
يناق�س جمل����س الن���واب باجلل�سة املقبلة 
ي���وم الثالث���اء ت�رشيًع���ا ين�ساأ مبوجب���ه �سندوق 
���ع  يتمتَّ لل�سق���وط،  الآيل���ة  البي���وت  لتموي���ل 
بال�سخ�سي���ة العتباري���ة امل�ستقل���ة.  ويخت�ّص 
بن���اء  اإع���ادة  اأو  ترمي���م  بتموي���ل  ال�سن���دوق 
البي���وت الآيلة لل�سق���وط للمواطنني من ذوي 
ة  الدخل املح���دود. وراأت احلكومة اأنه لي�ص ثمَّ
وج���ه لإن�ساء �سن���دوق لتمويل البي���وت الآيلة 
لل�سق���وط، اإذ اإن م���ن الأج���دى توف���ر نفقات 
للربنام���ج  وتخ�سي�سه���ا  ال�سن���دوق،  اإن�س���اء 
م���ع ال�ستفادة م���ن املوارد املتاح���ة يف وزارة 

ومهند�س���ني  خ���رباء  م���ن  الإ�س���كان 
وفنيني وغرهم.

يتجه جمل����ص الن���واب لإقرار تعدي���ل ت�رشيعي 
بقان���ون ال�سحاف���ة والطباعة والن����رش “يحظر عر�ص 
الأف���ام ال�سينمائية اأو تداول املطبوعات امل�سجلة، 

التي تنتج اأو متّول باأموال اإ�رشائيلية”.
وق���دم القرتاح بقان���ون قبل حتويل���ه مل�رشوع 
بقان���ون النائب جم���ال داود. وق���ال اإن الهدف منه 
تاأكيد وتعزيز موقف مملك���ة البحرين الراف�ص لأي 
تطبيع م���ع اإ�رشائي���ل، وا�ستمرار مقاطع���ة الب�سائع 
واملنتج���ات الإ�رشائيلي���ة وحظر التعام���ل معها على 

ُعد كافة.  امل�ستويات وال�سُّ
وذكرت احلكوم���ة اأن الغاي���ة املرجو حتقيقها 
من املقرتح وفرتها اأحكام مواد الف�سل الثالث من 
الب���اب الثاين من املر�سوم بقانون رقم )47( ل�سنة 
2002، وه���ي امل���واد )23، 24، 25، 26(، ول�سيما 
اأن احلظ���ر املطل���ق والت���داول اللذي���ن ت�سمنهم���ا 

الت�رشيع املقرتح قد ل يكونان متفقني مع 
العتبارات املو�سوعية للم�سلحة العامة.

املنام���ة - بنا: تف�سل نائ���ب رئي�ص جمل�ص 
ال���وزراء ال�سي���خ خال���د ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة، 
ورئي����ص جه���از امل�ساح���ة والت�سجي���ل العق���اري 
ال�سي���خ �سلم���ان ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة، وعدد 
م���ن اأف���راد العائل���ة املالك���ة الكرمية وال���وزراء 
وال�سف���راء واأع�س���اء جمل�س���ي ال�س���ورى والنواب 
وكب���ار امل�سوؤول���ني باململك���ة ورج���ال الأعم���ال 
والأكادميي���ني والإعامي���ني واملواطنني بزيارة 
املجل�ص الرم�ساين لوزير الرتبية والتعليم ماجد 
النعيم���ي، وذل���ك يف اإط���ار التوا�س���ل الجتماعي 
الذي تتميز به جمال�ص مملكة البحرين خال �سهر 
رم�س���ان املب���ارك. واأكد وزير الرتبي���ة والتعليم 
اأن���ه يف اإط���ار ا�ستح���داث التخ�س�س���ات اجلديدة 

املواكب���ة ملتطلب���ات �س���وق العم���ل، �سي�سه���د 
العام الدرا�س���ي املقبل 2018 - 2019 تد�سني 
تخ�س����س “اأجه���زة القيا����ص والتحك���م”، بعد اأن 
اأو�س���ى خ���رباء املوؤ�س�س���ات ال�سناعي���ة الكربى 
يف اململك���ة با�ستح���داث ه���ذا التخ�س����ص، نظًرا 
للحاجة املا�سة لتوفر كوادر بحرينية قادرة على 
العم���ل يف هذا املجال امله���م، فعملية التحكم يف 
الأجه���زة وت�سغيله���ا بكفاءة تعد عن����رًشا حمورًيا 
يف عملي���ات الإنتاج املوؤ�س�س���ي، منوًها يف الوقت 
ذات���ه اإلى م���ا تبذله ال���وزارة من جه���ود لتحفيز 
الطلب���ة عل���ى العم���ل يف ري���ادة العم���ال واإن�ساء 

امل�رشوع���ات ال�سغرة، من خال التعاون 
مع املوؤ�س�سات املخت�سة يف هذا املجال.
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�إن�شاء  “�لنو�ب” يبحث 
�شندوق لـ “�لآيلة” 

حظر عر�ض �لأفالم �ل�شينمائية 
�لإ�شر�ئيلية �أو �ملمولة باأمو�لها 

“�لثوري �لإير�ين” ي�شتغل ثرو�ت �شعبه لل�شر�عات
انت�صار ال�صواريخ يف اليمن ميثل تهديدا... البيت الأبي�ض:

وا�سنطن - وكالت: اأعرب البيت الأبي�ص 
ع���ن انزعاج���ه ج���راء قي���ام ملي�سي���ات احلوثي 
النقابية املدعومة من اإيران بهجوم �ساروخي 
�س���د �سفينة �سحن تركي���ة كانت على بعد 70 

ميا من ال�سواحل اليمنية.
وق���ال البي���ت الأبي����ص يف بي���ان �سحايف 
املتح���دة  الولي���ات  ت�سع���ر   “ اأم����ص  �س���ادر 
الأمركي���ة بالقل���ق م���ن ال�رشب���ة ال�ساروخية 
للحوثي���ني �س���د �سفين���ة �سح���ن تركي���ة على 
بع���د 70 مياً من �سواح���ل اليمن كانت حتاول 
ت�سليم 50 األف طن مرتي من القمح اإلى ميناء 

ال�سليف بالقرب من احلديدة يف اليمن”.
واأ�س���اف البيان “هذا يثبت م���رة اأخرى اأن 
انت�س���ار ال�سواري���خ يف اليمن ي�س���كل تهديدا 
حقيقي���ا جلميع الدول ويوؤكد ����رشورة التنفيذ 
 .2216 الكام���ل لق���رار جمل����ص الأم���ن رق���م 
بالإ�ساف���ة اإلى ذل���ك، ت�سر التقاري���ر اإلى اأن 
احلوثيني حاولوا القيام بهجوم اآخر �سد ناقلة 

نف���ط يف البح���ر الأحم���ر، ومن خ���ال املجازفة 
بت����رشب مايني الرباميل م���ن النفط، قد يزيد 
من تعط���ل التج���ارة ويدمر م�سائ���د الأ�سماك 
الت���ي يعتمد عليه���ا كثر م���ن اليمنيني على 
غذائه���م وم�سادر رزقهم، ويعك�ص هذا العمل 

جتاهل احلوثيني لل�سعب اليمني”.
وخل�ص البي���ان اإلى القول “اإنن���ا ن�ستنكر 
ا�ستغال احلر�ص الثوري الإيران لرثوة ال�سعب 
الإي���راين من اأجل تفاق���م ال�رشاعات يف البلدان 

الأخرى وتهديد التجارة الدولية”.

�لنعيمي: تد�شني تخ�ش�ض “�أجهزة �لقيا�ض” �لعام �ملقبل

�صمو ال�صيخ عي�صى بن علي:

مكت�شبات لل�شلة �لبحرينية من �لبطولة �لدولية

• 16�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي متحدثا ل� “الباد �سبورت”	

• البيت الأبي�ص	

ال�صخر الزيتي... البحرين على اأعتاب 
النفط اجلديد

ق�ص�ض اأبطال قهروا ال�صرطان بالإرادة 
والعزمية 

اجلودر: انتهاج العمل امليداين واللقاءات 
لتطوير املراكز ال�صبابية

اقتصاد البالد
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�صراع  يناق�ض  الع�صر” البحريني  “اخلطايا 
الإن�صان بني اخلري وال�صر

مسافات البالد

22
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جائزة 
�ل�شحافــــة �لعربيـــة 

فئة “ال�صحافة ال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �شلمـــان 

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

6:23الفطــار:3:19الإم�صاك: 

• املجل�ص الرم�ساين لوزير الرتبية والتعليم	

مروة خمي�س

حمرر ال�ش�ؤون املحلية
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مريزا يتلقى عددا من عرو�ض �رشكات الإنارة 

املفتاح: امل�شاركة امل�رشية يف “تراويح” توؤكد قوة العالقات

نا�رش بن حمد يرعى حفل تخريج الفوج 24 من مدر�شة البيان 

اإن�شاء مركز للت�شلب املتعدد يف املدينة الطبية

جوائز مالية للمتفوقني والطلبة االأف�شل اأداًء

مع تزايد اأعداد امل�شابني يف البحرين... املانع:

املنام���ة - بن���ا: حت���ت رعاية ممث���ل جاللة 
امللك لالأعمال اخلريية و�شئون ال�شباب رئي�س 
املجل����س االأعل���ى لل�شب���اب والريا�ش���ة رئي�س 
اللجنة االأوملبي���ة البحرينية �شم���و ال�شيخ نا�رص 
ب���ن حمد اآل خليفة، اأقيم احتفال مدر�شة البيان 
بتخري���ج الف���وج الراب���ع والع�رصي���ن م���ن طالب 
وطالب���ات املدر�ش���ة، وذلك �شم���ن حفل بهيج 

اأقيم باملدر�شة.
وبه���ذه املنا�شب���ة، اأكد �شم���و ال�شيخ نا�رص 
بن حمد اآل خليف���ة اأن مدر�شة البيان تعترب من 
املدار����س املتميزة يف اململك���ة والتي حققت 
اإجنازات كب���رية ومتميزة على خمتلف االأ�شعدة 
ومتكن���ت من تخريج اأفواج متعاقبة من الطالب 
والطالب���ات الذي���ن �شاركوا يف عملي���ة التنمية 
التي ت�شهده���ا اململكة، م�شرًيا �شم���وه اإلى اأن 
منا�شب���ة تخري���ج الف���وج الراب���ع والع�رصين من 
مدر�ش���ة البيان هو منا�شب���ة عزيزة على اجلميع 
يت���م م���ن خالله���ا االحتف���اء بالعل���م واملعرفة 
والطالب املتخرجني والذين �شي�شكلون العن�رص 
االأهم يف بناء الوطن وم�شتقبل البحرين امل�رصق.
واأ�ش���ار �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة 
اإل���ى اأن “حفل التخريج يعت���رب منا�شبة عظيمة 
ن�شارك من خاللها الطلبة والطالبات واأهاليهم 
فرح���ة التخ���رج وقط���ف ثم���ار اجل���د واالجتهاد 
واملتابعة احلثيث���ة للتح�شي���ل العلمي ولن�شد 
على اأي���دي جميع الطلب���ة والطالب���ات من اأجل 
موا�شلة النجاح والتف���وق متمنيًّا �شموه جلميع 
الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح يف حياتهم 

العلمية واملقبلة”.
وكان احلفل قد اأقيم بح�شور وا�شع من قبل 
رئي����س واأع�ش���اء جمل����س اإدارة املدر�شة وعدد 
من كب���ار امل�شوؤولني يف اململك���ة و�شخ�شيات 

املجتمع وعوائل اخلريجني.
اإدارة  جمل����س  رئي����س  اأعرب���ت  بدوره���ا، 
املدر�ش���ة الدكتورة ال�شيخة م���ي بنت �شليمان 
العتيبي، ع���ن �شعادتها بت�رصي���ف �شمو ال�شيخ 
نا�رص حلفل تخرج الف���وج 24، موؤكدة اأن �شموه 
داعم للطاق���ة ال�شبابية الت���ي ترتقي بالعملية 
التعليمية وتنه�س بطاق���ات اأبناء الوطن، كما 
هن���اأت ال�شيخة مي اخلريجني م���ن طلبة البيان 
به���ذا الي���وم، وذل���ك بع���د م�ش���وار طوي���ل من 
االإجنازات الطموحة الت���ي مت حتقيقها، موؤكدة 
اأن االأجي���ال اجلدي���دة �شتوا�شل ما �ش���ار عليه 
االأجي���ال ال�شابقة و�شرتفع ا�شم مملكة البحرين 
واملدر�ش���ة يف حماف���ل البحرين كم���ا هو العهد 

احلايل.
كم���ا اأثنت على جناح���ات الطلبة اخلريجني 
والبالغ عدده���م 74 طالًبا للفوج احلايل، وعلى 
تفوقه���م الدائم يف الو�شول اإلى اأعلى املراتب 

وح�شولهم على بعثة ويل العهد املميزة.
الطالب���ة  قال���ت  للخريج���ني،  كلم���ة  ويف 
يا�شم���ني قا�شم “�رصح البيان.. يعطي اأبناءه بال 

حدود، يواكب كل ما هو جديد يف جمال املعرفة 
والتكنولوجي���ا، حت���ى يكون���وا يف اأعلى م�شتوى 
علمي مبا يتنا�شب مع تطورات احلياة ومواكبة 

الع�رص”.
و�شك���رت يا�شمني القائمني على املدر�شة 
بالق���ول “رواد هذا ال�رصح، لك���م ي�شاغ ال�شكر 
والثن���اء يا رم���ز النقاء واأخ����سّ بال�شكر ال�شيخة 
الدكتورة مي بنت �شليم���ان العتيبي واأع�شاءه 
الكرام والهيئتني االإداري���ة والتعليمّية وجميع 

منت�شبي البيان”.
بدوره���ا، اأكدت اخلريجة زي���ن البلو�شي يف 
كلمتها “نفخ���ر مبدر�شتنا العزي���زة ملا حققته 
م���ن اإجن���ازات له���ا االأثر الكب���ري علين���ا، حينما 
ح�شلنا عل���ى املركز االأول بجائ���زة زايد لطاقة 
امل�شتقب���ل على م�شتوى ق���ارة اآ�شي���ا واأهدينا 
ه���ذا الف���وز ململكتن���ا احلبيبة كاف���ة لرتفرف 
راية البحري���ن عالًيا يف جم���ال العلم واملعرفة، 
تل���ك اجلائزة جعلتنا نزهو ونفتخر باأننا طاقات 

ا”. يفتخر بها حمليًّا وعامليًّ
وكعادته���ا يف ت�شجيع الطلب���ة على الربوز 
والتاأل���ق، قدم حف���ل هذا الع���ام الطالبان زين 

احلاجي وهند دروي�س.
وح�شل 8 ط���الب خريجني متميزين على 5 
جوائز مالي���ة يقدمها اأ�شحاب اجلود من روؤ�شاء 

ا منذ عام  جمل�س اإدارة البي���ان ال�شابقني �شنويًّ
2008، وحتمل اأ�شماءهم، وهم الوجيه املغفور 
له اأحمد عل���ي كانو والوجي���ه املغفور له حممد 
يو�شف ج���الل والوجيه املغفور له حممد الزامل 

واملغفور له ال�شيخ حمد بن خليفة اآل خليفة.
ومتنح تلك اجلوائز للطلبة الذي �شاهموا يف 
جماالت خريية للمجتمعني املحلي واملدر�شي، 
والن�ش���اط  القيادي���ة  بال�شف���ات  ويتمتع���ون 

والتفوق.
وباالإ�شاف���ة اإلى اجلوائز املادي���ة ال�شنوية 
االأربع، كانت هناك اجلوائز التناف�شية املقدمة 
من���ذ ع���ام 2016 من قب���ل الرئي����س التنفيذي 
والع�ش���و املنتدب لبيت التموي���ل الكويتي - 
البحرين عبد احلكيم اخلياط. وهي جائزة تقدم 
اإلى عدد ثالثة م���ن الطلبة االأف�شل اأداًء، بقيمة 
5000 دوالر لكل طالب، كجزء من “جائزة عبد 
احلكيم اخلياط التناف�شية االقت�شادية”، حيث 
تخت����س �رصوطه���ا ب���اأن ي�شتثمره���ا الطالب يف 
االأ�شواق املالية االإ�شالمية، ويتخرج منها ن�شبه 
ا، ويتح�شل من اأرباحها  2.30 % لل���زكاة �شنويًّ
50 %  ويعود لال�شتثمار بالباقي، واأخريا، البد 
للفائ���ز اأن يعود بعد �شنوات للتحدث وتدريب 
زمالئ���ه عل���ي جتارب���ه يف اال�شتثم���ار االإ�شالمي 

وت�شجيعهم عليه.

املنام���ة - وزارة ال�شح���ة: حت���ت رعاي���ة وزيرة 
ال�شح���ة فائق���ة ال�شالح، نظمت اجلمعي���ة البحرينية 
ملر�ش���ى الت�شلب املتعدد اللق���اء الدوري ملر�شى 
مر�س الت�شلب املتع���دد الع�شبي، وذلك تزامناً مع 

احتفال العامل باليوم العاملي للت�شلب املتعدد. 
وق���د افتتح احلف���ل وكي���ل وزارة ال�شحة وليد 
املانع نيابة ع���ن الوزيرة، بكلمة اأ�شار فيها اإلى “اأنه 
مع تزايد اأعداد امل�شابني مبر�س الت�شلب املتعدد 
يف مملك���ة البحرين، قام���ت وزارة ال�شحة بدور فعال 
يف مواجه���ة املر�س والت�ش���دي له وتطوير وحت�شني 
م�شت���وى اخلدمات ال�شحية املقدمة مع الرتكيز على 
تعزيز اجلانب الوقائي والتوعوي والثقايف، وت�شليط 
ال�ش���وء عل���ى اخلدم���ات ال�شحي���ة املتعلق���ة به���ذا 
املر�س، وكذلك ب���ث روح االأمل والتفاوؤل لدى هذه 
الفئة من املر�شى وحت�شني جودة حياتهم ومتكينهم 
م���ن التعامل والتعاي����س مع املر����س، وتعزيزاً لكل 
ذل���ك �شيتم ، حيث �شي�شم���ل املركز جميع اخلدمات 
التي يحتاجها مر�ش���ى الت�شلب املتعدد و�شتتوافر 
فيه اخلدم���ات الت�شخي�شية والعالجي���ة والتاأهيلية، 
والوقائية و�شيتم تزويده بفريق ي�شم كوادر مهنية 

موؤهلة من خمتلف التخ�ش�شات الطبية وال�شحية”.
واكد وقوف وزارة ال�شح���ة ودعمها وم�شاندتها 
ملثل ه���ذه االأن�شط���ة والفعاليات، والت���ي ت�شب يف 
تاأهي���ل وبناء ق���درات الك���وادر ال�شحي���ة، الفتاً اإلى 
اأهمي���ة تعزي���ز اإجراء البح���وث والدرا�ش���ات يف جمال 
مر����س الت�شل���ب املتع���دد واإع���داد قاع���دة بيانات 
وطنية م���ن خالل اإن�شاء نظام وطن���ي لر�شد احلاالت 
وجم���ع البيان���ات واالإح�ش���اءات والتقاري���ر من جميع 
اجله���ات. ات العالق���ة. وتق���دم بجزي���ل ال�شكر لكل 
املنظم���ني وامل�شارك���ني يف ه���ذا اللق���اء ال�شح���ي 

الهادف.
م���ن جانب���ه، قال رئي����س جمل����س اإدارة اجلمعية 
حمم���ود  املتع���دد  الت�شل���ب  ملر�ش���ى  البحريني���ة 
البلو�ش���ي اإن هذا اللقاء ُيعقد �شنوي���اً ويالقي اإقباالً 
كب���رياً ويت�شم���ن برنام���ج توع���ي وحما����رصات عدة 
تناق����س م���ن خالله���ا خمتل���ف املوا�شي���ع املتعلقة 
مبر�س الت�شلب املتع���دد الع�شبي، ومنها االأ�شباب 
واالأعرا����س امل�شاحب���ة لهذا املر����س والفحو�شات 
املتوافرة حالًي���ا لت�شخي�س املر����س باالإ�شافة اإلى 
ط���رق واأن���واع العالج���ات املتوف���رة وامل�شتخدمة يف 
عالج مر����س الت�شلب املتعدد الع�شبي واأخذ العالج 
املنا�ش���ب ب�شف���ة منتظم���ة �ش���واء كان باحلق���ن اأو 
االأقرا�س، واأهمية النظام الغذائي املتزن، اإلى جانب 
ا�شتعرا�س بع�س التجارب ال�شخ�شية من قبل بع�س 

املر�شى امل�شابني بهذا املر�س. 
وا�ش���ار اإل���ى اأن هذه اللق���اءات تتي���ح الفر�شة 
للمر�ش���ى للتفاع���ل املبا����رص م���ع اأطب���اء ط���ب املخ 
واالأع�ش���اب والتخ�ش�شات ال�شحي���ة املعنية وطرح 
ومناق�ش���ة جميع االأ�شئلة املتعلق���ة مبر�س الت�شلب 
املتعدد الع�شبي من ناحية ومن ناحية اأخرى ي�شاهم 
وي�شاعد على التفاعل االإيجابي بني املر�شى، موؤكداً 
عل���ى اأهمية و�رصورة تنظيم مث���ل هذه اللقاءات بني 
احل���ني واالآخر من اأجل االإ�شه���ام يف رفع الوعي العام 
مب���ا يتعل���ق باأمرا����س اجله���از الع�شب���ي املختلفة، 
اإذ تلع���ب ه���ذه اللق���اءات دوًرا فع���االً يف رفع الروح 
االإيجابي���ة ل���دى املر�شى من خ���الل اإتاح���ة الفر�شة 
لهم باالخت���اط مع بع�شهم البع����ض و�رسد التجارب 

ال�شخ�شية.

وامل���اء:  الكهرب���اء  �ش���وؤون   - املنام���ة 
وامل���اء  الكهرب���اء  �ش���وؤون  وزي���ر  ا�شتقب���ل 
رفي���ع  وف���داً  مبكتب���ه  م���ريزا  عبداحل�ش���ني 
امل�شت���وى م���ن ائت���الف ع���دد من ال����رصكات 
املتخ�ش�ش���ة يف االن���ارة والطاق���ة يتقدمهم 
املدي���ر العام ل�رصكة االن�شاري لالإنارة وحلول 
الطاقة عبدالكرمي االن�شاري واملدير االداري 
ل�رصك���ة Azalea لال�شت�ش���ارات رائ���د �رصحان 

يرافقهم عدد من امل�شوؤولني.
ويف بداية اللق����اء رحب الوزير باحل�شور 
وا�شتمع الى �رصح عن اأن�شطتهم وم�شاريعهم 
يف خمتلف املج����االت التكنولوجية وباالأخ�س 
تر�شيد اال�شته����الك واالإنارة املوفرة للطاقة 

بنظ����ام LED وكذلك ا�شتثماراتهم يف جمال 
الطاق����ة ال�شم�شي����ة، حي����ث اأب����دى احل�ش����ور 
رغبتهم يف فتح جم����االت للتعاون امل�شرتك 
م����ع هيئ����ة الكهرباء وامل����اء ووح����دة الطاقة 
امل�شتدام����ة، وق����د اأ�ش����اد الوزير م����ريزا مبا 
يقوم����ون به م����ن م�شاري����ع وقال اإنن����ا نرحب 
بفتح اآف����اق التع����اون مع ال�����رصكات املحلية 
والعاملي����ة املتخ�ش�ش����ة يف ه����ذه املج����االت 
ودرا�ش����ة عرو�شه����ا والعم����ل عل����ى اإمكانية 
التعاون معها بح�شب الفر�س املتاحة، وقام 
الوزي����ر بتق����دمي �����رصح م�شهب ع����ن م�شاريع 
هيئة الكهرباء واملاء وم�شاريع وحدة الطاقة 

امل�شتدامة.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقبل وكي���ل الوزارة 
لل�ش���وؤون االإ�شالمية ب���وزارة العدل وال�شوؤون 
االإ�شالمي���ة واالأوقاف فري���د املفتاح مبكتبه 
اإبراهي���م وح���ازم  ا�ش���الم  القارئ���ني  موؤخ���راً 
عبدالب�شري من جمهورية م�رص العربية، وذلك 
على هام�س م�شاركته���م يف برنامج )تراويح( 

الذي تنظمه ال�شوؤون االإ�شالمية.
واأكد املفت���اح خالل اللق���اء اأن م�شاركة 
القراء من جمهورية م�رص العربية تاأتي تاأكيًدا 
للعالق���ة الوثيق���ة ب���ني البلدي���ن، وتفعي���اًل 
ملذكرات التفاهم بني وزارة العدل وال�شوؤون 
االإ�شالمية واالأوقاف مبملكة البحرين واالأزهر 
م���ن  امل�رصي���ة،  االأوق���اف  واإدارة  ال�رصي���ف 
اأج���ل تعزيز التع���اون وتب���ادل اخلربات بني 

اجلانبني.

جدي���ر بالذك���ر اأن اإدارة �ش���وؤون القراآن 
الكرمي بالوزارة وبالتعاون مع اإدارة االأوقاف 
ال�شنية تنظم �شنوياً برنامج “تراويح” الإحياء 
لي���ايل �شه���ر رم�ش���ان املب���ارك، مب�شارك���ة 
ع���دد م���ن احلف���اظ البحريني���ني املتقن���ني 
م���ن خمرج���ات مراكز تعلي���م الق���راآن الكرمي 
املنت�رصة يف كافة حمافظ���ات اململكة، ف�شالً 
ع���ن ا�شت�شافة عدد من ق���راء جمهورية م�رص 
العربي���ة الإمامة امل�شل���ني ب�شالتي الرتاويح 
والقي���ام، ممن يتمي���زون باأ�ش���وات ندية يف 

تالوة القراآن الكرمي.
ح����رص اللقاء مدي���ر اإدارة �ش���وؤون القراآن 
الك���رمي باالإنابة ح�شن طيب، ورئي�س الربامج 
واالأن�شطة القراآنية اأحمد بو �شلف، واأخ�شائي 
الربامج واالأن�شطة القراآنية ح�شني الطليحي.



3 السبت 26 مايو 2018 بالدنا
10 رمضان 1439

العدد 3511 local@albiladpress.com

12 �رشكة يف معر�ض “فر�صتي” لتكنولوجيا املعلومات 

“املخل�صني اجلمركيني” حتتفي بروادها

�صنوا�صل تطوير التعليم الفني واملهني بخطى ثابتة

خوري: ق�صور يف اخلدمات ال�صحية والتعليمية للتوحديني

نائب رئي�س الوزراء زار جمل�ضه الرم�ضاين... وزير الرتبية: 

املنام���ة - بن���ا: تف�ض���ل نائ���ب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء ال�ضيخ خالد بن عب���د اهلل اآل خليفة، ورئي�س 
جهاز امل�ضاحة والت�ضجيل العقاري ال�ضيخ �ضلمان بن 
عب���داهلل اآل خليفة، وعدد من اأف���راد العائلة املالكة 
الكرمية والوزراء وال�ضفراء واأع�ضاء جمل�ضي ال�ضورى 
والنواب وكب���ار امل�ضوؤولني باململكة ورجال الأعمال 
بزي���ارة  واملواطن���ني  والإعالمي���ني  والأكادميي���ني 
املجل����س الرم�ضاين لوزي���ر الرتبي���ة والتعليم ماجد 
النعيم���ي، وذلك يف اإطار التوا�ض���ل الجتماعي الذي 
تتمي���ز به جمال�س مملكة البحرين خالل �ضهر رم�ضان 

املبارك.
وقد مت خالل ه���ذا املجل�س التطرق اإلى العديد 
ا جهود الوزارة التطويرية،  من املو�ضوعات، خ�ضو�ضً
ل�ضيما تطوير التعلي���م الفني واملهني، حيث اأ�ضاد 
احل�ضور بجهود ال���وزارة يف هذا املجال، ومن اأبرزها 
التو�ضع يف تطبيق هذا النوع من التعليم يف املدار�س 
الثانوية العامة، وا�ضتحداث املزيد من التخ�ض�ضات 
الفني���ة واملهنية النوعي���ة للبنني والبن���ات ب�ضورة 
متكافئ���ة، ف�ضاًل عن تنفيذ برامج التدريب امليداين 
يف مواق���ع العمل، لتعزيز قدرات ومهارات الطلبة يف 

جمال تخ�ض�ضاتهم.
واأكد الوزي���ر لرواد جمل�ضه اأن ال���وزارة توا�ضل 
بخط���ى ثابت���ة جهوده���ا لتطوي���ر التعلي���م الفن���ي 
واملهني، يف اإطار امل����روع الوطني لتطوير التعليم 
والتدري���ب، مبا ين�ضجم مع تطلع���ات مملكة البحرين 
التنموي���ة، اإذ تلب���ي خمرجات هذا القط���اع التعليمي 

جانًبا كبرًيا ومهًما من احتياجات �ضوق العمل.
واأ�ض���اف الوزير اأن الوزارة د�ضن���ت خالل العام 
تطبي���ق  جترب���ة   2017/2018 احل���ايل  الدرا�ض���ي 
الثانوي���ة  املدار����س  يف  ال�ضناعي���ة  التخ�ض�ض���ات 
العام���ة للبنني، وذل���ك يف مدر�ضة الف���احت الثانوية 
للبن���ني، بعد اأن ا�ضتكملت ال���وزارة تزويد املدر�ضة 
بالإمكان���ات الإن�ضائي���ة واملادية والب�ري���ة الالزمة، 
اإذ ت�ض���م املدر�ض���ة حالًي���ا ثالثة تخ�ض�ض���ات وهي: 
تقني���ات احلا�ض���وب، والإلكرتوني���ات، والكهرب���اء، 
لفًت���ا اإل���ى تطلع ال���وزارة نحو تطبيق ه���ذه التجربة 
يف مدار�س عامة اأخرى، لتوف���ري خيارات متعددة من 
التخ�ض�ضات الدرا�ضية للطلبة يف املدر�ضة الواحدة، 
موؤكًدا اأن هذه التجربة جاءت بعد النجاح الذي حققه 
تطبيق التخ�ض�ض���ات التجارية يف املدار�س الثانوية 

العامة للبنني والبنات.
واأ�ضار الوزير اإلى اأن الوزارة تبذل جهوًدا كبرية 
يف ت�ضجي���ع طلب���ة ال�ضهادة الإعدادي���ة على اللتحاق 
بالتخ�ض�ضات الفني���ة واملهنية، وخا�ضًة عرب م�روع 
الإر�ض���اد املهن���ي املدر�ض���ي، مما اأ�ضه���م يف ارتفاع 
عدد الطلب���ة امل�ضجلني يف التعلي���م الفني واملهني 
للع���ام الدرا�ضي احلايل اإل���ى 5916 طالًب���ا وطالبة، 
منهم 5161 يف امل�ض���ار ال�ضناعي، و755 يف امل�ضار 

التجاري.
ا�ضتح���داث  اإط���ار  يف  اأن���ه  الوزي���ر  واأ�ض���اف 

ملتطلب���ات  املواكب���ة  اجلدي���دة  التخ�ض�ض���ات 
�ض���وق العم���ل، �ضي�ضه���د الع���ام الدرا�ض���ي املقبل 
2018/2019 تد�ض���ني تخ�ض����س “اأجهزة القيا�س 
املوؤ�ض�ض���ات  خ���رباء  اأو�ض���ى  اأن  بع���د  والتحك���م”، 
ال�ضناعي���ة الك���ربى يف اململك���ة با�ضتح���داث ه���ذا 
التخ�ض����س، نظ���ًرا للحاج���ة املا�ض���ة لتوف���ري كوادر 
بحريني���ة قادرة عل���ى العمل يف هذا املج���ال املهم، 
فعملي���ة التحك���م يف الأجه���زة وت�ضغيله���ا بكف���اءة 
تع���د عن�رًا حمورًي���ا يف عمليات الإنت���اج املوؤ�ض�ضي، 
منوًه���ا يف الوق���ت ذات���ه اإلى م���ا تبذله ال���وزارة من 
جه���ود لتحفيز الطلبة على العم���ل يف ريادة العمال 
واإن�ض���اء امل�روعات ال�ضغرية، م���ن خالل التعاون مع 

املوؤ�ض�ضات املخت�ضة يف هذا املجال.
واأو�ض���ح الوزير اأن الوزارة رك���زت خالل الفرتة 
املا�ضي���ة على فتح التخ�ض�ض���ات النوعية املنا�ضبة 
للبن���ات، لت�ضجيعه���ن عل���ى اللتحاق به���ذا القطاع 
التعليم���ي، وم���ن اأبرزه���ا تخ�ض�س �ضيان���ة الأجهزة 
الطبي���ة، ال���ذي حق���ق جناًح���ا متمي���ًزا يف املدار����س 

املطبقة له، وي�ضهد اإقباًل متزايًدا من الطالبات.
وعل���ى �ضعيٍد اآخ���ر، اأك���د الوزي���ر ال�ضتمرار يف 
تنفيذ برنامج التدريب امليداين “تكوين” بالتعاون 
مع العدي���د من موؤ�ض�ضات �ض���وق العمل، والذي يعد 
اأح���د املتطلب���ات الأ�ضا�ضية للتخرج م���ن هذا النظام 

التعليم���ي، ويهدف اإل���ى تعزيز املناه���ج الدرا�ضية 
بامله���ارات واخلربات العملية املتعلقة بها، ل�ضمان 
اإتق���ان الطلبة للكفاي���ات املهني���ة الأ�ضا�ضية التي 
يتطل���ع اإليها �ضوق العم���ل والكفاي���ات الأكادميية 
الت���ي تعينهم عل���ى التمي���ز يف الدرا�ض���ة اجلامعية، 
م�ضرًيا اإل���ى اأن الوزارة جنحت خ���الل العام الدرا�ضي 
احل���ايل يف تدري���ب 2101 م���ن الط���الب والطالبات 

�ضمن هذا الربنامج التدريبي.
واأك���د الوزير اأن ما ي�ضجع ال���وزارة على امل�ضي 
قدًم���ا يف تطوير ه���ذا النوع من التعلي���م هو النتائج 
الإيجابي���ة على هذا ال�ضعيد خ���الل الفرتة املا�ضية، 
ومنه���ا ما يتعلق بتميز الطلب���ة واإبداعاتهم يف جمال 
تخ�ض�ضاته���م، فعلى �ضبيل املث���ال �ضهد املعر�س 
الذي اأقامته ال���وزارة موؤخًرا مل�روعات طلبة التعليم 
الفني واملهن���ي، تقدمي 70 م�روًع���ا طالبًيا متنوًعا 
باأفكار اإبداعية متميزة، يف اإطار التخ�ض�ضات الفنية 
واملهني���ة، ومنها �ضيانة الأجه���زة الطبية، وتقنيات 
احلا�ضوب، والو�ضائط املتع���ددة، وامليكاترونك�س، 
والفربك���ة،  واللح���ام  والكهرب���اء،  والإلكرتوني���ات، 
وال�ضي���ارات والدي���زل، والتربي���د وتكيي���ف الهواء، 
املكن���ي  والت�ضغي���ل  التدوي���ر،  واإع���ادة  والطباع���ة 

والدرا�ضات التجارية.

املنام���ة - �رك���ة ثين���ك �ضم���ارت: 
حتت رعاية نائب رئي����س الوزراء ال�ضيخ 
خال���د بن عبد اهلل اآل خليف���ة، وبالتعاون 
مع معر�س البحري���ن للتدريب والتعليم 
م���ا قب���ل العم���ل، نظم���ت �رك���ة “ثينك 
�ضم���ارت” بالتعاون م���ع مايكرو�ضوفت 
ومتك���ني الن�ضخ���ة الثاني���ة م���ن معر�س 
“فر�ضت���ي للمهن اخلا�ض���ة بتكنولوجيا 
فن���دق  يف  والت�ض���الت”  املعلوم���ات 

ال�ضرياتون.
بالإناب���ة  افتتح���ه  ال���ذي  املعر����س 
وزي���ر العمل والتنمي���ة الجتماعية جميل 
حمي���دان، جم���ع 12 م���ن اأك���رب ����ركات 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات والت�ضالت يف 
البحري���ن مب���ا يف ذل���ك مايكرو�ضوف���ت 
ومايكرو�ضنرت وكمبيوتر وورلد والندمي 
واليت للتكنولوجيا وغريها من ال�ركات 
التي تلع���ب دورا كبريا يف �ضوق التقنية 

يف البحرين واملنطقة.
وعر�ضت تلك ال�ركات ما لديها من 
فر�س اأمام زوار املعر�س من اخلريجني 
اجلدد والباحثني ع���ن فر�س عمل، وقام 
مندوبوه���ا بتقدمي �رح ح���ول الوظائف 
امل�ضتج���دة يف جم���ال تقان���ة املعلومات 
والت�ض���الت، وما امله���ارات والفنيات 

املطلوبة من اأجل �ضغل تلك الوظائف.
وقد ج���رى ت�ضمي���م ه���ذا املعر�س 
ليتنا�ض���ب م���ع احتياج���ات البحريني���ني 

الباحثني عن فر����س العمل، ومن بينهم 
الباحثني  اخلريجني اجل���دد واملوظفني 
ع���ن فر����س عم���ل اإ�ضافي���ة اأو الراغبني 
بتح�ض���ني و�ضعه���م املهن���ي وامل���ادي، 

اإ�ضافة اإلى طالب املدار�س الثانوية.
واو�ض���ح الرئي�س التنفي���ذي ل�ركة 
اأن  “ثين���ك �ضم���ارت” اأحم���د احلج���ريي 
اخلا�ض���ة  للمه���ن  “فر�ضت���ي  معر����س 
والت�ضالت”  املعلوم���ات  بتكنولوجي���ا 
يعت���رب فر�ض���ة مواتي���ة لط���الب برنامج 
“فر�ضت���ي” احلالي���ني وامل�ضتقبلي���ني 
لبدء حياتهم املهني���ة يف جمال التقنية، 
لفت���ا اإل���ى اأن املعر�س ي�ض���كل املكان 
املنا�ضب لإيجاد فر�ضة العمل املنا�ضبة، 
كم���ا يعت���رب فر�ضة ممت���ازة ل�ضتك�ضاف 
جمموعة وا�ضع���ة من اخلي���ارات املهنية 
املتاحة يف جم���ال تكنولوجيا املعلومات 
التي  والت�ض���الت وجلم���ع املعلوم���ات 

ميكن اأن تعزز فر�س التوظيف.
ولفت احلجريي اإل���ى اأن “فر�ضتي” 
البحريني���ني  لتمك���ن  مب���ادرة  ه���ي 
�ضه���ادات  باأح���دث  وتزويده���م 
وج���رى  الحرتافي���ة،  مايكرو�ضوف���ت 
ت�ضميمها خ�ضي�ضا للباحثني عن العمل 
جم���ال  يف  واملتخ�ض�ض���ني  والط���الب 
تكنولوجي���ا املعلومات ورج���ال العمال، 
وه���ي عبارة عن برنام���ج تدريبي مدعوم 

بالكامل من متكني.

املخل�ض���ني  جمعي���ة   - املنام���ة 
اجلمركي���ني: اأقام���ت جمعي���ة املخل�ضني 
اجلمركي���ني البحرينية غبقتها الرم�ضانية 
بح�ضورع���دد من املخل�ض���ني اجلمركيني 
العامل���ني يف املناف���ذ اجلمركي���ة، حي���ث 
�ضم���ل احلفل فق���رة تك���رمي للموؤ�ض�ضني 
والإدارات ال�ضابق���ة للجمعي���ة فق���د اأ�ضاد 
رئي����س اجلمعية يا�ر الأم���ني خالل كلمته 
موؤ�ض�ض���ني  لعب���ه  ال���ذي  الب���ارز  بال���دور 
اجلمعي���ة والإدارات ال�ضابق���ة وا�ضفاً باأن 
لهم الف�ضل الكبري يف بناء قواعد واأهداف 
اجلمعي���ة وا�ضتم���رار اأعمالها حت���ى يومنا 

هذا.
كم���ا اأعل���ن الأم���ني خ���الل كلمته عن 
جمموعة م���ن الإجنازات واخلط���وات التي 

اأجنزتها اجلمعية يف الدورة احلالية، وكان 
اأبرزها تعاق���د اجلمعية مع اأحد املحاميني 
للت�ضاور ح���ول كل ما يخت����س بالقوانني 
باملخل����س  تخت����س  الت���ي  والإج���راءات 
اجلمرك���ي، ويف اخلت���ام اأع���رب الأمني عن 
بال���غ �ضك���ره وتقدي���ره للحا�ري���ن عل���ى 
تلبيتهم للدعوة وا�ضفاً ذلك بثابة الدفعة 
املعنوي���ة والدعم والثق���ة املقدمة لإدارة 
اجلمعي���ة، كم���ا اأعلن جعفر اخلب���از رئي�س 
اللجن���ة الريا�ضي���ة باجلمعية ع���ن تنظيم 
فعالي���ة دورة املخل�ض���ني لك���رة الق���دم 
املق���رر اإقامته���ا خ���الل الأ�ضب���وع القادم 
داعياً املخل�ضني للم�ضاركة واحل�ضور ملا 
متثله الدورة من اأهمية يف بناء العالقات و 

الروابط بني املخل�ضني اجلمركيني.

املنام���ة - املوؤ�ض�ض���ة الوطني���ة حلقوق 
الإن�ض���ان:  اأكدت رئي����س املوؤ�ض�ضة الوطنية 
تعر����س  خ���وري  ماري���ا  الإن�ض���ان  حلق���وق 
امل�ضاب���ني با�ضطراب���ات طي���ف التوح���د يف 
كث���ري م���ن الأحي���ان لتميي���ز ي�ضم���ل ق�ضوراً 
غري مق�ضود يف اخلدم���ات ال�ضحية وخدمات 
التعلي���م وفر�س امل�ضارك���ة يف جمتمعاتهم، 
معنوي���ة  اأعب���اًء  يلق���ي  التوح���د  اأن  موؤك���دة 
واقت�ضادي���ة ثقيل���ة على كاه���ل امل�ضابني 

بهذا ال�ضطراب واأ�رهم.
“قرقيع���ان  فعالي���ة  رعايته���ا  ول���دى 
التوحدي���ني” الذي نظمته جمعية التوحديني 
البحريني���ة ب�ضال���ة خ���ري بقري���ة ع���ايل م�ضاء 
اخلمي����س 24 ماي���و 2018م، قال���ت خ���وري: 

اأخذن���ا على عاتقنا اأن نعمل مع جميع اجلهات 
الر�ضمي���ة واجله���ات ال�ريكة ب����رورة تعزيز 
الق���درة عل���ى النهو�س باخلدم���ات ال�ضحية 
والتعليمي���ة واملجتمعي���ة جلمي���ع امل�ضابني 
با�ضطراب���ات طيف التوحد من اأجل عافيتهم 

وا�ضتقرار ا�رهم.
وتابعت: ترتكز جهودن���ا على امل�ضاهمة 
يف تعزي���ز التزام احلكومة جت���اه التوحديني، 
وتقدمي دورات وور�س عمل تخرج بتو�ضيات 
وخط���ط عم���ل تتن���اول ا�ضطراب���ات طي���ف 
التوح���د يف الإط���ار الأو�ض���ع نطاق���اً لل�ضح���ة 
والتعلي���م، والعمل بدون كل���ل للم�ضاعدة يف 
اإعط���اء الفر�س للجمي���ع يف ممار�ضة الأن�ضطة 
الريا�ضي���ة واملجتمعي���ة املختلفة والهتمام 

بن�ر التحديات الت���ي تواجه الأ�رة للحد منها 
والعمل عل���ى مواجهته���ا بالط���رق الثقافية 

املالئمة.
من جانبه ق���ال رئي�س جمعية التوحديني 
زكريا �ضي���د ها�ضم “امل�ضاب���ون با�ضطراب 
التوح���د بحاج���ة لنا يف كل خط���وة نخطوها يف 
حياتن���ا، ولذلك عملت اجلمعي���ة على تعريف 
املجتم���ع با�ضط���راب التوح���د ال���ذي يجهله 
الكثري م���ع ال�ض���ف، وو�ضعنا ن�ض���ب اأعيننا 
م�ضتقبله���م، وطرقن���ا اأبواب���اً عدي���دة منهم 
اأ�ضح���اب الت�ريع واأ�ضحاب الق���رار، وو�ضلنا 
طري���ق  اأمامن���ا  ي���زال  ول  متقدم���ة  مراح���ل 
طوي���ل، فمهما اأجنزنا نبق���ى مق�رين يف حق 

التوحديني.

و�ضه���د احلف���ل م�ضابق���ات للح�ضور من 
اأولي���اء اأمور واأطفال، بالإ�ضافة لوجود اأركان 
للحناء واألعاب الذكاء وتلوين الفخار والر�ضم 

على الوجوه وعلى الورق والت�ضوير ال�ضعبي، 
كم���ا �ضه���د تك���رمي راع���ي احلف���ل وك���وادر 

اجلمعية.
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بلدية املحرق: بدء تطوير حديقتي ح�سان بن ثابت وقاليل

اإفطــــــــار علـــــــــى الطريـــــق

بوهزاع يعرب عن االعتزاز بثقة �سمو رئي�س الوزراء 

تعزيز امل�سداقية والبعد عن اختالق الق�س�س وتزييف احلقائق

من املرحلة الثانية من خط ال�رصف بالبديع  اإجناز 53 % 

يف حفل اإفطار ال�سحافيني العرب... وزير “الإعالم” ال�سعودي:

يخدم امل�ساريع الإ�سكانية لـ 5 جممعات... بوهندي: 

نظمـــت وزارة الثقافـــة والإعـــالم ال�سعودية 
برعاية الوزيـــر عواد العواد، م�ســـاء ام�س يف جدة 
حفـــل اإفطار لل�سحفيني العـــرب، مب�ساركة اأكرث 
مـــن 120 من روؤ�ســـاء حتريـــر ال�سحـــف العربية 
وقادة الفكر والراأي يف الوطن العربي، وبح�سور 
كل من رئي�ـــس املجل�س الأعلـــى لتنظيم الإعالم 
بجمهورية م�رص العربية مكرم اأحمد، ووزير الإعالم 
اليمني معمـــر الإرياين، والأمني العـــام امل�ساعد 
بجامعة الدول العربية رئي�س قطاع الإعالم هيفاء 
اأبو غزالـــة، ومدير عام املجل�ـــس الوطني لالإعالم 
يف دولـــة الإمـــارات العربيـــة املتحـــدة من�ســـور 
املن�سوري، اإ�سافة اإلى كوكبة من روؤ�ساء حترير 

والكتاب يف اململكة والدول العربية.
وبـــداأ احلفل باآيـــات من الذكـــر احلكيم، ثم 
األقى العـــواد كلمة قال فيها “اأرحب بكم يف هذا 
اللقاء، واأ�سكركم لتلبيتكم مبادرة وزارة الثقافة 
والإعالم الهادفة لاللتقاء يف هذا ال�سهر الف�سيل 

مبدينة جدة اأقرب املدن اإلى مكة املكرمة”.
واأ�ســـاف:” اإن الهـــدف مـــن هـــذا اللقاء هو 
جتديـــد املحبـــة والتوا�ســـل. متمنيـــا اأن ي�ستمر 
لأعوام عديـــدة واأن يكون �سنة ح�سنه، واأن يكون 
هنـــاك اإفطـــار دائـــم لـــوزارة الثقافـــة والإعـــالم 

يف اململكـــة مع قـــادة الفكـــر والـــراأي يف الوطن 
العربي”.

