
ت�سارع���ت ك���رة �أزمة �س���وق جدحف�ص يف 
دور�نها، بعد �أن �أز�لت �أمانة �لعا�سمة فر�سات 
�لباعة �خلمي�ص، وتو�ترت منذ ذلك �ليوم حتى 
�جلمعة مو�قف �لت�سعيد بني �لبلدية و�لباعة، 
م���ا دفع ع���دد� من �أع�س���اء �ملجل����ص �لنيابي 
و�ل�سورى و�لكت���اب و�لفعاليات �لوطنية �إلى 
�لإعالن ت�رصيحا ب�سجب موقف �أمانة �لعا�سمة.

وبادر �لبائع حممد فالمرزي بزيارة �سوق 
جدحف����ص �سباح �أم����ص مت�سامًنا م���ع �لباعة 

ونا�س���د �جله���ات �ملعني���ة �إيجاد حل 
للباعة.
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النفطي اال�شتك�شاف  “اأ�شول” مبحفظة  ا�شتثمار  % �شقف   10
املحفظة لن تدار من قبلنا وندر�س امل�شاركة... املري لـ “$”:

�أعل���ن رئي�ص جمل����ص �إد�رة �رصك���ة �أ�سول 
)�لذر�ع �ل�ستثماري لهيئة �لتاأمني �لجتماعي( 
ر��سد �ملري ل� “�لب���الد” �أن �ل�رصكة تعكف على 
در��سة م�ساألة �ل�ستثم���ار يف حمفظة مع وز�رة 
�لنف���ط بقيم���ة نح���و ملي���ار دولر تك���ون فيه 
م�ساهم���ة �ل�رصكة من 5 �إل���ى 10 % من �إجمايل 

�ملحفظة.
و�أف���اد �مل���ري ب���اأن �ل�رصك���ة تق���وم حالًي���ا 
بالتن�سيق مع وز�رة �لنفط يف خ�سو�ص كيفية 
�ل�ستثم���ار يف ه���ذه �ملحفظة، م�س���رًي� �إلى �أن 

�لفكرة ماز�لت يف طور �لدر��سة و�لتنظري.
وب���ني �أن �ل�رصكة ل تنوي يف حال �مل�ساركة 
بامل�سارك���ة  و�ستكتف���ي  �ملحفظ���ة،  �إد�رة  يف 
فق���ط، منوًه���ا �إل���ى ����رصورة �إ�سناد �لأم���ر �إلى 
فري���ق متخ�س����ص ذي خ���رة يف م�ساألة �لنفط 

و��ستثمار�ته.

ولف���ت �إل���ى �أن �حلدي���ث �ل���ذي تناولت���ه 
�ل�سحاف���ة ب�ساأن �ل�ستثمار يف �لقطاع �لنفطي 
بقيمة مليار دولر مغالط، م�سرًي� �إلى �أن وز�رة 

�لنف���ط مل تاأخذ من �لهيئة �أي مبالغ؛ من �لأجل 
�ل�ستثمار يف �أي قطاع.

و�أو�سح رئي�ص جمل����ص �إد�رة �رصكة �أ�سول 
�أن وزي���ر �لنف���ط �ل�سي���خ حمم���د ب���ن خليف���ة 
�آل خليف���ة ب���ني يف ت�رصيح���ات وج���ود فر����ص 
��ستثمارية مقبلة يف قطاع �لنفط، وتعتر هذه 
�مل�ساريع ذ�ت طابع �سيادي ولها مردود كبري 

وو�عد.
و�أ�س���اف: م���ن �ملوؤم���ل �أن ت�سه���د �ساحة 
�ل�ستثم���ار�ت  يف  طف���رة  �لنفط���ي  �لقط���اع 
���ا بع���د �لكت�ساف �لنفط���ي �لكبري يف  خ�سو�سً

�لبحرين.
وذك���ر �أن���ه م���ن �ملوؤم���ل �أي�س���ا �أن توجد 
ويف  عموم���ا،  �ملنطق���ة  يف  كب���رية  حمفظ���ات 
ج���ذب  �ملتوق���ع  وم���ن  خ�سو�س���ا،  �لبحري���ن 
��ستثم���ار�ت من �خلليج ومن �ستى دول �لعامل 

يف �لقطاع �لو�عد.

• �لقبة �حلديدية �لإ�رص�ئيلية تعرت�ص �ساروخا �أطلق من غزة	
• جتدد �لتظاهر�ت ببغد�د رغم �نتهاء �لفرز �ليدوي	

جتدد التظاهرات يف بغداد رغم انتهاء الفرز اليدوي
بغد�د - وكالت: تتجدد �لتظاهر�ت �ملوحدة، 
�أم����ص �جلمعة، يف بغد�د وحمافظات و�سط وجنوب 
�لع���ر�ق، �حتجاج���اً عل���ى غياب �خلدم���ات وفر�ص 

�لعمل، و�ملطالبة بالإ�رص�ع يف ت�سكيل �حلكومة.
ياأت���ي هذ� بعد �ساعات م���ن �إعالن �ملفو�سية 
�لعلي���ا �مل�ستقلة لالنتخاب���ات يف �لعر�ق �أن نتائج 
�لعد و�لفرز �ليدويني متطابقة مع �لنتائج �لأولية 
حي���ث �حتفظ حتال���ف �سائ���رون بزعام���ة مقتدى 

�ل�سدر ب�سد�رة �لنتخابات �لرملانية.
و�تخذت حمافظ���ات �لب�رصة وذي قار و�لنجف 
و�لديو�ني���ة وكرب���الء وبابل �إلى جان���ب �لعا�سمة 
بغ���د�د، من �جلمع���ة موعد�ً للخ���روج يف تظاهر�ت 

ويف  �ملحلي���ة  �حلكوم���ات  مق���ار  �أم���ام 
14�ل�ساحات �لعامة.
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هدنة ه�شة بحدود غزة

• ر��سد �ملري	

مذبحة اللرية... ملاذا ال ت�شتطيع تركيا 
وقف التدهور االقت�شادي؟

بوخما�س: اأم احل�شم بال مدر�شة بنات واأر�شها موجودة... 
ويجب زيادة معلمات “ابتدائية البنني”

ويكتفي  اليابان  من  ال�شلة” يخ�شر  “اأحمر 
باللعب على ال�شابع والثامن

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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اأكرب �شمكة قر�س تهاجم كل �شيء يف 
�شينكو” البحرين “فوك�س 

مسافات البالد
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جائزة 
ال�شحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�شحافة اال�شتق�شائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �شلمـــان 

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

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

مد فرتة التقدمي جلائزة اأف�شل م�شروع تطوعي حتى نهاية اأغ�شط�س... بوهزاع:

فريق لفح�ص امل�شاركات قبل جلنة التحكيم

اإيران جترّت املا�شي البتزاز العراق ماليا

�ملنامة - بنا: قررت �للجنة �ملنظمة جلائزة 
�سم���و �ل�سي���خ عي�س���ى بن عل���ي بن خليف���ة �آل 
خليفة للعمل �لتطوع���ي يف دورتها �لثامنة، مد 
فرتة ت�سلم �لأعم���ال �مل�ساركة يف جائزة �أف�سل 
م����رصوع تطوعي يف مملك���ة �لبحرين �إل���ى نهاية 
�أغ�سط����ص �جل���اري، يف �إطار حر����ص �للجنة على 
�إتاحة �لفر�س���ة للم�ساركني على تقدمي �أف�سل 

�مل�رصوعات وفقا للمعايري �ملحددة للجائزة.
وقال �لأمني �لعام للجائزة يعقوب بوهز�ع 
�إن �للجن���ة �ملنظم���ة �سكلت فريقا م���ن جمعية 

�لكلمة �لطيبة لتنقيح �مل�رصوعات لكي 
تتو�فق مع معايري �جلائزة.

طه���ر�ن � وكالت: طالب���ت نائ���ب �لرئي����ص 
�لإير�ين مع�سومة �بتكار، �لعر�ق بدفع تعوي�سات 
ع���ن �لأ����رص�ر �لت���ي حلق���ت ببالده���ا ج���ر�ء حرب 
�خلليج �لأول���ى، رد� على �لتز�م بغد�د بالعقوبات 
�لأمريكية �جلديدة �سد طهر�ن. وجاءت ت�رصيحات 
نائب رئي�ص �جلمهورية �لإ�سالمية �إ�سافة لتغريدة 
ن�رصها نائب رئي�ص جمل�ص �ل�سورى �لإير�ين حممود 

�سادق���ي، حيث �سدد على �أن بغد�د مطالبة بدفع 
1100 مليار دولر كتعوي�سات عن تلك �حلرب.

ويف �أول رد عر�ق���ي عل���ى �ملطالب �لإير�نية، 
�تهم ع�سو جمل�ص �لن���و�ب �لعر�قي فائق �ل�سيخ 
عل���ي �جلمهوري���ة �لإ�سالمية بقت���ل مليون عر�قي 

من خ���الل �إدخال تنظي���م “�لقاعدة” �إلى 
�لعر�ق بعد �لعام 2003.
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كرة اأزمة �شوق جدحف�س تكرب... واأع�شاء املجل�شني يدخلون على اخلط

حتالف “�شائرون” بزعامة ال�شدر يحتفظ ب�شدارة االنتخابات

�شجب ت�شرف “االأمانة” ومطالبتها باإيجاد احللول

• �لبائع حممد فالمرزي يبادر بزيارة �سوق جدحف�ص	 6

• �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي	

عل�ي امل��ش�ي
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ت�شكيل فريق لفح�ص امل�رشوعات قبل جلنة التحكيم

دعــم مالـــي مــن “NBB” لذوي العزميـــــة

مد فرتة التقدمي جلائزة اأف�شل م�رشوع تطوعي حتى نهاية اأغ�شط�س... بوهزاع:

تعزيزا للجهود القائمة على مبادئ ال�رشاكة املجتمعية

املنامة - بنا: قررت اللجنة املنظمة 
جلائ���زة �شم���و ال�شيخ عي�ش���ى بن علي 
ب���ن خليفة اآل خليف���ة للعمل التطوعي 
يف دورته���ا الثامن���ة، م���د ف���رتة ت�شلم 
االأعم���ال امل�شارك���ة يف جائ���زة اأف�شل 
م�رشوع تطوعي يف مملك���ة البحرين اإلى 
نهاية اأغ�شط�س اجلاري، يف اإطار حر�س 
اللجنة على اإتاحة الفر�شة للم�شاركني 
على تق���دمي اأف�ش���ل امل�رشوعات وفقا 

للمعايري املحددة للجائزة.
�رشح بذل���ك االأمني الع���ام للجائزة 
يعقوب بوهزاع. وقال اإن جائزة اأف�شل 
م�رشوع تطوعي يف مملكة البحرين يف ظل 
الت���ي �شهدتها  التط���ورات امللمو�شة 
ال���دورة احلالي���ة، تنتق���ل اإل���ى مرحلة 
التمي���ز واجلودة من خ���الل التدقيق يف 
انطباق معايري االختيار على امل�رشوعات 
قب���ل عر�شه���ا  املتقدم���ة  التطوعي���ة 
املتخ�ش�ش���ة،  التحكي���م  جلن���ة  عل���ى 
حيث ا�شرتط���ت اللجن���ة املنظمة على 
امل�شارك���ني اأن يقدموا عر�شا للم�رشوع 
التطوعي يت�شم���ن حتديد الهدف منه 
واآليات عمله والفئ���ة امل�شتفيدة منه، 
وكذا تاأكيد االبتكار، واالإبداع يف اأفكار 
امل�رشوع و�شبل تنفيذها، باالإ�شافة اإلى 
ا�شتخ���دام و�شائل التوا�شل االجتماعي 

يف الرتويج مل�رشوعاتهم.

واأ�شاف بوه���زاع اأن اجلائ���زة التي 
ا�شتحدث���ت فئ���ة جدي���دة ه���ذا الع���ام 
واملوجه���ة على املقيم���ني يف اململكة 
الذي���ن خدموا املجتم���ع البحريني، اإلى 
جان���ب فئتي االأفراد والفرق التطوعية 
واجلمعيات، حتظى مبكانة مميزة لدى 
العامل���ني يف احلق���ل التطوع���ي الذين 
بات���وا يحر�ش���ون عل���ى امل�شارك���ة يف 
فعاليات اجلائ���زة باأف�شل امل�رشوعات، 
م�ش���ريا اإل���ى اأن العم���ل التطوع���ي يف 
البحري���ن حق���ق تط���ورا كب���ريا يف كل 

املجاالت التي تخدم املجتمع.

اللجن���ة املنظم���ة  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار 
�شكل���ت فريق���ا م���ن جمعي���ة الكلم���ة 
الطيبة ال�شت���الم امل�رشوعات املتقدمة 
للم�شارك���ة يف جائ���زة اأف�ش���ل م����رشوع 
تطوع���ي يف مملك���ة البحري���ن بفئاتها 
االإلك���رتوين  املوق���ع  ع���ر  املختلف���ة 
www.gwsoc - / /:http  للجمعي���ة
التقدمي  ب���اب  م���ن فتح   etybh.org
يولي���و  �شه���ر  منت�ش���ف  يف  للجائ���زة 
املا�ش���ي، حي���ث يتولى ه���ذا الفريق 
لتنقي���ح  املتقدم���ني  م���ع  التوا�ش���ل 
امل�رشوع���ات لك���ي تتوافق م���ع معايري 
اجلائزة، معترا اأن هذه اخلطوة ت�شهم 
يف رف���ع م�شت���وى امل�ش���اركات ب�شورة 

كبرية قبل عر�شها على جلنة التحكيم 
امل�شكل���ة م���ن فال���ح الرويل���ي واأحمد 

االأحمدي واالإعالمية اإميان مرهون.
م����رشوع  اأف�ش���ل  جائ���زة  اأن  يذك���ر 
تطوعي تبل���غ قيمته���ا 15 اآالف دوالر 
موزع���ة عل���ى فئ���ات اجلائ���زة الثالث 
التي �شيت���م توزيعها خ���الل احتفالية 
جائ���زة عي�ش���ى ب���ن عل���ي ب���ن خليف���ة 
للعم���ل التطوعي التي م���ن املقرر اأن 
تعق���د يف �شه���ر �شبتم���ر املقبل على 
بالي���وم  اململك���ة  احتف���االت  هام����س 
العرب���ي للتطوع، كم���ا �شت�شهد تكرمي 
اأف�ش���ل ال�رشكات الت���ي تقدم مبادرات 

امل�شوؤولية املجتمعية.

العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
والتنمية االجتماعية: التقى وزير العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة جمي���ل حميدان، 
الرئي�س التنفي���ذي للخدمات امل�رشفية 
لالأفراد وال�رشكات التجارية واملوؤ�ش�شات 
ال�شغرية واملتو�شط���ة يف بنك البحرين 
الوطني عب���د العزيز االأحمد، وت�شلم منه 
دعماً مالياً ل�شالح خدمات وم�شاريع دار 
بنك البحرين الوطن���ي لتاأهيل االأطفال 

املعاقني )ذوي العزمية(.
واأ�شاد الوزي���ر حميدان مببادرة بنك 
البحري���ن الوطني، معرباً عن بالغ ال�شكر 
والتقدي���ر عل���ى دع���م البن���ك مل�شاريع 
االجتماعي���ة،  والتنمي���ة  العم���ل  وزارة 
وهو ما يعك����س حر�س ه���ذه املوؤ�ش�شة 
الوطنية على ترجم���ة توجهات احلكومة 
لبناء �رشاكة فاعل���ة ومتينة بني اجلهات 

احلكومية واخلا�ش���ة واالأهلية، مبا يعزز 
والتنموي���ة  االجتماعي���ة  املكت�شب���ات 
يف اململك���ة وحتقي���ق اأه���داف التنمي���ة 
امل�شتدام���ة فيه���ا، م�شي���داً يف الوق���ت 
ذات���ه بالدع���م امل�شتم���ر للبن���ك خلدمة 
برام���ج الوزارة التنموي���ة �شمن خططها 

اال�شرتاتيجية لتاأم���ني مظلة اال�شتثمار 
وتعزي���ز احلماي���ة االجتماعي���ة يف مملكة 

البحرين.
والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  واأك���د 
االجتماعي���ة على اأهمية دور املوؤ�ش�شات 
الوطنية والتي متثل �رشيكاً ا�شرتاتيجياً 

يف تعزي���ز اجلهود القائم���ة على مبادئ 
ال�رشاك���ة املجتمعي���ة التي تعت���ر قيماً 
را�شخ���ة قائمة عل���ى التكاف���ل والعطاء 
يف املجتم���ع خلدمة الرام���ج وامل�شاريع 

التنموية واالجتماعية.
وم���ن جانبه، اأعرب االأحم���د، عن اأمله 
اأن ي�شه���م هذا الدع���م يف تغطية برامج 
وم�شاري���ع دار بن���ك البحري���ن الوطن���ي 
لتاأهي���ل االأطفال املعاق���ني، موؤكداً اأن 
جمل����س اإدارة بن���ك البحري���ن الوطن���ي 
يفخر بتقدمي الدعم للم�شاريع التنموية 
الفائ���دة  حتق���ق  الت���ي  واالجتماعي���ة 
الأف���راد املجتمع البحرين���ي، م�شرياً اإلى 
ا�شتمرار البنك يف تنفيذ برنامج الهبات 
والترعات ال���ذي يقدمه �شنوياً للعديد 
من اجلهات احلكومي���ة واالأهلية لتنفيذ 

برامج وم�شاريع تنموية واجتماعية.

• �شموال�شيخ عي�شى بن علي	

• •�شعار اجلائزة	 يعقوب بوهزاع	

• وزير العمل يت�شلم الترع	

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإل���ى رئي�س 
جمهوري���ة ت�ش���اد اإدري����س ديبي اتنو 
بذكرى ا�شتق���الل بالده، اأعرب جاللته 
فيه���ا ع���ن اأطي���ب تهاني���ه ومتنياته 
للرئي����س الت�ش���ادي موف���ور ال�شح���ة 
وال�شع���ادة ول�شع���ب جمهورية ت�شاد 

املزيد من التقدم واالزدهار.

جاللة امللك يهنئ ت�شاد 
بذكرى اال�شتقالل

• جاللة امللك	

املنام���ة - بنا: 
رئي����س  و�ش���ل 
مملك���ة  بعث���ة 
للح���ج  البحري���ن 
القط���ان  عدن���ان 
املدين���ة  اإل���ى 
حي���ث  املن���ورة، 
زيارت���ه  ي�شته���ل 

بزيارة جممع عيادات عبدالرحمن العقايل 
الطب���ي باملدينة املن���ورة، والذي تتعاقد 
مع���ه البعث���ة �شنوياً، من اأج���ل تقدمي كل 
اخلدم���ات الطبي���ة لتاأمني �شالم���ة وراحة 

حجاج البحرين.
واأكد رئي�س بعث���ة اململكة للحج، اأن 
ذلك االهتمام امل�شتمر واملتابعة احلثيثة 
ل�شالم���ة حجاج البحرين ياأت���ي بتوجيه من 
القيادة الر�شيدة التي حتر�س دائماً على 

�شالمة مواطني ومقيمي اململكة.
وحث القط���ان القائمني على املجمع 
الطب���ي الى بذل اق�ش���ى ا�شتعداد ممكن 
لتقدمي العون حلجاج احلمالت البحرينية، 
تابع���ة  م�شتو�شف���ات   3 وج���ود  موؤك���داً 

للمجمع مبختلف اأنحاء املدينة.
كما وج���ه رئي�س بعثة مملكة البحرين 
اإل���ى  البعث���ة  اللج���ان املن�شوي���ة حت���ت 
التوا�ش���ل مع احلم���الت البحريني���ة كافة 
الإعالمه���ا مبواقع امل�شتو�شفات باملدينة 

املنورة.

القطان: بذل اأق�شى اجلهود 
لالهتمام ب�شالمة احلجاج

• عدنان القطان	

تاأهيل ال�شباب مهنيا يلهم ال�شرية االقت�شادية الوطنية
اأناب وزير ال�شباب والريا�شة حلفل ختام مدينة 2030... نا�رش بن حمد:

املنامة - وزارة �ش���وؤون ال�شباب والريا�شة: 
اأناب ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�شوؤون 
ال�شباب رئي�س املجل�س االأعلى لل�شباب والريا�شة 
رئي�س اللجن���ة االأوملبية البحريني���ة �شمو ال�شيخ 
نا����رش بن حم���د اآل خليف���ة وزير �ش���وؤون ال�شباب 
والريا�شة ه�شام اجلودر لرعاية حفل ختام مدينة 
�شب���اب 2030 الت���ي اأطلقتها ال���وزارة بالتعاون 
مع ال�رشي���ك االإ�شرتاتيجي )متك���ني(، وتوا�شلت 
على مدى 5 اأ�شابيع متتالية، قدمت فيها 5600 
فر�ش���ة تدريبي���ة، مئ���ات امل�شاري���ع، وع����رشات 
ال�شه���ادات االحرتافي���ة العاملي���ة مل�شاركيها يف 

خمتلف التخ�ش�شات.
وعن جتربة هذا العام وما حملته من مغايرات 
على م�شت���وى الرام���ج والفر�س املقدم���ة، اأكد 
�شم���و ال�شيخ نا�رش بن حم���د اآل خليفة اأن ال�شباب 
البحرين���ي هو اال�شتثمار االإن�شاين االأهم يف مملكة 
البحرين التي تويل اهتماما خا�شا لهوؤالء ال�شباب 
وذلك بتوجيهات من عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، واأو�شح يف 
ت�رشيح���ه اأن مدينة �شب���اب 2030 جت�شد مفارقة 
حقيقي���ة عل���ى م�شت���وى املب���ادرات وامل�شاريع 
ال�شبابي���ة ال�شتغالها على تكوي���ن و�شقل وبناء 
�شخ�شي���ة االأجي���ال البحرينية الواع���دة، مبينا اأن 
ت�شكي���ل ف�ش���اءات احرتافي���ة وت�شمي���م برام���ج 
تدريبي���ة عاملي���ة �شم���ن روؤي���ة مملك���ة البحرين 

يرتق���ي  اأن  �شاأن���ه  م���ن   2030 االقت�شادي���ة 
امل�شاري���ع،  ملختل���ف  واملعاي���ري  بامل�شتوي���ات 

ومينحها منظورها العاملي. 
كم���ا اأ�ش���ار �شموه اإل���ى اأن ه���ذا الرهان على 
الق���درات ال�شبابي���ة والطاق���ات االإبداعية ينبثق 
م���ن اإميان عميق بالق���درات والك���وادر ال�شبابية 
املمي���زة، والت���ي يج���ب خل���ق ����رشاكات حقيقية 
وفعال���ة معها؛ كي تك���ون رواف���د اإن�شانية تلهم 
ال�شرية االقت�شادية الوطنية وترثي �شوق العمل. 
واأ�ش���اف اأن البعد االح���رتايف والريادي الذي 

تقدم���ه مدين���ة �شب���اب 2030 مين���ح املخرجات 
واملنتج���ات اأثره���ا بعي���د امل���دى، حي���ث اإن كل 
التوجه���ات �شمن هذه املدينة ترمي اإلى حتقيق 
اأهداف التنمية امل�شتدام���ة، واإيجاد بيئة اإنتاجية 
مثالي���ة للعطاء، البن���اء والتناف�شية، وهي مبادئ 

اأ�شا�شية للم�شرية التنموية الوطنية.
من جهته، اأكد وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة 
اأن الرعاي���ة الكرمي���ة م���ن �شمو ال�شي���خ نا�رش بن 
حم���د اآل خليف���ة وحر�ش���ه عل���ى توجي���ه ومتابعة 
م�ش���ارات مدينة �شباب 2030 ه���ي تاأكيد عميق 

على االحت�ش���ان احلكومي والر�شم���ي للتطلعات 
والطموح���ات ال�شبابية، وهو ما يجعل من املدينة 
اأح���د اأهم امل�شاري���ع املنفردة بتنمي���ة املهارات 
وحتويل االإبداعات الفردية اإلى اأدوات احرتافية.

وعن اهتمام ال�رشيك االإ�شرتاتيجي )متكني(، 
قال الرئي����س التنفيذي اإبراهيم جناحي “تن�شجم 
)متكني( مع روؤى مدينة �شباب 2030 وتطلعاتها 
جلع���ل البحرين���ي اخلي���ار االأف�ش���ل للتوظي���ف، 
ولتعزيز دور القط���اع اخلا�س كي يكون املحرك 
الرئي����س لالقت�ش���اد البحريني، وه���ذا ما يدفعنا 

مل�شاركة املدينة براجمها وموؤ�ش�شاتها التدريبية 
ودع���م فر�شها االحرتافية التي ندرك عميقا اأنها 
مكت�شب���ات ت�شتثمر يف اأبنائنا؛ ك���ي يكونوا قادة 
امل�شتقب���ل”. وخ�ش�ش���ت وزارة �ش���وؤون ال�شباب 
والريا�ش���ة 3 اأي���ام متوا�شلة لالحتف���اء مبنجزها 
ه���ذا الع���ام عل���ى م�شت���وى الن�شخ���ة التا�شع���ة، 
حي���ث اأف���ردت االحتف���اء االأول للنا�شئ���ة والثاين 
لالحتف���اء مبنجزات الف���رتة امل�شائية املخ�ش�شة 
لفئة ال�شباب، والثالث لالحتف���اء االأخري للمدينة 

لتكرمي املتميزين من فريق العمل واملنظمني.

• •وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة يح�رش حفل ختام مدينة ال�شباب 2030	 ... واجلودر مع املكرمني	
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ه���ذا املو�ض���وع  منا�ضب���ة 
ال���ذي  املب���ارك  اللق���اء  ه���و 
اأه���ايل  م���ن  ونخب���ة  ت�رشف���ت 
الزالق مبقابل���ة �ضيدي ح�رشة 
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ض���ى اآل خليف���ة حفظه اهلل 
ورعاه يف ق�رش ال�ضافرية، هذا 
اللق���اء ال���ذي حم���ل يف ثناياه 
وال���والء  املحب���ة  مع���اين  كل 
جلاللت���ه على اهتمام���ه البالغ 
بالرعي���ة وما ال���زالق اإال مثال 
على ذل���ك، اإذ مت ا�ضتعرا�ض 
بع����ض املواق���ف التاريخي���ه 
بوجه  و�ضخ�ضياته���ا  للقري���ة 
خا����ض والبحرين بوج���ه عام، 
حيث تف�ضل باال�ضتف�ضار عن 
بع����ض ال�ضخ�ضيات يف الزالق 
ال�ضخ�ضي���ات  وا�ضت���ذكاره 

الراحلة منها.
ه���ذه  جاللت���ه  ورث  لق���د 
اآبائ���ه  م���ن  ال�ضن���ة احلمي���دة 
واأجداده طيب اهلل ثراهم، كما 
����رشده علينا اآباوؤن���ا واأجدادنا، 
واأكد على ذلك جاللته يف هذا 
اللقاء، فق���د كان جده االأكرب 
�ضاح���ب العظم���ة امللك حمد 
بن عي�ضى ب���ن علي اآل خليفة 
طي���ب اهلل ث���راه، عندما ينزل 
ق����رش ال�ضخ���ر يذه���ب اإلي���ه 
اأهل ال���زالق راجل���ن لل�ضالم 
علي���ه واالطئنان ع���ن �ضحته، 
وقد تكرر ه���ذا املوقف الذي 
اأذكره �ضخ�ضيا، فعندما يقوم 
�ضاحب العظمة ال�ضيخ �ضلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة طيب اهلل 
ال���رباري  يف  بالقن����ض  ث���راه 
جن���وب الو�ضمي���ة و�رشقها يف 
مناط���ق )امل���رخ - العدامي - 
املطل���ة - اجلزاير وغرها من 
مناط���ق القن����ض(، اإذ يذهب 
اإليه اأهل الزالق �ضيبا و�ضبانا 
الو�ضمي���ة  جن���وب  ق����رشه  يف 
لل�ضالم عليه واالطمئنان على 
�ضحت���ه، كما �ض���ار على نف�ض 
النه���ج املغفور ل���ه باإذن اهلل 
االأمر  ال�ضمو  تعالى �ضاح���ب 
ال�ضيخ عي�ضى ب���ن �ضلمان ال 
خليفة طي���ب اهلل ثراه، عندما 
يقوم بالقن�ض اأي�ضا يف بع�ض 
املناطق اجلنوبية يف البحرين 
يذه���ب اإلي���ه رج���االت الزالق 
يف  ق����رشه  يف  علي���ه  لل�ض���الم 
الو�ضمي���ة املطل عل���ى البحر، 
ه���ذه ال�ضن���ة احلمي���دة الت���ي 
ا�ضتنها حكام البحرين ت�ضجل 
يف التاريخ و�ض���وف يتناقلها 
عل���ى  توؤك���د  الت���ي  االأجي���ال 
حر�ضه���م ملقابل���ة رعاياه���م 
اأًي���ا كان  والتوا�ض���ل معه���م 

موقعهم.
ونحن اليوم ن�ضر يف تاأكيد 
ه���ذه ال�ضن���ة عندم���ا ا�ضتقبل 
ال�ضافري���ة  جاللت���ه يف ق����رش 
والتباحث معهم  ال���زالق  اأهل 
واال�ضتم���اع اإلى اآرائهم واالأمر 

بتي�ضر جميع مطالبهم.
واإكب���ار  اإج���الل  فتحي���ة 
ل�ضيدي جالل���ة امللك املفدى 
حفظ���ه اهلل ورعاه عل���ى هذه 
اللفت���ة املبارك���ة التي �ضوف 
تبقى دين���ا يف اأعناقن���ا مهما 

حيينا.

إنه َلِلقاٌء ُمبارك

بقلم: الدكتور 
عبداهلل المطوع نا�رص وخالد بن حمد يزوران “�ساند هري�ست” الع�سكرية

االنتهاء من تاأهيل �سارع ج�رص ال�سيخ عي�سى بن �سلمان باجتاه ال�رصق

مريزا يتلقى عر�سا يف حتويل املخلفات اإلى طاقة

حل�ضور حفل تخريج دفعة مر�ضحني �ضباط

امل�رشوع ا�ضتمل على ال�ضيانة بدءا من “الفاحت” اإلى “الغو�ض” بطول 5 كيلومرتات

اأكد اأن اأبواب كبار امل�ضوؤولن مفتوحة دائماً لاللتقاء بامل�ضتثمرين

لندن - بن���ا: قام قائ���د احلر�ض امللكي 
العميد الركن �ضم���و ال�ضيخ نا�رش بن حمد اآل 
خليفة، وقائد ق���وة احلر�ض امللكي اخلا�ضة 
الرائ���د الرك���ن �ضم���و ال�ضيخ خال���د بن حمد 
اآل خليف���ة بزيارة اأكادميي���ة �ضاند هر�ضت 
الع�ضكري���ة امللكي���ة يف اململك���ة املتح���دة 
اجلمعة، تلبي���ة للدعوة التي تلقاها �ضموهما 
من اآم���ر اأكادميي���ة �ضاند هر�ض���ت حل�ضور 
حفل تخريج دفع���ة املر�ضحني ال�ضباط رقم 
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ولدى و�ضول �ضموهما كان يف اال�ضتقبال 
اآم���ر الأكادميي���ة وعدد من �ضب���اط واأ�ضاتذة 
االأكادميي���ة الذي���ن رحب���وا ب�ضموه���م، ومن 
�ضم���ن اخلريجن يف ه���ذه الدفع���ة املر�ضح 
�ضاب���ط عب���داهلل ال�ضي���د عطي���ة م���ن مملكة 
البحري���ن، والذي ح�ضل عل���ى مرتبة التفوق 
يف االأكادميية على دفعته، علما باأن املر�ضح 
�ضابط عبداهلل ال�ضي���د عطية قد حقق اإجنازا 
تاريخي���ا غر م�ضبوق، فه���و ال�ضابط الوحيد 
ال���ذي ح�ضل عل���ى 3 جوائز تف���وق يف تاريخ 
االأكادميي���ة من���ذ تاأ�ضي�ضه���ا، فح���از جائ���زة 
�ضي���ف ال����رشف، وجائ���زة التف���وق الع�ضكري 

واالأكادميي، وجائرة التفوق الريا�ضي.
�ضموهم���ا  ق���دم  احلف���ل،  انته���اء  بع���د 
باملر�ض���ح  والتقي���ا  للخريج���ن،  الته���اين 

�ضابط عب���داهلل ال�ضيد عطي���ة وتهنئته على 
النتيجة امل�رشفة التي حققها، والتي تعك�ض 
ال�ض���ورة احل�ضاري���ة والتناف�ضي���ة لطم���وح 

ال�ضب���اب البحريني يف االأكادميي���ة العريقة، 
املتخ�ض�ض���ة يف تاأهي���ل واإع���داد ال�ضب���اط 

الع�ضكرين على م�ضتوى العامل.

املنام���ة - بنا: ق���ال مدي���ر اإدارة م�ضاريع 
و�ضيان���ة الط���رق ب���وزارة االأ�ضغ���ال و�ض���وؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين �ضيد بدر علوي 
اأن ال���وزارة اأعادت تاأهي���ل امل�ضارات املتجهة 
�رشًقا على ج�رش ال�ضيخ عي�ضى بن �ضلمان، وذلك 

�ضمن برنامج الوزارة ل�ضيانة الطرق.
واأ�ض���ار علوي اإل���ى اأن امل����رشوع يندرج يف 
اإط���ار اخلطة ال�ضامل���ة التي تقوم به���ا الوزارة 
من اأجل املحافظة عل���ى �ضبكة الطرق ومتديد 
عمره���ا االفرتا�ضي واإبقائه���ا �ضمن امل�ضتوى 
الفني واالأداء االإن�ضائي والوظيفي املبني على 
موؤ�رشات اأداء هند�ضية معتمدة عاملياً، وبالتايل 
تفادي التده���ور يف حالة الطريق وعدم احلاجة 
اإلى اإعادة اإن�ضاء الطريق من جديد بتكلفة اأعلى 

ومدة تنفيذ تتجاوز اأ�ضعاف االأعمال احلالية.
واأ�ض���اف مدي���ر اإدارة م�ضاري���ع و�ضيان���ة 

الط���رق اأن امل����رشوع ا�ضتم���ل عل���ى �ضيان���ة 
ال�ض���ارع ب���دءا م���ن �ض���ارع الفاحت اإل���ى �ضارع 
الغو����ض بط���ول 5 كيلومرتات م���ن م�ضارات 
الطري���ق املتجهة �رشًقا، كم���ا ت�ضمن امل�رشوع 
اأعمال معاجلة الطبقة املت�رشرة واإعادة ر�ضف 
ال�ض���ارع بطبقة جديدة من االأ�ضفلت وتركيب 
العالم���ات املروري���ة التنظيمي���ة والتحذيرية 
الالزم���ة لتحقي���ق ال�ضالم���ة املطلوب���ة عل���ى 
ال�ضارع، م�ضراً الى اأن برنامج الوزارة للمرحلة 
القادم���ة ه���و اإع���ادة تاأهي���ل م�ض���ارات اجل�رش 

املتجهة غرباً.
واأ�ضار علوي اإلى اأنه مت تنفيذ االأعمال خالل 
االإجازة املدر�ضية ال�ضيفية لتفادي اأي ازدحام 
مرورية، منوها اإل���ى اأن امل�رشوع مت تنفيذه من 
قبل �رشكة اأ�ضفل���ت البحرين ومن خالل العقود 

الزمنية وبتكلفة جتاوزت 80،000 دينار.

املنامة - �ضوؤون الكهرباء واملاء: ا�ضتقبل وزير 
�ض���وؤون الكهرباء واملاء عبداحل�ض���ن مرزا مبكتبه 
الروؤ�ض���اء التنفيذين الئتالف ����رشكات متخ�ض�ضة 
 EDRA يف حتوي���ل املخلفات الى طاقة وهم �رشكة
Power و�رشكة Worldwide Holdings و�رشكة 

.Solar Tech
ويف اللقاء، طرح احل�ض���ور على الوزير رغبتهم 
القائم���ة  التطويري���ة  امل�ضاري���ع  امل�ضارك���ة يف  يف 

وامل�ضتقبلية يف هذا املجال.
ويف ه���ذا ال�ض���دد، اأك���د الوزي���ر اأن���ه يرح���ب 
بالتعاون مع ال�رشكات املحلية والعاملية مبا يواكب 
النمو الكبر يف الطلب على خدمات الكهرباء واملاء 

لتلبية االحتياجات امل�ضتقبلية.
وق���ال الوزي���ر اإن اأب���واب كب���ار امل�ضوؤولن يف 
البالد مفتوحة دائماً لاللتقاء بامل�ضتثمرين ودعمهم 

بكل ال�ضبل املتاحة.

• �ضمو ال�ضيخ نا�رش و�ضمو ال�ضيخ خالد بن حمد يف زيارة الأكادميية �ضاند هر�ضت الع�ضكرية 	

• ج�رش ال�ضيخ عي�ضى بن �ضلمان	

• خالل اال�ضتقبال 	



طال���ب النائ���ب ال�ساب���ق ح�س���ن بوخما�س عرب 
“البالد” بزي���ادة عدد املدار�س احلكومية مبنطقة 
اأم احل�س���م وذل���ك ال�ستيع���اب الزي���ادة ال�سكانية 

باملنطقة.
وقال بجولة ميدانية م���ع ال�سحيفة اإن منطقة 
اأم احل�س���م تفتق���ر الع���دد ال���كايف م���ن املدار�س 
واق���رح  البن���ات.  اأو  للبن���ن  �س���واء  احلكومي���ة، 
ا�ستم���الك اأر�س ف�ساء مبنطقة اأم احل�سم وت�سييد 
مدر�سة للبنات على هذه االأر�س؛ حلل م�سكلة عدم 
وجود مدر�سة حكومية لقطاع عري�س من الطالبات 

بهذه املرحلة الدرا�سية املهمة.

مدرسة البنين
وح�س بوخما�س وزارة الربية والتعليم الإيالء 

مزيد م���ن االهتمام ملدر�س���ة اأم احل�سم االبتدائية 
للبنن، والتي تراجع تقييمها بتقارير هيئة جودة 
التعلي���م والتدريب من تقدير “مر�س” اإلى تقدير 

“غري مالئم”.
وب����ن اأن املدر�سة ت�س����م قراب����ة 290 طالبا، 
وعدد الهيئة االإدارية قرابة 12، والهيئة التعليمية 
قرابة 38، مطالبا بزيادة الكادر االإداري والتعليمي 
املتزاي����د  الطلب����ة  ع����دد  ال�ستيع����اب  باملدر�س����ة 
ولتجويد م�ست����وى اخلدمات التعليمي����ة، ف�سال عن 
تكثيف اجله����ود لرقية تقيي����م املدر�سة بتقارير 

هيئة جودة التعليم لت�سعد للمراتب املتقدمة.
واأكد �رضورة �س���د اأّي نق�س باملعلمات بالعام 
الدرا�س���ي املقب���ل وال�سعي لتنمي وع���ي الطالب، 
خ�سو�س���ا اأنهم يحقق���ون ن�سب جن���اح مرتفعة يف 
االختب���ارات املدر�سي���ة واالمتحان���ات الوزارية يف 
جمي���ع امل���واد االأ�سا�سي���ة ت���راوح ما ب���ن 96 % 

و100 %، وهي ن�سب اإيجابية ميكن البناء عليها يف 
خطة حت�سن اأداء املدر�سة.

واأ�س���ار اإل���ى اأن املدر�س���ة واجه���ت م�سكل���ة 
باالأع���وام املا�سي���ة متثلت يف تعاق���ب 3 مديرات 
على املدر�سة بعامن درا�سين، وهو ما اأدى لعدم 

ا�ستقرار قيادة املدر�سة.

رأس األولويات
وق���ال النائ���ب ال�ساب���ق بوخما����س اإن رئي�س 
ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي االأم���ري خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة ي�سع التعلي���م مبنزلة متقدمة  

لدى احلكومة؛ بو�سفه ركيزة نه�سة املجتمع.
ال���وزراء  اأن توجيه���ات �سم���و رئي����س  واأك���د 
التعلي���م  باأو�س���اع  االرتق���اء  ب�س���اأن  امل�ستم���رة 
بالبحرين تثب���ت احلر�س امل�ستمر م���ن �سموه باأن 
يك���ون التعلي���م عل���ى راأ����س االأولوي���ات بربنامج 
عم���ل احلكوم���ة، وهو م���ا جتلى من خ���الل جمموعة 
امل�رضوع���ات احلكومي���ة املوجه���ة لتطوي���ر قط���اع 

التعليم وترقية م�ستوياته.
واأ�ساد بوخما�س بجهود وزير الربية والتعليم 
ماج���د النعيمي ال���ذي يب���ذل جه���ودا م�ستمرة من 
اأج���ل تطوي���ر املدار����س احلكومية؛ كونه���ا البيت 
االأول للطلب���ة يف م�سريته���م لنيل املعرف���ة. واأكد 
اأن الوزارة ت�سجع ب�س���كل م�ستمر اإدارات املدار�س 
لالرتق���اء بدورهم، اإ�سافة لو�س���ع اخلطط الكفيلة 
با�ستيع���اب الزي���ادة ال�سكاني���ة واإن�س���اء مدار����س 
جدي���دة باأنظمة ذكي���ة و�سديق���ة للبيئة وتوظيف 
ك���وادر اإداري���ة وتعليمي���ة موؤهلة لتق���دمي ر�سالة 

التعليم النبيلة.

عن الدائرة
ميثل الدائرة الرابعة مبحافظة العا�سمة حاليا 
النائب عبدالرحمن بوجميد. واأعلن النائب ال�سابق 

ح�سن بوخما�س تر�سحه بانتخابات 2018.
ومتث���ل الدائ���رة مناط���ق اأم احل�س���م واجلفري 

والغريفة والفاحت واأبو غزال والعدلية.
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“دكان اجلوائز” ملن يحل الواجبات ويح�رض مبكرا ويحرتم املعلمات

60 عاما عمر مدر�صة اأم احل�صم

ع طلبتها على ال�سلوك االإيجابي “ابتدائية اأم احل�سم” ت�سجِّ

ت�سم 300 طالب و12 اإدارية و38 معلمة

را�صد الغائب

اأم احل�صم بال مدر�صة بنات واأر�صها موجودة... ويجب زيادة معلمات “ابتدائية البنني”
“$” تعر�س روؤية النائب ال�سابق بوخما�س لتطوير خدمات “رابعة العا�سمة” )4(:

• ح�سن بوخما�س	

• وزير الربية مطلعا على “دكان اجلوائز” مبدر�سة اأم احل�سم 	

املنامة - وزارة العمل والتنمية االجتماعية:
توا�سل اأندية االأطفال والنا�سئة يف املراكز 
االجتماعي���ة ون���ادي �رضيف���ة العو�س���ي التابعة 
ل���وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة تق���دمي 
اأن�سطته���ا ال�سيفي���ة يف االأ�سب���وع اخلام�س على 
التوايل حتت عن���وان “حياكم �سيف���وا عندنا”، 
حي���ث يقدمون حزم���ة من الربام���ج والفعاليات 
الذك���ور  واالأن�سط���ة لالأطف���ال والنا�سئ���ة م���ن 
واالن���اث للفئ���ة العمري���ة م���ن 7 – 18 عاماً، يف 
بيئة مالئم���ة لنمو �سخ�سية االأطف���ال والنا�سئة 
بهدف �سقل مواهبهم االأدبية والفنية والعلمية 
وت�سهي���ل اندماجهم يف املجتمع ليكونوا اأع�ساء 

فاعلن فيه.
وم���ن اأبرز برام���ج اأندية االأطف���ال والنا�سئة 
يف املح���رق ومدين���ة حم���د و�سرة ومرك���ز عبد 
اهلل ب���ن يو�س���ف فخ���رو االجتماع���ي: الت�سوير 
الفن���ي،  املح���رف  وبرنام���ج  الفوتوغ���رايف، 
والكرو�سي���ه والتطري���ز، بينم���ا يوا�س���ل نادي 
�رضيف���ة العو�س���ي لالأطف���ال والنا�سئ���ة تقدمي 
براجم���ه املنوع���ة الريا�سية والفني���ة والعلمية 
والتقني���ة كربنامج الروبوتك����س الذي يقدم يف 
الفرة امل�سائية وال���ذي يتعلم امل�ساركن من 
خالله عل���ى اأ�س�س امليكانيكا وبرجمة احلا�سوب 

لت�سنيع الروبوت.
امللتحق���ن  ع���دد  اإجم���ايل  بل���غ  وق���د 
امل�ستفيدين من برامج ن���ادي �رضيفة العو�سي 
لالأطف���ال والنا�سئ���ة بالرف���اع خ���الل الفرتن 
ال�سباحي���ة وامل�سائي���ة )1949( م�ستفيداً، اأما 
يف مرك���ز املح���رق االجتماعي فقد بل���غ عددهم 
)255( م�شتفي���داً، بينم���ا ا�شتفاد م���ن الن�شاط 
ال�سيفي يف مركز مدينة حمد االجتماعي )199(، 
ويف مركز �سرة االجتماعي بلغ عددهم )264(، 
اأما مرك���ز عبد اهلل بن يو�سف فخ���رو االجتماعي 

فبلغ عدد امل�ستفيدين )191( من اجلن�سن.

