ش���بك من القرتاحات املطروحة 
اأمامك مل�شاعدتك. 

قلللد يوؤخذ عليك اإغواء �شلللخ�ض ل ينا�شلللبك 
ظرفه وو�شعه.

والق���ّوة  بالأح���الم  الي���وم  ه���ذا  يغّذي���ك 
والعزمية، ويجعلك متميًزا.

من الأف�ش���ل ع���دم القيام بعملي���ة �رصائية 
كبرية يف هذه الأثناء.

ت�ش���عر ب�ش���حة قوي���ة كال�ش���خر، وينتابك 
�شعور بالراحة والطماأنينة.

تقود م�شرية ما اأو ت�شيطر على الأو�شاع 
اأكر من ال�شابق.

ا�ش���تمع اإلى الن�ش���ائح ول تفر����س راأًيا اأو 
جتازف با�شتقرارك. 

يرّكز ه���ذا اليوم على ال�ش���وؤون املالية من 
م�شاريف وا�شتثمارات.

ح���ّدد اخلط���وات الت���ي �ش���تتخذها ب�ش���اأن 
و�شعك ال�شحي. 

الأيام املقبلة ت�شهد تبدلً �رصيًعا نحو مزيد 
من التوا�شل الإيجابي.
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السينما كما عرفتها وعرفتني...
ندوة لبسام الذوادي 

دانة السالم تتحول إلى “عشتار” 

�شللليحل املخلللرج ال�شلللينمائي القدير ب�شلللام 
الذوادي �شللليفا على اأ�رشة الدبلللاء والكتاب غدا 
الأحد، وذلك للتحدث يف ندوة بعنوان » ال�شينما 
كم���ا عرفتها وعرفتني« و�ش���يدير الندوة الناقد 
امل�رصحي يو�شف احلمدان. واملعروف اأن الذوادي 
يعد من اأهم رموز ال�شينما يف اخلليج ويف تاريخه 
الكثلللري ملللن الأجنلللازات حيلللث اأوجلللد اللللذوادي  
مهرجان اأيام ال�ش���ينما امل�رصية اجلديدة، وتولى 
عملية الإنتلللاج وال�رشاف العام عليه بالتعاون مع 
وزارة العالم ونادي البحرين لل�ش���ينما يف اأكتوبر 

.1993،
وهو ع�ش���و موؤ�ش����س يف اللجنة التاأ�شي�ش���ية 

لل�شينما يف جمل�س التعاون لدول اخلليج 
وقلللدم اأفاملللا كثلللرية منهلللا جمموعلللة اأفام 
ق�شرية مت اأجنازها يف الفرتة من 1974 – 1978 
، وفيلم » احلاج���ز« روائي طويل 1990 ويعترب 
اأول فيلم روائي بحريني، و�شلللارك يف الكثري من 
املهرجانات العربية والعامليلللة ، اإنتاج واإخراج..
فيل���م “ زائر” روائي طوي���ل 2003 ويعترب اأول 
فيل���م يف اخللي���ج ي�ش���تخدم النظ���ام ال�ش���وتي 

»دولبي«.

ت�ش���تعد دار املحرق ل�شتقبال اأم�ش���يٍة لفن الفجري تقّدمها 
فرقة �شباب احلد يف متام الثامنة من م�شاء اليوم ال�شبت املوافق 
9 دي�ش���مرب 2017 يف مق���ر ال���دار مبدينة املحرق. وذلك �ش���من 
برنام���ج هيئ���ة البحري���ن للثقافة والآثار ل�ش���هر دي�ش���مرب، الذي 

تكّر�شه كل عام لالحتفاء باأعياد الوطن. 
وجت���دد دار املح���ّرق اللق���اء مبحب���ي الفن���ون املو�ش���يقية 
البحرينية الأ�ش���يلة م�شاء ال�ش���بت املوافق 23 دي�شمرب اجلاري. 
كملللا تعّزز برامج اللللدار جهود هيئلللة الثقافة لإثلللراء الرتاث غري 
امل���ادي ملدينة املح���رق العريقة، كونها تقع عل���ى طريق اللوؤلوؤ 
الذي يعترب متحًفا مفتوًحا ميتد مل�ش���افة اأكر من 3 كيلومرتات 
ُي�ش���تكمل ع���ام 2018 ح���ني تك���ون املح���رق عا�ش���مًة للثقاف���ة 

الإ�شالمية.
وبالإ�ش���افة اإلى ا�شت�ش���افتها لفعاليات فنون املو�ش���يقى 
ال�ش���عبية البحريني���ة، توف���ر دار املحرق )مبن���ى 1068 – طريق 
1617 – جمم���ع 216( م�ش���احًة خا�ش���ة لحتواء برام���ج التدريب 
وور�س العمل ذات العالقة. وقد متت تهيئة املبنى ليكون مركًزا 

للتدريب والبحوث يف جمال املو�شيقى ال�شعبية التقليدية. 
كما ترع���ى دار املحرق – الواقعة بالقرب من مبنى دار جناع 
- حما����رصاٍت ثقافية دوري���ة تعّرف اجلمهور بفنون املو�ش���يقى 

ال�شعبية يف مملكة البحرين.

