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املجال�س جت�ّسد روح الأ�سرة الواحدة
م�سيًدا بجهود “الرتبية” يف الرتقاء بالتعليم... �سمو نائب رئي�س الوزراء:

مدين���ة عي�سى - وزارة الرتبي���ة والتعليم: 
اأكد نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء �سمو ال�سيخ 
علي بن خليفة اآل خليفة اأن املجال�س الرم�سانية 
تعد فر�س���ة لتاأكيد روح الأ����رة الواحدة التي 
يتمي���ز بها املجتمع البحرين���ي، يف ظل القيادة 
احلكيمة لبلدن���ا العزيز، م�سيًدا �سموه باجلهود 

الت���ي تبذلها وزارة الرتبي���ة والتعليم لالرتقاء 
بامل�سرية التعليمية املباركة.

وكان �سم���وه ق���د تف�سل بزي���ارة املجل�س 
الرم�س���اين لوزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ماج���د 
النعيمي، يرافقه حمافظ اجلنوبية �سمو ال�سيخ 
خليف���ة بن علي اآل خليف���ة، و�سمو ال�سيخ خالد 

بن علي اآل خليفة.
واأك���د النعيمي ل���رواد جمل�س���ه اأن الوزارة 
وا�سلت خالل العام الدرا�سي احلايل التو�سع يف 
�سيا�سة دمج الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة، 
اإذ بلغ عدد املدار����س املهياأة لحت�سان هوؤلء 

الأبناء مبختلف فئاتهم 79 مدر�سة.

علمنا �سمو رئي�س الوزراء العطاء بال حدود

املنام���ة - بنا: تقدي���را ملب���ادرات �سموه 
اخلالق���ة يف العمل التطوع���ي والإن�ساين، والتي 
تركت اأثرا كب���ريا يف املجتمع املحلي والعربي، 
كرمت موؤ�س�سة “وطني الإمارات” �سمو ال�سيخ 
عي�س���ى ب���ن علي بن خليف���ة اآل خليف���ة بجائزة 
“وطني الإمارات”، يف احتفال كبري اأقيم حتت 
رعاي���ة ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
�سم���و ال�سيخ حم���دان ب���ن حممد ب���ن را�سد اآل 

مكتوم م�ساء اأم�س.

وقال �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة 
اآل خليفة “اإن التكرمي الذي ياأتي ليعك�س جناح 
جه���ود مت بذلها خلدمة الوط���ن والأمة له وقعه 
الكبري عل���ى النف�س”، م�سيفا �سم���وه “تعلمنا 
من رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
الوال���د خليفة بن �سلمان اآل خليف���ة اأن العطاء 
يف �سبيل وطنن���ا واأمتنا لي�س له حدود، واأن اأية 

م�سوؤولية تكرب وتعظم بحجم ما تقدمه 
3للوطن و�سعبه”.

امل�ستثم���رة  املنا�س���دة  ه���ذه  �ساحب���ة 
البحرينية مالكة مدر�سة ال�سنابل ردينة ابنة 
الوجي���ه �سيد مو�سى العلوي، املواطنة التي 
اأرادت اأن ترفع حجم ا�ستثماراتها يف ال�سوق 
املحل���ي يف قط���اع التعلي���م اخلا����س الذي 
توليه الدولة اهتمام���ا بالغا، وجدت نف�سها 
بعد 8 اأعوام من العمل الدوؤوب وامل�ساريف 
اأم���ام خ�س���ارة تبل���غ 6 ماليني دين���ار ب�سبب 
البريوقراطي���ة يف هيئ���ة التخطيط العمراين 
البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  ووزارة 

والتخطيط، وفق قولها.

ق���ررت منا�سدة رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان 
اآل خليفة ع���رب “البالد” طلب���ا لو�سع حلول 

امل�سكالت التي حا�رت م�روعها واملتمثلة 
يف اإ�س���دار رخ�سة البن���اء وت�سنيف 

الأر�س وعودة ترخي�س املدر�سة.

ابنة الوجيه العلوي تنا�سد �سمو رئي�س الوزراء... مالكة مدر�سة ال�سنابل لـ “$”:

بريوقراطية “البلديات” و“التخطيط” خ�سرتني 6 ماليني دينار

• املدر�سة التي مل تر النور حتى الآن	

العيد ينع�س حمالت اخلياطة الرجالية 

اأنع�س اقرتاب عي���د الفطر املبارك �سوق 
خياطة الثي���اب الرجالية ب�س���كل ملفت، فيما 
ارتفع���ت الأ�سع���ار مع زي���ادة الطل���ب بن�سبة 

قدرها عاملون بالقطاع بنحو 15 %.
يف  ونح���ن  الآن،  ال�سع���ب  م���ن  واأ�سب���ح 
الن�سف الث���اين من ال�سهر الف�سيل، احل�سول 
عل���ى موعد عند خياط رج���ايل لتف�صيل ثوب، 
حيث امتالأت دفاتر احلجوزات لديهم من قبل 

رم�سان باأيام.
واأك���د حمم���ود رجب اأنه عج���ز يف احل�سول 
عل���ى خي���اط لتف�صي���ل اأث���واب ل���ه ولولديه، 
فاجلميع اأعتذر بدعوى اأن احلجوزات كبرية ول 

ي�سعفهم الوقت لإنهاء الأعمال قبيل العيد.
 واأو�سح اأبويو�سف اأن ال�سعر كان مرتفعا 
بدينارين عند الأ�سع���ار العتيادية فقد كلفه 
ث���وب العي���د 14 دينارا يف ح���ني يدفع مقابل 

ذلك يف الأيام العادية 12 دينارا فقط 
10)حوايل 16.6 %(.

• ليربمان بحث مع �سويجو الوجود الإيراين يف �سوريا	

تنفيذا ل�سفقة رو�سية اإ�سرائيلية خلف�س الت�سعيد

القوات الإيرانية وميلي�سياتها تن�سحب من جنوب �سوريا
مو�سك���و � روي���رتز: اأف���ادت م�س���ادر 
مطلعة، اأم�س اجلمعة، باأن القوات الإيرانية 
وميلي�سي���ات ح���زب اهلل اللبن���اين ب���داأت 
الن�سح���اب من مناط���ق متركزها يف جنوب 

�سوريا ودرعا.
واأ�ساف امل�سدر الع�سكري املعار�س 
اأن���ه مل يبق �سوى ج���زء ب�سيط من القوات، 
وم���ن املتوق���ع اكتم���ال ان�سحابه���ا خالل 

الأيام املقبلة.
وياأت���ي ان�سحاب اإي���ران تلبية ملطالب 
اإ�رائيلي���ة، ومتهيًدا ل�سفق���ة رو�سية قد 
تف�سي بال�سماح لقوات الأ�سد بال�سيطرة 

على احلدود اجلنوبية مقابل اإبعاد 
15اإيران.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو محافظ اجلنوبية وسمو الشيخ خالد بن علي في زيارة جمللس وزير التربية والتعليم

رم�سان.. ا�ستقرار الأ�سواق بعد اأ�سبوعني 
وتوقف “التهافت”

قانون  اإقرار  “التقدمي” و“القومي”: 
التقاعد “خطيئة ل تغتفر”

علي غريب: الكرة البحرينية قادرة على 
الو�شول ملن�شات التتويج ب�شروط
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املجال�س الرم�سانية جت�ّسد روح الأ�رسة البحرينية الواحدة
م�شيًدا بجهود “الرتبية” يف االرتقاء بالتعليم... �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء:

مدين���ة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: تف�ّشل 
نائ���ب رئي�س جمل����س ال���وزراء �شمو ال�شي���خ علي بن 
خليف���ة اآل خليفة بزي���ارة املجل�س الرم�ش���اين لوزير 
الرتبي���ة والتعلي���م ماج���د النعيمي، يرافق���ه حمافظ 
اجلنوبي���ة �شم���و ال�شي���خ خليفة ب���ن عل���ي اآل خليفة، 
و�شم���و ال�شيخ خالد بن عل���ي اآل خليفة، اإذ اأكد �شموه 
يف الزيارة اأن املجال�س الرم�شانية تعد فر�شة لتاأكيد 
روح االأ�رسة الواحدة التي يتميز بها املجتمع البحريني، 
يف ظل القيادة احلكيم���ة لبلدنا العزيز، م�شيًدا �شموه 
باجلهود التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم لالرتقاء 

بامل�شرية التعليمية املباركة.
من جانب���ه، اأ�شاد وزي���ر الرتبي���ة والتعليم بهذه 
الزي���ارة الكرمي���ة م���ن نائب رئي����س ال���وزراء، والتي 
تاأت���ي �شمن الزيارات العدي���دة التي يتميز بها �شهر 
رم�ش���ان املب���ارك، وجت�ّش���د التالح���م ب���ن القي���ادة 
احلكيمة وخمتلف مكون���ات املجتمع البحريني، معرًبا 
عن خال�س ال�شك���ر والتقدير ل�شم���وه العزيز، ومثمًنا 
توجيه���ات �شموه التي حتظى ب���كل االهتمام، وتوؤكد 
دعم �شموه للم�ش���رية التعليمية، من منطلق االهتمام 
بالعن����رس الب�رسي وبدور التعلي���م يف التنمية ال�شاملة، 

وهذا حمل التقدير واالعتزاز.
هذا، وقد �شه���د املجل�س ح�شور عدد من الوزراء 
واالأمن الع���ام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
عبداللطي���ف الزي���اين، وال�شف���راء واأع�ش���اء جمل�ش���ي 
ال�ش���ورى والنواب وكبار امل�شئول���ن بالدولة ورجال 
االأعمال واالأكادميين واالإعالمين واملواطنن، حيث 
مت تبادل االأحاديث الودية، وبحث م�شتجدات ال�شاحة 
ا ما يتعلق بدمج ذوي  الرتبوية والتعليمية، وخ�شو�شً
االحتياج���ات اخلا�ش���ة، وتنفيذ برنام���ج حت�شن اأداء 

املدار�س.

التوسع في ضوء النجاح
واأك���د الوزير ل���رواد جمل�شه اأن ال���وزارة وا�شلت 
خالل الع���ام الدرا�شي احلايل التو�شع يف �شيا�شة دمج 
الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�شة، اإذ بلغ عدد املدار�س 
املهي���اأة الحت�شان هوؤالء االأبن���اء مبختلف فئاتهم 79 
ا عدًدا من ق�ش�س النجاح امل�رسّفة  مدر�ش���ة، م�شتعر�شً
يف هذا املجال، ومن �شمنها ما اأثمرت عنه جتربة دمج 
طلبة التوحد، على الرغم من التحديات العديدة التي 
واجهت عملية تطبيقها، اإذ متكنت الوزارة هذا العام 

م���ن دمج 94 طالًبا وطالب���ة يف 14 مدر�شة، من بينهم 
���ا من ال�شف���وف اخلا�شة اإلى  29 طالًب���ا انتقلوا كليًّ
ا  ال�شف���وف العادية، بعد اأن متيزوا اأكادمييًّا و�شلوكيًّ
���ا. واأ�ش���اف الوزير اأنه اإل���ى جانب املدار�س  واجتماعيًّ
املخ�ش�ش���ة لطلبة التوح���د، فاإن ال���وزارة توفر عدًدا 
م���ن املدار�س لدم���ج الطلب���ة ذوي االإعاق���ة الذهنية 
ومتالزم���ة داون، والطلب���ة ال�ش���م، وذوي االإعاق���ات 
الب�رسي���ة، و�شعوبات التعلم، م���ع تقدمي الت�شهيالت 
الالزم���ة للطلبة مر�شى ال�رسط���ان وال�شكلر، موؤكًدا اأن 
ال���وزارة توف���ر لالأبناء من ذوي االحتياج���ات اخلا�شة، 
اإل���ى جانب اخلدم���ات التعليمية املالئم���ة لقدراتهم، 
العدي���د من اخلدم���ات امل�شاندة االأخ���رى، ومن بينها 
خدم���ة املوا�ش���الت املجانية، واالأجه���زة املعينة لهم 
على تلقي التعلي���م املنا�شب، واإتاح���ة الفر�شة لهم 
لال�شتف���ادة م���ن البعث���ات الدرا�شي���ة، واإ�رساكهم يف 

برامج مركز رعاية الطلبة املوهوبن.

جهود التحسين
وفيم���ا يتعل���ق بربنامج حت�ش���ن اأداء املدار�س، 
اأو�شح الوزير اأن اجلهود الكبرية التي تبذلها الوزارة 
م���ن خالل ه���ذا الربنام���ج، اأ�شهم���ت يف حتقيق تطور 
ملمو����س يف نتائج املدار����س يف تقاري���ر هيئة جودة 
التعليم والتدريب، مبا يف ذلك ارتفاع عدد املدار�س 
احلا�شل���ة على تقييم ممتاز من 14 مدر�شة يف الدورة 
الثانية م���ن هذه التقارير اإل���ى 28 مدر�شة يف الدورة 

الثالث���ة، عالوًة على زي���ادة عدد املدار����س احلا�شلة 
على تقييم جي���د اإلى 37 مدر�شة، موؤك���ًدا اأن الوزارة 
م�شتمرة يف جهودها يف هذا املجال، لالرتقاء مبخرجات 

التعليم يف جميع املراحل الدرا�شية.
واأ�شاف الوزي���ر اأن الوزارة اتخ���ذت يف اإطار هذا 
الربنام���ج العدي���د من االإج���راءات التطويري���ة، ومنها 
العم���ل على اإعادة هيكلة القط���اع التعليمي مبا يلبي 
متطلب���ات التطوي���ر، حي���ث مت ا�شتح���داث وظيف���ة 
رئي����س املدار�س، الذي اأ�شه���م بتعاونه مع القيادات 
املدر�شية يف تطوي���ر اآليات العمل املدر�شي، اإ�شافًة 
اإل���ى وظيفت���ي رئي����س ومن�ش���ق ال�ش���وؤون االإداري���ة 
واملالي���ة، وزي���ادة اأع���داد املر�شدي���ن االأكادميين 
واملهنين، ف�شاًل عن تطوير اأدوات تقييم املعلمن 
با�شتحداث اال�شتم���ارة املوحدة للزي���ارات ال�شفية، 
وربط م�شتويات اأدائه���م بالربامج التدريبية الالزمة، 
اإ�شافًة اإلى تنفيذ الربامج التدريبية النوعية ملديري 

ومديرات املدار�س.
واأ�ش���ار الوزير اإلى اأن الوزارة تقدم دعًما متمايًزا 
للمدار�س وفق تقييم اأدائها يف املراجعات اخلارجية، 
كم���ا تطبق اآلية للزي���ارات التبادلية ب���ن املدار�س، 
به���دف اإط���الع املدار����س ذات االأداء املنخف�س على 
ق�ش�س جن���اح املدار����س ذات االأداء اجليد واملمتاز، 
واجله���ود الت���ي بذلته���ا لتحقيق التمي���ز يف عمليات 
التعلي���م والتعّل���م واالإجن���از االأكادمي���ي، وغريها من 

جماالت تقييم هيئة جودة التعليم والتدريب.

• �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء و�شمو حمافظ اجلنوبية و�شمو ال�شيخ خالد بن علي يف زيارة ملجل�س وزير الرتبية والتعليم	

املنام���ة - بن���ا: بعث عاهل 
الب���الد �شاح���ب اجلالل���ة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
تهنئ���ة اإل���ى رئي����س جمهورية 
ماتاري���ال  �شريجي���و  اإيطالي���ا 
مبنا�شبة ذك���رى العيد الوطني 

لبالده.
يف  املل���ك  جالل���ة  واأع���رب 
تهاني���ه  اأطي���ب  ع���ن  برقيت���ه 
ومتنيات���ه ل���ه موف���ور ال�شح���ة 
املنا�شب���ة  به���ذه  وال�شع���ادة 

الوطنية.

املنامة - وزارة الداخلية: 
����رسح املدير الع���ام ملديرية 
�رسط���ة املحافظ���ة ال�شمالي���ة 
مقط���ع  عل���ى  تعقيب���ا  اأن���ه 
الفيدي���و املت���داول يف بع�س 
االجتماعي،  التوا�ش���ل  مواقع 
واملت�شمن م�شاجرة بن عدد 
من االأ�شخا�س يف مدينة حمد، 
فقد با����رست املديري���ة م�شاء 
اأم����س، الواقعة، ف���ور تلقيها 

بالغا يف هذا ال�شاأن.
الدوري���ات  اأن  واأو�ش���ح 
االأمني���ة انتقلت اإل���ى املوقع 
االإج���راءات  اتخ���اذ  ومت 
القانونية املقررة بحق اأطراف 

امل�شاجرة.

جاللة امللك يهنئ 
رئي�س اإيطاليا

اإجراءات قانونية جتاه 
م�شاجرة مدينة حمد

• جاللة امللك	
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منح �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي جائزة “وطني الإمارات”
يف حفل �أقيم برعاية �سمو ويل عهد دبي

�ملنامة - بن���ا: تقدير� ملب���ادر�ت �سموه 
�خلالقة يف �لعم���ل �لتطوعي و�لإن�ساين و�لتي 
تركت �أثر� كبري� يف �ملجتمع �ملحلي و�لعربي، 
كرمت موؤ�س�سة وطن���ي �لإمار�ت �سمو �ل�سيخ 
عي�سى ب���ن علي بن خليف���ة �آل خليفة بجائزة 
�أقيم  “وطن���ي �لإم���ار�ت”، يف �حتفال كب���ري 
حت���ت رعاية ويل عه���د دبي رئي����س �ملجل�س 
�لتنفي���ذي �سمو �ل�سيخ حم���د�ن بن حممد بن 
ر��س���د �آل مكتوم م�س���اء �أم�س ومت فيه تكرمي 

�لفائزين يف �لدورة �ل�ساد�سة جلائزة “وطني 
�لإم���ار�ت” من رو�د �لعط���اء، وذلك يف مئوية 
ز�ي���د �لتي نظم���ت حتت �سعار” ه���ذ� ما كان 

يحبه ز�يد”.
وبه���ذه �ملنا�سب���ة، �أع���رب �سم���و �ل�سيخ 
عي�سى بن علي بن خليفة �آل خليفة عن �سكره 
وتقدي���ره لدولة �لإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتحدة 
�ل�سقيقة رئي�سا وحكومة و�سعبا على ما �أبدته 
من تقدي���ر جلهود �لعم���ل �لتطوعي وحتفيز 

نح���و �نطالقته���ا �إل���ى �آف���اق �أرح���ب، وخ�س 
�سموه بال�سكر موؤ�س�س���ة وطني �لإمار�ت على 

تكرميها �سموه بهذه �جلائزة �لرفيعة.
و�أكد �سموه �أن جائزة �سمو �ل�سيخ عي�سى 
للعم���ل �لتطوعي م����روع �إن�س���اين ي�ستهدف 
�إب���ر�ز �لطاقات �ملحلي���ة و�خلليجية و�لعربية 
�لت���ي �سخرت وقته���ا وجهده���ا خلدمة �لغري 
دون مقابل���ة لتك���ون ه���ذه �لطاق���ات مناذج 
�لع���امل  ولتعري���ف  �ملجتمع���ات  م�سيئ���ة يف 
مب���ا تتميز ب���ه جمتمعاتنا من حمب���ة وتكافل 
م�ستمدة من ديننا �لإ�سالمي �حلنيف و�ريعته 

�لغر�ء.
و�أكد �سموه �أن مملكة �لبحرين وهلل �حلمد 
تعي����س �أجو�ء من �ملحب���ة و�لتعاي�س و�لتاآلف 
حتفز على �إعالء قي���م �لعمل �لتطوعي لي�سق 
طريق���ه بكل جن���اح ويحقق �أهد�ف���ه يف خدمة 
�لإن�ساني���ة، لتك���ون �ململك���ة ر�ئ���د يف �لعمل 
�لإن�ساين كما هي ر�ئ���دة يف خمتلف �ملجالت 
يف ظ���ل �لعهد �لز�ه���ر لعاهل �لب���الد �ساحب 
�جلاللة �مللك حمد ب���ن عي�سى �آل خليفة ومبا 
تقدمه �حلكومة يف �سبيل ذلك برئا�سة رئي�س 
�ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللك���ي �لأمري خليفة 
ب���ن �سلمان �آل خليف���ة وم�سان���دة ويل �لعهد 
نائ���ب �لقائد �لأعل���ى �لنائ���ب �لأول لرئي�س 
جمل�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �لأمري 

�سلمان بن حمد �آل خليفة.
وق���ال �سم���وه “�إن �لتك���رمي �ل���ذي ياأتي 
ليعك�س جناح جه���ود مت بذلها خلدمة �لوطن 
و�لأمة ل���ه وقعه �لكبري يف �لنف����س”، م�سيفا 
�سم���وه “تعلمنا م���ن رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �لأمري �لو�لد خليفة بن �سلمان 
�آل خليف���ة �أن �لعطاء يف �سبي���ل وطننا و�أمتنا 
لي����س ل���ه ح���دود، و�ن �أي���ة م�سوؤولي���ة تكرب 

وتعظم بحجم ما تقدمه للوطن و�سعبه”.
و�أعرب �سموه عن �عت���ز�زه بامل�ساركة يف 
ه���ذه �لحتفالي���ة �لتي خ�س�س���ت ل “ما كان 
يحب���ه ز�يد”، و�أ�س���ار �سموه �إل���ى �أن �إجناز�ت 
�ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
)رحمه �هلل( ل حت�سيها كلمات ويعجز �لل�سان 
عن و�سفها فهي �إجناز�ت جالت �لعامل لتحمل 
معها ب�سمة قائد و�سعب، و�أن هذه �لإجناز�ت 
ما ز�لت تتو��سل بقيادة رئي�س دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان وحكام �لإمار�ت �لكر�م.
يذك���ر �أن تك���رمي �سم���و �ل�سي���خ عي�سى 
ب���ن علي ب���ن خليف���ة �آل خليفة م���ن موؤ�س�سة 
“وطني �لإم���ار�ت” جاء تقدير� ل���دور �سموه 
يف جم���ال �لعمل �لتطوع���ي و�إ�سهامات جائزة 
�سموه للعمل �لتطوعي �خلرية على �مل�ستوى 

�لعربي، ومنه���ا ما �أ�سهمت ب���ه يف تقدير من 
�أ�سح���اب �لب�سم���ات �مل�سيئ���ة يف �ملجتم���ع 

�لإمار�تي.
وحقق���ت جائ���زة �سمو �ل�سي���خ عي�سى بن 
عل���ي للعم���ل �لتطوعي ع���رب ن�سخه���ا �ل�سبع 
و�إقليمي���ا،  حملي���ا  كب���ري�  جناح���ا  �ملا�سي���ة 
و�أ�سهم���ت يف تعزيز ثقافة �لعم���ل �لتطوعي 
و�لتج���ارب  �خلالق���ة  �ملب���ادر�ت  وحتفي���ز 

�لتطوعية �ملميزة يف �لعامل �لعربي.

•  تكرمي �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي بجائزة “وطني �لإمار�ت” 	

�سم���وه: تعلمن���ا م���ن �سم���و �لأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان �أن �لعط���اء يف �سبي���ل �لوط���ن و�لأم���ة لي����س ل���ه حدود
جائزة �سمو �ل�سيخ عي�سى 

للعمل �لتطوعي ت�ستهدف 
�إبر�ز �لطاقات �ملحلية 

و�خلليجية و�لعربية

�لبحرين تعي�س �أجو�ء من 
�ملحبة و�لتعاي�س و�لتاآلف 

حتفز على �إعالء قيم 
�لعمل �لتطوعي 

�لتكرمي �لذي ياأتي 
ليعك�س جناح جهود بذلت 

خلدمة �لوطن و�لأمة له 
وقعه �لكبري على �لنف�س

�إجناز�ت �ملغفور له 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 

جالت �لعامل لتحمل معها 
ب�سمة قائد و�سعب
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جمل�س عائلة احليدان

جمل�س عارف هجر�س

جمل�س النائب جالل املحفوظ



�ساحب���ة هذه الدع���وى هي امل�ستثم���رة البحرينية 
مالك���ة مدر�س���ة ال�سناب���ل ردين���ة ابن���ة الوجي���ه �سيد 
مو�س���ى العل���وي، املواطنة الت���ي اأرادت اأن ترفع حجم 
ا�ستثماراته���ا يف ال�س���وق املحل���ي يف قط���اع التعلي���م 
اخلا����ص ال���ذي تولي���ه الدول���ة اهتماما بالغ���ا، وجدت 
نف�سها بع���د 8 اأعوام من العمل ال���دوؤوب وامل�ساريف 
اأم���ام خ�سارة تبلغ 6 ماليني دينار ب�سبب البريوقراطية 
يف هيئ���ة التخطيط العم���راين ووزارة الأ�سغال و�سوؤون 

البلديات والتخطيط، وفق قولها.
وعليه ق���ررت منا�س���دة رئي����ص ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليف���ة بن �سلمان اآل خليفة عرب 
“الب���الد” طلبا لو�سع حلول امل�س���كالت التي حا�رصت 
م�رصوعها واملتمثلة يف اإ�س���دار رخ�سة البناء وت�سنيف 

الأر�ص وعودة ترخي�ص املدر�سة.
وبين���ت اأن م�سكلتها تكمن مع التخطيط العمراين 
من���ذ العام 2011، ولك���ن لي�ص باإدارت���ه احلالية واإمنا 
ب���الإدارة ال�سابقة، م�سرية اإل���ى اأنها تتطلع بعني الأمل 
اإلى الإدارة احلالية، ممثلة يف الرئي�ص التنفيذي ال�سيخ 
نايف بن خالد اآل خليفة الذي بال �سك ورث تركة ثقيلة 

من الإجراءات البريوقراطية.
العل���وي �رصدت ق�سته���ا ل�”الب���الد” وقالت: “اإن 
امل�سكلة بداأت يف الع���ام 2011 عندما ا�سرتيت قطعة 
اأر����ص بحجم 16 األف مرت لتو�سع���ة مدر�ستي اخلا�سة، 
���ا مع توجي���ه وزارة الرتبي���ة والتعليم ب�رصورة  خ�سو�سً
�رصاء قطع اأرا�ص خا�سة للمدار�ص اخلا�سة يف البحرين”.
وتابع���ت: “ا�سرتي���ت الأر�ص بقر����ص وقدمنا يف 
التخطي���ط العم���راين من اأجل احل�س���ول على موافقات 
ورخ����ص البناء. وق���ال موظفو التخطي���ط الطبيعي اإن 
الأر����ص زراعية ل ميكن البناء فيه���ا، ولكن يف الوقت 
ذاته قال �سم���و رئي�ص ال���وزراء اإن املدار�ص ممكن اأن 
تبنى على اأماكن خ�رصاء؛ لأن ا�سرتاطات املدار�ص اأكرث 
من 15 األف مرت، فتابعت مع التخطيط بهذا اخل�سو�ص 
واأف���ادوا باأنه يجب اقتطاع 30 % م���ن الأر�ص من اأجل 
اخلدم���ات، ويج���ب اأن تتم عملية القتط���اع مبوافقتي 
لكن م���ن دون تعوي����ص، ووافقت ووقع���ت لهم على 
ذل���ك، هذا يف العام 2011”. واأ�سافت: “بعد املوافقة 
عل���ى القتطاع ذهبت وثيقة الأر����ص للديوان امللكي 
وب���دوره واف���ق عل���ى القتط���اع واأرجعه���ا للتخطي���ط 
الطبيع���ي وقال���وا يج���ب اأن مت���ر عل���ى الآث���ار وهيئة 
الكهرب���اء واملاء، وفعال ذهب���ت كل التفا�سيل والأمور 

املتعلق���ة بالأر����ص للجهتني، واأخذت اإج���راءات احلفر 
ت�سعة اأ�سه���ر، وبعدها قالوا كل الأمور طيبة، ول يوجد 
فيها اآث���ار اأو اأي اأمر يوقف متديد الأ�سالك الكهربائية 

واأنابيب املاء”.
وا�سرت�سل���ت بالق���ول: “بعده���ا ق���ال التخطي���ط 
العم���راين اأن���ه يج���ب اأن يعم���ل ال�س���ارع اأول وبعده���ا 
نعطيك���م ترخي�سا، وقال���وا اذهب���وا للبلديات وحاويل 
معهم اأن يعطوك رخ�سة للبناء، لكن البلديات رف�ست 
ه���ذا الأم���ر، وتوجهت للتخطي���ط الطبيع���ي وقالوا اإن 
للمدار�ص وامل�ست�سفيات ت�سنيفا ي�سمى )ذات طبيعة 
خا�س���ة(، وه���ذا ميكن���ك احل�س���ول عليه م���ن الزراعة، 
والزراع���ة قالت ل ميكننا اأن نرفع احلزام الأخ�رص اإل اإذا 
ح�سلنا على خطاب من هيئ���ة التخطيط العمراين بهذا 
اخل�سو����ص واأ�سبح لهذا الأمر �سنت���ني بني التخطيط 
والزراعة”. واأفادت: “بعدها ذهبنا للتخطيط الطبيعي 
وقال���وا اذهبوا للم�سح، وامل�سح بدورهم قالوا ل ميكن 
م�س���ح الأر�ص ول يوج���د على اخلرائ���ط الأ�سلية ن�سبة 
القتط���اع التي مت���ت على الأر����ص للخدمات، توجهت 
للتخطيط من جدي���د، واأخربتهم باأن يو�سحوا ال�سوارع 
واخلدمات يف النظام، ذه���ب للم�سح ومت م�سح الأر�ص 
ومت اإر�ساله���ا اإلى التخطيط من جدي���د”. واأكدت اأنها 
يف الع���ام 2015 طلب���ت م���ن وزي���ر الرتبي���ة والتعليم 
ماج���د النعيمي اإيق���اف التعلي���م يف مدر�ستها من اأجل 
اإمت���ام البن���اء، م�سرية اإل���ى اأن الوزارة كان���ت متعاونة 
وفعال ح�سلت على خطاب ين����ص على موافقة الوزارة 
باإيق���اف الدرا�س���ة يف املدر�س���ة ملدة عام���ني من اأجل 
البناء. ولفتت اإل���ى اأنه: “من املفرت�ص اأن اأكمل البناء 
يف �سنت���ني، وعل���ى هذا ال�س���وء توجه���ت ملعرفة اآخر 
امل�ستج���دات يف التخطي���ط العم���راين وطالبت برخ�سة 
تغي���ري الت�سني���ف، لك���ي اأح�سل عل���ى رخ�س���ة البناء، 

ولكنه���م اأفادوا اأنه يجب اأن يذه���ب الأمر للجنة العليا 
برئا�س���ة �سمو ويل العه���د، فوافقت ولك���ن بعد فرتة 
طلبوا ر�سوم���ات جديدة للخرائ���ط )ذات جودة عالية( 
ذهبت للمكتب الهند�س���ي لعمل هذه اخلرائط فاأخذوا 

ثمانية �سهور لإجراء هذه اخلرائط”.
وبين���ت اأن���ه م���ن بع���د ذل���ك “اأعطي���ت الر�سائل 
للتخطي���ط الطبيعي فطالبوا ر�سال���ة ر�سمية من وزارة 
الرتبي���ة والتعليم باملوافقة عل���ى التخطيطات، ولكن 
وزارة الرتبي���ة والتعليم مل ترد على طلبي، وطلبت من 
التخطي���ط العم���راين اأن ت�سري الأم���ور اأو خماطبة وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م فوافق���وا وقالوا يج���ب اأن تعملي 
درا�س���ة مرورية حول املبنى، ور�سحوا يل خم�ص مكاتب 
خا�س���ة لإجراء هذه الدرا�سة، ذهب���ت اإليهم، وهنا متت 
املفاج���اأة اأن عمل الدرا�س���ة املرورية يكل���ف 30 األف 
دين���ار، التخطيط اخربوين اأن الدرا�سة املرورية نوعان 
عالية ومنخف�سة، فخ���ريوين هل تريدين اأن تخف�سني 
عدد الطالب من 1500 طالب اإلى 750 طالب فوافقت 
واأجريت الدرا�سة املرورية ب� 10 اآلف دينار”. ونوهت 
اإلى اأنه���ا “�سلمت الدرا�سة املروري���ة يف �سهر نوفمرب 
2017 للتخطي���ط الطبيعي واإل���ى الآن مل اأح�سل على 
الرخ�سة، والأ�سواأ من ذل���ك اأن وزارة الرتبية والتعليم 
�سحب���ت ترخي�ص مدر�ستي؛ لأن���ه مت التخلف عن املدة 
املمنوح���ة لبناء املدر�س���ة، راجعت ال���وزارة واأعلمتهم 
بالأ�سب���اب وقال���وا )مو�سغلن���ه( وذهب���ت للتخطي���ط 
العم���راين واأخربته���م اأن ال���وزارة �سحب���ت الرتخي����ص 

وبدورهم قاولوا )مو�سغلنه(”.
وذكرت اأن �سحب الرتخي�ص جاء ن�سا ب�سبب عدم 
اكتمال البناء، وخاطبت وزي���ر الرتبية والتعليم لأثبت 
اإلي���ه بالأدلة اأن ال�سبب ه���و التخطيط العمراين لكن مل 

يعد من وراء كل هذا امل�سعى فائدة حتى الآن. 
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علوي املو�سوي

خ�رستني 6 ماليني دينار  و“التخطيط”  بريوقراطية “البلديات” 

اإقرار قانون التقاعد “خطيئة ال تغتفر”

ي�رس باملواطنني النجار: قانون “التقاعد” 

�سمو رئي�س الوزراء �سمام اأمان لالقت�ساد

ابنة الوجيه العلوي تنا�سد �سمو رئي�ص الوزراء... مالكة مدر�سة ال�سنابل ل� “$”:

“رو�ستات” �سندوق النقد اأرهقت “التاأمينات”... “التقدمي” و “القومي” للربملان:

اإثر توجيهات �سموه بتح�سني بيئة العمل... بهزاد:

عربت جمعيتا املنرب التقدمي والتجمع القومي عن 
رف�سهما ال�سديد للم�رصوع بقانون الذي رفعته احلكومة 
اأخ����ريا ب�سفة ال�ستعجال اإلى ال�سلط����ة الت�رصيعية ب�ساأن 

اإ�سالح وتعديل قانون التقاعد.
م����ن  تنتق�����ص  التعدي����الت  اجلمعيت����ان:  وقال����ت 
�سلط����ة الربملان الت�رصيعي����ة والد�ستورية بحيث ت�سبح 
�سالحي����ات تعدي����ل القان����ون م�ستقب����الً يف ي����د اجله����ة 

التنفيذية املعنية ذاتها بتنفيذ تلك التعديالت، ممثلة 
يف الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية.

ووا�سلت: اأقدمت الكثري من موؤ�س�سات القطاعني 
العام واخلا�ص وال�رصكات على دفع النا�ص نحو التقاعد 
املبك����ر حت����ت ذرائع وحج����ج، لي�ص اأقله����ا تطبيق نظام 
اخل�سخ�س����ة �س����يء ال�سيت، وال����ذي ياأتي، كم����ا نعلم، 
تنفيذا لتو�سيات �سن����دوق النقد الدويل و“رو�ستاته” 
املدم����رة، الأم����ر الذي اأره����ق الو�سع امل����ايل ل�سناديق 
التقاع����د يف هيئ����ة التاأمينات الجتماعي����ة، وحّتم بدوره 

عل����ى �رصائح وا�سعة م����ن املتقاعدين مبك����را البحث عن 
وظائف بديلة لتح�سني اأو�ساعهم املعي�سية ال�سعبة.

 وطالب����ت اجلمعيتان من جمل�سي ال�سورى والنواب 
اإظه����ار موقفهم الوطني امل�س����وؤول والتاريخي برف�سه 
وعدم ارتكاب خطيئة ل تغتفر بحق م�سالح ومكت�سبات 
وفئاته����م،  �رصائحه����م  مبختل����ف  والأ�����رص  املواطن����ني 
وال�ستعا�س����ة ع����ن ذلك باإع����ادة طرح مل����ف التاأمينات 
الجتماعية واإ�سالح نظ����ام التقاعد يف البحرين للنقا�ص 

والتحقيق جمددا.

الق�سيبي����ة - جمل�ص الن����واب: رف�ص النائب 
عبداحلمي����د النج����ار قان����ون التقاع����د اجلديد لأنه 

مي�ص حقوق وامتيازات املواطنني ويقّل�سها.
وق����ال النج����ار “كن����ا ننتظ����ر م����ن احلكوم����ه 
التعاط����ي بحكم����ه وع����دم امل�سا�����ص مبكت�سب����ات 

املواطن����ني فاإذا ه����ي ت�سدمنا بقان����ون التقاعد 
اجلدي����د الذي احيل ب�سفة الإ�ستعجال الى جمل�ص 

النواب”.
واأكد النجار رف�سه الت�سويت على مترير هذا 
القانون داعي����اً جميع النواب ال����ى الوقوف وقفة 

رجل واح����د والت�سويت �سد قان����ون التقاعد واي 
قانون مي�ص حقوق وامتيازات املواطنني.

وطال����ب النج����ار “احلكومة ب�سح����ب القانون؛ 
لأن����ه �سي�رص باملواطن����ني و�سيوؤثر عل����ى حياتهم 

ب�سكل مبا�رص”.