“�سيفوا عندنا” 
ت�ستقطب اآالف النا�سئة 

لالأ�سبوع اخلام�س

وزير “الربية” ينفذ 
خططا الإن�ساء مدار�س 
ذكية �سديقة للبيئة

لزيادة عدد املدار�س 
احلكومية مبنطقة      

اأم احل�سم 

املنطقة تفتقر لعدد 
كاٍف من املدار�س 

مقارنة بعدد الطلبة

تراجع تقييم “ابتدائية 
اأم احل�سم” من “مر�ٍس” 

اإلى “غري مالئم”

لزيادة عدد االإداريات 
واملعلمات ب� “ابتدائية 

اأم احل�سم”

 �رضورة �سد اأّي نق�س 
باملعلمات بالعام 
الدرا�سي املقبل 

املدر�سة واجهت م�سكلة 
تعاقب 3 مديرات 
بعامن درا�سين

�سموه يرى التعليم ركيزة نه�سة املجتمع�سمو رئي�س الوزراء ي�سع التعليم مبنزلة متقدمة بربنامج احلكومة

- تاأ�س�ست مدر�سة اأم احل�سم االبتدائية 
للبنن بالعام 1958.

- ت�ستوعب املدر�س���ة طلبة من ال�سف 
االأول للخام�س االبتدائي.

- قراب���ة 300 طال���ب باملدر�سة ينتمي 
اأغلبهم الأ�رض من ذوي الدخل املتو�سط.

- 12 اإدارية باملدر�سة و38 معلمة.
- تقيي���م املدر�سة بهيئ���ة تقرير جودة 
التعلي���م والتدري���ب “غري مالئ���م” بالدورة 
” بال���دورة  اإل���ى “مر����سٍ االأول���ى، وارتف���ع 
الثاني���ة، وع���اد لالنح���دار الى “غ���ري مالئم” 

بالدورة الثالثة.

تقدم مدر�سة اأم احل�س����م االبتدائية للبنن 
جوائز ت�سجيعية، للطلبة ذوي ال�سلوك االإيجابي، 
وذلك م����ن خالل م�����رضوع “دكان اجلوائ����ز”. وزار 
وزير الربية املدر�س����ة قبل اأ�سهر، حيث اطمئن 
على �سري العملية التعليمية بال�سورة املطلوبة، 
والتقى ع�سوات الهيئتن التعليمية واالإدارية.

واطّل����ع الوزي����ر عل����ى ع����دد م����ن مب����ادرات 
املدر�س����ة وم�ساريعه����ا الربوي����ة والت�سجيعية، 
ومنه����ا م�رضوع “دكان اجلوائ����ز” الذي يهدف اإلى 
حت�سن �سلوك الطلبة، من خالل تخ�سي�س ركن 
للجوائ����ز باملدر�سة، واحت�ساب نقطة لكل �سلوك 
اإيجاب����ي يق����وم به الطال����ب كاملواظب����ة على حل 

الواجب����ات، واحل�س����ور املبكر للمدر�س����ة، واإبداء 
االحرام الالزم ملعلماته وزمالئه، على اأن يح�سل 

على جائزة عند و�شوله عددا معينا من النقاط.
وي�سمل هذا امل�رضوع تقدمي جوائز تقديرية 
وت�سجيعي����ة للمعلمات الالت����ي يقدمن مبادرات 

وجهود متميزة يف العمل.
وعرّب الوزي����ر عن بالغ �سكره وتقديره ملثل 
ه����ذه املبادرات املدر�سي����ة املتميزة التي تعزز 
م����ن القيم وال�سلوكي����ات االإيجابية ل����دى االأبناء 
الطلب����ة، موؤكدا دعم ال����وزارة امل�ستمر الإبداعات 
والتعليمي����ة  الربوي����ة  واأفكاره����ا  املدار�����س 

املبتكرة.

• وزير الربية	
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ال توزعو� �ملنا�صب مل�صالح حزبية �أو على جمعيات

برملان 2018 �صيعزز ت�رشيعات �الأمن �ملجتمعي

“مز�يا” يك�رش �لظهر ويخ�صم �أكرث من ن�صف �لر�تب

“��صت�صار�ت” يبد�أ عمله �ل�صهر �ملقبل... وللإناث فقط

ملاذا ير�سب البحريني باختبارات الأذان؟... مر�سح الب�سيتني احل�سن لـ “الأوقاف”:

تغليظ �لعقوبات و�رشوط ��شتقد�م �لعمالة... مر�شح �ل�شهلة �آل �شهاب:

“الإ�سكان” و�لبنك �لتجاري ُي�رشِّحان �ملو�طن.. مر�شح “�أمو�ج” الق�ساب:

ت�شنيف م�شكالت �ملر�شحات و�إيجاد �حللول �ملنا�شبة لهن

قال املر�سح عن الدائـــرة الأولى مبحافظة 
املحـــرق )الب�سيتـــني( عي�ســـى �سالـــح احل�سن 
اإن الأوقـــاف ال�سنية ا�ست�سلمـــت ملطلب بحرنة 
�ملوؤذنني بعد ك�شف �للعبة و�لتحزب و�لإق�شاء 

لل�شباب �لبحريني.
وطالب �حل�شن وهو خطيب جامع خليفة بن 
مو�ش���ى بحالة بوماهر �لأوق���اف باأل تكون حتت 

و�سايا اجلمعيات ومن ينتمي اإليها.
وتاب���ع: يكف���ي قتل و�ح���د، ونتمن���ى على 
�لأوق���اف عدم توزيع �ملنا�ش���ب على �مل�شالح 
�حلزبي���ة و�لنتماء للجمعية، ول بد من �لتحقيق 

فيها.
و�أو�شح �إنه قد حان �أو�ن حما�شبة �جلمعيات 
�مل�رشف���ة عل���ى �لأوق���اف، وذلك عندم���ا �أ�شبح 

�لبحريني عندهم ل �شيء، وقد �أعذر من �أنذر.

ور�أى �إن قت���ل �إمام م�شجد يفتح ملفا خطر� 
ومت�ش���ر� علي���ه، وذل���ك ب�شبب جه���ل �لأوقاف 
بالأمور �لوقائية و�لحر�زية، وح�شل ما ح�شل.
وتابع: �لقاتل عليه �شكاوى كثرية وتر�خت 

�لأوقاف نظرها، وح�شل �لذي ح�شل.
وت�ش���اءل: مل���اذ� �لبحرين���ي �ل���ذي يتقدم 
لوظيف���ة �ملوؤذن مرفو�ض، وهذ� �لبنغايل �لذي 

ل يح�شن �لعربية ينجح؟
وتابع: من �لذي يخترب �لبنغايل وينجحه مع 

�لتحريف يف �لأذ�ن بينما �لبحريني ير�شب؟.
وخل����ض �حل�شن �ل���ى �أن حتك���م �جلمعيات 
ه���و �شبب �لف�شاد وه���روب بع�ض �مل�شايخ من 
�لأوق���اف �أو عدم �لهتمام بهم لأنهم ل ينتمون 
جلمعي���ة م���ن �جلمعي���ات وغريها م���ن �لويالت 
و�ل���كالم يط���ول عل���ى جرمي���ة �أخرجت م���ا كان 

م�شتور�.
وميث���ل �لد�ئ���رة �لأولى مبحافظ���ة �ملحرق 
حالي���ا �لنائ���ب حممد بوفر�ش���ن. ومتثل منطقة 

الب�سيتني وال�ساية.
وتبلغ �لكتلة �لت�شويتية قر�بة 8071 ناخبا 

ح�شب �ح�شاء�ت �نتخابات برملان 2014.

�أعرب �ملر�شح للمجل�ض �لنيابي عن �لد�ئرة 
�لر�بع���ة باملحافظة �ل�شمالي���ة �إبر�هيم �أحمد �آل 
�شه���اب عن بالغ �أ�شفه للح���ادث �لآثم �لتي ر�ح 
�شحيت���ه �ل�شيخ عبد�جلليل �لزيادي �إمام م�شجد 

بن �شدة رحمه �هلل عليه مقتول باأياد غادره.
 و�أك���د �آل �شهاب ����رشورة تغليظ �لعقوبات 
يف مث���ل هذه �جلر�ئم وو�شع �ل�شو�بط و�لأنظمة 
للعمالة �لو�فدة و�رشوط ��شتقد�مها لأي نوع من 

�لوظائف.
 ودعا �إلى بحرنة �لوظائف �لتي ميكن للفرد 
�لبحريني �لقيام به���ا خا�شة يف دور �لعبادة من 

خالل �أجور جمزية ت�شجع �لك���و�در �لوطنية على 
�لدخول يف مثل هذه �لقطاعات.

و�أو�ش���ح �أن �ملجل����ض �ملقب���ل يج���ب عليه 
در��ش���ة �لو�ش���ع غ���ري �لطبيع���ي و�لتع���اون مع 
�جله���ات ذ�ت �لعالقة لو�ش���ع �لت�رشيعات �لتي 

من �شاأنها �أن تعزز من �لأمن �ملجتمعي.
وميثل �لد�ئرة �لر�بعة باملحافظة �ل�شمالية 

حاليا �لنائب غازي �آل رحمة.
ومتثل �لد�ئرة جممعات من �ملناطق �لآتية: 
جبلة حب�شي و�ل�شهلة �ل�شمالية و�أبو قوة و�لقدم 

و�شلماباد وهورة عايل وعايل.
ويبلغ قو�م �لكتلة �لت�شويتية 9277 ناخبا 

ح�شب �إح�شاء�ت �نتخابات برملان 2014.

دع���ا مر�ش���ح �لد�ئ���رة �خلام�ش���ة مبحافظة 
�ملحرق )ق���اليل وجزر �أم���و�ج( ر��شد �لق�شاب 
لتعديل نظام �ل�شكن �لجتماعي )مز�يا( �لذي 

�أطلقته وز�رة �لإ�شكان.
وقال: �آلية توزي���ع �لبيوت بنظام “مزايا” 
ت�شتغ���رق �أكرث م���ن 3 اأ�سهر لإنهـــاء املعاملة، 
ويتقا�شم بنك �لإ�شكان و�لبنك �لتجاري ت�رشيح 
طال���ب �خلدم���ة �إ�شافة �إل���ى �ملبل���غ �لإلز�مي 
�ل���ذي يدفعه �ملو�طن، و�ل���ذي ي�شل �لى 10 
 %  وغ���ريه م���ن نفق���ات “تك����رش ظه���ر” كاهل 

امل�ستفيد.
ور�أى �أن���ه ل يتق���ى م���ن ر�ت���ب �ملو�ط���ن 
امل�ستفيد من نظام “مزايا” اإل على 45 % من 
�لر�تب فقط، ولفتا �إلى �أن من �رشوط �مل�رشف 

�ملركزي للبنوك �أل يتجاوز حجم �ل�شتقطاعات 
من �لر�تب ن�شبة 50 %، بينما يتبقى من ر�تب 

امل�ستفيد 45 % من �لر�تب فقط.

و�نتقد زيادة ق�شط �لقر�ض يف حال زيادة 
ر�تب �مل�شتفيد �أو ترقيته.

ي�شار �لى �أن �لق�شاب من مو�ليد حمافظة 
املحـــرق بالعام 1973، وخري���ج ثانوية عامة، 
وحا�ش���ل عل���ى دبل���وم �إد�رة، وح����رش دور�ت 
متع���ددة وح�ش���ور ع���دة ور����ض وموؤمت���ر�ت 

خليجية.
وي�شك���ن �لق�ش���اب بج���زر �أم���و�ج، وكان 
موظفا بوز�رة �لد�خلية منذ 1991، ثم موظفا 

�إد�ريا مبحافظة �ملحرق منذ 1998.
وميثل �لد�ئرة �خلام�شة مبحافظة �ملحرق 
حالي���ا �لنائب حمم���د �جل���ودر. وت�شمل قاليل 

وجزر �أمو�ج وديار �ملحرق وجزيرة دملونيا.
ويبل���غ قو�م �لكتلة �لناخب���ة قر�بة 7199 
ناخب���ا ح�ش���ب �إح�ش���اء�ت �نتخاب���ات برمل���ان 

.2014

�لرف���اع -  �ملجل����ض �لأعل���ى للم���ر�أة: عقد 
فريق خ���رب�ء برنام���ج �ل�شت�ش���ار�ت �لنتخابية 
للمـــراأة “��شت�شار�ت” �شم���ن برنامج �مل�شاركة 
�ل�شيا�شية للم���ر�أة بح�شور �أم���ني عام �ملجل�ض 
�لأعلى للمر�أة، هال���ة �لن�شاري، �جتماعه �لثاين 
ج���رى خالل���ه ��شتعر��ض نتائ���ج �ملرحلة �لأولى 
م���ن �لربنام���ج، �ل���ذي �أطلق���ه �ملجل����ض موؤخر� 
بال�رش�كة مع معهد �لبحرين للتنمية �ل�شيا�شية؛ 
يف  �لنوعي���ة  �ل�شت�ش���ار�ت  تق���دمي  به���دف 
�ملجالت �لقانونية و�ل�شيا�شية و�إد�رة �لعملية 

�لنتخابية.
وق���د ناق�ض �لجتماع برنام���ج عمل �ملرحلة 

�ملقبلة �لتي �شتبد�أ خالل �شهر �شبتمرب.
�ملب���ادئ  �عتم���اد  �للق���اء  خ���الل  ومت 
و�لإر�ش���اد�ت �لتوجيهي���ة للم�شتفي���د�ت م���ن 
خدمات ه���ذ� �لربنامج، وور����ض �لعمل �ملركزة 
“��شت�ش���ار�ت”  برنام���ج  �شيت�شمنه���ا  �لت���ي 
وتتناول عدد من �جلو�نب ومن بينها “�حلمالت 
و�لدعاية �لنتخابي���ة و�إد�رة فرق �لعمل و�إيجاد 
التحالفـــات املنا�سبـــة” وجم���ال “�لتعام���ل مع 
و�شائ���ل �لإع���الم و�ل�شتثم���ار �لأمث���ل لو�شائل 
�لتو��شل �لجتماعي”، �إل���ى جانب �إلقاء �ل�شوء 

على الفرق بني “�خت�شا�ش���ات جمل�ض �لنو�ب 
و�ملجال�ض �لبلدية”.

و��شتعر����ض �للق���اء �آلي���ة تق���دمي خ���رب�ء 
�لربنام���ج لال�شت�ش���ار�ت �لفردي���ة و�جلماعي���ة 
�لنتخابي���ة،  حملته���ن  وف���رق  للمر�شح���ات 
وت�شني���ف �مل�شكالت �لت���ي تو�جهها �ملر�شحة 
و�إيجاد �حللول �ملنا�شبة لها، وتقدمي �لتقارير 

�لدورية ب�شاأن �شري عمل �لربنامج.

و�أ�شادت �لأن�ش���اري باجلهود �لتي يبذلها 
�خلرب�ء �أع�ش���اء برنامج “��شت�ش���ار�ت”، و�لذي 
يعد �أح���د �أهم �لآليات �لت���ي يعتمدها �ملجل�ض 
�لأعلى للم���ر�أة مل�شاندة �ملر�شح���ات �ملقبالت 
عل���ى �مل�شاركة يف �لنتخابات �لنيابية و�لبلدية 
وف���رق عملهن، ورفع تناف�شية �ملر�أة �لبحرينية 
يف جمال �لعمل �ل�شيا�شي وم�شاركتها يف �حلياة 

العامة.

• فريق خرب�ء برنامج ��شت�شار�ت يعقد �جتماعه �لثاين حت�شري� للمرحلة �ملقبلة من �لربنامج	

قلم حمد يكتب خدمات بلدية خمتلفة لقرية �لفخار

10522 ناخبا بد�ئرة جميل مل ح�صن

�ملالكي: �ملجل�س �جلديد �صبابي الأنهم قوة �الإ�صلح

�أحم���د  �أعل���ن حم���د عبد�جلب���ار 
تر�شحه عن �ملقعد �لبلدي للد�ئرة 
�ل�شمالي���ة  �ل�شاد�ش���ة باملحافظ���ة 

)عايل(.
وق���ال: عل���ى برك���ة �هلل تعالى 
وم�شتعين���ا به ومت���وكال عليه �أعلن 
ع���ن تر�شحي متعه���د� بالعمل على 

خدمة �ملو�طنني.
لتحقي���ق  تر�شح���ي  وو��ش���ل: 
�لت���ي تخ���دم  �لأه���د�ف �لتنموي���ة 
�ملو�ط���ن عل���ى وج���ه �خل�شو����ض 
بقرية �لفخ���ار و�لوطن ب�شكل عام، 
ونظ���ر� للحاج���ة �ملا�ش���ة ل�شاكن���ي 
ومو�طن���ي ه���ذه �لد�ئ���رة خلدمات 

بلدية خمتلفة عن مـــا قدم �سابقا، 
فاأين �أر�شح نف�شي بربنامج �نتخابي 
خمتلف، و�عتماده �لأ�شا�ض تقدمي 

خدمات بلدية �ساملة.

�أعل���ن جميل م���ال ح�شن ع���ن تر�شحه 
نيابي���ا عن �لد�ئ���رة �لعا����رشة باملحافظة 
 1208 جممع���ات  وت�شم���ل  �ل�شمالي���ة، 

.1218 ،1212،1214
وجممع���ات �لد�ئرة ت�شمل من �لدو�ر 

6 اإلى 12 مبدينة حمد.
وميث���ل �لد�ئرة حالي���ا �لنائب حممد 
�لعم���ادي. وتبل���غ كتلته���ا �لناخبة قر�بة 
�نتخاب���ات  �إح�ش���اء�ت  ح�ش���ب   10552

برملان 2014.

�لد�ئ���رة  ع���ن  �ملر�ش���ح  �أك���د 
�ل�شمالي���ة  باملحافظ���ة  �لعا����رشة 
�ل�ش���اب با�شم �ملالك���ي �أن برنامج 
�حلكومة )-2019 2022( املقبلة 
يجب �أن يت�شمن م�شاريع �أ�شا�شية 
تخ���دم �ملو�طن وحتقيق  تو�فقية 

�شيء ملمو�ض.
وق���ال �إن �ل�شب���اب ه���م �لأكرث 
طموحا يف �ملجتمع وعملية �لتغيري 
تاأت���ي منهم، و�ل�شب���اب قوة هائلة 
�إ�ش���الح  يف  و�مل�شاهم���ة  للتغي���ري 
وتاأ�شي����ض �أجي���ال قادم���ة تك���ون 

ظروفهم �أف�شل.
يج���ب حت�شني  �ملالكي  �ش���دد 
ياأتي  �لو�ش���ع �ملعي�شي  �مل�شتوى 
متو�زي���ا م���ع حت�شني ن�شب���ة �لدين 
�لع���ام للمملك���ة، ول ميك���ن ف�شل 

�ملو�شوعني عن بع�شهما.
بل���غ  �لع���ام  �لدي���ن  �أن  وب���ني 
10 ملي���ار�ت دين���ار تقريب���ا، وهو 
معدل مرتفعا، ي�شع حتديات �أمام 
�لبحري���ن لتتمكن م���ن �إد�رة �لعجز 

ب�شكل جيد.
وج���دد �ملالكي حثه �ملو�طنني 
على �لت�شويت بكثافة �لنتخابات 
�لنيابي���ة �حلالية، معربا عن تفاوؤله 
باأن �ملجل����ض �شباب���ي، و�شيتمكن 
من حتقي���ق �إجناز�ت كب���رية، وعي 
�ملو�طنني ب����رشورة �نتخاب �لأكفاأ 

يف العتبار الأول. 
وميث���ل �لد�ئ���رة حالي���ا �لنائب 
حمم���د �لعم���ادي. وتبل���غ كتلته���ا 
ح�ش���ب   10552 قرابـــة  الناخبـــة 
�إح�شاء�ت �نتخابات برملان 2014.

حمرر �ل�صوؤون �ملحلية

حمرر �ل�صوؤون �ملحلية
حمرر �ل�صوؤون �ملحلية

حمرر �ل�صوؤون �ملحلية

حمرر �ل�صوؤون �ملحلية

حمرر �ل�صوؤون �ملحلية

• عي�سى احل�سن	

• �أمني عام �ملجل�ض �لأعلى للمر�أة متحدثة باجتماع فريق خرب�ء برنامج �ل�شت�شار�ت �لنتخابية للمر�أة	

• �إبر�هيم �آل �شهاب	

• را�سد الق�ساب	

• حمد عبد�جلبار �أحمد	

• جميل مال ح�شن	

• با�سم املالكي	
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تعزيز مكافحة العمالة ال�شائبة يف ال�شمالية

ومطالبتها باإيجاد احللول �شجب ت�رصف “الأمانة” 

اإطالق ا�شم املدين على ال�شارع احليوي الأكرب بجدحف�ص

املعريف: ل لتوظيف البحرينيني موؤذنني “بارت تامي”

كرة اأزمة �سوق جدحف�ص تكرب... واأع�ساء املجل�سني يدخلون على اخلط

اإنفاذا لأمر ملكي... وتقديرا لعطائه املخل�ص واإ�سهاماته اجلليلة

داعيا للناأي بدور العبادة عن التجاذبات احلزبية

ت�سارع���ت ك���رة اأزم���ة �س���وق جدحف�ص يف 
دورانها، بعد اأن اأزالت اأمانة العا�سمة فر�سات 
الباع���ة اخلمي�ص، وتواترت منذ ذلك اليوم حتى 
اجلمعة مواقف الت�سعيد بني البلديات والباعة، 
هو م���ا دفع عدد م���ن اأع�ساء مبجل�س���ي النواب 
وال�سورى وكت���اب وفعاليات وطنية اإلى �سجب 
موق���ف الأمان���ة.ويف الوق���ت راأت في���ه الأمانة 
�سالمة موقفها القانوين، ا�ستنكر الباعة القرار 
وو�سف���وه ب���� “التع�سف���ي”، وت�س���اوى اأع�ساء 
جمل����ص الن���واب غ���ازي اآل رحمة وع���ادل حميد 
وع�س���و جمل�ص ال�س���وى �سيد�سي���اء املو�سوي 

بال�ستنكار وال�سجب مع الباعة.
النائ���ب اآل رحمة قال اإن البلدية اأزالت منذ 
اأ�سهر الفر�س���ات املخالفة للقان���ون، وطالبت 
الباع���ة بالدخول اإلى املنطق���ة املخ�س�سة لهم 

من دون اأن تقوم بتهيئة املكان وتنظيمه.
واأ�ساف: املكان املخ�س�ص للباعة يف �سوق 
جدحف�ص يفتقر لأب�سط الحتياجات، كالتكييف 
اأو على الأق���ل املراوح، ودورات املياه، كما اأنه 
غري منظم، ف���ال توجد فر�س���ات ر�سمية م�سجلة 
ك�سج���الت جتاري���ة، فكي���ف يذهب الباع���ة اإلى 
املكان وهو غري منظم وغري مهياأ ل�ستقبالهم؟ 
كما اأن م�ساحته ال�سغرية ل ت�ستطيع ا�ستيعاب 

عدد الفر�سات املوجودة.
وتابع: كان من الأج���دى بالبلدية اأن تهيئ 
امل���كان من جمي���ع النواحي للباع���ة، واأن توجد 
البدي���ل املنا�س���ب ال���ذي ي�ستطي���ع ا�ستيعاب 
جميع الفر�سات، ومن ثم تطبق القانون وتزيل 

الفر�سات املخالفة.
وعل���ى ال�سعي���د ذات���ه، اأكد ع�س���و جمل�ص 
ال�س���ورى �سيد�سياء املو�س���وي، يف تغريدة له 
عل���ى من�س���ة التوا�س���ل الجتماع���ي )تويرت(، 
“الأخ���ت �سوقي���ة حمي���دان، مدي���ر ع���ام اأمانة 
العا�سمة، اأ�سلوبك غري منا�سب وغري دقيق مع 
باعة �س���وق جدحف�ص، وتطبي���ق القانون لي�ص 
باملطرق���ة املفاجئ���ة دون طرح بدي���ل اأو حوار 

وهذه اأرزاق، اأوجدوا البدائل قبل هذا الأ�سلوب، 
كان مع���ايل ال�سيخ حمم���د بن اأحم���د اآل خليفة 
املدير الع���ام ال�ساب���ق يتعاطى برحم���ة وحوار 

ويوجد البدائل”.
اأما النائب ع���ادل بن حميد فدعا اإلى اإيجاد 
حل���ول جذرية للباع���ة من املواطن���ني، بدل من 

مالحقتهم يف �سوق جدحف�ص.
وق���ال: ان ا�ستم���رار بلدية املنام���ة باإزالة 
فر�س���ات الباع���ة يف �س���وق جدحف����ص من دون 
اإيج���اد حلول جذري���ة ودائمة لهم وم���ا ينطوي 
علي���ه م���ن قط���ع لأرزاق الباع���ة اأم���ر ل ميك���ن 

ال�سكوت عنه.
وا�ستنك���ر بن حمي���د طريقة تعام���ل بلدية 
املنام���ة مع الباعة يف �سوق جدحف�ص، اإذ �رشعت 
منذ فرتة يف مالحقة الباعة الذين تعود فر�سات 
الكثري منه���م اإلى �سنوات طويلة جًدا متتد اإلى 
عقود ومتثل م�سدر رزقهم الوحيد، دون اإيجاد 

مكان بديل لهم.
واأكد اأنه لي�ص �سد تطبيق القانون ومعاجلة 
املخالف���ات احلا�سل���ة يف ال�س���وق، لك���ن الأمر 
يحتاج اإلى اأن تب���ادر البلدية اأول بتهيئة مكان 

منا�سب وبديل للباعة قبل اإزالة املخالفات.
واأ�س���ار اإل���ى اأن �س���وق جدحف�ص م���ن اأبرز 
الأ�سواق ال�سعبي���ة يف املنطقة التي طالتها يد 

الإهم���ال ل�سنوات طويلة جًدا م���ن امل�سوؤولني، 
واأن املعاجل���ة الي���وم حتتاج اإل���ى خطة حمكمة 
وتدريجية ولي�ص به���ذه الطريقة التي تت�سبب 

يف قطع اأرزاق املواطنني.
واأ�ساف: بع�ص ه���وؤلء الباعة لهم فر�سات 
من���ذ اأكرث م���ن 20 �سنة، ول ميكن ب���ني ع�سية 
و�سحاه���ا اأن ت���زال الفر�س���ات م���ن دون اإيجاد 

بديل لهم.
الفعالي���ات الوطني���ة والجتماعية كان لها 
دور ب���ارز يف الق�سي���ة، اإذ ب���ادر البائ���ع حمم���د 
فالمرزي بزي���ارة �سوق جدحف����ص �سباح اأم�ص 

مت�سامًنا مع الباعة.
وقال فالمرزي: “اليوم اأنا عند اإخواين اأهل 
جدحف�ص، ول نري���د ال�رشاخ ول التعارك. )اأبونا 
حم���د وخليفة واأخون���ه نا�رش و�سلم���ان، اهلل اهلل 
يف عيالك���م. وحيا اهلل وزي���ر ال�سناعة والتجارة 
ووزي���ر البلديات(، اأنتم امل�سوؤولون عنهم نريد 

حال لهذا املو�سوع”.
واأ�س���اف خماطب���ا وزي���ر “التج���ارة”: “مل 
تق�رش وبادرت بزي���ارة املقهى الذي اأغلق يف 
�س���وق املنامة، ونحن اليوم نري���دك اأن ت�سع 
حل���ول لنا، )نحن �سع���ب البحرين اإخوان حتت 
جناحات اأمنا البحرين والقيادة ال�سيا�سية اهلل 

يحفظها لنا(”.

تنفي���ذا لالأمر امللكي الك���رمي باإطالق ا�سم 
املرح���وم �سماحة ال�سيخ �سليم���ان املدين على 
اأحد �س���وارع منطق���ة جدحف�ص، ثّبت���ت الإدارة 
املخت�سة ب���وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين لوحة تت�سمن ا�سم ال�سارع.
وكان جالل���ة املل���ك ق���د ا�ستقب���ل اأه���ايل 
مدين���ة جدحف�ص يف نوفم���رب 2017، ومن بني 
م���ا ت�سمنته كلمت���ه ال�سامية ما ياأت���ي: “ن�سيد 
هنا بدور �سماحة ال�سيخ �سليمان املدين، رحمه 
اهلل، وم�ساهمات���ه الّقيم���ة يف النهو�ص باحلركة 
العلمية والثقافية، وبالنظر اإلى مكانته الكبرية 
لدين���ا ولدى جمتمع���ه، ي�سعدن���ا اأن نطلق ا�سم 
�سماحته على اأحد ال�سوارع يف منطقة جدحف�ص، 
تقدي���را وعرفانا لعطائه املخل����ص واإ�سهاماته 

الوطنية اجلليلة”.
وو�سعت وزارة الأ�سغال لوحة با�سم الراحل 
عل���ى ال�س���ارع املمتد م���ن داخل منطق���ة الديه 
و�س���ول ملنطقة اخلمي����ص، ال�س���ارع املتو�سط 
منطقة جدحف�ص والذي مير على مقربتها التي 

فيها قرب املرحوم املدين.

م���ن جهته���م، ع���رب اأه���ايل جدحف����ص عن 
�سعادته���م بتنفيذ توجيه���ات �ساحب اجلاللة 
املل���ك بت�سمي���ة ال�س���ارع احلي���وي الأك���رب يف 
جدحف�ص با�سم �سماحة العالمة املرحوم ال�سيخ 

�سليمان املدين رحمه اهلل.
وا�ستذكروا باإكبار واعتزاز اللقاء التاريخي 
املب���ارك ال���ذي ا�ستقب���ل في���ه جاللت���ه اأه���ايل 

جدحف�ص واملناطق املجاورة لها.

اأك���د النائ���ب حمم���د املع���ريف اأن توظي���ف 
البحريني���ني يف خدمة بيوت اهلل عز وجل باإمامة 
النا����ص والأذان لل�سالة هو ت�رشي���ف لهم وخري 
كبري، م�سريا اإلى اأن توظيف البحرينيني يف مثل 
ه���ذه الأدوار اجلليلة ل ميكن اأن يكون توظيًفا 
جزئًي���ا بنظ���ام املكاف���اآت، حي���ث �سيوؤثر ذلك 
على م�ستوى التزامه���م باملهام املوكلة اإليهم 
وا�سطراره���م للعمل يف وظائ���ف ثانوية لإعالة 

اأ�رشهم يف ظل الغالء املعي�سي الذي ن�سهده. 
واأ�س���اف اأن ه���ذه الوظيف���ة كغريه���ا م���ن 
الوظائ���ف اخلدمي���ة الت���ي ينبغ���ي اأن ترعاه���ا 
الدول���ة بوا�سطة ديوان اخلدم���ة املدنية، الذي 
م���ن دوره توف���ري الوظائ���ف وتنظيمها و�رشف 
اأعماله���م وف���ق  املعا�س���ات للقائم���ني عل���ى 
الأنظم���ة والقوان���ني املو�سوع���ة، م���ع احتفاظ 
اإدارة الأوق���اف بدورها الإ�رشايف يف و�سع معايري 
اختيار الأئمة واملوؤذنني وتوزيعهم على جوامع 

وم�ساجد البحرين.

وقال اإنه اأ�سبح من ال�رشوري تطوير الأنظمة 
وال�سرتاط���ات الت���ي يتم م���ن خالله���ا اختيار 
الأئمة واملوؤذنني، وتو�سيح املعايري واإعمالها 
ب�سكل وا�س���ح وعادل، والناأي بدور العبادة عن 

التجاذب���ات احلزبية والفئوية، واعتماد الكفاءة 
وح�سن الديان���ة والعلم كمعاي���ري حاكمة يتفق 

عليها اجلميع.
واأع���رب عن �سك���ره لإدارة الأوقاف ال�سنية 
عل���ى �رشع���ة جتاوبه���ا م���ع املطال���ب ال�سعبية 
الوا�سع���ة مبراجعة توظي���ف الآ�سيويني يف دور 
العب���ادة كموؤذن���ني واأئم���ة، بعد تك���رر �سدور 
اأفعال �سنيعة من بع�سهم واإن كانوا ِقلة، ولكن 
الوقاي���ة خري م���ن العالج، ل�سيم���ا بعد احلادثة 
ال�سنيع���ة الت���ي اتهم���ت فيه���ا وزارة الداخلية 
امل���وؤذن الآ�سيوي مب�سجد بن �سدة بقتل الإمام 
ال�سي���خ عبداجلليل الزيادي وتقطيعه بدم بارد 

يف جرمية نكراء هزت البحرين والعامل.
وخت���م املع���ريف حديث���ه بتق���دمي خال����ص 
تعازيه لأ�رشة فقيد البحرين ال�سيخ عبداجلليل، 
وال���ذي بقي اأثره ال�سالح �ساهًدا له بني النا�ص 
بح�سن �سريته. �سائ���اًل املولى العلي القدير اأن 

يتغمده بوا�سع رحمته.

�شيانة �شاملة للحديقة املعلقة

املح���رق - بلدي���ة املح���رق: تفق���د 
مدير ع���ام بلدية املحرق اإبراهيم اجلودر 
احلديقة املعلقة يف حالة بوماهر ملتابعة 
اأعم���ال ال�سيان���ة فيه���ا، يرافق���ه ع�سو 
جمل����ص املح���رق البل���دي ع���ن الدائ���رة 
الرابع���ة غ���ازي املرباط���ي وع���دد م���ن 
امل�سئول���ني بالبلدي���ة.ويف الزيارة اطلع 

املدير الع���ام على كافة مراح���ل الإجناز 
والأخرى املتبقية من ا�ستكمال عمليات 
ال�سيان���ة الدوري���ة يف احلديق���ة والت���ي 
متثل���ت يف تنظي���ف و�سيان���ة الأر�سي���ة 
والألعاب، وتقليم املزروعات وتنظيمها 
وتقوي���ة الإن���ارة، اإ�ساف���ة اإل���ى �سيان���ة 

مواقف ال�سيارات كاأعمال ال�سباغة.

اجلنبي����ة - جمل�ص بل����دي ال�سمالية: التقى 
رئي�����ص املجل�ص البلدي حمم����د بوحمود مع مدير 
عام مديري����ة �رشطة املحافظ����ة ال�سمالية العميد 
عبداهلل اجلريان وبحثا ق�سايا عدة تهم املنطقة 
ومنه����ا مو�س����وع العمال����ة ال�سائب����ة ودور الأمن 

يف مكافح����ة ه����ذه الظواهر واأهمي����ة التن�سيق مع 
اجله����ات الأخرى.كم����ا مت التط����رق يف اللقاء اإلى 
اأهمية التن�سي����ق مع اجلهات الأخ����رى مثل هيئة 
تنظي����م �س����وق العم����ل ووزارة ال�سح����ة و�سوؤون 

البلديات والتي لها �سلة وثيقة مع هذه الفئة.

• جانب من عملية اإزالة الفر�سات	

• حممد املعريف	

علوي املو�شوي

قرارات تصنع الكراهية
خرج اأهايل جدحف�ص والعاملون من باعة يف ال�سوق وقالوا كلمتهم تعليقا على ما 
اتخذت���ه اأمانة العا�سمة من اإج���راءات تع�سفية �سد فر�سات هوؤلء الباعة، واأثبت هوؤلء 
مب���ا ل يقب���ل النقا�ص والتعقيب اأنهم يف م�ستوى امل�سوؤولي���ة يف اأي موقف اأو حمنة اأو 
م�سه���د، كما اأثبتوا فعال وق���ول ولءهم املطلق للبحرين والقي���ادة املتمثلة يف جاللة 
املل���ك و�سمو رئي����ص الوزراء و�سمو ويل العهد، موؤكدي���ن اأن “القيادة ت�سمل بروحها 
الأبوي جميع املواطنني دون تفرقة”.وهذا ما ح�سل فعال، وبهذا املوقف املتعايل على كل 
ردود الأفع���ال املنفعلة واأدوا فتنة كادت اأن تن�س���ب يف �سوق جدحف�ص، اإذ نا�سد الباعة جاللة 
املل���ك و�سمو رئي�ص الوزراء حل���ل م�سكلتهم بعد اأن اأزالت اأمان���ة العا�سمة فر�ساتهم وقطعت 
اأرزاقهم يف ال�سوق لأكرث من عقدين دون اأن تفتح لهم اآفاقا اأخرى للعمل بدل من مكان عملهم 

احلايل.
هناك مبداأ معروف ومتفق عليه، وهو اأن ا�سطدام اأي جهة ر�سمية تنفيذية اأثناء اأداء عملها 
باملجتم���ع يعني هدم كل ما اأرادت اأن تبنيه اأو بنته، وقرارات اأمانة العا�سمة اإذا مل تهدم فهي 
فتح���ت م�سنًعا ل�سناعة الكراهية التي من املمكن اأن ي�ستثمر فيها امل�ستثمرون من الطارئني 
واملند�س���ني من اأجل ال�سح���ن والتاأليب واحل�ص على كراهية البحري���ن وكل ما يتعلق بالنظام 
الع���ام، وق���رارات �سوقي���ة حميدان الت���ي مل تت�سم بالعقالني���ة ومل تراِع اخل�سو�سي���ة العرفية 

والجتماعية جاءت يف الزمان اخلطاأ واملكان اخلطاأ.
حميدان الت���ي اتخذت القرار املت�رشع حتت وطاأة ت�سخي���م “الأنا” ب�سوق جدحف�ص مل تقم 
عر�سه���ا يف بطولة كمال اأج�سام القوانني يف املنامة والنعي���م التي تعج مبخالفات الآ�سيويني 
م���ن باعة جائلني وفر�سات متنقلة اإلى �سكن عزاب خمالف جمل���ة وتف�سياًل لتطبيق القوانني، 
وطبق���ت القانون ب�س���ورة مروعة تدعو اإلى الأ�سى على جمموعة م���ن املواطنني “ي�سرتزقون” 

لك�سب قوتهم واإعالة عوائلهم.

علوي الموسوي

alawi.almosawi
@albiladpress.com

بهدوء

تطوير “املائية” ي�شمل مداخل اإ�شافية
و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلديات والتخطيط العمراين: افتتح جمل�ص 
املناق�س���ات اأم����ص الأول عط���اءات املرحلة 
الثاني���ة من تطوير احلديق���ة املائية متهيًدا 
الأي���ام  يف  وتر�سيته���ا  العط���اءات  لدرا�س���ة 
اأن  خل���ف  ع�س���ام  الوزي���ر  املقبلة.واأو�س���ح 
العط���اءات اأقلها كان مبلي���وين دينار تقريًبا 
وت�سمل اأعمال التطوي���ر اإعادة تاأهيل �سامل، 
تتمثل يف زراعة م�سطحات خ�رشاء وم�سطحات 
مائي���ة، وا�سرتاح���ات عائلي���ة، اإ�ساف���ة اإل���ى 
مواقف �سيارات اإ�سافية، ومطعم وكافترييا.
واأكد الوزير خلف اأن املحافظة على منط 
احلديقة الزراعي الأ�سلي هو الأ�سل يف اأعمال 
التطوير، كما �ستت�سمن الأعمال فتح مداخل 
اإ�سافي���ة وحت�س���ني حرك���ة امل���رور املحيطة 
با�ستح���داث �س���ارع يخدم مرت���ادي احلديقة 

وي�سهم يف ان�سيابية احلركة املرورية.
واأ�س����ار اإلى اأن “م�����رشوع تطوير احلديقة 
املائي����ة، يع����د اأح����د امل�رشوع����ات الرئي�سي����ة 
بالن�سب����ة ل����وزارة �س����وؤون البلدي����ات، ويت����م 
تنفيذه بتوجيه م����ن احلكومة برئا�سة رئي�ص 

الوزراء �ساحب ال�سم����و امللكي الأمري خليفة 
ب����ن �سلمان اآل خليفة وبالتعاون مع املبادرة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، كما يحظى 
امل�����رشوع باهتم����ام م����ن عاهل الب����الد رئي�سة 
الوطني����ة  للمب����ادرة  ال�ست�س����اري  املجل�����ص 
لتنمي����ة القط����اع الزراع����ي �ساحب����ة ال�سم����و 
امللك����ي الأم����رية �سبيك����ة بن����ت اإبراهيم اآل 

خليفة.

• ع�سام خلف	
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3 حمتالني يحاولون اال�شتيالء على “مر�شيد�س”

رئي�س نيابة اجلرائم الإرهابية ينال “الدكتوراه”... احلمادي:

ن����ال رئي�س نيابة اجلرائم الإرهابية املحامي 
الع����ام امل�شت�شار اأحمد احلمادي درجة الدكتوراه 
بتقدي����ر امتياز م����ن كلية احلق����وق بجامعة عني 
�شم�����س بجمهوري����ة م�����ر العربي����ة، وذل����ك عن 
ر�شالت����ه التي قدمها بعن����وان )احلماية اجلنائية 
لل�شه����ود – درا�ش����ة مقارن����ة(، وتق����دم بال�شكر 
اجلزي����ل للنائ����ب الع����ام عل����ي البوعين����ني على 
م�شاندت����ه وت�شجيعه له خالل مرحل����ة الدرا�شات 
العليا واإعداد ه����ذا البحث، والذي يرثي املكتبة 
القانونية البحرينية، واإلى جميع من �شانده طوال 
الفرتة ال�شابقة من الأهل والزمالء امل�شت�شارين 

والأ�شدقاء.
وتط����رق احلم����ادي يف البح����ث اإل����ى م�شكلة 
حماية ال�شهود، والتي ق����د فر�شت نف�شها على 
املجتمع كم�شكلة مت�شعب����ة ومت�شابكة ومتعددة 
الأبع����اد نتيج����ة ملا حتدث����ه من اآث����ار �شيئة على 
امل�شت����وى الجتماع����ي والقت�ش����ادي وال�شحي 
والأمن����ي، الأم����ر الذي ول����د ان�شغال ل����دى كافة 
املتخ�ش�ش����ة  والهيئ����ات  واملنظم����ات  ال����دول 
واملجتمع الدويل جتاهه����ا، اإذ انعقد العزم على 
اأن تت�شاف����ر وتتعاون كاف����ة اجلهود على حماية 

ال�شهود.
ه����ذه  اإع����داد  احلم����ادي يف  اأحم����د  واعتم����د 
الدرا�شة على منهج����ني رئي�شيني ل غنى عنهما 
البح����ث العلم����ي، الأول يتمث����ل يف املنه����ج  يف 
الو�شفي التحليلي، والثاين هو املنهج املقارن، 
بعد التمهيد بتعريف احلماية اجلنائية لل�شهود، 

وماهية ال�شهادة ودورها يف الإثبات اجلنائي.
وا�شتعر�س ختاما اأهم ما تو�شلت اإليه هذه 

الدرا�شة من تو�شيات، والتي كانت كالتايل:
لالأفع����ال  الت�ش����دي  �شلط����ة  من����ح  اأول: 
املن�شو�س عليه����ا يف قانون الإجراءات اجلنائية 
– �ش����واء يف الت�ري����ع البحرين����ي اأو امل�����ري – 
ملختلف درج����ات املحاكم مب����ا يف ذلك املحاكم 

ال�شغرى، ولي�س ملحكمة معينة فقط.
ثاني����ا: يق����ع ال�شاه����د اأحيان����ا ح����ال الإدلء 
ب�شهادت����ه داخ����ل قاع����ة املحكم����ة حت����ت �شغط 
نف�شي وا�شطراب فك����ري، لأنها قد تكون املرة 
الأول����ى التي يوجد فيها بو�شف����ه �شاهدا، اأو قد 
يتعر�س ملالحق����ة اجلاين واأقربائ����ه، الأمر الذي 
يدفع����ه يف كثري م����ن الأحيان اإل����ى اأن ميتنع عن 
الإدلء ب�شهادت����ه، اأو يديل بال�شهادة حتت تاأثري 
ه����ذا ال�شط����راب ب�ش����ورة م�شو�ش����ة، ل����ذا فقد 
اأو�ش����ى احلم����ادي با�شتخدام �شبك����ة التلفزيون 
اأو ال�شتائ����ر، وال�شه����ادة  الواح����د  ذات الجت����اه 
امل�شجلة عل����ى اأجهزة الفيدي����و خا�شة يف جرائم 
العت����داء اجلن�شي، و�شه����ادة الأطفال، بو�شفها 
و�شيلة حلماية ال�شاهد من هذا ال�شغط النف�شي 
ومالحق����ة املته����م اأو املوجودي����ن له م����ع توفري 

ال�شمانات التي تكفل حق الدفاع.
ثالثا: يف احل����الت التي يكون فيها الك�شف 

عن البيانات ال�شخ�شي����ة لل�شاهد اأو حمل اإقامته 
معر�شا حياته اأو حي����اة �شخ�س من ذويه للخطر، 
يو�ش����ى يف هذه احلالة بحج����ب عنوان ال�شاهد يف 
اإجراءات �ش����ري الدعوى اجلنائي����ة، وجعل عنوانه 
ه����و عن����وان ق�ش����م ال�رطة، عل����ى اأن يت����م اإن�شاء 
�شج����ل خا�����س ب����كل ق�شي����ة ي����دون فيه����ا ا�شم 
ال�شاه����د وعنوان����ه احلقيق����ي، ويف�ش����ل يف هذه 
احلالة ا�شتخدام التقني����ات احلديثة املتمثلة يف 

احلا�شب الآيل.
رابعا: توفري اأماك����ن انتظار منا�شبة وموؤمنة 
لل�شهود ل ي�شمح للمواطنني اأو احل�شور الدخول 
اإليه����ا، ومن ث����م ن�شمن منع التاأث����ري يف ال�شاهد 
واحلفاظ على حالت����ه النف�شية اإلى حني النتهاء 

من الإدلء بال�شهادة.
خام�ش����ا: نظ����را اإل����ى غي����اب من يتول����ى اأمر 
ال�شاه����د داخ����ل قاع����ات املحكمة، ف����اإن الباحث 
يو�شي باإن�شاء اإدارة مل�شاعدة ال�شاهد داخل كل 
حمكمة تتول����ى الهتمام به منذ حلظة ا�شتدعائه 
وحت����ى النته����اء م����ن الإدلء ب�شهادت����ه للغر�س 

امل�شار اإليه يف التو�شية ال�شابقة.
�شاد�ش����ا: اإع����داد ن�����رة تر�ش����ل م����ع كل اأمر 
ا�شتدع����اء ي�شدر م����ن املحكمة لتزوي����د ال�شاهد 
باملعرف����ة وم����ا هو مطل����وب منه، مع بي����ان دور 
خمتلف الأطراف املعنية ب�شري الدعوى، وخريطة 
لتو�شيح م����كان املحكمة والقاعة التي �شي�شهد 

فيه����ا واأوجه احلماي����ة واخلدمات الت����ي �شتقدم 
اإليه حال ح�شوره اإلى املحكمة وكيفية املطالبة 

بها.
�شابع����ا: يتولى النائب العام حماية ال�شهود 
اأثناء التحقيق����ات بالنيابة العام����ة وبعد �شدور 
حك����م يف الدع����وى، وتعط����ى ل����ه ال�شالحيات يف 
اختي����ار الأماكن اأو اأي اأم����ور اأخرى تتعلق بحماية 

ال�شاهد.
ثامنا: بي����ان اجلهات الواج����ب عليها حماية 
ال�شاه����د وذلك يف القان����ون البحريني واآلية هذه 
احلماية وطريق����ة املحافظة عل����ى ال�شاهد اأثناء 

التحقيق واملحاكمة وبعد �شدور الأحكام.
تدريبي����ة  دورات  من����ح  �����رورة  تا�شع����ا: 
وتثقيفي����ة للمحقق����ني، اإذ اإن املعاملة القا�شية 
م����ن قب����ل املحق����ق ت����وؤدي اإل����ى اإن����كار ال�شاهد 
ملعلوم����ات مفي����دة؛ نظ����را لتاأث����ره باملعامل����ة 
اخل�شن����ة، اأو حت����ى م����ن نظرات املحق����ق احلادة، 
وطريقة توجيهه الأ�شئلة اإلى ال�شاهد، ما يجعله 

يحيد عن احلقيقة يف �شهادته.
عا�را: عقد املوؤمترات والدورات والندوات، 
وذل����ك لو�شع برام����ج دعم ال�شه����ود وال�شحايا، 
وم�شائل التمويل، و�شبكات عمل مع املخت�شني 
واملنظم����ات املدنية، مل�شاع����دة �شحايا اجلرائم 
املنظم����ة والإره����اب وجرمي����ة العن����ف الأ�����ري، 
وال�شه����ود من الأطفال، وبي����ان كيفية حمايتهم 
ل����الإدلء ب�شهادته����م �شد مرتكبي ه����ذه اجلرائم 

وعدم اإفالتهم من العقاب.
احلادي ع�ر: ت�شمني مناهج كليات القانون 
وكليات ال�رط����ة والكليات الع�شكرية واملعاهد 
الق�شائية التعريف باحلماية اجلنائية لل�شهود، 
والإجراءات الالزم اتباعها، واحلقوق واللتزامات 
املرتتب����ة عل����ى اإدلء ال�شه����ود ب�شهادتهم اأمام 

املحاكم اجلنائية.
الثاين ع�ر: �رورة وج����ود اتفاقيات ثنائية 
اإقليمي����ة ودولية ب����ني مملكة البحري����ن والدول 
العربي����ة والأجنبية وذلك يف �شاأن حماية ال�شهود 
م����ن خالله����ا ت�شتطيع مملك����ة البحري����ن نقل اأي 
�شه����ود اأو جمني عليهم اإلى ال����دول الأطراف يف 

تلك التفاقيات.