 ينظ���م ملتقى ال�ش���ينما الوطنية يوم الثالثاء الق���ادم املوافق 12 
دي�ش���مرب ندوة بعنوان » اين هي ال�شينما الوطنية اليوم؟ يتحدث فيها 
كل ملللن الفنلللان جمعلللان الرويعي واملخرج ح�شلللني الرفاعلللي والناقدة 
ال�ش���ينمائية من�ش���ورة اجلمري والفنان ح�ش���ني عبدعلي وذلك يف متام 

ال�شاعة ال�شابعة م�شاء .

ت�ش���ارك الفنانة ال�شابة دانة ال�ش���امل يف م�رصحية الأطفال “زهرة اخللود” التي �شت�شارك 
بها موؤ�ش�ش���ة “ فار�س ميديا” يف مهرجان الدم���ى والطفال الذي ينظمه مركز دبي العاملي 
ال�ش���بوع الق���ادم ،وهي م�رصحية وطنية حتكي عن رحلة جلجام����س الى ار�س دملون وتدعو يف 
م�شمونها الى العتزاز بالوطن وان اخللود هو خلود الجنازات والقيم وال�شرية العطرة، وهي 
من اأخراج الفنان واملخرج اأحمد جا�شلللم وي�شلللارك بها عدد من الفنانني. هذا وميتد مهرجان 
ا م�رشحًيا جماهريًيا، ُتقّدمها  للطفل والدمى على مدار اأ�شبوع كامل، ويت�شّمن اإقامة 18 عر�شً
6 فرق عاملية من 6 دول اأجنبية وعربية، متخ�ش�ش���ة يف العرو�س امل�رصحية وعرو�س الدمى 

املحببة لالأطفال، بواقع 3 عرو�س لكل فرقة.

• ب�شام الذوادي 	

• من فيلم حكاية بحرينية	

• فيلم زائر 	

ندوة بعنوان “ أين هي 
السينما الوطنية اليوم؟

دار المحّرق تواصل االحتفاء بفن الصوت البحريني

حمرر م�سافات

• دانة ال�شامل	

بدور املالكي 

• ع�شام الدعي�س	



الفجــر: 04:49
الظهـر: 11:30 
العصــر: 02:27
المغرب: 04:46
العشاء: 06:16 

ا�ستقالة ثالث م�سرع اأمريكي ب�سبب “التحر�ش”
ا�ضتق���ال ع�ضو الكونغر����س الأمريكي، ترينت فرانك�س، بعد اأن قالت جلن���ة الأخالقيات يف جمل�س 
الن���واب اإنه���ا حتقق معه يف ادع���اءات بالتحر�س اجلن�ض���ي، لي�ضبح ثالث م�رشع اأمريك���ي ي�ضتقيل، خالل 
هذا الأ�ضبوع، ب�ضبب مزاع���م التحر�س. وقال فرانك�س، املعروف باجتاهاته الجتماعية املحافظة ب�ضدة، 
اإن التحقي���ق كان مدفوع���ا ب� “نقا�ضه من اثنتني م���ن املروؤو�ضات حول تاأجري الأرح���ام، ب�ضكل جعلهما 
ي�ضع���ران بع���دم الرتياح”. واأ�ضاف الع�ضو اجلمهوري، يف بيان، اأن���ه وزوجته يعانيان من العقم، و�ضبق 

لهما اأن ا�ضتاأجرا رحما لإجناب طفليهما التواأم. واأو�ضح اأنهما بعدها �ضعيا من اأجل اإجناب طفل اآخر.
وتاب���ع فرانك�س “ب�ضبب معرفتي وخربتي بعملية تاأجري الأرحام، اأ�ضبحت من الوا�ضح غري ح�ضا�س 

