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ثبوت ن�سب �سابة �آ�سيوية 
لو�لدها �لبحريني

قال���ت �ملحامي���ة زين���ب �سب���ت �إن �ملحكم���ة 
�ل�رصعي���ة �لكربى حكم���ت بثبوت ن�س���ب �سابة )36 

عاًما - حتمل جن�سية �آ�سيوية( لو�لدها �لبحريني.
و�أ�ساف���ت �سب���ت �أن �ملحكم���ة �أم���رت باإع���ادة 
�لق�سية �إل���ى �ملحكمة �الإد�ري���ة �لكربى من جديد؛ 
للبت يف �لطلب �الأ�سلي، وهو �إلز�م �إد�رة �جلو�ز�ت 

و�جلن�سي���ة و�جلهاز �ملرك���زي للمعلومات 
مبنحها �جلن�سية �لبحرينية.

نقدر دور �أمري �لكويت يف تعزيز م�سرية “�لتعاون”
مواقف ال�سقيقة �ستظل ماثلة يف الذاكرة الوطنية... �سمو رئي�س الوزراء: 

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د رئي����س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة �أن 
�لبحرين تنظ���ر لعالقاتها بدولة �لكويت من منظور 
خا�س، فهي عالقة ت�ستند �إلى �أ�س�س ورو�بط متينة 
جعلت منه���ا منوذجا م�رصق���ا يف �لعالق���ات �لثنائية 

باملنطقة.
وقال �سموه “ما يربط �لبلدين من �سالت �أخوية 
قوي���ة ومتجذرة هي���اأ �أفق �لتع���اون �لثنائي بينهما 
ليكون ممتد� ويطال خمتلف �ملجاالت و�الأ�سعدة”، 
م�ستذك���ر� �سموه بالتقدير و�لعرف���ان مو�قف دولة 
�لكوي���ت بقي���ادة �أم���ري دول���ة �لكوي���ت �ل�سقيق���ة 
�ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ �سباح �الأحمد �جلابر �ل�سباح 
جت���اه �لبحرين، و�لتي �ستظ���ل ماثلة على �لدو�م يف 
�لذ�كرة �لوطنية �لبحرينية. جاء ذلك لدى ��ستقبال 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي رئي�س �ل���وزر�ء بق�رص �سموه 
بالرفاع �سب���اح �أم�س �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �لدفاع بدولة �لكويت �ل�سيخ 
نا�رص �سباح �الأحمد �ل�سباح.

�سكلوا اأ�سمى مراتب العز والفخر للمملكة... �سمو ويل العهد: 

�ل�سندوق �مللكي تقدير لت�سحيات �سهد�ء �لوطن

�ملنامة - بنا: �أكد ويل �لعهد نائب �لقائد 
�الأعل���ى �لنائب �الأول لرئي����س جمل�س �لوزر�ء 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد 
�آل خليف���ة �إن تاأ�سي����س �ل�سندوق باأمر ملكي 
ياأت���ي تقدير�ً م���ن جاللة �ملل���ك للت�سحيات 
�لتي يقدمها �أبن���اء مملكة �لبحرين يف �لدفاع 

عن �الأر�س و�حلق.
و�أ�ساف �سم���وه �أن �سهد�ء �لوطن �لذين 
�سط���رو� بدمائهم �لزكية قي���م �لوالء للوطن 
لتظل ر�ي���ة �لبحرين �ساخم���ة خفاقة، �سكلو� 

�أ�سمى مر�تب �لعز و�لفخر للمملكة و�أبنائها.

وتر�أ�س �سموه �أم�س �جتماع �لهيئة �لعليا 
لل�سن���دوق �مللكي ل�سه���د�ء �لو�جب بح�سور 
ممثل جاللة �مللك لالأعم���ال �خلريية و�سوؤون 
�ل�سب���اب رئي����س �ملجل����س �الأعل���ى لل�سباب 
و�لريا�سة رئي�س �للجن���ة �الأوملبية �لبحرينية 
�سمو �ل�سيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة، و�لنائب 
لل�سب���اب  �الأعل���ى  �ملجل����س  لرئي����س  �الأول 
و�لريا�س���ة رئي�س �الحت���اد �لبحريني الألعاب 
�لقوى �سمو �ل�سيخ خال���د بن حمد �آل خليفة، 
ووزير �لد�خلية �لفري���ق �لركن �ل�سيخ ر��سد 

3بن عبد�هلل �آل خليفة، و�أع�ساء �للجنة.

 

�أو�س���ى �ملجل�س �لتن�سيق���ي للمحافظة 
�ل�سمالي���ة يف �جتماعه �الأخري بدورته �حلالية 
�أول �أم����س، باإدر�ج هيئ���ة �لبحرين لل�سياحة 
و�ملعار�س �أحد م�ساري���ع �سو�حل �ملحافظة 
�ل�سمالي���ة عل���ى برنام���ج عمله���ا �ملقب���ل، 
وياأت���ي على ر�أ�سها �سو�حل باربار و�أبو�سبح 

و�ملالكية.
�إن  �لع�سف���ور  عل���ي  �ملحاف���ظ  وق���ال 
�ملق���رتح ياأتي يف وق���ت تت�سلم في���ه الأول 
م���رة �لهيئ���ة م�سوؤولي���ة تطوي���ر �ل�سو�ح���ل 

و�لو�جهات �لبحرية.
يف  �لفني���ة  �خلدم���ات  مدي���ر  وقال���ت 

بلدي���ة �ملنطق���ة �ل�سمالية ملي���اء �لف�سالة 
�إن �ال�ستم���الكات تعط���ل م�رصوع���ات تطوير 
�ل�سو�ح���ل، وغريها من �الأم���ور ذ�ت �لعالقة 

وعل���ى  للمناط���ق،  �لعم���ر�ين  بالتخطي���ط 
ر�أ�سه���ا �لطريق �لر�بط بني �ملدينة 

�ل�سمالية وحمافظة �لعا�سمة.

�إدر�ج �أحد �سو�حل “�ل�سمالية” بربنامج �ل�سياحة �ملقبل

• �جتماع �ملجل�س �لتن�سيقي للمحافظة �ل�سمالية	

• مرعب �حلوثيني “طارق �سالح” يف �سبوة	

“�لبالج” بـ  �ساحل  ال�ست�سالح  دينار  مليون   2.3 ا �ئتمانًيا ��ستثمارًيا ت�سنيًفًً �سورية” ي�ستحق  “�لربكة 
فتح جمل����س �ملناق�س���ات و�ملز�يد�ت 
يف جل�ست���ه �الأ�سبوعي���ة �أم����س 17 مناق�سة 
11 جه���ة حكومي���ة.  ل����  تابع���ة  ومز�ي���دة، 
و�أظهرت �أح���دث بيانات ن����رصت على موقع 
�ملجل����س �أم����س �أن �أب���رز �ملناق�سات تعود 
�لعق���اري  لال�ستثم���ار  �لبحري���ن  ل�رصك���ة 
“�إد�م���ة”، وتتعلق بتعيني مق���اول الأعمال 
تعدي���ل و��ست�سالح �ساح���ل �مللك حمد بن 

عي�سى �آل خليفة ببالج �جلز�ئر، تقدم �إليها 
4 عطاء�ت، علق �أحدها، كان �أقل عطاء بنحو 
2.34 ملي���ون دينار، يف حني �أكربها بقر�بة 
6.71 ملي���ون دين���ار. كم���ا فت���ح �ملجل�س 
مناق�س���ة لهيئ���ة �لبحرين للثقاف���ة و�الآثار 
لتنفي���ذ �ملرحلة �لثالثة من م����رصوع تاأهيل 
مبن���ى �لربي���د �ملنام���ة )�جلم���ارك �سابًقا( 
تقدم �إليه���ا 4 عطاء�ت عل���ق �أحدها، و�أقل 
عط���اء بنح���و 566.71 �ألف دين���ار، يف حني 

�أكربها بقر�بة 1.06 مليون دينار.

�سوري���ة:  �لربك���ة  بن���ك   - �ملنام���ة 
��ستحق بن���ك �لربكة �سوري���ة، وهو �أحد 
�لوح���د�ت �مل�رصفي���ة �لتابع���ة ملجموعة 
�لربكة �مل�رصفية “ABG” للعام �لثاين 
درج���ة ت�سني���ف �ئتم���اين م���ن �لدرج���ة 
منحت���ه  و�ل���ذي   ،BBB �ال�ستثماري���ة 
�لوكال���ة �لدولية �الإ�سالمي���ة للت�سنيف 
“IIRA” وفق���اً ملعيار DFRA. وذكر 

بيان عن �لبنك تلقت “�لبالد” ن�سخة منه 
�أم����س �أن “ق���ر�ر �لت�سني���ف �عتمد على 
�لبيئ���ة �لت�سغيلي���ة لبن���ك �لربكة وذلك 
يف �سي���اق �القت�س���اد �لكل���ي و�لظروف 
�الجتماعي���ة و�ل�سيا�سي���ة، وهذ� ما ي�سع 
�لقط���اع  يف  متف���وق  موق���ع  يف  �لبن���ك 
�مل�رصيف �ملحلي؛ الحتفاظه بن�سبة كبرية 
من �أ�سول���ه بالعملة �الأجنبية، مما ميكنه 

م���ن تغطي���ة خماط���ر �مل�ست���وى 
10�ل�سيادي �إلى حد كبري”. 11

• توقع �زدياد زو�ر مهرجان �لبحرين تت�سوق يف ن�سخته �لر�بعة  )ت�سوير: خليل �إبر�هيم(	

وزير “التجارة”: زيادة يف عدد امل�ساركني 15 %

توقع 70 �ألف عملية �سر�ء يف “�لبحرين تت�سوق”
        علي الفردان من املنامة

توقع����ت هيئ����ة �ل�سياح����ة و�ملعار�����س �لبحرين 
ت�سجي����ل �أك����ر من 70 �أل����ف عملية �����رص�ء يف مهرجان 
�لبحري����ن تت�س����وق يف ن�سخته �لر�بعة �لت����ي �نطلقت 
م�ساء �أم�����س وت�ستمر �سه����ر�. وتوقع وزي����ر �ل�سناعة 
و�لتجارة و�ل�سياحة ز�يد �لزياين منو عدد �مل�ساركات 
و�ل����زو�ر لفعالي����ات �ملهرج����ان 15 % ه����ذ� �لع����ام؛ 
الرتف����اع ع����دد �ل�����رصكات و�ملوؤ�س�س����ات �مل�سارك����ة 
�إل����ى جانب تز�منه����ا مع مو�سم �الإج����از�ت يف �لبحرين 
�لرئي�����س  وق����ال  �ملج����اورة.  و�ل����دول  و�ل�سعودي����ة 
�لتنفي����ذي لهيئة �ل�سياحة و�ملعار�����س �ل�سيخ خالد 
ب����ن حمود �آل خليفة، �إن �لهيئة ب�سدد �إطالق �لعديد 

11من �لفعاليات �ل�سياحية �سمن �أجند 2018.
14

كابو�س �حلوثيني...

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال �ل�سيخ نا�رص �سباح �الأحمد �ل�سباح	

�ســــــــوق العمـــــالت الرقميـــــة تتلقــــــــى 
خ�سائر قا�سية

اإعـادة تـ�سـكـيل لـجنة ت�سـمية الـ�سـوارع 
وال�سـواحـي

انت�ساران م�ستحقان لالأهلي وداركليب على 
احتاد الريف والب�سيتني
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الفن وامل�سوؤولية الوطنية واالجتماعية... 
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اأمل احلامدالبالد
عبا�س اإبراهيم

�سيد علي املحافظة

• �سمو ويل �لعهد يرت�أ�س �جتماع �لهيئة �لعليا لل�سندوق �مللكي ل�سهد�ء �لو�جب	
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الثاقبة والنظرة  باحلكمة  يتمتع  �شلمان  بن  االأمريخليفة  �شمو  ال�شباح:  نا�رص  ال�شيخ 

التعاون جمل�س  م�شرية  تعزيز  يف  الكويت  اأمييري  بييدور  االإ�ييشييادة 
الثنائي التعاون  اأفييق  هياأت  واملتجذرة  القوية  االأخوية  ال�شالت 

مواقف الكويت جتاه البحرين �ستظل ماثلة يف الذاكرة الوطنية 
ج�شدت ب�شدق متانة العالقات الثنائية... �شمو رئي�س الوزراء: 

املنامييية - بنا: اأكد رئي�يييس الوزراء �شاحب 
ال�شميييو امللكيييي االأمري خليفييية بن �شلميييان اآل 
خليفييية اأن البحريييين تنظييير لعالقاتهيييا بدولييية 
الكويت من منظور خا�يييس، فهي عالقة ت�شتند 
اإليييى اأ�ش�س وروابط متينة جعليييت منها منوذجا 

م�رصقا يف العالقات الثنائية باملنطقة.
وقال �شموه “ميييا يربط البلدين من �شالت 
اأخوية قوية ومتجذرة هياأ اأفق التعاون الثنائي 
بينهما ليكون ممتيييدا ويطال خمتلف املجاالت 
بالتقديييير  �شميييوه  م�شتذكيييرا  واالأ�شعيييدة”، 
والعرفيييان مواقيييف دولة الكوييييت بقيادة اأمري 
دولة الكويت ال�شقيقييية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
�شبييياح االأحمد اجلابييير ال�شباح جتييياه البحرين، 
والتيييي �شتظل ماثلييية على اليييدوام يف الذاكرة 
الوطنيييية البحرينيييية؛ الأنهيييا مواقيييف ج�شيييدت 
ب�شيييدق متانة العالقات الثنائيييية بني البلدين 
وطبيعتها اخلا�شة، منوها �شموه يف هذا ال�شدد 
بدور �شمو اأمري الكويت يف تعزيز م�شرية جمل�س 

التعاون واحلفاظ على مكت�شباتها.
جاء ذليييك خيييالل ا�شتقبال �شاحيييب ال�شمو 
امللكي رئي�يييس اليييوزراء بق�رص �شميييوه بالرفاع 
�شبييياح اأم�يييس النائيييب االأول لرئي�يييس جمل�يييس 
اليييوزراء وزيييير الدفييياع بدولة الكوييييت ال�شيخ 
نا�يييرص �شبييياح االأحميييد ال�شباح، حييييث نقل اإلى 
�شموه حتيات اأخيه اأمري دولة الكويت، وتقدير 

�شميييوه البالغ حلر�يييس �شاحب ال�شميييو امللكي 
رئي�س اليييوزراء على االرتقاء بالعالقات االأخوية 
التاريخيييية التيييي تربيييط بيييني مملكييية البحرين 
ودولة الكويت، وارتياح �شموه للنتائج الطيبة 

للزييييارة االأخوية التي قام بهيييا �شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء اإلى دولة الكويت موؤخرا 
عليييى �شعيد تعزييييز اآفاق التعييياون والتن�شيق 
الثنائي بيييني البلدين.ويف اللقاء، رحب �شاحب 

ال�شميييو امللكي رئي�يييس الوزراء بزييييارة النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع بدولة 
الكوييييت ال�شقيقة ململكة البحريييين واأهميتها 
على �شعييييد االرتقييياء بالتعييياون الثنائي بني 

البلديييين يف خمتليييف املجييياالت خ�شو�شا فيما 
يتعليييق باجلوانيييب الدفاعيييية، موؤكيييدا �شميييوه 
بييياأن تطيييورات االأو�شييياع يف املنطقييية والعامل 
تتطلب تكثيف اللقاءات بني االأ�شقاء لتن�شيق 
املواقيييف والتحيييركات للتعاميييل معهيييا ب�شكل 
اأمثيييل مبا ي�شمييين اأمن املنطقييية ودعم م�شرية 

جمل�س التعاون والت�شامن العربي.
وا�شتعر�س �شاحيييب ال�شمو امللكي رئي�س 
جمل�يييس  لرئي�يييس  االأول  النائيييب  ميييع  اليييوزراء 
الوزراء وزيييير الدفاع بدولة الكوييييت عدًدا من 
التعييياون  ال�شلييية مب�شيييار  ذات  املو�شوعيييات 
البحرينيييي الكويتي وتليييك املت�شلة بالتن�شيق 
االإقليميييية  وامل�شتجيييدات  التطيييورات  حييييال 
والدولية. واأعيييرب النائب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء وزيييير الدفاع بدولييية الكويت ال�شقيقة 
عييين �شكره وتقدييييره ل�شاحب ال�شميييو امللكي 
رئي�س الوزراء على ما يخ�س به �شموه العالقات 
البحرينية الكويتية مييين اهتمام كبري اأ�شهم يف 
تقويتهيييا وارتقى باأفق التعييياون بني البلدين 
يف خمتلف املجييياالت، موؤكدا بييياأن �شمو رئي�س 
اليييوزراء يعرب دائما عن احلكمة والنظرة الثاقبة 
لالأمور مييين منطلق خربة وحنكييية و�شموه قيمة 
خليجية وعربية عالية يعتيييز بها اجلميع، معربا 
عن اعتزازه مبا وجده والوفد املرافق من حفاوة 

ا�شتقبال عك�س متانة العالقات بني البلدين.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال ال�شيخ نا�رص �شباح االأحمد ال�شباح	

t
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جاللة امللك يتلقى �شكر الرئي�س امل�رصي

مريزا يدر�س تقييم عر�س “كيك�شو” للطاقة

الرميحي: تعميق قيم املواطنة ال�شاحلة

في�شل بن را�شد يقدم العزاء لع�شرية ال�شكران

توطيد التعاون الع�شكري امل�شرتك مع الكويت

“الدفاع” تتقدم بخطى واثقة يف اإجناز اأهدافها

القائد العام يف مقدمة م�صتقبلي ال�صيخ نا�رص ال�صباح خالل زيارته “الدفاع”

اأ�صلحة ووحدات القوة يف اأعلى مدارج التطور... القائد العام: 

الرفاع - ق���وة الدفاع: زار النائب الأول لرئي�س 
جمل����س الوزراء وزي���ر الدفاع بدول���ة الكويت ال�صيخ 
نا����رص �صباح الأحم���د اجلابر ال�صباح القي���ادة العامة 
لق���وة دفاع البحري���ن، حيث كان القائ���د العام لقوة 
دفاع البحرين �صاحب املعايل امل�صري الركن ال�صيخ 
خليفة بن اأحمد اآل خليفة يف مقدمة م�صتقبليه، وذلك 

�صباح اأم�س اخلمي�س. 
كم���ا كان يف ال�صتقب���ال وزي���ر �ص���وؤون الدفاع 
الفري���ق الرك���ن يو�ص���ف اجلالهم���ة ورئي����س هيئ���ة 
الأركان الفريق الركن ذياب النعيمي وقائد احلر�س 
امللكي �صمو العميد الرك���ن ال�صيخ نا�رص بن حمد اآل 

خليف���ة و�صمو النقيب ال�صي���خ عي�صى بن �صلمان بن 
حمد اآل خليفة.

وخالل اللقاء اأ�صاد �صاحب املعايل القائد العام 
لقوة دفاع البحري���ن بالعالقات الوطيدة واملتطورة 
ب���ني البلدين ال�صقيقني يف ظ���ل توجيهات قيادتي 
البلدي���ن الت���ي حتر�س دائماً عل���ى تطوير العالقات 
الأخوي���ة  الأه���داف  خدم���ة  اأج���ل  م���ن  وتر�صيخه���ا 
امل�صرتك���ة، ومت خالل الجتم���اع ا�صتعرا�س عالقات 
التع���اون والتن�صي���ق الع�صكري امل�ص���رتك مبا يعزز 
العالق���ات الوطي���دة ب���ني مملك���ة البحري���ن ودولة 
الكوي���ت ال�صقيق���ة. كما ا�صتمع ال�صي���خ نا�رص �صباح 

الأحم���د اجلاب���ر ال�صباح اإل���ى اإيجاز وفيل���م عن قوة 
دف���اع البحرين ومراحل ت�صكي���ل اأ�صلحتها ووحداتها 
الع�صكرية املختلفة، وم���دى التطور الذي حظيت به 

يف العهد الزاهر لعاهل البالد القائد الأعلى.
وراف���ق النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
وزير الدفاع بدولة الكويت خالل الزيارة �صفري دولة 
الكويت لدى اململكة ال�صيخ عزام بن مبارك ال�صباح 
ورئي����س الأركان العام���ة للجي�س الكويت���ي الفريق 
الركن حمم���د اخل�رص ووكي���ل وزارة الدفاع الكويتية 
ال�ضيخ اأحمد من�ضور ال�ضب���اح وعدد من كبار �ضباط 

اجلي�س الكويتي.

الرفاع - قوة دف����اع البحرين: تفقد القائد 
الع����ام لقوة دفاع البحرين امل�صري الركن ال�صيخ 
خليفة بن اأحمد اآل خليفة بزيارة تفقدية لإحدى 
وحدات قوة دف����اع البحرين ا�صتم����ع خاللها اإلى 
اإيجاز عن برام����ج الإعداد والتدريب، اإ�صافة اإلى 
ال�صبل الع�صكري����ة الكفيلة بالرتق����اء بجهوزية 

الوحدة وا�صتعداداتها القتالية والإدارية.
واأ�ص����ار القائد الع����ام اإلى اأن جمي����ع اأ�صلحة 
ووح����دات ق����وة الدفاع ق����د غدت بف�ص����ل عطاء 
وب����ذل رجاله����ا، يف اأعلى مرات����ب الرقي ومدارج 
التطور يف املج����الت القتالي����ة والإدارية كافة، 
موؤك����دا اأن ق����وة الدف����اع دائم����ا تتق����دم بخطى 
واثق����ة يف اإجناز اأهدافه����ا املن�صودة بدقة وعلى 
اأكم����ل وجه، واأ�صبحت م����ن اأف�صل جيو�س العامل 
بف�ص����ل  وذل����ك  وت�صليح����ا  تدريب����ا  املتقدم����ة 
توجيه����ات عاه����ل البالد القائ����د الأعلى �صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة.
واأع����رب يف ختام الزيارة عن خال�س تقديره 
للجه����ود الطيبة الت����ي يبذلها رج����ال قوة دفاع 

البحري����ن وظهوره����م دائم����ا مبظه����ر م�����رصف يف 
حم����ل امل�صوؤولية الوطني����ة يف خمتلف امليادين 

واملواقع القتالية والتدريبية والإدارية. 

• وزير الدفاع الكويتي يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين	

• القائد العام يف زيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين	

املنام���ة - بن���ا: تلقى عاه���ل البالد 
�صاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�صى 
اآل خليف���ة برقية �صكر جوابية من رئي�س 
عبدالفت���اح  العربي���ة  م����رص  جمهوري���ة 
ال�صي�صي؛ وذلك ردا عل���ى برقية جاللته 
املعزي���ة ب�صحايا احلادث الإرهابي الذي 
وق���ع مب�صجد الرو�ص���ة بالعري�س، والذي 

اأ�ضف���ر ع���ن �ضق���وط ع����رات ال�ضحاي���ا 
وامل�صابني.

واأع���رب الرئي�س امل����رصي عن جزيل 
�صكره وامتنانه مل�صاعر جاللته ال�صادقة، 
متمني���ا جلاللته دوام ال�صح���ة وال�صعادة 
ول�صع���ب مملكة البحري���ن ال�صقيق دوام 

الأمن والأمان. 

وزي���ر  ا�صتقب���ل  بن���ا:   - املنام���ة 
�ص���وؤون الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�ص���ني 
مريزا مبكتبه وفًدا م���ن جمموعة �رصكات 
ب���در اأحم���د كيك�ص���و يتقدمه���م رئي����س 
جمل����س الإدارة ب���در كيك�ص���و وعدد من 
امل�صوؤول���ني، ويرافقهم وف���د من �رصكة

LONGI Green Energy وهي �رصكة 
عاملي���ة متخ�ص�ص���ة يف تقني���ات الطاقة 

ال�صم�صية والبيئة اخل�رصاء.
و����رصح  باحل�ص���ور،  الوزي���ر  ورح���ب 
له���م تفا�صي���ل اخلط���ة الوطني���ة لرفع 
كف���اءة الطاقة واخلط���ة الوطنية للطاقة 
املتج���ددة وامل�صاري���ع امل�صتقبلي���ة يف 
هذا اخل�صو����س، وا�صتمع منهم اإلى �رصح 
عن اأن�صط���ة وم�صاريع جمموع���ة كيك�صو 
 الت���ي تعم���ل يف تع���اون وثيق م���ع �رصكة 
الطاق���ة  تكنولوجي���ا  يف   LONGI

ال�صم�صية، اإذ اأب���دى امل�صوؤولون بال�رصكة 
ع���ن رغبته���م يف امل�صاهم���ة يف امل�رصوع 
املزمع اإن�ص���اوؤه ملحطة الطاقة ال�صم�صية 
بق���درة اإنتاجي���ة 100 ميغ���اوات وذل���ك 
ح�ص���ب الفر����س ال�صتثمارية املتاحة يف 

هذا املجال.
واأ�ص���اد الوزير مريزا باأن�صطة ال�رصكة 
وم�صاريعها وقال “اإننا نرحب بفتح اآفاق 
التعاون مع ال����رصكات املحلية والعاملية 
التي تق���دم اأف�صل التقني���ات يف �صبيل 
تطوير خدمات الكهرباء واملاء وحت�صني 
جودته���ا، ونعمل على درا�ص���ة عرو�صها 

وتقييمها”.
وع���ر امل�صوؤول���ون بال�رصكة عن بالغ 
�صكرهم وتقديرهم للوزير وامل�صوؤولني 
بالهيئة على ح�صن ال�صتقبال والرتحيب 

وفتح اآفاق وجمالت التعاون.

املنام���ة - بنا: اأكد وزي���ر �صوؤون الإعالم 
رئي�س جمل����س اأمناء معه���د البحرين للتنمية 
ال�صيا�صي���ة عل���ي الرميحي احلر����س على ن�رص 
الثقاف���ة ال�صيا�صية واحلقوقي���ة والقانونية، 
وتعمي���ق الهوي���ة الوطني���ة وروح املواطن���ة 
ال�صاحل���ة يف اإط���ار النتم���اء للوط���ن والولء 
لقيادت���ه، واح���رتام �صي���ادة القان���ون خ���الل 
العه���د الزاهر ل�صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة.
ج���اء ذل���ك ل���دى ا�صتقب���ال الوزي���ر يف 
مكتب���ه اأم����س رئي����س التعل���م الإلكرتوين يف 
م����رصوع جالل���ة املل���ك ملدار����س امل�صتقب���ل 
ن���دى �صم�س الت���ي اأهدته ن�صخة م���ن كتابها 
بعن���وان “املواطنة يف الع�رص الرقمي.. منوذج 

مملك���ة البحرين”، والذي ياأتي �صمن �صل�صلة 
الدرا�صات واملطبوع���ات ال�صادرة عن معهد 
البحري���ن للتنمي���ة ال�صيا�صية. واأع���رب وزير 
�صوؤون الإع���الم عن �صكره وتقدي���ره للباحثة 
على جهده���ا املتميز يف اإعداد هذه الدرا�صة، 
والت���ي توؤك���د اأهمي���ة غر����س قي���م النتم���اء 
الوطني وتعزيز الرتاب���ط بني اأفراد املجتمع 
يف اإط���ار الوط���ن الواح���د، من خ���الل ر�صدها 
تاأثري و�صائل التكنولوجيا على قيم املواطنة 
عر اإع���داد برنامج اإلك���رتوين وتطبيقه على 
طلبة جامعة البحرين، متمنًيا لها التوفيق يف 
م�صريتها البحثية واملهنية، وموؤكًدا ا�صتمرار 
معه���د البحرين للتنمي���ة ال�صيا�صية يف دعمه 

للبحوث والدرا�صات العلمية املتخ�ص�صة.

حر�س نائ���ب رئي�س املجل�س الأعلى 
للبيئة رئي�س الحتاد امللكي للفرو�صية 
و�صباقات القدرة �صمو ال�صيخ في�صل بن 
را�صد اآل خليفة على تقدمي واجب العزاء 
الى ع�صرية ال�صكران يف وفاة املغفور له 
ب���اإذن اهلل تعالى عبدالك���رمي ال�صكران، 
وذل���ك بح�ص���ور ع���دد م���ن ال�صخ�صيات 

والوجهاء ورجال الدين. 
وخالل تقدميه واجب العزاء ا�صتذكر 
�صمو ال�صي���خ في�صل بن را�صد اآل خليفة 
مناق���ب الفقي���د الراح���ل وب�صمات���ه يف 
اململك���ة  يف  الوطن���ي  العم���ل  م�ص���رية 
بالإ�صافة الى مكانته الجتماعية البارزة 
التي اكت�صبها جراء م�صاركته الجتماعية 
واهتمامه الدائم ببناء املجتمع البحريني 

وتطوي���ره وتوا�صله امل�صتم���ر مع افراد 
املجتم���ع كافة حتى ب���ات علما من اأعالم 

مملكة البحرين. 
واأك���د �صم���وه اأن الفقي���د كان اأح���د 
رج���الت البحري���ن الذين قدم���وا الكثري 
لنه�ص���ة وطنهم من خ���الل م�صاهمته يف 
دف���ع عجل���ة التقدم يف اململك���ة، اإذ بات 
اجلمي���ع ي�ص���ري له بالبن���ان عل���ى اأعماله 

اخلرية والطيبة جتاه الوطن واملجتمع. 
كما اأعرب �صموه خالل زيارته جمل�س 
الع���زاء ع���ن خال����س تعازي���ه وموا�صاته 
اإلى اأ����رصة واأبناء الفقي���د، �صائال املولى 
عز وج���ل اأن يتغمده بوا�ص���ع رحمته واأن 
ي�صكن���ه ف�صي���ح جنات���ه واأن يله���م اأهله 

وذويه ال�صر وال�صلوان. 

ال�شندوق امللكي تقدير لت�شحيات �شهداء الوطن
لدى تروؤ�صه اجتماع الهيئة العليا... �صمو ويل العهد: 

املنامة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س ال����وزراء �صاحب ال�صمو 
امللك����ي الأم����ري �صلمان بن حمد اآل خليف����ة اأن �صهداء 
الوط����ن الذي����ن �صط����روا بدمائهم الزكية قي����م الولء 
للوطن لتظل راية البحرين �صاخمة خفاقة، قد �صكلوا 
اأ�صم����ى مراتب الع����ز والفخر للمملك����ة واأبنائها والتي 
�صُتخل����د اأ�صماوؤهم م����دى الزمن يف الذاك����رة الوطنية، 
منوه����اً �صم����وه بالتقدي����ر ال����ذي يوليه عاه����ل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة لكافة 
�صه����داء الوطن بتحديد ال�صابع ع�رص من �صهر دي�صمر 
يوماً لل�صهيد ت�صتذكر في����ه اململكة القيم الإن�صانية 
البطولي����ة والنبيل����ة التي ج�صدت �صم����و املكانة التي 

يحظى بها ال�صهداء واأ�رصهم لدى جمتمع البحرين.
وق����ال �صموه ل����دى تروؤ�صه اأم�س اجتم����اع الهيئة 
العلي����ا لل�صندوق امللك����ي ل�صهداء الواج����ب بح�صور 
ممثل جالل����ة امللك لالأعمال اخلريية و�صوؤون ال�صباب، 
رئي�����س املجل�س الأعل����ى لل�صب����اب والريا�صة، رئي�س 
اللجن����ة الأوملبية البحرينية �صمو ال�صيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليف����ة، والنائ����ب الأول لرئي�����س املجل�����س الأعلى 
لل�صباب والريا�صة، رئي�����س الحتاد البحريني لألعاب 
الق����وى �صمو ال�صي����خ خالد بن حم����د اآل خليفة، ووزير 

الداخلي����ة الفريق الركن ال�صي����خ را�صد بن عبداهلل اآل 
خليفة، واأع�ص����اء اللجنة، اإن تاأ�صي�����س ال�صندوق باأمر 
ملك����ي ياأت����ي تقدي����راً من جالل����ة املل����ك للت�صحيات 
الت����ي يقدمه����ا اأبن����اء مملك����ة البحري����ن يف الدفاع عن 
الأر�س واحلق، وما يحظى به من رعاية اأبوية ومتابعة 
�صخ�صي����ة من جاللته ل�صوؤون اأ�رص ال�صهداء الذي عك�س 
حج����م التقدير واملكانة لل�صه����داء واأ�رصهم. منوهاً باأن 
اإن�ص����اء ال�صندوق نهج موؤ�ص�ص����ي متوا�صل نحو حماية 
احلقوق وكفالة احلياة الكرمية لالأ�رص تكرمياً لل�صهيد.

واأ�صار �صموه باأن هذه الأرواح الطاهرة مبا قدمته 
م����ن ت�صحيات يف �صبيل الدفاع ع����ن الوطن ودحر كل 
م����ن ت�ص����ول ل����ه نف�ص����ه امل�صا�����س باأمن����ه وا�صتقراره 
ووحدت����ه وتلبيته����ا لنداء احل����ق يف الدفاع ع����ن الأمن 

اخلليجي والعربي مقدرة لدى اجلميع.
وخ����الل الجتماع، رح����ب �صموه باأع�ص����اء الهيئة، 
موؤكداً ب����اأن التكليف ال�صامي للهيئة العليا هي مهام 
وطني����ة خال�صة تتمث����ل يف تنفيذ اأوام����ر جاللة امللك 
لرعاي����ة اأ�رص �صه����داء الواجب و�صم����ان احلياة الكرمية 
لأبنائها لتوا�صل العي�س الكرمي بال�صورة التي يجب 

اأن يحظون بها. 
وقد ا�صتعر�س �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد 

نائ����ب القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال����وزراء مع اأع�ص����اء الهيئة العلي����ا لل�صندوق امللكي 
لل�صهداء خ����الل الجتماع اأبرز املوا�صيع املدرجة على 
جدول الأعمال واملت�صلة باآلية عمل ال�صندوق، ودعم 

اأ�رص ال�صهداء.
اجلدي����ر بالذك����ر، اأن الهيئ����ة العلي����ا لل�صندوق 
امللك����ي لل�صه����داء برئا�ص����ة ويل العهد نائ����ب القائد 
الأعل����ى النائب الأول لرئي�س جمل�����س الوزراء �صاحب 
ال�صم����و امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة اأُ�صند 
له����ا مهمة الإ�رصاف عل����ى ال�صندوق امللك����ي ل�صهداء 
الواج����ب مبوجب اأم����ر ملكي، وق����د مت ت�صكيل الهيئة 
العلي����ا بق����راٍر م����ن �صم����و ويل العهد والت����ي ت�صم يف 
ع�صويته����ا كل م����ن: �صمو ال�صي����خ نا�رص ب����ن حمد اآل 
خليف����ة – نائب����اً للرئي�س، �صمو ال�صي����خ خالد بن حمد 
اآل خليف����ة – ع�صواً، الفريق الرك����ن ال�صيخ را�صد بن 
عب����داهلل اآل خليفة – ع�ص����واً، الفري����ق الركن يو�صف 
بن اأحم����د بن ح�صني اجلالهمة – ع�ص����واً، اللواء طارق 
ح�ص����ن احل�صن – ع�صواً، العميد حقوقي يو�صف را�صد 
فليفل – ع�صواً، العميد عادل عبداهلل اأمني – ع�صواً، 
والعقي����د ركن ال�صيخ علي ب����ن عبدالرحمن اآل خليفة 

– ع�صواً.

• �صمو ويل العهد يرتاأ�س اجتماع الهيئة العليا لل�صندوق امللكي ل�صهداء الواجب	
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ا�ستمرار املبادرات الهادفة لتحقيق �سالمة املواطنني 
د�سن حملة توعية �سالمة املخيمني... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: زار حماف���ظ 
اجلنوبي���ة �سم���و ال�سيخ خليفة بن عل���ي اآل خليفة 
مرك���ز خدم���ات املخيم���ني ومتابعة �س���وؤون الرب، 
حي���ث د�سن �سموه حملة التوعية بال�سالمة يف الرب، 
والتي تاأتي �سمن اهتمام وحر�ص �سموه يف تاأمني 
مقومات ال�سالمة والوعي للمخيمني ومرتادي الرب 
�سمن جملة م���ن املبادرات املتع���ددة واملتنوعة 
الت���ي روعي يف تنفيذه���ا اإي�سال عنا����ر ال�سالمة 
العامة ملختلف الفئات العمرية ومبوا�سيع تعالج 
اأهم الظواه���ر وال�سلوكيات املر�سودة، والتي من 
�ساأنه���ا احلف���اظ عل���ى �سالم���ة واأرواح وممتلكات 

املخيمني.
وكان يف ا�ستقب���ال �سم���وه ل���دى و�سوله اإلى 
مركز خدمات املخيمني ومتابعة �سوؤون الرب مدير 
ع���ام �رطة املحافظة اجلنوبية العميد حمد املري، 
وع���دد م���ن ال�سب���اط وامل�س�ؤول���ن م���ن اجلهات 

املخت�سة.
واطلع �سمو ال�سي���خ خليفة بن علي اآل خليفة 
عل���ى م���ا مت تزوي���ده للمرك���ز كج���زء رئي����ص من 
فعاليات احلمل���ة من مطويات ولوح���ات اإر�سادية 
وت�ع�ي���ة ت�سمنت ال�قاية م���ن احلريق وال�سالمة 

املرورية واإر�سادات ال�سالمة اخلا�سة بالأ�رة. 
وج���دد �سمو املحاف���ظ تاأكيده اله���دف التي 
تعمل م���ن اأجله املحافظ���ة وت�سعى اإل���ى حتقيقه 
م���ن تخفي���ف لالأعب���اء، وتوف���ر راح���ة املواطنني 
و�سم���ان ا�ستقراره���م انطالقا من اإلغ���اء التاأمني، 
و�سول لهذه احلملة التي �ستمتد لت�سل اإلى كافة 
املخيم���ني ومرت���ادي ال���رب حتقيقا للحف���اظ على 

�سالمتهم واأمنهم.
و�سه���د حمافظ اجلنوبية �سم���و ال�سيخ خليفة 
ب���ن عل���ي اآل خليف���ة جانبا م���ن املب���ادرة العملية 

تدريبي���ة  دورة  اإط���الق  يف  واملتمثل���ة  للحمل���ة 
ميداني���ة للمخيمني يف كيفي���ة التعامل الأمثل مع 
ح���الت احلريق، والذي �سيوا�س���ل تنظيمها مركز 
خدمات املخيم���ني ومتابعة �سوؤون الرب للمخيمني 
بالتع���اون والتن�سي���ق م���ع الإدارة العام���ة للدفاع 
امل���دين، م�سيدا �سم���وه بالأه���داف النبيل���ة التي 
تت�سمنه���ا هذه ال���دورات واأثره���ا الفاعل يف رفع 
م�ستوى الوعي الذي �سينعك�ص اإيجابيا يف احلد من 

املخاطر الناجتة من حوادث احلريق.
كم���ا ق���ام حماف���ظ اجلنوبي���ة �سم���و ال�سي���خ 
خليفة ب���ن علي اآل خليفة بزيارة اإلى اإحدى حلبات 
تاأج���ر الدراجات الناري���ة الواقع���ة يف الرب التقى 
خالله���ا العاملني فيه���ا؛ بهدف تفق���د اإر�سادات 
ومعدات ال�سالمة وا�ستم���ارات التعهد بني احللبة 
وامل�ستاأجري���ن املت�سمن���ة االلت���زام با�سرتاطات 
ال�سالم���ة، والت���ي تن���درج �سمن املب���ادرات التي 
د�سنتها املحافظة اجلنوبية خالل احلملة بالتن�سيق 

والتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
ه���ذا  يف  اجلنوبي���ة  حماف���ظ  �سم���و  واأ�س���ار 
ال�سي���اق اإل���ى اأن عملية التوعي���ة بال�سالمة يف الرب 
مت�ا�سل���ة، وتت�سمن العديد م���ن املبادرات منها 
ت�سكي���ل فري���ق عم���ل م���ن املحافظ���ة؛ للتوا�سل 
ومتابع���ة خمتلف احلالت الطارئة يف خمتلف ارجاء 
املحافظ���ة وكذلك تزويد املخيم���ني بالإر�سادات 
والأم���ور التوعوية ب�سكل م�ستمر م���ن جانب مركز 
خدمات املخيمني، اإ�سافة اإلى الزيارات امليدانية 
للمخيم���ني ومواق���ع اخلدم���ات املتنوع���ة يف الرب 
لتاأكيد دعائم ال�سالمة العامة للمواطنني ومرتادي 

الرب. 
ح�رض الزيارة من جان���ب املحافظة مدير اإدارة 
املعلومات واملتابعة �سالح �سهاب ومدير الربامج 
الجتماعي���ة و�سئون املجتم���ع بالإنابة حممد الفاو 
ورئي�ص ق�سم التنمية ال�ستثمارية حممد ال�سي�سي 

ورئي�ص �سوؤون املجتمع را�سد النعيمي.

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي يف زيارة ملركز خدمات املخيمني ومتابعة �سوؤون الرب	

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  مدين���ة عي�س���ى - 
الجتماعي���ة: حتت رعاي���ة وزير العم���ل والتنمية 
جمعي���ة  نظم���ت  حمي���دان،  جمي���ل  الجتماعي���ة 
)ذوي  الإعاق���ة  ل���ذوي  البحريني���ة  املحفزي���ن 
العزمي���ة(، احلف���ل الأول بعنوان “اإجن���از و�سرة 
ذوي الإعاق���ة من �سنة 1979 اإلى 2017”، وذلك 
ي����م اأم����س يف فندق ج�ل���دن ت�لي���ب، وبح�س�ر 
وم�سارك���ة ع���دد م���ن اأع�س���اء جمل�س���ي ال�س�رى 
والن���واب ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين املعنية 

بذوي العاقة.
ويهدف احلف���ل اإلى عر�ص م�س���رة خدمات 

مملك���ة  يف  الإعاق���ة  ذوي  الأ�سخا����ص  وحق���وق 
والقوان���ني  الوطني���ة  والت�ريع���ات  البحري���ن، 
الت���ي تلتزم به���ا جمي���ع ال���وزارات ذات العالقة 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص من 
اأجل حتقيق مب���ادئ العدالة وامل�س���اواة وتكافوؤ 
الفر�ص بني املواطنني والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

�سعًيا لدجمهم التام يف املجتمع.
وا�ساد حميدان باحلف���ل الذي تنظمه جمعية 
املحفزين البحرينية لذوي الإعاقة، والذي يج�سد 
اأه���م �س���ور ال�راكة والتع���اون ب���ني القطاعات 
املختلف���ة مب���ا يحق���ق م�سال���ح الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة، ول�سيما ما يخ�ص طاقاتهم وابداعاتهم 
الت���ي ن�ستمد منها كل العزم والق�ة نح� امل�سي 
يف حتقي���ق طموح���ات ه���ذه الفئ���ة املهم���ة يف 

املجتمع.
واأ�سار الوزير اإل���ى اأن مملكة البحرين تتميز 
بتجرب���ة رائدة يف جم���ال ال�سيا�س���ات الجتماعية 
والأهل���ي  احلكوم���ي  القط���اع  ب���ني  املتكامل���ة 
اخلط���ة  خ���الل  م���ن  ذل���ك  ويت�س���ح  واخلا����س، 
التنفيذي���ة لال�سرتاتيجي���ة الوطني���ة لالأ�سخا�ص 
ذوي الإعاق���ة، والتي انطلقت وفًقا لروؤية حكومة 
مملك���ة البحرين للعمل على بن���اء جمتمع بحريني 

قائم على التكامل والتما�سك وال�راكة والعدالة 
مبا يحقق للمملك���ة موقًعا اإقليمًيا وعاملًيا مميًزا 
يف جم���ال ال�سيا�س���ات الجتماعي���ة املتكاملة، اإذ 
تعد مملكة البحرين من اأوائل الدول التي وّقعت 
على “اتفاقية الأم���م املتحدة حلقوق الأ�سخا�ص 
ذوي الإعاق���ة” والتي اعتمدته���ا اجلمعية العامة 
لالأم���م املتح���دة يف دي�سم���رب من الع���ام 2006، 
وبذل���ك تكون �سم���ن ال� 100 دولة ح���ول العامل 

التي �سادقت على هذه التفاقية.
من جانبه، اأ�س���اد رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية 
املحفزين بدع���م ورعاية وزارة العم���ل والتنمية 

العزمي���ة(،  )ذوي  الإعاق���ة  ل���ذوي  الجتماعي���ة 
وتق���دمي خمتل���ف الت�سهي���الت له���م مب���ا فيها 
الهتمام بتوظيفهم يف القطاع اخلا�ص، واإ�سدار 
الت�ريع���ات اخلا�س���ة ب���ذوي الإعاق���ة، منوًها يف 
الوق���ت ذاته بالرواد من املتطوعني الذين اأولوا 
ذوي الإعاق���ة اهتماًما كب���ًرا و�سكلوا العديد من 

املوؤ�س�سات الداعمة لهم.  
وتخل���ل حف���ل الفتت���اح فق���رات حتفيزي���ة 
م���ن ذوي الإعاق���ة با�س���م “موه���وب طاملا قلبي 
ينب����س”، بالإ�سافة اإلى عر�ص فيلم يحكي اجناز 

و�سرة ذوي الإعاقة.