ق���ررت املحكمة الك���رى اجلنائية )ب�شفتها 
ا�شتئناف���ات  يف  النظ���ر  تاأجي���ل  ال�شتئنافي���ة( 
اأح���د  عل���ى  الحتي���ال  يف  بال����روع  متهم���ني   3
معار����س بي���ع ال�شي���ارات اجلدي���دة، م�شتعملني 
بطاق���ات ائتمانية م���زورة لدفع مبل���غ 700 األف 
دين���ار، م�شرتط���ا اأحدهم دف���ع الأم���وال بطريقة 
“الأوفالين”، واملحك���وم عليهم من قبل حمكمة 
اأول درج���ة بحب����س كل منه���م مل���دة 3 �شن���وات؛ 
ل�شم���اع اأقوال �شهود يف الق�شي���ة، حمددة جل�شة 

13 اأغ�شط�س اجلاري موعدا للجل�شة املقبلة.
وقالت املحامية �شيماء عبدالعزيز اإن حمكمة 
اأول درج���ة حكم���ت يف وق���ت �شاب���ق مبعاقب���ة 3 
اأ�شخا�س )بينهم �شيدة اأجنبية( ب�شجن كل منهم 
مل���دة 3 �شنوات عم���ا اأ�شند اإليهم م���ن اتهامات، 
واأم���رت باإبع���اد الأول والثانية نهائي���ا عن البالد 
عقب تنفيذ العقوب���ة املق�شي بها عليهم، فيما 
ب���راأت اثن���ني اآخري���ن، اأحدهم���ا موكله���ا، والذي 
اأركان  اأم���ام املحكم���ة ب�شاأن���ه بانتف���اء  دفع���ت 
اجلرميتني امل�شندتني اإلي���ه، وقالت اإنه ل يوجد 
دليل واح���د على اأن املتهم الراب���ع )خليجي( قد 
�شاه���م يف ارت���كاب اجلرم اأو ال�روع في���ه، اإذ قرر 
باقي املتهم���ني اأن دور املتهم الرابع واخلام�س 
)عربي( ينح����ر يف جمرد تو�شي���ل املتهم الأول 
للبحري���ن ول�شخ����س اآخ���ر ي�شاع���ده يف اأغرا����س 
ال�شتثم���ار باململك���ة لق���اء ن�شبة 5 % م���ن �راء 

�شيارات.
واملته���م  موكله���ا  اأن  عبدالعزي���ز  واأك���دت 
اخلام�س مل يح����را اأي اتفاقات متت بني املتهم 

)بحرين���ي(  الثال���ث  واملته���م  )اأوروب���ي(  الأول 
ال�شتثم���ار  لأعم���ال  الأول  مب�شاع���دة  املكل���ف 
باململك���ة، ومل يك���ن اأي منهم���ا على عل���م باآلية 
التعامل و�شداد مبلغ �راء تلك ال�شيارات املتفق 

عليها.
واأفادت اأن الق�شية ب���داأت بتحريات اأجريت 
م���ن قب���ل اإدارة مكافح���ة اجلرائ���م القت�شادي���ة 
بالتحقيقات اجلنائية التي ك�شفت وجود ت�شكيل 
ع�شابي يقوم باختال����س الأموال عن طريق جهاز 
ال�شح���ب الآيل، وذل���ك ع���ن طري���ق تزوي���ر رق���م 

التفوي�س اخلا�س بالبطاقات البنكية.
ودل���ت التحريات اأي�شا اإلى جن���اح الت�شكيل 
الع�شاب���ي يف اإمت���ام بع�س العملي���ات، ويف ذات 
الوق���ت تق���دم رئي����س ق�ش���م مكافح���ة الحتيال 
ب�رك���ة بطاق���ات ائتماني���ة ببالغ يفي���د من خالله 
تبليغ���ه م���ن اأحد مندوب���ي ال�ركة تلقي���ه ات�شال 
هاتفي من معر�س لل�شيارات يود ال�شتف�شار عن 
وجود �شخ����س اأجنبي )املته���م الأول( يريد �راء 
�شيارات من ن���وع مر�شيد�س مببل���غ وقدره 700 
األ���ف دينار، واأنه يرغب يف اإمتام العملية بوا�شطة 

بطاقة بنكية.
واأو�شح رئي����س الق�شم بال�ركة املذكورة اأن 
بع���د مرور ح���وايل اأ�شبوع���ني ورد ات�شال هاتفي 
م���رة اأخرى م���ن معر�س ال�شي���ارات نف�شه، والذي 
اأفاد املوظف فيه بق���دوم ذلك ال�شخ�س الأجنبي 
للبحري���ن ومت حتري���ر عقد بيع لتل���ك ال�شيارات، 
اإال اأن���ه ا�ش���رط اأن تت���م عملي���ة ال����راء بنظ���ام 

“الأوفالين”.

ونظ���را لوج���ود �شبه���ة يف ذل���ك فق���د ق���ام 
بالت�ش���ال باإدارة مكافحة اجلرائ���م القت�شادية، 
ومت اإع���داد كمني ل�شبط���ه، وبالفعل مت القب�س 
على املتهم الأول واملتهمة الثانية داخل معر�س 

ال�شيارات.
وب�شوؤالهم���ا اعرتفا بوج���ود �شخ�شني معهما 
هم���ا املتهم���ني الراب���ع )موكله���ا( واخلام�س يف 
منطق���ة مواقف ال�شي���ارات، فتم التوج���ه اإليهما 
والقب�س عليهما، ثم مت ا�شتدعاء املتهم الثالث 

)البحريني( والقب�س عليه.
ه���ذا وكان���ت النياب���ة العام���ة  ق���د اأحال���ت 
املتهمني اخلم�ش���ة للمحاكمة على اعتبار اأنهم يف 
11 فراي���ر 2018، اأول: املتهمون جميعا: �رعوا 
يف ال�شتي���الء على املنق���ولت املبين���ة الو�شف 
ب���الأوراق واململوك���ة ملعر����س ال�شي���ارات ب���اأن 
ا�شتع���ان املته���م الأول بطريق���ة احتيالية وهي 
اإدخال���ه البيانات غ���ري ال�شحيح���ة بو�شيلة تقنية 
املعلومات وقد خاب اأث���ر اجلرمية ل�شبب ل دخل 
له���م به وهو قي���ام �رك���ة البطاق���ات الئتمانية 

باكت�شاف الواقعة.
ثاني���ا: املتهمون من الث���اين وحتى اخلام�س: 
ا�شرتك���وا م���ع املته���م الأول بطريق���ي التف���اق 
وامل�شاع���دة باإدخ���ال بيانات غ���ري �شحيحة وهي 
“رق���م التفوي����س” عل���ى نح���و يظهره���ا باأنه���ا 
�شحيحة يف و�شيلة تقنية املعلومات وهي “جهاز 
ال�شح���ب الآيل اليدوي” فتم���ت اجلرمية بناء على 

ذلك التفاق وتلك امل�شاعدة.

•  اأثناء مناق�شة الر�شالة	

عبا�س اإبراهيم

كلمة استوقفتني للشيخ عادل المعاودة
كانت الأج���واء قبيل ت�شييع �شهي���د امل�شجد ال�شيخ عبداجللي���ل حمود الزيادي 

رحمه اهلل، م�شحونة، ومكهربة، ب�شكل مل اأره باأي جنازة ح�رتها من ذي قبل.
جل����س امل�شلون ووجوههم حمتقن���ة، يك�شوها �شمت مهي���ب يف م�شجد ال�شيخ 
خليف���ة بن عل���ي املكتظ بهم، وهم ين�شت���ون بتاأثر خلطبة ال�شي���خ عادل املعاودة، 
والت���ي اأوجز فيه���ا الكثري عن الفقي���د، وعن الأزم���ة اخلانقة الت���ي اأوجدها املوؤذن 

القاتل.
ويف �شي���اق حديث���ه العمي���ق، دع���ا املع���اودة اإلى عدم حتمي���ل جالي���ة باأكملها 
م�شوؤولي���ة خطاأ فرد منها، قائ���ال “البحرين دولة موؤ�ش�شات وقان���ون، ولأنها كذلك، 
فاإن املخطئ -اأيا كان- �شتطوله يد القانون، مب�شوؤولية يتحملها وحده، دون غريه 

من بني جلدته، وهذا اأمر �رعي واأخالقي قبل اأي �شيء اآخر”.
وتاأخذن���ا ثقافة الكراهية التي ينق���اد بها البع�س لأزمة 2011 املفتعلة، والتي 
اأوج���دت الت�شطري باملجتمع، و�شجع���ت للنظر اإلى الآخر بناء عل���ى طائفته، واأ�شله، 
ومذهب���ه العقائدي، خالفا لأ�ش�س الدي���ن، وللمبادئ التي ن�شاأنا عليه���ا، واآباوؤنا من 

ذي قبل.
اإن موؤ�ش�شات املجتم���ع املدين، والكتاب، والرتبويني، والن���واب، وقادة الراأي، 
ون�شط���اء التوا�شل الجتماعي، ملدعوون للوع���ي والتوعية قبالة مد ثقافة الكراهية 
املت�شاعد، والذي ي�شتغله خفافي�س الليل اأ�شواأ ا�شتغالل عند اأي بادرة اأزمة تع�شف 

باملجتمع وباأبنائه.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

يع���د القتل العمد من اأخطر جرائم العت���داء على الأ�شخا�س؛ لأنه ي�شتهدف اإزهاق 
روح اإن�ش���ان وت�شع���ى خمتلف الت�ريع���ات ال�شماوية والو�شعي���ة حلمايتها و�شيانتها 
على مر الع�شور، هذه احلماية التي تظهر يف ق�شوة العقوبة املر�شودة للجرمية الذي 
يرتكبها عمدا، والتي ل اختالف عليها، وهي الإعدام؛ ذلك اأن ال�ريعة ال�شماوية عاقبت 
القاتل عمدا بالقتل عمال بقوله تعالى: }وكتبنا عليهم فيها اأن النف�س بالنف�س{، وقوله 
تعال���ى : }يا اأيها الذين اآمنوا كتب عليكم الق�شا�س يف القتلى{. اأما بالن�شبة للقانون 
اجلنائ���ي، فتختلف ظروف ارتكاب القت���ل العمد من حالة اإلى اأخ���رى، فقد يرتكب يف 
�شورته العادية، وقد يقرتن بظرف من ظروف الت�شديد اأو بعذر من الأعذار املخففة.
ولق���د عالج امل����رع البحريني جرمية القت���ل العمد يف قان���ون العقوبات من خالل 
املادة 333 التي ن�شت باأن )من قتل نف�شا عمدا يعاقب بال�شجن املوؤبد اأو املوؤقت(، 
وتك���ون العقوب���ة الإعدام اإذا وقع القت���ل مع الرت�شد، اأو م�شبوقا باإ����رار اأو مقرتنا اأو 
مرتبط���ا بجرمية اأخ���رى، اأو اإذا وقع على اأحد اأ�شول اجلاين اأو على موظف عام اأو مكلف 
بخدم���ة عامة اأثناء اأو ب�شبب اأو مبنا�شبة تاأدية وظيفته اأو خدمته، اأو اإذا ا�شتعملت فيه 

مادة �شامة اأو مفرقعة(.

أركان جريمة القتل العمد
اأول: الركن املادي: وهو ال�شلوك الإجرامي اأو الفعل الذي يقوم به اجلاين، ويتكون 
ه���ذا الركن من ثالثة، العن�ر الأول وهو فعل اجلاين ال���ذي يحدث النتيجة �شواء اأكان 
الفع���ل اإيجابي���ا اأم �شلبيا. اأما العن����ر الثاين، فهو النتيجة والأث���ر املرتتب على فعل 
اجل���اين، وهو موت املجن���ي عليه. فيما يتمثل العن�ر الثال���ث يف العالقة ال�شببية بني 
الفع���ل والنتيجة، فلكي ندي���ن املتهم بجرمية القتل مع �شب���ق الإ�رار لبد من وجود 
ارتب���اط �شببي بني فع���ل اجلاين والنتيجة الت���ي ح�شلت، فاإذا مل يت���م اإثبات الرابطة 

ال�شببية، فال ن�شتطيع اإدانة �شخ�س بالقتل مع �شبق الإ�رار.
وح���ول الركن املعنوي جلرمي���ة القتل العمد، ف���اإن الأمر يحتاج وج���ود نية العلم 
والإرادة وظ���رف �شب���ق الإ�رار، فالعلم هو اأن يعلم اجلاين ب���اأركان اجلرمية وعنا�رها 
م���ع اجتاه اإرادته اإلى ارتكابها، واأن يعلم اأن فعله هذا �شيوؤدي اإلى اإزهاق روح املجني 
علي���ه، والإرادة ب���اأن تكون اإرادة اجل���اين متوجهة اإلى اإحداث النتيج���ة بحيث اإنه يعلم 

بعنا�ر واأركان اجلرمية ورغم ذلك اإرادته متجهة نحو اإحداث النتيجة.

وقد اتخذ المشرع معيارين للعقوبة في تلك الجريمة:
1 - ال�شجن املوؤبد اأو املوؤقت ملن قتل نف�س عمدا.

2 - الإع���دام مل���ن قتل نف�س عمدا م���ع الرت�شد اأو م�شبوقا باإ����رار اأو مقرتنا اأو 
مرتبط���ا بجرمي���ة اأخرى، اأو اإذا وقع على اأحد اأ�شول اجلاين اأو على موظف علم اأو مكلف 
بخدمة عامة اأثناء اأو ب�شبب تاأدية وظيفته اأو اإذا ا�شتعملت فيه مادة �شامة اأو مفرقعة.

جرمية القتل العمد

الثقافة األمنية

3 متهمني بـ “ال�شكوالتة املنتهية” ينكرون التهم
ال�شغ���رى اجلنائية  ب���داأت املحكم���ة 
حماكم���ة 3 متهم���ني بتزوي���ر وبي���ع مواد 
غذائي���ة منتهية ال�شالحي���ة يعملون باأحد 
م�شان���ع اإنت���اج ال�شوكولت���ة يف اململكة، 
والذي���ن اأنك���روا م���ا ن�ش���ب اإليه���م م���ن 

اتهامات.
وطل���ب وكي���ل ال�رك���ة م���ن املحكمة 
منحهم اأجال جلل���ب طلب مكتوب يعرون 
في���ه ع���ن �شب���ب طلبه���م اإ�ش���دار الأم���ر 
باإعادة فتح ال�رك���ة واملتخ�ش�شة يف بيع 
ال�شوكولتة واحللويات ال�شكرية، فقررت 
املحكمة تاأجي���ل النظ���ر يف الق�شية حتى 
جل�شة ي���وم 15 اأغ�شط�س اجلاري؛ لالطالع 
والرد من قبل وكالء املتهمني وللمرافعة.

وكانت اأحالت النيابة العامة املتهمني 
للمحاكمة على اعتبار اأنهم ارتكبوا تزويرا 
يف حمررات خا�شة، ف�شال عن بيعهم مواد 

غذائية منتهية ال�شالحية.
ال���وزارات  نياب���ة  رئي����س  اأن  يذك���ر 
واجله���ات العامة املحام���ي العام ممدوح 
املع���اودة، كان ق���د ����رح يف وقت �شابق 
بتلقي النيابة العام بالغا من مركز ال�رطة 
مفاده ا�شتخدام ب�شاعة منتهية ال�شالحية 

يف اإحدى ال�ركات اخلا�شة ب�شنع الكاكاو 
وال�شكولتة واحللويات ال�شكرية.

وعليه مت اإخط���ار اإدارة ال�شحة العامة 
وتفتي����س ال�رك���ة م���ن جان���ب ماأم���وري 
ال�شبط الق�شائ���ي املخت�س و�شبط مواد 
غذائي���ة عليها مل�ش���ق دون عليه تواريخ 
�شارية املفعول على خالف احلقيقة، حيث 
مت نزعه���ا وتب���ني وجود تاري���خ �شالحية 
منتهي على تلك امل���واد الغذائية، وعليه 
مت التحف���ظ عليها واإغ���الق ال�ركة اإداريا 

مبعرفة اإدارة ال�شحة العامة.
وق���د اأم���رت النياب���ة العام���ة ب�شبط 
واإح�ش���ار املتهم���ني وبا����رت ا�شتجواب 
بع�شه���م، واأم���رت بحب�شه���م �شبع���ة اأيام 
احتياطي���ا بع���د اأن وجه���ت له���م تهم���ة 
التزوي���ر يف حمرر خا�س وبيع مواد غذائية 

منتهية ال�شالحية.
العام���ة  ال�شح���ة  اإدارة  ندب���ت  كم���ا 
لتفتي�س وجرد �شائر حمتويات ال�ركة من 
املواد الغذائية و�شبط ما هو خمالف منها 
لل�روط واملوا�شفات ال�شالحية والتحفظ 
عليها، كما كلفت ال�رطة باإجراء التحريات 

ب�شاأن ظروف ومالب�شات الواقعة.

ا�شتعملوا بطاقات ائتمانية مزورة لدفع 700 األف دينار
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 اع���ت���م���اد م���وؤ����ر ال�����س��ي��خ��وخ��ة ال��ن�����س��ط��ة ل��ق��ي��ا���س ال��ت��ن��م��ي��ة الإن�������س���ان���ي���ة ب��ال��ع��امل

را�صمو ال�صيا�صات يخافون من زيادة ال�صغط على “التقاعد” والرعاية ال�صحية
“$” تن�ر كتاب “ال�سيخوخة الن�سطة” لأحالم القا�سمي )2(

“البالد”، على حلقات،  تن�ر 
اأبرز م���ا يت�سمنه كت���اب اأ�ستاذ 
علم الجتم���اع امل�ساع���د بق�سم 
يف  الآداب  بكلي���ة  الجتم���اع 
جامع���ة البحرين اأحالم القا�سمي 
الن�سطة:  “ال�سيخوخة  املو�سوم 
التحديات واملوؤ�رات والتجارب 
الناجح���ة وتطبيقاته���ا يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي”.
ل�سال���ح  الكت���اب  واأع���ّد 
املجل�س التنفيذي ملجل�س وزراء 

العم���ل وجمل����س وزراء ال�سوؤون 
جمل����س  دول  يف  الجتماعي���ة 
التعاون ل���دول اخلليج العربية.  
العامل ي�سي���خ، وي�سيخ وب�رعة. 
هذه حقيقة مل تعد مو�سع جدال 
ونقا����س، بل هي واحدة من اأهم 
احلقائق على م�ستوى التغريات 
العاملية فيما يتعلق بالرتكيب 
مفه���وم  ويعت���ر  العم���ري.  
اأبرز  الن�سطة” من  “ال�سيخوخ���ة 
املفاهي���م القليلة التي ظهرت 

يف ال�سن���وات الأخرية لت�سخي�س 
الراه���ن، وتقدمي  الو�س���ع  هذا 
احل���ل الأن�سب له���ذه التحولت 
الت���ي اأخذت تزح���م على معظم 

بلدان العامل. 
ال�سح���ة  منظم���ة  تع���ّرف 
العاملي���ة “ال�سيخوخة الن�سطة” 
باأنه���ا “عملي���ة حت�س���ن فر�س 
والأمن؛  وامل�سارك���ة،  ال�سح���ة، 
من اأج���ل حت�سن ج���ودة احلياة 

مع تقدم الب�ر يف العمر”. 

• وزير العمل مت�سلما ن�سخة من كتاب ال�سيخوخة الن�سطة من القا�سمي	

را�صد الغائب

 ال�صيخوخة الناجحة ال تقرتن بتدهور الوظائف الع�صوية والنف�صية

ال�صيخوخة املنتجة مو�صة ملن يبحث
عن مقاربة اأكرث اإيجابية لل�صيخوخة

يف حماول���ة لتو�سيع نط���اق احلياة اجليدة يف عمر 
ال�سيخوخ���ة مبا يتجاوز ح�رها يف بع���د واحد فقط هو 
ال�سح���ة واملر�س، ق���ام هفيغر�ست بو�س���ع مقيا�س 
“ال�سيخوخ���ة الناجحة” لقيا�س مدى الر�سا عن احلياة 

لدى كبار ال�سن. 
اإل اأن املفه���وم احلدي���ث لل�سيخوخ���ة الناجح���ة 
يدين، ب�س���كل كبري، اإلى اإ�سهامات جون روو وروبرت 
كان يف العام 1987 – ولحقا يف العام 1997 -، حيث 
قّدم هذان الباحثان مفهوم ال�س�يخوخة الناجحة ليثبتا 
اأن ال�سيخوخ���ة ل تقرتن بال����رورة بتدهور الوظائف 

الع�سوية والنف�سية. 
وبح�س���ب هذا املفه���وم، ف���اإن ال�سيخوخة تكون 
ناجحة بقدر “غياب املر�س والعجز”، ويف الت�سعينات 
قام الثنان بتو�سيع هذا النم���وذج لي�سمل املحافظة 
اأو رعاي���ة الوظائ���ف الذهنية والبدني���ة، واالنخراط يف 
اأن�سطة اجتماعية واإنتاجية، وهو ما يعر عنه الباحثان 

ب� “االنخراط الن�شط يف احلياة”. 
واخلال�سة اأن منوذج روو، وكان يتاألف من ثالثة 
عنا����ر اأ�سا�سية، وه���ي: -1 غياب املر����س والعجز، 
-2 االنخراط الن�ش���ط يف احلياة، -3 تعظيم الأن�سطة 

البدنية والذهنية اإلى احلد الأق�سى.
وقد ق���ام كثري م���ن الباحث���ن با�ستخ���دام هذا 
النم���وذج م���ع اإج���راء بع����س التعديالت علي���ه؛ لأنه ل 
يت�س���ور الغي���اب الكام���ل للمر�س لدى كب���ار ال�سن، 

فب���دل هذا اأ�سبح الباحثون ي�س���ريون اإلى “تقلي�س” 
اأو “تقليل” املر�س والعجز. 

كم���ا قام باحث���ون يف الع���ام 2002 مبراجعة هذا 
النم���وذج واأ�ساف���وا عن����را رابع���ا ليكتم���ل النموذج 

بح�سب راأيهم، وهو: الروحية الإيجابية. 
وهن���اك باحث���ون اآخ���رون اأ�ساف���وا عن����را رابعا 
خمتلف���ا يرك���ز عل���ى “التقيي���م الذات���ي”، اأي تقييم 

امل�سن نف�سه ملدى متتعه بال�سيخوخة الناجحة. 
وباختالف معايري “ال�سيخوخة الناجحة” اختلفت 
قيا�ساتها، وتباينت ن�سبها بن كبار ال�سن من �سكان 

الع���امل، بحيث تراوح���ت الن�سب بن 4 % و50 % من 
كبار ال�سن ممن هم يف عمر ال� 65 اأو اأكرث.

اإل اأن امل�سكل���ة يف مفهوم “ال�سيخوخة الن�سطة” 
اأنه���م يت�سم���ن حك���م قيم���ة عل���ى حي���اة امل�سن���ن، 
فوج���ود “�سيخوخة ناجحة” يت�سم���ن وجود �سدها اأي 
“�سيخوخة فا�سلة”، اأي كبار ال�سن الذي مل ينجحوا يف 

�سيخوختهم. 
وم���ن اأج���ل جت���اوز ه���ذه “الطبيع���ة الو�سمية” 
للمفه���وم، مت تطوي���ر مفاهي���م اأخ���رى، م���ن بينه���ا 

“ال�سيخوخة املنتجة”.

يف  املنتج���ة”  “ال�سيخوخ���ة  م�سطل���ح  ظه���ر 
ثمانين���ات الق���رن الع�ري���ن يف الولي���ات املتح���دة 
الأمريكي���ة. وظه���ر يف �سي���اق تط���ورات �سيا�سي���ة 
واجتماعية متنوعة. فمن جهة، كان الباحثون يريدون 
التحول من تركيز اأبحاث ال�سيخوخة على كبار ال�سن 
اإلى الرتكيز على عملية التنمية الإن�سانية خالل م�سار 
احلياة. الأمر الذي يعني اأن العمر الزمني لي�س موؤ�را 

جيدا لالأداء. 
وم���ن جه���ة اأخ���رى، كان���ت جمموعة كب���رية من 
املواطن���ن الأمريكي���ن من كب���ار ال�س���ن يطالبون 
ب�سيء اآخ���ر اإلى جانب اللتزام���ات التقليدية ما بعد 
�س���ن التقاع���د. وم���ن هنا ج���اء مفه���وم “ال�سيخوخة 
املنتج���ة”. واأ�سبح منذ ذلك احلن، مو�سة لكثريين 

يبحثون عن مقاربة اأكرث اإيجابية جتاه ال�سيخوخة”.
وق���د تفاعل ه���ذا التوج���ه مع خم���اوف را�سمي 
ال�سيا�س���ات م���ن ال�سغ���ط املتزايد عل���ى �سناديق 

التقاعد وخدمات الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن. 
وق���د اأث���ريت ه���ذه املخ���اوف ل���دى كث���ري من 
املنظم���ات القت�سادية يف اأوروب���ا والعامل. ومن هنا 

اأ�سب���ح مفهوم “ال�سيخوخة املنتج���ة” �سمة اأ�سا�سية 
الحت���اد  يف  الجتماعي���ة  ال�سيا�س���ات  �سم���ات  م���ن 

الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية.
اإل اأن���ه مازالت هناك م�سكل���ة يف هذا املفهوم، 
وه���ي اأن���ه يح����ر اأهمي���ة كب���ار ال�س���ن يف قدرته���م 
ال�سل���ع  اإنت���اج  عل���ى  قدرته���م  يف  اأي  الإنتاجي���ة، 
واخلدمات، اأي يف ال�ستمرار يف العمل املنتج وباأجر. 
وكرد فع���ل على ه���ذه امل�سكلة ظه���ر مفهوم 
“ال�سيخوخ���ة الن�سط���ة” يف الت�سعين���ات م���ن القرن 
الع�رين، وذلك بتاأثري منظمة ال�سحة العاملية التي 
كانت تط���ور مفهوما لل�سيخوخة يجم���ع بن ال�سحة 

والن�شاط معا. 
والفك���رة الكامن���ة وراء ه���ذا املفه���وم اجلديد 
ميكن التما�سه���ا يف هذه العبارة الت���ي ا�ستخدمتها 
منظمة ال�سح���ة العاملية لتو�سي���ف حالة التقدم يف 
العمر، حيث “�سنوات ت�ساف اإلى احلياة، والآن علينا 
اأن ن�سيف احلياة اإلى ال�سنوات”. مما يعني اأن هناك 
اإ�سرتاتيجي���ة خمتلف���ة واأو�سع من جم���رد اإبقاء كبار 

ال�سن منتجن لأطول فرتة ممكنة.

• منوذج روو يتاألف من 3 عنا�ر اأ�سا�سية	

ال�صيخوخة الذهنية 
ا�صتدعاء لوقت 

ال�صالم واال�صتقرار 
باالأ�صطورة اليونانية

ل يب���دو اأن هذا ا�ستخدام ا�سطالحي 
دقي���ق، اإل اأن البن���ك ال���دويل ا�ستخ���دم 
هذا امل�سطل���ح يف تقريره للعام 2015 
عن ال�سيخوخ���ة يف بلدان اأوروب���ا واآ�سيا 
الو�سطى بعن���وان “ال�سيخوخة الذهبية: 
ون�سط���ة  �سحي���ة  ب�سيخوخ���ة  توقع���ات 
واآ�سي���ا  اأوروب���ا  يف  بالرخ���اء  ومتمتع���ة 

الو�سطى”.
ويب���دو اأن ه���ذا ا�ستخ���دام جم���ازي 
يرجع بجذوره اإلى اأ�سل يوناين ل ين�سى 
التقرير تذكرينا به. فالعمر الذهبي، يف 
الأ�ساط���ري اليونانية، هو وق���ت ال�سالم 
والوئام وال�ستقرار والرخاء للب�ر الذين 

عا�سوا عمرا متقدما جدا. 
وي�س���ري التقري���ر اإل���ى اأن �سيخوخة 
املجتمعات ق���د تعك�س ركودا اأو تراجعا 
عواق���ب  م���ع  املعي�س���ة  م�ستوي���ات  يف 
اقت�سادي���ة واجتماعي���ة معق���دة، اإل اأن 
ذلك لي����س اأمرا حتمي���ا؛ لأن وجود بيئة 
داعم���ة لل�سيخوخ���ة ي�سه���م يف احلد من 
التبعات ال�سلبية ل�سيخوخة املجتمعات، 
فال�سيا�سات ال�سليمة واحلوافز والدعم، 
ك���ذل هذا ي�ساع���د يف احلد م���ن اتكالية 
ا�ستدام���ة  يف  وي�سه���م  ال�س���ن،  كب���ار 
اإنتاجيته���م، وي�ساعده���م عل���ى العي�س 
يف �سيخوخ���ة �سحي���ة ون�سط���ة ومتمتعة 

بالرخاء والعطاء. 

ولدة امل�سطلح بالعام 2002

ال�صيخوخة الن�صطة ترتكز على مبادئ حقوق االإن�صان
يف الع���ام 2002 قدمت املنظمة تعريفها ال�سهري لل�سيخوخة الن�سطة، والذي ين�س على اأنها “عملية 
حت�سن فر�س ال�سحة، وامل�ساركة، والأمن؛ من اأجل حت�سن جودة احلياة مع تقدم الب�ر يف العمر”. وي�سمح 
هذا املفهوم للم�شنني اأن يدركوا قدراتهم الع�شوية والنف�شية واالجتماعية، ومن ثم ي�شاركوا يف الن�شاط 
الجتماعي وفقا لحتياجاتهم، ورغباتهم واإمكاناتهم، وهو ما مينحهم احلماية والأمن والرعاية من اجلميع. 
ويرتك���ز مفهوم ال�سيخوخة الن�سطة على مبادئ حقوق الإن�س���ان عامة، والتي تن�س على �رورة متتع 
جميع الب�ر من كل الأعمار بحقوق احلياة واحلرية والكرامة والرعاية وحتقيق الذات. وذلك لتحقيق جمتمع 
ل���كل الأعم���ار بحيث يتمتع اجلميع بحقه���م يف الفر�س يف كل نواحي احلياة عندم���ا يتقدمون يف العمر، مبا 
يع���زز م�سوؤوليته���م يف امل�ساركة يف العملية ال�سيا�سية وكل جوانب احلي���اة الجتماعية واملدنية والروحية 

والثقافية.
وي�سمح مفهوم ال�سيخوخة الن�سطة للب�ر باأن يدركوا حجم اإمكاناتهم الكامنة بدنيا واجتماعيا وذهنيا. 
وي�سري و�سف “ن�سطة” اإلى ا�ستمرار اإ�سهام امل�سنن يف الأن�سطة الجتماعية والقت�سادية والثقافية 

والروحية واملدنية، اإ�شافة اإلى الن�شاط البدين وا�شتمرار االإنتاجية يف قوة العمل.
يذك���ر اأن مفهوم منظمة ال�سحة العاملية ل يح�ر “ال�سح���ة الن�سطة” يف الن�شاط البدين وقوة العمل؛ 
ب���ل ه���و يوؤكد باأن كبار ال�سن املتقاعدين، �سواء كانوا مر�س���ى اأو يعي�سون يف عجز من نوع ما، ميكنهم اأن 
يبق���وا ن�سيطن وقادرين على الإ�سه���ام يف اأن�سطة عائالتهم وزمالئهم واأ�سدقائهم وجمتمعاتهم املحلية 

وحتى لأمتهم. 
وه���ذا يدل عل���ى اأن مفهوم “ال�سيخوخة الن�سطة” ي�سعى اإلى تو�سي���ع مفهوم احلياة ال�سحية وجودة 
احلياة لتتجاوز ح�رصها يف الن�شاط البدين ودرجة االإ�شهام يف قوة العمل. وعلى هذا، ميثل مفهوم ال�شيخوخة 
الن�سط���ة مدخال علميا واإن�سانيا واأخالقي���ا للتعامل مع كبار ال�سن، ويرتكز هذا املدخل على فكرة اأ�سا�سية، 
وه���ي اأن مرحل���ة ال�سيخوخة لي�ست عبئا اقت�ساديا واجتماعيا على املجتمع، بل على العك�س من ذلك متاما 

فهي مرحلة العطاء الن�سط واخلرة التي متثل موردا اإن�سانيا ثمينا.
ويوؤك���د مفهوم ال�سيخوخة الن�سطة على التوازن بن جانبن قريبن من مفهومي “القدرة الداخلية” 

و”القدرة الوظيفية” التي �سبق عر�سهما يف مفهوم ال�سيخوخة ال�سحية. 
وه���ذان اجلانبان هما: امل�سوؤولية ال�سخ�سية )رعاية ال���ذات(، والبيئات ال�سديقة للم�سن والت�سامن 

بن الأجيال. 
ي�سري اجلانب الأول اإلى دور امل�سن يف رعاية نف�سه، واإلى اأهمية اأن يكون واعيا بقدرته على اأن يعي�س 
“�سيخوخ���ة ن�سط���ة” مبا تعنيه من التمتع ب�شحة ون�شاط واأمن وم�شارك���ة يف اأن�شطة احلياة، واأن الو�شول 
اإل���ى ذل���ك يتطلب منه كم�سن اأن يكون اإيجابيا ل �سلبيا، فلن تاأتي “ال�سيخوخة الن�سطة” كهبة خال�سة من 
الآخري���ن؛ لأنه مهما توفرت البيئات الداعم���ة، فلن يكون لها تاأثري كبري ما مل يكن امل�سن م�ستعدا لذلك، 

ولديه الرغبة و�ساعرا باحلاجة اإلى امل�ساركة. 
اأم���ا اجلان���ب الث���اين، في�سري اإل���ى توفري البيئ���ات الداعم���ة وال�سيا�س���ات ال�سليمة وحتم���ل الآخرين 

مل�سوؤولياتهم جتاه امل�سن �سواء كانوا اأ�را اأو جهات حكومية اأو موؤ�س�سات جمتمع مدين.

تع���ّرف منظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة “ال�سيخوخة 
الن�سط���ة” باأنه���ا “عملي���ة حت�س���ن فر����س ال�سحة، 
وامل�ساركة، والأمن؛ من اأجل حت�سن جودة احلياة مع 

تقدم الب�ر يف العمر”. 
ويح���دد اإطار العم���ل هذا العديد م���ن حمددات 
ال�سيخوخ���ة امل�سن���ة، والت���ي ت�سم���ل الو�س���ول اإلى 
البيئ���ات  واإل���ى  ال�سحي���ة والجتماعي���ة،  اخلدم���ات 
وال�سلوكي���ة،  وال�سخ�سي���ة  واملادي���ة  الجتماعي���ة 
واملحددات القت�سادية، والتي تتاأثر كلها بالثقافة 

واجلندر )النوع الجتماعي(.
ومن الوا�سح اأن هذا التعريف ينطلق من اأر�سية 
التنمية الإن�سانية؛ بدليل اأنه يتبنى تعريف “التنمية 
الإن�سانية” الذي اعتمدت���ه تقارير التنمية الإن�سانية، 
وذلك من خالل تاأكيده على اأن “ال�سيخوخة الن�سطة” 

هي “عملية حت�سن الفر�س” مع التقدم يف العمر. 
وهو الأم���ر الذي ي�سري اإلى اأهمي���ة اعتماد موؤ�ر 
“ال�سيخوخة الن�سطة” من بن موؤ�رات قيا�س التنمية 
الإن�ساني���ة يف الع���امل. ذلك اأنه ل يكف���ي اأن نعرف اأن 
متوقع عمر الب����ر يرتفع بن �سكان العامل، بل الأهم 
م���ن ذلك اأن نعرف ه���وؤلء ال�س���كان يعي�سون طويال، 
وهم متمتعون ب�سحة جيدة نف�سياً وبدنيا واجتماعيا.
ينبغ���ي اأن نق���ول باأن هن���اك بدائ���ل ومفاهيم 
اأخرى قريبة ا�ستخدم���ت من جانب باحثن ومنظمات 
دولية – مبا فيها منظم���ة ال�سحة العاملية – كبديل 
ع���ن مفه���وم ال�سيخوخ���ة الن�سطة، وذل���ك يف حماولة 
من ه���وؤلء لتقدمي مفهوم علمي يح���دد جودة احلياة 
لكبار ال�سن بعد اأن اأخذت اأعمار الب�ر يف الرتفاع منذ 

منت�سف القرن الع�رين. واأ�سهر البدائل هي:

قدم بينفانت وزمالوؤه مفهوم ال�سيخوخة ال�سحية 
يف الع����ام 1985 ح����ن در�س����وا املوؤ�����رات الجتماعية 
والبيولوجية ل�سح����ة امل�سنن، وذلك من خالل درا�سة 
اأك����رث من 5000 رجل من اأ�سل ياباين ترتاوح اأعمارهم 
بن 69-46 غري م�سابن بالأمرا�س املزمنة الرئي�سة 

وملدة 12 عاما من املتابعة. 
وعلى منوال بينفانت وزمالئه �سار جاك غورلينك 
وكابالن يف درا�ستهما ملوؤ�رات ال�سيخوخة ال�سحية يف 
مقاطعة اأمليدا بولي����ة كاليفورنيا الأمريكية يف العام 

 .1989
وم����ن الوا�س����ح اأن اأر�سي����ة ه����وؤلء كان����ت طبية 
بحت����ة، ولهذا ج����اء املفهوم يركز عل����ى غياب املعاناة 

واملر�س، ومتتع امل�سن ب�سح�ة جيدة. 
وبع����د بينفان����ت وزمالئ����ه، ا�ستخ����دم العديد من 
الباحث����ن هذا املفهوم، اإ�سافة اإلى اأن منظمة ال�سحة 
العاملية �سمنت “ال�سيخوخة ال�سحية” لرناجمها عن 

“املدن ال�سحية” خالل الأعوام )2003-2007(. 
كم����ا تبن����ت املنظم����ة ذاته����ا ه����ذا املفه����وم يف 

تقريرها العامل����ي حول “ال�سيخوخ����ة وال�سحة” للعام 
 .2015

ويح����دد ه����ذا التقرير مفهوم����ن اأ�سا�سين؛ من 
اأجل هيكلة طريقة درا�سة ال�سحة والوظيفية مع تقدم 
العمر، الأول ه����و مفهوم “الق����درة الداخلية”، وي�سري 
اإلى جمموع القدرات البدنية والنف�سية التي ي�ستطيع 

ال�سخ�س ال�ستفادة منها يف اأي مرحلة عمرية. 
واملفه����وم الثاين هو “الق����درة الوظيفية” التي 
تعن����ي “املوا�سف����ات املرتبطة بال�سح����ة التي منكن 
النا�س م����ن اأن يكونوا ويفعلوا ما يعترونه ذا قيمة”. 
وه����ذا املفهوم هو ح�سيل����ة تفاعل الق����درة الداخلية 
للم�سن مع البيئات التي يعي�س فيها امل�سن ويتفاعل 

مع ما توفره من موارد وعقبات. 
وعل����ى هذا، فرمبا كانت قدرات امل�سن حمدودة، 
اإل اأن ه����ذا ل مينع����ه بال�رورة من ممار�س����ة حياته اإذا 
توفرت له بيئة داعمة ومتكينية توفر له الدواء وع�سا 
امل�س����ي اأو كر�سي متحرك، وموا�س����الت مي�رة و�سهلة 

الو�سول.

حت�سن فر�س ال�سحة وامل�ساركة والأمن 

تعريف منظمة ال�صحة لل�صيخوخة الن�صطة

ال�صيخوخة ال�صحية: يابانيون م�صنون
 غري م�صابني باأمرا�ض مزمنة
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إن كان جمال الحب في العطاء، فإن 
عظمته في تجاوز األخطاء. 

األلم، الُحب، الَخوف، يجعلونك حقيقيًا 
من جديد. 

روبرت بويل 

جاك كيروك

التراث اليمني حاضر في “صيف البحرين”
اأ�ساد امللحق الثقايف لدى ال�سفارة اليمنية 
يف مملك����ة البحرين اآدم �سيف بالتعاون الثقايف 
مع هيئ����ة البحرين للثقافة والآث����ار م�سيفاً اأن 
اليم����ن ت�سارك يف مهرج����ان �سيف البحرين من 
خ����ال خيمة نخول للم����رة الثانية عل����ى التوايل 
وذلك بتقدمي عرو�ض فلكلورية راق�سة لفرقة 
“اآزال” اليمني����ة والت����ي تعك�ض الرتاث اليمني 

ال�سعبي املتنوع.
ويف ت�رصي����ح اأ�سار امللح����ق الثقايف اليمني 
ب����اأن هذه امل�سارك����ة اليمنية تاأت����ي على هيئة 
رق�س����ات ميني����ة من ال����رتاث اليمن����ي العريق 
والغن����ي، والتي تعك�ض اإيقاع����ات خمتلفة لكل 
اإيق����اع منه����ا رق�س����ة معينة وغن����اء معني وزي 

تقليدي ميني يج�سد هذه احل�سارة الرثية.
واأ�ساد امللحق الثقايف اليمني بالتعاون ما 
بني ال�سفارة اليمني����ة وهيئة البحرين للثقافة 
والآث����ار يف خمتل����ف املحاف����ل الثقافي����ة، م����ن 
�سمنها مهرجان �سيف البحرين م�سدداً اأنه من 
خال هذا التعاون اخل�سب يتم تبادل اخلربات 

الثقافية يف كا البلدين. 
واأو�سح اآدم �سيف باأن الثقافة لغة العامل، 
م�سيفاً بانه مع تعدد لغات العامل اإل اأن الثقافة 
هي اللغة الوحيدة التي تربط كل هذه اللغات.
ون����وه امللحق الثق����ايف اليمني ب����اأن فرقة 
“اآزال” اليمنية حر�ست على اأداء كل الرق�سات 

اليمنية يف خمتلف املحافظات اليمنية فاليمن 
تتمي����ز بالتنوع الفلكل����وري الغنائ����ي الرتاثي 
والت����ي تك����ون كامل����راآة الت����ي تعك�����ض التنوع 
الغنائي الرتاثي، وا�سفاً الرتاث اليمني كالكنز 
ممتل����ئ بالإبداع����ات واللوحات الفني����ة والرثاء 

الفني الراق�ض.
اأن  اليمن����ي  الثق����ايف  امللح����ق  واأ�س����اف 
امل�سارك����ة اليمنية م����ن خال ه����ذه الرق�سات 
متث����ل كل املحافظات يف اجلمهوري����ة اليمنية 

حي����ث مت اختيار اإيق����اع اأو رق�سة اأو غناء معني 
م����ن كل حمافظ����ة يف اليم����ن، مو�سح����اً بن كل 
منطق����ة تختلف عن املنطقة الأخ����رى باإيقاعها 
وبحليه����ا  التقليدي����ة  وباأزيائه����ا  املتمي����ز 
وبخ�سو�سية جتعله����ا خمتلفة عن غريها وهذا 
ما ي�سفي الرثاء الثقايف الفلكلوري التقليدي.