لكيفية تاأثري مناق�ضة مثل هذا املو�ضوع ال�ضخ�ضي ب�ضكل كبري على الآخرين”.
كما قال اإنه “مل ي�ضبق له اأبدا اأن اأقام عالقة جن�ضية قائمة على الإكراه اأو التخويف مع اأي من اأفراد 
فريق عمله يف الكونغر�س”. وذكرت �ضحيفة نيويورك تاميز اأنه كان طلب من املوظفتني ال�ضابقتني 
تاأج���ري اأرحامهم���ا لإجناب طفله. ويع���د فرانك�س ثالث م����رشع اأمريكي ي�ضتقيل ب�ضب���ب مزاعم التحر�س 
اجلن�ض���ي خالل هذا الأ�ضبوع. وقب���ل �ضاعات من ذلك قال ال�ضيناتور األ فرنك���ني، وهو دميقراطي، اإنه 

�ضي�ضتقيل من جمل�س ال�ضيوخ و�ضط ادعاءات ب�ضوء ال�ضلوك اجلن�ضي.

“دق الو�سم” باحلليب.. تقليد تركي يتال�سى

م�ستع�سيـة اأمـرا�ش  بعـالج  جديـدة” تب�سـر  “تقنيـة 
تقني���ة  اأن تطوي���ر  ك�ضف���ت جت���ارب حديث���ة، 
م�ضتخدم���ة يف التعديل اجليني ميك���ن اأن يوؤدي اإلى 
ع���الج اأمرا����س م�ضتع�ضية مث���ل ال�ضك���ري والف�ضاد 

الع�ضلي.
وتعم���ل ه���ذه الطريق���ة اجلدي���دة عل���ى تعزيز 
الن�شاط اجليني، هي تطوي���ر لتقنية “كري�ضربكا�س 

9” وت�ضبه من قبل خرباء مبق�س اجلينات.
وفيم���ا تقت�رش “كري�ض���رب” عل���ى ت�ضحيح خلل 

اجلينات، من خالل قطع الأجزاء امل�ضابة من احلم�س 
الن���ووي، تركز التقنية اجلديدة عل���ى اختيار جينات 

حمددة وتن�ضيطها.
خال�ض���ة  ن����رشوا  الذي���ن  الباحث���ون،  ويو�ض���ح 
جتاربه���م يف جملة “�ضيل”، اأن ه���ذه الطريقة جتّنب 
خط���ر اإجراء تعدي���ل عن طريق اخلط���اأ على جينات ل 

ينبغي تعديلها، وهو ما كان ي�ضبب م�ضكلة كبرية.
وتفتح اخلال�ضات العلمية اجلديدة، الباب اأمام 

ا�ضتخ���دام طريقة “كري�ضرب” لع���الج اأمرا�س �ضائعة 
بني الب�رش.

وذك���ر خ���وان كارلو����س اإيزبي�ض���وا بيلمونت���ه، 
امل�رشف على هذه الأبحاث اأن “درا�ضات عدة اأظهرت 
اأن طريق���ة كري�ضرب ميكن اأن ت�ضتخ���دم مبثابة اأداة 
ع���الج جينية”، م�ضيفا: “كان هناك قلق كبري من اأن 
ت���وؤدي اإلى حتولت جينية غري مرغ���وب فيها، لكننا 

جتاوزنا امل�ضكلة”.

م�ضاب���ة  فئ���ران  عل���ى  التج���ارب  اإج���راء  ومت 
با�ضط���راب كلوي ح���اد، اأو داء ال�ضك���ري، اأو الف�ضاد 
الع�ضل���ي، ومتك���ن الباحثون م���ن ا�ضتخ���دام تقنية 
“كري�ض���رب” لتعزي���ز ن�ش���اط جينات حم���ددة تقاوم 

املر�س من دون غريها.
وق���ال فوميوك���ي هاتاكانا اأح���د امل�ضاركني يف 
الدرا�ضة: “نحن را�ضني جدا عن النتائج التي ح�ضلنا 

عليها على الفئران”.

