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عوا�صم � وكاالت: تتج���ه جمموعة مكونة من 
12 �صفين���ة وقطعة حربية اأمريكي���ة نحو �صوريا 
ا�صتع���دادا ل�رضبة ع�صكرية حمتمل���ة، �صمن حملة 
اأمريكي���ة، تعد االأك���ر بعد غزو الع���راق يف العام 
2003. وتوع���د الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
النظام ال�صوري ب�رضبة ع�صكرية بعد اتهامه ب�صن 
هج���وم كيماوي يف بلدة دوم���ا بريف دم�صق قتل 
فيه الع�رضات، وح�صلت رئي�صة الوزراء الريطانية 
تريي���زا ماي عل���ى تاأييد الرمل���ان للم�صاركة يف 

العمل الع�صكري.
وت�صمل قائم���ة ال�صفن املتوجه���ة نحو �رضق 
االأو�ص���ط، حامل���ة الطائ���رات العمالق���ة العامل���ة 
بالطاقة النووية “يو اإ�س اإ�س هاري اإ�س ترومان”، 

والتي مبقدرتها حمل 90 طائرة.

�أكرب قـوة �أمريكيـة يف طريقها ل�سوريـا

• اأمريكا ت�صتبق �رضارة احلرب بنار “اال�صتعرا�س البحري”	

• ُيعرِّف �صكان جممع 406 مبنطقة مروزان يف قرية ال�صناب�س منحدرا خطرا بنا�صية القرية باأنه اأ�صبه مبثلث برمودا	

�أكرث من 20 كائًنا حيًّا مهددة باالنقر��ض يف �لبحرين
ك�صف املجل�س االأعلى للبيئة عن وجود نحو 
20 نوعا من الكائنات احلية مهددة باالنقرا�س 

يف البحرين.
و�صمل���ت القائمة الت���ي زود به���ا املجل�س 
“الب���الد” عددا من الكائنات الت���ي ت�صتهر بها 
اململك���ة، كاأ�صجار الق���رم، والبلب���ل البحريني، 

اإ�صافة اإلى الهامور.
وذكر اأن مملكة البحرين اأعلنت عن 7 مناطق 
حممية؛ بهدف حماي���ة البيئات واالأنواع احليوية 
الن���ادرة املتواجدة يف املنطق���ة وهي: )حممية 
العرين، حممية خلي���ج توبلي، حممية جزر حوار، 
حممي���ة م�صتان، حممية دوحة عراد، حممية جنوة 
بولثام���ة، وه���ري �صتيه وه���ري بوعمام���ة، والتي 
اأعلنت موؤخراً كاأكر حممية بحرية يف املنطقة(.

واأ�ص���ار اإلى اأن اململك���ة ويف �صبيل احلفاظ 
على احلي���اة الفطرية، ودعما للجه���ود الدولية 
الرامي���ة اإل���ى احلف���اظ عل���ى احلي���اة الفطري���ة 
ومواطنه���ا، ان�صم���ت لع���دة اتفاق���ات دولي���ة 
واإقليمي���ة ته���دف حلماي���ة احلي���اة الفطري���ة، 
كاالتفاقي���ة اخلليجي���ة للمحافظة عل���ى احلياة 
الطبيعي���ة ومواطنها يف دول جمل����س التعاون، 
واالتفاقي���ة الدولي���ة حلماي���ة التن���وع احليوي، 
واتفاقي���ة االأرا�صي الرطبة رام�ص���ار، اإلى جانب 
اتفاقي���ة االإجت���ار باالأن���واع الفطري���ة املهددة 

باالنقرا�س “�صايت�س”.
ولف���ت اإل���ى اإ�ص���دار العدي���د م���ن 
الت�رضيعات والقوانني الوطنية اخلا�صة 

بحماي���ة االأن���واع الن���ادرة، مثل طي���ور احلبارى 
والبلبل وال�صلحفاء والثدييات البحرية، 

2مبوجب قرار رقم 2 ل�صنة 2005.
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مروز�ن يف  برمود�”...  “مثلث 

امل�صعـــل: القــــرو�ض ال�صخ�صيــــة حتتـــــاج 
وعــــــيا

حريق التهم “البيــت العــود” قبـل
 6 �صنوات... و13 فردا بعائلتي م�صتتون

اأهــــــــالوي معدنــــك “ذهـــــب” ...
 يف املحرق �صويت “العجب”
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م�صل�صل املواجهة.. مل�صات بحرينية على 
رم�صان “الراي” يف 

مسافات البالد

22

�لقمة �لعربية... موقف �أكرث حزما �سد �إير�ن
م�صتقبل القد�ض واحلرب يف �صوريا واليمن اأهم امللفات

الريا����س � اأ ف ب: ترتك���ز اأعمال القمة العربية 
الت���ي ت�صت�صيفه���ا ال�صعودي���ة غدا االأح���د حول 3 
موا�صيع رئي�صة، هي احلرب يف �صوريا التي ت�صتعد 
ل�رضبة غربي���ة حمتملة على خلفية هج���وم كيميائي 
اتهم���ت دم�صق بتنفي���ذه، وم�صتقب���ل القد�س قبل 
�صه���ر من نقل ال�صف���ارة االأمريكية اإليها، احلرب يف 
اليم���ن. اإال اأن الريا�س �صت�صع���ى يف القمة ال�29 يف 

مدين���ة الظهران يف املنطق���ة ال�رضقي���ة، اإلى الدفع 
باجت���اه موقف اأك���ر حزما �صد اإي���ران، قبل اأ�صابيع 
م���ن قرار اأمريك���ي مرتقب قد يوؤدي اإل���ى ان�صحاب 
وا�صنطن من االتفاق الدويل ب�صاأن الرنامج النووي 

االإيراين، بح�صب حمللني.
وي�ص���ارك يف القمة ق���ادة وم�صوؤول���ون من 21 
دولة عربية من اأع�صاء جامعة الدول العربية ال�22، 

وتغي���ب �صوريا التي ال ت���زال ع�صويتها معّلقة منذ 
اأن اتخذ ق���رار بذلك قبل نحو 7 �صنوات على خلفية 
تعام���ل النظ���ام ال�ص���وري بق�ص���وة م���ع التظاهرات 

املطالبة بالتغيري يف بداية النزاع.
وقال وزير اخلارجية ال�صعودي اإن اأزمة قطر لن 

تك���ون مطروحة يف القم���ة العربية االأحد يف 
ال�صعودية.

باملنطقة �الإلكرتونية  �لهجمات  من  �لبحرين  % ح�سة   25.2

�لقب�ض على �سخ�ض �أ�ساء ��ستخد�م “�لتو��سل”
املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ك�ص���ف مدير 
ع���ام االإدارة العام���ة ملكافحة الف�ص���اد واالأمن 
االقت�ص���ادي واالإلكرتوين اأن���ه مت القب�س على 
اأمين حممد خالد اإبراهي���م )20 عاما، ال يعمل( 
اأثن���اء حماولت���ه مغ���ادرة الب���الد، اإث���ر اإ�صاءته 
ا�صتخ���دام و�صائ���ل االت�صال وت�رضي���ب بيانات 
ومعلومات ع���ر مواقع التوا�ص���ل االجتماعي، 
مت����س احلي���اة ال�صخ�صية الآخري���ن. واأو�صح اأن 
االإدارة، وم���ن خ���الل الواجب���ات املنوط���ه بها، 
با�رضت عمليات البحث والتحري، والتي اأ�صفرت 
عن حتديد هوية املذكور، وبعد ا�صت�صدار اأمر 

�صبط واإح�صار بحقه، مت القب�س عليه.
واأ�ص���ار اإلى اأنه ج���ار ا�صتكم���ال االإجراءات 

القانونية املق���ررة متهيدا الإحالة الق�صية اإلى 
النيابة العامة.

اعتر باحث اأمني اأول ب�رضكة كا�صر�صكي 
دول  اأق���ل  البحري���ن  ح�صبين���ي،  اأم���ني  الب، 
���ا للهجمات  اخلليج واملنطق���ة العربية تعر�صً
االإلكرتوني���ة من قب���ل “الهاك���رز”، وذلك ملا 

تتمتع به من نظام اأمني اإلكرتوين قوي.
واأظهرت املعلومات اأن البحرين تتعر�س 
ملا ن�صبته 25.2 % م���ن الهجمات االإلكرتونية 
يف املنطق���ة، فيم���ا جاءت الكوي���ت و�صلطن����ة 

���ا بن�صب���ة  عم���ان يف املرحل�������ة الثاني���ة خليجيًّ
.% 26.2

وذكر اأنهم يف “كا�صر�صكي الب” يعملون 
م���ع هيئ���ة تنظي���م االت�ص���االت البحريني���ة يف 

جماالت التوعية �صد التنمر االإلكرتوين. 
 %  38 نح���و  اأن  االإح�ص���اءات  واأظه���رت 
م���ن ال�صب���اب يف البحري���ن واجه���وا التنّمر عر 
االإنرتنت، ال���ذي ميثل اأكر تهدي���د اإلكرتوين 

لل�صب���اب يف املنطق���ة، وفًق���ا لدرا�صة 
11حديثة اأعدتها الهيئة.

• القمة العربية �صتعقد يف مدينة الظهران بال�صعودية	

14

مازن الن�سور

�سيد علي املحافظة

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: رياالن - الكويت: 200 فل�س - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�صة - م�رض : جنيهان - االأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الواليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 يورو

تفوز بجائزة �ل�سحافة �لعربية 
فئة "ال�صحافة اال�صتق�صائية" 

• اأمين حممد خالد اإبراهيم	
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حت���وي���ل امل���خ���ال���ف���ن ل��ت�����ري��ع��ات ح���م���اي���ة االأن���������واع ال�����ن�����ادرة ل��ل��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة

اأكرث من 20 كائنا حيا مهددة باالنقرا�ض يف البحرين
بينها البلبل البحريني واأ�شجار القرم والهامور

واأ�شار اإل���ى اأن اململكة ويف �شبيل 
احلفاظ عل���ى احلياة الفطرية، ودعما 
اإل���ى  الرامي���ة  الدولي���ة  للجه���ود 
احلف���اظ عل���ى احلي���اة الفطري���ة 
ومواطنه���ا، فق���د ان�شم���ت لعدة 
واإقليمي���ة  دولي���ة  اتفاق���ات 
الفطرية،  احلي���اة  تهدف حلماية 
كاالتفاقي���ة اخلليجية للمحافظة 
على احلي���اة الطبيعية ومواطنها 
التع���اون،  جمل����س  دول  يف 
واالتفاقي���ة الدولي���ة حلماية 
التن���وع احلي���وي، واتفاقي���ة 
االأرا�ش���ي الرطب���ة رام�ش���ار، اإلى 
جان���ب اتفاقي���ة االإجت���ار باالأنواع 
الفطري���ة امله���ددة باالنقرا����س 

�شايت�س.
ولف���ت اإلى اإ�شدار العديد من 
الوطنية  والقوان���ن  الت�ريع���ات 
اخلا�ش���ة بحماي���ة االأن���واع النادرة، 
والبلب���ل  احلب���ارى  طي���ور  مث���ل 
البحرية،  والثديي���ات  وال�شلحف���اء 

مبوجب قرار رقم 2 ل�شنة 2005.
يق���وم  اأن���ه  املجل����س  وب���ن 
ب�شب���ط  الرقاب���ي  كادره  �شم���ن 
املخالفن، وحتويلهم اإلى النيابة 

العامة التخاذ االإجراءات القانونية الالزمة 
حيالهم.

ونوه مببادرة رئي����س املجل�س االأعلى 
للبيئ���ة واملمثل ال�شخ�ش���ي جلاللة امللك 
�شمو ال�شي���خ عبداهلل بن حم���د اآل خليفة 
احلب���ارى  طي���ور  اإط���الق  يف  املتمثل���ة 
وحمايتها، وذلك من خالل اهتمام ومتابعة 
�شم���وه �شخ�شيا للم�روع، ال���ذي ياأتي يف 
اإطار حر�س املجل�س االأعلى للبيئة حلماية 

الكائنات املهددة باالنقرا�س.
وتابع اأن املجل����س ينفذ بالتعاون مع 
املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، 
م�روع���ا ال�شت���زراع �شتالت نب���ات القرم؛ 
به���دف اإع���ادة تاأهي���ل بع����س املناط���ق 
ال�شاحلي���ة املخت���ارة التي حتت���اج زيادة 

الرقعة اخل�راء فيها واإعادة تاأهيلها.
وح���ول اآلية ت�شني���ف احليوانات على 
اأنها مهددة باالنقرا����س اأو�شح املجل�س 
اأن ق���ام بالتعاون م���ع املرك���ز االإقليمي 
العربي للرتاث العاملي بتد�شن التقرير 
الوطن���ي االأول )للقائم���ة احلم���راء الأنواع 
خمتارة م���ن التن���وع االأحيائ���ي يف مملكة 

البحرين(.
وف�ش���ل اأن���ه مت اإن�شاء فري���ق وطني 
بحرين���ي مك���ون م���ن  خم�ش���ة ع����ر خبريا 

ومتخ�ش�شا  من )جامعة البحرين، وجامعة 
 اخلليج العرب���ي، واإدارة الرثوة ال�شمكية، 
واإدارة الرقابة وال�شحة احليوانية وحممية 
العرين، اإ�شافة  اإلى خرباء املجل�س االأعلى 
للبيئ���ة  واملركز االإقليم���ي(؛ للعمل على 
اإع���داد القائم���ة احلم���راء وف���ق اخلطوط 
الدولي���ة املتبعة  االإر�شادي���ة، واملعايري 
الطبيع���ة  ل�ش���ون  ال���دويل  االحت���اد  يف 

.) IUCN ( 
وفيما يتعل���ق بالتحديات التي تواجه 
املجل����س يف �شبيل حماية احلياة الفطرية 
يف اململك���ة، اأ�ش���ار املجل����س اإل���ى وجود 
جمموع���ة م���ن التحدي���ات الت���ي بع�شها 
ن���اجت ع���ن ال�شلوكي���ات اخلاطئ���ة الت���ي 
يرتكبه���ا البح���ارة ومرت���ادي البحر، مثل 
تده���ور ال�شع���ب املرجاني���ة الناج���م عن 
اآالت واأ�شالي���ب ال�شيد، واال�شتخدام غري 

امل�شوؤول للمرافق البحرية.
ولفت اإلى التحدي املتمثل يف اعتماد 
بع�س ����ركات نق���ل املخلف���ات لتفريغ 
�شهاري���ج نق���ل املي���اه امللوث���ة وغ���ري 
ال�شاحل���ة لل�رب عل���ى ال�شواحل، وكذلك 
حوادث ال�شف���ن واالن�شكاب���ات املحتملة 
للم���واد الت���ي حتملها وت�رب���ات الزيوت 
واملواد النفطية والكيميائية يف االإ�رار.

وبننَّ ما له���ذه ال�شلوكيات من تاأثري 
�شلب���ي عل���ى كثري م���ن االأن���واع املهددة 
الثديي���ات  �شمنه���ا  م���ن  باالنقرا����س، 
البحرية، وتتاأثر البيئات ال�شاحلية ب�شبب 
اأن�شط���ة ال���ردم واجل���رف ومعاجل���ة مياه 
ال����رصف ال�صح���ي ونق���اط ت�رصي���ف مياه 
االأن�شط���ة ال�شناعي���ة، كما تواج���ه البيئة 
حتديا مت�شاعدا من مياه ال�شفن الراجعة 

)مياه التوازن(.
تعت���رب  التحدي���ات  ه���ذه  اأن  وذك���ر 
عاملية وال تقت�ر على البحرين، وتتطلب 
حماية هذه الكائنات من االنقرا�س اإجراء 
درا�شات وا�شع���ة وم�شوحات متخ�ش�شة؛ 
للوق���وف على اأه���م التحدي���ات واخلروج 
بحل���ول جديدة حلماي���ة هذه االأن���واع من 
االنقرا�س، وهذه املهم���ة حتتاج ت�شافر 

جهود اجلهات املعنية كافة.
وتابع اأن املجل�س قام يف هذا ال�شدد 
بر�شد العديد من املخالفات، ومت اتخاذ 
الالزم���ة حياله���ا،  القانوني���ة  االإج���راءات 
ومن جانب اآخر نظ���م املجل�س العديد من 
احلمالت التوعوي���ة والتثقيفية بالتعاون 
مع جمعيات املجتمع املدين، التي تهدف 
اإل���ى توعية ال�شب���اب البحرين���ي، وتعزيز 

ثقافة املحافظة على البيئة.

ك�شف املجل�ض االأعلى للبيئة عن وجود نحو 20 نوعا من الكائنات احلية مهددة باالنقرا�ض يف البحرين.

و�شملت القائمة التي زود بها املجل�ض “البالد” عدد من الكائنات التي ت�شتهر بها اململكة، كاأ�شجار القرم، 

والبلبل البحريني، اإ�شافة اإىل الهامور.

وذكر اأن مملكة البحرين اأعلنت 7 مناطق حممية؛ بهدف حماية البيئات واالأنواع احليوية النادرة املتواجدة 

يف املنطقة وهي )حممية العرين، حممية خليج توبلي، حممية جزر حوار، حممية م�شتان، حممية دوحة عراد، 

حممية جنوة بولثامة، وهري �شتيه وهري بوعمامة، والتي اأعلنت موؤخراً كاأكرب حممية بحرية يف املنطقة(.

�سيد علي املحافظة

من���ذ الته���ام احلري���ق منزل���ه يف 25 نوفم���رب 
2012 ومازال يعاين االأمرنَّين. مرارة ذكرى احلريق 
وم���رارة االنتقال من �شكن الآخ���ر دون ا�شتقرار. ال 
اأفق وا�شح لنهاية طعم املرارة يف الل�شان والعن 
والعق���ل. وقال املواطن �شيد مه���دي ها�شم اأحمد 
الوداعي من قرية راأ�س الرمان ل� “البالد” اإنه رجل 
م�شن جاوز عمره الثمانن ويعيل اأ�رة كبرية من 3 

عوائل تتكون من 13 فرًدا.
ا  واأ�ش���اف: اأعي�س يف ظروف مادي���ة �شعبة جدًّ
ال يعلمها اإال اهلل �شبحان���ه، وكنت اأعي�س مع اأ�رتي 
يف من���زل قدمي يف قرية راأ�س رمان، ومعنا عائلتان 

اأخريان الثنن من اأوالدي.
وروى الق�ش���ة االأليم���ة للحري���ق اللعن الذي 
تعر����س له يف 25 نوفمرب 2012 مم���ا اأدى النهيار 

منزله بالكامل.
ووا�ش���ل الوداعي: �رنا بن ليلة و�شحاها بال 
ماأوى، وننتقل من م�شكن اإلى اآخر باالإيجار، ون�شكن 
ا لعدم مقدرتنا  حالًي���ا يف م�شكن يف حال �شيئة ج���دًّ

على ا�شتئجار م�شكن اآخر مالئم.
ونا�ش���د الوداعي رجل اخلري والعطاء و�شاحب 
القل���ب الكب���ري رئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و 
امللكي االأمري خليف���ة بن �شلمان اآل خليفة التكرم 

والتف�ش���ل عل���ينَّ وعل���ى اأ�رت���ي باإ�ش���دار اأوامره 
الكرمي���ة باإعادة بناء منزلن���ا، وتوفري �شكن موؤقت 
مالئ���م لن���ا. وطالب املواط���ن حمافظ���ة العا�شمة 
والوزارات املعنية باتخ���اذ االإجراءات الالزمة التي 
تكف���ل له احلي���اة الكرمي���ة باإع���ادة بن���اء املنزل، 
وتوفري ال�شكن املوؤق���ت املالئم؛ لو�شع نهاية يف 

�شطر معاناة االأ�رة.

 حريق التهم “البيت العود” 
قبل 6 �سنوات... و13 فردا بعائلتي م�ستتون

نا�شد �شمو رئي�س الوزراء اإعادة بناء منزله وتوفري �شكن مالئم... الوداعي ل�“$”:

• �شيد مهدي الوداعي	

• حريق بيت الوداعي دمر كل �شيء	

يعي�س مرارة 
ذكرى احلريق 

ومرارة االنتقال 
من �شكن الآخر

ال اأفق وا�شح 
لنهاية طعم 

املرارة يف الل�شان 
والعن والعقل

يعي�س يف ظروف 
ا  مادية �شعبة جدًّ
ال يعلمها اإال اهلل 

�شبحانه 

ا   ن�������ش���ك���ن ح����ال����ًي����ا يف م�������ش���ك���ن ب����ح����ال����ة ����ش���ي���ئ���ة ج�����دًّ
مروة خمي�ض
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منحـدر جممـع 406 “مثلـث بـرمـودا”
“الأ�صغال” واأمانة العا�صمة وجمل�صها يتجاهلون ر�صفه بالطوب الأحمر... اأهايل مروزان لـ“$”:

ُيعرِّف �صكان جممـــع 406 مبنطقة مروزان 
يف قرية ال�صناب�س منحدرا خطرا بنا�صية القرية 

اإنه اأ�صبه مبثلث برمودا. 
يجذب املنحـــدر غري امل�صفلت كل امراأة اأو 
عجوز �أو طفل لل�سقوط. وال بد من عالمة بالوجه 
اأو التـــواء للرجـــل اأو احمـــرار باليدين مـــن اآثار 

التهاوي على املنحدر غري الآمن.
املنحـــدر عبـــارة عن ج�ـــر و�صل بـــن عدة 

بيوت باملجمع، ويربط �صكان احلي.
وقـــال الأهايل لــــ “البـــاد”: املنحدر مليء 
باحلف���ر و�حل�س���ى، وهو طريق ����روري جلميع 
�صكان املجمـــع، وبالرغم من الطلبات املتكررة 
لوزارة الأ�صغال و�صـــوؤون البلديات والتخطيط 
العمـــراين، واأمانـــة العا�صمـــة، وجمل�ـــس اأمانـــة 
العا�صمـــة، لت�صويـــة هـــذا الطريـــق وتعديلـــه 
ور�صفـــه بالطوب الأحمـــر، ولكـــن ل حياة ملن 

تنادي.
وذكروا اأن الأهايل نا�صدوا اجلهات املعنية 
لإيجاد حل لهذا املنحـــدر اخلطري، ومن بعد اأن 
ـــت اآذانها عن ال�صتجابة للمنا�صدات، تربع  �صمَّ
�أح���د �الأهايل بو�سع طبق���ة رقيقة من �ال�سمنت 
كعاج موؤقـــت، ولكن هذه الطبقة ت�صققت ويف 

طريقها للزو�ل.
وطال���ب �الأه���ايل وز�رة �الأ�سغ���ال و�أمان���ة 
العا�صمـــة وجمل�ـــس اأمانـــة العا�صمـــة ب�ـــرورة 
ر�صف هذا الطريق مبجمع 406 بالطوب الأحمر 

اأ�صوة بالطرق الأخرى.

ليلى مال اهلل

ل����ل���������س����ق����وط ط�������ف�������ل  �أو  �م�����������������������ر�أة  ك����������ل  �مل��������ن��������ح��������در  ي���������ج���������ذب 

املنحــدر خطيـــــر 
وملــيء باحلفر 

و�حل�س�����ى

ل حياة ملن تنادي 
بالــوزارة واأمـانــة 

العا�صمـــــة

الطرق املجاورة 
للمنحـدر مر�صوفــة 

بالطوب الأحمــــر

بـــالـــيـــديـــن  احــــــمــــــرار  اأو  لــــلــــرجــــل  الــــــتــــــواء  اأو  ــــوجــــه  ــــال ب عــــامــــة  مـــــن  ـــــد  ب ل 

• •طريق مر�سوف بالطوب �الأحمر مبنطقة قريبة من �ملجمع	 املنحدر اخلطر مبجمع 406 مبنطقة مروزان	
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“حكايا م�سك” ت�ستقطب ال�سباب البحريني وال�سعودي يف 8 فعاليات
ل�صناعة حمتوى عربي يرثي ف�صاءات “التوا�صل” 

ال�صب���اب  �ص���وؤون  وزارة   - ال�صي���ف  �صاحي���ة 
والريا�ص���ة: توا�صل���ت فعالي���ات “حكاي���ا م�ص���ك - 
املنام���ة” لليوم الثالث على الت���وايل، والتي تنظمها 
موؤ�ص�ص���ة الأم���ر حمم���د ب���ن �صلم���ان ب���ن عبدالعزيز 
اخلرية “م�ص���ك اخلرية” بال�رشاكة م���ع وزارة �صوؤون 
ال�رشي���ك  البحري���ن  مملك���ة  يف  والريا�ص���ة  ال�صب���اب 
ال�صرتاتيجي للموؤ�ص�صة ال�صعودية، يف مركز البحرين 
ال���دويل للمعار�ض واملوؤمترات، حت���ت �صعار “ا�صنع 
من �صغف���ي حكايا”، �صمن حمطتها الثانية يف منطقة 
اخللي���ج العربي���ة. وا�صتقطب���ت برامج وور����ض العمل 
والأن�صط���ة امل�صاحب���ة حلكايا م�صك املنام���ة ح�صورا 
كب���را وممي���زا م���ن ال�صب���اب البحرين���ي وال�صعودي 
بالإ�صاف���ة اإلى ال�صباب املقيم���ن والزائرين ململكة 
والراغب���ن يف تطوير مهاراته���م الإبداعية من خالل 8 
فعاليات رئي�صة ت�صمل حمرتف الكتابة و�صاحة الر�صم 
ومعمل الأنيمي�صن وا�صتديو الإنتاج واملوؤلف ال�صغر 
وحكايا ديجيتال وحكاي���ا اإعالم و�صوق حكايا وم�صنع 

حكايا وحكايا املرابطن.
كم���ا �صه���د اليومن املا�صين اإقب���ال كبرا من 
طالب املدار����ض احلكومية واخلا�ص���ة والذين اأعربوا 
ع���ن اإعجابهم مب���ا تقدم���ه “حكايا م�ص���ك – املنامة” 
م���ن تقني���ات تكنولوجي���ا حديثة يف جم���الت خمتلفة 
وخ�صو�صا الأنيمي�صن” واأنهم تعرفوا من خاللها على 

مبادئ �صناعة اأفالم الكارتون والإنتاج ال�صينمائي.
واك���دت مدي���رة اإدارة الأن�صط���ة ال�صبابية بوزارة 
�ص���وؤون ال�صباب والريا�ص���ة ال�صيخة منرة بنت حممد 
اآل خليفة اأن “حكاي���ا م�صك املنامة” يقدم للمبدعن 
الفر�ص���ة  ال�صب���اب  م���ن  واخلليجي���ن  البحريني���ن 
املواتية لاللتق���اء بكربى ال����رشكات املعنية بو�صائل 
التوا�ص���ل الجتماعي مث���ل “توي���رت” و”في�ض بوك” 
و”�صناب �ص���ات” يف جتربة فريدة من نوعها، من اأجل 
امل�صاهم���ة يف �صناعة حمتوى اإلكرتوين عربي ذا قيمة 

يرثي الف�صاء اللكرتوين.
واأ�صافت اأن التاأثر الوا�ص���ع لو�صائل التوا�صل 
الجتماع���ي عل���ى الأجي���ال اجلدي���دة يف ظ���ل تط���ور 
تكنولوجي���ا املعلومات وثورة الت�ص���الت يف العامل، 
توؤك���د اأهمي���ة الربام���ج الت���ي تقدمها “حكاي���ا م�صك 
– املنام���ة” الت���ي تنظمها موؤ�ص�ص���ة الأمر حممد بن 

�صلمان ب���ن عبدالعزيز “م�صك اخلري���ة” بال�رشاكة مع 
وزارة �ص���وؤون ال�صب���اب والريا�ص���ة للم���رة الأولى يف 
مملك���ة البحرين كثاين دولة خليجي���ة ت�صت�صيف هذه 
الفعالي���ة، وذل���ك خالل الفرتة م���ن 11 اأبريل اإلى 14 

اأبريل اجلاري.
وقالت مدي���رة اإدارة الأن�صطة ال�صبابية اإن توفر 
من�ص���ة جتمع بن ال�رشكات البحرينية العاملة يف جمال 
الإنت���اج الإعالم���ي والفن���ي م���ع نظرائه���ا اخلليجين 
والعاملي���ن تاأتي يف اإطار تبادل الثقافات والتجارب 
بن امل�صاركن م���ن اأجل ت�صجيع ال�صب���اب البحريني 
واخلليج���ي والعرب���ي على الإبداع والتمي���ز يف �صياغة 
حمتوى يعتمد على تراثن���ا وقيمنا واأ�صولنا العريقة، 
وه���ي خطوة �رشوري���ة ل�صتقطاب املواه���ب وتطوير 

قدراتهم ومهاراتهم.

واأردفت اأن لكل اإن�صان حكاية ولكل وطن حكاية، 
وعلين���ا اأن نن�ص���ج حكاياتنا ونقدمها للع���امل ب�صورة 
مبدعة نعتز من خاللها بلغتنا العربية، وهو دور حيوي 
ملوؤ�ص�صات الإنتاج الإعالمي يف عاملنا العربي من خالل 
�صناعة اأف���الم وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية يف 
العامل، من اأجل جذب املتلق���ي اخلليجي والعربي لذا 
فاإن الفعالية �ص���وف تلقي ال�صوء على بع�ض الأفالم 
البحريني���ة واخلليجية ذات اجل���ودة العاملية من خالل 

عر�صها على امل�صاركن يف م�رشح م�صك.
واأ�ص���ارت ال�صيخ���ة من���رة بنت حمم���د اآل خليفة 
اإل���ى اأن حكايا م�ص���ك – املنامة متت���از بطعم بحريني 
والذي ي�صتند على ما تتمتع به مملكة البحرين واأهلها 
م���ن اإرث ح�صاري واإن�صاين عريق، ل���ذا فاإن امل�صاركة 
الوا�صع���ة يف الربامج توؤكد اأن البحرين تذخر بال�صباب 

املب���دع القادر عل���ى التفاعل الإيجابي م���ع معطيات 
الع�رش احلديث وال�صتفادة من اخلربات العاملية.

ولفت���ت اإل���ى اأن “حكاي���ا م�صك” تعد م���ن اأقوى 
املن�ص���ات الإبداعية يف العامل حالي���ا، م�صيدة بجهود 
موؤ�ص�ص���ة الأم���ر حممد ب���ن �صلمان ب���ن عبدالعزيز يف 
ا�صتقدام اأهم اخلربات الدولية يف هذا املجال يف موقع 
واحد. ولفتت اإلى اأن ال�رشاكة ال�صرتاتيجية بن وزارة 
�صوؤون ال�صباب والريا�صة وموؤ�ص�صة “م�صك اخلرية” 
متثل حتقيقا لأحد اأهداف التنمية امل�صتدامة الأممية 
وه���و اله���دف ال�صابع ع�رش ال���ذي يوؤكد اأهمي���ة تعزيز 
ال�رشاكات ب���ن املوؤ�ص�ص���ات الر�صمي���ة واملوؤ�ص�صات 

الأهلية املعنية بالتنمية.
وتطرق���ت اإلى برنامج “املوؤل���ف ال�صغر” الذي 
ي�صتهدف الفئ���ة العمرية من 7 �صنوات اإلى 14 �صنة، 

باعتب���اره من الربام���ج التي ت�صع الن����ضء على بداية 
الطري���ق ال�صحي���ح يف ا�صتك�صاف قدراته���م وتوجيه 
طاقاتهم يف الجتاه ال�صليم، كما ثمنت برنامج “حكايا 
املرابطن” الذي يتناول ق�ص����ض ت�صحيات اأبطالنا 
يف احل���د اجلنوبي عل���ى ل�صان م���ن عا�صوها عن قرب، 

لتعزيز النتماء يف نفو�ض الأجيال ال�صابة.
 اأم���ا م����رشح م�صك فق���د ا�صت�صاف الأم���ن العام 
للموؤ�ص�ص���ة اخلري���ة امللكية م�صطف���ى ال�صيد الذي 
حتدث عن الدور الإن�صاين الذي تقوم به دول التحالف 
العرب���ي لدع���م ال�رشعي���ة يف اليم���ن بقي���ادة اململكة 
العربي���ة ال�صعودية من اأجل م�صاع���دة ال�صعب اليمني 
ال�صقي���ق، وذلك �صمن “حكايا املرابطن” موؤكدا اأنه 
دور يكم���ل الدور البط���ويل لقوات التحال���ف العربي 

التي تت�صدى ب�صجاعة للتحديات يف هذه املنطقة.
وكان الإعالم���ي حمم���د الع���رب قد حت���دث م�صاء 
ي���وم اخلمي�ض عن م�صاهداته كمرا�صل حربي لبطولت 
جنودن���ا البوا�صل يف احلد اجلنوب���ي، خالل اللقاء الذي 
اأداره الإعالمي ب�صام البدوي، موؤكدا اأنه �صاهد �صجاعة 
املرابط���ن يف املي���دان وهم بن احلدي���د والنار وما 
يتمتعون به من ذكاٍء ع�صكري، وقال لي�ض من ال�صهل 

اأن ُتلهمك الفكرة واأنت تقابل املوت.
وا�صت�ص���اف امل����رشح عمر فاروق نا�ص���ط و�صائل 
الجتماعي وذلك �صم���ن “حكايا �صباب” حيث حتدث 
حول �صناعة الأفالم على �صبكات التوا�صل الجتماعي 
وتاأثره���ا عل���ى كل فئ���ات املجتمع م�ص���ددا على اأن 
املحت���وى الهادف يلق���ى رواج���اً وياأخ���ذ طريقه نحو 
النت�ص���ار عندما يكون ممتعاً وموؤث���راً، فالتاأثر هو ما 
يحث املتابع���ن على م�صاركة املحت���وى مع الآخرين 

وبذلك ياأخذ طريقه نحو النت�صار.
 يذك���ر اأن “حكاي���ا م�ص���ك” هي اإح���دى مبادرات 
موؤ�ص�صة الأمر حممد بن �صلمان بن عبد العزيز )م�صك 
اخلرية( وهي فعالي���ة �صعودية على م�صتوى اخلليج 
يف رعاي���ة فنون �صناعة الق�صة وال����رشد كتابة ور�صماً 
وحتريكاً واإخراجاً، ومتثل جتّمعاً للمبدعن اخلليجين 
والعرب والأجانب يف جمالت متنوعة، لتبادل اخلربات 
وم�صاركة العملي���ة الإبداعية، من خالل ور�صات العمل 
ومن�ص���ات الإله���ام وعر����ض امُلنتج���ات واخلدم���ات 

الإبداعية.

• فعاليات “حكايا م�صك - املنامة” تتوا�صل لليوم الثالث على التوايل	

م�ساركة البحرين يف القمة لدعم العمل العربي امل�سرتك
تعقد يف ظروف دولية واإقليمية دقيقة وحتديات كبرة باملنطقة والعامل

املنامة - بنا: ت�صارك مملكة البحرين يف الدورة 
التا�صعة والع�رشين للقمة العربية يف اململكة العربية 
ال�صعودي���ة ال�صقيق���ة الت���ي تعق���د الي���وم وغدا من 
منطل���ق اإميانه���ا الثاب���ت ويقينها ال���ذي ل يتزعزع 
باأهمي���ة الت�صامن العرب���ي وتوحيد الكلم���ة والقرار 
واحل���زم والعزم اإزاء م���ا يواجه الأم���ة العربية يف هذا 
املف�ص���ل التاريخي الهام وال���ذي يتطلب من جميع 
ال���دول العربي���ة التوح���د والتعاون ونب���ذ اخلالفات 
ور�ض ال�صفوف ملواجهة التحديات يدا واحدة قوية.
اإن مملك����ة البحري����ن ت����درك جيًدا اأهمي����ة القمة 
التي تنعقد يف ظل ظ����روف دولية واإقليمية دقيقة 
وحتديات كبرة ت�صهدها املنطقة العربية والعامل، 
مما يتطلب اتخ����اذ التدابر والآليات اجلادة الالزمة 
التي ت�صاعد ال����دول العربية على عبور هذه املرحلة 
ب�صالم حفاًظا على كي����ان الأمة ودفاًعا عن م�صتقبل 
الأجي����ال القادمة بخطى وا�صحة وثابتة يف اإطار روح 
الت�صام����ن العرب����ي وحماية الأمن اجلماع����ي العربي 

ودعم العمل العربي امل�صرتك.
اإن مملك����ة البحري����ن ت�صع����ى جاه����دة للنهو�ض 
ال����دول  ب����ن  والت�ص����اور  التن�صي����ق  مب�صتوي����ات 
العربي����ة لتقوي����ة وحدة ال�ص����ف العرب����ي خ�صو�صا 
يف ه����ذه املرحل����ة املهم����ة والدقيقة الت����ي متر بها 
الأم����ة العربي����ة ويف ظل ما يحاك له����ا من خمططات 
فم����ن  وا�صتقراره����ا،  اأمنه����ا  تقوي�����ض  ت�صته����دف 
الأهمية اليوم توحي����د املواقف العربية اإزاء خمتلف 
الق�صاي����ا امل�صرية، ولن يتاأتى ذل����ك اإل من خالل 
تطوي����ر منظومة العمل اجلماع����ي العربي مبا يحفظ 
للدول العربية وحدتها و�صيادتها وا�صتقرارها، ومل 
ال�صم����ل لوقف ا�صتنزاف طاقات ومقدرات ال�صعوب 
العربية وتقوية مناعتها يف مواجهة تلك التحديات. 
ولعل احلفاظ على جامع����ة الدول العربية باعتبارها 
ت�صكل اإطاراً عربياً، مع����رباً عن رغبة الأمة و�صعوبها 
يف الوحدة والت�صامن، وتطوير اآلياتها واأدواتها مبا 
يجعلها اأكرث قدرة على الدفاع عن امل�صالح العربية 
امل�صرتكة” ه����ي اأولوية اأولى للدفع بالعمل العربي 

امل�صرتك قدًما اإلى الأمام.
وتتطل����ع ال����دول العربي����ة مبزيد م����ن التفاوؤل 
اإل����ى القم����ة العربي����ة يف الظه����ران الت����ي  والأم����ل 
ت�صت�صيفه����ا اململك����ة العربي����ة ال�صعودي����ة والتي 
حتف����ظ لها جمي����ع ال����دول العربية دوره����ا القيادي 
البارز يف الدفاع عن م�صالح وق�صايا الأمة يف مرحلة 
مف�صلية يف التاريخ ودعم العمل العربي امل�صرتك.

مواقف تاريخية
اإن التاري����خ ي�صه����د ململكة البحري����ن بدفاعها 
عن عروبته����ا وكونها جزًءا ل يتجزاأ من الأمة العربية 
العظيمة، عندما اأكد �صعب البحرين مت�صكه بعروبته 
وقوميت����ه يف ال�صتفتاء الذي اأجرت����ه الأمم املتحدة 
الع����ام 1971، كم����ا ي�صهد على ذل����ك وقوفها بقوة 
اإل����ى جان����ب احل����ق العرب����ي ودفاعه����ا امل�صتمي����ت 
الق�صي����ة  مقدمته����ا  ويف  العربي����ة  الق�صاي����ا  ع����ن 
الفل�صطيني����ة، ومواق����ف مملك����ة البحري����ن الداعمة 
وامل�صان����دة للت�صامن العرب����ي يف خمتلف املجالت 
وتعزي����ز التكام����ل والتن�صي����ق العرب����ي وم����ا تتخذه 
بقي����ادة عاه����ل البالد �صاح����ب اجلالل����ة امللك حمد 
ب����ن عي�صى ال خليفة من مب����ادرات لتدعيم وتطوير 
العم����ل العرب����ي امل�ص����رتك، ومواقفه����ا امل�رشفة يف 
الدف����اع عن م�صالح الدول وال�صع����وب العربية، منذ 
ان�صمامه����ا اإلى اجلامعة العربي����ة يف احلادي ع�رش من 

�صبتمرب العام 1971 واإلى الآن ل ميكن اإح�صاوؤها.
العدي����د م����ن  البحري����ن يف  و�صاهم����ت مملك����ة 
املهم����ات وامل�صوؤولي����ات القومي����ة خلدم����ة الأم����ة 
وال�صع����وب العربي����ة، فقد حتمل����ت م�صوؤولية قيادة 
العم����ل العربي امل�صرتك م����ن خ����الل تراأ�صها القمة 
العربي����ة اخلام�صة ع�رشة التي عق����دت يف مدينة �رشم 
ال�صي����خ امل�رشية العام 2003، اإ�صاف����ة اإلى تراأ�صها 
العديد م����ن اجتماع����ات املجل�ض ال����وزاري وجمل�ض 
اجلامع����ة واللجان العربي����ة، فانطالقا م����ن مواقفها 
الثابت����ة ع����ززت مملك����ة البحري����ن دوره����ا البناء يف 
م�ص����رة العمل العربي امل�ص����رتك وعملية ال�صالم يف 
ال�����رشق الأو�صط من خ����الل ع�صويتها املهمة يف جلنة 
مبادرة ال�صالم العربية من����ذ تاأ�صي�صها بحيث لعبت 
دوًرا هاًم����ا وبارزا يف احلراك العربي نحو �صالم عادل 

والتي ت�صمنت كافة متطلبات ال�صالم يف املنطقة.
و�صان����دت مملك����ة البحري����ن الق�صاي����ا العربية 
املهم����ة وعل����ى راأ�صه����ا جه����ود مكافح����ة الإره����اب 
والقر�صن����ة وغره����ا. كم����ا متار�����ض اململك����ة دوًرا 
م�صه����وًدا يف الدف����اع عن الدول العربي����ة يف مواجهة 
التدخالت الإيرانية ال�صافرة يف �صوؤونها الداخلية من 
خالل ع�صويته����ا يف اللجنة الرباعية العربية املعنية 

بالت�صدي لهذه التدخالت.

الدور االقتصادي
وعل����ى ال�صعي����د القت�ص����ادي، لعب����ت مملك����ة 
البحرين دورا بارزا وفعال خالل اأول قمة اقت�صادية 
تنموي����ة عق����دت يف دول����ة الكويت ال�صقيق����ة يناير 
2009 والت����ي هدف����ت اإل����ى دع����م العم����ل العرب����ي 
القت�صادي امل�صرتك ودع����م ال�صتثمار وامل�صاريع 
العربية امل�صرتكة والنفتاح على القت�صاد العاملي 

ومنظمة التجارة العاملية وجذب ال�صتثمارات.
ويف اإطار التعاون العربي الإقليمي ا�صت�صافت 
مملك����ة البحرين ال����دورة الثالثة لالجتم����اع الوزاري 
ملنت����دى التع����اون العربي ال�صين����ي يف مايو2007، 
وكان لهذه ال����دورة اإثر هام يف دفع م�صرة التعاون 
العرب����ي م����ع ال�ص����ن. كما كان����ت مملك����ة البحرين 
ع�صًوا موؤ�ص�ًصا ملنطقة التجارة احلرة العربية والتي 
انطلق����ت يف الأول م����ن يناي����ر 1998 واأوفت بكافة 
التزاماته����ا جتاه قيامها من اأجل الو�صول اإلى هدف 

ال�صوق العربية امل�صرتكة.
واأ�صهمت الكفاءات البحرينية يف الدفع بالعمل 
العربي امل�صرتك حيث تولت مملكة البحرين العديد 
م����ن املنا�صب من����ذ ان�صمامه����ا للجامع����ة العربية، 
حيث �صغلت املنا�صب التالي����ة: ال�صفر عبد النبي 
م�صي����ب، رئي�����ض بعث����ة جامع����ة العربي����ة يف برل����ن 

باأملاني����ا. عبد العزيز النجدي، م�صت�صار الأمن العام 
جلامع����ة الدول العربي����ة. فائقة ال�صال����ح، م�صت�صار 
الأم����ن العام جلامعة الدول العربي����ة. واأحدثها كان 
تويل خليل الذوادي من�ص����ب الأمن العام امل�صاعد 

لالأمن القومي.
ويف اإطار دعمها للتكامل العربي طرحت مملكة 
البحري����ن العدي����د من املب����ادرات لتطوي����ر وتوثيق 
العم����ل العرب����ي امل�ص����رتك ومنه����ا عل����ى امل�صتوى 
القت�صادي مبادرة جاللته باحت�صان مملكة البحرين 
مل�رشوع البور�صة العربية امل�صرتكة، وعلى امل�صتوى 
احلقوقي مبادرة جاللة امللك املفدى باإن�صاء حمكمة 
عربية حلقوق الإن�صان. وعل����ى امل�صتوى الجتماعي 
مب����ادرة امل�رشوع����ات املنزلي����ة وغره����ا العديد من 
املبادرات، كم����ا ا�صت�صافت مملكة البحرين العديد 
م����ن الجتماع����ات العربية ومنه����ا اجتم����اع املجل�ض 
الوزاري العربي لل�صياحة وجمل�ض حمافظي �صندوق 
النق����د العرب����ي واجتماع����ات منظمة امل����راأة العربية 

والربملان العربي وغرها.