وتطرق العواد يف كلمته اإلى ما قام به جمل�س 
الوزراء العرب من فعاليات خالل العام املا�سي، 
والتـــي لم�ست الكثـــر من الق�سايـــا املهمة لنا 
جميعا، وياأتي يف مقدمة هـــذه الق�سايا الق�سية 
الفل�سطينية، واأن ق�سيـــة القد�س الق�سية رقم 
واحـــد يف اأجنـــدة الإعـــالم العربـــي ووزراء الإعالم 

العرب. 

وتابـــع الوزيـــر: اأن هنـــاك جهـــوًدا تبذل من 
اجلميع لتن�سيق العمـــل العربي امل�سرتك، ولكن 
عندمـــا تاأتـــي الق�سايـــا العربية املهمـــة والتي 
تهـــم كل مواطن يف عاملنا العربي ل جند ر�سائل 
موحدة، وتظهر التجاذبات التي ت�سيع من خاللها 
الر�سالـــة احلقيقيـــة”، م�سًرا اإلـــى اأهمية ق�سية 
ميثـــاق �رصف الإعـــالم العربي والـــذي يهدف اإلى 
تعزيز امل�سداقيـــة، والبعد عن اختالق الق�س�س 

وتزييف احلقائق”.

املحرق-جمعية الكلمة الطيبة اأعرب رئي�س 
جمعية الكلمة الطيبة ح�سن بوهزاع: عن اعتزازه 
وتقديره بالثقة الغالية التي اأولها اإياه رئي�س 
الـــوزراء �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمـــر خليفة 
بـــن �سلمان اآل خليفـــة ، بتعيينه ع�سوا باللجنة 
الوطنيـــة للم�سنني، موؤكـــدا اأن مملكة البحرين 
تعترب مـــن اأوائل الدول العربيـــة التي ت�سكلت 
فيها جلنة وطنية للم�سنني، مبا يعك�س اهتمام 

اململكة واحلكومة برعاية هذه الفئة العمرية.
وقـــال بوهـــزاع، يف بيان لـــه، اإن روؤية �سمو 
رئي�ـــس الوزراء يف ت�سكيل اللجنـــة توؤكد الرغبة 
احلثيثة لـــدى احلكومة يف تعزيـــز التعاون بني 
املوؤ�س�ســـات الر�سمية واجلمعيـــات الأهلية من 
اأجل حتقيق الأهداف املن�سودة خلدمة امل�سنني 

يف مملكة البحرين.
للم�سنـــني  الوطنيـــة  اللجنـــة  اأن  واأ�ســـاف 

جنحت خالل الدورات ال�سابقة يف اإعداد وتنفيذ 
عددا من الربامـــج وامل�ساريـــع اخلا�سة برعاية 
امل�سنني، واأن مهمة اللجنـــة بت�سكيلها اجلديد 

العمـــل علـــى موا�سلة املنجـــزات التي حتققت 
لهم، م�سددا يف الوقت نف�سه على اأهمية العمل 
حتقيـــق ال�ستدامة لن�ساطـــات اللجنة من خالل 
التعاون مع اجلهـــات املعنية لتطوير اخلدمات 
املقدمـــة للم�سنـــني، اإيجـــاد م�ســـادر لتمويل 

الربامج والأن�سطة اخلا�سة باللجنة.
واأكـــد اأن احلكومة برئا�ســـة �ساحب ال�سمو 
امللكـــي رئي�ـــس الـــوزراء اأولت اهتماًمـــا كبرا 
بفئـــة امل�سنني خالل براجمهـــا وخططها ممثلة 
يف جهـــود وزارة العمل والتنميـــة الجتماعية يف 
رعاية املنا�سبات املختلفة املعنية بهم، منوها 
بحر�س وزيـــر العمل والتنمية الجتماعية جميل 
حميـــدان على تفعيـــل ال�سرتاتيجيـــة الوطنية 
للم�سنـــني مبملكة البحرين وخطتها التنفيذية، 
وتوعية الـــراأي العام بق�سايا امل�سنني وتنظيم 

املوؤمترات وور�س العمل.

املنامــــة – وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
العمــــراين: �رصحــــت مديــــرة اإدارة تخطيط وم�ساريــــع ال�رصف 
ال�سحــــي بــــوزارة الأ�سغــــال و�ســــوؤون البلديــــات والتخطيط 
العمــــراين نزهة اأبوهندي بــــاأن ن�سبة الإجنــــاز يف م�رصوع اخلط 
الرئي�ســــي لغرب البديــــع لت�رصيف مياه ال�ــــرصف ال�سحي قد 

بلغت 53%.
واأو�سحت اأبوهندي اأن امل�رصوع ي�ستمل على متديد خط 
رئي�ســــي بطول 2.5 كم خلدمة امل�ساريــــع الإ�سكانية الواقعة 
يف املجمعات 550/552/553/555/557، وبناء حمطتي 
�ســــخ جديدتــــني، واإزالــــة 10 حمطــــات �سخ ورفــــع موجودة 
م�سبقاً، كما يت�سمن اإن�ســــاء �سارعي 53-57 وا�ستبدال 1.9 

كم من النابيب القدمية باأخرى جديدة.
ويندرج امل�رصوع يف اإطـــار اخلطة ال�ساملة التي تقوم 
بهـــا وزارة الأ�سغـــال لتطوير خدمات ال�ـــرصف ال�سحي يف 
املحافظة ال�سمالية لتوفر خدمات البنية التحتية �سمن 
الأولويـــات الوطنيـــة يف تلك املنطقة وتلبيـــة احتياجات 

املواطنني واملقيمني وتوفر بيئة �سحية �سليمة لهم.
يذكـــر اأن مناق�سة امل�ـــرصوع قد اأر�سيـــت على �رصكة 
مقـــاولت الـــدور للحفريات والبنـــاء بقيمـــة 2.5 مليون 
دينـــار. واأ�سارت مديـــرة اإدارة تخطيـــط وم�ساريع ال�رصف 
ال�سحـــي اإلـــى اأن وزارة الأ�سغـــال تهـــدف للحفـــاظ على 
ال�شحة العام���ة من خالل توفري �شب���كات وخطوط مزودة 
بتقنيات حديثة لت�رصيف ميـــاه ال�رصف ال�سحي، ومتابعة 
كافـــة امل�ساريع التي تقوم بتنفيذها مبـــا فيها م�ساريع 
ال�ـــرصف ال�سحي تلبية لحتياجـــات وتطلعات املواطنني 
واملقيمـــني يف خمتلـــف مناطق اململكة وتقـــدمي اأف�سل 

اخلدمات لهم.
وت�ستخـــدم يف هـــذا امل�ـــرصوع تقنيات حديثـــة للحفر 
العميـــق عرب الأنفاق مما ي�سهـــل احلركة املرورية ويقلل 

من م�ستوى الإزعاج للقاطنني واملارين يف املنطقة.
ونظـــراً حل�سا�سية هذه الأعمال و�رصورة اإجنازها خالل 
فـــرتة زمنية حمددة وبجـــودة عالية، فقد قامـــت الوزارة 
بو�ســـع واعتمـــاد موا�سفـــات ومعايـــر قيا�سيـــة عاملية 
ت�سمنتها وثائق املناق�سة ب�سكل مف�سل وذلك ل�سمان 
جـــودة العمل، حيث ان اأعمال هـــذا امل�رصوع تعتمد ب�سكل 
اأ�سا�ســـي على اخلـــربات الفنية املتخ�س�ســـة وا�ستخدام 
الآليات والأجهـــزة الفنية الدقيقـــة ذات التقنية العالية 

واملطابقة للموا�سفات العاملية.

بلدية املحرق - الب�سيتني: اأعلنت بلدية 
املحـــرق عن اإر�ساء مناق�سة لتطوير حديقتي 
ح�سان بـــن ثابت وقاليل، ومـــن املوؤمل البدء 
باأعمال ال�سيانة خالل الأيام القليلة املقبلة.

وذكـــرت البلديـــة اأن حديقـــة ح�سان بن 
ثابت تقع مبجمع )207( مبنطقة املحرق وقد 
مت اإن�سائهـــا بتاريخ 26 مايـــو2006م، حيث 
تبلـــغ م�ساحتهـــا الإجماليـــة )600( مرت مربع 
و�سوف ت�سمـــل اأعمال ال�سيانـــة فيها تكبر 
ملعب و�ســـور كرة القدم بحديقـــة ح�سان بن 

ثابت وزراعة اأر�سيته باحل�سي�س ال�سناعي.
اأما حديقة قاليل فهي تقع مبجمع )251( 
وقد مت اإن�سائها يف عام 2005م كما مت اإعادة 
تاأهيلها خالل عامـــي2012/ 2013م، وتبلغ 
م�ساحتهـــا الإجمالية )500( مـــرت مربع حيث 
�ست�سمل اأعمـــال ال�سيانة يف احلديقة تعديل 
امللعب وزراعة اأر�سيته باحل�سي�س ال�سناعي.

واأكـــدت بلديـــة املحـــرق علـــى ا�ستمرار 
البلديـــة يف تنفيـــذ براجمهـــا التـــي تهـــدف 
اإلى تعزيـــز وحت�سني جودة وكفـــاءة م�ستوى 
خدماتهـــا املقدمـــة للمواطنـــني واملقيمني، 
ومن �سمنهـــا العنايـــة باحلدائـــق والت�سجر 
والبيئـــي  اجلمـــايل  املنظـــر  علـــى  للحفـــاظ 
كجـــزء من اأولوياتهـــا يف خدمة اأهايل حمافظة 
املحرق، م�سرًة اإلى �ـــرصورة م�ساركة الأهايل 
وم�ستخدمـــي ال�ساحات واحلدائـــق واملرافق 
العامة يف احلفاظ عليها من العبث والتخريب.

كمـــا دعت اجلمهور اإلـــى ملراجعة مكتب 
العالقـــات العامة والإعـــالم لنقـــل ال�سكاوى 
واملالحظـــات واملقرتحـــات ليتـــم التعامـــل 
معها على الفور مـــن قبل املخت�سني، وذلك 
مـــن خالل الت�ســـال على اخلـــط الثابت رقم: 
النظـــام  عـــرب  التوا�ســـل  اأو   )17984027(

الوطني للمقرتحات وال�سكاوى. 

الإدارة  نفــــذت  بنــــا:   - املنامــــة 
العامــــة للمرور، حمــــالت توعوية ت�سمنت 
اإر�ســــادات ون�سائح مروريــــة للم�ساركني 
يف حمــــالت الإفطار مبــــا ي�سمن �سالمتهم 
اأثنــــاء توزيع طعــــام الإفطــــار، كما ت�سهم 
احلملة يف تقليل املخالفات وال�سلوكيات 
اخلاطئة التي توؤدي حلوادث خطرة فرتة 

الفطار.
ويف هذا الإطار و�سمن حملة “رم�سان 
بـــال حـــوادث” اأقامـــت الإدارة اإفطارا على 
الطريق يف ثواب �سهـــداء الواجب، وتاأتي 
للت�سحيـــات  ا�ستـــذكارا  املبـــادرة  هـــذه 
العظيمـــة التـــي قدمهـــا �سهـــداء الواجب 
والذين �سحوا باأرواحهم يف �سبيل الوطن. 

• ح�سن بوهزاع	
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اإقرار اأ�صاليب تعليمية خمتلفة للطالب ذوي �صعوبات التعلم
“الرتبية”: مفهوم ذوي االحتياجات اخلا�شة ي�شمل عجز الفهم

يبحث جمل�����س الن����واب بجل�شة يوم الثالث����اء املقبل 
تعدي����ال ت�رشيعيا بقان����ون التعلي����م يهدف اإل����ى االهتمام 
بالطالب ذوي �شعوبات التعلم وتقدمي الرعاية واالإر�شاد 
لهم، يف ظ����ل احتياجهم اإلى اأ�شاليب تعليمية خمتلفة عن 
تل����ك التي ت�شتخدم مع الط����الب الذين ال يعانون من تلك 
ال�شعوبات. وق����ال مقرتحو التعديل الن����واب عبدالرحمن 
بوجمي����د واأحم����د قراط����ة وابراهيم احلم����ادي وجمال داود 
اإن الت�رشي����ع يه����دف لتنوي����ع الفر�����س التعليمي����ة وفًق����ا 
لالحتياج����ات الفردي����ة املتنوع����ة للطلبة، ورعاي����ة الطلبة 
املوهوب����ن واملتفوق����ن واإث����راء خرباته����م، واالهتم����ام 
باملتاأخرين درا�شًيا وذوي �شعوبات التعلم وذوي االإعاقة 

مبتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم يف التعليم.

موقف الحكومة
تلخ�ش���ت املالحظ���ات احلكومي���ة ب�ش���اأن التعدي���ل 

الت�رشيعي كما ياأتي:
اأ. تواف���ر الغاي���ة املرج���ّو حتقيقه���ا م���ن التعدي���ل 
املق���رتح: وذل���ك من خالل م���ا توؤديه احلكوم���ة - ممثلة 
يف وزارة الرتبي���ة والتعلي���م - م���ن خدم���ات يف جم���ال 
ال�شاأن التعليمي بالن�شب���ة جلميع املواطنن ب�شفة عامة 
وبالن�شبة للطلب���ة من ذوي االحتياجات اخلا�شة على وجه 

اخل�شو�س.
ب. اإن املق���رتح مل ي�ش���ف جديًدا اإل���ى ن�س املادة 
التعدي���ل  ي�ش���ف  مل  التعلي���م:  قان���ون  م���ن  اخلام�ش���ة 
املق���رتح جدي���ًدا اإل���ى ن�س امل���ادة اخلام�شة م���ن قانون 
التعليم واملقرتح تعديله���ا باالإ�شافة؛ الأن مفهوم ذوي 
االحتياج���ات اخلا�شة الوارد يف ن����س املادة القائم يعني 
اأن الطال���ب املندرج حتت هذه الفئ���ة يختلف عن اأقرانه 

الطلب���ة العادي���ن، من الناحي���ة العقلي���ة اأو اجل�شمية اأو 
االنفعالي���ة اأو التعليمية اأو االجتماعي���ة، بحيث ي�شتدعي 
هذا االختالف توفري نوع م���ن اخلدمات يختلف عما يقدم 

للطلبة العادين يف املدار�س.
ج. اإن وزارة الرتبي���ة والتعلي���م تق���دم العدي���د من 
اخلدم���ات التعليمية للطلبة م���ن ذوي �شعوبات التعلم: 
تق���دم ال���وزارة العديد م���ن اخلدمات التعليمي���ة للطلبة 
من ذوي �شعوب���ات التعلم، واملحولن م���ن قبل ال�شف 
الدرا�ش���ي، اأو مرك���ز ال�شح���ة املدر�شي���ة، اأو وحدة رعاية 
االأطف���ال والنا�شئ���ة بالطب النف�ش���ي، مل�شاعدتهم على 

تخطي ال�شعوبات التي يعانون منها.
د. لي�س هن���اك ما يربر تعديل امل���ادة اخلام�شة من 
القانون امل�شار اإليه؛ وذلك لوف���رة الن�شو�س القانونية 
الت���ي حتقق ذات الغر����س املاأمول من املق���رتح، ف�شاًل 
عن اعتبارات عدم االإ�رشاف يف و�شع الت�رشيعات دون مربر 

مقبول.

موقف التربية
اأكدت وزارة الرتبية والتعليم اأنها تعمل على اإتاحة 
الفر����س التعليمية وفًق���ا لالحتياج���ات الفردية للطلبة، 
وت���ويل رعاية خا�ش���ة للطلبة ذوي االحتياج���ات اخلا�شة، 
وت�شع���ى لدم���ج القادري���ن منه���م للتعل���م يف املدار�س 
احلكومية، وتتكفل بتهيئ���ة البيئة املدر�شية وتطويرها 
وتزويده���ا باملراف���ق اخلا�ش���ة والت�شهي���الت واالأجهزة 
املعين���ة التي ت�شاعد كل فئة من تلك الفئات على تلقي 
ا منه���ا على توف���ري اخلدمات  العل���وم واملع���ارف؛ حر�شً
التعليمي���ة ال�شاملة جلميع ووفًقا لالإمكانات املتاحة، كما 

قدمت الوزارة التو�شيحات التالية:
املتعلق���ة  اجلوان���ب  اإل���ى  ال���وزارة  منظ���ور  اإن  اأ. 
باخلدم���ات التعليمية كاف���ة تنطلق م���ن �شيا�شة مملكة 

البحري���ن التعليمية، وفق م���ا ن�س علي���ه د�شتور مملكة 
البحري���ن، التي تقوم عل���ى �شمان اخلدم���ات التعليمية 
جلميع الفئ���ات التعليمية، وذلك مبوجب املادة ال�شابعة 
الفق���رة )اأ( م���ن الد�شت���ور، واملادة اخلام�ش���ة من قانون 

التعليم.
ب. التعدي���ل ال���وارد مل ي�ش���ف جدي���ًدا اإل���ى ن����س 
املادة اخلام�شة من قان���ون التعليم، اإذ اإن مفهوم “ذوي 
االحتياج���ات اخلا�شة” الوارد يف ن�س املادة احلايل يعني 
اأن الطال���ب املندرج حتت هذه الفئ���ة يختلف عن اأقرانه 
الطلب���ة العادي���ن، من الناحي���ة العقلي���ة اأو اجل�شمية اأو 
االنفعالي���ة اأو التعليمية اأو االجتماعي���ة، بحيث ي�شتدعي 
هذا االختالف توفري نوع م���ن اخلدمات يختلف عما يقدم 
للطلب���ة العادي���ن يف املدار����س، و�شمن ه���ذه ال�رشيحة 

تندرج فئة �شعوبات التعلم. 
ج. اإن مفه���وم “ذوي االحتياج���ات اخلا�شة” ي�شمل 
فئة “�شعوبات التعلم” التي تعني عجًزا يف واحد اأو اأكرث 
من العمليات النف�شية االأ�شا�شية التي تدخل يف الفهم اأو 
ا�شتخدام اللغ���ة املكتوبة اأو املنطوقة، لذا فاإن التعديل 

املقرتح ال يقدم اأية اإ�شافة جديدة اإلى املادة.
د. تق���دم الوزارة العدي���د من اخلدم���ات التعليمية 
للطلبة م���ن ذوي �شعوبات التعل���م، واملحولن من قبل 
ال�ش���ف الدرا�ش���ي اأو مرك���ز ال�شحة املدر�شي���ة اأو وحدة 
رعاي���ة االأطفال والنا�شئة بالط���ب النف�شي، مل�شاعدتهم 

على تخطي ال�شعوبات التي يعانون منها.
ه����. اأك���دت ال���وزارة اأنه���ا تق���دم جمي���ع خدماته���ا 
التعليمي���ة جلمي���ع الطلبة م���ن ذوي االحتياجات اخلا�شة 
القابل���ن للتعلم، واأنها لن تالو جهًدا يف توفري اخلدمات 
التعليمي���ة، وتق���دمي الفر�س املتكافئ���ة للجميع �شمن 
خطته���ا وفل�شفته���ا لتحقي���ق اأه���داف التعلي���م، ور�شم 
�شيا�شتها داخ���ل االإطار الذي حت���دده اململكة بالتعاون 
م���ع الهيئ���ات واملوؤ�ش�ش���ات العامة واخلا�ش���ة يف مملكة 

البحرين.

استفسارات
ورًدا عل���ى ا�شتف�شارات اللجنة يف ه���ذا اخل�شو�س، 
اأب���دت وزارة الرتبي���ة والتعليم مرئياته���ا يف التعريفات 

املتعلق���ة مبفهوَم���ي “التاأخ���ر الدرا�ش���ي، و�شعوب���ات 
التعلم”، على النحو التايل:

- اأكدت الوزارة اأن مفهوم ذوي االحتياجات اخلا�شة 
ي�شم���ل فئة �شعوبات التعلم والت���ي تعني “ا�شطراًبا يف 
واح���د اأو اأكرث من العملي���ات النف�شي���ة واالأ�شا�شية التي 
تت�شم���ن فه���م وا�شتخدام اللغ���ة املكتوب���ة واملنطوقة 
والت���ي تب���دو يف ا�شط���راب اال�شتماع والتفك���ري والكالم 
والقراءة والكتابة والريا�شيات اأو الظروف البيئية”، لذا 
فاإن الوزارة ارت���اأت االإبقاء على الن�س يف القانون النافذ 
من دون تعديل، اإذ اإن الطلبة ذوي �شعوبات التعلم، فئة 
تندرج حت���ت ذوي االحتياجات اخلا�شة والتي تعد اأ�شمل 

واأعم.
- اأما فيما يتعلق مبفه���وم “التاأخر الدرا�شي” فاإن 
الوزارة بينت باأن هذا املفهوم يعني “عدم اكتمال النمو 
التح�شيل���ي لدى الطال���ب لعدة اأ�شب���اب اأهمها: العوامل 
العقلية اأو اجل�شمية اأو االجتماعية اأو االنفعالية، مما يوؤدي 
اإلى االنخفا�س يف م�شتوى التح�شيل العلمي واالأكادميي 
عن امل�شت���وى العادي واملطلوب”، ومن ث���م فاإن التاأخر 
الدرا�شي هو نتيجة لتعر����س الطالب ل�شعوبات التعلم، 
وعليه فاإن الوزارة اأكدت اأن كال امل�شطلحن )�شعوبات 
التعل���م والتاأخ���ر الدرا�ش���ي( تربطهما عالق���ة �شببية، اإذ 
اإن تعّر����س الطال���ب ل�شعوب���ات التعّلم ينت���ج عنه تاأخر 
الطال���ب درا�شًيا وانخفا�س يف م�شتوى التح�شيل العلمي 

واالأكادميي عن م�شتوى الطلبة االأ�شوياء.
- واأ�ش���ارت ال���وزارة اإل���ى اأن���ه الميكن انتق���اء اأحد 
امل�شطلح���ن الإدراج اأحدهم���ا يف قان���ون التعلي���م؛ الأن 
امل�شطلح���ن خمتلفان يف املفه���وم، وال تربطهما عالقة 
ترادف يف املعن���ى، وتف�شل ال���وزارة االكتفاء مب�شطلح 
ذوي االحتياج���ات اخلا�شة والذي ي�شم���ل فئة �شعوبات 

التعلم. 

نقل تبعية �صندوق متويل “الآيلة” من وزير الإ�صكان لـ “البلديات”
احلكومة: يرهق امليزانية العامة للدولة ون�شعى لرت�شيد النفقات

يناق����س جمل�س الن���واب باجلل�ش���ة املقبلة يوم 
الثالث���اء ت�رشيًع���ا ين�ش���اأ مبوجب���ه �شن���دوق لتموي���ل 
البيوت االآيلة لل�صقوط، يتمتَّع بال�صخ�صية االعتبارية 
امل�شتقل���ة.  ويخت����سّ ال�شندوق بتموي���ل ترميم اأو 
اإع���ادة بناء البي���وت االآيلة لل�صق���وط للمواطنني من 

ذوي الدخل املحدود.
تبعي���ة  املخت�ش���ة  النيابي���ة  اللجن���ة  ونقل���ت 
ال�شندوق من وزارة االإ�شكان لوزارة �شوؤون البلديات.
واق���رتح الت�رشي���ع قبل �شياغته كم����رشوع قانون 
الن���واب: حممد يو�شف املع���ريف، عي�شى اأحمد تركي، 
حم�ش���ن علي البك���ري، ذياب حممد النعيم���ي، اأ�شامة 

عبداحلميد اخلاجة.
ويه���دف ال�شندوق اإلى درا�ش���ة اأو�شاع البيوت 
االآيل���ة لل�صق���وط بغر����ض ترميمها اأو اإع���ادة بنائها، 

وُيقرر ما يلزم ب�شاأنها من ترميم اأو اإعادة بناء.
و�شتكون لل�شن���دوق ميزانية م�شتقلة، وتتكوَّن 

موارده من االآتي:
1.   االعتمادات املالي���ة املخ�ش�شة لل�شندوق 

�شمن امليزانية العامة للدولة.
2.   الهب���ات واالإعانات واملنح والتربعات التي 

يتلقاها ال�شندوق ويقرر الوزير قبولها.
3.   عائد ا�شتثمار اأموال ال�شندوق.

موقف الحكومة
راأت احلكوم���ة ����رشورة اإع���ادة النظ���ر يف م�رشوع 

القانون يف �صوء مالحظاتها االآتية:
 اأ.        اله���دف م���ن م�رشوع القان���ون متحّقق على 
اأر����س الواقع من خالل املر�ش���وم بقانون رقم )10( 
ل�شن���ة 1976 يف �ش���اأن االإ�ش���كان، والق���رار الوزاري 
رق���م )909( ل�شن���ة 2015 ب�ش���اأن نظ���ام االإ�ش���كان، 

ت امل���ادة )1( من املر�ش���وم بقانون على  حي���ث ن�شَّ
���ى الوزارة اإقرا����س املواطنن بغر�س اإن�شاء  اأن تتولَّ
م�شاكن جديدة اأو �رشاء اأو اإ�شالح م�شاكن قائمة وفقاً 
ن���ت املادة )5( من���ه اأن ي�شدر  الأحكام���ه، فيما ت�شمَّ
وزي���ر االإ�شكان ق���راًرا بتنظي���م اإقرا����س املواطنن 
لغر����س بن���اء م�شاك���ن جدي���دة اأو ����رشاء اأو اإ�شالح اأو 

حت�شن م�شاكن قدمية.
 ب.   قامت وزارة االإ�شكان بتنفيذ )م�رشوع ترميم 
واإع���ادة بناء البيوت االآيلة لل�صقوط( مبيزانية خا�صة 
ت  بن���اًء عل���ى املكرمة امللكي���ة ال�شامية، اإل���ى اأن متَّ
اإحالت���ه اإلى )وزارة البلديات(، ث���م اإعادته اإلى وزارة 
االإ�ش���كان م���رة اأخرى يف هيئ���ة قرو�س ترمي���م وفًقا 

للمعايري الفنية والقانونية املعمول بها يف الوزارة.
���ة وج���ه الإن�شاء �شن���دوق لتمويل   ج.    لي����س ثمَّ
البيوت االآيلة لل�صقوط، حي���ث اإنه من االأجدى توفري 
نفق���ات اإن�شاء ال�شندوق وتخ�شي�شه���ا للربنامج مع 

اال�شتفادة من املوارد املتاحة يف وزارة االإ�شكان من 
خرباء ومهند�شن وفنين وغريهم.

 د.  يتعار�س م�رشوع القانون مع ال�شيا�شة العامة 
للدولة وروؤيتها االقت�شادية، ويرهق امليزانية العامة 
للدول���ة مبا يتطلَّب���ه من توفري جه���از اإداري متكامل 
يحت���اج اإلى ميزانية �شخم���ة، يف حن ت�شعى احلكومة 
اإل���ى تر�شي���د النفق���ات للَحّد م���ن اأوج���ه ال�رشف غري 
امللّحة، والبدء يف هيكل���ة اجلهاز احلكومي وتقلي�س 
حجم وعدد ال���وزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات العامة 

امل�شتقلة ليتنا�شب مع طبيعة التحديات القائمة.
 ه����.   يفتق���د م����رشوع القان���ون اإل���ى العنا����رش 
اجلوهري���ة الالزم���ة لتنفي���ذه، فل���م تعال���ج م���واده 
الكثري م���ن االأحكام املو�شوعي���ة ال�رشورية للوقوف 
على مالم���ح ال�صندوق، وفئ���ة امل�صتفيدين، و�رشوط 
من���ح التمويل، وهيكلت���ه، وكيفية ا�شتثم���ار اأمواله، 

واالإجراءات واالآليات الكفيلة بتنفيذه.  

يتجه جمل�س النواب الإقرار تعديل ت�رشيعي بقانون 
ال�شحاف����ة والطباع����ة والن�����رش “يحظ����ر عر�����س االأف����الم 
ال�شينمائية اأو ت����داول املطبوعات امل�شجلة، التي تنتج 

اأو متّول باأموال اإ�رشائيلية”.
وقدم االقرتاح بقانون قبل حتويله مل�رشوع بقانون 
النائب جم����ال داود. وقال اإن الهدف منه تاأكيد وتعزيز 
موق����ف مملكة البحرين الراف�س الأي تطبيع مع اإ�رشائيل، 
وا�شتم����رار مقاطع����ة الب�شائ����ع واملنتج����ات االإ�رشائيلية 

ُعد. وحظر التعامل معها على كافة امل�شتويات وال�شُّ

موقف الحكومة
ذكرت احلكومة املوقرة املالحظات االآتية:

اأ -  تواف����ر الغاي����ة املرجو حتقيقها م����ن املقرتح: 
اأح����كام م����واد الف�ش����ل الثال����ث م����ن الباب الث����اين من 
املر�شوم بقان����ون رقم )47( ل�شنة 2002، وهي املواد 
)23، 24، 25، 26(، �شيما واأن احلظر املطلق والتداول 
الذين ت�شمنهما الت�رشيع املقرتح قد ال يكونان متفقن 

مع االعتبارات املو�شوعي����ة للم�شلحة العامة والتي قد 
ت����رى جلن����ة مراقب����ة االأف����الم ال�شينمائي����ة واملطبوعات 
امل�شجل����ة، امل�شكل����ة مبوج����ب ق����رار وزير االإع����الم رقم 
)14( ل�شنة 2008، ثم����ة جوانب اإيجابية منها تدعو اإلى 
املوافقة عل����ى الت�رشيح بالعر�س ومن ث����م لي�س هناك 
ما ي����رّبر اإ�شافة هذه امل����ادة لقانون تنظي����م ال�شحافة 
والطباعة والن�رش عل����ى النحو املقرتح؛ لوفرة الن�شو�س 
القانوني����ة التي حتق����ق ذات الغر�س املاأم����ول من وراء 
املق����رتح املعرو�س، ف�شالً عن اعتب����ارات عدم االإ�رشاف 

يف و�شع الت�رشيعات دون مربر مقبول.
ب -  �����رشورة االت�ش����اق م����ع ال�شيا�ش����ة اخلليجي����ة 
والعربية: تقوم وزارة �شوؤون االإعالم من خالل منت�شبيها 
بالدور امل����وكل اإليها قانوًنا يف االلت����زام التام بتطبيق 
املوقف احلكومي املت�شق مع القرارات اخلليجية يف هذا 
اخل�شو�����س، مبا يف ذلك ا�شتم����رار املقاطعة من الدرجة 
االأول����ى وع����دم الته����اون مع م����ن تثبت تعم����ده خمالفة 
ذل����ك، ومن ثم فاإن ما يرمي اإليه املقرتح يكون متحقًقا 
بالفع����ل عل����ى اأر�����س الواقع ومب����ا يتفق م����ع ال�شيا�شة 

اخلليجية والعربية.

ج -  اإن مقت�ش����ى اإ�شاف����ة امل����ادة اجلديدة والزمه 
�����رشورة اإج����راء تعدي����ل �شكلي عل����ى امل����ادة )23( من 
املر�ش����وم بقان����ون رق����م )47( ل�شن����ة 2002؛ وذل����ك 
لك����ون ت�شمنه����ا الن�����س يف الفق����رة االأول����ى منها على 
اأن����ه “ال يج����وز عر�����س اأي فيل����م اأو اإ�شارة اإل����ى فيلم اأو 
اإع����الن جتاري ب�ش����ورة �شينمائي����ة يف دور ال�شينما قبل 
الرتخي�س بعر�شه من جلنة مراقب����ة االأفالم ال�شينمائية 

واملطبوع����ات امل�شجلة امل�شار اإليها يف املادة التالية”، 
واملق�ش����ود بامل����ادة التالية هي امل����ادة )24( من هذا 
القان����ون “بعب����ارة املادة التالي����ة” ال����واردة يف الفقرة 

االأولى من املادة )23(.

موقف اإلعالم
 طالب���ت وزارة �ش���وؤون االإع���الم باإع���ادة النظر يف 

التعدي���ل املق���رتح؛ وذلك لتحقق اأهداف���ه على اأر�س 
الواقع مبا يت�شق مع ال�شيا�شة اخلليجية والعربية.

واأ�ش���ارت اإلى اأن املقرتح املنظ���ور ال ياأخذ بعن 
االعتب���ار ال�شيا�ش���ة العام���ة الت���ي تلت���زم به���ا مملكة 
البحري���ن يف اإطار املوقف العرب���ي املوّحد حتت مظلة 
جامعة الدول العربية، وجمل����س التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة، والتي حتتم االت�شاق م���ع القرارات ال�شادرة 
يف هذا ال�شاأن، والهادفة خلدمة الق�شية الفل�شطينية، 
ومب���ادرة ال�ش���الم العربية، مبا يف ذل���ك م�شرية ال�شالم 
يف ال����رشق االأو�ش���ط، والتي قّررت عل���ى �شوئها جامعة 
ال���دول العربية اإنهاء املقاطعة م���ن الدرجتن الثانية 
والثالثة، وكذلك املوقف املن�شجم من جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية يف ذات اخل�شو�س.
واأكدت الوزارة قيامها من خالل منت�شبيها بالدور 
املوكل لها قانوًنا يف هذا ال�ش���اأن، اإلى جانب التزامها 
الت���ام بتطبيق املوقف احلكومي املت�شق مع القرارات 
العربي���ة واخلليجي���ة يف ه���ذا اخل�شو�س، مب���ا يف ذلك 
ا�شتم���رار املقاطعة من الدرج���ة االأولى وعدم التهاون 

مع من يثبت تعّمده خمالفة ذلك.

حظر عر�ض الأفالم ال�صينمائية الإ�رسائيلية اأو املمولة باأموالها
“االإعالم”: املقرتح ال ياأخذ بعن االعتبار �شيا�شة البحرين يف اإطار املوقف العربي

ليلى مال اهلل

مروة خمي�ض

حمرر ال�صوؤون املحلية

• اأحمد قراطة	 • عبدالرحمن بوجميد	

• •جمال داود	 وزير االإعالم	

• عي�شى  تركي	 • •حممد املعريف	 ذياب النعيمي	 • •حم�شن البكري	  اأ�شامة  اخلاجة	

يعل���م اجلميع م���دى اجله���ود الت���ي يبذلها 
رج���ال الدفاع امل���دين يف احلف���اظ عل���ى االأرواح 
االإن�شاني���ة  اخلدم���ات  وتق���دمي  واملمتل���كات 
املتمي���زة، حيث اإنه���م نذروا اأنف�شه���م وحياتهم 
يف �صبيل اإنق���اذ حياة االآخرين، وهم قادرون على 
حتمل العمل ال�شاق والتحلي بال�شجاعة وال�شعود 
ملواجه���ة املواقف ال�شعب���ة لها اأثن���اء تاأديتهم 
لواجبهم جلميع فئات املجتمع باأ�شلوب ح�شاري 

وعلى درجة عالية من االإن�شانية.
فه���ا نح���ن نراه���م ينق���ذون امل�شاب���ن يف 
احلوادث �شواء يف املنازل اأو يف الطرق، ويقدمون 
امل�شاع���دة يف البح���ث عن ال�شحاي���ا واملحتجزين 
وحتدي���د مواقعه���م، باالإ�شاف���ة اإل���ى جهوده���م 
البطولي���ة يف مكافح���ة احلرائ���ق بجمي���ع اأنواعها 

ويقدمون االإ�شعافات االأولية للم�شابن.
ويتطل���ب م���ن اأ�صح���اب املن�ص���اآت اتخ���اذ 
اإج���راءات وقائية حلماية من�صاآته���م من احلوادث 
واحلريق، حي���ث اإن هنالك اإج���راءات اإدارية يجب 
االإمل���ام واملتمثل���ة يف توف���ري قائم���ة احل�ش���ور 
اليوم���ي للموظف���ن و�شجل ال���زوار، والتاأكد من 
وج���ود اللوحات االإر�شادي���ة خلارطة املبنى تبن 
خم���ارج الطوارئ وموقع نقط���ة التجمع، كما يجب 
اإع���داد فري���ق اإخالء م���درب ووج���ود خط���ة اإخالء 
للمن�شاأة وتطبيقها كل 6 اأ�شهر مع تزويد االإدارة 

العامة للدفاع املدين بهذه اخلطة.

اإجراءات اإدارية حلماية 
املن�صاآت من احلوادث واحلريق

 الثقافة األمنية
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ق�ص�ص اأبطال قهروا ال�رسطان بالإرادة والعزمية
واجهوا املر�ض اخلبيث بقوة الإميان وت�شجيع الأهل

مع كل جتربة كانت �سحنات الأمل والتفاوؤل والإيجابية تنبعث يف املكان حتى ي�ستفيد منها 

مري�ض اآخر، و�سعارهم “مل يعد هذا املر�ض املرعب الذي ي�سيب الإن�سان وي�سعره بقرب نهايته، 

بل ميكن اأن نتعامل معه كاأي مر�ض اآخر ميكن ال�سيطرة عليه فقط اإذا كان امل�ساب به ميتلك 

الأبطال  من  ملجموعة  حقيقية  مناذج  نقدم  التالية،  ال�سطور  ويف  قوة وعزمية من حديد”. 

الذين هزموا اأو مازالوا يحاربون املر�ض اخلبيث، وا�ستطاعوا قهره بالإرادة والتحدي، وهو ما 

اأ�سهم يف �سفائهم من ال�سرطان على اختالف اأنواعه، وا�ستطاعوا حتقيق اأحالمهم.

زينب حممد
طالبة اإعالم يف جامعة البحرين

السرطان ال يسرق الحياة زاولت حياتها بشكل طبيعي
اأم الطف���ل املتع���ايف عل���ي الف���ردان 
تق���ول “وجدت اأن ال�رسطان ل ي�رسق احلياة، 

واأنه لي�ض �شبح املوت”.
ب���داأت اأم الطف���ل الف���ردان حديثه���ا 
مو�شح���ة “يف عم���ر ال�شن���وات الأربع كنت 
األح���ظ على ابني عالم���ات زرقاء يف ج�شمه، 
وفكرت �أنها �أثر �سقوط لفرط حركته؛ كونه 
يف �سن �مل�ساغبة، ولكن يف �أحد �ل�سباحات 
نه����ض من �لن���وم وكان مي�سي ب�سكل غري 
متزن مم���ا �سب���ب يل خوًف���ا، �إذ �أخذته �إلى 
�إحدى �لعياد�ت �لتي حولتني ب�سكل مبا�رش 
اإل���ى م�شت�شفى ال�شلماني���ة الطبي؛ للقيام 
بالفحو�شات ال�شامل���ة. وبعد طول انتظار 
ال�ستكم���ال كل �لفحو�س���ات كان���ت ن�سبة 
دم طفل���ي 6 فق���ط، مما ��ستدع���ى �إدخاله 
للم�شت�شف���ى حال ونقل العديد من وحدات 
ال���دم اإلي���ه، ويف كل م���رة يتم نق���ل دم له 
يع���اود الدم ون�شب���ة احلديد يف ال���دم اإلى 
�لنزول مما �أثار ��ستغر�ب �الأطباء، وملعرفة 
�ل�سب���ب كان يج���ب �أخ���ذ عين���ة م���ن نخاع 
�لظهر، وبعد ��ستالم نتيجة �لتحاليل كانت 
�سدمتي �أن طفلي م�ساب ب�رشطان �لدم!”. 
و��ستكملت حديثها باأمل “مل �أ�ستوعب، 
مل �أ�سع���ر، مل يقبل عقلي �لكلمة رغم �سماع 
�أذين له���ا، فاأنا يف كل مرة �أم���ر على وحدة 

�الأور�م لالأطف���ال كن���ت �أحك���ي بيني وبني 
نف�ش���ي )كان اهلل يف ع���ون هوؤلء املر�شى، 
وحفظ �هلل �أطفالنا م���ن كل �سوء(، لكن مل 
ير�ودين هاج����ض �أن �أدخل يوًما �إلى هنا مع 
فلذة كبدي )علي(، و�نهالت علي �الأفكار: 
كي���ف �ساأ�ستطي���ع �أن �أقبل �بن���ي �جلميل 
م���ن دون �سعر على ر�أ�س���ه؟ و�أن �أحرمه من 

وجوده بني اأقرانه حفاًظا على مناعته؟”. 
�بن���ي  �أن  �أفك���ر  “كن���ت  وت�سي���ف 
�سيموت، و�عتقدت �أن هذ� �ملر�ض نهايته 
�مل���وت، لكن هذه �الأف���كار خاطئة و�سلبية 
ب���ل وقاتل���ة، فاأن���ا ال �أن�س���ى وقف���ة �أهلي 
وت�سجيعهم يل لبدء �لع���الج. وبد�أنا �لعالج 

وكنت اأحاول تقوي���ة نف�شي من اأجل ابني، 
وكانت �لرحلة �لعالجي���ة متعبة جًد� ب�سبب 
ع���دم ��ستيع���اب �لطف���ل كل م���ا مي���ر به، 
فكانت ت�ساوؤالت���ه يل )لي�ض �سعري يطيح 
ماما؟ لي�ض ما ي�شري نروح املجمع؟ لي�ض ما 

�أروح �ألعب يف �الألعاب؟(”.
قوته���ا  وت�شتعي���د  قلي���ال،  ت�شم���ت 
لتكم���ل “كن���ت �أ�ست�سع���ر حرم���ان طفلي، 
ويوؤملن���ي ذل���ك، ولكن م���ن �أج���ل �أن �أرفع 
م���ن معنويات���ه بذلت جه���دي �أال �أحرمه من 
�أي �أمني���ة ممك���ن حتقيقه���ا، فاآخ���ذه �إل���ى 
�ملجمع���ات حني تخلو من �ل���رو�د للرتفيه 
م���ع �إقناع���ه بلب����ض �لكم���ام”.  “والآن بعد 
�نته���اء عالج���ه، �أرى �لق���وة يف نف�س���ي ويف 
�بني و�أجدين �أ�سجع���ه و�أ�سجع �الآخرين على 
العطاء، عل���ى املقاومة، الآن اأجد اأن احلياة 
ل ينهيه���ا املر����ض، الآن اأ�شبحت خمتلفة 
وقوي���ة، �أبحث عن كل منا�سبة يتجمع فيها 
مر�شى ال�رسط���ان واأحر�ض على وجود ابني 
فيه���ا لي�ستمد �لقوة منه���م، ولكن م�سو�ر 
ال�رسطان ل ينتهي بانتهاء عالجه، بل يحتاج 
متابع���ة 5 �سنو�ت بعد �النتهاء؛ للتاأكد من 
اأن املر����ض ل يع���اود الطف���ل م���ن جديد، 
و�نتهت �سنة م���ن �خلم�ض �سنو�ت، وثقتي 

باهلل كبرية �أن متر بخري وعافية”. 

�ملمر�س����ة �ملتعافي����ة �أمل �ملحفوظ 
“ي�ستح����ال �أن يكون ��سم����ي �أمل، و�أكون 

عر�سًة للياأ�ض”. 
“ال �أمل و�أه����اًل باالأمل”.. �سعار رفعته 
اأمل املحفوظ ابنة ال� 36 عاًما، �ملتعافية 
من مر�ض �ل�رشطان يف �لغدد �لليمفاوية. 

عرف����ت  “عندم����ا  حديثه����ا  وب����داأت 
باإ�شابتي مبر�ض ال�رسطان، واجهتني حالة 
نك����ر�ن للمر�ض، وهي حال����ة طبيعية جًد� 
مي����ر بها �أي مري�ض عن����د �إ�سابته مبر�ض 
خط����ري، فعندما ت�سخ�س����ت يف �لبحرين مل 
�أك����ن �أث����ق بت�سخي�ض �لطبي����ب يل كوين 
ممر�س����ة و�أرى �لكث����ري من �الأخط����اء �لتي 
يقع به����ا الأطباء يف ت�شخي�����ض املر�شى، 
وكان �لطبي����ب �ملعال����ج يطمئنن����ي ب����اأن 
ن�شب����ة �شفائي من املر�����ض 90 % ولكنه 
يج����ب �لتاأكد من عدم وج����ود �أي ورم �آخر 
م�ساح����ب ل����ه، والأقط����ع �ل�س����ك باليقني 
�سافرت �إلى �الأردن، وهناك تاأكدت �أنني 

م�سابة بال�رشطان يف �لغدد �لليمفاوية”.
و�أ�ساف����ت �أم����ل “يف الليلة التي كان 
يج����ب �أن �أتاكد فيها م����ن عدم وجود ورم 
�آخ����ر، كنت منه����ارًة ج����ًد� وكان يتملكني 
�خلوف، فاأنا م�ستعدة �أن �أقبل بهذ� �لورم 
و�لكيماوي لعالج����ه وال �أكت�سف ورًما �آخًر� 

يف ج�سمي فتكون نهايت����ي �ملوت، وعند 
معرفت����ي باأن ه����ذ� �لورم ه����و �لوحيد يف 
ج�سمي، كنت �سعيدًة جًد� وكاأنني �سليمة 
وه����ذ� ما جعلن����ي �أكرث ق����وة الأه����زم هذ� 

املر�ض”. 
تنه����دت ث����م قال����ت “كان �أك����رث ما 
يوؤملني ه����و ت�ساقط �سع����ري و�لتغري�ت 
�مل�ساحبة للمر�ض يف ج�سمي، فبعد فرتة 
ب�سيط����ة بع����د �أول جرع����ة م����ن �لكيماوي، 
�سقط����ت خ�سل����ة م����ن �سع����ري يف ي����دي 
فق����ررت �أن �أرتدي �حلج����اب ب�سكل د�ئم 
حتى ال �أرى نف�سي من دونه، وها �أنا �ليوم 
�أكمل����ت رحلتي �لعالجي����ة و�سفيت متاًما 

ومل �أجت����ر�أ �أن �أرى نف�سي من دون �سعري 
يف �ملر�آة الأجتنب �أي �أمل نف�سي �أنا يف غنى 
عن����ه؛ الأنني كنت �أعل����م �أن هذه �لتغري�ت 
وقتي����ة، فكان كل ما يهمن����ي هو �سحتي 
وكل ما �أفقده يف تلك �لفرتة �سيعود مرة 

�أخرى”. 
“وبع����د اآخر جرع����ة ق����ررت اأن اأزاول 
حيات����ي ب�سكل طبيعي، و�أع����ود كما كنت 
�أن  �أرى  الأنن����ي  وممر�س����ة؛  وزوج����ًة  �أًم����ا 
�ختالط����ي باملجتمع و�لنا�����ض ين�سيني ما 
م����ررت به من جتربة �سعبة، ويزيدين قوًة 
و�شالب����ة”، وتق����ول وهي ت�سح����ك “لقد 

رجعت اليوم وكلي اأمل”. 
وب�س����وت ق����وي حتدث����ت �ملحفوظ 
“اكت�شف����ت اأن ه����ذا ال�رسط����ان هو مر�ض 
�سعي����ف جًد�، ميكنن����ي �أن �أو�جهه بالقوة 
و�لعزمي����ة، ولق����د ز�دين مت�س����ًكا باحلياة 
و�إمياًن����ا باهلل، ومن و�جب����ي �ليوم �أن �أغري 
منظ����ور �لنا�ض ع����ن مر�����ض �ل�رشطان من 
ال�شلبي����ة اإلى الإيجابي����ة، ول اأتردد يف اأن 
�أعر�����ض جتربتي عل����ى كل مري�ض؛ الأنني 
كن����ت بحاج����ة �إلى ي����د عون مت����د يل �أثناء 
ف����رتة مر�س����ي الأرى منها ب�سي�����ض �أمل، 
و�إلى ق�س����ة ناج �أ�سمعه����ا الأ�ستلهم منها 

القوة”. 

