
 

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

4

السنة العاشرة - العدد 3609 
السبت

1 سبتمبر 2018 
21 ذو الحجة 1439

قــوة م�صــر مـن قــوة العــرب
زيارة ال�سي�سي لبلده الثاين تعزز العالقات الوثيقة... العاهل:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ملك الب���اد �صاحب 
اجلال���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة اأن 
م�رص كان���ت و�صتبقى ركيزة اأ�صا�صية ملنظومة 
الأم���ن العربي والإقليم���ي، واأن قوتها من قوة 
الع���رب جميع���ا. وكان جالت���ه ق���د زار اأم����س 
اأخاه رئي����س جمهورية م�رص العربي���ة ال�صقيقة 
عبدالفتاح ال�صي�صي مبقر اإقامته بق�رص ال�صيخ 
حم���د بالق�صيبية. وج���رى يف اللقاء ا�صتعرا�س 
العاقات الأخوي���ة الوطيدة واخلط���وات التي 
ت�صه���م يف تطوي���ر اأط���ر التع���اون امل�ص���رك، 
وتاأكي���د اأهمية ا�صتم���رار الت�ص���اور والتن�صيق 
امل�صتمر. واأ�صاد جالة امللك بالزيارة املثمرة 
للرئي�س امل�رصي لبلده الثاين مملكة البحرين، 

والتي ت�صب يف �صالح البلدين وتعزز 
عاقاتهما الوثيقة.

يف  الث���اين  املرك���ز  منتخبن���ا  حق���ق 
البطول���ة اخلليجية ال�صاد�ص���ة ملنتخبات 
النا�صئني حتت 16 �صنة لكرة ال�صلة التي 
اختتمت اأم����س يف دبي، واختت���م منتخبنا 
م�ص���واره بف���وزه اأم�س على قط���ر بنتيجة 
93/36، وتاأهل منتخبنا لنهائيات كاأ�س 

16اآ�صيا للنا�صئني 2019.

تتويج “اأحمر النا�صئني” 
لل�صلة بالف�صية اخلليجية

• جالة امللك يف زيارة للرئي�س امل�رصي مبقر اإقامته     	

مقاهي  �سل�سلة  كوال” ت�سرتي  “كوكا 
دوالر مليار   5.1 “كو�ستا” مقابل 

االنتخابات  يف  امل�ساركة  ن�سوت”:  “عل�سانها 
من اأجل الوطن ال لطائفة اأو جمعية

باآ�سياد  ال�سني  رقم  القوى” يعادل  “األعاب 
جاكرتا
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

امل�سروع يف  االإجناز  % ن�سبة   76

افتتاح املرحلة الأولى من “تقاطعي األبا والنويدرات”

         اأمين يعقوب من النويدرات

و�ص���وؤون  الأ�صغ���ال  وزارة  افتتح���ت 
البلديات والتخطي���ط العمراين �صباح اأم�س، 
اجل�ص���ور العلوي���ة يف تقاطع���ي “النويدرات 
و األب���ا”، وه���ي املرحل���ة الأولى م���ن م�رصوع 

األبا والنويدرات.وقال وزير  تطوير تقاطعي 
الأ�صغال ع�ص���ام خلف الذي افتتح امل�رصوع اإن 
ن�صب���ة الإجناز ككل يف امل����رصوع بلغت نحو 76 
%، منوه���ا اإلى اأن ال���وزارة توا�ص���ل الأعمال 

حاليا لإن�صاء اجل�رص الثاين اأ�صفل اجل�رص 
3الأحادي على تقاطع دوار األبا.

املنام���ة - بن���ا: ت�صلم���ت اللجن���ة املنظم���ة 
جلائ���زة �صمو ال�صي���خ عي�صى بن عل���ي بن خليفة 
للعم���ل التطوع���ي 48 م�صاركة يف جائ���زة اأف�صل 
م�رصوع تطوعي يف مملكة البحرين لهذا العام، بعد 
غلق باب الت�صجيل يف اجلائزة اخلمي�س املا�صي.

وقال الأمني الع���ام للجائزة يعقوب بوهزاع 
اإن امل�صاركات ت�صمن���ت 11 م�رصوعا فرديا و15 
للجالي���ات  و8  للجمعي���ات  و8  للف���رق  م�رصوع���ا 
املقيم���ة يف اململك���ة اإلى جانب 6 م���ن ال�رصكات، 
م�صيف���ا اأن الإقب���ال املتزايد عل���ى امل�صاركة يف 
اجلائزة عاما بعد عام اأ�صبح اأحد ال�صمات املميزة 
له���ا، الأمر الذي يوؤكد تط���ور العمل التطوعي يف 

اململكة.

من جانب���ه، اأ�صاد رئي�س جلن���ة حتكيم جائزة 
اأف�صل م����رصوع تطوعي يف البحرين فالح الرويلي 
برعاي���ة �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي بن خليفة اآل 
خليفة للجائ���زة والتي اأ�صهم���ت يف تعزيز مكانة 

التطوع بني ال�صباب البحريني.
امل�صتوفي���ة  امل�رصوع���ات  اأن  ع���ن  وك�ص���ف 
للم�ص���اركات �صوف تق���دم عرو�صا مبا����رصة اأمام 
جلنة التحكي���م ال�صبت )املواف���ق 8 �صبتمرب( يف 
فن���دق الريجن�ص���ي، حي���ث �صي�صمح ل���كل م�رصوع 
بعر����س فكرته يف 3 دقائق ويحق للجنة التحكيم 
امل����رصوع يف  ع���ن  للم�ص���ارك  اأ�صئل���ة  تق���دم  اأن 

دقيقتني، وبدورها تقوم جلنة التحكيم 
بتقييم امل�رصوع واأداء القائمني عليه.

دبي � رويرز:  كتب م�صوؤول �صعودي كبري 
على ح�صابه مبوقع “توير” اأم�س اجلمعة عبارة 
حمل���ت فيما يبدو تاأكيدا لتقارير و�صائل اإعام 
�صعودية ع���ن اأن اململكة تبح���ث حفر قناة من 
�صاأنها ف�صل �صبه اجلزيرة القطرية عن الياب�صة 
وحتويلها اإلى جزيرة. وقال �صعود القحطاين وهو 
م�صت�ص���ار كبري لويل العهد الأم���ري حممد بن �صلمان 
يف تغريدت���ه على “توي���ر”: كمواط���ن اأنتظر بفارغ 

ال�ص���رب وال�ص���وق تفا�صيل تطبي���ق م�رصوع 
قناة جزيرة �رصق �صلوى“.