البحرين تتميز بتجربة رائدة يف ال�سيا�سات االجتماعية 
لدى رعايته حفل “اإجناز و�سرة ذوي الإعاقة”... حميدان: 

• جانب من احلفل	
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وصايا مشاري العرادة
قب���ل اأيام، رحل املن�سد الك�يتي م�ساري العرادة رحمه اهلل، بحادث �سري م�ؤ�سف، 

وبفاجعة اأدمت القل�ب، واأحزنتها. 
رحل فار�س عمل اخلري والتط�ع على بغته، وه� من األهم ال�سباب العربي بال�ق�ف 

على م�ساريع اخلري يف اإفريقيا والدول الإ�سالمية، وب�سرية عطاء ا�ستثنائية. 
وع���رف عن الراحل ال�سدو باأنا�سيد اإ�سالمية م�ؤثرة، �سجعت الكثريين، لأن يعيدوا 

قراءة عالقتهم مع خالقهم، وبق�س�رهم يف العبادات، وبالأقربني منهم. 
رون حياته���م، ووقتهم، و�سبابهم؛ خللق  رحل العرادة ب�سخ���ب، وبعادة َمْن ي�سخِّ
التغيري يف الآخرين، واإنقاذهم من الغرق بال�اقع املر، نح� حياة اأف�سل، واآخرة اأاأمن. 

رحل �ساحب اأن�س�دة “فر�سي ال���راب”، والتي تقدم منهاج حياة، وتق�مي خلق، 
واإع���ادة نظ���ر لالأول�يات، عرب التاأمل يف ي�ميات امليت، ب�س����رة تق�سعر لها الأبدان، 

ويف ت�ساوؤلته امل�ح�سة، وه� يقبع وحيدا بالظلمة، حتت اأرتال الراب. 
ويق����ل م�ساري رحم���ه اهلل بثنايا الأن�س����دة: واللحد يحكي ظلم���ة فيها ابتالئي، 
والن����ر خط كتابة.. اأن�سي لقائ���ي، والأهل اأين حنانهم؟ باع����ا وفائي، وال�سحب اأين 
جم�عه���م؟ ترك�ا اأخائ���ي، واملال اأين هن���اوؤه؟ �سار ورائي، وال�س���م اأين بريقه؟ بني 

الثناء، هاذي نهاية حايل.  
رح���ل م�س���اري، واأجم���ل م���ا يف خامتته، ه���ذا الكم م���ن ال��سايا الت���ي تركها لنا؛ 

ا�ستعداًدا للي�م الذي ل ينفع فيه اإل العمل ال�سالح.  
ومعه���ا اأي�سا، ه���ذا الرتل من  الدعاوى، وم�ساريع اخل���ري بث�ابه،  فاأي �رسيرة بينك 

وبني اهلل يا م�ساري؟

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“�شباب العامل” يزورون �رصح امليثاق

تقوية ح�شور البحرين يف جميع دول العامل

بحث تفعيل التن�شيق الأمني العربـي

“التدريب الربملاين” ينظم “مهارات املتحدث الر�شمي”

م�ستقبال �سفراء اململكة اجلدد... �سم� نائب رئي�س ال�زراء:

قدم مرئياته ب�ساأن تط�ير م�سرية التعاون... وزير الداخلية: 

بهدف تاأهيل الكادر الإداري والب�رسي ب� “اأمانة الن�اب”

املنام����ة- بنا: ا�ستقب����ل نائب رئي�����س ال�زراء 
�سم� ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة مبكتبه بق�رس 
الق�سيبية وزير اخلارجي����ة ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل 

خليفة.  
وق����دم ال�زير ل�سم�����ه �سفراء مملك����ة البحرين 
املعينني لدى عدد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة، 
وهم جمعة الكعبي ال�سف����ري املعني ب�سلطنة عمان، 
وال�سف����ري املع����ني بجمه�ري����ة اأملاني����ا الحتادي����ة 
عب����داهلل عبداللطيف، وال�سفري املع����ني بجمه�رية 
الهن����د عبدالرحم����ن  القع�����د، وال�سف����ري املع����ني 
الرويع����ي،  اأحم����د  الها�سمي����ة  الأردني����ة  باململك����ة 
وال�سف����ري املع����ني بجمه�ري����ة اإندوني�سي����ا حمم����د 
�سيخ�����، وال�سفري املعني بالياب����ان اأحمد الدو�رسي، 
وال�سفري املعني بجمه�رية ت�ن�س اإبراهيم حمم�د، 
واملعني ل����دى اجلمه�رية اجلزائري����ة الدميقراطية 

ال�سعبية ف�����ؤاد البحارنة، وال�سف����ري املعني مبملكة 
تايلند اأحمد الهاجري.

ورحب �سم�����ه بال�سفراء، معربا عن تهانيه لهم 
بالثقة امللكية ال�سامية، ومثمنا ما قدم�ه من خدمة 
لل�ط����ن فيم����ا كان�ا يتب�وؤن����ه من منا�س����ب ومهام 
�سابق����ة وما اكت�سب�����ه خاللها من خ����ربات وجتارب 
�ست�سه����م يف اأداء مهامه����م الدبل�ما�سي����ة وت�طيد 
العالق����ات الثنائية يف الدول التي �سيمثل�ن مملكة 

البحرين لديها وتق�ية ح�س�رها فيها.
واأ�ساد �سم����� ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 
بجه�����د وزي����ر اخلارجي����ة يف تط�ي����ر عمل ال�����زارة 
واإع����داد الك�ادر امل�ؤهل����ة للعم����ل الدبل�ما�سي يف 

داخل ال�زارة وبعثاتها يف اخلارج.
تتمت����ع  البحري����ن  مملك����ة  اإن  �سم�����ه  وق����ال 
بعالق����ات �سداقة وتعاون مع كافة الدول ال�سقيقة 

وال�سديق����ة القائمة على الح����رام املتبادل، واإنها 
حتر�����س عل����ى تعزيز وت�طي����د ه����ذه العالقات من 
خ����الل الت�س����الت الثنائي����ة و�سفاراته����ا وبعثاتها 
الدبل�ما�سي����ة لدى هذه الدول مم����ا ي�ؤكد دور هذه 
ال�سف����ارات والبعثات، اإ�سافة اإل����ى دورها يف رعاية 
م�سال����ح اململكة وم�اطنيه����ا يف اخلارج، وقد متنى 

�سم�ه لل�سفراء كل الت�فيق والنجاح.
ويف ختام اللقاء، اأعرب وزير اخلارجية وال�سفراء 
ع����ن اعتزازه����م با�ستقب����ال �سم� ال�سي����خ حممد بن 
مب����ارك اآل خليفة له����م، مقدري����ن ت�جيهات �سم�ه 
له����م، وم�سيدين مبا اأ�س�س ل����ه �سم�ه من نهج فيما 
يخ�س العمل الدبل�ما�سي وذلك منذ تاأ�سي�س وزارة 
اخلارجي����ة، م�ؤكدين بذل كل اجلهد والعمل ملا فيه 
خ����ري مملكة البحري����ن وم�ساحلها ورفع����ة �ساأنها يف 

ظل ت�جيهات وتعليمات قيادتها.

وزي����ر  ا�ستقب����ل  الداخلي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
الداخلي����ة الفري����ق الركن ال�سيخ را�س����د بن عبداهلل 
اآل خليفة اأم�س الأمني العام ملجل�س وزراء الداخلية 
الع����رب حممد ك�مان، بح�س�ر وكيل وزارة الداخلية 

ال�سيخ نا�رس بن عبدالرحمن اآل خليفة.
بال����دور  م�سي����دا  بك�م����ان،  ال�زي����ر  ورح����ب 
التن�سيقي الفاعل لالأمانة العامة للمجل�س يف تط�ير 
م�سرية العمل العربي امل�س����رك يف املجال الأمني، 

ومتابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية العرب.
ومت خ����الل اللقاء بحث اأب����رز امل��س�عات التي 
�سيت����م مناق�ستها يف الجتماع املقبل ملجل�س وزراء 
الداخلية العرب، كما مت بحث عدد من امل��س�عات 
املتعلق����ة بتفعي����ل التع����اون الأمن����ي العرب����ي يف 

املرحلة املقبلة.
من جهته، اأكد حممد ك�مان اعتزازه بلقاء وزير 
الداخلية، وما اأبداه م����ن مرئيات عن تط�ير م�سرية 

التع����اون والتن�سيق الأمني العرب����ي، م�سيدا بجه�د 
وزارة الداخلية يف حفظ الأمن برب�ع مملكة البحرين 

كافة.

املنام���ة - بنا: اأقام مرك���ز البحرين للتدريب 
“مه���ارات  بعن����ان  تدريبي���ة  دورة  الربمل���اين 
املتح���دث الر�سم���ي للم�ظفني” الذي���ن تتطلب 
الظه����ر  ال�ظيفي���ة  واخت�سا�ساته���م  مهامه���م 

الإعالمي.
وتاأتي الدورة التدريبية �سمن اأن�سطة واأعمال 
املرك���ز بالأمانة العامة ملجل�س الن�اب بت�جيهات 
م���ن رئي�س املجل�س اأحمد املال، وباإ�رساف مبا�رس من 

الأمني العام للمجل�س عبداهلل الدو�رسي.
وته���دف الدورة اإلى تاأهي���ل وتدريب الكادر 
الإداري والب�رسي بالأمانة العامة للمجل�س، والعمل 
على رفع امل�ست�ى اخلرباتي واملعريف للم�ظفني، 
وال�سع���ي لتط�ي���ر مهاراته���م يف ممار�س���ة العمل 
الربملاين عن طريق تق���دمي �سل�سلة من الدورات 
والربام���ج والأن�سط���ة التدريبية يف جم���ال العمل 
تنمي���ة  يف  وامل�ساهم���ة  والت�رسيع���ي،  الربمل���اين 
ق���درات م�ظفي ومنت�سبي الأمان���ة العامة للقيام 
مبهامه���م وواجباتهم ال�ظيفي���ة بطريقة اأف�سل 
واكرث كفاءة. وت�سمنت ال���دورة التدريبية عر�س 
مقدم���ة متهيدية ع���ن الإعالم واهميت���ه، وكيفية 

الت�ا�س���ل م���ع العالم، وع���دد م���ن الر�سادات يف 
كيفي���ة التعامل م���ع و�سائ���ل الإع���الم املختلفة، 
ا�سافة ال���ى �سبل اقام���ة امل�ؤمت���رات ال�سحافية 
من حيث اهميتها واحلاجة اليها لإي�سال الر�سالة 
وملزي���د م���ن ال����رسح والت��سي���ح، واآلي���ات اإعداد 
الن�س للم�ؤمترات ال�سحافية، وعر�س اأبرز الأم�ر 

التي يجب مراعاتها عند التحدث ل��سائل العالم، 
وتدري���ب عملي عل���ى كيفية التعام���ل مع كامريا 
التلفزي�ن، وتدريب���ات عملية على اجراء املقابلة 
التلفزي�ني���ة، وعلى كيفية التعام���ل مع ال�سئلة 
املحرجة اأو عندما تفتقر للمعل�مة اأو اجل�اب على 

�س�ؤال املحاور.

• �سم� ال�سيخ حممد بن مبارك م�ستقبال وزير اخلارجية و�سفراء مملكة البحرين املعينني  	

• وزير الداخلية م�ستقبال الأمني العام ملجل�س وزراء الداخلية العرب 	

• جانب من دورة مهارات املتحدث الر�سمي	

قاليل - جمعية اخلالدية ال�سبابية: 
ق���ام وفد من �سباب الع���امل من اأع�ساء 
من جمعية اخلالدية ال�سبابية يتقدمهم 
نائ���ب رئي����س اجلمعية اإبراهي���م را�سد 
ومنظم���ة اآيزاك العاملي���ة برئا�سة علي 
الق�س���اب بزي���ارة اإل���ى ����رسح امليثاق 
ال�طن���ي، حي���ث اطلع�ا عل���ى املراحل 
الت���ي م���رت به���ا مملك���ة البحرين عرب 
ع�س�ر من الزم���ن و�سل�سلة من احلكام 

من عائلة اآل خليفة الكرام.
اإل���ى  امل�سارك����ن  وا�ستم���ع 
املر�سدين الذين رافق�ا ال�فد وقدم�ا 
�رسًحا وافًيا عن تاريخ وحا�رس وم�ستقبل 
مملك���ة البحرين، يف ظ���ل العهد الزاهر 

لعاه���ل الب���الد �ساحب اجلالل���ة امللك 
حم���د بن عي�س���ى اآل خليف���ة، وا�ستمتع 
اجلميل���ة  باملعرو�س���ات  امل�سارك����ن 
واملع���ربة الت���ي مت ت�سميمه���ا عل���ى 
درجة عالية من الإتق���ان والإحاطة بكل 
اجل�ان���ب املهم���ة يف احلي���اة، وتعرف�ا 
والتقالي���د والنفت���اح  الع���ادات  اإل���ى 
ال�سيا�س���ي والدين���ي ال���ذي تتمي���ز به 
مملك���ة البحرين بل���د الت�سامح واحلرية 
والكرام���ة، كم���ا ع���رب امل�سارك����ن عن 
�سعادته���م وفرحته���م مبا وج���دوه من 
حف���اوة ا�ستقب���ال ومعل�م���ات قيم���ة، 
متاأملني الى زي���ارات وتعاون مثمر يف 

منا�سبات مقبلة.

تن�شيق التعاون الأمني مع فرن�شا
املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: ا�ستقبل وزير 
الداخلي����ة الفري����ق الرك����ن ال�سي����خ را�س����د بن 
عبداهلل اآل خليف����ة وبح�س�ر رئي�س الأمن العام 
الل�����اء طارق احل�سن �سف����رية جمه�رية فرن�سا 
لدى مملكة البحرين �سي�سيل ل�جنيه؛ مبنا�سبة 

تعيينها �سفرية جديدة لبالدها.
الفرن�سي����ة  بال�سف����رية  ال�زي����ر  ورح����ب 
اجلديدة، م�سيداً بالعالقات الطيبة التي تربط 

بني البلدين ال�سديقني. • وزير الداخلية م�ستقبال ال�سفري الفرن�سي	
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اإدراج اأحد �شواحل ال�شمالية على برنامج احلكومة املقبل

اإعـادة تـ�شـكـيل لـجنة ت�شـمية الـ�شـوارع وال�شـواحـي

تطبيقا ملبداأ العدالة يف التنمية ... “تن�شيقي ال�شمالية”:

منح 4 مقاعد للمجال�س البلدية من اإجمايل 10

اأو�ش���ى املجل����س التن�شيق���ي للمحافظ���ة 
ال�شمالي���ة يف اجتماع���ه الأخري بدورت���ه احلالية 
اأول اأم����س، ب���اإدراج هيئ���ة البحري���ن لل�شياح���ة 
واملعار����س اأح���د م�شاري���ع �شواح���ل املحافظة 
ال�شمالي���ة عل���ى برنامج عملها املقب���ل، وياأتي 
على راأ�شها �شواحل باربار واأبو�شبح واملالكية.

اأثن���اء  الع�شف���ور  عل���ي  املحاف���ظ  وق���ال 
ا�شتعرا����س بن���د م�شاري���ع تطوي���ر ال�شواح���ل 
والواجه���ات البحرية يف املحافظة ال�شمالية، اإن 
احلل الأمثل الذي تطرحه املحافظة للتعامل مع 
حتدي ال�شتمالكات، ه���و بالبدء يف تهيئة تلك 

ال�شواح���ل والواجهات البحري���ة اإلى حني اإمتام 
ال�شتمالكات املطلوبة.

واأ�ش���اف اأن ه���ذه التو�شي���ة تاأت���ي نتيجة 
ل�شتثناء الواجهات البحرية و�شواحل ال�شمالية 
م���ن برنامج عم���ل احلكومة احل���ايل، الأمر الذي 
يتطل���ب اإدراجه���ا على الربنام���ج املقبل، على 

اأ�شا�س مبداأ العدالة يف التنمية.
وذك���ر اأن ه���ذا املق���رح ياأت���ي يف وق���ت 
تت�شل���م فيه لأول مرة هيئ���ة البحرين لل�شياحة 
ال�شواح���ل  تطوي���ر  م�شوؤولي���ة  واملعار����س 
والواجه���ات البحرية، اإلى جان���ب عدم التعويل 
عل���ى برنامج الدعم اخلليج���ي لعدم اخت�شا�شه 

بتمويل م�شاريع ال�شواحل.

�شيد علي املحافظة

ملاذا يتعطل تطوير �شاحل باربار؟

1 % من البحرينيني “ريا�شيون” ر�شمًيا

اال�شتمالكات تعطل م�شاريع �شواحل ال�شمالية

69 % ن�شبة ح�شـور “تنـ�شـيـقـي ال�شمالـيـة”

�شواحل املالكية والبديع واجل�رسة حظيت بربامج التطوير... الف�شالة:

76.3 % معدل القرارات املنفذة للمجل�س

قال����ت مدي����ر اخلدم����ات الفني����ة يف بلدي����ة املنطق����ة 
ال�شمالي����ة ملي����اء الف�شال����ة اإن التقري����ر ال����ذي ا�شتعر�شته 
املحافظ����ة افتقر الكثري م����ن احلقائق، موؤك����دة اأن �شواحل 
املالكي����ة والبدي����ع واجل�����رسة حظي����ت بالعديد م����ن الربامج 
وامل�شاري����ع التطويرية. ولفتت فيما يتعل����ق ب�شاحل باربار 
وغ����ريه من ال�شواح����ل اإلى اأن م����ا يعطل م�شاري����ع تطويرها 
يتعل����ق بال�شتم����الكات، وغريه����ا م����ن الأم����ور ذات العالقة 
بالتخطي����ط العمراين للمناطق، وعلى راأ�شها الطريق الرابط 

بني املدينة ال�شمالية وحمافظة العا�شمة.
وفيم����ا يخ�س م�����رسوع املرفاأ ب�شاح����ل املالكية، اأفادت 
ب����اأن اإلغاء امل�رسوع ج����اء بناء على رف�س الأه����ايل لإقامته يف 

املوقع املقرح؛ جتنبا حل�شول احلوادث.
ونوهت بدور ق����رار تخ�شي�س 50 % من �شواحل اجلزر 

اخلا�شة للعامة، وم�رسوع املدينة ال�شمالية، التي �شرفع من 
عدد ال�شواحل يف املحافظة.

ا�شتعر�ش���ت املحافظ���ة ال�شمالي���ة خ���الل الجتم���اع 
التن�شيقي الدوري له���ا تقريرا عن موؤ�رسات اأداء املجل�س 
للع���ام 2017. واأظهر التقرير اأن ن�شب���ة تنفيذ القرارات 
والتو�شيات ال�شادرة عن املجل�س بلغت 76.3 %، فيما 
بلغ عدد القرارات جارية التنفيذ 16.9 %، ون�شبة 6.8 % 

من القرارات والتو�شيات التي مل يجر تنفيذها.
كم���ا اأظهر التقرير اأن ن�شبة ح�ش���ور اأع�شاء املجل�س 
�شه���دت ارتفاعا بن�شبة 10 % عن العام 2016، اإذ بلغت 
ن�شب���ة احل�ش���ور 69 %، فيم���ا بلغ���ت ن�شب���ة التغيب عن 
اجلل�ش���ات 31 %. من جهته، اأكد املحافظ علي الع�شفور 

اأن املحافظة تتطلع للقيام بدور تنموي ا�شتثماري خالل 
برنام���ج عملها الق���ادم، وذلك من خالل تبن���ي امل�شاريع 
التي حترك من خالله���ا الواقع القت�شادي يف املحافظة، 
كتنظي���م املعار����س الت���ي تدعم م���ن خالله���ا امل�شاريع 

ال�شغرية واملتو�شطة. 

قدم���ت املحافظة ال�شمالية يف اجتماعه���ا التن�شيقي اأول اأم�س 
بح�ش���ور عدد من ممثلي الوزارات والهيئ���ات الر�شمية تقريرا لها 
ع���ن اأو�شاع الواجه���ات البحري���ة يف املحافظة، اإذ اأ�ش���ارت اإلى اأن 

املحافظة لديها 9 �شواحل ومرافئ بحاجة اإلى التطوير.
وخ����س مقدم التقرير خالد عبداللطي���ف �شاحل باربار بالذكر، 
مت�شائ���ال ع���ن اأ�شباب تعط���ل م�رسوع تطوي���ره بالرغم م���ن ملكيته 
التابع���ة للدول���ة ح�ش���ب متابعات املحافظ���ة، و�ش���دور القرارات 
ال�شابق���ة بتطوي���ره، بخالف بقي���ة ال�شواحل التي تع���اين حتديات 

متعلقة بال�شتمالكات.

ق���ال ممث���ل وزارة ال�شب���اب والريا�ش���ة باملجل����س التن�شيقي 
للمحافظ���ة ال�شمالية اإن ن�شبة الريا�شيني امل�شجلني يف الحتادات 
الريا�شي���ة يف البحري���ن ل يتج���اوز 1 % م���ن جمم���وع ال�ش���كان يف 
البحرين، اإذ ت�شعى الوزارة لتو�شعة �رسيحة الريا�شيني يف اململكة.
جاء ذل���ك اأثن���اء ا�شتعرا����س املحافظ���ة لربنام���ج ال�شتعداد 
لي���وم البحري���ن الريا�ش���ي يف فرباي���ر املقب���ل، اإذ ذك���ر املحافظ 
عل���ي الع�شف���ور اأن املحافظة �شتعمل على تنظي���م معر�س لالأكل 
ال�شحي خالل برنامج العام اجلاري، كما �شتخ�ش�س برامج ريا�شية 

لالأطفال.

ا�شتبدال حديقة بـ “باركات” يف الب�شيتني

ح�شم موقع “اأبراج الطريان” اإلى جمل�س الوزراء

ا�شتمرار حظر اأكيا�س القمامة 

وافق وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�شام خلف على مقرح 
جمل����س بلدي املحرق با�شتبدال تخ�شي����س اأحد العقارات مبجمع 221 بالب�شيتني من 

حديقة اإلى مواقف لل�شيارات.

رف���ع وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�شام خلف تو�شية جمل�س بلدي 
املح���رق بوقف اأعمال ردم البحرية الواقع���ة بني �شارعي ريا واأمواج اإل���ى جمل�س الوزراء؛ لتخاذ 
الق���رار املنا�شب ب�شاأنها. وجاء هذا الإجراء بعد اإ�رسار املجل����س البلدي على تو�شيته، والتي اأكد 

فيها وقف اأعامل الردم ونقل م�رسوع اإن�شاء اأبراج الطريان العابر اإلى موقع اآخر.

رف�س وزي���ر الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العم���راين ع�شام خلف ال�شتجابة لطلب 
جمل�س بلدي املحرق ب�شاأن رفع حظر ا�شتالم اأكيا�س القمامة عن جميع امل�شتفيدين.

وبرر الوزير اعرا�شه على اأ�شا�س اأن الوزارة ملتزمة بتح�شيل الر�شوم مقابل اخلدمات التي 
تقدمها، اإ�شافة اإلى اأن تطبيق احلظر ل يتم اإل على املتاأخرات التي تزيد عن ثالثة اأ�شهر.

ياأت���ي ذلك يف وقت برر فيه املجل�س طلبه باأن ع���دم ا�شتالم امل�شتفيد اأكيا�س القمامة، من 
املمك���ن اأن يت�شبب يف اأزمة �شحي���ة وبيئية، وداعيا اإلى اإيجاد اآلية اأخرى ل تكون هذه اخلدمة من 

�شمن اخلدمات املحظورة يف النظام الإلكروين.

حمرر ال�شوؤون املحلية

ابها  غرامات مرتادي احلدائق ت�شقط يف يد عرَّ
خلف: جزاءات اإتالف املمتلكات العامة نظمها قانون العقوبات

اأك���د وزي���ر الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين ع�ش���ام خل���ف اأن قانون 
العقوب���ات ت�شم���ن ج���زاًء رادع���ا ب�ش���اأن اأعمال 
الثابت���ة  الأم���وال  م���ن  اأي  اإت���الف  اأو  تخري���ب 
واملنقولة، اأو جعلها غري �شاحلة لال�شتعمال اأو 

عطلها باأي طريقة.
جاء ذل���ك ردا عل���ى مقرح رئي����س جمل�س 
بل���دي املح���رق حمم���د اآل �شنان ب�ش���اأن فر�س 
غرامات على رمي املخلف���ات واأعمال التخريب 
يف احلدائ���ق واملتنزه���ات واملراف���ق العام���ة، 
والت���ي بلغت 50 دينارا وفقا للمقرح املرفوع 

بهذا ال�شاأن.
ق���رر ملرتك���ب ه���ذه  القان���ون  اأن  وذك���ر 
املخالف���ات احلب����س مل���دة ل تزي���د ع���ن �شن���ة 
وبالغرامة التي ل تتجاوز 100 دينار، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني.

وبنينَّ اأنه يف حال وق���وع اأي اأعمال تخريبية، 
فاإنه يكون على اجلهات املت�رسرة اإبالغ اجلهات 

املعنية بوزارة الداخلية.
واأك���د فيما يتعلق بجزئي���ة رمي املخلفات 

يف املراف���ق العام���ة اأن قان���ون النظافة اجلديد 
بحوزة ال�شلطة الت�رسيعية، وعليه فاإن الوزارة يف 
انتظار ه���ذا القانون اجلديد الذي �شينظم هذه 

العملية.

اأطل���ع وزي���ر الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين ع�ش���ام خلف جمل�س بلدي 
املحرق على قرار الت�شكيل اجلديد للجنة درا�شة 
املقرحات اخلا�شة بت�شمية ال�شواحي والأحياء 
وال�ش���وارع والطرق وامليادي���ن. وتراأ�س اللجنة 
وفق���ا للقرار وكي���ل �شوؤون البلدي���ات نبيل اأبو 
الفتح، وينوبه فيها الوكيل امل�شاعد للخدمات 
البلدية امل�شرك���ة، وبع�شوية ممثل عن �شوؤون 
الأ�شغ���ال وممث���ل عن هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
والآثار، وممثل عن اجلهاز املركزي للمعلومات، 
وممثل عن املحافظة املعني���ة باملوقع، واأربعة 

ممثلني عن الهيئات البلدية الأربع.

وت�شدر اللجنة تو�شياتها باأغلبية الأع�شاء 
احلا�رسين وعند ت�شاوي الأ�شوات يرجح اجلانب 
الذي من���ه الرئي�س. وحدد الق���رار اخت�شا�شات 

اللجنة بو�شع معايري حمددة لت�شمية ال�شواحي 
والأحي���اء وال�شوارع والط���رق وامليادين تراعي 
الهوية الوطني���ة والتاريخية والراثية. وتتولى 
اللجن���ة درا�ش���ة ق���رارات وتو�شي���ات املجال�س 
البلدية املتعلق���ة بت�شمية ال�شواح���ي والأحياء 
وال�ش���وارع والط���رق وامليادي���ن والتن�شيق مع 

اجلهات ذات العالقة والخت�شا�س.
وي�شمح القرار للجنة ال�شتعانة مبن تراه من 
ذوي اخل���ربة والخت�شا�س والوجه���اء والأعيان 
مم���ن له���م دراي���ة ومعرف���ة بالبع���د التاريخي 

والجتماعي وال�شيا�شي ململكة البحرين.
وترفع اللجنة تو�شياتها اإلى وزير الأ�شغال 
والبلدي���ات متهيدا لرفعها لديوان �شمو رئي�س 

الوزراء لأخذ املوافقة النهائية ب�شاأنها.

• ع�شام خلف	

• حممد �شنان	

• اجتماع املجل�س التن�شيقي للمحافظة ال�شمالية	
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البحرين تخ�ض�ص عيادة لال�ضت�ضارة النف�ضية ملر�ضى “الإيدز”
اخلرباء ي�شددون على �رضورة “الفح�س” املبكر الكت�شاف الفريو�س

ا�شتعر�س اأكرث م���ن 100 خبري من اخلليج 
وال����رضق االأو�شط والع���امل، �شارك����ا يف  م�ؤمتر 
القم���ة الثانية لفريو�س نق����س املناعة الب�رضية  
يف ال����رضق االأو�شط “االيدز” والذي عقد يف دبي 
م�ؤخرا بعن����ان “خيارات الي����م – �شحةُ الغد” 
اآخر امل�شتجدات والتط����رات يف جمال املر�س 

يف املنطقة.
واأو�ش���ح اخلرباء اأن���ه وفقا الآخ���ر البيانات 
املتاح���ة من برنام���ج االأمم املتح���دة امل�شرتك 
 36.7 ف���اإن  “االإي���دز”،  بفريو����س  املعن���ي 
ملي����ن �شخ�س عل���ى م�شت�ى الع���امل م�شاب�ن 
بالفريو����س، م�ؤكدي���ن اأنه وعل���ى الرغم من اأن 
انخف�ش���ت  بالفريو����س  اجلدي���دة  االإ�شاب���ات 
بن�شبة 16 % منذ عام 2010، اإال اأن 1.8 ملي�ن 
�شخ����س اأ�شيب�ا بنق�س املناعة عام 2016. وال 
يزال واحد م���ن كل 3 م�شابني لي�ش�ا على علم 

باإ�شابتهم بالفريو�س.
وب���ني اخل���رباء يف اأوراق العم���ل اأن ع���دد 
احلا�شلني عل���ى العالج امل�ش���اد للفريو�شات 
يف ي�ني� 2017 ال يتعدى 20.9 ملي�ن م�شاب 
فق���ط ، بينم���ا ت�يف يف ع���ام 2016 م���ا يقارب 
امللي����ن �شخ����س ب�شب���ب االأمرا����س املرتبطة 

باالإيدز. 
و�شددوا عل���ى اأن ت�فري اخلدمات ال�شحية 
املنا�شب���ة الأولئك الذين يحتاج����ن اإليها لي�س 
كافي���ا يف ح���د ذات���ه يف جمتمعاتن���ا حل���د االآن، 
مبين���ني اأن ال��ش����ل اإل���ى التغطي���ة ال�شحية 
ال�شاملة و�شمان احلق يف ال�شحة للجميع يحتاج 
للعمل خ���ارج نط���اق النظام ال�شح���ي، حيث ال 
ت���زال ال�شيا�ش���ة العام���ة والبيئ���ة االجتماعي���ة 
االأوبئ���ة  ت�شكي���ل  يف  حا�شم���اً  دوراً  تلعب���ان 
املتعلق���ة بفريو����س “االي���دز”، واأن ت�ش���ارك 

فيها ال�شيا�شات والق�انني واملمار�شات التي 
ت�شمل جميع القطاعات ذات ال�شلة، وان يك�ن 

هذا النهج مدع�ماً من احلك�مة ب�شكل كامل. 
وك�ش���ف اخل���رباء اأن يف ع���ام 2016، كان 
هن���اك 230 األ���ف �شخ�س م�ش���اب بالفريو�س 
يف ال�رضق االأو�ش���ط و�شمال اأفريقي���ا، بينهم ما 
يق���در ب 18 األفاً اإ�شابة حديث���ة، وو�شل عدد 
املت�فني ب�شب���ب االأمرا�س املرتبط���ة باالإيدز 
بني عام���ي 2010 و2016 ما يق���ارب امللي�ن 
�شخ�س، وبذل���ك ارتفع عدد ال�فيات املرتبطة 

باالإيدز يف املنطقة بن�شبة 19 %. 
ودعا اخل���رباء احلك�م���ات والقائمني على 
ال�شيا�ش���ات ال�شحي���ة اإلى ����رضورة “الفح�س” 
املبك���ر الكت�شاف هذا املر����س، م�شددين على 
اأن واح���دة م���ن اأهم امل�ش���اكل الت���ي ن�اجهها 
يف ال����رضق االأو�ش���ط ه���ي مرحلة ال��ش����ل اإلى 
الفح����س، حيث يعترب الفح����س مهم جدا، فه� 
مفت���اح االرتباط بالرعاية والقم���ع الفريو�سي، 

مبينني اأن النا�س  يخجل�ن من القيام بالفح�س 
وه���م يخ�ش�ن الع�اقب املحتمل���ة اأي�شا، ورمبا 
يف بع�س البلدان ح�ل ال�رضق االأو�شط قد يطلب 
من ال�افدين امل�شابني مغادرة البالد، يف حني 
اأن بع����س امل�اطنني قد يفق���دون وظائفهم، 
لذل���ك البد م���ن حت�شني مع���دالت الفح�س من 
خالل النظ���ر له���ذه اجل�ان���ب االجتماعية التي 
ت�ؤث���ر على حي���اة املر�شى. وق���د تط�رت �شبل 
معاجلة فريو����س نق�س املناع���ة واإدارته حيث 
اأ�شب���ح العدي���د م���ن املر�ش���ى قادري���ن على 
العي����س ملت��ش���ط العمر الطبيع���ي. وعلى هذا 
النح� اأ�شبح الفريو����س االآن حالة مزمنة ميكن 
التحك���م فيه���ا وال�شيطرة عليه���ا؛ ولذلك فاإن 
اخلرباء يف القم���ة يتطلع�ن اإلى قمع الفريو�س 
وال�قاي���ة م���ن الع���دوى “االنتهازي���ة”، بهدف 
الرتكيز على املنظ�مة ال�شاملة يف جمال رعاية 
وعالج فريو�س “االي���دز”، ودعم ال�عي الكامل 
به���ذا املر����س. ولق���د اثب���ت امل�ؤمت���ر جناحه 

لل�شن���ة الثانية على الت�ايل يف جذب كبار خرباء 
االأمرا����س املعدية امللتزمني بتب���ادل الدراية 
واأف�ش���ل املمار�ش���ات الت���ي تركز عل���ى اإدارة 
فريو����س نق����س املناعة الب�رضي���ة وت�فري منرٍب 
للتعليم الطب���ي امل�شتمر ح�ل الع���الج الفعال 
لفريو����س نق����س املناع���ة، وه���� االم���ر الذي 
ي����ؤدي اإلى دع���م اأف�شل للم�شاب���ني  باملر�س 
يف املنطق���ة.  وبدورها، تق����م مملكة  للبحرين 
بدور بارز يف احلد اأو الق�شاء على مر�س االيدز، 
و�شم���ن التزامها م���ع  الدول االخ���رى بتحقيق 
االأهداف العاملية ملحاربة اأاليدز و�شمن برنامج 
االم���م املتح���دة امل�ش���رتك املعن���ي مبكافح���ة 
“االيدز”. واأدت اجله����د املبذولة يف البحرين 
للحد من املر�س، الى انخفا�س معدل االإ�شابة 
بعدوى فريو����س نق�س املناعة، من خالل ثالث 
م�شت�يات تتمث���ل يف ال�قاية االأولية والثان�ية 
والثالثية، وال تزال م�شتم���رة لتحقيق االأهداف 
ال�شفرية الثالث وه���ي  “�شفر” حاالت جديدة 

لالإ�شاب���ة بالعدوى م���ن خالل برنام���ج ال�قاية 
االأولية والت�شخي����س املبكر ومنع اأمل�شاعفات 
و”�شف���ر” حل���االت ال�ف���اة م���ن خ���الل برنامج 
ال�قاي���ة الثان�ية، والق�شاء عل���ى التمييز �شد 
املتعاي�شني مع املر�س، ومن خطة ا�شرتاتيجية 
متعددة القطاع���ات واإدماجها بخطط ال�زارات 
بالفريو����س  املتعاي�ش���ني  اإ����رضاك  وحت���ى 
واملتاأثري���ن ب���ه باخلط���ة وممثل���ي م�ؤ�ش�شات 
املجتمع املدين والقطاع اخلا�س، وثالثا قامت 
بت�ف���ري اخلدمات ال�شحي���ة الراقي���ة و�شه�لة 
ال��ش�ل لها وجمانية الرعاية ال�شحية من خالل 
الرعاي���ة ال�شحية االأولي���ة والثان�ية ت�شهل من 
حتقيق اأهداف اللجنة ال�طنية ملكافحة االإيدز. 
واأ�ش���ار م�ش���در م�ش����ؤول يف وزارة ال�شحة، اإلى 
ان البحرين تعد اأول دول���ة باملنطقة تخ�ش�س 
عي���ادة خا�شة لال�شت�ش���ارة النف�شي���ة ملر�شى 
“االي���دز” وذل���ك ملتابع���ة املر�ش���ى وتقدمي 

الدعم النف�شي لهم، ول�شمان ال�رضية التامة.

املنامة - وزارة ال�شحة: ا�شتقبلت وزيرة 
ال�شح���ة فائق���ة ال�شال���ح مبكتبه���ا بدي����ان 
ال����زارة باجلف���ري النائ���ب حممد اجل����در، اإذ 
اأعرب عن �شكره وتقدي���ره لل�زيرة والهتمام 
ومتابع���ة الك����ادر الطبي���ة املعني���ة مبجم���ع 
ال�شلماني���ة الطب���ي يف ع���الج اإح���دى احلاالت 
املر�شي���ة النادرة من خالل العمل على ت�فري 
االأدوي���ة الالزم���ة له���ا. وم���ن جهته���ا، اأعربت 
ال�شالح ع���ن عميق �شعادته���ا بتح�شن احلالة 
ال�شحي���ة للمر�ش���ى من احلاالت الن���ادرة بعد 
ت�ف���ري االأدوي���ة الت���ي �شاهم���ت يف حت�ش���ن 
ملح����ظ يف و�شعه���م ال�شح���ي، كم���ا اأ�شادت 
باملتابع���ة امل�شتمرة والت�جيه���ات ال�شديدة 
من لدن رئي�س ال�زراء �شاحب ال�شم� امللكي 
االأم���ري خليفة ب���ن �شلمان اآل خليف���ة لت�فري 

االحتياجات ال�شحية واالأدوية الالزمة ملختلف 
امل�اطن���ني  ول�شال���ح  املر�شي���ة  احل���االت 
واالرتقاء بج�دة اخلدمات ال�شحية والعالجية 
املقدم���ة لهم بال�شكل االأمثل من خالل ت�فري 
الدع���م املايل لل����زارة واإ�شتم���رار تخ�شي�س 
امليزاني���ات الالزمة لت�ف���ري االأدوية. واأكدت 
وزي���رة ال�شحة م���دى حر�س اهتم���ام ال�زارة 
بتنفي���ذ ال���روؤى ال�شديدة للحك�م���ة واالطالع 
على م�شت�ى �شري اخلدمات ال�شحية وتنظيم 
الزي���ارات امليداني���ة واللق���اءات املت�ا�شلة 
بالتع���اون مع الن����اب للت�ا�ش���ل املبا�رض مع 
االأهايل وامل�اطنني مبختلف املناطق والقرى 
والعمل عل���ى تلم�س احتياجاته���م واال�شتماع 

ملالحظاتهم.
و�شددت على اأن احلك�م���ة ت�يل اهتماًما 

كبرًيا بالقطاع ال�شح���ي، واأن ال�زارة حتر�س 
على ح�ش����ل املر�شى وبخا�ش���ة من احلاالت 
الدقيق���ة والنادرة على االأدوي���ة كافة وحفظ 
و�رضع���ة وا�شتمراري���ة تقدمي �شت���ى العالجات 
املتاحة التي ت�اكب التط�ر العلمي واأحدث ما 
ت��شلت اإليه البح�ث الطبية.ويف ختام اللقاء، 
اأعربت ال�شالح عن �شكرها وتقديرها جله�د 
وتع���اون النائ���ب اجل����در وم�شاعي���ه املثمرة 
الت���ي تكللت بالنجاح من حي���ث متابعة اإحدى 
احل���االت الن���ادرة للمر�شى وحت�ش���ن حالتهم 
ال�شحي���ة ب�ش���كل كبري، كما اأع���رب اأهل وذوو 
املر�شى خالل ح�ش�رهم اللقاء مع النائب عن 
بالغ �شكرهم ل�زيرة ال�شحة وللك�ادر الطبية 
خ�ش��ش���ا؛ ملتابعتهم املت�ا�شل���ة مثل هذه 

احلاالت. 

• م�ؤمتر القمة الثانية للفريو�س يف دبي بحث اآخر التط�رات العالجية	

اجلودر ي�ضيد باهتمام “ال�ضحة” يف عالج احلالت النادرة

• وزيرة ال�شحة م�شتقبلة النائب حممد اجل�در	

ح�رص احتياجات املناطق من امل�ضاجد واملاآمت ومراكز القراآن
حل�ل الذكرى ال� 90 لتاأ�شي�س جمل�س االإدارة... “اجلعفرية”: 

املنام����ة - االأوقاف اجلعفري����ة: عقد جمل�س 
االأوق����اف اجلعفرية اجتماع االعتي����ادي ال�شهري 
جمل�����س  رئي�����س  برئا�ش����ة   2018 للع����ام  االأول 
االأوقاف حم�س����ن اآل ع�سفور، وذلك �سباح اأم�س 
)اخلمي�����س( بح�ش�ر اأع�ش����اء املجل�����س والقائم 
باأعم����ال مدي����ر االإدارة عل����ي م����ريزا وم�ش�����ؤويل 
االإدارة، اإذ وق����ف املجل�س على متابعة القرارات 
ال�شابقة، كما اأقر عدًدا من امل�شاريع والقرارات 
الهادف����ة للم�شي قدًم����ا يف م�شاري����ع ومبادرات 

االإدارة للعام 2018.
الت�شع����ني  الذك����رى  حل�����ل  ومبنا�شب����ة 
لتاأ�شي�����س اإدارة االأوقاف اجلعفرية اأ�شاد جمل�س 
االأوقاف اجلعفرية بدع����م القيادة لدور االأوقاف 
وم�شاريعها، كما ن�ه بالدور التاريخي الذي بذله 
الرئي�����س امل�ؤ�ش�����س الإدارة االأوق����اف اجلعفرية 
ال�شيد عدنان امل��ش�ي والرعيل االأول لالأوقاف.
و�رصح رئي�س جمل�س االأوقاف اجلعفرية باأن 
“الع����ام 2018 �شيك�ن باإذن اهلل حافاًل باالإجناز 
عل����ى امل�شت�ي����ات كاف����ة، �ش�اء تل����ك املرتبطة 
بجانب التط�ي����ر الداخلي ل����الإدارة ورفع اإجمايل 
االإيرادات املالية عرب اال�شتخدام االأمثل مل�ارد 
وعق����ارات واأ�ش�����ل االأوق����اف اأو عل����ى �شعي����د 
م�ا�شلة العم����ل يف اال�شرتاتيجي����ات املقرة من 

جانب املجل�س”.
عل����ى �شعي����د مت�ش����ل، عر�����س اآل ع�شف�ر 

الهيكل التنظيمي املق����رح للأوقاف اجلعفرية 
وال����ذي يغّط����ي جمي����ع احتياج����ات ومتطلب����ات 
االأوق����اف يف جمي����ع الن�اح����ي االإداري����ة والفنية 
االأن�شط����ة  جمي����ع  وي�شت�ع����ب  واالجتماعي����ة 
احلالي����ة  واالأهلي����ة  االجتماعي����ة  والفعالي����ات 
بحي����ث تتمكن االأوقاف م����ن النه��س ب�اجباتها 
والتزاماته����ا امللق����اة على عاتقها نح����� ال�طن 
واملجتم����ع. من جانب����ه، اأ�شاد املجل�����س باجله�د 
املبذول����ة للنه������س باالأوق����اف اإدارًي����ا وفنًي����ا 
ومعمارًي����ا لك�����ن الهي����كل احل����ايل ال يلب����ي وال 

يغّط����ي القي����ام بن�شف االأعمال الت����ي تق�م بها 
االأوق����اف يف جمي����ع املجاالت وخمتل����ف االأماكن، 
لذل����ك ق����رر املجل�����س امل�افق����ة عل����ى اعتم����اد 
الهيكل التنظيمي املق����رح للأوقاف اجلعفرية 
وال����ذي يغّط����ي جمي����ع احتياج����ات ومتطلب����ات 
االأوق����اف يف جمي����ع الن�اح����ي االإداري����ة والفنية 
االأن�شط����ة  خمتل����ف  وي�شت�ع����ب  واالجتماعي����ة 
والفعالي����ات االجتماعية واالأهلي����ة احلالية على 
اأن يتم خماطبة وزير العدل وال�ش�ؤون االإ�شالمية 
واالأوق����اف بهذا ال�شاأن الإق����راره وطلب امل�ازنة 

املالي����ة املطل�بة له. وانطالًق����ا من ا�شرتاتيجية 
املجل�����س يف بناء وتط�ير دور العبادة يف خمتلف 
املناطق خ�ش��شا املناط����ق ال�شكنية اجلديدة، 
اأ�شار رئي�����س جمل�س االأوق����اف اجلعفرية اإلى اأن 
القيادة احلكيمة للب����الد اأو�شت بت�فري اأرا�شي 
لبناء م�شاج����د اأو ماآمت اأو مراك����ز حتفيظ للقراآن 
عليها وذل����ك يف املناطق ال�شكنية التي ال ي�جد 

بها مثل هذه اخلدمات.
االإدارة  املجل�����س  كّل����ف  االإط����ار  ه����ذا  ويف 
التنفيذية حل�����رض املناطق ال�شكنية التي تفتقر 

ملث����ل ه����ذه اخلدم����ات بالتن�شي����ق م����ع الن�اب 
واأع�شاء املجال�����س البلدية والعمل على خماطبة 
اجلهات املعنية لتخ�شي�س اأرا�ٍس لبناء م�شاجد 
ومراك����ز لتحفيظ القراآن وم����اآمت عليها؛ متهيًدا 
ملخاطبة اجله����ات املعني����ة لتخ�شي�����س اأرا�ٍس 

لهذه االأغرا�س. 
اجلعفري����ة  االأوق����اف  جمل�����س  اأق����ر  كم����ا 
تكلي����ف �رضكت����ني ا�شت�شاريتني الإع����داد اخلطة 
اال�شرتاتيجية لالأوقاف اجلعفرية، وتطبيق نظام 
“االآيزو” للج�دة تت�يًجا للتط�ير االإداري ال�شامل 
لالإدارة واأن�شطتها وهياكلها امل�ؤ�ش�شية؛ وذلك 
بالتزام����ن مع الذكرى الت�شع����ني لتاأ�شي�س اإدارة 

االأوقاف اجلعفرية.
وبعد ذل����ك ا�شتعر�س املجل�����س م�شتجدات 
اإجن����از احل�شاب����ات اخلتامية ل����الإدارة لالأع�ام من 
2009 حت����ى 2017، ويف ح����ني اأب����دى املجل�س 
ارتياحه من �شري العمل يف اإجناز التقارير املالية 
والت����ي مت االنتهاء منها للع����ام 2016 بالتعاون 
مع �رضكة “جرانت ث�رنت�����ن عبدالعال” لتقدمي 
الدع����م الفن����ي املحا�شب����ي والتدقي����ق الداخلي 
الإعداد البيانات املالية، اإذ وجه املجل�س االإدارة 
التنفيذية ل�رضعة ا�شتكمال احل�شابات اخلتامية؛ 
متهي����ًدا لعر�شها عل����ى وزير الع����دل وال�ش�ؤون 
االإ�شالمي����ة واالأوق����اف واجله����ات الر�شمية ذات 

العالقة طبًقا لقان�ن االأوقاف اجلعفرية.

