
توق���ع �شفري جمهورية ال�ش���ن ال�شعبية لدى مملكة 
البحري���ن اأنور حبي���ب اهلل توقي���ع وزارة الإ�شكان و�رشكة 
�شيني���ة اتفاق���ا مهم���ا لبناء بي���وت مب�رشوع ����رشق �شرتة 

الإ�شكاين يف الفرتة املقبلة.
وقال لدى زيارة ل� “البالد” اإن امل�رشوع ي�شمل بناء 4 
اآلف بي���ت، وكلفة تنفيذ املرحلة الأولى ت�شل اإلى 550 

مليون دولر.
وحت���دث ال�شفري ع���ن اأج���واء ا�شتقبال �شم���و رئي�س 
ال���وزراء ل���ه مبنا�شب���ة تق���دمي اأوراق اعتم���اده باملنامة، 
معت���را اأن �شموه رائد فتح العالق���ات الدبلوما�شية بن 
املنامة وبكن، موؤك���دا اأن مو�شوع تعزيز العالقات بن 

البلدين يحظى باهتمام كبري من جاللة امللك.
وذك���ر اأن ل���دى حكوم���ة البحرين بعد نظ���ر يف تنمية 
العالق���ات مع بك���ن انطالقا م���ن روؤية املنام���ة بتوجيه 

نظرها لبلدان ال�رشق عموما ولل�شن حتديدا.
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• عر�س اأكرث من 20 �شنفا من الرطب البحريني يف املهرجان	

رطب “بلد املليون نخلة” يتباهى بحالوته
         بدور املالكي من هورة عايل 

تاألق �ش���وق املزارعن اأم����س )اجلمعة( باآلف 
ال�شالل م���ن الرطب البحريني، بع�شه���ا كان يتالألأ 
كالذه���ب، ويف بانورام���ا تراثي���ة زراعي���ة رائع���ة، 
�شهده���ا “بل���د امللي���ون نخل���ة” لأول م���رة، بدعم 
م���ن قرينة عاهل الب���الد رئي�شة املب���ادرة الوطنية 
لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي �شاحبة ال�شم���و امللكي 
الأمرية �شبيك���ة بنت اإبراهيم اآل خليفة. و�شارك يف 
املهرجان اأك���رث من 60 جناحا بح�ش���ور اأكرث من 5 

اآلف زائر.
 وا�شتمت���ع ال���زوار بت���ذوق اأنواع م���ن الرطب 

البحرين���ي عل���ى اأنغ���ام فرق���ة مو�شيق���ى 
4ال�رشطة التابعة لوزارة الداخلية.

البنك الدويل: البحرين متقدمة 
يف اخلدمات اللوج�ستية

اآ�سيوي يقود �ساحنة من دون اإعادة 
اآخر فيقتل  “اجليك” ملو�سعه 

البحرين ت�ست�سيف املرحلة الثانية املوؤهلة 
لكاأ�س اآ�سيا لل�سلة

اقتصاد البالد
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املرباطي: غنيت ق�سيدة “�سرير يتيم” 
لرثائها املو�سيقي

مسافات البالد

22
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

ليلى مال اهلل

را�شد الغائب

ال�صني تبني 4 اآالف بيت بن�صف مليار دوالر
�سمو رئي�س الوزراء رائد فتح العالقات الدبلوما�سية بني البلدين... �سفري بكني: 

• ال�شفري ال�شيني متحدثا اإلى “البالد”  )ت�شوير: خليل اإبراهيم(	

ال نريد حربا جتارية مع البلدان... واأمريكا تواجه م�سكلة مع جميع حلفائها

3

ال�صي�صتاين يدعو لت�صكيل حكومة عراقية يف اأقرب وقت

بغداد  - رويرتز: دعا املرجع ال�شيعي 
عل���ي ال�شي�شت���اين يف خطب���ة اجلمع���ة اإلى 
ت�شكي���ل حكوم���ة “يف اأق���رب وقت ممكن 
عل���ى اأ�ش�س �شحيح���ة” ملواجه���ة الف�شاد 
و�شوء اخلدمات الأ�شا�شية فيما وقع مزيد 

من الحتجاجات يف جنوب البالد.
ودع���ا ال�شي�شت���اين يف اخلطب���ة، التي 
األقاه���ا ممثل عنه يف مدينة كربالء، حكومة 
رئي����س الوزراء حي���در العب���ادي املنتهية 

وليته���ا اإل���ى تلبي���ة مطال���ب املحتج���ن 
اخلدم���ات  وحت�ش���ن  وظائ���ف  بتوف���ري 

الأ�شا�شية.
وبعد فرتة ق�شرية م���ن خطبة اجلمعة 
تظاه���ر اآلف الأ�شخا�س يف م���دن اجلنوب 
العراق���ي احتجاج���ا على نق����س اخلدمات 
احلكومية املنا�شبة وعدم توفر الوظائف. 

األف���ي  نح���و  احت�ش���د  الب����رشة  ويف 
14�شخ�س خارج مقر املحافظة.

5

عوا�ش���م � وكالت: ذكرت م�شادر اأمنية 
اأ�شرتالية رفيعة اأن الإدارة الأمريكية ت�شتعد 
لق�ش���ف املن�شاآت النووية الإيرانية يف وقت 
مبك���ر م���ن اأغ�شط�س املقب���ل. وذكرت هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الوطنية )اإيه بي �شي(، 
نق���ال ع���ن م�شوؤولن كب���ار باملخاب���رات، مل 
تف�شح عن هويته���م، اأن الرئي�س الأمريكي 
دونال���د ترام���ب، قد يك���ون “جاه���زا” ل�شن 
�رشب���ة على اإيران.ودعا نائب الرئي�س الأمريكي 
مايك بن����س، يف موؤمتر “تعزيز احلريات الدينية” 
بح�شور مندوبي نحو 80 دول���ة، ال�شعب الإيراين 

اإلى “موا�شلة جهوده من اأجل احلرية”.

نائب ترامب لالإيرانيني: وا�سلوا جهودكم من اأجل احلرية

زائر  5000 من  واأكرث  جناحا   60 مب�ساركة  “اخلريات” ينطلق 

تقرير ا�صتخباراتي: وا�صنطن ت�صتعد ل�صرب اإيران

• اإيران ا�شتخدمت قدراتها املالية يف تطوير ال�شواريخ ون�رش الفو�شى	 15

• حمتجون يف مدينة الب�رشة اأم�س اجلمعة )رويرتز(	

�صكلريون: “اللجان” حترمنا من االإجازات
�ش���كا عدد من املوظفن امل�شابن مبر�س 
ال�شكل���ر )فق���ر الدم املنجلي( م���ن تكرار رف�س 
املر�شي���ة  اإجازاته���م  اعتم���اد  الطبي���ة  اللج���ان 
املعتمدة م���ن وزارة ال�شحة، ف�شالً عن احت�شاب 
اإجازاتهم املر�شية كاإجازات �شنوية اأو احت�شابها 

اإجازة بدون راتب. 
وذك���ر املر�شى ل� “البالد” اأن رف�س اعتماد 
اللجان الطبية لالإجازات املعتمدة خمالفة �رشيحة 
لقان���ون اخلدمة املدنية ال���ذي ي�شتثني مر�شى 
ال�شكل���ر يف احت�شاب الإج���ازات املر�شية يف حالة 
ا�شتنفاذ ر�شيد الإج���ازات ال�شنوية باإ�شافة 30 

يوم اإجازة براتب خالل ال�شنة.

اليماين: �صنواجه تهديد احلوثي للمالحة
عوا�ش���م - وكالت: اأك���د خالد اليماين، 
وزي���ر اخلارجية اليمن���ي، اأن بالده �شتتحرك 
وب�شكل عاجل ملواجهة تهديد امليلي�شيات 
احلوثي���ة ل�شالم���ة واأمن املالح���ة الدولية يف 

البحر الأحمر.
وقال اليم���اين، ويف ت�رشيحات �شحافية 

اأم�س اجلمعة، اإن بعثة بالده يف جمل�س الأمن، 
�شتتح���رك بالتن�شي���ق مع البعث���ة الكويتية 
لرف���ع �شك���وى مبا�رشة ملجل����س الأمن، حيث 
�شتطال���ب املجل�س بالتح���رك ال�رشيع لوقف 

الدولية والنتهاكات  هذه اخلروقات 
14ال�شارخة لقانون املالحة الدولية.



2local@albiladpress.com بالدنا السبت 28 يوليو 2018 
15 ذو القعدة 1439
العدد 3574

  للتوا�شل:  )ق�شم االأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

جائزة ال�شيخ عي�شى بن علي مبادرة فريدة للتعريف بالطاقات ال�شبابية

جولة تعريفية يف منفذي املطار واجل�رس لالأندية الطالبية

اختتام فعاليات الن�ضاط ال�ضيفي لأبناء ال�ضباط

ال�شباب البحريني يف العمل التطوعي منوذج اإقليمي يحتذى... روؤ�شاء جمال�س الطلبة:

نظمتها �شوؤون اجلن�شية واجلوازات

ل�شغل وقت فراغهم وغر�س روح التعاون لديهم

يف  الطلبة  جمال�س  روؤ�شاء  اأكد  بنا:   - املنامة 
التطوع يف تطوير  اأهمية دور  البحرينية  اجلامعات 
يف  بفعالية  للم�شاركة  البحريني  ال�شاب  وتاأهيل 
�شمو  ج��ائ��زة  اأن  على  م�شددين  املجتمع،  خدمة 
ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة اآل خليفة للعمل 
التطوعي �شاهمت يف ت�شجيع املبادرات التطوعية 
على  ال�شوء  ت�شليط  يف  �شاهمت  كما  املختلفة، 

الكثري من امل�شاريع ال�شبابية يف هذا املجال.

ازدهار المجتمعات
البحرين  جامعة  طلبة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
من  ُيعترب  التطوعي  العمل  اإن  املناعي  عبداهلل 
فمن  املجتمعات  ازدهار  ُتبني  التي  اال�شباب  احد 
ازده��ار  يف  الفرد  ُي�شاهم  التطوعي  العمل  خ��الل 
نف�س  ويف  لديه  االن�شاين  اجلانب  وُينمي  جمتمعه 
الوقت يطور من ذاته ويحققها من خالل م�شاعدة 
املجتمع، والن ال�شباب هم جيل امل�شتقبل فالبد ان 

يتحلى ال�شاب مبثل هذه العادات االإن�شانية.
التطوعية  االأعمال  يف  م�شاركته  اإل��ى  وتطرق 
اآل  علي  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شمو  بجائزة  وال��ف��وز 
يف  �شاهم  ما  وهو  تطوعي،  م�رشوع  الأف�شل  خليفة 
الفريق  ن�شاطات  وتو�شعة  الفريق  معنويات  رفع 
اخلليج  يف  تطوعية  تعليمية  من�شة  اول  واأ�ش�شنا 
درو���ش��ا  ت��ق��دم  ال��ت��ي   )A ACADEMY(وهي
تطوعية جمانية لطلبة اجلامعات، وحققنا النجاح من 
خالل م�شاركة املتطوعني من خمتلف التخ�ش�شات 
و�شقل  �شخ�شياتهم  لتطوير  م�شاعدتهم  ومتت 
فا�شبح  للطلبة،  تدري�شهم  خ��الل  من  مهاراتهم 

املتطوع لدينا ميتلك مهارات املعلم الكفء.
�شمو  ج���ائ���زة  اأن  امل��ن��اع��ي  ع���ب���داهلل  واأك�����د 
للعمل  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ل��ي  ب���ن  ع��ي�����ش��ى  ال�����ش��ي��خ 
الأ�رشة ومادية  معنوية  دفعة  مبثابة  تعد   التطوعي 

اجل��ائ��زة  �شاهمت  ف��ق��د   )A ACADEMY(  
حجم  زي��ادة  يف  �شاهم  مما  اك��ر  العمل  تطوير  يف 
الفرق  جميع  ن�شجع  ونحن  براجمه  وتنوع  امل�رشوع 
التطوعية من خمتلف ان�شطتها يف مملكة البحرين 
للتعرف  بل  فقط  للفوز  لي�س  بها  امل�شاركة  على 
على طاقات �شبابية هائلة تخدم املجتمع واجلائزة 
وب��دورن��ا  التطوعية  ال��ف��رق  الإب����راز  من�شة  ه��ي 
ندعو  قبل  من  اجلائزة  االأول يف  باملركز  كفائزين 
امل�شاريع  ه��ذه  ودع���م  لال�شتثمار  املوؤ�ش�شات 

ال�شبابية. واأكد رئي�س جمل�س طلبة جامعة اململكة 
حممد بدر بودوا�س  اأن العمل التطوعي ي�شكل اأهم 
الو�شائل امل�شتخدمة لتعزيز دور ال�شباب يف احلياة 
االجتماعية وامل�شاهمة يف النهو�س مبكانة املجتمع 
العمل  اأهمية  وت���زداد  احل��ي��اة.  ج��وان��ب  �شتى  يف 
التطوعي يوماً بعد يوم نظراً لتعقد ظروف احلياة 
وازدياد االحتياجات االجتماعية، وخري �رشيحة ممكن 
باندفاع  فيه  وتعطي  التطوعي  العمل  تنجح  اأن 

وحما�س ت�شل به اإلى حد االإبداع هي فئة ال�شباب.

ردود فعل مرحبة 
يف  تطوعية  م���ب���ادرات  يف  م�شاركته  وح���ول 
ال�شابق، اأ�شار بودوا�س اإلى اأنه �شارك يف عدد من 
االعمال التطوعية من خالل املبادرات التي قدمتها 
اجلامعة مل�شاعدة االآخرين ومنها على �شبيل املثال 
اال�رش  مفاجاأة  هدفها  وك��ان  الرم�شانية(  )ال�شلة 
لهم  رم�شانية  �شالل  تقدمي  خالل  من  املتعففة 

االيجابية واملرحبة  االفعال  ردود  وبالفعل الم�شنا 
اه��داف  اح��د  وق��د حققنا  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مبثل 
لل�رشاكة  اجلامعة  و�شعتها  التي  اال�شرتاتيجية 

املجتمعية.
اململكة  جامعة  طلبة  جمل�س  رئي�س  ون���وه 
خليفة  اآل  علي  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شمو  مببادرة 
مملكة  يف  تطوعي  م�����رشوع  اأف�شل  ج��ائ��زة  برعاية 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  م��ب��ادرة  اأن��ه��ا  معتربا  البحرين 
و�شملت  التطوعية  امل�شاريع  اأف�شل  تكرم  كونها 
البحرين  يف  ا�شبح  فلذلك  املجتمع  فئات  خمتلف 
التطوعية  املبادرات  تقدمي  يف  االبتكار  من  نوع 
وكذلك  قيم  تكري�س  على  اجلائزة  �شاعدت  وكما 
ثقافة العمل التطوعي وم�شاعدة االفراد لبع�شهم 

البع�س.

 تجسد معاني التكافل
اأم����ا رئ��ي�����س جم��ل�����س ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم 

بن  ع��ب��دال��ه��ادي  التطبيقية 
اأن  فاأكد  القحطاين   �شالح 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف 
ال��ب��ح��ري��ن ل���ه اه��م��ي��ة 
اأن  خ�شو�شا  ك��ب��رية 
االج�����ي�����ال ت���ت���وارث 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 
م��ن اج��داده��م وه��ذا 
يجعل  ال���ذي  ال�����ش��يء 
امل��م��ل��ك��ة رائ�������دة يف 
على  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
واالقليمي  املحلي  امل�شتوى 
ال�شباب  اأن  اإل���ى  م�شريا  وال����دويل، 
كجزء  التطوعي  العمل  ال��ى  ينظر  البحريني 
وخ�شو�شا  البحرينية  ال�شخ�شية  ومهم يف  رئي�شي 
التكافل  معاين  جت�شد  التطوعية  االعمال  هذه  ان 
االجتماعي وتر�شخ دور امل�شوؤولية املجتمعية لدى 

جميع ال�شباب.
من  كثري  يف  ال�شابقة  م�شاركاته  اإل��ى  واأ�شار 
االعمال التطوعية وبع�شها كان �شمن الفعاليات 
�شواء  البحرين  مملكة  يف  اقيمت  التي  الدولية 
�شاهمت  والتي  وال�شيا�شية  والثقافية  الريا�شية 
يف حتقيق الكثري من االإيجابيات للم�شاركني فيها 
الفعاليات  هذه  مثل  زيادة  اإلى  تطلعه  عن  معربا 
يف اململكة مبا ي�شهم يف تعزيز روح التطوع لدى 
يف  البحريني  ال�شباب  اأن  موؤكدا  العربي،  ال�شباب 
كمثال  اليه  ينظر  ما  دائما  التطوعي  العمل  جمال 

يحتذى به. 
اأن  القحطاين  �شالح  بن  عبدالهادي  واأو�شح 
التطوعي  للعمل  خليفة  اآل  علي  بن  عي�شى  جائزة 
ال�شباب  لدى  املوجودة  الفطرة  ور�شخت  اخرجت 
االإن�شاين واخلريي م�شددا  والعمل  التطوع  يف حب 
على اأن هذه اجلائرة ت�شهم يف تعزيز وتقدير رواد 

العمل التطوعي.
يذكر اأن الن�شخة من جائزة �شمو ال�شيخ عي�شى 
التطوعي �شوف تقام  اآل خليفة للعمل  بن خليفة 
املقبل  �شبتمرب  �شهر  خ��الل  البحرين  مملكة  يف 
للتطوع  العربي  ال��ي��وم  اح��ت��ف��االت  م��ع  بالتزامن 

وتنظمها جمعية الكلمة الطيبة.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة:  تاأكي���دا على 
دورها يف جت�شيد مبداأ ال�رشاكة املجتمعية ومد 
ج�شور التوا�ش���ل مع خمتلف فئ���ات املجتمع، 
نظمت �ش���وؤون اجلن�شية واجل���وازات واالإقامة 
بالتن�شي���ق مع �رشكة مطار البحري���ن وموؤ�ش�شة 
ج����رش املل���ك فهد، جول���ة تعريفي���ة يف منفذي 
مطار البحرين ال���دويل وج�رش امللك فهد لعدد 
م���ن ط���الب وطالب���ات املدار����س احلكومي���ة 

امل�شاركني يف االأندية ال�شيفية باململكة.
واطلع الطلبة خالل زيارتهم ملطار البحرين 
ال���دويل على طبيعة عمل �ضب���اط اجلوازات يف 
اإنه���اء اإج���راءات امل�شافرين اأثن���اء دخولهم اأو 
للتعليمات  باالإ�شاف���ة  للمملك���ة،  مغادرته���م 
التي يج���ب اأن يتقيد به���ا امل�شافر ك�شالحية 
ج���واز ال�شف���ر، واملواد التي مين���ع حملها على 

منت الطائرة، والتعليم���ات واالإر�شادات التي 
يجب اإتباعه���ا اأثناء التفتي�س عن���د الدخول اأو 

اخلروج من الطائرة.
وخالل زيارة الطلب���ة اإلى ج�رش امللك فهد، 

مت تق���دمي عر�س فيلم وثائق���ي تعريفي عن 
تاري���خ اجل����رش، وم���ن ث���م االطالع عل���ى متحف 
م�شغ���ر. كم���ا تعرف الطلب���ة على نظ���ام عمل 
ج���وازات ج����رش املل���ك فه���د من���ذ افتتاحه يف 

الع���ام 1986، اإ�شافة اإل���ى االإ�شدارات االأولى 
جلوازات ال�شفر واالأجه���زة امل�شتخدمة اآنذاك، 
واه���م التط���ورات والتحديثات الت���ي �شهدها 

هذا املنفذ احليوي.

املنام���ة - وزارة الداخلية: اختتم االأ�شبوع 
الثاين من فعالي���ات الن�ض���اط ال�ضيفي لأبناء 
ال�ضب���اط بوزارة الداخلية للعام 2018، والذي 
ي�رشف عل���ى تنظيمه االحت���اد الريا�شي لالأمن 

العام بالتعاون مع نادي �ضباط الأمن العام.
وقد ا�شتم���ل الربنامج ه���ذا االأ�شبوع على 

ع���دة اأن�شطة وزيارات، حيث ق���ام امل�شاركون 
بزي���ارة اإلى دار يوكو لرعاية الوالدين ومتحف 
موقع قلع���ة البحرين ثم زي���ارة ملدينة �شباب 
العام���ة  املوؤ�ش�ش���ة  تنظمه���ا  والت���ي   2030
لل�شب���اب والريا�ش���ة بالتع���اون م���ع متك���ني، 
حيث ا�شتمعوا ل����رشح مف�شل عن املدينة، كما 

ا�شتم���ل برنامج هذا االأ�شب���وع على ور�شة عمل 
قدمها مركز حماي���ة الطفل حيث مت التعريف 
باأعمال املركز والوقاي���ة من التحر�س والتنمر 
والوقاي���ة م���ن االأ�شخا����س املجهولني وطرق 

مكافحة اجلرائم االإلكرتونية.
ويه���دف الن�ض���اط اإل���ى �ضغل وق���ت فراغ 

امل�شارك���ني مبا يع���ود عليهم وعل���ى وطنهم 
وجمتمعه���م بالنف���ع والفائ���دة، وغر����س روح 
التعاون لديهم والتفاعل مع االآخرين، وتعزيز 
دور امل�شارك���ني جت���اه املجتم���ع مب�شاركتهم 
يف الربام���ج االجتماعية، باالإ�شاف���ة اإلى تنمية 

و�شقل هواياتهم واإبراز مهاراتهم الفردية.

• •عبداهلل املناعي	 •عبدالهادي القحطاين	 حممد بوداو�س	

• �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي	

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�شى ال 
خليفة برقية تعزي���ة وموا�شاة اإلى رئي�س 
جمهوري���ة باك�شت���ان االإ�شالمي���ة ممن���ون 
ح�ش���ني، ع���ربرّ فيه���ا جاللت���ه ع���ن خال�س 
تعازيه و�شادق موا�شاته ب�شحايا الهجوم 
االنتح���اري ال���ذي ا�شته���دف اأح���د مراكز 
االق���رتاع مبدين���ة كويتا. واأع���رب العاهل 
يف الربقية عن اإدانته ال�شديدة ملثل هذه 
االأعمال االإرهابية الب�شعة، التي ت�شتهدف 
اإل���ى  واالأبري���اء وت�شع���ى  االآمن���ني  اأرواح 
زعزعة اأمن وا�شتقرار البلد التي يرف�شها 
املجتمع الدويل وتتنافى مع كافة ال�رشائع 
ال�شماوية والقيم االإن�شانية، موؤكًدا وقوف 
اململكة وت�شامنها مع جمهورية باك�شتان 
يف جهوده���ا يف احل���رب عل���ى االإره���اب، 

واحلفاظ على اأمنها وا�شتقرارها.
وع���ربرّ جاللت���ه ع���ن اأ�ش���دق م�شاع���ر 
التعزي���ة واملوا�شاة بهذا امل�شاب االأليم، 
�شائالً املولى عزرّ وجلرّ اأن يتغمد ال�شحايا 
بوا�ش���ع رحمته، واأن مي���ن على امل�شابني 
جمهوري���ة  ويجن���ب  العاج���ل،  بال�شف���اء 
باك�شتان االإ�شالمية و�شعبها ال�شقيق كل 

مكروه.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل الب���الد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة ورئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
وويل العه���د نائب القائ���د االأعلى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمري �شلمان بن حم���د اآل خليفة 
برقي���ات تهنئ���ة اإلى مل���ك تايلند �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك ماه���ا فاجريالوجنك���ورن، 
وذلك مبنا�شبة عيد ميالد جاللته، �شمنوها 
متنياته���م  و�ش���ادق  تهانيه���م  خال����س 
جلاللته بدوام ال�شح���ة وال�شعادة ول�شعب 
مملك���ة تايلند مزيًدا من التق���دم والنماء، 
م�شيدي���ن بالعالق���ات الثنائي���ة املتميزة 
التي تربط البلدين وال�شعبني ال�شديقني 

يف خمتلف املجاالت.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي�س جمهورية 
ب���ريو مارت���ن فيت�شكارا، وذل���ك مبنا�شبة 
ذكرى ا�شتقالل بالده، اأعرب جاللته فيها 
ع���ن اأطيب تهاني���ه ومتنياته ل���ه مبوفور 
ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

املنام���ة - بن���ا: بعث رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة برقي���ة تعزية وموا�شاة 
اإلى رئي�س جمهوري���ة باك�شتان االإ�شالمية 
ممنون ح�ش���ني ب�شحايا الهجوم االنتحاري 
اأح���د مراك���ز االق���رتاع  ال���ذي ا�شته���دف 
نه���ا �شم���وه �شادق  مبدين���ة كويت���ا، �شمرّ
تعازيه وموا�شاته لفخامته والأ�رش ال�شحايا 
ولل�شع���ب الباك�شت���اين ال�شدي���ق، �شائالً 
املولى عزرّ وجلرّ اأن يتغمد ال�شحايا بوا�شع 
رحمت���ه ويدخلهم ف�شي���ح جناته، واأن مين 

على امل�شابني ب�رشعة ال�شفاء.

املنام���ة - بنا: بعث ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأمري 
�شلم���ان بن حم���د اآل خليف���ة برقية تعزية 
وموا�ش���اة اإلى رئي����س جمهورية باك�شتان 
االإ�شالمية ممنون ح�ش���ني، وذلك ب�شحايا 
الهج���وم االنتح���اري الذي تعر����س له اأحد 
مراكز االق���رتاع مبدينة كويتا، عرب �شموه 
فيها عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته 
ولل�شع���ب  ال�شحاي���ا  والأ����رش  لفخامت���ه 
الباك�شتاين ال�شديق، داعًيا اهلل تعالى اأن 
يتغمد ال�شحايا بوا�ش���ع رحمته ور�شوانه 
ويدخله���م ف�شي���ح جنات���ه، واأن مين على 

امل�شابني بال�شفاء العاجل.

العاهل: “هجوم كويتا” 
عمل اإرهابي ب�شع

البحرين تهنئ ملك 
تايلند بعيد ميالده

العاهل يهنئ بريو 
بذكرى اال�شتقالل

�شمو رئي�س الوزراء يعزي 
باك�شتان يف �شحايا التفجري

... و�شمو ويل العهد 
يعزي باحلادث االإرهابي
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ال�����ب�����ل�����دان ان�������������دالع ح���������رب جت�������اري�������ة م�������ع  ال�����������ص�����ن ال ي��������ؤي�������د  �����ص����ع����ب 

اأمل�������������س م������ن ج�����ال�����ة امل�����ل�����ك ح����ر�����ص����ا ك�����ب�����را ع����ل����ى ت���ن���م���ي���ة ال����ع����اق����ات
تفادي الحرب

حدي���ث ال�صاعة به���ذه الفرتة ع���ن ت�صاعد 
اخل���اف الأمريكي م���ع بكني ع���ن مو�صوع 
فر����ض وا�صنط���ن ر�ص���وم عل���ى ال���واردات 
ال�صيني���ة، وعندم���ا يت�صارع الكب���ار، فاإن 
ال�صغار يت����ررون، فما م�صار هذا التحدي 

والتوتر؟
املجريات ال�صاخنة اجتذبت االأنظار الأكرب   -
ق�تن اقت�صاديتن يف العامل، والعاقة االقت�صادية 
بن بكن ووا�صنطن مهم���ة، و�صعب ال�صن ال ي�ؤيد 

اندالع حرب جتارية مع البلدان.
اجلان���ب ال�صين���ي غر م�ص����ؤول عم���ا يجري من 
ت�تر حاليا، وت�جد م�صكلة يف هذه الفرتة بن اأمركا 

وجميع حلفائها، مثل كندا والدول االأوروبية.
الل�ائ���ح املطل�ب���ة  ال�ص���ن تتم�ص���ك وتنف���ذ 
مبنظمة التج���ارة العاملي���ة، وتبذل جه����دا م�صتمرة 
وكب���رة الإيجاد احلل����ل املنا�صبة لتف���ادي اأّي حرب 
اقت�صادي���ة مع اأّي بلد، الأن ه���ذا الت�تر لي�س مفيدا 

الأّي بلد، �ص�اء اأمركا اأو ال�صن اأو البلدان االأخرى.

جلسات تشاورية
احل���رب التجارية ل تفي���د اأّي طرف، واذا 
جنحت الدارة الأمريكية يف حتقيق اأهدافها 
من فر�ض ر�ص���وم على ال���واردات ال�صينية 
فاإنها قد حققت انت�ص���ارا اآنيا، وقد يوؤدي 
لتجديد انتخاب ترمب للبيت الأبي�ض... هل 

ال�صني م�صتعدة لتقدمي تنازلت؟
ال ت�ج���د خطة حمددة حالي���ا، الأن العاقة   -
التجاري���ة بن بك���ن ووا�صنطن مهم���ة وكبرة، وه� 
م��ص�ع مهم لدى قيادة البلدين، واأو�صحت ال�صن 

مبداأها.
انعق���دت جل�ص���ات ت�صاوري���ة ب���ن فريقن من 
ال�ص���ن واأمركا ح�ل ه���ذا امل��ص����ع، وقد ت��صل 
الفريقان لت�افق���ات، ولكن الفريق االأمركي تراجع 

وغّر م�قفه، وهذه م�صكلة.
لدينا مبداأ وا�صح، يق�م على االحرتام املتبادل، 

والنظرة االيجابية الحرتام م�صلحة الطرفن، وال نريد 
�رضرا لاقت�صاد العاملي.

املحادث���ات م�صتمرة حلل امل��ص����ع مع اجلانب 
االأمركي.

طريق الحرير
ه���ل توجد بدائ���ل تفكر فيه���ا ال�صني اإذا 
ا�صتمر املوقف الأمريكي من خال النفتاح 

على ال�صوق الإفريقية على �صبيل املثال؟
ت�ج���د يف داخل ال�صن �ص�ق كبرة جدا،   -
اإذ ي�ص���ل تع���داد ال�صكان قرابة ملي���ار و400 ملي�ن 
ن�صمة، ومن خال مبادرة احلزام والطريق فاإن ال�صن 

�صتعزز تعاونها مع خمتلف دول العامل.
مب���ادرة احل���زام والطري���ق �صتحق���ق مكا�ص���ب 
م�صرتكة جلميع البلدان، ومتثل الدول العربية �ص�قا 

كبرا لل�صن.

إنجازات صينية
توجد مطال���ب اأمريكية يعتربونها م�روعة 
حلماية حقوق امللكية الفكرية والتكنولوجيا 

و�صعر العملة ال�صينية وغريها، وماذا ميكن 
اأن تقدم ال�صني للدول العربية واخلليجية 
عموم���ا، وللبحري���ن حتديدا، حت���ى تكون 
العاق���ة التجاري���ة ا�صرتاتيجي���ة وبعيدة 
املدى ومبن���اأى عن اخلافات التجارية بني 

بكني ووا�صنطن؟
بالن�صبة مل��ص�ع حق�ق امللكية الفكرية   -
فاإن ال�صن ومنذ ان�صمامها ملنظمة التجارة العاملية 

مت�صكت ب�صكل كبرا بالل�ائح واالأنظمة.
لقد حققت ال�صن اجنازات كثرة وكبرة ط�ال 
ال�صن�ات املا�صية، ولك���ن اأمركا ال تنظر لاإجنازات 

ال�صينية، وال تراها ح�صب راأيي.
يق�ل����ن ال ي�جد ت����ازن جتاري ب���ن البلدين، 
ال����رضكات امل�ج����دة  اإن بع����س  وردي عل���ى ذل���ك 

بال�صن هي �رضكات اأمركية.

تسييل السندات
اإل���ى اأي م���دى ميك���ن اأن حتم���ي ال�صني 
حقوقه���ا امل�روعة يف ظ���ل ترديد اأقوال 
با�صتخدام بكني اخليار النووي القت�صادي، 

لأن ال�ص���ني متلك �صن���دات اأمريكية ت�صل 
اإل���ى 1.24 ترليون، هل من �صمن اخليارات 
ت�صيي���ل ال�صني له���ذه ال�صن���دات واإخراج 

ال�صتثمارات خلارج اأمريكا؟ 
ل�صت املخت�س به���ذا امل��ص�ع. واملبداأ   -
العام ح�ل ه���ذا امل��ص�ع باأن ال�ص���ن ال تريد حربا 
جتاري���ة ب���ن البلدي���ن. واأ�صتطي���ع الق����ل اإن خيار 

ت�صييل ال�صندات غر مطروح حاليا.

اللقاء الملكي
م���ا اأبرز ما جرت مناق�صت���ه خال ال�صتقبال 

امللكي لكم لتقدمي اأوراق العتماد؟
ت�رضف���ت بلقاء جالة امللك لتقدمي اأوراق   -
االعتم���اد، وجرى ح����ار عميق لتعزي���ز العاقات بن 

البلدين.
واأمل����س م���ن جالة املل���ك حر�صا كب���را لتنمية 
العاقات ب���ن البلدين، وبزيادة ثقل ه���ذا التعاون 

على م�صت�يات عديدة.

بلدان الشرق
التقيت���م برئي�ض ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �صلمان اآل خليفة 

فما انطباعاتك لأجواء اللقاء؟
رئي����س  بلق���اء �صم����  ج���دا  اأن���ا �صعي���د   -
ال����زراء، واأعجب���ت مبجري���ات اال�صتقب���ال احل���ار من 
�صم����ه، واهتمام���ه الكب���ر بتنمي���ة العاق���ات ب���ن 

بكن واملنام���ة. لقد ا�صتذكر �صم����ه باللقاء زيارته 
اإل���ى ال�صن يف ماي� 2002، وق���د زار �صم�ه ال�صن 
اأك���ر من م���رة، وميكنني الق�ل اإن �صم����ه رائد فتح 
العاقات الدبل�ما�صية بن املنامة وبكن، وم��ص�ع 
تعزيز العاق���ات بن البلدين يحظ���ى باهتمام كبر 

من جالة امللك.
واأتلم����س م���ن احلك�م���ة البحرينية رغب���ة اأكيدة 
بتعزيز العاق���ة بن البلدين، وبع���د النظر يف تنمية 
هذه العاقة، وذلك ينطل���ق من روؤية بحرينية بت�جه 
نظرها اإلى بلدان ال�رضق عم�ما، والى ال�صن حتديدا.
تن���اول  ال����زراء  رئي����س  �صم����  م���ع  احلدي���ث 
م��ص�ع���ات كث���رة، وترك���زت على تنمي���ة التعاون 

التجاري واال�صتثماري والثقايف بن البلدين.

بناء بيوت
م���ا م�صار التع���اون ال�صين���ي البحريني يف 

جمال تنفيذ م�روعات اإ�صكانية؟
ج���رت حمادث���ات مكثف���ة ب���ن اجلان���ب   -
ال�صين���ي والبحرين���ي للم�صاهمة يف بن���اء بي�ت، وقد 

ت��صل اجلانبان اإلى اتفاقات مهمة.
اأت�ق���ع ت�قي���ع االتف���اق ب���ن وزارة االإ�ص���كان 
وال�رضكة ال�صينية )�صي اأم اأي �صي( باملرحلة املقبلة. 
وامل����رضوع م�ؤلف من مراحل عدي���دة، واملرحلة االأولى 
ت�صم���ل بن���اء 4 اآالف بيت، وذلك مب����رضوع �رضق �صرتة 
االإ�ص���كاين، وكلفة تنفي���ذ املرحلة االأول���ى بامل�رضوع 

ت�صل اإلى 550 ملي�ن دوالر اأمركي.
وح�ص���ب االتفاقيات االأولية فاإن���ه يجب االنتهاء 

من تنفيذ امل�رضوع قبل حل�ل العام 2020.

• ت�ص�ير: خليل اإبراهيم	 تنمية التعاون التجاري واال�صتثماري والثقايف بن املنامة وبكن   

�صم� رئي�س ال�زراء رائد فتح العاقات الدبل�ما�صية بن 
البلدين... �صفر بكن زائرا “$”:

�ركة �صينية �صتبني
4 اآلف بيت ب�رق �صرتة 

بن�صف مليار دولر

الفريق االأمركي 
تراجع وغّر م�قفه 

بعد االتفاق معه

خيار ت�صييل 
ال�صندات غر 
مطروح حاليا

بع�س ال�رضكات 
امل�ج�دة بال�صن 

اأمركية

توقع �سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية لدى مملكة البحرين اأنور حبيب اهلل توقيع وزارة الإ�سكان 

و�سركة �سينية اتفاقا مهما لبناء بيوت مب�سروع �سرق �سرتة الإ�سكاين خالل الفرتة املقبلة.

وقال لدى زيارة لإدارة “البالد” اإن امل�سروع ي�سمل بناء 4 اآلف بيت، وكلفة تنفيذ املرحلة الأوىل 

ت�سل اإىل 550 مليون دولر اأمريكي.

وحتدث ال�سفري عن اأجواء ا�ستقبال �سمو رئي�س الوزراء له مبنا�سبة تقدمي اأوراق اعتماده باملنامة، 

ومعتربا اأن �سموه رائد فتح العالقات الدبلوما�سية بني املنامة وبكني، ومو�سوع تعزيز العالقات بني 

البلدين يحظى باهتمام كبري من جاللة امللك.

اأن لدى حكومة البحرين بعد نظر يف تنمية العالقات مع بكني انطالقا من روؤي��ة املنامة  وذكر 

بتوجيه نظرها لبلدان ال�سرق عموما ولل�سني حتديدا.

ح�سر اللقاء من جانب “البالد” رئي�س التحرير موؤن�س املردي، والرئي�س التنفيذي اأحمد البحر، 

ومدير التحرير اأمين همام، ورئي�س الفريق ال�سيا�سي را�سد الغائب.

ورافق ال�سفري بالزيارة مدير الق�سم ال�سيا�سي والقن�سلي بال�سفارة زاو كونغ.

را�صد الغائب

اأم�������رك�������ا ت�������اج������ه م�������ص���ك���ل���ة م������ع ج����م����ي����ع ح���ل���ف���ائ���ه���ا 

البحرينيون منفتحون ومثقفون وودودون مع الأجانب 
زار ال�صف���ر ال�صين���ي باملنام���ة اأن����ر حبيب 
اهلل قراب���ة 50 م�ص����ؤوال حك�مي���ا بحريني���ا من���ذ 
ت�لي���ه مقاليد البعث���ة الدبل�ما�صية قبل 3 اأ�صهر، 
ويلم����س اهتماما كبرا من قبل جالة امللك و�صم� 
رئي����س ال�زراء و�صم� ويل العهد وكل امل�ص�ؤولن 
بالدول���ة واالأ�صدق���اء بالبحرين لتعزي���ز العاقات 
بن بكن واملنامة. واأكد اإن العاقة بن البلدين 
قدمي���ة جدا، وذلك ل�ج�د تاري���خ جتاري للبحرين 
م���ع ال�صن منذ اآالف ال�صن���ن، وقد ت�طدت هذه 
العاقة ب�صكل م�ؤ�ص�صي من خال تاأ�صي�س البعثات 
الدبل�ما�صي���ة بكا البلدين. وب���ن اإن زيارة جالة 
امللك اإلى ال�صن بالعام 2013 دفعت العاقات 

ب���ن البلدين قدما لاأمام، وي�ج���د تعاون م�صتمر 
بجميع املج���االت. وذك���ر اإن ال�ص���ن ت�صعر بثقة 
�صيا�صية ق�ية مع البحري���ن، والبلدان يت�صاطران 
م�اقف متقاربة جتاه الق�صايا االإقليمية والدولية.

وحتدث عن تعزيز العاقات اال�صتثمارية بن 
البلدين، وم�صرا اإلى اأهمية انعقاد الدورة الثامنة 
ال�زاري���ة ملنت���دى التع���اون العرب���ي ال�صيني يف 
بك���ن، و�صارك وزير خارجية البحرين ال�صيخ خالد 
ب���ن اأحمد اآل خليفة به���ذا املنتدى، ووقع اتفاقية 
تع���اون مبب���ادرة الطري���ق واحلرير، وق���د حتدث 
الرئي����س ال�صين���ي باملنت���دى، ومعت���ربا ال���دول 
العربية �رضي���كا اأ�صيا، وال ي�ص����ب العاقات بن 

بكن والع�ا�صم العربية اإال التعاون االيجابي.
وتاب���ع ال�صفر: اإن احلك�مة ال�صينية ال تق�رض 
روؤيتها للبحرين باأنها ع�ص� مبنظ�مة دول جمل�س 
التع���اون اخلليجي، واإمنا البحري���ن لها دور خا�س 
ب���ن دول جمل����س التع���اون واملنطق���ة، وتعت���رب 
البحري���ن ج�رضا للت�ا�صل م���ع دول اخلليج وغرها 
بف�ص���ل ما تتمت���ع به من قي���ادة حكيم���ة و�صعب 
منفت���ح. وق���ال اإن���ه ي�صع���ر �صخ�صي���ا اأن جمتم���ع 
البحرين منفت���ح، ويختلف عن بع�س �صع�ب دول 
اخللي���ج االأخ���رى، ووج���د يف ال�صخ�صي���ة البحرينية 
�صمات عديدة من اأبرزها اأنهم مثقف�ن وودودون 

خ�ص��صا مع االأجانب.

حل احلكومة لأحداث 2011 “حكيم ورائع”
و�ص���ف ال�صفر ال�صيني بالبحرين اأن�ر حبيب اهلل اأداء حك�مة البحرين ب� “احلكمة” يف 

حل ما �صهدته الباد من اأحداث م�ؤ�صفة بالعام 2011.
وقال خال ا�صتقبال اإدارة �صحيفة الباد مبقرها: الطريق الذي �صلكته الدولة يف حل 

االأحداث حكيم ورائع. واأ�صاف: البحرين ت�صهد الي�م هدوءا.
واأك���د اأن ال�ص���ن تدع���م تعزيز العاق���ات بن املنام���ة ب�صكل كب���ر، وتتمنى اخلر 

والتقدم للمنامة. 

البحرين ت�صهد هدوءا الي�م

التقى 50 م�ص�ؤوال حك�ميا بحرينيا خال 3 اأ�صهر 



          بدور املالكي من هورة عايل 

ت�ألق �سوق املزارعني اأم�س )اجلمعة( وعلى غري 
الع�دة ب�آالف ال�سالل م���ن الرطب البحريني، بع�سه� 
ك�ن يت���الأالأ ك�لذه���ب، ويف ب�نورام���� تراثي���ة ثق�فية 
زراعية اجتم�عية وطنية رائعة، �سهده� “بلد املليون 
نخل���ة” الأول م���رة، بدع���م م���ن، قرينة ع�ه���ل البالد 
رئي�س���ة املب�درة الوطني���ة لتنمية القط����ع الزراعي 
�س�حبة ال�سمو امللكي االأم���رية �سبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليف���ة، وح�رسه���� اأكرث من 5 اآالف زائ���ر من االأ�رس 
البحرينية، واملواطنني واملقيمني، الذين ا�ستمتعوا 
بت���ذوق اأنواع من الرط���ب البحريني على اأنغ�م فرقة 
مو�سيق���ى ال�رسطة الت�بع���ة ل���وزارة الداخلية، والتي 
اأمتعت احل��رسين ب�أعذب االأحل�ن الوطنية وال�سعبية 

املعروفة. 

أول مهرجان للرطب
الرطب والتم���ور التي عر�ست ك�نت من اإنت�ج 
املزارعني البحرينيني، من اأجل الحتف�ل واالحتف�ء 
بظه���ور الرط���ب، يف اأول مهرج����ن للرط���ب حتت 
عن���وان “خ���ريات النخلة “ ال���ذي نظمت���ه املب�درة 
الوطني���ة لتنمي���ة القط����ع الزراع���ي، ب�لتع�ون مع 
كٍل م���ن جمموع���ة بن���ك البحرين للتنمي���ة و�سوؤون 
الزراعة وال���رثوة البحرية الت�بعة ل���وزارة االأ�سغ�ل 
و�س���وؤون البلدي����ت والتخطيط العم���راين وي�ستمر 
حت���ى اليوم )ال�سبت(، مب�س�ركة اأكرث من 60 جن�ح� 
من ال�رسك�ت الزراعي���ة واحلرفيني بينهم اأكرث من 
17 اأ�رسة منتج���ة، و38 مزارع� بحريني�، تن�ف�سوا يف 
عر����س اأج���ود منتج�تهم من الرط���ب “الذي تنتجه 
مزارعه���م، يف �سوق املزارع���ني البحرينيني بهورة 

ع�يل.
ومن ج�نب���ه، اأكد م�رسف �سوق املزارعني حممد 
ن�����رس اأن تنظي���م املهرج����ن بدع���م م���ن املب�درة 
الوطني���ة لتنمي���ة القط����ع الزراعي، ي�أت���ي بهدف 
ت�سجيع ودعم االإنت�ج املحلي من كل منتج�ت النخلة 

مب� فيه� اأ�سن�ف الرط���ب التي ت�ستهر وجتود به� 
امل���زارع البحرينية لتعريف اجلمهور ب�أنواع الرطب 
الذي ينتج حملي�، كم� يهدف اإلى حتفيز املن�ف�سة 
بني املزارعني وت�سجي���ع اال�ستثم�ر لزي�دة االإنت�ج 
املحلي م���ن الرطب بك�ف���ة اأنواعه ب�عتب����ر النخلة 

م�س���در عٍز وفخ���ر للمواط���ن البحرين���ي الذي ك�ن 
يعتمد عليه� خالل ال�سنوات امل��سية يف جميع اأمور 

حي�ته املعي�سية.
واأ�س����ر اإل���ى اأن املهرج����ن جمع اأك���رث من 20 
�سنف���� من اأ�سن�ف الرطب مثل اخلال�س، اخلنيزي، 

الع�سي�سي، الربحي، ال�سبيبي، اخل�سريي، احل�متي، 
غرة، �سك���ري، �سلط�نة، املرزب����ن، اخل�سبة، طله� 
من اإنت����ج املزارع���ني البحرينيني، به���دف توعية 
املواطنني ب�أهمية وفوائد التمور املتعددة ل�سحة 
االإن�س����ن، وت�سجيع املجتمع على احلف�ظ على ع�دة 
تن����ول التم���ر والرطب، مل� له� من م���وروث ثق�يف 

خ��س لدى البحرينيني واخلليج عموم�. 
واأو�سح ن��رس اأن املهرج�ن ي�سلط ال�سوء على 
ال���راث البحريني العري���ق واإب���راز دور احلرفيني 
امل�س�رك���ني لتوثي���ق من���ط احلي����ة يف امل��س���ي 
ع���رب اإق�م���ة معر����س ب�سيط للح���رف الت���ي تعتمد 
يف �سن�عته���� على منتج����ت النخيل مث���ل ال�سعف 
واجلريد والليف وغريه�، مردف� ان املهرج�ن يعمل 

على من�سة لعر�س اإنت�ج املزارعني للزوار.

