
�ملو�طن���ة زه���ر�ء �أم لثالث���ة �أبناء �ش���اءت 
ذوي  م���ن  جميعه���م  يكون���و�  �أن  �لأق���د�ر 
�لحتياج���ات �خلا�ش���ة، ويعان���و� م���ن �إعاقات 
�ش���معية، هي �لت���ي �أنعم �هلل عليها بال�ش���ر 
لتك���ون �أق���وى من ه���ذه �لإعاق���ة، وتتجرع مع 
�أبنائه���ا معاناة �لرتبية و�لع���الج و�لندماج يف 

�ملجتمع و�لتعلم.
�لو�لدة طرقت �أب���و�ب “�لبالد” لتجد لها 
عونا ي�شاعدها يف �إيجاد حل مل�شكلة �أبنائها يف 

�لنطق و�لتخاطب.
وتنا�ش���د �لو�لدة وزير �لرتبي���ة و�لتعليم 
ماجد و�لنعيمي توفري معلمي نطق يف ف�شول 

�لرتبية �خلا�ش���ة، و�لذي يغيب دوره 
يف �ملد�ر�س �لبتد�ئية و�لإعد�دية. 
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اإحراق 62 قرية 
و900 مبنى للروهينغا 

نايبيد�و- وكالت: ك�ش���فت منظم���ة “هيومن 
ر�يت�س ووت�س” �حلقوقي���ة، �أم�س �جلمعة، �أن جي�س 
ميامن���ار �أحرق �أكرث من 60 قري���ة ودّمر ما يزيد عن 
900 مبن���ى لأقلي���ة �لروهينغ���ا �مل�ش���لمة يف �إقليم 
�أر�كان غرب���ي ميامن���ار. ون�رصت �ملنظم���ة �حلقوقية 
�شوًر� جديدة ملتقطة بو��ش���طة �لأقمار �ل�شناعية، 
عن �ملناطق �لتي دمرها جي�س ميامنار و�مللي�شيات 

�لبوذية �ملتطرفة يف �إقليم �أر�كان.

الع�سكرية للنيابة  �سكوى   66 “التظلمات” حتيل 
�ضفحة مركز رعاية الأحداث بي�ضاء

�أحال���ت �لأمانة �لعام���ة للتظلمات 66 �ش���كوى 
للنيابة �لع�ش���كرية، و15 �ش���كوى لوح���دة �لتحقيق 
�خلا�ش���ة، و�ش���كوى للنياب���ة �لعامة و�أخ���رى للجان 
للجه���ات  �ملحال���ة  �ل�ش���كاوى  وع���دد  �لتاأديبي���ة. 
�ملخت�شة 83 �شكوى. ومن بني 210 �شكاوى مبر�كز 
�لإ�ش���الح و�لتاأهيل،  عدد من �ل�ش���كاوى وردت من 
مركز �إ�ش���الح وتاأهيل �لنزلء يف جو بعدد 139 )39 
�أحيلت للجهات �ملخت�شة، و70 قيد �لتحقيق، و25 
حفظت لنتف���اء �لفع���ل �ملوؤث���م، و5 حفظت لعدم 
�لخت�شا�س(. تال �شجن جو مركز �حلب�س �لحتياطي 
يف �حلو�س �جلاف بعدد 48 �ش���كوى. ومل ت�شجل �أي 
�ش���كاوى �ش���د مركز رعاية �لأحد�ث. وكانت �لأمانة 
�لعامة للتظلمات �أ�ش���درت تقريرها �ل�شنوي �لر�بع 

.)2017 - 2016(
وجنحت �لأمانة يف ت�ش���وية 589 طلب 

م�شاعدة، و102 طلب قيد �لتحقيق.

لئحة جديدة لتنظيم الأ�سواق العامة 

 “الن�سائي” يطمح لتعديل مواد بقانون الأ�سرة

قال���ت رئي�ش���ة �لحت���اد �لن�ش���ائي �لبحريني 
بدري���ة �مل���رزوق، يف �أول بي���ان له���ا بع���د توزيع 
�ملنا�ش���ب، �إن �لحتاد دعم ورحب باإ�شد�ر قانون 
�لأ����رصة �ملوح���د؛ لكنن���ا نطمح �إل���ى تعديل بع�س 

مو�ده �لتي تتنافى مع كر�مة �ملر�أة وحريتها.
و�ش���كرت �مل���رزوق �جلمعي���ة �لعمومية على 
ل  تكلي���ف  “ه���ذ�  �أن  و�عت���رت  �لثق���ة،  منحه���ا 

ت�رصيف”.
 وقال���ت: “علين���ا حتم���ل �مل�ش���وؤولية بعملنا 
كفري���ق و�ح���د”. و�أ�ش���افت: �أن���ا �ش���عيدة بهذه 
�لت�شكيلة لالإد�رة �جلديدة �لتي ت�شم 10 جمعيات 
ن�ش���ائية من خمتلف مناطق �لبحري���ن. ومتنت �أن 
ي���رثي �لتنوع م�ش���ريتنا يف �لحت���اد، متطلعة �إلى 
مزيد من �لتن�شيق و�لتعاون مع �جلهات �لر�شمية 

و�لأهلي���ة للعم���ل عل���ى تطوي���ر �لعمل، 
و�إعطاء �لحتاد مكانته �لتي ي�شتحقها.

�أعل���ن وزي���ر �لأ�ش���غال و�ش���وؤون �لبلدي���ات 
و�لتخطيط �لعمر�ين ع�شام خلف عن عمل �لوز�رة 
عل���ى �إع���د�د م�ش���ودة لئح���ة تنظيمية لالأ�ش���و�ق 
العام���ة. وذك���ر اأن امل�ض���ودة تت�ض���من ال����روط 
و�ل�ش���و�بط �لالزمة ل�ش���تغالل �ملو�قع بالأ�شو�ق 
العام���ة، وحتدد اجلزاءات يف حال الإخالل بال�روط 
و�ل�شو�بط. جاء ذلك يف ر�شالة من �لوزير ملجل�س 

بل���دي �ملحرق، طل���ب فيها م���ن �ملجل����س �إبد�ء 
مالحظاته���م و�آر�ئه���م على �مل�ش���ودة؛ ليت�ش���نى 
للوز�رة ��ش���تكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية و�لإد�رية 
لإ�ش���د�رها ح�ش���ب قان���ون �لبلدي���ات ولئحت���ه 
�لتنفيذي���ة. و�أ�ش���ار �إل���ى �أن ذلك ياأت���ي يف �إطار 
حر����س �ل���وز�رة على تنظي���م �لأ�ش���و�ق من خالل 
�لطالع على �أف�ش���ل �لتج���ارب؛ لغر�س تنظيمها 

و�ل�ش���و�بط  �ملمار�ش���ة  نو�ح���ي  م���ن 
3و�لإر�شاد�ت وغريها.

6

 

�شيا�ش���يون  �ش���ارك  وكالت:   - عو��ش���م 
وحقوقيون ودبلوما�ش���يون، يف وقف���ة �حتجاجية 
�أمام ب���رج �إيفل يف باري�س، �أم�س �جلمعة، رف�ش���ا 

لزيارة �أمري قطر متيم بن حمد. 
وطال���ب �مل�ش���اركون يف �لوقف���ة �لرئي����س 
�إميانويل ماكرون و�لرملان �لفرن�شي، بعقوبات 
�قت�شادية و�شيا�ش���ية و�أمنية على �لدوحة، حتى 
تر�شخ ملطالب �لدول �لد�عية ملكافحة �لإرهاب.

�لى ذلك، �ش���هدت مدينة جنيف �ل�شوي�رصية 
وقف���ة �حتجاجي���ة للتندي���د بالدع���م و�لتموي���ل 
�لقط���ري لالإره���اب، وذل���ك على هام����س �نعقاد 

و�لثالث���ني ملجل�س  �ل�شاد�ش���ة  �ل���دورة 
حقوق �لإن�شان �لتابع لالأمم �ملتحدة.

امل�ضاركون طالبوا بفر�ض عقوبات اقت�ضادية و�ضيا�ضية واأمنية على قطر

وقفات احتجاجية يف باري�س وجنيف �سد “اإرهاب الدوحة”

• وقفة باري�س �شهدت م�شاركة �شيا�شيني وحقوقيني ودبلوما�شيني	

• مبنيان حكوميان مهجور�ن و�شوق تفتقد �أب�شط �خلدمات و�ملر�فق، وجمموعة م�شاريع معطلة يف مدينة جدحف�س	

الإرهاب ي�ستهدف حمطة مرتو يف لندن كوريا ال�سمالية تطلق �ساروخا ثانياوتهدد وا�سنطن
لندن � وكالت: �أعلن م�شوؤولون بريطانيون 
�أم����س �جلمعة، ع���ن �رتف���اع ح�ش���يلة �لتفجري 
�لإرهاب���ي يف قط���ار مرتو �أنفاق لن���دن �إلى 22 
جريًحا، فيما �أكدت م�ش���ادر �أمنية حتديد هوية 

�مل�شتبه به.
و�أو�ش���حت �مل�ش���ادر �أنه مت �لتعرف على 
�ض���خ�ص، يعتقد باأنه متورط يف تدبري التفجري 
يف حمطة “بار�شونز غرين” �لو�قعة غربي لندن، 
عن طريق در��شة ت�شجيالت كامري�ت �ملر�قبة.

و�ش���بق ل�رصطة لندن �أعلنت �أن �لتفجري يف 

مرتو �أنفاق �لعا�شمة، يعد “حادثا �إرهابيا”.
واأو�ض���ح مارك رويل، كبري �ضباط مكافحة 
�لإره���اب، يف �إيجاز �ش���حايف، �أن �لتفجري جنم، 

على �لأرجح، عن قنبلة يدوية �ل�شنع.
و�أ�ش���اف �أن �رصطة لندن جتري �لتحقيق يف 

.”MI5“ لهجوم بدعم من هيئة ��شتخبار�ت�
ب���دوره، ق���ال ت���وم ج���ورج، رئي����س هيئة 
�لإنقاذ يف لندن، �إن ف���رق �لإنقاذ قامت باإجالء 
253 �شخ�ًش���ا م���ن �لقط���ار �ل���ذي ��ش���تهدفه 

�لتفجري.

عو��ش���م � وكالت: �أعل���ن �جلي����س �لكوري 
�جلنوبي، �أن كوريا �ل�ش���مالية �أطلقت �ش���اروخا 
بالي�ش���تًيا جدي���ًد� فجر �أم�س �جلمع���ة، من بيونغ 
يان���غ نح���و بح���ر �ل����رصق، و�أن���ه م���ر ف���وق جزيرة 
هوكاي���دو �لياباني���ة قبل �أن ي�ش���قط يف �ملحيط 

�لهادئ.
وقالت هيئة �أركان �جلي�س �لكوري �جلنوبي 
يف بي���ان له���ا، “�أطلق���ت بيون���غ يانغ �ش���اروًخا 
بالي�شتًيا مل يحدد نوعه بدقة، من منطقة �شون-

�آن بالق���رب م���ن عا�ش���متها بيونغ يان���غ، وعر 

�ل�شاروخ �لأجو�ء �ليابانية و�شقط يف مياه �شمال 
�ملحيط �لهادئ”.

وتاأتي عملية �إطالق �ل�شاروخ، بعد �أن فر�س 
جمل����ص الأمن ال���دويل بداية الأ�ض���بوع، جمموعة 
ثامنة من �لعقوبات على كوريا �ل�شمالية، ب�شبب 
بر�جمه���ا �لنووية و�ل�ش���اروخية، �لأمر �لذي �أثار 
�شخط بيونغ يانغ، �إذ بثت وكالة �لأنباء �لر�شمية 
�أم�س تقرير�، هددت فيه بيونغ يانغ با�ش���تخد�م 
�لأ�ش���لحة �لنووية “لإغ���ر�ق” �لياب���ان، وحتويل 

15�لوليات �ملتحدة �إلى “رماد وظالم”. 15

خريطة وا�ضحة املعامل تتيح لأولياء الأمور جدولة روزنامة اللتزامات

تاأخر حتميل دليل المتحانات والعطالت املدر�سية
طال���ب �أولي���اء �أم���ور �لإد�رة �ملخت�ش���ة بوز�رة 
�لرتبية و�لتعليم �لإ�رص�ع يف �إ�شد�ر دليل �لمتحانات 
و�لعطالت �لر�ش���مية للعام �لدر��شي �جلديد. و�أبلغ 
�أولياء �لأمور “�لبالد” باأن �لوز�رة د�أبت على �إ�شد�ر 
�لدلي���ل مع حلول �لعام �لدر��ش���ي �ش���نويا، ولكنها 
تخلفت ه���ذ� �لعام لأ�ش���باب غري معروف���ة. ولفتو� 
�إل���ى �أنه���م ز�رو� �ملوقع �لإلكرتوين لل���وز�رة، وعند 
�ل�ش���غط على و�ش���لة �لدليل، فاإنه���ا حتيلهم �إلى 
�ش���فحة فارغة. وبينو� �أن �أهمي���ة �لدليل �أنه مبثابة 
خريطة و��ش���حة �ملعامل باأيام �لدر��شة و�لمتحانات 
و�لعطالت، ومبا يتيح لأولياء �لأمور جدولة روزنامة 

5�لتز�ماتهم يف �لف�شل �لدر��شي.
4

جدحف�س تنتظر...

•  ر�شم بياين يف�شل عدد �حلالت باملر�كز وما مت ب�شاأنها	

ًــــا  و�ضكوك �ضنـــــدات  “املركــــزي” ي�ضــــدر 
بـ 3 مليارات دولر

حالة اإغماء ب�ضربة �ضم�ض لطالب 
يف “بدر الكربى” 

ال�ضيد يك�ضف عن ت�ضكيل اللجنة الن�ضائية 
باحتاد الطائرة

اقتصاد البالد
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�سيدعلي املحافظة

حمرر ال�س�ؤون املحلية

مروة خمي�س

ليلى مال اهلل

التدريبية  ور�ضتـــه  “ال�ضــواري” يختتم 
اجلاري ال�ضهر   25

مسافات البالد

23

را�سد الغائب

اأم �ضبورة لـ 3 اأبناء معوقني �ضمعًيا:

ل معلمني للنطق باملدار�س... واأنا�سد النعيمي التوجيه
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احتياجات الرفاع مو�صع اهتمام وحتتل الأولوية الق�صوى
ا�شتمع الحتياجات االأهايل لدى زيارته جمل�س جرب ال�شويدي... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي: 

املنام���ة - بن���ا: ق���ام حماف���ظ اجلنوبية �ش���مو 
ال�ش���يخ خليفة بن علي بن خليف���ة اآل خليفة بزيارة 
ملجل�س جرب بن �ش���لطان ال�ش���ويدي �شمن زيارات 
واأعي���ان  ووجه���اء  ملجال����س  االجتماعي���ة  �ش���موه 
املحافظ���ة الهادف���ة اإل���ى التوا�ش���ل امل�ش���تمر مع 
االأه���ايل واال�ش���تماع اإلى احتياجاته���م ومتطلباتهم 

املختلفة.
ويف اللقاء، اأبدى رواد جمل�س جرب بن �ش���لطان 
ال�ش���ويدي وع���دد م���ن اأه���ايل الرف���اع مالحظاتهم 
واحتياجاتهم املن�شبة يف �رضورة جعل مدينة الرفاع 
اأولوية لدى بع�س الوزارات واجلهات الر�ش���مية يف 
االأهمي���ة من ناحي���ة تنفيذ وتطوير امل�ش���اريع التي 
تعنى باإبراز املكانة والعمق التاريخي واحل�ش���اري 
ال���ذي تزخ���ر ب���ه املدين���ة، م�ش���رين اإل���ى اأهمي���ة 
رعاي���ة بع����س املواقع واملع���امل االثري���ة املندثرة 
يف املحافظ���ة اجلنوبي���ة وحتدي���داً مدين���ة الرف���اع 
وت�ش���ليط ال�ش���وء عليها وا�ش���تغاللها اال�ش���تغالل 

االأمثل كمق�شد �شياحي ثقايف تعليمي يوثق االإرث 
التاريخي للمنطقة.

ونا�ش���د االأهايل �شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل 
خليفة يف اي�شال الق�شور للجهات املعنية ومتابعة 
حتقي���ق تنفيذها، موؤكدين ل�ش���موه وقوفهم التام 
وم�ش���اندتهم لتق���دمي احللول املقرتح���ة التي من 
�ش���اأنها االرتقاء مبناط���ق املع���امل التاريخية لعدم 

التفات بع�س الهيئات املعنية لها.
من جانبه، اأكد �ش���مو حماف���ظ اجلنوبية اأن تلك 
االحتياج���ات واحللول الت���ي تناوله���ا رواد االأهايل 
�ش���تكون مو�شع اهتمام ومتابعة واأن العمل يف اإطار 
احلفاظ عل���ى اجلانب التاريخ���ي واخلدمات االأخرى 
اأخذ احليز االأكرب من عمل املحافظة والتي �ش���تدفع 
به قدما بالتن�شيق مع اجلهات املعنية للعمل عليها 
�شمن االأولويات الق�شوى، معرباً �شموه عن االأهمية 
واملكانة اخلا�ش���ة التي حتتله���ا مدينة الرفاع لدى 

�شموه وباقي مدن وقرى املحافظة.

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة يف زيارة ملجل�س جرب بن �شلطان ال�شويدي	

احلف���اظ على املعامل التاريخية واخلدمات ي�ش���غل احليز االأكرب من عمل املحافظة

تطوير الت�رشيعات للتح�صني املعي�صي للمواطنني

خفر ال�صواحل ت�صارك يف “خليج ال�صالم 6” بال�صعودية

حماية اجتماعية لكل �رضائح املجتمع... وزير العمل:

تنطلق اأعماله غدا

مدينة عي�شى - وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية: التقى وزي���ر العمل والتنمية 
االجتماعي���ة، رئي����س جمل����س اإدارة هيئة 
تنظي���م �ش���وق العم���ل، جمي���ل حمي���دان 
ع�ش���و جمل����س الن���واب نبيل البلو�ش���ي، 
اأم�س االأربعاء يف مكتبه، لبحث امل�ش���اريع 
واملب���ادرات يف اإطار املج���االت العمالية 
احتياج���ات  تلب���ي  الت���ي  واالجتماعي���ة 
املواطنني، وخا�شة اأهايل الدائرة العا�رضة 

مبحافظة العا�شمة.
وخ���الل اللق���اء، اأ�ش���ار حمي���دان اإل���ى 
اأهمي���ة اإ�ش���هامات املجل����س النياب���ي يف 
تعزيز التعاون بني ال�شلطتني التنفيذية 
بالق�ش���ايا  يتعل���ق  فيم���ا  والت�رضيعي���ة 
العمالية،واحلماية االجتماعية لكل �رضائح 
املجتم���ع، ف�ش���اًل عن تطوي���ر الت�رضيعات 
ذات ال�ش���لة، مبا يحقق م�ش���الح اجلميع 
الالئ���ق  املعي�ش���ي  امل�ش���توى  وتوف���ر 

للمواطنني.
واأطل���ع حمي���دان النائ���ب البلو�ش���ي 

على م�ش���تجدات عمل الوزارة واأن�شطتها 
يف  املتنوع���ة  التنموي���ة  وبراجمه���ا 
جم���االت تدري���ب وتاأهي���ل الباحثني عن 
عم���ل واإدماجه���م يف خمتل���ف القطاعات 
الوظيفية املنا�ش���بة وحت�ش���ني االإنتاجية 
مبن�ش���اآت القطاع اخلا�س، كما ا�شتعر�س 
اأحدث نتائج امل�ش���اريع واملبادرات التي 

نفذتها الوزارة موؤخراً.
من جانبه ثمن البلو�ش���ي اجلهد الذي 

تبذل���ه وزارة العم���ل والتنمية االجتماعية 
من اأجل تقدمي خدمات تنموية يف جماالت 
العم���ل واخلدم���ات االجتماعي���ة ملختلف 
فئ���ات املجتم���ع، موؤكداً اأهمي���ة التعاون 
الت�رضيعي���ة والتنفيذية  ال�ش���لطتني  بني 
ملا له من اأث���ر ايجابي يف تلبية احتياجات 
املواطنني من اخلدمات التنموية ال�شاملة 
الت���ي تقدمها ال���وزارة ع���رب مراكزها يف 

جميع حمافظات مملكة البحرين.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: تنفي���ذا 
لق���رارات وزراء الداخلية ب���دول جمل�س 
التع���اون ل���دول اخلليج العربي���ة باإجراء 
التمارين البحرية والتدريبات امل�شرتكة 
الكت�ش���اب اخلربات وتبادل املعلومات، 
ت�ش���ارك وزارة الداخلي���ة ممثل���ة بقيادة 
البح���ري  التمري���ن  يف  ال�ش���واحل  خف���ر 
امل�ش���رتك )خلي���ج ال�ش���الم 6( واملقرر 
اإجراوؤه يف ميناء الدمام باململكة العربية 
ال�ش���عودية ال�ش���قيقة يف الفرتة من 17 

اإلى 20 �شبتمرب اجلاري.
وم���ن املق���رر اأن ي�ش���تمل التمري���ن 

البحري، والذي ياأتي �ش���من خطة الإقامة 
التمارين امل�ش���رتكة بهدف تعزيز االأمن 
البح���ري وحماية ال�ش���المة البحرية ، على 
عدة فر�ش���يات يتم التعامل معها  وفق 

خطة عملية واآليات متطورة يف االأداء.
من جهته، اأعرب قائد خفر ال�شواحل 
العمي���د رك���ن بحري ع���الء �ش���يادي عن 
�ش���كره وتقدي���ره لوزي���ر الداخلية على 
توجيهات���ه ال�ش���ديدة يف جم���ال تعزي���ز 
االأمن البحري بني  دول جمل�س التعاون، 
منوها اإلى اأن التمرين البحري امل�شرتك 
“خليج ال�ش���الم 6” ياأتي يف اإطار العمل 

واخل���ربات  امله���ارات  اكت�ش���اب  عل���ى 
العملية وتنفيذ العمليات امل�ش���رتكة يف 

كل الظروف.
واأ�شاف اأن التمرين الذي ت�شارك فيه 
قوات من حر�س احلدود ال�شعودي وخفر 
ال�ش���واحل البحرين���ي والكويتي، يهدف 
اإل���ى تعزي���ز مفه���وم العمل امل�ش���رتك 
والوق���وف عل���ى اجلاهزية واال�ش���تعداد 
اأم���ن احل���دود  للتعام���ل م���ع حتدي���ات 
واملواق���ف الطارئة، م�ش���را اإلى �رضورة 
موا�ش���لة اجلهود املخل�شة الهادفة اإلى 

تعزيز اأمن دول جمل�س التعاون.

• حميدان ملتقياً النائب البلو�شي	

بع���ث عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي����س جمهورية 
نيكاراغوا دانيل �ش���افيدرا، مبنا�ش���بة ذكرى ا�شتقالل 
ب���الده، اعرب جاللته فيها عن اأطي���ب تهانيه ومتنياته 

له باملنا�شبة الوطنية.
وبع���ث عاه���ل الب���الد برقي���ة تهنئة اإل���ى رئي�س 
جمهورية ال�شلفادور فخامة الرئي�س �شلفادور �شان�شيز 
�شرين، مبنا�ش���بة ذكرى ا�شتقالل بالده، اأعرب جاللته 
فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته له باملنا�شبة الوطنية.
كم���ا بعث جالل���ة امللك برقية تهنئ���ة اإلى رئي�س 
جمهورية هندورا�س خ���وان اأروالندو هرنانديز، وذلك 
مبنا�ش���بة ذكرى ا�شتقالل بالده، اأعرب جاللته فيها عن 

اأطيب تهانيه ومتنياته له باملنا�شبة الوطنية.
وبع���ث جاللته برقية تهنئة اإل���ى رئي�س جمهورية 
جواتيماال جيمي مورالي�س، مبنا�ش���بة ذكرى ا�ش���تقالل 
ب���الده، اأعرب جاللته فيها عن اأطي���ب تهانيه ومتنياته 

له باملنا�شبة الوطنية.
كم���ا بع���ث جاللت���ه برقي���ة تهنئ���ة اإل���ى رئي����س 
جمهورية كو�ش���تاريكا  لوي�س غيرمو �ش���ولي�س وذلك 
مبنا�ش���بة ذكرى ا�شتقالل بالده، اأعرب جاللته فيها عن 

اأطيب تهانيه ومتنياته له باملنا�شبة الوطنية.

املنامة - بنا: ادانت وزارة اخلارجية ب�ش���دة قيام 
كوري���ا ال�ش���مالية باإطالق �ش���اروخ بالي�ش���تي مر فوق 
جزي���رة هوكايدو اليابانية قبل �ش���قوطه يف ا�ش���تفزاز 
جدي���د ومتكرر وانته���اك غر مقبول لق���رارات جمل�س 
االأم���ن ذات ال�ش���لة وي�ش���كل تهدي���ًدا حقيقي���ا عل���ى 
االأم���ن وال�ش���لم الدولي���ني. وج���ددت ال���وزارة يف بيان 
ت�ش���امن البحرين مع اليابان ودعمها لكل ما فيه اأمنها 
وا�ش���تقرارها، مطالبة كوريا ال�شمالية ب�رضورة االلتزام 
الت���ام بق���رارات جمل����س االأم���ن والتعاط���ي البن���اء مع 
جهود اإر�شاء ال�ش���الم، وموؤكدة �رضورة موا�شلة م�شاعي 
املجتمع الدويل لوقف كل االأن�ش���طة واملمار�شات التي 
تث���ر التوتر واإ����رضاف الوكالة الدولي���ة للطاقة الذرية 

على كل الربامج واالأن�شطة النووية.

املنامة - بنا: نددت وزارة اخلارجية بالتفجرات 
االإرهابية الت���ي وقعت موؤخًرا يف كل من حمافظة بابل 
ومنطقة زيتونة وحمافظة ذي ق���ار بجمهورية العراق 
ال�ش���قيقة، واأدت اإلى مقتل واإ�شابة الع�رضات، موؤكدًة 
وقوف مملكة البحرين مع جمهورية العراق وت�شامنها 
معها وتاأييدها لالإج���راءات والتدابر االأمنية املتخذة 
كاف���ة؛ من اأجل الق�ش���اء على االإرهاب واإر�ش���اء االأمن 
وال�شلم. واأعربت الوزارة يف بيان لها عن بالغ تعازيها 
وموا�شاتها للحكومة العراقية والأهايل وذوي ال�شحايا 
ومتنياته���ا بال�ش���فاء العاجل جلميع امل�ش���ابني جراء 
االأعم���ال االإرهابي���ة الت���ي تتنافى مع القي���م الدينية 
واالأخالقي���ة واالإن�ش���انية كاف���ة، م�ش���ددًة على موقف 
البحري���ن الثاب���ت ال���ذي ينب���ذ كل اأ�ش���كال االإرهاب 
والداعي اإلى ت�ش���افر اجلهود الرامي���ة الجتثاث االآفة 

من جذورها، وجتفيف منابع متويلها.

املنام���ة - بنا: اأدان���ت وزارة اخلارجي���ة التفجر 
االإرهابي يف حمطة بار�ش���ونز جرين يف لندن، واأدى اإلى 
اإ�شابة عدد من االأ�شخا�س، معربة عن متنياتها ال�شفاء 
العاجل جلميع امل�ش���ابني جراء اجلرمية االإرهابية التي 

ت�شتهدف االأبرياء وترويع االآمنني.
واأكدت ال���وزارة يف بيان وق���وف مملكة البحرين 
وت�ش���امنها مع اململكة املتحدة ال�ش���ديقة يف مكافحة 
العنف واالإرهاب ب�شوره واأ�شكاله كافة، جمددة موقف 
اململك���ة الثابت والراف����س لالإره���اب وتاأكيدها على 
�رضورة تكاتف اجلهود الدولية كافة، والعمل بكل حزم 
للق�شاء على الظاهرة اخلطرة التي تهدد جميع الدول 

وت�شتهدف زعزعة االأمن واال�شتقرار.

العاهل يهنئ 5 دول 
بذكرى اال�شتقالل  

البحرين تدين اإطالق كوريا 
�شاروخا بالي�شتيا 

... وتعزي يف �شحايا 
التفجر االإرهابي يف ذي قار 

“اخلارجية”: تفجر حمطة 
بار�شونز جرمية اإرهابية

• العميد ركن بحري عالء �شيادي	

• جاللة امللك	

“احلقوق”: �إ�سقاط 
جن�شية اآل مرة تع�شفي

املنام����ة - بن����ا: اأعربت املوؤ�ش�ش����ة الوطنية 
حلقوق االإن�شان عن اأ�شفها ال�شديد لقيام حكومة 
دولة قطر باإ�س����قاط �جلن�س����ية عن �ل�سيخ طالب 
ب����ن حممد ب����ن الهوم بن �����رضمي اآل م����رة وعائلته 
املكون����ة م����ن 54 �شخ�ًش����ا - من بينه����م اأطفال 

ون�شاء - وم�شادرة اأموالهم.
ودعت املوؤ�ش�شة الوطنية احلكومة القطرية 
اإلى اإلغاء القرار التع�ش����في، واإعادة اجلن�شية الى 
ال�ش����يخ طالب ب����ن حممد بن الهوم ب����ن �رضمي اآل 
مرة وعائلته، باالإ�ش����افة الى اأموالهم التي متت 
م�شادرتها، كونهم مل يقوموا باأي اأعمال اإرهابية 
اأو غ����ر قانوني����ة، داعي����ة ال�ش����لطات القطري����ة 
الح����رتام حري����ة ال����راأي والتعب����ر الت����ي كفله����ا 
االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان وكافة املواثيق 

وال�شكوك الدولية ذات ال�شلة.
كما دعت املوؤ�ش�شة الوطنية اللجنة الوطنية 
حلقوق االإن�ش����ان يف دولة قط����ر من خالل موقعها 
�حلقوقي �لى �لقي����ام بدورها �ملنوط بها للعمل 
على اإعادة اجلن�ش����ية الى ال�ش����يخ طال����ب اآل مرة 
وعائلته، ومتابعة ا�ش����رتجاع اموالهم امل�شادرة، 
موؤكدة يف الوقت ذاته اأن هذه الق�شية االإن�شانية 
هي م�ش����وؤولية تتحملها اللجن����ة الوطنية حلقوق 
االإن�ش����ان يف دولة قطر كونها ج����زًءا من التحالف 

العاملي للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق االإن�شان.
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جهود اإن�شانية بارزة مل�شت�شفى �رصطان الأطفال مب�رص
الكوادر تثمن دعم �سموه الكبري لل�رصح الطبي... �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي:

املنامة - بنا: قام الرئي�س الفخري جلمعية 
الكلمة الطيبة �س���مو ال�سيخ عي�سى بن علي بن 
خليفة اآل خليفة بزيارة م�س���اء اأم�س مل�ست�سفى 
�رصطان الأطفال بجمهورية م�رص العربية، وذلك 
على هام�س ت�سليم �س���موه جلائزة �سمو ال�سيخ 

عي�س���ى بن عل���ي اآل خليف���ة للعم���ل التطوعي 
2017 للفائزين بها من رواد العمل التطوعي 
العربي خالل الحتفال الذي اأقيم �س���باح اأم�س 

يف مقر اجلامعة العربية.
وخ���الل الزي���ارة ا�س���تمع �س���موه اإل���ى �رصح 

م���ن كب���ار امل�س���وؤولن يف الهيئت���ن الإدارية 
والطبي���ة حول اخلدم���ات العالجية والإن�س���انية 
التي يقدمها امل�ست�س���فى لالأطفال امل�سابن 
مبر�س ال�رصطان، حيث اأثنى �سموه على اجلهود 
الإن�س���انية والطبية التي يقدمها امل�ست�س���فى 

ملر�س���ى ال�رصط���ان، وه���ي جهود ت�س���تحق كل 
الدعم والإ�س���ناد ملنطلقاتها النبيلة وال�سامية 
التي تن�س���جم م���ع التوجهات اخلريي���ة، متمنيا 

�سموه لهم التوفيق يف اأعمالهم الن�سانية.
واأعرب امل�س���وؤولون يف الهيئت���ن الطبية 

والإدارية مب�ست�سفى 57357 لالأطفال مر�سى 
ال�رصطان عن �س���كرهم وتقديرهم ل�سمو ال�سيخ 
عي�س���ى بن عل���ي اآل خليف���ة على دعم �س���موه 
واإ�س���ناده الأعمال اخلريية يف خمتلف املجالت، 

ودعم �سموه م�ست�سفى �رصطان الأطفال مب�رص.

•  �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي يف زيارة مل�ست�سفى �رصطان الأطفال مب�رص	

لئحــــــة جــــديــــدة لتنظيـــــم الأ�شــــــــواق العــــامــــــــة
عدم ال�سماح ملوظفي احلكومة واملتقاعدين ال�ستئجار فيها... وزير الأ�سغال:

اأعلن وزير الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط العمراين 
ع�س���ام خلف عن عمل الوزارة على اإعداد م�سودة لئحة تنظيمية 

لالأ�سواق العامة.
وذكر اأن هذه امل�ض���ودة تت�ضمن ال�رشوط وال�ضوابط الالزمة 
ل�س���تغالل املواقع بالأ�س���واق العامة، وحتدد اجل���زاءات يف حال 

الإخالل بهذه ال�رشوط وال�ضوابط.
جاء ذلك يف ر�س���الة من الوزي���ر ملجل�س بلدي املحرق، طلب 
فيها م���ن املجل�س اإب���داء مالحظاته���م واآرائهم على امل�س���ودة؛ 
ليت�س���نى لل���وزارة ا�س���تكمال الإج���راءات القانوني���ة والإداري���ة 

لإ�سدارها ح�سب قانون البلديات ولئحته التنفيذية.
واأ�س���ار اإلى اأن ذلك ياأتي يف اإطار حر�س الوزارة على تنظيم 
الأ�سواق من خالل الطالع على اأف�سل التجارب؛ لغر�س تنظيمها 

من نواحي املمار�سة وال�سوابط والإر�سادات وغريها.

وفيم���ا يلي عر����س لأب���رز املواد التي ت�س���منتها م�س���ودة 
الالئحة:

املادة الأولى: ت�رصي اأحكام هذه الالئحة على الأ�سواق العامة 
املن�س���اأة من جانب �س���وؤون البلديات، والتي تعت���ر مرفقا عاماً 

وتديره البلديات واملخ�س�سة لالإجتار يف �سلع معينة.
امل���ادة الرابعة: ل يجوز تخ�س���ي�س اأكرث م���ن موقع لطالب 
التخ�سي�س يف ال�سوق ذاته، واإذا كان طالب التخ�سي�س �سخ�سا 
طبيعي���ا، فيجب األ يكون �رصيكا يف اإحدى ال�رصكات التي خ�س����س 

لها موقعا يف ال�سوق.
امل���ادة الثامن���ة: يف حال وفاة املخ�س����س ل���ه املوقع يجب 
عل���ى الورثة اأو اأحدهم اإخطار جهة الإدارة برغبتهم ال�س���تمرار يف 
ا�س���تغالل املوقع املخ�س����س ملوروثهم من عدمه خالل 6 اأ�سهر 

من تاريخ الوفاة )...(.
امل���ادة الثاني���ة ع�رصة: يت���م تنفيذ اأحكام ه���ذه الالئحة على 
جميع العق���ود التي ترم يف ظلها، اأما بالن�س���بة للعقود القائمة 

عند �س���دورها، فتظل م�س���تمرة اإلى نهاية مدتها اأو �س���نة اأيهما 
اأقرب، ول يتم جتديدها اإل وفقا لل�رشوط الواردة بهذه الالئحة.

وخ�ض�ضت م�ض���ودة الالئحة املادة اخلام�ضة لتحديد ال�رشوط 
وال�سوابط الالزمة ل�ستغالل املواقع بالأ�سواق العامة واأبرزها:

- اأن يكون طالب التخ�سي�س بحريني اجلن�سية.
- األ يكون موظفا عاما بالدولة اأو من يف حكمه.

- يتم توزيع املواقع بالأ�س���واق بالن�سبة ملن تنطبق عليهم 
ال�رشوط بالقرعة العلنية.

- اأن يق���دم طال���ب التخ�س���ي�س �س���هادة م���ن التاأمين���ات 
الجتماعية تفيد اأنه غري م�سجل بها ول يتقا�سى معا�سا تقاعديا.

وفيم���ا يتعلق باجل���زاءات املتخذة يف ح���ال خمالفة ال�رشوط، 
فاإن املادة ال�ضاد�ضة من الالئحة ن�ضت على اإنذار املخالف كتابة 
ل�ض���تيفاء ال�رشوط يف مدة زمنية اأق�ضاها اأ�ض���بوع كاأدنى عقوبة، 
واأق�ساها �سحب التخ�سي�س للموقع من جانب اللجنة املخت�سة، 

ويتاح عندها للمخالف التظلم ملدير عام البلدية خالل اأ�سبوع.

• �سوق اخل�سار والفواكه املركزية باملنامة 	 • ع�سام خلف	

�شيد علي املحافظة

توفري براويز ل�شور 
اأع�شاء بلدي املحرق

“الثقافة والآثار” تنفذ 
3 اأعمال فنية يف املحرق

“الإ�شكان” توافق على اإن�شاء 
“باركات” يف احلد مبقابل

اأب���دى وزير الأ�س���غال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين ع�س���ام خل���ف موافقته 
عل���ى مق���رح جمل�س بل���دي املح���رق بتوفري 
براويز تت�سمن �سور اأع�ساء املجل�س البلدي 
ل���كل ال���دورات البلدي���ة اأ�س���وة باملجال����س 

الأخرى.
ودع���ا الوزي���ر املجل�س اإلى التن�س���يق مع 
اجلهاز التنفي���ذي بهذا ال�س���اأن، وذلك وفقا 

لالأنظمة والقوانن.

اأف����اد وزي����ر الأ�س����غال و�س����وؤون البلدي����ات 
والتخطي����ط العم����راين ع�س����ام خل����ف اأن هيئ����ة 
البحري����ن للثقاف����ة والآثار تعمل عل����ى تنفيذ 3 

اأعمال فنية يف املحرق.
وج����اء ذل����ك يف رده على ا�ستف�س����ار ملجل�س 
بل����دي املح����رق ح����ول اأع����داد واأن����واع ومواق����ع 
الن�سب التذكارية املزمع تنفيذها يف املحافظة 

بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار.

اأطل����ع وزي����ر الأ�س����غال و�س����وؤون البلدي����ات 
والتخطي����ط العم����راين جمل�����س بل����دي املح����رق 
على موافقة وزارة الإ�س����كان عل����ى طلب تغيري 
لغر�����س  احل����د  العق����ارات يف  اأح����د  تخ�س����ي�س 

ا�ستخدامه مواقف لل�سيارات.
وبن اأن الإ�س����كان ا�س����رطوا هذه املوافقة 
باأن يتم تعوي�س الوزارة باأر�س منا�س����بة ميكن 

ا�ستخدامها لبناء وحدات �سكنية.
• مواقف �سيارات باملحرق	

مقابل منح �رصيط ا�ستثماري على العقار

يف الأحياء ال�شكنية رف�ض �شالحية اإن�شاء “باركات” 
رف�س وزير الأ�س���غال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط العم���راين املوافقة على طلب 
جمل�س بلدي املحرق باأن يتولى امل�س���تثمرون عملية اإن�س���اء مواقف لل�سيارات يف الأحياء 

ال�سكنية.
ون�ض���ت تو�ض���ية املجل�س البلدي عل���ى اأن يتم اإن�ض���اء مواقف ال�ض���يارات يف الأحياء 
ال�سكنية من جانب م�ستثمرين، مقابل منحهم �رصيطا ا�ستثماريا على العقار، لي�سكل دخال 

.)SP( لهم، ب�رشط اعتبار ال�رشيط ال�ضتثماري ذي طبيعة خا�ضة



دائم أم مؤقت 
مركز جدحف�ص �لجتماعي يعاين هو �لآخر �أي�ضاً 
�لهجر�ن و�نقطاع خدماته عن �لأهايل، وملدة تقارب 
�لعام �لكامل بح�ضب لفتة علقت على بابه �لرئي�ص، 

وت�ضري �إلى �إغالق “موؤقت” لأغر��ص �ل�ضيانة. 
�ل�ض���يانة  �أن  �لعطي����ص  عل���ي  �لنائ���ب  وب����نَّ 
و�أل  ب�ض���يطة،  ف���رة  ت�ض���تغرق  �أن  يفر����ص  كان 
يعط���ل �ملركز مب���ا يقدمه م���ن خدمات ط���و�ل هذه 
�مل���دة.  و�أردف: وعدنا ببناء طاب���ق ثالث يف �ملبنى 
وتخ�ضي�ض���ه لتقدمي �خلدمات لكبار �ل�ض���ن، و�إذ� به 

يعطل ب�ضكل كامل. 
هذ�، ومل تظهر �أي �ض���و�هد ت�ضري �إلى �أن �ملبنى 
قد �َض���ِهَد �أي خطو�ت لل�ض���يانة �أو يتح�رض ل�ضتقبال 

�أي منها قريبا.

وثيقة ملكية     
وز�رت “�لبالد” برفقة �لنائب �لعطي�ص �أي�ض���اً 
�أر�ض���اً تقع خلف حمط���ة للبنزين، حيث �أ�ض���ار ممثل 
�لد�ئرة �ملنتخب باأن هذه “�مل�ضاحة �لف�ضاء” كانت 
خم�ض�ض���ة حلديق���ة، �ض���من م�رضوع ُو�ض���عت خططه 
وت�ض���اميمه منذ �لع���ام 2013.  و�أردف: فوجئنا بعد 
�إقر�ر �مل����رضوع و�عتماد �ملو�زنة �ملخ�ض�ض���ة له باأن 
�لأر�ص ل يوجد لها وثيقة ملكية، و�إمنا جمرد �ضهادة 
م�ضح فقط، وذلك رغم �أنها جزء من �أمالك �لدولة.     

م���ن  م���ا �عت���ره تقاع�ض���اً  و�نتق���د �لعطي����ص 
�مل�ض���وؤول� يف �لتعامل مع �أمالك �لدولة وخ�ضو�ضاً 
بع���د �ض���دور �ملر�ض���وم �ل���ذي ع���� وز�رة �ض���وؤون 
�لبلديات م�ض���وؤولية عن “�أم���الك �لدولة”، حمذر�ً من 
�إمكان �ل�ض���تيالء على �لأر�ص من جانب ما �أ�ض���ماهم 

ب� “�ملتنفذين”.

إهمال 
عد�ضة “�لبالد” وثقت �أي�ضا حجم �لإهمال �لذي 
تعانيه �ضوق جدحف�ص �لتي تعد و�حدة من �لأ�ضو�ق 
�ل�ض���عبية �لعريقة يف �ململكة، وي�ض���تقبل كثري�ً من 
�ملت�ض���وق� �لقادم���� م���ن حمافظت���ي �ل�ض���مالية 
و�لعا�ض���مة.   من جهته، �أ�ضار �ملو�طن جعفر حمادة 
�إلى �أن م�رضوع تطوير �ل�ضوق قدمي �أي�ضاً، ويعود �إلى 
�لعام 2010، ويق�ضي باإن�ضاء مركز جتاري متكامل، 
وم���ن ث���م من���ح �ل�ض���وق �ل�ض���عبية م�ض���احة �لطابق 
�لأر�ض���ي من���ه.   و�أردف: كما حال �لكث���ري من �لأمور 
و�مل�ضاريع، ح�ضل تاأخري يف مبا�رضة �مل�رضوع، وتاأجيل 
تبعه �آخر، وها هي �ل�ض���وق على حالها، تفتقد �أب�ضط  

م�ضتلزمات �لبنية �لتحتية.  

تعطيل 
جولتنا مع �لعطي�ص �ض���ملت تفقد �ل�ض���ارع 13، 
و�لذي بد� غري مكتمل، ومل ير�ضف بعد، وتنت�رض عليه 
�ض���احنات و�قفة، فيما يوؤكد �لنائب �أن عملية �إجناز 
�ل�ض���ارع معطلة منذ قر�بة 6 �أ�ض���هر.  و��ض���تطرد: �إن 
�ضارع 13 �ضهد م�رضوع� مرتبط� بالبنية �لتحتية، 
�لأول لإجن���از “�ل����رضف �ل�ض���حي”، و�لآخ���ر يتعل���ق 

بت�رضيف �لأمطار. 
وتابع قائالً: �نتهى �مل�رضوعان، ولكن �ملقاول� 
�لذي���ن �أجنزهم���ا “و�حد متعاقد مع وز�رة �لأ�ض���غال، 

و�لآخر مع وز�رة �لإ�ض���كان”، يتقاذفان �مل�ض���وؤولية 
ب�ضاأن جزئية �لر�ضف، و�ل�ضارع “مكانك قف”.  

حالة إنسانية 
ومل تغ���ب �حلالت �لإن�ض���انية عن  �ض���ري جولتنا 
يف جدحف����ص، �إذ �قرح �لنائب �لعطي�ص زيارة منزل 
معوق “م�ضلول” وغري قادر على �مل�ضي بتاتاً، وذلك 
بعد �أن �أجرى عملية جر�حية يف �إحدى �مل�ضت�ض���فيات 

�خلا�ضة د�خل �ململكة. 
و�أثناء دخول “�لبالد” �ملنزل قر�بة �ل�ض���اعة 11 
�ضباحاً، �أ�ض���ار �بن �ض���احب �مللك/�بن �ملعوق �إلى 
نقط���ة لتجمع �ملياه ناجتة ع���ن �نخفا�ص �لأر�ص عما 

، موؤكد�ً �أن هذه “�لنقعة” ت�ض���بح  حوله���ا من �أر����صٍ
�أكر حجماً �أثناء �لليل و�ل�ضباح �لباكر قبل �أن جتف، 
وذلك نتيجة ن�ضاطات غ�ضيل �ل�ضيار�ت �أو �ل�ضجاد �أو 

غريه من جانب �جلري�ن.

ترميم المنزل 
و�أما و�لده �ملو�طن علي ح�ض���ن �ملتوج، ف�ض���كا 
تاأخر عدد من �جلهات �حلكومية عن تقدمي �خلدمات 
�ل�رضورية له “وز�رة �ل�ضحة و�لأ�ضغال ووز�رة �لعمل 

و�لتنمية �لجتماعي”.
وق���ال �ملت���وج: �أنا م�ض���لول منذ �لع���ام 2003، 
وطل���ب ترمي���م من���زيل يتجاوز عم���ره 10 �ض���نو�ت، 

�نظ���رو� للغرف���ة و�حلم���ام �ملر�فق لها، هل ت�ض���لح 
ل�ض���كن و��ض���تخد�م معوق وم�ض���لول؟ �نتظ���ر بفارغ 
�ل�ضر �أن �أمتكن من جتهيز �حلمام مبر�فقه �ل�ضحية 

�لكاملة و�ملنا�ضبة.