�أم �لطف���ل �ملح���ارب �لقا�س���م 
مناف تقول “ال �أن�سى ف�سل �لفريق 
�لف�س���ل  وله���م  �ملعال���ج،  �لطب���ي 
بع���د اهلل يف �شف���اء ابن���ي”.  وتروي 
الأمر  “اكت�شفُت  تفا�شيل ق�شته���ا 
عندم���ا طلب���ت م���ن �لطبي���ب �أخ���ذ 
فحو�سات �ساملة؛ للتاأكد من �سحة 
�لقا�س���م، وهو �أمر طبيع���ي كونه يف 
عمر ال�شنت���ني، ويف نف�ض اليوم ليال 
ج���اء الت�ش���ال م���ن امل�شت�شفى اإلى 
و�ل���د طفل���ي ب����رشورة �حل�س���ور يف 

�ليوم �لتايل؛ الإعادة �لتحاليل وهو ما �سبب له قلًقا”. 
وت�سي���ف “كانت نتيجة الفحو�شات اأن ن�شب���ة ال�شفائح متدنية جًدا 
وهو م���ا �أدى �إلى حتويلي �إلى م�ست�سفى �ل�سلمانية، ومت حتديد موعد مع 
�خت�سا�سي���ة �أور�م �الأطف���ال �لتي �أ�رشت على �أخذ خزع���ة من �لنخاع، وهو 
ما دعا �إلى �ال�ستغ���ر�ب. وبعد �نتظار يوم كامل كانت نتيجة �لفحو�سات 
اإ�شاب���ة ابني ب�رسطان الدم بن�شبة 87 %، ف���كان رد فعلي �سدمة �سديدة 
وما هون علي الأمر اأن ن�شبة �شفائه كبرية”.  وت�ستكمل “وعلى �رشير وحدة 
�الأور�م مت���ت تهيئتنا ب���اأن �مل�سو�ر طويل وبحاجة �إل���ى �سرب، و�حلمدهلل 
اأن اأملن���ا باهلل كان قويا جًدا م���ن اللحظة الأولى”، وت�شتدرك وهي تتنهد 
“كان���ت فرتة �لعالج �ملكثفة 6 اأ�شهر، كان���ت �شعبة، موؤملة، متعبة على 
�لطف���ل، ف���كان يغ�سب عندم���ا يرى نف�سه ب���ال �سعر، وم���ن �أجل حت�سني 

نف�سيته قام و�لده و�أعمامه بحلق �سعور ر�أ�سهم ت�سامًنا معه”. 
وت�سي���ف “�لقا�سم رغ���م �رشعة تعك���ر مز�جه من �الأدوي���ة وما ت�سببه 
�إال �أن���ه حن���ون و�أعل���م �أن �هلل �متحنني فيه، و�أعل���م �أن �بني مميز و�سيكرب 
و�سيك���ون مميًز� �أكرث و�أكرث”. وتختم حديثها، قائلة “�أ�سكر كل من وقف 
بجانبي يف هذه �لرحلة �لعالجية، وال �أن�سى ف�سل �حلقل �لطبي �ملعالج له 
فهم مالئكة رحمة، فكم كنت قلقة من و�سع �بني، ولكنهم يكونون حويل 
بابت�سامته���م وتفاوؤله���م، يعاملوننا كعائلة ورغم ثق���ل طلباتنا مل ن�سمع 

منهم يوًما �سكوى �أو ملال”. 

تق���ول �أم �لطف���ل �ملح���ارب خلي���ل �إبر�هيم 
“عندم���ا ي�ستل���م جرع���ة �لكيم���اوي كان ال يبكي 
كاالأطف���ال، ب���ل يغم�ض عيني���ه فق���ط!”. وتروي 
لن���ا اأم الطف���ل خلي���ل ق�شته���ا مو�شح���ة “بداية 
طفولته كانت طبيعية جًدا م���ن الناحية اجل�شدية 
و�لعقلي���ة، �إل���ى �أن و�س���ل عم���ره �إل���ى ح���و�يل 4 
�سن���و�ت، �إذ الحظ���ت �أن لدي���ه بع����ض �لتغيري�ت 
مث���ل قلة �الت���ز�ن يف �مل�سي �إ�ساف���ة �إلى �نحر�ف 
يف �إح���دى عينيه م���ع �رشعة �الإنزعاج م���ن �الأ�سو�ت 
�لعالية. ��ست�رشنا �لعديد من �الأطباء وكانت نتائج 
�لفحو�سات طبيعية، ويف ي���وم مرهق على �لقلب 

كنت يف �لعمل، �ت�سلت بي و�لدتي تخربين ب�رشورة �حل�سور �إلى م�ست�سفى �ل�سلمانية، 
فتوجه���ت �إلى هناك و�أنا يف حرية وقلق. بعد عمل �لفحو�سات �لالزمة، تقرر عمل �أ�سعة 
رن���ني مغناطي�س���ي، وبينت نتيجتها �أنه يوجد ج�سم غري���ب يف ر�أ�ض طفلي! ولكن يجب 
�النتظ���ار ليوم غد حلني ح�سور �ال�ست�ساري و�إعالمن���ا بالنتيجة �لنهائية”.  وتكمل “يف 
�لي���وم �لتايل جاء �ال�ست�ساري مفجًر� قنبل���ًة يف وجهي قائاًل )لقد �كت�سفنا ورًما يف دماغ 
�لطف���ل وهذ� �لورم كبري وعميق جًد� �إلى حد وجوب �إجر�ء عملية ��ستئ�سال �رشيعة له!(، 
كان���ت كلمات���ه �رشيعة حل���د مل �أ�ستطع ��ستيعابها دفع���ًة و�حدة!”. وت�ستذك���ر �الأم باأمل 
“�أُدخ���ل طفل���ي �إلى غرفة �لعملي���ات مرتني ال�ستئ�سال هذ� �ل���ورم، ال �أن�سى طفلي يف 
�لعملية �لثانية وهو يبكي طالبا مني �أال يوؤخذ �إلى �لعمليات، ال ميكنني �أن �أن�سى دمعته 
و�س���وت بكائه م���ا حييت، و�لتي بعدها دخ���ل يف غيبوبة ملدة 10 �أي���ام. ��ستمر �لعالج 
�سهًر� كاماًل يف �مل�ست�سفى بعد �لغيبوبة، �إلى �أن طلب مني �لطاقم �لطبي �أن �آخذ �بني 
للمن���زل لرعايته، فهناك �حتمال �أن يبقى �بني طو�ل عمره حمتاجا لهذه �لرعاية، ورغم 
ه���ذ� �ل���كالم �لقا�سي كنت عل���ى �أمل باهلل �أن �بن���ي خليل �سيعود يوًم���ا؛ الأنه قوي جًد� 
لدرجة عندما ي�ستلم جرعة �لكيماوي �أر�ه ينظر لالأطباء وال يبكي كاالأطفال بل ي�ستقبله 
ب���كل ه���دوء وكل ما يظهر عليه م���ن عالمات �الأمل هو �إغما�ض عين���اه و�ل�سمت، وعندما 
�أ�ساأله �أن يبعد نظره عنهم يجيبني )يجب �أن �أنظر لهم ماذ� يفعلون(”.  وتختم ق�شتها 
“ال �أن�س���ى �أن �أوج���ه �سك���ري �إلى �ساحب �لف�سل �الأكرب يف ه���ذه �ملحنة بعد �هلل تعالى، 
�أبي ومعلم���ي �إبر�هيم �لطويل �أو كما يلقبه خليل و�لبقية )بابا حجي(، لقد كان ظهري 

و�سندي يف حمنتي و�ل�سدر �حلنون يل والبني يف كل حلظة”.

�ملتعافي���ة “ب.ع”: “خلق���ت اإيجابيتي من املر����ض بح�شن ظني بربي، 
وت�شبثت باحلياة”. 

وتق���ول “�كت�سفت �ملر�ض �سدف���ًة عندما �سعرت بوخ���زة يف �سدري، 
فذهب���ت �إل���ى �لطبيب وجاءت �لنتائ���ج باإ�سابتي ب�رشط���ان �لثدي، وعندما 
�سارحن���ي �لطبي���ب بذلك حمدت ربي كث���رًي�؛ الأن �هلل �إذ� �أحب عبًد� �بتاله، 
وب���د�أت يف رحلة �لعالج مبا�رشة، ففي �لعام 2007 �أجريت عملية ��ستئ�سال 
لل���ورم يف مملكة �لبحرين تف�سي���اًل مني الأكون بني �أقارب���ي وعائلتي، ثم 

تلقيت جل�سات �لكيماوي و�الأ�سعة و�ملتابعة �لدورية. 
ويف العام 2011 خ���الل �لفحو�سات �لدورية مت �لك�سف عن ورم خبيث 
جديد يف �لغدة �لدرقية، وكذلك �أجرى يل �لطبيب �لعملية يف فرتة ق�سرية 
و�رشيعة ج���ًد� ومت ��ستئ�سال �لغ���دة بالكامل مما دع���اين لتعاطي �أقر��ض 
تق���وم حمل وظائف �لغدة �لدرقية، ومل �أك���ن هذه �ملرة بحاجة �إلى جرعات 

�لكيماوي و�إمنا فقط �لعالج بالنووي و�الأدوية”. 
وت�سي���ف “�أرى �أن عالج هذ� �ملر�ض �ل�س���رب و�الإر�دة �لقوية و�الإميان 
ب���اهلل، وكنت �أعلم �أنني �ساأهزم هذ� �ملر����ض بف�سل من �هلل، كانت جتربة 
جتعلن���ي �أحمد �هلل يف كل دقيقة على نعمه �لتي ال تعد، وتقربت فيها من 
ربي كثرًي�، ولكن كان من �ل�سعب تقبل �سكلي عندما بد�أ �سعري يت�ساقط 
ويتغري لوين وت�سعف بنيتي �أثناء فرتة عالج �لكيماوي، كنت �أتعب نف�سًيا 

ولكنني كنت �سابرة؛ الأنني متيقنة �أنها فرتة موؤقتة و�ستزول”.

�ملمر�س���ة �ملتعافية منار مك���ي “ال يجب �أن 
يك���ون �ل�رشطان عقب���ة وناقو�ض موت، ب���ل د�فعا 
اأك���را للحياة”.  وبداأت ق�شته���ا بهدوء “بداأ الأمر 
ب�سد�ع قوي جًد� يف �سهر مايو 2013، وكانت هذه 
�ملرة �الأولى �لتي �أ�سعر فيها بال�سد�ع، فكان ذلك 
خميًفا، لكنني �أولت �الأمر �إلى �ل�سغوط �لدر��سية، 
�إذ كانت ف���رتة �متحانات منت�سف �لعام �لدر��سي 
وكنت حينه���ا طالبة يف كلية �لعلوم �ل�سحية، فلم 

�أ�سع له �أي �أهمية. 
لك���ن �الأمل مل يك���ن عادًيا، فق���د كان يحرمني 
�لنوم ويزد�د مع حركت���ي ب�سكل رهيب، �إلى ذلك 
�لي���وم �ل���ذي ��ستيقظ���ت فيه ووج���دت نف�سي ال 

�أ�ستطيع �لكالم وكان �الأمر �أ�سبه ب�سلل يف �لل�سان! 
وهو ما �سبب يل �سدمة مل �أ�ستطع ��ستيعابها”.  

وت�سيف “توجهت مبا�رشًة �إلى �ملركز �ل�سحي 
�لذي ق���ام بتحويل���ي �إل���ى م�ست�سف���ى �ل�سلمانية 
الإج���ر�ء �أ�سع���ة �لدم���اغ، لك���ن �لطبي���ب �ملعال���ج 
�سخ�سني باأنني م�ساب���ة بعار�ض �نفلونز� ورف�ض 
عم���ل �أي �أ�سعة مقطعية للدم���اغ، ولكنني مل �أقتنع 
بقوله فتوجهت �إلى م�ست�سفى خا�ض وطلبت عمل 
ه���ذه الأ�شعة يف الوقت نف�ش���ه، وكانت النتيجة اأن 
�لدماغ �سليم ولكنه مت�سبع بال�سو�ئل وو�سفو� يل 

دو�ًء �سحرًيا �ختفت معه كل عو�ر�ض �الأمل”.  
وتكمل “ومع رجوع �الأمل مر�ت عديدة �زد�دت 

مراجعاتي للم�شت�شف���ى، ويف كل مرة تظهر نتيجة 
�لت�سخي����ض �أنه ال د�ع للخوف ب�ساأنه، �إلى �أن �زد�د 
�الأمل ونزل جفن���ي �ليمني فجاأة للن�سف فاأ�سبحت 
�أرى كل �س���يء مزدوج���ا، وكان �لت�سخي����ض ه���ذه 
امل���رة خارج الب���الد، وكان���ت نتيجته وج���ود خاليا 
خبيث���ة �أ�سف���ل �لغ���دة �لنخامية وهو م���ا �سكل يل 
�سدم���ة وخوف���ا”.  وتق���ول “بع���د ذل���ك ن�سحني 
�لطبيب بالعودة �إلى �لبالد وبدء �لعالج �لكيماوي 
مبا����رسة”.. تكمل حديثها وه���ي تتنف�ض �ل�سعد�ء 
“كان���ت رحلة طويل���ة، قا�سية، و�أك���رث ما يوؤملني 
كان ه���و �سع���وري بال�سعف و�لعج���ز و�حلاجة �إلى 
�مل�ساعدة.  رغم ذلك كان وجود �أهلي و�سديقاتي 

حويل، زيار�تهم �ملتو��سلة، دعاوؤهم يل بال�سفاء، 
�ل�سعور �الأجمل �ل���ذي ��ستطعت بف�سله ��ستمد�د 
�لق���وة و�لعزمي���ة”.  وتختم حديثه���ا “�أرى نف�سي 
�لي���وم �أف�سل م���ن �ل�ساب���ق، فقب���ل مر�سي كنت 
طالبة متري�ض يف �جلامعة ومتزوجة من دون �أوالد، 
و�لي���وم �أنا ممر�س���ة بالقطاع �خلا����ض و�أم ناجحة 

لطفل �أحبه ويحبني و�أرى يف عينيه �حلياة”.
م���ع  “جتربت���ي  �لبنك���ي  عاي���دة  �ملتعافي���ة 
�ل�رشطان من �أجمل �أحد�ث حياتي ب�سبب دعم �أهلي 
و�شديقاتي”.  تقول عايدة “تلقيت خر اإ�شابتي 
بامل�ست�سف���ى  �لليمفاوي���ة  �لغ���دد  بال�رشط���ان يف 
الأمريك���ي يف تايلن���د الع���ام 2013. وجدته مر�شا 

كاأي مر�ض ينتهي مبحاربته وغري قاتل، �أذكر �أنها 
كانت جتربة جميل���ة على قدر ق�ساوتها وحمفوفًة 

باالأمل و�لثقة باهلل، وتعلمت منها 
وغ���ريت يف حياتي  �لكث���ري 

وحياة كل م���ن ر�فقني يف 
رحلتي. 

يف  ال�شعوبة  وج���دت 
�أمر و�حد وهو �إخبار �أوالدي 

باخلرب، لكن عل���ى �لعك�ض 
متاًم���ا كان الأوالدي و�أهل���ي 

�أثر كبري يف  و�سديقات���ي 
�شفائي”.

اإلصابة بالمرض دافع أكبر للحياة

• �ملمر�سة �ملتعافية منار مكي	

طفل محارب لم يفزع من الكيماوي شكر وتقدير لمالئكة الرحمة

العالج بالصبر واإلرادة القوية 

• �لطفل �ملحارب علي �حمد �لفرد�ن	 • �ملمر�سة �ملتعافية �مل �ملحفوظ	

• الطفل املتعايف خليل ابراهيم	

• •�سهزالن ف�سل	 •املمر�شة النف�شية رقية املاجد	 �ملتعافية عايدة �لبنكي	

• �لطفل �ملحارب �لقا�سم مناف	



السبت 26 مايو 2018 
10 رمضان 1439

العدد 3511 7 local@albiladpress.comمحاكم
ال�سجن 5 �سنوات مل�ست�أنف اأحرق واآخرون منقوالت يف النعيم

خليجي يبيع املخدرات على م�سدر �رسي ويلوذ ب�لفرار

ت�أييد �سجن 11 م�ست�أنًف� بني 3 و5 �سنوات بق�سية حرق وجتمهر

توؤيد �سجن ب�ئع خمدرات 10 �سنوات وتغرميه 10 اآالف دين�ر “التمييز” 

يف تالل بوري احلب�س 3 �سنوات لـ4 ُمدانني بتفجري “�سلندر” 

رف�س���ت حمكم���ة اال�ستئن���اف العلي���ا 
اجلنائية االأولى تغيري عقوبة 11 م�ستاأنًفا 
احلك���م  اأو  اال�ستب���دال  اأو  بالتخفي���ف 
برباءتهم، بعدما نق�س���ت حمكمة التمييز 
حيثي���ات  يف  املحكم���ة  وق���ررت  احلك���م، 
حكمها اأن احلكم �س���در �سحيحا والأ�سبابه 

واأ�سانيده ال�سليمة وال�سائغة.
وكانت حمكمة التمييز ق�ست يف وقت 
�سابق بنق�ض احلكم املطعون فيه واأمرت 
باإعادت���ه للمحكم���ة الت���ي اأ�سدرته لتحكم 
فيها م���ن جديد بالن�سبة للطاعنني وباقي 
امل�ستاأنف���ني؛ وذلك ل�سدور القانون رقم 
18 ل�سنة 2017 ب�ساأن العقوبات والتدابري 
البديلة، اإذ نق�ست���ه للنظر يف مقدار ونوع 

العقوبة اأمام حمكمة املو�سوع.
وبع���د مداول���ة الق�سية ل���دى حمكمة 
اال�ستئن���اف، اأ�س���درت املذك���ورة حكمها 
بقب���ول ا�ستئناف���ات املدان���ني االأحد ع�رش 
�س���كالً، ويف املو�س���وع برف�سه���ا وتاأييد 
احلك���م امل�ستاأنف، م�سرية اإل���ى اأن اأنه عن 
طل���ب امل�ستاأنف���ني با�ستب���دال العقوب���ة 
باأحد التدابري املن�سو�ض عليها بالقانون 
املذك���ور والت���ي خ�س�سها دف���اع املتهم 
الثام���ن بتدب���ري خدمة املجتم���ع، فمردود 
عليه ب���اأن تطبيق ه���ذه التداب���ري جوازية 
للمحكم���ة، واأنه���ا ال ترى تطبيق���ه يف مثل 

هذه الظروف واملالب�سات.
ق�س���ت  درج���ة  اأول  وكان���ت حمكم���ة 
مبعاقبة 10 متهمني اأدينوا باإ�سعال حريق 
و�سكب الزيوت عل���ى ال�سارع بالقرب من 
ن���ادي الن�رش مبنطقة اجلفري، وذلك ب�سجن 
كل منهم ملدة 5 �سنوات عما اأ�سند اإليهم 
م���ن اتهامات، م���ن �سمنها اإت���الف دورية 

اأمنية وتعطيل حركة املرور على ال�سارع.
متهم���ني   7 املحكم���ة  حب�س���ت  كم���ا 
اآخرين اأدينوا بنف�ض الق�سية؛ وذلك ملدة 
3 �سن���وات العتب���ارات خمفف���ة للعقوب���ة 

بالرجوع اإلى اأعمارهم.
اإل���ى  الق�سي���ة  تفا�سي���ل  وتع���ود 
جتمه���ر  يف  ملثم���ني  اأ�سخا����ض  خ���روج 
مبنطق���ة اجلف���ري بح���وايل ال�ساع���ة 9:00 
يحمل���ون   ،23/7/2013 ي���وم  م�س���اء 
االإط���ارات واحلج���ارة والزجاج���ات احلارقة 
“املولوتوف” وعبوات زيت، واأ�رشموا النار 
يف االإطارات با�ستخ���دام “املولوتوفات”؛ 
به���دف ا�ست���دراج رج���ال االأم���ن للموقع، 
والذين ما اإن ح����رشوا حتى قام املتهمني 
باالعتداء عليهم باحلجارة و”املولوتوف”، 
ما ت�سبب بت�رشر دورية اأمنية مدنية، حيث 
ذلت التحريات التي اأجريت على ا�سرتاك 

املدان���ني ال���� 17 يف ارت���كاب الواقع���ة، 
اعرتف���وا  منه���م  ع���دد  عل���ى  وبالقب����ض 
باق���ي  مب�سارك���ة  للواقع���ة  بارتكابه���م 

املدانني.
وكانت وجهت النيابة العامة للمدانني 
اأ�سعل���وا  اأوال:   ،23/7/2013 يف  اأنه���م 
واآخرين جمهولني عمًدا حريًقا يف االإطارات 
تنفيًذا لغر����ض اإرهابي، ثاني���ا: ا�سرتكوا 
م���ع اآخري���ن جمهول���ني يف جتمه���ر موؤلف 
من اأك���ر م���ن خم�س���ة اأ�سخا����ض الغر�ض 
من���ه ارت���كاب اجلرائ���م واالإخ���الل باالأم���ن 
الع���ام، ثالثا: حازوا واأح���رزوا عبوات قابلة 
لال�ستعال “مولوتوف” بق�سد ا�ستعمالها 
يف تعري����ض حياة النا�ض واأموالهم للخطر، 
رابع���ا: عّر�سوا واآخري���ن جمهولني �سالمة 
و�سائ���ل النق���ل للخط���ر، خام�س���ا: تعمدوا 

تعطيل حركة املرور بالطريق العام. 

اأي����دت حمكم����ة التميي����ز حكم����ا يق�س����ي 
ب�سجن �س����اب “31 عاًما” مل����دة 10 �سنوات، 
الإدانت����ه ببي����ع وتعاطي “احل�سي�����ض وال�سبو” 
املخدرين، اإذ متك����ن رجال االأمن من القب�ض 
علي����ه بكمني يف منطق����ة كران����ة، والتي كان 
ي�ستغ����ل اأو�ساعها االأمنية لرتوي����ج ب�ساعته 
املمنوعة؛ وذلك قب����ل اأن يتخل�ض املخدرات 
الت����ي بحوزت����ه يف دورة مي����اه م�سكن����ه، كم����ا 
اأيدت تغرميه مبلغ 10 اآالف دينار، ف�سالً عن 

م�سادرة امل�سبوطات.
وتعود تفا�سيل القب�ض على الطاعن اإلى 
اأن �رشطة مكافحة املخدرات تلقت معلومات، 
ت�سمن����ت اأن مزارًع����ا ي�سكن مبنطق����ة كرانة، 
يقوم ببيع خمدري “ال�سبو واحل�سي�ض”، وقد 
دلت التحريات حول تلك املعلومات على اأنه 

يروج ب�ساعته يف املنطقة.
وكان يعتقد ال�ساب اأن ان�سغال ال�رشطة يف 
اأحداث ال�سغ���ب مبنطقته �سوف يبعد االأنظار 

عنه، خا�سة واأنه كان يروج ب�ساعته ليال.
وبعد ا�ست�س���دار اإذن م���ن النيابة العامة 
مت  وم�سكن���ه،  �سخ�س���ه  وتفتي����ض  ب�سبط���ه 
الرتتيب ل�سبط املته���م متلب�سا؛ باال�ستعانة 
باأحد امل�سادر ال�رشي���ة، والذي قام باالت�سال 

به واالتفاق معه على �رشاء مادة احل�سي�ض منه 
بقيمة 60 دينارا، ومادة “ال�سبو” بقيمة 100 

دينار.
واتف���ق املته���م م���ع امل�س���در عل���ى اأن 
يلتقي���ا ليال يف اأحد االأماك���ن، وبالفعل و�سل 
املدان اإل���ى امل�س���در يف 3:00 �سباحا، واأخذ 
منه املبلغ الذي كان ق���د مت ت�سويره �سلفا، 
و�سلمه املواد املخدرة املتفق عليها بينهما، 
وان����رشف دون اأن تتمك���ن ال�رشطة من القب�ض 

عليه ب�سبب الو�سع االأمني للمنطقة.
ومبوجب االأمر ال�سادر من النيابة العامة، 
حترك اأف���راد م���ن اإدارة مكافح���ة املخدرات، 
بحرا�سة دوريات من قوات حفظ النظام، ومت 

الو�سول اإلى منزله واإحاطته من كل جانب.
كم���ا جاء يف الب���الغ الوارد للنياب���ة العامة 
اأن���ه قام اأف���راد من �رشطة مكافح���ة املخدرات 
بالطرق على باب املنزل، ففتح املدان الباب 
و�ساأله���م م���ن الداخ���ل عّمن يكون���ون، حيث 
اأبلغوه اأنهم من رجال ال�رشطة، فاأ�رشع بالهرب 

اإلى داخل املنزل.
لك���ن رجال ال�رشطة متكن���وا من اللحاق به 
قب���ل اأن يتخل����ض م���ن املواد املخ���درة التي 
املي���اه،  دورة  يف  باإتالفه���ا  بحوزت���ه  كان���ت 

وبالفعل متكن اأحد ال�ضباط من التقاط لفافة 
كان املدان قد األقاه���ا بالفعل، ومت التحفظ 

على املخدرات امل�سبوطة بدورة املياه.
كما ع����ر بحوزته على قطع����ة “ح�سي�ض” 
“ال�سب����و”، ومي����زان  وكي�س����ني بهم����ا م����ادة 
عل����ى  ع����ر  غرفت����ه  وبتفتي�����ض  ح�سا�����ض، 
�سيجارة حم�س����وة باحل�سي�ض وكي�ض من مادة 
املاريجوان����ا املخدرة، وم�����رشب زجاجي وورق 
ل����ف )كاغ����د(، ومبلغ الكمني امل�س����ور �سلفا 

وقدره 160 ديناًرا.
وثبت بتحليل عينة اإدرار املدان احتوائها 
وامليثامفيتام����ني  احل�سي�����ض  اآث����ار  عل����ى 
“ال�سبو”، كما ثبت بك�سف اال�ستعالم اجلنائي 
اخلا�����ض بالطاعن اأنه �سبق����ت اإدانته واحلكم 

عليه يف عدة ق�سايا خمدرات.
يف  باأن����ه  الطاع����ن  املحكم����ة  واأدان����ت 
االجت����ار  بق�س����د  ب����اع  اأوال:   :2/3/2015
عقل����ي  وموؤث����ر  )ح�سي�����ض(  خم����درة  م����ادة 
)ميثامفيتام����ني( يف غري االأح����وال املرخ�ض 
بها قانوًنا، ثانًيا: حاز واأحرز بق�سد التعاطي 
مادت����ني خمدرت����ني، )ح�سي�����ض وماريجوانا( 
غ����ري  يف  )ميثامفييتام����ني(  عقل����ي  وموؤث����ر 

االأحوال املرخ�ض بها قانونا.

عاقب���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة 
الرابعة، اأربع���ة متهمني، اأدانتهم باإحداث 
تفجري يف منطقة بوري بالقرب من التالل 
االأثرية باملنطق���ة، لغر�ض اإرهابي، بعدما 
اأ�سعل���وا النريان يف اطارات و�سع بداخلها 
اأ�سطوان���ة غ���از؛ وذل���ك بحب����ض كل م���ن 
املتهم���ني االأربعة ملدة 3 �سن���وات، بعد 
اأخذهم بالراأفة نظًرا ل�سغر �سنهم، واأمرت 
مب�سادرة امل�سبوطات اخلا�سة بالق�سية.

وقال���ت املحكمة يف حيثي���ات حكمها 
اإن اجلرائ���م امل�سندة ل���كال من املتهمني 
باأمر الإحالة قد وقعت منهم نتيجة ن�ضاط 
وغر����ض اإجرام���ي واح���د وكان���ت مرتبطة 
ببع�سها ارتباًطا ال يقبل التجزئة، ومن ثم 
يتع���ني اعتبارهما جرمي���ة واحدة واحلكم 
بعقوبة اجلرمية االأ�سد منهما عمال باملادة 

66/1 من قانون العقوبات.
واأ�ساف���ت اأن املتهم���ني جميًع���ا واإن 
كانوا قد بلغ���وا اخلام�سة ع�رشة اإال اأنهم مل 
يتجاوزوا الثامنة ع����رش من عمرهم بتاريخ 
ارت���كاب الواقع���ة، االأم���ر ال���ذي يتع���ني 
مع���ه اإعمال العذر املخف���ف املبني بن�ض 

املادتني 70 و71 من قانون العقوبات.

وذكرت املحكمة اأن تفا�سيل الواقعة 
تتح�سل يف اأن املتهمني كانوا قد اتفقوا 
فيما بينه���م على ارت���كاب واقعة تفجري 
الأ�سطوانة غ���از بالقرب من التالل االأثرية 
مبنطق���ة ب���وري، واأع���دوا لذل���ك اإطارين 
غ���از،  وا�سطوان���ة  البنزي���ن  م���ن  وعب���وة 
وتوجه���وا جميعا ع�رش ي���وم 8/9/2017 
الواقع���ة  االأثري���ة  الت���الل  م���ن  بالق���رب 
مبنطق���ة بوري، حي���ث مت و�سع االطارين 
وبداخلهم���ا اأ�سطوان���ة الغ���از ومت ا�سعال 
النريان بها ث���م الذوا بالفرار هاربني من 
املوقع وكان ذلك بق�سد اإثارة الفو�سى.

وتو�سل���ت التحري���ات االأمني���ة الت���ي 
اأجراه���ا �سابط البح���ث والتحري عن قيام 
املتهم���ني واآخري���ن جمهول���ني بارتكاب 
الواقعة، ومت القب�ض على املتهم الثاين، 
وال���ذي اأر�سد على م���كان اإخفائ���ه لقناع 
اأ�سود اللون ومن�سورات �سيا�سية وهاتف 
نق���ال وكان���ت داخ���ل اأح���د امل�ساج���د يف 

منطقة بوري.
كم���ا مت القب����ض على املته���م االأول 
على ذمة ق�سي���ة اأخ���رى، ومت ا�ستدعاوؤه 
واع���رتف اأن املتهم الث���اين اأخربه بوجود 

اأ�سطوان���ة غاز مبنزل جده، واأنهم يريدون 
تفجريها فتوجها مًعا وب�سحبتهما املتهم 
الثالث الإح�سارها ب�سيارة املتهم الثاين، 
وو�سعها باأر�ض ف�ساء بالقرب من منزل 
جده، ويف يوم الواقعة توجهوا جميًعا اإلى 
م���كان الواقع���ة ب�سي���ارة املته���م الرابع، 
وكان بها عبوة بنزين ثم تلثموا وتوجهوا 
جميعا اإلى مكان الواقعة )ال�سيل( بالقرب 
من التالل االأثرية مبنطقة بوري، حيث مت 
و�سع االإطارين وبداخلهما ا�سطوانة الغاز 
ومت اإ�سعال النريان بها، ثم فروا هاربني.

املتهم���ني  باق���ي  عل���ى  وبالقب����ض 
اعرتف���وا مبا ن�س���ب اإليهم م���ن اتهامات، 
وق���رروا اأن ق�سدهم من ذل���ك كله اإثارة 

الفو�سى.
ه���ذا، وثب���ت للمحكم���ة اأن املتهمني 
اأحدث���وا  اأوال:   ،8/9/2017 بتاري���خ 
تفج���رًيا بق�س���د ترويع االمن���ني وتنفيذا 
لغر����ض اإرهاب���ي، ثانًي���ا: اأ�سعل���وا حريًقا 
يف املنق���والت املب���ني و�سفه���ا ونوعها 
ب���االأوراق والذي كان م���ن �ساأنه تعري�ض 
حي���اه النا����ض واالأم���وال للخط���ر تنفي���ذا 

لغر�ض اإرهابي.

اال�ستئن���اف  حمكم���ة  حكم���ت 
العلي���ا اجلنائية االأولى يف معار�سة 
ا�ستئنافية، باعتبارها كاأن مل تكن 
لعدم مث���ول امل�ستاأنف، واملحكوم 
عليه بال�سجن ملدة 5 �سنوات مع 4 
اآخرين، ترتاوح اأعمارهم ما بني 18 
و27 عاًم���ا، اأدين���وا بحرق منقوالت 
جتمه���ر  خ���الل  النعي���م  مبنطق���ة 

وت�سببوا بتعطيل حركة املرور.
درج���ة  اأول  حمكم���ة  وكان���ت 
عل���ى  �ساب���ق  وق���ت  يف  ق�س���ت 
املتهم���ني اخلم�س���ة بال�سجن ملدة 
5 �سنوات فطع���ن امل�ستاأنف على 
ه���ذا احلك���م، ومت تاأيي���د احلك���م 
���ا بحق���ه، فاعرت�ض عليه ومت  غيابيًّ
تك���ن  مل  كاأن  معار�ست���ه  اعتب���ار 
لع���دم ح�سوره، فطعن جمدًدا عليه 
بطري���ق التميي���ز، والت���ي ق�س���ت 
بنق����ض احلك���م املطع���ون فيه مع 
االأمر باإعادة الق�سية للمحكمة التي 

اأ�سدرته لتحكم فيها من جديد.
وعلى اإثر ذلك، نظرت املحكمة 
م���ن  الق�سي���ة  يف  اال�ستئنافي���ة 
جدي���د، وفيها مل ميث���ل امل�ستاأنف 
امُلعاِر����ض وورد كت���اب م���ن اإدارة 
االإ�سالح والتاأهي���ل “�سجن جو” ما 
يفي���د رف����ض امل�ستاأن���ف املثول 
اأم���ام املحكم���ة، فق�س���ت باعتبار 
مل  كاأن  اال�ستئنافي���ة  معار�ست���ه 

تكن.
وكانت النيابة وجهت للمدانني 
اأنهم بتاري���خ 21/7/2014، اأوال: 
اأ�سعل���وا عم���ًدا واآخري���ن جمهولني 
حريًق���ا يف املنق���والت واململوك���ة 
للغري وكان من �ساأن ذلك تعري�ض 

حي���اة النا����ض واأمواله���م للخط���ر، 
ثانًيا: ا�سرتك���وا واآخرين جمهولني 
يف جتمهر موؤلف من اأكر من خم�سة 
االإخ���الل  الغر����ض من���ه  اأ�سخا����ض 
باالأم���ن الع���ام وارت���كاب اجلرائ���م 
الغاية  العنف لتحقيق  م�ستخدمني 
الت���ي اجتمع���وا م���ن اأجله���ا، ثالثا: 
عر�سوا واآخ���رون جمهولون للخطر 
عمدا �سالمة و�سائل النقل اخلا�سة.

وذك���رت املحكمة عن تفا�سيل 
الواقع���ة تتح�س���ل يف اأن���ه بحوايل 
ال�ساع���ة 1:43 ظهر ي���وم الواقعة، 
قام ح���وايل 30 �سخ�ًس���ا بالتجمهر 
ال�سارع  واإغ���الق  النعي���م  مبنطق���ة 
بوا�سط���ة كر�س���ي خ�سب���ي وخ���زان 
م���اء، و�سكبوا البنزي���ن عليها ومن 
ث���م قام���وا باإ�سع���ال الن���ار فيه���ا، 
واأ�ساف���ت اأن التحري���ات اأ�سف���رت 
ع���ن اأن املدانني م���ن االأول وحتى 
اخلام�ض ارتكبوا واآخرون جمهولون 
تلك الواقع���ة، اإذ اإنه بالقب�ض على 
اع���رتف املداَنني  املحكوم عليهم 
الراب���ع واخلام�ض مب���ا اأ�سند اإليهما 
م���ن اتهام واأق���ّرا با�س���رتاك باقي 

املدانني.
وق���د اعرتف امل���دان الرابع اأنه 
قلي���ل امل�ساركة يف اأعمال التجمهر 
ال  حي���ث  ورجل���ه،  وزن���ه  ب�سب���ب 
ي�ستطيع اله���روب مع املتجمهرين 
املته���م  اأن  اإال  �رشعته���م،  بنف����ض 
االأول ح����رش ل���ه واأبلغه ع���ن نيتهم 
بارت���كاب الواقعة املذكورة، فاأكد 
له مب�ساركت���ه معهم، م�سيًفا اأنهم 
ب���داأوا التجم���ع بالقرب م���ن مقربة 

منطقة النعيم.

حجزت املحكمة الكربى اجلنائية 
االأولى النظر يف ق�سية بيع وتعاطي 
�س���اب  فيه���ا  املته���م  املخ���درات، 
خليج���ي، �سب���ط بكمني وه���و يرّوج 
م���ادة احل�سي����ض املخ���درة؛ وذل���ك 
للنط���ق باحلك���م يف جل�سة ي���وم 27 
يوني���و املقبل، م���ع االأم���ر با�ستمرار 

حب�سه حلني اجلل�سة القادمة.
وتتمث���ل تفا�سيل الواقعة يف اأن 
معلوم���ات كان���ت ق���د وردت الإدارة 
مكافحة املخ���درات بوزارة الداخلية، 
مفادها قي���ام �سخ����ض خليجي ببيع 
املواد املخدرة على املدمنني، فتم 
اإجراء املزيد م���ن التحريات للك�سف 
ع���ن �سخ�سيته، فا�ستعان���ت االإدارة 
باأحد امل�سادر ال�رشية، والذي ات�سل 
باملته���م وطلب منه ����رشاء كمية من 
م���ادة احل�سي�ض مببلغ يع���ادل 400 
دين���ار، فواف���ق املته���م وطلب من 
امل�س���در ال�رشي احل�س���ور اإلى مكان 

حمدد اتفقا عليه.
وتاأمني  مراقبة  وبع���د  وبالفعل، 
اأف���راد ال�رشطة للم���كان املتفق عليه 
قب���ل املوعد املتف���ق علي���ه الإمتام 
عملية اال�ست���الم والت�سليم، اإذ ظهر 
املتهم يتم�سى على ال�سارع، والتقى 
بامل�سدر ال����رشي وت�سّلم منه االأموال 
امل�س���ّورة �سلف���ا للكم���ني، و�سّل���م 
للم�سدر ال�رشي كي�ض اأ�سود تبني اأنه 
يحتوي على كمية املخدرات املتفق 
عليه���ا، وب�رشع���ة �سدي���دة ا�ستط���اع 
اأن يت���وارى املتهم ع���ن اأنظار رجال 

االأمن.
االإدارة  �رشط���ة  اأف���راد  لك���ن 
وبالتعاون مع اجلهات االأمنية االأخرى 
متكنوا من التو�سل اإلى مكان تواجد 

املته���م، بع���د اأن مت التع���رف عل���ى 
ب�سماته املرفوعة م���ن على الكي�ض 
اإذ  ال���ذي �سلم���ه للم�س���در ال����رشي، 
ات�س���ح اأن املته���م له �سج���ل جنائي 
و�سب���ق اتهامه م���ن قب���ل يف ق�سية 

قيادة حتت تاأثري ال�سكر.
االإدارة  �رشط���ة  اأف���راد  ومتك���ن 
م���ن الو�سول ملق���ر �سك���ن املتهم 
والقب�ض علي���ه، والذي وعر بحوزته 
على مبلغ 27 ديناًرا بحرينيًّا و2231 
رياالً �سعوديا و1000 دينار عراقي، 
م���ادة  م���ن  كمي���ة  اإل���ى  باالإ�ساف���ة 
احل�سي�ض املخدرة تقدر بنحو ن�سف 
كيلو، باالإ�ساف���ة اإلى املوؤثر العقلي 

امليتافيتامني.
وبالتحقي���ق م���ع املته���م اأنك���ر 
م���ا ن�سب اإلي���ه من اته���ام بالرتويج 
للمخدرات، وق���ّرر اأنه يف يوم الوقعة 
يك���ن  ال����رشي، ومل  امل�س���در  قاب���ل 
يعرفه، واأن امل�سدر ال�رشي طلب منه 
اأن يبادل���ه مبل���غ 200 دين���ار مقابل 
1800 ري���ال �سع���ودي، وكان يحمل 
كي����ض اأ�سود طل���ب منه حمل���ه اأثناء 
اإخ���راج االأم���وال م���ن جي���ب بناطله، 
وبالفع���ل تب���ادال االأم���وال واأعط���ى 
للم�سدر الكي�ض الذي يخ�سه وطلب 
منه بعد ذل���ك اإر�ساده ع���ن الطريق 
املائي���ة  للحديق���ة  يو�سل���ه  ال���ذي 

وانتهى اللقاء بعد ذلك.
وكان���ت النيابة العام���ة اأ�سندت 
للمتهم اأن���ه، اأوال: باع بق�سد االجتار 
م���ادة احل�سي����ض املخ���درة يف غ���ري 
االأحوال املرخ�ض بها قانونيا، ثانيا: 
حاز واأحرز بق�سد التعاطي احل�سي�ض 
واملوؤث���ر العقل���ي امليتافيتامني يف 

غري االحوال املرخ�ض بها قانونا.

اإعــــــداد: عـــــب��س اإبــراهــــــيم
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الشك دائًما ما يسكن العقل اآلثم.

ابحث عن الحقيقة وال تبال بطول المسالك 
فكلما رمت أفًقا وجدت آفاًقا.

شكسبير

بوذا

جديد راشد حماد الدوسري
التطبيق����ي  والتقيي����م  “القيا�����س 
للمعلم����ن”، ه����و اأح����دث كت����اب �ضم����ن 
اد  �ضل�ض����لة الكتب املن�ض����ورة لرا�ض����د حمَّ
الدو�رسي. وُيعت����رُ هذا الكتاب اأول كتاب 
����عر العربي  يف الوط����ن العربي يوظف ال�ضِّ
ل�رسح مفاهيم القيا�س والتقومي الرتبوي، 

وتب�ضيطها. 
وقام موؤلف الكت����اب بتاأليف جمموعة 
م����ن الأبي����ات ال�ض����عرية التي ت�����رسح تلك 
املفاهيم وتو�ض����حها للق����ارئ. كما روعي 
يف تقدمي املع����ادلت الإح�ضائية الواردة 
يف الكت����اب اأن تك����ون يف �ض����ورة لفظية، 
والبتع����اد ع����ن الرم����وز الريا�ضي����ة؛ حتى 

يتمكن املعلم من فهمها ب�ضهولٍة وُي�رسٍ. 
����ه اأ�ضا�ًضا  ورغ����م اأن ه����ذا الكتاب موجَّ
للمعل����م، األ اأنه ميكن ا�ضتخدامه يف تعليم 
مبادئ القيا�س والتقييم الرتبوي ال�ضفي 
وطلب����ة  الرتبي����ة،  بكالوريو�����س  لطلب����ة 
ماج�ضت����ر القيا�����س والتق����ومي الرتبوي، 
ومق����ررا متهيدي����ا لطلب����ة الدكت����وراه يف 

الرتبية.
وجاء يف مقدمة الكتاب:

عندما يلتحق الطال����ب بكلية الرتبية، 
واح����ًدا  مق����رًرا  يدر�����س  ًم����ا،  ُمعلِّ ليك����ون 
فق����ط يف القيا�����س والتق����ومي الرتب����وي، 
وذل����ك يف اأغلب الأحي����ان. وعندما ميار�س 
مهنة التعلي����م ال�ضفي، ويب����داأ يف تقييم 
م�ضت����وى طلبت����ه التح�ضيلي، يحت����اج اإلى 
املعرفة، واملهارات، والكثر من الأدوات 
والأ�ضاليب املتعلق����ة بالقيا�س والتقييم 
ال�ضفي، لت�ضاعده يف تقييم تعلم الطالب 
م����ن جه����ة، وحت�ض����ن تعليم����ه ال�ضف����ي 
وتطوي����ره، م����ن جهٍة اأخ����رى. لذل����ك يلجاأ 
املعلم اإلى املخزون املعريف، وما اكت�ضبه 
من معرفة ومهارات يف التقييم ال�ضفي يف 
�ضوء ما تعلمه يف مقرر القيا�س والتقومي 
الرتب����وي املذكور، ناهيك ع����ن ا�ضتخدام 
ما تعلمه من مه����ارات ومعارف يف الور�س 
وال����دورات التدريبية الت����ي ي�ضارك فيها 
من ع����ام درا�ضي اإلى اآخ����ر، والتي تنظمها 

وزارة الرتبية والتعليم. 
ولكن لي�س بال�رسورة اأن ي�ضتخدم كل 
املعلم����ن، اأو الغالبي����ة ال�ضاحق����ة منهم، 
تل����ك املع����ارف واملفاهيم، حي����ث يطبق 
بع�ضهم ما يراه منا�ضًبا له، وفق ما يعرفه 
يف القيا�س والتقييم ال�ضفي، وما يعتقد 
اأنه �ضحيح يف حدود خلفيته املعرفية عن 
ذلك، على الرغم من التزامه بخطة تقييم 

الطالب على مدار الف�ضل الدرا�ضي. 
ولكن، يف حدود معرفتنا، ل يوجد لدى 
املعلم دليل اأو مر�ضد يف القيا�س الرتبوي 
تطبيق����ه  ي�ضتطي����ع  ال�ضف����ي  والتقيي����م 
وا�ضتخدامه ب�ضكٍل عملي ومبا�رس وب�ضيط، 
عند تقييم م�ضتوى حت�ضيل طلبته. لذلك 
جاء ه����ذا الكت����اب لي�ضد ثغ����رة كبرة، يف 
اعتقادن����ا، يف جم����ال القيا�����س والتقيي����م 
ال�ضف����ي التطبيق����ي يف املدر�ضة، وليعزز 

ه����ذا  يف  ومهارات����ه  املعل����م  معرف����ة 
العلم، حتى ي�ضتطيع حت�ضن تعليمه 
ال�ضفي، وحت�ضن تعلم طلبته. ولقد 
حر�ضنا اأن يكون الكت����اب تطبيقًيا 
ومبا�����رسًا يف عر�ضه، وُمع����زًَّزا باأمثلة 
�رسًح����ا تف�ضيلًيا  تطبيقية م�رسوحة 
من واقع التعليم ال�ضفي اليومي 
للمعلم والطالب، وذلك لتقريب 
املفاهي����م ل����دى املعل����م، وبناء 
مهارات����ه يف القيا�����س والتقييم 
ال�ضف����ي. كم����ا اآثرن����ا البتع����اد 
للمفاهيم  الطويلة  ال�رسوح  عن 
وامله����ارات، حت����ى ل ي�ضي����ع 
النظري����ة  خ�ض����م  يف  املعل����م 
ويبتعد عن الهدف الأ�ضا�ضي 
الذي يرمي اإليه هذا الكتاب، 
وه����و التطبي����ق العملي. بل 
تق����دمي  مت يف كل ف�ض����ل 
نبذة خمت�رسة عن املفهوم 
بالتطبي����ق،  امل�ضته����دف 
وتعريف����ه ب�ض����كِل موج����ز 

ومبا�رس. 
اجلوان����ب  وم����ن 

املهمة يف هذا الكت����اب اأنه ي�ضلط ال�ضوء 
عل����ى املو�ضوعات الت����ي يحتاجها املعلم 
يف القيا�����س والتقيي����م ال�ضف����ي، ويبتعد 
عن املو�ضوع����ات التي ق����د ل يحتاج اإلى 
ا�ضتخدامه����ا، عل����ى امل����دى الق�ض����ر، يف 
الأقل، والتي ميكن للمعلم الطالع عليها، 
اإن �ضاء ذلك، يف م�ضادر اأخرى. مثل الرتبة 
املئيني����ة لدرج����ة الطال����ب يف الختب����ار، 
والدرجة الزائية، والدرجة التائية، ومعامل 
ارتب����اط ف����اي، ومعام����ل ثب����ات التجزئ����ة 
مو�ضوع����ات  اإدراج  مت  كم����ا  الن�ضفي����ة. 
جدي����دة يف الكت����اب، رمب����ا ُتعت����ر جديدة 
على املعلم، حي����ث مل يتعلمها يف برنامج 
البكالوريو�����س يف الرتبي����ة، ولكنها مهمة 
ج����ًدا يف نظرن����ا لتطوير املعل����م ومهاراته 
ومعارف����ه يف القيا�����س والتقومي ال�ضفي، 
واإطالع����ه على التط����ورات احلديثة يف هذا 
املجال، مثل كيفية 

حتديد درجات القط����ع وم�ضتويات الأداء، 
الت����ي �ضيحت����اج اإليها عند بن����اء مقايي�س 
الت�ضحي����ح ملهم����ات  التقدي����ر وقواع����د 
الأداء )امل�رسوعات والبح����وث، مثاًل( التي 

�ضينفذها طلبته. 
فق����رة  “حتي����ز  مو�ض����وع  وكذل����ك 
الختب����ار”، وكيفي����ة تقدير ذل����ك التحيز 
كمًيا؛ ملعرفة ما اإذا كانت الفقرة متحيزة 
لفئ����ة من الطلبة دون اأخ����رى، مثل الطلبة 
ذوو امل�ضت����وى التح�ضيل����ي املنخف�����س، 
اأو ذوو امل�ضت����وى التح�ضيل����ي املرتف����ع. 
كم����ا اأ�ضفنا مو�ضوًعا مهًم����ا للمعلم، وهو 
“مقايي�س التقدي����ر وقواعد الت�ضحيح”؛ 
ك����ي ي�ضتطي����ع قيا�����س وتق����ومي مهمات 
الأداء الت����ي ينفذه����ا طلبت����ه يف املق����رر 
الدرا�ضي، قيا�ًضا علمًيا �ضحيًحا و�ضادًقا 

اإلى حٍد كبر. 
كم����ا ق����ام موؤلف ه����ذا الكت����اب بنظم 
جمموعة م����ن الأبي����ات ال�ضعرية حول 
القيا�����س  يف  الأ�ضا�ضي����ة  املفاهي����م 
الرتب����وي، والأهداف التعليمية، وبناء 
فق����رات الختبار التح�ضيلي؛ لتقريب 
تلك املفاهيم واملو�ضوعات اإلى ذهن 

املعلم والقارئ ب�ضورة ُم�ضوٍّقة.
وينق�ض����م الكت����اب اإل����ى 11 ف�ضاًل، 
وه����ي: املفاهيم الأ�ضا�ضي����ة يف القيا�س 
والتق����ومي الرتبوي، وت�ضني����ف الأهداف 
التعليمية يف املج����ال املعريف )العقلي(، 
ْل، قيا�س  يف �ضوء ت�ضني����ف بلوم امُلع����دَّ
وتقييم اأهداف التعلم يف املجال املعريف 
)العقلي(، واأهداف التعل����م، وبناء جدول 
موا�ضفات الختب����ار التح�ضيلي ال�ضفي، 
ومعاير بناء فق����رات الختبار التح�ضيلي 
الختب����ار  فق����رات  وحتلي����ل  ال�ضف����ي، 
التح�ضيلي ال�ضفي، والعالقات الرتباطية 
وثبات درجات الختب����ار، وحتديد درجات 
القطع وم�ضتوي����ات الأداء، وحتيز فقرات 
الختب����ار التح�ضيلي ال�ضف����ي، ومقايي�س 

التقدير وقواعد الت�ضحيح.