ركن األطفال 
وق����ل م�رسف �س���وق املزارع���ني اإن املهرج�ن 
خ�س����س ركن� خ��س���� ب�الأطف�ل، �سيلق���ى االأطف�ل 
فيه ن�سيب� من املرح والرفيه واملتعة والتعلم يف 
املهرج�ن عرب عمل ور�س ترفيهية متنوعة واأهمه� 
كيفية عمل احّلية بّية، اإ�س�فة اإلى وجود م�س�بق�ٍت 
ثق�فية ت�ستهدف تعريف االأجي�ل ب�الإرث الت�ريخي 
ململكة البحرين ب�س���كٍل ترفيهي ي�سفي اأجواًء من 

املتعة واملرح. 

المهرجان مفتوح اليوم 
و�سيكون املهرج�ن مفتوح���� للعوائل والزوار 
الي���وم ال�سبت م���ن ال�س�ع���ة الع�����رسة �سب�ح� حتى 

ال�س�د�سة م�س�ًء.
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رطــب “بلــد املليـــون نخلــــة” يتباهــــى بحالوتـــه

دعم �سمو الأمرية �سبيكة يعيد للنخلة البحرينية جمدها

“اخلريات” ينطلق مب�س�ركة 60 جن�ح� واأكرث من 5000 زائر

املزارع البحريني مبدع ومتميز وق�در على التحدي... م�س�ركون:

رفع عدد من املزارع���ني البحرينيني امل�س�ركني ب�ملهرج�ن، كل 
اآي����ت ال�سكر والتقدير لقرينة ع�هل الب���الد رئي�سة املب�درة الوطنية 
لتنمي���ة القط�ع الزراع���ي �س�حبة ال�سمو امللك���ي االأمرية �سبيكة بنت 
اإبراهيم اآل خليفة لدعمه� املزارع البحريني، واهتم�مه �سموه� الدائم 

فيم� ي�سغلهم.
واأك���د املزارعون عرب “البالد” اأن جن����ح املهرج�ن يعك�س الدعم 
ال���ذي تولي���ه �سموه� من خ���الل املب����درة الزراعية مب���� ي�سكل جن�ح� 

للم���زارع البحرين���ي، كم� اأن دعمه���� ي�سرجع ت�ريخ وت���راث البحرين 
املعروفة ببلد للملي���ون نخلة، وي�سب يف ن�رس املنتج البحريني واإعالء 

كلمته، من خالل منتج ين�ف�س يف جودته و�سمعته املنتج�ت االأخرى.
واأ�س����روا اإلى اأن املزارع البحريني اأثب���ت اأنه مبدع ومتميز وق�در 
عل���ى التحدي، داعني اإل���ى توفري �سن�ع�ت حملي���ة تعتمد على اإنت�ج 
النخيل والتمور، ليكون للمزارع البحريني دور مهم يف دعم االقت�س�د 

املحلي وامل�س�ركة يف التنمية امل�ستدامة.

التمر وا�رشب قهوة “النوى” 4 اآلف ف�سيلة جاهزة للزراعة يف 2019حلِّ بـ “كعك” 
خمترب االأن�سجة يعمل بخربات وكوادر بحرينية... عبداجلليل:�سنعت ب�أيٍد �سب�بية بحرينية

حم����ل مهرج�����ن “خ����ريات النخلة” 
مف�ج�����آت �س�����رة للزوار، حي����ث يعر�س 
اأح����د االأجنحة امل�س�رك����ة يف املهرج�ن، 
والتي يعم����ل به� جمموعة من ال�سب�ب، 
الذي����ن �سنعوا م����ن التم����ر “اآي�سكرمي 
و”ميلك �سيك” و”كعك التمر”، وهو م� 
�سهد اإقب�ال واإعج�ب� وا�سع� من ال�سب�ب.

كم����� انفرد جمعة �سلم�����ن يف جن�ح 
اآخ����ر بتجرب����ة متميزة من خ����الل قهوته 
التي ي�سنعه����� يدوي� من “نوى التمر” 
والتي يق����ول بفخر عنه����� “ع�ئلتي يف 
كرب�ب�����د”، ا�سته����رت ب�سن�عة القهوة 
من 60 ع�م�، مو�سح����� اأن القهوة وهي 
م����ن ال�سن����ة النبوي����ة وت�سن����ع من نوى 

اأثبت����ت  “اخلال�����س واخلني����زي”،  مت����ر 
اأنه����� مفي����دة لل�سح����ة الع�����م، وتقلل 
ال�سموم، وتنهي  الكول�سرول، وتطرد 

عفونة القولون.
واأو�س����ح اأن كوبني اإل����ى 3 اأكواب 
يف الي����وم تكون ك�في����ة لتحقيق �سحة 

�سليمة.

اأو�سح فني خمت���رب االأن�سجة الت�بع 
ل�سوؤون الزراعة والرثوة احليوانية جعفر 
عبداجللي���ل اأن خمت���رب االأن�سج���ة يعمل 

بخربات وكوادر بحرينية.
انطل���ق  العم���ل  اأن  اإل���ى  واأ�س����ر 
ب�ملخت���رب من���ذ الت�سعين����ت، موؤكدا اأن 
املخت���رب وبع���د توقف���ه ع���ن االإنت�ج 3 
�سن���وات، �سيزود املزارع البحرينية عرب 
التكث���ري ب�الأن�سج���ة م���ن 3 ال���ى 4 اآالف 

ف�سيلة للع�م املقبل.
واأ�س����ر اإل���ى دع���م �س�حب���ة ال�سمو 
امللكي االأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل 
خليفة للمخت���رب، اإذ ت�سعى �سموه� اإلى 

اإبراز املنتج البحريني يف االأ�سواق.
وذكر اأن كل ف�سيلة تنتج ب�ملخترب، 
تزودن� من 80 اإل���ى 100 نخلة، وحتت�ج 

عملية اإنت�ج الف�سيلة اإلى 18 �سهرا.
وق����ل عبداجلليل اإن الك�در الع�مل 

ب�ملخت���رب بح�ج���ة اإل���ى دورات تدريبية 
متع���ددة، واالإطالع على جت����رب الدول 
املتقدم���ة يف هذا اجل�ن���ب ك�ل�سعودية 
و�سلطنة عم����ن، والت���ي اأ�سبحت تنتج 

اأف�س���ل واأج���ود اأنواع النخي���ل والرطب 
والتم���ور، من خالل تقني����ت نحن بح�جة 
اإل���ى االط���الع عليه���� والتع���رف عليه� 

ال�ستخدامه� لدين�.

• •كعكة التمر	 قهوة نواة التمر	

• جن�ح مزرعة عقيل العجيمي	

البحرين يف  للرطب  م��ه��رج���ن  اأول  النخلة”  “خريات  على  وا���س��ع  اإق��ب���ل 
املب�درة الزراعية جنحت يف ا�ستقط�ب 60 جن�ح� بينه� 17 اأ�رسة منتجة
من�ظر ب�هرة ل�سالل “اخلنيزي”  و”اخلال�س” و”الربحي” و20 �سنف� من الرطب
ال�رسطة مو�سيقى  اأنغ�م  على  البحريني  الرطب  من  طن  من  اأك��رث  عر�س 
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�شرنفع اال�شت�شارات ال�شبابية جلاللة امللك ب�شكل دوري

اللجان الطبية ت�شتخف باآالمنا وحترمنا من االإجازات

وابنه ي�شكن يف “ال�شطح” مواطن خم�شيني بال “اإ�شكان” 

بتكليف من نا�رص بن حمد ملوظفي الوزارة... اجلودر:

طالبوا بتطبيق قانون اخلدمة املدنية ... مر�سى ال�سكلر لـ “$”:

نا�سد �سمو رئي�س الوزراء اإيجاد حل ملعانته اليومية

املنامة -  �سوؤون ال�سبـــاب والريا�سة: اأ�ساد 
وزيـــر �سوؤون ال�سبـــاب والريا�سة ه�ســـام اجلودر 
برعاية وح�سور ممثل جللة امللك للأعمال اخلريية 
و�سئون ال�سباب رئي�ـــس املجل�س الأعلى لل�سباب 
والريا�سة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية �سمو 
ال�سيـــخ نا�رص بـــن حمد اآل خليفـــة للحفل ال�سنوي 
للوزارة، وكلماته امللهمة واملحفزة عندما قال يف 
كلمة وجهها للموظفني “اأطلب من اجلميع العمل 
كم�ست�ساريـــن جلللـــة امللـــك يف جمـــال ال�سباب 

والريا�سة”.
واأكـــد اأن �سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة 
هـــو مبثابة امللهـــم ملوظفي الـــوزارة الأمر الذي 
منحهم طاقة اإيجابية من اأجل حتقيق حزمة رفيعة 
من الإجنـــازات املثاليـــة على امل�ستـــوى املحلي 

واملنطقة.
وقـــال “با�سمـــي ونيابـــة عن جميـــع موظفي 
الـــوزارة اأتقـــدم بخال�ـــس ال�سكر والتقديـــر اإلى 
�سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة على مبادرته 
املنطقـــة  يف  نوعهـــا  مـــن  والفريـــدة  املتميـــزة 
عندمـــا طلب مـــن جميـــع موظفي الـــوزارة العمل 
كم�ست�ساريـــن جلللـــة امللك يف املجـــال ال�سبابي 
ال�ست�ســـارات  تقـــدمي  يف  والبـــدء  والريا�ســـي 
والأفكار واملبادرات الرامية اإلى الرتقاء باحلركة 
ال�سبابية والريا�سية، وهي تدل على الثقة الكبري 
يف موظفـــي الـــوزارة ومبـــا يقدمونـــه مـــن اأفكار 

�ست�ساهم يف جعـــل الريا�ســـة البحرينية واحلركة 
ال�سبابية اأكرث تطوًرا ومناء يف خمتلف املجالت”.
واأ�سار اإلـــى اأن “مبادرة �سمو ال�سيخ نا�رص بن 
حمـــد اآل خليفـــة لفتت النتباه اإلـــى دور موظفي 
ومنحهـــم  والريا�ســـة  ال�سبـــاب  �سئـــون  وزارة 
الفر�سة الكاملة لتقدمي ال�ست�سارات باعتبارهم 

الأقدر على تو�سيف العمـــل ال�سبابي والريا�سي 
ومعاي�ستهـــم له يوميًّا وميكنهـــم تقدمي الأفكار 
التـــي تنا�ســـب مـــع املرحلـــة الراميـــة للتطويـــر 
امل�ستمر، واأنا على ثقة تامة بقدرة موظفي وزارة 
�سئـــون ال�سبـــاب والريا�سة على النجـــاح يف هذه 

املهمة ال�سامية”.

�ســـكا عـــدد من املوظفـــني امل�سابـــني مبر�س 
ال�سكلر )فقر الدم املنجلي( من تكرار رف�س اللجان 
الطبية اعتماد اإجازاتهم املر�سية املعتمدة من قبل 
وزارة ال�سحة، ف�سلً عن احت�ساب اإجازاتهم املر�سية 

كاإجازات �سنوية اأو احت�سابها اإجازة بدون راتب. 
وذكـــر املر�ســـى لـ “البـــلد” اأن رف�ـــس اعتماد 
اللجـــان الطبية للإجـــازات املعتمـــدة خمالفة �رصيحة 
لقانـــون اخلدمـــة املدنيـــة الـــذي ي�ستثنـــي مر�سى 
ال�سكلـــر يف احت�ســـاب الإجـــازات املر�سيـــة يف حالـــة 
ا�ستنفاذ ر�سيـــد الإجازات ال�سنوية باإ�سافة 30 يوم 

اإجازة براتب خلل ال�سنة.
وبينـــوا اأنهـــم ي�سطـــرون لتقدمي طلـــب تظلم 
لعر�ـــس الإجـــازات املر�سية املعتمدة علـــى اللجان 
الطبيـــة العامة ويجربهـــم رف�س الإجـــازات لتقدمي 

ا�ستئنـــاف مقابـــل 20 ديناًرا غري قابلـــة لل�سرتجاع 
للنظر يف اعتماد الإجازات. 

 واأو�ســـح املر�ســـى اأن اللجـــان الطبية تنظر يف 
الإجازات املر�سية ب�سكل منفرد الأمر الذي يكلفهم 
ـــا علـــى الرغم من اعتمـــاد كل الإجازات من قبل  ماديًّ
وزارة ال�سحـــة، مطالبـــني بتطبيـــق قانـــون ديـــوان 
اخلدمة املدنيـــة املعّدل الذي منـــح مري�س ال�سكلر 

اإجازات ا�ستثنائية.
مـــن  ال�ستي�ســـاح  لهـــم  �سبـــق  اأنهـــم  وبينـــوا 
رئي�ســـة اللجان الطبية حول اأ�سبـــاب رف�س الإجازات 
الر�سميـــة رغم وجود قانون مينـــح املر�سى 30 يوم 
اإجـــازة اإ�سافيـــة اإل اأنهـــم مل يتلقـــوا اأيـــة ردود على 

ا�ستف�ساراتهم.
و�ســـكا املر�ســـى من تهـــاون بع�ـــس الأطباء يف 
اللجان الطبية مبو�سوع احت�ساب الإجازات املر�سية 
وا�ستهزائهم باملر�س ومعانـــاة امل�سابني بال�سكلر 

وا�ستخفافهـــم بالآلم التـــي يعانون منها، حيث ذكر 
اأحـــد الأطباء اأن الإجـــازات الإ�سافية ملـــن ينتظرون 

املوت. 
وت�ســـري اللئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون اخلدمـــة 
املدنيـــة ال�ســـادر باملر�سوم بقانون رقـــم 48 ل�سنة 
2010 باإ�ســـدار قانـــون اخلدمة املدنيـــة يف املادة 
)30( “ي�ستحق املوظف املري�س بال�سكلر اأو الف�سل 
الكلوي الذي ا�ستنفذ ر�سيده من الإجازات املر�سية 
والإجـــازة املر�سيـــة الإ�سافية اإجـــازة اإ�سافية اأخرى 
براتـــب ل تزيد على 30 يوم عمل ملـــرة واحدة خلل 
ال�سنـــة اإذا راأت اجلهـــة الطبيـــة املخت�ســـة اأن حالته 

ت�ستدعي ذلك”.
املـــادة  ذات  مـــن  )ح(  النقطـــة  يف  وذكـــرت 
“حتت�ســـب الإجازة املر�سية �سمن مدة اخلدمة التي 
ي�ستحـــق عنهـــا املوظـــف مكافـــاأة نهايـــة اخلدمة اأو 

ا”. معا�ًسا تقاعديًّ

نا�ســـد املواطـــن �سعيد حممـــد من قرية 
ال�ساحليـــة امل�سوؤولـــني يف وزارة الإ�ســـكان 
بتنفيـــذ توجيهـــات رئي�س الـــوزراء �ساحب 
ال�سمـــو امللكي الأمري خليفة بـــن �سلمان اآل 
خليفـــة عرب النظـــر يف طلبه الإ�ســـكاين الذي 
مر عليه 20 عاما وذلك لظروفه ال�ستثنائية 

واملعاناة الكبرية التي يعي�سها واأ�رصته. 
يعي�ـــس احلـــاج �سعيد مع اأ�رصتـــه يف بيت 
والـــده الذي ي�ساركـــه فيه 5 اأخـــوة واأ�رصهم، 
ويف بيت اجلـــد الذي ي�سهد زيـــادة م�ستمرة 
يف عدد اأفراده لي�ســـل اإلى 39 فردا من اآباء 
واأبناء واأحفاد، اأمـــا ن�سيبه اأ�رصة احلاج �سعيد 
املكونـــة مـــن 10 اأ�سخا�ـــس فهـــي 3 غـــرف 
اإحداهما لبنه املتزوج واأ�رصته ال�سغرية التي 

مل يجد ملجاأ غري البيت العود.
ويتابـــع “اأنـــا وزوجتـــي وابنـــي وزوجته 
وطفلـــه ال�سغـــري وابنتـــي وابنـــاي الآخـــران 
نت�سارك يف دورة ميـــاه واحدة يتزاحم عليها 
اجلميـــع، وف�ســـل عـــن الكتظـــاظ وال�سيق 
الذي نعي�سه فاإن التهوية معدومة يف املنزل 
الرطب الذي يزيد عدد القوار�س وال�سحايل 

عن عدد �ساكنيه اأ�سعافا كثرية “.
ويكمل “ا�سطر ابني الع�رصيني اأن ي�سكن 
غرفـــة ال�سفيح علـــى �سطح البيـــت وهي ل 
ت�سلـــح لل�سكـــن ل �سيفا ول �ستـــاء رغم انه 
يعـــاين من مر�ـــس ال�سكلر ونق�ـــس اخلمرية 
كمـــا ويعاين من مر�س القلـــب الروماتيزمي 
يف ال�سمـــام التاجـــي مع ت�سيـــق وارجتاع يف 
ال�سمـــام ويعي�س على الأدوية امل�سيلة للدم 
والتي تت�سبب بحاجته لتكرار دخول احلمام”. 
ظـــروف  مـــن  الرغـــم  “علـــى  ويوا�ســـل 

ال�سكـــن ال�سعبة التي تعي�سهـــا الأ�رصة اإل اأن 
�سيـــق ذات اليـــد وتراكـــم القرو�ـــس التي 
يفـــوق جمموعهـــا 500 دينـــار �سهريا تعيق 
اأن ا�ستقـــل يف �سقة اإيجـــار تنا�سب الظروف 

ال�سحية للأبناء املر�سى”.
وي�سيـــف احلـــاج �سعيد “رغـــم كل هذا 
مـــا اأزال متعلقـــا بالأمل باهلل و�سمـــو رئي�س 
الـــوزراء الـــذي غمرنا بجـــوده وكرمـــه واأثلج 
قلوبنا بزيارتـــه املفاجئة لقريتنا وباهتمامه 
و�سوؤالـــه ورعايته الأبوية ثـــم �سمعنا بحر�س 
يف جمل�ســـه وتلم�ـــس اأوجاعنا ووجـــه مبتابعة 

طلبـــات الأهـــايل حر�ســـا علـــى اأن ل يه�سم 
مواطـــن اأو يعي�س يف �سيق داعيا دوما لإتباع 
�سيا�سة الأبـــواب املفتوحة لكل امل�سوؤولني 

يف الوزارات”. 
  وتابع “كل ال�سكـــر والمتنان اإلى �سمو 
رئي�س الوزراء ولنائب رئي�س جمل�س الوزراء 
�سمو ال�سيـــخ علي بن خليفة بـــن �سلمان اآل 
خليفة على جودهمـــا وكرمهما واحت�سانهما 
يل ولأهايل القرية و�رصعـــة جتاوب �سموه مع 
احتياجـــات اأهايل القرية التي مل ترتجم حتى 

الآن على ار�س الواقع”.

• وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة ي�سكر �سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد على مبادراته املتميزة والفريدة	

ليلى مال اهلل

الغريفي من الغرفة إلى الغوارف!
ع�ســـت مع ال�سيـــد عبداهلل الغريفـــي اأ�سهرا يف �سوريـــا يف �سنة 1995 
واأعـــرف ال�سيـــد عن قرب، قـــراأت تفا�سيلـــه وخريطـــة ت�ساري�س تفكريه 

املطّعمة بنكهة اأفكار املرجع ال�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل.
كان رجل اأكرث انفتاحا، وذا مرونة �سيا�سية. كان عمري حينها 25 عاما، 
وكنـــت اأ�سبه بقنبلة موقوتة �سيا�سيـــا، ومتوترا كفهد افريقي مبا حتكمه 

مرحلة العمر من توتر �سبابي ين�سح حمما ودخانا.
عمـــر اأ�سبه بطنجرة بخار ب�سبب تتبيل “�سباي�سي” ال�سيا�سة. كنت كما 
الآن، اإذا اآمنـــت بفكـــرة، تخالط دورتـــي الدموية، اإل اأن الفـــارق اأن اليوم 

ت�رصب م�ساربها بعقلي مبنهج فل�سفي، وواقعية مقاتلة، وبالعناد ذاته.
بالن�سبة اإيل، ع�ست يف مراهقتي الفكرية، قريبا من فكر املرجع ف�سل 

اهلل، وقراأت كتبه، وتف�سريه “املودرن”، واأنا يف عمر الـ16.
وكنـــت معجبـــا يف طريقـــة فل�سفتـــه للحيـــاة، وانفتاحـــه علـــى ال�سعر 

واملو�سيقى والفقه املي�رص عند الكهولة.
كنـــت اأرى يف ال�سيد الغريفي امتـــدادا لقناديل فكر ف�سل اهلل، اأحمل 
اأمـــل اأنه ميلك ذات الإيقاع الربكاين لل�سيد، باعتبار اأن ف�سل اهلل �سخ�س 
كان دائما مي�سي بجوار العا�سفة وبني اأ�سنانها، وميتلك علقة كن�سية مع 
الطوفـــان. مفكر نقدي، وميتلك قدرة على تك�ســـري “التابوات” املحرمة، 

ويّل عنق املوروثات، واإزالة اأتربة التخلف من على �سجادة التاريخ.
كنـــت اأت�ساءل: هـــل الغريفي �سيقود انقلبا فكريـــا اإ�سلحيا للثقافة 
ال�سيعية يف البحرين، يف اأفكار التعاطي مع ال�سلطة، ويخرج النا�س من فكر 
املقاطعة والتوتر والفكر الثوري اللواقعي الذي عادة ما حول الواقع من 

الدخول يف التحالفات اإلى ال�رصاخ على هام�س ر�سيف �سيا�سي معزول؟
ال�سيد الغريفـــي ميتلك ابت�سامة قلما تكون موجـــودة يف رجال الدين 
واأخلقا تتدلى منها اك�س�سوارات حمبة ومرح، ومرونة يف القدرة على القفز 
على الألغام، وقيما اأخلقية ل حتتاج اإلى عبقرية لكت�سافها من اأول لقاء.

كان الأمـــل اأن يكـــون هناك ف�سل اهلل جديـــد يف البحرين، لكن بنكهة 
وطنيـــة بحرينية وملمح غريفية. املفاجاأة اأن ال�سيد الغريفي ذا القدرات 
املرنـــة، والفكر املنفتح ظلم اإمكاناته، وتاريخه، وتر�سانة فكره، وحجز له 
مقعـــدا يف زاوية مركونة يف زقاق فقهـــي �سيق، متوارًيا عن طرح قناعاته 

املنفتحة، والواقعية عند املنعطفات امل�سريية التي متر بها البلد!!
كثـــريا مـــا كنـــت اأ�سائل نف�ســـي، ما الـــذي جعـــل ال�سيـــد �سامتا عند 
املنعطفـــات، وملتحفا بلحاف ال�سمت، اأو مقّزما دوره يف دفرت اأحمر يروج 
فيه لزهد احلياة، يف وقت ال�ساحة ال�سيا�سية، كانت تّلح عليه، وت�ستدعيه 

باإنقاذ موقف ولو منا�سحة بل فيتامني؟؟
مل يكن هناك من مربر لل�سمت اإل اخلوف من عفريت اجلماهري الهائجة، 
واملعباأة بهياج الرومان�سية الثورية، التي قادت يف نهاية املطاف اإلى كل 

تراكمات اخليبات، وتكد�س اجلروح واكتئاب الأمل.
الرمز ال�سعبي يجب اأن ل يوفر اآراءه احل�سا�سة، اأو قراره التاريخي �ساعة 
اإحلاح اللحظة التاريخية على البوح، والتو�سل بحزن لإبداء راأيه، ولو بكلمة 
خجولـــة لإنقاذ وطـــن اأو اإيقاف اأمة ت�ـــرص على النتحـــار اأو الهرولة راق�سة 

للم�سلخ ال�سيا�سي دون اأن جتد رمزا منقذا مينعها من النتحار اجلماعي.
وهنـــا ياأتي �ســـوؤال مهم بعـــد كل الرتاجيديات التي حدثـــت، وانتحار 
الأمـــاين وانت�سار دخان الكتئاب ال�سيا�ســـي يف كل زقاق، وعلى عتبة كل 
بيت، وو�سط مقربة كل قربة، ماذا لو امتلك الغريفي اجلراأة، وقال للنا�س 
يف انتخابات 2002، باهلل عليكم ل تقاطعوا، بل �ساركوا يف النتخابات!! يف 
ال�سنوات الأربع تكد�ست ملفات �ساخنة وجروح متورمة. وم�ست ال�سنون، 
وكان اأداء امل�ساركة جلمعية الوفاق يخلو من خربة التعاطي مع ال�سلطة اأو 

�سناعة التحالفات مع املواقع املرنة من ال�سلطة.
حتـــى جاءت 2011، وكارثيـــة “الدوار”، ويف الوقت ذاتـــه كان ال�سيد 
اإمـــا �سامتـــا اأو م�سافرا بحقيبـــة تلح عليه عند املنزلقـــات. وراحت جمعية 
الوفـــاق م�رصة علـــى ال�ستقالة اجلماعيـــة حماولة اأن حتجز لهـــا مقعدا مع 
رومان�سيـــة الثوريـــني، وخمافة خ�رصان عدد كبري مـــن اجلماهري، والر�سيد 
البنكي لبطاقـــات ائتمانية �سعبية اجلمهور، وهنا بقي الغريفي يف غرفته 
ال�سيا�سيـــة يغرف غرفة حزن اإ�سافية من بحرية التاريخ امل�سكونة ب�سمك 

اخليبة.
كان “الـــدوار” اأ�سبـــه مب�سيدة زمـــن ولعنة حظ وزعـــت بالتق�سيط يف 
�سندوي�ســـات الزمـــن امل�سمومـــة، �سعف فيـــه اجلميع واخلا�ـــرص الأكرب هم 
املعتدلـــون، �ســـواء من ال�سلطـــة اأو املجتمـــع، وكان الطريـــق اإلى تعملق 

وتفريخ خطوط مت�شددة تعتا�ش على ثقافة الإلغاء والتعميم املطلق.
ففـــي عمـــق اجلماهري مـــن يـــرى كل �سيعي مـــع ال�سلطـــة خائنا حيث 
�ساعـــت ثقافة التخوين، �سعف خط العتـــدال من كل اجلانبني، وتباعدت 
امل�سافات امل�سكونة �سلفا بتاريـــخ متوتر غبي م�سكون بالنوم على �رصير 

املا�سي البعيد.
وجـــاءت فر�سة انتخابات 2014 كمرحلة للتوبـــة ال�سيا�سية من اأخطاء 
املا�ســـي، اإل خطـــاأ املقاطعـــة فاجعة الفواجـــع كان �سيـــد املوقف، وهنا 
اأي�ســـا بقي الغريفـــي يف غرفة كان باإمكانه لو نطـــق جلعلها غوارف زلل، 

وا�ستبدال كل غرفة �سمت، 100غرف انفراج.
2018 كانـــت اللحظـــة املتاأخرة، لكن اأخريا خـــرج ال�سيد الغريفي ذو 

ال�سللة الذهبية من اآل ها�سم واآل نزار مبادرا.
مرحلة الغريفي ال�سامتة اأفرزت هذه املرة �سعيا دوؤوبا لتدوير الزوايا 
)الغريفيـــة(، حماولت لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه من اإناء مك�سور، واإن كان يف 
نهاية ال�شوط الإ�شايف قد تنتهي بركالت جزاء مع الأمل ليفوز فريق واحد، 

ا�سمه الوطن.
مهـــم موقف الغريفي، وخطـــوة يف الجتاه ال�سحيـــح، واإن كانت اأ�سبه 
بعقـــد علقة مع الألغام. ولأن الأخطاء جتعلك اأكرث حكمة، وواقعية، اأ�سبح 
لزامـــا اإعادة ترميم العلقة، تقود اإلى حوار مفتوح، دون جعل املتطرفني 

يخطفون امل�سهد.
وهنـــا يجب على كل املعتدلني تعليـــق اجلر�س يف عنق مت�ساح الزمن، 
واأن ت�ســـود ثقافة خطـــاب ال�سدمة مـــع اجلمهور ر�ســـي اأو غ�سب ما دام 
الهـــدف خدمة الوطن واجلمهور، واإن اكت�سف ذلـــك متاأخرا. �سيدنا العزيز 

الغريفي، دع الغرفة والتحق بالغوارف!!

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح
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اجلامعة حتت�ضن احتفال البحرين مبئوية التعليم 

الذوادي يدعو اإلى نبذ الطائفية

“التنمية ال�ضيا�ضية” يوؤّهل ال�ضباب لالنتخابات

500 مري�ض يوميا مبركز اأم احل�ضم و60 موظفا “غري كاٍف”

بدر ينع�ض طموح دوا�رس الزالق ال�ضتعادة مقعدهم بالربملان

“البالد” تعر�س ر�ؤية النائب ال�صابق بوخما�س لتطوير خدمات “رابعة العا�صمة” )2(:

قال اإن جمل�س 2014 �قف �صد م�صلحة املواطنني �نواب اأدار�ا الظهر ملن انتخبهم

طالب النائب ال�صاب���ق ح�صن بوخما�س بتح�صني 
اخلدم���ات ال�صحي���ة املقّدم���ة مبركز �صب���اح ال�صامل 

ال�صحي الواقع مبنطقة اأم احل�صم.
�ق���ال بجولة ميدانية باملنطق���ة مع “البالد” اإن 
املركز يغطي عددا كبريا من املواطنني �املقيمني، 
�ي�صل عددهم لأكرث من 27 األف ن�صمة، �يف املقابل 
ف���اإن ع���دد املوظف���ني باملرك���ز، �ص���واء الأطب���اء اأ� 
الإداريني اأ� املمر�صني، غري كاٍف، �ي�صل اإلى قرابة 

60 موظفا فقط.
�لف���ت اإل���ى اإن عدد اأطب���اء العائل���ة باملركز 6 

فقط، �املمر�صني العامني 7 فقط.

مركز قديم
�اأ�صار اإل���ى اأن املركز يكت���ظ با�صتقبال حالت 
املر�صى، �هو ما يتطلب م���ن الوزارة التفكري جديا 
يف خط���ة لزيادة ع���دد الكادر باملرك���ز، خ�صو�صا مع 
قرب تطبيق م�رش�ع ال�صمان ال�صحي، �ما يتطلبه من 

جتويد اخلدمات ال�صحية.
�حت���دث ع���ن اأن املرك���ز ي�صتقب���ل قرابة 500 

مري�س، �300 منهم بالفرتة ال�صباحية.
�ق���ال اإن مركز �صباح ال�صامل ق���دمي الإن�صاء، اإذ 
افتت���ح يف مايو 1980، اأي م�ص���ى على ق�س �رشيطه 
قراب���ة 38 عام���ا، �ق���د �صه���د جمموع���ة م�رش�ع���ات 
للتطوي���ر �التو�صعة، �لكنه يتطل���ب خطة تطويرية 
اأك���ر �اأ�صمل باملرحلة املقبلة، خ�صو�صا مع الزيادة 
ال�صكاني���ة باملنطق���ة �زيادة ع���دد املرتددين على 

املركز.

زيادة الميزانية
�اأك���د النائب ال�صاب���ق بوخما����س اإن توجيهات 
رئي����س الوزراء �صاحب ال�صم���و امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �صلم���ان اآل خليفة لتجوي���د اخلدم���ات ال�صحية 
اأ�صهم���ت ب�صكل كبري يف حت�ص���ني اخلدمات املقدمة 
للمواطن���ني �املراجع���ني للمراف���ق ال�صحية، �لفتا 
ال���ى اإن �صم���و رئي�س ال���وزراء حري�س ب�ص���كل كبري 
عل���ى اإيالء املل���ف ال�صحي الأ�لوي���ة يف برنامج عمل 
احلكوم���ة، �ذلك ما يتجلى من خالل توجيهات �صموه 
الأخرية لزيادة ميزاني���ة �زارة ال�صحة �متكينها من 

ال�رشاء املبا�رش لالأد�ية.
�اأ�ص���اد بوخما����س بجهود �زي���رة ال�صحة فائقة 
ال�صال���ح يف تنفي���ذ توجيهات �صمو رئي����س الوزراء، 
�م�ص���ريا اإلى اأن الوزيرة تتابع ب�صكل م�صتمر �مكثف 
جميع املالحظات �تدر�س القرتاحات التي ت�صهم يف 

تطوير عمل املرافق ال�صحية.
�ت�صاءل عن م�صتج���دات م�رش�ع الوزارة لتو�صعة 

املركز �صواء م���ن خالل البناء العم���ودي اأ� العر�صي 
ليواكب املراكز ال�صحية احلديثة.

رابعة العاصمة
�ميثل الدائرة الرابعة مبحافظة العا�صمة حاليا 
النائ���ب عبدالرحمن بوجميد. �اأعل���ن النائب ال�صابق 

ح�صن بوخما�س تر�صحه بانتخابات 2018.
�متث���ل الدائ���رة مناط���ق اأم احل�ص���م �اجلف���ري 

�الغريفة �الفاحت �اأبو غزال �العدلية.

انتقد البلدي �املر�صح النيابي للدائرة التا�صعة 
باملحافظة اجلنوبية بدر الد��رشي عر “البالد” الأداء 

الرملان احلايل، ���صفه ب� “املخيب للظنون”.
�قال الد��رشي لل�صحيف���ة: على خالف توقعات 
النا����س بعد انتخاب برمل���ان 2014 فاإن نتائج الأداء 
غري متوقعة، �ح�صيلة عمل الرملان غري مقنعة، �مل 

يلِب طموح املواطنني، ��قف �صد م�صلحتهم.
�ب���ني ان هناك من النواب م���ن اأدار ظهره ملن 
اأ��صلوه الى الرملان، �مل يباِل لتنفيذ احتياجاتهم 
اأ� ح���ل م�صاكله���م �همومهم، موؤك���دا ان تر�صحه جاء 
بقناع���ة لأن���ه ي�صعى ال���ى م�صاعدة النا����س �اإي�صال 

�صوتها الى امل�صوؤ�لني.
�ذك���ر الد�����رشي اإن الدائرة تنتظ���ر الكثري من 
احلل���ول للم�صاكل التي ما ت���زال تعاين منها، �تطلع 

الى تلبية احتياجاتها.
�متثل الدائرة مناطق الزلق، �العرين �جزء من 

دار كليب ��صهركان.

8 أعوام
�ا�ص���اف الد�����رشي: اأه���ايل تا�صع���ة اجلنوبي���ة 
يتطلعون الى تلبي���ة احتياجاتها يف جمالت التعليم 
�التوظيف، �بخا�صة اإن الرملان احلايل مل ي�صتوعب 
مطالب �طموحات املواطنني عموم���ا �اأبناء الدائرة 

حتديدا.
�لفت ال���ى ان تر�صحه نيابيا جاء بناء على طلب 
الهايل لقربه منه���م، �متابعته احلثيثة ملتطلباتهم 
من خ���الل ع�صويته باملجل�س البلدي، حيث اأم�صى 8 

اأعوام ع�صوا باملجل�س.
�لف���ت الى ان���ه �صيعمل على حتري���ك امللفات 
العالق���ة �الت���ي ته���م املواطنني، �ص���واء يف اجلانب 
التعليم���ي �ال�صح���ي �الريا�صي �حت�ص���ني اأ��صاع 
املنا�صب���ة  العم���ل  فر����س  �تاأم���ني  املتقاعدي���ن 
للعاطلني �توفري ال�صكان لقوائم النتظار من اأبناء 
الدائ���رة ف�صال عن م�صاع���دة النا����س للح�صول على 
حقوقه���م �اي�صال �صوتهم للم�صوؤل���ني �هو الغاية 

ال�صا�صية من الرت�صح.

نتائج
�ميث���ل الدائرة بالرملان حالي���ا النائب حم�صن 

البكري، �باملجل�س البلدي بدر الد��رشي.
�ح�صل الد��رشي عل���ى 2679 �صوتا بانتخابات 
املجل�س البلدي بعام 2014، يف مقابل 2144 �صوتا 

للبكري بانتخابات جمل�س النواب.

عن الدائرة
�صه���دت الدائ���رة تعديال قب���ل انتخابات 2014 
��ّصع���ت م���ن م�صاحتها �كتلته���ا الناخب���ة، اإذ كانت 
تقت����رش على منطق���ة ال���زلق، �ازداد حج���م الدائرة 
لت�صم���ل منطق���ة �صاف���رة �منطقة العري���ن �جزء من 

منطقة دار كليب �منطقة �صهركان.
�كان ميث���ل الدائرة منذ برمل���ان 2002 �لغاية 
2010، اأي مل���دة 12 عاما، عبداهلل الد��رشي، �الذي 
ان�صحب م���ن ال�صباق النتخابي برمل���ان 2014 بعد 
�ص���د�ر الرادة امللكية بتعيينه اأمين���ا عاما ملجل�س 

النواب. �ت�صمل الدائرة حاليا 22 جممعا �صكنيا.

مدينة عي�صى - �زارة الرتبية �التعليم: 
اجتمع �زير الرتبي���ة �التعليم ماجد النعيمي 
م���ع الأم���ني الع���ام للجامع���ة العربي���ة اأحمد 
اأب���و الغي���ط، حيث مت خ���الل الجتم���اع بحث 
الت���ي  الحتفالي���ة،  لتنظي���م  ال�صتع���دادات 
�صتقيمه���ا �زارة الرتبي���ة �التعلي���م يف مقر 
اجلامع���ة، مبنا�صب���ة م���ر�ر 100 ع���ام عل���ى 
التعلي���م النظامي يف البحري���ن. �بنّي الوزير 

لالأم���ني العام يف اللق���اء، اأن البحرين �صتنظم 
العدي���د من الفعاليات داخل �خارج اململكة، 
تخلي���داً �اعت���زازاً به���ذه املنا�صب���ة الوطنية 
التعليمي���ة املهم���ة، ��صيتم ت�صلي���ط ال�صوء 
عل���ى م���ا مت حتقيقه م���ن اإجن���ازات تعليمية 
مهم���ة عل���ى ال�صعيدي���ن املحل���ي �الد�يل، 
بف�ص���ل امل�صاندة �الدعم الذي جتده الوزارة 

من لدن عاهل البالد. 

اأك���د خطي���ب جام���ع ال�صي���خ عي�صى بن 
�صلم���ان اآل خليفة ب�صافرة جا�صم الذ�ادي اأن 
“الأمن �ال�صتقرار هي نعمة �هبنا اإياها اهلل 
عّز �جّل خا�صة حتت راية قيادتنا”. �بنّي “اأن 
على جميع فئات املجتمع البحريني اللتفاف 
ح���ول قيادته ��يل اأمره جالل���ة امللك �علينا 
نبذ التفرقة �الر�ح الطائفية لأن الختالفات 
دائًما ت���وؤدي اإلى طريق م�ص���د�د �م�صتقبله 
نف���ق مظلم”. �اأ��صح اأن “امل�صاريع اخلدمية 
�التنموية الت���ي تقدم للمواطن���ني ب�صال�صة 
�تي�ص���ري يق���ف خلفه���ا �صمو رئي����س الوزراء 

��صمو �يل العهد منوًه���ا باأن مملكة البحرين 
مقبل���ة عل���ى عه���د مزده���ر بف�ص���ل جمهود 

احلكومة”.

للتنمي���ة  البحري���ن  معه���د   – املنام���ة 
ال�صيا�صي���ة: �ص���ارك معهد البحري���ن للتنمية 
ال�صيا�صية يف فعالي���ات مدينة �صباب 2030 
�صم���ن الرنام���ج التدريبي “�ص���وت �صباب 
2030” الذي ينظم���ه املجل�س الأعلى للمراأة 
بالتعا�ن مع �زارة �صوؤ�ن ال�صباب �الريا�صة 

�متكني. �قدم املعه���د على مدى يومي 23 
�24 يولي���و 2018 ع���دة حما����رشات تنا�لت 
مو�صوع “النتخابات”؛ بهدف تاأهيل ال�صباب 
البحرين���ي لال�صتحق���اق النتخاب���ي املقب���ل، 
�تعزيز امل�صاركة ال�صيا�صية لدى هذه الفئة 

من املجتمع.

• افتتح مركز �صباح ال�صامل ال�صحي مبنطقة اأم احل�صم يف مايو 1980	

را�ضد الغائب

ليلى مال اهلل

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

تعليق على حوار السفير األميركي
100 عام من العالقة املوؤ�ص�صية بني املنامة ��ا�صنطن، �صهدت تعا�نا م�صطردا 
مبختل���ف املج���الت، �مل توؤثر اإرب���اكات ما حدث م���ن مواقف �صوداء، بعه���د الرئي�س 
ال�صاب���ق اأ�بام���ا، يف تعك���ري �صفو عالق���ة عقود، ب���داأت بتطبيب الأم���ريكان ملر�صى 
م�صت�صف���ى الإر�صالية، �تقدمي خدمات تعليمية مبدر�ص���ة الرجاء، �مزاملة مهند�صني 

اأمريكيني للبحرينيني عند اكت�صاف النفط.
جاء ح���وار ال�صفري الأمريك���ي باملنامة )جا�صت���ني هيك�س �صيب���ريل(، مع الزميلة 
د اعتبار البحرين همزة ��صل اإ�صرتاتيجية، بني خمتلف الد�ل العربية،  “الأيام”، ليجدِّ

للحفاظ على اأمن املنطقة.
�ميثل �ج���ود الأ�صطول الأمريكي باملنامة عنوانا لل�رشاكة الإ�صرتاتيجية، لتحقيق 
التوازن �ال�صتقرار باملنطقة. �رمبا يجهل كثري�ن اإن قاعدة الت�صهيالت تعمل خارج 
حد�د البحرين، اإذ تق���ود جميع اأنحاء اخلليج العربي �خليج عمان، �ميتد عملها للبحر 

الأحمر �املحيط الهندي �باب املندب �قناة ال�صوي�س.
معلوم���ة قيادة كل هذه امل�صاحة اجلغرافية ال�صا�صعة حتدث عنها ال�صفري بحواره 
ال�صحايف، �هي معلومة قدمية جديدة، �لكن اإعادة التذكري بها اليوم مهمة، �بخا�صة 
يف ظل دق طبول التهديدات الإيرانية ال�صتفزازية، �اآخرها ما يتعلق بالتلويح باإغالق 

م�صيق هرمز.
التحال���ف اخلليجي الأمريكي للت�صدي للجماع���ات الإرهابية �صي�صهم ب�صكل كبري 
يف جلم حم���ا�لت تغّول الأفكار املت�ص���ددة. �اأحيانا يتخفى التط���رف مبالب�س اأنيقة، 
مثلم���ا جرى عندما اأبلغت ال�صلط���ات الأمريكية، نظريته���ا الإماراتية، عن حمل �رشافة 

تابع للحر�س الثوري الإيراين. ال�صالح �”الكا�س” مغناطي�س املتطرفني. 
 

 تيار
“حتدث احلوادث يف اأكرث العائالت تنظيما”.

ت�ضارلز ديكنز

• جا�صم الذ�ادي	

افتتح قبل 38 عاما

مركز اأم احل�ضم يخدم 27 األف ن�ضمة
- يخدم املركز 27 األف مواطن �مقيم.

- 60 موظفا باملركز من اأطباء �اإداريني �ممر�صني.
- ا�صتقبال 500 مري�س )300 بالفرتة ال�صباحية �200 بامل�صائية(.

- يف العام 2007 جرت تو�صعة ق�صم التمري�س.
- يف العام 2010 جرت تو�صعة ق�صم ال�صجالت ال�صحية.

- يف العام 2016 اأن�صئت غرفة العزل.

