وفاة �سائق دراجة نارية
بحادث يف احللبة

السبت

 28أبريل 2018
 12شعبان 1439

 24صفحة  200 -فلس

يومية سياسية شاملة

املنام���ة  -بنا :تعر�ض �س���ائق �إح���دى الدراجات
النارية حلادث على امل�ض���مار حلب���ة البحرين الدولية
�ضمن فعالية “احللبة لك” م�س���اء �أم�س ،ومت �إ�سعاف
امل�ص���اب ب�ش���كل ف���وري من قب���ل فري���ق الطوارئ
الطبي التابع للحلبة يف م���كان احلادث ،ونقله مبا�رشة
بالإ�سعاف �إلى م�ست�ش���فى قوة دفاع البحرين .وتويف
�سائق الدراجة النارية جراء ما تعر�ض له من �إ�صابة يف
ال�ساعة التا�سعة والأربعني دقيقة ،وعلى �أثر احلادث
مت �إيقاف جميع الفعاليات على امل�ضمار �أم�س.
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يف ر�سالة �شكر وتقدير ...جاللة امللك للقائد العام:

ما مل�سناه من �صفحكم �شجعنا على تخفيف العقوبة

•جاللة امللك

املنامة  -بن����ا :بعث عاهل الب��ل�اد القائد
الأعلى �ص����احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة ر�س����الة �ش����كر وتقدير �إل����ى القائد
الع����ام لق����وة دف����اع البحري����ن امل�ش��ي�ر الركن
ال�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة.
وق����ال جالل����ة املل����ك يف ر�س����الته للقائد
الع����ام “يطيب لنا �أن نبعث لكم� ،أخانا العزيز،
بخال�ص التحيات و�ص����ادق التمنيات مبوفور
ال�ص����حة والعافية ،مقرون����ة بتقديرنا العميق
ملوقفك����م الإن�س����اين واملت�س����امح وبتحليكم
بحكم����ة الرج����ل ال�ش����جاع ال����ذي ال ي��ت�ردد يف
العف����و عند املق����درة ،وهو �أمر لي�����س بغريب
عليكم ،ف�إن ما مل�س����ناه م����ن جانبكم من توجه
كرمي بال�ص����فح والت�سامح لهو ما �شجعنا على
تخفي����ف العقوبة يف ق�ض����ية ت�ش����كيل اخللية
الإرهابية رقم (�/1إرهاب.”)2017/
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•امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن �أحمد

وكيل “العدل” :طلب الغريفي وجمموعته العفو عن املحكومني غري مقبول
اقتصاد البالد

اتفاق تاريخي بني الكوريتني
�سول ـ رويرتز :تعانق زعيما كوريا ال�شمالية
وكوريا اجلنوبية �أم�س اجلمعة بعد التعهد بالعمل
م���ن �أجل “نزع ال�س�ل�اح النووي بالكامل من �ش���به
اجلزي���رة الكوري���ة” يف ي���وم حافل باالبت�س���امات
وامل�صافحات خالل �أول قمة بني الكوريتني منذ
�أكرث من � 10أعوام.
و�أعل���ن البل���دان �أنهم���ا �س���يتعاونان م���ع
الوالي���ات املتح���دة وال�ص�ي�ن هذا الع���ام لإعالن
نهاية ر�س���مية للحرب الكورية التي دارت رحاها

يف اخلم�سينيات ،وال�س���عي لإبرام اتفاق لتحقيق
�سالم “دائم” و”را�سخ” يف �شبه اجلزيرة.
وقال اجلانبان “يعلن الزعيمان �أمام �ش���عبنا
الذي يبلغ تعداده  80مليون���ا و�أمام العامل ب�أ�رسه
�أنه ل���ن تكون هناك حرب �أخرى يف �ش���به اجلزيرة
الكوري���ة و�أن ع��ص�را جديدا من ال�س�ل�ام قد بد�أ”.
ورحب���ت وزارة اخلارجية بالقمة املهمة ،م�ش���يدة
باجلهود الكبرية الت���ي بذلتها الواليات املتحدة
الأمريكية التي �أثمرت انعقاد اللقاء التاريخي.
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•لقاء تاريخي بني زعيمي الكوريتني
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نا�شدن �سمو رئي�س الوزراء �إ�صدار توجيهاته لتوظيفهن ”$“ ...حتاور متفوقات:

قريبًـــــــا 150 ..دوالرً ا �سعــــر برمـيــــــــل
11
النفــــط

“اخلدمة” يغلق باب الأمل �أمام خريجات علم االجتماع

بالدنا

مروة خمي�س

جتار يدعمون مبادرة “الزراعة” بتخفي�ض
5
الأ�سعار برم�ضان

مسافات البالد
تد�شني “الأعمدة” وتوثيق جهود امل�صممني
22
العرب يف الهوية الب�صرية

البالد سبورت
“�أمبايــر” تُعلن انطالقتهـــا مـــن بوابـــــة
19
املنامة اليوم

نا�شدت جمموعة من العاطالت وهن خريجات
تخ�ص����ص علم االجتماع م�ضى على تخرجهن �أكرث
م���ن � 10س���نوات بدرجة امتي���از ،رئي����س الوزراء
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل
خليفة �إ�ص���دار التوجيهات الفورية لتوظيفهن؛
من �أجل رفع معاناتهن.
و�أ�ش���ارت اخلريج���ات ،يف لقاء م���ع “البالد”،
�إل���ى �أن دي���وان اخلدمة املدنية يطرح �ش���اغرين
فقط �س���نويا لوظيفة باحث اجتماعي ،وي�ش�ت�رط
على املر�ش���ح �أن يكون �صاحب خربة 5
3
�سنوات.

•لقاء “البالد” مع خريجات تخ�ص�ص علم االجتماع

(ت�صوير -ر�سول احلجريي)

خبري� 6 :أ�شهر �أمام ال�شركات البحرينية لال�ستعداد

حرمة منتهكة

توقع تطبيق ال�ضريبة امل�ضافة مطلع 2019
علي الفردان من املنامة

علوي املو�سوي
•م�سجد املهزع باملنامة يعاين الإهمال وحرمته منتهكة

(ت�صوير :ر�سول احلجريي)
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توق���ع خب�ي�ر �رضيب���ي �أن تطب���ق البحرين
�رضيبة القيمة امل�ض���افة على امل�ستهلكني يف
نهاية الرب���ع الأول من الع���ام � 2019أو بالربع
الث���اين م���ن العام نف�س���ه ،وهو ما يعن���ي ت�أخر
البحرين عن املوعد امل�ؤمل بنهاية هذا العام.
وقال م�ست�شار ال�رضائب يف �رشكة املحاماة
املعروف���ة “التميمي و�رشكا�ؤه”� ،ش�ي�راز خان،
�أمام ح�ش���د من ممثلي ال��ش�ركات البحرينية يف
ندوة تعريفية بال�رضيبة اجلديدة ح�س���ب خربة
ال�رشك���ة يف املنطق���ة ،ف����إن لدى ال��ش�ركات ما
ب�ي�ن  6و� 12ش���هرًا فقط لال�س���تعداد
10
لل�رضيبة.

•�شرياز خان متحدثًا يف الندوة التعريفية

ثمن الن�سخة :ال�سعودية :رياالن  -الكويت 200 :فل�س  -الإمارات  :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان  200 :بي�سة  -م�رص  :جنيهان  -الأردن  200 :فل�س  -لبنان  1000لرية  -اململكة املتحدة  :جنيه ا�سرتليني  -الواليات املتحدة :دوالران � -أوروبا  2 :يورو
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جاللة امللك يف ر�سالة �شكر وتقدير �إلى القائد العام:

ما مل�سناه من جانبكم من توجه بال�صفح �شجعنا على تخفيف العقوبة

املنام���ة  -بنا :بعث عاه���ل البالد القائد الأعلى
�ص���احب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة
ر�س���الة �ش���كر وتقدير �إلى القائد الع���ام لقوة دفاع
البحرين امل�ش�ي�ر الركن ال�ش���يخ خليفة ب���ن �أحمد �آل
خليفة ،هذا ن�صها:
معايل الأخ العزيز امل�ش�ي�ر الركن ال�شيخ خليفة
بن �أحمد �آل خليفة حفظه اهلل
القائد العام لقوة دفاع البحرين
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
يطيب لن���ا �أن نبعث لكم� ،أخينا العزيز ،بخال�ص
التحي���ات و�ص���ادق التمني���ات مبوف���ور ال�ص���حة
والعافي���ة ،مقرون���ة بتقديرن���ا العمي���ق ملوقفك���م
الإن�ساين واملت�سامح وبتحليكم بحكمة الرجل ال�شجاع
ال���ذي ال يرتدد يف العفو عند املقدرة ،وهو �أمر لي�س
بغريب عليكم ،ف�إن ما مل�س���ناه من جانبكم من توجه
كرمي بال�صفح والت�سامح لهو ما �شجعنا على تخفيف
العقوبة يف ق�ضية ت�شكيل اخللية الإرهابية رقم (/1
�إرهاب.)2017/
مقدرين ملعاليكم هذا املوقف النبيل الذي جاء

جاللة امللك يتلقى ر�سالة �شكر و�إكبار من القائد العام

•امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن �أحمد

•جاللة امللك

جم�س���داً لأعمق الدالالت ومعرباً عن �أ�ص���الة �شيمكم
و�ص���دق م�ش���اعركم الإن�س���انية .حيث �إن العفو عند
املقدرة ف�ضيلة من ف�ضائل اهلل عز وجل.
واهلل ن�س����أل �أن يحفظك���م ويرعاك���م ،ويبقيكم
�س���نداً لهذا الوطن الذي عرفكم دوما ً قائداً �ش���جاعا ً

و�إن�سانا ً �شهما ً كرميا ً.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين

املنام���ة  -بن���ا :تلقى عاهل الب�ل�اد القائد
الأعلى �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة ر�س���الة �ش���كر جوابية من امل�شري القائد
العام لقوة دفاع البحرين الركن ال�ش���يخ خليفة
بن �أحمد �آل خليفة ردا على الر�س���الة التي بعث
به���ا جاللته ملع���ايل القائد الع���ام ،وفيما يلي
ن�ص الر�سالة:
�سيدي ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�س���ى ال خليفة حفظه اهلل ورعاه عاهل البالد
املفدى القائد الأعلى
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�رشفني يا �صاحب اجلاللة ان ارفع الى مقام
جاللتكم ال�س���امي ر�سالة �ش���كر واعتزاز و�إكبار
وب�ص���ادق متنياتن���ا جلاللتك���م بوافر ال�ص���حة
والعافية مقرونة بخال�ص الوالء والطاعة وعظيم
االمتن���ان وانطالق���ا م���ن ر�ؤية جاللتك���م النرية

لكل ما فيها خري وم�ص���لحة هذا الوطن الغايل،
ن�ؤك���د جلاللتك���م �أن ه���ذه املواقف الإن�س���انية
والف�ض���ائل اال�صيلة قد تعلمناها وجبلنا عليها
من خالل حكمتكم ال�س���ديدة ور�ؤيتكم الر�شيدة
وكرمك���م الغامر ونبلكم العظيم ،وجاللتكم نعم
قدوة نقتدي بها وم�س�ي�رتكم البناءة خري مثال
نحتذى بها وتاريخ البحرين املجيد حافل وزاخر
ب�شهامة و�شيم جاللتكم.
داعي���ا اهلل العلي القدير ان يلب�س جاللتكم
نعم���ة ال�ص���حة والعافي���ة ويحفظكم ذخ���را لنا
وململكتنا الغالية.
ودمتم �سيدي بحفظ اهلل �ساملني موفقني.
امل�شري الركن
القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن احمد �آل خليفة

وكيل “العدل” ينتقد ت�رصيحات الغريفي وجمموعته:

طلب العفو عن املحكومني غري مقبول ...وال لغ�ض الطرف عن �أفعال املجرمني
القائ���د العام تنازل عن احلق اخلا�ص مبحاول���ة اغتياله وهي خطوة خرية

املنامة  -بنا� :رصح وكيل وزارة العدل وال�ش�ؤون
الإ�س�ل�امية والأوقاف ف�ضيلة ال�ش���يخ فريد املفتاح
ب�أنه ،وبالإ�ش���ارة �إل���ى الت�رصيح ال�ص���ادر عن املدعو
عب���داهلل الغريف���ي وجمموعت���ه بتاري���خ  26ابري���ل
اجلاري عن اخلطوة املباركة عن عاهل البالد �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة ،بامل�صادقة
عل���ى تخفيف عقوبة الإعدام �إلى ال�س���جن امل�ؤبد عن
جمموعة من املحكومني ،ف�إن���ه يجدر الت�أكيد �أنه من
غ�ي�ر املقب���ول �أن يحاول عب���داهلل الغريفي وجماعته
القفز عل���ى ما اقرتفه ه����ؤالء املحكوم���ون وغريهم
من جرائ���م �إرهابية خط�ي�رة ،وا�س���تغالل الإعالن عن
الت�صديق امللكي بتخفي�ض العقوبة كفر�صة للد�س

يف ت�رصيحهم باملطالبة بالعفو عن اجلميع وتطلعهم
�إلى عدم بقاء �أي �س���جني ،يف الوقت الذي كان يجب
ان ي�ص���در منهم م���ا يحرم �أفع���ال ه�ؤالء اجلن���اة� ،أو
ي�س���اند الإج���راءات القانوني���ة والق�ض���ائية املتخذة
بحقه���م ،ولهذا جاء ت�رصيحه وجمموعته �أعور �ش���ائها
يغ�ض الط���رف عما اقرتف���ه ه�ؤالء املجرم���ون تاركا
الطريق مفتوحا لغريهم ليلحقوا بهم.
و�أ�ض���اف املفت���اح ان���ه كان عل���ى الغريف���ي
وجمموعت���ه حتري احل���ق والدفاع عن حق���وق النا�س
يف حياتهم و�س�ل�امتهم و�أمنهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم
بدال عن تلك املحاولة الفا�ش���لة للقفز على احلقائق
وا�س���تغالل منا�س���بة الت�ص���ديق بتخفي����ض العقوبة

“اخلارجية” ترحب بنتائج قمة الكوريتني
املنام����ة  -وزارة اخلارجي����ة :رحب����ت
وزارة اخلارجية بالقمة املهمة بني رئي�س
جمهوري����ة كوري����ا اجلنوبية م����ون جيه �إن
ورئي�����س جمهوري����ة كوري����ا الدميقراطية
ال�شعبية كيم جونغ �أون ،وما �أ�سفرت عنه
م����ن نتائج من �ش�����أنها �أن ت�س����هم يف نزع
التوتر يف �شبه اجلزيرة الكورية وا�ستتباب
الأمن وال�سلم والتو�صل ملعاجلة منا�سبة
للربنامج النووي لكوريا ال�ش����مالية وفقا
لالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة.

و�أ�ش����ادت وزارة اخلارجي����ة باجله����ود
الكبرية الت����ي بذلتها الوالي����ات املتحدة
الأمريكي����ة التي �أثمرت انعقاد هذا اللقاء
التاريخي ،مبا يعك�س حر�ص����ها ال�ش����ديد
على �إحالل ال�سالم يف خمتلف �أنحاء العامل،
معربة عن تطلعها �إلى ا�ستمرار وموا�صلة
اخلطوات واملب����ادرات الفعالة والتعاون
بني املجتمع الدويل مبا ي�ضمن و�ضع حد
لل�رصاعات ونزع الأ�سلحة النووية وحتقيق
ال�سلم واال�ستقرار الدوليني.

تعزيز التعاون مع �أ�سرتاليا يف املجاالت الزراعية

خلل���ط الأوراق ،ولذلك ف�إن من ال�ش���ائن �أن يختطف
ذل���ك اخلري �إل���ى موط���ن ال��ش�ر يف حماول���ة املذكور
وجماعت���ه تربئ���ة املجرمني ع���ن جرائمهم امل�ش���ينة
وغ�سل �أيديهم عن دماء �أ�س���الوها وحقوق �أ�ضاعوها
و�أهدروه���ا .و�أ�ض���اف املفت���اح يف خت���ام ت�رصيحه �أن
تنازل القائد العام عن احلق اخلا�ص املتعلق مبحاولة
اغتياله لهي خطوة خرية حتت�سب له عند اهلل تعالى،
وهو �أم���ر لي�س مب�س���تغرب عم���ن يتولى م�س����ؤولية
الدفاع عن الوطن .خمتتم���ا ت�رصيحه بالت�أكيد �أنه �إذا
�أراد الغريفي وجماعت���ه �أن يدلوا بت�رصيحات فلتكن
ت�رصيحاتهم م�س�ؤولة ،فهم م�س���اءلون عنها �أمام اهلل
�أوال و�أمام القانون و�أمام النا�س.

م�س�ؤول باخلارجية الربيطانية يرحب بقرار جاللة امللك
البحري���ن امل�ش�ي�ر الرك���ن ال�ش���يخ خليف���ة
بن �أحم���د �آل خليفة .و�أعرب �س���فري مملكة
البحري���ن يف اململكة املتحدة ال�ش���يخ فواز
ب���ن حمم���د �آل خليفة عن تقدي���ره للموقف
ال���ذي ع�ب�رت عن���ه احلكوم���ة الربيطانية،
م�ض���يفا ً �أن االعرتاف بجه���ود جاللة امللك
وال�ض���مانات والآلي���ات الأ�سا�س���ية تربهن
عل���ى �أن مثل هذه العقوب���ات ت�ؤخذ بجدية
يف مملك���ة البحرين وتطبق فقط يف احلاالت
الق�صوى.

املنام���ة  -وزارة اخلارجية :رحب وزير
الدول���ة ل�ش����ؤون ال�رشق الأو�س���ط و�ش���مال
�إفريقي���ا باململكة املتحدة الي�س�ت�ر بريت،
بالق���رار ال�ص���ادر عن عاهل البالد �ص���احب
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة،
بتخفيف عقوبة الإع���دام لأربعة �أفراد متت
�إدانته���م يف ق�ض���ية �إرهابي���ة �إلى ال�س���جن
امل�ؤبد.
وت�ض���منت الق�ض���ية حماول���ة منظم���ة
ا�س���تهدفت حياة القائد الع���ام لقوة دفاع

توفري فر�ص عمل الئقة للبحرينيني تنفيذاً لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء ...حميدان:

تي�سري �إجراءات جمع التربعات وتوجيهها للأ�رس املحتاجة

مدينة عي�س����ى  -وزارة العم����ل التنمية االجتماعية:
التق����ى وزير العمل التنمية االجتماعي����ة جميل حميدان،
ع�ض����و املجل�����س البل����دي ع����ن الدائ����رة الثاني����ة ع�رش يف
املحافظ����ة ال�ش����مالية ح�س����ن اخلياط ،بح�ض����ور عدد من
ر�ؤ�س����اء و�أع�ض����اء جمال�����س �إدارات اجلمعي����ات اخلريية
والتعاونية يف مناطق كرزكان واملالكية و�صدد ،وذلك
�أم�����س يف مكتب����ه .ويف اللقاء مت بحث عدد من امل�س����ائل
املتعلقة بعمل ه����ذه اجلمعيات وخططها امل�س����تقبلية
الرامي����ة �إلى تطوير خدماته����ا املقدمة لأهايل املنطقة،
وذلك بالتعاون مع الوزارة ،من واقع ال�رشاكة املجتمعية
ووف����ق القوان��ي�ن املنظمة لعم����ل املنظم����ات الأهلية،
خ�صو�ص����ا فيما يتعل����ق بتوفري فر�ص عم����ل ذات �أجور

•وزير العمل يف لقاء مع اجلمعيات اخلريية يف املنطقة الغربية

جمزي����ة للبحرينيني يف مواقع العمل ،وتي�س��ي�ر �إجراءات
جمع التربع����ات وتوجيهه����ا للأ�رس املحتاجة ،خ�صو�ص����ا ً
يف �ش����هر رم�ضان الف�ضيل .و�أ�ش����ار حميدان �إلى اهتمام
ال����وزارة بتوف��ي�ر فر�����ص العم����ل الالئق����ة للبحريني��ي�ن

وتي�س��ي�ر كل الإج����راءات املتعلق����ة بتق����دمي �أف�ض����ل
اخلدم����ات للمواطن��ي�ن وامل�س����تفيدين ،بالتن�س����يق
م����ع اجله����ات املعني����ة ،واجلمعي����ات اخلريي����ة ،تنفيذاً
لتوجيهات �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء.

حتت �شعار “ن�رصة القد�س العربية”

وزير الإعالم ي�شارك يف املهرجان التلفزيوين بتون�س

املنامة  -وزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون
البلدي���ات والتخطيط العم���راين :اجتمع
وزي���ر الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلدي���ات
والتخطي���ط العم���راين ع�ص���ام خل���ف مع
�سفري ا�س�ت�راليا غري املقيم لدى مملكة
البحري���ن رالف كين���ج وذلك لبحث �أوجه
التعاون القائم بني البلدين يف املجاالت
احليوانية والزراعية ،و�سبل دعم وتطوير
ه���ذا التع���اون مب���ا يحق���ق امل�ص���لحة
امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما.
كم���ا مت خ�ل�ال االجتماع ا�س���تعرا�ض
�أح���دث التط���ورات وامل�س���تجدات ذات
ال�ص���لة بتج���ارة املوا�ش���ي وتنظي���م
اال�س���ترياد الزراع���ي و�أوج���ه التع���اون
املتقدم���ة ب�ي�ن البلدي���ن ،بالإ�ض���افة
�إل���ى بحث املوا�ض���يع املتعلق���ة بتجربة

ا�س�ت�راليا يف جم���ال الأنظم���ة الرقابي���ة
ال�ص���حية عل���ى احليوان���ات وجم���االت
اال�س���تثمار الزراعي ل�ص���غار املزارعني
وتوط�ي�ن التكنولوجي���ا يف امل���زارع
ال�صغرية واال�ستفادة من خربة ا�سرتاليا
يف جم���ال تطوير قدرات احلج���ر الزراعي
والتدابري ال�صحية النباتية.
و�أثن���ى الوزي���ر خل���ف عل���ى اجلهود
التي يبذلها ال�س���فري اال�سرتايل لتعزيز
العالقات بني حكومة ا�س�ت�راليا ومملكة
البحري���ن يف جم���ال التع���اون الزراع���ي
واحليواين .بدوره �أكد ال�سفري الأ�سرتايل
عل���ى �أهمي���ة العالق���ات االقت�ص���ادية
الكبرية بني البلدين متطلعا �إلى توثيق
التع���اون يف خمتلف املج���االت املتعلقة
بالإنتاج الزراعي واحليواين.

للتوا�صل( :ق�سم الأخبار والتحقيقات)17111444 :

تون�س  -بنا� :ش���ارك وزير �ش�ؤون الإعالم علي
الرميحي يف املهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
يف دورته التا�سعة ع�رشة ،والذي يقام يف اجلمهورية
التون�س���ية خالل الفرتة م���ن ال�س���اد�س والع�رشين
وحتى التا�س���ع والع�رشين من �ش���هر �أبريل اجلاري،
حتت �شعار “ن�رصة القد�س العربية”.
وخ�ل�ال حفل االفتتاح مت تكرمي وزير �ش����ؤون
الإع�ل�ام ب���درع االحت���اد تقديراً جله���وده يف تعزيز
العمل الإعالمي العربي امل�ش�ت�رك ،كما �ش���ارك يف
تك���رمي عدد م���ن ال�شخ�ص���يات الإعالمي���ة العربية
نظ�ي�ر �إ�س���هاماتها الفاعلة لتطوير قط���اع الإعالم
واالت�ص���ال يف الوط���ن العرب���ي .وعل���ى هام����ش
م�ش���اركته يف املهرج���ان ،التق���ى الرميح���ي وزير
الثقافة التون�سي حممد زين العابدين .كما التقى
املفتي العام للقد�س والديار الفل�س���طينية حممد
ح�سني.
و�أكد وزير �ش�ؤون الإعالم موقف مملكة البحرين
الثابت والرا�س���خ يف دعم الق�ض���ية الفل�سطينية،
م�شرياً �إلى �أن اختيار ا�سم “ن�رصة القد�س العربية”
ك�ش���عار للمهرجان يف دورته التا�سعة ع�رشة� ،أ�سوة

•وزير �ش�ؤون الإعالم يت�سلم “درع االحتاد” تقديرا جلهوده يف تعزيز العمل الإعالمي العربي امل�شرتك

باملب���ادرة الكرمي���ة خل���ادم احلرم�ي�ن ال�رشيف�ي�ن
بت�س���مية الدورة التا�سعة والع�رشين ملجل�س جامعة
الدول العربية على م�ستوى القمة “قمة القد�س”،

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

ي�ؤك���د وح���دة املوق���ف العرب���ي لن�رصة الق�ض���ية
الفل�س���طينية واعتبارها الق�ضية الأولى يف عاملنا
العربي.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

بالدنا

local@albiladpress.com
• لقاء البالد مع خريجات تخ�ص�ص علم االجتماع
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•ت�صوير -ر�سول احلجريي

�شاغران فقط
�سنويا لوظيفة باحث
اجتماعي
املجتمع ال يعلم
بتخ�ص�ص علم
االجتماع
مل توفق اجلامعة
بدمج علم االجتماع مع
اخلدمة

نا�شدوا �سمو رئي�س الوزراء �إ�صدار توجيهاته لتوظيفهم“ ...البالد” حتاور متفوقني (:)1-2

�صداع توظيف خريجي علم االجتماع...
“اخلدمة” يغلق باب الأمل
 219خريجا ينتظرون الوظيفة و % 98منهم �إناث
مروة خمي�س

�أعلنت جامعة البحرين يف العام  2001لأول مرة عن فتح تخ�ص�ص للطالب لدرا�سة برنامج البكالوريو�س يف علم
االجتماع ،و�أغلقته لأكرث من مرة لعدم وجود فر�ص يف �سوق العمل.
ويعترب تخ�ص�ص علم االجتماع التخ�ص�ص الأك�بر ع��ددا بقائمة انتظار التوظيف ،وذل��ك ح�سب �آخ��ر �إح�صائية
�صدرت من وزارة العمل والتنمية االجتماعية� ،إذ �سجل  219خريج علم اجتماع ،موزعني بني � 215أنثى ،و 4ذكور

ال ح�������ي�������اة مل��������ن ت������ن������ادي

�سكينة عملت بربادة ل�سنتني براتب قليل
قال����ت خريج����ة عل����م اجتماع �س����كينة
عب����داهلل“ :عمل����ت يف برادة ملدة �س����نتني
برات����ب قليل ،بالرغ����م من �أنن����ا �أول دفعة
تخرج����ت م����ن علم االجتم����اع ،ولك����ن باتت
درا�س����ة فت����ح التخ�ص�����ص يف ظ����ل �ش����ح
الوظائف التخ�ص�صية خط�أ غري مدرو�س”.
و�أ�ش����ارت �إلى �أنها “تخرجت منذ العام
 ،2006وبع����د التخ����رج �ص����دمنا بالواق����ع
املري����ر بعدم معرف����ة املجتمع بتخ�ص�����ص
علم االجتم����اع ،والذي قام����ت اجلامعة بعد
تخرجن����ا بدم����ج عل����م االجتماع م����ع اخلدمة
االجتماعي����ة ،وهم����ا تخ�ص�ص����ان يختلف����ان
عن بع�ض����هما البع�ض� ،إذ �إن تخ�ص�ص علم
االجتماع منف�ص����ل ،وعلم وا�س����ع و�ش����امل،
وه����و عل����م مع����ريف ومت�ش����عب بالكثري من
العلوم ،ومنها اخلدمة االجتماعية” .وبينت

•�سكينة عبداهلل

�أن خريج علم االجتماع ميكنه �شغل �شواغر
عديدة يف �أغلب امل�ؤ�س�س����ات وال�رشكات يف
القطاعيني� ،إذ التخ�ص�ص مطلوب يف جميع
الدول� ،إال مملكة البحرين دوره مهم�ش.
وقالت�“ :أعمارنا �ضاعت ونحن ننتظر

الوظيف����ة طرقن����ا كل الأب����واب لعلن����ا جند
من مي����د لنا يد العون ،ولك����ن ال حياة ملن
تنادي ،فنح����ن نعاين يوميا �أمل البطالة ،وال
يخفى على �أحد الأمل النف�س����ي الذي يعانيه
من يبدل ق�صار جهد للو�صول لهدفه”.
و�أردف����ت “لق����د طرقن����ا �أب����واب
املخت�ص��ي�ن مبختل����ف ال����وزارات ذات
االخت�ص����ا�ص ط����وال الف��ت�رة املا�ض����ية,
وقابلن����ا العدي����د م����ن امل�س����ئولني� ،إال �أن
تلك اجلهود باءت بالف�ش����ل ،وال�س����بب هي
الأعذار املتجددة منها لعدم وجود �ش����واغر
وغريها”.
و�أكمل����ت “�ض����اقت النف�����س ذرعا من
االنتظ����ار �س����نوات عدي����دة وبع����د اجله����د
والدرا�سة وطوال الع�رش �سنوات ورمبا �أكرث
ونحن نبحث عن العمل”.

���� 10س���ن���وات ع��ل��ى ال���ت���خ���رج وان���ت���ظ���ار ف����رج ال��وظ��ي��ف��ة
بقائمة االنتظار للح�صول على فر�ص عمل .ويف لقاء “البالد” مع جمموعة من عاطالت تخ�ص�ص خريجات علم
االجتماع الدفعة الأوىل ،والتي م�ضي على تخرجهن �أكرث من � 10سنوات بدرجة امتياز ،نا�شدن رئي�س الوزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة �إ�صدار التوجيهات الفورية لتوظيفهن؛ من �أجل رفع معاناتهم.
و�أ�شرن يف تفا�صيل م�سرية بحثهن على وظائف يف ظل �شح فر�ص العمل لدى تخ�ص�صهن� ،إىل �أن ديوان اخلدمة
املدنية يطرح �شاغرين فقط �سنويا لوظيفة باحث اجتماعي ،وي�شرتط الديوان على املر�شح �أن يكون �صاحب خربة 5
�سنوات فيما ال يوجد �سنوات خربة ت�صل �إىل � 5سنوات لتوظيفهن يف وظائف بغري تخ�ص�صاتهم.

“الرتبية” ال تقبل طلبات التوظيف

�رشف مل تي�أ�س منذ � 10أعوام
�رشف ال�س���يد باقر خريجة علم
اجتم���اع من �س���نة  ،2008اعتربت
فت���ح التخ�ص����ص لأول م���رة دون
وجود خطة وا�ض���حة للتوظيف هو
ه���در الطاق���ات والكف���اءات دون
و�ض���ع �أي اعتب���ار وظيف���ي لها يف
امل�ؤ�س�سات العامة.
وقال���ت :بالرغم م���ن تخرجي
منذ � 10س���نوات �إال �أنني مل �أي�أ�س
يوما ،فف���ي كل يوم يولد بداخلي
•�رشف ال�سيد باقر
�أمل وحلم يذكرين ب�سنني تعلقت
بها ور�س���مت خطوات �أ�صل فيها
لرتقي���ة جمتمعي من ناحي���ة علم ومنو وتط���ور وازدهار
ه���ذا ما كن���ت اطمح للو�ص���ول �إليه ،و�أن م���ا نواجهه هو
م�ؤ�س�سات كبرية جتهل من هم خريجني علم اجتماع ،وما
طاقاته ،وكيف ميكنه له �أن يفيد وي�ستفيد.

ك��م��ا ل�ل�أج�����س��اد �أط���ب���اء فللمجتمع �أط���ب���ا�ؤه

معدل القرين  3.5وتعمل “ر�سيب�شن” يف “جيم”
قالت خلود القرين �إن تخ�ص�ص
علم االجتماع ال يلقى ترحيبا وظيفيا
من جانب الوزارات وامل�ؤ�س�سات� ،إذ
عملت كموظفة ا�س���تقبال يف نادي
ريا�ض���ي ن�س���ائي (جيم) بالرغم من
ح�صويل على �شهادة البكالوريو�س
مبع���دل  ،3.5وال���ذي ي�س���مح يل
مبوا�صلة درا�سة الدرا�سات العليا.
و�أكملت “يج���ب �أن يكون هناك
وعي للوظائف الذي تنا�سبنا ،فخطة
التخ�ص����ص تق�س���م �إل���ى جم���االت
عدة ،وت�ش���مل على ق�ض���ايا التنمية
و�إ�ش���كاالتها ،النظريات االجتماعية
وتطبيقاته���ا يف احلي���اة ،درا�س���ة
املجتم���ع م���ن مداخله االقت�ص���ادية
والثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية،
الأنرثوبولوجيا ،والرتاث”.
و�أو�ض���حت �أن “تخ�ص�ص���نا
�شامل ي�ض���م حتت جناحيه تفرعات
كث�ي�رة� ،إذ امل���واد الذي در�س���ناها
متنوعة كاجلرمية ،الدين والطبقات
االجتماعية واالنق�سامات يف املجتمع

والنوع االجتماعي وال�س���لوك والفقر
والرثوة والهوية والن�س���ق والتطور
والعم���ران والتح��ض�ر واالقت�ص���اد
والنمو ال�سكاين ،وغريها”.
ولفت���ت �إل���ى �أن خريج���ي ه���ذا
التخ�ص�ص يعتربون كوادر ميتلكون
مه���ارات اجتماعية عالي���ة وخمزونا
معرفيا ي�ؤهلهم للتنب�ؤ بامل�ش���كالت
ور�ص���دها وحتى و�ض���ع ت�ص���ورات
وحلول و�إر�ش���ادات وتو�صيات لها،
وذل���ك من خ�ل�ال درا�س���ات وبحوث
يجرونها تقوم على �أ�س���ا�س مراقبة
احلياة اليومية وعمل اال�ستطالعات
و�إج���راء املقابالت واال�س���تبانات ثم
حتليلها لتخدم �أهداف البحث.
و�أردف���ت “يخ�ت�رق خريجو علم
االجتم���اع جم���االت مهني���ة متعددة
كالإر�ش���اد املهن���ي واملدر�س���ي
واالجتماعي ويقدمون بحوثا تنموية
واجتماعي���ة وا�س���تطالعية وتراثي���ة
كذل���ك وله���م ق���درة عل���ى الدخول
يف ال���وزارات ،كم���ا �أ�ش���ار �إليه���ا

•خلود القرين

برنامج التخ�ص����ص بجامعة البحرين
كفر����ص عمل يف القط���اع احلكومي
ك���وزارة الداخلي���ة ،وزارة الرتبي���ة
والتعلي���م ،ال�ص���حة ،وزارة العم���ل
والتنمية االجتماعية ،وزارة الإ�سكان
واملجل����س الأعل���ى للم���ر�أة ،وغريها
بالإ�ض���افة �إل���ى �أنهم ي�س���تطيعون
�أن يكون���وا ذا دور ب���ارز وم�ؤث���ر
يف اجلمعي���ات واملراك���ز والأندي���ة
ب�أنواعها �سواء �أكانت خريية �أو �أهلية
�أو اجتماعية وكذلك اجلهات املعنية

الأعمار �ضاعت
وال حياة ملن
تنادي

بكب���ار ال�س���ن واملوهوب�ي�ن وذوي
االحتياج���ات اخلا�ص���ة ،وفاعل�ي�ن
يف �أق�س���ام ال��ش�ركات وال���وزارات،
كق�س���م التخطي���ط الإداري وق�س���م
�ش����ؤون املوظفني وق�س���م املوارد
الب�رشية والإ��ش�راف املهني والإ�رشاف
االجتماعي وق�سم ال�شكاوى”.
و�أ�ش���ارت �إل���ى �أن �أعماله���م
و�أدواره���م ت�ب�رز يف جم���ال حق���وق
الإن�س���ان والتنمي���ة واملواطن���ة،
ويف ال�ص���حافة وحتدي���دا يف ق�س���م
الر�أي الع���ام والق�ض���ايا االجتماعية
وف جمال جمع الرتاث
والتحقيق���ات يِ
وتوثيقه وتعريف املجتمع به.
ويف خت���ام حديثها ل���ـ “البالد”،
نا�ش���دت اجلهات املعني���ة يف “دعم
ق�ض���يتنا ،فنح���ن نعي متام���ا جهود
اململكة يف دعم ال�شباب ودفع عجلة
التطور والتنمية للبلد ،وهذا �سيتم
بتوظي���ف �أ�ص���حاب التخ�ص����ص يف
مكانهم املنا�س���ب ،فكما للأج�س���اد
�أطباء فللمجتمع �أطبا�ؤه”.

و�أردف���ت ب�أن وزارة الرتبية
والتعلي���م ال تق���وم بقب���ول
�أوراق تقدمين���ا لوظائ���ف وال
تلق���ي عليه���ا النظ���ر ،واحلال ال
يختل���ف ع���ن ال���وزارات الأخرى
بحيث ذهبت �إلى وزارة ال�ص���حة
وكذل���ك وزارة العم���ل والتنمية
االجتماعية ،وغريها ،والتوظيف
ي�أتي ع���ن طريق ديوان اخلدمة،
�إال �أن دي���وان اخلدم���ة ي�ش�ت�رط
توافر اخلربة ،والتي مل ت�سمح لنا
ب�أي م�ؤ�س�س���ة �أو وزارة للتدريب
�أو العمل بهذي املدة كخربة يف جمال تخ�ص�صاتنا.
وت�ساءلت“ :من الذي يتحمل م�س�ؤولية هذه الأفواج
من اخلريج�ي�ن واخلريجات العاط�ل�ات ،و�إلى متى نعاين
التهمي�ش وهدر الطاقات والكفاءات الهائلة؟”.

آخر إحصائية نشرت للتخصصات المسجلة
بوزارة العمل والتنمية االجتماعية :2017
التخصص

أنثى

ذكر

المجموع

علم االجتماع

215

4

219

التاريخ

146

9

155

التربية

25

1

26

الجغرافيا

110

1

111

الخدمة
االجتماعية

155

2

157

الدراسات
اإلسالمية

99

19

118

الرياضيات

106

7

113

تربية رياضية

89

25

114

تربية فنية

78

1

79

علم النفس

145

4

149

فيزياء

30

2

32

كيمياء

56

1

57

1254

76

1330

المجموع
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�أقواها “الهند�سي” بتوظيفه عاطلني �أكرث من ال�شواغر ...و“العا�صمة” بذيل القائمة

�أ�ضعف معار�ض “العمل” لقطاع التجزئة واملهن الإدارية والإ�رشافية
توظيف  % 19من املعرو�ض بـ “العا�صمة” و % 27بـ “املحــرق”
“ال�شمالية” توظف  % 27من املعرو�ض و”اجلنوبية” % 23

ليلى مال اهلل

�أفادت وزارة العم���ل والتنمية االجتماعية
�أنه���ا وظف���ت  848باحث���ا عن عم���ل يف العام
 2015ع�ب�ر  4معار����ض توظيف تخ�ص�ص���ية
قدمت فيها � 2103شواغر يف جمال قطاع بيع
التجزئ���ة والقط���اع التعلمي���ة والقطاع الطبي
والقطاع املايل وامل�رصيف.
يف ح�ي�ن قام���ت ال���وزارة بتوظي���ف 609
باحث�ي�ن عن عم���ل يف  2016ع�ب�ر  5معار�ض

توظيف تخ�ص�صية قدمت فيها � 2070شاغرا
وظيفي���ا يف جمال قط���اع وكاالت ال�س���يارات
وامله���ن الإداري���ة والإ�رشافي���ة والقط���اع
املحا�س���بي توظي���ف ذوي الإعاق���ة القط���اع
التعليمي.
كم���ا بين���ت وزارة العم���ل �أنه���ا عر�ض���ت
� 9443ش���اغرا وظيفيا يف  2017وظفت منها
باحث ع���ن عمل  3019فقط ع�ب�ر  9معار�ض
توظي���ف تخ�ص�ص���ية يف املحافظ���ات الأرب���ع
والقط���اع التعليمي ويف قطاع التخ�ص�ص���ات

الإدارية والهند�سية وقطاع وكاالت ال�سيارات
ومعر�ض التوظيف (.)11
و�أك���دت ال���وزارة يف �إجابتها عن ال�س����ؤال
املقدم من النائب جميد الع�صفور عن التزام
ال��ش�ركات بالروات���ب الت���ي مت التوظيف على
�أ�سا�س���ها ،و�إذا م���ا كان���ت ال���وزارة قد تلقت
�ش���كاوى من احلا�ص���لني على الوظائف �أنه مل
يردها �أي �ش���كاوى م���ن جان���ب الباحثني عن
العم���ل املتقدمني �إل���ى الوظائف يف معار�ض
التوظيف.