�سمن جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي

تطوعي م�صروع  اأف�صل  على  تتناف�س  م�صروعا   48

خطة �صعودية حلفر قناة حتول قطر اإلى جزيرة
• �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي	

• قناة �صلوى البحرية	
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• ال�صارع املوؤدي اإلى مدينة عي�صى والرفاع وع�صكر	



املنام���ة - بنا: قام عاه���ل البالد �صاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة اأم�س 
بزيارة اإلى اأخيه رئي�س جمهورية م�رص العربية 
ال�صقيق���ة عبدالفت���اح ال�صي�صي مبق���ر اإقامه 

بق�رص ال�صيخ حمد بالق�صيبية.
وجرى يف اللقاء تب���ادل الأحاديث الودية 
الوطي���دة  الأخوي���ة  العالق���ات  وا�صتعرا����س 
واخلطوات التي ت�صهم يف تطوير اأطر التعاون 
امل�صرتك بني مملكة البحرين وجمهورية م�رص 
العربي���ة ال�صقيقة يف �صتى املجالت، وتاأكيد 
اأهمية ا�صتمرار الت�ص���اور والتن�صيق امل�صتمر 
مب���ا يع���ود باخل���ر واملنفع���ة عل���ى البلدين 
وال�صعب���ني ال�صقيقني، كما ج���رى بحث عدد 
م���ن الق�صاي���ا ذات الهتم���ام امل�صرتك على 

ال�صعيدين الإقليمي والعربي.
واأ�ص���اد �صاح���ب اجلالل���ة به���ذه الزيارة 
املثم���رة للرئي�س امل�رصي لبلده الثاين مملكة 
البحري���ن، والت���ي ت�ص���ب يف �صال���ح البلدين 
وتع���زز عالقاتهما الوثيق���ة، موؤكدا جاللته اأن 
م�رص كانت و�صتبقى ركيزة اأ�صا�صية ملنظومة 
الأم���ن العربي والإقليمي، واأن قوتها من قوة 

العرب جميعا.
م���ن جانب���ه، اأع���رب الرئي����س عبدالفتاح 
ال�صي�صي عن �صكره وتقديره ل�صاحب اجلاللة 
عل���ى ك���رم ال�صياف���ة وحف���اوة ال�صتقب���ال، 
م�صيدا ب���دور جاللت���ه وحر�صه عل���ى الرتقاء 
بعالق���ات البلدي���ن اإل���ى م�صتوي���ات متميزة 
ومبواق���ف البحري���ن الداعمة مل����رص و�صعبها، 
متمني���ا ل�صعب البحرين دوام الرقي والتقدم 

حتت قيادة جاللته.
واأق���ام جالل���ة املل���ك حف���ل غ���داء خا�س 

للرئي�س امل�رصي.
وغ���ادر الرئي����س عب���د الفت���اح ال�صي�صي 
رئي����س جمهوري���ة م����رص العربي���ة ال�صقيق���ة 
والوفد املرافق البالد اأم����س، خمتتما زيارته 

الر�صمية ململكة البحرين.
وتلقى جالل���ة امللك برقية �صكر من اأخيه 
رئي�س جمهورية م����رص العربية ال�صقيقة، هذا 

ن�صها:
اأخي ح�رصة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة امُلفّدى
ملك مملكة البحرين.. ال�صقيقة

ي����رصين ونحن نغ���ادر بلدك���م ال�صقيق اأن 
اأبعث اإلى جاللتك���م بخال�س ال�صكر والتقدير 
عل���ى ُح�صن ال�صتقبال وك���رم ال�صيافة الذي 

لقيناه منذ وطاأت اأقدامنا اأر�س ملكة البحرين 
ال�صقيقة والتي طاملا نعتربها وطننا الثاين.

واأود هن���ا اأن اأ�صي���د باملحادثات الأخوية 
والإيجابي���ة املثم���رة التي ج���رت بيننا يف جو 
من ال���ود والتفاهم ح���ول الق�صاي���ا الثنائية 
والق�صاي���ا الإقليمية والعربية والدولية ذات 

الهتمام امل�صرتك.

واأغتنم ه���ذه الفر�صة ك���ي اأ�صيد جمددا 
بالعالق���ات التاريخي���ة الوطي���دة التي جتمع 
بلدين���ا و�صعبينا ال�صقيق���ني، واأوؤكد حر�صنا 
الدائ���م على املزيد م���ن دعمها وتطويرها يف 

جميع املجالت.
اأخ���ي �صاحب اجلاللة، اأمتن���ى لكم التمتع 
مبوف���ور ال�صحة وال�صع���ادة ودوام التوفيق، 

ولل�صع���ب البحرين���ي ال�صقي���ق املزي���د م���ن 
التق���دم والرخاء والزدهار يف ظ���ل قيادتكم 

احلكيمة.
مع اأ�صمى اعتباري وتقديري الأخوي،،، 

عبدالفتاح ال�صي�صي
رئي�س جمهورية م�رص العربية

2local@albiladpress.com بالدنا السبت 1 سبتمبر 2018 
21 ذو الحجة 1439
العدد 3609

  للتوا�صل:  )ق�صم الأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

• جاللة امللك يف زيارة للرئي�س امل�رصي مبقر اإقامته	

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإل���ى رئي�س 
جمهورية �صلوفاكي���ا اأندريه كي�صكا؛ 
ب���الده،  ا�صتق���الل  ذك���رى  مبنا�صب���ة 
اأعرب جاللت���ه فيها عن اأطيب تهانيه 

ومتنياته له بهذه املنا�صبة الوطنية.

املنام���ة - بن���ا: بعث عاه���ل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 
خليفة برقية تهنئة اإلى رئي�س جمهورية 
مر�صياي���ف؛  �صوك���ت  اأوزبك�صت���ان 
مبنا�صبة ذكرى ا�صتق���الل بالده، اأعرب 
جاللته فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

له بهذه املنا�صبة الوطنية.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأك���دت 
البحري���ن  ململك���ة  العام���ة  القن�صلي���ة 
يف مومب���اي �صالم���ة جمي���ع املواطني���ني 
الهندي���ة،  البحريني���ني يف ولي���ة ك���رل 
وع���ودة مطارها للعمل جم���دًدا من تاريخ 
29 اأغ�صط����س 2018، واأن الو�صع احلايل 

يف الولية يعود تدريجًيا لطبيعته.
يذك���ر اأن القن�صلية العامة قد قامت 
بواجبه���ا جتاه رعاي���ا مملك���ة البحرين يف 
الكارث���ة الطبيعي���ة التي ع�صف���ت بولية 
ك���رل جن���وب الهن���د؛ وتوؤك���د التزامه���ا 
بتنفيذ اأهداف ال�صيا�صة اخلارجية ململكة 
البحري���ن املتمثل���ة يف حماي���ة املواطنني 

وم�صاحلهم يف اخلارج.

العاهل يهنئ �صلوفاكيا 
بذكرى ال�صتقالل

... وجاللته يهنئ 
اأوزبك�صتان بالعيد الوطني

“اخلارجية”: �صالمة جميع 
البحرينيني يف كرل

ا���ص��ت��ع��را���س ال���ع���الق���ات الأخ�����وي�����ة... وت���اأك���ي���د ا���ص��ت��م��رار ال��ت�����ص��اور وال��ت��ن�����ص��ي��ق

ج��الل��ة امل���ل���ك: زي�����ارة ال�����ص��ي�����ص��ي ل��ب��ل��ده ال���ث���اين ت��ع��زز ال���ع���الق���ات ال��وث��ي��ق��ة
ال�������ص���ي�������ص���ي: ن����ق����در م�����واق�����ف ال���ب���ح���ري���ن ال����داع����م����ة مل�������رص و���ص��ع��ب��ه��ا

“املرور” تد�سن فعاليات حملتها التوعوية مبنا�سبة العودة للمدار�س
بعنوان “�صالمتهم تهمنا”

املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: د�صن����ت الإدارة 
العام����ة للمرور اأول����ى فعاليات حملته����ا التوعوية 
مبنا�صب����ة الع����ودة للمدار�����س بعن����وان “�صالمتهم 
تهمن����ا”، مب�صارك����ة الفرق����ة املو�صيقي����ة لل�رصطة 
وذل����ك يف جمم����ع ال�صيتي �صن����رت يف الفرتة من 30 

حتى 31 اأغ�صط�س 2018.
وتهدف الفعالية اإل����ى توعية الطالب واأولياء 
الأم����ور بكيفي����ة التعامل م����ع متغ����رات الطريق، 

واإتباع الأ�صاليب املثالي����ة يف عبور الطرقات اأثناء 
ذهاب الطالب اإلى املدر�ص����ة وخالل العودة منها، 
بالإ�صاف����ة اإل����ى خلق بيئ����ة منا�صب����ة لالأطفال من 
اأجل تو�صي����ل املفاهيم املروري����ة اإليهم بطريقة 
م�صوقة، كم����ا اأن تنوع الربامج والأن�صطة التوعوية 
املقدم����ة يه����دف اإل����ى خل����ق جي����ل مل����م بالأنظمة 

والقواعد املرورية وكيفية التعامل مع الطريق.
وا�صتمل����ت احلملة عل����ى العديد م����ن الربامج 

التوعوي����ة والإر�صادي����ة التي تنا�ص����ب فئة الطلبة 
م����ن خمتلف الأعم����ار وتعريفهم بكيفي����ة التعامل 
م����ع البيئة املروري����ة الواقعية مب����ا يحقق مفاهيم 
ال�صالم����ة ال�صامل����ة خ����الل الع����ام الدرا�ص����ي، حيث 
ا�صتمل����ت عل����ى ق�ص����م لق����راءة الق�ص����ة املرورية 
امل�صوق����ة، وه����ي بعن����وان “اأحل����ى بل����د” وحتتوي 
على ر�صوم����ات يوجد فيها كل م����ا يخ�س ال�صالمة 

واملفاهيم املرورية.

كم����ا ا�صتملت الفعالية عل����ى توزيع الكتيبات 
التوعوية على اأولياء الأمور التي تربز اأهمية دورهم 
يف توعي����ة اأبنائه����م وحثه����م على اللت����زام باأنظمة 
العب����ور ال�صليم والقواعد املروري����ة، بالإ�صافة اإلى 
الألع����اب الرتفيهي����ة التوعوية الت����ي تتنا�صب مع 
مي����ول الأطفال به����دف غر�س املفاهي����م املرورية 
يف عقوله����م للمحافظ����ة على �صالمته����م من خماطر 
الطريق وتوزيع الهدايا على الأطفال امل�صاركني.

• جانب من احلملة التوعوية	

م�رص ركيزة اأ�سا�سية ملنظومة الأمن العربي والإقليمي
جاللته بحث مع ال�صي�صي الق�صايا الإقليمية والعربية... العاهل:
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را�صون جدا عن مركز خدمة عمالء اأمانة العا�صمة

تنظيم ور�ش التنمية اخلدمية لتحقيق اأهداف اخلطة اال�صرتاتيجية

�صمل تقييم اأداء موظفي اال�صتقبال والو�صول للموقع... 80 % من املراجعني:

ت�صلم تقرير املخرجات مت�صمنا  39 تو�صية و39 اقرتاحا... �صمو حمافظ اجلنوبية:

املنام���ة - اأمان���ة العا�صم���ة: اأج���رت اأمان���ة 
العا�صمة ا�صتبيانها الدوري لقيا�س ر�صا العمالء 
عن مرك���ز خدمة العمالء باملنام���ة؛ لتح�صني اأداء 
وج���ودة اخلدمات البلدي���ة للمراجع���ني، وتعزيز 
مواط���ن القوة يف املركز وتطويرها بناء على راأي 

ومالحظات املراجعني.
واأو�صح���ت االأمانة اأنه مت تنفي���ذ اال�صتبيان 
لقيا�س عدد م���ن املحاور املهم���ة، كتقييم اأداء 
موظف���ي اال�صتقب���ال وتقيي���م م���كان االنتظ���ار 
و�صهول���ة الو�صول اإلى املرك���ز وقيا�س اجلانب 
املع���ريف لدى املراجعني ع���ن اآلية تنفيذ اخلدمة 
وكف���اءة االإجناز ومدى معرف���ة املراجعني بتنوع 
و�صائل دفع الر�صوم البلدية واإ�صافة اإلى راأيهم 

حول املرافق اخلدمية باملركز.
وك�صفت نتائ���ج هذا اال�صتبي���ان عن اأن 56 
% من العمالء اأجن���زوا معامالتهم خالل زيارتهم 
االأولى لالأمانة، يف ح���ني اأرجع اآخرون ب�صبب تاأخر 
اإجناز معامالتهم لليوم التايل، اإذ تتطلب توقيع 
ال�صهادات والرخ�س واالإجازات، ف�صال عن بع�س 
املعامالت التي تتطل���ب درا�صة وزيارة ميدانية 
ملوق���ع الطلب من قبل االأق�صام املخت�صة، وبني 
اآخ���رون تفهمهم باأن تاأخر معامالتهم كان ب�صبب 

�رتباط �ملو�فقات بجهات حكومية �أخرى.
من جانب اآخر اأكد 83 % من العمالء اأن مكان 

االنتظار حاز على تقدي���ر جيد جداً يف حني وجده 
14 % جيدا. وعن اجلانب املعريف ملوظف مركز 
خدم���ة العم���الء اأظهرت نتائ���ج اال�صتبيان اأن 87 
% م���ن العمالء يرون اأن موظ���ف املركز متمكن 
من اإجن���از معاملت���ه واأ�صار 67 % منه���م اإلى اأن 
تعامل موظفي املركز كان ممتازاً معهم، يف حني 
و�صف���ه 24 % باأنه جيد جداً وال���� 9 % املتبقية 

و�صفته باجليد.
وم���ن خ���الل قيا����س اجلان���ب املع���ريف لدى 
اجلمه���ور واللوح���ات االإر�صادي���ة مبرك���ز خدم���ة 
العم���الء، ذك���ر 86 % من العم���الء اإن االإر�صادات 
واآلية اخلدمة البلدية كانت وا�صحة لهم، و83 % 
من العمالء اأو�صح���وا اأنهم مل يواجهوا �صعوبة يف 

احل�صول على موقف لل�صيارة خارج املركز.
وع���ن املحور االأخري، وج���د 94 % من العمالء 
اأن عملي���ة الدفع للر�صوم البلدية مي�رسة ومتنوعة 
الط���رق، كما ب���ني 91 % من العم���الء اأنهم على 

دراية باملرافق اخلدمية للمركز.
وتوؤك���د اأمانة العا�صم���ة اأنه���ا حري�صة على 
و�صع اخلطط لتح�صني خدماتها واالأخذ باالعتبار 
مقرتح���ات املراجع���ني لتق���دمي خدم���ات بلدية 
عالية اجلودة، من خالل ا�صتطالع اآراء املواطنني 
واملقيمني وقيا�س م���دى ر�صاهم عن اخلدمات 
املقدم���ة وع���ن املعاملة التي يح�ص���ل عليها يف 