واأكد ال�سي����د اآدم �سيف باأن العاقات بني 
مملكة البحري����ن واجلمهوري����ة اليمنية عاقات 
قوية ومتمي����زة واأن الدولت����ني يعتربا تواأمني 

خلق����ا م����ن رحم امل����ودة واملحب����ة والإخ����اء منذ 
الأزل، م�سي����داً يف هذا ال�سدد على حر�ض هيئة 
البحرين للثقاف����ة والآثار وعل����ى راأ�سها معايل 
ال�سيخة م����ي بنت حممد اآل خليفة التي حتر�ض 
عل����ى اأن ت�سارك جميع الدول العربية والأجنبية 
وي�س����ب يف م�سب واحد ت�ستفيد منها كل دول 

العامل.
وذك����ر امللح����ق الثق����ايف اليمن����ي اأن فرقة 
“اآزال” اليمنية هي فرقة عر�ض فلكلوري قام 
بتاأ�سي�سها العام 2016 بتوجيهات من ال�سفري 
اليمني ل����دى مملكة البحرين �سع����ادة الدكتور 
على ح�سن الأحمدي للجالي����ة اليمنية يف مملكة 

البحرين. 
واأ�س����اف امللح����ق الثق����ايف اأن����ه وبدعم من 
ال�سف����ري اليمن����ي ق����ام بت�سكيل ه����ذه الفرقة 
الثقافي����ة ال�ستعرا�سي����ة املكون����ة م����ن اأربعة 
وع�رصين �سخ�ض، منوهاً ب����اأن “اآزال” هو ال�سم 
الق����دمي ل�سنعاء القدمية والت����ي كانت ت�سمى 

�سام اآزال.
واأو�س����ح اآدم �سيف اأن ه����ذه الفرقة تقدم 
لوح����ات فني����ة م����ن رب����وع اجلمهوري����ة اليمنية 
لرق�سات �سعبية فلكلوري����ة تراثية عريقة من 
جميع املحافظات اليم����ن اإ�سافة الى اإ�سكت�ض 
متثيلي فكاهي يتحدث ع����ن اأهمية التعليم يف 

منطقة اخلليج والوكن العربي.

متابعات

الفيــديــو آرت... 
رمــــزيــة الصــــور وانعكــــاس المكــــان

الشارقة ضيف شرف 
معرض ساو باولو للكتاب

كث����ريا ما تتن����اول الفنون املعا�����رصة فكرة 
الذهني����ة  مبفاهيمه����ا  ال�س����ورة”   .. “امل����كان 
وتاأثرياته����ا الب�رصي����ة من خال ا�ستث����ارة الأبعاد 
الذاتية والعامة بكل تداخاتها، وت�سليط ال�سوء 
عل����ى امل����كان يف الأعم����ال الفنية الب�رصي����ة، يعّد 
بعدا عميق التعب����ري والتج�سيد، ي�ستفز املتلقي 
للبح����ث والتف�سري ع����ن موتيفات����ه املرئية التي 
تتدفق يف احلوا�ض من خال املفهوم واملق�سد 

واملعنى.
وق����د ط����رح الفيدي����و اآرت ه����ذه املفاهيم 
اخلا�سة باملكان باأ�سلوبه املتنوع ومتاهيه معه، 
حي����ث ابتكر لها عام����ات ا�ستوحاها من الذاكرة 
وال�سرتج����اع والتفاعل كفعل ذاتي وعام ليحيل 
املتلق����ي بجمالي����ات احلل����م واحلن����ني وال�سجن 

وتاأمات املا�سي بعني احلا�رص.
ولعل التجارب التي اعتمدت رمزية املكان 
وعامات����ه الب�رصية يف الف����ن الت�سكيلي ككل ويف 
الفيدي����و اآرت باخل�سو�����ض متع����ددة ح�سب كل 

فنان وروؤاه.
ومن التج����ارب القريبة واجلديدة واملبتكرة 
التي خا�س����ت فكرة امل����كان ورمزياته ب�رصيا يف 
الفيدي����و اآرت وتاأث����رت بتج����ارب عاملية، ومنها 
انطلق����ت نح����و ف�ساءاته����ا التعبريي����ة اخلا�سة، 
ومنه����ا التجربة ال�سعودية التي متثلت يف اأعمال 
املخرج����ني والفنان����ني حمم����د �سلم����ان وفه����د 

القثامي.
التعب����ريات  ع����ن  اآرت  الفيدي����و  يختل����ف   
الت�سكيلي����ة املاألوفة، فهو يعتم����د على الفكرة 
اللقط����ة  تب����داأ يف  الت����ي  الب�رصي����ة  ومفاهيمه����ا 
وترت�س����خ يف الذهن، وهو م����ا يحيل على خمزون 
ذاك����رة حمّمل����ة بالتفا�سيل والأط����ر، ومن بينها 
امل����كان، فباخت����اف الأ�ساليب مّت تن����اول فكرة 
املكان فل�سفيا وجوديا كما يف اأعمال بيل فيول 
اأو اأعم����ال عادل عابدين، ومنى حاطوم، فاملكان 

تر�ّسخ ح�سب املوقف وامل�ساعر والتوجه والبحث 
الذي ي�ست����درج املفاهيم اإليها مقتلعا اإياها من 
جذوره����ا املجردة اإلى عمق ف�ساء ال�رصد الب�رصي، 
وجتدر الإ�سارة اأن ه����ذه التجارب العاملية اأثرت 

يف الكثري من التجارب اخلليجية وال�سعودية.
فق����د تبدو املقارب����ة بني جتربت����ي �سلمان 
والقثام����ي متنوع����ة الدللت من حي����ث التعبري، 
اإذ يحم����ل فهد القثامي نظرة خمتلفة يف التعبري 
والأ�سل����وب، فه����و ل ي�س����ور ملج����رد التف�س����ري، 
ب����ل يخلق م����ن احللم اأمكن����ة ومن التذك����ر حنينا 
واأحا�سي�����ض ي�سك����ن فيه����ا عنا�����رصه، فتام�����ض 
امل�ساهد فكري����ا بفل�سفته الوجودي����ة ومواقفه 
الإن�ساني����ة رغ����م واقعيته الت����ي تام�ض احلوا�ض 
باحلنني لاأمكنة وحف����ر الأزمنة بتفا�سيل ال�رصد 
امل����كاين لاأطر الذي يتحول به����ا من العتيادية 
اإلى ف�س����اءات يخو�ض فيه����ا انطاقه، ويرو�ض 

ذاكرته مبا يليق وذاكرة مكانه.
فخ����ال تل����ك التوليف����ات ُين�س����اأ الفيدي����و 

ويح����ّرك ال�سورة بتفاعاتها الزمانية واملكانية، 
فيعطيها اأدوارا، فف����ي فيلمه “حكاية م�سامري” 
منح امل�سام����ري اأدوارا تفاعلي����ة حّولتها من اأداة 
مهّم�سة اإلى عنا�رص فاعلة بق�سة واأمكنة ومراحل 
زمنية اأخ�سعها ل�رصمدية حياة ت�سبه حياة الإن�سان 
يف املكان انبعاثا لروؤى تنوعت عاماتها وحاكت 
ب�رصيا فل�سف����ة الرمز لتقع على �سدمات الوجود 
وتناق�سات����ه بني اختاف امل����كان واملراحل بني 
احلن����ني والتذكر ب����ني الجتماع والف����راق، فهو 
يقّدمه����ا بانورامي����ا يف فيدي����و اأع����د ل����ه اأ�سلوب 
“ال�سينما الت�سكيلية” بني النحت واحلفر والأداء 
والتج�سيد والتحريك، فكاأنه ا�ستن�سخ املكان من 
ذاكرت����ه اإلى مكان اآخر ج�ّسدت����ه عنا�رصه الب�رصية 
من خال اأبعاد ال�سوء وال�سوت وال�سكل، فكان 

املكان ماألوف ال�رصد غرائبي املحمل.
فامل����كان عن����ده اأفق وانط����اق قيود تبحث 
ع����ن التحرر من التذكر والذاكرة تبحث عن الأطر 

لتغادرها.

 اأم����ا املخرج الفنان حمم����د �سلمان، فيتعّمد 
البا�ض احلن����ني على الذاك����رة لتبعث يف املكان 
اأحا�سي�ض دافق����ة املعاين، فامل����كان عند حممد 
�سلمان هوية وانتماء تفا�سيل يومية لها عمقها 
املتناغ����م مع اإيقاع احلكاي����ات، يطرحه ب�سمولية 
باح����ث قل����ق داخ����ل الأط����ر ع����ن �سخ�سياته من 
املكان م����ن الطبيعة من الطفول����ة من املا�سي 
من كل ما يحّول ال�س����ور اإلى رمز مكاين ل ي�سبه 

اأي ف�ساء اآخر.
ي�ستنط����ق ال�سلم����ان اأحا�سي�����ض الذاكرة يف 
الفع����ل والآداء، في�ستخ����رج عامات ب�رصية حتيل 
عل����ى الواقع والوطن بهويت����ه املاألوفة وماحمه 
التي تبعث يف الروح �سكينة النتماء. اأما الدللة 
الب�رصي����ة يف اأف����ام القثامي، فه����ي اأعمق وجودا 
وفل�سف����ة تام�����ض التاأمات الذهني����ة يف تفعيل 
امل����كان �رصمدي����ا وحتويل����ه اإل����ى ف�س����اء ماألوف 
ب�سخ�سيات يحركه����ا بحيوية مب�سووؤلية وحيوية 

لتتقم�ض اأدوارها.
�سواء يف عمل حممد �سلمان اأو القثامي هناك 
فل�سفة عميقة داخل ال�سورة كل يراها باأ�سلوبه، 
وهذا التنوع هو الذي ن����ّوع الفيديو وت�سوراته، 
فالتفا�سي����ل الوجودية والواقعي����ة التي حتمل 
جمالياته����ا تفر�سها على اأبعاد املكان، فرت�سخ 
�سوره����ا وتتجاوز الف�ساء اجلاه����ز اإلى ف�ساء له 
معنى وحكايات لها دللتها ومقا�سدها الفنية.

 
  يو�سف احلربي
كاتب يف الفنون الب�رصية
مدير جمعية الثقافة والفنون يف الدمام

بع���د حل���ول ال�سارق���ة �سيف���اً عل���ى معر�ض 
باري�ض الدويل للكت���اب حتل �سيف �رصف معر�ض 
�س���او باولو ال���دويل للكتاب، يف دورت���ه اخلام�سة 
والع�رصي���ن خال 3 و12 ال�سه���ر اجلاري، و�سيطلع 
زوار املعر����ض عل���ى الثقاف���ة الإماراتية وم�سرية 

تطورها خال اأربعة عقود من الزمن. 
و�ستنظم �سل�سلة من الندوات واجلل�سات حول 
ال�سعر، والرواية، وال���رتاث يف الإمارات، مب�ساركة 
وف���د ي�سم 20 كاتباً ونا����رصاً و15 هيئة وموؤ�س�سة 
ثقافية اإماراتية. و�ستك���ون لدى اجلمهور فر�سة 
م�ساه���دة عرو�ض فنية اإماراتي���ة جتمع بني الغناء 
ال�سعب���ي والرق����ض الفلكل���وري، وتقدمها فرقة 
ال�سارق���ة الوطنية ع���رب �سوارع املدين���ة الكبرية، 

ناقلة �سورة حية عن الرتاث ال�سعبي الإماراتي. 
وي�سه���د الي���وم الأول من فعالي���ات ال�سارقة 
اأم�سية �سعرية بعنوان »اأطي���اف �سعرية« ي�سارك 
فيها كل من ال�ساعر حبيب ال�سايغ وال�ساعر طال 
�س���امل،، فيما يقدم ع���ازف الع���ود طار�ض خمي�ض 
�سعي���د الها�سم���ي مقطوع���ات مو�سيقي���ة حت���ت 

عنوان »مو�سيقى الروح. 
وتتوا�س���ل فعالي���ات الي���وم الأول لاإم���ارة 
بندوة حول »عام زايد«، يديرها الكاتب والإعامي 
خالد ب���ن ققة، ويعر�ض خاله���ا الباحثان حمد بن 
�رصاي، اأ�ستاذ التاريخ يف جامعة الإمارات، و�سعيد 
حم���دان، مدي���ر اإدارة برام���ج املكتب���ة الوطنية يف 
دائرة الثقافة وال�سياحة باأبوظبي، قراءة يف جهود 
ال�سي���خ زاي���د، يف بناء الدول���ة، وتكري����ض قيمها 

احل�سارية، واأ�س�ض بنائها ونه�ستها. 

اأ����س���در امل���رك���ز ال��ق��وم��ي 
للرتجمة يف القاهرة، اجلزء الأول 
من كتاب “القومية والثقافة” 

اأحمد  ترجمة  روكر،  لرودولف 
املق�سود  وكان  اأحمد،  زكي 

ي�سل  اأن  الكتاب،  بهذا 
من  وا�سعة  دائ���رة  اإل��ى 
ال��ق��راء الأمل�����ان، حيث 

ظهوره  املفرت�ض  من  ك��ان 
يف برلني يف خريف 1933، لكن �سعود 
ه��ت��ل��ر وال��ن��ازي��ة 
ذل��ك،  دون  ح��ال 
وك����ل م���ا ح��دث 
ب���ع���د ذل�����ك م��ن 
ح������رب ع��امل��ي��ة 
به  تنباأ  وخ���راب 

هذا الكتاب.

اجلديدة  الرواية  عنوان  هو  “وحي” 
فرن�سا،  يف  امل��ق��ي��م  ال��ي��م��ن��ي،  ل��ل��ك��ات��ب 
اأح��داث  حبيب عبد ال��رب ���رصوري. وت��دور 
الأخ��ري  ج��اء يف غافها  ما  بح�سب  ال��رواي��ة 
با�سم م�ستعار  ر�سالة غام�سة ت�سل  حول 
اإلى  طريقه  يف  وهو  العثماين،  غ�ّسان  اإلى 
�سورينتو لتم�سية اإجازته مع زوجته �سهد، 

فتثري لديه خماوف وت�ساوؤلت كثرية.
وي��غ��دو  بينهما  ال��ر���س��ائ��ل  ت��ت��وال��ى 
ينب�ض  غام�ض  �سخ�ض  اأ���س��ري  العثماين 
ذاك���رت���ه ال��ق��دمي��ة، م��ن��ذ ح��ادث��ة »ج��ام��ع 
ال��ع��ي��درو���ض« يف 
باليمن،  ق��ري��ت��ه 
وخ�������روج�������ه م��ن 
ال����ق����ري����ة اإل�����ى 
ع����دن و���س��ن��وات 
والعمل  الدرا�سة 

احلزبي.

للن�رص  ال�سباح  �سعاد  دار  عن  �سدر 
اإل��ى  )ب��رق��ي��ات عاجلة  وال��ت��وزي��ع دي���وان 
�سعاد  لل�ساعرة  ال�سابعة  بطبعته  وطني( 
ال�����س��ب��اح، وذل���ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ذك��رى 
�سعاد  ُع��رف��ت  وق��د  وال��ع�����رصي��ن،  الثامنة 
والنرثية  ال�سعرية  باإ�سداراتها  ال�سباح 
قدمياً وحديثاً، والتي تفي�ض حباً للكويت 
وتغنياً با�سمها، وتفنناً يف اإظهار حبها لها 
ال�سهري  ديوانها  ويعترب  بها،  وتعلقها 
عاجلة  )ب��رق��ي��ات 
اإل���ى وط��ن��ي( من 
اأك���رث ال���دواوي���ن 
ان������ت�������������س������اراً 
ب����ق���������س����ائ����ده 
ال�����غ�����ن�����ائ�����ي�����ة 

املعروفة.

رح���ل عن عاملن���ا، الأحد املا�سي، ال�ساعر الأيرلندي ماثيو �سويني ع���ن عمر يناهز 66 عاما، وذلك بعد 
معاناته من مر�ض ع�سبي حركي، تزامنا مع �سدور اأحدث جمموعة �سعرية له بعنوان “حياتي كر�سام” قبل 

اأربعة اأ�سهر.
وال�ساع���ر الأيرلن���دي ماثيو �سوين���ي، و�سفته �سحيفة تامي���ز الأيرلندية بالكاتب الغزير الإنت���اج، حيث �سدر له 
العدي���د م���ن املجموعات ال�سعرية، والتي من بينها “القمر الأ�سود” الذي و�سل اإلى القائمة الق�سرية جلائزة “ت �ض 

اإليوت”، وجائزة اأيرلندا لل�سعر، كما �سارك يف كتابة فيلم �ساخر بعنوان “املوت ياأتي لل�سعراء”.

على وقع اإيقاعات مو�سيقية، امتزجت فيها اأحلان اأندل�سية بنغمات اإفريقية اأ�سيلة، انطلقت يف مدينة 
مكنا����ض �سمايل املغرب، فعالي���ات الدورة ال� 19 ملهرجان »وليلي« ال���دويل ملو�سيقى العامل التقليدية، 
مب�سارك���ة ف���رق عاملية اإلى جان���ب اأخرى مغربية. واأدت فرق���ة »عبيدات الرما.. فا����ض« املغربية، بلبا�سها 
التقليدي املميز، واآلتها املو�سيقية الرتاثية، فقرات مو�سيقية تراق�ض على اأحلانها اجلمهور. كما حر�ست فرق »عبيدات 
الرم���ا« على املحافظة على ه���ذا املوروث الثقايف، واأ�سهمت يف التعريف به على م�ست���وى العامل، كما اأدت فرقة »متتمات 

اإفريقية«، املوؤلفة من ثمانية اأع�ساء، والقادمة من ال�سنغال، عر�سا احتفاليا غنيا بالإيقاعات التقليدية والرق�سات.

الملحق الثقافي للجمهورية يشيد بالتعاون بين البلدين

• من الرتاث اليمني	

• يو�سف احلربي	

• من اأعمال فهد القثامي	



�لذهب يرت�جع قرب �أدنى 
م�ستوى يف عام

بنجال���ورو - رويرتز: �نخف�س���ت �أ�سعار �لذهب يف 
�آ�سي���ا مقرتبة م���ن �أدنى م�ستوى يف ع���ام لتاأثرها �سلبا 
جر�ء �رتفاع �لدوالر يف ظل ت�ساعد �لتوتر�ت �ل�سيا�سية 
عامليًّا. و�نخف�ض �ملعدن �الأ�سفر يف �ملعامالت �لفورية 
)�الأون�س���ة(  لالأوقي���ة  دوالر   1206.29 �إل���ى   %  0.5
ليح���وم بالقرب من �أدنى م�ستوياته يف �سنة عند 1204 
دوالر�ت و�لذي بلغه �الأ�سب���وع �ملا�سي. ويتجه �سوب 

ت�سجيل خام�ض �نخفا�ض �أ�سبوعي على �لتو�يل.
وتر�جع �لذهب يف �لعقود �الأمريكية �الآجلة 0.5 % 

�إلى 1213.4 دوالر لالأوقية.

“�سام�سونغ” تك�سف عن “غاالك�سي نوت 9”
نيوي���ورك - � ف ب: ك�سفت جمموعة “�سام�سونغ” �لكورية �جلنوبية �لعمالقة عن �أحدث 
طر�ز�ته���ا من �لهو�تف �لذكية وهو “غاالك�سي ن���وت 9”، يف م�سعى للحد من �لتباطوؤ �لكبري 
يف مبيع���ات �أجهزتها. فرغ���م ��ستمر�رها يف ت�سدر �سوق �لهو�ت���ف �لذكية يف �لعامل، �سهدت 
ا بفعل �نخفا�ض مبيعاتها يف �لربع �لثاين. �إير�د�ت “�سام�سونغ” تر�جعا بن�سبة 22 % خ�سو�سً

وعزت �ملجموعة ه���ذه �لنتائج �إلى �ملبيعات �ملخيبة لطر�زه���ا “غاالك�سي �أ�ض 9” �لذي 
�أطلق يف مار�ض �ملا�سي. كما �أن �حتد�م �ملناف�سة مع �ل�رشكات �ل�سينية على ر�أ�سها “هو�وي” 
يف����رش �أي�ًسا هذ� �لتباطوؤ. ويحوي هاتف “غاالك�سي نوت 9” �لذي قدم يف نيويورك و�سيطرح 
للبيع �عتباًر� من 24 �أغ�سط�ض، �سل�سلة حت�سينات وتطوير�ت لكنه ال يحمل �أي خا�سية مبتكرة 
ا حجم �لذ�كرة يف هذ�  �أ�سا�سية مقارنة مع �لطر�ز�ت �ل�سابقة. فقد ز�دت “�سام�سونغ” خ�سو�سً
�جلهاز �إذ طرحت ن�سخة �أولى من هذه �لهو�تف مع ذ�كرة ب�سعة 128 غيغابايت ون�سخة �أخرى 

�أي�ًسا ب�سعة 512 غيغابايت.
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اقتصاد

�لتوقع���ات  تده���ورت  �أرق���ام:   - �لريا����ض 
�مل�رشفي���ن  �أن  لدرج���ة  لرتكي���ا  �القت�سادي���ة 
و�ملتد�ولن بد�أو� يتحدثون عن “�الحتمال” �لذي 
كان خ���ارج �حل�سابات، وهو �حلاجة لتدخل �سندوق 
�لنقد �لدويل، ال �سيما على خلفية �لنزيف �مل�ستمر 
يف قيم���ة �لعمل���ة �ملحلي���ة �لت���ي �سه���دت هبوًطا 
� فق���دت خالله �أكرث م���ن 13 % م���ن قيمتها  ح���ادًّ
�أم���ام �ل���دوالر �أم�ض �جلمع���ة، ما دفعه���ا �إلى �أدنى 

م�ستوياتها على �الإطالق.
وي�سع���ر �لبع����ض بالقلق من فر����ض �لرئي�ض 
�لرتك���ي رج���ب طي���ب �أردوغ���ان �سو�ب���ط جديدة 
حلرك���ة ر�أ�ض �مل���ال، يف حماولة �أخ���رية منه لتجنب 
رفع الفائدة ووقف هبوط اللرية، م�ستغلاً �سيطرته 
�لكامل���ة على �قت�س���اد �لبالد �لت���ي �كت�سبها بعد 

�نتخابات يونيو، بح�سب تقرير ل�”بلومربغ”.
وب�س���كل ع���ام من���ذ �نته���اء �النتخاب���ات منت 
خم���اوف من تبني �أردوغان وجهات نظر �قت�سادية 
غ���ري تقليدي���ة  قد تق���ود �لب���الد نح���و م�سري قد 
ال حتم���د عقب���اه، و�أثن���اء ذل���ك، �أذك���ت �لوالي���ات 
�ملتحدة نار �أزمة �لعملة �لتي ُتعّقد �الأمور بالن�سبة 
لالقت�ساد �لرتكي من خالل �لتهديد بفر�ض مزيد 
من �لعقوب���ات على �أنق���رة حلب�سها ق�ًس���ا �أمريكيًّا 

متهًما باجلا�سو�سية.

سـر معانـاة االقتصـاد 
ما �مل�سكة مع �قت�ساد تركيا؟، متتعت تركيا 
مبعدالت منو ت�سب���ه �ل�سن خالل فرتة طويلة من 

حكم �أردوغان �ملمتد منذ قر�بة �ل�ستة ع�رش عاًما.
ا  لكن بعك����ض �ل�سن �لتي تعد ُم�س���دًر� قويًّ
يحقق فائ�ًسا باحل�ساب �جلاري، فاإن تركيا حتظى 
بعج���ز يف �حل�س���اب �جل���اري يع���د من ب���ن �الأكرب 
يف �لع���امل، الأن تو�سعه���ا كان مدعوًم���ا بالدي���ون 

�خلارجية.
وب���د� ذلك جيًد� عندما كانت �لبنوك �ملركزية 
يف �لع���امل ت�سخ �الأمو�ل �إلى �الأ�سو�ق للم�ساعدة يف 
�إخر�ج �القت�ساد�ت من �أزمتها، لكن لي�ض بعد �الآن، 

فم���ع �رتفاع �أ�سع���ار �لفائدة �لعاملي���ة و�نخفا�ض 
جاذبية �الأ�س���و�ق �لنا�سئة يف �أع���ن �مل�ستثمرين، 
بد�أ �سح���ب �الأم���و�ل وتوجيهها �إل���ى �القت�ساد�ت 

�ملتقدمة.
و�أ�ساع���ت تركيا فر�ستها خ���الل هذه �لفرتة 
لتوجي���ه ع����رش�ت �ملليار�ت م���ن �ل���دوالر�ت �لتي 
ح�سل���ت عليها من �خل���ارج �إلى مكا�س���ب �إنتاجية 
طويل���ة �الأج���ل، وو�سعت �لكثري منه���ا يف م�ساريع 

عقارية ومر�كز ت�سوق.
لك���ن كيف تبدو �الأمور �الآن؟ يبدو �أنها لي�ست 
جي���دة مب���ا يكف���ي، فالت�سخ���م جت���اوز 15 %، �أي 
�أكرث من ثالث���ة �أ�سعاف م�ستهدف �لبنك �ملركزي، 
وبلغ���ت عائ���د�ت �لديون �لت���ي ت�سدرها �حلكومة 
م�ستويات قيا�سية، يف ظل ��ستمر�ر �نهيار �للرية.

كل ذل���ك ال ي�رش فقط مبعنوي���ات �مل�ستهلك 
و�أمو�ل���ه، بل ي�س���ع �سغوًطا قوية عل���ى ميز�نيات 
�ل�رشكات �لت���ي �قرت�ض �لكثري منها عمالت �أجنبية 
من �خلارج وتو�جه �الآن عبًئا متز�يًد� ب�سبب �رتفاع 
تكالي���ف هذه �لقرو�ض مع �نخفا����ض قيمة �لعملة 

�ملحلية.

وب���داًل من تخفي�ض �لدين �حلكومي و�العتماد 
عل���ى �لبن���ك �ملرك���زي يف تهدئة �الأم���ور عرب رفع 
�أ�سع���ار �لفائدة، يريد �أردوغ���ان �الإبقاء على معدل 
فائدة منخف�ض لتمويل �ملزيد من عمليات �لبناء.

لماذا انخفضت أسعار السندات؟
جت���اوزت تركي���ا �الأرجنت���ن باعتباره���ا �أ�سو�أ 
م���كان يف �لع���امل مل�ستثم���ري �لدي���ون �ل�سيادية. 
و�رتف���ع �لعائد عل���ى �سند�تها �لع�رشي���ة �إلى �أعلى 
م�ست���وى على �الإطالق فوق 20 %، و�ل�سبب هو �أن 

�مل�ستثمرين خائفون.
�إن عج���ز �حل�ساب �جل���اري �لذي يق���در باأكرث 
م���ن 6 % من �لن���اجت �ملحلي �الإجم���ايل للبالد هذ� 
�لعام، يتطلب من تركي���ا جذب �ملزيد من �الأمو�ل 
من �خل���ارج با�ستم���ر�ر. وبالتايل حتت���اج �حلكومة 
�أي�ًسا �إلى كبح �لت�سخم لتفادي ذعر �مل�ستثمرين، 
خا�سة مع توقع تباطوؤ منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

ب�سكل كبري.
يف حن �أن �لبنك �ملركزي رفع �أ�سعار �لفائدة 

مبق���د�ر 500 نقطة �أ�سا�ض منذ �أبريل، فاإن ذلك مل 
يكن كافًيا الإبقاء �لت�سخم حتت �ل�سيطرة.

ما سبب ضعف الليرة؟
ت�سم���ل �أ�سب���اب �لتده���ور �مل�ستم���ر يف قيمة 
�لعمل���ة �ملحلية �ال�سطر�ب �ل�سيا�سي �لذي ع�سف 
بالبالد عقب حماولة �النق���الب �لع�سكري �لفا�سلة 
يف 2016 �سد �أردوغان، ما �أتبعه �ملزيد من �لتوتر 

يف �لعالقات مع �أوروبا و�أمريكا.
لكن �لل���رية تنهار �أي�ًسا ب�سب���ب �تباع �الإد�رة 
�لرتكية �سيا�سة �لنم���و مقابل �أي ثمن، �لتي غذت 
�لت�سخ���م حتى ��ستفحل، فد�ئًم���ا �ملزيد من �لنمو 

كان يعني �ملزيد من �لديون.
اإن الهبوط احلاد يف قيمة العملة الرتكية يوؤمل 
�القت�س���اد كثرًي�، نظ���ًر� العتماد عملي���ة �لت�سدير 
عل���ى �ل���و�رد�ت يف �الأ�سا����ض، وخا�س���ة �لطاق���ة، 
وبالطبع يوؤمل �ل����رشكات �لتي متتلك �سايف عجز يف 
�لتز�م���ات �لعمالت �الأجنبية قيمت���ه 210 مليار�ت 

دوالر.

 هل تحتاج تركيا إلى إنقاذ 
من صندوق النقد الدولي؟

م���ن �ل�سعب �أن يحظى هذ� �ملقرتح بقبول 
من �أردوغان، �لذي يفتخ���ر كثرًي� ب�سد�د ديون 
تركي���ا يف �ل�ساب���ق من ح���زم �الإنق���اذ، ويرى �أن 

بالده حققت �أخرًي� �ال�ستقالل �القت�سادي.
لكن �حلقيقة هي �أن تركيا ما ز�لت تعتمد 
عل���ى �لعامل كما كانت د�ئًم���ا يف �ل�سابق، ورمبا 
يكون هذ� �العتماد قد تز�يد يف �لوقت �لر�هن.
�إذ� توق���ف �لد�ئن���ون �الأجان���ب عن تقدمي 
قرو�سه���م �إل���ى �لبن���وك و�ل����رشكات �لرتكي���ة، 
فق���د يتعطل �قت�ساد �لب���الد كاماًل ويدخل �إلى 
�ل�سيناريو �ملع���روف ب�”الهب���وط احلاد” �لذي 
ي�س���ري �إلى تباط���وؤ ق���وي، و�إذ� ما ح���دث ذلك، 
يعتق���د �القت�سادي���ون �أن تركي���ا �ست�سطر يف 
�لنهاي���ة �إلى طرق باب �سن���دوق �لنقد �لدويل 

طلًبا للم�ساعدة.
�الآن وكلما تعمق���ت �مل�سكلة �رتفع �سقف 
مطال���ب �الأ�سو�ق �لتي ال تر�س���ى باأقل من 30 
% كفائدة على �للرية باملقارنة مع 17.75 % 
يف �لوق���ت �حلايل، فما خطوة �أردوغان �لقادمة: 
فر�ض مر�قبة عل���ى حترك روؤو�ض �الأمو�ل؟ رفع 

�لفائدة؟ �أم �لتحرك نحو �سندوق �لنقد؟

الليرة تهبط إلى أدنى مستوياتها
تر�جع���ت �للرية �لرتكي���ة �أم����ض، باأكرث من 6 
% مقاب���ل �لدوالر على خلفية �الأزمة �لدبلوما�سية 
بن �أنقرة وو��سنطن وخماوف من �حتمال �نعكا�ض 

ذلك على �مل�سارف �الأوروبية �لعاملة يف تركيا.
وهبطت �لعملة �لرتكي���ة الأول مرة حتت عتبة 
�ست لري�ت للدوالر ثم عادت وحت�سنت طفيفا �إلى 

5.9 لرية للدوالر.
وكان���ت �للرية �لرتكية �لت���ي فقدت �أكرث من 
ثلث قيمته���ا منذ مطلع �لع���ام، تر�جعت �خلمي�ض 

باأكرث من 5 % مقابل �لدوالر.

مذبحة اللرية... ملاذا ال ت�صتطيع تركيا وقف التدهور االقت�صادي؟
تقــريـــرفو�ئد �لديون �حلكومية ت�سل �إلى 30 %

النفــط ينخـفــ�ض اإلــى 71.9 دوالر للبـرميـل
“�لطاقة �لدولية”: هدوء �الأ�سو�ق ق�سري �الأجل

�أ�سع���ار  �نخف�س���ت  وكاالت:   - عو��س���م 
�لنف���ط �أم����ض بفع���ل خم���اوف م���ن �أن �لن���ز�ع 
�لتج���اري �ملت�ساع���د ب���ن و��سنط���ن وبكن 
�سيعرقل �لنمو �لعاملي و�لطلب على �لوقود، 
حت���ى يف �لوقت �لذي م���ن �ملتوقع �أن يت�سبب 
فيه �إع���ادة فر�ض عقوبات �أمريكية على �إير�ن 

يف �سح �الإمد�د�ت.
و�نخف�س���ت �لعقود �الآجلة خل���ام �لقيا�ض 
�لعاملي مزيج برنت ل�سهر �أقرب ��ستحقاق 18 
�سنت���ا �أو م���ا يعادل 0.3 % �إل���ى 71.89 دوالر 

للربميل باملقارنة مع �الإغالق �ل�سابق.
وهبطت �لعقود �الآجلة خلام غرب تك�سا�ض 
�لو�سيط �الأمريك���ي 25 �سنًتا �أو ما يعادل 0.4 

% �إلى 66.56 دوالر للربميل.
وتر�جع���ت �الأ�سع���ار بفعل �حتم���ال تباطوؤ 
�لتوت���ر�ت  ب�سب���ب ت�ساع���د  �لعامل���ي  �لنم���و 

�لتجارية.
وخ���الل �الأ�سب���وع، يتجه برن���ت لالنخفا�ض 
نح���و 2 %، فيما مي�س���ي خام غ���رب تك�سا�ض 

الو�سيط قدما �سوب الهبوط بنحو 3 %.
ويف �أحدث جولة من عمليات فر�ض �لر�سوم 
�جلمركية، قالت �ل�سن �إنها �ستفر�ض ر�سوما 
�إ�سافي���ة بن�سبة 25 % عل���ى و�رد�ت �أمريكية 

بقيمة 16 مليار دوالر.
وعل���ى �لرغم من ح���ذف �لنف���ط �خلام من 
قائمة �ل�سلع �مل�ستهدف���ة بالر�سوم �ل�سينية، 
�ملك���ررة  �لنفطي���ة  باملنتج���ات  و��ستبد�ل���ه 
و�أي�ًسا غاز �لب���رتول �مل�سال، يقول �لكثري من 
�ملحلل���ن �إن �ل���و�رد�ت �ل�سينية م���ن �لنفط 

�الأمريكي �ستنخف�ض على نحو كبري.
ا �إلى  و�أدى تنامي �لتوتر�ت �لتجارية عامليًّ
�نخفا�ض عمالت �قت�ساد�ت نا�سئة كبرية مثل 

�لهند وتركيا و�ل�سن.
وت�سب���ب �نخفا����ض قيم���ة تل���ك �لعمالت 
يف زي���ادة تكلف���ة و�رد�ت �لنف���ط، �ملتد�ول���ة 
بال���دوالر �الأمريكي، وهو ما قد يوؤثر �سلًبا على 

�لطلب.
ويف �لوقت �لذي تزد�د فيه قتامة توقعات 
�لطل���ب، ف���اإن �الإم���د�د�ت قد ت�سح م���ع �إعادة 
فر����ض عقوب���ات �أمريكي���ة على طه���ر�ن �لتي 

�ست�سمل �سادر�ت �لنفط �عتباًر� من نوفمرب.
�إلى ذل���ك، قال���ت وكالة �لطاق���ة �لدولية 
�أم����ض �إن �أ�سو�ق �لنفط دخل���ت مرحلة ق�سرية 
من �لهدوء لك���ن عا�سفة رمبا تقرتب يف وقت 

الحق من �لعام �جلاري حن �ستخف�ض عقوبات 
�أمريكية جديدة �إمد�د�ت �لنفط �الإير�ين.

وقالت �لوكالة، �لتي ت�رشف على �سيا�سات 
�لطاقة يف �ل���دول �ل�سناعية، يف تقرير �سهري 
”هدوء �ل�س���وق يف �الآونة �الأخ���رية، مع �نح�سار 
�لتوتر�ت ب�ساأن �الإم���د�د�ت يف �الأجل �لق�سري، 
و�لرت�جع �حل���ايل لالأ�سعار، و�لنم���و �ملنخف�ض 

للطلب رمبا ال ت�ستمر“.
و�رتفع���ت �أ�سعار �لنفط ق���رب 80 دوالًر� 
للربمي���ل، وهو �أعل���ى م�ستوياته���ا منذ 2014 
بفعل خم���اوف ب�س���اأن نق�ض �الإم���د�د�ت لكن 
�الأ�سع���ار �نخف�س���ت يف �الأ�سابي���ع �الأخ���رية يف 

�لوقت �ل���ذي ��ستعادت فيه ليبيا بع�ض فاقد 
�الإنت���اج و�أ�سارت في���ه و��سنطن �إل���ى �أنها قد 
متنح بع�ض م�سرتي �لنفط �الإير�ين �الآ�سيوين 
بع����ض �ال�ستثناء�ت م���ن �لعقوب���ات يف �لعام 

�لقادم.
لكن �لواليات �ملتحدة تقول �إنها ما ز�لت 
ت�سعى الإجب���ار زبائن �لنفط �الإير�ين على وقف 

�مل�سرتيات متاًما يف �الأجل �لطويل.
و�إي���ر�ن ثالث �أكرب منتج يف منظمة �لبلد�ن 
�مل�س���درة للب���رتول )�أوبك( باإنت���اج يبلغ نحو 
���ا �أو ما يعادل 4 % من  4 مالي���ن برميل يوميًّ

�الإنتاج �لعاملي.

طوكي���و - رويرتز: ز�د �لدوالر الأعلى 
م�ست���وى يف 13 �سه���ًر� مقاب���ل �سل���ة من 
�لعمالت   كما حقق �لن مكا�سب كبرية، مع 
تر�جع �إقب���ال �مل�ستثمرين على �ملخاطرة 
�لتجاري���ة  �لتوت���ر�ت  ت�ساع���د  ظ���ل  يف 

�لعاملية و�خلالفات �لدبلوما�سية.
و�نخف�ض �لي���ورو الأدن���ى م�ستوياته 
من���ذ يولي���و 2017، فيم���ا هب���ط �جلني���ه 
�ال�سرتليني الأقل م�ست���وى يف �سنة و�سط 
تكهنات ب���اأن بريطانيا �ستغ���ادر �الحتاد 
�الأوروب���ي دون �تف���اق بخ�سو�ض �لعالقة 

بينها وبن بروك�سل يف �مل�ستقبل.
و�رتف���ع موؤ����رش �لدوالر، �ل���ذي يتتبع 
�أد�ء �لعمل���ة �الأمريكية مقابل جمموعة من 
�س���ت عمالت رئي�سية، ما يزيد عن 0.6 % 
�إل���ى 96.103 وهو �أعل���ى م�ستوياته منذ 

يوليو 2017.
وتلق���ت �لعملة �الأمريكي���ة �لدعم من 
تنام���ي توت���ر�ت �لتجارة �لعاملي���ة وتاأزم 
�إع���الن  م���ع  �جليو�سيا�سي���ة،  �لعالق���ات 
�لوالي���ات �ملتح���دة ه���ذ� �الأ�سب���وع �أنه���ا 
�ستفر�ض عقوبات جدي���دة على مو�سكو. 
وو��سنط���ن �أي�ًسا على خ���الف دبلوما�سي 
م���ع تركي���ا. ومع ��ستح���و�ذ �ل���دوالر على 
�لتدفق���ات �ل�ساعي���ة �إل���ى �مل���الذ �الآمن، 
كانت مكا�سب �لن �أمام �لعملة �الأمريكية 
حمدودة. لك���ن �لعمل���ة �ليابانية �رتفعت 
مقاب���ل معظ���م �لعم���الت �ملناظ���رة مثل 

�ليورو و�الأ�سرتليني و�لدوالر �الأ�سرت�يل.
�إل���ى   %  0.75 �لي���ورو  و�نخف����ض 
127.13 ين، وخ�رش �ال�سرتليني 0.25 % 
�إلى 142.03 ين وهبط �لدوالر �الأ�سرت�يل 

0.85 % �إلى 81.29 ين.

�لدوالر يرتفع �أمام 
معظم �لعمالت �لرئي�سة
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تونس: 4.4 مليون سائح في 7 شهور 
قفزت اإيرادات قطاع ال�سياحة يف تون�س بن�سبة 42 % يف الأ�سهر ال�سبعة الأولى 

من 2018، مقارنة مع الفرتة ذاتها من 2017 لت�سل اإلى 554 مليون دولر.
وقالت وزي���رة ال�سياحة التون�سية �سلمى اللومي اإن عائ���دات الن�ساط ال�سياحي 
بلغ���ت 1750 ملي���ون دينار )554 ملي���ون دوالر( يف الفرتة م���ن اأول يناير حتى 31 

يوليو 2018 لت�سجل منوا بن�سبة 42 % مقارنة بنف�س الفرتة العام 2017.
واأ�سافت “بلغ عدد زوار تون�س خالل نف�س الفرتة نحو 4.4 مليون �سائح بزيادة 

23 % مقارنة بالفرتة ذاتها من �سنة 2017”.
وتوقع���ت الوزيرة اأن يتجاوز عدد ال�سياح الزائري���ن لتون�س يف 2018 قاربة ال� 
8 مالي���ني �سائح مقابل اأكرث من 7 مالي���ني يف 2017 واأقل من 6 ماليني �سائح يف 

.2016

8.1 مليون سائح زاروا دبي بالنصف األول
���ا جديًدا يف  �سجل���ت دبي خ���الل الن�س���ف االأول من الع���ام اجلاري رقًم���ا قيا�سيًّ
ا�ستقب���ال الزوار الدوليني ليبلغ عددهم 8.1 مليون زائر، بزيادة طفيفة عن الفرتة 

ذاتها من العام املا�سي.
واأكدت االإح�ساءات ال�سادرة عن دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي )دبي 
لل�سياح���ة( ا�ستم���رار جناح القط���اع ال�سياحي لالإمارة، الذي ق���در حجمه بحوايل 109 

مليارات درهم مع نهاية العام 2017.
 ف���ى حني تب�رش ه���ذه االأرقام با�ستمرار دبي يف تقدمها لتحقيق املزيد من النمو 
خ���الل الن�سف الثاين من العام احل���ايل 2018، مع تعزيز االإم���ارة من مكانتها وجهة 

�سياحية مف�سلة لدى العديد من الزوار يف خمتلف االأ�سواق.
وا�ستم���رت االأ�سواق الرئي�سة يف حتقي���ق اأداء م�ستقر خالل االأ�سهر ال�ستة االأولى 
م���ن العام احلايل، حي���ث حافظت الهن���د، واململك���ة العربية ال�سعودي���ة، واململكة 
املتح���دة على مواقعها الثالثة االأولى باملقارنة م���ع ذات الفرتة من العام املا�سي، 
كم���ا حققت الهند اأعلى رقم يف اأعداد ال���زوار الدوليني؛ لتتجاوز حاجز املليون زائر 

مرة اأخرى، وبن�سبة زيادة قدرها 3 %.

�سـاللــة... وجهـــة �سياحيــة عائليــة تنافــ�س اأوروبــا
ارتفاع االأ�سعار اأدى اإلى عزوف البع�س عنها

ظه���رت �سالل���ة، اأو خري���ف �ساللة كما 
يف�ّس���ل البع����س ت�سميته، وجه���ة �سياحية 
قوية عل���ى م�ست���وى اخلليج م���ن �سنوات، 
حي���ث يف�سله���ا العدي���د م���ن البحرينيني 
لق�س���اء االإج���ازة، واله���روب م���ن الرطوبة 
ا يف �سه���ر اأغ�سط�س، حيث  واحل���ر، خ�سو�سً
تتمي���ز باأجواء ب���اردة وخ����رشة ال تتوافر يف 

املنطقة.
لكن اأع���داد ال�سي���اح البحريني���ني اإلى 
�ساللة ب���داأ يرتاج���ع �سيًئا ف�سيًئ���ا بح�سب 
عاملني يف القط���اع؛ ب�سبب االرتفاع الكبري 

باالأ�سعار.
واأو�سح���وا اأن الكلفة باتت متقاربة من 
بع�س الدول االأوروبية، ما ي�سع ال�سائح يف 
مفا�سلة قد تدفعه اإلى اختيار اأماكن خارج 
منطق���ة اخللي���ج عموًما، لكنه���ا تبقى دولة 
خليجية، عربية، قريبة، عائلية مف�سلة عند 

البع�س.
وت���رتاوح كلف���ة الرحل���ة ال�سياح���ة اإلى 
�سالل���ة ما ب���ني 270 دين���اًرا و500 دينار، 
بح�س���ب ما تقدم���ه ال����رشكات ال�سياحية من 
خدم���ات لل�سي���اح، كفئ���ة الفن���دق وبرامج 

الرحالت والتنقالت والطعام وغري ذلك.
لك���ن اأ�سحاب ال����رشكات ال�سياحية رغم 
تاأكيده���م اأن �ساللة باتت وجه���ة �سياحية 
���ا يف  مف�سل���ة ل���دى البحريني���ني خ�سو�سً
مو�س���م اخلريف )�سهر اأغ�سط����س( اإال اأنهم 
توقع���وا اأن ت�سه���د بع����س الرك���ود اإذا ما 
ا�ستمرت االأ�سعار باالرتفاع، وتدين االأحوال 

االقت�سادية للنا�س.
ن�سب���ة  القط���اع  يف  عامل���ون  وق���ّدر 
البحرينيني الذي���ن يذهبون اإلى �ساللة من 
جمموع ال�سياح يف املو�سم بنحو 15 % اإلى 

.% 20
ل  �سياحي���ة  ����رشكات  اأ�سح���اب  وق���ال 
ارتفاًع���ا  �سه���دت  االأ�سع���ار  اإن  “الب���الد” 
ملحوًظ���ا هذا املو�سم على غري العادة، وهو 
اأمر اعتربوه يقلل م���ن عدد ال�سياح، الذين 
عادة يف�سل���ون االأماكن الباردة والرخي�سة 

ن�سبيًّا، وال�سيما اأولئك متو�سطي احلال.
وق���در موظ���ف يف “�سفري���ات الري�س” 
كلف���ة الرحل���ة لل�سخ����س الواح���د يف ذروة 
املو�س���م ب� 500 دين���ار �ساملة املوا�سالت 
م���ن واإل���ى املطار، فيم���ا ت�س���ل نحو 377 
ديناًرا للغرف���ة الثنائية يف فن���دق من فئة 

اخلم�س جنوم.
واأ�س���ار ه���اين اأحم���د وه���و موظ���ف يف 
“�سفري���ات اجليل اجلديد” اإل���ى اأن زيادة 
الطلب على الوجهة ال�سياحية متكن ال�رشكة 
من ط���رح عرو�س واأ�سع���ار تناف�سية، �سواًء 

لالأفراد اأو للعائالت )القروبات(.