عدد المتوظفين

عدد الشواغر

معرض التوظيف

( 134 )202ذكور  68 -اناث

1000

قطاع التجزئة (يونيو )2015

( 45 )191ذكور  146 -اناث

400

القطاع التعليمي األول (سبتمبر )2015

( 59 )215ذكور  156 -اناث

400

القطاع الطبي (ديسمبر )2015

( 130 )240ذكور  110 -اناث

303

القطاع المالي والمصرفي (ديسمبر )2015

( 167 )186ذكور 19-اناث

400

قطاع وكاالت السيارات (فبراير )2016

( 126 )184ذكور  58 -اناث

900

المهن اإلدارية واإلشرافية (مايو )2016

( 49 )83ذكور  34 -اناث

300

القطاع المحاسبي (مايو )2016

( 54 )69ذكور  15 -اناث

170

ذوي اإلعاقة (سبتمبر )2016

( 18 )87ذكور  69 -اناث

300

القطاع التعليمي الثاني (سبتمبر )2016

( 201 )241ذكور  40 -اناث

723

قطاع وكالت السيارات الثاني (يناير )2017

( 243 )309ذكور  66 -اناث

300

التخصصات اإلدارية والهندسية (فبراير )2017

( 789 )1102ذكور  313 -اناث

2600

التوظيف العام ( 11ابريل )2017

( 78 )203ذكور  125 -اناث

500

القطاع التعلمي الثالث (مايو )2017

500

اليوم المفتوح الهالي الدراز (أغسطس )2017

 120ذكور  59 -اناث

1000

محافظة العاصمة (سبتمبر )2017

( 365 )434ذكور  69 -اناث

1600

المحافظة الشمالية (اكتوبر)2017

(193 )277ذكور  84 -اناث

1220

المحافظة الجنوبية

( 192 )265ذكور  73 -اناث

1000

محافظة المحرق

()188

الثانية بـ “ال�شمالية” بعد بني جمرة ...عد�سة “:”$

“الأمـــــــل” �أ�صغـــــــر حـديقــــــــة بـ�أكبـــــــــر مـدينــــــــــة
ر�سول احلجريي

“الأمل” �أحدث احلدائ����ق العامة ورمبا
�أ�ص����غرها ب�أك��ب�ر امل����دن ال�س����كنية .افتتح
امل�س�ؤولون البلديون حديقة الأمل مبدينة
حمد.
تق����ع احلديقة عن����د حرم ال����دوار الأول
وعلى مقربة من م�سجد ومركز ال�رشطة .وما
زالت �أل����وان احلديقة براقة ب�س����بب عمرها
الغ�ض.
ح�رض االفتت����اح رئي�س بلدي ال�ش����مالية
حممد بوحمود ،ومدير عام بلدية ال�ش����مالية
يو�سف الغتم ،والوكيل امل�ساعد للخدمات
البلدية امل�ش��ت�ركة رائد ال�ص��ل�اح ،وع�ض����و
املنطق����ة البل����دي حمم����د �أب����و ال�ش����وك،
و�شخ�صيات عامة �أخرى.
وجال����ت عد�س����ة “الب��ل�اد” باحلديق����ة
اجلدي����دة ،والتي تعترب ثاين حديقة تفتتح

ت�صوير ر�سول احلجريي

باملحافظ����ة ال�ش����مالية خالل الع����ام 2018
بعد حديقة بني جمرة.
وق����ال الغت����م ان بلدي����ة ال�ش����مالية

وبالتعاون مع املجل�س البلدي �أطلق م�رشوع
�أ�صدقاء حدائق ال�ش����مالية يف العام 2012
ويهدف �إلى ت�ش����كيل جمموع����ة من الأهايل

ك�أ�صدقاء للحديقة.
و�أ�ض����اف ان احلف����اظ عل����ى املمتلكات
العام����ة واملرافق العامة يقل����ل من موازنة

ال�صيانة ،الأمر الذي يجعلنا ن�ستطيع توفري
املوازنة املخ�ص�ص����ة لل�صيانة وا�ستغاللها
يف م�شاريع �أخرى تخدم الأهايل.

بالدنا

local@albiladpress.com

للعام الثاين على التوايل

جتار يدعمون مبادرة “الزراعة” بتخفي�ض الأ�سعار برم�ضان
امل�����زارع�����ون ال���ب���ح���ري���ن���ي���ون ي��ن�����ض��م��ون �إل������ى امل�����ب�����ادرة ال��رم�����ض��ان��ي��ة
ما جع���ل التجار واملربني يطلق���ون مبادرتهم
خلف����ض الأ�س���عار بق���در ي�س���مح بنج���اح تلك
املبادرة ل�صالح املواطنني.

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

�أعل���ن ع���دد م���ن جت���ار املوا�ش���ي وجت���ار
اخل�رضاوات والفواك���ه واملزارعني البحرينيني
ع���ن ا�س���تمرارهم يف حمل���ة تخفي�ض و�ض���بط
الأ�س���عار التي اطلقتها وكالة الزراعة والرثوة
البحري���ة الع���ام املا�ض���ي بدع���وة م���ن وكيل
الزراع���ة وال�ث�روة البحري���ة ال�ش���يخ خليفة بن
عي�س���ى �آل خليف���ة ،م�ؤكدين تواف���ر ما يقرب
م���ن � 15أل���ف ر�أ����س من املا�ش���ية احلي���ة وما
يزي���د عن  20طن يومي���ا من بني ما يقرب من
� 130ص���نفا من خمتلف اخل�رضاوات والفاكهة
البحريني���ة ،ف�ض�ل�ا ع���ن كميات وف�ي�رة �أخرى
مت جلبها من اخلارج ت�ص���ل �إل���ى � 17ألف طن
بح���وزة التج���ار املن�ض���مني للمب���ادرة؛ ل�س���د
احتياجات ال�س���وق املحلية خالل �شهر رم�ضان
وذل���ك يف �إط���ار اجله���ود التي تبذله���ا وكالة
الزراعة والت�س���هيالت التي تقدمها مما �ساهم
ب�شكل كبري يف �إ�ش���باع ال�سوق املحلية بال�سلع
الغذائية كافة.
وق���ال التجار �إن زيادة كمي���ات املنتجات
الغذائي���ة املطروح���ة بالأ�س���واق بف�ض���ل
ت�س���هيالت �أذونات اال�سترياد من جانب وكالة
الزراعة والرثوة البحرية ودورها يف م�ض���اعفة
املنتج���ات الزراعي���ة املحلي���ة ،و�رسع���ة �إجناز
املعامالت �سي�سهم ب�ش���كل كبري يف ال�سيطرة
على الأ�س���عار ،ويق�ض���ي متاما عل���ى زيادتها
الغ�ي�ر م�ب�ررة التي كنا ن�ش���هدها م���ن جانب،
م�ش�ي�رين �أنهم قرروا تخفي�ض هوام�ش الربح
بن�س���بة كب�ي�رة ،ف�ض�ل�ا ع���ن �ض���خ املزارعني
البحريني�ي�ن كمي���ات كب�ي�رة من اخل��ض�راوات
والفاكهة املحلية �إلى الأ�سواق.
ودع���ا التج���ار امل�س���تهلكني �إل���ى مراقبة
الأ�س���عار وجودة املنتج كذل���ك كافة اجلهات

جعفر :توفير  130صنفا من الخضار
والفواكه في رمضان

ذات العالق���ة للعم���ل على تخفي�ض الأ�س���عار
بقدر ما يحقق توازنا يف العر�ض والطلب على
املنتج���ات ،ويتيح الفر�ص���ة ل�رشائ���ح املجتمع
كافة لال�ستفادة من تلك الإجراءات التي يجب
التعاون؛ من �أجل �إجناحها حر�ص���ا على حتقيق
الهدف الرئي�س من املب���ادرة ،وهو ن�رش ثقافة
التكافل بني التجار واملنتجني ،وتقليل ن�سبة
الربح امل�ضافة لقيمة البيع.

العصفور :تخفيض أسعار اللحوم
لصالح المستهلك
قال �ص���احب �رشكة الرمي للموا�شي حممد
الع�صفور �إن ال�رشكة على امت ا�ستعداد لتنفيذ
�أهداف املب���ادرة؛ كونها �أول���ى ال�رشكات التي
ان�ضمت �إلى املبادرة منذ عامها الأول.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن ال�رشك���ة نوع���ت �أ�ص���ناف
املا�ش���ية لديه���ا للتنا�س���ب م���ع احتياج���ات
امل�س���تهلكني وب�أ�س���عار ثابت���ة ت�ت�راوح بني
دينارين ون�ص���ف للح���وم العج���ول ودينارين
و 900فل����س للأغنام حتقيق���ا لأهداف مبادرة

ق���ال امل���زارع ح�س�ي�ن جعف���ر �إن م���زارع
البحري���ن به���ا ما يقرب م���ن � 130ص���نفا من
اخل�ض���ار والفواك���ه تتنوع ما بني � 21ص���نف
طماط���م و� 18ص���نف فلفل و� 9أ�ص���ناف لوز،
و� 10أ�صناف باذجنان و� 5أ�صناف توت و�أخرى
ق���رع و 4ملفوف �إلى جانب �أ�ص���ناف �أخرى من
اخلي���ار والبطاط����س وط���روح وكن���ار وال���ذرة
والكيل والفراولة والب�صل والربوكلي واجلزر
واخل����س وغريها م���ن الأ�ص���ناف املتداولة يف
�سوق املزارعني البحرينيني �ستكون متوافرة
يف ال�شهر الف�ضيل.
و�أك���د �أن الأ�س���عار التناف�س���ية ب�ي�ن
املزروع���ات املحلي���ة م���ن اخل�ض���ار والفاكهة
تقارب امل�ستوردة� ،إن مل تكن مت�ساوية ف�ضال
ع���ن متيز املنتج املحلي بجودته و�ص�ل�احيته،
وحداثة �إنتاجه و�سهولة نقله.
ولفت �إلى �أن امل�ستهلك البحريني يف�ضل
دائم���ا املنتج الوطني ولذلك عزمنا علي تلبية
رغبات امل�س���تهلكني بتوفري كميات منا�س���بة
للأ�سواق املحلية خالل �شهر رم�ضان.
و�أ�ش���اد جعف���ر بجه���ود وكال���ة الزراع���ة
وتعاونه���ا م���ع املزارعني البحريني�ي�ن لتنمية
القط���اع الزراع���ي وتطوي���ره مب���ا ي�س���هم يف
م�ض���اعفة الإنتاجي���ة من خ�ل�ال دع���م املزارع
ب�أف�ض���ل الأ�س���اليب الزراعي���ة والإر�ش���ادية
لتنوع املحا�صيل ،ف�ض�ل�ا عن تعاونها الكامل
مع املزارع�ي�ن يف كل املعوقات التي تواجهه
البيئة الزراعية يف اململكة.

وكال���ة الزراعة ،ف�ض�ل�ا عن نوعي���ات �أخرى من
املا�ش���ية مت تربيتها داخل حظائر ال�رشكة منذ
وقت طويل.
ولفت �إلى �أن ال�رشكة ال ت�س���عي للمناف�سة
بقدر حر�ص���ها على تقدمي منتج جيد ير�ض���ي
طموح���ات امل�س���تهلكني ويف الوق���ت ذاته ال
ي�ص���قل عل���ي كاهله���م م���ن ناحية الأ�س���عار،
مو�ض���حا �أن ال�رشكة �س���تعمل عل���ى تنفيذ كل
جوانب املب���ادرة �إميانا منها بالدور املجتمعي
و�س���عيا لتخفي���ف الع���بء ع���ن املواطن�ي�ن
واملقيمني.
و�أ�ضاف �أن ال�رشكة ملتزمة متاما بتخفي�ض
ال�سعر ل�ص���الح امل�س���تهلك طوال فرتة �شهر
رم�ضان.
و�أملح الع�ص���فور �إل���ى �أن وكي���ل الزراعة
وال�ث�روة البحري���ة كان يحر�ص دوم���ا يف �أغلب
لقاءات���ه مع املزارعني ومربي املا�ش���ية وجتار
اخل�رضاوات على �أن يوجه ب�رضورة مراعاة ظروف
املواطن�ي�ن ،و�أن يك���ون هو املح���ور الرئي�س
ال���ذى يعملون من �أجل حتقيق م�ص���احله ،وهو

�ضخ كميات �أكرب يف الأ�سواق ل�ضمان توازن الأ�سعار ...وكيل “الزراعة”:

ال نق�ص مبحا�صيل اخل�ضار والفاكهة يف ال�شهر الكرمي
رحب وكيل الزراعة والرثوة البحرية ال�شيخ
خليف���ة ب���ن عي�س���ى �آل خليفة مبب���ادرة التجار،
قائال �إنه���ا مبادرة طيب���ة تدفعنا نح���و االرتقاء
بالقط���اع الزراع���ي وتنميت���ه لتحقي���ق الأم���ن
الغذائي للمملكة.
و�أ�شار �إلى �أن وكالة الزراعة لن تدخر جهدا
يف تقدمي كافة اخلدمات للمزارعني واملربيني
والتجار �س���واء يف املجال الزراع���ي �أو احليواين،
و�أن هناك تعليمات بت�س���هيل كاف���ة الإجراءات
وفق���ا للأنظمة والقوانني وتذلي���ل �أي معوقات
تواج���ه التجار؛ ل�ض���مان تدفق ال�س���لع الزراعية
واملا�شية �إلى الأ�سواق بوترية مت�سارعة.
وك�ش���ف �أن التعاون الذي ن�ش���هده �س���وف
يدف���ع بن���ا نح���و التفك�ي�ر يف �إن�ش���اء بور�ص���ة
للمنتج���ات الزراعي���ة واحليواني���ة م�س���تقبال
ق���ادرة علي �ض���بط الأ�س���عار مبا يع���ود بالنفع

علي امل�س���تهلك البحرين���ى ،وذلك يحتاج جهدا
مل�ضاعفة املنتجات الزراعية واحليوانية لتكون
قادرة علي �سد احتياجات الأ�سواق املحلية.
و�أك���د حر����ص الوكال���ة ال�ش���ديد عل���ى
تلبي���ة احتياجات الأ�س���واق املحلية م���ن زيادة
املعرو����ض م���ن املوا�ش���ي احلي���ة واللح���وم
املربدة من خالل �أعط���اء املزيد من املوافقات
اال�س���تريادية ،والعم���ل علي تي�س�ي�ر الإجراءات
�أمام امل�س���توردين ،وك�شف عن تخ�صي�ص فرق
عمل من الأطب���اء البيطريني يف خمتلف املنافذ
اجلوية والربية ،ف�ض�ل�ا عن امل�س���الخ املرخ�صة
يعملون على مدار اليوم لفح�ص اللحوم ومراقبة
الأ�س���واق مطمئنة كاف���ة املواطنني واملقيمني
على �أر�ض مملكة البحرين ب�أن ال�شحنات الواردة
�س���واء من املوا�ش���ي احلية �أو اللح���وم املربدة
خ�ضعت للإجراءات البيطرية الالزمة؛ للت�أكد من

•ال�شيخ خليفة بن عي�سى

�سالمتها و�صالحيتها لال�ستهالك املحلي.
وعلى �ص���عيد اخل��ض�راوات والفاكهة� ،أكد

ارتفاع ن�سبة خريجي ال�شهادة الإعدادية املنتقلني للقطاع �إلى % 37

وكي���ل الزراع���ة وال�ث�روة البحري���ة �أن الكميات
الداخلة للأ�سواق املحلية �ست�شهد زيادة مقارنة
باملعدالت ال�س���ابقة لل�سنوات املا�ضية؛ بهدف
املحافظة على توازن الأ�سعار وال�سلع خ�صو�صا
الأ�صناف الأ�سا�سية التى يحتاجها املواطنون.
وب�ي�ن �أن �إدارة ال�ث�روة النباتية �أ�ص���درت
يف الف�ت�رة الأخ�ي�رة ع���ددا كب�ي�را م���ن �أذونات
ا�سترياد اخل�رضاوات والفاكهة ا�ستعدادا ل�شهر
رم�ض���ان ،و�أن موظفيه���ا باملناف���ذ عل���ى مدار
اليوم ال�ستقبال الوارد من �شحنات اخل�رضاوات؛
لإنهاء كافة الإجراءات ب�أ�رسع وقت وفقا للأنظمة
املتبع���ة من جانب الإدارات املخت�ص���ة ،مطمئنا
اجلمه���ور بتواف���ر خمتلف حما�ص���يل اخل�ض���ار
والفاكه���ة ،م�ؤك���دا �أن الأ�س���واق لن ت�ش���هد �أي
نق����ص يف الف�ت�رة املقب���ل يف �أي �س���لعة م���ن
املنتجات الزراعية.

م�رشوعا طالبيا يف معر�ض التعليم الفني واملهني
70
ً

مدينة عي�سى  -وزارة الرتبية والتعليم :افتتح
وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ماجد النعيم���ي املعر�ض
الذي �أقامته الوزارة مل�رشوعات طلبة التعليم الفني
واملهني ،وذلك مبعهد البحرين للتدريب.
وق���ام الوزي���ر بجول���ة يف �أركان املعر�ض الذي
ا�ش���تمل عل���ى  70م�رشوعً���ا متنوعًا ،نفذه���ا الطالب
والطالب���ات م���ن املدار����س الثانوي���ة ومرك���ز نا�رص
للت�أهيل والتدريب املهني ،يف �إطار تخ�ص�ص���اتهم
الفني���ة واملهنية ،ومنها �ص���يانة الأجه���زة الطبية،
وتقني���ات احلا�س���وب ،والو�س���ائط املتع���ددة،
وامليكاترونك����س ،والإلكرتوني���ات ،والكهرب���اء،
واللحام والفربكة ،وال�س���يارات والديزل ،والتربيد
وتكيي���ف اله���واء ،والطباع���ة و�إع���ادة التدوي���ر،
والت�شغيل املكني ،والدرا�سات التجارية.
و�أ�شار النعيمي �إلى �أن �آخر االح�صاءات ك�شفت
ع���ن ارتف���اع ن�س���بة خريج���ي ال�ش���هادة الإعدادي���ة
املنتقلني لهذا القط���اع باملرحلة الثانوية �إلى 37
 %من �إجمايل عدد اخلريجني.
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الثقافة األمنية
“ال�رشطة العربية والدولية”
ودورها يف عامل �أكرث �أمنا
تتمثل �أهمية واخت�صا�صات �إدارة
ال�رشط���ة العربي���ة والدولي���ة التابع���ة
للإدارة العامة ملكافحة الف�ساد والأمن
االقت�ص���ادي وااللك�ت�روين مبملك���ة
البحري���ن يف منع اجلرمي���ة وحماربتها
عرب التعاون ال�رشطي الدويل من خالل
ت�سهيل تبادل املعلومات على �أو�سع
نط���اق ممك���ن ب�ي�ن جميع ال�س���لطات
اجلنائي���ة املعني���ة ب�إنف���اذ القان���ون،
وذلك ل�ضمان متكن �أجهزة ال�رشطة يف
دول العامل من التوا�ص���ل فيما بينها
ب�ش���كل �آمن ،والو�ص���ول �إل���ى قواعد
البيان���ات ال�رشطي���ة وم���ا توف���ره م���ن
معلومات بال�رسعة املمكنة ،كما ت�سهم
يف حت�س�ي�ن قدرات الأجه���زة ال�رشطية
ملن���ع الإج���رام وحماربت���ه وتطوي���ر
معارفها ومهاراتها.
ان الغاي���ة الأ�سا�س���ية لالنرتبول
هي العم���ل على قيام ع���امل �أكرث �أمنا
و�س�ل�اما بع���د �أن انت��ش�رت العملي���ات
الإجرامية وامت���دت �إلى عدد كبري من
ال���دول ،الأمر ال���ذي �أدى �إل���ى ظهور
املكت���ب العرب���ي لل�رشط���ة اجلنائي���ة
بالأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية
الع���رب واملنظم���ة الدولي���ة لل�رشط���ة
اجلنائي���ة وتفعي���ل اخت�صا�ص���ات
و�ص�ل�احيات كال منهم���ا م���ن خ�ل�ال
وظائف الأجهزة املكون���ة لهما وذلك
بجمع البيان���ات واملعلومات املتعلقة
باجلرائم واملجرمني.
وتع���د �إدارة ال�رشط���ة العربي���ة
والدولي���ة همزة الو�ص���ل ب�ي�ن وزارة
الداخلي���ة مبملك���ة البحري���ن و�إدارات
االت�ص���ال يف وزارات الداخلي���ة بجميع
الدول الأع�ضاء بالأمانة العامة ملجل�س
وزراء الداخلي���ة واملنظم���ة الدولي���ة
لل�رشطة اجلنائية “ االنرتبول “ منذ �أن
ان�ضمت البحرين �إلى املنظمة العربية
للدفاع االجتماعي �ضد اجلرمية يف عام
1971م واملنظم���ة الدولي���ة لل�رشطة
اجلنائية ( االنرتبول ) يف عام 1972م،
حي���ث ت�س���هم �إدارة ال�رشط���ة العربية
والدولية يف مملكة البحرين بدور مهم
يف ت�أم�ي�ن التعاون بني كاف���ة الدول
الأع�ضاء يف خمتلف املجاالت الأمنية.
وتنفي���ذا ملب���ادئ ميث���اق العمل
الوطن���ي بتعزي���ز ال�رشاك���ة املجتمعية
ب�ي�ن كاف���ة �أف���راد املجتم���ع ،عمدت
ه���ذه الإدارة �إلى تعزيز مب���د�أ ال�رشاكة
املجتمعية والتوا�صل البناء وامل�ستمر
مع كاف���ة م�ؤ�س�س���ات املجتمع املدين
والر�سمي وذلك بهدف توحيد اجلهود
وتثقي���ف املجتمع و�إب���راز الدور التي
تق���وم ب���ه الإدارة ،حيث يوج���د موقع
الكرتوين خا�ص ب�إدارة ال�رشطة العربية
والدولي���ة التابع���ة ل�ل��إدارة العام���ة
ملكافحة الف�س���اد والأمن االقت�صادي
وااللك�ت�روين وكذل���ك تد�ش�ي�ن اخلط
ال�س���اخن  992لتلق���ي ال�ش���كاوى
والبالغ���ات م���ن قب���ل املواطن�ي�ن
واملقيمني على مدار ال�ساعة ،وت�سعى
الإدارة دائم���ا لالرتق���اء مب�س���توى
اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا للمواطنني
واملقيمني من خالل �رسعة اال�س���تجابة
لتنفي���ذ طلباتهم �س���واء اخلدماتية �أو
بالغات الق�ضايا.
وتتمث���ل واجب���ات �إدارة ال�رشط���ة
العربي���ة والدولية يف تنمي���ة وتوثيق
العالقات بني الأجهزة الأمنية املحلية
والدولية ،وتن�سيق اجلهود بني الدول
العربية والدولية يف املجاالت الأمنية،
ومتابعة التعاميم ال���واردة من الأمانة
العامة ملجل����س وزراء الداخلية العرب
والتن�س���يق بني الأمانة ووزارة داخلية
مملكة البحرين ،بالإ�ضافة الى مراجعة
الأبحاث والدرا�سات العلمية املتعلقة
مبكافحة اجلرمية بالتن�سيق مع جامعة
نايف للعلوم الأمنية بالريا�ض .وباقي
املكات���ب الأمنية والإعالمي���ة العربية
املعني���ة مبكافح���ة اجلرمي���ة و�ض���بط
مرتكبيها ،و�أخريا التن�س���يق والتعاون
مع املنظم���ة الدولية لل�رشطة اجلنائية
(االنرتبول) يف جمال مكافحة اجلرمية
الدولي���ة بجمي���ع �أنواعه���ا ومالحق���ة
املطلوبني وت�سليمهم للجهة الطالبة.
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الأزمة م�ستمرة لـ � 7سنوات و�سط
�صمت اجلهات املعنية

الآ�سيويون

ينتهكون حرمة م�سجد
املهزع باملنامة
 3ق���������ض����وا ن���ح���ب���ه���م ن���ت���ي���ج���ة ت���ع���اط���ي���ه���م امل��������خ��������درات داخ���������ل امل����ك����ان
علوي املو�سوي

�أ�ضحى م�سجد قا�سم املهزع الأث��ري بو�سط �سوق املنامة التاريخية منتهك احلرمة ،وم�ستباحا من جانب جمموعات
�آ�سيوية وذلك نتيجة �إهمال اجلهات املعنية امل�شرفة على امل�سجد مما جعله مرتعًا خ�صبًا النتهاكات وممار�سات الرذيلة.
ووفقًا حلديث جتار ال�سوق ،ف�إن “هذا امل�سجد العتيد الذي كان يجب �أن يكون منارة للمنامة و�أهلها وجتارها �أ�صبح
مكانًا �سائبًا ت�ستخدمه العمالة وبالذات الآ�سيوية لكل �أنواع الفجور واخلمور واملخدرات وممار�سة الرذيلة ،منذ �سبع �سنوات
حتى الآن”.
و�أف���اد التج���ار املحيط���ون بامل�س���جد �أن
م���ن امل�س���تغرب �أال تتح���رك اجلهات املخت�ص���ة
واملعني���ة حلماي���ة امل�س���جد م���ن االنته���اكات،
م�ش�ي�رين ب�أن قدموا العديد من ال�شكاوى ب�ش�أن
ما يدور ويح�صل يف مبنى امل�سجد.
“الب�ل�اد” زارت امل�س���جد ومن���ذ انطالق���ه
اجلولة تك�شف امل�ستور ،حيث ر�صدت ال�صحيفة
�آ�س���يويني يق�ض���ون حاجاته���م يف امل�س���جد،
ا�س���توقفناهم و�س����ألناهم ملاذا تقوم���ون بهذا
الفعل هنا� ،أجاب �أحدهم “�أين تريدنا �أن نق�ض���ي
حاجتنا ،ال يوجد مكان له���ذا الأمر هناك غري هذا
املكان”.
باحة امل�س���جد واملح�ل�ات التجاري���ة التابعة
للم�س���جد واملفتوحة علي���ه مملوءة بالف�ض�ل�ات
الب�رشي���ة ،والروائح الكريه النتن���ة التي تفوح يف
كل مكان ،و�أو�ساخ وقاذورات كثرية.
�س���لكنا الطريق الذي يو�ص���لنا �إلى امل�سجد
كان طري���ق يحتوي على الكثري م���ن القاذورات
وخملف���ات البن���اء وكثري م���ن الأو�س���اخ والزجاج
املتك�رس منت�رش على الأنحاء كافة ،دخلنا امل�س���جد
وانك�شفت امل�ش���كلة ،مبنى متهالك وحفر غزيرة
متلأ الباحة الرئي�سة للم�سجد ،قاذورات� ،أو�ساخ،
عفن وزجاجات خمور متلأ الأرجاء كافة.
�ش���يئا ف�ش���يئا كانت ال�ص���ورة تت�ضح ،حتى
وجدنا م�صاحف متهالكة يف �إحدى زوايا امل�سجد،
واالنك���ى من ذل���ك �أنه يوج���د الكثري م���ن �أوراق
امل�ص���حف ال�رشي���ف متناث���رة على الأرج���اء كافة
وبني �آي���ات اهلل وعلى �ص���فحات الق���ر�آن قناين
اخلمور متناثرة!
كان هذا امل�ش���هد داخل امل�س���جد ويف الباحة
الرئي�س���ة �إليه ،لذلك عاودنا اخلروج من امل�سجد
متخذي���ن م���ن الطريق اخللف���ي للباحة م�س���لكًا،
فوجدنا �آ�س���يويا نائم���ا ،فتفاج����أ بوجودنا داخل
امل�س���جد ،ف�س����ألناه ،ملاذا �أنت هنا ،فقال �أنا هنا
متواجد يوميًا �أتخذ من املكان منامًا منذ �أ�شهر.
ام���ا التج���ار املحيطي���ون مبحاذاة امل�س���جد
كان له���م وقف���ة مع مندوب���ي ال�ص���حيفة ،حيث
�أك���د التاجر عبداجلليل وهو مال���ك �أحد املحاالت
التجارية املال�صقة للم�سجد �أن حال امل�سجد هذا
م�ض���ى عليه �س���بع �س���نوات ومل تنفع التحركات
كافة التي قمنا بها لوقف هذا التعدي على حرمة
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بيت اهلل.
و�أ�ض���اف“ :لقد قمت بتقدمي �ش���كاوى لدى
مركز �رشطة باب البحرين لوجود هذه املخالفات،
�إال �أن �ش���يئا مل يتح���رك م���ن �أج���ل من���ع ه���ذه
املمار�سات القذرة ،وقمنا مبواجهة الآ�سيويني،
�إال �أن الأم���ر ال ينف���ع؛ كونن���ا قليل�ي�ن وهم كرث،
ويحتاج امل�سجد حلرا�سة على مدى � 24ساعة �إذا
�أراد �أحد �أن يحل الأمر على و�ضع امل�سجد حاليًا”.
وتاب���ع“ :م���ات يف امل�س���جد ثالث���ة نتيج���ة
تعاطيه���م املخ���درات ،ور�ص���دنا العدي���د م���ن
احل���االت غري االخالقي���ة ،و�رشب اخلمور وق�ض���اء
احلاج���ة ،واح�ت�رق املبن���ى �أكرث من ث�ل�اث مرات
ومازالت التجاوزات وامل�ش���اكل جارية حتى هذه
ال�س���اعة؛ لأنه ال توجد ني���ة حقيقية لدى اجلهات
املعنية حلل هذه امل�شكلة”.

محاكم

�إعداد :عبا�س �إبراهيم
local@albiladpress.com

مدبر اجلرمية ينتمي �إلى “تيار الوفاء” الإرهابي

رف�ض ا�ستئنافات ُ 3مدانني بحرق �سيارة �رشطة ببني جمرة

رف�ضت حمكمة اال�س���تئناف العليا اجلنائية
اخلام�س���ة ،ا�س���تئنافات � 3ش���بّان ،حمكوم�ي�ن
بال�س���جن مل���دة � 3س���نوات؛ لإدانته���م بتنفيذ
فكرة �أحدهم ،والذي يتلقى تعليمات من “تيار
الوف���اء” الإرهابي� ،إذ �س���كبوا البنزين من �أعلى
�س���طح مبنى على دوري���ة �أمنية و�أ�ش���علوا النار
فيها بوا�سطة عبوات “املولوتوف” ،كما �أيدت
املحكمة �إلزامهم ب�أن يدفعوا بالت�ضامن ل�صالح
وزارة الداخلية مبلغًا وقدره  1190دينارًا ،قيمة
الأ�رضار والتلفيات التي ت�سبّبوا بها.
وقالت املحكمة �إن تفا�صيل الواقعة تتمثل
يف قي���ام امل�س���ت�أنفني م���ع �آخري���ن جمهولني،
�شخ�ص���ا ،عند ال�س���اعة
ً
يقدر عدده���م بنحو 15
 3:00فجرًا ب�س���كب “البرتول” من على �س���طح
�أحد املباين على �س���يارة دورية ال�رشطة الواقفة
بالق���رب من �أحد امل�س���اجد مبنطق���ة بني جمرة،
ثم �أ�ش���علوا النار فيها بوا�س���طة رمي زجاجتني
حارقت�ي�ن عليه���ا ،مما ت�س���بب ذل���ك يف احرتاق
�أجزاء منها.
و�أ�ض���افت �أن التلفي���ات يف املركبة قدرت

مببل���غ  1190دين���ارا ،و�أنه مت التو�ص���ل لهوية
املُدانني من خ�ل�ال التحريات ،كما �أنه بالقب�ض
على اثن�ي�ن منهم اعرتفا على نف�س���يهما وعلى
امل�ست�أنف الثالث.
وق���رر �أح���د �أف���راد ال�رشط���ة املتواجدين يف
تلك الدورية �أنهم تعرّ�ضوا لعملية �إلقاء عبوات
�شخ�ص���ا،
ً
م�ش���تعلة “مولوتوف” من قبل الـ 15
و�أفاد �أن قرابة خم�س���ة �أ�ش���خا�ص �ص���عدوا �إلى
�س���طح بناية جماورة ملكان متركزهم ،و�سكبوا
“الب�ت�رول” عل���ى الدوري���ة ،و�ألق���وا العب���وات
امل�شتعلة ،ما �أدى ال�شتعال النريان فيها وت�رضر
اجلان���ب الأمين وال�س���قف وقبعته الع�س���كرية،
حتى متكنوا من التعامل معهم وتفريقهم.
وبالقب�ض على امل�ست�أنف الأول �أر�شد �أفراد
ال�رشط���ة �إلى من���زل مهجور مبنطق���ة بني جمرة،
وال���ذي كان يحت���وي عل���ى �أدوات ت�س���تعمل يف
�أعمال ال�ش���غب والتخريب ،ومت �ض���بط زجاجات
حارقة وطفاية حريق وعلب �أ�صباغ.
واع�ت�رف الأول �أثن���اء التحقي���ق مع���ه �أن���ه
اتفق مع باقي امل�س���ت�أنفني على حرق �س���يارة

ال�رشط���ة املتوقف���ة عن���د امل�س���جد ،و�أنها كانت
فكرة امل�س���ت�أنف الثالث الذي يتلقى تعليماته
م���ن جماعة تي���ار الوف���اء الإرهابية ع�ب�ر برنامج
التوا�صل االجتماعي “التليغرام”.
و�أ�ض���اف �أنهم عاينوا امل���كان �أوالً من فوق
املبنى ،ثم توجهوا �إلى املنزل املهجور و�أخذوا
منه الأدوات الالزمة ورجعوا مر ًة �أخرى �إلى �سطح
املبنى املطل على �سيارة ال�رشطة ،م�ؤكدًا �أنه هو
من رمى “�س���طل البرتول” على �سيارة ال�رشطة،
و�أن امل�س���ت�أنف الثاين مهمته ت�ص���وير الواقعة،
فيم���ا رمى �آخر “املولوتوف عليها”� .أما الثالث،
فقد كان يراقب املكان لهم من مبنى قريب ثم
الذوا بالفرار.
وثبت للمحكمة �أن املُدانني بتاريخ  4يوليو
� ،2017أوالً� :أ�شعلوا عمدًا ومتهم حدث حريقًا يف
املنقوالت ،وكان من �ش����أن ذلك تعري�ض حياة
النا����س والأم���وال للخطر ،ثانيًا :ح���ازوا و�أحرزوا
ومتهم حدث و�آخ���رون جمهولون زجاجات قابلة
لال�شتعال وذلك بق�صد ا�ستخدامها يف تعري�ض
حياة النا�س والأموال العامة للخطر.

�أحدهما حمكوم بالإعدام

ت�أييد تخفيف عقوبة �سيدة �أخفت مطلوبني
�أيدت حمكمة اال�س���تئناف العلي���ا اجلنائية
اخلام�س���ة معاقبة �ش���اب باحلب�س ملدة �سنتني
وباحلب����س �س���نة واحدة ل�س���يدة كان���ت حمكوم
عليه���ا بال�س���جن � 5س���نوات من جان���ب حمكمة
�أول درجة ،من �أ�ص���ل  6متهمني بواقعة �إحداث
تفجري مبنطقة املحرق بالقرب من �أحد امل�ساجد
الواقعة على �ش���ارع خليفة الكبري ،وو�ض���عهم
عبوة �أخرى وهمية لت�شتيت انتباه رجال ال�رشطة
واملارة عن القنبلة احلقيقية ،ف�ض�ل� ًا عن �إخفاء
ال�س���يدة لأ�ش���خا�ص حمكوم عليه���م بعقوبات
جنائية.
وكان���ت حمكمة اال�س���تئناف �أيدت يف وقت
�س���ابق معاقبة م�س���ت�أنفَني بال�سجن امل�ؤبد عما
ن�س���ب �إليهم���ا من اتهام���ات ،ف�ض�ل� ًا عن حب�س
�أحدهما �س���نتني �إ�ض���افيتني ،وكذلك مبعاقبة
ثالث “امل�ست�أنف الأول” باحلب�س ملدة �سنتني،
فيم���ا �س���جنت ال�س���يدة “امل�س���ت�أنفة الثانية”
ملدة � 5س���نوات لإخفائه���ا مطلوبَ�ي�ن �أحدهما
ت�ص���ل عقوبت���ه للإعدام ،ف�ض�ل� ًا عن م�ص���ادرة
امل�ضبوطات.
فطع���ن امل�س���ت�أنفان عل���ى ه���ذا احلك���م
بالتمييز ،والتي ق�ض���ت بنق����ض احلكم و�أمرت
ب�إعادته للمحكمة التي �أ�صدرته لتحكم فيه من
جدي���د بناء على القانون رقم  18ل�س���نة 2017
ب�ش���ان العقوب���ات والتداب�ي�ر البديل���ة� ،إال �أن
امل�س���ت�أنفني مل يوردا �أمام حمكمة اال�ستئناف
�أية مربرات لتطبيق القانون بحقهم ف�ض�ل� ًا عن
عدم توافر ال�رشوط بحقهما.
وتتح�ص���ل الواقع���ة يف ورود ب�ل�اغ مف���اده

�أنه عل���ى �إثر واقعة تفجري عبوة حملية ال�ص���نع
وو�ض���ع من���وذج يحاك���ي �أ�ش���كال املتفج���رات
لغر�ض �إرهابي يف منطقة
ٍ
واملفرقعات تنفي���ذًا
املحرق على �شارع خليفة الكبري ،فقد مت �إجراء
التحريات الالزمة التي دلت على ا�شرتاك  4من
املُدانني ،مع �آخرين جمهولني يف هذه الواقعة.
وثبت للمحكم���ة قيامهم بالتخطيط لزراعة
عب���وة حملي���ة ال�ص���نع يف املح���رق وتفجريه���ا
بالقرب من م�س���جد ال�ش���يخة بزه؛ ال�س���تهداف
املارة باملنطقة احليوية ،حيث مت زراعة العبوة
يف امل���كان املتف���ق عليه ب�ش���كل خفي وكذلك
مت و�ض���ع عبوة مزيفة؛ وذلك لت�ش���تيت النا�س
وجعله���م يعتقدون �أنها عب���وة حقيقية يف حني
مت �إخفاء العبوة احلقيقية يف مكان �آخر بالقرب
من العبوة املزيفة.
وتابع���ت� ،أنه���م قام���وا بتفج�ي�ر العب���وة
احلقيقي���ة ،قا�ص���دين من ذل���ك �إزه���اق �أرواح
املواطنني واملقيمني والإخالل ب�أمن و�س�ل�امة
اململكة وتخريب الطرقات العامة واملمتلكات
العامة وتعطيل حركة املرور يف املنطقة تنفيذا ً
لغر�ض �إرهابي.
ٍ
ودل���ت التحري���ات عل���ى �أن امل�س���ت�أنفة
قام���ت ب�إي���واء �أحد املُدانني يف الق�ض���ية و�آخر،
وهم���ا مطلوبَ�ي�ن �أمنيً���ا وهاربَني م���ن العدالة،
و�ساعدتهم يف تنقالتهم لنقل املواد املتفجرة
وحيازته���ا للقيام بالأعم���ال الإرهابي���ة ،و�أثناء
القب�ض على املُدان الأول وامل�س���ت�أنفة الثانية
مت �ضبط ج�سم غريب مب�سكن الأخرية.
وقال���ت حمكم���ة �أول درجة �إنه ثب���ت يقينًا

لديها �أنهم يف  10مايو ،2015
�أوالً :املتهم���ون م���ن الأول وحت���ى الراب���ع:
ح���ازوا و�أحرزوا و�آخ���رون جمهول���ون مفرقعات
بغ�ي�ر ترخي����ص م���ن اجلهة املخت�ص���ة بق�ص���د
ا�ستعمالها يف ن�شاط يخل بالأمن والنظام العام
لغر�ض �إرهابي.
ٍ
تنفيذا ً
ثانيًا :املتهمني الأول والثاين:
�	1أحدثا و�آخرون جمهولون تفجريًا ب�أنقام���وا بزرع عب���وة مفرقة وقام���وا بتفجريها يف
مواجهة ال�رشطة لرتويع الآمنني؛ بق�ص���د تنفيذ
غر�ض �إرهابي.
 2ا�س���تعمال و�آخ���رون جمهول���ون عمداًالعبوة املفرقعة ا�س���تعماالً من �ش����أنه تعري�ض
حياة النا�س و�أموالهم للخطر وكان ذلك تنفيذًا
لغر�ض �إرهابي.
ٍ
ثالثً���ا :املته���م الثالث :ا�ش�ت�رك بطريقي
االتفاق وامل�ساعدة مع املتهمني الأول والثاين
و�آخ���رون جمهول���ون يف �إح���داث التفج�ي�ر ،ب�أن
�أمده���م بالعب���وة املفرقعة ومتك���ن املتهمان
الأول والث���اين بتفجريه���ا يف مواجه���ة ال�رشط���ة
لرتوي���ع الآمنني بق�ص���د تنفيذ غر����ض �إرهابي
بناء على ذلك االتفاق وتلك امل�ساعدة.
رابعً���ا :املتهم���ون الراب���ع واخلام�س���ة
وال�س���اد�س� :أخف���وا ب�أنف�س���هم املته���م الأول
ال�ص���ادر �ض���ده �أحكام جنائية بال�سجن ملدة 5
�سنوات مع علمهم بذلك.
خام�سً ���ا :املتهم���ة اخلام�س���ة “امل�س���ت�أنفة
الثاني���ة”� :أخف���ت بنف�س���ها مته���م بجناي���ات
عقوبتها ت�صل للإعدام مع علمها بذلك.