متابعات

“كانو الثقافي” ينظم محاضرة 
“الذاكرة والتراث الثقافي الالمادي”

 نظم مرك����ز عبدالرحمن كانو الثقايف 
وال����رتاث  الذاك����رة   “ بعن����وان  حما�����رسة 
الثق����ايف الالم����ادي” لالأ�ضت����اذ الدكت����ور 
عبدالرحم����ن ايوب واأدار احل����وار الدكتور 

يو�ضف الن�ضابة.
وا�ضته����ل اأي����وب الأم�ضي����ة بعر�����س 
اأ�ضاليب����ه املختلف����ة يف درا�ض����ة ال����رتاث 
التعري����ف  وعر�����س  الالم����ادي  الثق����ايف 
املعتم����د ل����ه بكون����ه الذاك����رة اجلماعي����ة 
القدمي����ة  احلا�����رسة  والعملي����ة  املهني����ة 
وهو املكون الأ�ضا�ض����ي الثاين بالإ�ضافة 
للمكون البيولوجي والع�ضبي يف الإن�ضان. 
فاآلية حف����ظ الذاكرة مكنتن����ا من التثبت 
بان ل �ض����ئ فينا يتغر ب����ل ان ما يحدث 
هو تراكم الطباع والعادات فال ت�ضيع مع 
الوقت فال����ذات تتغر ولكنه����ا يف نف�س 
الوق����ت ل تتغ����ر الع����ادات الثابتة لدى 
الإن�ضان فه����ي تتغر من حيث انها ترثى 
باجلديد ال����ذي ي�ضاف بالق����دمي وهي ل 
تتغر م����ن حيث اأفكارنا واعمالنا جميعها 

ترتك اثر ل يتغر.
وقد ذكر اأن الفكار ل تولد ول متوت 
بل انها توج����د فح�ضب فالفكار كامنة يف 
مواطن من كي����ان الن�ضان اجل�ضدي، وهو 
الذاك����رة. وذكر الدكت����ور اأيوب ان بع�س 
الدرا�ضات ح����ددت ان الفكار موجودة يف 

ال����روح وهي ما ميثل الذاك����رة وموطنها، 
كم����ا اأ�ضاف اأن اجل�ضد فيم����ا يبدو موطن 
اآخ����ر لحت�ض����ان الذكريات، وق����د اتفقت 
العديد م����ن الدرا�ضات بان الذاكرة توجد 
يف الالم����كان من اجل�ضم عل����ى انها يف كل 
ج����زء من اجل�ضد فلم يع����د املو�ضع يف حد 
ذات����ه م�ضاألة مهمة بق����در ما ا�ضبح ت�ضور 
الذاكرة ه����و املحور الأ�ضا�ض����ي للبحوث.  
كما و�ضح الدكتور اأيوب االرتباط الوثيق 
بن الل�ضان والذاكرة فهو حممل للذاكرة 
وقد ذكر العلماء العرب ان لل�ضان ذاكرة 
وهو حممل للرتاث الثقايف الالمادي ومن 
ممي����زات الذاك����رة التك����رار ال����ذي يثبت 

املعلوم����ة. ومهما كانت مقدرة ا�ضتيعاب 
الذاكرة �ضا�ضعة ال انها منهمكة يف غربلة 
حمتوياتها با�ضتم����رار لن الن�ضيان رفيق 
التذكر فالذاكرة تبعد عن جمال التوا�ضل 
كل ما يكون ل جدوى له والرتاث الثقايف 
العرب����ي يزخ����ر بالمثل����ة على ذل����ك المر 
فاملعج����م ي�ض����م الكلمات الكث����رة التي 
حتم����ل املعن����ى ذات����ه، فيكف����ي للباحث 
النظر يف الرتاث املوثق ليجد العديد من 
المثل����ة املختلفة على ذل����ك. ويف اخلتام 
و�ضح الدكت����ور اي����وب ان الذاكرة تخدع 
الباح����ث يف الرتاث فيظ����ن ان ما يراه هو 

ال�ضل.

الصحيح والمبارك: “الشعر” محصول 
مزارع اإلحساء الرئيس

اأك���د ال�ضاع���ران ال�ضعودي���ان 
جا�ضم ال�ضحيح، والدكتور اإبراهيم 
املب���ارك، خ���الل م�ضاركتهم���ا يف 
اإحياء برنامج القه���وة الرم�ضانية 
ال�ضنوي���ة لالإعالمي���ن بالإح�ض���اء، 
الذي تنظم���ه غرفة الأح�ضاء ممثلة 
يف اإدارة الإعالم والن�رس، �ضنوًيا، اأن 
�ضعراء الأح�ضاء مل يكن ليحب�ضوها 
ويح�رسوها �ضع���ًرا وو�ضًفا ونظًما 
يف النخلة والتمرة واملاء، موؤكدين 
واإيح���اءات  ورمزي���ة  دللت  اأن 
ا�ضتخدام ه���ذه املفردات الثالث 
تتج���اوز  الإح�ضائ���ي  ال�ضع���ر  يف 
اإلى  الو�ضفية واحل�ضية  اإ�ضاراتها 
العدي���د من امل�ضام���ن ال�ضعرية 
الت���ي تف���وق الو�ض���ف وجتت���اح 
النخي���ل  م���ن  فتجع���ل  اخلي���ال، 
والتم���ر وامل���اء، اأ�ضواًت���ا للحي���اة 
والوطن واحلبيبة والعطاء والعمل 

والإنتاج.
ال�ضعري���ة  بداياتهم���ا  وح���ول 
ب���ننّ جا�ض���م ال�ضحي���ح اأنه���ا ت�ضبه 
بداي���ات كل �ضاع���ر اأح�ضائ���ي م���ن 
خ���الل البيئة والأمكن���ة والفعاليات 

الجتماعية  واملحاف���ل  والطقو����س 
وكذل���ك ال�ضتماع الفط���ري لل�ضعر 
ز بذرة ال�ضعر لديه  والقراءة، م���ا حفنّ
عل���ى التزل���زل والترع���م والتفتح 
واخل���روج �ضناب���اًل �ضعري���ة �ضت���ى، 
موؤك���ًدا اأن ال�ضع���ر ه���و املح�ض���ول 
الأح�ضائي���ة،  امل���زارع  يف  الرئي����س 
مبيًنا اأن الأح�ض���اء تتجاوز خارطتها 
اجلغرافي���ة ال�ضيقة اإل���ى خارطتها 
الأو�ض���ع يف قل���ب وذاك���رة اإن�ضانها 

النبينّل.

“اإن  فيق����ول:  املب����ارك  اأم����ا 
البداي����ات ت�ضاب����ه بع�ضها عرثات 
وزف����رات، اإل اأنه����ا كان����ت عن����ده 
م����ع  ولك����ن  وع�ض����رة،  اأ�ض����رة 
الوق����ت وك�ضب اخل����رة والقراءة 
متنوع����ة  لن�ضو�����س  وال�ضتم����اع 
ث����م غربة ب����اردة طويلة م����ن اأجل 
الدرا�ضات العلي����ا، وجدت نف�ضي 
اأف����رغ م����ا بج����ويف وذاكرت����ي م����ن 
موهب����ة �ضعرية، فكتب����ت وكتبت 

ثم كتبت”.

ا�ضته���ل برنامج “الراح���ل” مو�ضمه الثاين على قناة روتانا خليجية يف رم�ض���ان، بحلقة خا�ضة ومميزة عن 
�ض���رة وم�ضرة امللك في�ضل ب���ن عبدالعزيز اآل �ضعود )رحمه اهلل(، ت�ضمنت �ضه���ادات لعدد من اأبناء امللك 
الراح���ل وال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية والإعالمي���ة يف اململكة ب�ضاأن الفي�ضل الذي ولد ملًكا، ولفت اأنظار العامل يف 

�ضنوات عمره الأولى، وت�ضدى لتحديات كبرة من اأجل �ضعبه واأمته، وتنبَّاأ لبلده مب�ضتقبل باهر.
وق���دم الإعالمي حمم���د اخلمي�ضي يف بداية احللق���ة التكرميية كلم���ة افتتاحية عن امللك الراح���ل، تالها عر�س فيلم 

وثائقي تناول حياته وذكرياته.

�ض���در عن دار الن���ور للن�رس كتاب لرئي�س �ضعبة الإن�ضاءات وال�ضيانة يف جامعة البحرين الباحث جنيب 
حم�ض���ن غربال، و�ضم ب�� “حا�ضنات الأعم���ال يف مملكة البحرين”، اأكد فيه الباحث اأهمية حا�ضنات الأعمال 
وطرق تطويرها، واأهميتها يف ا�ضتقط���اب رواد الأعمال، وم�ضاعدتهم لتطوير م�ضاريعهم القت�ضادية يف 

مملكة البحرين.
وق���ال الباحث غربال اإن حا�ضنات الأعمال، وباأ�ضكالها املختلفة من هيئ���ات اأو موؤ�ض�ضات، ت�ضتهدف م�ضاعدة ودعم 

املبادرات والخرتاعات، وحتويلها اإلى منتوجات قابلة للتداول يف الأ�ضواق.

مع انهي���ار الأح���زاب التقليدي���ة يف جميع 
���ع العديد م���ن اخلراء  اأنح���اء الع���امل، ومع توقنّ
ح���دوث “اأزم���ة الدميقراطي���ة”، تبق���ى قيم���ة 
النتخاب���ات كطريق���ة لالختي���ار م���ن جانب من 
وكي���ف، يت���م حكمن���ا مو�ض���ع ت�ض���اوؤل. يحاول 
اآدم  ���ر الدميقراط���ي املع���روف عاملًي���ا  املنظنّ
برزور�ضك���ي اأن ي�ضل���ط ال�ض���وء عل���ى عملية 
النتخاب���ات ال�ضيا�ضية. يف هذا الكتاب ال�ضادر 
حديًث���ا عن دار “بوليتي” يف 210 �ضفحات من 
املتو�ض���ط  القط���ع 
���ر  املنظنّ م  يق���دنّ
اآدم  الدميقراط���ي 
برزور�ضكي، حتلياًل 
�ضام���اًل لالنتخاب���ات 
والط���رق التي توؤثر 

بها يف حياتنا.

الإن�ضانية  املجتمعات  كانت  لطاملا 
ولكن  البيئية،  النظم  مع  بعمق  مرتابطة 
من  املزيد  العالقات  ه��ذه  ت�ضهد  اليوم 
الحتكاك والتوتر والأذى ب�ضكل مل ي�ضبق 
له مثيل. وتنعك�س الأ�رسار على املجموعات 
الكتاب  ه��ذا  ي��اأت��ي  خ�ضو�ضا.  املهم�ضة 
النقدي  للتحليل  ج��دي��داً  اإط����اراً  م  ليقدنّ
جمال  ويو�ضع  البيئية.  العدالة  لن�ضاط 
عادة  ترتبط  ل  مو�ضوعات  على  تركيزه 
البيئية،  بالعدالة 
م����ث����ل ال�����������رساع 
»الإ���رسائ��ي��ل��ي«/ 
ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، 
وح�����رك�����ة ح���ي���اة 
ال���������������ض�������ود يف 
الوليات املتحدة.

اخ��ت��ف��ت اأزم������ة ال��ه��ج��رة 
اأوروب������ا عن  وال��الج��ئ��ن يف 
ن�����رسات الأخ��ب��ار م��وؤخ��راً، رغم 
الأج��ن��دة  على  ت��اأث��ره��ا  اأن 
جميع  يف  ا�ضتمر  ال�ضيا�ضية 

وعلى  ال���ق���ارة.  اأن���ح���اء 
هناك  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
م�����ض��اه��د م��اأ���ض��اوي��ة، 

ال�ضورة  م��ع  احل��ال  ه��و  كما 
ك��ردي  اآلن  ال�ضوري  للطفل  امل��روع��ة 
ى على �ضاطئ بودرم الرتكي، اإل  امل�ضجنّ
الق�ض�س  ت�ضيع  الأحيان  معظم  يف  اأنه 
و�ضط  احل���روب  م��ن  للفارين  ال��ف��ردي��ة 
ال���ه�������ض���ت���ري���ا 
الإعالمية الغربية 
اإل��ى  تدعو  التي 
اأع��داد  تخفي�س 
امل����ه����اج����ري����ن 
واإغ�����الق اأب����واب 
القلعة - اأوروبا.
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ومضة قلم

كان حمق���اً �إل���ى ح���د كب���ر �أحد 
�أع�ساء �ملجل����س �لنيابّي يف �ل�س�ؤ�ل 
�ل���ذي تق���دم به �إل���ى وزي���ر �لعمل 
وملخ�س���ه  �الجتماعي���ة،  و�لتنمي���ة 
�لعمل على تخفي����س ن�سبة �لبطالة 
�إل���ى �ل�سف���ر �إذ� �أمكن، غ���ر �أّن رد 
�ل����ز�رة كان خميبا للآم���ال باأّنه �أمر 
ال ميك���ن حدوث���ه، و�الأده���ى �لق�ل 
�إنه م�ستحي���ل، �إرجاع �ل�ز�رة �ل�سبب 
لزي���ادة �أع���د�د �خلريج���ن �لعائ���د 
لطبيع���ة �لرتكيب���ة �ل�سكانية لي�س 
منطقياً، �إننا نق���در بر�مج �لتدريب 
�لعملي و�لنظري و�الآليات �جلديدة 
�لت���ي قامت ب��سعه���ا وز�رة �لعمل 
الإدماج �لباحثن عن عمل يف �لرب�مج 
�لتدريبي���ة، �إذ �إنه���ا ��ستطاع���ت �أن 

حتل جزء� من �مل�سكل���ة، �إال �أن هذه 
�لرب�م���ج �قت����رت عل���ى ن�عي���ات 
حمددة من �لتخ�س�سات كالتكييف 
و�ل�سياح���ة  و�ل�سياف���ة  و�لتربي���د 
و�أهمل���ت  �ل�سناع���ة،  وقط���اع 
تخ�س�س���ات �أخرى ذ�ت �أهمية بالغة 
كاملحا�سب���ة وغره���ا و�لتي ي�سكل 
�لباحث����ن ع���ن عمل �لن�سب���ة �الأكرب 

منها.
يب���دو لن���ا �أّن تخفي����س �أع���د�د 
�لباحثن عن عمل عن �لن�سبة �ملعلنة 
من قبل �ل����ز�رة على مدى �سن��ت 
و�لتي هي �أربعة يف �ملئة �أمر ممكن 
جد� فقط ل� �أّن �ل�ز�رة �أقدمت على 
�تخاذ �إجر�ء�ت جادة جتاه م�ؤ�س�سات 
�لقطاع �خلا�س بعي���د� عن �سيا�سة 

��ستبع���اد �لكف���اء�ت �لبحريني���ة يف 
�ستى �لتخ�س�سات.

يف  �مل�س�ؤول����ن  �أك���د  لطامل���ا 
وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة �الجتماعية 
�أّن �لعمالة �ل�طنية تتمتع باملهارة 
�لت���ي تنا�سب �س�ق �لعمل ويف ذ�ت 
�ل�ق���ت ي�ؤك���د ممث���ل يف �سن���دوق 
متك���ن �أن �ل�سن���دوق متكن ط��ل 
ع����ر �سن�����ت م���ن �لرتكي���ز عل���ى 
�حتياجات �س�ق �لعمل فيما يتعلق 
بتاأهيل �مل��طن���ن ليك�ن�� �خليار 
�الأف�سل بالن�سبة الأ�سحاب �الأعمال. 
نتذك���ر �أّن وزي���ر �لعم���ل طماأن 
�مل��طنن �لباحثن ع���ن عمل باأنه 
لن يت���م �لتخلّي عن نظ���ام �لبحرنة 
يف كل �الأن�سطة �لتجارية ولكّن �أبرز 

�لتحدي���ات كم���ا ير�ه���ا – �ل�زير – 
ه� �نت�سار ظاه���رة �لعمالة �ل�همية 
و�لرتكيز على �جلانب �لعددي لدى 
�أ�سح���اب �الأعمال، �أم���ا �الأمر �لباعث 
على �لده�سة ه���� �إقر�ر �ل�زير �أثناء 
�نطلق مبادرة �لبحرينّي �أوالً باأنه “ال 
ن�ستطي���ع �أن نفر�س عل���ى �أ�سحاب 
�لبحرينين حتت  �الأعمال ت�ظي���ف 
عن�����ن �حل����س �ل�طن���ّي ويف و�ق���ع 
�الأمر يح�س �أنه يخ�ر”، �إنها �إ�سكالية 
بالغة �لتعقيد �أّن ي�ستقطب �لقطاع 
�خلا�س �لعمال���ة �الأجنبية ويتجاهل 
�مل��طن���ن ذوي �لكف���اء�ت رغم ما 
تكب���ده ه���ذه �ل�سيا�سة م���ن ك��رث 

على حركة �القت�ساد.

إحالل البحريني ممكن

لفت���ة جميلة هي تل���ك �لتي فاج���اأ بها 
�سم���� �ل�سي���خ نا����ر ب���ن حم���د �آل خليف���ة 
�الأخ�ي���ن فلم���رزي؛ وذل���ك بق���دوم �سم�ه 
�إليهم���ا وتكرم���ه بت�سهي���ل �إج���ر�ء�ت فتح 
�سجل جت���اري ومطعم وعق���د مت�ين و�ر�ء 
قارب �سيد �إ�سايف لهما، وهي لفتة ال تاأتي 
�إال م���ن �لكرم���اء �لذي���ن ي�سع���رون مبعاناة 
�أبن���اء وطنه���م، وي�سع�ن �إل���ى م�ساعدتهم، 

وي�سهم�ن يف حتقيق عي�س كرمي لهم، هذه 
�للفتة �لكرمية لي�ست غريبة على �سم�ه.

ه���ذه �مل��ق���ف �حلقة �لت���ي تربز مدى 
حر�س �لقيادة عل���ى �الهتمام بامل��طنن، 
و�الهتم���ام ب�سباب هذ� �لبلد �لذين ي�سع�ن 
جاهدي���ن �إل���ى رفع ��س���م �لبحري���ن يف كل 
�مليادي���ن، تعرب عن �حل���ب و�لكرم و�جل�د 
و�لعط���اء، وتع���رب ع���ن �ملتابع���ة �حلثيث���ة 

للم��طن���ن وتلم�س �حتياجاته���م �لعاجلة، 
يف �ل�ق���ت �ل���ذي ��ست�سعبت في���ه ظروف 
�حلياة، وغدت �ل�سع�ب���ات �أكرث بكثر مما 

كانت عليه يف �ل�سابق. 
ق�س���ة �الأخ�ي���ن فلم���رزي ق�س���ة م���ن 
جملة ق�س����س كثرة وعدي���دة لبحرينين 
يجته���دون للح�س����ل على لقم���ة �لعي�س، 
ويبذل�ن م���ا ي�ستطيع�ن لتاأم���ن حياتهم 

ب�س�رة طيبة يرت�س�نها؛ فالبحريني عرف 
بحب���ه للعمل، وم��هبه �ملتعددة، و�جتهاده 

ومثابرته.
حتية �إلى �سم� �ل�سيخ نا�ر بن حمد على 
هذه �للفت���ة �لكرمية، وحتية �إل���ى قيادتنا 
�حلكيمة لدعم وم�ساندة �أبناء �ل�طن، وناأمل 
م���ن كل �مل�س�ؤولن يف �لبلد �أن يحذو� حذو 

قيادتنا، و�أن يك�ن�� يف خدمة �مل��طنن.

علي الصايغدعم ومساندة شباب الوطن

    لمحات

�مل��طنن  م���ن  كغ���ري 
�لذي���ن يتعاجل�ن م���ن خلل 
�سعدت  �حلك�مي���ة،  �مل�سايف 
بالت�جيه �الأخ���ر �لذي �سدر 
ع���ن �ساحب �ل�سم���� �مللكي 
�الأم���ر خليفة ب���ن �سلمان �آل 
�ل�زر�ء �مل�قر  خليفة رئي�س 
حفظ���ه �هلل ورع���اه، �ملتعلق 
وم�ستلزمات  �الأدوية  بت�فر 
�لعلجات �الأخرى �لتي يحتاج 
�إليها �ملر�سى وب�سكل ف�ري 

يف جميع �مل�سايف �حلك�مية.
�لت���ي  �الإ�سكالي���ة  تل���ك 
حت�سل بن ف���رتة و�أخرى بل 
�س���ك كان���ت ت�سب���ب �لكثر 
و�مل�ساكل  من �مل�ساعف���ات 
وعل���ى  للمر�س���ى  �ل�سحي���ة 
كب���ار  �خل�س�����س  وج���ه 
�ل�س���ن و�أ�سح���اب �الأمر�����س 
و�الأخ���رى  �مل�ستع�سي���ة 

�ملزمنة.
ويف ذ�ت �ل�سي���اق ج���اءت 
وو��سحة  �ريحة  �لت�جيهات 
�سغ���رة  ي���رتك  ال  ف�سم����ه 
ق�ساي���ا  تلم����س  كب���رة  �أو 
و�حتياجات �مل��طن و�ملقيم 
�إال ول���ه دور كب���ر يف �رع���ة 
�لتفاع���ل يف حينه���ا ووقتها 
و�لعم���ل على حله���ا ومتابعة 
�سم����ه له���ا حتقيق���ا لر�ح���ة 
للتنمي���ة  وجناح���ا  �مل��ط���ن 

�مل�ستد�مة يف مملكتنا.

الصورة الثانية

“�لل���ي �ساغلني... لي�س” 
�ل�زر�ء وباقي �مل�س�ؤولن يف 
مفا�سل �لدول���ة ال يتحرك�ن 
ب�س���كل عاجل حل���ل �إ�سكالية 
هن���ا �أو �إيجاد خم���رج لق�سية 
�الأم�ر  ه���ذه  �ألي�ست  هن���اك، 
من �أول�ي���ات و�جباتهم ومن 
�ملناط���ة  �أعماله���م  �سمي���م 

بهم؟. وع�ساكم عالق�ة.

المتابعة والتفاعل 
مع قضايا الناس 
يسريان في روح 

سموه

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

�الأغ���رب �أن �ل�سي���خ روح���اين نف�سه كان 
)وال ي���ز�ل؟( �ساح���ب “روؤي���ا” ال تختل���ف يف 
خل�ساته���ا ع���ن تل���ك �لكامن���ة يف �مل��قف 
�أن  يع���رف  كان  �ملت�ساع���دة!  �الأمركي���ة 
�سيا�سة �إير�ن �خلارجية �ست�ّلد �لك��رث لها 
ولغرها، و�أن �ملقاربة �لعد�ئية �ملفت�حة مع 
�لعامَل���ن �لقريب و�لبعيد ل���ن حتّل �الأزمات 
�لد�خلي���ة بل �ستعّمقها، ولن تق���ّدم حلً الأية 
مع�سل���ة �قت�سادي���ة �أو تنم�ي���ة �أو حد�ثي���ة، 
و�أن �ل�سع���ي ب���ن �أق�����م �الآخرين ل���ن يغّر 
م���ن ه�ياتهم ومعتقد�ته���م ويقينياتهم بل 
�سيدّعمه���ا ويثّبتها! و�أن �ّدع���اء “�لث�رة” يف 
م���كان و”�لدولة” يف مكان �نته���ى �إلى دمار 
�أ�سحابه �ل�سابقن و”�الأ�سلين” )يف �الحتاد 
�ل�س�فياتي �لر�حل مث���ًل!(، و�أن تعمر �لبنى 

“�الإقليمي���ة” و”�ملح�رية” و”�لقطبية” على 
�أر�سية �سل�سالية رخ�ة ماآله �خل�ر�ن �لذ�تي 

�الأكيد!
ويع���رف �ل�سي���خ روحاين )على م���ا �أبلغه 
علن���اً وزير د�خليته ولي�س غ���ره( �أن �أ�سباب 
�الحتجاج���ات �لتي �نفجرت يف �إي���ر�ن وتع�د 
لتنفج���ر �سيئاً ف�سيئ���اً، كانت م�ج����دة �أيام 
�أوبام���ا “و�لفت�ح���ات �خلارجي���ة” يف عه���ده! 
وبقي���ت م�ج����دة �أي���ام تر�م���ب وب���دء �لعّد 
�لعك�سي لتل���ك �لفت�حات! وه���ي يف �الأ�سل 
)تل���ك �الحتجاج���ات( مل تك���ن ولي���دة تاآم���ر 
خارجي بقدر ما ه���ي �نعكا�س ل�سيا�سة �إير�ن 
�خلارجي���ة، و�أن �الإير�ني���ن )ونح���� �ست���ن 
باملئة منهم من جيل �ل�سباب( “غر ر��سن 
عن �سيء” يف �أد�ء �لنظ���ام، مثلما قال حرفياً 

وزي���ر د�خلي���ة �لنظ���ام! و�أن �لذي���ن هتف����� 
لروحاين نف�س���ه عند �نتخابه ب���اأن “ال �س�ريا 
وال لبن���ان وال �ليم���ن ب���ل �إي���ر�ن �أوالً”، ه���م 
�لذي���ن �سّ�ت�� له يف �سنادي���ق �القرت�ع، ومل 
يكن تر�مب رئي�ساً الأمركا، وال ب�مبي� وزير�ً 

للخارجية �آنذ�ك!
�سخ�سن���ة �ل�ساأن �ل�سيا�سي �لعام، طق�س 
�رق���ي ماأل����ف، لكنه بعي���د يف �لغ���رب ُبعد 
�لغرب عن �ل�رق! وي��زي���ه يف �الأد�ء �الإير�ين 
حتميل �الآخري���ن م�س�ؤولية �لف�س���ل �لذ�تي.. 
ث���م حماول���ة ت�س�ي���ر �ملع�سل���ة باعتباره���ا 
متعلقة بخ�سال رئي�س �أمركا �أو خلفية وزير 
خارجيت���ه، ولي�س بحا�سل جمع مبد�أ “ت�سدير 
�لث����رة” و�لذي ال يكف���ي ت��سيف “�لنكبة” 

الخت�ساره!. “�مل�ستقبل”.

علي نــونمشكلة شخصية! )2(

       باإلذن

�لعج���ز  �أن ي�س���ل  �ألي����س غريب���ا 
�إلى  �الكت�����ري ل�سنادي���ق �لتقاع���د 
 2016 يف  دين���ار  ملي���ار�ت   10.9
دين���ار  ملي���ار�ت   6.3 كان  �أن  بع���د 
يف 2012، كم���ا ذك���ر تقري���ر دي�����ن 
�لرقاب���ة �ملالي���ة؟ ثم كي���ف مير هذ� 
�لعج���ز دون حتقي���ق يف �لكارثة �لتي 
�أدت ل���ه؟ ه���ل هن���اك حما�سب���ة مل���ن 
�ل�سنادي���ق؟  ��ستثم���ار�ت  يدي���رون 
ورغ���م ه���ذ� �لعج���ز �لكارث���ي م���از�ل 
�أع�س���اء جمل����س �الإد�رة و�مل�ظف����ن 
باملكاف���اآت  يتمتع����ن  �الإد�ري����ن 
�ل�سن�ي���ة و�المتي���از�ت، وكاأن �لعج���ز 
فق���ط يتحمله �مل��ط���ن، حيث يرتدد 
كل ي�م تغي���ر لقان�ن �لتقاعد �لذي 
�سيلحق �رر� كبر� بامل�ظفن �لذين 
�ستتحطم �أحلمهم على �سخرة �ل��قع 
�لتي لن ترحم ح�سيل���ة �لكد و�لتعب 

ليبتلعها �ل�سندوق.
ونذك���ر هن���ا بع����س م���ا ج���اء يف 
�لتقاري���ر باأن من �أ�سباب �سياع �أم��ل 
�ل�سنادي���ق مت�ي���ل قرو����س جلهات 
�ل�سناديق،  �أم�����ل  بدع�ى ��ستثم���ار 
�إال �أن���ه تب���ن بع���د ذلك ع���دم جدوى 
قر����س  ومنه���ا  �ال�ستثم���ار�ت  ه���ذه 
ه���ذه  “ممتل���كات”،  ل�رك���ة  مت�ي���ل 
�ل�ركة �لتي مل تعد عبئا على ميز�نية 
�لدولة فح�سب، بل و�سلت �إلى حق�ق 
هن���اك  ث���م  �لتقاعدي���ة،  �مل�ظف���ن 
�أ�سباب �أخرى تتمثل يف �سغط �لرو�تب 
�لعالي���ة ل�ركة ممتلكات، ومنها �ركة 
ط���ر�ن �خلليج وتكلفة �أع�ساء جمل�س 
رو�ت���ب  و�رتف���اع  �ل����ركات،  �إد�رة 
�مل�ظف���ن �لتي ت���رت�وح بن 1000 
– 15000 دين���ار وذلك ب�سبب غياب 
�الأنظمة وغياب �ملحا�سبة وتركها �إلى 
�لتقدير �ل�سخ�سي للرئي�س �لتنفيذي 

لل�ركة.
�أ�سباب كث���رة �أدت �إل���ى �إفل�س 
�ل�سنادي���ق، وذلك عندم���ا غابت تلك 
�خل���رب�ت �ملخ�رم���ة، ومت ��ستغ���لل 
�أم��ل �ل�سناديق لتم�يل ��ستثمار�ت 
لي����س للم��ط���ن فيه���ا �أي ح���ظ �أبد�ً 
ب���ل ترجع �أرباحه���ا �إل���ى �مل�ستثمر يف 
م�ساري���ع �لتم�يل �لعق���اري، وال نظن 
�أن���ه مت �إرج���اع فل�س �إل���ى �ل�سناديق، 
�مل��ط���ن  �خل�س���ارة  يتكب���د  وهك���ذ� 
�ل���ذي ال ي�ستبعد �أن يتم ت�ريع قان�ن 
با�ستقط���اع ر�تب���ه لدع���م �ل�سن���دوق 
مث���ل ما ����رع قان�ن ��ستقط���اع ر�تب 
�مل�ظ���ف لدعم م�روع �لتعطل، وذلك 
عندم���ا ي�سبح ر�تب �مل�ظف وحق�قه 
لدع���م  �حلل����ل  �أ�سه���ل  �لتقاعدي���ة 
ميز�نية �لدولة، ودعم م�روع �لتعطل، 
ودع���م �مل�ؤ�س�س���ات �ملت��سطة �لتي 
تبنته���ا هيئ���ة �س����ق �لعم���ل، ودعم 
�لبني���ة �لتحتي���ة بفر����س 12 دين���ار� 
عل���ى كل مرت مربع، ث���م يقال عجز يف 
�مليز�نية، وعجز يف �سناديق �لتقاعد.

هل سيتم دعم 
الصناديق التقاعدية 

من حقوق ورواتب 
الموظفين؟

نجاة المضحكي



تركي�: “املركزي” ت�أخر 
برفع الف�ئدة

اأنق���رة - رويرتز: ق�ل ن�ئب رئي�س الوزراء الرتكي 
حممد �شيم�شك اأم�س اإن البنك املركزي الرتكي ت�أخر يف 
رف���ع اأ�شع�ر الف�ئدة لكنه اأ�ش�ف اأن اخلطوة على الرغم 

من ذلك ك�نت قوية واأظهرت اأنه م�شتقل.
واأبل���غ �شيم�ش���ك تلفزي���ون اإن.تي.يف ب����أن البنك 
�شيفع���ل كل م� يل���زم واأنه يحظى ب�لدع���م الك�مل من 
احلكوم���ة. وك�ن البن���ك املرك���زي الرتك���ي اأعل���ن يوم 
الأربع�ء زي�دة ع�جلة يف �شع���ر الف�ئدة الرئي�شي بلغت 
ثالث���ة نقاط مئوي���ة �إلى 16.5 % يف اإج���راء هدفه خلق 

اأر�شية �شلبة للرية الرتكية.

الذهب يرتاجع 0.2 %
بنجالورو - رويرتز: �نخف�ست �أ�سعار �لذهب يف تعامالت �أم�س بفعل �لجتاه جلني �لأرباح 
بع���د اأن ك�رس املعدن الأ�شفر ح�جز 1300 دولر يف �جلل�سة �ل�سابقة عندما �سجع قر�ر �لرئي�س 
الأمريك���ي دون�لد ترامب ب�إلغ�ء اجتم����ع مع زعيم كوري� ال�شم�لية كيم جونغ اأون الإقب�ل على 

�رش�ء �لأ�سول �لتي توفر مالذ� �آمنا.
و�نخف����س �لذهب يف �لتعام���الت �لفورية 0.2 % اإل���ى 1301.65 دولر لالأوقية، بعد �أن 

قفز بنحو 1 % خالل �جلل�سة �ل�سابقة يف �أكرب زيادة بالن�سبة �ملئوية منذ 11 اأبريل. 
وهبط الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة للت�شليم يف يونيو 0.2 % اإلى 1301.40 دولر 

لالأوقية.
ومن بني �ملعادن �لنفي�سة �لأخرى، �نخف�ست �لف�سة 0.4 % اإلى 16.56 دولر لالأوقية، 
بينم���ا نزل �لبالت���ني 0.3 % اإلى 906 دولر�ت لالأوقية بعد �أن لم����س �أعلى م�ستوى منذ 14 

م�يو عند 914.30 دولر لالأوقية يف �جلل�سة �ل�سابقة.
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اقتصاد
ال�صخر الزيتي... البحرين على اأعتاب النفط اجلديد

ما هو؟ كيف ي�ستخرج؟ وما جدو�ه �لقت�سادية؟

هل ت�شتطيع البحرين فك “�أحجية” �ل�سخر 
الزيت���ي، عل���ى عك�س بقي���ة ال���دول العربية، 
واإنت�ج���ه كم���� الولي����ت املتح���دة الأمريكية 

و��ستونيا وبع�س دول �لعامل �لأخرى.
تعّول اململكة على التكنولوجي� الأمريكية 
�حلديث���ة يف �إمكانية ��ستخ���ر�ج بني 5 % اإلى 
15 % م���ن الكمي����ت املوج���ودة يف احلق���ل 
�ملكت�سف جدي���د�، و�لتي ت�سل �إلى 80 ملي�ر 

برميل.
لك���ن عملية �ل�ستثم���ار يف �حلقل �جلديد 
�شتمر يف العديد من املراحل والتف��شيل ي�أتي 
يف مقدمته���� موا�شل���ة البح���وث والدرا�ش�ت، 
و��ستقد�م �رشكات عاملية م�ستعدة لال�ستثمار، 
على اأن يبداأ الإنت�ج عقب 5 �شنوات من الآن.

اإذا امل�ش�ألة معقدة، ومكلفة، وحتت�ج اإلى 
�لوقت و�مل���ال و�ل�ستثم���ار، �إل �أنها �ستفتح 
باب �خل���ر على �ململكة. لكن م���ا هو �ل�سخر 
الزيت���ي، وم� هي اإمك�نية اإنت�جه، ومل�ذا هن�ك 

�شعوبة يف ذلك؟

ما هو الصخر الزيتي؟
ج�ِّيل �لزيتي( وي�سمى  �ل�سخر �لزيتي )�ل�ِسّ
�أي�سا �ل�سخور �لنفطية و�سخور �لقار و�لطفلة 
�لزيتية، مادة �سلبة حتتوي على مو�د ع�سوية 
نباتية وحيو�ني���ة ت�سمى �لكروجني، ويتحول 

بالت�سخني �إلى نفط غر تقليدي.
ويدخل يف تركيب���ه معظم مكون�ت النفط 
بدء�ً من �لغاز و�نتهاًء بالبيتومني، ويعترب من 
اأهم البدائل امل�شتقبلية لإنت�ج الط�قة وقي�م 

ال�شن�ع�ت البرتوكيم�وية. 
وبح�ش���ب “ويكيبيدي����” مل تتح���ول ه���ذه 
املواد اإلى نفط تقليدي �ش�ئل بفعل الطبيعة 
ب�شبب ع���دم تعر�شه� للح���رارة لفرتة ك�فية. 
وعل���ى ه���ذ� �لأ�سا�س حتت���وي ه���ذه �ل�سخور 
على مواد ط�قة غ���ري متك�ملة التكوين ميكن 
ت�سخينه���ا فينف�سل �لكروجني عنها لي�سبح 

م�دة ط�قية �ش�ئلة اأو غ�زية.

الدول الغنية بالصخور الزيتية 
وتتو�ج���د هذه �ل�سخ���ور يف 38 دولة حول 
�لع���امل )�ملكت�س���ف �إل���ى �لآن( لديها 4786 
مليار برميل من �لنفط �لذي ميكن ��ستخر�جه 
من تلك �ل�سخور، �أي ما يعادل �أربعة �أ�سعاف 

الحتي�ط�ت املوؤكدة للنفط التقليدي. 
الأمريكي���ة  املتح���دة  الولي����ت  وحتت���ل 
�ملرتبة �لعاملية �لأولى بحجم �لكميات، حيث 
بلغ���ت احتي�طي�ته���� 3706 ملي����رات برميل 
اأي 77 % م���ن الحتي�ط����ت الع�ملي���ة، تليه� 
�ل�سني ورو�سيا و�لكونغو و�لرب�زيل و�إيطاليا 

ثم �ملغرب. 
وت���ك�د تنح����رس الحتي�ط����ت العربية ب� 4 
بلدان، هي م����رس )6 ملي�رات برميل( و�شوري� 

)20 ملي�ر برميل( والأردن )34 ملي�ر برميل(، 
و�ملغرب و�ل�سعودية، يف حني ي�سيف �لك�سف 

اجلديد البحرين للق�ئمة ب� 80 ملي�ر برميل.

طرق استخراج النفط 
وميكن �ل�ستفادة م���ن �ل�سخور �لنفطية 

بطريقتني:
- �حل���رق �ملبا����رش: حي���ث يت���م �قتالعها 
وتك�شريه���� واإحراقه���� مب�����رسة كم���� هو ح�ل 
بالفح���م �حلجري لتوليد �لطاق���ة �لكهربائية. 
وت�شتوج���ب هذه الطريقة حمط����ت كهرب�ئية 
مالئم���ة تختلف عن تلك �لت���ي تعمل بالوقود 
الإحف���وري. وتتبع هذه الطريق���ة يف الربازيل 
و�ل�س���ني و�أملاني���ا و��ستوني���ا �لت���ي تعتم���د 

عليها �عتماد�ً كليا لتوليد �لكهرباء.
- اإنت����ج النف���ط، وال���ذي ميك���ن اإنت�ج���ه 
باأ�سلوبني، �لأول �ل�ستخال�س �ل�سطحي، حيث 
ت�ستخ���رج �ل�سخ���ور �لنفطية م���ن مناجمها ثم 
تك����رس وتنقل اإل���ى مراكز للمع�جل���ة. وتتكون 
ه���ذه املراكز م���ن اأف���ران اأ�شطواني���ة ال�شكل 
خالية م���ن �له���و�ء تو�سع بد�خله���ا �ل�سخور، 
وترت�وح حر�رة �لف���رن بني 480 و540 درجة 
مئوي���ة �لتي توؤدي �إل���ى �نف�سال �لكروجني 
ع���ن �ل�سخور فيتحول �إلى نف���ط ومن ثم يتم 

تكريره.
ويتبع ه���ذ� �لأ�سلوب على نطاق �سيق يف 
�لرب�زيل و��ستوني���ا و�ل�سني �لتي تنتج على 
الت���وايل 3.8 و6.3 و7.6 �ألف برميل يف �ليوم 

على التوايل.
�أم���ا �لأ�سلوب �لث���اين فه���و �ل�ستخال�س 
�ملو�سعي، حي���ث ت�سخن �ل�سخور يف مكامنها 
اأي دون اأن تنق���ل اإلى �شطح الأر�س. وترتاوح 
�حل���ر�رة ب���ني 340 و370 درج���ة مئوية ملدة 
ت�سل �أحياناً �إلى �أربع �سنو�ت متو��سلة. عندئذ 
يتح���ول �لكروجني �إلى نفط قاب���ل للتكرير. 
ومن �لناحي���ة �ل�سحية و�لبيئية يعد �لأ�سلوب 
�لثاين �أقل �رشر�ً من �لأول، كما ت�سر �لتجارب 
�إلى �أن درجة كثافة �لنفط �مل�ستخرج بو��سطة 
�لأ�سل���وب �لث���اين )38 درجة ح�ش���ب مقي��س 
املعه���د الأمريك���ي للبرتول( اأعل���ى من درجة 
كثافة �لنف���ط �مل�ستخرج بو��سط���ة �لأ�سلوب 
الأول )21 درج���ة(. و�لنفط عايل �لكثافة غني 
بامل���و�د �لبي�ساء كوق���ود �ل�سيار�ت وبالتايل 

فهو �أغلى من �لنفط منخف�س �لكثافة. 

كلفة اإلنتاج.. مرتفعة
ول توج���د معلوم����ت دقيقة ح���ول كلفة 
�إنت���اج برمي���ل �لنفط م���ن �ل�سخ���ور �لنفطية 
ب�سبب �خت���الف طبيعة هذه �ل�سخ���ور وتباين 
�لأم���ركان  �أن  �إل  �ل�ستخال����س،  �أ�سالي���ب 
��ستطاع���و� تخفي����س كلف���ة �إنتاج���ه �إلى 40 

دولرا تقريب�.
وم���ن املعل���وم اأن كلف���ة اإنت����ج النف���ط 
�لتقليدي ترت�وح يف دول �خلليج �لعربي بني 

دولرين وخم�شة دولرات للربميل. 
وبح�ش���ب درا�ش����ت معلن���ة ف����أن كمي���ة 
�لكروج���ني ترت�وح ب���ني 70 و85 لرتا للطن 
�لو�ح���د يف �ملغ���رب، فيم���ا ترتف���ع يف �لأردن 
اإلى 80 لرت�ً ت�س���ل �إلى 105 لرت�ت يف بع�س 
املن�ط���ق، وتبلغ 90 ل���رت�ً يف �لرب�زيل و120 

لرت�ً يف �لوليات �ملتحدة.
ومل تذك���ر �جله���ات �لبحريني���ة �ملعني���ة 

كميات �لكروجني يف �حلقل �جلديد.

