
 

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ممث���ا لعاهل 
الباد �ساح���ب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليف���ة، �سارك وزير اخلارجي���ة ال�سيخ خالد بن 
اأحمد بن حممد اآل خليفة، يف الدورة اال�ستثنائية 
ب�س���اأن  االإ�سام���ي  القم���ة  مل�ؤمت���ر  ال�سابع���ة 
التط����رات اخلطرية يف دول���ة فل�سطني والتي 
عقدت اأم����س يف مدينة ا�سطنب����ل باجلمه�رية 

الرتكية.
و�سدد وزي���ر اخلارجية على ����رورة التزام 
جميع الدول بعدم امل�سا����س بال��سع القان�ين 
للقد����س ال�رقي���ة، عا�سم���ة دول���ة فل�سطني، 
واإح���دى ق�ساي���ا احل���ل النهائي ب���ني اجلانبني 
الفل�سطيني واالإ�رائيل���ي، واأدان كل االإجراءات 
االإ�رائيلية بحق اأهل القد�س واالأماكن الدينية، 
االإ�سامية منها وامل�سيحية، وخ�س��سا امل�سجد 

االأق�سى املب���ارك الذي يتعر�س ي�مًيا وبتزايد 
م�ستمر اإلى اال�ستباحة واالنتهاكات املرف��سة، 
والت���ي تتعار�س مع ق���رارات ال�رعية الدولية، 

الت���ي تفر�س على �سلطات االحتال االإ�رائيلي 
عدم امل�سا�س بهذه االأماكن والكف عن 

اأي انتهاكات بحقها.

وا�سنطن - وكاالت: بعد ان�سحابها من االتفاق 
الن����وي مع اإي���ران، ت�سعى ال�الي���ات املتحدة اإلى 
بناء “حتالف” دويل �سد نظام طهران و “اأن�سطته 
وزارة  اأعلن���ت  ح�سبم���ا  لا�ستق���رار”،  املزعزع���ة 
اخلارجي���ة االأمريكي���ة، م�س���اء اخلمي����س. و�سيق�م 
وزير اخلارجي���ة االأمريكي ماي���ك ب�مبي� بتف�سيل 
ه���ذه الفكرة، االثن���ني املقب���ل، يف اأول خطاب له 
ب�س���اأن ال�سيا�سة اخلارجية منذ ت�ليه من�سبه نهاية 
اأبريل املا�سي، و�سيتح���دث عن اإيران خ�س��سا و 
“كيفي���ة امل�سي قدما”. وقال���ت املتحدثة با�سم 
وزارة اخلارجية هيذر ناورت، يف وا�سنطن “�ستعمل 
ال�اليات املتحدة بجد لبناء حتالف”. وتابعت “هذا 
لي�س ائتافا معاديا الإيران. نحن منيز ب��س�ح بني 
ال�سع���ب االإي���راين والنظام االإي���راين”، م��سحة اأن 

وباأفعاله  االإيراين  بالنظ���ام  “االأمر يتعلق 
ال�سيئة”.
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الرتابط ي�شد ع�شد الوحدة الوطنية�شرورة ا�شتكمال متطلبات امل�شت�شفيات من الأدوية
يوجه: الوزراء  رئي�س  �سمو  قيم املحبة تبعث ملزيد من التقدم... �سمو ال�سيخ علي بن خليفة:ا�ستجابة ملا ن�سرته “$”... 

املنامة - بنا: وّجه رئي�س 
ال�زراء �ساحب ال�سم� امللكي 
اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأم��ري 
ا�ستكمال  �رعة  اإل��ى  خليفة 
من  امل�ست�سفيات  متطلبات 
العاجية،  والعقاقري  االأدوي��ة 
واأمر �سم�ه وزارة ال�سحة بح�ر 
امل�ست�سفي����ات  احتي����اج���ات 
م����ن االأدوي����������ة وت����ف���ريه���ا 
خ�س��سا  ف������ري،  ب�����س��ك��ل 
جناح  بتعزيز  املتعلقة  تلك 
ومنها  اجل��راح��ي��ة  العمليات 

زراعة االأع�ساء.
وي���اأت���ي ه����ذا ال��ت���ج��ي��ه 
ال��ك��رمي يف ���س��ي��اق اه��ت��م��ام 

���س��اح��ب ال�����س��م��� امل��ل��ك��ي رئ��ي�����س 
التي  املتطلبات  ب��ت���ف��ري  ال������زراء 
على  ال�سحي  القطاع  تعزز من قدرة 
خ��دم��ة امل���اط��ن��ني وم��ن��ه��ا االأدوي����ة 

الطبية  واخل��دم��ات  وامل�ستلزمات 
الازمة الأداء هذا القطاع ملهامه على 

ال�جه االأكمل.
وزيرة  اأعربت  املنا�سبة،  وبهذه 

عن  ال�سالح  فائقة  ال�سحة 
عميق �سكرها وتقديرها لهذا 
ال��ت���ج��ي��ه ال�����س��ام��ي م��ن ل��دن 
�ساحب ال�سم� امللكي رئي�س 
اهتمام  يج�سد  مم��ا  ال�����زراء 
�سخ�سًيا  ���س��م���ه  وم��ت��اب��ع��ة 
للق�سايا التي مت�س امل�اطن 
��ا يف  ال��ب��ح��ري��ن��ي، خ�����س������سً
اجل�انب واالإجراءات املتعلقة 

بال�سحة.
واأك�����دت ال����زي���رة اأن��ه��ا 
ال�سامي  الت�جيه  تلقي  ف�ر 
امل�س�ؤولني  بت�جيه  ق��ام��ت 
وامل��ع��ن��ي��ني ب����ال�����زارة من 
االأدوي����ة  ت���ف��ري  متابعة  اأج���ل 
للم�ست�سفيات  الطبية  وامل�ستلزمات 
التابعة  ال�سحية  وامل��راك��ز  العامة 
االأدوي����ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ل���ل����زارة، ويف 

املت�سلة بزراعة االأع�ساء.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د نائ���ب رئي�س 
جمل����س ال����زراء �سم���� ال�سي���خ علي بن 
خليفة اآل خليفة اأن قيم املحبة والرتابط 
متى م���ا �سمت يف املجتم���ع فاإنها تبعث 
نح� مزي���د من التق���دم والرفع���ة وت�سد 
ع�س���د اأركان ال�ح���دة ال�طني���ة، وق���ال 
م���ا  عل���ى  تعال���ى  اهلل  »نحم���د  �سم����ه 
اأنع���م ب���ه عل���ى وطننا م���ن اأج����اء مليئة 
بالتعاي�س والتكاتف والتاآخي جعلت منه 
من�ذج���ا يحتذى به وم��س���ع اإ�سادة على 

امل�ست�يات كافة«.
جاء ذلك خ���ال ا�ستقبال �سم� نائب 
رئي����س جمل�س ال����زراء مبجل����س �سم�ه 
م�ساء اأم�س لعدد م���ن كبار اأفراد العائلة 
امل�س�ؤول���ني  وكب���ار  الكرمي���ة  املالك���ة 
الن����اب  جمل�س���ي  واأع�س���اء  باململك���ة 
وال�س�رى وروؤ�ساء البعثات الدبل�ما�سية 

املعتم���دة يف اململكة ورج���ال ال�سحافة 
واالإعام والفك���ر والثقاف���ة وجم�ًعا من 
امل�اطن���ني، حي���ث تب���ادل �سم����ه م���ع 
اجلمي���ع التهاين مبنا�سب���ة �سهر رم�سان 

املبارك، داع���ني امل�لى جلت قدرته اأن 
يعيد ه���ذا ال�سهر الف�سي���ل على مملكة 

البحري���ن و�سعبه���ا باخل���ري 
5واليمن وامل�رات.  4

وزير اخلارجية: �شرورة عدم امل�شا�س بو�شع القد�س القانوين

• نيابة عن جالة امللك �سارك وزير اخلارجية يف امل�ؤمتر االإ�سامي اال�ستثنائي	

• جانب من امل�اجهات على حدود غزة	
• ترامب ونائبه ووزير خارجيته اأثناء اجتماع يف البيت االأبي�س	

وا�شنطن: ن�شعى لتحالف �شد نظام اإيران ب�شبب “اأفعاله ال�شيئة”

15
14

انتهاكات اإ�شرائيلية

بتوجيه من �شمو ال�شيخ نا�شر: وقف ن�شاط 
ال�سباحة يف “�شالة الرفاع” بعد غرق ال�ساب

حكام دورينا لكرة القدم.. بني الإ�شادة 
والنقد
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ال�سالح: متابعــة تنفيـــذ توجيهـــات �سمـوه مـع املعنيني 

2

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

اأفـــالم بحرينيـــة تتّوج يف املو�شـــم الأول 
من “�شا�شة �شغرية”

مسافات البالد

22

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سع�دية: رياالن - الك�يت: 200 فل�س - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�ر : جنيهان - االأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - ال�اليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 ي�رو

جائزة 
ال�شحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �شلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

6:19االفطــار:3:23االإم�ساك: 

• �سم� رئي�س ال�زراء	

• �سم� نائب رئي�س جمل�س ال�زراء لدى ا�ستقباله عددا من كبار اأفراد العائلة املالكة وامل�س�ؤولني	

بالفائـ�س  حت�سـن  الدويل”:  “التمويل 
التجـاري البحـريني

اقتصاد البالد

10
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كم عدد الفروع اللتي سيتم افتتاحها قريباً؟

تابعونا عىل

٣سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

٣٢

االسم

الهاتف

آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.

ال يحق ملوظفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

اشرتك و احصل عىل فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة ٥٠ دينار يومياً

العاهل اأ�س�س نهًجا يف تكامل بنية املجتمع بروح الأ�رسة

قوات الحتالل متار�س �سيا�سات تخالف القرارات الدولية 

نوه بدور املجال�س يف تر�شيخ التوا�شل... �شمو ويل العهد:

موؤمتر القمة االإ�شالمي ُيدين االأعمال االإجرامية االإ�رسائيلية بحق الفل�شطينيني... وزير اخلارجية:

املنامة-بن���ا: اأكد ويل العه���د نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�شاحب ال�شم���و امللكي االأم���ر �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة اأن للمجال����س دورا مهم���ا يف تر�شيخ 
التوا�شل االجتماع���ي وروح االإخاء واملحبة التي 
ا�شتلهمه���ا املجتمع البحرين���ي من جوهر الدين 
االإ�شالمي احلني���ف واملبادئ الوطني���ة الثابتة، 
وهي قي���م اأ�ش�شه���ا نهجاً عاهل الب���الد �شاحب 
اجلاللة امللك الوال���د حمد بن عي�شى اآل خليفة، 
والتي اأ�شهمت يف تقوية املجتمع وتكامل بنيته 
ب���روح االأ�رسة الواحدة، والعم���ل من اأجل بناء هذا 

الوطن مبا يحقق مناءه وازدهاره.
واأ�شاف �شم���وه اأن �شهر رم�ش���ان املبارك 
وروحانيته تقود نحو اإعالء القيم االإ�شالمية، وهو 
فر�شة الإحياء تلك القيم التي تربى عليها اأبناء 

البحرين الذين عرفوا بت�شاحمهم مع اجلميع.
جاء ذل���ك ل���دى زي���ارة �شموه اإل���ى جمل�س 
وزي���ر الداخلية الفريق الرك���ن ال�شيخ را�شد بن 
عبداهلل اآل خليفة، وبارك �شموه لوزير الداخلية 
وحل�شور جمل�شه حل���ول �شهر رم�شان املبارك، 
داعي���اً �شموه اهلل عز وجل اأن يعي���د هذا ال�شهر 
الف�شيل على مملكة البحرين واالأمتني العربية 
واالإ�شالمي���ة باخلر والربكات واالأم���ن واالأمان، 
واأب���دى �شموه �رسوره ملا يلق���اه يف جمال�س اأهل 
البحري���ن العامرة باحل�شور من توا�شل وتفاعل 

وا�شتمراريتها كعادة اأ�شيلة متوارثة.
واأع���رب �شموه عن �شك���ره وتقديره جلهود 
يف  واإ�شهامه���م  ومنت�شبيه���ا  الداخلي���ة  وزارة 

احلفاظ على اأمن و�شالمة الوطن. 
وق���ال �شم���وه اإن �شه���ر رم�ش���ان الف�شيل 
ي�شف���ي بربكت���ه وروحانيت���ه عل���ى التوا�ش���ل 
املجتمع���ي ب���ني اأبن���اء البحري���ن طابع���ا خا�شا 
يعزز نهج االآباء واالأج���داد يف زيارات املجال�س، 
ويكر�س التاأكي���د على عادات وتقاليد املجتمع 

البحريني االأ�شيلة.
من جانبه، اأع���رب  وزير الداخلية عن �شكره 
وتقدي���ره ل�شاح���ب ال�شمو امللك���ي ويل العهد 
نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س 
جمل�س الوزراء على زيارته التي تاأتي يف اإطار ما 
يحر�س �شموه على تكري�شه من توا�شل مع اأبناء 
املجتمع البحرين���ي كافة يف هذا ال�شهر املبارك 
عرب زيارات �شموه اإلى جمال�س البحرين يف كافة 

حمافظات اململكة.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ممث���ال لعاهل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة، 
�شارك وزي���ر اخلارجية ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد 
اآل خليف���ة ، يف ال���دورة اال�شتثنائي���ة ال�شابعة ملوؤمتر 
القم���ة االإ�شالم���ي ب�شاأن التط���ورات اخلطرة يف دولة 
فل�شط���ني والت���ي عقدت اأم����س يف مدين���ة ا�شطنبول 

باجلمهورية الرتكية.
وقد اأعرب وزي���ر اخلارجية عن �شكره للجمهورية 
الرتكي���ة ال�شقيق���ة بقي���ادة الرئي����س رج���ب طي���ب 
اردوغ���ان، على الدع���وة الكرمية لعقد ه���ذا املوؤمتر 
اال�شتثنائ���ي ملناق�شة تداعيات الع���دوان االإ�رسائيلي 
عل���ى ال�شعب الفل�شطيني يف غزة، والذي راح �شحيته 
ع����رسات ال�شه���داء واآالف اجلرح���ى من اأطف���ال ون�شاء 
و�شباب من املدنيني الع���زل الذين كانوا يتظاهرون 

ب�شكل �شلمي يف ذكرى النكبة.
واأك���د وزي���ر اخلارجي���ة يف كلمة مملك���ة البحرين 
يف القم���ة، اأن م���ا  متر ب���ه الق�شي���ة الفل�شطينية من 
اأحداث ي�شتوجب منا جميًعا التن�شيق الدائم والت�شاور 
املتوا�ش���ل والوق���وف جنًب���ا اإلى جن���ب للتغلب على 
التحدي���ات الراهنة املتعلقة بق�شيتن���ا املركزية، اإذ 
يتعر�س االأ�شق���اء الفل�شطينيون للقتل، والتهمي�س، 
وم�ش���ادرة احلقوق، وجتاه���ل كل القوانني واالأعراف 

الدولية ومبادئ حقوق االإن�شان.
واأ�ش���ار اإلى اأن اإ�رسائيل الق���وة القائمة باالحتالل 
ما تزال ما�شي���ة يف �شيا�شاتها وممار�شاتها املخالفة 
للق���رارات الدولي���ة يف جتاه���ل ت���ام الأب�ش���ط قواع���د 
القانون ال���دويل، موؤكًدا الت�شامن الكامل مع االأ�شقاء 
الفل�شطيني���ني، يف ن�شالهم امل����رسوع الإقامة دولتهم 
امل�شتقل���ة ذات ال�شي���ادة وعل���ى ح���دود الراب���ع من 
يوني���و1967 وعا�شمته���ا القد����س ال�رسقي���ة، وعودة 
الالجئ���ني، وذلك عل���ى اأ�شا�س ح���ل الدولتني، ووفق 
مب���ادرة ال�ش���الم العربية وق���رارات ال�رسعي���ة الدولية 
ذات ال�شل���ة. و�ش���دد وزي���ر اخلارجي���ة عل���ى �رسورة 
التزام جميع ال���دول بعدم امل�شا�س بالو�شع القانوين 
للقد����س ال�رسقية، عا�شم���ة دولة فل�شط���ني، واإحدى 
ق�شاي���ا احل���ل النهائي ب���ني اجلانب���ني الفل�شطيني 
واالإ�رسائيل���ي، واأدان كل االإج���راءات االإ�رسائيلي���ة بحق 
اأه���ل القد����س واالأماك���ن الديني���ة، االإ�شالمي���ة منها 
وامل�شيحي���ة، وخ�شو�ش���ا امل�شجد االأق�ش���ى املبارك 

ال���ذي يتعر�س يومًيا وبتزايد م�شتم���ر اإلى اال�شتباحة 
واالنتهاكات املرفو�شة، والتي تتعار�س مع قرارات 
ال�رسعية الدولية، التي تفر�س على �شلطات االحتالل 
االإ�رسائيلي ع���دم امل�شا�س به���ذه االأماكن والكف عن 
اأي انتهاكات بحقه���ا، مطالًبا املجتمع الدويل بتوفر 
احلماية الدولي���ة لل�شعب الفل�شطين���ي، واإن�شاء جلنة 
حتقي���ق دولي���ة يف اأحداث غ���زة االأخرة، كم���ا ورد يف 
الق���رار ال�ش���ادر ع���ن اجتماع جمل����س جامع���ة الدول 
العربي���ة على امل�شتوى الوزاري ال���ذي عقد بالقاهرة 

يوم اأم�س )17 مايو 2018(.
الع���ادل  بال�ش���الم  التم�ش���ك  اخلارجي���ة  وج���دد 
وال�شام���ل، الذي يوفر وي�شم���ن للفل�شطينيني احلق 
يف احلي���اة امل�شتق���رة الكرمي���ة كغرهم م���ن �شعوب 
املنطق���ة، م�ش���دًدا عل���ى اأهمي���ة ق�شي���ة الالجئ���ني 
وح���ق الع���ودة، ال���ذي ن�شت علي���ه ق���رارات ال�رسعية 
الدولي���ة ومب���ادرة ال�شالم العربي���ة، واأكد دعم مملكة 
البحري���ن للدور ال���ذي تقوم به وكال���ة االأمم املتحدة 
الإغاث���ة وت�شغيل الالجئني الفل�شطيني���ني )االأونروا( 
واالأهداف النبيلة التي اأن�شئت من اأجلها، مبيًنا اأّن حل 
م�شاألة الالجئني م�شوؤولي���ة دولية، متلي على اجلميع 

حتمل اأعبائها وتبعاتها.
هذا ، وقد �شدر عن الدورة اال�شتثنائية ال�شابعة 
ملوؤمتر القمة االإ�شالمي بياًن���ا اأدان االأعمال االإجرامية 
للق���وات االإ�رسائيلي���ة بح���ق ال�شع���ب الفل�شطيني يف 
االأر�س الفل�شطيني���ة املحتلة، وال �شيما يف قطاع غزة 
حيث ميار�س املدني���ون الفل�شطينيون العّزل حقهم 

امل�رسوع يف االحتجاج على ه���ذا االحتالل غر االإن�شاين 
وغر القان���وين على االإطالق؛ وحّمل اإ�رسائيل، ال�شلطة 
القائم���ة باالحتالل، امل�شوؤولية الكاملة عن الفظاعات 
الت���ي ترتكبه���ا يف االأر����س الفل�شطيني���ة املحتل���ة، 
وال�شيم���ا اآخ���ر ف�شولها الت���ي وقعت ي���وم 14 مايو، 
واملتمث���ل يف القتل املتعمد ملا ال يقل عن 60 مدنًيا 

واإ�شابة ما يقرب من 2700 اآخرين.
ودع���ا البي���ان املجتمع ال���دويل، وال�شيما جمل�س 
االأم���ن التابع لالأمم املتح���دة، اإلى الوف���اء بالتزاماته 
القانوني���ة يف الدفاع عن القان���ون والنظام الدوليني 
فيم���ا يتعل���ق بفل�شط���ني، والعم���ل وفًق���ا اللتزام���ه 
القانوين واالأخالقي ل�شمان امل�شاءلة عن هذه اجلرائم 
الت���ي ترتكبه���ا اإ�رسائيل، ال�شلط���ة القائمة باالحتالل، 
دون رادع اأو عقاب، وو�شع حد لهذه االأعمال الهمجية، 

وتوفر احلماية الدولية الأبناء ال�شعب الفل�شطيني.
كم���ا دع���ا البيان اإل���ى توف���ر احلماي���ة الدولية 
لل�ش���كان الفل�شطينيني من خالل اإجراءات منها اإيفاد 

قوة دولية للحماية.
وطالب االأمانة العامة ملنظمة التعاون االإ�شالمي 
العمل ف���وًرا على اإن�ش���اء جلنة خرباء دولي���ة م�شتقلة 
للتحقيق يف اجلرائم واملج���ازر التي ترتكبها القوات 
االإ�رسائيلي���ة �ش���د املتظاهرين ال�شلمي���ني العزل يف 
قط���اع غزة الإثب���ات اإدان���ة امل�شوؤول���ني االإ�رسائيليني 

واإبالغ نتائج ذلك اإلى الهيئات الدولية ذات ال�شلة.
كم���ا طالب جمل�س االأمن الدويل واجلمعية العامة 
واالأمني الع���ام لالأمم املتحدة وجمل�س حقوق االإن�شان 

واملقرري���ن اخلا�ش���ني واملفو����س ال�شام���ي حلقوق 
االإن�ش���ان باتخاذ التدابر الالزمة لت�شكيل جلنة دولية 
للتحقي���ق يف الفظاع���ات التي ارتكب���ت يف قطاع غزة 
يف االآون���ة االأخرة، ومتكني ه���ذه اللجنة من ال�رسوع يف 
اإج���راء حتقيق ميداين وفق اإطار زمني حمدد، و�شمان 
و�س���ع اآلية وا�سح���ة لتحديد مدى ت����رط امل�س�ؤولني 
االإ�رسائيلي���ني وحتقيق العدال���ة لل�شحايا، وو�شع حد 

الإفالت مرتكبي اجلرائم من العقاب.
وج���دد البي���ان التاأكيد عل���ى االأهمي���ة املركزية 
للق�شي���ة الفل�شطيني���ة ولو�ش���ع القد����س ال�رسي���ف 
بالن�شب���ة لالأم���ة االإ�شالمية؛ والدع���م املبدئي لل�شعب 
الفل�شطين���ي يف �شعيه اإلى ني���ل حقوقه الوطنية غر 
القابل���ة للت�رسف، مبا يف ذلك حق���ه يف تقرير م�شره 
واإقامة دولت���ه الفل�شطينية امل�شتقلة وذات ال�شيادة 
عل���ى ح���دود 4 يوني���و 1967، وعا�شمته���ا القد����س 
ال�رسيف؛ داعًيا جميع الدول اإلى االعرتاف ر�شمًيا بدولة 
فل�شط���ني. واأك���د رف�س الق���رار غر القان���وين الذي 
اتخذه رئي�س الوالي���ات املتحدة االأمركية باالعرتاف 
بالقد�س عا�شمًة مزعوم���ًة الإ�رسائيل، ال�شلطة القائمة 
باالحت���الل؛ باعتب���اره ق���راًرا باط���اًل والغًي���ا وانتهاًكا 
لق���رارات ال�رسعي���ة الدولي���ة؛ واعت���داًء عل���ى احلقوق 
التاريخي���ة والقانونية والطبيعي���ة والوطنية لل�شعب 
الفل�شطيني، وحماولًة متعمدًة لتقوي�س جميع فر�س 

ال�شالم وتهديًدا لل�شلم واالأمن الدوليني.
واأدان افتت���اح ال�شف���ارة االأمركي���ة يف القد�س، 
واعت���ربه عم���اًل ا�شتفزازًيا وعدائًيا موجًه���ا �شد االأمة 

االإ�شالمي���ة و�ش���د احلق���وق الوطني���ة الفل�شطيني���ة 
وانته���اًكا �شارًخ���ا للقان���ون ال���دويل، ف�شالً ع���ن اأنه 
اعتداء على النظام الدويل، مبا يف ذلك االأمم املتحدة، 
مم���ا ي�شجع اإ�رسائيل، ال�شلط���ة القائمة باالحتالل، على 
زي���ادة ت�شعيد اأعمالها غر القانونية واالإجرامية �شد 
ال�شع���ب الفل�شطيني. واأكد البيان اأن القد�س �شتظل 
العا�شم���ة االأبدي���ة لفل�شطني، واأن افتت���اح ال�شفارة 
االأمركية يف القد�س ال يغر الو�شع القانوين للمدينة 
املحتلة وال ي�شفي اأي �رسعية على �شمها غر القانوين 

من جانب اإ�رسائيل، ال�شلطة القائمة باالحتالل.
واأ�ش���ار البي���ان اإل���ى اأن اأي دول���ة حت���ذو ح���ذو 
االإدارة االأمركي���ة فيم���ا اأقدمت علي���ه اأو تقبل به اأو 
تغ����سّ الطرف عن���ه اأو عن اأي خط���وة مماثلة تتخذها 
دول اأخ���رى، فهي دولًة متواطئ���ًة ت�شتهدف تقوي�س 
القان���ون والنظام الدولي���ني؛ معرًبا ع���ن العزم على 
الت�ش���دي له���ذه االأعمال امل�شين���ة باتخ���اذ التدابر 
املنا�شب���ة؛ واتخاذ جميع اخلطوات الالزمة ملنع الدول 
االأخرى من االقتداء باخلطوة االأمركية غر القانونية 
بنقل �شفاراته���ا اإلى القد�س؛ مديًن���ا يف هذا ال�شدد 

نقل غواتيماال �شفارتها اإلى القد�س.
وطال���ب الدول االأع�شاء واالأمان���ة العامة ملنظمة 
التعاون االإ�شالمي واأجهزته���ا املتفرعة وموؤ�ش�شاتها 
املتخ�ش�شة واملنتمية اتخاذ التدابر الالزمة لتطبيق 
القي���ود االقت�شادي���ة على البل���دان اأو امل�شوؤولني اأو 
الربملان���ات اأو ال����رسكات اأو االأف���راد الذين يعرتفون 

ب�شم القد�س من طرف اإ�رسائيل.

• �شمو ويل العهد لدى زيارته جمل�س وزير الداخلية	

• نيابة عن جاللة امللك �شارك وزير اخلارجية يف املوؤمتر االإ�شالمي اال�شتثنائي	
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اأ�رسة لطفي را�شد حتتفل بتخرج ابنتهم فرح

“املدينة العاملية” حتتفل بتخرج طالبها

بعد غرق ال�شاب وقف ن�ساط ال�سباحة يف “�شالة الرفاع” 

لنا ن�سيب كم�سيحيني من نعم رم�سان وبركاته

“العمل” تنقل بريدها الإلكرتوين اإلى “ال�سحابة الوطنية”

نا�رص بن حمد يوجه مبتابعة ا�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة يف جميع امل�سابح

منار�س �سعائرنا بحرية اأذهلت العامل... الق�سي�س هاين:

لتقليل املخاطر الأمنية وحت�سني كفاءة الأداء احلكومي

ال�سب���اب  �س���وؤون  وزارة   - ال�سي���ف  �ساحي���ة 
الريا�س���ة: تابع ممث���ل جاللة املل���ك لالأعمال اخلريية 
و�س���وؤون ال�سب���اب رئي����س املجل�س العل���ى لل�سباب 
والريا�س���ة رئي�س اللجن���ة الوملبي���ة البحرينية �سمو 
ال�سي���خ نا�رص ب���ن حمد اآل خليفة باهتم���ام بالغ حادثة 
غرق ال�س���اب البحريني يف احدى برك ال�سباحة التابعة 
لح���دى ال�سالت الريا�سية اخلا�سة يف منطقة الرفاع 
وذلك يف اطار حر�س �سم���وه على متابعة كافة المور 

التي اأدت الى حالة الوفاة.
ووجه �سمو ال�سيخ نا�رص ب���ن حمد اآل خليفة وزير 
�س���وؤون ال�سب���اب والريا�س���ة ه�سام اجل���ودر مبتابعة 
كاف���ة تفا�سي���ل احل���ادث املوؤ�سف واخ���ذ الجراءات 
الداري���ة الالزمة لذلك كما وج���ه وزير �سوؤون ال�سباب 
والريا�سة الى التوا�سل م���ع وزير ال�سناعة والتجارة 
وال�سياحة زايد الزياين لخذ الجراءات الالزمة ليقاف 
ن�ض���اط ال�ضباحة يف النادي الريا�ضي الذي وقعت فيه 
احلادث���ة الى حني انتهاء املخت�سني يف وزارة الداخلة 
م���ن التحقيق يف احلادث واع���الن نتائج التحقيق كما 
وجه �سموه ب�سورة التاأكد من تطبيق النادي املذكور 
ل�سرتاط���ات ال�سح���ة وال�سالمة يف امل�سب���ح كما وجه 
�سموه مبراجعة ا�سرتاط���ات ال�سحة وال�سالمة يف برك 

ال�سباحة والتاأكد م���ن موا�سفاتها وتطبيقها ب�سورة 
كافي���ة ل�سمان �سالمة مرت���ادي امل�سابح وعدم وقوع 
ح���وادث موؤ�سفة. كما وجه �سم���و ال�سيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليف���ة وزارة �سوؤون ال�سب���اب والريا�سة للتاأكيد 
عل���ى كافة املن�س���اآت التي تت�سم���ن م�سابح ب�رصورة 
تطبي���ق ا�سرتاط���ات ال�سح���ة وال�سالم���ة والت���ي من 
ابرزها وجود من�سة الإنقاذ واملنقذ املتدرب ب�سورة 
متميزة وم�سعف خمت�س ومعدات ال�سعافات الولية 

بال�ساف���ة ال���ى مراجعة ال�سرتاطات مب���ا يتوافق مع 
املرحل���ة احلالي���ة والتي ت�سم���ن �سالم���ة املرتادين 

وعدم وقوع حوادث موؤ�سفة.
وفور �سدور توجيهات �سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليف���ة توا�سل وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة مع 
وزي���ر ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياحة م���ن اأجل تنفيذ 
توجيهات �سم���وه حيث مت اتخاذ الج���راءات الدارية 
الالزمة لإيقاف ن�ضاط ال�ضباحة يف النادي الذي وقعت 
في���ه احلادث���ة حل���ني النتهاء م���ن حتقيق���ات وزارة 
الداخلية وا�سدار النتائج بالإ�سافة الى توجيه كوادر 
الوزارت���ني ملتابع���ة ا�سرتاط���ات الم���ن وال�سالمة يف 
امل�سبح املذك���ور وبقية امل�سابح يف اململكة والتاأكد 

من توافرها.
ال�سب���اب  �س���وؤون  وزارة  ك���وادر  كم���ا حر�س���ت 
وال�سياح���ة  والتج���ارة  ال�سناع���ة  ووزارة  والريا�س���ة 
وممثلني م���ن وزارة الداخلية عل���ى متابعة توجيهات 
�سمو ال�سي���خ نا�رص بن حمد اآل خليف���ة وزيارة النادي 
املذك���ور وذلك للتاأكد من تطبيق الإجراءات املتخذة 
وكذلك التاأكد من توافر ا�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة 
املتواج���دة يف امل�سب���ح ومطابقتها م���ع ال�سرتاطات 

الفنية لالأمن وال�سالمة اي�سا.

مكتب الكني�سة الإجنيلية الوطنية: رفع خادم الكني�سة 
الإجنيلي���ة الوطني���ة رئي����س جمعي���ة “البي���ارق البي�ساء” 
الق�سي�س هاين عزيز، اأ�سم���ى التهاين والتربيكات لعاهل 
الب���الد �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، 
ولرئي����س الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة بن 
�سلمان األ خليفة، ولويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلم���ان بن حمد اآل خليفة، ولكل �سع���ب مملكة البحرين، 

مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان الكرمي.
وق���ال الق�سي����س ه���اين ل ي�سعن���ا اإل اأن ن�سك���ر اهلل 
�سبحان���ه وتعالى عل���ى ما يبذله املوؤمن���ون امل�سلمون من 
جه���د عظيم يف رف���ع ال�سلوات وتقدمي الأ�س���وام وهو ما 

تق���دره الكني�سة، مبينا اأن نعم رم�س���ان وبركاته لنا منها 
ن�سيب كم�سيحيني. 

واأو�س���ح يف بي���ان له اأم����س، اأن البحري���ن هي منوذج 
يحتذى به للتعاي�س ب���ني الأديان حيث ل منافع �سيا�سية 
ت�سود هن���ا ول بغ�ساء، بل ين�سهر الكل وبجميع الطوائف 
يف بوتق���ة املحب���ة والتعاي�س ال�سلمي واح���رتام معتقدات 
الآخر، وحيث الكل ميار�س �سعائره بحرية اأذهلت العاملني 

العربي والغربي.
واختتم الق�سي�س هاين بيانه متمنًيا �سياما مثمرا من 
ثم عيدا �سعيدا للبحري���ن ولالأمة الإ�سالمية جمعاء، جمددا 
ولءه ووقوفه ووقوف امل�سيحيني خلف القيادة، داعيا ان 

تبقى ذخًرا و�سنًدا لأهل و�سعب البحرين.

احتفل���ت اأ����رصة لطف���ي را�س���د بتخ���رج 
كرميته الك���ربى فرح م���ن مدار�س املعارف 
احلديثة، وح�سولها على البكالوريا الدولية 
IB، وذل���ك بح�سور والدها ووالدتها نيفني 
اجلن���دي و�سقيقته���ا ال�سغ���رى اجني، خالل 
حفل املدر�سة الذي اأقيم بفندق �سوفيتيل. 
واحتفلت فرح و�سط اأقاربها واأ�سحابها 

وعربت ع���ن �سعادتها و�سكره���ا الكبري اأولً 
اإلى والديه���ا اأول الداعمني له���ا وثانًيا اإلى 
مدي���رة مدر�س���ة املع���ارف بروي���ن كازروين 

وحممد �سالح وطاقم الإدارة. 
كم���ا وجه���ت الأ����رصة ال�سكر اإل���ى اأمينه 
اجله���ود  عل���ى  د�ست���ي  ونرج����س  كازروين 
العظيمة املبذولة يف بناء اأجيال امل�ستقبل. 

نظم���ت مدر�سة املدين���ة العاملية حفل 
تخرج لطالبها للعام 2018 بقاعة املوؤمترات 
بفن���دق ك���راون ب���الزا، ل�سف���وف الرو�س���ة 
وال�ساد����س والعا�رص. وبداأ احلف���ل باآيات من 
الذك���ر احلكيم، وكلمة احلفل من قمر الن�ساء 
مالكة املدر�سة، التي قدمت ال�سكر للطالب 
واأولي���اء اأمورهم واملدر�سني على جهودهم، 
وم�ساندته���ا  احلكوم���ة  دع���م  و�سك���رت 
للتعليم يف اململك���ة. ومت ت�سليم اخلريجني 
�سهاداتهم و�سط مبارك���ة املعلمات واأولياء 
اأموره���م مبنا�سبة التخرج، متمنني لهم دوام 

النجاح والتفوق. 
�سك���ر  دروع  املعلم���ات  ت�سلي���م  ومت 

جلهودهم يف املدر�سة ومتيزهم. 
وق���دم �سع���د ب���ن رفي���ق م���ن ال�سفارة 
اخلريج���ات  للط���الب  كلمت���ه  الباك�ستاني���ة 
مبنا�سب���ة تخرجهم واأولياء اأمورهم و�سكرهم 
عل���ى جهودهم الكب���رية للتح�سيل والتفوق 
لأبنائه���م اخلريج���ني، و�سك���ر مدي���ر واإدارة 
املدر�س���ة عل���ى الدع���وة واحل�س���ور الكبري 
مدي���ر  وق���دم  الأم���ور.  لأولي���اء  وامل����رصف 
املدر�س���ة �ساج���د عل���ي خ���ان كلمت���ه، التي 
�سك���ر خاللها الط���الب واأولي���اء اأمورهم على 
ح�سورهم وب���ارك لهم تخرجهم، متمنًيا لهم 
دوام التف���وق والنجاح، كما �سكر املدر�سني 

على جهودهم طوال العام الدرا�سي. 

• �سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة	

• الق�سي�س هاين عزيز	

• را�سد حممد املدين	

 - عي�س���ى  مدين���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة 
الجتماعي���ة: حقق���ت وزارة 
العم���ل والتنمية الجتماعية 
متي���زاً جديداً عل���ى �سعيد 
الرتقاء مب�ست���وى الأداء يف 
املعلومات،  تقني���ة  جم���ال 
حي���ث متكن���ت اإدارة نظ���م 

املعلوم���ات يف ال���وزارة م���ن 
نق���ل الربيد الإلكرتوين لكافة موظف���ي الوزارة اإلى امل�رصوع 
الوطني الإلكرتوين “ال�سحابة الوطنية”، وذلك بالتن�سيق مع 

هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.
وياأت���ي الإجناز لوزارة العمل والتنمي���ة الجتماعية، بعد 
اإع���الن هيئة املعلومات واحلكوم���ة الإلكرتونية يف اإبريل من 
الع���ام 2017، ع���ن تد�سني م����رصوع يهدف اإل���ى نقل الربيد 
الإلك���رتوين احلكوم���ي اإلى ال�سحاب���ة الوطني���ة، بال�رصاكة مع 
“مايكرو�سوفت”، وذلك من خ���الل تطوير من�سة اإلكرتونية 
ت�س���م جمي���ع اجله���ات احلكومية حت���ت مظلة وبني���ة حتتية 
موح���دة، تعمل باأح���دث واأ�رصع التقني���ات العاملية امل�سابهة 
مل���ا تقدمه ال�رصكات الكربى مثل مايكرو�سوفت والتي توفر 
بدوره���ا خدم���ات �سحابية فري���دة من نوعه���ا تت�سمن خدمة 
الربي���د الإلك���رتوين.  واأك���د مدي���ر اإدارة تقني���ة املعلومات 
بال���وزارة را�س���د امل���دين، اإن م����رصوع النتق���ال الكام���ل اإلى 
ال�سحاب���ة الوطني���ة، يعد واحداً م���ن اأبرز امل�ساري���ع الوطنية 
الت���ي مت تطويرها ا�ستجاب���ة لتوجيهات نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء، رئي�س اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�سالت، 
�سم���و ال�سيخ حممد بن مب���ارك اآل خليفة، حول اإعادة �سياغة 
ال�سيا�سات احلكومية املتعلقة با�ست�سافة الأنظمة احلكومية 
مب���ا يتنا�س���ب م���ع التوج���ه العامل���ي اجلدي���د يف احلو�سب���ة 
ال�سحابية والتي اأثبتت جدواها يف خف�س النفقات وتقلي�س 
امليزاني���ات املوجه���ة لقط���اع تقني���ة املعلوم���ات نتيج���ة 
للتحديات القت�سادية وت�ساعد تكاليف تقنية املعلومات. 
واأ�سار امل���دين اإلى اأن امل�رصوع اللكرتوين الوطني، �سي�سهم 
يف ، وجودة اخلدمة املقدمة للم�ستفيدين، ف�سالً عن متكني 
املوظف���ني من تق���دمي خدمات مرن���ة ومتط���ورة وموثوقة، 
موجهاً ال�سكر والتقدير اإلى وزير العمل والتنمية الجتماعية 
جميل حميدان على دعم���ه وت�سجيعه الدائمني، وكذلك على 
كاف���ة العامل���ني يف اإدارة تقني���ة املعلومات بال���وزارة على 
جهودهم الب���ارزة ومثابرتهم يف اإيجاد احلل���ول التقنية لأية 

م�ساكل تعرت�س اإجناز امل�رصوع.
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قيــم املحبــة والرتابـــط متــى مــا �ضمت فـــــــــــــي املجتمـع ت�ضــد ع�ضـد الوحـدة الوطنيـة 
اأجـــــــــواء الأمــــــــن والتـعـايـــــــــ�س فــــــي البحــــــريـــــــــــن مـــو�ســــــــــــع اإ�ســـــــــــــــــــــــــــــــــادة... �سمـــــو نائـــــب رئيـــــ�س جملــــ�س الـــــــــوزراء:

املنامـــة - بنـــا: اأكـــد نائب رئي�ـــس جمل�س 
الوزراء �سمو ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة اأن 
قيم املحبة والرتابط متى ما �سمت يف املجتمع 
فاإنهـــا تبعـــث نحو مزيـــد من التقـــدم والرفعة 
وت�ســـد ع�ســـد اأركان الوحـــدة الوطنيـــة، وقال 
�ســـموه “نحمد اهلل تعالى على مـــا اأنعم به على 
وطننا مـــن اأجواء مليئـــة بالتعاي�ـــس والتكاتف 
والتاآخي جعلت منه منوذجا يحتذى به ومو�ســـع 

اإ�سادة على امل�ستويات كافة”.
جاء ذلك خالل ا�ســـتقبال �سمو نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء مبجل�س �ســـموه م�ساء اأم�س لعدد 
من كبـــار اأفراد العائلة املالكـــة الكرمية وكبار 
امل�ســـوؤولني باململكة واأع�ساء جمل�سي النواب 
الدبلوما�ســـية  البعثـــات  وروؤ�ســـاء  وال�ســـورى 
املعتمدة يف اململكة ورجال ال�ســـحافة والإعالم 
والفكر والثقافة وجموعا من املواطنني، حيث 
تبادل �سموه مع اجلميع التهاين مبنا�سبة �سهر 
رم�سان املبارك، داعني املولى جلت قدرته اأن 
يعيد هذا ال�سهر الف�سيل على مملكة البحرين 

و�سعبها باخلري واليمن وامل�رسات. 
وقال �ســـموه: “اإننا يف هذه الأيام املباركة 
ومـــا حتمله من نفحـــات اإميانيـــة، ندعو املولى 
جلـــت قدرته اأن يحفظ مملكـــة البحرين ويدمي 
عليهـــا الأمن والأمان والتقدم والزدهار يف ظل 
قيادة عاهل البالد �ســـاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليفة، وبجهود احلكومة برئا�سة 
رئي�ـــس الوزراء �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري 
خليفة بن �ســـلمان اآل خليفة، وبدعم وم�ســـاندة 
ويل العهد نائـــب القائد الأعلـــى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ســـاحب ال�ســـمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة”.
وتبـــادل �ســـموه مـــع احل�ســـور الأحاديـــث 
الودية واملو�سوعات املت�سلة بال�ساأن املحلي، 
ونوه �ســـموه يف هذا ال�ســـدد باأهميـــة املجال�س 
الرم�ســـانية ودورها يف تكري�س ال�رساكة وتعزيز 

الأمن املجتمعي.

• �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء لدى ا�ستقباله عددا من كبار اأفراد العائلة املالكة وامل�سوؤولني	

ــي ــع ــم ــت املــج والأمـــــــــــن  الــــ�ــــرساكــــة  تـــكـــريـــ�ـــس  يف  ـــة  ـــي ـــان ـــرمـــ�ـــس ال لـــلـــمـــجـــالـــ�ـــس  بــــــــارز  بـــه دور  يـــــحـــــتـــــذى  ــــــــاً  ــــهــــا منــــــــوذج ــــن ـــــــاآخـــــــي يف املــــمــــلــــكــــة جـــــعـــــل م ـــــــت الـــــتـــــكـــــاتـــــف وال
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عبدالرحمن بن حممد: البحرين تعتز باأبنائها الأكادمييني

اجلودر: “نقل ال�ضفارة” هدفه ا�ضرت�ضاء الغزاة املحتلني

“التنمية” تت�ضلم دعما ماليا من �ضوق �ضهرزاد اخلريي 

نوؤيد التحقيق الدويل امل�ضتقل يف النتهاكات الإ�رسائيلية

توجيهات �ضمو رئي�س الوزراء �ضارعت بامل�ضاريع

ت�ضجيع ال�رساكة مع بيوت اخلربة لتطوير جتربة الفن

مندوب البحرين الدائم يف الأمم املتحدة:

بلدية املحرق تفتتح حديقة احلد... الذوادي:

يف افتتاح معر�ض الفنانة ن�صيم جواد... حمافظ العا�صمة: 

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة:  �صارك���ت مملك���ة 
البحري���ن م���ن خ���ال مندوبه���ا الدائ���م ل���دى مكتب 
الأم���م املتح���دة واملنظمات الدولي���ة الأخرى بجنيف 
يو�ص���ف بوجريي يف اجلل�صة اخلا�ص���ة ملجل�ض حقوق 
الإن�صان التي عق���د اأم�ض اجلمعة بق�رص الأمم بجنيف؛ 
لبح���ث الأح���داث الأخ���رية الت���ي �صهدته���ا الأرا�صي 

الفل�صطينية املحتلة مبا فيها القد�ض ال�رصقية.
وياأت���ي ق���رار املجل�ض بعق���د جل�صت���ه اخلا�صة 
ه���ذه بناًء على الطلب الر�صمي ال���ذي الذي تقّدم به 
املن���دوب الدائم لدول���ة الإمارات العربي���ة املتحدة 
نياب���ًة ع���ن املجموعة العربية، وه���و الطلب الذي مت 
دعم���ه من جان���ب 17 دول���ة ع�صو يف جمل����ض حقوق 
الإن�ص���ان و9 دول مراقبة من �صمنها مملكة البحرين 

ودولة الكويت و�صلطنة عمان.
وق���د قّدم���ت مملك���ة البحري���ن مداخل���ًة وطنية 
رح���ب فيها املن���دوب الدائم بانعقاد ه���ذه اجلل�صة 
الطارئ���ة ملجل����ض حقوق الإن�ص���ان ا�صتجاب���ًة لدعوة 
الدول العربية والإ�صامية وال�صديقة يف ظل الأجواء 
ال�صعبة وامل�صحونة؛ للبح���ث فيما ت�صهده الأرا�صي 
الفل�صطيني���ة م���ن ت�صعيد خطري ين���ذر مبخاطر جمة 
عل���ى املنطق���ة باأ�رصها يف ظل م���ا يتعر�ض ل���ه اأبناء 
ال�سع���ب الفل�سطيني ال�سقيق م���ن ا�ستخدام مفرط 
للقوة الغا�صمة �صده وا�صتهداف مرفو�ض من جانب 
ق���وات الحت���ال الإ�رصائيل���ي للمدني���ن، والذين ما 
برحوا يطالبون بحقوقهم امل�رصوعة والعادلة ب�صورة 

�صلمية �صهد لها العامل باأ�رصه.
كم���ا دان املن���دوب الدائ���م، وب�ص���ّدة، اأعم���ال 
القمع والعن���ف الإ�رسائيلية غري املربرة بحق ال�سعب 
الفل�صطين���ي الأع���زل، و�صافت���ه يف اأعم���ال القت���ل 
والتنكي���ل الب�س���ع با�ستخ���دام الذخ���رية احلي���ة �سد 
املدني���ن الأبري���اء، وح���ّذر م���ن املخاط���ر ال�صديدة 

والتداعي���ات ال�صلبي���ة له���ذا الت�صعي���د اخلطري، يف 
م���ا  الفل�صطيني���ة املحتل���ة، وبالتحدي���د  الأرا�ص���ي 
تعر�س له هذا ال�سع���ب ال�سقيق يف القد�س ال�رسقية 
وقط���اع غزة واأح���داث قمع م�سرية الع���ودة ال�سلمية، 
والت���ي قارب���ت اأرق���ام �صحاياه���ا ال�صبع���ن قتيا، 
وفاق���ت الثاثة اآلف جريح���ا، من الأطف���ال والن�صاء 
وكب���ار ال�صن، يف انتهاٍك �صارخ مل يتوقف عند حدود 
املواثي���ق واملعاه���دات الدولي���ة والقان���ون الدويل 
الن�صاين، بل �رصب بعر����ض احلائط اأب�صط املفاهيم 

الإن�صانية.
كما �ص���ّدد بوجريي على اإمي���ان مملكة البحرين 
مبحوري���ة ت�سكي���ل جلنة دولي���ة لتق�س���ي احلقائق، 
وتاأييده���ا التوج���ه اإل���ى التحقيق ال���دويل امل�ستقل 
وال�سفاف يف هذه اجلرمية النكراء، ومطالبة املجتمع 
الفل�صطين���ي  لل�صع���ب  احلماي���ة  بتوف���ري  ال���دويل 
ال�سقيق، موؤّكدا خطورة واآث���ار الأحداث الأخرية على 

حقوق الإن�صان الفل�صطين���ي وو�صعه الإن�صاين الذي 
ي�س���ع اأمام املجتم���ع الدويل واأجه���زة الأمم املتحدة 
خ�صو�ص���ا م�صوؤولية التحرك الف���وري؛ ل�صمان عدم 
ا�صتمرار ه���ذا النمط والنهج م���ن اجلرائم امل�صتمرة 

بحق ال�سعب الفل�سطيني.
ويف اخلت���ام، طال���ب املن���دوب الدائ���م جمل�ض 
حقوق الإن�سان بتبني م�رسوع القرار املقدم بالإجماع، 
والذي يعك�س بحق القلق الدويل اإزاء تدهور الو�سع 
القائم، ويوؤكد �رسورة �سمان حتقيق امل�ساءلة وعدم 
الإف���ات من العق���اب، كما �صّدد عل���ى موقف مملكة 
البحرين الثابت والداع���م للحقوق امل�رصوعة لل�صعب 
الفل�سطين���ي ال�سقي���ق، وعلى راأ�سه���ا احلق يف قيام 
دولت���ه امل�صتقلة ذات ال�صي���ادة الكاملة على حدود 
الرابع من يوني���و 1967 وعا�صمتها القد�ض ال�رصقية 
ووفق���اً لق���رارات ال�رصعية الدولية، وح���ل الدولتن، 

ومبادرة ال�صام العربية.

بلدية املحرق - الب�صيتن: افتتح مدير عام 
بلدية املنطق���ة اجلنوبية القائ���م باأعمال مدير 
عام بلدية املح���رق عا�صم عبد اللطيف عبد اهلل 
وممثل الدائرة الثامن���ة مبجل�ض املحرق البلدي 

يو�سف الذوادي حديقة احلد مبجمع )109(.
واأكد املدي���ر العام اأن البلدية حري�صة على 
اأن تك���ون م�صاريعها التنموي���ة تهدف لتقدمي 
للمواطن���ن  والحتياج���ات  اخلدم���ات  اأف�ص���ل 
واملقيمني، واإمياناً منها باأهمية توفري احلدائق 
وامل�صاح���ات اخل�رصاء املفتوح���ة ملختلف �رصائح 
املجتمع لتكون متنف�س���اً عائلياً متكامالًومرفقاً 
من املراف���ق املحقق���ة للتنمي���ة امل�ستدامة يف 
اململك���ة فق���د مت اإن�س���اء حديق���ة احل���د مبجمع 
)109( حي���ث ت�ص���ل م�صاحته���ا الإجمالي���ة اإلى 
)1400( مرت مربع، وتتكون من ملعب كرة قدم 
جانبي وم�صطحات خ����رصاء، بالإ�صافة اإلى �صاحة 
لع���ب لالأطف���ال تقع يف و�س���ط احلديقة، وغرفة 
للحرا�صة وجل�ص���ات جانبية ملرت���ادي احلديقة، 
منوهاً باأن تلك امل�ساريع تاأتي بدعم من �سعادة 
وزي���ر الأ�صغال و�ص���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين  ع�صام  خلف ومبتابعة حثيثة من قبل 
وكيل الوزارة ل�صوؤون البلديات نبيل اأبو الفتح 
من جانبه، اأ�صار الع�صو البلدي اإلى اأن بلدية 
املحرق ما�سية يف تقدمي جمموعه من امل�ساريع 

احليوي���ة يف الفرتة القادم���ة الهادفة اإلى زيادة 
الرقعة اخل�رساء م���ن حدائق ومنتزهات وجتميل 
ال�س���وارع وامليادي���ن العامة، كم���ا �سيتم قريباً 
افتت���اح حديق���ة احل���د مبجم���ع )112(، واإعادة 
تاأهي���ل ماعب كرة الق���دم بحديقتي ح�صان بن 

ثابت وقايل.
كم���ا اأ�صاد “ال���ذوادي” بتوجيه���ات رئي�ض 
الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن 
�صلمان اآل خليفة للم�صوؤولن يف وزارة الأ�صغال 
و�ص���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين ب�رصعة 

تلبي���ة وتنفي���ذ امل�ساري���ع اخلدمي���ة يف منطقة 
احل���د، وم�صي���داً يف ذات الوقت ب�صع���ي البلدية 
ودور الوزارة لتق���دمي اأف�سل اخلطط والربامج 

التنموية والتطويرية خلدمة اأهايل احلد.
واأك���د الع�س���و البل���دي عل���ى اأن التن�سيق 
امل�ستم���ر والتعاون البناء م���ع اجلهاز التنفيذي 
اأثمرع���ن تنفيذ العديد م���ن امل�ساريع املتعلقة 
باإن�س���اء و�سيان���ة احلدائ���ق، كم���ا اأن���ه اأثم���ر يف 
تلبي���ة احتياجات املناطق م���ع اخلدمات البلدية 

الأ�صا�صية.

املنام���ة - حمافظ���ة العا�صم���ة: افتتح حمافظ 
العا�صم���ة ال�صيخ ه�صام ب���ن عبدالرحم���ن اآل خليفة 
املعر����ض ال�صخ�صي للمجوه���رات امل�صنوعة يدوياً 
حت���ت �سعار “خالياً من العيوب” للفنانة ن�صيم جواد 
حيث �سم���ل املعر�س اآخ���ر ت�ساميمه���ا للم�سوغات 

الف�صية.
واأك���د اأن ت�سجي���ع حمافظة العا�سم���ة ملعار�س 
املوهوبن ي�صهم يف جمال ال�صتثمار الفني وتبادل 
اخل���ربات وامله���ارات والبت���كارات بالإ�ساف���ة الى 
ت�سجي���ع ال�رساك���ة مع بي���وت اخل���ربة العاملية بهدف 
تطوي���ر جترب���ة البحري���ن يف جم���ال الف���ن والب���داع 
بو�صفه من اأه���م الو�صائل املفيدة يف تنمية طاقات 

الإن�سان وحرية تفكريه وعمق تاأمله ودقة مالحظته.
واأو�ص���ح اإن مث���ل ه���ذه املعار����ض ت�صاع���د يف 
اكت�س���اف املواهب التي حتت�سنها البحرين، كما نوه 
عل���ى الدور املهم الذي تلعبه مثل هذه املعار�ض يف 
الرتويج للعا�سم���ة املنامة لحت�سانه���ا مركزا بارزاً 
يف عامل الت�سامي���م وامل�سوغات باأنواعها، معرباً عن 
متنياته بالتوفيق والنجاح للقائمني على املعر�س.  

• يو�صف بوجريي يف اجلل�صة اخلا�صة ملجل�ض حقوق الإن�صان بجنيف	

• جانب من افتتاح حديقة احلد	

• حمافظ العا�صمة خال افتتاح معر�ض “خالياً من العيوب” 	

اجلفري – املجل�ض الأعلى لل�صوؤون 
الإ�صامي���ة:  ا�صتقب���ل نائ���ب رئي�ض 
املجل����ض الأعلى لل�ص���وؤون الإ�صامية 
ال�صي���خ عبدالرحم���ن ب���ن حمم���د بن 
را�ص���د اآل خليف���ة يف مكتب���ه اأم����ض، 
حمم���د الك���واري، حيث اأه���داه ن�صخة 
م���ن اأطروحت���ه لدكت���وراه الفل�صف���ة 
يف القان���ون الع���ام بعن���وان )الرقابة 
الإدارية لديوان اخلدمة املدنية على 
الأجه���زة احلكومية يف مملكة البحرين 

– درا�سة حتليلية مقارنة(.
املجل����ض  رئي����ض  نائ���ب  وهنَّ���اأ 
درج���ة  عل���ى  بح�صول���ه  الك���واري 

الدكتوراه من جامعة البحرين بتقدير 
ا ل���ه دوام التوفيق  ا، متمنيًّ جي���د ج���دَّ
والنج���اح، موؤك���ًدا يف الوق���ت نف�ص���ه 
باأبنائه���ا  البحري���ن  مملك���ة  اعت���زاز 
الباحث���ن والأكادميي���ن يف خمتلف 
العلمي���ة  وامليادي���ن  املج���الت 

واملعرفية. 
ومن جانب���ه، اأعرب الك���واري عن 
�صكره وتقديره لل�صيخ عبدالرحمن بن 
حممد بن را�صد اآل خليفة على اللقاء، 
م�صيًدا مبا ميثل���ه من مرجعية وطنية 
مهمة يف املج���ال الع���ديل والقانوين 

والإداري يف مملكة البحرين.  

ق���ال خطي���ب جامع اخل���ري يف قاليل 
�ص���اح اجل���ودر “يج���ب التذك���ري مب���ا 
يتعر�ض له اإخواننا يف فل�صطن والقد�ض 
ال�صف���ارة  نق���ل  اأن  ولنعل���م  ال�رصي���ف، 
الأمريكية للقد�س ل���ن يغري من الواقع 
�ص���يء، فال�صعوب العربي���ة والإ�صامية 
ترف�ض تهويد مدين���ة القد�ض ال�رصيف، 
فقرار الرئي�س الأمريكي ياأتي ا�سرت�ساًء 
للغ���زاة املحتلني، غري مب���ايل للمواثيق 
الدولي���ة، ول بالأع���راف الإن�صاني���ة، ول 

النداءات الأممية”.
وكان اجل���ودر ق���د ا�صته���ل خطبته 
اأم�ض قائ���ا “ان �صهر رم�ص���ان مدر�صة 
رباني���ة ورو�س���ة روحاني���ة، فم���ع ه���ذا 
ال�صه���ر تفت���ح اأب���واب اجلن���ان ليتعلم 
املوؤم���ن في���ه ال�س���رب عل���ى الطاع���ات 
والإم�ص���اك عن املعا�ص���ي، والعزم على 
التوب���ة ال�صادق���ة، �صه���ر رم�ص���ان هو 

�صهر ال�صيام والقي���ام والدعاء والذكر 
وال�صدق���ة واأداء العمرة وق���راءة القراآن 
كم���ا كان ال�صلف ال�صال���ح من ال�صحابة 
واآل البيت والتابعني يتفرغون يف �سهر 
رم�صان لق���راءة القراآن، ويقدمونه على 
�صائر العب���ادات، فيختمون القراآن عدة 

مرات”. 

العم���ل  وزارة   - عي�ص���ى  مدين���ة 
هم���ا  قدم���ت  الجتماعي���ة:   والتنمي���ة 
بو�سه���ري و اأخ���رت كازروين، دعماً مالياً 
للوكي���ل امل�صاع���د للرعاي���ة والتاأهيل 
والتنمي���ة  العم���ل  ب���وزارة  الجتماع���ي 
الجتماعي���ة، ال�صيخة عائ�ص���ة بنت علي 
اآل خليف���ة، وذل���ك للم�ساهمة يف جتهيز 
ق�صم الع���اج الطبيعي “وحدة التمارين 
العاملي���ة” يف مرك���ز عب���د اهلل ب���ن علي 
كانو لتقيي���م وت�سخي�س الإعاقة مبجمع 
الإعاق���ة ال�سامل منطقة عايل، وذلك من 

ريع �سوق �سهرزاد اخلريي.
ويه���دف �ص���وق �صه���رزاد اخل���ريي 
ال�صن���وي ال���ذي تنظم���ه جمموع���ة م���ن 
�صي���دات الأعم���ال اإلى دع���م املبادرات 
تنمي���ة  يف  ت�سه���م  الت���ي  وامل�ساري���ع 
املجتم���ع، حي���ث يت���م الت���ربع بعوائ���د 
ال�ص���وق اخلريي املتحققة من املبيعات 
مملك���ة  يف  اخلريي���ة  امل�ساري���ع  اإل���ى 

البحرين.

واأ�صادت ال�صيخ���ة عائ�صة بنت علي 
اآل خليفة، مببادرة �صيدات الأعمال على 
تقدميهن ه���ذا الدعم، مو�صح���ة اآليات 
����رصف الدعم املايل املق���دم من قبلهن 
لدعم م�رسوع “وحدة التمارين العاملية” 
املزمع اإن�ساوؤه يف جممع الإعاقة ال�سامل، 
منوه���ة يف الوق���ت ذات���ه بامل�صوؤولي���ة 
املجتمعي���ة القائم���ة على مب���داأ ال�رصاكة 
وموؤ�ص�ص���ات  ال���وزارة  ب���ن  والتع���اون 
املجتمع املدين والقطاع الأهلي لتنفيذ 
امل�رسوعات واملبادرات التنموية، وذلك 
لتقدمي اأرقى واأف�صل اخلدمات للفئات 

امل�صتهدفة من املواطنن.
بو�صه���ري  اأك���دت  جانبهم���ا  م���ن 
موا�صل���ة  عل���ى  حر�صهم���ا  وكازروين 
اأعمال اخلري والعط���اء لتحقيق التكافل 
الجتماعي بني اأفراد املجتمع البحريني، 
العم���ل  وزارة  تقدم���ه  مب���ا  م�صيدت���ان 
والتنمية الجتماعية من م�ساريع وبرامج 

تنموية تخدم خمتلف فئات املجتمع. 

• �صاح اجلودر	

حمرر ال�ضوؤون املحلية
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�ُسقت بطاقته و�ُسحب منها 1.6 دينار و “النيابة” حتفظ البالغ
املحكمة رف�ضت تظلمه على القرار

مل تقبل حمكمة اال�ضتئناف العليا اجلنائية 
االأول���ى، غيابيا، تظلم مواط���ن على قرار حفظ 
بالغ���ه �ضد �ضخ�ص كان �رسق بطاقته االئتمانية 
ومتك���ن م���ن �ضح���ب مبلغ دين���ار واح���د و600 
فل�ص وتوقف���ت البطاقة بعدها؛ الأنه مل يطالب 
باملبل���غ اأمام املحكمة املدنية، والأن اأمر النيابة 
العامة بحف���ظ البالغ جاء ب�ضب���ب اأال وجه الإقامة 

الدعوى لعدم االأهمية.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا اإن 
واقعة الظلم ح�ضبما ا�ضتقرت يف يقني املحكمة 
واطم���اأن اإليه���ا وجدانها م�ضتخل�ض���ة من �ضائر 
اأوراقه���ا وم���ا مت فيه���ا من حتقيق���ات وما دار 
ب�ضاأنه���ا من اإجراءات بجل�ضة املحاكمة، تتح�ضل 
يف اأن املتظل���م �رسق من���ه بطاقت���ه االئتمانية، 
وفوج���ئ ب�ضحب مبلغ 1 دينار و600 فل�ص منها 

يف اإحدى حمالت ال�ضوبرماركت، وو�ضلته ر�ضالة 
بذلك، فتقدم ب�ضكوى ل���دى خدمة عمالء البنك 

م�ضدر البطاقة لوقف ال�ضحب من ر�ضيده.
كما عل���م املتظلم من البنك بع���د ذلك اأنه 
كان���ت هن���اك حماولة اأخ���رى لل�ضحب م���ن اأحد 
حمالت بيع امل�ضوغات الذهبية، وباالطالع على 
الكام���رات االأمنية تب���ني اأن املتهم بالق�ضية 
ه���و ال���ذي قام بذل���ك، فتق���دم بب���الغ بال�رسقة 

وا�ضتعمال توقيع اإلكرتوين للنيابة العامة.
اإال اأن النيابة العامة وبعد حتقيقها يف البالغ 
ق���ررت حف���ظ الق�ضية لعدم االأهمي���ة، مما دعا 
املواطن للتظل���م، وانتهى يف تظلمه اإلى طلب 

اإلغاء اأمر احلفظ وتقدمي املتهم للمحاكمة.
واأ�ض���ارت املحكمة اإلى اأنه تب���ني اإليها اأن 
االأمر �ض���ادر باأال وجه الإقام���ة الدعوى اجلنائية 

بتاري���خ 23 يوني���و 2014 لع���دم االأهمية؛ الأن 
املبلغ امل�ضحوب ه���و دينار و600 فل�ص فقط، 
اإذ تبني للمحكمة اأن االأوراق قد خلت مما يفيد 

اأن املتظلم ادعى مدنيا قبل اأن يتظلم �ضده.
واأ�ضاف���ت وحي���ث اإنه مل���ا كان م���ا تقدم، 
وكان م���ن املقرر مبقت�ض���ى الفقرة االأولى من 
املادة )161( م���ن قانون االإج���راءات اجلنائية 
اأن الطع���ن اأو التظلم من االأمر ب���اأال وجه الإقامة 
الدعوى اجلنائية يكون للمدعي باحلق املدين، 
ومتى كان ذلك، وكان املتظلم هو جمرد جمني 
عليه، ومل يدعي مدنيا، االأمر الذي ال يكون لهذا 
التظل���م من الق���رار املطعون علي���ه االأمر الذي 

يتعني معه الق�ضاء بعدم قبول التظلم.
فله���ذه االأ�ضباب حكم���ت املحكمة، غيابيا، 

بعدم قبول التظلم.

تخفيف عقوبة 3 بحرق اإطارات باملعامري لل�سجن 3 �سنوات 27 مايو احلكم على متهمني با�ستغالل خادمة هاربة يف الدعارة
حجزت املحكمة الك���رى اجلنائية االأولى 
النظ���ر يف واقع���ة ا�ضتغالل اثن���ني اآ�ضيويني 
الآ�ضيوي���ة يف ممار�ضة الدع���ارة بعد اأن متكنوا 
م���ن اللعب بعقلها لتهرب م���ن منزل كفيلها 
بدع���وى اإيجاد فر�ضة عمل له���ا براتب اأعلى؛ 
للنطق باحلكم عليهما يف جل�ضة يوم 27 مايو 
اجل���اري، مع االأم���ر با�ضتم���رار حب�ضهما حلني 

اجلل�ضة املقبلة.
وت�ض���ر التفا�ضيل ح�ضب ما جاء يف اأوراق 
الدعوى اإلى اأن املجني عليها االآ�ضيوية كانت 
قد ح����رست اإلى مملك���ة البحرين قب���ل قرابة 
�ضن���ة واحدة؛ للعمل كخادم���ة يف اأحد املنازل، 
وبع���د فرتة تعرفت على فتاة اأخرى واأ�ضبحتا 

�ضديقتني.
م���ن  ت�ضتك���ي  عليه���ا  املجن���ي  وب���داأت 
اأو�ضاعه���ا اإلى �ضديقتها اجلدي���دة واأبلغتها 
ب�ضعوب���ة لدى كفيله���ا واأن الرات���ب ب�ضيط، 
وخ���الل حديثهم���ا متكن���ت �ضديقته���ا م���ن 
اإقناعه���ا على الهرب، مدعية لها اأنها �ضتوفر 

اإليها فر�ضة عمل منا�ضبة وبراتب مغري.
وبالفع���ل متكن املجني عليها من الهرب 
من من���زل كفيله���ا م�ضتغل���ة غي���اب العائلة 

جميعها ع���ن املنزل، فخرجت م���ع �ضديقتها 
الت���ي كان���ت تنتظرها خ���ارج املن���زل برفقة 
�ضخ�ضني، والذين نقلوها اإلى �ضقة للمكوث 
فيه���ا ملدة 10 اأيام، لال�ضتع���داد لبدء العمل 

اجلديد الذي مل تكن تعلم عنه �ضيئا.
واأفادت املجن���ي عليها اأنها تفاجاأت بعد 
ذل���ك اأن ال�ضق���ة يقطنها �ضخ�ض���ني، والذين 
اأبلغاه���ا اأنه���ا �ضتعمل يف الدع���ارة فرف�ضت 
ذل���ك، لكنهما احتجزاه���ا ملدة 3 اأي���ام داخل 
الغرف���ة، ث���م ق���ام املته���م االأول بع���د ذلك 
مبواقعه���ا واالعت���داء على عر�ضه���ا من دون 
ر�ضاه���ا، وب���داأ بجل���ب اأ�ضخا����ص ملمار�ض���ة 
الدع���ارة معه���ا م���ن دون ر�ضاه���ا، ولكنه���ا 
مار�ضت الدع���ارة معهم م���ررة ذلك بخوفها 

من املتهمني.
واأو�ضحت اأنها متكنت من الهرب بعد اأن 
ح�ضلت على هات���ف نقال و�رسيحة ات�ضال من 
خالل االأ�ضخا�ص الذين كان���وا يح�رسون اإليها 
ملمار�ض���ة الدعارة معه���ا، اإذ اأر�ضل���ت ر�ضالة 
ن�ضية اإل���ى خالته���ا واأبلغتها اأنه���ا خمتطفة 
وحمج���وزة من قب���ل �ضخ�ص اآ�ضي���وي ميار�ص 
معها اجلن�ص ويجلب لها اأ�ضخا�ص اآخرين دون 

ر�ضاها واأر�ضل���ت لها عنوان املكان، وذكرت 
له���ا اأنها ال ت�ضتطيع اخل���روج من ال�ضقة كون 

اأنها حمبو�ضة بداخلها.
وبع���د اإب���الغ خال���ة املجني عليه���ا لرجال 
ال�رسط���ة بالواقع���ة، توجه���ت قوة م���ن اأفراد 
ال�رسط���ة اإل���ى العنوان املبني يف ب���الغ اخلالة، 
ومت الط���رق على ب���اب ال�ضق���ة والتعامل مع 
املتهمني الذين فتحا الباب لل�رسطة، وبالفعل 
مت العث���ور عل���ى املجن���ي عليه���ا وبرفقتها 

املتهم الثاين الذي كان مكلفا بحرا�ضتها.
ه���ذا وكان���ت النياب���ة العامة ق���د اأحالت 
اأنه���م،  اعتب���ار  عل���ى  للمحاكم���ة  املتهم���ني 
اأوال: تعدي���ا على �ضالمة ج�ض���م املجني عليها 
بال�رسب، ثانيا: ا�ضتغالها يف ممار�ضة الدعارة، 
ثالث���ا: حجزا حري���ة املجني عليه���ا وا�ضتعمال 
التعذيب النف�ضي �ضدها بغر�ص الك�ضب من 
ا�ضتغالله���ا، رابع���ا: حمال املجن���ي عليها على 
ممار�ض���ة الدعارة عن طريق االإكراه والتهديد 
واحليلة، خام�ضا: اأدارا حمال ملمار�ضة الدعارة، 
�ضاد�ضا: اعتمدا يف حياتهم ب�ضفة جزئية على 
م���ا تك�ضبه املجني عليها م���ن الدعارة، وذلك 

بالتاأثر وال�ضيطرة عليها على ممار�ضتها.

خفف���ت حمكم���ة اال�ضتئن���اف العليا 
اجلنائية االأولى عقوبة 3 مدانني باإ�ضعال 
اإط���ارات مبنطق���ة املعام���ر  حري���ق يف 
تنفيذا لغر����ص اإرهابي، واكتفت ب�ضجن 
كل منه���م مل���دة 3 �ضن���وات ب���دال م���ن 
ال�ضج���ن 7 �ضن���ني املحك���وم عليهم بها 
من قبل حمكمة اأول درجة، فيما رف�ضت 
راب���ع حمك���وم علي���ه  م���دان  ا�ضتئن���اف 
بال�ضج���ن 7 �ضن���وات؛ الأن���ه مل ميثل اأمام 

املحكمة.
اأن  يف  الق�ضي���ة  وقائ���ع  وتتح�ض���ل 
واآخ���رون  �ضارك���وا  االأربع���ة  املتهم���ني 
جمهول���ون يف جتمهر مبنطق���ة املعامر 
واتفق���وا على حرق اإط���ارات م�ضتعملني 
“املولوت���وف”،  امل�ضتعل���ة  العب���وات 
وتوجه���وا اإل���ى الطري���ق الع���ام ورم���وا 
واالأ�ضي���اخ  “املولوت���وف”  زجاج���ات 
احلديدية واحلجارة عل���ى دوريات االأمن 
املتمرك���زة يف املنطق���ة، بعدم���ا اأغلقوا 
الطرقات باملخلف���ات وحاويات القمامة 
و�ضكب���وا عل���ى الطري���ق الزي���ت الإعاقة 

حركة املرور.
اأن  يقين���ا  للمحكم���ة  وثب���ت  ه���ذا 
املتهم���ني بتاري���خ 16 اأكتوب���ر 2014، 
اأوال: اأ�ضعل���وا واآخ���رون جمهول���ون عمدا 
حريقا يف املنقوالت وكان من �ضاأن ذلك 
تعري�ص حي���اة النا����ص واأموالهم للخطر 
تنفيذا لغر����ص اإرهابي، ثاني���ا: عر�ضوا 
عم���دا واآخرون جمهول���ون و�ضائل النقل 
اخلا�ض���ة للخط���ر ب���اأن اأ�رسم���وا الن���ار يف 
املنقوالت بع���د و�ضعها عل���ى الطريق؛ 
بغر����ص اإح���داث ربك���ة يف حرك���ة ال�ضر 
ومنع العامة من امل���رور، ثالثا: ا�ضرتكوا 
واآخ���رون جمهول���ون يف جتمهر موؤلف من 
اأكرث من 5 اأ�ضخا�ص الغر�ص منه االإخالل 
باالأمن العام م�ضتخدمني العنف لتحقيق 
الغاي���ة الت���ي اجتمعوا من اأجله���ا، رابعا: 
ح���ازوا واأحرزوا واآخرون جمهولون عبوات 
قابلة لال�ضتع���ال واالنفجار “مولوتوف” 
بق�ض���د ا�ضتخدامه���ا يف تعري����ص حي���اة 
النا�ص واالأموال العامة واخلا�ضة للخطر.

قال���ت املحامي���ة ابت�ض���ام ال�ضباغ اإن 
املحكم���ة الكرى ال�رسعي���ة الثانية ق�ضت 
بتطلي���ق موكلتها من زوجه���ا طلقة اأولى 
بائن���ة لل����رسر ال�ضتحال���ة الع����رسة بينهما، 
وق�ضت بعدم اأحقية الزوج بالرجوع اإليها 
اإال بعقد ومهر جديدين، ولي�ص ملوكلتها 
املدعية الزواج برجل اآخر اإال بعد �ضرورة 
ه���ذا احلك���م نهائي���ا واكت�ضاب���ه الدرج���ة 
القطعية واإيق���اع الطالق بينهما ب�ضيغته 
و�رسوط���ه وانته���اء فرتة عدته���ا ال�رسعية، 
كما رف�ضت دعوى ال���زوج النعدام حملها 
الع����رسة  وا�ضتحال���ة  لل����رسر  بالتطلي���ق 
واألزمت���ه مب�رسوف���ات الدعوي���ني �ضاملة 

اأتعاب املحاماة.
ق���د  اأن موكلته���ا كان���ت  واأ�ضاف���ت 
رفعت دعوى الطالق من زوجها ال�ضتحالة 
الع����رسة بينهم���ا بع���د اأن تعر�ض���ت ل���كل 
اأن���واع االإهانة على ي���د طليقها على مدار 
حياتهما الزوجية، واأنها حاولت اأن حتافظ 
على ا�ضتق���رار احلياة الزوجي���ة خ�ضو�ضا 
اأن لديهم���ا اأوالد، اإال اأن ت�رسفاته دفعتها 

للهروب من جحيم احلياة الزوجية معه.
واأ�ض���ارت اإلى اأنها كان���ت قد تزوجت 
م���ن املدع���ى علي���ه واأجنبت من���ه 3 بنات 
وول���د وه���م يف اأعم���ار متفاوت���ة م���ا بني 
اجلامعة والتعليم االأ�ضا�ضي، واأخرا ن�ضب 
خالف بينهم���ا لعدم اإنفاق���ه عليها وعلى 
اأبنائه وتعديه بال����رسب عليها دائما، ومل 
يوافيه���ا حقوقها الزوجية وبعد ذلك كله 
عمد اإلى طردها من م�ضكن الزوجية الذي 
هي �رسيكة يف ملكيته مبا يعادل الن�ضف.

وقال���ت اإن ال���زوج مل ي���راع احلق���وق 
املتبادل���ة بينهم���ا وهم االأبن���اء الذين يف 
م�ضوؤوليت���ه، اإذ حتمل���ت موكلته���ا وحدها 
م�ضوؤولية من���زل الزوجي���ة وقيامها بتلك 

الواجب���ات واالإنف���اق على نف�ضه���ا وعلى 
اأوالده���ا دون اعتم���اد علي���ه، وه���و االأمر 
ال���ذي كان له بال���غ االأثر يف اإحل���اق ال�رسر 
ال���ذى يتعذر معه ا�ضتمرار احلياة الزوجية 
بينهم���ا، لذل���ك اأقام���ت الدع���وى والتي 
طالب���ت فيها باإثب���ات عدم اإنف���اق الزوج 
عليها وعل���ى االأبناء وهجره���ا يف الفرا�ص 
وا�ضتحالة الع�رسة بينهما باملعروف وثانيا 

تطليقها منه طلقة بائنة لل�رسر.
وتابع���ت املحامي���ة اأن زوج موكلته���ا 
مل يكتِف باأفعاله جت���اه موكلتها، بل رفع 
دعوى اأم���ا املحكمة يدعي فيها اأن زوجته 
ال ت���زال يف ع�ضمت���ه واأنه���ا ترك���ت منزل 
الزوجي���ة دون مرر واأن���ه طالبها بالرجوع 
اإال اأنه���ا رف�ضت، خ�ضو�ضا بعد اأن طالبته 
قانوني���ا بنفق���ة 200 دين���ار واملحكم���ة 
رف�ضت طلبها، فطالبها بالرجوع مل�ضكن 

الزوجية.
وبينت ال�ضب���اغ اأن اأبناء املدعى عليه 
واملدعي���ة كانت لهم كلم���ة الف�ضل اأمام 
الق�ض���اء بعد اأن �ضه���دوا اأن والدهم كان 
دائ���م التعدي عل���ى والدته���م، اإذ اأكدت 
البن���ت الك���رى اأمام هيئ���ة املحكمة اأنها 
�ضاه���دت بعينها والدها ي����رسب والدتها 
بطريق���ة وح�ضية يف اأكرث م���ن منا�ضبة ويف 
اإح���دى املرات تعدى عليه���ا برجله ويديه 
وبوا�ضط���ة االأدوات الت���ي تق���ع يف يديه، 
اإ�ضاف���ة اإل���ى اأن���ه كان دائ���م ال�ض���ب لها 
بكلمات ال ي�ضح اأن ينطق بها اأمام اإخوتها 
ال�ضغ���ار، وفج���رت مفاج���اأة اأم���ام هيئ���ة 
املحكم���ة ب���اأن والده���ا يف اإح���دى املرات 
و�ض���ع �ضكينا على رقب���ة اأختها ال�ضغرى 
وه���دد والدتها اأنه���ا اإذا مل تل���بِّ رغباته 

�ضيقتل بنتها اأمامها.
واأو�ضح���ت بنت الزوج���ني الكرى اأن 

والده���ا يف اإحدى املرات �ضك���ب البنزين 
داخل املن���زل وهدد باإحراق���ه، كما اأنه يف 
اإحدى امل���رات اأي�ض���ا قال له���ا اإنه �ضور 
اأمه���ا عارية و�ضيقوم بن����رس �ضورها عارية 
اإ�ضاف���ة اإلى اأنه كان دائما ما يطردهم من 

املنزل وب�ضكل متكرر.
وتابع���ت البن���ت، اأن���ه عن���د ذهابه���م 
ملن���زل اأح���د اأقاربهم كان يع���ود الأخذهم 
وعندم���ا كانت ترك���ب والدته���ا ال�ضيارة 
معهم كان يرف����ص ركوبها ويطلب منها 
عدم العودة للمنزل، كم���ا اأنه قام باإخراج 
والداته���ا م���ن املنزل بال حج���اب وال �ضرت 
اأم���ام النا����ص، وق���ام بغل���ق الب���اب حتى 
ال تتمك���ن م���ن الدخ���ول، وكان دائم���ا ما 
يعايره���ا بالن�ض���اء االأخريات، مم���ا ي�ضبب 
لها اإحباطا معنويا، وو�ضع كامرات داخل 
املن���زل ويف ال�ضي���ارة بدع���وى اأنه ي�ضكك 
يف اأخالق والدتها وطل���ب منها االإجها�ص 
عندم���ا كان���ت والدته���ا حام���ل يف اأخته���ا 

ال�ضغرى.
ولفت���ت املحامية يف دفاعه���ا اإلى اأن 
باق���ي االأبن���اء اأكدوا ما �ضه���دت به البنت 
الك���رى ب���ل اإن اأحدهم �ضهد اأم���ام هيئة 
املحكم���ة اأن املدع���ى علي���ه كان يطل���ب 
من والدته���م بطاقة ال����رساف االآيل وعند 
االأوالد  بقت���ل  يهدده���ا  كان  رف�ضه���ا 

كعقاب لها.
و�ضهد خال ال�ضي���دة اأن املدعى عليه 
بال�ض���ب  لزوجت���ه  التعر����ص  دائ���م  كان 
والتع���دي عليها واأنه يف اأحد املرات �ضهد 
واقعة تع���دٍّ عليها وعندما ح���اول التدخل 
واإنقاذها قام الزوج بالتعدي عليه، واأح�رس 
“منجال” متهجما عليه وعلى املدعية، واأنه 
قدم بالغ���ا لل�رسطة �ضده وحاول الزوج اأن 

يت�ضالح معه بعد ذلك، اإال اأنه رف�ص.