الق�سيبية - جمل�ص ال�س����ورى: اأ�ساد ع�سو جمل�ص 
ال�سورى اأحمد به����زاد بتوجيهات رئي�ص الوزراء �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي الم����ري خليف����ة ب����ن �سلم����ان اآل خليفة 
ب�����رصورة املحافظ����ة على نهج احلكوم����ة اخلا�ص بتعزيز 
وحت�سني بيئة العمل وا�ستمرار عملية التطويرعرب طرح 
املزيد م����ن الت�سهيالت لرجال العم����ال وامل�ستثمرين، 
لتمكينه����م م����ن دورهم اله����ام يف بناء ح�س����ارة وتنمية 
مملكة البحرين، باعتبارهم �����رصكاء للحكومة يف النه�سة 

ال�ساملة للدولة.
كما اأ�ساد بهزاد مبب����ادرة ويل العهد النائب الأول 
ل�سم����و رئي�����ص ال����وزراء �ساح����ب ال�سمو امللك����ي الأمري 
�سلم����ان بن حمد اآل خليفة باإ�س����دار اأوامره ال�سامية اإلى 

وزارة الداخلي����ة لإعداد م�رصوع قرار يق�سي مبنح رخ�سة 
اإقامة للم�ستثمرين الأجان����ب بالكفالة ال�سخ�سية ت�سل 

مدتها الى 10 �سنوات.
وق����ال به����زاد اإن امل�����رصوع الذي دعا ل����ه �سمو ويل 
العه����د ياأتي متناغما مع توجيه����ات �سمو رئي�ص الوزراء 
اخلا�سة بالت�سهيالت املوجه����ة ل�سحاب العمال وهذا 
مايوؤكد ان النه�سة القت�سادية التي يطمح لها ال�سعب 
البحريني حتظى بقي����ادة قادرة على حتويلها الى واقع 

ملمو�ص.
وع����رب بهزاد ع����ن �سك����ره ل�ساحب ال�سم����و امللكي 
رئي�ص الوزراء الذي طاملا من����ح اأ�سحاب العمل والتجار 

حقوقهم، ومنحهم املكانة التي تليق بهم. 

• املدر�سة التي مل تر النور حتى الآن	

حمرر ال�سوؤون املحلية

المواطن يدفع ضريبة أخطاء “التأمينات”

ي�سوِّب مواطنون بنادقهم على الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وال�سبب �سورة 
ذهني���ة مر�سومة عنها لت���دين الأداء والإخف���اق يف اإدارة ا�ستثمار اأم���وال امل�سرتكني 

واملتقاعدين.
يف حوم���ة امل�ستج���دات القت�سادية املرهق���ة، ي�سع م�رصوع قان���ون اإ�سالح نظام 

التقاعد الهيئة مبوقع اتخاذ قرارات اأكرب من حجمها وقدرتها.
يجب التق�سي عن ق�س�ص العجوزات الكتوارية بال�سناديق التقاعدية، ومل يكن 
املواطن �سببا فيها، ليدفع اليوم �رصيبة اأخطاء الآخرين، ومن بني القرارات اخلاطئة:
- وق���ف التاأمني على الأجانب بفرع ال�سيخوخ���ة والعجز والوفاة بالقطاع اخلا�ص 
بتاريخ 3 مايو 1977 اأي بعد 9 اأ�سهر فقط من �سدور قانون التاأمني الجتماعي، الأمر 
الذي ت�سبب يف حرمان ال�سندوق من اإيرادات ال�سرتاكات التاأمينية عن العاملني غري 

البحرينيني.
- �س���م العالوة اخلا�س���ة لكبار موظف���ي الدولة للراتب املح�س���وب على اأ�سا�سه 

املعا�ص التقاعدي من دون متويل.
- �سدور ق���رارات بخ�سخ�سة جهات حكومية ترتب عنها اإحالة عامليها للتقاعد، 
وتق���دمي عرو����ص تقاعدي���ة للموظف���ني اأدت لزي���ادة مفاجئة يف ع���دد املتقاعدين 

وبالتايل انخفا�ص اإيراد ال�سرتاكات التاأمينية.
- اإع���ادة متقاعدين م���ن �سندوق القطاع العام املدين للعم���ل بوظائف حكومية 
دون اإخطار الهيئة العامة للتاأمني وت�سجيلهم يف نظام التقاعد، وبالتايل جمعهم بني 

املعا�ص التقاعدي والراتب والوظيفة.
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الثقافة األمنية

• اأحمد بهزاد	

املنام���ة - وزارة ال�سح���ة:  تابع���ت 
وزارة ال�سح���ة وباهتمام بالغ ما مت ن�رصه 
ح���ول اأدوية مر�ص ال���دم “الثال�سيميا”. 
وتفي���د وزارة ال�سح���ة يف ه���ذا ال�س���اأن 
م���ع  املو�س���وع  متابع���ة  مت  ق���د  باأن���ه 
اجله���ة املعنية بالوزارة، حي���ث اإن دواء 
“اك�سجي���د” يف املراح���ل النهائي���ة من 
الإج���راءات الإداري���ة والرقابي���ة الالزمة 
قب���ل توف���ريه للمر�س���ى، حي���ث هناك 
اإج���راءات للتاأكد م���ن �سالم���ة وماأمونية 
ال���دواء لال�ستخدام، وهي اإجراءات متبعة 
ومتع���ارف عليه���ا حفاًظ���ا عل���ى �سح���ة 
و�سالم���ة املر�س���ى وكاف���ة م�ستخدم���ي 

ال���دواء. وت�سري وزارة ال�سحة باأنه قد مت 
تعزي���ز جهود املتابع���ة والتن�سيق خالل 
الفرتة املا�سي���ة لتوفري دواء اآخر بديل 
عن الدواء ال�سابق ولك���ن الدواء البديل 

عنه مل يتقبله جميع املر�سى.
كاف���ة  ال�سح���ة  وزارة  وطمان���ت 
والإج���راءات  اجله���ود  ب���اأن  املر�س���ى 
بال�رصع���ة  ال���دواء  لتوف���ري  متوا�سل���ة 
الالزمة و�رصف���ه للمر�سى حال ا�ستكمال 
الإج���راءات املطلوب���ة بالتن�سي���ق مع���ه 
اللجن���ة الوطني���ة لل�رصاء املوح���د للدواء 
امله���ن  لتنظي���م  الوطني���ة  والهيئ���ة 

واخلدمات ال�سحية.

“ال�سحة”: توفري دواء “الثال�سيميا” يف مراحله االأخرية

االإدارة العامة للحرا�سات ودورها يف حماية 
املن�ساآت املهمة

�س���در يف العام 1996م املر�سوم الأمريي رق���م )29( باإعادة تنظيم وزارة الداخلية واإن�ساء 
الإدارة العام���ة للتدري���ب واحلرا�سات، حيث اأ�سن���د اإليها مهام حرا�سة املن�س���اآت املهمة ومقار 
الهيئ���ات الدبلوما�سي���ة اإ�سافة اإلى مه���ام اإدارة التدريب، ويف الع���ام 2004م �سدر املر�سوم 
امللك���ي رق���م )69( باإع���ادة تنظي���م وزارة الداخلية ال���ذي مت مبوجب���ه ف�س���ل اإدارة التدريب 

وت�سميتها بالإدارة العامة للحرا�سات.
ويف العام 2007م وتنفيذا للقانون رقم )24( ل�سنة 2006م ب�ساأن �رصكات الأمن واحلرا�سة 
اخلا�سة، اأ�سدر معايل وزير الداخلية القرار الوزاري رقم )36( ل�سنة 2007م الذي اأوكل لالإدارة 
العام���ة للحرا�سات تنفيذ مهام القانون، حيث قامت الإدارة بافتتاح مدر�سة تدريب احلرا�سات 

اخلا�سة يف منطقة احلد وا�ستقبال اأول دفعة من حرا�ص الأمن املدنيني.
وتتمح���ور مهم���ة الإدارة العامة للحرا�سات يف حماية املن�ساآت احليوي���ة والبنية التحتية من 
 خ���الل تطبيق اأعلى معايري الأمن واحلماية واملتمثلة يف اتخ���اذ اخلطط الأمنية والتدابري الالزمة 
 حلماي���ة تل���ك املن�س���اآت من اأي تهدي���د اأو خماطر حمتملة ق���د تت�سبب يف  الإ�رصار به���ا اأو تعطل 
�س���ري عملها، حيث تقوم الإدارة بتاأمني وحماية املن�ساآت وامل�ساركة مع اجلهات الأمنية الأخرى 

لتاأمني الفعاليات واملنا�سبات والزيارات الر�سمية ل�سيوف مملكة البحرين.
وتنفي���ذاً لعتماد اتفاقي���ة الأمم املتحدة للحماية الدبلوما�سية الت���ي وقعت يف الرابع ع�رص 
م���ن �سهر دي�سمرب لعام 1973م، اأولت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للحرا�سات اهتماما 
كب���رياً يف اتخاذ التدابري الأمني���ة الالزمة حلماية وتاأمني مقار الهيئ���ات الدبلوما�سية والبعثات 

الدولية و�سكن الدبلوما�سيني واملكاتب الإقليمية والدولية.
وتتولى الإدارة العامة للحرا�سات تطوير املوارد الب�رصية من خالل مع�سكر تدريب احلرا�سات 
وال���ذي ت�سعى الإدارة العامة للحرا�سات من خالله اإلى رف���ع اجلاهزية الأمنية وتطوير املهارات 
والقدرات لدى منت�سبيها من خالل اإحلاقهم بالدورات التدريبية املتخ�س�سة ومدهم باملهارات 

الالزمة لرفع الكفاءة الوظيفية لديهم.
وت�سمن���ت خطة تطوي���ر املوارد الب�رصي���ة قي���ام الإدارة العامة للحرا�سات باإع���داد الربامج 
اخلا�سة بتدريب وتاأهيل حرا�ص الأمن يف ال�رصكات اخلا�سة، وذلك بهدف رفع كفاءتهم املهنية 
قب���ل اإحلاقهم باملواقع املكلفني بحرا�ستها، وتعزي���ز قدراتهم على القيام بعملهم على اأكمل 
وج���ه، حيث ا�ستملت هذه الربام���ج التدريبية على مواد نظرية وتطبيقي���ة تهدف اإلى رفع روح 
امل�سوؤولي���ة لدى احلرا����ص، وتوجيههم التوجيه ال�سحيح لكيفي���ة املحافظة على اأمن املن�ساآت 
والعامل���ني فيها، وتدريبهم على اتخاذ الإج���راءات ال�سحيحة التي يجب اإتباعها يف حال القب�ص 
على اأحد املتهمني اأو امل�ستبه بهم، واإجراءات التوا�سل مع اجلهات الأمنية املخت�سة و�سولً اإلى 
بن���اء �رصاكة جمتمعية مع ����رصكات القطاع اخلا�ص العاملة يف املجال الأمني، علماً اأن هذه الربامج 
معتم���دة من قبل املعه���د الربيطاين ال���دويل )guilds & city( الذي يخ�س���ع لأعلى املعايري 
الدولي���ة يف التدريب كما يراعي متطلبات مهنة حار�ص الأمن من جميع النواحي وم�سمم ليّمكن 

املتدرب من اأداء عمله يف خمتلف مواقع العمل التي ميكن حلار�ص الأمن التواجد بها.
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ال دور لـ “الرتبية” بف�صل بحرينيني من �رشكات تنظيف املدار�س
تعديل عدد املرا�سلني خلف�ض الإنفاق... “$” تن�رش اإجابة النعيمي على النجار:

قال وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد النعيمي 
م���ن  بحريني���ني  بف�س���ل  لل���وزارة  دور  ل  اإّن 
����رشكات تنظيف املدار����ض، اإذ اإن هوؤلء لي�سوا 
من موظف���ي ال���وزارة واإمنا عالقته���م بال�رشكة 
تعاقدية وفًق���ا لأحكام قانون العمل يف القطاع 

الأهلي.
ا على �سوؤال للنائب عبداحلميد  ووا�سل ردًّ
النجار ح�سلت عليه “البالد”: اإذا كانت الوزارة 
يف اإطار اللتزام بتخفي�ض الإنفاق قد ا�سطرت 
لتعديل املعيار العددي للمنظفني باملدار�ض 
وفًقا لالإمكانات املتاحة فاإن هذا ل يعني اإنهاء 

عقود هوؤلء من قبل ال�رشكات.
يف  النظاف���ة  مب�ست���وى  يتعل���ق  وفيم���ا 
املدار����ض، اعترب الوزي���ر اأن التخفي�ض ي�سكل 
حتدًيا اأم���ام اإدارات املدار����ض اإل اأن الإجراءات 
التي اتخذت على م�ستوى كل مدر�سة وتكثيف 
عملية الإ����رشاف واملتابعة امليداني���ة على اأداء 
عم���ال وعام���الت التنظي���ف به���دف ال�ستغالل 

الأمثل لهذه الكوادر الب�رشية.

قصة السؤال
وكان النائ���ب النج���ار قد �س���األ الوزير عن 
العقود التي اأبرمتها الوزارة بتقدمي اخلدمات 
ب�س���كل ع���ام، وب�س���كل خا�ض تق���دمي خدمات 
النظاف���ة للوزارة، مب���ا فيها املدار����ض بجميع 

مراحلها منذ العام 2015.
وج���اء ال�سوؤال من بع���د اأن اأبلغ���ت الوزارة 
املدار����ض بتقلي�ض عدد العم���ال واملرا�سلني 
 3 اإل���ى  الواح���دة  باملدر�س���ة  اأف���راد   10 م���ن 

عم���ال نظاف���ة يف �سهور مار����ض واأبريل ومايو، 
و�سيقل����ض الع���دد يف يونيو املقب���ل )العطلة 
ال�سيفية( اإلى عاملني، وبررت الوزارة ذلك يف 

تعميمها ل “ظروف امليزانية الراهنة”.

إجابة الوزير
وذك���ر اأن ال���وزارة اأبرمت عق���وًدا لتقدمي 
اخلدمات، ومنها توفر املوا�سالت لأكرث من 37 
األ���ف طالب وطالبة، و�سيان���ة مرافق املدار�ض 
احلكومي���ة، وتوف���ر حرا����ض اأم���ن، وتنظي���ف 
مدار�ض ومرافق وزارة الرتبية والتعليم ومعهد 

البحرين للتدريب و�رشح امليثاق الوطني.

املناق�س���ات  جمل����ض  اأن  اإل���ى  ولف���ت 
واملزاي���دات اأر�سى مناق�س���ة تنظيف مدار�ض 
ومرافق ال���وزارة على 18 �رشك���ة )مرفق جدول 
م���ع املادة(، وه���ذه العط���اءات معلومة للجميع 
وميك���ن الط���الع عليها م���ن خالل موق���ع هيئة 
الت�رشي���ع والإفت���اء القان���وين اأو موق���ع جمل�ض 
املناق�س���ات الإلكرتوين، حي���ث ميكن الطالع 

على قيمة العطاء والعطاء الفائز به.
اأم���ا فيما يتعل���ق باإخ���الل ال�رشك���ة ببع�ض 
البنود، رد الوزي���ر باأنه مل تقم ال�رشكات باإخالل 

التزاماتها التعاقدية نحو الوزارة.
واأ�ساف: ل دور للوزارة بف�سل البحرينيني 
م���ن ه���ذه ال����رشكات، اإذ اإن ه���وؤلء لي�س���وا من 

موظف���ي ال���وزارة واإمنا هي عالقته���م بال�رشكة 
تعاقدية وفًق���ا لأحكام قانون العمل يف القطاع 

الأهلي.
ووا�سل: اإذا كانت الوزارة يف اإطار اللتزام 
بتخفي�ض الإنفاق قد ا�سطرت لتعديل املعيار 
العددي للمنظفني باملدار�ض وفًقا لالإمكانات 
املتاح���ة فاإن هذا ل يعني اإنهاء عقود هوؤلء من 

قبل ال�رشكات.
يف  النظاف���ة  مب�ست���وى  يتعل���ق  وفيم���ا 
املدار����ض، اعترب الوزي���ر اأن التخفي�ض ي�سكل 
ا اأمام اإدارات املدار����ض، اإل اأن الإجراءات  حتديًّ

التي اتخذت على م�ستوى كل مدر�سة وتكثيف 
عملية الإ����رشاف واملتابعة امليداني���ة على اأداء 
عم���ال وعام���الت التنظي���ف به���دف ال�ستغالل 

الأمثل لهذه الكوادر الب�رشية.
وحتدث عن قي���ام ال���وزارة بتوعية الطلبة 
بال���دور احل�س���اري يف احلف���اظ عل���ى البيئ���ة 
املدر�سية وتعزيز ح����ض امل�سوؤولية يف احلفاظ 
عل���ى الأم���الك العام���ة وغر����ض قيم���ة العم���ل 
التع���اوين ب���ني الطلبة م���ن اأجل احلف���اظ على 

البيئة املدر�سية.

• اأ�سماء �رشكات تنظيف املدار�ض وقيمة عطاءاتها	

• •النائب عبداحلميد النجار	 وزير الرتبية	

را�سد الغائب

ح���������وارات ع����ن اأول������وي������ات امل���رح���ل���ة الق���ت�������س���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة وال��ت��ن��م��وي��ة

امل��������دار���������ض  اإدارات  اأم����������������ام  حت��������دًي��������ا  ي���������س����ك����ل  ال����ت����خ����ف����ي���������ض 

ع���م���ال   3 اإل����������ى  ب�����امل�����در������س�����ة   10 م������ن  امل�����را������س�����ل�����ني  ع��������دد  ان����ك����م����ا�����ض 

ال��ت��ن��ظ��ي��ف ع���م���ال  اأداء  ع���ل���ى  امل���ي���دان���ي���ة  وامل���ت���اب���ع���ة  الإ����������رشاف  ع��م��ل��ي��ة  ت��ك��ث��ي��ف 

وط�����ن�����ي�����ة  �����������������������رشورة   2018 ب��������ان��������ت��������خ��������اب��������ات  امل�����������������س��������ارك��������ة 
ل���ت���ك���وي���ن ب�����رمل�����ان اأق���������وى ي���ت�������س���دى ل���ل���ت���ح���دي���ات الق����ت���������س����ادي����ة امل��ق��ل��ق��ة

لتعزيز ح�صور الكوادر القانونية حتت قبة برملان 2018
�سكان مدينة حمد فاقوا 170 األف ن�سمة... “$” مبجل�ض النائب الأ�سبق زينل:

�سهد جمل�ض النائ���ب الأ�سبق يو�سف زينل 
ح�س���ورا بحريني���ا متنوعا من خمتل���ف مكونات 
املجتمع واأطيافه ومن بني احل�سور �سخ�سيات 

ن�سائية من جمعيات اأهلية.
و�سيط���رت النقا�سات اأثن���اء وجود مندوب 
“الب���الد” عن ال�ستع���دادات ال�سعبية للمو�سم 
النتخاب���ي املتوق���ع يف الربع الأخ���ر من العام 
اجل���اري اإ�سافة حلوارات ع���ن اأولويات املرحلة 
الراهن���ة باملج���الت القت�سادي���ة والجتماعية 

والتنموية.
واأك���د احل�س���ور اأن امل�سارك���ة بانتخاب���ات 
2018 متثل ����رشورة وطنية؛ م���ن اأجل تكوين 
برمل���ان اأقوى ويعرب ع���ن �س���وت البحرينيني 
ب�سكل اأو�سع ويت�سدى للتحديات القت�سادية 

املقلقة.
وقال���وا اإن امل�سارك���ة خي���ار ا�سرتاتيج���ي 
م���ن اأجل �سم���ان ا�ستق���رار البحري���ن �سيا�سيا 
واقت�سادي���ا وتنموي���ا، ول ميك���ن الرتاخي عن 
واج���ب الذه���اب ل�سن���دوق الق���رتاع ومتابعة 
اأداء الربملان وحما�سب���ة النواب عن اأّي مواقف 

مرتددة بالق�سايا املهمة.

خيار صائب
وقال النائب الأ�سبق املحامي يو�سف زينل 
اإن م�سارك���ة املواطن���ني بالنتخاب���ات النيابية 
امل�س���رة  ل�ستم���رار  ناج���ح  ره���ان  والبلدي���ة 

الدميقراطية بغطاء �سعبي، واإن امل�ساركة خيار 
�سائ���ب دائما؛ من اأجل موا�سل���ة م�سار الرقابة 

وامل�ساءلة ال�سعبية لأداء ال�سلطة التنفيذية.
وحتدث عن جتربة ع�سويته بربملان 2002 
ال���ذي ميث���ل اأول جمل�ض ت�رشيع���ي منتخب بعد 
ا�ستئناف احلياة النيابية بالبحرين، والتحديات 
الت���ي رافق���ت ه���ذه التجرب���ة، وم���ا حتقق من 
مكا�سب واإجنازات من خالل الع�سوية باملجل�ض 
وم���ا ج���رى طرحه م���ن نقا�سات هادف���ة ومهمة 

حتت قبة الربملان.
وحتدث املحامي اإبراهيم الها�سمي عن اأن 
الربملان ميث���ل �ساحة للنقا�س���ات الد�ستورية 

والقانونية، من خالل �سن الت�رشيعات ومناق�سة 
م�رشوعات القوانني وخمتلف الق�سايا املرتبطة 
ب�س���وؤون املواطن���ني، ويج���ب تعزي���ز ح�س���ور 
الك���وادر القانونية حتت قبة الربملان؛ من اأجل 
اإث���راء النقا�ض الربمل���اين والو�سول ملعاجلات 

هادفة لأّي اإ�سكالت.
وحت���دث النقاب���ي خليل زينل ع���ن �رشورة 
اأن ينج���ز الربمل���ان اجلديد تعدي���الت جوهرية 
بقان���ون النقاب���ات العمالي���ة وال���ذي توجد به 

بع�ض الثغرات التي ت�ستوجب التنقيح.

ترشح بلدي

واأعلن النا�سط الجتماعي يا�سني زينل تر�سحه 
لالنتخاب����ات البلدي����ة ع����ن مقع����د الدائ����رة الثامنة 

باملحافظة ال�سمالية.
وق����ال اإن قرار الرت�س����ح جاء بناء عل����ى اإدراكه 
لحتياجات املنطق����ة وتوا�سله امل�ستمر مع الأهايل 
والذي وّلد قناعة قدرته على التحرك لتلبية مطالب 
ال�س����كان واإي�س����ال هم����وم املنطق����ة للم�سوؤول����ني 

واتخاذ الإجراءات القانونية املنا�سبة حللها.
واأكد اأنه على توا�سل م�ستمر مع اأبناء املنطقة 
ومن����ذ ف����رتة طويل����ة ويتطل����ع لدعمه م����ن القواعد 
الجتماعي����ة املختلفة؛ ليحظى ب�����رشف متثيل اإرادة 

الناخبني باملجل�ض البلدي.

وذك����ر النا�س����ط الجتماعي عل����ي ال�سيد حممد 
الها�سمي اأن عدد �سكان مدينة حمد بلغ قرابة 170 
األف ن�سمة وه����و عدد كبر يتطل����ب تاأمني خدمات 

اأكرب ومرافق بلدية اأكرث.
واأك����د اأن احلكوم����ة برئا�س����ة رئي�����ض ال����وزراء 
�ساح����ب ال�سم����و امللك����ي الأمر خليفة ب����ن �سلمان 
اآل خليف����ة ت�سهر ب����كل حر�ض لتاأم����ني الحتياجات 
ال�رشورية للمواطنني، ويتعني على وزراء اخلدمات 
ت�رشيع اخلطوات لتنفيذ التوجيهات ال�سامية باإجناز 
امل�رشوع����ات اخلدمي����ة مراع����اة للكثاف����ة العددي����ة 

باملناطق.

شعلة المحبة
اأع�س���اء  باملجل����ض  احل�س���ور  ب���ني  وم���ن 
وع�سوات بجمعية �سعلة املحبة وال�سالم، والتي 
رخ�ست من وزارة العمل والتنمية الجتماعية يف 

مار�ض 2017.
وحتدثوا ع���ن اأب���رز اأهداف اجلمعي���ة التي 
ت�سع���ى للعم���ل عل���ى تعزي���ز ثقاف���ة ال�س���الم 
���ة الوطنية، ودعم القيم  واملحافظة على الهويَّ
ومبادئ الت�سامح الوطني، واحلر�ض على تعزيز 
التن���وع الثق���ايف واحرتام احل���وار ون����رش ثقافة 
ال�س���الم واملحب���ة وتَقبُّل الآخ���ر، وزرع روح قيم 
واأخالقيات املحبة بني فئات املجتمع، وتوجيه 
ا يخدم م�سالح  الفك���ر الإعالمي والجتماع���ي ملمِ

املجتمعات يف تنمية الوحدة وال�سالم.

• علي ال�سيد حممد الها�سمي متحدثا اأق�سى ي�سار ال�سورة مبجل�ض زينل	
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�إلز�م �رشكة �ت�صاالت بدفع 20 �ألف دينار ملوظف �أوروبي
تعوي�سا عن اأجور متخلفة عن ال�سداد ومكافاأة نهاية اخلدمة

األزم���ت املحكم���ة الك���رى العمالي���ة �رشكة 
ات�س���االت عاملي���ة اأن تدف���ع اأكرث م���ن 20 األف 
اجلن�سي���ة،  اأوروب���ي  موظ���ف  ل�سال���ح  دين���ار، 
باعتباره���ا اأج���وًرا متخلفة عن ال�س���داد من قبل 
ال�رشك���ة، ف�سالً عن مكاف���اأة نهاية اخلدمة، فيما 
رف�ست باق���ي طلبات املوظ���ف بتعوي�سه عن 
الف�س���ل التع�سف���ي لثب���وت االتف���اق م���ا بني 
الطرف���ني ب�س���اأن االإقال���ة، ورف�س���ت املحكمة 

اخت�سام مديري ال�رشكة لعدم وجود �سفة.
وتتمث���ل وقائ���ع الدع���وى يف اأن املوظ���ف 
املدع���ي تقدم بالئحة دع���وى طالب فيها �رشكة 
ات�س���االت عاملي���ة واآ�سيوي���ة املن�س���اأ، باإل���زام 
اإدارته���ا وامل�ساهم���ني بها وامل���الك بدفع 34 
األف دين���ار اأجور متاأخ���رة والفائ���دة القانونية، 
وتعوي�سه مب���ا يعادل اأجور 9 اأ�سهر بقيمة مبلغ 
55 األف دينار، وب���دل االإجازات ومكافاأة نهاية 
اخلدمة والتعوي�ض عن الف�سل التع�سفي وبدل 

االإخطار عن اإنهاء العقد.
وذك���ر املدعي يف دعواه اأن���ه التحق بالعمل 
ل���دى ال�رشك���ة يف 8/1/2014 بوظيف���ة مدي���ر 
مايل مقابل اأج���ر �سهري 6143 ديناًرا وتوقفت 
ع���ن �س���داد االأج���ر يف 1/2/2014 ولكن���ه يف 
17/5/2014 فوجئ بر�سالة اإلكرتونية تخريه 
ب���ني اال�ستقالة باأثر رجعي م���ن 15/4/2014 
اأو خط���اب اإقالة من العم���ل، ورف�ض اال�ستقالة، 

وطلب اإزالة اأوجه االإخالل بااللتزامات اجلوهرية 
واملتمثل���ة يف عدم �رشف اأج���وره ال�سهرية واإزاء 
الرف�ض ادعى اأنه اأُكِرَه على تقدمي ا�ستقالته يف 

.20/7/2014
واأفادت املحكمة اأنه خالل جل�سات الدعوى 
دفع وكي���ل املدع���ى عليهم بع���دم اخت�سا�ض 
���ا لك���ون املدعى عليه���ا لي�ض  املحكم���ة مكانيًّ
لديها موطن يف مملكة البحرين وعدم اخت�سا�ض 
الق�س���اء البحريني وعدم قبول الدعوى بالن�سبة 

للمدعى عليهم املديرين وامل�ساهمني.
واأو�سح���ت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا 
اأن الثاب���ت م���ن عق���د العمل اأن املدع���ى عليها 
االأولى �رشكة حم���دودة لها ال�سخ�سية االعتبارية 
امل�ستقلة عن امل�ساهمني فيها اأو مديرها، ومن 
ث���م ال تتواف���ر ال�سف���ة للمدعى عليهم���ا الثاين 
والثالث يف اخت�سامهما ب�سخ�سهما وال �سيما اأن 
املدعي مل يثبت اأنهما قد ارتكبا ما يفيد اإ�ساءة 
ا�ستعمال ال�سلطة اأو اخلطاأ، وهو ما تق�سي معه 
املحكمة بعدم قبول الدع���وى لرفعها على غري 

ذي �سفة.
واأك���دت اأن عق���د العم���ل ورد ب���ه اأن مكان 
العم���ل هو مملك���ة البحرين، واأن مكاف���اأة نهاية 
اخلدم���ة وفقا للقانون البحريني، ومن ثم يكون 
العقد خا�سًعا لقان���ون الدولة التي يجرى فيها 

التنفيذ عمالً بقواعد القانون الدويل اخلا�ض.

اأم���ا ب�س���اأن طل���ب التعوي�ض ع���ن الف�سل 
التع�سفي، فقررت اأن ال�رشكة اأر�سلت للعامل يف 
17/5/2014 ر�سالة تت�سمن اأنه تدهور مناخ 
االأعم���ال يف فروع ال�رشك���ة يف دول اأخرى ت�سببت 
جميعه���ا يف نفاذ �س���ر امل�ساهمني مما دفعها 
لال�ستغناء عن البع����ض، واأر�سلت له تخريه بني 
االإقالة واالإقال���ة وت�رشح له مميزات كل خيار مبا 
يعنى اأن طريف الدع���وى اتفقا على التقايل من 
العقد باإرادتهما ومن ثم ينتفي و�سف الف�سل 
يف اإنهاء العالقة التعاقدي���ة، والأنهما تقايال من 
عق���د العمل وثم يك���ون الطل���ب التعوي�ض عن 
ب���دل االإخطار قد اأقيم على غري �سند من الواقع 

والقانون.
واأ�ساف���ت ب�س���اأن طل���ب املدع���ي االأج���ور 
املتاأخرة، اأن ال�رشكة هي املكلفة قانوًنا باإثبات 
�سدادها الأج���ر العامل، والأنه���ا مل تقدم ما يدل 
عل���ى ذلك، فتك���ون ذمتها م�سغول���ة باالأجر عن 
تل���ك املدة، وه���و ما تقدره املحكم���ة مببلغ 18 
األف دين���ار، 313 ديناًرا مقاب���ل العمل عن اأول 
6 اأ�سه���ر، اإ�سافة اإلى م�ساري���ف ال�سفر وباقي 
الرات���ب 1890 دين���اًرا ع���ن كل �سه���ر �ستدفع 
للموظ���ف بع���د اأول 6 اأ�سه���ر، اإال اأن املدعي مل 
يق���دم م���ا يفيد �سف���ره ف�س���ال عل���ى اأن عالوة 

ال�سكن تدفع ل�ساحب العقار.
وتابع���ت، اأنه فيم���ا يتعلق بطل���ب مكافاأة 

نهاي���ة اخلدمة فاإن مدة خدم���ة العامل هي �ستة 
اأ�سه���ر و12 يوًما، وي�ستح���ق عنها مكافاأة نهاية 
اخلدمة بواقع اأجر 7.8 يوم مبا يوازي مبلغ 815 
دين���اًرا، وقانون���ا ي�ستحق العامل ال���ذي اأم�سى 
يف خدم���ة �ساح���ب العمل مدة �سن���ة واحدة على 
االأقل اإجازة �سنوية ال تقل عن 30 يوًما مدفوعة 
االأجر مبع���دل يومني ون�سف عن كل �سهر، واإذا 
قّل���ت مدة خدمة العامل ع���ن �سنة ا�ستحق اإجازة 
بن�سبة املدة التي ق�ساه���ا يف العمل، في�ستحق 
بدل اإجازة عن م���ده العمل بواقع 15.6 يوم اأجر 
تقريًب���ا مبا ي���وازي مبل���غ 1630 دين���اًرا وتلزم 
املحكم���ة بالق���در املنا�سب املدع���ي واملدعى 

عليها مب�رشوفات الدعوى واأتعاب املحاماة.
اأوال:  االأ�سب���اب حكم���ت املحكم���ة  فله���ذه 
بع���دم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفة 
بالن�سب���ة للمدعى عليهما الثاين والثالث، ثانيا: 
باإلزام املدعى عليها االأولى باأن توؤدي للمدعي 
مبلغ 20 األًفا و92 دين���اًرا و970 فل�ًسا، وفائدة 
ا من االأجر ال���ذي تاأخر �رشفه  بن�سب���ة 6 % �سنويًّ
خالل االأ�سهر ال�ستة االأول���ى، وتزاد هذه الن�سبة 
بواقع 1 % عن كل �سهر تاأخري بعد ذلك ومبا ال 
ا من تاريخ اال�ستحقاق  يجاوز ن�سبة 12 % �سنويًّ
حت���ى ال�سداد، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات، 
واألزم���ت كال منهما باملنا�س���ب من امل�رشوفات 

واأمرت باملقا�سة ب�ساأن اأتعاب املحاماة.

�إع���������د�د: ع���ب���ا����س �إب���ر�ه���ي���م

�صجن موقوَفني 3 �صنو�ت العتد�ئهما على �رشطَيني

�أحكام ت�صل �إلى 5 �صنو�ت ل�7 يف ق�صية حرق دورية

حب�ست اثنني اآخرين �سهرا

املتهمون اأ�سابوا �رشطيا بحروق

ق�ست املحكم���ة الكرى اجلنائية االأولى 
باإدانة 4 موقوف���ني، ترتاوح اأعمارهم ما بني 
19 و21 عام���ا، باالعت���داء بال����رشب واالإهانة 
وال�سب بحق �رشط���ي ومالزم، واملرتبني على 
حرا�س���ة اإدارة االإ�س���الح والتاأهي���ل )احلو�ض 
اجلاف(، وعاقب���ت اثنني منهم بال�سجن ملدة 
3 �سنوات، وبحب�ض االآخَرين ملدة �سهر واحد.
اأحال���ت  ق���د  العام���ة  النياب���ة  وكان���ت 
املتهمني للمحاكمة بعدما اأ�سندت لهم اأنهم 

بتاريخ 25 اأبريل 2016 االآتي:
اأوال: املتهمان االأول والثاين: اعتديا على 
�سالمة ج�سم املجني عليهما )�رشطي ومالزم( 
ومل يف�ض االعتداء اإل���ى مر�سهما اأو عجزهما 
ع���ن اأداء اأعمالهم���ا ال�سخ�سية ملدة تزيد عن 
20 يوم���ا، وكان ذلك اأثناء وب�سبب تاأديتهما 

لوظيفتهما.
ثاني���ا: املتهم���ان الثالث والراب���ع: رميا 
املوظف العام املجني عليه )ال�رشطي( باإحدى 
طرق العالنية مبا يخد�ض من �رشفه واعتباره، 
دون اأن يت�سم���ن ذل���ك اإ�سن���اد واقعة معينة 

وكان ذلك اأثناء وب�سبب تاأديته لوظيفته.
وج���اء يف البالغ ال���وارد للنيابة العامة من 
مركز �رشطة احل���د، اأنه ت�سم���ن اإبالغ ال�رشطي 

املجن���ي عليه باأنه واأثناء م���ا كان على واجب 
عمله كونه �رشطيا يف توقيف احلو�ض اجلاف، 
حدث���ت م�سادة كالمي���ة بينه وب���ني عدد من 
املوقوف���ني، والذي���ن اعتدوا علي���ه بال�رشب 

على اأنحاء متفرقة من ج�سده.
واأفاد ل���دى التحقيق مع���ه يف النيابة اأنه 
بح���وايل ال�ساع���ة 6:30 م�س���اًء، وبينم���ا كان 
على واج���ب عمل���ه �رشطي���ا يف اإدارة االإ�سالح 
والتاأهيل )احلو�ض اجلاف(، وحتديدا حار�ض 
العن���ر رقم )8(، وعن���د ا�ستالمه مهام عمله، 
ق���ام كالعادة باملرور عل���ى الغرف يف العنر 
ليح�س���ب عدد املوقوف���ني، لكن املوقوفني 
لغرفه���م  عل���ى دخول���ه  كان���وا يعرت�س���ون 
ويتهمون���ه بتنجي�ض املكان، اإال اأنه مل يعرهم 

اأي اهتمام.
وعندم���ا توجه اإل���ى غرفة رق���م )12( يف 
العن���ر )8( و�رشع بالدخ���ول للغرفة، وقف له 
جمي���ع املوقوف���ني املوجودي���ن يف الغرفة، 
ومنع���وه من الدخ���ول، وقرروا ل���ه اأنه ينج�ض 
املكان، فاأ�رش على ق���راره باأن يقوم بح�ساب 
عدد املوقوفني يف الغرف���ة، وحدث على اإثر 
ذلك بينه وب���ني اأحد املوقوف���ني - املتهم 
االأول - م�س���ادة كالمي���ة، فتجمع املوقوفني 

حوله، فيما عمد املتهم االأول اإلى حت�سيدهم 
�سده، اإذ كان يقول لهم اأم�سكوه وا�رشبوه.

واأ�س���اف اأن���ه خ���الل ذل���ك م�سك���ه اأح���د 
املوقوف���ني، ولكن���ه رج���ع لل���وراء تفادي���ا 
الأي���ة م�سكل���ة مع���ه، ويف تل���ك االأثن���اء تفاجاأ 
باملوقوف���ني مي�سك���ون ب���ه ويدخلون���ه اإلى 
و�س���ط الغرف���ة، واعت���دى ع���دد منه���م عليه 
بال�رشب عل���ى اأنحاء متفرقة م���ن ج�سده، ومل 
ي�ستط���ع مقاومته���م لكرثته���م؛ حت���ى ح�رش 
موقوف اآخر، كان قد مت تعيينه م�سوؤوال على 
العن���ر يف وقت �ساب���ق، والذي ق���ام ب�سحبه 
واأبع���ده عنه���م واأخرجه م���ن الغرف���ة، و�سمع 
حال اإبعاده عنهم املتهم���ني الثالث والرابع 

ي�سّبانه وي�ستمانه باألفاظ نابية.
من ناحية ثانية قرر املالزم املجني عليه 
الث���اين، اأنه بعد حدوث تلك الواقعة، مت نقل 
ال�رشطي للعيادة ليتلقى العالج الالزم، وتوجه 
ه���و اإلى غرف���ة املوقوف���ني ملعرف���ة �سبب 
امل�سكلة، فتفاجاأ باملوقوفني ي�رشخون عليه 

ويرف�سون االإجابة عن �سوؤاله لهم.
ولف���ت اإلى اأنه ا�سطر اإل���ى �سوؤال �رشطي 
اآخر عّما ح�سل، والذي قرر له ما حدث، م�سريا 
اإل���ى اأنه بذل���ك الوقت قام املتهم���ان االأول 

والث���اين بدفع���ه الإخراج���ه من الغرف���ة، كونه 
دخ���ل للداخل ليح���اول تهدئته���م لكن دون 
فائدة، فطلب من اأف���راد ال�رشطة املوجودين 
باالأ�سف���اد احلديدي���ة  املوقوف���ني  تقيي���د 
االإدارة  واأم���ر بنقلهم ملبن���ى  “الهفك���ري”، 
لتدوي���ن اأقواله���م، اإال اأن���ه تفاج���اأ باملته���م 
االأول يعتدي علي���ه بركله على رجله ويدفعه 

بوا�سطة يده.
وق���ال املوقوف���ون يف اعرتافاتهم اإنهم 
كانوا يتجهزون ل�س���الة املغرب حني حدوث 
الواقع���ة، وقال املتهم الثال���ث اإنه طلب من 
ال�رشط���ي املجني عليه ع���دم الدخول للغرفة؛ 
حت���ى ال يتنج�ض امل���كان كونه���م يتجهزون 
لل�س���الة، مدعيا اأنهم م�ستعدون للخروج اإليه 
يف مم���ر العن���ر باأنف�سهم؛ حت���ى يتمكن من 

معرفة عدد املوقوفني بالغرفة.
وثبت بالتقري���ر الطبي اخلا�ض بال�رشطي 
املجني عليه بعد الك�سف عليه وجود كدمات 
يف اأعلى فروة الراأ����ض وجانبي الرقبة مع اآثار 
خلدو����ض ناجت���ة ع���ن ا�ستعم���ال االأظافر يف 
جانبي الرقبة كم���ا توجد كدمات وخدو�ض يف 
الذراع���ني ويف جانبي منطق���ة البطن وكامل 

منطقة الظهر والفخذين.