لكرثة عدد املجني عليهم

ت�أجيل حماكمة املتهمني باالعتداء على ال�رشطة بالدراز

ق���ررت املحكمة الك�ب�رى اجلنائي���ة الأولى
ت�أجيل النظ���ر يف واقعة االعت���داء على عدد من
ف�ض التجمهر الذي ا�س���تمر
�أفراد ال�رشطة �أثناء ّ
ملدة طويلة بجوار منزل عي�س���ى قا�سم ،والذي
تعرّ����ض خالل���ه جمموع��� ًة كب�ي�رة م���ن ال�رشط���ة
لإ�ص���ابات ا�س���تدعت نق���ل �أكرث م���ن  30منهم
�إلى امل�ست�ش���فى ،حتى جل�سة  15مايو املقبل؛
وذل���ك ال�س���تدعاء باقي �ش���هود الإثب���ات ،كما
�أمرت با�ستمرار حب�س  24من �أ�صل  171متهمًا
ال يزالون قيد التوقيف.
وكان���ت املحكم���ة �أخل���ت يف وقت �س���ابق
�س���بيل  140متهمً���ا بالواقع���ة؛ بكفال���ة مالية
مقداره���ا  200دينار لكل منهم ،فيما ا�س���تمر
حب�س  24متهمًا �آخرين.
وكان���ت قد �أحالت النيابة العامة املتهمني
البال���غ عدده���م  171متهمً���ا ،للمحاكم���ة بعما
�أ�س���ندت �إليهم عدة تهم تتعلق باالعتداء على
�أف���راد ال�رشطة وا�س���تعمال القوة والعنف معهم
حال ف�ض االعت�ص���ام �أمام منزل عي�سى قا�سم،
والتجمهر وال�ش���غب ف�ض�ل� ًا عن حيازة العبوات
القابلة لال�شتعال “املولوتوف”.
يذك���ر �أن رئي����س الأمن الع���ام اللواء طارق
احل�س���ن ،كان ق���د �أعلن ع���ن ف����ض التجمعات
املخالفة للقان���ون بقرية الدراز ،والقب�ض على

ع���دد م���ن الإرهابي�ي�ن واملطلوب�ي�ن اخلطرين
و�إزالة املخالف���ات القانونية التي كانت قائمة
يف ال���دراز ،وم���ن بينها �إغالق �ش���وارع وتعطيل
م�صالح النا�س من خالل و�ضع حواجز ومن�صات
و�سط ال�ش���ارع العام ،ف�ض�ل� ًا عن رفع �شعارات
خمالفة للقانون ،مبا ميث���ل �إخالالً بالأمن العام
وتهديدًا لل�سلم الأهلي.
و�أ�ض���اف �أن املنطقة �أ�ص���بحت وكرًا لتجمع
املطلوب�ي�ن والفاري���ن م���ن العدالة وم�ص���درًا
للعديد م���ن املخالفات والتعدي على القانون،
حيث �ش���هد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف
�ش���باب والتع���دي عليهم و�رضبه���م وتعذيبهم،
حي���ث ت���ويف �أحدهم نتيج���ة لذلك ،بحج���ة �أنهم
متعاونون مع الأجهزة الأمنية ،ف�ضالً عن تعرّ�ض
الدوري���ات الأمني���ة �أثن���اء �أداء واجبه���ا مبحيط
الدراز لإطالق نار  4مرات ،وهو ما يندرج �ضمن
العمليات الإرهابية التي يجب الت�صدي لها.
و�أو�ض���ح �أن وزارة الداخلي���ة ،ومنذ بدء هذا
التجم���ع غري القانوين ،قد بذل���ت جهودًا كبرية
لإنهائه ب�شكل �س���لمي وكررت هذه املحاوالت
�أكرث من مرة ،وقبل نحو � 48س���اعة من العملية،
مت مطالبة عدد من ال�شخ�صيات امل�ؤثرة بالقرية
والفعالي���ات املجتمعي���ة ،ب�إقناع امل�ش���اركني
بفك التجمع وعدم اال�ستمرار يف جتاوز القانون.

ونفذت ق���وات ال�رشطة ،انت�ش���ارًا وا�س���عًا
وت�ص���دت ملجموع���ات خارج���ة ع���ن القان���ون،
مترت�ست خلف �سواتر وموانع م�صطنعة ،ت�سد
الط���رق وال�ش���وارع ،وقد مت �إنذاره���ا والطلب
منه���ا التف���رق �إال �أنه���ا رف�ض���ت االن�ص���ياع،
وب���ادرت بق���ذف القناب���ل اليدوية والأ�س���ياخ
احلديدي���ة وحماولة التعدي عل���ى رجال الأمن
با�س���تخدام الأ�س���لحة البي�ض���اء والف�ؤو����س،
مم���ا �أوقع ع���ددًا من الإ�ص���ابات املختلفة بني
رجال الأمن ،تفاوتت بني الب�س���يطة والبليغة،
الأم���ر الذي ا�س���تدعى نق���ل ( )31منه���م �إلى
امل�ست�ش���فى �إ�ضافة �إلى العديد من الإ�صابات
التي مت عالجها ميدانيًا.
ومتكن���ت ال�رشطة م���ن القب����ض على 286
�شخ�ص���ا م���ن املخالف�ي�ن والعدي���د منه���م من
ً
املطلوب�ي�ن �أمنيً���ا واخلطري���ن واملحكوم�ي�ن
بق�ضايا �إرهابية ،حيث مت القب�ض على العديد
منهم ،خمتبئني يف منزل املدعو عي�س���ى قا�سم
وقد ثبت بعد القب����ض عليهم� ،أنهم متورطون
بع���دة ق�ض���ايا �أهمه���ا اله���روب م���ن ال�س���جن
والتوقيف واالعتداء على رج���ال الأمن وال�رشوع
بالقت���ل و�إح���داث تفج�ي�رات واالن�ض���مام �إلى
جماع���ات �إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة
عبوات نا�سفة.
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ت�أييد ال�سجن � 3سنوات لبائع “�شبو”

�أي���دت حمكم���ة اال�س���تئناف العلي���ا
اجلنائية اخلام�س���ة معاقبة متاجر بامل�ؤثر
العقلي “ال�شبو” بال�سجن ملدة � 5سنوات
وبتغرميه مبلغ  3000دينار ،ف�ض�ل� ًا عن
ت�أيي���د حب����س  3متعاط�ي�ن �آخرين ملدة
�س���نة واحدة مع الأمر بتغ���رمي كل منهم
مبل���غ  500دين���ار ،فيما �أعف���ت حمكمة
�أول درج���ة �أحد املتعاطني -امل�س���ت�أنف
الأول -م���ن عقوب���ة بي���ع ذات امل�ؤث���ر
العقل���ي املذك���ور ،و�أم���رت مب�ص���ادرة
امل�ضبوطات.
وت�شري التفا�ص���يل �إلى �أن عريف يف
�إدارة مكافح���ة املخ���درات كان قد تلقى
معلوم���ات مفاده���ا �أن امل�س���ت�أنف الأول
يح���وز ويح���رز امل���واد املخدرة بق�ص���د
البي���ع والتعاطي ،ومن خ�ل�ال التحريات
تو�صل �إلى ا�سمه الأول فقط ،فتم �إجراء
املزي���د م���ن التحري���ات حت���ى ت�أكد من
�ص���حة املعلومات الواردة �إليه� ،إال �أنه مل
يتو�صل �إلى ا�سمه الكامل.
لذل���ك ا�س���تعان العري���ف ب�أح���د
م�ص���ادره ال�رسي���ة ،والذي متك���ن توطيد
عالقت���ه بامل�س���ت�أنف ،ومت ا�ست�ص���دار
�إذن من النيابة العامة ل�ض���بط وتفتي�ش
الأخري وم�سكنه ،بحيث يتم القب�ض عليه
يف كمني.
وبالفع���ل ات�ص���ل امل�ص���در ال��س�ري
بامل�س���ت�أنف الأول واتف���ق مع���ه على �أن
ي�ش�ت�ري منه كمي ًة م���ن امل�ؤث���ر العقلي
“ال�ش���بو” بقيم���ة  280دين���ار� ،إذ اتفقا
على �أن يلتقيا بجوار م�س���كن امل�ست�أنف
الكائن مبنطقة اجلفري ،ومبجرد �أن متت
عملية اال�س���تالم والت�س���ليم مت القب�ض
علي���ه متلب�سً ���ا بجرم���ه ،وبحوزت���ه املبلغ
امل�ص���وّر� ،إ�ض���افة �إلى قطع���ة من خمدر
احل�شي�ش.
و�أثن���اء تفتي����ش م�س���كنه مت العثور
عل���ى مي���زان ح�س���ا�س و�أقرا����ص م�ؤثرة
عقلية� ،إ�ض���افة �إلى �ض���بط امل�س���ت�أنف
الثال���ث ،والذي كان يف حالة غري طبيعية
ووا�ض���ح علي���ه �أن���ه متع���اطٍ للمخدرات،

وبالك�ش���ف عل���ى هويت���ه تب�ي�ن �أنه من
�أ�صحاب ال�سوابق بهذا املجال.
وخالل �س����ؤال امل�س���ت�أنف الأول عن
م�صدر تلك املواد امل�ض���بوطة بحوزته،
قرر �أنه ي�ش�ت�ريها من امل�ست�أنف الثاين،
والذي تب�ي�ن �أنه كانت ق���د وردت حوله
معلوم���ات م�س���بقًا ،فم���ا كان م���ن �أفراد
�رشط���ة الإدارة �إال �أن توجهوا �إلى م�س���كن
امل�ست�أنف الثاين والقب�ض عليه بعد �أخذ
الأذون الالزم���ة ،وخالل تفتي�ش م�س���كنه
مت العثور على قطعة من مادة احل�شي�ش
املخ���درة وكذل���ك ع���دد � 3أكيا����س من
امل�ؤثر العقلي “ال�شبو” وميزان ح�سا�س،
فيما �ض���بط برفقت���ه امل�س���ت�أنف الرابع
كونه كان هو الآخر يف حالة غري طبيعية؛
كونه يتعاطى املخدرات.
وكان���ت النياب���ة العام���ة ق���د �أحالت
املُدان�ي�ن للمحاكم���ة على اعتب���ار �أنهم
بتاريخ  27يوليو � ،2013أوالً :امل�ست�أنف
الأول:
 - 1ح���از و�أح���رز بق�ص���د الإجت���ار
امل�ؤثر العقلي “ال�ش���بو” يف غري الأحوال
امل�رصح بها قانونًا.
 - 2حاز و�أح���رز بق�ص���د التعاطي
املواد املخدرة “احل�ش���ي�ش واملاريجوانا
والكوكاي�ي�ن” وامل�ؤث���رات العقلي���ة
“الرتام���ادول وال�ش���بو والكلونازيب���ام
والربازوالم” يف غري الأحوال القانونية.
ثانيًا :امل�ست�أنف الثاين:
 - 1ح���از و�أح���رز بق�ص���د البي���ع
والتعاط���ي امل�ؤثر العقلي “ال�ش���بو” يف
غري الأحوال امل�رصح بها قانونًا.
 - 2حاز و�أح���رز بق�ص���د التعاطي
خم���در احل�ش���ي�ش وامل�ؤث���رات العقلي���ة
ال�شبو وكلونازيبام.
ثالثًا :امل�س���ت�أنفني الثالث والرابع:
ح���ازا و�أح���رزا بق�ص���د التعاط���ي م���ادة
احل�ش���ي�ش املخ���درة وللم�س���ت�أنف الرابع
امل�ؤث���ر العقلي “امليتافيتامني” يف غري
الأحوال امل�رصح بها قانونًا.

يدعيان �أنهما �رشطيان لي�رسقا هاتفا و 40دينارا و�سيارة
ق���ررت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائية
الأولى ت�أجيل النظر يف واقعة �رسقة هاتف
نقال ومبلغ  40دينارًا بالإكراه وا�ستعمال
�سيارة دون �إذن �صاحبها ،نفذها متهمان
يف منطقة احلورة من ذوي الأ�سبقيات يف
ه���ذا املجال ،حتى جل�س���ة ي���وم  13مايو
املقبل؛ جللب املتهمني من حمب�سهما.
وت�شري تفا�ص���يل الواقعة كما رواها
املجن���ي عليه بعد �إبالغه للمخت�ص�ي�ن يف
مركز �رشطة احل���ورة ،ب�أن���ه و�أثناء وجوده
يف ال�س���احة الرملي���ة املج���اورة للفن���دق
الذي يعمل فيه ب�ص���فته طبّ���اخ وينتظر
�أحد �أ�صدقائه ،فوجئ ب�شخ�صني يح�رضان
�إليه ويدعيان �إليه �أنهما من �أفراد ال�رشطة
املدنيني ويطلبان منه ت�سليمهما بطاقة
الهوية اخلا�ص���ة به؛ للت�أكد م���ن بيناته،
كما �أمراه ب�أن يرتجل من �سيارته.
و�أ�ض���اف �أنه واجههما بالطلب منهما
�إثب���ات �أنهما م���ن ال�رشط���ة فع�ل�اً� ،إال �أنه
فوجئ ب�أحدهما ي�س���حب من ي���ده مفتاح
ال�س���يارة وي�رضب���ه ،كما متكن���ا من �رسقة
هاتفه النقال ومبل���غ  40دينارًا كانوا يف
جيبه ،ومل يكتفيا بذلك ،بل �رسقا ال�سيارة
والذا بالفرار بوا�سطتها.
و�أ�ش���ار املجني عليه �أثن���اء التحقيق
مع���ه �إلى �أن���ه مت العث���ور على ال�س���يارة
بع���د مرور فرتة من الزم���ن ،والتي كانت
مركونة يف منطقة البح�ي�ر بالرفاع ،مبينًا
�أن���ه مت �إتالف الواجهة الأمامية لل�س���يارة
بالكامل يف حادث ح�سب ما هو وا�ضح.
فتم رفع عينات الأ�صابع امل�ضبوطة
يف ال�سيارة ،وبالتحري يف قاعدة البيانات

عن �ص���احب تلك الب�ص���مات ات�ض���ح �أنه
املته���م الأول ،وال���ذي بعر�ض �ص���ورته
عل���ى املجن���ي عليه تع���رّف عليه بن�س���بة
 ،% 100و�أكّ د �أنه هو من �رضبه وا�ستولى
على مفتاح ال�سيارة من يده.
وبالقب����ض عل���ى املته���م الأول
�أنكر ما ن�س���ب �إلي���ه ،لكنه ع���اد وقرر �أنه
ركب ال�س���يارة مع اثنني من �أ�ص���دقائه،
هم���ا املتهم الث���اين و�آخر جمه���ول ،فتم
ا�س���تخراج �ص���ورة املته���م الث���اين ،ومت
عر�ض���ها على املجني عليه ،والذي تعرّف
أي�ضا عليه.
� ً
ف�أحالتهما النياب���ة العامة للمحاكمة
عل���ى اعتب���ار �أنهم���ا يف ليل���ة  11نوفمرب
� ،2017أوالً� :رسقا الهاتف النقال واملبلغ
النقدي واملنقوالت املبينة بالأوراق من
املجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه،
ب�أن �ش�ّل اّ حركت���ه واعتديا علي���ه بال�رضب
بوا�س���طة الأي���دي ،ف�أحدثا به الإ�ص���ابات
املو�صوفة بالتقرير الطبي ،ومتكنا بهذه
الو�س���يلة من �ش���ل مقاومته واال�س���تيالء
على امل�رسوقات ،ثانيًا :ا�ستعمال ال�سيارة
املبينة ب���الأوراق واململوكة ل�رشكة ت�أجري
�سيارات دون �إذن �صاحبها وموفقته.
يذك���ر �أن املتهم�ي�ن م���ن ذوي
الأ�س���بقيات� ،إذ جاء يف م�س���تخرج ك�ش���ف
اال�س���تعالم اجلنائي اخلا�ص بهم���ا �أنهما
كانا ق���د ارتكب���ا العديد م���ن اجلرائم يف
وقت �س���ابق ،متثلت يف ال�رسقة وتعاطي
امل���واد املخ���درة وقي���ادة �س���يارة حتت
ت�أثري ال�س���كر ،ف�ض�ل� ًا عن حماولة فا�شلة
لالنتحار نفذها املتهم الأول.

إصدارات
ُي���ل���ق���ي ع�����امل االج���ت���م���اع
واملفكّر الفرن�سي �إدغار موران
يف ك��ت��اب��ه يف م��ف��ه��وم الأزم���ة
ال�ضوء على عدد من الأزمات
ال���ت���ي مل ي����زل ي��خ��و���ض��ه��ا
الإن�������س���ان ال���ع���رب���ي يف
ظ�����ل جم���ت���م���ع م���ل���يء
ب���ال���ت���ح���دي���ات ،وذل���ك
م����ن خ��ل��ال حت��ف��ي��ز ال��ع��ق��ل
على التفكّر يف م��ا ميكن �أن ي�ست�رشفه
مل�ستقبل �أف�����ض��ل؛ ل��ل��خ��روج م��ن ثقل
الأعباء التي يحملها والتغيري لغ ٍد م�رشق.
ويو�ضح م��وران ذلك
يف مقدمة كتابه �إذ
ي���ق���ول� :أمت���ن���ى �أن
ت���ك���ون الإ�����ش����ارات
ال��ت��ي ي��ح��م��ل��ه��ا ه��ذا
ال����ك����ت����اب م���ف���ي���د ًة
ل���ل���ق���ارئ ال���ع���رب���ي.
يك�ش���ف كت���اب “حل���ف ال�ش���يطان”
للكات���ب �أحم���د البك���ري ،بالوثائ���ق ،ع���ن
التاريخ ال�رسي لتنظيم الإخوان امل�سلمني،
وعالقته بال�ص���هيونية العاملي���ة ،والدور
ال���ذي قامت ب���ه اجلماعة لإ�س���قاط الدولة
امل�رصي���ة يف �أح���داث ثورت���ي يناي���ر و30
يونيو ،م�س���لطً ا ال�ض���وء على تاريخ العنف
والإجرام لدى التنظيم .كما يك�شف الكتاب
أي�ض���ا عن عالقة اجلماعة بثورة  25يناير،
� ً
وق�ضايا التخابر التي
تورط فيها التنظيم،
ل�ص���الح الكي���ان
ال�ص���هيوين ،ويقدم
ت�أريخً���ا لهذه العالقة
من���ذ ن�ش����أة دول���ة
االحتالل.
ت�ستمد الروائية امل�رصية وفاء �شهاب
الدين ع���امل روايتها الرمزي���ة “�أورجانزا”
من واقع اخللط املوج���ود يف العالقة التي
حتك���م بني الرج���ل وامل���ر�أة ،وخا�ص���ة يف
املجتمعات العربية.
وذل���ك يف ظل قيم و�أع���راف وتقاليد
�صارمة حتكم املجتمع يف عاداته وتقاليده
التي رمبا �أثرت يف طبيعة الو�ضع بالن�سبة
للمر�أة التي تنا�ض���ل من �أجل نيل حقوقها
كاملة ،متخذة يف ذلك
�س���بيل البح���ث ع���ن
ال�رشيك الذي تت�صور
�أنها من خالله ميكنها
�أن حتق���ق �أمانيه���ا
يف احلري���ة واالعتداد
بالذات.

8

السنة العاشرة  -العدد 3483

السبت

 28أبريل 2018
 12شعبان 1439

�إعداد� :أ�سامة املاجد

ثقافة

ال تثق بالبدايات ،فأصدق الكالم يقال
في اللحظة األخيرة.
رينيه ديكارت

الدنيا مسرح كبير ،وكل الرجال والنساء
ما هم إال ممثلون على هذا المسرح.
شكسبير

Osama.almajed@albiladpress.com

خالل نقاشه كتاب “الثقافة وإنتاج الديمقراطية”

العدوانـــي :أفكــار الكتــاب تميــــل إلى تفضيـــــل
اإلصــــــالح التدريجــــي للمجتمـــع
عقد مركز عي�س���ى الثق���ايف اللقاء الثامن
م���ن منت���دى البحري���ن للكت���اب ،حي���ث جرى
خالل اللقاء مناق�ش���ة كت���اب (الثقافة و�إنتاج
الدميقراطية) مل�ؤلفه �إبراهيم عبداهلل غلوم،
وقدم���ه الناقد ال�س���عودي معج���ب العدواين،
و�أدار اجلل�س���ة فهد ح�س�ي�ن ،وذلك بح�ض���ور
م�ؤل���ف الكت���اب وجم���ع م���ن الأكادميي�ي�ن
واملثقفني واملهتمني.
وق���ال د .الع���دواين يف قراءت���ه لكت���اب
(الثقافة و�إنت���اج الدميوقراطية) ب�أن “�أفكار
الكتاب متيل �إلى تف�ضيل الإ�صالح التدريجي
عو�ضا عن التغيري الثوري ال�رسيع �أو
ً
للمجتمع،
الدفاع املتعنت عن الو�ض���ع الراهن ،منطلقة
م���ن بي���ان وا�ض���ح يق���وم عل���ى �أن الإ�ص�ل�اح
التدريجي له ت�أثريات���ه الإيجابية القوية على
التغيري نحو الدميوقراطية”.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن الكتاب يق�ت�رح يف بع�ض
ف�ص���وله “النمو الثقايف” بو�ص���فه �سبيالً �أول
لإنت���اج الدميوقراطي���ة ،وه���ي فكرة تر�س���خ
امل�ؤ�س�س���ات املدنية لكونها م���ن �أبرز مالمح
ت�أهي���ل املجتمع���ات ،منوّهً ���ا �إل���ى �أن “ه���ذه
اخلط���وات التدريجي���ة تبدو غري م�س���تقرة يف
الأنظمة ال�ش���مولية ،وغري م�ض���مونة النتائج،
ولو كان كذلك لأ�ض���حت الب�ل�اد العربية مثاالً
للدميوقراطية”.
وب�ّي�نّ الناق���د ال�س���عودي ب����أن ف�ص���ول
الكتاب ركزت على �إيج���اد العالقة بني �إنتاج
الدميوقراطي���ة ووج���ود القيم الأ�سا�س���ية يف
املجتمع ،م�ضيفًا �أن ال�سيا�سة وحدها ال ميكن
�أن توفر ما تتطلب���ه الفعالية الدميوقراطية،
وكذل���ك ه���و احل���ال للثقاف���ة ،وم�ؤك���دًا على
�أن���ه ينبغ���ي �أوال “ا�س���تنبات” املب���ادئ
الدميوقراطي���ة يف املجتم���ع ،والعناي���ة به���ا
وتوفري احلوا�ض���ن الالزمة لتجديدها ،والذي
ي�أت���ي من خ�ل�ال التع���رف عل���ى الديناميكية

•العدواين خالل الندوة

•جانب من الندوة

الأخالقية وامل�ؤ�س�س���ية يف املجتمع ،والقادرة
توليد احلياة الدميوقراطية واحلفاظ عليها.
وذك���ر �أن الكت���اب ي�س���عى للإجاب���ة ع���ن
جمموع���ة �أ�س���ئلة تعال���ج �أطروح���ة الكت���اب
املحورية ح���ول “�أ�س���باب �إق�ص���اء الثقافة”،
حيث �أو�ض���ح �أن ه���ذه الإجابات �أف�ض���ت �إلى
اعتب���ار “الثقاف���ة تاريخً���ا للدميوقراطي���ة”
تو�ص���ل تو�ص���يات ذكرها
يف املجتم���ع ،كم���ا ّ

امل�ؤلف يف �آخر كل ف�ص���ل ،وتدور جممل هذه
الأ�سئلة حول العالقات الظاهرة والكامنة بني
الثقافة والدميوقراطي���ة والعوملة ،والثقافة
على اعتبارها مفتاح لعامل عربي دميوقراطي
مزده���ر يح�ت�رم االخت�ل�اف الثق���ايف والديني،
العوملة كقوة �إر�ساء الدميوقراطية واالزدهار
املناه�ضة وفر�ض الكفاءة ال�سوقية والفردية
والتجريبية.

وانتق���د د .العدواين عدم �إ�ش���ارة الكتاب
ل�ت�راث الأم���م الأخرى عل���ى �س���بيل املقارنة
والتنوع والرثاء يف الطرح ،بالرغم من ات�س���اع
م�س���احات الت�س���ا�ؤالت الت���ي يطرحه���ا ح���ول
احلداثة والرتاث؛ حيث �أو�ض���ح ب����أن الثقافة
الغربية مليئة بالنماذج املتباينة.
و�أ�ض���اف �أن الكت���اب جت���اوز النظ���ر يف
حتليالته لنماذج الثقافة الفردية التي تنت�رش
يف بني املجتمعات الغربي���ة عمومًا ،والثقافة
اجلماعي���ة الت���ي تنت��ش�ر ب�ي�ن املجتمع���ات
ال�رشقية والآ�س���يوية والأفريقية ،مو�ض���حًا �أن
كال النموذج�ي�ن يعت�ب�ران م���ن �أه���م النماذج
الثقافية ذات الت�أثري يف العامل.
عر�ض���ا ملفهوم الثقافة
ً
ويتناول الكتاب
من اجلانب ال�سيا�س���ي ،وي�س���لط ال�ضوء على
فاعلية �أدوارها ووظائفها يف �إنتاج وتر�س���يخ
�أ�س����س الدميقراطي���ة يف املجتم���ع ،حي���ث
يربر مكانتها كو�س���يلة للو�ص���ول �إلى تقدم
ال�شعوب والأوطان ،كما ي�ستعر�ض الت�سل�سل
التاريخي ملفاهي���م الدميقراطية من منبعها
يف احلقول اليونانية ،م���رورا ً بالتغريات التي
طر�أت عليها لها يف الع�صور احلديثة.
يذك���ر �أن منت���دى البحري���ن للكتاب هو
م��ش�روع فك���ري �أطلق���ه مركز عي�س���ى الثقايف
يف ابري���ل العام املا�ض���ي  ،2017ويتم خالله
تق���دمي قراءة ناق���دة ومو�ض���وعية للنتاجات
الفكري���ة العربية والعاملي���ة ذات الت�أثري� ،إذ
يه���دف املرك���ز من خالل ه���ذا امل��ش�روع� ،إلى
حتوي���ل فع���ل الق���راءة �إلى م�س����ألة ا�ش���تغال
ثقايف ،ي�سهم فيها القراء �إلى جانب امل�ؤلف،
ع�ب�ر ا�ست�ض���افة كب���ار النق���اد واملفكري���ن،
لتقدمي قراءاتهم الفكرية والثقافية للكتب.

افتتــــــــاح معــــــرض أبوظبــــــي الدولــــي للكتــــاب الـ 28
افتت���ح وزير اخلارجي���ة والتعاون الدويل
بدول���ة الإم���ارات العربية املتحدة ال�ش���قيقة
�س���مو ال�ش���يخ عبد اهلل ب���ن زاي���د �آل نهيان،
الدورة ال���ـ 28م���ن معر�ض �أبوظب���ي الدويل
للكتاب الذي تنظمه دائرة الثقافة وال�سياحة
يف �أبوظب���ي يف مرك���ز �أبوظب���ي الوطن���ي
للمعار����ض ،وت�س���تمر �أعماله حت���ى الأول من
�شهر مايو املقبل.
د�شن �سمو ال�شيخ عبد
ويف بداية جولتهّ ،
اهلل بن زايد �آل نهيان جناح جمهورية بولندا،
�ض���يف �رشف ال���دورة احلالية م���ن املعر�ض،
الت���ي ت�ش���ارك لأول م���رة يف منطق���ة ال��ش�رق
الأو�س���ط يف مثل ه���ذه التظاه���رة الثقافية،
ومتثل ا�ست�ضافتها فر�ص ًة مهم ًة ال�ستك�شاف
ثقافة ه���ذه الدولة وموروثه���ا الأدبي الغني
الذي يعود �إلى نحو  1000عام.
واطل���ع �س���موه على م���ا يت�ض���منه جناح
بولن���دا من كت���ب �أدبي���ة وثقافي���ة وفكرية
وعلمية ،م�ؤك���دًا �أهمية ا�ست�ض���افة املعر�ض
يف كل عام للدولة �ضيف ال�رشف للتعرف �إلى
منجزاتها الثقافية واحل�ض���ارية ،مبا ي�س���هم
يف توطي���د العالقات ب�ي�ن البلدين ،م�ش�ي�رً ا
�إلى �أهمية بولن���دا كنموذج يجب االحتذاء به،
وبخا�صة من خالل �سعيها �إلى املحافظة على
ثقافتها برغم الأزمات التي مرت بها.
وتوقف �سموه عند جناح اململكة العربية

متابعات

•جانب من افتتاح املعر�ض

مف�ص���ل عن
ّ
ال�س���عودية ،م�س���تمعًا �إل���ى �رشح
م�ش���اركة اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية يف
املعر����ض ،من خ�ل�ال �إحياء دور ال�ص���الونات
الثقافية وركن الطفل� ،إلى جانب امل�ش���اركة
بكتب ت�ض���م �إ�ص���دارات جدي���دة للجامعات
ال�سعودية.
ال���دورة الثامن���ة والع��ش�رون ملعر����ض
�أبوظب���ي ال���دويل للكت���اب تكت�س���ب �أهمي���ة
خا�ص���ة بتزامنه���ا م���ع ع���ام زايد� ،إذ ت�س���لّط
فعاليات املعر�ض ال�ض���وء عل���ى نهج وفكر
املغف���ور ل���ه ال�ش���يخ زايد ب���ن �س���لطان �آل
نهيان ،طيب اهلل ثراه ،ال�شخ�ص���ية املحورية

لهذه ال���دورة ،تقدي���رًا لإ�س���هاماته الفكرية
والثقافي���ة يف بن���اء املجتم���ع املب���دع لإمارة
�أبوظبي ،ويج�سد املعر�ض بربناجميه املهني
والثق���ايف �إرث الوال���د امل�ؤ�س����س ،و�إميان���ه
العميق ب�أهمي���ة التعليم والثقافة يف التنمية
الب�رشية ،ور�سالة الإمارات .وقال وكيل دائرة
الثقافة وال�س���ياحة يف �أبوظبي �س���يف �سعيد
غبا����ش� ،إن املعر����ض ت�أكي���د له���دف تعزيز
الثقافة وتكري�سها بني جميع �أفراد املجتمع
املحل���ي واملقي���م وانفتاح���ه عل���ى الع���امل
من���ذ �أول معر����ض �أقيم يف املجم���ع الثقايف،
بتوجيهات زايد.

�أقيم يف مركز امللك فهد الثقايف بالريا�ض احلفل املو�س���يقى الأول للأوبرا امل�رصية ح�رضه وزير الثقافة
والإعالم ال�س���عودي رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد العواد ووزيرة الثقافة امل�رصية
الدكتورة �إينا�س عبد الدامي .و�ش���اهد الوزير لدى و�ص���وله �إلى املركز الفعاليات امل�ص���احبة ومنها معر�ض
ال�صور الفوتوغرافية النادرة التي توثق تاريخ الأوبرا ملا يقارب من قرن ون�صف القرن منذ افتتاح الأوبرا القدمية عام
 1869و�أه���م العرو����ض التي قدمت على م�رسحها وحتى احرتاقها عام � 1971إ�ض���افة �إل���ى العرو�ض املقدمة من مواهب
اجلالية امل�رصية املقيمة يف الريا�ض وفرقة التخت ال�رشقي والفرقة ال�شعبية امل�رصية.

قدّم الأر�ش���يف الوطني يف �أبوظب���ي يف معر�ض �أبوظبي للكتاب كت���اب “�أم كلثوم يف �أبوظبي” الذي
�أ�رشف على �إعداده الأديب حممد املر ،رئي�س جمل�س �إدارة مكتبة حممد بن را�ش���د �آل مكتوم ،نائب رئي�س
جمل�س �إدارة الأر�شيف الوطني ،وكتب له مقدمة و�ضعت زيارة �أم كلثوم لأبوظبي يف �إطارها التاريخي.
يتن���اول الكتاب ق�ص���ة زيارة �أم كلث���وم لأبوظبي يف العام  ،1971بن���اء على دعوة وجّ هها له���ا املغفور له ب�إذن اهلل
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيّب اهلل ثراه ،للم�شاركة يف احتفاالت قيام دولة الإمارات ،ولبّت �سيدة الغناء العربي
الدعوة ،وحلّت �ضيفة مميزة يف تلك االحتفاالت التاريخية.
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ق���ال وزي���ر اخلارجي���ة الكويت���ي يف
ت�رصيح له �إن �إيران ت�س���ببت لبالده بجروح
كث�ي�رة ،ولكن الكويت ال تريد الت�ص���ادم
معها.
م���ا قال���ه الوزير تعب�ي�ر دبلوما�س���ي
مه���ذب ،ف�إيران ال متار�س �س���وى اخلراب
و�ش���ق ال�ص���فوف يف جميع الدول العربية
الت���ي له���ا �أتباع ومري���دون فيه���ا� ،إيران

مع مصعب

موقف ال تنقصه الصراحة

هي امل�س����ؤول الأول عن �ش���ق ال�صفوف
ودق الأ�س���افني بني �أبناء ال�شعب الواحد
و�إ�ش���عال نار الطائفية املقيتة بني �أبناء
ال�ش���عب الواحد ،هذه هي احليلة والعكاز
الوحي���د لدول���ة امل�ل�ايل يف املنطق���ة،
بالطائفي���ة املقيت���ة ت�ص���نع له���ا وجودا
وت�أثريا وت�س���تغفل �أتباع بع�ض املذاهب
لت�ش���ق طريقها هنا وهناك ولتثبت لكل

م���ن ل���ه م�ص���لحة يف املنطق���ة �أنه���ا هي
�ص���احبة احل���ل والرب���ط ...هذا م���ا تفعله
�إيران ،وبدونه تدخل �إلى حدودها وتفقد
الأ�س���ا�س الوحي���د الذي ت�س���تند عليه يف
مناو�شاتها مع دول املنطقة ودول العامل.
كلم���ة ج���روح الت���ي ا�س���تخدمها وزير
اخلارجي���ة الكوي���ت ه���ي كلم���ة �ش���ديدة
التهذيب ،له �أن ي�ستخدمها كدبلوما�سي،

ولكنه���ا ال ت�ص���ف ال�سيا�س���ة الإيرانية يف
املنطقة ،والت�رصيحات الر�سمية الإيرانية
اال�س���تفزازية التي تطلق م���ن وقت لآخر،
و�آخره���ا ت�رصيحات غري مهذبة مت �إطالقها
�ض���د اململكة العربية ال�س���عودية وتالها
�إط�ل�اق �ص���واريخ �إيراني���ة ال�ص���نع جت���اه
�أه���داف �س���عودية� ...إي���ران م�س����ؤولة عن
اخلراب الذي حل بكثري من الدول العربية.

صور مختصرة
عبدالعزيز
الجودر
a.aziz.aljowder
@gmail.com

“دهنه في مكبتنه”
نحل���م بر�ؤي���ة بالدن���ا يف مقدم���ة
الدول التي تهتم بال�س���ياحة املحلية
ب����أن تعط���ى ه���ذه ال�ص���ناعة الرابحة
�أهمي���ة �أك�ب�ر و�أك�ث�ر مما عل���ى �أر�ض
الواق���ع� ،إذ �أ�ص���بحت ال�س���ياحة م���ن
�أهم املوارد الت���ي تعتمد عليها دول
العامل.
م���ن هنا ي�أت���ي على الب���ال دائما
مو�ض���وع الأع���داد الكبرية م���ن �أفراد
ال�ش���عب الذي���ن  -ب�س���بب الكلف���ة
الباهظ���ة والظ���روف املعي�ش���ية
واحلياتية  -لي�س مبقدورهم ال�س���فر
خ���ارج �أ�س���وار الوطن ولكنه���م كب�رش
“يبون يتنفهون” يف �أ�صقاع وطنهم،
�أولئ���ك ينبغ���ي االلتف���ات �إليه���م
واالعتناء بهم وو�ضع برامج ترفيهية
تتنا�س���ب وظروفه���م املالي���ة ك���ي
يتمتعوا مبا حبا اهلل تعالى به البحرين
من موق���ع �س���ياحي وتاريخي وتراثي
وج���زر جميلة وم���دن وقرى و�أ�س���واق
قدمي���ة ومتنزه���ات حديث���ة وغريها
م���ن الركائ���ز واملقومات ال�س���ياحية
الواعدة.
حت���ى الي���وم مل “حتل���ب”� ،أي مل
ت�ستثمر تلك الأماكن بال�شكل الكامل
وحتتاج املزيد من العمل املتوا�ص���ل
واجلدي���ة يف التنفي���ذ ،وعل���ى الرغم
م���ن اجله���ود املبذول���ة �إال �أنها دون
امل�ستوى املطلوب ،يف حني لو حتقق
ذلك �سوف يكون “دهنه يف مكبتنه”.
يف ذات ال�س���ياق نتاب���ع ما تقوم
ب���ه دول اخللي���ج العربي م���ن تقدمي
كل الت�س���هيالت والعرو�ض وت�ش���جع
ال�س���ياحة املحلية وتقي���م الفعاليات
والأن�ش���طة املختلف���ة وتهي���ئ له���ا
املرافق ال�س���ياحية اجلاذبة ،كل ذلك
مقابل �أ�سعار رمزية يف متناول اجلميع
دون “�شفط” جيب زائريها .وع�ساكم
عالقوة.

@MusabBH

جنة ذوي العزيمة
ث�ل�اث حكاي���ات �أتناوله���ا الي���وم
ل�شخ�صيات جميلة� :أحمد (حكة حكة!)،
وحممد الفار�س الك�ش���خة ،ويا�س���مني
املتحدث���ة اللبق���ة ،ف�أي���ن قابلته���م؟
وما ال���ذي يجعلهم مميزين يف نظري؟
تخي���ل الع��ش�رات منه���م ،م���ن مناطق
و�أعم���ار وخلفي���ات متنوع���ة ،يف �أجواء
وردية ،تزينه���ا االبت�س���امات النقية،
ال ت�ش���عر ب�أي���ة ذرة ك���ره ،ال حق���د ،ال
ح�س���د ،ال �أناني���ة ،ي�ش���جع كل منه���م
الآخر عل���ى الإجناز والعم���ل والتفوق،
و�إذا �س���قط �أحده���م ي�س���قط مطمئنا ً
�إلى غياب ال�ش���ماتة ،ب���ل ميد اجلميع
�أياديه���م ليعين���وه عل���ى الوق���وف..
نق���اء خال����ص ك�أن���ك يف اجلن���ة.
هك���ذا �أ�ص���ف �ش���عوري خ�ل�ال جتربة
تطوعي���ة م���ع الأع���زاء ذوي الإعاق���ة
الذهنية ،ذوي العزمية ،عرب ع�ضويتي
يف جمل����س �إدارة الأوملبي���اد اخلا����ص
البحريني من�سقا ً �إعالميا ً ،هناك �أ�ستمد
الطاقة الإيجابية واحلما�س ،و�أجدين يف
حت ٍد مع الذات لكي �أرد جميل عطائهم
ال���ذي يقدمون���ه عفوي���ا ً ،م�ش���يعني
البهج���ة يف النفو����س بعفويته���م
والتزامهم و�سعيهم للهدف دون كلل
�أو ملل .مع العلم ب�أن �أبطالنا ح�ص���دوا
 17ميدالي���ة ذهبي���ة با�س���م مملك���ة
البحري���ن و 22ف�ض���ية وبرونزي���ة يف
البطولة الإقليمية ب�أبوظبي منت�ص���ف
مار����س  ،2018لكنني الي���وم �أحتدث
عن �إجنازاتهم الإن�سانية.

حكة حكة!

رؤية مغايرة

“ال يشرفني التعامل
مع قناة الجزيرة”

فاتن حمزة

قب���ل �أي���ام ق���ام م�ست�ش���ار املل���ك
ل�ش����ؤون الإع�ل�ام نبي���ل احلم���ر بط���رد
مرا�س���ل قناة اجلزيرة من ندوة �شارك
فيها �ض���من امللتقى الإعالمي العربي
يف الكوي���ت،ورف�ض و�ض���ع ميكرفون
قن���اة اجلزي���رة يف الن���دوة وطل���ب من
املرا�سل اخلروج من القاعة وقال له ال
ي�رشفني التعامل مع قناة اجلزيرة.
مو�ض���وع قطر تراجع ب�ش���كل كبري
ج���دا ً وفق���د بريق���ه ،وخرج ع���ن دائرة
اهتمامنا ككتاب وقراء بعد �أن كُ �شفت
احلقائ���ق ،وموق���ف م�ست�ش���ار املل���ك
اجل���ريء ا�س���توقفني فق���د كان ميثل

ر�س���الة �أخرى بعد الأول���ى التي كانت
من وزي���ر اخلارجية البحريني ،ال�ش���يخ
خال���د ب���ن �أحم���د ،م�ؤخ���را ً حي���ث قال:
“�إن املطل���ب رق���م  14ه���و “حماكمة
اجلزيرة” وذلك يف �إ�شارة �إلى املطالب
الـ  13التي قدمتها كل من ال�سعودية
والإم���ارات والبحري���ن �إل���ى جانب م�رص
لقطر.
ح�ض���ور مرا�س���ل قناة اجلزيرة هذه
الندوة يف حد ذاته غري الئق بعد كل ما
بدر ويبدر منها ومن ميولها جتاه دول
اخلليج ،كنا نتمنى لو �أن القناة �أحجمت
نف�سها عن ح�ضور امل�ؤمتر حفاظا ً على

fatin.hamza

@gmail.com

ماء الوجه� ...إن موقف امل�ست�شار وغريه
من املواق���ف املعار�ض���ة لنهجها ،جاء
بعد �ص�ب�ر وفر�ص وحم���اوالت طويلة
متنع توجهاتها الهادمة املفرقة التي
تريد زيادة ال�رشخ بدل البناء ،لقد طفح
الكيل من �سيا�ستها الإعالمية الدخيلة،
كفاها �أكاذيبا وف�ب�ركات ،نحن بحاجة
لتنقية ف�ض���ائنا م���ن �رشورهم ،ال يجب
ال�ص���مت عن هذا الإفال�س ال�سيا�سي،
النهج الوحي���د املقبول واملتفق عليه
يف ه���ذه املرحلة ه���و مل �ش���مل البيت
اخلليج���ي والعم���ل على تقوي���ة روابط
الأخوة التي لطاملا كانت قوية ومتينة.