واأو�س���ح اأن ال�سي���اح البحرينيني بداأوا 
يبتعدون عن اختيار �ساللة كوجهة �سياحية 

خريفية؛ ب�سبب ارتفاع االأ�سعار.
اأو  الرحل���ة  كلف���ة  “ارتف���اع  واأ�س���اف 
انخفا�سها متوق���ف اأي�ًسا على عدد مقاعد 
اأ�سع���ار  اأن  ���ا  خ�سو�سً املتاح���ة  الطائ���رة 
التذاكر �سعدت من���ذ بداية ف�سل ال�سيف 
ب�سكل ملحوظ وهي موا�سلة الزيادة اإلى ما 

بعد مو�سم اخلريف”.
واأكد اأحمد اأن االأ�سعار احلالية يف �ساللة 
تتق���ارب م���ن ال���دول االأوروبي���ة، وبذل���ك 
تدخ���ل املناف�سة ويقع ال�سائ���ح باملقارنة، 
ا اأن كثريين يف�سلون الذهاب اإلى  خ�سو�سً
خ���ارج منطق���ة اخلليج، ما ي���وؤدي اإلى تدين 
ا 15  ع���دد ال�سياح اإلى �سالل���ة، اإذ بلغ حاليًّ

% فقط.
وق���در كلفة الرحلة اإل���ى �ساللة بحوايل 
360 دين���اًرا للف���رد مل���دة 5 اإل���ى 6 اأيام 
لالإقام���ة يف فندق فئ���ة اخلم�س جنوم. وهي 

مقاربة لبع�س دول اأوروبا. 
اإلى ذلك، قال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة 
املبتكر لل�سفر وال�سياحة ح�سني املعلم اإن 
ال�سائح البحرين���ي ذكي ومطلع وقادر على 
املقارنة بني الوجه���ات ال�سياحية واختيار 
ا فيم���ا يخ�س االأ�سعار  م���ا ينا�سبه، خ�سو�سً

وم�ستوى اخلدمات.
واأ�س���ار اإل���ى اأن اخت���الف االأ�سع���ار بني 
ال����رشكات ال�سياحية يعود لف���رق اخلدمات 

الت���ي تقدمه���ا لل�سياح، فبع����س ال�رشكات 
توف���ر تذاك���ر الط���ريان واملوا�س���الت مع 
الربام���ج ال�سياحي���ة واالإقام���ة يف الفن���دق 

بغ�س النظر عن عدد النجوم.
واأو�سح اأن �رشكته توفر ما يقارب 40 - 
50 مقعًدا خلم�س طائرات ب�سكل اأ�سبوعي، 
فيم���ا ت���رتاوح كلف���ة الرحلة ب���ني ال� 300 
و400 دين���ار يف ه���ذه االأيام، وق���د ترتفع 

بح�سب توافر مقاعد الطريان.
وب���ني اأن االإقب���ال عل���ى �سالل���ة حاليًّا 
متوق���ف عند ال���� 20 %، اإذ ميك���ن تف�سري 
ذلك باأن رغبة ال�سياح لهذه الوجهة ترتاجع 

�سيًئا ف�سيًئا.
واأ�سار اإل���ى اأن ميكن تربير ذلك بقدرة 
ال�سائ���ح البحريني على مقارن���ة م�ستويات 
االأمث���ل واخلدم���ات  ال�سياحي���ة  الوجه���ات 

املتوفرة.
ب���دوره، قال ح�س���ن ال�ساي���غ املوظف 
يف �رشك���ة “جريم���ي لل�سف���ر وال�سياحة “ اإن 
الظ���روف االقت�سادي���ة طال���ت كل مناحي 
احلياة، و�سملت رح���الت الرتفيه وال�سياحة 
وال�سف���ر، فبالت���ايل ي�س���ع ال�سائ���ح اأم���ام 
مقارن���ات يف م�ست���وى تف�سي���ل الوجهات 
ال�سياحي���ة، اإذ اإن �ساللة �سابًقا جتذب اأكرب 

عدد م���ن ال�سي���اح اخلليجي���ني وباملقارنة 
بالو�س���ع احلايل فاإنها تت�س���اوى مع الدول 
االأوربية الت���ي بها وجهات خمتلفة ومرافق 
ا يف  ���ا خ�سو�سً خدمي���ة اأكرث، ومنا�سب ماديًّ

االأجواء العائلية.

مناظر طبيعية ساحرة
رحلة جوية ق�سرية من البحرين اأو اأي دولة 
خليجي���ة اأخرى حت���ى مدينة �سالل���ة يف �سلطنة 
عمان، كافية الأن ت�سعرك وكاأنك ابتعدت مئات 
االأمي���ال عن �سبه اجلزي���رة العربية، مع املناظر 
الطبيعي���ة اخلالب���ة ودرجات احل���رارة املتدنية 
الت���ي متيز ه���ذه املدينة عن غريه���ا يف ف�سل 

اخلريف، الذي يبداأ من يوليو حتى �سبتمرب.
وم���ن اأجم���ل ما ميي���ز ال�سياح���ة يف �ساللة، 
اأن 3 اأو 4 اأي���ام �ستك���ون كافي���ة الأن تزيل عن 
�سدرك �سغوط احلياة والعمل، وهذه هي اأجمل 

املناطق مبدينة �ساللة العمانية:

سهــل إتيــن
تف�س���ل ه���ذه املنطق���ة عن مط���ار �ساللة 
ب�س���ع دقائق مع���دودة، واإن كنت حمظوًظا مبا 
فيه الكفاي���ة، ف�ستكون زيارتك لها خالل فرتة 
هط���ول االأمطار، وهناك �ست�سع���ر وكاأنك ت�سري 

بني الغيوم.
تتواف���ر فيها مناط���ق �سياحية ع���دة، مثل 
كهف اإتني الواقع فوق اجلبل، املم�سى ومنتزه 

اإتني الذي يتميز مب�ساحاته اخل�رشاء.

سهــل جوجــب
ياأخذك طريق منح���در اإلى �سهل جوجب يف 
حمافظة ظفار، وهن���اك يكمن �سحر الطبيعة يف 
�سه���ول وودي���ان و�سحب اأ�سب���ه بطق�س الريف 

االأوربي ال�ستائي.

وادي صحلنـــوت
ميتاز ه���ذا الوادي بلون���ه االأخ�رش املزدان، 
حتيط به اجلبال اخل�رشاء من كل �سوب، وتكمن 
املتع���ة احلقيقي���ة خ���الل القيادة عل���ى طرقه 
املتعرج���ة، لال�ستمت���اع بامل�ساح���ات اخل����رشاء 

املنت�رشة يف كل مكان.

شاطــئ المغسيــل
اأجم���ل م���ا ميي���ز ه���ذا ال�ساطئ ع���ن غريه، 
وج���ود فتح���ات يف االأر�س، تتدفق مي���اه البحر 
من خاللها على �س���كل نوافري عالية، ف�سالً عن 
كهف املرنيف الذي يعد مثاليًّا ملحبي الطبيعة 

واجلبال.

كازاخ�ستان... املاء والطبيعة والتنوع احل�ساري
كازاخ�ست���ان التي تعني “اإقلي���م االأحرار”، 
جمع���ت بتناغ���م فري���د ب���ني امل���اء والطبيع���ة 
اخل�رشاء، كما اأن هذه اجلمهورية تعك�س التنوع 

احل�ساري والقومي املتما�سك.
وت�سته���ر كازاخ�ست���ان بغاباته���ا الكثيفة، 
ومنحدراتها اجلبلي���ة وهي قاعدة فريدة وغنية 
مبع���امل اأثرية ومعمارية يزيد عددها عن 9000 
���ا باأنه���ا مراكز  معل���م، وتع���رف مدنه���ا تاريخيًّ

للتجارة والعلم والثقافة.
وعملة البالد هي التينغ الكازاخ�ستاين. 

يف  ال�سياحي���ة  املناط���ق  اأجم���ل  وم���ن 
كازاخ�ستان، منطقة اأر�س الكازاخ التي ت�ستهر 
باأنه���ا مق�س���د ه���واة الريا�س���ة املائي���ة ونهر 
“اإيل���ي” ال���ذي يقع ب���ني بحريت���ي “كاب�ساغي 
وبالكا����س”، باالإ�ساف���ة اإلى بع����س الريا�سات 
ال�ستوي���ة االأخرى مث���ل التزلج عل���ى اجلليد اأو 

حتى التنزه يف الهواء الطلق.
اأم���ا منطقة �رشي���اركا فهي اأجم���ل املناطق 
ال�سياحي���ة يف كازاخ�ست���ان م���ن حي���ث الطبيعة 
واجلم���ال واله���دوء، وه���ي م���ن االأماك���ن التي 

ين�سح امل�سافر العربي بزيارتها.
����رشق  اأملات���ي يف جن���وب  واأي�ًس���ا مدين���ة 
ال�سه���ول  ب���ني  كازاخ�ست���ان يف موق���ع ممي���ز 
واجلب���ال، وه���ي اأكرب مدين���ة يف الب���الد، مليئة 
باملع���امل العمرانية احلديث���ة والنوافري املائية 
واحلدائ���ق  وال�ساح���ات  الوا�سع���ة  وال�س���وارع 
ا يف  واملناظر اجلبلي���ة اجلميلة املناظر خ�سو�سً

ف�سلي اخلريف والربيع.
اأما مدين���ة ميديو، التي تق���ع على بعد 15 
كيلومرًتا فقط عن اأملاتي، فيها ملعب جليدي 
كبري جدا ميك���ن اأن ت�ستوعب اأكرث من 30 األف 
متفرج ب�سكل مريح، وياأتي اإليه املتزجلون من 

خمتلف اأرجاء العامل.
ومدين���ة اأ�ساتاناه���ي ثاين اأك���رب مدينة يف 
كازاخ�ستان وت�سهد حاليًّا طفرة مالية وم�ساريع 
بن���اء كب���رية، بعدم���ا كان���ت يف ال�ساب���ق بل���دة 
�سغرية، حيث اأ�سبحت اليوم مليئة بالعديد من 

املحالت واملطاعم والكازينوهات واملقاهي. 
وتع���د بلدة تاراز تاريخي���ة ل�رشيحي عائ�سة 
بيبي وباباجي خارج املدينة من روائع الهند�سة 
املعماري���ة العتيقة وهي من املع���امل املدرجة 

�سمن الرتاث العاملي اأي�سا.
ويعتمد االقت�ساد بكازاخ�ستان اأ�سا�ًسا على 

�س���ادرات النفط، الذي ميث���ل 56 % من قيمة 
ال�سادرات و55 % من ميزانية الدولة. وبح�سب 
بع����س التقدي���رات، ميل���ك البل���د احتياط���ات 

نفطية تعادل احتياطات العراق.
واالإح�ساءات االأخرية ت�سري باأن كازاخ�ستان 
لديها طاق���ة ا�ستيعابية فندقية ت�سل اإلى 12 
األ���ف �سائ���ح يف الي���وم، اإذ اإن كلف���ة االإقامة يف 
الفندق من فئة االأربع جنوم 65 دولًرا، وت�سل 
اإل���ى 158 دوالًرا لفئة اخلم�س جنوم، فيما تبلغ 
كلف���ة تذاكر التنقالت املحلي���ة بالقطار 0.26 

دولر.
ويق���در �سعر ل���رت البنزي���ن الواح���د 0.46 
دوالر، وبالن�سب���ة اإلى متو�س���ط اأ�سعار املطاعم 
فتح���وم الوجبة ل�سخ�سني حول ال���� 29 دولًرا، 
فيم���ا تبلغ كلف���ة الوجب���ات ال�رشيع���ة نحو 4.3 

دولر.

• كازاخ�ستان وجهة ت�ستحق االكت�ساف	

املحرر االقت�سادي

علياء الغيث

موجز سياحي



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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حتالف دعم ال�رشعية يحقق يف “حافلة �شعدة”

����رشح م�ش���وؤول رفيع امل�شت���وى يف حتالف دعم ال�رشعي���ة يف اليمن لوكالة االأنب���اء ال�شعودية 
اأن قي���ادة التحالف وجه���ت باإحالة تعر�س حافل���ة ركاب الأ�رشار جانبية يف �شع���دة ب�شكل فوري 
للفري���ق امل�شرتك لتقييم احلوادث. وقال امل�ش���وؤول اإن قيادة التحالف اطلعت على ما تداولته 
و�شائ���ل االإعالم وبع����س من املواقع التابعة للمنظم���ات االإغاثية العاملة يف اليم���ن ب�شاأن اإحدى 
عمليات قوات التحالف امل�شرتكة يف حمافظة �شعدة يوم اخلمي�س، وما ذكر حول تعر�س حافلة 
ركاب الأ�رشار جانبية. واأكد اأن قيادة التحالف وجهت باإحالة ذلك ب�شكل فوري للفريق امل�شرتك 
لتقيي���م احلوادث للتحقق من ظ���روف واإجراءات تلك العملية واالإعالن عن النتائج يف اأ�رشع وقت.
من جانب اآخر، دمرت طائرات حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن، خمزن �شالح تابعا مليلي�شيات احلوثي املوالية 
الإيران، يف حمافظة احلديدة على ال�شاحل الغربي للبالد، اأم�س. وك�شفت م�شادر اأن طائرات التحالف نفذت 

غارة جوية على املخزن، يف منطقة الرميية جنوبي التحيتا مبحافظة احلديدة.

السنة العاشرة - العدد 3588 
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أوتاوا - اف ب:

الخرطوم - اف ب:

عمان - اف ب:

نيو برونزويك - رويترز:

جل���اأت كندا اإل���ى حلفائه���ا، ومن 
بينه���م اأملاني���ا وال�شوي���د، بحث���ا عن 

خمرج خلالفها مع ال�شعودية.
واأك���د م�ش���وؤول ب���ارز يف احلكومة 
الكندي���ة لوكالة “فران����س بر�س” اأن 
اأوتاوا تعمل بهدوء عرب قنوات خلفية 

للو�شول اإلى حل مع الريا�س.
وحتدثت وزيرة اخلارجية الكندية، 
كري�شتي���ا فريالن���د، م���ع نظرييها يف 
الدولت���ني االأوروبيتني ح���ول كيفية 
حلهما اخل���الف مع ال�شعودي���ة، طالبة 

منهما امل�شاعدة.
فيما ق���ال امل�ش���وؤول الكندي اإن 
اأوت���اوا تخط���ط لالت�ش���ال باالإم���ارات 

وبريطانيا للتدخل اأي�شا.
وكانت وزارة اخلارجية ال�شعودية 
قد اأعلنت قبل اأيام ا�شتدعاء �شفريها 
يف كن���دا للت�ش���اور، واعت���ربت �شفري 
كندا لديه���ا �شخ�شا غري مرغوب فيه، 

واأمهلته 24 �شاعة للمغادرة. 

اأعلن احلزب احلاكم يف ال�شودان، 
اأم����س اجلمعة، تر�شيح الرئي�س احلايل 
الرئا�ش���ة  النتخاب���ات  الب�ش���ري  عم���ر 

املقبلة يف العام 2020.
وقال بيان حلزب املوؤمتر الوطني 
اإنه اأقر تعديالت على نظامه االأ�شا�شي، 
تتعل���ق باملادة 36 واخلا�شة ب�شاغلي 
امله���ام التنظيمي���ة والتي تن�س على 
اأن تك���ون فرتة التكليف باالنتخاب اأو 
االختي���ار ل�شاغلي امله���ام التنظيمية 
لفرتت���ني، واأعطي املجل����س القيادي 

ا�شتثناء املن�شب التنظيمي.
و”بناء عل���ى ذلك اعتم���د جمل�س 
ال�ش���ورى القومي امل�ش���ري عمر ح�شن 
الب�ش���ري مر�شح���ا لرئا�ش���ة اجلمهورية 
يف انتخاب���ات 2020 ووج���ه االأجه���زة 
املخت�شة البت���دار االإج���راءات الالزمة 

للتنفيذ”.

ح���ذرت منظم���ة االأم���م املتح���دة 
للطفول���ة من اأن املعرك���ة بني قوات 
النظ���ام ال�ش���وري واملعار�ش���ة ح���ول 
ال�شيط���رة على حمافظ���ة اإدلب �شمال 
غرب البالد م���ن املمكن اأن توؤثر على 
حي���اة اأكرث م���ن مليون طف���ل الكثري 

منهم يعي�شون يف خميمات الالجئني.
واأ�ش���ارت اليوني�شي���ف اإلى وجود 
الطع���ام  اإم���دادات  يف  كب���ري  نق����س 
واملياه واالأدوي���ة يف اإدلب، املحافظة 
الزراعي���ة ب�ش���كل كب���ري، والتي ت�شم 
نزح���وا  �ش���وري  ملي���ون  ت�ش���م  االآن 
م���ن منازله���م ج���راء هجم���ات اجلي�س 
ال�ش���وري وامليلي�شي���ات الداعم���ة له 
يف اأنح���اء الب���الد. وقال���ت املنظمة اإن 
معرك���ة اإدل���ب، اآخ���ر حا�شن���ة رئي�شة 
والف�شائ���ل  ال�شوري���ة  للمعار�ش���ة 
امل�شلح���ة، م���ن �شاأنه���ا اأن تفاقم من 
الو�شع االإن�شاين الرهيب بالفعل ومن 
املحتمل اأن توؤدي اإلى نزوح 350 األف 
طف���ل. واأ�شقطت احلكوم���ة ال�شورية 
من�شورات يف اأنحاء املحافظة اخلمي�س 

حتث املواطنني على امل�شاحلة.

قت���ل 4 اأ�شخا����س عل���ى االأقل ام�س 
اجلمعة باإطالق نار يف مدينة فريدريكتون 
عا�شمة مقاطعة نيو برونزويك الكندية.

ون�شحت ال�رشطة الكندية املواطنني 
و�شائق���ي املوا�شالت ب����رشورة االبتعاد 
عن م���كان احلادث، مو�شح���ة يف �شل�شلة 
تدوين���ات على موقع “تويرت”، اأن حادث 
اإطالق الن���ار ما زال م�شتم���را يف املدينة 

واأدى اإلى �ضقوط عدد من ال�ضحايا.
وقال���ت �رشطة مدين���ة فريدريكتون 
“عل���ى ال�شكان جتنب املنطق���ة والبقاء 
يف منازله���م، مع غلق االأب���واب والنوافذ 
من اأجل �شالمتهم”. ويف يوليو املا�شي، 
قتل �شخ�شان واأُ�شيب 13 اآخرون بجروح 
عندما فت���ح م�شلح النار على رواد مطعم 

�رشقي تورنتو.

كندا تبحث عن خمرج عاجل 
خلالفها مع ال�شعودية

ر�شميا... احلزب احلاكم 
ير�شح الب�شري للرئا�شة

“اليوني�شيف”: مليون 
طفل �شوري “يف خطر”

4 قتلى باإطالق نار يف 
فريدريكتون �رشق كندا

جتدد التظاهرات يف بغداد رغم انتهاء الفرز اليدوي
حتالف “�شائرون” بزعامة ال�شدر يحتفظ ب�شدارة االنتخابات

هذا واتخذت حمافظ���ات الب�رشة وذي 
قار والنجف والديوانية وكربالء وبابل اإلى 
جانب العا�شم���ة بغداد، من ي���وم اجلمعة 
موع���داً للخ���روج يف تظاهرات اأم���ام مقار 
احلكومات املحلي���ة ويف ال�شاحات العامة، 
اإلى جان���ب ا�شتمرار االعت�ش���ام يف بع�س 

اأق�شية ونواحي اجلنوب العراقي.
�شع���ارات املتظاهري���ن التي تركزت 
منذ اأكرث من �شه���ر على توفري اخلدمات، 
جمال����س  بح���ل  اأي�ش���اً  تطال���ب  �ش���ارت 
املحلي���ة(  )احلكوم���ات  املحافظ���ات 

وحما�شبة الفا�شدين وتعديل الد�شتور.
هذا وت�شهد امل���دن املحتجة اإجراءات 
اأمنية م�ش���ددة، تقطع عل���ى اإثرها الطرق 
املوؤدي���ة اإلى مكان التظاه���رة. اإلى ذلك، 
اأ�ش���درت املفو�شي���ة العلي���ا امل�شتقل���ة 
لالنتخاب���ات على موقعه���ا االإلكرتوين يف 
وق���ت مبكر اجلمعة، نتائ���ج الفرز اليدوي 
ال���ذي اأمر به الربمل���ان يف يوني���و، بعدما 
األقت مزاعم وا�شعة عن خمالفات، بظاللها 

على �شالمة العملية االنتخابية.
نتائ���ج  اإن  املفو�شي���ة  وقال���ت 
13 حمافظ���ة  الع���د والف���رز الي���دوي يف 
م���ن حمافظ���ات الع���راق البال���غ عدده���ا 
النتائ���ج  م���ع  متطابق���ة  حمافظ���ة   18

)االإلكرتونية( االأولية. 
ومل تغري اإعادة الف���رز النتائج االأولية 
ب�ش���كل كبري. واحتفظ ال�شدر بنف�س عدد 

املقاعد البالغ 54 مقعدا.
وبقيت جمموع���ة من الكتل االنتخابية 
ال�شيعي���ة يف املرك���ز الث���اين بع���د كتل���ة 
ال�ش���در، لكنه���ا ح�شدت مقع���دا اإ�شافيا 
لي�شبح ن�شيبها 48 مقعدا، مع بقاء كتلة 

رئي����س ال���وزراء احلايل حي���در العبادي يف 
املركز الثالث بعدد 42 مقعدا.

واأ�ش���در مقتدى ال�ش���در قائمة ت�شم 
40 �رشط���ا يق���ول اإن على رئي����س الوزراء 
اجلدي���د اأن يلبيها، مبا يف ذلك اال�شتقالل 
ال�شيا�شي وعدم الرت�شح الإعادة االنتخاب 

واأن تن�شم كتلته اإلى ائتالف حكومي.
 وق���ال اإنه �شيكون يف املعار�شة ما مل 
يت���م الوفاء بهذه ال����روط. وبعد 3 اأ�شهر 
من اإج���راء االنتخاب���ات الربملانية، ال تزال 
االأحزاب الفائزة جت���ري مفاو�شات ب�شاأن 
ت�شكيل االئتالف احلاكم املقبل، دون اأي 

موؤ�رش على التو�شل لنتيجة و�شيكة.

• جتدد التظاهرات ببغداد رغم انتهاء الفرز اليدوي	

تتجدد ال��ت��ظ��اه��رات امل��وح��دة، اأم�����س اجلمعة، يف ب��غ��داد وحم��اف��ظ��ات و���س��ط وج��ن��وب ال��ع��راق، 

احتجاجاً على غياب اخلدمات وفر�س العمل، واملطالبة بالإ�سراع يف ت�سكيل احلكومة اجلديدة.

نتائج  اأن  العراق  يف  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  اإع��الن  من  �ساعات  بعد  هذا  ياأتي 

العد والفرز اليدويني متطابقة مع النتائج الأولية حيث احتفظ حتالف �سائرون بزعامة مقتدى 

ال�سدر ب�سدارة النتخابات الربملانية.

هدنة ه�سة عند حدود غزة و“حما�س” تعلن موا�سلة م�سريات العودة
اأك���دت و�شائل اإعالم اأن حال���ة من الهدوء 
ت�شود منذ ليلة ام�س اجلمعة قطاع غزة وغالفه، 
بعد جول���ة جديدة من الت�شعي���د بني اإ�رشائيل 
لنح���و  ا�شتم���رت  الفل�شطيني���ة  والف�شائ���ل 
يومني.ورفع اجلي�س االإ�رشائيلي ام�س بع�س القيود 
االأمنية يف املناطق املال�شقة حلدود القطاع، ما اأتاح 
ملعظ���م �شكانها العودة اإلى حياتهم الروتينية، بعد 
اأحدى اأ�ش���د املواجهات امل�شلح���ة التي �شّجلت بني 

طريف النزاع خالل ال�شنوات االأخرية.
واأعل���ن اجلي����س االإ�رشائيل���ي ع���ن رف���ع جمي���ع 
االحتياطات ال�شابقة يف م�شتوطنة نتيفوت واالأخرى 

يف منطقة مركز النقب.
واأك���د دبلوما�شي اأجنبي ل���� “هاآرت�س” العربية 
تو�شل اإ�رشائيل وحركة “حما�س” اإلى اتفاق تهدئة، 
م�شيف���ا اأن الهدن���ة لي�شت ج���زءا من اتف���اق اأ�شمل 

يجري التفاو�س حوله حاليا.
م���ن جانبه���ا، رف�شت متحدث���ة با�ش���م اجلي�س 
االإ�رشائيل���ي يف حدي���ث اإل���ى وكال���ة “نوفو�شت���ي” 

الرو�شي���ة التعلي���ق على ه���ذه االأنب���اء، بينم���ا قال 
م�شوؤول اإ�رشائيلي رفيع امل�شتوى لالإذاعة املحلية اإن 

“الهدوء �شوف يقابل بالهدوء”.

يف غ�شون ذلك، لقى ُم�شعف فل�شطيني متطوع 
م�رشعه، م�شاء اجلمعة، اإثر اإ�شابته بر�شا�س االحتالل 
�رشقي غزة.  واأفادت وكالة “معا” باأن 84 فل�شطينيا 

اأ�شيب���وا بر�شا����س اجلي����س االإ�رشائيل���ي بينهم 25 
بالر�شا�س احلي، م�شيف���ا اأن 5 م�شعفني و�شحفيا 

اأ�شيبوا اأي�شا.
واأ�شعل ال�شبان اإطارات ال�شيارات قرب احلدود 
لت�شوي����س الروؤية عل���ى قنا�شة اجلي����س االإ�رشائيلي 
كم���ا قام���وا باإطالق ع���دد م���ن البالون���ات احلارقة، 
وبداأ اجلنود باإط���الق الر�شا�س وقنابل الغاز �شوب 

املتظاهرين بخانيون�س وغزة.
و����رشح عب���د اللطي���ف القان���وع الناط���ق با�شم 
حما����س اأن “جمع���ة احلري���ة واحلي���اة” توؤك���د اإ�رشار 
ال�شع���ب الف�شطين���ي واقت���داره عل���ى اال�شتمرار يف 
“م�شريات العودة” رغم جوالت الت�شعيد املتكررة.
وال ت���زال االأو�ش���اع ح���ول القطاع متوت���رة، اإذ 
اأ�ش���ار القائ���د ال�شابق للقي���ادة اجلنوبية يف اجلي�س 
االإ�رشائيل���ي يف حدي���ث اإلى “اإذاعة اجلي����س” اإلى اأن 
ال�شاعات ال�24 املقبلة �شتحدد ما اإذا كانت الهدنة 
�شت�شم���د، قائال: “نح���ن اأقرب اإل���ى ت�شوية مما كنا 
عليه يف املا�ش���ي؛ الأن اهتمام حما�س باالتفاق اأكرب 

من رغبتها يف الت�شعيد”.

نق���ل موق���ع “ع���رب ني���وز” �شه���ادات 
موؤ�شف���ة لعمال يف قطر، ينحدرون من الهند، 
وي�شتغل���ون يف ظروف �شيئ���ة ال تتطابق مع 
معاي���ري العمل و�ش���وؤون العمال.وقال دورالل 
�شين���غ )35 عاما(، اإنه باع اأر�شه يف والية البنجاب 
�شم���ايل الهند، من اأجل اقتن���اء تذكرة لل�شفر اإلى 

قطر والعمل فيها.
وتاب���ع “من���ذ اأول �شه���ر م���ن الع���ام 2018، 
مل اأ�شتف���د م���ن اأي اأجر يف �رشكة البن���اء التي اأعمل 

فيه���ا منذ 3 �شنوات... اإنها اأ�شواأ اأزمة اأواجهها يف 
حيات���ي”. وذكر �شينغ اأن اأج���ره ال�شهري ال يكفي 
�ش���وى “للبقاء على قيد احلي���اة يف قطر”، م�شريا 

اإلى اأن و�شعه يف تلك البالد “غري اإن�شاين”.
واأردف “الكهرب���اء متوافرة يف النهار فقط... 
نكاف���ح للح�ش���ول على امل���اء واالأم���ور االأ�شا�شية 

االأخرى”.
من جهته، عرب امليكانيك���ي �شوريندر �شينغ 
)60 عام���ا( عن تذم���ره من الو�ش���ع املعي�شي يف 

قطر، وقال “مل اأواجه اأبدا مثل هذا االإذالل”.

ومل يت�شلم �شوريندر راتبه يف االأ�شهر اخلم�شة 
املا�شية، وقال “بف�شل بع�س اجلمعيات اخلريية 
التي يديرها املغرتب���ون، اأ�شتطيع تناول الطعام 

والبقاء على قيد احلياة”.
ق�ش���ة اأوب���و تريبوات���ي، من والي���ة تيالنغانا 
جنوب���ي الهند، هي االأخرى حمبطة، اإذ واجه عقوبة 
حب����س مل���دة 5 اأ�شه���ر يف قط���ر، بعدم���ا مل تنفذ 
ال�رشك���ة، التي كان يعمل فيه���ا، اإجراءات ال�شالمة 
املطلوب���ة. وقال ال�شاب )34 عام���ا(: “انتهى بي 
االأم���ر يف ال�شجن على الرغم من اأنني مل اأرتكب اأي 

خطاأ”.
وزارت رمي���ا ج���ورج، وهي نا�شط���ة �شيا�شية 
وحقوقي���ة )42 عام���ا(، قط���ر ال�شه���ر املا�ش���ي، 
للوقوف على االنته���اكات التي ت�شهدها قطر يف 

حق عمالها.
وقالت “�شمعت اأن اأك���رث من 1200 �شخ�س 
فق���دوا وظائفه���م ومل تدف���ع اأجوره���م... مت���ت 
مالحقت���ي يف الزي���ارة وكان من ال�شع���ب مقابلة 
العم���ال داخل م�شاكنه���م... لكن عل���ى الرغم من 

ذلك جنحت يف اال�شتماع لبع�س ال�شهادات”.

الجالية الهندية تفضح “معسكرات العمل” البائسة في قطر

اإيران جترت املا�شي البتزاز العراق ماليا

طالبت نائب الرئي�س االإيراين مع�شومة 
ابتكار، العراق بدفع تعوي�شات عن االأ�رشار 
الت���ي حلق���ت ببالده���ا ج���راء ح���رب اخلليج 
االأول���ى، ردا على التزام بغ���داد بالعقوبات 
االأمريكي���ة اجلدي���دة �شد طه���ران. وجاءت 
ت�رشيحات نائب رئي�س اجلمهورية االإ�شالمية 
اإ�شافة لتغري���دة ن�رشها نائب رئي�س جمل�س 
ال�ش���ورى االإي���راين حممود �شادق���ي، حيث 
�ش���دد عل���ى اأن بغداد مطالب���ة بدفع 1100 

مليار دوالر كتعوي�شات عن تلك احلرب.

واأ�شارت ابتكار، يف تغريدة من�شورة اأم�س 
اجلمع���ة، على ح�شابها الر�شمي يف “تويرت”: 
اإ�شافة التعوي�شات البيئية حلرب  “ينبغي 
الع���راق واالأ����رشار الت���ي حلق���ت باخللي���ج، 
وتق���در قيمتها مبليارات ال���دوالرات”. ويف 
اأول رد عراقي على املطالب االإيرانية، اتهم 
ع�شو جمل�س الن���واب العراقي فائق ال�شيخ 
عل���ي اجلمهوري���ة االإ�شالمي���ة بقت���ل مليون 
عراقي م���ن خالل اإدخال تنظي���م “القاعدة” 
اإلى العراق بع���د عام 2003، مطالبا طهران 
بتعوي����س “عوائ���ل ال�شهداء” ب����11 مليار 

دوالر.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

قطاع غزة ـ وكاالت:

بغداد ـ وكاالت:

طهران ـ وكاالت:

دبي - العربية نت:

• القبة احلديدية االإ�رشائيلية تعرت�س �شاروخا اأطلق من غزة	
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النـاس

املحامي���ة  م���ع  جمعن���ي  لق���اء  يف 
ابت�صام ال�صباغ، حتدثن���ا عن احلاجة اإلى 
تعدي���ل بع�ض املواد يف قان���ون الأحوال 
ال�صخ�صي���ة، منع���اً لل����رر لع���دم كفاية 
الن����ض القان���وين، حي���ث تن����ض املادة 
140، الفقرة )ب( عل���ى “تقبل �صهادة 
القري���ب ومن ل���ه �صل���ة بامل�صه���ود له 
مت���ى كان اأه���ًا لل�صه���ادة”، حيث فرق 
الق�صاة ال�رعيون بني الأ�صول والفروع 
والأق���ارب يف قب���ول �صهادته���م، وهن���ا 
يت�رر البع����ض لعدم قبول �صهادة الأب 
اأو الأم اأو الأبن���اء ال�صه���ود عل���ى حدوث 
الوقائع، وهذا يرتتب عليه �صدور اأحكام 
وحتديد م�صري اأطراف النزاع يف الق�صية. 

من املع���روف اأن الوقائع وامل�صاكل 
الأ����رة  حمي���ط  داخ���ل  تق���ع  الأ�ري���ة 
واملفرت����ض قب���ول �صه���ادة اأي قري���ب 
�صاه���د على وقائع الق�صي���ة، لذا تقرتح 
الق�صاي���ا  يف  خلربته���ا  وفق���اً  ال�صب���اغ 
الأ�ري���ة اإج���راء تعدي���ل للم���ادة لتك���ون 
كالت���ايل “تقبل �صه���ادة القريب واأ�صل 
وف���رع ومن له �صل���ة بامل�صهود”، وذلك 

منعاً لوقوع ال�رر.
وفيما يخ�ض تعوي����ض نفقة الأبناء، 
تن����ض امل���ادة 66، الفق���رة )د( “وفق���اً 
للفق���ه ال�صن���ي ُتقب���ل نفق���ة الأولد عن 
ف���رتة ل تتجاوز اثنى ع�ر �صه���راً �صابقة 
عل���ى تاري���خ املطالبة الق�صائي���ة بها”، 

وت�ص���ري ال�صباغ اإلى اأهمية متديد الفرتة 
اإل���ى ث���اث �صن���وات مل���ا في���ه م�صلحة 
الأبن���اء، يف كث���ري م���ن الأحي���ان تطال���ب 
الزوجة بتعوي�ض النفقة بعد امتناع الأب 
ب�صنوات، ُت���رى خالها حماولت اإ�صاح 
ودية، ويف حال عدم جدوى الإ�صاح تلجاأ 
للق�صاء، وت���رى ال�صباغ اأن ُتعدل الفرتة 
اإلى 3 �صنوات على الأقل مراعاة لظروف 
بح�صوله���م  الأبن���اء  ح���ق  و�صم���ان  الأم 
عل���ى التعوي�ض عن ف���رتة المتناع مبا ل 
يق���ل عن 3 �صن���وات، ناأمل م���ن ال�صلطة 
الت�ريعية العناية بالتعديات املقرتحة 
املبني���ة عل���ى خ���ربات وت���ارب اإحقاقاً 

للحق.

خدمة مجانية لنقل المرضى
كل ال�صك���ر لإدارة م�صت�صف���ى امللك 
حم���د عل���ى املب���ادرة الإن�صاني���ة بتوفري 
خدمة نقل املر�صى من واإلى امل�صت�صفى، 
الجتماعي���ة  حالته���م  ت�صتدع���ي  مم���ن 
وال�صحي���ة متابعة مواعيدهم مع الطبيب 
ال�صت�ص���اري، نتطل���ع ملب���ادرات مماثلة 
وامل�صت�صفي���ات  ال�صحي���ة  املراك���ز  يف 
احلكومية، لوج���ود �ريحة من كبار ال�صن 
وذوي الحتياج���ات تع���اين م���ن ظ���روف 
اجتماعي���ة واإن�صانية �صعب���ة وعدم وجود 
معيل يتولى نقله���م للم�صت�صفى ب�صكل 

دوري.

مقترحات تعديل قانون األسرة

تلعن اإيران ال�صاعة التي انُتخب فيها دونالد 
ترام���ب رئي�ص���اً للولي���ات املتح���دة! ومعها حق 
ت���ام يف ذلك ويف اأكرث من���ه، خ�صو�ص���اً اأّن الرجل 
الآتي من عامل املال والأعم���ال اإلى اأخطر من�صب 
يف الع���امل، اأثب���ت اأّن���ه يق���ّدم اأداء حم�صوب���اً على 
امل�صطرة! ويقي�ض الأمور واملواقف مثلما يقي�ض 
التاج���ر اأرباحه وخ�صائ���ره ويت�رّف ا�صتن���اداً اإلى 

النتيجة.. ول �صيء اآخر.
ويف هذا العامل الرقم���ي ل جمال لا�صتطراد، 
الأرقام جليدية ول تذيبه���ا التمنيات، واحلقائق 
احل�صابي���ة نا�صف���ة ول ترّطبه���ا اأو تخّف���ف منه���ا 

ردحّي���ات دخيل���ة ذات �صلة ما بامُلث���ل العليا اأو 
ال�صفل���ى! ورئي����ض اأم���ريكا وظيفت���ه الأولى اأن 
يحافظ على م�صالح اأمريكا وريادتها واأولوياتها 
بغ����ضّ النظر ع���ن احلوا�صي اأكانت ه���ذه تتعّلق 
بحلف���اء اأو اأ�صدق���اء اأو خ�ص���وم اأو اأع���داء... لكن 
“املو�صوع” لي�ض ترامب، اإمنا فادميري بوتني.

اإي���ران تواج���ه الرئي����ض ترام���ب يف النتيجة، 
لكّنه���ا يف الأ�صب���اب املو�صلة اإلى ه���ذه النتيجة 
واإل���ى غريه���ا )يف �صوريا مثاً!( عليه���ا اأن تواجه 
الرئي����ض الرو�صي ال���ذي ُيقال )والق���ول ق�صية 
ك���ربى يف وا�صنطن( اإّنه �صاه���م م�صاهمة حقيقية 

يف التدخ���ل لتعديل م�صار النتخاب���ات الرئا�صية 
الأمريكي���ة مل�صلح���ة املر�ص���ح اجلمه���وري �صد 

املر�ّصحة الدميقراطية هياري كلينتون!
ومازل���ت اأتذك���ر مثلم���ا يتذك���ر غ���ريي، اأّن 
“اجلماعة املمانعة” ولأ�صباب لها عاقة بالو�صع 
لهزمي���ة  فرح���ة  “زغ���ردت”  اأ�صا�ص���اً،  ال�ص���وري 
كلينتون! وتنّف�صت ال�صعداء لو�صول “�صديق” 
بوت���ني اإلى البيت الأبي����ض! باعتبار اأن املر�ّصحة 
الدميقراطية كان���ت �صاحبة برنام���ج عمل ل ي�رّ 
خاط���ر رئي�ض �صوريا ال�صابق ب�ّصار الأ�صد وُحماته! 
وه���ي ا�صتقال���ت من من�صبه���ا كوزي���رة خارجية 

لأ�صباب عّدة منها اختافه���ا ال�صديد مع رئي�صها 
ال�صّي���ئ الذكر باراك اأوباما و”اأ�صلوبه” يف مقاربة 
النكبة ال�صورية واإفرازاتها، بل هي حكت علناً عن 
اأّن “داع����ض” هو اأحد اإف���رازات ال�صيا�صة ال�صّيئة 
لأوباما ت���اه الأ�ص���د وجرائم���ه الكيماوية وتاه 
اإي���ران على ح���ّد �ص���واء! وُي�صاف اإلى ذل���ك، اأّنها 
كان���ت متلك برناجماً وا�صحاً اإزاء الرو�ض يتنا�صق 
مع املاألوف التاريخ���ي لل�صيا�صة الأمريكية، ومع 
امل�صتج���دات التي طراأت مع بوت���ني، اأكان جلهة 
�صّم �صبه جزيرة القرم اأو التدخل يف �رق اأوكرانيا، 
اأو م�صاريعه “املعّلقة” اإزاء دول البلطيق الثاث! 

اأو اإزاء الحت���اد الأوروبي يف الإجمال، حتى اأنها مل 
ترتّدد مّرة يف و�صف بوتني باأنه “هتلر �صغري”.

مل “تفرح” اإي���ران كثرياً بخ�ص���ارة كلينتون، 
ومل تخِف توّج�صها م���ن و�صول ترامب اإلى البيت 
الأبي����ض، وهي كان���ت ال�صّباقة اإل���ى التحذير من 
اأنه���ا لن ت���رتدد يف متزي���ق التفاق الن���ووي اإذا 
و�ص���ع ترامب مواقف���ه مو�صع التطبي���ق، الأرجح 
اأنه���ا راهنت على تدّخل “حليفها” الرو�صي لردع 
“عدّوه���ا” الأمريكي، قبل اأن يتب���نّي اأنها خ�رت 
الره���ان، اأي اأن امل�ص���در الأول���ى مب�صيبته���ا يف 

ترامب، هو بوتني. “امل�صتقبل”.

قب���ل الولوج يف �صل���ب املو�صوع 
نوجه ال�صكر والثناء اإلى وزارة الداخلية 
واأجهزتها الأمنية عل���ى �رعة القب�ض 
على اجلناة والتحقيق معهم يف جرمية 
قت���ل اإمام امل�صجد التي تعد من اأب�صع 
واأ�صنع اجلرائم الت���ي �صهدتها الباد 
موؤخرا واأ�صابت اأه���ل البحرين الأخيار 
الطيب���ني ب�صدمة وذه���ول وتفطرت 

منها القلوب حزنا واأملا.
ال���ذي نر�ص���ده كغرين���ا اأن هذه 
العمال���ة الآ�صيوي���ة حتدي���دا والت���ي 
انت����رت بيننا كالنار يف اله�صيم عادة 
ما ترتك���ب اجلرائم النوعي���ة الب�صعة 
وتق���وم بالتنكي���ل ب�صحاياها ويتفق 
معي الكثري، بداف���ع النتقام وبنزعة 
ال����ر وك�ص���ب املال غري امل����روع، ما 
يدل على الغدر والنتقام والعدوانية 
املتاأ�صلة يف اجلينات الوراثية لل�صواد 
الأعظم منهم، عك�ض �صلوكيات اأفراد 
اجلالي���ات الآ�صيوي���ة الأخرى املقيمة 
يف البحري���ن منذ �صن���وات طويلة ومل 
ن�صه���د منها اأي���ة ت���اوزات اأو اأفعال 

خطرية.
لق���د دقت ال�صاعة وح���ان الوقت 
للحد من انت�ص���ار وتوغل هذا اجلي�ض 
اجل���رار من هذه العمال���ة وو�صع روؤية 
وا�صح���ة وجريئ���ة و�صواب���ط �صارمة 
لدخوله���ا البل���د كم���ا �صبقتن���ا بذلك 
بع�ض دول اخلليج العربي والكثريمن 
الأخ���رى  العربي���ة والأجنبي���ة  ال���دول 

حماية ملجتمعنا املحلي.
مع ذل���ك، املطل���ب ال�صعبي الآن 
ه���و تطبي���ق العدال���ة واإن���زال عقوبة 
الإع���دام بحق اأولئك القتلة املجرمني 
كي يطمئن اجلميع وته���داأ النفو�ض. 

وع�صاكم عالقوة.