• جمل�س االأوقاف اجلعفرية يعقد اجتماعه االعتيادي ال�شهري	

بدور املالكي
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اإعداد: عبا�س اإبراهيم محاكم
رف�س طعن للنيابة على براءة موظف من التزوير

وقف نظر طعن للنيابة �ضد حكم اإدانة باالختال�س

ا�ضتجواب 53 متهًما واإحالة 13 منهم للمحكمة املخت�ضة

ثبوت ن�ضب �ضابة اآ�ضيوية لوالدها البحريني

حب�س متهمني بواقعة جتمهر يف ال�ضهلة 

ُعوقب بع�صهم باحلب�س 3 اأ�صهر واآخرون براءة... “التحقيق اخلا�صة”:

املحكمة ال�رشعية الكربى اأمرت باإعادة الق�صية اإلى “الإدارية الكربى”

اأحرقوا اإطارات وقذفوا ال�رشطة باحلجارة و “املولوتوف”

املنام���ة - النياب���ة العام���ة: ����رشح القائم 
باأعمال رئي�س وح���دة التحقيق اخلا�صة حممد 
الهزاع باأن الوحدة تلقت خالل الثلث الأخري من 
العام املا�صي 31 �صك���وى تنوعت الدعاءات 
فيها بني التعذيب واإ�صاءة املعاملة من جانب 
اأع�صاء قوات الأمن العام، وقد با�رشت الوحدة 

اإجراءاتها التحقيقية يف جميع تلك ال�صكاوى.
اأم���ا ب�ص���اأن اإح�صائي���ة اأعم���ال الوح���دة يف 
الفرتة املذك���ورة، فقد ا�صتمع���ت اإلى اأقوال 
59 �صاكًيا و65 �صاه���ًدا، فيما ا�صتجوبت 53 
متهًما من اأع�صاء ق���وات الأمن العام، واأحالت 
4 م���ن ال�صاكني اإلى الطبي���ب ال�رشعي اخلا�س 
بالوحدة، كم���ا اأحالت 2 من ال�صاكني للطبيب 

النف�صي اخلا�س بها.
وفيم���ا يتعلق مبا اأجنزت���ه وحدة التحقيق 
اخلا�ص���ة خ���الل ذات الفرتة، فق���د ا�صتكملت 
التحقيقات يف واقعة ادعاء جمموعة من النزلء 

ب���اإدارة الإ�ص���الح والتاأهيل بالعت���داء عليهم 
بال����رشب م���ن جانب بع����س منت�صب���ي ال�رشطة 
اأثناء ومبنا�صبة حماولة القوات ال�صيطرة على 
جمموع���ة كبرية من النزلء ب���الإدارة املذكورة 
قاموا باإح���داث الفو�صى وال�صغب داخل مركز 
الإ�ص���الح والتاأهيل واإت���الف مبانيه واحتاللها 
واإ�صع���ال الن���ريان يف بع�صه���ا والعتداء على 
اأع�ص���اء ال�رشطة ومقاومته���م وال�رشوع يف قتل 
اأحده���م، وقد انتهت اإل���ى اإحالة 13 متهًما من 
اأع�صاء قوات الأمن العام اإلى املحكمة اجلنائية 
املخت�ص���ة، وطلب���ت معاقبته���م ع���ن تهم���ة 
العت���داء على �صالم���ة ج�صم الغ���ري مبقت�صى 
م���ن  339/1و2   ،  107/1  ،  75/4 امل���واد 

قانون العقوبات.
وا�صتن���اًدا اإلى ال�صلط���ة املمنوحة للوحدة 
وفًقا لقرار اإن�صائها، فقد اأحالت ق�صية اأخرى 
تعلقت ب�رشطيني من اأع�صاء قوات الأمن العام 

اإلى اإدارة املحاكم الع�صكرية بوزارة الداخلية 
لتوقيع اجل���زاء التاأديبي املنا�صب عليهما ملا 
ثب���ت يف حقهم���ا م���ن جت���اوزات وخمالفات ل 

ترقى لتقدميها للمحاكمة اجلنائية.
واأ�ص���اف اله���زاع باأن���ه يف اإط���ار متابع���ة 
الوحدة للق�صايا املحالة اإلى املحاكم مبختلف 
درجاته���ا، فق���د اأ�ص���درت دوائ���ر املحكم���ة 
ال�صغ���رى اجلنائي���ة يف الفرتة امل�ص���ار اإليها 
ثالثة اأحكام يف ثالث ق�صايا متفرقة عن تهمة 
العت���داء على �صالمة ج�صم الغري، حيث ق�صت 
باإدان���ة املتهم���ني يف ق�صيت���ني ومعاقبتهم 
باحلب����س مل���دة 3 اأ�صه���ر وبالغرام���ة، بينم���ا 
حكم���ت يف الق�صية الثالث���ة برباءة 3 متهمني 
مما اأ�صن���د اإليهم من اته���ام، وتعكف الوحدة 
حالًيا على درا�صة اأ�صباب حكم الرباءة لتقدير 
م���دى اإمكان الطعن فيه اإن كان لذلك وجه من 

القانون.

اإن  �صب���ت  زين���ب  املحامي���ة  قال���ت 
املحكم���ة ال�رشعية الكربى حكم���ت بثبوت 
ن�ص���ب �صاب���ة “36 عاًم���ا - حتم���ل جن�صية 
اآ�صيوية” لوالدها البحريني، واأمرت باإعادة 
الق�صي���ة اإلى املحكمة الإدارية الكربى من 
جديد؛ وذلك للبت يف الطلب الأ�صلي وهو 
اإل���زام اإدارة اجل���وازات واجلن�صية واجلهاز 
املرك���زي للمعلوم���ات مبنحه���ا اجلن�صي���ة 

البحرينية.
وذك���رت �صبت اأن موكلته���ا املولودة 
مبنطقة الرفاع عا�صت طوال حياتها يف بلد 
والدته���ا الآ�صيوي م���ن دون جن�صية، وهي 
حتلم ب���اأن تلتق���ي والدها يوًم���ا، وبعد اأن 
تزوج���ت هناك وحملت من زوجها الآ�صيوي 
ح�صلت عل���ى جن�صية زوجه���ا وجواز �صفر، 
عنده���ا قررت اأن تعود اإلى مملكة البحرين 
للمطالب���ة بحقوقها، ومل جتد اأمامها طريق 
�ص���وى احل�ص���ول عل���ى تاأ�ص���رية عاملة يف 
مطع���م لتتمكن من الدخ���ول اإلى اململكة، 

ح�صب ما ذكرت بالئحة الدعوى.
واأ�صاف���ت اأنه ما اإن و�صل���ت موكلتها 
اململكة متكنت من التوا�صل مع اأ�صقائها، 
اإل اأن والدها رف�س التوا�صل معها، فلجاأت 
اإلى املحكمة الكربى املذكورة لإن�صافها؛ 
كونه���ا ابن���ًة للمدع���ى علي���ه الثال���ث من 

طليقته )والدتها(، واللذين لهما من تلك 
الزيجة خم�صة اأبناٍء اآخرين.

واأف���ادت اأنه عقب وق���وع الطالق بني 
والدته���ا واملدعى علي���ه الثالث بقيت يف 
ح�صانة والدتها، والتي اأجربت بعد الطالق 
للع���ودة لبلده���ا، وذل���ك ب����رط �أن تنتقل 
للعي����س يف مملك���ة البحري���ن بع���د بلوغها 
املدعي���ة 10 �صنوات، وذلك التفاق مثبت 

يف وثيقة الطالق املحررة بالعام 1982.
واأ�ص���ارت اإل���ى اأن والده���ا وم���ن من���ذ 
خروجه���ا برفق���ة والدتها م���ن البحرين يف 
الع���ام 1982 وه���و يرف�س ب�ص���كل مطلق 
ا�صت�صدار وثيقة ر�صمية لها اأو جواز �صفر 
تتمكن من خالله م���ن العودة اإلى اململكة، 
كم���ا اأنه مل يلتزم ببن���ود التفاق يف وثيقة 
الطالق بدف���ع النفقة ال�صهري���ة ل�صاحلها 
ط���وال تلك الف���رتة، اإذ ا�صط���رت للعي�س 
يف بلد والدته���ا منذ بلوغ عمرها 11 �صهًرا 
وطوال ال�صن���وات ال�صابقة، كما اأنها كانت 
تعي�س هناك كالأجنب���ي املحروم من كافة 
حقوق���ه التعليمي���ة وال�صحي���ة، كم���ا اأن���ه 
يف الوق���ت ذات���ه ل ميكنها دخ���ول مملكة 
البحرين، والتي هي بالدها لكونها ل حتوز 

جواز �صفر �صاري املفعول.
وبّينت يف دعواها اأنها وبعد اأن متكنت 

م���ن دخول الب���الد كعاملة جل���اأت للق�صاء، 
�صّلمت فور و�صولها البالد موظفي املطار 
الوثيق���ة الر�صمي���ة الت���ي كان���ت حتوزها 
وه���و جواز ال�صف���ر البحرين���ي الذي خرجت 
بوا�صطت���ه م���ن الب���الد، فتم���ت م�صادرته 
لكونه �صالح لال�صتخدام فقط ملرة واحدة، 
وه���ي اخلروج من الب���الد، كما اأن���ه منتهي 
ال�صالحية لع���دم التجديد من���ذ تاريخ 21 
اكتوب���ر 1983، وكله���ا اأم���ل يف اإن�صافها 

ومنحها اجلن�صية البحرينية وجواز �صفر.
واأف���ادت املحامية �صب���ت اأنها قدمت 
لهيئة املحكم���ة �صورًة من �صهادة امليالد 
ومن ج���واز ال�صفر، والتم�ص���ت من املدعى 
عليه���ا الأول���ى )اجل���وازات( منحه���ا جواز 
�صفر بحريني���ا، ومن املدعى عليها الثانية 
)اجلهاز املرك���زي للمعلومات( اإدراجها يف 
�صجالتها يف قوائم بحريني اجلن�صية لتتمتع 

باحلقوق التي مينحها اإياها القانون.
املدني���ة  الك���ربى  املحكم���ة  وكان���ت 
اإحال���ة  الأول���ى، ق���ررت يف وق���ت �صاب���ق 
الق�صية اإلى املحكم���ة ال�رشعية املخت�صة؛ 
للف�صل يف مو�صوع ن�صب الفتاة اإلى اأبيها، 
وهو ما انتهى اإليه ق�صاء املحكمة ال�رشعية 
�صالفة البيان بن�صب ال�صابة الآ�صيوية اإلى 

والدها البحريني.

دانت املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة 
خم�ص����ة متهمني بالتجمه����ر وال�صغب وحرق 
ع����دد م����ن الإط����ارات يف منطق����ة ال�صهل����ة 
اجلنوبي����ة، ف�ص����الً ع����ن رميه����م للعب����وات 
احلارقة )املولوتوفات( على اأفراد ال�رشطة 

املتمركزين باملنطقة.
وق�صت مبعاقب����ة اثنني منهم باحلب�س 
مل����دة �صنتني، فيما حب�ص����ت الباقني ملدة 
�صن����ة واح����دة فقط؛ نظ����ًرا لكونه����م �صغار 
ال�صن واأخذته����م بالراأفة، واأمرت مب�صادرة 
القن����اع ال����ذي كان يرتدي����ه اأحده����م حلظة 

القب�س عليه متلب�ًصا بارتكاب الواقعة.
واأ�ص����ارت املحكمة يف حيثي����ات حكمها 
اإلى اأن املتهمني الثاين والثالث واخلام�س 
بلغوا اخلام�ص����ة ع�رش ومل يتج����اوزوا الثامنة 
ع�����رش بتاريخ ارت����كاب الواقع����ة، الأمر الذي 
يتعني مع����ه اإعمال الع����ذر املخفف املبني 
بن�����س املادت����ني )70 و71( م����ن قان����ون 

العقوبات.
وتابع����ت، اأن����ه ونظًرا لظ����روف الدعوى 
ومالب�صاته����ا، فاإنها تاأخ����ذ املتهمني الأول 
والراب����ع بق�ص����ط م����ن الراأف����ة يف احل����دود 
الت����ي ت�صمح به����ا امل����ادة )72( من قانون 

العقوبات.
وذكرت املحكم����ة اأن تفا�صيل الواقعة 
تتح�ص����ل يف قي����ام املتهم����ني واآخ����ر حدث 
واآخري����ن جمهول����ني ع�����رش ي����وم 23 ماي����و 
2017 باخلروج يف جتمهر مبنطقة ال�صهلة 
اجلنوبي����ة حال كونهم يزيد عددهم عن 25 
�صخ�ًصا، وقاموا باإغ����الق ال�صوارع بحاويات 
القمامة وحرق عدد من الإطارات قا�صدين 

من ذلك الخالل بالأمن العام.
وعندم����ا ح�����رش اأف����راد ال�رشط����ة اعت����دى 
املتجمه����رون عليهم بالزجاج����ات احلارقة 
احلديدي����ة  والأ�صي����اخ  )املولوت����وف( 

واحلجارة، وفّروا هاربني من املوقع.
لك����ن اأفراد ال�رشطة متكن����وا من مالحقة 
اجلن����اة والقب�س على املتهم الأول، والذي 
كان حينه����ا يرت����دي قناًع����ا اأ�ص����ود اللون، 
وباإج����راء التحريات مبعرف����ة �صاهد الإثبات 
الث����اين، مت التاأك����د م����ن ا�ص����رتاك باق����ي 

املتهمني يف ارتكاب الواقعة.
واأثناء التحقيق مع املتهم الأول اعرتف 
اأنه واأثن����اء توجهه اإلى من����زل جده مبنطقة 
ال�صهل����ة، وبرفقت����ه اأح����د اأقارب����ه، �صاه����د 
نح����و 30 �صخ�ًص����ا، وتعّرف م����ن بينهم على 
املتهم����ني من الث����اين وحت����ى اخلام�س ثم 

�صاهدهم يتلثمون.
واأو�ص����ح اأن جمموع����ًة منهم عملت على 
غل����ق ال�ص����وارع واجته����ت جمموع����ة اأخ����رى 
اإلى ال�ص����ارع الع����ام، وكان لديهم عدد من 
الطارات، ثم �صاهد حريًقا ودخاًنا م�صدره 

حرق تلك الإطارات.
واأف����اد ب����اأن املتهم احل����دث امل�صارك 
معهم يف الواقعة، اأعطاه قناًعا اأ�صود اللون، 
فق����ام بارتدائه، وعندما عل����م بقدوم اأفراد 
ال�رشطة، حاول الهروب، اإل اأنهم متكنوا من 

القب�س عليه.
وق����رر املتهم الثاين اأن����ه وحال توجهه 
اإل����ى اإح����دى امل����زارع �صاه����د جمموع����ة من 
الأ�صخا�����س ملثمني وطلب����وا منه امل�صاركة 
معه����م يف التجمه����ر، وبالفع����ل �صاركه����م 

التجمهر بالقرب م����ن ماأمت ال�صهلة، م�صرًيا 
اإل����ى اأن عدده����م كان قراب����ة 25 �صخ�ًص����ا 
تع����رف م����ن بينهم عل����ى املتهم����ني الأول 

والرابع واخلام�س.
ولف����ت اإل����ى اأنه����م خرج����وا يف م�صرية، 
ومن ث����م اأحرق 3 م����ن ه����وؤلء املتجمهرين 
3 اإط����ارات، ومبجرد و�ص����ول اأفراد ال�رشطة 
اإليهم قذفوهم باحلج����ارة و”املولوتوف”، 
وه����و ما اأكدت����ه اأقوال واعرتاف����ات املتهم 

الثالث كذلك.
وثبت بتقرير خمت����رب الأحياء والب�صمة 
الوراثي����ة لإدارة الأدلة املادي����ة اأن اخلاليا 
الب�رشي����ة امل�صتخل�ص����ة من القن����اع الأ�صود 
م�صدره����ا املته����م الأول، واأن امل�صح����ات 
القطنية التي اأخذت من يد املتهم والقناع 

�مل�ضبوط بحوزته حتتوي على �جلازولني.
وثب����ت للمحكم����ة بعد مداول����ة الق�صية 
 ،2017 ماي����و   23 بتاري����خ  املتهم����ني  اأن 
اأولً: اأ�صعل����وا واآخر حدث واآخرون جمهولون 
عمًدا حريًقا يف مال منقول، وكان من �صاأنه 

تعري�س حياة النا�س واأموالهم للخطر.
ثانًي����ا: ا�صرتك����وا واآخر ح����دث واآخرون 
جمهولون يف جتمهر مب����كان عام موؤلف من 
اأك����ر من 5 اأ�صخا�س الغر�����س منه ارتكاب 
اجلرائم والإخالل بالأمن العام، م�صتخدمني 
يف ذلك العنف لتحقيق الغاية التي جتمعوا 

من اأجلها.
ثالًث����ا: ح����ازوا واأح����رزوا عب����وات قابلة 
ا�صتخدامها  “مولوتوف” بق�صد  لال�صتعال 
يف تعري�س حي����اة النا�س والأم����وال العامة 

واخلا�صة للخطر.

ال�صتئن���اف  حمكم���ة  رف�ص���ت 
العليا اجلنائية الأولى طعًنا للنيابة 
العامة �ص���د حكم ب���راءة موظف يف 
الإدارة العام���ة للجن�صية واجلوازات 
والإقام���ة “43 عاًم���ا” م���ن تزوي���ر 
باإ�صاف���ة لق���ب  �صه���ادة مي���الده، 
عائل���ة بحريني���ة -ثري���ة- معروفة 
ل�صمه، مدعًيا اأنه الأخ غري ال�صقيق 
للمدعني باحلق امل���دين ليدخل يف 
الإرث معه���م، وق�صت يف ا�صتئناف 
املدعني باحلق املدين بعدم قبوله 

�صكالً للتقرير به بعد امليعاد.
وكانت حمكمة اأول درجة حكمت 
ب���رباءة املته���م  يف وق���ت �صاب���ق 
مم���ا ن�ص���ب اإليه م���ن اتهامات، ويف 
الدع���وى املدنية برف�صها مع اإلزام 
رافعيه���ا -ال�صت���ة- بامل�صاري���ف 
ومببل���غ 20 دين���ارا مقاب���ل اأتعاب 
املحاماة، وهو ما مل تقبل به النيابة 
العام���ة، فطعن���ت على ه���ذا احلكم 
وخمالف���ة  للثب���وت  بال�صتئن���اف 
يف  والق�ص���ور  ب���الأوراق  الثاب���ت 

الت�صبيب.
وتعود التفا�صيل لقيام املتهم 
)امل�صتاأن���ف �ص���ده( نف�صه بك�صف 
خي���وط �لق�ضية، �إذ تق���دم بدعوى 
مدني���ة يطلب فيه���ا اإثب���ات ن�صبه 
اإلى العائل���ة البحرينية الرية، وهو 
ما مل يقبل به اأفراد العائلة امل�صار 
اإليه���ا وتقدم���وا بدع���وى متقابلة، 
وخ���الل نظ���ر تلك الدعوي���ني تبنينَّ 
اأن �صهادة املي���الد التي تقدم بها 
املتهم واأودعت مل���ف الدعوى قد 
مت ا�صتخراجه���ا يف العام 2011 من 
اأحد امل�صت�صفي���ات اخلا�صة، واأنها 

رة. لي�صت �صحيحة، بل مزونَّ
اإذ ثب���ت بتقرير خب���ري التزييف 

ال���واردة  الكلم���ة  اأن  والتزوي���ر 
ومغاي���رة  م�صاف���ة  الأب  خان���ة  يف 
للظ���رف الكتابي الأ�صل���ي، كما اأنه 
متت اإ�صاف���ة ا�صم العائل���ة باللغة 

الإجنليزية.
ال�صه���ادة  وق���د متك���ن بتل���ك 
امل���زّورة من التوجه لوزارة ال�صحة، 
ر�صمية  وا�صت�صدار �صه���ادة ميالد 
له، مت�صمن���ًة ا�صم���ه واللقب الذي 

حتمله تلك العائلة املعروفة.
واأثن���اء التحقيق مع املتهم قرر 
اأن���ه بالفعل اأحد اأفراد تلك العائلة، 
مبيًنا اأن وال���ده اأخربه بذلك، اإل اأنه 
رف����س اإ�صافة اللقب له يف �صهادة 
امليالد ب�صبب م�ص���كالت مع زوجته 
الأخ���رى، وظ���ّل ط���وال تل���ك املدة 
من دون لقب وال���ده، وعندما تويف 

والده، قرر اإ�صافة اللقب ل�صمه.
فاأ�صن���دت النياب���ة العام���ة ل���ه 
 ،2015 مار����س   22 بتاري���خ  اأن���ه 
اأولً: ارتك���ب تزوي���ًرا يف زّور حم���رر 
ر�صمي هو �صهادة امليالد ال�صادرة 
م���ن وزارة ال�صح���ة ع���رب حتريف���ه 
للحقيق���ة باإ�صاف���ة لق���ب ل�صم���ه 
باأن ق���دم لل���وزارة �صه���ادة ميالد 
م���زورة من�ص���وب �صدوره���ا لأح���د 
امل�صت�صفي���ات اخلا�ص���ة، م�ص���اف 
فيه���ا اللق���ب، فت���م تدوي���ن ذلك 

اللقب يف املحرر الر�صمي.
ثانًي���ا: ا�صتعم���ل ذل���ك املحرر 
امل���زّور باأن قدم���ه للجن���ة ال�صماء 
والألق���اب وحمكم���ة مدنية مع علمه 

بتزويره.
ثالًث���ا: ا�صرتك م���ع اآخر جمهول 
يف ارت���كاب تزوير يف حمرر عريف هو 
�صهاد ميالده باإ�صافة لقب العائلة 

امل�صار اإليها ل�صمه.

حمكم���ة  فحكم���ت  اأم���رت 
ال�صتئن���اف العليا اجلنائية الأولى 
باإيقاف نظ���ر ا�صتئناف مرفوع من 
النياب���ة العامة �ص���د عربي حمكوم 
علي���ه بال�صج���ن 5 �صن���وات؛ وذلك 
حل���ني ف���وات ميع���اد املعار�ص���ة 
بالن�صب���ة للم�صتاأن���ف �ص���ده بع���د 
اإعالنه باحلك���م الغيابي اأو الف�صل 

يف املعار�صة.
وكان���ت طعنت النياب���ة العامة 
على حكم اإدان���ة امل�صتاأنف �صده؛ 
للخطاأ يف تطبي���ق القانون لإغفال 
احلكم الق�صاء بعقوبة الغرامة كما 
مل يلزم���ه بالرد اإعمالً لن�س املادة 

)201( من قانون العقوبات.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثي���ات 
حكمه���ا اإن ميعاد املعار�صة مازال 
ممت���ًدا بالن�صب���ة للم�صتاأنف �صده 
املحك���وم غيابًي���ا م���ن اأول درجة، 
يفي���د  مم���ا  الأوراق  خل���ت  وق���د 
اأُعل���ن  ق���د  امل�صتاأن���ف �ص���ده  اأن 
باحلك���م الغياب���ي ال�ص���ادر �صده 
من حمكم���ة اأول درجة عل���ى النحو 
ال���ذي تطّلبه القان���ون، لذلك فاإن 
ل���ه  بالن�صب���ة  املعار�ص���ة  ميع���اد 
مازال مفتوًح���ا وقت نظر املحكمة 
ا�صتئن���اف النياب���ة العام���ة له���ذا 

احلكم.
درج���ة  اأول  حمكم���ة  وكان���ت 
عاقب���ت، غيابًي���ا، امل�صتاأنف �صده 
عاًم���ا(،   37( اجلن�صي���ة  العرب���ي 
بال�صج���ن ملدة 5 �صن���وات؛ لإدانته 
باختال����س مبل���غ م���ايل جت���اوز ال� 
باإيج���ارات  خا����س  دين���ار   3000
الأندي���ة  لأح���د  تابع���ة  حم���الت 
الثقافي���ة والريا�صية، والذي كان 
موظًف���ا �صابًقا فيه ب�صفته املدير 
التنفي���ذي، اإ�صاف���ًة للوحات فنية 
دين���ار،   400 بقيم���ة  وتلفزي���ون 
والعودة لبالده مدعًيا زيارة والده 

املري�س دون رجعه.
وتع���ود التفا�صي���ل اإل���ى اأن���ه 
بعد انته���اء عقد توظي���ف امُلدان 
املدي���ر  توج���ه  لب���الده،  وعودت���ه 
التنفي���ذي اجلدي���د لأح���د الأندية 
للم�صتاأجرين  والريا�صية  الثقافية 
اأم���الك  يف  املح���الت  واأ�صح���اب 
النادي؛ ملطالبتهم بدفع امل�صتحق 

عليه���م من مبال���غ اأج���رة املحالت 
الت���ي ي�صتاأجرونه���ا م���ن الن���ادي، 
والذي���ن اأبلغوه باأنه���م دفعوا كل 
م���ا هو م�صتح���ق عليهم م���ن مبالغ 
للمدير التنفيذي ال�صابق، لكنه مل 

ي�صلمهم اأر�صدة الدفع.
عندها طلب املدير اجلديد من 
ق�صم املحا�صبة بالنادي اأن يقوموا 
جل���رد  حما�صب���ي  تقري���ر  باإع���داد 
املبالغ الت���ي ت�صّلمه���ا امل�صتاأنف 
�صده، اإذ ات�صح اأن املذكور ت�صّلم 
مبلًغا مالًيا وقدره 3083 ديناًرا مل 
يودعها يف احل�صاب البنكي اخلا�س 

بالنادي.
التنفي���ذي  املدي���ر  واأ�ص���اف 
احلايل اأن املكتب الذي كان يعمل 
في���ه املدي���ر ال�صاب���ق اختفت منه 
لوح���ات فني���ة وتلفزي���ون، كان���وا 
موجودين مبكتب���ه وقت اجلرد، اإذ 
مت العث���ور عل���ى تلفزي���ون مغاير 
ملوا�صف���ات التلفزي���ون اململوك 
للن���ادي، وال���ذي كان مبكتبه اأثناء 

فرتة اإدارته.
واأو�صح اأنهم اكت�صفوا الواقعة 
بعدم���ا غ���ادر املدير ال�صاب���ق اإلى 
ب���الده ملدة 10 اأي���ام فقط، مدعًيا 
اأنه يرغب يف زيارة والده املري�س 

اإل اأنه ذهب ومل يرجع.
وعل���ى اإث���ر ذل���ك ق���رر حمامي 
الن���ادي اأن ي�صافر للقاء امل�صتاأنف 
اأبلغ���ه بالواقع���ة  �ص���ده، وهن���اك 
وطل���ب من���ه اإعادة م���ا اختل�صه من 
اأموال، اإذ اأقّر له اأنه بالفعل ا�صتلم 
مبال���غ الإيج���ارات ومل يودعه���ا يف 
احل�صاب البنك���ي اخلا�س بالنادي، 
و�صّلمه مبلًغا وقدره 4400 دولر، 
اأي ما يعادل 1650 ديناًرا، ووعده 
اأن���ه �صيعيد للنادي باق���ي املبلغ، 
وبع���د اأن عجز الن���ادي بكل الطرق 
الودية من اإمكان ا�صتعادة املبالغ 
املختل�ص���ة من���ه مت تق���دمي ب���الغ 

بالواقعة �صده لدى مركز ال�رشطة.
وثبت للمحكم���ة اأنه يف غ�صون 
العام 2015، وحال كون امل�صتاأنف 
�ص���ده موظًفا عاًما )مديًرا تنفيذًيا 
�صابق���ا لن���اد ثق���ايف وريا�ص���ي(، 
التي  املبال���غ واملنقولت  اختل�س 

وجدت يف حيازته ب�صبب وظيفته.
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االمتحانات  تزامنا مع فرتة 
الط���اب  يفتق���د  النهائي���ة 
الدرا�س���ية  مبختل���ف مراحلهم 
الربام���ج التعليمية والتوعوية 
التلفزيوني���ة، �س���واًء يف ه���ذه 
الفرتة اأو التي ت�س���بقها، ومن 
ه���ذه  غي���اب  جلي���اً  املاح���ظ 
الربام���ج عن �سا�س���ة تلفزيون 
البحري���ن، خ�سو�س���اً اأن مث���ل 
ه���ذه الربامج لها اأث���ر بالغ يف 
التعلي���م وحتاكي قطاعاً كبرياً 
يف املجتمع من ط���اٍب واأولياء 
اأم���ور، كم���ا ال يخفى عل���ى اأحد 
التلفزيون  الذي يلعب���ه  الدور 
يف عملية التعل���م وهو من اأهم 
والتعليمية  الرتبوية  الو�سائل 
املدار����س  م���ع  و�رشي���ك 
الرتبوي���ة  واملوؤ�س�س���ات 
االأخ���رى، ع���اوة على ه���ذا، اإنه 
اأداة فعال���ة يف نق���ل االأح���داث 
واملعلوم���ات واملع���ارف اإل���ى 
اجلماهري الأنه ينقلها بال�سوت 
وال�سورة واحلرك���ة مما يجعله 
اأكرث جاذبية واأبق���ى تاأثرياً يف 

النفو�س. 
هن���ا نت�ساءل اأي���ن هي هذه 
الربامج التي تع���زز ما يتعلمه 
الط���اب يف املدار�س؟ اأين هي 
الربامج التوعوية التي ت�ساهم 
يف الق�ساء اأو التقليل من حاالت 
اخلوف والتوتر واالرتباك التي 
ي�ساب بها الطلب���ة اأثناء فرتة 
تق���ام  ال  مل���اذا  االمتحان���ات؟ 
حلق���ات مذاك���رة يف املناه���ج 
االأ�سا�سية عل���ى الهواء مبا�رشًة 
تطرح فيه���ا االأ�سئلة ويتفاعل 
معه���ا الط���اب؟ مل���اذا يغيب 
االإع���ام املرئي يف هذه الفرتة 
احل�سا�سة الت���ي يتوقف عليها 
التعليمي؟  اأجيالن���ا  م�ستقب���ل 
نح���ن هن���ا ال نتحدث ع���ن قناة 
تعليمي���ة وهذا طم���وح م�رشوع 
ناأم���ل اأن يتحقق يف امل�ستقبل 
القري���ب، لكنن���ا نتح���دث عن 
برام���ج تعني وت�ساع���د الطلبة 
وتغر�س فيهم الدافعية وترفع 
من م�ستوياتهم التح�سيلية يف 

هذه الفرتة بالذات.

تلفزيون البحرين 
واالمتحانات

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

)و�س���ف جال���ة املل���ك في�سل بن 
عبدالعزيز اآل �سعود رحمه اهلل �سعوره 
خ���ال زيارة االأمري الراحل �سمو ال�سيخ 
عي�س���ى بن �سلمان اآل خليفة رحمه اهلل 
اإل���ى مدين���ة الدم���ام يف 7 فرباير عام 
1965 بالق���ول: اإن���ه �سع���ور االأخوين 
اأه���ل  نعت���رب  اإنن���ا  يلتقي���ان،  حينم���ا 
البحرين اإخوة لنا وال نرى اأي فارق بني 
البحرين واململكة العربية ال�سعودية، 
فهم���ا بلدان �سقيق���ان، نرجوا من اهلل 
�سبحان���ه وتعال���ى اأن يوف���ق البحرين 
واململك���ة العربي���ة ال�سعودية خلدمة 
بلديهم���ا و�سعبيهم���ا، ونتمن���ى لهما 
كل خ���ري واأن نراهم���ا يف تقدم وتطور 

وازدهار(.

ال�سقيقت���ني  ب���ني  العاق���ة  اإن 
له���ا  عاق���ة  وال�سعودي���ة  البحري���ن 
يف  جمعه���ا  ميك���ن  ال  خ�سو�سي���ة 
كلم���ات،  يف  و�سياغته���ا  معلوم���ات 
وتاأتي زي���ارة �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأمري عبدالعزيز ب���ن �سعود بن نايف 
اآل �سع���ود وزي���ر الداخلي���ة باململك���ة 
العربية ال�سعودي���ة ولقاوؤه مع �سيدي 
جال���ة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه 
و�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء حفظ���ه اهلل ورع���اه و�سي���دي 
�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب 
القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء، وكذلك وزير الداخلية 
الفري���ق الرك���ن ال�سي���خ را�س���د ب���ن 

عبداهلل اآل خليف���ة، ا�ستمرارا لو�سائج 
القرب���ى وال���ود االأخ���وي والتباحث يف 
كل املجاالت التي تعود على البلدين 
ال�سقيقني بالفائدة امل�سرتكة وتبادل 
وجه���ات النظ���ر يف امليادي���ن املهمة 
وعلى راأ�سها اأم���ن وا�ستقرار البلدين، 
وم���ن االإجن���ازات التي حتقق���ت خال 
ه���ذه الزيارة اإن�س���اء جلن���ة اأمنية عليا 
م�سرتكة ب���ني اململكتني ال�سقيقتني 
ملواجه���ة التحدي���ات واملخاط���ر التي 
تع�سف باملنطقة، و�سعيا اإلى حتقيق 

اأعلى درجات اليقظة واالأمن واالأمان.
باململك���ة  الداخلي���ة  وزارت���ي  اإن 
العربية ال�سعودية والبحرين وكما قال 
الفريق الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل 

امليداني���ة  التج���ارب  بنف����س  )مرت���ا 
الكب���رية، خ�سو�سا يف جم���ال مكافحة 
االإره���اب( ولك���ن بف�س���ل الكف���اءات 
املتقدم���ة واخلربات العالية ا�ستطعنا 
نح���ن وال�سقيق���ة ال�سعودي���ة التغلب 
على العدو واملتواطئني معه، وبرهن 
قدرته���م  البلدي���ن  يف  االأم���ن  رج���ال 
التنظيمية يف خمتلف املواقع واأق�سى 
كف���اءة يف االأداء والعم���ل ب���كل حرفية 
واإتقان وترابط وتكامل االأداء، وكانوا 
بواجباته���ا  قام���ت  �سواع���د  بالفع���ل 
الوطني���ة البطولية وم�سوؤولياتها على 
اأكمل وجه، و�سي���دوا منارة جديدة من 

الت�سحية والعظمة.

الداخلية البحرينية والسعودية... 
منارة من التضحية والعظمة

اأ�سع����ار  برف����ع  املفاج����ئ  الق����رار  ياأت����ي 
البنزي����ن بع����د اأن اأعلنت موؤخ����را دول خليجية 
رف����ع اأ�سع����ار الب����رتول،  لاأ�س����ف مل نتعلم من 
درو�س املا�سي، قلناها ومازلنا نردد اإال متى 
املواط����ن يكون كاالأطر�����س يف الزفة، قرارات 
مت�رشع����ة خانقة حتاربه يف رزق����ه وقوت اأبنائه، 
قرارات ت�سدر دون الت�ساور مع جمل�س النواب 
“ال�سلط����ة املنتخبة” التي م����ن املفرت�س اأن 
تكون املمثل اجلدير بالثقة يف املحافظة على 
حق����وق املواطن، قرارات ت�س����در دون تهيئة 
املواط����ن وم�سارحت����ه بكيفي����ة التكي����ف مع 

الق����ادم، وتو�سيح االأ�سب����اب احلقيقية وطرح 
البدائ����ل ليتمكن من اخلروج م����ن االأزمة باأقل 

اخل�سائر.
 عندما ي�سبح جيب املواطن الب�سيط خطا 
اأحمر، ويواج����ه االأزمات املقت����در بدل الفقري 
�سنتمك����ن من العي�س يف �سام، فالت�سييق له 
منعطف����ات جمهولة، الرحمة والعدل وحما�سبة 
الغني قبل الفقري اأمور ت�سعر املواطن باأمانه 
وكرامت����ه، اأم����ا الت�سييق غ����ري الع����ادل حتماً 
�سيك�رش حاجز ال�سمت ويك����رث من “التحلطم” 
والتذم����ر، و�سط قرارات ت�سع����ر املواطن باأن 

هناك من يحاربه عو�ساً عن دعمه واالأخذ بيده.
نع����م  البحرين����ي “طيب و�سب����ور وقنوع” 
واأثبت قدرته على مواجهة االأزمات والظروف 
الع�سيب����ة، لكن “لل�سرب ح����دود”، فهو يواجه 
الي����وم �سغوطا جتعله عاجزا ع����ن تلبية اأب�سط 
حقوق����ه، بينما ي����رى من يتنعم بامل����ال العام 

دون حما�سبات جادة.
 بيدن����ا خف�����س التخفي����ف م����ن اأوجاع����ه 
وامت�سا�����س غ�سب����ه بقرارات عادل����ة، ظروف 
يتحمله����ا م����ن ه����و قادر عل����ى حتمله����ا، ومن 
 جه����ة اأخرى �رشف االأم����وال يف حملها ال�سحيح. 

سالم 
الكتبي

ل���ن يك���ون ال�سقوط املت���وق للنظام 
االإيراين بال�سهولة التي يتخيلها البع�س، 
وي�سع���ب توقع اأن ن�سح���وا يوماً على خرب 
ه���روب خامنئ���ي وروح���اين ورفاقهما اإلى 
دول���ة اأخ���رى، الأ�سب���اب واعتب���ارات ع���دة 
منها اأن���ه ال توجد دول���ة يف العامل ميكنها 
فخامنئ���ي  امل���ايل،  ا�ست�ساف���ة  قب���ول 
لي����س اخلميني ال���ذي ا�ست�سافته فرن�سا، 
وروح���اين لي�س �س���اه اإيران ك���ي يجد من 
ي�ست�سيف���ه، ال�سب���ب الث���اين واالأه���م اأن 
النظام االإيراين لي����س نظام حكم تقليديا 
قاب���ا لانهي���ار يف ح���ال تعر����س لظروف 
معين���ة، فالقائم يف اإيران ه���و نظام حكم 
ثيوقراط���ي ي�ستن���د اإلى قاع���دة ع�سكرية 
الدول���ة  م���ن  ولي�س���ت  موؤدجل���ة  واأمني���ة 

العميقة كما يقال.
فاملايل ال يعتمدون يف حماية النظام 
على اجلي�س االإي���راين والداخلية االإيرانية 
كم���ا هو معتق���د، بل يعتم���دون على اأذرع 
ع�سكري���ة واأمني���ة قوية مث���ل ميلي�سيات 
احلر����س الث���وري م���ن عنا����رش “البا�سيج” 
الذين تتجاوز اأعدادهم مئة األف فرد، وهم 
عنا�رش موؤدجلة تدين بالوالء التام واملطلق 
لرج���ال الدي���ن وق���ادة احلر����س الثوري، 
وي�سع���ب توقع انهي���ار ه���ذه القوات يف 
مواجهة �سغوط املتظاهرين كما حدث يف 
حاالت م�سابهة، بل �سيلج���اأون اإلى القتل 
وت�سعيد العنف �سد ه���وؤالء املتظاهرين 

بغ�س النظر عن اأعداد ال�سحايا والقتلى.
مل�سريه���م  امل���ايل  ي�ست�سل���م  ل���ن 
ب�سهول���ة، ول���ن يقبل���وا �سق���وط النظ���ام 
مهم���ا �سفكت م���ن دم���اء، لذلك جن���د اأن 
مفردات الثورة طفت على �سطح االأحداث 
مبنتهى ال�رشعة، فم�سوؤولو النظام االإيراين 
يتحدث���ون عن عنا����رش “معادي���ة للثورة” 
رغم اأن ق���ادة النظام ي�س���ريون غالباً اإلى 
م���ا  يف ت�رشيحاته���م،  “الدول���ة”  مفه���وم 
يعك����س ا�ستم���رار النهج الث���وري يف هذا 
النظام وف�سل كل جهود حتويل الباد من 
“الثورة” اإلى “الدول���ة”، وهي االإ�سكالية 
الت���ي ا�ستغ���رق الباحث���ون الع���رب كثرياً 
يف اجل���دل ب�ساأنها، رغ���م اأن كل املوؤ�رشات 
توؤك���د اأن اإيران مل تتجه يوم���ا اإلى �سلوك 

الدولة منذ عام 1979!
الث���ورة االإيراني���ة احلالية ه���ي ثورة 
�سعبية بامتياز، ي�س���ح اأن ن�سميها “ثورة 
البي����س”، الأنه���ا مل تندلع باإيع���از خارجي 
كم���ا يزعم قادة املايل ب���ل ب�سبب ارتفاع 
اأ�سعار البي�س بعد اإعدام احلكومة مايني 

الدجاج امل�سابة باأنفلونزا الطيور!
اأ�سع���ار البي����س ه���ي الق�س���ة الت���ي 
ق�سمت ظهر املايل ولي�ست كل االأ�سباب 
وال حت���ى ال�سب���ب االأ�سا�س���ي يف الغ�س���ب 
ال�سعبي العارم عل���ى النظام، حيث ناحظ 
اأن ال�سع���ارات الت���ي يرفعها املتظاهرون 
ترك���ز يف معظمه���ا على الف�س���اد وارتفاع 
االأ�سع���ار ب�سكل ع���ام، ف�س���ًا عن خماوف 
ال�سب���اب وغ�سبه���م م���ن االإنف���اق املايل 
الباهظ للمايل على التدخات اخلارجية يف 
اأرجاء املنطقة و�سقوط اإيران يف عزلة اأ�سد 
م���ن عزلة م���ا قبل توقيع االتف���اق النووي 
ب�سب���ب �سيا�سات النظ���ام التي اأوقعته يف 
عزل���ة مزدوجة عل���ى ال�سعيدين االإقليمي 

والدويل معاً. “اإياف”.