كم���ا قرر اخلال اأن املدعى عليه دائما 
م���ا يط���رد زوجته م���ن املن���زل وال ي�رسف 
عليه���ا، فكيف يت�ضالح معه���ا اأو يعيدها 

للمنزل؟
وق���ال �ضقيق الزوج���ة اإنه يف كثر من 
امل���رات �ضاه���د �ضقيقت���ه وه���ي تتلقى 
يتدخ���ل  وكان  زوجه���ا،  م���ن  ال�رسب���ات 

الإنقاذها منه.
وبين���ت ابت�ض���ام ال�ضب���اغ اأن املدعى 
علي���ه ح���اول عن طري���ق ال�ضه���ود الذين 
قدمه���م للمحكمة اأن ينفي عن نف�ضه تلك 
التهم، اإذ قال���ت والدته اإن الزوجني كانا 
قاطن���ني يف �ضقة بال���دور الثاين يف نف�ص 
منزله���ا، مل���دة 10 �ضن���وات، وكان���ا على 
اأح�ض���ن ح���ال، واأن الزوجة كان���ت تخرها 
اأن زوجه���ا مب���ذر، يف ح���ني �ضه���د �ضقيق 
و�ضقيقة املدع���ى عليه اأن ما يعرفانه هو 
اأن الطرفني حياتهما طبيعية ومل ي�رسبها 

يوما اأو يعتدي عليها.
من جهتها، قالت املحكمة يف حيثيات 
للتطلي���ق  املوج���ب  ال����رسر  اإن  حكمه���ا 
الق�ضائ���ي قد ثب���ت ح�ضول���ه يف الدعوى 

عن طريق اإخب���ار ابنتيه���ا واأخيها وخالها 
مب���ا تتعر�ص له املدعية م���ن اأذى نف�ضي 
ومعنوي من خالل ما تتعر�ص له من �رسب 
متكرر اأو اآثار لل�ضج���ار، واأن املدعى عليه 
دائم التعر�ص لها باالأذى وتعمده االإهانة 
الفعلية واجل�ضدي���ة لها، واأن ال�ضاهدتني 
هما ابنتا الطرف���ني، وهما مالزمتان لهما 
ب�ض���كل دائ���م يف امل�ضكن، مب���ا ي�ضر اإلى 
اأنه���ا غر اآمن���ة على نف�ضها مع���ه، اإ�ضافة 
اإلى اأنه اأثبتت يف اأحد املرات تعديه عليها 
بال�ض���ب العلني وتغرميه جنائيا مبا ن�ضب 
اإلي���ه واأ�ضب���ح اجلنائ���ي بحقه حكم���ا باتا 

ونهائيا.
اأن م���ا تق���دم يف  وذك���رت املحكم���ة 
الدعوى يتنافى م���ع االإم�ضاك باملعروف، 
لذ اأ�ضب���ح اإم�ضاك ال���زوج لزوجته يف هذه 
احلال���ة اإم�ض���اكا ����رسارا وعدواني���ا، واإن���ه 
الإزالة ال����رسر واالإيذاء يتعني عليه الطالق 
واإذا رف�ص الزوج تتح���ول الوالية للحاكم 
ال�رسع���ي، وه���ي املحكم���ة، الت���ي تق�ضي 
بالطالق بع���د ثبوت ال����رسر على املدعية 

وامتناع الزوج عن اإيقاعه.
فله���ذه االأ�ضب���اب حكم���ت املحكم���ة 
بتطلي���ق املدعية من زوجه���ا طلقة اأولى 
بائن���ة لل����رسر ال�ضتحال���ة الع����رسة بينهما، 
وق�ضت بعدم اأحقية الزوج بالرجوع اإليها 
اإال بعقد ومهر جديدي���ن، ولي�ص للمدعية 
ال���زواج برجل اآخ���ر اإال بعد �ض���رورة هذا 
احلكم نهائي���ا واكت�ضابه الدرجة القطعية 
واإيقاع الطالق بينهم���ا ب�ضيغته و�رسوطه 
وانتهاء فرتة عدتها ال�رسعية، كما رف�ضت 
دعوى املدع���ى عليه بالرج���وع اإلى منزل 
الزوجي���ة؛ النعدام حملها بالتطليق لل�رسر 
واألزمت���ه مب�رسوفات  الع����رسة  وا�ضتحال���ة 

الدعويني �ضاملة اأتعاب املحاماة.

املحكمة تطلق �سيدة من زوجها لل�سر وا�ستحالة الع�سة معه
ي�رسبها وي�ضبها ويهدد بالقتل ويطردها من دون حجاب

• املحامية ابت�ضام ال�ضباغ	

اإعداد: عبا�س اإبراهيم
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ال�سالم  عبد  فهمي  يسس�سسرد 
يرتبط  القراء،  عن  خفياً  جانباً 
بسسحسسيسساة السس�سسسسساعسسر اأمسسسسل دنسسقسسل، 

حيث  مر�سه،  فسسرة  وخا�سة 
مالمح  عسسن  الكتاب  يك�سف 

عسس�سسر بسسكسسامسسلسسه، اإ�سسسسسافسسة 
بالبعد  عسسنسسايسستسسه  اإلسسسسى 
وال�سخ�سي  الإنسس�سسسسساين 

دنسسسسسسسقسسسسسسسل. حسسسسسسسسسيسسسسسسسسساة  يف 
هو   دنقل  اأمل  دواوين  اآخر  اأن  واملعروف 
عن  تتحدث  وق�سائده   ،  8 الغرفة  اأوراق 
القومي  املعهد  يف  اأم�ساها  التي  الفرة 
متاأثراً  بوفاته  وانتهت  بالقاهرة،  لالأورام 
الكتاب  مسسوؤلسسف  وكسسسان  السسرئسسة،  بسس�سسرطسسان 
املعهد،  يف  غرفته  يف  زيارته  على  يداوم 
السسسسستسسسسسي كسسسانسسست 
حتسسمسسل السسرقسسم 8.

م�سطراً  اأمل  كان 
-كسسسسسسسمسسسسسسسا يسسسسسرى 
السسسكسسساتسسسب- اإلسسسى 
السسسستسسسسعسسسسامسسسسل مسسع 
واقسسسسسسسسسع مسسسسسسسرٍد.

حتسسست عنسسسوان  ح�سور عابسسسر  �سدرت 
حديثسسساً للكاتسسسب ح�سسسسام قنديسسسل جمموعة 
ق�س�سيسسسة جديدة، كان لها ح�سور جيد يف 
فعاليات معر�سسسض الإ�سكندرية للكتاب يف 

دورته املنتهية قبل اأيام.
نقسسسراأ مسسسن اأجسسسواء املجموعسسسة:  اآملسسسُت 
الكثرييسسسن مسسسن الأبريسسساء الذيسسسن اأحبسسسوين، 
اآذيُت من ل ح�ر لعددهسسسم، حطمُت قلوباً، 
ودمرت حيسسساة كل َمن جسسسروؤ على القراب 
مني، و�سعيُت لتدمري حياة اأبرياء اآخرين مل 
ملجرد  يقربسسسوا؛ 
الت�سلية، اقرفُت 
مسسسن املوبقاِت ما 
جبنُي  لسسسه  ينسسسدى 
ال�سيطسسساِن ذاتسسسه، 
قنسسساع  لب�سسسسُت 

القدي�ض.

يعنى كتاب  اأنغام فلكلورية م�رية  
املو�سيقى  بسسدرا�سسسسسة  يسسو�سسسسسف،  اأحسسمسسد 
مو�سوعات  اأهسسم  من  كسسواحسسدة  ال�سعبية 
مازالت  حيث  للفنون،  العلمي  البحث 
مسسسسادة غنية  والسسثسسقسسافسسات  احلسس�سسسسسارات 
للباحثني ملعرفة اأ�سول املادة ال�سعبية.

اإلسسى  السسكسستسساب  املسسوؤلسسف  وقسسسد ق�سم 
جسسسسزاأيسسسسن: اجلسسسانسسسب السسسنسسسظسسسري، و�سسسسسمسسل 
والغناء  املو�سيقى  منها:  مو�سوعات 
ثم  القدمية،  احل�سارات  عرب  ال�سعبي 
السستسساريسسخ املسسسيسسسالدي، ومسسسن بعدها  عسسرب 
عسسسرب احلسس�سسسسسارة 
بعد  السسسعسسسربسسسيسسسة، 
ذلك قدم تعريفاً 
الفلكلور  لعلم 
وعسسسسسسسالقسسسسسسستسسسسسسسه 
بسساملسسو�سسسسسيسسقسسى 
والغناء ال�سعبي.

إصدارات
المغلوب مولع دائمًا بتقليد الغالب.

ابن زيدون 

ال  تقل إن الدنيا تعطيك ظهرها، فربما 
أنت الذي تجلس بالعكس. 

شكسبير

“ العثور على ناقة النبي صالح” جديد الباحث العبيدلي 

فتـح بـاب الترشــح في “زايــد للكتــاب”

�سدر للباحث الكادميي احمد العبيديل كتاب 
قيم بعنوان “العثور على ناقة النبي �سالح” يعنى 
اأ�سا�سسسسا مب�ساألتني: الأولى: ترجيسسسح القول بتحديد 
موقسسسع لأحداث نبوة �سالح وقومسسسه ثمود، والثانية، 
وهو يرتب���ط بالأول حول حتديد اأ�صل الأنباط، وهم 
عرب تعا�رت دولتهم مع احل�سسسسارة الهليني�ستية 
)ح�سسسسارة الفرة التي تلت وفسسساة الإ�سكندر الأكرب 
عسسسام 323 ق م وحتسسسى عقسسسود مسسسن القسسسرن الأول 
امليسسسالدي( وا�ستمرت قائمة ملا يقسسسرب من خم�سة 
قرون انتهسسست ب�سمها للدولسسسة الرومانية عام 106 
ب م. وهنسسساك ت�سور �سائع عن مكان تلك الأحداث، 
علسسسى اأنه مدائن �سالح، ولكنه ت�سور خاطئ. وجرت 
حمسسساولت قدميا ا�ستمسسسرت لع�رنا الراهسسسن لإعادة 
�رد الرواية، على اأن الكثري من تلك اجلهود جانبها 
ال�سسسسواب اإذ اقت�سسسر اعتمادها على اأدلسسسة تقليدية، 
علسسسى اأهميتهسسسا، ومسسسا ا�ستفسسسادت مسسسن طرائق بحث 
جديسسسدة اأو ا�ستعانسسست بنتائسسسج الك�سسسسوف الآثارية، 

والدرا�سات املعا�رة.
وقسسسد ق�سم العبيديل كتابه اإلسسسى �ستة ف�سول، 
تناول يف الف�سل الأول ا�ستنادا للم�سادر واملراجع 
علسسسى  ا�ستملسسست  والتسسسي  املعا�سسسرة،  والدرا�سسسسات 
امل�سادر غري العربية، والعربية، والآثار والنقو�ض، 

واجلغرافيا، ودرا�سات الرحالة. ثم انتقل يف الف�سل 
الثسسساين لقسسسوم )ثمسسسود(، ورحالتهسسسم اإلسسسى ال�سمال، 
متعمقسسسا يف جغرافيتهم، ومنط �سكنهم، وتاريخهم، 

اإلى جانب الأمور اليكولوجية املتعلقة مبكانهم.
اأما الف�سل الثالسسسث، فخ�سه العبيديل ملنطقة 
)املهسسسرة(، املسسسكان والقبيلة، لينحسسسو بعد ذلك نحو  
الإبل يف اجلزيرة العربية ، بدًءا من مرحلة تدجينها، 
و�سسسسولً ملوقسسسع خلسسسق الناقة، كمسسسا ي�ستنتسسسج. ويف 
الف�سسسسل اخلام�سسسض، يتنسسساول  النبي �سالسسسح والناقة 
والع�سسسساة والعقاب ، حيث يدر�سسسض يف هذا الف�سل 
زمنية الق�سة، ورجال النبي، والعقوبات، والناجني. 
وينتهي يف الف�سسسسل ال�ساد�ض، مبقاربة نقدية بني  

ثمود والأنباط .

الحيوان المقدس
وقد لحظ العبيسسسديل اأثناء اإقامتسسسه بني قبائل 
)املهسسسرة( و)ظفار( يف �سبعينيسسسات القرن املا�سى 
وجسسسود )اإبسسسل( مقد�سة جتسسسوب ال�سحسسساري الوا�سعة 
والقا�سية، موفسسسرة احلليب لل�سال واملنقط، وكان 
ذلك مدعسسساة للبحث عن تفا�سيسسسل جديدة يف ق�سة 
النبي �سالح والناقة التي اأراد لها النبي التقدي�ض 
للبقسسساء والسسسدوام، واختسسسارت لهسسسا )ثمسسسود( العقسسسر 

والقتسسسل. ففي تلك املناطق ت�سيع اأقوال تفيد باأن 
�سسسسكان )املهرة الكربى(، املمتدة بني )ح�رموت( 
و)عمسسسان(، هم من تبقى قوم )عسسساد الثانية(، وبني 

اأو�ساطهم جرت ق�سة النبي �سالح.
لفت ذلك القسسسول انتباه العبيديل، الذي برزت 
له جمموعة مسسسن امل�سائل املتعلقسسسة بطبيعة احلياة 

والبقسسساء يف تلك املناطق، كاحلاجة ال�سديدة لوجود 
م�سسسسدر للحيسسساة ل�سسسسد حاجسسسة العابر لتلسسسك الفيايف 
والقفار، حيث ل ماء ول نبات مل�سافات مديدة. اإلى 
جانب اأن خري و�سيلة لإيجاد ما يبقي على احلياة هو 
يف اإيجاد اإبل �سيارة توفر احلليب، وهو عن�ر غذائي 
ي�سسسسد العط�ض واجلوع. بالإ�سافة اإلى اأنه ل بد، لكي 
ت�ستمسسسر هذه الإبسسسل يف العي�ض، مسسسن اأن تتخذ رمزية 
دينيسسسة، وهكذا كانسسست الأبل حمرمة، يحسسسق للمحتاج 
النتفاع بلبنها دون حلمها، ف���اإن اأخل بهذا ال�رشط، 
عوقب، اأو تعر�ض للف�سية. لهذا يبني العبيديل اأن 
معرفة الإبل املحرم ذبحها، يعد مبثابة العثور على 
اأ�سل م�ستمر اإلى يومنا هذا لناقة �سالح املقد�سة، 
والتي اأدى قتلها ملعاقبة ثمود. عموما الكتاب قيم 
ويحتسسساج اإلى درا�سسسسة متعمقة والتبحسسسر يف ف�سوله، 
واملعسسسروف اأن اأحمد العبيديل هسسسو باحث اأكادميي، 
ومدر�ض، حا�سل على الدكتوراه من جامعة كمربدج 
الربيطانيسسسة يف الدرا�سات ال�رقية وبواكري التاريخ 
الإ�سالمي للجزيرة العربية متخ�س�ساً بتاريخ ُعمان، 
له عدة موؤلفات ودرا�سات وترجمات باللغة العربية 
والإجنليزيسسسة، تنقسسسل مبواقسسسع بحثية متعسسسددة بني 
لبنان وبريطانيا والبحريسسسن. وهو ع�سو مبوؤ�س�سات 

وجمعيات مهنية تعنى بالدرا�سات التاريخية.

اأعلنسسست جائسسسزة ال�سيخ زايد للكتسسساب، عن فتح 
باب الر�سسسسح للسسسدورة الثالثة ع�رة، بسسسدءاً من هذا 
ال�سبسسسوع وحتى الأول من اأكتوبسسسر املقبل، وتنق�سم 
اجلائزة اإلسسسى ت�سعة فروع، هي: جائسسسزة ال�سيخ زايد 
للتنمية وبناء الدولة؛ وت�سمل املوؤلفات العلمية يف 
جمالت القت�ساد، والجتماع، وال�سيا�سة، والإدارة، 
والقانسسسون، وبناء الدولة، �سسسسواء كان ذلك يف الإطار 

النظري اأو التطبيقي.
وت�سمسسسل  لسسسالآداب؛  زايسسسد  ال�سيسسسخ  وجائسسسزة   
املوؤلفسسسات الإبداعيسسسة يف جمالت ال�سعسسسر، وامل�رح، 
والروايسسسة، والق�سة الق�سسسسرية، وال�سسسسرية الذاتية، 
واأدب الرحالت، وغريها من الفنون. وجائزة ال�سيخ 
زايسسسد لأدب الأطفال والنا�سئسسسة؛ وت�سمل املوؤلفات 
املخ�س�سسسسة  والثقافيسسسة،  والعلميسسسة،  الأدبيسسسة، 
لالأطفال والنا�سئسسسة يف مراحلهم العمرية املختلفة، 
�سسسسواء كانسسست اإبداعاً تخيليسسسا، اأو تب�سيطسسساً للحقائق 
التاريخيسسسة والعلميسسسة يف اإطسسسار جسسسذاب ُينمسسسي ح�ض 
املعرفسسسة واحل�سسسض اجلمايل معسسساً. اأما جائسسسزة ال�سيخ 

زايد للموؤلف ال�سسسساب فت�سمل املوؤلفات يف خمتلف 
فروع العلوم الإن�سانية، والفنون، والآداب، اإ�سافة 
اإلى الأطروحات العلمية املن�سورة يف كتب، على األ 
يتجاوز عمسسسر كاتبها الأربعني عامسسساً، وت�سمل جائزة 
ال�سيسسسخ زايسسسد للرجمة املوؤلفسسسات املرجمة مبا�رة 
َْط  عن لغاته���ا الأ�صلية اإلى اللغة العربية ومنها، �رشَ
التزامها باأمانة النقل، ودقة اللغة، واجلودة الفنية، 
واإ�سافة اجلديسسسد اإلى املعرفة الإن�سانية، ُمعليًة من 

قيمة التوا�سل الثقايف.
اأمسسسا جائسسسزة ال�سيخ زايسسسد للفنسسسون والدرا�سات 
الت�سكيلسسسي،  النقسسسد  النقديسسسة فت�سمسسسل درا�سسسسات 
والنقسسسد ال�سينمائسسسي، والنقد املو�سيقسسسي، والنقد 
امل�رحسسسي، ودرا�سسسسات فنسسسون ال�سسسسورة، والعمارة، 
واخلط العربي، والنحت، والآثار التاريخية، والفنون 
ال�سعبية اأو الفولكلورية، ودرا�سات النقد ال�ردي، 
والنقسسسد ال�سعسسسري، وتاريسسسخ الأدب ونظرياتسسسه. يف 
حني ت�سمسسسل جائزة ال�سيسسسخ زايد للثقافسسسة العربية 
ال�سسسسادرة  الأخسسسرى جميسسسع املوؤلفسسسات  اللغسسسات  يف 

باللغات الجنليزيسسسة والأملانية 
والإيطاليسسسة  والفرن�سيسسسة 

والإ�سبانيسسسة عسسسن احل�سارة 
مبا  وثقافتها،  العربيسسسة، 
فيها العلسسسوم الإن�سانية، 
والآداب،  والفنسسسون، 
عسسسرب حقولهسسسا املختلفة 

عسسسرب  تطورهسسسا  ومراحسسسل 
التاريخ.

ومتنسسسح جائسسسزة ال�سيخ 
والتقنيسسسات  للن�سسسر  زايسسسد 

الثقافيسسسة لدور الن�ر، ومل�ساريع 
الن�سسسر والتوزيسسسع والإنتسسساج الثقسسسايف 

الرقميسسسة، والب�ريسسسة، وال�سمعيسسسة، �سواء 
اأو  لأفسسسراد،  تابعسسسة  الفكريسسسة  كانسسست ملكيتهسسسا 

موؤ�س�سات، واأخرياً جائزة ال�سيخ زايد ل�سخ�سية العام 
الثقافيسسسة؛ ومتنسسسح ل�سخ�سية اعتباريسسسة، اأو طبيعية 
بارزة على امل�ستسسسوى العربي، اأو الدويل، ملا تتميز 

من  بسسسه 
م  �سهسسسا اإ
وا�سسسسح يف اإثسسسراء 
اأو  اإبداعسسساً  العربيسسسة  الثقافسسسة 
فكراً، على اأن تتج�سد يف اأعمالها، اأو اأن�سطتها قيم 

الأ�سالة، والت�سامح، والتعاي�ض ال�سلمي.

تقديًرا لدوره كاأديب ورائد من رواد العمل الروائي، التف اأ�سدقاء واأحباء الأديب الروائي اإبراهيم ن�ر اهلل حوله 
يف احتفاليسسسة تكرميسسسه التي نظمهسسسا ملتقى عبداحلميد �سومسسسان يف الردن م�ساء الإثنني املا�سسسسي، وذلك مبنا�سبة فوز 

ن�راهلل باجلائزة العاملية للرواية العربية عن روايته الأخرية  حرب الكلب الثانية .
و�سسسسارك يف الحتفالية د.�سعسسسد البازعي ود. وفاء اخل�راء ود. زياد الزعبي و�سامح خ�ر، فيما قال املحتفى به اإن التكرمي هو 

جائزة اأخرى يعتز بها، م�سرًيا اإلى اأن روايته معنية بكل ما عاناه الإن�سان من اإطالق وح�ض التطرف والقتل الأعمى.

ا�ست�سافسسست امللحقية الثقافية ل�سلطنة عمسسسان بجمهورية م�ر العربية، الجتماع الثالث للمالحق الثقافيني اخلليجيني، يف 
ظل تن�سيق العمل امل�سرك بني امللحقيات الثقافية ملجل�ض التعاون اخلليجي بالقاهرة، وذلك بح�سور امللحق ال�سعودي.خالد 
النامسسسي، وامللحق الكويتي.مرمي املذكور، وامل�ست�سسسسارة البحرينية خلود را�سد، وامللحق العماين منى الزدجايل. وياأتي الجتماع 
يف اإطار الجتماعات التي يعقدها املالحق وامل�ست�سارون الثقافيون يف دول املجل�ض؛ للوقوف على عدد من الق�سايا التعليمية والثقافية، التي 
تهتم يف املقام الأول بطالب دول املجل�ض الدار�سني يف اجلامعات امل�رية، والعمل على طرح احللول املمكنة لتذليل اأي عقبات تعيق درا�ستهم.

متابعات

حمد الغائب يشارك بالملتقى الدولي للكاريكاتير في القاهرة
اختيار أعماله من بين 532 رساما من 77 دولة 

�سسسسارك فنسسسان الكاريكاتسسسري البحريني املحرف 
الزميسسسل حمسسسد الغائب مبجموعسسسة لوحسسسات بامللتقى 
السسسدويل اخلام�سسسض للكاريكاتسسسري، السسسذي ا�ست�سافته 
العا�سمسسسة امل�رية القاهرة، بتنظيسسسم وزارة الثقافة 
امل�رية واجلمعيسسسة امل�رية للكاريكاتسسسري، واملقام 

بق�ر الفنون بدار الأوبرا امل�رية.
الثقافسسسة امل�ريسسسة  وافتتسسسح امللتقسسسى وزيسسسرة 
الدكتسسسورة اإينا�ض عبسسسد الدامي. واأهسسسدي ملتقى هذا 
العام لسسسروح الفنسسسان الكبسسسري �ساروخسسسان. واختريت 

بلجيكا �سيف �رف. 
واختسسسارت جلنسسسة حتكيسسسم امللتقسسسى جمموعسسسات 
لوحسسسات للفنسسسان الغائب من بسسسني 650 عمسسسال فنيا، 
لنحسسسو 350 فنانسسسا، مسسسن 68 دولسسسة عربيسسسة واأجنبيسسسة، 
من بينهسسسا: بلجيسسسكا، واأوكرانيا، وبسسسريو، والربازيل، 
ورو�سيا، والهنسسسد، وكرواتيا، وال�سني، واإندوني�سيا، 
والأردن، والكويت، وال�سعودية، والبحرين، وتون�ض، 
واملغرب، والإمسسسارات، والعراق وذلك من اأ�سل 532 
ر�سامسسسا، مسسسن 77 دولسسسة، تقدموا بقرابسسسة 2590 عمال 

كاريكاترييا للم�ساركة بامللتقى.
وحمسسسل امللتقسسسى مو�سسسسوع الريا�سسسسة مو�سوعا 
رئي�سيا، حيسسسث تناول الفنانسسسون بلوحاتهم ال�ساخرة 

جميع الريا�سات املختلفة، مثل كرة القدم، واألعاب 
القسسسوى، ورفع الأثقسسسال، وتاأثسسسر املجتمسسسع بال�سوؤون 

الريا�سية.
وا�ست�سافسسست قناة النيل لالأخبار الفنان الغائب 

بحوار عن م�ساركته بامللتقى الدويل للكاريكاتري. 
وعرب الغائب عن �سعادته مل�ساركته بامللتقى، 

والسسسذي ميثل مسسسن اأهم القمسسسم الفنية، حيسسسث يحتك 
الفنانسسسون بعمالقسسسة اأ�سحسسساب الري�سسسسة ال�ساخرة من 
خمتلسسسف دول العسسسامل. واأ�سسسسار السسسى اأن الكاريكاتسسسري 
فن ال�سهسسسل املمتنع، وقسسسد �سارك بلوحسسسات تتناول 
الجنسسسذاب اله�ستريي لل�سسسسوؤون الريا�سية، وبخا�سة 
مسسسع قسسسرب انطسسسالق مناف�سسسسات كاأ�سسسض العسسسامل، ويف 

اإحدى اللوحسسسات �ساغ روؤيته عن جنسسسون امل�ستديرة، 
حيسسسث يحمسسسل م�سعفسسسان كسسسرة القسسسدم علسسسى حمالسسسة، 
اللوحسسسة، عسسسن مسسسن هسسسو  الذهسسسول م�سهسسسد  وي�سسسسود 
املجنسسسون فعال. وميكسسسن متابعة اللقاء عسسسرب الو�سلة 
https://www.youtube.com/( الآتيسسسة: 

.)watch?v=gYsKgESrgtc

وعلى هام�سسسض فعاليات امللتقسسسى، �سارك 
الفنان الغائسسسب بندوة بعنسسسوان “الكاريكاتري 

البلجيكي”، بقاعة الندوات بق�ر الفنون. 
يف  الكاريكاتسسسري  فسسسن  النسسسدوة  وتناولسسست 
فنسسساين  واأهسسسم  ون�ساأتسسسه،  وبدايتسسسه،  بلجيسسسكا، 

الكاريكاتري.
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عبدعلي الغسرة

 علي 
نــــون

�أم���ام  ي�ستاأ�س���د  مل���اذ� 
�أم���ام  ويتاأرن���ب  �ل�سوري���ن 
�لإ�رس�ئيلي���ن و�لأمريكي���ن؟! 
بل ملاذ� �نزوى و�نطوى عندما 
دّمر ط���ري�ن �لعدو يف �ساعَتن 
ما بن���اه على م���دى �سنو�ت يف 
�سوري���ا؟! وملاذ� ع���دد �سحايا 
حروبه بن �لعرب و�مل�سلمن 
�لآلف،  ومئ���ات  بع����رس�ت  ُيعّد 
فيما ل يت�سّم���ن �إرثه �لثوري، 
جندي �سهيوين و�حد  “جزمة” 
جندل���ه يف �جل���ولن �أو �ل�سفة 
وغ���ّزة؟! وملاذا انخ���رط بزخمه 
وماله وح�سده �ملذهبي و�سالحه 
يف  وم�شت�شاري���ه  و�شواريخ���ه 
ح���روب تدمريي���ة ع�سّية على 
�حل�رس م���ن �ليمن �إل���ى �سوريا 
مرور�ً باخلليج �لعربي و�لعر�ق، 
يف  املقاب���ل  يف  ينخ���رط  ومل 
معركة واح���دة مع “�ملحتّلن” 
�ل�سياط���ن  و�لغا�سب���ن 
و�أن�سب���اء �ل�سياط���ن؟! مل���اذ� 
“�لق�سي���ة  �إز�ء  يكتف���ي 
�ملركزي���ة �ملقّد�س���ة” بالَعْلك 
واملزاي���دة واملتاجرة بال�شعار 
“�أقّل���ه منذ �لعام 2006” فيما 
ل يعّوف ر�سا�سة ول �ساروخاً 
وال برمي���ًا وال غ���ازاً �شاّم���اً يف 
�ليمنّي���ة و�ل�سورية؟!  معارك���ه 
�أن���ه  بحقيق���ة  يق���ّر  ل  مل���اذ� 
يف  �إ�رس�ئي���ل  عل���ى  �نت����رس 
موقع���ة جغرافي���ة واح���دة هي 
حتري���ر جن���وب لبن���ان، لكن���ه 
مب�رسوع���ه �لفتن���وي ومعارك���ه 
“�لفرعي���ة” يف �سبي���ل �لنفوذ 
“�لنت�سار  �لإير�ين، مّكنها من 
�ل�سام���ل”! وجعله���ا �أقوى مما 
كان���ت علي���ه يف كل تاريخها؟! 
�لتفرع���ن  عليه���ا  و�سّه���ل 
جر�ئمها  وجع���ل  �لل�سو�س���ي! 
�أم���ر�ً  �لفل�سطيني���ن  ح���ق  يف 
هزلياً وهزيالً مقارنة بفظاعات 
�لف���ن  وجم���ازر  وجر�ئ���م 
و�لإ�سالمية؟! �لعربي���ة   �لبينّية 

مل���اذ� ل يك���ّف مز�يد�ت���ه عن 
ويكتفي  و�مل�سلم���ن،  �لعرب 
“�لنت�ساري���ة”  باأنا�سي���ده 
�لو��سحة جد�ً يف كل مكان... �إلّ 

فل�سطن؟!. “�مل�ستقبل”.

في المزايدة 
الُمماِنَعة )2(

تف�سل �ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي �لأمري 
خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء 
�مُلوقر كعادته �لكرمية يف كل عام يف �سهر 
رم�سان �ملبارك بتقدمي مكرمته �لرم�سانية 
�خلا�س���ة �ملتمثلة بتوزيع �مل���و�د �لغذ�ئية 
�لأ�سا�سي���ة عل���ى �لأ����رس �مُلحتاج���ة من خالل 
�جلمعيات و�ل�سنادي���ق �خلريية يف خمتلف 
حمافظات مملكة البحرين، وهي �شنة حميدة 
حمم���ودة م���ن لدن���ه وتعبري عن �شع���ة قلبه 
وتكافله مع هذه �لأُ�رس يف هذ� �ل�سهر �لكرمي 

ل يبتغ���ي منها ج���ز�ًء ول �سكور�، جعلها �هلل 
يف ميز�ن ح�سناته. 

اإن املكرم���ة ال�شخية الكرمي���ة من لدنه 
ذ�ت �أه���د�ف نبيل���ة وذ�ت قيم���ة �إن�ساني���ة 
عظيم���ة، ف�سموه حفظه �هلل ذو عطاء ُمتميز، 
وبذله الأبناء �شعبه غري حمدود �شواء يف هذا 
ال�شهر اأو غ���ريه ولكل اأبن���اء البحرين بدون 
��ستثن���اء ويف كل �ملج���الت م���ن �جتماعية 
و�سحي���ة وتعليمية و�أمنية، ما جعل �لبحرين 
و�سعبه���ا يعي�سون يف و�حة من �خلري و�لأمن 

واال�شتقرار، اإن ه���ذه املكرمة التي اأدخلت 
�لف���رح و�لبهجة و�ل����رسور عل���ى م�ستحقيها 
توؤكد جلًيا �هتم���ام �سموه حفظه �هلل ورعاه 
بالإن�سان �لبحريني ورعايته �لتي ت�سمل كل 
�أوجه �لعمل �خل���ريي و�لإن�ساين و�لجتماعي 
يف �لبحري���ن، وهي م���ن �لف�سائ���ل �حل�سنة 

�لتي يتمتع بها حفظه �هلل. 
�إن دع���م �سم���وه حفظ���ه �هلل للجمعيات 
و�ل�سناديق �خلريية �ساهم كثرًي� يف تطوير 
�لعمل �خلريي و�لرتقاء به، وتقدمي �أف�سل 

م���ا ميكن له���ذه �لأ�رس، وهذ� �لعط���اء �لد�ئم 
ما ه���و �إل جت�سي���د حلبه حفظ���ه �هلل ل�سعبه 
وعمل �خل���ري للجميع، وحر�س���ه �لد�ئم على 
تقدمي امل�شاعدة لكل من احتاج اإليها لين�رش 

�لب�سمة و�لفرحة يف �لقلوب.
وقام���ت اجلمعيات اخلريية واالجتماعية 
�ل�سل���ة  بتوزي���ع  �لبحري���ن  يف  و�لإن�ساني���ة 
�لغذ�ئي���ة للمحتاج���ن يف كل مناطق مملكة 
البحري���ن، وه���ذه امل�شاري���ع اخل���رية تاأتي 
بف�ش���ل رعاية الدولة وحكومته���ا الر�شيدة 

برئا�س���ة �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي رئي����س 
�لوزر�ء �مُلوقر.

�سيبق���ى �سموه �لكرمي ر�ئ���ًد� يف �لعمل 
�خلريي، و�سيبق���ى �لعمل �خلريي من تر�ث 
البحري���ن وم���ن اآداب تاريخه���ا وثقافته���ا، 
ون�ساأل �هلل �سبحان���ه وتعالى �أن يتقبل هذ� 
�لعمل �لكرمي من �سم���وه، و�أن تنعم مملكة 
�لبحري���ن بالأم���ن و�لأم���ان يف ظ���ل رعايت���ه 
�آم���ن ي���ا رب  �لد�ئم���ة لب���الده و�سعبه���ا. 

�لعاملن.

مكرمة سمو رئيس الوزراء الرمضانية

مصعب الشيخ صالح

مع مصعب

�ع���رى �لغ�س���ب نفو����س �سعب 
�ململكة بعد م�ساركة فريق للدر�جات 
�لهو�ئي���ة يف �إح���دى �ل�سباقات ذ�ت 
�لكي���ان  يف  �ل�سيا�سي���ة  �ل�سبغ���ة 
“�إ�رس�ئي���ل”،  �مل�سم���ى  �ل�سهي���وين 
واملوؤ�ش���ف اأن تاأت���ي ه���ذه الزي���ارة 
قبل اأي���ام قليلة من املجزرة الرهيبة 
�لتي �رتكبه���ا �ل�سهاينة �سد �أبطال 
فل�شطني الذين خرجوا حمتجني على 
�ملوق���ف �لأمريك���ي بت�سليم �لقد�س 
عا�سمة للكيان �لغا�سب، �لذي قتل 

�أي�ساً �أطفالً �أبرياء، كعادته!
ويف ح���ن ب���ررت �إح���دى �لوفود 
�ل�سابق���ة زيارتها �لكيان �ل�سهيوين 

�لفطن���ة،  وقل���ة  �لنتب���اه،  ب�س���وء 
�لدر�ج���ات  وف���د  و�لغفلة، ف���اإن 
مملك���ة  ميث���ل  ل  قطع���اً  �لهو�ئي���ة 

�لبحرين �سعبياً.
 

إجهاض المصابين بمتالزمة داون
يبح���ث جمل����س �ل�س���وى تعدي���اًل 
ت�رسيعي���اً ي�سم���ح باإجها����س �لأجن���ة 
�ملعاقن ج�سدي���اً، و�أ�ستغرب �إدر�ج 
�سم���ن  د�ون  �مل�ساب���ن مبتالزم���ة 
باإجها�سه���ا!  �مل�سم���وح  �لفئ���ات 
�إن ذوي ه���ذه �لفئ���ة يدرك���ون ك���م 
الذي���ن  باأبنائه���م  ه���م حمظوظ���ون 

يبقون �أطفالً ط���و�ل �لعمر، و�لكثري 
منهم يتمتع���ون بال���ذكاء و�لعاطفة 
�لجتماعي���ة �جليا�س���ة، ويحتفظ���ون 
برب�ءتهم وحبه���م لو�لديهم و�لنا�س 
�أ�سح���اب  ومنه���م  �لعم���ر،  ط���و�ل 
ال  ريا�شي���اً...  الكب���رية  االإجن���ازات 

تقتلوهم.
 

مربو حمام الزينة
يبح���ث �ملجل����س �لنياب���ي م�رسوعاً 
بتجرمي تربية حمام �لزينة و�لدجاج يف 
�ملن���ازل، وكلفني ع���دد من ممار�سي 
�ملهنة �إي�س���ال �سوتهم عرب و�سائل 

االإع���ام، ه���ذا الن�ش���اط مت���وارث من 
االأج���داد وال�شع���وب املتح�رشة تفتخر 
ب���ه، كم���ا الحظ���ت متابع���ة ممار�شي 
هذ� �لعم���ل لآخر �لتط���ور�ت �لعلمية 
حول �حلم���ام، بل �إنه���م ي�ساركون يف 
�مل�سابقات �لعاملي���ة با�سم �ململكة، 
�لذي  ويربطونه���ا مبعر����س مر�ع���ي 
يرع���اه جال���ة امللك، حي���ث يخ�ش�ص 
�ملعر����س ركن���اً كب���ري�ً ل�ستعر�����س 
هذه �لطيور �جلميلة وتكرمي مربيها، 
نتمنى ت�سهيل �أمور �ملهتمن بحمام 
�لزينة وتوفري �لدع���م �ملعنوي لهم، 
ث���م بعد ذلك ُيخالف من ي�شبب ال�رشر 

للبيئة و�جلري�ن.

مشاركة غير مرغوبة... 

�زدي���اد �ل�سمنة يف �أي جمتمع 
اأمر يف غاية اخلطورة واالأهمية، اإذ 
تعترب من �أهم �لعو�مل �ملرتبطة 
�لأمر�����س �جل�سدية  بالكثري من 
�إح���دى  وبح�س���ب  و�لنف�سي���ة، 
�لدر��سات ف���اإن �لن�سبة �ملئوية 
لل�سمن���ة يف �لبحري���ن تعدت 50 
باملئ���ة عند �لرج���ال و70 باملئة 
عن���د �لن�س���اء و14 باملئ���ة عن���د 
�لأطف���ال ما يدل عل���ى �أنه توجد 
�أخطاء فادحة وممار�سات خاطئة 
لدى �أولئك، وينبغي �لعمل على 

ت�سحيحها.
م���ن  للمزي���د  بحاج���ة  نح���ن 
�لتوعوي���ة  �ل�سحي���ة  �حلم���الت 
�لت���ي من خالله���ا ن�ستطيع وقف 
هذة الظاه���رة املدم���رة اأو احلد 
م���ن انت�شاره���ا، يف ذات الوق���ت 
ظهرت لنا حديثا حملة تثقيفية 
مباركة �أطلق عليه���ا “�ل�سمنة ل 
تليق ب���ي”، تقودها �لنا�سطة يف 
وو�سائل  �لعام���ة  �ل�سح���ة  جمال 
التوا�ش���ل االجتماع���ي الدكتورة 
كوث���ر حممد العي���د، والتي ناأمل 
�أن ت�ستمر حلن حتقيق �أهد�فها 
�لنبيلة كي يرتقي �أفر�د جمتمعنا 
ب���اإدر�ك و�ختيار �لطرق �ل�سحية 

�ل�سليمة وجتنب �آفة �لع�رس.
 م���ن ح�س���ن �لطال���ع تز�م���ن 
هذه �حلمل���ة �لتوعوية مع دخول 
�سه���ر رم�س���ان �ملب���ارك وهذه 
يج���ب  فر�س���ة  و�أك���رب  �أف�س���ل 
ع���دم تفويته���ا، ب���ل ��ستغاللها 
منه���ا.  الق�ش���وى  واال�شتف���ادة 

وع�شاكم عالقوة.

