
يتج���ه جمل����س الن���واب لإلغاء �ص���احية 
وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين تقلي���ل ع���دد تراخي�س ال�ص���يد، 
وذلك بتعديل ت�رشيعي بقانون تنظيم �صيد 

وا�صتغال وحماية الرثوة البحرية.
وا�صتحدث �رشطا جديدا لطالب احل�صول 
على رخ�صة ال�ص���يد اأو الغو�س باأن ل يكون 

م���زاولً لوظيفة عام���ة اأو عماً خا�ص���اً اأو اأية 
مهن���ة اأخ���رى، وُي�ص���تثنى من ذل���ك امُلقيد 
بال�ش���جل �لتجاري ملز�ولة ن�ش���اط تد�ول �أو 

ت�صويق اأو ت�صنيع الرثوة البحرية.
واأ�ص���قط اإعف���اء ين����س علي���ه القان���ون 
النافذ حاليا ممنوح ل�ص���احب الرتخي�س من 
اأداء ر�صوم ا�صتقدام وجتديد رخ�س العمالة 

الأجنبي���ة املقررة يف قان���ون تنظيم 
�صوق العمل.

ر�صدت وزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ميزانية م�رشوع احلديقة 
املائية التي �ص���تبلغ نحو 6.6 مليون دينار، 
اإذ �ص���يكون امل�رشوع عل���ى مرحلتني بدًءا من 
نوفمرب العام املا�صي وحتى مرحلة النتهاء 

كم���ا ه���و مق���رر يف �ص���بتمرب 2019.وبينت 
ال����وزارة امليزانيات املر�ص����ودة مل�ص����اريع 
ال����وزارة 2017 -  2018 م����ن حي����ث ن�ص����بة 
الإجن����از ومراحل العم����ل واجلدول����ة الزمنية 
ل�صري العمل يف امل�ص����اريع التنموية البلدية 
واإجنازاتها وفًقا للخط����ط البلدية املعتمدة 

من الوزارة واملجال�س البلدية.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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تن�ضيق لو�ضع حد للتدخالت الآثمة يف املنطقة
ا�ستعر�سا الق�سايا الراهنة... �سمو ويل العهد والأمري حممد بن �سلمان:

جدة - بنا: ا�صتعر�س ويل العهد 
نائب القائ���د الأعل���ى النائب الأول 
ال���وزراء �ص���احب  لرئي����س جمل����س 
ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 
اآل خليف���ة وويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة 
العربية ال�صعودية ال�صقيقة �صاحب 
ال�ص���مو امللك���ي الأم���ري حمم���د ب���ن 
�ص���لمان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �ص���عود 

الق�صايا واملو�صوعات الراهنة.
 واأكد �ص���موهما يف اللقاء �رشورة 
تن�صيق اجلهود لو�صع حد للتدخات 
الآثم���ة يف املنطق���ة والدخيل���ة على 

ترابط جمتمعاتها.
ج���اء ذلك ل���دى لقاء �ص���موهما، 
الداخلي���ة �ص���احب  بح�ص���ور وزي���ر 
ال�ص���مو امللكي الأمري عبدالعزيز بن 
�ص���عود بن ناي���ف اآل �ص���عود وعدد 

من كب���ار امل�ص���وؤولني بق�رش 
ال�صام يف جدة.

�ضلطان بن �ضحيم: الدوحة متنع القطريني من العمرة

�ضتيني يبيع تاأ�ضريات خدم مزورة لت�ضديد ديونه

دبي � العربية نت: اتهم ال�صيخ �صلطان 
بن �ص���حيم اآل ث���اين، قط���ر، اأم����س اجلمعة، 
بالت���ورط يف منع �ل�ش���عب �لقط���ري من �أد�ء 
احل���ج والعمرة، متوع���ًدا النظ���ام يف الدوحة 
بيوم ح�ص���اب.وغرد ال�صيخ �ص���لطان “بينما 
ال�ص���قيقة الك���ربى ترتف���ع ع���ن اخلاف���ات 
ال�صيا�ص���ية وتفت���ح اأبوابها وقلبها ل�ص���عبنا 

لأداء العم���رة، ي����رش نظ���ام احلمدي���ن عل���ى 
منعهم من بيت اهلل.. كل ذلك حتى ل ت�صقط 
حجته���م باملظلومية.. �أي ذن���ب �قرتفتموه 

اأمام اهلل؟!”.
واأ�صاف “�صياأتي يوم يحا�صبكم ال�صعب 

�لقطري على ظلمكم له ومنعكم �إياه 
من اأداء العمرة واحلج”.

اجلنائي���ة  الك���ربى  املحكم���ة  اأرج���اأت 
الأول���ى النظ���ر يف واقع���ة اته���ام مواط���ن 
�ص���تيني بارتكاب جرمية تزوير يف حمررات 
ر�ص���مية للح�ص���ول عل���ى تاأ�ص���ريات عم���ل 

خلدم املنازل ليتمكن من بيعها وت�ص���ديد 
مديونيات���ه البالغة اأكرث من 40 األف دينار، 
لندب حم���ام له ع���ن طري���ق وزارة العدل، 
ومن املقرر انعقاد اجلل�صة القادمة يف يوم 

الثنني املقب���ل املوافق 11 يونيو 
�جلاري.
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نظام لأ�ضلمة قرو�ض التاأمني وا�ضتبدال معا�ضات املتقاعدين
ك�شف �شندوق �لتقاعد �لع�شكري �أنه 
وبالتن�ص���يق مع الهيئ���ة العامة للتاأمني 
الجتماع���ي، يعم���ل على و�ص���ع نظامني 
جديدين للقرو�س وال�ص���تبدال، بحيث 
يكونان بديلني عن املعمول بهما حالياً، 
عل���ى اأن يراعى فيهما حتقيق م�ص���لحة 
���ن عليه���م م���ن جه���ة، وم�ص���لحة  املوؤمَّ
ال�ص���ناديق التقاعدي���ة من جه���ة اأخرى، 
ويكون ذل���ك متوافقاً مع قواعد ال�رشيعة 

الإ�صامية الغّراء. 
ومل يقن���ع موقف ال�ص���ندوق الهيئة 

جلن���ة نيابي���ة اأج���ازت تعدي���ا ت�رشيعي���ا 
ي�ش���رتط �أن تك���ون معامالت ��ش���تبد�ل 
املعا����س متوافق���ة م���ع اأح���كام ال�رشيعة 

الإ�صامية.
وين����س الت�رشيع على زي���ادة املزايا 
�ملوؤم���ن  و�ل�ش���باط  لالأف���ر�د  �ملقدم���ة 
عليه���م عند ا�ص���تبدال املعا����س، واإلغاء 

الفوائد الربوية.
كم���ا اأقرت جلن���ة اخلدم���ات النيابية 
ذات التو�ص���ية بتعدي���ل ت�رشيعي مماثل 
ومكاف���اآت  معا�ص���ات  تنظي���م  بقان���ون 
التقاع���د ملوظف���ي احلكوم���ة، وقان���ون 

التاأمني الجتماعي.

مبرئياته���ا  احلكوم���ة  وذك���رت 
للربمل���ان تاأكي���داً على اهتم���ام الهيئة 
العام���ة للتاأمني الجتماعي ب���كلِّ ما من 
�ص���اأنه التخفي���ف عن اأعب���اء املتقاعدين 
فاإنها وبالتن�صيق مع �ص���ندوق التقاعد 
�لع�ش���كري ق���د قام���ت با�ش���تطالع ر�أي 
البن���وك الإ�ص���امية ح���ول قدرته���ا على 
توف���ري التمويل ال���ازم لتق���دمي خدمة 
ا�ص���تبدال املعا�س، وذلك لإيجاد م�ص���ار 
مواٍز ل ي�صتهدف �صوى حتقيق امل�صلحة 
العام���ة، والهيئة ب�ص���دد البحث عن هذا 

امل�ص���ار يف اإطار ال�ص���وابط التي 
6�صيتم التفاق ب�صاأنها.

• �صمو ويل العهد ملتقيا �صمو الأمري حممد بن �صلمان	

فائ�ســــا  “موديـــز” تتوقــــع 
يف موازنة الكويت

ل جترمي �سريحا ل�ستدراج القا�سر 
لتعاطي املخدرات

عيد تهيمن على �سباق 400 مرت بجولة 
اأو�سولو بالدوري املا�سي

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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فاطمة عبد الرحيم ت�سارك يف امل�سل�سل 
الإذاعي “نادر بال حدود”

مسافات البالد
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جائزة 
ال�ضحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �ضلمـــان 

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

6:29الفطــار:3:15الإم�ساك: 

را�شد الغائب

ليلى مال اهلل

مروة خمي�س

اإلغاء اإعفاء ال�ضيادين من ر�ضوم العمالة الأجنبية

املائية احلديقة  تطوير  كلفة  دينار  مليون   6.6

7
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تعمقت خ�صائر امل�صتثمرين البحرينيني 
يف اإي���ران بع���د فر����س مزيد م���ن العقوبات 
القت�صادية الأمريكية على طهران، وتدهور 
قيم���ة التوم���ان اإل���ى م�ص���تويات قيا�ص���ية.

وي�ص���تثمر بحرينيون اأموال يف البن���وك الإيرانية، 
من خال و�ص���عها كودائع يتلق���ون عليها فوائد 
)اأرباح( بن�ص���ب مرتفعة ت�ص���ل يف بع�س الأحيان 

اإلى 20 %.
اإل���ى  لك���ن ه���ذه الفوائ���د مل تع���د ت�ص���ل 
ح�ص���اباتهم كاملعت���اد، اأو تتاأخر لف���رتات طويلة 
رغم اأن التفاق اأن يتم حتويلها �ص���هريا، ي�صاف 

اإلى ذلك، وهذا هو الأهم، بح�صب ما قال بع�صهم 
ل� “الب���اد” اإنها تراجعت بن�ص���ب كبرية ب�ص���بب 

هب���وط �ش���عر ����رف �لتوم���ان مقاب���ل 
العمات الرئي�صة خ�صو�صا الدولر.

مع جتدد العقوبات والقت�سادية وتراجع �سعر “التومان”

�سيكون موازيا واختياريا... ويطّبق بالتعاون مع امل�سارف الإ�سالمية

خ�ضائر امل�ضتثمرين البحرينيني يف اإيران تتعمق

• فقدت العملة الإيرانية اأكرث من 80 % من قيمتها يف غ�صون 10 �صنوات	

10

مازن الن�شور

عبا�س اإبراهيم
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عبداهلل بن خالد ق�ضى حياته يف ن�رصة ق�ضايا الأمة
يف برقية تعزية تلقاها جاللة امللك... الرئي�س الفل�شطيني:

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
تعزية وموا�ش���اة م���ن رئي�س دولة فل�ش���طني 
رئي����س اللجن���ة التنفيذي���ة ملنظم���ة التحرير 
الفل�ش���طينية حمم���ود عبا�س، وذل���ك يف وفاة 
رئي����س املجل�س االأعلى لل�ش���وؤون االإ�ش���المية 
�ش���مو ال�ش���يخ عب���د اهلل ب���ن خالد ب���ن علي اآل 

خليفة.
وفيما يلي ن�شها: 

�شاحب اجلاللة االأخ امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة حفظ���ه اهلل، مل���ك مملك���ة البحرين 
ال�ش���الم عليك���م ورحم���ة اهلل وبركات���ه، تلقينا 

ببال���غ التاأثر نب���اأ وفاة �ش���مو ال�ش���يخ عبداهلل 
ب���ن خالد بن عل���ي اآل خليف���ة، رئي�س املجل�س 
االأعلى لل�شوؤون االإ�ش���المية، بعد حياة ق�شاها 
يف خدمة وطنه وعزة �شعبه، ون�رصة ق�شايا اأمته 
ويف طليعتها ق�ش���ية فل�ش���طني، فبا�شم دولة 
فل�شطني و�شعبها وبا�شمي �شخ�شيا، نعزيكم 
و�ش���عبكم ال�ش���قيق، واأ����رصة الراح���ل الكرمية 
برحيله يف هذه االأيام املباركة من هذا ال�ش���هر 
الف�ش���يل، داعني اهلل تعالى اأن ي�شمله بعفوه 
وغفرانه وي�شكنه ف�ش���يح جناته واأن يحفظكم 
و�ش���عبكم وبلدكم بكل خري وازدهار وتف�شلوا 

جاللتكم بقبول اأحر موا�شاتنا القلبية.

تلق����ى عاه����ل البالد �ش����احب 
اجلالل����ة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل 
خليفة برقية تعزية وموا�ش����اة من 
مل����ك اململك����ة املغربية �ش����احب 
اجلالل����ة املل����ك حممد ال�ش����اد�س، 
وذلك يف وفاة �ش����مو ال�ش����يخ عبد 
اهلل ب����ن خال����د بن عل����ي اآل خليفة 
رئي�����س املجل�س االأعلى لل�ش����وؤون 

االإ�شالمية. 
العاهل املغربي  واأعرب جاللة 
و�ش����ادق  تعازي����ه  خال�����س  ع����ن 
موا�ش����اته جلالل����ة املل����ك ولكافة 
اأف����راد العائل����ة املالك����ة الكرمية، 
اإل����ى املولى جل����ت قدرته  مبتهالً 
اأن يتغم����د الفقيد بوا�ش����ع رحمته 
ور�شوانه وي�ش����كنه ف�شيح جناته، 
وداعًي����ا املولى ع����ّز وجل اأن يدمي 
على جاللة امللك املفدى ال�ش����حة 
والعافي����ة، ويحفظ �ش����عب مملكة 

البحرين من كل مكروه.

املنامة - بنا: بعث رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة 
بن �شلمان اآل خليفة وويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ري �ش���لمان ب���ن حم���د اآل خليف���ة 
برقيت���ي تهنئ���ة اإل���ى مل���ك اململكة 
االأردني���ة الها�ش���مية عب���داهلل الثاين 
ابن احل�ش���ني، مبنا�ش���بة ذكرى توليه 
مقالي���د احلكم، عرب �ش���موهما فيهما 
ع���ن خال����س تهانيهم���ا ومتنياتهم���ا 
جلاللت���ه ب���دوام ال�ش���حة وال�ش���عادة، 
ول�ش���عب اململكة االأردنية الها�شمية 
ال�ش���قيق مزيًدا من التقدم والتطور، 
برقيتيهم���ا  يف  �ش���موهما  م�ش���يدين 
بالعالقات االأخوي���ة الوطيدة القائمة 
بني البلدين وال�ش���عبني ال�ش���قيقني 

على االأ�شعدة املختلفة.

جاللة امللك يتلقى 
تعزية العاهل املغربي

�شمو رئي�س الوزراء 
و�شمو ويل العهد 

يهنئان ملك االأردن

• •     الرئي�س الفل�شطيني	 جاللة امللك	

اجلودر: عبداهلل بن خالد 
�شحى بعمره يف خدمة الدين

قال خطيب جامع اخلري 
يف قاليل �ش����الح اجلودر اإن 
والعلماء  ال�شاحلني  “موت 
والدعاة من اأكرب امل�شائب 
والباليا على امل�شلمني، اإن 
الع����ربات والدمعات تطرق 
بابكم لتعلمكم كم هو االأمر 
جلل اأن ميوت ال�ش����احلون 

من اأمة حممد، يوم االثنني لع�رصين ليلة م�ش����ت من 
�ش����هر رم�ش����ان 1439ه)4 يوني����ة 2018م( انطفاأ 
ن����ور كان قد اأ�ش����اء نوره اأرج����اء البحري����ن والعامل 
االإ�شالمي، وانت�رص حزن عميق يف قلوبنا جميًعا لفقد 
رجٍل من رجال ه����ذه االأمة وعلم من اأعالمها قد نذر 
نف�شه خلدمة دينها، اأنه ال�شيخ عبداهلل بن خالد بن 

علي اآل خليفة”.
وتابع “اأ�ش����ابنا م�ش����اب جل����ل برحيله عن هذه 
الدار، فقد �شحى بوقته وعمره كله يف �شبيل خدمة 
كتاب اهلل الكرمي، ويفيِ خدمة بيوت اهلل من م�شاجد 
وجوامع ومراك����ز حتفيظ للقران الكرمي، ويف خدمة 
املراكز البحثية واالأندية االأدبية واملكتبات العامة 
واإ�ش����هاماته الوطني����ة واالجتماعي����ة، وم�ش����وؤوليته 
عن دخول �شهر رم�ش����ان واالإعالن عن عيد الفطر، 
ومتابعت����ه احلثيث����ة لوفود البحري����ن حلج بيت اهلل 
احلرام، وغريها من االأعمال اجلليلة، كان رحمه اهلل 
طيب القلب، وا�ش����ع ال�ش����در، ابت�ش����امته ال تفارق 
وجهه، يحب كل النا�س بتعامله الطيب معهم دون 
تفرقة اأو متي����ز، كان حا�����رصًا يف كل الفعاليات مع 
كرب �ش����نه، مل يتاأخر يوًما من القيام بواجباته جتاه 
دين����ه ووطن����ه البحري����ن، ال اإل����ه اإال اهلل، اإن الع����ني 
لتدمع واإن القلب ليحزن واإنا على فراقك يا �ش����يخ 
عبداهلل ملحزونون، وال نقول اإال ما قاله نبينا حممد: 
اإن����ا هلل واإن����ا اإليه راجعون، هلل ما اأخ����ذ وله ما اأعطى 

وكل �شيء عنده مبقدار”.

حمرر ال�ضئون املحلية

بقلم – خالد عبداهلل 
خواطر وذكريات يف رحيل ال�ضيخ احلكيمالشوملي 

يح���ار الفك���ر والقلم من اأين يب���داأ، وماذا يكتب 
عندما يكون على �شفاف �شخ�شية عظيمة ك�شخ�شية 
املغفور له �ش���مو الوالد ال�ش���يخ عب���داهلل بن خالد اآل 
خليفة رحمه اهلل، ف�شموه �شخ�شية ا�شتثنائية بكل ما 
للكلمة من معنى، وهذا ما اأدركه جميع من اقرتب من 

�شموه وعا�رصه وعرفه. 
وق���د كان يل ����رصف معرف���ة �ش���موه والعمل معه 
الأك���ر من اأربع���ة عقود م���ن الزمن، بداأت م���ن العام 
1977م ح���ني كنت اأعم���ل يف اإدارة اأموال القا�رصين، 
وتوا�شلت بعد تعييني مديًرا الإدارة االأوقاف ال�شنية 
���ا للمجل����س االأعلى  يف الع���ام 1996م، ث���م اأميًن���ا عامًّ
لل�ش���وؤون االإ�ش���المية يف العام 2006م، مم���ا اأتاح يل 

معرفة �شموه عن قرب. 
فحني كنت معه يف اإدارة اأموال القا�رصين وجدته 
حري�ًش���ا على ح�ش���ور جمي���ع اجلل�ش���ات يف مواعيدها 
املق���ررة، وكان يردد علينا دائًما اأن اأموال القا�رصين 
اأمان���ة يف اأعناقن���ا، ويو�ش���ي اأع�ش���اء جمل����س اأموال 
القا�رصي���ن باالأيتام خرًيا، وظل �ش���موه يتابع �ش���وؤون 
اأموال القا�رصين حتى بعد تركه وزارة العدل وتعيينه 
وزيًرا لل�شوؤون االإ�شالمية نائًبا لرئي�س جمل�س الوزراء. 
وحني انتقلت الإدارة االأوقاف ال�شنية كان �شموه 
���ا �شديًدا  هو ال�ش���ند والظهر لنا، ومل�ش���ت فيه حر�شً
ا على االأوقاف، �شواء ال�شنية واجلعفرية، وكان  وخا�شًّ
حري�ًشا على متابعة اأمورها اأوالً باأول، وعلى اأن تكون 
�ش���لتها بالنا�س وثيقة وطيبة، كم���ا كان يويل رحمه 

اهلل عناية خا�شة لبناء امل�شاجد واجلوامع و�شيانتها، 
وكان يوجه املعنيني دوًما اإلى تذليل ال�ش���عاب اأمام 
املح�ش���نني واملتربعني فيما يتعلق بذلك، و�ش���عى 
كذل���ك يف اإق���رار م�رصوع كادر االأئم���ة واملوؤذنني، كما 
كان ل���ه الف�ش���ل يف ت�ش���جيل الكث���ري م���ن العقارات 

التابعة لالأوقاف والتي مل تكن م�شجلة. 
ويف املجل�س االأعلى لل�ش���وؤون االإ�ش���المية حر�س 
�ش���موه عل���ى و�ش���ع خط���ة �ش���نوية الإعم���ار اجلوام���ع 
بالتعاون م���ع اإدارت���ي االأوقاف ال�ش���نية واجلعفرية، 
ويف م�رصوع طباعة م�ش���حف البحرين، ويف م�رصوع اإن�شاء 
معهد القراءات واإعداد معلمي القراآن الكرمي، وتبنى 
م����رصوع دع���م املعاه���د ال�رصعي���ة واحل���وزات الدينية 
ومراك���ز حتفيظ الق���راآن الكرمي، كما تبنى م�ش���اريع 
تدعم طلبة العلوم ال�رصعية، وهكذا كان داأب ال�ش���يخ 
عب���داهلل بن خال���د رحمه اهلل، ي�ش���عى يف اخل���ري دوًما 

ويوجه اإليه. 
لق���د كان ال�ش���يخ عبداهلل ب���ن خالد اأًب���ا ومعلًما 
ومربًيا، فكان �شموه يتعامل معنا بروح اأبوية عطوفة، 
رنا بها اأننا اأمام اأب حمب ونا�ش���ح حري�س على  ُي�ش���عيِ
اأن يزرع فينا القيم االإن�شانية واالأخالقية وحب اخلري.

���ز باحلكم���ة واإن���كار ال���ذات  وكان �ش���موه يتميَّ
وب�ش���اطة النف����س و�ش���عة ال�ش���در وطول الب���ال مع 
النا�س جميًعا، فكان ي�ش���ل اجلميع ويقابلهم باملحبة 
والتقدي���ر، ويحر����س عل���ى تلبي���ة دعواته���م. وكان 
باب���ه مفتوًحا للجمي���ع، كبريهم و�ش���غريهم، غنيهم 

وفقريهم، يالقي اجلميع برتحيب ولني ولطف و�شعة 
�ش���در. واأتذكر اأن �شموه ما كان يغادر مكتبه قبل اأن 
ي�شاأل: هل يوجد اأحد يريد الدخول عليَّ يف اخلارج؟! 

نع���م، كان بابه مفتوًحا للجمي���ع، ال يحجب اأحًدا، 
كم���ا كان باب جمل�ش���ه مفتوًح���ا للجمي���ع ليلتني من 
كل اأ�ش���بوع. كان ي�ش���غي اإل���ى اجلميع ب���كل اهتمام 
ورحابة �شدر، وين�شحنا دوًما باأن نفتح اأبوابنا للنا�س 
ن االإ�شغاء لهم لنكون على مقربة منهم ونعرف  وُنح�شيِ

حقيقة االأمور مببا�رصتها. 
كان �ش���موه قدوتنا يف كل �شيء، فهو بحق رجل 
نبي���ل حمب للخري، ومث���ال للج���د واالإخال�س، يحر�س 
على مبا�رصة عمله بنف�ش���ه بكل اهتم���ام، حري�س على 
انعقاد االجتماعات واجلل�ش���ات يف مواعيدها املقررة 
لئ���ال تتعطل م�ش���الح النا�س، كما كان حري�ًش���ا على 
ح�ش���ورها ومتابع���ة جميع امللف���ات بنف�ش���ه، لياأخذ 
زمام املبادرة فيما ي�شتع�ش���ي منها ليحله �شخ�شيًّا، 
ف�ش���هدته ع���دة م���رات يجري االت�ش���االت م���ن غرفة 
االجتماعات للمعنيني حللحلة بع�س امللفات، واأتذكر 
اأن���ه كان ياأخذ امللفات العالق���ة يف وزارت اأخرى معه 
اإلى جمل�س الوزراء حللحلتها. وكان �شموه رجالً مبارًكا 

ال ي�شع يده يف مو�شوع اإال وكان احلل من ن�شيبه. 
كان �ش���موه رحمه اهلل يدير االأم���ور كلها باإدارة 
رجل حكي���م يعرف متى يتكلم ومتى ي�ش���تمع. يعالج 
االأمور والق�شايا بحكمة وهدوء، ومتى ما ا�شت�شعر اأن 
ا م���ا قد يوؤدي اإلى ت�ش���ادم اأو خالف انربى رحمه  ملفًّ

اهلل لياأخذ هذا امللف ويعاجله بحكمته وهدوئه، فرتاه 
يجمع االأطراف واخل�ش���وم وين���زع الفتيل، ويوجد حالًّ 

مر�شيًّا من اجلميع. 
هكذا هو �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 
رحمه اهلل، بل واأكر من ذلك. لقد كان رحمه اهلل بحق 
زيًنا للمنا�ش���ب التي تقلدها، ولي�شت املنا�شب هي 
التي زانته، فرتك ب�شمات �شتبقى حمفورة يف ذاكرة 
كل من اقرتب منه، ويف كل وزارة اأو هيئة اأو موؤ�ش�شة 

اأ�رصف عليها. 
فيحق لن���ا اأن نقف اليوم بكل ح���زن واأمل وح�رصة 
على فراق مثل هذا الرجل النبيل الفا�ش���ل، والذاكرة 
تع���ج بالذكريات امللهمة، وعزاوؤنا يف اأن �ش���موه ربى 
اأبن���اءه الك���رام تربي���ة طيبة عل���ى االأخالق الفا�ش���لة 
والقيم النبيلة وح�ش���ن معا�رصة النا�س، لتبقى �ش���جرة 
عب���داهلل بن خالد اأ�ش���لها ثاب���ت وفرعها يف ال�ش���ماء 

توؤتي اأكلها كل حني باإذن ربها. 
واإنني الآمل بكل �شدق اأن نرى يف البحرين جامًعا 
اأو معهًدا يحمل ا�ش���م �ش���موه تخليًدا لذكراه العطرة، 
ا،  فقد كان �ش���موه يحب اجلوامع وامل�شاجد حبًّا خا�شًّ
وظل طيلة حياته يرحمه اهلل مولًعا باإن�ش���ائها، ومثله 

حقيٌق جديرٌ بذلك. 
رح���م اهلل الوالد عبداهلل بن خالد رحمة وا�ش���عة، 

واأ�شكنه ف�شيح جناته، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

االأمني العام للمجل�س 
االأعلى لل�شوؤون االإ�شالمية 
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تن�ضيق اجلهود لو�ضع حد للتدخالت الآثمة يف املنطقة

نقف وقفة رجل واحد دعًما جلهود خادم احلرمني يف تعزيز الأمن

ا�ستعر�سا الق�سايا الراهنة... �سمو ويل العهد والأمري حممد بن �سلمان:

خالل مغادرة �سموه ال�سعودية... �سمو ويل العهد:

ج���دة - بنا: نقل ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمري �س���لمان بن 
حمد اآل خليف���ة تهاين عاهل البالد �س���احب 
اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة  
اإل���ى ويل العهد نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
وزي���ر الدف���اع باململكة العربية ال�س���عودية 
ال�سقيقة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
بن �س���لمان ب���ن عبدالعزيز اآل �س���عود، على 
النجاح امل�ستمر الذي حتققه برامج التطوير 
والتنمية ال�ساملة حتت قيادة عاهل اململكة 
العربية ال�س���عودية ال�سقيقة خادم احلرمني 
ال�رشيف���ني امللك �س���لمان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�سعود، مبا يعزز مكت�سبات وموقع ال�سقيقة 
الكربى على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

كم���ا نقل �س���موه ته���اين جاللت���ه بنجاح 
املجل�س التن�س���يقي ال�س���عودي - الإماراتي 
م�س���يداً مبا ي�س���كله م���ن من���وذج يحتذى به 
للرتاب���ط بني الدول مبا ي�س���ب يف م�س���لحة 

اأمن وتنمية املنطقة. 
جاء ذلك لدى لقاء �ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء باأخيه �س���احب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري حممد بن �س���لمان ب���ن عبد 
العزيز اآل �س���عود، بح�س���ور وزي���ر الداخلية 
�ساحب ال�س���مو امللكي الأمري عبدالعزيز بن 
�س���عود بن نايف اآل �س���عود وع���دد من كبار 

امل�سوؤولني بق�رش ال�سالم يف جدة. 
واأكد �سموه اأن التاريخ املمتد للعالقات 
ب���ني مملك���ة البحري���ن واململك���ة العربي���ة 
ال�س���عودية ال�س���قيقة له اأثر را�سخ يف تعزيز 

اأطر التعاون الوثيق والعمل امل�س���رتك بني 
البلدين ال�سقيقني، مما حقق جناًحا ملمو�سا 
النطالق���ات  لتتوال���ى  م�س���رتكا  وم���ردودا 

املتجددة يف املجالت كافة.
واأ�س���ار �س���موه اإل���ى اأهمي���ة م���ا يعم���ل 
البلدان على تطويره من اأ�س����س التعاون من 
خالل اخلط���ط والروؤى امل�س���رتكة والأهداف 
العم���ل  ليثم���ر  املو�س���وعة  ال�س���رتاتيجية 
امل�س���رتك واملتوا�س���ل بني اململكتني عن 

نتائج م�س���تدامة تخدم �سعبيهما ال�سقيقني 
يف ظ���ل رعاية واهتمام ق���ادة البلدين عاهل 
البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة واأخي���ه عاه���ل اململك���ة العربي���ة 
ال�سعودية ال�سقيقة خادم احلرمني ال�رشيفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.
ورح���ب �س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمري 
حممد بن �سلمان باأخيه �ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل����س الوزراء ون���وه بالزيارة التي 
يقوم به �س���موه للمملكة العربية ال�سعودية 

ال�سقيقة.
الق�س���ايا  �س���موهما  وا�س���تعر�س 
واملو�س���وعات الراهن���ة، حيث اأك���دا �رشورة 
تن�سيق اجلهود لو�س���ع حد للتدخالت الآثمة 
يف املنطقة والدخيلة على ترابط جمتمعاتها.
كم���ا ن���وه �س���احب ال�س���مو امللكي ويل 
العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء بالدور الناجح للمملكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة يف قيادة قوات 
التحال���ف العرب���ي لدع���م ال�رشعي���ة يف اليمن 
ال�س���قيق وجهوده���ا الب���ارزة والقيادي���ة يف 
مكافح���ة الإره���اب ودع���م اأم���ن وا�س���تقرار 
املنطقة موؤكداً �س���موه دعم مملكة البحرين 
الدائم للم�س���اعي اخلرية التي ت�س���طلع بها 
اململك���ة العربية ال�س���عودية يف هذا اجلانب 

املهم.

• �سمو ويل العهد يف لقاء مع �سمو الأمري حممد بن �سلمان	

املنام���ة - بن���ا: غ���ادر ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي الأمري �س���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية بعد زي���ارة اأخوية لها 
التقى خاللها ملك اململكة العربية ال�س���عودية خادم 
احلرمني ال�رشيفني امللك �س���لمان بن عبد العزيز اآل 
�سعود، وويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الدفاع باململكة العربية ال�س���عودية �س���احب ال�سمو 
امللك���ي الأمري حممد بن �س���لمان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�س���عود، كما التقى �س���موه خاللها مبجموعتي قوات 
الواجب مبنطقة جازان و�سالح اجلو امللكي البحريني 

بقاعدة امللك فهد اجلوية بالطائف. 
وكان يف وداع �س���موه خالل مغادرته مطار امللك 
عب���د العزي���ز ال���دويل بجدة نائ���ب اأم���ري منطقة مكة 
املكرمة �س���احب ال�س���مو امللكي الأم���ري عبداهلل بن 
بندر بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�سفري مملكة البحرين 
ل���دى اململكة العربية ال�س���عودية ال�س���يخ حمود بن 

عبداهلل بن حمد اآل خليفة وعدد من امل�سوؤولني. 
هذا، وبعث �س���احب ال�س���مو امللكي ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعلى لدى مغادرت���ه اململكة العربية 
ال�س���عودية برقية �سكر اإلى خادم احلرمني ال�رشيفني 
هذا ن�س���ها: خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان 
بن عب���د العزي���ز اآل �س���عود عاهل اململك���ة العربية 
ال�س���عودية ال�سقيقة حفظه اهلل ورعاه ال�سالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته،،، 
ي�رشين واأنا اأغادر بل����دي الثاين اململكة العربية 
ال�س����عودية ال�س����قيقة اأن اأع����رب لك����م ع����ن عمي����ق 
ال�س����كر والمتن����ان على ما لقيته من حفاوة وح�س����ن 
ال�س����تقبال وكرم ال�سيافة الأ�س����يلة خالل زيارتي 
لل�س����قيقة الكربى اململكة العربية ال�سعودية التي 
اأك����ن لها كل التقدي����ر واملحبة والعت����زاز مبا يربط 
بلدينا ال�س����قيقني من عالقات متميزة ت�س����هد على 
الدوام املزيد من التطور والنماء. اإن مملكة البحرين 
بقي����ادة اأخيك����م ح�رشة �س����احب اجلالل����ة امللك حمد 
ب����ن عي�س����ى اآل خليفة مل����ك مملك����ة البحرين حفظه 
اهلل ورع����اه تقف معكم دوًما وقف����ة رجل واحد دعماً 
للجهود الكبرية التي تبذلونها بعزم واإ�رشار وح�س����م 
نحو تعزيز اأ�س�س الأمن وال�ستقرار للجميع ومواجهة 
خمتل����ف التحدي����ات الت����ي تتطل����ب وحدة ال�س����ف، 
ونثم����ن يف ه����ذا اجلان����ب قي����ادة ال�س����قيقة الكربى 

للتحالف العربي نحو اإر�س����اء دعائم ال�س����الم و�س����بل 
ال�ستقرار يف اليمن ال�سقيق ودحر العبث يف �سوؤونه 
واحلفاظ على اأ�س�����س الدولة وتثبي����ت ال�رشعية فيه. 
واإنني اإذ اأكرر خال�س ال�س����كر والتقدير لأ�س����األ اهلل 
جلت قدرته اأن يحفظكم وميتعكم مبوفور ال�س����حة 
والعافية واأن يحقق ل�س����عب اململكة ما ي�س����بو اإليه 
من رفعة وتقدم وازدهار يف ظل قيادتكم احلكيمة. 
ودمت����م �س����املني موفق����ني،،، �س����لمان ب����ن حمد اآل 
خليف����ة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء. 
كما بعث �س���موه بربقية مماثل���ة اإلى ويل العهد 
نائب رئي�س جمل����س الوزراء وزير الدف���اع باململكة 

العربية ال�سعودية هذا ن�سها: 
�ساحب ال�س���مو امللكي الأخ العزيز الأمري حممد 
بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد نائب 
رئي����س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة حفظه اهلل. 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

ي�رشين واأنا اأغ����ادر بلدي الثاين اململكة العربية 
ال�سعودية ال�سقيقة اأن اأبعث ل�سموكم الكرمي ببالغ 

ال�س����كر والمتنان على ما اأحطتم����وين به من حفاوة 
وح�س����ن ال�س����تقبال وكرم ال�س����يافة، كم����ا اأود اأن 
اأعرب ل�س����موكم العزيز عن عمي����ق فخرنا واعتزازنا 
مبا متثله العالقات البحرينية ال�سعودية من منوذج 
يحتذى للعالق����ات املبنية على اأ�س�����س من التاريخ 
وو�س����ائج القربى التي تلقى كل الهتمام والرعاية 
من ل����دن خادم احلرم����ني ال�رشيفني امللك �س����لمان 
ب����ن عبدالعزي����ز اآل �س����عود مل����ك اململك����ة العربية 
ال�س����عودية ال�س����قيقة واأخيه ح�رشة �س����احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سي اآل خليفة ملك مملكة البحرين 

حفظهما اهلل. 
كما اأود بهذه املنا�س���بة اأن اأ�سيد بدور اململكة 
املخل����س ودعواته���ا لكل ما ي�س���هم يف تعزيز وحدة 
ال�س���ف والت�سدي اإلى املمار�س���ات التي من �ساأنها 
امل�سا�س باأمن وا�ستقرار الدول ومكت�سبات �سعوبها. 
�سائالً اهلل تعالى اأن ميدكم بعونه وتوفيقه وللمملكة 
العربي���ة ال�س���عودية ال�س���قيقة املزيد م���ن التقدم 
والزده���ار. ودمت���م �س���موكم �س���املني موفقني،،، 
اأخوك���م �س���لمان بن حمد اآل خليف���ة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

• �سمو ويل العهد يغادر اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 	

ال�س���املة والتنمي���ة  التطوي���ر  برام���ج  بنج���اح  �س���لمان  ب���ن  حمم���د  الأم���ري  يهن���ئ  العه���د  ويل  �س���مو 

امل�س���رتك  والعم���ل  الوثي���ق  التع���اون  اأط���ر  تعزي���ز  يف  املمت���د  العالق���ات  لتاري���خ  را�س���خ  اأث���ر 
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بنين عبدالوهاب 
الشعباني 

حسن محمد سعيد هبة السيد هادي 
المشقاب 

شيماء وليد عائشة علي جناحي
محمد

أنوار خليفة سيف

راشد غازي الغافري

محمد جاسم محمد 
علي

جمانة رضي العسبول

% 93.64

% 94.27

% 92.5

املدر�سة: قرطبة االعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى والدي وكل من �ساندين.

املدر�سة: اأوال االإعدادية للبنني

املدر�سة: مدينة عي�سى الثانوية للبنات
اأه���دي تفوقي اإل���ى اأ�رستي خ�سو�س���ا اأم���ي الغالي���ة، واأتوجه 

بال�سكر اإلى معلماتي الالتي �ساهمن يف جناحي.

املدر�سة: املعرفة الثانوية للبنات
اأهدي تفوق���ي اإلى اأهل���ي، وبرنامج “اإثراء 

ال�سباب”.

املدر�س���ة: مدر�س���ة الرفاع ال�رسقي االإعدادية 
للبنات

اأه���دي تفوقي اإلو وال���دّي العزيزين واإخواتي 
احلبيب���ات، راجيًة م���ن اهلل دوام التوفيق والنجاح 

يل وللجميع.

املدر�سة: غازي الق�سيبي الثانوية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى من علمني االإ�رسار والطموح، اإلى قدوتي وقوتي والدّي 
العزيزين وجدتي الغالية وعائلتي الذين حر�س���وا على تفوقي وو�سويل اإلى 

ما اأنا عليه.

املدر�سة: الرفاع ال�رسقي الثانوية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى االأهل الوالد والوالدة واالإخوان جميعا.

املدر�سة: عايل االإعدادية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى الوالدين.

املدر�سة: الوفاء الثانوية للبنات
اأه���دي تفوقي اإلى والدي، وعائلت���ي احلبيبة، ومعلماتي، وكل من كان له 

ف�سل يف تفوقي.

سارة عبد العزيز آل 
منصور

املدر�سة: اأم كلثوم االإعدادية للبنات
ال�سف: اأول اإعدادي 

اأه���دي تفوقي الأ�رستي ولكل من �س���اهم يف دعمي لتحقيق 
هذه النتيجة.

املدر�س���ة: اأم الق���رى االبتدائي���ة االإعدادي���ة 
للبنات 

اأهدي تفوقي اإلى والدّي ومعلماتي.