عاقبت املحكمة الك���رى اجلنائية الرابعة 
3 متهم���ني بال�سجن ملدة 5 �سن���ني، وبحب�ض 
4 اآخرين مل���دة 3 �سنوات، الإدانتهم بالت�سبب 
اإ�ساب���ة �رشط���ي بح���روق يف ج�س���ده ج���راء  يف 
رم���ي العب���وات امل�ستعلة )املولوت���وف( على 
الدوري���ة التي كانت متمركزة على “الهايوي” 
مقابل منطقة اأبوق���وة، والت�سبب بتلفيات يف 
الدورية االأمنية، فيما األزمت املتهمني جميعا 
بالت�سام���ن فيما بينهم باأن يدفعوا مبلغ 378 
دين���ارا قيم���ة التلفيات بدوري���ة ال�رشطة التي 

اأتلفوها.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمها اإن 
املتهم���ني االأول والثاين والثال���ث واخلام�ض، 
واإن كانوا ق���د بلغوا اخلام�سة ع����رش اإال اأنهم مل 
يتجاوزوا الثامنة ع�رش بتاريخ ارتكاب الواقعة، 
االأمر ال���ذي يتعني معه اإعم���ال العذر املخفف 
املب���ني بن����ض املادتني 70 و71 م���ن قانون 

العقوبات .
وذك���رت املحكم���ة اأن تفا�سي���ل الواقعة 
ال�سبع���ة واآخري���ن  اأن املدان���ني  تتح�س���ل يف 
جمهولني يق���در عددهم بح���وايل 30 �سخ�سا، 
تع���دوا على رج���ال االأم���ن يف منطق���ة اأبو قوة 

بالزجاج���ات احلارقة، والت���ي قاموا بت�سنيعها 
له���ذا الغر����ض و�ساعدهم املته���م ال�سابع يف 
نقله���ا ب�سيارته، م���ع علمه باأنه���ا اأعدت لهذا 

الغر�ض.
ويف م�س���اء يوم الواقع���ة تقابل املتهمني 
م���ن االأول وحتى ال�ساد����ض واآخرين جمهولني 
ثم قام���وا بتوزي���ع الزجاج���ات احلارق���ة فيما 
بينه���م وتوجهوا حيث مترك���ز دوريه ال�رشطة، 
واملتواجدة بالقرب من �سارع ال�سيخ خليفة بن 
�سلمان وقاموا باإلق���اء زجاجات “املولوتوف” 
عليه���ا مما نت���ج عنها ح���دوث اأ����رشار واإ�سابة 
ال�رشطي املجني عليه، ومتكنت اجلهات االأمنية 
من �سبط املتهمني بع���د اأن اأثبتت التحريات 

ا�سرتاكهم يف ارتكاب الواقعة.
اأثن���اء  اع���رتف  االأول  املته���م  وب�س���وؤال 
التحقي���ق معه مبعرف���ة النيابة العام���ة اأنه يف 
نهاي���ة �سه���ر �سبتمر م���ن ع���ام 2017 وكان 
الوق���ت م�س���اء  �س���ارك املته���م ال�ساد����ض يف 
الهج���وم على رج���ال ال�رشطة مبنطق���ه اأبو قوة 
بالق���رب من �س���ارع ال�سيخ خليف���ة بن �سلمان 
وبزجاج���ات “املولوت���وف” الت���ي اأعده���ا ه���و 
واملتهم���ان الثاين والثالث ب���اأدوات مت جلبها 

مبعرف���ه املته���م ال�ساد����ض، ونقله���ا املتهم 
ال�سابع، ثم تقابلوا وكان عددهم يزيد عن 25 

�سخ�سا ملثمني.
وقرر املتهم االأول اأن املتهم اخلام�ض هو 
من قام بت�سوي���ر الواقعة، مبينا اأنهم توجهوا 
اإلى دورية ال�رشطة املتمركزة على �سارع خليفة 
بن �سلم���ان واألقوا الزجاج���ات احلارقة عليها، 
مما نتج عنه حدوث تلفيات مبقدمتها واإ�سابة 
اأحد اأفرادها، واأقر باقي املدانني مب�سمون ما 

جاء باعرتاف االأول.
ه���ذا وثب���ت للمحكم���ة اأن املدانني جميعا 
بتاريخ 20 �سبتمر 2017، اأوال: املتهمون من 

االأول وحتى ال�ساد�ض:
اعت���دوا واآخري���ن جمهول���ني عل���ى   - 1
�سالم���ة ج�س���م ال�رشط���ي املجن���ي عليه���ا اأثناء 
وب�سب���ب تاأديت���ه لوظيفت���ه تنفي���ذا لغر����ض 
اإرهاب���ي، وذلك ب���اأن رموا الزجاج���ات احلارقة 
واالإ�ساب���ات  احل���روق  ب���ه  واأحلق���ت  علي���ه 

املو�سوفة بتقرير الطبيب ال�رشعي .
اأ�سعل���وا عم���دا واآخري���ن جمهولني   - 2
حريق���ا يف دوري���ه �رشط���ة يف الطري���ق الع���ام 
معر�سني حياة النا�ض واأموالهم للخطر تنفيذا 

لغر�ض اإرهابي.
اأتلفوا واآخرين جمهولني عمدا ملك   - 3
عام )دوري���ة �رشطة( مملوكة ل���وزارة الداخلية 
مما ترت���ب عليه جعل حياه النا����ض واأمنهم يف 

خطر تنفيذا لغر�ض اإرهابي.
يف  جمهول���ني  واآخري���ن  ا�سرتك���وا   - 4
جتمه���ر يف م���كان ع���ام موؤل���ف م���ن اأك���رث من 
5 اأ�سخا����ض الغر����ض من���ه ارت���كاب اجلرائم 
واالإخ���الل باالأم���ن الع���ام وا�ستخدم���وا العنف 

لتحقيق الغاية التي جتمعوا من اأجلها.
�سنع���وا وح���ازوا واأح���رزوا واآخرين   - 5
جمهولني عبوات قابله لال�ستغال “مولوتوف” 
بق�س���د ا�ستخدامه���ا يف تعري�ض حي���اه النا�ض 

واالأموال العامة للخطر.
ثاني���ا: املته���م ال�سابع: ا�س���رتك بطريق 
امل�ساع���دة م���ع املتهم���ني م���ن االأول وحت���ى 
ال�ساد����ض يف ارتكاب اجلرائ���م مو�سوع التهم 
ال���واردة يف البند اأوال تنفي���ذا لغر�ض اإرهابي؛ 
وذلك اأن �ساعدهم يف نقل املنقوالت اخلا�سة 
بت�سنيع الزجاجات احلارقة التي ا�ستخدمت يف 
اجلرائم مو�سوع التهم الواردة يف البند اأوال مع 

علمه بذلك.

اعت���رت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة 
الرابع���ة معار�س���ة �س���اب كاأنه���ا مل تك���ن، 
واملحك���وم علي���ه باحلب�ض مل���دة 3 �سنوات 
نظ���را ل�سغ���ر �سنه وق���ت ارتكاب���ه لواقعة 
و�س���ع عبوة متفجرة وهمية بالقرب من اأحد 
املخاب���ز يف منطقة توبلي، عب���ارة عن علبة 
بال�ستيكي���ة مو�سول���ة باأ�س���الك كهربائية 
وملفوف���ة بكي�ض من النايلون اأ�سود اللون، 
مع االأمر مب�سادرة امل�سبوطات، وذلك الأن 
املتهم املعار����ض مل ميثل اأم���ام املحكمة 

اأثناء جل�سات املحاكمة.
واأف���ادت املحكمة يف حيثي���ات حكمها 
ب���اأن املته���م -كان يبل���غ 17 عام���ا وق���ت 
ارتكابه للواقعة- واإن كان قد بلغ اخلام�سة 
ع�رش اإال اأنه مل يتم الثامنة ع�رش من عمره وقت 
ارتكابه للواقعة، ومن ثم فقد توافر يف حقه 
الع���ذر املخفف القان���وين املن�سو�ض عليه 

باملادتني 70 و71 من قانون العقوبات.
وذكرت املحكمة اأن تفا�سيل الواقعة 
تتمث���ل يف اأن املته���م واآخري���ن جمهول���ني 
كان���وا قد و�سع���وا ج�سم���ا وهمي���ا حماكيا 
الأ�س���كال املتفج���رات عل���ى ال�س���ارع العام 
مبنطق���ة توبل���ي بالق���رب م���ن االإ�س���ارات 

ال�سوئية املجاورة الأحد املخابز املعروفة.
وتب���ني اأن العب���وة املتفج���رة الوهمية 
تتكون من علبة بال�ستيكية ملفوفة بكي�ض 
من النايلون اأ�سود اللون، مو�سولة باأ�سالك 
كهربائية، واأن ق�س���د املتهم من ذلك بث 
الرع���ب يف نفو�ض املواطن���ني واملقيمني 
واالإخالل باأمن و�سالم���ة اململكة. وثبت من 
تقرير خمتر البحث اجلنائي اأن املتهم هو 
م�سدر اخلاليا الب�رشية املرفوعة من االأ�سالك 
الكهربائي���ة، ف�سال عن اأن التحريات اأكدت 

ارتكابه للواقعة امل�سار اإليها.
واأو�سح اأحد االأ�سخا�ض -�ساهد اإثبات 
يف الق�سي���ة- اأن���ه �ساه���د بح���وايل ال�ساعة 
9:30 �سباح���ا اأثن���اء توقف���ه عن���د االإ�سارة 
ال�سوئية بالقرب من اأحد املخابز يف منطقة 

توبلي ج�سما غريبا، فاأبلغ ال�رشطة فورا.
وبالقب�ض على املتهم اعرتف ب�سناعته 
الأ�س���كال املتفج���رات،  للج�س���م املحاك���ي 
والذي يتكون من علبة بال�ستيكية واأ�سالك 
كهربائية، واأنه بالفعل و�سعها بالقرب من 
االإ�سارة ال�سوئية بالق���رب من اأحد املخابز 

املعروفة يف منطقة توبلي.
ه���ذا وق���د ثب���ت للمحكم���ة اأن املتهم 
بتاري���خ 5 �سبتم���ر 2015، و�س���ع واآخرين 
جمهول���ني مب���كان ع���ام منوذج���ا حماكي���ا 
الأ�س���كال املتفج���رات، والت���ي حتم���ل على 

االعتقاد باأنها كذلك.

رف�ض معار�سة �ساب 
حمكوم ب� 3 �سنوات

 املنامة - النيابة العامة: �رشح رئي�ض نيابة 
اجلرائم االإرهابي���ة املحامي الع���ام امل�ست�سار 
اأحم���د احلمادي باأن املحكم���ة الكرى اجلنائية 
الرابع���ة اأ�س���درت حكما اأم����ض االأول على عدد 
6 متهمني يف واقعة اإحداث تفجري وال�رشوع يف 

القتل واالإتالف وعاقبتهم بال�سجن املوؤبد.
وكانت النياب���ة العامة قد تلقت بالغاً من 
االإدارة العام���ة للمباح���ث اجلنائي���ة عن وجود 
م�س���رية غري مرخ�س���ة يف منطقة ال���دراز واأثناء 
تعامل رجال االأمن معهم وقع انفجار، مما اأدى 
الإ�ساب���ة رجلي اأمن، وفور تلقي البالغ مت اإجراء 
التحريات من اأج���ل الو�سول ملرتكبي الواقعة 
وتو�سل���ت التحريات اإلى ا�س���رتاك املتهمني 
االأول حتى ال�ساد�ض يف الواقعة حمل التحقيق، 
مت  واملكثف���ة  اجلدي���ة  التحري���ات  وباإج���راء 
التو�س���ل اإلى املتهم���ني، ومت القب�ض عليهم 
وف���ق االإج���راءات القانوني���ة وعر�سه���م عل���ى 
النيابة العام���ة، واأقر املتهمون من االأول حتى 

اخلام�ض بارتكابهم الواقعة.
وا�ستندت النيابة العامة يف التدليل على 
ثبوت التهم يف حقهم اإلى االأدلة القولية، منها 
�سهود االإثبات واعرتاف���ات املتهمني واالأدلة 
الفني���ة، فتم���ت اإحال���ة املتهمني جميًع���ا اإلى 
املحكمة الك���رى اجلنائية الرابع���ة، وتداولت 
الق�سي���ة بجل�س���ات املحكمة بح�س���ور حمامي 
املتهم���ني ومكنتهم من الدفاع واإبداء الدفوع 
القانوني���ة ووف���رت له���م جمي���ع ال�سمان���ات 

القانونية، وق�ست بحكمها �سالف البيان.
وللمتهم���ني ح���ق الطع���ن عل���ى احلك���م 
ال�س���ادر اأمام حمكمة اال�ستئن���اف يف املواعيد 
املقررة قانوناً اإذا قامت اأ�سباب قانونية حتمله 
لذلك، كما ي�سم���ح النظام الق�سائي البحريني 
من بعد مرحل���ة الطعن اأمام اال�ستئناف الطعن 
اأم���ام حمكم���ة التمييز، وه���ي م���ن ال�سمانات 

القانونية املكفولة الأي متهم.

“النيابة”: ا�ستندنا اإلى االأدلة 
القولية بتفجري الدراز
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الغاية في الحب ليس األلم أو الفرح 
ولكن الحب

ا تجد نفسك كن طبيعّيً

طاغور

توفيق الحكيم

كيف اكتشفت موهبة كتابة الشعر 
لديك؟

م���ذ كن���ت يف �س���ن �لثانية ع����رة كن���ت �أتلذذ 
بالكتاب���ة و�لق���ر�ءة و�كت�س���اف م���ا ب���ن �ل�سطور، 
و�لبد�ية كانت يف متل���ك �لأذن �ملو�سيقية وكتابة 
�لن���ر و�خلو�طر �ملتقطعة �إل���ى �أن حطت بي �للغة 
يف جوفه���ا وحملتن���ي مث���ل �رنق���ة �س���وف تتاللى 
�أجنحته���ا عما قريب. حيث �نن���ي كنت �أمتلك دفرت 
مذك���ر�ت يومية �أجم���ع به كل ذك���رى ��ستح�رتني 
حينها و�لفائدة تعود على تطور �لأ�سلوب و�ل�سور 

�لبالغية �إلى يومي هذ�.

حدثيني عن أول قصيدة عرضتها علنا، 
كيف كانت ردة فعل المحيطين بك؟

حي���ث  ربي���ع” �أول ق�سي���دة يل  ذ�ت  “غ���رق 
�إنه���ا كانت جتم���ع م�ساعر �ل�سوق و�لعت���اب و�لوله 
�ملف�س���وح م���ا ب���ن ح���رويف. وكان �لإقب���ال عليها 
ممتاز جد� من حيث �لإعجاب���ات وعدد �مل�ستمعن، 
تلقي���ت بع����ض �لنتق���اد�ت عليه���ا منه���ا “�لفتاة 

�ل�رقية و�لغزل يف �لكتابة ل يجتمعان”.

بنظرك، هل الحس الشعري موهبة مكتسبة 
ويمكن تعلمها أم تولد مع اإلنسان؟

�ل�سع���ر موهب���ة وف���ن و�ل�سع���ر ل يعل���م �ل يف 
قو�عده �لأ�سا�سية.

هل تحتاج كتابة الشعر لطقوس معينة؟

نعم و�لعزلة ه���ي �لطقو�ض �لت���ي ي�ستهلكها 
�لأكرية من �ل�سعر�ء.

هل هناك مكان لقصائدك في 
حساباتك بوسائل التواصل االجتماعي؟

كالود  و�ل�ساون���د  �ليوتي���وب  قن���اة  نع���م، 
و�لإن�ستغر�م و�لفي�سبوك.

كيف تتعاملين مع التعليقات؟ هل 
تضايقك السلبية منها؟

�أ�ستقبلها ب���كل �أريحية ورحاب���ة �سدر و�أتقبل 

�لنتق���اد�ت يف جمي���ع �أحو�له���ا. وكثري� م���ا �تهمت 
بالتكل���ف يف كتاب���ة �لق�سائد وذل���ك لعمق �ل�سور 
�لت���ي �أطرحها، وم���ن خالل �لنقد ي�ستطي���ع �ل�ساعر 
بناء �سخ�سيته �ل�سعري���ة وتطويرها، كما �أنني �لآن 
�أح���اول �لكتابة باأ�سلوب �أب�س���ط ول �أقت�ر على نوع 
و�حد من �ل�سعر، وم���ع �لتطور و�ملمار�سة يوما بعد 
�آخر قل �لنتقاد كث���ري� و�أ�سعر بالفخر بهذ� �لإجناز 
ولكن بحدود جتعلن���ي ل �أحيد عن �سوري �جلمالية 
�لت���ي متيزين عن غريي فبالغ���ة �لق�سيدة �حلديثة 
جيوبها حمدودة و�أحاول جاهدة �لو�سول لأكرب عدد 

ممكن. 

هل تعرضت لصعوبات كونك أنثى قد اختارت 
مجال الشعر وإلقاءه في هذا المجتمع؟ 

كوين فت���اة خليجية يف جمتمع �رق���ي �إ�سالمي 
ملتزم �أفتقد �لأندي���ة �لثقافية و�لأدبية يف موطني 
فهذه عقبة �أ�سا�سية حتتكر نف�سها يف عدم �لتطوير 
و�سق���ل �ملو�هب لالأجي���ال �لقادمة و�أي�سا ل بد يل 
من تلق���ي �نتقاد�ت من ناحية ظه���وري يف �ل�ساحة 
�لفني���ة و�لتعبري ع���ن م�ساعري لأت�س���در �إعالء هذ� 
�ملج���ال خ�سو�سا م���ع ظهوري يف بع����ض �لق�سائد 
�لغزلي���ة �س���و�ء كان���ت م�سموع���ة �أو مق���روءة مثل 
ق�سيدة )غرق ذ�ت ربيع(. كانت ق�سيدة متو�سحة 
باحلب و�لغر�م و�لكثري قد يفهم منها �أن �لكلمات 
موجهة “حلبي���ب ما “ �أو “لعا�س���ق” ولكن لنرتيث 

ونتفه���م �لأم���ر قليال فلي����ض بال����رورة لل�ساعر �أو 
للكات���ب عامة �أن يعي�ض �حلال���ة يف كلماته، �سحيح 
�أنن���ا نكت���ب م���ا ن�سعر به ولك���ن مبوقف �أث���ر بنا �أو 
حال���ة �جتماعية �أو م�سهد من �حلي���اة �لو�قعية. وما 
�إل���ى ذلك فه���ذه �مل�سكل���ة و�ردة كث���ري� فطبيعة 
�ملجتمع يتلقى �لرف�ض �لكتابي لهذ� �لنمط و�أظن 
�أغلب �أخو�تي �ل�ساعر�ت ميرون بها، من جهة �أخرى 
�لكتاب���ة �ل�سعري���ة لي�ست �أب���د� باملهم���ة �ل�سهلة، 
فالأ�سل���وب �لكتابي يختل���ف من �سخ����ض �إلى �آخر 
ومع �ملمار�سة ت�سق���ل �ملوهبة، وهناك �لكثري من 
�مل�ساكل و�ل�سعوبات عند �لدخول يف عامل �لكتابة 
�ل�سعري���ة، �أهمه���ا �للتز�م ببع����ض �لقو�عد �لتي ل 

يول���د �ل�سعر ول ي�سح �إل م���ن خاللها، كما �أن هناك 
بع�ض �لعقبات يف م�ساأل���ة �لإن�ساد و�إلقاء �لق�سائد 
لبع����ض �ل�سعر�ء، و�أي�سا �سعوبات كانت متمثلة يف 
�لذهاب للت�سجيل د�خل �ل�ستوديوهات، و�إلى �لآن 
�أعاين من بع�ض هذه �لعقبات ولكنها لن تقف �أمام 

حتقيق ما �أطمح �إليه.

ماذا عن مشروعك الخاص.. حدثينا عنه قليال 
من ناحية الفكرة األولى وخطوات التنفيذ؟

و”مو�س���ة”  “جتاري���ة”  �أ�سبح���ت  �لق�سي���دة 
يطلبه���ا �ل�س���وق وه���ي �لد�ف���ع �لأول لتلبية حاجة 
�مل�ستهلك مثل كتاب���ة �لزفات و�لأعر��ض وتبا�سري 
�ل���ولدة، ب���د�أت �لكتاب���ة فعلي���ا يف جم���ال زف���ات 
�لأعر�����ض �لعام 2012 و�فتتح���ت م�روعي �خلا�ض 
فعلي���ا �لع���ام 2015 وهلل �حلم���د �أطم���ح لتطوي���ر 
�مل�روع �أكر يف �ل�سنو�ت �ملقبلة مع �متام در��ستي 
 Design and“ جلامعي���ة �لتي تت�سمن جم���ال �ل�
Media“ حي���ث �إن قدرتي على تق���دمي �لأف�سل 
و�إ�ر�ري على �لتجربة و�مل�ساركة و�لبحث و�لقر�ءة 

ر�سخت بد�خلي قيم ومبادئ �أعتز بها.

بما أننا في الشهر الكريم، هل هناك 
قصائد في رصيدك تخص شهر رمضان؟

نعم، هن���اك ق�سيدة “�سم���ار �ل�سم�ض”، كانت 
خليط ما بن �لعربية و�لفار�سية.

في العادة، للكتاب والمبدعين 
استقبالهم الخاص لكل مناسبة، كيف 

استقبلت شهر رمضان؟ 

لك���م من���ي �أ�س���دق �لدع���و�ت يف ه���ذ� �ل�سهر 
باليم���ن  وعليك���م  علين���ا  �هلل  و�أع���اده  �ملب���ارك 
و�ل���ربكات. ��ستقبايل ل�سه���ر �هلل ينت�سب للكتابة 
و�للغة و�سكر �لرحمن �لباري �إذ بلغنا �ل�سهر و�إياكم 

حيث قلت:
�أهال ب�سهر فا�ض بالدعو�ت

�أهال بروح ولذة �لركعات
بلغتنا يا ربنا طعم �ل�سنا
حقق لنا �إ�ر�قة �حلاجات

متابعات

 الوصالي يستعرض ظاهرة االحتضار 
في 3 روايات عالمية

قال �لرو�ئي و�لناقد �ل�سعودي عبد�هلل �لو�سايل 
�إن �لإن�سان ��ستخ���دم عقله وخياله ل�ستك�ساف عو�مل 
�سكلت عل���ى مدى تاريخ���ه �ألغاًز� و�أحاجًي���ا، ووقفت 
طبيعت���ه �ملادي���ة عائًقا �أم���ام �سربه لتل���ك �لعو�مل، 
ف�سن���ع بخيال���ه ت�س���ور�ت �فرت��سية بع�سه���ا �أثبت 
�سحت���ه، و�ملاور�ئيات م���ن تلك �لع���و�مل �لتي حاول 
�لإن�س���ان بو��سط���ة خميلت���ه ��ستك�سافه���ا، وحتف���ل 

�ملدونات �لأدبية بكثري من تلك �ملحاولت.
ج���اء ذلك خالل حديثه يف �ملحا����رة �لتي �أقامها 
نادي �لأح�ساء �لأدبي �سمن ن�ساطاته يف �سهر رم�سان 
�ملب���ارك. ويف ورقت���ه حت���دث �لو�سايل ع���ن ظاهرة 
ا ثالثة ن�سو�ض رو�ئية  �لحت�سار يف �لرو�ية م�ستعر�سً
عاملية �لأولى هي “مد�م بوفاري” للرو�ئي جو�ستاف 
فلوبري و�ل�س���ادرة يف �لعام 1856 و�لثانية »�ل�ساعة 
�خلام�س���ة و�لع����رون« للكاتب �لروم���اين ق�سطنطن 

جيوروجيو �ل�سادرة يف �لعام 1949 و�لثالثة للكاتب 
�لرتك���ي �أوره���ان بام���وك بعن���و�ن »��سم���ي �أحم���ر« 
�ل�س���ادرة يف �لعام 1998. وقب���ل �ل�روع يف ��ستكناه 
ه���ذه �لرو�ي���ات �لث���الث ع���رف �ملحا����ر �لو�س���ايل 
�لحت�سار باأنه: تلك �حلال���ة �لف�سيولوجية و�لنف�سية 
و�لذهني���ة �ل�سادرة عن �ملحت�ر �لتي ت�سكل ج�رً� ذ� 
�جتاه و�حد، م���ن �حلياة �إلى �مل���وت، وت�سبق مغادرة 
�ل���روح �جل�سد وي�سب���ح �جل�سد بعدها فاق���ًد� للحياة 
دون رجعة. وتعترب �لرو�يات �لثالث وهي من �لآد�ب 
�لعاملي���ة من �لرو�ي���ات �لتي حتدثت ع���ن �لحت�سار 
و�ملوت وف���ق ث���الث روؤى خمتلفة. وه���ذه �لرو�يات 
�لث���الث �عتربه���ا �لو�سايل ق���د غطت مر�ح���ل زمنية 
مهمة يف �لفن �لرو�ئي وهي �لن�سف �لثاين من �لقرن 
�لتا�سع ع�ر، ومنت�سف �لقرن �لع�رين، و�أو�خر �لقرن 

�لع�رين وبد�يات �لألفية �لثالثة.

سيرة وإنجاز سعود الفيصل في كتاب جديد
�سدر عن مركز �مللك في�سل للبحوث 
و�لدر��س���ات �لإ�سالمي���ة كت���اب بعن���و�ن 
“�سع���ود �لفي�سل.. حيات���ه و�سخ�سيته.. 

روؤ�ه و�أفكاره.. �أعماله و�إجناز�ته”.
جلو�ن���ب  توثيًق���ا  �لكت���اب  ويق���دم 
م���ن �سخ�سي���ة �لأم���ري �سع���ود رحمه �هلل 
و�هتمامات���ه و�إجناز�ت���ه يف كل �ملجالت، 
ومناذج م���ن كلمات���ه وت�ريحاته، وبع�سا 

مما ُكتب عنه.
وتطرق �لكتاب �إلى �أهم �لعو�مل �لتي 
�ساعدت �أو �أدت �إلى �لنجاحات و�لإجناز�ت 
�لكب���رية ل�سع���ود �لفي�س���ل يف م�سريت���ه 
�لعقلي���ة �ل�سرت�تيجية  �ل�سيا�سية ومنها 
و�لفكر �لتكتيكي �للذ�ن كان يتمَتع بهما 
- رحم���ه �هلل، و�أي�ًسا ثقافته �ملو�سوعية، 
و�سف���ات �لق���وة و�لدبلوما�سي���ة و�حلزم 

و�حلكم���ة و�ل�سرب يف �لوقت �لذي يتطلبه 
كل موقف.

�سع���ود  روؤى  �لكت���اب  تن���اول  كم���ا 
�لفي�س���ل رحم���ه �هلل و�أف���كاره ومو�قف���ه 
جت���اه ق�ساي���ا �ل�سيا�س���ة �خلارجي���ة �لتي 
ته���م �ململكة وته���م �لأمت���ن �لإ�سالمية 
و�لعربي���ة، مكتفًيا باحلدي���ث �ملوجز عن 
بع����ض ه���ذه �لق�ساي���ا، ومنه���ا �لق�سية 
�لفل�سطيني���ة ولبن���ان و�للجن���ة �لثالثي���ة 
و�أح���د�ث 11 �سبتم���رب و�لأم���ن �لإقليمي، 
تل���ك  �سناع���ة  يف  �سع���ود  �لأم���ري  ودور 
متث���ل  و�لت���ي  و�لتوجه���ات  �ملو�ق���ف 
و�لدبلوما�سي���ة  �ل�سيا�سي���ة  �لتوجه���ات 
للمملكة، ودوره يف تطبيقها على �ل�سعيد 
�لعمل���ي ونقله���ا للم�سوؤول���ن يف خمتلف 

�لدول وللر�أي �لعام �لدويل.

�جلديد  �ل��ع��دد  �سدر 
من جملة )حروف عربية( 
ع����ن ن�������دوة �ل��ث��ق��اف��ة 
و�أ�سار  بدبي،  و�لعلوم 
�ل��ت��ح��ري��ر علي  رئ��ي�����ض 

يف  �لهاملي،  عبيد 
�ف��ت��ت��اح��ي��ة �ل��ع��دد 
“يف ع��ام  �أن���ه  �إل���ى 

حت�ر  �هلل،  رحمه  ز�ي��د، 
ويطغى  �جلميلة،  �لأ���س��ي��اء  ك��ل 
�لأخ��رى،  �مل�ساعر  كل  على  �حلب 
هو  وق��ع  ��سمه  حل��روف  وي�سبح 
�أق����رب �إل����ى ن��ب�����ض �ل��ق��ل��ب منه 
�ل�سكل  �إل����ى 
�مل���������ج���������رد 
كما  ل��ل��ح��رف 
ن����ع����رف����ه يف 
م����ن����ظ����وم����ة 
�لأب�����ج�����دي�����ة 

�لعربية”.

ي�����س��ل��ط ك��ت��اب »م��و���س��وع��ة 
�لأدب  �لعربي«:  �لأدب  تاريخ 
�ل��ع��رب��ي ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �ل��ع�����ر 
�لأم��������وي« ت���األ���ي���ف ُن��خ��ب��ة من 
عبد�ملق�سود  ترجمة  �لباحثن، 
�لأدب  على  �ل�سوء  عبد�لكرمي: 
�إلى  �جلاهلي  �لع�ر  منذ  �لعربي 
ويتناول  �لأم���وي،  �لع�ر  نهاية 
�لعربية و�خلط  ما يت�سل باللغة 
�لعربي و�ل�سعر �جلاهلي، و�لنر 
�جلاهلي و�لقر�آن �لكرمي وتاأثريه 
تناول  كما  �لعربي،  �لأدب  على 
�لكتاب �حلديث �لنبوي �ل�ريف، 
و�ل�����س��رية �ل��ن��ب��وي��ة �مل��ط��ه��رة، 
و�حل���ك���اي���ات و�لأ�����س����اط����ري يف 
�جلاهلية و�لإ�سالم وي�سم ملحقا 
ب���ي���ل���وج���ر�ف���ي���ا 
ي���ت�������س���م���ن 
ت�����رج�����م�����ات 
�ل���������ق���������ر�آن 
�ل��������ك��������رمي 
ل������ل������غ������ات 
�لأوروب������ي������ة 

و�لإفريقية.

����س���در م����وؤخ����ًر� ع���ن م��رك��ز 
�ل��ب��ح��وث و�ل��ت��و����س��ل �مل��ع��ريف 
كتاب بعنو�ن: »�لعرب يف �إير�ن: 
در��سة �ساملة للمكون �لعربي يف 
ما�سيه وحا�ره« ملوؤلفه عائ�ض 
حممد �آل ربيع، حيث يقع يف 376 

�سفحة.  
ا  مهمًّ مرجًعا  �لكتاب  هذ�  ي�سكل 
عن و�قع �لعرب يف �إير�ن �ليوم بدًء� 
�جلغر�فية  على  توزعهم  �أماكن  من 
�لإي�����ر�ن�����ي�����ة، 
وم��������������������روًر� 
ب����ح����ي����ات����ه����م 
�لج���ت���م���اع���ي���ة 
و�ل����ل����غ����وي����ة 
و�مل���ت���غ���ري�ت 
�لتي مرت بهم.

قال���ت وكال���ة �لأنباء �لعر�قي���ة �إن وز�رة �لثقاف���ة و�ل�سياحة ناق�س���ت مع مدير عام منظم���ة �ليون�سكو 
�لدولي���ة يف باري����ض، ملف م�روع �إدر�ج مدينة باب���ل على لئحة �لرت�ث �لعاملي �ل���ذي مت قبوله موؤخر�ً من 

�لناحية �لتقنية و�لفنية كمرحلة �أولى.
وز�رة �لثقاف���ة �أعلن���ت يف بي���ان �أن “وفد وز�رة �لثقاف���ة و�ل�سياحة و�لآث���ار عدة �جتماعات مع مدي���ر عام منظمة 
�ليون�سك���و �لدولي���ة يف باري�ض وعدد من م�س���وؤويل �ملنظمة ملناق�سة ملف م�روع �أدر�ج مل���ف بابل على لئحة �لرت�ث 

�لعاملي �لذي مت قبوله موؤخر�ً من �لناحية �لتقنية و�لفنية كمرحلة �أولى”.

ب���د�أ متحف بو�سكن �حلكومي للفنون �جلميلة يف مو�سك���و، بجمع �لتربعات ل�ر�ء �لع�سا �ل�سحرية 
�مل�رية، �إحدى حتف �لفن �مل�ري �لقدمي يف �ململكة �لو�سطى.

ون����ر �ملوقع �لر�سمي للمتحف �لإعالن �لذي يقول �إنه “ع�سي���ة ذكرى �لحتفال بتاأ�سي�ض �ملتحف 
نعل���ن عن جمع �لتربعات )100 �ألف دولر( لقتناء ع�س���ا �سحرية من حتف �لفن �مل�ري �لقدمي تعود للفرتة ما بن 
�لقرن���ن �لتا�س���ع ع�ر �إلى �لثامن ع�ر قبل �مليالد ع����ر �لدولة �لو�سطى. و�لع�سا تع���ود �لآن �إلى �ملجموعة �خلا�سة 

جلامع �لتحف و�لآثار د�نيلي.

كتبت “سمار الشمس” لرمضان..
ش���ه���ر ال����خ����ي����رات واإلب��������داع

القصيدة أصبحت تجارية  و”موضة” يطلبها السوق... آالء الغريفي: 

منذ قدمي �لزمان ن�سبت �لبالغة وف�ساحة �لل�سان للعرب 
ولز�لت �لق�سي���دة �لعربية �سو�ء كان���ت ف�سيحة �أو نبطية 

هي �لأجمل و�لأكر تعب���ري� مبفرد�تها �ملختلفة و�أ�ساليبها 
�جلمالية. 

�آلء �لغريف���ي، �سابة تلون���ت بال�سعر وم���الأت �سطورها 
بامل�ساعر.. كان معها �حلو�ر �لآتي:

طاهرة جعفر
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روح القانون

طالعتن���ا ال�سحف املحلي���ة وكذلك و�سائل 
التوا�س���ل الجتماعي بخرب غاي���ة يف الإثارة عن 
�س���اب مهاجر م���ن جمهوري���ة مايل اأنق���ذ طفالً 
فرن�سياً كان على و�سك ال�سقوط من �رشفة منزله 
بالطابق الراب���ع بطريقة بطولّي���ة، وعالوة على 
ال�سجاّع���ة الكب���رة، اإال اأن اأهمية اخلرب تكمن يف 
�رشعة جتاوب الرئي����س الفرن�سي الذي ا�ستقبله 
ب���كل حفاوة ومنحه اجلن�سي���ة الفرن�سية واأ�سدر 
اأوام���ره ب�سمه اإلى جهاز االإطف���اء ملا يتحلى به 

من مهارات.
كان للخ���رب وقع جميل عل���ى كل من تابعه، 
وتفاع���ل النا�س كث���راً مع عملي���ة االإنقاذ التي 
كان���ت حتب����س االأنفا����س، وكذل���ك تفاعلوا مع 
اللفت���ة ال�رشيع���ة للرئي����س الفرن�س���ي، كان���ت 
بالفع���ل ب���ادرة ذكي���ة فيه���ا الكثر م���ن قيم 

وفنون االإدارة.
اأود يف ه���ذا املقال اأن اأ�سل���ط ال�سوء على 
بع�س فن���ون االإدارة، وكيف ميكننا خلق ثقافة 
روح الفريق الواحد بني العاملني يف املوؤ�س�سات 
املختلفة، وم���دى اأهمية اأن يكون القائد حمنكاً 
وكرمي���اً وحكيم���اً يف اإب���راز االأ�سخا����س الذي���ن 
ي�ستحقون التقدير والتك���رمي، و�رشورة تقدمي 

التكرمي الالئق لهم اأمام االآخرين.
ق���د يك���ون التك���رمي معنوي���اً يف بع����س 
االأحي���ان، ولك���ن ل���ه مفع���ول ال�سح���ر على من 
يتلقاه، وقد تكون مب���ادرة احلكومة الفرن�سية 
هن���ا ق���د �رشب���ت اأروع االأمث���ال يف كيفية �سنع 
حدث ا�ستفاد منه الطرفان، ولدينا يف اململكة 
الكث���ر من املواق���ف امل�سابهة الت���ي البد من 
ذكره���ا تعزي���زاً للتفكر االإيجاب���ي، فقد قراأنا 

و�ساهدنا من خالل التوا�سل االجتماعي الزيارة 
الكرمية واملفاجئة الت���ي قام بها �سمو ال�سيخ 
نا����رش ب���ن حم���د اآل خليف���ة املمث���ل ال�سخ�سي 
جلاللة امللك لالأعمال اخلرية و�سوؤون ال�سباب 
لبائ���ع ال�سمك البحريني حمم���د فالمرزي، حيث 
اأو�سح �سموه اأنه ح�رش بتوجيه من جاللة امللك، 
وق���ام بتكرمي ال�س���اب البحرين���ي بالعديد من 
املكرم���ات ال�سخي���ة الت���ي كان له���ا وقع كبر 
لي�س على بائ���ع ال�سمك فح�سب، بل على جميع 
البحريني���ني الذي ثمن���وا عالياً ه���ذه املبادرة 

الرائعة.
اإذا اأردنا اأن نخلق فريقاً متجان�ساً ونزرع فيه 
االإخال�س ملوؤ�س�سته علينا العمل جدياً على خلق 
تلك الثقافة، اأعرف �سخ�سياً موؤ�س�سات بحرينية 
حققت الكثر م���ن النجاح���ات واالإجنازات على 

امل�ستوى املحلي واخلليجي واالإقليمي والدويل 
بف�س���ل اإدارتها اجليدة، وعمله���ا الدوؤوب على 
خلق ثقافة العمل ب���روح الفريق الواحد، واالأمر 

ذاته على م�ستوى موؤ�س�سات الدولة.
كنت ق���د كتب���ت يف مق���ال �ساب���ق اأنه من 
ال����رشوري جداً اإبراز وتك���رمي املتميزين ب�سكل 
الئ���ق مادياً ومعنوي���اً واإعالمي���اً، وال�سوؤال الذي 
يط���رح نف�س���ه بق���ّوة هن���ا، ه���ل ه���ذه الثقافة 
املوؤ�س�سي���ة �سعب���ة التطبيق؟ بالطب���ع ال، اإمنا 
نحن بحاجة لفهم اأهمي���ة هذه الثقاّفة يف زياّدة 
االإنتاجية، ويف املقابل يجب اأن ال نغفل تطبيق 
اللوائ���ح يف من ُيلح���ق ال�رشر بالعم���ل ويتجاوز 
اأخالقياته �س���واء باال�ستغالل اأو حتّدي القوانني 
واالأنظم���ة، وبذلك نك���ون قد حققن���ا االإن�ساف 

للجميع. واهلل من وراء الق�سد.