• فائقة ال�صالح	

• ح�صن بوخما�س	

• •حم�صن البكري	 •عبداهلل الد��رشي	 بدر الد��رشي	

ت�صوير: خليل ابراهيم

�صمو رئي�س الوزراء 
مهتم بامللف ال�صحي
6 اأطب�اء عائلة فقط 
�7 ممر�صني عامني

املركز يخدم 27 األف 
ن�صمة

�زيرة ال�صحة تنفيذ 
توجيهات �صمو رئي�س الوزراء 

ما م�صتجدات تو�صعة 
املركز عموديا اأ� عر�صيا؟

مقعد نائب الزالق بالبرلمان
النائب   عدد اأ�صواته برملان  

699 عبداهلل الد��رشي     2002
656 عبداهلل الد��رشي     2006

تزكية عبداهلل الد��رشي     2010
2144 حم�صن البكري     2014

مقعد نائب الزالق بالمجلس البلدي
النائب البلدي   عدد اأ�صواته جمل�س 

يو�صف فار�س الد��رشي     2002
442 يو�صف فار�س الد��رشي    2006
599 بدر �صعود الد��رشي     2010

 2679 بدر �صعود الد��رشي     2014

حمرر ال�ضوؤون املحلية
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حمامي �رشكة تاأمني ينكر عالقتها مبوظف عمل لديها 23 عاما

ملو�ضعه فيقتل �آخر �آ�ضيوي يقود �ضاحنة من دون �إعادة “�جليك �لهايدروليكي” 

ك�شفت نف�شها باإعالنها عن وظيفته ال�شاغرة

�شاهد عيان قرر بالواقعة

ق���ال املحام���ي ح�ش���ن العج���وز اإن املحكمة 
الك���رى العمالي���ة الثانية ق�شت باإل���زام اإحدى 
ال�رشكات الك���رى املتخ�ش�شة يف جمال و�شاطة 
التاأم���ن ب���اأن تدفع ل�شال���ح موكل���ه -موظف 
�شاب���ق لديه���ا- مبل���غ ح���وايل 28 األ���ف دين���ار 
كمكاف���اأة نهاية خدمة، وكذل���ك اأكرث من 1430 
دينارا كبدل اإجازاته ال�شنوية، ف�شال عن اإلزامها 
بت�شليمه �شهادة نهاية اخلدمة، ومبلغ 20 دينار 

مقابل اأتعاب املحاماة.
واأو�ش���ح اأن وقائ���ع الدع���وى تتمث���ل يف اأن 
موكله التحق بالعمل لدى ال�رشكة املدعى عليها 
يف �شه���ر اأغ�شط�س من الع���ام 1990 بعقد عمل 
غري حم���دد املدة بوظيفة “ا�شت�ش���اري تاأمن” 
وباأج���ر ثابت وقدره 300 دين���ار وعمولة، حلن 

تقدميه ا�شتقالته يف 31 دي�شمر 2016.
واأ�شار اإلى اأن ال�رشكة املدعى عليها امتنعت 
ع���ن اأداء حقوق���ه العمالي���ة م���ن مكاف���اأة نهاية 
اخلدمة ومقابل الإج���ازة ال�شنوية، لذا فقد اأقام 
دعواه مطالب���ا املحكمة باإل���زام ال�رشكة املدعى 
عليه���ا اأن ت���وؤدي اإليه م�شتحقات���ه العمالية عن 
ط���وال فرتة عمل���ه التي بلغ���ت 23 عاما و�شهر 

و10 اأيام.
واأف���اد اأن الطري���ف يف الدع���وى اأنه وخالل 
�ش���ري جل�شات الدع���وى اأنك���رت ال�رشكة املدعى 
عليه���ا متاما باأن املدعي كان يعمل لديها، كما 
اأنكرت معرفته به���ا، م�شتغلة بذلك عدم متكنه 
من تق���دمي �شورة من عقد العمل اإلى املحكمة، 
لأن ال�رشك���ة مل ت�شلمه ن�شخت���ه من العقد، وذلك 
بالرغم م���ن اأن املوظف م�شج���ل على ال�رشكة يف 

نظام هيئة تنظيم �شوق العمل.
وا�شتم���ر وكي���ل ال�رشك���ة باإن���كار عالقته���ا 
باملدع���ي وو�شلت بذل���ك اإلى مرحل���ة اإنكارها 
ب�أنه� مت�ر�س ن�س�ط الت�أمني اأو و�س�طة الت�أمني 
واأن���ه ل يوجد لديها اأ�ش���ال الوظيفة التي يزعم 

املدعي اأنه ي�شغلها.
وبناء على طلب م���ن املدعي فقد اأ�شدرت 
املحكم���ة قرار بن���دب خبري يف الدع���وى، لبحث 
طبيع���ة العالقة ب���ن املدعي واملدع���ى عليها 
وح�ش���اب م�شتحق���ات املدعي، ويف تل���ك الأثناء 

عر�ش���ت ال�رشكة ذاتها �شاغرا وظيفيا عر اإعالن 
يف اإحدى ال�شحف اليومي���ة لوظيفة هي نف�شها 
الوظيف���ة الت���ي كان ي�شغله���ا املدع���ي وبذات 
املزاي���ا، من ب���اب ال�شدف���ة واأثن���اء اأداء اخلبري 
ملهمت���ه املكلف به���ا من قبل املحكم���ة �شاهد 

ذلك الإعالن املن�شور.
ومبواجهة ال�رشكة بن�شخة من الإعالن امل�شار 
اإلي���ه من قبل اخلبري، اأقرت املذكورة مبعرفتها 
باملدعي، واأنه كان يعمل لديها، لكنها ا�شتمرت 
يف اإن���كار عالقتها به زاعمة اأنه���ا مل تكن ت�شلمه 
راتبه ال�شه���ري من اأموال ال�رشكة ب���ل من اأموال 
�رشكة اأخرى، حماولة بذل���ك نفي عالقة التبعية، 
اإل اأنه���ا مل تفلح بعد اأن تبن عدم �شدقها منذ 

بدء �رشيان الدعوى.
من جهتها قالت املحكمة يف حيثيات حكمها 
اأن���ه عن ن�ش���اأة العالقة العقدي���ة -عقد العمل- 
فقد ثبت���ت مبوجب اإق���رار املدع���ي وال�شاهدة 
وتقرير اخلبري املحا�شبي، كم���ا اأنها غري منكرة 

من قبل املدعى عليها.
وا�شتخل�شت من ذلك اأن املدعي عمل لدى 
املدع���ي عليها من���ذ تاري���خ 22 نوفمر 1993 
مبوجب عقد غري حمدد املدة، مبهنة ا�شت�شاري 
تاأم���ن، لقاء متو�شط اأجر �شه���ري قدره 1292 
دينار و112 فل�شا �شامال الأجر الثابت والعمولة.
واأ�شاف���ت اأنه عن نهاية عقد العمل و�شببه، 
وحي���ث اأن املحكم���ة ا�شتخل�ش���ت وفق���ا لإقرار 
املدع���ى بالئحة دع���واه وما ج���اء بتقرير اخلبري 

املحا�شب���ي باأنه م���ن ا�شتقال من عمل���ه واأخطر 
املدع���ى عليها بتاري���خ 1 نوفمر 2016، وكان 
اآخر ي���وم عمل 31 دي�شم���ر 2016، واأن اإجمايل 
مدة خدمة املدعي تقدر ب 23 عاما و�شهر واحد 

و10 اأيام.
ومل���ا كان من املقرر بن����س املادة )116( 
من القانون رقم )36( باإ�شدار قانون العمل يف 
القط���اع الأهلي: )ي�شتح���ق العامل غري اخلا�شع 
لأحكام قانون التاأمن الجتماعي عند اإنهاء عقد 
عمله مكافاأة بواقع اأجر ن�شف �شهر عن كل �شنة 
من �شنوات العمل الثالث الأولى، واأجر �شهر عن 
كل �شنة م���ن ال�شنوات الالحقة عليها، وي�شتحق 
العامل املكافاأة عن ك�ش���ور ال�شنة بن�شبة املدة 

التي ق�شاها يف اخلدمة لدى �شاحب العمل(.
واأ�شارت املحكمة اإل���ى اأن الأوراق قد خلت 
من خ�ش���وع املدعي للتاأمن الجتماعي وخلوها 
مم���ا يفيد �ش���داد املدعي عليها مكاف���اأة نهاية 
للمدعي، وعمالً بن�س املادة 116 �شالفة البيان 
فاإنه���ا ت�شتخل�س منه اأن مكاف���اأة نهاية اخلدمة 
للفرتة التي عمل فيها املدعي واملقدرة ب23 
عام���ا و�شهر واح���د و10 اأي���ام تق���در مببلغ 27 
األف���ا و923 دينارا و976 فل�ش���ا، وعليه تق�شي 

املحكمة باإلزام املدعي عليها بهذا املبلغ.
اأما ب�ش���ان اإجازات املدع���ي، والتي يطالب 
به���ا عن مدة خم����س �شنوات، فق���ررت املحكمة 
اأن املحكمة عج���زت عن اإثبات ا�شتنفاد املدعي 
لإجازت���ه ال�شنوية لآخر �شنت���ن مما تق�شي معه 
بتعوي�ش���ه باأج���ل يع���ادل 33.33 يوم���ا والذي 

يقابله مبلغ 1435 دينار و665 فل�شا.
وحي���ث ع���ن طلب املدع���ي �شه���ادة نهاية 
اخلدمة، وملا كان من املقرر بن�س املادة )13( 
من ذات القانون اأنه: )يجب على �شاحب العمل 
اإعطاء العامل – اأثن���اء �رشيان عقد العمل اأو عند 
انتهائ���ه ودون مقابل - �شه���ادة مبا يطلبه من 
بيانات ب�شاأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل 
ال���ذي قام به والأجر واملزايا الأخرى التي ح�شل 
عليه���ا وخرته وكفاءته املهنية وتاريخ و�شبب 
انته���اء عق���د العمل(، وعلي���ه فاملحكم���ة تلزم 
املدع���ى عليه���ا باإعطاء املدعي �شه���ادة نهاية 
خدم���ة لفرتة عمل من 22 نوفمر 1993 ولغاية 

31 دي�شمر 2016.

عاقبت املحكمة ال�شغرى اجلنائية اخلام�شة 
�شائق���ا من جن�شي���ة اآ�شيوي���ة، باحلب�س ملدة 6 
اأ�شه���ر مع النف���اذ، واأمرت بوق���ف �رشيان جميع 
رخ����س القيادة اخلا�شة به مل���دة 3 اأ�شهر تبداأ 
من اليوم التايل لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة؛ 
وذلك لإدانته بالت�شبب بحادث مروري بوا�شطة 
بال�شاحنة  اخلا����س  الهايدروليك���ي”  “اجلي���ك 
الت���ي يقودها اإذ ن�شي���ه دون اإعادته ملو�شعه، 
ما اأدى ل�شطدامه براأ�س عامل اآ�شيوي من ذات 
جن�شيت���ه ال�شهر املا�ش���ي، وال���ذي كان يقود 
دراجته الهوائية عل���ى �شارع خليج البحرين، اإذ 

تويف متاأثرا بجراحه البليغة يف موقع احلادث.
وتتح�شل الواقعة فيما ورد بحكم املحكمة 
م���ن اأنه بتاري���خ 19 يوني���و 2018، و يف حوايل 
ال�شاعة 5:30 �شباحا، كان املتهم يقود �شاحنة 
العم���ل على �ش���ارع خلي���ج البحري���ن قادما من 
اجلن���وب باجتاه ال�شم���ال على امل�ش���ار الأمين، 
وبدون انتب���اه من املتهم وب�شبب تركه العمود 

امل�شاعد “اجليك”
دون اإرجاعه اإلى مو�شعه ال�شحيح مبا جعله 
مفتوحا مب�شافة م���رت تقريبا عن نطاق املركبة 
الت���ي حتت قيادته، فا�شطدم العمود امل�شاعد 
“اجلي���ك” بج�شم املجني عليه املتوفى، والذي 
كان ي�شري بدراجت���ه الهوائية على ذات الجتاه 
الذي ح�رش منه املتهم مبح���اذاة ال�شارع اأق�شى 
امل�س����ر الأمين، مم� اأدى اإل���ى �سقوط املتوفى 
عل���ى �شطح ال�ش���ارع وتاأث���ره باإ�شاب���ات بليغة 
مثبتة بتقري���ر الطب ال�رشعي، والت���ي اأدت اإلى 
وفاته يف موقع احلادث واأحلق بدراجته الهوائية 

تلفيات ب�شيطة.
وبالتحقي���ق م���ع املتهم اعرتف اأن���ه واأثناء 
ما كان يقود ال�شاحن���ة التابعة جلهة عمله على 
�شارع خليج البحري���ن مبنطقة املنامة وبرفقته 
�شخ�شن م���ن العمال، متوجها م���ن موقع عمل 
لآخ���ر عل���ى �ش���ارع خلي���ج البحري���ن، �شاه���د 3 
دراج���ات هوائية على جانب الطريق، حيث كان 
ي�ش���ري ب�شاحنت���ه عل���ى امل�شار الأمي���ن، فحاول 
البتعاد قليال ع���ن امل�شار، وعن���د و�شوله اإلى 
اإ�شارة الب�شيت���ن �شاهد عر املراآة اجلانبية اأن 

رافع املركبة “اجليك الهيدروليكي” خارج عن 
مكانه يف اجلهة اليمن���ى من املركبة، موؤكدا اأنه 
يف يوم الواقعة مل يتاأكد جيدا من ال�شاحنة قبل 

خروجه بها.
فيم���ا قرر اأح���د ال�شهود وال���ذي كان يقود 
دراجت���ه الهوائي���ة بجانب املتوف���ى اأنه يف يوم 
الواقعة وبينما كان ي�شري فوق الر�شيف الأمين 
ل�شارع خليج البحرين مرت بجانبه دراجة هوائية 
يقوده���ا املجن���ي علي���ه مبح���اذاة الر�شيف يف 
امل�شار الأمين باجت���اه ال�شمال، ويف تلك الأثناء 
�ش���ادف ح�ش���ور �شاحنة م���زودة برافع���ة وكان 
عموده���ا امل�شاعد “اجليك” مفت���وح يف جانبها 
الأمين مب�شافة تقارب املرت عن ج�شم املركبة، 
فا�شط���دم العم���ود امل�شاعد “اجلي���ك” بج�شم 
املجني علي���ه و�شقط الأخري على �شطح ال�شارع 
فجرى ناحيته واأب����رشه والدماء ت�شيل من راأ�شه 

وتوفى على الفور.
وثب���ت بتقري���ر الط���ب ال�رشعي اأن���ه باإجراء 
الك�ش���ف الظاه���ري على جث���ة املتوفى املجني 
علي���ه تب���ن اأن هن���اك اإ�شاب���ات متفرق���ة يف 
ج�شمه هي عب���ارة عن اإ�شابات ر�شية يف �شورة 

كدم���ات وك�شور بعظام الع�ش���د الأي�رش وخلفية 
الراأ�س واإ�شابات احتكاكية يف �شورة �شحجات، 
وبفح����س مالب�ش���ه تب���ن وج���ود مت���زق مزعي 
بالقمي����س والفانيل���ة باأعل���ى الب���دن اخللفي 
يتواف���ق مو�شع���ه م���ع الإ�شاب���ات امل�شاه���دة 
مبنطقة الكتف، واأعزى الوف���اة نتيجة لالإ�شابة 
مبنطق���ة  واملو�شوف���ة  امل�شاه���دة  اجل�شيم���ة 
الراأ�س وما �شاحب ذلك من اإ�شابة مبا�رشة للمخ 
وك���ذا نزيف دموي اإ�شابي غزير، الأمر الذي اأثر 
على املراكز الرئي�شة بامل���خ وت�شبب بتوقفها 

عن العمل.
وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها اإن ركن 
اخلطاأ متوافر بحق املتهم واملتمثل يف قيادته 
املركب���ة دون اتخاذ العناي���ة والنتباه الالزمن 
علي���ه اأثن���اء القي���ادة، اإذ اأن ال�شخ����س املعتاد 
ويف مث���ل الظ���روف الت���ي وج���د فيه���ا املتهم 
ي�شتوج���ب عليه اأن يتيقن م���ن جهوزية مركبته 
قب���ل قيادتها يف الطري���ق الع���ام و�شالحيتها 
لل�ش���ري دون اأن حت���دث خطرا عل���ى م�شتعملي 
الطري���ق اأو اجلمهور، وهو ما يقت�شي اأن يكون 
املته���م قد اأب����رش عدم اإرجاع العم���ود امل�شاعد 
اإلى مو�شعه ال�شلي���م يف املركبة قبل قيادتها، 
اإل اأن���ه نظ���را لنحراف���ه عن مقت�شي���ات �شلوك 
ال�شخ�س املعت���اد غفل عن ذلك مم���ا اأدى اإلى 
وق���وع احلادث على نحو م���ا ذكر، مما ت�شبب يف 
وفاة املجني عليه متاأثرا مبا حلقه من اإ�شابات، 
وكان���ت تلك الأ����رشار قد ات�شل���ت بذلك اخلطاأ 
ات�شال ال�شبب بامل�شبب ومن ثم تتوافر رابطة 

ال�شببية بينهما.
ه���ذا وثب���ت للمحكم���ة يقين���ا اأن املته���م 
بتاريخ 19 يونيو 2018، اأول: ت�شبب بخطئه يف 
موت املجني عليه وكان ذلك نا�شئا عن قيادته 
املركبة دون اأن يب���ذل اأق�شى عناية ومل يلتزم 
احليط���ة واحل���ذر فت�شب���ب باإحل���اق الإ�شابات 
املو�شوفة ب���الأوراق باملجني عليه والتي اأدت 

اإلى وفاته.
ثاني���ا: ت�شب���ب باإحل���اق اأ����رشار وتلفي���ات 

مبمتلكات الغري.
ثالث���ا: ق���اد مركب���ة ب���دون الت���زام احل���ذر 

والحتي�ط الواجبني.

• ح�شن العجوز	

78 % يرف�ضون ن�رش وتد�ول مقاطع تعنيف �لأطفال

ال�شب���اب  جمعي���ة   - املح���رق 
والتكنولوجي���ا: اأطلقت جمعي���ة ال�شباب 
والتكنولوجيا ا�شتبياًنا اإلكرتونيًّا للعموم 
بو�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماع���ي )تويرت 
والن�شتجرام( حول ن�رش وتداول املقاطع 
املحتوية على �رشب اأو تعنيف اأو تعذيب 
لالأطفال، حيث ياأتي هذا ال�شتبيان بعد 
تداول مقاط���ع عديدة حتتوي على �رشب 
وتعني���ف لالأطف���ال كان اآخره���ا مقط���ع 
لتعنيف و�رشب طفلة من قبل اأمها.و�رشح 
الأم���ن املايل للجمعية ع�ش���و جمل�س الإدارة 
نواف ح�شن اإن نتائج ال�شتبيان التي د�شنته 

اجلمعية ع���ر ح�شاباتها يف مواق���ع التوا�شل 
الجتماعي املختلفة الذي ا�شتمر ملدة 7 اأيام 
تلخ����س باأن الن�شب���ة الأكر م���ن امل�شاركن 
البالغة 78 % يرف�شون ن�رش وتداول املقاطع 
املحتوي���ة على ����رشب اأو تعني���ف اأو تعذيب 
لالأطفال، اأما 15 % من امل�شاركن فيوؤيدون 
ن�رش مثل هذه املقاطع، فيما اأبدى 7 % منهم 

عدم اهتمامهم بالأمر.
كم���ا اأ�شاف نواف ح�ش���ن اأن هناك ردود 
اأفع���ال خمتلف���ة من قب���ل امل�شارك���ن واآراء 

متعددة حول هذا املو�شوع.

عبا�س �إبر�هيم

حمرر �ل�ضوؤون �ملحلية

المحرق التي نحبها
خالل �شنوات عملي يف ال�شحاف���ة، كانت املحرق اإحدى املدن التي اأوليها اهتماما وحبا 

ب�لغ�، فعالوة على الن�س�ط ال�سي��سي، والجتم�عي، والبلدي الذي تغرق به� فرج�نه�.
اإل اأن تف���رد اأهلها، ومتيزهم، وتوا�شلهم امل�شتمر مع الكتاب، وال�شحافين، لتو�شيل 

�شوتهم، واحتياجاتهم، ومتطلباتهم، لي�شفي لها رونقا اإ�شافيا بالتاأكيد.
وكان هنال���ك ع���دد من امللف���ات اخلدمية التي تط���رح على م�شامعي م���ن املحرقين، 
لأك���رث من 12 ع�م�، ل تزال تراوح مك�نه� حت���ى اللحظة، اأعيد �رسد املهم منه� بنق�ط موجزة 

وحمددة، كالتايل:
- ا�شتحواذ بع�س ال�شاكنن )مواطنن ومقيمن( لبع�س مواقف ال�شيارات ب�شكل غري 
قانوين، عر قفلها بال�شال�شل احلديدية والأقفال، خ�شو�شا بالفرجان الداخلية، والقدمية.

- غ���رق الكث���ري من الفرجان بالعمال���ة الآ�شيوية ب�شكل �شاخب وفو�ش���وي، الأمر الذي 
ق�شم هوية املحرق، ودفع الكثريين من اأهلها لبيع م�شاكنهم، و�شد الرحال ملناطق اأخرى.

- اإقف���ال امل�شاح���ات املفتوح���ة باملناط���ق الداخلية للفرج���ان بال�شاحن���ات الكبرية، 
وحاف���الت ن�ش���ف النقل، والتي ت�شتغله���ا كمواقف لها، ي�شاف اليه���ا ال�شو�شاء، والإزعاج 

امل�شتمرين لالأهايل.
- جتمع���ات العمالة ال�شائب���ة على الأر�شفة، ويف زوايا ال�ش���وارع العامة، وتنامي ظاهرة 

التحر�س بالفتيات.
- كرثة البيوت املهجورة والتي ت�شتغل كاأوكار لتعاطي املخدرات وملمار�شة الرذيلة.

- غياب اجلانب التجميلي لأغلب الفرجان املحرقية والتي لو اأوليت الهتمام امل�شتحق، 
ملثلت اإ�شافة �شياحية للبلد، وحققت النفعة للمحرقين اأنف�شهم.

- �شي���ق مداخل الفرجان، وهو ما مينع دون و�شول �شيارات الإ�شعاف، اأو الإطفاء، عند 
ال�رشورة امللحة.

- ع���دم وجود نظام وا�شح لال�شتمالك الأرا�ش���ي والبيوت القدمية، وحتويلها مل�شاريع 
خدمية للنا�س، كمواقف عامة لل�شيارات، ومدار�س وغريها.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

دور شعبة مكافحة االتجار بالبشر في حماية الضحايا
يعتر الجتار بالأ�شخا�س من اجلرائم التي ت�شكل انتهاكا �شارخا حلقوق الإن�شان وحرياته 
الأ�شا�شي���ة، فه���و وفقا ملا جاء يف بروتوك���ول منع وقمع ومعاقبة الجت���ار بالأ�شخا�س املكمل 
لتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي���ة املنظمة “ جتنيد اأ�شخا�س اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو 
اإيواءهم اأو ا�شتقبالهم بوا�شطة التهديد بالقوة اأو ا�شتعمالها اأو غري ذلك من اأ�شكال الق�رش اأو 
الختطاف اأو الحتيال اأو اخلداع اأو ا�شتغالل ال�شلطة او ا�شتغالل حالة ا�شت�شعاف، اأو باإعطاء اأو 
تلقي مبالغ مالية اأو مزايا لنيل موافقة �شخ�س له �شيطرة على �شخ�س اآخر لغر�س ال�شتغالل، 
وي�شم���ل كحد اأدنى ا�شتغالل دع���ارة الغري اأو �شائر اأ�شكال ال�شتغ���الل اجلن�شي، اأو ال�شخرة اأو 

اخلدمة ق�رشا، اأو ال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة بالرق، اأو ال�شتعباد اأو نزع الأع�شاء.
وبح�شب القانون البحريني، فاإن الجتار بالأ�شخا�س يعد احد اجلرائم اجلنائية التي يعاقب 
عليها بال�شجن باأحكام ترتاوح من 5 اإلى 10 �شنوات بالإ�شافة اإلى الغرامة املالية التي ل تقل 

عن 2000 دينار ول تتجاوز 10،000 دينار ول يجوز التنازل عنها من قبل ال�شحية.
وت�شطلع �شعبة مكافحة الجتار بالب�رش وحماية الآداب العامة بجهود بارزة يف جمال مواجهة 
مث���ل هذه اجلرائ���م، وذلك من خالل التعاون والتن�شيق امل�شتمر م���ع الأجهزة املخت�شة بوزارة 
اخلارجي���ة والعمل والتنمية الجتماعية وهيئة تنظيم �شوق العمل و�شوؤون اجلن�شية واجلوازات 
والقامة وغريها من اجلهات املعنية ب�شاأن تلقي البالغات وتبادل املعلومات الالزمة ملكافحة 
الجت���ار بالب����رش، اإ�شافة اإلى تواجد اأف���راد البحث والتحري ب�شكل مكث���ف يف الأماكن التي ترد 
معلومات مفادها تواجد �شحايا مت اإجبارهم على ممار�شة الدعارة والتي تعد �شكال من اأ�شكال 
الجتار بالأ�شخا�س، كما تعمل على تدريب وتطوير مهارات وقدرات العاملن يف ال�شعبة على 
ط���رق الك�شف ب�شورة ا�شتباقية ع���ن ال�شحايا كمالحظه ال�شكل اخلارج���ي لل�شحية وما يظهر 
علي���ه م���ن اخلوف اأو الكتئ���اب اأو ندوب وكدمات عل���ى ج�شده، اإلى جان���ب تعاونها الدائم مع 
املنظم���ات الدولي���ة من خالل احل�شور املكثف اإل���ى الجتماعات واملوؤمت���رات والندوات، كما 
ت�شع���ى جاهدة اإلى توعي���ة املجتمع يف خماطر هذه اجلرمية عر اإط���الق عدة حمالت عن طريق 

و�شائل الإعالم املختلفة اإلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات.
وفيم���ا يتعلق ب�شحايا الجتار، فاإنها تقوم بتاأمن احلماية الكاملة لهم �شد من يحاولون 
تهدي���د اأمنه���م حي���ث توفر لهم امللج���اأ الآمن، كم���ا تقدم له���م الرعاية ال�شحي���ة والنف�شية، 
اإل���ى جانب كفالة حقوقه���م يف احل�شول عل���ى ال�شت�شارات القانونية ع���ر توفري املحامين 
وامل�شت�شاري���ن القانونين لهم، اإ�شافة اإلى حقهم يف احل�شول على تعوي�س عادل عن ال�رشر 
الذي اأ�شابهم من جراء ا�شتغاللهم واإهدار حقوقهم خالل عملية الجتار بهم عالوة اإلى ت�شهيل 

اإجراءاتهم للعودة اإلى موطنهم بناء على طلبهم.

الثقافة األمنية

• نواف ح�شن	 • نتيجة الت�شويت	
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ولم أَر في ُعيوِب الناس َشيًئا ... كَنقِص 
القاِدِريَن على التَّماِم

عجب من فراغ الوجود من كل شيء إال 
نبض األلم في أعماقه

المتنبي 

نجيب محفوظ

“الملتقيات الفنية” 
تثري الحركة التشكيلية بالسعودية

يف الي���وم الثالث من فعالي���ات “ملتقى الفن 
الت�شكيل���ي” املق���ام بجمعي���ة الثقاف���ة والفن���ون 
بالدم���ام ال���ذي ياأت���ي بدع���وة م���ن الهيئ���ة العامة 
للثقاف���ة واجلمعي���ة العربي���ة ال�شعودي���ة للثقافة 
والفن���ون، ندوة “امللتقيات الفني���ة” �شارك فيها 
الفن���ان الت�شكيلي الناق���د عبدالرحم���ن ال�شليمان 

والفنان الت�شكيلي ب�شار ال�شواف.
اأدار الن���دوة �شعي���د اجل���راين ال���ذي اأ�شار يف 
البداية اإل���ى اأن الندوة تهدف لت�شليط ال�شوء على 
بع�ض املب���ادرات الفردية الت���ي اأ�ش�شت ملتقيات 
خا�ش���ة ته���دف جلمع الفنان���ن لتب���ادل الأحاديث 
الثقاف���ة  جم���الت  يف  واملناق�ش���ات  واخل���رات 
والفنون، اأتاح بعدها املجال للم�شاركن يف الندوة 
لط���رح جتربتهم وخرتهم يف جم���ال امللتقيات. يف 
البداي���ة ا�شتعر�ض الناق���د عبدالرحم���ن ال�شليمان 
بدايات ملتقى “اأربعائية ال�شليمان” التي انطلقت 
يف الع���ام 2005 جم���ع خالله���ا ع���دد م���ن الفنانن 
الت�شكيلي���ن، مو�شًحا اأن هناك ع���دة اأهداف منها 
ا يف الوقت الذي اأ�شبح  مللمة زمالء املهنة خ�شو�شً
الجتماعية.واأك���د  التزامات���ه  اجلمي���ع م�شغ���ول يف 
ال�شليمان اأن امللتقيات ل تعني باأن هناك ق�شوًرا 
يف عمل اجلهات احلكومية، واإمنا يطغى عليها طابع 

ال�شداق���ة ب�ش���كل اأكر التي ق���د تتال�شى مع زحمة 
القرارات والر�شميات.

وعن جتاوب الفنانن م���ع امللتقيات اخلا�شة 
ا من قب���ل الزمالء  ذك���ر ال�شليم���ان اأن هن���اك حر�شً
لاللتق���اء لأ�شب���اب ع���ده منه���ا ط���رح وا�شتعرا�ض 
جتاربهم الأخرة التي تت�شمن امل�شاركة يف رحالت 
دولية وما حتمله من خرات جديدة تهم املجموعة، 
اإ�شاف���ة لك���ون امللتق���ى ي�شاه���م يف حتفيز بع�ض 

الفنانن الذين ميرون مبرحلة ركود فني.
م���ن جهته، حت���دث الفن���ان الت�شكيل���ي ب�شار 
ال�ش���واف عن فكرة تاأ�شي����ض “�شالون ب�شار” الذي 
انطل���ق منذ الع���ام 2009 حيث اتف���ق املوؤ�ش�شون 

على اإطالق هذا ال�شم لكونه يقام يف منزله.
واأ�ش���ار ال�ش���واف اإل���ى اأن الفك���رة الرئي�شي���ة 
لل�شال���ون ه���ي البح���ث يف “الف���ن” ب���كل جوانب���ه 
ومدار�ش���ه واأ�شاليبه، ما يجعله���م يقومون بزيارات 

�شنوية ملتاحف ومعار����ض ومكتبات دولية بق�شد 
اأع�ش���اء  اأن  موؤك���ًدا  ودرا�شته���م،  بحوثه���م  اإث���راء 
ال�شال���ون �شاهموا بدرجة كبرة يف حتقيق خطوات 
جيدة من خالل جديتهم، والتزامهم يف املحاور التي 

تطرح خالل لقاءاتهم.
وعن �شبب بقاء ال�شالون يف الظل وعدم انت�شار 
��شمه بني �أو�شاط �لفنانني قال �ل�شو�ف: �أثرنا على 
اأنف�شنا ع���دم الإعالن عنه ل�شبب رئي�ض باأننا ما زلنا 
نعتر اأنف�شنا يف مرحلة التعلم والكت�شاف، ول نرى 

يف اأنف�شنا الأ�شخا�ض التي تطرح الأفكار وتنظر.
واأ�شاف: قد ت�شهد املرحلة املقبلة ا�شتعرا�ض 
بع����ض من نتائج بح���وث املجموعة، ولك���ن بعد اأن 
نتاأك���د ب�ش���كل كبر عل���ى ن�شج اأفكارن���ا، فيما مت 
و�ش���ع ج���دول ل�شت�شافة ع���دد م���ن رود الفن يف 

اململكة لال�شتفادة من فكرهم وبحثهم يف الفن.
و�شمل���ت الأم�شي���ة على ع���دة مداخ���الت منها 
تاأكي���د مدي���ر جمعي���ة الثقاف���ة والفن���ون بالدمام 
يو�شف احلربي على اأهمية امللتقيات الفنية يف رفد 
احلركة الت�شكيلية باململكة، م�شًرا اإلى اأن اجلمعية 
ت�شتع���د ل�شت�شاف���ة ملتقيات املنطق���ة الثقافية 
والفنية ب�شكل دوري، به���دف تعميم الفائدة على 

املهتمن وعدم ح�رصها يف م�شتفيدين قلة.

متابعات

“الفحيص للثقافة” يحتفي بالذكرى العاشرة لدرويش
وح�ش���ارة«..  تاري���خ  »الأردن  �شع���ار  حت���ت 
يحتفي مهرجان الفحي�ض للثقافة والفنون، الذي 
ينطل���ق يف 2 اأغ�شط�ض املقب���ل، برعاية ويل العهد 
الأردين �شم���و الأمر احل�شن بن عب���د اهلل الثاين، 
بالذك���رى العا����رصة لرحي���ل ال�شاع���ر الفل�شطيني 
حممود دروي�ض )13 مار����ض 1941 – 9 اأغ�شط�ض 
2008(، من خ���الل م�شاركة الفن���ان واملو�شيقار 
مار�شي���ل خليفة وابن���ه رامي، يف حف���ل ا�شتثنائي 
ي�شتله���م م���ن اأ�شع���ار دروي����ض مالم���ح الق�شي���ة 
الفل�شطيني���ة، وق�شة �شعب فل�شط���ن، يف اليوم 
التا�شع م���ن فعاليات املهرجان الذي ي�شتمر حتى 
10 اأغ�شط����ض 2018، فيما مّت اختيار مدينة »رام 
اهلل« مدين���ة املهرجان، الذي يح�رصه وزير الثقافة 

الفل�شطيني الدكتور اإيهاب ب�شي�شو.
اأما ال�شاعر الكب���ر دروي�ض الذي غّيبه املوت 
املتح���دة  الولي���ات  يف   ،2008 اأغ�شط����ض   9 يف 
الأمركي���ة، بعد عملية قلب مفت���وح، فظل حا�رصًا 
���ا وميًتا، ولذلك،  ب�شعره، منت����رًصا على الغياب حيًّ
وبح�شب مدير املهرجان اأمين �شماوي، فاإن ح�شور 
�شاحب دي���وان »الع�شافر متوت يف اجلليل«، يف 
ه���ذه الّن�شخة �شيك���ون تتويًج���ا للجان���ب الثقايف 
يف احل���دث، كما يع���زز من قيم���ة ور�شال���ة ال�شعر 
التحدي���ات، وحم���اولت  والق�شي���دة يف مواجه���ة 

طم�ض الهوية الفل�شطينية.
اإل���ى  احلكومي���ة  اجله���ات  �شم���اوي  ودع���ا 

التوا�ش���ل يف تق���دمي الدع���م للمهرج���ان، انطالًقا 
م���ن اأّن رعاي���ة الثقافة اجل���ادة وحماي���ة احل�شارة 
والتاري���خ يحتاجان اإلى جهود ودعم مايل واإعالمي 
ومعن���وي، وهي ر�شال���ة مهرج���ان الفحي�ض الذي 
حمل �شعار )الأردن تاريخ وح�شارة( منذ انطالقته 
ع���ام 1990، حيث ا�شتط���اع اأن يخلق حالة ثقافية 
وفنية واعية وراقية، اإ�شاف���ة اإلى تخ�شي�ض ركن 
ال�شخ�شية الوطنية ورك���ن املدينة العربية يف كل 
دوراته، لفًت���ا اإلى ا�شت�شافة امل�رصح الرئي�ض اأبرز 
جن���وم الفن الأردين والعربي، م�ش���دًدا على ر�شالة 
احل���دث الت���ي تتمث���ل يف الرتكي���ز عل���ى ح�شارة 
الأردن وتاريخ���ه، واملحافظة على الرتاث املحّلي، 

والهتم���ام بالفك���ر والثقاف���ة الر�شين���ة، والف���ن 
الإبداع���ي الأ�شيل، بالعمل واحلراك الثقايف اجلاد، 
من خالل الرامج والفعاليات التي تركز هذا العام 

عل���ى الفن وال���رتاث الأردين، وت�شلط ال�شوء على 
ال�شخ�شي���ات الأردنية، وعالقته���ا باملكان وبنائه 
وتطوي���ره، اإ�شافة اإلى احل���رف اليدوية التقليدية 

التي حتكي تراث اأمتنا وح�شارتنا. ي�شتمل برنامج 
املهرج���ان على ن���دوات فكرية، منه���ا ندوة مهمة 
بعن���وان )الدرام���ا والواقع العرب���ي( تتحدث فيها 
الفنان���ة الأردنية ن���ادرة عمران واملخ���رج امل�رصي 
خال���د يو�ش���ف، واأم�شي���ات �شعري���ة، منه���ا اأم�شية 
لل�شاع���ر اللبناين ط���الل حيدر، وال�شاع���ر العراقي 

خ�شر هادي.

ال�����ش��ل��ف��ي��ة ه���ي الأ���ش��ا���ض 
»ل��ل��ح��ي��اة وال��ن��ه��و���ض وال��ب��ن��اء 
اأن��ه��ا جت�شد  احل�����ش��اري«، ذل��ك 

»م���ذه���ب���ي���ة« م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ه��ا 
املفاهيم  من  �شاملة  منظومة 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���امل���ع���رف���ة، 
وال������وج������ود، وال����ك����ون، 
والإن�������ش���ان، واحل���ي���اة«... 

ليتفاعل  »جاء  ال�شلفي  والفكر 
منتقًيا  فيه،  اخللل  جوانب  كا�شًفا  ع�رصه،  مع 
الإبداعي  بجهده  قائًما  الإيجابية،  اجلوانب 
لأمته  ال�شليم  احل�شاري  البناء  تو�شيف  يف 

الإ�شالمية«... على ل�شان اأحد اأن�شارها.
يف  الليرالية 
العدوة الأخرى هي 
»فن �شناعة العقل 
امل��ت��ح��رر ال���ق���ادر 
الإب���داع، وفن  على 
ال��ت��ع��ام��ل احل���ر مع 

الواقع املتجدد”.

بالقاهرة،  للثقافة  الأعلى  املجل�ض  عن 
�شدر حديثا كتاب “الرواية يف الوطن العربى” 
ي�شلط  الكتاب  ه��ذا  يف  ال��راع��ي.  علي  تاأليف 
الإب��داع  فنون  من  جوانب  على  ال�شوء  املوؤلف 
وال�شعر  الق�شرة  والق�شة  الرواية  يف  الأدب��ي 
العربية  الروايات  من  عدًدا  ا  م�شتعر�شً العربي، 
النقاد  بع�ض  ج��ه��ود  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة  ورم��وزه��ا، 
وامل��ب��دع��ن ف��ى احل��رك��ة الأدب���ي���ة وال��ن��ق��دي��ة 

العربية. 
ك����م����ا ن���اق�������ض 
املوؤلف تعدد اأ�شكال 
ال��وط��ن  ال���راوي���ة يف 
ومذاهبها،  العربي 
وم�شاربها، والظواهر 

التي اأثرت فيها.

�شدر عن دار املدى العراقية كتاب »يف 
�شو�شيولوجي  حتليل  املعرفة...  اجتماع  علم 
التي  الأط��روح��ة  وهي  خلدون«،  ابن  لنظرية 
قدمها عامل الجتماع علي الوردي اإلى جامعة 
تك�شا�ض للح�شول على �شهادة الدكتوراه يف 
يونيو 1950، وقامت برتجمتها د. لهاي عبد 

احل�شن.
وتتناول الأطروحة كيف بداأ وتنامى امليل 
ال��وردي،  لدى  والتحليل  التف�شر  يف  الثنائي 
»ال��دي��ن«  اأو  و»اجل����روت«،  »احل���ق«  كما يف 
و»ال�������ش���ي���ا����ش���ة«، 
و»امل����������ث����������ايل« 
و»ال�����واق�����ع�����ي«، 
و»ال�������دي�������ن�������ي« 
و»ال������دن������ي������وي« 
و»عمر«،  و»ع��ل��ي« 

اإلخ.

تنطل���ق اأول اأغ�شط�ض املقب���ل فعاليات املهرجان العربي للفن���ون الت�شكيلية الذي يقام حتت �شعار 
»مل�ش���ات يف �شين���اء احل�شارات« مبدينة �رصم ال�شي���خ، وي�شتمر على مدار خم�شة اأي���ام، ويهدف املهرجان 
اإل���ى تن�شيط حركة التبادل الثقايف والفني بن الدول العربي���ة، واإثراء احلركة الت�شكيلية، ومن املقرر اأن 
ت�ش���ارك يف املهرج���ان ع�رص دول عربية هي اململكة وم�رص واليمن ولبن���ان والكويت و�شورية والإمارات و�شلطنة عمان 
وتون����ض والعراق، وبح�شور اأكرث من 35 فناًنا، وقد اأُعد برنام���ج ترفيهي للفنانن العرب امل�شاركن فى املهرجان 

للتعرف على املعامل ال�شياحية والطبيعة اخلالبة التي تتمتع بها �شيناء.

تنطل���ق يف الفرتة من 14 حتى 29 اأكتوبر املقبل، فعالي���ات ملتقى القاهرة الدويل لفنون اخلط 
العرب���ي ال���ذي تنظمه وزارة الثقافة امل�رصي���ة ممثلة يف قطاع �شندوق التنمي���ة الثقافية بالتعاون مع 
اجلمعي���ة امل�رصية العامة للخط العربي، وذلك بق�رص الفنون ب�شاحة دار الأوبرا امل�رصية. ي�شم امللتقى 
ع���دًدا م���ن الفعاليات منها: الندوة العلمية الدولية، التي حتمل عنوان »اخلط العرب هوية اأمة واإبداع فنان«، وت�شمل 
عر����ض ومناق�ش���ات الأبح���اث مبحاورها املختلف���ة ل���كل دورة، وور�ض العمل الفني���ة املتخ�ش�ش���ة، واملعر�ض العام 

للم�شابقة بفروعها املختلفة. وتت�شمن فروع امل�شابقة: التيار الأ�شيل للخط العربي.

• تكرمي الفنان عبدالرحمن ال�شليمان	

• جانب من الندوة	

• مدير املهرجان اأمين �شماوي	
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لي����س له���ذه ال����راوة يف ال���ردح الإي���راين 
– الأمريك���ي الراه���ن �س���وى نهاي���ة )اأو تتّمة( 
ميدانية ما! بل يخال كل من يرى ويراقب وَيعدُّ 
املواقف املعلنة على اجلانب���ن، اأّن الأمر �سار 
“�سخ�سي���اً”، اأكرث م���ن كونه ����راع �سيا�سات 
واإرادات وح�ساب���ات وا�سرتاتيجي���ات وم�سالح 

دول �سغرى وكربى!
يف ذل���ك �س���يء ي�سبه م���ا جرى ب���ن الرئي�س 
دونالد ترامب و�سنوه الكوري ال�سمايل كيم جونغ 
اأون، اإن كان جله���ة �سخ�سن���ة ال���كالم “املتبادل” 
والتهّتك يف املواقف والت�سابق يف م�رحة الأداء من 
قب���ل “الزعيمن” ومبا يتالءم م���ع طبع كلٌّ منهما 
وطبيعت���ه، اأو كان جله���ة البُع���د اجل���ّدي املت�سل 
بامل�سم���ون، حيث و�س���ع الطرفان �سلف���اً �سقفاً 
للمن���اورات ال�سدامية من خ���الل اعتماد وا�سنطن 
لغة مزدوج���ة خمت�رها اجل���زرة والع�سا، واعتماد 
بيون���غ يانغ و�سيطاً بحجم ال�س���ن، معنيا بالتاأكد 

من عدم ح�سول �سدام اإفنائي عند حدوده!
ترام���ب الآن يعتم���د ال�س���كل ذات���ه تقريب���اً 
م���ع اإي���ران: ي���زاوج بن التهدي���د اجل���ّدي للغاية 

واحلقيقي التام، ول ين���اور ول ميزح ول يتزحزح، 
وب���ن الإعالن تك���راراً باأن���ه يريد “اتفاق���اً جيداً” 
بديالً ع���ن التفاق الكارثي ال���ذي و�سعه و�سنعه 
�سلف���ه ال�سّي���ئ الذك���ر ب���اراك اأوبام���ا، ومثله من 
جهة طهران التي تقول كالم���اً كبرياً، لكنها ُتّرر 
مواق���ف �سغرية عرب مو�سكو حتديداً! وعرب غريها 

بحثاً عن ت�سوية ما ُتّنبها الأ�سواأ!
لك���ن اأوج���ه ال�سب���ه ل تتخط���ى ال�س���كل بن 
احلالتن الكورية ال�سمالي���ة والإيرانية، ول ت�سل 
اإلى حوايف امل�سمون! حي���ث امللف الإيراين ُمثقل 
م���ن  املتعاقب���ة  الأمريكي���ة  الإدارات  خزائ���ن  يف 
اأيام جيم���ي كارتر اأواخر الع���ام 1979، اإلى اأيامنا 
ه���ذه م���ع دونال���د ترام���ب، ويف اأوراق ذلك امللف 
حكاي���ات كث���رية تتد م���ن ب���ريوت و”املارينز” 
والرهائن والإرهاب وت�سل اإلى الأمن وال�ستقرار 
الإقليمَين والدولَين وم���ا يندرج يف هذه اخلانة 
من اأدوار واأدوات تخريبية حتّفزها طموحات ذات 

اأبعاد اإلهية تاّمة!
وم�سكل���ة كوري���ا ال�سمالي���ة اأنه���ا خمنوقة يف 
حّيزها اجلغرايف اإذا �س���ّح التعبري، وعلى الطريقة 

الألباني���ة اأي���ام احلرب الب���اردة، نظ���ام �ستاليني 
مقفل معني بحاله ومثاله ول يهتم كثرياً اأو قليالً 
ب� “تنوير” العامل! ول ب� “تثويره” وخال�سه! �سوى 
اأّن الدني���ا انقلب���ت وتغرّيت وهو بق���ى يف مكانه، 
وكان ميك���ن اأن ي�ستم���ر ذلك اإلى اأب���د الدهر لول 
اأن املو�سوع الن���ووي خارج منظومة دول القانون 
واآليات الرقابة الأممية املبا�رة، ل ميكن التهاون 
في���ه، ول قب���ول خ�سوع���ه لإرادة نظ���ام ال�سخ�س 
الواحد والقائ���د الواحد واحل���زب الواحد، واملزاج 

الواحد.
واأق�سى احلالت اخلارجي���ة لنظام كيم جونغ 
اأون ل تتع���دى التفتي����س ع���ن العمل���ة ال�سعب���ة 
يف اأ�س���واق ال�س���الح، وحتديداً يف ال����رق الأو�سط! 
خ�سو�س���اً يف اإيران و�سوريا وليبي���ا اأيام القذايف، 
حي���ث تب���اع وكانت تب���اع، ال�سواري���خ وتقنياتها 
وبع�س “اخل���ربات النووي���ة” يف مقاب���ل الدولر، 
والكث���ري من���ه! ثم اإن هن���اك راعياً بحج���م ال�سن 
اأمك���ن الرهان عل���ى ح�سافته وحنكت���ه وواقعّيته 
عندما �سّط القطي���ع الكوري خارج احلقل، فتمّكن 

من اإعادته قبل فوات الأوان!. “امل�ستقبل”.