% 93

اإعـــداد: مــــروة خمـــي�س
ت�سوير: ر�سول احلجريي

% 91.2 

% 95.5% 99

% 97.6% 94.64

فدك حسن 
مكي محمد 

% 98.73

92%
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“احلكمة الدولية” تختار وزير الأ�صغال �صخ�صية العام

�صفارة الإمارات تطلق مبادرة “اإفطار �صائم”

اإخماد حريق مببنى قيد الإن�صاء يف ال�صيف

“اجلعفرية” تنتهك تقاليد �رصف املكرمة امللكية

الإرهابي بحث تعزيز احلملة الع�صكرية ملحاربة “داع�ش” 

الع�صفور يحّول املبالغ لطباعة كتبه و�رشاء “اآيبادات”... “$” تن�رش بالوثائق:

اجلالهمة ي�صارك يف اجتماع وزراء الدفاع للدول الأع�صاء بالتحالف الدويل

اأثبتت الوثائق التي ح�صلت عليها “البالد” 
اأن اإدارة الأوق���اف اجلعفري���ة وجمل����س اإدارتها 
ق���د انتهك التقاليد املر�ص���ومة ل�رشف وتوزيع 
املكرمة امللكية التي يقدمها جاللة امللك اإلى 
امل���اآمت احل�ص���ينية الر�ص���مية يف البحرين خالل 

ع�رشة حمرم جرًيا على عادة جاللته.
وت�ص���ر التفا�ص���يل اإلى اأن رئي�س جمل�س 
الإدارة كان قد كلف بع�س العاملني يف الإدارة 
بطباع���ة موؤلف���ات يفرت����س اأن تكون خا�ص���ة 
مبطبوعات الأوقاف اجلعفرية، اإل اأنه كما ت�صر 
الوثائق اأ�ص���اف اإلى قائمة املوؤلفات املطلوب 
طباعتها كتًبا �صخ�ص���ية، اإذ وج���د بينها طباعة 
كتاب )اأحكام الأحوال ال�صخ�ص���ية بواقع 3000 
ن�صخة، وكتاب قانون الأحوال ال�صخ�صية باللغة 
العربية بواق���ع 3000 ن�ص���خة، وكتيب نداءات 
للت�صامح 3000 ن�صخة وكتيب تقومي عا�صوراء 

3000 ن�صخة(.
ويف ال�صياق ذاته، ك�صفت الوثائق اأن الراأي 
ا�ص���تقر عل���ى اأن تطبع املطبوع���ات على اإحدى 
دور الطباع���ة بكلفة تبل���غ 13.400 األف دينار، 
ح�ص���ب طلب �رشاء رق���م 160/2014 بناء على 
الأوام���ر الإدارية، وقد �ص���در اأمر املوافقة على 
اعتم���اد املبل���غ املذكور م���ن ح�ص���اب املكرمة 

امللكي���ة لتوفر ن�ص���خ الكتب )لل����رشورة( كما 
جاء يف الوثائق، ا�ص���تناًدا اإلى رقم الطلب 48/

.mag/63و ،mag
اأ�ص���ف اإلى ذلك وح�ص���ب رقم الطلب 41/
mag فقد �صدرت اأوامر من مكتب الرئي�س اإلى 
من يعنيهم الأمر يف الإدارة ل�رشاء عدد اثنني )اآي 
باد ميني(؛ ل�صتخدام مكتب الرئي�س وبعد بحث 
الت�صعرات ا�ص���تقر الراأي على �رشاء الأجهزة من 
اأحد املحالت ال�صهرة لبيع الإجهزة الإلكرتونية، 
نظًرا لتكرار التعامل من قبل مع امل�ص���در، ومت 
رف���ع الطلب اإل���ى مكت���ب رئي����س الإدارة الذي 
واف���ق ث���م مت ����رشاء اجلهازين بطلب ����رشاء رقم 
111/2014، بناء على الأوامر الإدارية، وكذلك 
متت طباعة ملفات عل���ى اأن يعتمد ي�رشف مبلغ 
ال�رشاء جميع ما ذكر من ح�صاب املكرمة امللكية، 

ومت اإنفاذ الطلب وفًقا للوثائق.
“البالد” ا�صتمزجت راأي ع�صو جمل�س اإدارة 
الأوق���اف اجلعفرية ال�ص���ابق، ف�ص���يلة ال�ص���يخ 
فا�ص���ل فتي���ل ال���ذي اأكد ب���دوره اأن مو�ص���وع 
����رشف املكرمة امللكية يخ�ص���ع ملعاير �رشعية 
وقانوني���ة دقيق���ة، باعتباره���ا هب���ة م���ن جاللة 
امللك، وهي مكرمة م�ص���ماة اإل���ى جهات معنية 
وهي املاآمت احل�ص���ينية الر�ص���مية امل�ص���جلة يف 

اإدارة الأوقاف اجلعفرية و�صجالت الدولة.
وعم���اًل مببداأ تبادل امل�ص���ورة م���ع جمال�س 

الأوق���اف  اإدارة  تو�ص���لت  امل���اآمت،  اإدارات 
اجلعفري���ة بالتف���اق م���ع اإدارات امل���اآمت على 
اأن ت����رشف املكرم���ة امللكية على �ص���كل اأموال 
مت�ص���اوية ت����رشف يف ح�ص���ابات املاآمت ب�ص���كل 
مبا����رش، بدلً من تقدمي الذبائ���ح والرز، وعر�س 
التفاق على املحاكم ال�رشعي���ة اجلعفرية الذي 
اأجازت���ه ب�ص���كل قان���وين و�رشع���ي، واعتم���د من 
ذل���ك الي���وم مب���داأ مع���روف ومتف���ق عليه بني 
اإدارة الأوقاف واإدارات امل���اآمت ب�رشف املكرمة 

امللكية.
ا على �ص���وؤال عن اأ�ص���باب �رشفها بهذه  ورًدّ
الكيفي���ة، قال اإن ل���دى معظم املاآمت فائ�ًص���ا 
واكتف���اًء م���ن اللحوم والرز، لذل���ك مت التوافق 

على ما مت الإ�صارة عليه اأعاله.
وعل���ى خٍطّ مواٍز، اأك���د اإداري ماأمت العري�س 
باملنام���ة ماهر العري�س اأن امل���اآمت ل تعلم عن 
م�صر املكرمة اأي اأمر، مو�صًحا اأنه ل يتم اإ�صدار 
ك�ص���وفات ح�ص���ابية للم���اآمت ميكن م���ن خاللها 

معرفة دخول املكرمة حل�صابات املاآمت اأم ل.
ولف���ت اإل���ى اأن الأوق���اف اجلعفرية ت�رشف 
اأك���واب ورقية واأكيا�ص���ا مطبوعا عليها �ص���عار 
الأوق���اف، مت�ص���ائالً اإذا كان���ت اإدارة الأوق���اف 
تعتق���د اأن ه���ذه امل���واد حتل حم���ل املكرمة؟، 
م�صًرا اإلى اأن هذا الأمر ل يليق ومقام املكرمة 

امللكية، مطالًبا ب�رشورة اإ�صالح الو�صع.

الرفاع - قوة الدف�اع: �ص���ارك وزير �صوؤون 
الدف���اع الفري���ق الرك���ن يو�ص���ف اجلالهم���ة يف 
اجتماع وزراء الدفاع للدول الأع�صاء يف التحالف 
الدويل ملحاربة تنظيم “داع�س” الإرهابي، الذي 
عقد اأم�س مبقر حلف �ص���مال الأطل�صي )الناتو( 
بالعا�ص���مة البلجيكية )بروك�صل(، ب�صاأن تعزيز 
جه���ود احلمل���ة الع�ص���كرية لق���وات التحال���ف 
ملحارب���ة تنظيم “داع�س” الإرهابي والت�ص���دي 
له والق�صاء عليه ل�ص���تعادة ال�صتقرار والأمن 

يف املنطقة.
وعلى هام�س الجتماع، اجتمع وزير �ص���وؤون 
الدف���اع يف مق���ر اإقامت���ه بالعا�ص���مة البلجيكية 
م���ع م�ص���اعد وزي���ر الدف���اع باململك���ة العربية 
ال�ص���عودية ال�ص���قيقة  حممد العاي�س وجرى يف 
اللقاء بحث �ص���بل التعاون القائم بني البلدين 
ال�صقيقني، بح�صور امل�صت�صار الع�صكري ل�صمو 
وزير الدفاع اللواء الركن طالل العتيبي ومدير 
مكتب وزير �صوؤون الدفاع الرائد فهد الرميحي 

والرائد حممد ح�صن اآل خليفة.

كم���ا التقى وزير �ص���وؤون الدف���اع بالنائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع بدولة 
الكويت ال�ص���قيقة ال�صيخ نا�رش �ص���باح الأحمد 
ال�ص���باح، حيث جرى ا�ص���تعرا�س �صبل التعاون 

بني البلدين ال�ص���قيقني، والتقى  وزير الدفاع 
ا�ص���تعرا�س  ماتي����س ومت  جيم����س  الأمرك���ي 
عالقات التعاون وال�صداقة القائمة بني مملكة 

البحرين والوليات املتحدة الأمركية.

املنامة - وزارة الأ�ص���غال و�ص���وؤون 
البلديات والتخطيط العمراين: ا�ص���تقبل 
البلدي���ات  و�ص���وؤون  الأ�ص���غال  وزي���ر 
والتخطي���ط العمراين ع�ص���ام خلف وفًدا 
م���ن اأ�ص���اتذة وطلب���ة مدر�ص���ة احلكم���ة 

الدولية، حيث مت ت�ص���ليمه درع التكرمي 
من اإدارة املدر�ص���ة لختياره “�صخ�ص���ية 
الع���ام الوطني���ة” يف حفل تخري���ج طلبة 
ال�ص���ف الثاين ع�رش �ص���من تخريج الفوج 

الثالث والع�رشين للمدر�صة.

املنام���ة - بنا: مبنا�ص���بة ي���وم زايد 
للعمل الإن�ص���اين، ويف اإط���ار “عام زايد”، 
اأطلقت �ص���فارة دولة الإم���ارات العربية 
املتحدة لدى مملكة البحرين ال�ص���قيقة، 
م�ص���اء الأربع���اء، اأول مبادراته���ا بتوزيع 
وجبات اإفطار �صائم على امل�صافرين يف 
مطار البحرين الدويل ويف �ص���وق املحرق 

�صمن دورها املجتمعي والإن�صاين.

وتعاون���ت �ص���فارة دول���ة الإمارات، 
م���ع جمعي���ة املح���رق اخلري���ة لتنفي���ذ 
املب���ادرة، حيث مت توزي���ع 250 وجبة يف 
قاعة امل�صافرين مبطار البحرين الدويل، 
و250 وجبة يف �ص���وق املحرق، جت�ص���يدا 
ل���روح التكاف���ل والتع���اون ب���ني اأفراد 
املجتم���ع والت�ص���هيل عل���ى م�ص���تخدمي 

الطرق.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: دفعت 
الإدارة العام���ة للدف���اع امل���دين، ب���� 18 
اآلي���ة و61 �ص���ابطا وف���ردا م���ن رج���ال 
الدف���اع املدين، لل�ص���يطرة عل���ى حريق 
اندلع �ص���باح اأم�س يف مبنى قيد الإن�صاء 
ب�صاحية ال�ص���يف يتكون من 29 طابقا، 
اإذ اندلع احلريق بالطابق العلوي وب�صبب 
ظ���روف الطق����س غر امل�ص���تقرة انتقل 
احلري���ق اإل���ى الطابق الرابع مع �س���قوط 
بع����س ال�ص���ظايا عل���ى املبن���ى املجاور 
وعلى ال�ص���ارع الذي يط���ل عليه املبنى، 
ومت اإخم���اد احلري���ق لتب���داأ عل���ى الفور 
عملي���ة التربي���د الالزم���ة منع���ا لتجدده 
مرة اأخرى.واأو�ص���ح اأن غرف���ة العمليات 
الرئي�صة، كانت قد تلقت بالغا باحلريق 
ال�ص���اعة 06:26 �ص���باحا، حيث توجهت 
ف���رق الدفاع املدين اإل���ى املوقع والتي 
و�ص���لته خالل 3 دقائق من تلقي البالغ 
وبا�رشت عمليات ال�ص���يطرة على احلريق 

واإخماده.
واأ�ص���ار اإلى اأن احلريق مل ي�صفر عن 

اأي خ�ص���ائر ب�رشية، لفت���ا يف الوقت ذاته 
اإل���ى اأن التحري���ات م���ا زال���ت م�ص���تمرة 

للك�صف عن �صبب اندلع احلريق.

• ت�صر الوثيقة اإلى طلب �رشاء “اآي باد ميني” ملكتب رئي�س جمل�س الإدارة، واأن الطلب عائد ملكتبه	

• تبني الوثيقة ا�صتغالل الإدارة يف طباعة كتب لرئي�س املجل�س من ح�صاب املكرمة امللكية، وتبني عدد وتفا�صيل الكتب	

• تو�صح الوثيقة اأمر �رشف �رشاء “الآي بادين” من املكرمة امللكية	

• تو�صح الوثيقة اأمر �رشف طباعة الكتب من املكرمة امللكية	

• وزير �صوؤون الدفاع ي�صارك يف اجتماع وزراء الدفاع للدول الأع�صاء يف التحالف الدويل ملحاربة تنظيم “داع�س” الإرهابي	

علوي املو�صوي

وطن يزخر بالواحات القرآنية
تابعت موؤخ���ًرا، بفخر واإعجاب بالغني، اخلتام الناجح مل�ص���ابقة جائزة )البحرين 
الكربى للقراآن الكرمي( مبركز الفاحت الإ�صالمي، بدورتها الثالثة والع�رشين، وبجهود 

م�صكورة من قبل وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية.
وجت�ص���د ه���ذه امل�ص���اعي، ذروة الأعمال اجلليلة وال�ص���احلة، لإحي���اء كتاب اهلل، 
واإحياء �ص���نة نبيه، وتن�صئة اأجيال مميزة، تعي جيًدا عظمة وثمار هذه الدين، واأهمية 

غر�صه، وتعزيز مفاهيمه بكل مناحي احلياة.
وتزخر مملكة البحرين بفخر بالغ، بالعديد من امل�صابقات القراآنية الأخاذة، على 
مدار العام، التي مو�ص���عت البلد كمركز عاملي خلدمة القراآن الكرمي، ويف الت�صجيع 
عل���ى تعاهده، وحفظ���ه، وفهم معاني���ه، بقيادة �ص���باب مميزي���ن، نتائجهم مميزة، 

وخمتلفة.
وتت�صدر هذه امل�ص���ابقات، م�ص���ابقة القارئ العاملي، التي اأحدثت وثبة كبرة 
يف امل�ص���اركة العاملية عرب “النت” وبتجربة فريدة، البحرين هي من بداأتها، لتكون 
ملهم���ة لكل العامل، وبوابة عبور لتعظيم ن�رش معاين كتاب اهلل، وزيادة رقعة حفظته، 

ومرتليه.
هذا ال�ص���تثمار هو بب�ص���اطة، اأجنح ال�ص���تثمارات، واأطيبها، واأعمقها، ا�صتثمار 
يعك�س عبق واأ�ص���الة قيادتنا احلكيمة، التي مل تاألو جهًدا لأن توفر كافة املقومات 
وال�ص���مانات الناجحة لكل ذلك، واأي�ًص���ا هذا ال�صعب الطيب، الذي يقدم اأبناوؤه على 
مدار ال�صاعة، واللحظة، م�صاعي مباركة، هي اأ�صا�س جناح هذه امل�صابقات، وتطورها.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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نظام جديد لأ�شلمة قرو�ض التاأمني وا�شتبدال معا�شات املتقاعدين
�سيكون موازيا واختياريا... ويطّبق بالتعاون مع امل�سارف الإ�سالمية

الع�س���كري  التقاع���د  �س���ندوق  ك�س���ف 
اأن���ه وبالتن�س���يق م���ع الهيئ���ة العام���ة للتاأمني 
الجتماعي، يعمل على و�س���ع نظامني جديدين 
للقرو�ض وال�س���تبدال، بحيث يكونان بديلني 
ع���ن املعم���ول بهم���ا حالي���اً، عل���ى اأن يراع���ى 
���ن عليه���م من  فيهم���ا حتقي���ق م�س���لحة املوؤمَّ
جهة، وم�سلحة ال�س���ناديق التقاعدية من جهة 
اأخرى، ويك���ون ذلك متوافقاً مع قواعد ال�رشيعة 

الإ�سالمية الغّراء. 
ومل يقن���ع موق���ف ال�س���ندوق الهيئة جلنة 
نيابية �أجازت تعديال ت�رشيعيا ي�شرتط �أن تكون 
معامالت ��ش���تبد�ل �ملعا�ش متو�فقة مع �أحكام 

ال�رشيعة الإ�سالمية.
وين�ض الت�رشيع على زيادة املزايا املقدمة 
لالأفر�د و�ل�شباط �ملوؤمن عليهم عند ��شتبد�ل 

املعا�ض، واإلغاء الفوائد الربوية.
وتن�ض املادة النافذة حاليا بقانون تنظيم 
معا�ش���ات ومكاف���اآت �لتقاعد ل�ش���باط و�أفر�د 
قوة دفاع البحرين والأمن العام: “يجوز للهيئة 
العام���ة ل�س���ندوق التقاعد اأن ت�س���تبدل نقوداً 
بحقوق �ل�ش���باط و�لأفر�د �خلا�ش���عني لأحكام 
ه���ذا القان���ون واملتقاعدي���ن يف معا�س���اتهم، 
ويح���دد راأ�س���مال املعا����ض امل�س���تبدل طبق���اً 
للجدول املرافق لهذا القانون و�سن امل�ستبدل 

وحالت���ه  الطب���ي  الك�س���ف  توقي���ع  تاري���خ  يف 
ال�سحية”.

و�أق���رت �للجن���ة �لتعدي���ل �لآت���ي: “يج���وز 
ل�سندوق التقاعد الع�سكري اأن ي�ستبدل نقوداً 
بحقوق �ل�ش���باط و�لأفر�د �خلا�ش���عني لأحكام 
ه���ذا القان���ون واملتقاعدي���ن يف معا�س���اتهم، 
ويح���دد راأ�س���مال املعا����ض امل�س���تبدل و�س���ن 
امل�س���تبدل يف تاري���خ توقي���ع الك�س���ف الطبي 
وحالت���ه ال�س���حية، عل���ى اأن يكون ال�س���تبدال 

موافقاً لل�رشيعة الإ�سالمية”.
وامل����رشوع بقانون املعرو����ض اأمام جمل�ض 

�لن���و�ب حالي���ا كان يف بد�يته �ق���رت�ح بقانون 
موقع من �لن���و�ب: �أحمد قر�ط���ة، وعبد�لرحمن 
بوجمي���د، وحمم���د اجل���ودر، وعل���ي بوفر�س���ن، 

واإبراهيم احلمادي.

مسار موازي
كم���ا �أق���رت جلن���ة �خلدم���ات �لنيابية ذ�ت 
التو�س���ية بتعدي���ل ت�رشيع���ي مماث���ل بقان���ون 
تنظيم معا�ش���ات ومكاف���اآت �لتقاعد ملوظفي 

احلكومة، وقانون التاأمني الجتماعي.
وذك����رت �حلكوم����ة مبرئياته����ا للربملان 

تاأكي����داً على اهتمام الهيئ����ة العامة للتاأمني 
الجتماع����ي ب����كلِّ م����ا م����ن �س����اأنه التخفي����ف 
ع����ن اأعب����اء املتقاعدي����ن فاإنها وبالتن�س����يق 
مع �س����ندوق التقاع����د الع�س����كري قد قامت 
با�ستطالع راأي البنوك الإ�سالمية حول قدرتها 
عل����ى توفري التموي����ل الالزم لتق����دمي خدمة 
ا�س����تبدال املعا�ض، وذلك لإيجاد م�سار مواٍز 
ل ي�ستهدف �س����وى حتقيق امل�سلحة العامة، 
والهيئ����ة ب�س����دد البحث عن هذا امل�س����ار يف 

�إطار �ل�شو�بط �لتي �شيتم �لتفاق ب�شاأنها.
ونّوه���ت احلكوم���ة يف ه���ذا ال�س���دد باأّن 

نظ���ام ال�س���تبدال هو نظام تق���وم به اأجهزة 
�لدولة ذ�ت �لخت�ش���ا�ش، ول ت�شتهدف منه 
الرب���ح، ويجري فح�ض هذا النظ���ام اكتورايا 

للتاأكد من و�شعه �ملايل كل فرتة.
للتاأم���ني  العام���ة  الهيئ���ة  واأبلغ���ت 
الجتماعي اإن توّجهها حالي���اً هو نحو الإبقاء 
على النظام القائم يف ال�ستبدال وا�ستحداث 
نظام �آخر مو�ٍز �ختي���اري يطّبق بالتعاون مع 
امل�س���ارف الإ�س���المية وفق اأح���كام ال�رشيعة 

الإ�سالمية.

• عبدالرحمن بوجميد وعلي بوفر�سن	 • اأحمد قراطة واإبراهيم احلمادي	

را�شد الغائب

جمموع���ة  النيابي���ة  اللجن���ة  وّجه���ت 
��شتف�شار�ت للم�ش���وؤولني �ملعنيني بالهيئة 
العام���ة للتاأم���ني الجتماع���ي عن���د مناق�س���ة 
تعديل ت�رشيعي ي�ش���رتط �أن تك���ون معامالت 
ا�ستبدال املعا�ض متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة 
الإ�س���المية. وفيما ياأت���ي ن�ض اأبرز الأ�س���ئلة 

و�إجابات �مل�شوؤولني:

قيمة متفاوتة

ما هو مقدار الفروق المالية بين 
مجموع ما يتقاضاه المستبدِل 

كرأسمال مستبدَل وبين مجموع 
األقساط التي يتحمّلها، وما هي 

طبيعة هذه الفروق )أرباح وفوائد/ 
أتعاب ورسوم إدارية/ بدل فاقد 

استثمار/ غيرها(؟
تتف���اوت قيم���ة �لف���روق �ملالية،   -
نظراً لرتباطه���ا بعوامل خمتلف���ة مثل املدة 
�ملختارة ل�شد�د �أق�شاط �ل�شتبد�ل ومعدلت 
العم���ل امل�س���تبدل، كل ذل���ك ينظمه اجلدول 

رق���م )3( املرافق للقانون رقم )13( ل�س���نة 
1975، �ملع���ّد بن���اء على در��ش���ات �كتو�رية 
مرتبط���ة باملبل���غ �ملطلوب وعمر �مل�ش���تبدل 

ومواعيد ال�سداد عند �رشف ال�ستبدال.

جدول جديد

في حال الموافقة على شرطيّة 
موافقة االستبدال للشريعة 

اإلسالمية، هل يتطلب ذلك تعديل 
الجدول رقم )3( المرافق للقانون 

رقم )13( لسنة 1975 بشأن 
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 

لموظفي الحكومة؟ 
�إن نظام �ل�ش���تبد�ل �ملطبق حالياً   -
ل���ه اأحكام���ه ومعطيات���ه، وحي���ث اإن الهيئ���ة 
�لعامة ت�ش���عى ل�ش���تحد�ث نظام �آخر متو�فق 
م���ع اأحكام ال�رشيعة الإ�س���المية بالتن�س���يق مع 
�س���ندوق التقاعد الع�س���كري، لذا فاإن اإقرار 
مثل ه���ذا النظام ق���د يتطلب اإع���داد جداول 
حتدد فيها �رشوط و�إج���ر�ء�ت تتفق مع �أحكام 

ال�رشيعة الإ�سالمية.

الصيغة المطلوبة

ما هي الصيغة المقترحة من قبل 
الهيئة العامة بخصوص النظام 
الموازي المتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية بالنسبة لقروض 
االستبدال؟

�إن �أنظم���ة �لتقاعد و�لتاأمني قائمة   -
عل���ى �أ�ش���ا�ش �لدر��ش���ات �لكتو�ري���ة �لت���ي 
تعم���ل عل���ى املحافظ���ة على امل���الءة املالية 
لل�س���ناديق التقاعدية والتاأمينية على الوجه 
�لذي ي�ش���من ��شتمر�ر �ملنافع، وبالتايل فاإنه 
يتعذر على الهيئة العامة اإعداد ال�سيغة على 
�أ�شا�ش خمتلف وتوقع �آثاره �لقت�شادية على 
امل�س���تفيد وال�سندوق على حد �س���واء، الأمر 
الذي يلزم الرجوع اإلى امل�س���ارف الإ�س���المية 
�ملحلية و�جلهات ذ�ت �لخت�ش���ا�ش �لأ�شيل 
يف الأنظمة املالية الإ�سالمية لالإفادة بال�سيغة 

املطلوبة.

النظام األنسب

ما هي اآلثار االقتصادية التي تترتب 

على صاحب المعاش )المستبدل( 
وعلى الصندوق جراء تطبيقه؟ 

وما هي الجهات التي ستنفذ 
النظام الموازي لالستبدال الموافق 

للشريعة اإلسالمية؟
عم���دت �لهيئ���ة �لعام���ة، من خالل   -
ال�س���تبدال  نظ���ام  تطبي���ق  اأوج���ه  تدار����ض 
املوازي املتوافق مع ال�رشيعة الإ�سالمية، اإلى 
التن�س���يق مع امل�س���ارف الإ�س���المية املحلية 
و�جلهات ذ�ت �لخت�شا�ش يف �لأنظمة �ملالية 
�لإ�شالمية، بحيث تقوم تلك �جلهات بتطبيق 
النظام املوازي مقابل اأن تقدم الهيئة العامة 
�ل�ش���مانات �لالزمة لتلك �جلهات �ملنفذة له 
من واقع ا�س���تحقاق املتقاعد مليزة ا�ستبدال 
املعا����ض وفق اأحكام القان���ون وطبقاً لأحكام 
ال�رشيع���ة الإ�س���المية، وذل���ك مع الإبق���اء على 
�لنظ���ام �حلايل و�إتاحة �ملج���ال ملقدم �لطلب 

اختيار النظام الأن�سب له.

الجهة المعنية

هل يتطلب النظام الموازي 
لالستبدال الموافق للشريعة 

اإلسالمية تعديل النصوص األخرى 
التي تتعلق بوفاة المستبدل، أم 

يُكتفى بالنصوص الحالية التي تقرر 
سقوط أقساط االستبدال في حالة 

وفاة المستبدل؟
مل���ا كانت �لهيئة �لعام���ة للتاأمني   -
الجتماعي تتطلع لالإبقاء على النظام املوازي 
فاإن تقرير الأحكام املتعلقة بوفاة امل�ستبدل 

تخت�ض بها اجلهة املعنية بتنفيذه.

غير قائم

هل من الممكن تزويد اللجنة بآلية 
االستبدال وفقًا لنظام المرابحة 

اإلسالمية التي تقوم بها المصارف 
اإلسالمية؟

يتع���ذر على �لهيئ���ة �لعامة توفري   -
�لآلية �ملطلوبة، لكون �أ�شا�ش هذ� �لنظام غري 
قائ���م لديها، وتخت�ش به �جلهات �لتي تطبق 
الأنظم���ة املالية الإ�س���المية مبا فيه���ا اأنظمة 

املرابحة.

م للبنوك “�شمانات” اأ�شلمة ا�شتبدال املعا�ض “التاأمني” تقدِّ
“$” تن�رش �أ�شئلة �للجنة �لنيابية و�إجابات م�شوؤويل �لهيئة

حمرر ال�شوؤون املحلية

مروة خمي�ض

ل جترمي �رصيح ل�شتدراج القا�رص للتعاطي
6.6 مليون دينار كلفة تطوير احلديقة املائية

�سبتمرب 2019 موعد انتهاء اأعمال التجديد

ر�شدت وز�رة �لأ�شغال و�شوؤون �لبلديات 
والتخطي���ط العمراين ميزاني���ة م�رشوع احلديقة 
�ملائي���ة �لتي �ش���تبلغ نحو 6.6 ملي���ون دينار، 
اإذ �س���يكون امل����رشوع على مرحلتني ب���دًءا من 
نوفمرب العام املا�س���ي وحت���ى مرحلة النتهاء 

كما هو مقرر يف �سبتمرب 2019.
�مليز�ني���ات  �لأ�ش���غال  وز�رة  وبين���ت 
املر�س���ودة مل�س���اريع الوزارة 2017/2018 
من حيث ن�سبة الإجناز ومراحل العمل واجلدولة 
الزمنية ل�س���ري العم���ل يف امل�س���اريع التنموية 
البلدي���ة واإجنازاته���ا وفًق���ا للخط���ط البلدي���ة 

املعتمدة من الوزارة واملجال�ض البلدية.
واأو�س���حت اأن املرحلة الأولى من امل�رشوع 
لإن�ساء �س���ور حميط باحلديقة �سينتهي اإجنازه 
�س���بتمرب من العام اجلاري، بتكلفة 3.3 مليون 
دين���ار، فيما �س���يتم اإع���ادة تاأهي���ل احلديقة 
باملرحلة الثانية ب�س���اأن اإعادة تاأهيل احلديقة 
بخ�س���و�ض اإع���داد وثائ���ق املناق�س���ة وطلب 

موافقة وزارة املالية على طرح املناق�سة.

و�سي�س���مل م����رشوع احلديق���ة املائي���ة من 
امل�س���اريع املوجهة لتك���ون مرفًق���ا ترفيهيًّا 
اإل���ى خدم���ة جمي���ع �رشائ���ح  متكام���اًل يه���دف 
�ملجتم���ع، وت�ش���مل �حلديق���ة على م�ش���طحات 
خ����رش�ء متفرق���ة حتتوي عل���ى �أن���و�ع خمتلفة 

من �لأ�ش���جار وبع�ش �ل�ش���جري�ت، ميتد خاللها 
مم�ش���ى يرب���ط خمتل���ف مكون���ات �حلديق���ة، 
بالإ�س���افة اإلى ذلك مت توفري عدد من املباين 
�خلدمة وتخ�شي�ش منطقة ملو�قف �ل�شيار�ت 

تكفي لزوار احلديقة.

رف�ش���ت جلن���ة نيابي���ة جت���رمي 
لدف���ع  ال�س���تمالة  اأو  ال�س���تدراج 
القا����رش لتعاط���ي امل���واد املخدرة 

و�ملوؤثر�ت �لعقلية.
ومن املقّرر اأن يناق�ض التعديل 
الت�رشيع���ي مب�رشوع قان���ون بتعديل 
املادة )31( من القانون رقم )15( 
ل�سنة 2007 ب�س���اأن املواد املخدرة 
و�ملوؤثر�ت �لعقلية بجل�ش���ة �لثالثاء 

املقبلة.
الت�رشيع���ي  التعدي���ل  ويه���دف 
لتجرمي فعل ا�س���تدراج وا�س���تمالة 
القا����رش، حي���ث اإن الإيق���اع ب���ه قد 
يك���ون ع���ن طري���ق ه���ذه الأفع���ال 
فيب���دو اأن ق���رار التعاط���ي نابع من 
دون  نف�س���ه  املتعاط���ي  �س���خ�ض 
جت���رمي مل���ا وق���ع عليه من �س���غط 

نف�سي ومعنوي.
النيابي���ة  اللجن���ة  واقتنع���ت 
م����رشوع  ب���اأن  �حلكوم���ة  مب���ربر�ت 

�لقانون �ملعرو�ش مل ي���اأِت بجديد 
ميك���ن اإ�س���افته اإلى امل���ادة )31( 
فقرة )ب( بند )3( من القانون رقم 
)15( ل�س���نة 2007 ب�س���اأن امل���واد 

�ملخدرة و�ملوؤثر�ت �لعقلية.
اأو  “ا�س���تدراجه  وقال���ت: كلمتا 
ا�ستمالته” الواردتان به مفهومتان 
بحكم الل���زوم العقلي وال�س���تنتاج 
�ملنطقي من �لعبار�ت �لو�رد �لن�ش 
عليها يف املادة نف�س���ها، وذلك من 
خالل عب���ارة “اأو دفعه اإلى تعاطيها 
باأي���ة و�س���يلة م���ن و�س���ائل الإكراه 
�أو �لغ����ش �أو �لرتغي���ب �أو �لإغر�ء �أو 
الت�س���هيل”، اإذ اإن عبارة “الغ�ض اأو 
�لرتغي���ب �أو �لإغر�ء �أو �لت�ش���هيل” 
�ل�ش���تدر�ج  �أفع���ال  تت�ش���من 
وال�س���تمالة م���ن جانب م���ن يقدم 
�مل���ادة �أو �لنبات �ملخ���در �أو �ملوؤثر 
العقل���ي للقا�رش لكي ياأخ���ذ الأخري 
�ملادة �ملخدرة �أو �لنبات �ملخدر �أو 
املوؤثر العقلي اأًيا كان �سورته ممن 

يقوم بتقدميها له.

• احلديقة املائية 	

ليلى مال اهلل
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حماكم

اإلغاء اإعفاء ال�سيادين من ر�سوم العمالة الأجنبية

خماوف من فر�ض ر�سوم جديدة تعرقل قانون اإعفاء حالت اإن�سانية

ل تراخي�ص للموظفني... ول ميكن لوزير الأ�شغال تقليلها

“الداخلية” طلبت حت�شيل مبالغ عن �شهادة ح�شن ال�شري وال�شلوك

يتجه جمل�����ص النواب لإلغاء �ش����احية 
البلدي����ات  و�ش����وؤون  الأ�ش����غال  وزي����ر 
والتخطيط العمراين تقليل عدد تراخي�ص 
ال�ش����يد، وذلك بتعديل ت�رشيع����ي بقانون 
تنظيم �ش����يد وا�ش����تغال وحماي����ة الرثوة 

البحرية.
لطال����ب  جدي����دا  �رشط����ا  وا�ش����تحدث 
احل�ش����ول على رخ�شة ال�ش����يد اأو الغو�ص 
ب����اأن ل يكون مزاولً لوظيف����ة عامة اأو عماً 
خا�ش����اً اأو اأي����ة مهنة اأخرى، وُي�ش����تثنى من 
ذل����ك امُلقيد بال�ش����جل التج����اري ملزاولة 
ن�ص����اط تداول اأو ت�صويق اأو ت�صنيع الرثوة 

البحرية.
واأ�ش����قط اعف����اء ين�ص علي����ه القانون 
النافذ حاليا ممن����وح ل�ص احب الرتخي�ص 
من اأداء ر�ش����وم ا�ش����تقدام وجتديد رخ�ص 
العمالة الأجنبية املقررة يف قانون تنظيم 

�شوق العمل.
ويت�ش����من م�رشوع القان����ون املحال من 
احلكوم����ة للربمل����ان 3 اقرتاح����ات بقانون 
م����ة من الن����واب: اأحم����د اإبراهيم املا،  مقدَّ
جمع����ة  اإبراهي����م  �ش����لمان،  داود  جم����ال 
احلم����ادي، عبدالرحم����ن را�ش����د بوجمي����د، 
عبا�ص عي�شى املا�شي، عبداحلليم عبداهلل 
م����راد، اأن�ص عل����ي بوهندي، عل����ي يعقوب 

املقلة.

م  رف�شت جلنة نيابية تعديا ت�رشيعيا ينظِّ
حت�شيل ر�ش���وم بع�ص اخلدمات وال�شهادات 
الت���ي تقدمها وزارة الداخلية مثل �ش���هادات 
ح�شن ال�ش���رية وال�شلوك، وال�ش���ماح بالإعفاء 
من ر�ش���وم اخلدمات التي يتم فر�شها ب�شند 
قان���وين مث���ل اإعفاء احل���الت الإن�ش���انية من 
ر�ش���وم التقارير وال�ش���هادات التي ت�شدرها 

الإدارة العامة للدفاع املدين.
وبررت جلنة ال�ش���وؤون اخلارجية والدفاع 
والأم���ن الوطني النيابية رف�ش���ها لاأ�ش���باب 

الآتية:
ورد م����رشوع القان���ون حم���ل الراأي   -
بي���ان  يت�ش���من  اأن  دون  العم���وم  ب�ش���يغة 
باخلدم���ات التي �ش���تقدمها ال���وزارة، والتي 
يتم مبوجبها فر�ص ر�شوم معينة مقابل تلك 

اخلدمات.
تكلم الن�ص املقرتح اإ�ش���افته عن   -
الر�شوم التي تفر�شها وزارة الداخلية مقابل 
اخلدمات الت���ي تقدمها، علماً ب���اأن اخلدمات 
التي تقدمها وزارة الداخلية مت�شعة ومت�شعبة 
وت�شمل عدة قوانني وقد تكون هذه القوانني 
مت�ش���منة الن�ص على هذه اخلدمات وحتديد 
الر�ش���وم املقابلة لها، مب���ا يعني اأنه مبوجب 

هذا التعديل �ش���وف يتم حتديد ر�ش���وم على 
خدم���ات مق���ررة مبوج���ب قوان���ني اأخرى غري 
القان���ون حمل التعدي���ل الأمر ال���ذي يتنافى 
مع الوحدة املو�شوعية بني اأحكام ون�شو�ص 
القانون الواحد حيث اأن كل ن�ص يعترب مكماً 
ملا �ش���بقه ومت�ش���قاً مع ما يليه حتى ل تتناثر 
الأحكام القانونية وي�شعب تطبيقها لحتمال 

تعار�شها.

اإن فر�ص الر�ش���وم له اآلية حددها   -
الد�ش���تور يف املادة رقم )107( يف فقرتيها 
)اأ، ب( يج���ب اللت���زام به���ا ويف �ش���وء حكم 
البحري���ن  مملك���ة  يف  الد�ش���تورية  املحكم���ة 
ال�ش���ادر يف الدعوى رقم )د3/2011 بتاريخ 
24 اإبري���ل 2013م( وال���ذي مف���اده اأنه على 
امل����رشع اأن يتيق���ن م���ن طبيع���ة اخلدمة حتى 
ي�شتطيع اأن يقرر ما يراه ب�شاأنها واأن تفوي�ص 

امل�رشع لل�شلطة التنفيذية يف فر�ص الر�شم ل 
يعن���ي باأي حال من الأح���وال اأن ياأتي الت�رشيع 
خالياً من حتديد اخلدمات التي على اأ�شا�شها 
يتم فر�ص الر�ش���وم، وهذا م���ا خا منه الن�ص 
املقرتح اإ�ش���افته مبوج���ب م����رشوع القانون 
املعرو����ص، وذلك يف الوقت ال���ذي تباطاأت 
فيه الوزارة املعني���ة يف الرد على طلب جلنة 
ال�شوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني يف 

هذا ال�شاأن.
وطلبت اللجن���ة مرئي���ات وزارة الداخلية 
بخ�ش���و�ص تزويدها بقائم���ة للخدمات التي 
�شُتح�ش���ل عليه���ا الر�ش���وم بناء عل���ى م�رشوع 
القانون، وذلك بتاريخ 12 دي�شمرب 2017م، 
اإل اإنها مل ت�ش���تلم الرد املطلوب حتى تاريخ 

تقرير اللجنة.

مقارنة بين مواد قانون الصيد والتعديالت النيابية عليه
تعديل اللجنة النيابيةالقانون النافذ حالياالمادة

9
ل يج���وز حي���ازة اأكرث م���ن ثاثة تراخي�ص لل�ش���يد بالن�ش���بة لل�ش���خ�ص الواحد، 
وللوزي���ر تقليل هذا العدد اإذا ارتاأت الإدارة املخت�ش���ة اأن ذلك ي�ش���كل �رشرا على 

الرثوة البحرية.

ل يجوز حيازة اأكرث من ترخي�ص واحد لل�ش���يد بالن�ش���بة لل�ش���خ�ص 
الواحد.

12
الرتاخي����ص التي ت�ش���در وفقا لأحكام هذا القانون �شخ�ش���ية، ل يجوز التنازل 
عنها للغري، ويجب اإبرازها للموظفني التابعني لاإدارة املخت�ش���ة اأو اجلهة املعنية 

عند الطلب.

الرتاخي�ص التي ت�شدر وفقاً لأحكام هذا القانون �شخ�شية، ل يجوز 
التنازل عنها اأو بيعه���ا اأو تاأجريها، ويجب اإبرازها للموظفني التابعني 

لاإدارة املخت�شة اأو اجلهة املعنية عند الطلب.

يج���وز بقرار ي�ش���در من الوزير بعد التن�ش���يق مع اجلهات املعنية حظر �ش���يد 16
الرثوة البحرية مبختلف اأنواعها موؤقتا وذلك بغر�ص حماية هذه الرثوة.

حذف املادة

غري موجود6

ا�ص���افة �رشط جديد لطالب احل�صول على رخ�صة ال�صيد اأو الغو�ص 
ي�صرتط ما يلي:

د. األ يك���ون مزاولً لوظيفة عامة اأو عماً خا�ش���اً اأو اأية مهنة اأخرى، 
وُي�ص���تثنى من ذلك امُلقيد بال�ص���جل التجاري ملزاولة ن�ص���اط تداول اأو 

ت�شويق اأو ت�شنيع الرثوة البحرية.