“تكريم وال أروع”

ا�ستم���ر اإ�رشاب �س���واق ال�ساحن���ات الذين 
ي�سم جتمعهم اأكرث من خم�سمئة األف �سائق يف 
عموم اإيران، واإذا اأ�سفنا لهم �سواق ال�ساحنات 
ال�سغ���رة و�سي���ارات االأج���رة وم���ن يت�سامن 
معه���م ي�سب���ح الع���دد ق���وة هائل���ة باإمكانها 
االإطاح���ة بنظام امل���اليل، وهذا هو ����رش رعبهم 
و�سعيهم بكل ال�سبل لفكه ويف املقدمة القمع 

والتعذيب والرتهيب والوعد والوعيد.
وي���وم االأربعاء عرب االإ����رشاب يومه التا�سع 
ولي����س يف االأفق م���ا يوحي بحل، فق���د ا�ستمر 

االإ�رشاب العارم للمركبات الثقيلة وال�ساحنات، 
ويف بع����س امل���دن، مث���ل �سنن���دج “حمافظ���ة 
كرد�ستان”، اأ����رشب اأ�سحاب �سي���ارات االأجرة 
للت�سام���ن م���ع �سائقي ال�ساحن���ات امل�رشبني، 
وي�ستمر هذا االإ�رشاب يف وقت حاول فيه وكالء 
النظ���ام االإي���راين يف اليوم���ني املا�سيني ك�رش 

االإ�رشاب من خالل اأعمال قمعية.
فف���ي دورود “حمافظ���ة لور�ست���ان”، مت 
اعتق���ال عدد م���ن �سائق���ي ال�ساحن���ات الذين 
“حمافظ���ة  اأمراب���اد  ويف  التحمي���ل،  رف�س���وا 

مازن���دران”، هاجمت ق���وات قمعية، امل�رشبني 
واعتقلت بع�سهم، ويوم االثنني، هوجم مئات 
م���ن �سائق���ي ال�ساحن���ات الذي���ن انطلقوا من 
مدين���ة كوار به���دف االن�سمام اإل���ى امل�رشبني 
يف مدين���ة �سراز واعتقل الع����رشات، ويف زرين 
�سهر “حمافظ���ة اأ�سفه���ان” مت اإر�سال عنا�رش 
مكافحة ال�سغب لتفري���ق ال�سائقني واأ�سحاب 
ال�ساحنات امل�رشبني الذي���ن اجتمعوا يف �سوق 
بي���ع اخل����رشاوات والفواك���ه، لكنه���م واجه���وا 
الهج���وم املقاب���ل من قبل امل�رشب���ني واأجربوا 

على الفرار.
ويف م�سنع اأ�سمن���ت �رشق يف مدينة م�سهد، 
ر�سد ال�سائقون امل�رشبون عدداً من املركبات 
الثقيلة التي قامت بتحميل االأ�سمنت، فقاموا 
بتنزي���ل احلم���والت ومنعوها م���ن احلركة، ويف 
خ���رم دّره، اعتزم���ت عنا����رش ق���وى االأم���ن نزع 
لوحات �ساحنات امل�رشبني لكنهم ا�سطروا اإلى 

الرتاجع مبقاومة ال�سائقني.
ال�سائق���ون واأ�سح���اب ال�ساحن���ات ال�رشفاء 
الذي���ن ب���داأوا اإ�رضابهم من���ذ 22 مايو يطالبون 

بزيادة يف اأجور التحميل، واملعا�سات التقاعدية 
م���ع 25 عام���ا من �سواب���ق اخلدم���ة، واحت�ساب 
�سعوب���ة العم���ل لل�سائقني، وخف����س تكاليف 
التاأمني، وخف�س ابتزازهم من قبل النظام، مبا 
يف ذلك ر�س���وم الط���رق اأو “الكومي�سن” الذي 
حّدده وكالء النظ���ام يف كل حمطة �سحن ح�سب 
مزاجهم وبدون اأي اإطار حمّدد، وخف�س اأ�سعار 
قط���ع الغيار وا�ستقالة رئي�س احتاد ال�سائقني 
واأ�سحاب ال�ساحنات ووقف االأعمال التع�سفية 

من قبل �رشطة الطرق. “احلوار املتمدن”.

إضراب سواق الشاحنات في إيران يهدد باإلطاحة بالماللي

اأك���رث حلظ���ة يت���اأمل فيه���ا االآب���اء 
واالأمهات وتتقطع قلوبهم من احلزن 
ه���ي اللحظة الت���ي يعرف���ون فيها اأن 
فل���ذة كبده���م م�ساب به���ذا املر�س 
اللعني، حيث ت�سب���ح احلياة واللقمة 
بال طع���م، وت�سيط���ر الكاآب���ة على كل 
�سيء وت�سبح احلياة خريفا دائما، ويف 
املقابل، عندما مين اهلل بال�سفاء على 
الطفل ي�سع���ر االآباء ب���اأن كل االأ�سياء 
اجلميلة عادت م���ن جديد ويتغر كل 
�س���يء وياأتيه���م الربي���ع م���رة اأخرى، 
ودور املجتم���ع يف رعاي���ة ه���ذه الفئة 
م���ن النا����س �س���يء غاي���ة يف االأهمية، 
والتكاف���ل االجتماع���ي اأم���ر ����رشوري 
يحتم���ه مت�سكن���ا بدينن���ا واإن�سانيتنا، 
وعلينا جميعا واج���ب امل�ساهمة بقدر 
امل�ستطاع يف تخفيف معاناة االأطفال 

واالآباء واالأمهات معا.
ه���وؤالء  بدع���م  مطال���ب  اجلمي���ع 
االأطف���ال بالت���ربع باملال ول���و ب�سيء 
ب�سيط الأن الك���رثة ت�سنع املعجزات، 
فدين���ار واحد من كل �سخ�س مع مرور 
الوقت ي�سنع االآالف وي�سنع املاليني 
امل�ست�سفي���ات  وتعم���ر  تبن���ي  الت���ي 
وتاأتي باالأطب���اء ذوي اخلربة، وتابعنا 
جتارب مبه���رة عند غرنا م���ن الدول 
ال�سقيق���ة الت���ي بن���ت �رشوح���ا طبية 
وجهزته���ا باأح���دث االأجه���زة الطبي���ة 
من تربع���ات �سئيل���ة وا�ستطاعت اأن 
تخف���ف اآالم املاليني م���ن االأطفال يف 

العامل العربي كله.
لي�س هناك م�ستحيل يف ظل وجود 
ال���ذي تفر�سه  التكاف���ل االجتماع���ي 
علينا االأديان ال�سماوية، والدعم الذي 
تقدمه املجتمع���ات ملر�سى ال�رشطان 
ال يقت����رش عل���ى الدعم امل���ادي فقط، 
فهن���اك الدعم املعن���وي الذي ال يقل 
اأهمي���ة اأبدا عن الدع���م املادي، فالبد 
اأن ي���رى اأ�سحاب هذه املحنة املجتمع 
اإلى جوارهم يعطيه���م االأمل ويبت�سم 
يف وجوهه���م ويرف���ع معنوياتهم لكي 
يوا�سل���وا رحلة ال�سفاء ب���كل ما فيها 
من معاناة، وال اأبال���غ اإذا قلت اإن رفع 
معنوي���ات ه���ذه الفئة م���ن املر�سى 

ن�سف العالج.
راأين���ا يف ال���دول ال�سقيق���ة كيف 
كل  يف  املجتم���ع  جن���وم  كل  يق���وم 
الف���ن  جن���وم  خ�سو�س���ا  املج���االت، 
والريا�س���ة وامل�ساه���ر ب�س���كل ع���ام 
االأطف���ال،  ه���وؤالء  اإل���ى  بالذه���اب 
ويلتقط���وا  وجوهه���م  يف  ليبت�سم���وا 
ال�س���ور معه���م، م���ا يرف���ع معنويات 
االأطف���ال وذويهم ويزي���د مقاومتهم 
ويظه���ر  التكات���ف  ويزي���د  للمر����س 
قي���م املجتمع االأ�سيل���ة ويزيد املحبة 

والوئام بني النا�س.
وتعد مبادرة ابت�سامة التي تبنتها 
جمعية امل�ستقب���ل ال�سبابية من اأجمل 
املبادرات التي راأيتها، وعلينا جميعا 
اأن نتعاون مع هذه املبادرة االإن�سانية.

مبادرة “ابتسامة” 
ودعم "أطفال السرطان"

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

بع���د اأن �ساق���ت االر����س وتناق�ست 
درجات االأوك�سجني يف اجلو بالن�سبة الأهل 
املح���رق االأ�سليني املرابط���ني بالداخل، 
ونف���د �سربه���م وبح���ت اأ�سواته���م وبلغ 
ال�سي���ل الزب���ى وطفح الكي���ل ومل يبق يف 
قو�س ال�سرب منزع، ب�سبب الو�سع املزري 
ال���ذي يعي�سونه و�سط الفرج���ان القدمية 
و�سيط���رة االأغ���راب والدخالء م���ن االأجانب 
عليه���ا، هاه���ي ب�سائ���ر االأخب���ار املفرح���ة 
تنهمر على هذه املدينة العربية العريقة.

فم���ن خ���الل لق���اء اخل���ر ال���ذي جمع 
جاللة املل���ك عاهل الب���الد املفدى حفظه 
اهلل ورع���اه واأهايل املح���رق يف هذا ال�سهر 
الكرمي و�سدور االأم���ر ال�سامي  من جاللته 
باإعادة بناء فرجان امل���ري والعمامرة وبن 
هن���دي والقمرة، فذلك يع���د حلما ينتظره 
اأه���ل املح���رق منذ �سن���وات طويل���ة وهو 
مبثابة فاحتة خر لبقية الفرجان القدمية 
�س���واء كانت يف حمافظة املح���رق اأو باقي 

املحافظات االأخرى.
اأثن���اء متابعت���ي ه���ذا اللق���اء امللكي 
“خ���ّرت” دمعت���ي خ�سو�س���ا عندم���ا قال 
جاللت���ه “ل���و بع����س العوائ���ل تع���ود اإلى 
البي���وت القدمي���ة وهذا �س���يء ي�سعدنا”، 
فهذا التعبر الوا�سح ال�سادق يبني مدى 

اللحمة الكبرة بني القيادة وال�سعب.
يف االآن نف�س���ه واأن���ا اأتابع ه���ذا اللقاء 
اجلميل���ة  الذكري���ات  اأخذتن���ي  املب���ارك 
خ�سو�سا يف مثل هذه االأيام املباركة التي 
ال ميك���ن اأن نن�ساها، فعبق ما�سي املحرق 
مبجمل���ه ال يغي���ب ع���ن اأهل املح���رق فهو 
حمف���ور يف اأعماقه���م، وه���م متم�سكون به 
ويرف�سون ن�سيانه، نع���م �ستعود املحرق 
اجلميلة الت���ي نع�سقها لتدب احلياة فيها 
م���ن جدي���د و”ه���ذا حلمن���ا ط���ول عمرنا”. 

وع�ساكم عالقوة.

 “هــذا حلمنــا 
طــول عمــرنــا”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

من���ذ �سق���وط الطاغي���ة �س���دام ح�س���ني 
وبداي���ة  للع���راق،  االأمرك���ي  الغ���زو  اأثن���اء 
االحت���الل اخلميني للع���راق العرب���ي، مر هذا 
البلد �ساح���ب احل�سارة االإن�ساني���ة والعربية 
واالإ�سالمية مبراحل األيمة، ال ميكن الأي عربي 
اأن ين�ساها اأو ين�س���ى موؤ�س�سي ومنفذي هذه 
املراح���ل، مل���ا لها من اأث���ر بال���غ لي�س فقط 
عل���ى تاريخ العراق، ب���ل على االأم���ة العربية 
واالإ�سالمي���ة قاطب���ة، وميك���ن ب�س���كل �رشيع 
تق�سي���م ه���ذه املراح���ل اإلى نق���اط خمت�رشة 
كالت���ايل: اأوال: �سقوط الدكتاتورية، ومتثلت 
هذه الديكتاتوري���ة وتغلفت بغالف القومية 
العربي���ة، فبدال م���ن اأن يك���ون الزعيم الذي 
يدعي القومية العربية هو من يجر عربة البلد 
وي�س���ر بها، وجدن���ا اأن البع�س ه���و من يجر 

عربة الزعيم واأبنائه واأهل ع�سرته. 
ثاني���ا دميقراطية الفو�س���ى، اأراد بو�س 
االبن بكل ثق���ة، وال نعلم من هو الغبي الذي 
اأ�س���ار عليه بذلك املق���رتح، اأن يكون العراق 
بل���دا ي����رشب ب���ه املث���ل ب���� “الدميقراطي���ة 
االأمركي���ة وحق���وق االإن�سان وحري���ة التعبر 
وال�سفافية”، لنجد الحق���ا اأن البلد �سار على 

النقي�س متاما من املقرتح الغبي. 
ثالث���ا االحتالل اخلميني، وج���دت الثورة 
ال  فر�س���ة  اخلميني���ة  العرقي���ة  التكفري���ة 
تعو����س لتدم���ر االأم���ة العربي���ة واحل�سارة 
االإ�سالمي���ة، من خالل احتاللها العراق والعمل 
على تدمر كل ما مي���ت للح�سارة االإن�سانية 
والعربية واالإ�سالمية والبن���ى التحتية واإثارة 
الطائفي���ة وزرع العم���الء ليكون���وا اأحذية لها 

تق���ي م���ن امل�ستنق���ع العراق���ي اإذا م���ا ث���ار 
العراقيون �سد هذا االحتالل اخلميني. 

رابع���ا مرحل���ة �سناعة داع����س، بني ليلة 
و�سحاه���ا ظه���ر التنظي���م االإرهاب���ي داع�س 
ب�سناعة اإيراني���ة وا�ستخباراتية غربية ودعم 
دول له���ذا التنظيم دعما غ���ر مبا�رش من اأجل 
تدمر الع���راق حتى ال ينه�س، ف���كل ماآ�سي 
الع���رب لي�ست فقط م���ن اأنف�سهم اأو الغرب، 
بل اأي�سا ممن يدعي الوح���دة االإ�سالمية وهو 
باخلف���اء ي�سعى الإعادة احت���الل االأمة العربية 

بثياب اإ�سالمية. 
خام�سا مرحل���ة بداية النهو����س والثورة 
بوج���ه اخلميني���ة وعمالئه���ا وكل م���ن يري���د 
للعراق اأن يكون بل���دا مدمرا ممزقا، وهذا ما 

قالته االنتخابات االأخرة بالعراق.

 العراق... 
tariqد. طارق آل شيخانمراحل ال تنسى

@cogir.org 

    ما وراء الحقيقة

صافي الياسري



ا�ستمرار هبوط اللرية الرتكية
هبط���ت الل���رية الرتكي���ة ب�أك���ر م���ن 
اثن���ن ب�ملئة مق�بل الدوالر اأم�س موا�سلة 

اخل�س�ئر التي منيت به� قبل يوم.
وبلغ���ت العمل���ة الرتكي���ة 4.62 ل���رة 
للدوالر مق�رنة مع م�ستوى منخف�س و�سل 
اإلى 4.6342 لرية ومع اإغالق اخلمي�س عند 

4.52 لرة.
والعملة الرتكي���ة منخف�سة 18 % هذا 
الع�م، لكنه� تع�فت من م�ستوى منخف�س 

بلغ 4.9290 لرية للدوالر.

اليورو يتجه اإلى اإنه�ء موجة اخل�س�ئر
عزز اليورو مك��سبه اأم�س متجه� اإلى اإنه�ء موجة خ�س�ئر ا�ستمرت 6 اأ�س�بيع بعد انخف��س 
الع�ئ���د على ال�سن���دات االإيط�لية يف اأعق�ب تو�س���ل حزبي الرابطة و-5جن���وم التف�ق ب�س�أن 

احلكومة االئتالفية، مم� قلل املخ�وف ب�س�أن اإجراء انتخ�ب�ت فورية.
وهبط���ت العمل���ة االأوروبية املوحدة يف وقت �س�بق من ه���ذا االأ�سبوع وارتفع الع�ئد على 
ال�سن���دات االإيط�لية، حيث �سجل الع�ئد على ال�سندات الت���ي اأجله� ع�من اأكرب زي�دة يومية 

يف 26 ع�م� يوم الثالث�ء.
لكن اليومن امل��سين �سهدا بع�س اال�ستقرار، حيث عو�س اليورو خ�س�ئره بف�سل عدة 
اأمور م���ن بينه� جهود ت�سكيل حكومة وجتنب اإجراء انتخ�ب����ت جديدة، مم� ينهى ا�سطراب�ت 

�سي��سية ا�ستمرت ثالثة اأ�سهر.
ومل ي�سج���ل اليورو تغريا يذك���ر اأم�س عند 1.1691 دوالر. وعل���ى اأ�س��س اأ�سبوعي، تتجه 

العملة االأوروبية املوحدة اإلى االرتف�ع 0.3 %، منهية خ�س�ئر ا�ستمرت 6 اأ�س�بيع متت�لية.
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اقتصاد
الذهب ي�ستقر مع جتدد التوترات التجارية

ترامب يريد حظر ال�سيارات الأملانية الفارهة باأمريكا

رم�سان.. ا�ستقرار الأ�سواق بعد اأ�سبوعني وتوقف “التهافت”
اأ�سع�ر طبيعية ووفرة ب�ل�سلع

ق�ل جت�ر مواد غذائية واأ�سح�ب حم�ل وب�ئعون 
اإن ال�س���وق ا�ستقرت وع����دت لطبيعته�، بعد م�سي 
ن�س���ف ال�سهر الف�سيل. واأو�سحوا اأن الن��س توقفوا 
عن الته�فت على ال�سلع الغذائية و�رشاء كمي�ت اأكر 
من ح�جتهم بهدف تخزينه�، االأمر الذي انعك�س على 

حجم االزدح�م واالأ�سع�ر وتوافر ال�سلع.
و�سه���دت اأ�س���واق اململك���ة قبي���ل ب���دء �سه���ر 
رم�س�ن املب�رك ب�أي����م وبعد دخوله ب�أ�سبوع اإلى 10 
اأي����م تقريب�، ته�فت� و�رشاء كمي����ت كبرية من ال�سلع 
اال�ستهالكي���ة خ�سو�س� تلك الت���ي تدخل يف �سن�عة 

الطع�م البحريني التقليدي.
وق����ل عبداهلل حمج���وب، وهو �س�ح���ب جمموعة 
“ميني م�رك���ت” وبرادات �سغ���رية منت�رشة يف اأنح�ء 
اململك���ة اإن ق�س���م التوزي���ع واملوردي���ن عج���زوا يف 
بداي���ة ال�سه���ر الف�سيل ع���ن تغطية ال���ربادات بكل 
م���� حتت�جه، حيث ك�ن���ت الرفوف تخل���و �رشيع�، لكن 
االأمر ع�د اإل���ى طبيعته ح�لي�، اأي بعد مرور اأ�سبوعن 
تقريب� من ال�سهر الف�سيل. وبن اأن الطلب املرتفع 
زاد الكلف���ة عليه���م كتج����ر جتزئة �سغ����ر كونهم ال 
ميتلكون خم�زن حي���ث ي�أمنون الب�س�ئ���ع اأوال ب�أول، 
وم���ع ارتف�ع الطل���ب زادت الكلفة بطريق���ة م�، )...( 
لي����س ب�ل�رشورة اأن يك���ون جت�ر اجلملة رف���ع ال�سعر 
واإمن���� هن�ك بع�س التك�ليف التي ال يالحظه� الن��س 

ك�لنق���ل واملب�لغ االإ�س�فية التي تدف���ع اإلى العم�ل 
ج���راء عملهم ل�س�ع�ت اأطول وهك���ذا. اإلى ذلك يقول 
رادي�س، وهو هندي يدي���ر �سوبر م�ركت يف �سواحي 
الرف����ع اإنهم م���ع بداية ال�سهر الف�سي���ل مل يتمكنوا 
من تغطية ح�جة الزب�ئن م���ن بع�س ال�سلع خ�سو�س� 
البقولي����ت والبه�رات ب�سبب ارتف����ع الطلب. وت�بع 
“كنت ا�ستغرب من بع����س الزب�ئن الذين ي�سرتون 
بكمي����ت كب���رية، )...( ه���م زب�ئنن� الدائم���ون وهذه 
لي�س���ت طريقتهم ب�ل����رشاء، لكن م�ذا ح���دث، ومل�ذا 
كد�س���وا ال�سلع مع بداية ال�سه���ر الف�سيل، ب�رشاحة ال 
جواب عندي”. حمم���د عبدالرحمن، بنغ�يل يدير حمال 

للخ�س����ر والفواكه اأيد م� ج�ء ب���ه �س�بقوه، خ�سو�س� 
فيم� يتعلق ب�الأ�سع�ر، مو�سح� اأنه ب�خل�س�ر والفواكه 
االأم���ر خمتل���ف حي���ث تخ�س���ع عملي���ة البي���ع وال�رشاء 
للعر����س والطلب، م� رف���ع اأ�سع�ر كثري م���ن االأنواع 
يف الع�رش االأوائل م���ن ال�سهر الف�سيل. وزاد “نحن يف 
املح���ل ح�ولن� تغطية الطل���ب املرتفع بداية ال�سهر، 
لكن بع����س اخل�س����ر ك�لطم�طم والبط�ط���� واخلي�ر 
والب�س���ل ك�نت تنفد �رشيع����، )...( االأ�سبوع امل��سي 
رفعن���� الكمي�ت املوردة للمحل لتغطية الطلب لكن 
لالأ�س���ف ف�سد ن�سفه���� كون الن�����س مل تعد ت�سرتي 

بنف�س الكمي�ت التي ر�سدن�ه� بداية ال�سهر.

بنج�لورو - رويرتز: ا�ستقرت اأ�سع�ر 
الذهب يف التع�م���الت االآ�سيوية املبكرة 
اأم�س مع جتدد املخ�وف من ن�سوب حرب 
جت�رية ع�ملية يف الوقت الذي �سغط فيه 
�سعود ال���دوالر والبي�ن����ت االقت�س�دية 

االأمريكية االإيج�بية على ال�سوق.
ومل ي�سج���ل الذه���ب تغ���ريا يذكر يف 
التع�مالت الفورية عن���د 1298.2 دوالر 
انخف����س  بينم����  )االأون�س���ة(،  لالأوقي���ة 
العق���ود  يف   %  0.2 االأ�سف���ر  املع���دن 
االأمريكية االآجل���ة للت�سليم يف يونيو اإلى 
1298 دوالرا لالأوقي���ة. وال�سعر الفوري 
للمع���دن منخف����س قلي���ال عل���ى اأ�س��س 

اأ�سبوعي.
وارتف���ع موؤ�رش الدوالر ال���ذي يقي�س 
اأداء العمل���ة االأمريكية مق�بل �سلة ت�سم 

6 عمالت رئي�سة 0.1 % اإلى 94.117.
ن�س���وب  م���ن  خم����وف  وتول���دت 
ح���رب جت�رية بع���د اأن م�س���ت الوالي�ت 
املتح���دة ي���وم اخلمي�س قدم���� يف فر�س 
ر�سوم جمركية عل���ى واردات االألومنيوم 

وال�سل���ب الق�دمة من كن���دا واملك�سيك 
واالحت�د االأوروبي، منهي���ة اإعف�ء ا�ستمر 
ل�سهري���ن. وردت كن���دا واملك�سيك على 

ذلك القرار.
الرئي����س  قل���ل  ذات���ه،  الوق���ت  يف 
االأمريك���ي دون�ل���د ترام���ب م���ن فر����س 
التو�سل �رشيع� اإل���ى اتف�ق يجعل كوري� 

ال�سم�لية تتخلى عن اأ�سلحته� النووية.
وت�س�رعت وترية اإنف�ق امل�ستهلكن 
يف الوالي�ت املتحدة خالل اأبريل ووا�سل 
الت�سخم االرتف�ع مم� ع���زز مربرات رفع 

اأ�سع�ر الف�ئدة هذا ال�سهر.
ومن ب���ن املع�دن النفي�سة االأخرى، 
زادت الف�س���ة 0.5 % اإلى 16.42 دوالر 
لالأوقي���ة لكنه���� منخف�س���ة 0.5 % هذا 

االأ�سبوع.
اإل���ى   %  0.6 البالت���ن  وارتف���ع 
والبالدي���وم  لالأوقي���ة،  دوالر   906.60
0.1 % اإلى 986 دوالرا لالأوقية. ويتجه 
املعدن�ن اإلى حتقي���ق مك��سب لالأ�سبوع 

الث�ين على التوايل.

ذك���رت جمل���ة فريت�س�ف���ت فوخ���ه 
االأمل�نية، اأن الرئي����س االأمريكي دون�لد 
ترام���ب اأبلغ نظريه الفرن�س���ي اإمي�نويل 
م�ك���رون ال�سه���ر امل��س���ي اأن���ه �سيمنع 
الف�ره���ة  ال�سي����رات  �سن�ع���ة  ����رشك�ت 
ال�س���وق  يف  امل�س�رك���ة  م���ن  االأمل�ني���ة 

االأمريكية. 
وق�ل���ت املجل���ة نق���اًل عن ع���دد من 
واالأمريكين  االأوروبين  الدبلوم��سين 
اأبل���غ  ترام���ب  اإن  اأ�سم�ءه���م،  تن����رش  مل 
�سيتم�س���ك  اأن���ه  اأبري���ل  يف  م�ك���رون 
ب�سي��سته التج�ري���ة بهدف منع �سي�رات 

مر�سيد�س-بنز من ال�سري يف نيويورك.
ويف وقت �س�بق م���ن ال�سهر احل�يل، 
� ب�س�أن  فتحت اإدارة ترامب حتقيًق� جت�ريًّ
م���� اإذا ك�ن���ت واردات ال�سي����رات اأ�رشت 

بقط�ع ال�سي�رات االأمريكي.
وقد ي���وؤدي ذلك اإل���ى فر�س ر�سوم 
بن�سب���ة ت�سل اإل���ى 25 % ا�ستن����ًدا اإلى 
م���ربرات »االأمن القوم���ي« نف�سه� التي 
ا�ستخدمت لفر�س ر�س���وم جمركية على 
ال�سلب واالأملنيوم يف الوالي�ت املتحدة 

يف م�ر�س.
وق�ل حمللون لدى ايفركور اآي.اإ�س.
اآي يف مذك���رة االأ�سب���وع امل��س���ي اإن من 
�س����أن فر����س تل���ك الر�س���وم تقوي����س 
اجل���دوى التج�ري���ة الت���ي ت�ستن���د اإليه� 
االأمل�ني���ة  ال�سي����رات  ����رشك�ت �سن�ع���ة 
يف ا�ست���رياد ال�سي����رات م���ن اأمل�ني� اإلى 
الوالي�ت املتحدة واإلق�ء عبء قدره 4.5 
ملي�ر ي���ورو على ك�هل ����رشك�ت ت�سنيع 

ال�سي�رات الف�رهة االأمل�نية.

• ا�ستقرار االأ�سع�ر وهدوء الطلب يف االأ�سواق بعد م�سي اأ�سبوعن من ال�سهر الف�سيل	

املحرر القت�سادي

العيد يحرك حمالت اخلياطة الرجالية واحلجوزات 100 %
ارتف�ع الطلب يزيد االأ�سع�ر طفيف�

اأنع����س اقرتاب عيد الفطر املب�رك �سوق خي�طة 
الثي�ب الرج�لية ب�سكل ملفت، فيم� ارتفعت االأ�سع�ر 
مع زي�دة الطلب بن�سبة قدره� ع�ملون ب�لقط�ع بنحو 
15 %. واأ�سبح م���ن ال�سعب االآن، ونحن يف الن�سف 
الث�ين من ال�سهر الف�سيل، احل�سول على موعد عند 
خي�ط رج����يل لتف�سيل ث���وب، حيث امت���الأت دف�تر 

احلجوزات لديهم من قبل رم�س�ن ب�أي�م.
واأكد حمم���ود رجب اأن���ه عج���ز يف احل�سول على 
خي����ط لتف�سيل اأثواب له ولولدي���ه، ف�جلميع اأعتذر 
بدع���وى اأن احلجوزات كب���رية وال ي�سعفه���م الوقت 
الإنه����ء االأعم�ل قبيل العيد. واأك���د علمه بهذه احل�لة 
حيث تكررت معه يف �سن���وات �س�بقة، لكن امل�سكلة 
اأن���ه ك�ن قب���ل رم�س�ن خ����رج البحري���ن، وعندم� ع�د 
ك�ن الوق���ت قد ف����ت. ورجب واحد م���ن كثريين مل 
ي�ستطيع���وا احل�س���ول عل���ى موع���د عن���د اخلي�طن 
الذين يرتفع كعبهم هذه االأي�م، فهو مو�سمهم على 
ح���د تعبريه���م. اإال اأن اأب� يو�سف ك�ن اأك���ر اهتم�م�، 
حي���ث تع�قد مع اخلي�ط الذي يتع�مل معه قبل �سهر 
م���ن االآن ل�سم�ن احل�سول على ث���وب جديد يرتديه 

ب�لعيد. لكن اأبو يو�سف اأو�سح اأن ال�سعر ك�ن مرتفع� 
بدين�رين عن���د االأ�سع�ر االعتي�دي���ة فقد كلفه ثوب 
العي���د 14 دين�را يف حن يدفع مق�بل ذلك يف االأي�م 

الع�دية 12 دين�را فقط. )حوايل 16.6 %(.
وه���و م� اأي���ده ب���ه حمم���ود ال�س�لح ال���ذي ح�رش 
اإلى حم���ل اخلي�طة ال�ستالم ثوبه اجلدي���د، موؤكدا اأن 

االأ�سع�ر ارتفعت مب� ال يقل عن 15 %.
العي���د  قب���ل  ج�ه���زا  اأ�سب���ح  “ثوب���ي  وت�ب���ع 
ب�أ�سبوع���ن، ف�أن� حري����س على االتف����ق مع اخلي�ط 
بف���رتة لي�س���ت ب�لق�س���رية ل�سم�ن احل�س���ول على 
حج���ز وعدم الدخ���ول يف ال�سب�ق والقل���ق”. من جهته 
يقول عبدالرحم���ن، وهو هندي يدي���ر حمل للخي�طة 
يف الرف����ع ب�أن الطلب قبل االأعي�د يرتفع، االأمر الذي 
اعتربه فر�سة كب���رية لتعوي�س بع�س الك�س�د الذي 
ي�سيب �سن�عته���م يف االأي�م الع�دية. وحول االأ�سع�ر 
بن اأنه� طبيعية، معرتف� برفع كلفة الثوب دين�رين 
تقريب����، لكنه اأرجع ذلك اإلى زي�دة �س�ع�ت العمل يف 
املخيطة لت�أمن الزب�ئن بطلب�تهم وهو اأمر يكلفهم 
دفع مب�ل���غ اإ�س�فية للعم�لة ف�سال عن زي�دة ف�تورة 
الكهرب�ء بع�س ال�سيء. واأ�س�ر اإلى اأن اأ�سع�ر االأقم�سة 
زادت ه���ي االأخرى ولو بن�سب قليلة، لكن ب�ملح�سلة 
يوؤث���ر ذلك عل���ى املنتج النه�ئي. وب���ن عبدالرحمن 
اأنه خميطته كغريه���� من املحالت يف ال�سوق املحلية 
تعتم���د يف االأقم�سة عل���ى تلك امل�ست���وردة من دبي 
والكويت والت���ي ت�أتي اأ�سال من ال�سن واإندوني�سي� 
وكوري�. ويحت�ج الرجل ذو البنية املتو�سطة اإلى نحو 

3 اأمت�ر من القم��س لتف�سيل ثوب.

• طوارئ يف حمالت اخلي�طة الرج�لية وم�س�بقة مع الزمن لتجهيز ثي�ب العيد.	

املحرر القت�سادي

اأ�سعار النفط ترتفع رغم �سغط الإنتاج الأمريكي
“برنت” ي�سعد اإلى 77.7 دوالر للربميل

�سنغ�ف���ورة - رويرتز: عو�ست عقود 
النفط االآجل���ة اخل�س�ئر الت���ي �سجلته� يف 
وقت �س�ب���ق اأم�س، لكن اخل����م االأمريكي 
يتج���ه اإلى الرتاج���ع لالأ�سب���وع الث�ين على 
الت���وايل حت���ت �سغ���ط اإنت����ج الوالي����ت 

املتحدة والتوقع�ت بزي�دة اإنت�ج اأوبك.
وزاد خ����م غ���رب تك�س�����س الو�سيط 
االأمريك���ي 11 �سنت���� اإل���ى 67.15 دوالر 
امل�ست���وى  م���ن  متع�في����  للربمي���ل، 
املنخف����س ال���ذي �سجل���ه خ���الل اجلل�سة 
عندم� بل���غ 66.81 دوالر للربميل بعد اأن 

هبط نحو اثنن ب�ملئة يوم اخلمي�س.
ومل ي�سج���ل خ����م القي�����س الع�مل���ي 
مزي���ج برن���ت تغ���ريا يذك���ر يف اجلل�س���ة 
ال�س�بقة، لكنه ارتف���ع 16 �سنت� اأم�س اإلى 
77.72 دوالر للربميل بعد اأن جرى تداوله 
على انخف��س عند 77.36 دوالر للربميل.

ويتج���ه خ�م غرب تك�س�����س الو�سيط 
االأمريك���ي ه���ذا االأ�سبوع اإل���ى االنخف��س 
1.5 ب�ملئ���ة بعدم� هبط االأ�سبوع امل��سي 

بنح���و خم�سة ب�ملئة، بينم� يتجه برنت اإلى 
االرتف����ع 1.3 ب�ملئ���ة ليو�سع الف�رق بن 

اخل�من.
ويرتف���ع اإنت����ج اخل����م االأمريكي اإلى 
م�ستوي����ت قي��سي���ة من���ذ اأواخ���ر الع����م 
امل��سي. وق�ل���ت اإدارة معلوم�ت الط�قة 
االأمريكية ي���وم اخلمي�س يف تقرير �سهري 
جدي���د اإن االإنت����ج قفز 215 األ���ف برميل 

يومي� اإلى 10.47 مليون برميل يومي�.
واأبلغ���ت م�س����در روي���رتز االأ�سب���وع 
امل��س���ي اأن ال�سعودي���ة، الق�ئ���د الفعلي 
الأوب���ك، ورو�سي� تن�ق�س�ن زي����دة االإنت�ج 
بنح���و ملي���ون برمي���ل يومي���� لتعوي����س 
انخف��س اإنت�ج فنزويال ومع�جلة املخ�وف 
ب�س����أن اأث���ر العقوب����ت االأمريكي���ة عل���ى 

االإنت�ج االإيراين.

• زي�دة اإنت�ج اخل�م االأمريكي اإلى م�ستوي�ت قي��سية منذ اأواخر الع�م امل��سي	

تفاوؤل بتح�سن القت�ساد بعد مد اإقامة الأجانب
10 �سنوات على اأ�س��س الرع�ية الذاتية

دب����ي - مب��رش: تف�����ءل م�ستثمرون دولي����ون وحمليون 
ب�لق����رارات االقت�س�دي����ة الت����ي اأعلنته����� البحري����ن ب�س�����أن 

ت�أ�سريات العمل واالإق�مة.
واأك����د عدد م����ن امل�ستثمرين واخل����رباء االقت�س�دين 
عل����ى م�ست����وى الع�مل، اأن الق����رارات االقت�س�دي����ة اجلديدة 
�ستجذب اال�ستثم�����رات وجتعل من اململك����ة مك�ًن� مف�سالً 

لل�رشك�ت.
واأ�سدر �س�حب ال�سمو امللكي ويل العهد، ن�ئب الق�ئد 
االأعل����ى والن�ئ����ب االأول لرئي�����س الوزراء االأم����ري �سلم�ن بن 
حمد اآل خليفة، تعليم�ته اإل����ى وزير الداخلية الإعداد م�رشوع 
مر�سوم الإن�س�����ء ت�رشيح اإق�مة جدي����د للم�ستثمرين االأج�نب 
ميت����د اإلى 10 �سنوات، ق�بل للتمديد لفرتات مم�ثلة، على 

اأ�س��س الرع�ية الذاتية. 
ومن املعلوم اأن االإق�م�ت يف البحرين متتد اإلى ع�من 
كح����د اأق�س����ى. ويف الع�م امل��س����ي، اأ�سدر رئي�����س الوزراء 
�س�ح����ب ال�سمو امللكي االأمري خليفة ب����ن �سلم�ن اآل خليفة 
مر�سوًم� ي�سمح للم�ستثمرين االأج�نب ب�متالك ح�سة 100% 

يف عدد من ال�رشك�ت. 