باإلذن

في الر ّد والحدّ ()1
الرئي�س ال�ش���يخ ح�س���ن روحاين يُهدّد
دونال���د ترامب ب���ـ “عواق���ب وخيمة” يف
حال خروجه من “االتف���اق النووي” الذي
�صار يف العُرف البالغي والتعبوي الإيراين
املح�صلة
ّ
�إجنازا ً قائما ً يف ذاته ،برغم �أنّه يف
املنطقيّة دمّ ���ر حرفيا ً طموحات الت�ش���بّه
حتى بباك�س���تان! وك�ش���ف �أمام �ص���احب
ال�ش����أن يف طهران ،احلدود التي ال ميكن
�أن تتخطاها �أق�صى �أمانيه ومتنيّاته.
و�أم�ي�ن “املجل����س الأعل���ى للأم���ن
القوم���ي” يف طه���ران عل���ي �ش���مخاين
يهدّد �إ�رسائيل بعق���اب “حتمي” ردا ً على
ا�س���تهداف القاع���دة الإيراني���ة يف مط���ار

مصعب
الشيخ صالح

“ت���ي – ف���ور” مبا��ش�رة وقت���ل ع���دد من
اخلرباء الإيراني�ي�ن “ويف املكان والزمان
املنا�سبَني”.
واجلماع���ة احلوثي���ة يف اليم���ن تُهدّد
دول التحالف العربي بر ٍّد “يجعلها تندم”
على قتل القيادي �صالح ال�صمّاد يف غارة
جوية يف منطقة احلديدة.
ويف ال�رسد ا�س���تثناء يطال “حزب اهلل”
يف لبن���ان ،رمبا لأنه م�ش���غول حتى النخاع
و�أق�ص���ى ال���ذراع باالنتخاب���ات النيابية!
ويعمل فيها وعليها وفق قيا�سات “احلياة
واملوت” املعه���ودة يف معاركه وحروبه،
وبالت���ايل ،ال وق���ت عنده راهنا ً لل�ش����ؤون

من املواقف اجلميل���ة تعا ُم ُل الأخ
�أحمد ال�شيخ ممثل الالعبني يف جمل�س
الإدارة م���ع �ض���حكات الأطف���ال عليه
عندما ي�ص���يحون“ :حك���ة حكة”! وهي
لزمة املمثل �أمري د�س���مال يف م�سل�سل
طفا����ش ،الذي قد ال يجمعه ب�ص���احب
الق�ص���ة �س���وى ق��ص�ر قامت���ه ومالمح
الوج���ه املت�ش���ابهة يف ه���ذه احل���االت
الطبي���ة ،يقاب���ل �أحمد ه���ذه املواقف
بروح ريا�ضية عالية ،وي�ضحك وا�صفا ً
كيفية ه���روب الأطف���ال عندما ميثل
دور الغا�ضب!

محمد الكشخة
“حممد” م�ص���اب مبتالزمة داون،
ترافق���ه والدت���ه يف كل الفعالي���ات
وت�رشف عليه وفق نظام متابعة دقيق،
هل هن���اك �أف�ض���ل م���ن الأم ل�ض���بط
�أمورك؟ هو �ص���احب �شخ�ص���ية قوية:
ثيابه الأنيق���ة (بدلة ونكتاي) ،وقفته
ال�ش���اخمة ،وم�ص���افحته القوية باليد،
حتكمه يف كمية الطعام طلبا ً لل�ص���حة،
يف �إحدى الفعاليات مت تكرمي داعمي
الأوملبي���اد وم���ن �ض���منهم مطع���م
مكدونال���دز ،فمن ا�س���تلم التكرمي يا
ترى؟ خرج حممد على امل�رسح ب�ص���فته
موظفا ً يف هذا املطعم العاملي ،يبا�رش
التجهيزات والبيع ،ويعرف تفا�ص���يل
الوجبات ال�سعيدة.

القيادية ياسمين

علي نــون
الإقليمية والدولية الكربى! رغم �أنّ عينه
ال تنام! ورغم �أنّه يف الأ�س���ا�س ر�أ�س حربة
�أدوات �إيران اخلارجية و�أجنح “ا�ستثمار”
من نوعه لها ،والوا�صلة موا�صله وقدراته
و�إمكانيات���ه و�ص���واريخه �إل���ى ح��� ِّد ادّ عاء
الق���درة عل���ى “تغي�ي�ر وج���ه املنطقة”!
و”العواقب الوخيمة” التي تنتظر ترامب
�إذا �ألغ���ى “االتفاق النووي” يف منت�ص���ف
ال�ش���هر املقب���ل ،تب���دو وخيم���ة بالفع���ل
�س���لفا ً! باعتبار �أنَّ �إيران تهدّد وا�ش���نطن
بعقوب���ات مالي���ة واقت�ص���ادية وجتارية
وثقافي���ة لن تقوى على حتمّ���ل تبعاتها!
وخ�صو�ص���ا ً انعكا�س���اتها الفورية “مثلما

هو وا�ض���ح راهن���ا ً!” على �أ�س���عار الدوالر
�إزاء “التوم���ان” الإي���راين! ث��� َّم باعتبار �أنَّ
“النف���وذ” الأمريك���ي يف عم���وم املنطقة
موع���ود باال�س���تهداف املبا�رش خ�صو�ص���ا ً
 وخ�صو�ص���ا ً ج���دا � -أن ذل���ك النف���وذت�ص���اعدت وتريت���ه نتيج���ة التوقيع على
ذل���ك االتف���اق ،و�أمك���ن الأمريكي�ي�ن من
الت�سلل حتت �أ�س���تاره و�أغطيته ،من �أجل
تدعي���م وتثبي���ت قواعده���م ال�س���لطوية
وامليلي�ش���يوية م���ن ب���اب املن���دب �إل���ى
باب �إدري�س ،ومن �ش���طّ العرب �إلى �ش���طّ
املتو�س���ط ،ومن جب���ال �أفغان�س���تان �إلى
جبال الالذقية ولبنان!“ .امل�ستقبل”.

�ص���حيح �أن يا�س���مني تع���اين من
�ص���عوبات التعل���م ،لكنه���ا متحدث���ة
ممت���ازة ،مم���ا ير�ش���حها للظه���ور يف
املقاب�ل�ات الإعالمي���ة� ،أثن���اء �إح���دى
الفعاليات طلبت منها �أن تلقي كلمة،
فا�س���ت�أذنت مني �أن تفك���ر ،ثم �أتتني
وقالت“ :ل�ستُ م�ستعدة بعد� ،س�أجهز
نف�س���ي للفعالي���ات املقبل���ة” ،فهل
كان���ت يا�س���مني تتهرب!؟ �أب���داً! لقد
تقدمت يف فعالية الحقة و�ألقت كلمة
بارعة بثت يف تلفزيون البحرين

استقاللية
�أملنا �أن يتعام���ل املجتمع مع كل
فرد من ذوي العزمي���ة على حقيقته:
فرداً م�س���تقالً ميلك �شخ�صية فريدة،
و�شعاع �أمل ملن يت�أمل.

تركيا تفتح حتقي ًقا ب�ش�أن
واردات ال�صلب
ا�سطنبول  -رويرتز :قالت احلكومة الرتكية
�أم����س �إن �أنق���رة �س���تفتح حتقيقًا ب�ش����أن م���ا �إذا
كان���ت واردات احلديد وال�ص���لب ت�رض باملنتجني
املحليني .و�أكدت يف بيان ن�رش باجلريدة الر�سمية
�أن التحقيقات لن ت�ش���مل املنتج�ي�ن من االحتاد
الأوروب���ي الذي ت�س���عى تركي���ا لالن�ض���مام �إليه.
وت�أت���ي اخلط���وة الرتكية على من���وال ما حدث يف
الواليات املتحدة الأمريكية التي فر�ضت ر�سومًا
عل���ى واردات الطل���ب والأملنيوم بن�س���بة % 25
و % 10على التوايل.
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تثبت �سيا�ستها النقدية
اليابان ّ
طوكي���و  -وكاالت :ق���رّر البنك املرك���زي يف اليابان الإبقاء على �سيا�س���ته النقدية دون
تغيري ،وحافظ على توقعاته بالن�س���بة ملعدل الت�ض���خم يف العام القادم ،فيما خف�ضها للعام
املايل اجلاري .و�أبقى البنك ،خالل اجتماعه �أم�س� ،س���عر الفائدة ق�ص�ي�رة الأجل عند م�س���توى
 ،% -0.1وتعهد بتوجيه عائد ال�سندات احلكومية ملدة � 10سنوات عند م�ستوى �صفر.
وقال �إنه يتوقع �أن يُ�س���جل معدل الت�ض���خم  % 1.8يف ال�س���نة املالية  ،2019م�ضيفًا �أنه
�سوف يبقى حول م�ستوى قريب من  % 2يف ال�سنة التي تليها.
�أما على م�س���توى توقعات الت�ض���خم لل�س���نة املالية  ،2018فخف�ض البنك تقديراته لها
عند  % 1.3مقابل توقعاته ال�س���ابقة عند  .% 1.4ويف مار�س املا�ضي تراجع معدل الت�ضخم
يف اليابان عند م�س���توى  ،% 0.9مقابل  % 1يف فرباير ال�سابق له .وا�ستقر الني �أمام الدوالر
عند  109.29ين.

توقع تطبيقها بالربع الأول من العام املقبل

خبري� 6 :شهور �أمام ال�رشكات البحرينية لال�ستعداد لـ “القيمة امل�ضافة”
غ���������رام���������ات “باهظة” ل�����ل��������ش��رك�����ات غ����ي���ر امل�����ل�����ت�����زم�����ة ب����ال�������ض�ري����ب����ة
علي الفردان من املنامة

توق���ع خب�ي�ر �رضيب���ي �أن تطبق البحري���ن �رضيبة
القيمة امل�ض���افة على امل�س���تهلكني يف نهاية الربع
الأول م���ن الع���ام � 2019أو بالرب���ع الث���اين من العام
نف�س���ه ،وهو م���ا يعن���ي ت�أخ���ر البحرين ع���ن املوعد
امل�ؤم���ل بنهاية هذا العام .وقال م�ست�ش���ار ال�رضائب
يف �رشك���ة املحام���اة املعروفة “التميم���ي و�رشكا�ؤه”،
�شرياز خان� ،أمام ح�شد من ممثلي ال�رشكات البحرينية
يف ن���دوة تعريفية بال�رضيبة اجلدي���دة� ،إن البحرين ال
تطبق �رضيبة القيمة امل�ض���افة قبل نهاي���ة العام �أو
بداي���ة العام املقبل كما مت الت�رصيح به �س���ابقًا ،و�أن
التطبيق الفعلي �س���يت�أخر ع���ن هذا املوعد مع وجود
الكثري من العمل الذي ينبغي �إجنازه.
وق���ال خ���ان ،الذي ميتل���ك خربة وا�س���عة تقدر
بنحو � 15سنة يف املجال ال�رضيبي يف بريطانيا ودول
املنطقة� ،إنه ا�س���تنادًا لتجربة كل من دولة الإمارات
العربي���ة املتح���دة واملمكل���ة العربي���ة ال�س���عودية،
ف����إن على ال��ش�ركات �أن تتوقع �أن يت���م �إقرار النظام
ال�رضيبي دون �أن تكون هناك فرتة ا�ست�شارة و�سيتم
تطبيقه يف غ�ض���ون �ش���هر �أو �أ�ش���هر من الك�شف عن
القانون �أو التنظيم الذي يجري الإعالن عنه.

وب�ّي�نّ خ���ان �أنه يتعينّ عل���ى البحري���ن البدء يف
توظيف كادر وتكوي���ن جهاز �رضيبي وخطوات �أخرى
ت�شمل �إ�ص���دار القانون واللوائح التنفيذية كل هذا
ي�س���تغرق وقتً���ا بحي���ث ال ميك���ن االنته���اء منه هذا
العام ،م�شريًا �إلى �أنه على الرغم من وجود ت�رصيحات
مل�س���ئولني بتنفيذ �رضيبة القيم���ة يف �أكتوبر �أو قبل
نهاية العام اجلاري �أو حتى مطلع العام � ،2019إال �أن
توقعات �ص���ندوق النقد الدويل ت�شري �إلى منت�صف
العام املقبل.
ورغم الت�أخري املتوقع يف التطبيق� ،إال �أن اخلبري
ال�رضيبي والقانوين �أ�شار �إلى �أن ال�رشكات لي�س لديها
مت�س���ع من الوقت لتهيئة نف�س���ها م���ن �أجل االلتزام
ال�رضيبي ،مو�ض���حًا �أنه ح�س���ب خربة �رشكة “التميمي
و�رشكا�ؤه” يف املنطق���ة ،ف�إن لدى ال�رشكات ما بني 6
�إلى � 12ش���هرًا فقط لال�ستعداد لل�رضيبة ،حمذرًا من
غرام���ات باهظة قد تفر�ض على غ�ي�ر امللتزمني� ،إذ
تبلغ يف الإمارات نحو  % 300ويف ال�س���عودية نحو 5
مرات من قيمة امل�شرتيات.
و�أ�شار �إلى �أنه ح�س���ب خربة ال�رشكة يف الإمارات،
ف�إن م�ص���لحة ال�رضائب التي �س���يجري ت�أ�سي�س���ها يف
البحرين لن تقدم الن�ص���ائح لل�رشكات حول التعامل
م���ع ه���ذه ال�رضيبة� ،إذ �س���يكون عمله���ا مقت�رص ًا على

الإدارات وحت���ى امل�س���تهلكني �أنف�س���هم الذين من
املحتم���ل لن يتقبل���وا الأ�س���عار اجلديدة ب�س���هولة.
و�أ�شار �إلى �أن نحو  160دولة حول العامل تطبق �أنواعًا
م���ن ال�رضائب مثل �رضيبة املبيع���ات و�رضيبة القيمة
امل�ض���افة� ،إذ تعترب الأخرية �رضيبة غري مبا�رشة ويتم
جمعها عل���ى مراحل وحت�ص���يلها من قب���ل ال�رشكات
نف�سها ،الفتًا �إلى �أن النظام ال�رضيبي يف دول اخلليج
يت�س���م بطريقة �أ�س���هل لالحت�س���اب مقارنة مع دول
�أوروبا فمثال بريطانيا يت�سم نظامها بتعقيد �شديد.
و�رشح خان �أ�س���باب تطبي���ق دول اخلليج ل�رضيبة
القيمة امل�ضافة ،والتي جاءت ملعاجلة العجز املايل
وتنويع م�ص���ادر الدخل بعيدًا عن الإيرادات النفطية
وه���و ما يتفق كذل���ك مع توجيهات �ص���ندوق النقد
الدويل لبلدان املنطقة.
يذكر �أن وزير املالية �أكد يف وقت �سابق التزام
اململكة بفر�ض �رضيبة القيمة امل�ضافة البالغة % 5
والت���ي وقعت البحرين ب�ش����أنها اتفاقية مع جاراتها
يف دول اخللي���ج� ،إذ مت تطبي���ق ال�رضيبة يف الإمارات
وال�س���عودية يف ح�ي�ن بد�أت قط���ر والكويت خطوات
لتطبيقه���ا .وت�ش�ي�ر التوقع���ات �أن البحرين �س���تقر
قانون ال�رضائب اجلديد مبر�س���وم دون عر�ض���ه على
الربملان ،وذلك مع حلول �شهر �أكتوبر املقبل.

•�شرياز خان متحدثًا يف الندوة التعريفية

�إدارة ه���ذه ال�رضائ���ب وتلق���ي الأم���وال وا�س���تالم
الإق���رارات ال�رضيبية ،لذلك على ال��ش�ركات �أن تعمل
بنف�س���ها على فهم جميع اجلوان���ب املتعلقة ب�رضيبة
القيمة امل�ضافة.
وبينّ اخلبري القانوين �أن اال�س���تعدادات ت�شمل
ع���ددًا من اجلوان���ب ،منه���ا ترتيب ال�س���يناريوهات
املتوقع���ة للتدفقات املالية ،حيث �س���تتكبد بع�ض

ال�رشكات دفع  % 5من م�شرتياتها يف حني قد تت�أخر
يف اال�سرتداد ال�رضيبي والذي قد ي�صل لأ�شهر ح�سب
القوانني وطبيعة ت�ص���نيف ال�رضيبة ،ما يعني �رضورة
معرفة كيفية التعامل مع احتماالت نق�ص ال�سيولة.
كما تط���رّق �إلى �إع���ادة هيكلة الأ�س���عار و�إيجاد
نظ���ام فوات�ي�ر جدي���د ي�أخ���ذ باالعتب���ار التعدي�ل�ات
القانوني���ة اجلدي���دة ،وزيادة قنوات التوا�ص���ل بني

حت�سن امليزان التجاري % 2

ارتفـــاع ال�صــادرات امل�رصيــة  % 15يف الربــــع الأول
القاه���رة  -روي�ت�رز :قال���ت وزارة التج���ارة
وال�ص���ناعة امل�رصية يف بيان �أم�س �إن �صادرات البالد
زادت بن�س���بة  % 15خ�ل�ال الرب���ع الأول من ال�س���نة
املالية احلالية التي تنتهي يف  30يونيو املقبل.
ومل ي�رش البي���ان �إلى حجم الواردات لكنه قال �إن
العجز يف امليزان التجاري �س���جل حت�سنا ن�سبته % 2
دون الإ�ش���ارة �إل���ى قيمته ،بينما حت���دث عن منو يف
حجم التجارة اخلارجية بن�سبة .% 9
و�أك���دت يف بيان ي���وم اجلمع���ة �أن الزيادة التي
حققته���ا ال�ص���ادرات امل�رصي���ة للأ�س���واق اخلارجية
�س���اهمت يف زيادة حجم التجارة اخلارجية خالل الربع
الأول �إل���ى  21ملي���ارًا و 265مليون دوالر مقارنة مع
نحو  19مليارًا و 520مليون دوالر.
ومل يت�س���ن لرويرتز االت�صال بالوزارة للح�صول

عل���ى تعقيب .وقال رئي����س الهيئة العام���ة للرقابة
على ال�ص���ادرات والواردات �إ�سماعيل جابر �إن قائمة
�أهم الأ�س���واق التي ا�س���تقبلت ال�ص���ادرات امل�رصية
خالل الربع الأول من العام احلايل �ش���ملت ت�سع دول
هي الإمارات وال�سعودية والواليات املتحدة و�أملانيا
ورو�سيا و�إ�سبانيا وتركيا و�إيطاليا وبريطانيا.
كما �أ�ش���ار �إلى “انخفا����ض ملمو�س يف الواردات
امل�رصي���ة م���ن بريطاني���ا و�إيطاليا والإمارات بن�س���بة
انخفا�ض بلغت .”% 27
وق���ال طارق قابيل وزير التجارة وال�ص���ناعة �إن
ال�صادرات غري البرتولية ارتفعت �إلى �ستة مليارات
و 324ملي���ون دوالر خ�ل�ال الرب���ع الأول مقارن���ة مع
خم�س���ة مليارات و 520مليونًا خالل الفرتة ذاتها من
عام  2017بزيادة بلغت .% 15

و�أ�ش���ار �إلى �أن ت�س���ع قطاع���ات �إنتاجية حققت
�أعل���ى مع���دل زي���ادة يف ال�ص���ادرات خ�ل�ال الرب���ع
الأول ،م���ن بينه���ا قطاع���ات ال�ص���ناعات الكيماوية
والأ�سمدة واملالب�س اجلاهزة وال�صناعات الهند�سية
واملفرو�شات والغزل والن�سيج.
كان البنك املركزي امل�رصي ذكر يف بيان ال�شهر
املا�ض���ي �أن العجز يف ميزان املعامالت اجلارية هبط
� % 64إل���ى  3.4ملي���ار دوالر يف الن�ص���ف الأول من
ال�س���نة املالي���ة  ،2018-2017مقارنة م���ع عجز بلغ
 9.4ملي���ار قبل عام .وعزا البنك املركزي هبوط عجز
مي���زان املعامالت اجلارية �إلى “ا�س���تمرار التعايف يف
م�ص���ادر الدخل القومي الرئي�س���ية وخا�صة ال�سياحة
وحتويالت امل�رصيني العامل�ي�ن باخلارج” �إلى جانب
ال�صادرات ال�سلعية.

•زيادة حجم التجارة اخلارجية امل�رصية �إلى  21.26مليار دوالر

تقرير

�أموال املغرتبني ..كيف ت�ساهم يف �إعا�شة �أ�رس وبناء اقت�صادات؟
دبي � -أرقام :يف �س���بعينيات القرن املا�ضي،
وم���ن �أج���ل معاجلة مع���دل البطالة املرتف���ع و�أزمة
مي���زان املدفوع���ات ،اعتمدت احلكوم���ة الفلبينية
جمموعة �شاملة من ال�سيا�سات التي �شجعت ب�شكل
منهجي حركة ت�ص���دير العمال���ة املحلية �إلى جميع
�أنحاء العامل.
وبرنام���ج ت�ص���دير العمال���ة ال���ذي �أ�س����س يف
البداي���ة كتدبري م�ؤقت ملعاجلة م�ش���اكل الفلبني،
مت تطوي���ره على م���دار العقود الأربعة املا�ض���ية،
لي�صبح �ض���لعًا رئي�س���يًّا بهيكل االقت�صاد .فعلى
�س���بيل املثال� ،ص���درت الفلب�ي�ن يف العام 2013
وح���ده  1.8مليون عامل م�ؤق���ت �إلى �أكرث من 190
بل���دًا حول الع���امل ،يحمل كل منهم عقدًا �أ�ص���درته
واعتمدته احلكومة الفلبينية.
وي�ش���غل الفلبيني���ون جمموع���ة وا�س���عة م���ن
الوظائف يف �أ�س���واق العمل الأجنبي���ة .والتحويالت
املالية التي ير�سلها ه�ؤالء �إلى وطنهم ت�شكل جزءًا
معتربًا من الناجت املحلي الإجمايل للفلبني.
ويف احلقيق���ة� ،إن احلرك���ة القانوني���ة للعمال
امل�ؤقتني على هذا النط���اق ال مثيل لها تقريبًا يف
دول العامل النامي .وبالن�س���بة لكثري من املراقبني
الدوليني يعترب النظام الفلبيني لت�صدير العمالة

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

ال مثي���ل له يف تطوره ،مما يجعل���ه منوذجً ا للبلدان
النامية الأخرى.

خطة مؤقتة تتحول إلى إستراتيجية
قب���ل ال�س���بعينات ،مل ت�ض���طلع احلكوم���ة
الفلبيني���ة بدور كبري يف تنظيم �أو�ض���اع مواطنيها
باخلارج ،ومل يكن هناك �س���وى ��ش�ركات التوظيف
الأمريكي���ة التي كان���ت تعمل على ت�س���هيل هجرة
العم���ال الزراعي�ي�ن للعم���ل يف م���زارع الأنانا����س
وال�سكر يف هاواي منذ �أوائل القرن الع�رشين وحتى
احلرب العاملية الثانية.
لكن يف �أوائل ال�س���بعينات ،ازداد الطلب على
العمالة امل�ؤقتة بدعم من االزدهار االقت�ص���ادي يف
ال�رشق الأو�سط ،وخا�صة يف الدول اخلليجية .و�رسعان
م���ا ا�س���تغلت احلكوم���ة الفلبيني���ة �س���وق العمالة
امل�ؤق���ت النا�ش���ئ يف هذه املنطق���ة ،واعتمدت يف
ع���ام  1974قانون العم���ل يف الفلبني ،والذي نظم
ب�شكل كبري و�ضع العمالة الفلبينية باخلارج.
وحت���ت ظ���ل ه���ذا القان���ون مت �إن�ش���اء ث�ل�اث
م�ؤ�س�سات حكومية تعمل على تطوير �سوق العمالة
الفلبينية باخل���ارج ،وت�أمني �أف�ض���ل �رشوط العمل
املمكن���ة للعمال يف الداخل واخلارج ،وتقوم كذلك

بالإ��ش�راف على عم���ل وكاالت ومكات���ب التوظيف
اخلا�صة.
ويف �أوائ���ل الثمانين���ات� ،أن�ش����أت احلكوم���ة
الفلبينية جمموعة وا�س���عة من امل�ؤ�س�سات هدفها
ت�شجيع و�إدارة �ص���ادرات البالد من العمالة .ولكن
جترب���ة املهاجري���ن مل تك���ن دائمً���ا �إيجابية .ففي
عام  ،1995وا�س���تجابة لتقارير متزايدة حول �سوء
معامل���ة الفلبينيني باخلارج� ،أُن�ش���ئت هيئة �أخرى
تابعة لوزارة اخلارجية ،تعمل على تقدمي امل�شورة
القانونية والدعم الق�ض���ائي للفلبينيني العاملني
باخلارج.

تعزيز حماية العمالة الفلبينية
تتلقى احلكومة الفلبينية با�س���تمرار �شكاوى
تتعل���ق ب�س���وء معامل���ة الفلبيني�ي�ن باخل���ارج،
وا�س���تغاللهم ب�ص���ورة غ�ي�ر قانوني���ة ت����ؤدي �إلى
وفاتهم يف بع�ض الأحيان.
كما يع���اين العديد من املهاجرين الفلبينيني
وال �س���يما العامل�ي�ن بقطاع���ات ال حتت���اج �إل���ى
مهارات ،من ر�س���وم ا�س���تقدام مفرطة يتقا�ض���ها
بع�ض م�س�ؤويل مكاتب التوظيف عدميي ال�ضمري،
وم���ن احتمال م�ص���ادرة جوازات �س���فرهم ،و�س���وء

ظروف العمل واملعي�ش���ة ،و�أحيانًا ال يح�صلون على
الأجر الذي ي�ستحقونه �أو ال يح�صلون على �أجر على
الإطالق.
وا�ض���طرت الفلبني �إلى القي���ام �أكرث من مرة
بعمليات �إجالء وا�سعة النطاق لعمالها املوجودين
باخل���ارج م���ن مناط���ق عانت م���ن عدم اال�س���تقرار
ال�سيا�س���ي .ففي عام  ،2011على �س���بيل املثال،
مت���ت �إعادة ح���وايل � 10آالف فلبين���ي �إلى وطنهم
معظمه���م م���ن ليبي���ا ،عل���ى خلفي���ة التط���ورات
ال�سيا�سية املتالحقة التي �شهدتها املنطقة.
ويف حماول���ة ملعاجلة هذه امل�ش���اكل ،اتخذت
احلكوم���ة الفلبينية يف ال�س���نوات الأخ�ي�رة تدابري
خمتلف���ة لتح�س�ي�ن �أو�ض���اع العم���ال الفلبيني�ي�ن
باخل���ارج ،مث���ل ا�ش�ت�راط ا�س���تخدام عق���ود عم���ل
موحدة ،وحظر ت�ص���دير العمالة �إل���ى البلدان ذات
ال�سجل ال�سيئ يف حماية العمالة املهاجرة ،وخف�ض
ر�سوم التوظيف.
وكما كانت احلكومة ن�ش���طة ب�ش���كل خا�ص يف
التفاو�ض على ظروف �أف�ض���ل لعمالها يف البلدان
التي يق�صدها �أكرب عدد منهم .على �سبيل املثال،
جنحت الفلب�ي�ن يف ع���ام  2012يف التفاو�ض على
مذك���رة تفاهم مع ال�س���عودية تن����ص على �أن احلد

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

الأدنى للأجر ال�ش���هري اخلا�ص بالعمال املنزليني
الفلبينيني ي�ساوي  400دوالر ،وهو االتفاق الأول
من نوعه باملنطقة.

أرباح الفلبين من تصدير العمالة
رغ���م الظ���روف القا�س���ية الت���ي يواجهها يف
بع�ض الأحي���ان املهاجرون وخا�ص���ة �أولئك الذين
يعملون يف قطاعات متدنية املهارات وغري حممية
مثل العم���ل املنزيل ،ا�س���تفادت الفلبني ب�ش���كل
كبري من �إر�سال عمالها �إلى اخلارج.
و�أ�ص���بحت التحوي�ل�ات املالي���ة للفلبيني�ي�ن
العاملني باخلارج ،م�ص���درًا رئي�س���يًا من م�ص���ادر
تدفق���ات النقد الأجنب���ي للبالد ،وبلغ متو�س���طها
خالل ال�س���نوات اخلم�س املمتدة بني عامي 2010
و 2015ح���وايل  % 8.9من الناجت املحلي الإجمايل
للبالد ،كما �ش���كلت نحو  % 23من �إجمايل �إيرادات
�ص���ادراتها .وفقً���ا للبيانات ال�ص���ادرة ع���ن البنك
املركزي الفلبين���ي ،بلغ �إجمايل التحويالت املالية
التي قام الفلبينيون العاملون يف اخلارج ب�إر�سالها
�إل���ى وطنهم يف عام  2014فق���ط ،حوايل  27مليار
دوالر ،وه���و ثالث �أعلى مبلغ �س���جل يف العامل خالل
ذلك العام ،بعد الهند وال�صني.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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البحرين ت�ستعد لال�ستفادة مع الك�شف اجلديد

دوالرا �سعــــر برمـيــــــــل النفــــط
150
ـــــــا..
قريب
ً
ً

ت��خ��ف��ي�����ض ن�����س��ب��ة ال���ك�ب�ري���ت ب����وق����ود ال�������س���ف���ن ي���ع���ي���د الأ�������س������واق ل��ل�����ص��ع��ود
الأرجح .ويقدم بي�.إن.بي باريبا و�إت�ش�.إ�س.بي�.س���ي
امل�شورة لل�رشكة.
ومن املقرر تغطية بقية تكلفة امل�رشوع ب�أموال
م���ن ال�رشكة ،م���ن املتوق���ع �أن تتجاوز ملي���ار دوالر،
�إ�ضافة �إلى ت�س���هيالت دين تدعمها وكاالت ائتمان
�صادرات بقيمة ال تقل عن ثالثة مليارات دوالر.
و�أو�ضحت م�صادر بح�س���ب “رويرتز” �أن ال�رشكة
جتري حمادثات متقدمة مع وكاالت ائتمان �صادرات
من بينها �إ�س�.إيه�.سي�.إي الإيطالية ويو.كيه�.إي�.إف
الربيطانية و�سي�.إي�.إ�س�.س���ي�.إي الإ�س���بانية وبنك
الت�صدير واال�سترياد الكوري.

املحرر االقت�صادي و�أرقام

يف املطبوعة الدورية ال�س���نوية “بور ري�ش�ت�ردز
�أملاناك” التي �أ�ص���درها بنجام�ي�ن فرانكلني ،اعتاد
املفكر وال�سيا�سي الأمريكي على �رضب املثل بق�صة
هذه اململكة القدمية التي انهارت ب�س���بب �سل�س���لة
من الأحداث بد�أت بنق�ص م�سمار حدوة احل�صان.
وبح�س���ب تقرير ل���ـ بلومب�ي�رغ يب���دو �أن العامل
يف طريق���ه لتجربة �ش���بيهة مع �سل�س���لة من الأحداث
الكارثية املماثلة ملا وقع يف هذه اململكة ،لكن هذه
املرة �س���تبد�أ من �س���وق النفط بفعل ق���رار املنظمة
البحري���ة الدولي���ة ع���ام  2008للح���د م���ن حمت���وى
الكربيت يف وقود ال�سفن �إلى .% 0.5
وعجل���ت املنظمة بوترية الأحداث يف عام 2016
عندما اقرتحت الأول من يناير  2020تاريخًا لتفعيل
هذا احلد ،وهو ما اعتمدته ب�ش���كل نهائي يف نوفمرب
.2017
امل�س���مار ال�ض���ائع يف مملكة الأم�س �سيكون يف
عامل الي���وم هو الوق���ود املنخف����ض الكربيت الذي
�س���تحتاجه �سفن ال�ش���حن الدولية قريبًا ،وقد تكون
النتيجة زيادة كبرية يف �أ�س���عار النفط تكفي لوقوع
رك���ود عاملي .لكن كيف ملنظمة بريوقراطية بالكاد
يعرفه���ا البع����ض الت�س���بب يف مث���ل ه���ذه الكارثة؟
الإجابة بب�س���اطة هي من خالل فعل ال�ش���يء ال�صحيح
لكن ب�رسعة كبرية.
حترق معظم ال�س���فن العاب���رة للمحيطات زيت
الوق���ود الثقيل مبحتوى عايل الكربيت ،لذا ت�ش���كل
االنبعاثات التي تخلفها وت�ش���مل �أكا�س���يد الكربيت
و�أكا�س���يد النيرتوز خماطر كبرية على البيئة و�صحة
الإن�سان ،وفقًا لتحذيرات املنظمة البحرية الدولية.

خفض نسبة الكبريت في الوقود البحري
وخف�ض���ت املنظمة ن�س���بة الكربيت امل�س���موح
به���ا يف الوق���ود البح���ري �إل���ى  % 3.5ع���ام ،2012
وا�س���تهدفت تراجعً���ا تدريجيًّا ي�ص���ل به���ا �إلى 0.5
%خالل الفرتة بني عامي  2020و.2025
ويف درا�سة �أجريت عام  ،2016تبني �أن الت�أخري
يف تطبي���ق احلد الأق�ص���ى � % 0.5سي�س���هم يف �أكرث
م���ن � 570ألف حالة وف���اة مبكرة خ�ل�ال الفرتة بني
 2020و ،2025لذا قررت املنظمة التعجيل باملوعد
النهائي.
ق���د ال تك���ون امل�ص���ايف ق���ادرة عل���ى توفري ما
يكفي م���ن الوقود املنخف�ض الكربي���ت بحلول عام
 ،2020فهن���اك ع���دد قليل للغاية منه���ا قادر على
�إنتاج���ه دون زيت الوقود البح���ري غري املتوافق مع
املعايري كمنتج ثانوي.
وحتتاج �ص���ناعة ال�شحن ما بني � 6إلى  8ماليني
برميل من زي���ت الوقود يوميً���ا ،ولتخفي�ض حمتواه
من الكربيت �إلى  % 0.5من متو�س���ط % 2.2حاليًّا،

توسعة المصفاة وخط األنابيب السعودي

•م�صفاة البحرين

�ستحتاج �ص���ناعة التكرير �إلى بناء  25وحدة معاجلة
متطورة .هذا الأمر �سي�س���تغرق �س���نوات للت�صميم،
وملي���ارات ال���دوالرات للتنفي���ذ ،و�إذا طُ لب���ت اليوم
بالكاد �ستكون جاهزة عام .2022
وبالت���ايل� ،إذا مل يت���م ت�أجي���ل ح���د الن�ص���ف يف
املئة كربيت ،الذي �سي�ص���بح �س���اري املفعول بعد
� 21ش���هرًا من الآن ،فقد يرتفع �س���عر وقود ال�شحن
بن�س���بة  ،% 30و�أ�سعار النفط اخلام �إلى  150دوالرًا
للربميل.
وهن���ا ي�ؤك���د خ�ب�راء دولي���ون �أن دول ال��ش�رق
وخ�صو�ص���ا اخلليج العربي وه���ي من �أكرث
ً
الأو�س���ط
املناطق �إنتاجً ا للنفط �س���تكون امل�ستفيد الأول من
هذه الإجراءات وزيادة الطلبات ،وبالتايل اال�ستفادة
من الأ�سعار املرتفعة املتوقعة.

البحرين تستعد لدخول نادي المنتجين الكبار
وت�ش�ي�ر م�ؤ�س�س���ات ذات �ص���لة �إلى �أن البحرين
ت�س���تعد لدخول نادي املنتجني الكبار بعد الك�ش���ف
النفط���ي الذي �أعلن عنه ال�ش���هر املا�ض���ي .حيث مت
اكت�ش���اف �أكرب حق���ل نفطي بتاري���خ اململكة حتوي
على  80مليار برميل نفط ،ي�ؤكد وزير النفط ال�شيخ
حممد بن خليفة �آل خليفة �إمكانية اال�ستفادة من 15
 %عل���ى الأقل منه .ويحتوي احلقل على احتياطيات
غ���از ترتاوح بني  10تريليون���ات و 20تريليون قدم
مكعب.
و�أكد م�س����ؤولو �رشك���ة بابكو البحري���ن �أن كلفة
ا�س���تخراج النفط اجلديد وهو من النوع ال�صخري لن
تتج���اوز الـ  40دوالرًا بح�س���ب التقني���ات الأمريكية

النفط ينخف�ض مع �إمكان فر�ض عقوبات على �إيران
طوكيو  -رويرتز :انخف�ضت �أ�سعار
النف���ط �أم����س اجلمع���ة لكن خ���ام برنت
احتف���ظ بجزء كبري من املكا�س���ب التي
حققه���ا يف اجلل�س���ة ال�س���ابقة يف ظ���ل
خماوف من احتمال جتديد عقويات على
�إيران على نحو يقل�ص الإمدادات.
وانخف�ض���ت العق���ود الآجل���ة خل���ام
القيا�س العاملي مزيج برنت � 27سنتا،
�أو م���ا يعادل � ،% 0.4إلى  74.47دوالر
للربميل بحلول ال�ساعة  0644بتوقيت
جرينت����ش بع���د �أن ارتفع���ت  % 1يوم

اخلمي�س.
ونزل خام غرب تك�س���ا�س الو�س���يط
الأمريكي � 19س���نتًا� ،أو م���ا يعادل 0.3
� %إل���ى  68دوالرًا لربميل .وزاد العقد
 % 0.2يف اجلل�سة ال�سابقة.
ويتج���ه برنت �إلى حتقيق مكا�س���ب
للأ�س���بوع الثالث بارتفاع  % 0.5بينما
يتج���ه خ���ام غ���رب تك�س���ا�س الو�س���يط
لالنخفا����ض  % 0.4عل���ى �أ�س���ا�س
�أ�سبوعي.
ويرتق���ب امل�س���تثمرون ع���ن كثب

دوالرا للطن
ملدة � 3سنوات وبواقع 169
ً

دول اخلليج تفر�ض ر�سومًا وقائية على احلديد امللون

الكوي����ت  -كونا :ق����رّرت اللجنة الوزارية
امل�ش����كلة من وزراء ال�ص����ناعة ب����دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية فر�ض ر�س����وم
وقائية نهائية عل����ى الزيادة يف واردات دول
املجل�س م����ن املنتج����ات م�س����طحات احلديد
امللونة ملدة ثالث �سنوات.
وقالت الأمان����ة العامة ملجل�����س التعاون
ل����دول اخلليج العربي����ة يف بيان �ص����حفي �إن
املنتج����ات املعنية هي املنتجات امل�س����طحة
م����ن حدي����د �أو م����ن �ص����لب من غ��ي�ر اخلالئط
بعر�ض  600ملم �أو �أكرث مدهونة �أو مورن�ش����ة
�أو مغط����اة بلدائن وغري ذلك ب����دءا من تاريخ
 15ماي����و  2018ومل����دة ثالث �س����نوات يتم
خاللها حتريرها تدريجيًّا.
و�أو�ض����ح الأمني العام امل�س����اعد ل�ش�ؤون
االقت�ص����ادية والتنموي����ة بالأمان����ة خليف����ة
العربي �أن قرار فر�ض الر�س����وم جاء بنا ًء على
حتقيق �أجراه مكت����ب الأمانة الفنية ملكافحة
املمار�س����ات ال�ض����ارة يف التج����ارة الدولي����ة
بالأمان����ة �ش����اركت في����ه ال�رشكات امل�ص����درة
وجه����ات حكومية مب����ا فيها ال�س����فارات كما
أي�ض����ا امل�س����توردون اخلليجي����ون
�ش����ارك � ً
وال�ص����ناعة اخلليجي����ة املنتج����ة للمنتج حمل
التحقيق.
وذك����ر �أنه مت خالل هذا التحقيق درا�س����ة
جميع اجلوانب الفنية والقانونية املن�صو�ص

احلديث���ة يف هذا املجال ،فيما �س���يبد�أ الإنتاج بعد 5
�س���نوات من الآن ،وهي مدة تتقاط���ع مع املتطلبات
العاملية املتعلقة بالتلوث .كما �أ�ش���اروا اخلرباء �إلى
م�ص���ايف الب�ت�رول اجلديدة الت���ي تن�ش���ئ يف اخلليج
العربي ،م�ش�ي�رين �إلى م�رشوع تو�سعة م�صفاة �سرتة
(البحرين) والذي ت�صل كلفته نحو  5مليارات دوالر،
و�سريفع طاقة امل�صفاة �إلى � 360ألف برميل يوميا
من � 267ألفًا حاليًّا.
وكان���ت �رشكة نف���ط البحرين “بابك���و” خاطبت
بنوكا دولية مطلع ال�شهر اجلاري ،ال�ستطالع رغباتها
يف تق���دمي التموي���ل الالزم لدعم تو�س���عة م�ص���فاة
�سرتة النفطية.
وفاحت���ت بابك���و بن���وكً ا جتاري���ة بخ�ص���و�ص
احل�صول على قر�ض تتجاوز قيمته مليار دوالر على

عليه����ا يف اتفاقي����ة منظمة التج����ارة العاملية
املتعلقة بالإغراق والقانون اخلليجي املوحد
ملكافح����ة الإغ����راق والتداب��ي�ر التعوي�ض����ية
والوقائية والئحته التنفيذية.
ومن جانبه� ،أ�شار مدير عام مكتب الأمانة
الفنية ريحان فايز �إلى �أن الر�س����م املفرو�ض
�س����يكون عل����ى �ش����كل قيم����ة حم����ددة للطن
ت�ضاف �إلى الر�سوم اجلمركية املطبقة حيث
�سيطبق يف ال�سنة الأولى  169دوالرًا �أمريكيًّا

للطن فيما �ستتناق�ص قيمة الر�سم تدريجيا
بحي����ث �س����تكون قيم����ة الر�س����م  153دوالرًا
و 137دوالرًا لل�س����نتني الثانية والثالثة على
التوايل.
و�أك����د �أن تفا�ص����يل ق����رار �إع��ل�ان فر�ض
الر�س����وم مت �إعالنها بالن�رشة الر�سمية ملكتب
الأمان����ة الفني����ة يف العدد رقم  15ال�ص����ادرة
يف � 19إبري����ل احل����ايل واملتاح����ة على املوقع
الإلكرتوين للأمانة العامة ملجل�س التعاون.