عبدعلي الغسرة

ُكلم���ا اختن���ق النظ���ام الإي���راين و�ساق 
الأمريكي���ة  العقوب���ات  �س���دة  م���ن  �س���دره 
والدولي���ة علي���ه ُكلما ج���دد تهدي���ده بغلق 
م�سي���ق ُهرم���ز الذي ت���ر عرب مياه���ه ن�سبة 
)30 %( م���ن نفط العامل، ولغل���ق امل�سيق 
عل���ى  اقت�سادي���ة  وتداعي���ات  انعكا�س���ات 
ال���دول املطلة عليه ومنه���ا الدولة الإيرانية 
وكل الدول التي ت�ست���ورد النفط من اأقطار 

اخلليج العربي والعراق واإيران.
ويعد النظام الإيراين اأكرب اخلا�رين من 
غلق م�سيق هرمز، لعتماده عليه يف ت�سدير 
النفط اخلام اإلى الدول الآ�سيوية والأوروبية 
حي���ث تبلغ �س���ادرات النف���ط الإي���راين اإلى 
اأوروب���ا )450( األ���ف برمي���ل يومًي���ا، وه���ذا 

ُيع���ادل )18 %( م���ن اإجم���ايل ال�س���ادرات 
الإيراني���ة النفطي���ة البالغ���ة )2.7( ملي���ون 
برمي���ل نفط يومًيا، وتنًب���ا لتوقف ت�سدير 
النفط اخلليجي ل���و ا�ستطاع النظام الإيراين 
غلق امل�سي���ق فقد جلاأت اململك���ة العربية 
ال�سعودية ودول���ة الإمارات العربية املتحدة 
اإلى مد خ���ط اأنابيب لت�سدير النفط للخارج، 
وقد ت�سطر الأقطار العربية ل�سق قناة مائية 
كقن���اة ال�سوي�س تربط ب���ن اخلليج العربي 
وخلي���ج ُعم���ان لت�سدير نفطه���ا للخارج كما 
اأنه���ا �َستوؤَِمن دخ���اًل مالًيا كبرًيا ج���ًدا للدول 

التي �ست�ساهم يف اإن�سائها.
�سب���ب جل���وء النظ���ام الإي���راين اإلى هذا 
التهدي���د الدائ���م وامُل�ستم���ر ه���و النهي���ار 

القت�س���ادي و�سل���ل �سوق���ه وخ�س���ارة تار 
الب���ازار امُل�ستم���رة وتده���ور عملت���ه، وم���ن 
الأ�سباب اأي�ًسا ف�س���ل جولة الرئي�س الإيراين 
يف رو�سي���ا واأوروبا وجول���ة م�سوؤوليه يف عدد 
من الدول وتراجع تعامالت ال�سوق الأوروبية 
مع اإيران عقب ان�سحاب الإدارة الأمريكية من 
التف���اق النووي وفر�س حزمة من العقوبات 
اإل���ى ات�س���اع نط���اق  امُل�س���ددة، بالإ�ساف���ة 
الراف�سة  الإيرانية  الحتجاجات والتظاهرات 

للنظام.
ي���درك النظام الإي���راين اأن هذا التهديد 
ُم���رد فرقع���ة اإعالمي���ة، ويف النهاي���ة ورقة 
خا�رة وُمدمرة له، فالنظام الإيراين عاجز عن 
مواجهة البيت الأبي�س �سيا�سًيا واقت�سادًيا 

وع�سكرًيا، فهذه قواعده وقواعد ميلي�سياته 
ت�رب من قبل وا�سنط���ن والتحالف الغربي 
يف �سوري���ا ومل يفع���ل �سيًئا ول���ن يجروؤ على 
ذل���ك؟ وف�س���ل النظام الإي���راين عندما راهن 
عل���ى رو�سي���ا واأوروب���ا اأخ���رًيا لأن امل�سالح 
والعالق���ات م���ع وا�سنطن هي الت���ي تتحكم 

باملواقف.
لق���د فق���د النظ���ام الإي���راين قد�سيت���ه 
امُل�سطنع���ة،  الطائفي���ة  وهالت���ه  امُلزيف���ة 
وال�سعوب الإيرانية مازالت تتوجع وتتاأمل من 
اأفعال���ه، فال�سعوب الإيرانية تبتغي اخلال�س 
من ه���ذا النظام قبل الآخرين، ل���ذا فالنظام 
الإيراين لن يكون قادًرا على حتقيق اأهدافه 

يف م�سيق هرمز.

مضيق هرمز وضعف الموقف اإليراني

في إيران... وترامب! 
)1(

اأن����ا عل����ى ثقة ب����اأن بع�����س القراء 
الأعزاء قد ل يروق لهم مو�سوع املقال 
الي����وم، فق����د يظّن����ون اأن يل م�سلح����ة 
�سخ�سية فيما �ساأطرحه، ولن اأ�ستغرب 
ذلك فقد اأ�سبحت امل�سالح ال�سخ�سية 
هي التي تطغى على معظم �سلوكيات 
النا�س لالأ�س����ف، واأ�سبح املديح ُيكال 
لي�س ب�سبب جودة العمل واإتقانه، اإمنا 
لتحقيق غاية ذاتية مع الأ�سف ال�سديد.

اأن����ا وغ����ريي م����ن كت����اب الأعمدة، 
نحر�س على نقل هم����وم ال�سارع، على 
اأن يك����ون ذلك منا�سباً للن�����ر، وُيحّقق 
ة،  امل�سلحة العام����ة ل امل�سالح اخلا�سّ
و�سخ�سياً، كتبت الكثري من املوا�سيع 
التي كنت اأجدها مّهمة وتخ�س الوطن 

واملجتمع.
جميعن����ا كمواطنن نع�سق ومنوت 
يف حمّبة ه����ذه الأر�س الطيب����ة وترابها 
الطاهر، ون����وايل حتى النخ����اع قيادتنا 
الر�سيدة، واأكرب همن����ا وما نتطلع اإليه 
ه����و اأن نرى وطنن����ا يف اأوج تاألقه �سواء 
على امل�ستوى ال�سيا�سي اأو القت�سادي 
بل على جميع الأ�سعدة، كما اأننا دائماً 
نوّجه النق����د البناء للوزارات والهيئات 
واجله����ات احلكومي����ة به����دف ت�سحيح 
م����ا ميك����ن ت�سحيحه، يدفعن����ا يف ذلك 
حر�سنا الكب����ري على حقوق املواطنن 
يف احل�سول على اأف�سل اخلدمات التي 
ميكن توفريها، اإل اأنني اأرى اأنه يتعّن 
علين����ا يف الوقت ذات����ه اأن ل نن�سى ول 
نغف����ل اجله����ود احلثيثة الت����ي تبذلها 
اجله����ات احلكومي����ة لتق����دمي خدمات 
رائع����ة وذات كف����اءة عالي����ة، خ�سو�سا 
اجله����ات اخلدمّية ذات ال�سلة املبا�رة 
باجلمه����ور، وم����ن تلك اجله����ات هيئة 
الكهرب����اء وامل����اء، ه����ذه الهيئ����ة التي 
اأهديه����ا بالغ �سك����ري وامتناين على ما 
تقدم����ه من خدمات منظم����ة، ولبد هنا 
م����ن الإ�س����ادة بوزي����ر ه����ذه املوؤ�س�سة 
عبداحل�س����ن  الدكت����ور  احلكومي����ة، 
ب����ن علي م����ريزا ال����ذي تّك����ن بخربته 
وكفاءت����ه واإخال�س����ه م����ن حتويل هيئة 
الكهرباء واملاء اإلى كيان اأ�سبح اليوم 
م�����رب املث����ل يف اخلدم����ات املقدّمة 
والإتقان واجلودة و�رعة اإجناز الأعمال 

وال�ستجابة بحرفّية لبالغات الأعطال.
ما جعلني اأكت����ب ذلك هو تاربي 
املتعددة م����ع ق�سم ط����وارئ الكهرباء 
وامل����اء، ابتداًء باملوظ����ف الذي يتلقى 
ال�س����كاوى، اإل����ى طريق����ة التوا�سل مع 
�ساح����ب ال�سك����وى وذل����ك م����ن خ����الل 
اإر�سال ر�سائل ن�سّية، والأهم هو �رعة 

ت�سليح العطل. 
اأذكر اأنن����ي يف 19 يوليو 2017م، 
كتبت ع����ن اإحدى اجله����ات احلكومية، 
وما تعر�س����ت له من �س����وء معاملة من 
اأح����د موظفي تلك اجله����ة، وكتبت باأن 
ذلك غري مقبول البتة ومل اأذكر بطبيعة 
احلال ا�سم تل����ك اجلهة، حيث فوجئت 
الأخ  الت����ايل بات�س����ال م����ن  الي����وم  يف 
املهند�س عدنان فخرو، نائب الرئي�س 
وخدم����ات  للتوزيع����ات  التنفي����ذي 
امل�سرتك����ن بهيئ����ة الكهرب����اء واملاء 
ي�ستو�س����ح من����ي عّما اإذا كن����ت اأق�سد 
اأن الهيئ����ة  الهيئ����ة مبق����ايل، موؤك����داً 
�ستتخ����ذ اإجراءات �سارم����ة يف حال كان 

املوظف اأحد منت�سبيها.
ت�س����وروا اأن هذا امل�سوؤول الرفيع 
�سعى وبادر بالت�سال واإبداء الهتمام 
باملو�س����وع رغ����م اأنن����ي مل اأمل����ح حتى 

مرد تلميح اإلى اجلهة املعنّية. 
ما ه����و تقييمكم اأعزائي ملثل هذا 
الت�����رف الراقي من م�س����وؤول غاّية يف 
الرّق����ي هو الأخ عدنان، والذي يوؤّكد ما 
�سب����ق اأن اأ�رت اإليه باأن الوزير املعني 
جن����ح تام����اً يف خل����ق فري����ق متجان�س 
زرع يف اأع�سائ����ه روح العم����ل اجلماعي 
الحرتايف الراقي، ول �سك يف اأن القائد 
الواع����ي يلعب دوراً حموري����اً ورئي�سياً 
يف خلق تلك ال����روح، فهنيئاً لنا جميعاً 
وجود ه����ذه الهيئ����ة الت����ي ا�ستطاعت 
البريوقراطي  التقليدي  العمل  حتويل 
اإل����ى موؤ�س�س����ة احرتافي����ة ي�س����ار اإليها 

بالبنان.

إحقاقًا للحق

زهير 
توفيقي
ztawfeeqi
@gmail.com

روح القانون

ل اأع���رف ملاذا ا�ستح����رت املمار�سات اخلائبة 
الت���ي يقوم بها بع�س م���ن ي�سنفون حاليا باأنهم يف 
تع���داد امل�ساهري من الفنان���ن والالعبن وغريهم، 
واملعروفة حاليا با�سم “حت���دي الكيكي”، واأنا اأقراأ 
خرب وف���اة املمثلة ال�سورية “مي �سكاف” يف باري�س 

ونبذة خمت�رة عن �سريتها وحياتها.
ب���ون �سا�سع ب���ن فريق يعي�س دع���ة ويت�رف 
ب���ال م�سوؤولية ويجد �سع���ادة يف تقليد اأعمى ل�سلوك 
خائب ل ي�سمن ول يغني من جوع، بل ويحمل خماطر 
على حيات���ه وهو يرتجل من ال�سيارة اأثناء حتركها ل 

ليقوم باإنقاذ �سخ�س ما اأو عالج خطاأ معن ي�ستدعي 
مث���ال ه���ذا التهور، اإمن���ا “لريق�س” بج���وار ال�سيارة 
وكاأنه قام باإجن���از �سي�سجله التاري���خ كراق�س على 

الطرق اأثناء القيادة.
النت�سار ال�ري���ع لهذا ال�سل���وك يبن لنا كيف 
اأن البع����س يعي�س بال هدف حقيق���ي يف حياته رمبا 
لأنه ل يواج���ه �سعوبات اأو لي�ست لديه ر�سالة يعمل 
من اأجله���ا، ويجد متعته يف ال�س���ري وراء الآخرين، يف 
مواجه���ة من���اذج باتت �سئيل���ة من اأمث���ال ال�سورية 
الراحلة مي �سكاف التي كانت اأكرث �سهرة من هوؤلء، 

لكنها مل تلق لتلك ال�سهرة بال وانحازت حلياة اجلد 
والتعب وه���ي تعلم معنى وخماطر ه���ذا النحياز يف 
مواجه���ة نظام غا�س���م وديكتات���ور م�ستب���د بعد اأن 
وقفت يف �سف ال�سعب ال�س���وري وهبته �سد الظلم 
منذ البداية ودفعت ثمنا لذلك باأن زج بها يف ال�سجن 
والعتقال يف ع���ام 2011، وابتع���دت عنها الأ�سواء 
وقاطعته���ا ����ركات الإنت���اج ملواقفه���ا الإن�ساني���ة 
والأخالقية، لكنها اآثرت البتعاد خارج البالد بعد اأن 
اختلط احلابل بالنابل وقفزت اجلماعات والف�سائل 

الإرهابية اإلى امل�سهد ال�سوري.

اأم���ر ح�س���ن ذاك ال���ذي فعلت���ه وزارة الداخلية 
امل�ري���ة بتحذير القائمن على ما ي�سمى ب� “حتدي 
الكيك���ي” بتطبي���ق اأح���كام قانون امل���رور ولئحته 
التنفيذي���ة عليه���م؛ لأن���ه يعر����س حياته���م وحياة 
الآخري���ن للخطر اإ�سافًة اإلى انته���اك الآداب العامة. 
ميتلك الغرب الكثري والكثري من الأ�سياء يف خمتلف 
مناح���ي احلياة منه���ا ال�سار ومنها الناف���ع، وبع�سنا 
يت�ساب���ق يف تقلي���ده فيما ه���و غري مفيد رغ���م اأننا 
بحاج���ة اإلى تقليده ب���ل ومناف�سته فيم���ا هو مفيد، 

فمتى ت�ستقيم املعادلة ويتزن ال�سلوك وين�سبط؟

Ata2928عطا الشعراوي“تحدي الكيكي”
@gmail.com

لق���د تبل���د الإح�سا����س والهتمام 
والك���رتاث والتفاع���ل م���ع الق�ساي���ا 
الأ�سا�سية التي تهم البحريني مبا�رة 
م���ن قبل ع���دد كبري م���ن امل�سوؤولن 
املختلف���ة  احلكومي���ة  القطاع���ات  يف 
با�ستثناء بع�سهم، حيث يتحركون يف 

احلال ويقومون بواجباتهم. 
وو�سائ���ل  املحلي���ة  ال�سحاف���ة 
الإع���الم الأخ���رى وقن���وات التوا�س���ل 
الجتماع���ي “لو تنهز ج���ان اأنبطت من 
كرث” تل���ك الق�سايا الت���ي تطرح من 
خالله���ا ولكن “ما يف فايده” طاملا اأن 
القيادين يف تلك الوظائف احلكومية 
يعي�س���ون يف ب���روج عاجي���ة وينظرون 
ملنا�سبه���م احلكومي���ة باأنه���ا ت�ريف 

ولي�ست تكليفا. 
ل���ذا ب���كل درج���ات التاأكي���د “ما 
يدرون ع���ن املواطن حي اأو ميت” ول 
ي�سع���رون مبعاناته وهموم���ه اليومية 

التي يواجهها مبفرده.
خري دليل على ذل���ك الت�سجيالت 
ازداد  الت���ي  امل�سوؤول���ة  ال�سوتي���ة 
عدده���ا يف الف���رتة الأخ���رية وحتديدا 
تلك الت���ي تطرح م�ساكله���ا باأ�سلوب 
ح�س���اري مقن���ع وتنتهج النق���د البناء 
وتنتق���ي عباراتها ب���كل احرتام بعيدا 
ع���ن الإ�سف���اف والتجري���ح والت�سهري 
والق���ذف وال�س���ب واجلمي���ع ي�سمعها 
ب�س���كل يوم���ي ع���رب قن���اة التوا�سل 
الأكرث انت�شارا بني الأو�شاط ال�شعبية 
“الوات�س���اب”، تلك الأ�سوات املعربة 
مل تخ���رج م���ن اأف���واه اأ�سحابها ملجرد 
الن����ر وال�سهرة، اإمنا نتيج���ة املعاناة 
وع���دم القدرة عل���ى حتم���ل رعونتها 
ومرارتها، و”ما يرتفع ال�سوت اإل من 
ق���وة الأمل”، فه���ل �سن�سه���د تغريا يف 
ثقافة اأولئك امل�سوؤولن؟ ناأمل ذلك. 

وع�ساكم عالقوة.

“ما يرتفع الصوت 
إال من قوة األلم”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

علي نون

باإلذن



تراجع اللرية الرتكية بعد تهديد ترامب
ا�سطنب����ول - روي����رتز: تراجعت الل����رية الرتكية 
اأم�س بع����د اأن هدد الرئي�س الأمريك����ي دونالد ترامب 
بفر�����س عقوبات على اأنق����رة ما مل تطل����ق �رساح ق�س 
اأمريكي، وهو ما اأثار رد فعل غا�سب من تركيا وفاقم 
التوت����رات ب����ن البلدي����ن الع�سوين يف حل����ف �سمال 

الأطل�سي.
وبحل����ول ال�ساعة 0503 بتوقيت جرينت�س، بلغت 
العمل����ة الرتكي����ة 4.8650 لرية لل����دولر مرتاجعة عن 
م�ست����وى الإغالق ال�سابق الذي بل����غ 4.8555. وكانت 
العمل����ة الرتكية قد بلغ����ت نحو 4.82 بع����د ظهر يوم 
اخلمي�س قبل ن�����رس تقارير ب�ساأن التلويح بعقوبات ثم 

تراجعت ملا ي�سل 4.89 لرية للدولر.

النفط ي�ستقر مع وقف ال�سعودية ال�سحنات عرب “املندب”
لن���دن - وكالت: ا�ستقرت اأ�سعار النف���ط خالل تداولت اجلمعة، يف ظل وقف ال�سعودية 
�سحن���ات النفط التي متر عرب ممر باب املن���دب ال�سرتاتيجي بعد هجوم على �سهاريج نفط 
كب���رية من جانب ميلي�سي���ات احلوثي الإيرانية، مع ا�ستمرار تاأثري املخ���اوف ب�ساأن التوترات 

التجارية بن الوليات املتحدة وال�سن على الطلب.
 وا�ستقرت العقود الآجلة خلام برنت ت�سليم �سبتمرب عند 74.55 دولر للربميل، يف متام 
ال�ساع���ة 08:59 �سباًح���ا بتوقيت مكة املكرم���ة، لكنها تتجه نحو حتقي���ق مكا�سب اأ�سبوعية 
2 %.  كم���ا ا�ستق���رت عقود اخلام الأمريكي الآجلة عن���د 69.60 دولر للربميل، متجهة نحو 

حتقيق خ�سارة اأ�سبوعية 1.2 %، واأخرى �سهرية بن�سبة 6.1 %.
 وتراج���ع اخل���ام الأمريكي هذا ال�سهر مع ا�ستمرار املخاوف م���ن تاأثري التوترات التجارية 
ب���ن الوليات املتحدة وال�سن على من���و الطلب على النفط، حتى مع تهدئة التوترات بن 

اأمريكا والحتاد الأوروبي.
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اقتصاد

الريادة الداخلية واالبتكار
مل ي�سبق للعامل اأن �سهد حالة مماثلة ملا هي عليه دوله اليوم من تناف�س حاد على 
توفري مع���دلت منو اقت�سادية ورفاهية مقبولة ملواطنيها، خا�سة مع ازدياد انفتاح 
الأ�س���واق العاملية على بع�سه���ا البع�س نتيجة للتطوير ال�رسي���ع يف جمال الت�سالت 
واملوا�س���الت، جنًبا اإلى جنب مع التغي���ريات العميقة يف قواعد التجارة العاملية التي 

تقوم بها اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
ويج���زم القت�ساديون اأن امل���ال يف العامل موجود ب�س���كل اأ�سا�سي يف مكانن: يف 
دول اخلليج العربي وال�سن، فمن الطبيعي اأن ن�سهد م�ستويات اأعلى من التناف�سية 
يف منطقتن���ا، فاإم���ارة دب���ي تبذل جه���وًدا جبارة للحف���اظ على مكانته���ا القت�سادية 
العاملية، والكويت لديها خطط بالتو�سع �رسًقا، وهناك حتولت بنيوية كبرية ي�سهدها 

القت�ساد ال�سعودي.
يف خ�سم ذل���ك، تربز اجلهود الوطنية الرامية اإلى احلفاظ على النمو القت�سادي 
بالبحرين، وجتنب تبعات التحديات القت�سادية الناجمة ب�سكل اأ�سا�سي عن انخفا�س 
اأ�سعار النفط خالل العامن 2016-2015 ب�سكل اأ�سا�سي، وزيادة كتلة الدين العام، 
وم���ا نتج عن ذلك م���ن خف����س يف الت�سنيف الإئتم���اين للديون ال�سيادي���ة للمملكة، 
وتراجع الحتياط الأجنبي، واحلاجة جمدًدا اإلى دعم مايل من اأ�شقائنا يف دول اخلليج.

ا بع���د اإنتاج الياب���ان اللوؤلوؤ  يف الع���ام 1930 م���رت البحري���ن بظروف �سعب���ة جدًّ
ال�سناعي، لكن ما هي اإل اأ�سهر حتى ظهر النفط يف البحرين، وعاد الرفاه القت�سادي 
م���ن جديد، وبعد ذلك مرت البحري���ن بتحديات اأخرى، اأذكر منه���ا الأزمة القت�سادية 
العاملي���ة يف 2008، ث���م اأحداث 2011، ويف كل م���رة كان القت�ساد ينه�س وينتع�س 

من جديد.
مل���اذا؟ وما ال����رس يف قدرتننا على النهو�س من جدي���د؟ ل �سك اأن هناك امتيازات 
من بينها القرب م���ن ال�سوق ال�سعودي الكبري، والت�رسيع���ات القت�سادية املتطورة، 
التم�س���ك بالقت�ساد احل���ر، كما اأن �سغر امل�ساحة وعدد ال�س���كان يجعل من ال�سهولة 
�س���خ اأموال اأقل للح�س���ول على نتائج انتعا�س اأكرب، ورغم اأهمي���ة كل ما �سبق اإل اأن 

هناك عن�رسًا جوهرّي�سا يت�سدر كل تلك العوامل، وهو الإن�سان البحريني ذاته.
وتتفرد البحرين بوجود كوادر وطنية موؤهلة ومدربة حملت على الدوام مهمة بناء 
البل���د وحتقيق الزدهار، وميثل النهو�س بهذه الكوادر وموا�سلة تدريبها وحتفيزها 
وت�سجيعه���ا على البت���كار جوهر التنمي���ة امل�ستدامة، ويف ظل حتدي���ات قلة املوارد 
الطبيعي���ة مقابل ارتفاع ح���دة التناف�سي���ة الإقليمية، يربز راأ�س امل���ال الب�رسي الذي 
متلكه اململكة كواحد من اأهم ركائز حتقيق معدلت منو وم�ستويات رفاهية مقبولة.
ويربز البحرينيون كرواد يف جمالت عديدة، فهناك اأ�سماء لمعة يف جمال الطريان 
وال�سريف���ة والط���ب واملنظمات الدولية وال�س���اأن العام، باملقاب���ل يتحلى البحريني 
ب�س���كل ع���ام بال�سرب وعدم التذمر م���ن العمل حت���ى واإن كان دون الطموح املادي اأو 
الجتماع���ي، وي�سعى ب�سكل دائم لتطوير معارفه ومهارات���ه العملية والأكادميية من 

اأجل حت�سن و�سعه با�ستمرار.
وميث���ل راأ�س امل���ايل الب����رسي واحًدا من اأه���م الأ�س���ول التي متتلكه���ا ال�رسكات 
واملوؤ�س�سات وحتى اجلهات احلكومية، واإن ال�ستثمار يف الإن�سان هو ا�ستثمار �سائب 

وذكي من اأجل تعزيز م�ستويات الأداء ورفع الإنتاجية والتناف�سية.
واأه���م ا�ستثم���ار ميك���ن القيام به جت���اه البحرينين ه���و اإ�سعال ج���ذوة احلما�س 
والندف���اع الكام���ن يف داخلهم، الذي ورثوه ع���ن اآبائهم واأجداده���م، واحل�سول على 
اأف�س���ل ما لديهم من عطاء، وا�ستثمار ذلك يف رفع م�ستويات معدلت الأداء والربحية 
والتناف�سية لدى املوؤ�س�سات وال�رسكات والقطاع احلكومي، وذلك وفًقا لجتاه عاملي 
جدي���د ي�سمى “الريادة الداخلية والبت���كار”، والقائم على حتويل ال�سخ�س من جمرد 

موظف يوؤدي مهام روتينية موكلة اإليه اإلى رائد ومبتكر.

بقلم: خليل القاهري

اقتصاديات

ارتفــاع “فلكي” لفــوائــد ال�سندات احلكــوميــة
�سعدت بن�سبة 700 % قيا�ًسا مبعدلتها ال�سابقة

القرتا����س  عل���ى  الفائ���دة  ن�سب���ة  وا�سل���ت 
احلكوم���ي �سعوده���ا ب�سكل ملف���ت وكبري جلذب 
امل�ستثمرين وتاأم���ن ال�سيولة لتغطية العجوزات 

يف امليزانية وامل�رسوفات العامة.
وارتفع���ت الفائ���دة عل���ى �سن���دات التنمي���ة 
ا و�سلت اإلى 700 %  احلكومي���ة بن�سبة كبرية ج���دًّ
يف اآخر اإ�سدار، الذي اأعل���ن عنه منذ يومن قيا�سا 

بقبل نحو 8 اأو 9 من الآن.
وك�سف���ت بور�س���ة البحرين يف بي���ان ر�سمي، 
ع���ن بدء الكتتاب املبا����رس للم�ستثمرين، اخلمي�س 
املا�س���ي، يف اإ�س���دار �سندات التنمي���ة احلكومية 
رق���م 17، بقيمة 150 مليون دينار ومبعدل فائدة 

 .% 6.55
وباملقاب���ل، اأظهر ر�سد ل� “الب���الد” اأن ن�سبة 
الفائ���دة عل���ى الدي���ن احلكوم���ي كان ي���رتاوح يف 
الأع���وام 2009 حتى 2015 ما بن 0.8 % و1.35 
% ب�سقيه الأذونات وال�سكوك )ال�سلم والتاأجري(، 
يف ح���ن بل���غ يف 10 يوليو اجل���اري 4.14 % على 
ال�سك���وك ونحو 3.33 % على اأذونات اأ�سدرت يف 

ابريل املا�سي.
وحددت البور�سة فرتة الكتتاب يف ال�سندات 

يف  امل�سجل���ن  الو�سط���اء  خ���الل  م���ن  اجلدي���دة، 
البور�سة ابتداًء من اخلمي����س، وحتى يوم الأربعاء 

املوافق الأول من اأغ�سط�س املقبل.
ويبلغ حجم الإ�سدار 150 مليون دينار، بقيمة 
ا�سمي���ة قدرها دينار بحريني واحد لل�سند، يف حن 
تبلغ مدة الإ�سدار 3 �سنوات ابتداًء من 5 اأغ�سط�س 

2018 حتى 5 اأغ�سط�س 2021.
وقال���ت البور�س���ة يف بيانه���ا اإن دف���ع فوائد 
الإ�س���دار �سيت���م كل �ست���ة �سه���ور ت�ستحق يف 5 
فرباير و5 اأغ�سط�س من كل عام خالل مدة الإ�سدار.
ورب���ط اخلب���ري القت�س���ادي جعف���ر ال�سائ���غ 
“الب���الد” ذل���ك بع���زوف  يف حدي���ث �ساب���ق م���ع 
امل�ستثمرين عن اإقرا�س البحرين ما دفع امل�رسف 
املركزي الذي ي�سدر ال�سندات نيابة عن احلكومة 

اإلى رفع الفائدة.
واأك���د اأن ال�سن���دات احلكومي���ة ب�س���كل عام، 
ل���دى  ومف�سل���ة  مرغوب���ة  اأنواعه���ا  ومبختل���ف 
امل�ستثمري���ن �سواء اأكان���وا اأف���راًدا اأم موؤ�س�سات، 
ا، وهي  كونه���ا تتمت���ع بن�سبة خماط���رة قليلة ج���دًّ
م�سمون���ة من ناحي���ة ال�س���داد، لكن ذل���ك مرتبط 

بالو�سع املايل والقت�سادي للدولة.
ترتف���ع  املخاط���ر  ازدادت  “كلم���ا  واأو�س���ح 
الفائدة جلذب امل�ستثمرين، )...( لالأ�سف البحرين 

بات���ت م�سط���رة لرف���ع الفائ���دة يف ظ���ل ارتف���اع 
املديونية وانخفا�س ت�سنيفها الئتماين ل�سمان 

تغطية الإ�سدارات”.
وبل���غ الدين الع���ام حتى ماي���و املا�سي )اآخر 
اإح�س���اءات ر�سمي���ة متوافرة( 11.5 ملي���ار دينار، 
مقارنة بنح���و 8.956 مليار دين���ار للفرتة نف�سها 

من 2017، اأي بزيادة 28.4 %.
وي�س���كل الدين العام حوايل 95 % من الناجت 
املحل���ي الإجم���ايل للمملكة والبالغ نح���و 12 مليار 

دينار.
وتابع ال�سائغ “انخفا�س الت�سنيف الئتماين 

ر�سال���ة م���ن وكالت الت�سنيف اإل���ى امل�ستثمرين 
مفاده���ا كونوا حذري���ن عند التعامل م���ع البحرين 

ا”. ماليًّ
واأكد اأن ذلك كله يزيد العبء على املديونية 

كونه يرفع كلفة القرتا�س.
وم���ن املعلوم اأن البحري���ن تقرت�س من خالل 
ال�سندات التقليدية وال�سكوك الإ�سالمية ب�سقيها 

التاأجري وال�سلم.
وتقرت�س احلكومات من خ���الل اأدوات الدَّين 
العام، لعدة اأ�سباب اأهمها، تغطية العجز يف موازنة 
الدول���ة، وه���و غالًبا م���ا يحدث يف ف���رتات الك�ساد 

القت�سادي، اأو لمت�سا����س ال�سيولة والتخفي�س 
م���ن حّدة الت�سخم غري املرغوب فيه، وهو غالًبا ما 

يحدث يف فرتات النتعا�س القت�سادي. 
وت�سل قيمة العجز يف امليزانية العامة للدولة 

العام اجلاري نحو 1.2 مليار دينار.
ويعترب خ���رباء مالي���ون اأن امل�سكلة تكمن يف 
اأن الدي���ن العام مرجح لالرتفاع خالل العام اجلاري 
لي�س���كل 100 % من الناجت املحلي، واإلى 107 % 

العام املقبل.
لكن امل�سكلة الأكرب يف قيمة الفوائد املرتتبة 
عل���ى هذا الدين التي ت�سل الي���وم اإلى 1.3 مليار 

دولر.
واأعلنت بور�س���ة البحرين، يف الأول من يوليو 
اجل���اري ع���ن اإدراج 15 اإ�سداًرا يف �س���وق اأذونات 
اخلزينة و�سكوك التاأجري الإ�سالمية بقيمة اإجمالية 
قدره���ا 917 ملي���ون دين���ار، �سادرة ع���ن م�رسف 
البحرين املركزي باأ�سعار فائدة ترتاوح بن 3.33 
% و4.18 % ولفرتات ترتاوح بن 3 و12 �سهًرا.
وبه���ذه الإدراج���ات ي�س���ل ع���دد اإ�س���دارات 
اأذون���ات اخلزين���ة و�سك���وك التاأج���ري الإ�سالمي���ة 
ق�س���رية الأج���ل املدرج���ة يف البور�س���ة اإل���ى 27 
اإ�سداًرا تبلغ قيمتها الإجمالية حوايل 1.566 مليار 

دينار.

مازن الن�سور

املحرر االقت�سادي

البحرين متقدمة يف اأداء اخلدمات اللوج�ستية

يعزز ال�سوق العقارية تبني دول اخلليج لـ “البلوك ت�سني” 

ا... البنك الدويل: احتلت الرتتيب اخلام�س عربيًّا وال� 54 عامليًّ

كونها تت�سمن م�ستويات جديدة من ال�سفافية

القاه���رة - مبا����رس:  احتل���ت البحرين الرتتيب 
اخلام�س عربيًّا وال� 54 عامليًّا يف موؤ�رس اأداء اخلدمات 
اللوج�ستية يف الفرتة من 2012 حتى العام 2018، 
وال�س���ادر ع���ن وحدة التج���ارة العاملي���ة والتكامل 

الإقليمي التابعة ملجموعة البنك الدويل.
وت�س���درت دولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة، 
بل���دان املنطقة العربية وال����رسق الأو�سط باملوؤ�رس، 
حمتل���ة الرتتي���ب ال����14 بقائمة ت�س���م 160 دولة 
متفوقة عل���ى ال�سن وفرن�سا واإيطالي���ا واأ�سبانيا 

وتركيا.
فيم���ا جاءت قط���ر بالرتتي���ب الث���اين وال� 30 
���ا، تبعتها �سلطنة عم���ان عربيًّا وباملوقع 46  عامليًّ
على م�ستوى العامل، ثم اململكة العربية ال�سعودية 

الرابعة عربيا وال� 52 عامليًّا ثم البحرين.
���ا وال� 59  و�سجل���ت الكوي���ت ال�ساد����س عربيًّ
عامليًّا تلته���ا م�رس )60 عامليًّا( ث���م الأردن )76(، 
لبن���ان 82، واملغرب 87، فتون�س باملرتبة ال� 104 

���ا واجلزائ���ر ال���� 107 ث���م ال�س���ودان ال� 130  عامليًّ
واليمن ال� 149 ثم ليبيا ال� 155 والعراق ال� 159.

ول تقت�رس اخلدمات اللوجي�ستية على تو�سيل 
البني���ة التحتية فح�س���ب، بل ت�سم���ل اأي�ًسا تنظيم 
اخلدم���ات وال�ستدام���ة واملرونة اأو مبعن���ى اأو�سع 

تي�سري التجارة.

كم���ا يع���رب املوؤ�رس ع���ن 6 مكون���ات تتمثل يف 
ترتي���ب  و�سهول���ة  التحتي���ة،  والبني���ة  اجلم���ارك، 
ال�سحنات، وجودة اخلدمات اللوج�ستية، واملعدلت 
الزمني���ة لأدائه���ا، وتتبعه���ا  - اإل���ى ال�سيا�س���ات 
الإجرائي���ة التي ميكن اأن تدع���م حت�سن كل عن�رس 

على حدة.

 ذكرت �رسك���ة كريبتي���ك، الرائدة يف جمال 
ال�ستثم���ار يف البلوك ت�س���ن، اأن التكنولوجيا 
يف  كب���رًيا  دوًرا  تلع���ب  اأن  ميكنه���ا  اجلدي���دة 
تطوي���ر وتغيري �سكل ال�س���وق العقاري يف دول 
اخلليج العربي واقت�ساد الوطن العربي ب�سكل 
عام بف�س���ل ت�سمينها مل�ستوي���ات جديدة من 
ال�سفافي���ة وبالتايل ا�ستقط���اب كبار الالعبن 
وال�ستثمارات وامل�ست�سارين من خمتلف اأنحاء 
الع���امل. وترى ال�رسك���ة اأن ا�سرتاتيجي���ة البلوك 
ت�س���ن 2021 الت���ي اأطلقته���ا دب���ي الذكي���ة 
�ستدع���م وب�سكل كب���ري اقت�س���اد دول اخلليج 
من خ���الل ك�سب ثق���ة امل�ستثمري���ن الدولين 
وا�ستقطاب موجة جديدة من الهتمام اخلارجي 
بال�س���وق العق���اري املزدهر. وق���ال املدير لدى 
كريبتي���ك، عمر جاك�سون “املبادرات احلكومية التي 
ن�سهده���ا اليوم �ستلع���ب دوًرا يف حتوي���ل دبي اإلى 
مرك���ز عامل���ي للتكنولوجي���ا الذي ب���دوره �سي�ساهم 
يف خل���ق جمموعة اأك���رب من الفر����س القت�سادية يف 
�ست���ى القطاع���ات، ناهيك عن امل�ست���وى العايل من 

ال�سفافي���ة الذي �سيطغى على ال�سوق بف�سلها. هذا 
اأم���ر تتطلع له ك���ربى املوؤ�س�سات املالي���ة العاملية، 
وح�سوره���ا وتواجده���ا �سيعزز الثق���ة بال�ستثمار يف 
ال�س���وق العقاري لدبي واأي�ًس���ا دول اخلليج العربي. 
نوؤيد وب�سكل مطلق املب���ادرة احلكومية البناءة هذه 
ونرح���ب بامل�ستثمرين مبختلف فئاتهم وخ�سو�سها 
يرغب���ون  الذي���ن  التكنولوجي���ا  عل���ى  املحدث���ن 

با�ستك�ساف اإمكاناتها”. 

واأ�س���اف “اإح���دى الفر����س الكب���رية يف ال�سوق 
العق���اري هو ا�ستخدام البل���وك ت�سن ل�رساء الأ�سول 
العقارية بالعمالت امل�سفرة، مما يعني اأن امل�ستثمر 
ميكنه ����رساء جزء من العق���ار عو�سا عن ����رساء العقار 
كامال. ميكن متاج���رة هذه الأجزاء عرب الإنرتنت خالل 
ب�سع ث���واين، مما يجعل م���ن العق���ارات الإماراتية و 
الوطن العربي اأ�سهل و�سول واأكرث جاذبية عن باقي 
العامل. نث���ق متاما باأن هذا التوج���ه �سي�سبح ظاهرة 
يف ال�سناع���ة ه���ذا الع���ام، خا�سة لالأ�سخا����س الذين 
ي�س���رتون اأول مرة الذين مل يتمكن���وا يف ال�سابق من 

ال�رساء لغالء الأ�سعار”.
���ا ا�ستثماري���ة لالأف���راد  توف���ر كريبتي���ك فر�سً
واملوؤ�س�س���ات الراغب���ن با�ستك�س���اف التكنولوجيا، 
ولها مكاتب يف كل من لندن ودبي حيث يقوم فريق 

ال�رسكة يف املكتبن بالعمل نيابة عن العميل. 
وبف�س���ل اإتاحته���ا خي���ار ال�ستثمار بح���د اأدناه 
األ���ف دولر اأو جني���ه بريطاين، ت�ساه���م كريبتيك يف 
خل���ق فر�س جتارية كانت حم�س���ورة يف ال�سابق على 
املوؤ�س�س���ات املالية وكبار الأثري���اء. وبعد 12 �سهًرا 
م���ن الإي���داع، ميك���ن للعم���الء ا�سرتجاع راأ����س املال 

والأرباح التي مت ك�سبها.

• عمر جاك�سون	
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11.3QÉæjO ¿ƒ«∏e

391.1
379.9

2018 ∫hC’G ∞°üædÉH Ωƒ«æŸC’G øe áµ∏ªŸG äGQOÉ°U    

% 2.97

Ωƒ«æŸC’G øe áµ∏ªŸG äGQOÉ°U áª«b ‹ÉªLEG

(QÉæjO ¿ƒ«∏ŸÉH)

2018
2017

∫hC’G ∞°üædG
∫hC’G ∞°üædG

 øjôëÑdG ÉgQó°üJ Ωƒ«æŸCG ™∏°S 10 ºgCG

2018 ∫hC’G ∞°üædÉH

 ‹ÉªLEG øe  97.8%  πµ°ûJ"
"Ωƒ«æŸC’G äGQOÉ°U áª«b

 ,•ƒ∏ ÒZ Ωƒ«æŸCG øe ∑Ó°SCG

· 7 É¡°VôY ¢SÉ≤e RhÉéàj

137.2
ΩÉN Ωƒ«æŸG øe §FÓN

 84.6

 §FÓN øe á∏«£à°ùe ìGƒdCG

· 0,2 øY É¡µª°S ójõj ,Ωƒ«æŸCG

34.3

11.8

72.4
•ƒ∏ ÒZ ΩÉN Ωƒ«æŸCG

 Ö∏b É¡d Ωƒ«æŸCG øe á«FÉHô¡c ∑Ó°SCG

 ádhõ©e ÒZ ,(Ö∏°U) …P’ƒa

 øe (¢SGôeG) πHGƒch ∑Ó°SCG øe ÉgÒZ

É«FÉHô¡c ádhõ©e ÒZ ,Ωƒ«æŸCG

 ,•ƒ∏ ,Ωƒ«æŸCG øe ∑Ó°SCG

·7 É¡°VôY ¢SÉ≤e RhÉéàj

 øe áaƒ› á°UÉN ∫Éµ°TCG

Ωƒ«æŸC’G §FÓN

 ,Ö«cÎdG á«≤FÉbQ ÒZ ≥«MÉ°ùe

Ωƒ«æŸCG øe
 Ωƒ«æŸCG øe äÓ°†ah IOôN

 á«dÉªLEG áª«≤H ádhO 62 ¤EG Ωƒ«æŸC’G øe øW ¿ƒ«∏e 11.4 øe ÌcCG áµ∏ªŸG äQó°U

 áÑ°ùæH  ´ÉØJQÉH  ,…QÉ÷G ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ∞°üædG  ∫ÓN QÉæjO  ¿ƒ«∏e  391.1  â¨∏H

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 379.9 áª«≤dG â¨∏H å«M »°VÉŸG ΩÉ©dG øe IÎØdG ¢ùØf øY % 2.97
 õcôŸG ‘ äAÉL á«cÒeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿CG ,∑QÉª÷G ¿hDƒ°T äÉfÉ«H âë°VhCGh

 É¡«∏J ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 84.8 É¡àª«b â¨∏H å«M Ωƒ«æŸC’G ôjó°üJ áª«b å«M øe ∫hC’G

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 54 `H ô°üe ºK ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 61 áª«≤H ájOƒ©°ùdG

 ‘  ·  7  É¡°VôY  ¢SÉ≤e  RhÉéàj  •ƒ∏  ÒZ  Ωƒ«æŸCG  øe  ∑Ó°SCG  á©∏°S  äQó°üJh

 ‘ äAÉLh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 137.2 IQó°üŸG äÉ«ªµdG áª«b â¨∏H å«M ¤hC’G áÑJôŸG

 ”  »àdG  äÉ«ªµdG  áª«b  â¨∏Hh  ΩÉN  Ωƒ«æŸCG  øe  §FÓN  á©∏°S  á«fÉãdG  áÑJôŸG

 ójõj  Ωƒ«æŸCG  §FÓN  øe  á∏«£à°ùe  ìGƒdCG  á©∏°Sh  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  84.6  Égôjó°üJ

 72.4 áª«≤H äÉ«ªc ôjó°üJ ” å«M áãdÉãdG áÑJôŸG ‘ äAÉL ,· 0,2 øY É¡µª°S

.QÉæjO ¿ƒ«∏e

øjôëÑdG øe Ωƒ«æŸC’G OQƒà°ùJ ∫hO 10 ÈcCG

 84.8   ÉcÒeCG  .1
 61  ájOƒ©°ùdG   .2
 54   ô°üe   .3

41.5   É«côJ  .4
23.7   äGQÉeE’G  .5

20.5   Üô¨ŸG  .6
17.2   Góædƒg  .7
17.1   óæ¡dG  .8
13.6   É«dÉ£jG  .9

8   èjhÔdG  .10

3 ماليني دينار اأرباح “بي.ام.ام.اآي” الن�صفية

“بي ام بي” يربح 4.7 مليون دوالر يف 6 �صهور

394 األف دينار اأرباح “مواقف ال�صيارات” الن�صفية

اأكبـر 5 �رشكـات طيـران فـي العالـم

دب���ي – اأرقام: على الرغم من زيادة معدل 
التوا�صل عرب االإنرتنت، اإال اأن �رشكات الطريان 
ترب���ح ماليني الدوالرات من نق���ل امل�صافرين 
�ص���واء اأكان ذلك بغر����ض مقاب���الت العمل اأم 
لزي���ارة العائلة واالأ�صدق���اء اأم الأغرا�ض اأخرى، 
ويبلغ عدد الطائرات التجارية يف العامل 5193 

طائرة االآن.
 ولكي تلبي ����رشكات الطريان هذا الطلب 
الهائل على ال�صفر العاملي فائق ال�رشعة، فقد 
امتلكت اأ�صط���والً هائالً من الطائ���رات، ونظًرا 
للتكلف���ة الهائل���ة التي ينط���وي عليها توفري 
�صف���ر جوي اآم���ن ومتاح، فاإن امت���الك اأ�صطول 
طائ���رات �صخ���م يكل���ف ال����رشكات ملي���ارات 

الدوالرات اأي�ًصا.
 له���ذا ال�صب���ب ُتعل���ن ����رشكات الط���ريان 
اإفال�صه���ا با�صتم���رار، بينم���ا توا�ص���ل �رشكات 
كبرية اأخرى جناحها و�ص���م طائرات اأخرى اإلى 
اأ�صطولها، وفيما يلي 5 �رشكات طريان متتلك 
اأكرب اأ�صطول طائ���رات يف العامل، ح�صب ما جاء 

.”Financesonline.com“ على موقع

 FedEx“ 5 ـ فيديكس إكسبريس
”Express

�رشك���ة الطريان الوحيدة يف القائمة التي ال 
ي�صافر عل���ى متنها ركاب، لكنه���ا �رشكة �صحن 
ج���وي يقع مقرها يف ممفي����ض بوالية تيني�صي، 
وكان���ت ُتع���رف �صابًقا عن���د تاأ�صي�صه���ا با�صم 

“في���درال اإك�صربي����ض”، وحتول���ت ال�رشكة من 
�رشكة �صحن تعتمد على الطائرات يف التو�صيل 
اإلى واحدة م���ن ال�رشكات التي متتلك اأحد اأكرب 
اأ�صط���ول طائ���رات يف العامل ال���ذي يتكون من 

634 طائرة. 