حصار المياه 
ولفت �ملتوج �إلى �ض���عوبة خروج���ه من �ملنزل 
لزيارة �لطبيب نتيجة “م�ضتنقع” �ملياه �لذي يحا�رض 
بو�بة منزله يف �أغلب �لأوقات، م�ضري�ً �إلى �أن موظفي 
وز�رة �لأ�ض���غال عاينو� �ملنطقة و”�لنقعة” قبل عام 

تقريباً، ومل يعودو� جمدد�ً.   
وهن���ا، تدخ���ل �لنائ���ب عل���ي �لعطي����ص، قائالً: 

جمعني لق���اء مع وزير �لأ�ض���غال و�ض���وؤون �لبلديات 
ع�ض���ام خلف يف �أكتوبر 2016، وكان حل �إ�ض���كالت 
�ملو�طن �ملتوج على قائمة �لوعود/�مل�ضاريع �لتي 
قدمها �لوزي���ر لنا، ولكن مل يتحرك �أي �ض���يء لغاية 

�للحظة. 
مدين���ة  خ���الل جولته���ا يف  “�لب���الد” �ض���هدت 
جدحف�ص �أي�ض���ا �لعدي���د من �ملخالف���ات �ملرتبطة 
باإ�ض���غال �لطري���ق �لع���ام، و�أبرزه���ا متث���ل يف حج���ز 
م�ض���احات عر تظليل مو�ق���ف لل�ض���يار�ت، وكذلك 
زر�عة م�ض���احة لي�ض���ت بب�ض���يطة خارج �ملنزل، فيما 
جتاوز بع�ضهم ل� “ت�ضوير” ما زرعه من �متد�د خارج 

منزله، وهي م�ضاحات تعود ملكيتها للدولة. 
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جتاوز�ت �إ�ضغال طريق... و��ضتحو�ذ على م�ضاحات عامة   

جدحف�ص تنتظر عودة مباٍن 
حكومية وخدمات “مهجورة”

خمطط لإن�ضاء حديقة 
“عالق” منذ 4 �ضنو�ت

�ملركز �لجتماعي 
مغلق لل�ضيانة 

ملدة عام
�ضوق تفتقر �إلى 

�أب�ضط �خلدمات 
و�ملر�فق

معوق ينا�ضد 
“�لأ�ضغال” �نت�ضاله 

من م�ضتنقعات �ملياه

مبنيان حكوميان مهجوران، و�شوق تفتقد اأب�شط اخلدمات واملرافق، وجمموعة م�شاريع معطلة، 

فاإذا ما اأ�شفت اإىل امل�شهد، خمالفات اإ�شغال الطريق، و“اال�شتحواذ” على م�شاحات عامة من جانب 

االأهايل، �شتكتمل ال�شورة ب�شاأن مدينة جدحف�ص. 

“البالد” جالت يف املدينة قبل اأيام برفقة النائب عن الدائرة علي العطي�ص، و�شجلت العديد من 
النقاط واملالحظات اإزاء واقع اخلدمات وتواجد اجلهات احلكومية يف هذه املنطقة التي تعد اأحد 

�شواحي العا�شمة املنامة. مبنى بلدية جدحف�ص يعد واحدا من اأقدم املباين احلكومية واأعرقها، 

متعمداً. حريقاً  �شهد  اأن  بعد  وذلك  غري اأنه مهجور منذ اأكرث من 3 �شنوات “العام 2014”، 

واأثناء اجلولة، اأو�شح النائب علي العطي�ص باأن فرتة “هجران” املبنى طالت بعد اأن جرى اإعادة 

تنظيم املحافظات، وتغيري ت�شنيف جدحف�ص من “ال�شمالية” اإىل “العا�شمة”.

وا�شتدرك: عملية ترحيل االأوراق من حمافظة اإىل اأخرى ا�شتغرقت وقتا طوياًل، ورغم �شداد 

مبلغ التاأمني عن حادث احلريق مبقدار 150 األف، اإال اأننا ال نرى اأي خطوة الإعادة اإحياء املبنى يف 

امل�شتقبل القريب. 

رجاء مرهون

13 �����ض����ارع  �إجن�������از  ي��ع��ط��ل  و“�لأ�ضغال”  “�لإ�ضكان”  م����ق����اويل  ب�����  خ�����الف 

������ض�����ن�����و�ت  3 م������ن������ذ  م������ه������ج������ور  “�ل���������ع���������ري���������ق”  �ل������ب������ل������دي������ة  م�����ب�����ن�����ى 

• �ملو�طن �ملتوج على �رضير �ملر�ص	

• �ل�ضوق �ل�ضعبية	

• •حديقة �إ�ضكان جدحف�ص حتتاج “�ألعاًبا” و�ضيانة	 •�أر�ص ف�ضاء تنتظر م�رضوع �حلديقة	 �أحد �ل�ضو�رع	

• •�ملركز �لجتماعي	 مبنى �لبلدية	



تاأخر حتميل دليل االمتحانات والعطالت املدر�سية  
خارطة وا�ضحة املعامل تتيح الأولياء االأمور جدولة روزنامة االلتزامات

طال���ب اأولي���اء اأم���ور االإدارة املخت�ض���ة بوزارة 
الرتبية والتعليم االإ�رساع يف اإ�ضدار دليل االمتحانات 

والعطالت الر�ضمية للعام الدرا�ضي اجلديد.
واأبل���غ اأولياء االأمور “الب���الد” باأن الوزارة داأبت 
على اإ�ضدار الدليل مع حلول العام الدرا�ضي �ضنويا، 

ولكنها تخلفت يف هذا العام الأ�ضباب غري معروفة.
ولفت���وا اإل���ى اأنه���م زاروا املوق���ع االإلك���رتوين 
للوزارة، وعند ال�ض���غط على و�ض���لة الدليل، فاإنها 

حتيلهم اإلى �ض���فحة فارغ���ة، ودون بيانات، وهو ما 
يعني عدم حتميل الدليل على موقع الوزارة.

وبينوا اأن اأهمية ه���ذا الدليل اأنه مبثابة خارطة 
واالمتحان���ات  الدرا�ض���ة  باأي���ام  املع���امل  وا�ض���حة 
والعطالت، ومبا يتيح الأولياء االأمور جدولة روزنامة 
التزاماته���م خالل الف�ض���ل الدرا�ض���ي، وغريها من 

اأمور مهمة.
اأي���ام  حتدي���د  تفا�ض���يل  الدلي���ل  ويت�ض���من 
العط���الت الر�ض���مية، والتعوي����ض عنه���ا، وجمموع 
االإج���ازات. ويج���ري التحديد يف الدلي���ل موعد اإنهاء 

الف�ض���ل الدرا�ض���ي، وب���دء عطل���ة منت�ض���ف العام 
الدرا�ضي )عطلة الربيع(.

كما يت�ض���من الدلي���ل موعد ت�ض���جيل التالميذ 
امل�ضتجدين لل�ضف االأول االبتدائي للعام الدرا�ضي 
املقب���ل. ويح���دد الدليل اأي���ام اختبارات منت�ض���ف 
الف�ض���ل الدرا�ض���ي واالمتحانات النهائية للمراحل 

الدرا�ضية.
ويت�ض���من الدليل تاريخ بدء العطلة ال�ضيفية 
للهيئة االإدارية والتعليمية، وموعد عودتهم للعام 

الدرا�ضي اجلديد.

عودة 
المدارس

• م�ضاركة 190 معلما ومعلمة بلقاء التهيئة للمعلمني املر�ضحني 	
لدرا�ضة دبلوم التمهن

تهيئــــــــة لدبلــــــــوم التمهــــــن

النعيمي: اإ�سهامات كبرية جلائزة حمدان

ال معلمني للنطق باملدار�س... واأنا�سد النعيمي التوجيه

ال تتذمروا اأمام االأبناء من املدر�سة

اأم �ضبورة لديها 3 اأبناء معوقني �ضمعًيا:

لتقليل �ضاعات م�ضاهدة التلفاز... ا�ضت�ضارية طب نف�ضي الأولياء االأمور:

املواطن���ة زه���راء اأم لثالثة اأبناء �ض���اءت االأقدار 
اأن يكون���وا جميعهم من ذوي االحتياجات اخلا�ض���ة، 
ويعانوا من اإعاقات �ضمعية،هي التي اأنعم اهلل عليها 
بال�ض���ر لتك���ون اأق���وى من ه���ذه االإعاق���ة، وتتجرع 
م���ع اأبنائه���ا معان���اة الرتبي���ة والع���الج واالندماج يف 
املجتم���ع والتعل���م. وهكذا ب���ني فحو�ض���ات وعالج 
واأدوية وم�ضت�ضفيات وعمليات، ق�ضت االأم قرابة ال� 
14عاما املا�ضية تارة يف مراكز النطق ومراكز الرتبة 
اخلا�ض���ة واملدار����ض احلكومي���ة الت���ي ينتظم فيها 
اأبناوؤه���ا جميعه���م. الوال���دة طرقت اأب���واب “البالد” 
لتجد لها عونا ي�ضاعدها يف اإيجاد حل مل�ضكلة اأبنائها 
يف النطق والتخاطب التي ت�ض���ببت االإعاقة ال�ضمعية 
برتاجع وتاأخر م�ضتواهم فيها ب�ضكل وا�ضح يعوقهم 

من التوا�ضل مع من حولهم. 

 حق إنساني
تق���ول زهراء “كل م���ا اأريده اأن يح�ض���ل اأبنائي 
على حقوقهم، واأن يتعاي�ضوا مع اقراأنهم ويتوا�ضلوا 
معهم، وهذا اأب�ض���ط حق من حقوق االإن�ض���انية، وهنا 

فاإن عالج النطق والتخاطب ال توفره وزارة الرتبية.

تنا�ضد الوالدة وزير الرتبية توفري معلمي نطق 
يف ف�ض���ول الرتبي���ة اخلا�ض���ة، والذي يغي���ب دوره 
يف املدار����ض االبتدائي���ة واالإعدادي���ة.  وت�ض���يف اأن 
ف�ضول الرتبية اخلا�ض���ة يحتاج املزيد من االهتمام 
والرعاية والزيارات املتكررة ليطلعوا على ما يعانيه 
االأبناء واحتياجاتهم وما ينالونه من حقوق فر�ض���تها 
ال���وزارة يف قوانينها له���ذه الفئة. وتتاب���ع “اأبنائي 
م���ن ذوي االحتياج���ات اخلا�ض���ة ويعان���ون فق���دان 
ال�ض���مع بن�ضب خمتلفة وي�ض���طر جميعهم ال�ضتخدام 
ال�ض���معات ط���ول الي���وم اأو رمب���ا �ضي�ض���تخدمونها 
طوال حياتهم”. وت�ض���تكمل “االأكر منهم يف الثالث 
االإعدادي، واالأو�ض���ط يف االأول االإع���دادي، واالأخري يف 
الثال���ث االبتدائ���ي، وكله���م ذوات االإعاقة بن�ض���ب 
متفاوتة، وخ�رسوا �ضمعهم يف اأعمار خمتلفة. وت�ضيف 
“معناتي ال ميكن الأحد اأن ي�ضتوعبها اإال من ذاق من 
الكاأ����ض ذاته، فمنذ نعوم���ة اأظفارهم كنت معهم يف 
رحلة �ض���عبة �ض���نوات؛ ليكت�ض���فوا اإعاقتهم، واأخرى 

اأم�ضيتها يف عالجهم وال اأزال.

 درجة كبيرة
ي�ض����تطيعوا  اأن  يهمن����ي  م����ا  “كل  وتوا�ض����ل 
التعاي�����ض بقدر االإم����كان مع اإعاقتهم ال�ض����معية مع 

املجتمع، وي�ض����تطيعوا موا�ضلة درا�ضتهم خ�ضو�ضا 
اأث����رت عل����ى حت�ض����يلهم الدرا�ض����ي،  واأن االإعاق����ة 
فاكت�ض����فت  اأنه����م يعانون �ض����عوبات التعلم، وهم 
حالي����ا يتابعون يف اإح����دى املراكز اخلا�ض����ة للرتبية 

اخلا�ضة”.
وت�ضتكمل “امل�ض����كلة التي مل اأ�ضتطع جتاوزها 
معه����م هي اأن االإعاقة ال�ض����معية اأثرت بدرجة كبرية 
على نطقهم وبدرجة وا�ض����حة تعيقهم عن التعامل 
مع املجتمع، واأنا ال اأجد من يعينني على م�ضاعدتهم 
لتطوير النطق خا�ض����ة االأو�ضط واالأ�ضغر، وهذا ما ال 

توفره وزارة الرتبية وال اأي جهة اأخرى.
وتوا�ض����ل، وبني ه����ذا وذاك الظ����روف املادية 
التي اأعي�ضها ال ت�ضمح يل باأين اأدخلهم مراكز للنطق 
خا�ض����ة، واإنه����م يحتاج����ون متابعة مكثف����ة لتطوير 
نطقهم  املتاأخر كث����ريا، كما اأنني اأنفق الكثري على 
ف�ض����ول الرتبية اخلا�ض����ة وعيادات ال�ضمع اخلا�ضة 
والع����الج ال����ذي يتلقون����ه وتكاليف قيا�ض ال�ض����مع 

وال�ضمات التي ي�ضتخدمونها.
وتخت����م زه����راء حديثه����ا “اإين الأنا�ض����د كل من 
ي�ض����تطيع م�ض����اعدتي م����ن اأي جهة كان����ت ليتجاوز 
اأبنائ����ي م�ض����كلة التخاط����ب والنطق بق����در االإمكان، 
وليتطورا يف هذا اجلانب؛ ليعتمدوا على اأنف�ضهم”.

قالت ا�ضت�ض���ارية طب نف�ض���ي يف ق�ضم ال�ضحة 
املدر�ضية اأماين ال�ضباغ اإن التهيئة النف�ضية للطالب 
ُتعت���ر م���ن اأه���م العوام���ل املوؤث���رة يف تكيفهم مع 
احلياة املدر�ض���ية اجلديدة مهما اختلفت �ضفوفهم 
الدرا�ضية �ضواء كانوا م�ضتجدين اأو اأولئك املنقولني 
اإل���ى �ض���فوف ومراحل علي���ا ومدار�ض اأخ���رى، وهي 
م�ضوؤولية م�ضرتكة ومتكاملة بني االأهايل واملدر�ضة، 
وينبغ���ي ل���كل ط���رف القي���ام ب���دوره؛ من اأج���ل اأن 
يكون هذا العام الدرا�ض���ي اجلديد عام���اً مثمراً، واأن 
يتكل���ل بالنجاح الباهر لكل الط���الب، وذلك بتكوين 
اجتاهات نف�ض���ية اإيجابي���ة نحو املدر�ض���ة واملرحلة 
الدرا�ض���ية اجلدي���دة الت���ي يدر����ض به���ا. واأف���ادت 
ال�ض���باغ ب���اأن التهيئة النف�ض���ية للطالب م���ع بداية 
الع���ام الدرا�ض���ي تكون عن طريق ع���دم التذمر اأمام 

االأبن���اء من املدر�ض���ة، وتذكري االأه���ل لالأبناء باأهمية 
املدر�ضة والدرا�ضة، واال�ض���تفادة من جتارب ال�ضنة 
الدرا�ضية املا�ضية، ومناق�ضة اأي تغريات يف الو�ضع 
�ض���واء االنتقال من �ض���ف اإلى اآخر اأو م���ن مرحلة اإلى 
اأخرى اأو من مدر�ض���ة اإلى اأخرى من دون اأن ت�ضعرهم 
باخلوف والتوتر، وتعويد الطالب تدريجياً قبل بداية 
الدرا�ض���ة باأيام على تقليل �ضاعات م�ضاهدة التلفاز 
وال�ضهر والنوم مبكراً واال�ضتيقاظ يف ال�ضباح الباكر 
وحثهم على قراءة الق�ض����ض، وتوف���ري احتياجاتهم 
م���ن مالب�ض وقرطا�ض���ية وغري ذلك م���ع بداية العام 
الدرا�ض���ي اجلدي���د، وم�ض���احبتهم يف االأي���ام االأولى 
االأول  بال�ض���ف  امللتحق���ني  للمدر�ض���ة وخ�ضو�ض���اً 
وريا����ض االأطفال، وا�ض���تمرار التوا�ض���ل م���ع االأبناء 
وتذكريهم باال�ض���تعداد والتح�ضري الدائم للدرا�ضة 
والقي���ام بالوجبات الدرا�ض���ية، والتاأكيد على االأبناء 
بااللت���زام باأنظم���ة وتعليم���ات املدر�ض���ة، واح���رتام 

املعلمني واملعلمات، وحثهم على تكوين �ضداقات 
مع الطلبة قائمة على التعاون والت�ضامح واملناف�ضة 
ال�رسيفة، وحث االأبن���اء على املحافظة على ممتلكات 
املدر�ض���ة، جلو����ض االأه���ل م���ع االأبن���اء وحماورتهم 

واال�ضتماع اإليهم، ومتابعة حت�ضيلهم الدرا�ضي.

نظمت اإدارة التدريب والتطوير املهني 
التهيئ���ة  لق���اء  والتعلي���م  الرتبي���ة  ب���وزارة 
للمعلمني املر�ضحني لدرا�ضة دبلوم التمهن 
يف الرتبي���ة للعام الدرا�ض���ي 2018/2017، 
لفائ���دة 190 معلم���اَ ومعلم���ة، وذلك مبدرج 

االإدارة باملنامة. 
وق���د األقت القائم باأعم���ال مدير االإدارة 
وداد مب���ارك ال�ض���ليطي كلم���ة اأك���دت فيها 
اأهمي���ة دبلوم التمه���ن يف الرتبية؛ كونه جزءاً 
اأ�ضا�ضياً من كادر الوظائف التعليمية، والذي 
تق���وم فل�ض���فته على ربط امل�ض���ار الوظيفي 
بامل�ضار التدريبي واحت�ضاب �ضاعات التمهن، 
كم���ا بين���ت اأهميته م���ن الناحي���ة املهنية يف 
تزوي���د املعلم���ني بالكث���ري م���ن امله���ارات 
واملعارف ال�رسورية التي �ض���تمكنهم من اأداء 
مهامهم الرتبوية بكل �ضهولة وي�رس واإتقان. 

تق���دمي عر����ض تو�ض���يحي  بعده���ا مت 
لالئحة التنظيمية اخلا�ض���ة بالرنامج، والذي 

يت�ض���من 8 مق���ررات درا�ض���ية موزع���ة على 
ف�ض���لني درا�ض���يني، جتم���ع ب���ني اجلانبني 
النظ���ري والتطبيقي، اإلى جانب ا�ض���تعرا�ض 
وامل�ض���اركة  وال�ض���لوك  املواظب���ة  اآلي���ة 
والتح�ض���يل ومواعيد االمتحانات وما يتعلق 

بنظام الغياب.
يذك���ر اأن الدرا�ض���ة للف�ض���ل االأول ق���د 
انطلق���ت ي���وم االأح���د املوافق 10 �ض���بتمر 
2017، و�ضت�ض���تمر حت���ى 11 يناي���ر 2018، 
وذلك يف الفرتة امل�ضائية من ال�ضاعة اخلام�ضة 
اإلى ال�ض���اعة الثامنة يف املراكز التالية )اإدارة 
التدري���ب والتطوي���ر املهني، مدر�ض���ة احلد 
الثانوية للبنات، مدر�ض���ة املعرف���ة الثانوية 
الثانوي���ة  حم���د  مدين���ة  ومدر�ض���ة  للبن���ات، 
للبن���ات(، عل���ى اأن تتم خ���الل هذا الف�ض���ل 
درا�ض���ة مق���ررات اإدارة البيئ���ة التعليمي���ة، 
والبح���ث الرتب���وي، واملنهج الدرا�ض���ي، اإلى 

جانب مقرر تكنولوجيا التعليم. 

الرتبي����ة  وزارة   - عي�ض����ى  مدين����ة 
والتعلي���م: زار وزي���ر الرتبي���ة والتعليم 
ماج���د النعيم���ي مق���ر جائزة حم���دان بن 
را�ضد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز، 
حيث ا�ض���تمع اإلى �رسح مف�ض���ل من ع�ضو 
جمل�ض اأمناء اجلائزة خليفة ال�ضويدي عن 
اجلائزة الرتبوية املهمة واملجاالت التي 

ت�ضملها.
التع����اون  جم����االت  بح����ث  مت  كم����ا 
ب����ني الوزارة وامل�ض����وؤولني ع����ن اجلائزة، 
خ�ضو�ضاً جمال رعاية الطلبة املوهوبني، 
م�ضيداً الوزير باإ�ضهامات اجلائزة الكبرية 

وجماالتها الرتبوية، ورعايتها للموهوبني 
يف العديد من املجاالت املتطورة.

من جانب����ه، اأكد خليفة ال�ض����ويدي اأن 
مملك����ة البحرين م����ن اأوائل ال����دول التي 
اآمن����ت بفك����رة اجلائ����زة و�ض����اركت به����ا 
بفعالية. واأ�ض����ار اإل����ى اأن اجلائزة حتتفل 
يف ن�ض����ختها اجلديدة مبرور 20 عاماً على 
تد�ضينها، وت�ض����عى ملوا�ضلة جهودها يف 
تطوي����ر التعليم يف الدول امل�ض����اركة بها 
من خ����الل حتفيز منت�ض����بي املي����دان من 
طلب����ة ومعلمني وقيادات مدر�ض����ية على 

االإبداع واالبتكار الرتبوي والتعليمي.

أول حالة
حالة اإغماء ب�رضبة �سم�س يف “بدر الكربى”

ترك تالميذ يف عز الظهرية ب�ضبب اجتماع معلمات بف�ضلهم

ق���ال ويل اأمر طالب مبدر�ض���ة بدر 
الك���رى االبتدائية للبن���ني ل� “البالد” 
اأن التلمي���ذ )����ض. م. ن( من الف�ض���ل 
الراب���ع )فرقة د( �ض���قط مغم���ى عليه 
بطابور ال�ضباح؛ الإ�ضابته ب�رسبة �ضم�ض 
نه���ار ي���وم الثالث���اء املا�ض���ي وذل���ك 
ب�ضبب ارتفاع درجة احلرارة والرطوبة.

ولف���ت لوج���ود موظف م���ن وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م لالطمئن���ان جلودة 
اأداء املدر�سة يف فرتة �سقوط الطالب.

املدر�ض���ة  اإدارة  بجه���ود  واأ�ض���اد 
لالإ����رساع يف اإ�ض���عاف الطال���ب املغمى 
عليه. واأ�ض���ار اإل���ى اأنه عل���ى الرغم من 

ن�ض���ب مظ���الت، اإال اأنه���ا ال ت�ض���تطيع 
حجب احل���رارة املوؤذية الأبدان �ض���غار 
ال�ض���ن. وحتدث ويل اأمر اآخر لل�ضحيفة 
اأن جمموع���ة م���ن معلم���ات املدر�ض���ة 
ا�ضطررن الإخالء طلبة الف�ضل اخلام�ض 

)فرقة ج( وعقد اجتماع بالف�ضل.
اأن  ابن���ه  ع���ن  االأم���ر  ويل  ونق���ل 
خ���ارج  الطلب���ة  ا�ض���تبقوا  املعلم���ات 
الف�ض���ل ملدة ترتاوح بني 10 اإلى 15 
دقيقة يف عز الظهرية بعد انتهاء فرتة 

الف�ضحة املدر�ضية.واأ�ضار اإلى اأن اإدارة 
املدر�ضة متنع دخول الطلبة للف�ضول 
لتن���اول وجبة الفطور بفرتة الف�ض���حة، 
وه���و م���ن الق���رارات املوؤذية. واأ�ض���ار 
اإل���ى اأن م���ن الغريب ع���دم توفر قاعة 
اجتماعات للمعلمات اأو ا�ضتخدام غرفة 
فارغة مم���ا حدا بهن لالجتماع بف�ض���ل 

للطلبة.
وافتتح���ت مدر�ض���ة ب���در الكرى 
 .1982 الع���ام  يف  عي�ض���ى  مدين���ة  يف 
وحتت�ض���ن الطلبة من ال�ضف االأول اإلى 
ال�ض���ف اخلام�ض االبتدائي. وت�ضتوعب 

قرابة 541 تلميذا.
وقوام الهيئة االإدارية باملدر�ض���ة 

10 اإداريات و30 فنية و58 معلمة.  
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حمرر ال�ش�ؤون املحلية

 را�شد الغائب

الغتم: دعم “املنتجة” يف م�رشوعات بلدية ال�شمالية

املعريف: جتربة البحرين الدميقراطية تنتقل للعاملية

لتعديل م�اد بقان�ن الأ�رشة تتنافى مع كرامة املراأة وحريتها
م�ساٍع لتاأمني مبنى دائم لالحتاد... رئي�سة “الن�سائي” اجلديدة:

قالت رئي�س����ة االحت����اد الن�س����ائي البحريني بدرية 
مرزوق املرزوق يف اأول بيان لها بعد توزيع املنا�س����ب: 
“ن�سكر اجلمعية العمومية على منحنا هذه الثقة، ونعترب 
اأن ه����ذا تكلي����ف ال ت�رشي����ف، وعلينا حتمل امل�س����وؤولية 

وذلك بعملنا كفريق واحد”.
واأ�س����افت: اأنا �س����عيدة به����ذه الت�س����كيلة لالإدارة 
اجلديدة التي ت�س����م ع�رش جمعيات ن�س����ائية من خمتلف 
مناطق البحري����ن، اأمتنى اأن يرثي هذا التنوع م�س����رتنا 
يف االحتاد، ونتطلع اإلى مزيد من التن�سيق والتعاون مع 
اجلهات الر�س����مية واالأهلية للعمل عل����ى تطوير العمل، 
واإعطاء االحتاد مكانته التي ي�ستحقها، فهو قد قام وال 
ي����زال بجهود جبارة من خالل امللفات التي يعمل عليها 

والربامج التي ينفذها.
ووا�س����لت: ال نن�س����ى اأن نتق����دم بجزي����ل �س����كرنا 
وامتناننا لالإدارة ال�س����ابقة على تفانيها واإخال�س����ها يف 
تق����دمي كل ما ميكن لدعم العمل الن�س����ائي يف البحرين 
ورفع م�س����توى احلرك����ة الن�س����وية البحريني����ة، حقا لقد 
قام����ت فاطم����ة اأبواإدري�����س وطاقمه����ا االإداري بجه����ود 
متميزة، ونتمنى اأن ن�س����تكل امل�س����رة بالنهج نف�س����ه، 
وعل����ى خطى االأه����داف املر�س����ومة؛ لتحقيق ما ت�س����بو 
اإليه املراأة البحرينية م����ن تقدم يف جميع املجاالت، ويف 
ظل امل�س����تجدات املطروحة على ال�ساحة، مع اال�ستمرار 
يف املطالب����ة باإلغاء امل����ادة 353 من قان����ون العقوبات 
البحريني، والتي تتيح للمغت�س����ب االإفالت من العقاب 
يف حال زواجه من ال�س����حية، اإ�سافة لرفع التحفظات عن 
مواد اتفاقية ال�س����يداو كاف����ة التي وقعت عليها مملكة 
البحرين، وال�س����عي ب�سكل حثيث لتحقيق تقدم يف ملف 
اجلن�س����ية، حيث يطال����ب االحتاد الن�س����ائي واجلمعيات 
املن�س����وية حتته بحق املراأة البحرينية يف منح جن�سيتها 

الأبنائها اإذا كانت متزوجة من اأجنبي اأ�س����وًة بالرجل، مما 
يحقق ا�ستقرار الأ�رشتها واأبنائها.

تعديل األسرة
واأردف����ت: على �س����عيد اأح����كام االأ�����رشة، فقد دعم 
االحت����اد ورحب باإ�س����دار قان����ون االأ�رشة املوح����د؛ لكننا 
نطم����ح اإلى تعديل بع�س م����واده التي تتنافى مع كرامة 

املراأة وحريتها.
ولفت����ت اإل����ى اأن����ه فيما يتعل����ق بالتحدي����ات التي 
تواجهنا يف الف����رة املقبلة، ففي مقدمتها التخوف من 
تراج����ع اجلانب املايل خ�سو�س����ا بعد ال�س����ائقة املالية 
الكب����رة الت����ي م����ر به����ا االحت����اد يف ال����دورة االنتخابية 
ال�س����ابقة، والتي تخطاها بالعمل اجلاد والدءوب وبدعم 
من وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان الذي 
اأظه����ر كل دعم وم�س����اندة لالحتاد وحر�����س على تذليل 
ال�س����عاب لعودة الدعم من جدي����د؛ حتى يتمكن االحتاد 
الن�سائي من اال�ستمرار يف عمله، وهو االأمر الذي نرجو اأن 
ي�س����تمر دعماً للعمل االأهلي وكون االحتاد مظلة جتتمع 

حت����ت ظلها اجلمعيات الن�س����ائية يف البحري����ن؛ من اأجل 
عمل ن�س����ائي قوي وفاعل، اإ�س����افة اإلى م����ا الحظناه من 
عزوف عن العمل التطوعي �سواء يف اجلمعيات الن�سائية 
اأو املجامي����ع ال�س����بابية، وه����ي ظاه����رة تعانيه����ا جميع 
منظم����ات املجتمع امل����دين، والتي نتمنى اأن ن�س����تطيع 
التغل����ب عليها خالل دورتن����ا االنتخابية عل����ى االأقل يف 

حدود العمل الن�سائي.

 لجان جديدة
احل����ايل  االإدارة  اأن جمل�����س  امل����رزوق:  واأ�س����افت 
ا�س����تحدث جلانا جديدة؛ ملواكبة االحتياجات املتجددة 
لالحتاد ولتطوير العمل داخل����ه، ومنها اللجنة االإعالمية 
الت����ي ارت����اأت االإدارة احلالي����ة اإن�س����اءها؛ نظ����راً لل����دور 
امله����م ال����ذي يلعب����ه االإع����الم يف ت�س����ليط ال�س����وء على 
ق�س����ايا املراأة ون�رش الوعي املجتمعي بحقوقها واأهمية 
م�س����اركتها ب�س����ورة فاعلة يف املجتمع، حيث �سي�س����عى 
االحت����اد يف الف����رة املقبل����ة وبالتن�س����يق والتعاون مع 
اجلهات املخت�س����ة من و�سائل االإعالم املختلفة وكذلك 
االإعالم احلديث كربامج التوا�سل االجتماعي املختلفة، 
واأ�س����ارت املرزوق اإلى اأن االإدارة ال�س����ابقة بداأت فعلياً 
باإنتاج �سل�س����لة من االأفالم التوعوية، حيث �ست�س����تكمل 
االإدارة احلالي����ة العمل على ن�����رش االأفالم وتنفيذ الربامج 

امل�ساحبة لذلك. 
وقالت: باالإ�س����افة اإلى ا�س����تحداث جلن����ة املوارد 
املالية التي �ستكون مهمتها العمل على تنمية املوارد 
املالي����ة لالحتاد؛ لتجنب وقوعه يف ماأزق مايل م�س����تقبالً 
وكذلك ال�س����عي لتاأمني مبنى دائم لالحتاد مما ي�س����هم 
يف حتقي����ق اال�س����تقرار ل����الإدارات القادمة اأثن����اء عملها 
على امللفات والق�سايا املهمة وعدم االن�سغال باالأمور 

املالية.

اجلنبي���ة - بلدية املنطقة ال�س���مالية: قال 
مدي���ر عام بلدي���ة املنطقة ال�س���مالية يو�س���ف 
الغت���م اإن البلدي���ة ت���ويل اهتماما كب���را باالأ�رش 
املنتجة، م�سرا اإلى البلدية تعمل على ت�سهيل 

االإجراء كافة لدعم االأ�رش املنتجة. 
ج���اء ذل���ك خ���الل لق���اء مدي���ر ع���ام بلدية 
ال�س���مالية مع النائب حمد الدو����رشي يف مكتبه، 
وقال الغتم اإن التوجه العام لدى بلدية املنطقة 
ال�س���مالية اأن نق���وم باإ����رشاك االأ����رش املنتجة يف 
م�رشوعات البلدية، الفتاً اإلى “اأننا نريد اأن نحقق 

ن�سبة جيدة يف دعم هذه الفئة”. 
واأك���د الغت���م اأن روؤية ال���وزارة هو الركيز 
على اجلانب التنموية وتوجيه االأ�رش لال�س���تفادة 
من الربامج احلكومية كافة، والبلدية ال�سمالية 
ت�س���اهم من خالل براجمها وم�رشوعات وحمالتها 

يف دعم اأي م�رشوع تقدمه االأ�رش املنتجة”.  
واأ�س���اف الغت���م اأن البلدية “تب���دي كامل 
اال�س���تعداد للتع���اون م���ع الهيئ���ة الت�رشيعي���ة 

وممثلي ال�سعب، واأنها لن تدخر جهدا يف �سبيل 
التعاون امل�سرك”. 

كم���ا اأ�س���اد الغت���م باجله���ود املبذولة من 
جان���ب جمل�س الن���واب يف دعم العم���ل البلدي، 
م�سراً اإلى اأن املجال�س البلدية وجمل�س النواب 

يكمالن البع�س يف خدمة الوطن واملواطن.
م���ن جهته، ا�س���اد النائ���ب حم���د الدو�رشي 
بجه���ود بلدية املنطقة ال�س���مالية يف دعم االأ�رش 
املنتج���ة، موؤك���دا دعم الن���واب مل�رشوعات االأ�رش 

املنتجة كافة. 
ال���دور  “نق���در  وق���ال النائ���ب الدو����رشي 
البل���دي واخلدمات والت�س���هيالت التي تقدمها 
بلدية املنطقة ال�س���مالية برئا�سة مديرها العام 

للمنطقة ال�سمالية”. 
كما اأ�س���اد الدو�رشي باجلهود التي تبذلها 
بلدية املنطقة ال�س���مالية يف ت�س���هيل اخلدمات 
واملعام���الت للمواطنني واهتمام���ه بكل ما من 

�ساأنه خدمة املواطنني. 

اأعلن رئي�س جلنة حقوق االن�سان وع�سو اللجنة 
الت�رشيعي���ة مبجل�س النواب النائب حممد املعريف اأن 
الدميقراطي���ة يف مملك���ة البحرين اأر�س���ت دعائمها 
منذ اال�ستقالل عن طريق تاأ�سي�س املجل�س الوطني 
العام 1973 الذي �سم جمموعة من رجاالت البحرين 
ومفكريه���ا م���ن خمتل���ف االأطي���اف، وهو م���ا يوؤكد 
على اأ�س���الة النه���ج الدميقراط���ي يف البحرين واأنه 
وليد الرغبة ال�سيا�س���ية للقيادة الر�سيدة ويعك�س 
توجهها املنفتح ومل يتم فر�س���ه من الداخل اأو من 

اخلارج.
واأ�س���اد املعريف باإطالق اإعالن البحرين ومركز 
امللك حمد للحوار بني االأديان والتعاي�س ال�س���لمي 
يف لو�س اأجنلو�س بح�سور �سمو ال�سيخ نا�رش بن حمد 
اآل خليف���ة، حيث يع���د ذلك عالمة فارق���ة يف جمال 
تعزيز الدميقراطية واحلري���ة، ويعد انتقااًل بتجربة 

البحرين الدميقراطية من املحلية اإلى العاملية.
جاء ذلك مبنا�س���بة احتفال الع���امل يف اخلام�س 
ع�رش من �سبتمرب باليوم العاملي للدميقراطية الذي 

اأقرته االأمم املتحدة العام 2007 .
واأكد املع���ريف اأن العه���د الزاهر ملل���ك البالد 
�س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة جاء 
لر�س���م املعامل الوا�س���حة للدميقراطية ويوؤ�س���ل 

للحري���ات ومب���ادئ حق���وق االن�س���ان، وي�س���ع له���ا 
الن�سو�س الد�س���تورية والقوانني احلامية لتتحول 
اإلى �سكل عملي ميكن ممار�سته وتقييمه واالرتقاء 
به. وتوالت اال�س���الحات يف عهد جاللة امللك ب�سكل 
مت�س���ارع متمثل���ة يف اإق���رار م����رشوع ميث���اق العم���ل 
الوطن���ي الذي ين�س على الف�س���ل بني ال�س���لطات 
ويعط���ي ال�س���عب ح���ق الت�رشيع عن طريق جمل�س���ي 
ال�س���ورى والنواب عرب اختيار اأع�سائه يف انتخابات 

حرة مبا�رشة.

•        بدرية املرزوق	

•        بدرية املرزوق	

حفيد المؤسس وتشريف بيت العرب
م �س���مو ال�سيخ عي�س���ى بن علي اآل خليفة باحتفائية تكرمي رواد العمل التطوعي ببيت  قدَّ
العرب منوذجاً م�رشفاً، ودرو�س���اً م�ستفادة للمنطقة واالإقليم حول اأهمية تعزيز مبادرات العمل 
التطوعي امل�س���تحق والزاهر والنافع، والذي يتقدم ب�س���عوبة بالغة و�سط عامل ميوج باالأزمات 

واملجاعات والفقر.
وتتحدث جائزة �سموه عن نف�سها اليوم، وعما تقدمه للعامل من جديد وخمتلف، قوامه ن�رش 
ثقافة اخلر، وم�س���اعدة االآخرين، واالهتمام بهم، والراأفة بحالهم، وكذلك تعزيز قيم التعاي�س 

بني ال�سعوب، والبذل، والعطاء، والنفع.
وي�س���ر �س���موه بهذا النهج املغاير، وامللهم من موؤ�س����س الدولة وباين نه�ستها �ساحب 
ال�س���مو امللكي االأمر خليفة بن �س���لمان اآل خليفة؛ لبناء مفاهيم التغير، ومواكبة املتغرات 
احلالية، مفاهيم قادرة على اإنهاء عوز الفقر، ورفع �سقف امل�ساركة ال�سيا�سية، وبناء جمتمعات 

اآمنة، مطمئنة، م�ستقرة، تقوم بنه�ستها على �سواعد اأبنائها.
ولق���د جاء عب���ور هذه اجلائزة العظيمة للح���دود الوطنية، ناجحاً، رائع���اً، مطلقاً للمبادرات 
اخلالق���ة، وللتج���ارب امللهمة، والتي و�س���عت الرواد م���ن املتطوعني العرب يف بوؤرة ال�س���وء 
واالهتمام والتقدير عرب �رشد ق�س�س جناحهم، وتو�سعة رقعة انخراطهم، ودعمهم، وم�ساندتهم، 
وموؤازرته���م، ومب���ا فيه من خر لالأمم وال�س���عوب الطاحمة لواقع يفي له���م مبتطلبات العي�س 

الرغد والكرمي.
وكان �س���مو ال�سيخ عي�س���ى بن علي ناجحاً بهذه املبادرة، ومتفوقاً بها، وعليه نرى مبادرة 
�س���موه الرابع���ة، تتق���دم بزهو بدهاليز جامع���ة الدول، زهو ي�س���وبه الفخر، والفخار، وال�س���عي 
نح���و الواقع االأف�س���ل. وعليه احتفي ب�س���موه احتفاًء باهراً، مب�س���اركة عربية وا�س���عة، من رواد 
و�سيا�س���يني وكتاب، ومبحطة ا�س���تثنائية بالعمل التطوعي العربي، حمطة و�س���فت من اأمني 

عام اجلامعة ب� “الفارقة”.  
لقد متكن �س���موه الكرمي بعفويته واهتمامه وب�سا�س���ة �رشيرته اأن يفتح االأبواب املو�سدة 
اأمام ال�س���باب العربي؛ لكي ي�س���فوا اخلر وال�سالح ل�س���عوبهم واأوطانهم عرب ميادين التطوع 
والري���ادة بها، وا�س���عني اأيديهم باأيدي �س���ناع هذه املبادرات، وحمفزيها؛ لت�س���طر املالحم 

الناه�سة بال�سعوب، وهم بذلك قادرون، باإذن اهلل ومنته.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“اأمانة التظلمات” حتيل 66 �شك�ى للنيابة الع�شكرية 
�سفحة مركز رعاية االأحداث بي�ساء

اأحال����ت االأمانة العامة للتظلمات 66 �س����كوى للنيابة 
الع�سكرية، و15 �سكوى لوحدة التحقيق اخلا�سة، و�سكوى 

للنيابة العامة واأخرى للجان التاأديبية.
وع����دد ال�س����كاوى املحال����ة للجه����ات املخت�س����ة 83 

�سكوى.
ومن بني 210 �س����كاوى مبراكز االإ�س����الح والتاأهيل، 
فاأكرث عدد من ال�س����كاوى وردت من مركز اإ�سالح وتاأهيل 
الن����زالء يف جو بعدد 139 )39 اأحيلت للجهات املخت�س����ة، 
و70 قيد التحقيق، و25 حفظت النتفاء الفعل املوؤثم، و5 

حفظت لعدم االخت�سا�س(.
تال �س����جن ج����و مركز احلب�����س االحتياط����ي يف احلو�س 
اجلاف بعدد 48 �س����كوى. ومل ت�سجل اأي �سكاوى �سد مركز 

رعاية االأحداث.
وكانت االأمان����ة العامة للتظلمات اأ�س����درت تقريرها 

ال�سنوي الرابع )2017-2016(.

 شكاوى 
جنحت االأمانة يف ت�س����وية 589 طلب م�ساعدة، و102 

طلب قيد التحقيق.
اأما ب�س����اأن ال�س����كاوى، فمن بني 465 �س����كوى، جرى 
حفظ 215 �س����كوى النتفاء الفعل املوؤثم، و123 �س����كوى 
قيد التحقيق، و83 �سكوى حمالة للجهات املخت�سة، و44 

�سكوى حفظت لعدم االخت�سا�س.
و�س����جلت مديري����ة �رشط����ة حمافظ����ة العا�س����مة اأكرث 
مديرية تلقت االأمانة �س����كاوى �سدها، وبلغت 26 �سكوى، 
اأحيل����ت اثنت����ني منه����ا، و5 قي����د التحقي����ق، و16 حفظت 

النتفاء الفعل املوؤثم 3 حفظت لعدم االخت�سا�س.
تلته����ا يف ع����دد ال�س����كاوى مديرية �رشيط����ة حمافظة 
اجلنوبي����ة ب����� 23 �س����كوى ثم العا�س����مة ب� 22 �س����كوى ثم 

ال�سمالية ب� 21 �سكوى.
�س����كاوى،  بع�����رش  للم����رور  العام����ة  االإدارة  وحظي����ت 
و�س����وؤون اجلن�س����ية واجلوازات واالإقامة ب� 17 �سكوى، اأما 
االإدارة العامة للمباحث واالأدلة اجلنائية ف�س����جلت �س����دها 
96 �س����كوى )اأحيل����ت 14 للتحقي����ق، و20 قي����د التحقيق، 
و60 حفظ����ت النتف����اء الفع����ل املوؤث����م، و2 حفظ����ت لعدم 
االخت�سا�س(، و8 �سكوى �سد �سوؤون اجلمارك، و�سكويني 
�س����د �رشطة املطار، و5 �س����كاوى �س����د مديرية �رشطة ج�رش 

امللك فهد.
وقيدت �سد 3 جهات �سكوى واحدة فقط وهم: اإدارة 

الن�ص����باط والأم����ن الوقائ����ي، ومديرية القوات اخلا�ص����ة، 
واالإدارة العامة ملكافحة الف�ساد واجلرائم االقت�سادية.

السجون
وم����ن بني 210 �س����كوى مبراكز االإ�س����الح والتاأهيل، 
فاأكرث عدد من ال�س����كاوى وردت من مركز اإ�سالح وتاأهيل 
الن����زالء يف جو بعدد 139 )39 اأحيلت للجهات املخت�س����ة، 
و70 قيد التحقيق، و25 حفظت النتفاء الفعل املوؤثم، و5 

حفظت لعدم االخت�سا�س(.
تال �س����جن ج����و مركز احلب�����س االحتياط����ي يف احلو�س 
اجلاف بعدد 48 �س����كوى، ومركز اإ�سالح وتاأهيل النزيالت 
)�س����جن الن�س����اء( ب� 16 �س����كوى ث����م 6 �س����كاوى من مركز 

احلب�س االحتياطي للن�ساء و�سكوى من مركز االإبعاد.
ومل ت�سجل اأي �سكاوى �سد مركز رعاية االأحداث.

انخفا�س ال�سكاوى
وكانت االأمان����ة العامة للتظلمات اأ�س����درت تقريرها 

ال�سنوي الرابع )2016-2017(.
ت�س����من التقرير تف�س����يالً كامالً للتظلم����ات الواردة 
وم�س����درها، وحتليالً لبع�س العوامل االإح�سائية املتعلقة 

بها.
واأ�س����ار التقرير اأي�ًس����ا اإلى انخفا�س عدد ال�س����كاوى 
التي حتوي ادعاءات عن خمالفات ج�سيمة هذا العام بن�سبة 

حوايل 73 % مقارنة بالعام املا�سي )2016-2015(.
و�سهد هذا العام والأول مرة اإدراج التقرير اإح�سائيات 
االأداء املتعلقة باإدارة التدقيق والتحريات الداخلية، وهي 
تخت�����س بتلق����ي ال�س����كاوى املتعلقة بادعاء ح����دوث فعل 
موؤث����م من قب����ل اأي من منت�س����بي وزارة الداخلية، من خالل 
عدة و�س����ائل منها احل�س����ور ال�سخ�س����ي اإلى مقرها اأو من 
خ����الل مراكز ال�رشطة كافة، باالإ�س����افة اإل����ى اخلط الهاتفي 

ال�ساخن الذي خ�س�سته لذلك.
وتوجه����ت االأمان����ة العام����ة للتظلم����ات يف تقريره����ا 
ال�س����نوي الرابع بال�س����كر اإل����ى وزارة الداخلي����ة واالإدارات 
املخت�س����ة فيها، على راأ�س����ها الفريق الركن ال�سيخ را�سد 
ب����ن عب����داهلل اآل خليفة والقي����ادات بال����وزارة، على الدعم 

املتوا�سل لالأمانة على امل�ستويات كافة.
واملوؤ�س�س����ات  ال����وزارات  تع����اون  كذل����ك  وثمن����ت 
والهيئ����ات واملنظمات معها يف جم����االت العمل واالهتمام 

امل�سرك كافة.