بيان���ات ع���دد املن�ص���ات الأمريكي���ة
الأ�سبوعية ال�ص���ادرة عن “بيكر هيوز”
التابع���ة ل���ـ “ج�ن�رال �إلكرتي���ك” ،وقد
�أظه���رت بيانات �إدارة معلومات الطاقة
ارتف���اع املخزون���ات الأمريكي���ة بـ 2.2
مليون برميل خالل الأ�سبوع املا�ضي.
و�س���يقرر الرئي����س الأمريك���ي يف
الثاين ع�رش من مايو ما �إذا كان �سيفر�ض
عقوب���ات عل���ى �إي���ران باالن�س���حاب من
االتف���اق النووي �أم ال ،وال���ذي قد ي�ؤثر
على �صادرات طهران النفطية.

وتنت����ج اململكة ح����وايل � 50ألف برمي����ل يوميًّا
م����ن حقل البحريرين وقرابة الـ � 150ألف برميل من
حقل �أبو �سعفة امل�شرتك مع ال�سعودية.
و�أر�س����ت بابكو يف نهاية العام املا�ض����ي عقود
امل�رشوع التي ت�ص����ل قيمتها �إل����ى  4.2مليار دوالر
عل����ى كون�س����ورتيوم ي�ض����م تكني����ب �إف�.إم�.س����ي
و�سام�س����وجن الهند�س����ية وتكنيكا�����س ريونيدا�����س
الإ�سبانية.
وتعم����ل البحرين الآن على �إن�ش����اء خ����ط �أنابيب
نفط����ي جديد بطاقة � 350أل����ف برميل يوميا يربط
بينه����ا وبني ال�س����عودية خلدم����ة م�رشوع التو�س����عة
املزمعة لطاقة التكرير يف البالد.
وعودة �إلى �إمكانية رفع الأ�س����عار ،فقد ربطت
الدرا�سة ما حدث قبل عقد من الزمان ،عندما تزامن
قرار االحت����اد الأوروبي ب�ش�����أن الدي����زل املنخف�ض
الكربيت مع انخفا�ض غري متوقع يف �إمدادات اخلام
الالزمة لإنتاجه .ويف �ضوء هذه التغريات ،وخالل 18
�شهرًا بعد القرار ارتفعت �أ�سعار الديزل �إلى 4.60
دوالرات للغالون من  2.50دوالر ،بينما قفز النفط
اخلام �إلى قرابة  145دوالرًا للربميل من  55دوالرًا.
أي�ض����ا
و�ش����هدت �س����وق النفط حتوال ملحوظً ا � ً
خ��ل�ال ال�س����نتني التاليتني لقرار املنظم����ة البحرية
الدولية ب�ش�أن قرار ن�سبة الن�صف يف املئة كربيت،
حيث اتفق �أع�ضاء �أوبك ورو�سيا على كبح الإنتاج.
وتواجه ال�ص����ناعة يف الوقت نف�س����ه �ص����عوبات
يف فنزوي��ل�ا وكن����دا لتعزي����ز �إنتاجه����ا� ،أما بالن�س����بة
للإم����دادات ال�ص����خرية املتزاي����دة م����ن الوالي����ات
املتحدة فتحتوي على القليل من اخلام املتو�س����ط
والثقيل والثقي����ل للغاية الالزم ال�س����تخراج نواجت
التقطري املنخف�ضة الكربيت.
وق����د ت�����ؤدي م�ض����اعفة �أ�س����عار النف����ط اخلام
الناجمة ع����ن الإجراء املفاجئ للمنظم����ة �إلى خف�ض
م����ا ب��ي�ن  % 2و % 4من الن����اجت املحل����ي الإجمايل
العاملي ،و�س����يخف�ض حركة نقل الب�ض����ائع العابرة
للمحيطات ب�شكل حاد يزيد �أ�سعار امل�ستهلكني.

الذهب يتما�سك حتت �ضغط قوة الدوالر

بنجال���ورو  -روي�ت�رز :حوم���ت �أ�س���عار
الذهب بالقرب من �أدنى م�س���توى يف خم�س���ة
�أ�س���ابيع ي���وم اجلمع���ة متجه���ة �إل���ى الرتاجع
ب�أك�ث�ر م���ن  % 1هذا الأ�س���بوع حتت �ض���غط
قوة ال���دوالر وارتفاع العائد على ال�س���ندات
الأمريكية وانح�سار التوترات اجليو�سيا�سية.
وا�س���تقر الذهب يف التعام�ل�ات الفورية
دون تغري يذكر عند  1316.34دوالر للأوقية
(الأون�صة) ،وهو م�ستوى غري بعيد عن الأدنى
الذي �سجله خالل اجلل�سة املا�ضية عندما بلغ
 1315.06دوالر للأوقية ،وهو الأ�ضعف منذ
 21مار�س.
وانخف����ض املع���دن الأ�ص���فر يف العقود
الأمريكية الآجلة � % 0.1إلى  1317.20دوالر
للأوقية.
و�س���جل ال���دوالر �أعلى م�س���توى يف ثالثة
�أ�ش���هر ون�ص���ف ال�ش���هر مقابل �س���لة عمالت

بفعل ارتفاع العائد على ال�سندات الأمريكية
بينما تراجع اليورو بفعل نربة البنك املركزي
الأوروب���ي الت���ي ت�ش�ي�ر �إل���ى ع���دم ت�ش���ديد
ال�سيا�سة النقدية.
وم���ن ب�ي�ن املع���ادن النفي�س���ة الأخرى،
ارتفع���ت الف�ض���ة � % 0.1إل���ى  16.49دوالر
للأوقي���ة .وعلى �أ�س���ا�س �أ�س���بوعي ،انخف�ض
املع���دن ب�أكرث من �% 3إلى الآن م�س���جال �أكرب
هب���وط �أ�س���بوعي من���ذ الأ�س���بوع املنتهي يف
الثاين من فرباير.
ون���زل البالت�ي�ن � % 0.1إل���ى 905.20
دوالر للأوقية بعدما الم�س �أدنى م�س���توى يف
�أكرث من �أربعة �أ�ش���هر عن���د  901دوالر الذي
الم�سه يوم اخلمي�س.
وتراجع البالديوم � % 0.1إلى  984دوالرًا
للأوقي���ة وهب���ط ب�أكرث م���ن  % 4من���ذ بداية
الأ�سبوع بعد حتقيق مكا�سب لأ�سبوعني.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )49684لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اسكي ستوديوز ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم
إليها السيد  /جاسم حسن يوسف عبدالعال باعتباره املصفي القانوني
لشركة اسكي ستوديوز ذ.م.م ،واملسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة
مبوجب القيد رقم  ،107412طالبا إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة
تصفية اختياريه وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا إلحكام
قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )---لسنة
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة لوسيل لالستثمار ش.ش.و ملالكها خالد الشكراني
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم
إليها السيد  /جاسم حسن يوسف عبدالعال باعتباره املصفي القانوني
لشركة لوسيل لالستثمار ش.ش.و ملالكها خالد الشكراني ،،واملسجلة
كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد رقم  ،63123طالبني إشهار انتهاء
إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل التجاري
 ،وذلك وفقا إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون
رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )49685لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ون بوكس للحلول التقنية ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه
قد تقدم إليها السيد  /جاسم حسن يوسف عبدالعال باعتباره
املصفي القانوني لشركة ون بوكس للحلول التقنية ذ.م.م،
واملسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب القيد رقم
 ،86833طالبا إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية
اختياريه وشطبها من السجل التجاري  ،وذلك وفقا إلحكام قانون
الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اوياكس هولدجن ش.ش.و
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه
قد تقدم إليها السيد  /جاسم حسن يوسف عبدالعال باعتباره
املصفي القانوني لشركة اوياكس هولدجن ش.ش.و ،واملسجلة
كشركة  -الشخص الواحد مبوجب القيد رقم  ،58123-1طالبا
إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها
من السجل التجاري  ،وذلك وفقا إلحكام قانون الشركات التجارية
الصادر باملرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن لسنة  2018م
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ذات مسؤولية محدودة

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -ادارة احملاكم
رقم الدعوى - 02/2017/00106/9 :رقم الكتابCS3001207691 :
التاريخ11-04-2018 :
احملكمة الكبرى املدنية الرابعة
تبليغ باحلضور
املدعية :شركة ستار وي ماركتنغ
وكيل املدعي :احملامي  /محمد خالد محمد بومطيع
املدعى عليه :مؤسسة بلو تاور للتجارة
العنوان :مجهول
صفة الدعوى :ديون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور اعاله
باحلضور بنفسه او بوكيل عنه جللسة  07/05/2018الساعة العاشرة صباحاً

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
شركة فيرف سوبرفودز بحرين ذ.م.م ،واملسجلة مبوجب القيد رقم  ،109664طالبني
إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل
التجاري  ،وذلك وفقا إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون
رقم  21لسنة .2001
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى املركز املذكور خالل مدة أقصاها خمسة
عشر يوماً من تاريخ نشر االعالن.

السبت  28أبريل  12 - 2018شعبان  - 1439العدد 3483

مسار املستقبل للعقارات
 -1للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع
خلف مخبز املرزوق .املساحة  421٫7متر
مربع ،املطلوب  23دينار للقدم.
 -2للبيع أرض  B4في اجلنبية مخطط
الشيخ خالد .املساحة  300متر مربع.
املطلوب  32دينار للقدم.
-3للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من
جسر امللك فهد تقع على شارعني وزاوية
املساحة  468متر مربع .املطلوب  30دينار
للقدم.
 -4للبيع أرض في عالي .املساحة  394متر
مربع .املطلوب  20دينار للقدم.

هاتف39993932 - 33277337 :
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رقم الطلب22/04/2018 :
التاريخ22/04/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

تقدم إلى ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السادة الشركة شركة املطعم
املكسيكي ذ.م.م بطلب تغيير االسم التجاري للفرع 1
من :شركة املطعم املكسيكي ذ.م.م
Mexico Restaurant Co W.L.L
إلى :شركة املطعم املكسيكي لإلدارة ذ.م.م
Mexico Restaurant Management Co W.L.L
فعلى كل من لديه أي اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة املذكورة خالل مدة
خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا االعالن.

القيد86889 :
التاريخ18/03/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )46503لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثاني لشركة اجلاد ملواد البناء ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها
السادة اصحاب شركة شركة اجلاد ملواد البناء ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم
 86889طالبني تغيير االسم التجاري للفرع الثاني
من :شركة اجلاد لألبواب اجلرارة ذ.م.م
إلى :شركة اجلاد للتجارة ذ.م.م
فعلى كل من لديه أي اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة املذكورة خالل مدة
خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا االعالن.

الب�شري :الهيئة الت�رشيعية
�ستجيز الد�ستور الدائم

السبت

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

ق����ال الرئي�����س ال�س����وداين ،عم����ر
الب�ش��ي�ر� ،إن الهيئ����ة الت�رشيعي����ة القادمة
ه����ي التي �ستجيز الد�ست����ور الدائم ،قبل
�أن يعر�ض عل����ى ال�شعب يف ا�ستفتاء عام
ليتج����اوز ال�سودان مراحل عدم اال�ستقرار
الد�ستوري.
و�أكد الب�ش��ي�ر ،لدى ت�سلّمه الرد على
خطابه الذي قدمه �أمام الهيئة الت�رشيعية،
مطلع �أبري����ل اجلاري ،عدم وجود مانع من
فت����ح حوار وا�س����ع حول الد�ست����ور لإعداد
م�سودته لطرحها �أم����ام الربملان لإجازته
ك�سبا ً للوقت .وقال �إن �إدارة ال�سودان يف
ظل التحديات املاثل����ة حتتاج �إلى �رشاكة
ب��ي�ن كاف����ة امل�ؤ�س�س����ات وعل����ى ر�أ�سها
الربملان.
يذكر �أن جدال قام يف ال�سودان ب�ش�أن
ق�ضي����ة �إع����ادة انتخ����اب الرئي�����س لوالية
جدي����دة ،بالإ�ضاف����ة �إل����ى ق�ضي����ة متديد
الدورة الربملانية احلالية.

وزير اخلارجية الأمريكي
يبد�أ مهمته الأولى
واشنطن ـ اف ب:

بعد يوم من �أدائه اليمني الد�ستورية
لت���ويل من�صب وزير اخلارجي���ة الأمريكي،
ا�ستهل الوزير مايك بومبيو مهامه بزيارة
�إلى ال�رشق الأو�سط يزور خاللها ال�سعودية
والأردن و�إ�رسائيل.
كم���ا �سيناق����ش بومبيو خ�ل�ال جولته
بال��ش�رق الأو�سط نفوذ �إي���ران الإقليمي يف
مناط���ق كاليم���ن و�سوري���ا .وكان بومبيو
م���ن املعار�ض�ي�ن لالتفاق الن���ووي عندما
كان ع�ضوا يف الكونغر�س .وقال ذات مرة
�إن ال���رد عل���ى الربنامج الن���ووي الإيراين
ه���و  2000غ���ارة ق�صف .وقبي���ل حمطته
ال�رشق �أو�سطية عرج بومبيو على بروك�سل
حل�ض���ور م�ؤمت���ر حل���ف �شم���ال الأطل�سي
“النات���و” .وق���ال م�س����ؤول يف اخلارجي���ة
الأمريكي���ة �إن االجتم���اع �سيناق�ش �سلوك
رو�سي���ا الع���دواين يف �أوكراني���ا وجورجي���ا
و�سوري���ا� ،إلى جان���ب خطط تعزي���ز الأمن
على حدود �أوروبا اجلنوبية.

14

السنة العاشرة  -العدد 3483

 28أبريل 2018
 12شعبان 1439

ال�سعودية تدمر �صاروخا بالي�ستيا �أطلق نحو جازان
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

العالم

الأمم املتحدة ت�شجب ا�ستخدام القوة املميتة يف غزة

ا�ست�شهاد  3فل�سطينيني و�إ�صابة الع�رشات بعد “اقتحام ال�سياج”
خلف �سواتر رملية �أو يف �أبراج مراقبة ع�سكرية.
م����ن جانب����ه ،ق����ال مفو�����ض الأم����م املتحدة
ال�سام����ي حلق����وق الإن�س����ان ،الأمري زي����د بن رعد
احل�س��ي�ن� ،أم�����س اجلمع����ة� ،إن �إ�رسائي����ل مل ت�صغ
لتحذي����رات الأم����م املتح����دة ب�ش�����أن ا�ستخدامها
للق����وة املميت����ة يف قطاع غ����زة ،م�ضيف����ا “فقد
الأرواح �أم����ر ي�ستحق ال�شجب وعدد امل�صابني يف
غزة �صادم”.
ودع����ا �إ�رسائيل �إلى �أن ت�ض����ع حدا ال�ستخدام
قواتها الأمنية للقوة املفرطة يف قطاع غزة ،و�أن
حتا�س����ب امل�س�ؤولني عن �سق����وط العدد الكبري
م����ن القتل����ى وامل�صاب��ي�ن الفل�سطينيني ،خالل
ال�شهر الأخري.
و�أ�ض����اف الأم��ي�ر زي����د ،يف بي����ان� ،أن����ه خالل
الأ�سابي����ع الأربع����ة الأخرية قت����ل  42فل�سطينيا،
و�أ�صي����ب �أك��ث�ر م����ن  ،5500على ط����ول ال�سياج
احل����دودي يف غ����زة ،يف الوقت ال����ذي مل ترد فيه
تقارير عن �سقوط قتلى �أو م�صابني من اجلانب
الإ�رسائيلي.
وتاب����ع زي����د“ :فق����د الأرواح �أم����ر ي�ستح����ق
ال�شجب ،وعدد الإ�صابات ال�صادم جراء الذخرية
احلية ي�ؤكد االنطب����اع با�ستخدام القوة املفرطة
مع ه�ؤالء املتظاهري����ن ..لي�س مرة �أو اثنتني بل
مرارا وتكرارا”.

و�أعلن البلدان �أنهما �سيتعاونان مع الواليات املتحدة وال�صني هذا العام لإعالن نهاية ر�سمية
للحرب الكورية التي دارت رحاها يف اخلم�سينيات ،وال�سعي لإب��رام اتفاق لتحقيق �سالم “دائم”
و”را�سخ” يف �شبه اجل��زي��رة� .شمل الإع�ل�ان تعهدات باحلد من الت�سلح ب�شكل تدريجي ووقف
الأع�م��ال العدائية وحت��وي��ل احل��دود املح�صنة ب�ين البلدين �إىل منطقة �سالم وال�سعي لإج��راء
حمادثات متعددة الأطراف مع دول �أخرى مثل الواليات املتحدة.

ا�ست�شهد  3فل�سطينيني و�أ�صيب الع�رشات
ج����راء �إطالق اجلي�����ش الإ�رسائيلي الر�صا�ص احلي
والقنابل امل�سيلة للدموع على �آالف املتظاهرين
عل����ى طول احل����دود بني قط����اع غ����زة و�إ�رسائيل،
يف اجلمع����ة اخلام�سة من موج����ة االحتجاجات التي
بد�أها الفل�سطينيون منذ �شهر.
واقتح����م متظاهرون ال�سي����اج الفا�صل بني
قطاع غزة و�إ�رسائيل ،وق�ص����وا �أجزاء منه .و�أطلق
اجلي�����ش الإ�رسائيل����ي الر�صا�ص احل����ي والقنابل
امل�سيل����ة للدموع عل����ى متظاهرين فل�سطينيني
لدى عبورهم ال�سياج احلدودي.
وتزايدت �أعداد املتظاهرين الفل�سطينيني
ب�ش����كل غري م�سبوق عند ال�سي����اج احلدودي قبل
اقتحامه.
وبد�أت �سيارات الإ�سعاف يف نقل امل�صابني
الفل�سطيني��ي�ن بر�صا�����ص الإ�رسائيل����ي ،كم����ا
�أ�ضيف����ت تعزي����زات �إ�رسائيلي����ة �إل����ى ثغ����رة عند
املتاري�����س الرتابية على ح����دود قطاع غزة ملنع
عبور املتظاهرين.
و�أعلن����ت وزارة ال�صح����ة يف غ����زة ،يف وق����ت
�سابق م����ن اجلمع����ة� ،أن  30فل�سطيني����ا �أ�صيبوا
“بجروح خمتلفة وباختناق بالغاز” قرب احلدود

للم����رة الأول����ى يف تاري����خ لبن����ان،
ب����د�أ املواطن����ون املقيمون خ����ارج البالد
يف الإدالء ب�أ�صواته����م يف االنتخاب����ات
الربملاني����ة ،خ��ل�ال املرحل����ة الأولى التي
�أنطلق����ت �أم�����س اجلمع����ة .وتب����د�أ املرحلة
الأول����ى من ت�صوي����ت اخل����ارج يف  6دول
عربية ،ه����ي م�رص وال�سعودي����ة والإمارات
والكوي����ت وقطر و�سلطنة عم����ان .ويزيد
ع����دد الناخب��ي�ن امل�سجل��ي�ن يف ال����دول
ال�س����ت عل����ى � 12ألفا ،بينه����م  5166يف
الإمارات ،و 3186يف ال�سعودية ،و1878
يف الكوي����ت ،و 1832يف قط����ر ،و 296يف
�سلطنة عمان ،و 257يف م�رص.
�أما املرحل����ة الثاني����ة فتنطلق الأحد
املقبل ،يف �أكرث من  30دولة.
وي�ستعد لبنان لالنتخابات الربملانية
املق����ررة يف ال�ساد�����س من ماي����و املقبل،
وفق قانون انتخاب جدي����د يعتمد لوائح
مغلقة ونظاما ن�سبيا للمرة الأولى.

احتجاز رئي�س معهد �إ�رسائيلي
بعد مقتل مراهقني
القدس المحتلة ـ رويترز:

قال���ت ال�رشط���ة الإ�رسائيلي���ة �إنه���ا
احتج���زت رئي����س معه���د نظ���م رحل���ة يف
ال�صحراء ملراهقني قتل فيها ع�رشة منهم
يف �سي���ول لال�شتب���اه يف ت�سببه يف مقتلهم
بالإهم���ال .وقتل���ت ت�سعة فتي���ات وفتى
عندما فاج�أت ال�سي���ول القوية الطالب يف
الرحل���ة التي �أقيم���ت يف منطق���ة عادة ما
تكون قاحلة عند وادي نهر �سافيت جنوب
�إ�رسائيل قرب البح���ر امليت يوم اخلمي�س.
ودفن �سبعة من الع�رشة �أم�س اجلمعة.
وق���ال ميك���ي روزنفيل���د املتح���دث
با�س���م ال�رشط���ة الإ�رسائيلي���ة �إن رئي����س
املعه���د ومعلم���ا في���ه احتجزا حت���ى يوم
الثالث���اء لال�شتب���اه يف ت�سببهم���ا يف مقتل
الطلب���ة بالإهم���ال .والواقع���ة ه���ي الت���ي
�شهدت �أكرب عدد م���ن القتلى يف �سل�سلة
من احل���وادث الت���ي ت�سبب فيه���ا هطول
الأمطار الغزيرة على مدى يومني مما �أدى
�إلى امتالء جماري الأنهار اجلافة يف العادة
باملياه وحتولها �إلى �سيول قاتلة.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :

لقاء تاريخي بني زعيمي البلدين

الكوريتان تتعهدان ب�إنهاء احلرب ونزع ال�سالح النووي

جنيف ـ رويترز:

بيروت ـ اف ب:

اله���اي ـ �أف ب� :أعلن���ت ال�رشط���ة الأوروبية (يوروب���ول)� ،أم�س اجلمعة� ،أن ق���وات من �رشطة االحت���اد الأوروبي والواليات
املتح���دة عطل���ت وكاالت دعائي���ة تابعة لتنظيم داع����ش ،يف عملية من�سقة �شارك���ت فيها عدة دول .وق���ال رئي�س يوروبول
روب ويرناي���ت“ :عرب ه���ذه العملية غري امل�سبوقة �أحدثنا فجوة كبرية يف قدرة تنظيم داع�ش على ن�رش الدعاية عرب الإنرتنت،
ودف���ع ال�شباب يف �أوروبا �إلى التطرف” .وكانت العملية الت���ي جرت يومي الأربعاء واخلمي�س املرحلة الأخرية من احلملة التي
انطلقت لأول مرة عام  ،2015وا�ستهدفت حتديدا وكالة �أعماق التي ي�ستخدمها التنظيم املتطرف يف �إعالن تبني االعتداءات
والدع���وة �إلى تنفيذ هجمات .و�أفاد بيان يوروبول �أنه “ع�ب�ر عملية التعطيل التي ا�ستهدفت من�صات �إعالمية تابعة لتنظيم
داع����ش عل���ى غرار �أعماق و�إذاعة البيان و�أخبار نا�رش (على تطبيق تلغرام )...ا ُخرتقت قدرة تنظيم داع�ش على بث ون�رش املواد
الإرهابية” .ونُ�سقت عملية “التعطيل املتزامنة ومتعددة اجلن�سيات” عرب مقر يوروبول يف الهاي ،وبدعم من (يوروغا�ست)،
وه���ي الوكال���ة التابعة لالحتاد الأوروبي للتعاون الق�ضائي يف امللفات اجلنائية .وق���ادت النيابة العامة االحتادية يف بلجيكا
العملية ،بينما �سيطرت قوات ال�رشطة الوطنية يف كل من هولندا وكندا والواليات املتحدة على خوادم ،ومتت م�صادرة مواد
رقمية يف كل من بلغاريا وفرن�سا ورومانيا.

دم���رت قوات الدف���اع اجلوية ال�سعودية �صاروخ���ا بالي�ستيا �أطلقته ميلي�شي���ات احلوثي املوالية
لإيران نحو منطقة جازان جنوبي ال�سعودية.
و�أك���دت م�صادر� ،أم�س اجلمع���ة� ،أن امليلي�شيات احلوثية عمدت �إلى �إط�ل�اق ال�صاروخ نحو منطقة
م�أهولة بال�سكان ،لكن اعرتا�ضه بوا�سطة الدفاع اجلوي ال�سعودي حال دون وقوع �إ�صابات �أو �أ�رضار.
وقب���ل �أيام ق���ال املتحدث الر�سمي با�سم ق���وات التحالف ،العقيد الركن ترك���ي املالكي �إن هذه
الأعمال العدائية من قبل امليلي�شيا احلوثية املدعومة من �إيران ،تثبت ا�ستمرار تورط النظام الإيراين
يف دعم امللي�شيات احلوثية بقدرات نوعية ،يف حت ٍد وا�ضح و�رصيح خلرق القرار الأممي ( )2216والقرار
( )2231بهدف تهديد �أمن ال�سعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدويل.
م���ن جانب �آخر ،لق���ي قياديان بارزان يف ميلي�شيات احلوثي االنقالبي���ة م�رصعهما ،يف مواجهات مع
قوات ال�رشعية والتحالف يف جبهة املالحيظ مبحافظة �صعدة املعقل الرئي�سي للميلي�شيات.

international@albiladpress.com

املغرتبون اللبنانيون
يقرتعون للمرة الأولى
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•�أمراة �أ�صيبت يف ا�شتباكات على احلدود بني قطاع غزة وا�رسائيل (رويرتز)

ال�رشقي����ة لقطاع غ����زة .و�أو�ضحت ال����وزارة �أن من
ب��ي�ن امل�صابني “�أربع����ة م�سعفني يف �رشق خميم
الربيج” و�سط القطاع .و�أطلقت الهيئة الوطنية
العلي����ا املنظم����ة لالحتجاج����ات عل����ى حت����ركات
اجلمعة ا�س����م “جمعة ال�شباب الثائر” ،بينما �أقام
املنظمون خيام كبرية على م�سافة نحو  300مرت

من ال�سي����اج الفا�صل مع �إ�رسائي����ل ،بعدما كانت
هذه اخليام على بعد نحو  700مرت من احلدود.
و�أ�شعل �شب����ان ع�رشات �إط����ارات ال�سيارات،
بينم����ا و�ضع �آخرون �سوات����ر رملية حلمايتهم من
الر�صا�����ص الإ�رسائيل����ي ،ور�شق����وا احلجارة جتاه
اجلن����ود الإ�رسائيليني الذين يحتم����ون خ�صو�صا

ت����رك����ي����ا���� :س���ن���ت���ح���رك م�����ع �أم���ي��رك������ا يف م���ن���ب���ج ال�������س���وري���ة

قتلى مدنيون بق�صف للنظام على خميم الريموك
عواصم ـ وكاالت:

قت���ل  17مدنيا على الأق���ل� ،أم�س اجلمعة،
بينه���م � 7أطفال من جراء غارات وق�صف جوي
لقوات النظ���ام على خمي���م الريموك لالجئني
الفل�سطيني�ي�ن ،الذي ي�سيط���ر تنظيم داع�ش
على اجل���زء الأكرب منه ،وفق م���ا �أفاد املر�صد
ال�سوري حلقوق الإن�سان.
وذكر املر�ص���د ال�سوري �أن هذه احل�صيلة
ت�أتي م���ن جراء تكثي���ف قوات النظ���ام وترية
ق�صفها عل���ى الأحياء حتت �سيط���رة التنظيم
من���ذ �صباح اجلمعة ،مرجحا ارتفاع عدد القتلى
لوجود �ضحايا حتت الأنقا�ض.
ويح���اول النظ���ام ال�س���وري ا�ستكم���ال
�سيطرته على العا�صم���ة دم�شق ،بعدما متكن
م���ن �إخ���راج املعار�ض���ة امل�سلحة م���ن الغوطة
ال�رشقية ومل يتبق �سوى بع�ض اجليوب اخلارجة
عن �سيطرته جنوبي العا�صمة.
من جانب �آخر ،قال وزير اخلارجية الرتكي

• دخان يت�صاعد من خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني يف دم�شق (رويرتز)

مول���ود ت�شاوو����ش �أوغل���و� ،أم�س اجلمع���ة� ،إن
تركي���ا �ستتح���رك م���ع الوالي���ات املتح���دة يف

منطقة منبج ال�سورية ،وذلك عقب اجتماعه مع
وزي���ر اخلارجية الأمريكي اجلديد مايك بومبيو

يف بروك�سل.
و�أدل���ى ت�شاوو����ش �أوغلو به���ذا الت�رصيح
ملحط���ات تلفزيونية تركية ،بع���د االجتماع مع
بومبيو ال���ذي ذهب مبا�رشة ملق���ر حلف �شمال
الأطل�س���ي� ،أم�س اجلمعة ،بع���د � 12ساعة فقط
من �أدائه اليمني للمن�صب.
و�أ�ض���اف ت�شاوو����ش �أوغل���و �أن فرن�س���ا ال
وج���ود لها يف منب���ج ،م�شريا �إل���ى �أن تركيا قد
تقيّ���م “عرو�ضا جيدة” من احللف���اء لتزويدها
ب�صواريخ باتريوت �أو �أنظمة دفاع جوي �أخرى.
وكانت تركيا �شنت عملي���ة ع�سكرية �ضد
وح���دات احلماي���ة الكردية يف منطق���ة عفرين
�شمايل �سوريا يف  20يناير املا�ضي.
وه���دد الرئي����س الرتك���ي رج���ب طي���ب
�أردوغ���ان م���رارا بنق���ل العملي���ات الع�سكرية
�إلى منبج ،على م�ساف���ة �أبعد نحو ال�رشق ،حيث
تتمركز القوات الأمريكية.

دبلوماسي روسي يكشف اعترافات التخريب من داخل النظام القطري
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

ك�ش����ف ال�سفري الرو�س����ي ال�سابق يف الدوحة
فالدميري تيتورينكو ،عن �أدوار تخريبية لقطر يف
عدد م����ن دول املنطقة� ،إبان موج����ة االحتجاجات
التي عرفت با�سم “الربيع العربي” عام .2011
و�أو�ض����ح تيتورينك����و يف مقابل����ة م����ع حمطة
“رو�سي����ا اليوم”� ،أن النظ����ام القطري كان ي�أمل
�أن يتحك����م يف العامل عن طريق م���ص�ر ،بعد �إطاحة
النظ����ام هن����اك .و�أ�ض����اف �أن حكوم����ة قطر كانت
ت�سعى بعد �إطاحة النظام امل�رصي� ،إلى الت�أثري يف
�إ�رسائيل والق�ضي����ة الفل�سطينية� ،إذا �أخذنا بعني
االعتبار دور القاهرة يف املنطقة.
وقال ال�سف��ي�ر ال�ساب����ق �إن القطريني كانوا
امل�شارك��ي�ن الع����رب الأك��ث�ر ن�شاط����ا يف �إطاح����ة
النظ����ام الليبي ،لي�س لأ�سب����اب �أيدولوجية فقط،
بل وجتارية �أي�ضا ،وتابع“ :الدوحة كانت ت�أمل يف
الو�صول �إلى موارد الغاز والنفط الليبية”.
و�أ�ش����ار الدبلوما�س����ي �إل����ى �إر�س����ال قط����ر 6
طائرات حربي����ة للم�شاركة يف عملي����ات الناتو يف
ليبيا� ،إال �أن رئي�س الوزراء ال�سابق حمد بن جا�سم

•ال�سفري الرو�سي ال�سابق يف الدوحة فالدميري تيتورينكو.

قال ل����ه �إن “الطيارين القطريني لن ي�شاركوا يف
الق�صف لأن القوات اجلوية القطرية �صغرية و�أي
خ�سارة بها �ستك����ون ملمو�سة” .ونقل تيتورينكو
ت�رصيحات �سابقة حلمد بن جا�سم العام املا�ضي،
اعرتف فيه����ا �أن قطر �شاركت عملي����ا يف الإعداد

لإطاحة الأنظمة ومولت ذلك ،مبا يف ذلك يف �إعداد
الإرهابيني.
وق����ال رئي�س وزراء قطر ال�سابق عام ،2017
�إن بالده �أنفق����ت  137مليار دوالر يف �سوريا منذ
بداية احلرب ،ح�سبما �أو�ضح ال�سفري.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

و�أ�ض����اف تيتورينكو“ :ذكر حم����د بن جا�سم
�أي�ضا �أن قطر دفعت نفقات هروب رئي�س الوزراء
ال�سوري الأ�سبق ريا�ض حجاب ،مثلما دفعت ثمن
فرار ال�ضب����اط ال�سوري��ي�ن (املن�شق��ي�ن) وقائد
احلر�����س اجلمهوري من����اف طال�����س” ،مو�ضحا �أن
بع�ضهم يتلقى الدعم القطري حتى الآن.
وتابع“ :قال حمد بن جا�سم :لعبنا دورا كبريا
يف تدمري م�رص وليبيا و�سوريا واليمن وحدث هذا
كل����ه بتوجيهات م����ن الأمريكي��ي�ن” ح�سب تعبري
ال�سفري ال�سابق .و�أو�ض����ح الدبلوما�سي الرو�سي
�أن و�سائ����ل الإع��ل�ام القطري����ة ،ومعظمه����ا تاب����ع
للحكومة ،تطاولت على رو�سيا وو�صفتها ب�ألفاظ
مهينة لأنها مل توافق على ال�سيا�سة القطرية.
وا�ست�شه����د تيتورينك����و بو�ص����ف �صحيف����ة
لرو�سي����ا وال�صني ب�أنهما “حليفا النظام ال�سوري
الو�سخ����ان” .ويف معر�����ض ���س�رده لواقع����ة �إ���ص�رار
ال�سلطات القطرية يف مطار الدوحة على تفتي�ش
الربيد الدبلوما�سي ال����ذي كان يحمله يف نوفمرب
 ،2011باملخالفة للقوانني الدولية ،قال ال�سفري
�إن “قط����ر طلبت من �إ�رسائيل �إن�شاء منظومة �أمن”
يف مطار الدوحة.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

سول ـ رويترز:

تعانق زعيما كوريا ال�شمالية وكوريا اجلنوبية �أم�س اجلمعة بعد التعهد بالعمل من �أجل
“نزع ال�سالح النووي بالكامل من �شبه اجلزيرة الكورية” يف يوم حافل باالبت�سامات وامل�صافحات
خالل �أول قمة بني الكوريتني منذ �أكرث من ع�شرة �أعوام.
وق���ال اجلانب���ان “يعل���ن الزعيم���ان �أمام
�شعبن���ا الذي يبل���غ تع���داده  80مليونا و�أمام
الع���امل ب�أ�رسه �أنه لن تكون هن���اك حرب �أخرى
يف �شب���ه اجلزيرة الكورية و�أن ع�رصا جديدا من
ال�سالم قد بد�أ”.
و�أ�ضاف���ا �أن الرئي����س الك���وري اجلنوب���ي
مون جيه�-إن وافق على زيارة بيونغ يانغ هذا
العام.
و�أ�صبح كيم جون���غ �أون �أم�س اجلمعة �أول
زعي���م لكوري���ا ال�شمالية تط����أ قدماه اجلنوب
منذ احلرب الكورية بني عامي  1950و1953
بع���د �أن �صاف���ح م���ون ف���وق حاج���ز خر�ساين
ق�صري ير�س���م احلدود ب�ي�ن البلدين يف قرية
بامنونغوم التي تعرف بقرية الهدنة.
وتناق�ض���ت م�شاه���د م���ون وكي���م وهم���ا
ميزح���ان وي�سريان معا ب�ش���دة مع لقطات من
الع���ام املا�ضي لإط�ل�اق ال�صواري���خ الكورية
ال�شمالية و�أكرب جترب���ة نووية �أجراها ال�شمال
والت���ي �أدت �إل���ى عقوب���ات دولي���ة وا�سع���ة
وخم���اوف من ن�شوب ��ص�راع يف �شب���ه اجلزيرة
الكورية.
وت�أت���ي القمة قبل �أ�سابي���ع من لقاء مزمع
ب�ي�ن كيم والرئي�س الأمريك���ي دونالد ترامب
وال���ذي �سيكون �أول اجتماع على الإطالق بني
زعيمني للبلدين يف ال�سلطة.
ورح���ب ترام���ب باملحادث���ات ب�ي�ن
الكوريتني ،لكنه �أبدى ق���درا من الت�شكك يف
طول مدة �صمود الدبلوما�سية الإيجابية.
وق���ال ترامب يف تغريدة على تويرت “بعد
عام غا�ض���ب �شهد �إط�ل�اق �صواريخ وجتارب
نووية ،ينعقد الآن اجتماع تاريخي بني كوريا
ال�شمالية واجلنوبية� .أ�شياء طيبة حتدث ،لكن
الزمن وحده هو الذي �سيتحدث عن النتائج!”.
و�أ�ضاف الحقا “احلرب الكورية �ستنتهي!
يج���ب �أن تك���ون الواليات املتح���دة و�شعبها
العظي���م فخوري���ن ج���دا مب���ا يح���دث الآن يف

روسيا

اعتقال خلية نائمة
لداع�ش خططت لهجمات
موسكو ـ انترفاكس:

�ألقى جه���از الأمن الفيدرايل الرو�سي
ام����س اجلمعة القب�ض عل���ى “خلية نائمة”
م�ؤلف���ة م���ن  4عنا��ص�ر تابع���ة لتنظي���م
“داع����ش” ،كانت تخطط لأعم���ال �إرهابية
يف مو�سكو .وجاء يف بيان املكتب الإعالمي
جله���از الأم���ن الف���درايل�“ :أوقف���ت هيئة
الأم���ن الفي���درايل الرو�سي ن�ش���اط �أربعة
�أع�ض���اء يف”خلي���ة نائم���ة” تابع���ة لتنظيم
“داع����ش” الإرهابي” .و�أثبت التحقيق� ،أن
ه���ذه املجموعة جاءت من ن���ويف �أورينغوي
يف دائ���رة يامالو-نينيت����س الفدرالي���ة،
وخططت ل�سل�سلة من الأعمال الإرهابية يف
العا�صمة مو�سك���و .ولفت جهاز الأمن �إلى
�أن اخللية تلقت تعليماتها من �سوريا عرب
تطبي���ق “تيليغرام” ،م�ش�ي�را �إلى الك�شف
عن ارتباطات الإرهابيني ،و�صالتهم بعدد
من الراديكاليني يف نويف �أورينغوي.
وورد يف البي���ان“ :نف���ذ جه���از الأمن
الفي���درايل الرو�س���ي بالتعاون م���ع وزارة
الداخلي���ة عملية خا�صة ،ملنع الأن�شطة غري
القانونية للمتواطئني م���ع الإرهابيني يف
ن���ويف �أورينغ���وي ،مت خالله���ا اعتقال 20
متورطا و�إجراء  17عملية تفتي�ش”.

الواليات المتحدة

الكونغر�س ي�سعى ملنع
توريد  F-35لرتكيا
واشنطن ـ رويترز:

•لقاء تاريخي بني زعيمي الكوريتني

كوريا”.
كان الرئي����س الأمريكي قد قال �إنه ي�أمل
يف لقاء كيم يف ماي���و �أو يونيو ،وقال م�س�ؤول
يف البيت الأبي����ض �إن ترامب قد ي�سعى للقاء
مون �أوال.
ورحبت ال�صني ببيان زعيمي الكوريتني
وقال���ت �إنه���ا م�ستع���دة ملوا�صل���ة لعب دور
فع���ال يف ت�شجيع احلل���ول ال�سيا�سية يف �شبه
اجلزيرة.
ورحب رئي����س ال���وزراء الياب���اين �شينزو
�آب���ي �أي�ضا بالقمة وق���ال �إنه يتوقع من كوريا
ال�شمالي���ة اتخ���اذ خط���وات ملمو�س���ة لتنفيذ
تعهداتها.
وارتفعت �أ�س���واق الأ�سهم العاملية بدعم

�آم���ال يف �أن متهد القمة الطريق لإنهاء ال�رصاع
يف �شب���ه اجلزيرة الكوري���ة .و�صعدت الأ�سهم
يف �س���ول لفرتة وجيزة �أكرث من واحد يف املئة
م�سجلة �أعلى م�ستوى يف �شهر كما ارتفع م�ؤ�رش
نيكي القيا�سي الياباين.
يف �إط���ار م�ساعي احل���د من التوت���ر ،وافق
اجلانب���ان على فتح مكتب ات�ص���ال ووقف بث
الدعاية و�إلقاء املن�ش���ورات على طول احلدود
وال�سماح للأ�رس الكوري���ة التي ق�سمتها احلدود
باللقاء.
وقب���ل �أي���ام من القم���ة �أعلن كي���م تعليق
التجارب النووية واختبارات ال�صواريخ البعيدة
املدى وتفكيك موقع التجارب النووية الوحيد
املعروف يف كوريا ال�شمالية.
لكن هن���اك ت�ش���ككا وا�سع النط���اق ب�ش�أن

ا�ستعداد كي���م للتخلي ع���ن الرت�سانة النووية
التي طورتها بالده على مدى عقود مربرة ذلك
ب�أنه رادع �رضوري للغزو الأمريكي.
وه���ذه لي�س���ت �أول مرة يعل���ن فيها زعيما
الكوريت�ي�ن ع���ن �آم���ال يف حتقي���ق ال�س�ل�ام.
و�أخفق���ت قمت���ان عقدت���ا يف بيون���غ يان���غ يف
عام���ي  2000و ،2007يف وقف برامج الأ�سلحة
الكورية ال�شمالي���ة �أو حت�سني العالقات ب�شكل
دائم.
وق���ال كيم بع���د توقيع االتف���اق “�سنبذل
جه���ودا لتحقي���ق نتائ���ج طيبة ع�ب�ر التوا�صل
ع���ن كثب من �أج���ل �ضم���ان �أال ينتهي املطاف
باالتفاق���ات الت���ي وقعناها الي���وم �أمام العامل
ب�أ�رسه ب����أن تكون جمرد بداية مث���ل االتفاقات
ال�سابقة”.