العدوانية واالنتقام 
والجينات الوراثية

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

ب���داأ م�صطلح الإ�ص���ام ال�صيا�ص���ي بالت�صكل 
اخلفي بعد ا�صت�صهاد اأمري املوؤمنني اخلليفة علي 
ب���ن اأبي طال���ب )كرم اهلل وجهه(، وبع���د اأن اأدرك 
معاوية بن اأبي �صفيان اأن العامل الإ�صامي �صيتمزق 
ويتفرق، اإن مل تكن هناك قيادة �صيا�صية، يف ظل 
انته���اء نظام احلكم الإ�صام���ي امل�صمى باخلافة، 
وعج���ز امل�صلمني ع���ن اختيار خليف���ة مطاع يتمتع 
ب�صلطات رئي�ض الدولة الإ�صامية، واأ�ص�ض معاوية 
ملكي���ة وراثية )وهن���ا نعني به���ا �صيا�صية(، لكنه 
خوفا من ظهور اأ�صوات تطالب بح�صتها باحلكم، 
غلف هذه امللكي���ة ال�صيا�صية بغاف اإ�صامي، عن 
طريق القول والعمل والإيح���اء وا�صتخدام اإدارات 
العاقات العام���ة والإعام، عرب الدع���اة والقبائل 
والق���ادة واملفت���ني، لت�صويق فك���رة اأنها امتداد 
لدولة الر�صول الك���رمي واخلافة الإ�صامية )وهنا 

نق�صد باإ�صامية الدولة(.
وعليه، الإ�صام ال�صيا�صي بداأت بذوره تت�صكل 

ع���ن طريق تغلي���ف الطموح���ات والآيديولوجيات 
والع�صبيات والأح���ام ال�صيا�صية، بغاف اإ�صامي 
يح�صنها ويك���ون �صيفا يت���م ا�صتخدامه �صد كل 
من يتعر�ض له���ذه الطموح���ات والآيديولوجيات 

وامل�صالح ال�صيا�صية لهذه الدولة اأو هذه الفئة.
وفكرة حتقيق امل�صالح ال�صيا�صية عن طريق 
تغليفها بغاف اإ�صامي، يعطي اأ�صحاب امل�صالح 
ال�صيا�صي���ة ح�صان���ة ب���ني امل�صلمني، مب���ا فيهم 
الغوغ���اء وال�ص���ذج والرع���اع، وبع����ض املنخدعني 
بقد�صية اأ�صحاب امل�صالح ال�صيا�صية، وا�صتهوت 
بن���ي العبا�ض الذي���ن ا�صتخدم���وا ن�صبهم وقربهم 
م���ن الر�ص���ول الك���رمي، ونق�صد هن���ا الإ�صام، مع 
طموحاته���م وم�صاحلهم ال�صيا�صي���ة، ونق�صد هنا 
ال�صيا�ص���ة، ليكتم���ل م�صطلح الإ�ص���ام ال�صيا�صي 
ب�ص���كل اأكرث و�صوح���ا، ولتنجح الأجه���زة الإعامية 
والعاق���ات العام���ة التابع���ة بتحقي���ق م�صاحلهم 
ال�صيا�صية وتاأ�صي�ض الدول���ة العبا�صية، وتكري�ض 

الدكتاتوري���ة العبا�صي���ة الوراثي���ة عل���ى اأنقا�ض 
الدول���ة الأموي���ة الت���ي ب���داأت عه���د الدكتاتورية 

الأموية الوراثية.
منوذجان ا�صتخدما الإ�ص���ام كغاف لتحقيق 
امل�صال���ح ال�صيا�صي���ة، وتعميق مفه���وم الإ�صام 
ال�صيا�ص���ي، بدع���م كبري ورهيب م���ن قبل و�صائل 
الإعام واأجه���زة العاقات العام���ة للدولة الأموية 
والعبا�صية، اأغ���رى عبيداهلل املهدي باهلل لتحقيق 
م�صاحل���ه وطموحاته ال�صيا�صية ع���رب الدعوة، عن 
طري���ق اأجهزة العاق���ات العامة والإع���ام التابعة 
له���م، لتاأ�صي����ض دول���ة تنت�ص���ب اإل���ى حمم���د بن 
اإ�صماعيل، وجنح عبيداهلل املهدي بتطبيق مفهوم 
الإ�صام ال�صيا�صي بتاأ�صي�صه الدولة الفاطمية، من 
خال تغليف م�صاحل���ه واآيديولوجيته ال�صيا�صية، 
بغ���اف اإ�صام���ي، ليتكر����ض ب�ص���كل وا�ص���ح جدا 
الإ�ص���ام  م�صم���ى  حت���ت  الدكتاتوري���ة  مفه���وم 

ال�صيا�صي... وللحديث بقية.

كذبة اإلسالم السياسي... 
tariqد. طارق آل شيخانتطور الدكتاتورية

@cogir.org 
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أنسنة

اجلرمية الب�صع���ة التي راح �صحيتها 
اإم���ام م�صجد بن �ص���دة ال�صيخ عبداجلليل 
حم���ود، الرج���ل ال���ذي ي�صهد ل���ه حميطه 
ومعارفه بح�صن اخلل���ق والدين واحرتام 
النظ���ام الع���ام اأي�ص���اً، ه���ي الأول���ى من 
نوعه���ا يف البحري���ن، فل���م ت�صه���د ه���ذه 
الأر����ض الطيب���ة قب���ا “تقطيع���ا جلث���ة 
يف  مغ���دور  اأج���زاء  “و�ص���ع  اأو  مي���ت” 
اأكيا����ض با�صتيكي���ة”، التنكي���ل باجلثة 
مل يك���ن عن����ر ال�صدم���ة الوحي���د الذي 
فاج���اأ البحريني���ني واملقيم���ني، فالغدر 
بالإمام ح�صل بع���د اأن اأدى �صاة الفجر، 
ولأ�صب���اب يرج���ح اأنها مرتبط���ة مبوقفه 

الراف�ض لتجاوز القوانني والأنظمة. 
ه���ذه اجلرمي���ة اأعادت اإل���ى الذاكرة 
البحرينية جرمية اأخرى ارتكبها اأحد اأبناء 
اجلالية البنغادي�صية قبل 10 �صنوات يف 
�ص���وق واقف، وذلك بنح���ره عنق بحريني 
با�صتخ���دام من�ص���ار كهربائ���ي اآيل لقطع 

احلديد )غراندر(.
الذك���رى املوؤمل���ة تث���ري الكثري من 
فالبحريني���ون  والهواج����ض،  ال�صج���ون 
يتذك���رون عملية التقا�ص���ي وما انتهت 
اإلي���ه بحك���م نهائ���ي ق�ص���ى بتخفي����ض 
العقوبة من ال�صجن املوؤبد اإلى 3 �صنوات 
فقط، وذلك بع���د اأن ا�صتماتت املحامية 
املعنية بالدفاع عن املتهم يف الت�صكيك 
ب� “رك���ن الإ�رار” و”ني���ة القتل” ومدى 

دقة اإفادات ال�صهود الآ�صيويني.
يعتقد كثريون اأن قانون العقوبات 
“املجرم���ني  م���ع  مت�صاه���ل  البحرين���ي 
الأجان���ب”! غ���ري اأن نظ���رة �ريع���ة عليه 
تك�ص���ف عن عقوبات ت�ص���ل اإلى الإعدام 
اإذا ما توافر ركنا “الإ�رار والرت�صد”، اأي 
اأن الني���ة مبيت���ة اأو اأن هناك خطة م�صبقة 
للقتل اأو اإذا ما كان املغدور موظفاً عاماً 
اأو يوؤدي خدمة عامة، وهو ما ينطبق على 

ال�صيخ عبداجلليل.
تن����ض امل���ادة )333( م���ن قان���ون 
العقوبات “من قت���ل نف�صا عمدا يعاقب 
بال�صج���ن املوؤب���د اأو املوؤق���ت، وتك���ون 
العقوب���ة الإع���دام اإذا وق���ع القت���ل م���ع 
الرت�ص���د، اأو م�صبوقا باإ����رار، اأو مقرتنا 
اأو مرتبط���ا بجرمية اأخرى، اأو اإذا وقع على 
اأح���د اأ�صول اجل���اين اأو عل���ى موظف عام 
اأو مكل���ف بخدمة عامة اأثن���اء اأو ب�صبب اأو 
مبنا�صبة تاأديته وظيفته اأو خدمته، اأو اإذا 

ا�صتعملت فيه مادة �صامة اأو مفرقعة”.
البحريني���ني  مطال���ب  حتقي���ق  اإن 
واملقيم���ني باإقامة الع���دل وتوقيع اأ�صد 
عقوب���ة عل���ى املتهمني يف قت���ل ال�صيخ 
الأول���ى  بالدرج���ة  مرتب���ط  عبداجللي���ل 
باجله���ود املبذولة اليوم م���ن قبل اإدارة 
املباحث اجلنائية وجه���از النيابة العامة 
يف بن���اء ق�صية/دع���وى قوي���ة متكاملة 
الأركان، وذل���ك ا�صتع���دادا لظهور حمام 
م�صه���ور اأو مغم���ور ق���د يب���ذل اأق�ص���ى 
جهده من اأج���ل ثغرة اإجرائي���ة اأو بنيوية 
يف الت�صكيل القان���وين للجرمية املوؤملة، 
�صعي���اً وراء “تلمي���ع ا�صم���ه” يف �صاح���ة 

الق�صاء اجلنائي.

اإلمام المغدور... 
شجون وهواجس
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طلبت إدارة نادي النجمة نظريتها يف نادي باربار بالكشف عن العرض املادي حول طلب األخري بالتعاقد 
مع العب الفريق األول لكرة اليد عباس عبدالكريم.

وقال مدير فريق النجمة لكرة اليد خالد فالمرزي يف ترصيح لـ”البالد سبورت” إنهم يف نادي النجمة 
أرسلوا لباربار خطاباً يفيد بتوضيح القيمة املالية للصفقة، أي تحديد حصة النادي وحصة الالعب من أجل 

استعارته لصفوفه للموسم الريايض 2018 - 2019.
 وأضاف فالمرزي ننتظر رد باربار حول خطابنا، وعىل إثره سيتم مناقشة األمر عىل طاولة االجتامع ملجلس 

اإلدارة من أجل البت فيه واتخاذ القرار املناسب.
الجدير ذكره، أن باربار تقدم رسمًيا قبل عدة أيام للنجمة بطلب االستفادة من خدمات عباس عبدالكريم 

العائد للمالعب بعد خضوعه ملراحل العالج والتأهيل جراء إصابة الكتف التي أملت به يف املوسم املايض.

ال��ن��ج��م��ة ي��ط��ل��ب ع����رض ب���ارب���ار ل��ع��ب��دال��ك��ري��م

  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(

أضــاع منتخبنا الوطني للشــباب لكرة 
الســلة فرصة اللعب لتحديد املركزين 
منافســات  يف  والســادس  الخامــس 
البطولــة اآلســيوية املقامة منافســتها 
حاليــا يف العاصمــة التايلندية بانكوك 
وُتختتــم اليــوم، وذلك عقب خســارة 
املنتخــب لقاء تحديد املراكز يوم امس 
)الجمعــة( امام نظريه املنتخب الياباين 
يف الوقــت االضــايف بنتيجــة )92/  85( 
بعــد انتهــاء الوقت األصــي بالتعادل 

 .)75  /75(

منتخبنا تسيد ثم خسر 

منتخبنا الوطني كانت له االفضلية من 
خالل تســيده وتفوقــه اداء ونتيجة يف 
نفس الوقت عرب االشواط الثالثة االوىل، 
لكن تراجع ادائه املميز وفقدانه الرتكيز 
وسط دهشــة وغرابة ممن كان متابعا 
للقاء، خصوصا يف الربع االخري، حتى مع 
الثواين االخرية من عمر الشوط االخري، 
وكان منتخبنــا حينها مســتحوذا عىل 
الكرة ونتيجة املباراة التعادل )75/  75( 
لكنه اضاعها، وهي الفرصة االخرية ولو 
استغلت بشكل متقن من قبل الالعبني 
الخمسة داخل ارضية املعلب لرتجمت 
يف ســلة اليابــان بالتســجيل وخــروج 

منتخبنا فائزا باملباراة. 

  الربع األول 

 بدأ املنتخب بالتشــكيلة االولية التي 
ضمــت باقــر عيــى، كريــم محمد، 
مصطفى حسني، مزمل امري وعي جابر. 
 وجــاءت بدايــة املباراة مــع انطالق 
الربع االول بتفوق مســتميت ملنتخبنا 
واســتطاع مزمل امري من فتح تسجيل 
اول نقطتــي التقــدم عززها مصطفى 
حســني بثالثية وســط ســجال متبادل 
وضــع النتيجة حتى منتصف الشــوط 
11/  7، ليتدخــل مــدرب اليابان لطلب 
وقته املستقطع االول لوقف االنطالقة 
البحرينيــة التــي تواصلــت حتى مع 
نهاية الوقت بفارق )9 نقاط( وبنتيجة 

 .)13  /22(

  الربع الثاني 

 وشهدت بداية الربع الثاين انطالقة 
مباغتــة للمنتخــب اليابــاين الذي 
اضطــر إىل تغيــري اســلوب الدفاع 
الضاغــط يف منطقتنــا رجال لرجل، 
ونجحــوا يف تقليل الفــارق اىل )5 
نقــاط(، ليتدخل مــدرب منتخبنا 
ســلامن رمضــان رسيعــا لطلــب 
بعدها  لينجح  املســتقطع،  الوقت 
مزمل امري عرب ثالثية متقنة بجانب 
تألق ملفت لزمالئــه كريم محمد 
وباقر عيى من تحت السلة الذين 
ترجام كراتهم يف ســلة الخصم من 

اعــادة الفــارق اىل )11 نقطــة(، 
ليضيــف عليهــا مصطفى حســني 
عرب دخوله املميز يف الثواين الثالث 
االخرية بنقطتــني إضافيتني لينتهي 
املنتصــف االول بحرينــي بنتيجة 
بفارق )13 نقطة( وبنتيجة 39/  26. 

  الربع الثالث 

 ومع انطالقة الربع الثالث بدأ منتخبنا 
بثالثيــة مصطفــى حســني، ليســتغل 
الياباين بعدها تســجيل )4  املنتخــب 
نقــاط( متواليــة بســبب اضاعة ثالث 
محــاوالت هجوميــة ملنتخبنــا، لتصل 
النتيجة ايل 42/  30، ليبادلهام مصطفى 
حسني وراشد احمد النقاط االربع بالرد 
الرسيع )46/  30، وواصل منتخبنا فرض 
أســلوبه معتمداً عىل الثالثيات وأنهى 
الربــع بفــارق )14 نقطــة( وبنتيجة 

 .46  /60

  الربع الرابع 

 وعىل رغم تقــدم منتخبنا مع انطالقة 
الربــع االخــري، إال ان الوضع بعد ذلك 
شــهد اســتنزاف واضاعــة الكثــري من 
الكــرات الســهلة مــن تحت الســلة، 
الخاطئة  التمريــرات  بجانــب بعــض 
العبينا، مام عزز اليابانيون االســتفادة 
منها مــع انطالقتهــم الرسيعــة التي 

انفجرت طاقتها امــام منتخبنا ومتكنوا 
مــن اســتغاللها يف مواصلة التســجيل 
الكبري حتى منتصف الشــوط مقلصني 
الفارق اىل )9 نقاط(، تلتها ثالثية بعيدة 
تعانق شــباك ســلتنا لتصبــح النتيجة 
72/  69، ليتدخل مدرب منتخبنا سلامن 
رمضان بشكل اضطراري لطلب الوقت 
املســتقطع االخري له بهذا الشوط لعل 
وعــى ان يتدارك العبينــا أخطاءهم، 
اال ان االمور بقيت عىل حالها ليتعادل 
اليابان اخــر دقيقــة 72/  72، وبعدها 
قلب الطاولة اليابانيون بالتقدم بثالثية 
متقنــة، ليتقــدم مــع الثــواين االخرية 
75/  72، اال أن العبنا مصطفى حســني 
اعاد املباراة لنقطــة الصفر من جديد 

بتسجيله ثالثية لتصبح النتيجة 75/  75، 
وفــرط منتخبنــا بعدهــا يف العرشين 
الثانيــة االخــرية فرصة حســم املباراة 
لصالحــه حينام اضــاع الفرصة االخرية 
بقطــع الكرة مــن صانع اللعــب باقر 
عيــى ليضيــع اليابانيون الكــرة ايضا 
لينتهي اللقاء يف وقته االصي بالتعادل 

 .75-75

  الشوط اإلضافي 

االضــايف حســمت  الشــوط  ويف   
ثالثيــات املنتخــب اليابــاين الفوز 
باملباراة التي كانت يف متناول ايدي 
العبينا رغــم تقدمهم مــن جديد 
خالل مجرياته، اال ان التعادل الذي 

اليابانيــون يف اخر دقيقتني  حققه 
81/  81 بســبب متكنهم من كسب 
االخطــاء الســبعة عــىل املنتخب 
مكنتهم من حسم النتيجة 92/  85، 
ليضمــن اليابان بلــوغ اللعب عىل 
املركزين الخامس والســادس، فيام 
منتخبنا ســيلعب لتحديد املركزين 

السابع والثامن. 

  “األحمر” يواجه كوريا 

 ويختتــم منتخبنــا الوطنــي الشــاب 
مشــواره يف البطولــة االســيوية وذلك 
باللعب امام املنتخب الكوري الجنويب 
اليــوم )الســبت(، والذي خــرس ايضا 
امــس امام املنتخــب اإليــراين، وذلك 
عند الســاعة 5 فجراً بتوقيت البحرين، 
لتحديــد املركزين الســابع والثامن يف 
الرتتيب العام للبطولــة، ويف حال فوز 
منتخبنــا عىل نظريه الكوري ســيضمن 
املركــز الســابع، امــا يف حــال تعرضه 
للخســارة سيصبح ثامن اســيا من بني 

املنتخبات املشاركة الستة عرش. 

 إدارة مميزة لحكمنا 

الدولي غلوم 

 سجلت البطولة االســيوية ظهورًا 
مميزًا لحكمنا الــدويل عادل غلوم 

الذي اسندت لجنة الحكام للبطولة 
ادارة عــدة لقــاءات بــدأت مــن 
منافســات الدور التمهيدي، وادار 
من خالله 4 لقــاءات وهم الفلبني 
مع لبنــان - اليابان واندونيســيا - 
لبنان واالمارات والصني مع تايبيه، 
ليتــم اختيــاره ملواصلــة املهمة يف 
ادارة مباريات الــدور قبل النهايئ، 
نظرا ألدائه املميز وشخصيته القوية 
التي استطاع من خاللهام أن يخرج 
عرب صافرته جميــع املباريات التي 
اسندت اليه دون أي اعرتاضات من 

املنتخبات. 
 ويعتــرب حكمنا الدويل عادل غلوم 
مــن الحــكام الوطنيــني املميزين، 
وتــأيت مشــاركته يف إدارة مباريات 
البطولة االســيوية، ملــا ميتلكه من 
خربة واعتباره مــن الحكام األكفاء 
والجيدين يف كافة مســابقتنا التي 
ينظمهــا االتحــاد البحرينــي لكرة 

السلة. 

  ايفرسون يدعم المنتخب 

 استغل العب نادي الرفاع لكرة السلة 
والحالــة ســابقاً أحمــد عي حســني 
تواجده يف العاصمة التايلندية بانكوك 
هذه الفــرتة وحرض جانباً من مباريات 
األحمر الشــاب يف البطولة اآلســيوية، 
وشــجع الالعبني عــىل تقديــم أفضل 
مســتوياتهم يف هــذه البطولة، ومتنى 
“آيفرســون” لــو أن املنتخب قد حقق 
نتائج أفضل يف هذا املحفل اآلســيوي، 
لكنــه يف نفــس الوقت أشــاد بكل ما 
قدمه نجــوم األحمر الشــاب يف هذه 

البطولة. 

  أستراليا ونيوزلندا في النهائي 

 تأهل املنتخبات األسرتايل والنيوزلندي 
للمباراة النهائية للبطولة، وســيلتقيان 
وجهاً لوجه عند الســاعة 11:45 ظهراً 
بتوقيــت البحريــن، وجاء ذلــك بعد 

تفوقهام عىل الفلبني والصني أمس.  
 ُيذكــر أن اســرتاليا ونيوزلنــدا كانا يف 
مجموعتنا بالــدور التمهيدي للبطولة، 
وهــو مــا يؤكــد أننــا كنــا يف أقــوى 

مجموعات الدور التمهيدي.

باللعب على السابع والثامن اليابان ويكتفي  “أحمر السلة” يخسر من 
المهمة األخيرة لشبابنا باآلسيوية فجر اليوم

جانب من مباراة منتخبنا مع اليابان أمس 

بانكوك                هشام جعفر         )تصوير: أحمد المحاري(

لقطة للطاقم الفني لمنتخبنا

أحمد حسين بجوار الزميل هشام جعفر يتابعان المنتخب

خالد فالمرزي

منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة
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17 أمي��ركا ش��مال  ف��ي   14 بري��ف  تنق��ل   FLO COMPAT
الرفاع                    المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

نجح اتحاد القتال الشجاع يف 
 FLO COMPAT استقطاب رشكة

العاملية لتويل اإلرشاف عىل نقل 
فعاليات وأحداث منافسات النسخة 

الرابعة عرشة من بطولة القتال 
الشجاع BRAVE، التي ستقام مبدينة 

“طنجة” باململكة املغربية تحت 
رعاية العاهل املغريب امللك محمد 
السادس وذلك يوم 18 أغسطس 

الجاري. 
 وكان اتحاد القتال الشجاع قد أعلن 
عن إبرامه صفقة التعاقد مع رشكة 

FLO COMPAT، التي تعترب إحدى 
أبرز الرشكات العاملية يف مجال النقل 
والبث التلفزيوين السيام يف الواليات 

املتحدة االمريكية، والتي ستشكل 
إضافة قوية لدعم انتشار البطولة، 
من خالل نقل أحداثها عىل الهواء 

مبارشة من نادي طنجة إىل شامل 
أمريكا، حيث تعد هذه الخطوة من 

الخطوات الناجحة التي اتخذها اتحاد 
القتال الشجاع يف تحقيق التعاون 
والرشاكة مع هذه الرشكة، حيث 

سيمسح البث التلفزيوين من الوصول 
للسوق األمريكية، التي متلك واحدة 

من أكرب قاعدة املعجبني لرياضة فنون 
القتال املختلطة بالعامل. 

 وتعد الرشكة إحدى أبرز الرشكات 
العاملية الداعمة لنقل أحداث 

وفعاليات البطوالت الخاصة برياضة 
فنون القتال املختلطة، كام أنها رائدة 

يف مجال نقل األحداث الرياضية، 
كبطوالت املالكمة، التنس، املصارعة 

للمحرتفني، الجمباز، كرة السلة، 
الكرة الطائرة، باالضافة إىل التسلق 

والسباحة.

انته��ت مب��اراة القم��ة يف املجموع��ة 
األوىل املقامة ضمن منافس��ات الجولة 
السادس��ة من دوري املراكز الش��بابية 
الث��اين لكرة الق��دم بني فريق��ي مركز 
ش��باب س��افرة ومركز ش��باب السهلة 

الشاملية بفوز سافرة بنتيجة 2-1.
ج��اء ذل��ك يف اللق��اء ال��ذي جم��ع 
الفريقني يف السادس��ة من مساء أمس 
األول عىل ملعب س��تاد اتحاد الريف، 
وس��جل هديف س��افرة البديل الناجح 
حم��زة عبدالرحم��ن يف الدقيق��ة 76 
وعبدالرحمن ش��عبان يف الدقيقة 81، 
بين��ام جاء ه��دف الس��هلة الوحيد يف 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 
للش��وط الثاين )94( ع��ن طريق حمد 

عبدالعزيز.
وبهذا الفوز رفع فريق س��افرة رصيده 
م��ن النق��اط إىل 13 نقطة م��ن أربع 
مرات ف��وز وتع��ادل واحد وخس��ارة 
واح��دة متس��اويا م��ع الس��هلة الذي 
ميتل��ك يف األص��ل 13 نقط��ة أيضا من 
أربع مرات فوز وتعادل واحد وخسارة 
واحدة أيض��ا، وباتت حظوظ الفريقني 
قوية للتأهل معا إىل املرحلة الثانية من 
منافسات الدوري مع تأكيد مشاركتهم 
يف منافس��ات الكأس الت��ي تقام الحقا 

ويتأه��ل لها الف��رق أصح��اب املراكز 
األربعة األوىل من كل مجموعة.

صدد يرتقي ب� 10 نقاط

ويف املب��اراة الثاني��ة ضم��ن الجول��ة 
السادس��ة للمجموع��ة األوىل واص��ل 
فريق مركز شباب صدد صحوته بالفوز 
ع��ىل نادي مقابة بثالث��ة أهداف دون 
مقابل سجلهم السيد محمد باقر )19(، 
محمود سعيد )55 و86( لريفع رصيده 
إىل عرش نقاط وبقي مقابة عىل رصيده 

السابق بثالث نقاط.

قائد: سعيد بالفوز 

أعرب الع��ب فريق س��افرة فهد قائد 
عن س��عادته بفوز فريق��ه عىل فريق 
الس��هلة ومش��اركته صدارة املجموعة 
األوىل، وتحدث قائال: نحن سعداء بهذا 
الفوز خصوصا وأنه جاء عىل حس��اب 
فريق السهلة املتصدر وهو فريق قوي 
ولك��ن لياقتهم مل تك��ن جيدة يف هذه 
املباراة، ويف الش��وط األول كان السهلة 
هو األفض��ل، إال أننا عدنا يف الش��وط 
الث��اين بأس��لوب فن��ي مغاي��ر بفضل 
اتباعنا لتوجيه��ات املدرب التي ركزت 

عىل اس��تغالل ثغرة الضعف يف الجهة 
اليرسى عند خط دفاع السهلة.

ويف س��ؤال ع��ن حظ��وظ الفري��ق يف 
التأه��ل تح��دث قائال: حالي��ا نحن يف 
صدارة املجموعة وأمامنا مباراة واحدة، 
ويبقى التأه��ل إىل املرحلة الثانية من 
منافس��ات الدوري وكذلك منافس��ات 
الكأس حاليا هو هدفنا، ونحن نتعامل 
مع كل مرحلة بحس��ب ما تقتضيه من 
عطاء فني وأداء داخل امللعب، وأشيد 
ب��دور اللجن��ة املنظمة لل��دوري عىل 
جهودهم وتنظيمه��م الرائع وتحملهم 
العن��اء يف الوص��ول به��ذه املس��ابقة 

الرياضية إىل مستويات متقدمة.

المدهون يأمل عودة فريقه في 
ختام التمهيدي

أكد نجم فريق السهلة الشاملية خليل 
املده��ون أن ت��دين مس��توى اللياق��ة 
البدنية عند زمالئه هو س��بب خسارة 
فريق��ه يف مباراته أمام س��افرة، وتابع 
قائال: بدأن��ا املباراة بش��كل جيد وكنا 

األفضل يف الش��وط األول الذي امتلكنا 
فيه زمام املباراة وفرضنا س��يطرتنا عىل 
مجريات هذا الش��وط مع اس��تحواذنا 
عىل الكرة بنس��بة كبرية جدا وتشكلينا 
لهج��امت عدي��دة ولك��ن لألس��ف مل 
نستثمرها، اآلن سافرة يشاركنا الصدارة 
وه��و فريق جيد ونحن احرتمناه خالل 

اللقاء ألنه يستحق ذلك.
وعن نظرته��م للمباراة األخرية املتبقية 
لهم قال: اللعب فوز وخسارة، الفريقان 
بذال جهدا كبريا ولدينا فرصة كبرية جدا 
يف حسم التأهل إىل املرحلة الثانية من 
منافس��ات الدوري الذي يق��ام للمرة 
الثاني��ة، يجب علينا االس��تعداد جيدا 
للمباراة  مناس��ب  بش��كل  والتخطيط 
القادمة وآمل أن تكون مسك الختام لنا 
وأن يقدم فريقنا الهوية املعروفة عنه.

أحمد: استنزفنا طاقة مقابة 

أرجع العب مركز ش��باب صدد املتألق 
ع��الء أحمد عدم اس��تغالل الفرص إىل 

االستعجال خصوصاً يف الشوط األول.

وب��رر إضاعت��ه ألك��ر م��ن فرصة يف 
النص��ف األول من املب��اراة إىل عودته 
م��ن اإلصابة، مبيناً أن ذلك حرم فريقه 
من تسجيل أكر من هدف، مضيفاً أن 
الش��وط الثاين ش��هد انخفاض مستوى 
فريق��ه وطل��ب منهم املدرب حس��ن 
عقي��ل الضغط يف أول عرش دقائق من 
الش��وط الثاين الس��تنزاف قوة وتركيز 

العبي مقابة.
واش��ار أحم��د إىل أن االطمئن��ان عىل 
الفوز دف��ع الالعب��ني إىل تخفيض رتم 
أن  الث��اين، معت��رباً  الش��وط  األداء يف 
مس��توى فري��ق نادي مقاب��ة أقل من 
بقية فرق املجموع��ة األوىل مؤكداً أن 
الطقس مل يساعد العبي الفريقني عىل 

اللعب، مع تعرّض مقابة لإلرهاق.
وأش��اد أحمد ب��أداء العب��ي مقابة يف 
الش��وط الثاين وقال إن��ه كان األفضل 
الرتكاب صدد أخطاء متكررة وخصوصاً 
التمري��رات الخاطئة، وق��ال أحمد إن 
فريق��ه س��يلعب مبارات��ه األخ��رية يف 
املجموع��ة ض��د فري��ق مركز ش��باب 

أبوق��وة وه��ي مب��اراة صعب��ة وقوية 
تحت��اج إىل مزي��د من الجهد لكس��ب 
نقاطها، مبين��اً أن فريقه بإمكانه الفوز 

رغم أن أبوقوة حامل اللقب.

مباراتا اليوم

تقام الي��وم مباراتان لحس��اب الجولة 
السادس��ة للمجموعة الثانية، إذ يلتقي 
يف األوىل فريق��ا مرك��ز ش��باب الزالق 
ضد مركز ش��باب كرباباد، ومتيل الكفة 
بشكل كبري لصالح فريق الزالق برصيد 
12 نقط��ة من أربع��ة انتصارات، بينام 
يخلو رصيد كرباباد من أي نقطة وهو 

يف املركز الثامن واألخري.
ويف املباراة الثانية يلعب مركز ش��باب 
املحرق ضد مركز شباب سلامباد، األول 
ميتل��ك 4 نقاط فقط م��ن فوز وتعادل 
وثالث خسائر، فيام ميتلك سلامباد 12 
نقطة يف الص��دارة، وتش��ري التوقعات 
إىل ف��وز س��لامباد لجهوزيته وعنارصه 

املتميزة يف جميع الخطوط.

سافرة ُيسقط المتصدر ألول مرة... وصدد يواصل صحوته
القمة في  للبقاء  مرشحان  “دورينا”  لـ  الثانية  المجموعة  متصدرا 

سافرة نجح في الفوز على المتصدر محاوالت مقابة لم تفلح أمام صدد

الوطن��ي  منتخبن��ا  العب��ة  حصل��ت 
للتايكوندو فج��ر البنعيل عىل الحزام 
األس��ود 6 دان لتك��ون أول بحرينية 
تحصل عىل الح��زام، حيث قام رئيس 
الكوك��وان )املقر العامل��ي للتايكوندو 
بكوريا الجنوبي��ة( الدكتور اوه هيون 
ديووك بتسليم الحزام إىل البطلة فجر 
البنع��يل بحض��ور املستش��ار واملدير 
باتح��اد  التايكون��دو  للعب��ة  الفن��ي 
البحري��ن للدفاع ع��ن النفس الكابنت 
توفيق نويرص. وتسلمت فجر البنعيل 
ش��هادة الح��زام األس��ود كونه��ا أول 

بحرينية تحصل عىل الدرجة. 
 وبه��ذه املناس��بة، أكد رئي��س اتحاد 
البحري��ن للدفاع ع��ن النفس أحمد 
الخياط أن حص��ول البطلة البحرينية 
فج��ر البنع��يل ع��ىل الحزام األس��ود 
6 دان ي��أيت توافق��اً لرؤي��ة مجل��س 
االدارة الهادف��ة إىل تطوي��ر كوادرها 
الفني��ة واالدارية ووصوله��ا إىل أعىل 
املس��تويات، مبين��اً أن فج��ر البنعيل 
بالطف��رة  األمثل��ة  أروع  رضب��ت 
النوعي��ة التي تش��هدها رياضة املرأة 
يف اململك��ة بفضل الدع��م الالمحدود 
ال��ذي تحظى به��ا الرياضة من ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 

الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة. 
 وأكد الخياط أن املتابعة املستمرة من 
النائ��ب األول لرئي��س املجلس األعىل 
االتحاد  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
الرئيس  الق��وى  البحرين��ي أللع��اب 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي لفنون 
القتال املختلطة س��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د آل خليفة  تق��ود الرياضة 
البحريني��ة لح��راك ممي��ز وباألخص 
يف ألعاب الدفاع ع��ن النفس، مقدماً 

لسموهام الشكر والتقدير. 

 وأش��اد الخياط بجهود مجلس ادارة 
اتح��اد البحري��ن للدفاع ع��ن النفس 
وحرصهم عىل ب��ذل الجهود ملواصلة 
االرتق��اء بألعاب االتح��اد، متمنياً كل 
التوفيق والنجاح للبطلة فجر البنعيل 

يف مشوارها القادم. 
 من جانبه، أشاد رئيس الكوكوان أوه 
هيون ديووك بنتائج البطلة البحرينية 

فجر البنعيل وأكد عىل دعم الكوكوان 
للك��وادر النس��ائية، وأبدى س��عادته 
مل��ا وصلت إليه التايكوندو النس��ائية 
يف مملك��ة البحرين وتحقي��ق املرأة 
البحريني��ة أعىل الدرج��ات يف املجال 
الريايض عموما والتايكوندو خصوصا، 
متمني��اً كل التوفيق والنج��اح لفجر 

البنعيل يف الفرتة املقبلة.

أول بحرينية تنال الحزام في التايكوندو

فجر البنعلي تحصل على الحزام األسود 6 دان
أم الحصم                    اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

 تسليم فجر البنعلي شهادة الحزام األسود 6 دان 

أحمد الخياط

عالء أحمد  خليل المدهون

 ناشئو اليد يشارك
في بطولة دولية بمصر

تلقى االتحاد البحريني لكرة اليد دعوة رسمية من نظريه املرصي 
للمشاركة يف البطولة الدولية الودية ملنتخب الناشئني والتي ستقام يف 

السابع والعرشين من الشهر الحايل وحتى الثاين من سبتمرب املقبل.
وتأيت هذه املشاركة ضمن االستعدادات التي يجريها منتخب الناشئني 
استعداداً للبطولة اآلسيوية الثامنة والتي تستضيفها العاصمة األردنية 

عامن منتصف الشهر املقبل املؤهلة لنهائيات كأس العامل القادمة.
ومن املحتمل مشاركة أكر من منتخب عريب يف ودية مرص والتي متثل 
املرحلة قبل األخرية بالنسبة لناشئي املنتخب قبل العودة اىل البحرين 
بعد انتهاء البطولة ومن ثم مالقاة املنتخب الياباين يف مباراتني خالل 

األسبوع األول من سبتمرب وقبل موعد السفر اىل األردن.
ويواصل منتخب الناشئني استعداداته الجادة بقيادة املدرب الوطني 

محمد املراغي ومساعده رائد املرزوق باالقتصار عىل التدريبات 
اليومية وخوض عدد من املباريات الودية مع الفرق املحلية، والتي 

يبني عليها الجهاز الفني التوصل اىل القامئة النهائية للتصفيات 
اآلسيوية. ويقع منتخب الناشئني يف املجموعة األوىل بالبطولة اآلسيوية 

التي تضم اىل جانبه منتخبات السعودية، عامن والصني من بني 4 
مجموعات تتنافس للحصول عىل 4 بطاقات مؤهلة اىل كأس العامل، 

والتي يسعى فيها منتخبنا الوطني للناشئني اىل تأكيد حضوره وتواجده 
املونديايل للمرة الثانية عىل التوايل بعد مشاركته األخرية يف كأس العامل 

التي أقيمت يف مدينة تبلييس بجورجيا.

جانب من تدريبات منتخب الناشئين 



السبت 11 أغسطس 2018 
29 ذو القعدة 1439
18العدد 3588

sports@albiladpress.com

رياضة

وكاالت: س��حقت الرومانية س��يمونا 
فينوس  األمريكي��ة املخرضمة  هاليب 
وليام��س وبلغ��ت ربع نه��ايئ دورة 
دورات  إح��دى  الكندية،  مونرتي��ال 
الرمي��ري الخم��س الك��رى يف ك��رة 

املرضب.
ويأيت هذا التأهل املقنع بعد ساعات 
م��ن إقصائه��ا الروس��ية أناس��تازيا 
بافليوتشينكوفا يف ماراثون دام ثالث 

ساعات.
هالي��ب  أوىل  املصنف��ة  وأنه��ت 
مواجهتها م��ع وليامس )38 عاما( يف 
71 دقيق��ة مبجموعتني نظيفتني 6-2 

و6-2.
م��ع  هالي��ب  مب��اراة  وكان��ت 
بافليوتشينكوفا مقررة مساء األربعاء، 
لكن األمطار الغزيرة أجرت املنظمني 

عىل تأجيلها إىل صباح الخميس.
واحتاجت الرومانية إىل ثالث ساعات 
وسبع دقائق لتخطي بافليوتشينكوفا 
وف��رض   ،7-5  ،4-6  ،)11-9(  7-6

مواجه��ة مع وليام��س، حاملة لقب 
يف  آخره��ا  ك��رى  بط��والت  س��بع 
وميبل��دون 2008، لك��ن املتعطش��ة 

للتتويج بلقب أول يف 2018.
وقالت هاليب “ليس س��هال مواجهة 
معاناتها  وبرغم  وليامس،  الشقيقتني 
عرفت أنه يج��ب أن أركز كثريا عىل 
كل كرة، وحافظت عىل تركيزي حتى 

النهاية”.
وتابعت “مل تكن مرتاحة عىل امللعب، 
وبالطب��ع مل يك��ن أفض��ل أيامها. أنا 

سعيدة اآلن لبلوغ ربع النهايئ”.
وكانت هاليب، بطلة روالن غاروس، 
تخ��وض أم��ام بافليوتش��نكوفا أول 
مباراة منذ خروجها من الدور الثالث 
لبطولة وميبل��دون اإلنكليزية، ثالث 
البط��والت األربع الك��رى، يف متوز/

يوليو املايض.
وعلقت بع��د فوزها عىل الروس��ية 
أداء  )بافليوتش��ينكوفا(  “قدم��ت 
ال يص��دق، وقاتلت حت��ى النهاية”، 

متابعة “أن��ا منهكة بعض اليشء. مر 
وقت طويل منذ لعبت آخر مباراة يل 
يف وميبلدون. س��أحاول قدر اإلمكان 

التعايف وخوض املباراة املقبلة”.
كام أن وليامس املصنفة 13 اضطرت 
لخوض مباراتني يف يوم واحد بسبب 
األمط��ار، وذل��ك بع��د فوزه��ا عىل 
الرومانية سورانا سريستيا 7-6 )7-4( 
و4-6، برغم ارتكابها 30 خطأ مبارشا 

و7 اخطاء مزدوجة عىل إرسالها.
وتلتق��ي هالي��ب يف رب��ع النه��ايئ 
الفرنس��ية كارولني غارس��يا السادسة 
والتي أقصت الروسية ماريا شارابوفا 

3-6 و6-2.

تأهل ستيفنز

إىل ذل��ك، ف��ازت األمريكية س��لون 
ستيفنز املصنفة ثالثة عىل اإلسبانية 
كارال س��واريز ناف��ارو 2-6، 5-7 يف 

الدور الثالث.
وسنحت لستيفنز ثالث فرص إلنهاء 

املباراة يف املجموعة الثانية والنتيجة 
تقدمها 1-5. اال ان اإلسبانية فرضت 
التعادل 5-5، قبل ان تحسم ستيفنز 
اللقاء يف 90 دقيق��ة محققة فوزها 
الثال��ث ع��ىل منافس��تها يف ث��الث 

مباريات.
وتلتق��ي س��تيفنز يف رب��ع النه��ايئ 
الالتفية أناستازيا سيفاستوفا الفائزة 
عىل االملانية يوليا غورغيس املصنفة 

عارشة 6-3، 7-6 )7-2(.
ويف الدور الثالث، وضعت األسرتالية 
آش��ي باريت حدا ملس��رية الفرنسية 
أليزيه كورنيه بفوزها عليها 7-6 )-7

3(، 4-6 يف ساعة و45 دقيقة.
وكان��ت الفرنس��ية ق��د أخرجت يف 

الدور الث��اين األملانية أنجيليك كريبر 
املصنفة أوىل عامليا سابقا. وأهدرت 
كورنيه فرصة انتزاع املجموعة االوىل 
عىل إرس��الها والنتيجة تقدمها 5-4، 
لتخرس املجموعة بعد ش��وط كارس 

للتعادل )تاي بريك(.
النه��ايئ  رب��ع  يف  ب��اريت  وتلتق��ي 
الهولندية كييك بريتن��ز الفائزة عىل 
التش��يكية بي��رتا كفيتوف��ا املصنفة 

ثامنة 3-6 و6-2.
وبع��د فوزها  ع��ىل البيالروس��ية 
فيكتوريا أزارينكا 3-6، 1-6، عادت 
الريطانية جوهانا كونتا اىل امللعب 
لتس��قط أم��ام األوكراني��ة ايلين��ا 
س��فيتولينا املصنفة خامس��ة 3-6 

و4-6.
وتواج��ه س��فيتولينا يف دور الثامنية 
البلجيكي��ة ايليز مرتنز الرابعة عرشة 
والفائ��زة ع��ىل البيالروس��ية أرين��ا 
س��ابالنكا البالغة 20 عاما 6-2 و7-6 

)1-7( و-6صفر.
وكان��ت س��ابالنكا أزاح��ت بش��كل 
مفاجىء الدمناركية كاروالين فوزنيايك 
املصنفة ثاني��ة 7-5 و2-6 و7-6 )-7
4(، عل��ام بأن االخ��رية حصلت عىل 
3 كرات لحس��م املباراة عندما كانت 

متقدمة 3-5 يف املجموعة الثالثة.
وقالت فوزنيايك بعد خسارتها “مل أفز 
بأي من الكرات الحاس��مة. حصلت 

عىل فرصة ومل استفد منها”.

وكاالت: حسم اإلسباين رافاييل نادال 
املصنف أول موقعته مع السويرسي 
العائ��د ستانيس��الس فافرين��كا 7-5 
أوقفته��ا  مب��اراة  يف   )7-4( و7-6 
األمطار 45 دقيق��ة، وتأهل الخميس 
إىل ربع نه��ايئ دورة تورونتو الكندية 
لكرة املرضب، إحدى دورات املاسرتز 

لأللف نقطة.
وتوقف��ت املباراة بعد 63 دقيقة عىل 
انطالق املجموع��ة األوىل، بعد إنقاذ 
فافرينكا كرة حاس��مة لن��ادال، لكن 
األخري تقّدم 5-6 ثم حسم املجموعة 
بعد استئناف اللعب وتوقف األمطار.
الثاني��ة معركة  وش��هدت املجموعة 
قوية، فتق��دم فافرينكا املتوج بلقب 
ث��الث بط��والت ك��رى 1-2، قبل أن 
يتب��ادال ك��رس اإلرس��ال ث��م يتفوق 
اإلسباين بشوط حاس��م “تاي بريك” 

ويبلغ ربع النهايئ.
وقال نادال )32 عام��ا( املتوج أعوام 
2005 و2008 و2013 “كانت مباراة 
جي��دة، ف��وز إيجايب يل أم��ام خضم 

صعب”.
وتابع “أنا س��عيد لرؤية ستان يلعب 
مجددا بش��كل جي��د. لدين��ا نوعية 

جيدة من كرة املرضب”.
ماري��ن  الك��روايت  ن��ادال  ويلتق��ي 
تشيليتش املصنف سادسا الذي تابع 
تقدمه الهادئ بفوزه عىل األرجنتيني 
دييغو شفارتسامن الحادي عرش 6-3 

و6-2.
أما املصنف ثانيا وحامل اللقب األملاين 
ألكسندر زفرييف )21 عاما( فتخطى 

الرويس داني��ل مدفيديف 3-6 و6-2 
يف 52 دقيقة، ليلتقي اليوناين الشاب 
فاجأ  الذي  تسيتس��يباس  ستيفانوس 
ال��ريب نوف��اك دجوكوفيتش املتوج 
بلق��ب 13 بطولة كرى وتغلب عليه 

3-6 و7-6 )7-5( و6-3.
ووصف تسيتسيباس )19 عاما( الذي 
كان ق��د أقىص النمس��اوي دومينيك 
تييم املصنف س��ابعا يف الدور الثاين، 
فوزه عىل دجوكوفيتش حامل اللقب 
أرب��ع م��رات يف تورونت��و ب�”أفضل 
مب��اراة يف حي��ايت. عرف��ت أين ألعب 
جيدا اليوم. هذا فوز ميء باملشاعر. 

مل أشعر بإحساس مامثل بعد الفوز”.
ويخ��وض املصف 27 والذي س��يبلغ 
العرشي��ن األح��د، أول مباراة يف ربع 
نه��ايئ ضمن بط��والت املاس��رتز يف 

مسريته.
وتاب��ع “أنا فخ��ور بنف��ي وببلدي. 
أمن��ح اليونان موقعا أك��ر أهمية يف 
كرة املرضب العاملية. أنا متأكد من أن 
عائلتي فخورة يب وجميع األش��خاص 

الذين يشاهدونني، مدريب، والدي”.
أم��ا دجوكوفيتش )31 عاما( املصنف 
عارشا عامليا واملتوج يف متوز/يوليو يف 
بطولة وميبلدون، فعلق عىل خسارته 

“لعب جيدا واستحق الفوز بدون أي 
ش��ك. مل ألعب بش��كل رائع. مل أصد 
الكرات جي��دا. مل تكن تل��ك املباراة 

الرائعة”.
واحتاج البلغ��اري غريغور دمييرتوف 
املصن��ف خامس��ا إىل نحو س��اعتني 
األم��رييك  ع��ىل  للتف��وق  ونص��ف 
فرانس��يس تيافوي 6-7 )1-7( و3-6 

و7-6 )7-4(.
وأبدى البلغاري سعادته بالفوز قائال 
“مل أناف��س منذ نحو أربعة أس��ابيع 
ونصف أس��بوع. اللعب هنا هو كل 
م��ا أردته )...( مل أكن أركز فعليا عىل 

الفوز أو الخس��ارة، ب��ل مجرد البدء 
بتقديم كرة مرضب جيدة”.