• وزير الداخلية م�ستلما التقرير من االأمني العام لالأمانة )اأر�سيفية(	
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 الثقافة األمنية

واحلب�����س  والت�أهي����ل  الإ�ص����اح  مرك����ز  ي�ص����عى 
الحتي�طي للن�ص�ء اإلى تنفيذ اخلطط والإ�صرتاتيجي�ت 
والربام����ج احلديثة واملتطورة التي ت�ص����هم يف تقدمي 
اأف�ص����ل اخلدم�����ت والرع�ي����ة اإل����ى النزي����ات؛ حت����ى 
ينهني فرتة املحكومية، ويعدن اإلى جمتمعهن ن�ص�����ء 

ف��صات ي�صهمن يف بن�ء اأوط�نهن ورفع رايته.
واحلب�����س  والت�أهي����ل  الإ�ص����اح  مرك����ز  ويعم����ل 
الحتي�طي للن�ص�ء على تطوير وحتديث منظومة العمل 
لت�ص����مل اخلدم�ت والربامج ك�فة الت����ي يتم توفريه� 
للنزيات؛ حتى يح�صلن على ك�مل حقوقهن، وينعمن 
بحي�ة اأف�ص����ل، حي����ث يوجد يف املركز ق�ص����م الطلب�ت 
وال�صك�وى، وق�صم الربامج، وق�صم ال�صوؤون الق�نونية، 
ب�لإ�ص�����فة اإل����ى حتدي����د الخت�ص������س الوظيفي لكل 
موظف مب� يتن��ص����ب مع موؤهات����ه، وتنظيم حم��رضات 
ملن�ص����وب�ت ونزي����ات وحمبو�ص�����ت احتي�طي����� داخل 

املركز من ج�نب ق�صم الربامج.
كم� يويل املرك����ز اهتم�م� ب�لغ����� يف حتقيق مبداأ 
ال�رضاك����ة املجتمعي����ة والتع�ون مع موؤ�ص�ص�����ت الدولة، 
حيث التع�ون والتن�ص����يق م�ص����تمر مع وزارة ال�ص����حة، 
ووزارة اخل�رجية، ووزارة العدل وال�ص����وؤون الإ�صامية، 
ومركز حم�ي����ة الطفل، واملنظم�ت احلقوقية، وجمعية 
اأمني����ة طف����ل؛ وذل����ك م����ن اأج����ل رف����ع كف�����ءة العمل 
واخلدم�����ت اخل��ص����ة برع�ي����ة النزيات، كم� ت�ص�����رك 
النزيات يف عدد من امل�ص�����بق�ت املحلية والإقليمية 

والع�ملي����ة، وحقق����ن املراكز الأولى فيه�، كم�ص�����بقة 
البحري����ن الك����ربى حلف����ظ الق����راآن الك����رمي وجتوي����د 
وتف�ص����ريه، وم�ص�����بقة وزير الداخلية ال�ص����نوية حلفظ 
الق����راآن الك����رمي، وم�ص�����بقة وزارة الع����دل وال�ص����وؤون 

الإ�صامية والأوق�ف للقراآن الكرمي.
ويف جم�ل حقوق الإن�ص�����ن، ف�إن اأبرز اجلهود التي 
يقوم به� مركز الإ�صاح والت�أهيل واحلب�س الحتي�طي 

للن�ص�ء بوزارة الداخلية يتلخ�س فيم� يلي:
عن����د  النزيل����ة  احتي�طي�����ً،  املحبو�ص����ة  اإب����اغ   .1
دخوله� املركز بحقوقه����� وواجب�ته� ك�فة، وتوقيعه� 
ب�لعل����م والط����اع، كم� يت����م تعليق لوائ����ح يف ممرات 
املركز، وت�ص����مل جمي����ع احلقوق والوجب�ت؛ ليت�ص����نى 
جلميع املحبو�ص�ت احتي�طي�ً والنزيات قراءته� ب�أكرث 

من لغة(.
2. اح����رتام جمي����ع حقوق املحبو�ص�����ت احتي�طي�، 
والنزيات بغ�س النظر عن ق�ص�����ي�هم اأو جن�ص����ي�تهم 
اأو دي�نته����م من دون اأي متيي����ز، وتوفري هذه احلقوق 

للجميع دون ا�صتثن�ء، وت�صمل هذه احلقوق:
ال�ص����م�ح  يت����م  حي����ث  الجتم�عي����ة،  احلق����وق   -
للنزيات للتوا�ص����ل مع ذويهم واأق�ربهم وال�صف�رات 
اخل��ص����ة ب�لأج�نب اإم� ب�لت�ص�����ل اله�تفي اأو ب�لزي�رة 
ح�ص����ب النظ�����م املعمول ب����ه يف املرك����ز، وكذلك تتم 
درا�ص����ة ح�لة كل حمبو�ص����ة احتي�طي�����ً ونزيلة من قبل 
الخت�صل�ص����ية الجتم�عية يف مركز الإ�صاح والت�أهيل 

واحلب�����س الحتي�ط����ي للن�ص�����ء وا�ص����تقب�ل ال�ص����ك�وى 
والعمل على حله�.

النزي����ات  متك����ني  يت����م  الديني����ة:  احلق����وق   -
واملحبو�ص�ت احتي�طي� مبم�ر�ص����ة �صع�ئرهم الدينية، 
واأي�ص����� م����ن خال متك����ني الكن�ئ�س ومراكز اكت�ص����ف 

الإ�صام ب�لزي�رة ح�صب النظ�م.
- تق����دمي الهتم�����م والرع�ي����ة ال�ص����حية للمراأة 
احل�م����ل اأو طفله����� من خ����ال توفري امل����ك�ن اخل��س 
جمي����ع  وتوف����ري  ولطفله�����  الأم  للنزيل����ة  واملائ����م 

م�صتلزم�ت الطفل.
الازم����ة  الرع�ي����ة  بتوف����ري  املرك����ز  ويهت����م   -
ب�ملحبو�ص�ت احتي�طي�ً، والنزيات من خال اخلدم�ت 

الت�لية:
الرع�ية النف�ص����ية: مت�بعة الدكتورة النف�ص����ية يف 

املركز حل�لة املحبو�ص�ت احتي�طي�ً، والنزيات.
الت�أهيل والإ�ص����اح: تقدمي الأن�ص����طة الري��صية 
وتخ�صي�س وقت لأعم�ل امل�صغل، واخلي�طة، املكتبة، 
احل��صب الآيل، ال�ص�لون، وغريه� من الن�ص�ط�ت التي 

ت�ص�عد يف ت�أهيل املحبو�ص�ت احتي�طي�ً والنزيات.
تق����دمي الوجب�ت م����ن ج�نب �رضك����ة تغذية تهتم 
بتغذية املحبو�ص�����ت احتي�طي�����، والنزي����ات والغذاء 
املتوازن مع مراع�ة توفري الوجب�ت اخل��صة ب�ملر�صى.

ال�ص����م�ح للمنظم�����ت الدولية واملحلي����ة ب�لزي�رة 
ب�ص����كل دوري؛ ليت�ص����نى له����� مق�بل����ة املحبو�ص�����ت 

احتي�طي�����ً، والنزي����ات واأخذ �ص����كواهم، كم� يتوفر يف 
املرك����ز �ص����ن�ديق ل�ص����ك�وى املحبو�ص�����ت احتي�طي�ً، 

والنزيات لاأم�نة الع�مة للتظلم�ت.
الربامج الإ�ص����احية والت�أهيلية يف مركز الإ�صاح 

والت�أهيل:

برنامج الزراعة:
اإعداد ور�س التدريب يف جم�ل الزراعة ب�لتن�صيق 

مع م�رضف زراعي من اإدارة الأ�صغ�ل ب�لوزارة.

البرنامج الديني:
التن�ص����يق مع اجله�ت املعنية حل�ص����ور واعظ�ت 
ج����دول مع����دا م�ص����بق�ً والداعي�����ت م����ن )وزارة العدل 
ال�ص����وؤون الإ�صامية � اكت�ص����ف الإ�صام � كني�صة القلب 
املقد�����س(، ب�لإ�ص�����فة برام����ج املرك����ز الت����ي تعده� 
ت�ص����مل )حم������رضات يف  الديني����ة  الربام����ج  م�ص����وؤولة 

العب�دات واملع�مات والأخاق، 
الربن�م����ج الري��ص����ي وذل����ك من خال مم�ر�ص����ة 
الأن�ص����طة الري��ص����ية يف الفرتة ال�ص����ب�حية مع مراع�ة 
احل�لة ال�صحية للنزيات مع توفري املعدات والأجهزة 
الازمة ملم�ر�ص����ة الأن�ص����طة، ب�لإ�ص�����فة اإلى مم�ر�ص����ة 

ال�صب�حة. والربامج الرتفيهية 
املكتبة: تقدمي اخلدم�ت للنزيات واملن�صوب�ت 

واملحبو�ص�ت من القراءة، وال�صتع�رة.

امل�ص����غل: اإعداد ور�س لاأعم�����ل اليدوية لتنمية 
مه�رات النزيات، حيث يتم �صنع املنتوج�ت. وبيعه� 

ب�لتن�صيق مع العديد من اجله�ت الر�صمية. 
برن�مج الطبخ: يتم اإعداد برامج الطبخ للنزيات 

واملحبو�ص�ت. 
برن�م����ج الكمبيوت����ر: لتعليم وتدري����ب النزيات 
واملحبو�ص�����ت اأ�ص��صي�ت الكمبيوتر ب�للغتني العربية 
واللغ����ة الإجنليزي����ة واإع����داد م�ص�����بق�ت، كم����� يتوافر 
�ص�����لون ن�ص�����ئي للتجميل مبركز الإ�ص����اح والت�أهيل 

واحلب�س الحتي�طي.
برامج تثقيفية واجتم�عية ونف�صية يتم اإعداده� 
من ج�ن����ب الب�حث�����ت الجتم�عي����ة للنزي����ات؛ بهدف 
تطوير وتنمية امله�����رات والقدرات الفكرية الذهنية 
�ص�عية خللق الثقة لدى النزيلة اأو املحبو�صة بنف�صه�.
اأم����� اجل�ن����ب التعليمي، وال����ذي يعت����رب اأحد اأهم 
الربام����ج الت�أهيلية والتثقيفية، ف�إن املركز يويل هذا 
اجل�ن����ب اهتم�م� ب�لغ�، ف�إن املج�����ل مفتوح للنزيات 
وذل����ك  واجل�معي����ة  املدر�ص����ية  الدرا�ص����ة  ملوا�ص����لة 
ب�لتع�ون والتن�صيق مع وزارة الرتبية والتعليم، حيث 
يت����م توفري الكتب املدر�ص����ية واجل�معي����ة املطلوبة، 
واإعط�����ء النزي����ات الوقت ال����ك�يف للدرا�ص����ة، ومن ثم 
تق����دمي المتح�ن، واإر�ص�����ل اأوراق الإج�ب�ت اإلى وزارة 

الرتبية والتعليم لت�صحيحه�. 

مــركـــــز تاأهيــــــل الـنــزيـــــــــالت ودوره يف بــنـــــــــاء النزيـــــــــالت

اإغماء متعاٍط بالطريق العام 
يت�صبب بحب�صه 6 اأ�صهر

مت�صولن اآ�صيوي�ن يبيع�ن 
“الورود” عند الإ�ص�رات

ق�ص����ت املحكم����ة الك����ربى اجلن�ئي����ة الث�نية )ب�ص����فته� 
اال�س����تئنافية( بع����دم قبول ا�س����تئناف كان تقدم ب����ه متعاٍط 
ملخدر احل�ص����ي�س ُوِج����َد فجًرا مغمًى عليه مبنطقة الق�ص����يبية، 
حمك����وم علي����ه ب�حلب�����س ملدة 6 اأ�ص����هر وبتغرمي����ه مبلغ 500 

دين�ر؛ وذلك لرفعه بعد امليع�د الق�نوين.
وتتمثل وق�ئع �ص����بط امل�ص����ت�أنف “59 ع�ًم�” يف اأنه ورد 
ب����اغ لل�رضطة من جممع ال�ص����لم�نية الطبي، مف�ده اأن �صخ�ًص����� 
اآ�صيوًي� ك�ن قد اأبلغ �صي�رة الإ�صع�ف يف ال�ص�عة 3:45 �صب�ًح�، 
ب�أنه واأثن�ء م�ص����يه على الأقدام ب�لقرب من اأحد املخ�بز �ص�هد 
�صخ�ًص����� ملقى على الأر�س يف منطقة الق�ص����يبية، وهو بح�لة 

اإغم�ء.
وعق����ب و�ص����ول �ص����ي�رة الإ�ص����ع�ف للموق����ع مت نقل����ه 
للم�صت�صفى لتلقي العاج، اإل اأن الطبيب املع�لج ك�ن يعتقد 

اأن اأنه متعاٍط للمواد املخدرة، فاأمر بتحليل عينة من اإدراره.
وب�لفعل ثبت من خال التقرير ال�ص�در من خمترب البحث 
اجلن�ئ����ي احت����واء عينة اإدرار امل�ص����ت�أنف على م�دة احل�ص����ي�س 

املخدرة.
وثبت للمحكمة اأن امل�ص����ت�أنف بغ�صون الع�م 2015، ح�ز 
واأحرز بق�صد التع�طي م�دة احل�صي�س املخدرة يف غري الأحوال 

امل�رضح به� ق�نوًن�.

اأي���دت املحكمة الك���ربى اجلن�ئية الث�نية )ب�ص���فته� 
اال�س���تئنافية( بتاأييد حب�س اآ�س���يويني مل���دة 10 اأي�م مع 
النف�ذ لإق�متهم� غ���ري امل�رضوعة يف الباد، وبحب�س اأحدهم� 
10 اأي�م اأخرى مع النف�ذ عن تهمة الت�صّول عرب بيع الورود، 

وبراأت الث�ين من ذات التهمة.
ومتكن اأفراد ال�رضطة من �صبط امل�صت�أنفني واأحدهم� 
يبيع الورد ب�لقرب من الإ�ص�رات ال�صوئية مبنطقة املحرق 
عق���ب الك�ص���ف على هويت���ه؛ للت�أكد من �ص���احية اإق�مته 
يف الب���اد م���ن عدمه����، اإذ تبني اأنهم� ل يقيم����ن يف الباد 
بطريقة م�رضوعة، ف�ص���ًا عن كون اأحدهم���� متواجد ب�لباد 

منذ الع�م 2007، واأنهم� ل يعرفن� كفيل كل منهم�.
وثبت للمحكمة اأن امل�صت�أنفني اأق�م� يف الباد بطريقة 
غ���ري م�رضوعة ب�أن انته���ت اإق�متهم� ومل يقوم���� بتجديده� 
ل���دى اجلهة املخت�ص���ة، وثب���ت اأن اأحدهم� ُوِج���َد ب�لطريق 
ي  مت�صولً ب�أن ق�م� بعر�س �صلع ت�فهة ل ت�صلح كمورد جدِّ

للعي�س بذاته�، وك�ن بق�صد الت�صّول.

املحكمة بانتظار تقرير الطبيب ملختطف “طفلة احلورة”

اإ�سقاط نفقة ابن عن والده المتالكه منزالً 

املتهم متزوج من 3 �صيدات من جن�صي�ت خمتلفة

يدر عليه 230 دين�را �صهري�

اأجل����ت املحكم����ة الك����ربى اجلن�ئي����ة الأول����ى 
النظ����ر يف ق�ص����ية متع�ط����ي احل�ص����ي�س خُمتط����ف 
طفلة احلورة الب�لغة من العمر 5 �ص����نوات، والذي 
اعتدى على عر�ص����ه� بعدم� �رضق �ص����ي�رة والدته� 
م����ن منطقة احل����ورة، وك�نت هي بداخله����� حينه�، 
وبقيت بحوزته لعدة اأي�م، حتى جل�ص����ة 10 اأكتوبر 
املقبل؛ لورود تقرير الطبيب النف�صي الذي اأحيل 
له املته����م لفح�س ق����واه العقلية لبي�����ن اإن ك�ن 
مدرًك� لأفع�له من عدمه، واأمرت ب��ص����تمرار حب�صه 

حلني اجلل�صة املقبلة.
وتتح�ص����ل التف��ص����يل يف اأن وال����دة الطفلة 
املجن����ي عليه� اأبلغ����ت مركز ال�رضط����ة ب�أنه� واأثن�ء 
وجوده����� بداخ����ل بق�ل����ة يف منطقة احل����ورة تركت 
�صي�رته� تعمل خ�رًج� وبداخله� طفلته�، اكت�صفت 

اختف�ء �صي�رته� وابنته� عقب خروجه� من البق�لة، 
كم� اأنه� ك�نت حتتوي على هواتفه� النق�لة ومبلغ 
30 دين�����ًرا وبط�ق�ت الهوية والر�ص����مية الأخرى، 

واأبلغت اأن �صخ�ًص� جمهولً هو من �رضقه�.
وب�ص����كل �رضيع جت�وب اأفراد ال�رضطة مع الباغ 
وبداأت اأعم�ل البحث والتحري عن مرتكب اجلرمية، 
وتوجه����وا مل����ك�ن وق����وع عمل����ة اخلط����ف وال�رضقة 
متكن����وا من خ����ال الك�م����ريات الأمني����ة املثبتة يف 
اإحدى البن�ي�ت القريبة من موقع اجلرمية الو�صول 

اإلى هوية املتهم.
وبعد القب�س على ال�ص�����ب املتهم )38 ع�ًم� 
– متزوج من 3 �صيدات من جن�صي�ت خمتلفة( اأبلغ 
رج�����ل ال�رضطة عن املك�ن ال����ذي تتجد فيه الطفلة 

املجني عليه�، وب�لفعل مت العثور عليه�.

وبين����ت الطفلة بعد جلبه� ملرك����ز ال�رضطة اأن 
اجل�ين بعدم� �رضق �ص����ي�رة والدته� وخطفه� طلب 
منه����� اأن جتل�س بج�نبه يف مقع����د الراكب الأم�مي، 

واأنه حتّر�س به� جن�صًي� وذكرت لهم التف��صيل.
واأ�ص�����فت اأنه اأخذه� اإلى �ص����قة وهن�ك اأمره� 
ب�ل�صتلق�ء على ال�رضير وح�رض عنه� ماب�صه� جميًع�، 
مدعًي� اأنه �ص����يقوم بعمل م�ص�����ج له�����، لكنه واأثن�ء 
تدليكه جميع اأنح�ء ج�ص����مه�، تلّم�س اأم�كن عفته� 

من جديد وق�م بتقبيله�.
ي�ص�����ر اإلى اأن الني�بة الع�مة اأ�صندت للمتهم 
اأنه يف ليلت����ي 2 و3 اأغ�ص����ط�س 2016، اأولً: خطف 
بنف�ص����ه املجني عليه� وذلك ب�أن ا�صتغل تواجده� 
مبفرده� يف ال�صي�رة حمل التهمة ال�ص�د�صة وانطلق 
به� ب�رضع����ة، ف�أبعده� عن والدته�����، وك�ن الغر�س 

من ذل����ك العتداء على عر�ص����ه�، ث�نًي�: حجز حرية 
املجني عليه� وحرمه����� منه� بغري وجه حق، وذلك 
ب�أن اأبق�ه� برفقته طوال فرتة خطفه� ب�صقته، ويف 
�ص����قة اأخرى وك�ن الغر�س من ذل����ك العتداء على 
عر�ص����ه�، ث�لًث�: اعتدى على عر�س املجني عليه� 
الت����ي مل تتم الرابعة ع�رضة من عمره� ب�أن حت�ص�����س 
اأم�كن العفة وجميع اأنح�ء ج�ص����مه� بيده وتقبيله�، 
رابًع�: تعدى على �ص����امة ج�ص����م ع�ص����و من قوات 
الأمن الع�م وذلك اأثن�ء وب�ص����بب ت�أديته وظيفته، 
خ�م�ًص�����: �رضق املنقولت واململوكة للمجني عليه� 
والدته�، �ص�د�ًص�����: ا�ص����تعمل �ص����ي�رة الأم املجني 
عليه� بغري اأذنه� اأو موافقته�، �ص�����بًع�: ح�ز واأحرز 
بق�ص����د التع�طي م�دة احل�ص����ي�س املخدرة يف غري 

الأحوال املرخ�س به� ق�نوًن�.

ذكرت املح�مية ابت�ص�����م ال�صّب�غ اأن املحكمة 
ال�ص����غرى ال�رضعية اجلعفرية الث�نية )امل�صتعجلة( 
حكمت باإ�س����قاط نفقة ابن عن والده؛ لوجود عقد 
�ص����لح بني الأب ومطلقت����ه ب�لإنف�ق عل����ى ابنهم� 
م����� يعني تن�زله����� عن نفقة امل�����أكل وامل�رضب 50 
دين�����ًرا، وك�ص����وة العيدين وم�ص�����ريف املدر�ص����ة 
والقرط��صية الب�لغ جممله� 140 دين�ًرا مرتني يف 
الع�م، مق�بل الإبق�ء على ح�ص�نته� لطفله�، اإذ اإن 
ابنهم� ميتلك عق�ًرا موؤجًرا يدر عليه دخاً �ص����هرًي� 
بقيمة 230 دين�ًرا، واأبقت نفقة ابنتهم� كم� هي.

واأ�ص�����رت املحكمة يف حيثي�ت حكمه� اإلى اأن 
�رشط اال�س����تحقاق للنفق����ة تخّلف بالن�س����بة لالبن، 
وال�صبب يعود اإلى ي�ص�����ر البن م�لًي�، وعدم ي�ص�ر 
الأب وقدرت����ه على النف�ق علي����ه، والذي ل ميلك 

دخاً ك�فًي� لأ�رضته.
واأو�صحت املح�مية اأن وق�ئع الدعوى تتح�صل 
يف اأنه����� وب�عتب�ره����� وكيل����ًة لاأب، فق����د تقدمت 
بالدعوى امل�ستعجلة للمطالبة فيها باإ�سقاط نفقة 
ابنه، والب�لغ مقداره� 50 دين�ًرا �ص����هرًي�، وك�صوة 
العيدي����ن مببلغ 40 دين�ًرا، وم�رضوف�ت املدر�ص����ة 

والقرط��ص����ية مبل����غ 100 دين�ر مرت����ني يف الع�م، 
املق�صي به ل�ص�حله؛ وذلك لمتاكه عق�ًرا موؤجًرا 
يدر عليه دخاً، ول�ص����بق تعه����د الأم ب�لإنف�ق على 

البن �صمن عقد �صلح بينه� وبني املدعي.
واأف�����دت ب�����أن املدعي ك�ن ق����د طّلق زوجته، 
والتي حتمل جن�ص����ية عربية يف الع�م 2006، وك�ن 
قد اأجنب منه� على فرا�س الزوجية ال�ص�����بقة ولدا 
وبنت�، فرفعت عليه طليقته دعوى تط�لبه ب�إلزامه 
بدفع نفقة للولدين وقدره� 150 دين�ًرا �ص����هرًي�، 
وك�ص����وة العيد قدره� 80 دين�را مرتني يف الع�م، 
ونفق����ة قرط��ص����ية 100 دين�����ر مرت����ني ب�ل�ص����نة 

من��صفًة بني الولدين.
و�ص����در  احلك����م،  ه����ذا  موكله�����  ف��ص����ت�أنف 
حكم بتعدي����ل نفقة الولدين بجعله����� 100 دين�ر 
من��ص����فًة بينهم����� بدلً م����ن 150 دين�����را، واأيدت 

احلكم امل�صت�أنف فيم� عدا ذلك. 
ونظًرا اإلى اأن الب����ن ميلك عق�ًرا من ط�بقني 
ب��صمه، ومت ت�أجريه مببلغ 230 دين�را �صهرًي�، مم� 
يوؤكد وجود م�����ل لدى املنفق عليه يغطي نفق�ته 
ك�ف����ة، م�ص�����ًف� اإل����ى اأن املدع����ى عليه����� تعهدت 

مبوجب ال�ص����لح املثبت بوثيق����ة الطاق ب�لإنف�ق 
على البن مق�بل تن�زل الأب عن ح�ص�نته.

لك����ن ابنهم� دف����ع -عن طري����ق موكله- ب�أن 
البيت امل�ص����جل ب��صمه هو يف الأ�صل ملك لوالدته 
ولي�س له، وقد مت ت�ص����جيله ب��صمه كونه� ل حتمل 
اجلن�ص����ية البحرينية، فا ميكنه� ت�صجيله ب��صمه�، 

مطالًبا برف�س دعوى اإ�سقاط نفقته.
ودفعت ال�ص����ّب�غ اأم�م املحكمة بي�ص�����ر البن 
م�لًي�����، اإذ اإن����ه ميتلك املن����زل امل�ص�����ر اإليه، ويدر 
علي����ه دخاً جيًدا يبل����غ 230 دين�را �ص����هرًي�، فيم� 
اأن املدعي متزوج من اأخ����رى ولديه ابن اآخر منه�، 

وينفق على ابنته من مطلقته املدعى عليه�.
واأك����دت املحكم����ة يف حيثي�����ت حكمه����� على 
اأن����ه ثبت لديه����� ب�أن الب����ن ميتلك عق�����ًرا ودخله 
ال�ص����هري ي�ص����ل اإلى 230 دين�ًرا، فيم� دخل الأب 
ال�ص����هري يبلغ 717 دين�ًرا فق����ط، وهو متزوج من 
اأخ����رى ولديه منه� ولد، ويع����ول ابنته من مطلقته 
املدعى عليها االأولى، مما يت�سح معه تخّلف �رشط 
ا�ص����تحق�ق الب����ن لنفق����ة الأق�رب )نفقة الأ�ص����ل 
عل����ى فرعه( وهو ي�ص�����ر البن م�لًي�، وعدم ي�ص�����ر 

الأب وقدرت����ه على الإنف�ق علي����ه، كم� اأنه ل ميلك 
د ذلك م� ج�ء ب�مل�ص����تندات  دخاً ك�فًي� لأ�رضته، واأيَّ
ك�ص����ه�دة راتب����ه ب�أنه يتق��ص����ى املبل����غ املذكور 
�ص����لًف�، ي�ص����تقطع من����ه 426 دين�����را، اإذ ثبت من 
�س����هادة �س����ادرة من الهيئة العامة اأن االأب يدفع 
ق�ص����ًط� �ص����هرًي� مبل����غ 156 دين�را ل�ص����داد قر�س 
ق����دره 7 اآلف دين�ر، و�ص����ه�دة من م�����رضف توؤكد 

ا�صتقط�ع 376 دين�را ل�صداد قر�س على ع�تقه.
وح����ول عق����د ال�ص����لح امل����ربم ب����ني املدعي 
واملدعية الأولى حول ح�ص�نة املدعى عليه الث�ين 
“ابنهم�” ق�لت املحكم����ة اإن مبوجبه تعهدت الأم 
ب�للت����زام بنفقة ابنه����� مق�بل ع����دم مط�لبة الأب 
بح�ص�����نته، منوهة اإلى اأن عقد ال�ص����لح ح�كم على 
الق�ع����دة ال�رضعية الع�مة، ويوج����ب رفع اليد عنه�؛ 
لأنه عقد ت�م ون�فذ ويلزم العمل مبقت�ص�ه، وعليه 
ل يحق للمدعي املط�لبة ب�حل�ص�نة بعد اأن اأ�صقط 
حق����ه يف عق����د ال�ص����لح املربم ب����ني الطرفني، ول 
يحق ل����اأم املط�لبة ب�لنفقة، م�ص����رية اإلى اأن عقد 
ال�صلح من العقود الازمة يف نف�صه، فا جدوى من 

العدول اإذا مل يق�بله موافقة من الطرف الآخر.

نـــــدب حمــــاٍم ملتهميــــن �ســرقــــــــا حقيبـــــــــة �ســـابـــــــــة 
ح�ولوا �صحب مب�لغ من ح�ص�به� امل�رضيف

اأم���رت املحكمة الك���ربى اجلن�ئي���ة الأولى بندب 
حم����ٍم ملتهمني يع�ر�ص����ن حكًم���� يق�ص���ي ب�إدانتهم� 
غي�بًي���� ب�رضق���ة حقيبة �ص����بة ب�لإكراه وحم�ولة �ص���حب 
مب�لغ م�لية من ح�ص����به� امل�رضيف، حمكوم على املتهم 
الأول )16 ع�ًم����( ب�حلب�س ملدة 3 �ص���نوات وب�ل�ص���جن 
مل���دة 5 �ص���نوات عل���ى املته���م الث����ين )24 ع�ًم����(، 
وبتغرمي كل منهم� مبلًغ� مقداره 5000 دين�ر، وقررت 

املحكمة ت�أجيل مع�ر�ص���تهم� على هذا احلكم جلل�ص���ة 
5 نوفمرب، مع الأمر ب��ص���تمرار حب�ص���هم� حلني اجلل�صة 

املقبلة.
وتتمثل وق�ئع الق�ص���ية يف اأن املجني عليه� )19 
ع�ًم�( اأبلغت مركًزا لل�رضطة ب�أنه� تعّر�صت لل�رضقة ح�ل 
تواجده���� برفقة والدته���� ب�لقرب من من���زل خ�لته�، 
اإذ ح����رض له���� �ص����ب�ن ك�ن� يتج���ولن بوا�ص���طة دراجة 

ن�ري���ة، واقرتب اأحدهم� منهم� و�ص����أله� عن موقع اأحد 
امل�صت�ص���في�ت، وبع���د اإج�بت���ه ب�ملوقع �ص���عدت اإلى 

ال�صي�رة.
واأو�س���حت اأنها فوجئت بعودة ذلك ال�ساب اإليها 
جمدًدا، ولكن مل يكن غر�ص���ه ال�صوؤال، واإمن� لختا�س 
حقيبته���� منه����، وم� اإن متك���ن من �رضقته���� حتى لذا 

ب�لفرار من املك�ن ب��صتعم�ل تلك الدراجة.

ونظ���ًرا لحت���واء حقيبته���� عل���ى بط�ق����ت اإثب�ت 
هويته���� واأخرى ائتم�ني���ة ومتعلق�ت �صخ�ص���ية، فقد 
ات�صلت ب�مل�رضف م�ص���ّدر البط�قة الئتم�نية واأبلغته 
بح����دث ال�رضقة؛ حتى يغلق اإمك�ن ا�ص���تعم�ل البط�قة، 
لك���ن امل�رضف اأبلغه� اأن ح�ص����به� ق���د تعّر�س ب�لفعل 
لعدة حم�ولت �ص���حب اأموال مل تتكل���ل ب�لنج�ح لعدم 

ا�صتخدام الرقم ال�رضي ال�صحيح.

وك�نت الني�بة الع�مة اأح�لت املتهمني للمح�كمة 
على اعتب�ر اأنهم� بت�ريخ 23 نوفمرب 2014، اأولً: �رضع� 
يف ا�ص���تعم�ل توقيع اإلكرتوين خ�����س ب�ملجني عليه�، 
وه���و الرقم ال�رضي لبط�قة امل����رضف اململوكة للمجني 
عليه�، وقد خ�ب اأثر اجلرمية ل�ص���بب ل دخل لإرادتهم� 
فيه�، وه���و عدم معرفتهم� الرقم ال����رضي، ث�نًي�: �رضق� 

املنقولت اململوكة  للمجني عليه�.
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ال����ك����ات����ب  ي����������زال  ال 
مانغويل  األربتو  االأرجنتيني 
���ع���ن ح���ف���را وت��ن��زي��ا يف  يمُ
م����و�����س����وع����ات ال���ك���ت���ب 
التي  وت��ل��ك  وامل���ع���ارف، 

ووقائع  �سرياً  تتناول 
واأ�ساطري  وم��دون��ات 
ورواي�������ات وم���اح���م، 

اإل����ى دون  م���ن غ��ل��غ��ام�����ش 
كيخوته اإلى الفريد دوبلن.. فاجلاحظ 
الذي اختار مقطعا من كتابه احليوان 
الكلمات.  مدينة  كتابه  ب��ه  ليقدم 
ف��ر���س��ة  م���ان���غ���وي���ل  ي�����رك  ال 
تمُتيح  ل��ق��رائ��ه، 
ل���ه���م ال��ت��ق��اط 
اأنفا�سهم اأو اأخذ 
هدنة وا�سراحة 
ع�����اب�����رة وه����م 
ي�����س��ي��ح��ون عرب 
كتابه. ف�سول 

م���ن  جمموع���ة  الكت���اب  يتن���اول 
امل�س���كات التي تواجه ال�سباب بخ�سو�ش 
عالقاته���م مع اجليل ال�س���ابق لهم، �س���واء 
من االأه���ل اأو االأقارب، وهو يدور يف جممله 
حول ق�س���ية �رصاع الأجيال، اإذ ا�س���تلهمت 
املوؤلف���ة نوره���ان اأبو بك���ر، مواقف حدثت 
معها اأو مع غريها يف اخل�س���و�ص، واأ�ساءت 
عليها بتعمق، عار�س���ة ملختلف املعوقات 
وامل�س���ائل الت���ي 
تتحول اإلى �سدام 
ال�س���باب  ب���ن 
وم���ن يكربونه���م 
م���ن  ال�س���ن،  يف 
اأو م���ن  عوائله���م 

املجتمع عامة.

عالج كتاب املفكر الراحل يا�س���ن، 
ال�سادر حديثاً، مو�سوعات جوهرية �سمن 
مقاالت حتليلية مو�س���عة تدور حول الفكر 
ال�سرتاتيجي والعالقات الدولية والأو�ساع 
العربية، وتقوم يف م�س���مونها على تطبيق 
منهجية التحليل الثقايف. وينق�سم الكتاب 
اإلى ق�س���من، االأول عن الدوائ���ر العاملية 
ح���ول  والث���اين  وامل�رصي���ة،  والإقليمي���ة 
ت�س���حيح م�س���ار التاري���خ وع���ودة الدولة 
التنموي���ة. ويت���وزع على 28 ف�س���ًا تكّون 
مو�س���وعة �س���املة 
الفك���ر  لتح���والت 
اال�س���ت��������راتيجي 
املع�������������������ا����رص، 
والف�سول عب�����ارة 
ع�������ن مق����دم���ات 

حتليلية.

إصدارات
اإلنسان يفكر دائمًا في البعيد، ويبحث 

عن البعيد.
إحسان عبد القدوس

من أهم أسباب الفشل في الحياة أن تعتقد أن الجميع 
يركز معك، وينشغل بك، صدقني ال أحد يهتم. 

فيودور دوستويفسكي

 “أسرة األدباء والكتاب” 
فـي نـدوة “الثقـافــة فــي مـواجهــة اإلرهــاب”

انطالق ملتقى الشارقة الدولي للراوي 25 سبتمبر كتاب يوثق للشاعرات العربيات
تحت عنوان “السير والمالحم” من بينهم الشاعرة البحرينية نبيلة زباري

واأ�س����ار اإل����ى اأن فك����رة التعدي����ل جاءت 
ملواكبة امل�ستجدات والتطورات املت�سارعة 
يف وطنن����ا العرب����ي، حت����ى ي�س����بح للثقافة 
القدرة على الإ�س����هام بفعالية يف الأو�س����اع 
العام����ة، منوه����ا ب����اأن التغ����ريات املطروحة 
هي جم����رد اقراح����ات، اإل����ى ح����ن اإقرارها 

وتطبيقها على اأر�ص الواقع.
اأن م���ن �س���من التعدي���ات  واأ�س���اف: 
ك���ن الكات���ب العربي من  اق���رتاح م�رصوع يمُ
النت�س���اب اإل���ى الحت���اد، حي���ث اإن بع�ص 
الذاتي���ة،  �س���ريتهم  يف  الع���رب  الكت���اب 
ي�س���ريون اإلى ع�س���ويتهم يف الحتاد العام 
للكتاب العرب، وهذا غري �سحيح، فاالحتاد 
يف الوق���ت احل���ايل يتكون من جتمع ي�س���م 
الحت���ادات العربية، ول ت�س���مل ع�س���ويته 

االأفراد.
ونوه ال�س����ايغ اأن التعديات �ست�س����مل 
و�س����ع معايري قب����ول االحت����ادات والروابط 
واجلمعيات املن�س����وية حت����ت مظلة الحتاد 
العام، حيث �س����يمثل كل دول����ة احتاد واحد 

فقط.
ولفت ال�س����ايغ اإلى اأن الائحة اجلديدة 
و�سعت معايري حمددة للجمعيات والروابط 
والحت����ادات التابع����ة لها لتكون ع�س����واً يف 
الحت����اد العام، وحددت الالئح����ة مدة زمنية 
منا�س����بة يتم م����ن خاللها قب����ول املنظمات 

الت����ي مل تعق����د االنتخاب����ات يف موعدها، مع 
ح����ث اجلميع عل����ى تبن����ي �س����يغة انتخابية 

تداولية �سمن اأنظمة مفعلة.
واأ�سار ال�سايغ اإلى اأن الجتماع �سي�سهد 
ن����دوة فكري����ة مهم����ة بعن����وان: الثقاف����ة يف 
مواجه����ة الإره����اب، ي�س����ارك فيه����ا باحثون 
الوط����ن  دول  معظ����م  م����ن  واأكاديي����ون 
العربي، حر�س����نا عل����ى وجودهم ملناق�س����ة 
خط����ر االإرهاب ال����ذي يواجه الوط����ن العربي 
واالإ�س����امي، والذي امت����د اإلى الع����امل كله، 
متار�س����ه جماعات متطرفة حتت غطاء ديني 
زائ����ف، اأهميتها تنبع م����ن اأن الإرهاب فكرة 
بالأ�س����ا�ص، واأن اخل����ط الأول للمواجهة ل بد 

اأن يكون فكرة م�س����ادة اأ�سيلة ت�سع الأمور 
يف ن�سابها.

و�س����يعقد على هام�ص الجتماع مهرجان 
يحتفي بال�ساعر االإماراتي الراحل خلفان بن 
م�سبح، ي�س����ارك فيه كّل من حبيب ال�سايغ 
م����ن دول����ة االإم����ارات، اإبراهي����م ب����و هن����دي 
م����ن مملك����ة البحري����ن، اأحمد الع�س����م، اأ�رصف 
البولقي، خالد اأب����و خالد، عالء عبد الهادي، 
عمر قدور، �س����عيد ال�س����قاوي، �سيدي ولد 
االأجماد، �س����يخة املط����ريي، علوان اجلياين، 
عم����ارة اإبراهي����م، مب����ارك �س����املن، م����راد 
ال�س����وداين، يو�س����ف �س����قرة، هذا باالإ�سافة 
اإلى اجلل�س����ات البحثية والتي ي�سارك فيها 

اإبراهيم املليف����ي، واأ�رصف البولقي، واأوليد 
النا�����ش ول����د هن����ون، وح�س����ن م����دن، وحمد 
بن عب����د العزيز ال�س����ويلم، وخلي����ة اأوريدة، 
ويو�سف احل�س����ن، وعبد املنعم اأبو القا�سم، 
وعب����د املنع����م االأم����ري، وعلوي����ن اجلياين، 
ومال����ك �س����قور، ومع����ن ح�س����ن �س����لبية، 

وه�سام العلوي.
واأكد ال�سايغ اأن الجتماع �سي�سهد اإعالن 
اأ�سماء الفائزين بجوائز االحتاد العام لاأدباء 
والكتاب الع����رب، حيث جتتمع جلنه اجلوائز 
برئا�س����ة االأمن العام وتخت����ار الفائزين من 
بني مر�س����حي الدول الأع�ساء، وت�سمل هذه 
اجلوائ����ز، جائزة القد�ش التي متنح �س����نوياً 
لكاتب اأو �س����اعر عربي واآخر اأجنبي، وجائزة 
اأف�س����ل كاتب من عرب 48، كما تتم ت�سمية 
الفائز بدرع احلريات الذي ينح ل�سخ�س����ية 

مدافعة عن احلريات يف الوطن العربي.
ولفت ال�س����ايغ اإلى اأنه ق����دم دعوة اإلى 
هيئة احتاد الكتاب واالأدباء االأردنين التي 
انتخب����ت اجلمع����ة املا�س����ية، للم�س����اركة يف 
الجتماع، م�س����رياً اإلى اأن����ه يف الوقت احلايل 
ي�س����عى اإلى اأن ال يغيب اأح����د من االحتادات 

العربية، التي وجهت لها الدعوات. 
واأ�سار ال�سايغ اإلى اأن الجتماع �سي�سدر 
بياناً ختامياً، ف�سالً عن بيان �سيا�سي وثالث 

عن حال احلريات يف الوطن العربي.

اإ�س���دارها كتاب املو�سوعة  بعد 
الكربى لل�س���عراء العرب عام 2016 
اأ�س���درت  باألف���ي �س���اعر و�س���اعرة، 
الباحث���ة وال�س���اعرة املغربية فاطمة 
بوهراك���ة كتابه���ا الث���اين يف جم���ال 
ال�س���عري، حتت  التوثيق���ي  البح���ث 
الع���امل  م���ن  �س���اعرة  مئ���ة  م�س���مى 
العربي ق�س���ائد تنرث احلب وال�سام 
ن�س���ف  خ���ال  عربي���ات  ل�س���اعرات 
ق���رن، �رصيطة وج���ود ال�س���اعرة على 
قيد احلياة، فالكتاب تخ�س����ص بن�رص 
ق�س���ائد �س���اعرات مازلن يار�س���ن 
غواية الكتابة والن�رص ل�سنوات 1950 

وحتى نهاية القرن الع�رصين.
وقد ظه���ر الكت���اب بداي���ة على 
�س���بكة النرتن���ت من خ���الل تطبيق 
الم���ازون، ثم مت���ت طباعت���ه بلغته 
االم وبانتظار ترجمته للغات التالية 
نهاية العام: الفرن�س���ية والنكليزية 
واال�س���بانية، وق���د ج���اء العدي���د من 
اال�س���ماء ال�س���عرية الكبرية يف وطننا 
العربي متمثلة يف مئة �سخ�سية منها:
مليعة عبا�ش عم���ارة من العراق، 
و�سلطانة ال�س���ديري من ال�سعودية، 
الكوي���ت،  م���ن  ال�س���باح  و�س���عاد 
وفاطمة الع�س���بي من اليمن، ومليكة 
وزين���ب  املغ���رب،  م���ن  العا�س���مي 

العوج من اجلزائر، وفوزية ال�سالبي 
م���ن ليبي���ا، وف�س���يلة ال�س���ابي م���ن 
تون�ش، و�سعيدة بنت خاطر الفار�سي 
من عم���ان، وامباركة بن���ت الرباء من 
موريتانيا، وفاديا غيبور من �سوريا، 
وزليخة ابو ري�س���ة م���ن الردن، وعزة 
النعيمي من المارات، وزكية مال اهلل 
م���ن قطر، ونبيلة زباري من البحرين، 

وبا�سمة بطويل من لبنان، وغريهن.

ت�سهد مدينة ال�سارقة بدولة المارات 
العربية املتحدة يف 25 من ال�سهر اجلاري 
ملتق���ى )ال�س���ارقة الدويل لل���راوي( اأكرب 
واحلكواتي���ني  ال���رواة  جتم���ع  تظاه���رة 
والباحثن واملخت�س���ن يف ع���امل الراث 
من خمتل���ف بلدان العامل ليحلوا �س���يوفا 

على مدينة البداع والثقافة والأدب.
اأن  )وام(  الم���ارات  وكال���ة  وذك���رت 
امللتق���ى ال���ذي ينظم���ه معهد ال�س���ارقة 
لل���رتاث ه���ذا العام ويتخ���ذ من )ال�س���ريرّ 
واملالِح���م( �س���عارا له يت�س���من اأن�س���طة 
نّوع���ة ترك���ز على  وفعالي���ات ون���دوات ممُ
�سعاره، وت�ستنبط منه االأفكار واملقرحات 
واملبادرات، والربامج الت���ي توؤكد اأهمية 
ومكانة الراوي وال�س���رية ال�سعبية التي ما 

زالت حا�رصة يف الوجدان ال�سعبي.
وف���ى هذا املحفل االبداعي االإن�س���اين 
الكب���ري حتل دول���ة الكوي���ت التي متتلك 
ر�سيدا كبريا يف عامل الرواة واحلكواتين 
�س���يفا على الن�س���خة ال� 17 من امللتقى، 
حي���ث يتمي���ز امللتق���ى بتن���وع فعالياته 
ال���راث،  ع�س���اق  لي�س���تمتع  واأن�س���طته 
واحلكاية ال�سعبية طوال االأيام الثاثة مع 
الباحث���ن واملخت�س���ن يف ع���امل احلكاية 
وال�سري ال�سعبية واملاحم وخمتلف الرواة 

واحلكواتين.

وق���ال رئي�ص معهد ال�س���ارقة للرتاث 
رئي����ش اللجن���ة العليا املنظم���ة للملتقى 
عبدالعزيز امل�س���لم “ان دعم �سمو ال�سيخ 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص 
االأعلى حاكم ال�سارقة للرواة على الدوام، 
هو دعم با حدود على خمتلف االأ�س���عدة 
يف ظ���ل العم���ل ال���دوؤوب عل���ى حت�س���ني 
ظ���روف حياتهم وعمله���م، والتاأكيد على 
والأخ���ذ  ا�ست�س���ارتهم،  و����رصورة  اأهمي���ة 
واآرائهم وفق���ا لتوجيهات  مبقرتحاته���م 
�س���موه نظرا ملا يتميزون به من اإمكانات 

وقدرات ت�سهم ب�سكل مهم يف دعم العمل 
يف الراث الثقايف.

واأ�س���ار امل�س���لم اإل���ى اأن ه���ذا الدعم 
الالحمدود ي�س���هم م�ساهمة فعالة وحيوية 
يف اإجن���اح امللتق���ى يف ظل ه���ذه الرعاية 
الكب���رية والدقيق���ة التي يحظ���ى بها من 

قبل �سموه.
 م�س���يفا “اعتدنا منذ �سنوات على اأن 
يك���ون يف كل دورة م���ن دورات امللتق���ى 
�س���يف �رصف وحلت الكويت �س���يف �رصف 
ن�سخة هذا العام وهي ت�ستحق ذلك بجدارة 
فل���دى االأ�س���قاء يف الكويت ر�س���يد كبري 
وغن���ي يف عامل الراث واحلكاية ال�س���عبية 
وج���اء اختيارنا لهم ه���ذا العام تقديرا ملا 
متتلكه ال�سقيقة الكويت من اإرث كبري يف 
عامل الرواة وال�رصد والق�س�ص واحلكايات 
وعامل ال�س���ري واملالحم لتكون م�ساركتها 
واحدة م���ن االإ�س���افات النوعي���ة املميزة 

التي ت�ساف ل�سجل امللتقى”. 
واأ�س���ار اإل���ى اأن كل دورة م���ن دورات 
امللتق���ى تعت���رب حلق���ة اإ�س���افية جديدة 
تكم���ل م�س���رية املعهد يف خدم���ة الرتاث 
الثقايف غري املادي وت�سكل م�سدرا باعثا 
للهم���م يف ����رصد التاريخ ال�س���فهي الرثي 
الذي ي�س���هم يف اإيقاظ مارد احلكايات من 

ال�سبات.

اخت���ارت اللجن���ة الثقافية املنبثقة ع���ن معر�ص عمان الدويل للكت���اب، دولة الإم���ارات العربية املتحدة 
�سيف �رصف الدورة القادمة من املعر�ص، والكاتب والأكاديي الأردين اإبراهيم ال�سعافني �سخ�سية املعر�ص 
الثقافية للدورة ال�س���ابعة ع�رصة التي تق���ام يف اأكتوبر. ونقلت وكالة الأنباء الأردني���ة )برتا( عن رئي�ص احتاد 
النا�رصين الأردنيني ومدير املعر�ص فتحي خليل الب�ص قوله اإن اختيار ال�سعافني جاء لإنتاجه الإبداعي والثقايف املتميز، 
وتاأثريه املعريف والأكاديي يف الأردن واخلارج خالل ال�س���نوات املا�سية. ولد ال�سعافني يف 1942 وح�سل على لي�سان�ش 

الآداب يف اللغة العربية واآدابها من جامعة القاهرة عام 1966 ليح�سل بعد ذلك على املاج�ستري.