�إيران 500 ..معتقل �أهوازي يتعر�ضون للتعذيب
دبي ـ العربية نت:

ذك��رت منظمة حقوق الإن�سان الأه��وازي��ة �أن ح��وايل  500معتقل ب�سبب احتجاجات الأه��واز
الأخرية يتعر�ضون للتعذيب ال�شديد ج�سديا ونف�سيا يف زنزانات اال�ستخبارات الإيرانية ال�سرية
وذكرت املنظمة ح���االت من التعذيب التي
تعر����ض له���ا الن�شط���اء ،وذك���رت �أن ال�سلطات
الإيرانية قد �أفرجت الأربعاء عن النا�شط الثقايف
واملدر����س املتقاعد �سعيد فاخ���ر ن�سب بكفالة
مالية قدرها  5ملي���ارات ريال �إيراين (ما يعادل
� 80أل���ف دوالر �أمريك���ي) ،وذل���ك بع���د تدهور
�صحت���ه ونقله للم�ست�شف���ى �إث���ر التعذيب وهو
يتلق���ى العالج الف���وري حاليا يف غرف���ة العناية
املركزة يف م�ست�شفى بقائ���ي الع�سكري مبدينة
الأهواز.
و�أ�ضاف���ت �أن �سعيد فاخر ن�سب من نا�شطي
“ح���راك الهوي���ة” يف الأه���واز كان ق���د اعتق���ل
اخلمي����س املا�ضي من منزله يف ح���ي كمبلو ،من
قب���ل دائرة اال�ستخب���ارات مبدين���ة الأهواز دون
مذك���رة اعتق���ال ،وذلك ب�سب���ب متابعته ملفات
املعتقلني خ�ل�ال االحتجاجات الأخ�ي�رة ،و�شارك
يف الوقف���ات االحتجاجية مع عوائ���ل املعتقلني
للمطالب���ة ب�إط�ل�اق ��س�راح �أبنائه���م خ�ل�ال الأيام
املا�ضية.
كما تعر����ض ال�شباب �سجاد ذي���اب �سواري
( 32عام���ا) ،من �أهايل حي علوي ،ملدينة الأهواز
للتعذي���ب ال�شدي���د من قب���ل مق���ر ا�ستخبارات

السبت  28أبريل 2018
 12شعبان 1439
العدد 3483

مبدينة الأهواز �أو يف مراكز احتجاز احلر�س الثوري.
وبح�سب املنظمة ،من بني املعتقلني ن�ساء و�شبان ومراهقون ترتاوح �أعمارهم بني  15و 25عاما،
وعدد الن�ساء الالتي مت التحقق من �أ�سمائهن � 6سيدات ،وهن خديجة ني�سي وعائ�شة ني�سي 19
عاما ،وطالبة جامعية وخالدية طريف وليلى برواية وعزت کعبي وناديا حممدي بور (حميدي).

•احتجاجات الأهواز.

“�أبوالف�ض���ل العبا����س” التابع للحر����س الثوري
ال���ذي يحتجزه من���ذ يوم � 5أبري���ل حيث انك�رست
ع���دد م���ن �أ�ضالع���ه يف القف����ص ال�ص���دري جراء
ال�رضب املربح والتعذيب ،بح�سب التقرير.
كما �أفرجت ال�سلطات عن املواطن الأهوازي
املع���اق �سعيد نعمتي ،والذي يع���اين من ال�صم
�أي�ضا والذي كان قد اعتقل يف تظاهرات الأهواز

و�شوهدت �آثار التعذيب على ج�سده بعد الإفراج
عن���ه ،وفق م���ا �أف���ادت املنظم���ة .وكان النائب
العرب���ي يف الربمل���ان الإيراين ج���واد الباجي ،قد
�أك���د يف ت�رصيحات ل�صحيفة “اعتم���اد” الإيرانية
�أن ال�سلط���ات الأمني���ة اعتقل���ت  150متظاه���را
يف مدين���ة الأه���واز وحده���ا .ودع���ا الباج���ي �إلى
الإف���راج الفوري ع���ن جميع املعتقل�ي�ن ،م�ؤكدا

�أن االحتجاجات كانت �سلمي���ة ومدنية ،ومل يكن
هناك مربر ل�شن حمالت االعتقال.
من جهته���ا ،ذكرت منظمة حق���وق الإن�سان
الأهوازي���ة �أنه من���ذ الأيام الأول���ى لالحتجاجات،
نقلت قوات الأمن حوايل  250معتقال �إلى �سجن
�شيب���ان وو�ضعته���م يف قاطع خا����ص ومنف�صل
ع���ن �سائ���ر ال�سجن���اء ،ومنعت عليه���م االت�صال
بذويهم �أو توكيل حمام�ي�ن .وكان عرب الأهواز
ب���د�أوا مبظاهراته���م يف  28مار����س املا�ض���ي،
وا�ستم���رت حوايل ع��ش�رة �أيام احتجاج���ا على بث
برنامج تلفزيوين من قناة الثانية الر�سمية التي
يقولون �إن���ه �أنكر هوي���ة ووجود لع���رب الأهواز
يف �إقليمه���م .ونتيجة لعدم جت���اوب احلكومة مع
مطلب املحتجني بتقدمي اعتذار ر�سمي للعرب،
حتول���ت مظاه���رات الأهوازي�ي�ن �إل���ى م�سريات
احتجاجي���ة متوا�صل���ة �ض���د كاف���ة ال�سيا�س���ات
التمييزي���ة للنظام الإي���راين �ضد ع���رب الأهواز
وم�شاريع تغيري الدميوغرايف وال�سكاين للمنطقة
ل�صال���ح املهاجرين والفقر واحلرم���ان والبطالة
وتهمي����ش العرب به���دف حتويلهم م���ن �أكرثية
�إلى �أقلية يف �أر�ضهم التاريخية ،بح�سب ما يقول
نا�شطون �أهوازيون.

ت�سع���ى جمموعة م���ن �أع�ض���اء جمل�س
ال�شي���وخ الأمريك���ي ت�ض���م جمهوري�ي�ن
ودميقراطي�ي�ن ،ملن���ع توري���د مقات�ل�ات
 F-35الأمريكية احلديثة لرتكيا.
وذك���رت وكال���ة روي�ت�رز� ،أن �سب���ب
امتعا�ض �أع�ض���اء الكونغر�س املذكورين،
و�سعيه���م لعرقل���ة ت�سلي���ح تركي���ا ،كان
اعتقال الق�س الأمريكي �أندرو برون�سون يف
تركي���ا قبل فرتة .ويرى ال�سيناتور جيم�س
لينكفورد� ،أن الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغ���ان “ال يع�ي�ر القان���ون ،اهتمام���ا”
ولذل���ك ف����إن تزوي���ده بتكنولوجي���ات
ح�سا�س���ة� ،أم���ر يف غاي���ة اخلط���ورة .وقال
لينكفورد� ،إن قرارات تركيا اال�سرتاتيجية
يف الفرتة الأخرية ،كانت “تتعار�ض �أحيانا
مع م�صال���ح الواليات املتح���دة” .ويف 16
يولي���و � 2016شه���دت تركي���ا حماول���ة
انق�ل�اب ع�سك���ري اتهمت �أنق���رة ،الداعية
الإ�سالم���ي املعار����ض فت���ح اهلل غول���ن
بالوقوف وراءه���ا ،فيما هو مقيم يف والية
بن�سلفاني���ا الأمريكية من���ذ �سنوات .وعلى
خلفية االنقالب ،مت اعتقال حوايل � 50ألف
�شخ�ص وفق���د � 140ألفا �آخرون وظائفهم
وكان ب�ي�ن املعتقل�ي�ن الق����س الأمريكي
برون�سون.
ي�ش���ار �إلى �أن �أنقرة تخطط ل�رشاء 116
طائرة مقاتلة من طراز .F-35

نيجيريا

مقتل  4على الأقل
يف هجوم لبوكو حرام
مايدوجوري ـ رويترز:

قال���ت وكال���ة الط���وارئ الوطنية يف
نيجريي���ا �أم����س اجلمع���ة �إن � 4أ�شخا����ص
على الأق���ل قتلوا يف هج���وم جلماعة بوكو
ح���رام املت�ش���ددة يف �شم���ال ��ش�رق البالد،
وهو اال�شتباك الثاين م���ع اجلماعة مبدينة
مايدوجوري خالل �شهر.
كم���ا قُتل خم�سة مفجري���ن انتحاريني
يف الهج���وم الذي ق���ال اجلي����ش �إن قواته
�صدت���ه .وجع���ل الرئي����س حمم���د بخاري،
ال���ذي تول���ى ال�سلط���ة يف  2015متعه���دا
ب�إنه���اء مت���رد بوكو ح���رام يف �شم���ال �رشق
البالد ،حت�سني الأمن �أولوية يف �أكرب بلدان
�أفريقيا �سكانا.
وق���ال ب�ش�ي�ر �إدري����س جارج���ا من�سق
وكال���ة �إدارة الط���وارئ الوطنية يف �شمال
�رشق نيجريي���ا �أم�س اجلمع���ة “لقي خم�سة
مفجري���ن انتحاريني حتفه���م بينما كانوا
يحاول���ون تفجري �شحن���ات نا�سفة بدائية،
وهن���اك �أي�ض���ا مواطن���ون �أبري���اء� ،أربع���ة
فقدوا �أرواحهم”.
كان مت�ش���ددو بوكو ح���رام قد حاولوا
دخول مايدوجوري ه���ذا ال�شهر وا�شتبكوا
م���ع اجلنود يف هجوم �أ�سفر عن �سقوط 15
قتيال و�إ�صابة .83
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فـوز األولمبـي فـي بطولـة إندونيسيـا الـوديـة

16

اتحاد الكرة

المركز اإلعالمي

حقق منتخبنا األوملبي بداية إيجابية يف بطولة إندونيسيا الودية ،بعد أن فاز عىل املنتخب املستضيف (إندونيسيا)؛ بهدف
دون رد ،يف اللقاء الذي جمعهام أمس يف إندونيسيا لحساب الجولة األوىل من البطولة.
ويدين منتخبنا بهذا الفوز لالعب محمد مرهون الذي سجل هدف الفوز يف الدقيقة  5من زمن املباراة.
وكان مدرب منتخبنا سمري شامم بدأ اللقاء بتشكيلة ضمت الحارس يوسف حبيب ،والالعبني :حسني جميل ،حمد شمسان،
أحمد بوغامر ،حس��ن الكراين ،عباس العصفور ،جاس��م خليف ،أحمد صالح ،عبدالعزيز خالد ،محمد مرهون وسيد هاشم
عيىس.
وبناء عىل نتيجة أمس ،فإن منتخبنا بات متصدرا للبطولة بعد تعادل أوزبكستان مع كوريا الشاملية (.)2-2
وسيخوض منتخبنا لقاءه الثاين يف البطولة يوم اإلثنني املقبل املوافق  30أبريل الجاري ،وذلك أمام منتخب أوزبكستان.

سبورت

sports@albiladpress.com

العلـوي يشـارك فـي مونديـال كـرة الطاولـة بالسـويـد
الرفاع

غادر الحكم الدويل سيدبشري
العلوي البالد متوجهاً إىل
السويد للمشاركة يف بطولة
كأس العامل لكرة الطاولة التي
ستقام يف السويد خالل الفرتة
من  29ابريل الحايل إىل 6
مايو القادم.
واختار االتحاد الدويل لكرة
الطاولة حكمنا الدويل

سيدبشري العلوي للمشاركة
يف بطولة كأس العامل ،حيث
ستشهد تقييم للحكم العلوي
لنيل الشارة الزرقاء.
ومتنت رئيسة مجلس إدارة
االتحاد البحريني لكرة
الطاولة الشيخة حياة بنت
عبدالعزيز آل خليفة وأعضاء
مجلس اإلدارة كل التوفيق

والنجاح للحكم سيدبشري
العلوي يف مهمته القادمة
ونيل الشارة الزرقاء بإذن
الله.
وسبق للحكم الدويل
سيدبشري العلوي املشاركة يف
بطوالت كأس العامل ،حيث
شارك يف بطولة كأس العامل
يف اليابان العام  ،2001وقطر
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اتحاد الطاولة

 ،2004والصني ،20018
وروسيا  ،2010واليابان
 ،2014وماليزيا  ،2016إضافة
إىل البطولة الحالية ،2018
كام شارك يف بطوالت كأس
العامل للناشئني كحكم مساعد
للحكم العام يف البحرين
 ،2011وبطولة العامل يف الهند
كحكم .2012

وقدم سيدبشري العلوي جزيل
الشكر والتقدير إىل رئيس
وأعضاء اتحاد الطاولة عىل
دعمهم الالمحدود الذي
حظى به يف الفرتة املاضية،
مؤكداً أن سيسعى لتقديم
أفضل املستويات التحكيمية
يف بطولة كأس العامل ونيل
الشارة الزرقاء بإذن الله.
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سيدبشير العلوي

ف���ي راب�����ع ن��ه��ائ��ي��ات دوري زي����ن ل���ك���رة ال��س��ل��ة

المنامة للقب ينشد الحسم ..واألهلي للتعديل يشد العزم
جانب من التتويج

نهاي��ة مثي��رة ف��ي الس��باق الختام��ي لموس��م الخي��ل

فريق األهلي لكرة السلة

فريق المنامة لكرة السلة
محمد الدرازي

تق��ام ،اليوم (الس��بت) ،املب��اراة النهائي��ة الرابعة
والحاس��مة عىل لق��ب دوري زي��ن البحرين لكرة
الس��لة ،وذلك عندما يلتقي فريق��ا املنامة واألهيل
عند الساعة  7:15مس��اءً ،عىل صالة مدينة خليفة
الرياضية مبدينة عيىس.
ولثاين مرة يف سلس��لة املباريات النهائية ،باإلمكان
حس��م اللقب يف حال فوز املنام��ة كونه قد فاز يف
لقاءين وينقصه فوز أخري للتتويج ،يف الوقت الذي
يدخل فيه األهيل اللقاء بشعار واحد ال غريه عنوانه
“أكون أو ال أك��ون” بعد أن قلص فارق املواجهات
بفوزه يف لقاء الجولة املاضية.
املنامة اس��تهل انتصاراته يف النهائيات عرب الجولتني
األوليني ،لكنّ األهيل كانت له كلمة يف هذه املباراة
الثالث��ة الت��ي متكن فيها من اإلبق��اء عىل حظوظه

وآماله يف املنافسة عىل اللقب.
س��لة املنامة تب��دو يف وض��ع مريح ج��دا ،إذ إنها
مطالبة بتحقي��ق فوز واحد لضامن اللقب ،يف حني
أن هناك طريقا واحدا ش��اقا لسلة األهيل يتمثل يف
الف��وز يف لقاءين متتاليني من أجل التتويج وهو ما
يعني بلوغ املباراة الخامسة.
وضعية املنامة املريحة سرتفع كثريا من الضغط عىل
الجه��از الفني والالعبني ،عىل عك��س األهيل الذي
سيلعب بضغوط أكرب كونه مطالبا بالفوز وال غريه.
وعادة ما تكون الفرصة الواحدة حافزا للفريق من
أج��ل تقديم أفضل م��ا لديه؛ ألن��ه ال مجال أمامه
للخسارة ،عىل عكس الفريق الذي يلعب بفرصتني،
إذ إن الوضعي��ة املريحة التي يدخل بها اللقاء قد
تقلل من حامس وإرصار الالعبني .إال أنه من املهم

بالنسبة للمنامة رسعة حسم اللقب يف أقرب فرصة
من أجل نيل الفرصة للراحة الكافية للمش��اركة يف
البطولة الخليجية املقبلة يف مسقط.
مب��اراة اليوم الرابعة قد تش��كل مفرتق طرق كبري
فإم��ا أن يتوج املنامة باللق��ب وإما يحقق األهيل
ف��وزا ثانيا رمبا يقلب الكثري م��ن األمور يف النهايئ؛
ألنه سيجر املواجهة إىل املباراة الخامسة الفاصلة.
يف املوسم املايض ،املنامة توج باللقب عىل حساب
املحرق بنتيجة  ،3/0ويف هذا املوسم يبحث املنامة
عن التتويج  ،3/1فهل يحقق مراده اليوم؟.

عين على الدرع وأخرى
على “الخليجية”
املنامة ال يرغب يف التأكيد يف بلوغ املباراة النهائية الخامسة التي ستقام بتاريخ  1مايو
املقبل ،أي قبل  4أيام من موعد املغادرة للمشاركة يف البطولة الخليجية.
ويرغب فريق املنامة يف حسم اللقب من خالل لقاء اليوم ،إذ يريد إنهاء مشواره
باملسابقات املحلية؛ من أجل التفرغ للبطولة الخليجية التي تنطلق يف  6مايو املقبل
بسلطنة عامن.
ويأمل املنامة الحسم اليوم ،إذ سيعطي الفريق القدرة عىل االستعداد الجيد للبطولة
الخليجية وخوض معسكر تدريبي خارجي؛ ألجل إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة
للمنافسة عىل اللقب.

الصخير

عناصر القوة
يتوقع أن يواصل الفريقان اللعب بالتشكيلتني األساسيتني لهام
إذ يبدأ األهيل عادة بكل من حسني شاكر وكاظم ماجد وصباح
حسني وحسن العريب واألمرييك لورن وودز.
يف حني يبدأ املنامة عادة بكل من أحمد عزيز ومحمد كويد
حسن نوروز وأحمد نجف واملحرتف األمرييك واين.
وتتمثل عنارص القوة الهجومية لألهيل يف حسني شاكر وهشام
رسحان إذ يشكالن ثنائيا مميزا ،غري أنهام بحاجة لإلسناد الهجومي
من البقية ،السيام املحرتف لورن تحت الحلق.
أما عنارص القوة الهجومية للمنامة فتتمثل يف عزيز وكويد نوروز
إىل جانب بدالء الفريق املؤثرين هجوميا وأبرزهم محمد حسني
وميثم جميل.
كام يعول املنامة عىل محمد أمري وأحمد نجف يف األدوار
الدفاعية.
ورغم امتالك املنامة لعنارص القوة والخربة يف الفريق ،إال أنّه
يحتاج للعب بشكل أفضل من املباراة السابقة ،وتقديم مستويات
فنية عالية ،تؤهله للخروج بنتيجة ايجابية من املواجهة.
أما بدالء األهيل ،فإن أبرزهم عيل عقيل والذي يقوم بأدوار
دفاعية وهجومية قوية إىل جانب الدور الدفاعي لكل من صباح
حسني وحسن قرايش.
ويأمل األهالوية أن يكون العبيهم يف “الفورمة” ،إذ يتوجب
عليهم الدخول بكامل تركيزهم وتوظيف مهاراتهم الفردية العالية
يف خدمة األداء الجامعي الذي سيساهم يف الفوز ،إىل جانب عدم
الترسع والوقوع باألخطاء خصوصا الدفاعية.
يبقى التكتيك الهجومي والدفاعي الذي سيلعب بها املدربان
يلعب دورا كبريا يف تحديد شكل املباراة ومدى إسهام كل عنرص
فيها ،إذ يتفوق املنامة فرديا ولكن من خالل األداء الجامعي ميكن
لألهيل تحقيق االنتصار.

معالجة

األخـــطـــاء

مدرب المنامة
عقيل ميالد

للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

وقف مدربا طريف املباراة النهائية الوطني عقيل ميالد يف املنامة والقربيص غافرييل
يف األه�لي عىل معالجة األخطاء خالل تحضرياتهام القوية بخوضهام املران الرئيس
عىل صالة مدينة خليفة الرياضية التي تحتضن املواجهات النهائية.
وركز مدربا الفريقني من خالل حصتيهام التدريبيتني التي اس��تمرت زهاء الساعة
ونصف لكل فريق ،عىل وضع اللمس��ات النهائية عىل جاهزيتهام ،وتحديد مالمح
التشكيل والتكتيك اليوم.
وعمد املدير الفني لألهيل الق�بريص غافييل خالل التدريبات عىل تصحيح أخطاء
الفريق التي وقع فيها الالعبون ،إىل جانب التدريب أكرث عىل طرق وأساليب دفاعية
مختلف��ة النتهاجها يف املباراة كالتحول من دفاع املنطقة إىل الدفاع الضاغط ،الذي
يحتاج��ه لتضييق الخناق عىل مفاتيح لعب املنامة ،واالس��تمرار يف النهج الدفاعي
نفسه لتقليل نسبة التصويب الثاليث ،إضافة إىل الضغط عىل املهاجمني مثل محمد
كوي��د واألمرييك واين ،كام ركز املدرب عىل اللع��ب الجامعي بصورة أكرب وتدوير
الكرة ،عالوة عىل اللعب داخل املنطقة بشكل مكثف ومحاولة إيصال الكرة لورن
تحت السلة.
من جهته ،عمد مدرب املنامة الوطني ميالد الرتكيز عىل معالجة األخطاء املتكررة
اللت��ي الزمت الفريق م��ن النهايئ الثاين إىل الثالث ،ككرثة فقدان الكرة يف الش��ق
الهجومي ،والرتكي��ز عىل األداء الجامعي بدال من الفردية ،إىل جانب التعويل عىل
تفعيل الحجز الدفاعي بشكل أقوى عىل محرتف األهيل لورن وتضييق الخناق عىل
حسني وشاكر وهشام رسحان ومحمد حسن ،وتفعيل االرتداد الهجومي “الفاست
بريك” بالشكل الفني املطلوب.
ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

مفاجآت و” كنغ “ يحلق بآخر األلقاب و”حراش” بطل المالك

مدرب األهلي
القبرصي
غافرييل

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

بحض��ور الفريق الرك��ن رئيس الحرس
الوطني س��مو الشيخ محمد بن عيىس
آل خليفة ورئي��س الهيئة العليا لنادي
راش��د للفروسية وس��باق الخيل سمو
الش��يخ عبدالله بن عي�سى آل خليفة
ونائ��ب رئي��س الهيئ��ة العلي��ا لنادي
راش��د للفروسية وس��باق الخيل سمو
الش��يخ عيىس بن س��لامن ب��ن حمد
آل خليف��ة ،اختت��م النادي عرص أمس
موس��م الس��باقات 2018 - 2017
بتنظيم الس��باق الس��ادس والعرشون

واألخري لهذا املوس��م والذي أقيم عىل
كأس س��مو الش��يخ عبدالله بن عيىس
آل خليف��ة وكؤوس أنجال��ه ذلك عىل
مض�مار س��باق النادي مبنطق��ة الرفة
بالصخري.
وكان الشوط االول اقيم عىل كأس سمو
الش��يخ حمد بن عبدالله بن عيىس آل
خليفة لس��باق الت��وازن “نتاج محيل”
مس��افة  1200مرت مس��تقيم والجائزة
 2000دينار ،وشهد فوزاً مفاجئاً للفرس
“محايده”.

وأقيم الش��وط الثاين عىل كأس س��مو
الش��يخ محمد ب��ن عبدالله بن عيىس
آل خليف��ة لجي��اد الدرج��ة االوىل
“مستورد” مسافة  2000مرت والجائزة
 2000دينار ،حيث أس��تطاعت الفرس
املرش��حة األوىل “ أمربسف داي “ من
أنتزاع أوىل أنتصاراتها.
وأقي��م الش��وط الثال��ث ع�لى كاس
اس��طبل الروضة لجياد الدرجة االوىل
م��ن خي��ل البحرين العربي��ة األصيلة
“الواهو” مس��افة  1800مرت والجائزة

 2500دين��ار ،ومتكن الحصان املرش��ح
الثالث”كحي�لان عاف��ص  ”1640من
انتزاع الفوز.
وأقيم الش��وط الرابع عىل كاس س��مو
الش��يخ عيىس بن عبدالل��ه بن عيىس
ال خليفة لس��باق التوازن “مستورد”
مسافة  1600مرت والجائزة  2000دينار،
وشهد مفاجأة من العيار الثقيل بطلها
الحصان املغم��ور “راج توريتش��س”
الذي قلب التوقعات رأس��اً عىل عقب
وانتزع أول انتصاراته بجدارة.

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

وتكررت املفاجآت يف الشوط الخامس
الذي أقيم عىل كأس مجموعة زيد بن
ذي��ب الكربا للصناع��ة والتجارة لجياد
الدرجة األوىل “مستورد” مسافة 1200
مرت والجائزة  3000دينار ،عندما متكن
الحصان املخرضم “بازاروتو” من أنتزاع
الفوز.
وأقيم الش��وط الس��ادس ع�لى كاس
امل�لاك لجي��اد الدرج��ة االوىل “نتاج
مح�لي” مس��افة  2000م�تر والجائزة
 4300دينار ،واس��تطاع الحصاناملرشح

الثاين “حراش “انتزاع الفوز.
واتجهت األنظار صوب الشوط السابع
واألخري ال��ذي أقيم ع�لى كأس رئيس
الهيئة العليا لنادي راش��د للفروس��ية
وس��باق الخيل لجي��اد الدرجة األوىل
س��مو الش��يخ عبدالله ب��ن عيىس آل
خليفة “مس��تورد” مس��افة  2400مرت
والجائزة  3000دينار ،ومتكن الحصان
املرش��ح األول “كنغ بوليت” من تأكيد
جدارته بالفوز .ويف نهاية الس��باق تم
تتويج الفائزين بالكؤوس.

الحم��ادي :المب��ادرة ج��زء م��ن المس��ؤولية االجتماعي��ة

“جـــرافيتـــــي” تحلــــــق مـــــع أطفـــــال التـــــوحـــــد
تحتفل جرافيتي اندور سكاي دايفينغ
(جرافيت��ي) س��نويا مبناس��بة الش��هر
العاملي للتوعية بالتوحد يف شهر ابريل
وذلك بالطريان مع أطفال التوحد.
فقد اس��تضافت جرافيتي  20طفال من
مركز “عاليا للتدخل املبكر” وذلك يوم
الثالث��اء ،املوافق  24أبريل  .2018وقد
متكن األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما
بني س��ن الثامنة والخامسة عرش عاما
باالستمتاع بهذه التجربة املشوقة التي
منحتهم فرص��ة الطريان الحر يف النفق
اله��وايئ الداخ�لي يف بيئ��ة آمنة وعىل
ايدي مدريب جرافيتي املحرتفني.
وق��د ت��م تنظي��م ه��ذه الفعالية من
أج��ل خلق تج��ارب جدي��دة لألطفال
املصاب�ين بالتوح��د وذوي اإلعاقات يف
التعلم والتي تحس��ن من ثقة األطفال
بأنفس��هم وتط��ور مهاراته��م الحركية
بطريقة ممتع��ة .كام ان هذه التجربة
متك��ن األطفال م��ن تطوي��ر مهاراتهم
االجتامعية ع��ن طري��ق التواصل مع
زمالئهم وفريق جرافيتي.
ب��دأت التجرب��ة باس��تقبال وترحيب
األطف��ال واملمثل�ين م��ن مرك��ز عالية
للتدخل املبكر وذلك من قبل موظفي
االس��تقبال ومدريب جرافيتي املحرتفني
الذي��ن أع��دوا بع��د ذل��ك املجموعة
ألول تجربة لهم للطريان الحر .وش��مل
اإلعداد جلس��ة خاصة إلحاطتهم بأهم
التعلي�مات والتي أطل��ع فيها األطفال

غـــدً ا انطــــالق
ربــع نهائــي
كــــأس اليــــــــد

لقطات من الفعالية

عىل فيديو إرش��ادي ،وتلق��وا القواعد
األساس��ية للطريان الح��ر داخل النفق
اله��وايئ .وبعد ذل��ك توج��ه األطفال
الس��تالم بدل��ة الط�يران ،األحذي��ة،
علي مجيد

تنطلق يوم غد األحد منافسات
ربع النهايئ مسابقة كأس االتحاد
البحريني لكرة اليد بإقامة مباراتني.
يلتقي يف األوىل فريق النجمة
“وصيف الدوري” مع توبيل وتليها
مبارشة لقاء يجمع األهيل “برونزي

النظ��ارات الواقية والخوض��ة الخاصة خول��ة الح�مادي ،قائل��ة“ :جرافيت��ي
به��م ومن ثم تم إرش��ادهم إىل النفق تحرص س��نويا باالحتفال بيوم التوحد
العامل��ي ،فهذا ج��زء من مس��ؤوليتنا
التخاذ القفزة األوىل يف الهواء.
وبدورها أعربت املدير العام بجرافيتي االجتامعية لدع��م التوعية عن التوحد
الدوري” مع الشباب .توبيل
والشباب وصال إىل هذه املرحلة بعد
فوز األول عىل سامهيج والثاين عىل
االتفاق.
عىل أن تستكمل مباريات الدور
نفسه بعد غد بلقاء باربار “بطل
الدوري” مع البحرين وتختتم

مبواجهة الدير “رابع الدوري” مع أم
الحصم.
مباريات متفاوتة ،ولكن تبقى
مفاجآت املسابقة حارضة كونها
ال تعرتف باألسامء وال التاريخ ،بل
بالعطاء بأرضية امليدان والظهور
باملستوى الجيد الذي من شأنه أن

يف مجتمعن��ا .نح��ن س��عداء بالتعاون
م��ع مركز عاليا لتقدي��م تجربة فريدة
لألطفال والتي تس��هم يف تطوير ثقتهم
بال��ذات ومهاراته��م .ونأم��ل ان نرى
يحقق النتيجة اإليجابية وتؤهله
لدور نصف النهايئ.
فمن خالل املباريات األربع ،فإن
األنظار ستتجه نحو لقاءي األهيل
والشباب والدير وأم الحصم؛ كونهام
األبرز يف ظل سهولة اللقاءين
اآلخرين.

التع��اون واملب��ادرات م��ن قبل جميع
الجهات املسؤولة ونرش تجربة الطريان
الداخ�لي بني أف��راد املجتمع حيث ان
ميكن أن يتمتع بها الجميع”.
وأضاف��ت الح�مادي “أود أن أغتن��م
هذه الفرصة ألق��در كل الجهود الذي
يبذله فريق العمل مبركز عاليا للتدخل
املبكر يف دعم تعلي��م وتنمية األطفال
املصابني بالتوحد ،ونشكرهم عىل قبول
دعوتنا لتقديم ه��ذه التجربة الخاصة
ألطفالهم”.
وعربت األمني العام ملركز عالية للتدخل
املبكر الدكت��ورة راني��ا آل خليفة عن
مدى فرحتها قائلة“ :أنا سعيدة للغاية
برؤي��ة أطفالنا وهم يحلق��ون ،فنحن
نب��ذل جهدنا للقض��اء ع�لى االعتقاد
الخاطئ بأن األطفال املصابني بالتوحد
غري قادرون عىل مثل ه��ذه التجارب،
فإن مثل هذه األنشطة مهمة بالنسبة
لألطفال تساعد عىل بناء ثقتهم وزيادة
مهاراته��م الحركي��ة” .وأضاف��ت” أود
أن أش��كر فريق جرافيتي بأكمله عىل
دعمهم ومنح طالبنا متعة الطريان”.
وأضاف��ت مدي��ر التس��ويق بجرافيتي
مري��م فتح��ي قائل��ة“ :نح��ن نرحب
دامئا بالجميع ونعط��ي اهتامما خاصا
لألطف��ال والبالغني الذي��ن يعانون من
اإلعاقات وبطء النمو .فس��عدنا اليوم
برؤية الكثري من األطفال وهم يحلقون
يف النفق بكل شجاعة”.
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ينطلق في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت البحرين

ناصر بن حمد يدخل سباق تكساس لتحقيق إنجاز للمملكة بعد تاريخ ناصع
سموه :نتطلع إلى تحقيق المراكز األولى واألرقام الجديدة في الرجل الحديدي
تكساس

يدخل ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س
املجلس األع�لى للش��باب والرياضة
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة
اليوم “السبت” سباق شامل الواليات
املتح��دة األمريكية للرج��ل الحديدي
وال��ذي يق��ام يف تكس��اس وعيون��ه
عىل تحقي��ق إنجاز جدي��د للرياضة
البحريني��ة يف التجمع العاملي الكبري،
والذي دامئا ما يحفل مبشاركة واسعة
من جانب مختلف العبي العامل.
وس��ينطلق الس��باق عن��د الس��اعة
السادس��ة والنصف صباح��ا بتوقيت
تكس��اس (الس��اعة الثانية والنصف
ظه��را بتوقي��ت البحري��ن) بإقامة
منافسات الس��باحة ملسافة  2.4ميل
ىف بحرية وودالن��دز بداية من نورث
ش��ور ب��ارك ،وتنتهى يف ت��اون غرين
ب��ارك م��ع اخت�لاف منطق��ة دخول
الس��باحني وخروجه��م ،ث��م س��باق
الدراجة الهوائية ملسافة  112ميلاً إىل
الجنوب من خ�لال األرايض الزراعية
الخالب��ة يف رشق تكس��اس واملواق��ع
الحرضية والرتاثية ،وينتهي الس��باق
بجولة الج��ري طولها  26.2ميل تقام
بالكامل داخل وودالندز.
وكان الفري��ق البحرين��ي للرتايثلون
بقي��ادة س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن
حم��د آل خليفة قد أنه��ى تدريباته
اس��تعدادا للس��باق ،حي��ث أجريت
الحصة التدريبي��ة األخرية يف البحرية
املخصصة للس��باحة؛ بهدف التعرف
ع�لى املس��ار واملي��اه قب��ل انطالق
الس��باق األقوى ،إضاف��ة إىل التعرف
عىل مواق��ع التحديات والرتكيز عليها
الجتيازه��ا خاص��ة يف ظل املش��اركة
الواسعة والعدد الكبري الذي سيشارك
يف املنافسات.
ويف نهاي��ة الحص��ة التدريبية األخرية
التقى س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليف��ة أعضاء الفري��ق ،وحثهم
ع�لى إنهاء الس��باق بص��ورة متميزة
والعمل بكل جد وإخالص يف س��بيل
تحقي��ق إنجاز جديد وآخ��ر للفريق
البحرين بعد اإلنجازات الكبرية التي
حققها الفريق يف املسابقات املاضية،
مش�يرا إىل أن الفري��ق وم��ن خالل
الخربة الواس��عة التي اكتس��بها قادر
عىل تعزيز اإلنج��ازات بصورة تكفل
رفع عل��م اململكة عالي��ا يف مختلف
املحافل.
ويتكون الفريق البحريني املشارك يف
الس��باق إىل جانب سمو الشيخ نارص
ب��ن حمد آل خليفة كل من :الش��يخ
خالد بن حمد آل خليفة رئيس االتحاد
البحريني للدراجات الهوائية ،الشيخ
خالد بن عيل آل خليفة ،الشيخ صقر
بن س��لامن آل خليفة رئيس االتحاد
البحرين��ي للرتايثلون ،محمد الغيص،
عيل جناحي ،ميكيل كاالهورا ،ديفيد
تايلور ،كيف�ين اورالند ،وديفيد بالس
الذي سيشارك يف مسابقة املحرتفني.

المكتب اإلعالمي

عىل املس��توى العام بزمن 04:09:27
ساعة.
أعضاء الفريق :نتفاءل باإلنجاز

عيوننا على اإلنجاز

وأعرب س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليفة عن ارتياحه لالس��تعدادات
الكبرية للفريق التي س��بقت انطالقة
الس��باق وذل��ك من خ�لال االطالع
ع�لى التحض�يرات كاف��ة ،والت��ي
تؤك��د جاهزي��ة الفري��ق البحريني
للمش��اركة يف الس��باق املهم ،وأشار
س��موه إىل أن الفري��ق البحريني قد
واص��ل اس��تعداداته بصورة ش��املة
من البحرين لغاية املش��اركة يف هذا
الس��باق ،وال��ذي يهدف م��ن خالله
كافة أف��راد الفري��ق إىل االنتهاء من
املش��اركة بكل نجاح ،وتحقيق إنجاز
جديد.
وأضاف سمو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليفة إىل أن كاف��ة األمور مهيأة
بص��ورة جي��دة للفريق الس��تكامل
كافة املراحل التي يتضمنها الس��باق،
والنظ��ر إىل تحقي��ق إنج��از جدي��د
للفريق يف س��باقات الرجل الحديدي
ليؤكد أن الفريق البحريني بات رقام
مهام وصعبا يف جميع البطوالت التي
يشارك فيها.
كام أش��ار سمو الشيخ نارص بن حمد
آل خليف��ة إىل أن الفري��ق عازم عىل
تحقيق إنجاز كبري ومتميز يف البطولة
لتأكيد النجاحات التي حققها الفريق
يف البطوالت السابقة وتعزيزها مبديا
ثقته يف أعضاء الفريق بتحقيق إنجاز
آخر وجديد.

جانب من تسليم المعدات

لقطات من التدريبات بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد

ووضعه��ا يف امل��كان املخص��ص له��ا
والقري��ب م��ن منطق��ة االنتهاء من
منافسات الس��باحة لها ،حيث يعترب
تس��ليم املعدات من األمور املهمة يف
السباق.