النظــرة  مــن  احلــب 
االأولى ال وجود له

اأظه���رت درا�ضة لعلم���اء النف����س الأوروبيني 
اأن احل���ب م���ن النظ���رة الأول���ى ل وج���ود ل���ه، واأن 
الأحا�ضي����س التي تن�ضاأ من الوهل���ة الأولى هو اأحد 
اأ�ضكال اجلذب اجلن�ضي فقط، ولي�س بداية لعالقة 
اأ�رشي���ة وطيدة وقوي���ة. كتب فلوري���ان ز�ضوك من 
جامع���ة زيوري���خ )�ضوي����رشا( وزمالوؤه م���ن اململكة 
املتح���دة “الكل يعلم عن وج���ود احلب من النظرة 
الأول���ى، لكن ما من اأحد ق���ام بدرا�ضته من الناحية 
العلمي���ة. ولق���د حاولنا ك�ضف جوه���ره جتريبيا من 
خالل مراقبة ع�ض���اق وقت اللقاء الأول. وات�ضح اأن 
ه���ذه اأحا�ضي�س احلب من الوهل���ة الأولى ل تتعلق 
بامل�ضاع���ر العنيف���ة اأو الق���رب النف�ض���ي اأو الولء 

لالآخر، ولكن يتعلق فقط باجلذب اجل�ضدي”. 

�ســريان  املغنــي  منــح 
االمرباطورية” “و�سام 

منح الأمري ت�ضارلز مغني البوب احلا�ضل على 
جائزة جرام���ي اإد �ضريان “و�ض���ام المرباطورية” 
وهو من اأبرز الأو�ضمة الربيطانية يف جمال الفنون 
املو�ضيق���ى  يف  مل�ضاهمات���ه  تقدي���را  والآداب 
واأعماله اخلريية وذلك خالل حفل بق�رش باكنجهام 

اخلمي�س.
وا�ضتغ���ل ال�ض���اب البالغ من العم���ر 26 عاما 
�ضهرته لدع���م عدد من الق�ضاي���ا اخلريية ومنها 
مراك���ز اإي���واء الأطف���ال وحمالت ملكافح���ة الفقر 
والإيدز. وو�ضلت اأغاين �ضريان اإلى �ضدارة قائمة 
خدمة املو�ضيقى �ضبوتيفاي على م�ضتوى العامل 
يف 2017 كما �ضعد األبومه الثالث “ديفايد” اإلى 

�ضدارة قائمة الألبومات املو�ضيقية الأمريكية.

يتربع  اأمريكي  ريا�سي 
بدماغه

اأعلن لعب الهوكي الأمريكي بن لويجي 
)33 عام���ا( ع���ن ق���راره الت���ربع بدماغ���ه للبحث 
العلم���ي. وقال ب���ن لويجي لع���ب دوري الهوكي 
الوطن���ي الأمريك���ي، مداف���ع فري���ق نيوجري�ضي 
ديفل���ز، اإنه قرر الت���ربع بدماغه للبح���ث العلمي 
املتخ�ض����س بدرا�ضة اآث���ار الرجتاجات واإ�ضابات 

الراأ�س على اأمرا�س اعتالل الدماغ املزمنة.
واأ�ض���ار لع���ب الهوك���ي الأمريك���ي اإل���ى اأنه 
ق���رر التربع بدماغ���ه، لأنه يري���د اأن ي�ضاعد العلم 
والعلم���اء بع���د اأن راأى يف حياته الريا�ضية الكثري 
م���ن اأ�ضدقائه يف اللعبة، مم���ن ا�ضطروا اإلى ترك 
حياتهم املهنية )لع���ب الهوكي( ب�ضبب اأمرا�س 

كثرية وخطرية اأ�ضابتهم جراء هذه اللعبة.

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

السنة العاشرة - العدد 3343 
السبت

9 ديسمبر 2017 
21 ربيع األول 1439

األخيرة
مواقيت 
الصالة

جنيف متنع امل�سلمات من ال�سباحة
اأ�ض���درت �ضلطات جنيف مر�ضوما ين�س على حظر ال�ضباح���ة يف امل�ضابح باملالب�س املغلقة اأو دون 
مالب����س، ح�ضبم���ا نقل���ت “The Local”. وتن�س القوان���ني اجلديدة على اأن مالب����س ال�ضباحة يجب اأن 
تتاألف من قطعة اأو قطتني. يجب األ تكون حتت الركبة اأو باأكمام طويلة ول ت�ضبه التنورة اأو الف�ضتان. 

وهذا يف الواقع يعني اأن املراأة التي ترتدي البوركيني �ضتمنع من ال�ضباحة يف م�ضابح جنيف.
وق���د مت تعدي���ل قوانني زيارة امل�ضابح العامة، يف �ضبتمرب من ع���ام 2017. ومل تكن �ضارمة، لكن 
ال�ضلطات املحلية ا�ضطرت اإلى اإجراء تعديالت، لأن الكثريين بداأوا يخالفون قواعد النظافة وي�ضبحون 

يف مالب�ضهم العادية.