منح ال�س���اعر عبدالعزيز �س���عود البابطن جائزة الريادة العاملية لاأعمال االإن�سانية من د. 
ج���ون ديوك انتوين الرئي�ص التنفي���ذي للمجل�ص الوطني للعالق���ات العربية المريكية، وذلك 

تقديرا جلهوده يف هذا املجال. 
ج���اء ذل���ك متوافقا مع تقدمي ال�س���اعر البابطني م�رصوعه عن ال�س���الم: “من اأجل اأمن اأجيال امل�س���تقبل”، 
اأمام اجلمعية العامة لاأمم املتحدة موؤخرا، وقد رحب رئي�ش اجلمعية بير توم�س���ون بالبابطن، وا�س���فا اإياه 

بال�سديق اجلديد جلمعية الأمم املتحدة. 

متابعات

بوهندي،  اإبراهيم  من:  واملكون  البحرينية  والكتاب  الأدب��اء  ا�سرة  من  وفد  ي�سارك 

ومهدي عبداهلل عبدالر�سول حممد علي وجمال اأحمد اخلياط يف اجتماع املكتب الدائم 

اليوم  الإماراتية  العني  مدينة  يف  �سيعقد  الذي  العرب  والكتاب  للأدباء  العام  للحتاد 

م�ساركاً   59 ونحو  عربية،  دول��ة   16 م��ن  وف��ود  بح�سور  اي��ام   4 م��دى  وعلى  ال�سبت 

“الثقافة يف مواجهة  الإم��ارات، وي�سهد ندوة بعنوان  الأدب��اء والباحثني من خارج  من 

عام  اأم��ني  ال�سايغ  حبيب  عقده  ال��ذي  ال�سحايف  امل��وؤمت��ر  خ��لل  ذل��ك  ج��اء  الإرهاب”. 

الحتاد ال�سايغ.

الج��ت��م��اع، يف مناق�سة تقرير جلنة تعديل  اأع��م��ال  بنود ج��دول  اأه��م  تتمثل  وق���ال: 

وبرئا�سة  العام،  الأم��ني  اإ�سراف  حتت  للحتاد،  التنفيذية  واللئحة  الأ�سا�سي  النظام 

علء عبد الهادي، رئي�س احتاد كتاب م�سر، وع�سوية روؤ�ساء احت��ادات خم�س دول، ويف 

حال مت التفاق عليها بال�سكل النهائي، �سوف يتم اإقرارها يف موؤمتر عام ا�ستثنائي يتم 

الدعوة اإليه لحقاً، بينما يتم �سريان التعديلت يف الدورة اجلديدة.

• •اإبراهيم بوهندي	 جمال اخلياط	

• ملتقى ال�سارقة للرواي	

• نبيلة زباري	
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لألمن السعودي 
نرفع العقال
اأعلنت قبل اأيام رئا�س���ة اأمن الدولة 
�إحب���اط خمط���ط  بال�س���عودية يف بي���ان 
لتنظي���م د�ع�ش كان ي�س���تهدف مقرين 
باأحزم���ة  �لريا����ش  �لدف���اع يف  ل���وز�رة 
نا�سفة، ومت ر�سد �أن�سطة ��ستخبار�تية 
ل�سالح جهات خارجية �سد �أمن �ململكة 
م���ن �سعودي���ن و�أجانب به���دف �إثارة 

�لفتنة و�مل�سا�ش باللحمة �لوطنية.
حاق���دة  بائ�س���ة  يائ�س���ة  حم���اوالت 
تنفذه���ا تنظيمات �إرهابية تد�ر بعقلية 
رجعي���ة ال مذهب له���ا وال هوية، ال تز�ل 
تف���رخ فك���ر� م�سلوبا �ساال، مغ���َرّر بهم 

يزعم���ون �الإ�سالح ين�ساقون نحو �إ�ساعة 
و��ستق���ر�ر  �أم���ن  وزعزع���ة  �لفو�س���ى 
�ل�سعودية و�ملنطقة وتلطيخها بالدماء، 
�إنهم �رشذمة ال ت���ز�ل تعي�ش على �أوهام 
�لن�رش و�لتك�سب بالعنف و�لتهديد حتى 

حتقيق مبتغاها وال �أظنها قادرة.
ال ن�ستغرب تكر�ر حماوالتهم ل�رشب 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية، فهي كانت 
وماز�ل���ت �لع�سا �لتي توق���ف عجلتهم 
�لتي ت�سري نحو �لتخريب ون�رش �لفو�سى 
و�لف�س���اد و�نت���ز�ع كل م���ا في���ه �خلري 
�أعد�ئها و�رش�خهم  و�ل�سالح. تخبط���ات 

�ليوم ياأتي على ق���در �الأمل، حزم �مللك 
�سلم���ان حفظه �هلل وحكمت���ه �أحبطت �رش 
�أعماله���م، ق���وة ومكان���ة ��ستطاعت �أن 

ترهبهم.
ب���اإذن �هلل يف عه���د �سلم���ان �حل���زم 
وتكاتفن���ا �سنك���ون عقبة �أم���ام حتقيق 
مر�ده���م، نرفع �لعقال لالأمن �ل�سعودي 
عل���ى جه���وده وحرفيت���ه وقدرت���ه بكل 
مه���ارة و�إتق���ان عل���ى �ل�سيط���رة عل���ى 
�أعد�ئ���ه و�إف�سال موؤ�مر�ته���م، �أعان �هلل 
رج���ال �لد�خلي���ة عل���ى حماي���ة �الأر����ش 

و�ملقد�سات.

فاتن حمزة

فالح هادي الجنابي

�سق����ور نظ����ام �مل����اليل وعلى 
ر�أ�سهم مر�س����د �لنظام خامنئي، مل 
يعودو� ك�سابق عهدهم باإطالقهم 
و�لتهديد�ت  �لناري����ة  �لت�رشيحات 
�ال�ستثنائي����ة �س����د دول �ملنطقة 
و�لع����امل، ب����ل يب����دو �إل����ى ح����د م����ا 
�أن �ل�سق����ور تخل����د �إل����ى حالة من 
�ملجتم����ع  �إز�ء  �لن�سب����ي  �ل�سك����ون 
�ل�سق����ور”،  “�أي  �ل����دويل، لكنه����ا 
وخالل هذه �لفرتة �لعوي�سة �لتي 
مير بها �لنظ����ام حيث ينخر عظامه 
�سبه �نهيار �قت�سادي، تف�سل �أن 

تن�سغل ببع�سها �لبع�ش.
ق����ادة نظام �مل����اليل ويف غمرة 
بحثه����م عن خمرج لالأزم����ة �خلانقة 
�لت����ي يو�جهها نظامه����م �ملحا�رش 
باألف �أزمة و�أزمة ي�سنون �لهجمات 
�س����د بع�سهم ويتبادل����ون �لتهم، 
�ملتبادل����ة  �لهجم����ات  و�أ�سا�����ش 
يكمن يف �لبحث ع����ن خمرج لالأزمة 
�الأو�س����اع  وتربي����ر  �القت�سادي����ة 
�لوخيم����ة، لكن �مل�سكل����ة �لكربى 
يف ه����ذ� �لنظام، �أنه لي�ش هناك �أي 
تفاه����م �أو �ن�سج����ام �أو �أ�سلوب من 
�أ�سالي����ب �حل����و�ر �لدميقر�طي من 
�أخ����ذ ورد، و�إمن����ا كل ط����رف وتيار 
يت�����رشف وكاأن����ه د�ر �إذ�عة متتلك 
ب����ث،  �أي  ت�ستقب����ل  وال  مر�س����الت 
مما يجعل ه����ذ� �لنظام �أمام طريق 

م�سدود.
�حلديث �الآن يف طهر�ن يرتكز 
عل����ى �لبح����ث ع����ن خم����رج لالأزم����ة 
�القت�س����ادي  ببعديه����ا  �حلالي����ة 
�أن  بع����د  خ�سو�س����ا  و�ل�سيا�س����ي، 
و�سلت �الأو�س����اع �إلى درجة حرجة 
ج����د� تنذر باالنفج����ار يف �أية حلظة، 
�القت�سادي����ة  �الأو�س����اع  فوخام����ة 
جت����اوزت �حل����دود �ملاألوفة بكثري 
وباتت تخيم بظاللها على �حلر�ش 
�لثوري و�الأجه����زة �الأمنية للنظام، 
خ�سو�س����ا بع����د �أن ب����ات مو�سوع 
�إدر�ج �حلر�ش �لثوري �سمن قائمة 
�الإره����اب قاب����ال للح�س����ول، وهذ� 
ي�س����كل تهدي����د� كبري� ج����د� الأمن 
و��ستق����ر�ر �لنظ����ام ويك�����رش و�حدة 
من �أهم �سمام����ات �الأمان للنظام، 
ومن هن����ا، فاإن هناك حتديات غري 
عادية بوج����ه �لنظام وتتطلب عمال 
جاد� و�إال فاإن هناك مفاجاآت �أنكى 

و�أدهى.
�ل����ذي طامل����ا  نظ����ام �مل����اليل 
عالج �مل�ساكل و�الأزمات بالرتقيع 
وعمليات جتمي����ل ظاهرية، يو�جه 
هذه �مل����رة م�س����اكل و�أزم����ات من 
طاب����ع خا�ش، و�لذي يق�ش م�سجع 
�ملاليل �أن خ�سمهم �لعنيد، منظمة 
جماهدي خلق مت �سطب ��سمها من 
قائم����ة �الإرهاب وب����رزت من جديد 
على �ل�ساح����ة ب�سكل غري تقليدي، 
وتابع����ت ع����ن كث����ب �الأو�س����اع يف 
�إي����ر�ن د�ئم����ا، لكنه����ا تتاب����ع هذه 
�الأيام ما يجري يف طهر�ن مبنتهى 
�حلر�����ش و�لدق����ة وت�سع����ى ب����كل 
�ل�سب����ل و�الأ�ساليب م����ن �أجل عزل 
�لنظام كحالة منف�سلة عن �ل�سعب 
حتى يتم ��ستئ�س����ال �لنظام كاأي 

ورم خبيث من �جل�سد �الإير�ين.
ت�ساع����د �لعقوب����ات �لدولي����ة 
�الإي����ر�ين، و�النفتاح  �لنظ����ام  على 
�الإي����ر�ين  �ل�سع����ب  عل����ى  �ل����دويل 
وق����و�ه �لوطني����ة �ملنا�سلة وعلى 
للمقاومة  �لوطني  ر�أ�سها �ملجل�ش 
�الإير�نية “رغم �أن �الأمر ماز�ل دون 
�لطم����وح”، و�الأزم����ات و�مل�س����اكل 
�لطاحن����ة �لت����ي تع�س����ف بالنظام، 
تعب����د �لطرق نح����و معق����ل �لنظام 
يف طه����ر�ن وتب�رش بق����رب �سقوطه. 

“�حلو�ر”.

الماللي أمـام 
طريق مسدود

رؤية مغايرة

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@gmail.com

ومضة قلم

بالتح�����رش  جمتمعن����ا  تظاه����ر  رغ����م 
وتقدي����ره �مل�ستغل����ن يف حق����ل �لرتبية 
و�لتعلي����م �إالّ �أّن �لو�ق����ع عل����ى �لنقي�ش 
متاما، وتكون �ملاأ�ساة م�ساعفة بل �أ�سّد 
فد�ح����ة �إذ� كان م����ن يطل����ق �التهام����ات 
�لقائمون على �سوؤون �لرتبية و�لتعليم، 
يحزنن����ا بال �س����ك �أن تعلق عل����ى �لكو�در 
وف�س����ل خط����ط  �الإخفاق����ات  �لتعليمي����ة 
�لتعليم.  �لتطوي����ر و�لنهو�����ش بعملي����ة 
�أحده����م  �أعلن����ه  م����ا  �حلدي����ث  منا�سب����ة 
ذ�ت م����رة عندم����ا �أ�س����ار �إل����ى �أّن �لوز�رة 
تعم����ل عل����ى �لتطوير و�لتح�س����ن لذلك 

نظم����ت بر�مج �إع����ادة تاأهي����ل �ملعلمن 
ورف����ع كفاءتهم لكن هن����اك من يرف�ش 
�لتطوي����ر. �مل�س����وؤول قال �أي�س����اً: هناك 
فئة من �ملعلم����ن ال يوجد لديهم د�فع 

للتطوير خ�سو�سا �لقدماء منهم.
�ل����ذي يج����ب قوله هن����ا �إّن �ملعلمن 
�ساأنهم �ساأن بقية �ملنتمن �إلى �لقطاع 
�حلكومّي، ميتلكون �الإخال�ش ومنهم من 
يفتقدون����ه، فهناك فئة منه����م �لتحقت 
بالتعلي����م رمبا عن غ����ري رغبة وال د�فعية 
لديها لقطاع �لرتبي����ة و�لتعليم ووجدت 
�لتعلي����م،  المته����ان  م�سط����رة  نف�سه����ا 

ل����ذ� ال ي�س����كل وج����ود هوؤالء �سدم����ة لنا، 
�ملو�سوعي����ة تقت�س����ي �لق����ول �إن ن�سبة 
هوؤالء ال تتع����دى �ل� 5 % �أي �أن �أعد�دهم 
حم����دودة وبالتايل ال ت�س����كل تاأثري� على 
م�س����رية �لتعليم وال يج����ب �أن نو�سم كل 
�ملن�سب����ن للرتبي����ة و�لتعلي����م بالك�سل 
و�لت�سيب وغريها من نعوت تعد ظلما ال 
نظري له وت�سويه����ا الأ�رشف و�أقد�ش مهنة 

على �الإطالق. 
قدم����اء  بع�����ش  �أن  �لبديه����ي  م����ن 
�ملعلم����ن تقّل لديهم �لرغبة يف �لعطاء، 
وب����ن ه����وؤالء م����ن �أم�سى ثالث����ن عاما، 

وهن����اك �آخرون فاقت �سن����و�ت خدمتهم 
�لتقاع����د،  عتب����ات  عل����ى  وبات����و�  ذل����ك 
طبيع����ي  �أم����ر  �لد�فعي����ة  و�فتقاده����م 
ج����د�، كونه����م �أفن����و� زه����رة �سبابهم يف 
�لرتبي����ة و�لتعليم. نحن عل����ى يقن باأّن 
هن����اك معلمن ي�سع����ون ب�ست����ى �لطرق 
�إل����ى �اللتح����اق برب�م����ج �لتدري����ب ورفع 
كفاءته����م، ث����م �إّن هذه �لرب�م����ج مل تعد 
م�ساألة �ختيارية بل �إجبارية وبالتايل فاإّن 
�الدعاء باأّن �ملعلم يرف�ش �لتطوير زعٌم 

ال �أ�سا�ش له.

ال تعلقوا عليهم إخفاقاتكم 

�لتحري���ف �لقط���ري يف �الإع���الن ع���ن 
م�سم���ون �ملكاملة �لهاتفي���ة، ��ستهدف 
�أي�ساً دق �أ�سفن ب���ن �ل�سعودية وبقية 
�الإره���اب،  ملكافح���ة  �لد�عي���ة  �ل���دول 
فتعم���د �لبي���ان ح���ذف �لفق���رة �خلا�سة 
بت�ساور �ململكة م���ع م�رش ودولة �الإمار�ت 
�لبحري���ن  ومملك���ة  �ملتح���دة  �لعربي���ة 
و�إع���الن �لتفا�سيل الحق���اً، و�أ�سار �إلى �أن 
“�أم���ري قطر و�فق على طل���ب ويل �لعهد 
�ل�سعودي بتكليف مبعوثن من كل دولة 
لبح���ث �الأم���ور �خلالفية مب���ا ال يتعار�ش 
م���ع �سيادة �ل���دول”، ورغ���م �أن “�حلل يف 
�لريا����ش” كم���ا �أعلن���ت �الإم���ار�ت �أك���ر 
م���ن مرة، ف���اإن قطر ال تز�ل حت���اول مر�ر�ً 
وتك���ر�ر�ً دق �أ�سف���ن و�لره���ان على بث 

�لفرقة بن �لدول �الأربع!
�لبيان �لقط���ري ك�سف �أي�س���اً م�ساألة 
مهمة تتعلق مبن يدير دفة �حلكم يف قطر، 
فم���ن �ل���و�رد �أن تكون ه���ذه “�لفربكة” 
جزء� من متثيلية الإف�سال جهود �لو�ساطة 

ولو من خالل �إحر�ج �الأمري!
�لتوجه �لقطري يف ه���ذ� �ل�ساأن ميثل 
ع���دم تقدير جلهود �لو�سط���اء �لدولين، 
�لذي���ن بذل���و�، وال يز�ل���ون، �لكث���ري من 
�جله���د الإنهاء �الأزم���ة من �أجل ف���ك عزلة 
قط���ر حفاظاً على م�سال���ح �سعبها، ولكن 
قط���ر ال ت���ز�ل تعط���ي �أولوي���ة ق�س���وى 
مل�سال���ح حلفائها �سو�ء ق���ادة تنظيمات 
�الإرهاب، �أو م���اليل �إير�ن، و�الأتر�ك، حيث 
يخ�س���ون غ�سبه���م �إن قررو� �لع���ودة �إلى 

�ل�سف �خلليجي!
جاء �ل���رد �ل�سعودي على هذه �لعبثية 
�سارماً وحا�سماً ليعطيهم در�ساً بليغاً يف 
�جلدي���ة و�الرتقاء �إلى م�ست���وى �ملو�قف 
و�لتحدي���ات، فف���ي مث���ل ه���ذه �ملو�قف 
�حل�سا�سة توزن �الأمور و�لكلمات مبعايري 
بالغة �لدقة، وال ي�سح �لتالعب و�لتحريف 
يف وق���ت يفرت�ش في���ه ��ستع���ادة �أجو�ء 
�لثق���ة �ملطلوب���ة لبناء حو�ر ج���اد وفاعل 

بن �الأطر�ف �ملعنية.
ميكن تف�سري مر�وغ���ات قطر �إلى حد 
م���ا يف �س���وء �أنها يف حقيق���ة �الأمر وجدت 
نف�سها حم�س���ورة يف �لز�وي���ة بن �لدول 
�الأرب���ع �لد�عي���ة ملكافح���ة �الإره���اب من 
ناحية، و�لرئي�ش �الأمريكي دونالد تر�مب 

�لذي �أو�سح موقفه ب�سكل �أكر دقة حن 
دعا قطر لاللتز�م مبقرر�ت قمة �لريا�ش 
�لعربي���ة �الإ�سالمي���ة �الأمريكي���ة ملحارب���ة 
�جلماع���ات  متوي���ل  ووق���ف  �الإره���اب، 
�الإرهابي���ة و�لعم���ل عل���ى حمارب���ة �لفكر 
�ملتطرف، �إذ كيف ميكن لقطر �أن مت�سي 
يف تنفيذ ما �أعلنه �لبيت �الأبي�ش يف بيان 
ر�سمي ق���ال فيه �إن “�لرئي����ش )تر�مب( 
�س���دد عل���ى �أهمي���ة �لوح���دة ب���ن �رشكاء 
�لوالي���ات �ملتح���دة يف �خللي���ج يف �سبيل 
دع���م ��ستقر�ر �ملنطقة وحماربة �لتهديد 
�الإي���ر�ين”، وهذ� يعني عملي���اً تخلي قطر 
ع���ن �حللي���ف �الإي���ر�ين و�إنه���اء �لتقارب 
�ل�س���وري �ل���ذي مت ب���ن �جلانبن خالل 

�الأ�سهر �ملا�سية. “�إيالف”.
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صور مختصرة

�إذ� نظرنا �إلى مو�قع جميع مد�ر�ش 
�لبن����ن و�لبن����ات �حلكومي����ة، يف جميع 
�أ�سقاع �ململكة �سنج����د معظمها تطل 
عل����ى �أربع و�جهات رئي�س����ة ويف �أماكن 
حيوي����ة ولكن حتى �للحظ����ة مل ت�ستغل 

بال�سكل �ل�سحيح.
قب����ل �سن����و�ت طويل����ة طرحنا عرب 
�لز�وي����ة �قرت�ح����ا عل����ى وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم بال�سماح بفتح حمالت جتارية 
من خ����الل تلك �لو�جهات �حليوية �لتي 
بدوره����ا �سوف تخدم �أه����ايل �ملناطق، 
يف �لوق����ت ذ�ته �ست�سخ �أم����و�ال طائلة 
�ل����وز�رة ت�ستفي����د منه����ا  يف ميز�ني����ة 
�لرتبوي����ة  وبر�جمه����ا  م�ساريعه����ا  يف 
و�لتعليمية، �إ�سافة �إلى ذلك �سي�ساهم 
ه����ذ� �ملق����رتح يف ��ستق����ر�ر �إيج����ار�ت 
�ملح����الت �لتجاري����ة وهذه تع����د فائدة 
�أخرى للمجتمع �لبحرين����ي، و�إلى يومنا 

هذ� مل تتحرك �لوز�رة يف هذ� �الجتاه.
�الأم����ر �لث����اين، �سب����ق �أن نا�سدن����ا 
�مل�سوؤولن يف �ل����وز�رة للتخفيف على 
�أولي����اء �الأم����ور م����ن خالل فت����ح �ملزيد 
م����ن �أب����و�ب �ملد�ر�ش خل����روج ودخول 
�لطلبة، مما ي�ساهم يف �ن�سياب �حلركة 
و�لق�س����اء عل����ى �الختناق����ات �ملروية 
�ليومي����ة و�لتخل�ش من تلك “�ل�سكة” 
�لتي حت�س����ل �أمام �ملد�ر�����ش وت�سبب 
م�ساكل بن �لنا�ش نحن يف غنى عنها.

�الأمر �لثالث �ملطلوب من �لوز�رة، 
��ستب����د�ل �لكتب �لدر��سية “ملرعطه” 
�لت����ي �رشف����ت للطلبة باأخ����رى �ساحلة، 
علم����ا �أن �لوز�رة وف����رت بع�ش �لكتب 
عل����ى موقعه����ا �الإلك����رتوين. وع�ساكم 

عالقوة.

إلى وزارة التربية 
والتعليم



ا�ستقرار البطالة يف تركيا عند 10.2 %

ا�سطنب���ول - روي���رز: اأظه���رت بيانات م���ن معهد 
الإح�س���اء الرك���ي اأم����س اجلمع���ة اأن مع���دل البطالة يف 
الب���اد ا�ستقر عند 10.2 % يف الفرة بني مايو ويوليو، 
دون تغي���ر عن م�ستواه قبل �سهر وقب���ل عام. واأ�سارت 
البيانات اإلى اأن معدل البطالة يف القطاعات غر الزراعية 
بلغ 12.2 % يف املتو�سط خال الفرة بني مايو ويوليو، 
دون تغير اأي�ًسا على اأ�سا�س �سهري و�سنوي. وقال وزير 
املالي���ة الركي ناجي اقب���ال لوكالة اأنب���اء الأنا�سول يف 
مقابلة اإن بيانات البطال���ة ال�سادرة اأم�س توؤكد انتعا�س 
القت�ساد، م�سًرا اإلى انخفا�س البطالة 0.2 نقطة مئوية 

على اأ�سا�س معدل يف �سوء العوامل املو�سمية.

ال�سعودية تطرح مناق�سة “نووية” ال�سهر املقبل
اخل����ر – روي����رز: قالت م�س����ادر يف قط����اع الطاقة اإن����ه من املتوق����ع اأن تطرح 
ال�سعودية مناق�سة لإن�ساء مفاعاتها النووية الأولى ال�سهر املقبل، واإنها �ستخاطب 

بائعني حمتملني من دول بينها كوريا اجلنوبية وفرن�سا وال�سني.
وقال����ت ثاثة م�سادر يف القط����اع اإن اأكر بلد م�سدر للنف����ط يف العامل يريد بدء 
اأعم����ال الإن�ساء العام املقبل يف حمطتني بطاقة اإجمالية ت�سل اإلى 2.8 غيغاوات، يف 
الوق����ت الذي تقتفي في����ه اململكة اأثر جارتها الإمارات العربي����ة املتحدة يف ال�سعي 

ل�ستخدام الطاقة النووية.
ومل ت����رد مدينة امللك عب����د اهلل للطاقة الذرية واملتجددة املعنية بخطط الطاقة 

النووية يف الباد على طلبات للتعليق حتى الآن.
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اقتصاد
“البور�سة” توقف تداول اأ�سهم “اخلليج املتحد”

حلني ا�ستكمال �سفقة ال�ستحواذ من “اخلليج القاب�سة”

ق���ّررت بور�سة البحري���ن اإيقاف الت���داول على 
اأ�سه���م بنك اخلليج املتحد اعتباًرا من يوم غد الأحد، 
وذلك حل���ني ا�ستكم���ال عملية ال�ستح���واذ من قبل 

�رشكة اخلليج املتحد القاب�سة على البنك.
وقدمت �رشكة اخللي���ج املتحد القاب�سة ملجل�س 
ا يق���رح ال�ستحواذ على 100 %  اإدارة البن���ك عر�سً
من اأ�سهمه )�سايف من اأ�سهم اخلزينة( على اأن يقوم 
م�ساهمو البنك بالكتتاب يف اأ�سهم ال�رشكة ال�سادرة، 
بحي���ث يتم مبادلة كل �سهم جدي���د من اأ�سهم �رشكة 
اخللي���ج املتحد القاب�سة مقاب���ل �سهمني من اأ�سهم 
بنك اخلليج املتح���د. وكان جمل�س اإدارة بنك اخلليج 
املتح���د اأو�سى امل�ساهمني يف مذك���رة ن�رشها يف 11 

�سبتمر احلايل باملوافقة على عر�س ال�ستحواذ.
واأ�س���اروا يف مذك���رة ا�سر�سادي���ة تو�سيحي���ة، 
اأن جميعه���م ق���رروا اأن العملي���ة )ال�سفق���ة( عادلة 
ومنطقي���ة، حي���ث مت اإعداده���ا بحي���ث ل توؤثر على 
حق���وق م�ساهم���ي البنك فيم���ا يتعل���ق باملوجودات 
واملطلوب���ات، مع تاأثر هام�سي وغ���ر ملمو�س على 
حقوق الت�سويت، ولكن دون الإ�رشار بحقوق الأقلية.

اململوك���ة  امل�ساهم���ة  اأن  املذك���رة  واأظه���رت 
لأ�سخا����س بخ���اف ����رشكات جمموعة كيبك���و �سوف 

تنخف�س بن�سبة اأقل من 0.1 %، واأن هذا النخفا�س 
ل يت�سب���ب يف حرم���ان م�ساهم���ي الأقلي���ة من حقوق 

العرا�س والتي ل ميلكونها يف الوقت احلايل.
وح���ّدد جمل����س الإدارة ي���وم 25 اجل���اري موعًدا 
لجتم���اع اجلمعية العمومية غ���ر العادية للت�سويت 
عل���ى الق���رار. واأظه���رت املذك���رة اأن العر����س يعد 
ج���زًءا من خطة وا�سعة النطاق لإع���ادة تنظيم اأن�سطة 
جمموع���ة “كيبك���و” يف البحري���ن، كما اأك���دت اأنه مت 
احل�سول على املوافقة املبدئية من م�رشف البحرين 
املركزي. وي�سم جمل����س اإدارة البنك م�سعود حيات 
رئي�ًس���ا، وع�سوي���ة كل م���ن في�سل العي���ار وال�سيخ 
عب���داهلل نا����رش ال�سب���اح و�سام���ر خن�س���ت ومب���ارك 

امل�سكتي، وبدر العو�سي، وحممد هارون.
وي�ش���رط العر����ض موافقة 95 % عل���ى الأقل 
م���ن امل�ساهمني احلاملني لاأ�سهم العادية ال�سادرة 

واملدفوعة للبنك )�سايف من اأ�سهم اخلزينة(.
وو�س���ع جمل�س الإدارة يف املذك���رة جدولً زمنيًّا 
لعمل���ة ال�ستحواذ )اإذا مت���ت املوافقة عليها( حيث 
حدد 14 �سبتمر اجلاري موعًدا للت�سجيل، و15 لبدء 
العر����س، و25 اجلاري انعقاد اجلمعية العمومية غر 

العادية وهو نف�س تاريخ اإغاق العر�س.
وح���ّدد ي���وم 28 اجل���اري موع���ًدا لإلغ���اء اإدراج 
اأ�سه���م البن���ك يف بور�سة البحرين وه���و نف�س اليوم 

ال���ذي �سيتم فيه اإدراج اأ�سه���م �رشكة اخلليج املتحد 
القاب�سة يف البور�سة. ومن املعلوم اأن البنك ي�سنف 
عل���ى اأ�سا�س بن���ك تقليدي قطاع اجلمل���ة، ومرخ�س 
م���ن قبل م����رشف البحرين املركزي، ويبل���غ راأ�سماله 

امل�رشح ب���ه 250 ملي���ون دولر، وال�سادر واملدفوع 
208.65 ملي���ون دولر. فيم���ا يبل���غ ع���دد الأ�سهم 

834.602 مليون �سهم، بقيمة ا�سمية 0.25 دولر.
وتعد �رشك���ة اخلليج املتحد القاب�سة �رشكة عامة 

م�ساهمة بحرينية، ومتار�س نف�س الأن�سطة الأ�سا�سية 
الت���ي متار�سه���ا اأي �رشك���ة قاب�سة حت���ت الت�سنيف 
ال�سناعي، ومن املخطط اأن تعمل ك�رشكة قاب�سة غر 

مالية لأن�سطة جمموعة كيبكو يف البحرين. 
ويبل���غ راأ�س املال امل�رشح ب���ه، وكذلك ال�سادر 
واملدف���وع 252.7 مليون دولر. وراأ�س املال مق�سم 
اإل���ى 505.4 ملي���ون �سهم بقيمة ا�سمي���ة 0.5 دولر 

لل�سهم الواحد. 
وميتل���ك �رشكة اخلليج املتحد القاب�سة، �رشكتي 
م�ساريع الكويت القاب�س���ة بن�سبة 91 % واأوفر الند 

العقارية 9 %، وهما مملوكتان 
ب�سكل مبا�رش اأو غر مبا�رش من قبل �رشكة كيبكو.

وي�س���م جمل����س اإدارة ال�رشك���ة م�سع���ود حي���ات 
رئي�ًسا وع�سوية كل من في�سل العيار، وطارق حممد 

عبد ال�سامل، و�سعدون علي، ومازن حوا.
واأقفل �سهم بن���ك اخلليج املتحد يف اآخر تداول 
عند �سعر 390 فل�ًسا، وبلغت القيمة ال�سوقية للبنك 
نح���و 325.49 مليون دينار، م���ا ن�سبته 4.07 % من 
اإجمايل القيمة ال�سوقي���ة البالغة قرابة 7.986 مليار 
دين���ار. وكانت اأرب���اح البن���ك يف الن�س���ف الأول من 
العام اجلاري بلغت 7.84 مليون دولر، مقابل اأرباح 
بلغ���ت 775 األف دولر يف الف���رة املماثلة من العام 

املا�سي، بزيادة قدرها 911.6 %.

• اجلمعية العمومية تقّرر يوم 25 اجلاري بخ�سو�س ال�ستحواذ.. املوافقة اأو الرف�س	

املحرر االقت�سادي

م�رص: جممع للبرتوكيماويات بـ 3 مليارات دوالر

احتماالت رفع الفائدة االأمريكية تهبط بالذهب

“اال�ستثمار القاب�سة” ت�ستحوذ على ح�س�ص موؤثرة يف “دار”

حول العامل؟ كم تبلغ كلفة “اآيفون اإك�ص” 

عمومية غر عادية يف 28 اجلاري 

ينظ���ر م�ساهم���و بن���ك دار ال�ستثمار يف 
اجتم���اع اجلمعي���ة العمومي���ة العادي���ة الذي 
�سيقعد ي���وم 28 �سبتمر اجل���اري املوافقة 
عل���ى حتوي���ل ملكي���ة اأ�سه���م جمموع���ة من 
امل�ساهمني اإلى �رشكة دار ال�ستثمار القاب�سة 
)الكويت(. وامل�ساهم���ون هم �رشكات املدار 
للتموي���ل وال�ستثم���ار وا�ستح���واذ القاب�سة 
وخباري القاب�س���ة واأوكيانا العقارية ومنازل 

للتعمر.
كم���ا تنظ���ر اجلمعي���ة باملوافق���ة عل���ى 
اإ�سافة فقرة اإلى النظام الأ�سا�سي لبنك دار 
ال�ستثمار ح�سب متطلب���ات قانون ال�رشكات 
التجارية “يب���ني نظام ال�رشكة طريقة حتديد 
مكاف���اآت رئي�س واأع�ساء جمل����س الإدارة ول 
يج���وز تقدير جمم���وع هذه املكاف���اآت باأكرث 

م���ن 10 % م���ن �س���ايف الرب���ح بع���د خ�س���م 
الحتياط���ات القانونية وتوزي���ع ربح ل يقل 

عن 5 % من راأ�سمال ال�رشكة املدفوع”.
“كم���ا يج���وز للجمعي���ة العام���ة اأن تقّرر 
�رشف مكافاأة �سنوية لرئي�س واأع�ساء جمل�س 
الإدارة يف ال�سن���وات الت���ي ل حتق���ق فيه���ا 
ال�رشكة اأرباًحا اأو ال�سنوات التي ل توزع فيها 
اأرباًحا عل���ى امل�ساهمني على اأن يوافق على 
ذل���ك وزي���ر التج���ارة وال�سناع���ة، ويجب اأن 

ي�ستمل تقري���ر جمل����س الإدارة اإلى اجلمعية 
العمومي���ة على بي���ان �سامل ل���كل ما ح�سل 
علي���ه اأع�ساء املجل����س خال ال�سن���ة املالية 
من رواتب ون�سي���ب يف الأرباح وبدل ح�سور 

وبدل متثيل وم�رشوفات وغرها”.
“كما ي�ستمل التقرير املذكور على بيان 
م���ا قب�سه اأع�س���اء جمل����س الإدارة بو�سفهم 
موظف���ني اأو اإداري���ني اأو م���ا قب�س���وه نظر 
اأعم���ال فني���ة اأو اإدارية اأو ا�ست�ساري���ة اأو اأية 

اأعمال اأخرى”.
عل���ى  املوافق���ة  اجلمعي���ة  تنظ���ر  كم���ا 
تفوي�س جمل����س الإدارة اأو من يخوله لإمتام 
عملي���ات تعدي���ل عق���د التاأ�سي����س والنظام 

الأ�سا�سي.
وتاأ�س�س البنك يف العام 2007 براأ�سمال 
مكتتب ومدف���وع 200 مليون دولر، وم�رشح 

به ملياري دولر.

دب���ي - اأرق���ام: م���ن املق���رر اأن يطرح 
جوال “اآيفون اإك����س” يف الوليات املتحدة 
مقاب���ل 999 دولًرا، لكنه �سيكون اأغلى من 
ذل���ك يف مناطق اأخرى م���ن العامل، فعادة ما 
ت�س���ع “اآب���ل” اأ�سع���اًرا خمتلف���ة ملنتجاتها 
يف كل بل���د، وه���و ما يتوقف ب�س���كل جزئي 
على الر�س���وم ال�رشيبية و�سعر �رشف العملة 

املحلية.
ويف بع�س البل���دان مثل كندا واليابان، 
�سيك���ون جه���از “اآيفون اإك����س” اأغلى بنحو 
الولي���ات  يف  علي���ه  ه���و  عم���ا  دولر   100
املتحدة، بينما يف دول مثل اإيطاليا واآيرلندا 

ت�سل الزيادة اإلى حوايل 400 دولر.
وق���ال املحلل ل���دى “ل���وب فينت�رشز” 
لاأبح���اث “ج���ني مون�س���ر” ل�”�س���ي اإن اإن 
م���وين” الت���ي ن����رشت التقري���ر اإن ارتف���اع 
يثن���ي  ل���ن  البل���دان  ه���ذه  يف  الأ�سع���ار 
امل�ستهلكني بال�رشورة عن ����رشاء “اآيفون” 
فع���ادة ل ت�سكل هذه الزيادة اإرباًكا للطلب 
على اجل���وال، خا�س���ة اأن الن�سخ���ة “اإك�س” 
تبدو خمتلفة متاًما عن جميع مناذج اجلهاز.
فيم���ا اأ�سار املحل���ل ل���دى “فور�سر” 

لاأبح���اث “فران���ك جيلي���ت” اإل���ى �سعوبة 
مقارن���ة الأ�سع���ار بني البل���دان، لي�س فقط 
لأنه���ا تعتم���د على تغ���رات �سع���ر ال�رشف 
وال�رشائ���ب املحلي���ة، ولك���ن لأن التكلف���ة 
اأي�ًس���ا عل���ى  احلقيقي���ة للج���وال تتوق���ف 

متو�سط دخل املواطنني.
واجلدول املرفق ر�سد لأ�سعار “اآيفون 
اإك�س” يف 15 بلًدا حول العامل - بعد حتويل 
القيم���ة من العمل���ة املحلية اإل���ى الدولر- 

وفًقا ملا اأعلنه موقع “اآبل”.

• تغير يف نظام عقد التاأ�سي�س	

• جدول يظهر اأ�سعار اآيفون اإك�س بالأ�سواق العاملية	

القاهرة - رويرز: قال���ت وزارة البرول 
امل�رشي���ة يف بي���ان اأم�س اإن هن���اك خطة لإقامة 
جمم���ع متكام���ل للتكري���ر والبروكيماوي���ات 
باملنطق���ة القت�سادي���ة ملح���ور تنمي���ة قناة 
ال�سوي����س با�ستثم���ارات تتج���اوز 3 ملي���ارات 
دولر بالتع���اون م���ع �رشك���ة تويوت���ا ت�سو�س���و 
الياباني���ة. واأ�ساف���ت ال���وزارة يف البيان الذي 
تلقت رويرز ن�سخة منه “من املخطط النتهاء 
من درا�سة اجلدوى التف�سيلية للمجمع بنهاية 
الرب���ع الأول م���ن 2018 وو�سع���ه على خريطة 

الإنتاج العام 2021”.
وذكرت اأن املجمع، ال���ذي يجري تطويره 
بالتع���اون ب���ني ال�رشك���ة امل�رشي���ة القاب�س���ة 
للبروكيماوي���ات والهيئ���ة امل�رشي���ة العام���ة 
للب���رول وال�رشكة الياباني���ة، �سينتج نحو 3.5 
ملي���ون طن �سنوي���ا من املنتج���ات البرولية، 

ونح���و مليون طن من املنتجات البروكيماوية 
مثل البويل بروبيلني وم�ستقات اليثيلني.

القاب�س���ة  امل�رشي���ة  يف  م�س���وؤول  وق���ال 
للبروكيماويات لروي���رز اإن ال�رشكة اليابانية 

تتولى درا�سة اجلدوى للم�رشوع.
واأ�س���ار بي���ان ال���وزارة اإل���ى اأن ج���زءا من 
اإنت���اج املجمع �سيخ�س�س لتغطي���ة احتياجات 
ال�سوق املحلية، يف حني �سيتم ت�سدير الباقي 
لاأ�س���واق العاملية. ت�سكل زي���ادة ال�سادرات 
وتقلي����س ال���واردات اأح���د الأه���داف الرئي�سة 

مل�رش؛ من اأجل خف�س العجز التجاري.
وتقول احلكومة اإن املنطقة القت�سادية 
الت���ي تبل���غ م�ساحته���ا 460 كيلوم���را مربعا 
ح���ول قن���اة ال�سوي����س �ست�ستخ���دم يف تطوير 
مركز دويل لل�سناعات واخلدمات اللوج�ستية؛ 

جلذب ا�ستثمارات اأجنبية.

لندن - روي����رز: انخف�س �سع����ر الذهب يف 
املعام����ات الفورية اأم�س، متجاه����اً اإطاق كوريا 
ال�سمالي����ة �ساروًخ����ا جديًدا مّر من ف����وق اليابان، 
م����ع �سدور بيانات قوية عن الت�سخم يف الوليات 
املتحدة ع����ززت احتم����الت رفع اأ�سع����ار الفائدة 
جم����دًدا. ون����زل الذه����ب يف ال�س����وق الفورية 0.2 
1326.70 دولر لاأوقي����ة )الأون�س����ة(.  اإل����ى   %
وانخف�����س املع����دن اأك����رث م����ن 1 %  من����ذ بداية 
الأ�سب����وع، متجها لتكبد اأول خ�س����ارة اأ�سبوعية يف 
اأربعة اأ�سابي����ع. وزاد الذهب يف العقود الأمركية 
الآجل����ة ت�سليم دي�سمر 0.1 % اإلى 1331 دولًرا 
لاأوقي����ة. واأطلق����ت كوري����ا ال�سمالي����ة �ساروًخ����ا 
اأم�����س م����ر م����ن ف����وق جزي����رة هوكاي����دو ب�سمال 
الياب����ان و�سقط يف املحيط اله����ادي، ح�سبما قال 
م�سوؤولون من كوريا اجلنوبي����ة واليابان، مما زاد 
م����ن التوترات بعد التجربة النووي����ة القوية التي 

اأجرتها بيوجنياجن يف الآونة الأخرة.
وميك����ن اأن تع����زز املخاط����ر اجليو�سيا�سية 
الطل����ب عل����ى الأ�سول الآمنة مث����ل الذهب والني 
الياب����اين. ونزل الني اأم����ام الدولر اأم�����س، بعدما 
�سع����د يف وق����ت �ساب����ق بدع����م م����ن اأنب����اء اإطاق 

ال�س����اروخ، اإذ لقي����ت العملة الأمركي����ة دعًما يف 
البيان����ات القوي����ة لت�سخم اأ�سع����ار امل�ستهلكني 

بالوليات املتحدة.
وق����ال داني����ال هاني�����س املحل����ل دل����ى اإيه.
اإن.زد “اأعتق����د اإن ال�س����وق ترك����ز ب�س����كل متزايد 
على جمل�س الحتياطي الحتادي )البنك املركزي 
الأمركي( واحتمال رف����ع لأ�سعار الفائدة جمددا 
هذا الع����ام”. ومن املقرر اأن يب����داأ اجتماع جمل�س 
الحتياطي القادم بخ�سو�����س ال�سيا�سة النقدية 
يف 19 �سبتم����ر. ويدع����م رف����ع اأ�سع����ار الفائ����دة 
الدولر وعوائد ال�سن����دات بينما يفر�س �سغوطا 
على الذهب. ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى، 
ا�ستق����رت الف�س����ة دون تغر يذك����ر عند 17.75 
دولر لاأوقي����ة وتتجه لتكبد اأول خ�سارة اأ�سبوعية 
يف اأربع����ة اأ�سابي����ع. وتراجع البات����ني 0.2 % اإلى 
976.74 دولر لاأوقي����ة، وهب����ط اأك����رث من 2 % 
من����ذ بداية الأ�سب����وع، متجها لتكب����د اأكر خ�سارة 
اأ�سبوعي����ة منذ اأوائل مايو. وزاد الباديوم 0.2 % 
اإل����ى 932.95 دولر، بعدما بل����غ اأدنى م�ستوياته 
يف اأربع����ة اأ�سابي����ع يوم اخلمي�����س. ويتجه املعدن 

لت�شجيل ثاين هبوط اأ�شبوعي.

املحرر االقت�سادي
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النفط ينتظر �صعود الطلب بعد انتهاء “الأعا�صري” 

زيادة “مليونريية” بريطانيا 7.6 %

“املركزي” ي�صدر �صندات و�صكوًكا بـ 3 مليارات دولر

“�صيتي �صكيب” ي�صت�صيف م�رشوعات بـ 10 مليارات دولر 

تتكون من 3 �رشائح

بوقع 41 م�رشوًعا

اأطلق م�رشف البحرين املركزي اإ�صداًرا من 
ث���اث �رشائح بقيمة 3 مليارات دوالر يتاألف من 

�صكوك و�صندات تقليدية.
وج���رى اإط���اق �صك���وك باأج���ل 7 �صن���وات 
ون�صف ال�صنة بقيم���ة 850 مليون دوالر ب�صعر 
5.25 %. وكان ال�صع���ر االأويل يف حدود 5.625 

%
كما اأطلقت �صندات تقليدية الأجل 12 عاًما 
بقيم���ة 1.25 ملي���ار دوالر عند 6.75 %. وجرى 
عر����ض ال�صن���دات يف البداي���ة ب�صع���ر يف حدود 

% 7.25
كم���ا جرى اإطاق �صندات تقليدية الأجل 30 
عاًم���ا بقيم���ة 900 ملي���ون دوالر عند 7.50 %، 
وب���داأ ت�صوي���ق تل���ك ال�صندات ب�صع���ر يف حدود 
7.875 % قبل اأن يتم تعديل الت�صعري اإلى ما 

يرتاوح بني 7.625 % و7.75 %.
ويتج���اوز اإجمايل القيم���ة النهائية لطلبات 

االكتتاب 15 مليار دوالر.

وتتول���ى ترتي���ب االإ�ص���دار بنوك ب���ي.اإن.
ب���ي باريبا و�صيت���ي واخلليج ال���دويل وجيه.بي 

مورغان والبحرين الوطني.

دب���ي- رويرتز: وج���دت ����رشكات عقارية حملية 
وعاملي���ة فر�صة �صانحة الإط���اق م�صاريعها العقارية 
خال م�صاركته���ا يف فعاليات معر�ض �صيتي �صكيب 
جلوب���ال 2017 الذي اختتم فعاليات���ه يف دبي اأم�ض 

االأول.
وبل���غ ع���دد امل�صاريع الت���ي ج���رى اإطاقها من 
ا  قب���ل مطورين عقاريني حملي���ني 17 م�رشوًعا عقاريًّ
جميعها داخ���ل االإمارات والم�ص���ت قيمتها االإجمالية 

29 مليار درهم.
واأطلقت ����رشكات اأجنبية م�صارك���ة يف املعر�ض 
24 م�رشوًع���ا بقيمة 8 مليارات دره���م لي�صل اإجمايل 
عدد امل�رشوعات التي اأعلن عنها يف املعر�ض اإلى 41 
م�رشوًعا بقيمة 37 ملي���ار درهم تقريًبا )10 مليارات 

دوالر(.
اأن امل�رشوع���ات الت���ي  واأجم���ع مراقب���ون عل���ى 
اأطلقته���ا ال�رشكات العقارية داخل الدولة متيزت عن 
نظرياته���ا االأجنبية على �صعيد احلج���م واال�صتثمار، 
ف�صاً ع���ن تفرد وتع���دد وتن���وع اال�صتخدامات بني 
ال�صياف���ة والرتفي���ه وال�صك���ن وابتكاره���ا اأ�صاليب 

معي�صة غري م�صبوقة.