مركز خدمة العمالء.
من جانب اآخر، اأعدت االأمانة خطة لن�رس ر�صائل 
اإعالمي���ة توعوي���ة ع���ر ح�صاباته���ا يف التوا�ص���ل 
االجتماعي ل���كل خدماته���ا البلدية م���ع تو�صيح 
اال�صرتاطات التابعة لها وامل�صتندات املطلوبة، 
ف�صالً عن تفا�صي���ل الت�صنيفات بهدف اإي�صال 

املعلومة للمواطن ب�صكل وا�صح ومتكامل.
وحر�صت االأمان���ة على اإعطاء اأولوية التنفيذ 
يف خطته���ا للخدم���ات احليوي���ة مث���ل تراخي����س 
مبين���ة  والرتمي���م،  وال�صيان���ة  والبن���اء  اله���دم 
خالله���ا اال�صرتاط���ات وامل�صتن���دات املطلوب���ة 
لتقدمي الطلب، وجهة املراجعة والفرتة الزمنية 
الت���ي حتتاجه���ا اخلدم���ة لالإجن���از وغريه���ا م���ن 
التفا�صي���ل، كم���ا حر�صت على بي���ان الفروقات 
بني الت�صنيفات املعتمدة ملختلف املناطق مبا 
ي�صم���ل امل�صموح وغري امل�صموح م���ن اأعمال بناء 

وتراخي�س.
وبينت اأن خطة االأمانة هذه ت�صهم يف اإي�صال 
املعلوم���ات ب�ص���كل �صحي���ح للعم���الء م���ن خالل 
تقدميها ب�ص���كل مب�صط، االأمر ال���ذي ي�صهل من 
عملية تق���دمي اخلدمة واالرتق���اء مب�صتوى جودة 
االإجن���از ل���دى خمتل���ف اأق�ص���ام االأمان���ة ويخت�رس 
الكثري من الوق���ت واجلهد يف حتديد املتطلبات 
لكل خدمة واحتياجاتها، كما يحد من املخالفات.

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: ت�صل���م حمافظ 
اجلنوبي���ة �صمو ال�صيخ خليفة بن عل���ي بن خليفة اآل 
خليفة تقرير خمرجات ور�س عمل التنمية اخلدمية يف 
املحافظ���ة اجلنوبية الذي قدمه مدير اإدارة اخلدمات 
الهند�صي���ة واال�صتثم���ار باملحافظ���ة اجلنوبية خالد 
عبداللطي���ف، اإذ اأقيم���ت الور����س عل���ى م���دى �صهر 
مب�صارك���ة 18 جه���ة حكومية وخا�ص���ة باالإ�صافة اإلى 
امل���الك وامل�صتثمرين. و�صمل التقري���ر 39 تو�صية 
م���ن اجله���ات امل�صاركة بور����س العم���ل اإ�صافة اإلى 
39 اقرتاح���ا حللول قريبة امل���دى با�رست املحافظة 
اجلنوبي���ة بالعم���ل عليه���ا بالتن�صي���ق م���ع اجله���ات 
املعنية اإ�صافة اإلى 22 مقرتحا حللول بعيدة املدى.

 واأك���د �صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليف���ة اأن تنظيم ور����س عمل التنمي���ة اخلدمية جاء 
من منطل���ق حر�س املحافظ���ة اجلنوبية على حتقيق 
اأه���داف اخلط���ة اال�صرتاتيجي���ة يف تعزي���ز التع���اون 
والتن�صي���ق امُل�ص���رتك ب���ني املوؤ�ص�ص���ات احلكومية 
والقط���اع اخلا����س مبا ي�صه���م يف تطوي���ر امل�صاريع 
اخلدمي���ة والتنموي���ة الت���ي تتنا�صب م���ع احتياجات 

االأهايل مبناطق املحافظة كافة.
و�صيت���م رفع التو�صي���ات النهائية اإلى اجلهات 

املخت�صة ملتابعتها ومبا�رسة العمل بها. • �صمو حمافظ اجلنوبية يت�صلم تقرير خمرجات ور�س عمل التنمية اخلدمية	

حميدان: املراأة �رشيك اأ�صا�ش يف �صنع القرار

تكرمي 264 متفوقا من مدينة عي�صى

العم���ل  وزارة   - عي�ص���ى  مدين���ة 
والتنمي���ة االجتماعية: التقى وزير العمل 
والتنمي���ة االجتماعية جمي���ل حميدان، يف 
مكتبه بالوزارة، االأ�صتاذ امل�صاعد بق�صم 
عل���م االجتم���اع بكلي���ة االآداب يف جامعة 
البحرين موزة الدوي، حيث اأهدته ن�صخة 
من كتابها “امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة 

البحرينية.. حتديات وطموحات”.
وير�ص���د الكت���اب موؤ����رسات لواق���ع 
وحتدي���ات م�صارك���ة امل���راأة البحريني���ة 
يف احلي���اة ال�صيا�صي���ة عموم���ا يف مملكة 
ح�صوره���ا  تفعي���ل  واأهمي���ة  البحري���ن، 
ك�رسيك اأ�صا�س يف �صنع القرار، وع�صوية 

املجال�س الت�رسيعي���ة والبلدية واملجتمع 
املدين، اإ�صافة اإلى تناول مناذج ن�صائية 
النج���اح  حتقي���ق  ا�صتطاع���ت  بحريني���ة 
والو�ص���ول ل�صغل ع���دد م���ن املنا�صب 

القيادية يف البالد.
واأ�صاد حمي���دان باجلهد الذي بذلته 
املوؤلف���ة يف اإع���داد الكت���اب، متمنيا اأن 
اإ�صاف���ة قيم���ة  االإ�ص���دار  ي�ص���كل ه���ذا 
للمكتب���ة البحريني���ة، واأن ي�صتفي���د منه 
الباحث���ون والقراء يف جمال عم���ل املراأة 
الت�رسيعي وال�صيا�ص���ي، وتاأكيد جدارتها 
امل�ص���رية  يف  النوعي���ة  وم�صاركته���ا 

الدميقراطية يف مملكة البحرين.

مدينة عي�صى - جمعية مدينة عي�صى 
التعاوني���ة اال�صتهالكي���ة: اأقامت جمعية 
مدين���ة عي�ص���ى التعاوني���ة اال�صتهالكية 
احلف���ل ال�صنوي ال����12 لتك���رمي الطلبة 
املتفوقني من اأبناء املنطقة، م�صاء اأم�س 
االأول اخلمي����س، يف �صالة ق�رس املرجان، 
اإذ اأن���اب مدي���ر اإدارة التدري���ب وتطوير 
القوى العاملة، ع�صام اإ�صماعيل العلوي 
لتكرمي الطلب���ة املتفوقني حتت رعاية 
وزي���ر العمل والتنمي���ة االجتماعية جميل 
حمي���دان.  وح����رس احلفل رئي����س جمل�س 
اإدارة اجلمعية جمدي الن�صيط، اإلى جانب 
ع���دد من ممثلي ال�صنادي���ق واجلمعيات 

االأهلي���ة واخلريي���ة واملراك���ز ال�صبابي���ة 
باملنطقة، واأولياء اأمور الطلبة. 