مادة جديدة

يكون ل�ش���احب الرتخي����ص احلق يف ا�ش���تقدام عمالة اأجنبية ل�ش���تخدامهم يف 
اأعم���ال ال�ش���يد املرخ�ص بها يف هذا القانون، عل���ى اأن ل يتجاوز عددهم على ثاثة 
عمال بالن�ش���بة ل�ش���فن ال�ش���يد ال�ش���غرية )الطراد(، وخم�ش���ة عمال ل�شفن ال�شيد 

الكبرية )البانو�ص(.
وُيعفى �ش���احب الرتخي�ص من اأداء ر�ش���وم ا�ش���تقدام وجتدي���د رخ�ص العمالة 

الأجنبية املقررة يف القانون رقم )91( ل�شنة 6002 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل. 
اإلغاء الفقرة الآتية: وُيعفى �ش���احب الرتخي�ص من اأداء ر�ش���وم ا�ش���تقدام وجتديد 
رخ����ص العمالة الأجنبية املقررة يف القانون رقم )91( ل�ش���نة 6002 ب�ش���اأن تنظيم 

�شوق العمل.

اإلغ���اء الفقرة الآتي���ة: وُيعفى �ش���احب الرتخي�ص من اأداء ر�ش���وم 
ا�شتقدام وجتديد رخ�ص العمالة الأجنبية املقررة يف القانون رقم )19( 

ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل.

 تلغى تراخي�ص ال�شيد اإذا انتقل ترخي�ص �شيد الرثوة البحرية من �شخ�ص اإلى 13/ أ
اآخر دون احل�شول على موافقة من الإدارة املخت�شة.

تلغى تراخي�ص ال�شيد اإذا انتقل ترخي�ص �شيد الرثوة البحرية من 
�شخ�ص اإلى اآخر.

ليلى مال اهلل

• علي املقلة	

• جمال داود	

• عبداحلليم مراد	

ع��دة  ق��وان��ني  وت�����ش��م��ل  ومت�شعبة  مت�شعة  ال�����وزارة  خ��دم��ات 
ت��ب��اط��اأت ال������وزارة يف ال����رد ع��ل��ى ط��ل��ب ال�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة 

تاأييد �سجن بائعي ماريجوانا 10 �سنوات

احلب�ض 3 �سنوات ل�سانع قنبلة وهمية

ال�ش���تئناف  حمكم���ة  رف�ش���ت 
ا�ش���تئنايف  العليا اجلنائية اخلام�ش���ة 
مداَن���ني اآ�ش���يوَيني، حمكوم على كل 
منهم���ا بال�ش���جن مل���دة 10 �ش���نوات 
 5000 مبل���غ  منهم���ا  كل  وبتغ���رمي 
وتعاط���ي  ببي���ع  لإدانتهم���ا  دين���ار، 
نب���ات املاريجوان���ا املخدر.كما اأيدت 
املحكم���ة الأم���ر باإبعاد امل�ش���تاأنفني 
تنفي���ذ  عق���ب  الب���اد  ع���ن  ���ا  نهائيًّ
العقوب���ة املق�ش���ي بها ومب�ش���ادرة 

امل�شبوطات.
ول�ش���بط املتح���رى عنه متلب�ًش���ا 
بج���رم البيع، مت���ت ال�ش���تعانة باأحد 

امل�ش���ادر ال�رشية، الذي توا�ش���ل مع 
املذك���ور، وخال الت�ش���ال الذي مت 
على م�ش���مع واإ�رشاف م���ن اأفراد �رشطة 
الإدارة طلب امل�ش���در من امل�شتاأنف 
الأول كمي���ة م���ن نب���ات املاريجوان���ا 
املخدر مقابل مبلغ مايل وقدره 120 
دين���اًرا، واتفق معه عل���ى اللتقاء يف 
مكان وزمان حددهما املذكور، وعقب 
والت�ش���ليم  ال�ش���تام  انته���اء عملية 
داهم اأفراد ال�رشطة امل�ش���تاأنف الأول 
واألق���وا القب����ص عليه متلب�ش���ا وكان 
بحوزت���ه مبلغ م���ايل كان من �ش���منه 

املبلغ امل�شّور �شلًفا للكمني.

اأي���دت حمكم���ة ال�ش���تئناف العلي���ا 
اجلنائية اخلام�ش���ة، عقوب���ة احلب�ص ملدة 
3 �ش���نني بحق م�ش���تاأنف واحد، مدان مع 
اآخر ب�ش���ناعة قنبلة وهمية وو�ش���عها يف 
منطقة عايل بالقرب م���ن اأحد الدوارات، 
فيما ق�ش���ت حمكم���ة اأول درجة ب�ش���جن 
املتهم الثاين ملدة 5 �ش���نوات عما اأ�شند 
اإلي���ه م���ن ذات التهام���ات، كم���ا اأم���رت 

مب�شادرة امل�شبوطات.
يف  درج���ة  اأول  حمكم���ة  وقال���ت 
حيثيات حكمها، وحيث اإن املتهم الأول 
-امل�ش���تاأنف- قد بلغ اخلام�ش���ة ع�رش ومل 
يتجاوز الثامنة ع�رش بعد من عمره بتاريخ 
ارتكاب���ه للواقع���ة، الأم���ر ال���ذي ينطبق 
علي���ه العذر املخفف املب���ني باملادتني 

70و71 من قانون العقوبات.

لت�شديد ديونه البالغة 40 األف دينار

�ستيني يبيع تاأ�سريات خدم مزورة

اإعداد: عبا�ض اإبراهيم

اأرج���اأت املحكمة الك���ربى اجلنائية الأولى 
النظر يف واقعة اتهام مواطن �شتيني بارتكاب 
جرمية تزوير يف حمررات ر�شمية للح�شول على 
تاأ�شريات عمل خلدم املنازل ليتمكن من بيعها 
وت�ش���ديد مديونياته البالغ���ة اأكرث من 40 األف 
دين���ار، وذلك لندب حمام له ع���ن طريق وزارة 
العدل، ومن املقرر انعقاد اجلل�ش���ة القادمة يف 
يوم الثنني املقبل املوافق 11 يونيو اجلاري.
ويتب���ني م���ن اأوراق الق�ش���ية اأن مديري���ة 
�رشطة العا�شمة كانت قد تلقت باًغا، جاء فيه 
اأن مواطن���ا ذكر اأنه مت ارتكاب عملية تزوير يف 
اأوراق ر�ش���مية با�شمه، واأن هذه الأوراق تتعلق 
بجل���ب خادمة منزلية، واأنها متت دون علم منه 
اأو اإذن���ه، وتبني اأن املتهم البالغ من العمر 62 
عاًما، هو من قام بتزوير �ش���هادة الراتب وعقد 
الزواج اخلا�ش���ني به، واملقدم���ني اإلى الإدارة 
العامة للجن�ش���ية واجلوازات والإقامة با�ش���مه، 

موؤكًدا اأن املحررين املذكورين مزوران.
واأو�ش���ح مقدم الباغ اأنه مل يكن على علم 
بالواقعة اإل اأنه اكت�ش���فها عندما تقدم بنف�شه 
بطل���ب ل���اإدارة العام���ة للجن�ش���ية واجلوازات 
والإقام���ة ب�ش���اأن جلب خادم���ة ملنزل���ه، اإل اأنه 
تفاج���اأ باملوظ���ف يبلغه اأنه ا�ش���تقدم يف وقت 

�شابق خادمة ول زالت تعمل لديه.
لكن املجني عليه اأنكر معرفته بهذا الأمر، 
فاأبلغ���ه املوظف���ني اأن���ه بالفع���ل يوجد طلب 
مق���دم من قبله واأن لدي���ه خادمة، اإل اأنه عندما 
اأ�رشّ لهم عل���ى اأنها املرة الأول���ى التي يتقدم 
فيها بطلب ا�ش���تقدام خادم���ة قدموا له جميع 
الإثبات���ات التي توؤك���د اأنه تق���دم بطلب جلب 
خادمة �ش���ابقا، وبعد فح�ص تلك امل�ش���تندات 
ات�ش���ح اأنها م���زورة فما كان من���ه اإل اأن تقدم 
بباغ ب�ش���اأن الواقعة جللب املتق���دم بالطلب 

وا�شتجوابه.
وبالفعل تو�شلت اجلهات الأمنية ح�شب ما 
جاء يف اأوراق الق�شية وعن طريق حترياتها من 
التو�شل لهوية مرتكب اجلرمية والقب�ص على 

املتهم.
وبالتحقيق مع املتهم ال�شتيني اعرتف اأنه 
منذ قرابة 3 �ش���نني كان مير ب�ش���ائقة مالية، 
حتى و�ش���ل جمموع املديوني���ات التي يتوجب 
علي���ه دفعها اأكرث من 40 األ���ف دينار، ولأنه ل 
ميتل���ك دخ���ًا ثابًتا فقد ا�ش���طر اإل���ى ارتكاب 
عملي���ات تزوي���ر يف �ش���هادات رات���ب با�ش���م 
�ش���خ�ص اآخر عن طريق �شخ�ص اآ�شيوي �شاعده 
بذل���ك، واأنه اأخذ تل���ك ال�ش���هادة وقدمها اإلى 

اأحد املكاتب املتخ�ش�ش���ة يف ا�شتقدام الأيدي 
العاملة، ال���ذي تقدم له بطلب يف هيئة تنظيم 

�شوق العمل جللب خادمة.
ومتكن بالفعل املكتب املذكور من اإنهاء 
كافة الإجراءات الر�ش���مية حتى مت ا�شت�ش���دار 
تاأ�ش���رية دخ���ول للخادم���ة، التي ق���ام ببيعها 
فيما بعد مببل���غ 200 دينار فق���ط، موؤكًدا اأنه 
اأج���رى هذه الوقائع مرتني قبل انك�ش���اف اأمره 

والقب�ص عليه.
هذا، وكانت اأحال���ت النيابة العامة املتهم 
بعدما اأ�شندت اإليه تهم تتمثل يف اأنه يف غ�شون 
العام 2017، اأول: ا�شرتك مع موظف ح�شن نية 
يف ارتكاب واقعة تزوير يف حمرر ر�ش���مي وهي 
ا�ش���تمارة طلب توظيف خدم لطلب احل�ش���ول 
على التاأ�ش���رية والإقامة من �ش���وؤون اجلوازات 
با�شم �شخ�ص اآخر، وو�ش���ع عليها توقيع مزور 
من�ش���وب �ش���دوره للمجن���ي عليه وذل���ك بنية 

ا�شتعمالها كمحرر �شحيح.
ثانًي���ا: ا�ش���تعمل املحرر امل���زور فيما زور 
من اأجله من علمه بتزويره باأن قدم ال�ش���تمارة 
اإلى املوظف املخت�ص باإدارة �شوؤون اجلوازات 
والإقامة مع عمله بتزويره فتم اعتماده ووقعت 

اجلرمية.
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إن من النفاق ما هو أصعب احتمااًل 
على أصحابه من الصراحة

 أريد أن أجد ُمبرًرا لكي استمر 
على قيد الحياة

طه حسين

نيكوس كزانتراكيس

سمو الشيخ عبداهلل بن خالد: لماذا نبحث عن 
الخالص هنا وهناك وبين أيدينا القرآن العظيم؟

قدم للعرب والمسلمين كتبا نفيسة وفريدة في أبوابها

 يف ليلة القدر نزل القراآن الكرمي رباطا وثيقا 
يربط بني كل املنتمني لهذه الأمة العريقة، وحول 
ليلة القدر تلتقي القلوب والأرواح يف الع�رش الأواخر 
م����ن رم�ض����ان يجمعهم اأم����ل واحد، ه����ذه الأمة التي 
تواف����ر لها من عنا�رش التالقي والتجمع ما مل يتوافر 
لأمة اخرى يف التاريخ.. مالها تع�ض����ف بها اخلالفات 

ومتزقها النتماءات وتبعرثها الأهواء؟ 
ويت�ض����اءل ال�ض����يخ خالد بن عب����داهلل رحمه اهلل 

قائال:
مل����اذا نبح����ث عن اخلال�����ص هنا وهن����اك وبني 
اأيدينا القراآن العظيم، قب�ض����ا من نور اهلل ل ي�ض����ل 
من اهتدى به؟ ملاذا نفتح الباب للفنت التي متزق 
ال�ضفوف وتبدد القوى وجته�ص اجلهود ويف اأيدينا 
كتاب اهلل يدعو للتما�ضك ويدعو للحذر ويك�ضف ما 
يبيته اعداء احلب واعداء ال�ضالم واعداء المن لهذه 
الأمة من غدر وما ميار�ض����ونه من مكر وما ي�ضمرونه 
من �رش، لقد قامت ه����ذه الأمة على القراآن، والقراآن 
ب����ني اأيدينا، نحتفل بليلته كل ع����ام ونتذكر كثريا 
من ال�ض����ياء، نتاأمل يف واقع الأمة م����ن حولنا، تدور 
يف روؤو�ضنا ا�ض����ئلة حائرة، كيف ت�ضتعيد هذه الأمة 
قوتها؟ كيف تعود ل�ضابق عهدها؟ كيف تبعث من 
جديد امة واحدة، متما�ض����كة، مرتا�ضة، قوية، ح�ضنا 

للعدل واحلق؟ 
كما يقول ال�ضيخ عبداهلل بن خالد رحمه اهلل:

ورغم ما مر بالأمة الإ�ض����المية من خطوب ورغم 
ما تتابع عليها من حمن، ورغم ما فرق من �ضفوفها 

من ف����نت، فقد ظلت عل����ى مر التاري����خ امة كبرية، 
يربطها حبل من اهلل متني ويوحد بينها رغم الفرقة 
كت����اب اهلل الذي ل ياأتيه الباط����ل من بني يديه ول 
من خلفه، كتابا حمفوظا يف ال�ض����در ويف ال�ضحائف 
تتل����ى اآياته ليل نهار يف م�ض����ارق الأر�ص ومغاربها، 
فهو العمد الرا�ضخة التي يقوم عليها البناء الكبري، 
بناء ال�ض����الم وبناء امل�ض����لم، لقد تتابع على الكون 
اأمم ولكل امة بعث ر�ض����ول، ولبع�ص الر�ض����ل كتب 
منزلة، وطوى الزمن الأمم والر�ضل والكتب وبقيت 
ام����ة الإ�ض����الم وبقي كت����اب الإ�ض����الم معج����زة، حية 

ناب�ضة، ناطقة بقدرة اخلالق وبنفاذ وعده.
كما جعل ال�ض����يخ عبداهلل ب����ن خالد اخليار بني 

امل�ضلمني حينما قال:
والتف�ض����يالت  التف�ض����ريات  كل  برغ����م 
والتفريع����ات والجتهادات فق����د كان اخليار دائما 
بي����د امل�ض����لمني، وكان احل�ض����ن دائم����ا ه����و كتاب 
اهلل مت�ض����كوا ب����ه يف الق����رون الأولى و�ض����اروا على 
نهج����ه فغزوا وانت�رشوا، وترك����وه يف القرون التالية 
والتم�ض����وا اله����وى يف غ����ريه فكان����ت الهزائم التي 
مازال م�ضل�ض����لها م�ض����تمرا يواجه امل�ضلمني يف كل 
ار�����ص. لقد ف�ض����ل اعداء ال�ض����الم رغ����م حماولتهم 
امل�ض����تميتة ان يحرف����وا كت����اب اهلل او يزيف����وه او 
يخف����وه او يبعدوه عن عني امل�ض����لم ويده، ولكنهم 
جنح����وا الى حد كب����ري يف ان ي�رشفوا امل�ض����لمني عن 
التم�ض����ك ب����ه والتاأم����ل فيه واتخ����اذه دلي����ال يحدد 
م�ضارهم يف كل مناحي احلياة، فخ�رش امل�ضلمون ومل 

يخ�رش الق����راآن، وهزم امل�ض����لمون ومل يهزم القراآن، 
و�ضاعت اأجيال يف متاهات الدونية ومازالت اأجيال 
اخ����رى تع����اين احل�ض����ار والت�ض����تت والوه����ن وبقى 
القراآن و�ضيبقى لأجيال اخرى قادمة تدرك قيمته 

وتعرف حقه وتعز به وت�ضمو وتنت�رش.
 ه����ذه هي احلقيقة الوا�ض����حة رغ����م مرارتها 
وق�ض����وتها ول خيار اأمام امل�ض����لمني اليوم – اإذا 
كانوا حقا يبحثون عن الن�رش ويتوقون اإلى العزة 
ل خيار لهم ال ال�ضتعانة بكتاب اهلل ل بتعليقه 
على ال�ض����دور، وامنا بدرا�ضته وفهمه والعمل 
مبا ج����اء فيه، لي�ص ام����ام امل�ض����لمني خيار اإل 
ان يدرك����وا مت����ام الإدراك ان ه����ذا الكت����اب 
الذي بني اأيديهم ه����و كالم اهلل ولي�ص كالم 
ب�����رش وان التوجيه����ات الت����ي امت����الأ بها هي 
توجيهات مبا�رشة م����ن خالق الكون مبا فيه 
وم����ن فيه، وان النظام ال����ذي حدده حلركة 

الإن�ض����ان على الأر�ص هو النظ����ام الوحيد الكامل 
ال�ض����امل القادر عل����ى حتقيق ال�ض����عادة لالإن�ض����ان 
يف الدني����ا والآخرة، ولو ادرك امل�ض����لمون ذلك حقا 
ف�ضوف ي�ضتعيدون جمدا يبحثون عنه وي�ضتعيدون 
عزة يتوقون اليها وي�ض����رتجعون جمدا �ض����اع منهم 
من امد بعيد، ويوفرون لأنف�ض����هم كرامة يعبث بها 

الآن اأعداء من كل لون وجن�ص وار�ص.
وياأخذ �ضموه رحمه اهلل يف �رشح تفا�ضري القراآن 

فيقول:
ان جه����ودا كب����رية تبذل يف التفا�ض����ري املي�رشة 

وفيها 
ب�����رشح  العلم����اء  يق����وم 

الكلمات التي يرونها هم �ضعبة يف الن�ص القراآين، 
والنتيج����ة م�ض����حف كب����ري احلج����م، فيه يف ا�ض����فل 
ال�ض����فحات �رشح لبع�ص اللفاظ ول�ضت ادري كيف 

يكون هذا تف�ضريا؟
انن����ا بذلك نوف����ر على القارئ اللج����وء الى احد 
معاجم اللغة ونرتك له هو مهمة التف�ضري، انني افهم 
ان التف�ض����ري املي�رش معناه اأول تف�ضري جديد يح�ضد 
له ما قاله ال�ضابقون على �ضوء معطيات الع�رش وما 

ك�ض����ف 
عنه م����ن حقائ����ق يف الكون 

واحلي����اة �ض����وف تك����ون بال �ض����ك معينا للتف�ض����ري، 
وبعد ان يف�رش القراآن بهذه ال�ض����ورة يب�ض����ط ال�رشح 
للم�ض����تويات الأق����ل ثقاف����ة او وعي����ا، ذل����ك هو يف 
اعتقادي معنى التفا�ضري ال�ضابقة التي مرت عليها 
قرون وتبقى جمهرة امل�ضلمني ولي�ص امامها �ضوى 
تفا�ض����ري تراثية قد ي�ضعب عليهم فهمها، و�ضوى 
تفا�ض����ري مي�رشة بال�ض����ورة التي عر�ض����تها وهي ل 

تغني ول تفيد.

متابعات

داخ��ل  “حكاية  ك��ت��اب  يف 
حكاية” )الدار العربية للعلوم 
- نا�رشون( جتتمع حكايات من 
ال�ضعبي  الق�ض�ضي  الرتاث 
ال��روائ��ي  يقدمها  ال��رتك��ي 

للقراء  اأوم���ي���ت  اأح��م��د 
ال��ن��ا���ض��ئ��ة، ب��اأ���ض��ل��وب 
وب�رشٍد  ه��ادف،  تربوي 

واخليال،  الواقع  بني  مي��زج 
يواجه  باحلكمة واملعرفة، حيث  ويت�ضم 
والأخطار  املغامرات  من  كثريا  اأبطالها 
ومعناها  احلياة  لغز  عن  يبحثون  وه��م 
اأوميت  اأح��م��د  ال��روائ��ي  ق��دم  النهائي. 
مبقدمة  للكتاب 
فيها  ج���اء  ومم���ا 
احل��ك��اي��ات  “اإن 
هذا  يف  ال����واردة 
ال���ك���ت���اب ك��ن��ُت 
من  �ضمعتها  قد 

اأمي”.

يقال دائماً اإن الفل�ضفة نتجت 
وتهدف  الإن�ضانية،  الهموم  م��ن 
الإن�ضانية  بالأحوال  الهتمام  اإلى 
النظرة،  هذه  مثل  وتعني  عموماً، 
م�ضبقاً  �رشطاً  اعتبارها  جانب  اإلى 
الفل�ضفة  اإن  البناء،  اإعادة  لعملية 
امل�ضتقبل  يف  ت��رت��ب��ط  اأن  ي��ج��ب 

باأزمات الإن�ضان وم�ضكالته،.
القومي  امل��رك��ز  اأ���ض��در  وق��د 
ديوي”،  “جون  ك��ت��اب  للرتجمة 
الفل�ضفة”،  يف  ال��ب��ن��اء  “اإعادة 
ويحمل  الأن�����ض��اري،  اأحمد  ترجمة 
عنوان الكتاب 
ت�������������ض������اوؤلً 
واإج���������اب���������ة، 
ال���ت�������ض���اوؤل: 
نحتاج  مل����اذا 
لإع������ادة ب��ن��اء 

الفل�ضفة؟

�ض���م الع���دد املزدوج م���ن جملة 
“بداي���ات” )18 - 19( الت���ي يراأ�ص 
حتريرها املفكر فواز طرابل�ضي ملفاً 
مهماً ح���ول مئوية الثورة الرو�ض���ية، 
منه���ا،  اأ�ضا�ض���ية  جوان���ب  تن���اول 

�ضيا�ضية وثقافية واأدبية.
 - البداية  من  البدء  امللف:  ويف 
فالدميري اإيليت�ص اأوليانوف )لينني(، 
اأ�ضهر حتقيق �ضحايف عن ثورة اأكتوبر 
 - ال�ضلطة  اأي��ام  اأول  ري�د،  ج�ون   -
ليون تروت�ضكي، الث�ورة �ض��د ك�تاب 
غرام�ضي،  اأنطونيو   - املال”  “راأ�ص 
امل����������غ����������زى 
اجل��������وه��������ري 
ل��������ل��������ث��������ورة 
الرو�ضية - روزا 
ل��وك�����ض��م��رغ، 
ت���رج���م���ة ي���زن 

احلاج.

�ض���اركت جامع���ة اخللي���ج العربي يف املوؤمت���ر الرابع جلمعي���ة املكتب���ات اللبنانية بالعا�ض���مة بريوت 
بالتعاون مع الحتاد الدويل جلمعيات وموؤ�ض�ضات املكتبات IFLA جلنة اآ�ضيا واأوقياين الذي حمل عنوان 

»املكتبات املتجددة: الطريق اإلى امل�ضتقبل«.
واكد امل�ض���اركون يف املوؤمتر اأهمية دعم اإن�ض���اء املكتبات الوطنية يف العامل العربي وتطوير دورها املتجدد عر 
الع�ضور، واإيجاد تفاعل حقيقي بني كل املكتبات، لتتحول املكتبات من حا�ضنة للكتب ومكان للمطالعة اإلى مكان 

تفاعل ثقايف اجتماعي يتعاون مع و�ضائل التوا�ضل الجتماعي ومواكب للتطور التكنولوجي.

قربو����ص هو عنوان معر�ص لالإيطايل كارمينيه كارتولنو، ت�ضت�ض���يفه قاعة »م�رشبية« يف القاهرة 
حتى منت�ض���ف حزيران )يونيو( 2018. هو عر�ص ب�رشي م�ض���توحى من قراءة كارتولنو لثالثية جنيب 
حمفوظ. والتجربة هذه، لي�ض���ت غريبة على ممار�ض���ات كارتولنو الإبداعية والعملية والتي متزج بني 
و�ض���ائط خمتلف���ة، فهو يراوح بني الرتجم���ة والكتابة وممار�ض���ة الفوتوغرافيا. هي جتربة واح���دة مكتملة كما يراها، 
حتمل روؤيته للعامل واحلياة من حوله، وهو الإيطايل الذي قرر العي�ص يف القاهرة مبح�ص اإرادته، العارف بتفا�ضيلها، 

واملتحدث بل�ضان اأهلها.

• �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن خالد	

ملتقى  احل���ي،  وم��راث��ه��ا  العربية،  ل���أم��ة  الوثقى  ال��ع��روة  ه��ي  العربية  الثقافة  �ستظل 

اأجمادها، وم�ستقر قيمتها، ويعترب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة رحمه اهلل منبعا 

اأبوابها  يف  وفريدة  نفي�سة  كتبا  وامل�سلمني  للعرب  وقدم  الإ�س�مي  العربي  للرتاث  ين�سب  ل 

القراآن”  اإ�س�مية من وحي  “روؤى  كتاب  العظيمة  الكتب  ومنفردة يف موا�سيعها، ومن هذه 

ال�سادر العام 1996 ويقع يف 91 �سفحة. هذا الكتاب فيا�ض بالعلم واملعرفة والتف�سرات ونظرا 

�سرحان  مكي  الدكتور  الباحث  خل�سها  كما  �سفحاته  من  ي�سرة  نبذا  للقارئ  نقدم  لقيمته 

رحمه اهلل يف كتابة “�سخ�سية عبداهلل بن خالد اآل خليفة.. عبقرية جذابة هادئة”.

ليايل رم�سان كلها خر وبركة ومي�سي رم�سان كل عام ويطوي الزمن �سريعا تلك الليايل 

نعمه  على  وال�سكر  وجنته  ثوابه  يف  والم��ل  والطاعة،  الهداية  بنور  امل�سرقة  والي��ام  امل�سيئة 

ليتنا  يقاربه خر ونعمة  الم��ة بف�سل ل يدانيه ف�سل وخر ل  واف�ساله، فقد اخت�ض هذه 

ندرك ابعادها ونفهم مغزاها ون�سرب اغوارها. 

الف�سل  الأواخ��ر من رم�سان هي قمة  الع�سر  والليايل  لها ف�سل وخ��ر،  فليايل رم�سان 

التي يحوطنا  الليلة  انها  القراآن الكرمي،  التي �سرفت بنزول  القدر  وقمة اخلر، ففيها ليلة 

دائما نورها وي�سملنا ظلها، هي ليلة عظيمة يف التاريخ ال�س�مي وبكل املقايي�ض، فهي ليلة 

القراآن. ولو علم النا�ض ف�سل هذه الليلة املباركة لأدركوا ب�سدق عظيم النعمة التي انعم اهلل 

بها على امل�سلمني، وهي قمة الف�سل وقمة اخلر.

اأ�سامة املاجد
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الناس

م�رشوع “ابت�شامة” اأحد امل�شاريع اخلريية 
ال�ش���بابية،  امل�ش���تقبل  جلمعي���ة  التابع���ة 
مبادرة اإن�ش���انية انطلقت ع���ام 2010 لدعم 
الأطفال حمارب���ي ال�رشطان واأولي���اء اأمورهم 
وحت�ش���ن واقعه���م ال�ش���حي والجتماع���ي، 
فاملب���ادرة تلبي حاجات ق�ش���وى للمر�ش���ى 
وذويه���م، يتعذر توفريها م���ن قبل اجلهات 
امل�شوؤولة لأ�شباب عدة كقلة املوارد املالية 
واملوظفن، امل�رشوع ح�شل على جائزة خالد 
بن حمد للم�رشوع التنموي امل�شتدام، وجائزة 
ال�ش���ارقة لأف�ش���ل م�رشوع تطوع���ي، وجائزة 

اأف�شل م�رشوع تطوعي بحريني.
ل يخف���ى عل���ى اأح���د الو�ش���ع ال�ش���حي 
والنف�ش���ي ال���ذي يعي�ش���ه الطفل امل�ش���اب 

واأ�رشت���ه، فه���م اأح���وج م���ا يكون���ون للع���ون 
امل���ادي والنف�ش���ي للتعاي����ض م���ع املر�ض 
وتخط���ي مراح���ل الع���اج املوؤمل���ة و�ش���ولً 
ملرحلة ال�شفاء باإذن اهلل، وخال تلك الفرتة 
لنتكا�ش���ات  الطف���ل  يتعر����ض  الع�ش���يبة، 
نف�ش���ية، ويواجه الأهل ظروف���ا مادية حرجة، 
لتغطي���ة كل احتياج���ات الطف���ل م���ن اأدوية 
باهظة الثمن وتغذية خا�ش���ة وبيئة منا�شبة 
يف امل�شت�ش���فى واملن���زل، لذا قام موؤ�ش�ش���و 
“ابت�ش���امة” بعم���ل ع���دة م�ش���اريع لتوف���ري 
ال�رشوري���ات لأبط���ال ال�رشط���ان، منها م�رشوع 
“اأبج���د التعليم���ي”، حيث يقوم مدر�ش���ون 
متطوع���ون مبتابعة درو����ض وتعليم الطفل 
جتنباً لتاأخره الدرا�ش���ي، وم�رشوع “حت�ش���ن 

البيئ���ة املنزلي���ة” لتجهي���ز غرف���ة الطف���ل 
بالأجهزة الكهربائي���ة والإلكرتونية والأثاث 
املريح لتح�ش���ن معنوياته ودعمه نف�ش���ياً، 
ودع���م اأ�رشت���ه اجتماعي���اً من خ���ال الزيارات 

امليدانية لتلم�ض احتياجاته.
الإن�ش���انية  اخلدم���ات  تل���ك  وتط���ورت 
بتاأ�شي�ض “جمموعات الدعم النف�شي لأولياء 
الأمور”، لتبادل اخلربات وتثقيفهم بكيفية 
التعام���ل ال�ش���حيح م���ع اأطفاله���م يف جمال 
ال�ش���حة والتعليم والدعم النف�شي مب�شاندة 
متخ�ش�ش���ن متطوع���ن، وارتق���ى امل�رشوع 
ع���رب “برنامج دعم وم�ش���اندة الطاقم الطبي 
والتمري�ش���ي” بتق���دمي دورات متخ�ش�ش���ة 
للتعامل مع اأطفال ال�رشطان، واأي�ش���اً برنامج 

“اأمني���ة” لتحقيق اأمني���ات الأطفال يف حفل 
عي���د مياده���م... م�ش���اريع وخدم���ات اآخذة 
يف التط���ور والتو�ش���ع وفق���اً لزي���ادة اأعداد 
املر�شى امل�ش���تفيدين منها وعددهم 120 

طفا. 
الوطنية  ننا�شد املوؤ�ش�ش���ات وال�رشكات 
ال�ش���تجابة لنداء فريق “ابت�ش���امة” بتوفري 
مقر جديد للم�رشوع، فاملقر احلايل ل يتعدى 
�ش���قة �ش���غرية م���ن غرفت���ن و�ش���الة! كما 
ننا�ش���د اأ�ش���حاب الأي���ادي البي�ش���اء تقدمي 
دعمهم املايل لتح�ش���ن اخلدمات ال�ش���حية 
وتنظيم الفعالي���ات الرتفيهية والجتماعية 
والدرو�ض التعليمية للمر�ش���ى، اللهم ا�شف 

جميع مر�شى ال�رشطان.

مشروع “ابتسامة”

هن����اك اأثر كب����ري لتنامي �رشطان ال�ش����كن 
الع�ش����وائي يف �ش����واحي املدن الكربى ومنها 
طهران، هو فقدان املياه يف اآلف القرى التي 
يعتم����د �ش����كانها على املي����اه يف ري حقولهم 
وب�ش����اتينهم ومزروعاته����م وانخفا�ض كميات 
املي����اه اجلوفي����ة وارتف����اع كلف����ة احل�ش����ول 
عليها ب�ش����بب �رشقة “حر�����ض اخلميني” املياه 
من م�ش����ادرها الطبيعية وحتويلها اإلى مزارع 
وحق����ول لا�ش����تثمار الزراع����ي وتك����ون تابعة 
للحر�����ض، وبذل����ك ن�ش����اأت اأزم����ة �ش����ح املياه 
وو�ش����لت يف بع�����ض املدن والق����رى الإيرانية 
اإلى حد فقدان حتى مياه ال�رشب بن�شب عالية.
ق�شية اأزمة �شح املياه يف اإيران تفرت�ض 
اأن م����ن اأولويات اأية حكومة خا�ش����ة يف مناطق 
تتعر�ض ل�ش����ح املياه اأو اجلفاف احلفاظ على 
م�ش����ادر املاء وتطويرها واإدارتها، ويف تقرير 

حملي بهذا اخل�شو�ض ن�رش يف مواقع املقاومة 
الإيراني����ة -منظمة جماهدي خلق – اأنه وبينما 
ي�ش����ل املعدل العامل����ي لهط����ول الأمطاراإلى  
850 ملم �ش����نويا، تقع اإيران مبعدل الهطول 
250 ملم يف الن�شف اجلاف بالعامل، وبالتايل 
ينبغي اأن تكون معاجلة ق�ش����ية املاء من اأهم 
الأولوي����ات يف اإي����ران منطقي����ا ولك����ن ما هي 

احلقيقة؟
يرى اخلرباء ظ����روف امل����اء يف اإيران على 
حاف����ة الأزم����ة، متكهن����ن باأن����ه يف ال�ش����نوات 
اأه����م  م����ن  القادم����ة �ش����يكون توف����ري امل����اء 
التحدي����ات التي �ش����تواجهها الباد يف الكثري 
م����ن املناطق، كم����ا اأطلق الكثري م����ن اخلرباء 
عن����وان “الزل����زال ال�ش����امت” على اأزمة �ش����ح 
املي����اه يف الباد، ويوؤكد املدي����ر العام ل�رشكة 
ماء اإيران للهند�شة اأنه ونظرا جلفاف �شدي لر 

ولتيان، �ش����يتم قطع الكهرباء يف �رشق طهران 
اأك����ر من 7 �ش����اعات يوميا، ويج����ري احلديث 
عن هذه الأزمة من قبل املديرين احلكومين 
كث����ريا، حيث اإنه����م يحذورن منه����ا، لكنهم ل 
يتقدمون بخطة �شاملة ملعاجلة هذه امل�شكلة.
وهن����اك بل����دان تعي�����ض ظروف����ا مماثل����ة 
لإي����ران، لكنه����ا ت�ش����تثمر مياها عذب����ة قابلة 
للتجديد، ون�ش����بة هذا النوع من املاء يف اإيران 
تبلغ عددا لفتا يعادل 130 مليار مرت مكعب 
�ش����نويا، لكن نظام املايل ل يقوم با�شتثمار 
يذك����ر يف هذا ال�ش����اأن، والن�ش����بة الافتة لهذا 
املاء القابل للتجدي����د تتلف وتبدد جراء عدم 
اأهلي����ة املديري����ن، حي����ث اإن اإت����اف وتبدي����د 
املاء يف القطاع����ن الزراعي واملدين يف اإيران 
يتج����اوزان املعاي����ري العاملية اإل����ى حد كبري. 

“احلوار”.

سرقة مياه الفالحين في 
إيران... الزلزال الصامت )1(

يف مق���ال راأي لها ن�رشت���ه موؤخراً 
تلج���راف”  “�ش���نداي  �ش���حيفة 
الربيطاني���ة، طرحت الكاتبة جانيت 
ديل���ي �ش���وؤالً مهماً يتعل���ق بالأمن 
وال�ش���تقرار العاملين، وهو: كيف 
ميك���ن التعام���ل م���ع دول���ة مارق���ة 
وتن����رش  ال���دويل  القان���ون  تتح���دى 
الدم���ار؟ ال�ش���وؤال جاء عل���ى خلفية 
انته���اكات اإيران القان���ون الدويل، 
حيث ترى الكاتبة اأن الدول الغربية 
عاجزة عن �ش���ياغة اإجابة موحدة عن 
هذا ال�شوؤال اجلوهري، واأن التفاق 
الن���ووي بن اإيران والقوى العظمى 
مل يفع���ل �ش���يئا ملعاجل���ة م�ش���األة 
“دعم اإي���ران الإرهاب” يف املنطقة 
والعامل، كما مل يفعل �شيئا يف احلد 
من تطوير ال�ش���واريخ البالي�شتية، 
التي ميكنه���ا حمل روؤو����ض نووية، 
بن����ض  �ش���نعها  لإي���ران  وميك���ن 
كان  اجلمي���ع  اأن  وت���رى  التف���اق، 
يعرف اأن التفاق هدفه الأ�شا�ش���ي 

جمرد ك�شب الوقت.
التع���اون  غي���اب  اأن  احلقيق���ة 
والتفاهم ال���دويل ميثل اأحد عوامل 
الأزم���ة يف التعامل مع اإيران، وعلينا 
اأولً تفكيك اأ�ش���باب الو�شع الراهن 
وفهم���ه؛ ف���اإدارة الرئي�ض ال�ش���ابق 
اأوبام���ا اكتفت بالتعام���ل مع ظاهر 
نواي���ا النظ���ام الإي���راين ولي����ض ما 
يخفيه، واكتفت كذلك بالتعامل مع 
ت�رشيحات رموز النظام من ال�شا�شة 
م���ن دون حماولة فه���م اآيديولوجية 
�شيا�ش���اته  وحم���ركات  النظ���ام 
واأهداف���ه بعي���دة املدى، ل���ذا كان 
التف���اق عبارة عن حماول���ة لتاأجيل 
تهديد موؤكد مل���دة عقد من الزمن، 
من اأجل حتقيق هدفن اأ�شا�ش���ين 
مل يك���ن لهم���ا اأف���ق م���ن الواقعية، 
وهما تطوير ا�ش���رتاتيجية الوليات 
املتح���دة وحلفائها لت�ش���بح بحلول 
ع���ام 2025 يف و�ش���عية اأقوى متنع 
اإي���ران من احل�ش���ول عل���ى القنبلة 
النووية بح�شب ما ذكر املحلل نيال 
فرغي�ش���ون يف �ش���حيفة “�ش���نداي 
تاميز”، والثاين هو تهيئة الفر�شة 
الإي���راين وتفجريه  النظام  لتفكيك 
من داخله عرب توقع افرتا�ش���ي باأن 
انفتاح النظام �شيعقبه اإطاق �رشاع 
اأجيال ح�شاري ي�شفر عن حتلل هذا 
النظ���ام البائد على غرار ما حدث يف 
الحتاد ال�ش���وفيتي ال�ش���ابق، اأو اأن 
تثمر اخلطة دعم التوجه الإ�ش���احي 
املزعوم داخل النظام وتقويته على 
ح�شاب املت�شددين، مبا ينتج قيادة 
مت�شاحلة مع الغرب تدفع الباد نحو 
تغيري ج���ذري، وكان هذا الفرتا�ض 
بعي���داً ع���ن الواقعي���ة متام���اً لأن���ه 
يتجاهل توازن���ات القوى احلقيقية 
على الأر�ض داخل النظام، وي�ش���لم 
مبدئي���اً بوج���ود فك���رة عبثي���ة هي 
فك���رة الإ�ش���احين واملت�ش���ددين 
داخل النظ���ام الإيراين، كما يتجاهل 
طبيع���ة ه���ذا النظ���ام وا�ش���تبداده 
ومركزيته ال�ش���ديدة واأدوات القمع 
وال�ش���يطرة التي ميتلكها لإخ�ش���اع 

ال�شعب الإيراين.
اأن ميي���ل  يتوق���ع  اأوبام���ا  كان 
الر�ش���د  اإل���ى  الإي���راين  النظ���ام 
والعقاني���ة حتت تاأثري املكا�ش���ب 
القت�ش���ادية م���ن وراء التفاق، مبا 
ي���وؤدي اإل���ى امت�ش���ا�ض التوت���رات 
والأزم���ات الإقليمي���ة، ولك���ن الذي 
حدث هو ت�شاعد النزاعات امل�شلحة، 
لأن النظ���ام ح�ش���ل عل���ى نحو 150 
ملي���ار دولر مل ينفقها يف حت�ش���ن 
الأحوال املعي�ش���ية واحلد من الفقر 
واملر�ض يف اإيران، ومل ينفقها على 
اإ�شاح التعليم وتوفري فر�ض عمل 
ملاين ال�شباب الإيراين، بل �شخها 
والأذرع  امليل�ش���يات  �رشاي���ن  يف 
الطائفية ليفجر العديد من الأزمات 
وال�رشاع���ات ب���دول ع���دة مبنطق���ة 
ال�رشق الأو�ش���ط، وليتباهى باحتال 

اأربع عوا�شم عربية!. “اإياف”.