قراءة في مشهد 
الغضب اإليراني )1(

fatin.hamza 
@gmail.com

أزمات... فليتحمل وزرها 
فاتن حمزةمن هو قادر على ذلك

    رؤية مغايرة

فالح هادي الجنابي

القمع����ي  احلك����م  م����ن  عام����ا   38 ط����وال 
اال�ستب����دادي لنظ����ام امل����ايل ال����ذي ا�ستخ����دم 
كل الو�سائ����ل م����ن اأجل خداع ال�سع����ب االإيراين، 
خ�سو�س����ا اأن هذا ال�سعب ث����ار يف االأ�سا�س �سد 
نظ����ام ال�س����اه م����ن اأجل احلري����ة واحلي����اة احلرة 
الكرمية والعدالة االجتماعي����ة، لكن تبني فيما 
بع����د اأن نظ����ام امل����ايل لي�����س امت����دادا لنظام 
ال�س����اه، اإمن����ا اأ�سواأ من����ه بكثري، وبع����د اأن �ساق 
ال�سعب ذرعا بالنظام فاإنه بداأ ممار�سة اأ�ساليب 
املماطلة والت�سويف واإغداق الوعود املع�سولة 
الت����ي تبني الحق����ا كذبه����ا وزيفه����ا، والبد من 
الق����ول اإن ب����ركان غ�س����ب ال�سع����ب االإيراين مل 

ينفج����ر فج����اأة، اإمنا بع����د اأعوام ا�ستم����رت فيها 
احل����ركات االحتجاجي����ة حتى و�سل����ت اإلى احلد 
ال����ذي انته����ت فيه االأم����ور اإلى ط����رق م�سدودة 

فكانت االنتفا�سة احلالية. 
ط����وال تل����ك االأع����وام الت����ي ظ����ل ال�سعب 
الإي����راين يع����اين خاللها من القم����ع املفرط اإلى 
جان����ب االإفق����ار والتجوي����ع التدريج����ي، تو�سح 
روي����دا روي����دا اأن �سب����ب ذل����ك يع����ود اإلى نهج 
النظام بت�سدير التط����رف واالإرهاب اإلى الدول 
االأخ����رى والتدخ����ل يف �سوؤونها من خ����ال ذلك، 
حيث قام النظام ب�رشف مليارات من الدوالرات 
عل����ى اأح����زاب وميلي�سيات متطرف����ة اإرهابية يف 

لبنان والع����راق واليمن و�سوري����ا، وعلى �سبيل 
املث����ال ال احل�رش، قام باإر�س����ال 13 مليار دوالر 
اإلى ح����زب اهلل اللبناين بعد ح����رب متوز 2006 
لكي يعي����د تنظيم نف�س����ه وت�سكياته يف وقت 
كان ال�سعب باأم�س احلاجة الى ذلك املبلغ، كما 
اأن تدخاته يف �سوريا والعراق اأو�سلت االأو�ساع 
االقت�سادية واملعي�سية يف اإيران لي�س اإلى حافة 
اخلط����ر بل حت����ى جتاوزتها، وت�ساي����ق ال�سعب 
االإي����راين من ه����ذه التدخات خ�سو�س����ا بعد اأن 
علم اأنها باالإ�ساف����ة اإلى تاأثرياتها ال�سيئة على 
االأو�س����اع االقت�سادية يف ب����اده فاإنها معادية 
ل�سع����وب املنطق����ة وتهدف اإلى ن�����رشة االأنظمة 

القمعية كنظام االأ�سد الديكتاتوري يف �سوريا، 
هذا اإل����ى جانب تداعياته����ا ال�سيئة على �سمعة 
اإي����ران كبلد وجعله يب����دو كبلد ع����دواين �رشير، 
لذلك اإن االنتفا�سة رفعت منذ البداية �سعارات 
ترف�����س ه����ذه التدخات وتدع����و اإل����ى اإنهائها 
متام����ا كم����ا كانت زعيم����ة املعار�س����ة االإيرانية 
مرمي رجوي تدعو طوال االأعوام ال�سابقة وتعلن 
للع����امل كله اأن ال�سعب االإي����راين يقف �سد هذه 
التدخ����ات ويرف�سها جمل����ة وتف�سيا، وهذا ما 
دل عل����ى حقيق����ة اأن ال�سيدة رج����وي تعرب بحق 
عن اآم����ال وطموحات ال�سعب االإيراين وتعك�سها 

للعامل بكل اأمانة واإخا�س. “احلوار”.

االنتفاضة اإليرانية تنتصر للتعايش السلمي بين الشعوب

 أحمد 
عمران

من الواقع



البور�سة: ا�ستحقاق عائد 
�سكوك تاأجري حكومية

اأعلن���ت بور�سة البحرين للمتعامل���ن وامل�ستثمرين 
املودعن لدى الإيداع املركزي لديها يف اإ�سدار �سكوك 
التاأج���ري الإ�سالمي���ة احلكومي���ة )23(، باأنه ق���د مت اإيداع 
العائ���د امل�ستح���ق ل�سه���ر يناي���ر 2018 له���ذه ال�سكوك 

مبا�رشة يف احل�سابات البنكية اخلا�سة بهم.
كم���ا اأعلن���ت البور�س���ة للمتعامل���ن وامل�ستثمرين 
املودعن لدى الإيداع املركزي لديها يف اإ�سدار �سكوك 
التاأج���ري الإ�سالمي���ة احلكومي���ة )21(، باأنه ق���د مت اإيداع 
املبلغ امل�سرتج���ع والعائد امل�ستحق ل�سه���ر يناير 2017 
لهذه ال�سكوك مبا�رشة يف احل�سابات البنكية اخلا�سة بهم.

 تراجع اأ�سعار الغذاء  العاملية 3.3 %  يف دي�سمرب
روما - رويرتز: قالت منظمة الأغذية والزراعة )فاو( التابعة لالأمم املتحدة اأم�س 
اخلمي�����س اإن اأ�سعار الغذاء العاملية تراجعت يف دي�سمرب مقارنة مع ال�سهر ال�سابق يف 
ظ����ل انخفا�س حاد يف اأ�سعار الألبان والزيوت النباتي����ة وال�سكر. و�سجل موؤ�رش اأ�سعار 
الغ����ذاء، الذي يقي�س التغريات ال�سهرية ل�سلة من احلبوب والبذور الزيتية ومنتجات 

الألبان واللحم وال�سكر، 169.8 نقطة يف دي�سمرب منخف�سا 3.3 % عن نوفمرب.
وبل����غ املوؤ�����رش 174.6 نقط����ة يف 2017 مرتفعا 8.2 % ع����ن 2016 وم�سجال اأعلى 
قيم����ة �سنوية له منذ 2014 لكن اأ�سعار الغ����ذاء يف الأ�سواق العاملية تظل منخف�سة 

24 % عنها يف 2011. 

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
دي��ن��ار األ����ف   566.7 ب����  املنامة”  “بريد  ت��اأه��ي��ل  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 

2.3 مليون دينار ملقاول ا�ست�سالح �ساحل امللك حمد
ببالج اجلزائر.. 17 مناق�سة ومزايدة باإجمايل 72 عطاء

فت���ح جمل����س املناق�س���ات واملزايدات يف 
جل�سته الأ�سبوعي���ة اأم�س 17 مناق�سة ومزايدة، 
تابع���ة ل���� 11 جهة حكومي���ة. واأظه���رت اأحدث 
بيان���ات ن�رشت على موقع املجل�س اأم�س اأن اأبرز 
املناق�سات تع���ود ل�رشكة البحري���ن لال�ستثمار 
العق���اري “اإدام���ة”، وتتعل���ق بتعي���ن مقاول 
لأعم���ال تعديل وا�ست�س���الح �ساحل امللك حمد 
ب���ن عي�سى اآل خليفة ببالج اجلزائر، تقدم اإليها 
4 عطاءات، وعل���ق اأحدها، كان اأقل عطاء بنحو 
2.34 مليون دينار يف حن اأكربها بقرابة 6.71 
مليون دينار. كما فتح املجل�س مناق�سة لهيئة 
البحرين للثقافة والآثار لتنفيذ املرحلة الثالثة 
من م�رشوع تاأهيل مبنى الربيد املنامة )اجلمارك 
�سابًقا( تقدم اإليها 4 عطاءات علق اأحدها واأقل 
عطاء بنح���و 566.71 األف دينار يف حن اأكربها 

بقرابة 1.06 مليون دينار.
وبلغ جمم���وع اأقل العط���اءات املقدمة نحو 
3.39 مليون دينار، وهي تت�سمن 50 عطاء، يف 
حن بلغ اإجمايل العط���اءات املقدمة 72 عطاء، 
لك���ن ل�سعوب���ة احل�س���ول عل���ى تفا�سيل 22 
عط���اء مت ا�ستثناوؤها من املجم���وع. كما علقت 
9 عط���اءات تابعة ل� 6 جهات.وفتح املجل�س 4 
مناق�س���ات لوزارة الأ�سغ���ال و�سوؤون البلديات 
والتخطيط العم���راين، اأولها ل�رشاء وتوريد مواد 
كيميائي���ة وكوا�س���ف تق���دم له���ا 6 عط���اءات 
)على م���ا يبدو اأن املبال���غ املتقدمة لها عالقة 
بتفا�سيل فنية غري متوافرة على موقع جمل�س 
املناق�س���ات(، والثاني���ة مزايدة لبي���ع الآليات 
واملعدات والأجهزة الطبية القدمية امل�ستبعدة 
بنح���و 27.27 األ���ف دينار، وكان ق���د تقدم لها 
5 عط���اءات وعلق اأحده���ا، فيما تعلقت الثالثة 

بتق���دمي دع���م و�سيانة برجمي���ات �رشكة بنتلي 
تقدم اإليها عط���اء وحيد ومل يتم الإف�ساح عنه، 
والأخرية لتوريد البوملر اجلاف اإلى مركز توبلي 
للتحك���م باملياه امللوثة )حملي( تقدم اإليها 4 
عطاءات علق اثنان منها، ومل يتم الإف�ساح عن 

قيمة اأي منها.
كما فتح املجل����س مناق�ستن ل�رشكة نفط 
البحري���ن )بابك���و(، اأولهم���ا لتوف���ري خدم���ات 
ا�ست�سارات هند�سي���ة لتطوير حمطات خدمات 
)بابكو( تقدم اإليه���ا 12 عطاء علق 3 منها ومل 

يتم الإف�ساح عن قيمة اأي عطاء منها، والثانية 
لتوريد قطع غيار توربن اإليوت ومت تعليقها.
وكذلك فت���ح املجل����س مناق�ستن ل�رشكة 
اخلدم���ات  لتق���دمي  اأوله���ا  اخللي���ج،  ط���ريان 
الأر�سية للم�سافري���ن يف مطار القاهرة الدويل 

تق���دم لها عط���اءان اأقلهما بنح���و 1.03 مليون 
جني���ه م�رشي )ما يع���ادل 21.8 األف دينار( ومل 
يتم الإف�ساح عن قيمة العط���اء الآخر، والثانية 
ل�رشاء معدات واأدوات �سيانة لأ�سطول طائرات 

)A320 & A321 Neo( وعلقت.
واأي�ًس���ا، فتح املجل����س مناق�ستن لهيئة 
الكهرباء وامل���اء، اأولهما لتزويد لوائح مفاتيح 
كهربائي���ة تق���دم اإليها 3 عط���اءات اأقلها بنحو 
107.1 األف دين���ار، والثانية لتوفري اأبواب مع 
اإط���ار لأمتار امل���اء تقدم اإليها عط���اءان اأقلهما 

بنحو 39 األف دينار.
مناق�س���ة  فت���ح  مت  ذل���ك،  عل���ى  ع���الوة 
للموؤ�س�س���ة الوطنية حلقوق الإن�س���ان للتاأمن 
ال�سح���ي ملوظف���ي املوؤ�س�س���ة تق���دم اإليها 3 
عطاءات اأقلها بنحو 41.6 األف دينار، ومناق�سة 
جله���از امل�ساح���ة والت�سجيل العق���اري لتوفري 
حرا�س اأمن ملبنى اجلهاز تقدم اإليها 8 عطاءات 
)على م���ا يبدو اأن املبال���غ املتقدمة لها عالقة 
بتفا�سيل فنية غري متوافرة على موقع جمل�س 
املناق�س���ات(، ومناق�س���ة لأكادميي���ة اخلليج 
للط���ريان ل����رشاء اأجه���زة عر�س جله���از حماكاة 
طريان )A320( التاب���ع ل�رشكة )CAE( تقدم 
اإليه���ا عطاء وحيد بنح���و 222.3 األف دولر )ما 

يعادل 83.58 األف دينار(.
وكذل���ك نظ���ر املجل����س مناق�س���ة ل���وزارة 
الرتبي���ة والتعليم لتوري���د وتركيب 500 جهاز 
حا�سب اآيل مكتب���ي تقدم اإليها 9 عطاءات علق 
اأحده���ا واأق���ل عطاء بنح���و 163.5 األ���ف دينار، 
ومناق�سة لهيئة تنظيم �س���وق العمل للتعاقد 
لتوف���ري الدعم الفن���ي للحوا�س���ب الآلية تقدم 
اإليه���ا 8 عط���اءات )عل���ى م���ا يب���دو اأن املبالغ 
املتقدم���ة له���ا عالق���ة بتفا�سي���ل فني���ة غري 

متوافرة على موقع جمل�س املناق�سات(.

 اأمل احلامد

النفط يبلغ اأعلى م�ستوى يف �سنوات عدة
بور�سة البحرين بالأحمر بفعل “الإثمار”

“اإنوف�ست” تدعو امل�ساهمني للرت�سح لع�سوية الإدارة

املوؤ�رش العام يهبط طفيفاً بن�سبة 0.07 % 

املنام���ة - بور�س���ة البحري���ن: اأنه���ت بور�س���ة 
البحرين تعامالت جل�سة اأم�س اخلمي�س على انخفا�س، 
بفع���ل �سه���م الإثمار القاب�س���ة. وهب���ط املوؤ�رش العام 
طفيف���اً بن�سبة 0.07 % اإلى م�ستوى 1316.88 نقطة 
فاق���داً نحو 0.93 نقط���ة. و�سهدت حرك���ة التداولت 
مقارنة بجل�س���ة الربعاء، تراجعاً بقيم���ة التداول على 
650.94 األ���ف دين���ار مقاب���ل 1.59 ملي���ون دين���ار، 
فيم���ا تقل�س���ت اأحج���ام الت���داولت اإل���ى 2.7 مليون 
�سه���م مقابل 5.8 مالين �سه���م. وهبط �سهم الثمار 
القاب�س���ة بن�سب���ة 3.03 %، ليق���ود قط���اع البن���وك 
للرتاج���ع وحي���داً بنحو 0.15 % مع نهاي���ة التعامالت. 
وت�ش���در �شهم االإثم���ار القاب�ش���ة ن�ش���اط التداوالت 
ال�س���وق عل���ى كل امل�ستوي���ات م�سج���اًل 1.57 مليون 
�سه���م، ب�سيول���ة حمققة قدره���ا 252.04 األف دينار، 

عرب 9 �سفقات.
ول امل�س�تثم���رون اأم����س يف بور�س���ة البحري����ن 
2.70 ملي���ون �سهم، بقيم���ة اإجمالية قدرها 392.31 
األف دين���ار، مت تنفيذها من خ���الل 52 �سفقة، حيث 
رك���ز امل�ستثم���رون تعامالته���م عل���ى اأ�سه���م قط���اع 
البن���وك التجارية والتي بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 

181.93 األ���ف دين���ار اأي ما ن�سبت���ه 46 % من القيمة 
الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 2.13 مليون �سهم، 

مت تنفيذها من خالل 21 �سفقة.
وج���اءت �رشكة املنيوم البحري���ن )األبا( يف املركز 
الث���اين بقيمة قدرها 74.29 األ���ف دينار اأي ما ن�سبته 
18.94 % من اإجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة وبكمية 
قدره���ا 120.80 األف �سه���م، مت تنفيذها من خالل 3 

�سف�قات ثم ج���اءت ب�ي. اأم. اأم. اأي. بقيمة قدرها 72 
األف دين���ار اأي ما ن�سبت���ه 18.35 % من اإجمايل قيمة 
الأ�سه���م املتداول���ة وبكمية قدره���ا 100 األف �سهم، 
مت تنفيذه���ا من خالل �سفقة واح���دة. ومت يوم اأم�س 
ت���داول اأ�سهم 13 �رشك�ة، انخف�س���ت اأ�سعار اأ�سهم 3 
����رشكات، يف حن حافظت بقية ال����رشكات على اأ�سعار 

اأقفالتها ال�سابقة.

اأعلنت �رشكة اإنوف�ست عن فتح باب الرت�سيح 
لع�سوي���ة جمل�س الإدارة ل�سغ���ل 7 مقاعد لدورة 
مدتها 3 �سنوات تبداأ من تاريخ انعقاد اجلمعية 
العمومية، وذلك وفقا للم���ادة )24( من النظام 
الراغب���ن يف  امل�ساهم���ن  الأ�سا�س���ي. ودع���ت 

تر�سي���ح اأنف�سهم لع�سوي���ة املجل�س ملئ طلب 
الرت�سيح مع احلر�س عل���ى تزويد ال�رشكة بجميع 
املعلوم���ات املطلوب���ة وال���واردة يف الطلب، مع 
اأهمي���ة اإر�س���ال ال�ستم���ارات الأ�سلي���ة املوقعة 
م���ع الوثائق املطلوب���ة قب���ل 21 ال�سهر اجلاري 
ليت�سن���ى تقدميها للجه���ات الرقابية املخت�سة 
وذل���ك للح�سول على املوافق���ات الر�سمية قبل 

يوم الجتماع.
وا�سرتط���ت ال�رشك���ة لقب���ول الطل���ب مل���ئ 
النم���وذج التعريفي، ال�سرية الذاتية مو�سحاً بها 
الوظيفة احلالية والوظائ���ف ال�سابقة واخلربات 
العملية، �سورة عن بطاقة اأو جواز ال�سفر ملقدم 
الطلب، �سورة عن ال�سهادات الدرا�سية، وتقرير 

الئتمان.

وقال���ت ال�رشكة انه �سيج���ري النتخاب خالل 
جل�س���ة اجلمعية العام���ة العادي���ة لل�رشكة املقرر 
عقده���ا يف الفرتة املقبلة، حي���ث �سيتم الإعالن 
عنها ح�سب الأ�سول. وكان بع�س اأع�ساء جمل�س 
الإدارة ق���د قدموا ا�ستقالتهم لأ�سباب و�سفتها 
ال�رشكة باخلا�سة، وهم عبداهلل احلميدي، �سال�س 
احلجرف، اأمين �سيت، وفهد العبداجلليل، وذلك 

اعتباراً من 14 دي�سمرب املا�سي.
واأو�سح���ت ال�رشك���ة مطل���ع ال�سه���ر اجلاري 
اأن جمل����س الإدارة يعت���رب منح���اًل لأن الأع�س���اء 
امل�ستقيلن ي�سكلون الغالبي���ة العظمى، لفتة 
اإلى اأن���ه �ستتم الدعوة لعق���د اجلمعية العمومية 
لنتخ���اب جمل�س اإدارة جدي���د يف وقت لحق بعد 

احل�سول على املوافقات الالزمة.

Page 1 of 2 
 

�� :  
االـمـؤشـر ااإلقفالل  االتغيیر (%)   

مؤشر االبحريین االعامم  1,316.88 -0.07 
ااإلسالميمؤشر االبحريین   1,092.44 -0.34  

 
 
 
 

 
االشركاتت ااألكثر تدااووال من حيیث االقيیمة  

االشركة االقيیمة (بالديینارر االبحريیني)    االنسبة إإلى ااإلجمالي  
شركة ااإلثمارر االقابضة  95,019.080 24.22 %  

(أألبا) االمنيیومم االبحريین  74,292.000 18.94 %  
بي. أأمم. أأمم. أأيي.  72,000.000 18.35 %  
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• م�ساهمة ال�رشكات يف القيمة الإجمالية	

لندن -رويرتز: بلغت اأ�سعار النفط 
اأعل���ى م�ستوى يف ع���دة �سن���وات اأم�س 
اخلمي�س على الرغ���م من حتذيرات باأن 
ارتف���اع اخلام البال���غ 13 % منذ اأوائل 

دي�سمرب يقرتب من نهايته.
1039 بتوقيت  ال�ساع���ة  وبحل���ول 
جرينت����س زادت العق���ود الآجل���ة خلام 
القيا�س العاملي مزيج برنت 27 �سنتا 
اإلى 69.47 دولر للربميل وهو الأعلى 
من���ذ ارتف���اع �سجلت���ه يف ماي���و 2015. 
وبلغ���ت العق���ود الآجل���ة خل���ام غ���رب 
تك�سا����س الو�سي���ط الأمريك���ي 63.94 
دولر للربمي���ل مرتفع���ة 37 �سنتا اإلى 

اأعلى م�ستوياتها منذ دي�سمرب 2014.
امل�ستثمري���ن  معنوي���ات  وتلق���ت 
دعما م���ن انخفا�س مفاج���ئ يف الإنتاج 
اخل���ام  الأمريك���ي وتراج���ع خمزون���ات 
الأمريكي���ة وفقا لبيان���ات ر�سمية يوم 

الأربعاء.
اإدارة  م���ن  بيان���ات  واأظه���رت 
معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء اأن 

خمزون���ات اخلام انخف�س���ت نحو خم�سة 
مالين برمي���ل يف الأ�سبوع املنتهي يف 
اخلام����س من يناير اإل���ى 419.5 مليون 

برميل.
الطاق���ة  اإدارة معلوم���ات  وقال���ت 
الأمريكي���ة اإن الإنت���اج الأمريك���ي م���ن 
النف���ط انخف�س اأي�سا 290 األف برميل 
يوميا اإلى 9.5 مليون برميل يوميا على 
الرغم من التوقعات باأن يتجاوز الإنتاج 

حاجز الع�رشة مالين برميل يوميا.
ومن املتوق���ع اأن يكون النخفا�س 
ق�س���ري الأج���ل، وُيرج���ح اأن ال�سب���ب يف 
النخفا�س يرجع اإلى الربودة ال�سديدة 
للطق�س والت���ي اأوقفت بع�س عمليات 

الإنتاج الربي يف اأمريكا ال�سمالية.
لك���ن اأم����س اخلمي����س ق���ال وزي���ر 
الطاق���ة الإمارات���ي والرئي����س احل���ايل 
لأوب���ك �سهي���ل املزروع���ي اإن���ه يتوقع 
اأن تت���وازن �سوق اخل���ام يف 2018 واإن 
املنظم���ة ملتزم���ة باتفاقه���ا خلف����س 

الإمدادات حتى نهاية العام احلايل.

أقل عطاء 
بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

2,335,869.80  VISION DEVELOPMENT
CO WLL 4 تعيين مقاول ألعمال تعديل واستصالح ساحل 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببالج الجزائر شركة إدامة

566,709.88  ARAB CONCEPTS
CONSTRUCTION 4 تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل مبنى 

البريد المنامة )الجمارك سابقا(  هيئة الثقافة واآلثار

0.00 - 12 توفير خدمات استشارات هندسية لتطوير محطات 
خدمات )بابكو( بابكو

1,026,000.00 جنيه 
مصري

 International Aviation
Business 2 الخدمات األرضية للمسافرين في مطار القاهرة 

الدولي طيران الخليج

222,300.00 دوالر CAE 1 شراء أجهزة عرض لجهاز محاكاة طيران 
)CAE( التابع لشركة )A320( أكاديمية الخليج للطيران

163,500.00  Northstar Technology
Company W.L.L 9 توريد وتركيب 500 جهاز حاسب آلي مكتبي التربية والتعليم

 املحرر القت�سادي
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دب���ي – العربية. نت: تلقت اأ�سواق العمالت 
الرقمية ه���زة قوية جاءت هذه امل���رة من كوريا 
اجلنوبي���ة التي تعد من ب���ن اأكرب اأ�سواق تداول 
العمالت الرقمي���ة يف العامل. هذه الهزة اأدت اإلى 
توا�س���ل الرتاج���ع احل���اد يف اأ�سع���ار العمالت، ما 
هوى بالعملة الإلكرتوني���ة الأبرز “بتكوين” اإلى 
الهبوط باجتاه م�ستوى 13 األف دولر. ورغم عدم 
وجود التو�س���ل اإلى قرار فعل���ي ب�ساأن احلديث 
واجل���دل الدائ���ر يف كوريا اجلنوبي���ة ب�ساأن حظر 
تعام���الت العمالت الرقمي���ة اإل الت���ي يقوم بها 
اأ�سخا�ص حقيقيون، اأو ما ترمي اإليه احلكومة من 
فر�ص ال�رضائب على الأرباح املحققة من التجارة 
يف العم���الت الرقمي���ة، اإل اأن جم���رد احلديث عن 
هذه الأم���ور يف واحدة من اأك���رب اأ�سواق العمالت 
الرقمي���ة يف العامل كان كفيال باإحداث هذه الهزة 

القوية.
وداهمت ال�رضطة الكورية و�سلطات ال�رضائب 
ع���ددا من مقرات تداول العمالت الرقمية ب�سبب 
ما يقولون اإنه “التهرب م���ن ال�رضائب يف تبادل 

العم���الت”. القل���ق يف كوريا رمب���ا يح�سم م�سري 
اأ�س���واق العم���الت الرقمي���ة عاملي���ا، والذي من 
املتوق���ع األ يطول ه���ذا الغمو�ص، حيث يطالب 
�سانع���و ال�سيا�سات املالية يف جميع اأنحاء العامل 
ب����رضورة تنظيم الأ�س���ول مبا يف ذل���ك العمالت 
الرقمية التي �سهدت ارتفاعات كبرية وقيا�سية 
خالل العام املا�سي. وزي���ر العدل الكوري بارك 
�سانغ كي قال اإن العمالت الرقمية ت�سبب “قلقا 

كبريا” للحكومة.
�سان���غ ك���ي اأو�س���ح اأي�س���ا اأن احلكومة تعد 
م����رضوع قانون حلظر تداول العمالت الفرتا�سية 

يف التبادالت املحلية.
ه���ذه الت�رضيح���ات اأحدث���ت ه���زة قوي���ة يف 
اأ�س���واق العم���الت، ما دف���ع مكت���ب الرئا�سة يف 
كوري���ا اجلنوبي���ة، وخ���الل �ساع���ات قليل���ة م���ن 
املوؤمت���ر ال�سح���ايف لوزي���ر العدل للق���ول اإنه مل 
يتم فر�ص احلظر بعد على العمالت الفرتا�سية 
داخ���ل البل���د، بينما ه���و اأحد التداب���ري التي يتم 

النظر فيها.

وق���ال م�س���وؤول يف وزارة الع���دل اإن حظ���ر 
ت���داول العم���الت الفرتا�سي���ة نوق����ص مبا فيه 
الكفاية مع وكالت حكومية اأخرى وكذلك وزارة 

املالية وال�سلطات املالية يف البالد.
ومبج���رد �سياغة م�رضوع القان���ون، فاإن �سن 
ت�رضيع���ات حظ���ر جت���ارة العم���الت الفرتا�سي���ة 
تتطل���ب ت�سويت االأغلبي���ة يف اجلمعية الوطنية 
باإجم���ايل 297 ع�س���وا، وه���ي عملي���ة، بح�س���ب 
روي���رتز، ميك���ن اأن ت�ستغ���رق اأ�سه���را اأو حت���ى 
�سنوات.وقاد هذا املوقف املت�سدد من احلكومة 
الكوري���ة عمليات بيع وا�سع���ة للعمالت الرقمية 
يف كل البور�س���ات املحلي���ة يف كوري���ا اأو حت���ى 
العاملي���ة. وقد انخف�ص �سع���ر بتكوين يف كوريا 

خالل تعامالت اأم�س  بن�سبة 21 %.
وتراجع بتكوين اأكرث من 10 % يف بور�سات 
اأخ���رى مثل بت �ستامب اإلى 13.199 دولر، بعد 
اأن كان���ت 13.120 دولر، وه���و اأدن���ى م�ستوى 

لبتكوين منذ 2 يناير اجلاري.
كم���ا انخف����ص �سع���ر اإيثرييوم اإل���ى 1213 

دولر، برتاج���ع 9.28 %، وكذلك ريبل اإلى 1.77 
دولر، بانخفا����ص 8.11 %. وجرت هذه اخل�سائر 
تراج���ع  االفرتا�سي���ة حي���ث  العم���الت  لغالبي���ة 
كاردان���و 4.08 % ل���� 0.70 دولر، وليت كوين 

اإلى 237.3 دولر.
ويرى اخل���رباء اأنه يف ح���ال مت فر�ص احلظر 
الك���وري على تعام���الت العم���الت الرقمية، فاإن 
ذلك �سيجع���ل التداول �سعب���ا، ولكنه لن يكون 
م�ستحي���ال. فالتج���ار حري�سون عل���ى تعامالتهم 
و�سوف جت���د �سعوب���ة يف عرقل���ة ا�ستثماراتهم 
يف كوري���ا، ولك���ن م���ن املمك���ن اأن تذهب هذه 

ال�ستثمارات اإلى خارج كوريا، مثل اليابان على 
�سبيل املثال.

وزادت عمل���ة بتكوين خ���الل العام املا�سي 
نح���و 1500 %، وق���د اأث���ار الطل���ب الهائل على 
العم���الت الفرتا�سي���ة هلع احلكوم���ة يف الواقع، 
حي���ث تداف���ع طالب اجلامع���ات ورب���ات البيوت 

لإدمان تداول العمالت الفرتا�سية.
ويوم اأم����ص، اأعلنت وزارة الع���دل يف كوريا 
اجلنوبي���ة تق���دم نح���و 55 األف���ا م���ن الكورين 
بالتما����ص للرئا�سة لوقف ما ي�سمونه حالة القمع 

يف اأ�سواق العمالت الفرتا�سية.

�سوق العمالت الرقمية تتلقى خ�سائر قا�سية
جاءت هذه املرة من كوريا اجلنوبية 

3 تريليونات دوالر اإجمايل اأ�سول ال�سناديق ال�سيادية العربية ”IIRA“ الربكة �سورية” ي�ستحق ت�سنيف ائتماين ا�ستثماري من“
للعام الثاين على التوايل

املنام���ة - بن���ك الربك���ة �سوري���ة: ا�ستحق بنك 
الربكة �سورية وهو اإحدى الوحدات امل�رضفية التابعة 
ملجموعة الربك���ة امل�رضفي���ة “ABG” للعام الثاين 
درج���ة ت�سني���ف ائتم���اين م���ن الدرج���ة ال�ستثمارية 
BBB، وال���ذي منحت���ه الوكال���ة الدولي���ة الإ�سالمية 
للت�سني���ف “IIRA” وفقاً ملعي���ار DFRA. وذكر 
بي���ان عن البن���ك تلقت “البالد” ن�سخة من���ه اأم�ص اأن 
“ق���رار الت�سنيف اعتمد على البيئة الت�سغيلية لبنك 
الربك���ة وذلك يف �سياق القت�س���اد الكلي والظروف 
االجتماعية وال�سيا�سية، وهذا ما ي�سع البنك يف موقع 
متفوق يف القطاع امل�رضيف املحلي، الحتفاظه بن�سبة 
كب���رية من اأ�سول���ه بالعملة االأجنبي���ة، مما ميكنه من 

تغطية خماطر امل�ستوى ال�سيادي اإلى حد كبري”.
وا�ستح���ق بن���ك الربك���ة �سوري���ة اأي�س���اً ق���درة 
 ”71-75“ نط���اق  يف  بتقييم���ه  كافي���ة،  ائتماني���ة 
كدرجة ائتمانية اإجمالية. كما ا�ستحق �سفة ائتمانية 
قوية، بتقييم���ه يف نط���اق “80-76” لدرجة “اإدارة 
ج���ودة الأ�سول” الأمر ال���ذي يعك�ص م�ستوى احليطة 
لدى البنك وقدرته العالي���ة على الوفاء بامل�سوؤولية 

الئتمانية جتاه امل�ستثمرين. 
واعتربت الوكالة ممار�س���ات احلوكمة وال�رضيعة 
يف البن���ك منا�سب���ة، مع متثيل قوي ملجل����س االإدارة، 
وم�ستوي���ات عالي���ة م���ن الإف�ساح���ات املالية وغري 
املالي���ة. اإذ مت تقيي���م حوكمة ال����رضكات لدى البنك 
يف نط���اق “70-66”، وتقيي���م احلوكم���ة ال�رضعية يف 

نطاق “75-71”. وقال الرئي�ص التنفيذي ملجموعة 
الربكة امل�رضفية، ورئي����ص جمل�ص اإدارة بنك الربكة 
�سورية عدنان اأحمد يو�سف “اإن ح�سول البنك للعام 
الثاين على هذا التقييم يعزز �سحة املعايري املتبعة 
لنه���ج التخطي���ط والإدارة والتنفي���ذ يف بنك الربكة 
�سوري���ة، وعامالً لتحديد االأه���داف اجلديدة للبنك يف 

ال�سوق امل�رضفية ال�سورية”.
بدوره، ق���ال الرئي����س التنفيذي لبن���ك الربكة 
�سوري���ة، حممد عبد اهلل حلبي “اإن هذه النتيجة توؤكد 
دّق���ة اال�سرتاتيجي���ة املتبع���ة للبن���ك، واالأداء ع���ايل 
اجلودة لفري���ق العمل امللتزم والق���ادر على تنفيذ 

هذه ال�سرتاتيجية مبنتهى املهنية”.

ي�سار اإل���ى اأن بنك الربكة �سورية ح�سد جائزتي 
موؤ�س�س���ة CPI Financial كاأف�سل م�رضف اإ�سالمي 
يف  ملتزم���ة  مالي���ة  موؤ�س�س���ة  واأف�س���ل  �سوري���ة  يف 
امل�سوؤولي���ة الجتماعي���ة للم�س���ارف الإ�سالمية لعام 
2017 يف �سورية. يذكر اأن الوكالة الدولية الإ�سالمية 
للت�سنيف هي �رضكة م�ستقلة تتخذ من البحرين مقراً 
لها وتقوم بعملي���ات الت�سنيف الئتماين للم�سارف 
واملوؤ�س�س���ات املالية حول الع���امل، وهي مملوكة من 
جمموعة م�سهورة م���ن موؤ�س�سات الت�سنيف العاملية 
وجمموع���ة م���ن البن���وك املرموق���ة مث���ل كابيت���ال 
والبن���ك   )Capital Intelligence( انتيلجن����ص 

الإ�سالمي للتنمية.

اأظه���رت البيان���ات املحدث���ة ملوؤ�س�س���ة 
SWF Institute املتخ�س�س���ة يف درا�س���ة 
وال�سنادي���ق  احلكوم���ات  ا�ستثم���ارات 
ال�سيادي���ة، اأن ال���دول العربي���ة متتل���ك 18 
�سندوقا �سياديا باإجمايل اأ�سول بلغت نحو 3 
تريليونات دولر. وا�ستحوذت الإمارات على 
44 % من اإجمايل هذه الأ�سول، حيث متتلك 
5 �سنادي���ق �سيادية باإجم���ايل اأ�سول بلغت 
1.3 تريليون دولر، يف حن جاءت ال�سعودية 
يف املرتب���ة الثانية، حيث ا�ستحوذت على 24 
اإجم���ايل اأ�س���ول ال�سنادي���ق العربية  % من 
م���ا يع���ادل 717.9 ملي���ار دولر، وذل���ك من 
خ���الل �سندوقيها ال�سيادي���ن، بينما احتلت 
الكويت املرتب���ة الثالثة من خالل �سندوقها 

ال�سي���ادي هيئ���ة اال�ستثم���ار الكويتية، حيث 
ت�س���كل اإجم���ايل اأ�سولها 18 % م���ن اإجمايل 
ال�سنادي���ق ال�سيادي���ة العربي���ة، تليها قطر 
ب���� 11 %. وفيم���ا يخ����ص باق���ي ال�سناديق، 
فتمتل���ك كل م���ن ليبي���ا والبحري���ن واجلزائر 
وفل�سطن وموريتاني���ا �سندوقا واحدا فيما 
متتل���ك عم���ان �سندوق���ن، وتبل���غ اأ�سولها 

الإجمالية 110.2 مليارات دولر.
اأبوظب���ي  جه���از  �سن���دوق   وت�س���در 
لال�ستثمار قائمة ال�سناديق العربية باأ�سول 
بلغ���ت قيمتها 828 ملي���ار دوالر تاله الهيئة 
 524 العام���ة لال�ستثم���ار الكويتي���ة بقيم���ة 
ملي���ارا، واحتلت االأ�سول االأجنبي���ة ل موؤ�س�سة 
النق���د العرب���ي ال�سع���ودي  �سام���ا املرتب���ة 
العام���ة  ال�ستثم���ارات  و�سن���دوق  الثالث���ة، 

املرتبة اخلام�سة.

• •عدنان يو�سف	 حممد حلبي	

املحرر االقت�سادي 

70 األف عملية �رشاء متوقعة يف “البحرين تت�سوق”
وزير “التجارة”: زيادة عدد امل�ساركن واجلوائز هذا العام

علي الفردان من املنامة

توقع���ت هيئة ال�سياح���ة واملعار�س ت�سجيل 
اأكرث من 70 األف عملية �رضاء يف “مهرجان البحرين 
تت�سوق” يف ن�سخت���ه الرابعة، التي انطلقت م�ساء 

اأم�ص وت�ستمر ملدة �سهر واحد.
قال وزير ال�سناع���ة والتجارة وال�سياحة زايد 
الزي���اين اإن من املتوقع اأن ينمو عدد امل�ساركن 
والزوار لفعاليات “مهرجان البحرين تت�سوق” يف 
ن�سخت���ه الرابع���ة لنحو 15 % هذا الع���ام؛ بف�سل 
ارتفاع عدد ال�رضكات واملوؤ�س�سات امل�ساركة اإلى 
جانب تزامنها مع مو�سم االإجازات يف البحرين ويف 

اململكة العربية ال�سعودية والدول املجاورة.
واأكد الوزير اأهمية هذه الفعاليات يف اإنعا�ص 
القت�ساد املحلي، موؤكداً اأن ا�سرتاجتية ال�سياحة 
الت���ي اأُطلقت قبل عامن تركز على اإيجاد عوامل 
اجلذب ومن بينها الفعاليات اإلى جانب املن�ساآت 

مثل مدينة املعار�س املقبلة.
واأ�سار اإلى اأن املهرجان �سيفيد املوؤ�س�سات 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة، اإذ وف���ر من�س���ة عر�ص 

للكثري من امل�رضوعات ال�سغرية.
وق���ال الرئي�س التنفي���ذي لهيئ���ة ال�سياحة 
واملعار����ص ال�سي���خ خال���د ب���ن حم���ود اآل خليفة 

“اإن الهيئ���ة ب�سدد اإطالق العديد من الفعاليات 
ال�سياحية �سمن اأجند الع���ام 2018”. واأ�سار اإلى 
اأن “مهرج���ان البحرين تت�سوق” بدورته املا�سية 
�سه���د ت�سجيل 70 األف عملية �رضاء يف حن يتوقع 
اأن يرتف���ع حج���م املعام���الت ه���ذا الع���ام بف�سل 

تزامن الفعاليات مع مو�سم الإجازات املدر�سية.
وب���ن ال�سيخ حمود اأنه �سيك���ون هناك اأكرث 
م���ن 80 األ���ف جائزة م���ن خالل ال����رضكاء من بينها 
قرابة 20 �سيارة و�سقة فاخرة يف اجلفري والعديد 
م���ن اجلوائ���ز القيم���ة، كم���ا اأن هن���اك 30 فندقا 
ت�س���ارك يف الفعالي���ات، واأن جمي���ع امل�ساركن 

مت ربطه���م ب�س���ورة اإلكرتوني���ة؛ ملعرف���ة حج���م 
املبعيات وللدخول يف ال�سحوبات.

وافتتح الوزي���ر الزياين الن�سخ���ة الرابعة من 
“مهرج���ان البحرين تت�سوق” والذي ي�ستمر ملدة 
�سهر، وينتهي ي���وم 10 فرباير 2018، يف خطوة 
ته���دف اإل���ى زي���ادة الن�س���اط ال�سياح���ي وتعزيز 

القت�ساد الوطني.
واأن�سط���ة  فعالي���ات  املهرج���ان  وي�ساح���ب 
ترفيهي���ة اإل���ى جان���ب العرو�ص احلي���ة، واأ�سهى 
االأطباق، اإ�سافة اإل���ى الكثري من اجلوائز الفورية 
البال���غ عدده���ا اأك���ر م���ن 80 األف جائ���زة ف�سالً 

ع���ن ال�سحوبات العديدة الت���ي تت�سمن �سيارات 
وتذاكر ال�سفر وغريها الكثري.

وتنظ���م هيئة البحري���ن لل�سياحة واملعار�س 
ال����رضكاء  م���ن  جمموع���ة  م���ع  وذل���ك  املهرج���ان 
ال�سرتاتيجي���ن يف القطاعن احلكومي واخلا�ص 
وهي “متك���ن”، جمموعة ����رضكات يو�سف خليل 
املوؤي���د واأولده، وVIVA البحري���ن، اإل���ى جانب 

طريان اخلليج.
وكان منظم���و املهرج���ان ق���د اأنه���وا اأخ���ريا 
اجلولة الرتويجي���ة يف كل من الريا�ص والكويت؛ 
وذل���ك من اأج���ل التعريف باملهرج���ان وفعالياته 

املتميزة وتعزي���ز ال�سياحة وزيادة اإنفاق ال�سياح 
اإلى اململكة. 

وي�سعى املهرجان لأن يكون احتفالية ممتعة 
مليئة باملفاجاآت تظهر مكانة اململكة باعتبارها 
وجه���ة قريب���ة ومرحب���ة للعائالت توف���ر عرو�س 
هائلة للمقيمن وال���زوار يف اأجواء ممتعة تتزامن 
مع ف���رتة الإج���ازات والعطل املدر�سي���ة يف دول 

املنطقة.
م���ن  امل�سوق���ة  الن�سخ���ة  ه���ذه  و�ست�سه���د 
املهرجان عودة كل من مدينة املهرجان يف خليج 
البحري���ن، وفعالي���ة جولة التذوق الت���ي �ست�سم 
اأك���رث من 40 مطعًما و�ستمن���ح املقيمن والزوار 
فر�س���ة اال�ستمت���اع باأ�سه���ى االأطب���اق املح���ددة 
باأ�سع���ار يف متناول اجلمي���ع، ويف ختام املهرجان 
�سيتاأهل امل�ساركون يف جولة التذوق للدخول يف 

ال�سحب على جائزة.
كذل���ك �ست�ست�سي���ف املجمع���ات التجاري���ة 
امل�سارك���ة جمموعة من الفعالي���ات املميزة التي 
متن���ح مرتاديه���ا اأوقات���ا حما�سي���ة وم�سوق���ة مع 
عائالته���م. و�سيق���دم املهرج���ان جترب���ة ت�سوق 
متنوعة من خالل املجمع���ات التجارية امل�ساركة، 
والفن���ادق الت���ي �ستخ���ول ال���زوار احل�سول على 

نقاط يف نظام املهرجان االإلكرتوين. 

• وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة و الرئي�س التنفيذي لهيئة ال�سياحة واملعار�س خالل زيارتهما للمهرجان	

 ت�سوير خليل اإبراهيم



تقدم إلينا السيد املعلن ادناه: عقيدة مقبول احمد وحيد بخش بلوش بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي الى السيد / علي عباس عبداهلل فتح اهلل شريف 

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

تاريخ 10/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018-4593( اعالن رقم
تنازل او بيع - عن احملل التجاري

100223-1
سترة ماستر بوينت خلدمات السيارات

االسم التجاريرقم القيد

تقدم إلينا السيد املعلن ادناه: حنان اسماعيل حسن عبدالصمد بطلب حتويل احملل 
التجاري التالي الى السيد / حسني اسماعيل حسن موسى حسن عبدالصمد 

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

تاريخ 8/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018-3255( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

82920-1
جزيرة االميرات للهواتف

االسم التجاريرقم القيد

تقدم إلينا السيد املعلن: علي احمد ولي علي بطلب حتويل احملل التجاري التالي الى 
السيد / زهراء محمود حبيب محمود. 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
)CR2017-138636( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

92801-1
كفتيريا شاي و رقاق

االسم التجاريرقم القيد

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
ما  به  مرفقاً  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: مرمي محمد عبداهلل الذوادي
االسم التجاري احلالي: بوتيك املرود

االسم التجاري اجلديد: خياطة املرود

التاريخ: 4/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2017-189608( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

92284-1

أنشطة خدمات 

األطعمة واملشروبات

نوع النشاط

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / سامي مكي عبداهلل سلمان الشيخ باعتباره املصفي القانوني لشركة 
كشركة  ،املسجلة  الشيخ  سامي  ومالكها  ش.ش.و.  لالملنيوم  كالسيفايد 
الشخص الواحد مبوجب القيد رقم 49307 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية 
الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل التجاري ، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2011.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )131148( لسنة 2017
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة كالسيفايد لالملنيوم ش.ش.و

ومالكها سامي الشيخ

 / السادة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  للمستثمرين  البحرين  مركز  إدارة  إلى  تقدم 
سوبرديل للهواتف ذ.م.م. بطلب تغيير االسم التجاري للفرع 2: 

من: سوبرديل للهواتف ذ.م.م.
Superdeal Phones W.L.L

إلى: سوبرديل للتجارة العامة ذ.م.م
Superdeal General Trading W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 7/1/2018
CR2018-2860 :رقم الطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
مركز البحرين للمستثمرين
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ال�شعودية تعرت�س “بالي�شتيا حوثيا” على جنران
دبـــي ـ قناة العربية: اعرت�س الدفاع اجلوي ال�شعودي، اأم�س اخلمي�س، �شاروخا بالي�شتيا 
اأطلقتـــه ميلي�شيـــات احلوثيـــن على جنـــران. واجلمعة املا�شيـــة، ر�شدت مواقـــع التوا�شل 
االجتماعـــي عدداً من ال�شور ل�شـــاروخ حوثي مت اعرتا�شه مبنطقة جنـــران، واأظهرت ال�شور 

تناثر �شظايا ال�شاروخ على اإحدى ال�شيارات، ما اأدى الإتالفها جزئياً دون اأي اإ�شابات.
وتعليقـــا على ال�شاروخ الذي اأطلـــق على جنران اجلمعة و�رصح املتحدث الر�شمي لقوات 
حتالـــف دعـــم ال�رصعية يف اليمـــن، العقيد الركـــن تركي املالكـــي، باأن قـــوات الدفاع اجلوي 
للتحالف ر�شـــدت يف ال�شابعة و56 دقيقة من �شباح اجلمعة، عملية اإطالق �شاروخ بالي�شتي 

من داخل االأرا�شي اليمنية باجتاه جنران باململكة.
واأفـــاد العقيد املالكي اأن ال�شاروخ ا�شتهـــدف املناطق املدنية واالآهلة بال�شكان، حيث 
مت اعرتا�شـــه وتدمريه من قبل �رصايـــا “الباتريوت” يف �شماء جنران، مـــا اأدى لتناثر ال�شظايا 

التي اأحدثت اأ�رصاراً ب�شيطة يف املمتلكات اخلا�شة الأحد املواطنن دون خ�شائر باالأرواح.
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غزة ـ رويترز:

 اأكـــدت م�شـــادر طبيـــة فل�شطينيـــة 
ا�شت�شهـــاد فل�شطينيـــن اثنن بر�شا�س 
اجلي�ـــس االإ�رصائيلي، اأحدهما يف قرية عراق 
بوريـــن جنـــوب مدينـــة نابل�ـــس بال�شفـــة 
الغربيـــة، والثـــاين �ـــرصق خميـــم الربيـــج 
بالقطـــاع، ام�ـــس اخلمي�س. وقـــال م�شوؤول 
ال�شفـــة  �شمـــال  يف  اال�شتيطـــان  ملـــف 
الغربية، غ�شان دغل�س، اإن اأحد املواطنن 
اأ�شيب يف الراأ�س خالل مواجهات �شهدتها 
قرية عراق بورين اأثناء حماولة املواطنن 
الت�شـــدي لهجـــوم مـــن قبـــل جمموعة من 
امل�شتوطنن على القرية. ونقل امل�شاب 
الفل�شطيني اإلى م�شت�شفى رفيديا لتلقي 
العـــالج عقـــب اإ�شابتـــه بر�شا�ـــس قوات 

اجلي�س االإ�رصائيلي، حيث توفى.
�شـــاب  ا�شت�شهـــد  غـــزة،  قطـــاع  ويف 
خـــالل  بجـــروح  اآخـــرون  ثالثـــة  واأ�شيـــب 
مواجهات مع عنا�رص من اجلي�س االإ�رصائيلي 
اندلعـــت �ـــرصق خميم الربيـــج و�شط قطاع 

غزة، م�شاء اليوم اأي�شا.

بروكسل ـ اب:

الوطنـــي  املجل�ـــس  اأن�شـــار  تظاهـــر 
للمقاومـــة االإيرانيـــة، يف بروك�شل احتجاجا 
علـــى زيارة وزير خارجية اإيران حممد جواد 
ظريف اإلى بلجيكا للقاء نظرائه يف االحتاد 
االأوروبي. وجـــرت االحتجاجات اأمام مقري 
االأوروبي،  االأوروبية واملجل�س  املفو�شية 
حيـــث مـــن املنتظـــر اأن يجتمـــع ظريـــف، 
اخلمي�س، مع من�شقـــة ال�شيا�شية اخلارجية 
باالحتـــاد االأوروبي فيديريـــكا موغرييني 
ووزيري خارجيـــة بريطانيا وفرن�شا، لعقد 

حمادثات حول االتفاق النووي.
االأوروبي  االحتـــاد  وطالب املحتجون 
اإلى دعـــم االحتجاجات امل�شتمرة يف اإيران، 

وفق ما نقلت االأ�شو�شيتد بر�س.
وتاأججـــت االحتجاجـــات يف اإيـــران، يف 
28 دي�شمـــرب املا�شـــي، ب�شبـــب الو�شـــع 
االقت�شـــادي، ثـــم انتقـــل الغ�شـــب اإلـــى 
خمتلف اأرجاء البـــالد لت�شبح االأ�شخم منذ 
انتخابـــات الرئا�شـــة املتنـــازع عليها عام 

.2009
فيمـــا دعـــا بع�ـــس املحتجـــن اإلـــى 
االإطاحـــة باحلكومة، قتل ما ال يقل عن 21 

�شخ�شا خالل اال�شتباكات. 

لندن ـ رويترز: 

اأمـــرت حمكمـــة بريطانيـــة باالإفـــراج 
�مل�رشوط ع���ن رجل �أعم���ال فرن�شي ي�شتبه 
الزعيـــم  مـــن  اأمـــواال  ينقـــل  كان  اأنـــه  يف 
الليبي الراحل معمـــر القذايف اإلى الرئي�س 

الفرن�شي االأ�شبق نيكوال �شاركوزي.
الربيطانيـــة  ال�شلطـــات  واعتقلـــت 
األك�شنـــدر اجلوهـــري )58 عامـــا( يف مطار 
هيـــرو بلندن االأحد، ا�شتنـــادا اإلى مذكرة 
توقيـــف اأوروبية �شادرة بباري�س، يف اإطار 
حتقيق ب�شاأن احتمـــال وجود متويل ليبي 
حلملـــة �شاركوزي االنتخابيـــة الناجحة عام 

.2007
و�شتمن�شـــرت  حمكمـــة  ووافقـــت 
االإبتدائيـــة يف لندن على طلـــب اجلوهري 
�لإفر�ج عن���ه، ب�رشط �أن يدفع كفالة قدرها 
مليـــون جنيـــه ا�شرتلينـــي )1.35 مليـــون 
دوالر(، وي�شلـــم جـــواز �شفـــره ويقيـــم يف 
منطقـــة حمددة يف لندن ويذهب اإلى ق�شم 

ال�رصطة يوميا.
ومن املقرر اأن تبـــداأ املحاكمة ب�شاأن 
ت�شليـــم رجل االأعمـــال الفرن�شي اإلى بالده 
اأبريـــل املقبـــل، وفـــق وكالـــة   17 يـــوم 

“رويتزر”.
وينفي �شاركوزي، الذي تولى رئا�شة 
فرن�شـــا مـــن 2007 اإلـــى 2012، تلقي اأي 
متويل غري م�ـــرصوع حلملتـــه وينفي �شحة 

االتهامات الليبية يف هذا ال�شاأن.

بيونغ يانغ ـ رويترز:

وجدت كوريـــا ال�شمالية مـــادة جيدة 
دونالـــد  االأمريكـــي  الرئي�ـــس  ملهاجمـــة 
ترامـــب، وهي كتاب مايكل وولف املدوي 

اجلديد “نار وغ�شب”.
وذكـــرت �شحيفة رودونـــغ �شينمون 
اأم�ـــس  ال�شماليـــة،  كوريـــا  يف  الرئي�شيـــة 
اخلمي�ـــس، اأن مبيعات الكتـــاب تعك�س ما 
ت�شميه “امل�شاعـــر املت�شاعدة ب�رصعة �شد 

ترامب يف املجتمع الدويل”.
وقالـــت اإن �شعبيـــة الكتـــاب “تنبـــئ 
بنهايـــة ترامب ال�شيا�شية”، وفق ما نقلت 

“اأ�شو�شيتد بر�س”.
ترامـــب  هـــدد  املا�شـــي،  وال�شيـــف 
باإطـــالق العنان “لنار وغ�شـــب مل ي�شهده 
العامل من قبل”، مما اأثار ا�شتجابة غا�شبة 

من كوريا ال�شمالية.
وتبادل ترامب وزعيم كوريا ال�شمالية 
كيم جونغ اأون منذ ذلك احلن التهديدات 
القا�شية باحلرب واالإهانات ال�شديدة �شد 
بع�شهما البع�س. وو�شف ترامب كيم باأنه 
“رجـــل �شاروخي” يف “مهمـــة انتحارية”، 
بينمـــا و�شف كيـــم ترامب باأنـــه “اأمريكي 

خرف معتوه”.

القاهرة ـ رويترز: 

ذكرت م�شـــادر ق�شائيـــة يف م�رص اإن 
حمكمـــة النق�ـــس ق�شت، اأم�ـــس اخلمي�س، 
باإلغاء حكم ب�شجن وزيـــر الداخلية االأ�شبق 
حبيـــب العـــاديل يف ق�شية ف�شـــاد واأمرت 
باإعادة حماكمته. وكانت حمكمة للجنايات 
ق�شـــت يف اأبريل ال�شابق بال�شجن امل�شدد 
7 �شنـــوات علـــى العـــاديل، الـــذي �شغـــل 
من�شـــب وزيـــر الداخلية يف عهـــد الرئي�س 
االأ�شبـــق ح�شني مبارك، وذلـــك بعد اإدانته 
بتهمة اال�شتيالء على املال العام. وقالت 
م�شـــادر اأمنيـــة يف دي�شمـــرب اإن ال�شلطات 
األقت القب�س على العاديل لتنفيذ احلكم. 
والعـــاديل هو اأحد اأهم رموز نظام الرئي�س 
امل�رصي االأ�شبق ح�شني مبارك، الذي اأطيح 

بعد احتجاجات كبرية يف يناير 2011.
وتولى وزارة الداخلية منذ عام 1997 
وحتـــى عـــام 2011، وواجهـــت ال�رصطة يف 
عهـــده اتهامـــات بارتـــكاب العديـــد مـــن 

االنتهاكات واملخالفات.

جنيف ـ اف ب: 

اأعلنت االأمم املتحدة، اأن نحو مئة األف 
�شخ�ـــس نزحوا منذ مطلـــع دي�شمرب 2017 
جـــراء املعـــارك التـــي تخو�شهـــا القوات 
ال�شوريـــة وف�شائـــل م�شلحـــة يف حمافظة 
اإدلب �شمال غربي �شوريا، يف وقت و�شل 
عـــدد القتلى املدنين خـــالل االأ�شبوعن 

االآخرين يف املنطقة ذاتها اإلى نحو 100.
وذكر تقرير �شادر عن مكتب تن�شيق 
ال�شوؤون االإن�شانيـــة “نزح 99569 �شخ�شا 
يف الفـــرتة املمتدة بـــن 1 دي�شمرب حتى 
التا�شع مـــن ال�شهر احلايل”، وفق “فرا�س 

بر�س”.
وتوجـــه معظم هـــوؤالء النازحـــن اإلى 
مناطـــق يف و�شط حمافظة اإدلب و�شمالها، 
بعـــد فرارهـــم مـــن ريـــف اإدلـــب اجلنوبي 

وريفي حماة ال�شمايل وال�شمايل ال�رصقي.
وبداأت القوات ال�شورية بدعم رو�شي 
منـــذ 25 دي�شمـــرب هجومـــاً لل�شيطرة على 

الريف اجلنوبي ال�رصقي الإدلب، 

أبوظبي ـ سكاي نيوز العربية: 

وقعـــت �شل�شلـــة مـــن 6 زالزل بلغت 
قوتها ما ال يقـــل عن 5 درجات على طول 
احلـــدود االإيرانيـــة العراقيـــة، �رصبت حتى 
بغـــداد واأجزاء مـــن الريف العراقـــي، اأم�س 
اخلمي�ـــس، فيما مل تـــرد تقارير فورية عن 

وقوع اإ�شابات اأو اأ�رصار.
و�رصبـــت الـــزالزل ذات املنطقة التي 
�شهدت زلـــزاال مدمرا يف نوفمرب املا�شي، 

اأ�شفر عن م�رصع اأكر من 530 �شخ�شا.
وذكـــرت هيئـــة امل�شـــح اجليولوجي 
االأمريكية اأن 5 من الزالزل وقعت بالقرب 
مـــن مدينة مانديل العراقيـــة، تالها زلزال 

�رصب بالقرب من مهران يف غرب اإيران.
ويف بغـــداد، �شعر النا�ـــس بزلزال يهز 
العا�شمـــة العراقيـــة، تبعه ما �شعـــر باأنها 

مثل الهزات االرتدادية.

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

بلجيكا

بريطانيا

كوريا الشمالية 

احتجاجات على زيارة 
وزير اخلارجية االإيراين

�إفر�ج م�رشوط عن و�شيط 
القذايف و�شاركوزي

نهاية ترامب اقرتبت... 
والدليل “الكتاب”

م�رص.. اإلغاء حكم �شجن 
حبيب العاديل

 القتال يهجر 100 
األف �شخ�س يف اإدلب

6 زالزل تهز احلدود 
العراقية االإيرانية
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مظاهر االحتجاج باإيران م�ستمرة... وانتهاكات بحق املعتقلنيقرقا�ش: قطر توا�سلت مع ال�سعودية وتاآمرت على ملكها
البيت االأبي�س يطالب طهران بـ “االإفراج الفوري” عن ال�شجناءاأكد ا�شتمرار االأزمة ما مل تغري الدوحة توجهها الداعم لالإرهاب

وانت�رص مقطع اآخـــر يظهر اإحراق �شورة للمر�شد 
االإيـــراين، علـــي خامنئـــي، يف مدينـــة م�شهـــد، مركز 
حمافظـــة خرا�شـــان، �شمـــال �رصقـــي اإيـــران، والتي 

انطلقت منها �رصارة االحتجاجات.
ويعـــزو نا�شطـــون انح�شـــار توثيـــق االأحـــداث 
وا�شتمـــرار مظاهـــر االحتجـــاج اإلـــى حجـــب مواقـــع 
التوا�شـــل وخا�شة اإغـــالق تطبيق “تلغـــرام” الذي 
ي�شتخدمه حوايل 45 مليـــون مواطن يف اإيران وكان 
لـــه دور كبري يف تن�شيق املظاهرات، بينما ا�شتمرت 
الدعـــوات للخروج مبظاهرات يف خمتلف اأنحاء البالد 

اليوم اجلمعة.
هذا واأعلن النائب االإيراين م�شطفى كوكبيان، 
ال�شـــورى  االأمنيـــة مبجل�ـــس  وهـــو رئي�ـــس اللجنـــة 
)الربملـــان( اأن عـــدداً من النواب �شيـــزورون �شجن 
اعرتفـــت  حيـــث  طهـــران،  بالعا�شمـــة  “اإيفـــن” 
ال�شلطـــات بوجود 3700 معتقل بينما تويف 5 منهم 
يف املعتقالت مبختلف املحافظات بظروف غام�شة، 
حيث تقـــول منظمـــات حقوقية باأنهـــم قتلوا حتت 

التعذيب.
وكان االأمـــن االإيراين قمع ع�رصات املحتجن من 
املواطنن الذين نظموا وقفة احتجاجية اأمام �شجن 
اإيفـــن، �شمـــال العا�شمة طهـــران، يومـــي الثالثاء 
واالأربعـــاء، للمطالبـــة باالإفـــراج عـــن اأبنائهم الذين 
اعتقلوا خـــالل االحتجاجات، وكذلـــك جميع ال�شجناء 

ال�شيا�شين.
“هيومـــن  منظمـــة  ت  عـــربرّ ال�شيـــاق،  ويف 

رايت�ـــس ووت�ـــس” املدافعـــة عـــن حقـــوق االإن�شان، 
يف بيـــان االأربعـــاء، عن خماوفهـــا من �شـــوء معاملة 
يتلقاها املعتقلـــون يف اإيران، وطالبـــت ال�شلطات 
االإيرانيـــة بال�شماح للمحققـــن املحلين واالأجانب 
امل�شتقلن، بزيـــارة مراكز االحتجـــاز والتحقيق يف 

االنتهاكات.

من جهتها، اأكدت مديـــرة ق�شم ال�رصق االأو�شط 
يف منظمـــة العوف الدوليـــة، �شارة ليـــا ويت�شن، اأن 
التقاريـــر عن قتلى داخل املعتقـــالت تربز االأهمية 
الق�شـــوى للتحقيق يف هذه احلـــاالت فوراً، وتقدمي 
اأي �شخ�س م�شوؤول عن �شوء املعاملة اإلى العدالة”.
الى ذلك، طالب البيت االأبي�س، اإيران باالإفراج 

الفوري عن املعتقلن ال�شيا�شين يف اإيران، واأكد 
اأن وا�شنطـــن �شتحا�شـــب قـــادة اإيـــران ولـــن تبقى 

�شامتة بينما تنتهك طهران حقوق مواطنيها.
واأكدت الرئا�شة االأمريكية، وجود تقارير حول 
تعذيب وقتل املتظاهرين يف املعتقالت االإيرانية، 

وو�شفت االأمر باملزعج للغاية.

واأ�شـــاف قرقا�ـــس اأن الدول الداعيـــة ملحاربة 
االإرهاب ت�شعى اإلى جتاوز ملف قطر بعد اأن اختارت 
اأزمتهـــا وعزلتهـــا، موؤكـــدا اأنه “ال بد مـــن ت�شحيح، 
حر�س القر�شاوي على ا�شتهداف االإمارات من على 
االأرا�شـــي القطريـــة، وكان حتري�شه جـــزءا من اأزمة 

2014. للعلم”.
واأ�شـــار قرقا�س اإلـــى اأن “حجة غيـــاب الدليل، 
فلعل الغ�شاوة هي التي تغطـــي الروؤية، اإنكار دعم 
قطـــر للتطرف واالإرهـــاب تكتيك اإعالمـــي، وقوائم 
الدول االأربع باالأفـــراد واجلماعات تقر به قطر اأمام 

االأمريكان وتنكره لال�شتهالك اخلليجي”.
وقـــال الوزير االإمارتي، اإن االرتباك يف اخلطاب 
وال�شيا�شـــة م�شتمـــر، فاأحيانا امل�شكلـــة هي الغرية 
اجلماعيـــة من قطـــر واأحيانا هـــي �شيانـــة ال�شيادة 
واأحيانا هي دعـــم قطر للدميوقراطيـــة )املفقودة 
حمليـــا( واأحيانا دعمها للربيع العربـــي واأحيانا هي 

االإمارات املحر�شة”.
واأكـــد اأن احلل ال�شيا�شي دعت له الدول االأربع 

مبطالب وا�شحة كاإطـــار للتفاو�س، اإذ ال ميكن حل 
اأزمـــة قطـــر دون تغيري توجههـــا الداعـــم للتطرف 
واالإرهـــاب واملتاآمر علـــى جريانـــه ودول املنطقة. 
وقـــال “كيف ميكن خلطـــاب �شيا�شي م�شـــوؤول اأن 
ينفـــي التاآمر القطري املمنهج �شد البحرين وم�رص، 
حقيقة، حدث العاقـــل مبا ال يعقل فاإن �شدقك فال 

عقل له”.
واأ�شـــاف وزيـــر الدولة االإماراتـــي اأن اأزمة قطر 
وعزلتهـــا م�شتمـــرة. “واأ�شبـــح وا�شحـــا اأن القيادة 
القطريـــة مرتبكـــة ومتخبطة وال تـــود اأن تعالج ُلب 
املو�شوع، احلـــل اأن تغريوا وتتغـــريوا يف توجهات 
اأ�شـــاءت لقطـــر واأ�رصتهـــا وعزلتهـــا عـــن حميطهـــا 
الطبيعي”. واختتـــم قرقا�س تغريداتـــه اأن قطر ما 
قبـــل 1995 جتان�شت مع حميطها وكانت نعم اجلار 
والدار، واأن “املغامرة التي بداأت يف ذلك العام خط 
فا�شل وبدايـــة منحدر وا�شح، االأزمـــة على ما يبدو 
م�شتمرة واملراجعة والرتاجع عن �شيا�شة �رصت قطر 

واملنطقة قادمة اإن اآجال اأم عاجال”.

• احتجاج يف جامعة طهران )ار�شيفية(	

• التحذير االأمريكي �شمل عوا�شم غربية	

عواصم ـ وكاالت: 

تطالب  �شعارات  كتابة  من  خمتلفة  باأ�شكال  اإي��ران  يف  ال�شعبية  االحتجاجات  مظاهر  ت�شتمر 

باإ�شقاط النظام ورحيل املر�شد االأعلى للنظام، علي خامنئي، اإىل اإحراق مقرات للبا�شيج وبنوك 

اأموال بع�س املواطنني بحجة االإفال�س، وكذلك حرق �شورة املر�شد وم�شوؤويل  حكومية �شادرت 

النظام. وبث نا�شطون مقطعاً، مل يعرف تاريخه، يظهر مهاجمة مقر مليلي�شيات البا�شيج التابعة 

للحر�س الثوري وحرقه يف مدينة اأراك، و�شط البالد.

كما انتشر مقطع آخر عبر شبكات التواصل عن حرق مصرف تابع للحكومة مبدينة 
محتجني  بني  مواجهات  اندالع  عقب  البالد،  غرب  كردستان،  محافظة  مركز  سنندج، 

وعناصر األمن في وقت متأخر من مساء األربعاء، بحسب ناشطني.

دبي ـ العربية.نت:
 اأكد وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية االإماراتي، اأنور قرقا�س، �شعي دول الرباعي العربي اإىل 

جتاوز ملف قطر بعد اأن اختارت اأزمتها وعزلتها.

اخلطاب  ازدواج��ي��ة  على  تعودنا  “لقد  تويرت:  يف  ح�شابه  على  له  تغريدات  يف  قرقا�س  وق��ال 

ال�شيا�شي القطري، فهي التي ا�شت�شافت القاعدة التي ق�شفت العراق واملحطة التي حر�شت �شده، 

اإ�شرائيل، وهي التي توا�شلت مع ال�شعودية وتاآمرت  وهي التي دعمت حما�س وطبعت بحرارة مع 

للتطرف  الداعم  تغيري توجهها  دون  اأزم��ة قطر  اإن��ه ال ميكن حل  ق��ال  كما  امللك عبداهلل”.  على 

واالإرهاب واملتاآمر على جريانه ودول املنطقة، م�شريا اإىل اأن االأزمة على ما يبدو م�شتمرة.

طهران توؤكد اأهمية تعزيز العالقات مع الدوحة
طهران ـ فارس: 

اأكد م�شاعد رئي�س جمل�ـــس ال�شورى االإيراين 
ح�شن اأمري عبـــد اللهيان �رصورة تعزيز العالقات 
بـــن البلديـــن علـــى جميـــع االأ�شعدة مبـــا فيها 

العالقات الربملانية.
جاء ت�رصيـــح عبد اللهيان خالل لقائه ال�شفري 
القطـــري يف طهـــران، علي بـــن حمـــد ال�شليطي، 
ام�س اخلمي�ـــس، بحث الطرفان خاللـــه التطورات 
ذات  والق�شايـــا  االأخـــرية  والدوليـــة  االإقليميـــة 

االهتمام امل�شرتك.
واأكـــد عبـــد اللهيـــان لل�شفـــري القطـــري اأن 
اجلانـــب االإيـــراين يـــويل اأهميـــة كبـــرية لتعزيـــز 
العالقـــات مع دول اجلوار وال �شيما مع دولة قطر، 
م�شددا على �رصورة تعزيز العالقات الثنائية بن 

البلدين يف جميـــع املجاالت، ومن بينها العالقات 
الربملانية.

بـــدوره اأكـــد ال�شفـــري ال�شليطـــي اأن تعزيـــز 
التعاون امل�شـــرتك بن طهران والدوحة اأمر مهم 

لكال الطرفن.

اغتياالت و�رصاع داخلي ي�سق �سف ميلي�سيات احلوثي
جنل �شقيق �شالح ي�شل مناطق ال�رصعية يف �شبوة

دبي ـ وكاالت: 

تطـــال اغتيـــاالت غام�شة قيـــادات ع�شكرية 
ومدنيـــة حوثيـــة يف �شنعاء بر�شا�ـــس جمهولن، 
واأفادت م�شادر يف العا�شمة اليمنية باأن ال�شابط 
احلوثـــي العميـــد علـــي الغرا�شـــي، نائـــب االأمن 
املركـــزي، قتل داخل منزلـــه بر�شا�س م�شلحن، 
ويف عمليـــة هـــي الثانية يف ظـــرف 24 �شاعة قتل 
القيـــادي احلوثي حممـــد الغيلي، م�ـــرصف منطقة 
�شعوان بر�شا�س م�شلحن جمهولن، و�شط اأنباء 
عن �رصاع اأجنحة يف �شفوف ميلي�شيات احلوثين.
وبرزت هذه الظاهـــرة يف �شنعاء عقب مقتل 
الرئي�ـــس ال�شابق �شالح علـــى يد احلوثين. ومن 
بن امل�شتهدفـــن، العميد علي الغرا�شي، نائب 

االأمـــن املركـــزي، الذي جـــرى قتله داخـــل منزله 
يف حـــي ع�ـــرص غربي �شنعـــاء بر�شا�ـــس م�شلحن 

جمهولن.
وتقول م�شـــادر مطلعـــة اإن املتهم االأول يف 
احلادثـــة هـــو اأبو علـــي احلاكم القيـــادي احلوثي 
وت�شـــري  الع�شكريـــة،  اال�شتخبـــارات  وم�شـــوؤول 
امل�شـــادر اإلى اأن ذلك ياأتـــي �شمن �رصاع االأجنحة 

داخل �شفوف امليلي�شيات.
واأ�شافت املعلومات اأن اأبوعلي احلاكم �شكل 
فرق اغتياالت يف االآونة االأخرية لت�شفية خ�شومه 
ومناف�شيه واملوالن لهـــم واإ�شعافهم بعمليات 

اغتياالت حتى يت�شنى له تو�شيع نفوذه.
ويف عملية اغتيال اأخرى تلت مقتل الغرا�شي، 
قتـــل القيـــادي احلوثـــي حممـــد الغيلـــي، م�رصف 

منطقة �شعوان �رصق �شنعـــاء، بر�شا�س م�شلحن 
جمهولن اأي�شا.

وخـــالل االأيام املا�شية، قتـــل عدد من م�رصيف 
احلوثيـــن يف بع�س حـــارات �شنعـــاء يف عمليات 
غام�شة ن�شبت اإلى مـــا عرف بقنا�س �شنعاء، غري 
اأن م�شـــادر خمتلفـــة ال ت�شتبعـــد اأن يكـــون االأمر 
يتعلق بت�شفية ح�شابات و�رصاع اأجنحة يف �شفوف 
امليلي�شيـــات االنقالبية، خا�شـــة اأن �شنعاء تقبع 
اليـــوم حتت قب�شتهـــا االأمنية منـــذ قتلها �شالح 

ومطاردة اأن�شاره.
يف تطـــور اآخـــر، و�شل العميد طـــارق �شالح، 
جنـــل �شقيـــق الرئي�س اليمني املغـــدور علي عبد 
اهلل �شالح، اأم�س اخلمي�س، اإلى املناطق اخلا�شعة 
ل�شيطرة ال�رصعية يف حمافظة �شبوة جنوبي البالد.

ودعا قائد حرا�شة الرئي�ـــس اليمني ال�شابق، 
العميد �شالـــح يف اأول ظهور له اإلى اال�شتمرار يف 
مواجهـــة ميلي�شيـــات احلوثـــي االإيرانية واحلفاظ 

على عروبة اليمن، تنفيذا لو�شية عمه املغدور.
وذكرت م�شادرنـــا اأن العميـــد �شالح و�شل 
اإلـــى مدينة عتق مركز املحافظـــة، قبل اأن يتوجه 
اإلـــى مديريـــة ال�شعيـــد لتقـــدمي واجـــب العـــزاء 
بالقيـــادي يف حـــزب املوؤمتر عارف الـــزوكا الذي 
اغتالتـــه امليلي�شيـــات مـــع الرئي�ـــس �شالح يف 4 

دي�شمرب.
لل�رصعيـــة  املواليـــة  القـــوات  وا�شتطاعـــت 
ال�شيطـــرة علـــى الغالبيـــة العظمى مـــن حمافظة 
�شبوة، بعد طرد م�شلحي تنظيم القاعدة االإرهابي 

وعنا�رص امليلي�شيات االإيرانية منها.

تونس ـ رويترز: 

اأم�ـــس  التون�شيـــة،  الداخليـــة  وزارة  اأعلنـــت 
حمتجـــا   330 اعتقلـــت  ال�رصطـــة  اأن  اخلمي�ـــس، 
متورطـــن يف اأعمـــال �شغب وتخريـــب الليلة قبل 
املا�شيـــة مع ت�شاعـــد حدة االحتجاجـــات العنيفة 
التـــي اجتاحـــت البالد لليوم الثالـــث على التوايل 
�شـــد اإجراءات تق�شف، فيمـــا انت�رص اجلي�س يف عدة 

مدن تون�شية.
وقال �شهود اإن اجلي�ـــس انت�رص يف مدينة تالة 
القريبة من احلدود اجلزائريـــة بعد ان�شحاب كلي 
لقوات االأمن مـــن املدينة الليلـــة املا�شية عقب 
حرق املتظاهرين ملنطقة االأمن الوطني باملدينة.

وانت�رصت االحتجاجات العنيفة يف اأرجاء البالد 
منـــذ االثنن �شد قرارات حكومية بفر�س �رصائب 
جديـــدة ورفـــع االأ�شعـــار �شمـــن ميزانيـــة 2018 
خلف�س العجز يف امليزانية، وا�شتجابة ملقر�شن 
دولين ي�شغطون على تون�س لتد�شن اإ�شالحات 

اقت�شادية تاأخرت كثريا.

وينظر الغـــرب اإلى تون�ـــس باعتبارها النجاح 
ي�شمـــى  مـــا  دول  بـــن  الوحيـــد  الدميقراطـــي 
بانتفا�شـــات الربيـــع العربـــي التـــي تفجـــرت يف 
لكـــن 9 حكومـــات تولـــت زمـــام البـــالد   ،2011

منـــذ ذلك احلـــن ومل تتمكـــن اأي منهـــا من عالج 
امل�شكالت االقت�شادية املتزايدة.

و�شملت احتجاجات الليلة املا�شية عددا من 
املـــدن االأخرى، ومن بينها باجة و�شو�شة و�شليانة 

والعا�شمـــة واملهدية ونابـــل والق�رصين، وكانت 
عنيفة و�شهدت عمليات تخريب ونهب وحرق.

واأطلقت قـــوات االأمن قنابـــل الغاز والحقت 
املحتجن. وانت�رص اجلي�س يف �شو�شة وقبلي اأي�شا 
�شعيا حلمايـــة املبـــاين احلكومية التـــي اأ�شبحت 

هدفا للمتظاهرين يف عدة مدن.
وقـــال خليفـــة ال�شيبـــاين املتحـــدث با�شـــم 
وزارة الداخليـــة اإن القوات االأمنية اعتقلت حوايل 
330 �شخ�شا متورطـــن يف اأعمال تخريب و�شلب 
الليلـــة املا�شية، لريتفع عدد املعتقلن منذ بدء 
االحتجاجـــات العنيفـــة، االثنن، اإلـــى حوايل 600 

�شخ�س.
الـــوزراء يو�شـــف  رئي�ـــس  اتهـــم  واالأربعـــاء، 
ال�شاهـــد اجلبهة ال�شعبية، وهي ائتالف املعار�شة 
الرئي�شـــي يف البالد، بعـــدم التحلـــي بامل�شوؤولية 
والتحري�س علـــى الفو�شى واالحتجاجات العنيفة 
قائـــال اأنـــا اأُ�شمـــي االأمـــور مب�شمياتهـــا.. اجلبهـــة 

ال�شعبية غري م�شوؤولة”.

الجيش التونسي ينتشر في عدة مدن وسط تصاعد االحتجاجات

وا�شنطنـ  رويرتز: اأعلنت وزارة العدل االأمريكية اإن�شاء وحدة خا�شة للتحقيق ب�شاأن حزب اهلل اللبناين، 
بعد اتهامات من وا�شنطن للحزب باحل�شول على متويل الأهدافه االإرهابية عرب االإجتار باملخدرات.

وقالـــت الوزارة يف بيان اإن “هذا الفريق حول متويل حـــزب اهلل واالإجتار باملخدرات لغايات االإرهاب 
مكلف بالتحقيق حول االأفراد وال�شبكات التي تقدم دعما حلزب اهلل ومالحقتهم”.

واأ�شافت وزارة العدل اأن الفريق �شي�شم متخ�ش�شن يف م�شائل تبيي�س االأموال وتهريب املخدرات 
واالإرهـــاب واجلرميـــة املنظمة، واأن التحقيق �شي�شتهـــدف �شبكة حزب اهلل وا�شعـــة االنت�شار املمتدة عرب 
اأفريقيـــا واأمـــريكا الو�شطى واجلنوبية”. وقـــال وزير العدل االأمريكي جيف �شي�شنـــز اإن “وزارة العدل لن 
تدخر جهدا من اأجل اإزالة كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات اإرهابية وكبح اأزمة املخدرات املدمرة”.

واأ�شـــاف: “الفريق �شيقوم مبالحقات حتد مـــن تدفق االأموال اإلى منظمـــات اإرهابية اأجنبية، وتعطل 
اأي�شا عمليات تهريب املخدرات الدولية التي تنطوي على عنف”.

وا�سنطن حتقق يف “خمدرات حزب اهلل”

• وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية االإماراتي اأنور قرقا�س	

• من االحتجاجات التي �شهدتها تون�س العا�شمة	

حتذير عاملي... االأ�شلحة النووية “بن اأيدي القرا�شنة”

حتذير اأمريكي من ال�شفر لدول من بينها اإيران و6 دول عربية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

حـــذر مركز اأبحـــاث بريطاين مـــن وقوع �رصبة 
نووية “غري متعمـــدة”، يف حال تعر�شت اأي دولة 
متتلك هـــذا النوع من االأ�شلحـــة لهجمات تنفذها 

ع�شابات القر�شنة االإلكرتونية.
واأ�شـــار املعهـــد امللكـــي لل�شـــوؤون الدولية 
)ت�شاتام هاو�س( يف تقرير حديث له، اإلى “نقاط 
�شعـــف” يف االأنظمـــة التـــي تتحكـــم يف االأ�شلحـــة 
النوويـــة، مما قـــد يـــوؤدي اإلى و�شـــول معلومات 

خاطئة اإلى �شناع القرار.
وقـــال التقرير الـــذي �شلطت عليـــه ال�شوء 
�شحيفـــة “تاميـــز” الربيطانية: “نق���اط �ل�شعف 
االإلكرتونية يف االأنظمة امل�شغلة لالأ�شلحة النووية 

متثل خطرا كبريا”.
تعمـــل  قـــد  احلـــاالت  اأ�شـــواأ  “يف  واأ�شـــاف: 
الهجمـــات االإلكرتونيـــة علـــى اإر�شـــال معلومات 
خاطئة ب�شـــكل متعمد )لالأنظمة( ممـــا يوؤدي اإلى 

اإطالق اأ�شلحة نووية دون ق�شد”.

اخـــرتاق  حـــدوث  اإمكانيـــة  التقريـــر  وعـــزا 
اإلكـــرتوين الأنظمة الت�شليح النـــووي، اإلى اأن هذه 
االأنظمـــة طورت قبل التقدم الكبري الذي �شهدته 
بـــه  الكمبيوتـــر، يف وقـــت مل تكـــن  تكنولوجيـــا 

الهجمات االإلكرتونية يف احل�شبان.
فـــاإن  لذلـــك  “نتيجـــة  التقريـــر:  واأردف 
اال�شرتاتيجيـــات النووية حاليا قد تغفل االنت�شار 
يف  الرقميـــة  التكنولوجيـــا  ال�شتخـــدام  الوا�شـــع 

االأنظمة النووية”.

اأوقـــات  يف  فاإنـــه  املثـــال،  �شبيـــل  وعلـــى 
زيـــادة التوتر بن الـــدول، قد ت�شبـــب الهجمات 
االإلكرتونية على اأنظمة ت�شغيل االأ�شلحة النووية، 

ت�شعيدا يوؤدي اإلى اإطالق هذه االأ�شلحة.
ي�شـــار اإلـــى اأن الـــدول التي تعلـــن امتالكها 
املتحـــدة  الواليـــات  هـــي  النوويـــة،  لالأ�شلحـــة 
وبريطانيا وفرن�شا ورو�شيا وال�شن، اإال اأن هناك 
قوى نووية اأخرى منها اإ�رصائيل والهند وباك�شتان 

وكوريا ال�شمالية.

واشنطن ـ اف ب:  

ا�شتحدثـــت الواليات املتحـــدة االأمريكية 
طريقـــة جديدة لتحذيـــر مواطنيها من خماطر 
ال�شفـــر، عـــرب نظام ي�شنـــف ال�شالمـــة، مكون 
من اأربعة م�شتويـــات وخارطة تفاعلية للعامل، 
حتـــدد عـــدة دول مـــن بينهـــا اإيـــران و6 دول 

عربية.
وح�شب فران�س بر�ـــس، �شنفت الواليات 
املتحـــدة ع�ـــرص مناطـــق حـــروب ودول منهارة 
يف امل�شتـــوى الرابـــع: “ال ت�شافـــروا”، وهـــي 
اأفغان�شتـــان، وجمهوريـــة اأفريقيـــا الو�شطى، 
واإيران، والعراق، وليبيـــا، ومايل، وال�شومال، 

وجنوب ال�شودان، و�شوريا، واليمن.
اأي�شـــا  ال�شماليـــة  ومت ت�شنيـــف كوريـــا 
يف امل�شتـــوى الرابـــع مـــع قيـــود اإ�شافيـــة اإذ 
امل�شافريـــن  مينـــع  االأمريكـــي  القانـــون  اأن 
االأمريكيـــن مـــن ا�شتخدام جـــوازات �شفرهم 

هناك ما يعني منع ال�شفر.
وبع�س الت�شنيفـــات قد تثري الده�شة اأو 
قل الغ�شب الدويل، علمـــا اأن وزارة اخلارجية 
تقول اإنهـــا تقدم ن�شائح كانـــت قائمة اأ�شال 

اإمنا باأ�شلوب جديد.
التغيـــري  اأن  علـــى  امل�شوؤولـــون  و�شـــدد 
يهدف جلعل الن�شح اأكر و�شوحا للم�شافرين 
االأمريكيـــن، علما اأن نظـــام حتذيرات ال�شفر 

لطاملا اأثار جدال واعتربته دول عدة مهينا.
وقالـــت امل�شوؤولـــة القن�شليـــة مي�شيـــل 

برينيري-توث “هذه لي�شـــت وثائق �شيا�شية 
اإنهـــا حتذيرات مبنية علـــى تقييمنا لالأو�شاع 

االأمنية”.
وي�شع الت�شنيف كبار احللفاء االأوروبين 
للواليات املتحدة على غرار بريطانيا وفرن�شا 
واملانيـــا يف امل�شتوى الثـــاين: “اتخذوا مزيدا 
من احلـــذر”، فيمـــا مت ت�شنيـــف اأوزبك�شتان 
احتياطـــات  “اتبعـــوا  االأول:  امل�شتـــوى  يف 

يف  اأع�شـــاء  ا�شتمـــع  والثالثـــاء  اعتياديـــة”. 
الكونغر�ـــس االأمريكـــي مل�شوؤولـــن يف وزارة 
اخلارجية، يقولون اإن جهة قريبة من احلكومة 
الكوبيـــة متتلـــك �شالحـــا غريبـــا وت�شتخدمـــه 
للت�شبب باإ�شابة دبلوما�شييها باأعرا�س ت�شبه 

�شدمة دماغية.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك ي�شـــع الت�شنيف 
كوبـــا يف امل�شتوى الثالـــث: “اأعيدوا النظر يف 

ال�شفر”.
ويوؤكـــد م�شوؤولـــون اأن التغيـــري يهـــدف 
اإلـــى اإعطاء الن�شح ب�شـــكل اأو�شح للمواطنن 

االأمريكين الذين يرغبون بال�شفر.
وكانـــت دول ا�شتكـــت يف املا�شـــي مـــن 
اأن التحذيـــرات من خماطر مبالـــغ فيها وت�رص 
بال�شياحـــة، فيمـــا اعتـــربت دول اأخـــرى اأنهـــا 

تتعر�س لتقريع دبلوما�شي اأمريكي.



أطلقنا على 2018 عام الذهب فقط ولن نرضى بغيره بديال 

علي مجيد

أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للشباب الرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة أن منتخبات وأندية اململكة 
س��رفع ش��عارا واح��د يف مش��اركاتها 
الخارجي��ة يف الع��ام 2018 وه��و “لن 
نرىض بغري الذهب بديال”، مشريا سموه 
إىل أن الذهب فقط هو الذي ستسعى 
املنتخبات واألندية الوطنية إىل تحقيقه 
يف جميع املش��اركات، وستوفر لها كل 
اإلمكانات من أجل تحقيق هذا الهدف؛ 

ليكون العام 2018 عام الذهب. 
وقال س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة “إن الثقة الغالي��ة التي تولينا 
إياه��ا القي��ادة الحكيم��ة يف مملك��ة 
البحري��ن واملتابع��ة الحثيث��ة والدعم 
الالمحدود من قبلها خري حافز للعطاء 
واملثابرة لبذل املزيد من الجهد لتعزيز 
دور الرياض��ة البحريني��ة يف اململك��ة 
كقط��اع مه��م يعن��ى بغالبية ش��باب 

مجتمعن��ا، والوقوف خل��ف كل مبدع 
وموه��وب يتخذ من طريق املنافس��ة 
الرشيف��ة درب��ا للوص��ول إىل الغايات 

السامية”. 
وتاب��ع س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة “لقد ش��كل اهتامم حرضة 
صاحب الجالل��ة امللك حمد بن عيىس 
آل خليف��ة عاهل البالد املفدى منطلقا 
لنا من أجل وضع االسراتيجيات الالزمة 
الس��تمرار تحقيق الرياض��ة البحرينية 
املزيد م��ن اإلنج��ازات الرياضية عىل 
مختل��ف األصع��دة، وهو األم��ر الذي 
اتضح من خالل م��ا حققته املنتخبات 
الوطنية من ميداليات ملونة بلغت يف 
الع��ام 2017، 429 ميدالي��ة إضافة إىل 
تحقيق األندي��ة الوطني��ة أيضا مراكز 
متقدمة من أبرزها تس��يدها لكرة اليد 
اآلسيوية وتس��يدها أيضا لكرة الطائرة 

العربية والخليجية”. 
وتاب��ع س��موه “لق��د عاش��ت الحركة 
الرياضي��ة البحريني��ة يف الع��ام 2017 

إنج��ازات رائعة وصل��ت إىل العاملية، 
كام رس��خ العام امل��ايض مكانة مملكة 
البحرين ع��ىل خارطة الرياضة العاملية 
باس��تضافتها بطوالت عاملي��ة متنوعة 
مثلام ش��هد العام املايض صعودا كبريا 
يف حجم اإلنج��ازات وارتفاعا ملحوظا 
يف حج��م امليداليات، وه��و األمر الذي 
يدفعن��ا إىل أن نطلق عىل العام 2018 
عام الذهب فقط، وندعو وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة واللجن��ة األوملبية 
البحرينية لتكثيف برامجهام ودعمهام 
األندية الوطنية واملنتخبات يف س��بيل 
تحقيق هذا الهدف وتأمني كافة أشكال 
املس��اندة لهم يف مهامته��م الخارجية 
ومتابعتهام متابعة حثيثة ومستمرة”. 