نخيل تستبق
�صجل���ت �رشكة نخيل العقاري���ة ق�صب ال�صبق يف 
املعر����ض باإطاقه���ا 7 م�صاري���ع ا�صتثماري���ة تتنوع 
يف ا�صتخداماته���ا ب���ني ال�صكن وال�صياف���ة والرتفيه 
وال�صح���ة بقيمة الم�ص���ت 4 مليارات دره���م، وبذلك 
تك���ون ال�رشكة قد خطف���ت تقريًبا اأ�ص���واء املعر�ض 
بالكامل. ال�صيما واأنها املطور الرئي�ض الوحيد الذي 

اأطلق م�صاريع جديدة بهذه ال�صخامة.
اأم���ا �رشكة دي���ار للتطوي���ر فاأعلنت ع���ن �صاوث 
ب���اي بقيمة تبل���غ مليار دره���م، مب�صاحة بن���اء تقدر 
ب����1.3 ملي���ون ق���دم مربع، حي���ث �صي�ص���م امل�رشوع 
وحدات �صكنية مميزة اإل���ى جانب ال�صقق والوحدات 

الفندقية.
ويحتل امل�رشوع ال���ذي �صي�صم 63 طابًقا موقًعا 
ممي���ًزا يف منطق���ة اخللي���ج التجاري وميث���ل امل�رشوع 
اأول م����رشوع ل� ديار للتطوي���ر بثاثة مكونات لاإقامة 
هي الوحدات ال�صكنية، ال�صقق الفندقية، والفندق، 

ومبجم���ل 926 وحدة تتنوع م���ن اال�صتوديوهات اإلى 
وحدات بثاث غرف نوم.

و�صي�ص���م امل����رشوع 448 �صق���ة �صكنية، و133 
�صقة فندقي���ة، و345 وحدة تابعة للفندق �صتديرها 

عامة جتارية فندقية مرموقة. 

منتجع تحت الماء
وك�صف���ت �رشكة كليندين�ض خ���ال م�صاركتها يف 
�صيت���ي �صكيب غلوبال عن م����رشوع فيني�صيا العائمة 
بتكلف���ة 2.5 ملي���ار دره���م )ما يع���ادل 680 مليون 

دوالر( وهو عبارة عن منتجع حتت املاء.
ويع���د اأول منتج���ع �صف���ن فاخ���ر يف العامل حتت 
امل���اء يف جزر الع���امل. ويبعد املنتج���ع 4 كيلومرتات 
ع���ن ال�صاطئ من دب���ي؛ حيث ينق���ل املنتجع جتربة 
مدين���ة فيني�صيا اإل���ى ال�رشق االأو�ص���ط. �صي�صت�صيف 
املنتج���ع العائم ما يق���ارب 3000 نزيل يومًيا، مع 4 
طواب���ق لاإقامة واملطاعم والرتفي���ة، وتقع اأحد هذه 
الطوابق حتت املاء. وي�ص���م امل�رشوع 414 مق�صورة 
ُموزع���ة على 4 طوابق، يقع اأحدها حتت املاء باإطالة 
عل���ى املناظر اخلابة لل�صعاب املرجانية من االأ�صفل 
ومراكب اجلندول التي متر يف املياه. وهناك جمموعة 
كبرية من اأماكن ال�صيافة االأنيقة والفخمة واملحات 
التجاري���ة التقليدية احلرفية التي جتعلك ت�صعر اأنك 

يف مدينة فيني�صيا الناب�صة باحلياة.

و�صيت���م زرع اأك���ر من 400 األف ق���دم مربع من 
ال�صع���اب املرجانية ح���ول منتجع فيني�صي���ا العائمة، 
وه���و م���ا �صي�صج���ع عل���ى ازده���ار احلي���اة البحري���ة. 
و�صتنت����رش ال�صواط���ئ العائم���ة الفريدة عل���ى خلفية 
م���ن اأفق دبي حول منتجع فيني�صي���ا العائمة. وي�صم 
املنتج���ع 12 مطعًم���ا 3 منه���ا حتت امل���اء؛ مما يوفر 

منظًرا خاًبا للحياة البحرية املبهرة.
وطرح���ت �رشك���ة االحتاد م����رشوع موت���ور �صيتي 
بقيم���ة تناهز 8 ملي���ارات درهم، كم���ا اأعلنت ال�رشكة 
اأي�ًصا عن توقي���ع اتفاقية �رشاكة مع ال�رشكة ال�صينية 
العام���ة للهند�ص���ة االإن�صائي���ة )CSCEC(، اإح���دى 
اأ�صخ���م ����رشكات االإن�ص���اءات يف الع���امل، لتنفيذ هذا 

امل�رشوع اجلديد. 
وم���ن املتوق���ع اأن ي�ص���م امل����رشوع اأك���ر م���ن 
11500 وح���دة �صكنية، ونح���و 3000 �صقة فندقية 
متكاملة اخلدم���ات، و3500 غرفة فندقي���ة، اإ�صافة 
اإل���ى م�صاحات جتزئة اإجمالية تبل���غ نحو 46 األف مرت 
مرب���ع، واأكر من 300 األف م���رت مربع من امل�صاحات 

املكتبية.
واأعلنت �رشكة م���اج للتطوير العقاري عن اإطاق 
م�رشوعها ماج كريك ويل بيينج ريزورت البالغ كلفته 
2.2 مليار درهم خال املعر�ض فيما اأعلنت �رشكة بن 
غاطي عن اإطاق م�رشوع تزيد قيمته على 450 مليون 

درهم.

• �صيتي �صكيب معر�ض عاملي ي�صكل فر�صة لل�رشكات لعر�ض م�رشوعاتها	

طوكي���و - رويرتز: تراجع���ت اأ�صعار 
النفط اأم�ض اجلمعة لكنها تّتجه لتحقيق 
مكا�ص���ب اأ�صبوعي���ة، ه���ي الثالث���ة خلام 
برن���ت عل���ى الت���وايل، مع ت�ص���ارع وترية 
عمليات اإزالة اآث���ار الدمار بعد االأعا�صري 
اآف���اق  الوالي���ات املتح���دة وحت�ص���ن  يف 
تك�صا����ض  غ���رب  خ���ام  ون���زل  الطل���ب. 
الو�صي���ط االأمريك���ي 17 �صنًتا اأو 0.4 % 
اإلى 49.72 دوالر للربميل. وجتاوز اخلام 
50 دوالًرا لف���رتة وجيزة ي���وم اخلمي�ض 
لي�صجل اأعلى م�صتويات���ه يف اأربعة اأ�صهر 
واأغلق مرتفعا 1.2 % عند 49.89 دوالر 
للربميل وهو اأعلى م�صتوى اإغاق له منذ 

31 يوليو.
وانخف����ض خ���ام القيا����ض العامل���ي 
مزي���ج برنت يف العقود االآجل���ة 23 �صنًتا 
اأو 0.4 % اإل���ى 55.24 دوالر للربمي���ل. 
 55.47 ليبل���غ   %  0.6 برن���ت  وارتف���ع 
دوالر للربميل عن���د الت�صوية يف اجلل�صة 
ال�صابق���ة م�صجا اأعلى م�صت���وى اإغاق له 

منذ 13 اأبريل.
يتج���ه  االأمريك���ي  اخل���ام  اأن  غ���ري 
لل�صعود نحو 5 % هذا االأ�صبوع بدعم من 

ا�صتئناف ت�صغيل م�ص���اف بعد االإع�صار 
ه���اريف وموؤ����رشات اأق���وى عل���ى الطلب، 
يف ح���ني يتج���ه برن���ت لارتف���اع 2.7 % 
وحتقيق ثالث مكا�صب���ه االأ�صبوعية على 

التوايل.
البل���دان امل�صدرة  وتوقعت منظمة 
للبرتول )اأوبك( هذا االأ�صبوع طلًبا اأعلى 
عل���ى نفطها يف 2018 وملحت اإلى بوادر 
على حت�صن ال�صوق العاملية، م�صرية اإلى 
اأن اتف���اق خف�ض االإنتاج الذي اأبرمته مع 
منتجني خارجها ي�صاهم يف تقلي�ض تخمة 

املعرو�ض.
واأعق���ب ذلك تقري���ر لوكالة الطاقة 
الدولي���ة قالت في���ه اإن تخم���ة معرو�ض 
النف���ط العامل���ي تتقل����ض بف�ص���ل قوة 
اإل���ى  واالأمريك���ي  االأوروب���ي  الطل���ب 
جان���ب تراج���ع اإنت���اج اأوب���ك واملنتجني 

امل�صتقلني.
وقال بوب داديل الرئي�ض التنفيذي 
ل�رشك���ة بي.ب���ي لروي���رتز يف مقابل���ة اإن 
من املرج���ح اأن تظل اأ�صع���ار النفط بني 
50 و60 دوالًرا للربمي���ل م���ع ا�صتم���رار 

املنتجني يف تقييد االإنتاج.

ك�صف���ت الن�صخ���ة الثالث���ة م���ن 
درا�صة “خارطة االزدهار يف اململكة 
املتحدة” ال�صادرة عن بنك باركليز 
اأن اململكة املتحدة �صهدت معدالت 
متفاوت���ة يف من���و االزده���ار خ���ال 
العام املا�ص���ي. ويف �صوء االأو�صاع 
االقت�صادي���ة املتقلبة ومفاو�صات 
خ���روج اململكة املتحدة من االحتاد 
االأوروبي، قال���ت الدرا�صة ال�صنوية 
اإن اأغل���ب مناط���ق الب���اد �صه���دت 
مزيداً م���ن االزدهار عموم���اً مقارنة 
بالعام ال�صابق. كما �صجلت العديد 
من املدن م�صتويات ازدهار تتجاوز 
مناطقها مع وجود تباينات وا�صحة 
على �صعيد االأجور والناجت املحلي 

االإجمايل للفرد.
وارتكزت الدرا�صة البحثية على 
عوامل خمتلفة �صملت عدد اأ�صحاب 
الروات، ومتو�صط االأجور ال�صنوية، 
ومع���دالت من���و ال����رشكات، واأ�صعار 

املنازل، والن���اجت املحلي االإجمايل 
للفرد؛ بهدف اإطاق “موؤ�رش درجات 
االزدهار”ل���كل منطق���ة ومدينة يف 
اململك���ة املتح���دة. وارتف���ع ع���دد 
اململك���ة  يف  املاي���ني  اأ�صح���اب 
املتح���دة الع���ام 2016 بن�صبة 7.6 
اإن  % عل���ى اأ�صا�ض �صن���وي، حيث 
هن���اك ثريا واحدا م���ن بني كل 79 

بريطانياً.
 و�صه���دت كل منطقة زيادة يف 
ع���دد اأثريائها من���ذ الدرا�صة التي 
اأجري���ت الع���ام املا�ص���ي با�صتثناء 
ا�صكوتلندا التي مل ت�صهد اأي تغيري 

يذكر. 
لن���دن اأق���ل منواً مقارن���ًة مبدن 
ال�صمال رغم احتفاظ لندن مبكانتها 
يف �ص���دارة امل���دن االأك���ر ازدهاراً 
يف اململك���ة املتح���دة، اإال اأن مدن���اً 
بريطاني���ة اأخرى �صه���دت توجهات 

اإيجابية خال العام املا�صي. 

املحرر القت�صادي

دب����ي - وام: توقعت درا�ص����ة حتليلية لغرفة 
جت����ارة و�صناع����ة دب����ي اأن يتخطى االإنف����اق على 
ال�صياح����ة يف االإم����ارات حاج����ز ال� 56 ملي����ار دوالر 

بحلول 2022.
وت����رى الدرا�صة اأن القيم����ة االإجمالية الإنفاق 
ال�صائح����ني �ص����واء من قب����ل ال����زوار املحليني اأو 
القادم����ني م����ن اخل����ارج يف �صوق ال�صف����ر بالدولة 
يف من����و م�صتمر خال الف����رتة القادمة مع ا�صتمرار 
االإمارات يف اإط����اق وافتتاح م�صاريع عماقة تعزز 
من �صوق ال�صف����ر بالدولة ومنها املنتج ال�صياحي 
“مر�ص����ى العرب” بقيمة 1.7 مليار دوالر اأمريكي 
وعامل االأ�صاطري من “اي ام جي” وحديقة “فورموال 
ون” يف دب����ي موتور �صيت����ي و”و�صيك�ض فاجز” 
التابع����ة حلدائ����ق ومنتجع����ات دب����ي” باالإ�صاف����ة 
اإل����ى عدد م����ن مراكز الت�صوق واملراك����ز الثقافية 
املخط����ط لها، وذلك متا�صًيا مع ا�صتعدادات دبي 

ال�صت�صافة معر�ض “اك�صبو 2020”.
وتوقع التحليل املبني على بيانات “بزني�ض 

العامل����ي  و”املجل�����ض  انرتنا�صيون����ال”  موني����رت 
لل�صف����ر وال�صياح����ة” اأن ي�صهد االإنف����اق يف �صوق 
ال�صف����ر بالدولة يف الع����ام 2017 منوًّا بحوايل 4.5 
% لريتفع االإنفاق االإجمايل اإلى 42.2 مليار دوالر 
ومنو بن�صبة 6 % بحلول العام 2020 ومنو بن�صبة 
6.3 % حت����ى العام 2022 مبع����دل اإنفاق اإجمايل 

ي�صل اإلى 56.3 مليار دوالر.
وب����نّي التحليل اأن القيم����ة االإجمالية لاإنفاق 
على ال�صياحة يف الدول����ة بلغت 40.4 مليار دوالر 
ا تراكميًّا  يف العام 2016، حمقًقا بذلك منوًّا �صنويًّ

بن�صبة 9.44 % منذ العام 2011.
وت�ص����ري البيانات كذل����ك اإل����ى اأن امل�صاهمة 
املبا�����رشة لل�صفر وال�صياح����ة يف اقت�صاد االإمارات 
خ����ال 2016 قد بلغ����ت 5.2 % اأي بقيمة 18.66 
ملي����ار دوالر، حي����ث يعك�����ض امل�صاهم����ة وال����دور 
الفعال لقط����اع الفنادق ووكاالت ال�سفر وخطوط 

الطريان واخلدمات االأخرى لنقل امل�صافرين.
ولفت التحليل اإلى اأن قطاع ال�صفر وال�صياحة 

يلعب دوًرا رئي�صيًّا يف �صيا�صة التنوع االقت�صادي 
التي تنتهجها دولة االإمارات باالإ�صافة اإلى �صعي 
احلكوم����ة لتحوي����ل دولة االإمارات اإل����ى واحدة من 
اأكرب الوجه����ات ال�صياحية يف العامل م�صرًيا اإلى اأن 
دولة االإم����ارات حلت يف املرتبة 26 من بني 185 
دولة، من حيث االأهمية الن�صبية الإجمايل م�صاهمة 

ال�صفر وال�صياحة يف الناجت املحلي االإجمايل.
واأ�ص����ار التحليل اإلى اأن االإنف����اق على ال�صفر 
به����دف الرتفي����ه بلغ ما ن�صبت����ه 77 % من اإجمايل 
اإنف����اق ال�صياح����ة يف الدول����ة يف 2016 اأي بقيم����ة 
31.3  ملي����ار دوالر ومن����و �صنوي مرك����ب بن�صبة 
9.06 % من����ذ العام 2011، يف ح����ني بلغ ال�صفر 
به����دف العم����ل م����ا ن�صبت����ه 23 % اأي بقيمة 9.1 
ملي����ار دوالر ومنو �صنوي مركب بن�صبة 10.83 % 

منذ العام 2011.
وبّينت الدرا�ص����ة اأن اإنفاق ال�صياح القادمني 
م����ن خ����ارج الب����اد ي�ص����كل م����ا ن�صبت����ه 74 % من 
االإجمايل، وذلك بقيمة قدرها 29.90 مليار دوالر، 

يف ح����ني �صاه����م اإنفاق ال�صي����اح املحليني الن�صبة 
املتبقي����ة 26 % يف 2016 بقيم����ة بلغت 10.54 
ملي����ار دوالر. وفيم����ا يتعلق بالنمو �صج����ل اإنفاق 
ال�صي����اح القادمني من اخلارج من����وًّا بن�صبة 9.46 
% من����ذ العام 2011 يف حني حقق اإنفاق ال�صياح 
املحليني منوًّا مبعدل �صنوي تراكمي قدره 9.39 

% خال نف�ض الفرتة.
موني����رت  “بزني�����ض  بيان����ات  وت�ص����ري 
انرتنا�صيونال” اأن دولة االإمارات جذبت 9 مايني 
م�صاف����ر الأجل الرتفيه واالأعم����ال يف 2016 وميثل 
ذلك زيادة بن�صبة 4.9 % مقارنة بالعام املا�صي، 
موؤكًدا اأن عدد زوار االإمارات �صهد زيادة م�صتمرة 
حيث يتمتع ال�ص����وق با�صتقرار كبري بف�صل تنوع 

جن�صيات امل�صافرين القادمني للدولة.
موني����رت  “بزني�����ض  لبيان����ات  ووفًق����ا 
انرتنا�صيون����ال” ف����اإن اإجم����ايل ع����دد القادم����ني 
وال����زوار اإل����ى دولة االإم����ارات خال الع����ام 2016 
بل����غ 28.6 % من منطقة ال�����رشق االأو�صط ثم اآ�صيا 

واملحيط الهادي بن�صب����ة 25.7 % واأوروبا بن�صبة 
.% 17.1

وتوق����ع التحلي����ل اأن اإجمايل ع����دد القادمني 
وال����زوار اإل����ى دولة االإم����ارات خال الع����ام 2017 
�صي�صه����د من����وًّا بن�صب����ة 6.5 % اأي ح����وايل 15.8 

مليون زائر مقارنة بالعام ال�صابق.
وبح�صب بيان����ات “املجل�����ض العاملي لل�صفر 
االإم����ارات  دول����ة  وال�صياح����ة” حافظ����ت حكوم����ة 
عل����ى التزامها بتعزي����ز البنية التحتي����ة املرتبطة 
بال�صياح����ة، وذلك مل�صاع����دة الدول����ة يف التعامل 
م����ع الع����دد املتزايد م����ن امل�صافري����ن القادمني 
بهدف االأعمال والرتفي����ه. وقد �صاعد االرتفاع يف 
ا�صتثمارات القطاع العام على حتفيز ا�صتثمارات 
القط����اع اخلا�ض، حي����ث بلغت القيم����ة االإجمالية 
لا�صتثم����ارات الراأ�صمالي����ة الت����ي تدفق����ت على 
�صوق ال�صفر يف الدولة 7.1 مليار دوالر يف 2016 
ا تراكميًّا بن�صبة 8.14 %  حمققة بذلك منوًّا �صنويًّ

منذ العام 2011.

الإمارات: ال�صياح ينفقون 56 مليار دولر بحلول 2022
تقرير



للبيع
شقة سكنية حتت االنشاء قرب مجمع 

الواحة في اجلفير
الدور 14 مساحة 117متر مربع

تتكون من: غرفة عدد 2، حمام 2، صالة، مطبخ
التسليم في شهر 2018/6

السعر: 70 ألف
لالستفسار 39455358

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السيد/ محمد أحمد حسن صياح باعتباره املصفي القانوني لشركة شركة 

محمد صياح للمقاوالت ش.ش.و املسجلة مبوجب القيد رقم 101897، طالباً 

إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 

التجاري، وذلك وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
اعالن رقم )9914( لسنة 2017

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

التجاري  املعلنة عليا أحمد عبداهلل حسن بطلب حتويل احملل  السيدة  إلينا  تقدمت 

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  أحمد،  إبراهيم  أحمد  جاسم  والء  السيدة  إلى  التالي: 

التقدم باعتراضه إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً 

به ما يعزز اعتراضه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ادارة السجل التجاري

   CR2017- 149829 إعالن رقم
تنازل عن احملل التجاري

2-67052
فايننس للمقاوالت

االسم التجاريرقم القيد

Trust Traders Products.. we insist
منتجـات ترسـت تريـدرز.. نصـرٌّ بإصرار

أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 مسـاًء إلى 8:30 مساًء

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36255656
الفـسيـلة بـالزا - النـويـدرات 

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

للذوق الراقي  الطوب الطبيعي من ستروهر ألمانيا بأشكال وألوان متنوعة وفاخرة جدًا

صنع في ألمانيا

تقدمت إلينا السيدة أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى 

اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: سحر عبداهلل محمد جمعة

االسم التجاري احلالي: مطعم دايت ميلز

االسم التجاري اجلديد: دايت ميلز لالستشارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
   CR2017- 151601 إعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

85619-1
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واأ�ض���اف اأن �رشطة لندن جتري التحقيق 
يف الهج���وم بدع���م م���ن هيئ���ة ا�ض���تخبارات 

.”MI5“
ب���دوره، ق���ال توم ج���ورج، رئي����س هيئة 
الإنقاذ يف لندن، اإن فرق الإنقاذ قامت باإجالء 
253 �ضخ�ض���ا م���ن القطار الذي ا�ض���تهدفه 

التفجري.
وح���ذر عمدة لندن �ض���ادق خ���ان، اأهايل 
العا�ض���مة م���ن اأنه���م �ض���ريون خ���الل الأيام 
القادمة يف �ض���وارع املدينة مزيدا من قوات 

الأمن، ول �ضيما على املوا�ضالت.
وكان �ض���هود عيان قد و�ضفوا ما حدث 
يف اآخر عرب���ة بقطار كان متوقف���ا باأنه “كرة 
نارية” ط���ارت من العربة، م���ا دفع بالركاب 
لله���رع اإل���ى املخ���ارج، اإذ اأ�ض���يب مزيد من 

النا�س خالل التدافع عند خمارج املحطة.
و�ض���فحات  اإع���الم  و�ض���ائل  وتناقل���ت 
التوا�ضل الجتماعي، �ض���ورة حلاوية بي�ضاء 
مع اأ�ض���الك تخ���رج منها، اعت���رت اأنها بقايا 
القنبل���ة، الت���ي مل تنفج���ر بقوته���ا الكاملة. 

وقي���ل اإن القنبل���ة كان���ت مو�ض���وعة داخل 
حمفظ���ة تري���د مرتوك���ة ق���رب اأح���د اأبواب 
العرب���ة. وح�ض���ب تقاري���ر اإعالمي���ة، كان���ت 

القنبلة موقوتة.
ال���ى ذلك، اعتقلت ال�رشط���ة الريطانية، 
رجال يحمل �ضكينا قرب حمطة قطارات “نيو 

�ض���رتيت” مبدينة برمنغهام، �ض���مال لندن، 
وفق ما نقلت “رويرتز” عن م�ضادر اإعالمية.

ووفق���ا ل�ض���حيفة “ذا �ض���ن”، اأظه���رت 
لقطات على و�ض���ائل التوا�ض���ل الجتماعي، 
حلظة �ض���عق عنا�رش ال�رشطة رجال، واإ�ض���قاطه 
عل���ى الأر����س، خ���ارج حمط���ة قط���ار مبدينة 

برمنغهام.
ووقعت احلادثة ، بعد �ضاعات من انفجار 
عبوة نا�ضفة يف قطار مرتو مزدحم  بالعا�ضمة 
يف �ضاعة الذروة، مما ت�ضبب يف اإ�ضابات عدة. 
ومل ت���دل ال�رشط���ة باأي تعليق يو�ض���ح وجود 

رابط بني عملية العتقال وهجوم املرتو.
النق���ل يف  هيئ���ة  قال���ت  جانبه���ا،  م���ن 
العا�ض���مة الريطانية على توي���رت اإن العمل 
توق���ف يف جزء من خدم���ة املرتو بغرب لندن 

ب�ضبب حادث.
واأعلنت ر�ض���الة على احل�ض���اب الر�ضمي 
ملرتو لندن على تويرت “توقفت اخلدمة بني 
حمطتي هاي �ض���رتيت كينزجنتون واإدجوير 

رود فيما تتعامل ال�رشطة مع حادث”.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم ال�ضوؤون الدولية: 17111482(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

قرقا�س يرد على تهديدات زعيم احلوثيني
دب����ي � وكالت: رد وزي����ر الدولة لل�ض����وؤون اخلارجية يف الإمارات اأنور قرقا�����س، على التهديدات 
الت����ي اأطلقها زعيم جماعة “اأن�ض����ار اهلل” عبدامللك احلوثي، با�ض����تهداف الإم����ارات، وباأنها باتت يف 

مرمى �ضواريخ جماعته.
واعت����ر قرقا�س يف �ضل�ض����لة تغري����دات اأطلقها على �ض����فحته يف موقع “توي����رت”، اأن تهديدات 
احلوثي �ض����د الإمارات دليل مادي ثابت على �رشورة “عا�ض����فة احلزم”، مو�ض����ًحا اأن التحالف العربي 

يخو�س معركة �رشورية مل�ضتقبل املنطقة.
واأكد قرقا�س اأن تهديدات احلوثي ل تخيف، واإمنا تك�ضف عن “ياأ�س” وعن النوايا اخلفية التي 

ت�ضتهدف اأمن وا�ضتقرار اخلليج العربي.
ونقلت قناة “امل�ضرية” احلوثية خطاب زعيم ميلي�ضيات احلوثي، عبدامللك احلوثي، الذي هدد 
فيه بق�س����ف مناطق يف دول اجلوار بال�س����واريخ، وبا�ستهداف ال�س����فن النفطية على خطوط املالحة 

الدولية قبالة ال�ضواحل اليمنية يف حال تقدمت قوات ال�رشعية والتحالف نحو احلديدة.
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استانا ـ رويترز: 

قال مفاو�ضون من رو�ضيا وتركيا 
واإيران يف بيان م�سرتك، اأم�س اجلمعة، 
بعد حمادثات يف كازاخ�ضتان اإن الدول 
الثالث تو�ضلت لتفاق لإقامة مناطق 
عدم ت�ضعيد يف �ضوريا ملدة 6 اأ�ضهر.

البي���ان:  ع���ن  روي���رتز  ونقل���ت 
�ضت�ض���مل املناط���ق، ب�ض���كل كامل اأو 
جزئي، الغوط���ة ال�رشقي���ة وحمافظات 
اإدلب وحم�س والالذقية وحلب وحماة. 
وميكن متديد فرتة ال�ض���تة اأ�ض���هر يف 

امل�ضتقبل.
وقال املفاو�س الرو�ضي األك�ضندر 
الفرنتيي���ف اأم�س اجلمعة، اإن رو�س���يا 
واإيران وتركيا �ضرت�ض���ل كل منها نحو 

500 مراقب اإلى اإدلب يف �ضوريا.
وقال وزير خارجية كازاخ�ضتان يف 
املوؤمت���ر املنعقد ام����س لإعالن البيان 
اخلتامي ملحادثات اأ�ض���تانا اإن مناطق 
خف�س الت�ض���عيد لن توؤثر على وحدة 

�ضوريا.

 باريس ـ أ ف ب:

 ح���اول رج���ل و�ض���ط باري����س اأم�س 
اجلمعة طعن ع�س���كري م�سارك يف عملية 
“�ض���نتينال”، الت���ي انت����رشت مبوجبه���ا 
الق���وى الأمنية يف فرن�ض���ا منذ اعتداءات 
اإ�ضابات،  الت�ض���بب بوقوع  2015، دون 

بح�ضب ما اأعلنت ال�رشطة.
واعت���دى املهاج���م عل���ى اجلن���دي 
يف حمط���ة “�ض���اتليه” للقط���ارات حيث 
�ض���مع يذكر ا�ض���م “اهلل” قبل اأن يتمكن 
الع�ضكري من ال�ض���يطرة عليه، وفقا ملا 

اأفاد م�ضدر يف ال�رشطة.
واأ�ض���اف امل�ض���در اأن املهاج���م مل 

يكن معروفا يف ال�ضابق لدى ال�رشطة.
وتاأت���ي احلادث���ة يف وق���ت ل ت���زال 
م���ن  �ضل�ض���لة  عق���ب  متاأهب���ة  فرن�ض���ا 
العت���داءات الإرهابي���ة ب���داأت يف يناي���ر 
اقتحم م�ض���لحون مكاتب  2015، عندما 
جملة “�ض���اريل ايبدو” ال�ض���اخرة وقتلوا 
12 �ضخ�ض���ا. وبع���د الهج���وم، اأطلق���ت 
احلكومة عملية “�ض���نتينال” التي ن�رشت 
مبوجبها نحو 7000 جندي يف اأنحاء البالد 
حلرا�ضة املناطق املعر�ضة لتهديد اأمني 
مثل املواقع ال�ضياحية واملباين الدينية.

برازيليا ـ أ ف ب:

ال���ى  العام���ة  النياب���ة  وجه���ت   
الرئي�س الرازيلي مي�ضيل تامر الذي 
يواجه ف�ض���يحة ف�ضاد، تهمة جديدة ب� 
“عرقلة �ضري الق�ض���اء وتزعم ع�ضابة 

اجرامية”.
وق���دم املدع���ي الع���ام رودريغو 
جان���وت طلبا لتوجيه التهام الى تامر 
و�ضتة من م�ضاعديه املقربني، موؤكدا 
ان رئي�س الدولة ا�ضطلع بدور “زعيم 

الع�ضابة”.
وكان���ت وجه���ت ال���ى تام���ر )76 
عاما( يف يونيو ب�ض���ورة ر�ضمية تهمة 
“الف�ض���اد ال�ض���لبي”، لكنه متكن من 
اإنق���اذ وليته ع���ر احل���وؤول دون بدء 
حماكمة �ضده من خالل احل�ضول على 

اكرثية كبرية يف جمل�س النواب.
وردت الرئا�ض���ة يف بي���ان ات�ض���م 
بحدت���ه الن���ادرة، وا�ض���فة التهامات 
اجلدي���دة باأنها “عبثية”، واعترت ان 
املدعي العام يتم�ض���ك “ب�ض���لوك غري 

م�ضوؤول لتغطية اأخطائه”.
وق���ال املدعي العام ان مي�ض���يل 
تام���ر “ا�ض���طلع بدور زعي���م املنظمة 
الجرامي���ة من���ذ ماي���و 2016”، عندما 
خلف يف رئا�ض���ة البالد ديلما رو�ضيف 
)ي�ض���ار( التي اأقيل���ت بتهمة التالعب 

باملالية العامة.

كابول ـ نوفوستي: 

اأ�سيب عدد من اجلنود املرافقني 
لقافلة تابعة لبعثة حلف الناتو والتي 
يطل���ق عليه���ا “الدع���م احل���ازم”، يف 
هج���وم  ب�ض���يارة مفخخ���ة، ا�ض���تهدف 
مدرعته���م، يف ولي���ة قنده���ار جنوب 

اأفغان�ضتان.
ووفقا لوكالة “نوفو�ض���تي” فقد 
مت الإعالن يف وقت �ض���ابق عن تفجري 
�ض���يارة مفخخ���ة بالق���رب م���ن مط���ار 
قندهار الدويل. واأو�ض���ح بيان �ضادر 
عن البعثة، اأن “ع���ددا قليال من جنود 
)الدعم احلازم( اأ�سيبوا ام�س اجلمعة، 
با�ضتهداف مدرعتهم ب�ضيارة مفخخة، 
بالقرب من قندهار”، م�ضيفا اأنه “مت 
نقل اجلنود )اإلى امل�ست�سفى( لتلقي 

العالج الالزم”.
واأ�ض���يب بالنفجار، م���ن 3 اإلى 4 
اأ�ضخا�س، يعتقد اأنهم من الع�ضكريني 
اإل���ى تدمري  الروماني���ني، بالإ�ض���افة 

عربة تابعة للحلف.
وذك���رت اأن حركة طالب���ان تبنت 
يف وقت لحق امل�ض���وؤولية عن الهجوم 

بال�ضيارة املفخخة.

أربيل ـ رويترز: 

عقد برملان اإقليم كرد�ضتان العراق 
اأم����س اجلمع���ة اأول جل�س���ة بع���د توقف 
لعام���ني للت�ض���ويت عل���ى خط���ة لإجراء 
ا�ضتفتاء يوم 25 �ضبتمر على ا�ضتقالل 
الإقليم. واأو�ضح املتحدث با�ضم برملان 
االإقلي���م طارق جوهر اأن اجلل�س���ة عقدت 
بح�ض���ور احلزبني الرئي�ض���يني “الحتاد 
اجلل�س���ة  والدميقراط���ي”، فيم���ا قاطع 

كتلتي التغيري واجلماعة االإ�سالمية.
واأ�س���اف جوهر اأن اجلل�س���ة احلالية 
متثل دعماً لقرار ا�ض���تفتاء حق امل�ضري 
ورداً عل���ى ق���رارات الرمل���ان الحتادي 
كرك���وك  حماف���ظ  باقال���ة  بغ���داد  يف 
ورف����س ال�ض���تفتاء. وتعار�س احلكومة 
املركزية يف بغ���داد اخلطة التي اأعلنتها 
حكومةالإقليم بقيادة م�ض���عود الرزاين 

يف وقت �سابق من العام اجلاري.

غزة ـ أ ف ب: 

اأعلن���ت كتائ���ب الق�س���ام اجلناح 
الع�ض���كري حلرك���ة “حما����س”، مقتل 
عن�رشي���ن م���ن اأع�ض���ائها يف حادث���ني 

منف�سلني فجر اأم�س اجلمعة.
وقال���ت الكتائ���ب يف بي���ان لها، 
 32 الدمياط���ي  با�ض���م  “خلي���ل  اإن 
عاما من �ض���كان حي ال�ض���يخ ر�ضوان 
مبدين���ة غزة، تويف اإث���ر اإنهيار نفقني 

للمقاومة”.
بدوره اأك���د الناطق با�ض���م وزارة 
ال�ض���حة يف غزة اأ�رشف القدرة، و�ضول 
جثم���ان با�ض���م الدمياط���ي اإلى جممع 

ال�ضفاء الطبي.
ويف وق���ت لح���ق، اأعلن���ت كتائب 
الق�ض���ام ع���ن وف���اة مقاتل اآخ���ر، هو 
يو�ض���ف �ض���ري اأب���و عابد، م���ن بني 
�ض���هيال يف مدينة خانيون�س اإثر انهيار 
نف���ق للمقاومة دون اإعط���اء مزيد من 

التفا�ضيل.

بغداد ـ ار تي: 

اأعلنت القوات العراقية اأم�س اجلمعة 
اأنه����ا األق����ت القب�����س على 14 ام����راأة من 
عوائ����ل تنظي����م “داع�����س” )13 يحمل����ن 
اجلن�س����ية الرتكية وواحدة الرو�س����ية( يف 
منطقة العيا�ض����ية التابعة لق�ضاء تلعفر 

غرب املو�ضل، الذي مت حتريره موؤخرا.
وقال����ت خلية الإعالم احلربي يف بيان 
على �ض����فحتها يف “في�ض����بوك” اإن قوات 
الفوج الثاين يف الل����واء 73 والفوج الأول 
يف اللواء 75 األقت القب�س على 14 امراأة 
)13 يحمل����ن اجلن�س����ية الرتكي����ة وواحدة 
الرو�ض����ية( و16 طفال يف ق�ض����بة الراعي 

الواقعة على اأطراف العيا�ضية.
ج����اء  ذل����ك  اأن  اخللي����ة  واأ�ض����افت 
خالل عملي����ات تفتي�س وتطه����ري اأجريت 
لي����ال. وكانت قي����ادة عملي����ات “قادمون 
ي����ا تلعف����ر” اأعلن����ت يف نهاية اأغ�ض����ط�س 
املا�ضي ا�ضتعادة العيا�ضية من التنظيم 

بالكامل واأحكمت ال�ضيطرة عليها.

 اتفاق على “خف�س الت�ضعيد” 
ب�ضوريا ملدة 6 اأ�ضهر

فرنسا

البرازيل

 أفغانستان 

هجوم جديد على 
ع�ضكري يف باري�س 

 الرئي�س يواجه اتهامات 
جديدة بالف�ضاد

اإ�ضابات من الناتو 
بتفجري مفخخة 

 بعد تعطله لعامني.. برملان 
كرد�ضتان يبحث ال�ضتفتاء 

 مقتل عن�رشين من كتائب 
الق�ضام التابعة حلما�س

 القوات العراقية تعتقل 
14 امراأة من ن�ضاء “داع�س” 
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بيونغ يانغ تهدد وا�صنطن بعد اإطالقها �صاروخا باجتاه اليابان

اأمري قطر: م�صتعدون للجلو�س اإلى الطاولة ومناق�صة الأزمة

الإرهـاب ي�صتهـدف حمطـة متـرو فـي لنـدن

اأغلب الأمريكيني يوؤيدون عمال ع�ضكريا �ضد كوريا ال�ضمالية 

وقفات احتجاجية يف باري�س وجنيف �ضد “اإرهاب الدوحة”

22 جريًحا وال�رشطة حتدد هوية امل�ضتبه به

ال�ض���اروخ  ارتف���اع  اأن  الهيئ���ة  وق���درت 
الأق�ضى و�ضل اإلى نحو 770 كيلومرتا وقطع 
م�ض���افة 3700 كيلومرت، ويجري حاليا حتليل 
دقيق م�سرتك بني اجلانبني الكوري اجلنوبي 

والأمريكي لعملية الإطالق.
ويرج���ح حمللون يف �ض���ول، اأن ال�ض���اروخ 
ال���ذي اأطلقته بيونغ يانغ من نوع “هوا�ض���ونغ 
بالي�ض���تي  �ض���اروخ  وه���و  )املري���خ(12-” 
متو�ض���ط وطويل املدى، وذلك نظرا لرتفاعه 

الأق�ضى وم�ضافة التحليق.
بدوره ق���ال اجلي�س االأمريكي، اإنه ر�س���د 
اإط���الق كوريا ال�ض���مالية �ض���اروخا بالي�ض���تيا 
متو�ض���ط املدى فوق الياب���ان باجتاه املحيط 
الهادئ، م�ض���يفا اأن ال�ض���اروخ مل ي�ض���كل اأي 

تهديد للوليات املتحدة.
وعق���ب اإط���الق بيون���غ يانغ ل�ض���اروخها، 
�س���ارع الرئي�س الكوري اجلنوبي لعقد اجتماع 

طارئ ملجل�س الأمن الوطني. 
وتاأت���ي عملي���ة اإط���الق ال�ض���اروخ، بع���د 
بداي���ة  ال���دويل  الأم���ن  جمل����س  فر����س  اأن 
الأ�ض���بوع، جمموعة ثامنة م���ن العقوبات على 
كوري���ا ال�ض���مالية، ب�ض���بب براجمه���ا النووية 
وال�ض���اروخية، الأم���ر الذي اأثار �ض���خط بيونغ 
يان���غ، اإذ بث���ت وكالة الأنب���اء الر�ض���مية اأم�س 
تقري���را، هددت في���ه بيونغ يانغ با�ض���تخدام 
الأ�ض���لحة النووية “لإغ���راق” اليابان، وحتويل 
الوليات املتحدة اإلى “رماد وظالم”، لدعمهما 
قرارا ملجل�س الأمن الدويل، وعقوبات �ض���دها 

ب�ضبب اأحدث جتاربها النووية.
م���ن جانبه، قال وزي���ر اخلارجية الأمريكي 
ريك�س تيلر�ضون اأم�س اإن اختبارات ال�ضواريخ 
املتوا�ض���لة الت���ي جتريه���ا كوريا ال�ض���مالية 
ته���دد العامل اأجمع و�ض���دد عل���ى اأن الوليات 
املتح���دة تعمل يف تع���اون وثيق مع حليفتيها 
االإقليميت���ني اليابان وكوريا اجلنوبية ب�س���اأن 

امل�ضكلة.
وق���ال تيلر�ض���ون اأم���ام منت���دى ملنظمة 

اآ�ض���يا...  ����رشق  “يف  الدميقراطي���ات  جمتم���ع 
يه���دد النظام ال���ذي يتزاي���د ع���داوؤه وعزلته 
الدميقراطي���ات يف كوري���ا اجلنوبية واليابان. 
تل���ك  تو�ض���عت  الأخ���رية  الآون���ة  يف  والأه���م 
التهديدات اإلى الوليات املتحدة... معر�ض���ة 

العامل باأ�رشه للخطر”.
حليفتين���ا  اإل���ى  اأول  “ننظ���ر  وتاب���ع 
االإقليميت���ني كوري���ا اجلنوبي���ة واليابان. من 
خ���الل العم���ل معهم���ا و����رشكاء دميقراطيني 
اآخرين ن�ض���تمر يف بناء اإجم���اع يف جمل�س الأمن 
التاب���ع لالأم���م املتحدة لت�ض���كيل جبهة دولية 
موح���دة حت���رتم قيمن���ا وتكافح جلعلن���ا اأكرث 

اأمنا”.

وك�ض���ف ا�ض���تطالع للراأي اأجرته موؤ�ض�ض���ة 
جالوب اأن اأغلب الأمريكي���ني يوؤيدون القيام 
بعمل ع�ضكري �ضد كوريا ال�ضمالية اإذا ف�ضلت 
اجله���ود االقت�س���ادية والدبلوما�س���ية وذلك 
و�ض���ط ت�ض���اعد التوتر حول برنامج الأ�ض���لحة 

النووية والتجارب ال�ضاروخية لبيونغ يانغ.
واأظه���ر ال�ض���تطالع ال���ذي ن����رشت نتائجه 
اأم�س واأج���ري قبل اأيام اأن 58 % من البالغني 
ال�ض���تطالع  �ض���ملهم  الذي���ن  الأمريكي���ني 
وعدده���م 1022 قالوا اإنه���م يوؤيدون القيام 
بعمل ع�ض���كري �ض���د كوريا ال�ض���مالية اإذا مل 
ت�ض���تطع بالده���م حتقي���ق اأهدافها بو�ض���ائل 

�ضلمية اأول.

لكن التاأيي���د كان متباينا ب�ض���دة على 
اأ�ض���ا�س النتماء احلزبي. فقد بلغت ن�ض���بة 
تاأيي���د العمل الع�س���كري بني اجلمهوريني 
ب���ني   %  37 بلغ���ت  ح���ني  يف   %  82

الدميقراطيني و56 % بني امل�ضتقلني.
كوري���ا  اإط���الق  بع���د  ال�ض���تطالع  ون����رش 
ال�ض���مالية �ض���اروخا اآخر مر فوق اليابان اأم�س 
اجلمعة وفقا مل�س���وؤولني م���ن كوريا اجلنوبية 

واليابان.
وقالت جالوب يف تقريرها “يبدو اأن اأغلب 
الأمريكي���ني م�ض���تعدون لدعم عمل ع�ض���كري 
�ض���د هذا البلد على الأقل كمالذ اأخري. لكنهم 

ما زالوا يعتقدون اأن بيونغ يانغ تتحايل”.

وكان اأمري قطر اأجرى مباحثات مع الرئي�س 
الرتك���ي رجب طي���ب اأردوغ���ان يف اأنقرة، يوم 
اخلمي����س، يف اأول زي���ارة ر�ض���مية يق���وم به���ا 
اإل���ى اخلارج من���ذ ان���دلع الأزمة ب���ني الدوحة 
وال���دول العربية التي قطع���ت عالقاتها بقطر 
)ال�ض���عودية والإم���ارات والبحرين وم�رش( على 

خلفية دعم الدوحة للجماعات الإرهابية.
وتوج���ه اأمري قطر بعده���ا اإلى برلني للقاء 
مريكل، ثم يلتقي الرئي�س الفرن�ضي اميانويل 
�ضيا�ض���يون  و�ض���ارك  باري����س.  يف  ماك���رون 
وحقوقيون ودبلوما�ضيون، يف وقفة احتجاجية 
اأمام برج اإيفل يف باري�س، اأم�س اجلمعة، رف�سا 
لزي���ارة اأمري قطر متيم بن حمد اإلى العا�ض���مة 

الفرن�ضية.
وطالب امل�ض���اركون يف الوقف���ة الرئي�س 
اإميانويل ماكرون والرملان الفرن�ضي، باتخاذ 
اإجراءات �ض���ارمة ت�ض���من قط���ع العالقات مع 
النظام القطري، وبفر�س عقوبات اقت�ضادية 
و�ضيا�ض���ية واأمنية على الدوحة، حتى تر�ض���خ 

للمطالب الدولية الداعية لوقف دعم ومتويل 
الإرهاب.

ومن بني امل�ضاركني ممثلون عن الأحزاب 
ال�ضيا�ض���ية الفرن�ض���ية وع���دد م���ن املنظمات 
الفرن�ضية احلقوقية، وعدد من �ضفراء الدول يف 
باري�س، ورفعوا لفتات التي تندد باأمري قطر 
والنظام القطري لدعمه ومتويله لالإرهاب. الى 
ذلك، �ض���هدت مدينة جنيف ال�ضوي�رشية وقفة 
احتجاجية للتنديد بالدع���م والتمويل القطري 
لالإره���اب، وذلك عل���ى هام�س انعق���اد الدورة 
ال�ضاد�ض���ة والثالثني ملجل�س حقوق الإن�ض���ان 

التابع لالأمم املتحدة.
يف  �ض���اركوا  قطري���ون  نا�ض���طون  ون���دد 
الوقف���ة، ب�ضيا�ض���ات نظ���ام الدوح���ة ب�ض���حب 

اجلن�سية من املعار�سني.
وق���ال حممد نا�رش املري، وهو نا�ض���ط من 
قبيلة الغف���ران، املتفرعة من قبيل���ة اآل مرة، 
اإنه “بعد انتزاع اجلن�س���ية من �سيخ القبيلة لن 

يكون هناك ماأمن لأبناء قبيلة اآل مرة”.

ويف ت�رشيح���ات ل�”�ض���كاي ني���وز عربية”، 
اجلن�س���ية  �س���حب  �سيا�س���ة  امل���ري  و�س���ف 

ب�”املتهورة وال�ضبيانية”.
وق���ال املواط���ن �ض���الح الغف���ران املري 
الذي جرد من جن�ض���يته: “كفانا �ضمتا. حاولنا 
وحاولنا و�ض���وف نحاول حتى ن�ضرتجع حقوقنا. 
حقوقنا وحقوق عائلتي )بعد اأن تعر�ضنا اإلى( 

ت�رشي���د وتهجري وعن�رشية على القبيلة ب�ض���كل 
عام يف قطر”.

حلق���وق  العربي���ة  الفيدرالي���ة  وتعق���د 
الإن�ض���ان، ن���دوة داخل جمل�س حقوق الإن�ض���ان 
التاب���ع لالأم���م املتح���دة يف جني���ف، لت�ض���ليط 
ال�ض���وء على انتهاكات النظ���ام القطري بحق 

املعار�ضني.

• �ضواريخ كوريا ال�ضمالية تهدد العامل	

•  وقفة باري�س �ضهدت م�ضاركة �ضيا�ضيني وحقوقيني ودبلوما�ضيني	

• حاوية بي�ضاء مع اأ�ضالك مل تنفجر بقوتها الكاملة	

عواصم ـ وكاالت:

اأعلن اجلي�س الكوري اجلنوبي، اأن كوريا ال�سمالية اأطلقت �ساروخا بالي�ستيا جديدا فجر ام�س 

اجلمعة، من بيونغ يانغ نحو بحر ال�سرق، واأنه مر فوق جزيرة هوكايدو اليابانية قبل اأن ي�سقط 

يف املحيط الهادئ.

وقالت هيئة اأركان  اجلي�س الكوري اجلنوبي يف بيان لها، “اأطلقت بيونغ يانغ �ساروخا بالي�ستيا 

ال�ساروخ  وعببر  يانغ،  بيونغ  عا�سمتها  من  بالقرب  �ببسببون-اآن  منطقة  من  بدقة،  نوعه  يحدد  مل 

الأجواء اليابانية و�سقط يف مياه �سمال املحيط الهادئ”.