سؤال القرن )1(

 سالم 
الكتبي

حدي���ث جمي���ع جمال����ض اأهل 
املحلي���ة  وال�ش���حافة  البحري���ن 
وو�ش���ائل  اأعمدته���ا  وكت���اب 
وال�ش���ارع  الجتماعي  التوا�ش���ل 
البحريني مبجمله “ما يندره بعد 
ميكن حت���ى امليتن يف اليبانة” 
ي���دور حول م���واد واآليات م�رشوع 
قان���ون نظ���ام التقاع���د اجلديد 
الذي اأحالته احلكومة اإلى جمل�ض 
النواب ب�شفة ال�شتعجال “وكاأن 

باجر يوم احل�رش والقيامة”.
“فيم���ا لو فرط”هذا امل�رشوع 
تعال���ى،  اهلل  �ش���مح  ل  الظ���امل 
ومت���ت اإج���راءات تفعيل���ه فاإن���ه 
�شوف ي�ش���يق اخلناق حول عنق 
املواط���ن، فه���و مبثاب���ة �رشب���ة 
وبالت���ايل  ل���ه  موجع���ة  جدي���دة 
تكون اأ�رشاره فادحة ملكت�ش���بات 
ومزايا املتقاعد و�ش���ياع حقوق 
املواطن���ن الت���ي كفله���ا له���م 
الأم���ر  البحرين���ي،  الد�ش���تور 
ال���ذي ل ميك���ن القب���ول ب���ه هو 
حتمي���ل البحريني تبع���ات اأخطاء 
وجتاوزات وف�ش���ل ومغامرات يف 
ا�ش���تثمارات مه���زوزة ل ذنب له 
فيه���ا ولي����ض هو املت�ش���بب يف 
الأزم���ة املالية الت���ي يعاين منها 
و�شيا�شاته  الجتماعي  ال�ش���مان 

املالية.
م���ا  نكرره���ا  الأل���ف  للم���رة 
ا�ش���تطعنا، ل تقرتب���وا م���ن رزق 
فق���د  وج���د  اأينم���ا  البحرين���ي 
“تخ�شخ�ش���ت عافيت���ه وتربيدت 
نف�ش���يته” وحتطم���ت اآمال���ه من 
انهمرت عليه  التي  هامل�ش���اريع 
من كل �ش���وب وناحي���ة ومل تعد 
تتحملها حتى اجلبال الروا�ش���ي، 
وعليه �ش���اقت احلياة باملواطن 
وقل���ت حول���ه ال�ش���بل وتراكمت 
احلياتي���ة  ال�ش���غوطات  علي���ه 
ت مياديفه  واملعي�ش���ية و”ك����رشرّ
و�ش���قت �رشاعه”، يف الوقت ذاته 
ياأم���ل اأن تق���وم الدول���ة بوق���ف 
كل م�رشوع بقانون من �ش���اأنه اأن 
ي�ش���بب �ش���يق العي�ض للمواطن 
ويقطع رزقه ويلقي مكت�ش���باته 

ويزيده قهرا وحتطيما.
كمواطن���ن  من���ا  املطل���وب 
الرتيث واأل ن�ش���بق الأحداث اإلى 
حن ات�شاح كل الأمور حول هذا 
الذي  املن�ش���ف  املو�ش���وع غري 
يع���د حديث ال�ش���اعة يف البحرين 
ول���كل مق���ال مق���ام. وع�ش���اكم 

عالقوة.

“البحريني تخشخشت 
نفسيته من هالمشاريع”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

القان���ون  تفا�ش���يل  ع���ن  اأحت���دث  ل���ن 
والغمو����ض املحيط به، بن مزاعم م�ش���لحة 
املتقاعد، وبن ما فهمه اجلميع من انتقا�ض 
حلق���وق املتقاعدي���ن، فقد تط���رق اإلى هذه 
ولك���ن  واأج���اد،  فاأح�ش���ن  غ���ريي  امل�ش���ائل 
�ش���اأحدثكم ع���ن اأمر اآخ���ر ميثل جر����ض اإنذار 

ولي�ض جمرد ق�شة.
قراأن���ا جميعا ق�ش���ة اأه���ل الكهف وكيف 
اأنهم وبعد ا�شتيقاظهم من نوم 309 �شنوات، 
اأول عمل قاموا ب���ه البحث عن الطعام، فابد 

من اإ�شكات �شوت الأمعاء يف البطون اخلاوية، 
وها نحن يف �ش���هر رم�شان لعل بع�شنا اأح�ض 
�شيئا من هذا وقت الإفطار، ق�شة رمبا تتكرر 
كل يوم، رغم عدم �ش���عورنا باجلوع احلقيقي 
مع كل و�ش���ائل الراح���ة يف زماننا هذا، فكيف 
ل���و كان الأم���ر متعلقا بقان���ون اأو متييز بن 
احلق والباطل؟! ن�ش���يحتي لك���م اأن ل تعبثوا 
بالبطون، ول ت�ش���يقوا عليه���م اخلناق اأكر، 
ابتعدوا عن جيب املواط���ن، ول جتعلوه اأول 
اأهدافكم، فالباء كاملطر اإذا نزل عم، وهناك 

من يبح���ث عن طائ���ف لي�ض اإل���ى اإيقافه اأي 
�شبيل.

ختام���اً اأمل تاحظ���وا اأنن���ي مل اأتطرق اإلى 
ذك���ر اأي دور ملجل�ش���ي ال�ش���وري والن���واب! 
وكاأين اأ�ش���مع اأح���داً يهم����ض يف اأذين قائ���ًا: 
وهل لهما اأي دور اأ�ش���ًا للتط���رق اإليه؟ واإن 
حدث���ت معجزة ومت الأخذ مبوقفهم قد يكون 
ذلك متهيداً متعمداً وم�شكنا وقتيا مق�شودا 
لي�شتعيد املواطن ثقته بهم ويبادر لنتخاب 

املجل�ض القادم.

قانون التقاعد الجديد... 
 fatin.hamzaفاتن حمزةبين اآلمال والمخاوف

@gmail.com

    رؤية مغايرة



رو�صيا وال�صني: �صندوق 
لال�صتثمار امل�صرتك

وقعت رو�ص���يا وال�ص���ني اتفاًقا اأم�س لإقامة 
�صندوق ا�صتثمار جديد �ص���يبداأ مببلغ 1.5 مليار 
ي���وان )234 ملي���ون دولر( حت���ت الإدارة لدع���م 

م�صاريع مالية و�صناعية يف البلدين.
براأ����س  الو�ص���ول  ال�ص���ندوق  وي�ص���تهدف 
املال اإلى خم�ص���ة مليارات يوان. وق���ال الرئي�س 
التنفيذي ل�ص���ندوق ال�ص���تثمار املبا�رش الرو�صي 
كرييل دميرتييف ”�صينخرط ال�صندوق يف تنفيذ 
م�ص���اريع ا�ص���تثمار ذات اأهمية ا�صرتاتيجية تركز 
على املنطقة الحتادية الو�ص���طى واأق�ص���ى �رشق 

رو�صيا واجلزء ال�صمايل ال�رشقي من ال�صني“.

“البور�صة” ترتاجع و�صط منو ال�صيولة
املنام���ة - مبا�رش: ارتدت بو�ص���ة البحرين اإل���ى الهبوط بختام تداولت الأ�ص���بوع 
املا�ص���ي، بعد اأن جنحت يف حتقيق �صعود عقب ت�ص���جيلها م�صتويات منخف�صة منذ 
اأ�صبوعني. وتراجع املوؤ�رش العام ل�صوق البحرين املالية خالل تعامالت الأ�صبوع احلايل 

بن�صبة 0.16 %، ليغلق عند م�صتوى 1263.79 نقطة، بفقدان 3.19 نقطة.
وانخف�ض قطاع البنوك 0.13 %، بقيادة �ص���هم اخلليجي التجاري 2.5 %، �ص���هم 
البحرين الوطني 0.83 %. وتراجع قطاع اخلدمات 0.67 %، بعد اأن انخف�ض موؤ�ص�صة 

نا�س 0.94 %، وبتلكو 0.83. %.
وارتفع قطاع ال�صتثمار 0.36 %، بف�صل جى اف ات�ض املالية 1.32 %.

و�ص���عدت �ص���يولة ال�ص���وق اإلى 3.9 مليون دينار، مقابل 2.3 مليون دينار، عرب 
تداولت قفزت اإلى 20.8 مليون �ص���هم، مقارنة بنحو 14.01 مليون �ص���هم بالأ�صبوع 

املا�صي.
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اقتصاد
خ�سائر امل�ستثمرين البحرينيني يف اإيران تتعمق

مع جتدد العقوبات القت�صادية وتراجع �صعر “التومان”

تعمق���ت خ�ص���ائر امل�ص���تثمرين البحريني���ني 
يف اإي���ران بع���د فر����ض املزي���د م���ن العقوب���ات 
القت�ص���ادية الأمريكي���ة عل���ى طه���ران، وتدهور 

قيمة التومان اإلى م�صتويات قيا�صية.
البن���وك  يف  اأم���وال  بحريني���ون  وي�ص���تثمر 
الإيرانية، من خالل و�صعها كودائع يتلقون عليها 
فوائ���د )اأرباح( بن�ص���ب مرتفعة ت�ص���ل يف بع�ض 

الأحيان اإلى 20 %.
لكن هذه الفوائد مل تعد ت�صل اإلى ح�صاباتهم 
كاملعت���اد، اأو تتاأخ���ر لف���رتات طويل���ة رغ���م اأن 
التفاق اأن يتم حتويلها �صهريا، ي�صاف اإلى ذلك، 
وهذا هو الأهم، بح�صب ما قال بع�صهم ل� “البالد” 
اإنها تراجعت بن�ص���ب كبرية ب�ص���بب هبوط �ص���عر 
�رشف التومان مقابل العمالت الرئي�ص���ة خ�صو�صا 

الدولر. 
وبين���وا اأن البن���وك الت���ي يتعامل���ون معه���ا 
يودعون اأرباحه���م بالتومان الإيراين وعند حتويل 
املبالغ اإل���ى ال���دولر اأو الدينار البحرين���ي فاإنها 

تفقد جزءا كبريا من قيمتها.
واأبدى ه���وؤلء تخوفه���م من �ص���ياع اأموالهم 
الت���ي  ال�ص���عبة  القت�ص���ادية  الظ���روف  ب�ص���بب 
تعي�صها اإيران، مع �صعود التوترات والحتجاجات 
ال�ص���عبية، ف�صال عن ال�ص���غط الدويل والعقوبات 
القت�صادية التي تفر�صها وا�صنطن على طهران.

تأخر استالم األرباح وتراجعها 
ويقول عبد زهرة جعفر، اإنه مل يتلق اأي اأموال 
منذ نحو �صهرين، رغم اأن له وديعة يف بنك معترب 

هناك ت�صل اإلى 13 األف دينار بحريني.
وتابع “ب���ت خائفا على اأم���وايل، )...( ل اأريد 

الأرباح، اأريد فقط ا�صرتداد راأ�ض مايل وكفى”.
واأ�صار عبد زهرة اأنه ل ي�صتطيع الذهاب حاليا 
اإل���ى طهران ل�ص���حب وديعته، فالظروف �ص���عبة، 
كم���ا اأن �ص���عر ����رشف التوم���ان يف “احل�ص���ي�س” 

وبالتايل اخل�صائر كبرية.
وزه���رة واحد من كثريين ممن يخ�ص���ون على 

ا�صتثماراتهم واأموالهم املودعة بالنظام امل�رشيف 
الإيراين.

ول توج���د اأرق���ام دقيق���ة ع���ن حج���م ودائ���ع 
���ا اأنها تتم ب�ص���كل  البحرينيني يف اإيران، خ�صو�صً
غري ر�ص���مي، لك���ن بع����ض املراقب���ني يقدرونها 

باملاليني.
ومتنح البنوك الإيرانية فوائد �صنوية ترتاوح 
ا قيا�ًص���ا  ب���ني 16 % و22 %، وه���ي مرتفع���ة جدًّ
بتل���ك التي تعطيها البن���وك يف اأي مكان بالعامل، 
الأم���ر الذي دف���ع الكثري من الباحث���ني عن الرثاء 

لالندفاع.
من جهته اأكد �ص���يد ح�ص���ن الذي لديه وديعة 
يف اأحد البنوك الإيرانية تقدر ب� 20 األف دينار، اأن 
الفوائد ت�صله بانتظام ولكنها غري جمدية ب�صبب 

تراجع �صعر �رشف التومان.
لكنه عرب عن قلقه العميق وخوفه من �ص���ياع 
اأموال���ه، م�ص���ريا اإل���ى اأن الظ���روف التي تع�ص���ف 
بطه���ران اأثبت���ت اأن النظ���ام امل����رشيف هناك غري 

متما�صك ول ي�صتطيع تلقي ال�صدمات. 
وكرر �ص���يد ح�صن ما قاله ل� “البالد” يف يناير 
املا�صي ابان اندلع الحتجاجات ال�صعبية يف اإيران 

“لدي اأوراق ر�صمية، لكنني اأعتقد باأنها لن جتدي 
نفًع���ا يف حال وق���ع القت�ص���اد هن���اك، )...( ماذا 
�ص���تفيدين الأوراق يف نظام �صيا�صي واقت�صادي 

معادي للعامل، من �صيجلب يل حقي؟”.
وتاب���ع �ص���يد ح�ص���ن “يف عائلتن���ا �صخ�ص���ان 
اآخ���ران لديهما ودائ���ع هناك، واأع���رف الكثري من 
البحرينيني الذين ا�ص���تثمروا اأمواله���م يف اإيران، 
وجميعن���ا يعرتين���ا القل���ق الآن على م�ص���ري هذه 

املبالغ”.
ويعت���رب اقت�ص���اديون التوم���ان عملة خطرة، 
وعر�صة لالنهيار، ف�صال عن اأنها ت�صري يف م�صل�صل 

هبوطي حاد و�رشيع.
وتابع �ص���يد ح�ص���ن “الظروف �ص���عبة هناك، 
ونح���ن ل ن�ص���تطيع الذه���اب يف الوق���ت الراه���ن 
ل�ص���حب اأموالنا، اأ�صف اإلى ذلك باأنه لو قمنا بهذه 
اخلطوة فاإننا �ص���نخ�رش الكثري ب�ص���بب تراجع �صعر 

�رشف التومان”.
وبح�صب اأ�صعار الأم�ض فاإن كل مليون تومان 
اإيراين ت�ص���اوي 81 دين���ارا بحرينيا فقط، يف حني 
كانت ت�ص���ل اإل���ى 100 دينار يف يناير املا�ص���ي، 
وقراب���ة ال� 400 دين���ار يف الع���ام 2008. وبذلك 

يكون �صعر ال�رشف تراجع خالل 10 �صنوات حوايل 
.% 80

وتعمقت خ�صائره يف ال�صهور والأيام املا�صية 
بعد تهديدات الرئي�ض الأمريكي باإعادة فتح ملف 
التفاق النووي وتلميحه لإلغائه، ف�صال عن فر�ض 
عقوبات اقت�ص���ادية جديدة عل���ى البلد املتهالك 

اقت�صاده اأ�صال.
وقال دونالد ترامب اأم�ض الأول اأنه �صيفر�ض 

عقوبات غري م�صبوقة على اإيران.
ومن املعل���وم اأن كثرًيا م���ن مكاتب ال�رشافة 
بال�ص���وق املحلي���ة البحريني���ة، اأوقف���ت التداول 
بالتوم���ان الإي���راين كون���ه عمل���ة خط���رية وغ���ري 

م�صتقرة، وتتاأثر �صلًبا بالظروف ال�صيا�صية.
ويوؤكد مراقبون اأن الودائع التي خرجت من 
البحرين اأو من اأي دولة اأخرى ب�صكل غري ر�صمي 
لإيران ل يوجد لها ما ي�ص���منها ل هنا ول هناك، 
م�ص���ريين اإلى اأنه حتى يف حال وجود عقود بني 
امل���ودع والبنوك اأو و�ص���طائهم من موؤ�ص�ص���ات 
ال�رشاف���ة فهي غري معرتف بها، كونها تتم على 
�ص���فقات غري �رشعية، وقد توقع اأ�صحابها حتت 

طائلة قانون غ�صل الأموال ومكافحة الإرهاب.

و�ص���هد الن�ص���ف الث���اين من العام املا�ص���ي 
اإفال�س العديد من البن���وك الإيرانية هي: “كوثر، 
ثام���ن احلج���ج، كا�ص���بني، اآرم���ان تو�ص���عه، ثامن 
الأمة”، فيما توقفت بنوك اأخرى عن �رشف الأموال 
لأ�ص���حابها دون تو�ص���يح اأ�ص���باب، منه���ا: “بنك 
اقت�ص���اد، بنك با�ص���اركاد، بنك اآينده، بنك اإيران 

زمني، بنك مهر، بنك قوامني”.

االحتجاجات الشعبية تتواصل
ونقلت حمطة �ص���كاي نيوز عربية اأم�ض الأول 
ع���ن موقع جمل����ض املقاوم���ة الإيراني���ة قوله باأن 
الحتجاجات العمالية وال�صعبية توا�صلت يف مدن 
اإيرانية عدة الأ�ص���بوع املا�صي، ب�صبب ال�صيا�صات 
القت�ص���ادية للنظام وتدين الأجور يف وقت تزداد 

فيه الأ�صعار ارتفاعا.
ونفذ عم���ال وموظف���ون يف قطاعات خمتلفة 
اأ�رشب���ات اأدت اإل���ى تعط���ل الكثري م���ن اخلدمات 
احتجاج���ا عل���ى الأو�ص���اع القت�ص���ادية وارتف���اع 

الأ�صعار وتاأخر الرواتب وتوقف دفع البدلت.
وم���ن املرج���ح اأن تتعم���ق ه���ذه الدوامة من 
الحتجاجات، بعدما قرر الرئي�ض الأمريكي دونالد 
ترامب الن�صحاب من التفاق النووي، واأعاد فر�ض 

العقوبات على القت�صاد الإيراين املتداعي.
وبالطبع فاإن تراجع التومان يوؤجج الت�ص���خم 
ال���ذي ي�ص���ل اإل���ى م�ص���تويات قيا�ص���ية. وتقول 
اجلهات الر�صمية يف طهران باأنه يحوم حول ال� 10 
% اإل اأن موؤ�ص�صات مالية دولية توؤكد باأنه يفوق 

ال� 35 % كحد اأدنى، ويرتفع لأكرث من ذلك.
ويف م�ص���عى لوق���ف تراج���ع العمل���ة املحلية، 
اأعلنت ال�ص���لطات الإيرانية يف ابريل املا�صي اأنها 
�صتوحد �صعر ال�رشف الر�صمي و�صعر ال�صوق احلرة 
عند م�صتوى 42 األفاً مع حظر اأي تداولت باأ�صعار 
اأخرى من طريق و�صع املتعاملني بها حتت طائلة 

الحتجاز.
لك���ن اخلطوة مل تق�س على ال�ص���وق احلرة 
لأن املبالغ ال�ص���ئيلة من العملة ال�ص���عبة التي 
توفرها ال�ص���لطات ع���ر القنوات الر�ص���مية ل 

توازي الطلب.

• فقدت العملة الإيرانية اأكرث من 80 % من قيمتها يف غ�صون 10 �صنوات	

مازن الن�سور

تركيا: حتقيقات مكافحة اإغراق بحق �رشكات اأمريكية
“موديز” تتوقع فائ�ًسا يف موازنة الكويت

منحتها “Aa2” مع نظرة م�صتقرة

قالت وكالة الت�ص���نيف الئتماين العاملية 
»مودي���ز« ان الت�ص���نيف الئتم���اين للكوي���ت 
يعك����س  م�ص���تقرة”  نظ���رة  م���ع   /Aa2(“
الحتياطي���ات الكب���رية م���ن الغ���از والنفط يف 
البالد، والفوائ����ض املالي���ة التاريخية وميزان 
الدي���ن احلكومي���ة  املدفوع���ات، وم�ص���تويات 

املنخف�صة ن�صبياً.
وا�ص���افت يف تقريرها ال�ص���نوي »ان ثبات 
تنوي���ع الي���رادات احلكومية وابتعاد الن�ص���اط 
القت�ص���ادي ع���ن قط���اع النف���ط من �ص���اأنه ان 
يعزز الت�ص���نيف الئتماين للبالد. وقال املحلل 
يف وكال���ة »موديز« وموؤل���ف التقرير، تاديو�ض 
بي�صت ان: »ا�صتدامة حت�صن الطار املوؤ�ص�صي، 
ل�ص���يما ال�ص���فافية احلكومية ومعاي���ري البالغ 
واعداد التقارير احلكومية من �ص���اأنها ان متثل 

عامالً ايجابياً اي�صاً«.
واأدت اهمية النفط والغاز الى تاأرجح هائل 
يف القت�ص���اد الكويت���ي اثن���اء تقلب ال�ص���عار 
العاملية للنفط. وتقوم خطة التنمية اخلم�ص���ية 
احلالي���ة )2015 – 2019( بدع���م النم���و غ���ري 
النفطي، حيث تقدم ار�ص���اداً لتحديد اولويات 
ال�ص���تثمار  وت�ص���جيع  الراأ�ص���مايل،  النف���اق 
اخلا����ض، وخل���ق فر����ض عم���ل للمواطن���ني يف 

القطاع اخلا�س.
وتوقع���ت الوكالة ان تدعم ال�ص���تثمارات 
غ���ري  النم���و  مع���دلت  واخلا�ص���ة  احلكومي���ة 
الهيدروكربونية م���ن3.5% الى4% بني عامي 

2018 و2021.
الكوي���ت وفعالي���ة  ق���وة موؤ�ص�ص���ات  ام���ا 
حكومتها فخ�ص���عتا لختبار اأثناء تراجع ا�ص���عار 
النف���ط، وج���اءت وت���رية ال�ص���الحات يف البالد 

اقل بكثري م���ن بقية ال���دول اخلليجية الخرى، 
ومن املرجح بح�ص���ب »موديز« اأن يزداد تاأجيل 

ال�صالحات يف ظل عودة ارتفاع ا�صعار النفط.
من جه���ة اخرى، ورغ���م ارتفاع م�ص���تويات 
الدي���ن احلكوم���ي وتوقع���ات الوكال���ة ب�ص���اأن 
ا�ص���تمرار اعتم���اد الي���رادات احلكومي���ة عل���ى 
اي���رادات النف���ط ب�ص���كل كب���ري يف امل�ص���تقبل 
املنظ���ور، ف���ان الكوي���ت �صتوا�ص���ل حفاظها 
على قوة املوازنة احلكومية ب�ص���كل ا�صتثنائي 
ومركز �ص���ايف ا�صولها عموما. وت�صري تقديرات 
»موديز« الى ان املوازنة �ص���تعود الى ت�صجيل 

فائ�س ي�ص���اوي 7 % من اإجمايل الناجت املحلي 
يف الع���ام امل���ايل 2018 - 2019، مدفوعة الى 

حد كبري بارتفاع ا�صعار النفط.
ومن �صاأن ا�صتمرار انخفا�ض ا�صعار النفط، 
واأي تدهور ملحوظ يف امليزانية املالية وظهور 
موؤ�رشات على هبوط ال�صول املالية احلكومية، 
ان ميار�ض �ص���غطاً عل���ى تخفي�ض الت�ص���نيف 
ال�ص���يادي للكوي���ت، بال�ص���افة ال���ى ذلك، قد 
ي�صكل اي تدهور يف القدرة املوؤ�ص�صية الكافية 
للحفاظ على امل���الءة الئتماني���ة احلالية عامالً 

�صلبياً اي�صاً.

قال وزي���ر القت�ص���اد الرتكي نهاد 
زيبكج���ي يف ت�رشيح���ات ن�رشته���ا وكال���ة 
دوجان اخلا�صة لالأنباء اإن تركيا �صتفتح 
حتقيق���ات مكافحة اإغراق بح���ق �رشكات 
اأمريكية عقب فر����ض الوليات املتحدة 
ر�ص���وًما جدي���دة عل���ى واردات ال�ص���لب 

والأملنيوم.
واأبلغ زيبكجي ال�صحفيني يف دنيزيل 
الولي���ات  فح�ص���ت  ”اإذا  الأول  اأم����س 
املتحدة منتجاتنا ف�ص���نفح�ض منتجاتهم 
بنف�ض الطريقة. �ص���نطلق عمليات مهمة 

يف غ�صون اأيام قليلة“.
واأ�ص���اف اأن ����رشكات اأمريكية كبرية 
���ا من حكوم���ة الوليات  تن���ال دعًما مهمًّ
املتح���دة. وق���ال ”نعكف عل���ى البدء يف 

حتقيق���ات مكافح���ة اإغ���راق بح���ق تل���ك 
الأمريك���ي  الرئي����س  وكان  ال����رشكات“. 
دونال���د ترامب فر�ض ر�ص���وم ا�ص���ترياد 
ال�ص���لب  واردات  عل���ى   %  25 قدره���ا 
وع����رشة باملئة عل���ى الأملنيوم يف مار�س. 
وق���ال م�صت�ص���ار للرئي����ض الرتكي رجب 
طيب اإردوغ���ان يف ذلك الوقت اإن تركيا 

قد ترد باإجراءات من جانبها.
ويف اأبري���ل بع���ث زيبكجي بر�ص���الة 
اإلى وزير التجارة الأمريكي ويلبور رو�ض 
يطلب فيها اإعفاء من الر�ص���وم اجلديدة 

ح�صبما ذكر م�صوؤول تركي اآنذاك.
وتعد تركيا ثامن اأكرب منتج لل�صلب 
يف الع���امل و�ص���اد�س اأك���ر م�ص���در اإلى 

الوليات املتحدة.

• 	ً تتمتع الكويت مب�صتويات دين حكومية منخف�صة ن�صبيا

“ال�سوق الربيطانية”: فئة اإدراج جديدة قد تخدم “اأرامكو”
قالت هيئة ال�ص���وق الريطانية اإنها 
�صت�ص���تحدث فئ���ة اإدراج متمي���ز جديدة 
ال�صهر القادم ل�صالح ال�رشكات اخلا�صعة 
بع����س  م���ع  لك���ن  �ص���يادية  ل�ص���يطرة 
التغيريات اإث���ر انتق���ادات باأنها حتاول 
م�ص���اعدة لندن على الفوز باإدراج اأرامكو 

ال�صعودية.
اأم����س  بي���ان  يف  الهيئ���ة  وقال���ت 
”يف يولي���و من الع���ام املا�ص���ي، اأجرت 
�ص���لطة ال�صلوك املايل م�ص���اورات ب�صاأن 
مقرتحات ت�ص���تهدف ت�ص���جيع مثل تلك 
ال����رشكات عل���ى اختيار املعاي���ري الأعلى 
لالإدراج املتميز بدل من الإدراج العادي.

”تعتق���د ال�ص���لطة اأن هن���اك مي���زة 

كبرية للم�ص���تثمرين اإذا وافقت �رشكات 
تل���ك املعاي���ري  الإ�ص���دار عل���ى تلبي���ة 

املتميزة الإ�صافية”.
وقالت �ص���لطة ال�ص���لوك املايل اإنها 
اأدخل���ت بع����ض التغيريات بع���د تلقيها 
ال���ردود على مقرتحها مثل ا�ص���رتاط اأن 
يك���ون اختي���ار املديري���ن امل�ص���تقلني 
خا�صعا ملوافقة امل�صاهمني امل�صتقلني.
وقال اأندرو بايلي الرئي�س التنفيذي 
لل�ص���لطة ”تعني تلك القواعد اأنه عندما 
ُت���درج �رشك���ة خا�ص���عة ل�ص���يطرة جه���ة 
�ص���يادية هنا فاإن بو�ص���ع امل�ص���تثمرين 
ال�صتفادة من ال�ص���مانات التي يتيحها 

الإدراج املتميز”.
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الأردن يطلب من “النقد الدويل” اإبطاء الإ�صالحات عامني
على خلفية احتجاجات �شعبية

عم���ان - روي���رز، كونا: ك�ش���ف م�ش���وؤولون اأن 
الأردن �ش���يطلب من �ش���ندوق النقد الدويل املزيد 
م���ن الوق���ت لتنفيذ اإ�ش���احات، بعدما اأث���ارت اأكرب 
الحتجاجات يف �ش���نوات خماطر بعدم ا�ش���تقرار على 

نطاق وا�شع يف البلد املثقل باأعباء الديون.
واأ�ش���قطت احتجاجات نادرة ا�ش���تمرت اأ�شبوًعا 
احلكوم���ة، ودفع���ت لتجمي���د زي���ادات يف ال�رضائب، 
وهي جزء رئي�شي يف خطط �شبط املالية العامة التي 
يدعمها �شندوق النقد الدويل لتقلي�ص الدين العام 

الكبري لاأردن.
ومن غري املرجح اأن تتخلى احلكومة عن برنامج 
ال�ش���ندوق، لكن م�ش���وؤولني يعتقدون اأن ت�رضعها يف 

التنفيذ اأطلق �رضارة الحتجاجات.
وقال م�شوؤول على �شلة بربنامج �شندوق النقد 
»ل ي�ش���تطيع الأردن حتمل تبع���ة التخلي عن برنامج 
ال�شندوق، لكنه �شيطلب متديد اأجله لعام اأو عامني، 
اإذا اأظهرت التزاًما بالتنفيذ، فاأعتقد اإن هذا ممكن«.

وذكر م�ش���وؤول اقت�ش���ادي كبري ثان طلب عدم 
الك�ش���ف عن هويت���ه »دفع ال���دول اإلى م���دى مبالغ 
فيه ب�رضف النظر عن البيئة ال�شيا�ش���ية لي�ص ال�شيء 
ال�ش���حيح.. يج���ب عل���ى �ش���ندوق النقد ال���دويل اأن 
ياأخذ الآن يف العتبار طاقة الأردن فيما ي�ش���تطيع اأن 

يفعله«.
ومن املتوقع اأن يت�شدى رئي�ص الوزراء اجلديد 
املكل���ف عمر الرزاز، وهو خريج جامعة هافارد وخبري 
اقت�ش���ادي �ش���ابق بالبنك الدويل، ملعاجل���ة عوامل 
اجتماعية و�شيا�شية اأكرث عمًقا اأطلقت الحتجاجات.

ويعار����ص ال���رزاز من���ذ وقت طويل اإ�ش���احات 
حتري���ر ال�ش���وق الت���ي تنتهجها اململك���ة منذ حوايل 

ثاثة عقود.
وق���ال م�ش���وؤولون على دراي���ة باأف���كاره اإنه من 
املتوق���ع اأن يبتع���د الرزاز ع���ن العتناق احلما�ش���ي 
لاإجراءات التي يو�ش���ي بها �ش���ندوق النقد الدويل 

ول حتظى بقبول �شعبي.

وقال ع�ش���و �ش���ابق يف جمل�ص ال���وزراء عمل مع 
ال���رزاز، طالًبا عدم الك�ش���ف عن هويت���ه، »اإنه يتبنى 
نهًجا يت�شم باملزيد من التدرج… وهو اأكرث اهتماًما 

بتخفيف تاأثري الإ�شاحات على الفقراء«.

خيارات قليلة
يف العامني املا�شيني، م�شت احلكومة قدًما يف 
�شل�ش���لة زيادات حادة يف ال�رضائب جمعت من خالها 

اإيرادات اإ�شافية بلغت نحو 1.4 مليار دولر.
واأغ�ش���ب ذلك طبقة و�ش���طى حمبط���ة بالفعل 
م���ن اأ�ش���حاب امله���ن، واأي�ًش���ا ال�رضكات ال�ش���غرية 
واملتو�ش���طة احلجم، الذين ي�شكلون العمود الفقري 
لقطاع خا����ض ناب�ض بالن�ش���اط. واأطلق االحتجاجات 

اإ�رضاب عام نظمته نقاباتهم.
واجتهت معظم الزيادة يف الإيرادات اإلى احلفاظ 

على بريوقراطية مت�ش���خمة، يف بلد ي�شهد واحًدا من 
اأعلى امل�شتويات يف العامل لاإنفاق احلكومي قيا�ًشا 

اإلى حجم اقت�شاده.
ويق���ول خرباء اقت�ش���اديون اإن الإنفاق ي�ش���كل 
اأك���رث من 40 % م���ن الناجت املحل���ي الإجمايل للباد 

البالغ نحو 40 مليار دولر.
وبعد ترتيبات من �شندوق النقد الدويل جلبت 
بع�ص ال�شتقرار اإلى املالية العامة، اتفق الأردن يف 
2016 على برنامج طموح مدته ثاث �شنوات لتنفيذ 
اإ�ش���احات هيكلي���ة ط���ال تاأجيله���ا، به���دف خف�ص 
الدين العام اإلى 77 % م���ن الناجت املحلي الإجمايل 

بحلول 2021 من 95 % حاليًّا.
ول يوجد اأمام �ش���ندوق النقد ال���دويل خيارات 
تذكر �شوى احلث على زيادة ال�رضائب بهدف خف�ص 

الدين العام املتنامي.

ويرج���ع الدي���ن لأ�ش���باب م���ن بينها �شيا�ش���ات 
تو�شعية للمالية العامة انتهجتها حكومات متعاقبة، 
كانت تري���د خلق وظائف وزيادة الرواتب يف القطاع 

العام ل�شمان ال�شتقرار.
وبالإ�ش���افة اإلى الدين العام املتزايد، تفاقمت 
ال�ش���عوبات القت�ش���ادية بفعل انخفا�ص الإيرادات 
املحلية وامل�ش���اعدات الأجنبي���ة، وهو ما دفع الأردن 
اإلى القرا�ص بكثافة �شواء من اخلارج اأو من البنوك 

املحلية.

تقديرات خاطئة للمخاطر
اأن  الر�ش���مية  الدوائ���ر  يف  كث���ريون  ويعتق���د 
�ش���ندوق النقد ال���دويل واحلكومة املن�رضفة ف�ش���ا 
ب�ش���كل ذريع يف تقدير املخاط���ر املحتملة من ت�رضيع 

الإ�شاحات القت�شادية.

وق���ال وزي���ر �ش���ابق طلب ع���دم ن�رض ا�ش���مه »ل 
ت�ش���تطيع احلكوم���ة اأن حت�ش���ب بدق���ة م���دى تاأثري 
مث���ل تلك اخلطوات عل���ى املواطن���ني.. اإنهم هونوا 
من ال�ش���غط القت�شادي الذي تعر�ش���ت له الطبقة 
الو�ش���طى يف املدن الكبرية يف العامني املا�شيني، 
ه���م اعتقدوا اأن هن���اك جمالً متاًح���ا لفر�ص �رضائب 

لتوليد املزيد من الإيرادات«.
لكن����ه اأ�ش����اف اأن ال�ش����طرابات رمب����ا تدف����ع 
املانح����ني الغربي����ني ودولً خليجي����ة ملن����ح الأردن 
����ا مي�رضة لتفادي املزيد من عدم ال�شتقرار.  قرو�شً
وتاب����ع قائ����ا »هن����اك عام����ات جي����دة.. تتمث����ل يف 
اهتماًم����ا  اأك����رث  اأ�ش����بحوا  الآخري����ن  املانح����ني  اأن 

مب�شاعدتنا«.
ويقول م�ش���وؤولون اإن �ش���ندوق النق���د الدويل 
مل���ح بالفعل اإلى اأنه قد يقب���ل نهًجا جديًدا لتخفيف 
الأعباء عن البلد املثقل بالديون، مبا يف ذلك متديد 
الربنام���ج لل�ش���ماح مبهلة اأطول لتحقي���ق الإيرادات 

امل�شتهدفة.

أوضاع غير مسبوقة
وتع���د االأو�ش���اع االقت�ش���ادية واملالي���ة »غري 
امل�ش���بوقة« يف الأردن كما و�ش���فها العاهل الأردين 
املل���ك عب���داهلل الث���اين، يف اأك���رث من منا�ش���بة خال 
االأ�ش���بوع اجل���اري، اأب���رز حتدي���ات املرحل���ة املقبلة 

واأهمها اأمام احلكومة الأردنية اجلديدة.
ويعلق ال�شارع االأردين تطلعاته وطموحاته على 
احلكومة املكلفة نحو اإ�شاح القت�شاد الوطني بعد 

الوقفات الحتجاجية.
ورك���زت الحتجاجات على مطالب �ش���عبية عدة 
اأهمه���ا حمارب���ة الغاء وتغي���ري النه���ج والأداء العام 
للحكوم���ة وحمارب���ة الف�ش���اد واإيج���اد بدائ���ل لرفد 
اخلزين���ة العام���ة للدول���ة بالأم���وال عرب �شيا�ش���ات 
اقت�ش���ادية حتفيزي���ة بعيًدا عن حتمي���ل املواطنني 

اأعباء مالية اإ�شافية توؤثر على م�شتوى معي�شتهم.

• ياأمل الأردنيون من احلكومة اجلديدة و�شع حلول جذرية لاأزمة القت�شادية	
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“موق���ف احلكوم���ة النم�س���اوية  واأ�س���اف 
الإيديولوج���ي يتعار����ض م���ع مب���ادئ القانون 
الجتماع���ي  التما�س���ك  ال���دويل و�سيا�س���يات 
التعاي����ض”.  واأخالقي���ات  الأقلي���ات  وحق���وق 
وق���ال “يج���ب رف����ض ب�س���دة تعمي���م القبول 

وال�ستخفاف مبعاداة الإ�سالم والعن�رصية”.
ويف وقت �س���ابق، ق���ال كورت���ز يف موؤمتر 
املوازي���ة  للمجتمع���ات  م���كان  “ل  �س���حايف 

والإ�سالم ال�سيا�سي والتطرف يف بالدنا”.
واأ�سار وزير الداخلية هربرت كيكل اإلى اأن 
بني من �ست�سملهم هذه التدابري نحو 60 اإماماً. 
واأو�س���ح اأن عائالتهم معنية اأي�س���ا، مما يعني 
يف املح�س���لة اأن 150 �سخ�سا قد يفقدون حق 

الإقامة يف النم�سا.
واأ�س���اف كيكل، الع�س���و يف حزب اليمني 
املتط���رف الع�س���و يف الئت���الف احلكومي مع 
املحافظ���ني، اأن اإج���راءات الطرد ب���داأت بحق 

بع�ض الأئمة املمولني من تركيا.
وكان���ت �س���حيفة “فال���ر” م���ن الي�س���ار 
الو�س���ط قد ن�رصت يف مطلع يونيو �سور اإعادة 
متثي���ل معركة غاليب���ويل من قب���ل اأطفال يف 
�مل�س���جد، مم���ا �أث���ار رد فعل قويا يف �أو�س���اط 
الطبق���ة ال�سيا�س���ية يف النم�س���ا عل���ى خمتلف 

انتماءاتها.
ويظهر يف ال�س���ور �سبيان يف زي ع�سكري 
ي���وؤدون التحي���ة الع�س���كرية وه���م يقفون يف 
طاب���ور ويلوحون باأع���الم تركية اأمام ح�س���ور 
من �لأطفال. ويف �س���ورة ثاني���ة يتمدد بع�ض 
الأطفال اأر�سا، اإذ ميثلون دور �سحايا املعركة 

وقد لفوا اأج�سامهم بالعلم الركي.
و�رصّح كورتز باأن “ما ح�سل يف هذا املكان 
)...( ل مكان له يف النم�س���ا. احلكومة لن ت�سمح 

بذلك اأبدا”، متوعدا برّد فعل “قوي”.
ويدير امل�س���جد املعني الحتاد الإ�سالمي 
الرك���ي يف النم�س���ا واملرتب���ط ب�س���كل مبا�رص 
بالهيئ���ة الركية لل�س���وؤون الديني���ة. واعترب 
متثي���ل  اإع���ادة  الرك���ي  الإ�س���المي  الحت���اد 
املعركة “اأمرا موؤ�س���فا للغاية” م�سريا يف بيان 
اإلى اأنه “خاطب امل�س���جد قبل اندلع اجلدل يف 

و�سائل الإعالم وطلب ا�ستقالة امل�سوؤول”.
بداأت معركة الدردني���ل يف فرباير 1915 
بريط���اين  فرن�س���ي  اأ�س���طول  حماول���ة  عن���د 
ال�سيطرة على امل�سيق متهيدا لل�سيطرة على 

ا�سطنبول عا�سمة ال�سلطنة العثمانية.
وبعد �سد هجومهم يف مار�ض، نفذ احللفاء 
اإن���زال يف 25 اأبريل يف غاليبويل. لكنهم هزموا 

بعد حرب خنادق دامية ا�ستغرقت اأ�سهر.
ُهزم���ت ال�س���لطنة العثماني���ة يف احل���رب 
معرك���ة  لك���ن  وتفكك���ت.  الأول���ى  العاملي���ة 
غاليب���ويل حتولت اإلى رمز للمقاومة التي اأدت 
اإلى تاأ�س���ي�ض اجلمهوري���ة الركية احلديثة يف 

.1923
يعي�ض حوايل 360 األف �سخ�ض من اأ�سول 
تركي���ة يف النم�س���ا، بينهم 117 األف���ا يحملون 
اجلن�س���ية الركي���ة. وتوت���رت العالق���ات بني 
فيينا واأنقرة بعد حملة القمع التي تلت حماولة 

النقالب �سد اردوغان يف يوليو 2016.