وب��ني س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة أن “املنتخب��ات واألندي��ة 
الوطني��ة مقبلة يف الع��ام الجاري عىل 
رزنامة كبرية من املش��اركات الخارجية 
إقليمي��ا وقاريا وعاملي��ا، والتي دامئا ما 
ترتفع فيها سقف الطموحات من قبل 

املنتخبات واألندية املشاركة فيها. ومن 
هنا فإننا نأمل من االتحادات الرياضية 
واألندي��ة الوطنية وض��ع خطط فنية 
طموحة قابلة للتنفيذ ميكن من خاللها 
الركيز عىل تحقيق امليداليات الذهبية 
واملراك��ز املتقدم��ة ومتهي��د الطري��ق 
أم��ام الالعبني؛ من أجل ش��ق طريقهم 
نحو منصات التتويج لرفع اس��م وعلم 

البحرين عاليا”. 
وأشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة “هناك العديد من املش��اركات 
الخارجي��ة التي س��تخوضها املنتخبات 
الوطنية يف الف��رة املقبلة ويجب عىل 
عليها  الركي��ز  الرياضي��ة  االتح��ادات 
لتحقي��ق الذهب، ك��ام أن املنتخبات 
أيض��ا مقبلة عىل مش��اركة مهمة عىل 
املستوى اآلس��يوي وهي دورة األلعاب 
اآلس��يوية الثامنة عرشة، التي س��تقام 
يف جاكرتا وباملبانغ بإندونيس��يا، حيث 
نتطل��ع إىل تحقي��ق إنج��ازات نوعية 
وتاريخية يف هذه الدورة والحال كذلك 

ينطبق عىل األندية الوطنية والتي نأمل 
ه��ي األخرى أن تركز عىل كيفية حصد 
الذهب واملراكز املتقدمة يف البطوالت 

التي ستشارك فيها”. 
وأعرب س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة عن ثقته بالعبي البحرين وقال 
“لقد أثبت أبن��اء البحرين ممن حظوا 
برشف متثيل اململكة أنهم ميتلكون من 

العزمي��ة ما يكفي لالنتق��ال إىل مرحلة 
جديدة يف العام 2018 تؤرخ فرة زمنية 
للرياضة البحرينية مبا يتفق مع الرؤية 
العرصية والروح العالية للمنافسة بكل 
ثقة واقتدار للوصول إىل منصة التتويج 
والحلم الذي يس��عى وتس��عى له كل 
ريايض ورياضية وهو التتويج بالذهب 

واأللقاب”. 
واختتم سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة حديثة بالق��ول “إن طموحات 
كل  تخط��ت  البحريني��ني  الرياضي��ني 
الحدود والحلم يتسع عاما بعد عام ال 
توقفه أي حدود، ونجد بأن اإلنجازات 
الرياضة يف ازدياد ملحوظ مام ضاعف 
املس��ؤولية امللقاة ع��ىل عاتق الجميع 
من العبني وقامئني عىل الرياضة املحلية 
من اتحادات وأندية محلية، لكننا نعلم 
متاما أننا بتضافر جميع الجهود سرنقى 
إىل أعىل املستويات العاملية ونصل إىل 
طريق الذهب الخالص الذي نتطلع أن 

يزين صدور العبينا”.

 دعم جاللة الملك يرسم طريق االنتصارات... ناصر بن حمد: 
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 أش��اد رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليف��ة بالرعاية امللكية 
الدامئ��ة للرياض��ة والرياضي��ني، الفت��ا 
سموه إىل أن هذه الرعاية محل تقدير 
الجميع وداللة عىل اهتامم القيادة مبا 
يحقق��ه الرياضيون م��ن إنجازات عىل 

مختلف األصعدة.
كام مثن سموه جهود ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجل��س األع��ىل للش��باب و الرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، وما 
أمث��رت عنه م��ن إنج��ازات ونجاحات 

مختلفة.
وأشاد سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة باملب��ادرة التي أطلقها س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة مبسمى 
الذه��ب فقط عىل العام 2018، مؤكدا 
سموه أن االتحاد البحريني لكرة السلة 
س��يعمل جاهدا ع��ىل تحقيق الذهب 
وترجمة هذه املبادرة عىل أرض الواقع 
من خالل تحقيق الهدف الذي رس��مه 

سمو رئيس اللجنة األوملبية.

ج��اء ذلك خالل ترؤس س��مو الش��يخ 
عيىس ب��ن عيل بن خليف��ة آل خليفة 
اجتامع مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة السلة التاس��ع، إذ ناقش املجلس 
العديد من املواضيع املتعلقة بش��ؤون 

االتحاد واتخاذ القرارات الالزمة.
ويف بداية االجتامع وجه س��مو الشيخ 
عي��ىس بن عيل آل خليف��ة إىل رضورة 
اإلعداد ملسابقة كأس خليفة بن سلامن 
املقررة شهر مارس املقبل، والعمل عىل 
إظهاره��ا بالص��ورة األمثل ملا تش��كله 
املس��ابقة م��ن أهمي��ة بالغ��ة لكونها 
تحمل اس��ام غاليا عىل قل��وب جميع 
أبناء اململكة، الفتا س��موه إىل أن نجاح 
النس��خة األوىل من هذه البطولة يضع 
اتحاد الس��لة أمام مس��ؤولية مضاعفة 
لتعزي��ز املكاس��ب الت��ي تحققت من 

ورائها.
ويف اإلطار ذات��ه اعتمد مجلس اإلدارة 
املواعيد الجدي��دة املوضوعة من قبل 
لجنة املس��ابقات لبطولة كأس خليفة 
بن س��لامن والج��دول الزمني ملا تبقى 

من جوالت بالدوري العام.
كام اطل��ع املجلس عىل اس��تعدادات 

للبطولة  للش��باب  الوطن��ي  منتخبن��ا 
الخليجي��ة املقرر إقامته��ا يف العاصمة 
العامنية - مس��قط واملعسكر الداخيل 
الذي سيقام لالعبني استعدادا للحدث 

الخليجي.
واعتمد املجلس إعادة تش��كيل بعض 
اللج��ان العامل��ة باالتح��اد، وكذل��ك 
اعت��امد ميزانية املش��اركات الخارجية 

للمنتخبات الوطنية.
ك��ام اعتم��د مجل��س إدارة االتح��اد 
البحرين��ي لكرة الس��لة توصيات لجنة 

بع��ض  أح��داث  بش��أن  املس��ابقات 
املباريات يف مسابقات الفئات العمرية، 
إذ مت��ت املصادقة ع��ىل مجموعة من 
القرارات أبرزها إيق��اف العب النادي 
األه��يل عيىس أحمد عم��ر 4 مباريات 
وغرامة 50 دينارا؛ وذلك بسبب دخوله 
بطريقة خش��نة عىل الع��ب من نادي 
املح��رق خالل مب��اراة فريق��ه األهيل 
واملحرق يف دوري الناشئني، مام تسبب 
يف إصابة الع��ب املحرق بإصابة بليغة؛ 
وذلك استنادا للامدة 67 بند 11 فقرة 3 

من الئحة املسابقات وشؤون الالعبني.
كام تقرر إيق��اف الالعب إلياس عباس 
منصور 6 مباري��ات وغرامة 50 دينارا 
لتلفظه بألفاظ نابية تجاه حكم مباراة 
األهيل واملنامة ضمن دوري الش��باب، 
وذلك اس��تنادا لنص املادة 67 بند 13 
فقرة 2 من الئحة املس��ابقات وشؤون 
الالعبني، كام تم إيق��اف إداري النادي 
األهيل حس��ن نبيل 5 مباريات وغرامة 
50 دين��ارا بعد دخوله غرف��ة الحكام 
وتلفظ��ه بألف��اظ غري رياضي��ة داخل 

الغرف��ة، فض��اًل ع��ن تلفظ��ه بألفاظ 
خادش��ة للحي��اء خارج غرف��ة الحكام 
اس��تنادا للامدة 66 بن��د 5 فقرة 5 من 

الئحة املسابقات وشؤون الالعبني.
وتق��رر تغريم نادي الح��د مبلغ 400 
دين��ار إلرشاك فري��ق األش��بال العبني 
ببطاقت��ني ال تخصه��ام يف لقائ��ه أمام 
البحرين، إذ تبني الحًقا أن الالعبني غري 
مسجلني يف كش��وفات االتحاد، كام تم 
إيق��اف إداري الفريق عب��اس عبدالله 
5 مباريات؛ وذلك اس��تنادا للامدة 62 
بند 5 من الئحة املس��ابقات وش��ؤون 

الالعبني.
وواف��ق مجل��س إدارة االتح��اد خالل 
االجت��امع عىل طل��ب اللجن��ة الفنية 
لبطول��ة الخلي��ج العريب لكرة الس��لة 
للشباب عىل مش��اركة املراقب الدويل 
فاضل غلوم يف البطولة املقررة مبسقط.
كام قرر املجلس تش��كيل لجنة خاصة 
برئاسة عضو مجلس اإلدارة عبدالجليل 
خض��ري لوضع برنامج خ��اص لالحتفال 
بي��وم البحرين الري��ايض بالثالث عرش 

من شهر فرباير املقبل.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بالرعاية الملكية للرياضة والرياضيين 
الس��لة التح��اد  التاس��ع  اإلدارة  مجل��س  اجتم��اع  خ��الل 

سمو الشيخ عيسى بن علي لدى ترؤسه اجتماع مجلس إدارة اتحاد السلة

أم الحصم             اتحاد السلة
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وقع العب فريق األهيل سابًقا لكرة القدم حسني الفرحاين عقد انتقاله الرسمي لصفوف نادي الحد 
مساء األربعاء؛ ليمثل بذلك قميصه األزرق فيام تبقى من منافسات دوري NBB ألندية الدرجة 
املمتازة. ويأيت ذلك الحدث ليؤكد مصداقية وانفراد “البالد سبورت”، الذي كشف قبل يومني عن 

اقراب الفرحاين من االنضامم لفريق الحد بعد انخراطه يف التدريبات منذ فرة.
واستفاد الحد من التوقيع مع الفرحاين؛ كونه ميتلك استغناءه وحرية االنتقال، بعدما تم تسوية 

مالية ومخالصة مع ناديه “األم” خصوًصا أنه كان يخضع لعقوبة اإليقاف منذ منتصف القسم األول.  
ويعترب الفرحاين من متدرجي فئات النادي األهيل الكروية وصواًل ملرحلة الرجال، الذي مثلها يف 

السنوات األخرية، ويجيد الالعب اللعب يف منتصف امللعب وله إمكاناته الفنية والبدنية القوية من 
خالل مساندة الخط الهجومي أو الدفاعي. كام تعترب محطة الحد األوىل له يف مشواره الريايض.

ال��ح��د رسميا ي��وق��ع ف��ي ك��ش��وف��ات  ال��ف��رح��ان��ي 

  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(

الفرحاني خالل توقيعه الرسمي مع الحد

حسن علي

قال عضو مجلس إدارة االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة، رئيس لجنة 
الحكام راشد جابر أن االتحاد اعتمد 
املرشح الدويل الحكم أحمد يوسف 

ملرافقة األهيل يف بطولة األندية 
العربية السادسة والثالثني للرجال، 

والتي ستحتضنها تونس خالل الفرة 
من 14 لغاية 26 فرباير املقبل.

وأضاف جابر ل� “البالد سبورت” بأن 

ترشيح أحمد يوسف من جانب لجنة 
الحكام واملصادقة عىل ترشيحه من 

مجلس إدارة االتحاد جاء بهدف 
منحه الفرصة الستكامل متطلبات 

الحصول عىل الشارة الدولية، 
واستكامل نصابه من املباريات يف 

بطولة األندية العربية بعد اعتامدها 
من االتحاد الدويل للكرة الطائرة 

كإحدى البطوالت الستكامل متطلبات 

الحصول عىل الشارة الدولية.
وأكد جابر بأن يوسف يعترب من 

خرية الحكام الواعدين والذين يتنبأ 
له االتحاد مبستقبل زاهر يف عامل 

التحكيم، وأن االتحاد يدعم الكوادر 
التحكيمية الشابة للحصول عىل 

الشارة الدولية، ومن بينهم يوسف 
الذي بات عىل مشارف الحصول 

عليها بعد إنهاء مشاركته يف البطولة 

العربية. وأشار بأن يوسف سيكون 
من ضمن الوفد الرسمي للنادي 
األهيل ممثل مملكة البحرين يف 

املشاركة العربية، متمنيا له التوفيق 
والنجاح يف مهمته واالستفادة من 

املشاركة يف البطولة التي تعترب من 
أقوى البطوالت العربية يف ظل 

مشاركة كوكبة من أبرز املحرفني 
األجانب ونجوم الكرة الطائرة العرب، 

متمنيا يف الوقت ذاته لفريق األهيل 
ممثل الوطن التوفيق للمحافظة عىل 
اللقب العريب الذي أحرزه يف النسخة 

املاضية التي استضافتها البحرين 
العام املايض. يذكر أن الحكمني محمد 
خاتم ومحمد املوسوي قد ناال الشارة 

الدولية بعد مشاركتهام يف النسخة 
األخرية من بطولة األندية العربية 

بانتظار تسلمهام الشارة رسمًيا.

الحكم أحمد يوسف مرافًقا لطائرة األهلي بالبطولة العربية

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: 
أعرب رئيس االتحاد البحريني 

لكرة القدم الشيخ عيل بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، عن 

بالغ فخره واعتزازه الكبريين 
باإلشادة امللكية السامية من 
لدن عاهل البالد جاللة امللك 

حمد بن عيىس آل خليفة، 
إذ أعرب جاللته عن إعجابه 

باملستوى الذي قدمه منتخب 
البحرين لكرة القدم يف خليجي 
23، وذلك عىل هامش استقبال 

جاللته ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، والنائب األول لرئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب 

القوى سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة.

وأكد الشيخ عيل بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة أن اإلشادة 

امللكية باملستوى الذي قدمه 
املنتخب الوطني يف دورة كأس 
الخليج العريب تعترب وساما عىل 

صدور جميع الرياضيني خصوصا 

األرسة الكروية البحرينية.
وأعرب عن بالغ شكره وتقديره 
للريايض األول يف اململكة جاللة 
امللك، مؤكدا أن جاللته الداعم 
األول للرياضة البحرينية التي 

باتت تحتل مكانة متميزة ورائدة 
عىل جميع األصعدة بفضل ما 

تحظى به من دعم خاص وكبري 
من جانب القيادة الرشيدة.
وأكد رئيس اتحاد الكرة أن 

اإلشادة امللكية السامية تضع 
مجلس إدارة االتحاد البحريني 

لكرة القدم أمام مسؤولية كبرية 
يف أهمية استمرار العمل نحو 

التطوير املنشود، والوصول 

باملنتخبات الوطنية إىل 
املستويات املثالية التي تحقق 

تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة 
يف جعل مملكة البحرين رائدة 

رياضيا.
وقال: “إن املسؤولية باتت اآلن 
مضاعفة عىل األرسة الكروية يف 
البحرين، ونحن يف إدارة االتحاد 

البحريني لكرة القدم سنعمل 
عىل وضع الخطط الكفيلة 

بالتطوير مبا ينعكس إيجابا عىل 
مستوى املنتخبات الوطنية”.

وأضاف: “سنسخر الطاقات كافة 
من أجل مستقبل أكرث إرشاقا 

للكرة البحرينية بفضل ما تحظى 
به من دعم خاص من لدن 

جاللة امللك والقيادة الرشيدة. 
ل  عملية التطوير يجب أن تفعَّ
بتعاون وتكاتف جميع أطراف 

األرسة الكروية”.
وتابع: “نقدر جاهدين دور 

األندية املنضوية تحت مظلة 
االتحاد، وهي رشيكتنا يف النجاح 

والتطوير. األندية عمد أساس 
يف عمل االتحاد، وهي اللبنة 
األساسية والرافد للمنتخبات 
الوطنية يف مختلف الفئات 

العمرية”.

نادي النجمة: أبدى رئيس 
مجلس إدارة نادي النجمة 

عيىس القطان امتنانه 
لعاهل البالد جاللة امللك 

حمد بن عيىس آل خليفة؛ 
لتكرميه أبناءه الرياضيني 

يوم أمس األول من بينهم 
فريق النجمة األول لكرة 

اليد الحائز عىل بطولة 
األندية اآلسيوية وتأهله إىل 

كأس العامل لألندية.
وقال القطان إن التكريم 

عالمة مضيئة يف تاريخ نادي 
النجمة سيسجلها التاريخ، 

خصوصاً وأنه يأيت من عاهل 
البالد جاللة امللك حمد 

بن عيىس آل خليفة الذي 
بادر بدعوة الفريق وحرص 
عىل تهنئته، وأشاد مبا قدمه 
الفريق يف مدينة حيدر أباد 

الهندية.
وأشار القطان إىل أن الدعوة 

الكرمية من لدن جاللة 
امللك تعني الكثري لالعبي 

وإداريي ومجلس إدارة 
وجامهري نادي النجمة التي 

ميلؤها الفخر واالعتزاز، 
ويشعر الجميع أن التكريم 

لكل منتسبي النادي، بل 
لجميع الرياضيني املجدين 
الحريصني عىل إعالء راية 

اململكة.
وبنيَّ القطان أن مبادارت 

جاللته مع أبنائه هي محل 
تقدير كبري يرسم مالمح 

الطريق لجميع املجاالت، 
مضيفا: إرشادات جاللته 
لالعبني ومجلس اإلدارة 

ستبقى عالقة يف األذهان 
وستذلل الصعاب كلام 

تذكرنا حديثه لنا وتعليامته 
ألبناء اململكة عموما، 
وللرياضيني خصوصا.

وأكد القطان أن مملكة 
البحرين بقيادة عاهل البالد 
جاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة تسري يف الطريق 

الصحيح عىل درب الرقى 
والتقدم واالزدهار من خالل 

تنمية جميع القطاعات 
وتشجيعها عىل وضع اسم 

البحرين أوال، وهو ما يدفع 
الرياضيني للتفاين يف جميع 

املشاركات الخارجية.
واعترب القطان أن استقبال 
جاللة امللك لالعبني رسالة 

واضحة املعاين لجميع 
املواطنني؛ لبذل مزيد من 

الجهود لتطوير العمل 
يف جميع مناحي الحياة، 

منوهاً إىل أن حرص الرجل 
األول يف اململكة عىل 

تهنئة األبطال هو دون 
شك دافع كبري سيشحذ 

همم األندية واملنتخبات 
البحرينية والقطاعات كافة 

للتألق واإلبداع، خصوصاً 
وأن املكافأة ال تقدر بثمن، 

وهي الترّشف باستقبال 
جاللته واالستئناس بآرائه 

وتوجيهاته السديدة وملساته 
األبوية ألبنائه الالعبني 

واإلداريني.
ويف ختام ترصيحه، أوضح 
القطان أن منتسبي نادي 

النجمة يؤكدون أن غايتهم 
خدمة اململكة، وأن يكونوا 

جنوداً أوفياء ومن األبناء 
البارين بوطنهم وقيادتهم 

متعهدين باملزيد من 
العمل الجاد املنظم يف ظل 

التسهيالت التي تقدمها 
الدولة للمواطنني.

إشادة الملك بالمنتخب وسام 
ويضاعف المسؤولية

ثّمن استقبال عاهل البالد المفدى لبعثة بطل آسيا.. القطان:أعرب عن بالغ شكره لعاهل البالد.. علي بن خليفة:

النجماويون ممتنون لجاللته وسيبقون 
جنودًا أوفياء للوطن والقيادة

الشيخ علي بن خليفة

راشد جابر

ظف��ر فريق النجمة بنقطتني مثينتني من أمام 
الحال��ة، عندما تغلب عليه بنتيجة )92/76(، 
يف املب��اراة التي جمعتهام مس��اء أمس، عىل 
صال��ة اتحاد الس��لة بأم الحص��م، يف افتتاح 
منافس��ات الجولة 20 من ال��دور التمهيدي 

لدوري زين.
وأبقى النجمة عىل كامل حظوظه يف املنافسة 
عىل املركز الس��ادس املؤهل ملرحلة تصفيات 
للمربع الذهب��ي، رافًعا رصيده إىل 29 نقطة 
يف املركز الس��ادس مؤقتا، فيام رفعت نقطة 
الخس��ارة رصيد الحالة إىل 30 نقطة يف املركز 

الخامس.

واس��تحق النجمة تحقيق الف��وز نظري األداء 
الجامعي القوي، إذ سيطر العبوه عىل جميع 
أش��واط املباراة وتفوقوا تفوق��ا كامال، حيث 
تجاوز خمسة من العبيه حاجز العرش نقاط.
النجمة اس��تهل املباراة بقوة وأنهى الش��وط 
األول متقدًما بف��ارق 8 نقاط )67/59(، بعد 
أن ف��از يف الربعني األوليني ب�19/17 و25/23 

عىل التوايل.
وحافظ النجمة عىل تقدمه يف الشوط الثاين، 
فف��از يف الربع الثال��ث 23/29، قبل أن يفوز 
يف الربع األخري أيًضا ب�25/17، ويحسم اللقاء 

بفارق 16 نقطة )92/76(.

النوي��درات  الثاني��ة، اس��تعاد  املب��اراة  ويف 
ابتس��امة االنتص��ارات، حين��ام تف��وق عىل 

البحرين بنتيجة )78/64(.
ورفع النويدرات رصيده إىل 32 نقطة متمًسا 
باملرك��ز الراب��ع، فيام أصبح رصي��د البحرين 
25 نقط��ة يف املركز التاس��ع. وج��اءت بداية 
النوي��درات قوية بعد أن ف��از يف الربع األول 

.26/18
وتحس��ن أداء البحري��ن يف الربع��ني الث��اين 
والثال��ث، إذ ف��از فيهام ب���19/17 و18/16 
ع��ىل التوايل مقلصا نتيجة املباراة إىل 4 نقاط 
)59/55(. وف��رض النوي��درات هيمنته عىل 

الرب��ع األخري الذي فاز فيه ب�19/9، ليحس��م 
نتيجة املباراة ملصلحته. 

 مباريات اليوم

س��يكون بطل الدوري ووصيفه فريقا املنامة 
)33 نقط��ة( واملحرق )32 نقطة( مرش��حان 
لتخطي منافسيهام سرة )22 نقطة( ومدينة 
عيىس )19 نقطة(، عندما يلتقون مساء اليوم، 
يف إطار مباريات الجولة ال�20 بإقامة لقاءين،
وس��يقام اللقاء األول عند الس��اعة 6 مساء، 
وتليه املباراة الثانية عند ال�7:45 مس��اًء، عىل 

من لقاء الحالة والنجمةصالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

النجمة يظفر بنقاط ثمينة من الحالة بدوري زين
محمد الدرازي

حسن علي

حقق األهيل فوزا مريحاً عىل حس��اب 
اتحاد الريف بثالثة اش��واط نظيفة يف 
املواجهة التي جمعت الطرفني مس��اء 
منافس��ات  بافتتاح  الخمي��س  أم��س 
القس��م الثاين من دوري الدرجة األوىل 
للك��رة الطائرة )الجول��ة الثامنة( عىل 
صالة االتحاد مبدين��ة عيىس الرياضية 
لريف��ع رصي��ده إىل 22 نقط��ة معتلياً 

صدارة الرتيب.
وانتهت األشواط الثالثة ملصلحة األهيل 
25/15، 25/20، 25/18 ليك��رر ف��وزه 
عىل اتحاد الريف الذي الزال يف املركز 
األخري ب��دون نق��اط بنف��س النتيجة 
)3/0( الت��ي حققه��ا عىل حس��ابه يف 
القس��م األول م��ن املس��ابقة، ليبقى 
اتحاد الريف يف دائرة الخطر واحتامل 
الهبوط ل��دوري الدرجة الثانية بصورة 

كب��رية إذا مل يتدارك نفس��ه فيام تبقى 
من مباريات بالقسم الثاين.

ويف املواجهة الثاني��ة مل يجد داركليب 
هو اآلخ��ر أي صعوبة كبرية يف تحقيق 
الف��وز والظف��ر بالنق��اط الثالث عىل 
البسيتني بعدما أطاح به بثالثة اشواط 
نظيف��ة لريف��ع العنيد رصي��ده إىل 21 
نقط��ة متخلف��اً بفارق نقط��ة واحدة 
ع��ن األه��يل املتص��در، في��ام توقف 
رصيد البس��يتني عند 7 نقاط يف املركز 

الخامس.
 ،25/22 األش��واط  نتائ��ج  وأس��فرت 
25/15، 25/18 وكان داركليب فاز عىل 
البس��يتني يف القسم األول ذهابا بنفس 

النتيجة.
وتختت��م الي��وم الجمع��ة منافس��ات 
الجولة الثامنة بإقامة مواجهتني األوىل 

تجمع النرص السابع )قبل األخري( ب� 5 

نقاط أمام املح��رق الرابع ب� 14 نقطة 

الس��اعة السادسة مس��اء، والثانية بني 

النجمة )حامل اللقب( وصاحب املركز 

الثال��ث ب��� 15 نقطة م��ع بني جمرة 

الس��ادس ب� 6 نقاط الس��اعة السابعة 

والنصف مساء.

يف اللق��اء األول س��تكون مهمة النرص 

بقيادة املدرب التونيس فوزي الهواري 

صعب��ة عندم��ا يلتق��ي أم��ام املحرق 

املدجج بالنجوم لتحقيق انتصار ثالث 

يرتقي به إىل املركز الس��ادس عىل أقل 

تقدير بعدم��ا أنهى القس��م األول يف 

املركز قبل األخري، أم��ا املحرق بقيادة 

املدرب الوطن��ي محمد املرباطي فإنه 

يتطلع لتكرار الفوز عىل منافس��ه إيابا 

بعدم��ا أطاح ب��ه بنتيج��ة 3/1 ذهابا 

للبقاء ضمن األربعة الكبار.

ويف املواجهة األخرى ف��إن بني جمرة 

بقيادة املدرب محمد الحمر س��ريمي 

ب��كل ثقله م��ن أج��ل تقدي��م األداء 

امل��رشف أم��ام حام��ل اللق��ب لعدم 

تك��رار الهزمي��ة الت��ي لحق��ت به يف 

الذهاب بثالثة أش��واط دون رد، إال أن 

اإلمكاني��ات ترجح كفة النجمة بقيادة 

املدرب الوطني مش��عل تريك لتحقيق 

االنتص��ار ليس��تعيد الفري��ق مكانته 

ويواصل رحلة الدفاع عن لقبه بنجاح.

جانب من لقاء داركليب والبسيتين فوز مريح لألهلي على حساب اتحاد الريف

انتصاران مستحقان لألهلي وداركليب على اتحاد الريف والبسيتين
النصر يواجه المحرق بختام الجولة الثامنة لدوري الطائرة اليوم

النويدرات يتفوق على البحرين.. واليوم لقاءان
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واص��ل فريق املحرق مش��واره الناجح 
يف دوري بن��ك البحرين الوطني ألندية 
الدرج��ة األوىل لك��رة الق��دم، بعد أن 
حقق فوزا مس��تحقا وكبريا عىل الرفاع 
الرشق��ي بثالث��ة أه��داف دون رد، يف 
اللقاء الذي جمع الطرفني، مساء أمس، 

ضمن ختام الجولة 10 للمسابقة.
ويدي��ن املح��رق به��ذا الف��وز الثمني 
لنج��م الهجوم إس��اعيل عبداللطيف 
الذي س��جل هدفا وساهم يف اآلخرين 
وع��وض ضي��اع ركلة جزاء يف الش��وط 
األول، فيا أضاف زمياله الليبي محمد 
صولة وعبدالله يوس��ف الهدفني الثاين  

والثالث.
املح��رق حاف��ظ ع��ىل ف��ارق النقاط 
الخم��س مع أق��رب املنافس��ني فريق 
النجم��ة؛ ليعل��ن نواي��اه البطولية يف 
الدوري نحو تحقيق اللقب، خاصة مع 
عدم خس��ارته حتى اآلن وتلقي شباكه 

هدفا وحيدا يف 10 مباريات.
ويف لق��اء ثان أقيم عىل اس��تاد خليفة، 
متك��ن األهيل من تحقيق ف��وزه الثاين 
يف ال��دوري وع��وض نتائجه الس��لبية 
يف القس��م األول، حينا تج��اوز الرفاع 
بهدف��ني دون رد جاءا عرب العب الرفاع 

يف القسم األول حسني سلان.

ويف لق��اء ثالث احتضنه اس��تاد خليفة 
أيضا، فاز املالكية عىل الحد )1-2(.

تق��دم للالكية س��يد هاش��م عيىس، 
وعادل للح��د املحرتف الربازييل لينيكر 
من رضبة جزاء، قبل أن يس��جل س��يد 
هاش��م عدنان هدف الفوز من رضبة 

جزاء يف الوقت القاتل.
وبن��اء عىل نتائج أم��س، أصبح ترتيب 
الص��دارة  ال��دوري كاآليت:املح��رق يف 
برصي��د 28 نقطة، النجمة 23، املالكية 
20، الشباب 14، املنامة 12، الرفاع 10، 
الرف��اع الرشقي 9، الح��د 7، األهيل 8، 

واالتحاد أخريا برصيد 6 نقاط.

بالثالث��ة... المح��رق ف��ي دوري NBB “باش��ا” !
ت����ج����اوز ال���ش���رق���ي وواص�������ل ص����دارت����ه ب���ج���دارة 

السماوي مرمى  في  األهلي  سيمفونية  يعزف  المايسترو 
حام��ل اللقب يهرب من مصيدة التعادل أمام الحد بهدف قاتل

فرحة العبي المحرق بأحد األهداف أمس

أحمد مهدي                علي مجيد

جاء الشوط األول أقل من املتوسط 
بني الطرفني، وندرت فيه الفرص بشكل 

واضح عىل مرمى الحارسني عبدالله 
الكعبي يف الرفاع ومحمود العجيمي 

يف األهيل.
حاول العب الرفاع أحمد باليط مبكرا 

وسدد كرة اعتلت املرمى األهالوي 
.)10(

وسدد العب األهيل املنتقل حديثا 
من الرفاع حسني سلان كرة أبعدها 

الحارس الكعبي )17(.
وكاد دانيلو أن يسجل هدف التقدم 

للرفاع، لكن كرته الجانبية أمسكها 
الحارس األهالوي )25(.

وتبادل الرفاعيان داود سعد وأحمد 
باليط الكرة، قبل أن تصل لألخري الذي 
اقرتب من املرمى، لكنه مل يلحق بالكرة 

التي اعتلت العارضة لخارج امللعب 

)37(. ومل يشهد الشوط أي جديد 

يذكر؛ لينتهي سلبيا.

الشوط الثاني

يف الحصة الثانية من اللقاء، دخل 

األهيل بشكل مغاير وكانت رغبته 

واضحة يف التهديف.

وباغت حسني سلان مرمى فريقه 

السابق، إذ سدد كرة جانبية من اليمني 

غالطت الحارس الكعبي وسكنت ميينه 

يف الشباك الساوية )54(، معلنا تقدم 

الفريق األصفر.

واستغل األهيل تقدم الرفاع من أجل 

التعديل، يف حني لعب جاسم الشيخ 

كرة طولية أمامية وصلت لحسني 

سلان الذي توغل داخل املنطقة 

وسدد كرة سكنت الشباك الرفاعية 

.)64(
ولجأ مدرب الرفاع عدنان إبراهيم إىل 
الحلول البديلة وأرشك املحرتف أوتريو 

والالعب عمر دعيج، لكن الحال مل 
يتغري كثريا، فحاول أوتريو من كرة 

ثابتة، إال أن الحارس العجيمي أمسكها 
بسهولة )74(.

وكاد بديل األهيل عيل العصفور أن 
يسجل الهدف الثالث لفريقه، إال أن 

كرته األرضية جاءت يف أحضان الحارس 
الكعبي )83(.

واستغل مدافع األهيل أحمد جمعة 
خروج الحارس الرفاعي، وسدد كرة 

ساقطة، إال أنها جاورت القائم األيرس 
ملرمى الساوي دون أن تجد موقعا يف 

الشباك )88(.
ومل تشهد الدقائق التالية أي جديد 

يذكر؛ لتنتهي املباراة أهالوية.

بداية جيدة بأرضية امليدان منذ 
الدقائق األوىل عرب أقدام الالعبني 
بتحركاتهم واندافعهم نحو مرمّي 

الحارسان سيدمحمد جعفر وإبراهيم 
لطف الله، وهذا ما أعطى نوع من 
الندية والقوة بني الطرفني ليتكافئ 

األداء بينها عىل مدار 45 دقيقة.
الرشقي عول كعادته عىل وجود 

عباس الساري وفيصل بودهوم يف 
املقدمة ومساندتها تأيت من ِقبل 

أورك ومحمد خالد ومحمد عبدالعزيز 
وجو لويز مع االعتاد عىل انطالقات 

الجناح ليث هاشم، ويف الجهة 
األخرى، فاعتمد املحرق عىل وجود 

اساعيل عبداللطيف يف املقدمة 
ومساندة من عيىس موىس وعبدالله 

عبدو وعبدالله أحمد وزيد زايد 
والجناحان وليد الحيام ومحمد البناي.

أوىل الكرات الخطرة عىل املرمى كانت 
للرشقي عرب الالعب محمد خالد الذي 

تحصل عىل كرة مثالية وهو مواجهة 
الحارس سيد محمد جعفر إال أنه 

سددها قوية فوق املرمى )9(. املحرق 
لعب عىل التمريرات البينية ومفاجئة 

الخصم بالكرة الطويلة للمهاجم، 

ليتحصل العبه الشاب عبدالله أحمد 

عىل كرة للتسجيل إال أنه مل يحسن 

التصويب لتمر بجانب القائم األيرس 

للحارس ابراهيم لطف الله )12(.

واصل الفريقان محاوالتها مع 

أفضلية للمحرق يف االستحواذ عىل 

الكرة نوعاً ما ولكن دون فاعلية تذكر 

عىل مرمى الرشقي، بخالف األخري 

الذي كان ورغم ندرة هجاته املرتدة 

أو املنظمة إال أنه كان ميثل خطورة 

حقيقية وكان ذلك لالعب املدافع 

املتقدم محمد عبدالعزيز الذي تعامل 

مع كرته برعونة لتمر بسالم عىل 

مرمى املحرق )22(. مضت الدقائق 

مع انحصار اللعب يف وسط امللعب 

مع كرات خجولة عىل املرميني ويقظة 

الحارسني، وقبل انتهاء الوقت احتسب 

الحكم وليد محمود ركلة جزاء 

للمحرق إثر تصدي مدافع الرشقي 

عبدالله مبارك لعرضية عيىس موىس 

داخل املنطقة، ليتقدم لها إساعيل 

عبداللطيف إال أن الحارس لطف 

الله كانت له الكلمة العليا بتصديه 

للتسديدة برباعة )43(.

 الشوط الثاني

بداية قوية للرشقاوية باندفاع وتنظيم 
هجومي مميز، شكل من خالله 

تهديد حقيقي عىل مرمى املحرق، 
وأولها تسديدة فيصل بودهوم من 
خارج املنطقة املحرمة ليتصدى لها 

الحارس سيد محمد جعفر )3(. واصل 
الرشقاوية ضغطهم ويتصدى حارس 

املحرق برباعة لكرة عباس الساري 
داخل املنطقة )10(. نشط بعدها 
املحرق ليتحصل عىل مبتغاه بهز 

شباك لطف الله للمرة األوىل بلمسة 

احرتافية من اساعيل عبداللطف 

مستغاًل عرضية مثالية لعيىس موىس 

)24(. الفريقان أجريا عدة تغيريات 

بهدف إحداث فاعلية يف الخطوط، ومل 

ينتظر محرتف املحرق الليبي محمد 

صوال ليثبت نفسه، إذ ويف دقائق 

معدودة أضاف الهدف الثاين لفريقه 

واألول له يف دورينا بعد مراوغته 

ملدافعي الرشقي ويضعها عىل ميني 

لطف الله )31(. 

الرشقي حاول أن يفتعل يشء يف 

الدقائق املتبقية باندفاعه الكبري إال 

أن مدافعي وحارس املحرق كانو 

لهم باملرصاد، ليطلق عبدالله يوسف 

رصاصة الرحمة يف مرمى الرشقي 

بالهدف الثالث )يف الوقت بدل 

الضاع( بعد مجهود لزميله اساعيل 

من الجهة اليرسى لينتهي اللقاء 

بعدها بفوز مستحق لألحمر. أدار 

اللقاء طاقم مكون من وليد محمود 

وعاونه محمد جعفر وجاسم حسن 

وعبدالعزيز رشيدة حكًا رابعاً، والقى 

الطاقم احتجاج واسع من الفريقني 

وخصوصاً الشوط األول.

سجل املالكية هدف السبق مبكرا 
يف الدقيقة )2( عرب رضبة ثابتة نفذ 

كرتها سيد هاشم عيىس بقوة يف  
شباك الحارس إياد نارص.

وكاد أحمد يوسف أن يضاعف 
النتيجة لفارس الغربية، إال أن املدافع 
الحداوي أحمد بوغار أنقذ املوقف 

وأبعد كرة يوسف دون أن تجد موقعا 
يف الشباك )10(.

وحصل العب الحد حسني الفرحاين 
عىل فرصة سانحة للتعديل، إال أن 
كرته املسددة من داخل املنطقة 

جاءت يسارية وضعيف خارج امللعب 
رغم قربه من املرمى )23(.

وأضاع أحمد الختال فرصة التعديل 
مرة أخرى للحد، بعد أن سدد كرة 
اصطدمت بجسد الحارس امللكاوي 

عبدالكريم فردان )32(.
وأجرى مدرب املالكية تبديال 

اضطراريا بدخول حسن الربي مكان 
املصاب سيد رضا عيىس )37(.

وتوغل الالعب امللكاوي وليد الطيب 
يسارا وقابل املرمى فسدد كرة قوية 

أبعدها الحارس إياد نارص لخارج 
امللعب )40(.

وبذل الحداوي عبدالوهاب املالود 
مجهودا رائعا ولعب كرة عرضية 
أرضية للمحرتف دايو، إال أن كرة 
األخري جاءت أرضية ويف متناول 

الحارس فردان )45+1(.

الشوط الثاني

ويف الحصة الثانية من اللقاء، سدد 
الحداوي أحمد الختال كرة من جهة 

اليمني، إال أن حارس املالكية كان 
يقظا وأنقذ املوقف )48(.

وكاد أحمد يوسف أن يضاعف 
النتيجة، لكن كرته املسددة من داخل 
املنطقة اعتلت املرمى الحداوي )50(.

وأضاع الحد فرصة خطرية للربازييل 
لينيكر الذي سدد كرة من داخل 

املنطقة، إال أن مدافع املالكية سيد 
هاشم عدنان أبعد الكرة من عىل 

خط املرمى )52(.
وحصل الحد عىل رضبة جزاء بعد 

عرقلة وليد الطيب لالعب الحد حمد 
فيصل، وتقدم لها الربازييل لينيكر 

وسجل التعادل لفريقه )60(.
وكاد املالكية أن يكون يف املقدمة مرة 
أخرى، بيد أن فرصة وليد الطيب أبعد 

كرتها إياد نارص بتألق كبري )71(.
بدوره، فإن البديل الحداوي باقر 

العصفور توغل يسارا بروعة وسدد 
كرة أرضية جاورت القائم األيرس 

ملرمى فردان )82(.
وشهدت الدقيقة )89( إشهار البطاقة 

الصفراء الثانية وبالتايل الحمراء 
ملحرتف الحد موىس ناري بعد تدخله 

عىل الالعب حسن الربي.
وحصل املالكية عىل رضبة جزاذ يف 

الوقت املحتسب بدال للضائع واملقدؤ 
بخمس دقائق بعد عرقلة باقر 

العصفور ألحمد يوسف، وتقدم لها 
سيد هاشم عدنان وأسكنها بنجاح يف 
شباك الحد مهديا فريقه نقاطا مثينة.

األه����������ل����������ي وال����������رف����������اع

ال��م��ح��رق وال����رف����اع ال��ش��رق��ي

ال������م������ال������ك������ي������ة وال�������ح�������د

فرحة أهالوية تكررت مرتينمن لقاء األهلي والرفاع

العبو المحرق يحيون الجماهير بعد نهاية المباراةإسماعيل عبداللطيف قاد المحرق لفوز مهم )تصوير: أحمد علي(من لقاء المحرق والرفاع الشرقي )تصوير: عبدالرسول الحجيري(

من لقاء المالكية والحد 

 الحكم علي السماهيجي، وعاونه عبداهلل صالح وعبدالرزاق 
األحمد، والحكم الرابع إسماعيل حبيب

الحكم عبدالشهيد عبداألمير، وعاونه سيد جالل محفوظ 
وصالح جناحي، والحكم الرابع عيسى عبداهلل.

أدار اللقاء 
طاقم تحكيم

أدار اللقاء 
طاقم تحكيم



بتوجيه��ات م��ن ممثل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية قائد 
الفريق املليك س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة، يش��ارك الفريق يف 
س��باق الري��ف للقدرة ملس��افة 120 
كل��م، وال��ذي س��يقام بع��د غد عى 
ميادين قرية اإلمارات العاملية للقدرة 

بالوثبة. 
وس��يمثل الفري��ق املليك يف الس��باق 
نخبة من الفرس��ان والفارسات، وهم: 
جعفر م��ريزا عى الجواد تيس��اميل، 
منال فخ��راوي عى بوين جب، س��امل 
س��بت ع��ى أوبام��ا، ه��ود إبراهيم 
عى س��افينه، محمد عبدالصمد عى 
اميري، بابو س��ينغ عى هينه��ام، راجو 
س��ينغ ع��ى وادريف، ع��ي عبدالله 
السبيعي عى متام، محمد عبدالعزيز 
الحس��ن عى دي بريك، الشيخ محمد 
ب��ن مب��ارك آل خليفة ع��ى ناتفيت، 
منصور الخالدي عى كايرون، يعقوب 

الحامدي عى أغادير. 

وح��ددت اللجن��ة املنظمة للس��باق 
مسافته إىل 120 كم وزعت عى أربعة 
محاور األول أزرق )40(، والثاين أصفر 
)35(، والثال��ث أحم��ر )25(، والرابع 

أبيض.
وبهذه املناسبة، قال سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة أن مشاركة الفريق 
املليك يف السباق تأيت ضمن مشاركاته 
املتمي��زة يف دول��ة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة، فبع��د مش��اركته مؤخرا يف 
سباق محمد بن راشد للقدرة يتواجد 
الفري��ق م��رة ثانية يف اإلم��ارات من 
خالل س��باق الري��ف للق��درة، وقال 
س��موه “يح��رص الفري��ق املليك عى 
املشاركة يف مختلف البطوالت القوية 
الت��ي يش��ارك فيها نخبة من فرس��ان 
العامل؛ من أج��ل تأكيد املكانة الكبرية 
الت��ي يحتلها الفري��ق املليك خصوصا 
بعد اإلنج��ازات الكب��رية التي حققها 
يف اآلونة األخ��رية، والتي أثبتت مدى 
قوته وجاهزيت��ه العالية لخوض غامر 

مختلف املنافسات”. 
وأشار س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة “أننا نبحث عن السباقات التي 
يحقق فيها فرس��اننا أك��ر النجاحات 
وأكرث من االس��تفادة؛ به��دف تطوير 
مس��توياتهم وكسب املزيد من الخرة 
بالرغم من أن فرس��اننا لديهم االطالع 
الواس��ع والخ��رة الكب��رية، إال أننا ال 
نتوقف عند حد معني؛ ألننا نبحث عام 
هو جديد يف عامل القدرة، واالس��تفادة 

الكبرية، ومواصلة نجاحاتنا بكل ثقة يف 
امليادين واملواقع كافة”. 

وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة “نأمل أن نواصل نجاحاتنا 
وتألقنا يف امليادين املختلفة مع التأكيد 
ع��ى نجاحاتنا الس��ابقة، وكام نجحنا 
يف املوس��م املايض عر السباقات التي 
شاركنا فيها، والذي توجناها يف النهاية 

بإنج��ازات كبري عى مختلف األصعدة 
بعد تنفيذ الفرسان اإلسرتاتيجية الفنية 
التي ضمنت لهم الصعود عى منصات 

التتويج”. 
وأكد سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة “بخرة فرس��اننا سنش��ارك يف 
السباقات بالتفاؤل والروح العالية؛ من 
أج��ل أن نؤكد تواجدنا يف الس��باقات 

املختلفة، وأن نحقق أفضل اإلنجازات 
بفضل جهودهم وتعاون الجميع وجاء 
اختيارنا س��باق الريف بسبب اإلقبال 
الكب��ري من جان��ب الفرس��ان والدول 
املشاركة يف البطولة لالستفادة الكبرية، 
كام أن مناط��ق ومراحل الس��باق يف 
ميدان اإلمارات بالوثبة باتت معروفة 

وجيدة كافة فرساننا”.
م��ن جانبه، أكد مدي��ر الفريق املليك 
للقدرة خالد أحمد حس��ن بأن األمور 
جميعها طيبة يف املنطقة التي تناسب 
س��باقات الق��درة بصورة جي��دة؛ لذا 
نتوق��ع ونأمل تحقيق فرس��اننا نتائج 

إيجابية يف هذا السباق.
وأع��رب خال��د ع��ن ش��كره وتقديره 
لسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
قائد الفريق املل��يك للقدرة؛ للمتابعة 
والتوجيه لكافة الفرس��ان منذ وصول 
الفري��ق إىل اإلم��ارات، مش��ريا إىل أن 
الفرسان لديهم الحرص ملتابعة تحقيق 
النتائ��ج اإليجابية الت��ي حققها خالل 
هذا املوس��م عى املس��تويني املحي 

والخارجي.

ناصر بن حمد: سباق الريف فرصة لتأكيد نجاحات الفريق الملكي
تأكيًدا على تواجد الفريق في سباقات دولة اإلمارات العربية المتحدة

جانب من منافسات السباق

أبوظبي            المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الش��باب رئي��س  الخريي��ة وش��ؤون 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة، 
انطلق��ت منافس��ات األس��بوع الثاين 
لبطولة س��موه للصق��ور والصيد عى 
كأس س��مو الشيخ فيصل بن خالد بن 

حمد آل خليفة.
وش��هدت منافس��ات أمس مش��اركة 
واس��عة من امل��الك والصقارين يف 4 
فئات، حيث ق��دم الصقارون واملالك 
حض��ور  وس��ط  رفيع��ة  مس��تويات 
جامهريي كب��ري من محب��ي الصقور 

والصيد.
وأقيمت منافس��ات شوط الشواهني، 
وأس��فرت عن حصول الصق��ار خالد 
عبدالعزي��ز الكعبي بزم��ن )23.679 
ثانية(، واحتل محمد مبارك الرميحي 
املركز األول يف منافسات شوط جريات 
الخلط بزمن )23.635 ثانية(، وحصل 

سامل س��عد النعيمي عى املركز األول 
يف منافس��ات ش��وط الج��ريات )فئة 
الش��واهني( بشوط املالك وذلك بزمن 
)20.674 ثانية(، ويف منافسات شوط 
الحرار )ش��وط امل��الك(، حصل حمد 
فيصل العجمي عى املركز األول بزمن 

)22.721 ثانية(.
وتتواصل اليوم منافسات بطولة نارص 

ب��ن حمد للصق��ور والصيد عى كأس 
سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد 
آل خليف��ة. وتقام اليوم عند الس��اعة 
العارشة والنصف التحضري ملنافس��ات 
الح��رار ومنافس��ات ج��ريات الخلط، 
حيث ستنطلق املنافس��ات رسميا يف 

الساعة 12.30 ظهراً.
وتأهل 40 صقاراً للمنافس��ة عى فئة 

الح��رار و40 صق��اراً يف فئ��ة جريات 
الخل��ط، حيث جاء تأه��ل الصقارون 
واملالك للمنافس��ة عى كأس البطولة 
بع��د تأهلهم من األش��واط التأهيلية 

األوىل والثانية.
وأعلنت اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
نارص بن حمد للصقور والصيد برئاسة 
خليف��ة عبدالل��ه القعود ع��ن موعد 
التس��جيل للمشاركة يف بطولة الصقار 
الصغري. وحددت اللجنة املنظمة يوم 
اإلثنني املوافق 15 يناير 2018 موعدا 
للتسجيل من الساعة 3.15 عرصا حتى 

الساعة 5 مساًء يف مقر البطولة.
وق��ال رئي��س اللجنة املنظم��ة العليا 
للبطول��ة خليفة عبدالل��ه القعود أن 
الراغب��ني يف التس��جيل للمش��اركة يف 
بطول��ة الصقار الصغ��ري الحضور ملقر 
البطول��ة يف الصخ��ري خل��ف االتحاد 
املل��يك للفروس��ية وس��باقات القدرة 
م��ع رضورة تواج��د ويل األمر للصقار 

الصغري.

تحت رعاية نائب رئيس الهيئة العليا 
لنادي راش��د للفروسية وسباق الخيل 
س��مو الش��يخ عيىس بن س��لامن بن 
حمد آل خليفة، ينظم النادي الساعة 
2 من بعد ظهر اليوم السباق الحادي 
عرش لهذا املوس��م، والذي سيقام عى 
كؤوس س��مو الشيخ عيىس بن سلامن 
بن حمد آل خليفة وكأيس نجليه سمو 
الش��يخ حمد بن عيىس بن سلامن آل 
خليف��ة وس��مو الش��يخ عبدالله بن 
عيىس ب��ن س��لامن آل خليفة وكأيس 
س��مو الش��يخ محمد بن س��لامن بن 
حم��د آل خليفة، وذل��ك عى مضامر 

سباق النادي مبنطقة الرفة بالصخري.
وسيشهد السباق مش��اركة 56 جواًدا 
وسط توقعات مبنافسات قوية للفوز 
بالك��ؤوس والجوائ��ز املالي��ة الكبرية 
املرصودة للس��باق خصوًص��ا يف ظل 
مش��اركة مجموعة من الجياد القوية 
واملعروفة يف املضامر البحريني س��واء 
للنت��اج املح��ي أو املس��تورد والخيل 
العربية، إذ س��يكون “بروفة” للجياد 

قب��ل س��باق كأس س��مو ويل العه��د 
املحدد يوم الثاين من فراير املقبل.

وستبدأ إثارة السباق من الشوط األول 
الذي س��يقام عى كأس س��مو الشيخ 
محمد بن سلامن بن حمد آل خليفة 
لجياد س��باق الت��وازن “نتاج محي” 
مسافة 1000 مرت مس��تقيم والجائزة 
2500 دينار. ويقام الشوط الثاين عى 
كأس سمو الش��يخ عبدالله بن عيىس 
بن س��لامن آل خليفة لجي��اد جميع 
الدرج��ات واملبتدئ��ات “نتاج محي” 

مس��افة 1600 م��رت والجائ��زة 2000 
دينار.

ويقام الش��وط الثالث عى كأس سمو 
الش��يخ عي��ىس بن س��لامن بن حمد 
آل خليف��ة لجي��اد جمي��ع الدرجات 
واملبتدئات من خيل البحرين العربية 
األصيل��ة “الواهو” ملس��افة 1400 مرت 

والجائزة 3000 دينار.
ويقام الش��وط الرابع عى كأس سمو 
الش��يخ حمد بن عيىس بن سلامن آل 
خليفة لجياد سباق التوازن “مستورد” 

مس��افة 1400 م��رت والجائ��زة 2000 
دين��ار. ويقام الش��وط الخامس عى 
كأس س��مو الش��يخ عيىس بن سلامن 
ب��ن حم��د آل خليفة لجي��اد الدرجة 
الثالث��ة “نتاج محي” مس��افة 1800 
مرت والجائزة 4000 دينار ومبشاركة 8 
جياد، ويعتر من األشواط املنتظرة من 
خالل مش��اركة نخبة من جياد النتاج 
املحي، والتي تتمتع بخرة مشاركات 
وتحم��ل س��جاًل حاف��اًل باالنتصارات 

خالل املواسم املاضية.
ويق��ام الش��وط الس��ادس عى كأس 
س��مو الش��يخ محمد بن س��لامن بن 
حم��د آل خليفة لجي��اد الفئة الثالثة 
“مستورد” مسافة 1200 مرت والجائزة 

2500 دينار ومبشاركة 12 جواًدا.
وس��تتجه األنظار نحو الشوط السابع 
واألخري الذي س��يقام عى كأس سمو 
الش��يخ عيىس بن سلامن بن حمد آل 
خليفة لجياد الدرجة األوىل “مستورد” 
مس��افة 1800 م��رت والجائ��زة 8000 

دينار.

اليوم في السباق الـ 11 للخيل

بطولة ناصر بن حمد للصقور والصيد تشهد إثارة بأسبوعها الثاني

الصراع يشتعل على كؤوس عيسى بن سلمان ونجليه ومحمد بن سلمان

تغطية                 اللجنة اإلعالمية

الصخير            نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

جانب من المنافسات

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

ترقب وإثارة وتشويق منتظر 
لبطولة خالد بن حمد للقدرة

صربيا تجهز “أحمر الصاالت” 
لنهائيات كأس آسيا

تغطية - اللجنة االعالمية: تنطلق ظهر اليوم الجمعة منافسات بطولة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للقدرة بإقامة الفحص البيطري 

األول لسباق 40 كيلومرتًا محي، وذلك عند الساعة 2 ظهرًا عى أن 
ينطلق السباق رسمًيا بعد الفحص البيطري )بداية متداخلة بحسب 

الجهوزية( وملدة ساعة واحدة، وعند الساعة 3 عرًصا يقام الفحص 
البيطري األويل لسباق للعموم ملسافة 120 و80 محي و80 كيلومرتًا 
دويل وميتد حتى الساعة 4:30 مساًء بقرية البحرين الدولية للقدرة، 

وينطلق سباق مسافة 120 كيلومرتًا دويل يف متام الساعة 7 من صباح 
يوم غٍد السبت وموعد انطالق سباق 80 كيلومرتًا محي و80 كيلومرتًا 

دويل يف متام الساعة 7:15.
وتتضمن مراحل السباق 120 كيلومرتًا للعموم، املرحلة األوىل )لون 
أحمر( ملسافة 40 كيلومرتًا، املرحلة الثانية )لون أزرق( ملسافة 30 
كيلومرتًا، املرحلة الثالثة )لون أخرض( ملسافة 30 كيلومرتًا واملرحلة 

الرابعة )لون أصفر( ملسافة 20 كيلومرتًا. ومراحل سباق 80 كيلومرتًا 
التأهيي الدويل والتأهيي املحي، املرحلة األوىل )لون أحمر( ملسافة 

40 كيلومرتًا، املرحلة الثانية )لون أبيض( ملسافة 20 كيلومرتًا واملرحلة 
الثالثة )لون أبيض( ملسافة 20 كيلومرتًا. ومراحل سباق 40 كيلومرتًا 

التأهيي املحي املرحلة األوىل )لون أحمر( ملسافة 40 كيلومرتًا.

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: يغادر منتخبنا الوطني لكرة الصاالت 
فجر غد )السبت( إىل رصبيا؛ إلقامة معسكر تدريبي تحضريا للمشاركة 
يف نهائيات كأس آسيا 2018، والتي ستستضيفها الصني تايبيه يف الفرتة 
1 وحتى 11 فراير املقبل. وسيستمر املعسكر 9 أيام حتى 22 الجاري.

ويضم الوفد املغادر إىل رصبيا كال من: نائب رئيس لجنة الشواطئ 
والصاالت مرشف منتخب كرة الصاالت سريين قمر، مدرب املنتخب 

عادل املرزوقي، مدير املنتخب رائد بابا، إداري املنتخب باسم محمد، 
إضافة إىل 15 العبا، وهم: سيد محمد حميد، يوسف عبدالله، سيد 
فاضل ريض، محمد السندي، جسام صالح، سلامن املال، عي صالح، 

محمد عبدالله، أحمد عبدالنبي، أحمد عبدالجليل، فالح عباس، 
عبدالله املاليك، عي املاليك، سيد هاشم أحمد وسيد محمد حسني.

وبحسب برنامج الجهاز الفني بقيادة املدرب الوطني عادل املرزوقي، 
فإنه سيتضمن حصصا تدريبية مكثفة عى 3 فرتات، عى أن يتضمن 

إقامة 3 مباريات ودية أيام 15 و17 و19 الجاري مع فرق املقدمة 
بالدوري الرصيب.

وجاء اختيار رصبيا كوجهة للمعسكر يأيت يف كونها دولة مصنفة ال� 12 
عى مستوى التصنيف الدويل، عالوة عى كون فرقها مشاركة يف دوري 

أبطال أوروبا.
يشار إىل أن منتخبنا وقع يف النهائيات اآلسيوية يف املجموعة األوىل إىل 

جانب املستضيف الصني تايبيه وفيتنام وماليزيا.

بطولة خالد بن حمد للقدرة

الجمعة 12 يناير 2018 
25 ربيع الثاني 1439

العدد 3377 19 sports@albiladpress.comرياضة



الجمعة 12 يناير 2018 
25 ربيع الثاني 1439
رياضة20العدد 3377

ل��ي��ف��رك��وزن- ب��اي��رن

ستراسبورغ- غانغان

خيت���اف����ي- ملق����ه

22:30

22:45

23:00

الجمعة 12 يناير

الدوري االلماني

الدوري الفرنسي

الدوري االسباني

الجولة 18

الجولة 20

الجولة 19

)وكاالت(: أدىل زي��ن الدين زيدان 
م��درب ريال مدري��د بترصيحات 
مفاجئة بعد التع��ادل بهدفني مع 
نومانسيا مبلعب سانتياجو برنابيو.
وأكد زيدان أنه رح��ل “راضيا إىل 
املنزل”، وأن هناك “أجواء طيبة”، 
مش��يدا باألداء الذي قدمه الفريق 

الثاين للريال أثناء املباراة.
وقال زيدان “قدمنا مباراة جيدة”، 
وذل��ك بع��د التعادل م��ع فريق 
يلع��ب يف دوري الدرج��ة الثانية 

اإلسباين.
وأبرز “األمر ليس بالسهل بالنسبة 
ملن يلعب��ون أق��ل، وفقدنا بعض 
قوانا يف النهاية، وإذا تراجع أداؤك 
البدين قلي��ا فمن الوارد أن يجري 
م��ا ح��دث، س��عيد ب��أداء جميع 
الاعب��ني الذين يحظ��ون بدقائق 
قليلة، ومبته��ج بالتأهل، كان لقاء 

الذهاب مهام”.
وع��ن مب��اراة الذه��اب التي فاز 

بها املرينج��ي 3-0 ، أوضح زيدان 
“كان لق��اء مهام، األمر صعب عىل 
الذين يظهرون بش��كل  الاعب��ني 
أق��ل، لذا فإنني أع��ود مرسورا مبا 
فعلوه، الس��لبي هو الهدف الذي 
تلقيناه قبل انتهاء الش��وط األول، 
غري ذل��ك قدمنا مب��اراة كرة قدم 

جيدة”.
وأضاف “يراودين ش��عور طيب، أنا 
س��عيد بأداء فريقي والتأهل ألننا 

بلغنا ربع النهايئ”.
وس��عى زيدان لبث رسالة تفاؤل 
م��رزا  الس��يئة،  النتيج��ة  رغ��م 
“نس��تعيد زمام األمور وس��نفعل 
ذلك بهدوء، دون مش��كلة أخرى، 

أعلم كل ما تفكر فيه الصحافة”.
ورغ��م أن عق��ده ي��رسي حت��ى 
2020 ، جدد زي��دان نيته التفكري 
مرة أخرى دامئا يف نهاية املوس��م، 
وقال “ح��دث األمر نفس��ه العام 
املايض، أس��ري دوما مب��اراة مبباراة 

وعاما بعد عام، ال أذهب أبعد من 
ذلك، أستمتع مبا أفعله، يوما بيوم، 
لكنن��ي ال أنظ��ر لنف��ي كمدرب 
لريال مدريد خال عامني، رغم أن 

هناك عقدا لكنه ال يعني شيئا”.
من جهته،قال جناح ريال مدريد، 
لوكاس فاس��كيز، إن فريقه تهاوى 
بشكل مفاجئ وعاىن من مشكات 

ينبغي العمل عىل حلها برسعة.
ورصح فاسكيز عقب املباراة التي 
احتضنها ملعب س��انتياجو برنابيو 
“كنا نس��تهدف تخطي هذا الدور 
اإلقص��ايئ.. مل نتمك��ن من تحقيق 

الفوز”.
وتابع “ال ميكن أن نكون س��عداء.. 
لك��ن أعتقد أننا س��نحقق أش��ياء 

كبرية إذا واصلنا العمل معا”.

وح��ول الوض��ع الصع��ب للريال، 
ق��ال الاعب الدويل “تحدث حاليا 
أش��ياء صعبة التفس��ري.. نعلم أنه 
ينبغ��ي أن يج��رى تصحيح بعض 
األخطاء مثل انخفاض أداء الفريق 
بهذا الشكل املفاجئ.. منر بأفضل 
وأس��وأ األوقات.. م��ا يهم اآلن أن 
نتجاوز اللحظات السيئة لنصل إىل 

الجيدة”.
وأض��اف “نفك��ر اآلن يف املب��اراة 
الس��بت  املعق��دة أم��ام فياريال 

املقبل” يف منافسات الليجا.
وعن توقيعه عىل هديف املليك أمام 
نومانسيا، الحدث األول له كاعب 
يف الفري��ق األول، ق��ال فاس��كيز 
“نحن دامئا مجرون يف الريال عىل 
تقديم كل ما لدينا.. نحن يف وقت 

تتغري فيه األش��ياء وينبغي التمتع 
بروح الفريق من أجل امليض قدما 

إىل األمام”.
وأضاف “ينبغي أن أكون مستعدا 

واملدرب قرر ذلك”.
وطالب فاس��كيز الجمهور بتقديم 
الدعم للنادي “ينبغ��ي أن يتمتع 
املش��جعون باألمل م��ع النظر أننا 
حصلنا عىل خمس��ة ألقاب خال 
املوسم املايض.. س��نقدم كل يشء 
من أجل إس��عادهم والعمل حتى 

النهاية”.
وحول زي��دان، ذكر الجناح الدويل 
أن��ه م��درب “جيد للغاي��ة ولديه 
حامسة كبرية لتحقيق النجاحات.. 

يتفاىن من أجلنا ونحن كذلك”.

زين الدين زيدان

 عقدي 
ال يعني شيئا

sports@albiladpress.com

عودة تيفيز  
)وكاالت(: بعد أيام من عودته إىل 

صفوف بوكا جونيورز، بعد أن قىض 
عاما واحدا يف الدوري الصيني لكرة 

القدم، خاض املهاجم األرجنتيني 
كارلوس تيفيز، مباراة غري رسمية يف 

حي “فويريت اباتيش” الذي شهد مولده 
قبل 33 عاما، والذي يقع يف منطقة 

فقرية عىل أطراف العاصمة األرجنتينية، 
بوينس آيرس. وكشفت صحيفة “أوليه” 

وموقع شبكة “يت واي يس سبورتس” 
التلفزيونية عىل اإلنرتنت، أن تيفيز لعب 

مع أصدقائه، داخل أحد شوارع الحي 
الواقع مبنطقة “سويداديا”، التي تبعد 

20 كيلومرتا عن غرب بوينس آيرس. 
ولد الاعب األرجنتيني يف الخامس من 

فراير 1984 يف حي “اخريسيتو دي لوس 
انديز” أو “جيش األنديز”، والذي تحول 

اسمه فيام بعد إىل “فويريت اباتيش” 
أو “الهندي األحمر القوي” وهو اسم 

أطلقته الصحافة عىل هذا الحي بعد أن 
شهد وقوع العديد من الجرائم داخله. 

وقال تيفيز، يف ترصيحات لصحيفة 
“التاميز” لريطانية يف 2007 متحدثا عن 

ذكريات طفولته: “يف كثري من األحيان 
كنت أشعر بالخوف، أذكر ذات مرة 

عندما كنت صغريا وكنت نامئا بجنب 
أخويت ووالداي سمعت صوت طلقات 
نارية ورصخات بجانب نافذة املنزل”. 
وأنشئ هذا الحي لذي ولد فيه تيفيز 

يف مطلع السبعينيات من القرن املايض، 
وهو مكون من تجمعات سكنية تضم 
كل منها ثاثة عقارات ترتفع إىل عرشة 

أدوار.

خطة توتنهام
)وكاالت(:  كشفت تقارير صحفية 

عن أن نادي توتنهام هوتسبري 
اإلنجليزي، قد وضع خطة للحفاظ 
عىل نجمه الشاب يف ظل إغراءات 

االنتقال لعاملقة أوروبا، خاصة 
ريال مدريد اإلسباين وباريس سان 

جريمان الفرني.
ووفقا لصحيفة “دييل ستار” فإن 
إدارة السبريز تجهز عرضا بعقد 
جديد لاعب الوسط دييل آيل، 

سريفع أجره الحايل، وسيصبح 
راتبه األسبوعي 100 ألف جنيه 

إسرتليني.
وسينتهي عقد صاحب ال�21 عاما 

الحايل مع توتنهام عام 2022، 
ويتقاىض حاليا راتبا أسبوعيا يقدر 

ب�60 ألف جنيه إسرتليني، إال أن 
رئيس النادي، دانيال ليفي، يعرف 

جيدا أن قيمة الاعب أعىل من 
ذلك، ويريد تقديم عقد جديد له 

برشوط محسنة.
وسيحاول توتنهام التوصل التفاق 
مع دييل آيل بشأن العقد الجديد، 

قبل أن يسافر الاعب مع املنتخب 
الوطني اإلنجليزي، للمشاركة 

يف كأس العامل الصيف املقبل يف 
روسيا.

من ناحية أخرى يقال أن توتنهام 
يريد أيضا تقديم عقد جديد، 

للمهاجم هاري كني براتب 
أسبوعي يصل إىل 200 ألف جنيه 

إسرتليني،علام بأن الاعب محل 
اهتامم النادي املليك.

يعد روجر فيدرر املرشح األبرز للحفاظ عىل لقبه يف بطولة أسرتاليا 
املفتوحة للتنس، عىل حساب مجموعة ابتليت باإلصابات قبل انطاق أوىل 

البطوالت األربع الكرى لهذا العام يف ملبورن بارك، األسبوع املقبل.
ويسعى فيدرر للقبه 20 يف البطوالت األربع الكرى واالستفادة 

من غياب آندي موراي ويك نيشيكوري باإلضافة إىل عدم 
اكتامل شفاء العبني من املتوقع مشاركتهم يف البطولة 

مثل رافائيل نادال وستانيساس فافرينكا.
لكن بعيدا عن املنافسني فإن سيطرة فيدرر البالغ 
عمره 36 عاما، يف كأس هومبان هذا الشهر، حيث 

فاز بجميع مبارياته األربع للفردي وقاد منتخب باده 
للفوز باللقب الثالث، هو ما مينحه التفوق.

وقال باتريك ماكرنو، الاعب السابق واملحلل بشبكة إي.اس.
يب.ان، الرياضية للصحفيني عر الهاتف األربعاء “يبدو أكرث 

شبابا من أي وقت ميض”.
وأضاف “هو يتحرك برشاقة معتادة، ويرضب الكرات 

بشكل مذهل، وفاز يف 4 أو 5 مباريات يف 
كأس هومبان ضد العبني عىل أعىل 

مستوى، بالنسبة يل فهو املرشح 
األبرز”.

وتابع “ميكن اختياره دامئا، لكن 
وفقا ملا شاهدته حتى اآلن، 

ال أعتقد أن أي شخص ميكنه 
القول إنه يوجد مرشح بارز 
غري فيدرر يف الوقت الحايل”.
وقالت كريس إيفرت محللة 

إي.اس.يب.ان واملصنفة 
األوىل عامليا سابقا إن خرة 

)فيدرر( وطريقته السلسة يف 

اللعب هي ما أدت إىل ابتعاده عن اإلصابات والتفوق عىل اآلخرين.
وأضافت “هذا العب هادئ للغاية، وأعتقد أن هذا يؤثر عليه نفسيا وبدنيا 

وعاطفيا، هو لديه أطفال وعائلة ويبتعد لفرتات عن اللعبة، يعرف جيدا 
كيف يقسم حياته”.

وأردف “يجعل الهزائم ال تؤثر عليه وال يوجد أي ضغط عليه، 
أعتقد أنه يستمتع حقا بالتنس، هذا ما يجعل فيدرر هو 

فيدرر”.
وتقام بطولة أسرتاليا يف الفرتة من 15 وحتى 28 

من الشهر الحايل.

مــرشــح فــــوق العــــادة
)وكاالت(

بيكيه يحبط مورينيو وجوارديوال 
)وكاالت(: كشف جريارد بيكيه قلب دفاع برشلونة 

االسباين، عن رأيه فيام يتعلق بشائعات رحيل زميله 
يف الفريق الكتالوين إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ويعتقد بيكيه أن عاملقة الرميريليج ومنهم ناديه 
السابق مانشسرت يونايتد بقيادة الرتغايل جوزيه 

مورينيو، ومانشسرت سيتي ومدربه بيب جوارديوال، 
يجب أن يبحثوا عن العب آخر للتعاقد معه غري 

املدافع الفرني الشاب صامويل أومتيتي خال فرتة 
االنتقاالت الشتوية الحالية.

وكانت تقارير ربطت أومتيتي بالرحيل عن البارسا 
إىل إنجلرتا، واالنضامم ألحد عماقي مدينة مانشسرت 

السيتي أو اليونايتد. ويف هذا الصدد قال بيكيه يف 
ترصيحات نقلتها صحيفة مانشسرت إيفينينج نيوز 
“لست قلقا بشأن ما قد تفعله األندية األخرى أو 
قد ال تفعله، أومتيتي العب كبري، وسعيد جدا يف 
برشلونة، نحن نتوقع منه البقاء لسنوات عديدة 

أخرى، واالستمتاع بكرة القدم معنا”.

نج��ح نادي برش��لونة اإلس��باين، يف 
االتفاق ع��ىل صفقت��ه الثانية هذا 
الشتاء، بضم قلب الدفاع الكولومبي 
ياري مينا، من باملرياس الرازييل، يف 
الكتالوين  الن��ادي  صفقة س��تكلف 

نحو 12مليون يورو.
ويف هذا الصدد استعرضت صحيفة 
“مون��دو ديبورتيف��و” الكتالوني��ة، 
أبرز مزايا الاعب الشاب البالغ من 
العمر 23 عام��ا، والذي من املتوقع 
أن يح��ل مح��ل املخ��رضم خافيري 
ماس��كريانو، الذي سريحل إىل الصني 

هذا الشهر.
وكشفت الصحيفة أن الاعب يلقب 
ب�”املس��لة” حيث يبل��غ طوله 195 
س��م، ويتميز بقدرته ع��ىل التعامل 
مع ألعاب اله��واء والركات الثابتة، 
وقدرت��ه ع��ىل التهديف رغ��م أنه 

مداف��ع، ك��ام أن��ه يجي��د التحكم 
بالك��رة والخ��روج م��ن املواق��ف 
الصعبة، ويتميز أيضا بالقوة البدنية 

والشجاعة.
من ناحية أخرى قالت الصحيفة، إن 
من بع��ض عيوب مينا هي االندفاع 
يف بعض األحيان إىل الهجوم، وهو ما 

قد يتسبب يف خلل تكتييك لفريقه، 
إال أنه قام بتحس��ني ه��ذا الجانب 
كث��ريا منذ انضامم��ه لباملرياس، كام 
أنه يف بعض األحيان يندفع بش��كل 
مته��ور للحص��ول عىل الك��رة من 
الخصم، وهذا يشء ميكن أن يسبب 

له مشاكل يف كرة القدم األوروبية.

تحدى آرس��ني فينجر، مدرب آرسنال 
اإلنجليزي، التقارير التي تؤكد اقرتاب 
مهاجم فريقه، التش��ييل أليكس��يس 
سانش��يز، خال يناير الجاري، أو يف 

الصيف املقبل عىل أبعد تقدير.
وج��دد امل��درب الفرن��ي ثقته يف 
بقاء سانش��يز مع الفريق اإلنجليزي 
“لوق��ت طويل”، مؤك��دا أن ارتباط 
الاع��ب التش��ييل “ال يعتم��د عىل 
مدة عقده”. وكانت وس��ائل اإلعام 
الريطانية، قد أثارت الش��كوك عىل 
مدار األس��ابيع األخرية حول استمرار 
أليكس��يس مع النادي نظ��را النتهاء 
املقب��ل،  يونيو/حزي��ران  عق��ده يف 

ووجود عرض من مانشسرت سيتي.
ويعتقد أن السيتي عرض 34 مليون 
يورو، للحصول عىل خدمات املهاجم 
التش��ييل الذي مل يكش��ف عن نيته 

االس��تمرار مع فريق شامل العاصمة 
الريطانية بعد انتهاء املوسم الجاري.
وأكد فينجر: “ارتباط أليكسيس ليس 
مرهونا مبدة عقده، ما ال يعرفه الناس 
إنه ش��خص يركز فقط يف كرة القدم، 
ليس يف يشء آخر، يقدم كل ما لديه 

حني تطأ قدماه أرض امللعب”.

وتابع: “أود أن يس��تمر معنا لوقت 
طويل.. إنه العب مهم، يظهر خطورة 
كبرية ح��ني يلعب”. جدير بالذكر أن 
سانشيز هو أحد ثاثة العبني تنتهي 
عقودهم مع آرسنال يف غضون ستة 
أش��هر، مع األمل��اين مس��عود أوزيل 

واإلنجليزي جاك ويلشري.

أليكسيس سانشيزياري مينا

ـــنـــجـــر يــــتــــحــــدى الـــجـــمـــيـــع مـــــــدافـــــــع بـــــــدرجـــــــة هـــــــداف فـــي
)وكاالت()وكاالت(



التي  ال�صحية  الأع��را���ض  من  واح��دة  املعدة  حرقة 
احلمو�صة  ب�صبب  ال��ع��امل  م��ن  ال��ك��ث��رون  بها  ي�صاب 
املرتافقة مع الإفراط يف تناول الأطعمة احلارة اأو الد�سمة.

الأحما�ض  �صعود  نتيجة  حت�صل  امل��ع��دة  وح��رق��ة 
يت�صبب  ما قد  املريء وهو  املعدة ملجرى  املوجودة يف 

بال�صعور بال�صيق وعدم الراحة.
منها  عوامل  لعدة  فتعود  املعدة  حرقة  اأ�سباب  اما 
بدخول  يت�صبب  مر�ض  وهو  املريئي  املعدي  الرجت��اع 
بحرقة  والت�صبب  امل��ريء  جمرى  الى  املعدية  الحما�ض 
امل��ع��دة، ا���س��اف��ة ال��ى ت��ن��اول بع�ض ان���واع الدوي����ة او 
الطعمة  ت��ن��اول  يف  والف���راط  احلمل  وك��ذل��ك  التدخني 
المرا�ض  ببع�ض  ال�سابة  عن  ف�سال  واملقلية  الد�سمة 

كالأزمات القلبية وال�رسطان وال�سمنة والتوتر.
ان  الطبيعية ميكن  والن�صائح  الطرق  بع�ض  واتباع 
ي�سهم يف عالج حرقة املعدة بعيدا عن الدوية والعقاقري 

التي قد يكون لها م�ساعفات �سحية غري م�ستحبة.

عدم اإلفراط في تناول الطعام:
جمرى  اأ�سفل  ع�سلة  ان�سداد  دون  للحيلولة  وذلك 
الطعام  مرور  منع  رئي�ض عن  ب�سكل  وامل�سوؤولة  املريء 

من املعدة الى املجرى.
هذه  ت�سبح  الطعام،  تناول  يف  الف��راط  حال  ففي 
المر  الع�سلة �سعيفة بحيث تعجز عن منع حدوث هذا 

وبخا�صة الحما�ض ما ي�صبب ال�صعور باحلرقة.
وتعترب ال�سمنة وزيادة الوزن من ال�سباب املرتبطة 
ال��ده��ون  م��ب��ا���رة ب��الرجت��اع امل��ع��دي امل��ري��ئ��ي ب�صبب 
يتم  التي  الطعام  نوعية  وك��ذل��ك  باملعدة  املحيطة 

تناولها والتي تكون مبعظمها غنية بالدهون.
لذا فاإن احلفاظ على وزن �سحي ومثايل ي�سهم 

يف الوقاية من حرقة املعدة والتخل�ض منها.
املعدة،  حلرقة  امل�سببة  الطعمة  جتنب 

دون  للحيلولة  اله���م  الن�سيحة  وه���ي 
ال�سابة بحرقة املعدة، خا�سة الطعمة 

الغنية بالدهون والكافيني والطعمة 
امل��ق��ل��ي��ة، ا���س��اف��ة ال���ى ال��ق��ه��وة 
املعلبة  والطعمة  والثوم  والب�سل 
وال���وج���ب���ات ال�����رسي��ع��ة واجل���اه���زة 
والط���ع���م���ة ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ت��واب��ل 
والتوت  واحلم�سيات  والطماطم 

والفلفل  الل��ب��ان  ومنتجات  الزرق 
احلار والفلفل ال�سود واللحوم احلمراء.

وي�����س��ه��م م�����س��غ ال��ع��ل��ك��ة يف اف���راز 
الحما�ض  تقليل  على  ي�ساعد  الذي  اللعاب 

يف جمرى املريء وامل�صببة حلرقة املعدة. جتنب 
الغازية، والتي حتتوي على فقاعات  امل�رسوبات 
لزيادة  وت���وؤدي  وامل���ريء  املعدة  داخ��ل  تفرقع 

ال�سغط داخلهما والت�سبب بحرقة املعدة. كما ان حمتوى 
وراء  رئي�سيا  �سببا  يعترب  احلم�سي  الغازية  امل�رسوبات 
ال�سابة باحلمو�سة. وبالإمكان ا�ستبدال هذه امل�رسوبات 

بالع�سائر الطبيعية الطازجة.
توؤثر  اأن  فيمكن  اأي�سا،  النوم  و�سعية  تعديل   
باحلرقة  ال�سعور  زي��ادة  على  النوم  وطريقة  و�سعية 

واحل���م���و����ص���ة 
خ���ا����ص���ة يف 

ح�����ال 

با�ستخدام  وين�سح  منخف�سة،  و���س��ادة  على  ال��ن��وم 
من  اأكرث  الأي�رس  اجلانب  على  والنوم  مرتفعة  و�سادة 

الأمين.
 التقليل من ا�ستهالك الكربوهيدرات، تعترب 
الطبيعية  ذات  الطعام  ا�سناف  الكربوهيدرات من 
احلم�سية خا�سة الكربوهيدرات الب�سيطة، وبالتايل 
فان تناولها ميكن ان يت�سبب باحلمو�سة والرجتاع 

املعدي املريئي.
اأ���س��واأ  ال��ن��وم مبا�رسة بعد الك���ل، وه��ي م��ن  ع��دم   
التي ميكن ان تت�سبب مب�سكلة حرقة  العادات احلياتية 
املعدة او تزيد من حدتها، لذا يف�سل تناول الطعام قبل 

3 �ساعات من موعد النوم لعدم حدوث هذا المر.
 ي�ساعد تناول املاء مع القليل من ع�سري الليمون 
ال�سعور  تقليل  وبالتايل  املعدة  يف  الحما�ض  تعديل  يف 
 20 قبل  اخلليط  هذا  تناول  وبالمكان  املعدة،  بحرقة 

دقيقة من موعد تناول الطعام لعطاء نتائج جيدة.
الطرق  م��ن  وال��ب��اب��وجن،  الزجنبيل  ���س��اي  ت��ن��اول   
الزجنبيل  كون  املعدة،  حرقة  من  للتخل�ض  الفعالة 
لاللتهابات  امل�����س��ادة  بخ�سائ�ض  م�سهور 
لله�سم  وامل��ع��ززة  املعوية  والت�سنجات 
الرجتاع  من  الوقاية  يف  ي�سهم  وبالتي 

املعدي املريئي.
اأما البابوجن فهو من الع�ساب   
ويقلل  للمعدة  واملهدئة  امللطفة 
املعدة،  وامل  بالغثيان  ال�سعور  من 
هذا  اإل��ى  القليل  اإ�سافة  وبالإمكان 

ال�ساي لزيادة فوائده ال�سحية.

بينت نتائج درا�ساتهم اأن الأ�سماك املجمدة 
حتتوي على نف�ض العنا�رس املفيدة املوجودة 

يف الأ�سماك الطازجة.
ك�سفت درا�سة جديدة اأن الأ�سماك 
املجم���دة ل تقل فائدتها عن الطازجة، 
على عك�ض العتقاد ال�سائد باأن املواد 
الغذائية املعاجلة بط���رق خمتلفة اأقل 
فائدة من الطازج���ة. واأجرى باحثون من 
�رسك���ة SINTEF الرنويجي���ة، جمموع���ة 
جتارب بهدف معرف���ة تاأثري طرق املعاجلة 

املختلفة والتجميد على نوعية الأ�سماك.
وبين���ت نتائج درا�ساته���م اأن الأ�سماك املجمدة 

حتتوي على نف�ض العنا�رس املفيدة املوجودة يف الأ�سماك الطازجة.
ويرى العلم���اء اأن هذه النتائج مهمة للم�ستهلكني الذين ي�سعون اإلى �رساء اأ�سماك 
جمم���دة باأ�سع���ار منخف�سة، وكذلك الذي���ن يتخوفون من �رساء اأ�سم���اك طازجة لأنها قد 

حتتوي على طفيليات م�رسة لل�سحة.

السمك المجمد كالطازج

“الهيل”... فائدة ال تتوقف

عادات سيئة
تعد م�ساه���دة التلفاز اأو ا�ستخ���دام احلا�سوب 

اأو الهوات���ف الذكي���ة قبل النوم م���ن العادات 
ال�سيئة للغاية.

الأمريكي���ة  املوؤ�س�س���ة  فبح�س���ب 
الوطنية للنوم ُت�سدر ه���ذه الأجهزة نوراً 

اأزرق يوؤثر �سلباً يف جودة النوم.
اأظه���رت الدرا�س���ات املختلفة  وقد 

ب���اأن ال�س���وء الأزرق ال���ذي ُت�س���دره تلك 
الأجه���زة يوؤخر اإفراز امليالتونني الذي يحفز 

النوم، ما يوؤدي اإل���ى اإعادة �سبط �ساعة اجل�سم 
الداخلية اإلى وقت متاأخ���ر. وت�سري املوؤ�س�سة اإلى اأن 

حل���ة تل���ك التغريات قد تكون م�سابهة ل�سط���راب نوم حمدود ناجم عن  ر
جوي���ة طويل���ة. من اجلدير ذك���ره اأن الغدة ال�سنوبري���ة pineal gland ُتفرز يف احلالة 
الطبيعي���ة امليالتون���ني قبل �سويعات قليلة م���ن موعد الن���وم، اإل اأن التعر�ض لل�سوء 

الأزرق يوؤخر اإفرازه ويجعل الدخول يف النوم مهمة اأ�سعب.

عر�ست جمل���ة “ماك�س���ي” الأملاني���ة عدًدا 
م���ن الفوائد التي تتواف���ر يف “حب الهيل” 

اأو احلبه���ان، ال���ذي ي�س���اف اإل���ى بع�ض 
امل�رسوب���ات والأطعم���ة، م�س���ريًة اإل���ى 
اأَن فائدت���ه ل تق���ف عل���ى ا�ستخدامه 
الطع���م. وذك���رت  كم�سح���وق لذي���ذ 
املجل���ة اأن احلبه���ان يتمت���ع بفوائد 

�سحي���ة جمة، وفًق���ا للط���ب ال�سيني 
التقلي���دي وط���ب الأيورفي���دا الهندي. 

وقال���ت املجلة املعني���ة بال�سحة واجلمال 
اإَن احلبه���ان اأو حب الهيل يعم���ل على حتفيز 

عملي���ة اله�سم ويح���ارب التقل�س���ات وين�سط �رسيان 
ال���دم، كما اأَن���ه يتمتع بتاأثري مطهر وطارد لل�سموم، ف�س���اًل عن اأنه يعمل على 

حت�س���ني املزاج. وبف�سل هذه التاأثريات الطبي���ة ي�ساعد حب الهيل يف عالج اأمرا�ض احللق 
ومتاع���ب احلي�ض والتهاب املثانة. ويتوفر حب الهيل يف �س���ورة كب�سولت اأو م�سحوق اأو 
بذور. وكلما كان حب الهيل طازًجا، زادت درجة ال�ستفادة من تاأثرياته وفوائده ال�سحية.

ين���درج املغني�سيوم �سم���ن املعادن الأ�سا�سية امل�سوؤول���ة عن عملية اأي�ض الطاق���ة، وتخليق الربوتني، 
وط���رد ال�سموم م���ن اجل�سم، ح�سب جمل���ة ووم���ان النم�ساوية، املعنية بال�سح���ة واجلمال، الت���ي اأ�سافت اأن 
املغني�سي���وم يتمت���ع بفوائد �سحية ع���دة. ونظراً اإلى اأن اجل�س���م غري قادر على اإنت���اج املغني�سيوم بنف�سه، 
فينبغ���ي اإمداده به���ذا املعدن بتناول الأطعمة املحتوية عليه، مثل اخل����رساوات الورقية ذات اللون الأخ�رس، 

كال�سبانخ والكرنب، ف�سالً عن العديد من املك�رسات والبذور. ويعد املغني�سيوم مبثابة منجم فوائد �سحية.
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اإعداد: طارق البحار

برودة القدمين

اأمريكي���ة  درا�س���ة  ن�سح���ت 
حديثة، خ���رباء ال�سح���ة النف�سية 
باإدم���اج النوم اجلي���د ليال كعالج 
القل���ق  ومنه���ا  لال�سطراب���ات 

والكتئاب.
باحث���ون  اأجراه���ا  الدرا�ص���ة 
الأمريكية،  بينجهامت���ون  بجامعة 
ون����روا نتائجه���ا يف العدد الأخر 
 )ScienceDirect( من دوري���ة 

العلمية. 
واأو�سحت الدرا�سة التي تاأتي 
ا�ستكم���الت لالأبحاث التي جترى 
حول فوائ���د احل�سول على ق�سط 
كاف من الن���وم لي���ال، وان النوم 

اأقل من 8 �ساعات ليال، ميكن اأن 
يزيد فر����ض الإ�ساب���ة بالتفكري 
ال���ذي يرتبط  ال�سلب���ي املتك���رر 

با�سطرابات القلق والكتئاب.

طرق 
طبيعية 

 تخلصك نهائًيا 
مــن حرقــة المعــدة

النوم الجيد لياًل عالج الضطرابات 
القلق واالكتئاب

مع حلول ف�سل ال�ستاء يواجه كثريون من الأ�سخا�ض م�سكلة 
برودة القدمني، التي �رسعان ما توؤول بهم اإلى ال�سعور بالتجمد 

يف اجل�سم باأكمله اإذا ما خرجوا يف اخلالء.
وملواجهة هذه امل�سكلة يف ال�ستاء، اأو�ست اخلبرية باملعهد 
الأمل����اين لختيار الأحذية املنا�سبة مبدين����ة اأوفنباخ، كلوديا 
�سولت�ض، با�ستخدام نوعي����ة بطانة داخلية دافئة بالأحذية، 
لفت����ة اإلى اأنه “من الأف�س����ل اأن تتمتع هذه البطانة بتاأثري 

حراري، اأو اأن تكون م�سنوعة من �سوف الأغنام”.
وك����ي تتنا�س����ب ه����ذه النوعية م����ن النعال، الت����ي تكون 
�سميكة غالباً مع احلذاء، اأكدت اخلبرية الأملانية �رسورة مراعاة 
اختي����ار حذاء ف�سل ال�ستاء، بحيث يك����ون اأو�سع قليالً من الأحذية 

الأخرى. 
واأو�سح����ت فائدة ذل����ك بقولها: “ميك����ن بذلك حتري����ك اأ�سابع 

القدم مع وجود البطانة الدافئة”. 
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 أوقـات شـرب المـاء 
3فيهــا يفتــك بـالــدهــون

تعد زي���ادة ال���وزن من اإح���دى اأبرز 
امل�س���كالت الت���ي يواجهه���ا الكثريون، 
وق���د يرتبط ه���ذا بعدم تن���اول الأطعمة 
ال�سحية اأو با�سته���الك الأطباق اجلاهزة 
اأو الت���ي حتت���وي على كمي���ة كبرية من 
ال�سكر اأو امللح وبعدم ممار�سة التمارين 
الريا�سي���ة. تقري���ر طبي، ن�س���ح ب�رسب 
امل���اء يف ثالثة اأوقات م���ن اليوم معترباً 

اأنها كفيلة بحرق الدهون، وهي:

1 كوب من الماء في الصباح
من املهم اأن يتحول �رسب املاء اإلى 
عادة تتبعها كل �سباح، اإذاً ا�رسب يومياً 
ف���ور ا�ستيقاظ���ك م���ن النوم كوب���اً من 
امل���اء الفاتر، فهذا يع���زز عملية الأي�ض 

وي�سهل حرق الدهون لديك.
كذل���ك ي�ساعد ����رسب امل���اء الفاتر 
على تنظي���ف اأمعائك وجتن���ب اإ�سابتك 
وا�سطراب���ات  والإم�س���اك  بالت�سنج���ات 
اله�س���م. كما اأنه يحف���ز دورتك الدموية 

وي�ساعدك على خ�سارة الوزن الزائد.