االتفاقيات المشتركة
واإميانا منها باأهمي����ة التفاقيات امل�صرتكة يف 
دع����م الوحدة بن الدول العربي����ة �صادقت اململكة 
عل����ى معظ����م التفاقي����ات واملعاه����دات واملواثيق 
ال�صادرة عن جامعة ال����دول العربية، ومنها امليثاق 
العربي حلق����وق الإن�صان، ومعاه����دة الدفاع العربي 
امل�ص����رتك والتفاقي����ة العربي����ة ملكافح����ة الف�صاد 
)امليث����اق  العربي����ة  العم����ل  واتفاقي����ات   ،2016
العرب����ي للعمل، ميثاق العم����ل القت�صادي العربي، 
اتفاقي����ة اإن�ص����اء املنظمة العربية للتنمي����ة الزراعية 
)والتفاقي����ة العربية رقم )7( للع����ام 1977 ب�صاأن 
ال�صالم����ة وال�صحة املهني����ة والتفاقية العربية رقم 

)17( للعام 1993 ب�صاأن تاأهيل وت�صغيل املعوقن 
والتفاقي����ة العربية رقم )18( للع����ام 1996 ب�صاأن 
عمل الأحداث(، والتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب 
2002، اتفاقية ت�صليم املجرمن بن دول اجلامعة 
العربي����ة، التفاقية العربية ملكافح����ة جرائم تقنية 
املعلوم����ات، اتفاقية اإن�صاء منظمة امل����راأة العربية. 
اتفاقية املنظمة العربي����ة للموا�صفات واملقايي�ض 
بجامع����ة الدول العربية وغره����ا الكثر والكثر من 
التفاقيات واملواثي����ق واملعاهدات الخرى التي ل 

يت�صع املجال هنا لذكرها.
وترحب اململكة دائًم����ا با�صت�صافة اأي موؤ�ص�صة 
عربية تدفع باجتاه تعزي����ز العمل العربي ومن ذلك 
ا�صت�صافته����ا ال�رشكة العربية لبن����اء واإ�صالح ال�صفن 
)اأ�����رشي( التابعة ملنظمة الأقط����ار العربية امل�صدرة 
للبرتول )اأوابك( وهب م����ن املنظمات املتخ�ص�صة 

التابعة جلامعة الدول العربية.
وتعد قمة الظهران القمة العربية الرابعة التي 
ت�صت�صيفها اململكة العربية ال�صعودية، حيث �صبق 
اأن عقدت قمتان باململكة العامن 1976 و2007، 

اإ�صافة اإلى قمة اقت�صادية العام 2013.
وتتن����اول القم����ة العربي����ة العدي����د م����ن البنود 
الهام����ة الت����ي تتعل����ق بالق�صاي����ا العربي����ة والعمل 
العرب����ي امل�صرتك، اإذ بحث جمل�����ض اجلامعة العربية 
عل����ى م�صتوى وزراء اخلارجية الع����رب، 18 بندا على 
راأ�صه����ا الق�صي����ة الفل�صطينية والأزم����ات يف �صوريا 
وليبي����ا واليم����ن وغره����ا، بالإ�صاف����ة اإل����ى جمموعة 
البنود الدائم����ة على جدول الأعمال خا�صة ما يتعلق 
بالت�صام����ن م����ع لبن����ان ودع����م ال�ص����الم والتنمية يف 
ال�ص����ودان ودعم ج����زر القم����ر بالإ�صافة اإل����ى باقي 
البن����ود الدائمة على اأجندة املجل�ض والقمة العربية. 
كم����ا تناق�����ض القم����ة اإدان����ة التدخ����الت الإيرانية يف 
�ص����وؤون الدول العربي����ة ب�صكل وا�ص����ح واإدانة قيام 
امليلي�صي����ات احلوثي����ة باإطالق �صواري����خ بالي�صتية 
عل����ى اململك����ة العربي����ة ال�صعودية، ب�ص����كل متكرر 

خا�صة فى الآونة الأخرة.
اإن مملك����ة البحرين كما ي�صهد لها عاقدة العزم 
على موا�صلة التعاون مع �صقيقاتها الدول العربية 
يف جهودها الرامية اإلى دفع العمل العربي امل�صرتك 
والدف����اع ع����ن ق�صاي����ا الأم����ة واأمنه����ا وا�صتقرارها 
واإ�صالح منظومة العمل العرب����ي امل�صرتك وتفعيل 
اآليات����ه واأدائه ملواجه����ة التحديات الت����ي ت�صهدها 

العالقات الدولية والإقليمية.

• اجتماع وزراء اخلارجية التح�صري للقمة العربية اأم�ض الأول	
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دائما يتع���ن علينا اأن نلتزم احليطة 
اأي �شخ����ص  م���ع  تعاملن���ا  عن���د  واحل���ذر 
اأو جه���ة م���ا، فق���د يق���ع البع����ص يف ف���خ 
الن�ش���ب واالحتيال من اأ�شخا�ص اأو جهات 
تدع���ي القي���ام بعمل ما، مم���ا يتطلب منا 
ع���دم الت����رع يف عق���د اأي �شفق���ة اإال بعد 
االطمئن���ان لل�شخ�ص اأو اجله���ة التي يتم 
التعامل معها واأخ���ذ راأي اجلهات املعنية 
كاجلهات القانونية اأو االأمنية واالأ�شدقاء 
من اأ�شحاب اخلربة اأو االأقارب، كما ين�شح 
بع���دم التعامل مع االأ�شخا����ص اأو اجلهات 

التي لي�ص لديها ترخي�ص ر�شمي.
لذلك تعط���ي االإدارة العامة ملكافحة 
الف�شاد واالأمن االقت�ش���ادي واالإلكرتوين 
اأولوي���ة كب���رة له���ذا املو�ش���وع، حي���ث 
بذل���ت الكثر من اجله���ود يف �شبيل احلد 
من انت�ش���اره. ومث���ال ذلك قي���ام االدارة 
بالت�ش���دي جلرائ���م االحتي���ال التي تقوم 
به���ا ����ركات اال�شتثماري���ة الوهمية التي 
انت�رت يف االآون���ة االأخرة، وقد وقع كثر 
م���ن ال�شحاي���ا ج���راء ا�شتجابته���م لتل���ك 
ال�ركات، حي���ث ت�شتخدم ه���ذه ال�ركات 
يف الغالب و�شائ���ل االإعالم للت�شويق مثل 
ال�شح���ف املحلي���ة واالإعالني���ة، االإعالنات 
عرب التلفاز، الر�شائل ن�شية عرب الهاتف، 
وحتى االإعالن عرب مواقع االإنرتنت، متخذًة 
اأ�شل���وب ميك���ن اأن جتلب اأك���رب عدد من 
االأ�شخا����ص من خ���الل اإغرائه���م بعبارات 

الربح امل�شاعف الأموالهم.
فتل���ك ال�ركات عب���ارة ع���ن مكاتب 
حت���ت م�شمي���ات خمتلف���ة تق���وم بتجميع 
االأم���وال م���ن املواطن���ن دون احل�ش���ول 
على تراخي�ص من قب���ل اجلهات املعنية، 
حي���ث يزعم���ون اأنه���م يجمع���ون االأموال 
لغر�ص اال�شتثمار �شواء العمالت االأجنبية 
اأو اال�شتثم���ارات املالي���ة، وذل���ك مقابل 
ن�ش���ب فائدة حم���ددة، وكل ذل���ك يتم يف 
ع���دم وج���ود اآلي���ة وا�شحة تب���ن طبيعة 
اال�شتثمار وكيفية اإدارت���ه، واأي�شاً تكون 
تل���ك اال�شتثمارات خالية م���ن ال�شمانات 
القانونية املعتمدة التي ت�شمن لل�شخ�ص 
ا�شرتداد قيم���ة راأ�شماله اأو حتى جزء منه، 
االأم���ر الذي ل���ه انعكا�ش���ات �شلبية كبرة 
عل���ى خمتلف النواحي �ش���واء االقت�شادية 
اأو املالي���ة اأو االجتماعي���ة خا�ش���ة اأنه يتم 
ا�ش���رتاك عدد كبر من املواطنن يف مثل 
هذه ال����ركات، حيث تنت���ج عنها م�شاكل 
كب���رة وكله���ا متعلق���ة بالتالع���ب عل���ى 
املواطنن واال�شتيالء على اأموالهم وذلك 
عند قيام تلك ال�ركات باإعالن االإفال�ص اأو 

اخل�شارة.

وتنص المادة “391” من 
قانون العقوبات:

1( يعاقب بال�شج���ن وبغرامة ال تقل 
ع���ن 100 األف دينار وال تزيد عن مثلي ما 
جمعه اأو تلقاه من اأموال اأو ما هو م�شتحق 
منه���ا اأو باإح���دى هات���ن العقوبت���ن كل 
م���ن جمع اأو تلقى اأم���واالً من الغر بق�شد 
ا�شتثماره���ا اأو اإدارته���ا اأو توظيفها دون 
احل�شول على ترخي����ص بذلك من م�رف 
البحري���ن املرك���زي اأو غره م���ن اجلهات 
االإدارية املخت�ش���ة مبزاولة االأن�شطة التي 
مت جمع اأو تلقي االأموال من اأجلها، ويحكم 
عل���ى اجلاين ب���رد االأم���وال اإل���ى �شاحبها 
وم�ش���ادرة عائ���دات اجلرمي���ة وللمحكمة 
اأن تاأم���ر بن����ر ملخ�ص احلك���م باالإدانة اأو 
منطوق���ه يف �شحيفة حملي���ة اأو اأكرث على 

نفقة املحكوم عليه.
2( يعاقب باحلب�ص وبغرامة ال جتاوز 
50 األف دينار اأو باإحدى هاتن العقوبتن 
من قام ب�شفته وكيالً اأو و�شيطاً اأو مندوباً 
اأو ب���اأي �شفة كانت بجمع اأو تلقي االأموال 
م���ن الغر مل�شلحة طرف غ���ر مرخ�ص له 
مبزاولة االأن�شطة التي جمع وتلقى االأموال 

من اأجلها مع علمه بذلك
3( يعاق���ب على ال����روع يف اجلرائم 
املن�شو����ص عليه���ا يف البندي���ن )1، 2( 
م���ن هذه املادة بن�ش���ف العقوبة املقررة 

للجرمية التامة.
4( تنق�شي الدعوى اجلنائية اإذا بادر 
اجل���اين يف البندين )1، 2( من هذه املادة 
اإل���ى رد االأموال التي جمعه���ا اأو تلقاها اأو 
ما هو م�شتحق منها اإلى اأ�شحابها يف اأثناء 
التحقي���ق، وللمحكم���ة اإعف���اء اجل���اين من 
العقوبة اإذا حتقق االأث���ر ذاته اأثناء مرحلة 

املحاكمة.

حتى ال تكون �شحية 
االحتيال 

 الثقافة األمنية

هذه املعجزة متنحنا التفا�ؤل مب�ستقبل م�رشق
خالل االحتفال بذكرى االإ�راء واملعراج... وزير العدل:

وال�ش����وؤون  الع����دل  املنام����ة-وزارة 
االإ�شالمي����ة واالأوق����اف: قال وزي����ر العدل 
وال�ش����وؤون االإ�شالمي����ة واالأوق����اف ال�شي����خ 
خال����د بن علي اآل خليف����ة اإن معجزة االإ�راء 
واملع����راج متنحن����ا مزي����دا م����ن التف����اوؤل 
مب�شتقبل م�رق وافر اخلرات، كما تدعونا 
درو�ص ذكرى االإ�����راء واملعراج اإلى مزيد 
من العم����ل واالجته����اد؛ من اأج����ل التنمية 
والعم����ل واالإجناز والرخ����اء، واإلى مزيد من 
التالق����ي يف دروب اخلر، لنحي����ا معا اأ�رة 
اإن�شاني����ة واح����دة يف اأمن و�ش����الم، معربن 
لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش����ى اآل خليفة، ورئي�ص الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان اآل 
خليف����ة، وويل العهد نائ����ب القائد االأعلى 
ال����وزراء  لرئي�����ص جمل�����ص  االأول  النائ����ب 
�شاح����ب ال�شمو امللكي االأم����ر �شلمان بن 
حم����د اآل خليفة عن واف����ر تقديرنا وعظيم 
امتناننا، مع خال�ص تهانينا بهذه املنا�شبة 

املباركة الكرمية.
جاء ذل����ك يف االحتفال ال�شنوي بذكرى 
ليلة االإ�راء واملعراج، اإذ اأُقيم احلفل الذي 
بداأ بتالوة عطرة من الذكر احلكيم للقارئ 
خلي����ل بن�ش����ي بجام����ع مركز اأحم����د الفاحت 
االإ�شالم����ي ي����وم اأم�ص االأول، حت����ت رعاية 
رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�شوؤون االإ�شالمية 
�شم����و ال�شيخ عبداهلل بن خال����د اآل خليفة، 
وبتنظيم من اإدارة ال�شوؤون الدينية بوزارة 
االإ�شالمي����ة واالأوقاف،  الع����دل وال�ش����وؤون 
بح�شور عدد من امل�شايخ والق�شاة، وعدد 
من ال�شفراء ورج����ال ال�شلك الدبلوما�شي، 

وجمع من املواطنن واملقيمن.

دروس الثقة 
واأ�شاف الوزير: اإن وقفتنا مع درو�ص 
االإ�����راء واملع����راج تاأخذ بنا اإل����ى مزيد من 
الثقة فيما عند اهلل تبارك وتعالى، اإح�شانا 
بالظ����ن به تبارك وتعال����ى، وهو القائل يف 
احلدي����ث القد�ش����ي: “اأنا عند ظ����ن عبدي 
بي، اإن ظن ب����ي خرا فخر”. وقوله �شلى 
اهلل علي����ه واآله �شلم: “اإن من اليقن باهلل 
تعالى اإح�شان الظن به �شبحانه”. ومع ذلك 
اليق����ن املقرون بالعم����ل وال�شعي واجلد 
واالجتهاد والتفاوؤل، تتفتح اأبواب اخلر، 
وتتج����دد النع����م، ويت�ش����ع ال����رزق وتزداد 
بركت����ه. داعي����ا املولى عزوج����ل اأن يحفظ 
َد من نعم، وما اأحدثه من �شعة  علينا ما َجدَّ

رزق لنا والأجيالنا.
واأو�ش����ح اأن ذك����رى االإ�����راء واملعراج 
ذك����رى عظيم����ة، يحتف����ي به����ا امل�شلمون 
يف �شه����ر رجب احل����رام، م�شتذكرين �شرة 
النب����ي حممد �شلى اهلل علي����ه واآله و�شلم، 
م�شتلهم����ن الدرو�����ص والع����رب حلا�رهم 
وم�شتقبله����م، ه����ذه الذك����رى اجلليل����ة ال 
ينبغي اأن مت����ر على امل�شلمن دون تاأمل، 
بل ينبغ����ي اأن تكون م�شدر اإله����ام لالأمة، 
َدًة يف نفو�ص وعقول  واأن تكون طاقًة ُمتجدِّ
علماء االأمة ومفكريها، تبعث على ما ي�شمو 
ويرتق����ي باالأم����ة تف����اوؤال وعم����ال و�شلوكا 
واأخالق����ا، واإن االإعج����از احل�ش����ي واملعنوي 
لالنتق����ال بامل�شطف����ى �شل����ى اهلل علي����ه 
واآل����ه و�شلم م����ن مكة اإلى بي����ت املقد�ص، 

ث����م اإلى رحلة علوية من بيت املقد�ص اإلى 
ال�شموات العال، اختبارا للقلوب والعقول، 
وتر�شيخ����ا لالإميان بق����درة وعظمة اخلالق 
ج����ل جالل����ه، وتاأ�شي����ال ملفه����وم ال�شدق 
املطل����ق يف االإعجاز اخل����ارق، تاأييدا لذلك 
النبي علي����ه ال�شالة وال�ش����الم، وت�شديقا 
َى ِبَعْبِدِه َلْيال  ِذي اأَ�����رْ لر�شالته: }�ُشْبَحاَن الَّ
�ْشِجِد االأَْق�َشى  َراِم اإَِل����ى امْلَ �ْشِجِد احْلَ َن امْلَ مِّ
هُ ُهَو  ِذي َباَرْكَنا َحْوَل����هُ ِلُنَِيهُ ِمْن اآَياِتَنا اإِنَّ الَّ

ِميُع اْلَب�ِشرُ{. ال�شَّ

التعايش اإلنساني
واأ�شار اإل����ى اأن التالقي االإن�شاين التي 
جت�ش����د يف لق����اء االأنبي����اء يف ه����ذا احل����دث 
العظي����م ق����وي االأثر واملعن����ى، حيث ذلك 
امل�شه����د املهيب ال����ذي ر�ش����خ التعاي�ص 
االإن�ش����اين، والتمازج ال�رائع����ي، والتكامل 
يف ال����روؤى، والتالق����ي عل����ى نواي����ا اخلر؛ 
اإ�شعادا للب�رية مع االإقرار بتعددية وتنوع 
م�شاربه����ا، فاالأنبياء جميعاً بتنوع �رائعهم 
وتعددي����ة ر�شاالته����م وقفوا �شف����ا واحدا 

تاأ�شي�ش����اً لذل����ك املب����داأ العظي����م، ال����ذي 
يحفظ للب�رية وحدته����ا ولالإن�شانية اأمنها 
و�شالمتها، �شائ����الً اهلل �شبحانه وتعالى اأن 
يحف����ظ علينا النع����م، واأن يدف����ع عنا وعن 
�شائ����ر الب�ري����ة م����وارد النق����م، واأن يدمي 
علينا اأمنن����ا واأماننا ورخاءن����ا وا�شتقرارنا، 

وعلى �شائر بالد امل�شلمن.

أمة رائدة 
م����ن جانب����ه، األق����ى القا�ش����ي مبحكمة 
التمييز كلمة را�شد البوعينن، قال فيها: 
تظل ال�ش����رة النبوية منبع����ا عذبا وموردا 
�شافي����ا ينهل من����ه امل�شلمون يف كل حن 
ويف كل م����كان، يلتم�شون العرب والدرو�ص 
يف �ش����رة خر الربي����ة و�شاح����ب الر�شالة 
النب����ي املع�ش����وم – �شل����ى اهلل عليه واآله 
و�شحب����ه و�شل����م – ونعي�ص الي����وم مع اآية 
باه����رة ومعجزة ظاه����رة، وحدث عظيم، مع 
معجزة من معجزات املط�شفى )�شلى اهلل 
عليه واآل����ه و�شلم( الت����ي كان اهلل عزوجل 
يوؤي����ده بها ب����ن احلن واالآخر م����ع االإ�راء 

واملعراج.
يف  حي����ة  ذك����رى  ل����كل  اأن  واأو�ش����ح 
الدني����ا اأثرا م����رتوكا يف قل����وب الذاكرين 
له����ا، حي����ث مت�شي االأع����وام ومت����ر االأيام 
ومازال����ت توؤتي اأكلها كل ع����ام باإذن ربها 
ال�شلي����م،  والنه����ج  والدرو�����ص  بالت����ذكار 
حي����ث نقف الي����وم عل����ى �شف����اف االإ�راء 
واملع����راج، مب�شاع����ر متذبذبة ب����ن الفرح 
الغامر واحل����زن الكئيب، و�����ر البهجة اأننا 
عرفنا قدرنا عند ربنا تبارك وتعالى كاأمة 
رائ����دة م�شطف����اة يف تلك الليل����ة، وعرفنا 
قدر نبين����ا )�شلى اهلل علي����ه واآله و�شحبه 
و�شلم( كخت����ام لالأنبياء املطهرين، و�شيد 
العامل����ن، واإم����ام للم�شطف����ن يف تل����ك 
الليل����ة اأي�شا، اأم����ا ما ميالأ النف�����ص اأحزانا، 
فهو �شط����وة الواق����ع الزاخر ب����االآالم حول 
االأق�شى املب����ارك واأر�����ص القد�ص الغراء 
– اأر�ض الأنبياء وال�شهداء، واأر�ض الرباط 
ومالحم الفداء – من هذه ال�رذمة الظاملة 
املعتدي����ة والذي����ن عاث����وا فيه����ا وباأهلها 
اخلراب والدم����ار والف�ش����اد، و�شط �شمت 

عال ميثل العار وموت ال�شمر.
ويف خت����ام كلمت����ه، توج����ه البوعين����ن 
الع����دل  وزارة  عل����ى  للقائم����ن  بال�شك����ر 
وعل����ى  واالأوق����اف  االإ�شالمي����ة  وال�ش����وؤون 
راأ�شه����م �شم����و رئي�����ص املجل�����ص االأعل����ى 
الع����دل  ووزي����ر  االإ�شالمي����ة،  لل�ش����وؤون 
وال�ش����وؤون االإ�شالمي����ة واالأوق����اف، الإقامة 
مث����ل ه����ذه املنا�شبة اجلليل����ة واإحياء هذه 
الليلة املباركة لال�شتفادة واأخذ الدرو�ص 
والع����رب، �شائ����ال املولى عزوج����ل اأن يجعل 
ه����ذا البلد اآمن����ا مطمئنا رخ����اًء و�شائر بالد 
امل�شلمن، واأن يحف����ظ قيادتنا الر�شيدة 
الت����ي يتوالها �شاح����ب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليف����ة ملك مملكة البحرين 

الغالية.

فوائد جمًة 
بعده����ا، األقى ف�شيل����ة ال�شيخ فا�شل 
فتي����ل الواعظ بالوزارة كلم����ة، قال فيها: 
اإّن الإ�����راِء نبين����ا الك����رمي �شل����ى اهلل عليه 
واآل����ه و�شل����م فوائ����د جم����ًة عج����ز اأن يحيط 
به����ا املتكلم����ون وتقا�����ر دون اإح�شائها 
املي�ش����ور  ي�شق����ط  ال  ولك����ن  ون،  الع����ادُّ
باملع�شور، حيث تتمثل الفائدة االأولى يف 
بي����ان اأهمية احرتام امل�شاج����د وتعظيمها، 
فق����د ذكر اهلل تعال����ى م�شجدي����ن هما من 
اأه����م امل�شاج����د واأعظمه����ا مكان����ًة ليلفت 
واحرتامه����ا،  امل�شاج����د  انتباهن����ا ملكان����ة 
يتحق����ق  امل�شاج����د  اح����رتام  اأن  مو�شح����ا 
اإل����ى امل�شاج����د يف  باالهتم����ام باحل�ش����ور 
ال�شل����وات اخلم�����ص وع����دم هجرانها، فقد 
ورد ع����ن النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
اأن امل�شج����د املهج����ور ي�شتك����ي اإل����ى اهلل 
يوم القيامة، ف�شال ع����ن االهتمام بنظافة 
امل�شاج����د وتطهرها ودفع كل ما ي�شينها 
ويهينها، وعدم ا�شتغالل امل�شاجد للماآرب 
ال�شخ�شية والتجاذبات الفئوية والتيارات 
ال�شيا�شي����ة واحلزبي����ة، فلتك����ن امل�شاجد 
منطلق����ا للمحب����ة، بعي����دًة ع����ن البغ�ش����اء 
لالأج����ر  ع����ْت  ُو�شِ فاإنه����ا  وامل�شاحن����ات، 

واحل�شنات ومل ُتو�شع ل�شنع االأزمات.

• وزير العدل يلقي كلمته	

• ... وال�شيخ فا�شل فتيل يلقي كلمته	

• القا�شي را�شد البوعينن يلقي كلمته	

• جانب من االحتفال ال�شنوي بذكرى ليلة االإ�راء واملعراج	
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“ال�سمايل” ي�ستعر�ض �رشاكة القطاعني بجنيف

“الداخلية” ت�سارك يف “يوم ال�سحة العاملي”

اأبناء البحرين يثبتون دائما قدرتهم على حتمل امل�سوؤولية

تاأكيد ا�ستمرار التغطية ال�سحية للجميع

نظام املاليل بطهران يعي�ض اأزمة حقيقية ومت�ساعدة

ح�رض حفل تخريج جنله من “�شاندهري�شت”... تركي بن را�شد:

اإطالق فعالية باليوم العاملي

اخلليج وجنوب القوقاز تواجهان خطرا اإيرانيا ... عبداهلل بن اأحمد:

لن���دن - بنا: ح�رض �شمو ال�شي���خ تركي بن را�شد 
ب���ن عي�شى اآل خليفة حف���ل تخريج جنله �شمو ال�شيخ 
خال���د بن تركي ب���ن را�شد اآل خليف���ة �شمن فوج من 
�سباط الأكادميية الع�سكرية امللكية �ساندهري�ست 

باململكة املتحدة.
واأعرب �شموه عن �شعادت���ه البالغة بتخرج جنله 
�شم���و ال�شيخ خالد بن تركي ب���ن را�شد اآل خليفة من 

اأكادميية �شاند هري�ش���ت الع�شكرية، متمنيا ل�شموه 
التوفي���ق يف خدمة وطنه يف ظل العهد الزاهر لعاهل 
البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 
م�ش���ريا الى ان اأبناء مملكة البحري���ن الغالية يثبتون 
دائما كفاءتهم وقدرته���م على حتمل امل�شوؤولية يف 

خمتلف املجاالت.
واأع���رب �شموه ع���ن اعت���زازه البالغ مب���ا يتمتع 

ب���ه اأبن���اء البحري���ن من طم���وح ورغب���ة يف التح�شيل 
واملعرفة يف املجاالت املختلفة املدنية والع�شكرية، 

وحتقيق االإجنازات لرفع راية مملكة البحرين عالياً.
كما ح����رض حفل التخريج �شف���ري مملكة البحرين 
ل���دى اململك���ة املتح���دة ال�شي���خ فواز ب���ن حممد اآل 
خليف���ة وع���دد من اأف���راد العائلة املالك���ة وعدد من 

املدعوين.

وزارة  نظم���ت  ال�شح���ة:  وزارة   - املنام���ة 
ال�شحة م�ش���اء اأم�س االأول فعالية �شحية مبنا�شبة 
االحتفال بيوم ال�شحة العاملي حتت رعاية كرمية 
من رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الفريق طبيب 
ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة وبح�شور وزيرة 
ال�شحة فائقة ال�شال���ح، وحمل مو�شوع االحتفال 
لي���وم ال�شح���ة العامل���ي له���ذا الع���ام التغطي���ة 
ال�شحي���ة ال�شاملة... للجمي���ع ويف كل مكان، حتت 

�شعار “ال�شحة للجميع”. 
ومبنا�شب���ة مو�ش���وع االحتفال بي���وم ال�شحة 
قال���ت  ال�شامل���ة  ال�شحي���ة  التغطي���ة  العامل���ي 
ال�شال���ح اأن الوف���اء بالتعه���دات الت���ي قطعه���ا 
را�شم���و ال�شيا�شات ال�شحية ب���دول العامل عندما 
مت االتف���اق على اأه���داف التنمي���ة امل�شتدامة يف 
الع���ام 2015، وااللتزام باتخاذ خطوات فعلية يف 
�شبيل حت�ش���ن �شحة جميع النا�س، اليوم تقطف 
اأول ثماره���ا، مب���ا و�شلت له مملك���ة البحرين من 
خالل طرح م�شاريع طموحة تتحقق يوم بعد يوما. 
موؤك���دة عل���ى اأن وزارة ال�شحة مبملك���ة البحرين 
تعم���ل جنباً اإلى جنب م���ع املجل�س االأعلى لل�شحة 
على تطوي���ر النظام ال�شحي ل�شم���ان وا�شتدامة 
توف���ري التغطية ال�شحية ال�شامل���ة لل�شكان وفق 
اأف�ش���ل املعاي���ري املتبع���ة عاملي���اً، حي���ث حقق 
النظ���ام ال�شح���ي مراك���ز متقدمة �شم���ن اأف�شل 
االأنظم���ة ال�شحية عاملياً، وال���ذي حظي باإ�شادات 
وا�شعة نفخر بها اليوم، وذلك بف�شل التوجيهات 

ال�شدي���دة من عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة، ورئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
وويل العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي 
االأم���ري �شلمان بن حم���د اآل خليفة، من خالل روؤية 
م�شتقبلي���ة طموح���ة لتحقي���ق منظوم���ة �شحي���ة 
متكاملة بالبحرين، حي���ث و�شعت �شحة ال�شكان 
اأولوي���ة وطني���ة، وتعم���ل جاه���دة عل���ى تطوي���ر 
النظ���ام ال�شحي ليكون متكام���اًل من اأجل حتقيق 
امل�شتقب���ل ال�شح���ي لل�ش���كان، ا�شتن���ادا للخطة 

الوطنية لل�شحة. 
واأ�شافت الوزيرة اأن مو�شوع اليوم العاملي 

لل�شحة لهذا العام يحظى باأهمية بالغة، فتحقيقه 
يعترب الهدف االأب���رز لالأنظمة ال�شحية يف خمتلف 
دول الع���امل، ليتمك���ن اجلميع م���ن احل�شول على 
اخلدم���ات ال�شحية املنا�شبة يف امل���كان والزمان 
املنا�شبن ووفق معاي���ري عالية. حيث ان منظمة 
ال�شحة العاملية عرفت التغطية ال�شحية ال�شاملة 
بتلقي جميع االأفراد واملجتمعات خدمات الرعاية 
ال�شحي���ة الت���ي يحتاج���ون له���ا م���ن دون معاناة 
�شعوب���ات مالي���ة، ومتك���ن التغطي���ة ال�شحي���ة 
ال�شامل���ة كل فرد م���ن الو�شول للخدم���ات التي 
تت�شدى الأهم اأ�شباب املر�س والوفاة، كما تكفل 
اأن تت�شم هذه اخلدمات مب�شتوى كاٍف من اجلودة 

لتح�شن �شحة من متلقن هذه اخلدمات.

للدرا�ش���ات  البحري���ن  مرك���ز   - الرف���اع 
اجتم���ع  والطاق���ة:  والدولي���ة  اال�شرتاتيجي���ة 
رئي����س جمل�س اأمن���اء مرك���ز البحري���ن للدرا�شات 
اال�شرتاتيجية والدولية والطاقة “درا�شات” وكيل 
وزارة اخلارجية لل�ش���وؤون اخلارجية ال�شيخ عبداهلل 
بن اأحمد اآل خليفة، لدى زيارته للعا�شمة اجلورجية 
تبلي�شي، مع رئي�س املوؤ�ش�شة اجلورجية للدرا�شات 
اال�شرتاتيجي���ة والدولية اإي���كا ميرتيفيلي. وخالل 
االجتماع، ا�شتمع ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة 
اإلى ����رضح موجز ع���ن اأن�شطة املوؤ�ش�ش���ة والق�شايا 
حمور االهتمام، معربا ع���ن تطلعه لتعزيز التعاون 
بن املوؤ�ش�شة ومركز “درا�شات” يف جماالت الفكر 
اال�شرتاتيج���ي، وبناء الق���درات، واالإ�شهام يف رفد 
عالقات البلدين باآفاق جديدة للتعاون امل�شرتك.

وبن اأن نظ���ام املاليل يف اإي���ران يعي�س اأزمة 
حقيقية ومت�شاع���دة، فمن ناحي���ة مل تعد ال�شاحة 
خالية اأم���ام طموحاته التو�شعية غري امل�رضوعة بعد 
تاأ�شي�س “التحالف االإ�شالم���ي الع�شكري ملكافحة 
االإره���اب”، وتبل���ور موق���ف دويل باأهمي���ة حتجيم 
النف���وذ االإي���راين القائ���م عل���ى االإره���اب وزعزعة 
اال�شتق���رار، ومن ناحي���ة اأخرى يواجه ه���ذا النظام 
م�شكالت داخلية حادة ومتفاقم���ة، ب�شبب الف�شاد 
والعن�رضية، وتوجيه امل���وارد املخ�ش�شة لعمليات 

التنمية لدعم ال�شبكات وامللي�شيات االإرهابية.

واأو�ش���ح اأن مملك���ة البحري���ن بقي���ادة عاهل 
الب���الد �شاحب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة، اخت���ارت االإ�ش���الح والتنمي���ة والتعاي�س 
كثوابت وطنية، وركزت على اال�شتثمار يف العن�رض 
الب�رضي يف اإطار روؤي���ة البحرين االقت�شادية 2030 
كمدخ���ل مل�شتقب���ل اأك���ر ازده���ارا يف ظ���ل دولة 

القانون واملوؤ�ش�شات.
من جهتها، اأ�شادت اإيكا ميرتفيلي مبا ت�شهده 
مملك���ة البحرين م���ن تطور ملح���وظ يف العديد من 

املجاالت التنموية واالإ�شالحية. 
واتف���ق اجلانب���ان عل���ى تب���ادل املعلوم���ات 
والروؤى وكذلك الزيارات بن اخلرباء يف اجلانبن، 
واإع���داد درا�ش���ات م�شرتكة عن مقرتح���ة للتعاون 

ال�شيما عن اأه���داف التنمية امل�شتدامة. كما اجتمع 
ال�شيخ عبداهلل بن اأحم���د مع رئي�س جلنة العالقات 
الدولية يف الربملان اجلورجي �شوفيو كات�شارافا. 
وقال اإن مملك���ة البحرين يف العهد االإ�شالحي 
الزاه���ر، حققت اإجنازات م�شه���ودة يف جمال تعزيز 
امل�شارك���ة ال�شعبية، كما تتمتع ال�شلطة الت�رضيعية 
بدور حم���وري وبناء يف �شناعة الق���رار يف ظل مبداأ 
الف�شل بن ال�شلطات. من جانبها، اأعربت �شوفيو 
كات�شاراف���ا عن اإعجابها بالتط���ور الدميقراطي يف 
مملك���ة البحري���ن، وريادته���ا يف جم���االت التنمية 
واحلريات الديني���ة، معربة عن تطلعها اإلى توثيق 
ال�شالت وعالقات التع���اون مع ال�شلطة الت�رضيعية 

يف اململكة.

• •�شمو ال�شيخ تركي بن را�شد بن عي�شى يح�رض حفل تخريج جنله �شمو ال�شيخ خالد	 �شمو ال�شيخ خالد	

• جانب من فعالية وزارة ال�شحة مبنا�شبة االحتفال بيوم ال�شحة العاملي	

•  ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد يلتقي قيادات اأكادميية وبرملانية من جورجيا	

اجلنبي���ة - جمل����س بل���دي ال�شمالي���ة: 
اأنهى وفد جمل����س بلدي املنطقة ال�شمالية 
م�شاركته يف املوؤمتر العاملي ال�شاد�س ع�رض 
للتنمي���ة امل�شتدامة التاب���ع لالأمم املتحدة 
يف العا�شمة ال�شوي�رضية جنيف واملنعقد ما 

بن 10 حتى 13 ابريل اجلاري.
وق���د ق���دم الوف���د البحرين���ي برئا�شة 
رئي����س املجل����س حمم���د بوحم���ود ورئي�س 
حمم���ود  باملجل����س  االداري���ة  اخلدم���ات 
العافية، عر�س البحث املرفوع الى املوؤمتر 
حيث اأ�شاد االأ�شاتذة وامل�رضفون يف املوؤمتر 
خاللها بتميز امل�رضوع املرفوع من املجل�س 
حتت عن���وان العالقة ب���ن املجل�س البلدي 
لبلدي���ة ال�شمالي���ة واجلامع���ات يف مملك���ة 

البحرين.
وكان���ت ورق���ة العم���ل حت���ت عن���وان 
ب���ن الع���ام واخلا����س لتحقيق  “ال�رضاك���ة 

اهداف التنمية امل�شتدامة”.
واأو�شح رئي�س جمل����س بلدي املنطقة 
ال�شمالية حممد ب���و حمود ان “املوؤمتر بالغ 
االأهمية يف حتريك عجلة التنمية امل�شتدامة 

يف انحاء العامل”.
وق���ال “ي�ش���ارك يف املوؤمت���ر جمموعة 
كب���رية م���ن الباحث���ن واأ�شات���ذة جامعيون 
خمتل���ف  م���ن  ومفك���رون  ومبتك���رون 
القطاع���ات، وتعر�س في���ه م�شاريع حققت 

اجنازات ملمو�شة على ار�س الواقع”.
علمي���ة  الأبح���اث  “باال�شاف���ة  واأردف 
واف���كار ت�شاه���م يف تنفيذ اه���داف التنمية 
امل�شتدام���ة ال�شبعة ع����رض والتي مت االتفاق 
عليه���ا م���ن قب���ل 170 دول���ة من���ذ الع���ام 
2015م.. ومت اتخاذه���ا كم�شار ت�شتنري به 
لتحقي���ق التنمي���ة امل�شتدام���ة جلميع دول 

العامل”.
وتابع اأن���ه مت تقدمي اأكر من 74 بحثا 
علمي���ا لهذا املوؤمت���ر مت التحقق منهم عن 
طريق جلنة مكونة من 5 خرباء مت اعتمادهم 
من االأمم املتح���دة... ومنهم البحث املقدم 
من قبل املجل�س البلدي للمنطقة ال�شمالية 
حتت عنوان “التعاون يف البحوث والتطوير 
ب���ن املجل�س البل���دي للمنطق���ة ال�شمالية 

واجلامعات املحلية يف مملكة البحرين”.

�شارك����ت  الداخلي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
اإدارت����ا ال�شوؤون ال�شحية ومكافحة املخدرات 
يف االحتف����ال ال����ذي اأقامت����ه وزارة ال�شح����ة 
مبنا�شب����ة يوم ال�شحة العامل����ي، والذي اأقيم 
حت����ت رعاية رئي�س املجل�����س االأعلى لل�شحة 
الفري����ق طبيب ال�شيخ حممد ب����ن عبداهلل اآل 

خليفة.
وق����د قام����ت اإدارة ال�ش����وؤون ال�شحي����ة 
با�شتعرا�س اخلدم����ات التي تقدمها ب�شورة 
عام����ة، وف����رع الرعاي����ة االجتماعي����ة ب�ش����ورة 
خا�ش����ة لكافة منت�شبي وزارة الداخلية ونزالء 
مراك����ز االإ�ش����الح والتاأهيل، وذل����ك من خالل 
قي����ام ف����رع الرعاي����ة االجتماعي����ة باالهتمام 
بالو�شع ال�شحي لالأ�شخا�س الذين هم بحاجة 
للرعاية االجتماعي����ة، فيما ا�شتعر�شت اإدارة 

مكافح����ة املخ����درات اأنواع املخ����درات االأكر 
انت�شارا وطرق تهريبه����ا، واجلهود املبذولة 
للت�ش����دي له����ذه االآفة على م�شت����وى االجتار 

والرتويج والتعاطي، وحماية املجتمع منها.
ويف �شي����اق مت�ش����ل، و�شم����ن االحتفال 
بيوم ال�شحة العامل����ي، نظمت االإدارة العامة 
للمباح����ث واالأدل����ة اجلنائي����ة، حمل����ة للتربع 
بال����دم ملنت�شب����ي االإدارة وذل����ك بالتع����اون 
م����ع امل�شت�شف����ى الع�شكري، ا�شت�شع����اًرا من 
االإدارة باأهمية تعزيز امل�شوؤولية االجتماعية، 
وتفعيالً ملب����داأ ال�رضاكة املجتمعية، وتر�شيًخا 
لله����دف االإن�شاين النبي����ل يف البذل والعطاء، 
ون�����رض التوعي����ة وثقاف����ة الت����ربع بال����دم يف 
املجتم����ع وم����ا له����ا م����ن فوائد كث����رية على 

املتربع نف�شه واملري�س املحتاج للدم. 

خفافيش الظالم

تابع���ت مب�ش�س موج���ة االإ�شاع���ات املقززة، الت���ي مت الرتويج له���ا اأخريا 
ب�شبكات التوا�شل االجتماعي، عن انت�شار عدد من االأمرا�س املعدية باملدار�س 
احلكومية -اإ�شارة ملر����س )اجلرب( الذي طال عددا من املدار�س ال�شعودية- 
وكيف اأن بع�س النفو�س احلاقدة، تروج باإ�رضار، لت�شويه �شمعة البلد، وتلويثها، 

الأن لديهم مواقف �شيا�شية خمالفة.
وتاأخذن���ا ه���ذه الواقعة، مل�شاهدات عديدة، نراه���ا، ون�شمع بها، بن احلن 
واالآخ���ر، ت���دور بفل���ك ال�شيد بامل���اء العك���ر، والرتب����س للمواق���ف، والزالت، 
واخلالف���ات، لتك���ون زن���ربك، يث���ب م���ن خالله���ا “خفافي����س اللي���ل” للع���امل 
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“ال�رشعية” حتكم خلليجي بح�ضانة ابنته 

اإ�ضقاط والية اأب على ابنته لرف�ضه تزويجها

تعديل حكم �ضجن خمل�ص اإلى 3 �ضنوات 

بعد زو�ج طليقته من �آخر

كان هدفه �ل�ضغط على و�لدتها

لتزويره تقرير حادث مرور

قال �ملحامي عي�ضى عبد�لنبي �إن �ملحكمة 
�ل�ضغ���رى �ل�رشعي���ة �جلعفرية حكم���ت باأحقية 
�ض���اب خليجي حل�ضانة �بنته ب���دالً من و�لدتها 
�لبحريني���ة، و�لتي تزوجت م�ؤخ���ًر� بعد طالقها 

من �خلليجي.
و�أو�ض���ح �أن���ه كان ق���د تق���دم نياب���ًة ع���ن 
م�كل���ه بالئحة دع����ى طل���ب يف ختامها �حلكم 
له بقب����ل �لف�ضل يف �مل��ض�ع مبخاطبة �إد�رة 
�ملحاكم �ل�رشعي���ة لال�ضتعالم عن زو�ج �ملدعى 
عليه���ا وتاريخ �ل���زو�ج، ويف �مل��ض�ع وب�ضفة 
م�ضتعجل���ة ب�ضم ح�ضان���ة �لبنت �إل���ى �ملدعي 
ل�ضقوط ح���ق الأم يف ح�ضانتها بالزواج، واإلزام 
�ملدعى عليها بالر�ض����م و�مل�ضاريف ومقابل 

�أتعاب �ملحاماة.
و�أف���اد باأن ه���ذه �لطلبات ج���اءت تاأ�ضي�ًضا 
على �أن �ملدعى عليه���ا -طليقته- منذ تاريخ 
4 ي�ني���� 2012، وكان ق���د �أجن���ب منه���ا بنتا 
و�أن �ملدع���ى   ،2010 �لع���ام  و�ح���دة م��لي���د 
عليه���ا، تزوج���ت م�ؤخًر� م���ن �ضخ�ص �آخ���ر، و�أن 
�لفق���ه �جلعفري ين�ص عل���ى �أن تك�ن ح�ضانة 
�ل�لد عن���د و�لده بعد زو�ج و�لدته وه� يف �ضن 
ح�ضانتها، و�أرفق م���ع �لالئحة ن�ضخًة من وثيقة 

�لطالق و�ضهادة ميالد �بنته.
م���ن جهتها، تقدم���ت �ملدع���ى عليها هي 
�الأخرى بالئحة دع�ى متقابلة طلبت فيها قبل 
�لف�ض���ل يف �مل��ض����ع باإيق���اف تنفيذ �حلكم 
�مل�ضتعج���ل ب�ضاأن �حل�ضان���ة؛ ك�نه �ضادر� من 

حمكمة غري خمت�ضة، و�حلكم باإلغائه.
كم���ا طلب���ت �ض���م ح�ضان���ة �بنته���ا �إليها؛ 

وذل���ك تاأ�ضي�ًض���ا عل���ى �أن طليقه���ا ��ضتح�ضل 
 2017 ماي����   11 بتاري���خ  م�ضتعج���اًل  حكًم���ا 
بح�ضان���ة �بنته م���ن �ملحكمة �ل�رشعي���ة نف�ضها، 
و�أنه���ا �ضب���ق و�أن بينت للمحكم���ة �مل�ضتعجلة 
ذ�ت  بخ�ض�����ص  م��ض�عي���ة  دع����ى  ب�ج����د 
�مل��ض����ع و�لطلب���ات، و�أن �ملحكم���ة يف ط����ر 
�لبح���ث عن �ضالحي���ة �ملدعى علي���ه للح�ضانة؛ 
ك�نه خليجي �جلن�ضية ومقيم يف بالده، و�دعت 
باأن عمل���ه ي�ضطره للبق���اء يف �ل���ر باالأ�ضابيع 
طبًق���ا ملقت�ضي���ات عمله، و�أن���ه ال ياأتي لزيارة 
�بنت���ه، وال يح����رش م���ن �أجله���ا، وي�ضع���ب على 
�لطفلة �لعي�ص يف بلد و�لدها لتعلقها �ل�ضديد 

ب��لدتها �ملدعية.
و�أثن���اء نظر �لدع����ى ورد للمحكمة خطاب 
من رئي�ص �ض�ؤون �ملحاك���م �ل�رشعية، مفاده �أن 
�ملدعى عليها تزوجت بالفعل من �ضخ�ص �آخر.
و�دع���ت وكيل���ة �ملدع���ى عليه���ا �أن و�لد 
�لطفلة يعمل يف �رشك���ة نفطية ببالده وي�ضطر 
للعمل خ���ارج منطق���ة �ضكنه مل���دة �أ�ضب�عني، 
ويع�د بعدها مل���دة �أ�ضب�ع���ني �آخرين لق�ضاء 
�إجازته، و�أنه مل يق���دم حا�ضنة تتكفل بح�ضانة 
بن���ت م�كلتها، ف�ض���اًل عن �متناعه ع���ن زيارة 
�بنت���ه منذ 3 �ضن�����ت تقريًب���ا، و�أن زيارته لها 
ق�ض���رية ج���ًد� ال تتع���دى 5 دقائق عل���ى باب 

�ملنزل.
ق �لعالقة  كما قررت باأنه ال ي�ضعى الأن ُي�ثِّ
�الأب�ية مع �بنته، �إ�ضافة �إلى �أنه �ختطف �لبنت 
معه يف وقت �ضابق �إلى بالده على حد تعبريها، 
�إال �أن���ه مت �إعادتها عن طري���ق �ل�رشطة �ملحلية 

يف �لدول���ة �خلليجية، و�دعت �أي�ًضا �أن م�كلتها 
ال تاأم���ن على بنتها م���ن و�لدها؛ ك�نه يتعاطى 

�حل�ضي�ص و�مل�ضكر�ت.
ونفى �ملحام���ي عي�ضى عبد�لنبي �أن تك�ن 
�ملعل�مات �لتي قدمتها وكيلة �ملدعى عليها 
�ضحيح���ه، و�أك���د �أن م�كله ال يعم���ل يف �ل�رشكة 
�لنفطي���ة �مل�ضار �إليها، و�إمن���ا يف �رشكة �أجنبية، 
و�أن���ه ال يعم���ل يف �لر كم���ا �دع���ت، وال لفرتة 
�أ�ضب�ع���ني كذل���ك، و�إمن���ا يع�د م���ن عمله �إلى 
�ملن���زل كل ي����م، و�أن تلك �الدع���اء�ت لي�ضت 
�ض�ى مرر�ت الإبقاء �حل�ضانة لدى �الأم، �إ�ضافًة 
�إلى �أن ما �ضاقته �ملدع���ى عليها يف �لت�ضكيك 
باأهلية �ملدعي دع����ى بدون دليل، و�أنه ح�ضن 
�ل�ضمعة ف�ضالً عن �أنه �بن خالة �ملدعى عليها، 
و�أنه ي�ضكن مع و�لدته، و�لتي �ضتت�لى رعايتها 
و�الهتمام بها مع �إخ��ته �لذين �ضيعين�نه على 

رعايتها؛ ك�نهم يقيم�ن يف منزل و�حد.
وبالفع���ل ح����رش �ملدع���ي �أم���ام �ملحكمة، 
و�أو�ضح �أنه يعمل يف �رشكة للتكن�ل�جيا بنظام 
�ضباحي فقط، و�أن عمله يبد�أ من �ل�ضاعة 8:00 

�ضباًحا، وينتهي يف 4:00 ع�رشً� من كل ي�م.
�لن���ز�ع  ب���ني ط���ريف  وعر�ض���ت �ملحكم���ة 
�ل�ضل���ح، �إال �أن وكيلة �ملدع���ى عليها مل تقبل 
بال�ضل���ح فيم���ا بينهم���ا، و�دع���ت جم���دًد� �أنه 
�ختط���ف �بنت���ه �أكرث من م���رة و�ضاف���ر بها �إلى 
بالده، ودفعت بع���دم �ضالحية �الأب للح�ضانة، 
و�أن �بنت���ه تعاين �لناحية �لنف�ضية ب�ضبب ذلك، 
كما طالب���ت �ملحكمة �ل�رشعية مبن���ع �لبنت من 

�ل�ضفر يف ق�ضية �أخرى.