4 ـ  خطوط ساوث ويست الجوية 
”Southwest“

�رشكة طريان منخف�صة التكلفة يقع مقرها 
يف داال����ض بوالية تك�صا����ض االأمريكية، وكانت 
قد بداأت رحالتها اجلوية داخل تك�صا�ض فقط، 
مم���ا �صمح لها بتجنب قوانني االحتكار والعمل 
با�صرتاتيجي���ة منخف�صة التكلف���ة، وبعد اإلغاء 
القيود تو�صعت رحالته���ا واأ�صبح لدى ال�رشكة 
عدد ركاب اأكرب م���ن اأي �رشكة طريان اأمريكية 

اأخرى.
 683 م���ن  اأ�صط���والً  ال�رشك���ة  ومتتل���ك 
طائ���رة، وال ت���زال تكلفة رحالته���ا رخي�صة 
بف�ص���ل اعتمادها على طائرات بوينج 737 
فق���ط، مما يجعل عملي���ة اإ�صالح كل جزء يف 
الطائ���رة �صهلة ومعروفة ل���كل عامل، يبلغ 
عدد رح���الت كل طائرة من طائراتها نحو 6 

رحالت يوميًّا.

”United Airlines“ 3 ـ يونايتد
تاأت���ي ال�رشكة يف املرك���ز الثالث باأ�صطول 
طائ���رات مكون من 1264 طائ���رة، يقع مقرها 

يف �صيكاغ���و، ولديها رح���الت ملئات الوجهات 
مبا يف ذل���ك لو�ض اأجنلو����ض ووا�صنطن و�صان 
8 طائ���رات  اأ�صطوله���ا  فران�صي�صك���و، ي�ص���م 
بوين���ج 8-787 درمياليرن، وهو اجليل القادم 
م���ن الطائرات الت���ي تتميز بكف���اءة ا�صتخدام 

الوقود.

”Delta“ 2 ـ خطوط دلتا الجوية 
 يق���ع مقره���ا يف مدين���ة مون���رو بوالي���ة 
لويزيان���ا، ب���داأت عمله���ا ك�رشك���ة متخ�ص�ص���ة 
يف اإنت���اج مبي���دات ملكافحة خنف�ص���اء القطن، 
وعندم���ا حتولت ل�رشك���ة ط���ريان كان عمالوؤها 
)عميل كل رحلة( يجل�صون على حاوية مقلوبة 

حتوي املبيد احل�رشي.
 م���ن ه���ذه البداي���ات الب�صيط���ة تو�صعت 
ال�رشك���ة لت�صب���ح ث���اين اأكرب �رشكة ط���ريان من 
حيث اأ�صط���ول طائراتها البال���غ 1280 طائرة 

بعدد رحالت يبلغ 5 اآالف رحلة يوميًّا.

 American“ 1 ـ أمريكان اير الينز 
”Airlines

كان املرك���ز االأول من ن�صيب اأمريكان اير 
الين���ز التي متتل���ك اأ�صطوالً مكوًن���ا من 1494 
طائ���رة، اأي اأك���ر بن�صب���ة 25 % ع���ن اأق���رب 
مناف�صيها “خطوط دلت���ا اجلوية”، ويعد مطار 
داال����ض ف���ورت وورث الدويل مرك���ًزا اأ�صا�صيًّا 

لعملياتها.

ربح���ت �رشك���ة ب���ي.ام.ام.اأي 3.07 مليون 
دين���ار يف الن�ص���ف االأول م���ن الع���ام اجلاري، 
مرتاجعة م���ن 3.6 مليون امل�صجل���ة يف الفرتة 
ذاتها م���ن 2017، اأي بن�صبة انخفا�ض و�صلت 

اإلى 14.5 %.
واأعلنت ال�رشكة اأن اأرباحها يف الربع الثاين 
م���ن العام اجل���اري بلغت 1.39 ملي���ون دينار 

بعد اأن كانت 1.68 مليون يف الربع االأول.
وو�ص���ل العائ���د على ال�صه���م يف الن�صف 
االأول حوايل 22 فل�ًص���ا )26 فل�ًصا يف 2017(، 
فيم���ا بل���غ 10 فلو����ض يف الربع الث���اين، و12 

فل�ًصا يف الربع االأول من العام اجلاري. 
واأو�صى جمل����ض االإدارة يف اجتماعه الذي 
عقد اخلمي����ض املا�صي بتوزي���ع اأرباح نقدية 
ن�ص���ف �صنوية للع���ام 2018، بواقع 20 فل�ًصا 

لل�صه���م الواح���د، وذل���ك عل���ى امل�صاهم���ني 
امل�صجل���ني يف �صج���الت ال�رشك���ة حت���ى تاريخ 
2/8/2018. ه���ذا، و�صوف يتم تداول �صهم 
ال�رشكة يوم االأحد )غدا( املوافق 5/8/2018 
ب���دون اأرباح. ويبل���غ راأ�صم���ال ال�رشكة امل�رشح 
ب���ه 20 مليون دين���ار، فيما يبل���غ راأ�ض املال 

املدفوع 14.6 مليون.
وتعم���ل �رشك���ة )BMMI( الت���ي يراأ�ض 
جمل�ض اإدارتها عبداهلل بوهندي، يف بيع االأغذية 
واملرطب���ات وامل���واد اال�صتهالكي���ة االأخ���رى 
باجلملة والتجزئة، كما متتلك املجموعة فندق 
داون ت���اون روتان���ا وتق���وم بتق���دمي خدمات 
التوزيع وال�صحن وخدم���ات ال�صيافة. وترتكز 
عملي���ات املجموع���ة يف البحري���ن واالإم���ارات 
املتح���دة  والوالي���ات  والع���راق  وال�صعودي���ة 
االأمريكي���ة وجيبوتي والغاب���ون ومايل وجنوب 

ال�صودان وغانا وكينيا.

اأعلن بن���ك البحرين وال����رشق االأو�صط عن 
حتقيقه اأرباًحا �صافية خالل الن�صف االأول من 
العام اجل���اري بلغت 4.7 مليون دوالر، قيا�صا 
ب���� 3.3 ملي���ون يف الف���رتة نف�صها م���ن العام 
املا�ص���ي، اأي بن�صبة زي���ادة و�صلت اإلى 51.6 
%. وبلغ العائد عل���ى ال�صهم العادي، بح�صب 
بيان البنك، يف ال�صهور ال�صتة االأولى من العام 
2018 نحو 1.18 دوالر )0.73 دوالر يف الربع 
الث���اين(، بع���د اأن كان 1.29 دوالر يف الف���رتة 
املقابل���ة م���ن 2017، )0.45 دوالر يف الرب���ع 

االأول م���ن العام اجلاري(. واأظه���رت البيانات 
اأن البنك ربح يف الربع الثاين من العام اجلاري 
ح���وايل 2.9 ملي���ون دوالر، مرتفع���ا م���ن 1.8 
ملي���ون املتحقق���ة يف الرب���ع االأول من 2018. 
وكانت اجلمعية العمومي���ة للبنك اأقرت العام 
املا�صي، زيادة راأ�ض املال ال�صادر واملدفوع 
من نح���و 60.5 ملي���ون دوالر مق�صم اإلى 242 
ملي���ون و3 اآالف و326 �صهًم���ا ليتج���اوز 121 
ملي���ون دوالر من خالل اإ�صدار 242 مليون و3 
ا جدي���ًدا لزيادة عدد  اآالف و326 �صهًم���ا عاديًّ
االأ�صهم اإلى 484 مليوًنا و6 اآالف و652 �صهًما 

)حقوق االأولوية(.

حققت �رشك���ة البحرين ملواقف ال�صيارات 
اأرباًح���ا �صافية خالل الن�ص���ف االأول من العام 
اجل���اري بلغت 394 األف دينار، قيا�ًصا ب� 390 
األًفا يف الف���رتة ذاتها من الع���ام املا�صي، اأي 
بزيادة طفيفة بواق���ع 1.02 %. وبلغت اأرباح 
ال�رشك���ة يف الرب���ع الث���اين م���ن الع���ام اجلاري، 
بح�ص���ب بيانات ر�صمي���ة من�ص���ورة على موقع 

بور�ص���ة البحري���ن االإلك���رتوين، 143.6 األ���ف 
دينار، مرتفعة من 90.5 األف للفرتة املقابلة 
من 2017، وبنح���و 58.6 % تقريًبا. واأظهرت 
نف����ض البيانات اأن العائد عل���ى ال�صهم و�صل 
يف الن�ص���ف االأول من الع���ام اجلاري اإلى 5.68 
فل�ض، مقارنة ب�5.63 فل�ض يف الفت�رة املماثلة 
من 2017، فيما بل���غ العائد بالربع الثاين من 
2018 ح���وايل 2.07  فل�ض بعد اأن كان 1.31 

فل�ض يف الفرتة املقابلة من العام املا�صي.

• اأمريكان اير الينز، اأكرب �رشكة طريان بالعامل 	

تقـريـر

املحرر االقت�صادي

املحرر االقت�صادي

املحرر االقت�صادي



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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تون�س تطلق �رساح احلار�س ال�شخ�شي الأ�شامة بن الدن

قرر الق�شاء التون�ش���ي موؤقتا اإطالق �رساح احلار�س ال�شخ�شي املفرت�س الأ�شامة بن الدن املوقوف 
يف تون����س منذ ترحيله من اأملانيا، بح�شب ما اأفاد الناطق الر�شمي با�شم جهاز مكافحة االإرهاب �شفيان 
ال�شليت���ي. وقال ال�شليتي يف ت�رسيح ،اأم�س اجلمعة، اإن �شامي العيدودي مثل اليوم )اأم�س( اأمام قا�شي 
التحقي���ق يف قطب مكافحة االإرهاب الذي قرر اإطالق �رساحه موؤقتا الأنه مل تثبت �شده اأي تهمة، واأو�شح 
ال�شليت���ي اأن التحقي���ق ال يزال مت�شتمرام���ع املواطن التون�شي. كما اأفاد �شفي���ان ال�شليتي باأن النيابة 
العام���ة اأبق���ت على �شامي بحال���ة �رساح بعد انتهاء ف���رتة االحتفاظ )احلب�س االحتياط���ي( ملدة 15 يوما 
واال�شتماع له مع حماميه. واأ�شاف اأن �شامي العيدودي م�شتبه به كونه حار�شا لزعيم تنظيم “القاعدة” 
�أ�شام���ة بن الدن وتلقى تدريب���ا ع�شكريا يف �أفغان�شتان كما تالحقه �شبه���ة �النخر�ط يف �أن�شطة متطرفة 
باأملاني���ا، ومل تثبت بعد �شحة هذه ال�شبهات. ولن يتمك���ن �شامي من ال�شفر تلقائيا اإلى اأملانيا لبقائه 

على ذمة التحقيق الق�شائي بح�شب الناطق الر�شمي با�شم جهاز مكافحة االإرهاب.
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القدس المحتلة ـ رويترز:

�شوري���ا  جمل����س  م���ن  وف���د  ي���زور 
الدميقراطي���ة، اجلن���اح ال�شيا�شي لقوات 
م���ن  املدعوم���ة  الدميقراطي���ة  �شوري���ا 
وا�شنط���ن، دم�ش���ق للمرة االأول���ى، بهدف 
بحث م�شتقبل مناطق االإدارة الذاتية، وفق 
م���ا اأفاد قيادي يف املجل����س اأم�س اجلمعة. 
وق���ال الرئي�س امل�ش���رتك ملجل�س �شوريا 
الدميقراطية ريا����س درار “يزور وفد من 
جمل����س �شوريا الدميقراطي���ة دم�شق بناء 
عل���ى طل���ب حكومة النظ���ام ال�ش���وري يف 
زيارة ر�شمية هي االأولى”، م�شيفاً “نعمل 
للو�ش���ول اإل���ى احل���ل بخ�شو����س �شمال 
�شوري���ا”. واأعل���ن درار اأن املجل�س يجري 
حمادثات مع م�شوؤول���ن بالنظام ال�شوري 
يف دم�شق مب�شاركة ممثلن لقوات �شوريا 
ه���دف  اأن  درار  واأ�ش���اف  الدميقراطي���ة. 
الزيارة ه���و الو�شول اإلى ح���ل بخ�شو�س 
�شم���ال �شوريا، على اأن ترك���ز املحادثات 
على اأمور مثل تقدمي اخلدمات واأن تكون 
بع�س اللقاءات ذات طابع اأمني و�شيا�شي.

اأعل���ن الرئي�س اللبن���اين مي�شال عون، 
اأم����س اجلمعة، اأن املب���ادرة التي اقرتحتها 
رو�شي���ا ب�ش���اأن اإعادة الالجئ���ن ال�شورين 
اإلى بلدهم، توؤمن عودة نحو 900 األف الجئ 
موجودين يف لبنان، معربا عن اأمله اأن تلقى 

هذه اخلطوة دعم االأمم املتحدة.
وج���اء اإع���الن ع���ون غ���داة ا�شتقبال���ه 
املبع���وث الرئا�ش���ي الرو�شي اإل���ى �شوريا 
األك�شندر الفرينتييف، يف اإطار جولة �شملت 
عم���ان ودم�ش���ق، لبح���ث مب���ادرة اقرتحتها 
رو�شي���ا عل���ى الوالي���ات املتح���دة تن����س 
عل���ى التعاون ل�شمان ع���ودة الالجئن اإلى 
�شوريا، بعد اأيام من قمة جمعت الرئي�شن 
الرو�شي فالدميري بوتن واالأمريكي دونالد 

ترامب يف هل�شنكي.
وق���ال ع���ون خ���الل ا�شتقبال���ه ممثل���ة 
االأمن العام لالأمم املتحدة يف لبنان برينيل 
كاردي���ل، اإن املب���ادرة “توؤم���ن ع���ودة نحو 

890 األف �شوري من لبنان اإلى بالدهم”.

يواج���ه مهاجر اأردين عقوب���ة االإعدام، 
بع���د اأن اأدانت���ه هيئ���ة حملف���ن يف والية 
تك�شا����س بالوالي���ات املتح���دة، بجرميتي 
قتل مروعت���ن و�شفهما مدع���ون باأنهما 
“قتل �رسف”، يف حماكمة ا�شتمرت اأ�شابيع.

وقال االدع���اء اإن االأردين علي حممود 
عو����س عر�ش���ان، غ�ش���ب عندم���ا ترك���ت 
ابنت���ه املن���زل واعتنق���ت امل�شيحية، مما 
جعل���ه يدبر قت���ل �شهره و�شديق���ة ابنته 
الت���ي �شجعتها عل���ى ال���زواج. وا�شتمرت 
حماكمة عر�شان 5 اأ�شابيع، لكن املحلفن 
تداول���وا ملدة 35 دقيق���ة فقط اخلمي�س، 
قب���ل اإدانته بقتل كوت���ي بيفرز، ونا�شطة 
اإيرانية يف حق���وق املراأة تدعى جالرة باقر 
زادة، ال�شديق���ة املقربة من ابنة عر�شان. 
و�شيبداأ تنفيذ احلكم على عو�س عر�شان، 
اإذ يواج���ه الرجل اإما ال�شجن مدى احلياة اأو 

عقوبة االإعدام.

اأفرجت اإ�رسائيل عن تركية متهمة 
مب�شاعدة حركة حما�س، بناء على طلب 
من الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، 

وفقا ملا ذكرته وكالة “رويرتز”.
وق���ال م�ش���وؤول اإ�رسائيل���ي، طلب 
اجلمع���ة:  اأم����س  ا�شم���ه،  ن����رس  ع���دم 
“بو�شع���ي اأن اأوؤكد ح���دوث مثل هذا 

الطلب من الرئي�س ترامب”.
“وا�شنط���ن  �شحيف���ة  وكان���ت 
بو�ش���ت” اأ�شارت اإل���ى اأن االإفراج عن 
الرتكي���ة، اإب���رو اأوزكان، كان �شم���ن 
حماول���ة فا�شلة م���ن البي���ت االأبي�س 
الإط���الق �رساح ق����س اأمريك���ي حتتجزه 

اأنقرة.
ي���وم  اأوزكان،  اإ�رسائي���ل  ورحل���ت 
15 يولي���و، بعد اأ�شبوع م���ن اتهامها 
باأنها على �شل���ة بحما�س، وهي تهمة 
نفاها حمامي اأوزكان. وكانت اإ�رسائيل 
بتاأ�ش���رية  زي���ارة  خ���الل  اعتقلته���ا 

�شياحية يف يونيو، مما اأغ�شب تركيا.

حمادثات كردية يف 
دم�شق مع النظام ال�شوري

لبنان يدعم مبادرة الإعادة 
900 األف �شوري

اأردين يواجه االإعدام 
يف الواليات املتحدة

اإ�رسائيل تفرج عن متهمة 
تركية بطلب من ترامب

اليماين: اليمن �شتواجه تهديد ميلي�شيات احلوثي للمالحة
تدمري غرفة عمليات ع�شكرية للمتمردين يف احلديدة

وقال اإن احلكومة اليمني���ة حتّمل املجتمع 
ال���دويل، وجمل�س االأم���ن، امل�شوؤولية كاملة عن 
كل اجلرائ���م الت���ي ترتكب يف مم���رات املالحة 

جنوب البحر االأحمر.
وذك���ر وزير اخلارجية اليمن���ي اأنه ال ميكن 
احلدي���ث ع���ن ال�ش���الم الأي طرف قب���ل اخلروج 
�لكام���ل وغري �مل����روط لالنقالبيني �حلوثيني 

من �ل�شاحل �لغربي.
اأو�شح���ت كث���ريا  ب���الده  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار 
للمجتمع ال���دويل اأن امليلي�شيات عمدت خالل 
�لف���رة �ملا�شية �إل���ى زرع �الآالف م���ن �الألغام 

البحرية بطريقة ع�شوائية يف البحر.
من جانب �آخر، �أعلن �لتحالف �لعربي لدعم 
ال�رسعي���ة يف اليم���ن، اأم����س اجلمع���ة، عن تدمري 
غرفة عملي���ات ع�شكرية مليلي�شي���ات احلوثي 
االإيراني���ة خ���الل �شل�شل���ة غ���ارات �شنتها على 
معاق���ل للمتمردي���ن يف مدين���ة احلدي���دة على 

�ل�شاحل �لغربي للبالد.
ودم���رت طائ���رات تابع���ة للتحال���ف غرفة 
عمليات ع�شكرية للميلي�شيات املوالية الإيران 
داخل مقر ال�رسطة الع�شكرية يف مدينة احلديدة، 
وفق ما ذكرت م�شادر ميدانية ل�”�شكاي نيوز 

عربية”.
�أن �لغ���ار�ت �جلوي���ة  وذك���رت �مل�ش���ادر 
للتحال���ف عل���ى معاقل احلوثي���ن يف احلديدة 
�أ�شف���رت �أي�ش���ا عن �شق���وط عدد م���ن �لقتلى 
واجلرح���ى يف �شفوف املتمردي���ن. وياأتي هذا 

التط���ور يف وق���ت �شن���ت طائ���رات التحال���ف 
العرب���ي �شل�شل���ة غ���ارات ا�شتهدف���ت مواق���ع 
احلوث���ي يف مدين���ة  وتعزي���زات مليلي�شي���ات 
زبيد باحلدي���دة واالأطراف اجلنوبي���ة للمدينة. 
ويعد حترير مدينة زبي���د من قب�شة احلوثين 
خطوة هامة ملا للمدينة من اأهمية ا�شرتاتيجية 
ب���ن مديري���ات حمافظة احلدي���دة، االأمر الذي 
�شي�شه���م يف تاأمن بقي���ة املناطق املحررة يف 

املحافظة.
واأفادت م�شادر “�شكاي نيوز عربية” باأن 
قوات التحالف العربي، �شنت اأي�شا عدة غارات 

عل���ى جتمعات للميلي�شيات يف مديرية الزيدية 
والدريهم���ي يف حمافظة احلديدة، مما اأدى اإلى 

�شقوط قتلى وجرحى وتدمري �آليات ع�شكرية.
امل�شرتك���ة،  اليمني���ة  الق���وات  وتوا�ش���ل 
وعلى راأ�شها األوية العمالقة، وباإ�شناد التحالف 
العربي، مت�شيط املناطق الواقعة غربي مدينة 

زبيد، وجنوبي مديرية التحيتا.
ويف وق���ت �شابق من اأم����س اجلمعة، �شنت 
طائرات التحال���ف العربي غارات على عدد من 
مواقع احلوثين يف املناطق الواقعة يف حميط 

مطار مدينة احلديدة.

• مقاتالت التحالف العربي	

اأكد خالد اليماين، وزير اخلارجية اليمني، اأن بالده �شتتحرك وب�شكل عاجل ملواجهة تهديد 

امليلي�شيات احلوثية ل�شالمة واأمن املالحة الدولية يف البحر الأحمر.

اإن بعثة بالده يف جمل�س الأمن، �شتتحرك  اليماين، ويف ت�شريحات �شحافية اأم�س اجلمعة، 

بالتن�شيق مع البعثة الكويتية لرفع �شكوى مبا�شرة ملجل�س الأمن، حيث �شتطالب املجل�س بالتحرك 

ال�شريع لوقف هذه اخلروقات الدولية والنتهاكات ال�شارخة لقانون املالحة الدولية.

اإ�رسائيل ترد على “عملية طعن” ببناء 400 وحدة ا�شتيطانية
االحتالل يعيد فتح اأبواب االأق�شى بعد اإغالقها ل�شاعات

�أفيغ����دور  �الإ�ر�ئيل����ي  �لدف����اع  وزي����ر  �أعل����ن 
ليربمان اأم�����س اجلمعة اأنه �شيتم بن����اء 400 وحدة 
�شكني����ة ا�شتيطاني����ة جدي����دة يف امل�شتوطنة التي 
�شه����دت مقتل �إ�ر�ئيل����ي وجرح �ثن����ني �آخرين يف 

هجوم م�شاء �خلمي�س يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة.
وق����ال ليربم����ان يف تغري����دة عل����ى توي����ر �إن 
“اأف�شل رد على االإرهاب هو تعزيز امل�شتوطنات”. 
واأعلن عن بناء 400 وحدة ا�شتيطانية يف م�شتوطنة 
�آدم بالقرب من ر�م �هلل يف �شمال �ل�شفة �لغربية.

وقتل م�شتوطن، و�أ�شيب �ثنان �آخر�ن بجروح 
بالغ����ة، �خلمي�س، يف هج����وم ب�شكني د�خل منزل يف 
م�شتوطنة ق����رب مدين����ة ر�م �هلل بال�شفة �لغربية 
املحتلة، وف����ق ما اأفاد جي�س االحت����الل االإ�رسائيلي 

يف بيان.
وقال اجلي�س اإن “هجوما ب�شكن وقع يف منزل 
مب�شتوطن����ة �آدم، مو�شح����اً �أن����ه قت����ل �لفل�شطيني 

املهاجم.
اأن  االإ�رسائيلي����ة  االإ�شع����اف  اأجه����زة  وذك����رت 
اإل����ى  نق����ال  االإ�رسائيلي����ن  م����ن  اثن����ن  م�شاب����ن 

م�شت�شفى يف القد�س.
بدورها، قال����ت وزارة ال�شحة الفل�شطينية اإن 
“�الرتب����اط �ملدين �لفل�شطيني بلغ �لوز�رة مبقتل 
مواط����ن مل تعرف هويت����ه بعد، عقب اإط����الق النار 

عليه جنوب ر�م �هلل”.
من جانب �آخر، �أعادت �ل�رطة �الإ�ر�ئيلية �أم�س 
اجلمعة فتح اأب����واب امل�شجد االق�ش����ى يف القد�س 
املحتل����ة، بعد اأن طوقت املكان ل�شاعات، على اإثر 
ان����دالع مواجهات بن �شب����ان فل�شطينين وقوات 

اجلي�س االإ�رسائيلي.
ويف وق����ت �شابق، ق����ال الناطق با�ش����م دائرة 
االأوق����اف االإ�شالمية يف ت�رسيح �شحفي اإن “ال�رسطة 
قام����ت باإغالق اأب����واب امل�شجد القبل����ي بال�شال�شل 
احلديدي����ة، كم����ا اأغلقت االأب����واب الرئي�شية للحرم 

ال�رسيف بعد انتهاء �شالة الظهر )اجلمعة( وطردت 
امل�شلن”.

وعق����ب االإغالق، اقتحم رئي�����س بلدية القد�س 
نري بركات امل�شجد االأق�شى و�شط حرا�شة م�شددة 

من القوات االإ�رسائيلية.
واأ�شي����ب ع�����رسات امل�شل����ن، اأم�����س اجلمعة، 

بج����روح وح����االت اختناق، م����ن جراء اإط����الق قوات 
و�رسط����ة االحت����الل االإ�رسائيل����ي الر�شا�س املعدين 
وقنابل �ل�شوت و�لغ����از �مل�شيل للدموع، جتاههم 
عقب اقتحامها لباحات امل�شجد االأق�شى املبارك، 
كما اعتدت بوح�شية عل����ى حرا�س امل�شجد، ح�شبما 

اأوردت وكالة االأنباء الفل�شطينية.

دعا املرجع ال�شيعي، عل���ي ال�شي�شتاين، 
يف خطب���ة اجلمع���ة يف كلم���ة مكتوب���ة األقاها 
عبد�مله���دي �لكربالئ���ي �إلى تغي���ري طريقة 
التظاه���رات ال�شلمية لفر����س اإرادتهم على 
�شيك���ون  “عندئ���ذ  م�شيف���ا:  امل�شوؤول���ن، 
للم�شه���د وج���ه �آخر نن���دم عليه قب���ل فو�ت 

االأوان”.
كما دعا ال�شي�شتاين اإلى ت�شكيل حكومة 
يف اأق���رب وق���ت ممك���ن، م�شرتط���ا اأن يكون 
رئي�شه���ا حازم���ا وقوي���ا، وحتق���ق مطال���ب 

املواطنن ب�شورة عاجلة.
واأ�ش���اف يف كلمت���ه “طالبنا ب���اأن يكون 
تك���ون  واأن  ع���ادال،  االنتخاب���ي  القان���ون 
م���ر  املفو�شي���ة م�شتقل���ة، ون�شحن���ا عل���ى 
ال�شنوات كبار امل�شوؤولن لتفادي الو�شول 

للمرحلة املاأ�شاوية الراهنة”.
وطالب بتغي���ري �المتي���از�ت �لتي متنح 
لبع�س الفئات، مث���ل الربملانين وغريهم، 
راف�شا االعتداءات على املواطنن، وم�شددا 

على �رسورة العمل على حتقيق املطالب.
ال���ى ذل���ك، اأف���اد م�ش���در اأمن���ي، اأم�س 
اجلمعة، ب���اأن القوات االأمني���ة انت�رست و�شط 

�لعا�شم���ة بغد�د فيما قطع���ت بع�س �لطرق 
املوؤدية اإلى �شاح���ة التحرير، حت�شًبا النطالق 

تظاهرات.
وق���ال امل�شدر اإن القوات االأمنية بجميع 
قطعاته���ا الع�شكري���ة ب���داأت باالنت�ش���ار يف 
مناطق �لعا�شمة بغ���د�د، فيما با�رت بقطع 
بع����س الطرق املوؤدي���ة اإلى �شاح���ة التحرير 

تباًعا.
ف���رق مكافح���ة  اأن  واأ�ش���اف امل�ش���در، 
�ل�شغ���ب ومد�ف���ع �ملياه جاه���زة للتدخل �إذ� 
ح���دث اأي طارئ، مبين���ا اأن االأ�شالك ال�شائكة 
�شيك���ون له���ا دور يف قط���ع ط���رق ال�شاحة، 

موؤك���دا اأن القوات االأمني���ة فر�شت اإجراءات 
م�شددة.

و�أ�شار �إل���ى �أن �شاحة �لتحرير �الآن خالية 
من املتظاهرين و�شيك���ون جتمعهم ال�شاعة 
اخلام�ش���ة م�ش���اء، متابع���ا بالق���ول اإن االإنذار 
�شيب���داأ يف �شف���وف الق���وات االأمني���ة عن���د 

ال�شاعة اخلام�شة ع�رسا.
يذك���ر �أن �شاح���ة �لتحرير و�ش���ط بغد�د 
وع���ددا م���ن املحافظ���ات اجلنوبي���ة ت�شهد، 
تظاهرات حا�شدة منذ ف���رتة قليلة، احتجاجا 
على �ش���وء اخلدمات وفق���دان فر�س العمل 

ف�شال عن حماربة الف�شاد.

السيستاني: إن لم تستجب حكومة العراق للمحتجين.. سنندم
القوات األمنية تنتشر وسط بغداد وتقطع طرق ساحة التحرير

�ملبعوث �لدويل يغادر 
�شنعاء غا�شبا

غ���ادر املبع���وث ال���دويل اإل���ى اليمن 
مارتن غريفي���ث العا�شمة �شنع���اء غا�شبا 
من قي���ادات ميلي�شيات احلوث���ي االإيرانية 
ب�شب���ب رف�شهم جلهوده الت���ي ي�شعى من 
خالله���ا اإحياء املفاو�ش���ات ووقف احلرب. 
ورف�س غريفيث االإدالء بت�رسيحات لو�شائل 
االإعالم يف مطار �شنع���اء ومنع ال�شحافين 
م���ن االقرتاب من���ه بع���د اأن قوبلت جهوده 
وكان  املتمردي���ن.  قب���ل  م���ن  بالرف����س 
املبع���وث ال���دويل ق���د و�شل �شنع���اء اأول 
اأم�س، والتقى زعي���م املتمردين عبدامللك 
احلوث���ي عرب �شا�ش���ة اإلكرتوني���ة وقيادات 
حوثي���ة اأخ���رى. ويح���اول غريفي���ث اإقن���اع 
احلوثين بت�شليم مدينة احلديدة ومينائها 
الذي حول���ه امل�شلحون من �رسيان لتو�شيل 
امل�شاع���دات االإن�شاني���ة اإل���ى ج����رس للتزود 
باالأ�شلح���ة االإيراني���ة. وللحوثي���ن تاري���خ 
طوي���ل يف �إحباط �أي حل���ول �شيا�شية تخرج 
البالد من االأزمة التي تعي�شها منذ انقالبهم 

على ال�شلطة ال�رسعية قبل نحو 4 �شنوات.

بغداد ـ وكاالت:

القدس المحتلة ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

تونس ـ وكاالت:

• جنود �إ�ر�ئيليون يغلقون �أحد �لطرق �ملوؤدية للم�شجد �الأق�شى.	



ودعا ماي���ك بن�س، نائ���ب الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترام���ب، ال�صعب الإي���راين اإلى “موا�صلة 
جهوده من اأجل احلري���ة”، معلناً وقوف الوليات 

املتحدة مع مطالبهم.
واأ�صار نائب رئي����س الوليات املتحدة الذي 
كان يتح���دث خ���ال موؤمت���ر “تعزي���ز احلري���ات 
الديني���ة” بح�صور مندوبي ح���وايل 80 دولة، اإلى 

انتهاكات حقوق الن�صطاء الدينيني يف اإيران.
وقال بن����س: “لنلِق نظرة على تعامل الدولة 
الأول���ى الراعي���ة لاإره���اب يف الع���امل، حيث يعد 
امل�صيحي���ون وال�صنة والبهائي���ون الأقل حرية يف 
اإيران.. اإنهم يتعر�ص���ون با�صتمرار للقمع وحتى 

القتل”.
واأ�صاف نائب الرئي����س الأمريكي اأنه “خال 
الع���ام املا�صي قتل اأكرث م���ن 20 �صخ�صاً كردياً 
�صني���اً ب�صب���ب اتهامهم مبا اأطل���ق عليه )حماربة 
اهلل( لكنه���م يف الواقع اأعدم���وا ب�صبب عقائدهم 
فق���ط.. ه���ذا ه���و تربي���ر اجلمهوري���ة الإ�صامية 

جلرائمها”، وفق قوله.
وق���ال بن����س: “�صع���ب الولي���ات املتح���دة 
لدي���ه ر�صالة اإل���ى ال�صعب الإي���راين الذي يعاين 
م���ن الظل���م، وتوؤكد اأنن���ا يف نف����س الوقت الذي 
نعار�س فيه اأن�صط���ة قادتكم امل�رضة يف طهران، 
لكننا نق���ف اإلى جانبكم”، واأ�ص���اف: “نحن ندعو 
لكم ونحثكم عل���ى موا�صلة �صجاعتكم يف متابعة 

ق�صية احلرية وم�صتقبل م�صامل ل�صعبكم”.
واأ�ص���ار بن����س يف ج���زء اآخر م���ن خطاب���ه اإلى 
البل���دان الت���ي توج���د فيه���ا انته���اكات للحرية 
الديني���ة، قائ���ًا اإن “83 % م���ن �ص���كان الع���امل 
موجودون يف بلدان ل توج���د فيها حريات دينية 
اأو يتعر�ص���ون للم�صايقة من قبل الدولة اأو حتى 

م���ن قب���ل املتدين���ني”. م���ن جانب اآخ���ر، حذرت 
جمموعة م���ن اأع�ص���اء جمل�س ال�صي���وخ الأمريكي 
م���ن اجلمهوريني، الدول الأوروبية من انتهاكات 
العقوب���ات التي فر�صتها الوليات املتحدة على 
اإي���ران والت���ي �صيع���اد تطبيقه���ا يف 4 اأغ�صط�س 

املقبل.
ووفقا لوكالة “اأ�صو�صيتد بر�س” فقد اأ�صدر 
10 اأع�صاء من جمل����س ال�صيوخ والذين عار�صوا 
اتف���اق 2015 مع اإيران، يف ر�صال���ة وجهوها اإلى 
�صف���راء بريطانيا وفرن�صا واأملاني���ا مفادها اأنهم 
�صيكونون “م�صتائ���ني جدا “ لأي جهود للتهرب 

من العقوبات اأو تقوي�صها.
اأي���ة  اإن  الر�صال���ة  وق���ال املوقع���ون عل���ى 
حم���اولت لقي���ام الأوروبي���ني لالتف���اف عل���ى 
عقوبات اإيران ميكن التحقق منها من خال عمل 

الكونغر�س.
وم���ن املق���رر اإع���ادة املجموع���ة الأولى من 
العقوب���ات الأمريكية التي رفعته���ا اإدارة اأوباما 
مبوجب �رشوط االتفاقي���ة النووية يف 4 اأغ�صط�س 
املقبل، بينم���ا �صوف يتم اإعادة فر�س املجموعة 
الثاني���ة يف 4 نوفم���رب. واأ�ص���ار اأع�ص���اء جمل����س 
ال�صي���وخ وم���ن بينهم منتق���دو التف���اق النووي 

الإيراين ال�رضيحون مثل تيد كروز ممثل تك�صا�س، 
وماركو روبي���و من ولية فلوري���دا وتوم كوتون 
من اأركن�صا�س، اإلى اأن العقوبات تتعلق بقوانني 
الوليات املتحدة ومت تخفيفها فقط لأن الإدارة 
ال�صابقة وافقت على التف���اق الذي ان�صحب منه 
ترام���ب يف �صه���ر مايو املا�صي. وتع���د بريطانيا 
وفرن�ص���ا واأملاني���ا اإل���ى جانب ال�ص���ني ورو�صيا 
والحت���اد الأوروب���ي من موؤيدي التف���اق النووي 
ال���ذي اأبرمت���ه اإدارة اأوباما وان�صح���ب منه ترمب 
ال���ذي و�صفه باأن���ه “اأ�صواأ �صفق���ة مت التفاو�س 

عليها من قبل الوليات املتحدة”.

تعلق خان بلعبة الكريك���ت الأكرث �صعبية 
يف باك�صتان منذ �صغ���ره، وبداأ جنمه بال�صطوع 
يف هذه اللعبة يف بريطاني���ا ثم باك�صتان التي 
ق���اد فريقها للفوز ببطول���ة العامل للكريكيت 
عام 1992، بل اإن تعلقه بهذه اللعبة املف�صلة 
يف باك�صتان امت���د لل�صيا�صة حيث اختار حلزبه 

�صعارا انتخابيا هو م�رضب الكريكت.
وخال ت�صعينيات القرن املا�صي �صهدت 
اأن�صط���ة خ���ان التطوعي���ة والإن�صانية واخلريية 
ات�صاعا ملحوظا يف منطقة جنوب اآ�صيا وخا�صة 
باك�صتان، و�صاه���م يف اإن�صاء ودعم العديد من 
امل�صاري���ع اخلريية، ويذك���ر الباك�صتانيون له 
اإن�صاء ما يعترب اأول م�صت�صفى خريي متخ�ص�س 
لعاج ال�رضطان يف باك�صتان عرب التربعات وهو 
م�صت�صفى “�صوكت خامن”، وحمل امل�صت�صفى 

ا�صم والدته التي ق�صت باملر�س.
طري���ق ال�صيا�صة مل تكن حمفوفة بالورود 
لعم���ران خ���ان ال���ذي ب���داأ م�ص���واره ال�صيا�صي 
ع���ام 1992 واأ�ص����س حزب���ه حرك���ة الإن�ص���اف 
الباك�صتاني���ة حني نادى بالعدال���ة الجتماعية 
وحماربة الف�صاد، ومل يحالف خان احلظ يف اأول 
انتخاب���ات خا�صها حيث خ����رض يف كافة الدوائر 

الثاث التي تر�صح عنها.
وعل���ى عك����س الكثري م���ن ال�صا�ص���ة دعم 
خ���ان الرئي�س الأ�صب���ق اجل���رال برويز م�رضف 
والذي تولى ال�صلطة عرب انقاب ع�صكري على 
حكومة نواز �رضيف عام 1999، وبرر خان دعمه 
مل�رضف لعتق���اده باأنه �صوف يح���ارب الف�صاد 
وما و�صفه���ا باملافيا ال�صيا�صي���ة، وفاز لأول 

مرة يف انتخاب���ات عام 2002. واأعلن عمران اأن 
م�رضف عر�س علي���ه تويل رئا�صة وزراء حكومته 

عام 2002 لكنه رف�س العر�س.
ُعرف خان مبواقفه املناه�صة لل�صيا�صات 
الأمريكية يف ب���اده واملنطقة، حيث دعا مرارا 
للح���وار مع اجلماع���ات امل�صلح���ة الباك�صتانية 
ومن بينها حركة طالبان باك�صتان، لذا ي�صفه 

بع����س خ�صوم���ه بطالب���ان خ���ان، كم���ا ا�صتهر 
عم���ران خ���ان برف�صه للغ���ارات الت���ي ت�صنها 
الطائ���رات الأمريكية امل�صرية عل���ى الأرا�صي 
الباك�صتاني���ة، ويف اأكتوب���ر ع���ام 2012 ق���اد 
عمران خ���ان قافلة من املحتجني من العا�صمة 
اإ�صام اآباد اإلى قطاع جنوب وزير�صتان القبلي 
لاحتجاج على ال�رضبات ال�صاروخية الأمريكية.

اأطل���ق خ���ان وع���ودا  الن����رض  ويف خط���اب 
عري�ص���ة وتعه���د بالقي���ام باإ�صاح���ات لع���ل 
م���ن اأبرزه���ا حت�ص���ني الأو�ص���اع القت�صادية 
والأمني���ة وحماربة الف�صاد والرتقاء باخلدمات 
التعليمي���ة وال�صحي���ة، وحت�صني عم���ل اأجهزة 
الدول���ة املختلف���ة كجه���از ال�رضائ���ب وهيئ���ة 

املحا�صبة وال�رضطة.

املن�ش�آت  لق�شف  ت�شتعد  الأمريكية  الإدارة  اأن  امل�شتوى  رفيعة  اأ�شرتالية  اأمنية  م�ش�در  ذكرت 

النووية الإيرانية يف وقت مبكر من �شهر اأغ�شط�س املقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية يف البالد “اإيه بي �شي”، نقال عن م�شوؤولني كب�ر 

ب�ملخ�برات، مل تف�شح عن هويتهم، اأن الرئي�س الأمريكي، دون�لد ترامب، قد يكون “ج�هزا” ل�شن 

�شربة على اإيران.

من  وغريه�  ال�شم�يل،  الإقليم  يف  غ�ب” ال�شرية  “ب�ين  ق�عدة  �شي” اأن  بي  “اإيه  واأ�ش�فت 

املرافق الدف�عية الأ�شرتالية ميكن اأن تلعب دورا يف حتديد اأهداف ال�شربة.

واشنطن ـ أ ب:

عواصم ـ وكاالت:

مانيال ـ أ ف ب:

أثينا ـ أ ف ب:

�صوت���ت جلنة العاق���ات اخلارجية يف 
جمل�س ال�صيوخ الأمريكي بالإجماع ل�صالح 
م����رضوع قانون مين���ع تركيا م���ن احل�صول 
عل���ى قرو����س م���ن املوؤ�ص�ص���ات املالي���ة 

الدولية وامل�صاعدة التقنية واملالية.
القان���ون  م����رضوع  اعتم���اد  ويحت���اج 
اإلى م�صادق���ة جمل�صي الن���واب وال�صيوخ 
وم�صادق���ة الرئي����س الأمريك���ي دونال���د 
ترامب. وجاء قبول اللجنة مل�رضوع القانون 
بعد تهدي���د ترامب فر����س عقوبات �صد 
تركي���ا اإذا ما مل تطلق ����رضاح ق�س اأمريكي 

تتهمه تركيا بالتج�ص�س ودعم الإرهاب.
ويف وقت �صابق اخلمي�س، قال ترامب 
يف تغري���دة على ح�صابه عل���ى موقع تويرت 
اإن “الولي���ات املتح���دة �صتب���داأ بفر����س 
عقوب���ات وا�صعة �ص���د تركي���ا”. واأ�صاف 
اأن العقوب���ات “ب�صب���ب الحتج���از الطويل 
مل�صيح���ي عظي���م ووالد عائل���ة، والإن�صان 
الرائ���ع الق�س اأندرو بران�ص���ون )..( ينبغي 
اإطاق �رضاح هذا الرجل املوؤمن فورا”. غري 
اأن وزي���ر اخلارجية الرتكي، مولود جاوي�س 
اأوغلو، قال اإن���ه “ل ميكن لأحد اأن يفر�س 

اإماءاته على تركيا”. 

رودريغ���و  الفلبين���ي  الرئي����س  اأق���ر 
دوتريت���ي قانون���ا ط���ال انتظ���اره ي�صمح 
لاأقلية امل�صلمة يف اجلنوب بامل�صي قدما 
�ص���وب احلكم الذاتي بحل���ول عام 2022، 
يف حماول���ة للت�صدي للمتطرف���ني واإنهاء 

ن�صف قرن من ال�رضاع النف�صايل.
والإجراء تتوي���ج لعملية �صام طويلة 
وم�صطربة م���ع النف�صاليني و�صع خالها 
مت�صددون عل���ى �صلة بداع����س نفوذهم، 
وب���رز ذل���ك م���ن خ���ال احتاله���م ملدينة 
ماراوي العام املا�صي. وقال هاري روكي 
املتحدث با�صم دوتريتي اإن الرئي�س وقع 

القانون خال زيارة اإلى مدينة جنوبية.
وق���ال رئي����س جبه���ة م���ورو للتحرير 
اإبراهي���م م���راد اإن���ه واثق م���ن اأن القانون 
�صي�صاهم يف اإع���ادة اجلماعات النف�صالية 
املن�صقة اإلى املج���ال ال�صيا�صي ويق�صي 

على فر�س تكرار ما حدث يف ماراوي.
وت�صم منطق���ة بانغ�صامورو اأجزاء من 
ميندان���او ث���اين اأك���رب جزي���رة يف الفلبني 
و�صل�صل���ة من ع�رضات اجل���زر ال�صغرية اإلى 

الغرب ت�صتهر بالقر�صنة واأعمال ال�صطو.
ويعي����س قراب���ة 5 ماي���ني م�صلم يف 
املنطق���ة التي تع���اين من اأدن���ى معدلت 
للتوظي���ف والدخ���ل والتعلي���م والتنمي���ة 
الأغلبي���ة  ذي  البل���د  يف  القت�صادي���ة 

الكاثوليكية.

اأعلن م�صاعد الوزير اليوناين املكلف 
بحماي���ة املواطن���ني نيكو����س تو�صكا�س 
اأن “اأعمال اإجرامية” ه���ي التي ت�صببت يف 

اندلع احلرائق يف �رضق اأثينا.
وق���ال تو�صكا����س يف موؤمت���ر �صحايف 
م���ع املتحدث با�ص���م احلكومة دمييرتي�س 
ال�رضط���ة  وم�ص���وؤويل  تزاناكوبولو����س 
والإطف���اء: بالن�صبة اإل���ى احلريق الذي بداأ 
يف جبل بنديلي ثم انت�رض لي�صل اإلى مدينة 
ماتي حي���ث مت العثور على غالبية القتلى 
ال����82 فاإننا نطرح الكثري من الأ�صئلة، ول 
اأخف���ي عليكم اأن هن���اك عن�رضا جديا قادنا 

اإلى فتح حتقيق”.
اأم���ا يف ما يتعلق باحلري���ق يف منطقة 
كينيت���ا بغرب اأثينا، ال���ذي كان قد اندلع 
قب���ل �صاعات م���ن حريق بنديل���ي  فاأ�صار 
م�صاعد الوزير اإلى اأن هناك اأي�صا “عنا�رض 
جدي���ة واآث���ارا” تدفع اإل���ى العتق���اد باأن 

“احلريق متعمد”.
واأ�ص���اف “هناك �صهادات، ولكنني ل 
اأ�صتطيع قول املزي���د يف الوقت احلايل”، 
لفت���ا اإل���ى اأن احلكوم���ة اأحال���ت كل هذه 

العنا�رض على الق�صاء.

الواليات المتحدة

الفلبين

اليونان

وا�صنطن متنع تركيا 
من القرو�س الدولية

دوتريتي مينح احلكم 
الذاتي لاأقلية امل�صلمة

اأثينا: اإندلع احلرائق 
مفتعل ولدينا الدليل
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تقرير ا�ستخباراتي: وا�سنطن ت�ستعد ل�رضب اإيران

عمران خان من الكريكيت اإلى رئا�سة حكومة باك�ستان

مع ت�صاعد احلرب الكامية بني طهران والوليات املتحدة

• مايك بن�س	

• عمران خان	

اأي�م قليلة تف�شل لعب الكريكيت ال�ش�بق عمران خ�ن عن تويل رئ��شة احلكومة الب�ك�شت�نية 

اجلديدة بعد الفوز غري امل�شبوق حلزبه يف النتخ�ب�ت الع�مة يف ب�ك�شت�ن، ووفق نت�ئج النتخ�ب�ت 

ب�ت ب�إمك�ن حركة الإن�ش�ف ت�شكيل احلكومة املركزية وحكومة خيرب بختون خواه دومن� احل�جة 

للتح�لف مع الأحزاب الكبرية، كم� لديه فر�شة كبرية لت�شكيل حكومة اإقليم البنج�ب يف انتظ�ر 

الدعوة لعقد اأول جل�شة للربمل�ن اجلديد واملج�ل�س الني�بية لالأق�ليم.