“السمنة ال تليق بي”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

من �أه���م �لرب�مج �لربوية �لت���ي تغر�س حب 
�لعمل �لتطوعي يف نفو����س �لطلبة، م�رسوع ترميم 
�لبي���وت �لقدمي���ة لطلب���ة مدر�سة �لرف���اع فيوز، 
م����رسوع وطن���ي ور�ئد م���ن نوع���ه يرب���ط �لتعليم 
و�لربية بالعمل �خلريي و�لإن�ساين، نحن على ثقة 
باأن �لطلب���ة �لعاملن بامل�رسوع، �سيكون لهم دور 
قيادي وم�شتقبل م�رشق يف اإدارة االأعمال التطوعية 
و�خلريي���ة، فما نزرع���ه �ليوم يف نفو����س �ل�سغار، 

�شنجني ثماره الطيبة غداً.
�لتجربة ت�ستح���ق �لهتمام و�لتو�سع، ونتطلع 
ل���دور فاع���ل وموؤث���ر ل���وزارة الرتبي���ة والتعلي���م 
بت�سجي���ع �ملد�ر����س �خلا�س���ة لتنفي���ذ م�ساري���ع 
مماثل���ة، ونق���رح وج���ود جلن���ة تن�سيقي���ة ب���ن 
“�لربي���ة” و�جله���ات �لتطوعي���ة لإ����رس�ك �لطلبة 
يف �لرب�م���ج �لتطوعية �لتي تنظمه���ا �ملوؤ�س�سات 
اخلريية حتت اإ����رشاف اإدارة املدر�ش���ة، اإلى جانب 
تنظي���م �ملحا����رس�ت وعر����س �لأف���الم �لوثائقية 
لالأعم���ال �خلريي���ة �سم���ن �ل�ساع���ات �لدر��سي���ة، 

�لعملية تتطلب جهود� تربوي���ة وثقافية وتعليما 
وتدريب���ا منذ �ل�سغر، وذلك حتق���ق باأجمل �سوره 
يف م����رسوع “ريفي���ا”، حي���ث يزور �لطلب���ة �ساكني 
�لبيوت �لقدمي���ة ويلتم�سون باأنف�سهم �أو�ساعهم 
�لجتماعية و�لقت�سادية، مما يعزز م�ساعر �لرحمة 
ويخلق لديهم احلما�ص جلمع التربعات وامل�شاركة 
يف �أعم���ال �لرمي���م، �لأمر ي�ستحق �لعن���اء من �أجل 

�إعد�د جيل و�ع وم�سبع بحب �لعمل �لتطوعي.

برنامج “استجابة”
تنفي���ذ بر�مج لتطوير قط���اع �لريا�سة، ياأتي 
على ر�أ�س �هتمامات �سمو �ل�سيخ نا�رس بن حمد �آل 
خليفة رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�سباب و�لريا�سة. 
ناأمل مل�رسوع “��ستجابة” �لذي �أطلقه �سمو �ل�سيخ 
نا����رس، ويه���دف لتطوي���ر �لقطاع وو�س���ع �حللول 
�لالزمة لتحقيق �أهد�ف �ملجل�س �لأعلى للريا�سة، 
حتقي���ق �أهد�ف���ه من خ���الل فريق جلن���ة �لتن�سيق 
واملتابع���ة املخت�ش���ة بالتن�شي���ق ب���ني املجل����ص 

واللجن���ة  املعني���ة  وال���وزارات  ال�شب���اب  ووزارة 
�لأوملبية.

البحري���ن قطعت �شوط���اً ال باأ�ص به يف تطوير 
�لرب�م���ج �لريا�سي���ة، و�جلميل ربط تل���ك �لرب�مج 
�لأد�ء وحتقي���ق  بجه���ات علي���ا ت����رسف وتر�ق���ب 
�لأهد�ف عل���ى �أر�س �لو�قع، نقرح ت�سكيل فريق 
خمت�س لكت�ساف �ملو�هب �لريا�سية يف �ملد�ر�س 
�لبتد�ئي���ة و�لإعد�دية ودجمه���م يف بر�مج خا�سة 

لإعد�د �أبطال ريا�سين. 

العامالت في رياض األطفال
م�سكل���ة �سعف �أج���ور 2000 عامل���ة بريا�س 
�لأطف���ال قائمة منذ �سنو�ت طويلة، نتطلع حلر�ك 
ق���وي بني اجلهات امل�شاندة ووزارة العمل، ل�رشعة 
تطبيق م�رشوع دعم االأجور، الق�شية ظلت ومازالت 
يف دائ���رة النقا����ص الأكرث من خم�ص �شن���وات! واآن 
االأوان التخ���اذ خط���وات فعلي���ة الإن�ش���اف امل���راأة 

�لعاملة بريا�س �لأطفال بعد عناء و�سرب طويل. 

مشروع ريفيا 
 hudahazeemهدى هزيملترميم البيوت

@yahoo.com

    الناس

   باإلذن



مو�سكو: �رشكات �أوروبية 
تدفع ثمن عقوبات �أمريكا

مو�سك���و - روي���رز: نقل���ت وكال���ة 
�لإع���ام �لرو�سي���ة ع���ن وزي���ر �خلارجية 
�سريج���ي لف���روف قول���ه �إن �ل����رشكات 
ثم���ن  عنه���ا  رغم���ا  تدف���ع  �لأوروبي���ة 
�لعقوب���ات �لت���ي تفر�سه���ا �لولي���ات 

�ملتحدة على رو�سيا.
�أن �لعقوب���ات �لأمريكي���ة  و�أ�س���اف 
ت�رش بالقت�س���اد �لعامل���ي، وت�ستهدف 
�لنهو�ض بامل�سالح �لتجارية �لأمريكية.

�لذهب يهبط مع ت�سجيل �لدولر قفزة جديدة
لن���دن - روي���رز: تر�جعت �أ�سع���ار �لذهب �أم�ض حت���ت وطاأة �رتفاع �ل���دولر لكن بع�ض 

�ملتعاملني �أ�سارو� �إلى بو�در �نتعا�ض.
وكان �ل�سع���ر �لفوري للذهب منخف�ًس���ا 0.3 % عند 1286.56 دولر لاأوقية )�لأون�سة( 

بعد �أن �سجل خال �جلل�سة �ل�سابقة �أدنى م�ستوياته منذ 27 دي�سمرب عند 1285.41 دولر.
ويتجه �ملعدن �سوب �أكرب خ�سارة �أ�سبوعية له منذ �أو�ئل دي�سمرب.

و�نخف�س���ت عق���ود �لذه���ب �لأمريكية �لآجل���ة ت�سليم يوني���و 0.3 % �إل���ى 1286 دولًر� 
لاأوقية.

و�رتفع موؤ�رش �لدولر �إلى �أعلى م�ستوياته يف خم�سة �أ�سهر �أم�ض مع ت�سجيل عو�ئد �سند�ت 
�خلز�نة �لأمريكية �لقيا�سية �أعلى م�ستوياتها يف نحو �سبع �سنو�ت.

وفقدت �لف�سة 0.2 % يف �ملعامات �لفورية ليبلغ �ل�سعر 16.39 دولر لاأوقية.

  للتو��سل:  )ق�سم �لقت�ساد: 17111455(              ق�سم �لإعانات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )�ل�سر�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد
بنك م�رص يقرت�ض 500 مليون دوالر

النفط يثبت عن 79.5 دوالر للربميل

حت�سـن بالفائـ�ض التجـاري البحـريني

البحرين الثالثة خليجيا يف م�ستوى املرونة 

مدعوًما بارتفاع �أ�سعار �لنفط... “�لتمويل �لدويل”:

بح�سب موؤ�رش “�إف �إم �لعاملي” 2018

ع معهد �لتمويل �لدويل يف تقرير �سدر عنه  توقَّ
�أخ���ري� �أن يزيد فائ�ض �حل�ساب �جل���اري جلميع دول 
درة  �ل����رشق �لأو�س���ط و�سم���ال �إفريقيا �لت�س���ع �مل�سَّ
للنف���ط )�ل�سعودي���ة، و�لإمار�ت، و�لكوي���ت، وقطر، 
وُعم���ان، و�لبحرين، و�جلز�ئر، و�لع���ر�ق، و�إير�ن( من 
56 ملي���ار دولر يف 2017 �إل���ى 233 مليار دولر يف 
2018، �أي م���ا ي�س���اوي 9.5 % م���ن �لن���اجت �ملحلي 
�لإجم���ايل. وبح�س���ب �لبيانات �ملن�س���ورة يف �لتقرير، 
ف���اإن �لكوي���ت �ست�سّجل �أعل���ى ميز�ني���ة ح�ساب جار 
ب���ني دول �ملنطق���ة، يليه���ا �لع���ر�ق، ث���م �لإمار�ت، 
وقط���ر، و�ل�سعودي���ة. و�أ�س���اف �أن ح�سابات���ه تظه���ر 
�أن زي���ادة �أ�سع���ار �لنفط دولر� و�ح���د� �ستّح�سن من 
مي���ز�ن �حل�ساب �جلاري لل�سعودي���ة بنحو 4 مليار�ت 
دولر، ويف �لإم���ار�ت 1.2 مليار دولر، ويف �إير�ن 1.1 
ملي���ار دولر، بينما �لزيادة �ملتوقع���ة على متو�سط 
�أ�سعار �لنفط هي 18 دولر�ً يف 2018 مقارنة بالعام 
�ملا�س���ي. ولفت معه���د �لتمويل �ل���دويل بح�سب ما 
نقل���ت عنه جري���دة �لقب�ض �لكويتية، �إل���ى �أن �أ�سعار 
�لنف���ط �رتفع���ت ب�رشعة يف غ�س���ون �لأ�سه���ر �ل�ستة 
�ملا�سية ب�سب���ب عو�مل منه���ا �لنخفا�ض �حلاد غري 
�ملتوق���ع يف �لإنت���اج �لنفط���ي لفنزوي���ا، ومتدي���د 
�تفاقية �أوبك حتى نهاية 2018، وت�ساعد �لتوتر�ت 
يف منطقة �ل����رشق �لأو�سط و�سم���ال �إفريقيا مما �أثار 
خماط���ر �نح���ر�ف �إم���د�د�ت �لنفط، و�رتف���اع �لطلب 

�لعاملي على �لنفط.
يف هذ� �ل�سياق، ر�جع �ملعهد توقعاته ملتو�سط 
�سعر خ���ام برنت �إل���ى 72 دولر� للربميل يف 2018، 

بزيادة قدرها 33 % عن 2017.
ولأول م���رة منذ 2014، جت���اوز �سعر �لنفط يوم 
�خلمي����ض �ملا�س���ي �ل���� 80 دولر�. ومن���ذ �لأربع���اء، 
ت�سج���ل �لأ�سع���ار �رتفاع���ا ب�سب���ب تر�ج���ع كب���ري يف 

�ملخ���زون �لأمريكي. وكان���ت �ل�سلط���ات �ملعنية يف 
�ملنطقة طبّقت تعديات مالية يف �ل�سنو�ت �لأخرية.

وي���رى معهد �لتمويل �ل���دويل �أن �رتفاع �أ�سعار 
�لنف���ط، تر�فق���ه زي���ادة �لإي���ر�د�ت غ���ري �لنفطية، 
يج���ب �أن يعّو����ض �لزيادة �لتي ط���ر�أت على �لإنفاق 
�حلكوم���ي مبعدل و�سط���ي 7 %، وبالت���ايل تقلي�ض 
�لعج���ز با�ستثناء دخ���ل �ل�ستثم���ار. ويتوقع �ملعهد 
�أي�سا �أن ينخف�ض �لعج���ز �ملايل �ملجّمع لهذه �لدول 
�لت�سع �مل�سدرة للنفط من 7.5 % من �لناجت �ملحلي 
�لإجم���ايل يف 2017 �إل���ى 3 % يف 2018. وبالإ�سافة 
�إلى دخ���ل �ل�ستثمار �لذي يعد كبري�ً جد�ً يف �لكويت 
و�لإمار�ت وقطر، فاإن �لعجز �ملر�كم �سيكون �أ�سغر 
بكث���ري. كم���ا توق���ع �لتقري���ر �أن ت�ستاأن���ف �لأ�سول 
�لأجنبي���ة لهذه �لدول �رتفاعه���ا ليبلغ جمموعها 2.9 
تريليون دولر يف نهاي���ة 2018، م�سيفاً �أن نحو 70 
% م���ن ه���ذه �لأ�سول عل���ى �سكل �سنادي���ق ثرو�ت 
�سيادي���ة. ونظ���ر�ً �إل���ى �نخفا�ض �لدي���ون �حلكومية 
�خلارجية ن�سبي���اً، فاإن و�سول �س���ايف مركز �لأ�سول 
�لأجنبي���ة لهذه �ل���دول �إلى 2.6 تريلي���ون دولر، �أي 

نحو 108 % من �لناجت �ملحلي �لإجمايل يعد كبري�.

عل���ى �سعيد �آخر، ق���ال معه���د �لتمويل �لدويل 
�إن �لنخفا����ض �لكبري يف �س���ادر�ت �لنفط �لإير�نية؛ 
ب�سب���ب �إع���ادة فر�ض �لعقوب���ات �لأمريكي���ة، وعلى 
فر�ض عدم وجود مو�جهة ع�سكرية، �سي�ستدعي رفع 
�لإنتاج �لنفط���ي من دول جمل�ض �لتع���اون �خلليجي 
للحف���اظ على �أ�سعار �لنفط دون 80 دولر� للربميل. 
ونتيج���ة لذلك، ميكن �أن يرتفع �إجم���ايل �لنمو، بينما 
�ستك���ون �ملر�ك���ز �خلارجي���ة �أق���وى يف دول جمل�ض 
�لتعاون �خلليجي. على �جلانب �ل�سلبي، قد تنخف�ض 
�أ�سعار �لنفط كثري� على �ملدى �ملتو�سط، عد� عن �أن 
ت�ساعد �لتوتر�ت لت�سبح مو�جهة ع�سكرية مع �إير�ن 
)مبا يف ذلك �إغاق م�سيق هرمز( قد يوؤدي �إلى �أ�رش�ر 
ل ح����رش لها يف �قت�س���اد�ت �ملنطق���ة. وبينما كانت 
�أ�س���و�ق �لأ�سهم يف �ملنطقة تتح���رك يف �ملا�سي مع 
�أ�سعار �لنف���ط على نطاق و��سع، �أ�سبح �مل�ستثمرون 
�أكرث حذر� بعد �إع���ان تر�مب �إعادة فر�ض �لعقوبات 
�لأمريكي���ة عل���ى �إي���ر�ن. بالإ�سافة �إل���ى �أن عمليات 
�لبي���ع يف �لأ�س���و�ق �لنا�سئة خ���ال �لأ�سابيع �لأخرية؛ 
ب�سبب �رتفاع �لعائد�ت �لأمريكية، �أثرت على �سهية 

�مل�ستثمرين على �لأور�ق �ملالية �خلليجية.

�سجل���ت �لبحري���ن �لرتي���ب �لثال���ث خليجيا يف 
موؤ����رش “�إف �إم �لعاملي” للمرون���ة للعام 2018. فيما 
ج���اءت قطر بالرتيب �لأول تلته���ا �لإمار�ت �لعربية 
�ملتح���دة باملرك���ز �لث���اين ث���م �سلطنة عم���ان ر�بعا، 

فاملمكلة �لعربية و�ل�سعودية و�أخري� �لكويت.
�ملتخ�س�س���ة  �لعاملي���ة   FM �رشك���ة  وت�س���در 
بالتاأم���ني �لتب���اديل موؤ�رش �ملرونة �ل���ذي يهدف �إلى 
م�ساعدة �ل����رشكات على �ختيار �ملر�فق، و�ملوردين، 

وتقييم نقاط �سعف �سل�سلة العر�ض. 
ويقي����ض �ملوؤ����رش بح�س���ب �لقب����ض �لكويتي���ة، 
مرون���ة �لبل���د�ن م���ن خ���ال تقيي���م عو�م���ل معينة، 
مث���ل �ملخاط���ر �ل�سيا�سية، و�سبط �لف�س���اد، و�لبنية 
�لتحتية، و�لنك�ساف عل���ى خماطر �حلر�ئق، وغريها. 
كم���ا يعك����ض �ملوؤ�رش �لبيان���ات �ملتعلق���ة باجلو�نب 
�لقت�سادية و�لأخطار �لطبيعي���ة و�سا�سل �لتوريد، 
ويتطرق �إلى �ملخاوف �لعميقة ب�ساأن خماطر �لأعمال 
مثل �لهجمات �لإلكرونية و�ل�سطر�بات �ل�سيا�سية 
و�حلر�ئق و�لأعا�س���ري. و�ملق�سود باملرونة، �جلانب 

�لآخر من �ملخاطر، مقاومة �ل�سطر�بات و�لنحر�فات 
�لتي تط���ر�أ على بيئة �لعمل و�رشع���ة �لتعايف منها يف 
ح���ال حدوثه���ا. وت�سمن �ملوؤ�رش ت�سني���ف 130 دولة 
حول �لعامل. عربياً، تفوقت �ل���دول �خلليجية و�أولها 
قط���ر على بقي���ة �ل���دول �لعربي���ة �لأخ���رى يف موؤ�رش 

�ملرونة، بينما تذيل لبنان و�جلز�ئر �لقائمة.
وعل���ى �مل�ستوى �لعاملي، حافظت �سوي�رش� على 
ترتيبه���ا �لأول، تلتله���ا لوك�سمب���ورغ، ث���م �ل�سويد، 
و�لرنويج، ثم �أملانيا، و�لنم�سا، و�لد�منرك، وفنلند�، 

و�أمريكا، وهولند� على �لتو�يل.

• �سجل �لنفط 80 دولر� للربميل يوم �خلم�ض �لأعلى منذ 2014	

دب���ي - روي���رز: قال���ت م�س���ادر 
م�رشفي���ة �إن بن���ك م�رش، ث���اين �أكرب بنك 
م����رشي، ع���ني �سيت���ي ج���روب لرتيب 
قر�ض م�سرك بقيمة 500 مليون دولر، 
يف �أحدث موؤ�رش على تز�يد �لهتمام بني 
�لبن���وك �لدولية بتموي���ل �ملقر�سني 

�مل�رشيني.
وياأت���ي ت�سهيل دي���ن بنك م�رش بعد 
قر����ض قيمت���ه 600 ملي���ون دولر قيد 
�لتجميع �مل�رشيف ل�سال���ح �لبنك �لأهلي 

�مل�رشي �أكرب بنوك م�رش.
يف  �لأخ���رى  �ل�سفق���ات  وت�سم���ل 
�ل�سوق �مل�رشفية �مل�رشية قر�سا ي�سل 
�إل���ى نح���و 700 ملي���ون دولر لل�رشك���ة 
�لقاب�س���ة لكهرباء م����رش وثاثة قرو�ض 
�ل�رشك���ة  �لأخ���رية  �لف���رة  يف  جمعته���ا 
�مل�رشية لات�س���الت بقيمة جممعة نحو 

900 مليون دولر.
وُينظر �إل���ى تلك �لقرو����ض كموؤ�رش 
عل���ى ع���ودة �لثق���ة ب���ني �ملقر�س���ني 
�لدولي���ني يف �لقت�س���اد �مل�رشي، حيث 
تتح�سن �لأو�ساع بب���طء يف �إطار برنامج 
قر�ض مدته ثاث �سن���و�ت مع �سندوق 
باإ�ساح���ات  يرتب���ط  �ل���دويل  �لنق���د 

�قت�سادية ومالية.
ومل يت�س���ن �لت�س���ال ببن���ك م����رش 

للح�س���ول عل���ى تعلي���ق، بينم���ا مل يرد 
�سيتي على طلب للتعقيب حتى �لآن.

وقب���ل نوفم���رب2016، ح���ني ق���ام 
�لبن���ك �ملرك���زي بتحري���ر �سع���ر �رشف 
�جلني���ه، مل يكن باإمكان �لبنوك �مل�رشية 
�حل�س���ول على �ل�سيول���ة �لأجنبية �إل يف 
عطاء�ت �لبنك �ملرك���زي بدل من �سوق 

بني �لبنوك.
يف ح���ني ح�سن���ت �خلط���وة و�س���ول 
�لبنوك �مل�رشية �إل���ى �ل�سيولة �لأجنبية، 
فاإنها ماز�لت حتتاج تعزيز �حتياطاتها 
م���ن �لعملة �ل�سعب���ة ملو�جهة متطلبات 

تر�كمت قبل تعومي �لعملة.
ويجمع �لبنك �لأهلي �مل�رشي قر�سه 
600 ملي���ون  �لبالغ���ة قيمت���ه  �ملزم���ع 
دولر م���ن �ت�ض.��ض.بي.�سي و�ستاندرد 
�لإم���ار�ت  وبن���ك  و�سيت���ي  ت�سارت���رد 
دبي �لوطن���ي وبن���ك �يه.بي.�سي وبنك 
ر�أ����ض �خليمة �لوطني و�لبن���ك �لتجاري 

�لقطري.
وتلقت قرو�ض �مل�رشية لات�سالت 
�لدع���م يف �لأ�سا�ض من بن���وك �إمار�تية، 
يف ح���ني يرتب كري���دي �سوي�ض و�ت�ض.
��ض.بي.�س���ي قر����ض �ل�رشك���ة �لقاب�سة 
لكهرب���اء م����رش وفق م���ا قالت���ه م�سادر 

لرويرز هذ� �ل�سهر.

�سنغاف���ورة - رويرز: �رتفعت 
�أ�سع���ار �لنف���ط �أم����ض بفعل طلب 
تخفي�س���ات  و��ستم���ر�ر  ق���وي 
�ملعرو����ض بقي���ادة منظم���ة �أوبك 
وعقوب���ات �أمريكي���ة و�سيك���ة على 

�إير�ن �مل�سدر �لرئي�سي للخام.
لكن �لأ�س���و�ق ظلت دون �أعلى 
م�ستوياتها يف عدة �أعو�م �مل�سجلة 
خال �جلل�س���ة �ل�سابق���ة، حيث من 
�ملتوق���ع �أن تبط���ل زي���ادة �لإنتاج 
م���ن �لولي���ات �ملتحدة �أث���ر بع�ض 
�لنق�ض �حلا�سل يف �ملعرو�ض على 

�لأقل.
�لآجل���ة خلام  �لعق���ود  وكان���ت 
برن���ت عن���د 79.50 دولر للربميل 
مرتفعة 20 �سنًتا مبا يعادل 0.25 
% عن �إغاقها �ل�سابق. كان برنت 
للمرة  �خ���رق م�ست���وى 80 دولًر� 
�لأول���ى من���ذ نوفم���رب 2014 ي���وم 

�خلمي�ض.
�لأمريكي  و�سجلت عقود �خلام 
غ���رب تك�سا����ض �لو�سي���ط 71.61 
دولر للربمي���ل بزيادة 12 �سنًتا �أو 

0.2 % عن �لت�سوية �ل�سابقة.
وتلقت �أ�سعار �خل���ام دعًما من 
�لتو�فقية  �ملعرو����ض  تخفي�سات 
بقي���ادة منظمة �لبل���د�ن �مل�سدرة 
للبرول )�أوبك( و�لهادفة �إلى كبح 

�لعر�ض.
�ألرد�ي����ض حملل  وق���ال ج���اك 
�أبح���اث �لنف���ط و�لغ���از يف كانتور 
فيتزجري�ل���د “�ملخزونات �لعاملية 
تق���رب م���ن متو�سط���ات �مل���دى 
�لطويل مما ينبئ ب���اأن تخفي�سات 
�ملعرو����ض �ملن�سق���ة ب���ني �أوب���ك 

وغري �لأع�ساء ناجحة”.
وف�ساً ع���ن تخفي�س���ات �أوبك 
فاإن �لطل���ب �لقوي وتر�ج���ع �إنتاج 
فنزويا و�إع���ان �لوليات �ملتحدة 
يف وق���ت �سابق ه���ذ� �ل�سهر عزمها 
جتدي���د عقوبات عل���ى �إير�ن ع�سو 
�أوبك �ساعد يف دفع برنت لارتفاع 

20 % منذ بد�ية �لعام �حلايل.
�لأمريكي  �ل�ستثمار  وقال بنك 
جيفري���ز �إن �لعقوبات عل���ى �إير�ن 
ق���د حتجب �أكرث م���ن مليون برميل 

يوميًّا عن �ل�سوق.
�لربيطاين  باركلي���ز  بنك  وقال 
�إنه يتوق���ع �أن يبل���غ متو�سط �سعر 
برميل برن���ت 70 دولًر� هذ� �لعام 
و65 دولًر� يف 2019 �رتفاًع���ا م���ن 
تقدي���ر�ت �سابقة كان���ت تبلغ 63 

و60 دولًر�.
ويف ظ���ل بل���وغ �أ�سع���ار �خل���ام 
م�ستوي���ات مل ت�سهدها منذ 2014 
فقد حذر �ألرد�ي����ض من �أن �رتفاع 
تكالي���ف �لوق���ود ق���د ين���ال م���ن 

�ل�ستهاك.
للربمي���ل،  دولًر�   80 فعن���د 
يكلف عط�ض �آ�سيا للنفط �ملنطقة 
�أك���رث  �أي  تريلي���ون دولر �سنوي���ا 
من مثل���ي 2016-2015، �لعامني 
�ل�سابق���ني على تخفي�س���ات �أوبك 

�لتي بد�أت يف 2017.
�أ�سعار  “�رتف���اع  باركليز  وقال 
�لنفط ب�سبب �سح �لأ�سو�ق �حلا�رشة 
و�لتوتر�ت �جليو�سيا�سية قد يثقل 
كاهل توقع���ات �لقت�س���اد �لكلي 
لدول �لأ�س���و�ق �لنا�سئة �لآ�سيوية 

كثرًي�”.

املحرر االقت�سادي

املحرر االقت�سادي

2754 مليارديرا حول العامل.. واأمريكا تت�سدر

تز�ي���د ع���دد ملياردي���ر�ت �لع���امل يف �لع���ام 
�جل���اري باأكرث من �أي وقت م�س���ى، ووفقاً ملوؤ�رش 
ويلث �إك����ض للملياردير�ت، ف���اإن عددهم و�سل 
�إلى 2754 هذ� �لعام بح�سب ما نقل موقع �أرقام.

و��ستح���وذت �أمريكا عل���ى ن�سيب �لأ�سد من 
عدد �مللياردير�ت، حيث يقيم 25 % منهم فيها، 
كم���ا �أن عددهم يف �أك���رب �قت�ساد عل���ى م�ستوى 
�لعامل يفوق عددهم يف �ل�س���ني و�أملانيا و�لهند 

جمتمعني. وبف�سل �نتعا�ض �لقطاع �لتكنولوجي، 
�أ�سافت �لولي���ات �ملتحدة 60 ملياردير�ً جديد�ً، 
وبل���غ حجم ث���رو�ت �مللياردي���ر�ت يف �أمريكا 3.2 

تريليون دولر.

• جدول ن�رشته “�سي �إن بي �سي” ي�سم قائمة باأبرز �لدول �لتي يقيم فيها �أكرب عدد من �مللياردير�ت وحجم ثرو�تهم	
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“�سوليدرتي البحرين”.. نتائج اإيجابية بعد االندماج
ز�دت �إير�د�تها �لربعية 129.4 % �إلى 3.9 مليون دينار

�ملنام���ة - مبا�رش: يب���دو �أن �الندماج 
�الأخ���ر �ل���ذي �شه���ده قط���اع �لتاأم���ن 
�لبحرين من �ملقدر �أن يكتب له �لنجاح، 
فبع���د �أ�شه���ر قليلة م���ن تنفي���ذ عملية 
�ندم���اج �رشكت���ي �شوليدريت���ي �لبحرين 
و�الأهلي���ة للتاأم���ن، ك�شف���ت �أول نتائج 
مالي���ة للكيان �جلديد عن منو الفت على 

�شعيد �الإير�د�ت و�الأرباح.
ل�رشك���ة  �الأعم���ال  نتائ���ج  وُت�ش���ر 
�شوليدرت���ي �لبحري���ن، �إلى خل���ق كيان 
جديد قوي وُمثمر ينتظره قطاع �لتاأمن 
يف �ململكة، يف �أول بيانات مالية تف�شح 
عنه���ا �ل�رشكة بعد �إمت���ام عملية �الندماج 
مع �رشك���ة �الأهلية للتاأم���ن و�ال�شتحو�ذ 
�لكيان���ات  لتك���ون  �إ�ش���ارة  يف  عليه���ا، 

�مُلدجمة �أكرث �إيجابية لل�رشكات.
وقف���زت �إي���ر�د�ت �لتكاف���ل �رشك���ة 
�شوليدرت���ي �لبحرين، خ���ال �لربع �الأول 
بع���د �الندماج، لتحقق زي���ادة 129.4 % 
لت�ش���ل �إل���ى 3.9 مليون دين���ار، مقابل 
1.7 ملي���ون دينار يف �لفرتة �ملمثلة من 

عام 2017.
الأق�س���اط/  اإجم���ايل  زاد  وتف�سي���ًا 
دين���ار  ملي���ون   7.5 �إل���ى  �ال�ش���رت�كات 
مقارن���ة بنح���و 4.1 ملي���ون دين���ار فقط 

بالربع �الأول من عام 2017.
كما زاد �سايف ال�سرتاكات املكت�سبة 
�إل���ى 3.6 مليون دينار خ���ال �لربع �الأول 
م���ن �لع���ام �جل���اري، مقاب���ل 1.7 مليون 
دين���ار فق���ط بالف���رتة نف�سها م���ن عام 

2017 قبل �الندماج.
الرئي����س  ب�سي�س���و  اأ����رف  وكان 
�لتنفيذي ملجموعة �شوليدرتي �لقاب�شة، 
�ل�رشكة �الأم لكل من �شوليدرتي �لتكافل 
�لع���ام و�الأهلية للتاأمن، توق���ع �أن تبلغ 

اأق�س���اط التاأمني امل�سجل���ة حتت ال�ركة 
�جلدي���دة نحو 85 ملي���ون دوالر “ 31.8 
مليون دين���ار” بنهاية العام، بح�سب اآخر 

�أرقام لل�رشكتن يف عام 2016.
وقال ب�سي�سو: “��شتحوذنا على ح�شة 
�الأغلبية يف �رشكة �الأهلية للتاأمن يف عام 
2016، موؤك���داً “�أن �الندماجات �أ�شبحت 
����رورة ملح���ة من اأج���ل خل���ق موؤ�س�سات 
مالي���ة �أك���ر و�أقوى ق���ادرة على تقدمي 

جتربة فريدة للعماء”.
�جلدي���د،  �لكي���ان  “�أن  واأ�س���اف: 
�شوليدرتي �لبحرين، �شيكون �أكر �رشكة 
تكافل وو�حدة م���ن �أبرز �رشكات �لتاأمن 

يف �لبحرين”.
 واأ�س���ار الرئي����س التنفي���ذي لل�ركة 
�الأم: “كج���زء م���ن ��شرت�تيجي���ة �لنم���و، 
دائم���اً  �سوليدرت���ي  جمموع���ة  ت�سع���ى 
بالبح���ث عن فر����ص ��شتثماري���ة و�عدة 
يف �شناعة �لتاأم���ن باملنطقة”، خمتتماً 
“هذا الدمج يرتجم اأهداف املجموعة اإلى 

و�قع ملمو�ص”.
�رشك���ة  �أرب���اح  �رتفع���ت  وبالفع���ل، 
�شوليدرت���ي، يف �لرب���ع �الأول م���ن �لعام 
�جل���اري مبع���دل 121 %، مقارنة باأرباح 

الفرتة املماثلة من العام املا�سي.
�أن  �إل���ى  �ل�رشك���ة،  نتائ���ج  و�أ�ش���ارت 
�أل���ف دين���ار،  �أرباحه���ا بلغ���ت 563.57 
بالرب���ع �الأول م���ن �لعام �جل���اري، مقابل 
255.02 األ���ف دينار للف���رتة نف�سها من 

عام 2017.
وارتفع ن�سي���ب ال�سهم م���ن الأرباح 
بنهاية �لربع �الأول من �لعام �جلاري 4.7 
فل�س، مقاب���ل 4.1 فل�س بالفرتة نف�سها 

من العام املا�سي.
واأكد جواد حممد، الرئي�س التنفيذي 

ل�رشك���ة �شوليدرت���ي �لبحري���ن، �لذي مت 
تعيين���ه يف ه���ذ� �ملن�ش���ب بع���د �كتمال 
عملية �الندماج: “�أن �الأهلية هي �ل�رشيك 
املث���ايل ل�سوليدرتي التكاف���ل العام “.. 
ويع���د هذ� �أول �ندم���اج ت�شهده �لبحرين 

منذ عقدين يف قطاع �لتاأمن”.
وتوق���ع ج���واد، اأن يوؤدي ه���ذا الدمج 
�إلى تكثي���ف وتعزيز قدرتن���ا �مل�شرتكة 
عل���ى خدمة كاف���ة عمائن���ا م���ن �الأفر�د 

و�ل�رشكات.
خ���ال  �ال�شتثم���ار  �إي���ر�د�ت  وز�دت 
الثاث���ة اأ�سه���ر الأول���ى من ع���ام 2018، 
بن�سب���ة 11 %، لتبل���غ 563 �أل���ف دينار، 
مقاب���ل 509 اآلف دينار فق���ط يف الربع 

املماثل من عام 2017.
واأك���د ب�سي�س���و وقته���ا اأن���ه �سيكون 
لل�رشك���ة �جلديدة ر�أ�شم���ال مدفوع قدره 
11.2 ملي���ون دينار، ويتوق���ع �أن يكون 
% و10  له���ا ح�ش���ة �شوقي���ة تبل���غ 15 

مر�ك���ز خلدم���ة �لعم���اء يف جمي���ع �أنح���اء 
�ململكة، مما يجعلها �أكر �رشكة للتاأمن 
�لتكافل���ي وو�ح���دة م���ن �أب���رز ����رشكات 

�لتاأمن يف �لبحرين.
ونوه اأن هدف ال�رك���ة هو ا�ستيعاب 
�أكر قدر ممكن من �ملوظفن يف �لكيان 

�جلديد.
وخال الفرتة القادمة، اأ�سار ب�سي�سو 
اأن���ه م���ن اأه���م املو�سوعات الت���ي نعمل 
عليه���ا م���ن خ���ال �ل�رشكة �جلدي���دة هي 
تق���دمي �خلدمات �الإلكرتوني���ة، �إذ عملنا 
م���ا ي�سمى بنظ���ام املحط���ة الواحدة، من 
خ���ال اأي فرع من فروع ال�ركة، ت�ستطيع 
�حل�شول على �لتاأمن �أو جتديد �لتاأمن 

�أو تقدمي �ملطالبات.
وموؤخراً، رفعت ال�ركة �سبكة الفروع 
بن �ل�رشكتن يف �لكيان �جلديد �إلى 10 

فروع مبختلف مناطق �ململكة.
وتابع: هو يوف���ر قيمة م�شافة عالية 

لزبائننا، ففي جميع �لفروع هناك موظف 
معن���ى بفح�ص �ملطالب���ات، فنحو 90 % 
من مطالبات احل���وادث تتم ت�سويتها يف 

�لفروع.
وق���ال: “تاأم���ني ال�سي���ارات كما هو 
معروف اإجباري، نتحدث الآن عن املنزيل 
وال�سخ�س���ي مثل تاأمني ال�سفر وال�سحي 
وغره، هناك �لكثر من �لتاأمينات �لتي 

ال يعرفها �لنا�ص”.
و�أ�ش���ار �إلى �لفئ���ة �لعمري���ة �أو جيل 
�الألفية، م���ن 20 �إلى 30 �سن���ة، قائاً: “ 
اأعتق���د اأنه يجب التوا�س���ل معهم ب�سكل 

�أكر، وعر طرق غر تقليدية”.
وتوق���ع عبد�لرحم���ن �لباك���ر، �ملدير 
التنفي���ذي لرقاب���ة املوؤ�س�س���ات املالية 
يف م����رف البحرين املرك���زي، اأن يحقق 
قطاع التاأم���ني البحريني ن�سبة منو اأكرب 
يف ال�سنوات املقبلة بف�سل زيادة الوعي 

�لتاأميني.
ي�سار اإلى اأن التاأم���ني على ال�سيارات 
ما زال يحتل ال�س���دارة من حيث الأق�ساط 
املحققة، حي���ث ي�ساهم مبا يقارب 29 % 
من اإجمايل اأق�ساط �سوق التاأمني البحريني 

بح�سب اإح�ساءات 2016. 
وو�شل ع���دد �ل����رشكات �ملرخ�شة يف 
�ش���وق �لتاأم���ن يف �لبحرين حت���ى نهاية 
2016 نح���و 25 �رشك���ة وطنية و11 فرعاً 
لآخ���ر  اأجنبي���ة، وفق���اً  تاأم���ني  ل����ركات 

�إح�شائيات للمركزي.
اأما عن ال����ركات املدرجة يف ال�سوق، 
فهم 5 ����ركات على راأ�سهم �سوليدرتي 
البحرين، ثم البحرين الوطنية القاب�سة، 
و�ملجموعة �لعربي���ة للتاأمن، و�لتكافل 
الدولية، ف�ساً ع���ن البحرينية الكويتية 

للتاأمن.

• اندماج �سوليدرتي مع الأهلية اأنتج كيان تاأميني قوي قادم على ال�سري مع حجم ال�سوق	



مسار املستقبل 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

التاريخ :16/05/2018
   CR 2018-76937 إعالن رقم

تنازل – عن احملل التجاري

تقدم الينا املعلن ادناه :انيسه احمد حسني الفالح   بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي  الى السيد مجيد جعفر عبد الغزيز الدرازي

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

االسم التجاريرقم القيد

هير ستيشن للحالقة الرجالية2-113036

تقدم  قد  بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
لـ  القانوني  املصفي  باعتباره  اخملرق  محمد  سعيد  /حسني  السيد  اليها 

شركة االستشاري الرقمي ش.ش.و ملالكها محمد عبد اهلل سهيل 
املسجلة كشركة الشخص الواحد القيد رقم 98791 طالبا اشهار انتهاء 
اعمال تصفية الشركة نصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري 
وذلك وفقا الحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم  68659 لسنة 2018

بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة االستشاري الرقمي ش.ش.و

تقدم ملالكها محمد عبد اهلل سهيل قد  بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
املسجلة  ذ.م.م  اسوسيشن  ويلفير  انديان  شركة  اصحاب  السادة  اليها 

مبوجب القيد رقم  111827. طالبني تغيير االسم التجاري
من: شركة انديان ويلفير اسوسيشن ذ.م.م
INDIAN WELFARE ASSOCIATION W.L.L

الى: شركة جلوريوس ايفينتس ذ.م.م
GLORIOUS EVENT COMPpany w.l.l

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم من تاريخ نشر االعالن

القيد :111827  -  التاريخ :2018/05/16
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اعالن رقم 61840 لسنة 17-05-2018 بشان تغيير االسم التجاري 
لشركة انديان ويلفير اسوسيشن ذ.م.م

قيد رقم

08-57786

شقة / محل 

3

بناية

28

طريق

3801

مجمع

338

 التاريخ :16/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

  CR2018 – 76633  اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قانوني  اعتراض  اي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري  اسم  بطلب  ادناه  املعلن  السيد  الينا  تقدم 
التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

اسم التاجر : فاطمه خليل محمد عبد احلليم
االسم التجاري احلالي :مطعم الديوان املغربي  

االسم التجاري اجلديد : مطعم ايس بيبر
اخملصصة  املطاعم   – واملشروبات  االطعمة  خدمات  انشطة  التجارية:  االنشطة 

للخدمات السياحية  
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تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليها السادة 
مكتب عبد العال اخلليج للتدقيق نيابه عن السيد محمد علي احمد غريب املالك 
ملطعم ومندي السويفيه ) مؤسسة فردية ( واملسجلة مبوجب القيد رقم 8825 
طالبا حتويل املؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره 

100.000 دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
محمد علي احمد حسن غريب

رضا محمد علي احمد حسن غريب

القيد :8825
التاريخ :17 – -05 2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل اعالن رقم )111( لسنة 2018

بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة
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لك���ن يب���دو اأن التق���دم ق���د توق���ف يف الأيام 
القليلة املا�ش���ية مع ال�ش���كوك التي اأثارتها كوريا 
ال�شمالية ب�شاأن قمة غري م�شبوقة يفرت�ض اأن تعقد 
يف �ش���نغافورة يوم 12 من يوني���و بني الزعيم كيم 
جون���غ اأون والرئي�ض الأمريك���ي دونالد ترامب، ومع 

وقفها املحادثات مع اجلنوب.
الوح���دة يف كوري���ا اجلنوبي���ة،  وزارة  وقال���ت 
امل�شوؤولة عن التعامل مع ال�شمال، اجلمعة، اإن بيونغ 
يان���غ امتنعت عن قب���ول قائمة ال�ش���حافيني التي 
قدمتها �ش���يول حل�ش���ور تفكيك موق���ع التجارب، 

بح�شب ما ذكرت “رويرتز”.
ومل تعل���ن الوزارة مزيدا من التفا�ش���يل، لكن 
قرار بيونغ يانغ �ش���يثري �شكوكا على الغالب ب�شاأن 

خطتها اخلا�شة مبوقع التجارب.
و�ش���عى ترام���ب اخلمي����ض ل�شرت�ش���اء كوريا 
ال�ش���مالية بعد تهديده���ا باإلغاء قم���ة يونيو، وقال 
اإن �ش���امة كيم �ش���تكون مكفول���ة يف اأي اتفاق واإن 
كوريا ال�شمالية لن تواجه م�شريا كم�شري ليبيا بعد 
رحي���ل زعيمها معمر القذايف، اإل اإذا تعذر اإبرام ذلك 

التفاق.