المعوقات والتحديات
اإ�ش�ف���ة اإل���ى ارتف�ع كلف���ة اإنت�جه قي��ش� 
ب�لنف���ط التقليدي، و�شعوب���ة اإقن�ع ال�رسك�ت 
�لعاملية بال�ستثمار، فاإن هناك م�ساكل �أخرى 
يو�جهها منتج���و �ل�سخر �لزيتي، بح�سب جملة 
“اإيكونومي�ش���ت” تتعل���ق بك���ون عمر احلقل 
ق�س���ر�ً، وينخف����س �إنتاج���ه يف �لع���ام �لأول 
بن�س���ب ت���رت�وح ب���ني 60 % و70 %، وعليه 
ف���اأي بطء يف �ل�ستثم���ار �سينعك�س �سلباً على 

�نخفا�س م�ستويات �لإنتاج.
�لبيئي���ة  �مل�س���اكل  ذل���ك  �إل���ى  ي�س���اف 
و�لتل���وث و��سته���الك �ملي���اه، فق���د �أثبت���ت 
�لدر��س���ات �لعلمية �أن جميع �س���ور ��ستغالل 
�ل�سخ���ور �لنفطي���ة تق���ود �إلى نتائ���ج �سحية 

وبيئية وخيمة.
وت�شري التق�رير يف ا�شتوني� اإلى اأن 23 % 
م���ن تلوث امل�ء و86 % من النف�ي�ت و97 % 
من تل���وث �لهو�ء يعود �إلى ��ستغالل �ل�سخور 

النفطية. 
كم���ا �أن ��ستخال�س برمي���ل من �لنفط من 
�ل�سخور �لنفطية، يف طرقه �لتقليدية �ملتبعة 
�سابق���ا وحاليا يف بع����س �لدول، يحت���اج �إلى 

حوايل 5 براميل من امل�ء.

 التكنولوجيا األميركية 
)التكسير المائي(

�رتف���ع �إنتاج �أمركا م���ن �لنفط �ل�سخري 
خالل �سه���ر يناير �ملا�سي بح���و�يل 199 �ألف 
برمي���ل يومي���� بن�شب���ة ت�شل اإلى ح���وايل 3.1 

% مقارن���ة مب�ستويات �سهر دي�سمرب لي�سجل 
6.537 مليون برميل يومي�.

وي����رشح تقري���ر ملجل���ة “اإيكونومي�ش���ت” 
�أن تكنولوجي���ا تك�س���ر �لزي���ت �ل�سخري، من 
خالل حقنه مبزيج من �ملاء و�ملو�د �لكيماوية 
و�لرمل م���ن �أجل ��ستخ���ر�ج �لنف���ط منه، تعد 
حديث���ة، ول ت���ز�ل حتقق مكا�س���ب كبرة من 

ن�حية القدرات. 
وم���ع تط���ور التكنولوجي� فكلف���ة الإنت�ج 
�ستق���ل، كما ترى �رشك���ة �أي �أت����س �أ�س، �لتي 
تق���وم باأبحاث يف هذ� �ملجال، حيث �نخف�ست 
كلف���ة م����رسوع ع����دي م���ن 70 دولر�ً �إلى 57 
دولر�ً للربمي���ل يف �لع���ام 2013 مثال، لت�سل 

اإلى 40 دولرا يف اأمريك� ح�لي�. 
وم���ع ذل���ك ف���اإن تطوي���ر حق���ل �ل�سخ���ر 
بح�س���ب  �أ�سبوع���ا  �س���وى  يحت���اج  ل  �لزيت���ي 
 1.5 كلفت���ه  تتع���دى  ول  “اإيكونومي�ش���ت”، 
ملي���ون دولر يف الظ���روف املتو�شط���ة، اإل اأن 
�ل�س���وؤ�ل يتعلق بعدد �لآب���ار �لتي يجب �حلفر 

فيه�. 
وت�سور �ملجلة �لو�س���ع باأنه مثل ت�سنيع 
�مل�رشوب���ات، فحيثم���ا ي�سعر �لع���امل بالعط�س 

ف�إنك تقوم بحفر بئر للتعبئة.
وتتطل���ب عملية التك�ش���ري كمي�ت كبرية 
م���ن �ملياه، حيث حتتاج بع����س �لآبار �إلى نحو 

4 ماليني غالون. 
وجترى �لآن �أبح���اث للو�سول �إلى و�سائل 
بديل���ة لال�ستخ���ر�ج تتطلب كمي���ات �أقل من 
�ملي���اه، وتعد �لطريق���ة �لو�ع���دة، با�ستخد�م 
ث���اين �أك�سي���د �لكرب���ون ب���دلً من �ملي���اه، يف 
ظ���روف �لغالف �جلوي �لعادي���ة، بحيث يكون 
ثاين �أك�سي���د �لكربون غاز�ً حمف���ز�ً ي�سمح من 

خالله با�ستخال�س �لنفط �خلام. 
وم���ن اأه���م ال����رسك�ت الأمريكي���ة الع�ملة 
يف �ملج���ال: برم���ي، باك���ن، �إيغ���ل ف���ورد �أو 

هينزفيل. 

وضع الحقل البحريني 
قّدر وزير النفط ال�شيخ حممد بن خليفة 
اآل خليفة كمي�ت النف���ط والغ�ز امل�ش�حب 
يف احلق���ل النفطي اجلديد بنح���و 80 ملي�ر 

برميل، ميكن ��ستخر�ج ما بني 5 % اإلى 15 
% منه. 

وال���� 5 % ت�ش����وي 4 ملي����رات برميل، 
و15 % تع�دل 12 ملي�ر برميل. 

ويق���ع الكت�ش�ف النفط���ي اجلديد وهو 
م���ن نوع �لنف���ط �ل�سخ���ري يف منطقة خليج 
البحري���ن الواقع���ة ب�ملنطق���ة الغربي���ة من 
حدود �ململكة، مب�ساحة تقدر ب� 2000 كيلو 

مرت ُمربع.
واأ�ش�ر ال�شيخ حمم���د اإلى توقيع مذكرة 
تف�هم م���ع �رسك���ة هيليربت���رون الأمريكية 
للتح�س���ر لعملي���ات حف���ر �آب���ار �إنتاجية يف 
احلق���ل اجلدي���د، فيم� اأ�ش����ر عل���ى ه�م�س 
موؤمت���ر “بواب���ة اخلليج” �ل���ذي ��ست�سافته 
مت  اأن���ه  اجل����ري  ال�شه���ر  مطل���ع  املن�م���ة 
ا�شتق���دام عرو�س من �رسك�ت ع�ملية ترغب 

بال�ستثمار من بينها �أمركية.
وب���ني �لوزي���ر �أن عملية �حلف���ر �ستبد�أ 
هذا الع�م بواق���ع بئرين ليتم بعده� تقييم 
الو�ش���ع، )...( بن����ء عليه يت���م معرفة جميع 
التف��شيل واملعلوم����ت والنت�ئج وب�لت�يل 

�إمكان ��ستقطاب �ل�ستثمار�ت.
واعت���رب ارتف����ع اأ�شع����ر النف���ط الت���ي 
لم�ش���ت ال���� 70 دولر� للربمي���ل، م�سجع���ة 
لع���ودة �مل�ستثمري���ن )...( نحن نقوم بعمل 

�إ�سايف ل�ستقطاب �ل�رشكات.

التكنولوجيا والجدوى 
االقتصادية

اأ�ش����ر مدي���ر ال�شتك�ش����ف ب�رسكة نفط 
البحري���ن “ب�بك���و” يحيى �لأن�س���اري خالل 
املوؤمت���ر ال�شح����يف ال���ذي عق���د يف م�ر����س 
�ملا�س���ي لالإعالن عن �لك�س���ف �جلديد، �إلى 
�أن �لطبق���ات �ل�سخري���ة يف �حلق���ل تتمي���ز 
مبو��سف���ات جيولوجي���ة ذ�ت قابلية لإنتاج 
النف���ط، والت���ي بدوره���� �شت�ش�ع���د يف رفع 
مع���دلت الإنت�ج لكل بئر، م� يعني اأن هن�ك 

جدوى من �لناحية �لقت�سادية. 
وبني �أن كلفة ��ستخر�ج برميل و�حد من 
النفط من حقول �شبيه���ة يف اأمريكي� ي�شل 
اإل���ى 40 دولرا، م� يعني ج���دواه اقت�ش�دي� 
قي��ش���� ب�لأ�شع����ر الع�ملي���ة، )...( ن�أمل اأن 
تك���ون الكلف���ة يف البحري���ن اأقل م���ن ذلك 
خ�شو�ش���� اأن املي����ه �شحل���ة وموا�شف����ت 

�حلقل �أف�سل من تلك �لتي يف �أمركا.
الأم���ريك�ن  م���ع  “نتوا�ش���ل  واأ�ش����ف 
كون���ه  �ملتبع���ة،  �لتكنولوجي���ا  بخ�سو����س 
لديه���م خ���ربة يف اإنت����ج ه���ذه النوعي���ة من 

النفط”.
واأكد اأن الكمي����ت املكت�شفة تقع على 
ق���دم،  اآلف  و10   9 �أعم���اق ت���رت�وح ب���ني 
م���ا يعن���ي تعقيد عملي���ة �ل�ستخ���ر�ج، )...( 
�لتقنيات متو�فرة وهناك جتارب يف �أمركا 
ومت ��ستخر�ج كميات جتارية، ونحن ن�سعى 

لال�ستفادة من �لتكنولوجيا �ملتو�فرة.

• يحيى الأن�ش�ري	 • ال�شيخ حممد بن خليفة	

مازن الن�صور
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برميل “اأبو�سعفة” يالم�س 75 دولًرا بالأ�سواق العاملية
بزيادة 5.3 دوالر يف �أ�سبوعني

حق���ل  برمي���ل  �سع���ر  متو�س���ط  �سه���د 
�أبو�سعف���ة يف �الأ�س���و�ق �لعاملي���ة �الأ�سب���وع 
�ملا�س���ي �رتفاًع���ا �ذ تخط���ى حاج���ز �ل���� 70 
دوالًر�، مو��س���ل ت�ساع���د �أ�سع���اره للأ�سبوع 

�لثاين.
يف  �لربمي���ل  �سع���ر  متو�س���ط  و�رتف���ع 
�الأ�سبوع���ني �ملا�سي���ني لي�سل �إل���ى 74.7 
دوالًر�، بزي���ادة 5.3 دوالًر�، م���ا ن�سبته 7.64 
%، قيا�ًس���ا ب�سع���ره يف نهاي���ة �سه���ر �بريل 

�ملا�سي �لذي بلغ فيه  69.4 دوالًر�.
وبل���غ �سعر برمي���ل �أبو�سعفة يف �الأ�سبوع 
�ملا�س���ي )�لف���رة م���ن 14 �إل���ى 18 ماي���و 
�جل���اري( 74.7 دوالًر�، بزي���ادة دوالرين، ما 
ن�سبته 2.75 %، قيا�ًسا ب�سعره �الأ�سبوع قبل 
�ملا�سي )�لفرة من 7 �إلى 11 مايو �جلاري( 
حيث  بلغ 72.7 دوالر، بح�سب �أحدث بيانات 
ح�سل���ت عليه���ا “�لبلد” ع���ن متو�سط �سعر 
برميل �حلقل �لنفطي  �مل�سرك مع �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية.
و�ت�سح م���ن �لبيان���ات �أن �سع���ر برميل 
�أبو�سعفة يف �الأ�سب���وع قبل �ملا�سي )�لفرة 
م���ن 7 �إل���ى 11 ماي���و �جل���اري( كان  72.7 
دوالًر�، بزي���ادة 3.3 دوالر، م���ا ن�سبته 4.76 
%، قيا�ًس���ا ب�سعره يف �الأ�سب���وع �لذي �سبقه 
)�لف���رة من 30 �أبريل �ملا�س���ي �إلى 4 مايو 

�جلاري( �ذ  بلغ 69.4 دوالر�.
و�الأرق���ام  �الإح�س���اء�ت  الآخ���ر  ووفًق���ا 
�ملن�سورة يف �لتقري���ر �القت�سادي �لف�سلي 
�ل�س���ادر عن جمل����س �لتنمي���ة �القت�سادية، 
ف���اإن متو�سط �إنتاج �لبحرين م���ن �لنفط بلغ 
197.276 �أل���ف برميل يف �ليوم خلل �لعام 
2017، وه���و ما ي�سري �إل���ى �نخفا�س بن�سبة 
2.4 % ع���ن متو�س���ط �لع���ام 2016 �لبال���غ 
202.063 �ألف برميل يف �ليوم. و�ملتو�سط 
�ليومي الإنتاج حق���ل �لبحرين يف �لربع �الأول 
2017 بل���غ 42.668 �ألف برميل، كما و�سل 
�الإنتاج �لبحري �إلى 126.463 �ألف برميل يف 
�لي���وم بانخفا�س ن�سبته 4.8 % على �أ�سا�س 

ربع �سنوي و19.5 % على �أ�سا�س �سنوي.
 2017 للعام���ني  �مليز�ني���ة  وق���درت 
و2018 عل���ى ��سا����س  �سع���ر برمي���ل �لنفط 

عن���د 55 دوالًر� يف حني حتتاج �لبحرين الأجل 
�لو�سول �إلى تو�زن يف ميز�نيتها ل�سعر  119 
2017 و114 دوالًر� يف  دوالًر� للربمي���ل يف 

2018. وو�س���ل  �إنتاج حقل �لبحرين �إلى 47 
�أل���ف برميل يومًيا يف 2017 ونحو 45.6 �ألف 
يف 2018، فيم���ا يبلغ �إنتاج حق���ل �أبو�سعفة 
�مل�س���رك نحو 150 �أل���ف برميل يومًيا خلل 

�لعامني.
ي�س���ار �إل���ى �أن �لبحري���ن ت�ست���ورد م���ن 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية 270 �ألف برميل 
من �لنفط �خل���ام، ويبلغ �إنت���اج �لبحرين من 
حق���ل �أبو�سعفة 150 �ألف برميل يوميًّا، و45 

�ألف برميل يوميًّا من حقل �لبحرين.
�لبيان���ات  �أظه���رت  �ل�سي���اق،  ذ�ت  ويف 
�ملن�سورة �أن متو�س���ط �سعر برميل دبي بلغ 
75.6 دوالًر� يف �الأ�سب���وع �ملا�س���ي، بزيادة 
قدرها دوالرين، م���ا ن�سبته 2.72 %، قيا�ًسا 
ب�سعره �الأ�سب���وع قبل �ملا�سي �لذي بلغ فيه  

73.6 دوالر�.
كما �رتفع �سع���ر برميل برنت �إلى 78.8 
دوالًر� يف �الأ�سب���وع �ملا�س���ي، قيا�ًسا ب�سعره 
يف �الأ�سب���وع قب���ل �ملا�سي حي���ث  بلغ 76.5 

دوالًر�.

اأمل احلامد

النفـط يهبــط مــع تلميــح رو�سيــا زيـادة الإنتـاج
�لفالح: جميع �خليار�ت على �لطاولة

�سنغافورة، �سان بطر�سربغ - رويرز: �نخف�ست 
�أ�سع���ار �لنف���ط �أم�س مع تلمي���ح رو�سيا �إل���ى �أنها قد 
تزيد �إنتاجها تدريجيا بعدما ظلت تفر�س قيود� على 
�الإم���د�د�ت بالتن�سيق م���ع منظمة �لبل���د�ن �مل�سدرة 

للبرول “�أوبك” منذ �لعام 2017.
وبلغ���ت �لعق���ود �الآجلة خل���ام �لقيا����س �لعاملي 
مزيج برن���ت 78.63 دوالر للربميل، بانخفا�س قدره 
16 �سنتا عن �لت�سوية �ل�سابقة و�أكرث من 2.2 % دون 

�أعل���ى م�ستوى يف �سن���و�ت �لذي �سجلت���ه يف 17 مايو 
عندما بلغت 80.5 دوالر للربميل.

وك�رس برنت حاجز 80 دوالر� للربميل للمرة �الأولى 
يف �أكرث من 3 �سنو�ت يف وقت �سابق من مايو.

وبلغ���ت �لعق���ود �الآجل���ة خل���ام غ���رب تك�سا����س 
�لو�سي���ط �الأمريك���ي 70.6 دوالر للربميل بانخفا�س 

قدره 11 �سنتا عن �لت�سوية �ل�سابقة.
وق���ال وزي���ر �لطاقة �لرو�س���ي �ألك�سن���در نوفاك 

�إن �لقي���ود �ملفرو�س���ة على �إنتاج �لنف���ط قد ُتخفف 
“تدريجي���ا” �إذ� ر�أت �أوب���ك و�ملنتج���ون م���ن خارجها 
يف يوني���و �أن �ل�س���وق ت�ستعي���د تو�زنه���ا. م���ن جهته 
ق���ال وزي���ر �لطاقة �ل�سع���ودي خالد �لفال���ح �إن جميع 
�خلي���ار�ت مطروحة على �لطاولة فيم���ا يتعلق باإنتاج 
�لنف���ط، وذلك رد� على �سوؤ�ل ح���ول زيادة حمتملة يف 
�إنت���اج �خل���ام مقد�رها ملي���ون برميل يومي���ا. وقالت 
م�سادر مطلعة �إن �ل�سعودية ورو�سيا تناق�سان زيادة 

�إم���د�د�ت �لنفط م���ن دول منظمة �لبل���د�ن �مل�سدرة 
للب���رول “�أوب���ك”. �إل���ى ذلك ب���ني �إيج���ور �سيت�سن 
�لرئي����س �لتنفيذي ل�رسكة رو�سنفت �لرو�سية �أن قر�ر 
�لواليات �ملتحدة باالن�سح���اب من �التفاق �لنووي مع 
�إير�ن قد يلحق �ل�رسر ب� 5 % من �إنتاج �لنفط �لعاملي.
و�أ�ساف خلل منتدى �قت�سادي يف مو�سكو �أم�س 
�إن �ل�رسك���ة ت�ستهدف من���و� يف �الإنتاج ال يقل عن 2 % 

�سنويا حتى عام 2022. • وزير �لنفط �ل�سعودي	



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

 بناء على قرار الشركاء في شركة الفراعنة القابضة ذ.م.م واملسجلة مبوجب 
القيد رقم 118520، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السيد / عبدالعلي 

عبدالنبي شمس مصفياً لها
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :
اسم املصفي: عبدالعلي عبدالنبي شمس

الهاتف :39622852 )973+( 

وزارة الصناعة والتجارة -  إعالن بحل وتصفية
شركة الفراعنة القابضة ذ.م.م

سجل جتاري رقم 118520

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: السيد عبداهلل سعيد علي هاشم
االسم التجاري احلالي: مجموعة فرونت الين الشرق االوسط

االسم التجاري اجلديد: فرونت الين للتجارة العامة

التاريخ: 10/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018-74440( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

30673-7
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تقدمت إلينا السيد املعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: السيد عبداهلل سعيد علي هاشم
االسم التجاري احلالي: مجموعة فرونت الين الشرق االوسط

االسم التجاري اجلديد: فرونت الين لتأجير املعدات
النشاط: 1- تأجير وتشغيل اآلالت واملعدات واألجهزة. 2- جتارة/بيع قطع غيار املركبات ذات 
احملركات وملحقاتها. 3- جتارة/بيع اآلالت واملعدات األخرى. 4- جتارة/بيع املركبات ذات احملركات. 

5- جتارة/بيع مواد البناء واملواد اإلنشائية املعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها.
النشاط اجلديد: 1- تأجير وتشغيل اآلالت واملعدات واألجهزة.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

) CR2018-73514( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

2-30673

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مجموعة فرونت الين الشرق 
واملسجلة  نيابة  هاشم  علي  سعيد  عبداهلل  السيد  ملالكها  فردية  مؤسسة  األوسط 
مبوجب القيد رقم 30673-6 ، بطلب حتويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة وبرأسمال 
علي  هاشم  السيد  جميلة  بإدخال  وذلك  بحريني(  دينار  وخمسمائة  )ألف   1500 وقدره 

هاشم كشريكة معه في السجل، وتغيير االسم التجاري
من: مجموعة فرونت الين الشرق األوسط

FRONT LINE MIDDLE EAST GROUP
ليصبح: شركة فرونت الين لطالء األسطح ذ.م.م

Front Line Surface coating Co. W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة املذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ: 24/05/2018 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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200 األف فل�شطيني ي�شلون اجلمعة يف االأق�شى
القدس المحتلة ـ اف ب: 

اأدى اأكرث من 200 األف فل�ش���طيني ال�ش���الة يف ثاين جمعة من �ش���هر رم�شان يف امل�شجد 
االأق�شى بالقد�س ال�رشقية، بعد قدوم اآالف امل�شلني من ال�شفة الغربية املحتلة.

وقال متحدث با�شم االأوقاف االإ�شالمية امل�شوؤولة عن امل�شجد االأق�شى “اإن نحو 200 األف 
م�ش���ل اأدوا �شالة اجلمعة يف امل�شجد االأق�ش���ى”، بينما قدر متحدث با�شم ال�رشطة االإ�رشائيلية 

عددهم باأكرث من 150 األفا.
و�شمحت ال�ش���لطات االإ�رشائيلية الآالف الفل�شطينيني من ال�شفة الغربية املحتلة بدخول 
القد�س من اأجل ال�ش���الة ومل تفر�س قيودا على الن�شاء، بينما منع الرجال دون �شن االأربعني 

من الدخول.
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دبي ـ العربية نت:

بنغازي ـ رويترز: 

إنديانا ـ اب: 

اسطنبول ـ رويترز:

با�ش���م  الر�ش���مي  املتح���دث  اأك���د   
ق���وات حتال���ف دع���م ال�رشعي���ة يف اليم���ن 
العقي���د الركن تركي املالك���ي، اأن قوات 
الدف���اع اجل���وي للتحال���ف ر�ش���دت، فجر 
اجلمع���ة، اإط���الق �ش���اروخ بالي�ش���تي من 
قب���ل امليلي�ش���يا احلوثية التابع���ة الإيران 
من داخل االأرا�ش���ي اليمنية من “حمافظة 

عمران” باجتاه اأرا�شي اململكة.
واأو�ش���ح املالكي اأن ال�ش���اروخ كان 
باجت���اه مدين���ة جن���ران، واأطل���ق بطريقة 
ُمتعم���دة ال�ش���تهداف املناط���ق املدني���ة 
واالآهلة بال�ش���كان، ومتكنت قوات الدفاع 
اجل���وي امللكي ال�ش���عودي من اعرتا�ش���ه 
وتدم���ره، ونت���ج ع���ن ذلك تناثر �ش���ظايا 
ال�ش���اروخ على االأحياء ال�ش���كنية، دون اأن 

ينتج عن ذلك اأية اإ�شابات.
واأ�ش���اف اأن هذا العم���ل العدائي من 
قبل امليلي�ش���يا احلوثية االإرهابية التابعة 
لإي���ران، يثب���ت ا�س���تمرار ت���ورط النظ���ام 
االإيراين بدعم امليلي�شيا احلوثية امل�شّلحة 
بق���درات نوعي���ة يف حت���ٍد وا�ش���ح و�رشيح 

للقرارين االأمميني 2216، و2231.

ق���ال م�ش���عف اإن 7 اأ�ش���خا�س عل���ى 
االأقل قتلوا واأ�شيب 10 يف انفجار �شيارة 
ملغوم���ة يف �ش���ارع مزدحم بو�ش���ط مدينة 

بنغازي ب�رشق ليبيا ليل اخلمي�س.
ووق���ع االنفجار خلف فندق تيب�ش���تي 
اأكرب فنادق املدينة يف �ش���ارع جتاري يعج 
مبن خرجوا لنزهة م�شائية بعد �شيام يوم 
يف رم�ش���ان. ومل تتوف���ر معلوم���ات اأخرى 
عن االنفج���ار حتى االآن. ودم���ر االنفجار 8 

�شيارات كانت متوقفة يف ال�شارع.
وبنغ���ازي، ثاين اأكرب امل���دن الليبية، 
حت���ت �ش���يطرة اجلي����س الوطن���ي الليبي 
الذي يتزعمه القائ���د خليفة حفرت وميثل 
الق���وة املهيمن���ة يف ����رشق الب���الد. وظ���ل 
اجلي�س الوطني الليبي يحارب اإ�شالميني، 
بع�ش���هم عل���ى �ش���لة بتنظيم���ي الدول���ة 
االإ�ش���المية والقاعدة، وخ�ش���وما اآخرين يف 

بنغازي حتى اأواخر العام املا�شي.

اأ�شفر حادث اإطالق نار وقع يف مدر�شة 
اأمركية بوالي���ة اإنديانا، اأم�س اجلمعة، عن 
اإ�ش���ابة �شخ�ش���ني، بينما اعتقلت ال�رشطة 
مطلق النار. وبح�ش���ب ما نقلت “�ش���ي اإن 
اإن”، فاإن���ه لي�س من الوا�ش���ح م���ا اإذا كان 
عامل اال�ش���تقبال يف املدر�شة املتو�شطة 
قد اأ�ش���يب بالنران الت���ي اأطلقت، اأم اأن 

االإ�شابة ح�شلت ب�شورة اأخرى.
يف  الواقع���ة  املدر�ش���ة  تاأم���ني  ومت 
مدينة نوبل�ش���فيل، عقب احلادث، بح�شب 
امل�ش���در، فيم���ا مل تت�ش���ح بعد اأ�ش���باب 
الهجوم. وت�شهد مدار�س اأمركية حوادث 
اإطالق نار بني الفينة واالأخرى، ويف فرباير 
2018، وقع 18 قتيال يف مدر�شة بباركالند 
يف فلوري���دا، وقام���ت حمل���ة وا�ش���عة بعد 
ذلك؛ للمطالبة ب�ش���بط حمل االأ�ش���لحة يف 

الواليات املتحدة.

قالت �رشطة مكافحة االإرهاب الرتكية 
اإن ق���وات ال�رشط���ة اعتقل���ت 51 �شخ�ش���ا 
ي�ش���تبه يف انتمائه���م لتنظيم “داع�س” يف 

ا�شطنبول اأم�س اجلمعة.
واأ�ش���افت ال�رشطة يف بيان اأنه يعتقد 
اأن امل�ش���تبه بهم كان���وا يعتزمون العودة 
اإلى مناطق ال�رشاع يف �ش���وريا، مو�شحة اأن 

جميعهم اأجانب.
ونفذ تنظيم “داع�س” عددا كبرا من 
التفجرات والهجم���ات يف مناطق خمتلفة 
من تركيا يف ال�ش���نوات القليلة املا�شية، 
م���ن بينه���ا هج���وم عل���ى مله���ى ليلي يف 
ا�ش���طنبول يف االأول م���ن يناير 2017 اأدى 
39 �شخ�ش���ا، وتفج���ر يف قل���ب  ملقت���ل 
املدين���ة التاريخ���ي يف 2016 اأدى ملقتل 

12 �شخ�شا. 
الت���ي  عملياته���ا  تركي���ا  وكثف���ت 
ت�شتهدف امل�ش���تبه يف انتمائهم للتنظيم 
يف نهاي���ة العام املا�ش���ي قبي���ل الذكرى 

ال�شنوية الإطالق النار بامللهى الليلي.

الدفاعات ال�شعودية 
تعرت�س �شاروًخا حوثًيا

قتلى بانفجار �شيارة 
مفخخة و�شط بنغازي

اإ�شابة �شخ�شني يف اإطالق 
نار مبدر�شة اأمركية

تركيا تعتقل 51 م�شتبها 
بهم يف انتمائهم ل� “داع�س”

من�سورات تنذر بعملية و�سيكة يف “مهد الثورة” ال�سورية
تدعو مقاتلي املعار�شة اإلى اإلقاء ال�شالح

اإح���دى املن�ش���ورات  وطبع���ت عل���ى 
�شورة مقاتلني قتلى مرفقة بتعليق “ال 

تكن كهوؤالء. 
ه���ذه ه���ي النهاية احلتمي���ة لكل من 
ي����رش عل���ى اال�ش���تمرار يف حمل ال�ش���الح. 

اترك �شالحك قبل فوات االأوان”.
وكت���ب عل���ى من�ش���ور اآخ���ر “اأمام���ك 
خياران، اإما املوت احلتمي اأو التخلي عن 
ال�شالح.. اتخذ قرارك قبل فوات االأوان”.
وتوجه���ت املن�ش���ورات اإل���ى اأه���ايل 
درعا تدعوهم مل�شاركة اجلي�س يف “طرد 
“القيادة  االإرهابي���ني”، ووقعت با�ش���م 

العامة للجي�س والقوات امل�شلحة”.
وقال مدير املر�شد ال�شوري حلقوق 
االإن�ش���ان رام���ي عب���د الرحم���ن اإن “تلك 
املن�شورات ت�شع الف�شائل اأمام خيارين، 
الت�ش���وية اأو احل�ش���م الع�شكري”، ولذلك 
تدعو اإلى اال�ش���تفادة من جتربة الغوطة 
ال�رشقي���ة، الت���ي بقي���ت ل�ش���نوات معقل 
الف�ش���ائل املعار�شة االأبرز قرب دم�شق 
قبل خروجهم منها ال�شهر املا�شي عقب 

عملية ع�شكرية تالها اتفاق اإجالء.
وت�ش���يطر ف�شائل معار�شة، على 70 
% م���ن حمافظة درع���ا وعلى اأج���زاء من 
املدينة مركز املحافظة بح�شب املر�شد.
والف�شائل املعار�شة موجودة عملًيا 
يف املدين���ة القدمية الواقعة يف الق�س���م 
اجلنوب���ي م���ن درعا فيم���ا حتتفظ قوات 
النظ���ام ب�ش���يطرتها عل���ى اجل���زء االأكرب 

، حي���ث الأحياء احلديث���ة ومقرات  �س���مالاً
موؤ�ش�شات الدولة.

وبع���د ح�ش���م ق���وات النظ���ام معركة 
الغوط���ة ال�رشقية ثم دم�ش���ق وحميطها، 
يرج���ح حمللون اأن ت�ش���كل حمافظة درعا 

الوجهة املقبلة للجي�س وحلفائه.
وت�ش���كل اأج���زاء من حمافظ���ات درعا 
والقنيطرة وال�ش���ويداء يف جنوب �شوريا 
اإحدى مناطق خف����س التوتر التي نتجت 

عن حمادثات اأ�شتانا.
 واتفقت رو�شيا مع الواليات املتحدة 
واالأردن يف يولي���و على وقف اإطالق النار 

فيها.
وحاولت قوات النظام العام املا�شي 
مراًرا التقدم اإلى اأحياء �شيطرة الف�شائل 
يف املدين���ة، وخا�ش���ت �ش���دها مع���ارك 

عنيفة من دون اأن حترز تقدما.

• من غارة جوية �شابقة على مدينة درعا جنوب غربي �شوريا )اأر�شيفية(	

بيروت ـ وكاالت:

األقت قوات النظام ال�ش���وري، اأم�س اجلمعة، من�ش���ورات فوق حمافظة درعا اجلنوبية حتذر 
من عملية ع�شكرية و�شيكة، وتدعو مقاتلي املعار�شة اإلى اإلقاء ال�شالح، وفق ما ذكرت م�شادر 

اإعالمية. وتعرف حمافظة درعا لدى املعار�ش���ني ال�شوريني باأنها “مهد الثورة”؛ الأنها �شهدت 
بداية االحتجاجات ال�شلمية �شد النظام ال�شوري يف مار�س 2011. وتاأتي خطوة اجلي�س ال�شوري 
بالتزام���ن مع اإر�ش���ال قوات النظام تعزيزات ع�ش���كرية اإلى املنطقة بعد انتهاء املعارك �ش���د 

تنظيم “داع�س” يف جنوبي دم�شق وطرده منها االأ�شبوع املا�شي.

دعوى ق�سائية جديدة �سد قطر... والتهمة “القر�سنة الإلكرتونية”
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

 قدم رج���ل اأعمال اأمركي من كبار داعمي 
الرئي����س االأمرك���ي دونال���د ترامب، �ش���كوى 
جديدة �ش���د قطر يتهم فيه���ا الدوحة بالعمل 
على قر�شنة بياناته، للنيل من �شمعته، وثنيه 

عن انتقاد دعم الدوحة لالإرهاب.
و�ش���بق لرج���ل االأعم���ال اإلي���وت برويدي، 
املعروف بتاأيي���د احلزب اجلمه���وري، اأن رفع 
دعوى �ش���د قطر، لكنه اأ�ش���اف اخلمي�س تهما 
جدي���دة، وق���ال اإن الدوح���ة ا�ش���تعانت بعميل 
بريطاين �ش���ابق وعن�رش �ش���ابق من املخابرات 

املركزية االأمركية ال�شتهدافه.
وحاول���ت قط���ر يف نهاية الع���ام 2017 اأن 
ت�شتهدف برويدي النتقاده ممار�شات الدوحة 
الت���ي تواج���ه �ش���غوطا دولي���ة حت���ى تتوقف 
عن دع���م االإره���اب، ون�رش الفو�ش���ى يف ال�رشق 

االأو�شط.
وبح�ش���ب الدع���وى، ا�ش���تعانت قطر بكل 
من كيفن �ش���الكر وهو عن�رش �ش���ابق من “�شي 
اآي اإي”، اأ�ش����س يف نيويورك �رشكة ا�شت�شارات 
ا�شمها “غلوبال ري�ش���ك”، اأما املتورط الثاين 
فه���و �رشيك���ه دافيد مارك باول، عميل �ش���ابق 

للمخاب���رات الربيطاني���ة، و�ش���بق ل���ه اأن فتح 
مكتب���ا يف الدوحة يف اأكتوبر 2017، ح�ش���ب ما 
اأوردت “وا�شنطن بو�شت”. ووردت االتهامات 
اجلدي���دة يف دع���وى ل���دى حمكم���ة يف لو����س 
اأجنلو�س، وال�س���كوى املقدم���ة مبثابة تعديل 
للدع���وى االأول���ى الت���ي مت رفعه���ا يف مار�س 

املا�شي.
وقال بروي���دي يف بيان اإن ثمة قدرا كبرا 
م���ن الو�ش���وح يف احلمل���ة التي قادته���ا قطر 
م���ن خ���الل االإنرتنت حتى ت�ش���تطيع اإ�ش���كاته، 
ول�س���يما اأنه ع���رف كث���را بانتق���اده للدوحة 

ودعمها لالإرهاب وعالقتها باإيران.
واأك���د بروي���دي اأن قط���ر اأطلق���ت حمل���ة 
مباليني الدوالرات خالل العام املا�ش���ي حتى 
تط���رد عنها �ش���بهة االإره���اب الت���ي تالحقها؛ 
ب�ش���بب ارتباطها ب���كل من القاع���دة وطالبان 

وتنظيم االإخوان وحما�س.
وحت���دد ال�ش���كوى اأ�ش���ماء املتورطني يف 
املوؤامرة �شده على نحو دقيق، وت�شم القائمة 
كال م���ن اأخ اأمر قطر حمم���د بن حمد بن خليفة 
اآل ثاين، واأحمد الرميحي، وهو املدير ال�ش���ابق 

لهيئة ال�ستثمار القطرية.

عواصم ـ اف ب: 

�رشب االإع�ش���ار “ماكون���و” اأم�س اجلمعة 
مناطق �س���احلية يف �س���لطنة عمان مثل ظفار 

و�شاللة. 
واأعلنت هيئة الأر�س���اد اجلوية العمانية 
على ح�ش���ابها يف “تويرت” اأن االإع�شار ا�شتد 
قوة ليبلغ الدرجة الثانية على �سلم الأعا�سر 

مع رياح �شديدة للغاية.
ووفق���ا للجن���ة الوطنية للدف���اع املدين 
فق���د �س���هدت البالد �س���قوط اأمط���ار غزيرة 
على والية �ش���اللة، وعلى والية �ش���ليم وجزر 

احلالنيات.
كما �شقطت اأمطار غزيرة م�شحوبة برياح 
�ش���ديدة وارتف���اع من�ش���وب البحر وت�ش���اقط 
لالأ�ش���جار يف كل من �شدح وجوفه، وانقطعت 

الكهرباء يف منطقة �رش�شتي وارديت.
ال�س���لطات  كثف���ت  اخلمي����س  وي���وم 

الهيئ���ات  م�س���توى  عل���ى  ال�س���تعدادات 
احلكومية كافة وا�شتنفرت ال�رشطة واجلي�س 

واأغلقت املدار�س حتى يوم االثنني حت�ش���با 
لالإع�س���ار. وق���ررت الهيئة العام���ة للطران 

امل���دين اخلمي����س اإغ���الق مطار �ش���اللة اأمام 
حرك���ة الط���ران اعتب���ارا من منت�ش���ف ليل 
اخلمي����س اجلمع���ة ومل���دة 24 �ش���اعة قابلة 

للتمديد وفقا للتطورات.
واأجلت ال�ش���لطات عددا من العوائل من 
املناطق التي يتوقع اأن ت�شهد التاأثر االأكرب 

لالإع�شار.
وكانت م�سادر حكومية مينية اأفادت اأن 
عدد املفقودين جراء االإع�ش���ار ماكانو الذي 
�رضب جزيرة �سقطرى بلغ حوايل 40 �شخ�شا.

كما اأعلنت امل�شادر ارتفاع عدد ال�شفن 
ب�ش���بب  �ش���قطرى؛  يف  واجلانح���ة  الغارق���ة 

االإع�شار اإلى 7، منها 4 �شفن �شيد.
ومنع االإع�ش���ار �ش���فن اإغاثة اإماراتية من 
الو�ش���ول اإلى اجلزي���رة، يف حني بداأت جهود 
الهالل االأحمر االإماراتي وموؤ�ش�ش���ة خليفة بن 
زاي���د لالأعمال االإن�ش���انية جهوده���ا يف توزيع 

امل�شاعدات واملواد االإغاثية.

“ماكونو” يضرب مناطق ساحلية في سلطنة عمان
اإلعصار اشتد قوة ليبلغ الدرجة الثانية

والتقري����ر يع����د اأح����دث اته����ام بانتهاكات 
حقوق االإن�شان تواجهه قوات االأمن يف نيجريا، 
فيما حت����اول التغلب على اجلماع����ة املتطرفة، 
التي اأ�ش����فرت هجماتها عن نزوح املاليني على 
مدار �ش����نوات ومقتل اأو اختطاف ع�رشات االآالف 

من االأ�شخا�س.
وتقرير منظم����ة العفو الدولي����ة مبني على 
اأك����رث م����ن 250 مقابلة حت����ى اأبري����ل، وقال اإن 
االنتهاكات املزعومة وقعت فيما توغل اجلي�س 
النيجري ال�ش����تعادة اأرا�ش����ي من “بوكوحرام” 

بدءا من 2015.
ومت حترير اآالف املواطنني خالل العمليات، 
لكن اأمر باإيداعهم يف خميمات نزوح، حيث مات 
االآالف منه����م بني اأواخ����ر 2015 واأواخر 2016؛ 
ب�ش����بب نق�س الغذاء واملياه والرعاية ال�شحية، 

وفقا ملا قالته العفو الدولية.
وحت�شن الو�شع مبجرد بدء جماعات االإغاثة 

يف االإعراب عن قلقها وتوجيه االإنذار.

ونقل����ت اأ�شو�ش����يتد بر�س ع����ن التقرير اأن 
“العديد من هوؤالء الن�ش����اء والرجال قالوا اإنهم 
عانوا ب�ش����كل وح�ش����ي اأثناء وجودهم يف قب�ش����ة 

’بوكوحرام‘ وكانوا ياأملون يف اإنقاذهم”.
واأ�شاف “تاأثرت الن�شاء ب�شكل اأكرث وبطرق 
تعتم����د على جن�ش����هن ومازل����ن يواجهن متييزا 

وعنفا متزايدا”. ورف�ش����ت احلكومة النيجرية 
يف بي����ان تقرير العف����و الدولية وو�ش����فته باأنه 
“يفتقر اإلى امل�شداقية،” بينما و�شف اجلي�س 
يف بيان منف�ش����ل التقرير باأنه ج����زء من “اجتاه 
خبيث” تقوده منظمة حقوق االإن�ش����ان. وت�شتمر 
“بوكوحرام” يف �ش����ن هجمات دامية رغم تكرار 
مزاع����م امل�ش����وؤولني النيجري����ني ب����اأن مت����رد 

“بوكوحرام” قد �شحق.
وع����ادة م����ا ت�ش����تخدم اجلماع����ة املتطرف����ة 
الن�ش����اء واالأطف����ال الذي����ن خطفوا اأو تعر�ش����وا 

لالإقناع بالفكر املتطرف يف �شن الهجمات.
واأو�ش����ح تقري����ر العفو الدولية اأن الن�ش����اء 
والفتي����ات احتجزن “يف ظ����روف مروعة” وعادة 
مدين����ة  يف  ع�ش����كرية  ثكن����ات  يف  تهم����ة  دون 
مايدوغ����وري، مه����د مت����رد “بوكوح����رام”، فيما 
ت�شتمر �شكوك ال�ش����لطات يف االأ�شخا�س الذين 
مت حتريره����م من االأرا�ش����ي الت����ي وقعت حتت 

�شيطرة املتطرفني.

لندن ـ رويترز:

الهاي ـ رويترز:

مبانداكا ـ أ ف ب:

االأجنبية  اال�ش���تخبارات  اأعل���ن جه���از 
يف  االأول���ى  للم���رة   ”MI6“ الربيط���اين 
تاريخه ال�ش���ماح بان�شمام اأبناء املهاجرين 
 ،”MI6“ اإل���ى �ش���فوفه. واألغ���ى رئي����س
األيك����س يانغ���ر، املع���روف رمزي���ا بلقب 
“C”، قاعدة كانت تطلب اأن يكون والدا 
املوظف���ني اجلدد يف اجله���از بريطانيني، 
و�ش���يكون املطل���وب فق���ط اأن يكون من 

توظفه اال�شتخبارات مولودا يف بريطانيا.
وقال يانغ���ر، يف ت�رشيحات �ش���حفية 
اأدلى به���ا اأم�س اخلمي�س “اأري���د اأن اأنتهز 
ه���ذه الفر�ش���ة الأقو����س خرافة م���ا زالت 
با�س���تبعاد  كث���رة  اأحي���ان  يف  تت�س���بب 
مر�ش���حني حمتملني الأنف�ش���هم”. واأ�شاف 
رئي����س اجلهاز اال�ش���تخباراتي، ح�ش���ب ما 
نقلت���ه وكال���ة “روي���رتز”: “اإن ر�ش���التي 
ب�ش���يطة وتكمن يف اأنه لي�س لدينا �شابط 
قيا�ش���ي يف MI6. اإذا كان لديك ما يفيد 
فقدم طلبك لتن�ش���م اإلينا”. واأطلق جهاز 
اال�شتخبارات االأجنبية الربيطاين، يف وقت 
�ش���ابق، حملة تهدف لتجنيد الن�ش���اء ممن 
لديه���ن اأطف���ال، واأ�ش���خا�س من اأ�ش���ول 
اإفريقي���ة وم���ن اأقلي���ات عرقي���ة لتعزي���ز 

التنوع بني موظفيه.

طلبت هولندا واأ�ش���رتاليا من رو�شيا، 
اأم����س اجلمعة، الدخ���ول يف ح���وار من اأجل 
الو�ش���ول حلل يق���دم تعوي�ش���ا عادال عن 
املعان���اة واالأ����رشار البالغ���ة الناجم���ة عن 
اإ�س���قاط طائ���رة تابع���ة للخط���وط اجلوية 
املاليزية اأثناء قيامها بالرحلة اإم.اإت�س17 
يف يولي���و 2014. وق���ال جمل����س ال���وزراء 
الهولن���دي اإنه �ش���يحمل الدولة الرو�ش���ية 
اإ�س���قاط  يف  “دوره���ا”  ع���ن  امل�ش���وؤولية 
الطائ���رة، م�ش���را اإل���ى اأن “حتمي���ل بل���د 
امل�شوؤولية عملية قانونية معقدة”. وتابع 
“طلب���ت هولن���دا واأ�ش���رتاليا من رو�ش���يا 
الدخ���ول يف ح���وار من اأجل الو�ش���ول حلل 
يقدم تعوي�شا عادال عن املعاناة واالأ�رشار 
الرحل���ة  اإ�س���قاط  ع���ن  الناجم���ة  البالغ���ة 
اإم.اإت����س17”. وكان مدع���ون يحققون يف 
اإ�س���قاط الرحلة املاليزية قالوا، اخلمي�س، 
ال���ذي ا�س���تخدم لإ�س���قاط  اإن ال�س���اروخ 
الطائرة اأثناء مرورها يف اأجواء �رشق اأوكرانيا 
الع���ام 2014 اأطلقت���ه القوات امل�ش���لحة 
الرو�س���ية. وقال رئي����س اإدارة اجلرمية يف 
ال�رشطة الوطنية بهولندا فيلربت بولي�شن 
اإن ال�ش���اروخ اأطلقته الوحدة الع�ش���كرية 
53 امل�شادة للطائرات. واأ�شاف يف موؤمتر 
�س���حايف بث���ه التلفزي���ون “كل املركبات 
التي كانت �ش���من قافلة حتمل ال�شاروخ 

تابعة للقوات امل�شلحة الرو�شية”.

انت�سلت فرق النقاذ جثث حوايل 50 
�شخ�ش����ا بعد غرق مركب يف نهر ب�ش����مال 
غرب جمهوري����ة الكونغ����و الدميقراطية، 
ح�شب ح�شيلة ر�شمية نقلت اأم�س اجلمعة 
اإلى وكالة فران�س بر�س. وقال ريت�ش����ارد 
مبوي����و ايلوكا نائب حاكم اإقليم ت�ش����وابا 
الدميقراطي����ة  الكونغ����و  غ����رب  ب�س����مال 
اإن “حادث����ة الغ����رق وقعت لي����ل االأربعاء 
اخلمي�����س وعرثنا على 49 جث����ة اخلمي�س 
وكان  اجلمع����ة”.  �س����باح  واح����دة  وجث����ة 
املرك����ب يق����ل ركاب����ا وكمية كب����رة من 
ال�ش����لع م����ن بل����دة مونكوت����و اإل����ى مدينة 
مابنداكا يف املحافظة اال�شتوائية، بح�شب 
االأه����ايل. وقال مبويو اإن “اأ�ش����باب الغرق 
وعدد املفقودين مل يعرف بعد. واأر�شلت 
حكومة املحافظة فريقا لالطالع”. وتكرث 
احل����وادث يف انه����ار وبح����رات الكونغ����و 
الدميقراطية؛ ب�س����بب ا�س����تخدام مراكب 
متداعي����ة والإف����راط يف التحمي����ل وع����دم 

توفر م�شتلزمات ال�شالمة.
يف فرباي����ر املا�ش����ي اأك����دت تقارير 
فقدان 14 �شخ�شا على االأقل عندما غرق 

مركبان يف نهر الكونغو.