لندن ـ أ ف ب: 

برلين ـ دب أ:

أديس أبابا ـ رويترز: 

واشنطن ـ أ ف ب: 

الربيط���اين  اخلارجي���ة  وزي���ر  ح���ذر 
بوري�ض جون�سون اأم�ض اجلمعة من “انهيار 
بريك�س���ت” وع���رب ع���ن اإعجابه باأ�س���لوب 
يف  ترام���ب  دونال���د  الأمريك���ي  الرئي����ض 
التفاو�ض، والذي كان �س���يعتمد القوة لو 

كان يف موقع رئي�سة الوزراء ترييزا ماي.
وق���ال جون�س���ون يف الت�رصيحات التي 
نقله���ا موق���ع “بازفي���د ني���وز” يف انتقاد 
�س���مني لطريقة عم���ل م���اي “اإذا مل تكن 
�سيا�س���ة  يف  للرغب���ة  ال�س���جاعة  لديك���م 
م�س���تقلة، فل���ن حت�س���لوا عل���ى الأرب���اح 
القت�سادية لربيك�س���ت. لن حت�سلوا اأبدا 

على الأرباح ال�سيا�سية لربيك�ست”.
واأ�س���ار الوزي���ر امل�س���كك يف الوحدة 
الأوروبية اإلى املفو�س���ية الأوروبية التي 
و�س���فها ب� “الع���دوة”، قائال “�س���نحارب 
العدو وهذا �س���حيح متاما. علينا اأن نفعل 
ذلك”. وتابع جون�س���ون اأن بريك�س���ت “ل 
رجعة فيه” لكنه “ميكن األ يكون بال�سكل 
ال���ذي نريده نح���ن”. ويفر����ض اأن تغادر 
بريطانيا الحتاد نهاي���ة مار�ض 2019 مع 
البق���اء يف الحت���اد اجلمركي حت���ى نهاية 
2020، الوقت الالزم لإعداد �رصاكة جديدة.

�س���ن وزير اخلارجية الأمل���اين هايكو 
ما����ض، اأم����ض اجلمع���ة، هجوًما ح���اًدا على 
الرئي����ض الأمريك���ي دونال���د ترامب، قبل 
�س���اعات م���ن انطالق قمة جمموعة ال�س���بع 

ال�سناعية الكربى.
وحتدث ما�ض ل�سحيفة “زود دويت�سه 
ت�س���ايتونغ” الأملاني���ة ب�س���اأن العالق���ات 
الأوروبية الأمريكية، كا�سفا عن “خالفات 

مل يعد بالإمكان اإخفاوؤها”.
وقال “ق���رارات ترام���ب املتمثلة يف 
الن�س���حاب م���ن اتفاقي���ة باري����ض للمناخ 
الن���ووي  والتف���اق   )2015 يف  )موقع���ة 
مع اإي���ران، وفر����ض ر�س���وم جمركية على 
عقابي���ة  والأملوني���وم،  ال�س���لب  واردات 
واأحادي���ة اجلان���ب، ج���اءت عل���ى ح�س���اب 
اأوروب���ا”. واأ�س���اف ما����ض “قب���ل الرئي�ض 
الأمريك���ي بوع���ي كام���ل اأن تك���ون لهذه 

القرارات عواقب على الدول الأوروبية”.
وق���ال اأي�ًس���ا “اإن ترامب يتب���ع نهًجا 
ي�س���ع دولة واحدة ف���وق الآخرين. هذا لن 

يجعل العامل اأف�سل واأكرث اأمًنا و�سالًما”.
وتخّي���م عل���ى القمة الت���ي تعقد على 
م���دار يوم���ي اجلمع���ة وال�س���بت يف كندا، 
خالفات التفاق النووي مع اإيران، وال�رصر 
�لذي �أ�ساب �ل�رشكات �لأوروبية �إثر فر�ض 
الولي���ات املتح���دة ر�س���وما جمركية على 

وارداتها من ال�سلب والأملنيوم.

يف اإعالن مفاجئ �سدر يف وقت متاأخر 
ليلة �جلمعة، ��ستبدل رئي�ض وزر�ء �إثيوبيا 
اأبي اأحمد، قائد القوات امل�س���لحة ورئي�ض 
املخابرات، فيما ي�س���عى اإلى امل�س���ي يف 
اإ�س���الحات �سيا�سية واقت�س���ادية وا�سعة 
النط���اق. وكان اأب���ي الذي تولى من�س���به 
يف اأبري���ل قد تعه���د بتطبيق اإ�س���الحات، 
ا�ستجابة ملطالب املحتجني خالل موجات 
من ال�س���طرابات ب���داأت يف 2015، حينما 
قتلت قوات الأمن مئات الأ�سخا�ض، وفق 
اأريج���ا مدير  “روي���رز”. وقال فيت�س���وم 
مكت���ب اأبي عل���ى توير الليلة املا�س���ية 
اإن رئي����ض ال���وزراء عني �س���ريي ميكونن 
قائدا للقوات امل�سلحة ليحل حمل �سامورا 
يون�ض. وخدم �سامور� يف �جلي�ض �لإثيوبي 
ل� 4 عق���ود. ونقلت وكالة �لأنباء �لإثيوبية 
عن بيان م���ن مكتب رئي�ض الوزراء اأن اأبي 
عني قائد القوات اجلوية اآدم حممد رئي�سا 
جلهاز املخابرات والأم���ن الوطني ليخلف 
جيتات�س���و اأ�س���افا. ومل يت���م الك�س���ف عن 
اأ�سباب التغيريات لكن �سامورا وجيتات�سو 
ع�س���وان بارزان يف اجلبه���ة الدميقراطية 
عل���ى  الت���ي تهيم���ن  ال�س���عبية  الثوري���ة 
�مل�سهد �ل�سيا�سي يف �إثيوبيا منذ 1991.

اأكد الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب 
اأم�ض اجلمع����ة اأنه “لي�ض فوق القوانني”، 
لكن����ه ك����رر اأنه ميتل����ك “احل����ق املطلق” 
يف اإ�س����دار عفو رئا�س����ي عنه يف التحقيق 
ب�ساأن تواطوؤ حمتمل مع رو�سيا خالل حملة 

النتخابات الرئا�سية يف 2016.
قب����ل  لل�س����حافيني  ترام����ب  وق����ال 
اأن يغ����ادر وا�س����نطن متوجه����ا اإل����ى كندا 
حل�س����ور قمة جمموعة ال�سبع “ل�ست فوق 
القوان����ني. ل اأري����د اأن يك����ون اأح����د فوق 
القوان����ني”. واأ�س����اف “نع����م اأملك احلق 
املطلق يف اإ�س����دار عفو عن����ي. لكنني لن 
اأفع����ل ذلك؛ لأنن����ي مل اأرتك����ب اأي خطاأ”. 
واأك����د الرئي�ض الأمريك����ي “مل يكن هناك 
تواط����وؤ ومل حت����دث عرقل����ة، اإن����ه وهم”. 
ويث����ر تر�م����ب من����ذ �لثن����ن ج����دل منذ 
تاأكي����ده اأن����ه ميل����ك “احل����ق املطلق” يف 
منح نف�سه عفوا رئا�س����يا، يف تغريدة عن 
التحقي����ق يف تواط����وؤ حمتمل ب����ني فريق 
حملته ومو�س����كو خالل حمل����ة النتخابات 
الرئا�س����ية يف 2016، واحتمال تورطه يف 

“عرقلة عمل الق�ساء”.

بريطانيا

ألمانيا: 

إثيوبيا

جون�سون يحذر من خطر 
“انهيار” بريك�ست

خالفاتنا مع ترامب ل 
ميكن اإخفاوؤها

تغيري “مفاجئ” بقيادتي 
اجلي�ض واملخابرات
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ال�شدر واحلكيم وعالوي ي�شكلون حتالف “الوطنية الأبوية”

النم�شا تطرد ع�رشات الأئمة املمولني من تركيا

فيما ي�ستعد العراق للقيام بعمليات فرز جديدة لأ�سوات الناخبني

حملة للحكومة �سد “الإ�سالم ال�سيا�سي”

لك���ن ه���ذه �لإج���ر�ء�ت ل���ن توؤث���ر عل���ى �س���ر 
املفاو�س���ات التي جتري منذ فرة، بهدف ت�سكيل 
الكتلة الأكرب داخل جمل�ض النواب اجلديد، و�س���ول 
اإلى قيام حتالفات برملانية ملنع عودة الدكتاتورية 
والتفّرد باحلكم. وبعد توقيع التفاق على ت�سكيل 
هذا التحالف الذي حمل ا�س���م “الوطني���ة الأبوية”، 
يجمع “�سائرون” وقائمة “الوطنية” التي يتزعمها 
نائب رئي�ض اجلمهورية اإياد عالوي وي�س���ارك فيها 
ع���دد كب���ري من الن���واب ال�س���نة وقائم���ة “احلكمة” 
بزعام���ة عم���ار احلكيم، و�س���ل جمم���وع مقاعد هذا 

التحالف يف الربملان املقبل اإلى نحو مئة نائب.
لك���ن م���ازال ه���ذا التحال���ف بعيدا عن ن�س���ف 
جمموع مقاعد الربمل���ان البالغ 329 مقعدا للتمكن 
م���ن ت�س���مية وزراء احلكوم���ة املقبل���ة، مم���ا مين���ح 
القوائ���م الفائزة - واأبرزها قوائم �س���يعية مدعومة 
م���ن اإي���ران - اإمكان فر����ض نفوذها عل���ى اجلهات 
الأخرى ممن تتخذ مواقف معار�سة �سد البلد اجلار. 
ويت�س���من برنامج حتالف ال�سدر الذي وقع من قبل 
ممثلني ع���ن القوائم الثالث فقرات رئي�س���ة بينها 
“الإ�س���الح القت�س���ادي” و “الالمركزي���ة” و “عدم 
ت�س���يي�ض املفا�س���ل احلكومي���ة والإداري���ة وكذلك 
املوؤ�س�س���ة الع�سكرية”. وقام اجلرنال الإيراين قائد 
فيلق القد�ض قا�سم �سليماين بزيارة اإلى بغداد بعد 
اإعالن النتائ���ج الأولية لالنتخاب���ات الت�رصيعية التي 
جرت يف 12 من ال�س���هر املا�سي. والتقى �سليماين 
اآنذاك رئي�ض الوزراء املنتهية وليته حيدر العبادي 
وزعيم ائتالف الن����رص )42 مقعدا( وهادي العامري 
اأح���د اأب���رز ق���ادة احل�س���د ال�س���عي رئي����ض ائتالف 
“الفتح” )47 مقعدا( اإ�س���افة اإل���ى رئي�ض الوزراء 

الأ�س���بق نوري املالكي الذي يتزع���م “ائتالف دولة 
القان���ون” جم���ع )26 مقع���دا(، مما يعن���ي 115 من 
جمم���وع مقاعد هذه �لئتالف���ات �لثالثة، ما يعطيها 
اأولوية يف ت�سكيل احلكومة املقبلة وفقا للد�ستور.

يف اجلانب الآخر، تو�س���ل نحو 30 من الفائزين 
يف حمافظات ذات غالبية �س���نية، خ�سع معظمهما ل� 
3 �سنوات تقريبا ل�سيطرة اجلهاديني، اإلى ت�سكيل 
حتال���ف. وق���رر الربمل���ان وق���ف عمل املفو�س���ية 
العليا امل�س���تقلة لالنتخابات يف بغداد ومكاتبها يف 
املحافظات، واإقالة اأع�سائها الت�سعة الذين �سيحل 
حملهم ق�س���اة. واأعلنت املفو�س���ية اتخاذ اإجراءات 

قانونية للطعن يف هذا القرار.

• ال�سدر خالل لقاء �سابق مع احلكيم	

• �سورة من اأحد امل�ساجد يف فيينا	

بغداد ـ أ ف ب: 

�صكل الزعيم ال�صيعي ال�صعبي مقتدى ال�صدر الذي ح�صلت قائمته “�سائرون” على 

املركز االأول يف االنتخابات الت�صريعية العراقية، حتالفا اخلمي�س يجمعه مع قائمتني، 

فيما ي�صتعد العراق للقيام بعمليات فرز جديدة الأ�صوات الناخبني.

االأرب��ع��اء  العراقي  ال��رمل��ان  �صوت  ناخبني،  اأ���ص��وات  بتزوير  االتهامات  تزايد  وبعد 

على اإلزام مفو�صية االنتخابات باإعادة العد اليدوي للأ�صوات لقرابة 11 مليون بطاقة 

انتخابية واإلغاء اأ�صوات الناخبني خارج البلد والنازحني، وانتداب 9 ق�صاة؛ للإ�صراف 

على هذا االأمر.

فيينا ـ وكاالت:

من  ال�صيا�صي”،  “االإ�صلم  ت�صتهدف  حملة  اجلمعة  اأم�س  املحافظة  النم�صا  حكومة  ب��داأت 

املفرت�س اأن توؤدي اإىل طرد ع�صرات االأئمة واإغلق 7 م�صاجد متّولها تركيا.

اأثارته  ا�صتياء وغ�صب  بعد  �صيبا�صتيان كورتز  النم�صاوي  امل�صت�صار  ل�صان  االإع��لن على  وجاء 

اإعادة متثيل معركة رمزية يف التاريخ العثماين من قبل اأطفال ارتدوا زيا ع�صكريا، يف اأحد اأبرز 

امل�صاجد يف فيينا التي حت�صل على متويل تركي.

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  با�صم  املتحدث  كالني  ابراهيم  فعّلق  ال��رّد،  اإىل  اأنقرة  و�صارعت 

ال�صعبوية  املوجة  نتيجة  اأئمة هو  7 م�صاجد وطرد  النم�صا  “اإغلق  بالقول  اردوغ��ان على تويرت 

واملعادية للإ�صلم والعن�صرية والتمييزية يف هذا البلد”.

ترامب يوؤكد اأنه 
“لي�ض فوق القوانني”

اجلي�ض الركي يتوغل 30 كليومرا داخل العراق

واشنطن ـ رويترز:

 اأ�س���درت وزارة اخلارجية الأمريكية، اأم�ض اجلمعة، حتذيرا �سحيا مو�سعا �سمل ال�سني باأ�رصها و�سط تقارير عن 
�إ�سابة دبلوما�سين �أمركين هناك مبر�ض غام�ض ي�سبه �إ�سابة يف �ملخ �سبق له �أن �أثر على موظفن �أمركين يف 
كوبا. واأ�س���ار بيان �س���ابق يف مايو اإلى مدينة قوانغت�سو بجنوب ال�سني كموقع للتحذير ال�سحي، اأما التحذير اجلديد 

فوُجه للمواطنني الأمريكيني يف �سائر اأنحاء البلد الآ�سيوي.
وقالت وزارة اخلارجية، يف وقت �س���ابق، اإن موظفا اأمريكيا يعمل يف قن�س���ليتها يف قوانغت�س���و “يعاين م�س���كلة 
طبية” واأنها اأر�س���لت فريقا لفح�ض املوظفني واأ�رصهم هناك. واأو�س���حت احلكومة الأمريكي���ة، الأربعاء، اأنها اأعادت 
جمموع���ة من تلك القن�س���لية اإل���ى الوليات املتحدة لإج���راء املزيد من الفحو����ض واأنها توفر الفح�ض يف ال�س���فارة 
الأمريكية يف بكني اأو القن�س���ليات الأخرى يف ال�س���ني لكل من يطلب اخل�سوع له. وورد يف حتديث للبيان، اأن نطاق 

التحذير ال�سحي تغري من قوانغت�سو اإلى “�سائر اأنحاء البالد”، وفقت ما نقلت “رويرز”.

“املر�ض الغام�ض” يوؤجج �رشاع ال�شني واأمريكا

أنقرة ـ اف ب:

 قال رئي�ض الوزراء الركي بن علي يلدرمي، 
اأم�ض اجلمعة، اإن اجلي�ض الركي توغل بعمق 30 
كيلومرا داخل الأرا�سي العراقية، خالل مالحقة 
قواته م�سلحي حزب العمال الكرد�ستاين يف جبل 
قنديل باإقليم كرد�ستان �سمال العراق. ونقلت 
“رويرز” ع���ن يلدرمي قول���ه “متركزت قواتنا 

الآن داخل �س���مال العراق على بعد 30 كيلومرا 
تقريب���ا )من احل���دود( وتعمل على منع اأن�س���طة 
الت�س���لل والأن�س���طة الإرهابي���ة هن���اك”. واتهم 
يل���درمي ح���زب العم���ال الكرد�س���تاين بالقي���ام 
“با�س���تفزازات ون�س���ب كمائن و�سن هجمات”، 
وقال اإن تركيا “�س���تتوغل اأك���رث بالتاأكيد” اإذا 
ا�س���تمرت هذه الأفعال. واأ�س���اف “لن نبدي اأي 

تردد حتى يتم حتييد هذه العنا�رص”.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

�سلطان بن �سحيم: الدوحة متنع القطريني من بيت اهلل
دبي ـ العربية نت: 

�تهم �ل�س���يخ �س���لطان بن �س���حيم �آل ثاين، قطر، �أم�ض �جلمعة، بالتورط يف منع �ل�س���عب �لقطري من �أد�ء 
�حلج و�لعمرة، متوعًد� �لنظام يف �لدوحة بيوم ح�س���اب. وغرد �ل�س���يخ �س���لطان “بينما ال�سقيقة الكربى ترفع 
عن اخلالفات ال�سيا�س���ية وتفتح اأبوابها وقلبها ل�سعبنا لأداء العمرة، ي�رص نظام احلمدين على منعهم من بيت 

اهلل.. كل ذلك حتى ل ت�سقط حجتهم باملظلومية.. اأي ذنب اقرفتموه اأمام اهلل؟!”.
واأ�س���اف “�سياأتي يوم يحا�سبكم ال�س���عب القطري على ظلمكم له ومنعكم اإياه من اأداء العمرة واحلج… 

كم هي كثرية الذنوب التي حتيط برقابكم، لكنكم ل تخافون اهلل ول تهمكم غري م�ساحلكم”.
واأكدت ال�سفارة ال�سعودية يف باك�ستان اأن ما ورد يف البيان ال�سادر عن ال�سفارة القطرية يف اإ�سالم اأباد، 
اخلمي�ض، ما هو اإل اإحدى املحاولت اليائ�س���ة واملك�س���وفة بهدف حتميل اململكة العربية ال�سعودية م�سوؤولية 
عدم متكن املواطنني القطريني من القدوم لأداء منا�س���ك العمرة. و�س���ددت ال�سفارة ال�سعودية يف بيان على 

عدم �سحة ما تناقلته بع�ض ال�سحف الباك�ستانية، جمددة حر�ض وترحيب ال�سعودية  بزوار بيت اهلل احلرام.
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برلين ـ رويترز: 

بيروت ـ أ ف ب:

دبي ـ العربية نت: 

موسكو ـ أ ف ب: 

نقل���ت جملة دي���ر �س���بيجل الأملانية 
اأم�ض اجلمعة عن م�سوؤولني اأمنيني قولهم 
اإن الدعاء الأملاين اأ�سدر اأمر اعتقال دويل 
بح���ق مدي���ر املخاب���رات اجلوية ال�س���ورية 
بته���م ارت���كاب جرائم حرب وجرائم �س���د 
الإن�س���انية. ومدي���ر اجله���از جميل ح�س���ن 
واحد من كبار م�س���اعدي الرئي�ض ال�سوري 
ب�س���ار الأ�س���د. وقال���ت دي���ر �س���بيجل اإن 
الدعاء يتهم ح�س���ن بالإ����رصاف على بع�ض 
من اأف�س���ع اجلرائم الت���ي ارتكبتها اأجهزة 
املخابرات ال�س���ورية والتي ت�سمل تعذيب 
واغت�س���اب وقتل ”مئات الأ�سخا�ض على 

الأقل بني العامني 2011 و2013“.
و�أحجمت متحدثة با�سم مكتب �لنائب 
العام الحتادي )جي.بي.ايه( عن التعليق 
عل���ى تقرير املجل���ة. لكن حماميا �س���ورًيا 
يف جمال حقوق الإن�س���ان يقي���م يف اأملانيا 
ويعمل ل�س���الح املركز الأوروبي للحقوق 
اإن  ق���ال  الإن�س���ان  وحق���وق  الد�س���تورية 

ال�سلطات اأبلغت املركز باأمر العتقال.

اأعل���ن وزير اخلارجي���ة اللبناين جربان 
اإيق���اف طلب���ات  اأم����ض اجلمع���ة  با�س���يل 
الإقامة املقدمة ل�س���الح مفو�س���ية الأمم 
املتحدة ل�س���وؤون الالجئني، متهًما اإياها ب� 
“تخويف” النازحني ال�سوريني من العودة 

اإلى بالدهم.
وجاء يف بيان “اأ�س���در وزير اخلارجية 
واملغربني جربان با�س���يل تعليماته اإلى 
مديرية املرا�سم ليقاف طلبات الإقامات 
املقدم���ة اإل���ى ال���وزارة واملوج���ودة فيها 
ل�سالح املفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئني 
يف لبن���ان اإل���ى ح���ني �س���دور تعليم���ات 
اأخرى”. وطلب با�س���يل درا�س���ة “اإجراءات 
ت�ساعدية” اأخرى قد تتخذ بحق املفو�سية 
اإذا وا�س���لت “ال�سيا�س���ة نف�س���ها”. ونفى 
املتح���دث با�س���م املفو�س���ية يف جني���ف 
ويلي���ام �س���بيندلر اأن تك���ون املنظم���ة ل 

ت�سجع الالجئني على العودة.

اأعلن اجلي�ض الليبي، اجلمعة، القب�ض 
على يحيى الأ�س���طى عمر، م�س���وؤول امللف 
الأمن���ي لتنظي���م القاع���دة مبدين���ة درنة 
����رصق البالد، يف خط���وة متثل �رصب���ة قوية 
للجماع���ات الإرهابي���ة وتف�س���ح انهيارها 
باملدين���ة. واأكد الناطق الر�س���مي با�س���م 
القي���ادة العام���ة للجي����ض الليب���ي اأحم���د 
امل�س���ماري، يف بي���ان ن�رصه على �س���فحاته 
مبواق���ع التوا�س���ل الجتماع���ي اأن “غرفة 
عملي���ات الكرام���ة األق���ت القب����ض عل���ى 
الإرهابي يحيى الأ�سطى عمر امل�سوؤول عن 
املل���ف الأمني يف تنظي���م القاعدة مبدينة 

درنة، خالل عملية نوعية حمكمة”.
ويع���د الأ�س���طى، الذي يع���رف كذلك 
با�س���م “اأب���و �س���ليم”، م���ن اأب���رز قيادات 
تنظي���م القاعدة، وهو الرج���ل الثاين فيما 
ما ي�س���مى ب� “جمل�ض �سورى درنة” الذراع 
الع�سكرية لتنظيم القاعدة يف ليبيا، حيث 

كان م�سوؤولً عن ت�سليح هذا التنظيم.

حزم���ة  وال�س���ني  رو�س���يا  وقع���ت 
اتفاقات مهمة يف املجال النووي، تت�سمن 
“رو�س���اتوم”  جمموع���ة  بن���اء  خ�سو�س���ا 
احلكومي���ة للطاق���ة النووي���ة 4 مفاع���الت 
نووية يف ال�سني، بح�سب ما اأعلنت ال�رصكة 
اأم�ض اجلمعة. وقالت “رو�ساتوم” يف بيان 
اإن “امل�سوؤولني يف املجال النووي الرو�سي 
وال�سينيني وقعوا اأكرب جمموعة عقود يف 
تاري���خ �ل�رش�كة �لنووية بن �لبلدين”، من 
دون حتديد املواعيد النهائية وقيمة هذه 
�لعقود. ومت توقيع �لتفاقات �أثناء زيارة 
الرئي�ض الرو�سي فالدميري بوتني لبكني.

وتن�ّض ه���ذه العقود خ�سو�س���ا على 
بن���اء 4 وح���دات حتمل مفاع���الت مع قدرة 
تبلغ 1200 ميغاو�ت، �ثنان منها يف حمطة 
تينو�ن �لنووية �ملوجودة �أ�س���ال و�ثنان يف 

حمطة �سوداباو، التي يتم بناوؤها حاليا.
وين�ّض عقد اآخر على اأن تزود رو�سيا 
ال�س���ني مبعدات ووقود وخدمات مل�رصوع 

مفاعل �رصيع.

مذكرة اعتقال دولية بحق 
م�سوؤول ا�ستخبارات �سوري

لبنان يجمد طلبات اإقامة 
مفو�سية الالجئني

اعتقال امل�سوؤول الأمني 
لتنظيم القاعدة يف درنة

رو�سيا �ستبني 4 مفاعالت 
نووية يف ال�سني

3 �شهداء و525 م�شابا بر�شا�ض الحتالل يف غزة
280 األف اأدوا �سالة اجلمعة الأخرية من �سهر رم�سان يف الأق�سى

ونقل���ت وكالة الأنباء الفل�س���طينية “وفا” 
ع���ن وزارة ال�س���حة قولها اإن بني امل�س���ابني 
15 فل�سطينيا اأ�سيبوا بالر�سا�ض احلي، منهم 
امل�س���ور ال�س���حايف يف وكالة الأنباء الفرن�سية 
حممد البابا الذي اأ�س���يب بالر�سا�ض يف قدمه 

اليمنى، و5 و�سفت حالتهم باخلطرية جدا.
وقال���ت الوكالة اإن بني امل�س���ابني طفال 
اأ�س���يب بالر�س���ا�ض احلي يف بطنه �رصق مدينة 
رف���ح، و�س���ابا اأ�س���يب بقنبلة غ���از معدنية يف 
وجه���ه ب�س���كل مبا�رص �رصق خ���ان يون����ض، فيما 
اأ�س���يب املئ���ات بالختناق جراء ا�ستن�س���اقهم 
الغاز امل�س���يل للدم���وع، الذي اأطلق���ه اجلي�ض 
الإ�رصائيلي بكثافة على احل�س���ود امل�ساركة يف 
امل�س���ريات. ووفق���ا للوكالة، فقد ا�س���تهدف 
اجلي����ض الإ�رصائيل���ي عربات الإ�س���عاف بقنابل 
الغاز ب�س���كل مبا�رص �رصق خان يون�ض، ما ت�سبب 
باأ����رصار حلق���ت باإحداه���ا تابعة لله���الل الأحمر 
الفل�س���طيني. وانطلقت امل�س���ريات مب�ساركة 
اآلف الفل�س���طينيني بعيد �سالة اجلمعة �سوب 
املناط���ق احلدودي���ة �رصقي قطاع غزة، �س���من 
فعالي���ات “مليونيه القد�ض” يف ذكرى نك�س���ة 
حزيران. واأق���دم اجلي�ض الإ�رصائيلي �رصقي رفح 
جن���وب قطاع غزة �س���باح اجلمعة، عل���ى اإحراق 
خيام املعت�س���مني يف خميم العودة، واإطارات 
ال�س���يارات الت���ي ي�س���علها الفل�س���طينيون يف 

م�سريات الحتجاج.
وانطلق���ت م�س���ريات جماهريي���ة حا�س���دة 
مب�س���اركة اآلف املواطن���ني �س���وب املناط���ق 
احلدودية مع اإ�رصائيل، واأ�س���عل ع�رصات ال�سبان 
الإط���ارات املطاطية يف تلك املناطق، واأطلقوا 
طائرات ورقية وبالونات حتمل علم فل�س���طني 

يف الأج���واء. ه���ذا وكان 123 فل�س���طينيا ق���د 
ق�س���وا، منه���م 13 طف���ال و�س���يدة، واأ�س���يب 
الر�س���ا�ض  ج���راء  خمتلف���ة  بج���روح   13672
الإ�رصائيلي الذي ا�س���تهدف املتظاهرين قرب 
ال�سياج الأمني مع غزة منذ 30 مار�ض املا�سي.

من جانب �آخر، �أعلن �ل�س���يخ عز�م �خلطيب 
مدي���ر ع���ام اأوق���اف القد�ض ان نح���و 280 األف 
فل�س���طيني اأدوا ال�س���الة يف اجلمع���ة الأخ���رية 

م���ن �س���هر رم�س���ان يف امل�س���جد الق�س���ى يف 
القد�ض ال�رصقية املحتلة، بعد �سماح ال�سلطات 
ال�رصائيلية لآلف من الفل�س���طينيني باملجيء 

من ال�سفة الغربية املحتلة.
وقال اخلطيب لل�س���حافيني “ان نحو280 
ال���ف م�س���ل ادوا �س���الة اجلمع���ة الخ���رية يف 

امل�سجد الأق�سى وقد مرت بهدوء وانتظام”.
ومنذ ال�س���باح، اكتظ���ت البل���دة القدمية 

بالفل�س���طينيني الذي���ن قدم���وا م���ن ال�س���فة 
الغربي���ة فيم���ا و�س���عت ال�رصط���ة ال�رصائيلي���ة 
متاري����ض ومنع���ت املركبات اخلا�س���ة والعامة 
م���ن الق���راب م���ن اب���واب املدين���ة، ونظمت 
حركة ال�س���ري. وع���ززت ال�رصط���ة قواتها يف كل 
انح���اء املدينة وكانت يف ح���ال تاهب. واتخذت 
اج���راءات اأمنية حول���ت مدينة القد����ض الى ما 

ي�سبه ثكنة ع�سكرية.

• م�سريات العودة انطلقت يف 30 مار�ض	

القدس المحتلة/غزة ـ وكاالت: 

امل�صيل  بالغاز  واالختناق  احلي  بالر�صا�س  اآخ��رون   525 واأ�صيب  فل�صطينيني   3 ا�صت�صهد 

للدموع، يف مواجهات بني م�صاركني يف م�صريات العودة واجلي�س االإ�صرائيلي �صرقي غزة.

قال م�صوؤولون طبيون يف قطاع غزة اإن القوات االإ�صرائيلية قتلت 3 فل�صطينيني من بينهم 

مراهق يف 15 من عمره بعد اأن فتحت النار على حمتجني على حدود القطاع اأم�س اجلمعة. 

وقال امل�صوؤولون يف البداية اإن القتلى 4 لكنهم عدلوا الرقم اإىل 3 بعد اإنعا�س �صاب يف 26 من 

عمره يف حالة حرجة.

بعد هجوم عنيف.. “داع�ض” ي�شيطر على اأجزاء من البوكمال
ماتي�ض: الن�سحاب من �سوريا مع انتهاء املعارك “خطاأ ا�سراتيجي”

عواصم ـ وكاالت:

 �سيطر تنظيم داع�ض، اأم�ض اجلمعة، على اأجزاء 
من مدينة البوكمال الواقعة �رصق �سوريا، واملحاذية 
للح���دود العراقية، بع���د هجوم تخلل���ه 10 عمليات 
انتحاري���ة، وفق ما اأفاد املر�س���د ال�س���وري حلقوق 

الإن�سان.
عبدالرحم���ن  رام���ي  املر�س���د  مدي���ر  وق���ال 
لوكالة “فران����ض بر�ض: “اإنه اأك���رب هجوم للتنظيم 
على مدين���ة البوكمال منذ �س���يطرة ق���وات النظام 

وحلفائها عليها يف نوفمرب املا�سي”.
بح�س���ب  هجوم���ه،  الإرهاب���ي  التنظي���م  وب���داأ 
عبدالرحم���ن، ب�س���ن 10عملي���ات انتحاري���ة بينها 4 
ب�س���يارات مفخخة، قبل اأن يتمك���ن لحقا من دخول 

املدينة، وال�سيطرة على اأجزاء منها.
وت���دور حاليا معارك يف و�س���ط املدينة اأوقعت 
25 قتيال على الأقل من قوات النظام وامل�س���لحني 
املوال���ني له���ا، و18 داع�س���يا بينه���م النتحاريون 

الع�رصة، وفقا للمر�سد.
و�س���اعف تنظيم داع�ض من هجماته �سد قوات 
النظام منذ طرده من اأحياء يف جنوب دم�س���ق ال�سهر 
املا�س���ي مبوج���ب اتفاق اإج���الء ج���رى مبوجبه نقل 
مقاتلي���ه اإلى مناطق حت���ت �س���يطرتهم يف البادية 
ال�س���ورية. ويتواج���د التنظيم املتط���رف يف البادية 
�ل�س���ورية يف جي���ب يقع ب���ن مدينة تدم���ر �لأثرية 
)و�س���ط( وجن���وب البوكم���ال، كما يخو����ض معارك 
�سد قوات �س���وريا الدميوقراطية )ف�سائل كردية 
وعربي���ة( يف جي���ب �س���غري عل���ى ال�س���فة ال�رصقية 
املقابلة للبوكمال. وبعد خ�س���ارته اجلزء الأكرب من 
مناطق �سيطرته يف �سوريا، مل يعد التنظيم يتواجد 
اإل يف جيوب حمدودة موزعة ما بني البادية ال�سورية 
وحمافظ���ة دير الزور وجنوب البالد. وقتل قبل اأيام 
45 م�س���لحا موالي���ا للنظ���ام جراء هجم���ات متتالية 

للتنظيم �س���د ق���وات النظام يف قرى �س���مال غرب 
البوكم���ال، ومتكن من قط���ع الطري���ق بينها وبني 

مدينة دير الزور، مركز املحافظة.
م���ن جانب���ه، حذر وزي���ر الدف���اع المريكي جيم 
ماتي����ض اأم�ض اجلمعة بربوك�س���ل من ان الن�س���حاب 
من �سوريا حال انتهاء املعارك �سد داع�ض �سيكون 
“خطاأ ا�س���راتيجيا”. وكان مت ن����رش قو�ت �لتحالف 
ال���دويل �س���د اجلهاديني يف �س���وريا حت���ت عنوان 
حمارب���ة تداع����ض، ومع الق�س���اء على م�س���لحي هذا 
التنظيم يف املنطقة ال�س���مالية الغربية من �س���وريا 
التي ت�س���يطر عليها قوات حليفة لوا�س���نطن، فان 
وجود جنود امريكيني على الرا�س���ي ال�س���ورية قد 
يفق���د �رصعيت���ه الدولية. ولذل���ك ا�س���تهل ماتي�ض 
اجتماع���ا ح���ول الت�س���دي لداع����ض يف مق���ر احللف 
الطل�سي بدعوة احللفاء الى عدم ترك املجال فارغا 

لرو�سيا او ايران.
وقال “يف الوقت الذي ت�س���ارف فيه العمليات 

الع�س���كرية عل���ى نهايته���ا، يجب ان نتف���ادى ترك 
فراغ يف �س���وريا ميكن ان ي�س���تغله نظام ال�س���د او 
داعم���وه”. وا�س���اف الوزير المريك���ي “معركتنا مل 
تنت���ه. علين���ا ان نكب���د داع�ض هزمي���ة دائمة ولي�ض 
فق���ط يف ميدان واحد”. ويف حني عرب دونالد ترامب 
مرارا عن رغبته يف مغادرة �سوريا “با�رصع ما ميكن”، 

دعا وزير دفاعه الى ال�سرب.
وقال “يف �س���وريا �س���يكون خطاأ ا�س���راتيجيا 
ي�س���عف دبلوما�س���يينا ويتيح لالرهابين �لتقاط 
النفا�ض، ان نغادر �س���احة املعركة قبل ان يتو�سل 
مبع���وث المم املتحدة �س���تافان دي مي�س���تورا الى 
دفع عملية جنيف لل�س���الم بتاييد من���ا جميعا بقرار 
من جمل�ض المن”. وكان الرئي�ض الرو�سي فالدميري 
بوتني اأكد اخلمي�ض اأن القوات الرو�سية التي تدعم 
اجلي�ض ال�س���وري منذ �س���بتمرب 2015 �س���تبقى يف 
�س���وريا طاملا رات مو�س���كو “يف ذلك م�سلحة لها” 

م�سيفا “نحن ل نعتزم �سحب قواتنا حاليا”.

رو�سي�ا تنف�ي 
�س�ن “غ�ارات 

اجلمع�ة” يف اإدل�ب

موسكو ـ ا ف ب: 

قالت وزارة الدفاع الرو�س���ية، 
اإنها مل تنفذ اأي غارات يف حمافظة 
اإدلب، اأم�ض اجلمع���ة، نافية بذلك 
م�س���وؤوليتها عن هجم���ات اأوقعت 

ع�رصات القتلى.
 وياأتي النفي الرو�س���ي، عقب 
ال�س���وري حلقوق  اإعالن املر�س���د 
الإن�س���ان اإن غ���ارات يرج���ح اأنه���ا 
رو�س���ية اأوقعت 44 قتيال يف قرية 
زردان���ا يف ري���ف اإدلب ال�س���مايل. 
وذك���ر املر�س���د احلقوق���ي الذي 
يتخ���ذ م���ن العا�س���مة الربيطانية 
مقرا له، اأن بني ال�سحايا 11 امراأة 

و6 اأطفال”.
 ومنطق���ة اإدلب ب�س���مال غرب 
ماأهول���ة  منطق���ة  اأك���رب  �س���وريا 
خا�س���عة  زال���ت  وم���ا  بال�س���كان، 
امل�س���لحة.  املعار�س���ة  ل�س���يطرة 
وفر ع����رصات الآلف من املقاتلني 
خ���الل  اإدل���ب،  اإل���ى  واملدني���ني 
الأعوام املا�س���ية، تاركني مناطق 
ال�س���وري  اجلي����ض  ا�س���تعادها 

مب�ساعدة حلفائه.

• النظام ال�سوري طرد “داع�ض” من البوكمال يف 2017	
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17 األيام والرحاب في نهائي كرة الطائرة لشباب الهملة
البالد سبورت

تختتم مساء السبت مباريات 
دورة كرة الطائرة مبركز 

شباب الهملة بلقاء يجمع 
الرحاب بطل املجموعة 

األوىل بقيادة محمد املوييش 
وغرميه فريق األيام بقيادة 

سيدعيىس سيدنبيل وصيفه 
بنفس املجموعة، إذ تأهال 

للدور نصف النهايئ ومن ثم 

متكن الفريقان من الوصول 
للدور النهايئ واقصاء فريقي 

املجموعة الثانية املتأهلني 
لنفس الدور.