وق���ال ترام���ب، يف ت�رصيح���ات اأدل���ى به���ا يف 
املكت���ب البي�ش���اوي بالبي���ت الأبي����ض، اإن القم���ة 
م���ع كيم ل ت���زال مزمعة على حد علم���ه لكن الزعيم 

الكوري ال�شمايل رمبا تاأثر ببكني.
لكنه �شدد اأي�ش���ا على �رصورة اأن تتخلى بيونغ 

يانغ عن اأ�ش���لحتها النووية وح���ذر من اأنه اإذا مل يتم 
التو�ش���ل اإلى اتفاق فقد “تهلك” كوريا ال�شمالية 

مثل ليبيا اأو العراق.
يف املقابل، قالت ال�ش���ني، اأم����ض، اإنها تدعم 
ال�ش���تقرار وال�ش���ام يف �ش���به اجلزيرة الكورية كما 

تدعم حل اخلافات املتعلقة بتطوير الأ�ش���لحة عرب 
املحادث���ات؛ ردا على ق���ول الرئي����ض الأمريكي اإن 
ال�ش���ني رمبا توؤثر على كوريا ال�شمالية مما يجعلها 

تتخذ هذا املوقف اجلديد املت�شدد.
وردا على �ش���وؤال ب�شاأن ت�رصيحات ترامب، قال 
املتح���دث با�ش���م اخلارجية ال�ش���ينية ل���و كانغ اإن 
موقف ال�ش���ني مل يتغري، وج���دد دعمها لهدف نزع 

ال�شاح النووي من �شبه اجلزيرة الكورية.
واأ�ش���اف ل���و يف اإف���ادة �ش���حافية اعتيادية يف 
بكني “ندع���م كل الأطراف املعنية با�ش���تمرار حلل 
ق�شية �شبه اجلزيرة من خال امل�شاورات ال�شيا�شية 

والو�شائل ال�شلمية”.
وزار كي���م ال�ش���ني مرت���ني يف الآون���ة الأخرية 
لإجراء حمادثات مع الرئي�ض �شي جني بينغ، اإحداها 
زيارة �رصية بالقط���ار لبكني يف مار�ض، والتي كانت 
اأول زي���ارة خارجي���ة معروف���ة يقوم بها من���ذ توليه 

ال�شلطة.
وال�ش���ني ه���ي اأك���رب �رصي���ك جت���اري لكوري���ا 
ال�ش���مالية وتعتربها حائط �ش���د اأمني مهم يف وجه 

الوجود الع�شكري الأمريكي يف املنطقة.

  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

مقتل قائد احلوثيني بالتحيتا.. وق�شف مكثف على �شعدة
دب���ي - العربية نت: قتل 25 من ميلي�ش���يات احلوثي الإيرانية، من بينه���م قائد احلوثيني يف مديرية 
التحيت���ا، يف غارات للتحالف العربي يف جبهة ال�ش���احل الغربي لليمن، اأم�ض اجلمعة. وقتل 18 من م�ش���لحي 
امليلي�ش���يات جراء غارة ا�شتهدفت عربتني ع�شكريتني يف مديرية التحيتا جنوبي حمافظة احلديدة املطلة 
عل���ى البح���ر الأحم���ر. واأكدت م�ش���ادر مينية اأن من ب���ني القتلى قائ���د احلوثيني يف املديرية. ويف �ش���ياق 
مت�ش���ل، ق�ش���فت مقاتات التحالف العربي مركبة تابعة للميلي�ش���يات يف مديرية اجلراحي، مما اأ�شفر عن 
مقتل 7 م�ش���لحني كانوا على منت املركبة. من جهة اآخر، ق�ش���فت مقاتات التحالف العربي مواقع واأهداف 
مليلي�ش���يات احلوثي يف منطق���ة اآل احلماقي مبديرية باق���م احلدودية مبحافظة �ش���عدة، املعقل الرئي�ض 
للمتمردي���ن. وتزامنت الغارات مع ق�ش���ف مدفعي و�ش���اروخي لقوات التحالف عل���ى مواقع واأهداف اأخرى 
لهم يف مديرية رازح احلدودية ب�شعدة، كما طال الق�شف اأهداف اأخرى لهم يف مديرية عب�ض مبحافظة حجه 
احلدودي���ة. وكانت القوات ال�رصعية وباإ�ش���ناد من مقاتات التحالف العربي، اأح���رزت تقدما جديدا يف جبهة 

حر�ض مبحافظة حجه احلدودية مع ال�شعودية.
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 �ش���هد مع���رب رف���ح الربي ب���ني م�رص 
وقط���اع غ���زة، اأم�ض اجلمعة، حركة ن�ش���طة 
يف كا الجتاه���ني، بعد �ش���اعات من قرار 
الرئي�ض امل�رصي عبدالفتاح ال�شي�شي فتح 

املعرب طوال �شهر رم�شان املبارك.
وذكرت وكالة “معا” الفل�شطينية اأن 
اأكرث من 600 فل�ش���طيني م���روا عرب معرب 
رف���ح يف كا الجتاه���ني خ���ال ال�ش���اعات 
الأخرية، ف�ش���ا عن مرور 57 �شاحنة حتمل 
�ش���لعا واأدوي���ة. وكان ال�شي�ش���ي قد اأعلن 
عرب �ش���فحته الر�شمية على في�شبوك ليل 
اجلمع���ة “اأ�ش���درت توجيهات���ي لاأجه���زة 
املعني���ة باتخاذ م���ا يلزم ل�ش���تمرار فتح 
مع���رب رفح ال���ربى طوال �ش���هر رم�ش���ان 
املب���ارك؛ �ش���مانا لتخفي���ف الأعب���اء ع���ن 
الأ�ش���قاء يف قطاع غ���زه”. واإلى جانب فتح 
املع���رب، اأر�ش���لت القاهرة ع���رب الهال 
الأحمر امل�رصي معون���ات طبية وغذائية 

لقطاع غزة.

يف  ال�ش���حية  ال�ش���لطات  اأعلن���ت 
�ش���ريغي  اأن  اجلمع���ة،  اأم����ض  اإجنل���رتا، 
�شكريبال، اجلا�ش���و�ض الرو�شي ال�شابق 
الذي تعر�ض لت�ش���ميم بغاز اأع�شاب يف 

بريطانيا يف مار�ض، غادر امل�شت�شفى.
وعرث على �ش���كريبال فاقدا للوعي 
مدين���ة  يف  مار����ض   4 يف  مقع���د  عل���ى 
�شالزبري بجنوب اإجنلرتا، مع ابنته التي 
خرجت من امل�شت�شفى ال�شهر املا�شي.

التنفيذي���ة  املدي���رة  وقال���ت 
مل�شت�ش���فى كارا ت�ش���ارلز بارك����ض، يف 
بي���ان “اإنه���ا لأنب���اء رائع���ة اأن يتعافى 
�شريغي �شكريبال ب�ش���كل يتيح خروجه 

من امل�شت�شفى”.
رو�ش���يا  بريطاني���ا  واتهم���ت 
بامل�شوؤولية عن الهجوم بغاز الأع�شاب، 
وط���ردت حكوم���ات غربي���ة م���ن بينه���ا 
 100 م���ن  اأك���رث  املتح���دة  الولي���ات 

دبلوما�شي رو�شي.
يف  �ش���لوعها  مو�ش���كو  ونف���ت 
الهج���وم، وردت بطرد الع���دد ذاته من 

الدبلوما�شيني الغربيني.

ذكرت م�شادر اإعامية فرن�شية، اأم�ض 
اجلمع���ة، اأن ال�ش���لطات املحلي���ة اأفرج���ت 
ع���ن اأحد الرجل���ني امل�رصي���ني املعتقلني 
يف فرن�ش���ا بعد ال�ش���تباه يف حت�ش���ريهما 
ل� “هجوم اإرهابي”. واأ�ش���افت امل�ش���ادر 
اأن الرج���ل الآخر، وهو ره���ن العتقال، اأكد 

تلقيه اأوامر بت�شنيع قنبلة.
وكان وزير الداخلية الفرن�شي، جريار 
كولوم���ب، اأم�ض اجلمعة، ق���د اأعلن اأنه مت 
اإف�ش���ال حماول���ة اعتداء جديدة يف فرن�ش���ا 

وتوقيف �شقيقني من اأ�شل م�رصي.
و����رصح كولومب ل�ش���بكة “ب���ي اإف اإم 
ت���ي يف” ب���اأن “هن���اك �ش���ابان من اأ�ش���ل 
م�رصي كانا ي�شتعدان لتنفيذ اعتداء بعبوة 
نا�ش���فة اأو مبادة الري�ش���ني ال�شامة”، بعد 
اأ�ش���بوع على اعتداء بال�ش���كني اأوقع قتيا 

و5 جرحى يف باري�ض.
وقبل اأ�ش���بوع، قام فرن�شي مولود يف 
ال�شي�ش���ان مبهاجمة اأ�ش���خا�ض ب�شكني يف 
و�شط باري�ض فقتل �شخ�شا قبل اأن تقتله 
ال�رصطة بالر�شا�ض، واأظهر الهجوم جمددا 
ال�شعوبة التي تواجهها اأجهزة املخابرات 
الأوروبية يف تعقب من ي�ش���تبه يف كونهم 

متطرفني.
وقت���ل اأكرث م���ن 240 �شخ�ش���ا على 
اأرا�ش���ي فرن�ش���ا خ���ال ال�ش���نوات الثاث 
املا�ش���ية يف هجم���ات نفذها مت�ش���ددون 
ي�ش���تلهمون نه���ج جماع���ات مث���ل تنظيم 

“داع�ض”.

قال���ت ال�رصط���ة الأمريكي���ة اإنه���ا 
اأطلق���ت النار على �ش���خ�ض يف منتجع 
ترام���ب دورال الوطن���ي للغول���ف يف 
ميامي، الذي ميلكه الرئي�ض الأمريكي 

دونالد ترامب، اأم�ض اجلمعة.
واأو�شحت اإدارة �رصطة ميامي على 
تويرت، اأن الرجل الذي مل تذكر هويته، 
نقل اإلى م�شت�ش���فى حملي واإن حالته 
غري معروفة. واأ�شافت اأن رجال الأمن 
حتركوا على اإثر تلقي ات�شال هاتفي 
ب�ش���اأن اإط���اق اأع���رية ناري���ة واأنه���م 

اأطلقوا النار على رجل هناك.
وي�شت�ش���يف املنتجع، الذي تبلغ 
م�ش���احته نحو 800 فدان على م�شارف 
ميام���ي، 4 ماع���ب غولف، م���ن بينها 
ملعب ذا بلو مون�شرت، الذي تقام فيه 
بط���ولت اجلول���ة الأمريكي���ة لاعبني 

املحرتفني كل عام.
املنتج���ع  ترام���ب  وا�ش���رتى 
مببل���غ 150 ملي���ون دولر يف الع���ام 
2012. وقال���ت اإدارة �رصط���ة ميام���ي 
اإن ال�ش���لطات يف فلوري���دا حتق���ق يف 

ماب�شات اإطاق النار.

 بع���د عام���ني م���ن اإط���اق امل����رصوع، 
ا�ش���تكملت ال�ش���لطات الإ�رصائيلي���ة بن���اء 
ج���دار اأمني بارتفاع 26 م���رتا قرب مدينة 
اإيات احلدودي���ة مع الأردن؛ بهدف حماية 
مط���ار ع�ش���اف رام���ون املتوقع تد�ش���ينه 
�ش���حيفة  واأف���ادت  املقب���ل.  مار����ض  يف 
“جريوزالي���م بو�ش���ت” اأم����ض ب���اأن طول 
اجل���دار اجلديد يتج���اوز 4.5 كم، وهو جزء 
من اجلدار احل���دودي الأكرب بطول 34 كم 
وارتفاع 6 اأمتار، وال���ذي ميتد بني اإيات 
حت���ى كيبوت�ض �ش���مر، موؤك���دة اأن اجلدار 
الإلكرتوني���ة  باملع���دات  م���زود  اجلدي���د 
واأجه���زة ال�شت�ش���عار به���دف تاأمني اإقاع 
وهب���وط الطائرات يف املط���ار اجلديد من 
ع���ن  ال�ش���حيفة  ونقل���ت  تهدي���دات.  اأي 
م�ش���وؤول رفيع امل�ش���توى يف وزارة الدفاع 
الإ�رصائيلي���ة قوله اإن م�رصوع اجلدار اجلديد 
ي�ش���تند اإلى م�ش���اريع مماثلة اأن�شئت عند 
احلدود مع م�رص واجلولن املحتل، لكن مع 

مراعاة الطبوغرافيا الفريدة للمنطقة.

 دع���ت تركيا الدول الإ�ش���امية ملنع 
الدول الأخرى م���ن اأن حتذو حذو الوليات 
املتحدة وتفتح �ش���فارات لها يف القد�ض، 
يف م�ش���تهل اجتم���اع يف ا�ش���طنبول اأم����ض 
اجلمع���ة. ودع���ا الرئي����ض الرتك���ي رج���ب 
طي���ب اإردوغ���ان اإل���ى عق���د قم���ة منظمة 
التعاون الإ�شامي، التي ت�شم 57 ع�شوا، 
بعدما قتل���ت الق���وات الإ�رصائيلية ع�رصات 
املحتج���ني الفل�ش���طينيني يف قط���اع غزة 
هذا الأ�ش���بوع خ���ال احتجاج���ات على نقل 
الوليات املتحدة �ش���فارتها من تل اأبيب 
اإل���ى القد����ض. وق���ال وزي���ر اخلارجي���ة 
اأوغل���و يف  الرتك���ي مول���ود ت�ش���اوو�ض 
الكلمة الفتتاحية “�ش���ركز على و�شع 
الق�شية الفل�شطينية بالن�شبة ملجتمعنا 
وعل���ى اأنن���ا ل���ن ن�ش���مح بتغيري و�ش���ع 
املدين���ة التاريخي���ة”. واأ�ش���اف “يجب 
األ ن�ش���مح ل���دول اأخرى ب���اأن حتذو حذو 

الوليات املتحدة”.

ذك���رت وكال���ة اأنب���اء الأنا�ش���ول 
الرتكي���ة، اأم�ض اجلمع���ة، اأن مقاتات 
تركية نفذت غارات جوية على معاقل 
م�ش���لحي حزب العمال الكرد�شتاين يف 
�شمال العراق، ما اأ�شفر عن تدمري 12 

هدفا.
واأف���اد بي���ان �ش���ادر عن رئا�ش���ة 
نف���ذت  غ���ارات  اأن  الرتكي���ة  الأركان 
معاق���ل  عل���ى  واجلمع���ة  اخلمي����ض 
“ب���ي كا كا”، التابع���ة حل���زب العمال 
الكرد�ش���تاين، يف مناط���ق “غ���ارة” و 
“متين���ا” و “�ش���ينات - هافتانني”، 

وهاكورك �شمايل العراق.
“الغ���ارات  اأن  البي���ان  واأ�ش���اف 
اأ�ش���فرت عن تدم���ري 12 هدف���ا منها 
اأ�شلحة  خمابئ وماجئ وم�ش���تودعات 

ي�شتخدمها الإرهابيون”.

معرب رفح مفتوح خال 
�شهر رم�شان

بريطانيا

فرنسا

الواليات المتحدة

اجلا�شو�ض الرو�شي 
ال�شابق يغادر امل�شت�شفى

اإف�شال حماولة اعتداء 
جديدة يف باري�ض

اإطاق نار على رجل يف 
منتجع ترامب 

اإ�رصائيل ت�شتكمل بناء 
جدار عند احلدود الأردنية

تركيا: يجب منع فتح 
�شفارات يف القد�ض

غارات تركية على مواقع 
الأكراد �شمايل العراق

السبت 19 مايو 2018 
3 رمضان 1439

العدد 3504

15

وا�سنطن: ن�سعى لتحالف �سد نظام اإيران ب�سبب “اأفعاله ال�سيئة”

احلجب الأوروبي وعقوبات اإيران.. لل�رشكات “كلمة الف�سل”

“جلنة حتقيق دولية م�ستقلة” لتق�سي احلقائق ب�ساأن غزة

كوريا ال�سمالية ترف�ض زيارة �سحافيني من �سيول ملوقع نووي

اخلارجية الأمريكية تك�شف خطوات مواجهة نظام املايل الرد ال�رصائيلي “غري متكافئ” اإطاقا.. الأمم املتحدة:

وقال���ت املتحدث���ة با�ش���م وزارة اخلارجية 
هيذر ناورت، يف وا�ش���نطن “�شتعمل الوليات 

املتحدة بجد لبناء حتالف”.
واأ�شافت “�ش���نجمع بلدانا كثرية من حول 
العامل لهدف حمدد، هو مراقبة النظام الإيراين 
م���ن خال منظور اأك���رث واقعية، لي�ض من خال 
منظ���ور التفاق النووي فقط، بل من خال كل 
اأن�ش���طته املزعزعة لا�ش���تقرار التي ل ت�شكل 

تهديدا للمنطقة فح�شب بل للعامل اأجمع”.
وتابعت “هذا لي�ض ائتافا معاديا لإيران. 
نح���ن مني���ز بو�ش���وح ب���ني ال�ش���عب الإي���راين 
والنظ���ام الإيراين”، مو�ش���حة اأن “الأمر يتعلق 

بالنظام الإيراين وباأفعاله ال�شيئة”.
واأعط���ت ناورت مث���ال “التحال���ف الدويل 
�ش���د تنظيم )داع����ض( يف العراق و�ش���وريا”، 
الذي اأطلق العام 2014 وي�شم حاليا 75 دولة 
اأو موؤ�ش�ش���ة، م�ش���رية اإلى اأنه يتدخل ع�ش���كريا 
ملحارب���ة التنظي���م، فيما مل حتدد م���ا اإذا كان 
الئت���اف امل�ش���تقبلي �ش���د النظ���ام الإيراين 

�شيكون له اأي�شا �شق ع�شكري اأم ل.
اخلارجي���ة  وزارة  اإن  املتحدث���ة  وقال���ت 
ا�ش���تقبلت زهاء 200 �ش���فري اأجنب���ي، الثنني 

املا�ش���ي؛ لك���ي ت����رصح له���م ق���رار الرئي����ض 
الأمريكي، دونالد ترامب، ب�شاأن الن�شحاب من 
التفاق النووي املوقع العام 2015 مع اإيران، 

ومناق�شة اخلطوات املقبلة.

ا�ش���تعداد  ب�ش���اأن  �ش���وؤال  عل���ى  وردا 
الأوروبيني للم�شاركة يف هذا التحالف اجلديد، 
على الرغم من رف�ش���هم قرار وا�شنطن ب�شاأن 
الن�شحاب من التفاق النووي مع اإيران، اأكدت 

املتحدثة با�شم اخلارجية الأمريكية اأن العديد 
من �رصكاء الوليات املتحدة “يتفهمون متاما” 
املخاوف الأمريكية و “ل يغ�ش���ون النظر” عن 

املوقف الإيراين.

اأبوظبي - �ش���كاي نيوز عربي���ة: دفع كابو�ض 
ال�ش���تثمارات امله���ددة ج���راء الق���رار الأمريك���ي 
باإع���ادة فر����ض عقوب���ات عل���ى طه���ران، الحتاد 
الأوروبي للتلويح باإعادة تفعيل قانون “احلجب” 
الذي يتي���ح لل�رصكات ع���دم اللت���زام بالعقوبات، 
لكن اخلطوات التي اتخذتها �رصكات اأوروبية ت�شري 

اإلى عدم جدوى هذا الإجراء.
واأقر قانون احلج���ب بالعام 1996، لالتفاف 
عل���ى احلظر الأمريك���ي على كوبا، وهو ما ي�ش���مح 
لل����رصكات واملحاكم الأوروبية األ تخ�ش���ع لقوانني 

تتعل���ق بعقوب���ات اتخذته���ا بل���دان اأخ���رى. لكن 
القان���ون ال���ذي مل ي�ش���تخدم اأب���دا، يحت���اج بع�ض 
الوق���ت م���ن اأج���ل حتديث���ه؛ لي�ش���مل العقوب���ات 
الأمريكي���ة عل���ى اإيران، كم���ا اأنه معر����ض ملخاطر 
اعرتا�ض اأي ع�شو يف الحتاد الأوروبي املكون من 

28 ع�شوا مبا يكفل عرقلته.
وتدر�ض دول الحتاد خيارات اأخرى، كال�شماح 
لبن���ك ال�ش���تثمار الأوروب���ي م�ش���اعدة ال����رصكات 
على ال�ش���تثمار يف اإيران واإن�ش���اء ح�شابات ائتمان 

باليورو من دول الحتاد الأوروبي.

واإ�ش���افة اإلى ذل���ك، يتوجه مفو����ض الطاقة 
يف الحت���اد الأوروبي اإلى طه���ران لإجراء حمادثات 
ب�ش���اأن تعزي���ز التعاون يف جمال الطاق���ة. ول يبدو 
النهج الأوروبي املعاند لوا�ش���نطن مغريا بالن�شبة 
لل����رصكات الغربية والعاب���رة للق���ارات العاملة يف 
طه���ران. فقد ا�ش���تبقت تلك ال����رصكات القرارات 
الأوروبية املنتظرة، وح�ش���مت اأمرها وقرر بع�شها 
اخل���روج فعا من الأ�ش���واق الإيرانية ك�رصكة النقل 

الدمناركية العماقة مري�شك تانكرز.
كما لوحت �رصكة توتال الفرن�شية بالن�شحاب 

م���ن عقد قيمت���ه 5 ملي���ارات دولر يف اإيران اإن مل 
تتلق ا�شتثناءا من عقوبات وا�شنطن.

العاملي���ة  لل����رصكات  ال�ش���تباقي  والتح���رك 
يعك�ض حقيقة املوقف، اإذ �شتكون الكلمة الف�شل 
لل�رصكات التي �ش���تقرر خطوتها املقبلة ما يتاءم 
مع م�ش���احلها التجاري���ة اأول بغ�ض النظر عن رغبة 
�شا�شة دول الحتاد. وكان م�شت�شار الأمن القومي 
يف البي���ت الأبي�ض جون بولتون ق���د هدد بفر�ض 
عقوب���ات اأمريكية عل���ى ال����رصكات الأوروبية التي 

تتعامل مع اإيران.

 مبا فيه���ا القد�ض ال�رصقية، خ�شو�ش���ا يف 
قط���اع غزة، عل���ى خلفية الهجمات الع�ش���كرية 
عل���ى الحتجاج���ات املدنية الوا�ش���عة النطاق، 

امل�شتمرة منذ 30 مار�ض”.
ومن ب���ني مهام جلنة التحقيق يف اأ�ش���باب 
وماب�ش���ات النته���اكات، مبا فيه���ا تلك التي 
قد ترتقي اإل���ى جرائم حرب. وعل���ى اللجنة اأن 
حتدد امل�ش���وؤولني وتقدم التو�ش���يات ب�ش���اأن 

معاقبتهم.
ومن املقرر اأن ترفع اللجنة تقريرا �شفهيا 
حول �ش���ري التحقيق اإلى الدورة ال� 39 ملجل�ض 
حقوق الإن�ش���ان يف �ش���بتمرب املقب���ل، وتقريرا 
خطيا اإلى الدورة ال� 40 يف مار�ض العام 2019.
ويف وقت �ش���ابق، اعترب املفو�ض ال�شامي 
حلق���وق الن�ش���ان يف الأم���م املتح���دة زيد رعد 
احل�ش���ني، اأم����ض اجلمع���ة، اأن ال���رد الإ�رصائيلي 
على تظاهرات الفل�ش���طينيني يف غزة “مل يكن 
متكافئ���ا اإطاق���ا”، معربا عن دعم���ه للدعوات 

لفتح حتقيق دويل.
ويف خطاب األقاه اأمام جمل�ض الأمم املتحدة 
حلق���وق الن�ش���ان ب�ش���اأن اأعم���ال العن���ف التي 
اأ�ش���فرت عن ا�شت�ش���هاد اأكرث من 100 �شخ�ض 
يف غزة يف غ�ش���ون 6 اأ�ش���ابيع، ح���ذر املفو�ض 
ال�ش���امي من اأن “القتل الناجم عن ال�ش���تخدام 
غ���ري ال�رصع���ي للقوة م���ن قبل ق���وة حمتلة قد 
ي�ش���كل كذل���ك اأعم���ال قت���ل متعمد، م���ا يعد 

انتهاكا خطريا لتفاقية جنيف الرابعة”. 
 60 قت���ل  فيم���ا  اأن���ه  اإل���ى  زي���د  واأ�ش���ار 
فل�ش���طينيا واأ�ش���يب الآلف يف ي���وم واحد من 
الحتجاجات الثنني، عل���ى اجلانب الإ�رصائيلي، 
حتدثت تقارير عن اإ�ش���ابة جندي واحد بجروح 
طفيفة ب�شبب حجر. وقال للمجل�ض اإن “التباين 
الكبري يف عدد ال�شحايا من اجلانبني ي�شري اإلى 

اأن الرد )الإ�رصائيلي( مل يكن متكافئا اإطاقا”.
واأف���اد املفو����ض ال�ش���امي اأن العديد من 
الفل�ش���طينيني الذين اأ�ش���يبوا وقتلوا “كانوا 
عزل متاما واأطلق���ت النار عليهم من اخللف يف 
ال�ش���در والراأ�ض والأطراف با�شتخدام الذخرية 
احلي���ة”، م�ش���ريا اإل���ى اأن هن���اك “اأدل���ة قليلة 
على وج���ود اأي حماول���ة )اإ�رصائيلي���ة( للتقليل 
من اأعداد ال�ش���حايا”. واأ�ش���اف “رغم اأن بع�ض 
املتظاهرين األقوا قنابل مولوتوف وا�شتخدموا 
املقالي���ع لر�ش���ق احلج���ارة واأطلق���وا طائرات 
ورقية م�ش���تعلة اإلى اإ�رصائيل وحاولوا ا�شتخدام 
اأدوات لقطع اأ�ش���اك جداري���ن حدوديني بني 
غزة واإ�رصائيل، ل يب���دو اأن هذه الأفعال وحدها 

ت�ش���كل تهديدا و�ش���يكا للحياة اأو قد تت�شبب 
باإ�شابة مميتة وهو ما كان من املمكن اأن يربر 

ا�شتخدام القوة القاتلة”. 
يف املقاب���ل، اأت���ى الرد الإ�رصائيلي �ش���ارًبا 
بعر����ض احلائ���ط املواثي���ق الدولية كاف���ة، اإذ 
قالت ال�ش���فرية الإ�رصائيلية اإن ت�شكيل جمل�ض 
الأمم املتحدة حلقوق الإن�ش���ان جلنة حتقيق يف 

العنف يف غزة لن يغري الو�شع على الأر�ض.
وزعم���ت اأفيف���اراز �ش���يخرت يف رده���ا على 
جمل����ض الأم���م املتحدة حلق���وق الإن�ش���ان، اأن 
اإ�رصائي���ل حاولت التقليل من اخل�ش���ائر الب�رصية 
لأق�ش���ى حد عند دفاعها عما اأ�ش���مته حدودها 
اأم���ام “الإرهابيني” يف غزة، واألقت باللوم على 

حركة حما�ض يف ا�شتخدام دروع ب�رصية.
وردا على انتقادات مفو�ض الأمم املتحدة 
حلقوق الإن�ش���ان خ���ال نقا�ض م���ن املرجح اأن 
ينته���ي بت�ش���كيل جلن���ة للتحقي���ق يف اأحداث 
العن���ف الأخ���رية، قال���ت اإن املجل�ض ع���اد اإلى 
“اأ�شواأ اأ�شكال ا�شتحواذ معاداة اإ�رصائيل” عليه.
واأ�ش���افت “هذه اجلل�شة اخلا�شة، وم�رصوع 
الق���رار الذي تنظرونه، ودعوته لت�ش���كيل جلنة 
حتقيق، تقف خلفه دوافع �شيا�ش���ية ولن يغري 

الو�شع على الأر�ض مثقال ذرة”.
بع���د  الأممي���ة اخلا�ش���ة  وتاأت���ي اجلل�ش���ة 
انط���اق تظاه���رات حا�ش���دة  م���ن  اأ�ش���ابيع   6

وا�شتباكات عند احلدود بني غزة واإ�رصائيل. 

• ترامب ونائبه ووزير خارجيته خال اجتماع يف البيت الأبي�ض	

• جانب من املواجهات على حدود غزة	

• زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ اأون	

واشنطن - وكاالت: 

اأث��ارت غ�ضب العديد من  اإي��ران، يف خطوة  ان�ضحابها من االتفاق النووي مع   بعد 

حلفائها، ت�ضعى الواليات املتحدة اإىل بناء “حتالف” دويل �ضد نظام طهران و “اأن�ضطته 

املزعزعة لال�ضتقرار”، ح�ضبما اأعلنت وزارة اخلارجية االأمريكية، م�ضاء اخلمي�س.

االثنني  الفكرة،  ه��ذه  بتف�ضيل  بومبيو  مايك  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  و�ضيقوم 

اأبريل  نهاية  توليه من�ضبه يف  ال�ضيا�ضة اخلارجية منذ  ب�ضاأن  له  اأول خطاب  املقبل، يف 

املا�ضي، و�ضيتحدث عن اإيران خ�ضو�ضا و “كيفية امل�ضي قدما”.

جنيف - وكاالت:
احلقائق  لتق�ضي  م�ضتقلة  دولية  اآلية  اإن�ضاء  املتحدة  ل��الأمم  التابع  االإن�ضان  حقوق  جمل�س  قرر 

هذا  املجل�س  وتبنى  االإ�ضرائيلية.  االنتهاكات  يف  والتحقيق  غ��زة  قطاع  يف  االأخ���رية  االأح���داث  ب�ضاأن 

القرار  الفل�ضطينية. وقدمت م�ضروع  االأرا�ضي  االأو�ضاع يف  لبحث  دورة خا�ضة عقدت  القرار خالل 

باك�ضتان نيابة عن منظمة التعاون االإ�ضالمي )با�ضتثناء األبانيا(. و�ضوت اإىل جانب القرار 29 ع�ضوا 

يف املجل�س. وعار�ضته اأ�ضرتاليا والواليات املتحدة، فيما امتنعت 14 دولة عن الت�ضويت. وين�س القرار 

على “ت�ضكيل جلنة دولية م�ضتقلة للتحقيق يف انتهاكات القانون االإن�ضاين الدويل والقوانني الدولية 

يف جمال حقوق االإن�ضان على االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة.

عواصم - وكاالت:

 قالت كوريا اجلنوبية، اأم�س اجلمعة، اإن نظريتها ال�ضمالية رف�ضت املوافقة على قائمة 

للتجارب  املخ�ض�س  موقعها  اإغ��الق  م�ضاهدة  يف  ياأملون  كانوا  اجلنوبيني  ال�ضحافيني  من 

ودول  اجلنوبية  كوريا  ال�ضحافيني من  ال�ضمالية عددا حم��دودا من  كوريا  ودعت  النووية. 

االأ�ضلحة  بتجارب  الوحيد  اخلا�س  للموقع  اإغالقا  �ضيكون  اإن��ه  تقول  ما  لي�ضهدوا  اأخ��رى؛ 

اإغ��الق  يانغ  بيونغ  عر�س  ويعترب  املقبل.  االأ�ضبوع  ري  بوجني  يف  وال��واق��ع  لديها،  النووية 

موقع التجارب تنازال كبريا خالل �ضهور �ضهدت تراجعا يف التوتر بينها وبني كل من كوريا 

اجلنوبية والواليات املتحدة.

وا�ش���نطن - اف ب: اأق���ر جمل����ض ال�ش���يوخ الأمريك���ي تعي���ني جين���ا ها�ش���بل مديرة جدي���دة لوكالة 
ال�ش���تخبارات املركزية على الرغم من حتفظ عدد من اأع�ش���ائه، اإذ اعتربوا اأن �ش���لوعها �شابقا بعمليات 
تعذيب مل�ش���تبه يف تورطهم بالإرهاب مينعها من تويل املن�ش���ب. واأقر الكونغر�ض تعيني ها�شبل، التي 
اختارها الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب للمن�شب، بعد اأن خالف 6 اأع�شاء دميقراطيني توجيهات حزبهم 
واأيدوا القرار، الذي نال 54 �ش���وتا من اأ�ش���ل 99. وتخلف ها�ش���بل يف املن�ش���ب مايك بومبيو، الذي عينه 
ترامب اأخريا وزيرا للخارجية. وطوال 3 عقود عملت ها�ش���بل - التي اأثار اختيارها للمن�ش���ب جدل كبريا - 
يف العمليات ال�رصية التابعة للوكالة، واأدارت يف 2002 �شجنا �رصيا تابعا للوكالة يف تايلند، اإذ توؤكد تقارير 

اأن معتقلني ب�شبهة النتماء لتنظيم القاعدة تعر�شوا فيه للتعذيب.
من جهتها، تعهدت ها�ش���بل يف اإفادتها اأمام جلنة ال�ش���تخبارات يف جمل�ض ال�ش���يوخ، الأربعاء، بعدم 

ا�شتئناف برنامج التعذيب املثري للجدل الذي طبقته الوكالة بني العامني 2002 و2005.

برغم التحفظات.. اإقرار تعيني اأول مديرة لـ “�سي اآي اآيه”

عوا�شم - وكالت: هزت �شل�شلة انفجارات 
�ش���خمة، اأم�ض اجلمعة، مطار حماة الع�ش���كري يف 
و�شط �ش���وريا، بينما حتدثت م�شادر عن ق�شف 
ا�ش���تهدف منظومة �ش���واريخ اإيرانية، مما اأ�شفر 
عن مقتل 57 عن�رصا يف احلر�ض الثوري الإيراين.

وذك���ر املر�ش���د ال�ش���وري اأن النفج���ارات 
وقعت “يف م�ش���تودعات اأ�ش���لحة ووقود لقوات 

النظام يف املطار” قرب مدينة حماة.
وقال���ت م�ش���ادر ميداني���ة ل�ش���كاي ني���وز 
عربي���ة اأن انفجارا جديدا وقع يف املطار يف وقت 
لح���ق، بينما اأفادت معلومات اأولية عن ق�ش���ف 
ا�شتهدفت اأنظمة �ش���واريخ اأر�ض جو باور 373 

التابعة للملي�شيات الإيرانية يف املطار.
م���ن  عن����رصا   57 اإن  نا�ش���طون  وق���ال 
امليلي�ش���يات التابع���ة للحر�ض الث���وري الإيراين 

قتل يف التفجريات.
واأف���ادت وكالة الأنباء ال�ش���ورية الر�ش���مية 
)�ش���انا( ع���ن “�ش���ماع دوي انفج���ارات يف حميط 

مطار حماة” من دون اإ�شافة اأي تفا�شيل.
ا�ش���تهدفت  املا�ش���ية،  الأ�ش���ابيع  وخ���ال 
اإ�رصائيل مرات مواقع ع�شكرية عدة يف �شوريا كان 
اآخرها ليلة التا�ش���ع والعا�رص م���ن مايو، اإذ اأعلنت 
اإ�رصائيل ق�ش���ف ع�رصات الأهداف “الإيرانية” ردا 
على هجوم �ش���اروخي قالت اأي�ًش���ا اأنه “اإيراين” 
عل���ى اجل���ولن املحت���ل. ومن���ذ ب���دء الن���زاع يف 
�ش���وريا يف 2011، ق�شفت اإ�رصائيل مرارا اأهدافا 
ع�ش���كرية للجي�ض ال�ش���وري اأو اأخ���رى حلزب اهلل 
يف �ش���وريا، لكن ال�ش���تهداف طال اأخريا مواقع 
موج���ود فيه���ا اإيرانيون. م���ن جهة اأخ���رى، قال 
الرئي�ض الرو�ش���ي فادميري بوتني، خال لقائه 

نظريه ال�شوري ب�شار الأ�شد، يف �شوت�شي بجنوب 
رو�ش���يا، م�ش���اء اخلمي����ض، اإن���ه لبد من �ش���حب 

“جميع القوات الأجنبية” من �ش���وريا مع تفعيل 
العملي���ة ال�شيا�ش���ية. واأو�ش���ح بوت���ني، وفق ما 

نقلت عنه وكالة الأنباء ال�شورية الر�شمية “نوؤكد 
اأن مع حتقيق النت�ش���ارات الك���ربى والنجاحات 
امللحوظ���ة يف احلرب على الإره���اب ومع تفعيل 
العملية ال�شيا�ش���ية ل بد من �ش���حب كل القوات 
الأجنبية من اأرا�شي �شوريا”. واأ�شاف اأن “اإعادة 
ال�ش���تقرار يف الب���اد يوف���ر الظ���روف املواتية 

ملتابعة العملية ال�شيا�شية”.
واأ�ش���اف بوتني “بهذا ال�شدد اأكد الرئي�ض 
الأ�ش���د اأنه �شري�ش���ل لئحة باأ�ش���ماء املر�شحني 
لع�شوية جلنة مناق�ش���ة الد�شتور يف اأقرب وقت 

ممكن اإلى الأمم املتحدة”.
وتابع “رو�ش���يا رحبت به���ذا القرار وتدعمه 
كل الدع���م؛ يف �ش���وء التفاقات الت���ي خرج بها 
موؤمت���ر احل���وار الوطني ال���ذي عقد قبل اأ�ش���هر 
يف �شوت�ش���ي”. م���ن جهته، قال املتحدث با�ش���م 
لل�ش���حافيني  بي�ش���كوف،  الكرمل���ني دمي���رتي 
“اأج���رى الرئي����ض بوتني حمادثات م���ع الرئي�ض 
ال�شوري ب�شار الأ�شد الذي توجه اإلى �شوت�شي يف 

زيارة عمل”.
من جهته، قال الأ�شد اإن “م�شاحة الإرهابيني 
يف �ش���وريا اأ�ش���بحت اأ�ش���غر بكث���ري )...( وه���ذا 
يعني املزيد من ال�ش���تقرار وهذا ال�شتقرار هو 
باب وا�ش���ع للعملية ال�شيا�ش���ية التي بداأت منذ 
�ش���نوات”. واأ�ش���اف “لدينا الكثري من احلما�شة 
له���ذه العملي���ة لأنه���ا �رصوري���ة بالت���وازي م���ع 
مكافحة الإرهاب ونعرف باأن هذا املو�ش���وع لن 
يكون �ش���ها”. واعترب الأ�ش���د اأن اللقاء “فر�شة 
لو�ش���ع روؤية م�ش���رتكة للمرحلة املقبلة بالن�شبة 
ملحادثات ال�شام �ش���واء يف اأ�شتانا اأو �شوت�شي” 

من دون اأن ياأتي على ذكر حمادثات جنيف.

 مقتل عشرات اإليرانيين في انفجارات بمطار حماة
 الكرملين: األسد سافر لروسيا والتقى بوتين بسوتشي

•  بوتني ي�شع �رصطا لتفعيل العملية ال�شيا�شية ب�شوريا	

باريس - اف ب: 

اأم�����ض  الفرن�ش����ية،  اأعلن����ت احلكوم����ة 
اأف����راد  اأنه����ا جم����دت اأ�ش����ول 3  اجلمع����ة، 
و9 �����رصكات ي�ش����تبه ب�ش����لوعها يف تطوير 
اأ�ش����لحة كيماوية يف �ش����وريا، بح�شب وكالة 
“روي����رتز”. ويف بيان م�ش����رتك ق����ال وزير 
املالي����ة برون����و لو م����ري، ووزي����ر اخلارجية 
ج����ان اإي����ف لو دري����ان، اإن اخلط����وة تهدف 
اإلى تعقب �ش����بكات ي�ش����تبه يف م�شاعدتها 

والدرا�ش����ات  للبح����وث  ال�ش����وري  املرك����ز 
العلمي����ة. وتتهم الولي����ات املتحدة ودول 
اأخرى املركز بامل�ش����اعدة يف تطوير اأ�شلحة 

كيماوية ل�شالح النظام ال�شوري.
وق����ال البيان “مت ا�ش����تهداف 3 اأفراد 
و9 �رصكات؛ لدورهم يف الأبحاث اأو احل�شول 
كيماوي����ة  اأ�ش����لحة  لتطوي����ر  م����واد  عل����ى 
وبالي�ش����تية لهذا البلد”، فيما مل يك�ش����ف 

البيان عن هويات الأفراد وال�رصكات.