ولد عمران اأحمد خ�ن ني�زي يف 5 اأكتوبر ع�م 1952 لأ�شرة ب�شتونية يف مدينة لهور ع��شمة 

اإقليم البنج�ب حيث ترعرع فيه� وبداأ فيه� تعليمه قبل اأن ينتقل اإىل لندن ويتخرج من ج�معة 

اأوك�شفورد ع�م 1975.

اأعرب الرئي�س الرو�صي فادميري بوتني اأم�س اجلمعة عن “ا�صتعداده للتوجه اإلى وا�صنطن” للقاء دونالد ترامب 
واأكد اأنه دعا نظريه الأمريكي اإلى مو�صكو، وذلك بعد قمة اأولى بينهما اأثارت اعرتا�صات كثرية يف الوليات املتحدة.

و����رضح بوت���ني يف موؤمت���ر �صحايف عق���ده يف جوهان�صبورغ عل���ى هام�س قمة بريك����س )الربازيل والهن���د ورو�صيا 
وال�ص���ني وجن���وب اإفريقيا( “نحن م�صتعدون لدعوة ترام���ب اإلى مو�صكو. لقد وجهنا اإلي���ه الدعوة وحتدثت معه واأنا 
م�صتعد للتوجه اإلى وا�صنطن”. اإل اأنه حذر قائا “�ضاأكرر جمددا )فقط( اذا ت�ضافرت ال�رشوط املوؤاتية من اأجل العمل 
هناك”، م�صيفا اأن هذه اللقاءات مع ترامب “مفيدة”. واأ�صاد بوتني اأي�صا بنظريه الأمريكي قائا “امليزة الأ�صا�صية 
لرتام���ب هي اأنه ي�صعى اإلى حتقيق وع���وده للناخبني الأمريكيني”. وكان ترامب وبوتني اأبديا خال قمة يف هل�صنكي 
يف 16 يولي���و موقف���ا موحدا نادرا خال املوؤمتر ال�صحايف امل�صرتك بينهم���ا، خ�صو�صا يف ما يتعلق باتهامات التدخل 

الرو�صي يف النتخابات الرئا�صية الأمريكية والتي تنفيها مو�صكو.

بوتني يدعو ترامب اإلى قمة يف مو�سكو

اسالم أباد ـ وكاالت:

جوهانسبيرغ – أف ب:



علي مجيد

السنة العاشرة - العدد 3574 
السبت

28 يوليو 2018 
15 ذو القعدة 1439

sports@albiladpress.com
سبورت
16

أكد مدير فريق كرة اليد بنادي باربار عيل الجوكم أن العب فريقه األول أحمد املقايب 
سيغيب عن “البنفسج” يف منافسات املوسم املقبل بسبب “الرباط الصليبي”.

وقال الجوكم لـ “البالد سبورت” إن املقايب كان سيخضع لعملية الغضاريف عىل يد 
الطبيب يوسف العايل مبستشفى الكندي يوم أمس األول )الخميس(، ولكن اتضح حينها 

أن الالعب يعاين من قطع يف الرباط وتحديدا يف ركبة رجله اليمنى، وهذا ما جعله 
يخضع لعملية جراحية حينها. مضيفاً أن عملية “الصليبي” تحتاج لوقت كاف للتشايف 

والتأهيل والتجهيز البدين ليك يعود الالعب لوضعه الطبيعي، ما يعني أن الالعب سيغيب 
يف مراحل عدة عن الفريق الربباري للموسم 2019/2018. ومتنى الجوكم الشفاء العاجل 

لالعب فريقه والعودة رسيعاً لالنخراط مع زمالئه لحصد األلقاب.

غي��اب المقاب��ي بس��بب “الرب��اط الصليب��ي”

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

هنأ ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشــؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
األوملبية البحرينية ســمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة عاهل البالد صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة 
ورئيس الوزراء صاحب الســمو املليك 
األمــري خليفة بــن ســلامن آل خليفة 
وويل العهد األمــن نائب القائد األعىل 
النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحب السمو املليك األمري سلامن بن 
حمد آل خليفة مبناسبة تأهل املنتخب 
الوطني لكرة اليد للشباب اىل نهائيات 
كأس العــامل لكرة اليــد واملقرر اقامتها 
يف اســبانيا 2019، مشــرياً إىل أن تأهل 
الوطني إىل البطولة العاملية يتفق متاما 
مــع الرعايــة الكبرية التــي تحظى بها 
الحركة الرياضية من الحكومة الرشيدة 

وحرصهــا املوصــول عىل توفــري كافة 
أشــكال الدعم واملســاندة للمنتخبات 
الوطنيــة يف ســبيل رفــع اســم وعلم 

البحرين عالياً يف مختلف املحافل. 
 وقال سمو الشــيخ نارص بن حمد آل 

خليفة “إن إنجاز التأهل إىل كأس العامل 
للمرة الثالثة كان مستحقاً وذلك عطفاً 
عىل املســتوى العايل والــروح الوطنية 
التــي تحىل بها الالعبــون طوال فرتات 
البطولــة االســيوية وحرصهم املوصول 

عىل تقديم أفضل مســتوياتهم لتأكيد 
التطــور الكبري الذي تعيشــه الرياضة 
البحرينيــة بصورة عامــة ورياضة كرة 
اليد خصوصا، كام أن الجهود التي قام 
بها الجهازان اإلداري والفني للمنتخب 

جسدت واقع التأهل بكل جدارة االمر 
الذي ضمن للمنتخب الوطني التواجد 

يف البطولة العاملية”. 
 وبن ســمو الشــيخ نارص بن حمد آل 
خليفة “ كرة اليد البحرينية ســتعيش 

يف العــام 2019 ســنة متميزة جدا من 
خالل تواجد املنتخب الوطني االول يف 
بطولة العامل لكرة اليد والتي ستقام يف 
املانيا والدمنارك كام سيتواجد املنتخب 
الوطنــي للشــباب يف بطولــة العــامل 
باســبانيا يف الســنة ذاتهــا االمر الذي 
يؤكــد أن رياضــة كرة اليــد البحرينية 
باتت تنافس العامل وتشهد حضورا الفتا 

يف أقوى البطوالت”. 
 واشــار ســمو الشــيخ نارص بن حمد 
آل خليفــة “ إن تواجــد البحريــن يف 
البطولتن العامليتن يحتم علينا العمل 
بجد من أجل تجهيز املنتخبن للظهور 
املرشف وندعو االتحاد البحريني لكرة 
اليد برئاســة عيل اسحاقي اىل مواصلة 
اعــداد املنتخبن بصورة مثالية للظهور 

املرشف وتقديم افضل املستويات”.

العالمية البحرين  مكانة  ي��ؤك��د  ال��ع��ال��م  ل��ك��أس  ال��ي��د”  “ش��ب��اب  ت��أه��ل  ح��م��د:  ب��ن  ن��اص��ر 
أكد أن العام 2019 سيكون مثاليا للمنتخب األول والشباب في التواجد العالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

تبدأ أكادميية برو للتنس نشاطها 
انطالقا من مقر ومالعب االتحاد 
بجامعــة  للتنــس  البحرينــي 
مبدينــة  البحريــن  بوليتكنيــك 
عيــىس اعتبــارا مــن األول من 
أغســطس 2018م، وبنــاء عىل 
االتفاقيــة املربمــة بــن االتحاد 
واألكادميية فإن األكادميية سوف 
تــزاول نشــاطها عــىل املالعب 
أرقام 4,5، 6 من الســاعة 4,30 
إىل 10,00 مساء حسب ما رصح 
به املدير الفني لألكادميية حسن 

محمد. 
 وأشــار إىل أن طاقــم التدريب 
املؤلف حاليا من املدربن أحمد 
الصويف، إسالم بهاء من أكادميية 
سامش بالقاهرة والحاصلن عىل 
شهادات املستوين األول والثاين 
للمدربــن، والدارســن مبعهــد 
الرتبية الرياضية بالهرم قد بدأوا 

بالفعل يف تنفيذ برنامج 
تدريــب مجاين للراغبن 
يف التســجيل لألكادميية 
حتى تاريخ بدء النشاط 

الرسمي. 
األكادمييــة  وتدعــو   
التســجيل  الراغبــن يف 
حسن  بالكابنت  لالتصال 
عىل الرقــم 35657400 
التســجيل  أن  علــام 
ســيكون للرباعــم مــن 
5 إىل 10 ســنوات بنن 
تحت  والناشئن  وبنات، 
ســنة،   12,14,16,18
الرجال والسيدات  وفئة 

حســب رســوم التسجيل 
املقررة. 

وبهذه املناسبة رصح أمن الرس 
للتنس  البحريني  باالتحاد  العام 
فؤاد الرويعي أن تواجد أكادميية 

برو للتنس بقلــب مقر االتحاد 
واالرتقاء  بالنهــوض  سيســاهم 
مبستوى التنس البحريني، وخلق 
قاعدة من الناشــئن والناشئات، 
متميــزة  منتخبــات  وإعــداد 

لتمثيل مملكة البحرين 
األصعدة،  عىل مختلف 
كام ستساهم األكادميية 
مامريس  رقعــة  بنــرش 
اللعبــة وجــذب أكــرب 
عدد من الفئات السنية 
وإن  والناشئن،  اليانعة 
هذه الرشاكة لتسهم يف 
نرش لعبة التنس ودعم 
وتوجهــات  أنشــطة 
البحرينــي  االتحــاد 
يتــامىش  مبــا  للتنــس 
مــع تطلعاتــه ونظرته 
لنــرش  املســتقبلية 
وتطويــر لعبــة التنــس 
مبملكة البحرين، والذي ينصب 
يف مصلحــة اللعبــة والالعبــن 
ويســاهم يف تطوير مستوياتهم 

الفنية.

اتحاد التنس يدعو الراغبين بالتسجيل والمشاركة

أكاديمية برو تنطلق بنشاطها مطلع أغسطس المقبل
مدينة عيسى           اتحاد التنس

شعار البطولة

منتخبنا الوطني يحقق المركز الثالث في البطولة اآلسيوية 

أحمد المطوع يتدرب مع سلة األهلي

أكد مصدر موثوق 
لـ”البالد سبورت” 
عن وجود الالعب 

الدويل السابق لكرة 
السلة أحمد املطوع 

يف صالة النادي األهيل 
وإجراء عملية اإلحامء 

والتدرب.
وقد يكون هذا األمر 
متهيداً إلعالن التعاقد 

بن األهيل والالعب بشكل رسمي، بعدما انتهى عقد املطوع مع 
املحرق والذي مل يقدم الالعب فيه املستوى املأمول بسبب قلة إرشاكه 

بأرضية امليدان يف املسابقات املحلية وأيضاً يف البطولة الخليجية 
لألندية التي أقيمت يف مسقط. ولعب العمالق املطوع مع املنامة 

بدءا من 2003 حتى 2006، وانتقل بعدها لتمثيل فريق االهيل 
القطري يف بطولة االندية الخليجية التي اقيمت العام 2006، كام 

لعب مع املحرق ملدة نصف موسم العام 2007 قبل أن يتوقف 
بسبب تعرضه إلصابة الرباط الصليبي يف احدى مباريات املنتخب 

الوطني، ليتدخل نادي الكويت يف نفس العام ويطلب املطوع للعب 
يف صفوف الفريق ملدة 5 اعوام يف صفقة تعترب االكرب واالغىل يف تاريخ 
كرة السلة البحرينية، عىل الرغم من ان الالعب حينها كان تحت فرتة 
العالج املكثف، وبعد خوض تجربة احرتافه مع الفريق الكويتي، عاد 

الرتداء شعار املنامة من موسم 2010 حتى 2013.

لقطة لالعب أحمد المطوع

البالد سبورت

رئيس نادي باربار ورئيس لعبة اليد لدى زياتهما لالعب

وافق االتحاد االســيوي لكرة الســلة 
عىل طلب مملكة البحرين باستضافة 
املرحلة الثانية من التصفيات املؤهلة 
اىل نهائيات كأس أسيا، وذلك يف الفرتة 

من 11 لغاية 15 سبتمرب 2018.
ويف ضــوء هذه املوافقــة بدأ االتحاد 
البحريني لكرة السلة اتخاذ اإلجراءات 
اإلدارية والفنية الالزمة لتحقيق أفضل 
الســبل التي تخرج املنافسات بصورة 
تنظيميــة زاهيــة تتناســب مع دور 
اململكة  املحوري والهام يف اســتضافة 
الفعاليــات الرياضيــة عــىل مختلف 
األصعدة والتــي تعد ترجمة حقيقية 
بأن تكــون مملكــة البحرين مقصدا 
مهــام الحتضان البطــوالت الرياضية 

مبا يســاهم يف تحقيق رؤيتها بتسخري 
الرياضــة للرتويــج ململكــة البحرين 
وانجازاتها الرائدة يف مختلف املحافل.
وسيشــارك يف مباريــات التصفيــات 
الثانية املؤهلة اىل نهائيات كأس اسيا 
5 منتخبــات هــي منتخبنــا الوطني 
الــذي تأهــل اىل هــذه املرحلة عن 
جدارة واســتحقاق ومنتخب اململكة 
العربية السعودية ومنتخب فلسطن 
ومنتخــب  ســرييالنكا  ومنتخــب 
بنغالديــش، وســيتأهل مــن هــذه 
املرحلة أربعة منتخبات لالنضامم اىل 
املرحلة الثالثة واألخرية من التصفيات 

املؤهلة اىل نهائيات كأس اسيا.
 ويؤكــد منح االتحاد االســيوي لكرة 

لــرشف  البحريــن  مملكــة  الســلة 
اســتضافة التصفيــات الثانيــة الثقة 
الكبــرية من قبل االتحــادات الدولية 

ململكــة البحريــن وقدراتهــا الفنية 
الســابقة والتي  واإلداريــة وتجاربها 
متكنــت من خاللها مــن إنجاح كافة 

الفعاليــات الرياضيــة التــي أقيمت 
عىل ارضها والتي جســدت عىل ارض 
الواقع ما تتمتع بــه مملكة البحرين 

من قــدرات تنظيميــة هائلة وكوادر 
برشيــة متســلحة بالخــربة اإلدارية 

وبالتنظيمية.
وبهــذه املناســبة أكــد األمــن العام 
الســلة  لكــرة  البحرينــي  لالتحــاد 
عبداالله عبدالغفار أن االتحاد تسلم 
الخطاب الرسمي من االتحاد االسيوي 
لكرة الســلة والذي يتضمن موافقته 
عىل اســتضافة البحريــن للتصفيات 
الثانية املؤهلة اىل كأس آسيا وسيعمل 
االتحاد عىل اتخاذ الخطوات اإلدارية 
والفنيــة الالزمــة ومخاطبــة كافــة 
الجهات الرســمية واملعنية يف اململكة 
ألخــذ املوافقات اإلداريــة املتبعة يف 

هذا الشأن.

البحرين تستضيف المرحلة الثانية المؤهلة لكأس آسيا للسلة
االتحاد س��يعمل على اتخ��اذ الخطوات اإلداري��ة المتبعة

منتخبنا الوطني لكرة السلة

اتحاد السلة                       المركز اإلعالمي
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17 الش��يخة حياة تش��ارك ف��ي اجتم��اع االتح��اد العربي
الرفاع      اتحاد الطاولة

بدعوة من رئيس االتحاد املرصي 
الشقيق لكرة الطاولة معتز عاشور 
تغادر اليوم السبت رئيسة مجلس 

إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 

خليفة البالد متوجهة إىل جمهورية 
مرص للمشاركة يف االجتامع التنسيقي 

الذي سيعقده االتحاد العريب لكرة 
الطاولة عىل هامش البطولة العربية 

التي ستحتضنها مرص خالل الفرتة 
من 30 يوليو حتى 6 أغسطس املقبل 

وسريافق الشيخة حياة، نائب رئيس 
مجلس اإلدارة عيل املادح الذي 

سيحرض االجتامع التنسيقي أيضاً. 
وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

آل خليفة أن االتحاد حريص عىل 
املشاركة يف االجتامعات التنسيقية 

مع االتحاد العريب لبحث آلية التعاون 

والتنسيق ملا فيه مصلحة الدول 
العربية وايجاد كافة الفرص التي 

تعزز مسريته ومبا يحقق األهداف 
التي تنعكس ايجاباً لكل ما فيه خري 

ومصلحة رياضة كرة الطاولة العربية. 
وأشارت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

آل خليفة إىل أن االتحاد البحريني 
لكرة الطاولة لديه العديد من 

املقرتحات التي سيتم عرضها اضافة اىل 

ما سيتقدم به الدول العربية األخرى، 
متمنية لهذا االجتامع كل التوفيق 

والنجاح. 
 ومن الجدير ذكره أن منتخباتنا 

الوطنية ستشارك يف البطولة وستغادر 
البالد يوم غد األحد.

من ناحية أخرى، عقدت الشيخة حياة 
بنت عبدالعزيز اجتامعاً مع األطقم 
التحكيمية باالتحاد، حيث أشادت 

بالجهود املتميزة للحكام ودورهم 
واسهامهم املشهود واملتميز يف الشأن 
وحرصهم عىل إدارة املباريات بأفضل 

صورة وهو ما انعكس دوما عىل نجاح 
مسابقات الدوري العام، مؤكدة بأن 

مجلس اإلدارة يويل الجانب التحكيمي 
اهتامماً أساساً ملا ميثله من عامد يف 
عملية االرتقاء باللعبة ضمن ماهو 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيزمدرج يف اسرتاتيجية عمل االتحاد.

تختتم اليوم مباري��ات الجولة الرابعة 
مببارايت مركز ش��باب سند ونادي باربار 
يف الساعة السادسة مساء، تليها مباراة 
مركز ش��باب الش��اخورة ونادي بوري 
يف الس��اعة الثامن��ة ضم��ن املجموعة 
الرابعة لدوري املراكز الش��بابية الثاين 
لكرة القدم والذي تنظمه وزارة شؤون 

الشباب والرياضة.
ويلتق��ي يف املب��اراة األوىل فريقا مركز 
ش��باب س��ند ون��ادي بارب��ار وس��ط 
طموح��ات مختلف��ة لكليه��ام، فاألول 
ميتلك 3 نقاط فقط من ثالث مباريات 
يف املركز الس��ابع قب��ل األخري ويتطلع 
إىل تحسني موقعه بفوٍز ثاٍن بعد كبوة 
خسارة كبرية تكبدها يف الجولة الثالثة 
أمام املتصدر فريق نادي بوري بنتيجة 
ثقيلة وهو س��يفتقد لخدم��ات العبه 
املمي��ز عبدالعزي��ز فالح ال��ذي انتقل 
للع��ب يف صفوف فريق ن��ادي الحالة 
ووق��ع العقد قبل ش��هر واحد ليخرس 

سند جهوده.
يف املقابل فإن فري��ق نادي باربار يأيت 
خلف فرق الصدارة مبارشة بأربع نقاط 
من فوز واحد وتعادل وخسارة يف املركز 
الراب��ع ويهم��ه الفوز للقف��ز إىل مركز 
أفضل، لكنه يأم��ل أن ال تكون صحوة 
فريق مركز شباب سند عىل حسابه يف 
ظل صعوبة الوضع يف الجوالت املقبلة 
التي ستحدد مصري الفرق وموقفها من 
املنافس��ة عىل التأه��ل إىل الدور الثاين 

من مسابقة الدوري ومسابقة الكأس.

الشاخورة وبوري

املب��اراة الثاني��ة س��تجمع فريق مركز 
شباب الش��اخورة الذي يتذيل الرتتيب 
يف املرك��ز الثامن ب��دون رصيد وبثالث 
خس��ائر مع فريق نادي بوري املتصدر 
بسبع نقاط من ثالث مباريات متساوياً 
مع مركز ش��باب دمس��تان ون��ادي أم 
الحصم لكنه يتقدم عنهم بفارق ثالثة 
أه��داف وأربعة أهداف ع��ىل التوايل، 
ويف ظ��ل عدم التقاء ف��رق الصدارة يف 
هذه الجولة فإن الوضع مرش��ح للبقاء 

عىل حاله.

هادي: نأمل مواصلة الصدارة

قال مس��اعد مدرب فريق نادي بوري 
السيد محمد هادي إن فريقه سيواجه 
فريق مركز ش��باب الش��اخورة وهو يف 
الصدارة ومنافس��ه يف قاع الرتتيب لكن 
املباراة ليس��ت بالسهولة التي يتوقعها 

الغالبية.
وقال هادي: يتذيل الش��اخورة الرتتيب 
ب��دون نقاط بعد ثالث خس��ائر إال أنه 
فريق قوي وميتاز بالرسعة ونقل الكرة 
بدقة لكنه مل يوفق يف مبارياته املاضية، 
ونأمل أن نكون السباقني يف التسجيل، 
ففريق الشاخورة ميتلك العبني مؤثرين 
قادري��ن عىل مس��اعدته عىل الفوز إال 

أنه يعاين من سوء الطالع.
وأض��اف ه��ادي ان: ب��وري يتطلع إىل 
مواصلة الص��دارة من خالل الفوز عىل 
الشاخورة، مبيناً أن ذلك ال يأيت بالكالم 
ب��ل باإلجته��اد داخل امللع��ب، ورغم 

أنن��ا نع��اين من غياب أك��ر من العب 
النتقاله��م للعب يف األندي��ة املنضوية 
تحت مظل��ة االتح��اد البحريني لكرة 
الق��دم إال أننا سنس��عى إىل الفوز ألنه 
س��يبقينا يف الص��دارة يف ظ��ل مالحقة 
دمس��تان وأم الحص��م وخلفهام باربار 

وبني جمرة.
واعت��ر ه��ادي أن املجموع��ة الرابعة 
التي ينش��ط فيها فريقه قوية وتحتاج 
إىل تركي��ز عاٍل يف املرحل��ة املقبلة بعد 
وصول الف��رق إىل منتص��ف مباريات 

الدور 

سبت: نتطلع لتصحيح وضعنا

أكد العب فريق مركز شباب الشاخورة 
عيل سبت أن مواجهة فريقه مع نادي 
بوري ستكون صعبة عىل الطرفني رغم 

أن الشاخورة يف قاع الرتتيب.
وقال س��بت: نأمل أن يك��ون تصحيح 
الوضع ابت��داء من مب��اراة بوري رغم 
قوتها ومتي��ز الفري��ق املنافس بوجود 

العبني أقوياء وب��دالء يتمتعون بنفس 
مس��توى الالعبني األساسيني، ورغم أننا 
عانينا م��ن تواضع النتائ��ج إال أننا لن 
نلعب بيأس، ففريق الش��اخورة يحمل 
طموحات عالي��ة، وإن فاته التأهل إىل 
مباري��ات الدور الثاين من الدوري فإنه 
يس��عى إىل اللعب يف مس��ابقة الكأس 
عىل أمل إح��راز أحد املراك��ز املؤهلة 
لذلك بعد قرار اللجنة املنظمة بإرشاك 

الفرق األربعة األوائل يف الكأس.
وبنينّ سبت أن املباريات املتبقية لفريقه 
س��تكون حاس��مة يف مش��واره، فهو ال 
يرغ��ب يف مغادرة ال��دوري بدون ترك 
بصم��ة أو مواصلة املش��وار من خالل 
مباري��ات الكأس، معت��راً أن زمالءه يف 
الفري��ق بذلوا جهداً كبرياً إال أن النتائج 

مل تكن لصالحهم.
ه س��بت إىل أن فريق الش��اخورة  ون��ونّ
ميتاز بالكفاح حت��ى آخر لحظة، لذلك 
لن يستس��لم يف املباريات املقبلة ألنه 
يدرك أن اسم الشاخورة يجب أن يبقى 

عالي��اً حت��ى وإن مل يحالفه التوفيق يف 
املنافسة عىل درع الدوري.

عبدالجليل: مباراة سند فرصة 
لمزاحمة المتصدرين

اعت��ر العب خط وس��ط فري��ق نادي 
باربار أحم��د عبدالجليل مباراة فريقه 
أمام مركز ش��باب س��ند فرصة مناسبة 
لكسب النقطة السابعة للبقاء يف مركز 

متقدم ومزاحمة فرق الصدارة.
وق��ال عبدالجليل: نتق��دم عىل فريق 
مركز شباب س��ند بنقطة واحدة فقط 
لكنن��ا يف املرك��ز الرابع وه��و يف املركز 
الس��ابع قب��ل األخ��ري، وفوزن��ا اليوم 
س��يؤمن لن��ا مرك��زاً متمي��زاً عىل أمل 
تحس��ن األوضاع يف الج��والت املقبلة، 
ونحن يف ش��وق إىل مواصلة اللعب يف 
الدوري بعد انقطاع أكر من ش��هرين 

لنواصل التقدم يف الرتتيب.
وأش��ار عبدالجلي��ل إىل أن فريق نادي 
بارب��ار يتطل��ع إىل الف��وز واس��تغالل 

ظروف فريق مركز شباب سند املتأخر 
ل أوضاعه عىل  يف الجدول قبل أن ُيعدنّ

حساب فريقنا.
ه عبدالجلي��ل إىل أن فريق��ه تأثر  ون��ونّ
ع��ن  واالبتع��اد  الطوي��ل  بالتوق��ف 
األم��ور  أن  إال  الرس��مية،  املباري��ات 
ينبغ��ي أن ال تقف عن��د هذه النقطة، 
وق��ال إن غالبي��ة الف��رق عان��ت من 
األمر ذات��ه، وعلينا التكي��ف مع ذلك 
لنواصل املش��وار واملنافسة عىل اللقب 
رغم وج��ود فرق قوي��ة متتلك عنارص 

تساعدها عىل الفوز.

 حسن: عازمون 
على تغيير واقعنا

أك��د العب فريق مركز ش��باب س��ند 
عباس حس��ن س��وء أوضاع فريقه قبل 
مالق��اة باربار لكن الفري��ق عازم عىل 
تغي��ري الواقع والتغلب ع��ىل الظروف 
والف��وز ع��ىل بارب��ار لتحقي��ق بعض 

األهداف والسعي وراءها بقوة.
وأوضح حس��ن أن وض��ع الفريق غري 
ُمرٍض بالنسبة لإلجارة والالعبني والجهاز 
الفن��ي، منوه��اً إىل أن الجهو ترتكز يف 
الفرتة الحالية عىل تاليش األخطاء التي 
وق��ع فيها الفري��ق يف مبارياته الثالث 
املاضي��ة من أج��ل تحس��ني مركزه يف 

املجموعة الرابعة.
وبنينّ حس��ن أن��ه وزم��الءه متفائلون 
بتعديل األوض��اع خصوص��اً بعد قرار 
اللجنة املنظمة بتأه��ل الفرق األربعة 
األوائل للعب يف مس��ابقة الكأس بدالً 
م��ن القرار الس��ابق وه��و تأهل ثالث 
فرق، مشيداً بالقرار الجديد الذي اعتره 
حافزاً للفرق املتأخرة حتى تسعى بقوة 
يف الجوالت املتبقية لتقديم مستويات 

متميزة والتأهل للكأس.
ه حس��ن إىل أن املجموعة الرابعة  ون��ونّ
متتاز بتق��ارب النقاط بني فرق املقدمة 
والفرق األخرى، وقال إن هذا يش��جع 
ع��ىل اإلجتهاد والصعود يف الرتتيب لئال 
تظهر املباريات بشكل متواضع وتتأثر 

بعض الفرق جراء ذلك.

واصل حامل اللق��ب فريق نادي 
الرفاع الرشقي نزيفه للنقاط بعد 
خس��ارته من منافس��ه أم الحصم 
بنتيجة 2-6، بينام اس��تمر الحالة 
يف تحقي��ق االنتص��ارات املتتالية 
ليحق��ق ف��وزاً كبرياً ع��ىل مدينة 
-8صف��ر ضمن  بنتيج��ة  عي��ى 
العارش من  األس��بوع  منافس��ات 
مرحلة اإلياب م��ن بطولة دوري 
األندي��ة للبولينج والت��ي أقيمت 
منافس��تها عىل صال��ة مركز أرض 

املرح للبولينج.
واس��تطاع أم الحص��م أن يحقق 
نتيجة مفاجئ��ة بفوزه عىل حامل 
اللقب الرفاع الرشقي بنتيجة 6-2، 
حيث تق��دم أم الحص��م بنتيجة 
الشوطني األول والثاين بواقع -739
733 و689-781 في��ام فاز الرفاع 

الرشق��ي بنتيجة الش��وط الثالث 
بنتيج��ة 733-830، لتنتهي نتيجة 
املجموع العام للق��اء ملصلحة أم 
الحصم بواقع 2253 مقابل 2252 
للرفاع الرشق��ي. وحقق العب أم 
الحصم أحمد الخاجة أعىل شوط 
يف الجولة بواقع 257 نقطة وثالثة 

أشواط بواقع 663 نقطة.
يف الجانب اآلخر اس��تطاع الحالة 
أن يواصل صدارته للدوري بعدما 
تغلب عىل منافس��ه مدينة عيى 
بنتيج��ة -8صف��ر، حي��ث جاءت 
نتائج أشواط املواجهة عىل النحو 
و754-711   784-663 الت��ايل: 
و615-713 وبالتايل تفوق بنتيجة 
املجموع العام بواقع 2251 نقطة 
مقابل 1989 نقطة ملنافسه مدينة 
عيى. وحقق العب الحالة عارف 

سعيد أعىل شوط يف اللقاء بواقع 
231 نقط��ة وكذل��ك أع��ىل ثالثة 

أشواط بواقع 647 نقطة. 
وحق��ق البحرين ف��وزا مثريا عىل 
الرف��اع بنتيج��ة 3-5، حي��ث فاز 
البحري��ن بنتيجة الش��وط األول 
720-811 فيام فاز الرفاع بنتيجة 
الش��وط الثاين بنتيجة 739-689، 
وانتهى الش��وط الثالث بالتعادل 
نتيج��ة  لتحس��م   ،717-717
املجم��وع الع��ام للق��اء ملصلحة 
البحري��ن بواق��ع 2217 مقاب��ل 
الرف��اع.  ملنافس��ه  نقط��ة   2176
وحقق العب الرفاع نارص الشايع 
أعىل ش��وط يف اللقاء بواقع 234 
نقطة، فيام حقق العب البحرين 
معروف محمد أعىل ثالثة أشواط 

بواقع 636 نقطة. 

ويف املواجهة األخرية تعادل املنامة 
م��ع الصم بنتيج��ة 4-4 بعد لقاء 
مثري بني الفريق��ني. وتقدم الصم 
بنتيج��ة الش��وط األول بنتيج��ة 
639-665، بينام عاد املنامة ليفوز 

بنتيجة الش��وط الثاين 729-607، 
فيام ع��اد الص��م ليف��وز بنتيجة 
الشوط الثالث بنتيجة 708-688، 
ولكن نتيجة املجموع العام للقاء 
لتنتهي  املنام��ة  جاءت ملصلح��ة 

املواجهة بتعادل الفريقني. وحقق 
العب الصم مصطف��ى قائد أعىل 
شوط يف اللقاء بواقع 247 نقطة، 
وحقق نفس الالع��ب أعىل ثالثة 

أشواط بواقع 665 نقطة. 
وبه��ذه النتائ��ج يتص��در الحالة 
الرتتيب العام للف��رق برصيد 74 
نقط��ة، يلي��ه الرف��اع الرشقي يف 
املرك��ز الثاين برصيد 52 نقطة، ثم 
املنامة يف املركز الثالث برصيد 50 
نقط��ة. وجاء البحري��ن يف املركز 
الراب��ع برصيد 43 نقطة ثم الرفاع 
يف املرك��ز الخام��س برصي��د 33 
نقطة، ث��م مدينة عيى يف املركز 
الس��ادس برصيد 28 نقطة، وجاء 
أم الحصم يف املركز السابع برصيد 
22 نقط��ة بينام يحت��ل الصم يف 

املركز الثامن برصيد 18 نقطة.

بوري يرمق الصدارة وطموحات باربار تصطدم بسند

الشرقي يواصل نزف النقاط والحالة يقترب من اللقب

الي��وم خت��ام الجول��ة الرابع��ة ل��دوري المراك��ز الش��بابية

في األسبوع العاشر من بطولة دوري األندية للبولينج

فريق مركز شباب سند

فريق مركز بوري

فريق مركز باربار

فريق مركز شباب الشاخورة

العب أم الحصم أحمد الخاجة حقق أعلى شوط في األسبوع

اتحاد البولينج

عباس حسن

السيد محمد هادي



عق��دت اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا 
لدوري خال��د بن حمد الس��ادس 
لكرة قدم الصاالت الذي يقام تحت 
رعاية النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
االتح��اد البحريني أللع��اب القوى 
الرئي��س الفخري لالتحاد البحريني 
لرياضة ذوي العزمية س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة ، اجتامعاً 
لها ملناقشة األمور التنظيمية ومنها 

املباريات النهائية للدوريات.
وحرض االجتامع عضو اللجنة املنظمة 
العليا مدير املكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خال��د بن حم��د آل خليفة 
عمر بوكامل ، وعضو اللجنة املنظمة 
العلي��ا مدير ادارة املراكز الش��بابية 
نوار عبدالله املطوع  وبحضور كافة 
رؤس��اء اللج��ان العام��ة وعدد من 

أعضاء اللجان.
وب��دأ االجت��امع بكلم��ة ترحيبية 
م��ن اعضاء اللجن��ة املنظمة العليا 
وأش��ادو بجه��ود رؤس��اء وأعضاء 
اللجان العاملة وحرصهم عىل س��ر 
العم��ل بنف��س الخط��ة املوضعة 
من قب��ل اللجن��ة املنظم��ة العليا 
برئاسة وزير شؤون الشباب هشام 
الجودر، متمنني أن يواصل الجميع 
العمل عىل نف��س املنوال لتحقيق 
كامل األه��داف وخ��روج البطولة 

بأفضل صورة تنظيمية.

تغيير موعد المباريات 
النهائية

وقررت اللجنة املنظمة العليا تغير 
مواعي��د املباري��ات النهائية، لتقام 
يومي األح��د 5 أغس��طس املقبل 
واالثن��ني 6 أغس��طس املقبل، بدالً 

من يومي االثنني والثالثاء.
العليا،  املنظم��ة  اللجن��ة  وأوصت 
الجداول  السكرتارية بطباعة  لجنة 
وتوزيعه��ا ع��ىل الفرق املش��اركة 

وكافة املعنيني.

االطالع على العمل

واس��تمع الحض��ور ل��رح مفصل 
من رؤس��اء اللجان العاملة، حيث 
تحدث رئيس لجنة العالقات العامة 
خالد نارص ع��ن دور اللجنة، وأكد 
أن اللجنة ب��دأت تجهيز الدعوات 

الخاصة باملباريات النهائية.
وأوض��ح أن اللجنة بدأت بالتعاون 

م��ع اللج��ان األخ��رى الرتتيب��ات 
الخاصة مبواقف السيارات وتجهيز 
النهائية  باملباريات  الخاص  املرسح 

التي سيشهد تتويج األبطال.

حفل الختام

وناقش الحضور حفل ختام البطولة 
يوم��ي األح��د واالثن��ني، حيث تم 
تحدي��د عريف الحفل واالس��تعانة 
الكؤوس وغرها  بأشخاص لتس��ليم 
من الجوانب التنظيمية التي ستكون 

مميزة وتليق مبكانة البطولة.
وتم االتفاق عىل أن يكون التتويج 
يف الي��وم األول، بانط��الق تتوي��ج 
دوري األندي��ة الوطني��ة، وبعدها 
تتوي��ج دوري الجالي��ات، وبعدها 
تتويج ابط��ال دوري الفتيات، ويف 
الي��وم الثاين س��يتم تتوي��ج أبطال 
دوري املراك��ز الش��بابية، وبعدها 
تتوي��ج ابطال دوري الوزارات، وثم 

تتويج أبطال دوري ذوي العزمية.

 سند يزيح أبوصيبع 
عن نصف النهائي

بلغ فريق مركز ش��باب سند الدور 
نص��ف النه��ايئ بفوزه ع��ىل مركز 
أهداف  بأربع��ة  أبوصيبع  ش��باب 
مقابل هدف واحد سجلهم جسام 
عبداألح��د  محم��ود   ،)3( صال��ح 
)19(، محمد السرتاوي )29( وعيل 
عبدالعزيز )32(، وسجل ألبوصيبع 

حسني عيل عبدالرسول )20(. 
وحص��ل العب فريق مركز ش��باب 
سند محمد الس��رتاوي عىل جائزة 
أفضل الع��ب يف مب��اراة أبوصيبع 
وس��جل اله��دف الثال��ث لفريقه 
مؤكداً أن أبوصيب��ع كاد أن يعادل 

الكفة باله��دف الثاين إال أن فريقه 
أدى مب��اراة جيدة اس��تحق عليها 

الفوز والتأهل إىل نصف النهايئ.

تأهل صعب للمحرق 

سجل فريق مركز شباب املحرق فوزاً 
صعباً عىل مركز ش��باب الس��نابس 
بهدفني مقابل هدف واحد سجلهام 
جاس��م الج��ن )20( وع��يل محمد 
عبدالرس��ول )35(، وس��جل هدف 

السنابس قاسم القالف )18(.
وحص��ل العب فريق مركز ش��باب 
أحمد عبدالجليل  الدويل  السنابس 
عىل جائزة أفض��ل العب يف مباراة 
املح��رق معت��راً أن فريق��ه أضاع 
الفرص أمام مرم��ى املحرق فخرج 
من ال��دور ربع النهايئ وفقد فرصة 

التأهل إىل دور األربعة.

السنجار وخلف يصعدان 
بالزالق إلى الرباعي

صعد فريق مركز شباب الزالق إىل 
الدور نص��ف النهايئ بعد أن حقق 
فوزاً متأخراً عىل مركز شباب مدينة 

حمد بهدفني دون مقابل س��جلهام 
وعطي��ة   )37( الس��نجار  جاس��م 

محمد خلف )40(.
ون��ال ح��ارس مرمى فري��ق مركز 
شباب الزالق عس��اف زعال الرزج 
جائزة أفضل العب يف مباراة فريقه 
أمام مركز شباب مدينة حمد نظر 
وقوفه الصحي��ح يف املرمى وانقاذه 

مرماه من بعض الكرات الخطرة.

 دمستان يتباهى 
ببلوغ دور األربعة 

بلغ فريق مركز ش��باب دمس��تان 
الدور نصف النه��ايئ بفوزه الكبر 
واملس��تحق عىل مركز شباب الديه 
)8/3( س��جلهم م��رزا النعيمي )2 
و15(، ع��يل إبراهي��م )17 و25(، 
فرقان عبدالنب��ي )10(، عيل املالح 
)30( جعفر حس��ن )31( والس��يد 
رضا جمعة )40(، وس��جل أهداف 
الديه حسن ناجي )5(، أحمد فخر 

)11( وسلامن عقيل )29(.
ب��رع الع��ب فري��ق مركز ش��باب 
دمس��تان عيل املالح طوال املباراة 

أم��ام فري��ق مرك��ز ش��باب الديه 
وس��اهم يف الف��وز بنتيج��ة كبرة 

فاستحق جائزة أفضل العب.

المعلق علي حسن ينضم 
لوصف الدوري

املعروف  الري��ايض  املعل��ق  انضم 
عيل حسن إىل فريق قناة البحرين 
الرياضي��ة لوصف أح��داث دوري 
خالد بن حمد الس��ادس لكرة قدم 
الص��االت وأث��رى التعلي��ق بفضل 
متمي��زة  إضاف��ة  ليش��كل  متي��زه 
للتغطية اإلعالمية للدوري عر قناة 

البحرين الرياضية.
وقال حس��ن: يرفن��ي التعليق عىل 
مباري��ات دوري خال��د ب��ن حم��د 
الذي يض��م عدداً ضخاًم من الالعبني 
واملدرب��ني واإلداري��ني ويس��تقطب 
الجامهر بفضل اإلث��ارة والندية بني 
الفرق املشاركة، وآمل التوفيق لجميع 
الزم��الء يف نقل مباريات الدوري عر 

شاشة قناة البحرين الرياضية.

مريم.. أصغر متابعة للدوري

اصطحب عيىس أحمد خليف ابنته 
الجميلة مريم معه يف مباراة مركز 
ش��باب الزالق ومركز شباب مدينة 
حمد يف ال��دور ربع النهايئ ملتابعة 
كونه مش��جعاً  الفريق��ني  مب��اراة 
لفري��ق الزالق الذي فاز وتأهل إىل 

دور األربعة.
وق��ال خليف إنه يتف��اءل بطفلته 
الصغرة ذات الخمس��ة أشهر وهو 
ما حدث وحقق فريق��ه فوزاً متيز 
بالصعوبة البالغة ألن الهدف األول 
جاء قب��ل ثالث دقائق م��ن نهاية 
املب��اراة، فيام س��جل الزالق هدف 

تأكي��د الف��وز قبل عري��ن ثانية 
فقط من صافرة الحكم.

جماهير دمستان تتألق 

س��اهمت جامه��ر مركز ش��باب 
دمس��تان يف فوز فريقه��ا يف الدور 
ربع النهايئ أمام مركز شباب الديه 
مقبل خمس��ة  أه��داف  بثامني��ة 
أه��داف لوقوفه��ا خل��ف العبيها 
وتش��جيعهم بصوت مسموع حتى 

عند استقبالهم أي هدف.
بأهازيجه��ا  جامه��ر  وأحدث��ت 
الجميل��ة ج��واً رائع��اً أعج��ب به 
الحض��ور ونقل الفري��ق إىل الدور 
نصف النهايئ ملواجهة مركز شباب 
املحرق يف لقاء صعب عىل دمستان 
نظراً لخ��رة املحرق، إال أن التفاؤل 
كبراً من العبي وجامهر دمس��تان 
التي احتفلت مع الالعبني بالتأهل 

بعد نهاية املباراة مبارشة.

جسام سجل وصنع 

س��اهم العب فريق مركز ش��باب 
س��ند الدويل جس��ام صالح يف فوز 
فريقه عىل مركز ش��باب أبوصيبع 
يف مباراتهام يف ال��دور ربع النهايئ 
بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، 
وس��جل صال��ح اله��دف األول يف 
الدقيقة الثالثة من الش��وط األول 
وبدأ بتمرير كرة الهدف الثاين ومرر 
كرة الهدف الثالث وكان نجاًم بارزاً 
يف الفريق وهو أكر مساهم بشكل 
مبارش يف الفوز واالنتقال إىل الدور 

نصف النهايئ.

انطالق دوري الوزارات

منافس��ات  الس��بت  اليوم  تنطلق 
دوري الوزارات الذي يش��ارك فيه 
10 ف��رق وزعت ع��ىل مجموعتني، 
وتق��ام الي��وم مباري��ات يلتقي يف 
األوىل فريقا وزارة شؤون اإلعالم مع 
املجموعة  لحساب  الداخلية  وزارة 
األوىل عن��د الس��اعة 5.00 تليه��ا 
املواصالت  وزارة  فريق��ي  مواجهة 
واالتصاالت مع وزارة اإلس��كان يف 
الساعة 6.00، ويلعب معهد اإلدارة 
العام��ة م��ع وزارة الصح��ة عن��د 
الس��اعة 7.00 وأخرا يواجه وزارة 
التج��ارة والصناعة والس��ياحة مع 
وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة يف 

الساعة 8.00.

تغيير مواعيد المباريات النهائية واالطالع على جاهزية اللجان
في اجتماع اللجنة المنظمة لدوري خالد بن حمد لكرة قدم الصاالت:

لجنة اإلعالم واالتصال          دوري خالد بن حمد

من لقاء مركز شباب سند ومركز شباب أبوصيبع من لقاء مركز شباب المحرق ومركز شباب السنابس

الطفلة مريم مع والدها عيسى أحمد

جماهير دمستان أثناء اللقاء

العب فريق مركز شباب دمستان علي المالح حصل على جائزة أفضل العب

من لقاء مركز شباب دمستان ومركز شباب الديه 

جانب من االجتماع
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يس��دل الس��تار الي��وم عىل منافس��ات 
البطولة اآلس��وية التاس��عة ع��ر للكرة 
الطائرة للش��باب تح��ت 20 عاما والتي 
س��تقام عىل صالة االتحاد مبدينة عيىس 
الرياضي��ة بإقامة املب��اراة النهائية التي 
س��تجمع منتخبي ايران وكوريا الس��اعة 
الس��ابعة مس��اء، وذل��ك تح��ت رعاية 
ممث��ل جالل��ة املل��ك لألع��ال الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة. 
احتضن��ت  بعدم��ا  البطول��ة  وتختت��م 
البحري��ن، وعىل مدار 8 أيام منافس��ات 
البطولة اآلس��يوية مبش��اركة 23 منتخبا 
ألول م��رة يف تاري��خ البطول��ة، بعد أن 
استحدث االتحاد القاري نظامه الجديد 
أخريا، وس��يتم تتوي��ج املنتخبات الفائزة 
باملراك��ز الثالث��ة األوىل بجان��ب تكريم 
الالعبني أصحاب افضل املهارات بالبطولة 

وممثيل االتحاد االسيوي.