وطبق����ت البحري����ن ال�رشيب����ة االنتق�ئية عل����ى ال�سج�ئر 
وامل�رشوب�����ت الغ�زي����ة وم�رشوب�����ت الط�ق����ة يف 31 دي�سمرب 
2017، فيم����� ت�ستع����د لتطبي����ق �رشيبة القيم����ة امل�س�فة. 
وق�ل م�سوؤول كبري ب�سندوق النقد الدويل بعد امل�س�ورات 
ال�سنوي����ة مع احلكومة البحرينية اإنه يج����ب على اململكة اأن 
ت�رشع يف اإ�سالح م�ليته� الع�مة خلف�س عجز املوازنة الكبري 

ودعم العملة املحلية.
وق�ل بيك��س جو�س����ي، بح�سب رويرتز، الذي ق�د بعثة 
�سن����دوق النقد اإل����ى املن�م����ة، اإن اخلطوات الت����ي اأعلنته� 
احلكوم����ة ب�لفعل بخ�سو�س املوازن����ة �ستخف�س العجز اإلى 
11 % م����ن الن�����جت املحلي االإجم�����يل يف 2018 من 14 % 

الع�م امل��سي وحوايل 18 % يف 2016.
واأ�س�ف اأنه بدون اتخ�����ذ مزيد من االإجراءات، لن تزيد 
االإيرادات غري النفطية و�سيتب�ط�أ النمو االقت�س�دي، م�سرًيا 
اإل����ى ارتف�����ع الدي����ن الع�م اإل����ى 89 % من الن�����جت املحلي 
االإجم�����يل الع�����م امل��س����ي وت����دين م�ست����وى االحتي�طي�ت 
االأجنبي����ة التي ال تغطي �س����وى 1.5 �سهر من الواردات غري 

النفطية.
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�رضائب الوافدين تخّف�ض اأ�سعار العقارات بال�سعودية
خطة لتوفري مليون منزل

ي�شه���ده  ال���ذي  التباط���وؤ  انعك����س 
االقت�ش���اد ال�شعودي ال���ذي يعتمد على 
البرتول منذ انخفا�س اأ�شعار النفط اخلام 
يف الع���ام 2014 عل���ى قط���اع العقارات. 
فيم���ا ي�شتع���د االقت�ش���اد لتحقيق تنوع 

كبري.
ويقول مازن ال�شدي���ري رئي�س ق�شم 
كابيت���ال  الراجح���ي  �رشك���ة  االأبح���اث يف 
الذراع امل�رشفية اال�شتثمارية الأكرب بنك 
اإ�شالم���ي يف اململكة: لق���د تاأثرت ا�شعار 
االأ�ش���ول، مبا يف ذلك العق���ارات و�شوق 
االأوراق املالي���ة، من���ذ انخفا����س اأ�شعار 

النفط.
وقد �شهدت املدن الرئي�شية تراجًعا 
يف  االإيج���ار  ومع���دالت  التقييم���ات  يف 

خمتلف العقارات ال�شكنية والتجارية.
وُتظه���ر االأبحاث الت���ي جتريها �رشكة 
»ج���ي ال ال« ان االيجارات واأ�شعار البيع 
العق���ار للفل���ل وال�شق���ق يف العا�شم���ة 
الريا����س تنخف����س بن�شب���ة 3 % عل���ى 
اأ�شا�س �شنوي، وهي م�شتمرة يف انحدارها 
منذ انهيار اأ�شعار النفط يف العام 2014.
ويف مين���اء ج���دة عل���ى البح���ر االأحمر، 
انخف�شت �شفقات تاأجري املكاتب التي 
اأبرمت يف الربع الث���اين بن�شبة 9 % على 
اأ�شا����س �شنوي، وفًقا مل���ا ذكرته ال�رشكة 
اال�شت�شاري���ة. وتتوق���ع �رشك���ة “ج���ي ال 
ال” مزيًدا م���ن االنخفا�شات خالل العام 

املقبل.
كم���ا اأن هناك قوان���ن جديدة تخيم 
على ال�ش���وق، مث���ل فر�س ر�ش���وم على 
العم���ال املغرتب���ن واأف���راد عائالته���م 
املحلقن بهم يف يولي���و، مما قد ي�شجع 

على رحيل الكثريين.
اللوائح اجلديدة  ال�شدي���ري:  ويقول 

املتعلق���ة بالوافدي���ن توؤث���ر يف تدف���ق 
االأجان���ب، مم���ا يعن���ي اأن ع���دد ال�شكان 

�شينخف�س، مما يوؤثر يف الطلب.

2.5 مليون مغادر
وكت���ب ط���ارق املعينة، وه���و كاتب 
عام���ود يف �شحيفة حملي���ة يومية ت�شدر 
باللغ���ة االإجنليزية اأن م���ا ي�شل الى 2.5 
ملي���ون م���ن الوافدي���ن من ب���ن �شكان 
البالد البالغ عددهم 33 مليوناً ميكن اأن 
يغادروا بحلول نهاي���ة العام 2018 بعد 
اأن بات���ت تكلف���ة املعي�شة غ���ري حمتملة 
بالن�شبة للعدي���د من الوافدين العاملن 
يف البالد واأفراد عائالتهم البالغ عددهم 

10 مالين وافد.
وق���د مت حتديد الر�ش���وم املفرو�شة 
على الوافدين مبدئي���ا مببلغ 100 ريال 
ل���كل  �شهري���ا  دوالًرا(   26( �شع���ودي 

�شخ�س ملحق بعائل.
و�شوف تزيد هذه الر�شوم على مدى 
ال�شنوات الث���الث املقبلة، ومن املتوقع 
اأن جتن���ي احلكوم���ة منها اي���رادات تبلغ 

حوايل 700 مليون دوالر يف ال�شنة.
لكن املبادرة التي تهدف الى زيادة 
االيرادات ته���دد �شوق العق���ارات التي 
هي باالأ�شا�س ه�شة. وكما يقول املعينة 
فاإن �شوق العقارات وااليجارات يف بع�س 
املناطق ميكن اأن تنخف�س بن�شبة ت�شل 
اإلى 50 %. كم���ا اأن »الهجرة العك�شية« 

ت�رش اأي�شاً بقطاعات اقت�شادية اخرى.
ومع ذلك، تعاين ال�شعودية من نق�س 
يف امل�شاك���ن، ويقول املحلل���ون بح�شب 
ما نقل���ت “القب����س” الكويتي���ة اإن االأثر 
املحتمل للر�شوم املفرو�شة على قطاع 
العقارات مل يتم بعد ا�شتيعابه وتقييمه 

بدقة.

إصالحات جديدة
نظ���ام ال�رشائ���ب ال���ذي يفر�س على 
العمال���ة ه���و اأح���د اال�شالح���ات اجلذرية 
الكث���رية الت���ي تهدف الى تعزي���ز مالية 
الدولة واعداد املواطن���ن لعامل ما وراء 

النفط.
ولك���ن حم���اوالت اململك���ة العربي���ة 
امل���ايل  عجزه���ا  لتخفي����س  ال�شعودي���ة 
اأ�شعف���ت النم���و ع���رب اقت�ش���اد يعتمد 

تقليديا على االنفاق احلكومي.
وت�شتعد احلكومة لت�شليم 1.5 مليون 
وحدة جدي���دة لل�شعودين ممن هم على 

قائم���ة االنتظار، لكن ه���ذه الظروف قد 
توؤخر االإجناز.

وبل���غ االنف���اق احلكوم���ي يف قط���اع 
البن���ى التحتي���ة والنق���ل م���ن امليزانية، 
ملي���ار   12.4 االإ�ش���كان،  ي�شم���ل  ال���ذي 
ريال �شعودي )3.3 ملي���ارات دوالر( يف 
الن�ش���ف االأول من الع���ام 2017، وهو ما 
ميث���ل اأقل م���ن ربع النفق���ات املتوقعة 

لهذا العام.
وباملقارنة، فاإن االنفاق على ال�شحة 
والتعلي���م واالنف���اق الع�شك���ري يقرتب 
م���ن50 % يف الن�ش���ف االأول، مما يعني 

اأنها �شتمول متويال كامال هذا العام.
وكان ويل العه���د ال�شع���ودي االأم���ري 
حمم���د بن �شلم���ان تعه���د باإع���الن خطة 

ملعاجل���ة النق�س يف امل�شاك���ن يف وقت 
الحق م���ن ه���ذا الع���ام، متعه���داً بايجاد 
املزيد من امل�شاك���ن من خالل القرو�س 
املي����رشة و�شندوق التنمي���ة العقارية يف 

اململكة.
ويدع���م ال�شن���دوق جه���ود احلكومة 
الذي���ن  لل�شعودي���ن  ال�شك���ن  لتوف���ري 
اعتادوا على الرعاية احلكومية من املهد 

اإلى اللحد.
وتهدف وزارة اال�ش���كان الى معاجلة 
احلواج���ز واجلم���ود يف النظ���ام ل�شم���ان 
حتقي���ق هدفه���ا اخلا�س بت�شهي���ل بناء 
120 األ���ف من���زل جديد خ���الل ال�شنوات 
الث���الث املقبلة مقابل هدف وطني اأكرب 

يبلغ 280 األف وحدة.
تق���ول اأ�شماء دكاك مدي���رة االأبحاث 
االقليمي���ة يف »جي ال ال«: هناك الكثري 
من املبادرات اجلاري���ة، مثل ال�رشاكة مع 
املطورين من القط���اع اخلا�س والبنوك 
ومقر�ش���ي الره���ن العق���اري للم�شاعدة 
يف �ش���د الفج���وة ب�ش���كل اأ����رشع، ولكنها 
�شت�شتغ���رق وقت���ا طوي���ال، امل�شكلة لن 
تتبخر خالل �شن���ة اأو �شنتن، فهذا االأمر 

يتعّلق بتاأ�شي�س بنية طويلة االأجل.

خطة لتوفير مليون منزل
تخط���ط احلكوم���ة ال�شعودية لتوفري 
ملي���ون م�شكن على م���دى خم�س �شنوات 
عل���ى الرغم م���ن ال�شغط عل���ى مواردها 

املالية.
م���ع  عق���د �شفق���ات  املق���رر  وم���ن 
املطورين يف اخلارج من ال�شن وكوريا 

اجلنوبية لزيادة املعرو�س.

• ت�شعى ال�شعودية بخطوات ثابتة لتاأمن امل�شاكن للمواطنن 	



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932
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وا�شنطن تلوح بالفيتو �شد م�رشوع قرار كويتي ب�شاأن فل�شطني
نيويورك ـ وكاالت: 

اأعلن���ت �شفرية الواليات املتحدة يف االأم���م املتحدة نيكي هيلي اأن بالدها �شت�شتخدم “حتما الفيتو” �شد 
م�رشوع القرار الذي قدمته الكويت اإلى جمل�س االأمن، ويدعو امل�رشوع اإلى حماية الفل�شطينيني يف غزة وال�شفة 
الغربي���ة املحتلة. وانتقدت هيلي، م�رشوع القرار الكويتي لرتكي���زه على اال�شتخدام املفرط والع�شوائي للقوة 
م���ن قبل قوات االحتالل االإ�رشائيلي �شد املدنيني الفل�شطينيني يف قطاع غزة دون تلميحه الأن�شطة الف�شائل، 
معت���رة اأن امل����رشوع يقو�ض اجله���ود اجلارية نحو ال�شالم. ويدعو م����رشوع القرار اإلى النظ���ر يف االإجراءات التي 
ت�شمن �شالمة وحماية املدنيني الفل�شطينيني يف كامل االأرا�شي الفل�شطينية. ويف خطوة م�شادة مل�رشوع قرار 
وزعت���ه الكويت ب�ش���اأن فل�شطني، طرحت وا�شنطن م����رشوع قرار اأممي جديد يدي���ن الف�شائل يف غزة. ويطالب 
م����رشوع القرار االأمريكي، الف�شائل بوقف م���ا و�شفها باالأعمال اال�شتفزازية واالأن�شطة التي و�شفت باالإرهابية 
قرب ال�شياج احلدودي. ومن جهته، اأ�شار ال�شفري الكويتي من�شور العتيبي، اإلى اأنه تلقى تعديالت متاأخرة على 

م�رشوع القرار من البعثة االأمريكية، االأمر الذي دفع البعثة الكويتية اإلى تاأجيل الت�شويت على م�رشوع القرار.
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بغداد ـ العربية نت: 

جنيف ـ أ ف ب:

القاهرة ـ وكاالت:

األمم المتحدة ـ رويترز:

اأعلن���ت و�شائ���ل اإع���الم اأمريكي���ة عن 
ت�شويت الكونغر����ض باالإجماع على ت�رشيع 
يل���زم الرئي����س االأمريكي دونال���د ترامب 
بفر�س عقوب���ات عل���ى م�شوؤولني تتحكم 
به���م ميلي�شي���ات “ع�شائب اأه���ل احلق” 
و “النجب���اء” اللت���ني تن�شط���ان ع�شكري���ا 
بالعراق و�شوريا. وجاء هذا القرار بالتزامن 
مع �شعود ميلي�شي���ات الع�شائب برئا�شة 
قي����س اخلزعل���ي املن�شوية حت���ت قائمة 
الفت���ح الت���ي ك�شبت املرتب���ة الثانية بعد 
قائمة �شائ���رون يف االنتخابات الرملانية 
الت���ي جرت يف ماي���و املا�شي. ي�ش���ار اإلى 
اأن زعي���م ميلي�شيات ع�شائ���ب اأهل احلق 
قي����س اخلزعلي، ان�شق عن مقتدى ال�شدر 
على خلفية جتميد االأخري للجهد الع�شكري 
لقوات جي�ض املهدي العام 2007 بعد اأن 
كادت حت���دث حروب اأهلية بني الف�شائل 

ال�شيعية امل�شلحة اآنذاك.

اأعلن���ت االأم���م املتحدة اأم����ض اجلمعة 
اأن اأك���ر من 12 مهاج���را ق�شوا بر�شا�ض 
اأثن���اء  املا�ش���ي  االأ�شب���وع  املهرب���ني 
احتج���از  خمي���م  م���ن  الف���رار  حماولته���م 
لالجئ���ني يف ليبي���ا حيث تعر����س البع�س 
منهم “للتعذيب”. واحلادثة التي ك�شفت 
عنها اأوال منظم���ة اأطباء بال حدود وم�شادر 
حملي���ة، وقع���ت يف 23 ماي���و يف بلدة بني 
ولي���د، عل���ى بع���د 170 كلم جن���وب �رشق 
الالجئ���ني  طرابل����ض. وقال���ت مفو�شي���ة 
اإن  بي���ان  يف  املتح���دة  لالأم���م  التابع���ة 
“املهربني يف ليبيا قتلوا، وفقا لتقارير، 
اأك���ر م���ن 12 �شخ�ش���ا وجرح���وا العدي���د 
بع���د اأن حاول نح���و 200 ارتريي واثيوبي 
و�شوم���ايل حمتجزي���ن، الف���رار”، م�شيفة 
اأن القتل���ى �شقطوا بالر�شا����ض. واأ�شاف 
البي���ان اأن “الناجني حتدث���وا عن تعذيب 
وا�شتغالل على اأيدي املهربني، والبع�ض 

حمتجز منذ ما ي�شل اإلى 3 �شنوات”.

امل����رشي عبدالفتاح  الرئي����س  يوؤدي 
ال�شي�ش���ي �شب���اح الي���وم ال�شب���ت اليمني 
الد�شتورية رئي�شا مل�رش لوالية ثانية اأمام 
جمل�ض الن���واب. و�شتبداأ املرا�ش���م باإلقاء 
رئي�ض جمل�ض النواب علي عبدالعال كلمة 
ترحيبي���ة بالرئي����ض امل����رشي، ث���م يدعوه 
حلل���ف اليم���ني وبعده���ا يلق���ي ال�شي�شي 
خطابا للم�رشيني، ثم يعلن رئي�ض الرملان 
رفع اجلل�ش���ة. وكان الرئي�ض ال�شي�شي قد 
األقى اليمني الد�شتورية يف واليته االأولى 
يف 8 يوني���و من العام 2014 اأمام املحكمة 
الد�شتورية العليا؛ ب�شبب غياب الرملان 
ال���ذي مت حله.  ومل ي���وؤِد اأي رئي�ض م�رشي 
اليم���ني الد�شتوري���ة اأمام الرمل���ان منذ 
الع���ام 2005 لغياب الرمل���ان، فقد كان 
الرئي����ض امل����رشي االأ�شبق ح�شن���ي مبارك 
اآخر م���ن اأدى اليمني اأمام���ه، بعد فوزه يف 
اأول انتخابات رئا�شية يف م�رش على ح�شاب 

مناف�شه اأمين نور.

واف���ق جمل�س االأم���ن التابع لالأمم 
املتحدة على جتدي���د بع�ض العقوبات 
على جن���وب ال�ش���ودان حت���ى منت�شف 
يولي���و للنظ���ر يف فر����س حظ���ر لل�شفر 
وجتميد اأر�شدة �شت���ة من زعماء جنوب 
ال�شودان اإذا مل يتوقف ال�رشاع يف البالد 

بحلول 30 يونيو.
ووافق على القرار 9 من االأع�شاء ال� 
15 ومل يعرت�س عليه اأحد يف حني امتنع 
�شت���ة اأع�شاء ع���ن الت�شوي���ت. والقرار 
ن�شخة خمففة من م����رشوع قرار اقرتحته 
الواليات املتحدة التي قالت �شفريتها 
لدى االأمم املتحدة نيكي هيلي يف مقال 
ب�شحيفة وا�شنطن بو�شت يوم االأربعاء 
اإن االإدارة ”�شره���ا نف���د اإزاء الو�ش���ع 

الراهن“ يف جنوب ال�شودان.
”خط���وة  باأن���ه  الق���رار  وو�شف���ت 
متوا�شعة“ لتمديد العقوبات ملدة 45 
يوما وطالبت بوقف العمليات القتالية.

الكونغر�ض ي�شع “الع�شائب” 
و”النجباء” بقائمة االإرهاب

ليبيا... مقتل 12 مهاجرا 
بر�شا�ض جتار الب�رش

ال�شي�شي يوؤدي اليمني 
اأمام الرملان اليوم

جمل�ض االأمن ميدد العقوبات 
على جنوب ال�شودان

جرمية حوثية يف �ضنعاء... �ضحيتها “الأطفال”
التمرد ي�شحب ال�شالح الثقيل من احلديدة حتت �رشبات املقاومة

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

 ك�شفت م�شادر ميني���ة، اأم�ض اجلمعة، عن 
اأن ميلي�شيات احلوثي االإيرانية جندت 200 من 
اأطف���ال دار االأيتام بالعا�شم���ة �شنعاء، وهو ما 
ميثل انتهاكا �شارخا حلقوق الطفولة كما يعد 

خمالفا لالأعراف واملواثق الدولية.
وذكرت امل�شادر اأن 90 من هوؤالء االأطفال 
ق�ش���وا يف جبهات القتال التابع���ة للميلي�شات 
وقرابة 30 اآخرين وقعوا اأ�رشى يف اأيدي القوات 
ال�رشعية واملقاومة يف جبهات القتال املختلفة.
كم���ا عمل���ت ميلي�ش���ات احلوث���ي االإيرانية 
عل���ى جتني���د اآالف االأطف���ال وال���زج به���م اإلى 
ال�رشعي���ة  الق���وات  القت���ال. وكان���ت  جبه���ات 
والتحال���ف عملت عل���ى اإعادة تاأهي���ل الع�رشات 
م���ن االأطف���ال، الذين وقعوا يف االأ����رش. وي�شكل 
الزج باأطفال اليم���ن ال�شغار يف معارك عبثية، 
ال ناق���ة وال جمل لهم فيها، انتهاكا يف االأعراف 
واملواثي���ق الدولي���ة، و�شط دع���وات متزايدة 
ملنظم���ات حق���وق االإن�ش���ان اإلى الدخ���ول على 
اخلط وف�شح التج���اوزات. ونبه تقرير ملنظمة 
�شياج احلقوقي���ة يف اليمن اإلى اأن ن�شبة جتنيد 
االأطف���ال يف �شفوف احلوثيني، ناهزت 50 %. 
م���ن جهة اأخ���رى، �شحب���ت ميلي�شي���ات احلوثي 
االإيرانية، اأم�ض اجلمعة، اأ�شلحة ثقيلة من مدينة 
احلديدة باجتاه ال�شمال حتت �رشبات املقاومة 
امل�شرتك���ة التي ال ت���زال ت�شي���ق اخلناق على 

املتمردين يف جبهة ال�شاحل الغربي لليمن.

واأف���اد مرا�ش���ل “�شكاي ني���وز عربية” باأن 
�شواري���خ  �شحب���ت  االنقالبي���ة  امليلي�شي���ات 
وراجمات ومدفعية م���ن مدينة احلديدة باجتاه 
ال�شم���ال يف وق���ت حتقق املقاوم���ة امل�شرتكة 
عليه���ا  ي�شيط���ر  الت���ي  املناط���ق  يف  تقدم���ا 
احلوثي���ون. وياأتي هذا التطور بعد �شاعات من 

مقتل قتل 16 م�شلحا م���ن ميلي�شيات احلوثي 
االإيراني���ة م���ن ج���راء املواجه���ات العنيف���ة مع 
املقاومة اليمنية امل�شرتكة يف جبهات ال�شاحل 
الغرب���ي لليم���ن. واأف���ادت م�شادر ميني���ة باأن 
املواجهات ترك���زت يف مناطق الطائف ومزارع 
احل�شيني���ة واأط���راف مديري���ة التحيت���ا، �شقط 

خاللها عدد من اجلرحى يف �شفوف املتمردين. 
ور�شد ت�شجيل م�شور ح����رشي ل� “�شكاي نيوز 
عربي���ة” عرب���ات تق���ل الع����رشات م���ن م�شلحي 
امليلي�شي���ات اأثن���اء فرارهم م���ن احلديدة بعد 
اأن اأ�شبح���ت قوات املقاومة بدعم من التحالف 

على بعد 20 كيلومرتا منها.

• ي�شكل الزج باأطفال اليمن يف املعارك انتهاكا يف االأعراف	

• الرئي�ض الرو�شي، وويل عهد اأبو ظبي يوقعان اإعالن ال�رشاكة اال�شرتاتيجية	

رو�ضيا والإمارات تدعوان لتحالف دويل وا�ضع ملكافحة الإرهاب والتطرف
االتفاق على حتويل ال�رشق االأو�شط ملنطقة خالية من اأ�شلحة الدمار

موسكو ـ وكاالت:

 دع���ت رو�شي���ا واالإمارات اإل���ى ت�شكيل حتالف 
دويل وا�ش���ع ملكافحة االإرهاب، واتفقتا على تعزيز 
التعاون ال�شيا�شي والدفاع���ي والعمل على حتويل 
ال�رشق االأو�شط اإل���ى منطقة خالية من اأ�شلحة الدمار 

ال�شامل.
ووق���ع الرئي����ض الرو�ش���ي فالدمي���ري بوت���ني، 
وويل عه���د اأبو ظبي ونائب القائ���د االأعلى للقوات 
امل�شلحة االإماراتي���ة حممد بن زايد اآل نهيان، عقب 
حمادث���ات ثنائية عقداها اأم����ض اجلمعة يف مو�شكو، 
عل���ى اإع���الن ال�رشاك���ة اال�شرتاتيجي���ة ب���ني رو�شيا 
واالإم���ارات جاء فيه���ا: “اإن اجلانب���ني مقتنعان باأن 
االنت�شار غري امل�شبوق لالإره���اب والتطرف وكذلك 
الهي���اكل والتنظيم���ات الت���ي ته���دد اأم���ن الدول 
و�شيادتها، يتطلب من املجتمع العاملي كله اتخاذ 
تدابري حازمة وجماعي���ة بعيدا عن ممار�شة املعايري 

املزدوج���ة ومبداأ االنتقائي���ة وبالتوافق مع القانون 
الدويل وميثاق االأمم املتح���دة”. و�شددت الوثيقة 
عل���ى اأن رو�شيا واالإم���ارات تدعوان اإل���ى “ت�شكيل 
حتال���ف دويل وا�شع ملكافح���ة االإره���اب والتطرف 

يقوم على احرتام �شيادة الدول، التي عانت مبا�رشة 
من العمليات االإرهابية”.

وتعهد اجلانبني باأنهما “�شي�شهمان يف �شمان 
اأمن الف�ش���اء االإلكرتوين و�شالمته ومن���ع ا�شتغالله 

الأغرا�س ن�رش اإيديولوجية التطرف”.
كما اأعربت رو�شيا واالإمارات، يف اإعالن ال�رشاكة 
اال�شرتاتيجي���ة، ع���ن عزمهم���ا على تعزي���ز التعاون 
يف جم���ال الدفاع. وقال���ت الوثيقة يف ه���ذا ال�شياق 
“�شيعزز اجلانب���ان التعاون يف جمال االأمن والدفاع 
خ�شو�ش���ا من خالل تفعيل امل�شاورات بني االأجهزة 
املعنية للدولتني”. واتفق اجلانبني يف هذه الوثيقة 
كذل���ك عل���ى االإ�شه���ام امل�ش���رتك يف عملية حتويل 
ال�رشق االأو�شط اإل���ى منطقة خالية من اأ�شلحة الدمار 
ال�شام���ل. وج���اء يف اإع���الن ال�رشاك���ة امل�شرتكة بهذا 
ال�ش���دد “�شي�شهم اجلانبان ب�ش���كل ن�شط يف عملية 
ن���زع ال�شالح عل���ى امل�شتويني ال���دويل واالإقليمي، 
خ�شو�شا عن طريق تعزيز نظام حظر انت�شار اأ�شلحة 
الدمار ال�شامل والتكنولوجيا املرتبطة به”. واأعلنت 
الدولتان يف هذا ال�شياق اأنهما “�شتن�شقان اجلهود 
الرامية اإلى حتويل ال�رشق االأو�شط اإلى منطقة خالية 

من اأ�شلحة الدمار ال�شامل”.

عمان ـ وكاالت:

الث���اين  االأردين عب���داهلل  اأم���ر العاه���ل   
احلكومة االأردنية بتجميد زيادة االأ�شعار على 
املحروق���ات والكهرباء الت���ي اأقرتها “نظرا 
للظروف االقت�شادي���ة” خالل �شهر رم�شان، 
بعد احتجاجات �شعبية �شهدتها عمان ومدن 

عدة خالل ال�شاعات املا�شية.
وكان���ت احلكومة قد قّررت زيادة اأ�شعار 
املحروق���ات االأ�شا�شي���ة )البنزي���ن وال�شوالر 
وال���كاز( بن�شب تراوحت ب���ني 4.7 % و5.5 
% والكهرب���اء بن�شبة 19 %، مما اأثار غ�شب 
االأردني���ني الذي���ن خ���رج املئات منه���م اإلى 
ال�ش���وارع م�شاء اخلمي����س وحتى �شاعات فجر 
اجلمع���ة، مطالبني باإ�شق���اط احلكومة، وفقا 

ملا نقلته وكالة “فران�س بر�س”.
و�شدر ظهر اأم�ض اجلمعة بيان ر�شمي جاء 
في���ه اأن امللك عبداهلل الثاين “اأوعز للحكومة 

بوق���ف ق���رار تعدي���ل اأ�شع���ار املحروق���ات 
والكهرباء”.

ووفق���ا للبي���ان الذي بثته وكال���ة االأنباء 

“ب���رتا”، ف���اإن رئي����س  الر�شمي���ة  االأردني���ة 
ال���وزراء هاين امللقي وج���ه كتابا للوزراء جاء 
في���ه “باإيعاز من امللك، بوق���ف العمل بقرار 

جلن���ة ت�شع���ري املحروق���ات نظ���را للظ���روف 
االقت�شادية يف �شهر رم�شان املبارك”.

وكان���ت الوكال���ة اأوردت يف وقت �شابق 
خ���ر رف���ع “�شع���ر بنزي���ن اأوكت���ان 90 اإلى 
860 فل�ش���ا )نح���و 1.2 دوالر( لل���رت الواحد 
ب���دال م���ن 815 فل�ش���ا )نح���و 1.14 دوالر(، 
والبنزين اأوكتان 95 اإل���ى 1100 فل�س للرت 
)1.55 دوالر( ب���دال م���ن 1050 فل�ش���ا )نحو 
1.4 دوالر(”. ومت رف���ع �شعر مادتي “الكاز 
645 فل�ش���ا لل���رت )0.91  وال�ش���والر” اإل���ى 

دوالر( بدال من 615 فل�شا )0.87 دوالر(.
�شع���ر  عل���ى  اخلام�ش���ة  الزي���ادة  وه���ي 
املحروقات االأ�شا�شي���ة والكهرباء منذ بداية 

العام.
وزادت احلكوم���ة مطل���ع الع���ام احل���ايل 
اأ�شع���ار اخلبز، وفر�ش���ت �رشائب جديدة على 
العدي���د من ال�شل���ع واملواد؛ به���دف خف�ض 

الدين العام.

ملك األردن يجمد قرارا حكوميا برفع أسعار المحروقات

• ملك االأردن عبد اهلل الثاين	



وبح�سب الوكالة، ين�ص م�رشوع القرار على 
اأن تتعه���د احلكومة الإيرانية خالل مفاو�ساتها 
م���ع الأع�س���اء الباقي���ن يف التف���اق الن���ووي، 
م���ن  والتزام���ات  عل���ى �سمان���ات  باحل�س���ول 

الأطراف الأوروبين على ال�سكل الآتي:
1. اإ�س���دار بي���ان م���ن قب���ل ه���ذه الدول 
يف جمل����ص الأم���ن تدي���ن في���ه نك���ث اأم���ركا 

للتزاماتها.
املتعلق���ة  امل�سائ���ل  بح���ث  ع���دم   .2
بال�سواريخ والق�سايا الإقليمية الإيرانية حتت 

�أي �رشط كان.
3. احل�سول على �سم���ان ل�رشاء النفط من 

اإيران يف حال اأخلت احلكومة الأمركية.
4. اإل���زام امل�س���ارف الأوروبي���ة با�ست���الم 
ودف���ع الأ�س���ول والأموال كاف���ة املرتتبة على 

التجارة احلكومية واخلا�سة مع اإيران.
5. مواجه���ة اأي ن���وع من اأن���واع العقوبات 

تفر�ص على اإيران.
با�ستئن���اف  اإي���ران  بح���ق  الحتف���اظ   .6
الأن�سط���ة النووي���ة املعلق���ة يف ح���ال الإبط���اء 

بتطبيق �أي �رشط من �ل�رشوط �لآنفة �لذكر.
فيما نقلت و�سائل اإعالم اأملانية اأن الدول 
الأوروبية الث���الث )بريطانيا وفرن�سا واأملانيا( 
والت���ي تق���ود املحادث���ات؛ من اأج���ل البقاء يف 
التفاق النووي مع اإيران، ت�سعر بقلق جدي من 

ف�سل التو�سل اإلى نتائج مطلوبة.
ونقلت �سحيف���ة “هاندل�سبالت” الأملانية 
يف عددها الثالثاء املا�س���ي، عن دبلوما�سين 
اأوروبين قولهم اإن البنوك الكربى يف الحتاد 
الأوروبي تخ�سى التعامل مع امل�سارف الإيرانية 

خوف���ا م���ن الوقوع يف ف���خ “متوي���ل الإرهاب” 
وبالت���ايل التعر�ص للعقوب���ات الأمركية. ومع 
ان�سحاب الوليات املتحدة من التفاق النووي 

مع اإيران وا�ستئناف العقوبات، اأعلنت اأكرب 10 
�رشكات عمالقة يف جمال �لنفط و�لغاز و�ل�شحن 

وال�ستثمارات ان�سحابها من اإيران.

روما ـ رويترز:

مدريد ـ رويترز: 

باماكو ـ أ ف ب: 

برلين ـ رويترز: 

 اأدى جوزيب���ي كونت���ي اليم���ن اأمام 
الرئي����ص الإيطايل اأم�ص اجلمع���ة؛ لي�سبح 
اأول  للب���الد يف  اجلدي���د  ال���وزراء  رئي����ص 
حكوم���ة مناه�س���ة للموؤ�س�س���ات يف غ���رب 
اأوروب���ا حتاول خف����ص ال�رشائ���ب وتعزيز 
الإنف���اق على الرفاه���ة الجتماعية واإعادة 
هيكل���ة لوائ���ح الحتاد الأوروب���ي اخلا�سة 
الآن  ويتع���ن  والهج���رة.  بامليزاني���ات 
عل���ى كونتي، اأ�ست���اذ القان���ون البالغ من 
العم���ر 53 عام���ا، الفوز بت�سوي���ت للثقة 
يف الربمل���ان الأ�سب���وع املقب���ل. ويتمت���ع 
احلزبان اللذان دعما كونتي، وهما الرابطة 
املنتمي لليمن املتطرف وحركة 5 جنوم 
الراديكالية، بغالبية يف جمل�سي الربملان.

وهناأ دونالد تو�س���ك رئي�ص املجل�ص 
الأوروب���ي اأم����ص اجلمع���ة رئي�ص ال���وزراء 
الإيطايل اجلديد، قائال اإن الحتاد الأوروبي 
يحت���اج اإلى ”الوح���دة والت�سامن اأكرث من 
اأي وقت م�سى“. وق���ال تو�سك يف ر�سالة 
”تعيين���ك ياأتي يف وقت حا�س���م بالن�سبة 
لإيطالي���ا والحت���اد الأوروب���ي باأكمل���ه“. 
واأ�ساف ”نحتاج للوح���دة والت�سامن اأكرث 
م���ن اأي وق���ت م�س���ى حت���ى نتغل���ب على 

التحديات امل�سرتكة“.

بي���درو  �ل�شرت�ك���ي  تول���ى 
�سانت�سيث اأم�ص اجلمعة رئا�سة الوزراء 
يف اإ�سبانيا بع���د اأن خ�رش �سلفه ماريانو 
راخوي اقرتاعا على الثقة يف الربملان 
�سببت���ه ق�سية ف�س���اد تك�سف���ت منذ 

فرتة وت�سم اأ�سماء اأع�ساء يف حزبه.
وبذل���ك ي�شبح �لزعيم �ل�شرت�كي 
�سانت�سيث �سابع رئي�ص وزراء لإ�سبانيا 
منذ عودتها اإلى احلك���م الدميقراطي 
احلك���م  بع���د  ال�سبعين���ات  اأواخ���ر  يف 

الدكتاتوري لفران�سي�سكو فرانكو.
 6 بع���د  راخ���وي،  رحي���ل  لك���ن 
�سن���وات يف ال�سلطة، �سيغلف امل�سهد 
ال�سيا�س���ي بال�سباب يف واحد من اأكرب 
4 اقت�سادات يف الحتاد الأوروبي، يف 
الوقت ال���ذي تراجعت فيه دولة اأخرى 
هي اإيطاليا عن اإجراء انتخابات مبكرة.

واأيد 180 م�رشعا حجب الثقة الذي 
دع���ا اإلي���ه �سانت�سيث، بينم���ا عار�سه 
169 نائبا وامتنع نائب عن الت�سويت.
ومل���ح �سانت�سي���ث ي���وم اخلمي�ص 
اإل���ى اأنه �سي�سعى للحك���م حتى انتهاء 
ولي���ة الربمل���ان يف منت�س���ف الع���ام 
2020. لكن مدة بقاء اإدارته يف احلكم 
لي�س���ت وا�سح���ة م���ع وج���ود 84 نائبا 
��شرت�كيا فقط ب���ن �أع�شاء �لربملان 

البالغ عددهم 350 نائبا.

اأق���رت حكوم���ة م���ايل م����رشوع قانون 
“وف���اق وطن���ي” يه���دف اإل���ى ت�سحي���ح 
“العالق���ات بن الطوائف” واإلى “العي�ص 
مع���ا” اإث���ر اأزم���ة 2012، كما ج���اء يف بيان 

�سدر ليل اخلمي�ص اجلمعة.
وخالل ت�سليم رئي�ص الوزراء �سوميلو 
بوبي���ي مايغ���ا يف مار����ص م�س���ودة م�رشوع 
القان���ون، طلب���ت منه هيئ���ات للدفاع عن 
حقوق الإن�سان تعليقه يف انتظار حتقيقات 
غ���ر منحازة تتيح “متيي���ز الذين تلطخت 
اأيديهم بالدم���اء عمن مل تتلطخ اأيديهم”. 
واأو�س���ح بيان جمل�ص ال���وزراء اأن امل�رشوع 
يقرتح، من اأجل جتاوز الإرث املوؤمل لالأزمة 
�لنا�شئ���ة يف 2012، ال�ستفادة من العفو 
عن املرتكبن وال�ستفادة من التعوي�ص 
وامل�ساعدة العامة لل�سحاي���ا. وبال�ستناد 
اإل���ى ف�سائل العفو، كم���ا تقول احلكومة، 
اإم���كان اإع���ادة الإدم���اج  يوؤم���ن امل����رشوع 
للذي���ن ان�ساق���وا وراء الحتج���اج واأظهروا 
ندم���ا �سادق���ا.  وتعهد الرئي����ص اإبراهيم 
اأبوبك���ر كيتا م�س���اء الثنن ل���دى الإعالن 
عن تر�شيحه لولي���ة جديدة، بتاأمن جناح 

امل�ساحلة الوطنية.