ودفع �ملحامي عي�ضى عبد�لنبي باأن م�كله 
�أخ���ذ �بنته فع���اًل �إلى ب���الده ال�ضتخ���ر�ج �أور�ق 
ثب�تية له���ا، و�أنه ل���� كانت تت��ف���ر لديه نية 
�الختط���اف كم���ا تدع���ي �الأم ملا �أرجعه���ا �إليها 
بالي����م ذ�ته يف �أول مرة، ف�ضالً عن �أن �دعاءها 
باأن �ل�رشط���ة �ملحلية يف بالده ه���ي من �أرجعت 
�بنت���ه �إليه���ا، فه���ذ� غري �ضحي���ح، وه� حم�ص 
�فرت�ء، كم���ا �أنه مل يق�رش بالنفق���ة عليها، و�أنه 
كان ير�ض���ل �إليه���ا �ملبالغ عن طري���ق �إيد�عها 
مبا����رشة يف �حل�ض���اب �لبنك���ي �خلا����ص ب��لدة 
�لطفل���ة، و�أن���ه ت�ج���ه بالفع���ل ل�ضف���ارة بالده 
لطلب ��ضتخر�ج ج��ز ب���دل فاقد البنته ب�ضبب 
�أن طليقته هي من �دعت �إليه باأن ج��ز �ل�ضفر 

�خلا�ص بها قد �ضاع منها.
م���ن جهته���ا، قال���ت �ملحكم���ة يف حيثيات 
حكمه���ا �إن �ملقرر �رشًعا �أن ح���ق �الأم يف ح�ضانة 
�أوالدها مع �لتنازع عند مطالبة �الأب لها �أق�ضاه 
بل�غ �ل�ل���د 7 �ضن��ت هجرية، م���ا مل تتزوج �أو 
تتنازل ع���ن ح�ضانته، �أو يثبت عدم �أهليتها �أو 
�أهليت���ه حل�ضانة �ل�لد، و�أن �حل�ضانة بعد بل�غ 
�ل�ل���د 7 �ضن�����ت تك�ن حًقا لالأب م���ع �أهليته، 
و�أنه بعد جتاوزه �ل� 13 من عمره، فاإن له �خليار 

يف �اللتحاق مبن �ضاء من �الأب�ين.
و�أ�ضاف���ت �أن���ه �إذ� تزوج���ت �الأم م���ن �آخ���ر 
�الأب  �ضق���ط حقه���ا يف �حل�ضان���ة م���ع وج����د 
وكان �الأب ه���� �الأولى بح�ضان���ة �ل�لد، و�إن مل 
يبل���غ �ض���ن �ل�ضابعة، وه���� ما يثب���ت من خالل 
�لنظ���ر لتاري���خ والدة �لبن���ت �لت���ي جت���اوزت 
�ض���ن �ل�ضابع���ة، �إذ جتاوزت �ض���ن ح�ضانة �الأم، 

و�أنه���ا يف �ضن ح�ضانة و�لده���ا ومل ت�ضل ل�ضن 
�لتخي���ري بعد، وثب���ت �أي�ًض���ا �أن �ملدعى عليها 
تزوج���ت يف �لع���ام 2016، و�أن �الأب �أح�رش �أكرث 
من متعهدة حل�ضانة �بنته، و�أنها ترى �ضالحية 
�ملتعهدتني )�جلدة وعم���ة �لطفلة( للح�ضانة 
بالرغم من �أن وج�د �حلا�ضنة لي�ص �رشًطا �رشعًيا 
لنق���ل �حل�ضان���ة �إال �إذ� كان �حلا�ضن غري قادر 
عل���ى ذل���ك، فل���ه �ال�ضتعانة مب���ن تتحقق فيه 
�لق���درة على �لقي���ام ب�ض�ؤون �ملح�ض����ن، لذ� 
فاإن �ملدع���ي يك�ن ه� �الأول���ى بح�ضانة �بنته 

و�ملحكمة تق�ضي له بح�ضانتها.
وب�ض���اأن �دع���اء�ت �الأم ب���اأن �الأب �ختط���ف 
�بنت���ه �أكرث م���ن م���رة، فاأو�ضح���ت �ملحكمة �أن 
ذل���ك م���ردود عليه بع���دم ثب����ت �أن���ه ت�ضبب 
باأي���ة ����رشر البنته �أو �أن���ه �أ�ضاء �إليه���ا �أو �أنه لن 
يعاملها معاملة �ضليمة، ويحافظ عليها ويق�م 
ب�ض�ؤونه���ا، و�أن عدم معرف���ة �الأب البنته لعدم 
وج����د عالقة ق�ي���ة بينهما لي�ص مانًع���ا �رشعًيا 
كذلك، ول هو ب�رشط للحكم له باحل�ضانة، ف�ضالً 
عن �أنه لي�ص مانًع���ا كذلك، و�أن و�لدته ميكنها 
تذلي���ل تلك �لعقبات �لنف�ضي���ة لتقبل �لطفلة 

ب��قعها.
�أما ما دفع���ت به �ملدعى عليه���ا بتعاطيه 
�حل�ضي�ص �أو �حت�ضائه �خلم����ر، فاإنها  مل تقدم 
�أي���ة دليل على ذلك �إ�ضافًة لنفي �ملدعي ذلك 

جملًة وتف�ضيالً.
فلهذه �الأ�ضباب حكمت يف �لدع�ى �الأ�ضلية 
ب�ض���م ح�ضانة �لبنت �إل���ى و�لدها �ملدعي، ويف 

دع�ى �ملتقابلة لالأم برف�ضها.

ذك����رت �ملحامي����ة �بت�ض����ام �ل�ضّباغ �أن 
�ملحكمة �ال�ضتئناف �لعلي����ا �ل�رشعية �أيدت 
اإ�ضقاط ولي����ة اأب وجد على �ضابة، يف �ضاأن 
تزويجه����ا وق�ض����ت با�ضتقالله����ا يف تزويج 
نف�ضها م����ن �ملدعى عليه �لثال����ث، و�لذي 
تق����دم خلطبته����ا ورف�ض����ه و�لده����ا بدون 
تقدمي �أية م����رر�ت بالرغم من �أن �ملدعى 
علي����ه �لثالث ح�ضن �ل�ضرية و�خللق و�لدين 
ومتقارب معها بالعمر، لكنه رف�ضه �نتقاًما 
لزوجت����ه و�ل����دة �ملدعي����ة الإجباره����ا عل����ى 
�لتن����ازل ع����ن �لق�ضايا �ل�رشعي����ة �ملرف�عة 
�ضده بالنفقة وغريها؛ وذلك بعد �ضريورة 
هذ� �حلكم نهائًيا و�ألزمت �الأب مب�رشوفات 

�لدع�ى.
و�أو�ضح����ت �ل�ضّب����اغ �أن �ملدع����ى عليه 
�الأول ه� و�لد �لفتاة �ملدعية و�لثاين جدها 
الأبيه����ا، و�أن م�كلتها مل ي�ضبق لها �لزو�ج، 
وقد تق����دم خلطبتها �ملدعى عليه �لثالث، 
وه� كف�����ء لها ويعمل يف �إح����دى �ل�رشكات 
�خلا�ضة، وح�ض����ن �ل�ضرية و�خلل����ق و�لدين 

ومنا�ضب لها يف �لعمر.
و�أفادت �أن و�لدها �لفتاة �ملدعية �متنع 
عن تزويجها من �ملدعى عليه �لثالث دون 
�أن يقدم �أي����ة �أ�ضباب �أو م����رر�ت لرف�ضه، 
�ض�����ى �أنه على خالف م����ع و�لدتها وبينهما 

دع�����ى ط����الق يف �ملحكم����ة �ل�رشعي����ة، و�أنه 
عّل����ق م��فقته على تنازل و�لدتها عن تلك 
�لدع����اوى و�إغالق ملف �لنفق����ات �ملحك�م 
بها علي����ه والإخ�تها، كم����ا �أن �ملدعى عليه 
�لثاين يك�ن جدها الأبيها ويرف�ص �لتدخل 
يف م��ض�ع تزويجه����ا، �الأمر �لذي ��ضطرها 
الإقامة ه����ذه �لدع�����ى طالبًة �حلك����م فيها 

بتزويجها من �ملدعى عليه �لثالث.
و�أ�ضارت �ملحامية �إلى �أن �ملدعى عليه 
�لثالث �أك����د للمحكمة �أنه وبع�ص من �أفر�د 
�أ�رشته حاول������ جاهدين مع و�ل����ده �ملدعية 
باأن ي��فق على تزويجهما �إال �أن حماوالتهم 

مل تنجح.
وج����اء يف حك����م حمكم����ة �أول درج����ة �أن 
وكي����ل �الأب �ملدعى عليه دف����ع باأن �ضبب 
رف�ص م�كله تزويج �بنته لل�ضاب �ملذك�ر 
لي�ص �خلالف �لد�ئر بني م�كله وبني و�لدة 
�ملدعي����ة، و�ل�ضبب �حلقيقي ه����� �أن �بنته 
مل تتج����اوز �ضن �ل� 18 م����ن عمرها وال تز�ل 
�ضغرية، م�ضاًفا �إلى �أنه مل يتقدم خلطبتها 
منه ر�ضمًيا، فه� ال مانع لديه من �أن يتقدم 
خلطبته����ا، وحينه����ا �ضينظ����ر يف م��ض�����ع 

�مل��فقة من عدمها.
وبالفعل حاول �ل�ض����اب �لتقدم خلطبة 
�لفتاة ر�ضمًيا باالت�ض����ال ب��لدها �أكرث من 

م����رة، �إال �أن �الأخ����ري كان يقابله����م بال�ضب 
و�ل�ضتم، فيما ذكر وكي����ل �الأب يف �جلل�ضة 
�لالحقة �أن م�كله غائب عن �جلل�ضة ل�ضبب 
طارئ، كم����ا �دعى و�أنه �ضيع�د للبالد خالل 

ي�مني فقط.
وطلب حمامي �الأب �ملدعى عليه تاأجيل 
�جلل�ض����ة جم����دًد� مل�عد �آخر الإج����ر�ء مر��ضم 
�خلطبة، فا�ضتجاب����ت �ملحكمة لطلبه، لكن 
�الأب فاج����اأ �ملحكم����ة جم����دًد� بال�ضف����ر �إلى 
خارج �لبالد، فقررت �ملحكمة حجز �لدع�ى 

للحكم.
ولفت����ت �أول درج����ة يف حيثيات حكمها 
�إل����ى �أن �ل�يل يف �ضاأن تزوي����ج �لبنت �لبكر 
الذي ي�ضرتط اإذنه يف �ضحة الزواج هو الأب 
اأو اجلد لالأب، وي�ضرتط ر�ضاها بذلك لنفاذ 
تزويجه����ا، ومع ع����دم وج�دهم����ا �أو �أحدهما 
ت�ضتق����ل �لبن����ت �إذ� كان����ت بالغ����ة ر�ضيدة 
بالزو�ج، ولي�ص لل�يل �المتناع عن تزويجها 
م����ن غري ذي �ضبب �رشعي، كما ين�ص فقهاء 
�ملذهب �جلعفري �أنه يحق لل�يل منع �بنته 
�لبك����ر من �ل����زو�ج بغري �لكف�����ء عرًفا، و�أن 
�مل����ر�د بغري �لكف�ء عرًف����ا ه� من يك�ن يف 
م�ضاهرتهم ل����ه غ�ضا�ضه �أو عار �أو منق�ضة 
يف �ق����رت�ن �بنته به وم�ضاه����رة عائلتها به، 

و�إن كان كف�ء �رشًعا.

وق����ررت �ملحكم����ة �أن �ملدع����ى عليهما 
�الأول و�لث����اين مل يطعنا ب����اأن �ملدعى عليه 
�لثال����ث غري كف�����ء لها �رشًع����ا �أو عرًفا �أو ما 
�إل����ى ذلك من �أ�ضباب، كم����ا مل يقدما مرًر� 
لرف�ضهما �ض�ى �لتع�ضف يف ��ضتعمال حق 
�ل�الية �ملعطى لهما �رشًعا، وه� يعتر مرًر� 
و�ضبًبا وجيًها يف �ضقوط وليتهما يف تزويج 
�بنتهما وعدم �عتب����ار �إذنهما و��ضتقاللهما 
فيه، وتاأيد ذلك برت�خيه وعدم جديته فيما 
�أبد�ه م�كل �الأب من عدم ممانعته يف تقدم 
�ل�ض����اب خلطب����ة �بنته من����ه ومماطلته ح�ل 

�للق����اء به يف �ملدد و�الآج����ال �لتي �أمهلتهم 
�ملحكمة.

وب�ض����اأن دفع �الأب باأن �بنته �ضغرية يف 
�ل�ضن ومل تتم �ل� 18 من عمرها، فيما ي�ؤكد 
تاريخ ميالدها باأنها �أمتت �لثامنة ع�رشة من 

عمرها �الآن.
كما قالت �أن �الأب �متنع عن تزويج �بنته 
دون مرر �رشعي �أو قان�ين، فال حمي�ص من 
احلكم اإلى ثب����وت ُع�ضِلِه للمدعية و�ضقوط 

واليته ووالية جدها.
�ملحكم����ة  حكم����ت  �الأ�ضب����اب  فله����ذه 
باإ�ضقاط ولي����ة الأب واجلد يف �ضاأن تزويج 
�ل�ضاب����ة و��ضتقاللها يف تزوي����ج نف�ضها من 
�ل�ضاب �ل����ذي تقدم خلطبته����ا، وذلك بعد 
�ض����ريورة �حلك����م نهائًي����ا، و�ألزم����ت �الأب 

مب�رشوفات �لدع�ى.
فل����م يرت�����ص �الأب هذ� �حلك����م وطعن 
عليه باال�ضتئن����اف، وفاجاأ �بنته باأنه يطلب 
م����ن خطيبها مهًر� تعجيزًيا مقد�ره 15 �ألف 
دينار مقابل تزويجه����ا منه، �إال �أن �ملحكمة 
رف�ضت ��ضتئن����اف م��ض�ًعا و�أيدت �حلكم 
امل�ضتاأنف باإ�ضقاط وليته عليها يف تزويج 
نف�ضها من �ل�ضاب �ملتقدم خلطبتها و�لذي 

يكرها باأربعة �أع��م فقط.

عّدل���ت �ملحكم���ة �لكرى �جلنائي���ة �الأولى 
عق�ب���ة خمّل����ص معام���الت )35 عاًم���ا( د�نت���ه 
بتهم���ة تزوير تقري���ر حادث م���روري لي�ضت�يل 
عل���ى �أم��ل �رشكة �لتاأمني، بعد �رتكاب �ضخ�ص 
حادث ب�ضيارة مل تك���ن م�ؤمنة حينها، فا�ضطنع 
حادًث���ا �آخر م�ضتعم���اًل و�جهة �ضيارت���ه لت�ضليح 
�ضيارة �ملت�رشر باحل���ادث، �إال �أن �رشكة �لتاأمني 
ك�ضف���ت خدعت���ه، و�كتف���ت �ملحكم���ة ب�ضجن���ه 
مل���دة 3 �ضن��ت عما �أ�ضند �إلي���ه بدالً من �ضجنه 
5 �ضن��ت، و�أيدت م�ضادرة �ملحرر�ت �ملزورة 

�مل�ضتعملة.
وقال���ت �ملحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا �إنه 
نظ���ًر� لظ���روف �لدع����ى ومالب�ضاته���ا، فاإنه���ا 
تاأخذ املتهم امُلعاِر����ض بق�ضط من الراأفة عمالً 

باملادة )72( من قان�ن �لعق�بات.
وج���اء يف �أور�ق �لق�ضي���ة �أن بالًغ���ا كان قد 
ورد �أح���د م�ظفي �رشكة �لتاأمني، ق���ال فيه �إنه 
�كت�ضف وج����د عملية تزوي���ر يف تقرير حادث، 
�رتكبه���ا �ملتهم، بالرغ���م م���ن �أن �الأخري يعلم 

بعدم ح�ض�ل هذ� �حلادث.
وبالتح���ري من جان���ب �أف���ر�د �ل�رشطة ح�ل 
�ل��قع���ة، تبني �أن حادًث���ا كان قد وقع يف وقت 
�ضاب���ق ب���ني مركبتني �أحدها غ���ري م�ؤمن عليها 
لدى �رشك���ة تاأمني، فاختلق �ملته���م حادًثا �آخر 
لل�ضيارة �ملت�رشرة م�ضتعمالً و�جهة �ضيارته �لتي 
ركبها عل���ى و�جهة �ل�ضيارة غ���ري �مل�ؤمنة، كما 
�أن���ه �لتقط عدة �ض����ر للمركبتني لي�ؤكد وق�ع 
�حلادث مبنطقة �لق�ضيبي���ة يف �ملنامة، و�لذي 

ت�ج���ه بعد �ل��قعة �ملختلق���ة �إلى �رشطة �ملرور 
و�أبلغهم بح�ض�ل �حلادث بني �ملركبتني.

و�أثن���اء �ضم���اع �أق��ل���ه ب�ضاأن �حل���ادث من 
جانب �رشطي �ملرور �ملخت����ص، قرر �ملتهم �أن 
�حل���ادث وقع بينما كان���ت �ضيارته مت�قفة من 
دون �ضائق، وبالفعل متك���ن من �إ�ضد�ر تقرير 
للحادث دون معاينة �أو �تخاذ �أية �إجر�ء�ت ب�ضاأن 
مبا����رشة �حلادث، ومن ثم ق���ام �ملتهم بت�ضليم 
�لتقري���ر ل�رشك���ة �لتاأمني، و�لت���ي �كت�ضفت �أن 
���َل فيها حادث���ني يف ت��ريخ  �ل�ضي���ارة ق���د �ُضجِّ
متقارب���ة و�أن �إحدى �ل�ضيارت���ني �ملت�رشرتني، 
و�لتي ينبغي �إ�ضالحها، كانت يف ور�ضة �ل�كالة 
وقت ح�ض�ل �حلادث �لثاين، ولي�ضت يف منطقة 

�لق�ضيبية.

فاأحال���ت �لنيابة �لعامة �ملته���م للمحاكمة 
عل���ى �عتب���ار �أن���ه يف غ�ض����ن �ضه���ر ي�ني� من 
�لع���ام 2015، �أوالً: ��ض���رتك بطري���ق �التف���اق 
و�مل�ضاعدة م���ع م�ظف عام “�رشطي مرور برتبة 
عري���ف” ح�ض���ن �لني���ة يف تزوير حم���رر ر�ضمي، 
وه� تقري���ر �حلادث �مل���روري �ملب���ني و�ضًفا 
يف �الأور�ق باأن ح���ّرف �حلقيقة من خالل تقدمي 
معل�م���ات و�ض�ر لتلفي���ات يف مركبتني �دعى 
وق����ع ح���ادث بينهم���ا -حادث غ���ري حقيقي- 
ف�قعت �جلرمية بناًء على ه���ذه �مل�ضاعدة باأن 
قام �مل�ظ���ف �لعام ح�ضن �لنية باإعد�د �لتقرير 

�ملروري لذلك �حلادث.
ثانًي���ا: ��ضتعم���ل �ملح���رر �لر�ضم���ي �ملزور 
م��ض����ع �لتهم���ة �الأول���ى م���ع علم���ه مب��ض�ع 

تزوي���ره ب���اأن �ضّلم���ه �إل���ى مدي���ر �أعم���ال مالك 
�ل�ضي���ارة �ملت����رشرة، و�لذي ق���ام بت�ضليمه �إلى 

�رشكة �لتاأمني.
ثالًثا: ��ضرتك بطريق �مل�ضاعدة مع �ضخ�ص 
ح�ضن �لني���ة -مدير �عمال مال���ك �ل�ضيارة- يف 
�ل����رشوع يف �لت��ضل �إلى �ال�ضتيالء على مميز�ت 
�رشكة �لتاأمني )قيمة ت�ضليح �ملركبة �ملت�رشرة 
�ملبين���ة �ل��ض���ف( وذلك باال�ضتعان���ة بطريقة 
�حتيالي���ة، وه� ت�ضلي���م �رشكة �لتاأم���ني تقرير 
ح���ادث م���روري م���زور وقد خ���اب �أث���ر �جلرمية 
ل�ضبب ال دخل الإر�دة �ملتهم فيه وه� �كت�ضافه 

من جانب �رشكة �لتاأمني.
ر�بًعا: تعّم���د �إثبات بيانات غري �ضحيحة يف 

من�ذج تقرير �حلادث �ملروري.

اإعداد: عبا�ص اإبراهيم

• �ملحامية �بت�ضام �ل�ضّباغ	
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امل�رصية  الروائية  ت�ستمد 
وف�����اء ���س��ه��اب ال���دي���ن ع��امل 
“اأورجانزا”  الرمزية  روايتها 

م��ن واق����ع اخل��ل��ط امل��وج��ود 
بني  حتكم  التي  العالقة  يف 

وخا�سة  وامل��راأة،  الرجل 
العربية. املجتمعات  يف 

وذل��ك يف ظل قيم 
واأع������راف وت��ق��ال��ي��د ���س��ارم��ة 

التي  وتقاليده  عاداته  يف  املجتمع  حتكم 
بالن�سبة  الو�سع  طبيعة  يف  اأث���رت  رمب��ا 
للمراأة التي تنا�سل من اأجل نيل حقوقها 
عن  البحث  �سبيل  ذلك  يف  متخذة  كاملة، 
ال�������رصي���ك ال����ذي 
من  اأنها  تت�سور 
اأن  ميكنها  خالله 
يف  اأمانيها  حتقق 
واالعتداد  احلرية 
ب������������ال������������ذات.

الناقد  للباحث  الكتاب  ه��ذا  يناق�ش 
الكاتب  رواي����ات   6 ب��وخ��ال��ف��ة،  اإب��راه��ي��م 
ت�سد  ال��ت��ي  معلوف  اأم���ني  ال��ف��ران��ك��ف��وين 
ال���ق���ارئ ب��اأ���س��ل��وب��ه��ا االآ�������رص. وب��ط��رح��ه��ا 
و�سيا�سية يف  وفل�سفية  اإ�سكاليات فكرية 
والثقافية  االأيديولوجية  ال�رصاعات  زمن 
التي ال ميكن الأي مثقف عربي  املحتدمة، 
االإمربيالية  اأثر  ومنها  عنها؛  يتغا�سى  اأن 
وم�ساألة  االآخر،  قراءة  يف  املعا�رصة  الغربية 
�سّدرها  التي  الكونية  احل�سارية  القيم 
اأنها  على  الغرب 
واملوقف  عاملية، 
م��������ن امل�������������راأة 
غ����ر ال���غ���رب���ي���ة، 
وامل������رك������زي������ة 

االأوروبية.

تدور اأح���داث هذه الرواي���ة حول اآثار 
النك�سة التي اأملت بعاملنا العربي، خا�سة 
م�رص يف 1967، وما حل باملواطنني من هم 
وغ���م. الرواية ال�سادرة حديًثا حتت عنوان 
“م���ا مل يقل���ه البح���ر” للكات���ب م�سطفى 
ن�رص، تغو�ش يف اأعم���اق ال�سخ�سيات التي 
حتك���ي عن نف�سه���ا، وامل�ساب���ة بحالة من 
االكتئاب احلادة بعد هزمية 67، لدرجة اأن 
بع�سها امتنع عن العم���ل لعدة اأيام، حتى 
بحال���ة  اأ�سي���ب 
الب���كاء على  م���ن 
مراأى م���ن النا�ش 
وهو ي�سر وحيًدا 
ويف  ال�س���وارع  يف 

حارات املدينة.

إصدارات
أجمل ما في الحب أنه يجعل البشر 

أكثر أناقة وجاذبية.
نيكوال تسال

اتَّبع الحّب وَسوف َيهرب، اْهرب ِمَن 
الحّب َوسوف يلَحق ِبك. 

جون غاي

القصة في الخليج
   الق�س���ة يف منطقة اخلليج العربية فن من 
الفن���ون احلديث���ة ذات حالة اإبداعي���ة وخيالية، 
وذ�ت �رتب���اط بالو�قع �ملعي�ش يف �إطار �إن�ساين، 
بل ه���و �سمن الفن���ون االإن�ساني���ة االأخرى التي 
تعرب ع���ن تاري���خ االإن�س���ان وامل���كان والزمان، 
وي�سع���ى اإلى البحث عن جمالي���ات فنية، وهي: 
توظ���ف التقني���ات الق�س�سية لتحف���ر لنف�سها 
)الق�سة اخلليجية( ب�سمة يف امل�سهدين االأدبي 
والثق���ايف باملنطق���ة كما فعلت ذل���ك من قبل 
كل م���ن الق�سة امل�رصي���ة، والق�س���ة العراقية، 
والق�سة ال�سوري���ة، باالإ�سافة اإلى دول املغرب 
العرب���ي، ويف الوق���ت نف�سه فاإن ه���ذا الفن مل 
يكن �سهل التناول، واإمنا هناك خماطرة الولوج 
اإلي���ه حلداثته وتعقي���د بنائه ومعرف���ة مناذجه 
املتع���ددة بني الق�س���ة الطويل���ة، والق�سرة، 

ا التي بداأت يف االنت�سار حديًثا.  والق�سرة جدًّ
ظهرت الق�س���ة الق�سرة قب���ل الرواية يف 
عموم امل�سهد االأدبي اخلليجي، ويعود هذا اإلى 
معطي���ات اجتماعية وتطورية يف بن���اء املجتمع 
���ا ومدنيًّا، وحال الوعي الثقايف املت�سيدة  مدينيًّ
اآن���ذاك، وكذل���ك الق���درات الفني���ة والتقني���ة 
ل���دى الكات���ب وه���و ين�س���ج كتابات���ه ال�رصدية 
الت���ي ال تتعدى احلديث ع���ن بع�ش امل�سكالت 
االجتماعية املح�س���ورة يف العالقات بني املراأة 
والرج���ل كالزواج والط���الق والتعليم والعادات 
والتقاليد، اإذ كان���ت الق�س�ش يف عامل احلكاية 
الب�سيطة وامل�سطحة بعد تاأثر اأ�سحابها مبا كان 
يكت���ب وين�رص من ق�س�ش ومق���االت وخواطر يف 
املجالت والدوريات التي ت�سل اإلى املنطقة، اأو 
من خ���الل التوا�سل مع البعثات التعليمية التي 
متثل���ت يف املعلم���ني واملعلم���ات الذين حطوا 
رحالهم لتعلي���م اأبناء املنطق���ة، باالإ�سافة اإلى 
ال�سحافة ودورها يف ن�رص املحاوالت املتاأثرة مبا 
هو موجود يف م�رص والعراق وبالد ال�سام، اإ�سافة 

اإلى ما ي�سل مرتجًما واإن كان متاأخًرا.
 وم���ن الطبيع���ي اإذا كان املجتم���ع يوؤم���ن 
بالتالق���ي والتح���اور والتوا�سل م���ع الثقافات 
االأخرى، ف���اإن الق�سة اأحد مالمح ه���ذا التالقي، 
لذل���ك ظه���ور الق�سة الق�س���رة يف املنطقة مل 

يكن حم����ش �سدفة اأو تبًعا الأهواء كاتب هنا اأو 
كات���ب هناك، واإمنا ن�س���اأت يف اخلليج واجلزيرة 
العربي���ة جتاوًبا م���ع املرحلة احلديث���ة التي بداأ 
يتع���رف عليه���ا املجتم���ع ب���كل م���ا رافقها من 
عوامل التغي���ر االجتماعي واالقت�سادي، وبكل 
ما اقرتن���ت به من نوازع يف متزيق جدار العزلة، 
لذل���ك ن�ساأته���ا تعب���ر موؤثر ومه���م يف التجربة 

الثقافية والفكرية يف اخلليج العربي )1(.
امل�سطلح:

يف �سي���اق احلديث ع���ن الق�سة يف املنطقة 
���ا دول جمل�ش  اخلليجي���ة، فاإنن���ا نعن���ي جغرافيًّ
التعاون اخلليجي، اأي ال���دول ال�ست املن�سوية 
حت���ت مظلة جمل����ش التع���اون، وهنا نق���ول اإن 
الكتابات النقدية واالأدبية عادة ما ت�سر اإلى ما 
نطل���ق عليه باالأدب اخلليجي – ال�سعر اخلليجي 
– الرواي���ة اخلليجي���ة – الق�س���ة اخلليجي���ة – 
امل����رصح اخلليجي – الدراما اخلليجية – ال�سينما 
اخلليجية... اأو نبتعد عن ه���ذه امل�ساءلة الفنية 
وامل�سطلحي���ة فنذهب اإلى م���ا ميكن اأن نطلق 
علي���ه االأدب يف اخللي���ج – ال�سع���ر يف اخلليج – 
الرواية يف اخلليج – الق�سة يف اخلليج – امل�رصح 
يف اخللي���ج – الدرام���ا يف اخللي���ج – ال�سينما يف 
اخلليج، وهذا لي����ش بغريب يف الثقافة العربية 
ب���ل حت���ى العاملي���ة، فهن���اك توزي���ع وتق�سيم 
لتاريخ االأدب واالإبداع واالإن�سان الت�سق باحلالة 

ال�سيا�سية للمكان اأو الظرف 
والتاريخ���ي  املو�سوع���ي 
والثقايف لهذه الدول دخل 
في���ه اأي�ًس���ا، لذلك ظهرت 
لنا الدرا�س���ات التي توؤكد 
ت�سم���ى:  اآداًب���ا  هن���اك  اأن 
االأدب   – اجلاهل���ي  االأدب 
االأم���وي – االأدب العبا�سي 
بع�رصي���ه – ع�رص النه�سة – 

ع�رص �النحطاط.
كب���ر  ف���رق  وهن���اك 
ب���ني امل�سطلح���ني اأو بني 
املفهوم���ني، ب���ني الق�سة 
يف  والق�س���ة  اخلليجي���ة، 

اخللي���ج، وه���و م���ا ينطب���ق عل���ى االأدب ب�سكل 
عام، فاالأول يعن���ي اإل�ساق الفعل االإبداعي اإلى 
املكان وهويته هي الفاعل االأ�سا�ش، مبعنى كل 
ه���ذا االإبداع من �سنع الفرد اخلليجي، اأي االأدب 
والفع���ل االإبداعي وحال���ة الكتابة خليجية بحتة، 
اأم���ا الثاين في�س���ر اإلى اأن ما نتج م���ن اإبداع يف 
املنطق���ة هو منتج لكل كاتب يف املنطقة �سواء 
���ا، وهن���ا اإبعاد  ���ا اأم اأجنبيًّ ���ا اأم عربيًّ اأكان خليجيًّ
هوي���ة املكان ون�سبته اإل���ى هوية الن�ش ال غر. 
وهذا يعني اأننا ال ميكن اأن نتجاهل الكاتب غر 
اخلليجي ودوره يف املنجز االإبداعي والثقايف 
لذل���ك  باملنطق���ة، 
اأنف�سن���ا  �ساألن���ا  ه���ل 
اأيهما ناأخ���ذ من هذين 
جت���اه  املفهوم���ني 
باملنطقة؟،  ينج���ز  م���ا 
اأن بع�ش  ف�س���ال ع���ن 
الكتابي���ة،  املنج���زات 
وباالأخ�ش النقدية هي 
درا�سات لنقاد وكتاب 
ع���رب ا�ستغل���وا عل���ى 
منج���ز اأبن���اء املنطق���ة 
كما ه���و وا�سح وجلي 
يف الكتاب���ات النقدية 
التي كتبت عن االأدب 

يف االإمارات العربي���ة املتحدة، حيث كر�ش عدد 
من االأكادمييني والباحثني والنقاد جل عملهم 

يف درا�سة اأعمال اأنتجها كتاب اإماراتيون.
 وهذا يجعلنا عدم جتاهل هذا الدور الفاعل 
-ح�س���وًرا وتوا�س���ال ونق���ًدا- ال���ذي يقوم���ون 
ب���ه هوؤالء وغره���م، ف�سال عما يق���دم من منجز 
اإبداعي اأي�ًسا يف الق�سة والرواية وال�سعر، لذلك 
نح���ن ن�ستعم���ل ه���ذه امل�سطلح���ات التي رمبا 
ا وعلميًّا، واإمنا توافق عليها  لي�ست دقيقة نقديًّ
امل�ستغلون بالدر�ش االأدب���ي والنقدي من اأجل 
الو�س���ول اإلى �سيغ الكتابة النقدية املح�سورة 
يف م���كان جغ���رايف مع���ني، ب���ل ذهبن���ا اأكرث من 
تعمي���م املنجز االأدب���ي اإبداًعا ونق���ًدا من كونه 
���ا اإلى احل���دود اجلغرافية االأك���رث ح�رصًا،  خليجيًّ
فنقول: الق�سة العمانية – الق�سة ال�سعودية – 
الق�سة الكويتي���ة – الق�سة القطرية – الق�سة 
االإماراتية – الق�سة البحرينية، ورمبا اأخذنا هذه 
الت�سميات من الع���امل العربي الذي يوؤكد وجود 
الق�س���ة امل�رصية – الق�س���ة ال�سورية – الق�سة 
العراقي���ة – الق�س���ة املغربي���ة كم���ا تعلمنا يف 

مدار�سنا وجامعاتنا.
 واإن كان���ت ه���ذه امل�سطلح���ات يجانبه���ا 
ا، اإمنا ح����رصت يف امل�سهد  بع����ش الغمو�ش فنيًّ
االأدب���ي عام���ة والنق���دي على وج���ه اخل�سو�ش 
بغية الدر�ش بع���د ما اتفق عليه���ا امل�ستغلون 
للوقوف على حالة االإبداع والكتابة وخ�سو�سية 
هذا املكان ومنجزه الذي ق���د يتباين مع االآخر، 
ث���م دخلن���ا يف جتزئ���ة ه���ذا الف���ن اأو ذاك ع���رب 
بع�ش املكونات ال�رصدية، والتقنيات اجلمالية، 
فذهبنا اإلى عناوين نطيعها للدر�ش والتحليل، 
مث���ل: البحر يف الق�س���ة العماني���ة – املكان يف 
الق�سة ال�سعودية – الزمن يف الق�سة الكويتية 
– الهوية يف الق�س���ة االإماراتية، اأدب ال�سحراء، 
العالق���ة بني الريف واملدينة، وهكذا ن�سر اإلى 

جزئيات العمل.

1 - اإبراهي���م غل���وم، الق�س���ة الق�س���رة يف اخللي���ج 
العربي – الكويت والبحرين، �ش27-28. 

اأعلن���ت االأمانة العامة جلائزة حمدان بن حممد ب���ن را�سد اآل مكتوم الدولية للت�سوير ال�سوئي الفائزين مب�سابقة 
االن�ستج���رام ل�سه���ري فرباير ومار�ش 2018، حيث كان مو�سوع م�سابقة �سهر فرباير التجريد و�سهر مار�ش اأمي . وقد 
ا بني العد�سة ال�سعودي���ة واالإندوني�سية. و�سهدت ن�سخة فرباير يف  �سِه���دت ن�سخة التجريد م���ن امل�سابقة تناف�ًسا قويًّ
حمور التجريد تاألق امل�سورين ال�سعوديني خالد �سعيد الغامدي وطالب عبداهلل املري بجانب احل�سور االإندوني�سي  اأما يف م�سابقة 
اأمي فقد حافظت العد�سة ال�سعودية على احل�سور من خالل امل�سور علي احل�سن، بجانب نظره االإندوني�سي اأي وايان �سوماتيكا، 

ورافقهما يف قائمة الفائزين من البحرين عي�سى اإبراهيم، ومن �سلطنة ُعمان حمد الغنبو�سي، ومن اليمن عمر ال�رصوري.

اأطلق���ت جماعة فرق���د باأدبي الطائف جمل���ة فرقد االإبداعية، وه���ي جملة ثقافي���ة اإلكرتونية ت�سدر 
���ا، تعن���ى بالفنون االأدبية والفنون الب�رصي���ة، والنقد واملقاالت الثقافي���ة والفكرية لكل مبدعي  اأ�سبوعيًّ
اململك���ة والعامل العربي، يراأ�ش حتريرها موؤ�س�ش اجلماعة الدكتور اأحم���د الهاليل، ويديرها االأديب حامد 
العبا�س���ي، ويعم���ل يف هيئ���ة حتريرها نخبة مميزة متطوعة م���ن مبدعي جماعة فرقد، وكذلك مبدع���ون واإعالميون وخرباء 
م���ن خ���ارج اجلماعة، مدونة اأ�سماوؤهم يف اأيقون���ة )من نحن( يف موقع املجلة. وقد اأهاب رئي����ش حتريرها بجميع املبدعني 

واملبدعات داخل اململكة وخارجها اأن ير�سلوا اإبداعاتهم على اإمييل املجلة لتت�سنى جدولتها للن�رص يف اأعداد املجلة.

متابعات

طبعة جديدة لرواية 
“أسبوع حب واحد” 

للكاتب عدنان فرزات
بع���د �سدورها عن الهيئ���ة امل�رصية العامة 
للكتاب، اأعادت دار “جممع االأطر�ش” يف تون�ش 
بعد عدة �سهور طباعة رواية “اأ�سبوع حب واحد” 
للروائ���ي عدنان فرزات. وقد جرى حفل توقيع 
للرواية يف معر�ش تون�ش للكتاب بح�سور بطل 
الرواية احلقيقي الدكت���ور ال�ساذيل القا�سمي 

ال���ذي حتك���ي  الرواي���ة 
ق�سة كفاح���ه من اإن�سان 
ب�سي���ط اإل���ى دكت���ور يف 
مروًرا  بر�سلون���ة،  جامعة 
مليئ���ة  حياتي���ة  برحل���ة 
واالأح���داث.  باملخاط���ر 
الرواي���ة  تتن���اول  كم���ا 
���ا لعالق���ة  اإن�سانيًّ جانًب���ا 
حب ن�س���اأت ب���ني �ساب 

عربي وام���راأة اإ�سبانية عمياء يق���رر م�ساعدتها 
بع���د اأن ع���رف اأن �سبب مر�سه���ا الب�رصي ناجم 
ع���ن �سدمة نف�سي���ة �سببه���ا له���ا اأ�ستاذها يف 
املدر�س���ة اأثناء �سن املراهقة، وتتحول العالقة 
بني ال�س���اب العربي واملراأة العمي���اء اإلى حالة 
اإن�ساني���ة متتزج فيه���ا العاطف���ة، ويربط بني 
احلدث���ني بطل الرواي���ة االأ�سا�سي الذي تقدمه 
الرواية على اأنه �سخ�سية نادرة انتقل �ساحبها 
من بيئة قروية اإل���ى ف�ساءات عاملية، متخطًيا 

االإحباطات العربية التي تعرت�سه. 

البابطين يفتتح معرض فنون الجبيل التشكيلية
افتت���ح مدير عام ف���رع وزارة الثقافة 
واالإع���الم باملنطق���ة ال�رصقي���ة باململك���ة 
ب���ن حمم���د  ماج���د  ال�سعودي���ة  العربي���ة 
البابطني املعر�ش اجلماعي االأول جلماعة 
فنون اجلبيل الت�سكيلية يف قاعة عبداهلل 
ال�سي���خ للفن���ون مبق���ر جمعي���ة الثقافة 
والفن���ون بالدمام، وذل���ك مب�ساركة اأكرث 
من 42 عمالً فنيًّا لع���دد 24 فناًنا وفنانة 
ت�سكيليني من حمافظة اجلبيل وعدد من 

�سيوف �رصف املعر�ش.
واأو�س���ح امل�رصف الع���ام على اجلماعة 
حممد الهالل اأن املعر�ش االأول اجلماعي 
للجماعة، ي�ستمر خم�سة اأيام، ويهدف اإلى 
اإب���راز فن���ون حمافظة اجلبي���ل والتعريف 
باإبداعات اأع�سائها وذلك �سمن املبادرة 
لتنظي���م  الدولي���ة  للعن���ود  املجتمعي���ة 
املعار�ش واملوؤمترات، يف دعم املواهب 
الفني���ة واإبراز عطاءاتها، وخلق ج�سور من 
التوا�س���ل ب���ني الفنان���ني الت�سكيليني، 

داخل اجلبيل وخارجها.
ويف حدي���ث ملدي���ر جمعي���ة الثقاف���ة 
والفنون يف الدم���ام يو�سف احلربي قال: 
التجريدي���ة  باأ�ساليب���ه  تن���وع  املعر����ش 
وال�رصيالي���ة  واالنطباعي���ة  والواقعي���ة 
وب���ني اخلامات العديدة م���ن األوان زيتيه 
واأكريلي���ك وبا�ستيل والفحم والر�سا�ش 

وحت���ى الر�س���م الرقمي والت���ي ج�سد من 
خالله���ا الفنانون العديد م���ن املوا�سيع 
كالطبيع���ة ال�سامت���ة وال���رتاث وغره���ا 
من موا�سي���ع الفن املعا����رصة التي تعرب 
عن االإح�سا����ش العميق للفنان يف التعبر 
عم���ا يلم�سه و يتاأثر ب���ه، ويدعم املعر�ش 
العدي���د م���ن االأ�سم���اء اجلدي���دة ال�ساب���ة 
وتعت���رب مثل ه���ذه املعار����ش اجلماعية 
فر�سة جي���دة لكل امل�سارك���ني للتعرف 
بال�ساح���ة،  اجلدي���دة  االأ�سالي���ب  عل���ى 
باالإ�ساف���ة اإلى التعرف عل���ى اجلو الفني 
الع���ام باملنطقة باالإ�سافة لكونها تغذية 
ب�رصي���ة وثقافة فنية له���ا لغتها اخلا�سة 
الت���ي تخاطب به���ا املتلق���ي وتوؤثر على 
ا  ا ووجدانيًّ حوا�سه و م�ساعره لتلهمه فكريًّ
وهي طريقة جيدة للتع���رف على العديد 
اخل���ربة  وتنمي���ة  واالأف���كار  االآراء  م���ن 
الفني���ة عن طريق التاأم���ل اأو املناق�سات 
املبا����رصة و ياأت���ي دور جمعي���ة الثقافة و 
الفنون كداع���م وحا�سن للعديد من هذه 
املعار����ش الفني���ة مبختل���ف توجهاته���ا 
للمجتم���ع  لتق���دم  الفني���ة  وانتماءاته���ا 
و�سيلة من اأهم الو�سائل يف تنمية طاقات 
االإن�س���ان الفكري���ة ذات العمق االإن�ساين . 
وتربط من خاللها اأجيال املا�سي واحلا�رص 

وامل�ستقبل.

فهد حسين 

• من اأعمال املعر�ش 	
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�أ�ش����ار “فر�ش����اد مومن����ي” وه����و خبري 
حكوم����ي يف �القت�ش����اد �إلى �لفق����ر �لو��شع 
بني �ملو�طنني وحذر من هذ� �لو�شع بقوله 
“يج����ب �أن نك����ون حذرين و�إال ف����اإن تكر�ر 
�الأحد�ث �لتي �شهدناها يف دي�شمرب �ملا�شي 
لي�����س بعي����ًد� عن �لعق����ل، علين����ا �الهتمام 
باملو�طنني و�أن جنعل توظيف �ملو�طنني 
�أولوي����ة”. )موق����ع هم�شه����ري  �ملثقف����ني 
 �أونالي����ن – �حلكوم����ي - 6 �أبري����ل 2018(.
من �لو��شح �أن �لفقر �لو��شع بني �ملو�طنني 
�أدى �إل����ى م�شاكل وق�شايا خمتلفة و�أزمات 
مثل �ل�شكن يف �لع�شو�ئيات و�أطفال �لعمل 
و�لن����وم يف �لقبور وغريها م����ن �ملع�شالت 
�الجتماعية. ويع����رف ع�شو �شورى �لنظام 
“�شلمان خ����د�دي” باأن “�إي����ر�ن لديها 19 
 ملي����ون �شخ�����س ي�شكن����ون �لع�شو�ئيات”.