مواجهات اليوم

تقام اليوم 8 مباريات يف ختام منافسات 
البطول��ة، عندما يلتق��ي كل من األردن 
وهونج كون��ج الس��اعة 10 صباحا عىل 
املراك��ز م��ن 20-19، ويلع��ب منتخب 
نيوزلندا واإلمارات الس��اعة 12:30 عىل 
املراك��ز م��ن 18-17، ويلتق��ي املنتخب 
القطري أمام تركانستان الساعة 3 ظهرا 
ع��ىل املراكز م��ن 12-11، في��ا يلتقي 
منتخبنا أمام سرييالنكا الساعة 5:30 عىل 
املركزي��ن 10-9 وذلك عىل صالة االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة.
كا يلتقي منتخب أسرتاليا وكازاخستان 
الساعة 11:30 عىل املركزين 8-7 ويلعب 
كل م��ن تايبيه والصني الس��اعة 2 ظهرا 
ع��ىل املركزي��ن 6-5، ويلتق��ي منتخب 
تايلن��د والع��راق الس��اعة 4:30 ع��ىل 
املركزين 4-3 في��ا تقام املباراة النهائية 
بني إيران وكوريا الس��اعة 7 مساء وذلك 

عىل صالة االتحاد الرئيسة.

كوريا تتخطى العراق

وض��ع املنتخب الك��وري حدا ملش��وار 
املنتخ��ب العراق��ي يف البطول��ة بعدما 
هزم��ه بثالثة اش��واط نظيف��ة دون رد 
املواجه��ة  )25/17، 25/16، 25/22( يف 
الت��ي جمعتها مس��اء أم��س يف الدور 
نصف النه��ايئ ليبلغ املنتخ��ب الكوري 
النه��ايئ ملالق��اة ايران بحثا ع��ن تحقيق 

اللقب اآلسيوي.
واس��تطاع املنتخب الك��وري أن يهيمن 
عىل مجريات املباراة أداء ونتيجة بفضل 
الق��وة الهجومي��ة لالعبي��ه وتحديدا يف 
األطراف، حيث كان الستقرار الكرة األوىل 
أثر كبري يف ترجيح كفتهم مع اس��تخدام 
سالح اإلرساالت يف الضغط عىل املنتخب 
العراقي الذي اعتمد بالدرجة األوىل عىل 
نجومي��ة عيل صاحب الذي مل يس��تطع 

مبفرده أن يحقق الفوز للعراقيني.
ومتي��ز م��ن جان��ب الكوري��ني الالعب 
“دونجي��وك” الذي أحرز 23 نقطة، فيا 
تأل��ق من جان��ب العراق ع��يل صاحب 

الذي أحرز 16 نقطة.
ويعترب العراقيون تأهلهم لنصف النهايئ 
بح��د ذات��ه إنج��ازا تاريخي��ا، ومل يوفق 
الفري��ق يف الذهاب إىل أبع��د من ذلك 

بين��ا يعترب تأه��ل كوريا أم��را طبيعيا 
باعتب��اره املصنف اآلس��يوي الثاين وهو 
يتطلع لإلطاحة بإيران الذي تغلب عليه 
يف دورة إعادة التصنيف اآلس��يوي بثالثة 

اشواط نظيفة.

 العب كوريا: درسنا العراق
 عبر “الفيديو”

ق��ال العب منتخ��ب كوري��ا “تايجونك 
جيون��ج” أن الفوز عىل الع��راق تحقق 
بفض��ل األداء الجاع��ي املنظم لزمالئه، 
موضحا بأن الجهاز الفني عرض يف الفرتة 
الصباحي��ة رشيط فيديو رشح من خالله 
نق��اط الضع��ف والقوة ل��دى املنتخب 
العراقي وق��د اتبع الالعب��ون تعليات 
املدرب، وهو ما ساهم يف سيطرتهم عىل 

مجريات املباراة وتحقيق الفوز.
وأضاف العب كوريا أن الفريق سيحاول 
الظهور بش��كل مغاير يف املباراة النهائية 
أم��ام اي��ران واللع��ب بتكتي��ك جديد 
لتفادي الخس��ارة مجددا واملنافسة عىل 
اللقب الق��اري، رغ��م أن الفريق ضمن 
املركز الثاين، موضًحا أن املباراة مكشوفة 
بالنس��بة مل��دريب الفريق��ني، ومن يكون 

تركيزه افضل سيفوز باملواجهة.

جميل: مركزنا انجاز تاريخي 
للطائرة العراقية

اعترب العب منتخب العراق نارص جميل 
الوص��ول للدور نصف النهايئ ليكون من 
ضم��ن األربع��ة األوائل انج��از تاريخي 
للك��رة الطائرة العراقية حيث مل يس��بق 
ملنتخب الش��باب ورمبا حتى الرجال أن 

وصل إىل هذه املرحلة.
وقلل جميل من الخس��ارة أمام كوريا يف 
نصف النهايئ واضاف أن زمالئه الالعبني 
مل يقرصوا وكانوا خري سفراء لبلدهم وأن 
ما تحقق يعترب انجاز مرف وسيس��عى 

الفري��ق اليوم أمام تايلند لتحقيق املركز 
الثالث وني��ل امليدالية الربونزية رغم أن 

املركز الرابع يعد ايضا نتيجة رائعة.
وأضاف “ كا أننا نفتخر بأن نكون ممثل 
العرب الوحيد يف نصف النهايئ وأش��كر 
الالعب��ني والجهازين الفني واإلداري عىل 

ما قدموه من مستوى رائع”.
إيران تتخطى تايلند وتخرس أول شوط

حقق املنتخب اإليراين انتصارا صعبا عىل 
حساب تايلند بثالثة اشواط مقابل شوط 
ضم��ن منافس��ات الدور نص��ف النهايئ 
يف   )25/14  ،15/25  ،25/18  ،25/14(
واح��دة من أقوى املباريات التي واجهها 
منتخب اي��ران يف البطولة بعدما خطف 
منه تايلند أول شوط اثر اكتساحه جميع 
الفرق التي التقاها بثالثة اشواط نظيفة.
وبذل��ك الفوز فقد تأه��ل منتخب ايران 
إىل نهايئ البطولة اآلس��يوية، وهو صعود 
منطقي باعتباره املصنف األول آس��يويا 
وبط��ل بطولة العامل للناش��ئني تحت 19 
عاما التي اقيمت العام املايض يف مملكة 

البحرين.
وقدم منتخب تايلند أداء رائًعا، فبالرغم 
م��ن تخلفه بش��وطني إال أن��ه متكن من 
استعادة توازنه يف الشوط الثالث وفرض 
تقدم��ه من��ذ بداي��ة النقاط مس��تفيدا 

من أخط��اء ايران يف الك��رات الهجومية 
الطائش��ة وتضييع االرس��االت، فيا برز 
الهجومي��ة  الرضب��ات  يف  التايلندي��ون 
وتش��كيل حوائط الصد ولع��ب الفريق 
ب��روح عالي��ة ليكون ن��دا عني��دا أمام 

املنتخب اإليراين.
وبص��ورة عامة فإن اإليرانيني اس��تطاعوا 
الفوز بفضل قوته��م الهجومية املتمثلة 
يف الث��اليث مرت��ى رشيفي ال��ذي أحرز 
24 نقط��ة، وعيل بوريا ال��ذي أحرز 23 
نقطة مع قوة ارس��االتهم لينهوا مغامرة 
التايلندي��ني الذين نجحوا يف الظفر بأول 

شوط عىل إيران.

اسفنديار: كوريا خصم قوي

أكد العب املنتخب اإليراين أمري حس��ني 
األه��م  حق��ق  فريق��ه  أن  اس��فنديار 
بتج��اوزه املنتخ��ب التايلن��دي وبل��وغ 
النهايئ للمنافس��ة عىل اللقب، مشرياً إىل 
أن خس��ارة الش��وط الثالث كان بسبب 
البداي��ة الجي��دة للمنتخ��ب التايلندي 
وتقدم��ه بفارق كبري م��ن النقاط، األمر 
الذي منحه الح��اس والقوة وأعاده إىل 
املباراة من جديد مس��تفيدا من األخطاء 

الكثرية ملنتخب بالده.
وع��ن رأي��ه ح��ول املنتخ��ب الك��وري 
ال��ذي تأهل إىل النهايئ قال “ س��بق وأن 
فزن��ا علي��ه يف دور املجموع��ات بإعادة 
التصنيف األسيوي بثالثة اشواط نظيفة، 
وهو املصن��ف الث��اين يف البطولة ونحن 
ع��ىل دراي��ة بإمكاناته ونق��اط الضعف 
والق��وة لدي��ه، ولكنه خصم ق��وي ولن 

ندخل أمامه بتهاون وس��نجري تحديث 
عىل مس��تواه عرب الجهاز الفني ونتمنى 
أن نتفوق عليه ونحرز اللقب اآلسيوي..”.

 مدرب تايلند: 
االستقبال سبب خسارتنا

أرجع مدرب منتخب تايلند “س��ومبون 
ناكبونج” أس��باب الخس��ارة إىل ضعف 
اس��تقبال الكرة األوىل، والذي اثر بشكل 
كبري يف تراج��ع األداء وعدم قدرة صانع 
اللع��ب ع��ىل تأدي��ة مهمته بالش��كل 
اللع��ب  اس��لوب  وانته��اج  املطل��وب 

املكشوف بدال من اللعب الرسيع.
وأض��اف أن فريق��ه قدم مب��اراة كبرية، 
واس��تطاع أن يك��ون منافس��ا قويا أمام 
املنتخب اإليراين وخطف الشوط الثالث 
ب��كل جدارة بعدما تقدم بفارغ كبري من 

النقاط.
تايلن��د “منتخب  وأوض��ح م��درب 
ايران فري��ق قوي ومنظم وهو بطل 
الع��امل ويتمتع بعن��ارص ذات خربة 
كبرية وبالت��ايل فإن الخس��ارة تعترب 
من��ه طبيعية للغاي��ة ونحن راضون 
بوصولنا إىل الدور نصف النهايئ وهو 

ما يعكس تطور اللعبة لدينا..”.

منتخبنا يتجاوز تركمانستان 
ويالقي سيريالنكا اليوم

نج��ح منتخبن��ا الوطني للش��باب للكرة 
الطائرة من تجاوز املنتخب الرتكانستاين 
بثالثة أش��واط مقابل ش��وط ) 23/25، 
املواجه��ة  يف   )25/8  ،25/13  ،25/15

التي جمع��ت الفريقني صباح أمس عىل 
صال��ة االتحاد البحريني لكرة الطاولة يف 
مواجهات ترتيب املراكز من التاسع حتى 

الثاين عر.
وبع��د الف��وز املس��تحق لألحم��ر فإنه 
سيلتقي اليوم منتخب سريالنكا للتنافس 
ع��ىل املركزين التاس��ع والع��ارش، حيث 
يتطل��ع منتخبنا لتحقيق املركز التاس��ع 
ليك��ون من بني أق��وى 9 منتخبات عىل 
مس��توى الق��ارة االس��يوية بعدما حقق 
األحمر املركز الخامس عر يف النس��خة 
املاضية التي اقيمت يف الصني تايبيه عام 

.2016
ول��ن تكون مباراة اليوم أمام س��رييالنكا 
سهلة عىل اإلطالق بعد العروض الجيدة 
الت��ي قدمه��ا الفري��ق يف األدوار األوىل، 
األمر الذي يستدعي الدخول بقوة وعدم 
التس��اهل لعدم تلقي خس��ارة جديدة 
تبعدنا عن املركز التاسع عىل أقل تقدير.
ورغم خس��ارة املنتخب يف الشوط األول 
إال أنه عرف كيف يسيطر عىل مجريات 
األش��واط الثالث��ة املقبل��ة، ومتك��ن من 
ف��رض إيقاعه الفني عرب تخليص الكرات 
الهجومية وتنظيم حوائط الصد والضغط 
باإلرس��االت ليحقق راب��ع انتصار له يف 
البطول��ة بعد الف��وز عىل الع��راق 3/0 
وقطر باملث��ل والفوز عىل ماليزيا 3/0 يف 
دور إع��ادة التصنيف اآلس��يوي، قبل أن 
يخرس من اس��رتاليا يف دور الس��تة عر 
بثالثة اش��واط مقابل ش��وطني، ليحقق 

االنتصار األخري أمام تركانستان.
ويعت��رب الالعب حس��ن الح��داد أفضل 
مس��جل للنقاط يف املواجهة بعدما أحرز 
16 نقطة يليه محمود عبدالحس��ني 10 

نقاط ثم محمد عبدالله 7 نقاط.
وفقد منتخبنا فرصة املنافسة عىل اللقب 
بعد خروجه من دور ال�ستة عر وأصبح 

ينافس عىل تحديد مراكز الرتضية.

إي��ران وكوري��ا وجها لوج��ه بنهائي آس��يوية ش��باب الطائ��رة اليوم
والراب��ع الثال��ث  المركزي��ن  عل��ى  تايلن��د  يواج��ه  الع��راق 

أحمر الطائرة يسعى للمركز التاسع

مدرب تايلند متحدثا لـ”البالد سبورت”

من لقاء منتخبنا وتركمانستاناإليرانيون يبطلون مفاجأة تايلندالعراق رفع رأس العرب في البطولة اآلسيوية

فرحة كوريا بالتأهل للنهائي

إسفنديار يؤكد جاهزية إيران للنهائي

حسن علي

العب كوريا

ناصر جميل

منتخبن��ا يجت��از تركمانس��تان و يتطل��ع للمركز التاس��ع عبر بوابة س��يريالنكا
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)وكاالت(: ماذا لو سار الفونسو ديفيس 
)فانكوف��ر وايتكاب��س( ع��ى خط��ى 
الالعب الدويل السابق االملاين باستيان 
شفاينش��تايغر؟ فهذا الش��اب الكندي 
)17 عاًما( ه��و الصفقة األخرية لفريق 
باي��رن ميونيخ االمل��اين، وبإمكانه عى 
األقل أن يعتمد عى مباركة األس��طورة 
الس��ابقة للنادي البافاري من أجل أن 

يرافقه عى طريق النجاحات.
ويؤكد شفاينشتايغر، الذي يلعب حاليًّا 
يف شيكاغو فاير األمرييك الذي تقاطعت 
مسريته مع ديفيس يف الدوري األمرييك 
املمتاز لكرة القدم، قائال “لديه قدرات 
كبرية مع رسع��ة وتقنية. يف حال عمل 
بجه��د، وتحديًدا من ناحي��ة مؤهالته 
الدفاعية، فبالتأكيد سينجح يف أوروبا”.
ول��د ديفي��س ع��ام 2000 يف مخي��م 
لالجئ��ن يف غانا، بعد ف��رار والديه من 
الح��رب االهلية يف ليبريي��ا، وقد وصل 
اىل كن��دا بعمر الخامس��ة، وهو يعترب 
أحد ابرز املواه��ب الصاعدة يف أمريكا 

الشاملية.
ووقع الالعب الش��اب األربع��اء عقًدا 
يربطه ببايرن ميونيخ حتى عام 2023، 
الذي دخل مبنافسة رشسة للحصول عى 
خدماته مع أندي��ة ليفربول اإلنجليزي 
وباريس س��ان جرم��ان الفرنيس وريال 

مدريد االسباين.
ووفًق��ا للعديد من الصح��ف األملانية، 
أنفق باي��رن 14 مليون ي��ورو للتعاقد 
مع ديفيس، كام بإمكان هذا املبلغ أن 
يرتفع 4،8 مالين يورو إضافية يف حال 

تم تطبيق بند املكافآت.
وقال صاحب الشأن عن انتقاله للعب 
يف البوندسليغا “إنه حلم الطفولة وأنا 
س��عيد ألنه يتحقق. اآلن، حان الوقت 
يك أتابع عميل، وس��وف أب��ذل كل ما 
بإمكاين الس��تثامر ه��ذه الفرصة التي 

حصلت عليها”.
ولكن يتوج��ب عى جامه��ري الفريق 
الباف��اري أن تنتظ��ر قب��ل مش��اهدة 
“جوهرته��ا” الجديدة بقميص “روتن” 
)االحمر نس��بة للون الفري��ق(، إذ لن 
ينضم ديفيس اىل الفريق االول إال بدًءا 
م��ن يناير 2019 عندم��ا يكون قد بلغ 
الثامنة عرشة يف 2 نوفمرب املقبل وانهى 

موسمه الحايل مع فانكوفر.
وحرق ديفيس، الذي يعترب حالة نضج 
باك��رة، املراحل وتحديدا منذ س��ن ال� 
14 عام��ا ودخول��ه إىل أكادميية فريق 
فانكوفر، إذ انض��م برسعة اىل الفريق 
األول وب��ات يف يوليو 2016 أول العب 
ولد يف القرن الحادي والعرشين يخوض 
مباراة يف الدوري األمرييك يف سن ال� 15 

عاًما و8 أشهر.
حاليًّ��ا، يف س��ن ال��� 17 عام��ا، يخوض 
الثال��ث االحرتايف م��ع فانكوفر،  عامه 
وقد لعب 54 مباراة وس��جل 3 أهداف 
وس��اهم يف 8 متري��رات حاس��مة. كام 
خاض 7 مباريات يف دوري أبطال أمريكا 

الشاملية وسجل هدفن.
ويتمي��ز ديفيس برسعت��ه ومبراوغاته، 
ويؤكد أن مثل��ه األعى هو االرجنتيني 
ليونيل مييس. نجم برش��لونة االسباين. 
كذل��ك لفت تألق��ه أنظار املس��ؤولن 

يف االتحاد الكندي لك��رة القدم الذين 
اس��تدعوه للمنتخ��ب األول ليدافع يف 
س��ن ال� 16 عاًما ع��ن القميص الدويل 
أمام كوروس��او )1-2(... يف اليوم ذاته 
الذي حصل فيه عى الجنسية الكندية. 
وم��ن األرقام القياس��ية الجديدة التي 
حطمها رقم اصغر العب يرتدي قميص 

املنتخب الكندي.
وبع��د ش��هر، وخالل لقاء آخر س��جل 
هدفن يف مرمى غويانا الفرنسية )4-2( 
يف إط��ار بطولة الكأس الذهبية 2017، 

وهي مس��ابقة تجمع أفضل املنتخبات 
يف منطقة الكونكاكاف )أمريكا الشاملية 

والوسطى والكاريبي(.
وعى الرغم من خروج كندا من الدور 
ربع النهايئ أمام جامايكا، إال أن ديفيس 
اخت��ري أفضل العب ش��اب يف البطولة، 
بفضل تس��جيله ثالثة أهداف يف أربع 
مباري��ات. ويتضمن س��جله التهديفي 
م��ع منتخب ال��� “كانوكس” 3 أهداف 
يف 6 مباري��ات دولية، وهو رصيد واعد 

لالعب شاب.

ويخ��ى البع��ض ع��ى ديفي��س من 
“احرتاق مبكر” ألن واقع كونه موهبة 
صغ��رية ال يضم��ن ل��ه النجومي��ة مع 
فريق��ه الجديد يف الس��نوات القادمة. 
فهن��اك العدي��د من املواهب الش��ابة 
الت��ي انضم��ت إىل أندي��ة أوروبية يف 
س��ن مبكرة بدون أن تنج��ح يف فرض 
نفسها، وأبرزها الالعب الرنوجي مارتن 
أوديغارد الذي تعاقد معه ريال مدريد 

يف سن ال� 15 عاما.
ومل يخ��ض أوديغارد ال��ذي يبلغ حاليا 
19 عام��ا، أي مب��اراة يف “الليغ��ا” مع 
الفريق املليك االول، لينضم اىل الفريق 
الرديف، ثم اعري ملدة عام ونصف العام 

اىل هريينفن الهولندي.
وع��اش بايرن ه��ذه التجرب��ة املريرة 
أيضا، إذ سبق له أن تعاقد مع املوهبة 
الصاع��دة بيار-إمي��ل هويبريغ يف عام 
2012 ح��ن كان يبل��غ العب الوس��ط 
الدمن��اريك الش��اب 16 عاًم��ا ويأم��ل 
مبستقبل واعد. لكن هويبريغ مل يتمكن 
من فرض نفس��ه يف بافاريا لتتم اعارته 
م��رات ع��دة قبل ان يح��ط الرحال يف 
يجلس  حي��ث  االنجليزي  س��اومثبتون 
باستمرار عى مقاعد البدالء. كام غاب 
ع��ن منتخب الدمنارك الذي ش��ارك يف 

مونديال روسيا 2018.

ألفونسـو ديفيـس... جوهـرة بايـرن الجديـدة

الفونسو ديفيس

)وكاالت(: كشفت تقارير صحافية 
إسبانية أن الويلزي جاريث بيل، 
العب فريق ريال مدريد، سيكون 
نجم الفري��ق األول بع��د رحيل 
الربتغايل كريس��تيانو رونالدو إىل 

يوفنتوس يف الصيف الحايل.
وأكدت صحيف��ة “ماركا” أن بيل 
س��جل هدًف��ا مذه��اًل يف نه��ايئ 
كييف مبرم��ى ليفربول، ثم بعث 
برسالة واضحة بش��أن مستقبله، 
قائ��اًل: “يج��ب أن أتح��دث مع 
وكييل ألنني أريد أن ألعب أكرث”. 
وأضافت أن حديث بيل مر دون 
أن يالحظه أغلب مش��جعي ريال 
مدريد، بسبب إعصار كريستيانو 
رونال��دو يف تلك الليلة، لكنه كان 
مصدر قلق كبري بالنس��بة إلدارة 
النادي، ألن ال��دويل الويلزي كان 
عى اس��تعداد للمغادرة، بعد أن 

ش��عر باالنزعاج من معاملة زين 
الدي��ن زي��دان، ومل يكن يخطط 
لالستمرار ملوسم آخر عى الدكة.

وذك��رت الصحيف��ة أن كل يشء 
تغ��ري يف ريال مدري��د مع رحيل 

زيدان املفاجئ، حي��ث كان بيل 
ه��و الالع��ب الوحي��د ال��ذي مل 
ي��ودع امل��درب عالني��ة وبدأ يف 
رؤية س��يناريو آخر ملس��ريته مع 

املرينجي.

وأشارت إىل أن بعد مرور شهرين 
عى ترصيحات بيل تغري كل يشء 
واآلن أصبح بق��اء الالعب مؤكًدا 
بنس��بة 100 %، بع��د سلس��لة 
من املحادث��ات بينه وبن جولن 
لوبيتيجي، املدي��ر الفني الجديد 

للفريق. 
وي��رى ريال مدري��د أن ال يوجد 
الع��ب يف الفريق لديه إمكانيات 
بي��ل، كام أن��ه الالع��ب الوحيد 
القادر عى سد الفجوة التي تركها 
رونالدو عى املستوى التسويقي.

نهاي��ة  يف  الصحيف��ة  وأك��دت 
تقريره��ا أن بي��ل أكم��ل األيام 
الع��رشة األوىل م��ن التدريب��ات 
دون مشاكل، ومل يتعرض لإلصابة 
منذ نوفمرب امل��ايض، وهي أفضل 
سلس��لة له منذ االنتقال إىل ريال 

مدريد.

بيــل يرتــدي عبــاءة كريستيــانــو

جاريث بيل

)وكاالت(: وصل فريق برشلونة، 
أمس الجمعة، ملدينة لوس 

أنجلوس، لبدء تحضرياته قبل 
خوض مباراته األوىل ضمن 

معسكر إعداده للموسم 
الجديد، أمام توتنهام اإلنجليزي.

وسيقام املران يف جامعة 
كاليفورنيا بلوس أنجلوس، حتى 

يعتاد الفريق الكتالوين عى 
األجواء قبل مواجهة السبريز، 

ضمن بطولة كأس األبطال 
الدولية. ويف هذه النسخة من 

البطولة، سيواجه برشلونة، نظريه 
توتنهام، األحد، يف باسادينا 

بكاليفورنيا، وروما يف داالس 
بتكساس، يف 31 يوليو الجاري، 

وميالن يف سانتا كالرا بكاليفورنيا 
يف 4 أغسطس املقبل. وستقام 
مباراة برشلونة وتوتنهام، عى 

ملعب روز بول، الذي تبلغ 
سعته 90 ألف شخص.

)وكاالت(: أعلن نادي 
باملرياس الربازييل لكرة القدم 

تعين مدرب السيليساو 
السابق لويز فيليبي 

سكوالري مديرًا فنيًّا لفريقه 
خلًفا ملواطنه روجر ماشادو 

املقال من منصبه غداة 
الخسارة أمام فلوميننزي 

)صفر - 1( يف املرحلة 
الخامسة عرشة من الدوري 

املحيل.
وأعلن باملرياس يف بيان أن 
سكوالري )69 عاًما( “وقع 
عقًدا مع النادي حتى عام 

2020. وستكون املرة الثالثة 
التي يقود فيها املدرب 

فريقنا” يف إشارة إىل إرشاف 
سكوالري عى الفريق بن 

1997 و2000 ثم بن 2010 
و2012.

وأوضح النادي أن سكوالري 
املتواجد حاليًّا يف الربتغال 

“سيقوم بتسوية التفاصيل 
األخرية من أجل التوجه إىل 
الربازيل” وسيكون يف ساو 

باولو “األسبوع املقبل”.
ونجح باملرياس بقيادة 

سكوالري يف إحراز كأس 
ليربتادوريس عام 1999، 

وكأس الربازيل عامي 1998 
و2012، وكأس مريكوسور 
)سودامرييكانا حاليا( يف 

.1998
وكان سكوالري أرشف عى 

تدريب املنتخب الربازييل بن 
2001 و2002 قاده خاللها 
إىل اللقب العاملي الخامس 
يف كوريا الجنوبية واليابان، 

ثم يف مونديال 2014 عندما 
خرج السيليساو بخسارة 
تاريخية عى أرضه أمام 

املانيا يف نصف النهايئ 1-7 
قبل أن ينهي العرس العاملي 

بخسارة مذلة أمام هولندا 
صفر - 3 يف مباراة املركز 

الثالث.

في لوس أنجلوس

سكوالري مدرًبا 
لبالميراس

ني��امر دا س��يلفا  )وكاالت(: م��ا زال 
وفيليب كوتينيو وجابرييل جيس��وس 
ودوجالس كوس��تا وروبرتو فريمينو يف 
ريعان الشباب، لكن جياًل جديًدا لكرة 
الق��دم الربازيلية ب��دا يف األفق ليؤكد 
الرصيد اإلس��رتاتيجي الذي تحظى به 

السامبا.
ورغ��م هيمنة عن��رص الش��باب عى 
صفوف املنتخب الربازييل، الذي شارك 
مؤخ��رًا يف موندي��ال روس��يا، يبدو أن 
هذا الجيل، سيجد منافسة رشسة من 
الجيل الجديد الصاعد لراقيص السامبا، 

خاصة فيام يتعلق بخط الهجوم.
وبدأ املوسم الجديد لسوق االنتقاالت 
مع نهاية مونديال روس��يا، ورسعان ما 
أكد عى تفوق كرة القدم الربازيلية من 
خالل ظهور جيل جديد من مهاجمي 
الس��امبا يس��تعد لرتك بصمته يف عامل 
االح��رتاف األورويب م��ن خ��الل الكرة 
الجميلة “جوجو بونيتو” املعروفة عن 

راقيص السامبا.
وتب��دو الحالة األكرث وضوًحا هي حالة 
الالع��ب فينيس��يوس جونيور صاحب 
ال� 18 عاًما ال��ذي يبدو أن لديه فرص 
رائع��ة لالندم��اج يف صف��وف ري��ال 

مدريد، خالل املوسم الجدد.
وهناك أيًضا باوليني��و، 18 عاًما، الذي 
أبهر مشجعي باير ليفركوزن ومالكوم، 
21 عاًما، الذي انتقل لربشلونة منتصف 
هذا األس��بوع بع��د موس��م رائع مع 

ب��وردو الفرن��يس، إضاف��ة إىل كل من 
رودريج��و، 17 عاًم��ا، وماتيوس كونيا 

)19 عاًما( وريتشارلسون )21 عاما(.
ومن بن هذا الجي��ل الجديد الواعد، 
أصب��ح رودريج��و هو الوحي��د الذي 
يلعب حتى اآلن يف الربازيل من خالل 

سانتوس الربازييل.
ويحتفل رودريجو بعيد ميالده الثامن 
ع��رش يف يناير املقبل، عل��ام بأن ريال 
م��درد اش��رتاه بالفعل من س��انتوس 

مقابل 45 مليون يورو.
ويعت��رب رودريج��و هو أفض��ل العبي 
س��انتوس، هذا الفريق الذي اش��تهر 
بتخريج أب��رز املهاجمن مثل جابرييل 
باربوس��ا صاحب ال���21 عاًم��ا املعار 
حاليًّا للفريق م��ن إنرت ميالن اإليطايل 

واألرجنتيني ماكسيميليانو لوبيز.
وظل فينيس��يوس جونيور حتى يونيو  
امل��ايض يف صفوف فالمنج��و نظرًا ألن 
الحد األدىن لسن االنتقال هو 18 عاًما، 
واحتف��ل الالعب بعيد مي��الده الثامن 

عرش يف 12 يوليو الحايل فقط.
وس��جل الالعب مع فالمنجو 14 هدًفا 
وج��رى تقدمي��ه يف ري��ال مدريد قبل 

أسبوع واحد فقط.
وأكدت وس��ائل اإلعالم اإلس��بانية أن 
الالع��ب ف��اق كل التوقع��ات خ��الل 

تدريبه األول مع الريال.
ورغ��م رحيله ع��ن صف��وف الفريق، 
يتطل��ع مش��جعو فالمنج��و إىل بزوغ 
نج��م جديد يف صف��وف الفريق وهو 
لينكول��ن املول��ود يف ديس��مرب 2000 

ال��ذي يعتربه كث��ريون األيقونة التالية 
للكرة الربازيلية.

ويف املقاب��ل، احتف��ل باوليني��و بعيد 
ميالده الثامن عرش يف 15 يوليو الحايل، 
وقدم الالعب أداء رائعا مع فاسكو دا 
جاما قبل انتقاله لفريق باير ليفركوزن 
األملاين هذا العام لريتدي القميص رقم 

7 يف الفريق.
ورودريج��و  فينيس��يوس  وبخ��الف 
ومالكوم وغريهم م��ن النجوم، هناك 
العديد من املهاجمن الربازيلين الذين 
تركوا بصمة مهمة يف سوق االنتقاالت 

هذا الصيف.
وكان أكربه��م هو فيليبي أندرس��ون 
صاح��ب ال���25 عاًم��ا ال��ذي انتق��ل 
لويستهام اإلنجليزي مقابل 42 مليون 

ي��ورو، ليصب��ح أغى الع��ب يف تاريخ 
الفريق.

ويف نفس الدوري، ترك ريتشارليس��ون 
فريق واتفورد إىل إيفرتون مبقابل مايل 

جعله األغى أيًضا يف تاريخ النادي.
وكان ماتي��وس كوني��ا أب��رز ه��دايف 
س��يون الس��ويرسي يف املوسم املايض، 
قبل انتقاله إىل اليب��زج األملاين مقابل 
15 ملي��ون يورو ليك��ون فرس الرهان 

الجديد يف اليبزج.
وكشف موقع “جلوبوسبوريت” الريايض 
الربازي��يل ع��ى اإلنرتن��ت أن س��وق 
االنتقاالت الحالية ش��هدت إنفاق أكرث 
من 220 مليون يورو لرشاء املهاجمن 
الربازيلين بعيدا عن مثن فينيس��يوس 

الذي جرى بيعه يف العام املايض.

نجما ريال وبرشلونة يهددان عرش نيمار وكوتينيو

مالكوم فينيسيوس جونيور

فيليبي سكوالري
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الزياني للسيارات تطلق ميتسوبيشي إكليبس كروس 2018
املنام���ة - الزي���اين لل�شي���ارات: ح���ان الوقت 
لت�شع نهاي���ة لبحثك عن �شي���ارة ذات دفع رباعي 
ت���وؤدي جميع احتياجاتك وتلب���ي تطلعاتك ل�شيارة 
ممي���زة وذات طاب���ع فخ���م م���ع و�ش���ول �شي���ارة 

ميت�شوبي�شي اإكليب�س كرو�س. 
متوافرة لدى �رشكة الزياين لل�شيارات، املوزع 
احل�رشي ل�شي���ارات ميت�شوبي�شي مبملكة البحرين، 
تاأت���ي �شي���ارة اإكليب����س كرو����س م���ع العدي���د من 
املمي���زات التي يقدمها عم���الق �شناعة ال�شيارات 
الياباني���ة ميت�شوبي�شي بهدف توفري جتربة قيادة 

ال مثيل لها من حيث االأداء واملظهر. 
من���ذ تد�شينها يف ثمانينات الق���رن املا�شي، 
�شهدت ميت�شوبي�شي اإكليب�س رحلة من التغيريات 
على مر ال�شنوات املا�شية، حيث انطلقت ك�شيارة 
�شيدان ريا�شي���ة، وبعد تعاقب االأجي���ال اأ�شبحت 

�شيارة دفع رباعي فريدة من نوعها. 
وميي���ز ه���ذه ال�شي���ارة الرائع���ة ه���و لونه���ا 
االأملا�ش���ي االأحم���ر الناب����س باحلي���اة وال���ذي مت 
ا�شتخ���دام تقنية “التاكومي” يف �شباغته من خالل 
عملي���ة ذات ث���الث مراح���ل يتم ا�شتخ���دام طبقات 

�شفافة متعددة باالإ�شافة لطبقة حماية. 
وتق���دم �شي���ارة اإكليب����س كرو����س ت�شميم���ا 
خارجي���ا ذا خط���وط منحوتة تعطيه���ا مظهر جريء 

ي�شح���ر العيون بف�شل ان�شيابيت���ه االأنيقة. اإ�شافة 
لذل���ك، يتمي���ز الت�شميم اخلارج���ي مليت�شوبي�شي 
اإكليب����س كرو����س 2018 مبالمح وتدي���ة، وخطوط 
جريئ���ة، وناف���ذة خلفية ممت���دة لالأم���ام، وانحناءة  
ح���ادة يف ت�شمي���م الب���اب اخللف���ي، وب���روز اأمامي 
وخلف���ي ق�شري، واأجنحة ذات طاب���ع يوحي بالقوة، 
كما يعك����س الت�شمي���م االأمامي لل�شي���ارة مفهوم 
ال���درع اخلا����س بعالم���ة ميت�شوبي�ش���ي التجاري���ة  
املمث���ل يف ال���درع الواقي ال���ذي ت���رزه املنطقة 
املركزي���ة ال�شوداء مع احل���واف املعدنية االأمامية. 
اأما امل�ضابيح امل�ضاعدة فهي ت�ضفي على الواجهة 

االأمامية لل�شيارة طابعا حديثا واأنيقا.
يف اجل���زء اخللفي م���ن ميت�شوبي�ش���ي اإكليب�س 
كرو�س 2018، تق�ضم امل�ضابيح اخللفية املرتفعة 
واملمت���دة، الزجاج اخللفي اإل���ى ق�شمني ما مينحه 
�ضكالً الفتاً للنظر، كما ت�ضيء م�ضابيح مكابح اليد 
واملكاب���ح العادية لت�ضكل �رشيطاً واحدا من ال�ضوء 

يظهر على ذيل ال�شيارة.
اأما يف الداخل، فتتميز ه���ذه ال�شيارة الفارهة 
مب�ضاحته���ا الوا�ضع���ة جلمي���ع ال���ركاب متا�ضياً ملا 
تولي���ه �رشكة ميت�شوبي�شي م���ن اأهمية لراحة ركاب 
جميع �شياراتها. وجمي���ع املقاعد �شواء االأمامية اأو 
اخللفي���ة قابل���ة للتعديل. اإ�شاف���ة لذلك، فقد مت 

ت�ضميم لوحة القي���ادة اجلديدة با�ضتخدام خطوط 
اأفقي���ة مع اإط���ارات معدنية ف�شية، ونظ���ام األوان 
اأ�شود وف�شي اللون، واأ�شفى اإدخال نظام ال�شوت 
Rockford Fosgate الذي ي�شاهي جودة نظام 
الرتفي���ه املنزيل، و�شا�شة عر����س علوية مب�شتوى 
نظ���ر ال�شائ���ق عل���ى مق�ش���ورة القي���ادة، طابع���ا 

م�شتقبليا مث���ريا. ويتميز املقعد اخللفي بخا�شية 
60:40 مع اإمكانية تعديل و�شعية مقعد الكر�شي 

لالأمام واإرجاع ظهره للخلف.
و�شي���ارة ميت�شوبي�ش���ي اإكليب����س كرو�س من 
ال�شه���ل التحك���م بها عل���ى ال�شارع وتق���دم جتربة 
قيادة مليئ���ة بالراحة بف�ش���ل مميزاتها املتطورة 

مثل حمركات الدف���ع ذات الكفاءة العالية وتقنية 
التورب���و اجلدي���دة ذات احلج���م املنخف����س )التي 

توفر عزًما قوًيا وا�ضتجابة اأف�ضل للت�ضارع(. 
اأما مبا يخ����س ال�شالمة، ف�شيارة ميت�شوبي�شي 
اإكليب�س مزودة بالعديد من اأنظمة االأمن وال�شالمة 
مثل، نظ���ام منع اال�شطدام االأمام���ي FCM الذي 
ي�شاع���د على ك�ش���ف الطري���ق من االأم���ام وحتذير 
ال�شائ���ق م���ن خماطر اال�شط���دام �شواء م���ن حركة 
امل���رور اأو امل�ش���اة، با�شتخ���دام تكنولوجي���ا رادار 
اللي���زر. وهي م���زودة اأي�ضاً بنظ���ام تثبيت ال�رشعة، 
ونظام مراقبة �شغط اله���واء يف االإطارات، واأجهزة 
ا�شت�شع���ار وق���وف ال�شي���ارات يف االأم���ام واخللف، 

والكثري غري ذلك. 
وتعليقاً عل���ى ذلك، قال ملدي���ر العام ل�رشكة 
الزي���اين لل�شي���ارات حممد زك���ي: “تتمي���ز �شيارة 
وتقنياته���ا  بفخامته���ا  اإكليب����س  ميت�شوبي�ش���ي 
املتط���ورة للغاي���ة، واالأه���م م���ن ذلك كل���ه، فهي 
متع���ددة اال�شتخدام���ات اإلى حد كب���ري، مما يو�شع 
نطاق جاذبيتها يف ال�شوق البحرينية. اإن ت�شميمها 
الف�شيح���ة،  الداخلي���ة  وم�شاحته���ا  اال�شتثنائ���ي، 
ومميزات ال�شالمة، وم���ا اإلى ذلك، جتعلها االختيار 

االأمثل للكثريين”.

أطفال “جيبك” يدخلون الفرحة على نظرائهم المرضى

“المحرق األهلية” تنفذ مشروع “سقيا عامل”

�ضرتة- جيبك: متا�ضياً مع �ضيا�ضة �رشكة اخلليج 
ل�شناع���ة البرتوكيماويات خلدمة املجتمع البحريني، 
قام جمموع���ة من االأطف���ال امل�ضارك���ن يف الن�ضاط 
ال�شيف���ي من اأبن���اء موظفي �رشكة اخللي���ج ل�شناعة 
البرتوكيماوي���ات بتوزي���ع الهداي���ا عل���ى االأطف���ال 
املتواجدين يف امل�شت�شفى الع�شكري وذلك الإ�شفاء 

الفرحة والبهجة اإليهم.
ال�رشك���ة  رئي����س  اأع���رب  املنا�شب���ة،  وبه���ذه 
عبدالرحم���ن جواهري عن بالغ �شكره لرئي�س واأع�شاء 
اللجن���ة على هذه املب���ادرة االإن�شاني���ة التي تزرع يف 
اأبنائن���ا ثقافة التط���وع وروح االإن�شاني���ة وت�شجعهم 
عل���ى حب الغ���ر، موؤكداً ب���اأن اإدارة ال�رشك���ة حري�ضة 
عل���ى تر�شيخ القيم االإن�شاني���ة واالأخالقية لي�س لدى 
موظفيها فح�ض���ب، بل كذلك اأبنائه���م، معترباً هذه 

املبادرة جزء من برامج ال�رشاكة املجتمعية جليبك.

واأ�ش���اف اأن امل�شارك���ة يف االأن�شط���ة ال�شيفي���ة 
يعم���ل على حتفي���ز الط���الب لتجربة اأ�شي���اء جديدة 
ونافع���ة حي���ث �شت�شه���م ه���ذه الرام���ج يف توف���ري 
اأوق���ات ممتعة تت�ض���م بالكثر من الف���رح بعيداً عن 
ال�ضغوط���ات اليومي���ة، وتتي���ح للم�ضاركن تكوين 

�شداقات جديدة وتطوير مهاراتهم االجتماعية.
ويف ختام تعليقه، وج���ه جواهري الدعوة الأولياء 
اأم���ور الطلبة باحلر�س عل���ى اإحل���اق اأبنائهم برامج 
االأن�شط���ة ال�شيفية التي تنظمه���ا ال�رشكة ملا لها من 
فوائ���د جمة اأبرزها امل�شاهمة يف بن���اء الثقة بالنف�س 
عر التفاعل مع االآخرين مما يك�شبهم اخلرة وُيح�شن 
م���ن احرتامهم الأنف�شهم ولالآخري���ن ويوفر لهم تعلم 
مه���ارات جديدة ت�شيف الكثري ل�شخ�شياتهم وتعود 

عليهم بالنفع والفائدة.
وحتر�س جلنة االأن�شطة االجتماعية ب�رشكة اخلليج 

ل�شناع���ة البرتوكيماوي���ات من���ذ الع���ام 2005 على 
تنظي���م ن�ضاط �ضيفي حافل الأبن���اء وبنات موظفيها 
وموظفاتها بهدف ا�شتغ���الل فرتة االإجازة ال�شيفية 
اال�شتغ���الل االأمثل، حيث ُي�شارك يف الرنامج خمتلف 
الفئ���ات العمري���ة م���ن طلب���ة املدار����س. ويت�شمن 
الن�ض���اط ال�ضيفي العدي���د من الربام���ج الرتفيهية 
والتعليمية امل�شلي���ة، اإلى جانب الرحالت الرتفيهية 
الت���ي يت���م تنظيمه���ا يف مملك���ة البحري���ن. وي�شهد 
برنام���ج الن�ض���اط ال�ضيف���ي اإقب���االً كثيفاً م���ن اأبناء 
املوظفني الذين يحقق���ون ا�شتفادة كبرية من هذا 
الربنام���ج ال�ضنوي املتميز الذي ته���دف براجمه اإلى 
تنمي���ة مهارات الطلب���ة الفكري���ة والثقافية والعمل 
على تو�شي���ع مداركهم وتعزي���ز مهاراتهم وذلك يف 
بيئة اآمنة تتيح لهم التفاعل مع اأقرانهم حتت اإ�رشاف 

جمموعة من املخت�ضن.

املحرق - جمعية املحرق االأهلية: نظمت جمعية 
املحرق االأهلية م�رشوع “�شقيا عامل” للعام ال�شاد�س 
على الت���وايل، حيث ق���ام متطوعو اجلمعي���ة بتوزيع 
عب���وات مي���اه ال����رشب عل���ى العم���ال يف منطقة احلد 

مبحافظة املحرق.
والأول م���رة ت�شتخ���دم اجلمعية يف ه���ذا امل�رشوع 
عرب���ة خا�ش���ة توفر ال�رشع���ة يف توزيع عب���وات املياه 
الب���اردة على اأكر عدد ممكن من العمال، كما تزدان 
العرب���ة بعلم مملكة البحرين، وجتذب �رشيحة ال�شباب 

حتديدا للتطوع وامل�شاركة فيه.
وتنف���ذ اجلمعية م����رشوع “�شقيا عام���ل” �شنويا 
يف مث���ل هذا الوقت م���ن العام حي���ث ت�شتد درجات 
احل���رارة م�شبب���ة مزيدا م���ن العط�س، وج���رى اختيار 
منطق���ة التو�شع اجلديدة يف احلد حي���ث ينت�رش عمال 
االإن�شاءات والنقليات بك���رة من خمتلف اجلن�شيات 

وخا�شة االآ�شيوية منها.
رئي����س اللجن���ة االجتماعي���ة يف اجلمعي���ة عب���د 
اجلبارالع�ض���ري اأو�ض���ح اأن م����رشوع “�شقي���ا عامل” 
ياأتي �شمن مب���ادرات جمعية املحرق االأهلية الرامية 
اإلى دعم ال�رشائ���ح االأكرث حاجة يف املجتمع البحريني، 
وتعزيز التالحم ب���ني خمتلف �رشائحه ومكوناته، ومبا 
يعك����ش اأجواء التعاي����ش والت�ضام���ح وال�ضلم االأهلي 
يف البحري���ن عر التاري���خ. واأ�شاد بجه���ود متطوعي 
جمعية املح���رق االأهلية الذين ب���ادروا للم�شاركة يف 
هذا امل�رشوع، منوها مبا يقدمه املترعون ملثل هذه 

امل�شاريع. وقال اإن تقدمي عبوة مياه اإلى عامل لي�س 
اإال ب���ادرة رمزية نريد من خاللها اأن نقول �شكرا لكل 
من اأ�شهم وي�شهم يف النه�شة احل�شارية والعمرانية 
للبحري���ن. واأ�شار اإلى دور موؤ�ش�شات املجتمع املدين 
البحرين���ي يف دع���م اجله���ود احلكومية الرامي���ة اإلى 
تعزي���ز ريادة مملكة البحرين يف جم���ال تهيئة البيئة 
واالجتماعي���ة  والتنظيمي���ة  والقانوني���ة  الت�رشيعي���ة 

املنا�شب���ة للعمال االأجانب، وهو م���ا اأ�شهم موؤخرا يف 
ح�شول مملك���ة البحرين على مكان���ة متقدمة جدا يف 
تقري���ر وزارة اخلارجية االأمريكي���ة اخلا�س بت�شنيف 
ال���دول مبجال مكافحة االجت���ار باالأ�شخا�س، كاإ�شادة 
دولي���ة جدي���دة مبا تقدم���ه اململك���ة من مب���ادرات 
وبرامج ترمي اإلى تعزيز ورفع �شوق العمل مبا يحقق 

االأهداف املن�شودة.