2 كوب من الماء قبل الوجبات
من اخلطاأ �رسب املاء خالل الوجبات، 
فق���د اأ�س���ارت درا�سة اأجري���ت يف جامعة 
اإلينويز الأمريكية اأن ذلك ل ي�ساعد على 
خ�س���ارة ال���وزن، بل عل���ى العك�ض توؤدي 
هذه الع���ادة ال�سيئة اإل���ى ات�ساع املعدة 
واإلى احلاج���ة اإلى تناول كمية كبرية من 
الطع���ام مللئه���ا، اإذاً م���ن الأف�سل �رسب 

املاء قبل 30 دقيقة م���ن حلول مواعيد 
الوجبات.

3 الماء قبل النوم
م���ن ال����روري ����رب امل���اء خ���ال 
النه���ار، لك���ن لي�ض م���ن املفي���د اأي�ساً 
تناول كوب منه قب���ل اخللود اإلى النوم 
يف امل�ساء، ففي هذه احلالة قد ت�سعرين 
بالرغبة يف الدخ���ول اإلى املرحا�ض خالل 
الليل، ما يعني معاناتك من ا�سطرابات 
الن���وم. كذلك ق���د ي�سبب ذل���ك ارتفاع 
م�ستوى الدم يف اأوردتك وبالتايل ارتفاع 
�سغطه لدي���ك. اإذاً من الأف�سل التوقف 
عن �رسب املاء قبل �ساعة من حلول موعد 

النوم.
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ك�سف���ت �ملمثل���ة �ل�سوري���ة �سفاء �سلط���ان �أن 
�أح���دث �أعمالها �لدر�مية �سيك���ون بعنو�ن “�ل�ساحك 
�لباكي”، لي�ساف �إلى �أعمالها �لأخرى �لتي �ستخو�ض 

بها �ملو�سم �لرم�ساين �ملقبل.

يف  م�سابن���ي  بديع���ة  دور  �سلط���ان  وجت�س���د 
“�ل�ساحك �لباك���ي”، وهو من تاأليف حممد �لغيطي، 
و�إخر�ج ع�سام �سعب���ان، و�إنتاج �رشكة مالينيوم، ومن 
بطولة �لنجم ن�سال �ل�سافعي يف دور جنيب �لريحاين.
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 �آخ���ر ي���وم يف �ملهلة 
لليه���ود  �ملمنوح���ة 
كي يغ���ادرو� منطقة 

�سي�سيلي �لإيطالية
 .1552

 عا�سف���ة عاتي���ة 
�ل�ساح���ل  ت����رشب 
لهولن���د�  �لغرب���ي 
مقت���ل  ع���ن  ت�سف���ر 

�ملئات

 1684
لوي�ض   ملك فرن�س���ا 
�لر�بع ع�رش يتزوج من 

مد�م مينتينون

 1755 
�لإم�����������ر�ط�����������ورة 
�إمر�طورة  �إليز�بيث 
�أول  تفتتح  رو�سيا 
ب���الده���ا  يف  ج���ام���ع���ة 
م��دي��ن��ة  يف  وذل�������ك 

�سانت بطر�سرغ

 1773
 تاأ�سي����ض �أول متحف 
للعم���وم يف �لوليات 
مدين���ة  يف  �ملتح���دة 
بولية  ت�سارل�ست���ون 

�ساوث كارولينا.

 1806
 فرن�س���ا تن�سحب من 

فيينا 

 1809
مع  �ل���ري���ط���ان���ي���ون 
و�لر�زيل  �لرتغال 
�ن����ت����زع����و� غ���وي���ان���ا 
�لفرن�سية من فرن�سا.

مسافات

الصميخ يحتل المركز الثاني بمهرجان إسبانيا الدولي 

الفن والمسؤولية الوطنية واالجتماعية.. هيفاء حسين نموذجًا 

من بني 1000 عمل فني مت فرزها ل� 269 فنانا من �كرث 
م���ن 50 دولة من �أنحاء �لعامل، فاز فنان �لكاريكاتري �لبحريني 
عل���ي �ل�سميخ باجلائزة �لثانية لعمل���ه �لفني �لذي حمل ��سم 

)تر�مب وتويرت(.
وح���از �لفنان �ل�سب���اين �أ�سيري �سانز عل���ى �ملركز �لول، 
و�حت���ل �ملركز �لثالث �لفنان �ملك�سيك���ي ريكاردو كليمنت، 
وقد منحت جلنة �لتحكيم �ملكونة من �أع�ساء كال �ملوؤ�س�ستني 
�لث���الث جو�ئ���ز وفق���ا ملعاجل���ة �لفنان���ني وتطرقه���م لب���رز 
�لق�ساي���ا �إث���ارة �لي���وم، وهم ي�سلط���ون �ل�سوء عل���ى ق�سايا 
مث���ل �لتكنولوجيا وتغري �ملن���اخ و�ل�سيا�سة، وكذلك �لفكاهة 
�ل�رشيالية و�لعبثية �لتي متي���ز �لفائزين، وقد نظم �ملهرجان 
م���ن قبل موؤ�س�سة جني باأ�سباني���ا، بالتعاون مع معهد كيفيدو 
لفون للفكاه���ة )�إخ( من �ملوؤ�س�سة �لعام���ة جلامعة كال. هذه 
�لعم���ال، جنبا �إلى جنب مع جمموع���ة خمتارة �ستكون جزء� من 
�ملعر�ض �لذي �سيقام بتاريخ 16 يناير �ملقبل، وذلك مبعهد 

�لفكاهة )�لكال دي هيناري�ض (.

ماذا قالت أميرة وشذى للنجم حسن محمد في عيد ميالده؟

هن���اأت �لفنانة �أمرية حممد، �لنج���م ح�سن حممد بعيد 
مي���الده �ل�35، عر �سفحتها �ل�سخ�سية على موقع تبادل 
�ل�س���ور �لعامل���ي “�إن�ستغ���ر�م” ون�رشت جمموع���ة �سورة 

�أر�سيفية جتمعها به.
وعلق���ت حممد قائل���ة: “كل عام و�أن���ت بخري يا خوي 
و�سديق���ي، ع�ساها �سنة خري و�سع���ادة و�فرح فيك و�أنت 

عري�ض يا رب.. عمر مديد، وعمر خري باإذن �هلل”.
وهن���اأت �لفنانة �سذى �سبت ع���ر ح�سابها �ل�سخ�سي 
على موقع “�إن�ستغر�م”، �لفنان ح�سن حممد بعيد ميالده، 

من خالل ن�رش �سورة له.
وعلق���ت “�سب���ت”: “�لفن���ان �جلوك���ر �أخ���وي �لغايل 
و�لعزي���ز ح�سن حممد، كل عام و�أن���ت باألف خري.. وعقبال 
مليون �سنة و�إن �س���اء �هلل تكون �سنة خري عليك وتتحقق 
فيه���ا كل �أحالم���ك و�أماني���ك وعقبال م���ا �أ�سوفك معر�ض 

و�أكفخ يف عيالك و�رف�سهم و�أعلقهم بالبانكة”.
لريد “ح�سن” قائال: “�أختي �لغالية �سذى �سبت �للي 
د��سه ع �لو�ت �ساب من �ل�سبح من بد�ل ما تعايدين تبي 
مني �سغلة حق �أوبريتها �للي خل�ض ب�ض للحني ماخل�ض.. 
و�أنت���ي بخري و�سحة و�سالمة يارب ت�سلمني يل يالغالية”. 
يذك���ر �أن �آخ���ر �أعمال �لفنان���ة �سذى �سبت، ه���و م�سل�سل 
“حز�وين���ا خليجي���ة”، و�ساركه���ا �لبطول���ة كل م���ن غادة 

�لفيحاين، و�أمني �ل�سايغ، و�سمية �خلنة، و�سعيد قري�ض، 
ومرع���ي �حلليان، وه���و من تاألي���ف �رشي���دة �ملعو�رشجي، 

و�إخر�ج جمعان �لرويعي.
وت�س���ارك �أم���رية حمم���د يف م�سل�سل “�أم���اين �لعمر”، 
�ملق���رر طرحه �لع���ام �ملقبل، مب�سارك���ة كل من �سابرين 
بور�سي���د، زينب غازي، غدير �ل�سبت���ي، هنادي �لكندري، 

�إلهام علي، ويخرجه ح�سني �حلليبي.

“عيسى الثقافي” يدشن “العثور على ناقة صالح”

بدعم من الهيئة العامة للترفيه 

“سينما 70” تعلن بدء العودة للسعودية بعروض أفالم األطفال

�جلف���ري- مركز عي�سى �لثق���ايف: د�سن مركز 
عي�سى �لثقايف يف كتاب “�لعثور على ناقة �لنبي 
�سالح” ملوؤلفه �لباحث �لبحريني �أحمد �لعبيديل، 
و�أد�ر �جلل�سة �لباحث عبد�هلل يتيم، بح�سور عدد 

من �ملوؤرخني و�لباحثني و�ملهتمني.
و�أ�س���ار �ملوؤل���ف يف كتاب���ه �إل���ى �مل�س���ادر 
و�ملر�ج���ع و�لدر��س���ات �ملعا����رشة لق�س���ة ناقة 
�لنب���ي �سالح، كما تط���رق لتاري���خ ح�سارة قوم 
ثمود من خ���الل �ل�رشد �لتاريخ���ي و�جلغر�يف لهم 

ف�سالاً عن �لأهمية �لت���ي �سكلتها منطقة �ملهرة 
وظف���ار وغريه���ا م���ن �ملناط���ق �لو�قع���ة جنوب 
�جلزي���رة �لعربي���ة وما لها من ممي���ز�ت جغر�فية 

وبعد تاريخي و�أثر �جتماعي.
كما ��ستعر�ض �لكاتب مكانة �لإبل يف جمتمع 
�جلزيرة �لعربية �إ�سافة �إل���ى ق�سة �لنبي �سالح 
و�لعثور على �لناقة و�إعجازها و�لأحد�ث �مل�ستدل 
به���ا يف �لقر�آن �لكرمي، و�نتهى �لكاتب بدر��سته 

للقبائل �ملنتمية �إلى ثمود ومد�ئن �سالح.

و�لعبي���ديل ه���و باح���ث �أكادمي���ي وكات���ب 
و�سح���ايف، ومدر�ض، حا�سل عل���ى �لدكتور�ه من 
جامعة كمردج �لريطانية يف �لدر��سات �ل�رشقية 
وبو�ك���ري �لتاري���خ �لإ�سالم���ي للجزي���رة �لعربية 
ا بتاريخ ُعمان، ل���ه موؤلفات ودر��سات  متخ�س�ساً
وترجمات عدة باللغة �لعربية و�لإجنليزية، وتنقل 
مبو�ق���ع بحثي���ة متعددة ب���ني لبن���ان وبريطانيا 
و�لبحري���ن. وه���و ع�س���و مبوؤ�س�س���ات وجمعيات 

مهنية تعنى بالدر��سات �لتاريخية.

يب���دو �أن “�سينم���ا 70” �ستك���ون مبثاب���ة 
�لنطالقة �حلقيقية لع����رش �ل�سينما �ل�سعودية 
�عتب���ار�اً م���ن 12 يناي���ر �جلاري، ع���ر �سل�سلة 
من �لعرو�ض �لعاملي���ة �ملرئية لالأطفال، على 
مد�ر 6 �أيام، بدعم من �لهيئة �لعامة للرتفيه. 
ومب�سارك���ة عدد م���ن �لرع���اة �ملوؤثرين، وهم 
روتانا )�ل�رشيك �لإعالمي(، وفريجن ميجا �ستور 
)مبيعات �لتذ�ك���ر(، وجمعية �لثقافة و�لفنون 
 W7Worldwide بجدة )�ل�رشيك �لثقايف(، و
لال�ست�سار�ت �لإ�سرت�تيجية و�لإعالمية )�رشيك 

�لتو��سل و�لت�سويق(.
و�ستق���دم “�سينما 70”، وه���ي �أول عالمة 
جتاري���ة لل�سينما يف �ململك���ة، �سل�سلة عرو�ض 
�سينمائية عاملية لالأطف���ال تعر�ض يف جمعية 
�لثقاف���ة و�لفن���ون يف جدة، م���ن �لر�بعة ع�رش�اً 
اً، و�سي�ساح���ب ذلك �أن�سطة  وحت���ى 12 �سباحا
وفعالي���ات خمتلف���ة �ستك���ون حم���ور ج���ذب 

لل�رشيحة �مل�ستهدفة. 
و�ستب���د�أ “�سينم���ا 70” �سل�سلة عرو�سها 
بفيلم���ني عاملي���ني لالأطفال �أنتج���ا حديثا يف 
 Captain ”2017 هم���ا “كاب���ن �أندربانت�ض
 Underpants The First Epic Movie

، م���ن �إنت���اج درمي ورك����ض �أنيمي�س���ن، وتدور 
�أحد�ثه حول طالبني باإحدى �ملد�ر�ض يقومان 
اً،  بتن���ومي مديره���م �ل�سيد ك���روب مغناطي�سيا
وحتويل���ه �إل���ى بط���ل لق�س�سه���م �مل�س���ورة 
�ل�سخ����ض �لطي���ب �ملحبوب �ساح���ب �ملرونة 

�لعالية “كابن �أندربانت�ض”.
 The ”وللفيل���م �لث���اين ه���و “ �إميوج���ي
Emoji Movie ، م���ن �إنتاج �سوين بيكت�رشز 
�أنيمي�س���ن، ويخو����ض يف �لعامل �ل����رشي للرموز 
�لتعبريي���ة د�خ���ل �لهاتف �لذك���ي، و�ملخفية 

بتطبيقات �لر�سائل مبختل���ف �أنو�عها، وحتيا 
 ،”Textopolis“ �ل�ساخب���ة  د�خ���ل �ملدين���ة 
ويتمن���ى كل رمز تعبريي منه���م �أن ي�ستعمله 
م�ستخ���دم �لهات���ف، ويف هذ� �لع���امل ميلك كل 
رمز تعبريي تعبري وجه وحيد ل غري، با�ستثناء 
ج���ني “تي.جيه. ميلر”، �لرم���ز �لتعبريي �لذي 
ُول���د من دون فل���رت تنقية ويع���ج بالتعبري�ت 

�ملتعددة.
�لرئي�ض �لتنفيذي ل� “�سينما 70” �ملخرج 
و�ملنتج �ل�سعودي ممدوح �سامل، و�لذي �أ�رشف 
على تنظيم �أول مهرج���ان �سينمائي �سعودي، 
ووفقا لتقرير مركز �ملعلومات و�تخاذ �لقر�ر 
�لتاب���ع ملجل����ض �ل���وزر�ء �مل����رشي، ف���اإن �أول 

مهرج���ان �سينمائ���ي �سع���ودي يف ع���ام 2006 
)مهرجان جدة �ل�سينمائ���ي( �سجل حينها �أبرز 

حدث ثقايف يف �لوطن �لعربي.
وي���رى ممدوح ب���اأن بد�ي���ة تركيزهم على 
عرو����ض �لأفالم �ل�سينمائي���ة �لكرتونية يحمل 
دللت مهم���ة، �أوله���ا، باأن �ل�سينم���ا ت�ستحوذ 
على عق���ول �لأطفال يف كل م���كان من �لعامل، 
وقال:” �إن هذه �ل�رشيحة خارج �حل�سابات د�ئمااً 
يف �لقط���اع �ل�سينمائ���ي �لعربي، ل���ذ� �أردنا �أن 
نق���دم لأطفالنا خالل �إج���ازة �لف�سل �لدر��سي 

اً”.  �لأولى �سيئااً خمتلفا
�جلدي���ر بالذكر �أن “�سينم���ا 70” تعد �أول 
عالم���ة جتاري���ة لل�سينم���ا يف �ململك���ة �لعربية 

�ل�سعودي���ة وتتخ�س����ض يف “�إنت���اج �ملحتوى 
�ل�سينمائي �ل�سعودي، وعر�ض وتوزيع �لأفالم 

�لعاملية يف �ململكة”.
�لبلو�س���ي  �إبر�هي���م  �أك���د  جهته���ا  وم���ن 
�ل�رشي���ك ب���� W7Worldwide لال�ست�سار�ت 
�لتو��سل  �رشي���ك  و�لإعالمي���ة،  �لإ�سرت�تيجي���ة 
�لإعالمي���ة عل���ى �أهمي���ة خط���وة “�سينما 70” 
بعر����ض �لفيلم���ني �ل�سهريي���ن، �لأم���ر �لذي 
�سيزيد م���ن �لإقبال على م�ساه���دة �لعرو�ض، 
و�ل�ستمتاع بالفعالي���ات و�لأن�سطة �مل�ساحبة 
اً ب���اأن �ل�سعودي���ني يرتقبون بدء  له���ا، مو�سحا
�فتتاح �سالت �ل�سينم���ا �ملقررة يف �لأول من 

مار�ض �ملقبل للعام �جلاري.
و�أو�س���ح �لبلو�س���ي �أن �فتت���اح �س���الت 
�ل�سينما باململك���ة �سيدعم منظومة �لقت�ساد 
�ملحل���ي، مبا يتما�سى مع �لروؤي���ة �مل�ستقبلية 
2030، حيث من �مل�ستهدف زيادة �إنفاق �لأ�رش 
�ل�سعودية على �لأن�سطة �لثقافية و�لرتفيهية 
م���ن 2،9 �إلى 6 %، كما �أنها �ست�سهم يف تنويع 
�لإير�د�ت �ملالية للن���اجت �ملحلي، م�سري� �إلى 
وجود خط���و�ت تنفيذية مت�سارع���ة لقتنا�ض 
�لفر����ض �ل�ستثمارية له���ذ� �لقطاع �لو�عد يف 
جم���ال يف تاأ�سي�ض �لبني���ة �لتحتية �ل�سينمائية 
من م�ستثمرين حمليني وخليجيني ودوليني. 

    BUZZ      
أحداث

    مرحل���ة جديدة �أكرث وعد�اً ت�رشق يف حياتك 
وتبلغ �لأهد�ف �لتي حددتها 

يطل���ب �إلي���ك �لقي���ام ببع����ض �لتماري���ن 
�خلا�سة باآلم �لظهر 

تلقى �ل�سدمة تلو �لأخرى ب�سبب و�سع �أحد 
�أفر�د �لعائلة

فك���ر جيد�اً قب���ل �أن تب���د�أ مب����رشوع، �إل �أنك 
ت�سطع بنجومية كبرية

اً يالئ���م طموحاتك  ت�سج���ل هذ� �لي���وم حدثا
�لكبرية ويكون حافز�اً لك 

تك���ون بانتظار �ملو�فقة عل���ى م�رشوع مهم 
تقدمت به �أمام جلنة من �خلر�ء

�إذ� �أردت جتن���ب �لإ�سابة باأي مر�ض، عليك 
مبمار�سة �لريا�سة 

بّدل عاد�تك �لقدمية و��ستع�ض عنها مبا 
يحثك على �لهتمام ب�سحتك 

تنطل���ق مب�س���رية مهنية و�عدة ت���دوم �سنة 
كاملة حت�سد يف نهايتها نتائج 

يحم���ل �إلي���ك ه���ذ� �لي���وم فر�س���ااً جديدة، 
ويحررك من �سغوط �سابقة 

اً  اً ج���د�اً، وتكون �إيجابيا يكون ح�سورك جذ�با
يف مقاربتك لالأمور

ل تف���ّوت �أي منا�سب���ة تت�سم���ن م�سي���ااً يف 
�لطبيعة �أو �لقيام برحلة بحرية 
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 �لفن على �خت����الف �أنو�عه وخمتلف م�ساربه 
من ق�سي����دة متزن����ة ومتثيل حمب����وك وغناء حر 
وغريه، ل يتجلى جمال����ه ومتيزه �إل عندما مت�سه 
روح �لفنان �ملبدع فترت�ءى للمتذوقني مفاتنه 

وجماله.
 و�ملوهب����ة ه����ي نبت����ة �أ�سيل����ة يف وج����د�ن 
�ملجتمع، فالفن����ان و�ملثقف حتديد�اً ل ينف�سل 
ع����ن جمتمع����ه، فكث����ريون ميتهنون �لف����ن، كما 
�لآلف م����ن �أبن����اء ه����ذ� �ل�سع����ب �لعاملني مبهن 
اً �إلى �أعمالهم، ويعودون  خمتلفة، يخرجون �سباحا
�آخ����ر �لنهار حممل����ني مب�ساق �حلي����اة وهمومها، 
�لتي �رشعان م����ا تزول نتيج����ة �سعورهم بالر�سا 
�لذ�تي عن �ملجهود �لذي قدموه من �أجل �لوطن 

حتت عنو�ن �مل�سوؤولية �لجتماعية.
�ملب����د�أ، وحتم����ل  �أج����ل  م����ن  �لت�سحي����ة  �إن 

�ل�سع����اب يف �سبي����ل تو�سي����ل مفه����وم �لعد�لة 
و�لأمان و�لأخوة و�لإخال�ض لالأر�ض �لأم، و�لدفاع 
ع����ن كي����ان �لوط����ن ب����كل قوة م����ن خ����الل �لفن 
�لر�ق����ي، و�مل�ساهم����ة يف بناء جيل ون�����رش ثقافة 
معين����ة �أو حمارب����ة ع����ادة �سيئ����ة، لي�س����ت جمرد 
ن����زوة عابرة، و�إمنا مبد�أ ثابت وحالة نادرة حتتاج 
لوقف����ة متاأملة ت�سر غور ه����ذه �حلالة �لإن�سانية 
و�لتاريخي����ة �لعميقة بكل تفا�سيله����ا، فالفخر 
مل����ن يحم����ل بد�خله ه����ذ� �ملب����د�أ وه����ذ� �لذوق 
�لرفيع، لعلها تب����د�أ بالكلمات ولكنها ل تنتهي 
عند عم����ل م�رشحي، �أو �أوبري����ت، �أو �أغنية وطنية، 
�أو فيلم �سينمائ����ي، �إمنا �سعور وهاج�ض يتمازج 
م����ع �ل����روح و�جل�سد، وه����ذ� ما نلم�س����ه حقيقة 
يف بع�����ض �لفنان����ني �لبحرينيني �لذين 

قدمو� �أعمالاً فنية خمتلة ر�قية.
�ملثق����ف �ل����ذي يدخ����ل �ملعركة 
ب����كل �لأدو�ت �لت����ي ميلكه����ا جتده 
�أكرث �لنا�ض ��ست�سع����ار�اً باخلطر على 
م�سلح����ه وطن����ه وجمتمع����ه قب����ل كل 
�س����يء، ولعل من �أب����رز �لفنانني 
و�لفنان����ات يف �لبحري����ن �لذين 
قدمو� �أعمالاً فنية متميزة هي 
هيفاء  �لبحريني����ة  �لفنان����ة 
ح�س����ني �لت����ي متلك يف 
خرة  ح�سيلة  ر�سيدها 
فنية �متدت لأكرث من 
17 عام����ااً يف جم����ال 
و�لتلفزيون  �مل�رشح 
حي����ث  و�ل�سينم����ا، 
�مل�ساهدين  �أبهرت 
لي�����ض �لبحريني����ني 

فق����ط بل �لقط����ر �خلليجي باأ�����رشه، ففي كل عام 
كان لهيف����اء ح�سور� خمتلفا يالق����ي ��ستح�سان 
�لنا�����ض باأدو�ر متنوعة، فمن����ذ ظهورها يف مطلع 
�لألفني بدور �لبطولة “مرمي” يف م�سل�سل نري�ن، 
�رشقت �ل�س����و�ء و�حت�سدت �لعد�سات حولها من 

كل حدب و�سوب بف�سل �أد�ئها �ملتميز.
�لأعم����ال  م����ن  جمموع����ة  هيف����اء  قدم����ت 
�لتلفزيوني����ة و�مل�رشحيات �لهادف����ة �أ�سهمت يف 
بن����اء وع����ي متحف����ز ل�ستثم����ار �أدو�ت �لفنانني 
و�سناع����ة ن�سو�����ض تتطور مع����ه، بف�سل كفاءة 
�لفنانة �لت����ي ت�سغلها ق�ساي����ا �ل�ساعة، فكانت 
ب����اأذو�ق  لالرتق����اء  و�سيل����ة  �لفني����ة  �أعماله����ا 
�ملو�طن����ني وحتقي����ق �لوحدة �لوطني����ة وغر�ض 
�لقي����م �ملجتمعي����ة �لأ�سيلة، مب����ا يعر عن مدى 

�أ�سالة ورقي �لإن�سان �لبحريني.
�لت����ي  ببعي����د، فالأعم����ال  لي�����ض  و�لدلي����ل 
قدمته����ا هيف����اء و�مل�س����اركات �لت����ي �ساركتها 
خري �ساهد وبره����ان، كعمل متلف �لروح، نري�ن، 
حكم �لب�����رش، �لقدر �ملحت����وم، ليل����ى، �لقيا�سة، 

دمعة عم����ر، خيان����ة وط����ن، ناهيك ع����ن �لأعمال 
�مل�رشحي����ة �لهادف����ة �ملتنوعة من م�����رشح للكبار 
كم�رشحي����ة هامور عذ�ري، مل����ن �لع�سا، �لوليات 
�لعربي����ة �ملتحدة، وم�����رشح �لطفل �لذي تهتم به 
كثري�اً وت�سعى جاه����دة لتقدمي دور يتنا�سب مع 
�لأطف����ال ويغر�ض فيهم �لقي����م، كم�رشحية تبني 
عين����ي، وع�سابة خربو�����ض، وباملنا�سبة كان هذ� 
�لعم����ل �أول �إنت����اج للفنانة هيف����اء ح�سني، حيث 
حر�س����ت عل����ى �أن يك����ون طاقم �لعم����ل بحريني 
100 %؛ به����دف تق����دمي ولو ج����زء قليل للفن 
و�مل�رشح �لبحرين����ي وحماولة للنهو�ض به، كانت 
مب����ادرة ب�سيط����ة لكنها كب����رية �مل�سمون، كلف 
�لعم����ل حو�يل 23 �ألف دينار بحريني، بدون دعم 
من �أي جهة، و�لعمل �مل�رشحي بطبيعية �حلال له 
عائد مادي ب�سي����ط، وهذ� يدعم فكرة �أن �لفنان 
�لبحرين����ي ي�سع����ى ب�ستى �لو�سائ����ل و�لطرق �أن 
يخ����دم وطنه، لريت����اح �سمريه يف �أخ����ر �ليوم مبا 

قدمه للمجتمع.
وعندم����ا ن�سل����ط �ل�س����وء عل����ى �مل�سوؤولي����ة 

�لجتماعي����ة �لت����ي تتمت����ع به����ا ه����ذه �ملثقفة، 
نلم�����ض نتاج م�ساركته����ا يف �لأعم����ال �لإن�سانية، 
وجن����د ح�سورها ق����د �أحدث فارق����ااً مهمااً يف تلك 
�لأعمال، فزيار�تها �ملتك����ررة ملر�سى �ل�رشطان 
وذوي �لحتياجات �خلا�سة، و�ختيارها ك�سفرية 
لأكادميية ريال مدريد �لتابع للموؤ�س�سة �خلريية 
�مللكية و�سفرية لإ�سعاد �لخرين من قبل ماجد 
�لفطيم، مل ت����اأت من فر�غ �أو جماملة، هناك روح 
�إن�ساني����ة حا�����رشة بد�خله����ا تدفعه����ا وتلح على 

م�ساركتها مبثل هذه �لأعمال.
�إن �جلان����ب �لفن����ي و�لإن�س����اين و�ملجتمعي 
اً  �سع����ور ن����ادر، م����ن �ل�سع����ب �أن يتو�ج����د عبث����ا
يف �أي نف�����ض، حي����ث �ن �إدر�ك �أف����ر�د �ملجتم����ع 
املدين لل����دور املنوط بهم يف اإط����ار امل�سوؤولية 
�ملجتمعية �لت�سامنية م����ن �ساأنها �أن ت�ساهم يف 
خلق جو �سحي ومتو�زن لتحقيق تنمية م�ستد�مة 

خدمةاً للمجتمع.
و�لي����وم ونح����ن نقر�أ خ����ر �عتز�له����ا �لفن ل 
نقف م�ستغربني �أو متعجبني، ففي معادلتها ل 
يتحق����ق �لتز�ن بني ما هو مطروح وموجود على 
�ل�ساحة �لفنية من �أعمال وعرو�ض وبني مبادئها 
و�أهد�فها و�لر�سالة �لفني����ة �لتي ت�سعى جاهدة 

لإي�سالها عر �لأعمال.
هيف����اء ح�سني من����وذج من من����اذج بحرينية 
كثرية �ساهمت يف �إثر�ء �ملحتوى �لفني، وقدمو� 
كل خري لوطنهم �لأم �لبحرين وماز�لو�، لإميانهم 
�لتام �أن �لفن ر�سالة �أخالقية و�إن�سانية وقبل كل 
�س����يء وطنية، ه����وؤلء �لذي يحمل����ون هذه �لروح 

�لنبيلة ي�ستحقون كل �لتحية و�لتقدير. 

كتب – أحمد الجناحي
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م�صيفة طريان تخفي ن�صف مليون دوالر بطريقة عجيبة
اكت�صف���ت ال�صلط���ات يف الهند اأمر م�صيفة ط���ران، وهي حتاول تهري���ب ن�صف مليون 
دولر، حي���ث ق���ام رجال الأمن باعتق���ال امل�صيفة اجلوية وتوثيق احلادث���ة وك�صف الطريقة 

التي ا�صتخدمتها يف اإخفاء هذا املبلغ املايل ال�صخم يف حقيبتها.
وقال���ت تقارير �صحافية غربية اإن امل�صيف���ة ُتدعى ديف�صي كول�رشي�صثا وتبلغ من العمر 
25 عاًم���ا، وقامت بحم���ل مبلغ الن�صف مليون دولر على �صكل ربط���ات من فئة املئة دولر، 
وقام���ت بتغليف كل رزمة من الأموال على ح���دة بالق�صدير لعرقلة ظهوره على اأجهزة الأمن 
واملا�صح���ات ال�صوئية يف املطار، ومن ثم و�صعت املبل���غ حتت اأدوات املاكياج والأحذية يف 

احلقيبة ال�صغرة التي حملتها معها اإلى قمرة الطائرة.
واأفرج���ت �صلطات اجلمارك الهندية ب�صكل ر�صمي عن ت�صجيل الفيديو الذي ظهرت فيه 

م�صيفة الطران حلظة اكت�صاف املبلغ املايل، ومن ثم اإلقاء القب�ض عليها.
وبح�ص���ب املعلومات التي تنظر فيه���ا املحكمة الهندية حالًيا فاإن���ه ي�صود العتقاد باأن 
كول�رشي�صثا تعمل مع رجل اأعمال ثري يف نيوديلهي ُيدعى اأميت مالهوترا ويدير �صبكة �صخمة 

لتهريب الأموال.

للفن��ان  املو�ص��يقى  مو�ص��وعة  تد�ص��ن 
الراحل جميد مرهون

�صرقة ذهب ب� 13 مليون دوالر من �صركة اأمن
قال م�صدر مطلع لروي����رز، اأم�ض اخلمي�ض، 
اإن �صحن����ة ذهب دولية بقيم����ة حوايل 13 مليون 
دولر �رشقت م����ن �رشكة برينك�ض للأمن واحلماية 

التي تتخذ من الوليات املتحدة مقرا لها.
ونقل����ت رويرز عن بي����ان لل�رشكة اأن ال�رشقة 

وقع����ت يف 6 دي�صم����ر، لكن البي����ان مل ي�رش اإلى 
مكان احلادث.

واأ�صاف����ت اأن حتقيقات جت����رى يف اجلرمية، 
واأن العمي����ل املت�����رشر م����ن ال�رشق����ة ح�صل على 

تعوي�صات.

ووقع����ت ال�رشك����ة �صحي����ة لعملي����ات �رشق����ة 
من قب����ل، بينها جرمي����ة يف 2013 عندما ارتدى 
ل�صو�ض زي ال�رشط����ة، وكانوا م�صلحني بالبنادق 
الآلي����ة و�رشق����وا كمية م����ن الأملا�����ض، بقيمة 50 
ملي����ون دولر، من �صاحنة تابع����ة لرينك�ض على 

مدرج مبطار بروك�صل.
وي�صل حج����م راأ�ض امل����ال ال�صوق����ي ل�رشكة 
برينك�����ض اإل����ى 3.95 ملي����ار دولر، وم����ن ب����ني 
عملئها موؤ�ص�صات مالية، ومتاجر جتزئة، وبنوك 

مركزية.

�صطو م�صلح على فندق 
بباري�س و�صرقة باملالين
قالت ال�رشطة الفرن�صي���ة اإن ل�صو�صا 
م�صلح���ني بفوؤو�ض �رشق���وا جموهرات رمبا 
ت�ص���ل قيمتها لأكرث م���ن 5 مليني دولر 

من متجر يف فندق ريتز باري�ض ال�صهر.
ونف���ذ 5 ل�صو����ض عملي���ة ال�صطو يف 
الفندق الفاخر بعد ظه���ر الأربعاء، واأُلقي 
القب����ض عل���ى 3 منه���م فيم���ا لذ اثن���ان 
بالف���رار. ومل تق���ع اأي اإ�صاب���ات. وافتت���ح 
فن���دق ريت���ز باري�ض الع���ام 1898، وكان 
اأول فن���دق يف العا�صم���ة الفرن�صي���ة يوفر 
دورات  ويف  اأدواره  جمي���ع  يف  الكهرب���اء 

املياه بداخل الغرف.
مث���ل  الفن���دق  يف  م�صاه���ر  ون���زل 
م�صممة الأزي���اء كوكو �صاني���ل، واملوؤلف 
مار�صيل برو�صت، كما كان يرتاده الكاتب 
الأمرك���ي ال�صه���ر اإرن�ص���ت هيمنج���واي. 
وق�صت الأم���رة الريطانية الراحلة ديانا 
اآخر ليل���ة لها يف فندق ريت���ز قبل مقتلها 
يف حادث �صيارة مع ع�صيقها دودي الفايد 

ابن حممد الفايد الذي ميلك الفندق.

تن�ص��م  ماي  تريي��زا 
اإلى “حرب البال�صتيك”

حثت رئي�صة الوزراء الريطانية تريزا 
ماي املتاجر على بيع اخل�رشاوات والفواكه 
الطازج���ة من دون تغليفه���ا بالبل�صتيك، 
يف خ�ص���م حمل���ة احلكومة للت�ص���دي لأزمة 

التلوث بف�صلت البل�صتيك.
ووع���دت ماي ب���اأن احلكوم���ة �صتعمل 
عل���ى ت�صجي���ع متاج���ر التجزئ���ة عل���ى بيع 
الأطعم���ة الطازج���ة “دون بل�صتيك”، مما 
يعط���ي امل�صتهل���ك الفر�صة لدع���م حملة 

التخل�ض من امللوثات.
وخلل اإطلقها خطة بيئية متتد ل� 25 
عام���ا، تعهدت ماي ب���اأن احلكومة �صتفعل 
كل م���ا ميك���ن فعل���ه لتجن���ب ا�صتخ���دام 

البل�صتيك قدر الإمكان.
فيه���ا  و�صف���ت  الت���ي  كلمته���ا  ويف 
البل�صتي���ك باأنه “واحد من اأ�ص���واأ الآفات 
البيئي���ة يف ع�رشن���ا ه���ذا”، قالت م���اي اإن 
“الأدوات البل�صتيكية التي ت�صتخدم ملرة 
واحدة ميك���ن اأن متلأ قاعة األرت امللكية 

األف مرة كل عام”.
وتاأتي دع���وة ماي تزامن���ا مع مطالب 
وجهت للحكومة، لإجبار املحال على جتنب 
التغلي���ف “غ���ر ال����رشوري” للخ����رشاوات 
بالبل�صتيك، ول�صيما اخليار، مثلما يحدث 

يف معظم الدول الأوروبية.
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“اآبل” ت�صعى لفر�س رقابة �صارمة على االأطفال
اأعلنت �رشكة التكنولوجيا الأمركية “اآبل”، باأنها ب�صدد توفر و�صائل رقابة �صارمة على الأطفال، 
بالن�صب���ة ل�صتعمالهم لأجهزتها املحمول���ة “اآيفون” و “اآيباد”، و “اآيبود تات����ض”. واأكدت ال�رشكة اأنها 
�صتعم���ل خلل الفرة املقبلة على اأن جتعل نظامها الرقابي على الأطفال عر اأجهزتها املحمولة، اأكرث 
�رشام���ة ع���ن ال�صابق، بح�صب �صحيفة “يو اإ�ض اإي���ه توداي”. وقالت: دائما ما اهتم���ت “اآبل” بالأطفال، 
ونح���ن نعمل بجد من اأجل ت�صنيع منتجات قوية، ت�صاعد عل���ى اإلهامهم، والرفيه عنهم، وتعليمهم، يف 
ح���ني ن�صاعد الآباء على كيفية حمايته���م اأثناء تواجدهم على �صبكة الإنرنت. وتابعت “نحن رائدون يف 
ه���ذه ال�صناعة، من خلل توفرنا �صوابط اأبوية بديهية يف نظ���ام ت�صغيل اأجهزتنا”. وجاء اإعلن “اآبل”، 
ردا عل���ى طل���ب من اإثنني من كب���ار امل�صتثمرين منه���ا، الإثنني 8 يناي���ر، باأن تكافح اإدم���ان الأطفال 
للهوات���ف الذكية وملواقع التوا�صل الجتماعي. ومل تو�صح “اآبل” يف بيانها، املوعد الذي �صتطلق فيه 

هذا النظام الرقابي ال�صارم على الأطفال.

يحتف���ي مركز ال�صيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليف���ة للثقافة والبحوث مبرور 16 عاًما على 
تكري����ض اأولوياته ب�صون الهوية الراثية، وتب���ادل الفكر الثقايف مع اأكرث من 500 اأكادميي، 
مفك���ر، فنان و�صاعر، فمن���ذ تاأ�صي�صه العام 2002، حر�ض املركز عل���ى اأن يكون �صاهًدا على 
تاري���خ وت���راث وح�صارة مملكة البحرين، بدًءا من احلفاظ عل���ى البيوت الراثية املتفرعة عن 
املرك���ز يف مدينة “املح���رق عا�صمة الثقاف���ة الإ�صلمية 2018”، و�صوًل اإل���ى الإميان باأهمية 
العم���ل الثقايف مع موؤ�ص�صات املجتمع املدين. ويد�صن مركز ال�صيخ اإبراهيم للثقافة والبحوث 
بهذه املنا�صبة، اليوم اجلمعة، عند ال�صاعة الثامنة م�صاء، “مو�صوعة املو�صيقى للفنان الراحل 

جميد مرهون”، التي �صت�صتمل على اإبداعاته و�صرته واأهم اأعماله.
وم���ن املع���روف اأن الراح���ل مره���ون، يع���د اأول مو�صيقي بحرين���ي يوؤل���ف �صيمفونيات 
كل�صيكي���ة لفرق���ة اأورك�صرا، ونال �صهرت���ه العاملية بني العام���ني 1945 و2010، وُعِزَفت 
موؤلفاته من قب���ل مو�صيقيي الأكادميية امللكي���ة ال�صويدية للمو�صيق���ى، اأورك�صرا الراديو 
الأملاني���ة وغرها من اجله���ات الفنّية املرموقة. و�صي�صاحب التد�ص���ني حفل مو�صيقي يحيه 
املو�صيق���ار وعازف العود الفرن�صي من اأ�صل جزائ���ري في�صل ال�صاحلي، الذي يتميز باأحلانه 

احلديثة والركيبة املتنوعة يف املقطوعات املو�صيقية.
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�صورة التلميذ ذي ال�صعر 
املتجمد تثري تعاطفا هائال

اأث���ارت �صورة تلميذ �صيني يغطي الثلج �صع���ره املتجمد، اإعجابا وتعاطفا وا�صعني على 
من�ص���ات التوا�صل الجتماعي؛ نظرا ما يتحمله الطفل م���ن م�صقة يف �صبيل الدرا�صة. وح�صبما 
نقل���ت �صكاي ني���وز، فاإن الطفل الذي ل يتج���اوز عمره 8 اأعوام، يقط���ع م�صافة 4.5 كيلومر 
يومي���ا حتى ي�ص���ل اإلى مدر�صته البتدائية يف اإقليم يونان، يف درجة حرارة تتدنى اإلى 9 حتت 
ال�صف���ر. وت�صتغ���رق رحلة الطفل وانغ فومان اإلى املدر�صة، �صاع���ة من الزمن، وي�صل يف اأيام 
ال�صت���اء اإلى الف�صل وقد جتم���د الثلج على �صعره وحاجبيه ورمو�ص���ه. ويعمل والدا الطفل يف 
م���دن بعيدة عن بيت الأ�رشة، وت���ركا ابنهما بجانب جدته واأخته الكرى حتى تتوليا رعايته، يف 
منطق���ة زاوتونغ القروية. واأثنى معلقون على الطفل واعتروه “منا�صل” يف �صبيل التح�صيل 
العلم���ي، اإذ مل مينع���ه الرد من الذه���اب للمدر�صة، بخلف كثرين اأتيح���ت لهم الفر�صة ومل 
يبذلوا جهدا كافيا. من ناحيته، قال الطفل فومان اإنه ي�صعر بالرد حني يذهب اإلى املدر�صة 
لك���ن الأمر لي����ض �صعبا بالن�صبة اإليه، كما ق���ال اإنه يحلم اأن يتمكن يوما م���ن زيارة العا�صمة 
بك���ن. و�أ�ساف �أنه ياأمل �أن ي�سبح �سابط �رشط���ة؛ لأن �ل�سباط ي�ستطيعون، بح�سب قوله، �أن 

يلقوا القب�ض على الأ�صخا�ض ال�صيئني.

�صيلينا غوميز ت�صفي عدد َمن تتابعهم على “اإن�صتغرام”

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

الطق�ض املتوقع �صيكون 
بارداً ن�صبيا ولكنه معتدل  

خلل النهار.

الرياح �صمالية غربية من 10 اإلى 
15 عقدة ولكنها من 5 اإلى 10 

عقد خلل الليل.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 22 درجة مئوية، 

وال�صغرى 11 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

ق���ررت املطربة الأمركية �صيلين���ا غوميز اأن جتري تنقية كبرة مَل���ن تتابعهم، والبالغ 
عددهم 300 عر موقع “اإن�صتغرام” للتوا�صل الجتماعي، لي�صل عددهم اإلى 37 فقط.

وم���ن �صمن امل�صاه���ر، الذين توقفت �صيلينا عن متابعته���م، املطربة الأمركية دميي 
لوفات���و، وعار�ص���ة الأزياء الأمركية م���ن اأ�صول فل�صطينية جيجي حدي���د، وفقا لتقرير قناة 

“!E” الأمركية
ومل تو�صح �صيلينا غوميز �رش اإجرائها ذلك التغير عر ح�صابها على موقع تبادل ال�صور 
ال�صه���ر، بينم���ا رجحت تقارير باأنها ترغب يف ب���دء ف�صل جديد من حياته���ا، مع بداية العام 

.2018
يذك���ر اأن �صيلين���ا غومي���ز كانت اأكرث م�صاهر الع���امل متابعة عر موق���ع “اإن�صتغرام” يف 

2017، بعدد متابعني بلغ 132 مليون متابع.  
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