ه����ذ�  الإي�ش����اح  �ل�ش����ورى  ع�ش����و  ويق����ول 
�لو�ش����ع: “هن����اك 19 ملي����ون �شخ�����س من 
�أ�ش����ل 85 ملي����ون �شخ�س ي�ش����ريون على 
طريق ميك����ن �أن يخلق����و� ب�شهولة م�شاكل 
مل�شتقبل جمتمعن����ا، يعترب �لفقر و�ل�شكن 
يف �لع�شو�ئي����ات من �أه����م �ملع�شالت �لتي 
ميك����ن �أن ت�شب����ب �لعدي����د م����ن �مل�شاكل 
�الجتماع����ي،  �الأم����ن  ومي�����س  �الجتماعي����ة 
وت����كاد �لعاه����ات �الجتماعي����ة تع����رب �خلط 
�الأحمر وال ميك����ن �أن تطلق عليها �لعاهات 
�إل����ى  �أحيان����اً  ت����وؤدي  الأنه����ا  �الجتماعي����ة 
ق�شاي����ا �أمني����ة ته����ّدد �ملجتم����ع” )موق����ع 
.)2018 �أبري����ل   6 �حلكوم����ي،   �شفقتن����ا 

�حلقيق����ة ه����ي �أن �أك����ر م����ن 80 يف �ملئة 
يف  يعي�ش����ون  �الإي����ر�ين  �ل�شع����ب  م����ن 
�لوق����ت �حلايل حت����ت خط �لفق����ر وبح�شب 

ي����ز�ل  “ال  حكومي����ة  �شحيف����ة  �ع����ر�ف 
 ه����ذ� �خل����ط ي�شتم����ر �إل����ى جه����ة جمهولة”.
خ����ط �لفق����ر ه����و �خلط �ل����ذي ت�شق����ط كل 
�أ�����رة �إير�ني����ة �بتليت به، ل����دى مو�جهتها 
�أب�ش����ط �نزالق، �إلى �أزم����ات �أخرى. ي�شتخدم 
بع�س علماء �الجتماع �حلكوميني م�شطلح 
“�لربوليتاري����ة” عل����ى �لطبق����ة �لو�شطى، 
وه����ذ� يعن����ي �أن �لفق����ر �نت�ر عل����ى نطاق 
و��ش����ع لدرجة �أن �لطبقة �لو�شطى �نهارت، 
و�ن�ش����م �أفر�ده����ا �إل����ى �شف����وف �لعم����ال 
�ملحروم����ني، وه����و جي�����س �لعاطل����ني عن 
�لعمل، على �أ�شا�س هذه �حلقائق، يعار�س 
�ملو�طنون ب�ش����دة هذ� �لنظ����ام ويطالبون 
باإ�شقاط����ه، �إن �نتفا�شة �ل�شع����ب �الإير�ين 
يف دي�شم����رب 2017 و�شعار�تهم توؤكد هذه 

�حلقيقة.
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زهير توفيقي

�أ�شته���ل مق���ايل بتق���دمي �أ�شم���ى �آي���ات 
�لته���اين و�لتربي���كات لقي���ادة ه���ذ� �لوطن 
�لر�شي���دة وذل���ك مبنا�شب���ة �لتمي���ز �لكب���ري 
�شباق���ات  حققت���ه  �ل���ذي  �لباه���ر  و�لنج���اح 
�لفورم���وال 1 ه���ذ� �لع���ام يف حلب���ة �لبحري���ن 
�لدولّي���ة. ال �ش���ك �أن �الآث���ار �الإيجابّي���ة �لتي 
حتقق���ت لالقت�ش���اد �لوطني من���ذ �النطالقة 
�الأولى ل�شباق �لفورموال 1 يف مملكة �لبحرين 
�أك���رب م���ن �لق���درة عل���ى �إيجازه���ا يف ه���ذه 
�مل�شاحة �ملتو��شع���ة، فاحلديث رمبا يطول 
عّم���ا جنت���ه مملك���ة �لبحرين من ه���ذ� �حلدث 
�لعامل���ي �لريا�شي �لذي يتابعه �ملاليني من 
�ملهتم���ني بريا�ش���ة �شباق �ل�شي���ار�ت حول 

�لعامل، وهذ� �أمر يتف���ق �جلميع عليه، ول�شت 
هنا ب�ش���دد �خلو�س فيه فق���د �أُ�شبع نقا�شاً، 
فهنيئاً للقيادة و�لقائمني على هذ� �ل�شباق 

على هذ� �لنجاح �ملتجدد.
م���ن جانب �آخ���ر ن�شتطي���ع �أن نلح���ظ �أن 
بالدي �أ�شبح���ت �لوجهة �لريا�شية �الأولى يف 
�ل�رق �الأو�ش���ط، نظر�ً لالنطب���اع �لعام �لذي 
تركه جناح �شباق���ات �لفوموال 1 يف كل عام، 
وق���د �أك���ون �أن���ا �شخ�شياً م���ن �ملحظوظني 
�لذي���ن �أُتيح���ت له���م فر�ش���ة ح�ش���ور هذه 
�ملنا�شّبة �لريا�شّية �لعاملّية منذ �نطالقتها 
�الأول���ى باململك���ة يف ع���ام 2004م، ولعّل���ي 
�أ�شّجل هنا بكثري من �الإعجاب و�النبهار مدى 

�لتطّور �ملذهل �لذي حدث عرب �ل�شنو�ت يف 
�لتنظي���م ونوعّية �لرب�م���ج و كثاّفة �حل�شور 
وغري ذلك من �لرتيبات و�الأمور �للوج�شتية 

�مل�شاحّبة.
م���ن �ملع���روف �أن �جلماهري �لت���ي تاأتي 
من �خل���ارج مل�شاه���دة فعالية م���ا يف �أّي بلد 
 تتاأث���ر كث���ري�ً مب���ا ُيع���رف باالنطب���اع �الأول
)First impression( ، ب���ل �إن جن���اح تلك 
�لفعالّي���ة يعتم���د على ��شتح�ش���ان �ل�شيوف 
ور�ش���ا �جلماهري عن �لتنظي���م منذ �لو�شول 
وحتى �ملغ���ادرة، و�شعب �لبحرين، بحمد �هلل 
�شع���ب م�شياف، يجي���د �لرحي���ب ب�شيوف 
بالده، وخ�شو�شا �شيوف �شباقات �لفورموال 

1 �لت���ي ُتعت���رب �أك���رب و�أهم جتم���ع ريا�شي 
ت�شه���ده �لبحرين. �لتقيت خ���الل تو�جدي يف 
فعاليات �شباق ه���ذ� �لعام بعائلة بريطانية، 
وقد علمت م���ن رب �لعائلة �أن���ه متقاعد عن 
�لعمل يف �لوقت �لر�هن بعد �أن عمل يف �إحدى 
�لدول �خلليجية مل���دة 30 عاماً. كان حديثنا 
كله يتمح���ور حول �لبحري���ن و�شعبها �لطيب 
�خلل���وق، �أخربوين �أنهم ينتظرون �أية منا�شبة 
للمجيء �إلى �لبحرين، حيث يعي�شون يف �إحدى 
�لدول �خلليجية �ملجاورة. ما �أود قوله �إن هذ� 
�ل�شعب �لعظيم �أنعم �هلل عليه بنعمة �الأخالق 
و�لطيب���ة، و�أرج���و �أن نحاف���ظ عل���ى ن�شيج���ه 
�الجتماعي وتاريخه �مل�رف عرب �لقرون فهو 

ب���كل تاأكيد �شعب خمتل���ف يف طيبته ووالئه 
الأر�ش���ه وقيادت���ه و�إقباله عل���ى خدمة بالده، 
ومت���ى ما نال �لفر�ش���ة و�لثقة فاإنه ال يردد 
�أب���د�ً يف �لعط���اء و�الإبد�ع و�لتف���ّوق، و�الأمثلة 

على ذلك كثرية دون �أدنى �شك.
ويف �خلت���ام، ال نن�ش���ى �جله���ود �لكبرية 
�لت���ي قام بها �ملخولون بتنظيم هذ� �ل�شباق 
�لريا�شي �لعاملي، �ش���و�ء �أكانو موظفني �أو 
م�شوؤول���ني �أو متطوع���ني، و�ل�شك���ر مو�شول 
ة لكل �أولئك �لذين عملو� خلف  ب�شورة خا�شّ
�لكو�لي����س. وحتية �إكب���ار و�ح���ر�م ُن�شجلها 
جميع���اً له���ذ� �ل�شعب �ل���ويف �مل�شياف �لذي 

كان بالفعل من �أهم عو�مل جناح �حلدث.

سر نجاح الفورموال 1

كغرين����ا نتابع ب�شغف �لر�شائل 
�ل�شحي����ة �لتوعوي����ة �لت����ي يق����وم 
�لدكت����ور  و�إر�شاله����ا  بت�شويره����ا 
عبد�لرحم����ن �لغري����ب ��شت�ش����اري 
�أمر������س �الأن����ف و�الأذن و�حلنج����رة 
�لتو��ش����ل  قن����و�ت  ع����رب  وذل����ك 

�الجتماعي.
مث����ل تل����ك �لر�شائ����ل �جلميلة 
�ملوؤث����رة �لتي يتح����دث من خاللها 
�للغ����ة  و�ختي����اره  �لدكت����ور  ه����ذ� 
�ل�شعبي����ة  و�ملف����رد�ت  �لبي�ش����اء 
�لبحريني����ة �ملحببة �لت����ي يفهمها 
قطاع عري�س م����ن �شعب �لبحرين 
و�أبن����اء دول �خللي����ج �لعرب����ي بكل 
�أرق����ام �لتاأكي����د ت�ش����ل للمتلق����ي 
يب����دو  كم����ا  وه����ي  �أ�����رع  ب�ش����كل 
�إذ  �لنا�����س،  عام����ة  عن����د  مطلوب����ة 
يتقبلونها ب�ش����در رحب ويهتمون 
فيه����ا  ج����اء  م����ا  ويطبق����ون  به����ا 
م����ن ن�شائ����ح و�إر�ش����اد�ت �شحي����ة 
قيم����ة ويتناقلونه����ا فيم����ا بينهم 
ويت�شوق����ون �إليه����ا وال ميلون من 

م�شاهدتها مرة بعد �أخرى.
ناأم����ل من �الأطب����اء �لبحرينيني 
الآخرين وحتدي����دا من له ن�شاط يف 
�لتخ�ش�ش����ات �لطبي����ة �أن ي�شلكو� 
�ل�شحي،  �لتوع����وي  ه����ذ� �الجت����اه 
ونتمن����ى �الإكث����ار منه����ا خ�شو�شا 
يف زم����ن �نت�����رت في����ه �الأمر������س 
�لفت����اوي  وتع����ددت  �ملختلف����ة 
�لطبي����ة.  �الجته����اد�ت  وتعق����دت 

وع�شاكم عالقوة.
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بد�أت �لدول �لكربى دق طبول 
�حلرب على �ل�شاحة �لتي يتوقعها 
�ل�شوري����ة،  �الأر��ش����ي  �أي  �لع����امل، 
�لغربي����ون  وحلفاوؤه����ا  �أم����ريكا 
يتهمون نظ����ام �الأ�ش����د با�شتخد�م 
�أ�شلح����ة نووية ورو�شي����ا ت�شتخدم 
�لفيت����و �ش����د م�شاع����ي �أم����ريكا يف 
جمل�����س �الأم����ن التخ����اذ ق����ر�ر �شد 
�شوريا، و�حلقيق����ة �ملرة ال تتعلق 
مبن �ل����ذي له ح����ق، وال با�شتخد�م 
��شتخد�م����ه،  ع����دم  �أو  �لن����ووي 
ولكنها تتعلق ب�شعي جميع �لقوى 
لتحقيق مكا�شب من حالة �ل�شعف 
و�النهيار �لتي و�شل �إليها �لعرب.
�إلى  فاأم����ريكا لي�ش����ت بحاج����ة 
ق����ر�ر�ت من جمل�����س �الأم����ن لك����ي 
تتدخ����ل ع�شكري����ا هن����ا �أو هن����اك، 
فق����د �شب����ق و�أز�ل����ت دوال وقتلت 
�ملاليني و�����ردت �ل�شع����وب دون 
مو�فق����ة جمل�����س �الأم����ن وتبني يف 
�لنهاية �أن ما قامت به بني بكامله 
على تلفيقات ال �أ�شل لها، كما �أن 
رو�شيا وغريه����ا ال تفعل ما تفعله 
ل�شو�د عي����ون �أحد ولك����ن من �أجل 

م�شالح معينة.
يف  يدخ����ل  ب����د�أ  كل����ه  �لع����امل 
منعطف خطري ينبئ بحرب عاملية 
هائلة وهناك حتركات كثرية تبني 
�أن ه����ذه �حلرب تقرب، ففي يوم 
٣ �أبريل �جلاري ق����ام وزير �لدفاع 
�إل����ى  بزي����ارة  �جلدي����د  �ل�شين����ي 
مو�شكو ومعه وف����د ع�شكري رفيع 
�مل�شتوى ووجه م����ن هناك �لعديد 
م����ن ر�شائ����ل �لتحذي����ر للوالي����ات 
ه����ذه  و�أب����رز  بال����ذ�ت  �ملتح����دة 
�لر�شائل �أن هن����اك جبهة ع�شكرية 
قوية ت�شم رو�شيا و�ل�شني جاهزة 
للرد عل����ى �أية مغامرة تقدم عليها 

�لواليات �ملتحدة.
ت�ريح����ات  تب����ادل  ومت 
ت�شعيدية م����ن �الأطر�ف �ملختلفة، 
جمموعة تهدد بهج����وم، وجمموعة 
ته����دد بالرد على �لهج����وم، وهذه 
هي �ل�شورة حالي����ا، فاأين �لعرب، 
وما عالقته����م مبا يج����ري؟ �الإجابة 
عل����ى ذلك �أننا نح����ن �لعرب �لذين 
�أ�شبحنا من����ذ �شنو�ت �شمن �شاحة 
�للعب����ة �لكربى �شنك����ون �ل�شحايا 
لكل ما يج����ري فاجلمي����ع يت�شارع 

�الآن من �أجل �لتهامنا.
بع�س هذه �لقوى تريد �لتهام 
�لرو�ت �ملوجودة يف �ملنطقة عن 
طريق �حل����رب �لع�شكرية �ملبا�رة 
و�لبع�س �الآخ����ر يريد �لتهامها عن 
طري����ق �لت�شلل به����دوء، وهذ� هو 
�لف����رق �لوحي����د ب����ني �لفريق����ني. 
فه����ل لدينا نحن �لعرب قدرة على 
�لتحالف و�لوقوف �شفا و�حد� �أمام 

ما ير�د لنا �أم �أنه فات �الأو�ن؟.
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ومضة قلم

نظ���ام �لتاأم���ني �ش���د �لتعط���ل م���ن 
بنج���اح  تطبيقه���ا  مت  �لت���ي  �ملنج���ز�ت 
يف مملك���ة �لبحري���ن عل���ى م���دى �شنو�ت 
تناه���ز 12 �شنة، ونظر� مل���ا ينطوي عليه 
ه���ذ� �لنظ���ام م���ن �إيجابي���ات ف���اإّن دول 
جمل����س �لتعاون �شكل���ت فريق عمل عايل 
�مل�شت���وى لالأخذ به���ذه �لتجرب���ة �لر�ئدة، 
وكن���ا قد طالبن���ا غري مرة ب����رورة �لعمل 
على تطوي���ره وت�شمينه مرئي���ات حديثة 
تتما�ش���ى م���ع معاي���ري �لعم���ل �لدولي���ة، 
تعزيز� ملنظومة �حلماية �الجتماعية، �إالّ �أّن 
�ملوؤ�ش���ف �أّن كل مقرحاتن���ا ذهبت �أدر�ج 

�لرياح.

�جله���ة �مللق���ى عل���ى عاتقه���ا بح���ث 
نظام �لتعطل �ملجل�س �لنيابّي �لذي بقي 
�شامتا ل�شنو�ت، لالأمانة فاإّن �أحد �الأع�شاء 
منذ �شنتني �أفاد �أن لديه مقرحا يت�شمن 
�لتاأم���ني �ش���ّد  قان���ون  عل���ى  تعدي���الت 
�لتعط���ل، لكّن مقرح �شعادة �لنائب رمبا 
مل يح���ظ بالدعم م���ن بقية �لن���و�ب وكان 

م�شريه �لن�شيان.
يف �جلل�ش���ة �الأخرية للمجل����س �لنيابّي 
و�ف���ق �ل�ش���ادة �لن���و�ب عل���ى رف���ع �إعانة 
�لتعط���ل للجامعيني م���ن 150 دينار� �إلى 
200 دين���ار �شهري���ا كما و�ف���ق على رفع 
�إعان���ة �لتعطل لغ���ري �جلامعيني �إلى 150 

دين���ار�، باالإ�شافة �إلى �إج���ر�ء تعديل على 
�مل���ادة �حلادية ع�رة من قان���ون �لتعطل 
ب����رف �لتعوي����س �شهري���ا بو�قع 70 % 
م���ن �أجر �ملوؤمن عليه عل���ى �أ�شا�س معدله 
�ل�شهري خالل �الثني ع����ر �شهر� �ل�شابقة 

على تعطله ب�رشط األ يتجاوز األف دينار. 
�لهو�ج����س �لتي تنت���اب �لعاطلني �أّن 
هناك من ي�ش���ع �لعر�قيل �أم���ام �ملقرح 
�لنياب���ّي م���ن قبي���ل �أّن �أي تعدي���ل عل���ى 
قان���ون �لتعطل ال ميك���ن �إق���ر�ره �إالّ بعد 
�إجر�ء در��شة �كتو�رية تبني قدرة �شندوق 
�لتاأم���ني على �لوفاء به���ذه �لزيادة �أم ال، 
ولع���ل ت�ش���ارب �الخت�شا�س ب���ني وز�رة 

�لعم���ل من جه���ة وهيئ���ة �لتاأمينات ميثل 
�لعقب���ة �الأك���رب يف �أي حت�ش���ني الأو�ش���اع 

�لعاطلني. 
الب���ّد �أن نتذك���ر هنا �أّن وكي���ل �لعمل 
و�ل�ش���وؤون �الجتماعي���ة �شب���اح �لدو����ري 
كان ق���د تق���دم قب���ل �شنو�ت بع���دد من 
�ملقرح���ات بينه���ا زي���ادة ����رف مبال���غ 
�لتعطل لكنها �آنذ�ك مل جتد �آذ�نا �شاغية 
من �جله���ات �ملعنية باملو�ش���وع. وجتدر 
�الإ�شارة هنا �إلى �أّن �شندوق �لتاأمني �شد 
�لتعطل لديه فو�ئ�س هائلة قدرت ب� 500 
مليون دينار وم���ا ي�رف منه للعاطلني ال 

يتجاوز ثالثة ماليني �شنويا فقط.

أعيدوا النظر في عالوة التعطل



م�رشعون رو�س يقرتحون حظًرا 
على ال�ستثمارات الأمريكية

مو�سك���و – روي���رتز: ق���ال م�رشع���ون رو����س اأم�س 
ا عل���ى  اإنه���م �ساغ���وا م�س���ودة ت�رشي���ع ردًّ )اجلمع���ة( 
العقوب���ات الأمريكي���ة اجلديدة تقرتح حظ���ر ا�سترياد 
جمموع���ة من ال�سل���ع واخلدمات الأمريكي���ة اإلى رو�سيا 

وفر�س قيود على العالقات القت�سادية.
وم���ن املق���رر اأن يناق����س جمل�س الن���واب م�سودة 
القان���ون الأ�سب���وع الق���ادم. وتقرتح امل�س���ودة تقييد 
ال���واردات امل�سنعة بالوليات املتحدة من الربجميات 
وال�سل���ع الزراعي���ة، والأدوي���ة الأمريكي���ة الت���ي ميكن 

ا�ستريادها من اأماكن اأخرى، والتبغ والكحوليات.

ال�سعودية: �سوابط جديدة لقرو�س الأفراد وحالت التعرث
الريا����س - العربية: اأعلن���ت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي “�ساما”، �س���دور �سوابط واإجراءات 

التح�سيل من عمالء جهات التمويل الأفراد.
واأك���د وكيل حماف���ظ موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للرقابة اأحمد بن عبد اهلل اآل ال�سيخ، اأن هذه 
ال�سواب���ط ُتطبق على البنوك وامل�سارف و�رشكات التمويل اخلا�سع���ة لإ�رشاف املوؤ�س�سة بهدف تنظيم 
اآلي���ة التح�سيل والتوا�سل م���ع العمالء الأفراد و�سامنيهم ب�سكل ُيتيح جله���ات التمويل اتباع اإجراءات 

وا�سحة وحمددة مبا يحمي حقوق اأطراف العالقة.
كما اأ�سار اآل ال�سيخ اإلى اأنه ُيحظر على البنوك وامل�سارف ا�ستقطاع اأي مبالغ من ح�سابات العميل 
دون وج���ود حك���م اأو ق���رار ق�سائي اأو دون احل�سول عل���ى موافقة م�سبقة من العمي���ل اأو �سمولية عقد 
التموي���ل على ذل���ك، اأو احلجز على ح�سابات اأو اأر�س���دة العمالء ولو ب�سكل ُموؤق���ت وعدم متكينهم من 

ال�ستفادة من املبالغ املتوافرة يف احل�سابات دون وجود حكم اأو قرار ق�سائي.
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اقتصاد
100 دوالر متو�سط عائد الغرف الفندقية يف املنامة و�سط مناف�سة حممومة

51.1 % ن�سبة الإ�سغال الفندقي يف 2017

اأظه���ر م�سح اأجرت���ه �رشكة تدقي���ق عاملية اأن 
متو�س���ط العائ���د املايل على الغ���رف الفندقية يف 
املنام���ة بلغ نح���و 100 دولر اأمريك���ي، يف الوقت 
ال���ذي ت�ستد في���ه املناف�س���ة يف قط���اع ال�سيافة 
املحلي بافتتاح املزيد من الفنادق اجلديدة ذات 
الفئ���ة خم�س جنوم، ما دفع الفن���ادق القدمية اإلى 
اإجراء جتديدات كبرية ملواكبة النمو واملناف�سة يف 

�سوق ال�سيافة.
اأ�سار اأحدث تقارير اإرن�ست ويونغ )EY( حول 
قطاع ال�سيافة يف منطق���ة ال�رشق الأو�سط و�سمال 
اإفريقي���ا اأن بل���غ متو�س���ط الإ�سغ���ال الفندقي يف 
املنام���ة بل���غ 51.1 % يف 2017 برتاج���ع طفي���ف 

قدره 1.8 %.
وبلغ متو�سط �سعر الغرفة الفندقية نحو 195 
دولًرا يف 2017 مقارن���ة 209 دولرات يف 2016، 
يف حني يف متو�سط عائدات الغرفة اإلى 100 دولر 
يف 2017 وذل���ك م���ن 110 دولر يف الع���ام الذي 

�سبقه.
واأ�سار تقرير اإرن�ست ويونغ اأن �سوق ال�سيافة 
يف املنطق���ة �سه���د من���وًّا هام�سيًّا يف ع���ام 2017. 
وبا�ستثناء م�رش والكويت، �سجلت اأ�سواق ال�سيافة 
ا يف اإي���رادات الغرفة الواحدة  يف املنطقة انخفا�سً
املتاح���ة نتيج���ة عوام���ل مثل زي���ادة الإم���دادات، 
والتغيريات التنظيمية، والإ�سالحات امل�ستمرة يف 

بيئة القت�ساد الكلي.  

وخالل ع���ام 2017، �سجلت �س���وق دبي اأعلى 
اإي���رادات للغرف���ة الواح���دة املتاح���ة بلغ���ت 189 
170 دولًرا  الت���ي �سجل���ت  ج���دة  تلته���ا  دولًرا، 
لإي���رادات الغرفة الواح���دة املتاحة. كم���ا �سجلت 
دبي اأعلى مع���دلت الإ�سغال يف عام 2017 بن�سبة 
77.7 %، جاءت بعدها مبا�رشة اأبوظبي مع معدلت 
اإ�سغ���ال بلغ���ت 77.1 %. ه���ذا و�سجل���ت اململكة 
العربي���ة ال�سعودية اأعل���ى اأ�سعار للغ���رف، اإذ بلغ 
متو�س���ط ال�سع���ر اليوم���ي للغرف���ة 300 دولر يف 
مك���ة املكرمة و266 دولًرا يف جدة. و�سجلت �سوق 
ال�سياف���ة يف القاه���رة من���وًّا على م�ست���وى جميع 
موؤ����رشات الأداء يف ع���ام 2017، مما اأدى اإلى زيادة 
يف عائ���دات الغرف باملقارنة م���ع عام 2016، ويف 
اإي���رادات الغرفة الواح���دة املتاحة بواقع 77.7 % 

نتيجة ل�ستمرار ال�ستقرار ال�سيا�سي يف البالد.
هذا، ويقدم تقري���ر EY حول قطاع ال�سيافة 
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا تقييمات 
على اأ�سا�س �سهري ومنذ بداية العام حتى تاريخه، 
لأداء الفنادق الرائدة يف ال�رشق الأو�سط، مبا ي�سمل 
الفن���ادق واملن�ساآت التي يت���م ت�سغيلها من قبل 
العالم���ات التجاري���ة العاملي���ة �سمن فئ���ة الأربع 

واخلم�س جنوم. 
وق���ال رئي����س ق�س���م خدم���ات ال�ست�س���ارات 
العقارية ملنطقة ال����رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
يف اآرن�ست ويونغ يو�سف وهبة: “على الرغم من اأن 
قط���اع ال�سيافة يف ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
ق���د �سهد منوًّا هام�سيًّا يف ع���ام 2017، ولكن عام 

2018 �سيك���ون واعًدا، حيث �سي�ساهم الإعالن عن 
العديد من الفنادق اجلديدة واملبادرات احلكومية 
وامل�ساري���ع ال�سخمة يف دفع عجل���ة ال�سياحة خالل 

هذا العام”.

واأ�س���اف “وبالن�سبة لدولة الإم���ارات العربية 
املتح���دة، �سوف يكون النم���و يف العر�س يف قطاع 
ال�سياف���ة مدعوًم���ا بزي���ادة يف مع���دلت الإ�سغال 
م���ن الأ�سواق احلالي���ة واجلديدة. و�س���وف ت�ساعد 

املبادرات احلكومية املختلفة مثل تو�سيع عر�س 
تقدمي تاأ�س���رية الدخول عند الو�س���ول ملواطني 
رو�سي���ا وال�س���ني والهن���د يف زيادة اأع���داد الزوار 
ودعم العرو�س املتنوعة لقطاع ال�سيافة القادمة 
لي����س فقط اإلى دب���ي واأبوظبي، بل اإل���ى اإماراتي 

راأ�س اخليمة والفجرية اأي�ًسا”. 
العربي���ة  اململك���ة  “ويف  بالق���ول  وم�س���ى 
احلكومي���ة  املب���ادرات  مّه���دت  ال�سعودي���ة، 
الطري���ق اأم���ام زي���ادة ال�سياح���ة الرتفيهي���ة م���ن 
الأ�س���واق املحلية والدولية، حي���ث اأعلن �سندوق 
ال�ستثم���ارات العامة عن تطوير اأماكن ومنتزهات 
ترفيهي���ة ووجه���ات �سخم���ة لل�سياف���ة والرتفيه 
�ستناف����س فور اإجنازها اأب���رز الوجهات الرتفيهية 
يف الع���امل. واأم���ا على امل���دى القري���ب، ف�سيكون 
الطلب على قط���اع ال�سيافة مدعوًما بامل�سافرين 
من وف���ود املوؤ�س�سات، املكلف���ني بامل�ساعدة يف 
اإجناز بع�س هذه امل�ساريع ال�سخمة يف جميع اأنحاء 

اململكة”.
وزاد بقول���ه “كم���ا اأطلق���ت حكوم���ات بلدان 
اأخرى يف ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، مثل م�رش 
والبحرين، مب���ادرات لتعزيز ال�سياحة يف اأ�سواقها. 
وت�سعى البحرين اإلى تنمية ال�سياحة املتبادلة بني 
دول جمل����س التعاون اخلليج���ي. بينما �ست�ستفيد 
م����رش، التي �سجلت من���وًّا يف جميع موؤ����رشات الأداء 
الرئي�سي���ة الع���ام املا�س���ي، من افتت���اح مطارين 
جديدي���ن وموا�سل���ة اجله���ود احلكومي���ة الرامية 

لتعزيز العالقات الثنائية مع دول العامل”.
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امل�سعل: القرو�س ال�سخ�سية حتتاج وعًيا3 مايو انطالق املنتدى العاملي للمجل�س العام للبنوك 
اأكد اأن الكبار اأكرث ا�ستفادة منها مقارنة بال�سباب 

�����رشح املحل����ل يف ال�س����وؤون القت�سادية يو�سف 
امل�سع����ل، اأ�سب����اب اللجوء اإلى القرتا�����س قائالً “اإن 
معظ����م القرو�س ال�سخ�سية تت����م بهدف ا�ستهالكي 
بالدرج����ة الأولى ون�سبة قليلة منه����ا هي التي توجه 
اإلى ال�ستثمار وهذه م�سكلة حتتاج اإلى وعي واإدراك 
م����ن ال�سخ�����س ال����ذي يلجاأ اإل����ى القرتا�����س ليعرف 
كيف ي�ستفيد م����ن القرو�س وي�سخره����ا خلدمته يف 
امل�ستقبل حتى تعم عليه الفائدة، موؤكًدا اأن التوفري 
بني فئ����ة ال�سباب يكاد يكون معدوًم����ا خا�سة ذوي 
الأعم����ار من 25 اإل����ى 35 �سنة. واأو�س����ح امل�سعل اأن 
القرو�س ال�سخ�سية ظاهرة تعجز احللول الفردية عن 
مواجهتها يف ظل الأعباء املعي�سية ومتطلبات احلياة 
الع�رشية الأم����ر الذي كبل الكثري م����ن الأ�رش ب�سل�سلة 
متوي����ل  �سهل املن����ال ع�سي ال�س����داد فالهدف من 
القرو�س ال�سخ�سية هو تلبية الحتياجات ال�رشورية 
فقط لك����ن واقع احل����ال يف البحرين يق����ول اإن كبار 
ال�س����ن هم الذي����ن باإمكانهم التوف����ري  واأن ال�سخ�س 
الواحد م����ن اأ�سحاب الدخل املتو�س����ط يح�سل على 
قرو�����س متنوع����ة من ع����دة جهات يف نف�����س الوقت 
واأن 90 % منها موجة لالأغرا�س ال�ستهالكية ك�رشاء 
�سيارات، �سف����ر و�سياحة، تاأثيث يف وقت توؤكد فيه 

امل�سادر امل�رشفية زيادة القرو�س ال�سخ�سية خالل 
املرحلة املقبلة. 

خ����الل  م����ن  “يت�س����ح  امل�سع����ل  واأ�س����اف 
اأ�سح����اب  اأن  املتوف����رة  والبيان����ات  الإح�سائي����ات 
الأعم����ار الكبرية ه����م الذي����ن يوفرون اأم����ا ال�سباب 
فمبداأ التوف����ري غري موجود لديهم حتى لو ارتفعت 
رواتبه����م لأن ال�سلوك لديه����م ا�ستهالكي بالدرجة 
الأول����ى وم�ستوى الدخ����ل الآن متفاوت بني النا�س، 
اأم����ا م�ست����وى املعي�سة فه����و غري متف����اوت، ولهذا 
فاأ�سح����اب الدخول القليل����ة يلجاأون اإل����ى تقلي�س 

الف����ارق من خ����الل القرو�س حيث جن����د يف كل بيت 
اأك����رث من �سيارة، تلفزيون، وكماليات كثرية وحتى 
الهاتف النق����ال املنت�رش بني ال�سب����ان كما اأن هناك 
جمموع����ات كبرية م����ن املواطنني تق�س����ي اإجازتها 
باخلارج م����ن خالل اعتمادها عل����ى القرو�س يف ظل 

غياب امل�سئولية ال�سخ�سية. 
وبني امل�سعل اأن احل�س ال�ستثمار يكاد يكون 
معدوًم����ا لدى ال�سب����اب وكل تفكريهم من�سب على 
ال�سته����الك، داعًي����ا لزي����ادة الوعي ل����دى ال�سخ�س 
املقرت�����س باأهمي����ة القر�����س ال����ذي ياأخ����ذه لك����ي 
ي�ستفي����د منه ولب����د اأن تكون لالأ�����رشة والإعالم دور 
يف التوعية وكذلك اجله����ات الأخرى املعنية بالأمر، 
وط����رح اأهمية القرو�����س وكيفية ال�ستف����ادة منها 
بال�س����كل الأمثل م����ع املخت�سني حل����ث النا�س على 
ال�ستفادة منها. و�سّدد اأن الهدف من القرو�س هو 
ق�ساء حاجة مهمة تتطلبها م�سلحة الإن�سان. كما اأن 
ال�سخ�س الذي يتق����دم بطلب للح�سول على قر�س 
يح�س����ل علي����ه بي�����رش لن البنك يث����ق يف املعلومات 
الت����ي يقدمه����ا اإلي����ه الزب����ون ول ميك����ن اأن يق����وم 
بدور رقابي، خا�سة يف ظ����ل املناف�سة بني البنوك، 
لذل����ك يجب على املقرت�����س اأن يدر�س حياته جيًدا 
ومدى ا�ستع����داده للوفاء بالتزامات القر�س وكيف 

ي�ستفيد منها وهي م�سئوليته اأولً واأخرًيا.

التنفي���ذي  الرئي����س  ي�س���ارك 
ملجموع���ة الربك���ة امل�رشفي���ة عدن���ان 
يو�سف، والأمني الع���ام للمجل�س العام 
للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 
عبدالإله بلعتي���ق، يف املنتدى العاملي 
الثال���ث للمجل����س العام حت���ت عنوان: 
للخدم���ات املالي���ة:  اجلدي���د  “الوج���ه 
وحتدي���ات  وفر����س  ا�سطراب���ات، 
متج���ددة” يف الفرتة م���ن 2 اإلى 3 مايو 
املقب���ل يف ا�سطنب���ول برتكي���ا. ويقام 
املنت���دى بتنظي���م من املجل����س العام 
للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، 
املظل���ة الر�سمي���ة للموؤ�س�سات املالية 
الإ�سالمي���ة، ويجمع يف املنتدى العاملي 
له���ذا الع���ام اأب���رز خ���رباء ال�سناعة من 
داخل وخارج �سناعة التمويل الإ�سالمي 
املتع���ددة  الإمنائي���ة  واملوؤ�س�س���ات 
الأطراف والهيئات التنظيمية الدولية 
ال�سيا�س���ات،  و�سانع���ي  والوطني���ة 
والن�س���اء  القيادي���ن  والتكنوق���راط 
اللوات���ي يقدن ال�سناع���ة اإلى م�ساركة 
خرباته���م يف املوا�سي���ع العاملية التي 
توؤثر على القت�ساد وم�ستقبل �سناعة 

اخلدمات املالية الإ�سالمية.
الر�سمي���ني  املتحدث���ني  واأب���رز 
يف املنت���دى العامل���ي للمجل����س العام 
لهذا العام من البحري���ن، هم: الرئي�س 
التنفي���ذي ملجموع���ة الربكة امل�رشفية 
عدنان يو�سف، والأمني العام للمجل�س 
للبن���وك واملوؤ�س�س���ات املالية  الع���ام 
الإ�سالمي���ة عبدالإل���ه بلعتي���ق، نائ���ب 
ق�س���م  ورئي����س  التنفي���ذي  الرئي����س 
ال�س���الم  مب����رشف  ال�رشعي���ة  ال�س���وؤون 
حمم���د برهان عربونة، مدي���ر العمليات 
باملجل����س العام للبن���وك واملوؤ�س�سات 
يرليف���ا،  عزي���زة  الإ�سالمي���ة  املالي���ة 
وموؤ�س�سة ورئي�سة جمل�س اإدارة جولدن 

تر�ست لولوة املطلق.
و�سيعقد املنتدى العاملي للمجل�س 
الع���ام خ���الل يوم���ني، ويت���م تنظيم���ه 
ب�رشاك���ة ا�سرتاتيجي���ة مع بن���ك الربكة 

الت�ساركي الرتك���ي يف تركيا وجمموعة 
بي���ت التمويل الكويت���ي. كذلك يدعم 
بنك اخلرطوم املنتدى العاملي ك�رشيك  
للخدمات امل�رشفية الإ�سالمية يف جمال 
التجزئ���ة، واأي�ًسا بالتع���اون مع كل من 
بنك في�س���ل الإ�سالمي امل�رشي والبنك 
الإ�سالمي الأردين. وتدعم هذا املنتدى 
الرتكي���ة  اجلوي���ة  اخلط���وط  العامل���ي 

ك�رشيك الطريان العاملي.
ومعلوم اأن املجل����س العام للبنوك 
الإ�سالمي���ة  املالي���ة  واملوؤ�س�س���ات 
يعت���رب منظم���ة دولي���ة تاأ�س�س���ت عام 
2001 ومقره���ا الرئي�س���ي يف البحرين. 
ويتب���ع املجل�س الع���ام منظمة التعاون 
الإ�سالم���ي )OIC(. وميث���ل املجل����س 
لل�سناع���ة  الر�سمي���ة  املظل���ة  الع���ام 
املالي���ة الإ�سالمية على م�ستوى العامل، 
اإذ يه���دف اإلى دع���م وتطوي���ر �سناعة 
اخلدمات املالي���ة الإ�سالمية وحمايتها، 
ودع���م التعاون ب���ني اأع�س���اء املجل�س 
العام واملوؤ�س�سات املالية الأخرى ذات 
الهتمام والأه���داف امل�سرتكة. وي�سم 
املجل����س الع���ام يف ع�سويت���ه اأكرث من 
120 موؤ�س�س���ة مالية، موزعة على اأكرث 
م���ن 30 دولة، ت�سم اأه���م الفاعلني يف 
ال�سوق املالي���ة الإ�سالمية، وموؤ�س�سات 
دولية متع���ددة الأط���راف، وموؤ�س�سات 
وجمعيات مهني���ة يف ال�سناعة، ويعرف 
باأنه اإحدى املنظمات واللبنات الرئي�سة 

يف بنية املالية الإ�سالمية. 

املحرر االقت�سادي

املحرر االقت�سادي

املحرر االقت�سادي

• يو�سف امل�سعل	

النفط ينخف�س مع تراجع ترامب عن توجيه �رضبة و�سيكة يف �سوريا
طوكيو – رويرتز: انخف�س����ت اأ�سعار النفط 
اأم�����س اجلمعة بع����د اأن خفف الرئي�����س الأمريكي 
دونال����د ترامب ت�رشيح����ات حذر فيه����ا من �رشبة 
�ساروخية و�سيكة يف �سوري����ا، لكن اأ�سعار اخلام 
ما زالت تتج����ه �سوب اأكرب مك�س����ب اأ�سبوعي يف 

اأكرث من ثمانية اأ�سهر.
وبحل����ول ال�ساعة 0632 بتوقي����ت جرينت�س 
انخف�س����ت العق����ود الآجلة خلام غ����رب تك�سا�س 
الو�سي����ط الأمريكي ت�سليم ماي����و  16 �سنتا اأو ما 
يع����ادل 0.2 % اإل����ى 66.91 دولر للربميل. ويف 
الأ�سب����وع يتج����ه اخلام �سوب الرتف����اع نحو 8 % 

بعد اأ�سبوعني من النخفا�س.
وتراجع خ����ام القيا�س العامل����ي مزيج برنت 

18 �سنت����ا اأو ما يعادل 0.2 % اإلى 71.84 دولر 
للربمي����ل، ويتجه �س����وب الرتفاع نح����و 7 % يف 

الأ�سبوع.
ويتج����ه خاما برنت وتك�سا�س، اللذان ارتفعا 
نحو خم�سة دولرات هذا الأ�سبوع، �سوب حتقيق 
اأكرب مك�س����ب اأ�سبوعي منذ يولي����و املا�سي بعد 
اأن بلغ����ا اأعلى م�ستوياتهما منذ اأواخر 2014 يوم 
الأربع����اء بعدم����ا حذر ترام����ب م����ن اأن ال�سواريخ 
»قادم����ة« يف رد عل����ى هجوم يف �سوري����ا وقالت 
ف����وق  �سواري����خ  اعرت�س����ت  اإنه����ا  ال�سعودي����ة 

الريا�س.
وق����ال ترام����ب يف تغريدة ي����وم اخلمي�س اإن 
ا وقد  الهج����وم على �سوريا “قد يك����ون قريًبا جدًّ

ل يك����ون كذلك”، مما اأثار احتمال اأن الهجوم قد 
ل يكون و�سيًكا مثلما ب����دا يف اإ�سارة ترامب قبل 

ذلك بيوم.
وقالت منظم����ة البلدان امل�س����درة للبرتول 
)اأوب����ك( اخلمي�����س اإن فائ�س خمزون����ات النفط 
العاملي����ة يقرتب من التال�سي، واإن اإجمايل اإنتاج 
املنظم����ة انخف�����س 201 األف برمي����ل يوميا اإلى 
31.96 مليون برميل يوميا يف مار�س من فرباير.

وق����ال اأمني ع����ام “اأوبك” حمم����د باركيندو 
ل�“روي����رتز” اإن املنظم����ة وحلفاءه����ا من منتجي 
النف����ط ي�ستع����دون لتمدي����د اتفاقه����م خلف�س 
الإنت����اج اإلى 2019، حيث م����ن املنتظر اأن تتبدد 

تخمة عاملية من اخلام بحلول �سبتمرب.

• عدنان يو�سف	
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“الهاكرز” ����ض���د  ق������وي  رق�����اب�����ي  ب���ج���ه���از  ت���ت���م���ت���ع  امل���م���ل���ك���ة  دويل:  خ���ب���ر 

25.2 % ح�صة البحرين من الهجمات الإلكرتونية باملنطقة
الأقل على م�ضتوى املنطقة

اعترب باحث اأمني اأول ب�رشكة كا�ضرب�ضكي 
دول  اأق���ل  البحري���ن  ح�ضبين���ي،  اأم���ن  لب، 
ا للهجمات  اخللي���ج واملنطقة العربي���ة تعر�ضً
الإلكرتوني���ة من قب���ل “الهاك���رز”، وذلك ملا 

تتمتع به من نظام اأمني اإلكرتوين قوي.
واأظهرت املعلومات اأن البحرين تتعر�ض 
ملا ن�ضبت���ه 25.2 % من الهجمات اللكرتونية 
يف املنطق���ة، فيم���ا ج���اءت الكوي���ت و�ضلطنة 
عمان يف املرحلة الثاني���ة خليجيًّا بن�ضبة 26.2 
%، فيم���ا جاءت الإم���ارات العربية املتحدة يف 
املرحلة الثالثة بن�ضبة 27.7 %، تليها اململكة 
العربي���ة ال�ضعودية يف املرحل���ة الثالثة بن�ضبة 
30.2 %، م���ن اإجمايل الهجم���ات اللكرتونية 

التي تتعر�ض لها املنطقة ب�ضكل عام.
لب”  “كا�ضرب�ضك���ي  يف  اأنه���م  وذك���ر 
يعملون مع هيئة تنظيم الت�ضالت البحرينية 
يف جم���الت التوعي���ة �ضد التنم���ر الإلكرتوين. 
واأظهرت الإح�ضاءات اأن نحو 38 % من ال�ضباب 
يف البحري���ن واجه���وا التنّم���ر ع���رب الإنرتن���ت، 
الذي ميثل اأك���رب تهديد اإلكرتوين لل�ضباب يف 
املنطقة، وفًقا لدرا�ضة حديثة اأعدتها الهيئة.

وتعد م�ضكل���ة “التنمر اللك���رتوين” ثاين 
اأك���ر امل�ضاكل اإث���ارة للقل���ق، تتمثل باخلطر 
املرتبط بلق���اء الغرباء ع���رب الإنرتنت، والذي 
انخف�ض ب�ضورة ملحوظة، اإل اأن ما يثر القلق 
ه���و اأن 16 % م���ن امل�ضارك���ن يف الدرا�ض���ة 
م���ن الأطف���ال مازال���وا يلتق���ون بالغرباء عرب 

الإنرتنت.
لب”  “كا�ضرب�ضك���ي  �رشك���ة  ونظم���ت 
بالتع���اون مع الهيئ���ة، ج���ولت توعوية للأمن 
اململك���ة  مدار����ض  خمتل���ف  يف  الإلك���رتوين 
به���دف زيادة الوع���ي بالتهدي���دات والأخطار 
الت���ي ترتب�ض بالأطفال عل���ى �ضبكة الإنرتنت 
واأف�ض���ل ال�ضبل الكفيلة بالت�ضدي لها، ف�ضلً 
عن قواعد ال�ضلوك العامة عرب �ضبكة الإنرتنت. 
وت�ضم���ل الأخطار الرئي�ضة التي تهدد الأطفال 
ع���رب الإنرتن���ت ويتع���ن مواجهته���ا، ومنه���ا 
التنم���ر، وم�ضارك���ة املعلوم���ات ال�ضخ�ضية مع 

الغرباء.
وق���در ح�ضبيني الذي حت���دث خلل موؤمتر 
�ضاي���رب �ضيكيورت���ي ويكن���د ال���ذي عق���د يف 
ا�ضطنب���ول، خ�ضائ���ر ال����رشكات ال�ضغ���ر م���ن 
الخرتاق���ات الأمني���ة باأنه���ا ت���رتاوح بن 70 
األ���ف دولر اإلى 500 ملي���ون دولر يف العملية 
الواحدة، فيما تكلف ال�رشكات الكبرة اأكر من 
500 ملي���ون دولر يف العملية الواحدة وذلك 

على امل�ضتوى العاملي.
واأكد اأهمي���ة حماية تقني���ة “بلوكت�ضن” 
من الخرتاق���ات الأمنية، كونه���ا التكنولوجيا 
الت���ي �ضتعتم���د عليه���ا  والتقني���ة احلديث���ة 
املوؤ�ض�ض���ات املالي���ة والر�ضمي���ة واحلكومات 
م�ضتقب���ل، بل ب���داأت بع����ض ال���دول يف ذلك، 
م�ض���ًرا اإلى اأن اأي اخ���رتاق ينجح يف ا�ضتهداف 

ا. هذه التقنية �ضي�ضبب خ�ضائر فادحة جدًّ

���ا يف انت�ضار  اأو�ضح���ت ال�رشكة ارتفاًعا عامًّ
���ا يف ال�ضبكات عرب  الربجمي���ات اخلبيث���ة حمليًّ
ط���رق غ���ر الإنرتن���ت )مث���ل قط���ع التخزي���ن 
املحمولة، والأقرا����ض املدجمة(، حيث احتلت 
كيني���ا املرك���ز الأول بن�ضب���ة الإ�ضاب���ات بن 
امل�ضتخدم���ن، والتي بلغ���ت 61.8 %، تلتها 
نيجري���ا )58.6 %(، و�ضلطن���ة عم���ان )50.8 
%(، وكل م���ن م����رش ولبن���ان )55.6 %( فيما 
تبّن اأن تركيا تتمتع باأقل ن�ضبة من الإ�ضابات 

حملية امل�ضدر، وهي 46.2%. 
وتو�ض���ح البيان���ات م���ن الف���رتة نف�ضه���ا 
ارتفاًعا ملحوًظا بعدد التهديدات القادمة من 
الويب، اإذ بلغت ن�ضبة امل�ضتخدمن امل�ضابن 
بربجميات خبيثة يف اململكة العربية ال�ضعودية 
30.2 %، تلته���ا كل من م����رش و�ضلطنة ُعمان 
بن�ضبة 28.8 % ودولة الإمارات 27.4 %. من 
ناحية اأخرى، تتمتع جنوب اإفريقيا باأقل ن�ضبة 
من الإ�ضابات يف املنطق���ة باأكملها )48.8 % 

من م�ضادر حملية و19.6 % من الويب(.
واأكد ح�ضبيني اأنه ينبغي على ال�رشكات، يف 
خ�ضّم مواجهتها ملدى عري�ض من التهديدات 
الإلكرتوني���ة الداخلي���ة واخلارجي���ة، اأن تتب���ع 
منهجاً �ضاملً ومتكاملً للأمن الإلكرتوين يوّحد 
احلل���ول الأمني���ة التقنية، ويرف���ع الوعي لدى 
املوظف���ن، وير�ضم �ضيا�ض���ات اأمنيةمفهومة 

ووا�ضحة ويفر�ض اتباعها. 
 Threat واألقى املوؤمتر ال�ضوء على احلل
ال���ذي   Management and Defense
اأطلقت���ه كا�ضرب�ضكي لب حديًثا، والذي مينح 
ال����رشكات الفر�ض���ة لتبّني توج���ه ا�ضرتاتيجي 
للك�ض���ف ع���ن الهجم���ات املعقدة ع���رب البنية 
التحتي���ة اخلا�ضة بتقني���ة املعلومات يف اأنحاء 
العامل، والإم�ضاك بزمام الأمور والنظر بو�ضوح 
اإل���ى البيئة الأمنية وتقلي���ل املخاطر يف العامل 

الرقمي الراهن.
كم���ا حت���دث امل�ضارك���ون ع���ن �ضعوب���ة 
وتعقي���د ا�ضالي���ب املجرم���ن الإلكرتوني���ن 
وكيف اأنهم اأ�ضبحوا متطورين وقد يتفوقون 

على كل الأنظمة واحلكومات.
واأ�ضاروا اإلى �ضهولة الخرتاقات لل�ضبكات 

املالية غر املح�ضنة بالن�ضبة لهم.