وتأهل فريق الرحاب بطال عن 
املجموعة األوىل فيام حل خلفه 

األيام وصيفا، ومتكن الرحاب 
من الفوز بالدور نصف النهايئ 
عىل فريق أخبار الخليج بعض 

غياب أفضل العبيه واصابة 
رئيس الفريق سلامن عبدالله 
ميك، فيام تأهل فريق األيام 

وصيفا للمجموعة األوىل ليالقي 
الوطن بطل املجموعة الثانية، 

إذ متكن األيام من إقصاء فريق 
الوطن الذي كان أحد الفرق 
املرشحة لبلوغ الدور النهايئ 

والفوز بكأس البطولة.

علام أن الفريقني التقيا بالدور 
األول واستطاع الرحاب الفوز 
عىل فريق األيام، فيام يعترب 

هذا اللقاء فرصة لالعبي األيام 
لرد اعتبارهم وإثبات جدارتهم 

بكأس البطولة، التي حظيت 
بحضور جامهريي كبري تفاعل 

مع مباريات الدورة خالل ليايل 
شهر رمضان املبارك.

عي��د  س��لوى  الع��داءة  فرض��ت 
هيمنته��ا مجدًدا عىل س��باق 400 
مرت للس��يدات يف الجولة الخامسة 
من ال��دوري املايس الت��ي أقيمت 
مؤخرًا يف مدينة أوس��لو الرنويجية 
بعدم��ا حصدت املرك��ز األول بكل 
جدارة ومتيز بعدما أنهت مس��افة 
السباق بزمن 49:98 ثانية، متقدمة 
عىل العداءة األمريكية “فرانس��يس 
بايلس” التي أح��رزت املركز الثاين 
بزم��ن 50:47 ثاني��ة، ومواطنته��ا 
“وميبيل ش��اكيام” الت��ي جاءت يف 

املركز الثالث بزمن 50:53 ثانية. 
 وبتل��ك النتيج��ة، ف��إن س��لوى عيد 
حافظت عىل املركز األول بعدما س��بق 
وأن فازت يف الجولة الرابعة من السباق 
الت��ي أقيم��ت يف العاصم��ة اإليطالية 
روما بعدما أنهت مسافة السباق بزمن 
50:51 ثاني��ة، بيد أنه��ا حطمت هذا 
الرق��م وحققت رقاًم جدي��ًدا )49:98 
ثاني��ة( كش��ف ع��ن قدراته��ا العالية 
ومس��تواها املتطور لتبقى واحدة من 
أق��وى املرش��حني لني��ل لق��ب بطولة 

ال��دوري امل��ايس يف س��باق 400 م��رت 
للسيدات حتى الجوالت القادمة. 

 وع��ىل صعي��د آخر، حق��ق العداء 
الصديق ميخو املركز الثاين يف سباق 
“الدري��م مي��ل” الذي اقيم مس��اء 
أمس األول يف العاصم��ة الرنويجية 
منافس��ات  أوس��لو ع��ىل هام��ش 
الدوري املايس بعدما أنهى مس��افة 
السباق بزمن 3:57:10 دقيقة، فيام 

أحرز املرك��ز األول الع��داء الكيني 
“مانانج��اي موتوين” بزمن 3:56:95 
دقيق��ة، فيام أحرز العداء األثيويب “ 
تولوسا ترييس��ا” املركز الثالث بزمن 
3:57:92 دقيق��ة، حيث متكن ميخو 
من تحقيق نتيجة جيدة برهنت عن 
إمكاناته الرائعة وقدرته عىل تحقيق 

األفضل يف االستحقاقات القادمة. 
 إىل ذلك، رف��ع نائب رئيس االتحاد 

البحرين��ي أللع��اب الق��وى محمد 
عبداللطيف بن جالل أس��مى آيات 
التهاين والتربيكات إىل النائب األول 
لرئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة، رئيس اتح��اد دول غرب 
آس��يا أللعاب القوى، رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، مبناس��بة 
ف��وز العداءة س��لوى عي��د باملركز 

األول يف س��باق 400 مرت للس��يدات 
يف الدوري املايس، مش��رًيا إىل أن ما 
حققته العداءة م��ا هو إال انعكاس 
للدع��م واالهتامم ال��ذي يحظى به 
الع��داؤون والع��داءات من س��مو 
الش��يخ خال��د بن حم��د آل خليفة 

الداعم األبرز لرياضة أم األلعاب. 
 وعرب بن ج��الل عن فخره واعتزازه 
مب��ا حققته العداءة س��لوى عيد يف 

الجولت��ني املاضيت��ني م��ن الدوري 
امل��ايس وهو م��ا يجس��د إمكاناتها 
الفذة يف س��باق 400 مرت للسيدات 
لتس��جل اس��مها كواحدة من ابرز 
الع��داءات يف ه��ذا الس��باق عىل 
بعدما  والعامل��ي  القاري  املس��توى 
سجلت رقاًم جديًدا مميزًا يف مسريتها 
الرياضية وهو ما يدفعنا إىل التفاؤل 
بقدرتها ع��ىل تحقيق نتيجة مامثلة 
بدورة األلعاب اآلسيوية التي ستقام 
بأندونيس��يا من 18 أغسطس لغاية 

2 سبتمرب املقبلني. 
 ك��ام أش��اد ب��ن ج��الل بالنتيجة 
الرائعة التي حققها العداء الصديق 
ميخ��و يف س��باق “الدري��م ميل” 
بعدم��ا أحرز املركز الثاين منوها مبا 
يتمتع به ميخو م��ن قدرات كبرية 
جعلته واح��ًدا من أب��رز العدائني 
ع��ىل مس��توى الق��ارة، متمنيًّا له 
التوفيق والنجاح يف االس��تحقاقات 
القادمة حي��ث يعول عليه االتحاد 
كثريًا يف مواصلة مس��رية النجاحات 

واإلنجازات القادمة.

عيد تهيمن على سباق 400 متر بجولة أوسولو بالدوري الماسي
ميخو يحتل المركز الثاني بسباق “الدريم ميل”

سلوى عيد بعد التتويجالصديف ميخو اثناء السباق

الرفاع            االتحاد البحريني أللعاب القوى

محمد جالل

جانب من المنافسات

حرًصا منها عىل تواصل األنشطة 
الرياضية التي تقيمها عىل مدار العام، 
ورغبة يف إضفاء املزيد من البهجة يف 

ليايل شهر رمضان الكريم، نّظمت رشكة 
الخليج لصناعة البرتوكيامويات دورة 

رمضانّية يف التنس.
وتولت لجنة األنشطة االجتامعية 
مهام تنظيم فعالّيات هذه الدورة 

التي ُأقيمت عىل مالعب نادي الرشكة، 
وشهدت مباريات الدورة حضورًا كثيًفا 
من املوظفني الذين حرصوا عىل متابعة 
املنافسات وتشجيع الالعبني، إذ شهدت 

املباريات تنافًسا رياضيًّا كبريًا، يف ظل 
تقارب املستويات للمشاركني. ومتكن 

الثنايئ جاسم حاجي وصالح النجار 
من تحقيق البطولة، فيام حقق الثنايئ 

محمد عيل وعامر رفيع لقب الوصيف. 
وقام زهري توفيقي مدير العالقات 

العامة واإلعالم، رئيس لجنة األنشطة 
االجتامعّية بتكريم الفائزين.

ويف تعليق له بهذه املناسّبة، تقدم 
رئيس الرشكة عبدالرحمن جواهري 

ببالغ الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء 
لجنة األنشطة االجتامعية عىل 

جهودهم التي بذلوها يف تنظيم هذه 
الدورة واإلعداد لها عىل النحو الرائع 

الذي شهدته مبارياتها، كام شكر 
الحضور والالعبني الذين حرصوا عىل 
املشاركة يف هذه الفعالّية الرياضّية 
التي تأيت يف خضم فعاليات رياضّية 

واجتامعية حافلة تنظمها الرشكة 
احتفاًء بهذا الشهر الفضيل. وأضاف 

أن مثل هذه املسابقات الرياضية 

واملشاركات االجتامعية إمنا تسهم 

يف واقع األمر يف تعزيز روح األرسة 

الواحدة التي تجمع بني أفراد فريق 

العمل بالرشكة وزيادة روابط األلفة 

بينهم وكذلك تشجيعهم عىل مامرسة 

األنشطة الرياضية التي تعمل عىل 

تنشيط الجسم وزيادة كفاءته وبخاصة 

يف شهر الصيام الذي يركن فيه الكثريون 

إىل الخمول واالبتعاد عن مامرسة 

الرياضة واملبالغة يف استهالك األطعمة، 

األمر الذي يرتك آثارًا سلبية كبرية عىل 

صحة األبدان وسالمتها.

 وأوضح جواهري أن لجنة األنشطة 

االجتامعية تعمل خالل هذا الشهر 

عىل تنفيذ العديد من الفعاليات 

الرياضية واالجتامعية، وذلك إضافة إىل 

الفعاليات الشعبية األخرى املرتبطة 

بطبيعة هذا الشهر الكريم التي 

اعتادت الرشكة إقامتها يف كل عام، 

مكررًا الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء 

لجنة األنشطة االجتامعية الذين بذلوا 

جهوًدا استثنائية خالل هذا الشهر، 

ووّجه الدعوة إىل منتسبي الرشكة كاّفة 

الغتنام هذه الفرصة واملشاركة بكثافة 

يف هذه الفعاليات التي تم اإلعداد لها 

منذ فرتة ضامًنا لنجاحها.

جانب من التتويج

الفعاليات الرمضانية تسهم في تعزيز روح األسرة الواحدة
تتويج الفائزين في دورة “جيبك” للتنس... جواهري: 

البالد سبورت

تأهل فريق البحرين الوطني إىل دور أسامة الماجد
األربعة من دورة الس��قية الرمضانية 
لك��رة القدم إث��ر تغلبه ع��ىل فريق 

الجيش عرب ركالت الجزاء.
ملصلح��ة  انته��ت  األول  الش��وط 
فري��ق الج��يش بهدف أح��رزه العبه 
عبدالرحم��ن هزي��م من تس��ديدة 
قوية سكنت شباك البحرين الوطني، 
ليتحصل الالعب نفس��ه عىل البطاقة 
ق��رارات  ع��ىل  الحم��راء العرتاض��ه 
التحكيم. ويف الشوط الثاين، بدأ العبو 
البحري��ن الوطن��ي بالتق��دم إىل أن 
أحكم قبضته ع��ىل املجريات بفضل 
تحركات صادق العسبول وأحمد فتح 
الله وأحم��د القيدوم ون��زار هيات، 
ليتمكن العس��بول من تحقيق هدف 
التع��ادل، لينتقل الفريقان إىل ركالت 
الجزاء التي ابتس��مت لصالح العبي 

فريق الوطن��ي. ويدين الوطني بهذا 
الف��وز والتأهل إىل حارس��ه عبدالله 
املاجد ال��ذي تصدى لركلت��ي جزاء، 
وأحرز زم��الؤه نزار هيات وحس��ني 
القي��دوم ومحمد العوام��ي ومحمد 
ع��ون األه��داف، فيام أخف��ق العبو 
الجيش م��ن التس��جيل وهام محمد 
جميل وحسني كوبل فيام نجح جعفر 

حبيب وعباس عبدالله من التسجيل.
وش��هد اللقاء حضور مدير العالقات 
العامة لبنك البحرين الوطني هشام 
أب��و الفت��ح الذي اجتم��ع مع العبي 
الفريق وق��دم لهم الدع��م املعنوي 
الذي ساهم يف تحقيق الفوز والتأهل 
ل��دور األربع��ة ليالقي فري��ق كراج 

.2011

البحرين الوطني يتأهل لدور األربعة بدورة السقية

جانب من التكريم 

أن��اب رئي��س مجلس الن��واب أحمد 
امل��ال النائب عب��اس امل��ايض الفتتاح 
وتدش��ني حمل��ة م��ؤازرة املنتخبات 
العربي��ة املش��اركة يف نهائيات كأس 
العامل روسيا 2018 بفندق الدبلومات 
بحضور الس��فري التونيس وممثل عن 
السفري السعودي وممثل عن السفرية 
املرصي��ة لدى اململكة.  ويف مس��تهل 
الحفل أش��اد امل��ايض مبجلس جمعة 
بن ه��الل باملحافظ��ة الجنوبية عىل 
هذه الفكرة والت��ي تبني قوة وترابط 
ال��دول العربية يف مختل��ف املحافل، 
كام تحدث صاح��ب املجلس الالعب 
الدويل الس��ابق جمعة هالل موضحا 
للحض��ور اله��دف من فك��رة مؤازرة 
املنتخبات العربية والرسالة التي يود 

املجلس توصيلها إىل العامل، أما الالعب 
نبي��ل طه فق��د ألقى كلم��ة ركز من 
خاللها عىل حس��ن الرتتيب للفعالية 
وقوة هدفها املعنوي موضحا أن هذه 
هي أخالق املواطن البحريني الريايض 
وغ��ري الريايض. حرض الحفل عدد من 

النواب ومجموعة من العبني منتخب 
البحري��ن وجميعه��م اعرب��وا ع��ن 
إعجابه��م بفكرة مجلس جمعة هالل 
يف دعم املنتخبات العربية املش��اركة 
يف كأس العامل وهي السعودية ومرص 

واملغرب وتونس.

الماضي يشيد بفكرة مؤازرة العرب في روسيا

جانب من تدشين حملة مؤازرة المنتخبات العربية في المونديال

البالد سبورت
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يشارك فريق وزارة الداخلية لعصا قياس الخطوات العسكرية يف بطولة الكلية امللكية الربيطانية ساند هريست التي تقام يف الفرتة من 8 - 
18 يونيو الجاري، مبشاركة فرق من مختلف دول العامل.

وأكد العميد إبراهيم حسن الشيب آمر األكادميية امللكية للرشطة، أن الفريق يف كامل جهوزيته واستعداده لخوض منافسات البطولة، 
إذ أكمل أعضاؤه برنامجا تدريبيا أظهروا خالله العزمية واإلرادة لتحقيق الفوز يف البطولة والحصول عىل أفضل املراكز فيها، منوها إىل أن 

أعضاء الفريق املشارك يتميزون بالعمل الجامعي وملتزمون باملسؤولية يف متثيلهم مملكتنا الغالية.
وأضاف آمر األكادميية امللكية للرشطة أن مشاركة فريق وزارة الداخلية لعصا قياس الخطوات العسكرية هي التاسعة بالنسبة للفريق، 
ومتكن بفضل من الله ثم بفضل دعم ومساندة وزير الداخلية وتوجيهاته الرامية إىل إظهار ما يتمتع به منسوبو األمن العام من قدرة 

عىل التميز واالنضباط والعمل الجاد، من تحقيق الفوز وتسجيل أفضل النتائج، متمنيا ألعضاء الفريق التوفيق والنجاح يف هذه البطولة 
العاملية.

فريق “عصا قياس الخطوات العسكرية” يشارك في بريطانيا

  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(

كش��ف رئيس ن��ادي الرف��اع الرشقي 
الش��يخ عبدالله بن خليف��ة بن أحمد 
آل خليفة عن استحداث 3 لجان خالل 

الفرتة املقبلة.
جاء ذلك خالل املؤمت��ر الصحايف الذي 
عق��ده ن��ادي الرف��اع الرشقي مس��اء 
الخميس املايض يف فندق “رامادا سيتي 
النادي الش��يخ  س��نرت” بحضور رئيس 
عبدالله بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
ونائبه الش��يخ عبدالله ب��ن محمد بن 
س��لامن آل خليفة ورئيس جهاز الكرة 
محم��د البوعين��ني وعدد م��ن أعضاء 

مجلس إدارة النادي.
وق��ال الش��يخ عبدالله ب��ن خليفة إن 

اس��تحداث اللجان الث��الث يأيت ضمن 
إط��ار رؤية وحرص مجلس اإلدارة عىل 
العمل باحرتافية نحو تطوير مس��توى 
الفري��ق األول خ��الل املوس��م املقبل 
2019-2018، خصوصا مع التعاقد مع 
املدرب اإلس��باين بيدرو جوميز كارمونا 
لقي��ادة الفري��ق. وس��تكون اللج��ان 
الثالث هي لجنة التطوير واالس��تثامر 
برئاس��ة رئيس النادي الش��يخ عبدالله 
بن خليفة، اللجنة الفنية برئاسة نائب 
رئيس النادي الشيخ عبدالله بن محمد 
بن سلامن، ولجنة األنشطة والفعاليات 

برئاسة املرشف العام فهد البوعينني.
وأكد رئي��س نادي الرف��اع الرشقي أن 

لجنة التطوير واالستثامر ستكون معنية 
بأمور متعددة يف جوانب مختلفة ومنها 
تطوير العيادة الطبية وإنش��اء الصالة 
الرياضي��ة “الجم”، باإلضافة إىل اللجنة 
الفنية املعني��ة بالفريق األول ومتابعة 
انضباط وحضور الالعبني والحالة الفنية 
والبدنية وجوانب التغذية، عالوة عىل 
لجنة األنش��طة والفعالي��ات املختلفة 

التي يقيمها نادي الرفاع الرشقي.
من جهة أخرى، يربز اسم املدرب خالد 
ال��دورسي ليك��ون مس��اعدا للمدرب 
اإلس��باين بيدرو جومي��ز كارمونا خالل 
املوسم املقبل، وكان الدورسي مساعدا 
للمدرب عيىس الس��عدون م��ع الرفاع 

الرشق��ي يف املوس��م امل��ايض، إذ يعترب 
الدورسي من األس��امء املرش��حة لتويل 
هذا املنصب، حيث أعلن خالل املؤمتر 
الصحايف أن مس��اعد املدرب س��يكون 
وطني��ا، فيام م��درب اللياقة س��يكون 
أجنبيا بتوصية من املدرب جوميز، عىل 
أن يعني الرف��اع الرشقي مدربا لحراس 
املرم��ى وبحس��ب بعض الرتش��يحات 
فإن اس��م الحارس الدويل السابق عيل 
حس��ن م��ن املدربني املرش��حني لتويل 
املهم��ة، عىل أن تتض��ح الصورة خالل 
األيام املقبلة باإلعالن الرسمي من قبل 
النادي الذي س��يعلن التشكيل الكامل 

للجهازين الفني واإلداري.

استحداث 3 لجان في نادي الرفاع الشرقي للموسم الجديد
الدوسري وحسن مرشحان لمنصبي مساعد جوميز ومدرب الحراس

أحمد مهدي

تح��ت رعايه رئيس مركز ش��باب 
الجنوب عييس الرميحي، اختتمت 
ي��وم أم��س بطولة مركز ش��باب 
الجنوب الريايض الرمضانية لكره 
القدم، التي شارك بها عدد 6 فرق 
من مناطق جو وعس��كر والدور 

مبشاركه عدد 96 العًبا.
حي��ث اس��تطاع فري��ق نج��وم 
إسبانيا بقياده كابنت الفريق خالد 
البوعين��ني من الف��وز عيل نجوم 
الربازي��ل بنهايئ مثري بنتيجة ثالثة 
أه��داف مقابل ه��دف يف مباراة 
غلب عليها طابع الحذر من قبل 
نج��وم الربازي��ل الذي��ن تقدموا 
به��دف صاروخي جمي��ل لنجم 
الفري��ق عيل محمد الرميحي من 
منتصف امللعب الذي كان نقطه 
التحول لفريق نجوم إسبانيا الذي 
تدخل مدربه يف الشوط الثاين بزج 
ثالث��ة العبني دفع��ة واحدة عىل 
حس��اب دفاع الفريق الذي أمثر 
بذلك بثالثة أه��داف من صناعه 
النج��م محم��د مب��ارك العازمي 
ليتوج الفريق بكأس البطولة من 
أمام نجوم إسبانيا الذي مل يحافظ 

عىل الهدف املبكر وبسب أخطاء 
مدربه الدفاعية.

ولقد ق��ام رئي��س مركز ش��باب 
الجن��وب بتقدي��م كأس البطولة 
وامليدالي��ات الذهبي��ة للفري��ق 
الفائ��ز والهداي��ا التذكارية ولقد 
حص��ل ع��ىل الجوائ��ز الفردي��ة 
الحذاء الذهب��ي لهداف البطولة 
أحمد البوعينني برصيد 8 أهداف. 

الك��رة الذهبي��ة ألحس��ن العب 
محمد مبارك جوده أحسن حارس 
عيل محمد الرميحي أحسن العب 

مثايل عيل فيصل الكعبي.
ويفيِ خت��ام التتويج، قامت اللجنة 
املنظمة برئاسة عبدالله الرميحي 
املخصصة  الجوائز  عىل  بالسحب 
للجمهور من كوبونات مشرتيات 
إلكرتونية  وساعات قيمة وأجهزة 

وهداي��ا الت��ي القت استحس��ان 
الجامه��ري الغف��رية التي حرضت 

للمباراة.
وتق��دم مدي��ر البطول��ة أحم��د 
إىل  الجزي��ل  بالش��كر  الكعب��ي 
االتحاد البحريني لكره القدم عىل 
البطولة  دعمهم بتوفري تجهيزات 
وإىل “الب��الد س��بورت” للتغطية 

اإلعالمية املتميزة.

شكروا “البالد سبورت” على تغطيته المتميزة

نجوم إسبانيا يخطفون لقب شباب الجنوب الرياضي
البالد سبورت

جانب من التتويج

)تصوير: رسول الحجيري( الشيخ عبداهلل بن خليفة في المؤتمر الصحافي 

 الخياط يلتقي العبي 
وزارة الداخلية لكمال األجسام

البالد سبورت: التقى رئيس االتحاد الريايض لألمن العام خالد الخياط، 
عددا من العبي وزارة الداخلية الذين حققوا انجازات رياضية مؤخراً 

يف لعبة كامل األجسام خالل مشاركاتهم ببطولة غرب آسيا والتي 
أقيمت يف مملكة البحرين خالل الفرتة من 4 وحتى 5 مايو 2018 
وبطولة الكويت التي أقيمت خالل الفرتة من 11 وحتى 12 مايو 
2018.  وبهذه املناسبة أكد رئيس االتحاد الريايض لألمن العام أن 

تلك اإلنجازات الرياضية التي تتحقق يف كل عام تعود إىل التوجيهات 
املستمرة من قبل وزير الداخلية والدعم والتكريم املستمر ألصحاب 

تلك اإلنجازات واملتابعة الحثيثة من قبل رئيس األمن العام لوضع 
خطط االعداد للفرق من خالل املعسكرات التدريبية التي يتلقى فيها 
الالعبون االعداد الالزم.  وحقق الالعب محمد فؤاد ماجد املاجد من 

شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة امليدالية الذهبية يف فئة الكالسيك 
بودي بلدنج طول 175 مرتا كام حقق الالعب أحمد فؤاد عبدالرزاق 
جاير حسن من شؤون الجامرك امليدالية الفضية بنفس الفئة، وأحرز 
الالعب دعيج خليفه محمود من شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 

امليدالية الفضية يف فئة بودي بلدنج وزن 85 كيلوغراما، كام أحرز 
الالعب مبارك جاسم سعد العتيق من إدارة شؤون األفراد امليدالية 

الفضية يف فئة كالسيك بدي بلدنج طول 180 مرتا.

جانب من اللقاء

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: قال 
األمني العام لالتحاد البحريني لكرة 
القدم إبراهيم البوعينني إن مجلس 

إدارة االتحاد اعتمد ترشيح رئيس 
قسم الشؤون الفنية باالتحاد عابد 

األنصاري وعضو املركز اإلعالمي 
أحمد مهدي والعب منتخب 

األكادميية مهدي توراين، للمشاركة يف 
برنامج “كرة القدم ألجل الصداقة” 
)F4F(، وحضور املباراة االفتتاحية 

لنهائيات كأس العامل 2018 يف روسيا 
بني منتخبي روسيا والسعودية 
يوم 14 يونيو الجاري. وأوضح 

البوعينني أن برنامج “كرة القدم 
ألجل الصداقة” من الربامج العاملية 

املدعومة من الدول واالتحاد الدويل 
لكرة القدم “الفيفا” واليونسكو 
وعرشات املنظامت واالتحادات 

الدولية. وأشار إىل أن االتحاد تلقى 
دعوة للمشاركة يف الربنامج الذي 

تقام فعالياته عىل مدار أسبوع كامل 
ويستمر حتى 15 يونيو الجاري، 

موضحا أن ترشيح األنصاري ومهدي 
وتوراين جاء من قبل مجلس إدارة 
االتحاد توافقا مع املتطلبات التي 

يشرتطها الربنامج.
وأكد البوعينني أن االتحاد البحريني 

لكرة القدم حريص عىل املشاركة 
الفعالة والناجحة يف الربنامج العاملي 

الذي يشهد مشاركة أكرث من 200 
دولة، موضحا أن الربنامج يهدف 

لنرش املحبة والسالم واألخوة والقيم 
الحسنة واملساواة، وهي املبادئ 

التي يسري عليها االتحاد البحريني 
لكرة القدم متاشيا مع رؤى “الفيفا”.
وذكر األمني العام لالتحاد البحريني 

لكرة القدم أن الربنامج سيشتمل 
عىل فعاليات ثقافية ورياضية 

وعلمية لالعبني الصغار، كام سيشهد 
إقامة مسابقة كأس العامل لكرة 

القدم ألجل الصداقة، عالوة عىل 
إقامة منتدى كرة القدم ألجل 

الصداقة، باإلضافة إىل حضور وفود 
جميع الدول املشاركة يف الربنامج 

للمباراة االفتتاحية للمونديال 
العاملي بني منتخبي روسيا 

)املستضيف( ومنتخب اململكة 
العربية السعودية، والتي ستقام 
يوم 14 يونيو الجاري عىل استاد 
“لوزنييك” يف العاصمة الروسية 

موسكو.

أحمد مهدي عابد األنصاري مهدي توراني

اتحاد الكرة يبتعث 3 للمشاركة في برنامج “كرة القدم ألجل الصداقة”
إضافة إلى حضور افتتاح مونديال روسيا
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تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، تنطلق مساء اليوم 
منافس��ات بطولة املغفور له بإذن الله 
تعاىل سمو الش��يخ فيصل بن حمد آل 
خليف��ة لك��رة القدم الص��االت 2018، 
وذلك بصالة املغفور له س��مو الش��يخ 
فيصل بن حمد آل خليفة بنادي الرفاع 

الريايض والثقايف. 
وبهذه املناسبة، أكد سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة أن إقامة البطولة 
ت��أيت امت��داد للتاري��خ العري��ق الذي 
متتاز ب��ه البطول��ة واملكان��ة املتميزة 
التي متتلكها يف ظل املش��اركة الواسعة 
واملنافس��ة الرشيفة بني كافة املشاركني 
بالحص��ول ع��ىل اللقب الغ��ايل الذي 
يحمل أسم املغفور له بإذن الله تعاىل 
سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة. 
 وأوضح سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن البطولة استطاعت أن تشق 
طريقه��ا بنج��اح وفق األه��داف التي 
وضعناها والتي ش��جعت عىل احتضان 
الش��باب البحريني املح��ب واملامرس 
لهذه الرياضة، حيث تس��جل البطولة 
قصة نج��اح عام��اً بعد اآلخ��ر بفضل 
الجهود املتمي��زة التي تبذله��ا اللجنة 
املنظم��ة العليا وكاف��ة العاملني، مبيناً 

سموه أن البطولة تؤكد النجاحات تلو 
األخرى يف تحقيق األهداف والتطلعات 
والت��ي م��ن ش��أنها مواصل��ة االرتقاء 
برياض��ة ك��رة ق��دم الصاالت. وأش��ار 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
أن الس��نوات املاضي��ة م��ن البطول��ة 
شهدت اكتش��اف العديد من املواهب 
التي تخدم الك��رة البحرينية ويدفعها 
ملواصلة النهوض باللعبة، متمنياً سموه 
كل التوفي��ق والنج��اح لكاف��ة الفرق 

املشاركة. 

  عبداهلل بن فيصل: دعم ناصر بن 
حمد يساهم بالنجاح 

 ه��ذا وقال مدي��ر البطولة عبدالله 

ب��ن فيص��ل ب��ن رشي��م أن دع��م 
واهت��امم س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليفة يس��اهم بتحقيق 
النجاح املتواصل لهذه البطولة التي 
تحمل أسم س��مو الشيخ فيصل بن 
حمد آل خليفة، مش��رياً إىل أن هذا 
الدع��م واالهت��امم لي��س بالغريب 
عىل س��موه الداعم األكرب للش��باب 
البحرين��ي امل��امرس للعبة كرة قدم 
الصاالت والتي شهدت طفرة نوعية 
يف الس��نوات املاضية، مش��رياً إىل أن 
هذه البطولة أصبحت محط اهتامم 
واسع من قبل الشباب الذي يحرص 
يف كل س��نة عىل التواجد واملشاركة 
مبنافساتها التي تشهد اإلثارة والقوة 

والتحدي بني الفرق وهذا ما ينعكس 
بصورة واضحة عىل نجاح املسابقة. 
 وأوض��ح عبدالل��ه ب��ن فيصل بن 
رشي��م أن اللجن��ة املنظمة حرصت 
عىل تسخري كافة االمكانات من أجل 
كتابة نج��اح جديد له��ذه البطولة 
العريقة، متمنياً كل التوفيق والنجاح 
لكاف��ة الف��رق املش��اركة وعك��س 
الصورة املرشقة لتطور البطولة عاماً 

بعد اآلخر. 

  توزيع الفرق المشاركة 

 ويش��ارك يف البطول��ة 9 ف��رق تم 
توزيعها ع��ىل 3 مجموعات بحيث 
تض��م كل مجموعة 3 فرق ويتأهل 

صاحب املركز األول إىل نصف النهايئ 
إضاف��ة إىل أفض��ل فري��ق يحصل 
ع��ىل املركز الثاين م��ن املجموعات 
الثالث.   وضم��ت املجموعة األوىل 
فرق سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، والشيخ عيىس بن طالل آل 
خليفة، والشيخ عبدالله بن خالد آل 
الثانية ضمت  واملجموع��ة  خليفة، 
فرق س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة وس��مو الشيخ خليفة بن 
عيل آل خليفة وس��مو الشيخ خالد 
بن س��لامن آل خليفة، واملجموعة 
الثالثة تضم فرق سمو الشيخ فيصل 
بن حمد آل خليفة وس��مو الش��يخ 
سلطان بن حمد آل خليفة والشيخ 

عبدالله بن خليفة آل خليفة. 

  3 مواجهات اليوم 

 وتنطلق البطولة مساء اليوم السبت 
حيث س��يلتقي يف الس��اعة التاسعة 
والنصف فريق س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة مع فريق الشيخ 
عيىس بن طالل آل خليفة لحس��اب 
املجموع��ة الثانية، وتليه��ا مواجهة 
بني فريق س��مو الش��يخ خليفة بن 
عيل آل خليفة وفريق س��مو الشيخ 
خال��د بن حمد آل خليفة لحس��اب 
املجموع��ة الثانية، واملواجهة الثالثة 
س��يلعب فريق سمو الشيخ سلطان 
بن حم��د آل خليفة وفريق س��مو 
الش��يخ فيصل بن حم��د آل خليفة 

لحساب املجموعة الثالثة. 

  اللجنة المنظمة 

 وتقام البطولة بالتعاون مع املكتب 
اإلعالم��ي لس��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليف��ة ومركز املعلومات.   
هذا وتض��م اللجن��ة املنظمة مدير 
البطول��ة عبدالل��ه ب��ن فيص��ل بن 
رشي��م وعضوي��ة محم��د جناحي 
وعيل األنصاري وخالد الكعبي وعيل 
القعود ورئيس لجنة الحكام خليفة 

الدورسي.

البطولة امتداد تاريخي وتحقق أهدافا كثيرة للكرة البحرينية
اليوم انطالق بطولة فيصل بن حمد لكرة قدم الصاالت... ناصر بن حمد:

رصح رئي��س اللجن��ة املنظم��ة لدورة 
مركز ش��باب الهملة لك��رة القدم لهذا 
العام حس��ن جعفر النضالة أن اللجنة 
مبركز الهملة أكملت استعداداتها لختام 
املهرجان الكروي الس��نوي الذي يقيمه 
املركز طوال ليايل ش��هر رمضان املبارك 
والذي س��يختتم مساء غد األحد بنهايئ 

فئة الشباب.
وقد أك��د رئي��س اللجن��ة املنظمة أن 
اللجن��ة خصص��ت 10جوائ��ز نقدي��ة 
املب��اراة  س��يحرض  ال��ذي  للجمه��ور 
الختامي��ة، وهي لفتة م��ن ادارة املركز 
لجامه��ري القري��ة الذي��ن تواصلوا مع 
مباريات ال��دورة، مؤكدا أن نهايئ هذه 
الدورة سيكون دافعا للجميع من أبناء 
القرية للحضور يف هذا التجمع الريايض 
الجميل الذي يزيد من خلق روح األلفة 

بني أبناء القرية ومل ش��مل أبنائها تحت 
الرشيفة.  الرياضي��ة  املنافس��ة  ش��عار 
عل��ام بأن ه��ذه البطولة تنظم س��نويا 
ألعضاء املركز. فيام خصصت مس��ابقة 
لنتيج��ة املب��اراة عىل انس��تغرام املركز 
التواصل  أجل  م��ن   hamalacenter@
املس��تمر لفعاليات املرك��ز مع األعضاء 
وأبناء القرية، حيث وضعت املس��ابقة 
بسؤال من س��يفوز بنهايئ فئة الشباب 
ونتيج��ة املباراة، وق��د خصصت جوائز 
نقدية للفائزين بتوقعات نتيجة املباراة 
من أجل ارشاك الجميع يف هذا الحدث 

الريايض السنوي الجميل.
ك��ام س��يتم التعلي��ق ع��ىل املب��اراة، 
اس��توديو  املنظمة  اللجن��ة  وخصصت 
مدرب��ني  يتضم��ن  للمب��اراة  تحلي��يل 
وطنيني مع املعل��ق، للتعليق والتحليل 

حول نه��ايئ فئة الش��باب له��ذا العام 
رغب��ة يف اط��الع الجه��ور ع��ىل الرأي 
الفني حول املباراة أثناء س��ريها وخلق 
جو م��ن املتعة ب��ني الالعبني من خالل 
التعلي��ق وأهازيج الجامهري مش��جعي 
الفريقني.  فيام بني رئيس اللجنة حسن 
النضال��ة أن اللجن��ة خصص��ت كؤوس 
تذكارية لهداف ال��دورة وأفضل العب 
وافض��ل حارس مع جائ��زة نقدية لكل 
منهم، وسيشمل الحفل الختامي تتويج 
الفريق األول بكاس البطولة وميداليات 
املرك��ز األول باإلضافة اىل مكافأة مالية، 
فيام س��تخصص ميداليات للمركز الثاين 

وجائزة نقدية ايضا للفريق الوصيف. 
علام بأن نهايئ هذا العام يش��هد تأهل 
س��فريات القصيبي ألول مرة يف تاريخ 
الدورة، فيام يش��هد أيض��ا تأهل هايب 

بطال لدورات س��ابقة بعد تربع األبراج 
ع��ىل البطولت��ني املاضيت��ني، علام بأن 
األبراج هو بطل النس��خة املاضية بعد 
فوزه ع��ىل األي��ام برضب��ات الرتجيح. 
رصح بذلك أمني الرس ورئيس العالقات 

العامة باملركز إبراهيم عبدالله.

جوائز نقدية للجمهور... رئيس اللجنة المنظمة:

مركز الهملة يكمل استعداداته لنهائي فئة الشباب
البالد سبورت

حسن النضالة 

فريق خالد بن سلمان بطل البطولة 2017عبداهلل بن شريمسمو الشيخ ناصر بن حمد 

تنافس “بحريني عماني 
هولندي” على لقب الماسترز

حسين يتوج بلقب دمستان 
لتنس الطاولة

البالد سبورت:

 تقام يف الساعة التاسعة من مساء اليوم 
املباراة الهائية لبطولة املاسرتز الرمضانية 

لفردي التنس عىل كأس املرحوم أحمد طالل 
املاحوزي والتي نظمها نادي البحرين للتنس 
ضمن أنشطته الرمضانية لهذا العام، تخليدا 

لذكري إبن النادي الشاب املرحوم أحمد 
طالل املاحوزي.

ويتقابل يف املباراة النهائية الفائز من لقاء البحريني يوسف قائد 
والعامين يونس الرواحي مع الفائز من لقاء البحريني إلياس عبد الرضا 
والهولندي هايد سليس، وقد أسفرت مباريات األمس عن فوز يوسف 
قائد عىل إلياس عبد الرضا بنتيجة 6-7 )4( و1-6 وفوز العامين يونس 

الرواحي عىل حسن عبد الرضا بنتيجة 6-1 و3-6 و8-10، ويف لقاء 
تحسني املراكز فاز البحريني حمد عبد العال عىل الرتيك أمري أسيك 

بنتيجة 3-6 و7-5.
والدعوة عامة ملحبي وعشاق رياضة التنس للحضور الليلة لنادي 

البحرين للتنس واالستمتاع بنهايئ مميز لهذه البطولة.
وتجدر اإلشارة إىل أن الحفل الختامي لألنشطة الرمضانية سيقام مساء 

غد األحد برعاية ماركوم الخليج خميس املقلة.

البالد سبورت: 

اختتمت منافسات 
بطولة دمستان لتنس 
الطاولة الثالثة ضمن 

حزمة الفعاليات 
التي تنظمها اللجنة 

الرياضية مبركز شباب 
دمستان الريايض 

والثقايف خالل شهر 
رمضان املبارك برعاية من النائب الشيخ ماجد املاجد وأبو سارة 

للجبس والصباغة. وفاز باملركز األّول الالعب املتأّلق جعفر حسني 
بعد فوزه يف املباراة النهائية عىل الالعب محمد عباس يوسف 3/0، 

فيام ظفر باملركز الثالث الالعب عباس أحمد بتغلبه عىل محمد 
عباس محمد كاظم يف مباراة تحديد املركز الثالث. شارك يف البطولة 

17 العًبا تم تقسيمهم عىل أربع مجموعات، وتهدف البطولة إىل 
استغالل أوقات الفراغ لدى شباب القرية وإبراز مواهبهم يف مختلف 

الرياضات.

عبداهلل بن شريم: دعم واهتمام سموه يساهم في تحقيق النجاح 
توزيع الفرق المشاركة... و3 مواجهات مرتقبة في انطالق البطولة 

أحمد الماحوزي

جانب من التتويج

أكد األم��ني العام لالتح��اد البحريني 
لك��رة الق��دم إبراهي��م البوعينني أن 
االتح��اد تلقى طلبات رس��مية من 3 
أندية ه��ي املحرق والرف��اع الرشقي 
والحد لرفع عدد املحرتفني يف املوس��م 

الريايض املقبل 2018-2019.
الخطاب��ات  أن  البوعين��ني  وأوض��ح 
الرس��مية التي وصلت لألمانة العامة 
تم عرضها ع��ىل مجلس إدارة االتحاد 
برئاس��ة رئيس االتحاد الشيخ عيل بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، الفتا إىل أن 
االتحاد حريص عىل متابعة والتجاوب 
مع جمي��ع مقرتحات األندية األعضاء 
مبا يتامىش م��ع املصلحة العامة، نافيا 
تلق��ي االتحاد أي اع��رتاض عىل قرار 
التقليص، ومكتفيا باإلش��ارة إىل ورود 
3 خطاب��ات لطلب رفع عدد الالعبني 

املحرتف��ني فقط، وأن ما وصل لالتحاد 
3 طلب��ات بإع��ادة النظ��ر يف القرار 

وليس اعرتاضات أو احتجاجات.
وقال: “تم عرض الخطابات الرس��مية 
عىل مجلس اإلدارة، إذ متسك مجلس 
يف  مس��بقا  الص��ادر  بق��راره  اإلدارة 
تقليص عدد الالعبني املحرتفني، والذي 
سيكون العبني اثنني يف دوري الدرجة 
األوىل، والعب��ا واح��دا فقط يف دوري 
الدرجة الثانية، وذلك للموسم -2018

2019”. وأض��اف: “الق��رار يف األصل 
اتخذه االتح��اد منذ املوس��م املايض 
2018-2017، وقمن��ا بتعميم��ه عىل 
األندي��ة قبل انطالق املوس��م، أي أنه 
ليس مستحدثا هذا العام كام يتصور 

البعض”.
وتابع: “ي��رى مجل��س إدارة االتحاد 

املصلح��ة العامة لألندي��ة يف توجهه 
نحو تقلي��ص عدد املحرتفني، خصوصا 
أنه يعطي فرصة أكرب لالعب املواطن 
للظهور والربوز واالس��تفادة من أكرب 
ع��دد ممك��ن لدقائ��ق املش��اركة يف 

املنافسات املحلية”.
وأش��ار األمني العام لالتحاد البحريني 
لك��رة الق��دم إىل أن فرص��ة الالعب 
املواطن م��ع التقليص لعدد األجانب 
س��تكون أكرب مبا ينعكس إيجابا عىل 
مستوى املنافسات املحلية واملنتخبات 

الوطنية.
من جهة أخ��رى، أوضح البوعينني أن 
باب االتح��اد البحريني لك��رة القدم 
مفتوح لجميع التساؤالت واملقرتحات، 
الفتا إىل رضورة الدقة يف االستفسارات 
مبا يضم��ن وصول املعلوم��ة وفهمها 

بالش��كل الصحي��ح س��واء لألندية أو 
وسائل اإلعالم املختلفة، مقدرا الدور 
الكب��ري والب��ارز لألندي��ة واإلعالم يف 
كونها رشيكني أساس��يني لنجاح عمل 

االتحاد.