وخالل احلف���ل مت تكرمي 264 طالبا 
من املتفوق���ني واحلا�صلني على معدل 
التف���وق واالمتي���از للمراح���ل الدرا�صية 
م���ن ال�ص���ف ال�صاد����س االبتدائي وحتى 

الدرا�صات العليا.
ويعك�س تنظيم مثل هذه املنا�صبات 
االجتماعي���ة اهتم���ام املنظم���ات االأهلية 
باملتفوقني درا�صيا، ومبا ي�صهم يف خلق 
اأج���واء اأ�رسي���ة ت�صجع وحت���ث الطلبة على 
املثاب���رة لبلوغ اأف�ص���ل النتائج والتميز 

العملي من اأجل خدمة الوطن.

افتتاح املرحلة االأولى من “تقاطعي األبا والنويدرات”
76 % ن�صبة االإجناز يف امل�رسوع

           اأمين يعقوب من النويدرات

افتتح���ت وزارة االأ�صغ���ال و�ص���وؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراين �صباح اأم�س، اجل�صور العلوية يف 
تقاطع���ي “النويدرات و األبا”، وه���ي املرحلة االأولى 
م�رسوع تطوير تقاطعي األبا والنويدرات. وبالتن�صيق 
مع االإدارة العامة للمرور، افتتح اجل�رس االأول بتقاطع 
النوي���درات على امت���داد �صارع ال�صي���خ جابر االأحمد 
ال�صباح الذي ينقل احلركة املرورية من واإلى الرفاع 
و�ص���رتة، واجل�رس الث���اين بتقاطع “األب���ا” الذي ينقل 
احلركة املرورية القادمة من �صرتة على �صارع ال�صيخ 
جاب���ر االأحم���د ال�صباح اإلى �صارع املل���ك حمد “�صارع 
األب���ا” باجتاه اجلنوب. وق���ال وزير االأ�صغ���ال ع�صام 
خل���ف ال���ذي افتتح امل����رسوع اإن االأعم���ال تقع �صمن 
م�رسوع تطوير تقاطعي األب���ا والنويدرات الذي ينفذ 
بدع���م من ال�صندوق الكويت���ي للتنمية االقت�صادية 

العربية، �صمن برنامج التنمية اخلليجي.

وتق���دم خل���ف ال�صك���ر والتقدير اإل���ى احلكومة 
برئا�ص���ة رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 
خليف���ة بن �صلم���ان اآل خليف���ة وويل العه���د النائب 
االأول لرئي�س جمل����س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
االأم���ري �صلمان بن حمد اآل خليف���ة؛ لدعمهما م�صاريع 

تطوير �صبكة الطرق باململكة.
ولف���ت الوزي���ر اإل���ى اأن اجل�رس العل���وي �صينقل 
احلرك���ة املروري���ة من �ص���ارع ال�صي���خ جاب���ر االأحمد 
ال�صباح اإلى �ص���ارع امللك حم���د، و�صيعمل االفتتاح 
املروري���ة  االختناق���ات  تقلي���ل  عل���ى  املرحل���ي 
ب�ص���ارع ال�صيخ جاب���ر االأحمد ال�صب���اح وتقاطعي األبا 
والنوي���درات، اإذ �صت�صب���ح احلرك���ة املروري���ة ح���رة 
للقادمني م���ن املنامة و�صرتة باجت���اه اجلنوب، كما 
�صت�صب���ح احلركة املرورية ح���رة للقادمني من دوار 
األب���ا باجت���اه املنامة و�ص���رتة، خ�صو�صا م���ع ازدياد 
احلرك���ة العمرانية وال�صناعي���ة يف املنطقة اجلنوبية 
م���ن اململك���ة. واأ�ص���ار الوزير اإل���ى اأن ن�صب���ة االإجناز 

ككل يف امل����رسوع بلغ���ت نحو 76 %، منوه���ا اإلى اأن 
ال���وزارة توا�ص���ل االأعمال حاليا الإن�ص���اء اجل�رس الثاين 
اأ�صف���ل اجل�رس االأح���ادي على تقاط���ع دوار األبا، حيث 
مت االنته���اء م���ن اإن�صاء اجل�رس يف ح���دود موقع الدوار 
ال�صابق وجزئه الواقع على �صارع امللك حمد، والعمل 

قائ���م حاليا على جزئه الواقع على �صارع اال�صتقالل، 
علم���ا باأن اجل�رس �صينقل احلرك���ة املرورية ب�صكل حر 
يف اجت���اه اجلنوب وال�صم���ال بني �ص���ارع امللك حمد 
و�ص���ارع اال�صتقالل. يذكر اأن امل����رسوع قد اأر�صي من 
جان���ب جمل�س املناق�ص���ات واملزايدات على ائتالف 

مقاول���ني �رسكة )كيه �صي �ص���ي( الكويتية مع �رسكة 
)نا�س( البحرينية بقيمة 46.8 مليون دينار. واأ�صاف 
خل���ف اأن الوزارة انتهت من 78 % م���ن اأعمال اإن�صاء 
�صبك���ة ت�رسي���ف مياه االأمط���ار، كما اأن ه���ذه ال�صبكة 
اأخذت يف االعتبار بع����س املناطق املحاذية للم�رسوع 
مثل املعامري والنويدرات وجزء من جممعات منطقة 
احلجي���ات و�ص���ارع الرفاع. كم���ا حث الوزي���ر مقاول 
امل�رسوع على موا�صلة جهوده يف �رسعة اإجناز امل�رسوع 

واالنتهاء منه ح�صب الرنامج املتفق عليه.
وي�صار اإل���ى اأن اأعمال امل����رسوع تت�صمن حتويل 
دوار األبا احل���ايل اإلى تقاطع من 3 م�صتويات يتكون 
من تقاطع اأر�صي يدار باإ�صارات �صوئية، وج�رس علوي 
من 3 م�صارات يف كل اجتاه، وينقل حركة املرور على 
امتداد �ص���ارع اال�صتقالل و�صارع املل���ك حمد، وج�رس 
اأحادي االجتاه من م�صارين يعلو اجل�رس ال�صابق ذكره، 
وينق���ل حركة املرور القادمة م���ن جهة �صارع ال�صيخ 
جابر االأحمد ال�صباح واملتجهة اإلى �صارع امللك حمد.

• اجتاه الرفاع وع�صكر )ت�صوير: اأمين يعقوب(	 • جانب من اجل�رس االأحادي املوؤدي من �صارع جابر االحمد اإلى �صارع امللك حمد	 • اجتاه �صرتة واملنامة	

• جولة وزير االأ�صغال ومرافقيه على اجل�رس االأحادي	
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اجلودر: ال�سعودية 
بذلت الكثري 

للتي�سري على احلجاج
ق�����ال خ��ط��ي��ب 
ج����ام����ع اخل�����ر يف 
ق���������ايل �����ص����اح 
نهاية  “مع  اجلودر 
م����و�����ص����م احل����ج 
وع����������ودة ح���ج���اج 
احل���رام  اهلل  ب��ي��ت 
فاإن  واملعتمرين 

اأن  وهي  تقال  اأن  البد  �صهادة  هناك 
ال�صقيقة الكربى ال�صعودية قد بذلت 
التي�صر على احلجاج  اأجل  الكثر؛ من 
وجه،  اأكمل  على  ب�صعائرهم  للقيام 
واالهتمام  الرعاية  كل  احلجاج  ون��ال 
من حكومة اململكة العربية ال�صعودية، 
وال�صكر  والتقدير،  ال�صكر  كل  فلها 
احلج  وم��ق��اويل  احل��ج  لبعثة  مو�صول 
بها  ق��ام��وا  ال��ت��ي  الت�صهيات  ل��ك��ل 
فاتقوا  احلرام.  اهلل  بيت  حلجاج  خدمة 
بدينكم،  وا�صتم�صكوا  اهلل  رحمكم  اهلل 
واعت�صموا بربكم فربكم اأعلم مبن هو 