بريطانيا 

هولندا وأستراليا

الكونغو

اال�شتخبارات توظف 
اأبناء املهاجرين

رو�شيا م�شوؤولة عن 
اإ�سقاط “املاليزية”

الكونغو الدميقراطية
50 قتيال يف غرق مركب يف النهر
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“1+5” جتتمع يف فيينا بغياب العلم الأمريكي

تقرير “خميف” عن اغت�ساب �سحايا “بوكوحرام”

اإيران تك�شف “مطلبها” والباقون يبحثون “�شفقة” يف فيينا

“�ش���نحاول  اأوروب���ي:  دبلوما�ش���ي  وق���ال 
الت�س���بث بالتفاق، اأمال يف اإمكان عقد �س���فقة، 
بالو�ش���ع”. وخ���الل  تام���ة  لكنن���ا عل���ى دراي���ة 
املحادثات، برئا�ش���ة االحتاد االأوروبي، �شي�شعى 
م���ن  �ش���مانات  وراء  االإيراني���ون  امل�ش���وؤولون 
االأوروبيني باأنهم قادرون عل���ى حماية التجارة. 
و�سين�س���د الإيرانيون اأي�سا الطمئنان من جميع 
االأطراف على اأنها �شتوا�شل �رشاء النفط االإيراين.
ق���ال م�ش���وؤول اإي���راين كبر، اأم����س اجلمعة، 
اإن طه���ران تريد من الق���وى االأوروبية اأن تقدم 
لها “حزمة اإجراءات اقت�ش���ادية” بنهاية ال�ش���هر 
اجل���اري، لتعوي�ش���ها ع���ن ان�ش���حاب الوالي���ات 
املتح���دة من االتفاق الن���ووي املربم يف 2015. 
وذكر امل�ش���وؤول لل�شحافيني، قبل حمادثات يف 
فيينا، مع بريطانيا وال�ش���ني وفرن�ش���ا واأملانيا 
ورو�ش���يا “نتوقع تقدمي احلزم���ة بنهاية مايو”. 
واأ�ش���اف اأن طهران �ش���تقرر، يف غ�شون اأ�شابيع 
قليل���ة، اإن كانت �ش���تبقى يف االتف���اق النووي. 
واأكد امل�ش���وؤول اأن���ه اإذا مل يخرج اجتم���اع فيينا 
بنتائج مر�ش���ية ف�شي�شعون لعقد اجتماع وزاري 
ثم يتخذون القرار. واأ�شاف “قد ال اأكون متفائال 
�شخ�ش���يا ولكن.. اأبذل ما يف و�ش���عي للتو�ش���ل 

لنتيجة”.
ت�ش���من  اأن  �ش���يتعني  اإن���ه  قائ���ال  وتاب���ع 
االإج���راءات االأوروبي���ة اأن تظل �ش���ادرات النفط 
عند امل�ش���توى احل���ايل، واأن تبقى اإي���ران قادرة 
على ا�ش���تخدام نظ���ام )�ش���ويفت( للمدفوعات 

الدولية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي 
تراقب تنفيذ االتفاق قالت، اخلمي�س، اإن اإيران 
ال ت���زال ملتزم���ة ببنوده رغم ان�ش���حاب الواليات 
املتحدة، ولك���ن باإمكان طه���ران اأن تكون اأ�رشع 
واأك���رث تعاون���ا يف ال�ش���ماح بعملي���ات التفتي�س 
املفاجئ���ة. ول يرى دبلوما�س���يون اأفقا وا�س���عا 
الإنق���اذ االتفاق، بع���د اأن توعدت وا�ش���نطن باأن 
ت�ش���بح �ش���ارمة �ش���د طهران اأكرث من اأي وقت 
م�ش���ى. وي�ش���تند االتفاق، املربم العام 2015، 
عل���ى تخفي���ف العقوب���ات، وال�ش���ماح باالأعمال 
التجارية مع اإيران مقاب���ل كبح الربنامج النووي 

االإيراين.
ويق���ول موؤي���دو االتفاق اإنه ����رشوري لقطع 
الطري���ق اأم���ام حت���ول اإي���ران اإلى دول���ة نووية، 

واحليلول���ة دون ن�ش���وب ح���رب اأو�ش���ع يف ال�رشق 
االأو�ش���ط. لكن وزي���ر اخلارجي���ة االأمركي مايك 
بومبيو هدد اإيران، االثنني، “باأقوى عقوبات يف 

التاريخ” اإذا مل تغر �شلوكها يف ال�رشق االأو�شط.
وكان ترامب ان�ش���حب من االتفاق، قائال اإنه 
ال ي�شمل برنامج ال�شواريخ البالي�شتية االإيراين، 

ودور طهران يف �رشاعات ال�رشق االأو�ش���ط اأو ما 
�ش���يحدث عندما يب���داأ انتهاء العم���ل باالتفاق 

العام 2025.

• بوكو حرام.. ماأ�شاة م�شتمرة	

عواصم ـ وكاالت:

 اجتمعت اأم�س اجلمعة يف فيينا بطلب من طهران اللجنة امل�ش���رتكة للدول التي ال تزال يف 
اتفاق اإيران النووي، يف ظل غياب الفت للواليات املتحدة عن االجتماع.

ويظهر يف ال�شورة امللتقطة يف االجتماع عدم وجود العلم االأمركي، الأول مرة يف االجتماعات 

املتعلقة باإيران وملفها النووي.
و�ش���يحاول م�ش���وؤولون من بريطانيا وال�شني وفرن�ش���ا واأملانيا ورو�شيا بلورة ا�شرتاتيجية 
م���ع نائب وزير اخلارجية الإيراين لإنقاذ التفاق، بالإبقاء على تدفق النفط وال�س���تثمارات، مع 

االلتفاف على العقوبات االأمركية التي قد تعر�س االقت�شاد للخطر.

أبوجا ـ اب:

اته���م تقري���ر جديد ملنظم���ة العفو الدولية جن���ودا نيجريني وقوات الدف���اع عن النف�س، 
باغت�شاب ن�ش���اء مت اإنقاذهن من جماعة “بوكوحرام” املتطرفة، فيما رف�س اجلي�س النيجري 

التقرير �رشيعا وو�شفه باأنه “كاذب”.

ويذكر التقرير، املن�شور يوم اخلمي�س، اأن اآالف الن�شاء والفتيات مت ف�شلهن عن اأ�رشهن يف 
خميمات يف �شمال �رشق نيجريا وتعر�شن لالعتداء.

 واأ�ش���اف التقرير اأن بع�ش���هن تعر�س لالغت�ش���اب مقابل الغذاء، بينما تعر�ش���ت اأخريات 
لل�رشب والو�شف باأنهن “زوجات بوكوحرام”.

اخرتاق “مطار م�شهد” دعًما الحتجاجات اإيران

واشنطن ـ وكاالت:
 ق���ال الرئي����س الأمركي دونالد ترامب اإنهمن املمكن عقد قمة مع زعيم كوريا ال�س���مالية كيم جونغ اأون يف 
12 يونيو، كما كان مقررا لها، رغم قراره ال�ش���ابق باإلغائها. وقال ترامب لل�ش���حافيني، اأم�س اجلمعة “�شرنى ما 
�ش���يحدث. نتح���دث معهم االآن. قد تعقد القمة يف 12 يونيو. نريد القي���ام بذلك”. وكان ترامب قد اأعلن اخلمي�س 
اإلغ���اء القمة املرتقب���ة، فيما ردت بيونغيانغ باأنها “ترغ���ب يف منح الواليات املتحدة الوق���ت والفر�س”؛ الإعادة 
النظ���ر يف املحادثات “يف اأي وقت، وباأي �ش���يغة”. ورحب الرئي�س االأمركي اجلمعة بالرد الكوري ال�ش���مايل على 
ق���رار االإلغاء، وو�ش���فه ترامب ب���� “الدافئ واملثمر”، معربا عن اأمله يف “رخاء و�ش���الم طويل���ني ودائمني”. وقال 
ترامب يف تغريدة على “تويرت”، اإن بيان كوريا ال�ش���مالية يحمل “اأنباء جيدة للغاية”، م�ش���يفا “�شوف نرى قريبا 
اإلى اأين �شيقودنا هذا، ناأمل يف حتقيق رخاء و�شالم طويلني ودائمني. وحده الزمن �شوف يخربنا”.  ويف ر�شالة اإلى 
كيم، ا�شتند ترامب يف اإلغاء القمة اإلى “غ�شب هائل وعداء �رشيح” من قبل بيونغيانغ، لكنه متنى لو عقدت القمة.

قد تعقد يف موعدها ترامب يرتاجع: “قمة كيم” 

وفد اأمركي يبحث 
مع اأنقرة ملف منبج

انقرة ـ رويترز:

 اأعلن���ت وزارة اخلارجية الرتكية اأن وفدا 
م���ن الوالي���ات املتح���دة �ش���يجري حمادثات، 
اأم�س اجلمعة، يف تركيا مع م�شوؤولني حمليني 
ب�ش���اأن مدين���ة منبج ال�ش���ورية التي ي�ش���يطر 
عليه���ا االأك���راد. وت�ش���يطر عل���ى مدينة منبج 
�شمال �شوريا وحدات حماية ال�شعب الكردية، 
الت���ي تقول اأنق���رة اإنه���ا الف���رع “االإرهابي” 
حلزب العمال الكرد�شتاين املحظور يف تركيا.

وللوالي���ات املتحدة تواجد ع�ش���كري يف 
منبج، وقدم���ت الدعم الع�ش���كري للمقاتلني 
االأكراد يف حربهم �شد تنظيم “داع�س”، االأمر 

الذي يثر غ�سب امل�سوؤولني الأتراك.
وبع���د اأن اأطلقت تركي���ا عملية حدودية 
م�ش���تهدفة وح���دات حماية ال�ش���عب، يف جيب 
عفرين ب�شمال �شوريا يف يناير املا�شي، هدد 
الرئي�س رجب طيب اأردوغان بتو�شيع العملية 
اإلى منب���ج، مما اأثار خماوف م���ن مواجهة بني 

القوات الرتكية واالأمركية.
وت�ش���ببت العملي���ة اأي�ش���ا بتوت���ر ب���ني 
احلليف���ني، بعد اأن ح�ش���ت وا�ش���نطن تركيا 
على “�ش���بط النف�س”، وقالت اإن ذلك ميكن 

اأن ي�رش باحلرب �شد مقاتلي “داع�س”.

دب���ي � العربي���ة ن���ت: اخرتق قرا�ش���نة 
�شا�ش���ات مطار م�ش���هد الدويل �شمال �رشقي 
اإيران، م�شاء اخلمي�س، وعر�شوا على ال�شا�شة 
اإعالن���ات ع���ن احتجاج���ات اإي���ران ال�ش���عبية 
مرفقة ب�ش���ورة الفتاة املتظاهرة ال�شهرة، 
التي ت�ش���ر بني دخان قنابل الغاز امل�شيل 
للدموع اأثناء احتجاجات دي�ش���مرب املا�ش���ي 
يف طه���ران. وبح�ش���ب ال�ش���ور املن�ش���ورة، 
اخلمي����س،  ليل���ة  القر�ش���نة  عملي���ة  مت���ت 
ون����رشت جمموعة القرا�ش���نة الذي���ن اأطلقوا 
على اأنف�ش���هم ا�ش���م “اخلفاق���ون” عبارات 
تندد با�ش���تمرار التدخل الع�ش���كري االإيراين 
ودع���م االإره���اب يف دول املنطق���ة، وتبديد 
اأم���وال ال�ش���عب االإي���راين ال���ذي يع���اين من 

الفقر والبطالة وغالء املعي�ش���ة على متويل 
امليلي�شيات واجلماعات املتطرفة.

وعلى اإحدى ال�شا�ش���ات كتب القرا�شنة 
احتجاجي���ة  بحرك���ة  “قمن���ا  املعار�ش���ون 
بال�ش���يطرة عل���ى �شا�ش���ات املط���ار.. اأيه���ا 
بقم���ع  ق���ام  النظ���ام  واالأخ���وات،  االإخ���وة 
مظاهرات االأ�ش���هر اخلم�ش���ة املا�ش���ية، وما 
زال احلر����س الثوري ي�س���تمر يف تدمر حياة 
اأبناء ال�ش���عب االإيراين من خ���الل تدخالته يف 
غزة ولبنان و�ش���وريا. اإلى متى هذا الو�شع؟ 
لن يتوقف �ش���وتنا! نحن ن�ش���م �شوتنا اإلى 
املحتج���ني يف كازرون. هذا ه���و جمرد بداية 
ن�ش���اطاتنا.. اإذا كنت متعاطًف���ا معنا التقط 
�ش���ورة و�ش���اركها”. وفور انت�شار االإعالنات 

االحتجاجية التقط م�ش���افرون ع�رشات ال�شور 
من �شا�شات مطار م�شهد ون�رشوها عرب مواقع 
التوا�شل. واأكدت وكالة “ت�شنيم” االإيرانية 
لالأنب���اء نقاًل ع���ن مدير العالق���ات العامة يف 
مطار م�ش���هد الدويل اخ���رتاق نظام العر�س 
يف املط���ار. يذك���ر اأنه خالل االأيام املا�ش���ية 
ت�شاعدت الدعوات ملوا�ش���لة االحتجاجات، 
اإذاأطلق���ت �شخ�ش���يات واأح���زاب وتي���ارات 
اإيرانية معار�شة يف الدخل واخلارج ت�رشيحات 
وبيان���ات تطال���ب بتكثيف ال�س���غوط على 
نظام املاليل وم�شاندة االحتجاجات ال�شعبية 
املتوا�ش���لة وت�ش���ديد العقوب���ات الدولية؛ 
به���دف اإزاحة هذا النظ���ام الذي يحكم البالد 

ل� 4 عقود.

• ارتفاع من�شوب البحر ب�شبب اإع�شار ماكونو	



علي مجيد

السنة العاشرة - العدد 3511 
السبت

26 مايو 2018 
10 رمضان 1439

sports@albiladpress.com
سبورت
16

أشار حارس كرة القدم أحمد مشيمع إىل أن قرار تجديد عقده مع نادي البسيتني للموسم الريايض املقبل 
كان سببه الراحة التي عاشها وتلقاها من مسؤوليه يف الفرتة األخرية.

وكان الحارس مشيمع قد أتم عملية انضاممه رسميًّا إىل صفوف “األزرق” مساء أمس األول يف مقر 
النادي بعقد موسم واحد. وقال مشيمع يف ترصيح ل”البالد سبورت” رغم مكويث ألشهر قليلة مع إدارة 

والعبي فريق البسيتني إال أين وجدت كل سبل الراحة الفنسية والبدنية وانسجمت معهم رسيًعا وأصبحنا 
مجموعة واحدة تلعب بقميص واحد ولهدف واحد، ومتكنا من خوض “ملحق الصعود” وكنا عىل وشك 

ذلك، ولكن شاء الله وما قدر فعل. وأضاف سنحاول جاهدين نحن الالعبني مبعية الجهازين اإلداري 
والفني للعمل بجهد من أجل إعادة الفريق لوضعه الطبيعي. ويف الختام، ال يسعني إال أن أشكر إدارة 

النادي عىل تعاملها االحرتايف يف إمتام الصفقة.

م��ش��ي��م��ع: وج������دت ال����راح����ة ف����ي ال��ب��س��ي��ت��ي��ن

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

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة، 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليف��ة، أن البطول��ة الدولية الودية 
ستحقق العديد من املكتسبات والفوائد 
لك��رة الس��لة البحريني��ة بش��كل ع��ام 

وملنتخبنا الوطني عىل وجه الخصوص.
وقال س��مو الش��يخ عيىس ب��ن عيل يف 
ترصي��ح خ��اص ل�”البالد س��بورت” إن 
إطالق وتنظيم البطولة الدولية س��يعود 
بالنفع عىل منتخبنا الوطني الذي ينتظره 
استحقاق مهم وحاسم يتمثل يف خوضه 
مرحل��ة اإلياب م��ن تصفي��ات نهائيات 
كأس آس��يا املؤهلة ملونديال كأس العامل 
التي س��تقام يف دولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة أواخر ش��هر يونيو املقبل، مشريا 
إىل أن اتح��اد اللعبة يس��ري بخطى ثابتة 

نحو توفري أفضل الخدمات ملنتخبنا.
وأضاف س��موه “يرسنا إط��الق البطولة 
الدولية األوىل لكرة السلة، ويرس االتحاد 
اس��تضافة البطولة يف مملك��ة البحرين، 
ونعرب عن شكرنا وتقديرنا إىل منتخبات 
م��رص ولبنان والع��راق الش��قيقة، عىل 
تلبيتهم الدعوة باملش��اركة يف النس��خة 

األوىل من البطولة، وهذا يرتك لنا انطباع 
جيدا عىل نجاح البطولة الذي س��يصب 
يف مصلح��ة السياس��ة التطويري��ة التي 
ينتهجها االتحاد لالرتقاء مبنظومة اللعبة 

يف اململكة”.
وأوضح س��موه ب��أن مش��اركة منتخبنا 
الوطني يف البطولة س��تعطيه مكاس��ب 
فنّي��ة عديدة؛ نظ��را ملواجهته منتخبات 
قوية يف املس��توى تساعد العبي منتخبنا 
ع��ىل االرتق��اء مبس��توياتهم م��ن خالل 
اللعب م��ع منتخبات لها باع طويل عىل 
الصعي��د الع��ريب واآلس��يوي واالفريقي، 
مبينا س��موه أن منتخبنا الوطني بحاجة 

لزيادة جرعة املباريات التنافسية القوية 
وتكثيف املش��اركات عىل كافة األصعدة 
وهذا اليشء يأيت متناغام مع السياس��ية 

التطويرية للمنتخبات الوطنية.
وأش��ار س��موه إىل أن منتخبن��ا حق��ق 
العدي��د م��ن األم��ور اإليجابي��ة خالل 
مش��اركته باليوم��ني األول والث��اين م��ن 
البطول��ة، أمث��رت عنها أبرزه��ا وأهمها 
االحتكاك مع منتخبات قوية بحجم مرص 
والعراق وكذلك لبنان حينام سيلتقي به 
ي��وم غ��ٍد، باإلضافة إىل ك��ون املباريات 
فرصة للتجانس والتفاهم بشكل أكرب بني 
الالعبني دخوال يف األجواء التنافسية تأهبا 

للتصيفات اآلسيوية.
وذكر س��موه أن البطولة تش��كل فرصة 
مثين��ة ملنتخبنا الوطني م��ن أجل التأكد 
عىل الجهوزية التامة لألحمر، وذلك قبل 
املغ��ادرة إىل خوض املعس��كر التدريبي 
الخارجي الذي س��يكون املحطة األخرية 

إلعداد منتخبنا لالستحقاق اآلسيوي.
وأك��د س��موه أن البطولة ح��دث مهم 
يس��هم يف ترسيخ مكانة مملكة البحرين 
ع��ىل خارط��ة لعبة ك��رة الس��لة دولًيا، 
مبا ينس��جم مع رؤية القي��ادة الحكيمة 
وتوجيهاتها املس��تمرة، فض��اًل عن كونها 
فرصة اسرتاتيجية للرتويج للمملكة عىل 

املس��توى العاملي، ملا تتمت��ع به اململكة 
من مكانة رائدة عىل الس��احة الرياضية 
الدولية، وتس��ليط الضوء عىل إمكاناتها 
يف استضافة الفعاليات العاملية، باعتبارها 

وجهة عاملية ملختلف الرياضات.
وقال س��مو الش��يخ عيىس ب��ن عيل، إن 
االتح��اد البحريني سيس��عى بكل جهد 
م��ن أجل املحافظة عىل اس��تمرار إقامة 
البطولة عىل مر السنوات املقبلة، وذلك 
ضمن املبادرات التطويرية واالسرتاتيجية 
الجدي��دة التي رس��مها االتحاد برئاس��ة 
سموه للمنتخبات الوطنية، بالتأكيد عىل 
رضورة االحت��كاك مع منتخب��ات أقوى 

وزي��ادة نس��بة املش��اركات التي تصقل 
الالعبني وتعد املنتخبات لالس��تحقاقات 

األهم مستقبال.
وأضاف س��موه أن اتحاد اللعبة سيعمل 
عىل دراس��ة كافة جوان��ب البطولة فور 
انتهائها، وبل��ورة جميع األفكار التي من 
ش��أنها أن تعم��ل عىل تطوي��ر البطولة 
يف املواس��م املقبل��ة لتك��ون م��ن أقوى 
البط��والت الدولي��ة يف املنطقة، مش��ريًا 
س��موه إىل أن البطول��ة األوىل ما هي إال 
نافذة ومحط��ة لالنطالق نحو اإلنجازات 

األكرب إن شاء الله.

الدولية  البطولة  البحرينية من  السلة  مكتسبات عديدة لكرة 
سمو الشيخ عيسى بن علي في تصريح خاص لـ”البالد سبورت”:

... وسموه متوسطا العبي منتخبنا الوطني

محمد الدرازي

سمو الشيخ عيسى بن علي متحدثا لـ “البالد سبورت”

أحمد مشيمع خالل توقيع العقد

اآلسيوية للتصفيات  الوطني  منتخبنا  جهوزية  على  للوقوف  فرصة 
البطوالت استضافة  على  قدرتها  وتأكيد  دوليًا  البحرين  مكانة  ترسيخ 
لتطويرها األفكار  وبلورة  سنويا  البطولة  الستمرار  نسعى 
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حقق منتخبا مرص ولبنان نتيجة الفوز 
عىل حساب منتخبنا الوطني والعراق 

يف املباراتني اللتني جمعتهام مساء 
أمس )الجمعة(، عىل صالة اتحاد 
السلة بأم الحصم، يف إطار الجولة 
الثانية من بطولة البحرين الدولية 

الودية األوىل لكرة السلة.
وجاء رئيس االتحاد البحريني لكرة 

السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة يف مقدمة الحضور 

خالل لقاءي أمس.
ويف املباراة األوىل أمس، استطاع 
املنتخب املرصي أن يتفوق عىل 

منتخبنا الوطني بنتيجة )80/54(.
وبدأ منتخبنا املباراة بتشكيلة ضمت 

حسني شاكر، هشام رسحان، عيل 
شكرالله، أحمد عزيز ومحمد كويد.

وبسط املنتخب املرصي أفضليته عىل 

مجريات املباراة، واستطاع أن يتقدم 

يف الشوط األول بنتيجة 35/21 بعد 

أن فاز ف الربع األول 19/12، وفاز يف 

الثاين أيضا 16/9.

وقلص منتخبنا النتيجة إىل 12 نقطة 

52/40 بفوزه يف الربع الثالث 19/17، 

قبل أن يعود املنتخب املرصي ويرفع 

النتيجة مع نهاية املباراة التي حسمها 

بواقع 80/54 بعد أن فاز يف الربع 

األخري ب28/14.

ويف املباراة الثانية، خرج لبنان بفوز 

مستحق عىل العراق بنتيجة )80/57(.

وجاءت نتائج أشواط املباراة كاآليت: 

23/22 العراق، 15/11 لبنان، 21/10 

لبنان و22/13 لبنان. وستخضع جميع 

املنتخبات إىل الراحة اليوم السبت، 

عىل أن تستأنف البطولة نشاطها 

يوم غٍد األحد بلقاءي الختام، حيث 

سيلتقي منتخبنا الوطني مبنتخب 

لبنان يف املباراة الختامية، وتسبقها 

من لقاء العراق ولبنانمباراة العراق ومرص. من لقاء منتخبنا الوطني ومصر

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد لقاءي أمس       )تصوير: رسول الحجيري(

“األحمر” يخس��ر أم��ام مص��ر... ولبنان يتفوق عل��ى العراق
محمد الدرازي

الختام وغـــًدا  المنتخبات  لجميع  ــة  راح الــيــوم 

أك��د وزي��ر ش��ؤون الش��باب 
الجودر حرص  والرياضة هشام 
املراكز  تطوي��ر  ع��ىل  ال��وزارة 
الشبابية يف مختلف مدن وقرى 
لتصب��ح  اململك��ة  محافظ��ات 
والق��ادر  األفض��ل  النم��وذج 
ع��ىل إيجاد الربامج واألنش��طة 
التطور  مع  املتوافق��ة  الحديثة 
الكبري الذي تعيش��ه اململكة يف 
تتالءم  والتي  املجاالت  مختلف 
احتياجات  م��ع  واقعية  بصورة 
وتلب��ي  البحرين��ي  الش��باب 
طموحاتهم مش��ريا اىل أن وزارة 
كانت  والرياضة  الشباب  شئون 
وال زال��ت تنتهج العمل امليداين 
املبارشة مع مسئويل  واللقاءات 
املراكز الشبابية وأهايل املناطق 
من أجل تطوير العمل يف املراكز 

الشبابية وتخطي التحديات.
جاء ذلك اثناء اس��تقبال هشام 
ب��ن محم��د الج��ودر النائ��ب 
ماج��د املاج��د عض��و مجلس 
الن��واب حيث تم خ��الل اللقاء 
ش��باب  مركز  احتياجات  بحث 

القرية  دمستان ومركز ش��باب 
اىل  باإلضاف��ة  ومتطلباته��ام 
االط��الع املب��ارش ع��ىل خطط 
الف��رتة  يف  املركزي��ن  وبرام��ج 

املقبلة. 
وأش��ار وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة اىل أن اللقاءات مع 
ممثيل املراكز الشبابية واالندية 
الوطني��ة تأيت اس��تمرارا لتنفيذ 
توجيهات رئيس الوزراء صاحب 
الس��مو املليك األمري خليفة بن 
س��لامن آل خليف��ة والرامي��ة 
اىل التع��رف ع��ىل احتياج��ات 
املواطنني والعم��ل عىل تطوير 
الواق��ع الش��بايب والري��ايض يف 
الذي  االم��ر  القريت��ني  هات��ني 
توجيه��ات ممثل  م��ع  يتف��ق 
جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
املجلس  رئيس  الشباب  وشئون 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
يف توف��ري االحتياج��ات الالزمة 

لالرتقاء باملراكز الشبابية.

وب��ني الج��ودر اىل أن ال��وزارة 
تتطلع وبالتعاون مع مركز شباب 
دمستان ومركز شباب القرية إىل 
يقدمها  التي  األنشطة  مضاعفة 
املركزين للش��باب بغية تحقيق 
األهداف التي تعمل عىل زيادة 
بالص��ورة  وتدريبه��م  وعيه��م 
املتميزة مش��يدا يف ذات الوقت 
بدور مجلس إدارة مركز شباب 
دمس��تان ومركز ش��باب القرية 
يف تنفي��ذ اس��رتاتيجية ال��وزارة 
وتقدي��م الربام��ج املتميزة التي 

اجتذب الشباب يف املنقطة.
م��ن جهته أش��اد املاج��د بدور 
وزير شؤون الشباب والرياضة يف 
وتلبية متطلبات مركزي  متابعة 
دمستان والقرية والتي ساهمت 
يف تحقي��ق نقلة نوعية بارزة يف 
العمل اإلداري باملركزين وزيادة 
حجم الربامج التي حققت نسبة 
مش��اركة عالية من قبل الشباب 
يف هاتني املنطقت��ني االمر الذي 
يتوافق مع اسرتاتيجية الوزارة يف 

تعظيم دور املراكز الشبابية.

انتهاج العمل الميداني واللقاءات لتطوير المراكز الشبابية
استقبل النائب الماجد لمتابعة احتياجات مركزي شباب دمستان والقرية... الجودر:

ضاحية السيف             وزارة شئون الشباب والرياضة
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جانب من اللقاء

يس��دل الس��تار اليوم “السبت” عىل 
منافس��ات بطولة افريقي��ا املفتوحة 
لله��واة لفن��ون القت��ال املختلط��ة، 
والتي تحتضنها مدينة جوهانس��ربغ 
والتي  أفريقي��ا،  جن��وب  بجمهورية 
ينظمها االتحاد الدويل لفنون القتال 
مرك��ز  ع��ىل   ،IMMAF املختلط��ة
Brakapan Indoor Sports Cen-

 .tre
املنتخ��ب  خ��اميس  نج��ح  وق��د   
املختلطة  القت��ال  لفن��ون  الوطن��ي 
الالعب��ون محم��د املعامري،  وه��م 
حمزة زري��ره، عبداملناف محمدوف، 
ش��اميل جمباتوف ومحم��د عباس، 
م��ن الوص��ول إىل الن��زاالت النهائية 
لخمس��ة أوزان مختلفة، بعد فوزهم 
يف النزاالت التي خاضوها مبنافس��ات 

الدور قبل النهايئ يف هذه البطولة. 
 فف��ي وزن 56 كيلوجراًم��ا، نج��ح 
الالع��ب محمد املع��امري من الفوز 
عىل الالعب الجنوب أفريقي جوردان 
ش��يتي بقرار لجنة الح��كام، ليتأهل 
للمواجه��ة النهائي��ة التي س��يلتقي 

أفريقي  الجن��وب  الالع��ب  خالله��ا 
 61 وزن  ويف  بالتجي��س.  جولي��و 
كيلوجراًما، حقق الالعب حمزه زيره 
فوزًا مس��تحقاًّ عىل حس��اب الالعب 
الكام��ريوين دازوني��ا يانيك من خالل 
“TKO “، ليط��ري للمب��اراة الختامية 
التي س��يتلقي فيها الالعب الجنوب 

أفريقي كاتيسو ماتيم. 
ويف وزن 66 كيلوجراًم��ا، فاز الالعب 
عبداملن��اف محم��دوف عىل الالعب 

الجن��وب أفريقي نثني��ال كومانا من 
خ��الل “SUBMISSION “، ليتأهل 
للن��زال النه��ايئ ال��ذي يواج��ه فيه 
الالع��ب الجن��وب أفريق��ي نيكوس 
نديبي��ل. أم��ا يف وزن 70 كيلوجراًما، 
فاستطاع الالعب ش��اميل جمباتوف 
م��ن الف��وز ع��ىل الالع��ب الجنوب 
 TKO“ أفريقي س��تيفو لو من خالل
“، وتأه��ل للمواجه��ة النهائية التي 
يواجه فيها الالعب الكامريوين إندوم 

بيك��م. ويف وزن 77، ف��از الالع��ب 
محم��د عباس ع��ىل الالعب الجنوب 
أفريقي ش��يلدون جيمس من خالل 
“TKO “، ليتأه��ل للن��زال النه��ايئ 
الذي سيواجه خالله الالعب االسرتايل 

كودي بارنويل. 
 وقد استبعدت اللجنة الفنية للبطولة 
العب املنتخب ع��يل يعقوب، الذي 
مل ينجح يف اجتياز الفحص الرس��مي 

لوزن 61 كيلوجراًما.

اليوم ختام منافسات البطولة

خماسي األحمر يتأهل إلى النزاالت النهائية ببطولة أفريقيا
اتحاد فنون القتال المختلطة              المركز اإلعالمي

لقطة جماعية للمنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة

... ويبارك لنادي الحد تحقيق كأس النخبة

 كراج 2011 يهزم الكوثر 
بدورة السقية

بارك وزير شؤون الشباب والرياضة 
هشام الجودر لفريق نادي الحد 

تحقيقه للقب مسابقة كأس النخبة 
لكرة القدم بعد تغلبه يف املباراة 
النهائية عىل شقيقه فريق نادي 

املالكية.  وقّدم وزير شئون الشباب 
والرياضة التربيكات والتهاين ألعضاء 

الجهازين الفني واإلداري يف نادي 

الحد وجميع العبي الفريق عىل 
مجهوداتهم الكبرية التي بذلت 
طوال املسابقة وتوجت بإحراز 

لقبها عن جدارة واستحقاق، بعد أن 
ظهر الفريق بصورة متميزة ومتكن 

من الحصول عىل اللقب. 
وأشاد الجودر بالعمل املميز لرئيس 

وأعضاء مجلس إدارة نادي الحد 

وجهودهم الواضحة من أجل تهيئة 
كافة السبل الكفيلة بإيصال الفريق 
إىل منصة التتويج، مؤكًدا أن حصول 

الفريق عىل اللقب يعد إنجازًا 
متميزًا ملسرية النادي.كام أشاد وزير 
شؤون الشباب والرياضة مبستويات 

نادي املالكية، متمنيًّا له التوفيق 
والنجاح يف املسابقات املقبلة.

السقية - السلامنية: حقق فريق كراج 11 فوزاً كبرياً عىل نظريه الكوثر 
قوامه 6 أهداف دون رد ضمن منافسات املجموعة الثانية لدورة 

السقية لكرة القدم. وقدم الفريقان عرضا قويا ملا ميلكه من العبني 
ذوي مستوى عال ولكن النتيجة النهائية صبت لصالح كراج 2011 

الذي عرف كيف يتعامل مع خصمه وينزل به خسارة كبرية، وأحرز 
األهداف التي تناوبت عىل شوطي اللقاء كال من عيل عباس )هدف( 

وعارف عيل )هدفني( وموىس القيدوم )هدفني(، باإلضافة لهدفه 
األخري والذي يعترب من األهداف الجميلة يف الدورة والتي أحرزها 
يف املقص العلوي للمرمى. وبهذه النتيجة تصدر الكراج مجموعته 

بفوزين متتاليني ويليه الجيش بأربعة نقاط، وسيلتقي الفريقان 
ببعضهام بعضا يف األسبوع املقبل. أدار اللقاء الحكم جعفر الخباز.

وضمن منافسات املجموعة الثانية، يلتقي فريق مركز جاسم الزراعي 
مع الجيش يف متام الساعة 5 عرصاً عىل ملعب الدورة بالسقية.

جانب من المنافسات

 البالد سبورت

أثنى منتسبو فريق “بتلكو جرنز 
يونايتد” عىل دعم رشكة “ديفدنت” 
لفريقهم املشارك يف دورة نارص بن 

حمد الرمضانية الرابعة لأللعاب 
الرياضية “نارص 11”.

 ونوهوا باسمهم ونيابة عن الجهازين 
الفني واإلداري لفريق بتلكو جرنز 
يونايتد بالرعاية املقدمة من قبل 

رشكة “ديفدنت”، مؤكدين أنها تسهم 

يف توفري سبل اإلعداد الناجح وتهيئة 
الفريق بأفضل صورة يف بطولة “نارص 

11” لكرة القدم.
 وقالوا إن ما قدمته الرشكة من دعم 
خاص للفريق خالل مشاركته يعكس 

املبادرات املتميزة للرشكة يف دعم 
الشباب البحريني، وعىل األخص يف 
املجال الريايض.  وأوضحوا أن هذه 
الرعاية تشكل حافزا لكافة أعضاء 

الفريق، ملا متثله من صورة جميلة 
تعكس حرص الرشكة عىل االرتقاء 

بالشباب البحريني يف لعبة كرة القدم 
عرب دعمه بكافة السبل وتوفريه 

ألسباب النجاح.  وأعربوا عن فخرهم 
واعتزازهم بالتعاون القائم بني الفريق 

والرشكة، مؤكدين أنها تعكس صورة 
طيبة للعالقات والحرص املتبادل 

عىل إنجاح مشوار الفريق يف دورة 

تعد من أفضل الدورات. وقالوا يف 
ختام حديثهم:”نعرب عن تقديرنا 

للدعم املقدم، ويطيب لنا يف فريق 
بتلكو جرنز يونايتد أن نتقدم بالشكر 
والتقدير لرئيس الرشكة محمد نظام 

خنجي، وما أبداه من تعاون كبري 
والفت لدعم مشوار الفريق عرب 

تقديم الرعاية وحرصه عىل ظهور 
الفريق عىل النحو األفضل”.

“ديفدن�ت” تق�دم رع�ايته�ا ل�”بتلكو جن�رز يونايت�د”

 فريق بتلكو جنرز يونايتد

اكتمل عقد املتأهلني لدور الثامنية من 
بطولة نادي طريان الخليج الرمضانية 
الثالثة لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء 

الدور التمهيدي يوم أمس األول 
الخميس بإقامة الجولة الخامسة، 
إذ تأهلت فرق الحجر والبلوغرانا 

من املجموعة األوىل، نظارات عامر 
والتانغو من املجموعة الثانية، املستقبل 

ومفروشات أحمد رشيف “ب” من 
املجموعة الثالثة والحرم مع فريق 

مدينة العظامء.  وكانت مباريات الجولة 

الخامسة واألخرية قد شهدت النتائج 
التالية: فوز التانغو عىل أنوار العراق 
بثالثية بيضاء، النويدرات عىل العكر 
بنفس النتيجة لتخلف األخري، وأيضاً 

تخلف الشاخورة أمام مدينة العظامء 
واعتربت النتيجة لصالح األخري 3-0، 
فوز التعاون عىل مقاوالت بورحمة 

بتسعة أهداف لثالثة، نظارات عامر عىل 
إشبيلية بخمسة أهداف لثالثة، شباب 
الحجر عىل بابا سيتي بهدفني لهدف، 

الحرم عىل الحوراء بستة أهداف مقابل 

أربعة، املستقبل عىل فالكون بستة 
أهداف مقابل ثالثة. 

 وبذلك أصبح الرتتيب العام يف 
املجموعات األربع مع ختام الدور 
التمهيدي كالتايل: املجموعة األوىل 
الحجر 9 نقاط، البلوغرانا 7 نقاط، 

بابا سيتي 5 نقاط، النويدرات 4 نقاط 
والعكر نقطتني، يف املجموعة الثانية 

املتصدر نظارات عامر بالعالمة الكاملة 
“12 نقطة”، التانغو 9 نقاط، مطعم 

أنوار العراق 6 نقاط، واشبيليه مع شباب 

املدينة لكٍل منهام نقطة، املجموعة 
الثالثة تصدرها املستقبل بالعالمة 

الكاملة 12 نقطة كذلك، مفروشات 
أحمد رشيف “ب” له 7 نقاط، التعاون 

وفالكون 4 نقاط، مقاوالت بورحمة 
نقطة واحدة، وكذلك جمع فريق الحرم 

12 نقطة يف املجموعة الرابعة محققاً 
العالمة الكاملة ويليه فريق مدينة 

العظامء بسبع نقاط، مفروشات أحمد 
رشيف “أ” له 5 نقاط، الحوراء 4 نقاط، 

من الفرق المتأهلة للدور الثاني في البطولةوشباب كوماندوز الشاخورة بال نقاط.

اكتم��ال المتأهلي��ن ف��ي بطول��ة طي��ران الخلي��ج



18
sports@albiladpress.com السبت 26 مايو 2018 - 10 رمضان 1439 - العدد 3511

 تنفي��ذا لتوجيه��ات ممث��ل جاللة 
املل��ك لألع��ال الخريي��ة وش��ؤون 
األع��ى  املجل��س  رئي��س  الش��باب 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجنة 
الش��يخ  البحرينية س��مو  األوملبي��ة 
نارص ب��ن حم��د آل خليف��ة، أعلن 
رئيس اللجن��ة املنظمة العليا لبطولة 
س��موه الرمضانية لكرة القدم توفيق 
الصالحي تخصيص 5 سيارات جوائز 
للمب��اراة النهائية التي س��تقام يوم 
الخمي��س املقبل الس��اعة 9:30 عى 

ستاد مدينة خليفة الرياضية. 
وي��أيت ح��رص اللجن��ة ع��ى تنفيذ 
توجيه��ات س��موه الرامي��ة إلخراج 
الح��دث الختام��ي للبطول��ة بأزهى 
ص��ور التنظي��م الري��ايض، إذ أك��د 
الصالح��ي تقديم الجوائ��ز من قبل 
الفخام��ة للس��يارات إحدى  رشك��ة 
أبرز الجهات الراعي��ة للبطولة، التي 
كانت عى ال��دوام من عوامل نجاح 

املسابقة وتحديدا “نارص11”.

إسقاط البطاقات امللونة 
وجه س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
بإلغاء البطاق��ات الصفراء عن العبي 
الفرق املتأهلة إىل الدور ربع النهايئ 
من البطولة والتي انطلقت منافساتها 

اعتبارا من يوم أمس الجمعة.
ويأيت توجيه س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة بإلغ��اء البطاقات 
الصف��راء يف الدور الثاين من البطولة؛ 
م��ن أج��ل من��ح الالعب��ن الفرصة 
للمشاركة يف مباريات البطولة والتي 
تهدف إىل اكتشاف املواهب الكروية 
البحرينية الش��ابة، إضاف��ة إىل منح 
للمنافس��ة  الفرصة  الف��رق  جمي��ع 

الحقيقية عى لقب البطولة.
ومتنى س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة التوفي��ق والنجاح للفرق 
دور  إىل  تأهل��ت  الت��ي  الثاني��ة 
الثاني��ة، فيا متنى للف��رق التي مل 
يحالفها الح��ظ بالتأهل أن يكون لها 
نصيب من ذلك يف النسخ املقبلة من 

البطولة.
هذا وس��يتم بناء عى توجيه س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
إس��قاط جمي��ع البطاق��ات الصفراء 
التي تحصل عليها الالعبون يف الدور 
األول، ع��دا اإليقاف��ات املذك��ورة يف 
الئح��ة ال��دورة واملرتتبة ع��ن تراكم 
البطاقات وكذلك البطاقات الحمراء.

توقف بسبب دوري األبطال

كثفت فرق الصق��ر األبيض والفخار 
اس��تعداداتها  وفورايف��ر  وطم��وح 
الستئناف النصف الثاين من منافسات 
ال��دور ربع النهايئ من بطولة س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
الرمضانية الحادية عرشة “نارص 11”، 
والذي ُيستكمل مساء غد األحد عى 
اس��تاد مدينة خليف��ة الرياضية، إذ 
خضعت الفرق األرب��ع إىل تدريبات 
اللق��اءات،  لتلك  تحض��رياً  متنوع��ة 
وخاضت 4 فرق وه��ي فيكتوريوس 
والزعي��م والنواي��ف وبتلك��و جرنز 
يونايت��د )حامل اللق��ب( مواجهاتها 
مساء يوم امس يف الدور ربع النهايئ 
وتأهل من بينه��ا اثنان للدور نصف 

النهايئ.
وكانت اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
قد ارتأت عدم إقام��ة مباريات هذا 
اليوم الس��بت؛ إلتاح��ة الفرصة أمام 
للحدث  املتاب��ع  الري��ايض  الش��ارع 
وكذلك لجميع املش��اركن واملنظمن 
لبطول��ة “ن��ارص 11” مبتابعة املباراة 
النهائية ل��دوري أبطال أوروبا والتي 

تجم��ع ب��ن فريق��ي ري��ال مدريد 
اإلسباين وليفربول اإلنجليزي وتحظى 
باهتام بال��غ من محبي كرة القدم، 
وسبق للجنة املنظمة العليا للبطولة 
أن أخضع��ت ال��دورة لي��وم توقف 
)يوم أمس األول الخميس(؛ من أجل 
ع��دم تضارب مباري��ات البطولة مع 
نهايئ كأس النخبة بن الحد واملالكية 
وه��ي البطولة التي تقع تحت مظلة 

االتحاد البحريني لكرة القدم.

ثأرية ونارية

شاءت األقدار أن يلتقي فريقا الصقر 
األبي��ض والفخار يف دور الثانية من 
بطولة “نارص11” وهو املشهد الذي 
يعيد لألذهان مواجهتها يف النسخة 
املاضي��ة من املس��ابقة “ن��ارص 10” 
عندم��ا تغل��ب الفخار ع��ى الصقر 
األبيض بهدف��ن دون مقابل وأبعده 
س��تحمل  وبالت��ايل  البطول��ة،  ع��ن 
مواجهة الفريقن عنوان الثأر للصقر 
األبي��ض بينا يس��عى الفخار لتأكيد 
الس��يناريو ما يجعله��ا عى صفيح 
س��اخن باإلضافة إىل األساء البارزة 

التي يضمها كل فريق.
وكان طاق��م فري��ق الصق��ر األبيض 
ق��د أعل��ن قب��ل انط��الق البطول��ة 
بأن ه��دف الفري��ق تحقيق خطوة 
أفضل م��ا كانت عليه يف النس��خة 
املاضية، وبالت��ايل فإن الفريق يتطلع 
لنص��ف النهايئ ليك��ون إنجازه األول 
يف البطول��ة، عل��ا بأنه م��ن الفرق 
املنظم��ة يف البطول��ة والتي قدمت 

مستوى الفت.
أم��ا يف املواجه��ة األخ��رى ليوم غد 
األحد، ف��إن فري��ق طم��وح الوجه 
الجديد واملرعب لفرق البطولة يقف 
أمام اختبار جديد عندما يواجه فور 
ايف��ر يف لق��اء ال يخلو م��ن التعقيد 
واألهمية والس��يا أن��ه يجمع أقوى 
فريق��ن يف البطول��ة عى املس��توى 
الهجومي حيث ميل��ك فريق طموح 
)18( هدفا فيا ميلك فريق فورايفر 
)15( هدف��اً األم��ر ال��ذي يجعله��ا 
مفتوحة ع��ى االحتاالت كافة رغم 
أن الرتش��يحات تصب يف خانة فريق 

طموح. 

85 بطاقة صفراء وحالتا طرد

تتواص��ل إحص��اءات وأرق��ام الدور 
التمهي��دي من بطولة “ن��ارص 11”، 
فعى املستوى االنضباطي والقرارات 
البطولة  أش��هر ح��كام  التحكيمي��ة 
م��ا مجموع��ه 85 بطاق��ة صفراء يف 
الجوالت الثالث من الدور التمهيدي، 
كان نصيب األس��د منها لفريق فيفا 
واملراكز الش��بابية ب��� )8( بطاقات، 
ثم الزل��زال وفورايف��ر )7(، تايلوس 
)6(، نوم��اس، بتلكو ج��رنز، الزعيم، 

صق��ور   ،)5( القلع��ة  فيكتوري��س، 
البحري��ن، الفخ��ار، الفخامة، الصقر 
األبي��ض )4(، النوايف وجرناس )3(، 
فيا يعترب فريق طموح األقل عندما 

تلقى العبوه إنذارين فقط.
فيا تلقى اإلنذار األحمر مبارشة كل 
من الس��يد محم��ود إبراهيم حارس 
القلعة وسلان محمد بخيت العب 
فريق صقور البحرين، وبالتايل يعترب 
فري��ق طم��وح ه��و صاح��ب لقب 
اللع��ب النظي��ف حت��ى اللحظة يف 

البطولة.

الغزال جمال يتهيأ للنسخة 
المقبلة 

غاب العب منتخبنا الوطني الس��ابق 
ون��ادي النجم��ة راش��د ج��ال عن 
املشاركة يف النسخة الحالية اللتهابات 
يف الركبة اليرسى رغ��م العالج، لكن 
اآلالم عاودت��ه فاضط��ر لالبتعاد عن 
فريق نوم��اس لع��دم جاهزيته من 
لكنه  والفني��ة،  البدني��ة  الناحيت��ن 
مل يغل��ق الباب أم��ام عودته للعب 
يف الس��نة املقبل��ة رشيط��ة مالءمة 

الظروف.
ويرى ج��ال أن فريق طموح ميتلك 
بعض الالعبن البارزين أمثال محمد 
خال��د، إميانويل وراش��د خلف، وأن 
البطول��ة تض��م العب��ن متميزي��ن 
لكنه أعترب فري��ق طموح األكرث متيزاً 
يف “ن��ارص 11”، ك��ا أش��اد بالعب 
الصق��ر األبي��ض الس��عودي محمد 
عطية بتس��جيل األهداف وصناعتها 
وإمكانات��ه العالي��ة ومقدرت��ه عى 
التحك��م بالكرة، مبيناً أن منافس��ات 
ال��دور األول يف كل البطوالت وحتى 
نهائيات كأس العامل ع��ادة ما تكون 
أقل من املطلوب نظراً لوجود تفاوت 
يف مس��تويات بع��ض الف��رق، أما يف 
األدوار النهائي��ة فإن الصعوبة ترتفع 
اس��تعدادات  املباري��ات  وتتطل��ب 
من نوع خاص لتف��ادي الخروج من 

البطولة.
وأوضح ج��ال أنه لوال اإلصابة لكان 
مهاج��ًا لفريق نوم��اس، مضيفاً أنه 
قد يلعب يف النس��خة املقبلة يف حال 
تحس��ن األوضاع، مبيناً أنه سيشارك 
مع منتخب الش��واطئ يف التصفيات 
املؤهل��ة إىل نهائي��ات كأس العامل يف 
شهر مارس املقبل يف تايلند، ويف حال 
سارت األمور بشكل طبيعي سيكون 
أحد أف��راد الفريق يف بطولة س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد الرمضانية يف 

نسختها الثانية عرشة.