 2015ظه��ر س��مو الش��يخ نارص بن
حم��د آل خليف��ة يف س��باق مايوركا
ليربه��ن قوت��ه ومهارته يف س��باقات
الرج��ل الحديدي ،ومتكن من تحقيق
املركز الثالث عرش يف الس��باق بزمن
 04:42:43س��اعة ،ليتبع��ه يف الع��ام
ذاته بتحقيق املركز الس��ابع يف سباق
كارينز بعد أن متكن من تسجيل رقم
 10:05:26ساعة.
ومتكن س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليف��ة من تحقيق املركز الثاين يف
بطولة البحرين للت��اج الثاليث ،والتي
أقيمت يف الع��ان  2015بعد أن قطع
السباق بزمن  03:56:14ساعة ليتبعه
بإنجاز كبري يف سباق ديب للتاج الثاليث
بعد أن حل يف املركز الرابع يف السباق،
ويحقق زمن وقدره  04:09:05ساعة
وليظهر سموه يف العام  2016أيضا يف
س��باق جنوب إفريقيا ،ويحقق املركز
الثامن بومن وقدره  10:26:56ساعة.
ويف العام  2017ظهر س��مو الش��يخ
نارص بن حمد آل خليفة يف العديد من
البطوالت ،وحقق إنجازات باهرة كان
أولها بطولة ديب للتاج الثاليث وليحقق
املركز األول عىل املتس��ابقني من دول
الخلي��ج واملركز الخامس يف التصنيف
بزم��ن  04:15:00س��اعة ،ث��م يحقق
س��موه املركز  27يف بطولة ش��يكاغو
الدولية ويحقق زمن  04:27:21ساعة،
ومتكن س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليفة املركز الس��ادس يف الرتيب
العام يف بطول��ة ديب للتاريثلون بزمن
 03:08:25س��اعة ،وم��ن ث��م يحقق
سمو املركز األول يف س��باق البحرين
للرتايثلون بزمن  04:12:53ساعة.
ويف الع��ام  2018متك��ن س��موه من
تحقي��ق املرك��ز األول خليجيا والرابع

تاريخ من اإلنجازات

يدخل س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليفة يف س��باق الرجل الحديدي
بتكس��اس ،وه��و يتكئ ع�لى تاريخ
ناصع ومرص��ع باإلنج��ازات العاملية
الكبرية ،والتي جعلت من سموه من
أبرز العبي هذه الرياضة.
وبالنظر إىل تاريخ س��مو الشيخ نارص
بن حم��د آل خليفة يف رياضة الرجل
الحديدي يربز الظهور األول لس��موه
يف س��باق برلني بأملانيا  ،2013وحقق
س��موه املركز  27عىل فئت��ه بعد أن
قطع مسافة املسابقات الثالث البالغة
 133كيلوم�ترا يف زم��ن 05:06:27
ساعة.
مل تتوق��ف طموحات س��مو الش��يخ
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة عند حد
بطولة برل�ين للرج��ل الحديدي ،بل
تجاوزت ذلك لتصل إىل بطولة العامل
يف فلوريدا  2013ليتمكن س��موه من
قطع مسافة السباق بزمن 10:27:31
ساعة ويحقق املركز الـ  18عىل فئته
العمرية.
وتابع سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليفة سلسلة إنجازاته ليحقق إنجازا
نوعيا يف الفلبني  2014مبشاركة نخبة
سموه يسلم المعدات
من االبطال العامليني ليحقق س��موه
قام س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل املرك��ز الثالث عىل مس��توى البطولة
خليفة بتس��ليم املع��دات والدراجة بعد أن قطع مس��افة الس��باق بزمن
الهوائي��ة إىل اللجنة املنظمة للبطولة  05:33:02س��اعة ،وظهر سمو الشيخ

نارص بن حم��د آل خليفة يف جنوب
إفريقيا  2014س��طر أروع اإلنجازات
يف ه��ذا املحف��ل العامل��ي الكب�ير
بتحقيق��ه املركز الس��ادس عىل فئته
بإجاميل الزمن  10:26:56ساعات.
وواصل سمو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليفة رحل��ة الحصاد املتميزة يف
رياض��ة الرتايثلون ،وه��ذه املرة مع
موقع آخر يف والية نيويورك بس��باق
س�يراكيوس  2014وس��ط منافس��ة
القوي��ة مع األبط��ال العامليني ،حيث
متكن س��موه من تحقيق زمن قيايس
يف البطولة وذلك بعد تجاوز السباق
بزمن  4:42:10س��اعة ،ومتكن سموه
أيضا من تحقيق املركز األول يف سباق
ديب الصح��راوي للرتيثلون بعد أنهى
السباق بزمن  02:14:28ساعة ،وهو
السباق األول من نوعه يف العامل.
ووضع س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليف��ة يف س��باق هنغاريا 2014
هدفا واضحا له ،وهو تحقيق املراكز
املتقدم��ة وبالفعل متكن س��موه من
تحطيم رقمه الس��ابق يف منافس��ات
بط��والت الرج��ل الحدي��دي وذلك
حينام متكن من اجتياز مراحل بطولة
بودابس��ت بزمن  04:30:38س��اعة
وتحقيق��ه للمركز الثام��ن ،كام متكن
س��موه من تحقي��ق إنج��از رائع يف
س��باق ديب للرجل الجديدي بتحقيق
املرك��ز الراب��ع بعد أن قطع مس��افة
السباق بزمن  04:43:12ساعة.
ويف تحدي البحرين  2014متكن سمو
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة من
تحقي��ق املركز الرابع عىل املس��توى
الع��ام للبطول��ة ،حيث س��جل زمن
جديد بعد أن قطع مس��افة السباق
بزم��ن  04:21:11س��اعة ،ويف الع��ام

أك��د أعض��اء ال فري��ق البحرين��ي
للرتايثل��ون حرصه��م عىل املش��اركة
الفاعل��ة يف الس��باق والعم��ل؛ م��ن
أج��ل تحقيق إنجاز جدي��د للرياضة
البحرينية:
 وأش��ار الش��يخ خالد ب��ن حمد آلخليف��ة رئي��س االتح��اد البحرين��ي
للدراج��ات الهوائي��ة إىل أن الفريق
أنته��ى م��ن كاف��ة تدريبات��ه وبات
جاهزا لتحقيق إنجاز جديد للرياضة
البحرينية رغم أن الس��باق يعترب من
الس��باقات الصعبة ويتطلب مجهودا
مضاعفا والفريق ق��ادر عىل تحقيق
اإلنجاز.
 الش��يخ خال��د بن ع�لي آل خليفةأش��ار إىل أن س��مو الش��يخ نارص بن
حم��د آل خليف��ة متكن م��ن إيصال
الفري��ق إىل الجاهزية التامة وجميع
أعض��اء الفريق مس��تعدون لخوض
غامر السباق وتحقيق نتائج إيجابية
ومراكز متقدمة.
 الش��يخ صقر بن سلامن آل خليفةرئي��س االتحاد البحرين��ي للرتايثلون
أكد أن طبيعة الس��باق مختلفة ،فهو
يحت��اج قوة بدينة عالي��ة ،وتركيزا يف
توزيع الجه��د عىل مراحل الس��باق
الثالث��ة ،وأعض��اء الفري��ق ميتكلون
خربة يف كيفية التعامل مع مثل هذه
السباقات.
 بينام أش��ار محمد الغي��ص إىل أنتدريبات الفريق كانت متميزة جدا،
وق��د وص��ل الفري��ق إىل الجاهزية
العالي��ة ،وهو اآلن أم��ام تحد جديد
وإنج��از رائع ،ومن املؤمل أن يتمكن
الجمي��ع م��ن إنهاء مراحل الس��باق
بنجاح.
 ع�لي جناح��ي ب�ين أن جمي��عالتدريبات س��ارت بالشكل الصحيح
واملوضوعة من جانب س��موة الشيخ
نارص ب��ن حم��د آل خليف��ة ،والتي
س��توصل الفريق إىل تحقي��ق إنجاز
جدي��د يف ظل املش��اركة الكبرية من
جانب نخبة من العبي العامل.
 ميكي��ل كااله��ورا ب�ين أن الفريقالبحريني للرتايثلون وبالخربة الواسعة
التي ميتلكها قادر عىل التعامل بصورة
إيجابية مع هذا الس��باق الطويل يف
مس��افاته والخ��روج بنتائ��ج متميزة
ومراكز متقدمة وأرقام جديدة.
 وأش��ار ديفي��د تايلور أن الس��باقفريد م��ن نوعه ،فه��و يحتاج خطة
فنية متميزة وقد وضعها سمو الشيخ
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة للفريق،
وسيتمكن الجميع من إنهاء السباق.
وديفي��د ب�لاس ال��ذي سيش��ارك يف
مس��ابقة املحرتفني أشار إىل أن سباق
املحرتف�ين دامئا ما يك��ون قويا ومثريا
والتناف��س في��ه حارضا م��ن جانب
الجميع.
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ت������ح������ت رع���������اي���������ة خ��������ال��������د ب���������ن ح���م���د

“أمباير” تُعلن انطالقتها من بوابة المنامة ..اليوم
الرفاع

تحت رعاي��ة النائب األول لرئيس
املجلس االعىل للش��باب مؤسس
منظمة خالد ب��ن حمد الرياضية
 ،KHK SPORTSالرئي��س
الفخري لالتحاد البحريني لفنون
القتال املختلطة  BMMAFسمو
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة،
تنطل��ق مس��اء اليوم “الس��بت”
املواف��ق  28ابري��ل ،بطول��ة
“اإلمرباطوري��ة” للمالكم��ة لفئة
املحرتف�ين ،والت��ي ينظمها فريق
خالد بن حم��د للمالكمة KHK
 BOXINGاملنبث��ق عن منظمة
خالد بن حمد الرياضية بـ”فندق
آرت روتانا” بجزر أمواج.
وتأيت إقامة هذه البطولة بتوجيه
من س��مو الش��يخ خالد بن حمد
آل خليفة ،وذلك عىل غرار بطولة
القت��ال الش��جاع لفن��ون القتال
املختلط��ة للمحرتف�ين ،BRAVE
والتي ستكون إقامتها يف محطات
متعددة يف مدن وعواصم مختلف
دول القارات السبعة .حيث تبدأ
انطالقتها الفعلية هذا املساء من
العاصم��ة البحرينية املنامة ،عىل
أن تش��هد مدين��ة ديب باإلمارات
العربية املتحدة النسخة الثانية يف
منتصف هذا العام ،فيام ستحتضن
مدين��ة لوس أنجل��وس بالواليات
املتحدة األمريكية النس��خة الثانية
مطلع العام املقبل.

فابيان بوناصر

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

موقع البطولة

لفنون القت��ال املختلطة للهواة،
والتي ينظمه��ا االتحاد البحريني
لفن��ون القت��ال املختلط ة �BM
 .MAFوالت��ي س��تنطلق عن��د
الس��اعة الرابع��ة ع�صرا والتي
ستش��هد إقام��ة  7مواجه��ات،
يلتق��ي يف الن��زال األول املالك��م
يوس��ف البل��ويش املالكم محمد
ع�لي يف وزن  56كيلوج��رام ويف
النزال الث��اين يلتقي املالكم حمد
فرج باملالكم عيل محمد يف وزن
 60كيلوج��رام ،ويف النزال الثالث
يواج��ه املالكم فاروق بوس��لوى
املالكم راشد جناحي يف وزن 64
كيلوجرام ،ويف النزال الرابع يواجه
املالك��م س��لامن محم��د املالكم
رشيد وحيد يف وزن  91كيلوجرام،
ويف النزال الخامس يلتقي املالكم
عيىس العم�يري باملالكم محمد
الخ�ضر يف وزن  69كيلوج��رام،
ويف النزال السادس يواجه املالكم
أحمد مصطف��ى املالكم عبدالله
فخ��رو يف وزن  75كيلوجرام ويف
الن��زال الس��ابع يلتق��ي املالكم
عبدالرحمن العنزي باملالكم شايب
نور محم��دوف يف وزن فوق 91
كيلوجرام.

بطاقات نزاالت المحترفين

تعزيزا لمكانة البحرين
المرموقة

ويهدف س��مو الش��يخ خالد بن
حمد آل خليف��ة من إطالق هذا
الحدث ،لدعم املنجزات الحضارية
التي تحققت مبملكة البحرين يف
املجال الري��ايض يف العهد الزاهر
لعاه��ل الب�لاد صاح��ب الجاللة
امللك حم��د بن عيىس آل خليفة،
الداع��م األول لقط��اع الش��باب
والرياض��ة ،وكذل��ك للتعري��ف
بالبحرين كدولة حاضنة ملختلف
األلع��اب الرياضي��ة ،فض�لا عن
تعزيز مكانتها وس��معتها الطيبة
عىل خارطة الرياضة العاملية ،التي
احتلته��ا بفضل تحقيق منتخباتها
الوطني��ة للعدي��د م��ن النتائ��ج
واإلنج��ازات املرشفة ،التي عززت
من تواجدها يف مس��توى مرموق
ومتق��دم يف الصعي��د الري��ايض
يعك��س تطلعات س��مو الش��يخ
الدويل.
خالد بن حمد آل خليفة لتحقيق
يعلن الجاهزية النجاح املطلوب مع انطالقة هذه
من جانبه ،أعلن مدير فريق خالد البطولة ،موجها الش��كر والتقدير
بن حم��د للمالكمة رئيس اللجنة لجمي��ع املس��اهمني والداعم�ين
املنظمة لبطول��ة “اإلمرباطورية” إلقام��ة النس��خة األوىل من هذه
فابيان بونارص ع��ن انتهاء اللجنة البطول��ة ،مق��درا كذل��ك جهود
املنظم��ة م��ن كاف��ة الرتتيب��ات أعض��اء اللجنة وجمي��ع العاملني
الخاص��ة بإقامة البطول��ة ،مؤكدا لإلع��داد والتحض�ير املثاليني لهذا
أن اللجنة هي��أت األجواء املثالية امللتق��ى الري��ايض ال��دويل الذي
إلبراز الحدث عىل الش��كل الذي سريى النور يف هذا املساء.

سمو الشيخ خالد بن حمد

وزن المواجهات الختامية

وزن الهواة

إقبال على شراء التذاكر

وق��ال بون��ارص“ :تحظ��ى ه��ذه
البطولة من اهتامم كبري من عشاق
ومحبي رياض��ة املالكمة ،والذين
بادروا برشاء تذاكر هذه البطولة،
من أج��ل االس��تمتاع مبش��اهدة
ومتابعة نزاالت املحرتفني” ،متمنيا
يف الوقت ذات��ه التوفيق والنجاح
املالكمني يف الظهور املميز يف أوىل
نسخ هذه البطولة.

وزن المحترفين

حلبة النزاالت

وقد جرى صباح الجمعة املوافق
 27ابريل ،فحص الوزن الرس��مي
للمالكمني املتأهل�ين للمواجهات
النهائية مبسابقة املالكمة ببطولة
البحرين الرابع��ة ،والتي حددت
إقامة  7نزاالت من أصل  9نزاالت
مالكمي لهذا
نّ
بسبب عدم حضور
الفحص.

نزاالت النسخة األولى هذه النزاالت ،حي��ث يتواجد يف
ه��ذا الن��زال املالكم الس��لوفايك
وبحس��ب املنافس��ات ،ستش��هد بافول كراج صاحب  14انتصار و9
النسخة االوىل من بطولة “أمباير” تعادالت ،ويعترب أيقونات املالكمة حسم فحص وزن النزاالت النهائية
إقامة ثالث ن��زاالت ،يجمع األول وكيك بوكسينغ يف سلوفاكيا.
للهواة تتويج املالكم محمد زمان
بني املالكمة م��ي خالد واملالكمة
احتضان النزاالت النهائية بلقب وزن  52كيلوجرام واملالكم
كوبنس��يكا ،ويجمع النزال الثاين
ريتش��ارد راكوما بلق��ب وزن 81
بني املالكم كراج واملالكم املتوكل وع�لى هام��ش بطول��ة كيلوجرام ،بس��بب ع��دم حضور
ويجم��ع الن��زال الثال��ث املالكم “اإلمرباطورية” ،ستقام املواجهات املالكمني املنافس�ين لهام ،وهام:
موىس لوف واملالكم لوكاس كوس .النهائية ملس��ابقة املالكمة ضمن املالكم حسني الش��مري واملالكم
ويعترب الن��زال الثاين هو األبرز يف منافسات بطولة البحرين الرابعة إبراهيم أمني.
وزن الهواة يتوّ ج المالكمين
زمان وريتشارد

أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة اإلمبراطورية
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برشلـونــة ينتظــر نقطــة الحســم
(وكاالت) :يخ��رج برش��لونة املتص��در
ملالقاة مضيفه ديبورتيفو الكورونيا ،غداً
األح��د ،يف املرحلة الخامس��ة والثالثني
من الدوري اإلس��باين ،واضعا يف اعتباره
أنه ع�لى بعد نقطة وحيدة من التتويج
باللق��ب ،وضمه إىل لق��ب كأس امللك،
الذي حصده يوم السبت املايض.
وإذا فشل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
يف الف��وز ع�لى ليجاني��س وديبورتيفو
أالفيس ،فإنه سيتم إعالن برشلونة بطال
للدوري اإلس��باين ،حتى من قبل مباراته
أمام ديبورتيفو ،بفضل تفوقه بفارق 11
نقطة عن أتلتيكو الوصيف.
ويف الوق��ت ال��ذي ح��ذر في��ه مدرب
برش��لونة إرنستو فالفريدي ،من خطورة
التس��ليم ب��أن فريق��ه حص��د اللقب
بالفع��ل ،ولك��ن يف الحقيق��ة الن��ادي
الكتال��وين ،ال��ذي مل يتعرض ألي هزمية
هذا املوسم يستحق اللقب عن جدارة
واستحقاق.
وعقب الخروج من دور الثامنية لدوري
أبط��ال أوروبا ع�لى يد روم��ا ،األجواء
كان��ت متوت��رة يف كام��ب ن��و ،ولكن

السبت 28

الجروح تداوى ولقب الدوري اإلس��باين
سيساعد عىل طي الصفحة األوروبية.
وق��ال األوروجواي��اين لوي��س س��واريز
مهاجم برش��لونة “يف بداية املوس��م كنا
نتطلع لحص��د الثنائية املحلية ،الدوري
اإلس��باين يضم الكث�ير م��ن املباريات،
والجميع يرغب يف الفوز بلقب الكأس”.
وأض��اف “أس��تغرب خروجنا من دوري
أبطال أوروبا ،كان لدينا شعورا بأن لدينا
القدرة عىل الذهاب أبعد من ذلك”.
ولكن ديبورتيفو لن يكون لقمة سائغة
أمام برش��لونة مبا أن مص�يره يف دوري
الدرجة األوىل بات عىل املحك.
ويحتل ديبورتيفو املركز الثامن عرش يف
ج��دول الرتتيب ،ويقاتل من أجل إزاحة
ليفانتي عن املركز السابع عرش.
ويف الوقت الذي يس��عى في��ه ليفانتي
لتحقيق أفض��ل نتيجة ممكن��ة لتأمني
البق��اء بدوري األض��واء ،يتطلع مونتيال
مدرب إش��بيلية للفوز خارج أرضه من
أج��ل تعوي��ض الجامهري ع��ن الهزمية
املهينة بخمس��ة أهداف نظيفة عىل يد
برشلونة يف نهايئ كأس ملك إسبانيا.

الدوري اإلنجليزي
الجولة 36

ب��ي��رن��ل��ي -ب��راي��ت��ون
ك ب�������االس -ل��ي��س��ت��ر
هدرس��فيلد -ايفرتون
نيوكاسل -وست بروم
ساوثامبتون -بورنموث
سوانس��ي -تشيلسي

14:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
19:30

الدوري االسباني
الجولة 35

اس��بانيول -ل بالم��اس
س���وس���ي���داد -ب��ل��ب��او
ر مــدريـــ��د -ليغانيــس
ف�����ي�����اري�����ال -س��ل��ت��ا

14:00
17:15
19:30
21:45

الدوري االيطالي
الجولة 35

روم������������ا -ك��ي��ي��ف��و
ان����ت����ر -ي��وف��ن��ت��وس
الدوري األلماني

14:00
17:15

الجولة 32

ب��اي��رن -ف��ران��ك��ف��ورت
ش���ال���ك���ه -غ�ل�ادب���اخ
فولفسبورغ -هامبورغ
ليفركوزن -شتوتغارت
الدوري الفرنسي

16:30
16:30
16:30
19:30

الجولة 35

ل�������ي�������ون -ن����ان����ت
ب���������وردو -دي���ج���ون
م���ون���اك���و -اي��م��ي��ان
س��ت��راس��ب��ورغ -نيس

وإذا تع�ثر ليفانت��ي فه��ذا س��يعطي
ديبورتيف��و حافزا إضافيا ألن يصبح أول
فريق يفوز عىل برش��لونة هذا املوسم،
بعدما نجح يف الفوز عىل املارد الكتالوين
بهدفني مقابل هدف يف املوسم املايض.

وقال مدافع ديبورتيفو راؤول ألبنتوس��ا
“الزال��ت لدينا فرص للنج��اة ،ونريد أن
نقاتل حت��ى النهاية ،لدينا مواجهة أمام
برشلونة وعلينا أن نتعامل معها بأفضل
طريقة ممكنة”.

وأض��اف “إن��ه فريق كب�ير ويرغب يف
حسم لقب الدوري اإلسباين ،ونحن نريد
أن نستعيد مكانتنا ،ثقتنا بأنفسنا”.
ويلتق��ي الريال م��ع ضيف��ه ليجانيس
اليوم السبت ولكن املليك يدخل املباراة

إيطاليا تشتعل بجولة مرتقبة

أبريل

ل���ي���ف���رب���ول -س��ت��وك

لقب الدوري هو الهدف بعد الكأس

وعينه ع�لى مواجهته أمام بايرن ميونخ
األملاين األس��بوع املقبل ،يف إياب املربع
الذهب��ي لدوري أبط��ال أوروبا ،أمال يف
حصد اللقب الق��اري للمرة الثالثة عىل
التوايل.
وف��از الريال عىل ملع��ب بايرن بهدفني
مقابل هدف مس��اء األربع��اء يف مباراة
الذهاب.
وم��ن املتوق��ع أن يدف��ع الفرنيس زين
الدي��ن زي��دان م��درب ري��ال مدريد
بجاريث بيل وكريم بنزميا بعد جلوسهام
عىل مقاعد البدالء خالل مباراة بايرن.
ويخرج أتلتيكو ملالقاة أالفيس يوم األحد
وأيضا سيكون تركيزه منصبا بشكل جزيئ
عىل مباراته أمام آرس��نال اإلنجليزي يف
إياب املربع الذهب��ي للدوري األورويب
األسبوع املقبل.
ويلتقي يوم الس��بت إسبانيول مع الس
بامل��اس وريال سوس��يداد م��ع أتلتيك
بيلباو وفياريال مع سيلتا فيجو.
ويلعب ي��وم األحد خيت��ايف مع جريونا
وفالنس��يا مع إيب��ار ،في�ما يلتقي يوم
اإلثنني ريال بيتيس مع ماالجا.

18:00
21:00
21:00
21:00

عقوبة كبيرة
(وكاالت) :يواجه دييجو سيميوين ،املدير
الفني ألتلتيكو مدريد ،عقوبة صارمة محتملة،
إثر طرده خالل التعادل ( )1-1مع آرسنال،
يوم الخميس ،يف ذهاب نصف نهايئ الدوري
األورويب.
وقام الحكم كليمنت توربني بطرد املدرب
األرجنتيني ،الذي ثار خارج الخطوط ،بسبب
البطاقة الحمراء التي حصل عليها العبه ،شيمي
فريساليكو ،يف الدقيقة .10
ويف هذا الصدد ،ذكرت صحيفة “آس”
اإلسبانية ،أن سيميوين قد يتم إيقافه 3
مباريات ،بسبب ما بدر منه خالل مباراة
الليلة ،عىل ملعب اإلمارات ،وفقا لقانون
التحكيم يف االتحاد األورويب.
وقالت الصحيفة إنه إذا ذكر الحكم ،أي إهانة
تلفظ بها سيميوين ،يف تقرير املباراة ،سيكون
معرضا لإليقاف ،لـ 3مباريات أو اثنتني
ً
املدرب
عىل األقل.

(وكاالت) :س��يدخل ال�صراع عىل لقب
دوري الدرج��ة األوىل اإليط��ايل لك��رة
القدم ،مطلع األس��بوع املقبل منعطفا
جديدا حني يحل البطل يوفنتوس ضيفا
عىل إن�تر ميالن ،بين�ما يصطدم نابويل
صاحب املركز الثاين مع فيورنتينا ،الذي
غالب��ا م��ا كان مدربه يس��بب إزعاجا
لفريق املدرب ماوريسيو ساري.
وأش��عل نابويل الرصاع عىل اللقب بعد
الفوز  0 1-عىل يوفنتوس األحد املايض،
وهو ما قلص الف��ارق بني الفريقني إىل
نقطة واحدة قب��ل  4جوالت من نهاية
املسابقة .ورمبا لن يسعد مشجعو اإلنرت
بأكرث من رؤية فريقهم ينجح يف تعطيل
مس�يرة يوفنت��وس نح��و إح��راز لقب
الدوري للعام الس��ابع عىل التوايل ،حني
يلتقي الفريقان يف اس��تاد س��ان سريو
مبيالنو اليوم السبت.
أض��ف إىل ه��ذا مخ��اوف إن�تر الذي
يح��اول جاه��دا وضع ح��د لغيابه عن
دوري أبطال أوروبا ملدة س��تة مواسم
إذ يحت��ل حاليا املرك��ز الخامس متأخرا
بنقط��ة وحيدة عن املرب��ع الذهبي يف
حني يحتاج الفريق إلنهاء املوسم ضمن
املراك��ز األربع��ة األوىل للتأهل لدوري
األبطال .وقال لوتشيانو سباليتي ،مدرب
اإلن�تر“ :أمتن��ى أن يتدفق املش��جعون
ع�لى امللعب مل��ؤازرة الفريق من أجل
تحقيق الفوز الذي نحتاجه للوصول إىل

قمة على صفيح ساخن ونابولي ينتظر

أهدافن��ا الخاصة ،وليس فقط من أجل
إلحاق الهزمية بيوفنتوس”.
وم��ن املفارق��ات أن إن�تر كان هو من
يرتبع ع�لى قمة الرتتي��ب دون هزمية
حني تع��ادل الفريقان بدون أهداف يف
ال��دور األول يف ديس��مرب /كانون األول
 ،2017لكن الفريق يتأخر حاليا بفارق
 19نقطة ع��ن يوفنتوس صاحب املركز
األول .وتوجهت مجموعة من مشجعي
يوفنت��وس املتحمس�ين إىل تدريب��ات
الفريق األربعاء ،وأش��علت ألعابا نارية
“لتش��جيع الالعبني” بع��د الهزمية أمام
نابويل األحد املايض.
وق��ال ماس��يميليانو أليج��ري ،مدرب

يوفنتوس“ :ندرك مدى صعوبة املنافسة
عىل لقب الدوري هذا املوس��م خاصة
م��ع األداء الرائع ال��ذي يقدمه نابويل،
لك��ن هن��اك  4مباري��ات وكان لدين��ا
أس��بوعا الس��تعادة الطاقة واالستعداد
لهذه املواجهة”.
ويحتل إنرت املرك��ز الخامس برصيد 66
نقطة متأخرا بنقط��ة واحدة عن روما
والتس��يو .وسيخوض يوفنتوس مباراتيه
يف الدوري يف األس��بوعني املقبلني يومي
السبت بينام س��يخوض نابويل مباراتيه
يوم األحد.
وطلب نابويل من املسؤولني عن الدوري
اإليطايل أن تق��ام مباريات الفريقني يف

آخر أسبوعني يف نفس التوقيت.
ورغم أن فيورنتينا يحتل مركزا يف وسط
الرتتيب ،وال ميل��ك فرصة كبرية للتأهل
للدوري األورويب إال أن مواجهة الفريق
عىل ملعبه يف اس��تاد أرتيميو فرانيك ،مل
تكن أبدا مهمة س��هلة ،ك�ما أن نابويل
لديه أس��باب خاصة ووجيه��ة تدفعه
للحذر يف مواجهة فريق يدربه ستيفانو
بيويل.
فهذا الرجل كان يتوىل تدريب التس��يو
عندم��ا ف��از ع�لى ناب��ويل  4-2يف آخر
مباريات موس��م  2014-2015وهو ما
حرم نابويل من التأهل لدوري األبطال.
كام كان يدرب كييفو حني تفوق مرتني
عىل نابويل يف موس��م  2010-2011كام
ق��اد فريقه الح��ايل فيورنتين��ا للتعادل
ب��دون أهداف يف مباراة الدور األول يف
سان باولو يف نابويل ،بديسمرب .2017
واحتشد ما يقرب من  10آالف مشجع
يف مطار املدينة يف انتظار طائرة الفريق
العائدة م��ن تورينو بعد الفوز مس��اء
األحد املايض عىل يوفنتوس يف معقله.
وأكدت وس��ائل إعالم محلية الخميس
أن س��لطات املطار تدرس تطبيق خطة
طوارئ إذا نج��ح نابويل يف احتالل قمة
الدوري األحد املقبل ألن طائرة الفريق
س��تعود إىل مطار املدينة قبل منتصف
اللي��ل ما قد يس��بب ارتب��اكا يف حركة
السفر.

مهمات متفاوتة للكبار و”الصغار”
(وكاالت) :يأمل ستوك سيتي ،يف تراجع
أداء ليفربول اليوم الس��بت يف الدوري
االنجليزي املمتاز لكرة القدم ،عىل غرار
ما ح��دث له يف آخر ع�شر دقائق من
ذهاب الدور قبل النهايئ لدوري أبطال
أوروبا ضد روما بعد أن س��حق الفريق
اإليطايل طوال  80دقيقة قبل ذلك.
وال ميك��ن توق��ع أي يشء م��ن فري��ق
امل��درب يورج��ن كل��وب بعدما تحرس
العبوه بعد نهاية املباراة بإستاد أنفيلد
يوم الثالثاء رغم انتصارهم .5-2
واهتزت شباك ليفربول مرتني يف النهاية
ضد وست بروميتش ألبيون يف الدوري
األس��بوع املايض ليتضح أن��ه مهام بلغ
س��حر محمد صالح ،فهناك دامئا أمل يف
مواجهة فريق امل��درب األملاين يورجن
كلوب لو صمد املنافس طويال.
أو عىل األقل سيكون هذا أساس حديث
املدرب بول المربت مع الفريق إذ يأمل
يف انت��زاع الفوز خ��ارج أرضه يف رصاع
النجاة من الهبوط.
وم��ع تأخ��ره بأربع نقاط ع��ن منطقة
األمان قبل ثالث مباري��ات من النهاية
رمب��ا يهب��ط س��توك لو خ�سر وانترص
س��وانزي سيتي عىل تش��يليس الذي ما

يزال يحلم بحرم��ان ليفربول من إنهاء
املوسم يف املربع الذهبي.
وس��يكون ه��ذا األمر دافع��ا لليفربول
لضامن عدم تعرثه م��رة أخرى رغم أن
كل��وب يواجه مهمة صعب��ة يف اختيار
التش��كيلة األساس��ية ،بعدما تس��ببت
اإلصابة يف تقليص عدد العبي الوس��ط
الذي��ن يعتمد عليه��م إىل ثالثة العبني
فقط.
لك��ن ذلك رمبا ل��ن يكون مش��كلة لو
واصل صالح مس��تواه الحايل إذ يسعى
لتس��جيل خمس��ة أهداف لكرس الرقم
القي��ايس إليان راش بإحراز  47هدفا يف
موسم واحد مع الفريق.
وس��يبحث مانشس�تر س��يتي املت��وج
باللقب ع��ن أرقام قياس��ية يوم األحد
عندم��ا يح��ل ضيف��ا عىل وس��ت هام
يونايتد .ويحتاج سيتي إىل ستة أهداف
وفوزين يف آخ��ر أربع مباريات ليحقق
رقام جدي��دا يف الدوري املمتاز يف عدد
األهداف والنقاط واالنتصارات وهو أمر
يف متناوله.
لكن وس��ت ه��ام وهو واح��د من 11
فريقا يريدون تجنب الهبوط س��يكون
مرشحا لتقديم أداء قوي.

أليكسيس سانشيز

ويبتعد وس��ت هام بس��ت نقاط عن
منطق��ة الهب��وط الت��ي يتق��دم فيه��ا
س��اوثهامبتون ع�لى س��توك ووس��ت
بروميتش ال��ذي يتعني عليه الفوز عىل
نيوكاس��ل يونايتد لو أراد الحفاظ عىل
آمال��ه الضئيل��ة للغاي��ة يف البق��اء بني
الكبار .ومل يسبق أن هبط مارك هيوز،
م��درب س��اوثامبتون كالعب أو مدرب
لكن سجله الذي يتضمن تدريب ستوك
س��يتي يف وقت س��ابق من املوسم رمبا

يلط��خ بتس��ببه يف هب��وط فريقني يف
موسم واحد هذه املرة.
ولن ينقذه س��وى الفوز اليوم الس��بت
عىل ضيفه بورمنوث ال��ذي رمبا تكفيه
نقط��ة واحدة لضامن البق��اء يف دوري
األضواء.
ويخوض كريستال باالس وهيديرسفيلد
ت��اون مبارات�ين ميكن الف��وز بهام ضد
ليس�تر س��يتي وإيفرتون عىل الرتتيب
بينام يح��ل برايتون اند ه��وف ألبيون
ضيفا عىل برينيل.
ويف مثل هذا الوقت من املوس��م كانت
املواجهة بني مانشسرت يونايتد وأرسنال
تح��دد وجه��ة اللقب لكن ي��وم األحد
س��يكون الس��ؤال املهم هل س��يرشك
جوزي��ه موريني��و العب��ه أليكس��يس
سانش��يز ضد فريقه الس��ابق أرس��نال
إذ يس��عى يونايتد إلحكام قبضته عىل
املركز الثاين.
ويلعب توتنهام هوتس��بري ،الذي خرس
يف قب��ل نهايئ كأس االتح��اد االنجليزي
األسبوع املايض ،ضد واتفورد يوم االثنني
ومثل ليفربول يجب عىل الفريق الفوز
للحفاظ عىل حظوظه يف إنهاء املوس��م
يف املربع الذهبي.

ملتقى األعمال

إعداد :هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com
multaqa@albiladpress.com
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بأسعار تنافسية واشتراطات مرنة

إقبال كبير على برنامج “استاجر لتملك” من “مونتريال”
يوا�صل برنامج “ا�ستاجر لتملك” التي تقدمه �رشكة
مونرتيال لل�سيارات حتقيق جناح كبري ووا�ضح من خالل
الإقب���ال املتميز من جانب زبائن املعر�ض؛ لال�س���تفادة
م���ن املزاي���ا واملرونة الت���ي يقدمها الربنام���ج لتحقيق
احللم بامتالك �سيارة الأحالم .هذا باال�ضافة �إلى الربامج
الأخ���رى التي تقدمها ال�رشكة مونرتي���ال بالتعاون الكبري
والتحالف���ات القوي���ة مع جمي���ع البنك و��ش�ركات متويل
ال�سيارات الأخرى.
و�شهد برنامج “ا�ستاجر لتملك” منذ تفعيله وطرحه
للعمالء عل���ى العديد من مراحل التطوي���ر ،و�إدخال مزايا
متع���ددة؛ به���دف تقدمي خدم���ات مميزة وذل���ك يف �إطار
ر�ؤية �رشكة مونرتيال لل�س���يارات التي ته���دف دوما �إلى
الو�ص���ول �إلى �أف�ض���ل اخلدمات و�أ�رسعها عل���ى الإطالق،

والت���ي متن���ح ال�رشكة الري���ادة يف عامل تق�س���يط ومتويل
ال�سيارات داخل مملكة البحرين .و”ا�ستاجر لتملك” عرب
عن ا�ستئجار �سيارة الأحالم ،وميكن جلميع العمالء اختيار
�أي �س���يارة يرغب بها وبا�ش�ت�رطات �س���هلة ومرنة ،حيث
ميكن احل�ص���ول على التمويل واملوافق���ه فورا والعديد
من املميزات الأخرى والت�سهيالت التي تهدف �إلى جعل
الإجراءات �أكرث �رسعة ومرونة وجعل اقتناء �س���يارة الأحالم
يف متناول اجلميع .وميكن لعم�ل�اء �رشكة مونرتيال زيارة
�أي من معار�ض���ها اخلم�س���ه املنت��ش�رة يف مملكة البحرين،
وتق���دمي �أوراقه���م لال�س���تفاده م���ن برنام���ج “ا�س���ت�أجر
لتمل���ك” ،واحل�ص���ول عل���ى �س���يارات �أحالمهم ب�أ�س���عار
تناف�س���ية �إلى جانب الت�ش���كيلة الوا�س���عة التي تقدمها
ال�رشكة من جميع فئات ال�سيارات ومبختلف الأحجام.

وفدا من “األشغال”
“ديار المحرق” تستقبل
ً

ا�ست�ض����افت �رشك����ة ديار املحرق وفدًا ر�س����ميًا
زائ����رًا م����ن وزارة الأ�ش����غال و�ش�����ؤون البلدي����ات
والتخطي����ط العم����راين يف جول����ة تعريفي����ة لدي����ار
املح����رق ،وذلك ي����وم الثالث����اء املواف����ق � 17أبريل
.2018
تر�أ�����س الوف����د الوكيل امل�س����اعد للطرق هدى
فخ����رو ،وكان يف مقدمة امل�س����تقبلني عدد من كبار
م�س�����ؤويل ال�رشك����ة ومنت�س����بيها ،وذل����ك يف مكت����ب
مبيعات ديار املحرق.
و���ص�رح الرئي�س التنفيذي ماهر ال�ش����اعر قائال:
“بالنياب����ة عن دي����ار املح����رق ،ي�س����عدين �أن �أنتهز
الفر�ص����ة لأرحب بالوكي����ل امل�س����اعد للطرق هدى
فخ����رو والوف����د املراف����ق له����ا؛ للإط��ل�اع عل����ى �آخر
التط����ورات وامل�س����تجدات يف م�رشوع دي����ار املحرق،
حي����ث نحر�ص دوما ً عل����ى االلتزام ب�أعل����ى املعايري
والتقنيات املعتم����دة لأعمال البناء والبنية التحتية
و�أخالقي����ات العم����ل .ومنذ ت�أ�س����ي�س دي����ار املحرق
عملنا دائمًا للنهو�ض بقطاع التطوير العقاري على
ال�ص����عيدين املحلي والإقليمي مل�ستويات جديدة.
كما ن�س����عى جلعل ه����ذا امل�رشوع اال�س����تثنائي مثاال
للحل����ول العقاري����ة املتنوعة التي جتم����ع املجاالت
التجارية وال�س����كنية والرتفيهية .ويف الوقت الذي

ن�س����عى فيه لتحقيق طموحاتن����ا الريادية يف املجال
العقاري ،ف�إننا نحر�ص على توطيد التعاون والدعم
املتب����ادل م����ع وزارة الأ�ش����غال و�ش�����ؤون البلديات
والتخطيط العمراين”.
ومت خ��ل�ال الزي����ارة تق����دمي عر�����ض موجز عن
�أحدث امل�ش����اريع يف ديار املحرق ،تبعها ا�صطحاب

الوفد يف جول����ة لعدد من �أهم مع����امل ديار املحرق،
بدءًا بحي النور وحي ال�رشوق ،وم�رشوع ديرة العيون،
ومرا�س����ي البحري����ن ،ومدينة التنني ،حي����ث اطلعوا
على املعامل املميزة لكل م�رشوع .تال ذلك ا�صطحاب
الوف����د بزي����ارة ملكتب مبيع����ات مرا�س����ي البحرين،
تعرفوا خاللها على الت�صميم الفريد للم�رشوع.

إطالق أحدث شاحنات مرسيدس-بنز أكتروس وأروكس
مت الك�ش���ف م�ؤخ���را خ�ل�ال حفل �إط�ل�اق �أحدث
�إ�ض���افة �إلى �ش���احنات مر�س���يد�س -بنز املتوفرة
حاليا يف البحرين ،حيث مت الك�ش���ف عن �ش���احنات
مر�س���يد�س -بن���ز �أكرتو�س و�أروك����س اجلديدتني
كلي���ا مبعر����ض احل���داد لل�س���يارات يف � 25أبري���ل
.2018
وح�رض احلدث كبار ال�شخ�صيات والعمالء وكذلك
عدد من �أ�ص����حاب ال�رشكات الرائ����دة ورجال الإعالم،
وممثلني عن� ،MENA DCVإ�ض����افة �إلى جمل�س
الإدارة ومديري����ن الإدارة ب�رشكة احلداد لل�س����يارات.
وخالل احلفل مت قطع الكعك املعد لالحتفال مبرور
 60عاما على ال�رشاكة بني  DCV MENAو�رشكة
احلداد لل�س����يارات .يذكر �أنه مت �إطالق �أول انطالقة
لتد�ش��ي�ن �ش����احنات �أكرتو�س و�أروك�س اجلديدتني
كليا ب�إمارت دبي بدول����ة الإمارات العربية املتحدة
وق����د ح�رض احل����دث يف دبي عدد م����ن ممثلي خمتلف
املوزع��ي�ن املعتمدي����ن والعم��ل�اء والإعالمي��ي�ن
مل�ش����اهدة العر�ض .هذه هي امل����رة الأولى منذ 20
عام����ا التي تطل����ق فيها مر�س����يد�س -بنز �إ�ض����افة

للتواصل مع المحررة 17111509 :

�أعلن���ت �رشك���ة ال�س���يارات الأوروبية،
امل�س���تورد وامل���وزع احل��ص�ري ل�س���يارات
جاك���وار الند روفر يف مملك���ة البحرين عن
عرو����ض مذهلة على ط���رازات خمتارة من
�س���يارات الند روفر مت ا�س���تخدامها خالل
�س���باق جائ���زة البحري���ن الك�ب�رى 2018
لت�أم�ي�ن موا�ص�ل�ات كب���ار ال�شخ�ص���يات.
تقدم احلملة احل�رصية من �رشكة ال�سيارات
عرو�ض���ا
ً
الأوروبي���ة جاك���وار الن���د روف���ر
مميزة ب�أ�س���عار تناف�س���ية ولفرتة حمدودة
عل���ى �س���يارة رينج روف���ر الفاره���ة ذات
الأداء العايل و�س���يارة رينج روفر �سبورت
الديناميكية ،والتي مت ا�س���تخدامها فرتة
�س���باق الفورم���وال  1خ�ل�ال عطل���ة نهاي���ة
الأ�سبوع.
و�س���يحظى العمالء مبزايا قيمة ت�شمل
� 5س���نوات �ض���مان جم���اين ،و� 5س���نوات
خدمة �ص���يانة جمانية� ،إ�ض���افة �إلى خدمة
امل�س���اعدة على الطريق على مدار ال�ساعة
ملدة � 5سنوات جمانًا.
وبهذه املنا�س���بة�� ،ص�رح املدير العام

ل�رشك���ة ال�س���يارات الأوروبي���ة جاكوار الند
روف���ر �س���تيفن الي قائ�ل�ا“ :تتوا�ص���ل
م�س���اعينا يف �رشك���ة ال�س���يارات الأوروبي���ة
جاكوار الند روفر للو�صول �إلى م�ستويات
غري م�سبوقة من التميز يف قطاع ال�سيارات
يف مملكة البحرين ،وخ�ل�ال تعاوننا الناجح
م���ع حلبة البحرين الدولي���ة يف عطلة نهاية
الأ�س���بوع� ،شهدنا زيارة العديد من العمالء
ملنطق���ة جاكوار الند روف���ر؛ للتعرف على
�سياراتنا املعرو�ضة”.
و�أ�ض���اف “نظرًا للنج���اح الكبري الذي
حققن���اه ،فق���د وجدنا �أنها فر�ص���ة مثالية
مل�ش���اركة عمالئن���ا ه���ذا النج���اح ،لذل���ك
ارت�أين���ا تقدمي هذا العر����ض املذهل على
�سيارتني من �أكرث �سيارات الدفع الرباعي
رواجً ا و�ش���عبية ،ونحن يف �رشكة ال�سيارات
الأوروبي���ة جاكوار الند روفر ن�س���عى دائمًا
لتحقيق تطلعات عمالئنا .كما نتطلع قدمًا
لتقدمي املزيد من هذه العرو�ض املميزة،
وتقدمي �أف�ض���ل اجله���ود خلدم���ة العمالء
ب�أف�ضل الو�سائل”.

“أشرف” و”سوني” يطلقان أحدث
كاميرا من دون مرايا
جديدة �إل����ى جمموعة منتجات املركب����ات التجارية.
ت�ضيف �أكرتو�س و�أروك�س اجلديدتان كليا م�ستوى
معزز �آخر من املوثوقية والفعالية والقوة ملا متتاز
به �ش����احنات مر�س����يد�س بن����ز .وبتجميعها يف �أكرب

م�صنع لل�ش����احنات -على م�س����توى العامل يف ويرث
ب�أملاني����ا ،ت�أت����ي ال�ش����احنات ب�إ�ص����دار مت تطويرها
خ�صي�ص����ا ً لل�رشق الأو�س����ط و�إفريقيا ،ومبوا�صفات
تتحمّل �أق�صى ظروف الت�شغيل.