اأهدى �صبيا”.
“نادى  اأم�����س  خطبته  يف  واأ���ص��اف 
جميعهم،  ال��ب�����ر  ب��ن��ي  ت��ع��ال��ى  اهلل 
ليذكرهم  وكافرهم وغرهم؛  موؤمنهم 
يف  فهم  خلقهم،  واأ�صا�س  باأ�صولهم 
اخللقة �صواء، ولذا هم يف االأ�صل واحد، 

بنو اآدم وحواء”. 
االإن�صان ويرفع  “اإن ما مييز  وتابع 
لينال  وي�صمو  وم��ن��زل��ت��ه،  ق���دره  م��ن 
الفوز والكرامة اإمنا هو ب�صالح اأعماله، 
و���ص��ف��اء ق��ل��ب��ه و����ري���رت���ه، واخل���وف 
والتقوى واخل�صية من اهلل وحده، فمن 

كان باهلل اأعرف كان منه اأخوف”.

• صالح الجودر	

48 م�رشوعا تقدمت للم�ساركة يف جائزة اأف�سل م�رشوع تطوعي
برعاية �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي

املنام���ة - بن���ا: ت�صلمت اللجن���ة املنظمة 
جلائ���زة �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي بن خليفة 
للعم���ل التطوعي 48 م�صاركة يف جائزة اأف�صل 
م�روع تطوع���ي يف مملكة البحرين لهذا العام، 
بع���د غل���ق ب���اب الت�صجي���ل يف اجلائ���زة ي���وم 

اخلمي�س املوافق 30 اأغ�صط�س املا�صي.
وق���ال  االأم���ن الع���ام للجائ���زة يعق���وب 
بوه���زاع اإن امل�صاركات ت�صمن���ت 11 م�روعا 
م�روع���ات  و8  للف���رق  م�روع���ا  و15  فردي���ا 
للجمعي���ات و8 م�روع���ات للجالي���ات املقيمة 
يف اململكة اإل���ى جانب 6 من ال�ركات، م�صيفا 
اأن االإقب���ال املتزايد على امل�صاركة يف اجلائزة 
عاما بعد عام اأ�صبح اأحد ال�صمات املميزة لها، 
االأمر ال���ذي يوؤكد تط���ور العم���ل التطوعي يف 

اململكة.
من جانب���ه اأ�صاد رئي�س جلنة حتكيم جائزة 
اأف�ص���ل م����روع تطوع���ي يف البحري���ن فال���ح 
الرويل���ي برعاية �صمو ال�صي���خ عي�صى بن علي 
بن خليفة اآل خليفة للجائزة والتي اأ�صهمت يف 
تعزي���ز مكانة التطوع ب���ن ال�صباب البحريني، 
تخ���دم  التطوعي���ة  امل�روع���ات  اأن  مو�صح���ا 
الوطن، منوها بدور جمعية الكلمة الطيبة التي 
تقدم ب���اأدوار ملمو�صة يف حتفي���ز ال�صباب من 
خال مبادراتها املختلفة، والتي باتت جتارب 
يحتذى به���ا وتطبق يف عدد من الدول العربية 

ال�صقيقة.
واأكد اأن الن�صخة الرابعة من اجلائزة �صهدت 
تط���ورات كبرة هذا العام، انعك�س على زيادة 
ع���دد امل�صاركات عن االأع���وام املا�صية، الفتا 
اإل���ى اأن اجلائزة بداأت يف ن�صختها االأولى ب� 13 
م�صاركة فقط واليوم و�صلت اإلى 48 م�صاركة 
م���ن خمتلف الفئات، مبا يعك����س النجاح الذي 
حتقق يف ن�ر ثقافة التطوع يف مملكة البحرين.
واأ�ص���اف اأن اجلائزة اأي�ص���ا �صهدت تطورا 
جديدا متثل يف اإ�صافة فئة جديدة للم�صاركن 
متمثل���ة يف املقيمن م���ن اجلالي���ات االأجنبية 
الذين يقدمون خدمات تطوعية تفيد املجتمع 
البحريني، تعزيزا ملبداأ التعاي�س الذي ت�صجعه 
اململكة، وتاأكيد ب���اأن التطوع هو جزء من اأداء 
الواج���ب جت���اه اململك���ة الت���ي ت�ص���م خمتلف 

اجلن�صيات على اأر�صها.
واأو�صح اأن جلن���ة التحكيم التي ت�صم كا 
من فال���ح الرويلي وحممد اأحم���دي واالإعامية 
اإميان مرهون عقدت عدة اجتماعات يف الفرتة 

ال�صابقة لدرا�صة االأعمال امل�صاركة يف الن�صخة 
احلالي���ة م���ن اجلائ���زة، الفت���ا اإل���ى اأن ت�صجيع 
مفه���وم امل�صوؤولي���ة املجتمعية ل���دى القطاع 
اخلا�س باململكة هو اإحدى اخلطوات املتميزة 
للجائ���زة ه���ذا الع���ام، حي���ث الحظن���ا حر����س 
موؤ�ص�ص���ات خا�ص���ة كب���رة عل���ى امل�صاركة يف 
هذا االإط���ار، وهو ما �صياأت���ي بثماره يف �صالح 

اململكة.
واأ�ص���ار الرويل���ي اإل���ى اأن جلن���ة التحكيم 
ا�صتحدث���ت بالتن�صي���ق م���ع اللجن���ة املنظم���ة 
للجائزة تكرميا الأف�صل عر�س من امل�صاركن، 
اإ�صاف���ة اإلى تك���رمي اأجمل فك���رة، مو�صحا اأن 
جلنة التحكيم تقوم حالي���ا بفح�س ا�صتمارات 
امل�روعات التي تقدمت للم�صاركة يف اجلائزة 
والت���ي ي�صل عدده���ا اإلى ما يق���رب من 300 
لل����روط  ا�ستيفائه���ا  م���ن  للتاأك���د  �سفح���ة، 
واملعاير اخلا�صة باجلائزة، قبل الو�صول اإلى 

مرحلة العر�س املبا�ر اأمام جلنة التحكيم.
وك�ص���ف ع���ن اأن امل�روع���ات امل�صتوفية 
للم�صاركات �صوف تق���دم عرو�صا مبا�رة اأمام 
جلن���ة التحكيم يوم ال�صبت املوافق 8 �صبتمرب 
يف فن���دق الريجن�ص���ي، حي���ث �صي�صم���ح ل���كل 

م����روع بعر����س فكرته خ���ال 3 دقائق ويحق 
للجنة التحكيم اأن تق���دم اأ�صئلة للم�صارك عن 
امل�روع خال دقيقت���ن، وبدورها تقوم جلنة 
التحكيم بتقييم امل�روع واأداء القائمن عليه.
واأكد الرويل���ي اأن ما مييز اجلائزة هذا العام 
اأن اأغل���ب امل�روع���ات املتقدمة ه���ي م�روعات 
جدي���دة، وهو م���ا يوؤكد اأن االأعم���ال التطوعية يف 
البحرين يف تزايد، كما اأن امللفت للنظر اأن الكثر 
من االأعم���ال التطوعية امل�صارك���ة لي�صت خرية 
تقليدية، وهو ما ي�صر اإلى اأن ال�صباب البحريني 

يري���د اأن يحق���ق ذاته م���ن خال اال�صتف���ادة من 
مهاراته يف م�روعات تطوعي���ة تتلم�س م�صكات 
املجتمع يف كل املجاالت، وهو موؤ�ر جيد على اأن 

العوائق املالية مل تعد حتدهم.
يذكر اأنه جائ���زة اأف�صل م�روع تطوعي يف 
مملك���ة البحرين تبل���غ قيمة جمم���وع جوائزها 
15 اآالف دوالر موزع���ة عل���ى فئ���ات االأف���راد 
واجلمعيات والف���رق التطوعية واملقيمن من 
جميع اجلن�صيات القائمن على اأعمال تطوعية 

تخدم املجتمع البحريني.