الطاولة  اإىل  للجلو�س  م�ستعدة  الببدوحببة  اإن  ثبباين  اآل  حمد  بببن  متيم  ال�سيخ  قطر  اأمببر  قببال 

“ير�سي اجلميع”. جاء ذلك خالل موؤمتر  اإىل حل  بالتو�سل  اأمله  عن  الأزمببة، معرباً  ومناق�سة 

�سحايف جمعه مع امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال مركل، ام�س اجلمعة، �سمن زيارته اإىل برلني.

واأ�ساف اأمر قطر: “نختلف مع دول عربية حول ت�سخي�س الإرهاب”، فيما اأعربت مركل عن 

اأن برلني ل تقف اإىل جانب واحد، م�سيفة: “نحن على ات�سال بال�سعودية والإمارات”، معربة عن 

قلقها من عدم التو�سل حلل بعد لنزاع قطر مع جرانها.

لندن ـ وكاالت: 

قطار  يف  الإرهابي  التفجر  ح�سيلة  ارتفاع  عن  اجلمعة،  اأم�س  بريطانيون  م�سوؤولون  اأعلن 

مرتو اأنفاق لندن اإىل 22 جريحا، فيما اأكدت م�سادر اأمنية حتديد هوية امل�ستبه به.

واأو�سحت امل�سادر اأنه مت التعرف على �سخ�س، يعتقد اأنه متورط يف تدبر التفجر يف حمطة 

غرين” الواقعة غربي لندن، عن طريق درا�سة ت�سجيالت كامرات املراقبة. “بار�سونز 
و�سبق ل�سرطة لندن اأعلنت اأن التفجر يف مرتو اأنفاق العا�سمة، يعد “حادثا اإرهابيا”.

واأو�سح مارك رويل، كبر �سباط مكافحة الإرهاب، يف اإيجاز �سحفي، اأن التفجر جنم، على 

الأرجح، عن قنبلة يدوية ال�سنع.
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

 فندت الفيدرالية العربية حلقوق الإن�ض����ان 
ادع����اءات جلنة حقوق االإن�س����ان القطرية، ب�س����اأن 
ما و�ض����فتها “انتهاكات دول املقاطعة حلقوق 
القطري����ني”، وخمالفاتهم املزعوم����ة للقوانني 

الدولية.
واأ�ض����درت الفيدرالي����ة تقري����را ه����و الأول 
من نوعه، يك�ض����ف بالأدل����ة القانوني����ة والعملية 
والواقعية �رشورة مراجعة الأمم املتحدة لطريقة 

عمل ومهنية جلنة حقوق االإن�سان القطرية.
وقدم وفد من الفيدرالية العربية برئا�ض����ة 
اأحمد الهاملي التقرير اإلى فالدلن �ض����تيفانوف، 
اإدارة املوؤ�ض�ض����ات الوطني����ة ومنظم����ات  مدي����ر 
املجتم����ع املدين والتع����اون التقن����ي والعمليات 
على الأر�س، يف مفو�ضية الأمم املتحدة ال�ضامية 

حلقوق الإن�ضان.
ويعني ا�ض����تقبال امل�ض����وؤول ال����دويل لوفد 
الفيدرالية اخلمي�س، اإقرارا وا�ض����حا مبهنية عمل 
الفيدرالي����ة، و�ض����دقية تقاريرها ل����دى خمتلف 
املوؤ�ض�ض����ات الدولي����ة والأهلي����ة املعنية بحقوق 

الإن�ضان.

وطال����ب التقري����ر ذو ال� 24 �ض����فحة، الأمم 
املتحدة ب�����رورة اإعادة تقومي اأداء ومهنية جلنة 

حقوق الإن�ضان القطرية، وفح�س طريقة عملها.
كما رد التقرير على ادعاءات قطرية ب�ض����اأن 
قيام الدول اخلليجي����ة املقاطعة لقطر بتفتيت 
اأوا�رش الأ�رش امل�ض����رتكة، والإ�رشار بحق القطريني 
يف التعلي����م. واأفرد التقرير م�ض����احة كبرية للرد 

على املزاعم القطرية ب�ضاأن احلرمان من التنقل 
والإقام����ة وتقيي����د ممار�ض����ة ال�ض����عائر الدينية، 
وقالت الفيدرالية اإنها “ت�ض����تغرب ب�ض����دة” من 
ادع����اءات جلنة حق����وق االإن�س����ان القطري����ة بهذا 

ال�ضاأن.
وتقول اللجنة اإن ال�ضلطات ال�ضعودية منعت 
املعتمري����ن القطري����ني من اأداء منا�ض����ك العمرة 

بعد �ض����دور ق����رار قط����ع العالق����ات، واأجرتهم 
على مغادرة الأرا�ض����ي ال�ضعودية، بل وعاملتهم 

ب�ضورة ُمهينة.
غري اأن الفيدرالية العربية قالت يف تقريرها 
اإن “تل����ك الدع����اءات لي�س له����ا اأي اأ�ض����ا�س من 
ال�ض����حة”، وقالت اإنها ت�ض����يد بجهود اململكة يف 
ت�ضهيل اأمور املعتمرين من خمتلف دول العامل، 

مبا يف ذلك الأ�ضقاء يف دولة قطر.
عق����ب  ت�رشيح����ات  يف  الهامل����ي،  وق����ال 
ت�ض����ليم التقري����ر ل�ض����تيفانوف، اإن اإعداده “بني 
عل����ى درا�ض����ة املواثي����ق واملعاه����دات الدولية 
والت�رشيعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية 
واملمار�ض����ات العملية يف ال�ض����عودية والإمارات 

والبحرين”.
باري�����س  معاه����دة  “مب����ادئ  اأن  واأ�ض����اف 
املت�ض����لة التي تنظم عمل املوؤ�ض�ضات الوطنية 
حلقوق الإن�ض����ان، كانت بني الركائز الأ�ضا�ض����ية 

للتقرير غري امل�ضبوق”.
مت  الت����ي  واحلقائ����ق  الوقائ����ع  اأن  واأك����د 
تق�ض����يها ور�ض����دها عر فرق الر�ضد واملتابعة 
من جان����ب الفيدرالية العربية حلقوق الإن�ض����ان، 

من اأهم الوثائق التي تثبت م�ضداقية التقرير.

تقرير غير مسبوق يكشف أكاذيب النظام القطري

ك�ض���فت منظم���ة “هيومن رايت�س ووت�س” احلقوقية، ام�س اجلمع���ة، اأن جي�س ميامنار اأحرق 
اأكرث من 60 قرية ودّمر ما يزيد عن 900 مبنى لأقلية الروهينغا امل�ضلمة يف اإقليم اأراكان غربي 

ميامنار.
ون�رشت املنظمة احلقوقية �ض���وًرا جديدة ملتقطة بوا�ض���طة الأقمار ال�ضناعية، عن املناطق 

التي دمرها جي�س ميامنار وامللي�ضيات البوذية املتطرفة يف اإقليم اأراكان.
وذكر بيان �ضادر عن املنظمة، اأن ال�ضور واملعطيات تظهر حرق جي�س ميامنار ل�62 قرية 

وتدمريه ل� 948 مبنى يف اأراكان يف الفرتة بني 25 اأغ�ضط�س و14 �سبتمرب اجلاري.
ونق���ل البي���ان عن فيل روبرت�ض���ون، نائب مدير اآ�ض���يا يف هيومن رايت����س ووت�س، قوله اإن 
“اأبحاثن���ا امليداني���ة تدعم ما اأ�س���ارت اإليه �س���ور االأقمار ال�س���ناعية ع���ن اأن اجلي�س البورمي 

)امليامناري( م�سوؤول مبا�رة عن االإحراق اجلماعي لقرى الروهنغيا”.

اإحراق 62 قرية و900 مبنى للروهينغا 

قطر حتذر مواطنيها من ال�ضفر اإلى م�رش
القاهرة ـ رويترز:

القطري���ة  اخلارجي���ة  وزارة  ح���ذرت   
مواطنيها يف بيان اأم�س اجلمعة من ال�سفر 

اإلى م�رش.
وذكرت اخلارجي���ة امل�رشية يف البيان 
اأن اإدارة ال�ض���وؤون القن�ض���لية يف ال���وزارة 
ح���ذرت املواطنني القطريني من ال�ض���فر 
اإل���ى جمهوري���ة م����رش العربية، مو�ض���حة 

الإج���راءات  التحذي���ر فر�ض���ته  “ه���ذا  اأن 
الأمني���ة من قبل ال�ض���لطات امل�رشية بحق 

القطريني عند الدخول اإلى م�رش”.
وكان���ت احلكوم���ة امل�رشي���ة اأعلن���ت 
العالق���ات  قط���ع  املا�ض���ي  يوني���و  يف 
الدبلوما�ض���ية م���ع قطر، بعد اأن �ض���هدت 
العالق���ات الثنائي���ة تده���ورا من���ذ ع���زل 

الرئي�س ال�ضابق حممد مر�ضي.

• جانب من الدوحة	



ضاحية السيف               اللجنة األولمبية

أك��د عض��و مجل��س إدارة االتح��اد 
البحريني للكرة الطائرة، رئيس اللجنة 
النسائية عيل السيد أن اللجنة النسائية 
الت��ي تم تش��كيلها مؤخ��راً بقرار من 
مجلس إدارة االتحاد برئاس��ة الش��يخ 
عيل ب��ن محم��د آل خليف��ة تتكون 
من مجموعة من الكفاءات النس��ائية 
األكادميي��ة وذات الخ��رة الرياضي��ة 
والتي يعول عليها يف النهوض بالنشاط 

النسايئ باالتحاد.
وأضاف الس��يد ل��� “البالد س��بورت” 
أن اللجنة تتكون من أس��اء: هاش��م 
الكوهجي، د.مريفت دس��وقي، د.نوال 

جناحي، جميلة الذوادي.
وقال الس��يد إن اتح��اد الكرة الطائرة 
حريص كل الحرص عىل تفعيل النشاط 

النس��ايئ حيث قرر مجلس اإلدارة يف 
اس��راتيجية  بإعداد  األخ��ري  اجتاعه 
الس��يدات  مبنتخب  للنه��وض  خاصة 

وإعداده بالص��ورة الالئقة وفق خطة 
واضح��ة املعامل مبا يس��هم يف مواصلة 
مس��رية النتائج االيجابية التي حققتها 

منتخباتنا خالل السنوات املاضية.
س��تعقد  اللجن��ة  أن  الس��يد  وذك��ر 
اجتاعها خالل الف��رة املقبلة بهدف 

والخط��وط  الع��ام  التص��ور  إع��داد 
العريض��ة للب��دء يف تفعيل النش��اط 
النسايئ، موضحاً “ إن االتحاد البحريني 

للك��رة الطائرة يعتر واح��دا من أكرث 

النس��ايئ  بالعنرص  اهتاماً  االتحادات 

وكان حريصا عىل املشاركة يف مختلف 

والخليجي��ة  العربي��ة  االس��تحقاقات 

والتي كان آخره��ا دورة رياضة املرأة 

التي أقيمت يف الدوحة بش��هر مارس 

املايض ولذا فإنن��ا نتطلع إىل املزيد يف 

املس��تقبل ووفق اإلمكان��ات املتاحة 

أمامنا”.

وعر السيد عن أمله أن تحقق اللجنة 

تطلعات مجلس إدارة االتحاد مشيداً 

بالجه��ود التي بذله��ا كل العاملني يف 

النشاط النس��ايئ يف السنوات السابقة 

من مدربني وإداريني والعبات.

السيد يكشف عن تشكيل اللجنة النسائية باتحاد الطائرة
أكد إعداد استراتيجية خاصة للنهوض بهن

منتخب سيدات الطائرة المتوج بالفضية بآخر مشاركة خليجية

حسن علي

يخ��وض منتخب الناش��ئني لكرة 
الق��دم اليوم الس��بت، مواجهته 
املؤهل��ة  التصفي��ات  يف  األوىل 
لكأس آسيا للناشئني 2018، وذلك 
أمام منتخب سرييالنكا عند 5.15 
عرصا عىل ملعب ن��ادي الرياض 

بالعاصمة السعودية- الرياض.
املجموعة  يف  منتخبن��ا  ويلع��ب 
األوىل التي تضم أيضا:الس��عودية 
أوزبكس��تان  )املس��تضيف(، 

واألردن.
التدريبية  منتخبنا حصته  وخاض 
أمس عىل امللعب الفرعي باستاد 
األمري فيصل بن فهد، وذلك تحت 

قيادة املدرب راشد الدورسي.
ويرأس وف��د منتخبنا يف الرياض 
عضو مجلس إدارة االتحاد ونائب 
رئي��س لجن��ة املنتخب��ات صالح 

البلويش.
اإلداري  الجه��از  الوف��د  ويض��م 
املك��ون من مدير املنتخب أحمد 
مال الله، واإلداري خالد ش��اهني، 

باإلضافة إىل الجهاز الفني املكون 
م��ن م��درب الفري��ق، الوطن��ي 
املدرب  الدورسي، ومساعد  راشد 
الوطن��ي عي��ى حس��ني، املدير 
الفن��ي “باف��ل”، م��درب اللياقة 
الوطن��ي محس��ن الغانم، مدرب 
الحراس الوطني الرش��يد بخاري، 
اختصايص الع��الج عبدالله عرفة، 
املحل��ل الفني ع��يل عبداملجيد، 
عالوة عىل عام��ل املهات إميان 

إساعيل.
واخت��ار املدرب راش��د الدورسي 
العب��ا   22 م��ن  مكون��ة  قامئ��ة 
يوس��ف  س��امل،  وهم:عبدالل��ه 
أحمد، حسن طه، عيى عبدالله، 
عبدالرحم��ن عيل حس��ن، عباس 
أحمد حمي��د، عار  العصف��ور، 
جعف��ر، حس��ني ماج��د، ن��ارص 
إبراهي��م، محمود عبدالرضا، عيل 
محمد مختار، حسني عبدالكريم، 

عيل حس��ن عبدالله، راشد جال 
بوع��الي، حس��ني عيل الش��وفة، 
خالد الرشوقي، عيل حسني، صالح 
بدر شمسان، إحسان محمد، سيد 

جواد حيدر وعبدالرحمن سيد.
وينص نظام التأهل يف التصفيات 
ع��ىل تأهل أصحاب املراكز األوىل 
يف املجموعات العرش، إضافة إىل 
أفضل 5 يحتلون املركز الثاين من 

بينها جميعها.

 ضمن الجولة األولى للتصفيات اآلسيوية

منتخب الناشئين الكروي يواجه سيريالنكا اليوم
اتحاد الكرة                المركز اإلعالمي

منتخب الناشئين

علي السيد
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قاد الالعب س��يد أحمد جعفر الشهري 
ب�”كرميي” فريق الش��باب إىل تحقيق 
فوز مثني عىل املنام��ة بهدف دون رد، 
يف املواجه��ة الت��ي جمع��ت الطرفني 
مس��اء أمس عىل اس��تاد مدينة خليفة 
الرياضي��ة، ضم��ن افتت��اح الجول��ة 2 
ل��دوري بنك البحري��ن الوطني ألندية 

الدرجة األوىل لكرة القدم.
وس��جل “كرمي��ي” اله��دف الوحي��د 
للشبابيني يف الدقيقة )13(، وهو الثاين 
ع��ىل الت��وايل بعدما نج��ح يف تخطي 

االتحاد بهدف أيضا يف الجولة األوىل.
ويف املقاب��ل، فإن خس��ارة املنامة هي 
الثانية له عىل التوايل يف الدوري، وبات 
الفريق بدون نقاط من أصل 6 ممكنة؛ 
ليفتح باب التس��اؤالت حول مس��توى 
الفريق ال��ذي افتتح املوس��م الجديد 
بإحرازه لقب كأس السوبر عىل حساب 
املالكية، بعد أن أحرز لقب كأس جاللة 

امللك يف املوسم املايض.
ويف املب��اراة األوىل ي��وم أمس، خطف 
االتحاد تع��ادال مثينا أمام الحد بهدفني 

للجانبني.
ورغ��م تقدم الح��د بهدفني س��جلها 
لينيكر ومحم��د الرميحي يف الدقيقتني 
)26( و )61(، إال أن االتح��اد ع��اد من 
بعيد وسجل هدف التقليص عر لويس 
)80(، قب��ل أن ي��درك البديل محمود 
البن��اي التعادل يف الدقيق��ة )4+90(؛ 
ليق��ود فريق��ه إىل نقط��ة مثينة، وهي 
األوىل للطرفني؛ كونها خرسا يف الجولة 

األوىل.

مجريات الشباب والمنامة

جاء الشوط األول متوسط املستوى بني 
الطرفني، وكان الش��باب األفضل واألكرث 

خطورة عىل مرمى منافسه.
وس��جل الش��باب هدف السبق مبكرا، 
بع��د أن لعب عيل س��عيد كرة عرضية 
تابعها س��يد أحمد جعفر “كرميي” يف 

مرمى الحارس أرشف وحيد )13(.
وح��اول املنام��ة الع��ودة رسيع��ا يف 
النتيج��ة، ولع��ب برونو مات��وس كرة 
ركني��ة ع��ىل رأس ع��يل ح��رم، إال أنها 

اعتلت مرمى عيل عيى قليال )16(.
وكاد محم��ود عبدالرحمن “رينغو” أن 

يدرك هدف التع��ادل للمنامة بعد أن 
س��دد كرة ثابتة متقنة، إال أن الحارس 
عي��ى تدخ��ل براعة وأنق��ذ املوقف 

.)21(
وتدخل عيى مرة أخرى وأنقذ فريقه 
من ك��رة ثابتة س��ددها برونو ماتوس 
)33(، فيا مل يش��هد الشوط أي جديد 
يذكر يف الدقائق التالية؛ لينتهي بتقدم 

شبايب.
ويف الش��وط الثاين، حاول حس��ن مدن 
أن  إال  للش��باب،  النتيج��ة  مضاعف��ة 
كرته املس��ددة جاءت سهلة يف أحضان 

الحارس أرشف )47(.
ورمى املنام��ة بتبديلني:األول مع بداية 
الش��وط عر دخول برونو بديال لرونو 
مات��وس، والثاين بعد ذل��ك ب� 8 دقائق 
ع��ر إرشاك عيل حبيب مكان حس��ني 

ريان؛ بهدف زيادة التنش��يط للجانب 
الهجومي.

وح��اول س��يد محمد عدنان تس��جيل 
التعادل من ك��رة ثابتة، إال أن الحارس 

الشبايب أنقذ املوقف )52(.
وم��ع بق��اء 25 دقيق��ة ع��ىل النهاية 
اس��تنفذ مدرب املنامة محمد الشمالن 
تبديالت��ه بإدخال مس��عود قمر مكان 

هشام منصور.
ومل تتغري املجريات كثريا للمنامة الذي 
كان يفقد الكرة بسهولة وبرسعة، فيا 
اعتمد الش��باب عىل الهجات املرتدة 
مع التقدم الواض��ح لالعبي املنامة إىل 

األمام بحثا عن التعادل.
وأنق��ذ عيل عيى مرمى الش��باب من 
هدف محقق بعد أن تصدى لتسديدة 

عيل حبيب )87(.

وحصل سيد محمد عدنان عىل البطاقة 
الصف��راء الثاني��ة؛ ليطرد م��ن املباراة 
)89(، قب��ل أن يحتس��ب حكم املباراة 
5 دقائ��ق كوقت بدي��ل للضائع، وفيه 
انف��رد مهاجم الش��باب املحرف عزيز 
مبرم��ى املنامة؛ ليتعرض للمس��ك من 
قبل س��يد حسني هاش��م الذي حصل 
عىل البطاقة الحم��راء الثانية )90+4(، 
وتنته��ي املباراة فيا بعد بفوز ش��بايب 

مثني ومستحق.
أدار اللقاء الحكم عبدالشهيد عبداألمري، 
وعاونه يارس تلفت وعبدالس��الم فواز، 

والحكم الرابع محمد خالد.

مجريات الحد واالتحاد

حق��ق االتحاد بداية جيدة يف املباراة، 
وكان الطرف األفضل عطفا عىل األداء 

ال��ذي قدم��ه، باإلضاف��ة إىل الفرص 
املحققة للتهديف التي سنحت له.

وب��ذل املدافع األمي��ن لالتحاد أحمد 
م��ريزا مجه��ودا فرديا رائع��ا وتوغل 
داخ��ل منطقة الحد، قبل أن يس��دد 
ك��رة تدخل فيها الحارس عباس أحمد 

وأنقذ فريقه من هدف محقق )6(.
وف��وت االتحاديون فرصة أخرى مثينة 
بعد أن لعب محمد جواد كرة عرضية 
أرضي��ة للخ��ايل م��ن الرقاب��ة مهدي 
عبدالجب��ار، إال أن تس��ديدته جاءت 
ضعيفة فأمس��ك كرتها أحمد بسهولة 

.)17(
وس��نحت فرصة ثالثة لالتح��اد، بعد 
أن توغل املحرف فورتش��ن من جهة 
اليس��ار، وس��دد كرة ج��اورت القائم 

األيرس للحد )22(.

وعىل عكس املجريات، اس��تثمر الحد 
هجمة مرت��دة بنجاح، بع��د أن بذل 
املح��رف لينيكر مجه��ودا كبريا راوغ 
فيه أحمد مريزا، وسدد كرة اصطدمت 
بالقائم األيرس قبل أن تعانق الش��باك 

.)26(
ومل يشهد الش��وط يف الدقائق التالية 
أي جديد يذك��ر؛ لينتهي بتقدم الحد 

بهدف مثني.

الشوط الثاني

يف الحص��ة الثانية من اللق��اء، حاول 
العب االتح��اد محمد جواد عر خيار 
التس��ديد من خارج املنطقة، فس��دد 
ك��رة بيس��اره أبعدها عب��اس أحمد 

بنجاح )59(.
وارتكب حارس االتحاد س��يد محسن 
خطأ كبريا بعد أن شتت زميله املدافع 
املحرف توري��ه الكرة واصطدمت يف 
محمد الرميحي قبل أن تعود لس��يد 
محسن الذي مل ميسكها بشكل متقن 
وفلت��ت م��ن ي��ده، قب��ل أن تعانق 
الشباك معلنة هدفا ثانيا للحد )61(.

وكاد لينيك��ر أن يضيف الهدف الثاين 
له شخصيا والثالث لفريقه، لكن كرته 
املس��ددة أرضيا أبعدها سيد محسن 

.)74(
وس��جل االتح��اد ه��دف التقليص يف 
الدقيقة )80(، بعد أن لعب فورتشن 
كرة ركنية تابعها املحرف اآلخر لويس 

برأسه يف الشباك الحداوية )80(.
وحصل االتحاد ع��ىل خطأ من رضبة 
غري مبارشة داخل منطقة الحد، وسدد 
الك��رة فيها مه��دي عبدالجبار، إال أن 
الح��د أنق��ذ الوضع من ه��دف ثان 

محقق )90(.
واحتس��ب الحك��م 6 دقائ��ق كوقت 
بدي��ل، ويف الدقيق��ة 4 من��ه متك��ن 
الالع��ب البديل محم��ود البناي من 
تس��جيل هدف التعادل وسط فرحة 
كب��رية لفريقه؛ ليقود البنفس��جي إىل 

تعادل مثني أمام الحد.
أدار اللق��اء الحك��م عي��ى عبدالله، 
وعاون��ه إبراهي��م س��بت وعبدالل��ه 
صالح، والحك��م الرابع س��يد عدنان 

محمد. 

المارونية أقدام “كريمي”  للمنامة بطله  ثان  سقوط 
NBB في افتتاح الجولة الثانية لدوري

“ال�����ب�����ن�����اء االت��������ح��������ادي” ي����غ����ت����ال ف�����رح�����ة ال������ح������داوي

من لقاء الشباب والمنامة

فرحة اتحادية بالتعادل الثمين

من لقاء االتحاد والحد

فرحة شبابية بالهدف

أحمد مهدي
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تواصل اللجنة األوملبية البحرينية إطالق الرنامج الريايض الرويحي املفتوح “يايني نتمرن معاكم” والذي يعد 
أحد مبادرات ممثل جاللة امللك لألعال الخريية وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لتشجيع مختلف فئات املجتمع عىل مارسة 
الرياضة وجعلها منهج حياة لكل فرد. ويبدأ الرنامج اليوم السبت ويستمر يومي االثنني واألربعاء من كل أسبوع 

ابتداء من الساعة الرابعة عرصاً يف خمسة ماٍش عامة وهي ممىش شارع االستقالل )مدينة عيى( مبشاركة 
الطاقم التدريبي املكون من سامل بخيت، راشد سليس، اميان، ممىش البديع )البديع( مبشاركة املدرب فادي 

حميدان، ممىش كورنيش سرة )سرة( مبشاركة الطاقم التدريبي املكون من عيل رحمه وعواطف النجدي، ممىش 
حديقة خليفة الكرى )الرفاع( مبشاركة الطاقم التدريبي املكون من عار الكواري ومحمد صالح ناجي وفاطمة عادل، وممىش دوحة عراد )املحرق( 

مبشاركة الطاقم التدريبي املكون من ابراهيم الحادي ودالل هجرس، فيا يرشف عىل الرنامج الفني محمد بخش وتدير الرنامج صالحة الرميحي.

برنامج “يايين نتمرن معاكم” يتواصل اليوم 

  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(

ختام دورة الصقل الفنية لحكام “اليد” 
اتحاد اليد – املركز اإلعالمي: 

اختتمت مساء األربعاء 
املايض دورة صقل الحكام 

والتي أقامها االتحاد 
البحريني لكرة اليد ملدة 

خمسة أيام مبقر لجنة 
التطوير والتدريب التابع 

للجنة األوملبية البحرينية بنادي املنامة يف الجفري.
وشهدت الدورة مشاركة املحارضان الدوليان نبيل طه وريض حبيب 

وتواجد فيها مدربو األندية املحلية والحكام العاملني يف االتحاد وتم فيها 
تناول العديد من الجوانب الخاصة باملدربني وعالقتهم بحكام كرة اليد 

داخل امللعب، باإلضافة اىل املحاور التي تخللتها الدورة فيا يخص الحكم 
والقوانني املتعلقة باللعبة. وبدأت الدورة مبحارضة فنية حول طبيعة 

العالقة التي تربط بني املدرب والحكم واملنافسة القامئة بني أطراف اللعبة 
وحارض فيها املحارض الدويل نبيل طه تطرق فيها اىل تجربته كالعب 

وكمدرب وكمحارض واملواقف الكثرية التي واجهته طوال فراته واالستفادة 
التي تحققت من خالل التجارب التي خاضها واملحصلة الحقيقية التي 
توصل اليها يف أن تطور مستوى الالعب ترتبط مبارشة بتطور مستوى 

الحكم وكذلك املنافس وهو ما يساهم يف النهاية بتطور اللعبة واالرتقاء 
بها. كا تناول يف محارضة أخرى سيكولوجية حكم كرة اليد والتعامل 
األمثل أثناء املباراة مع الالعبني واملدربني والجمهور، وقال إن شخصية 

الحكم واألسلوب املناسب الذي يعتمد عليه هو السبيل الوحيد لنجاحه 
يف إدارة املباراة بالشكل الذي يريد. من جانبه قدم املحارض الدويل ريض 

حبيب رشحاً وافياً عن التعديالت الجديدة التي طرأت عىل قانون اللعبة، 
مدعًا رشحه بأمثلة واقعية من مباريات مختلفة عن الحاالت املرتبطة 

بالتعديالت وقرارات الحكام إزاءها، كا أشار اىل العديد من الحاالت 
الخاصة باللعب السلبي والعقوبات ورمية املرمى والنصف الدقيقة األخرية 

من زمن املباراة، اىل جانب استعراضه لكافة األمور املتعلقة بالقانون 
والحاالت التي يتعرض لها الحكم أثناء املباراة وكيفية التعامل معها.

جانب من تكريم المشاركين في الدورة 

ضاحية السيف               اللجنة األولمبية

أعربت عضو مجلس إدارة اللجنة 
األوملبية البحرينية، رئيسة لجنة 
رياضة املرأة الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة عن أصدق 
التهاين والتريكات ملمثل جاللة 
امللك لألعال الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة مبناسبة 
فوزه باملركز ال� 27 عىل فئته 

وتجاوزه جميع مراحل بطولة 
العامل للرجل الحديدي التي 

أقيمت مؤخراً مبدينة تشاتانوغا 
األمريكية من بني أكرث من 3 آالف 

مشارك من مختلف دول العامل.
واكدت الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة أن اإلنجاز 

الجديد لسموه يجسد ما يتمتع 
به سموه من روح العزمية 

واإلرصار لرفع راية الوطن عالية 
يف هذا االستحقاق الدويل، 

ويعكس بجالء حرص سموه 
املتواصل عىل التمثيل املرشف 
للمملكة، وتعزيز مكانتها عىل 

خارطة الرياضة العاملية، مؤكدة 
استحقاق سموه لهذا اإلنجاز 

العاملي.
وأوضحت الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة أن اإلنجاز 
يعتر امتداد للسجل الحافل 

باإلنجازات والنجاحات املتتالية 
لسموه يف هذه الرياضة التي 

باتت واجهة مرشفة ململكة 
البحرين يف كافة املحافل، منوهة 

مبا يتمتع به سموه من إرادة 

قوية يف تحقيق االنتصار تلو 

االنتصار ليشكل أمنوذجا مثالياً 

للشباب الريايض يف اململكة، 

متمنية لسموه دوام التوفيق 

والنجاح يف االستحقاقات القادمة 

مبا يوسع من رقعة تلك اإلنجازات 

ويعزز مكانة اململكة عىل خارطة 

الرياضة العاملية.

حمد  بن  لناصر  العالمي  باإلنجاز  تهنئ  عبدالعزيز  بنت  حياة 

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية:

أعرب رئيس رابطة رواد الرياضة 

العربية باتحاد اللجان األوملبية 

الوطنية العربية محمد الرويشد 

عن اعتزازه الكبري بتنظيم دورة 

تأهيل منظومة االحراف الريايض 

والتي ستقام برعاية اللجنة 

األوملبية البحرينية خالل الفرة 

من 17 لغاية 21 الشهر الجاري 

بفندق اس هوتيل مبشاركة 

نخبة من املحارضين وعدد من 

املشاركني البحرينيني والعرب.

وأضاف الرويشد “ باسمي ونيابة 

عن كافة أعضاء رابطة رواد 

الرياضة العربية أتقدم بخالص 

الشكر والتقدير إىل اللجنة 

األوملبية البحرينية برئاسة ممثل 

جاللة امللك لألعال الخريية 

وشؤون الشباب، رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

، عىل قبولها استضافة الدورة 

وتقديم كافة أشكال الدعم 

اللوجستي إلقامتها عىل أرض 

اململكة..”.

وأوضح الرويشد أن مملكة 

البحرين أول دولة خليجية بعد 

اململكة العربية السعودية )بلد 

املقر( تحتضن نشاط الرابطة 

بعدما تم تنظيم سلسلة من 

األحداث والفعاليات والدورات 

يف عدد من الدول العربية مثل 

املغرب واألردن ومرص، مشيداً 

بالتفاعل اإليجايب من قبل اللجنة 

األوملبية البحرينية يف احتضان 

الدورة والتي تؤكد حرصها يف 

استقطاب مختلف الدورات 

والندوات العلمية التي ترمي إىل 

النهوض بواقع الحركة الرياضية يف 

الوطن العريب.

وأكد الرويشد أن اختيار موضوع 

االحراف الريايض جاء بسبب 

تطور االحراف يف السنوات 

األخرية ليصبح صناعة ذات أسس 

عاملية تعود عىل الرياضيني بالنفع 

ماديا ومعنويا وتحسن األداء 

وترتقي باإلبداع الريايض وعىل 

هذا األساس قررت الرابطة تنظيم 

هذه الدورة بالتعاون مع الكليات 

واملعاهد املتخصصة وبيوت الخرة 

واالستعانة بأفضل املحارضين 

بهدف توعية وتأهيل جميع 

العاملني يف منظومة االحراف 

الريايض..”.

وعر الرويشد عن ثقته الكبرية 

بنجاح الدورة يف ظل الجهود 

الكبرية التي بذلتها رابطة رواد 
الرياضة العربية بالتعاون مع 
اللجنة األوملبية يف إنجاز كافة 

الرتيبات والتحضريات الالزمة 

النطالق الدورة.

وعىل صعيد متصل، بدأ يوم أمس 

الجمعة وصول مجموعة من 

املحارضين واملشاركني إىل أرض 

اململكة، حيث وصل كل من أمني 

عام رابطة رواد الرياضة العربية 

عبدالله البار مع املحارض األردين 

محمد يابات واملشارك األردين 

ابراهيم بوسالمة، فيا من املؤمل 

أن يصل اليوم السبت إىل أرض 

اململكة مجموعة من املشاركني 

من جمهورية العراق باإلضافة إىل 

باقي املحارضين.

 محمد الرويشد

الرويشد: البحرين أول دولة خليجية تحتضن نشاط رابطة رواد الرياضة العربية
أشاد بالتعاون مع األولمبية لتنظيم دورة “االحتراف الرياضي”

حياة بنت عبدالعزيز 

تختتم اليوم منافسات الجولة 
2 لدوري NBB عر إقامة 3 

مباريات.
يلعب الرفاع الرشقي مع األهيل 

عند 6.20 مساء عىل استاد 
األهيل، ويف ذات التوقيت يتواجه 

املحرق واملالكية عىل االستاد 
الوطني.

وعند 8.35 مساء يلعب النجمة 
مع الرفاع عىل االستاد الوطني.

ترز مواجهة حامل اللقب فريق 
املالكية مع املحرق، خصوصا مع 

الطابع املميز لها يف السنوات 

األخرية.
وعجز املحرق عن فك شفرة 
املالكية يف املوسم املايض، إذ 

خرس يف 3 مناسبات تواجها فيها: 
اثنتان يف الدوري والثالثة يف كأس 

االتحاد.
املالكية بقيادة املدرب أحمد 
صالح الدخيل يسعى ملواصلة 

نتائجه اإليجابية بعد فوزه 
العريض يف الجولة األوىل عىل 

الرشقي )5-2(.
أما املحرق بقيادة املدرب سلان 

رشيدة فيأمل هو اآلخر يف الظهور 

بعرض جيد والوصول إىل النقطة 

السادسة بعد تخطيه الحد يف 

الجولة األوىل.

ويتوقع أن يكون اللقاء قويا عىل 

مستوى التنافس والندية واإلثارة، 
باإلضافة إىل حضور جاهريي 
مميز متوقع من قبل الطرفني.

ويف مباراة الرفاع الرشقي واألهيل، 
يدخل الطرفان بعد أن خرسا يف 

الجولة األوىل أمام املالكية والرفاع 
عىل التوايل.

ويرغب الجانبان يف تحقيق فوز، 
وتاليف آثار الخسارة االفتتاحية.
ويقود الرشقي املدرب عيى 
السعدون، فيا يقود األهيل 
املدرب الجزائري عبدالقادر 

بهلول.

ويعلم الطرفان أن فقدان مزيد 
من النقاط سيكلفها الكثري عىل 

مستوى الرتيب.
ويف املباراة الثالثة، ستكون اإلثارة 
حارضة بني طرفني حققا الفوز يف 

الجولة األوىل.
النجمة بقيادة املدرب عيل عاشور 
أمام الرفاع بقيادة املدرب الرصيب 

سلوبودان.
ويسعى كال الجانبني لتحقيق 

الفوز وتأكيد جدارته، خصوصا 
وأنها حققا فوزين الفتني يف 

الجولة األوىل.

المحرق لكسر عقدة المالكية.. الرفاع والشرقي يواجهان النجمة واألهلي
ختام الجولة ب� 3 مباريات... اليوم

البالد سبورت

ت�صوير: خليل ابراهيم
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أش��اد مدي��رو البعث��ات الرياضي��ة يف 
اجتامعه��م االول الذي عقد صباح يوم 
أمس الجمعة بحس��ن االستقبال وكرم 
الضياف��ة ومس��توى التغذي��ة، وكانت 
ردود فعل مدي��ري البعثات حول هذا 
املوضوع ايجابية فيام ابدوا مالحظاتهم 
ع��ى بع��ض الجوان��ب الس��لبية، ويف 
مقدمته��ا نق��ص وس��ائل املواص��الت 
الخاص��ة ومحدودي��ة املعلومات لدى 

اغلب املتطوعني املرافقني للوفود.
وكان مدي��ر البعث��ة البحريني��ة فواز 
شمس��ان واملدير الفن��ي للبعثة مادن 
الون��اس قد ح��را االجت��امع ممثلني 
عن مملكة البحرين وأبديا س��عادتهام 
مل��ا حظ��ي ب��ه الوف��د البحريني من 
حف��اوة االس��تقبال وتس��هيل مهم��ة 
بطاقات االعتامد واس��تالم الغرف، كام 
التغذية  ملس��توى  استحس��انهام  أبديا 
يف املطع��م الرئيس بالقري��ة الرياضية 
الذي يعمل عى مدار الس��اعة ويوفر 
متطلب��ات الوف��ود يف الوجبات الثالث 

الرئيسة.
وقام اعضاء اللجن��ة التنفيذية بالدورة 
بتقديم رشح مفصل عن حفل االفتتاح 
الذي س��يتم يوم غد األح��د والفقرات 
التي ستصاحبه والنظام الخاص بدخول 
طابور املش��اركني، وكان��ت ردود فعل 
مدي��ري البعثات حول ه��ذا املوضوع 
إيجابي��ة، حيث أش��ادوا بالجهود التي 
تبذله��ا لجنة الع��روض الفنية املكلفة 
بتنفيذ فقرات حفل االفتتاح، متطلعني 

إىل حفل استثنايئ مميز.
ع��ى الجان��ب اآلخ��ر اس��تمع اعضاء 
اللجنة التنفيذية ملالحظات ومقرتحات 
مديري البعثات من خالل معايش��تهم 
لوض��ع القري��ة الرياضي��ة يف اليومني 
املاضي��ني، وكان أغلب هذه املالحظات 
يدور ح��ول نقص وس��ائل املواصالت 
الخاص��ة املخصص��ة ل��كل وف��د من 
الوف��ود، باإلضافة إىل املالحظة الخاصة  
بعمل املتطوعني ومحدودية املعلومات 

لدى أغلبهم.
وقد وعدت اللجن��ة التنفيذية بالعمل 
عى حل هذه اإلشكالية، وأنها قد تزول 

مع مرور الساعات املقبلة.

700 إعالمي بغضون الدورة

أعلن املدير اإلعالمي باملجلس االوملبي 
اآلس��يوي مدير املركز اإلعالمي للدورة 
“جينز زوجي��ان” أن ع��دد اإلعالميني 
الذين سيتولون تغطية فعاليات الدورة 
بلغ حتى يوم أمس 600 إعالمي، ومن 
املنتظر أن يتزايد يف الس��اعات القليلة 
املقبلة ليصل إىل 700 إعالمي، وهو ما 
يفوق العدد املتوقع الذي كان يقدر ب� 

500 إعالمي.
ج��اء ذلك خ��الل الكلمة الت��ي ألقاها 
صب��اح أم��س أم��ام رؤس��اء البعثات 
اإلعالمية املش��اركة يف ال��دورة، والتي 
اإلعالم��ي  الوف��د  رئي��س  حره��ا 

البحريني محمد ل��وري وطرح خاللها 
مالحظ��ة مهمة ع��ن غي��اب الرتجمة 
إىل اللغ��ة العربي��ة، رغم أنه��ا إحدى 
اللغات املعتمدة لدى املجلس األوملبي 
اآلس��يوي وأبدى القامئون، عى املؤمتر 
اعتذارهم عن هذا األمر ووعدوا بنقله 

إىل اللجنة التنفيذية لتالفيه مستقبال.
ك��ام أبدى بعض الحض��ور مالحظاتهم 
حول نقص اإلع��الم اإللكرتوين وضعف 

شبكات االتصال يف بعض املناطق. 
من جان��ب آخر حر مص��ور البعثة 
الزميل عى الحلواجي االجتامع الخاص 
املش��اركني  الفوتوغرافيني  باملصوري��ن 
يف تغطي��ة فعاليات ال��دورة والذي تم 
خالل��ه رشح آلية تح��ركات املصورين 
وتحدي��د مواقع التصوير والزي املوحد 
له��م، باإلضاف��ة اىل ط��رق اس��تخدام 
اإلنرتن��ت الخاص بهم وط��رق التحكم 

الالس��ليك للكامريات، كام متت اإلشارة 
إىل بع��ض املحظ��ورات املمنوعة عى 
املصوري��ن الفوتوغرافيني، مثل تصوير 

الكامريا   حام��ل  واس��تخدام  الفيدي��و 
الثاليث واستخدام الفالش.     

 كام متت اإلشارة اىل وجود عدة مراكز 

إعالمية لتس��هيل عملية نق��ل الصور، 
باإلضاف��ة إىل تخصي��ص متطوعني ألي 

معلومة قد يحتاجها املصور. 

الجوجيتسو يواصل التحضيرات

واص��ل منتخبنا الوطني للجوجيتس��و 
تدريباته يوم أم��س عى صالة جامعة 
النفط والغاز بقي��ادة املدرب الوطني 
رض��ا منفردي الذي أع��رب عن تفاؤله 
مش��يدا  مرشف��ة،  نتائ��ج  بتحقي��ق 
بالروح العالي��ة لالعبني وانضباطهم يف 
التدريبات، وقال بان العبينا يحتاجون 
للف��وز يف أول 4 مواجهات للوصول إىل 
منص��ة التتويج ونأم��ل أن نحقق هذا 

الهدف.
وكان مدي��ر الفري��ق أحم��د جناحي 
واملدرب رض��ا منفردي قد حرا امس 
االجتامع الفني للفرق، والذي تم خالله 

رشح األنظم��ة املتبع��ة يف منافس��ات 
اللعب��ة، كام ت��م رشح النظ��ام املتبع 
داخ��ل امللع��ب وآلية حرك��ة املدربني 
وأوضح جناحي أن مراسم قرعة االدوار 
التمهيدي��ة ت��م تأجيلها نظ��را لوجود 
بعض اللبس  يف تسجيل بعض الالعبني.

وصول منتخب التايكواندو

وكان منتخ��ب فتي��ات التايكواندو قد 
وصل اىل القرية الرياضية مس��اء أمس، 
وم��ن املؤم��ل أن يب��دأ أوىل تدريباته 
صب��اح اليوم بقي��ادة امل��درب توفيق 
نويرص الذي عرب عن س��عادته مبشاركة 
البحرين يف ه��ذه الدورة الكربى، التي 
من شأنها أن تضيف إىل العباتنا الكثري 
من الخربة مؤكدا س��عيه الجاد إليصال 
الالعبات إىل أع��ى درجة من التحضري 
البدين واملعنوي لتحقيق أفضل النتائج.
يذك��ر أن منتخب فتياتن��ا للتايكواندو 
يض��م اللعب��ات جامن��ة محمد موىس 
وجوان��ة محم��د م��وىس ووالء محمد 

الدورسي.

اجتماع اللجنة الطبية 

تعقد اللجنة الطبي��ة الخاصة بالدورة 
اجتامعها األول صباح اليوم مبقر اللجان 
الرياضية، وسوف ميثل  الطبية بالقرية 
مملك��ة البحري��ن يف ه��ذا االجت��امع 
الدكتور “تشامبان” طبيب البعثة حيث 
سيتم رشح األنظمة الخاصة بدور هذه 

اللجنة والصالحيات املحددة لها.

فجر في الصحافة التركمانية 

ن��رشت بع��ض الصح��ف الرتكامني��ة 
يف أعداده��ا الص��ادرة أم��س الجمعة 
بالبعثة  املراس��م  ملدي��رة  ترصيح��ات 
البحرينية فجر جاس��م أشادت خاللها 
تش��هدها عشق  التي  باالس��تعدادات 
آب��اد لهذه الدورة والعمل الجبار الذي 
بذل من أجل الوصول إىل أعى درجات 
التمي��ز يف التنظي��م، خصوًصا أن هذه 
النسخة تعترب األعى يف أعداد املشاركني 

قياًسا بالنسخ األربع السابقة.

نقص المواصالت الخاصة ومحدودية معلومات المتطوعين أبرز مالحظات  مديري البعثات
فيما اشادوا باالستعدادات المتميزة 

700 اعالمي يغطون الدورة وغياب الترجمة العربية يشكل عالمة استفهام

منتخب التايكواندو وصل أمس 

عشق آباد           الوفد االعالمي

“جينز” يتناقش مع محمد لوري في اجتماع رؤساء البعثات اإلعالمية 

شمسان والوناس خالل حضورهما اجتماع مديري البعثات 

شعار الدورة 

كشف مدرب منتخبنا الوطني للكرة 
الطائرة الشاطئية الكابنت عيل جعفر 
عن قامئ��ة املنتخب الت��ي اعتمدها 
مجل��س إدارة االتح��اد يف اجتامع��ه 
األخري للمش��اركة يف البطولة العربية 
للرجال التي س��تقام بس��لطنة عامن 
خالل الفرتة من 15 لغاية 20 نوفمرب 

املقبل.
وأض��اف جعف��ر أن القامئ��ة تتكون 
من عيل مره��ون ومحم��د يعقوب 
وحسن عقيل وأمين هرونة، حيث تم 
اختي��ار القامئة بناء عى نتائج بطولة 

الكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت 
ضمن دورة س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد لأللع��اب الرياضية )نارص 10( 
قبل عدة أش��هر والتي فاز فيها عيل 
مرهون ومحمد يعقوب باملركز األول 
وحس��ن عقيل وأمي��ن هرونة باملركز 
الثاين، مشرياً إىل أن االتحاد سيخاطب 
األندية رس��مياً باختيار الالعبني هذا 

األسبوع.
وأوض��ح جعف��ر أن القامئ��ة الت��ي 
ت��م اختيارها تض��م خ��رية الالعبني 
املتميزين واملعروفني عى املس��توى 

املحيل والذين سبق لهم املشاركة يف 
بطوالت خارجية س��واء عى مستوى 
الص��االت والش��واطئ وبالتايل فإنهم 
ميتلك��ون الخ��ربة الكافي��ة لتمثي��ل 

املنتخب يف االستحقاق العريب.
وأضاف أن املنتخب سيبدأ تحضرياته 
خالل الفرتة القريب��ة القادمة وغالباً 
خالل األس��بوع املقب��ل للوصول إىل 
أعى مراحل الجاهزية الفنية والبدنية 
قبل خوض املعرتك العريب وايل يتطلع 
من خالله املنتخب لتحقيق مستوى 

علي مرهون ومحمد يعقوب الفائزان بالمركز األول ببطولة ناصر 10ونتيجة إيجابية مرشفة. علي جعفر

اع���ت���م���اد ق��ائ��م��ة م��ن��ت��خ��ب ش���واط���ئ ال��ط��ائ��رة
حسن علي

ضمت الفائزين ببطولة “ناصر10”

جانب من اجتماع الجوجيتسو

عشق آباد: الوفد اإلعالمي 

بحضور مدير القرية الرياضية 

للنسخة الخامسة من دورة 

األلعاب الرياضية اآلسيوية داخل 

الصاالت املغلقة تم مساء أمس 

الجمعة رفع علم مملكة البحرين 

عى الصارية املخصصة ألعالم 

الدول املشاركة، كام عزف السالم 

املليك البحريني وسط احتفاالت 

فلكلورية تركامنية أعدت خصوصا 

لهذه املناسبة. وكان مدير البعثة 

البحرينية فواز شمسان قد 

تبادل الهدايا التذكارية مع مدير 

القرية الرياضية، بحسب مراسم 

رفع العلم املتبعة يف مثل هذه 

الدورات، كام شهد أعضاء البعثة 

البحرينية املتواجدون يف عشق 

آباد مراسم رفع العلم البحريني 

وتفاعلوا مع السالم املليك كام 

استمتعوا بفقرات الفلكلور 

الشعبي الرتكامين.