ويلتق��ي يف ال��دور املقب��ل الجنوب 
كيفن أندرس��ون املصن��ف رابعا بعد 
تغلبه عىل البيالرويس إيليا إيفاش��كا 

5-7 و6-3.
وس��قط الكندي الصاعد بقوة دنيس 
شابوفالوف )19 عاما( أمام الهولندي 
روبن هازه 7-5 و6-2، ليلتقي األخري 
الرويس كارين خاش��انوف الفائز عىل 
األم��رييك جون إيس��ر املصنف ثامنا 

6-7 )5-7( و7-6 )7-1(.

هاليب إلى ربع نهائي 
مونتريال بعد يوم ماراثوني

نادال يتخّطى فافرينكا بدورة تورونتو
وكاالت: أعلن ريال مدريد اإلسباين 
أمس الجمعة إعارة ظهريه األيرس 
الفرني تيو هرنانديز إىل مواطنه 
ريال سوسييداد ملدة موسم واحد.
أكد سوسييداد انضامم هرنانديز 

وقال يف بيان: “توصل ريال 
سوسيداد التفاق مع ريال مدريد 

من أجل استعارة تيو هرنانديز. تم 
التوصل أيضاً التفاق مع الالعب 
الذي اجتاز الفحص الطبي هذا 

الصباح”.
وأصبح الشقيق األصغر لظهري 

منتخب فرنسا األيرس الفائز بكأس 
العامل لوكاس هرنانديز أول العب يف 
17 عاماً ينتقل من أتلتيكو إىل ريال 
مدريد العام املايض بعد فرتة إعارة 

مثرية لإلعجاب يف أالفيس.
وشارك تيو )20 عاماً( يف 23 مباراة 
بجميع املسابقات مع ريال مدريد 
املوسم املايض عقب انتقاله مقابل 

30 مليون يورو )34.4 مليون 
دوالر(، لكنه نادراً ما وصل إىل 

املستوى الذي ظهر عليه يف أالفيس 
وكان دامئاً يأيت يف املركز الثاين يف 

االختيار خلف الظهري األيرس املؤثر 
مارسيلو يف املباريات الكرى.

إعارة هرنانديز 
لريال سوسييداد

وكاالت: ودع املدافع الكولومبي، ياري 
مينا، جمهور برشلونة، بعد إعالن 

انتقاله إىل إيفرتون، يف الساعات األخرية 
قبل غلق باب سوق االنتقاالت يف 

إنجلرتا.
ونرش ذو ال� 23 عاما رسالة عر حسابه 

مبوقع “انستجرام”، شكر فيها البلوجرانا 
عىل الفرتة التي قضاها مع الفريق، 

معرا عن فخره بارتداء قميص برشلونة.
وقال مينا: “حان الوقت ليك أقول 
وداعا، لقد مرت 8 أشهر فقط منذ 

وصويل إىل هذا الفريق، إنه برشلونة، 
واحد من أكر الفرق يف العامل”.

وتابع: “برشلونة مدينة رائعة ستظل 
عالقة يف ذهني لألبد، عىل الرغم من 

لعب القليل من املباريات، ولكن 
واصلت التعلم وأنا محاط بالعبني 

هم األفضل”. واستكمل: “أرحل 
وأترك مجموعة رائعة من العاملني 

واملوظفني واملدربني والالعبني، إضافة 
للرئيس، جميعهم استقبلوا وصويل 

بأذرع مفتوحة وساعدوين يف تحقيق 
الحلم بارتداء قميص برشلونة والشعور 

بعاطفة الجمهور داخل امللعب 
وخارجه”. وأتم: “كان البد يل أن اتخذ 

طريقا جديدا ومن يعلم قد نلتقي 
مجددا يف يوم من األيام”.

مينا يودع 
برشلونة برسالة

كاري��ف  ميل��ك  ال  وكاالت: 
س��يتي موارد كافية ملنافسة 
الصاعدة  األخ��رى  األندي��ة 
حديث��ا لل��دوري اإلنجليزي 
املمتاز لكرة القدم يف س��وق 
االنتقاالت، لكن املدرب نيل 
وارنوك، قال إن��ه بنى فريقا 

يستطيع البقاء بني الكبار.
إع��الم  وس��ائل  وذك��رت 
نادي��ي  أن  بريطاني��ة 
وان��درارز  وولفرهامبت��ون 
وفوله��ام أنفق��ا أك��ر م��ن 
150 مليون جنيه إس��رتليني 
)191.58 مليون دوالر( منذ 
الرتق��ي لل��دوري املمتاز يف 

مايو املايض.

ويف الوق��ت نفس��ه تعاق��د 
كاردي��ف م��ع س��تة العبني 
مقاب��ل أقل م��ن 40 مليون 

جنيه إسرتليني.
مؤمت��ر  يف  وارن��وك،  وق��ال 
أن  الجمع��ة: “مع  صحف��ي 
أم��ر طيب،  امل��ال  امت��الك 
فإنك تنىس يف بعض األحيان 
ما ال��ذي أوصل��ك إىل هذه 
النقطة، لقد قمت بتغيري كل 

يشء”.
لكن املدرب عر عن إحباطه 
بش��أن ع��دم التعاق��د م��ع 
مهاجم بارز، وأقر بأن تسجيل 
األهداف أمام األندية الكرى 
قد تكون أكر مش��كلة أمام 

الفريق يف املوسم الجديد.
وق��ال وارنوك: “لو كان معي 
املال مثله��م )وولفرهامبتون 
وفولهام( كنت سأشرتي عىل 

األرجح مهاجام كبريا”.
العب��ني  “منتل��ك  وأض��اف: 
ع��ىل اس��تعداد لتقديم كل 
م��ا لديهم وتواق��ني للنجاح، 
الفري��ق أفضل كثريا مام كان 
عليه قبل عام، وحتى املوسم 
املايض أعتقد أن كان بوسعنا 
منافس��ة بعض فرق الدوري 

املمتاز”.
ويب��دأ كارديف مش��واره يف 
ال��دوري مبواجه��ة بورمنوث 

السبت.

وارنوك محبط بعد انتهاء الميركاتو الصيفي

رافاييل نادال

سيمونا هاليب

نيل وارنوك
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اإليط��ايل  أك��د  وكاالت: 
م��درب  س��اري،  ماورس��يو 
تش��يليس، أنه سعيد بانضامم 
وماتي��و  أريزاباالج��ا،  كيب��ا 
فريقه،  لصفوف  كوفاسيتش، 
خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 

الجارية.
وقال س��اري يف مؤمتر صحايف 
قب��ل مب��اراة هيديرس��فيلد، 
اإلنجليزي:  بال��دوري  الي��وم 
مهاري.  العب  “كوفاس��يتش 
إنه يجيد اللعب بني خطوط 
الخصم، ونح��ن نفتقد لهذه 
النوعية م��ن الالعبني، ولذلك 

فهو صفقة مهمة جًدا لنا”.

ج��ًدا  “س��عيد  وأض��اف 
بالصفقتني، ألن موقف كورتوا 
كان واضًح��ا. كان مرًصا عىل 
الرحي��ل إىل مدري��د. خرسنا 
الحراس  أه��م  م��ن  واح��دا 
بالعامل، وقمنا بإحضار حارس 
شاب من بني األهم يف العامل. 

أعتقد أن تشكيلتنا كاملة”.
وواص��ل “أعتق��د أن كورتوا 
رحل ألس��باب شخصية لذلك 
ل��ن أتح��دث عنها، ولس��ت 
قلقا بش��أن هازارد، وتحدثت 
3 أو 4 م��رات مع��ه، ويف كل 
م��رة يخ��رين بأنه س��عيد يف 
تشيليس، ومل يتحدث أبًدا عن 

إمكانية املغادرة”.

وتابع “اآلن التشكيلة حجمها 

كبري جًدا، لذلك س��تتم إعارة 

كان  إن  أعل��م  ال  البع��ض، 

ال،  أم  س��ُيغادر  باكايوك��و، 

لكنني أفضل أن أمتلك قامئة 

بها 23، أو 24 العًبا فقط”.

وأردف “القائد اليوم، سيكون 

أزبيليكويت��ا، لكن ذلك ليس 

ق��رارًا نهائًيا. أود أوالً التعرف 

عىل الالعبني، واختيار الالعب 

ذلك سوف  وبعد  املناس��ب، 

اتخذ قراري النهايئ”.

وعن مش��اركة كيبا أساسًيا يف 

املباراة الي��وم، قال: “ال أعلم 

لكنه ضمن قامئة الالعبني، ومل 

أقرر بعد”.

وكاالت: ميتل��ك الكوس��تارييك كيلور 
ناف��اس، ح��ارس ريال مدري��د، عدة 
ع��روض، للرحي��ل ع��ن املل��يك، هذا 

الصيف.
وقالت صحيفة “إيه يب يس” اإلسبانية، 
أمس الجمعة، إنَّ “نافاس أبدى رغبته 
يف البق��اء م��ع ريال مدري��د، يف عدة 
مناسبات حتى بعد قدوم تيبو كورتوا، 
لك��ن الع��روض املغرية ل��ه يف الفرتة 

األخرية، وضعته يف حرية كبرية”.
دت الصحيفة، عىل أنَّ الحارس  وش��دَّ
يعتقد أنه ل��ن يحصل عىل عقد كبري 
آخر يف مس��ريته، إذا رف��ض العروض 
املقدمة ل��ه حالًيا يف ظ��ل تقدمه يف 

السن.
وأوضحت أن رحيل كيلور نافاس، عن 
ريال مدريد س��يجعل م��ن األوكراين 
أندري��ه لونني، الح��ارس الثاين خلف 
تيبو كورتوا، لكن إذا اس��تمر الحارس 

الكوستارييك، فإن ريال مدريد سوف 
يعري الحارس الشاب.

ولفتت الصحيفة إىل أن كيكو كاس��يا، 
ولوكا زيدان، سوف يرحالن عن ريال 
مدريد بعد قدوم كورتوا، واألول ميلك 
عرًضا من أتلتيك بيلباو، أما الثاين فلم 

يستقر عىل وجهته بعد.
يف س��ياق متصل بأخبار ريال مدريد، 
ش��ددت الصحيفة عىل أن مودريتش 
لن يجتم��ع الي��وم بفلورنتينو برييز، 
رئيس النادي املليك من أجل الحديث 
عن رحيله إلنرت ميالن، بس��بب رغبة 
الكروايت يف البقاء بصفوف البالنكوس.
يأيت ذلك يف الوقت التي تحدثت فيه 
العديد من الصحف، عن اجتامع بني 
الالع��ب وممثلي��ه م��ع إدارة الريال، 

الجمعة لحسم مصري مودريتش.
م��ن جهة أخرى، رفض��ت إدارة ريال 
مدري��د، طل��ب جول��ني لوبيتيج��ي، 

م��درب الفري��ق املليك، في��ام يخص 
بعض التعاقدات يف الصيف الجاري.

اإلس��بانية،  “ماركا”  وقالت صحيف��ة 
أم��س الجمع��ة، إنَّ لوبيتيجي، أبدى 
رغبت��ه يف التعاقد مع العب وس��ط، 
بعد رحيل الكروايت ماتيو كوفاسيتش، 
لصفوف تشيليس، عىل سبيل اإلعارة.

وأضاف��ت الصحيفة، أن “إدارة الريال 
ال ت��رى أهمي��ة للتعاقد م��ع العب 
وس��ط، يف ظ��ل املجموع��ة الحالي��ة 
م��ن الش��باب، خاص��ة األوروجوياين 
فيدريكو فالفريدي، الذي تألق يف فرتة 
اإلعداد، بالواليات املتحدة األمريكية”.

لك��ن الصحيفة، أش��ارت إىل أنَّ ريال 
مدري��د، قد يدخل س��وق االنتقاالت 
لضم بديل كوفاسيتش، لكنه يجب أن 
يكون صغري الس��ن، مع ضمه مبقابل 

زهيد.
تياج��و  أن  الصحيف��ة،  وأوضح��ت 

ألكانت��ارا، هو الخي��ار األفضل لريال 
مدريد، يف ظ��ل رغبة بايرن ميونخ يف 

بيعه.
وئوهت، أنَّ إدارة ريال مدريد معجبة 
لكن  بيانيت��ش،  مريالي��م  بالبوس��ني 

الس��عر املطلوب الذي حدده فريقه 
يوفنت��وس، والذي يصل إىل 80 مليون 
ي��ورو، وراء خروج��ه من حس��ابات 

املليك.
وأب��رزت الصحيف��ة، ب��أن التقاري��ر 

اإليطالي��ة تربط ريال مدريد بالرصيب 
س��ريجي ميلينكوفيتش، نجم التسيو، 
لكن رغب��ة فريق��ه يف الحصول 110 
مالي��ني ي��ورو بالحواف��ز، تبعده عن 

البالنكوس.

وكاالت: ق��ال  مدرب ن��ادي ليفربول 
يورج��ن كل��وب، إن تش��كيلة فريقه 
الحالية التي تم تدعيمها ينبغي عليها 
البن��اء ع��ىل األداء القوي يف املوس��م 
امل��ايض؛ حت��ى يتمكن من منافس��ة 
مانشس��رت س��يتي، عىل لقب الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
وتعاقد ليفربول م��ع 4 العبني مببالغ 
ضخمة، وهم الحارس أليس��ون باكري، 
والالعبون نايب كيتا وفابينيو وشريدان 
ش��اكريي، م��ام منح املش��جعني، أمال 

حقيقيا قبل انطالق املوسم الجديد.
لكن امل��درب األملاين أك��د أن فريقه 
ليس هو املرشح األبرز للقب الدوري 
قائ��ال “علين��ا أن نكون أكرث اتس��اًقا 

وحس��اًم، وأن نك��ون أش��د ق��وة يف 
األوقات املناس��بة. علينا تحس��ني كل 
يشء”. وأضاف “علينا أن نضع أنفسنا 
يف وض��ع األبط��ال. نقف��ز يف املي��اه 
ونغوص، حت��ى ينفد كل ما لدينا من 
أكسجني. هذه هي الخطة. الكثري من 
الن��اس يعتقدون بس��بب التعاقدات 
أننا نس��تطيع املنافس��ة بشكل أكر، 

لكن األمور ال تسري بهذه الطريقة”.
وأقر كلوب بوجود ضغط قبل املباراة 
االفتتاحي��ة للفريق يف ال��دوري، ضد 
وس��ت هام، األحد املقب��ل، لكنه قال 
إن ليفرب��ول بحاجة أيضا للمزيد من 
الح��ظ، من أجل منافس��ة الس��يتي 
حامل اللق��ب. وأردف “ش��خص ما، 

قدم يل مقاال عن أس��وأ الفرق حظا”، 
يف إش��ارة إىل دراسة نرشت قبل أيام، 
ذكرت أن ليفربول خرس أكر عدد من 
النقاط املوس��م امل��ايض )12 نقطة(، 
نتيجة أه��داف ألغيت بطريق الخطأ 

أو قرارات تحكيمية غري صحيحة.
وقال امل��درب األملاين “تس��ألوين عن 
الفج��وة مع الس��يتي. حصلنا عىل 3 
نقاط منه��م، وحصلوا هم عىل نفس 
النقاط منا، املس��ألة تتعلق بخس��ارة 

هذه النقاط يف مباريات أخرى”.
وأضاف كلوب أن من املحتمل رحيل 
العبني آخرين عن النادي، مع استمرار 
ف��رتة االنتقاالت يف إس��بانيا وفرنس��ا 

وإيطاليا وأملانيا.

ساري سعيد بانضمام أريزاباالجا

نافاس في حيرة لكثرة العروض

كلوب: يجب أن نقفز في المياه ونغوص
وكاالت: خفضت مصلحة الرضائب 

اإلسبانية املبلغ املقرر عىل أفضل 
العب كرة قدم يف العامل كريستيانو 
رونالدو دفعه بقيمة مليوين يورو، 
حسبام ذكرت صحيفة “إل موندو 

ديبورتيفو” أمس الجمعة.
وطالبت املصلحة النجم الرتغايل 

املنتقل مؤخرا من ريال مدريد اإلسباين 
إىل يوفنتوس اإليطايل، بدفع مبلغ 
18.8 مليون يورو بسبب التهرب 

الرضيبي، حسب االتفاق املوقع بني 
الطرفني يف يونيو املايض؛ من أجل 

وقف املالحقات القضائية بحقه.
لكن املبلغ خفض إىل 16.7 مليونا، 
حسب الصحيفة التي أكدت أنها 
استطاعت الحصول عىل تفاصيل 

الصفقة النهائية.
وذكرت “إل موندو ديبورتيفو” أن 

الالعب دفع مبلغ 13.4 مليون يورو 
بهدف تجنب املالحقات القضائية.

وقالت إدارة الرضائب إنه ال يتوجب 
عىل رونالدو دفع مليونني و94 ألف 

يورو كقيمة مضافة تم سدادها، 
وتتعلق بتنازله عن حقوق صورته 
يف آسيا؛ كون الصفقة غري خاضعة 

للقانون اإلسباين.
وفرضت عىل رونالدو أيضا عقوبة 

بالسجن ملدة عامني مع وقف التنفيذ، 
استنادا إىل القاعدة املطبقة يف إسبانيا 

بخصوص عقوبات السجن التي ال 
تتجاوز العامني الصادرة بحق مدان 

للمرة األوىل يف قضايا غري عنفية.
وحسب الصحيفة، تم تخفيف العقوبة 

وتحويلها إىل غرامة بقيمة 350 ألف 
يورو، كام أدى االتفاق مبارشة إىل 

التخيل عن املالحقات القضائية بحق 
وكيل أعامله خورخي منديز.

إعفاء جزئي لرونالدو 
من الضرائب

وكاالت: أصيب حكم مساعد يف رأسه 
بعد قذفه بزجاجة ماء من املدرجات، 
أثناء مباراة شتورم غراتس النمساوي 

مع ضيفه آيك الرناكا القريص، 
الخميس، يف بطولة الدوري األورويب 

)يوروبا ليغ(.
وكتب غراتس عىل موقعه الرسمي 

بعد خسارته املباراة بهدفني يف الدور 
التمهيدي الثالث من املسابقة القارية: 
“هذا الترصف غري مقبول عىل اإلطالق 
ويعرض سمعة الكرة والنادي للرضر”.

وأصيب الحكم السويدي فريدريك 
كاليفر يف الدقيقة 78 من املباراة، 

بالزجاجة التي شقت رأسه وأسالت 
الدماء منه، وبعد إسعافه وتضميد 

الجرح من جاتب الجهاز الطبي، دخل 
إىل غرف املالبس.

وتوقفت املباراة نحو 24 دقيقة، ثم 
استؤنفت بعد استبدال كاليفر بالحكم 

الرابع ماغنوس ليندغرين.
وأكد النادي القاء القبض عىل الشخص 

الذي رمى الزجاجة.

زجاجة ماء تشق 
رأس حكم

اإليط��ايل  أع��رب  وكاالت: 
ليون��اردو بونوت��ي، العائ��د 
بع��د  يوفنت��وس،  لصف��وف 
ع��ام قض��اه مع مي��الن، عن 
بالعودة مرة أخرى  س��عادته 

للبيانكونريي، هذا الصيف.
وق��ال بونوت��ي يف املؤمت��ر 
بتقدمي��ه  الخ��اص  الصح��ايف 
أم��س الجمعة “قب��ل عوديت 
رائعة  رأيت مجموعة  لليويف، 
وممتازة من الالعبني بالفريق، 

كام كان يف املايض”.
وأضاف “يوفنتوس دامئًا يفوز 
والهيكل��ة  النظ��ام،  بس��بب 
الصحيحة. أنا سعيد بالعودة، 
واالنض��امم م��رة أخ��رى، إىل 
الن��ادي مع زماليئ الس��ابقني 

والجدد”.

الع��ودة  “أردت  وواص��ل 
م��رة أخ��رى ألنني اش��تقت 
إىل دي��اري، وأش��كر الن��ادي 
ع��ىل  ووكي��يل  وامل��درب، 
مس��اعديت يف العودة إىل هنا 

مرة أخرى”.
وتاب��ع “أري��د تعويض كل ما 
فاتن��ي يف الف��رتة التي غبت 
عنه��ا ع��ن الن��ادي. أريد أن 
، وأعلم أن  أقدم أفضل ما لديَّ
هذا يج��ب أن يحدث رسيًعا 
ع��ىل أرض امللعب، وأن أظهر 
واالس��تامتة  واملقاتلة  الجدية 

من أجل الفريق”.
وأردف “عالقت��ي مع أليجري 
قوية وجيدة جًدا. لقد افرتقنا 
باملوس��م امل��ايض، لكننا عدنا 
لنتصاف��ح م��رة أخ��رى حني 

عوديت”.
الجامه��ري،  غض��ب  وع��ن 

ق��ال “أن��ا أفهم املش��جعني، 
وأحرتمهم. س��أقبل الصافرات 

واالس��تهجان. األمر مرتوك يل 
لتحويل كل ذلك إىل تصفيق”.
وأوضح “لقد علمت وتعلمت 
أن الق��رارات الت��ي تتخذ يف 
وقت الضيق هي قرارات غري 
صائبة، لكن من حسن حظي 
أنني عدت للديار مرة أخرى”.
كريس��تيانو  انض��امم  وع��ن 
رونالدو، قال “وجود رونالدو 
يعطينا دفعة قوية، هذه املرة 
إذا واجهن��ا ري��ال مدريد لن 
نتأخر به��دف مقابل ال يشء. 
رشف يل أن أتدرب مع العب 

مثله”.
وأت��م “هدفن��ا ه��و الوصول 
ل��دوري  النهائي��ة  للمب��اراة 
والحصول  مدريد،  يف  األبطال 

عىل البطولة”.

بونوتشي: لن نبدأ مواجهة الريال ونحن خاسرون

ماورسيو ساري

يورجن كلوب

كيلور نافاس

ليوناردو بونوتشي
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وكاالت: أبقى مدرب مانشستتر يونايتد جوزيه 
مورينيو عتتى اإلثارة والرقب من خالل تأكيده 
مجتتدًدا أن صانع األلعاب الفرنتتي بول بوغبا 
“ستتعيد ولديه الرغبة بالعمل”، رغم الشائعات 

املستمرة حول احتامل انتقاله إىل برشلونة.
عتتاد بوغبا )25 عاًمتتا( الفائز مع منتخب بالده 
بتتكأس العتتامل 2018 يف روستتيا، إىل التدريتتب 
اإلثنتتن، وذكرت الصحافة الربيطانية أنه منزعج 
متتن عالقته املتوترة مع املتتدرب مورينيو ومن 
دوره متتع فريتتق “الشتتياطن الحمتتر”، وأنتته 
ستترحل إىل برشلونة، لكّن مصدرًا داخل النادي 
اإلنكليتتزي أكد رًدا عى هذه األنبتتاء، أّن بوغبا 
لن يرحل إىل أي جهة كانت. وشتتدد مورينيو يف 
مؤمتر صحفي الخميس عشية املباراة االفتتاحية 
لفريقه مع ليستتر ستتيتي، بطل املوستتم قبل 
املايض: “انطباعي هو أنه وصل اإلثنن ستتعيًدا، 
فختتورًا وراغًبا يف العمتتل”. وأضاف: “لقد عمل 
بشتتكل جيد اإلثنن، الثالثاء واألربعاء. هو أحد 
الالعبتتن الذيتتن يجب أن أتحتتدث إليهم لرنى 
كيف يشتتعر بدنًيا وذهنًيا. لكّن املحادثة ذاتها 
تشتتمل أيًضا )آشتتي( يونغ، )البلجييك مروان( 
فاليني و)جيي( لينغتتارد” الذين عادوا مؤخرًا 

بعد مشاركتهم يف مونديال 2018.

ليس لدينا حلوال كثيرة

ويريتتد مورينيو “أن يعرف كيف يشتتعر هؤالء 

الالعبتتن ذهنًيتتا وبديًنتتا ملحاولتتة مستتاعدة” 
الفريق “ختتالل 10 دقائق، 20 دقيقة أو نصف 
ستتاعة”، حستتب ما أكد املدرب املثتتر للجدل 
الذي أستتف يف الوقت نفسه ألنه “ليست لدينا 
حلول كثرة”، يف إشتتارة إىل اإلصابات املتعددة 
يف الفريتتق والتي طالت اإلكتتوادوري أنطونيو 
فالنسيا والربتغايل ديوغو دالوت واإلسباين اندير 

هريتترا واألرجنتينتتي ماركتتوس روخو والرصيب 
نيامنيا ماتيتتتش، إضافة إىل الحارس األرجنتيني 

سرخيو رومرو.
وتطرق مورينيتتو يف املؤمتر الصحفي إىل عالقته 
باملهاجم الفرني اآلخر أنطوين مارستتيال الذي 
مل تكن استتتعداداته الصيفية كام يجب بسبب 

والدة طفله الثاين.

وقتتال املتتدرب الربتغايل يف هتتذا الستتياق إّن 
استتتبعاده عن املباراة األخرة مع بايرن ميونيخ 
األملتتاين )صفتتر- 1، األحتتد يف التتكأس الدولية 

لالبطال( ال عالقة له بأي عقوبة.
وأوضح “مرت تسعة أيام من االستعدادات دون 
أن يتتتدرب، دون أن يلمتتس الكرة، ال يشء غر 
ذلك. إنه واحد من مجموعة العبن مل يشتتاركوا 

يف االستتتعدادات التي تستتبق املوسم الجديد، 
هذا كل يشء ببساطة”.

الكذبة تبقى كذبة مهما تكررت

وتابع متوجًها إىل أفراد تلك املجموعة: “تريدون 
أن تصنعتتوا ملًفا، ويف واقتتع الحال ال يوجد أي 
ملف. خالل تسعة أيام، مل يتدرب، ويتعن عليه 
أن يبدأ من جديد. عندما تكونوا تسعة العبن ال 
تتدربوا دقيقة واحدة وال تلمسوا الكرة، عليكم 
أن تراجعوا وأن تبدأوا من جديد مع األشخاص 

اآلخرين. ال توجد أي قصة يف حقيقة األمر”.
وعى غرار بوغبا، أكد املصدر عينه يف النادي أّن 

مارسيال لن يذهب إىل أي مكان آخر.
وكتتّرر مورينيتتو: “أحب العبتتي فريقي، أحب 
أن أعمتتل معهتتم. الكذبتتة إذا تكتتررت 1000 
متترة، تبقى كذبة، لكتتّن إدراك الناس هو األمر 
الحقيقي. عندما تكّررون 1000 مرة أّن عالقتي 
مع الالعبن ليست جيدة، فهذه كذبة. حتى لو 

تكررت 1000 مرة، فستبقى كذبة”.
وشتتدد مورينيو الذي سيبدأ الجمعة ضد ليسر 
سيتي موستتمه الثالث مع مانشسر يونايتد، يف 
ختتتام املؤمتتتر الصحايف عتتى “إين أحب العبي 
فريقتتي ومجموعتي. أريد االستتتفادة من هذا 

املوسم”.

نادي كريستتتال  أعلتتن  وكاالت: 
باالس االنجليتتزي الجمعة متديد 
عقتتد مدربه روي هودجستتون 
ستتنة واحدة، كمكافتتأة له عى 
تثبيت موقتتع الفريق يف الدوري 
اإلنجليتتزي املمتاز بعتتد تعرضه 
لخطتتر الهبوط يف بداية املوستتم 

املايض.
وتّم متديد عقد هودجستتون 71 
عاًمتتا، املدرب الستتابق ملنتخب 
انجلرا حتى نهاية موستتم 2019 
- 2020، علاًم بأنه تستتلم مهامه 
متتع الفريتتق يف  ستتبتمرب املايض 
خلًفتتا للهولندي فرانتتك دي بور 
الذي استتتهل املوسم مع الفريق 
بخستتارة املباريات األربع األوىل، 
مع إخفتتاق الفريق يف تستتجيل 
أي هتتدف. كذلتتك مل تكن بداية 
هودجستتون مشتتجعة إذ خرس 
الفريتتق مبارياته الثتتالث األوىل 
تحت قيادته، إال أنه أنهى املوسم 

يف املركز الحادي عرش.

وقتتال مالتتك كريستتتال بتتاالس 
ستتتيف باريش إن هذه الخطوة 
متتن شتتأنها أن متنتتح الجميع يف 
انطالق  عشتتية  دفعتتًة  النتتادي 
التتدوري يف مواجهتتة جرانهتتم 
يف لنتتدن الذين ينفقتتون مبالغ 
السابق  طائلة فريق هودجسون 

فولهام.
وذكر باريتتش يف بيان صادر عن 
النادي “أشتتعر بستتعادة عارمة 
ألّن روي وافق عى متديد عقده، 
وأعتترف أّن النبأ سيشتتكل دفعًة 

لكل شخص له عالقة بالنادي”.
وتابتتع: “نحن نتطلتتع إىل البناء 
عى العمل الشتتاق والنتائج التي 
تحققت املوستتم املايض وأعتقد 
بتتأّن هذا الجتتزء هتتو األهم يف 

تحقيق ذلك”.
وأضتتاف: “متتن املؤكتتد أّن روي 
صاحتتب باع طويل متتع النادي، 
وأعتقتتد بأنه فهتتم عقلية العبي 
الفريتتق يف جنوب لنتتدن، وهو 

يقوم بعمله بشتتكل جيد داخل 
امللعب، وهو موجتتود معنا ألنه 
الرجل املناستتب لهتتذا املنصب، 
ونتطلع إىل تحقيق الفريق نتائج 

جيدة تحت قيادته”.

وأنفق هودجسون أقل من عرشة 
مالين يورو يف ستتوق االنتقاالت 
الصيفية الخاصة بانتقال الالعبن 
يف انجلتترا، ونجتتح يف االحتفاظ 
بالعبه اإليفتتواري ويلفريد زاها، 

وقال إنه يشء مميز بالنسبة إليه 
أن ينال ثقة القيمن عى الفريق 
التتذي كان يشتتجعه متفرًجا يف 

املدرجات أيام صباه.
وتابتتع: “لطاملا كان هتتذا النادي 
قريًبتتا إىل قلبي منذ كنت شتتاًبا 
أعيتتش يف ضاحيتتة كرويتتدون، 
وقتتد تابعتتته عتترب املدرجات يف 
الخمستتينات، وإنه ألمر رائع أن 
أرشف عتتى نتتادي طفولتي بعد 

كل تلك السنوات”.
وأردف “ميكننا أن نفخر بإنجازنا 
املوستتم املايض الذي تحقق بعد 
بداية ضعيفة ونتطلع إىل تفادي 

تكرار ذلك هذا املوسم”.
وختم قائاًل “أشعر بسعادة عارمة 
ألنني أحظى بدعم املالكن الذين 
يعتقدون بأنني الرجل املناستتب 
ملستتاعدة هذا النادي عى امليض 

قدًما”.

مورينيو يضيف مزيًدا من اإلثارة لمسلسل بوغبا

كريستال باالس يمّدد عقد هودجسون
وكاالت: يخوض توتنهام هوتسبر املوسم 

الجديد من الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
دون أن يربم أي صفقات جديدة خالل 

الصيف، يف واقعة مل تشهدها أسواق 
االنتقاالت اإلنجليزية بنظامها الحايل 

الذي بدأ العام 2003.
والجمعة أَغلق سوق االنتقاالت الصيفية 

أبوابه يف إنجلرا، قبل ساعات من 
انطالقة منافسات املوسم الجديد من 

ال”برميرليغ”. وسعى توتنهام لضم جاك 
غريليش العب وسط أستون فيال البالغ 
عمره 22 عاما، لكن الفريق املنافس يف 

الدرجة الثانية رفض عرضا مقابل 25 
مليون جنيه إسرليني.

ويعتمد املدير الفني لتوتنهام ماوريسيو 
بوكيتينو عى كتيبة من الالعبن الشباب، 

نجحت خالل السنوات القليلة املاضية 
من وضع الفريق اللندين يف مصاف 

الكبار، حيث اختتم املوسم املايض يف 
املركز الثالث. وتعلق جامهر الت “سبرز” 

آمالها يف املوسم الجديد عى العبن من 
أمثال هاري كن وديي أيل وكريستيان 

إريكسن وغرهم، من أجل تحقيق مركز 
أفضل يف الدوري املحي ودوري أبطال 

أوروبا.

توتنهام يدخل التاريخ

روي هودجسون

مورينيو وبوغبا

الرابحـــــــون               الخاســـــــرون      

ليفربول

وفقا لعديد من الخرباء، ليفربول حقق أفضل فرة “سوق 
انتقاالت”، حيث تعاقد مع عدد من الالعبن الواعدين 

الذين سيعزز بهم املدرب يورغن كلوب كتيبته، يف مساعيه 
لتحقيق لقب الدوري اإلنجليزي املفقود من خزينة 

“الريدز” منذ 1990. وتعاقد ليفربول مع عدة العبن 
أبرزهم السويرسي جردان شاكري والربازيي فابينيو 

والغيني نايب كيتا والحارس الربازيي املتألق أليسون بيكر.

رياض محرز
محرز استطاع تحقيق “االنتقال الحلم” ووقع 

مع مانشسر سيتي، ليكون بذلك أبرز الوافدين 
“للسيتيزينس”. أبطال إنجلرا يعتربون من أقوى 
الفرق يف العامل حاليا، ولعب محرز تحت إرشاف 

“الربوفيسور” بيب غوارديوال سيطور كثرا من قدراته.

إيفرتون

قطب مدينة ليفربول “األزرق” حقق صفقات “رائعة” 
خصوصا يف اليوم األخر من املوسم، ليعزز فرصه يف 

مقارعة كبار الدوري هذا املوسم. إيفرتون تعاقد مع 
الربازيي ريتشارليسون والربازيي برنارد و”حفنة” مع 

العبي برشلونة اإلسباين، وهم الكولومبي يري مينا 
والربتغايل أندريه غوميس والفرني لوكا دين.

فولهام

سجل فولهام أفضل الصفقات من بن الفرق املتأهلة 
للدوري اإلنجليزي املمتاز هذا املوسم. ونجح النادي 

اللندي بالتوقيع مع عدد من املواهب من حول 
أوروبا، فاستقطب لوتشيانو فييتو من أتلتيكو مدريد 

اإلسباين وجون ميشيل سري من نيس الفرني 
وأندريه شورله من بوروسيا دورمتوند األملاين.

جوزيه مورينيو

مدرب مانشسر يونايتد، الربتغايل جوزيه مورينيو، 
فشل بالتعاقد مع مدافع عاملي بنهاية سوق 

االنتقاالت، عى الرغم من محاوالته الحثيثة إلقناع 
عدد من نجوم الدفاع حول العامل. 

مورينيو فشل كذلك يف “خطف” النجم الربازيي 
ويليان من غرميه تشلي.

 مشجعو “الشياطن الحمر” اعتربوا سوق 
االنتقاالت “فاشال” بكل معنى الكلمة، ومانشسر 

يونايتد ال يبدو أقوى من نسخته التي ظهر بها 
املوسم املايض.

تشلسي

تشلي نجح بالتعاقد مع العبي الوسط الكروايت ماتيو 

كوفاسيتش واإليطايل جورغينيو، إضافة الستبدال 
حارسه البلجييك تيبو كورتوا باإلسباين كيبا أريساباالغا، 

يف صفقة “قياسية”.
 ولكن فريق العاصمة يبدو “مهزوزا” يف خط الهجوم، 

وال ميلك األسلحة الكافية للمنافسة عى اللقب، مع 
مدربه الجديد ماوريتسيو ساري.

كارديف سيتي
الوافد الجديد كارديف سيتي مقبل عى موسم 

“طويل ومتعب” يف دوري األضواء، وذلك بسبب 
فشله يف التعاقد مع أي العبن الئقن ملستوى 

الحدث.
 املدرب نيل وارنوك تذمر كثرا من قلة 

االنتقاالت، وبقاء الفريق مع الكبار يبدو تحديا 
كبرا اآلن.

من الرابح والخاسر بعد إغالق 
سوق انتقاالت إنجلترا؟

رياض محرز تيبو كورتوا

وكاالت: أقفلت سوق االنتقاالت أبوابها يف إنجلرا فجر الجمعة، معلنا انتهاء تعاقدات فرق “الربمييرليغ” وبدء املوسم 
الجديد، الذي سينطلق مساء الجمعة مبواجهة مانشسر يونايتد مع ليسر سيتي.

ومع انتهاء سوق االنتقاالت، تصنف بعض الفرق يف خانة “الرابحن” بسبب امتامهم صفقات “قوية” عززت بها فرقها 
بشكل إيجايب، فيام يسقط البعض يف دوامة “الشكوك” بعد فشل يف تحقيق األهداف التي كانت مرسومة يف السوق.

فمن هم الرابحون والخارسون من سوق االنتقاالت يف الدوري اإلنجليزي املمتاز ملوسم 2018/2019:
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“ابتســـــامـــــــة” مبـــــــادرة  يدعم   ”BBK“

“التسهيالت” تحوز شهادة أمن البيانات

“الحواج” تفتتح فعالية تسوق البازار في موسم األعياد

اأك���د الرئي����س التنفي���ذي لبن���ك البحري���ن 
والكوي���ت ريا�س �شات���ر التزام البن���ك بتعزيز 
م�شوؤوليت���ه االجتماعي���ة به���دف اإح���داث تغيري 
اإيجابي يف املجتمع البحريني من خالل امل�شاهمة 
وال�شبابي���ة؛  االأهلي���ة  اجلمعي���ات  اأن�شط���ة  يف 
انطالق���ا م���ن اإميان البن���ك ب���دوره االإن�شاين يف 
خدمة املجتمع، وامل�شي قدما يف ا�شرتاتيجيته 

وبرناجمه ال�شخي لتقدمي الهبات والتربعات.
ج���اء ذلك خ���الل تقدمي �شات���ر تربعا �شخيا 
ملبادرة “ابت�شام���ة” التابعة جلمعية امل�شتقبل 
ال�شبابية، التي تعمل على دعم االأطفال مر�شى 
ال�رسط���ان واأولي���اء اأمورهم يف مملك���ة البحرين، 

حيث ت�شل���م هذا الت���ربع رئي�س جمل����س اإدارة 
اجلمعي���ة �شباح عب���د الرحمن الزي���اين بح�شور 
كل من االأمني امل���ايل �شفاء النا�رس واأمني ال�رس 
رنا املناعي، وع�شو جمل����س االإدارة زبيدة نور، 
فيما ح�رس مرا�ش���م ت�شليم الدعم من قبل البنك 
اخت�شا�شي العالقات العامة عبدالرحمن دان�س.
واأثنى �شاتر على الدور املهم الذي ينه�س 
ب���ه متطوع���و مب���ادرة “ابت�شامة” م���ن اأجل ن�رس 
الوع���ي مبر�س �رسط���ان االأطفال ل���دى خمتلف 
�رسائح املجتمع البحريني، ودعم االأطفال اأولياء 
اأموره���م، وم�شاعدته���م عل���ى اجتي���از املراحل 

ال�شعبة من هذا املر�س.

من جانبه، اأعرب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
امل�شتقبل ال�شبابية �شباح عبدالرحمن الزياين، 
ع���ن عميق �شكره وتقديره على الدعم امل�شتمر 
الذي تلقاه مبادرة “ابت�شامة” من بنك البحرين 
والكوي���ت، وعلى اأعمال���ه اخلريي���ة واالإن�شانية 
امل�شهودة، موؤكدا اأهمية هذا الدعم يف م�شاندة 
اأن�شط���ة املب���ادرة وفعالياته���ا م���ن اأج���ل ن����رس 
الوعي مبر�س �رسطان االأطفال وجتويد م�شتوى 
اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا املب���ادرة لالأطف���ال 
املر�ش���ى واأهاليه���م، وم�شاعدتهم على اجتياز 

املراحل ال�شعبة من هذا املر�س.

البحري���ن للت�شهيالت  جددت �رسك���ة 
التجارية �شه���ادة امل�شادقة يف االمتثال 
ملعايري اأم���ن البيانات اخلا�شة ببطاقات 
�رسك���ة  قب���ل  م���ن   ،PCI DSS الدف���ع 
�شي�ش���ا SISA الت���ي تعت���رب واح���دة من 
اأكرب ال����رسكات املخت�ش���ة بتقييم االأمن 
املعلومات���ي يف منطق���ة ال����رسق االأو�شط 
واملرخ�ش���ة من قب���ل املجل����س العاملي 

.”PCI Council“ لبطاقات الدفع
ونالت ال�رسكة هذه ال�شهادة لنجاحها 
يف ا�شتكمال وتطبيق املتطلبات االأمنية 

الالزمة ل�شهادة حماية املعلومات.
ع���ادل  التنفي���ذي  الرئي����س  واأك���د 
حبي���ل اأن احل�ش���ول على اأح���دث اإ�شدار 
 PCI DSS م���ن معايري اأم���ن املعلومات
v3.2 يعد تاأكيًدا على مدى اأهمية حماية 
بيان���ات وخ�شو�شيات العم���الء بالن�شبة 
اإلى ال�رسك���ة، والتزامه���ا بال�شعي الدائم 
للح�ش���ول عل���ى اأعلى املعاي���ري الدولية 

فيما يخ�س بطاقات االإئتمان. 
ا�شتكم���ال  “اإن  قائ���اًل  واأ�ش���اف 
متطلبات معايري اأمن البيانات يدل على 
الثق���ة والكفاءة التي تتمت���ع بها ال�رسكة 
يف عملياته���ا، االأم���ر الذي يوؤك���د م�شارنا 
يف ال�شع���ي الدائم للتطوي���ر والتقدم يف 
هذا املج���ال لتوفري بيئة اآمن���ة و�شليمة 

لعمالئنا”.
وم���ن جانبه، قال الرئي����س التنفيذي 
ل�رسك���ة �شي�ش���ا دار�ش���ان �شانثامورث���ي 
“اإن ح�شول �رسك���ة البحرين للت�شهيالت 
التجاري���ة عل���ى ه���ذه ال�شه���ادة يوؤك���د 
ريادته���ا ومتان���ة موقعها يف جم���ال اأمن 
املعلوم���ات عل���ى م�شت���وى اململك���ة”، 
م�شرًيا اإلى اأن احلف���اظ على هذا املعيار 
ال���دويل هو عملية م�شتم���رة يتم جتديده 

ا  ب�شف���ة �شنوية حتى يك���ون اأ�شا�ًشا قويًّ
اأمن���ي لالخ���رتاق  اأي احتم���ال  ملواجه���ة 

املعلوماتي. 
كم���ا اأ�ش���اف اأن الهدف م���ن �شهادة 
االمتث���ال ملعاي���ري اأم���ن البيان���ات ه���و 
حماية معلوم���ات بطاق���ات االئتمان من 
ال�رسق���ة والقر�شن���ة، ومن خ���الل االلتزام 
به���ذه املعايري يتم �شم���ان حماية جميع 

املعلومات ال�شخ�شية للعمالء.

ت�شتعد “احل����واج” ملو�ش����م االأعياد مع 
عرو�س مث����رية من خالل ب����ازار الت�شوق يف 
الف����رتة م����ن 14 اإل����ى 18 اأغ�شط�س 2018 
يف قاع����ة النخيل 1 مبرك����ز البحرين الدويل 
للمعار�����س )BIEC(، حي����ث يظ����ل البازار 
مفتوًح����ا م����ن ال�شاع����ة 9:30 �شباًح����ا حتى 
1:30 ظه����ًرا، وي�شتاأنف يف ال�شاعة 4 م�شاء 

حتى ال�شاعة 10 م�شاء.
كم����ا ميك����ن للمت�شوق����ني اأن ميتع����وا 
اأنظاره����م مبجموع����ة وا�شعة م����ن العالمات 
التجارية الرائع����ة يف العطور وم�شتح�رسات 
بالب�����رسة  والعناي����ة  وال�شاع����ات  التجمي����ل 
االأمتع����ة  وم����واد  اجللدي����ة  واحلقائ����ب 
واالإلكرتوني����ات  الهداي����ا  وجمموع����ات 
واالأجهزة املنزلي����ة وامللحقات بخ�شومات 

مذهلة.
ويتميز بازار احل����واج للت�شوق بعالمات 
جتاري����ة ك����ربى مث����ل جي�����س، وج����ي �شي، 
�شام�ش����وجن  واإلكرتوني����ات  وجيفن�ش����ي، 
واالأجه����زة املنزلية، واأمتع����ة حتمل عالمات 
واأمري����كان  �شام�شوناي����ت،  م����ن  جتاري����ة 
توري�ش����رت. احتفل بعي����د االأ�شحى مع هدية 
حارة الأحبائك وق����م بزيارة BIEC من اأجل 

الت�شوق يف بازار احلواج.