م����ع االنت�صار الوا�ص����ع ال�صتخ����دام �صبكات 
التوا�صل االجتماعي ك� “االن�صتغرام” و”ال�صناب 
�ص����ات” و”توي����رت”، وغره����ا يف ت����داول االأخبار 
والتعب����ر عن االآراء، حيث وج����دت هذه القنوات 
االإلكرتوني����ة يف االأ�صا�����س خلدم����ة املجتمع����ات 
وزيادة التوا�صل فيما بينها، بل اأ�صبح لها اأي�صا 
ممي����زات عديدة يف خمتلف التعامات، اإال اأن لها 
يف اجلانب االآخر عددا م����ن ال�صلبيات التي تنجم 
عن �صوء ا�صتخدامها من جانب االأفراد، ومن ذلك 
ا�صتخدامه����ا يف اإذاعة االأخبار الكاذب����ة واالإ�صاءة 
اإلى االآخرين كال�صب والقذف، اأو التحري�س على 

اإ�صاعة الفو�صى وارتكاب اجلرائم.
وبالتاأكيد، ف����ان هذه االأفعال تعترب جرائم 
يعاقب عليها القانون، حيث ن�صت املادة 168 
من قانون العقوبات عل����ى اأنه “يعاقب باحلب�س 
مدة ال تزيد عن �صنتن وبالغرامة التي ال جتاوز 
مئتي دين����ار اأو باإح����دى هات����ن العقوبتن من 
اأذاع عمدا اأخب����ارا اأو بيانات اأو اإ�صاعات كاذبة اأو 
مغر�صة اأو بث دعاي����ات مثرة اإذا كان من �صاأن 
ذلك ا�صطراب االأمن الع����ام اأو اإلقاء الرعب بن 

النا�س اأو اإحلاق ال�رر بامل�صلحة العامة”.
ويف حال الق����ذف وال�صب، فاإن املادة 364 
قد ن�صت على اأنه “يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد 
عن �صنتن اأو بالغرامة التي ال جتاوز مئتي دينار 
من اأ�صند اإلى غ����ره باإحدى طرق العانية واقعة 
من �صاأنه����ا اأن جتعله حما للعق����اب اأو لازدراء. 
وتكون العقوبة احلب�س والغرامة اأو اإحدى هاتن 
العقوبت����ن اإذا وقع القذف يف ح����ق موظف عام 
اأثن����اء اأو ب�صبب اأو مبنا�صبة تاأديت����ه وظيفته، اأو 
كان ما�ص����ا بالعر�س اأو خاد�صا ل�صمعة العائات، 

اأو كان ملحوظا فيه حتقيق غر�س غر م�روع.
واإذا وق����ع الق����ذف بطري����ق الن�����ر يف اإحدى 
ال�صح����ف اأو املطبوعات عد ذلك ظرفا م�صددا”، 
كم����ا اأ�صارت امل����ادة 365 “يعاقب باحلب�س مدة 
ال تزي����د ع����ن �صن����ة اأو بالغرامة الت����ي جتاوز مئة 
دين����ار من رمى غ����ره باإحدى ط����رق العانية مبا 
يخد�س �رف����ه اأو اعتب����اره دون اأن يت�صمن ذلك 
اإ�صن����اد واقعة معين����ة. وتكون العقوب����ة احلب�س 
مدة ال تزيد عن �صنت����ن والغرامة التي ال جتاوز 
مئتي دينار اأو باإحدى هاتن العقوبتن اإذا وقع 
ال�ص����ب يف حق موظف ع����ام اأو اأثن����اء اأو ب�صبب اأو 
منا�صبة تاأديت����ه وظيفته، اأو كان ما�صا بالعر�س 
اأو خاد�ص����ا ل�صمع����ة العائ����ات اأو كان ملحوظ����ا 
فيه حتقيق غر�س غر م�����روع. واإذا وقع ال�صب 
بطريق الن�ر يف اإحدى ال�صحف اأو املطبوعات عد 

ذلك ظرفا م�صددا”.

�صوء ا�صتخدام و�صائل 
التوا�صل االجتماعي

الثقافة األمنية

رئي����س جلن���ة التحكي���م: فح�س جمي���ع امل�روعات قب���ل التقييم املبا����ر يف 8 �صبتمرب

• �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي	

• يعقوب بو هزاع	 • حممد االأحمدي	 • فالح الرويلي	 • اإميان مرهون	
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“$” تن�رش كتاب “ال�سيخوخة الن�سطة” لأحالم القا�سمي 
)احللقة التا�سعة والأخرية(

622 �ألف م�سن 
بال�سعودية... و�لكويت 

ترعى �لكبار منذ 61 عاما
تن�سر “البالد” على حلقات اأبرز ما يت�سمنه كتاب اأ�ستاذ علم االجتماع امل�ساعد بق�سم االجتماع بكلية 

االآداب يف جامعة البحرين اأحالم القا�سمي امل��س�م “ال�سيخ�خة الن�سطة: التحديات وامل�ؤ�سرات والتجارب 

الناجحة وتطبيقاتها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي”.

واأعّد الكتاب ل�سالح املجل�س التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�س�ؤون االجتماعية يف دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.  وذكرت القا�سمي بكتابها اأن االإح�ساءات الر�سمية ت�سري اإىل اأن اأعداد 

622288 م�سنا،  بلغ نح�  1413هـ،  العام  ال�سع�دية يف  العربية  اململكة  فاأكرث، يف  �سنة   60 امل�سنني من عمر 

355553 من الذك�ر و266735. وارتفع العدد يف العام 1425هـ اإىل ما يقارب 700 األف م�سن. وتبلغ ن�سبة 
كبار ال�سن يف اململكة 5.1 % من جمم�ع ال�سع�ديني.

املثال دار  اأكرث من م�سمى، على �سبيل  1957 حتت  العام  امل�سنني منذ  بــداأت برعاية  الك�يت  اأن  وبينت 

العجزة وامل�سنني ومركز امل�سنني، اإىل اأن مت تنظيم هذا العمل بدءاً بف�سله عن اإدارة املعاقني لي�ستقل بعد 

اإن�ساء اإدارة رعاية امل�سنني يف العام 2001 ا�ستقالال كامال، حيث يق�م بتقدمي الرعاية واخلدمة والتاأهيل 

للم�سنني.