 “�رصبة فرن�شية” ل�رصكات �شالعة ب� “كيماوي �شوريا”



عق��دت اللجنة املنظم��ة لبطولة 
البحرين الدولية األوىل لكرة السلة 
اجتامعه��ا األول برئاس��ة الش��يخ 
س��لامن بن عبدالل��ه آل خليفة، 
وذل��ك تحض��رًا الس��تضافة هذه 
البطولة التي أطلقها رئيس االتحاد 
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 
عيىس بن عيل آل خليفة وتنطلق 
يف يوم 24 مايو الجاري وتس��تمر 

حتى 27 من الشهر ذاته.
وناقش��ت اللجن��ة يف اجتامعه��ا 
عدًدا م��ن املواضي��ع التنظيمية، 
املنتخب��ات  الحتض��ان  وذل��ك 
العربية املش��اركة وه��ي العراق، 
م��ر ولبنان، إذ تم اعتامد الئحة 
البطولة األساسية، كام تم تشكيل 
لجنة فنية برئاسة املراقب الدويل 
تس��جيل  غل��وم مهمتها  فاض��ل 
الالعبني وتعيني الحكام إضافة إىل 
التأديبية  والعقوب��ات  املخالفات 

إن وجدت.
كام تم خ��الل االجت��امع اعتامد 

املنتخب��ات  اس��تضافة  ترتيب��ات 
حيث استقرت اللجنة عىل فندق 
وينده��ام ج��اردن ليك��ون مقرًّا 

لسكن ضيوف مملكة البحرين.

وبه��ذه املناس��بة، رصح الش��يخ 
س��لامن ب��ن عبدالل��ه آل خليفة 
رئي��س اللجن��ة املنظم��ة لبطولة 
البحري��ن الدولي��ة األوىل لك��رة 

السلة أن اللجنة انتهت من كافة 
التنظيمية الس��تضافة  الرتتيب��ات 
هذه البطولة، مؤك��ًدا أن االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة قادر عىل 

تنظيم هذا التجمع بش��كل ناجح 
ومث��ايل، منوها بالجه��ود الكبرة 
التي يبذلها أعضاء اللجنة املنظمة 
يف سبيل تحقيق استضافة ناجحة 

وظهور ه��ذه البطول��ة بالصورة 
التي تليق باس��م مملكة البحرين 
التي باتت قادرة عىل تنظيم كربى 

األحداث الرياضية بكفاءة عالية.
وأكد الشيخ سلامن بن عبدالله آل 
خليفة أن��ه يعتز بالثقة املمنوحة 
له م��ن رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة س��مو الشيخ عيىس 
بن ع��يل آل خليف��ة، موضًحا أن 
هذه الثقة الغالي��ة محل تقدير، 
منّوًها بال��دور الكبر الذي يلعبه 
س��موه يف تطوير لعبة كرة السلة 

البحرينية.
يذكر أن اللجن��ة املنظمة لبطولة 
البحري��ن الدولي��ة لكرة الس��لة 
يف نس��ختها األوىل تض��م كل من 
عبداإلله عبدالغف��ار األمني العام 
باالتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
التنفيذي  املدير  يوس��ف  وأحمد 
باالتح��اد وغس��ان ق��اروين مدير 
املنتخب��ات الوطنية، وخالد خليل 

وأحمد قلداري ومحمود تقوي.

اعتماد الالئحة األساسية واللجنة الفنية لبطولة البحرين للسلة
لالستضافة ال��ج��ه��وزي��ة  ي��ؤك��د  ع��ب��داهلل  ب��ن  سلمان 

أم الحصم             اتحاد السلة

 ش��هد الي��وم الثاين لبطول��ة رشكات 
التأمني الرمضانية العارشة لكرة القدم، 
التي تنظمه��ا جمعية رشكات التأمني 
برعاية ترس��ت ري ومستشفى الهالل 
وإنرتغل��ف  بوك��س  ذا  أوف  وأوت 
بروكر، تعادل س��وليدريت مع املرف 

املركزي وفوز فريقا أكسا وأريج.
وتع��ادل فريق��ا س��وليدريت ومرف 
البحرين املركزي بهدف لكل منهام يف 
افتت��اح مباريات اليوم الثاين للبطولة، 
وبهذه النتيجة حصد كل منها نقطته 
الت��ي  الثالث��ة  املجموع��ة  يف  األوىل 
التكاف��ل الدولية برصيد 3  يتصدرها 
نقاط بعد فوزه عىل الرشكة البحرينية 
الوطني��ة للتأم��ني يف اوىل مباري��ات 

املجموعة. 
ويف اللق��اء الثاين، حقق فريق أكس��ا 
ف��وزًا صعًبا ومهامًّ يف بداية مش��واره 
ببطولة “تأمني 10” حيث تغلب عىل 
فريق تأمني تيم بهدفني مقابل هدف، 

وذل��ك ضم��ن منافس��ات املجموعة 
األوىل.

يف  الث��اين  للمرك��ز  أكس��ا  وصع��د 
املجموع��ة برصيد 3 نق��اط وبفارق 
األهداف خلف املتحدة للتأمني، فيام 

بقي رصيد فريق تأمني تيم خاليا من 
النقاط.

واقتن��ص فري��ق أري��ج ف��وزًا مث��رًا 
ا بتغلبه عىل فريق ترست  ومس��تحقًّ
ري بأربع��ة أهداف مقابل هدفني يف 

مسهل مشوار الفريقني يف املجموعة 
الثانية.

وحص��د فريق أري��ج به��ذا الفوز 3 
نقاط مثين��ة وضعت��ه يف املركز الثاين 
باملجموعة خلف التس��هيالت للتأمني 
الذي يتفوق عليه بف��ارق األهداف، 
بينام ظل رصيد ترس��ت ري خالًيا من 

النقاط.
وتقام اليوم السبت 3 مباريات، حيث 
س��يلتقي فري��ق الرشك��ة البحرينية 
الكويتي��ة م��ع تأمني تيم يف الس��اعة 
منافس��ات  ضم��ن  مس��اء   10:00
املجموع��ة األوىل، ويلع��ب بعده��ا 
مب��ارشة فري��ق تآزر مع ترس��ت ري 
عن��د الس��اعة 10:40 مس��اء ضمن 
مباريات  الثاني��ة، وتختتم  املجموعة 
اليوم مبواجهة تجمع فريقي التكافل 
الدولي��ة ومرف البحري��ن املركزي 
يف املجموع��ة الثالثة، وتق��ام جميع 

املباريات عىل صالة نادي الشباب.

تنطلق اليوم السبت مباريات بطولة 
نادي ط��ران الخلي��ج الثالث��ة لكرة 
الق��دم، وذل��ك عىل مالع��ب النادي 
وسط ترقب كبر من الفرق املشاركة 
الت��ي م��ن املف��رتض أن تك��ون قد 
استلمت جدول البطولة بعد اعتامده 
رسميًّا، علاًم بأن اللجنة املنظمة كانت 
قد أجرت قرع��ة البطولة الليلة قبل 
املاضية تحت رعاية وإرشاف عمران 
النج��داوي رئيس اللجن��ة، وبحضور 
مدي��ر البطول��ة جاس��م املطاوع��ة 
ورئيس اللجنة الفنية عبدالرزاق قمرب 
ومندويب الفرق املشاركة وعددها 20 

فريًقا.
وبدأ حفل مراسم إجراء القرعة بكلمة 
للنجداوي قدم فيها باس��مه وباس��م 
أعض��اء اللجنة الش��كر ملجلس إدارة 
نادي ط��ران الخليج ع��ىل تهيئتهم 
األجواء املثالي��ة بتوفر خيمة النادي 
وكل الدعم للبطولة، كام قّدم ش��كره 

أيًض��ا إىل من��دويب الفرق املش��اركة، 
وبعدها قدم املطاوعة مدير البطولة 
رشًح��ا مفصاًل ع��ن اللوائ��ح العامة 
للبطولة ومتت مناقش��تها مع مندويب 
الف��رق - وأجري��ت بعدها مراس��م 
إج��راء القرع��ة ع��ن طري��ق رئيس 
اللجنة الفنية عبدالرزاق قمرب والتي 

أس��فرت عىل النحو التايل: املجموعة 
األوىل وضمت: مركز ش��باب الحجر، 
باب��ا س��يتي، العك��ر، مطع��م أنوار 
الع��راق. املجموع��ة الثانية: ش��باب 
لتأج��ر  تانغ��و  إش��بيليه،  املدين��ة، 
املجموعة  ع��امر.  نظارات  املعدات، 
الثالثة: التعاون - املستقبل - فالكون 

FC - مفروش��ات أحمد رشيف ب. 
العظامء،  الرابع��ة: مدينة  املجموعة 
مفروش��ات أحمد رشي��ف أ، الحرم، 

كوماندوز الشاخورة.
ثم ت��م تكري��م أفضل مق��رتح قدم 
للجنة وجاء من مندوب فريق مدينة 

العظامء اإلداري أحمد عجالن.

تعادل سوليدرتي مع المركزي في “تأمين 10”

انطالق بطولة نادي طيران الخليج الثالثة الكروية

جانب من لقاء سوليدرتي مع المركزي

مندوبو الفرق المشاركة مع اللجنة المنظمة

سلمان بن عبداهلل يترأس اجتماع اللجنة المنظمة
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مع نهاية ال��دوري البحريني 
 )NBB دوري( الق��دم  لكرة 
والذي توج فيه املحرق بطاًل 
والثالثني يف  الرابع��ة  للم��رة 
تاريخ��ه وبف��ارق 15 نقطة 
ع��ن صاح��ب املرك��ز الثاين، 
وبتتويج نادي النجمة العائد 
ملنص��ات البط��والت ببطولة 
كأس جاللة امللك، نتوقف مع 
املتخصصني واملتابعني يف شأن 
املحلي��ة للحديث عن  الكرة 
أداء التحكيم الذي كان األكرث 
تداوالً هذا املوس��م خصوًصا 
مع احتس��اب قرارات غريبة 
املتابعون ووسط  كام سامها 
اعرتاضات العديد من األندية 
ع��ىل ق��رارات الح��كام التي 

أثرت عىل نتائج مبارياتهم.

والنقد  اإلشادة  بين  القدم..  لكرة  دورينا  حكام 
م��رة ألول  ت���ح���دث  غ��ري��ب��ة  ق�������رارات 

لقطة لتحكيمية لموسم دورينا

حسين الحداد

السبت 19 مايو 2018 
3 رمضان 1439
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افتتاح بطولة نادي سار 
الرمضانية “12” الكروية

“سبورتكس” يشارك ألول مرة 
في بطولة الروضان

انطلقت منافسات بطولة نادي سار الرمضانية الثانية عرشة لكرة 
القدم الخميس 17 مايو الجاري، وذلك بإقامة 3 مباريات.

ففي افتتاح البطولة التقى فريق شباب املحرق بطل النسخة املاضية 
بفريق الزعيم 10 للرياضية يف مباراة اتسمت بالحذر من الفريقني، 
ورغم العديد من الفرص التي أتيحت أمام العبي الطرفني إال أن أيًّا 

منهام مل يتمكن من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
ويف ثاين لقاءات الجولة األوىل التقى فريق إيليا بفريق املرحوم 

حمندي يف لقاء مثر، حيث تقدم فريق املرحوم يف الشوط األول 
بهدف نجم املباراة عيل أحمد ثم ضاعف حسن عبدالعزيز النتيجة 

من ركلة جزاء، وقّلص العب إيليا عيل عبدالهادي النتيجة لينتهي 
اللقاء بفوز فريق املرحوم حمندي بهدفني مقابل هدف.

آخر لقاءات اليوم األول جمع بني املستضيف نادي سار وفريق الذيب 
العيناوي، يف لقاء شهد تسجيل أول هاتريك يف البطولة وكان من 
نصيب املتألق نارص محمد العب فريق الذيب العيناوي، وأضاف 
زميله نارص العيىس هدًفا رابًعا، بينام اكتفى سار بتسجيل هدف 

وحيد عن طريق العبه صالح حميد. وستقام مباريات الجولة الثانية 
اليوم السبت حيث سيلتقي يف املباراة األوىل فريق مركز شباب عراد 

برشكة دملون للدواجن، بينام سيجمع اللقاء الثاين بني مفروشات أحمد 
رشيف وعذاري، وآخر لقاءات الجولة سيكون بني نادي سار وبلجيكا، 

وجميع املباريات عىل ملعب نادي سار الثقايف والريايض.

أحمد مهدي

يشارك فريق “سبورتكس” يف بطولة الروضان الكويتية لكرة قدم 
الصاالت.

وتأيت مشاركة فريق سبورتكس ممثال بالعديد من الالعبني املحليني 
أصحاب اإلمكانات املميزة يف لعبة كرة الصاالت ويتقدمهم جسام 

صالح، محمد السندي، فالح عباس، محمد عبدالله، سلامن مال، محمد 
أمليدا، أحمد عبدالنبي، عبدالجليل وسيد لؤي سلامن.

ووقع الفريق يف مجموعة ضمت نادي األهيل ورشكة سدى العقارية 
وكويت ستيل. ويعترب فريق “سبورتكس” هو الفريق البحريني الثالث 

يف البطولة إىل جانب فريقي مونديال هشام فوالذ ونادي الحد.
وتعد املشاركة هي األوىل لفريق “سبورتكس” والذي ميثل إحدى 

الرشكات الرياضية الجديدة يف البحرين.
ويسعى الفريق يف مشاركته األوىل لرفع اسم مملكة البحرين يف 

املحفل الكبر بالكويت، إذ وقع االختيار عىل نخبة من أبرز املواهب 
البحرينية يف كرة الصاالت مع أحد الفرق الكويتية.

يأيت ذلك وسط التطور الكبر الذي تشهده لعبة كرة الصاالت يف 
مملكة البحرين، والذين انعكس عىل مستوى املنتخب الوطني لكرة 

الصاالت خالل مشاركاته األخرة أيًضا.

أحمد عبداهلل

تصدر فريق األيام بقيادة حسن 
مهدي فرق مجموعة املتقاعدين 

بدورة مركز شباب الهملة، وواصل 
سعيه للتأهل للدور نصف النهايئ، 
حيث بات عىل مقربة كبرة كأول 

املتأهلني لهذا الدور بعد مباراة 
ماراثونية ضد فريق البالد بقيادة 

املدرب سلامن السوحي، حيث 
استطاع أن يفوز عليه بنتيجة ثالثة 

أهدف مقابل هدفني بعد إلغاء حكم 

املباراة لهدف التعادل لفريق البالد 
لوجود شكوك يف صحة هذا الهدف.
وقد بدأ األيام كعادته مسيطرًا عىل 
مجريات املباراة، واستطاع التقدم 
بهدف سجله عميد الوسط أحمد 

منصور رغم إصابته، فيام عادل للبالد 
مهاجمه جعفر مبارك، ليواصل األيام 

سعيه نحو التقدم وكان له ذلك، 
حيث استطاع مهاجمه املخرضم 

أحمد محفوظ وبتسديدة جميلة 

من تسجيل هدف األيام الثاين وسط 
ذهول حارسه الكبر عباس أحمد، 

ليستمر األيام يف ضغطه عىل مرمى 
البالد محقًقا الهدف الثالث من خالل 
مهاجمه املبدع جاسم عبدالله، ولكن 
رسعان ما قلب العبو البالد املوازين، 

وبدأوا هجامتهم عىل مرمى األيام، 
حيث سجل حسني يوسف هدف 

البالد الثاين، وليواصلوا مسلسل 
إضاعة الفرص، وكادت تنتهي املباراة 

بالتعادل لوال أن حكم املباراة قّرر 
إلغاء الهدف الثالث للشك يف صحته 
وسط احتجاج العبي البالد وجمهور 

كبر تابع املباراة، لتنتهي املباراة بفوز 
األيام وتصدره لفرق متقاعدي الهملة 

الكروية.
فيام خرج فريقا األبراج بقيادة 

عبدالشهيد عبدالعال وهايب بقيادة 
عيل مهدي وصيف النسخة السابقة 

متعادلني بهدف لهدف.

األيام يتصدر “متقاعدي الهملة” الكروية

لقطة من مباريات المتقاعدين

عبداهلل: تميز القليل
وأشار رئيس رابطة جامهر الرفاع 

أحمد عبدالله أن هنالك القليل 
من الحكام املتميزين يف دورينا، 
أما البقية فام زلنا نشاهد منهم 

أخطاء توثر عىل سر نتيجة 
املباريات، وباألخص يف هذا املوسم 

حيث إن الكثر من املباريات 
تغّرت نتيجتها بسبب أخطاء 

تحكيمية فادحة وكل املتابعني 
شاهدوا كيف خرج الرفاع الرشقي 

والحد من بطولة كأس امللك 
بأخطاء أقل ما يقال عنها إنها 

كارثية.
وأردف بأن املميزات التي يحصل 

عليها الحكم يف املهامت الخارجية 
أفضل مام يحصل عليه محليًّا، 

حيث إن هذا يعد سبًبا من 
األسباب التي تجعل الحكم ليس 
بكامل تركيزه محليًّا مام يعرضه 

لألخطاء، ومتنى أن تتم االستعانة 
بحكام أجانب ليتم تطوير الدوري 
املحيل وتتم االستفادة بشكل أكرب 

عىل قرار الدول املجاورة.

 العيناوي: التحكيم 
يغّيــر مجـــرى البطـــوالت 

شــــريــــدة: االهتمــــام 
والمعسكــرات الخـــارجيــــة 

محمود: المستوى فوق الجيد ونحسد عليه 

يرى املدرب الوطني 
عيىس العيناوي 
مدرب أكادميية 
سوبر سوكر أن 

مستوى التحكيم 
يقل يف كل موسم 
عن املوسم الذي 
يسبقه واألخطاء 

املؤثر تكرث، وأضاف 
أنه ال توجد 

هناك مراقبة تامة 
للحكام، والدليل أننا نرى العديد من التخبطات يف القرارات 
التحكيمية، وال يوجد أي ردة فعل من لجنة الحكام تجاه ما 

يحدث وتجاه غضب الجمهور واألندية.
وفيام يتعلق بالحلول التي يقرتحها لتحسني أداء الحكام 

وتقليل األخطاء قال العيناوي إن يف رأيه الشخيص هنالك 
حالن، األول هو أن تعتمد لجنة الحكام عىل مبدأ املحاسبة، 

فاملحاسبة ستجعل الحكام أكرث تركيزًا وحذرًا يف امللعب، 
أما عن الحل الثاين فاقرتح العيناوي أن يقام يف كل موسم 

معسكر للحكام جميًعا دون استثناء يتم فيه رشح القوانني 
الجديدة عىل أن يتم تطبيقها يف املعسكر.

وأوضح أن أداء الحكم البحريني يتحّسن عندما يدير مباراة 
خارجية ويعود السبب لذلك إىل أن الحكم يعلم أنه محاسب 
عىل كل أخطائه ويجب عليه الرتكيز بشكل كامل فرناه جاهزًا 

ومتميزًا، وهذا ما يجعلنا نطالب بقرارات من لجنة الحكام 
تجعل حكامنا أكرث تركيزًا يف امللعب وأكرث جدية، فكلام عرف 

الحكم بأن هناك محاسبة بعد كل مباراة فسيكون أكرث 
جاهزية وتركيزًا.

كام بني أن التحكيم لألسف أصبح يغّر مجرى بطوالت 
وليس فقط مباريات، ففي بعض املباريات ال نرى التفاهم 

حتى بني الحكم ومساعده فكل منهام قراره مختلًفا، وتكون 
ا سيئة والحكم يعلم يف النهاية بأن أي  الصورة يف امللعب جدًّ

قرار يتخذه لن يحاسب عليه من اللجنة وسيكون االنتقاد 
فقط من الجامهر ولن يؤثر عىل مسرته فاألهم هي لجنة 

الحكام.

فيام قال الزميل اإلعالمي عيىس 
رشيدة مقدم برنامج “يف التسعني” 

املهتم بشأن األمور الرياضية 
املحلية، إذا كنا نريد أن نقّيم 

التحكيم هذا املوسم، فإن األخطاء 
ومع األسف الشديد كانت تصاحبه 

الكثر من األخطاء خاصة يف 
بداية املوسم حتى وصل الحال 

بأن تحتسب رمية التامس كحالة 
تسلل، ولكن ال ننكر بأن التحكيم 

تحسن يف نهاية املوسم، وأضاف 
أنه إذا أردنا تقليل األخطاء فيجب 

علينا أوالً زيادة االهتامم والدعم 
املادي باإلضافة لعمل املعسكرات 

الخارجية، مع رضورة أن يكون 
املسؤول عن تدريب الحكام 

أشخاص ذي كفاءة، فاالجتهادات 
دون االستعانة بالخربات لن ترتقي 

بالحكم مع احرتامي لكل من 
يجتهد رغم عدم اختصاصه يف 

مجال التدريب والتطوير.
وعن مراقبة أداء الحكام أضاف 

أن املراقبة بالتأكيد موجودة 
سواء من لجنة الحكام أو حتى 
اإلعالم، املراقبة ال يجب أن تتم 
دون مراجعة األخطاء وتقبلها 

من قبل البعض هي ثقافة 
تتطلب التصحيح، وال نختلف 

بأن دامئًا الحكم البحريني مميز 
يف االستحقاقات الخارجية، وقد 

تكون أحد األسباب قلة الضغوط 
بحكم عدم وجود رابط بني الحكم 

والجامهر أو الفرق عىل عكس 
ذلك يف املسابقات املحلية.

أما رئيس قسم الحكام باالتحاد 
البحريني لكرة القدم الكابنت جاسم 

محمود فقد كان له رأي مختلف، 
حيث قال إن مستوى التحكيم لدينا 
فوق الجيد بل نحسد عليه من قبل 
الكثر من الدول الستمرارية األجيال 
الناجحة يف مجال التحكيم البحريني 

يف السابق والحارض واملستقبل.
وأضاف نأمل ويأمل جميع املسئولني 

عن التحكيم يف االتحادات األهلية 
والتي تزيد عن 215 اتحاًدا منضامًّ ل�

fifa أن ال توجد أخطاء ولكن  من 
املستحيل أي لعبة ال توجد أخطاء 

فيها، ولكن نعمل عىل التقليل منها 
بطرق كثرة ومنها تكثيف املحارضات 

النظرية والتدريبات الفنية العملية 

وتحليل األداء التحكيمي ومواكبة 
آخر التعديالت يف قانون اللعبة ورفع 

مستوى األداء البدين وأيًضا اختيار 
زوايا مميزة لألخطاء القريبة من 

منطقة الجزاء وداخل منطقة الجزاء.
وبشأن اختالف أداء الحكم البحريني 

محليًّا وخارجيًّا قال يف رأيي األداء 
واحد سواء أكان محليًّا أم خارجيًّا 
االختالف فقط يف نظرة الجامهر 

املحلية للحكام إذا كانوا يف املباريات 
الدولية ينظرون لهم نظرة املؤيد 

والفخور بهم لكونهم ميثلون بلدانهم 
ولكن محليًّا تدخل االنتامءات لألندية 

هناك ينتقد الحكم نفسه الذي كان 
يشاد يف خارجيًّا ونقطة آخر دامئًا 

الحكام يف مختلف الدول والدورات 

محليًّا يعانون من بعض الضغوطات 
وعدم نسيان مسئولني األندية لبعض 

الحاالت التحكيمية التي وقعت يف 
السابق ضد أنديتهم من قبل بعض 

الحكام بالتايل تحصل االعرتاضات 
واالنتقادات. وأشار إىل أن ال ميكن 

أحد ينكر بوجود بعض من القرارات 
غر املوفقة يف بعض املباريات 

والتي غرت بعض من النتائج ولكن 
ننظر لعدد املباريات املحلية )90 

مباراة يف دوري NBB وكأس جاللة 
امللك 32 ودوري الدرجة الثانية 72 
وكأس النخبة 9 ما يقارب عىل 203 
مباريات( ولله الحمد نسبة بسيط 

ا لألخطاء املؤثرة بالتايل نأمل بأن  جدًّ
ال يوجد أي أخطاء يف املستقبل.

وأكد أنه يوجد تقييم ألداء الحكام 
يف جميع مباريات الكبار ومنها 

 NBB كأس جاللة امللك والدوري
للدرجة األوىل ودوري الدرجة الثانية 
وكأس النخبة وكأس السوبر ومعظم 

مباريات املراحل السنية.

عيسى شريدة

جاسم محمود 

عيسى العيناوي 

البالد سبورت  

دخل أحد األندية املنضوية تحت مظلة االتحاد البحريني لكرة السلة يف مفاوضات جادة مع أحد العبي كرة القدم 
سابقاً، للدخول يف الجهاز االداري للعبة كرة السلة للموسم املقبل. 

إذ علم "البالد سبوت" أن النادي املعني قد دخل يف مخاطبة عدد من االسامء لتويل املناصب اإلدارية للفريق االول 
لكرة السلة ومنها احد العبيه الذين مثلوا صفوفه يف كرة القدم منذ سنوات طويلة. واملثر للجدل، أن إدارة النادي 

املعني تركت وغضت الطرف عن اسامء كثرة ذات شأن وفهم ومعرفة بالكرة الربتقالية وذهبت لالستعانة بالعب كرة 
قدم، وهذا ما أثار حفيظة األشخاص املحيطة بالنادي نفسه  حول نظرة وتفكر االدارة ملا تقوم به من خطوات غر 

محسوبة وال تنم عن عقلية احرتافية! 
وأضف اىل ذلك، أن العب كرة القدم املطلوب ملهمة ادارة السلة يف ناديه "األم" قد اشرتط راتب شهري قدره 500 

دينار لقبول املهمة!

العب قدم سابق مطلوب إداريًا لكرة السلة!



تق��ام اليوم الجولة الثانية من مباريات 
املجموع��ة الرابعة بلقاء يجمع نوماس 
وطموح يف الساعة التاسعة مساء، فيام 
يلتقي يف املباراة الثانية فريقا الفخامة 
والفخ��ار يف الحادية عرشة مس��اء عىل 

ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية.
املباراة األوىل س��يكون عنوانها البحث 
ع��ن الص��دارة، ففريق نوم��اس ميتلك 
ثالث نقاط إثر ف��وزه يف املباراة األوىل 
ع��ىل فري��ق الفخام��ة بهدف��ن دون 
مقابل، في��ام ميتلك طموح ثالث نقاط 
أيض��ا من فوزه القوي ع��ىل الفخار يف 
الجول��ة األوىل، ويس��عى كل منهام إىل 

تعزيز الفوز األول وخطف التأهل.
وميت��از نوماس باالنضب��اط والرغبة يف 
الف��وز، وميتل��ك عنارص تس��اعده عىل 
الظفر بالنقاط الثالث، لكنه سيصطدم 
بفري��ق طم��وح الذي يق��وده املدرب 
الوطني الشاب أحمد عيىس ومساعده 

عبدالنارص حسن.
أما فريق طموح، فيتميز بلياقة العبيه 
العالي��ة، إال أنه ال يجيد توزيع جهوده 
عىل مدار الش��وطن، لذل��ك قد يواجه 
بع��ض املش��كالت يف بداي��ة الش��وط 
الث��اين، كام ميتاز أيضا مبه��ارات العبيه 
يف جمي��ع املراك��ز وتطبي��ق تعليامت 
امل��درب بدقة عالوة عىل وجود حارس 
مرمى منتخبنا الس��ابق ونادي البديع 
حمد الدورسي الذي يش��كل قوة كربى 
ومص��در اطمئنان للفريق الذي يعتمد 
عىل األداء الجامعي ورسعة نقل الكرة 
والتحّول من الدفاع إىل الهجوم بشكل 

رسيع.  

التعويض شعار الفخامة والفخار

يرف��ع فري��ق الفخامة بقي��ادة مدربه 
حم��د النصف ش��عار التعويض عندما 
يواج��ه فريق الفخ��ار الذي يش��اركه 
الدافع نفسه، حيث إن خسارة أحدهام 
الليلة تعني خروجه من س��باق التأهل 
إىل الدور رب��ع النهايئ؛ ألنها س��تكون 
الخسارة الثانية، وس��يحاول كل فريق 

تجنبها للبقاء يف دائرة املنافسة.
فريق الفخ��ار مل يتعود ع��ىل الخروج 
املبكر من املنافس��ات، لذللك سيقاتل 
العب��وه ومدربه��م فيص��ل عبداملجيد 
الليل��ة؛ من أج��ل الفوز وكس��ب أول 
ثالث نق��اط وانتظ��ار الجول��ة الثالثة 
لحس��م التأهل إىل ال��دور الثاين، لذلك 
سيلعب بقوة من أجل الفوز، خصوصاً 
وأنه ميتلك الحلول لتعويض خس��ارته 

السابقة.

بين��ام يتعن عىل املدي��ر الفني لفريق 
الفخامة الكابنت حمد محمد أن يسعى 
جاهدا؛ لرفع معنويات العبيه ونسيان 
الخس��ارة األوىل والتشبث بأمل التأهل 
من خالل تحقيق االنتصار األول، حيث 
يتطل��ع ملعالجة األخط��اء الكبرية التي 

وقع فيها الفريق يف الجولة األوىل.

أسرع هدف

شهدت الدقيقة الرابعة من لقاء فريق 
بتلكو جرنز يونايتد وجرناس تس��جيل 
أرسع ه��دف يف البطولة، عندما افتتح 
حس��ن عبدالرض��ا التس��جيل لحام��ل 
اللق��ب، حي��ث كان باك��ورة أهداف 
السداسية التي استقبلها جرناس وودع 

بها منافسات البطولة.
ويعت��رب عبدالرضا من أبرز نجوم فريق 
بتلك��و ج��رنز يونايتد، حيث س��اهم 
بقوة يف تأه��ل فريقه إىل دور الثامنية 
واعتالء صدارة املجموع��ة الثانية، كام 
تق��دم الالع��ب ذات��ه ليش��ارك العب 
فريق الصق��ر األبيض يف صدارة ترتيب 
الهداف��ن برصي��د )3( أه��داف ل��كل 

منهام.

43 بطاقة صفراء وحالة طرد 

ش��هدت مباريات بطولة س��مو الشيخ 
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة الرمضانية 
“نارص11” حتى مس��اء األربعاء إشهار 
حكام اللقاءات ما مجموعه 43 بطاقة 
صفراء، وحالة ط��رد وحيدة كانت من 
نصي��ب حارس فري��ق القلعة الس��يد 
محمود إبراهي��م يف اللقاء أمام الصقر 

األبيض.
و”فيف��ا  الزل��زال  فريق��ا  ويتس��اوى 
واملراكز الشبابية” بعدد نيل البطاقات 
الصفراء ونال كل منه��ام )5( إنذارات 
كأك��ر الفرق حصوالً عليه��ا، وتوزعت 

األخ��رى )4( ل��كل م��ن فيكتوريوس، 
القلع��ة والزعي��م، فور ايف��ر، نوماس، 
و)3( للفخ��ار، وبطاقتن لكل النوايف 
وتايلوس وجرن��اس والفخامة، وبطاقة 

واحدة لجرنز يونايتد والصقر األبيض.

61 العبا محترفا!

دعمت الفرق ال� 16 املشاركة يف البطولة 
صفوفه��ا ب� )61( العب��ا محرتفا ما بن 
العبن يحملون الجنس��ية البحرينية أو 
األجنبية سواء من املقيمن يف البحرين 
أو الذي��ن ت��م اس��تقطابهم من خارج 
اململك��ة، حي��ث تباينت مس��توياتهم 
بعد ختام الجولة األوىل، ولعل أبرزهم 
املح��رتف الس��عودي يف صفوف فريق 
الصقر األبيض محمد عطية الذي وقع 
عىل هاتريك تصدر به ترتيب الهدافن.
وتضم قامئة الالعبن املحرتفن واملقيمن 
جنسيات عديدة، فباإلضافة للبحرينين 
الذي كان عدده��م )26( العبا ضمت 
العب��ن م��ن الربازيل )3(، الس��عودية 
)3(، اليم��ن )3(، نيجرييا )2(، س��وريا 
)2(، مرص )2(، والع��ب من: بريطانيا، 
األردن، الهند، أمريكا، الس��ودان، لبنان، 
رصبي��ا، األرجنت��ن، الس��نغال، تونس. 

إضافة إىل )10( العبن مقيمن.  

طوفان “الجنرز”

كرّش فري��ق بتلكو ج��رنز يونايتد عن 
أنيابه وأرس��ل إن��ذارا ش��ديد اللهجة 
للفرق املش��اركة بعد اكتس��احه فريق 
جرناس بسبعة أهداف دون رد، مسجال 
االنتصار األكرب حتى االن يف البطولة بعد 
أن كان من نصيب فريق الصقر األبيض 
بخمس��ة أهداف يف الجولة األوىل عىل 
حساب فريق القلعة، ليعتيل به صدارة 
ترتي��ب املجموعة الثاني��ة برصيد )6( 
نقاط كاملة بع��د تحقيقه الفوز الثاين 

عىل الت��وايل ليكون ث��اين املتأهلن إىل 
الدور ربع النهايئ.

ويبدو طموحات بتلك��و جرنز يونايتد 
كبرية يف الحفاظ عىل اللقب، حيث بات 
الفري��ق األكر جاهزية م��ن الناحيتن 
الفني��ة والبدنية، كام يتمل��ك العديد 
من األس��امء البارزة التي من شأنها أن 
تش��كل التهديد املب��ارشة ألي منافس، 
حي��ث يعت��رب الفريق األق��وى هجوما 
يف البطول��ة حت��ى اآلن، حيث س��جل 
مهاجموه )10( أهداف يف الوقت الذي 
مل تستقبل به شباكه أي هدف.           

Birthday

يف ب��ادرة جميل��ة، فاج��أ فري��ق فيفا 
واملراكز الشبابية راشد البوعينن مدير 
بطولة س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة الرمضانية “ن��ارص11” بتقديم 
“كيك��ة” خاصة ل��ه مبناس��بة احتفاًء 
بذك��رى مي��الده الت��ي صادف��ت يوم 
الخامس عرش من الشهر الجاري، حيث 
قدم��ت أرسة الفري��ق التهنئ��ة بذلك 

وسط احتفاء أخوي جميل.
وأش��اد البوعنن باملبادرة التي تعكس 
األجواء األخوية واألرسية يف “نارص11”، 
مشيدا بفكرة مدير فريق فيفا واملراكز 
الشبابية نوار املطوع الذي قدم بدوره 
التهنئ��ة للبوعينن، مش��ريا إىل جهوده 
الكبرية يف النج��اح الكبري الذي تحققه 
البطولة حت��ى اآلن، معربا عن تقديره 
للعامل��ن كاف��ة يف اللج��ان العامل��ة 

املختلفة يف هذا الحدث الريايض.

االستعانة بالبرازيلي “إيريك”!

اس��تعان فريق النوايف مبحرتف فريق 
املنامة، الربازييل إيريك ليحل بديال عن 
كريس��تن أليخارنو؛ لتعويض الخيارات 
الفني��ة والحفاظ عىل آمال التأهل بعد 

الس��قوط يف الجولة األوىل أمام بتلكو 
ج��رنز يونايتد بثالثي��ة نظيفة يف إطار 

مباريات املجموعة الثانية.
وكان الواف��د الجديد عند حس��ن ظن 
الجه��از الفني، حي��ث كان أحد أركان 
االنتص��ار الكبري الذي حقق��ه الفريق 
عىل تايل��وس بثالثة أه��داف دون رد 
حينام سجل الهدف الثالث عىل الرغم 
من مشاركته بديال يف الشوط الثاين، إال 
أنه أكد اإلضافة الفنية التي من املمكن 
أن يقدمها للفريق وتحديدا يف املقدمة 
مام يعزز قدراته يف مشواره باملنافسة.

حسابات وحظوظ!

بع��د انقض��اء الجول��ة الثاني��ة م��ن 
املجموعت��ن األوىل والثاني��ة تباين��ت 
حظوظ الفرق يف التأهل إىل الدور ربع 
النهايئ، حيث ُحس��مت بطاقة واحدة 
م��ن أصل 4 عن كلتاه��ام يف انتظار ما 
س��تفرس عنه مواجهات الجولة الثالثة 

واألخرية.
ففي املجموعة األوىل س��يكون الرصاع 
ثالثيا ب��ن فيكتوريوس والزعيم اللذين 
يتس��اويان برصي��د 4 نق��اط فيام يأيت 
بعده��ام “فيف��ا واملراك��ز الش��بابية” 
برصيد 3 نقاط فيام ودع فريق الزلزال 

رسميا املنافسة.
أما املجموعة الثانية، فقد حسم حامل 
اللقب بتلكو جرنز يونايتد رسميا بطاقة 
الصعود األوىل ت��اركا الثانية حائرة بن 
تايل��وس والنوايف ويف جعبة كالهام 3 
نقاط، فيام حزم فريق جرناس حقائبه 

مغادرا منافسات البطولة.

 خليفة بن علي: مرشحون للقب

اعترب قائد فريق النوايف س��مو الشيخ 
خليف��ة بن ع��يل آل خليف��ة أن الفوز 
املتأخر عىل فريق تايلوس أمر طبيعي 

بع��د الخس��ارة املفاجئ��ة يف املب��اراة 
األوىل م��ن حامل اللق��ب فريق بتلكو 
جرنزيونايت��د، مؤك��دا ثقت��ه يف العبي 
فريق��ه، ومبين��ا أن التأه��ل س��يكون 
عرب الف��وز عىل فريق جرن��اس، لذلك 
سيس��عى الفريق بقوة للتمسك بأمل 

االنتقال إىل الدور ربع النهايئ.
وأوضح س��مو الش��يخ خليفة أن فرص 
فريق تايل��وس يف لقاء يوم أمس األول 
كانت قليل��ة، لذلك اس��تحق النوايف 
الفوز رغم وجود بع��ض العبي الخربة 
ممن مّثل فريق الرفاع سابقاً مع بعض 
املحرتف��ن الجيدين، لك��ن كرة الفرص 

واستغاللها كانت للنوايف.
وعن املباراة األوىل قال س��مو الش��يخ 
خليف��ة إن فريق��ه وض��ع نفس��ه يف 
موقف محرج بالخسارة إال أن الالعبن 
اس��تعادوا تركيزهم وأعادوا حساباتهم 
وثقتنا كب��رية بجميع العنارص، مش��ريا 
إىل الطموحات الكبرية بالفوز باللقب، 
حيث اعترب أن فريقه من أفضل أربعة 
فرق مرش��حة للتتويج بكأس البطولة؛ 
لوج��ود عن��ارص متميزة باس��تطاعتها 

الرقي بأداء الفريق.

الحربان: سنقاتل للتأهل

قال مساعد مدرب فريق تايلوس حمد 
الحربان إن فريق��ه دفع مثن التحفظ، 
إذ كان الفريق يس��عى للمحافظة عىل 
ش��باكه يف الشوط األول ليدخل بشكل 
مغاي��ر يف الش��وط الث��اين، لكنه أضاع 
فرص��ة مبكرة وارتك��ب بعض األخطاء 
ومل تخدم��ه اللياقة، فهب��ط رتم األداء 
وأصيب بع��ض العبي��ه، وكل ذلك أثر 
عىل الفري��ق. وعن عدم التعويض قال 
الحرب��ان إن الجه��از الفني يرتقب من 
البدالء أداء مغايرا، لكنه تفاجأ بالواقع، 
ومل يصل الفريق إىل مرمى النوايف إال 

عرب فرصتن طوال الشوط الثاين.
ويواجه تايلوس يف آخر مبارياته بالدور 
التمهي��دي فريق بتلك��و جرنزيونايتد، 
لك��ن الحربان قال إن��ه ال ميكن الجزم 
بخس��ارة تايلوس رغم أن الرتش��يحات 
تص��ب لصالح بتلكو جرنزيونايتد، لكن 
فريقنا س��يقدم أفضل ما ميلك ويعّول 
ع��ىل العبي��ه، ولي��س ع��ىل اطمئنان 
املنافس واحتامل إرشاك��ه البدالء بعد 
ضامن التأهل، لذلك س��يدخل تايلوس 
بتش��كيلة تناس��ب الوضع، ولن يكون 
الضغوطات، وسيستخدم  تحت  فريقه 
كل أس��لحته النت��زاع إح��دى بطاقتي 

التأهل.

طموح ونوماس في صراع الصدارة.. والفخامة يصطدم بالفخار
لعبة الكراسي تشتعل في المجموعة الرابعة لـ “ناصر 11”

اللجنة اإلعالمية
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وّقع فريق الصقر األبيض عىل التأهل 

عندما كسب النقطة السادسة 

بفوزه مساء أمس عىل فريق 

فورإيفر ضمن مباريات املجموعة 

الثالثة بهدفن دون مقابل سجلهام 

عبدالرحمن شعبان )56( وعيل 

فتيل )64(، وظل الخارس عىل ثالث 

نقاط يف انتظار الجولة الثالثة ملعرفة 

املتأهل الثاين وحسابات الصدارة. 