وشهدت األمسية رفع أعالم 

كل من بنجالدش ومنغوليا 

وأوزباكستان.

رفع علم البحرين على الصارية وسط أنغام السالم الملكي
شمسان يتبادل الهدايا مع مدير القرية الرياضية



أك��د وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هش��ام الج��ودر ان دوري خال��د بن 
حمد للمراكز الش��بابية ولذوي اإلعاقة 
والفتيات لكرة قدم الصاالت شهد تطورا 
متناهيا من كاف��ة النواحي التنظيمية 
والفني��ة وهو دليل عىل املكانة الكبرية 
التي باتت يحتلها الدوري عىل الساحة 
الرياضية املحلية وقدرته عىل اجتذاب 
الش��بابية  األرسة  منس��ويب  اهت��ام 
والرياضي��ة الذين يتطلعون ملعايش��ة 
مجريات��ه بصورة س��نوية باعتباره من 
املب��ادرات الرائدة التي يقدمها س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة والرامية 
اىل احتضان الش��باب وتوجيه طاقاتهم 

بالصورة االحرتافية التصحيحية.
والدوري يق��ام حاليا عىل صالة مدينة 
خليفة الرياضية، ويستمر حتى يوم غٍد 
السابع عرش من سبتمرب الجاري بإقامة 
املباري��ات النهائية، وبتنظيم من وزارة 
ش��ؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع 
املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ خالد 
بن حمد ب��ن عيىس آل خليفة، وتحت 

شعار #ملتقى األجيال.
وأضاف الجودر “لقد أخذ سمو الشيخ 
خال��د ب��ن حم��د آل خليف��ة عاتق��ه 
الش��بابية  بالحركة  االرتقاء  مس��ؤولية 
والرياضي��ة يف اململكة مب��ا يتوافق مع 
رؤية القيادة الرشيدة والعمل املخلص 
يف سبيل ش��باب الوطن ومبا يتفق مع 
توجيهات س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة ممث��ل جاللة امللك لألعال 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية والهادفة اىل تطوير 
مهارات الش��باب عرب تقديم املبادرات 
البارعة التي تجتذبهم وتنمي مواهبهم 
يف مختلف املجاالت مب��ا فيها الجانب 

الريايض”.
وق��ال الج��ودر كذل��ك “إن التطوي��ر 
املس��تمر لدوري خالد بن حمد يجسد 
الرؤية الحكيمة لس��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حمد آل خليفة ك��ا تظهر حرص 
س��موه الواضح عىل توس��يع إسهامات 
ال��دوري يف خدم��ة الحرك��ة الرياضية 
املحلية من خالل إتاح��ة الفرصة أمام 
أكرب عدد ممكن من الشباب والفتيات 
وذوي اإلعاقة ملارسة هوايته الرياضية 
املفضل��ة يف ه��ذا الدوري ال��ذي بات 
ميث��ل عامال هاما من عوامل اكتش��اف 
املواهب الجديدة يف كرة القدم داخل 

الصاالت حت��ى أضحى راف��دا لألندية 
واملنتخبات الوطنية”.

وقال كذلك “لقد حققت تجربة توسيع 
قاع��دة األلع��اب املدرج��ة يف الدوري 

نجاح��ا كبريا ومتمي��زة وأحدث صدى 
إيجايب كبريا بني جميع املش��اركني االمر 
الذي عزز م��ن النجاحات الكبرية التي 
حققتها ال��دوري يف الفرتة املاضية وإن 

ذلك التوس��ع يف األلعاب يصب بصورة 
إيجابي��ة يف خدم��ة االلع��اب املعنية 
ويحفزها عىل أهمية متابعة مجريات 
ال��دورة النتقاء العن��ارص الجديدة من 
ملواصلة مس��ريتهم  املؤهلني  الالعب��ني 

الرياضية”.
وأش��اد الجودر بالنجاح الكبري لدوري 
خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي 
اإلعاقة والفتيات لكرة قدم والذي جاء 
نتاجا لدعم سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة والعمل بروح الفريق الواحد 
بني جميع اللجان باإلضافة اىل املشاركة 
اإليجابي��ة من قب��ل املراكز الش��بابية 
وتفاعلها مع املبادرة الطيبة والتي من 
خالله��ا ت��م التأكيد عىل أن��ه ال يوجد 
خارس فيها إمنا الجميع فائزين بتحقيق 
أهدفه��ا تجاه املراكز الش��بابية وذوي 

اإلعاقة والفتيات. 

الجودر: خالد بن حمد أخذ على عاتقه مسؤولية االرتقاء بالحركة الشبابية والرياضية
أشاد بالتنظيم المميز وأكد تطور دوري سموه من كافة النواحي

لسموه الحكيمة  الرؤية  يجسد  للدوري  المستمر  التطوير  والرياضة:  الشباب  وزير 

الجودر يصافح العبي الدوري في االفتتاح

اللجنة اإلعالمية                  دوري خالد بن حمد

أكد رئيس لجنة الحكام باللجنة املنظمة 
لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية 
ولذوي اإلعاقة والفتيات الخامس لكرة 
القدم الصاالت الحكم الدويل املتقاعد 
جاسم محمود أن األطقم التحكيمية 

قدمت نفسها بشكل مميز عرب إدارتها 
ملباريات الدوري، مضيفا أن أداء تلك 
األطقم لعب دورا كبريا يف نجاح هذا 

الحدث.  وقال محمود: “إن لجنة الحكام 
قد عينت 15 حكا منهم 5 حكام دوليني 
وحكام من الدرجة األوىل والثانية، والذين 
نجحوا يف إدارة مباريات عىل قدر كبري من 

املسؤولية واالنضباط التحكيمي، والذي 
أوصل املباريات إىل بر األمان دون حدوث 

أخطاء تؤثر عىل الفرق وأدائها ونتيجتها، 
والذي القى استحسان وتعاون الفرق 

املشاركة”.
وأضاف: “لقد حرصت اللجنة عىل إبراز 

املواجهات املاضية التي بلغت عدد 
147 مباراة يف الدوريات الثالثة، وهنا 

نحن اليوم نقرتب من إسدال الستار 
عىل الدوري، وذلك هذه املباراة بإقامة 

املباريات النهائية بدوي املراكز الشبابية 
ولذوي اإلعاقة والفتيات. فاللجنة تعي 

متاما أهمية املباريات الختامية، فهي 
مستعدة وجميع األطقم التي تم تعينها 
إلدارة املباريات يف هذه املرحلة النهائية 

من الدوري”.
وأعرب محمود عن سعادته الكبرية مبا 

شهدته منافسات الدوري من تحد وإثارة 
وتشويق عكس بصورة واضحة مدى 

التحضريات التي خاضتها الفرق املشاركة، 

والتي كان لها األثر اإليجايب يف إبراز هذا 
امللتقى الريايض الشبايب، مشيدا بجهود 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائب األول لرئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد 

البحريني لذوي اإلعاقة، يف رعاية ودعم 

سموه لجميع فئات الشباب يف مختلف 

املجاالت السيا الريايض، والذي يسهم يف 

تنمية قدراتهم وتطوير مستوياتهم والذي 

ينعكس بدوره عىل تطور الحركة الرياضية 

باململكة”.

وقد مثن رئيس لجنة الحكام بالدوري 

جهود اللجنة املنظمة يف تهيئتها كل 

الظروف املثالية إلقامة املنافسات، شاكرا 

ومقدرا لجميع الفرق من أطقم إدارية 

وفنية والعبني عىل تعاونهم الكبري مع 

الحكم، متمنيا يف الوقت ذاته التوفيق 

والنجاح لفرق املباريات النهائية يف آخر 

مهاتهم بهذه املشاركة املتميزة.

أكد أن الحكام قدموا أداء مميزا بإدارتهم المباريات 

محمود: مستعدون وعينا األطقم التحكيمية للنهائيات الثالثة

جاسم محمود

أكد العب فريق مركز شباب جدحفص 

عيل العلواين أن حصول فريقه عىل 

املركز الثالث مل يأت من فراغ، إمنا جاء 

بعمل جبار من الجميع، عىل الرغم من 

أن الطموح كان يراود الفريق مبواصلة 

املشوار والوصول إىل املباراة النهائية إال 

أن املنافسة مل تكن سهلة وخرج الفريق 

من الدور نصف النهايئ.

وأعرب عيل العلواين عن سعادته 

بالحصول عىل املركز الثالث وامليدالية 

الربونزية، مشرياً إىل أن هناك العديد 

من األهداف التي حققها الفريق 

وسيسعى للتتويج باللقب يف النسخ 

القادمة.

يف حني، أشار العب فريق مركز شباب 

أبو قوة عبدالله زليخ أن األهداف التي 

حققها الفريق عديدة، مؤكداً أن الفريق 

سعى بالتتويج بامليدالية الربونزية إال 

أن فريق جدحفص كان هو األحق بعد 

أن قدم مستوى مميز يف املباراة. وأشاد 

زليخ بجهود اللجنة املنظمة للدوري، 

مؤكداً أن تجمع الالعبني والفرق تحت 

قبة واحدة هو النجاح الكامل لهذا 

النشاط الكبري.

زليخ: حققنا أهدافا عديدة

العلواني: طموحنا النهائي وسعيد بالبرونزية

علي العلواني

القصاب: سعيدة بالحصول على برونزية الفتيات

جابر يحيى.. صاحب العدسة الحمراء

هاجر األنصاري.. تألق من نوع آخر

نجالء إبراهيم تراب.. “من شابه أباه فما ظلم”

فاطمة عبدالرزاق 
وحضور مميز

شباك عذراء لهدى عبداهلل من “اإلصرار”

أعربت العبة فريق العطاء رميا 
القصاب عن بالغ سعادتها بفوز 

فريقه عىل األمل والحصول 
عىل املركز الثالث يف دوري 

الفتيات، وأشارت إىل أن 
الفريق كان يطمح بالوصول 

إىل املباراة النهائية ولكن قدر 
الله وما شاء فعل. وأوضحت 

أن فريقها استفاد كثرياً من املشاركة من خالل االحتكاك وانسجام الالعبات 
مع بعضهن البعض، مؤكدة أن االستفادة ال تقترص فقط عىل فريقها إمنا 
عىل جميع الفرق املشاركة، وبينت أن دوري الفتيات شهد منافسة قوية 

منذ انطالقته، ومتوقعة أن تكون املباراة النهائية حافلة بالندية واإلثارة. يف 
املقابل، أوضحت العبة فريق األمل دعاء املحمود أن فريقها استفاد كثرياً 

من املشاركة يف دوري الفتيات عىل رغم الخسارة يف مباراة تحديد املركزين 
الثالث والرابع، مؤكدة أن الفريق حقق مكاسب عديدة يأيت يف مقدمتها 

التعرف بشكل كامل عىل امكانيات الالعبات من خالل رصد الجهاز الفني 
للفريق. وقدمت املحمود الشكر والتقدير للقامئني عىل الدوري، مؤكدة أن 

تهيئة األجواء املناسبة للفرق املشاركة ساهم بنجاح الدوري.

يعترب املصور الشاب جابر يحيى أحد املصورين البحرينيني الذين يتميزون 
بأنامل سحرية يف التقاط الصور واللقطات املميزة مبنافسات دوري خالد 
بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي اإلعاقة والفتيات الخامس لكرة القدم 

الصاالت. جاءت مشاركة الجابر يف هذا الدوري بعد اختيار اللجنة اإلعالمية 
التي تابعت موهبة التصوير التي يتمتع بها، والذي يعد مكسبا بتواجده 

ضمن مجموعة املصورين املحرتفني لتغطية فعاليات هذا الحدث. ولكن ما 
يلفت نظر املتابع والجمهور عندما يشاهدون املصور جابر يحيى يستعد 

اللتقاط الصور، هو الكامريا الخاصة املميزة بعدسة حمراء اللون، والتي 
تعترب مختلفة عن باقي عدسات املصورين يف هذا الدوري.

وبالنسبة عن رأيه يف املشاركة بتغطية املنافسات، قال الجابر: “سعدت كثريا 
عندما تم اختياري من قبل اللجنة اإلعالمية لتغطية مباريات دوري خالد 

بن حمد، وذلك ملا تتمتع به املنافسات من إثارة وحاس وتشويق، تساعد 
املصور عىل التقاط الصور الحية التي تغني بشكل واضح عن أي عنوان أو 

مقال والتي تعرب بشكل واضح عن حالها لكل متابع ألحداث وفعاليات هذا 
امللتقى الذي احتضن الشباب البحريني من مختلف مدن وقرى مملكة 

البحرين يف تنافس رشيف”، مضيفا أن مشاركته يف تغطية املباريات ستضاف 
لرصيده ومسريته يف عامل التصوير، خصوصا وأنه عاشق لهذا املجال منذ 

نعومة أظافرة، والذي يسعى من خالله أن يصبح أحد مشاهري التصوير ليس 
فقط عىل مستوى املنطقة بل عىل مستوى العامل.

وجود العنرص النسايئ يف دوري خالد بن حمد يف 
نسخته الخامسة كان عالمة مميزة وإضافة نوعية 

لهذه الفعالية الشبابية خصوصا أنها تأيت لتكمل 
املسرية الناصعة لها، ولعل وجود خامات رياضية 
من الفتيات هو الهدف الذي تسعى إليه اللجنة 
العليا بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، وتواجدت العبة فريق اإلرصار هاجر 

االنصاري له الكثري من الدالئل واملؤرشات خصوصا أن الشارع الريايض 
والجاهري البحرينية تعرف هذه الالعبة جيدا بعدما تألقت بصورة 

مميزة مع منتخب الكرة الطائرة. وتعترب االنصاري من الخامات الجيدة 
القادرة عىل العطاء يف مختلف امليادين بدليل تألقها يف الجانب الكروي 

أيضا ومساهمتها يف وصول فريقها للمباراة النهائية، وهي تطمح مع 
بقية زميالتها يف التتويج باللقب يف نسخته األوىل متسلحة يف ذلك بالثقة 

الكبرية التي متتلكها يف نفسها ويف بقية زميالتها الالعبات.

الكثريون من منتسبي 
الكرة البحرينية من 

مدربني وإداريني يعرفون 
جيدا ذلك اإلداري 

املخرضم الذي سبق له 
العمل بكل جد واجتهاد 
يف بيت الكرة البحرينية 

ويف منظومة االتحاد 
البحريني لكرة القدم إبراهيم تراب والذي ابتعد يف السنوات األخرية بعد أن 

فضل الراحة والتقاعد عن العمل بعد مشوار طويل جدا يف العمل اإلداري، 
تراب ومنذ فرتة طويلة أراد أن يتواصل يف الكرة البحرينية فقدم ابنته نجالء 

التي متثل املنتخب النسوي وتتواجد يف النسخة األوىل لدوري الفتيات مع 
فريق اإلرصار وقدمت نجالء مستوى فنيا جيدا ساهم يف وصول فريقها 

للمباراة النهائية فهل تتوج معه باللقب؟.

حافظت حارسة 
مرمى فريق اإلرصار 

هدى عيل عىل 
نظافة شباكها 

خاليا من األهداف 
للمرة الثالثة تواليا 
يف دوري الفتيات، 
ومتتلك هدى خربة 

مميزة وطويلة مع الكرة خصوصا أنها تعترب من أفضل الحراس يف 
الكرة البحرينية عىل صعيد الكرة النسائية، وتطمح هدى عيل يف 

مواصلة تألقها واستثار خربتها الطويلة يف تتويج فريقها باللقب عىل 
حساب فريق اإلرادة الذي ميتلك كوكبة كبرية من النجات الاليت سبق 

لهن متثيل املنتخب.

حرصت البطلة البحرينية األوملبية فاطمة عبدالرزاق عىل حضور مباريات دوري ذوي اإلعاقة يف لقاء تحديد املركزين الثالث 
والرابع والتي جمعت بني فريقي الصم وجمعية الصم البحرينية. والتقت فاطمة عبدالرزاق بالعبي الفريقني بعد ختام 

اللقاء، وأشادت باملبادرات الرائدة التي يطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة باالهتام الكبري بذوي اإلعاقة، مقدمة 
لسموه كل الشكر والتقدير عىل مبادراته واهتام بهذه الفئة التي تعترب جزءا ال يتجزأ من املجتمع.

العبات فريق العطاء

هدى علي تتسلم جائزة أفضل العبنجالء تتسلم جائز أفضل العب

هاجر األنصاري
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الدوري االنجليزي

الدوري االلماني

الدوري االسباني

الدوري االيطالي

الدوري الفرنسي

الجولة  5

الجولة  4

الجولة  4

الجولة  4

الجولة  6

قمة بين تشيلسي وأرسنال 

سوسييداد يتربص بالبطل 

وكاالت: كان��ت املواجه��ة ب��ن أرس��نال 
وتش��يليس، قبل عام واحد، بداية التحول 
يف ال��دوري اإلنجلي��زي، بانط��اق فريق 

املدرب انطونيو كونتي نحو اللقب.
وف��از أرس��نال بقيادة أرس��ن فينجر 3 - 
صف��ر عىل غرميه بإس��تاد اإلمارات، لكن 
بع��د ذلك اليوم، اس��تخدم كونتي خربته 
يف تغي��ر طريق��ة لعب فريق��ه، ليحقق 
االنتصار يف 13 مباراة متتالية يف الدوري.

وبالنسبة ألرسنال فكان هذا فوزه الوحيد 
يف املوس��م ع��ىل أي من الف��رق األربعة 

األوىل.
وأنهى الفريق اللن��دين البطولة يف املركز 
الخامس ليغيب عن دوري أبطال أوروبا 
للم��رة األوىل يف 20 عاما، وس��يحل ضيفا 
عىل إستاد س��تامفورد بريدج غداً األحد، 
بع��د فوزه عىل كولونيا األملاين يف الدوري 

األورويب يوم الخميس.
بينام اس��تمتع تش��يليس براح��ة 4 أيام 
بعد فوزه الس��احق عىل كارب��اكا أجدام 
األذربيجاين، يوم الثاثاء يف دوري األبطال.

وع��ىل الرغم م��ن أن الظ��روف مختلفة 
متاما ع��ن العام املايض عندما كان يلعب 
أرس��نال يف دوري األبط��ال بين��ام غاب 
تش��يليس عن البط��والت القاري��ة، فإن 

األمور مل تتغر بالنسبة لفينجر.
وق��ال امل��درب الفرن��يس هذا األس��بوع 
“اللعب مس��اء األربع��اء أو الخميس ال 

يصنع أي اختاف بالنسبة لنا بغض النظر 
عن البطولتن”.

وسيكون أرس��نال تحت الضغط لتفادي 
الهزمية الثالثة ع��ىل التوايل خارج ملعبه 
يف الدوري بعد خسارته أمام ستوك سيتي 

ثم أمام ليفربول 4 -صفر.
بينام تش��يليس عىل الجان��ب اآلخر فإنه 
تعلم الدرس مرة أخرى ويسعى لتحقيق 
ف��وزه الثالث ع��ىل التوايل بع��د هزميته 

املفاجئة أمام برنيل يف افتتاح الدوري.
وبع��د الفوز 6 -صفر ع��ىل كارباكا، قال 
تيبو كورت��وا حارس تش��يليس إن فريقه 

يتطلع ملواجهة أرسنال.
وأضاف “يف بع��ض األحيان من الجيد أن 
تواج��ه فريقا كبرا مبكرا، يف العام املايض 

مل تفلح األم��ور ضد ليفربول وأرس��نال، 
لكن هذا املوسم فزنا عىل توتنهام”.

وأض��اف “نقدم أداء جيدا، بعد الش��وط 
األول ال��يسء ض��د برنيل أعتق��د أن ما 
نقدمه تحس��ن كثرا، أظهرنا روحا مميزة 
وقدمن��ا أداء رائعا واالنتصارات هي أهم 

يشء”.
ولن تخطف املب��اراة يف لندن يوم األحد 
كل األنظار، حيث س��يعود واين روين مع 
فريق��ه إيفرتون إىل إس��تاد أولد ترافورد 
ملواجهة فريقه السابق مانشسرت يونايتد.
وسيكون قائد انجلرتا السابق البالغ عمره 
31 عام��ا، واثقا من تلقيه تحية حارة من 
فريقه السابق الذي تصدر قامئة هدافيه 
عرب العص��ور، يف يناير، قب��ل العودة إىل 

فريق طفولته يف يوليو.
واعتزل روين دوليا يف الشهر املايض لركز 
عىل مس��رته مع إيفرت��ون، حيث أحرز 
هدف��ن يف 4 مباري��ات يف الدوري حتى 

اآلن.
ويتطل��ع فريق امل��درب رونال��د كومان 
لانتفاض بعد هزميته -3صفر عىل ملعبه 
أمام توتنهام، بينام يسعى يونايتد بقيادة 
جوزي��ه موريني��و للحفاظ عىل س��جله 

املثايل عىل ملعبه.
وتوقف��ت سلس��لة انتص��ارات يونايت��د 
بالتعادل 2-2 مع ستوك ليتصدر البطولة 
برصي��د 10 نقاط وبف��ارق األهداف عن 

غرميه مانشسرت سيتي.
ويخ��رج س��يتي فري��ق امل��درب بي��ب 
جوارديوال يوم الس��بت ملواجهة واتفورد، 
ال��ذي مل يخرس يف أول 4 مباريات بقيادة 
دوري  األوىل يف  للم��رة  س��يلفا  مارك��و 

األضواء.
وتنطل��ق املباريات يوم الس��بت عندما 
يقود روي هودجس��ون م��درب إنجلرتا 
السابق فريقه الجديد كريستال باالس يف 

مواجهة الضيف ساوثهامبتون.
وت��وىل هودجس��ون املس��ؤولية خلف��ا 
للهولندي فرانك دي بور يوم الثاثاء بعد 
البداية السيئة للفريق حيث خرس جميع 
مبارياته األربع األوىل وفش��ل يف تسجيل 

أي هدف.

وكاالت: يتطلع ريال مدريد، للنهوض 
م��ن كبوت��ه يف الجولت��ن املاضيتن 
بالدوري اإلس��باين، عندما يحل ضيفا 
ثقيا عىل ريال سوسييداد، األحد، يف 

الجولة الرابعة من عمر الليجا.
وتع��ادل ريال مدريد، ال��ذي يدربه 
الفرن��يس زي��ن الدي��ن زي��دان، يف 
مباراتن ع��ىل التوايل، أمام فالنس��يا 
2-2، وليفانتي 1-1، ليمنح منافس��ه 
التقلي��دي برش��لونة الفرصة للتقدم 

عليه بفارق 4 نقاط.
ويعد فريق ريال سوس��ييداد، الذي 
يدربه أوزيبيو ساكريستان، من أفضل 
الفرق يف الدوري حت��ى اآلن، حيث 
فاز بأول ثاث مباريات ليجلس عىل 

قمة الرتتيب مناصفة مع برشلونة.
وس��جل آس��ر إيارامين��دي، الع��ب 
ريال مدريد الس��ابق، هدفن يف فوز 

سوس��ييداد عىل ديبورتيفو الكورونيا 
2-4 يف الجول��ة املاضي��ة، ويعتق��د 
أن حام��ل اللق��ب س��يأيت ملواجه��ة 
سوس��ييداد مع ضغط كبر من أجل 

الفوز.
وقال إياراميندي “سيأيت ريال مدريد 

مللعب األنويتا مع االلتزام بالفوز”.
الس��بت، وستكون  برشلونة  ويلعب 
الفرصة متاح��ة أمامه لزيادة الفارق 
مع ريال مدري��د، عندما يحل ضيفا 
عىل خيتايف، الذي ارتفعت معنويات 
العبي��ه عقب الفوز مبب��اراة الديريب 

أمام ليجانيس يف الجولة املاضية.
وشهد برش��لونة، صيفا صعبا للغاية، 
ولكنه وضع حدا لهذا األمر بتحقيقه 
الفوز يف أول ثاث مباريات بالدوري.

ومل يس��تقبل الحارس م��ارك أندريه 
ت��ر ش��تيجن، أي��ة أه��داف يف آخر 

4 مباري��ات، ويتطل��ع للحفاظ عىل 
نظافة شباكه أمام خيتايف.

واس��تطاع فيس��نتي جوايت��ا، حارس 
خيت��ايف، التص��دي لركلة ج��زاء من 

مييس يف 2016 عندما فاز برش��لونة 
0-6 عىل الكامب نو.

وق��ال الحارس “لق��د تصديت لركلة 
جزاء ملييس ولكننا مل نحصل عىل أي 
نقطة. أري��د أن أوقف ما اس��تطيع 

حتى نحصد النقاط أمام برشلونة”.
ويف مباريات الس��بت املقبل، يستهل 
أتلتيكو مدريد عرصه��م الجديد يف 
ملع��ب وان��دا مرتوبوليتان��و، الذي 
يستضيف أول مباريات أتلتيكو أمام 

ماالجا يف الدوري.
يلع��ب  أيض��ا،  الجول��ة  ذات  ويف 
إيب��ار م��ع ليجاني��س، وليفانتي مع 
فالنسيا، وريال بيتيس مع ديبورتيفو 
الكوروني��ا، وأالفي��س م��ع فياريال، 
وجرون��ا مع إش��بيلية، والس باملاس 
م��ع أتلتي��ك بيلباو، وإس��بانيول مع 

سيلتا فيجو.

ديربي مبكر بظروف مختلفة

آسير إياراميندي

االختبار األصعب
وكاالت: يستقبل باريس سان 

جرمان غرميه ليون األحد يف قمة 
املرحلة السادسة من الدوري 

الفرنيس لكرة القدم، بعد توجيهه 
رسالة عالية النربة منتصف األسبوع 

يف دوري أبطال أوروبا.
وقدم فريق العاصمة أداء خارقاً 

عىل أرض سلتيك االسكتلندي عندما 
سجل خامسية من دون رد، بفضل 
تألق الثايث الربازييل نيامر، كيليان 

مبايب واألوروغوياين ادينسون 
كافاين. ويبحث سان جرمان عن 

نسيان موسمه األخر، حيث فشل 
عىل الصعيدين املحيل أمام موناكو 

واألورويب لخروجه من الباب الضيق 
أمام برشلونة االسباين يف مثن النهايئ 

برغم تقدمه -4صفر ذهاباً.
وتشكل مواجهته مع ليون اختباراً 
حقيقياً من صاحب املركز الثالث 

الذي مل يخرس بعد.
ويبتعد ليون بفارق اربع نقاط 

عن سان جرمان الفائز يف مبارياته 
الخمس، ونقطة عن موناكو الثاين، 

وقد شن رئيسه جان-ميشال اوالس 
حرباً كامية يف األسابيع املاضية ضد 
سان جرمان وادارته بسبب االنفاق 

الضخم يف موسم االنتقاالت.
بدوره، قال أوالس بعد انتقاداته 
الاذعة لسان جرمان “لن تكون 

مباراة فاصلة لرتتيب نهاية املوسم. 
لن تكون مباراة رؤساء”.

بايرن يثير القلق
وكاالت: ال يزال بايرن ميونيخ، 

حامل لقب دوري الدرجة األوىل 
األملاين لكرة القدم، محط األنظار 
واالهتامم، بعدما وجد نفسه يف 

وضع غر مريح، عقب عروض 
متواضعة تسببت يف سخط 

جامهري، وحديث عن خليفة 
للمدرب كارلو أنشيلويت، يف 

مرحلة مبكرة من املوسم.
ومل تكن انطاقة بايرن سيئة 

جدا هذا املوسم، حيث حقق انتصارين وخرس مرة واحدة يف 
الدوري املحيل، وتفوق 0-3 عىل أندرلخت البلجييك، يف دوري 

أبطال أوروبا، الثاثاء املايض.
لكن سقف الطموحات يف النادي البافاري مرتفع جدا، لدرجة 

أن أي تعرث بسيط، أو الفشل يف تسجيل خمسة أو ستة 
أهداف، أمام منافس يفرتض أنه متواضع، يصبح دامئا موضوعا 

لاهتامم واملتابعة عىل نطاق واسع.
وكان املهاجم توماس مولر أول من سار يف هذا االتجاه، عندما 
اشتىك أمام الجميع، بعد استبعاده من التشكيلة األساسية أمام 

فردر برمين، قبل ثاثة أسابيع.
ثم جاء الدور عىل روبرت ليفاندوفسيك، ويف مقابلة مع إحدى 

املجات، انتقد املهاجم البولندي رفض بايرن دخول املنافسة 
عىل الصفقات باهظة الثمن، كام فعل باريس سان جرمان 

وبرشلونة.
وقال ليفاندوفسيك: “إذا أردت التنافس مع فرق الصفوة، فإنك 

تحتاج إىل هذه النوعية من الاعبن املتميزين”.
وتعرض ليفاندوفسيك النتقادات من الرئيس التنفيذي لبايرن، 

كارل-هاينز رومينيجه.
ورد أويل هونيس، رئيس النادي، عىل رومينيجه - وهو العب 

سابق يف بايرن مثل هونيس - حيث قال األخر إن النادي 
“لديه فلسفة جادة وناجحة جلبت إنجازات كبرة”، وعرب عن 

أسفه لتعليقات ليفاندوفسيك.
ووسط هذه األجواء، خرس بايرن 0-2 أمام هوفنهايم، السبت 

املايض، ليزيد الضغط عىل أنشيلويت، مدرب ريال مدريد 
وتشيليس السابق، والذي أُعترب موسمه األول مع بايرن دون 

التوقعات، رغم التتويج بالدوري املحيل.
وأشعل مدرب هوفنهايم، يوليان ناجلسامن، املوقف، عندما 

قال يف مقابلة تلفزيونية إن تدريب بايرن قد يجعله أكرث 
سعادة، مشرا إىل أن زوجته وأطفاله يخططون لانتقال إىل 

مدينة ميونيخ.
ووسط كل هذه األحداث، ستحظى املواجهة مع الضيف ماينز، 

بعد غد السبت، بالكثر من االهتامم واملتابعة أيضا.

كارلو انشيلوتي 

وكاالت: تلقت أندي��ة دوري الدرجة 
األوىل اليطايل لكرة القدم درسا قاسيا 
هذا األس��بوع بعدما اكتف��ت الفرق 
الثاثة املمثل��ة للبطولة بجمع نقطة 
واح��دة يف الجول��ة األوىل م��ن دور 

املجموعات، يف دوري أبطال أوروبا.
وخرس يوفنتوس -3 0 أمام برش��لونة، 
ك��ام خ��رس ناب��ويل أم��ام ش��اختار 
دونيتسك بهدفن لهدف، بينام تعادل 
روما ع��ىل أرضه م��ع أتلتيكو مدريد 
بدون أه��داف. ووفق��ا لصحيفة “ال 
جازيتا ديلو س��بورت” فإن هذه هي 
أس��وأ انطاق��ة لألندي��ة االيطالية يف 
املس��ابقة القارية منذ موسم 1999 - 
2000. وهيمن يوفنتوس ونابويل عىل 
منافسات الدوري اإليطايل يف مواسمه 
األخرة، مام يجع��ل تعرثهام األورويب 

مقلقا بدرجة أكرب.
وخ��رس يوفنت��وس، بط��ل إيطاليا يف 
آخر س��تة مواس��م، مباراتن فقط يف 
الدوري املحيل ه��ذا العام، أما نابويل 
فحقق االنتصار يف آخر مثاين مباريات 
باملسابقة. وكان الدوري اإليطايل يعد 
أق��وى مس��ابقات ال��دوري يف أوروبا 
س��ابقا، لكن��ه تراج��ع أم��ام الدوري 
اإلسباين وكذلك اإلنجليزي، وتراجعت 

أرباح البث التلفزيوين ملبارياته.
ورغم وصول يوفنت��وس لنهايئ دوري 

أبط��ال أوروب��ا مرتن يف آخ��ر ثاثة 
مواسم، مل ينجح أي فريق إيطايل آخر 
يف تخط��ي دور ال��� 16، منذ ميان يف 
موس��م 2012-2011، وم��رت ع��ر 
سنوات عىل تأهل فريقن من إيطاليا 
أن  يعتق��د  وكان  الثامني��ة.  دور  إىل 
األسوأ قد مىض مع وصول مستثمرين 
ج��دد، وتطل��ع أندي��ة أكرث لتش��ييد 
استادات خاصة بها. لكن ما حدث يف 
دوري األبطال الثاثاء واألربعاء، يشر 
إىل أن الطري��ق ال ي��زال طويا، ويثر 
تس��اؤالت بشأن قرار االتحاد األورويب 
للعبة مبن��ح إيطاليا أربع��ة أماكن يف 
األبط��ال  ب��دوري  املجموع��ات  دور 
بداية من املوسم املقبل. وقال أريجو 
س��ايك، مدرب ميان السابق واملحلل 

التلفزيوين الحايل، بعد خس��ارة نابويل 
1-2 يف أوكرانيا: “أنا محبط وال يوجد 
ما ميكن فعله سوى البكاء، إذا لعبت 
يف أوروب��ا كام تلعب يف بولونيا فأنت 
خارس ال محال��ة”. ويرى ماوريس��يو 
س��اري، مدرب ناب��ويل أن فريقه كان 

بطيئا جدا يف البداية.
وقال س��اري: “هذه ثالث مباراة عىل 
الت��وايل ننطلق فيهل بش��كل خاطئ، 
أنقذنا أنفسنا يف الدوري اإليطايل لكن 
يف هذا املس��توى م��ن الصعب تغير 
الوضع بع��د بداية س��يئة يف أول 20 

دقيقة”.
وأمام نابويل مهمة س��هلة يوم األحد، 
عندم��ا يس��تضيف الواف��د الجدي��د 

بنيفنتو، الذي خرس أول 3 مباريات.

استئناف بعد الدرس 

يوفنتوس يبحث عن النهوض بعد السقوط األوروبي 
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“ديار المحرق” تشارك في “سيتي سكيب جلوبال” 2017
�شاركت �رشكة دي���ار املحرق، اإحدى 
اأكرب �رشكات التطوير العقاري يف مملكة 
البحري���ن، يف معر����س �شيت���ي �شكي���ب 
 11 يف  انعق���د  ال���ذي   ،2017 جلوب���ال 
حت���ى 13 �شبتم���رب 2017 يف مركز دبي 
التج���اري العامل���ي باالإم���ارات العربي���ة 

املتحدة. 
وللمرة العا�رشة على التوايل، عر�شت 
دي���ار املح���رق خمططه���ا الرئي�س حتت 
مظلة جمل�س التنمية االقت�شادية، حيث 
دع���ا املجل�س جمموعة م���ن اأبرز �رشكات 
التطوي���ر العق���اري يف مملك���ة البحرين 

للم�شارك���ة يف معر����س �شيت���ي �شكيب 
جلوبال 2017. 

�شارك باملعر�س اأكرث من 150 جهة 
عار�ش���ة م���ع نح���و 1،150 �شخ�شية من 
منت�شبيها، مما يعك�س املكانة الريادية 
التي ي�شغلها املعر�س كاأكرب املعار�س 
العقاري���ة واأكرثه���ا متي���ًزا وتاأث���ًرا يف 

منطقة ال�رشق االأو�شط. 
ال�شنوي���ة  م�شاركته���ا  �ش���وء  ويف 
�شكي���ب  �شيت���ي  الفاعل���ة يف معر����س 
جلوب���ال، �شت�شغ���ل ديار املح���رق جناح 
مبوقع متميز يف م�شاّف �رشكات التطوير 

العقاري الدولية واالإقليمية. 
ومن املرتقب اأن ي�شتقبل جناح ديار 
املح���رق يف 3 اأيام املعر�س، العديد من 
الزائرين واملطورين العقاريني لالطالع 
عل���ى م�شاريع ديار املحرق اال�شتثمارية 

اال�شتثنائية.
الرئي����س  وبه���ذه املنا�شب���ة، ق���ال 
التنفي���ذي ل�رشك���ة دي���ار املح���رق ماهر 
ال�شاع���ر: “اأ�شعدنا ج���داً يف ديار املحرق 
اأن نك���ون �شم���ن امل�شارك���ني مبعر�س 
�شيت���ي �شكي���ب جلوب���ال، ال���ذي يحتل 
مكانة مميزة يف قطاع التطوير العقاري 

العاملي، وت�شليط ال�شوء على م�شاريعنا 
العقارية الرائدة”.

واأ�ش���اف “ت�شتعر����س االإح�ش���اءات 
االإقب���ال الكبر وكرثة �شفق���ات ال�رشاء 
الت���ي مت���ت يف معر�س �شيت���ي �شكيب 
جلوب���ال يف الع���ام املا�ش���ي، اإلى جانب 
النمو املت�شاعد الذي ي�شهده املعر�س. 
واإنن���ا نعت���ز مبوا�شل���ة ه���ذه امل�شاركة 
باملعر�س يف ن�شخته اجلديدة هذا العام، 
واأن نك���ون جنب���اً اإل���ى جنباً م���ع �رشكات 
التطوي���ر العقاري وكب���ار امل�شتثمرين 

والزوار”.

“الوطنية للسيارات” تعّين “مونتريال” ممثال معتمدا للمبيعات

“عقارات السيف” تتبرع بـ 3 آالف دينار لـ “الصم”

“بتلكو” تعلن عن رعايتها رحلة “الطريق إلى موسكو”

�رشكائه���ا  دع���م  يف  �شيا�شته���ا  اإط���ار  يف 
الوطني���ة  ال�رشك���ة  اأعلن���ت  اال�شرتاتيجي���ني، 
ل�رشك���ة  التابع���ة  ال����رشكات  اإح���دى  لل�شي���ارات، 
البحرين للت�شهيالت التجارية، عن تعيينها �رشكة 
مونرتي���ال لل�شيارات �رشي���كاً ا�شرتاتيجياً وممثالً 
معتم���داً ور�شمي���اً ملبيع���ات �شي���ارات عالماتها 

التجارية �شفروليه، وجي اإم �شي، وكاديالك. 
ج���اء ذلك غداة اجتماع ح�رشه كل من الرئي�س 
التنفي���دي عادل حبيل، والنائ���ب االأول للرئي�س 
عن �رشكة البحرين للت�شهي���الت التجارية فا�شل 
الوطني���ة  لل�رشك���ة  الع���ام  املاح���وزي، واملدي���ر 
لل�شيارات رم���زي بركات، ومالك �رشكة مونرتيال 

لل�شيارات اإبراهيم ال�شيخ. 
وبه���ذه املنا�شبة، ع���رب حبيل ع���ن �شعادته 
بالنجاح الذي حققت���ه �رشكة مونرتيال لل�شيارات 
يف ت�شوي���ق وتوزيع وبيع �شيارات جرنال موتورز 
التابع���ة لل�رشك���ة الوطنية ال�شي���ارات وحتقيقها 

نتائج مر�شية يف ال�شنوات املا�شية. 
كما نوه بعمق العالقات التجارية التي تربط 

ال�رشكت���ني اللت���ني ت�ش���كالن اأح���د اأعم���دة �شوق 
مبيعات ال�شيارات يف مملكة البحرين. 

م���ن جانب���ه، اأعرب رم���زي بركات ع���ن فخره 
واعت���زازه بال�رشاكة الفاعلة ب���ني �رشكة مونرتيال 
لل�شي���ارات وال�رشك���ة الوطنية لل�شي���ارات، حيث 
والتع���اون  امل�ش���رتك  العم���ل  ثم���رات  تكلل���ت 

امل�شتم���ر بينهما عل���ى مدى ال�شن���وات الطويلة 
املا�شي���ة بتعي���ني �رشك���ة مونرتي���ال لل�شيارات 
�رشيكاً ر�شمياً ومعتم���داً ل�شيارات جرنال موتورز 
العاملي���ة يف مملك���ة البحري���ن، اإذ متت���از ه���ذه 
ال�شيارات باجلودة العالية وحتظى بثقة عمالئها 

وتلبي احتياجاتهم.

تربع���ت �رشكة عقارات ال�شي���ف مببلغ 3 اآالف 
دين���ار ل�شالح جمعية ال�ش���م البحرينية، وذلك يف 
اإطار برناجمه���ا للم�شوؤولي���ة االجتماعية، الهادف 
اإلى دعم العديد من املوؤ�ش�شات واجلمعيات التي 
تركز على تنمي���ة املجتمع البحريني وخدمة فئاته 

املختلفة.
وت�شل���م رئي����س جمل����س اإدارة جمعي���ة ال�شم 
البحريني���ة عقيل ح�شن �شي���ك الرعاية من رئي�س 
جمل�س اإدارة �رشكة عقارات ال�شيف عي�شى جنيبي. 
وُعقدت مرا�شم ت�شلي���م الرعاية بتواجد جمع 
من م�ش���وؤويل �رشكة عقارات ال�شي���ف، وهم ع�شوا 
جمل����س االإدارة ف���وؤاد تق���ي واإمي���ان املرباط���ي، 
اإ�شاف���ة اإل���ى رئي����س جلن���ة ال�رشاك���ة االجتماعي���ة 
م�شطف���ى ال�شي���د، والرئي����س التنفي���ذي ل�رشكة 
عق���ارات ال�شي���ف اأحمد يو�شف، ف�ش���ال عن ع�شو 

اجلمعية ح�شني جواد.
كم���ا اأ�شاد رئي�س جمل����س اإدارة �رشكة عقارات 

ال�شيف عي�شى جنيبي بجمعية ال�شم البحرينية على 
دوره���ا البارز يف خدم���ة ذوي االحتياجات اخلا�شة، 
واإقامة االأن�شط���ة والفعاليات التي ت�شاعدهم على 

االندماج يف املجتمع البحريني على اأف�شل نحو.

من جانبه، �شكر رئي�س جمعية ال�شم البحرينية 
عقيل ح�شن �رشكة عقارات ال�شيف على هذا التربع 
ال�شخ���ي ال���ذي �شيدعم اأعم���ال واأن�شط���ة اجلمعية 

املتنوعة.

اأعلن���ت �رشك���ة بتلك���و، امل���زود الرائ���د حلل���ول 
االت�ش���االت الرقمية يف البحرين، ع���ن رعايتها رحلة 
فريدة من نوعها بعنوان “رحلة الى مو�شكو”، تهدف 
لدعم االأ�شخا����س ذوي االحتياجات اخلا�شة، متا�شياً 
مع التزامها الدائم بت�شلي���ط ال�شوء على هذه الفئة 
من املجتم���ع. وتهدف رحلة “الطري���ق الى مو�شكو” 
الت���ي يقوده���ا املوظف بق���وة دفاع البحري���ن اأحمد 
البوعين���ني اإلى تذليل جميع ال�شعوبات وتخطي كل 
التحدي���ات التي يواجهه���ا ذوي االحتياجات اخلا�شة 

فيما يتعلق بال�شفر ون�رش التوعية ب�شاأنهم. 
ب���داأ البوعينني رحل���ة ال�شفر بال�شي���ارة بتاريخ 
24 اأغ�شط�س لي�شل اإلى مو�شكو يف غ�شون �شهرين 

مرورا مبا يقارب 20 دولة اأوروبية.
وتقدم �رشكة بتلكو اإلى البوعينني خدمة بيانات 
جمانية طوال فرتة رحلته ليتمكن من توثيق جتربته 
يف اأوروبا وي�شاركها مع اجلميع عرب ا�شتخدام و�شائل 

التوا�شل االجتماعي.
و�ش���ددت الرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة بتلكو منى 
الها�شم���ي على مدى حر�س ال�رشك���ة و�شعيها الدائم 
لرفع ن�شبة الوعي ب�شاأن الق�شايا املهمة التي مت�س 

املجتمع املحلي. 
واأ�شافت: “اإننا نحمل على عاتقنا مهمة متكني 
فئ���ة ذوي االحتياج���ات اخلا�شة يف مملك���ة البحرين، 
ونح���ن فخ���ورون جداً برعاي���ة املب���ادرة املهمة، واأن 

نكون جزءاً من رحلة اأحمد البوعينني امللهمة”.
بالدرو����س  مليئ���ة  ق�شت���ه  “اإن  واختتم���ت: 
واملواع���ظ التي �شي�شتفي���د منها متابع���وه. وعليه، 
فاإن���ه من دواعي �رشورنا اأن نتمكن من امل�شاهمة ولو 

ب�شكل ب�شيط يف حتقيق هذا الهدف ال�شامي”.
يعك����س دعم �رشك���ة بتلكو لرحل���ة “الطريق اإلى 
مو�شك���و” م���دى حر�شها عل���ى تعزي���ز جمتمع ذوي 

االحتياجات اخلا�شة، وت�شجيعها للتغير.

موظفو “يوسف خليل المؤيد” يساهمون بحملة تبرع بالدم

عق���دت جمموع���ة ����رشكات يو�ش���ف خليل 
املوؤي���د واأوالده حمل���ة للت���ربع بال���دم يف مركز 
ال�شلماني���ة الطبي، حيث ح�رش اأكرث 150 موظفا 
م���ن خمتل���ف جمموع���ة ����رشكات يو�ش���ف خليل 
املوؤي���د واأوالده وال�رشكات التابع���ة اإليها، ومن 

�شمنها “اأ����رشف” ومنت�شبوه���ا يف م�شاركة هذا 
احل���دث. يذكر اأن جمموعة �رشكات يو�شف خليل 
املوؤيد واأوالده نظمت حمالت التربع بالدم على 
مدار ال�شنوات الت�ش���ع املا�شية، اإذ تربع مئات 

من موظفيها يف م�شاعدة املجتمع البحريني.

“المعماريون العرب” تحصد جائزة لتصميم “برج التجارية”

مت تك���رمي �رشك���ة املعماري���ون الع���رب 
لال�شت�شارات الهند�شية يف حفل توزيع جوائز 
العقارات االإفريقي���ة والعربية الذي اأقيم يف 
فن���دق جي دبليو ماري���وت ماركيز يف دبي 7 

�شبتمرب. 
وجاء التك���رمي لفوزه���ا بت�شميم م�رشوع 
“ب���رج التجاري���ة” يف البحري���ن واملط���ور من 
جانب ال�رشكة التجارية للتطوير العقاري، بعد 
امل�شاركة مع اأف�شل املهند�شني املعماريني 
يف جمي���ع اأنح���اء اإفريقي���ا وال����رشق االأو�ش���ط 
وحتقي���ق التمي���ز يف فئة ت�شمي���م امل�شاريع 

ال�شكنية. 
وهذه هي املرة الثانية على التوايل التي 
ت�شارك فيه���ا ال�رشكة على ال�شاح���ة الدولية، 
وهي اجلائزة الثالث���ة التي حت�شل عليها من 

�شمن جوائز العقارات االإفريقية والعربية.
ل�رشك���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  واعت���رب 
املعماري���ون الع���رب مازن عريق���ات اجلائزة 
�رشك���ة  “حقق���ت  ق���ال:  اإذ  لل�رشك���ة،  اإجن���ازا 
املعماري���ون العرب اإجن���از امل�شاركة والفوز 
باأح���د جوائز العق���ارات االإفريقي���ة والعربية 
لل�شن���ة الثاني���ة عل���ى الت���وايل. وميث���ل هذا 
الفوز ج���زءا من م�شاهم���ات ال�رشكة يف تطوير 
مملكة البحرين واأفقه���ا املعماري، وتفانيها 
بتق���دمي كل ما هو اأف�ش���ل”. وذكر عريقات: 
“نعمل جاه���دا لتطوير معاي���ر جودة العمل 
ونح���ن  وعمالئن���ا،  جمتمعن���ا  يخ����س  فيم���ا 
فخ���ورون بالفوز باجلائزة عن ت�شميمنا لربج 
التجارية وكوننا ج���زءا من تطوير هذا املعلم 

اال�شتثنائي يف مملكة البحرين”.