يوسف: غيابي سيمنح الفرصة 
لالعب شاب

افتق��د حام��ل اللقب فري��ق بتلكو 
جرنزيونايت��د العب��ه املتمي��ز وقائد 
منتخبنا الوطني سابقاً طالل يوسف 
الذي أوضح أنه كان يأمل املش��اركة 
التدريب��ات  يف  ينتظ��م  مل  لكن��ه 
لوجوده خارج البحرين عند انطالق 
غياب��ه  أن  إىل  مش��رياً  التدريب��ات، 
س��يمنح العباً شاباً الفرصة وهو بحد 

ذاته مكسباً للفريق والبطولة.
وقال يوسف “مل أكن أرغب يف خوض 
البطول��ة به��ذه الطريق��ة، فالفريق 
ب��دأ التدريب��ات وكنت غائب��اً وعند 
املش��اركة أك��ون قد ص��ادرت حق 
الالعب��ن ففضلت متابع��ة املباريات 
من املدرجات والحظت وجود الكثري 
من الالعبن الش��بان املؤثرين ومنهم 
بتلكو جرنزيونايتد حس��ن  مهاج��م 
عبدالرضا وبعض العبي طموح الذين 
يحتاجون لتطويرهم وبدون شك فإن 
البطولة تفرز العبن ميتازون بقدرات 
عالية لكنهم مل يحصلوا عى فرصتهم 
يف األندية، لذلك كان التوجه لبطولة 
نارص 11 التي تحتضن املواهب قبل 

أن تأخذ طريقها إىل األندية”.
وأض��اف يوس��ف “اس��تعانة غالبية 
املحلي��ة  األندي��ة  بالعب��ي  الف��رق 
والالعب��ن من خ��ارج البحرين يرفع 

من مس��توى البطولة وت��زداد معهم 
اإلث��ارة يف ظل تس��ابق بعض الفرق 
لجل��ب الالعبن، حت��ى أن منهم من 
يتج��ه إىل خ��ارج اململك��ة إىل دول 
افريقيا وأمريكا الالتينية لنيل اللقب، 
وهو أمر يس��اهم إىل جانب الالعبن 

املحلين يف رفع الحاس واإلثارة”.
وب��ننّ طالل يوس��ف أن بعض الفرق 
تتميز بضم العبن واعدين يفتقدون 
بعض اللمس��ات لدفعهم إىل األعى، 
منوه��اً إىل أنه��م عند التس��جيل يف 
األندي��ة س��يحصلون عى تأس��يس 
أفض��ل، إال أن ذل��ك كان ينبغ��ي أن 
يك��ون مبك��راً لتحقي��ق االس��تفادة 
الكربى، مضيف��اً “ما زال��ت الفرصة 
مالمئ��ة لبعض الالعبن صغار الس��ن 
لاللتح��اق باألندي��ة خ��الل الف��رتة 
املقبلة، وه��ذا يحتاج إىل اكتش��اف 
موهبتهم من مدريب الدرجتن األوىل 

والثانية”.

حميدان: أملك ذكريات جميلة 
ما زالت عالقة في األذهان

 ش��هدت بطولة “ن��ارص 11” غياب 
العب فريق الفخار مهدي حميدان، 
الذي نال لقب أفضل العب يف العام 
املايض؛ بس��بب ارتباطه مع املنتخب 
الوطن��ي األول واختياره ضمن قامئته 
وبداي��ة فرتة اإلعداد لالس��تحقاقات 
املقبلة تحت إرشاف املدرب التشييك 

سكوب.
وتواج��د حمي��دان ع��ى مدرجات 
ملعب س��تاد مدينة خليفة الرياضية 
والوقوف  الفخ��ار  فريق��ه  ملتابع��ة 
وع��رب  الالعب��ن،  زمالئ��ه  لجان��ب 
حمي��دان ع��ن س��عادته بالتواج��د 
ومتابعة مباريات البطولة التي ميلك 
خاللها الكثري من الذكريات الجميلة 
والسعيدة السيا وأنها شهدت تألقه 
وبروزه يف أكرث من بطولة شارك فيها 

مرتديا شعار الفخار.

وق��ال حمي��دان الذي مث��ل النادي 
األهيل يف املوسم املنتهي “أملك الكثري 
من الذكريات الجميلة والسعيدة يف 
بطولة سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة س��واء تلك التي توجنا بلقبها 
أو املنافس��ة الكب��رية التي دارت بن 
جنباتها مع العب��ن نجوم وكبار مثل 
العام امل��ايض التي نافس��ت خاللها 
عى لقب الهداف آلخر مباراة وتوج 
باللقب فيه��ا الربازييل دييغو بفارق 

هدف واحد”.
واعت��رب حميدان ف��وزه بلقب أفضل 
الع��ب يف “ن��ارص 10” م��ن أفض��ل 
الذكري��ات التي ما زال��ت عالقة يف 
األذهان، وق��ال “ال أنىس حصويل يف 
النخس��ة املاضي��ة عى لق��ب أفضل 
العب ع��ى رغ��م ع��دم جاهزيتي 
ظ��ل  يف  كامل��ة  بص��ورة  البدني��ة 
انقطاعي عن التدريبات لفرتة بسبب 

االرتباطات العملية واألرسية”.
ويعت��رب حمي��دان )25 عام��ا( م��ن 
الخام��ات الكروي��ة الجيدة وس��بق 
له متثي��ل فئات الن��ادي األهيل منذ 
الرباع��م لحن وصول��ه للفريق األول 
قب��ل أن يتوق��ف ع��ن اللع��ب ل� 3 
مواس��م ألس��باب التحصيل الدرايس 
وم��ن ثم العودة م��ن جديد لتمثيل 
النادي األهيل موس��م واحد وانقطع 
بعده��ا قب��ل أن يع��ود يف املوس��م 
املنته��ي ويرت��دي ش��عار ناديه من 
جدي��د ويقود هجومه وحصوله عى 
لقب هداف الفريق مع نهاية املوسم 
ليأيت اختياره لقامئة املنتخب مكافأة 
له عى ما قدم��ه ودليل عى التطور 

الكبري يف مستواه الفني.
وأك��د حمي��دان أن املس��توى العام 
لفرق نس��خة هذا العام شهد تذبذباً 
كبرياً يف املس��تويات الفني��ة، مرجعاً 
الس��بب وراء ه��ذا الرتاج��ع إىل قلة 
الف��رق،  لغالبي��ة  الب��دين  اإلع��داد 
وقال “رمبا يعود الس��بب وراء تدين 
املستوى الفني للفرق إىل قلة اإلعداد 

والتحضري للفرق”.
 وفي��ا يتعل��ق بفريق الفخ��ار قال 
“الفري��ق ميلك الكث��ري ليقدمه عى 
رغ��م بس��اطة إع��داده وتحضرياته 
وع��دم خوض��ه ألي مب��اراة ودي��ة، 
وأتوق��ع أن يرتفع مس��تواه يف قادم 
املباريات خصوصا مع الخربة الجيدة 

التي ميتلكها جميع الالعبن”.
وبشأن توقعاته وترشيحاته للمنافسة 
عى اللقب وإمكانية وجود مفاجآت 
يف األدواء اإلقصائية أكد حميدان أن 
املفاجآت واردة يف ظل غياب الثبات 
واالس��تقرار يف املستوى العام للفرق، 
مؤك��دا أن ف��رق فيكتوريوس وجرنز 
يونايتد والفخار متلك أفضلية يف هذا 
الجانب؛ نظ��را للخربات الجيدة التي 

ميتلكها جميع الالعبن.

تنفيًذا لتوجيهات ناصر بن حمد... 5 سيارات أولى مفاجآت النهائي
”11 ل�����”ن����اص����ر  ال���ث���م���ان���ي���ة  دور  ان����ط����اق  م����ع 

سمو الشيخ ناصر بن حمد  راشد جمال 

اللجنة اإلعالمية

مهدي حميدان 

أهداف غزيرة سجلت في الدورة

س��موه يوج��ه بإس��قاط البطاق��ات الملون��ة ف��ي ال��دور الثان��ي
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أقيمت 3 مباريات ضمن إطار 
مواجه��ات الجولة الثالثة من 
الرمضانية  نادي س��ار  بطولة 
القدم،  لك��رة  ع��رة  الثانية 
حيث فاز س��ار ع��ى األحالم 
حمن��دي  واملرح��وم   ،)2/1(
عى ع��ذاري )1/0(، والزعيم 
10 للرياضة عى مركز شباب 

عراد )7/2(.
 التقى يف املباراة األوىل فريق 
األحالم،  نادي س��ار وفري��ق 
حي��ث دخ��ل س��ار املب��اراة 
بفرصتي التعادل والفوز بينام 
احتاج األح��الم للفوز لضامن 
تأهل��ه للدور الث��اين، فدخل 
املباراة ضاغًط��ا بقوة وتقدم 
يف النتيجة ع��ن طريق العبه 

أحمد العابد.
 رتب س��ار أوراقه يف الشوط 
إدراك  م��ن  ومتك��ن  الث��اين 
التع��ادل ع��ر العب��ه صالح 
حميد، وأض��اف زميله عقيل 
بركات اله��دف الثاين لتنتهي 
املب��اراة بف��وز س��ار بهدفني 
مقاب��ل ه��دف، وبذلك ودع 
فريق األحالم البطولة وضمن 

سار تأهله للدور الثاين.

 ث��اين املباري��ات جمعت بني 
فريق عذاري وفريق املرحوم 
فري��ق  وواص��ل  حمن��دي، 
املرح��وم حمن��دي عروض��ه 
القوية حي��ث يعتمد الفريق 
الدفاعية  املناطق  إغالق  عى 
واس��تغالل رسعة العبيه عيل 
أحم��د وحس��ني الك��راين يف 

املرتدات.
 ووقف حارس عذاري صامدا 
أمام محاوالت فريق املرحوم 

العدي��دة ولكن ع��يل أحمد 
وقب��ل نهاية املباراة متكن من 
خط��ف هدف الف��وز ليوقع 
عى تأهل فريقه للدور الثاين 

ومغادرة عذاري للبطولة.
آخ��ر املباري��ات جمعت بني 
للرياضة   10 الزعي��م  فريقي 
ومرك��ز ش��باب ع��راد، وعى 
الجيدة  البداي��ة  الرغم م��ن 
لع��راد، حيث أض��اع 3 فرص 
محقق��ة م��ع بداي��ة املباراة 

م��ن  أف��اق  الزعي��م  أن  إال 
غفلت��ه وس��يطر ع��ى زمام 
األمور ليس��جل أكر نتيجة يف 

البطولة.
س��جل للزعيم كل من قاسم 
الق��الف هدفني وس��يد عيل 
جعفر هدفني وهدف لكل من 
حس��ني عيل وكمي��ل عبدالله 
وش��اكر حس��ني، بينام سجل 
عراد عن طريق هدف عكيس 
ألحمد عبدالرضا، وبذلك ودع 
عراد البطولة بدون أي رصيد 
م��ن النقاط ع��ى الرغم من 
الظه��ور الجي��د، بينام ضمن 

الزعيم التأهل للدور الثاين.
 ولن تقل الجولة األخرية إثارة 
عن س��ابقاتها، حي��ث يلتقي 
فريق ش��باب املحرق ورشكة 
لتحدي��د  للدواج��ن  دمل��ون 
الثانية،  املجموع��ة  متص��در 
كام يتن��ازع عى الصدارة كل 
من مفروش��ات أحمد رشيف 
واملرح��وم حمن��دي، أما آخر 
اللقاءات فه��و لتحديد هوية 
آخر الف��رق املتأهل��ة للدور 
الثاين وس��يجمع ب��ني بلجيكا 

والذيب العيناوي.

الرمضاني��ة س��ار  بطول��ة  منافس��ات  تواص��ل 

جانب من المنافسات

اليوم الجمعية العمومية 
العادية التحاد الطاولة

اتحاد الكرة يقيم الحفل 
الختامي للموسم

الرفاع – اتحاد الطاولة: يشهد مساء اليوم السبت مقر االتحاد البحريني 
لكرة الطاولة يف متام الساعة التاسعة مساًء اجتامع الجمعية العمومية 

العادية برئاسة رئيسة مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة وبحضور ممثيل عن اللجنة 

األوملبية البحرينية. وأكد أمني الرس العام باتحاد الطاولة إبراهيم سيادي 
أن االتحاد أنهى من كافة الرتتيبات والتجهيزات الخاصة باحتضان اجتامع 
الجمعية العمومية العادية التي سيناقش فيها العديد من األمور املتعلقة 

باالتحاد أهمها التقريران اإلداري واملايل للعام 2017 حتى اآلن. وأوضح 
سيادي أن االتحاد عر جهازه التنفيذي قام بتوزيع التقريرين املايل 

واإلداري عى األندية املنضوية تحت مظلة االتحاد، إضافة إىل توجيه 
الدعوة إىل كافة األندية لحضور اجتامع الجمعية العمومية. وبنينّ إبراهيم 

سيادي أن مجلس اإلدارة حريص عى إطالع الجمعية العمومية بكافة 
األمور السيام أن االتحاد يسري وفق االسرتاتيجية التي وضعها مجلس 

االدارة برئاسة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة والتي من شأنها 
مواصلة االرتقاء بلعبة كرة الطاولة يف اململكة والتي تنعكس باإليجاب 

عى مشاركات املنتخبات الخارجية، مؤكًدا أن األندية هي العمود الفقري 
لالتحاد، متمنيًّا أن تخرج الجمعية العمومية بأفضل صورة.

 اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: أقام االتحاد البحريني لكرة القدم 
الحفل الختامي الخاص باملوسم الريايض 2017 - 2018، وذلك يف 

قاعة استاد البحرين الوطني تحت رعاية رئيس االتحاد الشيخ عيل بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة. وخالل الحفل التكرميي، رحب نائب رئيس 

االتحاد للشؤون اإلدارية واملالية ونائب راعي الحفل عيل البوعينني 
بالحضور من ممثيل األندية ناقاًل لهم تحيات رئيس مجلس اإلدارة 

الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة.  وأكد عيل البوعينني أن 
إقامة الحفل الختامي يأيت مع إسدال الستار عى املسابقات للموسم 

2017 - 2018، مشريًا إىل تخصيصه لتسليم األندية األعضاء للمكافآت 
ه البوعينني  املالية الخاصة بالفرق الحائزة عى البطوالت املختلفة.  ونونّ

بالتعاون الكبري الذي أبدته األندية األعضاء مع االتحاد يف تسيري 
املسابقات وإنجاحها بصورة تعكس تطور الكرة البحرينية، شاكرًا جهود 
األندية يف هذا الصدد، ومثمًنا ما تقوم به من مساهمة فعالة يف عمل 

االتحاد من أجل االرتقاء مبنظومة كرة القدم. وقام البوعينني بتسليم 
ممثيل األندية املكافآت املالية املخصصة للموسم 2017 - 2018، وذلك 
بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة االتحاد: عبدالرضا حقيقي، محمد 

الحامدي وسلطان السويدي، واألمني العام لالتحاد إبراهيم البوعينني.

5 بط��والت ل�”الرهي��ب” نت����اج عم����ل َمهي����ب

علي مجيد

“زالبية”

ali.radhi9@gmail.com

ali.majeed
@albiladpress.com

زاوية يتطرق فيها “البالد سبورت” للحديث عن أبرز القضايا واألحداث الرياضية 
التي أخذت صدى في مالعبنا المحلية عبر الموسم 2018/2017.

عى  ينصب  ال��ي��وم  حديثنا 
والنتائج  املذهلة  املستويات 
كرة  للعبتي  رائعة  من  األك��ر 
الذي  النجمة  بنادي  القدم واليد 
الرياضية،  مواسمه  أروع  م  ق��دنّ
الكلمة  مبعنى  السعادة  وعاش 
حتى   2017 سبتمر  شهر  منذ 
شهر أبريل 2018، ليعتيل صدارة 
تحقيًقا  األك��ر  املحلية  األندية 
املحيل  الصعيد  عى  لأللقاب 
بأنه  للكل  ويثبت  والخارجي، 
بات رقاًم صعًبا قادًما بقوة كبرية 
نحو املنافسة عى األلقاب وليس 

عى املراكز الرفية.
عن  تحدثنا  ما  إذا  ش��ك،  دون 
وبإحصائية  إن��ج��ازات  سلسلة 

واحد  موسم  يف  بطوالت   5 تبلغ 
هناك  أن  يعني  فهذا  فقط، 
بإخالص  وعملوا  اجتهدوا  رجاالً 
لتحقيق  أمواالً  ورصفوا  لناديها، 
هي  أو  حظ  رضبة  وليس  ذلك، 
كالتي  وارب��ح”  “امسح  بطاقة 
يبحث عنها بعض األندية لتغطية 

“فشلهم املستميت”!
يف  كانت  التي  القدم،  كرة  لعبة 
حفرة  شفى  عى  املايض  املوسم 
املظاليم  ل��دوري  السقوط  من 
نفسه،  العام  يف  صعودها  بعد 
من  املنرصم  موسمنا  يف  متكنت 
“كأس  الكؤوس  بأغى  التتويج 
جاللة امللك” بجدارة واستحقاق، 
ل��دوري  الثاين  املركز  واح��ت��الل 

NBB والخروج من بطولة كأس 
النخبة املستحدثة عر الدور قبل 

النهايئ. 
يف  كانت  التي  اليد،  كرة  لعبة 
ببطولة  تظفر  األخ��رية  املواسم 
بيد  رضبت  األخرى،  يف  وتخفق 
من حديد هذا املوسم بتحقيقها 
ما  إذا  مثالية  تعتر  بطوالت   4
واألقوى  األغى  البطولة  وضعنا 
كأس  وهي  صدارتهم  يف  واألميز 
جديد  إنجاز  يف  لألندية  آسيا 
البحرين  صعيد  ع��ى  للعبة 
وأنديتها، وقبل ذلك كأس السوبر 
البحريني وتاله السوبر البحريني 
اإلمارايت، ورغم إخفاقه يف بطولة 
الثاين،  املركز  واحتالله  ال��دوري 

عر  املوسم  ألقاب  بآخر  ظفر 
كأس االتحاد البحريني.

من ينظر بعني ثاقبة يف الشأن 
لهاتني  وتحديًدا  النجاموي 
العمل  صحة  سريى  اللعبتني، 
عيىس  برئاسة  النادي  هذا  يف 

الصحيح  وللتوظيف  القطان، 
والفنية،  اإلداري���ة  للمناصب 
“محليًّا  النافعة  ولالنتدابات 
أن  استطاعت  التي  وأجنبيًّا” 
صعب  وتجعل  ال��ف��ارق  تصنع 
الثامر  وتجني  “س��ه��اًل”  املنال 
بأفضل وأقوى األلقاب وهذا هو 
املهم واألهم، ويعطي مؤرًشا بأن 
سواء  النادي  لهذا  أفضل  القادم 
لهاتني اللعبتني، أم للعبة الطائرة 

ستجد  ال���ت���ي 
بشكل  واالهتامم  الدعم 

ملنصات  تعود  حتى  وأقوى  أكر 
بعد  سابًقا  كانت  كام  التتويج 

املركز  تحقيقها 
الثالث للدوري والخروج من 
كأس  ملسابقة  النهايئ  قبل  الدور 

سمو ويل العهد يف هذا العام.

كعادته��ا يف جمي��ع مباريات 
فريق نادي ريال مدريد لكرة 
القدم وطوال املوسم الريايض، 
تنظم الرابطة الرس��مية األكر 
عدداً واألكر جامهريية لنادي 
ري��ال مدريد، ليس يف مملكة 
وإمنا عى  البحرين فحس��ب 
الخلي��ج  منطق��ة  مس��توى 
 ،Madridista4bh الع��ريب 
تجمعاً ضخاًم ملشاهد املباراة 
أوروبا  أبطال  لدوري  النهائية 
بني فريق ن��ادي ريال مدريد 
وفريق ن��ادي ليفربول، التي 
س��تقام مس��اء اليوم السبت 
املواف��ق 26 ماي��و الجاري يف 
مدينة كييف عاصمة أوكرانيا.
مت��ام  يف  التجم��ع  وس��يبدأ 
الس��اعة 8 مس��اًء يف خيم��ة 
فندق جولدن توليب البحرين 
الفخم��ة، الت��ي تتس��ع ألكر 
من 600 ش��خص. وستنطلق 
املباراة يف متام الس��اعة 9:45 

مساًء بتوقيت البحرين.
وم��ن املتوق��ع أن يكون هذا 
التجم��ع ه��و األك��ر واألكر 
املوس��م  حض��وراً خالل هذا 

من عشاق النادي املليك ريال 
مدريد؛ مل��ا تتمت��ع به هذه 
الرابطة بش��عبية كب��رية جداً 
داخل وخارج مملكة البحرين 
الكبري  النج��اح  بعد  خصوصا 
ال��ذي حقق��ه تجم��ع نهايئ 

أبطال أوروبا العام املايض.
وتم تخصي��ص أكر من 100 

السحب  س��يتم  قيمة  جائزة 
عليها من خالل تذاكر دخول 
س��تحرض  الت��ي  الجامه��ري 
الفعالي��ة، عل��ام أن تذك��رة 
بس��عر  س��تكون  الدخ��ول 
مخفض وهو 12 دينارا شاماًل 
بوفيه غبقة فخام من األكالت 
واملروبات الرمضانية وكذلك 

الشيشة بجميع أنواعها.
ووفرت اإلدارة خدمة توصيل 
مناطق  جمي��ع  إىل  التذاك��ر 
البحرين من خ��الل التواصل 
مع اإلدارة عى أرقام الهواتف 
الرابطة  املذكورة يف حسابات 
التواصل  الرسمية يف وس��ائل 
.madridista4bh االجتامعي

الليل��ة تجمع رابط��ة ريال مدريد ف��ي البحرين

لقطة سابقة لرابطة ريال مدريد

 إصدار جدول بطولة 
“الماسترز” للتنس

أعلن نادي البحرين للتنس جداول مباريات بطولة “املاسرتز” الرمضانية 
لفردي التنس عى كأس املرحوم أحمد طالل املاحوزي، والتي ينظمها 

نادي البحرين للتنس ضمن أنشطته الرمضانية لهذا العام، تخليدا لذكرى 
ابن النادي الشاب املرحوم أحمد طالل املاحوزي، وقد تم نر الجداول 

عى املوقع الرسمي للنادي عى شبكة اإلنرتنت وعى صفحات النادي 
عى مواقع التواصل االجتامعي. وتنطلق يف الساعة التاسع والربع من 

مساء اليوم منافسات الدور التمهيدي للبطولة والذي يشارك فيه 26 العبا 
يتنافسون عى بطاقتي تأهل للدور الرئييس للبطولة، ومن أهم مباريات 

اليوم اللقاء الذي يجمع خالد جناحي مع يونس خليفة ولقاء سلامن حسن 
مع محمد خليفة. وكانت اللجنة املنظمة قد اختارت 6 العبني تأهلوا 
مبارشة إىل الدور الرئييس للبطولة وهم الالعبني عبد الرحمن جناحي 

وأحمد جناحي ويوسف قائد وحسن عبد الرضا وإلياس عبد الرضا ويونس 
الرواحي، وتقام مباريات الدور الرئييس يف الفرتة من 1 إىل 9 يونيو املقبل.
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يقام نهايئ دوري أبطال أوروبا، 
الي��وم الس��بت، يف العاصم��ة 
األوكرانية كييف، وس��ط رغبة 
ري��ال مدري��د يف تأكيد تفوقه 
التوايل،  الثال��ث ع��ى  للع��ام 
وطم��وح ليفرب��ول يف انت��زاع 

العرش القاري.
وق��ال كلوب م��درب ليفربول 
“يريد ريال تكرار الفوز مجددا 
وإذا تحقق هذا سيكون انجازا 
هائال وإذا توجنا نحن باللقب 
س��يكون إنج��ازا كب��را أيض��ا 

وسنسعى لذلك”.
وتب��دو قصة تح��دي املنافس 
األق��وى  للط��رف  األضع��ف 
ال��ذي صنع  مالمئ��ة لكل��وب 
اسمه من خالل مناطحة بايرن 
لبوروسيا  تدريبه  ميونخ خالل 
دورمتون��د لكن م��ن الصعب 
إعطاء هذه الصف��ة لليفربول 
ال��ذي ميل��ك باع��ا طويال مع 

األلقاب األوروبية.
فالفوز اليوم الس��بت، سيعني 
بلقب دوري  ليفرب��ول  تتويج 
السادس��ة،  للم��رة  األبط��ال 
وسيؤكد تفوقه كأنجح األندية 
االنجليزية يف هذه املس��ابقة. 
النصائح م��ن رموز  وانهال��ت 

الحرس القديم هذا األسبوع.
وق��ال س��تيفن ج��رارد بطل 
2005 بع��د الف��وز عى ميالن 
إن الجي��ل الح��ايل يج��ب أن 
يدرك حجم هذه اللحظة بينام 
يرى آالن كنيدي الذي س��جل 
هدف الفوز عى ريال مدريد 
يف نهايئ 1981 إن األمر يتعلق 

بالشجاعة.
أما بالنسبة إىل كيني دالجليش 
الفائز باللقب يف 1978 و1981 
و1984 فإن الرس يكمن يف فهم 

كيفية الترصف تحت الضغط.
الش��هادات تش��ر  كل ه��ذه 
إىل أن ليفرب��ول ليس منافس��ا 
حديث العهد بل س��يكون من 
املفاج��ئ أال يث��ق كل��وب يف 
فريقه املتحرر هجوميا واألكرث 
ه��ذا  املس��ابقة  يف  تس��جيال 

املوسم برصيد 40 هدًفا.
بورت��و  أندي��ة  وس��قطت 
أمام  ومانشسرت س��يتي وروما 
ليفرب��ول يف األدوار االقصائية 
بع��د أداء متمي��ز يف مباريات 
الذه��اب حيث س��جل خاللها 
13 هدًف��ا وأغل��ب األه��داف 
بتوقي��ع الث��اليث س��اديو ماين 

وفرمينو ومحمد صالح.
وهز األيقون��ة املرصي مبفرده 
الش��باك 44 مرة طيلة موس��م 
ليفرب��ول  ويعت��اد  مذه��ل. 
عى التس��جيل بغ��زارة خاصة 
يف الش��وط األول وإذا اتخ��ذ 
املبادرة اليوم، فرمبا يتعرث ريال 
الذي يعاين دفاع��ه حتى أمام 

الفرق األقل خطورة.
لك��ن ع��ى األرجح ل��ن يجد 
مفروش��ا  الطري��ق  ليفرب��ول 
بال��ورود أم��ام بط��ل إس��باين 
متم��رس، وس��يتطلع هداف��ه 
التاريخي كريس��تيانو رونالدو 
الش��خيص  لقب��ه  لتحقي��ق 
والرابع  املس��ابقة  يف  الخامس 

بقميص ريال.

ويبقى رونالدو هدافا للنسخة 
الفائز  الالعب،  الحالية وسجل 
بالك��رة الذهبية خمس مرات، 
يف كل مباريات دوري األبطال 
هذا املوسم قبل أن يغيب عن 
هز الشباك خالل التفوق 4-3 
عى باي��رن ميونيخ يف مباراتني 

بالدور قبل النهايئ.
ورغم أن البعض يرى أن هذه 
مج��رد كب��وة، يعتق��د جرايم 
س��ونيس أحد أبطال ليفربول 
يف أوروب��ا أيًضا أنها عالمة عى 
هب��وط املس��توى واقرتح عى 
كل��وب أال يبن��ي خطت��ه عى 
إيق��اف الالعب الربتغايل البالغ 

عمره 33 عاًما.
وكت��ب س��ونيس يف صحيف��ة 
صنداي تاميز “يقيض )رونالدو( 
مس��رتخيا  الوقت  م��ن  الكثر 
اآلن ويش��كو للحص��ول ع��ى 
مخالف��ات ويلع��ب يف نطاق 

منطقة الجزاء.

“ال ي��زال ق��ادرًا ع��ى القيام 
بأش��ياء رائعة لكنه مثل ريال 
مل يعد ك��ام كان حتى قبل 12 

شهرًا”.
لكن ثنائية رونالدو خالل الفوز 
عى يوفنتوس يف دور الثامنية 
رمبا تحذر ليفرب��ول من عدم 

االستهانة به.
ع��ى  ليفرب��ول  وس��يعول 
أن��دي  الواعدي��ن  الظهري��ن 
روبرتس��ون وترينت الكسندر 
أرنولد، رغم افتقارهام للخربة، 
للتعام��ل مع رونال��دو والحد 
م��ن خطورة جاري��ث بيل إذا 

بدأ أساسيًّا.
األيرس  الظه��ر  يلع��ب  وق��د 
مارس��يلو دورًا ب��ارزًا يف مباراة 

يبدو من األكيد أنها ستش��هد 
أهداًفا.

وع��ى م��دار املوس��م ظهرت 
هفوات دفاع ليفربول يف أوروبا 
تقدمه  أه��در  عندما  خاص��ة 
م��ع   3-3 ليتع��ادل  -3صف��ر 
املجموعات،  دور  أش��بيلية يف 
لكن يبدو أن��ه صحح أوضاعه 
باالعتامد عى الحارس الجديد 
لوريس كاريوس وأغى مدافع 

يف العامل فرجيل فان ديك.
وس��يكون م��ن املث��ر متابعة 
كيفي��ة مقاومة فري��ق كلوب 
ألنجح فريق يف أوروبا وخطط 
امل��درب األمل��اين لالنتصار بعد 
الخس��ارة يف خم��س مباريات 

نهائية متتالية.
ويف رحلت��ه إىل أبعد نقطة يف 
البطول��ة، ع��اىن ليفرب��ول من 
سلس��لة من اإلصاب��ات ورحل 
عن��ه نجم��ه الب��ارز فيلي��ب 
كوتينيو مبنتصف املوس��م كام 
ال يزال س��بب رحي��ل زيليكو 
بوفاتش مساعد كلوب غامًضا.

وبع��د التعامل م��ع كل هذه 
الصعاب ف��إن تحقيق الجائزة 
األك��رب س��يضمن ألف��راد هذا 
الجي��ل دخول قاعة املش��اهر 
الفخمة يف استاد أنفيلد وميكن 
تخيل كلوب وهو يحث العبيه 

عى ذلك.

اللقب الكبير يتأرجح في كييف اليوم

ليفربول يهدد “العرش الملكي”
“يف كرة القدم، ثبت إحصائيًّا أن الالعب 

ميتلك الكرة يف الواقع ملدة 3 دقائق يف 

املتوسط خالل املباراة.. لذا، فإن األهم 

هو ماذا تفعل خالل 87 دقيقة من 

دون كرة.. هذا ما يحدد ما إذا كنت 

العًبا جيًدا أم ال” )أسطورة كرة القدم، 

الهولندي الراحل يوهان كرويف(

يف املباريات النهائية، مثة دقائق 

استثنائية تتطلب تعاماًل استثنائيًّا مع 

أدق التفاصيل.. وأكرث ما هو معقد، 

هي الكيفية التي ميكن من خاللها 

لعب مباراة “طبيعية”، والقدرة عى 

تحويل كل موقف مركب إىل مشهد تم 

“تصويره” مسبًقا. 

يخطئ من يعتقد أن اإلعداد واالستعداد 

للمباريات النهائية يتعلق بالدرجة األوىل 

بالفرتة التي تسبق الحدث مبارشة، 

بل هي يف الواقع مرحلة تتويج لكافة 

الجهود املبذولة، وكل ما تم معالجته 

فنيَّا وذهنيًّا بصفة تراكمية خالل فرتة 

زمنية معينة، بهدف ضامن الوصول عند 

هذه النقطة أصاًل. 

ريال مدريد عاش واحًدا من أكرث 

املواسم تقلًبا، لذا وجد زيدان نفسه أمام 

“اختيار إجباري”، ووجد ضالته فعاًل يف 

الخطوات الثابتة عرب اجتياز كل العقبات 

الشاقة التي مر بها يف “مسابقته 

املفضلة”.. بدا األمر وكأنه “انفصاًما يف 

الشخصية”، لكنه اآلن عى بعد خطوة 

واحدة من تحقيق ما كان أشبه بحلم 

“مجنون”: )اللقب الثالث عى التوايل(.! 

عودة ليفربول للمكان “الطبيعي” بدأت 

بالفعل منذ تعيني يورغن كلوب مدرًبا 

قبل نحو عامني ونصف، ومل يكن من 

قبيل الصدفة أن مير عمالق إنجلرتا ب 

“هيبة صامتة” نحو املشهد النهايئ.

منطقيًّا، وببساطة شديدة، ميكن الرهان 

عى ريال مدريد اليوم، الشخصية 

والتجربة والتاريخ، وحتى بامليزان الفني، 

كلها عوامل كفيلة بإمكانية التتويج 

باللقب 13.. بيد أن يف كرة القدم عنارص 

أخرى، تكمل دائرة معادلة النجاح.! 

مثلث ليفربول الهجومي، مصدر الرعب 

الحقيقي.. صالح وفرمينو وماين، قوة 

ضاربة ومزيج فريد أعده كلوب بامتياز 

إلنهاء “لعنة” النهائيات، وتحويل 

“الكابوس” إىل حلم مرصع بالذهب. 

نقاط القوة والضعف تبدو متناثرة، 

وميكن رؤيتها بوضوح يف صفحات زيدان 

وكلوب، وتظل كلمة الرس الكبرة يف 

املناسبات الكبرة هي “الحضور”، إجادة 

لعب 3 دقائق، لن تعني أي يشء ما مل 

تكتمل بأداء أكرث جودة ودقة يف 87 

دقيقة أخرى.!

هاني اللؤلؤ

هاي اليت

@haniallulu

celecao-9
@hotmail.com

في��ام ي��ي حقائ��ق عن املب��اراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة 
الق��دم بني ري��ال مدري��د حامل 
اللقب وليفرب��ول يف كييف اليوم 

السبت.
- حق��ق ريال مدري��د اللقب 12 
و1957   1956 اع��وام  يف  م��رة 
و1966  و1960  و1959  و1958 
و2014  و2002  و2000  و1998 
و2016 و2017 وتف��وق يف آخ��ر 

ست مباريات نهائية.
- ري��ال مدري��د ه��و أول فريق 
يص��ل للنهايئ 3 مرات متتالية منذ 
يوفنت��وس ال��ذي فع��ل ذلك بني 

1996 و1999.
- ف��از ليفرب��ول باللق��ب خمس 
مرات أعوام 1977 و1978 و1981 

و1984 و2005.
 - مل يش��ارك أي الع��ب ح��ايل يف 
ليفربول يف مب��اراة نهائية بدوري 

األبطال.

- التقى الفريقان خمس مرات يف 
كأس أوروبا وتفوق ليفربول ثالث 
م��رات مقاب��ل انتصاري��ن لريال. 
وس��جل ليفرب��ول س��تة أهداف 

مقابل أربعة لريال.
- س��تكون املب��اراة تك��رارًا لنهايئ 
1981 وحينه��ا تف��وق ليفرب��ول 
-1صف��ر يف باري��س بفضل هدف 
املدافع آالن كنيدي يف الدقيقة 82 
وكان��ت هذه آخر هزمية لريال يف 

نهايئ هذه البطولة.
- الفوز س��يجعل ريال أول فريق 
يف��وز بثالث��ة ألق��اب متتالية يف 
كأس أوروبا مرتني وسبق أن حقق 
أياكس ثالثية ب��ني 1971 و1973 
وبايرن ميونيخ بني 1974 و1976.

* احتل املرك��ز الثاين يف املجموعة 
الثامن��ة برصي��د 13 نقطة خلف 
توتنه��ام هوتس��بر ومتفوقا عى 

بروسيا دورمتوند وأبويل.
* تغلب عى باريس سان جرمان 

2-5 يف مبارات��ني ب��دور 16 )ف��از 
مبلعب��ه 1-3 ث��م ف��از 1-2 خارج 

أرضه(.
* تفوق 3-4 عى يوفنتوس يف دور 
الثامنية )فاز -3صفر خارج أرضه 

ثم خرس 1-3 مبلعبه(.
* ف��از 3-4 عى باي��رن ميونيخ يف 
قب��ل النهايئ )فاز 1-2 خارج أرضه 

وتعادل 2-2 مبلعبه(.
ليفربول:

* تخط��ى هوفنهايم يف التصفيات 
املؤهلة لدور املجموعات.

* تصدر املجموعة الخامسة برصيد 
12 نقط��ة متفوًق��ا عى اش��بيلية 

وسبارتاك موسكو وماريبور.
* تف��وق -5صف��ر ع��ى بورتو يف 
دور 16 )ف��از -5صفر خارج أرضه 

وتعادل بدون أهداف مبلعبه(.
* فاز 1-5 عى مانشس��رت س��يتي 
يف دور الثامني��ة )تغل��ب -3صفر 

مبلعبه و1-2 خارج ملعبه(.
* تغل��ب 6-7 عى روم��ا يف قبل 
النه��ايئ )ف��از 2-5 مبلعبه وخرس 

2-4 خارج أرضه(.
* سجل كريستيانو رونالدو مهاجم 
ريال مدريد 15 هدًفا يف املسابقة 
هذا املوسم بفارق خمسة أهداف 

عن أقرب منافسيه.
* أطل��ق رونال��دو 33 تس��ديدة 
عى املرم��ى و33 خارج املرمى يف 

البطولة هذا املوسم.
* ليفرب��ول ه��و األكرث تس��جيال 
يف البطول��ة هذا املوس��م برصيد 
40 هدف��ا وهو رق��م قيايس عى 

مستوى األندية االنجليزية.
* س��جل مهاجمو ليفربول محمد 
وروبرت��و  أه��داف(   10( ص��الح 
فرمين��و )10( وس��اديو ماين )9( 

بإجاميل 29 هدفا.
* أحرز ص��الح 44 هدفا يف جميع 
املسابقات هذا املوسم وبات عى 

مقربة م��ن رقم إيان راش مهاجم 
ليفربول الس��ابق الذي سجل 47 

هدفا يف موسم 1983-1984.

 النهائي:
* س��يلعب النهايئ ه��ذا العام يف 
االس��تاد األوملب��ي يف كييف الذي 

افتتح عام 1923.
* تبل��غ س��عة االس��تاد 68 أل��ف 

مقعد.
* س��يدير اللق��اء الحك��م الرصيب 

ميلوراد مازيتش.

 قائمة هدافي الفريقين 
هذا الموسم:

كريستيانو رونالدو )ريال مدريد( 
15 هدًفا.

 10 )ليفرب��ول(  ص��الح  محم��د 
أهداف

روبرت��و فرمين��و )ليفرب��ول( 10 
أهداف.

ساديو ماين )ليفربول( 9 أهداف.

حقــــائـــق وأرقــــام

يرتقب عشاق الساحرة املستديرة نهايئ 
دوري أبطال أوروبا، اليوم، بني ريال 
مدريد وليفربول، يف معركة ستتجه 

خاللها األنظار نحو مواجهة فردية بني 
املخرضم كريستيانو رونالدو، وحديث 

الساعة، املرصي محمد صالح.
فباإلضافة إىل رصاع ريال مدريد 

حامل اللقب يف آخر نسختني واألكرث 
تتويًجا بالبطولة ب12 لقًبا، وليفربول 
الذي يحلم بالعودة لرفع الكأس بعد 

غياب 13 عاًما، يشهد امللعب األوملبي 
بكييف تحدًيا فرديًّا بني كريستيانو 

“الدون” الربتغايل املخرضم الحائز عى 
الكرة الذهبية ألفضل العب يف العامل 

خمس مرات، وطموحه الذي ال يعرف 
حدود، وصالح “الفرعون” املرصي، 
هداف الدوري اإلنجليزي املمتاز، 

الذي بات حديث الساعة واستحوذ 
عى جوائز الربمييرليج هذا املوسم، 
وحل وصيًفا لجائزة الحذاء الذهبي، 

ويتطلع ألن يحفر اسمه بقامئة أفضل 
العبي التاريخ.

ويف أسوأ الحاالت، سينهي صالح 
املوسم ب44 هدًفا سجلها يف 51 
مباراة مع فريقه قبل لقاء كييف 

بواقع 32 هدًفا يف الربمييرليج الذي 
خاض فيه 36 مباراة، ليصبح يف أول 

مواسمه مع “الريدز” أكرث من يسجل 
يف موسم واحد، وحصد جائزة أفضل 

العب يف املوسم من قبل رابطة 
الالعبني املحرتفني، وأفضل العب من 

قبل رابطة الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
وأفضل العب من قبل رابطة الكتاب 

الرياضيني يف إنجلرتا، وأخرًا أفضل 
العب يف الدوري اإلنجليزي يف استفتاء 

الجامهر.
ويف التشامبيونز ليج سجل صالح 

11 هدًفا )منها هدفه يف الدور 
التمهيدي(، ليصبح الهداف الثاين 

للبطولة هذا املوسم خلف كريستيانو 

الذي يخوض النهايئ ويف جعبته 15 
هدًفا.

وإذا كان هذا العام هو عام السعد 
عى محمد صالح البالغ من العمر 
25 عاًما، فهو عام جديد أثبت فيه 
كريستيانو الذي أكمل 32 عاًما يف 

فرباي املايض أنه ال يستسلم إزاء تقدم 
العمر.

ويخوض كريستيانو نهايئ التشامبيونز 
ليج بعدما سجل 44 هدًفا يف املوسم، 

أي نفس رصيد صالح لكن يف 42 
مباراة بواقع مثانية لقاءات أقل من 

“مو”.
ودامئًا ما يليق دوري األبطال 

بكريستيانو، فرغم بدايته املتعرثة يف 
املوسم، كان الالعب الذي سجل يف كل 

مباريات دور املجموعات وباستثناء 
نصف النهايئ أمام بايرن ميونخ، هز 
الدون شباك جميع خصومه يف هذه 

النسخة من التشامبيونز ليج.

وهكذا يلتقي يف نهايئ التشامبيونز 
ليج إرصار ومثابرة كريستيانو مع 

حامس صالح والدماء الجديدة التي 
يضفيها للبطولة، وعى موسم القارة 
العجوز بأكمله، بعدما كان قريًبا من 

الفوز بجائزة الحذاء الذهبي التي 
اقتنصها يف النهاية األرجنتيني ليونيل 

مييس نجم برشلونة ب34 هدًفا، مبا 
يزيد بهدفني عن صالح.

ويبحث صالح عن مكان له عى عرش 
العبي كرة القدم الذي يحتكره منذ 

سنوات كريستيانو ومييس، وبعد 
املوسم املميز واالستثنايئ الذي قدمه، 

بات بالفعل مرشًحا للكرة الذهبية، 

وهو الحلم الذي قد يصبح حقيقة 
إذا ما استطاع أن يقود ليفربول للفوز 

بلقب التشامبيونز ليج السادس يف 
تاريخه، وأن يصبح أول مرصي يتوج 

بالكأس ذات األذنني.
من ناحيته، تعد مباراة اليوم فرصة 

لكريستيانو، الهداف التاريخي لدوري 
األبطال ب120 هدًفا، يك يحطم 
رقمه القيايس كصحاب أكرب عدد 
من األهداف يف موسم واحد من 

التشامبيونزليج ب17 هدًفا والذي 
يبتعد عنه حاليًّا بهدفني فقط.
كام يطمح الدون لحمل كأس 

التشامبيونز ليج للمرة الخامسة بعدما 
حملها للمرة األوىل موسم -2007

2008 مع مانشسرت يونايتد وبعدها 
3 مرات مع ريال مدريد مواسم 

2014-2013 و2016-2015 و-2016
2017، ليعادل جيل األساطر الذي فاز 

بخمسة ألقاب متتالية للبطولة.

المعــركــة األشـــرس

كريستيانو رونالدو ومحمد صالح

21:45ري��ال مدري��د- ليفرب��ول

السبت 25 مايو

دوري أبطال أوروبا
النهائي
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“ل���ك���زس” ت��ط��ل��ق ع��روض��ه��ا ع��ل��ى خ���دم���ات ال��ص��ي��ان��ة
اأطلقت �رشكة اإبراهي���م خليل كانو الوكيل 
احل�رشي ل�شي���ارات لكز�س يف مملك���ة البحرين 
عرو�شه���ا الرم�شاني���ة، التي توف���ر خ�شومات 
قّيمة عل���ى خدمات ال�شيان���ة وت�شليح هياكل 

ال�شيارات جلميع موديالت لكز�س. 
وت�شتمر احلملة ط���وال فرتة �شهر رم�شان 
املب���ارك. وتق���دم لعمالء لكز����س خ�شم 25 % 
عل���ى اأجور العمال وقطع الغي���ار، خ�شم 25 % 
عن���د �رشاء اإط���ارات مي�ش���الن وخ�شومات ت�شل 
اإلى 25 % على خدمات لومار وزيبارت للعناية 

الفائقة بال�شيارات.
متكن ه���ذه احلمل���ة العمالء م���ن احل�شول 
على خدمات �شيانة عالي���ة اجلودة ل�شياراتهم 
باأ�شع���ار خمف�ش���ة وباأجواء مريح���ة طوال فرتة 
�شهر رم�شان.  كما توفر لهم فر�شة اال�شتفادة 
من خدم���ات لومار وزيبارت املتكاملة يف جمال 
تنظيف وتلميع ال�شيارات التي ُتعيد ال�شيارات 

حلالتها االأ�شلية. 

و�رشح املدير العام االأول خلدمات ال�شيانة 
ل���دى �رشك���ة اإبراهيم خلي���ل كانو ماي���كل غود 
قائالاً “تعت���ر م�شتويات اجل���ودة اال�شتثنائية 
والتقني���ات املتطورة التي تتمتع بها �شيارات 

لكز�س من اأهم املزايا التي تنفرد بها. وتلعب 
ا كبرياًا  خدمات ال�شيانة الدورية لل�شيارات دوراً
يف احلف���اظ عل���ى قوة اأدائها لذل���ك تقدم لكم 
لكز����س عرو�شا رم�شاني���ة ح�رشية متكنكم من 

احل�شول على هذه اخلدمات ب�شكل �شل�س”. 
ويظه���ر حر�س لكز�س البحري���ن للح�شول 
ا يف مركز تويوتا بالزا  على ر�ش���ا العمالء وا�شحاً
الذي يقدم م�شتوى فريد من االهتمام بالعمالء 

وذل���ك من خالل قاعة االنتظ���ار الراقية لزبائن 
لكز�س باالإ�شافة لتواج���د فريق خدمة خمت�س 
بتق���دمي ا�شت�ش���ارات وخدمات عالي���ة اجلودة 

للعمالء.