الشوط األول شهد سيطرة مطلقة 

لفريق الصقر األبيض الذي هدد 

مرمى الحارس خالد عبدالستار إال 

أن الخطورة مل تكن كبرية لتكتل 

مدافعي فورإيفر أمام مهاجمي 

الصقر وخصوصاً أحمد يعقويب 

وعمران سعيد واملتقدم دامئاً محمد 

عطية.

وشعر العبو فورإيفر بالخطر وأغلقوا 

املنطقة الخلفية بتامسك خط الدفاع 

بوجود قلبي الدفاع إبراهيم جوهر 

وعبدالرحمن خالد والظهري األمين 

السيد أحمد محمد والظهري االمين 

عبدالقوي قائد لتقليل خطورة العبي 

الصقر االبيض الذي أغلق منطقته 

من املنتصف.

يف املقابل مل يستطع العبو فورإيفر 

تشكيل أي خطورة عىل مرمى 

الحارس مجدي النجار إال من بعيد 

عرب تسديدات ضعيفة خرجت قرب 

القائم األمين ومل تقلق فريق الصقر 

األبيض العتامد العبيه عىل االنتشار 

الجيد واالحتفاظ بالكرة ثم اخرتاق 

دفاع فورإيفر تارة من العمق وتارة 

أخرى عن طريق التمريرات القصرية 

التي شكلت خطورة لكنها تثمر.

وحصل العب فريق الصقر األبيض 

حمزة البلويش عىل جائزة أفضل 

العب يف املباراة وتسلمها من مدير 

إدارة شؤون األندية بوزارة شؤون 

الشباب والرياضة طارق العريب. 

ويف مباراة اخرى، استعاد فريق 

صقور البحرين توازنه وحقق فوزاً 

مستحقاً عىل حساب فريق القلعة 

بثالثة أهداف دون مقابل ليحصد 

نقاطه الثالث ويستعيد آماله يف 

حسابات املنافسة لحساب املجموعة 

الثالثة، ويدخل منافساً مع فريقي 

الصقر األبيض وفور ايفر، فيام ودع 

فريق القلعة املنافسة بعد تلقيه 

خسارته الثانية عىل التوايل، وسجل 

أهداف الفوز لصقور البحرين العبيه 

سلامن محمد “25”، وعيل حسن 

شبيب “69”، وعيل السيد حميد 

.”75“

جاءت املباراة متوسطة املستوى فنياً 

نجح خاللها فريق صقور البحرين 

يف الخروج باألهم من املباراة من 

أجل التمسك بآمال املنافسة، وتسيد 

الصقور املباراة ونجح يف السيطرة 

عىل مجريات اللعب وأهدر العبيه 

الكثري من الفرص كانت كفيلة 

بالخروج بنتيجة كبرية، ويف املقابل 

قدم القلعة مستوى فني أفضل 

نسبيا من مباراته األوىل ولكنه 

افتقد للفعالية الهجومية التي كلفته 

الخروج مبكرا من املنافسات، وتأثر 

العبيه كثريا الفتقادهم املخزون 

البدين واللياقي خصوصا يف شوط 

املباراة الثاين.

وظفر العب فريق صقور البحرين 

قاسم القالف بجائزة أفضل العب 

يف املباراة، وتسلم الجائزة من عضو 

لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة 

القدم خالد العالن. 

لقاء الصقر األبيض وفور ايفر 

الصقر األبيض يوّقع على التأهل بتخطي فور إيفر 
ـــــاد تــــــوازنــــــه  ـــــع ـــــت فــــــريــــــق صــــــقــــــور الـــــبـــــحـــــريـــــن اس

)أ.ف.ب(



أش��اد ممث��ل جالل��ة املل��ك لالعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
االعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
االوملبي��ة البحرينية قائد الفريق املليك 
للقدرة س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة باملستويات الكبرية التي قدمها 
فرس��ان الفري��ق وتحقي��ق انتصارات 
جديدة تضاف إىل سلس��لة اإلنجازات 
التي حققها الفريق، مش��ريا سموه إىل 
أن تحقيق الفريق املل��يك املركز الثاين 
والثال��ث والرابع والخامس يف س��باق 
كاس��تل س��غراد بفرنسا ملس��افة 160 
كل��م يؤكد املس��تويات الكب��رية التي 
بات يحققها الفريق املليك يف مختلف 

البطوالت التي يشارك فيها.
وحرص س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة ع��ىل التواصل مع الجهازين 
الفني واإلداري للفريق واالطالع املبارش 
عىل مجريات السباق بصورة مستمرة؛ 
بهدف رس��م الخطة الفنية التي توصل 
الفرس��ان إىل إنج��از جدي��د، وبالفعل 
تعامل س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة م��ع معطيات الس��باق ومتكن 
من رسم الخطة الفنية والرسعات التي 
يجب أن يحافظ عليها الفرس��ان إىل أن 
متكنوا من تحقي��ق اإلنجازات املتميزة 

يف السباق الفرنيس.
وحظي فرس��ان الفريق املليك مبتابعة 
مس��تمرة من قبل س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة، إىل أن متكنوا من 
املنافسة عىل اللقب بصورة حقيقية يف 
مشهد يؤكد التزام الفريق بالتوجيهات 

الفني��ة لقائد الفري��ق املليك وقدرتهم 
العالية عىل تطبي��ق التعليامت الفنية 
كاف��ة التي مه��دت الطري��ق أمامهم 
لتحقيق اللقب الجديد الذي س��يضاف 
إىل سلس��لة اإلنج��ازات الكب��رية التي 
حققها الفريق يف املسابقات األوروبية.

ترتيب السباق

متكن الف��ارس الفرنيس حي��ان فيليب 
عىل الجواد ترازيبس من تحقيق املركز 
األول يف الس��باق بعد أن قطع مسافة 
السباق 160 كيلومرتا بزمن 08:45:05 
س��اعة وبرسعة 18 كيلومرتا، ثم فرسان 
الفريق املليك رائد محمود عىل الجواد 
رزام بزم��ن 08:03:35 س��اعة برسعة 
17 كيلومرتا، ويف املركز الثالث الش��يخ 
محم��د ب��ن مب��ارك آل خليف��ة عىل 
الج��واد مت��ام بزمن 09:09:35 س��اعة 

وبرسع��ة 17 كيلومرتا، ويف املركز الرابع 
الش��يخ إبراهيم بن محم��د آل خليفة 
ع��ىل الجواد تالينت بوم��ن 09:19:48 
س��اعة وبرسعة 17 كيلومرتا، ويف املركز 
الخام��س س��لامن عيىس ع��ىل الجواد 
أوساين بزمن 09:19:49 ساعة وبرسعة 
17 كيلومرتا، وه��ود بوجريي يف املركز 

السادس عىل الجواد فاتوت.

  سباق صعب وأرضية وعرة

وأعرب س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة عن س��عادته البالغ��ة بتحقيق 
الفري��ق املل��يك للق��درة لإلنجازات يف 
س��باق فرنس��ا وتحقيق املرك��ز الثاين 
والثال��ث والرابع يف مش��هد يؤكد قوة 
الفري��ق املل��يك والخ��رة العالية التي 
يتمت��ع به��ا الفرس��ان يف التعامل مع 
مختلف الظروف أم��ال يف الوصول إىل 

اإلهداف التي وضعها الفريق للوصول 
إىل منص��ات التتويج، مش��ريا س��موه 
إىل أن موق��ع الس��باق كان صعبا جدا 
وأرضيت��ه وعرة، لذا حرص الفريق عىل 
اتب��اع خطة فني��ة وتكتي��ك خاص يف 
كيفية التعامل مع مثل هذه األرضيات 
وصوال إىل خط النهاية واملحافظة عىل 

سالمة الفارس والجواد.
وأش��ار س��موه إىل أن جميع الفرسان 
كانوا بحاجة إىل نتائج إيجابية واملراكز 
األوىل؛ إلعط��اء الفري��ق دفعة معنوية 
للمش��اركات املقبل��ة، الت��ي نتوقع أن 
تكون قوية ج��دا من الناحي��ة الفنية 
وتتطل��ب تحض��ريات كب��رية ومغايرة، 
مش��ريا إىل أن النتائج اإليجابية للفريق 

تؤكد أن الفرس��ان باتوا عىل اس��تعداد 
ت��ام لخوض غ��امر التأه��ل إىل بطولة 
العامل للق��درة بعد أن ضم��ن الفارس 
رائد محمود التأهل، أما بقية الفرسان 
فيتطلب منهم التأهل عر الس��باقات 

املقبلة.
وأشاد سموه باملس��تويات التي قدمها 
فرس��ان الفريق املليك يف هذا الس��باق 
ال��ذي كان قويا م��ن الناحي��ة الفنية، 
مشريا س��موه إىل إهمية اإلنجاز الذي 
حققه الفرس��ان الشباب، مؤكدا سموه 
أن الفريق املليك دفع بالفرسان الشباب 
للمش��اركة يف ه��ذه الس��باق؛ بهدف 
إعداد الفرس��ان والجياد للمش��اركة يف 
بطولة الع��امل، التي نأمل أن يحقق بها 

الفري��ق نتائج إيجابية، مش��ريا إىل أن 
نتائ��ج الفري��ق تدفع للتف��اؤل بنتائج 

إيجابية يف السباق املقبل.
وأضاف س��موه أن إقامة الس��باق يف 
منطقة صعب��ة وبع��د تجاوزها بهذا 
الكم م��ن اإلنج��ازات الثالث��ة ترفع 
معنوي��ات الفري��ق املل��يك للق��درة 
وتعط��ي الفريق مزيدا م��ن التفاؤل 
والثق��ة يف تحقيق النتائ��ج اإليجابية، 
مؤك��دا أن النتائ��ج جاءت بحس��ب 
الخط��ة الفنية التي وضعه��ا الفريق 
قبل انطالقة الس��باق، والتي ارتكزت 
عىل مشاركة الفرسان الشباب يف مثل 

هذه السباقات القوية.

ناصر بن حمد يشيد بتحقيق الفريق الملكي المراكز األولى
ف�����ي س����ب����اق ك���اس���ت���ل س�����غ�����راد ال���ف���رن���س���ي 

جانب من السباق

فرنسا                   المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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تنطلق غدا األحد تحضريات منتخبنا 

الوطني األول لكرة اليد؛ الستحقاقاته 

املقبلة.  وسيكون املدرب املساعد 

الوطني عيل العنزور عىل رأس الهرم 

الفني يف الفرتة الحالية لتويل تدريبات 

“األحمر” حتى موعد وصول املدرب 

اآليسلندي آرون الذي تم التعاقد معه.

وينتظر منتخبنا الوطني املشاركة يف 

دورة األلعاب اآلسيوية املقرر إقامتها 

يف شهر أغسطس املقبل بإندونيسيا 

ثم خوض نهائيات كأس العامل املقبلة 

بأملانيا والدامنارك العام املقبل. 

وكشف اتحاد اليد يوم أمس عن قامئة 

الالعبني املستدعاة لتمثيل منتخبنا، 

والتي شملت 24 العبا وهم: حسني 

الصياد، حسني بابور، كميل محفوظ، 

بالل بشام، عيل مريزا، حسن شهاب، 

محمد مريزا، حسن السامهيجي، 

جاسم السالطنة، عبدالله الزميور، عيل 

شعالن، عيل حسني، محمود عبدالقادر، 

عيل عبدالقادر، محمد املقايب، محمد 

حبيب، عيىس خلف، محمد عيل مريزا، 

حسن جعفر مدن، محمد جعفر مدن، 

أحمد جالل، عيل خميس،  عيل سيد 

عباس. وتعتر القامئة مثرية لالستفهام 

والتعجب باألسامء الحالية، يف ظل 

وجود بعض األسامء التي مل تقدم شيئا 

يف هذا املوسم مع أنديتها وال تستحق 

الوجود يف القامئة، وأيًضا لغياب عنارص 

بارزة ظهرت مبستويات عالية ويف 

مقدمتهم العبا باربار أحمد املقايب 

وحسن نارص والحارس عيل الطويل 

والعب األهيل سيد أحمد فائق والعب 

الشباب عبدالله ياسني، فضاًل عن 

املتألقني املعتزلني جعفر عبدالقادر 

وصادق عيل. 

عقد مجلس إدارة االتحاد البحريني 

 BMMAF لفنون القتال املختلطة

اجتامعا برئاسة خالد الخياط، وذلك مبقر 

االتحاد باستاد البحرين الوطني مبدينة 

عيىس الرياضية.

ويف بداية االجتامع، هنأ خالد الخياط 

القيادة الرشيدة وممثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة، والنائب األول 

لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 

الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون 

القتال املختلطة سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة، وأعضاء ومنتسبي 

االتحاد بحلول شهر رمضان املبارك.

كام ورحب الخياط باألعضاء الجدد الذين 

انضموا ملجلس إدارة االتحاد، وهم محمد 

الزايد، وأحمد الوزان وطارق عبدالرحمن، 

متمنيا لهم التوفيق يف عملهم مبا يحقق 

مزيدا من النجاحات لالتحاد.

وقد وجه رئيس االتحاد الشكر والتقدير 

ألعضاء ومنتسبي االتحاد عىل جهودهم 

الكبرية لإلعداد والتحضري لبطولة البحرين 

الرابعة املفتوحة لفنون القتال املختلطة 

للهواة التي أقامها االتحاد يف الفرتة 22 

إبريل- 5 مايو، مؤكدا أن تلك الجهود 

ساهمت يف إبراز وإنجاح هذا الحدث 

مبا حقق األهداف التي رسمها االتحاد 

واملتوافقة مع رؤية سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة يف تعزيز ثقافة الرياضات 

القتالية بالوسط الريايض املحيل وتشجيع 

الشباب البحريني عىل مامرسة هذه 

الرياضات يف أجواء آمنة وفق اللوائح 

واألنظمة الدولية، والذي ينعكس عىل 

تطوير مستوى تلك األلعاب ويساهم 

يف ظهور املواهب والعنارص املميزة 

من الالعبني الذين ميكن االستفادة من 

خدماتهم عىل صعيد املنتخبات الوطنية.

بعدها، تم استعراض جدول أعامل 

االجتامع حيث تم مناقشة العديد من 

األمور من بينها ميزانية االتحاد لعام 

2018، واملشاركات الخارجية، ومناقشة 

التحضريات املبدئية الستضافة النسخة 

الخامسة من بطولة العامل للهواة يف 

نوفمر القادم. 

وقد خرج االجتامع بالقرارات التالية، 

أوال: تشكيل لجنة املنتخبات برئاسة 

رئيس االتحاد وعضوية كل من: أمني الرس 

العام، مدير املنتخبات، رئيس اللجنة 

الفنية باالتحاد، املدرب إلدر إلداروف 

ومدير االتحاد. ثانيا: تعيني محمد الزايد 

أمينا ماليا، ثالثا: تعيني طارق عبدالرحمن 

مبنصب أمني الرس العام املساعد. رابعا: 

تعيني فاطمة البورشيد مستشارة االتحاد 

لشؤون املرأة. خامسا: تعيني جامل عيل 

القائد إداريا للمنتخبات. سادسا: اعتامد 

مشاركة منتخب فنون القتال املختلطة 

MMA ببطولة افريقيا املفتوحة املقرر 

إقامتها بجنوب افريقيا يف الفرتة -24 

26 مايو الجاري، ومشاركة املنتخب 

ببطولة أوروبا املفتوحة املقرر إقامتها يف 

العاصمة الرومانية بوخارست يف الفرتة 

17 - 23 يونيو املقبل، ومشاركته ببطولة 

آسيا املفتوحة املقرر إقامتها يف العاصمة 

الصينية بكني يف الفرتة 8-3 سبتمر 

املقبل.

منتخبنا الوطني لكرة اليد  علي العنزور 

جانب من االجتماعخالد الخياط

غ���دا ت��ن��ط��ل��ق ت��ح��ض��ي��رات رج����ال ال��ي��د ب��ق��ي��ادة ال��ع��ن��زور 

تشكيل لجنة المنتخبات والزايد أمينا ماليا والبورشيد مستشارة لشؤون المرأة

علي مجيد 

اتحاد فنون القتال المختلطة                      المركز اإلعالمي

االس��ت��ف��ه��ام  ت��ث��ي��ر  الع���ب���ا   24 ب��ق��ائ��م��ة 

” BMMAF” يعين طارق عبدالرحمن أمين سر مساعد والوزان مديرا للمنتخبات
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رياضة

جوزي��ه  عالق��ة  أصبح��ت  )وكاالت(: 
موريني��و م��ع أنطونيو كونت��ي حادة، 
بعد تويل مس��ؤولية تدريب مانشسرت 
يونايتد وتش��يليس ع��ى الرتتيب، لكن 
امل��درب الربتغ��ايل يس��تطيع أن يكون 
صاحب الضحكة األخرية باستاد وميبيل، 
اليوم الس��بت، يف نه��ايئ كأس االتحاد 

اإلنجليزي لكرة القدم.
ويف م��رات قليلة كانت املباراة النهائية 
للكأس منتظرة بلهفة مثل هذا املوسم 
م��ع س��عي كل مدرب منه��ا لتجنب 

حرج إنهاء املوسم بدون لقب.
ونج��ح موريني��و عى األق��ل يف قيادة 
مانشس��رت يونايتد إىل املرك��ز الثاين يف 
الدوري املمتاز خلف مانشس��رت سيتي 
البط��ل، لك��ن تش��يليس احت��ل املركز 
الخام��س والهزمية يف مباراة، يتوقع أن 
تكون األخرية لكونتي، س��تكون مؤملة 

للمدرب اإليطايل.

ومن��ذ أن وّجه موريني��و، أنجح مدرب 
يف تاريخ تش��يليس، انتقادات لكونتي؛ 
بس��بب احتفاله الصاخب بفوز فريقه 
الكب��ري 4/0 عى مانشس��رت يونايتد يف 
األسابيع األوىل من موسم 2017/2016، 

تبادل االثنان اإلهانات.
وانتقد كونتي اإلنفاق الضخم ملورينيو 
يف مانشس��رت يونايت��د واتهم��ه بأن��ه 
مهووس مبا يحدث يف استاد ستامفورد 
بري��دج. وزاد مورينيو األمور اش��تعاالاً 
بعدم��ا وصف ترصف��ات كونتي داخل 
امللع��ب أنها تش��به امله��رج، كا ملّح 
إىل ت��ورط كونت��ي يف التالع��ب بنتائج 
مباري��ات يف إيطاليا، وهي مزاعم متت 

تربئته منها يف نهاية املطاف.
ورد كونتي بوصف مورينيو أنه “ تافه 

ومصطنع”.
وبينا ه��دأت األمور مؤخراًا، لن يكون 
هناك مكان للمشاعر الطيبة مع اقرتاب 

نهاية املوس��م املحيل، اليوم الس��بت، 
حي��ث س��يأمل مانشس��رت يونايتد أن 
يعادل الرقم القيايس آلرس��نال والفوز 

بالكأس للمرة 13.
ومل يفز تش��يليس باللق��ب منذ 2012، 
عندما كان تحت قيادة اإليطايل روبرتو 
دي ماتي��و. ويف املوس��م امل��ايض، كان 
تش��يليس املرش��ح األقوى يف النهايئ يف 
املوس��م األول لكونتي بإنجل��رتا، لكنه 

خرس 2/1 أمام آرسنال.
وبغض النظر عن هوية مدرب تشيليس 
يف املوس��م املقبل، قال العب الوس��ط 
اإلس��باين سيس��ك فابريغاس، إن األهم 
هو ضان إنهاء موس��م مخيب لآلمال 

بإحراز لقب.
وأض��اف: “ال أعتقد أن علين��ا التفكري 
يف املوس��م املقبل. نحن بحاجة للفوز 
يوم السبت. ال ميكن أن نجعل )املوسم 
ا( ألننا فش��لنا )يف التأهل( لدوري  جيداً

أبطال أوروبا”.
“لك��ن إنهاء املوس��م بلقب س��يكون 
ا”. ومل يفز مورينيو بكأس االتحاد  جيداً
اإلنجليزي منذ فرتته األوىل مع تشيليس 
يف 2007، وهي املرة الوحيدة التي نال 

فيها لقب البطولة.
وبينا ال يأمل مورينيو س��وى أن يقود 
مانشس��رت يونايت��د إىل اللق��ب ع��ى 
حس��اب نادي��ه القديم، ف��إن العديد 
ا زيادة جراح  من العبيه بوس��عهم أيضاً

تشيليس.
وخرج البلجييك روميلو لوكاكو مهاجم 

مانشس��رت يونايت��د من الحس��ابات يف 
تش��يليس، لكن��ه تألق مع مانشس��رت 
يونايتد، يف حني ُس��مح لالعب الوسط 
نياني��ا ماتيت��ش ع��ى نح��و مفاجئ 
باالنض��ام إىل مورينيو يف اس��تاد أولد 
تراف��ورد، وه��ي صفق��ة أرّضت كثرياًا 

بتشكيلة املدرب كونتي.
ويح��اول لوكاكو التع��ايف من إصابة يف 
الكاح��ل، لك��ن من املتوق��ع أن يكون 

جاهزاًا للنهايئ.
وكان تط��ور مانشس��رت يونايت��د م��ع 
مورينيو هذا املوس��م مث��رياًا لإلعجاب، 

إذ حص��د 12 نقطة أك��ر ما فعل يف 
موسمه األول.

لكن يف املوس��م املايض أحرز مانشسرت 
يونايت��د لق��ب كأس رابط��ة األندي��ة 
اإلنجليزية وال��دوري األورويب، ويدرك 
العب الوس��ط اإلسباين أندير هرييرا أن 

النادي يهتم فقط باأللقاب.
وق��ال: “هذا الن��ادي يهت��م باأللقاب 
النهائية. س��نحرتم تشيليس  واملباريات 
فه��و فري��ق كب��ري واعتاد ع��ى الفوز 
ا. هذا يجع��ل النهايئ  بالبط��والت أيضاً

أكر صعوبة”.

جوزيه مورينيو وانطونيو كونتي 

لقــب انقــاذ المــوســم

بـــايـــرن  - فـــرانكـفــورت

ســــلــــتــــا- لــيــفــانــتــي

م يونايتــد-  تشيلســي

ــه- االفـــيـــس ــي ــل ــي ــب اش

ــا يــوفــنــتــوس- فــيــرون

ـــــس ـــــاري ـــــــن- ب ـــــــاي ك

مــــــيــــــتــــــز- بـــــــــــوردو

لـــــــــــيـــــــــــون نـــــيـــــس

ريـــــــــن- مــونــبــيــلــيــه

تـــــــولـــــــوز- غـــانـــغـــان

ليغــانيـــــس- بيتيـــــس

مـــدريـــد ر  فــــيــــاريــــال- 

ديجــــــــون- انجـــيـــــــــه

نــانـــــت- ستـراسبـــــورغ

ـــان ـــي مـــرســـيـــلـــيـــا- ام

ليل ايـــتـــيـــان-  ســـانـــت 

ــــاكــــو ـــــــــــــروا- مــــون ت

جــيــرونــا بـــالـــمـــاس-  ل 
مــــلــــقــــه- خـــيـــتـــافـــي
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الدوري االيطالي

الدوري الفرنسي

النهائي

الجولة األخيرة

النهائي

الجولة األخيرة

الجولة األخيرة

)وكاالت(: سيودع أندريس إنييستا العب 
برش��لونة وفرناندو توريس نجم أتلتيكو 
مدري��د، دوري الدرج��ة األوىل اإلس��باين 
لكرة القدم، مع استعداد الالعبني للظهور 
األخري م��ع ناديي طفولتيه��ا يف الجولة 
األخرية للموسم. وسيتطلع برشلونة بطل 
الدوري لوداع إنييس��تا بطريق��ة مثالية 
عندم��ا يس��تضيف ري��ال سوس��يداد يف 

الجولة األخرية من املباريات غدااً األحد.
وأعلن العب الوس��ط )34 عاما( الش��هر 
املايض، أنه س��يرتك برش��لونة الذي انضم 
إلي��ه وعم��ره 12 عاما، وذكرت وس��ائل 
إعالم محلية أنه سينتقل للدوري الياباين.
وس��يودع النادي قائ��ده بطريقة مؤثرة 
وس��رتفع الجاهري الفتة تقول “إنييس��تا 
لألب��د” باللغ��ة الكتالونية يف إس��تاد نو 

كام��ب. وخ��رس برش��لونة ألول مرة يف 
الدوري هذا املوس��م خ��ارج ملعبه أمام 
ليفانت��ي وهي نتيج��ة حرمته من فرصة 

إنهاء مشواره بال هزمية.
لك��ن املدرب إرنس��تو فالب��ريدي يعتقد 
أن ال يشء يج��ب أن ي��رصف االنتباه عن 

إنجازات فريقه هذا املوسم.
وق��ال “هذه األش��ياء تبدو س��هلة وهي 
ليس��ت كذلك، نجحن��ا يف الوصول ألبعد 
نقط��ة ممكنة، بالطبع نش��عر باالنزعاج 

لعدم إنهاء املوسم بدون هزمية”.
ويستضيف أتلتيكو مدريد بطل الدوري 
األورويب، إيب��ار، يوم األحد قبل أن يودع 
مهاجم��ه توري��س الذي س��ينهي فرتته 
الثانية مع النادي يف نهاية املوس��م عقب 
انتهاء عق��ده. وكان توري��س )34 عاما( 

مش��جعا ألتلتيكو منذ كان عمره خمسة 
أعوام وانضم ألكادميية النادي وهو طفل 
وش��ارك يف مباراته األوىل وعمره 17 عاما 

يف 2001 ح��ني كان الن��ادي يف الدرج��ة 
الثانية. ويحل ريال مدريد املتأهل لنهايئ 
دوري أبط��ال اوروب��ا، وال��ذي س��ينهي 
املوس��م يف املركز الثالث خلف برشلونة 
وأتلتيك��و، ضيف��ا عى فياريال الس��بت. 
ويعتقد زين الدين زي��دان مدرب ريال 
أن الف��وز بالدوري إنجاز اس��تثنايئ لكنه 
أبدى س��عادته ب��أداء فريق��ه يف أوروبا. 
وقال زيدان “الفوز بالدوري هو أصعب 
يشء... بالنس��بة لنا مل ترس األمور بشكل 
جي��د يف كأس املل��ك وال��دوري لكننا يف 
نه��ايئ دوري األبطال، نري��د الدفاع عن 
لقبن��ا والف��وز ببطول��ة ال��كل يرغب يف 
الفوز بها”. ويس��تضيف فالنسيا صاحب 
املرك��ز الرابع ديبورتيفو الكورونيا الهابط 

للدرجة الثانية.

)وكاالت(: س��يخوض فريقا التسيو وإنرت 
مي��الن، رصاعا مث��ريا عى آخ��ر املقاعد 
املؤهلة لدوري أبط��ال أوروبا، يف دوري 
الدرجة األوىل اإليطايل، عندما يلتقيان يف 

مباراة صعبة وحاسمة، غدااً األحد.
ويحتل التس��يو، املركز الراب��ع، واملقعد 
اإليطايل األخري يف دور املجموعات املوسم 
القادم، بينا يتأخر عنه إنرت ميالن، بفارق 
3 نق��اط، يف املرتبة الخامس��ة، وأوقعهم 
ج��دول املباري��ات يف مواجهة خاصة، يف 
الجولة األخرية، وهي ما ستكون يف الواقع 
مباراة فاصلة. ويشتاق إنرت ميالن، إلنهاء 
غيابه منذ 6 مواس��م عن دوري األبطال، 
وهي البطول��ة التي فاز به��ا عام 2010 
تحت قي��ادة جوزيه موريني��و. وتعادل 
إن��رت ميالن والتس��يو ب��دون أهداف، يف 
مباراتها الس��ابقة هذا املوسم، وهو ما 
يعني أن فوز إنرت مي��الن، يف لقاء األحد، 

س��يجعله يتجاوز التس��يو، وفقا لسجل 
املواجهات املبارشة. وسرتس��ل أي نتيجة 
أخرى، التسيو إىل دور املجموعات، حيث 
م��ن املتوقع أن يجني م��ا يزيد عى 12 
مليون ي��ورو، إضافة ملبالغ أخرى ضخمة 

من أرباح البث التلفزيوين والتسويق.
وكان بوسع التسيو، حسم املركز الرابع يف 

الجولة الس��ابقة، لكنه تعادل 2-2 خارج 
ملعبه مع كروت��وين املهدد بالهبوط رغم 
تقدمه مبكرا. وقال العب الوس��ط سيناد 
لوليت��ش “أهدرنا فرصة كبرية. نس��تحق 
الوج��ود يف دوري األبطال، س��يكون من 

العار أن نفرط يف كل يشء اآلن”.
وكان التأه��ل ل��دوري األبطال، أقل يشء 

يتوقعه لوتش��يانو سباليتي، عندما أصبح 
املدرب العارش إلنرت ميالن، يف الس��نوات 

ال� 7، التي تلت رحيل مورينيو.
وحس��م يوفنتوس بالفعل، لقبه الس��ابع 
عى الت��وايل يف الكالتش��يو، بينا حصل 
نابويل وروما ع��ى املقعدين اآلخرين يف 

دوري األبطال.
ويف قاع الرتتي��ب، تتنافس 5 فرق تفصل 
بينه��م نقطت��ان، عى تجنب الس��قوط، 
عقب هبوط فريونا وبنيفنتو إىل الدرجة 
الثانية. ويحتل كروتوين )35 نقطة(، الذي 
أفلت بش��كل مذهل من الهبوط املوسم 
املايض، ثالث مراكز الهبوط ويواجه رحلة 

صعبة إىل نابويل.
ويس��تضيف س��بال )35 نقط��ة(، نظريه 
س��امبدوريا، ويلتقي كالياري )36 نقطة( 
مع أتالنتا، ويلعب أودينيزي )37 نقطة( 

ضد بولونيا، وكييفو )37( أمام بنيفنتو.

أندريس إنييستا وفرناندو توريس

مواجهة تخطف األنظار في الجولة األخيرة

جولة أخيرة.. للوداع 

قمة من أجل دوري االبطال 

)وكاالت(: يقف فريق اينرتاخت 
فرانكفورت بني بايرن_ميونيخ وتحقيق 

ثنائية الدوري والكأس املحليني للمرة 
ال�12 يف تاريخه، عندما يلتقيان، اليوم 

السبت، يف نهايئ كأس املانيا يف كرة_
القدم، عى امللعب األوملبي يف برلني، 

يف املباراة األخرية ملدرب بايرن املخرضم 
يوب_هاينكس.

ويبدو بايرن مرشحااً فوق العادة إلحراز 
اللقب، خصوصااً بعد فوزه الكبري عى 
فرانكفورت 1-4 يف الدوري يف نهاية 

نيسان املايض، وفشل خصمه يف الفوز 
عليه منذ عام 2010.

كا ترتكز االنظار عى مدرب 
فرانكفورت الكروايت نيكو كوفاتش، 
الذي يخوض معه مباراته األخرية، 

قبل انتقاله إىل تدريب بايرن خلفااً 
لهاينكس، علااً ان كوفاتش حمل ألوان 

بايرن سابقااً كالعب واحرز معه الثنائية 
يف 2003.

وعاد هاينكس عن اعتزاله لتويل 
اإلرشاف عى بايرن يف ترشين االول 
املايض، يف مهمة إنقاذية بعد إقالة 
االيطايل كارلو انشيلويت عى خلفية 

تراجع النتائج، فقاده إىل إحراز لقب 
“البوندسليغا” مرة سادسة تواليااً وال� 
28 يف تاريخه، بيد ان قطاره توقف 

يف نصف مسابقة دوري أبطال اوروبا 
امام محطة ريال مدريد االسباين حامل 

اللقب، ليفشل يف تكرار ثالثية 2013 
التاريخية التي حققها مع هاينكس.

وقال األخري )73 عامااً(: “نريد تقديم 
أداء جيد من أجل الجاهري، وصناعة 

فصل جديد”، موجهااً تحذيرااً لخلفه 
قائالاً: “هذه وظيفة تتطلب عمالاً 

مكثفااً عى مدار الساعة. ان تكون 

مدربااً لبايرن فرصة رائعة، لكن ايضااً 
التزام كبري”.

وسعى بايرن قبل تعيني كوفاتش 
إىل إقناع هاينكس يف البقاء. إال ان 
املخرضم، الذي يحمل رقا قياسيااً 

بالفوز يف 1037 مباراة ضمن الدوري 
املحيل، أكد رفضه الفكرة، وقال: “عى 

بايرن أال يسأل مجددااً عندما ابلغ 
الثانني. لن أعاين اعراض االنسحاب او 

امللل، لدي الكثري من الهوايات”.
وقال هاينكس انه يتطلع إىل مشاهدة 
كرة القدم كمشجع مع زوجته ايريس 

وكلبه كاندو يف منزله العائيل يف 
شفاملتال بالقرب من موننشنغالدباخ: 
“هذا يجعلني سعيدااً، لذا يسهل عيل 

ترك الوظيفة”.
وبلغ بايرن النهايئ بفوز كاسح عى باير 
ليفركوزن 2-6، بثالثية ملهاجمه توماس 

مولر ويحوم الشك حول مشاركة 
مهاجم بايرن توماس مولر ملعاناته من 
التهاب معوي. وغاب مولر عن متارين 
الخميس، بينا شارك الجناح الهولندي 

ارين روبن العائد من اصابة عضلية 
بفخذه، والظهري الدويل يوشوا كيميش 

بتارين منفردة.
وعى غرار بايرن، يودع فرانكفورت 

مدربه كوفاتش ليستقبل النمسوي 
أدي هوتر )48 عامااً(، الذي قاد يونغ 

بويز برن اىل لقب بطولة سويرسا هذا 
املوسم، للمرة االوىل منذ 32 عامااً.

ويخوض بايرن النهايئ الخامس يف 7 
سنوات، فيا يريد فرانكفورت تعويض 
خسارته يف نهايئ النسخة املاضية أمام 

بوروسيا دورمتوند 2-1.
وتوج فرانكفورت 4 مرات بلقب 
الكأس آخرها يف 1988. والتقى 

الفريقان يف نهايئ 2006 عندما سجل 
البريويف كالوديو بيتزارو هدف الفوز 

لبايرن.  وقال العب وسطه الغاين 
كيفن برنس بواتينغ: “ملاذا ال يكون 

فرانكفورت )بطالاً(؟ يخشون منا. 
يحرتموننا ألن من الصعب مواجهتنا”.

ويعود العب الوسط الياباين 
املخرضم ماكوتو هازيبي اىل تشكيلة 

فرانكفورت، بعد إيقافه يف آخر 3 
مباريات يف الدوري.

يف املقابل، خرس بايرن مباراته األخرية 
يف الدوري امام شتوتغارت 4-1، يف 

مباراة احتفل بعد نهايتها رسميااً 
باللقب أمام جاهريه.

ويخوض بايرن أول مباراة بعد استدعاء 
حارسه الدويل مانويل نوير إىل تشكيلة 

أولية ملنتخب أملانيا، التي تستعد 
للدفاع عن لقبها يف مونديال روسيا 
2018. وغاب نوير )32 عامااً( قائد 

املنتخب، عن فريقه منذ أيلول، بعد 
خضوعه إىل جراحة بسبب كرس يف 

القدم اليرسى، علااً انه غاب قبل ذلك 
ألشهر بسبب إصابة ماثلة.

ومل يخض نوير سوى 4 مباريات منذ 
2017. ومل يحسم هاينكس مسألة 

مشاركة نوير يف نهايئ الكأس.

بــايــرن يسعــى للثنــائيــة  

نيكو كوفاتش
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“زهـــــــور الريـــــف” تطلــــق هـويتهــــا الجــديــــــدة
احتفلت �رشكة زهور الريف )ال�رشكة الرائدة 
يف �شناعة العطور وم�شتح�رشات العناية باجل�شم 
ومعطرات املن���زل(؛ باإط���الق هويتها اجلديدة 
واالإع���الن ع���ن روؤيته���ا امل�شتقبلي���ة لعالمتها 
التجاري���ة يف جمم���ع ال�شيتي �شن���رت، وذلك يوم 
اجلمعة املواف���ق 11 مايو 2018، حيث احتفت 
ال�رشكة باإعادة افتتاح متجرها بحلة جديدة حتت 
�شع���ار “زه���ور الري���ف تبهرين”، وذل���ك و�شط 
ح�ش���ور جماهريي كبري من عم���الء وحمبي زهور 

الريف وبع�س م�شاهري التوا�شل االجتماعي.
واأ�ش���ار املدير الع���ام ل�رشكة زه���ور الريف 
“جون كاين” اإلى اأن اإعادة افتتاح املتجر بحلته 
اجلدي���دة يف جمم���ع ال�شيت���ي �شنرت ت���ال النجاح 
الكبري الذي ح�شدته احللة اجلديدة لفروع �رشكة 
زهور الريف داخل اململك���ة العربية ال�شعودية 
واأت���ت مملك���ة البحري���ن كاأول انط���الق للهوية 

اجلدي���دة خ���ارج اململك���ة العربي���ة ال�شعودية 
ال�شتكمال رحلة االإبهار لعمالئها.  

بدوره���ا، قال���ت مدي���ر ع���ام الت�شويق مي 
قاننج���ي اإن الهوية اجلديدة لل�رشك���ة ب�شعارها 
“زه���ور الريف تبهرين” تعك����س �شغف والتزام 
ال�رشك���ة يف التط���ور والنم���و ورغبته���ا يف اإبهار 
عمالئها يف جمي���ع اأنحاء اململك���ة ودول جمل�س 

التعاون اخلليجي بتقدمي كل جديد �شواء اأكان 
عل���ى م�شت���وى املنتج���ات اأم جترب���ة الت�شوق. 
مينح الت�شميم اجلديد للمتجر احُلرية املطلقة 
للمت�شوقني الكت�ش���اف مكتبة العطور ال�شخمة 
التي جتمع بني عطور اجل�شم والعطور املنزلية 
الرائعة؛ ويتيح اختبارها ومزجها يف حمطة “مزج 
العط���ور” مب�شاعدة اخلرباء والتعرف على طرق 

ا�شتخدامه���ا، حيث مت ت�شمي���م املتجر بطريقة 
ع�رشية مبتك���رة لعر�س املنتجات تتيح �شهولة 

الت�شوق.
واأ�شاف���ت قاننج���ي “تزامن ه���ذا االفتتاح 
مع انط���الق ال�ش���كل اجلديد ملجموع���ة العناية 
باجل�ش���م الذي يتمي���ز بت�شامي���م ع�رشية ملونة 
بعبوات حديث���ة �شهلة اال�شتخدام مع املحافظة 

عل���ى معايري اجلودة التي لطاملا ال�رشكة عودت 
عمالئه���ا عليها. اإذ ا�شتعانت ال�رشكة مب�شورين 
وم�شمم���ني م���ن اأوروب���ا البت���كار ه���ذا ال�شكل 
اجلدي���د قبل اإنتاجه يف م�شنع ال�رشكة يف فرن�شا. 
و�شجلت هذه االنطالقة قبوالً كبرًيا لدى العمالء 
الذي���ن نعده���م بجدي���د يبهره���م خ���الل �شهر 

رم�شان الكرمي”.  

”LES GEORGETTES“ الحواج” تطلـق مجوهرات“

“كريــــدي مكـــس” ترقـــــــــي عـــــددا مـــــن المـــوظفيـــــن

اأطلق���ت جمموع���ة احل���واج بال�رشاك���ة م���ع 
 ،Renaissance Luxury Group جمموع���ة
اأح���دث واأرقى �شيح���ات االأزي���اء واملجوهرات 
واالإك�ش�ش���وارات من باري�س من خ���الل العالمة 
 Les Georgettes by Altesse التجاري���ة 
يف موؤمت���ر �شحايف عق���د يف 14 مايو 2018، يف 

مكتب احلواج الرئي�شي يف ال�شلمانية.

ح�رش اللق���اء رئي�س جمل�س االإدارة والع�شو 
املنت���دب يف جمموع���ة احل���واج ج���واد احلواج، 
املدي���ر الع���ام ملجموع���ة احل���واج عبدالوهاب 
احل���واج، ع�شو جمل����س االإدارة ح�ش���ني احلواج 
ومدي���ر العملي���ات �ش���ام نارايان���ان، وم�شاعد 
مدير العالم���ة التجارية يو�ش���ف احلواج ومدير 
 Renaissance املبيع���ات اخلا�س ملجموع���ة

Luxury Group و�ش���ام اجل���رد وغ���ريه من 
كبار امل�شوؤولني من جمموعة احلواج.