رغم مطالبات األندية بالزيادة

اتحاد الكرة: قرار تقليص المحترفين ال رجعة فيه
اتحاد الكرة                    المركز اإلعالمي
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وكاالت: قال لويس هاميلتون، بطل 
العامل لسباقات فورموال 1 للسيارات، 
إن الرياض��ة واملجتم��ع عالق��ان يف 
“الع��ر الحج��ري” عندم��ا يتعلق 

باألمر بحقوق املرأة.
ورد هاميلت��ون، ال��ذي يحتل املركز 
12 يف قامئة فوربس التي نرشت هذا 
األسبوع ألعىل الرياضيني دخال، عىل 
س��ؤال حول رأيه يف غياب السيدات 

عن أول 100 مركز يف القامئة.
ورف��ض الس��ائق الربيط��اين اإلجابة 
عن الس��ؤال يف البداية مشريا إىل أن 
فورموال 1 بريئة يف هذا األمر بسبب 

عدم وجود سائقة يف البطولة.
لك��ن هاميلت��ون رد رسيًع��ا ب��أن 
الس��يدات يج��ب أن يحصل��ن عىل 
أجور متس��اوية عند القي��ام بعمل 

مامثل، وتس��اءل عن غياب س��ريينا 
ويليام��ز العب��ة التن��س ع��ن قامئة 

فوربس.
وق��ال هاميلت��ون ال��ذي حصد 51 
ملي��ون دوالر الع��ام امل��ايض وفقا 
لفورب��س: “ال توج��د س��ائقات لذا 
فورم��وال 1 ليس لديه��ا يد يف األمر، 
لكن ه��ذا يظه��ر م��دى تخلفنا يف 

العامل”.
وواص��ل: “ال يوج��د س��بب لع��دم 
حصول السيدات عىل أجور متساوية 

مثل الرجال”.
وأضاف: “س��ريينا م��ن ضمن أعظم 
ثالثة رياضي��ني يف التاريخ، وتتفوق 
ع��ىل العدي��د م��ن املوجودي��ن يف 

القامئة لذا فالسؤال املهم ملاذا؟”
وتابع: “الس��يدات يحكم��ن العامل، 

ال أفه��م، هذا يوضح أنن��ا ما زلنا يف 
العر الحجري.. يجب تغيري ذلك”.

واحتلت سريينا الحاصلة عىل 23 لقًبا 
يف البطوالت األربع الكربى املركز 51 
يف قامئ��ة فوربس العام املايض لكنها 
خرجت من القامئ��ة هذا العام بعد 
ابتعادها عن التنس بس��بب إنجاب 

طفلتها األوىل.
البطوالت  التن��س، وخاص��ة  وقطع 
األرب��ع الكربى، خطوة كبرية بتقديم 
جوائز مالية متس��اوية لكن العديد 
م��ن الرياض��ات األخرى م��ا زالت 
بعي��دة عن ذلك فيام يتعلق باألمور 

املالية والتعدد.
وقال هاميلتون الذي يسعى ملعادلة 
رقم مايكل شوماخر القيايس بالفوز 
للمرة السابعة بسباق كندا بعد غد 

األحد: “س��ريينا تحدث��ت عن مدى 

صعوبة ذلك، التغيري سيتطلب بعض 

الوقت”.

ومل تش��ارك أي س��يدة يف فورموال 1 

منذ 1976، وش��اركت س��يمونا دي 

سيلفس��رو يف سلس��لة فورم��وال يئ 

للسيارات الكهربائية يف 2016.

الت��ي  فول��ف  س��وزي  واعتزل��ت 

أصبحت يف 2014 أول سائقة يف 22 

عاًما تشارك يف أحد سباقات فورموال 

1 حني ظهرت مع وليامز يف التجارب 

الحرة عىل حلبة سيلفرستون.

كام اعتزلت دانيكا باتريك، الس��يدة 

الوحيدة الفائزة بس��باق يف سلسلة 

إن��دي كار وانطلقت من املقدمة يف 

دايتونا 500، الشهر املايض وال يبدو 

أن هناك فرصة لوجود سائقة أخرى 

يف املستقبل القريب.

وكاالت: اهتم��ت الصحف اإلس��بانية، 
الصادرة صباح أم��س الجمعة، بتعيني 
الفرن��ي إيري��ك أبي��دال، يف منصب 
الس��كرتري الفني لربش��لونة، ب��داًل من 
روب��ريت فرناندي��ز، ك��ام رك��زت عىل 
مستقبل كريس��تيانو رونالدو مع ريال 

مدريد.
وعنون��ت صحيف��ة “م��اركا” وقال��ت 
“كريستيانو جاد، هو يريد الرحيل عن 
الفريق، وريال مدريد مس��تعد للتخيل 

عنه”.
وأب��رزت الصحيف��ة، مواجه��ة مرتقبة 
الي��وم ب��ني اإلس��باين رافاييل ن��ادال، 
واألرجنتين��ي خ��وان ديل بوت��رو، يف 

نصف نهايئ بطولة روالن جاروس.
واس��تحوذ تعي��ني أبي��دال، يف منصب 
السكرتري الفني لربش��لونة، عىل غالف 
وجاء  ديبورتيف��و”،  “مون��دو  صحيفة 

العنوان “أبيدال بديل روبريت”.
وأكمل��ت “النج��م الفرني س��يكون 
الجديد لربش��لونة،  الفن��ي  الس��كرتري 
ملدة 3 س��نوات مقبلة، أبيدال س��يبدأ 
العمل م��ن أجل إعادة الصورة الجيدة 

للتعاقدات”.
وسلطت الصحيفة، الضوء عىل مستقبل 
كريس��تيانو رونالدو مع الفريق املليك، 
حيث أوضحت بأن الجميع يف الربتغال، 

يراه خارج مدريد يف املوسم املقبل.
وواصل��ت صحيفة “س��بورت”، الركيز 
عىل التغي��ريات اإلدارية يف برش��لونة، 

وعنونت “تأثري أبيدال”.

وأش��ارت إىل أن برشلونة عينه سكرتريًا 
فنيًّا ملدة 3 س��نوات، بدال من روبريت، 
وس��يكون هدفه األول، هو التعاقد مع 

مواطنه أنطوان جريزمان.
ويف األعىل، جاء عنوان الصحيفة بشأن 

أزمة رونالدو “إنها الحرب”.
وأضاف��ت “فلورنتين��و بريي��ز يتجاهل 
مطال��ب كريس��تيانو، وري��ال مدريد 
يخطف رودريجو من أيدي برش��لونة 

مقابل 60 مليون يورو”.
ويف الصفحة األوىل من صحيفة “سوبر 
ديب��وريت”، فق��د رك��زت ع��ىل صفقة 
ج��واو كانس��يلو، وعنونت “كانس��يلو 

ويوفنتوس، تقريبا انتهت”.
ك��ام تطرقت ملباراة الربتغال أمس أمام 
الجزائ��ر، وقال��ت “جويديس يس��طع 
أمام أنظار كريستيانو، ويسجل هدفني 

للربتغال”.
وأش��ارت الصحيف��ة، إىل أن ليفانت��ي 
يرغب يف الحصول عىل خدمات بورخا 
مايورال، مهاجم ريال مدريد يف املوسم 

الجديد.
كام رك��زت الصحف اإليطالية الصادرة 
صب��اح أم��س الجمعة، عىل مس��تقبل 
كريس��تيانو رونال��دو، بعدما أش��ارت 
تقارير عديدة إىل اتخاذه قرارًا بالرحيل 

عن صفوف ريال مدريد.
ديللو  “كوري��ري  وعنون��ت صحيف��ة 
س��بورت”: “ميالن: رشكة إليوت تقوم 
بنف��س عمل التنني الصيني.. يف النهاية 
صن��دوق  ه��و  الحقيق��ي  املس��تثمر 

التحوط األمرييك”.
مالديني  م��ع  “االتصال  وتابعت: 
وماروتا، الس��ؤال ع��ن جانديني، 

واإلعداد للتحضري”.
وأضافت: “يل؟ يتفاوض بش��كل 
حري حت��ى ال30 من يونيو 
مع رشيك صديق لربلسكوين؟”.
وأكملت الصحيفة “يوفنتوس: 
“جولوف��ني املفاجأة.. أليجري 
يتاب��ع الالع��ب الش��امل يف 
سيسكا موسكو، وقد يكلف 
الن��ادي 20 ملي��ون يورو.. 
ومحاول��ة جديدة من أجل 
ضم كانسيلو، بينام تم رشاء 
بش��كل  كوس��تا  دوجالس 

نهايئ من بايرن ميونخ”.
“كريس��تيانو  وأكمل��ت: 
ري��ال  وداع  رونال��دو: 

مدريد أمر ال رجعة في��ه، الربتغاليون 
يس��خرون منا.. حتى وسائل اإلعالم يف 
لشبونة تتحدث عن الوجهة اإليطالية”.
وأردف��ت: “يف كأس الع��امل، 4 ح��كام 
لتقنية الفيديو، و33 كامريا تلفزيونية.. 
االتحاد ال��دويل يأخذ ذلك عىل محمل 

الجد”.
وقالت الصحيفة إن مارك هامس��يك، 
العب نابويل، مطلوب يف ناديني بالصني.
أما صحيفة “توتو س��بورت” فخرجت 
بعن��وان: “يا له من تحد لنابويل وإنر.. 
كييزا الي��ويف، الهجوم من أجل موهبة 

الفيوال.. بريينتي يحاول للنهاية”.

وأضافت “ندونج: عرض تورينو مقبول، 
املزيد من التأكيد من إنجلرا”.

ديللو  وعنون��ت صحيف��ة “الجازيت��ا 
س��بورت”: “ثورة ري��ال مدريد، طلب 
كونت��ي، برييز يفت��ح امللف الس��ابق 
ملدرب األزوري، والبديل األكرث نش��اًطا 
هو جويت.. ووداًع��ا لرونالدو”، يف ظل 
األحداث الس��اخنة التي يشهدها ريال 

مدريد يف األيام األخرية”.
وسلطت الصحيفة الضوء عىل امللفات 
التي يش��هدها يوفنت��وس، من اقراب 
وانضامم  ماركيزيو،  ورحيل  كانس��يلو، 

كوس��تا  دوج��الس 
النهايئ.

إن��ر  أن  وأضاف��ت 
ميالن يبحث إمكانية 
تجديد عقد سكرينيار 
حتى ع��ام 2023، مع 
زيادة عدد مش��اركاته، 
من أجل ض��امن بقائه 
داخل الفريق يف املوسم 
وأن  خاص��ة  املقب��ل، 
عروًضا  ميتل��ك  الالع��ب 

أوروبية عديدة”.
7 خيارات أمام كريستيانو 

رونالدو
تقاري��ر  كش��فت  وكاالت: 
ع��ن  إس��بانية،  صحفي��ة 
أم��ام  املتاح��ة  الخي��ارات 
كريس��تيانو رونال��دو، العب 
ريال مدريد، حال رحيله عن 
الفريق املليك يف فرة االنتقاالت 

الصيفية.
وبحس��ب ما نرشته صحيف��ة “ماركا” 
األق��رب  الوجه��ة  ف��إن  اإلس��بانية، 
لكريس��تيانو رونالدو، هي مانشس��ر 
يونايتد، الذي ال يرفض عودة الربتغايل، 
لكن س��يكون ع��ىل إدارة النادي إقناع 
جوزي��ه موريني��و بذلك، ال��ذي يبدو 
أن��ه ال يريد تغي��ري التوليف��ة الحالية 

للشياطني الحمر.
وأضافت الصحيف��ة أن الوجهة الثانية 
لكريس��تيانو رونال��دو يف إنجل��را، قد 

تك��ون مانشس��ر س��يتي، لك��ن األمر 

صعب ومعقد، لوجود بيب جوارديوال، 

عىل رأس الجهاز الفني، وعدم تناسب 

طريقة لعب رونالدو مع خططه.

وأش��ارت إىل أن باريس س��ان جريمان، 

قادر عىل دفع تكلفة ضم كريس��تيانو 

رونالدو يف الصيف، لكن هناك مشكلة 

تتمث��ل يف وج��ود ني��امر، ألن الفريق 

الباريي ال يتحمل وجود الالعبني مًعا، 

بس��بب قوانني اللعب امل��ايل النظيف، 

التي س��وف تجرب باري��س عىل التخيل 

عن نيامر أو كيليان مبايب، إذا أراد ضم 

كريستيانو.

االنتق��ال  أن  الصحيف��ة  وأوضح��ت 

إىل باي��رن ميون��خ ويوفنت��وس، ضمن 

الخي��ارات املطروحة أمام كريس��تيانو 

رونال��دو، وخاص��ة األول يف ظل رغبة 

البولن��دي روب��رت ليفاندوفس��يك يف 

الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وأبرزت يف نهاية تقريرها أن كريستيانو 

رونالدو، يس��تطيع الذه��اب للعب يف 

الصني أو أمريكا، إذا كان يريد الحصول 

ع��ىل أموال كثرية، لكن ذلك س��يبعده 

متاًما عن املنافسة عىل الكرة الذهبية، 

وحص��د مزي��د م��ن األلق��اب بدوري 

أبطال أوروبا.

هاميلتون يطالب بالمساواة في األجور بين السيدات والرجال

وكاالت: قال محمد صالح، نجم منتخب مر، 
إنه عاش ليلة صعبة، بعد خسارة فريقه ليفربول 

لقب دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد )3-1(، 
ومغادرته امللعب مصابا يف الشوط األول.

وأوضح صالح، يف تريحات لصحيفة “ليكيب” 
الفرنسية: “كانت ليلة صعبة بعد خسارة دوري 

األبطال والخروج مصابا، لكني مقاتل، وكانت لدي 
ثقة كبرية يف اللحاق باملونديال”.

وأشار إىل أن ذكرياته األوىل مع كرة القدم، تتعلق 
بكأس العامل 2002، حيث يتذكر النهايئ بني أملانيا 

والربازيل، وأغلب مباريات البطولة، خاصًة خسارة 
فرنسا أمام السنغال.

ولفت هداف الدوري اإلنجليزي، إىل ارتباطه 
يف الصغر ب�3 أساطري كروية، وهم: الفرني 

زين الدين زيدان، والربازييل رونالدو، واإليطايل 
فرانشيسكو تويت.

وقال صالح عن ذلك: “رونالدو كان يتمتع مبهارات 
رائعة يف إنهاء الهجامت، وزيدان كان ساحرًا.. 

مشاهدته كانت تعلمك كيف تلعب كرة القدم، 
وكيف تحبها، وقد تابعته كثريًا يف ريال مدريد حني 

كان العًبا”.
أما عن تويت، فقال: “كان ميتلك رؤية رائعة 

وطريقة فريدة للتسديد، بخالف أنه لعب لروما 
24 عاًما.. لعبت بجواره هناك، ومنذ اليوم األول 

وحتى األخري، استمتعت باللعب معه، ومل أكن 
أتخّيل أن أصبح بجواره.. إنه العب عظيم”.

وكاالت: أعرب الربازييل روبرتو فريمينيو، 
العب فريق ليفربول اإلنجليزي، عن سعادته 

للمشاركة مع منتخب بالده يف بطولة كأس 
العامل 2018 بروسيا، والتي سنتطلق بعد 6 

أيام.
وقال فريمينيو يف تريحات نرشتها صحيفة 

“دييل ميل” اإلنجليزية: “عيل أن أواصل 
العمل الجاد والحفاظ عىل أدايئ بشكل 
يومي، وأن أحاول التحسن كل يوم، من 
أجل تقديم أفضل ما لدي مع املنتخب 

الربازييل”.
وأضاف: “آمل أن أمتكن من تقديم األداء 
الذي قدمته مع ليفربول هذا املوسم مع 

املنتخب يف املونديال”.
وتابع: “الفوز بكأس العامل سيكون أمرًا 

مدهًشا، ولكن علينا العمل بجد لجعل هذا 
الحلم حقيقة”.

وواصل: “أتطلع للسري عىل خطى الظاهرة 
رونالدو من خالل مساعدة املنتخب 

الربازييل عىل تحقيق كأس العامل، ألنني دامئًا 
كنت معجًبا به منذ صغري”.

وأردف: “كنت أشاهد بطولة كأس العامل 
2002 وكنت استيقظ لياًل ملتابعة املباريات 
وفعلت يف شعري مثل ما فعله رونالدو يف 

نصف النهايئ”.

وكاالت: دخل مساعد الربتغايل جوزيه 
مورينيو، املدير الفني األسبق لريال مدريد 

والحايل ملانشسر يونايتد، قامئة املرشحني 
لتدريب املرينجي خالل الفرة املقبلة، وذلك 

بعد استقالة الفرني زين الدين زيدان.
وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” 

الكتالونية أن إيتور كارانكا، املدير الفني 
الحايل لفريق نوتنجهام فورست اإلنجليزي، 
هو آخر املنضمني للقامئة الطويلة املرشحة 

لتويل زمام األمور الفنية للفريق املليك، خالل 
الفرة املقبلة.

وذكرت أن إيتور كان الرجل الثاين يف ريال 
مدريد أثناء تويل الربتغايل جوزيه مورينيو، 

تدريب الفريق املليك.
ويعد األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، املدير 

الفني لفريق توتنهام هوتسبري، هو أبرز 
املرشحني لتدريب املرنجي، رفقة اإليطايل 

أنطونيو كونتي، واإلسباين جويت.

صالح: خسارة نهائي 
األبطال صعبة

فيرمينيو: السير على 
خطى الظاهرة

مساعد مورينيو 
مرشح لخالفة زيدان

وكاالت: كشفت تقارير صحفية 
بريطانية، أمس الجمعة، عن أن 

ريال مدريد رفع من وترية اهتاممه 
بخدمات نجم باريس سان جريمان 
واملنتخب الربازييل نيامر دا سيلفا.
ووفًقا ملا ذكرته صحيفة “ذا صن” 
الربيطانية عرب موقعها اإللكروين، 

فإن هناك بنًدا يف عقد نيامر مع سان 
جريمان ينص عىل السامح لالعب 
بالرحيل مقابل 300 مليون يورو 

ابتداء من أول سبتمرب، أي يف اليوم 
الذي سيغلق فيه سوق االنتقاالت 

الصيفية أبوابه.
ووضع هذ الرشط يف عقد نيامر، 

من أجل ضامن بقاء النجم الربازييل 
مع باريس سان جريمان ملدة 18 

شهرًا عىل األقل، بعدما تعاقد النادي 
الفرني معه الصيف املايض مقابل 

222 مليون يورو دفعها لناديه السابق 
برشلونة.

لكن ريال مدريد، حسب ما ذكرته 
الصحيفة، مستعد لالنتظار حتى 

ينايراملقبل للتعاقد مع نيامر، وإذا ما 
حدثت الصفقة، فإن الالعب الربازييل 

سريفع قيمة أعىل صفقة انتقال يف 
تاريخ كرة القدم.

وأضافت “ذا صن” أن الصفقة لها 
أبعاد اقتصادية يف غاية األهمّية، حيث 

يعترب نيامر أحد الوجوه اإلعالنية 
البارزة لرشكة “ناييك” التي بدورها 

باتت مرشحة للحلول مكان “أديداس” 
كراعية لقمصان الفريق املليك.

وهناك مخاوف من قدرة ريال مدريد 
عىل تحّمل أجر نيامر السنوي الذي 

يبلغ 45 مليون يورو، خصوًصا يف 
ظل وجود النجم الربتغايل كريستيانو 

رونالدو الذي يتقاىض بدوره 21 
مليون يورو سنويًّا.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد 
أشارت إىل أن هوس رئيس نادي ريال 

مدريد فلورنتينو برييز بالتعاقد مع 
نيامر، كان السبب الرئيي يف استقالة 

مدرب الفريق زين الدين زيدان، 
األسبوع املايض.

بند في عقد نيمار يقّربه من ريال مدريد

لويس هاميلتون

نيمار

رحيل رونالدو في رأس اهتمامات صحف إسبانيا
ال��ص��ح��ف اإلي��ط��ال��ي��ة ت��ن��ش��غ��ل أي���ض���ًا ب��ال��ب��رت��غ��ال��ي



السبت 9 يونيو 2018 
24 رمضان 1439
20sports@albiladpress.comالعدد 3525 رياضة

)وكاالت(: ل��ن يك��ون مش��جعو كرة 
الق��دم وحده��م خل��ف الشاش��ات 
ملتابع��ة نهائي��ات كأس الع��امل التي 
تنطل��ق األس��بوع املقبل يف روس��يا، 
فالعل��اء أيًض��ا يعتزم��ون متابع��ة 
كل حرك��ة لدراس��ة مختلف جوانب 
اللعبة... من الفيزياء إىل علم النفس.

يف كل موندي��ال، يك��ون الع��امل عىل 
موعد مع ك��رة جديدة، ولن تختلف 
الح��ال يف روس��يا 2018 )14 يونيو - 
15 يوليو( مع كرة “تيلستار 18” التي 
صنعته��ا رشك��ة “أدي��داس” األملانية 
للتجهي��زات الرياضي��ة، والت��ي تزود 
كأس العامل بالكرات منذ العام 1970.
حتى قبل انطالق املنافس��ات، بدأت 
ه��ذه الكرة تالقي بع��ض االنتقادات 
م��ن قبل حراس املرم��ى، عىل اعتبار 
ان التحك��م به��ا أصعب م��ن غريها. 
إال أن العل��اء الذين درس��وا تصميم 
الكرة وانسيابيتها، يعتربون أنها “أكرث 
اس��تقرارًا” م��ن غريها، الس��يا كرة 
“جابوالين” التي اعتمدت يف مونديال 

.2010
 ”18 “تيلس��تار  تصمي��م  ويش��كل 
اس��تعادة حديثة لتصميم “تيلستار”، 
أول ك��رة صممتها “أدي��داس” لكأس 
موندي��ال  يف  واس��تخدمت  الع��امل، 

املكسيك 1970.
كانت تلك الكرة األوىل ذات التصميم 
الشهري باللونني األبيض واألسود، علًا 
أنها اعتمدا يف حينه التاحة مشاهدة 
تلفزيوني��ة أوض��ح نظ��رًا ألن غالبية 
الشاش��ات كان��ت ال تب��ث يف حينها 

سوى بهذين اللونني.
نس��خة 2018 من هذه الكرة تعتمد 

ثالثة ألوان: أبيض، أسود، رمادي.
إريك غوف، أستاذ الفيزياء يف جامعة 
لينشبورغ يف والية فريجينيا األمريكية، 
كان ضم��ن الفريق الذي قام بتحليل 
اله��وايئ  النف��ق  باس��تخدام  الك��رة 
الفريق  ووجد  س��طحها.  ودراس��ات 
بك��رة  مقارن��ة   ،”18 “تيلس��تار  أن 
“برازوكا” الت��ي اعتمدت يف مونديال 

الربازيل 2014، تواجه “مقاومة” أكرب 
من اله��واء، ما يعن��ي أن الكرة تعرب 
مسافات أقل من الهواء )بنسبة مثانية 
اىل عرشة باملئ��ة أقل من كرة 2014( 
عندم��ا يت��م ركلها برسع��ات ارتطام 
عالي��ة )أك��رث م��ن 90 كلم/ س��اعة(، 
بحسب ما يوضح غوف لوكالة فرانس 

برس.
ويق��ول “هذا قد ينعكس س��لبا عىل 
املهاجم��ني الذين يس��ددون الكرات 
من مسافات بعيدة، وسيكون عليهم 

بالتايل ان يركلوا الكرة بقوة كبرية”.
اال ان األمر قد يكون ايجابيا بالنس��بة 
اىل ح��راس املرمى. فبحس��ب غوف، 
عندم��ا يتم ركل الك��رة برسعة عالية 
“ستصل اىل املرمى برسعة أبطأ بقليل 

ما كانت عليه )برازوكا( يف 2014”.
يف املقاب��ل، تحظ��ى الك��رة الجديدة 

بثبات أكرب يف الهواء.
أما بش��أن حراس املرمى، فريى هونغ 
ان الك��رة “ل��ن تق��وم بالكث��ري من 
االنحرافات غري املتوقعة )...( ال اعتقد 

أنها ستكون سلبية بالنسبة” إليهم.
ومن أجل تحقيق النتائج املثىل يحتاج 
األمر بطبيعة الحال إىل تركيبة ناجحة 
من العب��ني موهوبني، م��درب خبري 
وتكتي��ي ناجح، وأيًض��ا بعض الحظ. 
لكن، وبحس��ب الدراس��ات العلمية، 
مث��ة عامل إضايف يدخ��ل عىل الخط: 
قمصان املنتخب، والس��يا إذا كانت 

باللون األحمر.

وبحس��ب أبحاث ش��ارك فيها أستاذ 
عل��م النف��س الري��ايض يف جامع��ة 
تشيتشسرت الربيطانية إيني غرينليس، 
يحظ��ى ح��راس املرم��ى أو منف��ذو 
ركالت الجزاء، بن��وع من “األفضلية” 
يف ح��ال ارت��دوا زيًّ��ا أحم��ر اللون. 
وبحسب الدراسات، ينظر إىل الالعبني 
الذي��ن يرت��دون األحمر ع��ىل أنهم 
أكرث س��يطرة ومهارة، وذلك من قبل 
أنفس��هم بالدرج��ة األوىل، وأيًضا من 
قب��ل خصومهم الذين قد يعانون من 

بعض القلق يف مواجهتهم.
ويوض��ح غرينلي��س لفرانس برس أن 
البرش بشكل عام يربطون ما بني اللون 
األحمر والخطر. يضيف “التفسري هو 
ا، أن  أننا تعلمنا منذ س��ن صغرية جدًّ
األحمر يقرتن بالخط��ر: التوقف عند 
اشارة الس��ري، الفتات التحذير، وحتى 
يقوم��ون  األس��اتذة  إن  إذ  الفش��ل، 
بتصحي��ح االمتحان��ات بقل��م أحمر 

اللون”.
النظرية األخرى هي أن اللون األحمر 
هو “أوضح” م��ن غريه، وقادر بالتايل 
عىل تش��تيت تركيز الخصم بش��كل 

أكرب.
املفارق��ة أن املنتخب اإلنكليزي الذي 
ع��ادة ما يرت��دي الل��ون األبيض، فاز 
بلقبه الوحيد يف كأس العامل )مونديال 
1966 ع��ىل أرض��ه(، عندم��ا خ��اض 
النهايئ بالقميص األحمر عىل حساب 

نظريه األملاين بالقميص األبيض.

بع��ض األندية م��ن املس��توى العايل 
يف انكل��رتا، مثل ليفربول ومانشس��رت 
يونايتد، ترت��دي القميص األحمر. إال 
أن ه��ذه “الظاهرة” ال تعني الربازيل 
مثال، صاحبة الرق��م القيايس يف عدد 
األلق��اب العاملية )5 الق��اب( حيث 

يرتدي منتخبها القميص األصفر.
أن  الدراس��ات  إح��دى  ووج��دت 
الل��ون األبيض يك��ون أكرث وضوًحا يف 
املس��تطيل األخ��ر، ويف إمكانه أن 
يك��ون عام��ال مها يف “زي��ادة عدد 
التمري��رات الناجح��ة”. أم��ا األخر 
فيمكن ان يخدع دف��اع الخصم النه 
يصب��ح م��ن الصع��ب علي��ه وضوح 
الرؤية ج��راء اختالط ل��ون القميص 

بلون العشب.
ويش��ري غرينليس إىل أن التأثري الكيل 
ألي ل��ون محدود، معت��ربا ان “فريقا 
أو  األزرق  األبي��ض،  يرت��دي  جي��دا 
األخر يكون أفض��ل أداء من فريق 
متوس��ط يرتدي الزي األحمر”. لكن 
إذا كانت الفرق متساوية يف مجاالت 
أخ��رى، فاخت��الف ل��ون القميص قد 

يرجح الكفة.
ح��دث ذلك مع الربازي��يل بيليه ومع 
األرجنتيني ليونيل مييس، وقد يحصل 
رونالدو  كريس��تيانو  الربتغ��ايل  م��ع 

والربازييل نيار.
وبحسب دراسة لنرشة علوم الرياضة 
)جورن��ال اوف س��بورتس ساينس��ز( 
يف أبريل “اإلب��داع العايل” هو عمليًّا 

مؤرش عىل الفوز.
وقام الباحثون املشاركون يف الدراسة، 
بتحليل األهداف ال�311 التي سجلت 
عىل مدى 153 مباراة خالل مونديايل 
و2014  افريقي��ا  جن��وب  يف   2010
يف الربازي��ل، وكأس اوروب��ا 2016 يف 

فرنسا.
وركز هؤالء عىل مثانية حركات تسبق 
تس��جيل كل هدف، واعط��وا اإلبداع 
فيه��ا عالمة بني صف��ر و10، وخلصوا 
إىل وصفه��ا بأنه��ا مزي��ج من عنارص 

“املفاجأة واألصالة واملرونة”.

عندما تختلط العلوم بكرة القدم

ليون ينفي “األخبار المضللة”

األرجنتين تخسر النزيني

)وكاالت(: نفى نادي ليون 
الفرنيس لكرة القدم “األخبار 
املضللة” التي نرشتها وسائل 

أعالم انكليزية وفرنسية أمس 
الجمعة، بشأن توصله إىل اتفاق 

مع نادي ليفربول اإلنكليزي 
للتعاقد مع قائده نبيل 

فقري مقابل 53 مليون جنيه 
اسرتليني.

وكانت وسائل إعالم انكليزية وفرنسية، بينها هيئة 
اإلذاعة الربيطانية “يب يب يس” وصحيفة “ليكيب”، قد 

أشارت أمس إىل أن صفقة الالعب البالغ من العمر 24 
عاًما، قد أنجزت عمليًّا.

إال أن ليون أصدر بياًنا أكد فيه انه “يف هذه الفرتة 
من االنتقاالت حيث أن مجرد اي شائعة تبدو وكأنها 
حقيقة، يود ليون التأكيد أن املعلومات املوثوقة هي 

فقط التي يتم نرشها عىل موقع النادي”.
واعترب ليون أن كل ما يتعلق بانتقال فقري حاليًّا هو 

“أنباء مضللة”. وأوضح رئيس النادي جان ميشال 
أوالس، أنه “مل يتم التوصل إىل أي صفقة”، والسيا 

بالسعر الذي ذكرته التقارير الصحافية، وهو 53 مليون 
جنيه )60 مليون يورو، 71 مليون دوالر أمرييك(.

وكانت “يب يب يس” قد أشارت إىل أن “املحادثات بني 
الناديني قد تنتهي بشأن اتفاق قد تصل قيمته إىل 60 
مليون يورو”، بينا نرشت “ليكيب” نبأ الصفقة عىل 

صفحتها األوىل الجمعة، مشرية إىل أن “قائد فريق 
ليون الذي يستعد للخضوع للفحص الطبي سيتعاقد يف 
الساعات املقبلة مع )الحمر( مقابل أكرث من 70 مليون 

يورو مع املكافآت”.

)وكاالت(: سيغيب مانويل 
النزيني العب وسط األرجنتني 

عن كأس العامل لكرة القدم 
بعد إصابته يف الركبة خالل 

املران.
وقال املنتخب األرجنتيني 
يف حسابه عىل تويرت أمس 

الجمعة ”أصيب مانويل 
النتسيني يف مران صباح اليوم بقطع يف الرباط 

الصليبي للركبة اليمنى“.
وتنطلق كأس العامل يف روسيا األسبوع القادم وسيوجه 
غياب العب وست هام يونايتد رضبة قوية للمدرب 

خورخي سامباويل.
وتلعب األرجنتني، التي خرست يف نهايئ كأس العامل 

قبل أربع سنوات لكن تأهلت بصعوبة لنهائيات هذا 
العام، يف املجموعة الرابعة بجانب أيسلندا وكرواتيا 

ونيجرييا.
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مباريات ودية

مانويل النزيني

نبيل فقير

)وكاالت(: يواجه كليفالند كافالريز 
تأخرًا مل يسبق لفريق أن تعاىف منه يف 
سلسلة نهايئ دوري كرة السلة األمرييك 
للمحرتفني ضد جولدن ستيت وريورز 

لكن الفريق تعهد أن يواجه حامل 
اللقب انتفاضة قوية. ويتأخر كافالريز 

3 - صفر يف السلسلة التي تحسم 
عىل أساس األفضل يف 7 مباريات ومل 

يسبق أن تعاىف أي فريق يف تاريخ 
البطولة من هذا التأخر ليحصد 

اللقب وما يغضب الفريق أنه كان 
يستطيع الفوز يف مباراتني من الثالث 

التي أقيمت حتى اآلن.
وقال كيفن الف العب كافالريز 
للصحافيني ”املنافس فريق رائع 
بسبب هذا. لكننا منحنا أنفسنا 
الفرصة. أعلم أننا سننافس حتى 

النهاية يف املباراة الرابعة. لن 

نستسلم“. لكن ما يجعل األمور أكرث 
صعوبة هو أن وريورز الذي يبتعد 

بانتصار واحد عن الحفاظ عىل اللقب 
ميلك هجوما قويا ويستطيع التسجيل 

من أي مكان يف امللعب. ويعلم 
كافالريز قلياًل عن إعادة كتابة التاريخ 

عندما صعق وريورز يف 2016 إذ 
تعاىف من تأخره 1-3 ليحصد اللقب. 
لكن ذلك الفريق لوريورز كان عىل 

بعد عدة أسابيع من التعاقد مع 
كيفن دورانت وهي الصفقة التي 

جعلت ميزان القوى يف صالحه.
وقال تايرون لو مدرب كافالريز ”نعلم 

أننا نستطيع الفوز عىل هذا الفريق 
ومنلك الثقة لفعل ذلك. يجب أن 
نكون أفضل يف بعض األمور التي 

سببت لنا املشاكل“.
وأشار لو إىل أن العبيه شعروا بخيبة 

أمل بعد الهزمية يوم األربعاء يف 
مباراة تقدم فيها كافالريز بفارق 

13 نقطة لكن الفريق تخطى ذلك 
وينتظر خوض مباراة مصريية يوم 

الجمعة.
ومع وجود ليربون جيمس ال ميكن 
استبعاد أن يحقق كافالريز املفاجأة 

حتى لو تعرض الالعب اللتواء يف 
الكاحل خالل املباراة األخرية وما زال 
يعاين من مشكلة يف عينه بعد التحام 

يف املباراة األوىل.
وقال جيمس ”ما زلت أشعر بحالة 

جيدة حتى بعد التواء كاحيل أو 
مشكلة عيني أو االلتحامات القوية 
خالل هذه السلسلة. ما زلت أشعر 
بالحاس عندما ارتدي زي الفريق“.
وأكد املدرب لو أن كافالريز تخطى 

الهزمية يف املباراة الثالثة والتي تأخر 

فيها بنقطة واحدة يف آخر دقيقتني 
قبل أن ينترص وريورز 110-102.

وأضاف ”تصل إىل بعض املواقف يف 

املباراة وعندما تقدم كل ما لديك 
وال تفوز تشعر بخيبة أمل. لكن 

ال تستسلم ألنك فعلت كل ما يف 

وسعك لتحقيق الفوز“. وتابع ”يف 
بعض األوقات ال تفوز. وهذه هي 

الرياضة“.

كافاليرز يتعهد بالنهوض

ليبرون جيمس

)وكاالت(: ق��ال بيرت ش��يلتون حارس 
مرم��ى انجل��رتا الكب��ري يف مثانين��ات 
وتس��عينات القرن املايض إن جوردان 
بيكف��ورد يج��ب أن يك��ون الحارس 
األس��ايس للمنتخب اإلنجليزي يف كأس 
العامل لك��رة القدم وليس جاك بوتالند 

أو نيك بوب.
وأبلغ ش��يلتون الذي مث��ل انجلرتا يف 
ثالث نس��خ ل��كأس العامل ب��ني 1982 
س��بورتس  س��كاي  ش��بكة  و1990 

التلفزيونية ”سأختار بيكفورد.
”أعتق��د أن بيكف��ورد أرسع قلي��اًل يف 
اس��تخدام قدميه. جاك رائع يف األمور 
الكبرية لكنه بطيء قلياًل يف اس��تخدام 

قدميه. ه��ذا هو االنتقاد الوحيد لهذا 
الحارس الرائع“.

وتاب��ع ”أعتقد إننا س��نعرف إمكانات 
كل الح��راس عندم��ا نذهب إىل كأس 
العامل والضغط الذي س��يكون عليهم. 
ال تعرف الحقيقة س��وى يف البطوالت 

الكبرية“.
وشارك بوتالند يف التشكيلة األساسية يف 
آخر مباريات انجلرتا الودية استعداًدا 
ل��كأس العامل والتي فازت فيها -2صفر 

عىل كوستاريكا يوم الخميس.
وتبدأ انجلرتا مش��وارها يف كأس العامل 
مبواجه��ة تونس يوم 18 يونيو قبل أن 

تلعب ضد بنا وبلجيكا.

شيلتــون يدعــم بيكفــورد

جوردان بيكفورد
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“جيبك” تكرم موظف الشهر 
 �شلم نائب الرئي�س التنفيذي لالبتكار وتطوير االأعمال 
بال�رشكة ال�شعودية لل�ش���ناعات االأ�شا�شية “�شابك” عوي�س 
احلارثي، وبح�شور ع�شو جمل�س اإدارة �رشكة اخلليج ل�شناعة 
البرتوكيماوي���ات اأحم���د العمر، ورئي�س ال�رشك���ة عبدالرحمن 
جواهري، وعدد من اأع�ش���اء االإدارة التنفيذية، ونائب رئي�س 
نقابة العمال ال�ش���هادة واجلائزة التقديرية اإلى عبدالرحمن 
ال���ذوادي ال���ذي يعمل بدائ���رة ال�ش���يانة، الذي ف���از بلقب 

املوظف املثايل ل�شهر مار�س.
والتح���ق العو�ش���ي بال�رشك���ة يف الع���ام 2012 وي�ش���غل 
من�ش���ب فني. وح����رش العديد من ال���دورات التدريبية داخل 

وخارج اململكة لتاأهيله الأداء االأعمال املناطة به.
جدي���ر بالذكر هدف هذا التكرمي هو ت�ش���جيع العاملني 
بال�رشكة وذلك لتح�ش���ني وتطوير ال�رشكة واأداء املوظف على 

حد �شواء.