• اأمن ح�ضبيني	

مازن الن�صور

ك�صف جهة ناطقة بال�صينية تتج�ص�س على �رشكات �صيدلنية
ل���دى  عامل���ون  باحث���ون  وج���د 
كا�ضرب�ضك���ي لب اأدلة عل���ى ظهور توّجه 
جديد ومفاجئ، يتمثل بتوجيه عدد متزايد 
من اجلهات التي تق���ف خلف التهديدات 
الإلكرتوني���ة املتقدم���ة ن�ضاطاته���ا نح���و 
مهاجم���ة قط���اع الرعاي���ة ال�ضحية. ولحظ 
خ���رباء كا�ضرب�ضكي لب وج���ود الربجمية 
اخلبيث���ة PlugX داخ���ل اأنظم���ة تقنية يف 
����رشكات �ضيدلني���ة يف فيتن���ام هدفه���ا 
�رشقة تركيب���ات لأدوية ثمين���ة ف�ضلً عن 

معلومات جتارية خا�ضة.
اأداة  وُتعترب برجمية PlugX اخلبيثة 
معروف���ة للدخ���ول اإلى الأنظم���ة عن بعد، 
وع���ادة ما يت���م ن�رشها عن طري���ق هجمات 
الت�ضّي���د املوّج���ه، واكت�ضف���ت �ضابقاً يف 
هجم���ات موجه���ة �ُضّن���ت عل���ى منظم���ات 
ع�ضكرية وحكومية و�ضيا�ضية. وا�ضُتخدمت 
ه���ذا الأداة من جه���ات ناطق���ة بال�ضينية 
تقف خلف عدد من التهديدات امل�ضتمرة 
Ne tو ،Deep Panda  ململتقدمة، بينها
العام  Traveler، وWinnti. وُوج���د يف 
2013 اأن جمموع���ة Winnti، امل�ضوؤولة 
ع���ن هجمات ا�ضتهدفت ����رشكات يف قطاع 

الألع���اب عرب الإنرتن���ت، ت�ضتخدم برجمية 
PlugX منذ مايو من العام 2012. 

 Winnti ومن املث���ر للهتم���ام اأن
كان���ت اأي�ًض���ا حا����رشة يف هجم���ات �ُضّن���ت 
عل���ى ����رشكات �ضيدلني���ة، هدف���ت اإل���ى 
�رشقة �ضه���ادات رقمية م���ن معدات طبية 

وم�ضنعي برجميات.
وت�ضم���ح PlugX للمهاجمن بتنفيذ 
عمليات خبيثة على الأنظمة دومنا ت�رشيح 
اأو موافق���ة م���ن امل�ضتخ���دم، مث���ل ن�ض���خ 
امللفات وتعديله���ا وت�ضجيل ال�ضغطات 
على لوحة املفاتيح و�رشقة كلمات املرور 
واأخذ لقطات من �ضا�ضة امل�ضتخدم لر�ضد 
كباق���ي   ،PlugX وي�ضتخ���دم  ن�ضاط���ه. 
برامج الدخول عن ُبعد، ل�رشقة املعلومات 
احل�ضا�ض���ة اأو املربح���ة وجتميعه���ا ب�ضكل 

غر ملحوظ لأهداف خبيثة.
وي�ضر ا�ضتخ���دام اأدوات الدخول عن 
ُبعد يف الهجمات على ال�رشكات ال�ضيدلنية 
اإلى اهتمام متزايد ل���دى اجلهات الكامنة 
خل���ف التهدي���دات امل�ضتم���رة املتقدمة 
با�ضتغلل قطاع الرعاية ال�ضحية من اأجل 

حتقيق م�ضاحلها اخلبيثة.

نظام جديد ل�صمان ت�صويت اآمن عرب الإنرتنت

“عملية الربملان”.. حملة وا�صعة للتج�ص�س الإلكرتوين

التقنية ت�ضمح للناخب بالتحقق من ت�ضجيل ت�ضويته واإظهار التلعب يف الأ�ضوات 

دول خليجية وعربية تقع �ضحية احلملة

الإنرتن���ت يجت���ذب  الت�ضوي���ت ع���رب  ب���ات 
اهتم���ام املجتمع���ات احلديثة، مث���ل املجتمعات 
املنت�رشة على رقعة جغرافية وا�ضعة، اأو اجلامعات 
املتقدم���ة الت���ي تري���د ال�ضتم���اع اإل���ى اأ�ضوات 
طلبها اأينما كانوا. كذل���ك ي�ضتقطب الت�ضويت 
ع���رب الإنرتنت كثًرا من املنظمات غر احلكومية 
يف الع���امل، والبلديات التي تبحث عن التفاعل مع 
املواطنن يف الأحياء ال�ضكنية واإ�رشاك ال�ضكان يف 

اأنحاء املدينة يف عمليات �ضناعة القرار. 
ومع ذلك، فقد تكون املخاطر املرتتبة على 
اإج���راء الختي���ارات احلرج���ة عرب الإنرتن���ت عالية 
اأي�ض���اً، حي���ث يف�ض���ح الت�ضويت ع���رب الإنرتنت 
املج���ال وا�ضًعا اأم���ام جمرمي الإنرتن���ت للتلعب 
يف النتائ���ج. ويف ه���ذا ال�ضي���اق، اأعلن���ت حا�ضنة 
الأعمال التابع���ة ل�رشكة كا�ضرب�ضك���ي لب، خلل 
Cyber Security Wee t“  ععاليات موؤمت���ر

end” ملنطق���ة ال�رشق الأو�ضط وتركيا واإفريقيا، 
ع���ن ابت���كار مه���م يق���دم ح���لًّ له���ذه الق�ضي���ة، 
يتمث���ل مبن�ض���ة ت�ضويت ع���رب الإنرتن���ت قابلة 
للتعديل ح�ضب احتياجات ال�رشكات واملجتمعات 
واملنظم���ات غ���ر التجاري���ة. وي�ضتند ه���ذا احلّل 
املبتكر على تقنية “بل���وك ت�ضن” ويتم تاأمينه 

بخوارزميات ت�ضفر �ضفافة.
 اأ�ضبحت الكثر من العوامل التي تقّيد عملية 
الت�ضوي���ت يف العامل امل���ادي على اأر����ض الواقع 
وا�ضح���ة يف ع���امل بات الي���وم يقوم عل���ى التنقل 
الدائ���م ويحر�ض عل���ى حتقيق الكف���اءة يف جميع 
جوانب���ه؛ اإذ اإن الت�ضويت باحل�ضور ال�ضخ�ضي اإلى 
مراكز القرتاع وخلفها اأ�ضبح باهظ التكلفة واأمًرا 

ي�ضتغ���رق وقًتا طويلً وجهًدا بالًغا، بل اإنه غالًبا ما 
يتعذر اأو على الأقّل، ي�ضعب حتقيقه، للأ�ضخا�ض 
الذين لي�ضوا حا�رشين �ضخ�ضيًّا للإدلء باأ�ضواتهم. 
ميك���ن اأن ي�ضاع���د الت�ضوي���ت ع���رب الإنرتنت يف 
التغلب على ه���ذه التحديات، ولكن���ه يف املقابل 
يجل���ب العديد من ال�ضكوك ب�ض���اأن �ضمان �ضلمة 
ه���ذه العملي���ة، والتاأك���د من عدم تلع���ب اأطراف 

داخلية اأو خارجية يف الأ�ضوات.
 ودّربت حا�ضنة الأعمال التابعة لكا�ضرب�ضكي 
لب فريقاً من املطورين املوهوبن الذين عملوا 
يف م����رشوع جتريبي ي�ضم���ى Polys، يف اإطار اأو�ضع 
مل����رشوع بحثيٍّ يرّكز على ا�ضتك�ض���اف التطبيقات 
املحتمل���ة للتقنيات املبتكرة مث���ل بلوك ت�ضن. 
وق���د اأدى ذل���ك اإل���ى ابت���كار ح���لٍّ جت���اريٍّ جديد 
يهدف اإل���ى تزويد املجتمعات بالقدرة على اإجراء 
ت�ضويت اآمن وجمهول الهوي���ة عرب الإنرتنت، مع 
نتائ���ج ل ميكن تغيره���ا اأو التلعب بها من قبل 

امل�ضاركن اأو املنظمن.
وقال رئي�ض ق�ض���م ال�ضتثمار والبتكار لدى 
كا�ضرب�ضك���ي لب، ارتان مينا�ضي���ان، اإن حا�ضنة 
الأعم���ال يف كا�ضرب�ضك���ي لب، حري�ضة على دعم 
فرق العمل التقني���ة املتخ�ض�ضة، �ضواء الداخلية 
اأو اخلارجية، يف تطوير الأفكار والتقنيات اللمعة 
الت���ي ميك���ن تنفيذها يف خمتلف املج���الت التي 
تتطل���ب م�ضتويات عالي���ة من ال�ضلم���ة والأمان، 
واأ�ض���اف: “متّثل اأحد هذه املجالت يف الت�ضويت 
ع���رب الإنرتن���ت، وعندما نظ���ر فريقن���ا يف اإمكانية 
تنفي���ذ تقنية “بل���وك ت�ضن” حتدي���داً، اأدرك اأن 
باإم���كان هذه التقنية، اإل���ى جانب خربتنا يف جمال 
الأم���ن الإلكرتوين، اأن حتّل امل�ض���كلت الرئي�ضية 
والأم���ان  وال�ضفافي���ة  باخل�ضو�ضي���ة  املتعلق���ة 

يف عملي���ات الت�ضوي���ت ع���رب الإنرتن���ت، ونح���ن 
متحم�ض���ون لأنن���ا ا�ضتطعن���ا تهيئة بيئ���ة منا�ضبة 

لهذا البتكار الداخلي”.
 وي�ضتن���د النظ���ام Polys على مب���داأ العقود 
الذكية التي مُيك���ن اإبرامها على من�ضة اإيثريوم 
Ethereum، الت���ي ُي�ض���ار اإليه���ا اأحياًنا بالبلوك 
ت�ضن 2.0، وه���ي من�ضة عام���ة مفتوحة امل�ضدر 
للحو�ضب���ة املوزعة تعتمد على تقنية بلوك ت�ضن 
وتق���وم بوظيفة اإبرام العقود الذكية التي ُت�ضهل 
اإبرام عقد على الإنرتنت يحاكى العقود التقليدية 
م���ع اإتاح���ة عن����رشي الأم���ن والثق���ة. وت�ضمح هذه 
املن�ضة بالتحقق من عمليات الت�ضويت وت�ضجيل 
الأ�ض���وات بطريق���ة ل مركزي���ة، وتتمث���ل امليزة 
الرئي�ضية لها يف اإمكاني���ة التحقق من دقة تنفيذ 
الت�ضويت من قبل امل�ضاركن يف ال�ضبكة، ب�ضبب 
الطبيعة اللمركزية املوزعة لتقنية بلوك ت�ضن، 
اإذ ل يتم تخزي���ن بيانات الت�ضويت على اخلوادم 
بتات���اً، واإمنا يف كتل معلوماتية موزعة على اأجهزة 
احلا�ض���وب اخلا�ضة بكل امل�ضارك���ن يف ال�ضبكة، 
والتي يتطّلب م�ضحها، على �ضبيل املثال، اخرتاق 
جميع الأجهزة والو�ض���ول اإلى جمموعات البيانات 

الفردية.
 كذل���ك ت�ضم���ح التقني���ة للناخ���ب بالتحقق 
ب�ضهول���ة مم���ا اإذا مت ت�ضجي���ل ت�ضويت���ه ب�ض���كل 
يف  تلع���ب  اأي  اإظه���ار  يت���م  ح���ن  يف  �ضحي���ح، 
الأ�ض���وات ب�ضكل تلقائ���ي حال حدوث���ه. وت�ضّهل 
ميزة ال�ضفافية يف بل���وك ت�ضن مراقبة الأ�ضوات 
وا�ضتكمال عملي���ات مراقبة الت�ضويت والتدقيق 
عليه���ا م���ن قب���ل اأط���راف م�ضتقل���ة. ول يتطلب 
النظام اجلديد موارد اإ�ضافي���ة اأو احلاجة حل�ضور 

املوظفن �ضخ�ضيًّا.

C t  ��ضفت كا�ضرب�ضكي لب خلل موؤمتر
ال����رشق  ملنطق���ة   ber Security Weekend
الأو�ض���ط وتركي���ا واإفريقيا عن حمل���ة للتج�ض�ض 
الإلكرتوين ت�ضتهدف موؤ�ض�ضات و�رشكات مرموقة 
من جميع اأنح���اء العامل. وتن�ضط احلمل���ة امل�ضّماة 
Operation Parliament )عملي���ة الربملان( 
والتي ترتّكز هجماتها على منطقة ال�رشق الأو�ضط 
و�ضم���ال اإفريقيا، منذ الع���ام 2017 وا�ضتهدفت 
جهات ت�رشيعية وتنفيذية وق�ضائية عليا، �ضّمت 
على �ضبيل املثال جه���ات حكومية وخا�ضة بارزة 
يف بل���دان بينها دولة الإم���ارات العربية املتحدة 
واململكة العربي���ة ال�ضعودية والأردن وفل�ضطن 
وم����رش والكويت وقطر والع���راق ولبنان و�ضلطنة 
ُعمان وجيبوت���ي وال�ضومال. وقد ر�ضدت ال�رشكة 

�ضحايا يف 27 بلًدا حتى الآن.
اأن  لب”  “كا�ضرب�ضك���ي  خ���رباء  ويعتق���د 
“عملية الربملان” متثل تهديًدا جديًدا ذا دوافع 
جيو�ضيا�ضية تتمتع اجلهة التي تقف وراءه بقدر 
كبري م���ن الن�ضاط وامله���ارة، ف�ضالً ع���ن القدرة 
عل���ى الو�ض���ول لقاع���دة بيانات مف�ضل���ة ت�ضمل 
جه���ات ت�ض���ّم كيان���ات مرموق���ة يف جمي���ع اأنحاء 
العامل واأفراًدا يف مواقع ح�ضا�ضة، ل �ضيما من غر 

املدربن. وا�ضتملت قائمة �ضحايا هذه الهجمات 
على موؤ�ض�ض���ات حكومية و�ضخ�ضي���ات �ضيا�ضية 
وهيئات ع�ضكري���ة ووكالت ا�ضتخب���ارات، علوة 
على و�ضائ���ل اإعلم ومراك���ز اأبح���اث وموؤ�ض�ضات 

اأوملبية و�رشكات كبرة.
وا�ضتن���اًدا عل���ى النتائج الت���ي ح�ضل عليها 
خرباء كا�ضرب�ضكي لب، فق���د ت�ضلل املهاجمون 
اإل���ى �ضحاياهم م�ضتخدم���ن برجمية خبيثة تتيح 
له���م حمط���ة للتحّك���م ع���ن ُبع���د مبوّج���ه الأوامر 
الأوام���ر  اأمتت���ة  حم���ّرك  اأو   CMD التنفيذي���ة 
PowerShell م���ن اأجل متكينهم من تنفيذ اأية 
ن�ضو�ض اأو اأوامر برجمية واحل�ضول على النتيجة 
من خلل طلبات تتم ع���رب بروتوكول نقل الن�ض 
الفائق http. وقد حِر�ض منفذو الهجمات ب�ضدة 
على اإبقاء ن�ضاطهم بعيًدا عن الر�ضد وا�ضتخدموا 
لذل���ك تقنيات للتحقق من اأجه���زة ال�ضحايا قبل 
الت�ضل���ل اإليه���ا. جتدر الإ�ض���ارة اإل���ى اأن منتجات 
كا�ضرب�ضك���ي لب تنج���ح يف اكت�ض���اف الهجمات 

التي تتم با�ضتخدام هذه التقنيات ومنعها.
واعت���رب  باحث اأمني اأول ل���دى كا�ضرب�ضكي 
لب، حممد اأمن حا�ضبيني، اأن “عملية الربملان” 
ت�ض���ّكل اأح���د الأعرا����ض الناجم���ة ع���ن التوترات 
املتوا�ضل���ة يف منطق���ة ال����رشق الأو�ض���ط و�ضمال 
اإفريقي���ا، م�ض���ًرا اإل���ى تزاي���د جل���وء املهاجمن 

الإلكرتونين اإلى تقني���ات اأكر تطوًرا وذكاًء يف 
هجماته���م “التي ل يبدو اأنها �ضتتوقف اأو تتباطاأ 
قريًبا”، على ح���ّد قوله، واأ�ضاف: “يجب اأن تقوم 
الفئ���ات امل�ضتهدف���ة يف حملة الهج���وم هذه من 
الأف���راد واملنظمات برفع م�ضتوي���ات ال�ضتعداد 
الأمن���ي الإلكرتوين م���ن اأجل التخفي���ف من وطاأة 

مثل هذه الهجمات يف امل�ضتقبل”.
وين�ض���ح اخلرباء يف �رشك���ة كا�ضرب�ضكي لب 
املوؤ�ض�ض���ات وال����رشكات باإب���داء اهتم���ام خا����ض 
واتخاذ اإجراءات اإ�ضافي���ة للحيلولة دون وقوعها 

�ضحية ملثل هذه الهجمات، وذلك ي�ضمل:
تدري���ب املوظف���ن ليكون���وا قادرين على 
متييز كل من ر�ضائل الت�ضيد املوّجه الإلكرتونية 
وروابط الت�ضيد عرب الربيد الإلكرتوين من غرها 

من الر�ضائل العادية.
 عدم االكتفاء با�ضتخ���دام حلول اأمن النقاط 
الطرفي���ة ذات الكف���اءة العالي���ة، واإمن���ا اعتماد 
تركيبة من احلماية املتخ�ض�ضة �ضد التهديدات 
 Threat Management  املتقدمة، مثل احلل
and Defence، القادر على ا�ضطياد الهجمات 

عن طريق حتليل حالت ال�ضذوذ ال�ضبكي.
اتب���اع قواع���د �ضارمة تكف���ل احليلولة دون 
ت����رّشب البيانات واللج���وء اإلى توظي���ف اأ�ضاليب 

ملنع التهديدات الداخلية.

املحرر القت�صادي

املحرر القت�صادي



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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932
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وق����ل بومبي���و يف جل�ش���ة ت�أكي���د تر�ش���يحه يف 
جمل�س �ل�ش���يوخ �إنه �شيو��ش���ل �ل�ش���غط م���ن �أجل 
�تف�ق �أكرث �رص�مة حتى �إذ� قرر تر�مب �أال يعلق رفع 
�لعقوب����ت. من ج�نب �آخر، �أكد دبلوم��ش���ي �أوروبي 
�أم�س لقن�تي “�لعربية” و”�حلدث” �أن وزر�ء خ�رجية 
�الحت�د �الأوروبي �شيبحثون �الثنني �ملقبل مو�شوع 
�لعقوب�ت على �إير�ن، م�ش���ر�ً �إلى �حتم�ل ح�ش���ول 
�إجم�ع �شي��ش���ي على �ملو�ش���وع و�إق���ر�ر �لعقوب�ت 

قبل 12 م�يو �ملقبل. و�أ�ش����ر �لدبلوم��ش���ي لوجود 
“قل���ق ج���دي من برن�م���ج �ل�ش���و�ريخ �لب�لي�ش���تية 

وتدخالت �إير�ن يف نز�ع�ت �ملنطقة”.
و�عترب �مل�ش���وؤول �أن “�نع���د�م �لعقوب�ت على 
�إي���ر�ن �شي�ش���جع �لرئي�س �الأمرك���ي دون�لد تر�مب 
على �الن�ش���ح�ب من �التف�ق �لنووي”، حمّذر�ً من �أن 
“تفكي���ك �التف�ق �لنووي ال يحل �أية م�ش���كلة.. بل 
�لعك�س”. يف �شي�ق �آخر، �أكد �لدبلوم��شي �الأوروبي 

�أنه “يجب حم��ش���بة �لنظ�م �ل�ش���وري على ��شتخد�م 
“�لنظ����م  �أن  عل���ى  �ل�ش���الح �لكيم����وي”، م�ش���دد�ً 
�ل�ش���وري يتحم���ل م�ش���وؤولية ��ش���تخد�م �الأ�ش���لحة 

�لكيم�وية يف دوم�”.
وك�ش���ف �مل�ش���وؤول �أن “وزر�ء خ�رجي���ة �الحت�د 
�الأوروب���ي �ش���يبحثون �الأدلة عن م�ش���وؤولية �لنظ�م 
يف  �لكيم����وي”  �ل�ش���الح  ��ش���تخد�م  يف  �ل�ش���وري 

�جتم�عهم �ملقبل.

  للتو��شل:  )ق�شم �ل�شوؤون �لدولية: 17111482(              ق�شم �الإعالن�ت : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنق�ل: 32224492  -  39615645  -  ف�ك�س: 17580939(              )�ال�شرت�ك�ت و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لف�ك�س: 17111434(

�جلبر: �أزمة قطر غر مطروحة يف �لقمة �لعربية
دبي ـ العربية.نت: 

ق�ل وزير �خل�رجية �ل�شعودي، �إن �أزمة قطر لن تكون مطروحة يف �لقمة �لعربية �الأحد يف �ل�شعودية.
ورد�ً على �ش���وؤ�ل وك�لة “فر�ن�س بر�س”، �أو�شح ع�دل �جلبر �أّن حل هذه �الأزمة �شيكون “د�خل جمل�س 
�لتع�ون �خلليجي”. و�ش���تكون قطر ح��رصة يف �لقمة �لعربية يف �لري��س، بينم� تغيب عنه� �شوري�، �لتي مت 

تعليق ع�شويته� يف �جل�معة �لعربية منذ �لع�م 2011.
 وك�نت �ل�ش���عودية و�الإم�ر�ت و�لبحرين وم�رص قطعت يف 5 يونيو 2017 عالق�ته� مع قطر وفر�ش���ت 
عليه� عقوب�ت �قت�ش�دية لدعم �الأخرة جمموع�ت متطرفة وتقربه� من �إير�ن. �إلى ذلك، عقد وزر�ء خ�رجية 
�ل�ش���عودية وم�رص و�الإم�ر�ت و�لبحرين �جتم�ع�ً ت�ش����وري�ً على ه�م�س �الجتم�ع �ل���وز�ري �لعربي يف �لري��س 
�خلمي�س، وفق م� �أوردت وك�لة �الأنب�ء �ل�ش���عودية )و��س(. وبحث �لوزر�ء �آخر �لتطور�ت و�مل�ش���تجد�ت على 
�ل�ش����حتني �الإقليمية و�لدولية، و�ملو�ش���وع�ت ذ�ت �الهتم�م �مل�شرتك، موؤكدين مو�قف دولهم �لث�بتة يف 

مك�فحة �لتطرف و�الإره�ب ر�ف�شني �أية حم�والت للتدخل يف �شوؤون �لدول �لعربية من خ�رج �الإقليم.
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دبي – قناة العربية:

 ع����د رئي�س �ل���وزر�ء �ليمن���ي �أحمد 
عبي���د ب���ن دغ���ر ومعه ع���دد م���ن وزر�ء 

حكومته �إلى عدن ق�دم�ً من �لري��س.
وق�ل بن دغر �إن “�لع�م �جل�ري هو 
ع�م �النت�ش����ر �لكبر لليم���ن �الحت�دي 
ورف���ع �ملظ����مل و�لتق���دم نح���و حل���ول 
ع�دلة للق�ش�ي� �لوطنية ومنه� �لق�شية 
�جلنوبية وحتقيق حلم �ل�ش���عب �ليمني 
�لدول���ة  و��ش���تع�دة  �النق���الب  ب�إنه����ء 
�ل�رصعية، وطي �شفحة �الختالالت �الأمنية 

و�خلدمية”.
�ليمني���ة  �حلكوم���ة  �أن  و�أ�ش����ف 
وحت�ل���ف دع���م �ل�رصعي���ة م��ش���ي�ن نحو 
�لق�ش����ء على م�رصوع �إير�ن �لذي تنفذه 
ميلي�ش���ي�ت �حلوث���ي، ويف مع�جلة جميع 
�الأو�ش����ع �الأمني���ة و�خلدمية. يف �ش���ي�ق 
�آخ���ر، �أك���د ب���ن دغ���ر �أن “�ال�ش���تهد�ف 
�ملتكرر من ميلي�ش���ي� �حلوثي لالأر��شي 
�ل�ش���عودية )ي�أت���ي( بن����ء عل���ى �أو�م���ر 
مموليه� يف �إير�ن �لذين يو�جهون عزلة 
دولية”، حم���ذر� من �خلطر �الإير�ين على 

�أمن �ملنطقة وتهديد �الأمن �لدويل.

 اسالم اباد ـ أ ف ب:

�لعلي����  �ملحكم���ة  حظ���رت   
رئي����س  عل���ى  �جلمع���ة  �لب�ك�ش���ت�نية 
�لوزر�ء �لب�ك�ش���ت�ين نو�ز �رصيف �لذي 
�قي���ل يف يولي���و �ثر ق�ش���ية ف�ش����د، 

�مل�ش�ركة يف �النتخ�ب�ت مدى �حلي�ة.
وق�ل ق��ش���ي �ملحكمة عم�ر عط� 
ب�ندي����ل لدى تالوة �لق���ر�ر �ن �حلظر 

“د�ئم”.
�ملحكم���ة  حظ���رت  فرب�ي���ر  ويف 
�لعلي� على �رصيف قي�دة حزب �لر�بطة 
�الإ�شالمية �لذي ��ش�شه. وك�ن �شقيقه 
�ش���هب�ز حل مك�نه عل���ى ر�أ�س �حلزب 

قبل ��شهر من �النتخ�ب�ت �لت�رصيعية.
م���رمي  �الع���الم  وزي���رة  وق�ل���ت 
�ورنغزي���ب “مرة �خرى �لي���وم رئي�س 
�لوزر�ء �لب�ك�ش���ت�ين �ل���ذي تولى هذ� 
�ملن�شب 3 مر�ت ��شتبعد من �لعملية 

�النتخ�بية مدى �حلي�ة”.
و�نه���ت �ملحكم���ة �لعلي���� والي���ة 
�رصي���ف �لث�لثة على ر�أ����س �لبالد قبل 
�و�نه���� يف يولي���و بع���د معلوم�ت عن 
ممتل���ك�ت فخم���ة تع���ود ال�رصت���ه عرب 

�رصك�ت �وف �شور.

�لقوم���ي  �الأم���ن  م�شت�ش����ر  �أف����د 
�لربيط����ين م����رك �ش���دويل، يف ر�ش����لة 
وجهه���� �إل���ى حل���ف �ش���م�ل �الأطل�ش���ي، 
�أم�س، �أن �ملخ�بر�ت �لرو�ش���ية جت�ش�شت 
على �لعميل �ملزدوج �ل�ش����بق �ش���رغي 
�ش���كريب�ل و�بنته يولي� خلم�س �ش���نو�ت 
بغ����ز  ت�ش���ميمهم�  قب���ل  �الأق���ل،  عل���ى 

لالأع�ش�ب.
وكت���ب �ش���دويل “لدين���� معلوم�ت 
ت�ش���ر �إل���ى �أن �هتم�م جه����ز �ملخ�بر�ت 
�لرو�شي بع�ئلة �شكريب�ل يعود �إلى ع�م 
2013 على �الأقل، عندم� ��شتهدف خرب�ء 
�إنرتن���ت من “جي �آر يو” ح�ش����ب�ت يولي� 
�ش���كريب�ل عرب �لربيد �الإلك���رتوين”، يف 
�إ�ش����رة �إلى جه�ز �ملخ�بر�ت �لع�ش���كرية 

�لرو�شية.
�لرو�ش���ي  �خل�رجي���ة  وزي���ر  وك�ن 
�شرغي الفروف ق�ل، �جلمعة، �إن تقرير� 
جديد� ب�ش����أن ت�شميم �جل��شو�س �ل�ش�بق 
مل يقدم �أي �ش���يء، يدعم �دع�ء بريط�ني� 

ب�أن رو�شي� تقف ور�ء �لهجوم.
يذك���ر �أن حمققني م���ن منظمة حظر 
�الأ�ش���لحة �لكيم�وية �أك���دو� �لنت�ئج �لتي 
تو�شل �إليه� �لربيط�نيون ب�أن �شكريب�ل 
و�بنته تعر�ش� للت�شميم يف بريط�ني� بغ�ز 
�أع�ش����ب م�ش���نع لالأغر��س �لع�ش���كرية، 
وذل���ك يف 4 م�ر����س. لك���ن �ملحققني مل 
يذكرو� من �مل�شوؤول عن عملية �لت�شميم.

�ملتح���دة  �الأم���م  منظم���ة  ق�ل���ت 
للطفولة يوني�شيف �جلمعة �إن مق�تلني 
من جم�عة بوكو حر�م �ملت�شددة خطفو� 
�أكرث من �ألف طفلة يف �شم�ل �رصق �لبالد 

منذ ع�م 2013.
و�أ�ش����فت �ملنظمة ع�شية �لذكرى 
�لر�بع���ة خلطف 276 تلميذة مبدر�ش���ة 
م���ن بل���دة ت�ش���يبوك، �أن �ملت�ش���ددين 
د�أب���و� على خطف �ل�ش���غ�ر لن�رص �خلوف 
�أث����رت  ق�ش���ية  وه���ي  و�إظه�ر�لق���وة 
غ�ش���ب� ع�ملي�. بح�ش���ب رويرتز. وق�لت 
�ملنظم���ة �إنه���� وثق���ت �أك���رث م���ن �ألف 
ح�ل���ة مت �لتحق���ق منه���� وه���ي �مل���رة 
�الأولى �لتي تن�رص فيه���� تقدير� للعدد. 
و�أ�ش����فت �أن �لعدد �لفعل���ي ميكن �أن 
يك���ون �أعلى بكثر. وق�لت يوني�ش���يف 
�إنه� �أ�ش���بحت ح�مال و”تعي�س �الآن مع 
�بنه���� �ل�ش���غر يف خمي���م للن�زحني 
حيث تو�جه �ش���عوبة يف �الندم�ج مع 
غره� من �لن�ش�ء ب�شبب حو�جز �للغة 
و�لو�شم لكونه� زوجة ع�شو يف بوكو 
حر�م”. و�أ�ش����فت �أن 2295 مدر�ش� 
 1400 م���ن  �أك���رث  ودم���رت  قتل���و� 

مدر�شة خالل �ل�رص�ع.

مقديشو ـ اف ب: 

�نفج����رت قنبل����ة يف ��ش����ت�د مكتظ 
جنوبي �ل�ش����وم�ل مم� �أ�شفر عن مقتل 
5 من م�ش����جعي كرة �لقدم. ح�ش����ب م� 

�أف�دت �ل�رصطة �ل�شوم�لية.
و�أو�شحت �ل�رصطة �أن �النفج�ر وقع 
يف بلدة بر�وة �ل�ش�حلية مبنطقة �شبيلي 
�ل�شفلى، حني ك�ن �ش����ك�ن ي�ش�هدون 
مب�ر�ة لك����رة �لقدم بعد ظهر �خلمي�س. 
وق�ل مه�����د �ش����ور �لن�ئب ع����ن والية 
جن����وب غ����رب �ل�ش����وم�ل �إن “�لقنبلة 
قتلت خم�ش����ة �أ�ش����خ��س و�أ�ش�بت 12 
�آخري����ن يف ملع����ب كرة �لق����دم. وجميع 
�جلمه����ور”.  م����ن  و�جلرح����ى  �لقتل����ى 
ونقلت روي����رتز عن �ل�رصطي حممد �آدن 
م����ن “نعتق����د �أن حرك����ة �ل�ش����ب�ب ور�ء 
)�لهجوم( و�أن �لهدف ك�ن م�ش����وؤولني 
مل يكونو� ج�ل�ش����ني يف وق����ت �ملب�ر�ة. 
�لقنبل����ة ك�ن����ت مزروعة هن�����ك وجرى 

�لتحكم فيه� عن بعد على م� يبدو”.

أنقرة ـ رويترز:

 �أمر �الدع����ء �لرتك���ي ب�حتج�ز 70 
�ش�بط� يف �جلي�س لال�شتب�ه يف �شلتهم 
برج���ل �لدي���ن فت���ح �هلل غول���ن �ل���ذي 
تتهم���ه �أنق���رة بتدبر حم�ول���ة �نقالب 
ع�م 2016، وفق� لو�ش�ئل �إعالم تركية.
و�أف�دت �شحيفة “ميليت” �لرتكية 
ب����أن �ل�رصطة نف���ذت عملي����ت متز�منة 
يف 34 �إقليم����، يف �إط����ر حتقيق يجريه 
�الدع�ء يف �إقليم قونية بو�ش���ط تركي�. 
ونقل���ت “رويرتز” ع���ن �ل�ش���حيفة �أن 
�أو�مر �العتق�ل ��شتندت �إلى �عرت�ف�ت 
جنود �حتجزو� من قبل، ب�شبب �شالتهم 
بغول���ن �ملقي���م ب�لوالي����ت �ملتح���دة. 
ووفق� ملكت���ب حقوق �الإن�ش����ن �لت�بع 
لالأمم �ملتحدة ف�إن �ل�ش���لط�ت �لرتكية 
�عتقل���ت 160 �أل���ف �ش���خ�س، وطردت 
نف����س �لع���دد تقريب���� م���ن وظ�ئفهم 
�حلكومي���ة، منذ حم�ول���ة �النقالب �لتي 
تتهم �أنق���رة غولن بتدبره����، وينفي 

�الأخر �أي دور له يف �الأمر.

موسكو ـ إنترفاكس:

 قت���ل طي����ر� مروحي���ة ع�ش���كرية 
يف  ط�ئرتهم����  حتط���م  يف  رو�ش���ية 
م���ن جي���ب  ب�لق���رب  �لبلطي���ق  بح���ر 
ك�لينينغر�د �لرو�ش���ي، وف���ق م� �أف�د 

�جلي�س، �أم�س.
ووقع �حل�دث خالل طلعة تدريبية 
ليلية، وفق بي�ن �ش�در عن �الأ�شطول 
نقلت���ه  �لبلطي���ق،  بح���ر  �لرو�ش���ي يف 
وك�ل���ة �أنب�ء �إنرتف�ك����س. وق�ل �لبي�ن 
�إن ط�ق���م �ملروحية “ك�29-” ي�ش���م 
طي�ري���ن وق���د قتال، وب���د�أت عملي�ت 
وي�أت���ي  جثتيهم����.  النت�ش����ل  بح���ث 
�حل����دث بعد حتطم مروحية “مي8-” 
يف �أق�شى �ل�رصق �لرو�شي، �الأربع�ء، يف 

ح�دث ت�شبب بقتل 6 �أ�شخ��س.

 بن دغر وفريقه �لوز�ري 
يعودون �إلى عدن

باكستان

 بريطانيا 

 األمم المتحدة:

عقوبة نو�ز �رصيف 
“مدى �حلي�ة”

مف�ج�أة بق�شية 
“�جل��شو�س �لرو�شي”

بوكو حر�م خطفت �أكرث 
من �ألف طفلة

 �ل�شوم�ل: قنبلة يف 
ملعب تقتل 5 م�شجعني

 تركي� تعتقل 70 
�ش�بط� يف �جلي�س

 قتيالن بتحطم مروحية 
ع�شكرية رو�شية
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�سهيد و750 جريحا فل�سطينيا يف جمعة “العودة الثالثة” التدخالت الإيرانية تخّيم على اأعمال القمة العربية يف ال�سعودية

مدير “�سي اآي اإيه” يتحدث عن “اإ�سالح” التفاق النووي مع اإيران

تو��شل �ملو�جه�ت مع قو�ت �الحتالل يف �ل�شفة و�لقط�ع  م�شتقبل �لقد�س و�حلرب يف �شوري� و�لت�شعيد يف �ليمن �أهم ملف�ت �لبحث

عقوب�ت �أوروبية جديدة تنتظر طهر�ن قبل 12 م�يو

و�أكد �ملر��شل �أن 17 �شخ�ش� من �لطو�قم 
�لطبي���ة و�الإن�ش����نية و�ل�ش���ح�فيني، ك�نو� من 

بني �مل�ش�بني ب�لر�ش��س و��شتن�ش�ق �لغ�ز.
ويف مدينة �لبرة ب�ل�شفة �لغربية، �أ�شيب 
29 فل�ش���طيني� ب�لر�ش�����س و�الختن����ق خالل 
مو�جه�ت مع �لق���و�ت �الإ�رص�ئيلية عند �ملدخل 
�ل�ش���م�يل للمدني���ة. و�أكدت وز�رة �ل�ش���حة يف 
�ل�ش���فة �لغربية، و�شول 14 �إ�ش�بة �إلى جممع 
فل�ش���طني �لطب���ي مبدين���ة ر�م �هلل، 7 منه���� 
ب�لر�ش��س �حلي وثالث �إ�ش����ب�ت ب�لر�ش��س 
�ملعدين �ملغلف باملطاط، و�أربع �إ�ص���ابات من 
طو�قم �الإ�ش���ع�ف ب�لغ�ز. ووفق� ل�”مع�”، فقد 
�عت���دى �جلي����س �الإ�رص�ئيلي خ���الل �ملو�جه�ت 
على عدد من �مل�شعفني و�ملتطوعني ب�ل�رصب 
�مل���ربح وبغ�ز �لفلفل، م�ش���رة �إل���ى �أن جميع 
�مل�ش����بني من �ملو�طنني و�مل�شعفني نقلو� 

�إلى م�شت�شفى ر�م �هلل �حلكومي.
وك�ن �آالف �لفل�ش���طينيني خرجو�، منذ 30 
م�ر�س، يف مظ�هر�ت ب�جت�ه �حلدود �الإ�رص�ئيلية 
للم�ش�ركة يف م� �شمي ب�”م�شرة �لعودة”، �لتي 
دعت له� �لف�ش����ئل �لفل�شطينية �ملختلفة يف 

�ل�شفة �لغربية وقط�ع غزة و�أر��شي 1948.
ل�”م�ش���رة  �لوطني���ة  �للجن���ة  ون�ش���بت 
�لعودة” خي�م� على طول حدود قط�ع غزة على 
بعد 700 مرت� من �ل�ش���ي�ج �حلدودي �لف��شل 
م���ع �جلي����س �الإ�رص�ئيل���ي، وذل���ك ب�لتز�من مع 

�إحي�ء ذكرى “يوم �الأر�س” �لفل�شطيني.
ي�ش����ر �إلى �أن �ملئ�ت من �لفل�ش���طينيني 
خرجو� يف “م�ش���ر�ت �لعودة �لكربى” للجمعة 
�لث�لث���ة على �لتو�يل و�لتي �أطلق عليه� ��ش���م 
جمعة “رفع علم فل�شطني وحرق علم �إ�رص�ئيل”.

“معهد  يف  �مل���ح���ل���ل  وي����ق����ول 
�ل���در�����ش����ت �ل���دول���ي���ة و�ل�������ش���وؤون 
�إن  ب��ي��ط���ر  ك���رمي  �ال�شرت�تيجية” 
موقف  ب���جت���ه  “�شتدفع  �ل�شعودية 
�أكرث حزم� �شد �إير�ن، لي�س ب�ل�رصورة 
ح���ول �مل��ل��ف �ل���ن���ووي، ل��ك��ن �أي�����ش��� 
�لنفوذ �الير�ين يف دول عربية،  ب�ش�أن 
ولبن�ن  و�شوري�  �ل��ع��ر�ق  وخ�شو�ش� 

و�ليمن”.
م�شلحة  جمموع�ت  �إي��ر�ن  وتدعم 
مو�لية له� يف عدد من دول �ملنطقة، 

على ر�أ�شه� حزب �هلل �للبن�ين.
مع  ���ش��وري���  يف  �إي����ر�ن  وتتح�لف 
نظ�م �لرئي�س ب�ش�ر �الأ�شد، وتقدم له 
دعم� ع�شكري� كبر� ب�شكل مب��رص وعرب 
وجمموع�ت  ع�شكريني  م�شت�ش�رين 
م�����ش��ل��ح��ة، م���� ���ش���ه��م يف ����ش��ت��ع���دة 
�لقو�ت �ل�شورية يف �ل�شنو�ت �الأخرة، 
ملن�طق ك�نت خ�رصته� ل�ش�لح مق�تلي 

�ملع�ر�شة �أو �لتنظيم�ت �ملتطرفة.
ويف �ليمن حيث تخو�س �ل�شعودية 
منذ  حرب�  ع�شكري  حت�لف  ر�أ���س  على 
3 ���ش��ن��و�ت، ت��وؤي��د طهر�ن  �أك���رث م��ن 
�حلوثيني  �ملتمردين  علني  ب�شكل 

�لذين يق�تلون هذ� �لتح�لف.
�مل�شلحة  �جل���م����ع����ت  �ن  ك��م��� 
�ملو�لية الإير�ن يف �لعر�ق حتظى بنفوذ 
ويرى  �حلكومة.  من  قريبة  وهي  كبر 
يف  �مل�ش�عد  �ال�شت�ذ  كريغ،  �ندري��س 
�لدر��ش�ت �لدف�عية يف “كلية كينغز” 

و�الإم����ر�ت  “�ل�شعودية  �أن  لندن،  يف 
تقود  م�رص”  بينه�  �أخرى  عربية  ودوال 
�لدفع نحو “�حتو�ء” �إير�ن يف �ملنطقة.

توجهت  �ل�شعودية  �أن  وي�شيف 
حم�ولة  �أج��ل  “من  �لعر�ق  نحو  �أي�ش� 
بن�ء عالق�ت و�لتع�مل مع �مليلي�شي�ت 
هن�ك”. وت�بع “ميكن �لقول �إن �إير�ن 
�لقمة  يف  وي�ش�رك  �لقمة”.  �شلب  يف 
عربية  دولة   21 من  وم�شوؤولون  ق�دة 
�لعربية  �ل���دول  ج�معة  �أع�����ش���ء  م��ن 
تز�ل  ال  �لتي  �شوري�  وتغيب  �ل�22، 
قر�ر  �تخذ  �أن  منذ  معّلقة  ع�شويته� 
بذلك قبل نحو 7 �شنو�ت على خلفية 
مع  بق�شوة  �ل�شوري  �لنظ�م  تع�مل 

يف  ب�لتغير  �ملط�لبة  �ل��ت��ظ���ه��ر�ت 
وقت  يف  �لقمة  وتنعقد  �لنز�ع.  بد�ية 
تو�جه �إد�رة �لرئي�س �الأمركي دون�لد 
لل�شعودية،  �لرئي�شي  تر�مب، �حلليف 
�لت�رصف  كيفية  حي�ل  �شعب�  �ختب�ر� 
��شتخد�م  �لتق�رير عن  يف �شوري� بعد 
�لغوطة  يف  هجوم  يف  كيم�وية  �أ�شلحة 

�ل�رصقية قرب دم�شق.
�أع��ل��ن ع��ن �رصبة  وك�����ن ت��ر�م��ب 
كتب  ع�د  لكنه  �شوري�،  على  و�شيكة 
�شينفذ  متى  �أقل قط  “مل  تغريدة  يف 
يف  ي��ك��ون  ق��د  ���ش��وري���.  على  �لهجوم 
على  قريب  غر  �أو  ج��د�  قريب  وق��ت 

�الإطالق”.

عن  ي�����ش��در  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
�شوري�.  يف  �لهجوم  ب�ش�أن  بي�ن  �لقمة 
�الأم��ر  �ل�شعودي  �لعهد  ويل  وق����ل 
ر�شمية  زي���رة  خالل  �شلم�ن  بن  حممد 
�شوؤ�ل  على  رد�  �ال�شبوع  هذ�  لب�ري�س 
حول �إمك�ن �ن�شم�م بالده �إلى �رصب�ت 
حت�لفن�  ك�ن  “�إذ�  �شوري�،  يف  حمتملة 
ف�شنكون  ذل��ك،  يتطلب  �رصك�ئن�  مع 

ج�هزين”.
بيط�ر  ك���رمي  �مل��ح��ل��ل  وي��و���ش��ح 
يف  ب��دت  �لتي  �الإقليمية  “�لقوى  �أن 
�لنظام  �إ�صقاط  على  م�صممة  �ل�صابق 
�لر�هن،  �الآن ب�لو�شع  �ل�شوري، قبلت 
�أن  ي�شيف  لكنه  ب�ق”.  �ال���ش��د  و�أن 

بدورهم  جيد�”  “يدركون  �الإير�نيني 
ت�شير  على  ق����در  “غر  �الأ���ش��د  �أن 
ب�أنه  يقتنعون  وب���د�أو�  وح��ده،  �الأم��ور 
حول  يتف�و�شو�  �أن  عليهم  �شيتوجب 

حدود نفوذهم” يف �شوري�.
�ل�شورية،  �لتطور�ت  ج�نب  �إل��ى 
و�الته�م�ت  �ليمن  يف  �لو�شع  ميثل 
�ل�����ش��ع��ودي��ة الإي����ر�ن ب��ت���أج��ي��ج �ل��ن��ز�ع 
ج��دول  على  رئي�ش�  مو�شوع�  ف��ي��ه، 
ت�شعيد  م��ع  خ�شو�ش�  �لقمة  �أع��م���ل 
هجم�تهم  �حل��وث��ي��ني  �مل��ت��م��ردي��ن 
�ململكة.  �أر����ش��ي  على  �ل�ش�روخية 
قبل  �لعربية  �لقمة  �نعق�د  وي���أت��ي 
نحو �شهر من نقل �ل�شف�رة �الأمركية 
�الم��ر  �ملقبل،  م�يو  يف  �لقد�س  �ل��ى 
“ت�ريخي�”، يف  �أب��ي��ب  ت��ل  ت��ر�ه  �ل��ذي 
وتعترب  �لفل�شطينيون.  به  يندد  حني 
ع��شمته�  ب�شطريه�  �لقد�س  �إ�رص�ئيل 
يط�لب  حني  يف  و�ملوّحدة”،  “�الأبدية 
�لقد�س  ت��ك��ون  ب����أن  �لفل�شطينيون 
�ملن�شودة.  لدولتهم  ع��شمة  �ل�رصقية 
وجدد وزر�ء �خل�رجية �لعرب يف �جتم�ع 
�لري��س �خلمي�س  حت�شري للقمة يف 
�الأمركية، معتربين  رف�شهم �خلطوة 
“ب�طال”  يعترب  �ل�شف�رة  نقل  قر�ر  �أن 
وي�شكل “خرق� خطر� للق�نون �لدويل 
و�جلمعية  �الأم����ن  جمل�س  وق�����ر�ر�ت 
من  وينتظر  �ملتحدة”.  لالأمم  �لع�مة 

�لقمة �أن ت�شدر �إعالن� بهذ� �ل�ش�أن.