ق���ال م�س���دران مطلع���ان اإن اجلي�ص 
الأمركي اأجرى مناق�سات متهيدية ب�ساأن 
حتري���ك نظام دف���اع �ساروخي ق���وي اإلى 
اأملانيا لتعزيز الدفاع���ات الأوروبية وهي 
خط���وة يقول خرباء اإن من املمكن اأن تثر 

توترات جديدة مع مو�سكو.
وي�سب���ق الق���رتاح املبدئ���ي باإر�سال 
نظام “ث���اد” الدفاعي امل�ساد لل�سواريخ 
ق���رار الرئي����ص الأمركي دونال���د ترامب 
الن�سحاب م���ن التفاق الن���ووي مع اإيران 
2015 وياأت���ي و�س���ط حمل���ة  املوق���ع يف 
وا�سعة النطاق لتعزي���ز الدفاعات اجلوية 

وال�ساروخية الأوروبية.
ويف ح���ن يوجد خ���الف ب���ن اأوروبا 
والوليات املتحدة ب�ساأن م�سر التفاق 
النووي مع اإيران، ي�سعر اجلانبان بالقلق 
من ا�ستم���رار طهران يف ن����رش ال�سواريخ 
اإلي�س���ون  ريك���ي  وق���ال  البالي�ستي���ة. 
رئي�ص حتال���ف دعم الدف���اع ال�ساروخي 
وه���و منظمة ل تهدف للرب���ح اإن القيادة 
الأمركي���ة يف اأوروبا ت�سغ���ط لن�رش نظام 
لك���ن  �سن���ن،  من���ذ  اأوروب���ا  “ث���اد” يف 
الن�سح���اب الأمركي من التفاق النووي 

الإيراين جعل الأمر اأكرث اإحلاحا.

إيطاليا

إسبانيا

مالي

كونتي يوؤدي اليمن 
رئي�سا للحكومة

�ل�شرت�كي �شانت�شيث 
يتولى رئا�سة الوزراء

احلكومة تقر م�رشوع 
قانون “وفاق وطني”
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القوات الإيرانية وميلي�سياتها تن�سحب من جنوب �سوريا

خامنئي يفر�ض 6 �رشوط على اأوروبا الإبقاء االتفاق النووي

تنفيذا ل�سفقة رو�سية اإ�رشائيلية خلف�ص الت�سعيد

وكانت الوليات املتحدة حذرت �سوريا 
الأ�سبوع املا�سي من اأنه����ا �ستتخذ اإجراءات 
�سارم����ة ردا على انتهاك وق����ف اإطالق النار 
يف جنوب �سوريا بعد ورود تقارير عن عملية 
ع�شكرية و�شيكة يف منطقة خف�ض �لت�شعيد.
وت�سيط����ر املعار�سة عل����ى م�ساحات من 
جن����وب غرب �سوريا عل����ى احلدود مع ه�سبة 
اجلولن التي حتتلها اإ�رشائيل، بينما تهيمن 
وف�سائ����ل  ال�سوري����ة  احلكومي����ة  الق����وات 
متحالفة معها مدعومة من اإيران على منطقة 

قريبة.
ونقل����ت تا�ض ع����ن �شويج����و قوله خالل 
اجتماع م����ع ليربمان يف العا�سم����ة الرو�سية 
“هن����اك ق�ساي����ا كث����رة مث����ارة” واأ�س����اف 
لليربم����ان “يجب علين����ا اأن نبحث اليوم كل 
�ش����يء يخ�ض �لعمل على �حل����دود يف منطقة 
خف�����ص الت�سعيد بجنوب �سوريا حيث لدينا 

اتفاق مع الأردن والوليات املتحدة”.
ونقلت وزارة الدفاع الإ�رشائيلية يف بيان 
عن ليربمان قوله ل�سويج����و “اإ�رشائيل تقدر 

ب�سدة تفهم رو�سيا لحتياجاتنا الأمنية”.
وذك����ر البيان اأن الرجل����ن اجتمعا لأكرث 
من 90 دقيقة وبحثا “امل�سائل الأمنية التي 
تهم اجلانب����ن والو�س����ع يف �سوريا واحلملة 
الإ�رشائيلية ملنع اإي����ران من تر�سيخ وجودها 

يف �سوريا”.
وق����ال مكتب رئي�ص ال����وزراء الإ�رشائيلي 
بنيام����ن نتنياه����و يف بي����ان مقت�س����ب اإن����ه 
بحث مع الرئي�����ص الرو�سي فالدمير بوتن 
يف ات�س����ال هاتف����ي يف وقت لح����ق “اأحدث 

التط����ورات الإقليمي����ة والوج����ود الإيراين يف 
�سوريا”.

وذكر تلفزيون القناة الأولى الإ�رشائيلي 
اأن املحادث����ة تطرق����ت اإل����ى ترتيب حمتمل 
ملنع اأي وجود اإي����راين يف جنوب �سوريا على 
م�ساف����ة ل تقل عن 70 اإلى 80 كيلومرتا من 

احلدود ال�سورية الإ�رشائيلية.
وكان وزي����ر اخلارجي����ة الرو�سي �سرجي 
لف����روف قد قال ي����وم الأربع����اء اإن ان�سحاب 
كل القوات غر ال�سورية من منطقة احلدود 
اجلنوبي����ة ل�سوريا مع اإ�رشائيل ينبغي اأن يتم 

يف اأ�رشع وقت ممكن.

• ليربمان بحث مع �شويجو �لوجود �لإير�ين يف �شوريا	

• �ملر�شد �لأعلى للنظام �لإير�ين علي خامنئي	

موسكو ـ رويترز:

 اأف���ادت م�سادر مطلعة، اأم�ص اجلمعة، باأن القوات الإيرانية وميلي�سيات حزب اهلل اللبناين 
ب���داأت الن�سحاب م���ن مناطق متركزه���ا يف جنوب �سوريا ودرع���ا. واأ�ساف امل�س���در الع�سكري 
املعار����ص اأنه مل يبق �سوى جزء ب�سيط من القوات، ومن املتوقع اكتمال ان�سحابها خالل الأيام 

املقبل���ة. وياأتي ان�سحاب اإيران تلبية ملطالب اإ�رشائيلي���ة، ومتهيًدا ل�سفقة رو�سية قد تف�سي 
بال�سماح لقوات الأ�سد بال�سيطرة على احلدود اجلنوبية مقابل اإبعاد اإيران. وقالت وكالة تا�ص 
�لرو�شي���ة لالأنباء �إن وزير �لدف���اع �شريجي �شويجو ناق�ض يوم �خلمي�ض منطقة خف�ض �لت�شعيد 

يف جنوب �سوريا مع نظره الإ�رشائيلي اأفيجدور ليربمان عندما التقيا يف مو�سكو.

دبي ـ العربية نت: 

ذك���ر ع�سو جلنة الأمن القوم���ي وال�سيا�سة اخلارجية يف جمل�ص ال�س���ورى الربملان الإيراين 
النائ���ب الإي���راين اأبو الف�سل ح�س���ن بيغي، اأنه �سيت���م الت�سويت على 6 ����رشوط يريد فر�شها 
�ملر�شد �لأعلى للنظام �لإير�ين على �أوروبا من �أجل بقاء �لتفاق �لنووي، بينما يرى �لأوروبيون 

اأن فر�ص ا�ستمرار التفاق تتقل�ص.
وق���ال ح�س���ن بيغي لوكال���ة “ت�سنيم” �إن ����رشوط �ملر�ش���د قدمت للربملان كم����رشوع قر�ر 
للت�سويت عليه لتحويله قانونا، ومت تقدميه اإلى رئا�سة املجل�ص ممهورا باأكرث من 100 توقيع 

من النواب.

اجلي�ص الأمركي يدر�ص 
ن�رش نظام “ثاد” يف اأملانيا

�لبنتاغون يحذر �لأ�شد من مهاجمة حلفاء و��شنطن

موسكو ـ رويترز:

 ق���ال املتح���دث با�سم الكرملن دمي���رتي بي�سكوف لل�سحافين، اأم����ص اجلمعة، اإن قمة قد ُتعقد ب���ن الرئي�ص الرو�سي 
فالدميري بوتن و�لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ �أون. و�أ�شاف بي�شكوف �أن �لدبلوما�شين �شريتبون �شكل وموعد مثل هذ� 
الجتم���اع. وذك���رت وكالة الأنباء املركزية الكورية يف وقت �سابق اأن القم���ة متت مناق�ستها خالل زيارة وزير اخلارجية الرو�سي 
�سرغ���ي لفروف لكوريا ال�سمالية، التي اأج���رى خاللها حمادثات مع كيم. وتاأتي امل�ساعي الرو�سية لعقد القمة، يف وقت حت�رش 
الوليات املتحدة لقمة جتمع الرئي�ص الأمركي دونالد ترامب مع كيم يف 12 يونيو احلايل. وقلل الرئي�ص الأمركي من فر�ص 
التو�سل اإلى اتفاق �رشيع يحمل كوريا ال�سمالية على التخلي عن اأ�سلحتها النووية، يف الوقت الذي توجه فيه وفد من بيونغ يانغ 
للقاء ترامب، حامال ر�سالة من الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ اأون. و�رشح ترامب لوكالة “رويرتز”، اإنه ل يزال ياأمل اأن تعقد 
قم���ة م���ع زعيم كوريا ال�سمالية يف 12 يونيو ب�سنغافورة. واأ�س���اف “اأود اإجناز الأمر يف اجتماع واحد، لكن كثرا من التفاقات ل 

مت�سي بهذا ال�سكل. ثمة احتمال كبر جدا باأن هذا لن يتم يف اجتماع اأو اثنن اأو ثالثة. لكنه �سيتم يف مرحلة ما”.

كيم... قمة مع ترامب واأخرى مع بوتني

واشنطن ـ اف ب:

الأمركي���ة  الدف���اع  وزارة  ح���ذرت   
“البنتاغ���ون”، رئي�ص النظام ال�سوري ب�سار 
الأ�س���د من ا�ستخدام الق���وة �سد املقاتلن 
�لع���رب و�لأكر�د، �لذي���ن تدعمهم و��شنطن 
ل�ستعادة املناطق اخلا�سعة ل�سيطرتهم يف 

�شمال �رشقي �شوريا.
كيني���ث  الأمرك���ي  اجل���رال  وق���ال 
ماكنزي، من هيئة الأركان لل�سحافة “يجب 
على �أي ط���رف منخرط يف �شوري���ا �أن يفهم 

اأن مهاجم���ة القوات امل�سلح���ة الأمركية اأو 
�رشكائن���ا يف �لتحالف �شتكون �شيا�شة �شيئة 
للغاية”. وذّكرت املتحدثة با�سم البنتاغون 
دان���ا واي���ت اأّن اجلي�ص الأمرك���ي ينت�رش يف 

�سوريا من اأجل قتال تنظيم “داع�ص”.
وقالت يف موؤمتر �سحايف “رغبتنا لي�ست 

�لنخر�ط يف �حلرب �لأهلية �ل�شورية”.
وخالل مقابلة �سحافي���ة اخلمي�ص، قال 
الأ�سد “باتت امل�سكلة الوحيدة املتبقية يف 

�سوريا هي قوات �سوريا الدميقراطية”.



علي مجيد
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سيغيب العب منتخبنا الوطني للجوجيتسو محمد أبودريس عن متثيل “األحمر” خالل االستحقاقات املقبلة بسبب 
تعرضه لإلصابة يف منطقة الكتف ليده اليرسى. إذ تعرض أبودريس لإلصابة خالل تدريباته وتحضرياته لبطولة 
آسيا الثالثة للجوجيتسو املقرر إقامتها يف كازاخستان الشهر املقبل ودورة األلعاب اآلسيوية واملزمع إقامتها يف 

جاكرتا بشهر أغسطس املقبل. وأنتج عن اإلصابة التدخل الجراحي والذي خضع له يف املستشفى األملاين قبل يومني 
وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح. ومن املؤمل أن يعود أبودريس مجدداً ملامرسته اللعبة بعد أن يخضع للراحة 

ويدخل تدريجياً يف مرحل العالج الطبيعي والتأهيل حتى يصل للشفاء الكامل.
ُيذكر أن أبودريس يعترب من الركائز املهمة يف صفوف منتخبنا للجوجيتسو وله إسهاماته بتحقيق اإلنجازات 

وامليداليات امللونة يف مختلف البطوالت التي يتواجد بها، وكان من ضمنها امليدالية الذهبية يف وزن 69 للحزام 
البني يف بطولة لندن جراند سالم، وذهبية أخرى يف الوزن نفسه للحزام البنفسجي يف بطولة أبوظبي للجراند سالم.

أبــودريـــس يجـــــري عمليــــة جـــراحيــــــة فــــي كتفــــــه
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دخل��ت اإلدارة األهالوي��ة يف 
مفاوض��ات ج��ادة وقوية مع 
لكرة  الوطني  منتخبن��ا  العب 
اليد ع��ي عبدالق��ادر بهدف 
التعاقد مع��ه ومتثيل القميص 
األصفر خالل املوس��م الريايض 

املقبل. 
ق��د  نفس��ها  اإلدارة  وكان��ت 
أعلن��ت يف األي��ام املاضية عن 
أوىل صفقاته��ا عرب التعاقد مع 
االتفاق  لن��ادي  الدائرة  العب 

السابق حسني القطري. 
األهالوي��ة  خط��وات  وت��أيت 
املبك��رة والرسيع��ة يف تدعيم 
صف��وف الفري��ق األول م��ن 
أجل اس��تعادة الثق��ة وتعزيز 
حظوظها يف العودة للمنافسة 
ع��ى األلقاب املحلي��ة بعدما 

املوس��م املايض  خرجت م��ن 
بكأس الدورة التنشيطية فقط. 
س��بورت”  “الب��الد  مص��در 
املفاوضات  أن  املوثوق كشف 
ب��ني األهي وعبدالق��ادر فيها 
ض��م  ح��ول  وإرصار  جدي��ة 
الالعب الذي ب��ات حراً طليقاً 
بع��د انتهاء عقده م��ع باربار 
وانته��اء عالقته م��ع الكويت 
الكويتي والتي دامت مبوجب 
العق��د 5 س��نوات لع��ب من 
خاللها عامني للفريق الكويتي 
و3 أع��وام لفري��ق باربار عى 

سبيل اإلعارة.
وأضاف مصدرنا أن عبدالقادر 
مل يتخ��ذ أي ق��راٍر حت��ى اآلن 
اتج��اه األه��ي كون��ه محاطاً 
بع��روض أخ��رى منه��ا باربار 

ال��ذي يس��عى للتجديد معه 
وإبقائ��ه يف صفوفه للموس��م 
الرابع عى التوايل بعدما ساهم 
بشكل وبآخر يف فوز البنفسج 
بلقب ال��دوري بعد غياب 10 
الثاين  أع��وام واحتالل املرك��ز 

لكأس االتحاد البحريني. 
وكش��ف مصدرن��ا أن الالعب 
تحص��ل أيض��اً ع��ى ع��روض 
خارجي��ة من أندية مرموقة يف 
باالضافة  واإلمارات  السعودية 
لعرض آخر من سلطنة عامن، 
وكله��ا ته��دف للتعاق��د معه 
وهي عى تواصل معه بني فرتة 
وأخ��رى إلقناعه بقبول عرضها 

وإنهاء األمور بشكل رسمي. 
ويف الوق��ت ال��ذي أش��ار فيه 
مصدرنا إىل احتاملية أن يكون 

لألهي نصيباً يف كسب صفقة 
له  التي س��تكون  عبدالق��ادر 
مكسباً دون ش��ك، إال أنه أكد 
أن ذلك لن يكون سهاًل بسبب 
وجود ع��روض خارجية والتي 
ق��د تغري مس��ار الالعب لقوة 
العرض او بس��بب نادي باربار 
الذي لن يقف مكتوف األيدي 
خصوص��ا انه يري��د املحافظة 
فريق��ه  وق��وة  هيب��ة  ع��ى 
للموسم املقبل والذي سيكون 
فيه البنفسج محارباً عى عدة 
“محلي��ة وخارحية”..  جبهات 
األي��ام املقبل��ة س��تكون أكرث 
رشاس��ة بني األندي��ة املتهافتة 
حول عبدالقادر، والقرار وحده 
سيكون بيد الالعب.. فإىل أين 

سيتجه عي عبدالقادر؟!

األهلي يفاوض علي عبدالقادر وباربار يسعى للتجديد
باإلضافة لعروض من “السعودية واإلمارات وعمان”

علي مجيد

تفض��ل نائب رئي��س مجل��س ادارة 
رشكة يوس��ف خليل املؤي��د وأوالده 
فريد املؤيد والرئي��س الفخري لنادي 
البحري��ن للتنس عي محم��د فخرو 
ورئيس مجل��س ادارة النادي خميس 
محمد املقلة بتتويج الفائزين باملراكز 
األويل يف بطولة املرحوم يوسف خليل 
املؤيد الرمضانية لزوجي التنس والتي 
نظمها ن��ادي البحري��ن للتنس خالل 
ليايل ش��هر رمضان املبارك، واختتمت 

مبارياتها يوم أمس األول الخميس.
وقد ب��دأ الحف��ل الختام��ي باملباراة 
النهائي��ة ب��ني الثنايئ حس��ني املخرق 
ومحمد بوحس��ن والثنايئ أمني رشف 
وعب��د الحس��ني نش��ابه، ومل يتمكن 
الثن��ايئ نش��ابه ورشف من اس��تثامر 
البداية القوية له��ام يف اللقاء، والذي 
بدأ متكافئ��ا حتى وصلت النتيجة إىل 
2-2 وبعده��ا تس��يد الثن��ايئ املخرق 
وبوحس��ن زمام املب��اراة، ومتكنا من 
الف��وز بأربعة أش��واط متتالية ليفوزا 
باملجموع��ة األوىل 2-6 وواصال األداء 
القوي وفازا باملجموعة الثانية بنتيجة 
3-6 ليحقق��ا لق��ب البطول��ة، وه��و 

اللق��ب الثاين ملحمد بوحس��ن والذي 
لق��ب نفس البطول��ة يف العام املايض 

ولكن مع زميله أحمد املحمود. 
وبعد انته��اء املباراة رح��ب الدكتور 
س��امي دانش بالحض��ور وأعرب عن 
س��عادته مبواصلة رشكة يوسف خليل 
املؤيد وأوالده لهذه البطولة العريقة، 
ثم تفضل كل من نائب رئيس مجلس 
ادارة رشك��ة يوس��ف خلي��ل املؤي��د 

وأوالده فريد املؤيد والرئيس الفخري 
لن��ادي البحرين للتن��س عي محمد 
فخرو ورئي��س مجل��س ادارة النادي 

خميس املقلة بتتويج الفائزين.
ومبناس��بة مرور 22 عاما عى انطالق 
البطولة، ألقي املقلة كلمة أعرب فيها 
عن س��عادته بتنظيم ه��ذه البطولة 
تخلي��دا لذك��رى واح��د م��ن قدامى 
واملس��اندين  الداعمني  وأكرب  األعضاء 

للن��ادي، وه��و املرح��وم ب��إذن الله 
يوس��ف خليل املؤيد طي��ب الله ثراه 
ويف العام الت��ايل 1997 بدأ النادي يف 
تنظي��م هذه البطول��ة لتصبح واحدة 
من أهم أنش��طة الن��ادي الرمضانية 
يف كل عام ولتخلد اس��م هذه الرجل 
املعطاء وأش��اد املقلة بح��رص عائلة 
املرحوم املؤي��د عى توفري كل عوامل 

النجاح للبطولة.

المؤيد وفخرو والمقلة يتوجون الفائزين ببطولة المؤيد للتنس
البالد سبورت

الفائزون مع كبار الحضور

لقطة لالعب علي عبدالقادر

 حبيــــب يقتـــــــرب 
مــــن نخبـــة حكـــام آسيـــا

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: اقرتب 
الحكم الدويل لكرة القدم إسامعيل 
حبيب من االنضامم إىل قامئة حكام 

النخبة لقارة آسيا للعام 2019.
جاء ذلك، بعد اجتياز إسامعيل حبيب 

لعملية التقييم الثانية بنجاح، وذلك 
خالل إدارته مباراة فريقي االتحاد 

والرفاع الرشقي ضمن الجولة األخرية 
لدوري بنك البحرين الوطني ألندية الدرجة األوىل، والتي كلف 

بها املكتشف اآلسيوي األردين عمر بشتاوي يف مهمة تقييم 
الحكم من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

واجتاز إسامعيل التقييم الثاين بنجاح، علاًم أنه اجتاز التقييم 
األول بنجاح، وذلك خالل إدارته مباراة فريقي املالكية واملنامة 

ضمن دوري بنك البحرين الوطني أيًضا، إذ كان املكتشف 
اآلسيوي اإلمارايت عي حمد مقياًم حينها.

ومع اجتياز إسامعيل حبيب لعمليتي التقييم، تبقت خطوة 
لحكمنا الدويل لالنضامم إىل قامئة النخبة، إذ تتمثل يف تخطي 

ورشة عمل selection course والتي سيقيمها االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم خالل شهر سبتمرب املقبل يف العاصمة املاليزية 

)كواالملبور(. يشار إىل أن الحكم الدويل إسامعيل حبيب يعد 
من الحكام الشباب الصاعدين، والذين حصلوا عى الشارة 

الدولية بدًءا من العام الجاري )2018(. يشار إىل أن 3 حكام 
ساحة دوليني متواجدين ضمن قامئة النخبة للعام الحايل وهم 

نواف شكرالله، عي السامهيجي وعامر محفوظ.

محمد أبودريس

إسماعيل حبيب

أكد املدير العام ملديرية رشطة 
املحافظة الشاملية العميد 

عبدالله الجريان أن استمرار 
إقامة البطوالت الرياضية 

الرمضانية دليل واضح عى 
نجاحها بفضل الدعم الالمحدود 
من وزير الداخلية، الذي يحرص 

عى تسهيل وتقديم مختلف 
أشكال الدعم إلقامة مثل 

هذه الفعاليات ملنتسبي وزارة 
الداخلية.

جاء ذلك يف ختام بطولة مديرية 
رشطة املحافظة الشاملية 

الرمضانية الثالثة لكرة القدم، 
والتي توج فيها فريق شعبة 

البحث والتحري باللقب بعد 

فوزه عى نظريه فريق مركز 
مدينة حمد الشاميل ب� 4 

أهداف مقابل ال يشء.

وشهدت املباراة النهائية أداًء 
حامسيا، ومتكن فريق البحث 

والتحري من إنهاء املوقف 

لصالحه بحضور جامهريي 
الفت، وحصد النقيب حسام 
حميد جائزة أفضل العب يف 

البطولة بينام حاز املالزم أول 
محمد الجار عى جائزة هداف 
البطولة، وحصل الرشطي سيد 

محمد املوسوي عى جائزة 
أفضل حارس مرمى.

ويف ختام البطولة، قام املدير 
العام ملديرية رشطة املحافظة 

الشاملية بتتويج الفريق 
الفائز بكأس البطولة وتوزيع 
امليداليات، معربا عن شكره 

لجميع الفرق املشاركة والتي 
تعكس مشاركتهم حرصهم 

الكبري واهتاممهم بنجاح هذا 
الحدث الريايض الذي يعد 

فرصة اللتقاء منسويب املديرية 
يف تنافس رشيف وفرصة 

لتوطيد أوارص املحبة والعالقات 
االجتامعية بني منتسبي 

املديرية.

لقطة لفريقي المباراة الختامية  جانب من التتويج

مدير شرطة الشمالية يشيد بدعم وزير الداخلية للبطوالت الرياضية
البالد سبورت
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واصل النادي األهيل عرب رئيس جهاز 
لعبة كرة القدم فيصل عبداملجيد 
إبرام عدد من التعاقدات؛ بهدف 

تعزيز صفوف فريقها األول للموسم 
الريايض املقبل.

إذ أعلن األهالوية يوم أمس األول 
عن التوقيع رسميا مع “املايسرتو” 

حسني سلامن ملوسم آخر بعدما مثله 
باملوسم املايض، والتعاقد مع املدافع 

أحمد جعفر بعقد ميتد لـ 3 مواسم، 
إضافة لالعب سيد حسن محمد بعقد 
مامثل. وكان األهيل بقيادة عبداملجيد 

ومدير الفريق خالد خالل قد أمتوا 
عددا من الصفقات ويف مقدمتها مع 

املدرب الوطني عيىس السعدون وتاله 
املدافع الدويل السابق عباس عياد، 
وعيل العصفور والتعاقد مع محمد 
السهالوي ملوسمني متتالني، كام تم 

التعاقد مع التونيس كريم التوايت 
مدربا مساعدا للسعدون، وأمني 

الشيل مدربا للياقة والبشري بن حمزة 
مدربا لحراس املرمى.

ومن دون شك لن تتوقف اإلدارة 
األهالوية عند هذه التعاقدات فقط، 
بل ستتواصل يف تدعيم الفريق حتى 

ما قبل انطالق منافسات املوسم 
املقبل بالشكل الذي يجعلها تجهز 

فريقا مثاليا يتمكن من املنافسة 
عىل بطاقتي الصعود ملصاف دوري 

الدرجة األوىل )املمتازة( بعدما مل 
يستطع املحافظة عىل مكانته يف 
املوسم املنرصم بدوري “NBB”؛ 

كونه ظهر بصورة أكرث من سيئة عىل 
صعيد املستويات والنتائج؛ ليتقوقع 
يف املراكز األخرية التي كلفته الهبوط 

للمرة الثانية لدوري “املظاليم”.

 حدثنا عن بدايات عالقتك 
بالرياضة؟

كانــت بدايــايت مــع منتخــب 
املدرســة يف املرحلــة االبتدائية 

واإلعدادية.

لمن ُترجع فضل اقتحامك 
مجال التدريب؟

حبي لكرة القدم وشغفي بها هو 
ما دفعني للتدريب، فأنا أعشق 
الكرويــة  املواهــب  اكتشــاف 
وتقدميهــا لألنديــة البحرينيــة، 
وتحقيــق  التحــدي  وأعشــق 
اإلنجــازات يف الظروف الصعبة. 
أما السبب الرئيس الذي دفعني 
للتدريب، فهو احتضان املواهب 
وصولهــا  وتســهيل  الكرويــة، 
لألندية واملنتخبــات الوطنية يف 
ظل الظروف الصعبة والنقص يف 
الرؤيــة والطموح. وأنا عىل يقني 
أن العمل يف هذا املجال يتطلب

التضحيــة والصــرب واملحافظــة 
عــىل املواهب واالهتامم بها من 
الصغر إىل أن تصل إىل بر األمان، 
الصعوبــة، فليس  وهنا تكمــن 
من الســهل اكتشــاف املواهب 
لألنديــة  وتقدميهــا  الكرويــة 
واملنتخبــات الوطنية واملحافظة 
عليها دون أي دعم يذكر من أي 

جهة.

 ِصف أول تجربة لك في 
التدريب؟

كانــت أول تجربــة يل يف عــامل 
التدريب ناجحة، ألين أســتطيع 
التعامــل مع جميــع الالعبني يف 
الظــروف الصعبــة، فكانت أول 
مبــاراة يل كمــدرب مــع فريق 
الناشــئني املكــون مــن أفضــل 
الالعبــني يف قريتــي العكر ضد 
نــادي املحــرق، والتــي انتهت 
بتعــادل إيجــايب )1 - 1(، وكان 
مدرب نــادي املحرق آنذاك هو 
أحمد ساملني، وكانت هذه املباراة 
بداية مشواري يف عامل التدريب 
بالتحديــد يف موســم )2004 - 

2005(، ويف هذا املوســم لعب 
الفريق مــع جميــع األندية يف 
البحرين، فحققت نتائج إيجابية 
املباريــات، وقدمت  يف جميــع 
مواهــب كروية لنــادي املحرق 
والبحريــن  واملنامــة  واألهــيل 

والبسيتني والشباب وسرتة.

 ما األندية التي لعبت ودربت 
فيها؟

لعبــت يف النــادي األهيل ضمن 
فئة األشبال، وحققت مع النادي 
األهيل بطولــة الدوري والكأس، 
وتدرجت يف الفئات السنية لهذا 
تدريبي  عــىل  النــادي، وأرشف 
عبدالنبي،  القدير خضري  الكابنت 
والكابنت صقــر، والكابنت عدنان 
إبراهيم، ثــم انتقلت للتدريب، 
املنامــة،  نــادي  يف  فدربــت 
والشــباب، وســرتة والتضامــن، 
ودربــت فريــق قرية أبــو قوة 
)فريق الشباب واألول(، ودربت 
العكــر )فريــق  نــادي  فريــق 

الناشئني والفريق األول(.

ما الصعوبات التي واجهتك 
كالعب؟ وكيف جابهتها؟

كانــت الصعوبــات كثــرية عىل 
صعيد األرسة والنادي، إذ مل يكن 
لــألرسة أية اهتاممــات رياضية 
تجعلهــا تشــجعني وتدفعنــي 
أواجه  كنــت  بل  لالســتمرارية، 
محــاوالت املنــع املســتمر من 
الذهاب إىل النادي بذريعة منع 
الدرايس.  التحصيــل  عىل  التأثري 
كذلــك مل أحصــل بالبــدء عىل 
الكايف  والتقدير  واملتابعة  الدعم 
كالعب، لكن ذلك شكل يل دافعا 
قويــا لالســتمرارية يف اللعــب، 
النادي  مــع  البطــوالت  وحصد 
األهيل، وتحقيق حلمي الكروي.

 فيَم تتمثل اإلنجازات التي 
حققتها؟

إن اإلنجــازات التــي حققتهــا 

متثلت يف دعــم األندية والكرة 
البحرينيــة باملواهــب الكروية 
مثــل نــادي املنامــة واألهــيل 
واملنتخبات  وســرتة  والشــباب 
الوطنيــة، كام حققــت بطولة 
الوطــن للرباعــم مرتــني عــىل 
التــوايل، وســاهمت يف تحقيق 
دوري األشــبال مع نادي ســرتة 
دوري  يف  الثالــث  واملركــز 
الناشــئني، وكذلك دعم الفريق 
نادي  بالالعبــني، وصعود  األول 
سرتة إىل الدوري املمتاز ملوسمي 
2015-2014، وتأســيس قاعدة 
قوية لنادي سرتة متثل سرتة عىل 

مدى 10 سنوات مقبلة.
 كام حصلــت عىل شــهادة ال 
)D( و)C( و)B(، وشهادة الفيفا 

ملدريب الفئات السنية.

 كيف اتجهت من اللعب إلى 
التدريب؟

كنــت أعشــق التدريــب مــن 
الصغر، وأقــدر جميع الالعبني، 
وأكتشف املواهب الكروية، ثم 
انتقلت للتدريــب وأنا يف عمر 
18، حيث كنت العبا يف النادي 
األهيل، وكونت فريقا من أفضل 
العكر،  قريتــي  مــن  الالعبــني 
ولعبــت مــع جميــع األندية، 
ليك أنقــل جميــع الالعبني من 
قريتــي إىل األنديــة، إذ كنــت 
أعمل عىل مرشوع دعم األندية 
باملواهب الكروية، وكنت أنظر 
دامئا للمســتقبل رغم الظروف 
الصعبة وعدم تلقي الدعم من 
أيــة جهة، كنت أوجــه الالعبني 
وأقدمهــم  بتدريبهــم  وأقــوم 
لألنديــة، وكنــت أتابعهــم من 
مرحلة الرباعم وصوالً إىل الفريق 
األول، وكان يقــع عــيلَّ الكثــري 
من التعــب واملتاعب، وأتعرض 
ذلك  برغم  لكــن  لالنتقــادات، 
حرصــت عىل تحقيــق مصلحة 
واملنتخب،  واألنديــة  الالعبــني 
إذ إين كنــت دامئا أتطلع إىل أن 
أكون جزءاً من مســتقبل باهر 

للكرة البحرينية.

 ما الصعوبات التي واجهتك 
كمدرب؟

التــي  الصعوبــات  أبــرز  إن 
هــي  التدريــب  يف  واجهتنــي 
عدم وجود النظرة املســتقبلية 
املصالح  األنديــة، وتغليــب  يف 
العامة  املصلحة  الشخصية عىل 
يف األنديــة، ومل يكــن اختيــار 
املدربني يتــم وفقا للكفاءة، بل 
للعالقــات. كام عانيت من عدم 
املناســب للعمل،  الجــو  تهيئة 
والــذي أدى إىل عــدم توفــري 

احتياجات املدرب.

هل هناك فرق بين تدريب 
الشباب وفئة الناشئين؟

نعــم، يوجــد فــرق كبــري بني 
تدريــب الشــباب والناشــئني، 
فمرحلة تدريب الشباب مرحلة 
منافســة وإثبات هوية لالعبني 
وشــخصيتهم للوصــول للفريق 
األول، ويجــب التعامــل معهم 
معاملــة خاصــة. أمــا مرحلــة 
الناشــئني، فهي مرحلة  تدريب 
البدنية  الناحيــة  تكوينية مــن 
واإلمكانات  والنفسية  والفكرية 
الفرديــة والجامعيــة، ويجــب 
عىل املــدرب أن يكون حذرا يف 
التعامل مع الناشئني، وأن يكون 
الداعــم األول لهــم يف جميــع 

الظروف.

ما طبيعة الدعم المقدم 
لفئة الناشئين؟

دامئا مــا يكون الدعــم املقدم 
لفرق الناشــئني دون املســتوى 
املطلــوب، وقليل مــن األندية 
يف البحرين تقــدم الدعم لفرق 

الناشئني.

ما رأيك في مستوى كرة 
القدم في البحرين؟

البحريــن متتلــك الكثــري مــن 
املواهــب الكرويــة والجميــع 
يعلم أن البحرين تستطيع دامئا 

الوصول ملنصات التتويج برشط 
أن يعمــل الجميــع للمصلحــة 
العامــة للوطــن، وأن يأيت دعم 
البحرينيــة مــن  القــدم  كــرة 
مرشوع متكامــل ترعاه الدولة، 
ليك نستطيع الوصول للمستوى 

املطلوب.

كيف يمكن تطوير كرة القدم 
البحرينية؟

إن تطوير كرة القــدم يف بالدنا 
املعنيني،  يتطلب تكاتف جميع 
من أجــل تبني مرشوع متكامل 
يضمن التطويــر الجدي، ويركز 
عــىل متكــني جميــع األندية يف 
البحرين عرب بناء أندية منوذجية 
املناســبة  املالعب  فيهــا  تتوفر 
والصــاالت الرياضيــة واملقرات 
االستثامرية،  واملشاريع  اإلدارية 
وتقديم الدعم املايل لجميع هذه 
األندية وتوحيــد أوقات العمل 
فيهــا، وإلغاء العمــل التطوعي 
لجميــع إداراتها وتحويله لعمل 

رســمي. إىل جانب وضع خطة 
عمل لالتحاد البحريني ولجميع 
األنديــة إلنهــاء العجــز املادي 
املستمر. كام يجب وضع برنامج 
لدعم الالعبني يف جميع األندية 
يشــمل وزارة الرتبية والتعليم، 

وزارة الشباب
والرياضة، وزارة العمل، البنوك، 
االتحاد البحرينــي لكرة القدم، 
إضافــة إىل رضورة وضع برنامج 
واإلداريني يف  املدربــني  لدعــم 
الحكوميــة  الــوزرات  جميــع 
بالتعاون مــع االتحاد البحريني 

واألندية.

تطلعاتك المستقبلية في 
الرياضة.

تتلخص تطلعايت املســتقبلية يف 
باملواهب  األنديــة  دعم جميع 
يف  الكــرة  وتطويــر  الكرويــة، 
البحريــن واالحــرتاف يف مهنة 

التدريب.

الكرة البحرينية قادرة على الوصول لمنصات التتويج بشروط
أشار إلى غياب النظرة المستقبلية لدى األندية... علي غريب:

جانب من التدريب

علي غريب

األهلي يقدم أحمد جعفر 

نورة حمادة                     طالبة إعالم في جامعة البحرين

�إنه  هو عا�شق للكرة، وهي �شغفه �ل�شديد يف �حلياة. 

�مل��درب علي غريب، فقد �جته �إىل �لتدريب، وهو بعمر 

18، وبالرغم من �شغر �شنه �إال �أنه ��شتطاع تكوين فريق 
�لكايف؟  �لدعم  على  ح�شل  فهل  �لالعبني،  �أف�شل  من 

�إىل حتقيق �حللم  �لطريق  كانت رحلته �شعبة يف  وهل 

�لالعب  م��ع  �للقاء  ه��ذ�  �شنعرفه يف  م��ا  ه��ذ�  �ل��ك��روي؟ 

و�ملدرب علي غريب �حلا�شل على �شهادة �لفيفا ملدربي 

�لفئات �ل�شنية.
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أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة أن دورة س��موه 
لأللع��اب الرياضية أخذت ُبعداً جديداً 
من خالل مالمستها للعاملية يف نسختها 
الحادية عرش بع��د أن نجحت الجهود 
يف اس��تقطاب نجم فريق ريال مدريد 
االس��باين الدويل الفرن��ي كريم بنزميا 
وحضوره للمباراة النهائية للدورة مشرياً 
اىل أن لوجود النجم الكبري أهمية بالغة 
يف تسليط الضوء عىل الدورة والرتويج 
ململكة البحرين عرب اس��تضافتها لنخبة 

من اشهر العبي كرة القدم.
وقال س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة “إننا نعرب ع��ن تقديرنا الكبري 
للنجم الفرني بنزميا لحضوره للمباراة 
النهائي��ة ملس��ابقة ك��رة الق��دم وإن 
تواجده كان له أثر إيجابيا عىل الدورة 
وحضوره��ا الجامه��ريي باعتباره ميثل 
الواجه��ة املرشقة لك��رة القدم العاملية 
مل��ا يتمتع به هذا الالع��ب من أخالق 
رياضية عالية وروح متعاونة وس��معة 
طيبة فضاًل ع��ن إنجازاته الرائعة التي 
حققها طوال مس��ريته الرياضية والتي 
كان آخره��ا التتويج م��ع فريقه ريال 
مدريد ب��دوري أبط��ال أوروب��ا لكرة 

القدم”.
وب��ن س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة “حض��ور بنزمي��ا للمباراة 
النهائي��ة أعطاها نكهة عاملية وس��لط 
األضواء عىل الدورة م��ع تواجد النجم 
العاملي باإلضاف��ة اىل ذلك فإن حضور 
بنزمي��ا للمب��اراة النهائية ش��كل دافعاً 
قوياً للفريقان م��ن أجل تقديم أفضل 
جه��ود  وب��ذل  الفني��ة  مس��توياتهم 
مضاعفة من أجل إبراز الصورة املرشقة 
عن الدورة وما حققته من نقلة نوعية 
يف مسرية كرة القدم البحرينية وذلك ما 

شاهدناه يف املباراة النهائية”.
وأشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة “متيزت املباراة النهائية بحضور 
جامهريي متميز جداً ملشاهدة املباراة 
وااللتقاء مع النجم بنزميا الذي يعشقه 
شباب البحرين عموما ومشجعي ريال 
مدريد خصوصا والذي��ن يعتربونه من 
أهم الالعبن الذين س��اهموا يف صناعة 
إنج��ازات فريقه��م يف اآلون��ة األخرية 
ووص��ول الفريق اىل الرقم 13 يف احراز 

بطوالت دوري ابطال أوروبا”.