س���ف���ري���ات ك����ان����و ت����ك����رم ش���رك���اءه���ا

موظفو “المطار” يوزعون وجبات اإلفطار على المسافرين

كرمت �ش���فريات كانو �رشكاءها خالل الغبقة 
الرم�شانية التي اأقيمت يف جمل�س كانو باملاحوز 
والتي ح�رشها عدد من اأع�ش���اء االإدارة التنفيذية 
ل�ش���فريات كان���و وجمموعة من م���وردي �رشكات 

الطريان والوكالء العامني للمبيعات.
واأكد ع�ش���و جمل�س االإدارة نبيل كانو حر�س 
�ش���فريات كان���و على تق���دمي ال�ش���كر والعرفان 
جلميع �رشكائها املخل�ش���ني، موؤكداً ال�ش���عي اإلى 
توطيد العالق���ات بال�رشكاء الذي���ن قدموا الدعم 
ل�ش���فريات كانو طوال ال�ش���نوات املا�ش���ية مما 

اأدى اإلى منو اأعمالها. 
�ش���فريات كانو التابعة ملجموعة يو�شف بن 
اأحمد كانو لديها اأكرث من 900 اخت�شا�شي �شفر 
يف جمي���ع اأنحاء املنطق���ة، وتدير �ش���بكة من 70 

موقعاً من مواقع احتاد النقل اجلوي الدويل.

�ش���ارك موظف���و �رشك���ة مط���ار 
البحري���ن، اجله���ة امل�ش���وؤولة ع���ن 
البحري���ن  مط���ار  وت�ش���غيل  اإدارة 
الدويل، يف توزيع 9000 �ش���ندوقا 
من �ش���ناديق وجبات االإفطار على 
البحري���ن  مط���ار  يف  امل�ش���افرين 
الدويل، وذلك يف اإطار حملة اإفطار 

�شائم ال�شنوية التي ت�شتمر طوال 
�شهر رم�شان املبارك، والتي تاأتي 
امل�ش���وؤولية  ا�ش���رتاتيجية  �ش���من 
املجتمعي���ة الت���ي تتبناه���ا ال�رشكة 
به���دف تعزي���ز االأعم���ال اخلريي���ة 
املجتم���ع  رف���اه  يف  وامل�ش���اهمة 

املحلي.

منحة يوسف وعائشة المؤيد الجامعية تستقبل الطلبات

“هايسنس” تمنح رحلة مدفوعة لحضور كأس العالم

ت�شتقبل جلنة يو�شف وعائ�شة املوؤيد 
لالأعم���ال اخلريية، التابعة ل�رشكة يو�ش���ف 
خلي���ل املوؤي���د واأوالده، طلبات الرت�ش���ح 
ملنحة يو�ش���ف وعائ�ش���ة املوؤيد اجلامعية 
للعام الدرا�ش���ي 2018 -  2019.وحددت 
اإدارة اللجن���ة معايري لتنظيم طلبات الرت�ش���ح 
منه���ا اأن يكون الطال���ب بحرين���ي، واأن يكون 
م���ن الطلبة املتفوقني مبع���دل ال يقل عن 85 
% اأو م���ا يعادله، اأن يكون حا�ش���اًل على قبول 
م���ن جامعة معرتف بها من قب���ل وزارة الرتبية 
والتعلي���م، واأن يك���ون من العوائ���ل البحرينية 
ذات الدخ���ل املح���دود، واأن تك���ون الدرا�ش���ة 
يف اإح���دى اجلامع���ات احلكومية اأو اخلا�ش���ة يف 
مملكة البحرين، واأن يقدم �شهادة ح�شن �شرية 

و�شلوك.
و�ش���يتم بعد ذلك ف���رز الطلب���ات واإجراء 
الطلب���ة  الختي���ار  للمرت�ش���حني  مقاب���الت 

الطلب���ة  املوهوب���ني واملتميزي���ن. وباإم���كان 
الراغبني يف الرت�ش���ح للمنح���ة تقدمي اأوراقهم 
ل���دى مكتب اللجنة الكائن يف املقر الرئي�ش���ي 
ل�رشكة يو�ش���ف خليل املوؤيد واأوالده، و�ش���يتم 
ا�ش���تالم الطلبات ابت���داًء من ي���وم اخلمي�س 7 

يونيو حتى 20 يونيو 2018.

“اكزوتك” تجري السحب 
عل��ى أول سي��ارة

ضمن عرضها الرمضاني

اأعلن���ت �رشكة “اكزوت���ك” لل�ش���يارات عن ا�ش���م الفائز باأول 
�شيارة ني�شان �شمن برنامج عر�شها الرم�شاين.

وفازت بعد عملية ال�ش���حب فاطمة �ش���لمان، وقدمت ال�رشكة 
عرب �شاحبها نبيل اأمني التهنئة للفائزة بال�شيارة. 

وق���ال ان هناك �ش���يارة اخ���رى، وجوائ���ز اخرى قيمة �ش���يتم 
ال�ش���حب عليها خالل االأيام املتبقية من �ش���هر رم�ش���ان املبارك، 
والت���ي تاأتي ا�ش���تكماالً لربنامج اجلوائ���ز والهداي���ا القيمة التي 

وزعت خالل االأيام املا�شية.
وقال نبيل اأمني ان “اكزوتك” وهي تر�شد قائمة من اجلوائز 
القيمة لعمالئها يف كل �شهر من اأ�شهر رم�شان املبارك على مدى 
ال�ش���نوات املا�شية وحتى االآن، فاإنها يف ذات الوقت حر�شت هذا 
العام على تو�ش���يع قاعدة امل�ش���تفيدين من ه���ذه اجلوائز بحيث 

يكون ال���كل فائز، وذلك تقدي���راً من ال�رشكة ل���كل عمالئها، وقد 
تنوع���ت هذه اجلوائز لت�ش���مل �ش���يارات، وجوائز نقدي���ة، وتذاكر 
�ش���فر واإقامة ل�شخ�ش���ني الى جانب هداي���ا اإلكرتونية وكهربائية 
وغري ذل���ك من اجلوائز القيمة. وا�ش���ار الى حركة بيع ال�ش���يارات 
اجلدي���دة ينتظر ان ت�ش���هد يف الفرتة القريب���ة املقبلة املزيد من 
االنتعا����س م���ع املزيد من الت�ش���هيالت والتي�ش���ريات التي تقدم 
للعم���الء من الوكالء واملوزع���ني، موؤكداً ان “اكزوتك” اكت�ش���بت 
�شمعة طيبة وممتازة عرب توفريها حزمة من الت�شهيالت لعمالئها 
وحتت �شقف واحد، من متويل وتق�شيط وت�شجيل وتاأمني وتوفري 
اأن�شب اخليارات لكل عميل يف كل م�شارات بيع ال�شيارة وباأ�رشع ما 
ميكن، وكل ه���ذه اخلدمات مقرونة بتوفري كل ال�ش���مانات التي 

توفرها �رشكات وكاالت ال�شيارات يف البحرين.

اأطلق���ت “هاي�ش���ن�س” البحري���ن جمموع���ة م���ن 
العرو����س واالأن�ش���طة الرتويجي���ة، والتي ت�ش���منت 
عر�س ا�ش���رت واربح رحلة مدفوعة التكاليف حل�شور 
نهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم يف رو�شيا والعديد 

من اجلوائز الرائعة االأخرى. 
ومت اجراء ال�شحب االأول يف تاريخ 14 مايو 2018 
بح�شور ممثل من وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 
اجلوائز ت�ش���منت تذاكر لدخول مباراة لكاأ�س العامل 
وتلفزيون هاي�شن�س. و�شيتم اجراء ال�شحب الكبري يف 
تاري���خ 10 يونيو 2018. واجلوائز تت�ش���من فائزين 
لرحل���ة مدفوعة التكاليف حل�ش���ور نهائي���ات كاأ�س 
العامل حيث �ش���يتم تقدمي بطاقة دخول املباراة مع 
مبلغ نق���دي 1000 دينار لتغطية م�ش���اريف تذكرة 
الطريان وال�شكن. وكذلك 4 تذاكر لدخول املباريات 
و�شا�شات تلفزيون هاي�شن�س، حجم 65 و55 بو�شة. 
باالإ�شافة لل�ش���حب اأعاله، قدمت هاي�شن�س البحرين 
بالتعاون مع فيف���ا عر�س ح�رشي لزبائن فيفا، حيث 
�شيتم ال�ش���حب على جائزة رحلة مدفوعة امل�شاريف 
اإلى رو�ش���يا بتاريخ 10 يونيو اأي�شا.  واأ�شاف �شليم 

عب���د اجلبار، املدي���ر الع���ام ل�رشكة ق���ودز ترايدنغ- 
الوكي���ل احل����رشي، “تعت���رب هاي�ش���ن�س االآن من بني 
اأف�ش���ل العالمات التجارية املوثوق���ة يف جميع اأنحاء 

العامل، ونوؤمن اأن قرار هاي�شن�س برعاية كاأ�س العامل 
FIFA �شيعزز ب�شكل كبري الوعي بالعالمة التجارية 

يف هذه املنطقة والبحرين خ�شو�شا”.
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“المواجهة”
ح��ل��ق��ة  ك�����ل  يف 
حكاية، تدور االأحداث 
�شخ�شي���ات   4 بي����ن 
وليايل  اهلل  عبد  هم: 
و����ش���ق���ر واأن����������وار، 
جت��م��ع��ه��م  اأن  ب���ع���د 
ق�����ش��ة ح���ب غ��ري��ب��ة 
ب��االأح��داث ال��درام��ي��ة 
امل�شّوقة، يف اإطار من 
وال�شدف  املغامرات 
ب���������ن ف���ل�������ش���ف���ة 
احل������ب واالن���ت���ق���ام 
واملفارقات الدرامية 
وال���������راع م���ن اأج���ل 

احلب ال�ريف.
النجمة  ب��ط��ول��ة 
���ش��ج��ون ال��ه��اج��ري، 
وم��ع��ه��ا ال��ف��ن��ان��ون: 
ح�����ش��ن امل��ن�����ش��ور، 
ال��غ��ن��دور، حمد  ن���ور 
�شاب�����رين  اأ�شكناين، 

بور�شيد.

عوض في ورطة
ه��������ذا ال���ع���م���ل 
ال���ف���ن���ي ي��ت�����ش��ارك 
الفن  عمالقة  فيها 
اخلليجي، هما الفنان 
ح���ب���ي���ب احل���ب���ي���ب، 
باالإ�شافة اإيل الفنان 
اأ���ش��ع��د ال���زه���راين، 
العمل  يقدما  ال��ذي 
مو�شم  خ��الل  الفني 
مع   ،2018 رم�شان 
الفنان ب�شي����ر غني��م 

و�شم�س.

فاطمة عبد الرحيم تشارك في المسلسل اإلذاعي “نادر بال حدود”

ت�ش���ارك الفنان���ة البحرينية فاطمة عب���د الرحيم هذه 
االأيام يف امل�شل�شل االذاعي نادر بال حدود الكوميدي الذي 
يعر�س حالياً على اإذاعة جدة اف ام طوال �ش���هر رم�ش���ان 

املبارك وامل�شل�ش���ل من تاأليف و�ش���يناريو وحوار الفنان 
واملنتج لوي حممد حمزة الى جانب كل من الفنان ه�ش���ام 
الغامدي وبا�شم ب�ش���ري ووائل عنقاوي والفنان القدير 
عبدالرحمن عزت والفنان القدير عبداهلل ال�شائغ والفنان 
القدير وائل حممد حمزة والفنانه ال�شابة ذكريات مو�شى.

ويتحدث امل�شل�شل عن مر�س الزهامير الذي ي�شاب 
ب���ه ن���ادر وتتخلل���ه مواق���ف اجتماعي���ة كوميدي���ة ظريفة 
ويتك���ون العمل من 30 حلقة مت�ش���لة والعم���ل من انتاج 
هيئ���ة االإذاع���ة والتلفزي���ون ومنتج منفذ موؤ�ش�ش���ة حممد 

حمزة لالنتاج االعالمي واخراج اال�شتاذ ح�شن القر�شي.

تي في

نصائح للصائمين

اإلمساك
لتجنب االإم�شاك يجب اتباع االآتي:

1- م����ن وق����ت االإفط����ار يتم �����رب املياه 
مبع����دل 8 اأك����واب من املي����اه ويتم تق�ش����يمها 
تقريبا كوبن كل �شاعة ل�شمان ح�شول اجل�شم 

على ح�شته موزعة على مدار فرتة االإفطار.
2- تن����اول اخل�����روات التي ت�ش����اعد على 
اإمداد اجل�ش����م باملياه مثل )اجل����زر، الربوكلي، 

ال�شبانخ(.
3- االإكث����ار من الفاكهة الغني����ة باالألياف 
اأهمه����ا “التف����اح، امل����وز، املاجنو، امل�ش����م�س، 

التوت، الزبيب، اجلوافة، الكمرثى”.
4- �����رورة اأن حتتوي وجب����ة االإفطار على 
طب����ق ال�ش����لطة الغني����ة باخل�����روات واملعادن 

واملياه.
5- �����رورة اأن تت�ش����من الوجب����ات اأطعمة 
غني����ة باالألي����اف اأهمه����ا )ال�ش����عر، ال�ش����وفان، 
الفا�شوليا البي�شاء، البازالء، العد�س، البطاطا 

امل�شلوقة(.
6- ع����دم االإكثار من تناول اخلبز والدقيق 

االأبي�س واالأرز واملعكرونة.
7- تن����اول ع����دد م����ن املك�����رات الغني����ة 

باالألياف التي ت�شاعد على جتنب االإم�شاك.
8- امل�ش����ي اإل����ى 30 دقيقة بع����د االإفطار 

ب�شاعتن لت�شجيع حركة االأمعاء.

حل���ت املخرج���ة اإينا����س الدغي���دي 
�ش���يفة يف حلق���ة م���ن برنام���ج “�ش���يخ 
احلارة” مع ب�ش���مة وهب���ة املعرو�س على 
قناة “القاهرة والنا�س”. وك�شفت اإينا�س 
الدغيدي حقيقة فربكة برامج رامز جالل، اإذ �ش���اركت 
العام املا�شي يف برناجمه “رامز حتت االأر�س”. وقالت 
الدغي���دي اإنه���ا كانت عل���ى علم باملقل���ب قبلها واأن 

اجلميع يعلم بحقيقة برنامج رامز قبل الذهاب اإليه.

انتقدت الفنانة �ش����م�س امل�شل�شالت 
اخلليجي����ة الت����ي تعر�����س خالل املو�ش����م 
الرم�ش����اين احلايل. ون�رت عرب �ش����فحتها 
التوا�ش����ل  مواق����ع  اأح����د  عل����ى  اخلا�ش����ة 
االجتماعي �صورة خلالط كهربائي وعّلقت 
عليه����ا بالق����ول: �ش����وؤال منطق����ي حلد يكف����رين.. هل 
الطق واخلناق وال�راخ و�ش����د الكفا�س اللي ن�شوفه يف 

مع عائشة بهلولامل�شل�شالت اخلليجية ينقل واقعنا؟

مطبخ

المقادير:

الطريقة:

مالحظة:

4 بطاط�س حجم متو�شط 850 جم
1 ملعقة طعام جبنة قابلة للدهن 24 جم

1 ملعقة طعام مايونيز 15 جم
ن�شف ملعقة �شاي فلفل اأبي�س 3 جم

1 ملعقة �شاي ملح 8 جم
ربع كوب كرمية للخفق 50 مل
18 �شجق بقري �شغر 90 جم 

1 بي�شة 
بق�شمات ح�شب احلاجة 

زيت للقلي 

ت�شلق البطاط�س ثم تق�ر وتهر�س.
تخلط البطاط�س مع اجلبنة، املايونيز، الفلفل االأبي�س، امللح والكرمية.

ي�شلق ال�شجق ملدة )5 دقائق( ثم يرفع.
تفر����س كمية ب�ش���يطة م���ن خليط البطاط����س يف اليد ثم تو�ش���ع قطعة 

ال�شجق يف و�شطها ثم تغلق جميع اجلوانب لتكون �شكل ا�شطواين.
تخف���ق البي�ش���ة وتغم�س به���ا قطع الكروكي���ت ثم تغلف بالبق�ش���مات 
وتو�ش���ع يف �ش���ينية وتدخل مكثف الثالجة ملدة )�شاعة واحدة( ثم تقلى يف 

زيت عميق وتقدم.

ميكن حفظها يف مكثف الثالجة لوقت احلاجة.

كروكيت 
السجق

خا�ص

طرحت فرقة مواويل ال�شوق 
البحريني���ة اأغنية جدي���دة بعنوان 
ل���ول” م���ن كلمات  “ب���رتد مثل 
واحلان عبداهلل الق�شاب وتنفيذ 
وتوزيع عي�شى ال�شطيحي وح�شن 
عي�ش���ى بالتعاون م���ع بطل كمال 
االأج�ش���ام العماين زهر البلو�شي 
وت�شوير حممد نا�ر، وقد حققت 
االأغنية ا�ش���داء غ���ر متوقعة من 
اجلمهور العماين، وذلك ملحتوى 

مو�ش���وعها واملتمث���ل يف معاين 
له���ا  تعر�ش���ت  الت���ي  الكارث���ة 

مدين���ة �ش���اللة العمانية من جراء 
االإع�شار.

“بترد مثل لول” جديد الشوق البحرينية
حمرر م�سافات

صابرين بورشيد أفضل دور واعد
والفنان���ة  االإعالمي���ة  ن����رت 
�ش���ابرين بور�ش���يد ع���رب ح�ش���ابها 
الر�ش���مي عل���ى موقع “ان�ش���تغرام” 
يف  تكرميه���ا  اأثن���اء  له���ا،  �ش���ورة 
مهرج���ان “جن���وم الف���ن واالإع���الم” 
بدورته الثالثة، الذي اأقيم يف منتجع 

النخيل بالكويت.
عل���ى  “�ش���ابرين”  وعلق���ت 
مت  اهلل  “احلم���د  قائل���ة:  ال�ش���ورة 
اأم����س  الكوي���ت  بدول���ة  تكرمي���ي 
يف مهرج���ان جن���وم الف���ن واالإع���الم 
كاأف�شل دور واعد يف م�شل�شل حمط 
انتظار �شخ�ش���ية ن�ش���يبه رم�ش���ان 
2018 كل ال�ش���كر لفواز احل�ش���اوي 
راعي احلفل لل�ش���نة الثالثة وملدير 

املهرجان جمال العدواين”.
م�شل�شل “حمطة انتظار”، تاأليف 
انفال الدوي�شان واإخراج خالد جمال، 
وي�ش���ارك يف بطول���ة العم���ل كوكبة 

م���ن فنان���ن اخلليج اأبرزه���م بثينة 
الرئي�ش���ي، و�ش���يماء عل���ي، وحممد 
املن�ش���ور، واأح���الم حمم���د، واإميان 

احل�شيني واآخرين.
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 للتواصل واإلضافة: 

tariq.albahar@albiladpress.com

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�رقي.
�ش���ند:  يف  العوينات���ي  ح�ش���ن  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����ر  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���ن 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 �رف �ش���يد جعفر �شيد اأحمد: 

39658800
جمل�س خالد عبداهلل املنا�شر: 39618818
جمل�س اأبناء املرح���وم عبدالرحمن الزياين: 

17661400
جمل�س �شامي البحري: 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���ن 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���ن  جمل����س 
39686776

جمل�س يو�شف حممد اجلا�شم: 39650676
جمل�س حمد احلربي: 39615015

جمل�س ح�شن عبداهلل املر: 39635444
جمل�س عبا�س عبداهلل ال�راج: 39466604

تمجالس
سب

ال

    BUZZ      

اأقام���ت جمعية متواجدي���ن، وبالتعاون مع 
املركز ال���دويل للح���راك، فعاليتها ال�ش���نوية 
لدع���م ذوي االإعاق���ات “ذوي الهم���م” بعنوان 
“انتو فخرنا”، حتت رعاية ال�ش���يخ را�ش���د بن 

عي�شى اآل خليفة.
و�ش���ارك يف الفعالية عدد م���ن اجلمعيات 
اخلا�ش���ة بذوي االإعاقة، وبح�ش���ور ال�ش���فرة 
الفرن�شية �شي�شيل لوجنيه والقن�شل امل�ري 
وعدد م���ن الفنانن البحريني���ن واخلليجين 
ورجال االأعمال والوجهاء واالأطباء والرتبوين 

وروؤ�شاء اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلرية.
وياأت���ي هذا احلفل ال���ذي تقيمه اجلمعية، 
لتعزيز روح الثقة داخ���ل هذه الفئة ولتوطيد 
باالإ�ش���افة  معه���م،  واالأخ���وة  املحب���ة  عالق���ة 
لتكرميه���م عل���ى اإجنازاته���م واإ�راره���م على 

و�شع ب�شمة لهم يف احلياة.
واأكدت رئي�ش���ة اجلمعية �ش���يماء �ش���بت، 
اأن اجلمعي���ة متواجدة يف اخلر ودعم امل�ش���ن 
ور�ش���م الب�ش���مة على وجه اليتي���م، اإلى جانب 
ت�شجيع ذوي االإعاقة واإبراز دورهم الفاعل يف 

املجتمع.
واأ�شارت �شبت انه قبل 3 �شنوات انطلقت 
“متواجدين” كاأول مبادرة اجتماعية يف اخلليج 

تراأ�ش���ها ام���راأة فنان���ة بحريني���ة بالتعاون مع 
جمموعة من خرة �شباب البحرين يجمعنا هدف 
واحد، هو ر�ش���م الب�ش���مة على من هم يف اأم�س 
احلاج���ة للدع���م املعنوي قبل امل���ادي، وياأتي 
ه���ذا انطالقاً من اإميانها ب���اأن الفنان يجب اأن 
ي�ش���خر �ش���هرته وحب النا�س له يف دعم فئات 
عزي���زة عل���ى قلوبنا مث���ل كبار ال�ش���ن وذوي 

االإعاقات واالأيتام وغرهم. 
وذك���رت �ش���بت ان اب���رز ما ميي���ز جمعية 
متواجدين، هو اختيارها ل�ش���هر رم�شان �شهر 
اخلر لنن�ش���ط فيه ب�شكل اأكرب ونطلق �شل�شلة 

من الفعاليات االجتماعية بهدف ر�شم الب�شمة 
والبهجة عل���ى وجوه تلك الفئات وباال�ش���افة 
انن���ا منكن ه���ذه الفئ���ات بحي���ث جنعلها هي 
من تقدم الربامج والفعاليات كر�ش���الة قوية 
ووا�ش���حة باأنه���م عن����ر فاع���ل يف املجتم���ع 

وقادرين على العطاء والبذل.
واأكدت �شبت اأن ذوي االإعاقة م�شدر فخر 
لن���ا باالإجنازات التي قدموه���ا للمجتمع والتي 
اأثبت���وا خالله���ا اأن االإعاق���ة لي�ش���ت عائق���اً يف 
حتقيق االأحالم، داعية اجلميع اإلى الوقوف مع 
ذوي االإعاق���ة تكرمياً لهم عل���ى اإ�رارهم على 

احلياة ودعمهم لتحقيق اأحالمهم.
فيم���ا اأكد املن�ش���ق العام لالأم���م املتحدة 
اأم���ن ال�رق���اوي، اأن االأمم املتح���دة لها دور 
كبر منذ وقت طويل يف دعم تلك الفئة، حيث 
و�ش���عت العديد من االتفاقيات واملعاهدات 

حلمايتهم توفر الدعم الكامل لهم.
واأو�ش���ح اأن الغاية من التنمية امل�شتدامة 

هي بناء عامل اأكرث �شموالً واإن�شافاً للجميع.
وذك���ر ال�رقاوي ان جمي���ع اهداف التنمية 
امل�شتدامة ت�شب يف هذا االجتاه حيث ان هناك 
اأهداف���ا حر�س على فئة ذوي االعاقة فهم جزء 

ال يتج���زاأ م���ن املجتمع وال ميك���ن احلديث عن 
تنمية م�شتدامة حقيقية من دونهم.

وقامت رئي�ش���ة اجلمعية، بتكرمي اأ�شحاب 
االإجنازات م���ن ذوي االإعاقة، اإ�ش���افة لتكرمي 
كل من ال�ش���اعر علي ال�رقاوي والفنان �ش���عد 
البوعين���ن، ومن���رة ب���ن هندي واأم���ل حممد 
اإ�شماعيل و�شيد مو�ش���ى العلوي وعبد العزيز 
االأن�ش���اري والفنان اإبراهيم البنكي ويو�ش���ف 

اجلمري.
كما �ش���مل احلفل على ع���دد من الفقرات 

الرتفيهية لذوي االإعاقة وفقرة القرقاعون.

جمعيــة متـواجـديــن تحتفــي بـذوي الهمـــم

اأعلنت فيفي قبل اأ�ش���هر عن تعاقدها مع قن���اة “النهار” لتقدمي 
برنامج بعنوان “ملة العيلة” على �شا�ش���اتها يف رم�شان. لكن الربنامج 
مل يظه���ر اإل���ى النور، لذا حر�ش���ت فيفي على تو�ش���يح بع����س االأمور 
جلمهوره���ا. ون�رت فيفي عبده فيديو عرب ح�ش���ابها على االن�ش���تغرام 

ك�ش���فت من خالله عن �ش���بب عدم عر�س الربنامج وقالت: اإن ب�ش���بب 
ازدح���ام خريطة القناة مل يعر�س برناجمها، خا�ش���ة مع قرب بدء بطولة 
كاأ�س العامل امل�ش���ارك فيها املنتخب امل�ري. واأكدت فيفي اأن القناة 
اعتذرت لها ووعدتها بعر�س الربنامج بعد �شهر رم�شان يف وقت اآخر.

تكريم البوعينين والشرقاوي والبنكي والجميري
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األخيرة

“غوغل” تعلن موقفها من ت�سنيع الأ�سلحة

انتهاك خ�سو�سية 14 مليون م�ستخدم يف “في�سبوك”

مطار مل حتلق طائراته منذ 40 عاًما

يف ت�رشيح حا�سم، جاء ا�ستجابة ل�سغوط عدة، اأكدت �رشكة غوغل، اأنها لن ت�ستخدم الذكاء 
ال�س���طناعي من اأجل تطوير الأ�سلحة اأو “الت�سبب اأو ت�س���هيل الت�سبب ب�سورة مبا�رشة باإيذاء 

النا�س” مع ن�رش جملة من املبادئ املت�سلة بهذه التكنولوجيا.
ل فيها �سيا�سة ال�رشكة يف  وقال رئي�س غوغل التنفيذي �س���وندار بيت�س���اي يف مدونة ف�َسّ
جمال الذكاء ال�س���طناعي، اإنه حتى واإن كانت غوغل لن ت�س���تخدم الذكاء ال�سطناعي ل�سنع 
اأ�سلحة، “فاإننا �سنوا�سل العمل مع احلكومات واجلي�س يف جمالت عدة اأخرى”، مبا فيها الأمن 
املعلومات���ي والتدريب والبحث والإنقاذ. وواجهت غوغل �س���غوًطا من موظفيها ومن جهات 

خارجية ب�ساأن عقد مع اجلي�س الأمريكي، قالت ال�رشكة ومقرها كاليفورنيا اأنه لن ُيجدد.
وحدد بيت�س���اي 7 مبادئ ت�سرت�س���د بها غوغل يف تطبيق الذكاء ال�سطناعي اأو احلو�سبة 

املتقدمة، التي حتاكي ال�سلوك الب�رشي الذكي

اعتذرت �رشكة في�س���بوك بعد اأحدث اأخطائها لنحو 14 مليون م�س���تخدم، بعد خطاأ قالت 
ال�رشك���ة اإنه غ���ري مق�س���ود، اأدى اإلى تغيري اإع���دادات اخل�سو�س���ية لفرتة طويل���ة دون علم 
امل�س���تخدمني. ولع���دة اأيام يف �س���هر مايو املن�رشم، ن�رش ماليني امل�س���تخدمني م�س���اركاتهم 
على اأنها “خا�س���ة”، لكن خطاأ يف الإعدادات اأدى اإلى ن�رش من�سوراتهم بالو�سع العام، ليتمكن 
اجلميع من روؤيتها. وغري اخلطاأ التقني، اإعدادات امل�ساركني من الو�سع اخلا�س اإلى الو�سع 

العام، من تاريخ 18 حتى 27 من مايو املا�سي ح�سب في�سبوك.
وقالت اأكرب �رشكة توا�سل اجتماعي، اإن امل�سكلة قد مت اإ�سالحها، كما اأعلنت اأنها �ستقوم 
باإخطار 14 مليون م�ستخدم ميكن اأن يكونوا تاأثروا. وعادة ما تخ�سع م�ساركات امل�ستخدمني 
اإلى الإعدادات التي قاموا باختيارها م�سبقا. واعرتفت في�سبوك التي تواجه انتقادات كبرية 

يف جمال اخل�سو�سية باخلطاأ، وقالت اإنها �ستتيح فر�سة مراجعة ما مت ن�رشه يف تلك الفرتة.
وتاأثرت في�سبوك يف الأ�سهر املا�سية باآثار ت�رشب بيانات ماليني امل�ستخدمني.

العا�س���مة  يف  دويل  مط���ار  حت���ول 
القرب�س���ية نيقو�س���يا اإلى مكان مهجور 
بعدما كان حمطة �س���فر يق�سدها مئات 
الآلف من امل�سافرين قبل اأربعني عاًما.

وبح�س���ب ما نقلت �س���حيفة “ديلي 
ميل” الربيطانية، فاإن مطار نيقو�س���يا 
ال���دويل �س���ابقا توق���ف عن العم���ل اإثر 
توقي���ع اتف���اق لوق���ع اإط���الق الن���ار يف 

قرب�س �سنة 1974.
وغزت تركيا قرب�س يف ذلك العام، 
ومت تق�س���يم اجلزي���رة من���ذ ذلك احلني 

اإلى ج���زء جنوبي، واآخر �س���مايل )يحظى 
باع���رتاف حم���دود(، كم���ا اأقام���ت الأمم 
املتح���دة منطقة عازلة يقع فيها املطار 

املهجور.
واأ�س���يبت طائ���رة يف م���درج املطار 
اأوقف���ت طوي���اًل دون  بعدم���ا  بال�س���داأ 
حتلي���ق، كم���ا حتول���ت اأرجاء اأخ���رى اإلى 
خ���راب ت�س���توطنه اأع�س���ا�س الطيور. ول 
ي���زال املطار �س���اهًدا على م���ا كان فيه 
من حياة، اإذ ما تزال اللوحات تر�سد اإلى 

املقاهي ومن�سات اأخرى للركاب.

 Social
media

لأول مرة... اطبع 
بيتك وا�سكنه فوًرا

مل يعد الأمر حلًما يف حكم الغيب، اأو اأمالً مرهوًنا بتطور تكنولوجي ل يزال بعيًدا.. اإذا كنت 
من �س���كان هولندا، ف�س���وف يكون باإمكانك العي�س يف بيت “مطبوع”، مت ت�سييده عن طريق 

طابعة ثالثية الأبعاد.
واأثم���ر التعاون بني جامعة اأيندهوفن للتكنولوجيا وعدد م���ن ال�رشكاء الآخرين، عن البدء 
يف خطة لإن�س���اء بيوت متت طباعتها يف مطابع ثالثية الأبعاد، ح�س���بما اأفادت تقارير �سحفية 
حملية. و�س���يتم اإن�ساء اأول 5 بيوت “مطبوعة” يف اأيندهوفن جنوبي هولندا، يف وقت لحق من 
العام اجلاري. وقال متحدث با�س���م اجلامعة اإن امل�رشوع �س���يكون الأول من نوعه لإن�ساء بيوت 
لأغرا�س جتارية يف العامل، م�س���يًفا: “املنازل �س���تكون ماأهولة بال�سكان و�ستتفق ومتطلبات 

البناء احلديث”. 
ومت اإجراء جتارب �س���ابقة لبن���اء بيوت على طريقة الطباعة ثالثي���ة الأبعاد، لكنها جميعا 
كانت لأغرا�س بحثية. و�س���يتاألف اأول بيت ي�س���يد بهذه الطريق���ة يف هولندا من طابق واحد، 

فيما ياأمل فريق العلماء لحقا يف بناء بيوت من 3 طوابق بالطابعات ثالثية الأبعاد.

عاملية اأزياء  ماأ�ساوي” مل�سممة  “انتحار 

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س ح�سن مع ت�ساعد التربة
 يف بع�س املناطق ولكنه حار خالل  النهارالرياح 

�سمالية غربية من 15 الى 20 عقدة

 وت�س����ل من 22 الى 27 عقدة احيانا.
 الرياح �سمالية غربية قوية ال�رشعة. ارتفاع

املوج من قدم الى 3 اأقدام قرب

ال�س���واحل ومن 3 ال���ى 6 اقدام يف عر����س البحر. درجة 
احل���رارة العظم���ى 44 م وال�س���غرى 34 م. الرطوب���ة 

الن�سبية العظمى 65 % وال�سغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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المغرب: 6:30 
العشاء: 8:00 

مواقيت 
الصالة

مواد ع�سوية يف املريخ تنع�ش الأمل بالعثور على حياة
اأعلنت الإدارة الأمريكية للف�ساء )نا�سا(، العثور 
على مواد ع�سوية معقدة على �سطح املريخ، معتربة 
ذل���ك “اخرتاًقا فارًقا” يف م�س���اعي البح���ث عن حياة 
يف الكوك���ب الأحمر. واأ�س���ارت “نا�س���ا” خ���الل موؤمتر 
�سحفي، اخلمي�س، اإلى اأن املواد الع�سوية اكت�سفها 
“روبوت” تابع لها فوق �س���خور على �س���طح املريخ 
يع���ود عمرها اإل���ى 3.5 مليار عام. ورغم اأن الك�س���ف 

اجلديد لي�س دليالً قاطًعا على وجود حياة على كوكب 
املريخ يف املا�سي ال�سحيق، فاإن املركبات الع�سوية 
تع���د الأكرث تعقيًدا على الإطالق التي مت اكت�س���افها 
فوق املري���خ منذ هب���وط املركبة “كيوريو�س���يتي” 
علي���ه قبل 6 اأع���وام. وقالت جينيف���ر اإيغنربود وهي 
الباحثة الرئي�سية يف درا�سة تناولت املواد الع�سوية 
املكت�س���فة: “هذا اخرتاق فارق لأن���ه يعني اأن هناك 

مواد ع�س���وية �س���مدت يف بيئة قا�س���ية للغاية على 
املريخ”، معتربة اأن ذلك قد يكون “عالمة على وجود 
حياة”. لكنها اأ�س���افت اأن “املركبات الع�سوية رمبا 
ج���اءت من ت�س���كيالت نيزكية اأو جيولوجية م�س���ابهة 
للفحم وال�س���خر الزيتي الأ�س���ود عل���ى الأر�س”. ويف 
عام 2012، اكت�سفت “كيوريو�سيتي” مواد ع�سوية 
على �س���طح املري���خ، لكنه���ا كانت ب�س���يطة. واعترب 

�ساجنيف غوبتا بروفي�سور علوم الأر�س يف “اإمربيال 
كوليدج” بلندن اأن الك�سف الذي اأعلنته “نا�سا” يعد 
“الدرا�س���ة اجلديدة  “الأول املوثوق به”. واأ�س���اف: 
تك�س���ف عن وجود مواد ع�س���وية معقدة ومتنوعة يف 
الروا�س���ب ال�سخرية. هذا ل يعني احلياة، لكن املواد 
الع�س���وية هي البنية الأ�سا�س���ية للحي���اة. هذه املرة 

الأولى التي نر�سد فيها هذا التنوع”.

الربملان الربيطاين 
النوم”! “مينع 

جزيرة بريطانية 
للبيع بثمن �سقة

اأم ترتك ابنها 
املوت” حتى  “يتعفن 

�س���هد الربملان الربيط���اين توزيع وثيقة 
يتعني مبوجبها على اأع�س���اء جمل�س اللوردات 
التوق���ف عن الن���وم )الغفوة( خالل اجلل�س���ات 
اأن  “التامي���ز ”  �س���حيفة  وذك���رت  الر�س���مية. 
الوثيق���ة اجلديدة حت�س اللوردات اأي�ًس���ا على 
اتب���اع قواعد ال�س���لوك املنا�س���بة يف الربملان. 
وت�س���ري الوثيقة ب�س���كل خا�س اإلى اأن ال�سلوك 
يف الربملان خالل الأ�س���هر الأخرية املا�سية مل 
ي�س���توف املعايري الت���ي ينبغ���ي اأن يلتزم بها 
ال�سيا�س���يون. ومت حتديد اأهم الت�رشفات “غري 
الالئقة” م���ن قبل اللوردات يف الفرتة الأخرية، 
كالغف���وة اأثن���اء جل�س���ات الربمل���ان واحلديث 

ب�سوت عال وال�رشاخ.

ح���ني ي�س���مع النا����س بجزي���رة معرو�س���ة 
للبي���ع، ف���اإن اأ�س���عاًرا خيالية تخط���ر ببالهم يف 
الغال���ب، لك���ن جزي���رة بريطاني���ة تنتظ���ر من 
ي�س���رتيها ه���ذه الأي���ام، وبثم���ن ل يزي���د ع���ن 
400 األف جنيه اأ�س���رتليني. وبح�سب ما نقلت 
ف���اإن  الربيطاني���ة،  “اإندبندن���ت”  �س���حيفة 
اجلزيرة ال�س���غرية التي مت عر�سها للبيع تقع 
يف �س���احل بيمربوك �س���اير، غربي البالد. ويعد 
املبل���غ املقرتح رقًم���ا زهيًدا يف �س���وق العقار 
الربيطانية، ففي لندن مثالً ل تكفي 400 األف 
اإ�س���رتليني حتى ل�رشاء �س���قة م���ن غرفة واحدة. 
وت�س���م اجلزيرة ح�س���نا قدميا اأقيم فيها بني 
1850 و1852 ملواجهة خطر اجتياح فرن�س���ي 

على عهد نابليون الثالث.

تويف �س���اب يبلغ من العم���ر 18 عاًما ويزن 
38 ك���غ، بع���د اأن تركت���ه اأمه واأخت���ه وجدته ل� 
“يتعف���ن حتى امل���وت”، وفًق���ا ملحكمة ليدز 
كراون بربيطانيا. ووجد امل�س���عفون اأن ج�س���د 
ال�س���اب، جوردن بريلينغ، مغط���ى بالتقرحات 
ليكون �س���بيًها بجثث ال�س���جناء املحتجزين يف 
مع�س���كرات العتقال النازية، وفقا للمعلومات 
وُوجه���ت  املحكم���ة.  اإليه���ا  ا�س���تمعت  الت���ي 
اتهام���ات القتل “ع���ن طريق اخلط���اأ” اإلى كل 
من اأمه، و�س���قيقته، وكذلك جدته، بعد اأن ُوجد 
ال�ساب وهو ملقى على فرا�سه القذر “بال حيلة 

متاًما” ب� “حفاظ مت�سخ”.

• 280 األف فل�سطيني اأدوا ال�سالة يف الأق�سى يف اجلمعة الأخرية من رم�سان )اف ب(	

قال كبري الأطب����اء ال�رشعيني ملدينة 
نيويورك، اإن م�سممة الأزياء كيت �سبيد 

انتحرت �سنًقا و�سط �سقتها.
و�س����در الق����رار، بع����د يوم����ني م����ن 
العث����ور على جثة �س����بيد، 55 عاما، ميتة 

يف �سقتها يف بارك اأفينيو.
وعرثت مدبرة منزلها على جثتها يف 
غرفة نومه����ا. وقالت ال�رشطة اإنها تركت 

مذكرة ت�سري اإلى “انتحار ماأ�ساوي”.

وق����ال زوجه����ا و�رشيكه����ا يف �رشك����ة 
“�سبيد” اإنها كانت تعاين من الكتئاب 

والقلق منذ �سنوات عديدة.
واأ�س����ار اأندي �س����بيد، يف بي����ان، اإلى 
اأن زوجته كانت ت����زور الطبيب بانتظام 

وتتناول اأدوية للعالج من مر�سها.
واأ�س����اف اأنه����ا “ب����دت �س����عيدة” يف 
الليلة ال�س����ابقة وكانت وفاتها �س����دمة 

كبرية.
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