• حرق �إط�ر�ت �شي�ر�ت يف غزة قرب �حلدود �الإ�رص�ئيلية.	

• �لقمة �لعربية �شتعقد يف مدينة �لظهر�ن ب�ل�شعودية	

•  �جتم�ع �ش�بق بني �إير�ن وم�شوؤويل �الحت�د �الأوروبي حول �التف�ق �لنووي	

القدس المحتلة ـ وكاالت:

 اأكدت وزارة ال�صحة الفل�صطينية، اأم�ص اجلمعة، باأن �صابا فل�صطينيا لقي م�صرعه بر�صا�ص 

اجلي�ص الإ�صرائيلي �صرق غزة. واأفادت و�صائل اإعالم فل�صطينية، باإ�صابة 744 فل�صطينيا، بالر�صا�ص 

يف  الإ�صرائيلي  اجلي�ص  مع  مواجهات  خالل  اخلانقة،  وبالغازات  باملطاط  املغلف  واملعدين  احلي 

قطاع غزة وال�صفة الغربية.

الثالثة” اأو جمعة  العودة  “جمعة  الغاز، يف  بالر�صا�ص وقنابل   701 اأ�صيب  ففي قطاع غزة، 

ال�صرقية لقطاع غزة. احلدود  طول  اإ�صرائيل” على  علم  وحرق  فل�صطني  علم  “رفع 

الرياض ـ أ ف ب: 

ترتكز اأعمال القمة العربية التي ت�صت�صيفها ال�صعودية غدا الأحد عن 3 موا�صيع رئي�صة، هي 

دم�صق  اتهمت  كيماوي  على خلفية هجوم  ل�صربة غربية حمتملة  ت�صتعد  التي  �صوريا  احل��رب يف 

بتنفيذه، وم�صتقبل القد�ص قبل �صهر من نقل ال�صفارة الأمريكية اليها، والت�صعيد يف اليمن.

اإل اأن الريا�ص �صتدفع يف القمة ال�29 مبدينة الظهران يف املنطقة ال�صرقية، باجتاه موقف اأكرث 

حزما �صد اإيران، قبل اأ�صابيع من قرار اأمريكي مرتقب قد يوؤدي اىل ان�صحاب وا�صنطن من التفاق 

الدويل ب�صاأن الربنامج النووي اليراين، بح�صب ما يرى حمللون.

عواصم ـ وكاالت:

 قال مايك بومبيو، مدير وكالة املخابرات املركزية الأمريكية )�صي.اآي.اإيه( ومر�صح 

الرئي�ص دونالد ترامب ملن�صب وزير اخلارجية،اإنه “يريد اإ�صالح” التفاق النووي الذي 

اأبرمته القوى العاملية مع اإيران.

جرى  ال��ذي  التفاق  مبوجب  رفعها  مت  التي  الأمريكية  العقوبات  ت�صتاأنف  و�صوف 

يعلقها  ما مل  امل�صرتكة(  ال�صاملة  العمل  با�صم )خطة  ويعرف   2015 عام  اإليه  التو�صل 

ترامب جمددا يف 12 مايو.

وحدد ترامب فعليا ذلك التاريخ موعدا نهائيا للدول الأوروبية كي “ت�صلح العيوب 

الرهيبة” يف التفاق.

دبي ـ العربية.نت:

 ق�����ل �الأمني �لع�����م لالأم����م �ملتحدة 
�أنطوني����و غوتري�س �إن �لو�ش����ع يف �ل�رصق 
�الأو�شط يهدد �الأمن �لع�ملي، م�شر�ً �إلى 

�أن �حلرب �لب�ردة ع�دت ب�أوجه �أخرى.
ك�ن �الأم����ني �لع�����م لالأم����م �ملتحدة 
�أنطوني����و غوتر�����س ق����د دع����� يف وق����ت 
�ش�����بق �إل����ى �����رصورة �إح�لة ملف �ش����وري� 
�إلى �ملحكمة �جلن�ئية �لدولية وحم��ش����بة 
�مل�ش����وؤولني ع����ن �جلر�ئ����م من����ذ م�ر�����س 
و�أك����د  ق�ش�����ئي�.  ومالحقته����م   2011
غوتر�����س يف تقرير ب�ش�����أن تنفيذ �لقر�ر 
2401 �ملتعلق بوقف �لقت�ل يف �ش����وري� 
على �شم�ن حم��شبة مرتكبي �النته�ك�ت 
�خلطرة ب�ش����وري�، معترب� �أنه �أمر جوهري 
لتحقي����ق �ل�ش����الم.  كم� �عت����رب غوتر�س 
�أن ه����دف �أع�ش�����ء جمل�س �الأم����ن يجب �أن 
يكون �لتخفيف من وط�أة مع�ن�ة �ل�ش����عب 
�ل�ش����وري و�إنه�ئه�����، و�أكد �الأم����ني �لع�م 
�أن هن�����ك دوال �أع�ش�����ء و�أطر�ف� يف �لنز�ع 
�ل�شوري م�شوؤولة عن �زدي�د عدد �لقتلى 

�ملدنيني و�لدم�ر يف �شوري�.

 غوتري�س: �لو�شع يف �ل�رصق 
�الأو�شط يهدد �الأمن �لع�ملي

دولة ث�لثة تقرر نقل �شف�رته� �إلى �لقد�س
أبوظي ـ سكاي نيوز عربية:

 �ش���وت برمل�ن هندور��س، م�ش����ء �خلمي�س، 
ل�ش����لح ق���ر�ر بنقل �ش���ف�رة �لبالد �إل���ى �لقد�س 
�ملحتلة، لتكون بذلك ث�ل���ث دولة بعد �لوالي�ت 
�ملتح���دة وغو�تيم����ال تتخذ قر�ر� �ش���يثر �جلدل 

ويوؤجج عالق�ته� مع �لدول �لعربية و�الإ�شالمية.
�أورالن���دو  خ���و�ن  �لب���الد،  رئي����س  و�أعل���ن 

هرن�ندي���ز، ب����أن �تخ�ذ مث���ل هذ� �لق���ر�ر هو من 
�ش���الحي�ت �ل�ش���لطة �لتنفيذية فقط، ولي�س من 

�ش�أن �أي �شلطة �أخرى.
ووفق� لبي�ن �ش�در من مكتب رئي�س �لوزر�ء 
�الإ�رص�ئيلي، بني�م���ني نتني�هو، ف�إن “�لكونغر�س 
�لهندر��ش���ي �عتم���د قر�ر� بنق���ل �ل�ش���ف�رة �إلى 
�لقد����س، ونتني�هو �ش���يتحدث قريب� مع �لرئي�س 
�لهندور��ش���ي بهذ� �ل�ش����أن”.  وك�ن���ت غو�تيم�ال 

�أعلن���ت يف 26 دي�ش���مرب 2017 نق���ل �ش���ف�رته� 
م���ن تل �أبي���ب �إلى �لقد����س، لت�ش���بح �أول دولة 
يف �لع����مل حتذو حذو �لرئي����س �الأمركي، دون�لد 
تر�مب، �لذي �عرتف ب�لقد�س ع��ش���مة الإ�رص�ئيل، 
وقرر نقل �شف�رة و��شنطن �إليه� مطلع دي�شمرب.

و�تخذ رئي����س غو�تيم�ال �لقر�ر بعد �أن �أجرى 
مك�مل���ة ه�تفي���ة مع رئي����س �ل���وزر�ء �الإ�رص�ئيلي 

بني�مني نتني�هو. 

عواصم ـ وكاالت: 

تتجه جمموعة مكونة من 12 �شفينة وقطعة 
حربي����ة �أمركي����ة نحو �ش����وري� ��ش����تعد�د� ل�رصبة 
ع�ش����كرية حمتمل����ة، �ش����من حملة �أمركي����ة، تعد 

�الأكرب بعد غزو �لعر�ق يف �لع�م 2003.
وتوع����د �لرئي�����س �الأمركي دون�ل����د تر�مب 
�لنظ�����م �ل�ش����وري ب�رصبة ع�ش����كرية بع����د �ته�مه 
ب�ش����ن هجوم كيم�وي يف بلدة دوم� بريف دم�شق 
قتل في����ه �لع�����رص�ت، وح�ش����لت رئي�ش����ة �لوزر�ء 
�لربيط�ني����ة تري����ز� م�ي عل����ى ت�أيي����د �لربمل�ن 

للم�ش�ركة يف �لعمل �لع�شكري.
وت�ش����مل ق�ئمة �ل�ش����فن �ملتوجهة نحو �رصق 
�ملتو�ش����ط، ح�ملة �لط�ئ����ر�ت �لعمالق����ة �لع�ملة 
ب�لط�ق����ة �لنووي����ة “ي����و �إ�����س �إ�����س ه�����ري �إ�����س 

تروم�ن”، و�لتي مبقدره� حمل 90 ط�ئرة.
وبح�ش����ب تقري����ر ل�ش����حيفة “ديل����ي ميل” 
�لربيط�نية، تر�فق ح�مل����ة �لط�ئر�ت “تروم�ن”، 
5 مدمر�ت وط����ّر�د�ت، وجميعه� يف طريقه� نحو 

�ل�رصق �الأو�شط.
وتتمو�ش����ع ب�لق����رب م����ن �لبح����ر �الأبي�����س 
�ملتو�ش����ط، 4 مدم����ر�ت ت�ش����م “دون�ل����د كوك” 
و”بورت����ر” و”ك�رين” و”البون”، ب�الإ�ش�����فة �إلى 
و”ج����ون  “جورجي�����”  �لنوويت����ني  �لغو��ش����تني 

و�رنر”.
وت����زن “ي����و �إ�س �إ�س ه�����ري �إ�����س تروم�ن”، 
116 �أل����ف ط����ن، ويبل����غ طوله����� 1092 قدم�����، 
وت�شل �رصعته� �إلى 35 ميل يف �ل�ش�عة، و�شّلحت 
ب�ش����و�ريخ “�ش����ي �ش����ب�رو” و”�آر �آي �إم116-”، 

ونظ�م “ف�النك�س” �ل�ش�روخي.
وي�شل طول �لغو��ش����ة “جورجي�” �إلى 560 
قدم�، وتبلغ �رصعته� 29 ميل يف �ل�ش�����عة، وتدعم 
طوربي����د�ت موجهة و�ش����و�ريخ “توم�هوك”، يف 
ح����ني زودت �ملدم����رة “�أرليه بورك” ب�ش����و�ريخ 

“توم�هوك” و”ه�ربون” �مل�ش�دة لل�شفن.
“�لت�مي����ز” �لربيط�ني����ة  وح�ش����ب �ش����حيفة 
ف�إن هذ� �النت�ش�����ر ميثل �أك����رب حترك لقوة جوية 

وبحرية �أمركية منذ غزو �لعر�ق ع�م 2003.
يف غ�ش����ون ذلك، ح����ذرت رو�ش����ي� �لوالي�ت 

�ملتح����دة، �لتي ت�ش����تعد لتوجيه �رصبة ع�ش����كرية 
ملو�ق����ع تابع����ة للنظ����ام �ل�ص����وري، من �إ�ص����قاط 
عل����ى قو�ته�����،  �أمركي����ة تطل����ق  �أي �ش����و�ريخ 
و��شتهد�ف مو�قع �إطالقه�، حيث تعتمد مو�شكو 
على تر�ش�����نة من �الأ�ش����لحة، �أبرزه� ط�ئرة “�أي-
50 ي����و”. ومتتلك رو�ش����ي� نظ�����م �لدف�ع �جلوي 
�ل�ش�����روخي “�إ�س400-”، �لذي �شت�ش����تعني به 
رو�شي�، �إلى ج�نب ط�ئرة �الإنذ�ر �ملبكر “�أي50- 
ي����و”، يف ح�ل قررت �لرد عل����ى �ل�رصبة �الأمركية 

�ملتوقعة يف �شوري�.
وتكمن �أهمية �لط�ئرة �لرو�ش����ية بح�ش����ب م� 
نقل����ت “ببزن�س �إن�ش�����يدر” عن “�إنرتن��ش����يون�ل 
عل����ى  �لت�ش����وي�س  عل����ى  بقدرته�����  �إنرت�ش����ت”، 
�ل�ش����و�ريخ �الأمركية، حيث تع����د مركز� عمالق� 
ط�ئر� ملع�جلة �لبي�ن�ت وحتليله�، وب��شتط�عته� 
تعق����ب �لط�ئر�ت �ملق�تلة ور�جم�ت �ل�ش����و�ريخ 

و�ل�شو�ريخ �ملوجهة.
وت�ش����تطيع �لط�ئ����رة “�أي50- ي����و”، كذلك 
�إب����الغ مر�كز �لقي�دة ب�ش�����أن تطور�ت �ملعركة يف 
�جلو و�لبحر، وتوجيه �لط�ئر�ت �ملق�تلة، وتنظيم 
عمل وتن�ش����يق م� يرت�وح بني 10 �إلى 12 ط�ئرة 

يف ذ�ت �لوقت.
وتتب����ع �لط�ئرة �الأهد�ف عل����ى �الأر�س، �أو يف 
�لبحر، مل�ش�فة 186 ميال، بينم� ي�شل هذ� �ملدى 
م����ع �الأه����د�ف �جلوي����ة �إل����ى 373 مي����ال. وزودت 
�لط�ئ����رة بر�د�ر يبلغ قط����ره 36 قدم�، مكون من 

هو�ئيني، يدور�ن 6 مر�ت يف �لدقيقة.
ق�م����ت �لط�ئرة �لرو�ش����ية ب�أولى رحالته� يف 
ع�م 2011، وه����ي حتديث لط�ئ����رة “�أي 50-”، 
و�لتي دخلت �خلدمة يف �جلي�س �لرو�ش����ية �ش����نة 
1989، علم����� �أن����ه يتوق����ع �أن تكون مو�ش����كو قد 
��ش����تقدمته� �إلى ق�عدة “حميمي����م” �جلوية بعد 
�رصبة وجهته����� �لوالي�ت �ملتح����دة ملو�قع ت�بعة 

للنظ�م �ل�شوري يف �أبريل من ع�م 2017.

أكبر قوة أميركية منذ حرب العراق في طريقها لسوريا
حائط روسيا المنيع ينتظر صواريخ الواليات المتحدة

نقلت �شحيفة “يديعوت �أحرونوت” �الإ�رص�ئيلية عن “م�شوؤول �أمركي رفيع”، قوله �إن �الأهد�ف �ل�شورية �ملتوقع 
�أن توجه له� �لوالي�ت �ملتحدة �رصب�ت، هي “خم�زن لل�شالح �لكيم�وي ومط�ر�ت ع�شكرية”. و�أ�ش�رت �ل�شحيفة �إلى �أن 
بني �الأهد�ف �الأولى مط�ر�ن، �أحدهم� مط�ر �ل�ش���عر�ت �لذي خرجت منه �لط�ئر�ت �ملحملة ب�ل�شالح �لكيم�وي، ومط�ر 
�آخر مل تف�ش���ح عنه. �أم� �لهدف �لث�ين، بح�ش���ب �ل�شحيفة، ف�ش���يكون خم�زن ومر�كز �أبح�ث تطوير �ل�شالح �لكيم�وي. 
ويف وقت �ش����بق، نقلت قن�ة “�ش���ي �إن بي �ش���ي” �الأمركية عن م�ش���در مل ت�ش���مه، �أن و��ش���نطن تدر�س توجيه �رصبة 
�إلى 8 �أهد�ف يف �ش���وري�، تت�ش���من مط�رين ومركز �أبح�ث ومن�ش�أة لالأ�ش���لحة �لكيم�وية. وح�شب �مل�شدر، ف�إن �لنظ�م 
�ل�ش���وري نقل �أجز�ء كبرة من عت�ده �جلوي �إلى مط�ر�ت تخ�ش���ع الإ�رص�ف رو�ش���ي، على �أمل �أال توجه و��شنطن �رصب�ت 
له���ذه �ملط�ر�ت. و�أعل���ن �لبيت �الأبي�س �أن �لرئي�س �الأمرك���ي دون�لد تر�مب، مل يتخذ بعد “قر�ره �لنه�ئي” ب�ش����أن 

طريق���ة �لرد على هجوم يعتقد �أنه مت ب�الأ�ش���لحة �لكيم�وية يف �ش���وري�، 
بعد �جتم�ع عقده �خلمي�س مع كب�ر م�شت�ش�ريه لالأمن �لقومي.

“اأهداف ترامب” يف �سوريا

• �أمرك� ت�شتبق �رص�رة �حلرب بن�ر “�ال�شتعر��س �لبحري”.	

بوتني يحذر م�كرون من �أي “عمل متهور وخطر” 
موسكو ـ أف ب: 

فالدمي����ر  �لرو�ش����ي  �لرئي�����س  ح����ذر 
�أم�����س �جلمع����ة نظ����ره �لفرن�ش����ي  بوت����ني 
�مي�نوي����ل م�ك����رون م����ن �أي “عم����ل متهور 
وخطر” يف �ش����وري� قد ي����رتك “تد�عي�ت ال 
ميكن توقعه�”، بع����د تهديد �لغربيني برد 

ع�شكري على هجوم كيم�وي مفرت�س.
وق�����ل �لكرمل����ني يف بي�ن �ثر �ت�ش�����ل 
ه�تفي بني �لرئي�شني “من �ل�رصوري جتنب 
�ي عم����ل مته����ور وخط����ر ي�ش����كل �نته�����ك� 
�ش�����رخ� مليث�ق �المم �ملتحدة قد تكون له 

تد�عي�ت ال ميكن توقعه�”.
و��ش�ف �ن “فالدمير بوتني ركز على 
�����رصورة �جر�ء حتقي����ق متقدم ومو�ش����وعي 
حتى �لتو�ش����ل �لى خال�شة يكون بعده� من 
�حلكمة �المتن�����ع عن توجي����ه �ي �ته�م بحق 
�ي ك�ن”. وتنفي مو�ش���كو وقوع �ي هجوم 
كيمي�ئ���ي وتته���م �لف�ش����ئل �ملع�ر�ش���ة 
ب�”فربكة” ه���ذ� �المر. ق�ل زي���ر �خل�رجية 
�لرو�ش���ي �ش���رغي الف���روف، �جلمع���ة، �إن 
بالده لديه� “وق�ئع د�مغة تثبت �أن هجوم 
دوم� �لكيم�وي “م�رصحية” �ش����ركت �أجهزة 

خم�بر�ت �أجنبية يف �إعد�ده�.



الرفاع              اتحاد الطاولة

تحت رعاي��ة ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة، تنظم وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة وبالتعاون مع برنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ – البحرين ومنظمة 
الرياض��ة والس��الم، ومبناس��بة االحتفال 
باليوم ال��دويل للرياضة من أجل التنمية 
والس��الم فعاليات 1000 خطوة للس��الم 
وجري األلوان وذلك عند الس��اعة 4.30 
من مساء اليوم السبت املوافق 14 أبريل 

2018 مبنطقة أفنيوز بارك.
ومبناس��بة الي��وم ال��دويل للرياضة من 
أجل التنمية والس��الم، قال سمو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة يف ترصيح له 
بهذه املناسبة “تش��هد مملكة البحرين 
حراكا واسعا؛ من أجل تأكيد الرتابط بني 
الرياضة والتنمية والسالم من خالل إقامة 
العديد من الفعالي��ات التي تتوافق مع 
رؤية حرضة صاحب الجاللة امللك حمد 
بن عيىس آل خليفة يف تس��خري الرياضة 
من أجل إحالل التنمي��ة، والرتكيز عليها 
بوصفه��ا محفزا مهام وأداة قوية لتعزيز 
الرواب��ط لتحقيق األهداف وتعزيز املثل 

العلي��ا للس��الم، واإلخاء، والتس��امح بني 
الجميع”.

وأشار س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة “لقد ش��هدت اململك��ة مؤخرا 
انعق��اد فعاليات املؤمتر الع��ريب األول” 
دور الرياض��ة يف تحقيق أهداف التنمية 
املس��تدامة يف الوط��ن الع��ريب، والذي 
شهد حضورا عربيا واسعا أكد توجيهات 
مملك��ة البحرين يف االهت��امم بتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة لتأيت فعاليات 
1000 خط��وة للس��الم وج��ري األلوان 
مكمل��ة لتل��ك الفعاليات الت��ي ترتجم 
عىل أرض الواقع رس��الة التنمية والسالم 
من مملك��ة البحرين، والتي تتس��م بها 
واملحتضنة  للش��عوب  املحبة  البحري��ن 

ملختلف الجنسيات واألديان”.  
وتابع س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة “تش��كل الرياض��ة أداة قوي��ة 
لتوطي��د وتعزي��ز املث��ل العليا للس��الم 
واألخوة والتسامح والتعارف بني الجميع 
ولطامل��ا متكن��ت الرياضة م��ن تقريب 
وجه��ات النظ��ر ب��ني املختلف��ني، وحل 
العديد م��ن الخالفات مل��ا للرياضة من 
قدرة واضحة عىل جمع ش��مل الشعوب 
الذي��ن ينتم��ون إىل ثقاف��ات مختلفة، 

ولكنها تش��رتك يف إمكان تسخري الرياضة 
للس��الم والتنمية وجعله��ا املحفز األكرب 

إلحالل السالم والتعايش والتسامح”.
وبني س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة “نحن يف مملك��ة البحرين نرفع 
دامئا ش��عار أهمي��ة مامرس��ة الرياضة 
بص��ورة منتظمة وجعلها أس��لوب حياة 
للمجتمع البحريني ملا لها من إيجابيات 
واضحة عىل صحة اإلنسان ومتتعه ببنية 
قوي��ة، ولكننا يف الوق��ت ذاته متكنا من 
رب��ط الرياض��ة ودورها املح��وري؛ من 
أجل تعزيز الس��الم والتعايش وبث روح 
األخوة والتكاتف؛ من أجل بناء املجتمع 

البحريني العرصي”.
وأشار س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
الرياضة حاليا انتش��ارا  خليفة “تش��هد 
كب��ريا ع��ىل املس��توى العامل��ي وجميع 
الفعاليات الرياضية تش��هد حراك واسعا 
وتغطي��ة إعالمية واس��عة، ونحن بدورنا 
يف مملكة البحرين نس��عى إىل استغالل 
تواجدن��ا وتنظيمنا ملختل��ف الفعاليات؛ 
من أجل إرسال رس��الة اململكة؛ بوصفها 
واحة للس��الم والتعايش، وبل��دا التنمية 
املس��تدامة، ودامئا ما نتطل��ع إىل إدماج 
التنموي��ة  السياس��ات  يف  الرياض��ة 

للمساعدة يف التعجيل بتحقيق األهداف 
التنمية املس��تدامة، وتعزيز الس��الم من 

خالل الرياضة”.
وأضاف سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة “ميكننا أن نعت��رب الرياضة مبثابة 
سفري الس��الم والتنمية يف العامل وجعلها 
الركي��زة األساس��ية الت��ي تجم��ع العامل 
وتوجد جهوده وتعظم وتحش��د قدراته؛ 

من أجل تطبيق سياسات واضحة املعامل 
لبناء عامل أفضل يسوده السالم من خالل 

الرياضة”.
وأعرب س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة عن تقدي��ره للرشاك��ة املتميزة 
التي جمعت بني وزارة ش��ؤون الشباب 
والرياض��ة الجه��ة املنظم��ة للفعالي��ة 
وبرنامج األمم املتحدة االمنايئ - البحرين 
باإلضاف��ة إىل منظمة الرياضة والس��الم 
األمر الذي سيس��اهم يف نجاح الفعالية 
وأخذها صدى إيجايب واسع عىل مختلف 

املستويات. 
وكانت وزارة شؤون الش��باب والرياضة 
ق��د انته��ت م��ن اإلج��راءات اإلدارية 
والتنظيمية كاف��ة؛ إلطالق الفعالية التي 
ستش��تمل ع��ىل امليش من أجل الس��الم 
والتنمي��ة وجري األل��وان، حيث تتوافق 
هذه الفعالي��ة مع إس��رتاتيجية الوزارة 
يف التفاع��ل م��ع مختل��ف الفعالي��ات 
واألحداث الرياضية والش��بابية العاملية، 
ك��ام قامت ال��وزارة بتوجيه��ا الدعوات 
للعدي��د م��ن الش��خصيات والجه��ات 
والريايض؛  الش��بايب  والقطاعني  املختلفة 

من أجل املشاركة يف الفعالية. 

ناصر بن حمد: جاللة الملك يحثنا على تسخير الرياضة لتنمية قيم السالم
“الشباب والرياضة” تنظم فعالية 1000 خطوة للسالم وجري األلوان... اليوم

سمو الشيخ ناصر بن حمد

بنا
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حقق فريقا املحرق واملنامة فوزين 
البحري��ن  بن��ك  مثين��ني يف دوري 
الوطني ألندية الدرجة األوىل لكرة 
القدم، وذلك عىل حس��اب االتحاد 
والنجمة عىل التوايل، يف املواجهتني 
اللت��ني أقيمتا، مس��اء أمس، ضمن 

منافسات الجولة 17 للمسابقة.
عىل استاد مدينة خليفة الرياضية، 
متك��ن املح��رق من قل��ب النتيجة 
لصالح��ه والف��وز بهدف��ني مقابل 
واحد، حيث سجل له محمد صولة 
وجامل راش��د، فيام س��جل هدف 

االتحاد محمد عبدالوهاب.
وعىل االستاد الوطني، متكن املنامة 
م��ن إحراز فوز مهم عىل حس��اب 
النجمة بثالثة أهداف مقابل اثنني.

س��جل للمنامة: رونينهو، س��لطان 
محمد وإيريك، فيام سجل للنجمة: 

أوتيش )هدفني(.
وبناء عىل نتائج أمس، فإن املحرق 
عزز صدارته للدوري ضامنا اللقب 
برصيد 42 نقطة، فيام بقي االتحاد 
عىل رصي��ده الس��ابق )11( نقطة 
الثانية، فيام  وهبط رسميا للدرجة 
املنامة وصل للنقطة )26(، وتجمد 

رصيد النجمة عند النقطة )29(.

المحرق واالتحاد

جاء الشوط األول متوسط املستوى 
ب��ني الطرفني، م��ع أفضلي��ة قليلة 
لالتح��اد يف تش��كيل الف��رص عىل 
مرم��ى ح��ارس املح��رق عبدالل��ه 
ال��ذوادي، يف حني مل تجد س��يطرة 
املحرق عىل الكرة نفعا عىل مرمى 

حارس االتحاد سيد محسن عيل.
وبدأ مدرب املحرق سلامن رشيدة 
املباراة بتشكيلة غلب عليها الطابع 
الش��اب، إذ ش��ارك 3 العبني تحت 
21 س��نة وهم: عبدالل��ه الحاييك، 
وط��الل  األحم��دي  عبدالرحم��ن 

النعار.
وح��اول االتح��اد عرب ركل��ة ركنية 
لعبه��ا محمد عبدالوه��اب تابعها 
املحرتف لويس برأسه، إال أن الكرة 
جاءت يف أحضان الحارس الذوادي 

بسهولة )5(.
ورد املحرقاوي مهدي عبداللطيف 
عرب كرة مسددة من خارج املنطقة، 
إال أنه��ا اعتلت املرم��ى االتحادي 

.)15(
وحصل االتحاد عىل التقدم، بعد أن 
سدد محمد عبدالوهاب كرة قوية 
من خارج املنطقة س��كنت يس��ار 
الحارس املحرقاوي بروعة ومعانقة 
الش��باك معلنة تقدم البنفس��جي 

بهدف )24(.
حاول محرتف املحرق زياد الزيادي 
عرب التس��ديد من خ��ارج املنطقة، 
فسدد كرة مل تجد موقعا يف الشباك 

.)32(
وكاد محمد عبدالوهاب أن يضاعف 
النتيجة لفريقه، لكن الكرة مل تجد 

موقعا يف الشباك )38(.
صال��ح  املح��رق  مداف��ع  ح��اول 
عبدالحمي��د من ك��رة ثابتة، إال أن 
حارس االتحاد سيد محسن كان يف 
املوعد املناس��ب إلنقاذ فريقه من 

التعادل )45+1(.

الشوط الثاني

ويف الش��وط الث��اين، أرشك مدرب 
املحرتف  املحرق س��لامن رشي��دة 

الليبي محمد صولة مكان عبدالله 
الحاي��يك، وحاول صولة بتس��ديدة 
بيمين��ه، إال أن كرته جاورت القائم 

األمين ملرمى االتحاد )57(.
وع��اود صولة املحاولة، وهذه املرة 
بفاصل مهاري تبعه بكرة مس��ددة 
بيمينه مل يس��تطع ح��ارس االتحاد 
معلنة  الش��باك  لتعانق  إنقاذه��ا؛ 

التعادل للمحرق )64(.
ضغ��ط املح��رق بش��كل كبري عىل 
مرمى االتح��اد بحثا ع��ن التقدم، 
وأرشك رشي��دة الالعب إس��امعيل 
عبدالرحمن  م��كان  عبداللطي��ف 

األحمدي.
وقبل نهاية املب��اراة ببضع دقائق، 
لع��ب إس��امعيل عبداللطيف كرة 
عرضية تابعها املتقدم جامل راشد 
برأسه؛ لتسكن شباك االتحاد معلنة 
هدف التقدم للمحرق وسط فرحة 

كبرية )86(.
وش��هد الوق��ت املحتس��ب بديال 
للضائ��ع طرد حارس االتحاد س��يد 

محسن عيل.
ومل تثم��ر الدقائ��ق التالي��ة ع��ن 
أي جدي��د يذك��ر؛ لتنته��ي املباراة 

املحرقاوية.
أدار املباراة الحكم عبدالله قاس��م، 
وعاون��ه محم��د جعفر وس��لامن 
ط��اليس، والحك��م الراب��ع عي��ىس 

عبدالله.

مجريات النجمة والمنامة

وج��اءت بداي��ة املب��اراة أقل من 
املستوى الفني وطغى عليها الحذر 
وانحرص  الفريق��ني،  جان��ب  م��ن 

اللعب خاللها مبنتصف امللعب.
العارشة،  الدقيق��ة  اق��رتاب  وم��ع 
ش��كل النجم��ة أفضلي��ة نس��بية 

من خالل اس��تحواذه ع��ىل الكرة 
بفضل التنظيم الس��ليم يف اللعب 
ونق��ل الكرات بسالس��ة ومن دون 
تعقيد بواس��طة حركة خط الوسط 
ونش��اط واندفاعات األطراف نحو 
مرم��ى املنامة عرب محم��ود فارس 
وعبدالعزي��ز خال��د، ليتمك��ن من 

الحصول عىل ركلتي جزاء.
وجاءت رضبة الجزاء األوىل بإعاقة 
العب املنامة حسني هاشم للمندفع 
املنطقة  عبدالعزي��ز خالد داخ��ل 
املحرمة، تقدم لها النيجريي أوتيش، 
غ��ري أن القائم األيرس ملرمى املنامة 

تكفل بإبعادها )9(.
وبعد دقيقتني فقط، حصل النجمة 
ع��ىل رضبة جزاء ثانية، وهذه املرة 
نجح النيج��ريي أوتيش يف ترجمتها 
لهدف محق��ق، واضع��ا فريقه يف 

املقدمة )12(.

وبعد الهدف، اندفع املنامة مبارشة 
نحو مرمى منافس��ة بهدف البحث 
عن ه��دف التعديل، وتحصل عىل 
عدة أخطاء عىل مش��ارف منطقة 
الجزاء، اس��تثمر واح��دة منها أعاد 
به��ا املب��اراة لنقطة الصف��ر، بعد 
أن تاب��ع الالع��ب س��لطان محمد 
تسديدة زميله محمود عبدالرحمن 

ليضع الكرة يف الشباك )27(.
وواصل املنام��ة ضغطه عىل مرمى 
النجمة، ونج��ح يف التقدم بعد أن 
س��دد الربازييل رونينه��و كرة قوية 
استقرت يف شباك الحارس سيدشرب 

علوي )36(.
ومل ينث ه��ذا الهدف فريق النجمة 
م��ن البح��ث ع��ن التعويض حتى 
أتيح��ت للفري��ق هجم��ة مرتدة 
قادها محمد فارس ولعبها عرضية 
للنيج��ريي أوت��يش ال��ذي ب��دوره 

أسكنها يف ش��باك النجمة )45+1(، 
لينته��ي الش��وط األول بالتع��ادل 

اإليجابية بهدفني ملثيلهام.

الشوط الثاني 

الشوط الثاين اتسم باالداء املنظم 
ورسعة تب��ادل الكرات بني العبي 
الفريقني اللذين تبادال الهجامت، 
يف الدقائ��ق األوىل، قبل أن يأخذ 
املنام��ة األفضلي��ة وكان صاحب 
االس��تحواذ  األكرب من  النصي��ب 

عىل الكرة.
وس��نحت فرصة خط��رية للمنامة، 
بع��د أن اس��تغل الربازي��يل إيريك 
كرة خاطئ��ة ارتدت م��ن الحارس 
سيدش��رب عل��وي، س��ددها إيريك 
خلفية وأنقذها املدافع سيدمهدي 

باقر )61(.
وح��اول م��درب النجم��ة إع��ادة 
تنش��يط حيوية خط الوسط حينام 
إبراهي��م حبي��ب  بالثن��ايئ  دف��ع 

وعبدالرحمن يوسف.
وأمثر ضغط املنام��ة املتواصل عن 
حصول��ه عىل رضبة ج��زاء، نفذها 
الربازييل إيرك بنجاح واضعا فريقه 

يف املقدمة من جديد )73(.
ويف الدقيقة )76( كاد العب املنامة 
محمد الرميح��ي أن يعزز النتيجة 
لفريقه بعد تلقيه متريرة من زميله 
إيري��ك، س��ددها قوي��ة وأنقذها 

سيدشرب علوي.
وتح��ّول النجمة بعده��ا للهجوم، 
وعّول عىل االنطالقات الرسيعة من 
األطراف وإرس��ال الكرات العرضية 
العالية للمهاجمني بعد أن افتقدت 
كرات��ه الطويلة للفاعلية؛ بس��بب 
يقظ��ة الدفاع املنام��ي الذي أغلق 
كاف��ة الطرق املؤدي��ة إىل مرماهم 
واعتم��دوا ع��ىل ش��ن الهج��امت 
املرت��دة املرس��لة للثن��ايئ محم��د 

الرميحي والربازييل إيريك.
ومل تثمر باق��ي الدقائق عن جديد 
يذك��ر، وظل املنام��ة محافظا عىل 
تقدمه حتى حس��م نتيجة املباراة 
ملصلحت��ه بثالث��ة أه��داف مقابل 

اثنني.
أدار اللق��اء طاق��م تحكيم مكون 
املس��اعد  ن��واف ش��كرالله،  م��ن 
األول أحم��د جابر، املس��اعد الثاين 
الرابع  والحكم  األحمد،  عبدالرزاق 

محمد خالد.

المحرق يعزز صدارته لدوري NBB... وهبوط االتحاد رسمًيا
ال��م��ن��ام��ة ي��خ��ط��ف ف������وزًا ث��م��ي��نً��ا أم�����ام ال��ن��ج��م��ة
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تحت رعاية األمني العام للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن عسكر، وبحضور 
رئيسة مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

آل خليفة، تقام اليوم السبت املباراة الختامية لدوري العموم لكرة الطاولة بني 
حامل اللقب سار ووصيفه البحرين يف متام الساعة الخامسة عرصا عىل صالة االتحاد 

بالرفاع. وسيتم تتويج الفريق الفائز يف مواجهة اليوم بلقب دوري العموم لكرة 
الطاولة، حيث تعترب مواجهة اليوم هي الفاصلة بني الفريقني بعد تعادلهام بعدد 

النقاط )27 نقطة( لكل فريق، حيث فاز البحرين يف املواجهة املاضية وأجل الحسم 
ملواجهة حاسمة تقام اليوم السبت. وكان البحرين فاز عىل سار )3/2( األسبوع 

املايض. ومن املنتظر أن تشهد مواجهة اليوم إثارة وندية بني الجانبني، حيث يسعى 
سار والبحرين لحسم املواجهة والتتويج بلقب دوري العموم. 

اليوم نهائي دوري عموم الطاولة بين سار والبحرين

  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(

أحمد مهدي

تختتم اليوم منافسات الجولة 
17 )قبل األخرية( من دوري بنك 
البحرين الوطني ألندية الدرجة 
األوىل لكرة القدم، وذلك بإقامة 

3 لقاءات عند 5.25 مساء.
يلعب الرفاع الرشقي مع 

الحد عىل استاد مدينة خليفة 
الرياضية، األهيل مع الشباب 

عىل االستاد الوطني، الرفاع مع 

املالكية عىل استاد النادي األهيل.
يف املواجهة األوىل، ستكون 

املنافسة عىل أشدها بني طرفني 
يتقاربان يف النقاط، إذ ميلك 

الرفاع الرشقي 17 نقطة، والحد 
18 نقطة.

ويرشف عىل الطرفني مدربان 
وطنيان:عيىس السعدون مع 

الرشقي ومحمد املقلة مع الحد، 

ويسعى كل طرف لتحقيق فوز 
يؤمن به موقعه ضمن مصاف 

األندية الكبار، إذ أن جميع 
املؤرشات توحي بلقاء مميز عىل 

جميع األصعدة.
ويف املواجهة الثانية، يسعى 

األهيل للتشبث بأمله الضعيف 
وإبقاء حظوظه يف البقاء وعدم 
الهبوط للجولة األخرية، حينام 

يرضب موعدا مع الشباب 
املنتعش يف آخر مبارتني.

ويرشف عىل الجانبني مدربان 
أجنبيان: التونيس يوسف املناعي 
مع األهيل والسوري هيثم جطل 

مع الشباب، يف حني يتوقع أن 
تحظى املباراة بتنافس قوي ألجل 

الفوز، حيث ميلك الشباب 20 
نقطة واألهيل 15.

ويف املواجهة الثالثة واألخرية، 

يدخل الرفاع بشعار تحقيق 

الفوز وال غريه؛ من أجل االبتعاد 

عن حسابات الهبوط، وذلك 

حينام يواجه املالكية حامل لقب 
النسخة املاضية والساعي للعودة 

إىل سلك االنتصارات بعد تعرثه 
بالخسارة يف جولتني متتاليتني.

يرشف عىل الرفاع املدرب 
الرصيب دراجان، واملالكية املدرب 

الوطني أحمد صالح الدخيل، 
وميلك الرفاع 16 نقطة، فيام 

املالكية 27.
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أش��اد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هش��ام الجودر بالنجاح املتميز للمؤمتر 
الع��ريب األول “دور الرياض��ة يف تحقيق 
أه��داف التنمي��ة املس��تدامة يف الوطن 
الع��ريب”، وال��ذي نظمته وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة بالرشاكة مع مكتب 
البحري��ن  املتح��دة يف مملك��ة  األم��م 
واملجلس الدويل للصحة والرتبية البدنية 
والرياض��ة والرتوي��ح واختت��م مؤخ��را 
مبش��اركة نخبة من املتحدث��ني والخرباء 
وحضور أكرث من 200 مشارك من داخل 

اململكة وخارجها.
وأكد هش��ام الجودر ب��أن املؤمتر العريب 
ش��كل منصة تفاعلية مهمة لتبادل اآلراء 
والخربات والتجارب؛ لتعزيز دور الرياضة 
يف تحقيق أه��داف التنمية املس��تدامة 
والعم��ل عىل توظي��ف الرياضة لخدمة 

القضايا االجتامعية واالقتصادية والبيئية 
وذلك م��ن خالل املح��اور التي تضمنها 
املؤمتر، والتي شهدت عرض أوراق عمل 
متميزة لعدد م��ن الخرباء واملختصني يف 
املجال الريايض واألكادمي��ي الذين أثروا 
املؤمتر مبا قدموه من تجارب ومعلومات 
فتح��ت آفاقا أوس��ع للمش��اركني كافة 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وأعرب وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
ع��ن اعتزازه الكب��ري بأن تك��ون مملكة 
العربي��ة  املب��ادرة  صاحب��ة  البحري��ن 
النطالق ه��ذا املؤمتر األول م��ن نوعه، 
وه��و ما يتواف��ق مع توجيه��ات ممثل 
جاللة املل��ك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب، رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، والسياسة العامة للمجلس األعىل 

للشباب والرياضة برئاسة سموه يف تبني 
مختلف املبادرات التي تسهم يف االرتقاء 
بالحركة الرياضي��ة وخلق ثقافة رياضية 
داخ��ل املجتمع��ات العربي��ة وتس��خري 
الرياض��ة؛ لتحقيق التنمي��ة يف مختلف 

املجاالت.
وأوض��ح هش��ام الج��ودر ب��أن املؤمتر 
عكس اهت��امم مملكة البحرين بتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة؛ بوصفه خيارا 
إس��رتاتيجيا لتحقي��ق االزده��ار والنامء 

والتقدم للمجتمعات، معربا عن سعادته 
مل��ا حققه املؤمت��ر من نتائ��ج وحوارات 
بناءة سيتم االس��تفادة منها مبا ينعكس 

إيجابا عىل املواطن العريب. 
واعرب هش��ام الجودر عن خالص شكره 

وتقديره ملكتب األمم املتحدة واملجلس 

الدويل للصحة والرتبية البدنية والرياضة 

والرتويح عىل تعاونهم ودورهم البارز يف 

إنجاح املؤمتر، مشيدا بالرشاكة اإليجابية، 

والت��ي أمثرت عن إخ��راج املؤمتر بأفضل 

صورة، كام ش��كر املتحدثني كافة عىل ما 

قدموه من معلومات وخربات س��اهمت 

يف إنجاح املؤمتر، مثنيا كذلك عىل جهود 

اللجنة التنفيذية وكاف��ة اللجان العاملة 

األخرى، والت��ي كانت لها بصمة واضحة 

ومتميزة يف إنجاح أعامل املؤمتر وإظهاره 

بأبهى حل��ة، وهو ما يعك��س القدرات 

الف��ذة للك��وادر الوطنية يف اس��تضافة 

أضخم األحداث الرياضية والشبابية عىل 

أرض اململكة.

الجودر: المؤتمر العربي عكس اهتمام البحرين بتحقيق األهداف اإلنمائية
أشاد بنجاحه وعبر عن اعتزازه باحتضان النسخة األولى

جانب من فعاليات المؤتمر

وزارة شؤون الشباب والرياضة                     اللجنة اإلعالمية

هشام الجودر

أسفرت عملية سحب قرعة البطولة 
الخليجية الثامنة والثالثني لكرة السلة 

لألندية التي تستضيفها العاصمة 
العامنية مسقط يف الفرتة من 6 حتى 

14 مايو املقبل، عن وضع ممثل 
الوطن األول فريق املنامة البحريني 

يف املجموعة الثانية، مع نزوى العامين 
والشارقة اإلمارايت والريان القطري.

جاء ذلك خالل االجتامع الذي عقدته 
اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون 

لكرة السلة، مساء أمس مببنى اللجنة 
األوملبية العامنية بحضور رئيس اللجنة 

التنظيمية عيل املاليك واألمني العام 
للجنة التنظيمية محمد السبيعي وأعضاء 
اللجنة التنظيمية، وهم ممثل السعودية 

محمد عبدالله الصالح 
واإلمارايت عبداللطيف 
نارص الفردان وممثل 

السلطنة أسعد بن 
مبارك الحسني 

والخبري الفني للجنة 
التنظيمية احمد محمد 

الطنطاوي، فيام مثل 
البحرين نائب رئيس مجلس 

إدارة االتحاد البحريني نارص عبد 
الرضا القصري. وأوقعت القرعة ممثل 
الوطني الثاين فريق املحرق البحريني 
يف املجموعة األوىل إىل جانب شباب 

أهيل ديب اإلمارايت واالتحاد السعودي، 
والعريب القطري. وقبل بدء القرعة، 

وضعت اللجنة املنظمة صاحب الضيافة 

نزوى الُعامين عىل رأس املجموعة الثانية، 

وشباب أهيل ديب اإلمارايت عىل رأس 

املجموعة األوىل، بينام اتجه الشارقة 

اإلمارايت للمجموعة الثانية تلقائًيا، وذلك 

وفق لوائح البطولة الخليجية بعدم 

حضور فريقني ميثالن 
بلًدا واحًدا مبجموعة 

واحدة، ليتم بعد 
ذلك إجراء القرعة 
بني الفرق األربعة 

املتبقية. وتأيت 
مشاركة فريقني من 

البحرين يف النسخة 
املقبلة للبطولة بعد دمج 

البطل ووصيفه ناديي األهيل والشباب 
اإلماراتيني، إذ ال تسمح قوانني البطولة 

مبشاركة أكرث من فريقني من بلد واحد، 
إضافة لتحقيق البحرين املركز الثالث يف 

البطولة املاضية. وكان نادي املنامة قد 
استضاف النسخة األخرية للبطولة وحقق 

خاللها املركز الثالث.
وجاء اختيار فريقني من دولة قطر؛ 

بسبب غياب أندية الكويت عن 
املشاركات الخارجية لإليقاف الدويل، 

فيام تسّجل البطولة عودة مشاركة 
الشارقة اإلمارايت، ونزوى العامين.