“التسهيالت” توزع مساعدات ألسر صندوق الزكاة

“وقفي” تطلق منصتها األولى للحلول المصرفية الرقمية بالبحرين

الرئيس التنفيذي ل� “بناغاز” يستقبل رئيس وأعضاء النقابة العمالية الجديدة

قدم���ت �رشك���ة البحري���ن للت�شهي���الت 
لالأ����رش  رم�شاني���ة  م�شاع���دات  التجاري���ة 
املحتاج���ة يف مملكة البحري���ن عر �شندوق 
ال���زكاة وال�شدق���ات التابع ل���وزارة العدل 
وق���ام  واالأوق���اف.  االإ�شالمي���ة  وال�ش���وؤون 
موظفو ال�رشكة بالتعاون مع اإدارة ال�شندوق 
بتوزي���ع امل�شاعدات لالأ�رش على مدى يومني 
متوا�شل���ني؛ لتلبية احتياجاتهم خالل �شهر 
رم�ش���ان املب���ارك.  وت�ش���كل ه���ذه ال�رشاكة 
املجتمعية اإحدى املب���ادرات ال�شنوية التي 
تقيمها ال�رشكة مع �شن���دوق الزكاة اإ�شافة 
اإلى دعم خمتل���ف امل�شاريع واالأن�شطة التي 

تقيمها على مدار العام.

اأعلنت وقفي، اإحدى اأبرز ال�رشكات املزودة 
خلدم���ات التقنية املالي���ة “فينتيك” يف مملكة 
البحرين، عن اإط���الق من�شتها االأولى للخدمات 
امل�رشفي���ة االإلكرتوني���ة. وق���ام بي���ت التمويل 
الكويتي-البحرين، بتد�ش���ني املن�شة وك�شف 
النق���اب عنها يف حف���ل اأقيم يف مبن���ى اأركابيتا 
مبنطقة خلي���ج البحرين، وذلك بتاريخ 13 مايو 

2018
انطلق حفل اإط���الق املن�شة بح�شور كرمي 
من حمافظ بنك البحرين املركزي �شعادة ال�شيد 
ر�شي���د املع���راج، والرئي�س التنفي���ذي ملجل�س 
التنمي���ة االقت�شادية ال�شيد خالد الرميحي،اإلى 
جان���ب الرئي�س التنفيذي ل�رشك���ة وقفي ال�شيد 
اأ�شه���ر ناظم. ومت تقدمي عر����س حي للتعريف 
ع���ن من�شة جزيل للمرة االأول���ى، وذلك بح�شور 
عدد من ال�شيوف املدعوين ومنت�شبي و�شائل 

االإعالم.
وبهذه املنا�شب���ة، �رشح ال�شيد اأ�شعر ناظم، 
: “اإنه  الرئي����س التنفي���ذي ل�رشكة وقفي قائ���الاً
مل���ن دواع���ي �رشورن���ا اأن نحظى ب�رشاك���ة مثمرة 
مع اأح���د اأبرز املوؤ�ش�شات املالي���ة االإ�شالمية يف 
مملك���ة البحرين، وهو بي���ت التمويل الكويتي. 

ومع االإطالق الر�شمي لهذه املن�شة،فاإننا نوؤكد 
على اأهمي���ة الدور الرئي�شي ال���ذي �شتوؤديه يف 
تغي���ري مفهوم اإجراء املعام���الت امل�رشفية بني 
البن���وك والعمالء، وتقلي����س جهود امل�رشف يف 
ج���ذب عمالء جدد بكلفة اأقل ت�شل حتى 70 %. 
ل���ذا، فاإن هذه املن�شة �شتزيد من حجم خدمات 

امل�رشف ومقدار الربحي���ة لكل عميل، مما يعزز 
تبن���ي امل�شارف للتكنولوجيا الرقمية بكل ثقة 
“. و ق���د نال���ت من�شة وقفي عل���ى ا�شتح�شان 
امل�شتثمري���ن. واأعلن���ت ال�رشك���ة ع���ن اختت���ام 
جولته���ا التمويلي���ة االأولى بنج���اح، بجمع مبلغ 

ميلوين دوالر اأمريكي من امل�شتثمرين.

ا�شتقب���ل الرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة غاز 
البحرين الوطنية )بناغ���از( ال�شيخ حممد بن 
خليف���ة اآل خليف���ة وبح�شور اأع�ش���اء الهيئة 
االإداري���ة، رئي����س واأع�شاء النقاب���ة العمالية 
اجلدي���دة؛ مبنا�شبة الت�شكي���ل اجلديد الذي 
اأعق���ب انتخابات النقاب���ة العمالية يف ال�رشكة 

التي جرت ال�شهر املا�شي.
ويف بداي���ة االجتم���اع ق���دم ال�شيخ حممد 
ب���ن خليفة اآل خليفة نيابة ع���ن اإدارة ال�رشكة 
خال����س التهاين والتريكات لالأع�شاء اجلدد 
مبنا�شبة فوزهم يف ه���ذه االنتخابات، مقدما 
�شك���ره وتقدي���ره اإلى املر�شح���ني الذين مل 
يحالفه���م احلظ، وكذلك اإلى موظفي ال�رشكة 
عل���ى م�شاركتهم الفاعلة الت���ي اأ�شفرت عن 
جناح عملية االنتخابات. كما جرى خالل اللقاء 
بحث اآلية التعاون بني اإدارة ال�رشكة والنقابة 
والعمل على كل ما م���ن �شاأنه رفعة وازدهار 

ال�رشك���ة. واأع���رب رئي����س النقاب���ة العمالي���ة 
مهران مه���دي نيابة عن اأع�ش���اء النقابة عن 
�شكره وتقدي���ره الإدارة ال�رشكة وعلى راأ�شها 
الرئي����س التنفيذي ال�شي���خ حممد بن خليفة 

اآل خليف���ة على الدعوة له���ذا االجتماع وعلى 
التع���اون والدع���م الكبريي���ن ال���ذي تلق���اه 
النقابة العمالية م���ن جمل�س االإدارة واالإدارة 

التنفيذية لل�رشكة.

المؤيد للسيارات تنال اآليزو 9001:2015

جوائز ثمينة من “الزياني للسيارات”

اأكملت �رشكة املوؤيد لل�شيارات، املوزع 
احل�رشي ل�شي����ارات فورد ولينكون يف مملكة 
البحرين اإعادة تاأهيله����م اإلى �شهادة االأيزو 
9001: 2015 اجلديدة، وهي معيار معرتف 
بها دولي����ااً ت�شمن اأن املنتج����ات واخلدمات 
تلبي احتياجات العمالء من خالل نظام اإدارة 
جودة فعالة. ح�شلت �رشكة املوؤيد لل�شيارات 

على �شهادة االأيزو االأولى يف العام 2006.
وح�ش����ل املدي����ر العام ماري����و دكو�شتا 
عل����ى ال�شه����ادة م����ن املدي����ر الع����ام ل�رشكة 
انرتت����ك يف البحرين �شم����ري اأحمد خالل حفل 

ر�شمي يف �شالة عر�س فورد يف �شرتة. 
ولت�شب����ح ال�رشك����ة متوافقة م����ع معايري 
االأي����زو 9001:2015 خ�شع����ت �رشكة املوؤيد 
لل�شي����ارات لعملي����ة تقيي����م �شمل����ت احلاجة 
اإل����ى اإثبات الق����درة على تق����دمي املنتجات 
واخلدم����ات ب�ش����كل م�شتم����ر والت����ي تلب����ي 

القانوني����ة  والقواع����د  العم����الء  متطلب����ات 
والتنظيمي����ة، وته����دف اإل����ى تعزي����ز ر�ش����ا 
العمالء م����ن خالل التطبيق الفع����ال للنظام، 
مبا يف ذلك عمليات حت�شني النظام و�شمان 
املطابقة م����ع العميل واملتطلبات القانونية 
ديكو�شت����ا  و�����رشح  ال�شاري����ة.  والتنظيمي����ة 
“اأن����ا فخ����ور للغاي����ة بفريق����ي يف اإجنازاته، 
وهذا برهان عل����ى التزامهم ب�شمان اجلودة 
وتق����دمي اأف�ش����ل خدم����ة ممكن����ة لعمالئن����ا. 
نح����ن ندمج اجت����اه اجلودة يف عملن����ا اليومي 
ونتح����دى اأنف�شنا با�شتم����رار لتح�شني نظام 
اإدارة اجلودة لتق����دمي املنتجات واخلدمات 
التي تلب����ي اأو تتجاوز احتياج����ات وتوقعات 
عمالئن����ا”. وتاب����ع “اإن التزام �رشك����ة املوؤيد 
لل�شي����ارات بر�شا العم����الء كان جزءااً ال يتجزاأ 
من قي����م ال�رشكة منذ اإن�شائها و�شوف ت�شعى 

دائمااً لتحقيق ذلك”.

اأعلن���ت �رشك���ة الزي���اين لل�شي���ارات، 
امل���وزع احل����رشي ل�رشك���ة ميت�شوبي�شي، 
وبيج���و، واأم ج���ي مبملك���ة البحرين، عن 
ا�شتقبال �شهر رم�شان املبارك بتقدمي 
عر�س ح�رشي لعمالئه���ا الكرام مبنا�شبة 

قدوم ال�شهر الف�شيل. 
واحتفاالاً به���ذه املنا�شبة الف�شيلة، 
�شتقدم �رشكة الزياين لل�شيارات العديد 
من اجلوائز الثمينة لعمالئها الكرام خالل 
كل عملية �رشاء �شي���ارة، وذلك لي�شتفيد 
كل عميل يقوم باقتناء �شيارة من الفوز 

بجائزة رائعة. 
�شي���اق  يف  العر����س  ه���ذا  وياأت���ي 
التزام �رشكة الزي���اين لل�شيارات بتقدمي 
اأف�ش���ل العرو����س واخلدم���ات يف مملكة 
البحرين. فطوال ف���رتة ال�شهر املبارك، 

�شي�شتفيد عمالء ال�رشكة من الراغبني يف 
اقتناء �شي���ارة اأحالمهم من �رشكة الزياين 
لل�شي���ارات م���ن فر�ش���ة الف���وز بجوائ���ز 

فورية خالل كل عملية �رشاء. 
وت�ش���م اجلوائز �شمن ه���ذا العر�س 
املغ���ري: �شبيكة ذهب عيار 24 قرياطا، 
وتذاك���ر �شفر لوجهة م���ن اختيار الفائز، 
وكوبون���ات بنزين جماني���ة بقيمة 1000 

لرت والكثري غريها. 
وق���ال املدير الع���ام حممد زكي “يف 
البداي���ة، اأود اأن اأمتن���ى جلمي���ع عمالئنا 
الكرام وال�شعب البحريني �شهر رم�شان 
مبارك. وكجزء من عاداتنا ال�شنوية، فقد 
قمن���ا باالإعالن ع���ن هذا العر����س، الذي 
ي�شمل الكثري من اجلوائز الثمينة التي ال 

ميكن تفويتها”.
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اختفاء
ت������دور االأح�������داث 
ح�������ول دك����ت����ورة 
جامعية يف رو�شيا، 
زوجها  مع  وتعي�س 
فجاأة  لكن  هناك، 
ومن دون مقدمات 
ي��خ��ت��ف��ي زوج���ه���ا، 
البحث  رحلة  لتبداأ 
ع��ن��ه، وي�����ش��ل بها 
اإلى  للعودة  االأم��ر 
اإط��ار رحلة  م�رص يف 
هذه  لكن  بحثها، 
تفاجئها  ال��رح��ل��ة 
االأمور  من  بالكثري 
على  تكن  مل  التي 

علم بها.
ب���ط���ول���ة: ن��ي��ل��ل��ي 
ك��������رمي، ه�������ش���ام 
����ش���ل���ي���م، حم��م��د 
مم������دوح، ب�����ش��م��ة، 
ت���األ���ي���ف واإخ������راج 
اأح������م������د م���دح���ت 
“جمموعة  واإن��ت��اج 

العدل”.

أمر واقع
ت��دور االأح���داث يف 
االأك�شن  من  اإط��ار 
ح����ول ���ش��اب��ط يف 
االإره���اب  مكافحة 
ي����ت����م ت��ك��ل��ي��ف��ه 
مب���ه���م���ة ه��دف��ه��ا 
�إح�����ب�����اط ع��م��ل��ي��ة 
اأن  قبل  اإره��اب��ي��ة 

يتم تنفيذها.

مسافات

ما حقيقة تراجع شريهان عن العودة للتمثيل؟
حر�شت النجمة �رصيهان على رف�س 
الهج���وم الذي �ش���نته ق���وات االحتالل 
اال�رصائيلي على االأرا�شي الفل�شطينية، 
قبيل �ش���اعات من حلول اأول اأيام �شهر 

رم�شان الكرمي.
وغردت �رصيهان عرب ح�ش���ابها على 
“توي���رت”، وقالت: “رم�ش���ان كرمي يا 
دولة فل�ش���طينية م�ش���تقلة وعا�شمتها 

القد�س ال�رصقية”. 
وتابعت: “رم�ش���ان ك���رمي يا اأهلنا 
يف غزة ويف فل�ش���طني ويا كل اأ�ش���قائنا 
و�ش���قيقاتنا واأهلن���ا ومواطن���ي عاملنا 
العرب���ي الغايل.. ما ي�ش���هده قطاع غزة 
م���ن ت�ش���عيد اإرهابي همج���ي اإ�رصائيلي 
م�ش���تفز اإ�ش���افة اإل���ى تداعي���ات نق���ل 
ال�ش���فارة االأمريكي���ة اإل���ى القد�س، امر 
اأ�شبح نكته بايخة، وكعادتهم قبل اأيام 

و�ش���اعات تف�ش���لنا عن �ش���هر رم�شان 
الك���رمي، ه���و اأم���ر مرفو�س وم�ش���تنكر 
من ال�ش���عب امل�رصي وجميع ال�ش���عوب 

العربية”.
وكانت انت�رصت اأخب���ار كثرية خالل 
الف���رتة املا�ش���ية تزع���م ب���اأن القل���ق 
واخل���وف دفع���ا �رصيه���ان للرتاج���ع عن 
ق���رار عودتها للف���ن، واأنها ا�ش���طرت 
الفني  التح�ش���ريات مل�رصوعه���ا  لوقف 
ال���ذي كان���ت ق���د اأعلنت ع���ن تفرغها 
الكامل له، وهو االأمر الذي نفاه املنتج 
مدح���ت الع���دل واأكد اأنه���ا ال متت اإلى 
الواقع باأي �ش���لة. واأ�ش���اف اأن �رصيهان 
ت�ش���تعد لتق���دمي 13 م�رصحي���ة، انتهت 
حتى االآن من ت�شوير واحدة منها فقط، 
لكنها م�ش���غولة بالتح�شري للم�رصحيات 

املتبقية لها.

تي في

 للتواصل واإلضافة: 

tariq.albahar@albiladpress.com تمجالس
سب
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نصائح للصائمين
البندق

يعت���رب البن���دق م���ن 
املك�رصات ال�ش���هرية خالل 
والت���ي  رم�ش���ان  �ش���هر 
حتتوى على عنا�رص غذائية 

مهمة مث���ل الكربوهيدرات، الربوت���ني، االأحما�س 
االأميني���ة، الده���ون واالألياف الغذائية، باالإ�ش���افة 
اإلى املعادن والفيتامينات االأ�شا�شية، والتي متد 
اجل�شم بفوائد �شحية عديدة، وفقاً ملا ذكره موقع 

.”organicfacts “
*يحت���وى البن���دق عل���ى كمي���ة كب���رية م���ن 
م�ش���ادات االأك�ش���دة الت���ي حتد من من���و اجلذور 
احلرة، التي تت�شكل يف اجل�شم بعد االأي�س اخللوي 
وميكن اأن ت�شبب االإ�ش���ابة ببع�س االأمرا�س مثل 

ال�رصطان واأمرا�س القلب.
*تناول البن���دق بانتظام ي�ش���اعد يف تقليل 
م�ش���تويات الكولي�ش���رتول ال�ش���يئة يف اجل�ش���م، 
كم���ا اأن احتواء البندق على م�ش���ادات االأك�ش���دة، 
واالأحما����س الدهنية الغري م�ش���بعة ت�ش���اعد على 
تقوي���ة �ش���حة القل���ب، والوقاي���ة م���ن ت�ش���لب 

ال�رصايني وجلطات الدم.
وزن  عل���ى  احلف���اظ  يف  البن���دق  *ي�ش���اعد 
اجل�ش���م، النخفا�س ال�ش���عرات احلرارية واحتوائه 
على دهون غري م�ش���بعة مما ي�شاعد على ال�شعور 

بال�شبع وعدم زيادة الوزن.
*ي�ش���اعد البن���دق يف التخل����س م���ن جفاف 
الب����رصة، الحتوائه عل���ى دهون م�ش���بعة، مما جعل 

زيوته ت�شتخدم يف العالج بالتدليك.
*يحتوي البندق على كمية كبرية من فيتامني 
B6، التي ت�ش����اعد يف تقوية اجله����از املناعي، الذي 

يحمى من االإ�شابة بالعديد من االأمرا�س.

مع عائشة بهلول

مطبخ

المقادير:

الطريقة:

مالحظة: يمكن استبدال علبة الروب بعلبة كريمة حامضة.

¼ 3 أكواب سميد 500 جرام
3 مالعق طعام برش جوز الهند )نارجيل( 15 جراما

1 ملعقة شاي مسحوق الخميرة 12 جراما
½ فنجنان سكر 28 جراما

1 علبة روب 200 جرام
¼ 1 كوب زبدة 231 جراما

½ ملعقة شاي فانيليا 
لوز للتزيين 

مقدار كامل من شيرة الحلويات.

1- تخلط مقادير ومسحوق السميد ومسحوق الخميرة وبرش 
الهندوالسكر والفانيليا بواسطة اليد.

2- يضاف الروب والزبدة ويعالج باليد ليصبح عجينة.
3- تمد العجينة في صينية معدة لذلك، تقسم بالسكين وتزين ثم 

توضع في فرن بدرجة )160( لمدة )40 - 35( دقيقة.
4- تسحب الصينية من الفرن وتصب عليها الحلويات.

البسبوسة

ازاح الفن���ان امل�رصي اأحمد 
اآدم اللث���ام ع���ن اأن���ه كان اآخ���ر 
ال�ش���يوف الذي���ن حل���وا عل���ى 
برنامج املقالب ال�ش���هري الذي 
يقدمه الفن���ان رامز جالل خالل 
احل���ايل،  الرم�ش���اين  املو�ش���م 
ويحمل عنوان “رامز حتت ال�ش���فر وقال 

اآدم اإنه فوجئ باملقلب الذي وقع فيه”.

�ش���عادته  ع���ن  مع���رباً 
“م���ع  م�شل�ش���ل  يف  مب�ش���اركته 
ح�شة قلم” مع الفنانة القديرة 
حي���اة الفه���د، ذه���ب الفن���ان 
“اأم  اأن  اإل���ى  ح�ش���ني امله���دي 
�ش���وزان” مبنزلة مدر�ش���ة فنية 
بال �ش���ك، وتعلمُت منها اأ�شياء كثرية، 

من �شمنها حب العمل.

بداأ املنتج �ش���ادق ال�ش���ّباح والنجم اأحمد ال�ش���قا التح�ش���ريات 
املبدئية للم�شل�ش���ل املقرر اأن يخو�س به ال�ش���قا ال�شباق الرم�شاين 
2019، �إذ عقد �لثنائي جل�س���ة لالتفاق على �خلطوط �لأولية للعمل 
الذي يخرجه حممد �شامي يف اأول تعاون درامي له مع ال�شقا وال�شباح.

يف ال�ش���ياق، اتفق���ت جمي���ع االأط���راف عل���ى ال�ش���كل املبدئ���ي 
لل�شيناريو وا�ش���م امل�شل�ش���ل واملوؤلف، الإعالن عن ذلك عقب اإجازة 
عي���د الفطر املقبلة، خ�شو�ش���اً اأن العمل �ش���خم من حي���ث التكلفة 

االإنتاجية واأماكن الت�شوير.

اأ�ش���اد جمي���ع م���ن يتاب���ع امل�شل�ش���ل 
البحريني “اخلطاي���ا الع�رص” والذي بث يف 
عدد من القنوات الف�ش���ائية يف رم�ش���ان 
2018 بالق�شة واالداء التمثيلي للطاقم 
البحريني واخلليجي واي�شا ت�شوير واخراج 
العم���ل، الدراما الرائع���ة “اخلطايا الع�رص” 
للكات���ب ح�ش���ني املهدي واملخ���رج علي 
العل���ي واإنتاج الفنان قحط���ان القحطاين 
وميث���ل في���ه كال من عبد املح�ش���ن النمر، 
وقحطان القحطاين، ونور، وهيفاء ح�شني، 
وفاطم���ة  اأرحم���ة،  ورمي  مه���دي،  وروان 
احلو�ش���ني، وعب���د اهلل ملك، و�ش���عود بو 
�ش���هري، و�ش���هري بن عمارة، ونور ال�شيخ 
واآخرون، وتتناول اأحداث امل�شل�شل تاأثري 
ال�ش���عور املتوا�ش���ل بالندم على �شلوك 
ال�ش���خ�س وتاأثريه على االإن�ش���ان واأ�شبابه 
ونتائجه من خالل مناذج خمتلفة ومتعددة 
من ال�شخ�ش���يات. منها رج���ل يعي�س حالة 
����رصاع م���ع الن���دم يف كل مواق���ف حياته، 
وامراأة لها خمططاتها وح�ش���اباتها بحيث 
ال مينعها �ش���يء عن حتقي���ق طموحاتها، 
يطرح امل�شل�شل مو�ش���وعاً مثرياً للجدل، 
ويتجاوز �خلط���وط �حلمر �أحياناً ليدخل يف 
عامل ال�ش���ك الذي يجد طريق���ه اإلى اإحدى 
العائالت مهدداً بدمارها. حيث �ش���يعي�س 
اأبط���ال احلكاية حلظات قاتل���ة على مدى 
اخلط الدرامي لالأح���داث، لكن عديد هذه 
اأ�ش���ابع  القا�ش���ية ال يتج���اوز  اللحظ���ات 
اليدي���ن يف ن�س العمل ثري بامل�ش���امني 

الدرامّية.
ح�ش���ني يف  الفنان���ة هيف���اء  وتق���دم 
امل�شل�ش���ل دور الزوجة الثانية لرجل طلق 
زوجت���ه االأول���ى. ولكنه ظل على توا�ش���ل 
معها ب�شبب وجود االأوالد، لذا ترى دائمة 
القل���ق واخل���وف على بيته���ا واأ�رصتها من 
فك���رة ع���ودة زوجها اإل���ى عائلت���ه االأولى 

والتخلي عنها، ت�رصفاتها اأنانية ومت�شّددة 
وتفر�س �ش���يطرتها على زوجها واالأوالد، 
االأم���ر الذي �ش���يدخلها الحقاً يف م�ش���اكل 
كث���رية، وتقدم �شخ�ش���ية �رصيرة لكن لها 
دواف���ع لذلك حي���ث كب�رص منتل���ك دوافع 
اخلري وال�رص، واحيانا قد يكون ال�رص بهدف 
الدف���اع عن النف�س، ويرتبط �شخ�ش���يتها 
م���ع 3 عائ���الت اأفراده���ا وه���م: زوجها يف 
العمل وهو قحطان القحطاين، ونور وعبد 
اهلل بو �ش���هري وفاطمة احلو�ش���ني ورمي 
اأرحم���ة، وكذلك مع عبد املح�ش���ن النمر يف 
�شخ�شية الدكتور �ش���لمان، لكن لي�س يف 

اإطار عمله االإعالمي.
عب���داهلل  الكويت���ي  الفن���ان  واأع���رب 
بو�ش���هري عن �ش���عادته الكب���رية بردود 
ح���ول  تلقاه���ا  الت���ي  االإيجابي���ة  الفع���ل 
م�شل�ش���له “اخلطاي���ا الع�رص” الذي �ش���ارك 
في���ه حالي���ا �ش���من ال�ش���باق الرم�ش���اين 

.2018
ون�رص “بو�شهري” �شورة من كوالي�س 
العمل عرب ح�ش���ابه الر�ش���مي عل���ى موقع 
“ان�شتغرام” وعلق عليها قائال “بعد مرور 
اال�ش���بوع االأول من �ش���هر رم�ش���ان اأعاده 
اهلل علينا وعليكم بكل خري وبعد عر�س ٧ 

حلقات من م�شل�ش���ل اخلطايا الع�رص �شعيد 
جدا ب���ردود االأفعال على امل�شل�ش���ل الى 
االآن”. واأ�ش���اف “ كما �شعدت بالعمل مع 
املخ���رج الرائ���ع علي العلي الذي اأ�ش���اف 
يل الكث���ري كممثل وكان�ش���ان م���ن خربته 
الفنية واالن�ش���انية، واأحب اأن اأ�شكره على 
جه���وده وتوجيهاته وحر�ش���ه الدائم على 
ظهور امل�شل�ش���ل باأف�شل �ش���كل ممكن، 
العمل مع هذا الرائع مك�ش���ب ي�شيف اإلى 
ر�ش���يدي الفني الكثري كمخرج منفرد له 

مدر�شته وب�شمته اخلا�شة يف عامل االخراج 
وذلك انعك�س ب�شكل وا�شح على النتيجة 
النهائي���ة للم�شل�ش���ل وال�ش���كر مو�ش���ول 
للكات���ب اجلمي���ل ح�ش���ني امله���دي على 

الن�س اجلميل ولكل فريق العمل”.
واك����د اأنه يق����ّدم �شخ�ش����ية جديدة مل 
ي�شبق له تقدميها يف الدراما، الأنها بعيدة 
عن االأدوار الرومان�ش����ية التي ُو�شع فيها 
من����ذ �ش����نوات وحت����ى اليوم، حي����ث يقدم 
�شخ�ش����ية الطبيب ابراهي����م” وبعد اأن يف 

تقع اخلطيئة االأولى التي توؤثر على جمرى 
االأحداث و�شري ال�شخ�شيات، بعدها ي�شافر 
ابراهي����م اإل����ى اأح����د البلدان، وه����ذا اخلط 

الدرامي يعطي طابعاً اإن�شانّياً للعمل”. 
م���ن جانب���ه، يوؤك���د املمث���ل ومنت���ج 
العمل قحط���ان القحط���اين ملوقع ايالف، 
اأن “اخلطايا الع�رص” �ش���يكون خمتلفاً عن 
االأعم���ال البحرينية االأخرى، الفت���اً اإلى اأن 
“ه���ديف ه���و حتري���ك الدرام���ا البحرينية، 
م���ن  نراه���م  م���ن  معظ���م  اأن  خ�شو�ش���اً 
بحرينيني م�ش���اركني يف الدراما اخلليجية 
هم ب�شكل عام خمرجني وكتاب وممثلني. 
لذا فق���د كان فهديف ا�ش���تثمار الطاقات 
واإعادة الروح الى الدراما يف البحرين، عرب 
تطعي���م العمل مبجموعة من جنوم اخلليج 
البارزي���ن”. وي����رصح اأن “الكاتب ح�ش���ني 
املهدي مع���روف بجراأة الطرح وال�ش���قف 
العايل يف املناق�ش���ة، لذا فنحن اأمام عمل 
فكرت���ه جريئة وحبكته مميزة و�شخو�ش���ه 
تت�ش���ارع ب�شكل �ش���لبي واإيجابي، لت�شاأل 
ماذا �شتفرز اخلطايا يف املجتمع”. ويختم 
م �شخ�ش���ية خمتلفة عن  �ش���ارحاً اأنه يق���ِدّ
اأعمال���ه �ش���ابقاً، بطبيعة رج���ل غام�س يف 

طبعه وميوله بني م�شاعر احلب والكره.

طارق البحار

“الخطايا العشر” البحريني يناقش صراع اإلنسان بين الخير والشر

جمل�س ال�ش���يخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة: 
39465800

جمل�س اإبراهيم الدوي: 39462552
جمل����س بيت احل���اج علي بن اأحم���د اخلاجة: 

�شاحية ال�شيف
جمل����س لطيف���ة حمم���د القع���ود: الرف���اع 

ال�رصقي.
�ش���ند:  يف  العوينات���ي  ح�ش���ني  جمل����س 

39500019
جمل�س يو�شف اأحمد �شيادي: 39665044

جمل�س املرحوم احلاج ح�شن يعقوب العايل: 
39471323

ال�ش���عيدي:  وعبدال���رزاق  مب���ارك  جمل����س 
36636063

ال���ذوادي:  حمم���د  ب���ن  نا����رص  جمل����س 
36644552

جمل�س حممد اجلزاف: 39470550
جمل�س احلاج علي اأحمد اخلاجة: 36666924

جمل�س عبداحلكيم ال�شمري: 39661998
جمل����س ح�ش���ني عل���ي بوكن���ان واإخوان���ه: 

39453575
جمل�س عائلة العو�شي: 39323932

جمل�س ح�شن عيد بوخما�س:39652626
جمل�س اأحمد حم�شن بن �شلوم: 39644440

واأوالده:  ج���الل  يو�ش���ف  حمم���د  جمل����س 
17712344

جمل�س �شعدي حممد عبداهلل: 39677388
جمل�س جا�شم ح�شن عبدالعال: 39605262

جمل�س اآل �شنان: 39688871
جمل����س عبا����س ح�ش���ن اإبراهي���م �ش���لمان: 

39643380
واأوالده:  رج���ب  عبدالر�ش���ول  جمل����س 

39605221
جمل�س جميد عي�شى الزيرة: 39694544

جمل�س البلو�شي: 36600668
جمل�س �ش���يد �رصف �ش���يد جعفر �شيد اأحمد: 

39658800
جمل�س خالد عبداهلل املنا�شري: 39618818
جمل�س اأبناء املرح���وم عبدالرحمن الزياين: 

17661400
جمل�س �شامي البحريي: 39669558

خليف���ة:  اآل  خال���د  ب���ن  حمم���د  جمل����س 
39633111

جمل�س اأحمد من�شور العايل: 17265559
جمل����س عل���ي وحمم���ود ح�ش���ني املحمود: 

39616900
جمل�س ر�شاد يو�شف جناحي: 17505750

جمل�س د. جمعة جعفر اأحمد منديل واأوالده: 
39632666

عبا����س:  اإبراهي���م  اأحم���د ح�ش���ني  جمل����س 
39686776

جمل�س يو�شف حممد اجلا�شم: 39650676
جمل�س حمد احلربي: 39615015

جمل�س ح�شن عبداهلل املري: 39635444
جمل�س عبا�س عبداهلل ال�رصاج: 39466604

سهرات رمضانية منوعة على إذاعة البحرين

�ش���يكون حمبو ومتابعو ال�ش���هرات الرم�شانية التي تبثها 
اإذاع���ة البحري���ن طوال �ش���هر رم�ش���ان مع عدد من ال�ش���هرات 
اجلميلة واملنوعة ويف �ش���تى احلقول، وجميع ال�شهرات �شتبث 
على الربنامج العام يومياً ال�شاعة العا�رصة والن�شف وتعاد على 
بحري���ن اإف.اإم 93،3 ال�ش���اعة الثاني���ة ع�رصة والن�ش���ف من بعد 
منت�شف الليل، وفيما يلي ا�شتعرا�س لل�شهرات التي تقدمها 

اإذاعة البحرين خالل ليايل ال�شهر الف�شيل.
�ش���هرة يوم االحد بعنوان “اإعالم من الريا�ش���ة” من اأعداد 
وتق���دمي حممد عب���ده واإخراج اإبراهيم تلفت وم���روة العريفي. 
�ش���هرة تلقي ال�ش���وء على جمموعة من ال�شخ�شيات الريا�شية 
الت���ي كان لها االأثر الكبري على امل�ش���هد الريا�ش���ي يف مملكة 

البحرين.
�ش���هرة يوم االثنني �ش���تكون بعنوان “ جمل�س ال�ش���باب” 
من اعداد وتقدمي �ش���بيكة ال�ش���حي واإخراج فاطمة قمرب. وهي 
�شهرة �شبابية حوارية تطرح ق�شية جدلية حتتمل الراأي والراأي 
االآخر تهدف اإلى اإبراز الطاقات ال�ش���بابية واملفكرين ال�شباب 

ومناق�شة ق�شاياهم بطريقة حتليلية من زوايا خمتلفة.
اأما �ش���هرة يوم الثالثاء �ش���تكون بعنوان “عوايدنا” وهي 
�ش���هرة حوارية ت�شت�ش���يف جمموعة من املمثل���ني والفنانني 
البحريني���ني املعروف���ني وحتاوره���م يف اأعماله���م وعاداته���م 
الرم�ش���انية. الربنام���ج م���ن اإعداد وتق���دمي نورة ابو ال�ش���وك 

واإخ���راج حم���د بوقي����س.. وملحبي ال�ش���عر فتنتظرهم �ش���هرة 
يوم االأربعاء بعنوان “على �ش���ي ال�ش���عر” م���ن اأعداد وتقدمي 
حم�ش���ن املحمري ويون�س العيد واإخ���راج خليل ابراهيم وزينب 

القحطاين. 
�شهرة �شعرية اأدبية ت�شت�ش���يف �شعراء البحرين واخلليج 

وتتحدث عن جتاربهم ال�شعرية وحياتهم يف رم�شان.
واملتابعون لل�ش���هرات الثقافية ال�شعبية فهم على موعد 
مع �ش���هرة اخلمي�س وهي بعنوان “ ليايل رم�شانية” من اعداد 
وتقدم ن�رصين معروف ويو�ش���ف احلمدان واإخراج خليل اإبراهيم 
�شهرة ثقافية �ش���عبية تراثية، تتناول اأبرز العادات والتقاليد 

الرم�شانية التي املحلية والعربية
و�شهرة يوم اجلمعة �ش���تكون ذات طابع ترفيهي فكاهي 
بعن���وان “�ش���توب” من اعداد نيل���ي الرويعي وعل���ي القطان، 
واإخ���راج احمد بوريان ومرمي جا�ش���م. �ش���هرة بطاب���ع ترفيهي 
وفكاه���ي، تتمح���ور يف اختيار م�ش���ارك واختبار �رصع���ة بديهته 
وطالقت���ه وقدرت���ه على تقم����س بع�س الوظائ���ف املدرجة يف 

الربنامج واملحددة م�شبقاً من طاقم االإعداد.
“وله ملدينة”.. هذا هو ا�ش���م اآخر ال�شهرات والتي �شتبث 
يوم ال�ش���بت من اإعداد �ش���ناء الزياين عاي�ش���ة ال�ش���اعر وحممد 
ع�ش���كر من���رية عقيل ونا����رص ج���رب، واأخ���راج اأمينة اإ�ش���ماعيل 
�ش���هرة تاأخذ امل�ش���تمع يف رحل���ة تاريخية عرب مدين���ة املحرق 
التي يحتفى بها كعا�ش���مة للثقافة االإ�شالمية عرب ا�شتعرا�س 

وتوثيق جوانب من ثقافة املدينة وهويتها.

اأ�سامة املاجد
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األخيرة

درا�شة مرعبة للجال�شني طويال اأمام ال�شا�شات

تقاعدا من املخابرات لي�شبحا جا�شو�شني خطريين

مربية ا�شتقدمت من فرن�شا و�شويت كخروف يف لندن

ح���ذرت درا�ش���ة علمية حديث���ة من ق�ش���اء الكثري من الوق���ت اأمام �شا�ش���ات التلفزيون 
والكمبيوت���ر، بعدم���ا خل�صت اإلى وجود عالق���ة بني ال�صتخدام املف���رط لل�صا�صات والإ�صابة 
باأمرا����ض القلب وال�رشطان. ووجدت الدرا�صة، التي ن�رشته���ا جامعة غال�صكو ال�صكتلندية، اأن 
املخاط���ر املرتبطة بال�صلوكي���ات التي تت�صم بقل���ة احلركة، ومنها ق�صاء وق���ت طويل اأمام 

ال�صا�صات، قد ل تكون هي نف�صها بالن�صبة للجميع.
فالعالق���ة بني ال�صتخدام املفرط لل�صا�صات وتدهور احلالة ال�صحية يزداد ال�صعف عند 

الأ�صخا�ض الذين يفتقدون الن�صاط البدين.
وخل����ض الباحثون بجامعة غال�صكو اإلى هذه النتائج بعدما حللوا الوقت الذي اأم�صاه نحو 

390 األف �صخ�ض، اأمام �صا�صات التلفزيون والكمبيوتر اأثناء وقت فراغهم.

قال���ت وزارة الدف���اع الفرن�صية اإن عميل���ني �صابقني يف املخاب���رات الفرن�صية �صيمثالن 
للمحاكمة بتهمة اخليانة فيما يت�صل باإف�صاء اأ�رشار دولة لقوة اأجنبية.

واأكدت وزيرة الدفاع فلورن�ض باريل، اجلمعة، اعتقال عميلني متقاعدين يف دي�صمرب اإلى 
جانب زوجة اأحدهما وقالت اإن املعلومات امل�رشبة “ميكن اأن تقو�ض اأمن الدولة”. 

وقالت باريل يف لقاء تلفزيوين اإنه يعتقد اأن العميلني اأف�صيا اأ�رشارا اأثناء عملهما يف جهاز 
املخابارت الفرن�صي، بح�صب وكالة “رويرتز”.  ورف�صت التعقيب على تقارير غري موؤكدة اأن 
ال�صني هي القوة الأجنبية املعنية.  وقال م�صدر ق�صائي لرويرتز اإنه مت فتح حتقيق ر�صمي 
ب�ص���اأن الثنني يف 22 دي�صمرب بتهم التج�ص�ض حل�ص���اب قوة اأجنبية واإف�صاء معلومات �صديدة 
ال�رشي���ة وتقدمي معلومات ت�رش مب�صالح قومية اأ�صا�صي���ة.  واأ�صاف امل�صدر اأن اأحد العميلني 

اللذين مل تك�صف هويتهما يواجه اتهامات اأخرى بالتحري�ض على اخليانة حتري�صا مبا�رشا.

اأدانت حمكمة بريطانية زوج���ني فرن�صيني بقتل مربية وحرق جثتها يف احلديقة 
اخللفية ملنزلهما يف لندن مثل اخلروف، بعد تعر�صها ملا و�صفته ال�رشطة ب�صهور من 

�صوء املعاملة والتهديد والإيذاء البدين واحلب�ض الفعلي.
وا�صتمع���ت حمكمة اأول���د بيلي اإلى دفوع ذك���رت اأن �صابرينا كوي���در )35عاما( 
واأو�ص���م مدوين )40 عام���ا( ن�صجا �صبكة من الأكاذيب لتربي���ر تعذيب وقتل املربية 

�صويف ليونيت )21 عاما( وهي من �رشق فرن�صا.
وبلغت معاناة املربية ذروتها ب�صل�صلة “ا�صتجوابات” اأجراها الزوجان معها على 

مدى 12 يوما لإجبارها على العرتاف بالعديد من اجلرائم التي اتهماها بارتكابها.
وقال���ت مفت�صة التحقيق���ات دوميني���كا كانتينو بعد �صدور احلك���م “لن نعرف 

مطلقا حجم الرعب الذي واجهته �صويف”.
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دوالرا   14"
المتالك ق�شر يف فرن�شا

ميك���ن لأي �صخ�ض امتالك ق�رش فرن�صي به حو�ض �صباحة و�صكن ثانوي وحديقة، 
باأقل من 14 دولرا ببطاق���ة يان�صيب واحدة على الإنرتنت.ويقع املنزل املذهل يف 
����رشق اإقليم دوردورني���ي جنوبي غرب فرن�صا يف منطقة ب���وردو، وميتد على 13.75 

هكتار، وتبلغ قيمته 1.5 مليون دولر.
وق���ررت مالكة الق�رش الربيطاني���ة روث فيليب�ض، بيع الق����رش ليذهب ريعه اإلى 
جمعية خريية، ومن خالل بطاقة يان�صيب واحدة ل يتجاوز �صعرها 13.37 دولر، يتم 
بيع 500 األف بطاقة منها عرب موقع اإلكرتوين مت اإعداده خ�صي�صا للم�صابقة، ميكن 
امت���الك الق�رش، اإذا توف���ر يف ال�صخ�ض �رشطان اأ�صا�صيان: اأن يكون ال�صخ�ض مقيما يف 
اإجنل���رتا اأو ا�صكتلندا اأو ويلز، وال�رشط الثاين هو اأن يكون قادرا على ترجمة عبارتني 

فرن�صيتني اإلى الإجنليزية ب�صكل �صحيح.
وم���ن املق���رر اأن تنتهي امل�صاركة يف هذا العر�ض يف وق���ت لحق من هذا العام، 

مبجرد نفاد البطاقات املعرو�صة للبيع. 

• �صاب يقف على ظهر فيل يف نهر يامونا يف يوم �صيفي حار يف نيودلهي، الهند )رويرتز(	

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ولكنه  ح�ص���ن  الطق����ض 
ح���ار مع بع����ض ال�صحب 

اأحيانا خالل النهار.

الري���اح متقلب���ة الجتاه من 5 اإل���ى 10 عقد 
ولكنها عموما �رشقية م���ن 10 اإلى 15 عقدة 

اأحيانا. ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام. 

درجة احل���رارة العظم���ى 39 وال�صغرى 29 
درج���ة مئوية. الرطوبة الن�صبية العظمى 80 

% وال�صغرى 15 %.
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مدير التحرير
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مواقيت 
الصالة

درا�شة حديثة حتذر من اخلطر القاتل لدخان ال�شوي
حذرت درا�صة حديثة من اأن جمرد الوقوف 
بالقرب من جه���از �صوي الأطعم���ة “ال�شواية”، 
ق���د يزيد م���ن خماط���ر الإ�صاب���ة بال�رشطان.ول 
يكمن اخلط���ر يف ا�صتن�صاق الدخان ال�صادر من 
عملية ال�صواء، واإمنا يف امت�صا�ض اجللد للمواد 

امل�رشطنة الناجتة عنها.
واأو�صح���ت الدرا�ص���ة اأن نح���و 70 % م���ن 

الأمريكيني ميلك���ون اآلت �صوي، لفتة اإلى اأن 
ذلك يعر�صه���م لذرات مرتبط���ة ب�رشطان الرئة 

واجللد واملثانة.
ون�صح باحثون �صينيون الأ�صخا�ض الذين 
ين���وون ال�ص���واء يف اخلارج، اأن يغط���وا جلودهم 
بقدر الإم���كان، واأن يغ���ريوا مالب�صهم املعبقة 
بدخان ال�صوي مبج���رد النتهاء، لتقليل خماطر 

الإ�صابة بال�رشطان.
ول يتعل���ق الأمر بق���رب ال�صخ�ض من موقع 
ال�صواء لتتغل���ل املواد الكيماوي���ة اإلى ج�صده، 
ل���ذا فقد ن�ص���ح الباحثون ب����رشورة التوجه اإلى 
موقع اآخر متاما بعيدا عن عملية ال�صوي، يف حال 

مل يكن ال�صخ�ض نف�صه هو من يقوم بال�صواء.
ي�ص���ار اإلى اأنه عند �صوي اأطعمة معينة مثل 

اللحوم، فاإن درجة احل���رارة على ال�صواية يجب 
اأن تكون ما بني 300 و400 درجة فهرنهايت، 
لذا فاإن هذه العملية قد توؤدي اإلى اإطالق مواد 

.)PAHs( كيماوية ت�صمى
ووج���د اأن ه���ذه املركبات ت�صب���ب طفرات 
جيني���ة ميك���ن اأن توؤدي اإلى ال�رشط���ان، وفق ما 

ذكر موقع “ديلي ميل”.

كب�شولة ك�شف 
االأمرا�ض باتت حقيقة

مورغان فرميان 
يدخل دائرة التحر�ض

هوليوود”  “وح�ض 
ي�شلم نف�شه لل�شرطة

طور علماء، اأخريا، كب�صولت بها الكثري من 
الإلكرتونيات الدقيق���ة وماليني اخلاليا احلية 
املهند�صة وراثيا، التي قد ت�صتخدم يوما ما يف 

ر�صد املتاعب ال�صحية داخل الأمعاء.
ومت اختبار الكب�صولت عل���ى اخلنازير، اإذ 
اكت�صفت عالمات على النزيف، وفقا ملا ذكره 
باحثون يف معهد ما�صات�صو�صت�ض للتكنولوجيا 

يف جملة العلوم.
ولأن طولها يزيد عن بو�صة يتعني جعلها 
اأ�صغر لختب���ار الب�رش، غري اأن النتائج ت�صري اإلى 
اأن الكب�ص���ولت ميك���ن اأن ت�صتخ���دم يف نهاية 
املط���اف على الإن�ص���ان؛ للعثور عل���ى عالمات 
القرح واأمر�ض الأمعاء امللتهبة اأو حتى �رشطان 

القولون، وفقا ملا ذكره العلماء.

اعت���ذر املمثل الأمريكي املخ�رشم مورغان 
فرميان “لأي �صخ�ض رمبا يكون قد �صعر بعدم 

الراحة اأو بعدم الحرتام” ب�صبب �صلوكه.
وتاأتي ت�رشيحات فرمي���ان بعد اأن اتهمته 
ن�ص���اء عدة بالتحر����ض اجلن�ص���ي وال�صلوك غري 
الالئق يف اأماكن ت�صوير الأفالم، ومواقع مهنية 
اأخ���رى. وت�صمن تقري���ر ل�صبكة “�ص���ي اإن اإن” 
ت�رشيحات ام���راأة قالت اإن املمث���ل حاول مرارا 
رف���ع تنورتها، و�صاألها ع���ن مالب�صها الداخلية، 

وفق ما ذكرت وكالة اأ�صو�صييتد بر�ض.
وحتدثت “�ص���ي اإن اإن” ل� 16 امراأة ب�صاأن 
فرمي���ان، قالت 8 منهن اإنهن تعر�صن ل�صلوك 
متحر�ض اأو غري لئق منه، فيما قالت 8 اأخريات 

اإنهن كن �صهودا على مثل هذا ال�صلوك.

�صل���م املنت���ج ال�صينمائ���ي الأمريك���ي 
يف  لل�رشط���ة  نف�ص���ه  وين�صتاي���ن،  ه���اريف 
نيويورك، اإذ من املتوقع اأن يواجه اتهامات 

ب�صوء ال�صلوك اجلن�صي.
ومل يت���م الإع���الن ع���ن الته���م املوجهة 
اإلي���ه، لكن و�صائل الإع���الم الأمريكية تقول 
اإن بع�صه���ا ق���د يتعلق باتهام���ات وجهتها 
املمثل���ة لو�صي���ا اإيفان���ز بالعن���ف اجلن�صي 
�صده���ا يف الع���ام 2004. وقدم���ت ع����رشات 
الن�صاء ادعاءات مماثلة بارتكاب واين�صتني 
البالغ من العمر 66 عاما، �صلوكيات جن�صية 
م�صينة، منها الغت�صاب والعتداء اجلن�صي. 

• ع�صوا جمموعة م�رشحية يعزفان على حبل م�صدود يف احلديقة الوطنية مبنطقة ت�صانغجياجيه يف مقاطعة هونان بال�صني  )رويرتز(	
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