“بيتك” يعلن أسماء الفائزين بـ “”iPhone X
�أعل���ن بي���ت التموي���ل الكويت���ي – البحري���ن
(بيت���ك) عن �أ�س���ماء الدفعة الأولى م���ن الفائزين
�ض���من �أحدث حملة ترويجية ملنتجاته امل�رصفية،
والتي متنح جميع امل�ش�ت�ركني اجلدد يف بطاقات
بيت���ك االئتماني���ة فر�ص���ة الت�أه���ل للدخ���ول يف
�سحوبات �شهرية على مدى � 3أ�شهر.
و�ش���هد �ش���هر مار����س  2018ف���وز كلٍ م���ن
ميثم عبداحلميد �أحم���د ،و RAJAPANDIAN
 ،VARADA PILLAIوبدرية يو�سف بوزبون،
وجمي���ل �أحمد �أحمد ،و�إبراهيم �أحمد عبد اهلل بجهاز
 iPhone Xل���كل منهم .و�رصح املدير التنفيذي
ورئي����س املجموعة امل�رصفي���ة للأفراد خالد رفيع
“�أود �أن �أتقدم بالتهنئة للفائزين ب�أول دفعة من
�أجهزة  iPhone Xللم�ش�ت�ركني اجلدد يف �ش���هر
مار�س وذلك �ض���من �أحدث حمالت بطاقات بيتك
االئتماني���ة ،كما �أنن���ا نتمنى للجمي���ع التوفيق يف
ال�س���حوبات القادمة واال�س���تمتاع بتجربة م�رصفية

“األوروبية” تطلق عروضا على السيارات
المستعملة في الفورموال 1

متكاملة مع بي���ت التمويل الكويت���ي – البحرين،
حي���ث �إن كل م�ش�ت�رك جدي���د يف ه���ذه البطاقات

يدخل تلقائيا يف �س���حب �شهري ليفوز خم�سة من
امل�شرتكني ب�أجهزة هاتف .”iPhone X

ك�ش���فت حم�ل�ات �أ��ش�رف البحري���ن،
امل���وزع الر�س���مي لعالم���ة �س���وين يف
البحري���ن ،و�س���وين ال��ش�رق الأو�س���ط
و�إفريقيا عن �إ�ض���افة جديدة تن�ض ّم �إلى
جمموعة كامريات �س���وين من دون مرايا
وذات الإطار الكامل ،وهي كامريا ?7III
 ILCE-A7M3والت���ي تُط���رح للم���رة
الأولى يف البحرين.
ح��ض�ر الفعالية ممثلون عن و�س���ائل
الإع�ل�ام وم�ص���ورون حمرتف���ون حظ���وا
جميعا بفر�ص���ة جتربة �أحدث الكامريات
والعد�س���ات م���ن �س���وين .وقام �س���فري
�س���وين علي الرفاع���ي اال�س���م الالمع يف
جمتمع الت�صوير يف البحرين با�ستعرا�ض
مزاي���ا كامريات �س���وين م���ن دون مرايا،
وت�سليط ال�ضوء على �أبرز خ�صائ�صها.
وم���ن جانب���ه�� ،ص�رّح رئي����س ق�س���م
الت�صوير الرقمي �س���وين ال�رشق الأو�سط
و�إفريقي���ا م���ورات غابيت�ش���يلي ،قائالً:

ت�ش���هد كام�ي�رات �س���وين الرائ���دة طلبا
متنامي���ا يف ع���دد �أك�ب�ر من الأ�س���واق يف
املنطق���ة ،وبتنا نالحظ اهتماما �إ�ض���افيا
يف �س���وق البحري���ن .وبالتايل ،ي�س���عدنا
�إط�ل�اق كامريا  7IIIلع�ش���اق الت�ص���وير
الفوتوغ���رايف وه���واة الت�ص���وير وكذلك
امل�ص���ورين املحرتف�ي�ن ،والذي���ن بات
ب�إمكانهم اال�س���تمتاع بتجرب���ة املجموعة
الكاملة من كام�ي�رات الإطار الكامل من
دون مرايا يف املتجر الأقرب �إليهم.
وم���ن جانبه�� ،ص�رّح املدي���ر العام يف
�أ��ش�رف للإلكرتوني���ات موتوكوم���اران،
قائ�ل�اً :نح���ن متحم�س���ون للغاي���ة لطرح
�أح���دث تقني���ات الت�ص���وير الرقمي من
�س���وين يف البحرين .تعت�ب�ر كامريا 7III
�إ�ض���افة رائع���ة �إل���ى جمموع���ة كامريات
�س���وين ،حي���ث �إنه���ا �أ�س���عدت ع�شّ ���اق
الت�ص���وير الذين حظوا بفر�صة جتربتها
خالل فعالية الإطالق الر�سمي.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س( )17580939 :اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

انستغرام ال ّنجوم
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السبت
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جته���ز الفنان���ة ال�سورية جين���ي �إ�س�ب�ر للم�شاركة يف
عم���ل فني جديد� ،إذ �شاركت متابعيها مقطع فيديو خالل
تواجده���ا يف احدى الغابات ،م���ع �شخ�صية كرتونية حملت
الفتة مكت���وب عليه���ا “ ،”promوذلك ع�ب�ر �أحد مواقع
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tariq_albahhar

مسافات

التوا�صل االجتماعي ،وعلقت �إ�س�ب�ر على الفيديو قائلة:
“مفاج�أة قريبة” .يذكر �أن جيني �شاركت �أخريًا يف م�سل�سل
“فر�ص���ة �أخرية” ،املقرر عر�ضه يف دراما رم�ضان املقبل،
وهو من ت�أليف فهد مرعي و�إخراج فهد مريي.
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م��ل��ك ال���ع���راق في�صل
الأول ي��ك��ل��ف توفيق
ال�����س��وي��دي بت�شكيل
وزارة ج��دي��دة ،وذل��ك
ع��ق��ب ت��ع��ي�ين كلربت
ك��ل��اي��ت��ن م����ن����دو ًب����ا
ب��ري��ط��ان��ي��ا ���س��ام � ًي��ا يف
العراق.

tariq.albahar@albiladpress.com

مهرجان التراث السنوي يواصل تقديم نشاطه المتنوع
لليوم الث���اين على الت���وايل ،وا�ص���ل مهرجان
الرتاث تقدمي برناجمه احلافل بالأن�شطة من موقعه
اجلدي���د بجان���ب قلعة عراد يف مدين���ة املحرّق التي
حتتف���ي باختيارها عا�صمة للثقاف���ة الإ�سالمية هذا
الع���ام ،حي���ث ت�ست���درج ن�سخته ال���ـ  26العديد من
عنا�رص املوروث ال�شعب���ي البحريني بعنوان “ذاكرة
املحرّق”.
وكان املهرجان انطل���ق يوم � 25أبريل اجلاري
برعاية كرمية و�سامية من لدن عاهل البالد �صاحب
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة ،وي�ستمر
حت���ى  5مايو 2018م .وتوفر هيئ���ة الثقافة �أماكن
متع���ددة لرك���ن ال�سيارات ه���ي :جممّ���ع ال�سيف –
املح���رّق ،مدر�س���ة ع���راد الإعدادية للبن���ات ونادي
املح���رّق .و�إثراء للتجرب���ة الثقافية ،ف����إن مهرجان
ال�ت�راث ال�سن���وي ال���ـ  26يقدّم ن�شاط���ه يف كل من
اخليمة اخلا�صة بفعاليات العام ويف القرية الرتاثية
املقابل���ة لقلع���ة ع���راد ،حي���ث ت�ضم ه���ذه القرية
العديد من الوجهات التي ميكن من خاللها معاي�شة
أي�ضا
الإرث احل�ض���اري البحرين���ي .وتقدّم القري���ة � ً
ركن�ي�ن للم�أكوالت .و�سيك���ون رواد املهرجان على
موعد مع ت���ذوق �أكالت �شعبي���ة يف ركن امل�أكوالت
ال�شعبية كخرب الرقاق ،اخلنفرو�ش ،قر�ص الطابي،
الكب���اب واللقيمات .كم���ا وت�ضم القري���ة الرتاثية
�سوقً ���ا �شعبية ت�شارك فيها حم�ل�ات بحرينية تقدم
البخور والأقم�شة والقهوة وماء اللقاح.
و�إ�ضافة �إلى ذل���ك ،يقدّم املهرجان يف اخليمة
عرو�ضا مبا�رشة للحرف اليدوية التقليدية املرتبطة
ً
بالبحر وب�شجر النخيل مثل �صناعة الكورار ،النقدة،
الأزي���اء البحريني���ة ،التد�سي����س ،الن�سي���ج� ،صناعة
ال�سي���وف ،الفخار ،الذه���ب ،امل�سابي���ح ،الطوّا�ش،
ال�سفن (القالف���ة) ،احلبال ،القرق���ور وفلق املحار
والنج���ارة و�صناع���ة ال�صنادي���ق املبيت���ة والنق�ش
عل���ى اجلب�س .كم���ا ميكن م�شاه���دة احلرفيني وهم
ي�صنع���ون الآالت املو�سيقي���ة ويكتب���ون ب�أجم���ل
اخلطوط العربية ويحيكون �أ�شكاالً خمتلفة من ورق
�سعف النخيل.
وي�صاحب مهرجان الرتاث ال�ساد�س والع�رشين
جمموعة من املعار�ض �أولها للفنان �إبراهيم خليفة

الحمل:
مهارات���ك التنظيمية مطلوبة يف العمل
اليوم

1939

الثور:

�أدولف هتلر يعلن �إلغاء
م��ي��ث��اق ع���دم االع��ت��داء
الذي كان قد وقعه مع
بولندا.

ميكن���ك جمع �أف���كار زمالئ���ك وبالتايل
تتفوق

الجوزاء:
ال تن����س �أن تعمل عل���ى تغيري عاداتك
غري ال�صحية

السرطان:

1945

�صحتك اجل�سدي���ة والعقلية يف �أح�سن
�أحوالها

األسد:
ال تدع اللحظة متر دون �أن ت�سعى وراء
�أفكارك

العذراء:

صفحات من حياة علماء المحرق ..محاضرة بالجزيرة الثقافي

�س���وف تك�س���ب امل�ؤيدي���ن الذي���ن
ي�شاركونك يف الأهداف

الميزان:
هك���ذا ت�ستطيع العم���ل اليوم بطريقة
جيدة وتتقدم

نظم مركز اجلزيرة الثقايف حما�رضة تاريخية بعنوان (�صفحات
م���ن حياة علماء املح���رق) م�ساء االربع���اء  25ابريل  2018حتدث
فيها الدكت���ور حممد احل�سيني ،و�أداره���ا النا�شط الثقايف عي�سى
ال���وزان ،تناول احل�سيني ع���دة �صفحات وحمطات من حياة تاريخ
 5عوائل من علماء املحرق الذين اثروا يف ذاكرة وتاريخ املحرق
الثقافية لعقود طويلة وقد مت تكرمي  5من عوائل علماء املحرق
وهم-:
 عائلة ال�شيخ �إبراهيم بن حممد �آل خليفة عائلة العالمة ال�شيخ عبد اللطيف بن عبداملح�سن ال�صحاف عائلة ال�شيخ القا�ضي عبد اللطيف اجلودر عائلة العالمة ال�شيخ خليفة بن حمد النبهاين عائلة ال�شيخ عبد اللطيف املحمودوقد ح�رض هذه الأم�سية لفي���ف كبري من اجلمهور واملهتمني
ب�شئ���ون الثقافة ورواد ومنت�سبي املركز ،و�شارك اجلميع يف طرح
مداخالته���م يف ما طرحته املحا�رضة م���ن ذاكرة ثقافية حول علماء
املحرق.

العقرب:
تغي مدخل���ك والتو�صل �إلى
يج���ب �أن رِّ
ا�سرتاتيجية جديدة

القوس:
ببع����ض الثق���ة بالنف����س ت�ستطي���ع
التغلب على هذه امل�شكالت

الجدي:
م���ن حول���ك ال ي�ستطيع���ون جتاه���ل
حما�سك وحيويتك

الدلو:

الذي يقدم  100لوح���ة بورتريه ل�شخ�صيات تركت
ب�صم���ات م�ضيئ���ة يف تاريخ املح���رق و�ساهمت يف
النهو����ض بامل�شه���د احل�ضاري للمدين���ة .ويف ركن
�آخ���ر من اخليم���ة بجانب قلعة ع���راد ي�ستقر معر�ض
“�أب���واب املح���رق” ال���ذي يعر�ض جمموع���ة �أبواب
لبي���وت تراثية من املحرق �ضم���ن مقتنيات متحف
البحري���ن الوطني وي�ض���ع م�ساهم���ات املتفاعلني
من املجتم���ع البحريني مع مب���ادرة ت�صوير “�أبواب
املح���رق” الت���ي �أطلقتها هيئ���ة البحري���ن للثقافة
والآث���ار ع�ب�ر مواق���ع التوا�صل االجتماع���ي .وثالث
املعار����ض الفنية ه���و للفنانة ال�شيخ���ة حنان بنت

ح�س���ن �آل خليف���ة التي تق���دم �ص���ورًا التقطتها ما
ب�ي�ن عام���ي  1992و ،2002وتوثّ���ق فيها جمموعة
م���ن املب���اين ذات الطاب���ع املعم���اري الفريد الذي
متيزت به مدين���ة املحرق .ويف رابع املعار�ض التي
ي�ست�ضيفه���ا مهرجان الرتاث �سيجد ال���زوار قطعًا
مميزة من مقتنيات متح���ف البحرين الوطني لأزياء
املر�أة البحرينية.
و�إثراء للتجرب���ة الثقافة الت���ي يقدّمها ،يقدم
عرو�ضا
ً
مهرجان الرتاث ال�سنوي ال�ساد�س والع�رشين
لأفالم وثائقية �ضمن م��ش�روع “التاريخ ال�شفهي”،
وه���و مبادرة من هيئة الثقاف���ة تُعنى ب�إحياء عنا�رص

ممي���زة من ثقاف���ة البحري���ن وتراثه���ا الغني حيث
�سجلت ه���ذه الأفالم �شه���ادات ل�شخ�صيات وطنية
رائ���دة ومتخ�ص�ص���ة يف قطاعات الثقاف���ة والرتاث
واملو�سيقى والفنون.
وي�ست���درج مهرج���ان ال�ت�راث �أجم���ل العرو�ض
املو�سيقية التي تقدمّها فرق� :إ�سماعيل الدوا�س،
دار ب���ن حرب���ان ،دار ق�ل�ايل ،فرقة �سام���ي املالود
للفنون ال�شعبية ،فرقة حممد بن فرا�س ،دار الرفاع
الع���ودة ،فرقة جا�سم جم�شري ودار الرفاع ال�صغرية
ودار �شباب احلد.
ويخ�ص����ص مهرج���ان ال�ت�راث هذا الع���ام ركنًا

لور����ش العم���ل املتنوع���ة ولأعم���ار خمتلف���ة حيث
�سيتعلم الزوار اخلط على الفخ���ار ،التطريز� ،إعادة
تدوير �سعف النخيل ،النق���دة ،النق�ش على اجلب�س
وغريه���ا .كم���ا وللأطف���ال ن�صيب كبري م���ن ور�ش
العم���ل حيث يق���دّم ركنهم ور�ش���ا ً متنوعة تعلمهم
العدي���د م���ن امله���ارات الإبداعي���ة كر�س���م مدينة
املح���رق بعجينة ال���ورق� ،أبواب املح���رق بالكوالج،
�أ�سا�سي���ات الت�صوير ،فن طي ال���ورق (�أوريغامي)
وغريه���ا الكث�ي�ر .كم���ا �سيق���دّم املهرج���ان يوميًّا
عرو�ض���ا للدمى بعنوان “بادق�ي�ر املحرق” وحزاوي
ً
من الرتاث.

مشاركة بحرينية في معرض أبوظبي للكتاب

تدشين “األعمدة” وتوثيق جهود المصممين
العرب في الهوية البصرية
خا�ص

كت����اب “الأعمدة” ه����و �أحدث
�إ�ص����دارات دار Brandin’ You
وه����ي دار ن�رش بحرينية متخ�ص�صة
بن���ش�ر وتوزي����ع الكت����ب يف جم����ال
الت�صميم والإب����داع ت�شارك للعام
الثال����ث على الت����وايل يف معر�ض
ابوظبي الدويل للكتاب.
وقد جاء هذا الكتاب بعد عدد
من الإ�ص����دارات يف جمال �صناعة
الهويّة الب�رص ّي����ة ،وهي“ :عالمات
عربي����ة (“ ،”)1عالم����ات عربي����ة
( ،”)2و”�شعارات عربية”.
يتن����اول كت����اب “الأعم����دة”
جمموعة متن ِوّعة من �أعمال �رشكات
ت�صميم وم�ص ِمّمني عرب يف جمال
ليو�ضح
ِّ
�صناع����ة الهويّة الب�رصيّة،
ر�ؤيته����م مل�شاريع �أب���ص�رت النُّور
و�أخذت ح ِّيزًا على �أر�ض الواقع.
يوثق كتاب “الأعمدة” جهود
عدد م���ن امل�صمم�ي�ن العرب يف
جمال �صناع���ة الهوي���ة الب�رصية،
ع���ن طري���ق توف�ي�ر م�ساح���ة من
الأمثلة احليّة ،مع �رشوحات موجزة
مت ا ِتّباعه���ا
للأ�سالي���ب الت���ي َّ
يف ال َتّحلي���ل لرت�شي���ح احلل���ول
الأن�سب ،والو�ص���ول �إلى ال َنّتيجة
النهائيّة.
امتدادًا لغريه من �إ�صداراتنا،
يهدف كتاب “الأعمدة” �إلى الأخذ
بي���د امل�ص ِمّم العرب���يّ  ،لليتف َرّد،

تتمتع بخ�ب�رة ممتازة للنج���اح والتميز
القوي

الحوت:
�أنت بحاجة �إلى نزهة يف الوقت احلايل

ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي
��������ش�������ارل دي�����غ�����ول
ي�ستقيل م��ن من�صبه
ويعلن اعتزاله العمل
ال�����س��ي��ا���س��ي ،وذل����ك
ع��ق��ب اال���ض��ط��راب��ات
االجتماعية والطالبية
التي �شهدتها فرن�سا
عام .1968
•جانب من الندوة

ن���ادي ت���راث الإم���ارات ،وف���از بفئ���ة جائزة
املمار�س���ات العربية برنام���ج خادم احلرمني
ال�رشيفني للعناية بالرتاث احل�ضاري للمملكة
واملقدم من الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني باململكة العربي���ة ال�سعودية ،بينما
ف���از احل���ريف ال�صين���ي جن جوه���و اخلبري يف
جم���ال �صناع���ة الق���وارب اخل�شبي���ة يف فئة
جائزة املمار�سات الدولية.
ويف ف���رع الرواة وحملة ال�ت�راث/الكنوز
الب�رشي���ة احلي���ة/ ،فاز يف فئة جائ���زة الراوي
املحلي عب���د اهلل �سعيد ال�سوي���دي ،وفازت
فاطم���ة �رسحان م���ن جمهورية م��ص�ر العربية
بجائزة فئة الراوي العربي ،بينما فازت روزا
ماريا من املك�سيك بجائزة فئة جائزة الراوي
الدويل .ويف فئة جائزة البحث العربي.

ك���رم حاكم ال�شارقة ال�شي���خ �سلطان بن
حمم���د القا�سم���ي رئي����س املنظم���ة الدولية
للفن ال�شعبي ال�شاعر البحريني القدير علي
عبداهلل خليفة وذلك مبنح���ه �شخ�صية العام
للرتاث ،تقدي���را ً لإ�سهاماته القيمة وجهوده
الرائ���دة يف حق���ل ال�ت�راث الثق���ايف حفظ���ا ً
و�صونا ً.
وذل���ك يف حفل تك���رمي الفائزين بجائزة
ال�شارق���ة الدولية للرتاث الثقايف يف دورتها
الثاني���ة يف حقوله���ا الثالث���ة واملوزعة على
ت�سع فئ���ات ،كما فاز �أحمد مب���ارك �سامل من
مملكة البحرين عن درا�سته احلياة الثقافية
واالجتماعي���ة يف البحري���ن قب���ل مائ���ة ع���ام
وانعكا�سها على فن الأهزوجة”.
وف���از بفئة جائ���زة املمار�س���ات املحلية

•حاكم ال�شارقة يكرم علي عبداهلل خليفة

ت�ص���ور الفنان���ة ا�سي���ل عم���ران م�شاهده���ا يف
امل�سل�س���ل التاريخ���ي اجلدي���د “ه���ارون الر�شيد” من
ت�أليف عثمان جحا ،واخراج عبدالباري �أبو اخلري.
ون��ش�رت ا�سيل عرب �صفحتها مبوق���ع “ان�ستغرام”
�ص���ورة له���ا من م�شاه���د العم���ل معلقة“ :الي���وم بكل
حما�س���ة تابع���ت ت�صوي���ر م�شاه���دي م���ن امل�سل�سل”.
متمني���ة ان العم���ل ين���ال اعج���اب اجلمه���ور اخلليج���ي
والعربي .وجت�سد ا�سي���ل يف العمل �شخ�صية “�سريين”

راشد نجم يشارك بأمسية
شعرية عن القدس بأبوظبي
حمرر م�سافات

•حممد اجلزاف

•خالد بومطيع

أسيل عمـران مختلفـــة في “هارون الرشيــد”
بات���اه الإبداع
���ق طريق���ه جِّ
ولي�شُ َّ
واخلروج ع���ن امل�ألوف ،للو�صول
�إلى خلْق ب�صم��� ٍة تَ�صن ُع الفَ رق يف
جمال ال َتّ�صمي���م يف املنطقة ويف
العامل ككلّ .

ن����ه����اي����ة االح�����ت��ل��ال
الأم��ي��رك�����ي ل��ل��ي��اب��ان
بتوقيع معاهدة ال�سالم
يف �سان فران�سي�سكو.

تكريم البحرينيين علي خليفة وأحمد مبارك في الشارقة

تقوم م�ؤ�س�سة فال�ش ا�ستوديو لت�صوير
االعمال الفنية ب�إنتاج فيلم تلفزيوين وثائقي
ح���ول “املحرق عا�صم���ة الثقاف���ة اال�سالمية
 ”2018وقد وقع اختيار امل�ؤ�س�سة على مقر
مركز اجلزيرة لت�صوير هذا امل�رشوع نظرا ملا
قام به املركز من ن�ش���اط وفعاليات ثقافية
مميزة وم�شهودة للجميع وب�شكل الفت ،وقد
اخت���ارت امل�ؤ�س�س���ة جمموعة م���ن املثقفني
والإعالميني املعروفني يف املحرق لت�سجيل
مقاب�ل�ات تلفزيونية معهم وي�أتي على ر�أ�س
القائمة رئي�س املركز حمم���د اجلزاف وخالد
بومطيع والكاتب �صالح اجلودر و�آخرون.

كت���اب الأعمدة ال�ص���ادر عن
دار  Brandin’ Youمتوف���ر
حاليًّا يف معر�ض �أبو ظبي الدويل
للكت���اب ،كما �سيتوف���ر الحقًا يف
عدة متاجر ومكتبات.

1952

1969

تسجيل فيلم عن المحرق بـ “الجزيرة الثقافي”
•من حفل التد�شني

�إعدام الزعيم الإيطايل
بينيتو مو�سوليني رميًا
بالر�صا�ص بعد قيادته
اخل���ا��س�رة لإي��ط��ال��ي��ا يف
احلرب العاملية الثانية.

الت���ي اعتربتها جديدة كليا ،حيث مل ي�سبق ان قدمتها
يف اعمالها ال�سابقة.
العم���ل من بطولة كل م���ن الفنانني ق�صي خويل،
عاب���د فه���د ،عبداملح�سن النم���ر ،يا�رس امل��ص�ري ،حبيب
غل���وم ،كاري�س ب�ش���ار ،كندا حن���ا� ،سمر �سام���ي ،نادرة
عمران ،دمي���ة احلايك ،دمية بياع���ة ،ن�ضال جنم ،دمية
اجلن���دي ،رمي غ���زايل� ،سح���ر ف���وزي ،ره���ف الرحب���ي،
وغريهم.

للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

•�أ�سيل عمران

غادر الأديب وال�شاع���ر را�شد جنم برفقة
جمموع���ة من اع�ضاء �أ�رسة االدباء والكتاب الى
العا�صمة االماراتية ابوظبي وذلك للم�شاركة
يف االم�سي���ة ال�شعري���ة الت���ي ينظمها االحتاد
الع���ام لالدب���اء والكت���اب العرب ع���ن مدينة
القد����س ،ويف الوق���ت نف�س���ه �سيح��ض�ر جنم
افتتاح معر�ض ابوظبي الدويل للكتاب.
وتقام ه���ذه االم�سية والتي يح�رضها كبار
ال�شع���راء الع���رب والإماراتيني عل���ى هام�ش
مهرجان وم�ؤمتر القد����س الذي �سيحمل ا�سم
ال�شاعر العربي الكب�ي�ر حممود دروي�ش الذي
ن���ذر عمره لق�ضية فل�سطني ،وق�ضية ال�شعر،
وال���ذي ي�صادف ه���ذا العام ذك���راه العا�رشة،
حيث �سيتم طرح جمموعة من املحاور املهمة،
التي حتي���ط بالق�ضية واملدينة من جوانبهما
املتعددة ،وم���ن هذه املحاور مدينة القد�س:
الن�ش����أة والتط���ور (ر�ؤي���ة تاريخي���ة) ،مدينة
القد�س مكانً���ا ومكانة دينية -قراءة مقارنة،

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

•را�شد جنم

مدين���ة القد�س :ق���راءة ال�شخ�صي���ة من خالل
الرتاث ،ال�رصاع���ات الدينية وال�سيا�سية حول
مدينة القد�س ع�ب�ر التاريخ ،العهدة العمرية
ومكان���ة القد�س يف ال�ت�راث الإ�سالمي ،مدينة
القد����س� :ساح���ة ��ص�راع احل�ض���ارات ،العرب
يف القد����س م���ا قب���ل االحت�ل�ال ال�صهي���وين،
التغريات الدميوغرافية التي �أدخلها االحتالل
ال�صهيوين على القد�س ،مدينة القد�س.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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الطقس
حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.
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الكويت

أبوظبي

44º 35º

38º 32º

مسقط
32º 27º

عمان

ارتف���اع املوج م���ن قدم �إل���ى قدمني قرب
ال�س���واحل وم���ن � 2إل���ى  4اق���دام يف عر�ض
البحر قد ترتفع �إلى  8اقدام مع الهبات.

القاهرة

35º 21º

38º 21º

الدوحة
36º 33º

�أعلنت ال�س���لطات ال�ص���ينية مقتل  7تالميذ وجرح � 12آخرين �أم�س اجلمعة يف هجوم طعنا
ب�سكني �أثناء عودتهم �إلى منازلهم من مدر�سة متو�سطة يف �شمال ال�صني ،يف واحدة من �أعنف
الهجمات من هذا النوع خالل ال�س���نوات الأخرية .ومت اعتقال امل�ش���تبه به فيما يخ�ضع اجلرحى
للع�ل�اج ،بح�س���ب ما ذكرت �س���لطة الإع�ل�ام يف منطقة ميج���ي مبقاطعة �ش���اجني على موقعها
الر�سمي للتوا�صل االجتماعي .ووقع االعتداء ،دون تقدمي تفا�صيل �إ�ضافية .ومل تعرف �أعمار
الأطف���ال ،لكن تالميذ املدار�س املتو�س���طة يف ال�ص�ي�ن ترتاوح �أعمارهم ع���ادة بني  12و15
�سنة .ووقعت يف ال�صني يف ال�سابق هجمات بال�سكاكني .ففي فرباير املا�ضي قام رجل م�سلح
ب�س���كني بقتل امر�أة وجرح � 12شخ�ص���ا يف مركز ت�س���وق مزدحم يف بكني ،وهو هجوم نادر من
نوعه يف العا�ص���مة التي تنت�رش فيها ال�رشطة بكثافة .والعام املا�ض���ي قتل رجل م�سلح ب�سكني
�شخ�صني وجرح ت�سعة �آخرين يف متجر يف مدينة �شينزين جنوب ال�صني.

الرياض
43º 31º

صنعاء
22º 18º

تحذير
ليوجد.

06:26
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بيروت الرياح �رشقي����ة بوجه عام من � 5إلى 10
الطق�س معتدل ويكون غري م�ستقر يف وقت
28º
بغداد���ة لت�س� 23º
���اقط عقد وت�ص����ل من � 12إلى  17عقدة مع
الح����ق من هذه الليلة مع فر�ص�
46º 29º
هبات قد ت�صل �إلى  35عقدة احيانا.
امطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا.

الرياح
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
وتصل من  12الى  17عقدة احيانا خلل
النهار.

11:54

e-mail: local@albiladpress.com

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

الطقس لهذا اليوم
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة

الخميس

مقتل  7تالميذ طعنا
بال�سكني يف ال�صني

الجمعة

40º 32º
39º 32º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شرقية من  10الى  15ولكنها عموما شمالية شرقية من 10
عقدة احيانا.
الى  15عقدة احيانا.

السبت
43º 33º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شمالية من  10الى 15
عقدة احيانا خلل النهار.

� 44سببا جينيا لالكتئاب ال�شديد
تو�صل علماء دوليون �إلى  44من املتغريات اجلينية التي قد تزيد من خماطر الإ�صابة باالكتئاب
ال�ش���ديد ،وقالوا �إن كل الب�رش يحملون بع�ض���ا منها على الأقل .و�أو�ض���ح العلماء �أن النتائج اجلديدة قد
ت�س���اعد على تف�س�ي�ر �سبب عدم ا�ستجابة البع�ض مل�ض���ادات االكتئاب وحت�سن حاالتهم ،كما قد متهد
الطريق �أمام �أدوية جديدة .وخل�ص العلماء �أي�ض���ا يف الدرا�س���ة ،وهي الأكرب من نوعها� ،إلى �أن الأ�سا�س
اجليني لالكتئاب هو نف�س���ه �أ�سا�س ا�ض���طرابات نف�سية �أخرى مثل الف�ص���ام .وي�ؤثر االكتئاب ال�شديد
على نحو  % 14من �س���كان العامل ،وهو �أكرب م�س���بب للعجز على املدى البعيد ،لكن نحو ن�صف مر�ضى
االكتئاب فقط ي�س���تجيبون جيدا للعالجات املوجودة .وقال الباحث ،جريوم برين ،الذي عمل مع فريق
البح���ث ،وهو م���ن جامعة كينغز كوليدج يف لندن �إن “املتغريات اجلينية اجلديدة املكت�ش���فة ميكن �أن
تبث الأمل يف عالج االكتئاب من خالل فتح الباب �أمام و�سائل الكت�شاف عالجات جديدة �أف�ضل”.

زوار ينظرون �إلى �أ�سد ت�سلق على �سطح زجاجي يف �سفاري بارك “تواري” يف �ضواحي باري�س ،فرن�سا (اف ب)

علماء يحذرون من املبالغة
يف اجلهد البدين
�أكد علماء هولنديون �أن زيادة ممار�س����ة الن�ش����اط
البدين ت�ؤدي �إلى ظه����ور وتطور �أمرا�ض خطرية جتعل
الإن�س����ان مقعدا .وق����ال باحثوا املرك����ز الطبي جلامعة
�أوتريخ����ت الهولندية� ،إن ممار�س����ة التماري����ن البندية
ال�شاقة التي ترهق ج�سم الإن�س����ان ،ت�ؤدي �إلى �أمرا�ض
خط��ي�رة كالت�ص����لب اجلانبي ال�ض����موري ،ال����ذي �أقعد
عامل الفيزي����اء الربيط����اين الراحل� ،س����تيفن هوكينغ.
و�أظه����رت حتالي����ل بيان����ات طبي����ة لأك��ث�ر م����ن 1500
بالغ� ،شخ�ص����وا مبر�ض الت�ص����لب اجلانبي ال�ض����موري،
يف �أيرلن����دا و�إيطاليا وهولندا� ،أن الذين يعانون �أ�ش����د
�أعرا�����ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�س����دية قوية
وميار�سون �أق�سى متارين اللياقة البدنية ،من الرك�ض
والتجديف وكرة ال�س����لة وغريها من الألعاب الريا�ضية
الثقيلة.

بـريطانـي ده�سـه القطـار  300مـرة يف يـوم واحـد
لق����ي رجل بريط����اين م�رصع����ه بطريقة
مروعة� ،إذ تعر�ض للده�س بقطار الأنفاق،
�أك��ث�ر من  300مرة يف ي����وم واحد ،قبل �أن
يجري اكت�شاف بقايا جثته.
وده�����س القط����ار الذي كان ي�س��ي�ر يف
لن����دن ،الرج����ل البالغ من العم����ر  47عاما،

لأول مرة ،يف الثامن والع�رشين من دي�سمرب
املا�ضي.
و�أ�ص����در القطار حينئذ تنبيها لطاقم
القيادة ،فتوقفوا لفرتة من الزمن وبعثوا
�شخ�ص����ا لريى ما جرى ده�س����ه يف اخلارج،
ف�أخربهم �أن الأمر يتعلق مبجرد ثعلب.

ومل يجر اكت�ش����اف �أمر اجلثة الآدمية �إال
يف اليوم الت����ايل� ،أي بعد مرور نحو ع�رشات
القطارات على ال�س����كة ،وحتركت ال�رشطة
بع����د تلقي ب��ل�اغ عن وجود رفات �ش����خ�ص
ميت.
و�أظهرت كامريات املراقبة التي جرى

عرو�س من ليايل الأن�س يف فيينا

� 36ألف �صاعقة ت�ضرب
والية هندية ب�ساعات
تعر�ض���ت والية يف جنوب���ي الهن���د �إلى �أكرث
من � 36ألف �ص���اعقة خالل � 13س���اعة فقط ،فيما
اعتربه خمت�ص���ون ظاهرة غرية م�س���بوقة .وقالت
�س���لطة �إدارة الكوارث �إن � 36749صاعقة �رضبت
والي���ة �أندرا بردي����ش ،مرجعة ذلك �إل���ى الظروف
اجلوية املتطرفة التي تعي�شها الوالية اجلنوبية.
ولقي � 9أ�شخا�ص م�رصعهم ،بينهم  7فتيات نتيجة
تعر�ضهن لل�صواعق يف الوالية منذ الثالثاء ،وفق
ما ذكرت تقارير �إعالمية غربية .وال�ص���واعق من
الأم���ور املعتادة يف الهند ،خ�صو�ص���ا يف مو�س���م
�س���قوط الأمط���ار ،الذي يب���د�أ يف يوني���و وينتهي
يف �س���بتمرب .لكن ه���ذا الوالية �ش���هدت زيادة يف
حدوث ال�صواعق ،قبل بداية املو�سم.

فريو�س “بال عالج” يفتك ب�سكان �أ�سرتاليا الأ�صليني
ذكرت �ص���حيفة “لوب�س�ي�رفاتو” الفرن�سية� ،أن فريو�س���ا حمريا ال عالج له حتى الآن� ،أدى �إلى وفاة
عدد كبري من ال�سكان الأ�صليني لأ�سرتاليا ،و�سط خماوف من يوقع مزيدا من ال�ضحايا م�ستقبال.
ويعاين قرابة ع�رشين مليون �شخ�ص يف العامل من فريو�س “تي” اللمفاوي الب�رشي ،وهو مر�ض خطري
ينت�رش ب�شكل الفت يف منطقة �أ�سرتاليا الو�سطى.
وينتقل الفريو�س “تي” عرب طرق عدة مثل العالقة اجلن�س���ية واحلقن بالدم ،كما ينتقل �أي�ضا من
الأم �إل���ى اجلنني وعرب الر�ض���اعة ،وي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إلى �أ�ش���كال خطرية م���ن �رسطان الدم ،وقد
ي�سفر عن الوفاة يف غ�ضون �أ�سابيع.
وتف�ض���ي العدوى يف حاالت �أخرى �إلى �صعوبات يف العمود الفقري تتحول يف ظرف وجيز �إلى �شلل
كام���ل يف ج�س���م الإن�س���ان .وال يوجد �أي دواء فع���ال يف الوقت احلايل للعالج من املر����ض ،ويقول خرباء
ال�صحراء �إن ثمة �رضورة لبحث وا�سع النطاق عن عالج ل�ضحايا الفريو�س الذي ال ي�سمع به كثريون.
ُح�صوا يف مدينة ب�أ�سرتاليا الو�سطى،
وبح�سب �أرقام نقلتها �صحيفة “غارديان” ،ف�إن  % 45ممن ف ُ
يحملون الفريو�س اخلطري وهو معدل مرتفع ب�آالف املرات قيا�سا ب�سكان �أ�سرتاليا الآخرين.
وي�ش���كو �س���كان املنطقة ما يرونه تهمي�ش���ا لهم ،ويقولون �إن ال�س���لطات كانت �س���تتحرك بجدية
ملكافحة املر�ض ،لو �أنه �رضب مدنا كربى يف البالد مثل �سيدين.

�إدانة املمثل املخ�ضرم بيل كو�سبي باالعتداء اجلن�سي

�أ�شهر �أ�سلحة “حرب النجوم”
بن�صف مليون دوالر
قالت دار جوليان للمزادات �إن واحدا من �أ�شهر
الأ�س���لحة يف �سل�سلة �أفالم “�س���تار وورز” �أو “حرب
النجوم” ،وهو �س�ل�اح البطل هان �س���ولو� ،س���يطرح
يف م���زاد يف يونيو بال�س فيغا�س بقيمة ت�ص���ل �إلى
� 500ألف دوالر .وذكرت الدار �أن ال�س�ل�اح النا�سف
الذي ا�س���تخدمه هاري�س���ون فورد يف فيلم “�س���تار
وورز :ريت�ي�رن �أوف ذا جي���داي” الع���ام  ،1993هو
واحد من �سالحني ظهرا يف الفيلم ،ومعروف يف عامل
“�ستار وورز” با�سم “دي�.إل .”-44وا�ستخدم فورد
ال�س�ل�اح النا�سف يف كثري من م�ش���اهد الفيلم ،وهو
ي�ش���به �سيفا �ضوئيا ،ويعد �أحد �أ�شهر الأ�سلحة التي
ا�ستخدمت يف �أفالم اخليال العلمي.

و�ض����عها يف املحطة ،دخول ال�ض����حية �إلى
النفق ،وفق ما نقلت “ديلي ميل”.
وقدمت هيئة موا�صالت لندن تعازيها
لعائل����ة ال�ض����حية ،وقال����ت �إنه����ا لن تديل
باملزي����د م����ن الت�رصيح����ات م����ا مل تت�ض����ح
ال�صورة بناء على ما جتريه من حتريات.

قدّم امل�ص���مم اللبن���اين العاملي �إيلي �ص���عب جمموعته اجلديدة من ف�س���اتني الأعرا�س
لربيع  2019التي جاءت م�ستوحاة من ليايل الأن�س يف فيينا مع ما يرافقها من حفالت تتميّز
ببذخها وفخامتها.

دانت حمكم����ة يف مدينة فيالديلفيا
الأمريكي����ة جنم الكوميديا املخ�رضم بيل
كو�س����بي باالعت����داء اجلن�س����ي ،ليواج����ه
عقوب����ة بال�س����جن ت�ص����ل لع�رش �س����نوات
ل����كل من التهم الثالث الت����ي �أدين بها.
كم����ا يواجه املمثل البال����غ من العمر 80
عام����ا ،غرامة قدره����ا � 25ألف دوالر لكل
م����ن التهم الث��ل�اث ،وفق م����ا ذكر موقع
“تلغراف” .وا�س����تمرت املداوالت ملدة
� 14س����اعة بني �أع�ض����اء هيئة املحلفني
( 7رجال و 5ن�س����اء) ،ليتو�ص����لوا بعدها
�إلى �أن كو�س����بي مذنب وي�ض����عوا نهاية
للمحاكم����ة الت����ي ب����د�أت يف التا�س����ع من
�أبريل اجلاري .وكانت مدربة كرة ال�س����لة يف جامعة تيمبل بفيالديلفيا� ،أندريا كون�ستاند ،قد
اتهمت كو�س����بي باالعتداء عليها جن�س����يا يف منزله العام  ،2004عندما كانت يف الثالثني من
عمرها .وتعد هذه املحاكمة الثانية التي �سعت من خاللها كون�ستاند لإدانة كو�سبي� ،إذ بد�أت
املحاكم����ة الأولى يف اخلام�����س من يونيو العام  ،2017لكنها انتهت بعد �أقل من �أ�س����بوعني.
واحت�ش����دت الكثري من الن�س����اء املدافعات عن حقوق املر�أة عن����د املحكمة للرتحيب باحلكم،
فيما احت�ش����د �آخرون من منا�رصي كو�سبي .وت�أتي هذه املحاكمة للنجم املخ�رضم ،بعد �سل�سلة
من الف�ض����ائح اجلن�سية التي هزت �أو�س����اطا فنية و�سيا�س����ية يف الواليات املتحدة ،ودفعت
مئات الآالف من الن�ساء لالن�ضمام حلركة “مي تو” ،التي تدعو لوقف االعتداءات اجلن�سية.
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