يعد “دق الو�ضم” با�ضتخدام حليب الثدي و“ال�ضخام”، تقليدا قدميا يف تركيا، لكنه بداأ 
يتال�ضى مع ابتعاد الن�ضاء عنه لأ�ضباب دينية، اأو لتباع الطرق احلديثة يف احل�ضول على و�ضم.
وحتدث���ت عائ�ضة يو�ضف اأوغلو ع���ن ذكرياتها مع هذا التقليد، قائل���ة اإنها ح�ضلت على 

و�ضمها باتباع تلك الطريقة منذ نحو 70 عاما.
واعتادت الن�ضاء وفق هذا التقليد على جمع ال�ضخام من اجلزء ال�ضفلي من اأواين الطهي، 

الذي يتكون جراء حرق اخل�ضب، وخلطها مع حليب الثدي من اأم تر�ضع طفلة اأنثى.
واأو�ضح���ت عائ�ض���ة اأن الن�ضاء اعت���دن اأن يخلطن حليب املكونني مع���ا، وي�ضتخدمن اإبرة 
ب�ضيطة لر�ضم الو�ضم التقليدي على الوجوه وال�ضيقان والأيدي، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.

وكان يت���م ر�ضم الو�ضم بت�ضامي���م واأ�ضكال ب�ضيطة م�ضتوحاة م���ن البيئة املحيطة، مثل 
ال�شم�س والقمر، والأدوات املنزلية كاأم�شاط ت�شفيف ال�شعر على �شبيل املثال.

 Social
media

�سعودي يقيم حفل زفافه 
عرب “وات�ساآب”

يف �ضابق���ة طريف���ة، اأقام مبتعث �ضع���ودي حفل زفافه من مدين���ة اأمريكية عرب 
تطبي���ق وات�ض���اآب. وبح�ضب ما ذكرته �ضحيف���ة “نيويورك تامي���ز” الأمريكية، ام�س 
اجلمع���ة، واأقام عبدالعزيز م���روان حممد )�ضعودي من اأ�ضل �ض���وداين(، حفل زفافه 

على خطيبته هند �ضريخلاتيم حامد خمتار )�ضودانية( عرب تطبيق وات�ضاآب.
 واحتفل���ت العائلت���ان بالزف���اف يف العا�ضم���ة ال�ضودانية اخلرط���وم، حيث غاب 
عبدالعزي���ز ال���ذي يعمل يف نيويورك بع���د اأن مت اختياره �ضمن الذي���ن ح�ضلوا على 

ت�رشيح الهجرة والعمل قبل عامني ون�ضف. 
وهن���اأ احل�ضور عبدالعزيز عرب التطبيق، حيث قام اأحد اأقاربه ببث مرا�ضم احلفل 
عرب هاتفه، بينما تناول ال�ضي���وف الدجاج املقلي واحللويات واأمت الوالدان مرا�ضم 

عقد القران.

بيال حديد تبكي ب�سبب قرار ترامب

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س بارد ن�ضبيا وغائم 
جزئيا مع غبار تكرث كثافته يف 
وقت لحق مع ت�ضاعد الأتربة.

الرياح �ضمالية غربية من 20 
الى 25 عقدة وت�ضل من 28 

الى 33 عقدة احيانا.

ارتفاع املوج من قدمني اإلى 4 اقدام قرب ال�ضواحل ومن 4 اإلى 8 
اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 19 ال�ضغرى 15 درجة 

مئوية الرطوبة الن�ضبية العظمى 65 % وال�ضغرى 20 %.

افتتاح مو�سم املهرجانات واحلفالت ا�ستعدادا ال�ستقبال اأعياد راأ�س ال�سنة وامليالد املجيد يف مو�سكو. 

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�ضدر عن دار البالد لل�ضحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�ضل مع ق�ضم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ض�ضة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

اأعربت عار�ضة الأزياء الأمريكية، ذات الأ�ضول الفل�ضطينية، بيال حديد، عن حزنها ال�ضديد، لإعالن 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، القد�س عا�ضمة اإ�رشائيل.

و�ضارك���ت بيال، عرب ح�ضابه���ا على “اإن�ضتغ���رام”، �ضورة للم�ضج���د الأق�ضى، وكتب���ت معها: “لقد 
انتظ���رت لكي اأ�ض���ع كلماتي ب�ضكل مث���ايل، ولكن ل توجد طريق���ة مثالية للحديث ع���ن اأمر غري عادل 

باملرة، اإنه ليوم حزين جدا، واأن اأرى اأمل ال�ضعب الفل�ضطيني يف ن�رشة الأخبار”.
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