 Les ل����  املث���ري  النم���و  اجل���رد  وو�ش���ف 
Georgettes by Altesse ب���دًءا من باري�س 
اأمري���كا  اإل���ى  2015،وانت����رش  ع���ام  يف  فق���ط 
ال�شمالي���ة واململك���ة املتح���دة واأملانيا. حيث 
اأن���ه يف غ�شون ثالث �شنوات فقط منذ اإن�شائها 

اأن�ش���اأت العالمة التجارية �شبكة وا�شعة مع اأكرث 
م���ن 3000 من ����رشكاء التجزئة يف جمي���ع اأنحاء 
الع���امل وتفتخر باإيرادات تزيد عن 100 مليون 
Ma -  ����ورو.  وم���ن خالل اجلم���ع بني اأعم���ال
الرائ���دة يف �شناع���ة  ال�رشك���ة   ،son Altesse
املجوه���رات يف فرن�ش���ا، وTexier وهي �رشكة 
منتج���ة لل�شل���ع اجللدي���ة يف Brittany، ف���اإن 

ق���د   Les Les Georgettes by Altesse
مثل���ت فعلي���ا اخل���ربة الفرن�شي���ة املتميزة يف 
ت�شميم املجوهرات واحلرف اليدوية اجللدية. 
كم���ا ميك���ن للعم���الء اختي���ار الت�شمي���م الذي 
يرغبونه وخل���ط االألوان ومطابقتها مع جمموعة 
م���ن االأ�رشط���ة امللون���ة والت�شامي���م واالأحجام 
والت�شطيبات لتتنا�شب مع ذوقهم واأ�شلوبهم.

اأعلن���ت “كري���دي مك����س” ع���ن ترقية ع���دد من 
كوادرها اإلى منا�شب عليا؛ يف اإطار �شيا�شتها الرامية 
لتوف���ري بيئة عمل تناف�شي���ة وجمزية اإلى جانب فر�س 
التدري���ب والتطوير امل�شتم���رة للح�ش���ول على اأعلى 

امل�شتويات الوظيفية. 
ومتت ترقية كل م���ن: �شلمان عبداهلل ملدير اأول 
- دائ���رة تقني���ة املعلوم���ات، وفهد النا����رش ملدير - 
ق�ش���م مكافحة االحتيال والتفوي����س، وحممود م�شلم، 

ق�شم االلتزام ومكافح���ة غ�شيل االأموال، وجا�شم حممد 
مل�شاع���د مدير - خدم���ات املطالب���ات، وعائ�شة رفيع 
مل�شاع���د مدي���ر - ق�ش���م خدم���ات الزبائ���ن واالأعمال 
امل�شان���دة، و�شع���ود الغي���الن مل�شاعد مدي���ر - ق�شم 

امل�شاندة خدمات املوؤو�ش�شات، وحممد مهدي مل�شوؤول 
- ق�شم االأعمال امل�شاندة خدمات املوؤ�ش�شات، وح�شن 

حم�شن مل�شوؤول - ق�شم العمليات.
وبه���ذه املنا�شبة، هناأ الرئي�س التنفيذي واأع�شاء 

االإدارة وجميع موظفي �رشكة كريدي مك�س املوظفني 
املحتف���ى به���م عل���ى ترقيته���م امل�شتحق���ة، متمنية 
له���م املزيد من النج���اح والتق���دم يف حياتهم العملية 

واملهنية.

“سيتي سنتر” يفتتح مواقف السيارات الجديدة“فيفا” ترعى خيمة مسايا في “الريتز كارلتون” 
البحرين رعايتها   VIVA جددت 
الريتز-كارلت���ون  فن���دق  خليم���ة 
الرم�شاني���ة ال�شهرية لل�شن���ة الثامنة 
عل���ى الت���وايل، والت���ي مت ت�شميمها 
 VIVA بحلته���ا اجلديدة حت���ت ا�شم

م�شايا.
وبذل���ك، ميك���ن لكاف���ة العائالت 
وامل�شوؤول���ني  ال�شخ�شي���ات  وكب���ار 
واملجموعات من ال����رشكات اال�شتمتاع 
باالأج���واء التقليدية لل�شه���ر الف�شيل 
والغبق���ات  االإفط���ار  حف���الت  م���ع 

اال�شتثنائية.
وط���وال �شهر رم�ش���ان الف�شيل، 
 VIVA Elite ميكن الأع�ش���اء برنامج
– وه���و برنام���ج املكاف���اآت اخلا����س 
بالعم���الء الذي���ن اأم�شوا ف���رتة طويلة 
مع ال�رشك���ة - اال�شتمت���اع بخ�شومات 
م�شاي���ا،   VIVA خيم���ة  يف  ح�رشي���ة 
واأ�شع���ار خا�ش���ة يف مطاع���م الفن���دق 
Ca -“  للفاخ���رة مبا يف ذل���ك مطعم
 ،”Kahlo Club”و  ،”tina Kahlo

 ،”La Med”و  ،”Nirvana”و
 ،”Plums”و  ،”Primavera”و
 The”و ،”The Lobby Lounge”و

.”Ritz Gourmet Lounge
 VIVA اجلدي���ر بالذكر اأن �رشاكة
مع فن���دق الريتز-كارلت���ون البحرين 
تاأت���ي �شمن جه���ود VIVA لتو�شيع 
جمموعة املكافاآت احل�رشية والتجارب 

 VIVA Elite املخت���ارة يف برنام���ج 
به���دف تعزيز اأ�شل���وب حي���اة اأع�شاء 
هذا الربنامج. وبتجديد الرعاية خليمة 
الرم�شانية  البحرين  الريتز-كارلتون 
التزامه���ا   VIVA توؤك���د  �شنوي���اً، 
وحر�شها عل���ى ن�رش ال�شع���ادة والفرح 
وروح االن�شجام يف املجتمع خالل �شهر 

رم�شان املبارك. 

افتتح���ت “ماج���د الفطي���م”، ال�رشك���ة 
واإدارة مراك���ز  الرائ���دة يف جم���ال تطوي���ر 
ومن�ش���اآت  املتكامل���ة  وامل���دن  الت�ش���وق 
التجزئ���ة والرتفيه يف منطقة ال�رشق االأو�شط 
ال�شي���ارات  مواق���ف  واآ�شي���ا،  واإفريقي���ا 
املج���ّددة ب�شكل كام���ل يف الطابق ال�شفلي 
من �شيتي �شنرت البحرين، وت�شمل املواقف 
ث���ة مواق���ف مريح���ة وف�شيح���ة لالأ�رش،  املحدَّ
وم�شتخدم���ي الدراجات الناري���ة، واأ�شحاب 

ال�شي���ارات  و�شائق���ي  احلركي���ة،  االإعاق���ة 
الكبرية وال�شيارات الكهربائية.

فف���ي اإط���ار ر�ش���د اآراء املت�شوق���ني؛ 
اأظه���رت  تطلعاته���م،  مواكب���ة  اأج���ل  م���ن 
درا�ش���ة م�شحي���ة اأن جترب���ة املت�شوقني يف 
مواق���ف ال�شي���ارات توؤثر تاأث���ريا مبا�رشا يف 
جممل زيارتهم اإل���ى �شيتي �شنرت البحرين، 
و�شت�شه���م املرافق والتداب���ري اجلديدة يف 
االرتقاء بتجربتهم. وتوا�شل ماجد الفطيم، 

انطالقا من روؤيتها بتوفري اأ�شعد اللحظات 
التمي���ز  م�ش���رية  ي���وم،  كل  النا����س  ل���كل 
واالبت���كار مب���ا يحق���ق للمت�شوق���ني كل ما 

يتطلعون اإليه واأكرث بكثري.
و�شيتي �شنرت البحرين الذي ت�شتوعب 
مواقف ال�شيارات فيه 4800 �شيارة، يعمل 
ب�شكل متوا�شل لتح�شني ان�شيابية و�شول 
املت�شوقني اإليه؛ من اأجل راحتهم من حلظة 

و�شولهم وحتى حلظة مغادرتهم. 

• •حممد مهدي	 فهد النا�رش	 • �شلمان عبداهلل	 • •جا�شم حممد	 •�شعود الغيالن	 حممود م�شلم	 • •عائ�شة رفيع	 ح�شن حم�شن	
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ي�شتعد عدد من جنوم الوطن العربى لت�شجيل األبوم ديني 
جديد مبنا�شبة �شهر رم�شان، ي�شم اإيهاب توفيق، م�شطفى 
قمر، اأحمد �ش���عد، حممود الليثي، طارق ال�ش���يخ، اأحمد �شيبة، 

م�شطفى حمفوظ، اإ�شماعيل الليثي، جنوان، واإجني.

وكت���ب وحل���ن االأدعي���ة ع���ددا م���ن ال�ش���عراء وامللحنني 
واملوزع���ني، منه���م حممد البوغة، ح�ش���ام �ش���عيد، حممد عبد 
احلمي���د، حممد عبد املنعم، هاين فاروق، م�ش���طفى �ش���كري، 

�رشيف الو�شيمي، با�شم منري، زيزو فاروق، واأحمد اأمني.

خا�ص

tariq_albahhar

عبرة شارع
امل�شل�شل  اأح���داث  ت��دور 
ميكن  قا�شية  امراأة  حول 
و�شفها باأنها امراأة لي�س 
ل��دي��ه��ا اإن�����ش��ان��ي��ة جت��اه 
منها،  القريب  اأو  البعيد 
كما  اأب��ن��اوؤه��ا،  فيهم  مب��ا 
اإال  تهتم  وال  اأنانية  اأنها 
ومب�شلحتها،  بنف�شها 
اأف��ك��ارا  ل��دي��ه��ا  اأن  ك��م��ا 
الفن  ت��رى  فهي  غريبة، 
يجعلها  م��ا  وه���و  ع����ارا، 
ابنتها  تعمل  اأن  ترف�س 
اإلى  لكن  املجال،  يف هذا 
على  �شت�شتمر  م��دى  اأي 

هذا املنوال؟
ف���ري���ق ال��ع��م��ل: ���ش��ع��اد 
ح�شني،  داود  ع��ب��داهلل، 
با�شمة  ال��رده��ان،  جمال 
ح���م���ادة، غ�����رور، اأح����الم 

ح�شن.

محطة انتظار
تدور اأحداث امل�شل�شل يف 
ال�رشاع  حول  درامي  اإطار 
االإن�����ش��ان  يعي�شه  ال���ذي 
خ����الل ي���وم���ه، وخ��ا���ش��ة 
بالق�شايا  تتعلق  التي 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي قد 
وال��ع��ادات  اجلهل  يكون 

والتقاليد �شببا فيها.
ف���ري���ق ال���ع���م���ل: حم��م��د 
حممد،  اأح���الم  املن�شور، 
�شابرين  حمادة،  با�شمة 
بور�شيد، بثينة الرئي�شي، 

اإميان احل�شيني.

مسافات

“الثقافي البريطاني” يقيم جلسة حوار ومعرضا لفنانين بحرينيين
الثق���ايف  املجل����س  اأق���ام 
الربيط���اين يف البحري���ن حما����رشة 
فني���ة ومعر�ش���ا فنيا �ش���ارك فيه 
ديفي���د كودلين���غ، مدي���ر برنامج 
الفن���ون لل�رشق االأو�ش���ط و�ش���مال 
الثق���ايف  املجل����س  يف  افريقي���ا 
 8 ال���ى  باالإ�ش���افة  الربيط���اين 
و�ش���هدت  بحريني���ني.  فنان���ني 
الفعالي���ة ح�ش���ور اأك���ر م���ن 80 
فناًن���ا من جماالت الفنون الب�رشية 
وامل����رشح  واالأدب  واملو�ش���يقى 
وال�شينما باالإ�شافة الى املهتمني 

بالفن.
خالل اجلل�ش���ة التي اأقيمت يف 
م�شاحة م�شق للفنون، قاد ديفيد 
م���ع  �ش���يقة  مناق�ش���ة  كودلين���ج 

الفنان���ني حول اإتاح���ة الفر�س يف 
جمال الفنون، وم�ش���اهمة خمتلف 
الفن���ون يف املجتمع واالقت�ش���اد، 
الت���ي  العاملي���ة  والتحدي���ات 

وامل�ش���هد  الفنان���ني،  يواجهه���ا 
الفني احليوي يف مملكة البحرين، 
باالإ�ش���افة الى جمال النقد الفني 
ب���ني  الفني���ة  التع���اون  وفر����س 

اململكة املتحدة والعامل العربي.
وق���د اإفتتح ديفي���د كودلينج 
اإل���ى جانب ريت�ش���ارد رووز، مدير 
املجل����س الثق���ايف الربيط���اين يف 
اجلماع���ي  املعر����س  البحري���ن، 
جعف���ر  البحريني���ني  للفنان���ني 
العريبي، وحممود حي���در، وزينب 
دروي����س، وعل���ي ح�ش���ني، وم���ي 
العل���وي، وناج���ي �ش���وار، وم���رمي 
النعيم���ي، وعل���ي الب���زاز. وكانت 
ه���ذه املجموعة م���ن الفنانني جزء 
من وفد فني ق���د زار مدينة لندن 
الربيطاني���ة يف مار����س املا�ش���ي 
لعقد لقاءات باالإ�شافة الى زيارة 
ع���دد م���ن املعار����س واملنظمات 

الفنية البارزة.

تي في
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حلويات كويتية 
يعشقها 
 البحرينيون 
في رمضان

أفالم بحرينية تتّوج في الموسم األول من “شاشة صغيرة”

بالرغم من �ش����هرة احللويات البحرينية، 
يع�ش����ق الكثري م����ن البحريني����ني احللويات 
ال�ش����عبية الكويتية التي ت�ش����نع خ�شو�ش����ا 
لرم�شان مثل الره�س واللقيمات والدرابيل 
والتي عبارة ع����ن رقائق خفيفة جدا ملفوفة 
ومطوي����ة عل����ى بع�ش����ها البع�����س باإح����كام 
وتنا�شق ويو�شع بني الرقائق ال�شكر الناعم، 
والهيل والدرا�شني املطحون، واأطلق عليها 
تل����ك الت�ش����مية الأنها ت�ش����به املنظ����ار الذي 

يعرف باللهجة ال�شعبية الكويتية واخلليجية 
با�شم الدرابيل. ا�شافة الى ذلك فهناك نوع 
خا�س لالطفال وهي ال�شم�شمية التي تكون 
اما دائرية اأو على �شكل م�شتطيل وهي عبارة 
عن ال�س����كر املعقود املخلوط بال�سم�س����م يف 
كثافة عالية. اأما الره�س فحالوة ت�ش����تهر يف 
البحري����ن اأوال بالطب����ع، وي�ش����اف اليها زيت 
ال�شم�ش����م “الهردة” كما ي�ش����اف اإليه ع�شل 
التمر ويع����رف ب� “الدب�س” كي يعطيه طعما 

مميزا. 
بح�ش���ور  رم�ش���ان  جل�ش���ات  وتتمي���ز 

“لقم���ة القا�ش���ي”، وت�ش���نع  اأو  اللقيم���ات 
م���ن الطحني بعد و�ش���عها يف الزيت املغلي 
ثم تنقيعه���ا يف ال�ش���كر املذاب “ال�ش���رية” 
ويف�ش���ل اأكلها بعد �شالة الرتاويح. وكذلك 
الزالبيه التي تعمر بها املجال�س وهي دائرية 
ال�شكل على �شكل حلقات مت�شلة مع بع�شها 
البع����س وت�ش���نع بطريقة �ش���نع اللقيمات، 
وهن���اك الغريبه التي ت�ش���نع من العجني مع 
�ش���كر خفيف و�ش���من بلدي وحتم���ر على نار 
هادئ���ة كي ت�ش���بح متما�ش���كة الق���وام على 

�شكل اقرا�س �شغرية.

ربح 3 خمرجني �ش���ينمائيني اجلائزة الكربى 
يف اأول مهرجان الأفالم ال�شا�ش���ة ال�شغرية بعد اأن 
�ش���ّوت اجلمهور واأع�شاء جلنة التحكيم املرموقة 
التي �شمت اأهم املحّكمني من كافة اأنحاء العامل. 
و�شت�شارك اأفالم “تائه” اإخراج ح�شن عبداهلل ح�شن 
علي، وفيل���م “احللقة ال�ش���وداء” اإخ���راج عبداهلل 
حم�ش���ن عبداهلل )كليهم���ا من البحري���ن(، وفيلم 
“يف طريقي اإلى اجلامعة” اإخراج عزة عبد الوهاب 
اجلم���ال من الكويت، يف برنام���ج تدريبي كٌلّ على 
ح���دة م���ع اأح���د �ُش���ّناع االأف���الم الربيطانيني من 
لالأفالم  لندن  كلية 
م���ن  كج���زء 

جائزتهم.
وُمنح ع�ش���اق االأفالم من كافة اأنحاء العامل يف 
املهرجان الذي ا�ش���تمر من 24 اأبريل اإلى 4 مايو 
اجلاري، فر�ش���ة امل�شاهدة والت�ش���ويت على 12 
فيلم ق�ش���ري م�ش���نف للمرحلة النهائي���ة اأخرجها 
�ش���باب م���ن اخللي���ج العرب���ي. واخت���ريت االأفالم 
الرابح���ة الثالث���ة م���ن خ���الل ت�ش���ويت اجلماهري 
والنقاط الت���ي منحتها جلنة التحكي���م املرموقة. 
وق���د ج���رى املهرجان �ش���من م�ش���ابقة “�شا�ش���ة 

�ش���غرية، اأفالم ق�ش���رية” للهواتف الذكية حتت 
ا�رشاف برنامج ق�ش���م الثقافة واالإعالم والريا�ش���ة 

بال�رشاكة مع املجل�س الثقايف الربيطاين.
وقالت كبري مديري برامج الثقافة والريا�شة 
يف املجل����س الثق���ايف الربيط���اين ريهان���ا موغال: 
“نحن �ش���عداء بالتفاعل االإيجاب���ي الذي تلقيناه 
من اجلماهري ح���ول العامل يف الن�س���خة االفتتاحية 
للمهرج���ان ال���ذي تلّق���ى م���ا يزيد ع���ن 175 األف 
مراجع���ة لالأفالم خ���الل ف���رتة ن�ش���اطاته. وكانت 

االأف���الم التي مت تقدميها بارزة بتميزها وقوتها، 
لذا اأوّد اأن اأهنئ ح�شن وعبداهلل وعّزة على اأفالمهم 

الق�شرية املتميزة”.
واأ�ش���افت موغال: “يه���دف املهرج���ان اإلى 
التوا�ش���ل مع ال�ش���باب يف منطقة جمل�س التعاون 
اخلليجي وتوفري من�شة لعر�س اأعمالهم االإبداعية. 
و�شهدنا خالل عملنا يف املنطقة جمموعة غنية من 
املواه���ب الفذة التي عر�ش���ت اأعمالها يف االأفالم 
الق�شرية وو�شلت للمرحلة النهائية. و�شنوا�شل 

يف امل�ستقبل توفري الفر�ص لل�سباب لالنخراط يف 
قطاع ال�شينما وغريه من القطاعات االإبداعية”.

وقال عب���داهلل حم�ش���ن عبداهلل الفائ���ز بفئة 
25-18: “م���ن الرائ���ع اأن جت���د من ُيق���ّدر عملك 
وجهدك! كان ت�ش���وير الفيل���م عن طريق الهاتف 
�ش���عباً وممتع���اً يف ذات الوق���ت. وعل���ى الرغ���م 
من اأنن���ي اأ�س���تخدم ع���ادًة الكام���ريات واالأدوات 
االحرتافية للت�س���وير، اإال اأنني ا�ستخدمت هاتفي 
اجلوال واالإ�ش���اءة الطبيعية فقط يف ت�ش���وير هذا 

الفيلم”.
وقال ح�شن عبداهلل ح�ش���ن علي، الفائز بفئة 
ما دون ال�18 ع���ام: “بغ�س النظر عن االإمكانيات 
املحدودة التي يفر�س���ها الت�س���وير با�س���تخدام 
الهات���ف الذكي، كانت تل���ك جتربة رائعة وحتدي 
َ الروت���ني. وتتمي���ز هذه املناف�ش���ة  م�ش���وق َك����رشَ
بتفّردها الأنها متنح ال�ش���باب فر�ش���ة ا�شتك�شاف 
ع���امل االإخ���راج ال�ش���ينمائي وتطوي���ر موهبته���م 

ومهاراتهم يف املجال”.
وقالت عّزة اجلم���ال الفائزة يف املركز الثاين 
يف فئ���ة 25-18 يف املناف�ش���ة: “ي����رشين اأن اأكون 
اأح���د الفائزين يف هذه امل�ش���افة، فقد تعّلمت من 
ه���ذه التجربة اأنك ال حتتاج بال����رشورة اإلى كامريا 
احرتافي���ة لتخ���رج فيلم���اً جيداً، واإمنا م���ا يهم هو 

الفكرة امللفتة”.

نصائح للصائمين
إدمــان

ه���ذه 5 خط���وات للتخل����ص م���ن اإدمان 
القهوة خالل �شهر رم�شان الكرمي:

بعد اإلفطار:
يت���م تن���اول وجبة االإفط���ار مع االأ����رشة ويتم 
تن���اول فنجان م���ن القهوة بع���د تن���اول الطعام 
ب�ش���اعتني عل���ى االأقل مما يتيح للج�ش���م �ش���بط 
م�ش���توى ال�ش���كر يف الدم، كما اأنها ت�ش���اعد على 

التنبيه بعد تناول الطعام لعدم حدوث اخلمول.

*تغيير نوع القهوة:
اإذا كان ال�س���خ�ص مدمن���ا للقهوة يومياً 
ميكنه ا�ش���تبدالها باأخرى منزوعة الكافيني 

قبل اأيام قليلة من بداية رم�شان.

خالل وجبة السحور:
ميك���ن تناول فنجان م���ن القهوة العادية مع 
وجبة �ش���حور متوازنة، مما ت�ش���اعده عل���ى البقاء 

منتبهاً خالل يوم ال�شيام الطويل.

محبو القهوة
اإذا كان ال�س���خ�ص يح���ب القه���وة ويف�س���ل 
تناوله���ا يف وقت متاأخر من الليل، فباإمكانه �رشب 
كوب من القهوة اخلالية من الكافيني قبل النوم.

اأع��ل��ن م��ه��رج��ان االإ���ش��ك��ن��دري��ة 
املتو�شط  البحر  ل��دول  ال�شينمائي 
لطفي،  نادية  املمثلة  ا�شم  اط��الق 
ع��ل��ى دورت����ه ال��ق��ادم��ة يف اأك��ت��وب��ر. 
لكّتاب  امل�����رشي��ة  اجلمعية  وتنظم 
وزارة  مع  بالتعاون  ال�شينما  ونقاد 
للمهرجان يف  والثالثني  الرابعة  الدورة  الثقافة 

الفرتة من الثالث اإلى التا�شع من اأكتوبر.

مع حلول �شهر رم�شان بداأ عر�س 
يقوم  ال��ذي  امل�رشي  اأبوعمر  م�شل�شل 
به  ويعود  عز  اأحمد  الفنان  ببطولته 
اخلم�س  ي��ق��ارب  غ��ي��اب  بعد  ل��ل��درام��ا 
اأعمال  بتقدمي  خاللها  اكتفى  �شنوات 
�شينمائية متكن من خاللها من حتقيق 
باإخراجه  قام  الذي  اخللية  اآخرها  جناح كبري كان 

مع عائشة بهلولطارق العريان وح�شد بعده الكثري من اجلوائز.

مطبخ

المقادير:
4 اأك���واب دقيق جميع اال�ش���تعماالت 

520 جم
½ علبة زبدة 113 جم

3 مالعق طعام �شكر 54 جم
2 ملعقة طعام خمرية فورية 12 جم

1 ملعقة �شاي ملح 7 جم
1 كوب حليب �شائل دافئ 200 مل

2 بي�س

الحشوة:
1 كوب �شكر بني 160 جم

4 مالعق طعام م�ش���حوقة القرفة 15 
جم

1 كوب مارجني 160 جم
كوب جوز مك�رش 55 جم½

الوجه:
1 علبة جبنة كرمية بي�شاء 200 جم

3 مالعق طعام �شكر 54 جم
½ كوب كرمية للخفق 100مل

ذرة فانيليا

طريقة التحضير:
1- تخلط جميع املقادير حتى ت�سبح 
عجينة ثم ت���رتك يف مكان دافئ ملدة 

)�شاعة واحدة(.

2- يخل���ط ال�س���كر البني م���ع القرفة 
ويرتك جانباً.

3- تقط���ع العجينة ال���ى جزئني ويرق 
اجلزء االأول على �ش���كل م�ش���تطيل ثم 
يغطى بن�شف كمية املارجني ويو�شع 
عليه ن�شف خليط القرفة ويفر�س على 
ال�شطح بالن�ش���ابة ثم يلف امل�شتطيل 

باليد على �شكل ا�شطواين.

4- تقط���ع العجينة وهي ملفوفة بحجم 
)6�ش���م( ثم تو�ش���ع يف قالب ويو�شع 
اجلوز على الوجه وتغطى بقما�س رطب 
وترتك ملدة )�شاعتني( يف مكان دافئ.

5- يرفع القما�س وتدخل الفرن على 
درجة ) 180 ( ملدة )15 دقيقة(.

الوج���ه  6- تخل���ط جمي���ع املقادي���ر 
وت�شب على وجه اللفائف.

7- تدخ���ل الف���رن مرة اأخ���رى وترتك 
ملدة )5-4 دقائق( ثم ترفع وتقدم.

)14 قطعة(

السينابون

    BUZZ      

حتفل خارط���ة اإذاعة البحرين خالل �ش���هر رم�ش���ان املبارك 
بباق���ة منوع���ة من الربامج الت���ي تلبي كل االأذواق وذلك حر�ش���ا 
على التمي���ز وتقدمي املختلف واالأف�س���ل خالل ال�س���هر الكرمي، 
فف���ي ب���اب امل�شل�ش���الت �ش���يبث امل�شل�ش���ل الكارت���وين “ ابن 
بطوط���ة” عل���ى الربنام���ج العام م���ن تاأليف منى مرعي و�س���يخة 
ال�ش���عالن واإخراج اينا�س يعقوب، وامل�شل�ش���ل الثاين هو “ رجال 
حول الر�ش���ول” من تاأليف م�ش���طفى ابو�ش���امة واإخ���راج اينا�س 
يعقوب و�شيبث يف متام ال�ش���اعة التا�شعة والن�شف، كما �شيبث 
اجلزء الثالث من م�شل�ش���ل “ ج���زر االمادو�س” من تاأليف اإبراهيم 
التميمي واإخراج حممد احل�شن وذلك ابتداء من الن�شف الثاين من 
�شهر رم�شان، واأي�ش���ا هناك م�شل�شل “ طرائف العرب” و�شيبث 
يوميا عند ال�ش���اعة الثانية ع�رشة ظهرا والعم���ل من اإعداد فاطمة 

حممد و�س���يخة ال�س���عالن واإخراج حممد نعمة. وملحبي ال�س���هرات 
الرم�ش���انية �شيكونوا على موعد مع “ ليايل رم�شانية” من اإعداد 
وتقدمي ن�رشين معروف ويو�ش���ف احلم���دان واإخراج خليل ابراهيم 
و�ش���تبث ال�شهرة كل خمي�س عند ال�ش���اعة العا�رشة والن�شف ليال. 
اأما عند ال�ش���اعة العا�رشة والن�ش���ف من م�ش���اء كل جمعة �ش���تبث 
�ش���هرة “ �شتوب” من اإعداد وتقدمي نيلة الرويعي وعلي القطان 
واإخراج احمد بوريان ومرمي جا�شم، وهناك م�شابقة بعنوان “ اآمنا 
البحرين “ من اإعداد وتقدمي �س���يخة ال�س���عالن واإخراج عبدالنا�رص 
النعار وتاأتيكم يوميا عند ال�شاعة الواحدة ظهرا. جمل�س ال�شباب 
“ برنامج �ش���يبث كل اثنني عند ال�ش���اعة العا�رشة والن�شف م�شاء 
فكرة واإعداد �شبيكة ال�شحي وفريق االإعداد نور القا�شمي وعهود 
ربيعة وفهد ال�ش���يابي، واإخراج فاطمة قمرب واحمد �ش���الح. ومن 
الربامج الدينية “ فتاوي رم�ش���انية” يوميا عند ال�شاعة اخلام�شة 

م�شاء والربنامج من تقدمي ال�شيخ علي مطر. 

طرحت الفنانة دينا بطمة ومبنا�ش���بة �شهر رم�شان املبارك 
ان�شودة بعنوان “ يا حبيب القلب اهال رم�شان” من كلمات �شالح 
الري���ان واحلان ابراهيم الدو�رشي وتوزيع ومك�ش���اج الفنان عارف 
عامر وا�رشاف عام حممد الرتك ومت ت�ش���جيل العمل يف ا�ش���توديو 
ع���ارف عامر. واملع���روف ان الكثري من الفنانني يحر�ش���ون على 
ط���رح اعم���اال مع قدوم �ش���هر رم�ش���ان، فقد ط���رح الفنان حممد 

البكري وعادل اخلمي�س عمال بعنوان “ �شهر ال�شيام 2018 “.

إذاعة البحرين تقدم تشكيلية منوعة من البرامج الرمضانية

يا حبيب القلب أهال رمضان 

اأ�سامة املاجد

• •يو�شف احلمدان	 �شبيكة ال�شحي	 • •ن�رشين معروف	 �سيخة ال�سعالن	

حمرر م�سافات

“تائه” و“في طريقي إلى الجامعة” على منصة التكريم



م�ضر.. �ضبط ع�ضابة اجتار بالأع�ضاء يتزعمها طبيب
متكن���ت اأجهزة الأمن امل�رشية من �سب���ط ع�سابة لالجتار باأع�ساء الب�رش، تق���وم با�ستقطاب العمال 
الفقراء الباحثني عن عمل وتنتزع اأع�ساءهم مقابل مبالغ مالية. وذكر م�سدر اأمني م�سوؤول مبديرية اأمن 
القاه���رة، اأن مباحث ق�س���م �رشطة الأزبكية بالقاهرة جنحت يف �سبط عنا�رش ت�سكيل ع�سابي تخ�س�ص يف 
الجت���ار بالأع�ساء الب�رشية عن طريق ا�ستقطاب ال�سباب وحثهم على بيع اأع�سائهم الب�رشية مقابل مبالغ 
مالي���ة. واأكدت التحريات واملعلومات تردد �سخ�سني على منطقة ميدان رم�سي�ص ل�ستقطاب ال�سباب 
م���ن العمال���ة حمدودي الدخ���ل املوجودين بامليدان، وحثهم عل���ى بيع اأع�سائهم الب�رشي���ة مقابل مبالغ 
مالية. واأ�ساف امل�سدر الأمني اأنه عقب تقنني الإجراءات مت �سبطهما وهما جنار م�سلح يبلغ من العمر 
21 عاما يقيم بالإ�سكندرية، واآخر عامل يبلغ من العمر 23 ويقيم مبدينة ال�سالم حمكوم عليه باحلب�ص 
�سنت���ني يف ق�سيتي �سالح. وذكر امل�س���در اأن مبواجهتهما اعرتفا بن�ساطهم���ا الإجرامي بال�سرتاك مع 
ج���زار يبل���غ من العمر 32 عاما مقيم باإمبابة يف اجليزة، وحمكوم علي���ه بال�سجن 15 �سنة يف ق�سية اجتار 
بالأع�س���اء الب�رشية. واأ�ساف امل�سدر الأمني اأن اجلزار، وهو املتهم الثالث، اأقر اأنه يعمل ل�سالح طبيب 
يدعى “تامر.ز” ويعمل رئي�ًسا لق�سم زراعة الكلى باأحد امل�ست�سفيات باملعادي عن طريق و�سيط يعمل 
موظف���ا ب���ذات امل�ست�سفى، واأنه يتقا�سى عمولة قدره���ا 10 اآلف جنيه عن كل متربع. واعرتف املتهم 
با�ستقط���اب 4 اأ�سخا����ص لبيع اأع�سائهم )كلى( ووجودهم ب�سق���ة م�ستاأجرة مبنطقة الرباجيل باجليزة 
متهي���ًدا لإجراء الفحو�ص والتحاليل الطبية، حيث مت �سبطهم باإر�ساده، وهم 3 عمال تبلغ اأعمارهم 18 

و22 و30 �سنة ومقيمون باجليزة ودمياط والقاهرة.

العثور على حيوان بحري خميف.. وجدل ب�ضاأن نوعه

كعكة هاري وماركل لن 
تكون تقليدية

انهمك 6 خبازين ل����� 5 اأيام يف اإعداد كعكة 
زفاف الأمري هاري ث����اين اأبناء ويل عهد اململكة 
املتح����دة الأم����ري ت�سارل����ز، واملمثل����ة الأمريكية 
ميغ����ان م����اركل، املزم����ع اإقامت����ه ي����وم ال�سبت 
19 ماي����و اجل����اري. ويرب����ط ف����ن الطه����ي بني 
الزراعي����ة والكيميائي����ة والبيولوجي����ة  العل����وم 
والجتماعي����ة والفنون اجلميلة حت����ى ي�سل اإلى 
التاري����خ والفل�سفة وعلمي النف�����ص والجتماع، 
وتطبي����ق ذلك املزيج املده�����ص يف خلق ثقافة 
متمي����زة ت�سكل الوع����ي املجتمع����ي لالإن�سان يف 
املجتمعات كافة. ولعل اأهم ما يجذب الب�رش اإلى 
احلدث الأهم يف بريطانيا يوم غد ال�سبت )حفل 
الزفاف(، هي جمموعة الطقو�ص التي تتميز بها 
العائلة املالك����ة الربيطانية، والتي انتقلت من 
جي����ل اإلى جيل، من قرن اإل����ى قرن، وا�ستطاعت 
اأن حتاف���ظ على ثقافتها وموروثها املجتمعي 
الذي يع���رب ب�سكل م���ن الأ�سكال ع���ن الهوية 
الربيطانية. لك���ن الأجيال اجلديدة يف حركتها 
الطبيعية نحو امل�ستقبل، ترى اأن من ال�رشوري 
ك�رش تلك القواعد الثقافية من حني لآخر؛ حتى 
تتطور الثقافة، ويتط���ور املجتمع كما يتطور 

العامل من حولنا.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

السنة العاشرة - العدد 3504 
السبت

19 مايو 2018 
3 رمضان 1439

األخيرة

انق�س���م رواد مواقع التوا�سل ب�ساأن طبيعة كائن بح���ري خميف، قذفت به اأمواج املحيط 
اله���ادي اإلى �سواحل املك�سي���ك. وبداأت الق�سة، ح�س���ب �سحيفة “ديلي مي���ل” الربيطانية، 
اجلمع���ة، عندما كانت بياتري����ص اإكونا ت�سري على �ساطئ مدينة مازاتالن، حيث لحظت حيوانا 
غري���ب ال�سكل ملقى على رم���ال ال�ساطئ. وما ميز احليوان البح���ري اأ�سنانه الكثرية واحلادة، 
وطول���ه الذي يزيد عل���ى املرتين. ونقلت ال�سحيفة عن اإكون���ا اأن كثريين مل يعريوا احليوان 
اهتمام���ا؛ ظنا منهم اأن���ه جمرد حبل ملراكب �رشاعي���ة. ون�رشت ال�سي���دة املك�سيكية لحقا على 

�سفحتها مبوقع “في�سبوك” �سورة احليوان الغريب طالبة امل�ساعدة يف حتديد نوعه.

 Social
media

�ضورة “ودية بني 
الأ�ضقاء” ت�ضعل “تويرت”

ن����رش مدير املكتب اخلا�ص لويل العهد ال�سعودي، ب���در الع�ساكر �سورة “ودية” 
جمع���ت عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى اآل خليف���ة، وويل العهد 
ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان وويل عهد اأبوظبي ال�سيخ حممد بن زايد، والرئي�ص 

امل�رشي عبدالفتاح ال�سي�سي.
وكت���ب الع�ساك���ر يف تغريدة له على “توي���رت” معلًقا على ال�س���ورة “لقاء ودي 
ي�ستمر ب���ني الأ�سقاء.. كان يف �سيافة فخامة الرئي�ص امل����رشي عبدالفتاح ال�سي�سي 
قب���ل اأيام”. ولقت ال�س���ورة رواًجا على موقع تويرت، لك���ن الع�ساكر مل يحدد تاريخ 

ال�سورة، ومل يورد مزيًدا من التفا�سيل.

م�سه���د يط���ل على جام���ع ال�سيخ زايد الكب���ري ا�ستعدادا ل�س���الة الرتاوي���ح يف اأول اأيام �سهر 
رم�سان يف اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة )اف ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ح�سن مع بع�ص ال�سحب 
الرياح �سمالية اإلى �سمالية 

غربية من 5 اإلى 10 عقد.

وت�س���ل م���ن 10 اإل���ى 15 عق���دة 
اأحيانا خالل النه���ار. ارتفاع املوج من 

قدم الى 3 اأقدام.

درجة احل���رارة العظم���ى 35 م ال�سغرى 
 %  75 العظم���ى  الن�سبي���ة  الرطوب���ة  م   25

ال�سغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 

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

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رش
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مواقيت 
الصالة

عميدة الب�ضرية.. �ضي�ضانية مل تع�ش يوما �ضعيدا طوال 128 �ضنة
تدعي اأقدم امراأة على الأر�ص، واأطول الب�رش عمًرا، 

اأنها مل تع�ص يوًما واحًدا �سعيًدا طوال حياتها.
وتبلغ كوكي اإي�ستامبولوف���ا من العمر 128 عاًما، 

وترى اأنها عا�ست �سنوات طويلة بائ�سة.
ويبدو اأن تاريخ ميالدها يف 1 يونيو 1889 بح�سب 
م���ا اأكدته احلكوم���ة الرو�سية على ج���واز �سفرها، لكن 

م���ازال من ال�سعب ت�سديق ذل���ك، اإذ اإن اأكرب �سخ�ص 
مت توثيقه على الإطالق كان عمره 122 عاًما.

وعلى الرغم من كونها حطمت الأرقام القيا�سية، 
اإل اأن اإي�ستامبولوفا، التي تعي�ص يف قرية يف ال�سي�سان، 

لي�ست �سعيدة للغاية بحياتها.
وقالت “مل اأحظ ولو بيوم واحد �سعيد يف حياتي”. 

واأ�ساف���ت “لقد عملت طوال عمري يف احلقل. وحفرت 
كث���ريا.. لقد تعبت”. وترى اأن احلي���اة الطويلة لي�ست 

نعمة لها، بل هي عقاب.
وفق���دت العج���وز امل�ست���اءة جمي���ع اأبنائه���ا، اإذ 
توفيت ابنتها متارا وه���ي الأ�سغر قبل 5 �سنوات عن 

عمر يناهز 104 اأعوام.

اأدلة تقود لـ “ك�ضف مثري” 
يف النظام ال�ضم�ضي

قال علم���اء اإنهم اأ�سبح���وا واثقني اأكرث من 
اأي وقت م�سى من وجود كوكب تا�سع يف النظام 
ال�سم�س���ي، خ�سو�س���ا مع تزاي���د املوؤ�رشات على 
قرب حل لغ���ز ج�سم غام����ص يتمركز على طرف 
املجموع���ة ال�سم�سية. وطرح علم���اء الفلك وجود 
الكوكب التا�سع للنقا�ص لأول مرة العام 2016، 
عندما عرث على جمموعة من الأج�سام اجلليدية يف 

الأطراف البعيدة من النظام ال�سم�سي.
ويعتقد جمموعة علماء من جامعة ميت�سيغان 
بالولي���ات املتحدة الأمريكي���ة اأنهم عرثوا على 
ج�سم بعي���د ميكن اأن يكون بحج���م كوكب قزم، 
لكن ل���ه مدار خمتلف عن معظ���م الكواكب التي 

تدور يف املجموعة ال�سم�سية.
“اإك�سربي����ص” الربيطانية  ونقلت �سحيفة 
ع���ن الربوفي�سور ديفيد جريدي����ص، عامل الفلك 
يف جامع���ة ميت�سيغان قوله “اإن الأدلة املرتاكمة 

ترجح وجود كوكب اآخر يف النظام ال�سم�سي”.
واأ�س���اف اأنه “ل يوجد حت���ى الآن دليل على 
وج���ود الكوك���ب التا�س���ع، لكن���ي اأود اأن اأق���ول 
اإن وج���ود كائ���ن مثل ه���ذا يع���زز فر�سية وجود 

الكوكب يف املجموعة ال�سم�سية”.

�ساب فل�سطيني يلعب بالنريان احتفاال بحلول �سهر رم�سان يف غزة، قطاع غزة فل�سطني )اف ب(
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