مبروك لـ “طموح”

ويف شأن املباراة النهائية لكرة القدم قال 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
“ أتقدم بخالص التهاين والتربيكات اىل 
فريق طموح بتحقيقه للقب النس��خة 
الحادية عرش من مس��ابقة كرة القدم 
والت��ي حققها عن جدارة واس��تحقاق 
بعدما قدم الالعبون مستويات متميزة 
وبذل��ت  املس��ابقة  مباري��ات  طيل��ة 
منظوم��ة الفري��ق الفني��ة واإلداري��ة 
والالعب��ن جهودا كبرية م��ن أجل رفع 
الكأس والتوشح مبيداليات املركز األول 
كام ونشيد بفريق بتلكو جرنز يونايتد 
وال��ذي قدم مب��اراة فني��ة عالية وكان 
ن��داً قوياً يف املباراة النهائية ونتمنى له 
التوفيق يف املسابقة املقبلة كام ونهنئ 
الالعب��ن املتميزي��ن اللذي��ن حقق��وا 
الجوائ��ز الفردية يف املس��ابقة”، مبيناً 
سموه بأن التحدي واملنافسة الرياضية 
الرشيفة كانت حارضة وبقوة يف اللقاء 
النه��ايئ وهي الس��مة األبرز للمش��هد 

الختامي.

شراكة استراتيجية

أعرب سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة عن تقدي��ره لكافة رعاة الدورة 
يف نس��ختها 11 وقال سموه “إننا نشيد 

بالرشاك��ة االس��رتاتيجية ب��ن اللجن��ة 
املنظمة والجهات الرس��مية يف اململكة 
باإلضاف��ة إىل رشكات القط��اع الخاص 
والجه��ات اإلعالمية املختلفة وحرصهم 
عىل تقديم الدعم الكبري الذي س��اهم 
بال ش��ك يف نجاح الدورة ووصولها إىل 
املس��توى املأمول كام ان هذه الراعية 
متثل اسرتاتيجية الجميع من أجل دعم 
الحركة الش��بابية والرياضية يف مملكة 
البحرين وتشكيل التحالف الوطني من 

أجل رقي الرياضة البحرينية”.

تنظيم متميز

أثنى س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة عىل الجهود الكبرية التي قامت 
بها اللجنة املنظمة للدورة وقال سموه 
“جهود كب��رية بذلته��ا اللجنة املنظمة 
العلي��ا لل��دورة وكانت تل��ك الجهود 
واضح��ة للعي��ان حيث بذل��ت جميع 
اللج��ان العامل��ة كل جه��د ممكن يف 
س��بيل اخراج الدورة بحل��ة تنظيمية 
زاهية ك��ام ان لعمله��م االحرتايف دور 
واض��ح يف إيص��ال ال��دورة ومبارياتها 
اىل ب��ر األمان خاصة م��ع ردود الفعل 

اإليجابية من قبل كافة املشاركن”.

الجودر: البطولة وضعت 
نفسها على الخارطة بقوة

وصف وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
هش��ام الجودر أجواء املب��اراة النهائية 
بالروعة لجامهري كرة القدم يف مملكة 
البحرين وقال إنه بفضل س��مو الشيخ 
ن��ارص بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
أصبحت مملك��ة البحرين محط أنظار 
اإلع��الم يف الع��امل وتحدي��داً الجان��ب 
الري��ايض بع��د النجاح يف اس��تقطاب 
العب نادي ريال مدريد االسباين كريم 

بنزميا.
وأض��اف الج��ودر إن إرشاف ومتابعة 
س��مو الش��يخ نارص للرياضة وبطولة 
“نارص 11” أعطتها زخاًم كبرياً وحققت 
انتش��اراً كب��رياً يف املنطق��ة وحقق��ت 
الكثري من األهداف مبستويات مشوقة 
للمتابع��ن وفرض��ت اس��مها بقوة يف 
البطوالت املحلية واإلقليمية عكس��ت 
م��ا يدور من عم��ل يف اللجنة املنظمة 

ووضعت نفسها عىل الخارطة بقوة.
وأوضح الجودر أن البحرين س��ّباقة يف 
تنظي��م الفعالي��ات الرياضي��ة بكفاءة 
عالية، لذلك نجحت بطولة “نارص 11” 
وخرج الحفل الختام��ي بالصورة التي 
ُخطط لها ليثبت أبناء اململكة مقدرتهم 
عىل استضافة البطوالت الكربى بحرفية 
عالية وهو دليل ع��ىل كفاءة البحرين 
يف اس��تضافة األح��داث الرياضية بعد 

مترسهم يف التعامل مع الظروف.
ون��ّوه الجودر بأجواء املب��اراة النهائية 
لبطولة “ن��ارص 11” وق��ال إنها أقرب 
إىل الكرنف��ال الجامهريي الس��تقطابه 
الجامه��ري يف ح��دث يلي��ق باملب��اراة 
النهائي��ة من جمي��ع النواح��ي وزاده 
جامالً وروعة حضور نجم ريال مدريد 
وهو مبثاب��ة هدية لجامهري البطولة يف 
مفاجأة غ��ري ُمتوقعة لتثب��ت البطولة 
أنها تس��تحق املتابعة عن قرب لوجود 

مفاجآت مستمرة يف كل نسخة.

المرزوقي: راضون عن الفريق 
رغم فقدان اللقب

نف��ى مس��اعد م��درب فري��ق بتلكو 
جرنزيونايتد عبدالله املرزوقي س��هولة 
الوض��ع لدى فريق طم��وح منذ بداية 
املباراة، وقال املرزوقي “رغم الخسارة 
بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف إال أن 

ذلك مل يكن متوقعاً”.
واض��اف املرزق��ي “أدى فريقنا مباراة 
متميزة لكن النقص يف صفوفنا بسبب 
اإلصابات الكثرية أثر عىل مستوانا، فقد 
لع��ب املهاجم الربازييل دييغ��و متأثراً 
باإلصابة، وكذلك لعب فهد الحردان يف 
آخر املباراة وهو مصاب، وأيضاً ش��ارك 
محم��ود عبدالرحم��ن )رينغ��و( وهو 
يعاين من اإلصابة، وقلب الدفاع جاسم 
الجنب لعب مصاب��اً إىل جانب املهاجم 

حس��ن عبدالرض��ا، كل ذلك ت��رك أثره 
بشكل كبري عىل الفريق”.

ونف��ى املرزوق��ي أن تك��ون العوامل 
اللياقية قد صنعت الفارق لصالح فريق 
طم��وح مؤكداً أن فريقه لعب بش��كل 
يؤهله إىل الفوز، مبيناً أن طموح خلق 
مس��احات واستغلها هو فريق متكامل 

فكان الفوز حليفه.
وأب��دى املرزوق��ي رض��اه والجهازين 
الفني واإلداري ع��ام قدمه الالعبن يف 
البطولة الت��ي راح لقبها لفريق طموح 
ألنه فري��ق متكامل اس��تغل اإلرهاق 
الذي تعرض له فريقنا يف املباراة نتيجة 

الظروف املتقلبة يف لقاء مهم.
وأشار املرزوقي إىل أن القوة الضاربة يف 
خط الهجوم لفريق بتلكو جرنزيونايتد 
مل يقدم مس��تواه نظراً لتحامل الالعبن 
ع��ىل إصاباتهم وتأث��روا بالجهد البدين 

العايل الذي بذلوه.

عيسى: كنت واثقًا من الفوز 

اعترب مدرب فريق طموح أحمد عيىس 
أن جزء مه��م من الف��وز يعتمد عىل 
إدارة املب��اراة من ع��ىل مقاعد البدالء 
وقال إن املباراة ليس��ت يف املستطيل 
األخرض فقط بل مب��ا يلعبه الجهازين 

الفني واإلداري من أدوار.
وأض��اف عيىس: قرأن��ا فري��ق بتلكو 
جرنزيونايت��د م��ن خ��الل املباري��ات 
الس��ابقة وت��م الرتكي��ز عىل الش��وط 
األول يف املباراة النهائية وقررنا اللعب 
عىل األط��راف وفزنا العت��امد الالعبن 
والجه��از الفني عىل الق��وة والتحمل، 
وس��جلنا 5 أهداف ع��ىل مدار الوقتن 
األصيل واإلضايف، واألهداف الخمس��ة 
كان ميك��ن رفعه��ا إىل مثاني��ة أهداف 
بعد إضاعة الكثري من الفرص السانحة 

للتسجيل.

وع��رّب عيىس عن ش��كره إىل الجامهري 
التي ساندت الفريق يف املباراة النهائية 
مش��يداً بدع��م ممث��ل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة  
لدعم��ه املتواص��ل لش��باب اململك��ة 
وتنظيمه البطولة للسنة الحادية عرشة 
عىل التوايل بنج��اح كبري وتطور رسيع 
وفعالي��ات تجتذب الجمه��ور، منوهاً 
بدع��م االتحاد البحرين��ي لكرة القدم 
يف العملية التنظيمية وإظهار البطولة 
بش��كل يليق مبا تحمله من إسم غاٍل 

عىل الرياضين يف مملكة البحرين.
وأضاف عيىس أن فريقه لعب البطولة 
أصب��ح الحصان األس��ود ال��ذي انتزع 
اللقب بجدارة رغم صغر س��ن غالبية 

الالعبن يف الفريق.
وبّن عي��ىس: دخلت امللع��ب بتفاؤل 
قبل صاف��رة بداية املب��اراة، ورغم أن 
والنيجريي  الربازييل دييغ��و  املهاج��م 
أوتيش يف فري��ق بتلك��و جرنزيونايتد 
رجحا كف��ة فريقهام يف بعض األوقات 
إال أن العب��ي طم��وح انتفض��وا عىل 
الوضع وغ��ريوه لصالحه��م، وحتى لو 
وصلت املب��اراة إىل ركالت الرتجيح كنا 

سنفوز بالكأس.

تسليم السيارات للفائزين 

عق��ب انته��اء املب��اراة النهائية ل� 
“ن��ارص 11” مبارشة تم الس��حب 
عىل الجوائز التي خصصتها اللجنة 
املنظم��ة للجامه��ري وعدده��ا 80 
جائ��زة، حيث تم تس��ليم الجوائز 
الك��ربى للفائزي��ن يف أرض امللعب 
وهي جوائز ال 5 سيارات املقدمة 
للس��يارات،  الفخام��ة  من رشك��ة 
حي��ث تابعت الجامه��ري الحارضة 
يف امللعب بش��غف عملية السحب 
التي نالها أصحاب الحظ الس��عيد، 
كام تم االعالن ع��ن األرقام الفائزة 
األخ��رى حيث  املالي��ة  بالجوائ��ز 
بلغت قيمة الجوائز 30 ألف دينار 
بحرين��ي، علاًم بأن اللجنة املنظمة 
ق��ررت تس��ليم جمي��ع الجوائ��ز 
املالية يوم األربعاء املقبل، وس��يتم 
نرش األرق��ام الفائزة عرب الوس��ائل 
اإلعالمي��ة املتخلف��ة ويف مقدمتها 
الحس��اب الرس��مي لبطولة “نارص 
11” ع��ىل تطبيق االنس��تغرام @

nasser11.bh

ناصر بن حمد: النهائي تميز بحضور بنزيما والجماهير وحماس الفريقين
هنأ “طموح” وأشاد بمساهمة القطاعين العام والخاص والمؤسسات اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد مع الفرنسي بنزيما

ايمانويل هداف بطولة ناصر 11

حسن عبدالرضا المتوج بلقب أفضل العب في بطولة ناصر 11

اللجنة اإلعالمية

توزيع جوائز “ناصر 11”العبو فريق طموح يحتفلون بمدربهم أحمد عيسى

عبداهلل المرزوقيهشام الجودر
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الصقارة هي رياضة امللوك والحكام، 
رياض��ة األجداد الكرمي��ة، وهي من 
العادات األصيلة والدامئة واملستمرة 
يف ش��بة الجزيرة العربية، ومن خرية 
الهواي��ات املحببة للرج��ال، والذين 
يج��ري يف عروقهم عش��ق الصحراء، 
والطي��ور الحرة، ومغام��رات الربية 

الرائعة، واملتنوعة، والعجيبة.
وكانت البحرين، وحكامها، ورجاالتها، 
عرب التاري��خ ممن برعوا يف الصقارة، 
وكانت محطات اإلرث العريق لهم، 
حض��ارة يف املنطق��ة العربية، وغنية 
بأرش��يف الرح��ات يف اإلقليم، ويف 
البلدان البعيدة. يف س��ياق ذلك كلة 
التقت “الباد” صقار البحرين جابر 
بن ع��ي بن حويل، وس��لطت معه 
الضوء عىل هذه الرياضة االستثنائية 

بهذا اللقاء الشيق.

بداية، لماذا أطلق على هذه 
الرياضة “رياضة الملوك”؟

ف��إن  وكلفته��ا،  لصعوبته��ا،  نظ��را 
تحتاج إلمكان��ات، تبدأ برشاء الطري، 
وتدريب��ه، واختي��اره، ناهي��ك ع��ن 
رحات املقناص نفسها، والتي تتسم 
بالكلفة واملجهود والتعب، والتغرب 
يف ال��رب، ويف دول بعيدة، مام يضطر 
القانص ألن يغيب عن أهله لفرتات 
طويلة. وامللوك والحكام هم األقرب 

لهذه الرياضة، بحكم إمكاناتهم.

ما الممتع في هذه الرياضة؟

الط��ري  صق��ارة  يف  تكم��ن  املتع��ة 
“الوحش” وتجهيزه وتدريبه، لتنتقل 
بعدها اىل مرحلة الصيد بالطري، سواء 
الحب��ارى، أو األران��ب، أو الكرواين، 
فيش��عر القناص باالفتخار وأن تعبه 
يف تدري��ب الطري وتعليمه مل يذهب 
س��دى، ويتج��ىل ذل��ك بوض��وح يف 

صيده.
وبالنس��بة يل، أس��تمتع كث��رياً بحبي 
للطري، وبوقت معظم��ه أقضيه معه، 
وحديث��ي يف املجال��س ويف املزاورات 
يدور حول الطيور، وأجدها بها افتخار 
متثل صاحبها، ويكف��ي أن يقال عنك 
إنك تنقل ط��ريا حرا ومبوروث عريق، 
الكل يتفاخر به. وأبسط االفتخار هنا 

هو إحياء املوروث نفسه.

كيف بدأت ممارسة الصقارة؟

أج��دادي،  م��ن  بالوراث��ة  بدأته��ا 
البيئة  وإخواين، وأعامم��ي، فطبيعة 
تأث��ر، كن��ت أراقب الوال��د )رحمة 
الله علي��ه(، والصقور موجودة معه 
باس��تمرار، وكنا نعاونه، ونستمع له 

بحديثه عن الطيور.

ما أول طير اقتنيته؟ 

أوله��ا كان وكري حرار س��نة 1990، 
وكن��ت حينها يف الثامن��ة عرشة من 
العمر، وجاءين هدية من أخي النائب 
عبدالله بن حويل، وكنت سعيداً به 
للغاية، وبفرحة ال توصف، وبدايتي 
كانت مع هذا الطري، ألنتقل تدريجًيا 
ملراحل الصيد واملقناص، فكانت أول 
رحلة يل للمقناص يف باكستان برفقة 
س��مو الش��يخ محمد بن عيىس آل 
خليف��ة العام 1994، ومن بعدها تم 
احتكايك بصقاقري مخرضمني لهم باع 

طويل بهذا املجال.

هل تسعف الطبيعة 
الجغرافية في البحرين 

للممارسة الصقارة؟

ال، فطبيع��ة األماك��ن واألرايض غري 
مهيأة للصقاقري؛ نظراً لش��ح األرايض 
الصحراوي��ة، وعليه يتج��ه الصقاره 
وأصح��اب  الخارج��ي،  للمقن��اص 
اإلمكانات يقنصون يف أماكن بعيده 
باملغرب، وروسيا، أما ذوي اإلمكانات 
املح��دودة فيقنصوا برب الس��عودية، 

وليس بذلك تقليل عليهم.

من أهم أشهر من يقتنون 
الصقور في البحرين؟

س��يدي جالة امللك حمد بن عيىس 
آل خليف��ة حفظ��ه الله ورع��اه، إذ 
ميلك أندر الس��االت وأطيبها، سواء 
من فصيلة الحرار، أو الش��واهني، أو 
الجري، وجالته ه��و الداعم الرئيس 
ملثل هذه الهوايات مبملكة البحرين، 
وول��د هذا الدعم املل��ي لفتح باب 
مسابقات الصقور، وتشجيع الشباب 
عىل االنخراط به��ا، وإحياء املوروث 

الشعبي.
 وخري هذه املس��ابقات بطولة سمو 
الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل خليفة 
للصي��د والصق��ور، والتي  الدولي��ة 
تس��تقطب س��نويا مئات املشاركني، 

عىل املستويني املحي والدويل.

ما المناطق التي تفرخ فيها 
“الحبارى” بدول شبه الجزيرة 
العربية؟

ت��أيت طي��ور الحب��ارى من روس��يا 
والع��راق، مهاج��رة اىل الس��عودية، 
وتتف��رع م��ن هنالك، ولها دراس��ة 
واضحة وحسبة معروفة تحدد خط 
هجرت��ه، متى تب��دأ الهج��رة ومتى 

ترجع من هجرتها.

لماذا طير الحبارى هو المفضل 
لدى الصقارة؟

ه��و األق��رب للصق��ور م��ن حيث 
مس��توى ذكائه، والندية، بحكم أنه 
موجود يف املنطقة، والله أعطاه أكرث 

من صفة متيزه، منها التخفي، وذكاء 
املراوغة، ولونها يتغري بحسب طبيعة 
تربة األرض، وأحياناً كأنه يقرأ أفكار 
الصق��ار، ويخال��ف، والحب��ارى هو 
الط��ري الوحيد الذي ليس له صديق، 
فال��كل يبلغ عنه، ف��ور أن يراه، من 
التاج��ر والرثي وحت��ى راعي الغنم؛ 

ألن الكل يرغب باصطياده.

ما الفرق بين صيد الطيور 
سابقًا، واآلن؟

اإلمكانات تختلف، يف الس��ابق مل تكن 
هنال��ك س��يارات، وأجه��زة، كأجهزة 
وأجه��زة  الطي��ور،  ع��ىل  التصن��ت 
االستشعار ومراقبة حركة تنقل الصقر، 
وغريها، فالواقع أن اليوم الصيد أصبح 
أكرث س��هولة، لكن الطرائد غري متوفرة 

بالكم املطلوب.

ما الذي يميز الصقور عن غيرها 
من الطيور الجارحة؟

كل ط��ري وله ميزت��ه، فالحرار متيزها 

ألوانه��ا، وتركيبة الري��ش، وأحجامها 
متوس��طة، وهي التي يرغبها الناس، 
ويرونه��ا رم��زا وفخرا، رضب��ت بها 
األمثلة، كأن يقال عن فان بأنه حر، 

دليًا عىل محبة.

 “البالد سبورت”: ما أكثر ألوان 
الصقور المفضلة ولماذا؟

تندرج إىل أكرث من نوع، مييزها األول 
وه��و األبيض، فاألس��ود، فاألش��قر، 

األدهم، واألحمر، واألخرض.

ما أفضل صقر اقتنيته؟

فرخ حر ترك��امين، صقرته وهو فرخ 
بعمر س��نة واحدة، وظل معي ملدة 
تجاوزت التس��عة عرش عام��اً، ولقد 
نف��ق قبل 3 س��نوات، وكان اس��مه 
“مربوك”، والذي ميزه عن غريه بأنه 
طري صياد، ك��ام كان جريئاً ورسيعاً، 
وح��اد ال��ذكاء يف املقن��اص لوحده 

“طلع”.

من الذي تراه قدوة لك في 
الصقارة؟ 

املغفور له س��مو الش��يخ راشد بن 

عيىس آل خليف��ة، ولقد كان )رحمه 

الله( م��ن نخبة صقارة البحرين من 

حيث املعرفة، و “البخس” يف معرفة 

الطري، وكان من الرجال الذين تعبوا 

عىل هذه الهواية، وكان دامئاً يبحث 

عن أجود وأطيب أنواع “الحرار”.

وبعد احتكاكنا بسموه، استفدنا الكثري 

منه فيام يتعلق بجمي��ع أمور الطري، 

ألوان، ومس��ميات، ومصطلحات  من 

الطيور، وأمراضه��ا، كان )رحمه الله( 

مدرسة يف عامل الطري، واألخاق.

 “البالد سبورت”: برأيك أخ جابر، 
ما الفارق بين المقناص قبل 
وبعد؟

املقناص كان بالس��ابق وسيلة اعتامد 

معيش��ية، فكان البع��ض يصاد بطريه 

األران��ب والطيور لتغذي��ة أهل بيته، 

وأحيان��اً جريانه وأقاربه ومن يعرفهم، 

ف��كان الجميع يعيش��ون ع��ىل هذا 

الط��ري، وال��ذي كان يوفر ج��زءا من 

قوته��م، أما اآلن فالح��ال تغري، وبات 

األمر ينحرص باملحافظة عىل املوروث، 

وإحيائ��ه، واالس��تمرار ع��ىل وجوده 

كجزء من عادات املجتمع األصيلة.

 “البالد سبورت”: رياضة الصقور 
الحالية تفرعت لفروع كثيرة، 
منها المسابقات، المقناص، 
المزاين )مسابقة جمال الطير(، 
ما رأيك بكل ذلك؟

أمر ممت��از، وتق��دم ملحوظ ويشء 

مميز وإضاف��ة للصقاقري؛ ألن بعض 

الصقاق��ري ق��د ال يتفوق��ون ببعض 

الخيارات  لديهم  فتكون  املسابقات، 

أخ��رى،  مس��ابقات  يف  باملش��اركة 

ومبج��ال مفتوح للجمي��ع، ويل بهذا 

الس��ياق أن أشكر سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة، عىل دعمه ملثل 

هذا املوروث، ووضع بطوالت سنوية 

متنوعة للصقاقري، دولية ومحلية.

 “البالد سبورت”: يالحظ أن 
الصقار يختار أسماء مميزة 
للصقور الذي يمتلكها، كيف 
يتم اختيارها؟

أحيان��ا يت��م اختي��ار األس��امء عىل 

الزع��امء والش��خصيات، وأحيانا من 

خ��ال مواقف تحصل، ب��ني الصقار 

والط��ري، ومن أس��امء الطي��ور التي 

اقتنيتها “م��ربوك”، وهو من فصيلة 

الحرار، وتم تس��ميته بذلك لهدوئه 

وأدب��ه، طري آخر أس��ميته “تلقيف” 

وهو من فصيلة الش��واهني، وسبب 

لقف��ة  كان  الط��ري  ألن  تس��ميته 

“مسكة” للصيد كان ممتازًا، وهنالك 

“بدران”، وهو طري أبيض من فصيلة 

الجري، وأسميته بذلك تشبيًها بالبدر؛ 

لبياضه الناصع.

جاللة الملك يملك أندر سالالت الصقور وأطيبها
الملوك والحكام األقرب للرياضة... صقار البحرين جابر بن حويل لـ“البالد”:

الصقارة فخر ويكفي أن يقال عنك إنك تنقل طيرا حرا

المقناص كان بالس��ابق وس��يلة اعتماد معيشية مؤثرة ومهمة

المغف��ور له س��مو الش��يخ راش��د بن عيس��ى كان م��ن نخب��ة الصقارة

إبراهيم النهام          تصوير: رسول الحجيري

سمو األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان )طيب اهلل ثراه( مع المرحوم علي بن جابر بن حويل في رحلة مقناص في بر العراق العام 1987

المرحوم علي بن جابر بن حويل “الصقار الخاص باألمير الراحل” وهو يحمل أحد الصقور النادرةجابر بن حويل
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السبت 2 يونيو

مباريات ودية

)وكاالت(: فشل فلورنتينو برييز رئيس 
نادي ري��ال مدريد يف إخفاء ش��عوره 
بالصدم��ة وع��دم االرتياح إث��ر القرار 
املفاج��ئ للفرنيس زي��ن الدين زيدان 
بالرحي��ل ع��ن منصب املدي��ر الفني 

للفريق
وكان رحي��ل زي��دان أمرا غ��ري متوقع 
لبرييز، خاصة مع تتويج الفريق قبل 5 
أيام بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم 
الثالث عىل التوايل تحت قيادة زيدان، 
وهو إنجاز غري مس��بوق ألي مدرب يف 

تاريخ املسابقة القارية.
ويب��دو أن صدمة بريي��ز تتمثل يف أن 
الفرتة التي كانت تشبه الحلم بالنسبة 

للفريق قد انتهت.
فق��د قىض الريال فرتة ب��دا فيها وكأنه 
يعي��ش واقعني مختلفني، حيث تحدى 
الفري��ق واق��ع تراج��ع نتائج��ه عىل 
املستوى املحيل، وواصل التألق أوروبيا 
حتى نج��ح يف الفوز ب��دوري األبطال 
للموس��م الثال��ث عىل الت��وايل ورفع 
رصيده من األلقاب يف تاريخها إىل 13 

مرتبعا يف صدارة سجل األبطال.
ويعني رحيل زي��دان عن املنصب أنه 

يفرتض عىل النادي البدء عىل الفور يف 
التعامل مع قضاي��ا مل تكن تطفو عىل 
الس��طح خالل تواجد املدرب الفرنيس 
املل��ي ملنص��ات  باملنص��ب وقي��ادة 

التتويج.
وت��أيت مهمة االس��تقرار ع��ىل املدرب 
الجدي��د القادر عىل مضاهاة ما حققه 
زيدان ال��ذي فاز مع الفريق بتس��عة 
ألقاب خالل موسمني ونصف املوسم، 

يف مقدمة املهام التي يواجهها برييز.
ولكن املش��كلة األكرث أهمية تتمثل يف 
كيفية التعامل مع حقيقية تقدم عمر 
عدد م��ن أبرز العب��ي الفريق امللي، 
وهو ما يحت��م إعادة البن��اء وتجديد 

دماء الفريق.
املب��اراة  يف  الف��وز  الري��ال  وحق��ق 
ع��ىل  األبط��ال،  ل��دوري  النهائي��ة 
ليفربول اإلنجلي��زي 3/ 1 يف العاصمة 
األوكرانية كييف يوم الس��بت املايض، 
مبش��اركة النجوم كريس��تيانو رونالدو 
وكري��م بنزميا وس��ريجيو راموس ولوكا 
مودريت��ش وكيل��ور ناف��اس، الذي��ن 

تجاوزت أعامرهم 30 عاما.
ورغم أن نجاح امللي يف الفرتة األخرية 

كان قد أجل إثارة تلك القضية، ال شك 
يف أن امل��درب الذي س��يخلف زيدان 
س��يواجه مهمة يف غاي��ة الصعوبة من 
أجل إعادة بن��اء الفريق ورمبا يتضمن 
ذلك تش��كيل قوة هجومي��ة جديدة 

بشكل كيل.
وبات خط هجوم الري��ال الذي عرف 
باس��م “يب يب يس” قريب��ا للغاي��ة من 

التفكك بعد أن أملح رونالدو وجاريث 
بيل إىل احتامالت رحيلهام الفوري عن 
الفري��ق، عقب نه��ايئ دوري األبطال، 
بين��ام واجه بنزمي��ا انتق��ادات حادة 
ومتواصل��ة لفرتة طويل��ة وكان زيدان 
هو الداعم ل��ه ومن املؤيدين القليلني 

لدوره يف صفوف امللي.
وذك��رت صحيفة “م��اركا” إن رونالدو 

أبدى استياء شديدا إزاء رحيل زيدان، 
املدرب الذي يكن ل��ه النجم الربتغايل 
احرتاما كب��ريا وكان يرتب��ط به بعالقة 

جيدة منذ توليه املنصب.
املدريدي��ة  الصحيف��ة  وذك��رت 
“كريس��تيانو صدم بهذه األنباء واآلن 
علي��ه التعامل مع حقيق��ة أن زيدان 
لن يكون حارضا يف مستقبله مع ريال 

مدريد”.
وتوقعت الصحيفة اس��تمرار رونالدو، 
حيث ذك��رت “ريال مدري��د ال ميكن 
أن يس��مح لزيدان ورونال��دو، اللذين 
يش��كالن رمزين للفري��ق، بالرحيل يف 

الوقت نفسه”.
وبعد موس��م أنه��اه ري��ال مدريد يف 
املركز الثالث بالدوري اإلس��باين بفارق 
18 نقطة خلف غرميه برشلونة املتوج 
باللقب، انتظر زيدان لحني االس��تمتاع 
بلحظات املج��د من جديد، عرب دوري 
األبطال، يك يعلن بعدها قراره بالرحيل.
وتحدثت وس��ائل اإلعالم اإلسبانية عن 
عدد م��ن املدربني املرش��حني لخالفة 
ماوريس��يو  أبرزه��م  وكان  زي��دان 
اإلنجليزي  توتنه��ام  م��درب  بوكيتينو 
ويواخيم لوف مدرب املنتخب األملاين 
بط��ل الع��امل وماس��يلميليانو أليجري 

مدرب يوفنتوس اإليطايل.
وأي��ا كان امل��درب الجدي��د للمل��ي، 
س��يواجه مهمة ش��اقة وعمال هائال يف 
واح��د من األندية صاحبة أعىل معايري 
عىل مستوى العامل من حيث متطلبات 

وطموح جامهريها.

مفاجأة زيدان تضع ريال في مأزق

زين الدين زيدان

)وكاالت(: حس��م م��درب منتخب 
أملاني��ا يواخي��م ل��وف، ، موق��ف 
الحارس مانويل نوير، من املش��اركة 
يف املب��اراة الودي��ة أم��ام املنتخب 

النمساوي، اليوم السبت.
وق��ال لوف، يف مؤمتر صحفي، أمس 
الجمعة “األمور تس��ري بشكل جيد 
س��أتحدث  نوير،  ملانويل  بالنس��بة 
مع��ه الليل��ة، إذا اس��تمرت األمور 
كلها عىل ما يرام فإنه سيشارك منذ 

البداية”.
ولكن لوف ترك الباب مفتوحا أمام 
مش��اركة نوير يف املباراة بأكملها أو 

يف شوط واحد فقط.
الي��وم املقررة يف  وس��تكون مباراة 
كالينف��ورت ه��ي األوىل لنوير منذ 
سبتمرب املايض، حينام أصيب بكرس 
يف القدم، كام أنها األوىل له بقميص 

املنتخب منذ أكتوبر 2016.
وأبدى ل��وف وأعضاء الجهاز الفني، 

يقدمها  الت��ي  بالعروض  إعجابه��م 
نوير خ��الل التدريب��ات، ومباراتني 
أقيمت��ا بني املنتخب األول ومنتخب 
الش��باب األملاين )تح��ت 20 عاما(، 
خ��الل املعس��كر املق��ام يف إيب��ان 

بشامل إيطاليا.
وأكد لوف، أن القرار النهايئ س��يتم 

اتخاذه يوم األحد، مع حلول املوعد 
النه��ايئ الختي��ار القامئ��ة النهائي��ة 

للمونديال يف اليوم التايل.
وكان ل��وف ق��د أك��د أن نوير )32 
عام��ا( ل��ن يذه��ب إىل كأس العامل 
كحارس مرمى بديل، وإمنا سيشارك 
كحارس أس��ايس للمنتخ��ب، ولكن 

برشط تعافي��ه واس��تعادته للياقته 
بشكل كامل.

وتعني ع��ودة نوير، أن يواجه مارك 
أندري��ه ت��ري ش��تيجن، ال��ذي توىل 
حراسة مرمى املنتخب خالل غياب 
نوير وتوج مع املنتخب بلقب كأس 
الق��ارات 2017، ع��ودة محبطة إىل 

مقعد البدالء باملنتخب.
وأك��د ل��وف أن املداف��ع ج��ريوم 
بواتين��ج، لي��س جاهزا للمش��اركة 
بس��بب اإلصاب��ة، ك��ام أن املدافع 
توماس  واملهاج��م  ماتس هوميل��ز 
مول��ر لن يس��افرا م��ع الفريق إىل 

كالينفورت.
كام لن يشارك توين كروس، يف املباراة 
حي��ث س��ينضم للفريق الس��بت، 
بعدما غ��اب مؤخرا ملش��اركته مع 
ريال مدريد يف نه��ايئ دوري أبطال 

أوروبا يوم السبت املايض.

)وكاالت(: احتاج جولدن ستيت وريورز 
إىل وق��ت إض��ايف وتج��اوز 51 نقط��ة 
س��جلها ليربون جيمس ليفوز 124-114 
عىل كليفالند كافال��ريز ويتقدم -1صفر 
يف نه��ايئ دوري ك��رة الس��لة األم��رييك 
للمحرتفني، ويس��تضيف وريورز املباراة 
الثاني��ة يف السلس��لة التي تحس��م عىل 
أس��اس األفض��ل يف س��بع مباريات يوم 

األحد.
وقب��ل 36.4 ثانية من النهاية احتس��ب 
الح��كام خطأ ضد املهاج��م بعد تدخل 
من كيف��ن دورانت ض��د جيمس لكن 
بعد مراجعة اللعبة تراجعوا عن قرارهم 

ليحصل وريورز عىل رميتني حرتني.
ونج��ح دورانت يف إدراك التعادل -104

104 قبل أن يتقدم كافالريز بنقطتني من 
جيمس. وقال تايرون لو مدرب كافالريز 
ق منا. مل  يف مؤمت��ر صحفي ”الف��وز سرُ
يحدث أن تم تغيري ق��رار الحكام بهذه 
الطريق��ة ويحدث ذل��ك اآلن يف النهايئ 

وأهم مباريات يف املوسم“.
وأحرز س��تيفن كوري نقطتني باإلضافة 
إىل نقطة أخرى م��ن رمية حرة ليتقدم 

صاحب األرض 107-106.
وحصل جورج هي��ل عىل رميتني حرتني 
نجح يف تس��جيل األوىل منه��ام وأهدر 
الثانية لتص��ل الك��رة إىل زميله جيه.ار 
س��ميث الذي مل يطلب وقًتا مستقطًعا 
أو يحاول تس��ديد الكرة لينتهي الوقت 

األصيل بالتعادل 107-107.
وق��ال جيم��س ”ال أعلم م��ا الذي كان 
يفك��ر فيه س��ميث. ال أعل��م هل كان 

يعتق��د إننا متقدمون يف النتيجة أم كان 
يعلم أنها التعادل”.

وأبلغ س��ميث الصحفيني أنه كان يعلم 
أن النتيجة هي التعادل.

وأض��اف ”اعتق��دت أننا طلبن��ا الوقت 
املستقطع. لو كنت أعتقد أننا متقدمون 

الحتفظت بالكرة“.
لك��ن املدرب لو قال يف املؤمتر الصحفي 
إن سميث كان يعتقد أن كافالريز يتقدم 

بنقطة واحدة وإن املباراة ستنتهي.
وانتف��ض وري��ورز يف الوق��ت اإلض��ايف 
بفضل تألق س��تيفن ك��وري ودرميوند 

جرين ليحقق الفوز األول.
وق��ال س��تيف ك��ري م��درب وري��ورز 
للصحفيني ”نلعب ضد فريق رائع وهذا 

هو النهايئ. األمور لن تكون سهلة“.

وأض��اف ”أعل��م أن الجمي��ع يكت��ب 
ويتح��دث ع��ن أن املواجه��ة س��تكون 
سهلة. املنافس بلغ النهايئ للمرة الرابعة 

عىل التوايل مثلنا لسبب بالتأكيد“.
وش��هدت نهاي��ة املب��اراة مش��ادة بني 
طومس��ون  وكالي  وك��وري  جيم��س 
باإلضافة إىل طرد تريس��تان طومس��ون 
الع��ب كافال��ريز بعد خط��أ عنيف من 

الدرجة الثانية ضد شون ليفنجستون.
وواص��ل جيم��س أداءه املذهل ليصبح 
الالعب الس��ادس يف تاريخ النهايئ الذي 
يح��رز 50 نقط��ة عىل األق��ل يف مباراة 

واحدة.
وأنهى كوري املباراة مس��جال 29 نقطة 

فيام أضاف دورانت 26 نقطة.
وانته��ى الش��وط األول بالتع��ادل -56

56 بع��د رمية ثالثية م��ن بعد منتصف 
امللعب بقليل من كوري وصمد كافالريز 
أمام انتفاض��ة وريورز املعتادة يف الربع 
الثالث ليبدأ الربع األخري متأخرًا بس��ت 

نقاط فقط.
وتعرض كالي طومس��ون العب وريورز 
إلصاب��ة يف الرب��ع األول بعد تدخل من 
سميث وخرج من امللعب لتلقي العالج 

قبل أن يعود يف الربع الثاين.
كام تلق��ى جيمس رضب��ة يف عينه من 
جرين وس��قط متأملًا ع��ىل األرض لكنه 

واصل اللعب.
وهذه هي املواجهة الرابعة عىل التوايل 
بني يف الفريقني يف النهايئ إذ نال وريورز 
اللق��ب يف 2015 و2017 بين��ام اقتنصه 

كافالريز يف 2016.