وستلعب النسخة ال� 38 من البطولة 
بنظام املجموعتني، إذ تضم كل واحدة 4 
فرق، حيث تتأهل جميع الفرق الثامنية 

للدور ربع النهايئ، وتقام املواجهات 
اإلقصائية بعد ذلك، وفقاً لرتتيبها يف 

مجموعتيها، إذ يلعب أول كل مجموعة 
مع صاحب املركز الرابع، وثاين كل 

مجموعة مع صاحب املركز الثاين، ثم 
يتأهل الفائزون إىل الدور نصف النهايئ 

وصوال للمباراة النهائية.

ويحق إىل الفرق املشاركة االستعانة 

بالعبني أجنبيني، ضمن قامئة ال� 12 العبا 

التي تعتمدها اللجنة الفنية قبل انطالقة 

البطولة، وال يحق ألي فريق االستعانة 

بأي العب من فرق بلده، إال يف حال 

واحدة، وهي أال يكون الالعب شارك مع 

فريقه األصيل خالل املوسم الحايل.

المنام��ة ف��ي مجموع��ة متكافئ��ة والمحرق ف��ي األقوى
محمد الدرازي

قرعة بطولة األندية الخليجية ال� 38 لكرة السلة

العبو سار والبحرين في صورة جماعية 

القصير يشارك في االجتماع
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بحض��ور رئيس الهيئ��ة العلي��ا لنادي 
راش��د للفروسية وس��باق الخيل سمو 
الش��يخ عبدالله بن عي��ى آل خليفة 
ونائ��ب رئي��س الهيئ��ة العلي��ا لنادي 
راش��د للفروسية وس��باق الخيل سمو 
الشيخ عيى بن س��لامن بن حمد آل 
خليف��ة ونائب رئي��س املجلس األعىل 
للبيئة رئيس االتحاد املليك للفروس��ية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ فيصل بن 
راش��د بن عيى آل خليفة، نظم نادي 
راش��د للفروسية وس��باق الخيل عرص 
أمس الس��باق الرابع والع��رون لهذا 
املوس��م والذي أقيم عىل كأس س��مو 
الش��يخ فيصل بن راش��د بن عيى آل 
خليفة وكأس نجله س��مو الشيخ عيى 
ب��ن فيصل بن راش��د آل خليفة وكأس 
املرحوم يوسف بن راشد بورسيل وذلك 
عىل مضامر سباق النادي مبنطقة الرفة 

بالصخري.
كام حرض الس��باق س��مو الشيخ حمد 
بن عبدالله بن عيى آل خليفة وسمو 
الش��يخ خالد ب��ن عيل ب��ن عيى آل 
خليفة وسمو الشيخ سلامن بن محمد 
ب��ن عي��ى آل خليف��ة، وجمهور من 
محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل.

الفرس��ان  تف��وق  الس��باق  وش��هد 
أش��واط   5 يف  بتفوقه��م  البحريني��ن 
م��ع الفارس��ن عبدالرحي��م جاس��م “ 
4 انتص��ارات “ وفوزاً للفارس حس��ن 
ميك، حي��ث تعملق الف��ارس املتمرن 
املتألق عبدالرحيم جاسم وفرض أسمه 
بقوة عىل مجريات الس��باق الذي كان 
تاريخي��اً ل��ه بتحقيق��ه 4 انتصارات “ 
سوبر هاتريك “ خالل األشواط السبعة 
متفوق��اً ع��ىل مجموعة من الفرس��ان 

املحرتفن ليؤك��د قدومه القوي كفارس 
صاعد يف مضامر الخي��ل، وكان أبرزها 
قيادت��ه الحصان “ متحدي “ ألس��طبل 
العادي��ات ريس��نغ لقل��ب التوقعات 
والتفوق عىل الجياد املرش��حة وانتزاع 
الفوز املثري بكأس س��مو الشيخ فيصل 
ب��ن راش��د بن عي��ى آل يف الش��وط 
السابع واملخصص لجياد الدرجة األوىل 
“ مستورد “ مسافة 1600 مرت والجائزة 
12000 دين��ار، حيث ش��هد الش��وط 
رصاعاً قوي��اً ومثرياً ب��ن مجموعة من 
الجياد القوية خصوصاً يف آخر 600 مرت 
والتي أظهر خاللها الفارس عبدالرحيم 
جاس��م كفاءته وقدراته كفارس متطور 
يف قي��ادة الحص��ان “ متح��دي “ نحو 
طريق الفوز من داخل مس��ار املضامر 
عىل رغم املنافسة القوية التي واجهها 
م��ن الحص��ان املرش��ح األول لنف��س 
األس��طبل “ليد ب��اك رومي��و “ بقيادة 
أن��درو إيلي��وت وحس��م رصاع الفوز 

لصالح��ه يف نهاية مثرية بف��ارق ثالثة 
أرباع الطول. 

وكان مسلس��ل تألق عبدالرحيم جاسم 
يف س��باق األمس بدأ من الشوط االول 
عندما قاد الفرس “ل��زام “ ملك زهراء 
حس��ن الجبوري اىل قل��ب التوقعات 
وانتزع بها فوزها االول بعد تفوقها عىل 
الفرسن املرش��حتن “ عسري- خميلة “ 
اللتن جاءتا يف املركزين الثاين والثالث. 
وك��رر “ الس��وبر عبدالرحيم جاس��م 
“ تألقه يف الش��وط الراب��ع عندما قاد 
الحصان املرشح الثالث “ دوجر ماريل “ 
ملك ساره عبدالله كويتي اىل استعادة 
االنتص��ارات بع��د غيب��ة حي��ث ظهر 
الحصان بص��ورة قوية وجاهزية جيدة 
مكنت��ه من الس��يطرة ع��ىل مجريات 
الش��وط بانطالقت��ه يف املقدم��ة م��ن 
البداية حتى النهاية عىل رغم املنافسة 
الت��ي واجهها يف النهاية وحس��م الفوز 
لصالح��ه بف��ارق رأس ع��ن الحص��ان 

“فيالدلفيا”. 
وواص��ل عبدالرحي��م جاس��م تألقه يف 
الش��وط الخامس الذي أقيم عىل كأس 
املرحوم يوس��ف راش��د بورسيل لجياد 
سباق التوازن “مستورد” مسافة 2400 
م��رت والجائزة 2000 دين��ار، حيث قاد 
الحصان “ نايجل “ السطبل فيكتوريوس 
أوىل  وخط��ف  التوقع��ات  قل��ب  اىل 
انتصارات��ه هذا املوس��م بعد سلس��لة 
من املراكز املتأخرة يف مش��اركاته هذا 
املوس��م، حيث لعبت كف��اءة الفارس 
عبدالرحيم جاسم دورا يف حسم الفوز 
لك��ون املش��اركة يف الش��وط اقترصت 
ع��ىل الفرس��ان املتمرنن، حي��ث اتبع 
خط��ة موفقة بالبداية الهادية للحصان 
يف ظل املس��افة الطويلة للشوط وظل 
متأهب��ا لالنطالق بعد خط املس��تقيم 
ليش��ق طريق��ه نحو املقدم��ة برسعة 
وق��وة لينتزع الصدارة يف آخر 200 مرت 
ويحلق نحو الفوز متفوقا بفارق طولن 

عىل الحصان املرش��ح االول “ تقاس��يم 
“ ملك احمد يوس��ف عبدالله وبقيادة 

عيل سمري الذي جاء ثانيا. 

“حراش” يتفوق

وأقيم الشوط السادس عىل كأس سمو 
الش��يخ عيى بن فيصل بن راش��د آل 
خليفة للفئ��ة الثانية من جياد الدرجة 
األوىل )نت��اج مح��يل( مس��افة 1600 
مرت والجائ��زة 3000 دينار، واس��تطاع 
الحصان املرش��ح االول “ حراش “ ملك 
س��مو الش��يخ محمد ب��ن عبدالله بن 
عيى آل خليفة وبقيادة جيمي كوين 
تأكيد جدارته بالرتشيحات وانتزع فوزه 
الثاين هذا املوسم بتفوقه عىل عدد من 
الجياد القوية للنتاج املحيل بعدما سار 
ع��ىل خطة موفقة باالنطالق من املركز 
الثالث حت��ى خط املس��تقيم لينطلق 
بقوة نحو املقدم��ة ويحلق نحو الفوز 
وس��ط محاوالت منافس��يه م��ن جياد 

اسطبل فيكتوريوس حتى حسم الفوز 
بجدارة بفارق رصيح بلغ 3 أطوال عن 
منافسيه املرش��حن اآلخرين “ فارنج - 
وين ل��وين “ اللذين ج��اءا يف املركزين 

الثاين والثالث

انتصارات متوقعة

م��ع  متامش��ية  النتائ��ج  وج��اءت   
الرتش��يحات يف الش��وط الثاين بتحقيق 
الجياد املرش��حة املراك��ز الثالثة االوىل 
حيث استطاعت الفرس “ النمره “ ملك 
عبدالله فوزي ناس وبقيادة حسن ميك 
حس��م الفوز مس��جلة انتصارها الثاين 
هذا املوسم بعدما تألق الفارس حسن 
م��يك يف قيادة الفرس بانطالقة قوية يف 
اخر 400 مرت لتحق��ق الفوز عىل رغم 
محاوالت منافسيها “ دوشانبي - رماين 
“ اللذين حال يف املركزين الثاين والثالث. 
واقيم الش��وط الثالث لجي��اد الدرجة 
الرابعة واملبتدئ��ات من خيل البحرين 
العربي��ة األصيل��ة “ الواهو “ مس��افة 
1200 م��رت مس��تقيم والجائ��زة 1500 
دين��ار، ومتكن الحصان املرش��ح االول 
“ كحي��الن عاف��ص 1695 “ الس��طبل 
الوس��مية وبقيادة جيمي كوين تأكيد 
جدارت��ه بف��وزه الثاين ليواص��ل تألقه 
ه��ذا  مش��اركاته  يف  االوىل  ومراك��زه 
املوسم وذلك بعد منافسة قوية ومثرية 
ش��هدتها االمت��ار االخرية وحس��مها “ 
كحيالن عاف��ص 1695 “ بفارق نصف 
رأس ع��ن الحص��ان “ كري��ان 1706 “ 
الس��طبل الجرسة وال��ذي ظهر بصورة 
جي��دة بقي��ادة الفارس الُع��امين أنس 

السيايب. 

اعتىل فريق مركز شباب الزالق صدارة 
املراك��ز  ل��دوري  الثاني��ة  املجموع��ة 
الشبابية لكرة القدم الذي تنظمه وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة، انس��جاما 
م��ع رؤية ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة الرامية إىل زيادة 
نس��بة الربام��ج املوجهة إىل الش��باب 
البحرين��ي وتنفيذها بصورة مس��تمرة 
ط��وال العام، وهو األم��ر الذي يتوافق 
مع سياس��ات املجلس األعىل للشباب 
والرياضة يف إرشاك الش��باب يف برامج 
متنوعة مبختلف املجاالت وإسرتاتيجية 
وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة 
هش��ام الجودر يف تعظي��م دور املراكز 
الش��بابية واألندية الوطنية يف احتضان 

الشباب.
فقد ف��از الزالق يوم أم��س األول عىل 
مرك��ز ش��باب القّرية بثالث��ة أهداف 
مقابل هدف واحد وفرض أس��لوبه يف 

الشوط األول بشكل أكرب.
س��جل للزالق أحمد محمد )12 و85(، 
ومحم��د بخيت )47(، وس��جل للقّرية 

فاضل أحمد )89(، ورفع الزالق رصيده 
إىل تس��ع نقاط متصدرا عن س��لامباد 

بفارق األهداف.
وكان الزالق األكرث وصوال إىل املرمى يف 
النصف س��اعة األوىل، لكنه مل يستغل 
ذل��ك لصالحه إال بفرص��ة واحدة بعد 
إح��دى ع��رة دقيق��ة، وكان األفضل 
انتش��ارا وكّون مربعات صغرية لتناقل 
الكرة يف مس��اتحات ضيقة، فيام أضاع 
العب��و القّرية فرصة ه��دف انفرد بها 
أحد مهاجمي��ه بحارس الزالق محبوب 
زّعال تألق فيها األخري وأنقذ مرماه من 
ه��دف محقق، ثم تراج��ع أداء الزالق 
بع��ض ال��يء يف آخ��ر ع��ر دقائق، 
وبرز م��ن القّرية كعادت��ه عيل أحمد 
يف منتص��ف امللع��ب ويف التمري��رات 

الدقيقة للمهاجمن.
وبعد دقيقتن من انطالق الشوط الثاين 
باغت قائد الزالق محمد بخيت القّرية 
بهدف ثاٍن لس��وء التغطي��ة الدفاعية، 
وظ��ن املدافعن أن اللعبة تس��لل، ثم 
رف��ض القّرية التعوي��ض بإضاعة أربع 
فرص انفراد بحارس ال��زالق يف أوقات 
متفاوت��ة، وأهدر كل الف��رص بطريقة 

غريب��ة، وكأن��ه يرفض الفوز لس��هولة 
الك��رات امُلهي��أة أمام املرم��ى ليتلقى 
خس��ارته الثاني��ة، ويبقى ع��ىل ثالث 

نقاط.
أدار املب��اراة الحك��م خلي��ل ف��ارس، 
ومحم��د  عي��ى  أحم��د  وس��اعده 

األنصاري.
ومتكن فريق مركز شباب السنابس من 
تحقيق ف��وز مهم وكبري عىل حس��اب 
فريق مرك��ز ش��باب كرباب��اد بأربعة 

أهداف مقاب��ل ال يشء، يف اللقاء الذي 
جمع الطرفن مس��اء أم��س األول عىل 
اس��تاد اتحاد الريف ضمن منافس��ات 

الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.
فري��ق مرك��ز ش��باب الس��نابس ظهر 
بصورة مميزة يف املباراة، واس��تطاع أن 
يحقق ف��وزا عريضا ومريحا مس��تغال 

األخطاء التي وقع فيها العبو كرباباد.
أه��داف املباراة األربع��ة بدأت مبكرا، 
وبالتحديد بعد مرور س��ت دقائق، إذ 

وق��ع الالعب زهري النج��ار عىل هدف 
الس��بق، قبل أن يضيف زميله قاس��م 
الق��الف اله��دف الث��اين )43(، لينتهي 
الش��وط األول بتقدم السنابس بهدفن 

دون رد.
ويف الش��وط الثاين، س��جل الس��نابس 
هدفن متتالين عىل كرباباد عرب مرتىض 
عبدالعزيز )62(، قبل أن يسجل محمد 

عبدالله الهدف الرابع )64(.
وحافظ الس��نابس عىل تقدمه دون رد 

فعل لكرباباد، واستطاع أن يحقق فوزا 
مهام ومستحقا.

اليوم لقاءان

تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثالثة 
للمجموعة الثالث��ة، ويلتقي يف املباراة 
األوىل يف الس��اعة الخامس��ة والرب��ع 
عىل اس��تاد نادي اتح��اد الريف فريقا 
مركز ش��باب جدحفص ومركز ش��باب 
القادس��ية، جدحفص خرس مباراتيه يف 
الجولت��ن األوىل والثانية م��ن املعامري 
واتح��اد الري��ف عىل الت��وايل، وكذلك 
خ��رس القادس��ية مباراتيه أم��ام كرانة 
وسار، وهام من دون رصيد من النقاط.
ويف املباراة الثانية يلعب نادي عايل ضد 
نادي اتحاد الريف يف الساعة السابعة 
والربع، وهي مباراة قوية بن الطرفن، 
وميتلك عايل أربع نقاط من تعادل مع 
مدين��ة حمد وفوز ع��ىل املعامري، فيام 
ميتلك اتح��اد الريف ث��الث نقاط من 
خسارة أمام سار يف الجولة األوىل وفوز 

يف الثانية عىل جدحفص.

فيصل بن راشد وبورسلي يتوجان الفائزين في سباق الخيل 

الزالق يعتلي صدارة المجموعة الثانية.. والسنابس يتذوق طعم الفوز
المراكز الشبابية الريف بدوري  اليوم راحة.. وغًدا لقاء قوي بين عالي واتحاد 

الصخير              نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

وزارة شؤون الشباب والرياضة                      اللجنة اإلعالمية

من التتويجسمو الشيخ فيصل بن راشدسمو الشيخ عيسى بن سلمان

من لقاء السنابس وكربابادمن مباراة الزالق والقّرية



قبض األهيل عىل درع بطولة دوري الدرجة 
األوىل للكرة الطائرة للمرة الثالثة يف تاريخه 
بعدما ألحق هزمية قاس��ية باملحرق صاحب 
الرقم القيايس يف الف��وز باللقب )14 لقب( 
بثالث��ة أش��واط دون رد يف املب��اراة النهائية 
الفاصل��ة الت��ي اقيمت بينهام مس��اء أمس 
الجمعة عىل صال��ة االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة مبدينة عيىس الرياضية والتي شهدت 

حضوراَ جامهريياً كبريا.
ويعترب هذا اللقب ه��و الثالث لألهيل بعد 
الفوز ببطولة الدوري يف موسم 2013/2014 
وموسم 2014/2015 فيام الزال اللقب غائبا 
عن خزائن املحرق منذ موسم 2010/2011.
ويدين األهيل به��ذا الفوز إىل النجم محمد 
عنان ال��ذي تألق كث��ريا يف تخليص الكرات 
الهجومي��ة بجان��ب املح��رف الدوميني��ي 
الفيس ومحمد عنان، حيث ش��كل اإلرسال 
والتوه��ج الهجوم��ي والص��د أه��م عوامل 
االنتص��ار الثمني للنس��ور، أم��ا املحرق فإنه 
دفع مثن أخطاء االس��تقبال وغياب الفاعلية 
الهجومية حي��ث مل يظهر ابرز نجومه وهم 

فاضل عباس والبورتوريي “جاكسون”.
وبعد نهاية املباراة قام رئيس االتحاد الشيخ 
ع��يل بن محم��د آل خليف��ة بتتويج األهيل 
ب��درع ال��دوري وامليدالي��ات الذهبية فيام 
توجت الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز آل 
خليف��ة فريق املحرق صاح��ب املركز الثاين 

بامليداليات الفضية.
وعاشت الجامهري األهالوية فرحة كبرية بعد 
الف��وز ونزلت إىل ارضي��ة امللعب واحتفلت 
باإلنجاز الكبري، حيث رفع القائد عيل الصرييف 

درع البطولة للمرة الثالثة يف تاريخه.

مجريات المباراة

يف الش��وط األول نج��ح األه��يل يف القضاء 
عىل منافسه بسالح االرساالت املوجهة نحو 
فاض��ل عباس وهو ما أمثر ع��ن عدم قدرته 
عىل الهج��وم بالص��ورة املطلوب��ة ووقوعه 
يف العدي��د م��ن أخط��اء االس��تقبال، ك��ام 
ش��كلت الفاعلية الهجومية الكبرية أللفيس 
والش��قيقان نارص ومحمد عن��ان دوراً كبريا 
يف ترجيح كفة الفري��ق وأخذ األفضلية منذ 
البداية بالتقدم 6/3 وذلك بفضل ارس��االت 
عن��ان الصغري املؤثرة ليتقدم النس��ور حتى 

النهاية ويبسطوا سيطرتهم ويوسعوا الفارق 
21/15 بفضل حوائ��ط الصد املنظمة ليفوز 
األهيل بالشوط )25/19( بإحراز الالعب عيل 
الصرييف نقطة الشوط األخرية برضبة ساحقة 

“تج آوت” من مركز 3 .
اس��تمر توه��ج األه��يل يف الش��وط الث��اين 
وأحكم قبضته من��ذ البداية ليتقدم 9/7 ثم 
11/9 بفض��ل حوائط الصد ونجح املحرق يف 
التع��ادل 13/13، 15/15، لك��ن األهيل عاد 
للتق��دم 18/16 بفض��ل التنوي��ع الهجومي 
الذي أج��اده صان��ع األلعاب ع��يل حبيب 
وكان بطله عيل الصرييف مبركز 3 وابناء عنان 
مع الفي��س يف األطراف والذي��ن مروا بكل 

س��هولة من حوائ��ط املحرق، م��ع التغطية 
الدفاعي��ة الجي��دة، ومل يثم��ر التغيري الذي 
أج��راه املرباطي بإدخال عامد س��لامن بدال 
من العافية حيث واصل األهيل هيمنته عىل 
مجريات املب��اراة ليتقدم 23/18 ثم 24/21 
ومن رضب��ة س��احقة أللفيس م��ن مركز4 
انتهى الش��وط أهالويا 25/21، وقد ش��هد 
الشوط اضاعة الكثري من اإلرساالت من قبل 

الطرفني.
يف الش��وط الثالث دخ��ل األهيل بقوة وكان 
كامل��وج الهائج ال��ذي أكل األخرض واليابس 
فق��د تألق عن��ان الصغري بص��ورة ملفتة يف 
الهج��وم من مرك��ز 2 ومل تجد ل��ه حوائط 

املحرق حال، كام نجح األهيل يف دك منافسه 
باإلرس��ال املوجه وهو ما اثر عىل اس��تقبال 
املحرق بصورة واضحة، وأدخله يف سلس��لة 
من األخطاء كام كان لحوائط الصد اثر كبري 
يف ترجيح كفة النسور ليتقدم األهيل 17/11 
ويوس��ع الفارق 21/13 ومن س��وء استقبال 
ملجي��د محم��د كاظم انهى األهيل الش��وط 
الثالث بس��هولة 25/14، ومل تثمر التغيريات 
التي أجراها املرباطي بتحويل فاضل عباس 
إىل مرك��ز 2 وقد غاب األخ��ري عن املواجهة 
متام��ا ك��ام مل يظه��ر املح��رف البورتوريي 

جاكسون ريفريا بالصورة املطلوبة.

أهالوي معدنك “ذهب”.. في المحرق سويت “العجب”
الثالث��ة للم��رة  الطائ��رة  دوري  بلق��ب  يتوج��ون  النس��ور 

)تصوير: رسول الحجيري( تتويج األهلي بالدرع الدوري للمرة الثالثة 

حسن علي

  مشاهدات من النهائي  
توافدت جماهير الفريقين إلى الصالة 
قبل ساعتين من بداية المباراة، حيث 
فتحت األبواب من الساعة الخامسة 

تقريبًا وامتألت المدرجات مبكرًا، 
وامتدت الجماهير على شكل طابور 

في البوابة الرئيسية.

 تزينت المدرجات المقابلة للمنصة 
الرئيسة بأعالم ويافطات جماهير 

ناديي المحرق واألهلي والتي شكلت 
لوحة فنية حمراء وصفراء رائعة.

أدار المواجهة بجدارة واقتدار طاقم 
الحكام الدولي المكون من األول 

محمد منصور والثاني حسين الكعبي.

كان من بين الحاضرين لمتابعة 
النهائي سفير تونس لدى مملكة 

البحرين السيد محمد بن يوسف 
وعائلته، ويبدو أن الحضور بدافع 

االستمتاع بأجواء النهائي ودعم 
المدرب التونسي منير بن قارة الذي 

يشرف على قيادة األهلي.

شهد استوديو التحليلي لقناة البحرين 
الرياضية ألول مرة استضافة الالعب 

الدولي ونادي المحرق السابق أيمن 
سلمان الذي قام بتحليل المواجهة 

النهائية مع المدرب محمد العزيز 
والمذيع عبداهلل عاشور.

 تحتاج منصة اإلعالميين إلى المزيد من 
التنظيم من قبل رجال األمن في ظل 
استحواذ الجماهير على العديد من 

المقاعد وعدم قدرة المصورين تحديدًا 
في الحصول على مكان ألداء عملهم.

شهد النهائي رئيس النادي األهلي 
خالد كانو وقد حرص على النزول 

إلى ارضية الملعب لتهنئة الالعبين 
والجهاز الفني واإلداري، وذلك برفقة 

عدد من اعضاء مجلس اإلدارة.

اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في 
وجه الالعب فاضل عباس ليمنح األهلي 

النقطة رقم )23( في الشوط الثالث.

في بادرة رائعة تعكس الروح الرياضية 
بين جماهير الناديين قامت رابطة 

نادي المحرق اثناء تتويج األهلي 
باللقب بتشجيع النسور واطالق بعض 

الشيالت احتفاال بفوزهم وهو ما قوبل 
بردة فعل ايجابية وتفاعل متميز من 

جماهير األهلي التي شاركت المحرق 
في الهتافات.
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أس��بوع  يف  هزائ��م   3 بع��د  )وكاالت(: 
تضمن��ت الخ��روج م��ن دوري أبط��ال 
أوروبا، يعود مانشس��ر سيتي، املتصدر 
إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم، 
اليوم السبت، لكنه سيواجه اختبارا صعبا 
آخر خارج دياره أمام توتنهام هوتسبري، 

صاحب املركز الرابع.
وكان ميك��ن لس��يتي حس��م اللق��ب لو 
انت��ر مبلعبه ع��ى مانشس��ر يونايتد، 
يوم السبت املايض، لكنه فرط يف تقدمه 
بهدفني ليخرس عى أرض��ه للمرة األوىل 
هذا املوسم بعد سقوطه 3-2 أمام فريق 

املدرب جوزيه مورينيو.
وجاءت هذه املواجه��ة بني مبارايت دور 
الثامني��ة يف دوري األبطال ضد ليفربول 
حيث خرس س��يتي 3 - 0 باستاد أنفيلد 
ث��م 2-1 باس��تاد االتح��اد. ورغم كل أمل 
األس��بوع املايض، ال يزال س��يتي يتقدم 
بفارق 13 نقطة عى أقرب مالحقيه قبل 
6 مباريات عى النهاية، ويستطيع انتزاع 
اللق��ب إذا انتر عى توتنهام باس��تاد 

وميب��ي، وخرس يونايتد ع��ى أرضه أمام 
وس��ت بروميتش ألبيون، متذيل الرتيب 
يوم األح��د. ومواجهة توتنهام عى أرضه 
ليست مهمة سهلة، بالنظر إىل أن فريق 
املدرب ماوريس��يو بوكيتين��و خرس مرة 
واحدة فق��ط عى ملعبه هذا املوس��م، 
وتأيت املب��اراة يف وقت رمبا تراجعت فيه 

ثقة س��يتي بعد أسبوع سلبي غري معتاد 
لفريق املدرب بيب جوارديوال.

ويف الوق��ت الذي س��يكون فيه س��يتي 
حريصا عى حس��م اللقب بأقىص رسعة 
ممكن��ة، يضع توتنهام عين��ه عى نهاية 
قوية للموس��م مع تطلعه للحصول عى 
املرك��ز الث��اين. ويتأخر الفري��ق اللندين 

ب�4 نقاط عن يونايت��د بعد 6 انتصارات 
متتالية يف مس��رية خالي��ة من الهزائم يف 

آخر 14 مباراة.
وق��ال هوج��و لوري��س، ح��ارس وقائد 
توتنهام: “منتلك الجودة والروح املطلوبة 

والخربة يف الدوري اإلنجليزي املمتاز”.
وتاب��ع: “أظهرن��ا ش��خصيتنا وطموحنا 
ألن املركز الثاين ال يزال متاحا وس��نبذل 
قص��ارى جهدنا إلنهاء املوس��م يف أفضل 

مركز يف الجدول”.
وس��يتوقع يونايتد، املنت��ي بفوزه عى 
ج��اره الذي كان انتص��اره الخامس عى 
الت��وايل، الحص��ول عى 3 نق��اط أخرى 
باستاد أولد ترافورد ضد وست بروميتش، 
ال��ذي يبدو يف طريق��ه للهبوط ويقوده 
املدرب املؤقت دارين مور للمرة الثانية.
ويلتقي برين��ي صاحب املركز الس��ابع، 
وليسر س��يتي الثامن، باستاد تريف مور 
الس��بت يف مواجه��ة قد تح��دد الفريق 
ال��ذي س��يحصل ع��ى آخ��ر البطاقات 

املؤهلة للدوري األورويب.

)وكاالت(: يتطلع فريق برش��لونة للركيز 
عى لقب الدوري اإلس��باين، بعد الخروج 

املحبط من دوري أبطال أوروبا.
ويواجه برش��لونة، املتص��در مهمة صعبة 
عى ملعب فالنسيا صاحب املركز الثالث، 
اليوم الس��بت يف املرحلة الثانية والثالثني 

من الدوري اإلسباين.
وخرج برش��لونة بشكل مفاجئ من دوري 
األبطال بعدما خ��رس أمام مضيفه روما 3 
� 0، يف إي��اب دور الثامني��ة بعد أن فاز 4 
�1 يف مب��اراة الذه��اب ليس��تفيد الفريق 
اإليطايل من قاعدة احتساب الهدف خارج 

األرض بهدفني ويعرب للمربع الذهبي.
ورغ��م أن برش��لونة كان هدفه األس��ايس 
يف املوس��م الح��ايل إحراز ثالثي��ة الدوري 
وال��كأس ودوري األبط��ال، ق��ال الع��ب 
الوسط سريجيو بوسكيتس إن فريقه عليه 
أن يستعيد شتات نفسه، وأن ينافس عى 

الثنائية.
وتابع بوس��كيتس: “قمنا بتجربة إيجابية 
مث��رية يف املوس��م الح��ايل لكن لألس��ف 

توقفت هذه التجربة عى يد روما”.

وأضاف: “الزال علينا املنافس��ة عى كافة 
األلقاب )الف��وز بالثنائية( إذا حققنا ذلك 

لن يكون املوسم سيئا”.
وأوضح إرنستو فالفريدي مدرب برشلونة: 

“األوض��اع مؤملة يف غرف��ة تغيري املالبس، 
وه��و أمر طبيعي بع��د هزمية مثل هذه، 
علين��ا أن نتع��اىف رسيعا ألن��ه الزال لدينا 

لقبني ننافس عليهام”.
ويقدم فالنس��يا مسرية رائعة هذا املوسم 

تحت قيادة املدرب مارسيلينو جارسيا.
ويفتقد برشلونة لجهود إيفان راكيتيتش، 
بعد إصابته بكرس يف إصبع اليد أمام روما. 
ويستضيف أتليكو مدريد الوصيف فريق 
ليفانتي صاحب املركز الس��ابع عرش، أمال 
يف مواصلة الضغط عى برش��لونة. ويخرج 
الري��ال صاحب املركز الرابع ملالقاة ماالجا 
متذي��ل الرتي��ب، وال��ذي بحاجة ماس��ة 

لنقاط املباراة للحفاظ عى أمل البقاء.
ويدخ��ل الريال املباراة بعد تأهله للمربع 
الذهبي لدوري األبطال رغم هزميته 1� 3، 
يف إياب دور الثامنية، مس��تفيدا من فوزه 

يف مباراة الذهاب 3 � 0.

)وكاالت(: أف��رزت قرع��ة ال��دور نصف 
النهايئ من دوري أبطال أوروبا، كالسيكو 
أورويب ب��ني بايرن ميون��خ األملاين وريال 
مدريد اإلس��باين حامل اللقب، ومواجهة 
مثرية ب��ني ليفرب��ول اإلنجلي��زي وروما 
اإليط��ايل، والتي س��حبها النجم األوكراين 
الس��ابق اندري��ه شيفش��ينكو يف مدينة 
نيون الس��ويرسية، مقر االتحاد األورويب 

لكرة القدم. 
وتواج��ه العمالقان باي��رن ميونخ وريال 
مدريد يف العديد من املنس��بات يف أغى 
املس��ابقات األوروبي��ة، وكان��ت آخرها 
املوس��م امل��ايض يف دور ال���16 ومتك��ن 
النادي املليك من عبور العمالق البافاري.
وكان��ت آخر مواجهت��ني يف الدور نصف 

النهايئ بينهام يف عامي 2012 و 2014.
يف املباراة األخرى، سيواجه نادي ليفربول 
اإلنجليزي نظريه روم��ا اإليطايل، يف لقاء 

مفتوح للطرفني.

وسيس��تقبل باي��رن ميون��خ يف اللق��اء 
االوىل ع��ى ملعبه “أليان��ز أرينا” يف 24 
من الش��هر الجاري، يف ح��ني ان النادي 
املليك سيستقبل يف االياب عى سانتياجو 

برنابيو يف 2 مايو املقبل
من جانبه، فإن ليفربول سيستقبل روما 
ع��ى ملعبه “انفيلد” يف 25 من الش��هر 
الجاري، وس��يتوجه إىل ملعب االوملبيكو 

يف 1 مايو املقبل.

قرعة الدوري األوروبي  

النه��ايئ  وش��هدت قرع��ة دور نص��ف 
لل��دوري األورويب لك��رة الق��دم صدام 
ق��وي بني آرس��نال اإلنجلي��زي وأتلتيكو 
مدريد اإلس��باين. يف حني ان اللقاء اآلخر 
سيجمع بني مارسيليا الفرنيس وريد بول 

سالزبورج النمساوي.
وكان أتلتيك��و مدريد ق��د أطاح بنظريه 
س��بورتينج لش��بونة يف دور الثامنية، يف 

حني آرس��نال متك��ن من تجاوز سس��كا 
موسكو الرويس.

ومن جانبه فإن مارسيليا متكن من سحق 
اليبزيج عى ملعب “فيلدروم” يف اإلياب 
بخامس��ية مقاب��ل هدف��ني، ويف الجهة 
األخرى فتمكن س��الزبورج والذي يعترب 

مفاجآة هذه النس��خة بتجاوز التس��يو 
اإليطايل.

وس��حب القرعة النجم الفرنيس السابق 
ألندية ليون وبرش��لونة إريك أبيدال مع 
املس��ابقات  ماركيتي مدير  وجيورجي��و 

األوروبية يف اليويفا.

ماوريسيو بوتشيتينو وبيب جوارديوال

برشلونة يعود للجبهة المحلية بعد اإلخفاق األوروبي

نصف نهائي مرتقب للبطولة األكبر

مانشستر سيتي يتطلع للنهوض  

فالنسيا يتربص بالعمالق الجريح

كالسيكو أوروبي وقمة إنجليزية إيطالية

هامبورج يتمسك باألمل الضعيف
)وكاالت(: سيحل هامبورج املهدد بالهبوط ضيفا عى هوفنهايم 
السابع يف الرتيب اليوم السبت، ويأمل فريق املدرب كريستيان 

تيتس يف معجزة تؤهله للمنافسة يف جولة فاصلة للهروب من 
الهبوط والحفاظ عى سجله املثايل بعدم الهبوط من دوري الدرجة 
األوىل األملاين لكرة القدم، قبل آخر 5 جوالت من املوسم. وهامبورج 

هو الفريق الوحيد الذي مل يهبط من دوري األضواء األملاين للعبة 
الشعبية منذ انطالقه يف 1963 وحاليا يحتل املركز 17 وقبل األخري، 
متخلفا بخمس نقاط عن ماينز، الذي يحتل املركز املؤهل لخوض 

جولة فاصلة لالبتعاد عن الهبوط.
وانتعشت آمال هامبورج يف البقاء بني الكبار بعد فوزه املفاجئ 3-2 

يف الجولة السابقة عى شالكه فريق املركز الثاين.
وقال املدرب تيتس الذي توىل املهمة قبل شهر واحد فقط بعد 

الفوز عى شالكه “األمر يتعلق مبدى قدرتنا عى االستمرار بهذه 
الصورة”. وأضاف املدرب “مل نعد ننظر إىل نتائج اآلخرين، فرصتنا 

تعتمد عى ما نقوم به نحن”.
وسيغيب عن تشكيلة هامبورج مدافعه املوقوف كريياكوس 

بابادوبولوس يف مواجهة هوفنهايم الساعي للحصول عى مكان 
يف املربع الذهبي يف نهاية املوسم والتأهل لدوري أبطال أوروبا يف 

املوسم املقبل. ويحتل هوفنهايم املركز السابع بني فرق البطولة 
برصيد 43 نقطة متخلفا بفارق 5 نقاط عن باير ليفركوزن الرابع 

يف الرتيب. ورمبا يكون هامبورج بدأ بالفعل التخطيط للتواجد يف 
دوري الدرجة الثانية وقد يكون مهاجمه يان فيتي أرب صاحب 

املوهبة الكبرية أول املغادرين. 

)وكاالت(: غطى انتصار روما املذهل 
عى برشلونة يف دوري أبطال أوروبا، 

عى مستواه املتذبذب يف الدوري 
اإليطايل، حيث أظهر الفريق أن 

بوسعه فعل الكثري.
ولن يجد روما، وقتا أللتقاط األنفاس 

بعد العرض الذي ال ينىس، الثالثاء 
املايض، حيث سيواجه جاره التسيو، 

األحد، يف قمة قد تكون حاسمة 
للفريقني، يف حجز بطاقة التأهل 

لدوري األبطال املوسم املقبل.
ويأمل مشجعو روما أن يتمكن 

الفريق، من مواصلة األداء القوي الذي 
ظهر به أمام برشلونة، يف دور الثامنية 

بدوري أبطال أوروبا، حني عوض 
الهزمية يف مباراة الذهاب 4-1، بالفوز 

0-3 إيابا، ليتأهل للدور قبل النهايئ، 
بفضل قاعدة األهداف املسجلة خارج 

األرض.
وتفوق العبو روما عى برشلونة، 

وأعطوا الفريق الكتالوين، درسا يف 
املعارك الخططية، لكن من الصعب 

تصديق أن ذلك هو نفس الفريق 
الذي عاىن من هزائم عى ملعبه، 

أمام أتالنتا وسامبدوريا وتعادل أمام 
ساسولو.

وكانت آخر 6 مباريات لروما يف 
الدوري اإليطايل، منوذجا ملوجات 

الصعود والهبوط يف مستوى الفريق.
وبعد خسارته عى ملعبه أمام ميالن، 

حقق روما فوزا مدهشا 2-4 عى 
نابويل املتصدر آنذاك، وفاز أيضا عى 

تورينو وكروتوين.
لكن الفريق أحبط مشجعيه مجددا 

بالتعادل 1-1 عى ملعب بولونيا، 
وخسارته 2-0 عى ملعبه، أمام 

فيورنتينا.
وقال مهاجم روما، إيدين دجيكو 

عقب مباراة الثالثاء املايض “ال أعرف 
ما أقوله بشأن نتائجنا يف الدوري”.
وتابع “بالطبع ال نشعر بسعادة، 

حني نخرس نقاطا عى ملعبنا. لدينا 7 

مباريات متبقية وهي جميعها مهمة، 
بداية من قمة األحد املقبل”.

وأضاف “الناس تتحدث كثريا عن 
الخطط يف روما، لكن إذا مل يكن لدينا 
الخطط القوية، ملا فزنا مبباريات مثل 

هذه املباراة”.
ويتقاسم روما والتسيو، أكرث فريق 

سجل أهدافا يف الدوري )75 هدفا يف 
31 مباراة(، املركز الثالث برصيد 60 

نقطة لكل منهام.
ويحتل إنر ميالن، املركز الخامس 

برصيد 59 نقطة، ويحل ضيفا عى 
أتالنتا، اليوم، أما يوفنتوس املتصدر، 

يستضيف سامبدرويا.

ويخوض نابويل، صاحب املركز الثاين 
بفارق 4 نقاط عن املتصدر، مباراة 

صعبة أمام ميالن، الذي يحتل املركز 

السادس ويتقدم يف املستوى حاليا 
تحت قيادة مدربه إيفان جينارو 

جاتوزو.

دربي من العيار الثقيل  

إيدين دجيكو

ساوثامبتون- تشيلسي

هدرسفيلد- واتفورد

هوفنهايم- هامبورغ

شتوتغارت- هانوفر

برشلونة- فالنسيا

كالياري- اودينيزي

كييفو- تورينو

ليون- اميان

بيرنلي- ليستر

سوانسي- ايفرتون

هرتا- كولن

بايرن- غالدباخ

ل بالماس- سوسيداد

جنوا- كروتوني

اتاالنتا- انتر

ك باالس- برايتون

ليفربول- بورنموث
توتنهام- م سيتي

ليفركوزن- فرانكفورت

ليغانيس- سلتا
بلباو- ديبورتيفو
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إعالن 15 فائــــــــزا بجوائـــــــز “إدخــــــار الوطنــــي” 
اأعل���ن بنك البحرين الوطن���ي اليوم عن 
اأ�شم���اء 15 فائزا حمظوظا باجلوائز النقدية 
من “برنامج ادخ���ار الوطني” ل�شهر فرباير 

2018، وجمموعها 100 األف دوالر. 
وملعرفة اأ�شماء الفائزين، الرجاء زيارة 
ح�شابات التوا�شل االجتماعي التابعة للبنك 

 .@nbbonline على
يوفر برنامج اإدخ���ار الوطني يف ن�شخته 
اجلديدة للع���ام 2018 للعمالء من اأ�شحاب 
ح�شاب���ات االدخ���ار فر�س للف���وز مبجموعة 
مة، والتي ت�شمل مبالغ  اأكرب من اجلوائز القيِّ
نقدية �شهرية جمدي���ة، اإ�شافة اإلى اجلائزة 
االأك���رب على م�شتوى مملك���ة البحرين، وهي 
حلم الف���وز مبلي���ون دوالر، وفي���ال فاخرة، 

و�شيارة بور�س دفع رباعي لفائز واحد. 
و�رصح املدير العام للمجموعة امل�رصفية 
املحلية عبدالعزيز االأحم���د “نحن م�رصورون 
باالإعالن عن اأ�شم���اء الفائزين املحظوظني 
باجلوائ���ز النقدية ال�شهري���ة �شمن برنامج 
اإدخ���ار الوطني، كم���ا ونعتز ب���والء عمالئنا. 
هذا و�شنوا�شل تركيزنا على تقدمي اأف�شل 
اخلدم���ات واملنتجات، اإ�شافة لطرح اأف�شل 
واأك���رب اجلوائز. و�شمن ه���ذا ال�شياق، قمنا 
بتطوي���ر وتد�ش���ني ت�شكيلة جوائ���ز مميزة 
لربنامج ادخار الوطن���ي للعام 2018، ومن 
�شمنها اأكرب جائزة على االإطالق مت طرحها 
فاخ���رة  وفي���ال  دوالر  )ملي���ون  االآن  حت���ى 
و�شي���ارة بور�س(، كم���ا ونتطل���ع قدما اإلى 

االإعالن عن فائزين جدد لهذا الربنامج”. 
واأ�ش���اف االأحم���د قائ���اًل “نح���ن ن�شعى 
من خ���الل برنام���ج اإدخار الوطن���ي لت�شجيع 
اأف���راد املجتمع على ثقاف���ة االدخار، والتي 
تع���ود عليه���م وعل���ى عائالته���م باملنفعة 
يف امل�شتقب���ل، ولهذا قمن���ا بتي�شري عملية 
يف  التوف���ري  ح�شاب���ات  اأ�شح���اب  دخ���ول 
ال�شحب، فهم يتاأهلون تلقائيا دون احلاجة 
لفتح ح�شاب خا�س اأو �رصاء �شهادات توفري، 
عالوة ع���ن تاأه���ل اأ�شحاب ح�شاب���ات موجة 
االدخار م���ن ال�شباب لدخ���ول ال�شحوبات”، 
وهناأ عبدالعزي���ز االأحمد الفائزين باجلوائز، 
و�شكره���م على دعمه���م املتوا�ش���ل لبنك 

البحرين الوطني.

 افتتاح “Galaxy Studio” في “سيتي سنتر”

“أسبوع اللولو” يعرض أفضل ما في بريطانيا

تطويـــر مهــــارات موظفــــي “المطاحـــن”  

اأعلن����ت �شام�ش����وجن اخللي����ج لالإلكرتونيات عن 
افتتاحها من�شته����ا املتميزة Galaxy Studio يف 
�شيتي �شن����رت البحرين يف املنامة،وه����و اأكرب وجهة 
للت�شوق والرتفيه يف اململكة. ومت تد�شني املن�شة 
التي تق����ع يف قاعة كو�شتا دوم مبركز �شيتي �شنرت 
البحري����ن؛ ملنح ال����زوار فر�شة جترب����ة اخل�شائ�س 
 Galaxy الفري����دة التي تتمتع به����ا منظومة اأجهزة
عرب 4 مناطق تفاعلية مميزة ت�شمل منطقة التجارب 
احلي����ة لالأجهزة ومنطقة جترب����ة خ�شائ�س امل�شاعد 
ال�شوت����ي Bixby ومنطق����ة جترب����ة الفيديوه����ات 
باحلركة البطيئة جدا، اإ�شافة اإلى مناطق خم�ش�شة 

اأخرى.    
وق����ال رئي�����س ق�ش����م تكنولوجي����ا املعلوم����ات 
اخللي����ج  �شام�ش����وجن  يف  املتحرك����ة  واالأجه����زة 
لالإلكرتوني����ات ط����ارق �شب����اغ “نح����ن يف �شام�شوجن 
ملتزمون مبوا�شلة تزويد عمالئنا االأعزاء يف البحرين 
باأف�شل جتربة ا�شتخدام ملنتجاتنا احلديثة. ون�شعى 
 Galaxy Studio من�شتن����ا  افتت����اح  خ����الل  م����ن 
اإل����ى منح ال����زوار فر�شة جتربة خ�شائ�����س منتجاتنا 

احلديث����ة ومعرف����ة القيم����ة الت����ي �شت�شيفها على 
اأ�شلوب حياته����م. وميكن جلمي����ع عمالئنا الذين مل 
 Galaxyو Galaxy S9 يت�شَن لهم جترب����ة هاتفي

+S9 وقاعدة DEX وغريها من منتجات �شام�شوجن، 
زيارتن����ا يف مركز �شيتي �شن����رت واال�شتمتاع مبعرفة 

اخل�شائ�س اجلديدة كافة”.    

اأطلق���ت لولوهايربمارك���ت مرة ثاني���ة االأ�شبوع 
الربيط���اين ال�شه���ري يف متاجرها املنت����رصة يف جميع 

اأنحاء اململكة كافة. 
وي�شم���ل العر�س الرتويجي له���ذا االأ�شبوع اأكرث 
م���ن 10 اآالالف �شلع���ة بريطاني���ة تنت����رص يف مم���رات 
اللولوهايربمارك���ت- ب���دءا م���ن اللح���وم الطازج���ة 
واملاأك���والت البحري���ة واخل����رصاوات والفواكه وحتى 
ال�شل���ع املنزلي���ة واالأطعم���ة ال�شه���رية امل�شنعة من 

ال�شيكوالته والب�شكويت واالأطعمة املجمدة- ت�شمل 
العرو�س اخلا�شة املنتجات كافة.