“بتلكو” تحتفي بموظفيها المتميزين

“إبراهيم كانو” تدعم “البحرينية لإلعاقة الذهنية والتوحد”

اهتمامه���ا  ظ���ل  يف  بتلك���و:   - الهمل���ة 
املتمي���زة،  الك���وادر  بتنمي���ة  املتوا�ش���ل 
اأقام���ت �رشكة بتلك���و، امل���زود الرائد حللول 
البحري���ن،  مملك���ة  يف  الرقمي���ة  االت�ش���االت 
اأخ���ريا، حفل تكرمي���ي للموظفني املتميزين 
الذي���ن �شاهموا بدعم ق�شم االأعمال العاملية، 

باملبنى الرئي�شي يف مقر ال�رشكة.
ج���اء هذا احلفل تقدي���راً جلهود موظفي 
فريق ت�شغي���ل �شبكات قطاع االأعمال وفريق 
اإدارة امل�شاري���ع و�شب���كات التو�شي���ل عل���ى 
دورهم احلي���وي والب���ارز يف تو�شيل الدوائر 
الدولي���ة الرائ���دة بنج���اح يف الع���ام اجل���اري. 
كما �شهدت ه���ذه الفعالية ح�ش���ور الرئي�س 
التنفيذي لل�رشكة حمم���د بوب�شيت، والرئي�س 
التنفي���ذي لقط���اع االأعم���ال العاملي���ة عادل 
الديلم���ي، والقائم باأعم���ال مدير عام القطاع 
التجاري واحلكومي اإبراهي���م الغتم، والقائم 
باأعم���ال مدير ع���ام �شبكة االت�ش���االت را�شد 

حممد باالإ�شافة اإلى اأع�شاء االإدارة التنفيذية 
واملوظفني املكرمني.

وبه���ذه املنا�شبة، علق حمم���د بوب�شيت 
قائ���اًل: “اإن���ه ملن دواع���ي ����رشوري اأن األتقي 
الي���وم بنخب���ة م���ن املوظف���ني املتميزي���ن 
يف ال�رشك���ة لنع���ر ع���ن �شكرن���ا وتقديرنا ملا 
يبذلونه من اأداء متمي���ز وتفاين يف تنفيذهم 
له���ذا الن���وع من امل�شاري���ع. اإن جن���اح بتلكو 
يتطل���ب من اجلمي���ع العمل ب�ش���ورة جماعية 
ع���ن طريق التظاف���ر والتكاتف �شم���ن اأفراد 

الفريق الواحد”.
بدوره، قال الديلم���ي: “اإننا نثمن جهود 
الفري���ق  ب���روح  يوؤمن���ون  الذي���ن  موظفين���ا 
الواح���د، ل���ذا ن���ود اأن نغتنم الفر�ش���ة اليوم 
لتقدمي �شكرن���ا واعتزازنا باأدائهم وعطائهم 
الالحم���دود يف حتقيق املزيد م���ن االإجنازات 
ودع���م مب���ادرات ق�ش���م االأعم���ال العاملي���ة، 

املزيد من االإجنازات الإثراء م�شرية ال�رشكة”.

املنام���ة - �رشك���ة اإبراهيم كان���و: قامت 
�رشك���ة اإبراهيم خلي���ل كانو، ال�رشك���ة الرائدة 
يف قطاعات ع���دة، بالترع ب�شي���ارة للجمعية 
البحريني���ة لالإعاقة الذهنية والتوحد؛ انطالًقا 
م���ن اإميانها بامل�شوؤولية االجتماعية ويف اإطار 
�شعيه���ا امل�شتم���ر لدعم املب���ادرات املحلية 
التي ت�شاه���م يف حت�شني امل�شتوى املعي�شي 
للمجتم���ع والنهو�س به. وقام مدير العالقات 
واملعايري املوؤ�ش�شية بال�رشكة عمار بوب�شيت، 
بت�شليم �شيارة �شريي لنائب رئي�س اجلمعية 
البحريني���ة لالإعاق���ة الذهنية والتوح���د اأحمد 

االأن�شاري خالل احتفالية خا�شة.
وياأت���ي هذا الترع �شم���ن التزام ال�رشكة 

الثابت جت���اه موؤ�ش�شات املجتمع املدين ومن 
بينهم اجلمعي���ة البحرينية لالإعاق���ة الذهنية 
والتوحد التي تقدم الدعم لالأطفال من ذوي 
االحتياجات اخلا�شة وعائالتهم. ومت تاأ�شي�س 
اجلمعية البحريني���ة لالإعاقة الذهنية والتوحد 
بهدف تطوير مه���ارات وقدارت االأطفال من 
ذوي االحتياج���ات اخلا�شة، من خ���الل العمل 
ب�ش���كل متكامل على اإم���داد العائالت بالدعم 
والتوجي���ه املطلوب���ني للعناي���ة باالأطف���ال، 
والعم���ل على زيادة الوعي العام حول التوحد 
وغ���ريه من االأمرا����س واال�شطراب���ات بجانب 
ال�شع���ي الإدماج ه���ذه الفئة م���ن االأطفال يف 

املجتمع.

• جانب من توزيع املياه على العمال	
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�نت����اب �لغ�ضب نادية �جلندي بعد ت����د�ول �أنباء عن بلوغها 
عامه����ا �لثمان����ن يف �لأيام �لأخ����رة، بعد ن�رشها �ض����ور�ً بف�ضتان 
ق�ض����ر يف عطلتها �ل�ضيفي����ة بال�ضاحل �ل�ضم����ايل. وقال م�ضدر 
مق����رب من �جلن����دي،، �إن �لأخ����رة تو��ضلت م����ع �إد�رة مو�ضوعة 
“ويكيبيدي����ا”، لتعديل عمرها علي �ل�ضفح����ة �ملدونة با�ضمها 

يف �ملو�ضوع����ة، �لتي تقول �إنها من مو�لي����د 1938، موؤكدة �أنها 
مول����ودة يف 1946. و�أو�ض����ح �مل�ض����در، �أن �إد�رة “ويكيبيدي����ا” 
طلب����ت �ض����ورة من ج����و�ز �ضفره����ا للتاأكد م����ن تاري����خ �مليالد، 
و��ضتجابت �جلندي للطلب لتعديل تاريخ ميالدها، وهو ما حدث 

منذ �أيام.

مسافات

أمنيات مهمة تتمناها المرأة من الرجل بعد الزواج
قب���ل �ل���زو�ج تر�ض���م �مل���ر�أة �ضورة 
معين���ة للحياة �لزوجي���ة وطبيعة عالقتها 
ب�رشي���ك حياته���ا يف خياله���ا، وعل���ى هذ� 
�لأ�ضا����س حت���دد �مل���ر�أة �أمنياته���ا �لتي 
تتمنى �أن يحققها لها �لرجل بعد �لزو�ج، 
فما تل���ك �لأمني���ات؟ وهل م���ن �ل�ضعب 

حتقيقها �أم ل؟

أن يحبها حقا

�ملر�أة بعد �لزو�ج تتمنى حبا حقيقيا 
ي�ضتمر ويكرب وينمو ويقوى ليتحدى كل 

�ل�ضعاب.

أن يخلص لها

بعد �لزو�ج تعلق �ملر�أة حياتها على 
�رشيك حياته���ا، وترتبط به برباط مقد�س 
فتخل����س ل���ه وتتفانى يف حب���ه وحتر�س 
على م�شاعدت���ه ودعمه مب�شاركت���ه �أعباء 
�حلي���اة مت���ى كان يف مقدورها ذلك، ويف 
�ملقابل تريد �أن تكون �ملر�أة �لوحيدة يف 
حياته، فهي تتمنى �أن يخل�س لها �لرجل 

و�أن ي�ضعرها بقيمتها كاأنثى.

أن يساعدها على النجاح

تتمن���ى �مل���ر�أة من �لرج���ل �أن يكون 
عونا لها و�أن ي�ضاعدها على �لنجاح، �ضو�ء 
كان ذلك على �ل�ضعيد �لعملي �إن كانت 
تعم���ل، �أو عل���ى �ل�شعي���د �ل�شخ�شي �إن 

كانت ربة منزل.

أن يفهم احتياجاتها

م���ن �لأمني���ات �لتي تتمناه���ا �ملر�أة 
من �لرجل بعد �ل���زو�ج، فهم �حتياجاتها 

كاأنث���ى، فالرجل �لذي يفه���م �حتياجات 
لتحقي���ق  جي���د�  �لطري���ق  يع���ي  �أنث���اه 

�ضعادتها.
 �أن يقدر ت�ضحياتها

تقدي���ر �لت�ضحي���ات �لت���ي تقدمها 
�مل���ر�أة للرج���ل با�ش���م �حل���ب و�لرب���اط 
�ملقد����س �ل���ذي جم���ع بينهم���ا يع���د من 

�لأمنيات �لتي تتمناها.

أن يكون رومانسيا بعض 
الوقت

تتمن���ى �مل���ر�أة من �لرج���ل �أن يكون 
رومان�ضي���ا بعد �ل���زو�ج لبع����س �لوقت، 
فقليل م���ن �لرومان�ضية لن يكلف �لرجل 
كثر م���ن �جله���د، ولكن ق���د يحقق لها 
�ضعادة وفرح���ة عارمة ت�ضتطيع �أن تكمل 
حياتها معه وهي يف �أبهى �شورة و�أح�شن 

حال.

أن يحفظ كرامتها

ت�ضع���د �ملر�أة كث���ر� عندم���ا ت�ضعر 
�أن �لرج���ل �لذي �رتبطت ب���ه يحر�س كل 
�حلر����س عل���ى �حلف���اظ عل���ى كر�مته���ا 

وكربيائها؛ لأنه ي�شعره���ا �أن كر�مته من 
كر�متها.

أن ال يهملها أبدا

تتمنى �ملر�أة م���ن �لرجل بعد �لزو�ج 
�أل يهملها �أبد� مهما كانت �لأ�شباب؛ لأن 
�هتمامه به���ا يحيها وي�شعره���ا بقيمتها 

كاأنثى.

أن يصارحها بحقيقة مشاعره 
إذا تغيرت

�مل���ر�أة  عل���ى  �لرج���ل  ك���ذب  �إن 
و��ضتم���ر�ره معه���ا يف �ل���زو�ج بع���د تغر 
م�ضاعره نحوها يعد من �أ�ضو�أ �لأمور �لتي 

من �ملمكن �أن حتدث للمر�أة.

أال يظلمها إن لم يعد محبا 
لها

من �لأمنيات �لتي تتمناها �ملر�أة من 
�لرجل �أل يظلمها �أبد�؛ لأنها ومهما كانت 

حمبة له لن تغفر له ظلمه لها �أبد�.

“يوتيوب” يعلن عودة “YouTube NextUp” للعرب

يضع لمساته األخيرة على ألبوم غنائي شعري

المرباطي: غنيت قصيدة “سرير يتيم” لثرائها الموسيقي

�أعلن���ت من�ضة يوتيوب يف �ملنطق���ة �لعربية عن 
 YouTube تد�ش���ن �لن�شخة �لثالث���ة من م�شابق���ة
NextUp �لتي تهدف �إلى �كت�ضاف �ضناع �ملحتوى 
�ملوهوب���ن ودعمه���م لتطوي���ر �ملحت���وى �لعرب���ي 

�لهادف على �ملن�ضة �لأكرب يف �لعامل.
وتهدف �مل�شابقة �إلى ت�شليط �ل�شوء على �شناع 
�ملحتوى �لذين يقدمون �أعماًل مبتكرة على قنو�تهم، 

ومن ثم تقوم باختيار 12 �شخ�شا منهم للم�شاركة يف 
 YouTube Space فعالية �مل�ضابقة �لتي ُتعقد يف
يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة؛ لتدريبهم على مهار�ت 
�ضناع���ة �ملحت���وى و�لتعرف على تقني���ات �لت�ضوير 

و�لفيديو �ملختلفة.
كما �شيح�شل �لفائزون على ق�شيمة بقيمة 2000 
دولر ل����رش�ء معد�ت لإنتاج �لفيديو، و�ضيتمكنون من 

�حل�ضول عل���ى جل�ضات تدريبية م���ن فريق يوتيوب 
وجمموعة من رو�د �ملحتوى �لعربي.

ولال�شرت�ك يف �مل�شابقة، يتوجب على �ملتقدمن 
�مت���الك قن���اة فيه���ا 10000 م�ض���رك، تك���ون ميزة 
حتقي���ق �لدخل مفعلة، �أل يك���ون هناك �أي �نتهاكات 
حلقوق �لن�رش على �لقناة، و�أن يكون هناك على �لأقل 

3 فيديوهات مت حتميلها على �لقناة �آخر 90 يوم.

حمم���د �ملرباطي مو�شيق���ي بحريني �شاب 
ترجم �شغف���ه بالأحلان يف مقطوعات مو�شيقية 
لفت���ة لم�ش���ت �لقل���وب، ونال���ت �لإ�ش���اد�ت، 
فحق���ق ب�شحره���ا �لإجن���از�ت كح�ش���ده جائزة 
Global M u“  للوبال �ملو�ضيقية �لعاملية
“ق�ض����س  �لأول  �ألبوم���ه  sic Awards”ع���ن 

�ل�ضتاء” يف �لعام 2017. 
�ملرباط���ي �مللحن �لذي توج���ت مو�ضيقاه 
�أفالما بحريني���ة ق�شرية عدة، و�لعا�شق لل�شعر 
خا����س �أخ���ري� ب�ش���كل �أعم���ق جت���ارب غنائي���ة 
لق�شائ���د �شعري���ة عربي���ة خمتلفة، م���ن بينها 
“�رشير يتيم” لل�ضاعرة و�لإعالمية بروين حبيب. 
“م�ضافات �لبالد” �لتقت به ملعرفة خبايا هذ� 

�لعمل، وكان هذ� �للقاء: 
 

حدثنا عن تجربتك في غناء القصائد 
الشعرية؟

بد�يت���ي م���ع تلح���ن �لق�شائ���د �ل�شعرية 
كان���ت م���ع �ملوؤل���ف �ملو�شيقي حمم���د حد�د، 
وكان ل���ه �لف�شل يف هذه �لتجرب���ة )�لتلحن( 
�إذ فت���ح يل �أبو�ب���ا كث���رة ل�ضتيع���اب �ل�ضور 
�جلمالية �ملوج���ودة يف �لق�شي���دة. �أول جتربة 
كانت م���ع �ل�ضاعرة �ل�ضديقة م���الك لطيف يف 

ديو�نه���ا �لأول “ع�ضاف���ر �لناف���ذة �لأخرة”، 
وتتال���ت �لتجارب مع �شعر�ء من بلد�ن خمتلفة 
منهم: قا�ضم حد�د، ز�هي وهبي، زكي �ل�ضدير 

وغرهم. 

ما السر في اختيارك قصيدة “سرير 
يتيم” ضمن القصائد المغناة؟

يف �لبد�ي���ة كان عندي ف�ض���ول يف �لّطالع 
على جتربة بروين حبيب �ل�شعرية، فبحثت �إلى 
�أن وجدت هذه �لق�ضيدة غنية بال�ضور �جلمالية 
�ملع���ربة عن حالة �لبُع���د و�لفق���د، و�أي�ًضا كل 

بيت من �لق�ضيدة مليء باملو�ضيقى.

 

هل ستطور هذه التجربة في 
المستقبل؟

�أكيد، �شاأقوم بتطويرها، فاأنا د�ئما �أ�شعر 
وكاأين يف رحل���ة مع كل �شاع���ر �أتعامل مع ن�شه 

�ل�ضعري. 
 

هل ستطلب من الشعراء كتابة قصائد 
لك خصيصًا لتغنيها؟

ل �أف�ّض���ل �أن تكت���ب يل ق�ضيدة خ�ضي�ًضا 
ولدة  تك���ون  �أن  �أف�ّش���ل  فد�ئًم���ا  لأغنيه���ا، 

�لق�ضيدة م�ضتقلة.
 

أين يقع اإلبداع الفني للمرباطي أكثر، 

في عالم تأليف األلحان أو الغناء؟

�لتاأليف �ملو�ضيقي هو �لأ�ضا�س و�ل�ضغف 
�لأول، ياأتي بعده �لتلحن و�لغناء.

 

هل تواصلت مع الشعراء الذين غنيت 
لهم؟

طبًعا، يهمن���ي جًد� ر�أيه���م، وجهة نظرهم 
ومالحظاتهم، وذلك يف �شالح �لعمل �لفني.

 

ما أعمالك الفنية المقبلة؟

�أعم���ل حالًي���ا عل���ى �للم�ض���ات �لأخرة من 
�لألب���وم �لغنائي �ملقب���ل، بالتعاون مع �لعديد 
من �ل�ضع���ر�ء منهم قا�ضم حد�د. و�أُح�رش مل�رشوع 
مو�ضيق���ي �أدب���ي م���ع �ل�ضاع���رة م���الك لطيف، 
و�أغني���ات منفردة مع �شع���ر�ء لأول مرة �أتعامل 

معهم.

    BUZZ      
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“دبي للثقافة” تستعد إلطالق مهرجان دبي لمسرح الشباب
اأعلن���ت هيئ���ة الثقاف���ة والفن���ون يف دب���ي ب���دء 
ا�شتعداداتها الإطالق الن�شخة ال� 12 من مهرجان دبي 
مل����رح ال�شباب 2018 من خالل تنظيم عدد من ور�س 
العم���ل؛ متهيدا للحدث امل�رح���ي املحلي الذي يقام 

�شنويا ويخت�س بفئة ال�شباب.
وحتم���ل هذه الدورة �شعار “ع���ام زايد”؛ جت�شيدا 
لقي���م املغفور ل���ه يف االأعم���ال امل�رحي���ة امل�شاركة، 
ومنه���ا احلكمة واالح���رتام واال�شتدامة وبن���اء االإن�شان 
وغريها ما �شي�شيف للمهرجان طابًعا تربوًيا وتعليمًيا 

من خالل توعية ال�شباب وتاأهيلهم للم�شتقبل.
و�شيتم خالل املهرجان، الذي ينطلق بداية �شهر 
اأكتوبر املقب���ل على م�رح ن���دوة الثقافة والعلوم يف 
دب���ي، ا�شتح���داث جوائ���ز جدي���دة تتواءم م���ع الدورة 
ال���� 12 اإ�شافة اإل���ى االحتفاء ب�شخ�شي���ة العام الفنية 
والثقافي���ة التي يتم اختيارها من ب���ن ال�شخ�شيات 
الرائدة واملوؤثرة يف قطاع الفنون االأدائية، اإلى جانب 

تنوي���ع الفعالي���ات امل�شاحب���ة املبتكرة الإث���راء اجلو 
العام للمهرجان.

وقالت مدي���ر ق�شم امل�رح رئي����س مهرجان دبي 
مل����رح ال�شباب يف دب���ي للثقافة فاطم���ة اجلالف، اإن 

الن�شخ���ة ال���� 12 من املهرج���ان �شتوا�ش���ل النجاحات 
الت���ي حتققت ط���وال االأع���وام ال�شابقة، م�ش���رية اإلى 
تق���دمي كل ما هو جديد ومبتكر؛ من اأجل اإثراء احلركة 

امل�رحية على امل�شتوين املحلي والعاملي.

أحداث

ال ت���دع �شي���ف االإره���اق ُم�شلت���ا على 
�شحتك.

ال ت�ضتل���م لل�ضغوط وتنّفذ التعليمات 
املطلوبة منك. 

الفر�ش���ة منا�شبة الي���وم للتخل�س من 
ال�ضغوط االأخرية.

ظ���روف ب�شيطة قد حتم���ل الكثري من 
املتغريات. 

تتحم�س الأحد االأ�شخا�س، لكّنك ال جتروؤ 
على العمل معه.

ي���وم جدي���د م���ن الن�ض���اط واحليوي���ة 
واالنطالقة.

م�شاكل���ك يف البيت لي�س لها طريق يف 
العمل واإال فقدت اعتبارك.

االأم���ور العالقة قد ت�شاع���دك يف اإجناز 
املطلوب منك.

ت�شعر باالرتب���اك وتخاف على موقع اأو 
عالقة.

املثل���ى  طريقت���ك  البّن���اء  النقا����س 
للتو�شل اإلى احللول مع ال�ريك. 

تتمت���ع باأ�شلوب اإقن���اع ي�شاعدك على 
اإي�شال الر�شالة. 

اأمورك ال�شحية باتت يف و�شع يتطلب 
منك املبادرة. 
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1792
����ش���ي���ارة  ظ�����ه�����ور   
مرة  الأول  االإ���ش��ع��اف 
كوحدة جمهزة الإعطاء 
االإ���ش��ع��اف��ات االأول��ي��ة 
وكانت  امل��ي��دان،  يف 
جتر  عربة  ع��ن  ع��ب��ارة 

باليد.

 1928
دورة  اف�����ت�����ت�����اح   
يف  االأوملبية  االألعاب 
فاز  التي  ام�شرتدام 
ب��اأول  م�ريان  فيها 
م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة 
ي��ح�����ش��ده��ا ع����رب يف 

الدورات االأوملبية.

 1956
الربيطانية  احلكومة 
جت���م���د االأر�������ش������دة 
امل��ال��ي��ة امل�����ري��ة يف 
ب���ن���وك اإجن����ل����رتا يف 
قناة  ت��اأم��ي��م  اأع��ق��اب 

ال�شوي�س.

 2001
نفرتاري  راأ���س  عودة 
زوج��������ة ال����ف����رع����ون 
رم�����ش��ي�����س ال���ث���اين 
ب����ردي  ل���ف���ائ���ف  و6 
م�ر  اإل�����ى  م�����روق��ة 
تهريبها  مت  اأن  بعد 
خالل  بريطانيا  اإل���ى 
الت�شعينات من خمزن 
ج��ن��وب  ����ش���ق���ارة،  يف 
ال����ق����اه����رة، وي���رج���ع 
اإل��ى  التمثال  ت��اري��خ 

العام 1300 ق.م.

ريم أرحمه في العرض الثاني لـ ”للحريم فقط”أحمد الجميري في أوبريت “شمس الحضارات”

مسرحية “هال بالخميس” في البحرين قريبا

أحالم في صاللة أغسطس المقبل

المخرج محمد الدوسري يصور “عادل“

م���ن ب���ن امل�شارك���ن يف اأوبريت 
الفن���ان  ي���ربز  احل�ش���ارات”  “�شم����س 
اأحم���د  البحرين���ي  وامللح���ن  املط���رب 
اجلمريي، الذي �شي�شارك رفقة عدد من 
جن���وم الغناء العرب���ي يف العمل املهدى 
اإل���ى امللك حمم���د ال�شاد����س وال�شعب 

املغربي.
و�شيت���م عر�س االأوبري���ت ال�شخم 
“�شم����س احل�ش���ارات”، والت���ي اأ����رف 
عليها االأم���ري م���والي اإ�شماعيل، وكتب 
االأغني���ة  �شف���ري  واأنتجه���ا  كلماته���ا 
املغربية، م�شعب العنزي، يوم التا�شع 
والع�ري���ن م���ن يولي���و عل���ى اجلري���دة 
القنوات  االإلكرتونية ه�شربي����س وعلى 
املغربية، وذلك قبل يوم من احتفاالت 

عيد العر�س.
وق���د ج���رى اال�شتغال عل���ى تنفيذ 
العم���ل الفن���ي باإنت���اج �شخ���م  وروؤي���ة 
خمتلفة تتف���رد يف جميع النواحي، �شواء 
املو�شيقي���ة اأو احل�ش���ور الفن���ي، ومت 
اال�شتغ���ال وت�شجي���ل  االآالت احلي���ة يف 
ع���دد من ال���دول، مثل فرن�ش���ا واأمريكا 
وبريطاني���ا وم�ر والت�شيك، التي �شجل 
بها ع���دد 120 عازفا باأورك�شرتا كبرية، 

يف اأكرب ا�شتوديوهاتها.
ويع���د اأحم���د اجلم���ريي م���ن اأوائل 

�شه���ادة  عل���ى  احلا�شل���ن  الفنان���ن 
االإجازة يف املو�شيقى من املعهد العايل 
للمو�شيقى العربية مب�ر، �شنة 1977، 
ويعترب اأيقونة فنية يف مملكة البحرين..

تولى اجلمريي جمل�س اإدارة جمعية 
البحرين للمو�شيقى والفنون ال�شعبية، 
كما �ش���ارك يف اأوبريت “احللم العربي” 
الفل�شطيني���ة، و�شارك  للق�شي���ة  دعما 
الع���رب يف  م���ن املطرب���ن  ع���دد  م���ع 
اأوبري���ت “بكرا” ل�شال���ح تعليم اأطفال 
الع���امل العرب���ي املو�شيق���ى والفن���ون 
م���ع  بتع���اون  والثقاف���ة،  الت�شكيلي���ة 
منظم���ة اليوني�شكو، كما مث���ل البحرين 
يف موؤمترات املجمع العربي املو�شيقي.

ح�شل اأحمد اجلم���ريي على اأو�شمة 
وجوائ���ز عديدة، منه���ا و�ش���ام الكفاءة 
م���ن الدرج���ة االأولى من مل���ك البحرين، 

كما كرمه رئي����س وزراء البحرين بجائزة 
الدول���ة التقديرية للعمل الوطني نظري 
جهوده، وح�شل �شنة 2018 على ر�شالة 
م���ن املل���ك حمم���د ال�شاد����س متنى له 

خاللها مزيدا من العطاء والتوفيق.
وكان الفن���ان البحرين���ي ق���د وجه 
موؤخ���را ب���دوره ر�شال���ة خطي���ة اإلى ملك 
املغرب عق���ب م�شاركت���ه يف االأوبريت، 
ق���ال له فيه���ا: “�شاح���ب اجلاللة حممد 
ال�شاد�س ن����ره اهلل واأيده، ي�شعدين اأن 
اأرفع اإل���ى مقامكم ال�شام���ي م�شاركتي 
املتوا�شعة يف العم���ل الغنائي “�شم�س 
ين���ال  اأن  اأمتن���ى  ال���ذي  احل�ش���ارات” 
اإعجابك���م ور�شاك���م، راجي���ا اأن تقبلوه 
كم�شاركة حمبة مني ومن �شعب البحرين 

املحب جلاللتكم”.

ب���ات يف حك���م املوؤك���د م�شارك���ة 
الفنانة البحريني���ة رمي اأرحمه يف اإعادة 
عر����س م�رحي���ة “ للح���رمي فق���ط” يف 
عيد االأ�شحى املب���ارك، وامل�رحية من 
بطول���ة زهرة اخلرجي، هن���د البلو�شي، 
م���رام البلو�ش���ي، عي�شى ذي���اب، بدور 
عبداهلل، اأحمد ال�شعدون، اريج العطار، 
ف���رح، كف���اح الرجي���ب، ملك اب���و زيد، 
نوره���ان ورميا����س، وه���ي م���ن فكرة 
واإخ���راج الفنانة هند البلو�شي وحققت 
جناحا كبريا عند عر�شها يف عيد الفطر 
املا�شي. وح�شب م�شادر اإعالمية هناك 
توجه لعر�س امل�رحي���ة يف بع�س دول 

اخلليج.

قال الفنان الكويتي �شهاب حاجيه 
اإن امل�رحية الكوميدية “هال باخلمي�س” 
�شتق���وم بجول���ة خليجي���ة وم���ن �شمنها 
البحري���ن و�شيت���م الك�ش���ف ع���ن موع���د 
العرو����س يف وق���ت الح���ق. وع���ن ه���ذه 

امل�رحية يقول حاجيه.
بجرع���ات  خفي���ف  كومي���دي  عم���ل 
كوميدية عالية ج���دا، ويطرح الكثري من 
الق�شاي���ا االجتماعي���ة بقال���ب كوميدي 
يف  اأج�ش���د  تعقي���د،  دون  م���ن  ب�شي���ط 
امل�رحي���ة �شخ�شي���ة االأب ال���ذي ح���اول 
االبتعاد ع���ن �شو�شاء املدين���ة ويختار 
حت���دث  وهن���اك  ال�شالي���ه،  يف  اله���دوء 
مفارقات ويجد نف�شه اأمام جمموعة تبحث 

ع���ن كنز مدف���ون بالقرب م���ن ال�شاليه، 
النم���اذج  بع����س  امل�رحي���ة  وتتن���اول 
الب�ري���ة، ونح���اول التنبيه عنه���ا كونها 

موج���ودة يف جمتمعنا مث���ل االنتهازين 
واي�ش���ا  واال�شتغاللي���ن واحلما�شي���ن 

ا�شحاب ال�شلوكيات اخلاطئة.

ت�شتع���د املطربة االإماراتية اأحالم يف التا�شع م���ن اأغ�شط�س املقبل الإحياء حفل 
غنائي �شخم ب�شلطنة عمان وذلك �شمن مهرجان”�شاللة” ال�شياحي هذا العام.

يذك���ر اأن اأحالم معت���ادة على اإحياء حف���ل �شنوي بال�شلطن���ة وت�شهد حفالتها 
ح�شورا جماهرييا كبريا.

ونالت اأحالم اإ�شادات بالغة بعد تنازلها عن اأجرها بحفل ختام مهرجان”موازين: 
اإيقاعات العامل” باملغرب قبل اأيام ل�شالح اأعمال اخلري باملغرب.

ي�ش���ور حالي���ا الفن���ان واملخرج ال�ش���اب حمم���د ابراهيم 
الدو����ري فيلم ق�شري جديد بعن���وان “عادل” ومن املوؤمل اأن 
ينتهي من ت�شويره خالل االأيام املقبلة، واملعروف اأن املخرج 
الدو����ري له العديد من االأف���الم الق�شرية منها فيلم “ بدور” 
ويتح���دث الفيلم ع���ن ال�راع الداخلي ال���ذي ينتج عنه الكثري 
م���ن ال�راعات والقلق داخل منزل االأ�رة لنتعرف على اجلانب 
االإن�شاين يف جمتمعاتنا ع���رب ت�شاعد االأحداث الدرامية، وفيلم 
“ خطبة العمر “احلا�شل على املركز االول يف م�شابقة مهرجان 
احت���اد نقابات عمال البحرين لالأفالم الق�شرية 2017 وحتدث 
الفيل���م عن فر�س العم���ل والتحديات الت���ي يواجهها االفراد 
يف احل�ش���ول عل���ى العمل املنا�ش���ب من زاوي���ة ايجابية و�شط 

التحديات واملعوقات للح�شول على الوظيفة املنا�شبة.

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات 
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األخيرة

نوع من البهارات يب�شر بعالج العمى

اأول حماكمة �شد اخلتان يف تاريخ ال�شومال

وفاة الفنانة امل�شرية هيامت بعد �شراع مع ال�شرطان

ك�شف���ت درا�شة طبية حديثة، اأن مادة الكركم قد متن���ح بارقة اأمل لعالج ماليني الأ�شخا�ص الذين 
يعانون مر�ص املياه الزرقاء “اجللوكوما”. وينجم اجللوكوما عن ارتفاع ال�شغط يف العني وحدوث تلف 
يف اأن�شج���ة الع�شب الب�رصي، وهو ما ي���وؤدي اإلى فقدان العني قدرتها عل���ى الإب�شار. واكت�شف باحثون 
م���ن كلية لن���دن، موؤخرا، اأن ثمة اإمكانية ل�شتخدام الكركم على �ش���كل قطرات يف العني للحيلولة دون 
فقدان الب�رص. ويعاين قرابة 60 مليون �شخ�ص يف العامل من مر�ص املياه الزرقاء، وت�شري تقديرات اإلى 
اأن���ه ي�شيب كبار ال�ش���ن ب�شكل اأكرب معر�شا ن�شبة كبرية منهم للعم���ى. واأظهرت التجارب التي اأجريت 
على فئران، اأن القطرات التي ت�شم الكركم �شاعدت ب�شكل لفت على تفادي فقدان خاليا ال�شبكية يف 
الع���ني، وحمايتها من التلف وفق ما نقلت �شحيف���ة “ديلي ميل” الربيطانية. وي�شطدم تقدمي الدواء 
امل�شن���وع م���ن الكركم ملر�ص اجللوكوم���ا على �شكل اأقرا�ص بع���دة عراقيل، اإذ ل تتحل���ل هذه املادة 

ب�شورة �رصيعة، لذا يحتاج املري�ص اإلى تناول 24 قر�ص يف اليوم الواحد حتى يالحظ حت�شنا ملحوظا.

اأعل���ن املدعي الع���ام يف ال�شومال اأول حماكمة يف البالد ملا يعرف ب�”اخلت���ان” بعد اأن نزفت فتاة 
تبلغ من العمر 10 �شنوات حتى املوت، يف عملية وا�شعة النت�شار يف البالد، الأ�شبوع املا�شي.

وذك���رت �شحيف���ة “الغاردي���ان” الربيطاني���ة، اأن الإع���الن عن ه���ذه املحاكمة و�شف ب���� “اللحظة 
احلا�شمة” يف بلد تخ�شع فيه 98 % من الن�شاء والفتيات لعمليات ختان، وهي الن�شبة الأعلى يف العامل.
ويف حديث���ه يف موؤمتر عن اخلتان يف العا�شم���ة مقدي�شو، الأربعاء املا�شي، قال املدعي العام اأحمد 
�شاه���ر اإنه اأر�شل فريقا من 10 حمقق���ني ملقابلة والدي الفتاة، التي تدعى ديكا نور، وال�شخ�ص الذي 

اأجرى عملية اخلتان.
واأ�شاف �شاهر اأمام ح�شد من امل�شوؤولني وال�شحفيني والزعماء الدينيني، وفق ما ذكره املنظمون 

على موقع “تويرت”: “نحن م�شتعدون لإحالة هذه الق�شة اإلى املحكمة”.
وق���ال نائ���ب رئي�ص الوزراء، مهدي غوليد، الذي ح�رص املوؤمت���ر اأي�شا: “من غري املقبول اأن ي�شتمر 

اخلتان يف ال�شومال يف القرن ال� 21. ل ينبغي اأن يكون جزءا من ثقافتنا”.
واأو�ش���ح غوليد اأن ال�شلطات اأر�شلت مدعني عامني اإلى جانب اأع�شاء مكتب التحقيق اجلنائي اإلى 

ولية غاملودغ، حيث جرت العملية، جلمع الأدلة.

غي����ب امل����وت، اأم�����ص اجلمع����ة، الفنانة 
امل�رصي����ة هي����امت ع����ن عم����ر ناه����ز 69 عاما، 

متاأثرة باإ�شابتها مبر�ص ال�رصطان.
وكان����ت احلال����ة ال�شحي����ة للفنان����ة قد 
تده����ورت، م�ش����اء اخلمي�����ص، للم����رة الثانية 
خ����الل اأ�شابي����ع قليل����ة، ومت نقله����ا للعناية 
املركزة باأحد م�شت�شفيات املهند�شني حتى 
لفظ����ت اأنفا�شها الأخرية عقب ظهر اجلمعة. 
وقال����ت م�شادر مقربة من اأ�رصة الفنانة، اإنها 
اأ�شيبت ب�رصطان القولون، وتعر�شت ب�شببه 
مل�شاعفات كبرية، منها فقدانها جزءا كبريا 
من وزنها، وارتفاع درجة حرارتها. وكان اآخر 
ظهور للفنانة هي����امت يف دي�شمرب املا�شي، 
وذلك خالل العر�ص ال�شنوي مل�شمم الأزياء 
امل�رصي ه����اين البحريي، ال����ذي عر�ص خالله 
اأح����دث ف�شاتني زفاف �شي����ف 2018، حيث 
ظه����رت الفنانة �شاحبة، وق����د خ�رصت الكثري 
من وزنها، وهو ما دعم املعلومات املتداولة 

حول اإ�شابتها ب�رصطان القولون.
وهيامت م����ن موالي����د 22 يولي����و العام 
1949 مبحافظة الإ�شكندرية، عملت راق�شة 
يف املاله����ي والأف����راح ال�شعبي����ة يف املدينة 

ال�شاحلي����ة، ث����م انتقلت للقاه����رة للعمل يف 
ب����داأت رحلته����ا   ،1972 الع����ام  الف����ن. ويف 
الفني����ة، وكان اأول ظهور لها يف فيلم “ليلة 
ح����ب اأخ����رية” اأم����ام الفن����ان �ش����الح قابيل، 

ونبيلة عبيد، والفنان عماد حمدي.
و�شاركت بعد ذل����ك يف اأفالم “علي بيه 
مظه����ر” و”املت�شول” و”غري����ب يف بيتي”، 
كما �شاركت يف عدة م�شل�شالت منها “املال 
واأزواجها  والبنون”، و”الباطني����ة”، و”زهرة 
اخلم�ش����ة”. وتزوجت من لعب نادي الزمالك 
ومنتخ����ب م�رص حممود اخلواج����ة، ومل ت�شتمر 

عالقتهما طويال وانف�شال بالطالق.
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نهاية �شاخرة لتحدي 
تون�س “كيكي” يف 

حق���ق مقطع م�شور لفتاة توؤدي “حتدي كيكي” يف منطق���ة “�شهلول �شو�شة” التون�شية 
انت�شارا وا�شعا على مواقع التوا�شل الجتماعي، بعدما حتول ملاأ�شاة اأخرى من ماآ�شي الرق�شة 
العاملي���ة. فبينم���ا كانت الفتاة تق���وم بالت�شوير والرق�ص، �شقطت حقيبته���ا اخلا�شة، التي 

كانت على كتفها خارج ال�شيارة، لكنها مل تبال وف�شلت اأن تكمل التحدي.
لك���ن �شابني عل���ى دراجة نارية لحظ���وا احلقيبة امللق���اة على الأر�ص، و�رصع���ان ما قاما 

ب�رصقتها ثم اأ�رصعا يف الهرب، بينما حاولت الفتاة مالحقتهما.
وانهال���ت التعليق���ات ال�شاخرة م���ن نهاية التحدي، ال���ذي اكت�شب �شه���رة وا�شعة بعدما 

�شارك فيه عدد من املمثلني وامل�شاهري يف العامل العربي.
واجتاح جنون “حتدي كيكي” دول عدة يف العامل حتى و�شل اإلى املنطقة العربية، وتفنن 
امل�شارك���ون يف اأداء الرق�ش���ات، لكن اأخطره���م واأكرثهم انت�ش���ارا كان اأن يرتجل املوؤدي من 

ال�شيارة ويرق�ص اإلى جانبها اأثناء �شريها، مما ت�شبب يف حوادث مروعة.

مي�شيل وليامز تدخل القف�س الذهبي

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

مغرب مع بع�ص ال�شحب 
ت�شاعد  مع  وحار  اأحيانا 

الأتربة يف النهار.

الرياح �شمالية غربية من 7 اإلى 12 عقدة، 
وت����زداد �رصعتها هذه الليلة وت�شل من 22 

اإلى 27 عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�شواحل، ومن 3 اإلى 6 
اأق���دام يف عر�ص البحر. درجة احلرارة العظمى 41 م ال�شغرى 31 

م الرطوبة الن�شبية العظمى 70 % ال�شغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير
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مواقيت 
الصالة

اخل�شوف الكلي عند ال�شعوب.. اأ�شاطري مرعبة عن “قمر الدم”
دارت العدي���د م���ن الأ�شاطري ب�ش���اأن اخل�شوف 
الكل���ي للقمر، والذي يعرف ل���دى البع�ص ب� “قمر 
الدم”، ال���ذي األهم املخيالت يف عدد من الثقافات 

وتراوح تاأثريه بني الرعب والت�شاوؤم اأو النبوءات.
و�شهد العامل ليل اجلمعة ال�شبت اأطول خ�شوف 
كل���ي للقم���ر يف الق���رن الواح���د والع�رصي���ن، حيث 
كان الع���امل العربي من اأف�ش���ل املناطق مل�شاهدة 

الظاه���رة الفلكي���ة. وبلغ���ت مدة اخل�ش���وف الكلي 
�شاع���ة و42 دقيق���ة و57 ثانية، وه���ي فرتة جيدة 
بالن�شبة لع�شاق الفلك، ل�شيما اأنها تاأتي يف ف�شل 
ال�شي���ف ال���ذي تقل فيه الغيوم. وعل���ى الرغم من 
الأ�شب���اب العلمية البحتة حل���دوث ظاهرة اخل�شوف 
القمري، فاإن ما يل���ي اأبرز اخلرافات ب�شاأنه: �رصدت 
حكاي���ات “الفلكل���ور ال�شعب���ي” العرب���ي اأ�شاطري 

مت�شابه���ة يف بل���دان ع���دة ب�شاأن ظاه���رة اخل�شوف 
الكل���ي للقمر. ف�ش���اد اعتقاد قدمي ب���اأن حوتا قام 
بابت���الع القمر وهو ما اأعطاه املظه���ر الأحمر، فيما 
يعرف بالقمر املخن���وق. و�شكلت الظاهرة منا�شبة 
اجتماعية يتحدث حولها النا�ص، فيما يخرج الرجال 
والأطف���ال، بينم���ا تعتل���ي الن�شاء اأ�شط���ح املنازل 
لي�شاهدوا الظاهرة وهم يطرقون الأواين النحا�شية 

من اأجل اإبعاد الوح�ص اأو احلوت عن القمر.
اخل�ش���وف القم���ري كان مدعاة للت�ش���اوؤم لدى 
�شعوب الإنكا، وقد كان���وا يعتقدون اأن منرا هاجم 
القم���ر حم���اول التهامه. وعا�شت ه���ذه ال�شعوب يف 
حالة رعب من هذه الظاه���رة، اعتقادا منها اأن هذا 
النم���ر العم���الق �شياأتي اإل���ى الأر�ص وي���اأكل الب�رص 

جميعا بعد النتهاء من القمر.

وفاة اأكرب معمرة 
يف العامل

منر يهاجم اأ�شدا 
يف �شريك رو�شي

دوالر األف   70
 ملن يقتل “كلبة”

اأعلنت مو�شوعة “غيني�ص” لالأرقام القيا�شية 
ع���ن وفاة اأك���رب معمرة يف الع���امل، يف وقت اأ�شبح 
الو�شول اإلى عمر املائة ع���ام بالن�شبة للكثريين 

اأمرا هاما يف الآونة الأخرية.
وذك���رت وزارة ال�شح���ة الياباني���ة اأن مياكو 
�شيي���و، اأكرب �شخ�ص يف الياب���ان والعامل، توفيت 
ع���ن عم���ر ناه���ز 117 عام���ا، لتلح���ق ب���� “مي�شاو 
اأوكاوا”، اأك���رب معمرة يابانية اأي�شا توفيت العام 
2015. وق���د ل���دت ت�شي���و يف 22 ماي���و 1901، 
وح�شل���ت على لقب اأقدم امراأة تعي�ص يف اليابان 
بعدما توفيت اأوكاوا )ولدت يف 5 مار�ص 1898( 
الت���ي كانت تبلغ من العمر 117 عاما عند رحيلها 

يف اأبريل 2015.

�شهد �ش���ريك بالعا�شمة الرو�شي���ة مو�شكو 
حلظات مروعة بعدما هاجم منر اأ�شدا خالل عر�ص 
�شهري للحيوانات، اإل اأن اإطالق ر�شا�شة مطاطية 

يف الهواء اأنهت املعركة.
وذكرت �شحيفة “ديل���ي ميل” الربيطانية، 
اأن احل���ادث وقع خالل عر����ص لالأخوين زابا�شني، 

وهما م�شهوران مبهارات تدريب حيواناتهما.
ويف الفيدي���و، يظه���ر اأح���د امل�شارك���ني يف 
العر����ص وهو يق���ود اأ�شدا عرب احللب���ة، لكن منرا 
كان يجل����ص عل���ى جان���ب احللبة قفز فج���اأة على 
الأ�ش���د. واألقى النم���ر، وا�شمه دي���رت، نف�شه على 
الأ�شد )ديفيد(، واأخذ يقرعه على الأر�ص، ويلدغ 
عنقه، بينما ب���داأ اأحد امل�شوؤولني يف احللبة باإلقاء 

الكرا�شي عليهما، يف حماولة لإيقاف ال�شجار.

نق���ل م�شوؤول���ون يف �رصط���ة كولومبي���ا كلبة 
بولي�شي���ة من موقعه���ا، بع���د اأن خ�ش�شت اإحدى 
اأكرب ع�شاب���ات املخدرات يف الب���الد مكافاأة ملن 
ياأت���ي براأ�شه���ا، وذل���ك لنجاحه���ا يف العثور على 

كميات قيا�شية من املخدرات.
وبح�ش���ب م���ا نقل���ت �شحيف���ة “التلغراف” 
الربيطاني���ة ع���ن ال�رصطة، ف���اإن الع�شابة ر�شدت 
53 األف جنيه اإ�شرتليني )70 األف دولر( مكافاأة 

ملن يقتل الكلبة.
وكانت كلبة ال�رصط���ة “�شومربا”، التي تعني 
“الظ���ل” بالإجنليزي���ة، تعمل يف تريب���و مبنطقة 
يورابا الكولومبية، وهي نقطة ا�شرتاتيجية لتجار 

املخدرات لطاللتها ال�شاحلية.

يف ظاه���رة فلكي���ة نادرة �شهدت البحرين م�ش���اء اأم�ص خ�شوف القمر الدامي، بع���د اأن حجبت الأر�ص �شوء ال�شم�ص ع���ن �شطح القمر نتيجة 
لوجودهما على ا�شتقامة واحدة                              )ت�شوير: خليل اإبراهيم(

يف ه���دوء.. تزوجت املمثلة الأمريكية مي�شيل وليامز، وقال���ت ملجلة فانيتي فري اإنها مل تياأ�ص قط 
من العثور على احلب بعد وفاة �رصيكها هيث ليدجر قبل 10 �شنوات.

واأبلغ���ت وليامز )37 عام���ا( والتي ناف�شت بقوة على جائزة اأو�شكار ع���ن دورها يف فيلم )بروكباك 
ماون���ن(، جملة فانيتي فري خالل مقابلة ن�رصت اأم�ص الأول، اأنه���ا تزوجت من املو�شيقي الأمريكي فيل 
اإلف���ريوم، يف حفل خا����ص اأقيم هذا ال�شهر يف نيوي���ورك. وو�شفت عالقتها مع اإلف���ريوم، الذي توفيت 

زوجته الأولى ب�رصطان البنكريا�ص، باأنها ”مقد�شة للغاية ومميزة جدا“. 
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