• ماهر ال�شاعر	

“آل صفر” تعيِّن ناصر شحرور رئيًسا تنفيذًيا

اأعلن���ت جمموع���ة اآل �شف���ر ع���ن تعيني 
نا�رش �شح���رور مبن�ش���ب الرئي����س التنفيذي 
للمجموع���ة ليتول���ى م�شوؤولية تطوي���ر اأعمال 

املجموعة واإدارة ال�رشكات التابعة لها. 
وبه���ذه املنا�شب���ة، قال رئي����س جمل�س 
اإدارة املجموع���ة ع���ادل اآل �شف���ر: “ي�شعدنا 
اأن نويل نا����رش �شح���رور االإدارة التنفيذية يف 
املجموعة، حيث اإنه ومنذ اأن ان�شم اإلينا اأثبت 
جدارته وقدرته على دعم املجموعة ملوا�شلة 
م�شرة النجاح الت���ي حتققها. واأمتنى له كل 

التوفيق والنجاح يف من�شبه اجلديد”. 
�شح���رور  “ميتل���ك  �شف���ر  اآل  واأ�ش���اف 
خ���ربة عملي���ة وا�شعة يف جم���ال اإدارة االأعمال 

والت�شويق، اإ�شافة اإلى امتالكه خلفية كبرة 
ودراية عن تطورات ال�شوق املحلية. و�شيعمل 
على تنفي���ذ اإ�شرتاتيجي���ات ا�شتثمارية عدة 
تتما�شى م���ع اأهداف وروؤى املجموعة، اإ�شافة 
اإلى تقوية العالقات التجارية مع اأبرز عمالئنا 

و�رشكائنا”. 
من جانبه، عرب نا�رش �شحرور عن �شعادته 
باملن�شب اجلديد يف هذه املجموعة العريقة. 
االإدارة  اأتول���ى  اأن  “ي�رشفن���ي  وق���ال: 
التنفيذية ملجموعة اآل �شفر، و�شاأعمل جاهداً 
على تطوير اأعمالها وال�شعي نحو اإيجاد فر�س 
منو جديدة مع املحافظة يف الوقت ذاته على 

مكانتها املرموقة يف ال�شوق املحلية”.
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�أعرب �لفنان �مل�رصي، �أحمد رزق، عن �س���عادته 
ب���ردود �لفع���ل �لت���ي تلقاه���ا ع���ن فيلم���ه �جلديد 
“�لكنز”، �لذي ُيعر�ض حاليًّا بدور �لعر�ض �مل�رصية. 
وقال رزق، �إن و�سف �لفيلم بامللحمة �لفنية �أ�سعده 

ب�س���دة، خا�س���ة و�أن �لو�س���ف هو �لأن�سب مل�سمونه 
و�أحد�ث���ه، م�س���يًفا �أنه و�فق على �لعم���ل قبل قر�ءة 
�ل�سيناريو، ��ستناًد� �إلى �أ�سماء �سّناعه، �سو�ء �ملخرج 

�رصيف عرفة �أو �لكاتب عبد �لرحيم كمال. 
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 1810

�ملك�سيك  ��ستقالل 
عن �إ�سبانيا.

 1908

�رصكة جرن�ل  تاأ�سي�ض 
موتورز.

 1916

�إلى  تدخل  دبابة  �أول 
�ل��ق��ت��ال على  ���س��اح��ة 
�لربيطانيني،  �أي��دي 
وذل���ك ���س��د �لأمل���ان 
���س��وم��ي  م��ع��رك��ة  يف 
�حلرب  معارك  �إح��دى 

�لعاملية �لأولى.
 1931

�ل���ق���و�ت �لإي��ط��ال��ي��ة 
�ملجاهد  �سنًقا  تعدم 

�لليبي عمر �ملختار.
 1982

ب����دء م��ذب��ح��ة ���س��رب� 
و�ساتيال يف لبنان.

 2004

ي�رصب  �إيفان  �إع�سار 
فلوريد� وي�سبب دمار 
ر�ب��ع  لي�سبح  ه��ائ��ل 
ي�رصب  �إع�سار  �أق��وى 
يف  �ملتحدة  �لوليات 

تاريخها. 
 1951

دي  ف����ان  ولدة   -
ك��رك��وف، لع��ب كرة 

قدم هولندي �سابق.
 1965

لهاينز  ك��ار  ولدة   -
ريدل، لعب كرة قدم 

�أملاين �سابق
 1966

ذك������رى،  ولدة   -
مغنية تون�سية.

مسافات

فتح باب المشاركة في التأليف لدورة غانم الصالح
�أعلن����ت �للجن����ة �لعلي����ا �ملنظم����ة ملهرجان 
“�لكويت مركز عربي للن�ض �مل�رصحي” فتح باب 
�مل�س����اركة يف م�س����ابقة �لتاأليف للدورة �لثالثة 
“دورة �لفنان غامن �ل�سالح”، �لتي �ستقام حتت 
رعاي����ة �لأمني �لعام �مل�س����اعد لقطاع �لفنون يف 
�ملجل�ض �لوطني للثقاف����ة و�لفنون و�لآد�ب، د. 
ب����در �لدوي�ض، يف 27 مار�ض �ملقبل، متز�منة مع 

�لحتفال بيوم �مل�رصح �لعاملي.
وذكر رئي�ض �ملهرجان، �لفنان حممد �خل�رص، 
اأن اللجنة و�ض����عت عدة �رشوط يجب توافرها يف 
�ملتقدمني للم�س����ابقة، منها: �أن يكون �ملتقدم 
�أبن����اء دول جمل�����ض �لتع����اون  ����ا، �أو م����ن  كويتيًّ
�خلليج����ي، و�أل يزيد عم����ره عل����ى 35 عاًما، و�أن 
يكون �لن�ض باللغة �لعربية �لف�س����حى، مع جو�ز 
كتاب����ة �حلو�ر باللهج����ة �لكويتي����ة �لد�رجة، و�أن 
يتو�فق �لن�����ض مع �لقو�عد �لأ�سا�س����ية للكتابة 

�لدر�مية، و�أل تتجاوز �سفحاته 40 �سفحة، علًما 
باأن �مل�سابقة مفتوحة للجن�سني.

وح����ددت �للجنة نهاية فرب�ي����ر 2018 كاآخر 
موعد لقبول �لن�سو�ض.

لماذا نكره االستيقاظ باكًرا؟

لي�ض هناك �أ�سو�أ من ��سطر�رك لال�ستيقاظ يف �ساعة 
مبّكرة كل �س���باح لّلحاق بعملك �أو �جلامعة �أو �ملدر�س���ة! 
�س���عوٌر ل يختلف عليه �ثنان من �لب�رص، على �لرغم من �أنه 
�س���لوٌك �سحي للج�سم! فما هو �ل�س���بب �لذي يدفعنا �إلى 
كر�هية �ل�س���تيقاظ يف وقٍت باكر كل �سباح؟ �إعالن لهذه 
رة!  �لأ�س���باب جمتمعة، �أنت تكره �ل�ستيقاظ يف �ساعة مبِكّ
�حلقيقة �أن �سبب كرهنا لذلك نابٌع من عدم مقدرتنا على 
رة، وهناك �أكرث من �س���بب  مغ���ادرة �ل�رصير يف �س���اعة مبِكّ

لهذ� �لأمر. 
�لع���امل �خلب���ر يف �لن���وم �مل�س���تقل �لدكت���ور ني���ل 
�ستانلي و�لربوفي�سور من م�ست�سفى �إيفيلينا لندن، بول 
���حا �أن خلف �س���عوبة مغ���ادرة �ل�رصير يف  غرينغر��ض، و�سَّ
�ل�س���باح �ستة �أ�سباب رئي�سية. هذه �لأ�سباب هي: �لوقت 
�ل���ذي تخل���د فيه �إل���ى �لنوم ت�س���ر �أج�س���امنا وفق نظام 
روتيني يرتت���ب على ك�رصه جمموعة م���ن �لعو�قب. فاآلية 
�س���عورنا بالنعا����ض �أو �ليقظة تعمل وفق �إيقاع �ل�س���اعة 

�لبيولوجية �مل�سوؤول عنها �لدماغ.
لذل���ك، ف���اإن �لتغير يف نظ���ام �لنوم كالذه���اب �إلى 
�ل�رصي���ر يف وق���ٍت متاأخ���ر �أو �لن���وم يف وق���ت غ���ر معتاد 
ي���وؤدي �إلى خل���ل يف �ل�س���اعة �لبيولوجية للج�س���م ويزيد 

من �س���عوبة مهمة �ل�س���عور باليقظة يف �ل�س���باح �لباكر. 
�لعطلة هي �ل�س���بب! عادًة ما يختلف نظام �لنوم يف عطلة 
نهاية �لأ�س���بوع وغرها من �لعطل �لر�سمية. ب�سبب ذلك 
وكم���ا �رصحنا �س���ابًقا، ف���اإن روت���ني �ل�س���اعة �لبيولوجية 
ُي�س���يبه �خللل وت�س���طرب �أنظمة �لن���وم و�ليقظة لديك. 
هذ� �ل�س���طر�ب ُي�س���بب لك �أزم���ة زمنية كاأن���ك �نتقلت 
�إل���ى منطقة �أخرى خمالفة يف �لتوقيت وجتد �س���عوبة يف 
�س���بط �س���اعتك �لبيولوجية عليها مرًة �أخرى. ما يعني �أن 
فقد�نك �ل�س���يطرة على �ليقظة يف �س���اعة مبكرة م�س���ابه 
متاًم���ا لفقد�نك �لقدرة على �لتحكم يف عاد�ت نومك عند 

�لنتقال �إلى منطقة زمنية خمتلفة.
تتحمل �س���اعة �ملنبه يف �لأجهزة �ملختلفة جزًء� كبًر� 
من �مل�س���وؤولية يف ذلك، فب�سبب توفر زر �لغفوة، �أ�سبح 
مبقدورك �حل�س���ول على دقائق حمدودة �أخرى من �لنوم 
�لعمي���ق و�لتاأث���ر �س���لًبا عل���ى قدرتك على �ل�س���تيقاظ 
بن�ضاط و�ضهولة. يف كل مرة ت�ضغط فيها على زر الغفوة 
و�إغالق عينيك، فاإن دماغك يعود جمدًد� �إلى مرحلة �لنوم 
�لعميق. وكلما �سغطت على �لزر، فاإنك �ست�سعر بالتعب 
�أك���رث كلما ��س���تيقظت ثم رجع���َت �إلى �لنوم جم���دًد�، ما 
يجعلك يف �ملح�سلة متعًبا وغا�سًبا من ��ستيقاظك باكًر�!

َحِذرَة من السوشال ميديا

دلع البحرينية شيالء سبت في شوارع لندن.. وجمهورها!
معروفة هي بحر�سها على �لتو��سل مع 
جمهورها �لذي ت�س���اركه تفا�س���يل حياتها 
�ملهنية و�خلا�س���ة عرب ح�ساباتها �لر�سمّية 
عل���ى مو�قع �لتو��س���ل �لجتماع���ي، �أطّلت 
�لفنانة �لبحرينية �سيالء �سبت على حمبيها 
ومتابعيها من �س���و�رع لن���دن، حيث ذهبت 
لتق�س���ي �إجازة ترفيهية ممتع���ة بعيًد� عن 
�ض���غوط العم���ل والهم���وم؛ اإال اأّنها مل تكن 
تعل���م �أّن دلعه���ا وغنجها �ملبال���غ به هناك 
قد ينقلب عليها وي�سعها حمط �لكثر من 

�لنتقاد�ت و�ل�سخرية.
يف �لتفا�سيل، وبعد �أن تعّر�ست موؤخًر� 
لل�ّس���خرية من قبل بع�ض �لنا�س���طني على 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �لذين �سبهوها 
بكائن “�لليمور” نظًر� لعينيها �لكبرتني، 
ه���ا هي �س���يالء تتعّر����ض لالنتق���اد�ت من 
جدي���د و�إّن���ا �ل�س���بب خمتلف ه���ذه �ملرة. 
فق���د �أحدثت �لنجمة �لبحريني���ة �لكثر من 
�ل�سجة و�لبلبلة بني متابعيها، وذلك بعدما 
ظهرت يف �إحدى �لفيديوهات وهي تتجّول 
يف �س���و�رع لندن بطريقٍة فيه���ا �لكثر من 
�لّدلع و�لّدلل؛ �لأمر �لذي �أثار ��س���تفز�زهم 
ا وقد �عترب بع�سهم �أّنه  وغ�سبهم خ�سو�سً
على فّنانة مثل �سبت �حلفاظ على حدٍّ �أدنى 

من �جلدية و�لر�سانة.
يف �ل�سياق نف�سه، جنحت �لنجمة �ل�سابة، 
و�لت���ي كان���ت قد لفت���ت �أنظ���ار متابعيها 
مبدى �ل�س���به �ل���ذي يجمعه���ا بقريبتها، يف 
خطف �لأ�س���و�ء من خالل هذ� �لفيديو حيث 
ظهرت يف ف�س���تاٍن حريري وقبعة �س���توية 
يحاكي���ان �أج���و�ء �ل�س���تاء �لب���ارد يف لن���دن 
كما ن�ّس���قت معه ت�رصيحة �ل�س���عر �ملن�سدلة 
باأ�س���لوبها �ملال�ض مع �ملكياج �مل�سم�س���ي 
�لناع���م �لذي لق���ى به���ا كثًر� م���ا جعلها 
تتاأل���ق جم���الً وجاذبي���ة باإطاللة ريا�س���ية 

ود�فئة بامتياز.
من ناحي���ة �أخرى، نذكر �أّن �س���بت �لتي 
كانت مر�ّس���حة من بني �أك���رث من �ألفي جنٍم 
Ala -“  وول �لع���امل للم�س���اركة يف فيلم

din” ق���د �حتفلت موؤخ���ًر� يف عيد ميالدها 
وتلّقت �لعديد من �لتهاين من قبل زمالئها 
يف �لو�سط �لفني �خلليجي. وك�سفت �سيالء 
���ة مبنا�سبة عيد ميالدها  عن �أمنيتها �خلا�سّ
حي���ث كتبت ع���رب ح�س���ابها �خلا����ض على 
تطبيق “�س���ناب �س���ات:” �أمنيتي �لوحيدة 
يف ي���وم مي���الدي �أقولها ما ق�س���يت كيكة 
للح���ني، ب�ض بتمن���ى �أن ربي ي�س���في �أبوي 
ويط���ول بعم���ره وي�س���عده، ويط���ول بعمر 
�أب���وي و�أمي ب�ض مابي �س���ي غر”. ُيذكر �أّن 
�لفنانة �ملحبوبة كانت قد خا�س���ت �ل�سباق 

�لرم�س���اين لعام 2017 مب�سل�سل “�أ�سعب 
قر�ر” �لذي عر�ض على قناة روتانا خليجية.

سوشال ميديا
مو�ق���ع  �أّن  �لكث���رون  �عت���رب  لطامل���ا 
�لّتو��س���ل �لجتماعي كانت نقمة على �لّنجوم 
و�ل�ّسخ�سيات �ملعروفة �أكرث من كونها نعمة. 
ف�سحيح �أّنها قّربت �مل�سافات بني �لفّنانني 
وجمهوره���م وكّل حمّبيه���م، �إلّ �أّنها باملقابل 
عّر�س���تهم للكث���ر من �مل�س���اكل كانو� بغنى 
عنها لو �أّنهم �سيطرو� �أكرث على ت�رصّفاتهم �أو 

على �لأقّل �أح�سنو� ��ستخد�مها.
فال نن�سى ما ح�س���ل مع �لفّنانة غادة عبد 
�لر�زق ب�سبب و�سائل �لّتو��سل هذه رغم �أّنها 
كانت ت�س���تخدم �لب���ّث �ملبا�رص للم���ّرة �لأولى 
يف حياتها، وبعد ذلك ق���ّررت �عتز�لها لفرتة 
طويلة. �ليوم، يبدو �أّن �لفّنانة �س���يالء �س���بت 

هي �لّتالية.
�سيالء �لتي �س���حرت �جلمهور ب�سبيهتها، 
جمهوره���ا  م���ع  تو��س���لها  بك���رثة  معروف���ة 
ون�س���اطها �لّد�ئم عرب ح�س���اباتها �لّر�س���مّية، 

���ا تطبيق “�سناب �س���ات” �لذي تن�رص  خ�سو�سً
من خالله �لكثر من تفا�س���يل يومّياتها على 
غر�ر جنوم كرُث. لكّنها حاليًّا قّررت �لرّت�جع عن 
ذلك و�لّتخفيف من ظهورها على �ل�سو�س���يل 
ميديا لأّن هذ� �لأمر عّر�س���ها للم�س���اكل طبًعا 
وكتبت ع���رب ح�س���ابها �ل�ّسخ�س���ي على موقع 
“تويرت” �سارحة �أ�س���باب غيابها: “يف مقابلة 
ع���ن  وتكلم���ت  �رتكب���ت خط���اأ   2014 يل يف 
مو�س���وع ما يخ�س���ني �عت���ذرت وقلت بنف�ض 
�ملقابلة �إن هذ� �ملو�س���وع ما يخ�س���ني قامو� 

ين�رصون �ملقطع مق�سو�ض �لآن”.
وتابع���ت: “وكله �س���ب فين���ي على فكره 
�أن���ا �لن ن�س���جت وك���ربت فال�س���ابق كن���ت 
مت�رصعة وياه���ل ماعرف �زن �لأمور حا�س���بوين 
يف �س���نة2017 وم���ا بعد، �أما ما م�س���ى �عتذر 
عنه كنت �س���غرة”. و�أ�س���افت: “و�هلل �أق�سم 
باهلل د�مًيا �جيب �لعيد من غر ق�سد... �أنا ما 
�ت�س���نع ود�مًيا على طبيعتي هذ� �ل�سبب �يل 

يخليني �جيب �لعيد”.
وختم���ت تغريد�تها على �ل�ّس���كل �لتايل: 
ظه���وري  و�ي���د  �قل���ل  �ين  ق���ررت  “لذل���ك 
بال�سو�سل ميديا فقط �أ�سور �ل�سياء �يل �أحب 
�أ�س���ويها بدون ل �أتكلم ما ح���ب �أحد يفهمني 
غلط”. ون�سر يف هذ� �ل�ّسياق �إلى �أّن �جلمهور 
ق���د �نتق���د �ملمّثل���ة �لبحرينّية موؤًخ���ر� بعدما 
ن�رصت فيديو لها وهي مت�س���ي بدلع يف �سو�رع 

لندن.
ونذّكر من ناحية ثانية �إلى �أّن �سبت �لتي 
كانت عر�سة لل�س���خرية منذ مّدة، قد �حتفلت 
بعيدي ميالدها �ل� 28 يف 19 �أغ�سط�ض �لفائت. 
وقد �سكرت كل متابعيها و�أ�سدقائها �لذين 
عايدوها وقالت �إّن �أمنيتها �لوحيدة �أن يبقى 
و�لده���ا وو�لدتها بخ���ر: “�أمنيتي �لوحيدة يف 
يوم ميالدي �أقولها ما ق�س���يت كيكة للحني، 
ب�ض بتمنى �أن ربي ي�سفي �أبوي ويطول بعمره 
وي�س���عده، ويطول بعمر �أبوي و�أمي ب�ض مابي 

�سي غر”.

    BUZZ      
أحداث

�خلوف يكون يف معظم �لأحيان جمّرد وهم

ق���د متر بتجربة قا�س���ية بحي���ث يكون هذ� 
�ليوم فارًغا 

ل ت�س���تمع �إل���ى �أقاويل �لآخري���ن ول حتكم 
على �حلبيب 

عالق���ة جديدة تل���وح يف �لأف���ق، لكّن �حلذر 
و�جب 

حاول �أن تخفف قدر �لإمكان من �ملجادلت 
�لبيزنطية 

قد تقوم ب�سفر �أو تفاو�ض وحتاور وتناف�ض 
بع�ض �جلهات 

�لق���ر�ر �لنهائ���ي مطل���وب من���ك للح���د من 
بع�ض ت�رصفات �ل�رصيك

حاول �أن تتخطى �ل�سعاب ببع�ض �ل�سرب 
و�لإميان

ل تدخ���ل يف نقا����ض غ���ر جمٍد م���ع �ل�رصيك 
و�حلبيب  

تعال���ج  �أن  فح���اول  �لن���وم،  قّل���ة  تع���اين 
�ملو�سوع �رصيًعا 

حاول �أن تبتعد قدر �مل�س���تطاع عن �حلر�رة 
�ملرتفعة

�حل���ظ حليفك ه���ذ� �لي���وم وحتق���ق �أرباًحا 
كبرة مل تكن تتوقعها
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الدلو: 
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نادية: “رفجة عرب”.. أغنية إماراتية خليجية

“الصواري” يختتم ورشته التدريبية 
25 الشهر الجاري

طرحت �لفنان���ة �ملغربية نادية 
�ملن�س���وري جديدها يف عامل �لأغنية 
�خلليجي���ة بعن���و�ن “رفج���ة عرب”، 
وهي من �لل���ون �لغنائي �لإمار�تي، 
تعاون���ت يف كلماته���ا م���ع �ل�س���اعر 
عل���ي �خل���و�ر، ويف �أحلانه���ا وتوزيع 
مو�سيقاها مع �لفنان عادل عبد �هلل، 
وذلك من خالل �س���فحتها �لر�سمية 
يف موق���ع “�ليوتي���وب” وعرب جميع 

�لإذ�عات �خلليجية و�لعربية.
�ملن�س���وري  نادي���ة  وو�س���فت 
�أغني���ة “رفج���ة ع���رب” �أنه���ا عودة 
حمي���دة �ل���ى �إ�س���د�ر �لأغنيات بعد 
توقفه���ا لفرتة من �لزم���ن وقالت: 
“ع���دت و�لع���ود �أحمد” و�أ�س���افت: 
�أع���ود  �أن  قب���ل  “�نتظ���رت طوي���اًل 
بهذ� �ل�سكل �ملو�س���يقي �لإمار�تي 
�خلليج���ي، �ل���ذي �أع�س���قه و�أع�س���ق 
و�أن  خا�س���ة  وتقالي���ده،  �أ�س���الته 
وجدت �س���التي يف كلم���ات �لأغنية 
�لعاطفي���ة و�ملختلف���ة م���ن خاللها 
�أ�سعار �لإمار�تي �لقدير علي �خلو�ر، 
�لذي �س���هل يل كل �لأمور �لإنتاجية 
م���ن خ���الل �رصك���ة �لإنت���اج )�خل���و�ر 
برود�ك�س���ن(، لأ�س���جل جديدي معه 
بعد جمموعة من �لتعاونات �ل�سابقة 
وعدد من �لأوبريتات �لوطنية، وهي 

�أول �أغنية عاطفية معه”.
وعلى �س���عيد �لأحل���ان، جددت 
�ملطرب���ة �ملغربي���ة �لت���ي تقيم يف 
�لإمار�ت تعاونها م���ع �أحلان �لفنان 
ع���ادل عب���د �هلل، ع���رب ث���اين تعاون 
يجتمعان به بع���د �أغنيتها �ملنفردة 

�ل�س���ابقة “كذبة”، موؤكدة �أنه ميلك 
ح�س���اً تلحينياً خا�س���اً ب���ه ومتجدد، 
ت�رصف���ت بالتع���اون معه م���رة �أخرى، 
موؤك���دة يف نف����ض �لوق���ت �أن �أغنية 
“رفجة عرب” ما هي �لّ بد�ية ل�سل�سة 
�أغ���اين كل و�حدة منه���ا تختلف عن 
�لأخرى من ناحية مو��سيع �لكلمات 
و�لأحل���ان �خلليجي���ة، مو�س���حة �أنها 
�أي�س���اً ت�س���تعد وتعم���ل عل���ى طرح 
�أغنية م���ن �للون �لغنائ���ي �ملغربي 
�لذي �أع���د له �أغني���ة جديدة �أي�س���اً 
ب�سكل خمتلف عماّ يقدم يف �ل�ساحة 
يف  وخا�س���ة  �ملغربي���ة  �لغنائي���ة 

�لتوزيع �ملو�سيقي. 

“رفج���ة  �أغني���ة  حمل���ت  وق���د 
جمي���ع  ع���رب  طرحه���ا  م���ع  ع���رب” 
و�سائل �لتو��سل �لجتماعي جتاوباً 
كب���ر�ً ب���ني �جلمهور، وب���د�أت عدد 
كب���ر منه���م بتد�وله���ا ون�رصها عرب 
ح�س���اباتهم �ل�سخ�س���ية، خا�سة و�أن 
نادي���ة �ملن�س���وري ق���د ظهرت يف 
مونتاج فيديو �لأغنية ب�سكل متميز 
يف �إطاللتها �لتي ��س���تعانت بها من 
تقاليد �ملر�أة �لإمار�تية، �لتي �أكدت 
ع�س���قها له���ذ� �لأم���ر �ل���ذي تقدره 
وتقدر �أ�س���الته وتقاليده �ل�سعبية، 
��س���توديوهات  يف  �س���جلتها  وق���د 

�أغاين يف دبي.

يو��سل �ملمثل �مل�رصي 
ت�سوير  �مل�������رصي،  م��اج��د 
“عقدة  فيلم  يف  م�ساهده 

�خلو�جة”،
 و�ل������ذي ي�������س���ارك يف 
ب��ط��ول��ت��ه ح�����س��ن �ل�����رد�د، 
حممد  �ل��ز�ه��د،  هنا  ف���وؤ�د،  بيومي 

لطفي، �سامية طر�بل�ض.

بلقي�ض  �مل��ط��رب��ة  �أح���ي���ت 
حفلها �لغنائي يف م�رصح �ل�سوت 
و�سط  ب���الأه���ر�م���ات،  و�ل�����س��وء 
ح�سور كوكبة من جنوم �ملجتمع 
و�ليمنية،  �مل�رصية  و�ل�سيا�سة 
و����س���ارك���ه���ا �حل���ف���ل و�ل���ده���ا 
�أعلنت  مثلما  فتحي  �أحمد  �ملو�سيقار 

عرب ح�سابها �ل�سخ�سي على تويرت.

�لثقاف���ة  �إد�رة  مدي���رة  ترع���ى 
و�لفن���ون يف هيئ���ة �لبحري���ن للثقاف���ة 
و�لآثار �ل�س���يخة هال �خلليفة حفل ختام 
�سل�سلة ور�ض م�رصح �ل�سو�ري للتدريب 
�مل�رصح���ي، وذل���ك عند �ل�س���اعة �ل�8 من 
م�س���اء 25 �س���بتمرب �جلاري عل���ى م�رصح 
�ل�س���الة �لثقافية يف �ملنامة. و�سي�سهد 
حف���ل �خلتام عر�ض فيلم ق�س���ر يجول 
يف كو�لي����ض �لور����ض �مل�رصحي���ة �لت���ي 
ون�س���ف،  �س���هر  م���ن  �أك���رث  ��س���تمرت 
و�مل�س���اركني  �ملدرب���ني  تك���رمي  ث���م 
يف �لور����ض، وتق���دمي عر����ض م�رصح���ي 
يج�س���د ح�س���يلة �سل�س���لة �لور�ض �لتي 
�نطلق���ت من���ذ منت�س���ف �س���هر يولي���و 
�لتمثي���ل،  فن���ون  متناول���ة  �ملا�س���ي 
و�لدر�مات���ورك،  و�لتاألي���ف،  و�لإخ���ر�ج، 

و�ل�سينوغر�فيا، و�ملكياج.
�إل���ى جان���ب ذل���ك، ك�س���ف رئي�ض 
�للجن���ة �لثقافي���ة يف م����رصح �ل�س���و�ري 
ح�س���ني �لعريب���ي �أن ور�س���ة �ل�س���و�ري 
للتدري���ب �مل�رصحي ��س���تطاعت حتقيق 
�حلرك���ة  رف���د  يف  �ملتمثل���ة  �أهد�فه���ا 
�مل�رصحية بكو�در �س���ابة موؤ�س�س���ة وفًقا 
ملعاي���ر �حرت�في���ة وموؤهل���ة لتن�س���يط 
�حلر�ك �مل�رصح���ي يف �لبحرين، �إذ قدمت 
ا و�سابة من مملكة  �لور�س���ة نحو 30 �سابًّ
�لبحري���ن و�ململكة �لعربية �ل�س���عودية 
يف  �لو�ع���دة  مبو�هبه���م  متي���زو�  مم���ن 

خمتلف جمالت �لفنون �مل�رصحية.
 م���ن جانب���ه ب���ني �لفن���ان جمع���ان 

�لرويعي �مل�رصف على �لعر�ض �مل�رصحي 
�ل���ذي �س���يقدم يف خت���ام �لور�س���ة �أن���ه 
حر����ض على متابعة م�س���توى تطور �أد�ء 
�مل�ساركني يف �سل�سلة �لور�ض �مل�رصحية 
�لتي نظمها م�رصح �ل�سو�ري خالل �سيف 
2017، و�لطاقات �لكامنة عند كل عن�رص 
من �لعنا�رص �مل�ساركة يف �لور�سة، وهذ� 
ما �س���يحر�ض عل���ى جت�س���يده من خالل 
�لعر�ض �خلتامي على �ل�سالة �لثقافية. 
وتابع: �سيحر�ض �لعر�ض �مل�رصحي على 
�جلم���ع ب���ني �لكوميدي���ا و�لرت�جيدي���ا، 
ويوظف فن �حلركة، و�لتعبر �جل�سدي، 
مبا يعك�ض ق���در�ت كل فرد م���ن �أفر�د 

�ملجموعة.
ي�س���ار �إلى �أن �سل�س���لة ور�ض م�رصح 
�ل�سو�ري بد�أت منت�سف يوليو �ملا�سي 
بور�س���ة ح���ول ف���ن �مل����رصح م���ن �إعد�د 
�لناق���دة زهر�ء �ملن�س���ور، ثم �س���هدت 
عديد� من �حل�س�ض �لتدريبية يف �إعد�د 
�ملمث���ل متناولة تدريبات على �لرجتال 
�حلو�����ض،  �إدر�ك  و�للفظ���ي،  �حلرك���ي 
�لت�س���خي�ض، �حلرك���ة و�ل�س���وت، �إل���ى 

جانب �ل�س���رتخاء و�لرتكي���ز و�لتنف�ض، 
�لإيقاعي���ة وحرك���ة �جلوق���ة،  و�حلرك���ة 
و�لذ�كرة �لنفعالية، وذلك حتت �إ�رص�ف 
جمموعة من �ملدرب���ني �ملحرتفني هم: 
جمعان �لرويعي، حممد �ل�س���فار، حممد 
�ل�س���نديد، كما ق���ام �لفن���ان �ملخ�رصم 
عبد�هلل �ل�سعد�وي بتدريب �مل�ساركني 
و�لتعري���ف  �لإخ���ر�ج  فن���ون  عل���ى 
باملعاجل���ات �لإخر�جي���ة �ملختلفة لأهم 

�ملد�ر�ض �لعاملية يف �لعامل. 
وكان �مل�س���اركون يف �لور�سة على 
موع���د م���ع �ملوؤلف �مل�رصحي �ل�س���عودي 
عبا�ض حايك �لذي قدم على مدى �أربعة 
�أيام ور�سة مكثفة يف �لتاأليف �مل�رصحي، 
متن���اولً طريق���ة �س���ياغة فك���رة �لن�ض 
�مل�رصحي، ور�س���م �ل�سخ�س���يات، ون�سج 

�حلبكة �لدر�مية.
و�ختتمت �سل�سلة �لور�ض �مل�رصحية 
بور�س���ة يف ف���ن �ملكي���اج م���ن تق���دمي 
�لفن���ان يا�رص �س���يف �لذي يع���د من �أهم 
�لفنانني �ملحرتفني يف هذ� �ملجال على 

�مل�ستوى �خلليجي.

• نادية �ملن�سوري	

• جانب من �لور�سة	
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“طائرة ع�سكرية”  �أمريكية:  ف�س��يحة 
ليق�سي �لوزير �سهر �لع�سل

�الأم�م �ملتح�دة: ع�دد �جلي�اع يف �لعال�م يع�اود �الرتف�اع 
ك�صف تقرير لالأمم املتحدة حول الأمن الغذائي 
يف العامل ن�رش اأم�س اجلمع���ة اأن عدد اجلياع يف العامل 
عاود الرتفاع بعد تراجع م�صتقر ا�صتمر اأكرث من 10 
�صنوات، لي�صل اإلى 815 مليون �صخ�س يف 2016، 

اأي 11 % من �صكان الأر�س.
وتاب���ع التقري���ر اأن ارتف���اع ع���دد ال�صخا����س 
ال���ذي يعانون اجلوع ب���� 38 مليونا الع���ام املا�صي 
“م���رده اإلى حد كبري ات�صاع رقعة النزاعات العنيفة 

وال�صدم���ات املناخي���ة”. و�ص���در التقرير عن ثالث 
وكالت تابع���ة لالأم���م املتحدة هي منظم���ة الأغذية 
والزراعة )فاو( وال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية 
)اإيف���اد( وبرنام���ج الأغذية العاملي، وق���د ان�صمت 
اإليها لأول مرة اليوني�صف ومنظمة ال�صحة العاملية.

ويعاين نح���و 155 مليون طف���ل دون اخلام�صة 
م���ن العمر من اإعاقة يف النمو نتيجة اجلوع، فيما 52 
مليون طف���ل يقل وزنهم عن احل���د الطبيعي ن�صبة 

اإل���ى حجمهم، وفق التقرير. وترتك���ز الن�صبة الأعلى 
م���ن الأطفال الذين يعانون اجل���وع اأو �صوء التغذية 
يف مناط���ق النزاعات. يف املقابل، اأبدت الوكالت يف 
التقرير قلقه���ا لزي���ادة وزن 41 مليون طفل دون 
اخلام�ص���ة من العم���ر يف العامل، ما يزي���د من خماطر 
الإ�صاب���ة بال�صمنة والأمرا�س بع���د �صن البلوغ. وجاء 
يف التقرير اأن “فقر الدم لدى الن�صاء وال�صمنة لدى 

البالغني يدعوان اأي�صا اإلى القلق”.

وج���اء يف البيان الذي يعر�س فحوى التقرير اأن 
“هذه التوجه���ات لي�صت نتيج���ة النزاعات والتغري 
املناخ���ي فح�ص���ب، بل كذل���ك التغي���ريات الكربى 
يف الع���ادات الغذائية” والفقر املرتب���ط ب� “تباطوؤ 

القت�صاد”.
وع���ددت وكالت الأم���م املتح���دة 520 مليون 
�صخ����س يعانون اجل���وع يف اآ�صي���ا، و243 مليونا يف 
اإفريقيا، و42 مليونا يف اأمريكا الالتينية والكاريبي.

�ل�س��هر  ه��ذ�  مو�لي��د 
جناحا” “�الأكرث 

اأظه���رت درا�ص���ة جدي���دة اأن الأ�صخا����س م���ن 
مواليد �صهر �صبتمرب ميلكون احتمالية اأكرب للنجاح 

من مواليد الأ�صهر الأخرى.
ووفقا ملوقع “يف تي” قامت جامعات تورونتو 
وفلوريدا ونورث باإجراء درا�صة على طالب املدار�س 
الثانوية يف ولية فلوريدا الأمريكية، والذين ولدوا 
ب���ني عام���ي 1994 و2000. واأف���ادت الدرا�صة اأن 
الط���الب الذين ول���دوا يف �صهر �صبتم���رب، ميتلكون 
ثق���ة اأكرب، وترتف���ع ن�صبة دخولهم اإل���ى اجلامعات، 

والبتعاد عن ال�صجن، عن مواليد باقي ال�صهور.
ووفقا للموق���ع، يعود ال�صب���ب الرئي�س لنجاح 
مواليد ال�صهر التا�صع؛ ب�صبب بداية ال�صنة الدرا�صية 

يف اأغلب الدول ب�صهر �صبتمرب

�جللو�س “�لطويل” 
ي�سبب �لوفاة �ملبكرة

اأفادت درا�صة اأمريكي���ة باأن البالغني الذين ل 
يقومون باأي اأن�صطة معظم اليوم، رمبا اأكرث عر�صة 
للوفاة املبك���رة مقارنة مبن ل يجل�ص���ون طويال اأيا 

كانت عاداتهم يف ممار�صة الريا�صة.
كم���ا اأ�صارت الدرا�صة اإل���ى اأن احتمالت الوفاة 
يف �ص���ن �صغ���رية قد تق���ل اإذا قط���ع النا�س فرتات 
جلو�صهم وحتركوا كل ن�صف �صاعة مقارنة ببقائهم 

جال�صني فرتات طويلة.
وق���ال كيث دياز، من مرك���ز ال�صحة ال�صلوكية 
للقل���ب والأوعي���ة الدموية باملرك���ز الطبي بجامعة 
كولومبيا يف نيوي���ورك، والذي قاد فريق الدرا�صة: 
“نحتاج الهتمام باحلركة املتكررة على مدار اليوم، 

اإ�صافة اإلى ممار�صة التمرينات”.

مت�ساح يقتل �سحافيا 
من “فاينن�سال تاميز” 

اأوردت هيئة الإذاعة الربيطانية )بي.بي.�صي( 
اأم����س اجلمعة اأن مت�صاحا قتل �صحفيا مبتدئا يعمل 
يف �صحيف���ة فاينن�صال تامي���ز اأثن���اء ق�صائه عطلة 
يف �رشيالن���كا. وان�ص���م ب���ول مكل���ني، خري���ج جامعة 
اأوك�صف���ورد، اإل���ى ال�صحيفة كمت���درب قبل عامني 
بع���د اإنهاء درا�صت���ه اجلامعية. ونقل���ت بي.بي.�صي 
عن �صاهد عيان قوله اإن مكلني كان يق�صي عطلته 
ب�صحب���ة اأ�صدقائه على مقربة من خليج اأروجام عند 
ال�صاح���ل اجلنوبي ال�رشقي من اجلزي���رة عندما �صمع 
�ص���كان ا�صتغاثته، بينم���ا كان التم�ص���اح يجره اإلى 
النه���ر. وقال فاوا����س لفري، وهو �صاح���ب مدر�صة 
لتعلي���م ركوب الأمواج، لهيئ���ة بي.بي.�صي “عندما 
و�صلوا اإلى البقعة التي حدث فيها هجوم التم�صاح 

مل يتمكنوا من اإنقاذه.
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نوبل “�ساخرة”.. لعلماء خارجني عن �ملاألوف
كرم���ت جوائز اآي.جي )نوبل ال�صاخرة(، علماء ف�صلوا �صرب غ���ور اأ�صئلة عميقة تتعلق مبا اإذا كانت 
القط���ط �صائل اأم جم���اد، وكيف ميكن حلمل مت�صاح اأن يح�صن احلظ يف املقامرة، وعما اإذا كان عزف اآلة 
ديدجريي���دو املو�صيقية ميكن اأن ي�صاعد يف ال�صفاء من ال�صخ���ري. ول تهدف هذه اجلوائز التي اأ�ص�صها 
م���ارك اإبراهامز، رئي�س حترير دوري���ة )البحوث بعيدة الحتمال(، لتكرمي اأف�ص���ل واأ�صواأ ما يف الأبحاث 
العلمي���ة، لكن لت�صليط ال�صوء على ت�صجيع النا�س على “التفك���ري خارج ال�صندوق”. وقال اإبراهامز يف 
مقابل���ة هاتفي���ة “ناأمل اأن يعيد هذا الأمر النا�س اإلى الع���ادات التي رمبا كانوا ميار�صونها عندما كانوا 
اأطف���ال، وه���ي النتباه اإلى الأمور الغريب���ة والتوقف عندها للحظة ليقرروا م���ا اإذا كانت جيدة اأو �صيئة 

فقط بعد اأن ياأخذوا فر�صة للتفكري”.

ع���اد وزير اخلزانة الأمريكي���ة �صتيفن منوت�صني اإلى دائ���رة ال�صوء، بعد تقارير 
اأف���ادت اأنه طلب ا�صتخدام طائرة ع�صكرية هذا ال�صيف؛ من اأجل ق�صاء �صهر الع�صل 

مع زوجته يف اأوروبا.
وفيم���ا نفى منوت�صني اأنه �صعى اإلى حتميل احلكوم���ة نفقات �صفره ال�صخ�صي، 
قائ���ال اإن الق�صة جرى “حتويرها”، ف���اإن الأنباء �صببت اإحراجا جدي���دا للوزير الرثي، 

وامل�صتثمر ال�صابق واأحد اأقطاب هوليوود.
وكان���ت زوجت���ه املمثلة لويز لينتون اعت���ذرت موؤخرا عن مهاجمته���ا امراأة على 
مواق���ع التوا�ص���ل الجتماع���ي، انتقدتها لرتويجه���ا عالمات جتارية فاخ���رة يف عامل 

الأزياء، كانت ترتديها خالل جولة ر�صمية مع منوت�صني.
وذك���رت قناة “اإيه ب���ي �صي ني���وز” اأن منوت�صني طلب ا�صتخ���دام طائرة تابعة 
ل�ص���الح اجلو الأمريكي تبل���غ نفقات ت�صغيله���ا 25 األف دولر يف ال�صاع���ة، لنقله مع 
زوجت���ه اإلى ا�صكتلن���دا وفرن�صا واإيطاليا بعد زفافهما، ال���ذي ح�رشه الرئي�س دونالد 

ترامب خالل ال�صيف.
لك���ن منوت�ص���ني يف نهاية املط���اف مل ي�صتخدم  الطائرة، و�ص���دد على اأن وزارة 
اخلزانة تقدم���ت بالطلب؛ بو�صفه خيارا ي�صمح له باإر�صال وتلقي معلومات ح�صا�صة 

متعلقة بالأمن القومي خالل �صفره.
وق���ال خالل منا�صبة من تنظيم ن�رشة بوليتيك���و يف وا�صنطن “اإنني اأخ�ص�س رمبا 
50 % من وقتي مل�صائل الأمن القومي”، مبا يف ذلك ق�صايا تخ�س كوريا ال�صمالية 
واإي���ران. وتابع: “يف ذلك الوقت اأراد طاقمي التاأكد من اأنني اأ�صتطيع الو�صول على 

الدوام اإلى ات�صالت ومعلومات اآمنة”.
ومنوت�صني مدير تنفيذي �صابق يف غولدمان �صاك�س ومنتج هوليوودي وم�رشيف، 
واأح���د امل�صوؤول���ني الأثري���اء يف اإدارة ترامب، وتق���در جملة فورت�ص���ن ثروته ب� 500 

مليون دولر.
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م�سيفة طري�ن جتتاح �الإنرتنت 
ب� “ف�سائح �مل�سافرين”

اأن�ص���اأت م�صيف���ة طريان �صابق���ة ح�صابات على مواق���ع التوا�صل الجتماع���ي تف�صح من 
خاللها ت�رشفات امل�صافرين الغريبة، وح�صلت بذلك على �صهرة غري م�صبوقة.

وحققت امل�صيفة 525 األف متابع على اإن�صتغرام، و481 األف متابع على في�صبوك، و25 
األ���ف متاب���ع على تويرت. ويرجح باأن �صون كاثلني، طردت م���ن عملها كم�صيفة طريان ب�صبب 
اإن�صائه���ا مدون���ة يف البداي���ة توثق من خاللها �صلوكي���ات الركاب ال�صيئة عل���ى منت الرحالت 
اجلوية التي عملت فيها، وعلى الرغم من حرمانها من عملها، اإل اأن ذلك مل مينعها من حتويل 
مدونته���ا اإل���ى ح�صابات حتقق جناحا باهرا ع���رب مواقع التوا�صل الجتماع���ي، وحتظى ب�صهرة 
كبرية و�صط املتابعني. وتك�صف ال�صور التي التقطت للم�صافرين وطاقم الطريان يف رحالت 
خمتلفة حول العامل، حلظات طريفة حينا ومقرفة اأحيانا، يظهر من خاللها البع�س وهم ينامون 
ع���راة داخل الطائرة اأو يخلعون قم�صانهم اأو اأحذيتهم، ويقوم اآخرون برفع اأرجلهم على اجلزء 
اخللف���ي ملقاع���د اجلال�صني اأمامهم، وحفاظ���ات الأطفال املت�صخة امللق���اة على الأر�س اأو يف 
اجلي���وب اخللفية للمقاعد، وغريها من الأفعال الت���ي دفعت �صون لن�رش ال�صور على الإنرتنت 

وف�صح ما يحدث على منت الرحالت اجلوية.

ليدي غاغا م�سابة مبر�س ع�سبي خطري
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

    الطق�س اليوم 
حار ن�صبيا ورطب.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد، ولكنها عموما 
�صمالية �رشقية من 10 اإلى 15 عقدة اأحيانا اأثناء الظهرية.

درجة احلرارة العظمى 39 وال�صغرى 23 
درجة مئوية.

للمو�ضة. نيويورك  �أ�ضبوع  عرو�ض  �أجمل  م  “ماركيز�” تقدِّ

اعرتفت املغني���ة الأمريكية ال�صهرية ليدي غاغا باإ�صابتها مبر����س ع�صبي خطري، حيث تعاين 
الفيربوماغي���ا )الأمل الع�صلي الليف���ي املتف�صي(، وهو مر�س ي�صبب اأمل���ا يف الع�صالت، ف�صال عن 
اأعرا����س اأخ���رى. قام���ت املطربة ال�صهرية بن����رش تغريدة عل���ى �صفحتها الر�صم���ة يف موقع “تويرت” 
للتوا�ص���ل الجتماع���ي، ع�صية العر����س الأول للفيلم وثائق���ي عن حياتها، حيث اأك���دت اأنها تعاين 
�صنوات عديدة من مر�س الفيربوماغيا. وقررت النجمة الآن العرتاف بذلك لتنال تعاطف اجلمهور، 
حي���ث قام���ت باحلديث يف فيلمها اجلدي���د عن كيفة حماربته���ا للمعاناة التي تنتابه���ا منذ �صنني. 
وتعت���زم النجم���ة العاملية جذب النتباه اإل���ى مر�س “الفيربوماغيا”، حيث تق���در الإ�صابات ب� 6 % 

حول العامل، وغالبية امل�صابني من الن�صاء.
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