بدوره، قال املدير االإقليمي للولوهايربماركت، 
جوزير روباواال “تفخر لولوهايربماركت بتعزيز حجم 
منتجاته���ا امل�شتوردة م���ن جميع اأنح���اء العامل. حجم 
اجلالي���ة الربيطانية يف البحرين كبري، ومن املهم اأن 
نحتفل باالأ�شب���وع الربيطاين كحدث �شنوي؛ من اأجل 
الرتويج ملنتجات ذات ج���ودة عالية يتم ا�شتريادها 

من بريطانيا”.
ف���رع  يف  الربيط���اين  االأ�شب���وع  وافتت���ح 
لولوهايربماركت مبجمع اجلفري يف ال�شاعة ال�شاد�شة 
والن�شف م�ش���اًء بح�شور ال�شفري الربيطاين �شاميون 

مارتن وعدد من املدعوين. 
واإل���ى جان���ب العرو����س الرتويج���ي العدي���دة، 
يت�شم���ن االأ�شب���وع عر�ش���ا للماأك���والت املطبوخ���ة 

وعرو�شا ثقافية بريطانية.

 CIPD – HR( نظمت �رصك���ة املطاح���ن دورة
for Line Manager( لنخب���ة من موظفي ال�رصكة، 
والتي ت�شمنت كالً من مديري وم�رصيف االأق�شام وذلك 
 CIPD  ملدة يوميني متتاليني، بالتن�شيق مع �رصكة
Middle East وقد قامت املدربة العاملية جورجيا 

روثون بتقدمي الدورة. 
ج���اء الربنام���ج التدريب���ي �شم���ن اإ�شرتاتيجي���ة 
ال�رصك���ة للتنمية امل�شتم���رة ورفع م�شت���وى املعرفة 
والتطوي���ر لدى املوظفني، وحر�ش���ا منها على جعل 
موظفيها يتمتعون بامله���ارات التدريبية املطلوبة 

على اأعلى امل�شتويات. 
وق���د مت خالل ه���ذا الربنام���ج التدريبي تغطية 
اجلوان���ب الت���ي تهدف له���ا ال���دورة، كالتعرف على 
التغ���ريات الت���ي طراأت عل���ى الطرق املثل���ى الإدارة 
العنا����رص الب�رصي���ة ودور املوارد الب�رصي���ة احلديثة يف 
جمال االأعم���ال اليوم. اإ�شافة اإل���ى �رص جناح املوظف 
وتوجي���ه املدير ل���ه؛ لتحقيقه االأه���داف املن�شودة، 
وا�شتقطاب���ه و�شمه للمنظمة، وكيفي���ة الو�شول به 

اإلى مرحلة التكيف مع بيئ���ة العمل املحيطة به، كما 
تطرق الربنامج اإلى اإظهار مهارات التدريب الفاعل، 

واإعطاء رد الفعل املنا�شبة.
وميثل ه���ذا الربنامج التدريب���ي فر�شة مالئمة 
لتطوير املهارات التي يجب اأن يتمتع بها املديرين 

من خالل فهم دور امل���وارد الب�رصية احلديثة يف بيئة 
العمل اليوم؛ ل�شمان اأف�شل املمار�شات التي يعمل 

بها يف هذا املجال. 
ويف خت���ام ه���ذه ال���دورة مت تك���رمي املوظفني 

واإعطائهم ال�شهادات؛ الإمتامهم الدورة بنجاح.  

افتتاح صيدليات الفتح في البحرين

 عرض نخبة من جاكوار والند روفر خالل الفورموال 1

تعتزم �رصكة �شيدليات الفتح خالل 
االأي���ام القليل���ة املقبل���ة افتت���اح اأولى 
فروعه���ا يف منطق���ة اخللي���ج يف مملك���ة 

البحرين. 
ومت اختيار مملكة البحرين النطالق 
ال�ش���وق  الفت���ح يف  �رصك���ة �شيدلي���ات 
اخلليجي���ة ملا تتمتع ب���ه مملكة البحرين 
م���ن حري���ة اقت�شادية وجم���ال تناف�شي 
ح���ر وفقا لروؤي���ة البحري���ن االقت�شادية 

.2030
وتهدف �شيدليات الفتح من خالل 
اأفرعها املزمع افتتاحها يف جميع مناطق 
البحري���ن تق���دمي خدم���ات �شيدالني���ة 
و�شحي���ة متكاملة يف اإط���ار غري م�شبوق 
داخل ال�ش���وق البحريني���ة، وذلك �شعيا 

منها لتك���ون ال�رصكة الرائ���دة ملجموعة 
�شيدلي���ات وخدم���ات امل�شتهلكني يف 

مملكه البحرين.
كما تهدف كذلك الأن تكون الوجهة 
االأولى للمواطنني والقاطنني يف مملكة 
البحري���ن؛ لتلبي���ه كل احتياجاته���م من 
االأدويه وم�شتح����رصات التجميل واملواد 
ال�شحية وذلك من خالل اختيار املواقع 
املمي���زة الت���ي تغط���ي مناط���ق مملكة 
اخلدم���ات  وتوف���ري  كاف���ة،  البحري���ن 
املتنوعة واملتميزة واملنتجات باأ�شعار 
تناف�شي���ة يف �شل���ة �شيدالني���ة واح���دة 
متكامل���ة، وكذل���ك ع���ن طري���ق اختيار 
اأعلى الكف���اءات املهنية، وتطبيق اأعلى 

معايري اجلودة يف فروعها.

البحري���ن  حلب���ة  م���ع  بالتع���اون 
�رصك���ة  ا�شتعر�ش���ت  الدولي���ة، 
امل�شت���ورد  االأوروبي���ة،  ال�شي���ارات 
وامل���وزع احل�رصي ل�شي���ارات جاكوار 
الن���د روفر يف مملك���ة البحرين، عدًدا 
م���ن ط���رازات جاك���وار والن���د روفر 
الفاخ���رة خالل فعاليات �شباق جائزة 

البحرين الكربى 2018.
ل�رصك���ة  الع���ام  املدي���ر  و����رصح 
االأوروبي���ة جاك���وار الند  ال�شي���ارات 
“اإن���ه  قائ���اًل:  الي،  �شتيف���ن  روف���ر 
مل���ن دواع���ي �رصورن���ا اأن نعل���ن عن 
�رصاكتنا له���ذا العام التي تعد اأحدث 
اإ�شاف���ة لتاريخن���ا احلاف���ل بالعديد 
من اأوج���ه التعاون امل�شرتك مع حلبة 
البحري���ن الدولي���ة، وتع���د ا�شتكماال 

له���ذا امل�ش���وار املل���يء بالنجاحات. 
البحري���ن  جائ���زة  �شب���اق  وي�شاه���م 
الكربى لطريان اخلليج للفورموال 1 
للعام 2018 ب�شكل كبري يف انتعا�س 
العدي���د م���ن القطاع���ات املهمة يف 
مملك���ة البحري���ن على نط���اق وا�شع 
كقطاع االقت�شاد وال�شياحة وريا�شة 
ال�شي���ارات وغريه���ا. ويف �ش���وء م���ا 
�شب���ق، تتجه اأنظار الع���امل مرة اأخرى 
اإلى حلب���ة البحرين الدولي���ة؛ كونها 
موط���ن ريا�شة ال�شي���ارات يف ال�رصق 
االأو�شط، لذلك ارتاأينا �رصورة قيامنا 
به���ذه املبادرة خ���الل ه���ذا ال�شباق 
العامل���ي مل���ا يتمت���ع به م���ن �شهرة 

وا�شعة النطاق”.
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�ش���اركت كل م���ن الفنانتني البحريني���ة حال الرتك 
وجنم���ة “ذا فوي����س كيدز” مبو�ش���مه الأول لني احلايك 
اجلمهور �ش���وًرا جمعتهما من تواجدهما حاليًّا يف مدينة 
لو�س اأجنلو�س الأمريكية. ون�رشت كل منهما ال�شور عرب 

�شفحتها اخلا�ش���ة على اأحد مواقع التوا�شل الإجتماعي 
اأنهم���ا  اإل���ى  “اأ�ش���دقاء”. وي�ش���ار  بالق���ول  معّلقت���ني 
تتواج���دان حاليًّا لت�ش���جيل ع���دد من الأغنيات ل�ش���الح 

اإحدى �رشكات الإنتاج العاملية.
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فرانكل���ني  بنجام���ني 
جمعي���ة  اأول  يوؤ�ش����س 
اأمريكية ملكافحة الرق.

1912
 - ا�ش���طدام ال�ش���فينة 
بجب���ل  “تايتاني���ك” 
املحي���ط  يف  جلي���دي 
الأطل�ش���ي وغرقها بعد 
اأكرث من 3 �ش���اعات يف 

15 اأبريل.

1915
احلرب العاملية الأولى: 
جتتاح  الرتكية  القوات 

اأرمينيا.

1927
�ش���يارة  اأول  عر����س 

فولفو يف ال�شويد.

1931
اجلمهوري���ة  اإع���الن 
الثانية يف ا�ش���بانيا بعد 
اإ�سقاط امللك الفون�سو 

الثالث ع�رش.

1948
الهاجان���اه  ع�ش���ابات 
ترتك���ب  ال�ش���هيونية 
نا�رش  جم���زرة يف قري���ة 

الدين ق�شاء طربيا 
قتلت  حيث  بفل�شطني 
م���ن  فل�ش���طينيًّا   50
اأ�ش���ل 90 ه���م �ش���كان 

القرية.

1956
�رشي���ط  اأول  عر����س 
يف  الع���امل  يف  فيدي���و 

مدينة �شيكاغو.

مسافات

تحديث Instagram يأتي 
بميزة Focus الجديدة للتصوير 

I -  ااأتي التحديث اجلديد لتطبي ق
F stagram مبيزة جديدة وهي ميزة -
cus اأو الرتكي���ز عن���د الت�ش���وير، والتي 
تق���وم بتفعي���ل و�ش���ع portrait مم���ا 
ي�ش���مح ل���ك بالرتكي���ز على وجه���ك عند 
الت�شوير ويقوم بطم�س اللوحة اخللفية.

كما �ش���تعمل مي���زة الرتكيز اجلديدة 
اخلا�ش���ة بكامريا Instagram على كل 
من ال�ش���ور ومقاطع الفيديو التي تقوم 
بن�رشها على ال�Stories اخلا�شة بك، كما 
اأن ه���ذا التحديث الذي يحتوي على ميزة 
الرتكيز هذه قد بداأ يف الو�ش���ول لأغلبية 
م�ش���تخدمي Instagram عل���ى كل من 

نظام���ي اأندرويد و iOS مطلع الأ�ش���بوع 
اجلاري ومع التحديث اجلديد للتطبي ق.

اجلدير بالذكر اأنه يتم ت�ش���غيل هذه 
املي���زة تلقائًي���ا يف الغالب، عل���ى الرغم 
م���ن اأنك �ش���تحتاج اإلى ال�ش���غط على زر 
و�ش���ع Focus اأوًل، والذي يوجد بجانب 
مي���زة Super Zoom، ومبج���رد حتديد 
الكامريا الأمامية اأو اخللفية �ش���تبداأ هذه 
امليزة بالرتكيز على وجهك، كما مّيكنك 
مل�ش���قات  اإ�ش���افة  م���ن   Instagram
وفالت���ر على �ش���ورك ومقاط���ع الفيديو 
التي قمت بالتقاطها باإ�ش���تخدام و�ش���ع 

.Focus

ر الوقت ن الحالة المزاجية واالجتماعية ويوفِّ اإلنترنت يحسِّ

ان����س اأمر “التخّل���ي عن احلياة الرقمي���ة” من اأجل 
حت�ش���ني مزاج���ك؛ فبع����س العلم���اء يزعم���ون اأن ����رش 

ال�شعادة هو ا�شتخدام الإنرتنت كل يوم.
 Daily Mail �ش���حيفة  نقلت���ه  م���ا  فبح�ش���ب 
الربيطانية، ي�ش���اعدك الإنرتنت عل���ى توفري الوقت، 
والتوا�ش���ل مع اأ�ش���دقائك على نحو اأ����رشع، ويوفر لك 
اإمكانية الو�ش���ول لرثوة من املعلومات، من �شاأنها اأن 

ت�شاعدك على اتخاذ قرارات اأف�شل.
���ل علماء من الرنويج اإلى تلك النتائج،  وقد تو�شّ
واكت�ش���فوا اأي�ًش���ا يف درا�ش���تهم، اأن الإنرتنت ي�شاعد 
النا�س على التغّلب على اأزمة منت�ش���ف العمر ب�ش���كل 
اأ����رشع. ومع ذل���ك، انُتِقدت الدرا�ش���ة م���ن ِقبل بع�س 

الذين يقولون اإن الإنرتنت لديه اأي�ًشا اأثر �شلبي.
ويقولون اإن ما يرتك اأثًرا هائالً على ال�شعادة لي�س 
متعّلًقا بالوقت الذي تق�ش���يه مت�ش���اًل بالإنرتنت؛ بل 
يتعّل ق مبا تفعله يف اأثناء ات�ش���الك بال�شبكة. ويف اأثناء 
الدرا�شة، بحث كل من الطبيب فولفيو كا�شتيالت�شي، 
وهرني���ك �ش���وابي، م���ن مرك���ز البت���كار التكنولوجي 

بجامعة اأو�شلو، حالة اأكرث من 100.000 اأوروبي.
وقد و�شعوا اأعداد م�ش���تخدمي الإنرتنت بني كل 
100 �شخ�س بدول الحتاد الأوروبي يف مقابل بيانات 
Eur -  تتعّل ق مبدى الر�ش���ا عن احلياة من ا�شتفتاء

.barometer
وبعد ا�ش���تثناء العوام���ل اخلارجية، مث���ل الدخل، 
والوظيف���ة، واملوق���ع، لح���ظ الباحث���ون العالقة بني 
ق�ش���اء الوقت على الإنرتنت و�ش���عادة الف���رد. وراأى 
موؤّلف���و الدرا�ش���ة اأنه يف مرحل���ة البل���وغ املبكر، كان 
هناك فرق يف ال�ش���عادة بني من ي�شتخدمون الإنرتنت 

بانتظام والذين ل ي�شتخدمونه اإل نادًرا.
م العمر، ظل  وما ك�شفته الدرا�ش���ة هو اأنه مع تقُدّ

الذين ي�شتخدمون الإنرتنت اأ�شعد فرتة اأطول.
وجرت العادة باأن ال�ش���عادة يف حي���اة الكبار تتبع 
�ش���كل U )ارتفاع -انخفا����س -ارتفاع(؛ ففي مطلع 
الع�رشينات من العمر، يكون النا�س متفائلني و�شعداء 
وم�ش���تمتعني، اإل اأن���ه مب���رور ال�ش���نني، تق���ل تل���ك 

احلما�شة.

إخراج حسين الحليبي

مسلسل المواجهة.. لمسات بحرينية على “الراي” في رمضان
ب���داأ املخ���رج البحرين���ي املب���دع ح�ش���ني 
بعن���وان  جدي���د  م�شل�ش���ل  اإخ���راج  احلليب���ي 
“املواجهة” من تاأليف حممد الكندري ومتثيل 
كل من ح�ش���ني املن�ش���ور، �ش���جون الهاجري، 
نور الغندور، فهد با�ش���م، زينب غازي وحممد 
العلوي، ومن املوؤمل اأن يعر�س امل�شل�ش���ل يف 

�شهر رم�شان املقبل على تلفزيون “الراي”.
املخرج البحريني ح�ش���ني احلليبي حتدث 
عن امل�شل�ش���ل قائالً: “م�شل�ش���ل املواجهة من 
الأعم���ال ال�ش���بابية اخلفيف���ة ذات الق�ش����س 
الب�ش���يطة والعميقة يف الآن ذاته، ففيه منطية 
تتكل���م ع���ن العالقة الإن�ش���انية املوج���ودة ما 
بني الرجل واملراأة �ش���واء ق�ش���دنا ال�ش���داقة 
اأو الزوجي���ة، وحت���ى الأحب���اب، فتطرقنا اإليها 
ب�ش���كل خفي���ف لك���ن ل ينف���ي العم��� ق، اإذ اإن 
كل �شخ�ش���ية م���ن ال�شخ�ش���يات ر�ش���منا لها 
���ا بها، متوجه���ني اإلى الأبعاد  )كاراكرت( خا�شًّ
النف�ش���ية الت���ي حتمله���ا، واأداه���ا نخب���ة م���ن 
املمثل���ني النج���وم الذين ا�ش���تطاعوا فعالً اأن 
يج�شدوا �شخ�شياتهم بتميز واإتقان، وما مييز 
العمل اأنه موّجه اإلى ال�ش���باب، والقائمني عليه 

هم من فئة ال�شباب اأي�ًشا”.
واأكمل احلليب���ي ملوقع ال���راي الكويتية: 
“بو�ش���في خمرًجا، يف كل عم���ل اأحاول تقدمي 
�شيء خمتلف كروؤية اإخراجية، بعيًدا عما ُيطَرح 
على ال�ش���احة، اإذ لكل خمرج اأ�ش���لوبه اخلا�س، 
كما لديه ال�شكل الذي يقدمه مع وجود العديد 
م���ن املتميزين، اأما بالن�ش���بة اإيّل فرتاين اأحب 
التجديد والتغيري يف اأعمايل دائًما، لهذا اأخذت 
يف هذا العم���ل اجلانب اخلفيف ب�ش���كل مغاير 

عن الأعمال ال�شابقة يل”.
البحريني���ة  الفنان���ة  حتدث���ت  بدوره���ا، 
العم���ل  يف  راأيه���ا  ع���ن  بور�ش���يد،  �ش���ابرين 
فاأو�شحت: “اأج�شد �شخ�شية فتاة ُتدَعى نوف، 

وهي متحررة ودر�ش���ت يف الولي���ات املتحدة 
الأمريكية، لكنها تعاين حالة نف�ش���ية ب�ش���بب 
تعر�ش���ها ل�ش���دمة عاطفية، لذل���ك تاأتي اإلى 
الكوي���ت وتعم���ل يف اإح���دى ����رشكات الدعاية 
والإعالن التي يديرها الفنان ح�شني املن�شور، 
وخالل عملها اأي�ًش���ا تبحث عن �شخ�س متفتح 
لتعي�س معه ق�ش���ة حب، وهي دائمة املحاولة 
للتح���رر من التقاليد العربية والَعي�س بطريقة 
قريبة من الغرب. باخت�ش���ار ميكن القول اإنها 
�شخ�ش���ية ب�ش���يطة واأمتنى اأن يحوز اأدائي لها 
اإعجاب امل�ش���اهدين، كونها مغايرة عن كل ما 

�شب ق يل اأن قدمته يف الفرتة املا�شية”.
بعد �ش���هرتها كعار�ش���ة اأزي���اء بحرينية، 
حتق��� ق حلم جون���ا يف خو����س جترب���ة التمثيل 
للم���رة الأول���ى م���ن خ���الل م�شل�ش���ل “�ش���اعة 
املواجهة” واأكدت جونا البحرينية اأنها تع�ش ق 
جمال التمثيل لدرجة ل تو�شف بجانب ع�شقها 
لعملها الأ�شا�شي كعار�شة اأزياء والذي حققت 

م���ن خالل���ه �ش���هرة يف بالده���ا حتى اأ�ش���بحت 
معروف���ة للجمي���ع، واأ�ش���افت: رغ���م تفوق���ي 
كعار�ش���ة اأزي���اء يف البحري���ن اإل اأن التمثي���ل 
كان يف ب���ايل، وكن���ت اأنتظر فر�ش���ة حقيقية 
خلو����س هذا املج���ال، وهلل احلمد ج���اءت هذه 
الفر�ش���ة عل���ى ي���د املنت���ج با�ش���م عبدالأمري 

بعد انت�ش���ار مقطع فيديو يل م���ع بنت خالتي 
“امللكة” اأح���الم تخربه فيه اأن “بنيتنا بتمثل 
ي���ا با�ش���م” وم���ع م���رور الوقت حتقق���ت هذه 
ا اأ�ش���ور اأول اأعمايل الدرامية  الأمنية، واأنا حاليًّ
بعنوان “�شاعة املواجهة” على اأر�س الكويت 
بلد الف���ن والثقاف���ة الأول يف اخلليج مع نخبة 

مميزة م���ن النجوم الذين اأحرتمه���م واأقدرهم 
مثل �ش���جون الهاج���ري ونور الغن���دور وحممد 
العل���وي واآخرين، واأنا �ش���عيدة به���ذه التجربة 
التي اأمتنى اأن تنال القبول لدى امل�ش���اهدين 

حني عر�شها على ال�شا�شة.
ب���دوره، حت���دث الكاتب حمم���د الكندري 
ع���ن الن�س ال���ذي كتب���ه، فقال “اإن م�شل�ش���ل 
املواجهة هو مزيج من روايتي فريجينيا 999 
وكانت اأيام حلوة، حي���ث اإنني عمدُت اإلى اأخذ 
�شخ�ش���يات من الروايتني كلتيهما مع اإ�شافة 
عنا����رش اأخرى من خميلتي، وُدجمت يف الأحداث 
حتى اأ�شبحت لدي خلطة درامية جميلة، ومنها 
كتبُت عمالً �ش���بابيًّا يناق�س ق�ش���ايا ال�ش���باب 
احلالية، مثل الهو�س الكبري مبواقع التوا�شل 
والط���الق  ال���زواج  جان���ب  اإل���ى  الجتماع���ي، 
والعادات والتقاليد التي ل يزال كثري من فئة 
ال�شباب يرف�شونها، كذلك مل يخل هذا العمل 

من ب�شمتي املتمثلة بالغمو�س والأك�شن”.

    BUZZ      
أحداث

للتدخ���ل  الزم���الء  اأح���د  م�ش���اعدة  تطل���ب 
وتلطيف الأجواء. 

م���ن احلكمة األ جتهد نف�ش���ك، انتبه للقلب 
والعيون. 

حت���اول ه���ذا الي���وم التخل����س م���ن حال���ة 
الفو�شى وال�شياع. 

�ش���ببه  القل���ب  يف  احلا�ش���ل  ال�ش���طراب 
الإرهاق. 

ا لدفعك اإلى اتخاذ  يعتمدون اأ�ش���لوًبا خا�شًّ
قرارات ع�شوائية. 

مزاج���ك املتقلب لن ي�ش���اعدك كث���رًيا، لذا 
عليك تبديل اأولوياتك.  

اإذا �ش���عرت اأن و�ش���عك ال�ش���حي يتح�شن، 
فهذا جراء تطبي ق الر�شادات

تبدي اهتماًما كبرًيا ملعلومات واأخبار 
جديدة.

العمل الذي توؤّديه اليوم هو م�شدر رزقك. 

تكون قادًرا على حتّمل الأمل اجل�شدي ولكن 
ب�رشوط.

احذر من التمادي يف الأهداف نتيجة للغرور. 

عليك عدم جتاهل ارتفاع �ش���غط الدم هذه 
الأيام. 
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الغرير في مسلسل “حارة األصدقاء” العماني

 غدير السبتي في “ الروتين”

الرويعي يقدم ورشة في مهرجان اإلحساء السينمائي

 عروض مميزة بملتقى البيادر المسرحي 

أمسية للموسيقى 
التقليدية بدار الرفاع العودة 

الفن���ان  حالي���ا  يتواج���د 
الكومي���دي القدير عل���ي الغرير يف 
�ش���لطنة عم���ان وذلك ل�ش���تكمال 
امل�شل�ش���ل  يف  م�ش���اهده  ت�ش���وير 
العم���اين الجتماع���ي اجلديد “حارة 
�ش���يعر�س  وال���ذي  ال�ش���دقاء” 
يف �ش���هر رم�ش���ان عل���ى تلفزيون 
�ش���لطنة عمان وي�شارك به جمموعة 

كبرية من النجوم.
الغرير اأعرب عن �شعادته بهذه 
امل�ش���اركة يف امل�شل�ش���ل العم���اين 
مو�شحا باأن الأعمال اخلليجية دائما 

لها طباع مميز وبيئة خا�ش���ة، حيث 
يلتقي الأ�شقاء يف عمل واحد وتدور 

الأحاديث وتبادل اخلربات،  بينهم 
وا�شاف “العمل اجتماعي كوميدي 
ويحمل الكثري من الر�شائل ونتمنى 
اأن ينال اإعجاب امل�ش���اهد اخلليجي 

يف رم�شان”.
يج���در بالذك���ر اأن اآخ���ر عم���ل 
للفن���ان الغري���ر كان اجل���زء الثاين 
والأربع���ني  “طفا����س  فيل���م  م���ن 
حرامي” للمخرج يو�ش���ف الكوهجي 
ومب�ش���اركة رفي��� ق درب���ه الفن���ان 
خليل الرميث���ي وعدد من الفنانني 
كاأحمد عي�شى وعبداهلل وليد ونورة 

البلو�شي واأمري د�شمال وغريهم.

زوجي يف �ش���ن وال���دي ..هكذا، 
وفيما تعي�س �ش���عادة اأيامها الأولى 
الواق���ع،  الزوجي���ة يف  ع����س  داخ���ل 
اأف�ش���حت الفنانة غدير ال�شبتي عن 
احلي���اة الأ�رشي���ة التي ُكت���ب عليها 
اأن تعي�ش���ها يف �ش���ياق امل�شل�ش���ل 
“روت���ني”،  اجلدي���د  التلفزي���وين 
الذي تدور كامريات املخرج عي�شى 
ذياب لت�ش���ويره حالي���اً يف عدد من 
لعر�ش���ه  متهي���داً  “البالتوه���ات”، 
على �شا�ش���ات التلفزيون يف �ش���هر 

رم�شان املرتقب
 “روتني” م�شل�ش���ل من تاأليف 
الكات���ب عل���ي الدوح���ان، يف ح���ني 
يت�ش���ارك يف بطولت���ه كوكبة كبرية 
من النج���وم، عل���ى راأ�ش���هم الفنان 
حممد املن�ش���ور، واإلهام الف�ش���الة، 
وخالد اأمني، واأحمد ال�ش���لمان، وهند 
البلو�شي، و�ش���يماء علي، اإلى جانب 

باقة من الوجوه ال�شابة
ال�ش���بتي، قالت: اأج�شد يف هذا 
العمل دور الزوج���ة الثانية لرجل يف 

عمر وال���دي، ولديه ابن���ة من زواجه 
ال�شاب ق ت�شاهيني يف العمر تقريباً.

ينظم م����رشح البي���ادر “ملتق���ى البيادر 
امل�رشح���ي” خ���الل الفرتة م���ن 25 ابريل اإلى 
3 ماي���و 2018 بال�ش���الة الثقافي���ة، وذلك 
لدع���م الثقاف���ة امل�رشحي���ة واإب���راز املواهب 
الفني���ة لل�ش���باب البحريني بامل����رشح والتي 
بدورها ت�ش���اهم يف تن�شيط احلركة امل�رشحية 
يف اململكة. واأكد رئي�س جمل�س الإدارة اأحمد 
جا�ش���م اأن هذا امللتق���ى ياأتي لبراز طاقات 
اع�ش���اء امل�رشح، واكت�شاف املواهب، واإدماج 
الفنون املختلفة وال�ش���تفادة من التجارب 
اخلارجي���ة ايل جانب رعاي���ة املواهب الفنية 
ال�ش���اعدة يف ه���ذه امللتقي���ات واظهاره���ا 

وتطوي���ر اأدائها. �ش���مل امللتق���ى على عدة 
املونودرام���ا  م�رشحي���ة  منه���ا:  م�رشحي���ات 
)�ش���اأبحر( من تاألي���ف واإخ���راج الفنان جمال 
ال�ش���قر ومتثيل الفنان ح�ش���ن حمم���د. كما 
ي�ش���مل اأي�ش���ا على عر�س مل�رشحي���ة )احالم 
م�ش���مومة( م���ن تاليف واإخراج: اأحمد جا�ش���م 
ومتثي���ل: الب�ش���ام، حمم���د �ش���قر، عب���داهلل 
الدرزي، زكريا ال�شيخ، اأحمد ر�شيد، بو�شابر، 
عبداهلل احلمر، فهد الزري ومرمي ح�شن. كما 
ي�شت�ش���يف امللتقى اأي�ش���ا عر�شا من دولة 
الكوي���ت وهو )املاثويل( من تاأليف: واإخراج 

ومتثيل جمموعة من ال�شباب الكويتي.

واملخ���رج  الفن���ان  يق���دم 
البحريني خالد الرويعي و�ش���من 
الح�ش���اء  مهرج���ان  فعالي���ات 
الق�ش���رية  الجتماعي���ة  لالف���الم 
ور�شة التمثيل يف ال�شينما وذلك 
خالل فرتة املهرجان من 12، 14 
ابريل اجلاري، ويهدف املهرجان 
اإل���ى منح الفر�ش���ة اأمام �ش���باب 
وال�ش���عودية  خا�ش���ة  الإح�ش���اء 
عامة، لط���رح اإبداعاتهم يف جمال 
�شناعة الأفالم واكت�شاف مواهب 
وتنميته���ا  ال�ش���عودي  ال�ش���باب 
من خالل املهرج���ان والفعاليات 

اخل���ربات  وتب���ادل  امل�ش���احبة، 
والرتقاء مبهارات املت�ش���ابقني 

من خالل ور�س العمل والتوا�شل 
فيما بينهم واجلل�ش���ات النقدية 
ا�ش���تثمارية  فر����س  خل��� ق  م���ع 
وفر����س وظيفي���ة خ���الل ف���رتة 

املهرجان.
كما اأكد اأحد امل�شوؤولني عن 
املهرج���ان، اأن املهرج���ان يحمل 
م���ن املفاج���اآت ال�ش���ارة،  ع���دداً 
ويقدم �شخ�شيات وور�شاً مميزة، 
�ش���يتم الإف�ش���اح عنه���ا لحق���اً، 
م�ش���رياً اإل���ى اأن الت���زام كل جلنة 

باخلطة العملية املدرو�شة.

حمرر م�سافات

• على الغرير 	

• خالد الرويعي 	

•  غدير ال�شبتي	

• • جمال ال�شقر 	  الب�شام	

• عبداهلل الدرزي	

• الدار العودة 	

•  اأحمد جا�شم 	

�ش���من جهود هيئة البحرين للثقافة والآثار الهادفة اإلى ت�ش���ليط ال�ش���وء على اأهمية 
عنا����رش الرتاث الوطني غري املادي منها فن ال�ش���وت واملو�ش���يقى البحرينية التقليدية 
بوجٍه عام، حيث ت�ش���تعد دار الرفاع العودة ل�شتقبال حمبي املو�شيقى التقليدية وفنون 
الغناء البحريني الأ�ش���يل يف متام ال�ش���اعة 8 من م�ش���اء اليوم ال�ش���بت املواف ق 14 اأبريل 

2018 وذلك �شمن مهرجان ربيع الثقافة الثالث ع�رش. والدعوة عامة.
ويق���ع املبن���ى اجلديد ل���دار الرفاع الع���ودة بجانب ال���دار الأ�ش���لية الواقعة يف فريج 
الرفاع ال�رشقي القدمي، ويت�ش���من املبنى تو�ش���عة امل�ش���احة املحاذية للدار لت�شمل قاعة 
اأكرب للعر�س ومقر اإقامة موؤقتة للمتخ�ش�شني، وتاأمل هيئة الثقافة اأن ت�شهم دار الرفاع 
العودة يف تعزيز الرتاث غري املادي ملدينة الرفاع وتقاليد الغناء ال�ش���عبي التي ت�ش���تهر 

بها البحرين



تيارات الأطل�سي تنذر بـ “كارثة طق�س” عاملية

نب���ه علماء اإلى اأن حركة التي���ارات يف املحيط الأطل�سي تراجعت اإل���ى وترية هي الأدنى منذ 
1600 �سنة، وهو ما ينذر بتقلبات خطرية يف الطق�س بعدة بلدان يف العامل.

وبح�س���ب علماء البيئ���ة، فاإن تيارات املحيط التي تباطاأت، كانت ت�ساعد على جعل اأجزاء من 
اأوروب���ا اأكرث دفئ���ا، وهو ما لن ي�ستمر يف حال ظل���ت الأمور على ما هي علي���ه. واأو�سحت درا�سة 
من�سورة يف �سحيفة “ذا جورنال نت�سري”، اأن تراجع التيارات قد يكون ب�سبب اجلليد الذي اختلط 
مب���اء املحيط، وهو اأمر �سيزيد م�ستقبال، ج���راء الحتبا�س احلراري. وترتبك حركة املاء يف املحيط 
ح���ن يختلط امل���اء املالح مبا يذوب م���ن الأجزاء اجلليدي���ة. ووفق تقديرات اخل���راء، فاإن مياه 
املحي���ط بداأت تزداد حرارة، من���ذ نهاية الع�رص اجلليدي ال�سغري. وين���ذر تغيري التيارات بزيادة 
مع���دل الرودة يف منطق���ة �سمال الأطل�سي، ف�سال عن �سمال غربي اأوروب���ا، كما �ستوؤثر الظاهرة 

على منظومة الأطل�سي يف جوانب اأخرى كثرية.

قرد “حمنــط” يفك لغزا 
عمره ن�سف قرن

مبدين���ة  جت���اري  حم���ل  يف  عامل���ون  ع���رث 
مينابولي����س الأمريكية، على بقاي���ا حمنطة لقرد، 
عالق���ة يف ممرات التكيي���ف يف بناي���ة تابعة ملحل 
جتاري، لتفك لغز “ق�سة هروب” مثرية جرت قبل 
نح���و 50 عاما. وقال���ت �سحيفة “ديل���ي ميل” اإن 
عم���ال عرثوا على جثة الق���رد املحنط داخل ممرات 
التهوية بالطابق ال�سابع من بناية يبلغ عمرها 100 
ع���ام، ومل يعرفوا عل���ى الفور كيفي���ة و�سوله اإلى 
هناك. وبعد ن�رص �سورة القرد على مواقع التوا�سل 
الجتماعي، جاءت الإجاب���ة �رصيعا من اأحد العاملن 
القدام���ى يف مركز “دايتون”، ال���ذي عرث فيه على 
القرد املحن���ط، حيث اأكد اأن ق���ردا هرب من حمل 
للحيوان���ات كان يف نف����س امل���كان يف �ستيني���ات 

القرن املا�سي.

ال�ســفرة.. رو�سيا  ب�سبب 
حتجب “تلغرام”

اأمرت حمكمة يف مو�سكو، اأم�س اجلمعة، بحجب 
تطبي���ق تلغ���رام للر�سائ���ل امل�سف���رة يف رو�سيا 
لرف�سه تزويد جهاز ال�ستخبارات بال�سفرة، التي 
تتيح الطالع على ر�سائل امل�ستخدمن. وحذرت 
هيئة التنظي���م “رو�سكومن���ادزور”، التي رفعت 
ال�سك���وى اإلى املحكم���ة، من اأن الق���رار �سيطبق 
ف���ور �س���دوره، فيم���ا عق���دت اجلل�س���ة يف غياب 
ممثلن عن تلغ���رام. وكان���ت “رو�سكومنادزور” 
اأعلن���ت يف بي���ان، الأ�سبوع املا�س���ي، اأنها قدمت 
�سكوى اأمام حمكمة يف مو�سكو تطالب “باحلد من 
ا�ستخدام” تلغرام وهو تطبيق الرتا�سل املجاين، 
الذي اأ�س�سه الرو�سي، باف���ل دوروف، واملعروف 

مب�ستوى ال�رصية العايل الذي يتيحه.
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األخيرة

احلوت الأزرق.. �سحية اأخرى تنتحر يف م�سر
انتحر �ساب م�رصي يقيم مبحافظة ال�رصقية �سمال البالد غرقاً، فيما ت�سري الدلئل اإلى ممار�سته لعبة 
احلوت الأزرق. وتلقى مدير اأمن ال�رصقية بالغاً يفيد بانتحار �ساب يدعي “م.ع” 25 عاماً يقيم بعزبة اأبو 
عبي���ة التابعة لقرية حو�س الندى مبركز بلبي�س، حيث األقى بنف�س���ه يف ترعة الإ�سماعيلية دون اأ�سباب 
معلوم���ة. وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن جث���ة ال�ساب، فيما قال بع�س اأ�سدقائه اإنه 
كان يلع���ب لعبة احلوت الأزرق ونفذ اأوام���ر اللعبة، وكتب على �سفحته على موقع الفي�سبوك قبل اأيام 
“اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممدا ر�سول اهلل”. وتبن اأن ال�ساب ينتمي لعائلة مي�سورة احلال ومتزوج 

ولديه طفلة، ول توجد له اأي خالفات مع اأحد، كما اأنه ل يعاين من اأي م�سكالت ويعي�س حياة م�ستقرة.
مت اإخطار النيابة العامة ملبا�رصة التحقيقات، حيث طلبت حتريات اأجهزة الأمن عن الواقعة.

وكان���ت م�رص قد �سهدت خالل الأي���ام املا�سية حالت انتحار ب�سبب احلوت الأزرق وكانت اأول حالة 
خلال���د الفخراين جنل الرملاين ال�سابق حمدي الفخراين تالها واقعة حماولة انتحار فتاة يف الإ�سكندرية 

ر�سمت على �ساقها �سعار احلوت الأزرق.

حار�س يف برج ترامب كتم “ف�سيحة” باآلف الدولرات
قالت �سحيفة “ذا تاميز” الريطانية، اإن حار�سا �سابقا يف برج ترامب بنيويورك، تلقى مبلغا يقدر 
بع�رصات الآلف من الدولرات، كي يت�سرت على ف�سيحة قدمية للرئي�س الأمريكي. وت�سري التهامات اإلى 
اأن ترامب اأجنب طفال غري �رصعي من اإحدى موظفاته، خالل الثمانينيات، وحر�س على عدم ذيوع الق�سة. 
وي�سي���ف امل�س���در اأن �سحيفة “نا�سن���ال اإنكويرر” دفعت 30 األ���ف دولر للحار����س مقابل املعلومة 
“الثمين���ة” اأدل���ى بها، لكنها مل تن����رص املو�سوع، بعد ذل���ك. وبح�سب “ذا تاميز” ف���اإن ال�سحيفة التي 
يديرها واحد من اأحد اأقرب الأ�سدقاء لدونالد ترامب، �سبق لها اأن دفعت اأموال لأ�سخا�س ينوون عر�س 
“اأمور خمجلة” عن الرئي�س الأمريكي. وذكرت �سحيفة “ذا نيو يوركر” اأن الت�سوية متت مع احلار�س يف 

2015، اأي قبل خم�سة اأ�سهر من اإعالن ترامب برنامج تر�سحه لالنتخابات الرئا�سية.
ويف حادثت���ن منف�سلتن، مت دفع 150 األف دولر لعار�س���ة الأزياء ال�سابقة كارين ماك دوغال، 
ف�س���ال ع���ن 130 األ���ف دولر ل�ستيف���اين كليفورد وه���ي ممثلة اإباحي���ة �سابقة باتت تع���رف ب�ستورمي 

دانييل�س.
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ممثلة م�سرية ت�سرب 
املذيع على الهواء مبا�سرة

اأث���ار م�سهد ملذيع م�رصي يتعر�س لل�رصب من �سيفته على الهواء مبا�رصة، قبل اأن يطلب 
لها ال�رصطة.

وب���دا امل�سهد املث���ري للجدل والذي بثت���ه ف�سائية “ال�سحة واجلم���ال” مبواجهة مبا�رصة 
وتب���ادل لل�سباب بن املذي���ع و�سيفته وال�ستب���اك بينهما بالأيدي، ثم طل���ب املذيع وقف 

الت�سوير وا�ستدعاء ال�رصطة و�سط ذهول احلا�رصين يف ال�ستيديو.
وطال���ب املغردون املجل����س الأعلى لتنظيم الإعالم بالتدخل حلماي���ة املهنة اأول وحماية 
ال���ذوق العام، ومنع و�سول مثل ه���ذه امل�ساهد للمواطنن والن����سء، موؤكدين اأن #الرنامج 
ورغم اأنه �سمن برامج املقالب اإل اأنه ي�سيء لالإعالم وامل�رصين على ال�سواء. يذكر اأن الرنامج 

يقدمه مطرب م�رصي ا�سمه ح�سام ال�رصقاوي وال�سيفة التي �رصبت املذيع ممثلة م�رصح.

فنزويلي يح�سد جائزة اأف�سل �سورة يف 2018

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س مغرا مع بع�س 
ال�سحب، ويتحول اإلى معتدل 

بوجه عام هذه الليلة.

الرياح �سمالية بوجه عام من 
5 اإلى 10 عقد وت�سل من 12 

اإلى 17 عقدة اإحيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمن عند ال�سواحل، ومن 2 اإلى 
4 اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 31 م ال�سغرى 

23 م الرطوبة الن�سبية العظمى 90 % ال�سغرى 30 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير
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ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رص والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رص

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 03:56
الظهـر: 11:38 
العصــر: 03:09
المغرب: 06:01
العشاء: 07:31

مواقيت 
الصالة

ال�ستيقـاظ املبكـر مـن النـوم ينقـذك مـن “خطر �سـديـد”
ميثل ال�ستيق����اظ مبكرا عبئا ثقيال على اأولئك 
الذين ي�سهرون اإلى اأوقات متاأخرة من الليل، لكنهم 
ل����و علموا م����ا يف تاأخر ا�ستيقاظهم م����ن خطر عظيم، 
لنتهوا عن����ه فورا. خل�ست درا�سة علمية حديثة اإلى 
اأن ع�س����اق ال�سهر وحمبي النوم متاأخرا، ممن ي�سعب 
عليه����م ال�ستيق����اظ يف ال�سباح، هم اأك����رث الفئات 
عر�سة خلطر الوفاة املبك����رة مقارنة باأولئك الذين 
ي�ستيقظون مبكرا. وتو�سلت الدرا�سة، التي �سملت 

نحو 433 األف �سخ�س، اإلى اأن حمبي ال�سهر هم اأكرث 
عر�س����ة خلطر الوفاة املبك����رة بن�سبة 10 %، مقارنة 
باأولئك الذي ي�ستيقظون مبكرا، وفقا ملا ن�رصته “بي 
بي �سي”. كما خل�ست الدرا�سة اإلى اأن اأولئك الذين 
ي�ستيقظون يف اأوقات متاأخرة هم الأكرث عر�سة على 

الأرجح لالإ�سابة باأمرا�س عقلية وج�سدية.
وطلب العلماء ممن �سملتهم الدرا�سة، وترتاوح 
اأعمارهم ب����ن 38 و73 عاما، اأن ي�سنف����وا اأنف�سهم 

من ب����ن “فئة ال�ستيقاظ �سباح����ا على نحو قاطع” 
اأو “فئ����ة ال�ستيق����اظ �سباحا على نح����و معتدل” اأو 
“فئ����ة ال�سهر على نحو قاط����ع”. وتناولت الدرا�سة، 
التي ن�رصتها الدورية الدولي����ة لعلم الأحياء الزمني، 
بالبح����ث حالت الوفاة بن اأولئ����ك امل�ساركن بعد 
نح����و 6 �سنوات ون�س����ف. وبعد �سب����ط عوامل، مثل 
ال�سن، واجلن�����س، والعرق، والتدخ����ن، وموؤ�رص كتلة 
اجل�س����م، واحلالة الجتماعي����ة والقت�سادية، تو�سل 

الباحث����ون اإل����ى اأن احتم����ال الوفاة املبك����رة يرتاجع 
اإلى اأدن����ى معدلته بالن�سبة لأولئ����ك الذين ينتمون 
اإلى “فئ����ة ال�ستيقاظ �سباحا عل����ى نحو قاطع”، يف 
ح����ن تزداد احتم����الت الوفاة بالن�سب����ة ملن لديهم 
�ساع����ة بيولوجية متاأخرة. كم����ا خل�ست الدرا�سة اإلى 
اأن ع�س����اق ال�سهر هم اأكرث الفئ����ات عر�سة لالإ�سابة 
مب�س����كالت نف�سية بن�سب����ة 90 %، والإ�سابة مبر�س 

ال�سكري بن�سبة 30 %.

يزيد  الطويل  اجللو�س 
خطر الإ�سابة بالزهامير

تو�س����ل باحث����ون يف جامع����ة “كاليفورنيا” 
بلو�����س اأجنلو�����س، اإل����ى اأن اجللو�����س ل�ساع����ات 
طويل����ة، يزي����د م����ن فر�����س اإ�ساب����ة ال�سخ�����س 
بالزهامي����ر. واكت�س����ف الباحث����ون اأن الأ�سخا�س 
الذي����ن يجل�سون ل�ساع����ات طويلة، تكون لديهم 
املادة الرمادي����ة يف الف�س ال�سدغي املتو�سط، 
اأقل كثافة، مقارنة بالأ�سخا�س الذين ل يقومون 
بذلك. واعت����ر الباحثون بح�سب �سحيفة “ديلي 
مي����ل” الريطاني����ة، اأن كثافة امل����ادة الرمادية 
املنخف�����س، يعتر موؤ�رصا عل����ى اإمكانية الإ�سابة 

بالزهامير يف �سن مبكرة.

 م�ساركون يف مهرجان “الر�ش باملياه” يف �ساحة “رينوك” مبدينة يف لفيف، اأوكرانيا

 ح�س���ل امل�س���ور، رونال���دو �سيميدت، من وكال���ة اأنباء فران����س بري�س، على جائ���زة اأف�سل �سورة 
�سحفي���ة لع���ام 2018 والتقط الفنزويل���ي �سيميدت تل���ك ال�سورة اأثن���اء تظاهرات عنيف���ة مناه�سة 
للرئي����س، نيكول�س مادورو، يف العا�سمة الفنزويلية كاراكا�س الع���ام املا�سي، وت�سور �سخ�سا �سبت 
ب���ه الن���ريان اأثن���اء م�سادمات مع ال�رصط���ة. وقد اأعلنت ه���ذه اجلائزة اأثن���اء مهرجان اأقي���م يف العا�سمة 
الهولندي���ة اأم�سرتدام، �سم م�سورين اآخري���ن و�سلوا للت�سفيات النهائية م���ن بينهم: اإيفور بريكيت 
واأدام فريغو�سون، وهما م�سوران يعمالن بالقطعة جلريدة النيويورك تاميز، وكذلك باتريك براون من 

وكالة بانو�س بيكت�رصز وتوبي ميلفيل من رويرتز.
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