“بتلكو” تعلن شراكتها مع “طلبات”

موظفو “NBB” يكملون “النجاح في عالم تنافسي”

“محمد جالل وأوالده” تنال شهادة الجودة

اأعلن����ت �رسكة “بتلك����و” �رساكتها 
احل�رسية م����ع تطبي����ق “طلبات” عرب 
تد�شني حمل����ة ترويجية ته����دف اإلى 
مكافاأة زبائن �رسكة “بتلكو” بفر�شة 
الفوز بجوائ����ز قيمة عند ا�شتخدامهم 

تطبيق “طلبات”. 
“بتلك����و”  زبائ����ن  و�شيتمك����ن 
م����ن دخ����ول ال�شحوب����ات االأ�شبوعي����ة 
وال�شهرية للحمل����ة الرتويجية والتي 
ت�شتم����ر حت����ى تاري����خ 25 اأغ�شط�����س 

.2018
“بتلك����و”  م�شرتك����و  و�شيحظ����ى 
بفر�شة الفوز بجوائز قّيمة اأ�شبوعية 
مقدم����ة م����ن طلب����ات، كاإ�شافة 200 
االإنرتن����ت  باق����ة  عل����ى  غيغاباي����ت 
املن����زيل، وهاتف����ني اآي ف����ون اك�س، 
وجهازي����ن اآي ب����اد ب����رو، وجهازي����ن 
بالي �شتي�شن 4 اإ�شافة اإلى جهازين 
�شام�شوجن جاالك�شي VR، وتلفزيون 
تي �ش����ي اإل “اإل اإي دي” 40 بو�شة، 
 55 �شم����ارت  برافي����ا  وتلفزيون����ني 

بو�شة. 
بينم����ا تت�شمن اجلائ����زة الكربى 

تق����دمي  ال�شهري����ة  لل�شحوب����ات 
كم����ارو.  �شيفرولي����ه  �شيارت����ني 
و�شي�����رسي ه����ذا العر�س عل����ى جميع 

م�شرتكي “بتلكو”.
وكذلك �شوف ي�رسي العر�س على 
م�شرتك����ي الدفع ال�شهري اجلدد عند 

ا�شتخدامهم التطبيق.
يذكر اأن �رسكة “طلبات” تاأ�ش�شت 
يف دول����ة الكوي����ت الع����ام 2004 ثم 
امتدت خدماتها لت�شل اإلى البحرين 
الع����ام 2012 وه����ي االآن متوف����رة يف 

اإجمايل 7 دول. 
ال�رسك����ة  “طلب����ات”  وتعت����رب 
الرائ����دة يف جمال خدمة طلب الطعام 
اإلكرتوني����ا يف منطق����ة دول جمل�����س 

التعاون اخلليجي واالأردن. 
وباالإم����كان البحث ع����ن املطاعم 
�شم����ن قائمة متنوعة وت�شفح قوائم 
الطعام املختلف����ة لطلب الطعام من 
خالل اأجه����زة الكمبيوت����ر وتطبيقات 
االأجه����زة الذكية مع توف����ري خيارات 
الدفع االإلكرتوين اأو نقدا عند ا�شتالم 

الطلب.

اإمت���ام  الوطن���ي  البحري���ن  بن���ك  اأعل���ن 
موظفي���ه من خمتلف اأق�ش���ام البنك ملجموعة 
ور����س عم���ل تدريبي���ة متخ�ش�ش���ة بعن���وان 
“حتقي���ق النجاح يف ع���امل تناف�ش���ي” والتي 

عقدت على مدار 10 اأيام. 
ومت تنظي���م ور�س العم���ل من قبل �رسكة 
يف  الرائ���دة   ”Customer Buyology“
جم���ال التدري���ب وتق���دمي امل�ش���ورة ب�ش���اأن 
التح���ول واإح���داث التغيري يف ثقاف���ة العمل، 
كما اأنها تعمل على نطاق وا�شع مع امل�شارف 

والبنوك عامليا.
ب�ش���كل  التدريبي���ة  الور����س  ورك���زت 
رئي�س عل���ى م�شاعدة املوظفني على اختالف 
اأق�شامه���م واخت�شا�شاته���م يف التعرف على 
طريق���ة متابع���ة امل�شتج���دات والتغي���ريات 
بكفاءة اأكرب وحتقيق اأف�شل النتائج يف قطاع 
اخلدمات امل�رسفية لالأفراد الذي يت�شم ب�رسعة 
التغي���ريات وا�شتمراره���ا، وا�شتملت الور�س 
اأي�ش���ا على ا�شتعرا�س لكيفية اإدارة الدوافع 

الرئي�شة للتغيري مثل التحول الرقمي وتغري 
توقعات العمالء واحتدام التناف�س. 

واأدار ور�س العمل ج���ون بريي من �رسكة 
“Customer Buyology” وهو مدير عام 
�شابق لبنك “Abby National” يف اململكة 
املتح���دة. وي���درك البن���ك اجلان���ب االإيجابي 
والتناف�ش���ي املرتبط بالتفك���ري االإبداعي يف 

بيئة اليوم املتغرية على الدوام. 
وان�شجاما مع ه���ذا االإدراك، يعمل البنك 
على اأ�شا�س دوري لتزويد موظفيه باالأدوات 
االإبداعي���ة  قدراته���م  لتعزي���ز  والفر����س 
ومعرفتهم ملعطيات الواقع التناف�شي الذي 
يعملون به. واإن اإعط���اء االأولوية للعميل تعد 
م���ن �شمي���م عمل البن���ك، والبن���ك م�شتمر يف 
ال�شعي قدم���ا نحو �شقل امله���ارات من اأجل 
خدمة هذا اله���دف، اإذ ينظر اإلى كل ع�شو يف 
فري���ق العمل على اأنه مب���دع ومنبع ملزيد من 
التطور والنم���اء، وياأتي هذا التدريب لتعزيز 

هذا املاأتى.

ُمنح���ت �رسكة حمم���د ج���الل واأوالده ذ.م.م. 
)اإدارة الهند�شة والتكنولوجي���ا( �شهادة نظام 
اإدارة اجلودة ISO 9001 وذلك اعرتاًفا بتطبيق 
نظ���ام اإدارة اجلودة الذي مت فيه ت�شميم جميع 
العمليات واالإجراءات بعناية ودجمها وتنفيذها 
وفًقا ملتطلب���ات املعيار الدويل.  واأجرت �رسكة 
“ت���ي يو يف ن���ورد ميدل اي�ش���ت”، وهي ع�شو 
يف جمموع���ة TUV NORD عملي���ة التدقيق 
و�شهادة ISO 9001: 2015 ل�رسكة حممد جالل 

واأوالده للهند�شة والتكنولوجيا.
وم���ن خالل احل�ش���ول على ه���ذه ال�شهادة 
اأن  والتكنولوجي���ا  الهند�ش���ة  اإدارة  اأثبت���ت 
نظ���ام اجلودة اخلا����س بها يف���ي ب�شكل فعال 
باملتطلبات القانوني���ة والتنظيمية والداخلية 
ال���ذي �شي�شاع���د للتنفي���ذ الفع���ال لتح�ش���ني 
اأعل���ى  لتحقي���ق  اجلوان���ب  جلمي���ع  الكف���اءة 

درج���ة الإر�ش���اء العم���الء. واإن اإدارة الهند�ش���ة 
واأوالده  ج���الل  حمم���د  ل�رسك���ة  والتكنولوجي���ا 
ذ.م.م. ه���ي واح���دة م���ن اأق���دم ال����رسكات يف 
مملك���ة البحرين التي لديها جمموعة كبرية من 
العم���الء من قطاعات خمتلفة، وهي وتعترب من 
ال�رسكات الرائ���دة يف جمال املعدات الهند�شية 
ال�شناع���ات  احتياج���ات  لتلبي���ة  اململك���ة  يف 
واملوؤ�ش�شات التجارية يف مملكة البحرين ودول 

اخلليج.
وت�شلم الرئي�س التنفيذي ملجموعة �رسكات 
حمم���د ج���الل واأوالده جالل حممد ج���الل وع�شو 
جمل����س االإدارة اأحمد حممد جالل �شهادة االآيزو، 
وذلك بح�شور املدير الع���ام ل�رسكة حممد جالل 
للهند�شة والتكنولوجي���ا نفني جماين والفريق 
امل����رسف على اأعمال نظام اجل���ودة، اإ�شافة اإلى 

املديرين العامني للمجموعة.
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ط���رح الفنان امل�رصي تامر ح�سني م�ؤخًرا 
كليب اأغنيته اجلديدة “نا�سيني ليه” �سمن 

األب�مه اجلديد “عي�ش ب�س�قك”.
وكانت املفاج���اأة قيام جنم���ة �سع�دية 

مب�ساركة تامر كليبه اجلدي���د، وهي الفنانة 
اأ�سي���ل عم���ران، الت���ي كان م�افقته���ا على 
اأن تك����ن بطل���ة كليب تامر، وه���� ما اأ�سعد 

جمه�ر النجمني ب�سدة.

مسافات

دبــي... الوجــه المشــرق للخليــج العـربـــي

و�س���ف م�ق���ع “ل�نل���ي بالني���ت” 
الإلك���روين دب���ي باأنه���ا نت���اج تفاعل 
كيميائ���ي ُمده�ش بني تقالي���د را�سخة 
وروؤي���ة م�ستقبلية طم�ح���ة امتزجتا مًعا 
يف �سح���ر ال�سح���راء اخلالب ال���ذي يثري 
ال�سج�ن. وقد ن�رص امل�قع الأمريكي الذي 
ُيعد من اأ�سهر الب�ابات املتخ�س�سة يف 
ال�سياحة وال�سف���ر م�ؤخًرا تقريًرا مف�سالً 
عن دبي، تناول فيه كافة ع�امل اجلذب 
الت���ي تتمتع به���ا الإم���ارة، وا�ستعر�ش 
اأبرز وجهاتها ومعاملها الرفيهية التي 

ت�ستقطب الزوار من كافة اأنحاء العامل.
وخ�س����ش تقري���ر “ل�نلي بالنيت” 
جانًبا لي�ش بالقليل لتميز دبي الثقايف، 
فذك���ر اأن املدين���ة تتمت���ع بديناميكية 
ثقافي���ة قَلّما ت�جد يف م���دن اأخرى ح�ل 
العامل، حيث تب���دو الإم���ارة اأ�سبه بعامل 
م�سغر يزخر بع���دد هائل من الثقافات 
اأنح���اء الع���امل  اأت���ت م���ن كاف���ة  الت���ي 
لتتعاي����ش جنًبا اإلى جن���ب يف �سالم تام، 
من دون تنافر اأو تناحر، بل اإنها يف كثري 

من الأحيان متتزج ببع�سها البع�ش.
واأ�س���اف التقري���ر اأن ه���ذا التن�ع 
الثقايف الرائع الذي تنعم به دبي يتجلى 

يف عدة �س�ر منه���ا امل��سيقى، الأزياء، 
املطبخ، بل وحتى طريقة اأداء العمل.

واأ�سار املقال اإلى ميزة اعتربها من 
اأه���م مميزات جمتمع دب���ي، وهي اأنه مع 
التم�س���ك بجذوره املت�غل���ة يف الثقافة 
الإ�سالمي���ة اإل اأنه ميتل���ك انفتاًحا عجيًبا 
على الثقافات الأخرى، ما اأتاح لل�افدين 
اجل���دد اإلى دب���ي وزواره���ا الندماج يف 
جتارب اإن�سانية خمتلفة وجديدة عليهم 
وتت�سم بقدر هائل م���ن الرثاء والتن�ع. 
ومنها على �سبيل املثال تناول الطعام 
املك�ن م���ن ال�ساأن امل�س����ي والأرز يف 
اخليام البدوية يف قلب ال�سحراء، رك�ب 
اجلم���ال، اأو الرق�ش على ال�س�اطئ مثل 

اأبناء املجتمعات الغربية، وغريها.

بال�س����ر  التقري���ر  وا�ستعر����ش 
اأب���رز املعامل الثقافي���ة وال�جهات ذات 
الطاب���ع الفني يف دبي مثل متحف دبي، 
قلعة الفهيدي التاريخية، مركز ال�سيخ 
حمم���د بن را�س���د اآل مكت����م للت�ا�سل 
احل�ساري، وم�ؤ�س�سة ال�رصكال الثقافية، 
اإلى جانب الأ�س����اق التقليدية الراثية 
مث���ل �س����ق الذه���ب بح�س���ب البي���ان 

الإلكروين.
دب���ي  ب��س���ف  التقري���ر  واختت���م 
باأنه���ا بيئة خ�سب���ة م�سجعة عل���ى اإزالة 
كاف���ة احل�اج���ز الثقافية، وم���ن اأهمها 
املفاهيم اجلاهزة والأفكار امل�سبقة عن 
الثقافات الأخرى، الت���ي غالًبا ما تك�ن 

مفاهيم واأفكاًرا �سلبية ومغل�طة.

“واتسآب” يسعى لفرض رسوم على الشركات دانة آل سالم من “الجيم”: أصبحت طويلة

أكبر سمكة قرش تهاجم كل شيء في “فوكس سينكو” البحرين

يخط���ط تطبيق “وات�ساآب” للب���دء يف فر�ش ر�س�م على 
ال�رصكات عند اإر�سال ر�سائل ت�س�يقية اأو ا�ستخدام التطبيق 
ك��سيلة خلدم���ة العمالء، و�سيك�ن هن���اك �سعر ثابت لهذا 
الن����ع م���ن الر�سائل م���ن اأج���ل الت�سليم امل�ؤك���د، وتراوح 
الأ�سع���ار من 0.5 �سن���ت اإلى 9 �سنتات ل���كل ر�سالة ح�سب 

البلد، وفًقا ملا اأعلنه التطبيق.
وميك���ن لل�رصكات ابت���داء من ه���ذا الأ�سب����ع ا�ستخدام 
WhatsApp Business لإر�سال اإ�سعارات مثل تاأكيدات 
ال�سح���ن وغريه���ا م���ن الأم����ر الأخ���رى، ومقابل ه���ذا الأمر 
�سيق�م التطبيق بتح�سيل اأم�ال ت�سبه ت�سعريات الر�سائل 

الق�سرية، وفًقا مل�قع “تك ان�سايدر” الربيطاين.
وكان WhatsApp اأعل���ن يف �سه���ر يناير اأنه �سي�سمح 
حل�سابات الأعمال ال�سغرية بالت�سال مع عمالئهم من خالل 
تطبي���ق WhatsApp Business ال���ذي ي�سم اأكرث من 3 
 Matt ماليني م�ستخدم ن�سط، قال كبري م�سئ�يل الت�سغيل
Idema يف اأن WhatsApp يعت���زم فر����ش ر�س����م على 

ال�رصكات يف امل�ستقبل.
وكان في����ش ب����ك يبحث عن ط���رق حل�سد اأم����ال من 
WhatsApp منذ اأن ا�ستح�ذ عليه فى عام 2014، وهذا 
مل�اجهة ارتفاع التكاليف حيث ينفق ب�سكل كبري لتح�سني 
�سمانات اخل�س��سية ومعاجل���ة املخاوف املتعلقة باإدمان 

و�سائل الإعالم الجتماعية.

من���ذ بداية اإجازتها ال�سيفية حت���اول الفنانة البحرينية 
دان���ة اآل �س���امل م�سارك���ة جمه�ره���ا اأ�سعد حلظاته���ا التي 
تق�سي اأغلبها مبمار�سة الريا�سة، ون�رصت دانة عدة لقطات 
لها جتمعها مبدرباتها ب�سال���ة الألعاب الريا�سية “اجليم” 
وبدت اأكرث لياقة خا�سة مع القيام بحركات ريا�سية �سعبة.

ويف لفت���ة ك�ميدي���ة منه���ا ن����رصت دان���ة من���ذ حلظات 
�س�رت���ني بعد انته���اء التدريب ووجه���ت ال�سكر ملدربتها 
حيث قالت اإنها جعلته���ا ق�ية و”ط�يلة” ويف �سخرية منها 
على ق�رص قامتها مقارنة باملدربة التي انحنت قلياًل لت�سل 

لط�ل دانة.
كانت دانة �ساركت جمه�رها ب�س�ر حتمل عدة حركات 
بهل�اني���ة قامت به���ا خ���الل تدريباتها؛ واأعج���ب متابع�ها 
عل���ى �سفحة الن�ستغرام بحركاته���ا الر�سيقة التي امتزجت 

باملرح.
ا جديًدا؛ خا�سة  وتختار دانة هذه الأيام م�سل�س���اًل درامًيّ
بعد متيزها ب�سه���ر رم�سان املا�سي مب�سل�سلني هما “ورق 

م�سم����م” مع طار طارق النفي�سي، و”العا�س�ف” الذي اأثار 
جدًل كبرًيا ح�ل دورها كفتاة �سع�دية حمبة جريئة واتهمها 
البع����ش باأنها ل مت���ت لتقاليد املجتم���ع ال�سع�دي ب�سلة، 
بينم���ا ردت دانة م�ؤخًرا يف اأحد الربام���ج احل�ارية باأنها هي 
واأ����رصة امل�سل�سل مل يق�سدوا اأب���ًدا الإ�ساءة للمجتمع العريق 

ولكن يف كل جمتمع هناك اجليد وال�سيئ، ح�سب ق�لها.

اأقام���ت �رصك���ة ف�ك����ش �سينك���� م�ؤخ���ًرا 
يف قاع���ة المياك����ش بال�ست���ي �سن���ر العر�ش 
 ،The Meg اخلا����ش لفيلم الأك�سن اجلدي���د
ا لع�س���اق اأفالم اأ�سماك  و�س���ط ح�س�ر كبري جدًّ
القر�ش يف البحرين والنجم الربيطاين املحب�ب 
جي�س����ن �ستاثام ومت جتهيز ال�سينما بالعديد 

من التجهيزات اخلا�سة للفيلم.
يع����د الفيل���م بنا اإل���ى الذاك���رة القدمية 
لأفالم الفك املفر�ش ال�سهرية التي بداأت مع 
�سناع���ة الأفالم يف ه�لي�ود وبالطبع مع فارق 

التجهيزات اجلرافيكية وامل�ؤثرات الفنية.
الفيل���م اجلدي���د The Meg م���ن بط�لة 
جي�س����ن اإل���ى جان���ب كال من روب���ى روز، رين 
ويل�س����ن، روب���رت تايل�ر، كلي���ف ك�رتي�ش، 
جي�سي���كا ماكنام���ى، وه���� م���ن اإخ���راج ج����ن 
ت�رتلت����ب الذي �س�قنا مل���دة ت�سل اإلى 40 

دقيقة م���ن الفيلم ليظهر لنا م���ا ذهبنا لأجله 
اإل���ى ال�سينما، فق���د ظهر بط���ل الفيلم وح�ش 
املحيط���ات �سمكة القر����ش التي كانت جت�ب 
البح���ار قبل اأكرث من 2 ملي����ن عام يبلغ ط�له 
The Megal a”����75 مًرا، وكان يدعي ب �����

���ا اإلى اأحجام  odon”، وه���� رقم �سخم ن�سبيًّ
القرو����ش الي����م يف جمي���ع البح���ار، حيث كان 

يتغذى على اأ�سماك احل�ت الكبرية! واأظهرت 
�س�رة حقيق���ة تاريخية لل�سمك���ة العمالقة يف 

اأحداث الفيلم.
ت���دور اأحداث الفيلم قب���ل خم�ش �سن�ات، 
حيث واجه الغطا�ش والكابنت البحرى ج�نا�ش 
تايل����ر خط���ًرا غ���ري مع���روف يف الأعم���اق غري 
املكت�سف���ة يف خندق ماريان���ا الذي اأجربه على 

اإجها�ش مهمت���ه والتخلي ع���ن ن�سف طاقمه، 
وعلى الرغ���م من اأن احلادث���ة كلفته حياته يف 
النهاية، وزواج���ه واأي مظهر من مظاهر ال�رصف 
ب�سبب الهج�م عل���ى �سفينته ب�ا�سطة خمل�ق 
بحري �سخم يبلغ ط�ل���ه 70 قدًما، وبعد فرة 
م���ن العزل���ة عن العم���ل، ي�سبح وج����ده مهما 
���ا مع غرق غ�ا�سة عل���ى متنها زوجته  خ�س��سً

ال�سابقة وبع�ش العلماء الذين يحاول اإنقاذهم 
فيتلق���ى مكاملة من مرك���ز الأبحاث وب�سع�بة 

يرجع للمهمة ال�سعبة.
 The فيل���م  ق�س���ة  اأن  بالذك���ر  اجلدي���ر 
Meg م�ست�حاة من الكتاب الذي يحمل نف�ش 
ال�سم للكات���ب �ستيف األنت، ومن تاأليف دين 

ج�رجاري�ش، وج�ن ه�بر، واإريك ه�بر.
وي�سارك جن���م الفيل���م جي�س����ن �ستاثام 
يف بط�لة ع���دد من الأعم���ال ال�سينمائية خالل 
الف���رة املقبلة، ومنها اجل���زء الثاين من فيلم 
الك�ميدي���ا “Spy”، واجل���زء املنفرد ل�سل�سلة 
اأ�س���م  يحم���ل  ال���ذي   ”Fast& Furious“
“Hobbs & Shaw”، واملقرر طرحهما خالل 

العام املقبل.
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“Snapchat”: عبر عن نفسك مع ملصقات Bitmoji عربية
ابت���داًء من مطلع ه���ذا االأ�شب���وع، �شيكون 
وع�ش���اق   Snapchat تطبيق���ي  م�شتخدم���و 
ال���� Bitmoji عل���ى موعد م���ع احل�شول على 
 Bitmoji ����ت�شكيلة جدي���دة من مل�شقات ال
العربي���ة على كال التطبيق���ن. حيث مت البدء 
بطرحه���ا يف 2 اأغ�شط����س على جمي���ع االأجهزة 

الداعمة للغة العربية.
 Snapchat وميك���ن مل�شتخدمي تطبي���ق
عن���د تبادله���م للر�شائ���ل ا�شتخ���دام جمموعة 
جدي���دة م���ن املل�شقات العربي���ة املعربة عن 
اأ�شكالهم بطريقة تعك�س مزاجهم وم�شاعرهم، 
التي يتم م�شاركتها بكل ب�شاطة اأثناء الدرد�شة 
عرب ال�شغ���ط على االأيقونة الدال���ة على لوحة 
مل�شق���ات Bitmoji واختيار املل�شق املعرب 
عن احلال���ة ومن ثم اإر�شاله بال�شغط عليه مرة 

واحدة فقط. 
وميك���ن للم�شتخدم���ن اأثن���اء ت�شميم ال� 
Bitmoji اخلا�س به���م االختيار من جمموعة 
وا�شعة من ال�شمات املع���ربة عن مالمح الوجه 
واجل�ش���م وتف�شيالت االأزي���اء كتلك املتعلقة 
واالأن���ف،  واحلواج���ب،  وال�شف���اه،  بالعي���ون، 
والن���دوب، وال�شع���ر، واملالب����س وغريه���ا من 
ال�شمات التي ميكن ت�شميمها خ�شي�ًشا وفق 

للعديد من االأ�شاليب الفريدة. 
ه���ذا ويقف وراء ه���ذا التطبيق فريق عمل 
موهوب اأثبت جدارت���ه يف اإطار مواكبة االأفكار 
واملوا�شيع االأك���ر رواًجا. حيث ي�شتجلب هذا 
الفري���ق براعة فنية م�شتوحاة من ال�شخ�شيات 
الكرتوني���ة، والعرو����س الهزلي���ة، والر�ش���وم 

املتحركة.

أحداث

حاول اإيجاد ولو وقت قليل للقيام مبا 
يفيدك �شحيًّا.

يكون ه���ذا اليوم موؤ�رشًا جي���ًدا الإطالق 
بع�س امل�شاريع. 

ا�شتغل فرتة فراغك وقم مبا اأجلت من 
واجبات. 

ات قد حت�شل فجاأة  ترتب���ك اإزاء متغريرّ
يف هذا الوقت. 

حذر من الوقوع �شحية بع�س اخلالفات 
يف العمل.

اح���ِم �ضالمت���ك م���ن ال�ضغ���وط وك���ن 
مت�شاهالً.

تتلق���ى معلومات ومعرفة تكت�شب من 
خاللها خربة.

ابح���ث م���ع طبيب���ك الع���الج االأف�ش���ل 
د بالتعليمات.  وتقيرّ

ال يج���وز التاأجيل واالإهم���ال يف ال�شاأن 
ال�شحي. 

يتح���دث ه���ذا اليوم ع���ن عملي���ة بيع 
و�رشاء.

ي�شعك اأح���د الزمالء اأم���ام خيار وقرار 
البد منهما.

انتب���ه م���ن ك���رة االأعم���ال املرهق���ة 
وال�شعبة. 
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ان���ت�������ش���ار ال���ق���وات 
ال��ف��الم��ن��ك��ي��ة ع��ل��ى 
ال����ق����وات امل��ل��ك��ي��ة 
معركة  يف  الفرن�شية 
كورتري التي ت�شمى 
���ا امل��ه��ام��ي��ز  اأي�������شً

الذهبية.

 1811
ال����ع����امل االإي����ط����ايل 
اأم���ادي���و اأف���وغ���ادرو 
ي��ن�����رش اأب��ح��اث��ه ح��ول 
ال���ه���ي���ك���ل امل�����ويل 

للغاز.

 1857
ن����ه����اي����ة احل���م���ل���ة 
امل�شماة  الفرن�شية 
على  ج���رج���رة  ح��م��ل��ة 
م��ن��ط��ق��ة ال��ق��ب��ائ��ل 
ب���اجل���زائ���ر ب��اإخ��م��اد 
ال��ث��ورة ه��ن��اك واأ����رش 
ح��ام��ل��ة ل���واء اجل��ه��اد 

اللة فاطمة ن�شومر.

1882
االإجنليزي  االأ�شطول 
االإ�شكندرية  يق�شف 
وي�����دم�����ر ق���الع���ه���ا، 
ووا����ش���ل االأ���ش��ط��ول 
ال��ي��وم  ال��ق�����ش��ف يف 
ال���ت���ايل ف��ا���ش��ط��رت 
املدينة اإلى الت�شليم 
ورفع االأعالم البي�شاء 
عرابي  اأحمد  وا�شطر 
اإلى االن�شحاب بقواته 
اإل������ى ك���ف���ر ال������دوار 
واإعادة تنظيم جي�شه.

1921
ا�شتقالل منغوليا عن 

ال�شن.

الصقر: مسرحيتنا تناقش موضوع المتقاعدين

سويد: نتمنى أن تنشط الدراما المحلية مثل المسرح

“أزمة عائلية” في عيد األضحى

مجلة الكويت تحتفي بالفنان عبدالحسين عبدالرضا

سميرة سعيد تطلق أغنية... ومدحت العدل يهاجمها

�شيكون جمهور امل�رشح على موعد مع امل�رشحية الكوميدية 
االجتماعية “بيت بو�شفرية” من تاأليف الفنان والكاتب جمال 
ال�شق���ر، ومن اإخراج الفنان عبا����س ال�شماك، ومتثيل جمموعة 
م���ن الفنانن، ويف ت�رشيح ل� “الب���الد” اأو�شح موؤلف امل�رشحية 
الفنان ال�شقر اأن امل�رشحية كان ا�شمها وقت ال�رشوع يف الكتابة 
“متقاع���د يف مه���ب الري���ح” ولكنن���ا بدلنا اال�ش���م ليتنا�شب 
مع اجل���زء االأول من امل�رشحي���ة “بو�شفري���ة”. وعموما تتحدث 
امل�رشحية عن هموم املتقاعدين والتحديات وال�شعوبات التي 
تعرت�شه���م يف احلياة بعد اخلروج اإل���ى التقاعد، ففي البداية 
يك���ون �شعي���دا ويحل���م بحياة مريح���ة بعد ق�ش���اء 30 �شنة يف 

العمل، ولك���ن يكت�شف بعد ذلك ان الو�شع خمتلف متاما، وما 
كان يحلم به جمرد �رشاب، فالديون الزالت موجودة وامل�شاكل 

تالحقه اأينما يذهب. 
ر�شمن���ا �شخ�شي���ة “بو�شفرية” وه���ي �شخ�شية كوميدية 
اإل���ى ابعد احلدود واأي�شا كل ال�شخ�شيات امل�شاركة و�شعناها 

يف “كركرتات” �شتعجب اجلمهور اإن �شاء اهلل.
ه���ذا و�شي�شارك يف م�رشحي���ة “بيت بو�شفري���ة” كل من: 
�شالح خليل، �شيد ح�شن القمر، زكريا الزعيم، يا�رش القرمزي، 
جعف���ر جا�شم، حمم���د الر�شيع، على حم�شن، عل���ي العويناتي، 
ح�شن ال�شماك، ح�شن ابوتاكي، ا�شماء جعفر، عبداهلل القطان، 
عبا�س ال�شماك، ح�شن اجلفريي، ف�شيلة ال�شعالن، و�شتعر�س 

اأيام عيد االأ�شحى.

ق���ال الفنان عبداهلل �شويد ل� ”البالد” اإنه يتمنى اأن 
تن�شط الدرام���ا املحلية مثلما يعي����س امل�رشح البحريني 
االآن ن�شاطا كبريا، فعلى مر االأ�شهر املا�شية مت تقدمي 
العدي���د من امل�رشحي���ات التجارية وغ���ري التجارية وهذه 
ظاه���رة �شحية ورائع���ة ونتمنى اأن ت�شتم���ر، ويف مقابل 
ذل���ك نتمنى اأن ت�شري الدرام���ا املحلية على نف�س اخلط 
ون�شاه���د اأعم���اال تنت���ج وت�ش���ور؛ الأن الف���ن عب���ارة عن 
�شل�شل���ة مت�شلة واإذا جنحنا يف جم���ال يفرت�س اأن ننجح 

يف املجال االآخر.
من جان���ب اآخر اأكد �شويد اأن���ه �شعيد بنجاح جتربته 
يف جم���ال تق���دمي امل�شاهد الفنية ع���رب خمتلف و�شائل 
التوا�شل االجتماع���ي، اإذ اأو�شل ر�شائ���ل مهمة تناق�س 

خمتلف الق�شايا التي يعي�شها املواطن.

دخ���ل املخرج واملوؤلف اأحم���د �شديف مع فري���ق عمل م�رشحية 
“اأزم���ة عائلي���ة” اإلى مي���دان الربوفات وذلك ا�شتع���دادا لتقدمي 
م�رشحي���ة “اأزمة عائلية “ يف ايام عيد اال�شح���ى املبارك على خ�شبة 

نادي عايل الثقايف والريا�شي.
ت���دور امل�رشحية ح���ول عائلة تعاين من جمموع���ة من امل�شاكل 
املالي���ة واالجتماعي���ة وكل ما يحدث من م�ش���اكل مع اجليل احلايل 
فيم���ا يخ�س مو�شوع الزواج، باالإ�شافة مل�شاكل االأب امل�شن الذي 
م���ن املفرت����س اأن يرتاح يف نهاي���ة حياته اإال اأن���ه يفاجئ مب�شاكل 
جديدة تتعلق به وباأبنائه اإلى جانب مفاجاآت كثرية حتملها اأحداث 

العمل. علما اأن امل�رشحية من اإنتاج »فاينال ميديا«.

اأ�شدرت وزارة االإعالم العدد اجلديد 
من »جملة الكوي���ت« الأغ�شط�س اجلاري، 
حيث ت�شمن ملف���ا خا�شا ا�شتذكر فقيد 
الفن الكويت���ي والعربي الفن���ان الكبري 
عب���د احل�ش���ن عب���د الر�ش���ا، يف الذكرى 
االأولى لرحيل���ه، متطرقا اإل���ى اإ�شهاماته 
يف تطوي���ر احلرك���ة الفني���ة يف الكوي���ت 
واخلليج والوطن العربي بب�شاطة الطرح 
وعفوي���ة االأداء، اإ�شاف���ة اإل���ى تقرير عن 
معر�س مقتنيات الفنان الذي ا�شتعر�س 
م�شريت���ه امل�رشق���ة، واأقام���ه مرك���ز جابر 
امل�ش���ارح  مدخ���ل  يف  الثق���ايف  االأحم���د 

والقاعات.

اأطلق���ت الفنان���ة �شم���رية �شعي���د 
اأغنيته���ا اجلدي���دة “�شوبرم���ان” الت���ي 
كت���ب كلماتها �شادي ن���ور وحلنها بالل 
����رشور، قب���ل اأن حتدث ج���دالً كبرياً بن 

اجلمهور.
حالة اجل���دل الت���ي ت�شبب���ت فيها 
�شم���رية �شعيد بن اجلمه���ور جاءت يف 
البداي���ة، ب�شبب املل�ش���ق الذي طرحته 
مبنا�شب���ة االأغني���ة اجلدي���دة، وظه���رت 
في���ه بو�شم كبري عل���ى رقبته���ا واأجزاء 
من ج�شده���ا، وهو ما علق عليه اجلمهور 

كثرياً.

فيما انق�ش���م اجلمهور حول االأغنية 
موؤي���د  ب���ن  �شدوره���ا  بع���د  نف�شه���ا 
ومعار����س لفكرته���ا، ذلك االأم���ر الذي 

�ش���ارك في���ه الكات���ب امل����رشي مدحت 
الع���دل، وهاج���م االأغنية وا�شف���اً اإياها 

ب�”املونولوغ ال�شخيف”. •  �شويد يف برناجمه	

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات

حمرر م�سافات
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األخيرة

كب�ش العيد ينطح اجلزائريني واملغاربة

ت�صادم طائرتني مغربية وتركية يف حادث مثري

والدا ميالنيا ترامب يح�صالن على اجلن�صية الأمريكية

م���ع اقرتاب موع���د عيد الأ�ضحى، امُلرتبط بعدة منا�ضبات اأخرى، مث���ل رم�ضان وعيد الفطر وعطلة 
ال�ضي���ف والدخ���ول املدر�ض���ي، يلجاأ عدد كب���ر من �ضكان بع����ض دول �ضمال اإفريقي���ا اإلى القرتا�ض 
م���ن البنوك، التي تق���دم ت�ضهيالت وتتناف�ض فيم���ا بينها، لك�ضب زبائن جدد. وق���ال موقع “ال�رشوق” 
اجلزائ���ري اإن البنوك يف البالد تعمل على تق���دمي ت�ضهيالت للزبائن، الذين يعانون ا�ضتنزاف مواردهم 
املالي���ة، خ�ضو�ضا مع توايل املنا�ضب���ات والأعياد خالل فرتة زمنية ق�ضرة. وذكر امل�ضدر اأن عددا من 
اجلزائريني باتوا يلجاأون اإلى خيار �رشاء اأ�ضحية العيد بالتق�ضيط، حيث يعترب خيارا ل مفر منه؛ من اأجل 
اإدخال الفرحة وال�رشور على عائالتهم، بالرغم من مرورهم من �ضائقة مالية. يف املغرب، ل يختلف الأمر 
كث���را، حي���ث ما اإن تقرتب هذه املنا�ضب���ة الدينية اإل وتنت�ضب لوحات اإعالني���ة �ضخمة و�ضط ال�ضوارع 

الرئي�ضية يف املدن الكربى، لإعالن عرو�ض متنوعة ومغرية للح�ضول على قرو�ض “كب�ض العيد”.

ا�ضطدمت طائرتان مغربي���ة وتركية يف مطار 
اأتات���ورك باإ�ضطنبول، مّما ت�ضب���ب بحدوث اأ�رشار يف 

الطائرتني، دون ت�ضجيل اإ�ضابات.
وقع احل���ادث عندما كانت الطائ���رة املغربية 
ت�ض���ر عل���ى املدرج ا�ضتع���دادا لالإق���الع نحو مطار 
الدار البي�ضاء، فيما كانت الطائرة الرتكية متوقفة 
يف انتظ���ار الركاب للذهاب يف رحلة اإلى مطار اأثينا 
باليونان، حتى ا�ضطدم���ت الأولى باجلهة اخللفية 

للطائرة الرتكية.
واأظه���ر مقط���ع م�ض���ّور، الأ����رشار التي حلقت 
باجلناح الأمين للطائرة املغربية، اأما الرتكية فقد 
تعر�ضت اإلى اأ�رشار على م�ضتوى ذيلها، الأمر الذي 
ت�ضّب���ب يف حدوث اأعط���ال على م�ضت���وى الرحالت، 
حّتى مّت �ضحب الطائرت���ني اإلى امل�ضلحة التقنية؛ 
لإجراء مزي���د من التحقيقات. وخل���ف احلادث حالة 

هلع ورعب قي �ضفوف ركاب الطائرتني.

ال�ضيدة  وال����دا  ح�ضل 
ميالنيا  الأول����ى  الأم��رك��ي��ة 
الأ�ضل  ال�ضلوفينية  ترامب 
الأم��رك��ي��ة  اجلن�ضية  ع��ل��ى 
يف ح��ف��ل جت��ن��ي�����ض ن��ظ��م يف 
ن��ي��وي��ورك، اخل��م��ي�����ض، كما 
اأع���ل���ن امل���ح���ام���ي امل��ك��ل��ف 
واي��ل��دز،  م��اي��ك��ل  مبلفهما 
وقال  بر�ض.  فران�ض  لوكالة 
زوج���ة  وال�����دي  اإن  واي���ل���دز 

الرئي�ض الأمركي دونالد ترامب، فيكتور واأماليا ناف�ض اأديا اليمني للح�ضول على اجلن�ضية.
ومل يحدد املحامي الفرتة التي ا�ضتغرقها ا�ضتكمال اإجراءات احل�ضول على اجلن�ضية، كما 

مل يو�ضح ما اإذا كانت ال�ضيدة الأمركية الأولى كانت وراء كفالة اإقامتهما الدائمة.
ي�ضار اإلى اأن ترامب اعتمد نهجا مت�ضددا يف �ضيا�ضة الهجرة منتقدا الإجراءات التي تتيح 
الإقامة  على  احل�ضول  اأجل  من  لهم  اأقرباء  كفالة  يتولوا  اأن  املجن�ضني  الأمركيني  للرعايا 
�ضابقا يف م�ضنع  التي عملت  واأماليا  �ضلوفينيا  ال�ضيارات يف  بائع  ناف�ض  وفيكتور  الدائمة. 
الوليات  يف  اأوقاتهما  غالبية  ومي�ضيان  متقاعدان  وهما  العمر  من  ال�ضبعينات  يف  اأن�ضجة، 

املتحدة، حيث يق�ضيان الوقت مع ابنتهما وحفيدهما بارون.

 Social
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دراجة نارية مبحرك طائرة

�ضم���م �ضائق �ضاب���ق ل�ضباقات “فورم���ول 1”، دراجة نارية غريب���ة، زودها مبحرك طائرة 
�ضنع من جانب �رشكة “رولز روي�ض”، واإطارات كبرة جمّوفة.

واأ�ض���اف ال�ضائق الربازيلي ال�ضاب���ق تار�ضو ماركيز لدراجته الناري���ة اإطارات “عمالقة”، 
تع���د الأكرب يف اأي دراجة نارية ح���ول العامل. وتعمل الدراجة مبحرك م���ن 6 اأ�ضطوانات م�ضمم 
للطائ���رات بقوة 300 ح�ضان، من �ضنع �رشكة “رولز روي�ض”، وفق ما نقل موقع “ديلي ميل” 
الربيطاني���ة. و�ضممت الدراجة الناري���ة لأ�ضبوع “�ضاطئ ديتونا” بولي���ة فلوريدا الأمركية، 
وهو احل���دث املتخ�ض�ض بعر�ض املركب���ات “املعدلة”، وحازت جائ���زة “الأجمل” يف احلدث. 
وق���ال ماركيز اإن الإطارات العمالقة املجوفة “36 بو�ضة” تهدف جلذب اأنظار كل من ي�ضاهد 

الدراجة، حيث “من ال�ضعب األ يتاأثر اأو ينده�ض امل�ضاهد لدى روؤيتها”.
و�ضيطل���ق عل���ى الدراج���ة النارية ا�ضم “ت���ي اأم �ضي دومون���ت” ن�ضبة للمخ���رتع والطيار 

الربازيلي األبرتو �ضانتو�ض دومونت.

بعد اإلي�صا... مرييام فار�ش م�صابة مبر�ش خطري
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  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�ض رطب مع كميات 
متفاوت���ة م���ن ال�ضح���ب، 

ويكون حارا يف النهار.

الرياح متقلبة الجت���اه من 5 اإلى 10 
عقد، ولكنها �ضمالي���ة غربية من 12 

اإلى 17 عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتف���اع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�ضواحل، ومن 2 اإلى 4 
اأقدام يف عر�ض البح���ر. درجة احلرارة العظمى: 42 م وال�ضغرى: 

30 م. الرطوبة الن�ضبية العظمى: 90 % وال�ضغرى: 15 %.
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مواقيت 
الصالة

م�صنة بعمر الـ 96 تخ�صع لأول امتحان يف البتدائية
ق���ررت م�ضن���ة عمره���ا 96 عام���ا الع���ودة اإلى 
مقاع���د املدر�ضة البتدائي���ة يف الهند، اإذ خ�ضعت 
لأول امتح���ان درا�ض���ي يف حياته���ا، ومتكن���ت من 

حت�ضيل عالمة تامة يف اختبار القراءة.
وانت����رش خرب اجل���دة ب�رشعة كب���رة داخل الهند 
وخارجه���ا، اإذ اأب���دى النا�ض اإعجابه���م مبدى �ضغف 

ال�ضي���دة العج���وز واإ�رشاره���ا على التعل���م، ولو اأن 
القرار قد اأتى متاأخرا. 

ويف حت�ض���رات، كارثياين���ي اأم���ا، لالمتحان، 
اأخ���ذ اأحفاده���ا ال�ضغ���ار ي�ضاعدونه���ا يف الدرا�ضة 
وال�ضتع���داد. وبعد خ�ضوعه���ا وجناحها املبهر يف 
اأول امتحاناته���ا املدر�ضية، حقق���ت رقما قيا�ضيا 

عامليا، باعتباره���ا اأكرب امراأة معمرة جتري امتحان 
بالبتدائية. 

كم���ا ت�ضعر عائل���ة العجوز بالفخ���ر الكبر ملا 
تقوم به اجلدة، واأكدوا اأنها در�ضت وح�رشت لأكرث 
م���ن 6 اأ�ضهر متوا�ضلة، وهي الي���وم تتجهز لإجراء 

اختبار الكتابة، بعد جناحها يف القراءة.

مــن  اأطبــاء يحــذرون 
الفحم” “ماأكولت 

اإلــى  يتحــول  فنــدق 
املياه” من  “�صالل 

اآثارا  ي�صتعيــد  العراق 
م�صروقة من بريطانيا

انت����رشت موؤخ���را، مو�ضة املاأك���ولت ال�ضوداء 
املطعم���ة بالفح���م، فاملاأك���ولت بالل���ون الأ�ضود 
اأ�ضبحت رائجة جدا، وحتظى ب�ضعبية كبرة خا�ضة 
احللويات منها، اإل اأن خرباء يحذرون من خماطرها 
ال�صحية. يقول الأطب���اء اإن الإفراط يف تناولها قد 
ي�ضب���ب الإم�ض���اك ال�ضدي���د وامل�ض���كالت ال�ضحية 
الأخرى. كم���ا ي�ضر الأطباء اإل���ى اأن الفحم ميت�ض 
الفيتامين���ات واملع���ادن يف الطعام م���ا يقلل من 

فوائدها ال�ضحية.
وكان���ت اإدارة ال�ضحة يف مدين���ة نيويورك 

حظرت الفحم يف الغذاء ب�ضبب هذه املخاوف.
لك���ن حت���ى الآن ل توجد تقاري���ر عن مدن 

اأخرى تتبع حذوها.

انت�رش على مواقع التوا�ضل الجتماعي فيديو 
غري���ب يظهر تدفق املياه من اأعلى ناطحة �ضحاب 
اإل���ى اأ�ضفلها و�ض���ط العا�ضمة الأردني���ة عمان، يف 

منظر ي�ضبه �ضالل طبيعيا من املياه.
وعلق على الفيديو املن�ضور امل�ضتخدم ماجد 
املاج���د الذي كتب يف تغريدته ع���ن الفيديو: “يف 
خط���وة تهدف اإل���ى التوعية باأهمي���ة احلفاظ على 
املي���اه، قام املهند�ض املعم���اري اأندريه �ضنوبر، 
با�ضتخدام موؤثرات ب�رشية تظهر �ضالل يتدفق من 

فندق عمان روتانا يف منطقة العبديل”.
وقال املهند�ض اأندريه، �ضاحب املبادرة، اإن 
“فكرة ا�ضتخدام املوؤثرات الب�رشية جاءت للتوعية 
باأ�ضالي���ب وط���رق تر�ضي���د املي���اه، حت���ى يتمكن 
الأردن الذي يعد ث���اين اأفقر دول العامل مائيا من 

احلفاظ على هذه الرثوة”.

قال املتح���ف الربيطاين اإن���ه �ضيعيد للعراق 
جمموع���ة م���ن الآثار الت���ي تعود اإل���ى 5 اآلف �ضنة 
�رشقت من البالد بعد الغ���زو الذي قادته الوليات 
املتح���دة يف العام 2003. وقال املتحف اإن القطع 
الثماين التي ت�ضمل اأختاما واأقماعا من ال�ضل�ضال 
عليه���ا نقو����ض م�ضماري���ة وراية من الرخ���ام على 
�ضكل ثور، �ضبطتها ال�رشط���ة الربيطانية يف العام 

2003 لدى تاجر عاديات يف لندن توفى الآن.
ويف وق���ت �ضاب���ق م���ن العام اجل���اري �ضلمت 
ال�رشطة الآث���ار اإلى املتحف، حيث ق���رر خرباء اأنها 

جاءت من معبد يف تيلو يف جنوب العراق.

• اأ�ضخا�ض يتجمعون حول حفرة �ضقطت فيها �ضيارتان و�ضط �ضارع يف مدينة هاربني، ال�ضني )رويرتز(	

ل ت���كاد متر اأيام على اإعالن املطربة اللبنانية اإلي�ضا عن اإ�ضابتها مبر�ض �رشطان الثدي، 
حتى ك�ضفت اإدارة املطربة اللبنانية، مريام فار�ض، عن معاناتها من مر�ض خطر.

وبح�ض���ب برنامج “ترندنغ”، على ف�ضائي���ة “اإم بي �ضي 4”، فاإنه توا�ضل مع اإدارة اأعمال 
مري���ام فار�ض لالطمئنان على �ضحتها، م���ن خالل �ضقيقتها ومدي���رة اأعمالها، رول فار�ض، 

التي “مل تنِف اإ�ضابتها مبر�ض خطر”، من دون الإف�ضاح عن نوع املر�ض امل�ضابة به.
واأ�ضافت اأن “فار�ض تعبانة كتر وتتلقى العالج”.

وتتلق���ى مريام فار����ض منذ اأكرث من عام عالجا يف اأملانيا. واأع���رب العديد من الفنانني 
العرب، عن �ضدمتهم من مر�ض مريام فار�ض املجهول، ومتنوا لها ال�ضفاء العاجل.
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