ألمانيــا تنتظــر مصيــر نويــر

انتفاضة في الوقت اإلضافي

مانويل نوير

من مواجهة النهائي األولى

نصيحة مارادونا

أستراليا تتنفس الصعداء

مغامرة جديدة

)وكاالت(: وجه دييجو مارادونا، أسطورة منتخب األرجنتني، 
نصيحة إىل مواطنه ليونيل مييس، نجم التانجو األول، قبل 

انطالق فعاليات نهائيات كأس العامل بروسيا، منتصف شهر 
يونيو الجاري. وقال مارادونا، يف ترصيحات نقلها موقع 

“كالتشيو مريكاتو”: “أنصح مييس مبواصلة اللعب واالستمتاع 
باللعبة، عليه أن ينىس املنتقدين، سواء متكن من الفوز 

بكأس العامل أم ال، ال يجب عليه أال يظهر أي يشء، فقط 
عليه االستمتاع باللعب”. وأضاف “ال أعرف املدرب خورخي 

سامباويل، وال أعرف طريقة لعبه، لكن أعرف الكثري عن 
الالعبني، وأعلم أنهم سيقومون بتقديم كل ما لديهم”. 
وتابع “أعتقد أن منتخبات أمريكا الجنوبية لديها فرصة 

جيدة للفوز، لكنني ال أعترب األرجنتني الفريق املرشح، ألن 
املرشح ال يفوز أبًدا”.

)وكاالت(: تزداد ثقة بريت فان مارفيك مدرب أسرتاليا يف 
إمكانية انضامم املهاجم تومي يوريتش إىل تشكيلة املنتخب 

املشارك يف كأس العامل لكرة القدم بعد عودته للتدريبات.
واستدعى املدرب الهولندي املهاجم جيمي مكالرين ليكون 

بدياًل ليوريتش الذي أصيب يف ركبته مع فريقه لوسرين قبل 
انضاممه إىل معسكر املنتخب يف النمسا.

وبسؤاله عن حالة يوريتش قال فان مارفيك إنه أكرث ثقة 
اآلن عام كان عندما استدعى مكالرين للتشكيلة يوم االثنني.

وأبلغ الصحفيني ”لو منحتكم إجابة قبل خمسة أيام فرمبا 
كنت أشك يف األمر”. ”اآلن تدرب لنحو يومني دون أي 
شكوى. لذا أعتقد إنه ميلك فرصة“. وأشار فان مارفيك 

الذي قاد بالده هولندا إىل نهايئ كأس العامل 2010 إىل أن 
يوريتش هو الالعب الوحيد املصاب يف التشكيلة املكونة 

من 27 العًبا ويجب عليه استبعاد أربعة منهم عندما يعلن 
التشكيلة النهائية يوم االثنني. ولعبت اسرتاليا مباراة ودية 
ضد التشيك أمس الجمعة ومل يشارك فيها يوريتش وقال 

فان مارفيك إنه يدين ملكالرين بفرصة.

)وكاالت(: اقرتب األرجنتيني املخرضم مارسيلو بييلسا، 
املدير الفني السابق لليل الفرنيس، من تويل زمام األمور 
الفنية لفريق ليدز يونايتد اإلنجليزي. وأكد موقع “فوت 

مريكاتو” الفرنيس، أن املدرب األرجنتيني تلقى عدة عروض 
من األرجنتني واملكسيك، ولكنه حصل مؤخرًا عىل عرض 
من ليدز، الذي يلعب يف دوري الدرجة األوىل اإلنجليزي 

“تشامبيونشيب”. يذكر أن بييلسا كان مدرًبا ملنتخب 
األرجنتني يف بطولة كأس العامل 2002، كام أنه كان مديرًا 

فنيًّا لفريق أتلتيك بيلباو اإلسباين. وبالرغم من التاريخ 
الكبري للمدرب البالغ من العمر 62 عاًما، إال أن تجربة ليدز 

يونايتد ستكون األوىل له يف املالعب اإلنجليزية.
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 “البحرين الوطني” 
يدعم “متالزمة داون”

اأعلن بنك البحرين الوطني دعم اجلمعية 
البحريني���ة ملتالزم���ة داون �شم���ن برنام���ج 
الهب���ات والتربع���ات للع���ام 2018، حي���ث 
قام���ت دان���ة بوحج���ي، الرئي����س التنفيذي 
للم���وارد الب�رشي���ة بالبن���ك بت�شلي���م �شي���ك 
ادارة  نائ���ب رئي����س جمل����س  اإل���ى  الدع���م 
اجلمعي���ة البحريني���ة ملتالزم���ة داون  عادل 
فخرو )الثاين م���ن جهة اليمني( وذلك دعماً 
الأن�شط���ة اجلمعية، بح�ش���ور اأمني �رش جمل�س 
اإدارة البنك )الثاين من الي�شار( نا�رش حممد، 

واالأمني امل���ايل للجمعية اأحمد العلي )االأول 
من الي�شار( ومدير مرك���ز العناية باجلمعية 

حممد املناعي.  
 وتاأت���ي امل�شاهمة يف اإط���ار م�شاعي بنك 
البحري���ن الوطن���ي اخل���رة والهادف���ة اإلى 
دع���م موؤ�ش�ش���ات املجتم���ع امل���دين، والذي 
يتوان���ى يف  عل���ى دعمه���ا وال  البن���ك  داأب 
م�شاندته���ا كج���زء ثابت من واجب���ه الوطني 
وذلك بتخ�شي�س مبالغ مالية �شمن برنامج 

الهبات والتربعات من كل عام.

 “البحريـن والكويـت” يحتفـي باأليتـام

“إبراهيم كانو” تحصد جوائز تويوتا للتميز 

 “عقارات السيف” تستضيف غبقة “سيف الخير” 

 اأق���ام بن���ك البحرين والكوي���ت اأم�شي���ة ترفيهية 
لالأطف���ال االأيت���ام يف مركز “PLAY” مبجم���ع ال�شيف 
وذل���ك م�شاء ي���وم الثالثاء املوافق 29 م���ن �شهر مايو 
للعام اجلاري.  جاءت املبادرة مع نفحات وخرات �شهر 
رم�شان؛ الإدخال الفرحة والبهجة لقلوب اأبنائنا االأيتام، 
ور�ش���م الب�شم���ة على وجوه���م.  وي�شعى بن���ك البحرين 
والكوي���ت دائما اإلى العطاء والبذل امل�شتمر يف املجال 
االإن�ش���اين واخل���ري واالجتماع���ي، وال���ذي يح���ث على 
ال�رشاك���ة املجتمعية بني القطاعات اخلا�شة واحلكومية 

وهيئات املجتمع؛ من اأجل التنمية امل�شتدامة.
واأق���ام البن���ك الفعالي���ة، بالتع���اون م���ع وكردي 
مك�س ال�رشك���ة التابعة له واملوؤ�ش�ش���ة اخلرية امللكية 
و�رشك���ة فخرو للمطاعم )ماكدونال���دز(، التي �شمت ما 
يقارب اأربعون طفال يتيما من الذكور واالإناث، ترتاوح 
اأعمارهم من بني 3 �شن���وات – 10 �شنوات من خمتلف 

دور رعاية االأيتام يف مملكة البحرين.

اأعلن����ت �رشك����ة اإبراهيم خليل كان����و، الوكيل 
احل�����رشي ل�شي����ارات تويوت����ا ولكز�����س يف مملكة 
البحري����ن ح�شوله����ا عل����ى ع����دة جوائ����ز مرموقة 
من �رشك����ة تويوت����ا موت����ور كوربوري�ش����ن وذلك 
يف احتفالي����ة خا�ش����ة ح�رشها جمل�����س اإدارة �رشكة 
اإبراهي����م خليل كانو وممثلني م����ن �رشكة تويوتا 

موتور كوربوري�شن.
و�شلم املدي����ر العام كوج����ي ناجاتا جائزتي 
التمي����ز يف املبيع����ات والتميز يف خدم����ة العمالء 
اإبراهي����م  اإدارة �رشك����ة  لنائ����ب رئي�����س جمل�����س 
خليل كانو ف����وؤاد كانو.  وتاأتي ه����ذه اجلوائز يف 
اإط����ار تكرمي �رشك����ة تويوتا موت����ور كوربوري�شن 
ل�رشكائه����ا العاملي����ني الذين قدم����وا م�شتويات 
متمي����زة  يف املبيعات ورعاية العمالء خالل العام 

.2017
تعليق����اً على ه����ذه املنا�شبة  �����رشح ناجاتا، 
قائ����الً “تعت����رب ه����ذه اجلوائ����ز ثمرة اتب����اع �رشكة 
اإبراهي����م خلي����ل كان����و الإ�شرتاتيجي����ات ت�شويق 
وخدمة عمالء ناجحة جدا اأ�شهمت يف اإحراز ال�شوق 

البحرينية مكانة متقدمة بني االأ�شواق االإقليمية 
التي تتواجد بها �شيارات تويوتا ولكز�س”. 

االإدارة  جمل�����س  ع�ش����و  عل����ق  جانب����ه،  م����ن 
املنت����دب طالل كانو قائالً: “ن�شع����ر ببالغ الفخر 
واالعت����زاز حل�شولنا على ه����ذا التقدير من �رشكة 
تويوتا موت����ور كوربوري�شن.  ويف هذه املنا�شبة 
نوؤك����د التزامنا الكامل بب����ذل اجلهود كافة التي 

ت�ش����ب يف �شالح �رشاكتنا مع �رشك����ة تويوتا، كما 
ي�رشن����ا اأن نعرب ع����ن امتنانا للدع����م الكبر الذي 
نتلقاه منه����م”. واأ�شاف “ن�شع يف �رشكة اإبراهيم 
خليل كانو م�شلح����ة العمالء ور�شاهم يف املرتبة 
االأول����ى، ون�شعى ب�شكل م�شتمر؛ للو�شول الأعلى 
معاي����ر خدمة العمالء، وتدل����ل هذه اجلوائز على 

جهودنا يف هذا املجال”.

ا�شت�شافت �رشكة عقارات ال�شيف 
غبقته���ا ال�شنوية “�شيف اخلر” يوم  
28 ماي���و 2018 يف مطع���م ن�شي���ف 

مبجمع ال�شيف – �شاحية ال�شيف.
و�شه���دت هذه الفعالي���ة ح�شور 
املنظم���ات  خمتل���ف  ع���ن  ممثل���ني 
اخلري���ة، التي كان له���ا دور بارز يف 
اإطالق مب���ادرات متنوعة، هدفت من 
خاللها اإلى دعم خمتلف �رشائح وفئات 

املجتمع ورفع م�شتوى معي�شتهم. 
كما مت توزيع التربعات على 35 
جمعي���ة خرية من الذي���ن لعبوا دورا 
حيوي���ا يف حتقي���ق التنمي���ة ال�شاملة 

مبملكة البحرين. 
وقدم نائب رئي�س جمل�س االإدارة 
ورئي����س جلن���ة ال�رشاك���ة املجتمعي���ة 
ترحيبي���ة  كلم���ة  ال�شي���د  م�شطف���ى 
لل�شي���وف وتخلل برنامج غبقه �شيف 
اخلر عل���ى عر����س فيل���م باإجنازات 
جلنة ال�رشاكة املجتمية ل�رشكة عقارات 
ال�شيف، وعر�س جلمعية حفظ النعمة.

 “جرافيتي فيليج” تحتفي بـ “القرقاعون”

“الخليجي التجاري” ينظم غبقته للموظفين

�شاركت جرافيت���ي فيليج البحرين 
باحتف���االت القرقاعون بال���زالق م�شاء 
يوم الثالثاء يف “دوز كافيه” من ال�شاعة 
9 الى 11 م�ش���اًء بح�شور الكوميدياين 

البحريني ال�شهر اأحمد �رشيف. 
ا�شتقطب���ت الفعالي���ة مئات الزوار 
م���ن عام���ة ال�شع���ب واالأ����رش البحرينية 
الذين ا�شتمتع���وا باالحتفال واالأن�شطة 
الرتفيهي���ة م���ع اأطفالهم و�ش���ط اأجواء 
رم�شاني���ة مليئة بامل���رح واملعزوفات 
الف���رق  جان���ب  م���ن  واال�شتعرا�ش���ات 
الفولكلورية. فت���م تنظيم  البحريني���ة 
اإل���ى  اإ�شاف���ة  “الفري�ش���ة”،  عر����س 
توزي���ع األف قطعة من هداي���ا واأكيا�س 

باحللوي���ات  املليئ���ة  القرقاع���ون 
مت  اأن  كم���ا  لالأطف���ال.  واملك����رشات 
تزي���ني املدينة بالفواني����س واالإ�شاءة 
الرم�شانية لتنظيم اأف�شل االأجواء لزوار 
جرافيت���ي فيليج. ان�ش���م اإلى الفعالية 
اأي�شا فري���ق العمل من جرافيتي اأندور 
�ش���كاي دافينغ، فقاموا برتحيب الزوار 

وتوزيع الهدايا للجميع. 
ج���اء التنظيم حر�شا م���ن جرافيتي 
فيلي���ج ودوز كافي���ه عل���ى احت�ش���ان 
املنا�شب���ات التقليدية والثقافية التي 
تعزز من عادات وتقاليد البحرين التي 
جتم���ع العائالت وال�شب���اب التي تبعث 

روح املتعة والفرح بينهم.

التج���اري  اخلليج���ي  امل����رشف  اأق���ام 
غبقته الرم�شاني���ة ال�شنوية وذلك بح�شور 
اأع�شاء االإدارة التنفيذي���ة وم�شاركة كبرة 
م���ن املوظف���ني، حي���ث ا�شتمت���ع اجلمي���ع 
باأج���واء رم�شاني���ة اآ����رشة واأم�شي���ة ممتع���ة 
حفل���ت بفقرات ترفيهي���ة ومل�شات تراثية 
وم�شابقات متنوعة كما جرى ال�شحب خاللها 

على جوائز قّيمة عديدة.
اإط���ار  يف  الفعالي���ة  تنظي���م  وياأت���ي 
االأن�شطة الت���ي تقيمها اللجن���ة االجتماعية 
بامل����رشف ب�ش���ورة دورية تكرمي���ا جلهود 
الرتاب���ط  لعالق���ات  وتعزي���ًزا  املوظف���ني 
مث���ل  يف  خ�شو�ش���ا  بينه���م،  والتوا�ش���ل 
ه���ذه املنا�شب���ة العزيزة عل���ى قلوب جميع 

امل�شلمني. 
�شط���ام  التنفي���ذي  الرئي����س  و�شك���ر 
الق�شيب���ي جميع املوظفني على ح�شورهم 
وحر�شه���م عل���ى امل�شارك���ة يف الفعاليات 

يف  ت�شاه���م  بال�ش���ك  والت���ي  االإجتماعي���ة، 
تعزيز العالقات االجتماعية بني املوظفني 
مم���ا ينعك����س عل���ى بيئ���ة العم���ل وج���ودة 
اخلدمات املقدمة للعمالء الكرام. كما ثمن 
جهود اأع�ش���اء اللجنة االجتماعي���ة يف اأقامة 
الفعاليات االجتماعية ط���وال العام، والتي 

متيزت بح�شن التنظيم واالإعداد. 
وم���ن جان���ب اآخ���ر، مت خ���الل الفعالية 
يف  للم�شارك���ة  امل����رشف  موظف���ي  دع���وة 
تنظي���م حف���ل ليل���ة القرقاع���ون لالأطفال 
امل�شاب���ني بال�رشطان وذل���ك بالتعاون مع 
مبادرة “ابت�شامة”، وه���ي اإحدى موؤ�ش�شات 
املجتمع واملعنية بتق���دمي الدعم النف�شي 
واالجتماع���ي لالأطفال املر�ش���ى بال�رشطان 
واأولي���اء اأموره���م، وياأت���ي ذل���ك يف اإط���ار 
الفعاليات املجتمعية التي يحر�س امل�رشف 
على تنظيمها خالل ال�شهر الف�شيل يف اإطار 

م�شوؤوليته االجتماعية. 
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�لع���اد�ت  تتغ���ري  رم�ش���ان  �شه���ر  يف 
�ل�شلوكي���ة عندن���ا �ل���ى �الف�ش���ل وبالطب���ع 
يتغري تركيزنا يف �لهو�تف �لذكية �ي�شا �لى 
�لتطبيقات �ل�شهلة �لتي تعن على �ل�شوم 
و�لعب���ادة، وه���ذه جول���ة الأه���م �لتطبيقات 

�لرم�شانية:

السيرة النبوية لألطفال
لق�ش����س  باال�شتم���اع  في���ه  ن�شتمت���ع 
�الأنبياء يف �شهر رم�ش���ان �لكرمي، ويعد هذ� 
�لتطبي���ق �أول تطبيق تفاعلي يقدم �ل�شرية 

�لنبوي���ة عن �لر�شول علي���ه �ل�شاة و�ل�شام 
لاأطفال بعنا�رش تفاعلية وجذ�بة.

Ramadan Legacy
يقدم تطبيق “رم�شان ليج�شي”، �جتاه 
�لقبلة و�أوقات �ل�شاة، ويجمع �لتطبيق بن 
�لتكنولوجيا و�لت�شمي���م �الأنيق مل�شاعدتك 
يف تتبع �شيامك وتعزيز عبادتك يف رم�شان.

تسبيح
م���ع تطبي���ق ت�شبي���ح، ميكن���ك �لقي���ام 
بالت�شبيح وبق���ر�ءة �الأذكار ب�ش���كل منتظم، 
مبا يتنا�شب م���ع برناجمك �ليومي يف �لعمل 

�أو �ملدر�شة �أو يف �أوقات فر�غك.

تطبيق حصن المسلم
تطبي���ق ح�ش���ن �مل�شل���م، �الأف�شل عند 

م���ا يتعلق �الأمر ب���االأذكار و�الأدعية، و�ملز�يا 

�خلا�ش���ة به تقت����رش عل���ى �الأذكار و�الأدعية 

فقط و�لتنبيهات �خلا�شة بهما.

تطبيق صحيح البخاري
يعت���ر تطبي���ق �شحي���ح �لبخ���اري من 
�خلا�ش���ة  �الإ�شامي���ة  �لتطبيق���ات  �أف�ش���ل 
باالأحادي���ث �لنبوية �ل�رشيف���ة، وبا�شتطاعتك 
�لبح���ث بد�خ���ل �لتطبي���ق و�إ�شافة ج���زء، �أو 

حديث للُمف�شلة لديك بد�خله.

Mengaji
تطبيق “مينجاين”، تطبيق مميز للغاية 
وتقوم فكرته على جمع �مل�شلمن من جميع 
�أنحاء �لعامل، وتبادل �لتاو�ت �لقر�آنية فيما 

بينهم.

    BUZZ      

عل���ى �لرغم م���ن �أن �جلميع �لي���وم يف �لبحرين 
و�ملنطقة يحب �ل�شهر �لى وقت متاأخر يف �لليل مع 
�لتلفزيون �و مع �لهو�تف �لذكية ماز�ل �مل�شحر يف 
�لبحري���ن ي�شارع �لتكنولوجيا �ليوم بغنائه و�شوته 
يف �الحي���اء، وماز�ل هو يعت���ر �أهم و�طرف �ملظاهر 
�لرم�شاني���ة وي���وؤدي وظيفته كل ليل���ة وهو يغني 
قب���ل �ل�شح���ور د�عي���اً �لنا����س للنهو�س م���ن �لنوم 
لتن���اول �ل�شحور، وي�شتم���ر )�مل�شح���ر( طيلة �شهر 
رم�شان �لكرمي على هذ� �ملنو�ل، وقد �عتاد �لنا�س 
ال �شيما يف �ملا�شي على �شماعه وربطو� بينه وبن 

�لبدء يف تناول طعام �ل�شحور. 
وكان )�مل�شحر( يطوف على �ملنازل يف منطقة 
يتف���ق عليها مع زماء له لئا تتد�خل مهامهم فيما 
بينه���م وكان ي�شري عل���ى قدميه م�شاف���ات طويلة 
منادي���ا )ال �إل���ه �إال �هلل حممد ر�ش���ول �هلل.. �ل�شحور 
يرحمك���م �هلل( ويدق على طبلت���ه الإيقاظ �لنائمن. 
ويخت���م )�مل�شح���ر( �شه���ر رم�شان �لك���رمي بليايل 
�ل���ود�ع، حيث تك���ون ه���ذه �لليايل حافل���ة فيخرج 
ومع���ه جمموعة من �أ�شحابه، كم���ا ي�شاركهم �لكثري 
م���ن �ل�شب���اب وحت���ى �لن�ش���وة و�ل�شبي���ة يف بع�س 
�الأحي���ان وهو يردد ب�ش���وٍت منغم: )ه���و يالود�ع.. 
يا �شهر �ل�شيام.. علي���ك �ل�شام( وتردد �ملجموعة 

خلفة هذه �الأحلان �ل�شجية �حتفاء� وتكرمياً لل�شهر، 
و�لي���وم ��شبح �مل�شح���ر يف 2018 ي�شتخدم �الغاين 
�مل�شه���ورة كاالغ���اين �مل�رشي���ة مث���ل )�لع���ب يله( 

وغريها. 
وم���ن مو��شف���ات �مل�شح���ر قدمي���ا �أن يك���ون 
�شخ�شاً وقور�ً يقوم باأد�ء فرو�شه ويخ�شى �هلل خوفاً 
ومهابة، وهو رجل ب�شيط، دخله حمدود، يكون �شهر 
رم�ش���ان فر�شة ل���ه، للح�شول على �مل���ال، كذلك 
ف���اإن له مكانة خا�شة لدى �أه���ل “�لفريج”. ب�شوت 
�شجي خ���اٍل من �لن�ش���از، يقوم “�مل�شح���ر” باإيقاظ 

�ل�شائم���ن عن طريق جر حمار و��شع���اً عليه قطعاً 
م���ن “�خلي�س” وي���دور بن �لفرج���ان وكانت مهمة 
�مل�شح���ر �رشورية �آنذ�ك، مل يك���ن �الأهايل يو�شلون 
�لليل بالنهار يف رم�ش���ان كما �ليوم، مل تكن هناك 
بد�ئل من منبه���ات وو�شائل �إعام تغنيهم عن هذ� 
�لرجل �ل���ذي كان، يحت�شب من �هلل �أج���ر�َ على هذه 
�ملهن���ة، فمن يخت���اره �أهايل �لفري���ج للقيام بهذه 
�ملهم���ة يكون �شخ�ش���اً فقري�ً وحمتاج���اً وهم �أدرى 
بحال���ه وينتهزون �لفر�شة يف �شه���ر رم�شان ملنحه 

“�ملق�شوم” �إما مكافاأة عينية �أو نقدية.

طارق البحار

اإعداد حمرر م�سافات

المسحر يقاوم “الواتس آب” و”االنستغرام”

تلقت �ملمثل���ة �مل�رشية ي�رش� �لعديد م���ن �النتقاد�ت من 
قبل �جلمهور ب�شب���ب ظهورها يف �أحد �الإعانات ل�شالح �إحدى 
�ل����رشكات �لعقارية، تق���ول فيها �إنها ال ميك���ن �أن تتعامل �إال 
مع �الأ�شماء �لكب���رية و�ل�رشكات و�ملوؤ�ش�شات �لتي لديها ��شم 

وتاري���خ عريق.مم���ا دف���ع �لبع����س التهامه���ا بالت�شجيع على 
�لطبقي���ة �الجتماعية. يذكر �أن ي�رش� ت�شارك يف م�شل�شل “لدينا 

�أقو�ل �أخرى” �إلى جانب �لعديد من �ملمثلن.
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فوق السحاب
ت�����دور ق�����ش��ت��ه يف 
اإط�����ار م���ن ال��ت�����ش��وي��ق 
�شاب  ح��ول  واالأك�����ش��ن 
م�����ري ن�����ش��اأ يف ح���ارة 
����ش���ع���ب���ي���ة وت���دف���ع���ه 
اإل��ى  لل�شفر  ال��ظ��روف 
رو�شيا للبحث عن عمل، 
ي��ت��ع��رف على  وه���ن���اك 
طالب خليجي مبو�شكو، 
وي��ن�����ش��م��ا ���ش��وي��ا اإل���ى 

املافيا.

أرض النفاق
تدور االأحداث حول 
عامل مطحون من عمال 
ا�شمه  احل��ي  االإن���ارة يف 
العامل  ذل��ك  م�شعود، 
ك�����ان دخ���ل���ه ���ش��ئ��ي��ال 
ودوم��ا  بائ�شة،  وحياته 
ي����واج����ه خ����الف����ات م��ع 
زوجته اجلميلة وحماته، 
ت���ع���ودا  مل  ال���ل���ت���ن 
العي�س  على  قادرتن 
م��ع��ه، ومي��ت��ل��ك وال���ده 
الك�شك�شي،  لبيع  حمال 
ت�����ش��ت��درج��ه  ي����وم  ويف 
على  ليتعرف  احل��ي��اة 
دك��ت��ور م��ا���ش��ي، ال��ذي 
للبيع  اأخ��الق��ا  له  يقدم 
على هيئة حبوب، فيبداأ 
يف تناول احلبوب تباعا، 
حياة  معها  ليكت�شف 
ب�شخ�شيات  ج���دي���دة، 
ج������دي������دة، واأخ�����الق�����ا 

م�شتعارة للبيع.

“العاصوف” يثير الجدل ومغردون يدافعون
العا�ش���وف  م�شل�ش���ل  اأث���ار 
ال�شع���ودي، موجة من اجل���دل الوا�شع 
التوا�ش���ل  مواق���ع  �شب���كات  عل���ى 
االجتماع���ي، تزامناً مع بدء عر�شه على 
قناة ام بي �شي؛ ب�شبب جراأته يف طرح 
موا�شيع وق�شاي���ا �شائكة يف املجتمع 
ال�شعودي، مرتبط���ة بتاريخ ما قبل ما 
يع���رف با�شم “ال�شحوة” التي ن�شطت 

يف فرتة ال�شبعينات. 
�ش���د  ممنهج���ة  حمل���ة  ومقاب���ل 
العمل، داف���ع العديد م���ن املتابعن 
ع���ن فك���رة امل�شل�ش���ل، كون���ه يقدم 
درام���ا اجتماعي���ة �شعودي���ة بامتي���از، 
وتوجي���ه  وتثقي���ف  لتوعي���ة  ته���دف 
املجتمع، ونبذ االأف���كار املظلمة التي 
�شع���ى املتطرفون الإدخاله���ا وبنائها 

حت���ت  املا�شي���ن،  العقدي���ن  يف 
تزام���ن  اأن  كم���ا  م�شمى”ال�شح���وة”، 
عر����س امل�شل�ش���ل يف ذل���ك التوقيت 

ال���ذي ت�شه���د في���ه اململك���ة �شل�شلة 
من التحوالت والتغ���رات اجلذرية يف 
املجتمع ال�شعودي وعودة احلياة اإليه. 

كما اأو�شح بع�س املتابعن اأن بع�س 
امل�شاه���د واإن كان���ت تر�ش���د عادات 
�شلبي���ة فهي �شلبية فردي���ة اإال اأنها ال 

ت�شيء للمجتمع باأكمله.
م�شل�ش���ل  بط���ل  اأن  يذك���ر 
“العا�ش���وف” نا�ر الق�شبي توقع اأن 
يلقى هجوم���اً بعد عر�ش���ه، اإذ بعد اأن 
غ���رد مبنا�شب���ة عر�س احللق���ة االأولى 
م���ن العا�ش���وف، ودعا قائ���ال “اللهم 
اإين اأ�شاألك باأ�شمائ���ك التي اإذا دعيت 
بها على مغالق اأب���واب ال�شماء للفتح 
املدرعم���ن  ����ر  اكفن���ي  انفتح���ت، 
املنفلتن اأم���ا الناقدون املعرت�شون 
فاأن���ا كفي���ل به���م، الَليُّه���َميّ اإِيِنيّ َعْبُدَك 
 ْ ِلَك َكم���ا اأَمْرَتني َفَي�ِريّ اأْلَتِم�ُس ِمْن َف�شْ

يل ذِلَك”.

تي في

نصائح للصائمين

السحور
لوجب���ة  الروحي���ة  الفوائ���د  م���ن 
ال�شحور اأنها تعن العبد املوؤمن على 

طاعة اهلل عز وجل يف يومه.
وتن�شح الدرا�شة ال�شائم اأن يبداأ 
فط���وره بالتم���ر وامل���اء اأو اللنب كما 
اأو�شان���ا ر�ش���ول اهلل، وذل���ك الحتواء 
التمر على �شكري���ات �ريعة اله�شم 
واالمت�شا����س، كما ن�شح���ت بتناول 
�شائ���ل داف���ئ كال�شورب���ة واحلر�س 
عل���ى ارت�ش���اف القلي���ل من امل���اء اأو 
اللنب، على اأال يكون �شديد الربودة. 
واأك���دت الدرا�شة اأي�شا عل���ى اأهمية 
الف�ش���ل بن بداية الفط���ور وتناول 
م���ن  االأ�شا�شي���ة، الأن ذل���ك  الوجب���ة 
�شاأن���ه اأن يتي���ح الفر�شة المت�شا�س 
ال�شكريات وال�شوائل ب�رعة، وتهيئة 
القن���اة اله�شمي���ة ال�شتقبال الطعام 

دون حدوث ت�شنجات. 
ودعت اإلى عدم االإ�راف يف تناول 
ال�شوائ���ل اأثن���اء اأو قبل تن���اول وجبة 
الفط���ور، واالكتف���اء بك���وب واحد اأو 
ك���وب ون�شف م���ن امل���اء اأو الع�شر 

معتدل الربودة.

اأعلن���ت الفنانة ال�شعودية وعد 
اأنها متكن���ت من حتقيق النجاح من 
دون اأن حت�ش���ل على دع���م الفنان 
حممد عبده. ج���اء ذلك خالل حلولها 
�شيف���ة على برنامج “ت���ايل الليل” 
 SBC ال���ذي يعر����س على �شا�ش���ة
عندم���ا اأعرب���ت عن عتبه���ا على الفن���ان الكبر 

ب�شبب عدم اهتمامه بفنها.

اأث����ار م�شل�ش����ل “�ش����د جمه����ول” 
للفنانة غ����ادة عبد الرازق �شجة كبرة 
االجتماعي  التوا�ش����ل  ع����رب من�ش����ات 
حيث تخطى العمل حاجز ال� 11 مليون 
م�شاه����دة ع����رب موق����ع الفيديوه����ات 
ال�شه����ر “يوتي����وب”، وذل����ك بعد اأن 
اأ�شع����ل م�شه����د مقتل ابنة غ����ادة االأحداث بح�شب 

مع عائشة بهلولبيان �شحايف �شدر عن ال�ركة املنتجة.

مطبخ

المقادير:

الطريقة:

ربع كوب طحن 162 جراما
ربع كوب طحن باخلمرة 32 جراما

ربع علبة زبدة 60 جراما
ثالثة اأرباع كوب جبنة �شيدر مب�شورة 170 جراما

5 مالعق �شاي ماء 25 مللرت
ن�شف ملعقة �شاي ثوم مطحون جرامن

ن�شف ملعقة �شاي ملح 4 جرامات
1 �شفار بي�س

1. ينخل الطحن بنوعيه وميلح ثم ي�شاف الثوم والزبدة ويعجن.
2. ت�ش���اف اجلبن���ة املب�شورة اأثن���اء العجن ثم �شف���ار البي�س واملاء مع 

ا�شتمرار العجن.
3. ترتك العجينة ملدة ن�شف �شاعة.

4. ت���رق العجينة على �ش���كل مربع ثم تق�س على �ش���كل �رائح طولية 
رفيعة ثم ت�شف يف �شينية.

5. تو�شع يف الفرن بدرجة 170 ملدة 10 - 12 دقيقة.

بسكويت 
الثوم

نجوم البحرين يجتمعون في “هذا قرقاعونه”

�شب����ت”  “ف����ور  موؤ�ش�ش����ة  قدم����ت 
مبنا�شب����ة  اأغني����ة  الفن����ي  لالإنت����اج 
“القرقاع����ون” بثت عل����ى قنوات “جي 
ا م�ش����ي” و ”ا ت����ي يف” و “الفن����ون“ و 
قرقاعونه”  “ه����ذا  بعن����وان  “الفجرة” 
من اإخ����راج الفنانة �شذى �شبت وكلمات 
البحريني����ة ومب�شاركة  ال�شاع����رة �شم����ر 
جمموعة م����ن جنوم البحرين وهم �شلوى 
بخي����ت وحمم����د يا�شن و�شيم����اء �شبت 
حمم����د  وح�ش����ن  عبدالرحي����م  وفاطم����ة 
ومن�ش����ور اجل����داوي و�شام����ي ر�ش����دان 
وابرار �شبت وبدر احل�شن واحمد �شعيد 
بو�شلم����ان،  وفرق����ة  يون�����س  و�شلم����ان 
ا�شاف����ة ال����ى بع�����س اال�شم����اء الفني����ة 
منه����م م����روة احلم����دان ورائ����د �شاهن 
و�شلم����ان العبا�ش����ي وناي����ف املقهوي. 
وقام بت�شوير االغني����ة حممد ال�شوملي 
ومونت����اج حمم����د �ش����امل واحل����ان ح�شن 
ال�شيخ وتوزي����ع ومك�شاج �شلطان عادل 
والك����ورال زهرة ون����ورة وم�شاعد خمرج 
ب�شن����ت عم����رو وم�شم����م حرك����ة الفنان 

ا�شماعيل مراد.
وع����ن ه����ذا العم����ل ق����ال الفن����ان 
اإ�شماعي����ل مراد ل� “الب����الد” اإن م�شاركة 
جنوم البحري����ن يف العمل اأعط����اه ميزة، 
منا�شب����ة �شعبية  القرقاعون  فمنا�شب����ة 
ويت�شاب����ق اجلمي����ع على تق����دمي �شيء 
جديد ومغاي����ر يف عامل الفن، وهلل احلمد 
جنحت االأغنية وتفاعل����ت معها خمتلف 
واأخ����ذ  التوا�ش����ل االجتماع����ي  و�شائ����ل 
يرددها ال�شغ����ر والكبر وه����ذا دليل 

عل����ى اأن العمل اجلماع����ي املن�شق البد 
واأن يلف����ت اإلي����ه االأنظ����ار وينج����ح بكل 

املقايي�س. 
وب����دوره �شكر الفن����ان ح�شن حممد 
“ف����ور �شبت لالإنت����اج الفني” على هذه 

الرائع����ة  ال�شعبي����ة  الفني����ة  املب����ادرة 
مو�شحا اأنه ت�رف بالوقوف اأمام قامات 
فني����ة كبرة م����ن اأمثال الفن����ان القدير 
حممد يا�ش����ن والفنانة القديرة �شلوى 

بخيت يف عمل �شعبي وهو القرقاعون.

حمرر م�سافات
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األخيرة

 ال�شرطة الأملانية تالحق منورا 
واأ�شودا فّرت من حديقة حيوان

قتلت ال�رشطة الأملانية، اأم�ص اجلمعة، دبا بالر�سا�ص بعد اأن فر مع حيوانات مفرت�سة من 
حديقة يف مدينة لوينباخ جنوب غربي البالد.

وذك���رت “�س���كاي ني���وز” اأن ال�رشطة اأطلقت عملي���ة بحث عن اأ�سدي���ن و3 منور، حطمت 
اأقفا�ص حظائرها يف حديقة احليوانات.

وقال���ت ال�رشطة اإنها تعتقد اأن جمي���ع احليوانات الهاربة مازالت موج���ودة داخل اأرا�سي 
احلديقة.

ورغ���م ذلك، اأ�سدرت ال�رشطة حتذيرا لل�سكان ب�رشورة الت���زام منازلهم كاإجراء احتياطي؛ 
حلني التاأكد من عدم خروج احليوانات املفرت�سة من احلديقة.

وتق���ول و�سائل الإعالم الأملانية اإن احلظائر امل�سيجة باحلديقة ت�رشرت من جراء عا�سفة 
�رشبت املنطقة، خ�سو�سا مع في�سان نهر جماور للحديقة اأدى اإلى اإتالف الأ�سوار.

 Social
media

ال�شني ت�شمح بالطالق
 بـ “امل�شنجر”

�سيتمك���ن الأزواج يف ال�سني من تقدمي طلب الطالق من خالل تطبيق “م�سنجر” 
املع���روف. فقد اأ�س���اف تطبيق امل�سنج���ر الأ�سهر يف ال�س���ني “WeChat”، خدمة 
الط���الق لل�س���كان.  و�سيتمكن الأزواج من تق���دمي طلب لبدء اإج���راءات الطالق دون 

.”Business Insider“ اخلروج من التطبيق، ح�سبما اأفاد موقع
ومتت اإ�سافت زر “الزواج” يف التطبيق، وينتقل امل�ستخدم من خالل النقر عليه 

اإلى ا�ستمارة الطالق.
ويجب على امل�ستخدم اإدخال بياناته ال�سخ�سية وبيانات زوجه واإر�سالها. ويحدد 
التطبي���ق بعد ذلك تاريخ النظر يف الق�سي���ة واملحكمة، التي يجب الذهاب اإليها مع 

الزوج اأو الزوجة.
ويت���م اختبار ه���ذه اخلا�سي���ة حاليا يف مقاطع���ة قوانغدونغ، لك���ن جميع �سكان 

.”WeChat“ ال�سني �سيتمكنون يف القريب العاجل من الطالق عرب

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ال��ط��ق�����ص ح�����س��ن 
ول��ك��ن��ه ح���ار خ��الل  

النهار.

الري���اح متقلبة الجت���اه من 5 اإل���ى 10 عقد، 
ولكنها �رشقية عموما من 10 اإلى 15 عقدة يف 

فرتة ما بعد الظهرية.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام.
29 م  ال�سغ���رى  44 م  العظم���ى  درج���ة احل���رارة 
الرطوبة الن�سبية العظمى 80 % ال�سغرى 25 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

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

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

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ص: 17111467 - 00973  �ص.ت:67133 - �ص.ب : 385

الفجــر: 3:16
الظهـر: 11:36

العصــر: 3:02
المغرب: 6:27
العشاء: 7:57

مواقيت 
الصالة

امراأة توؤدي �سالة اجلمعة الثالثة من �سهر رم�سان املبارك يف م�سجد قبة ال�سخرة يف احلرم القد�سي ال�رشيف يف مدينة القد�ص )رويرتز(

الفائــــــزون بجوائـــــز 
م�شابقــات
$
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