• موظفو بنك يحتلفون 	
بعيد الأ�سحى بدار 
للم�سنني بالبحرين

�إع�����������د�د: ر�������س�����د �ل���غ���ائ���ب 

من جمموع �ل�سعوديني ديو�نيتان نهاريتان بالكويت للم�سنني �لرجال و�لن�ساءن�سبة كبار �ل�سن 5.1 % 
ت�ستقبل مرتاديها من 8 �سباحا لغاية 12 ظهرا يوميام�رشوع نظام حقوقهم يت�سمن 18 مادة

بتاريخ 4 اأبريل 2017، دعت 
وزارة العم���ل والتنمية الجتماعية 
وذوي  املهتم���ني  ال�سعودي���ة 
اخل���رة يف ال�س���اأن الجتماعي اإلى 
م�ساركتها يف حت�سني م�رشوع نظام 
حق���وق كبار ال�س���ن، حيث طرحت 
ال���وزارة م�س���ودة م����رشوع النظام 
عل���ى بوابة امل�سارك���ة املجتمعية 
“�ساركنا القرار”، من اأجل اإتاحته 
مالحظاته���م  لإب���داء  للمهتم���ني 
قب���ل  امل����رشوع،  ح���ول  واآرائه���م 

اعتماده.
ويتاأل���ف م�رشوع نظ���ام حقوق 
كبار ال�سن املق���رح، كما اأو�سح 
وكيل الوزارة للرعاية الجتماعية 
حمم���د  ب���ن  د.ناي���ف  والأ����رشة 

ال�سبحي، من 18 مادة. 
ويه���دف اإل���ى تعزي���ز مكان���ة 
كبار ال�س���ن، واحلفاظ على اأمنهم 
حقوقه���م  وحماي���ة  و�سالمته���م، 
واحلفاظ عليها، ورعايتهم رعاية 
اأ�رشية وجمتمعية، واإ�رشاك اجلهات 
اخلا����ص  والقط���اع  احلكومي���ة، 
الرام���ج  تق���دمي  يف  والأهل���ي 

واخلدمات لهم.
وُيع���رف م�رشوع النظام امل�سن 
امل�ستفي���د منه، باأن���ه كل �سخ�ص 
ذك���ر اأو اأنث���ى بلغ �س���ن ال�ستني 
من عمره، اأو ظهرت عليه عالمات 
ومين���ح  املبك���رة.  ال�سيخوخ���ة 
م����رشوع النظام كب���ري ال�سن كامل 
ا�ستقالليت���ه، واحل���ق يف الت�رشف 

يف نف�س���ه وماله وم���ن يعول، كما 
اأن ل���ه اختيار جه���ة الرعاية التي 
تقوم برعايت���ه يف حال تعذر عليه 
يح���ق  ول  بنف�س���ه،  ال�ستق���الل 
معاملته بعك�ص ذل���ك اإل باأمر من 
املحكمة املخت�س���ة. وبح�سب هذا 
امل����رشوع، ف���اإن الأ����رشة ه���ي جهة 
الرعاي���ة الأول���ى لكب���ري ال�سن يف 
حالة عج���زه عن القي���ام ب�سوؤونه، 
ويف حال عجز الأ�رشة، تقوم اجلهات 

املخت�سة بالرعاية باإيوائه.
وت�سري الإح�س���اءات الر�سمية 
اإلى اأن اأعداد امل�سنني من عمر 60 
�سنة فاأك���ر، يف اململكة العربية 
ال�سعودية يف العام 1413ه�، بلغ 
نح���و 622288 م�سن���ا، 355553 

م���ن الذك���ور و266735. وارتفع 
الع���دد يف العام 1425ه���� اإلى ما 
يق���ارب 700 األ���ف م�س���ن. وتبلغ 
ن�سبة كب���ار ال�سن يف اململكة 5.1 

% من جمموع ال�سعوديني.
العم���ل  وزارة  وت�سطل���ع 
برعاي���ة  الجتماعي���ة  وال�س���وؤون 
كب���ار ال�سن. وهن���اك جلنة وطنية 
 1424 الع���ام  من���ذ  للم�سن���ني 
ال�س���وؤون  وزي���ر  ويراأ�سه���ا  ه����، 
وكالء  وع�سوي���ة  الجتماعي���ة 
ال���وزارة مبا فيهم وزي���ر ال�سحة. 
وهذه اأبرز اخلدمات التي تقدمها 
الرعاي���ة الجتماعي���ة حت���ت  دور 
امل�سن���ني  رعاي���ة  اإدارة  اإ����رشاف 

بالوزارة.

بداأت الكويت برعاية امل�سنني 
من���ذ الع���ام 1957 حت���ت اأكر من 
م�سم���ى، عل���ى �سبي���ل املث���ال دار 
العجزة وامل�سنني ومركز امل�سنني، 
العم���ل  اأن مت تنظي���م ه���ذا  اإل���ى 
ب���دءاً بف�سله ع���ن اإدارة املعاقني 
لي�ستق���ل بع���د اإن�س���اء اإدارة رعاية 
امل�سنني يف العام 2001 ا�ستقالل 
كامال، حي���ث يقوم بتقدمي الرعاية 

واخلدمة والتاأهيل للم�سنني. 
وين����ص الد�ست���ور الكويتي يف 
امل���ادة 11 على اأن تكف���ل الدولة 
حال���ة  يف  للمواطن���ني  املعون���ة 
اأو العج���ز  اأو املر����ص  ال�سيخوخ���ة 
عن العم���ل، كما توفر لهم التاأمني 
الجتماع���ي واملعون���ة الجتماعي���ة 

والرعاية ال�سحية. 
ومن منطلق هذه املادة كلفت 
الدول���ة وزارة ال�س���وؤون الجتماعية 
باإن�ساء وحدة تنظيمية على م�ستوى 
الإدارة لتق���دمي اخلدم���ات لكب���ار 

ال�سن من اجلن�سني. 
وعمل���ت الإدارة عل���ى الهتمام 
بق�ساي���ا امل�سن���ني واحتياجاته���م 
وتوف���ري �سب���ل الرعاي���ة واحلماية 
البدائ���ل بح�س���ب  له���م، وقدم���ت 
ظ���روف كل حالة بالإي���واء وتقدمي 
يف  للح���الت  املتنقل���ة  اخلدم���ة 
منازلهم وبني ذويهم واتباع نظام 
الرعاية النهارية لدجمهم باملجتمع 
او الرعاية الالحق���ة بدافع التوجيه 
والإر�س���اد والن�سح مل���ن حت�سنت 

ظروفهم وا�ستغنوا عن الإيواء.
وتق���دم الإدارة ث���الث خدمات 

رئي�سة:

1 - اخلدم���ة الإيوائي���ة: تعتر 
وتخت����ص  امل�سن���ني  لرعاي���ة  داراً 
باإي���واء امل�سنني م���ن �سن 60 �سنة 
فاأك���ر من الذك���ور والإناث الذين 
يعان���ون م���ن ال�سيخوخ���ة، اأو م���ن 
عج���زت اأ�رشه���م ع���ن تلبي���ة بع�ص 
ل�سيم���ا  ال�رشوري���ة  احتياجاته���م 
احلالت ال�سحية الت���ي حتتاج اإلى 

عناية خا�سة.
2 - اخلدمة املنزلية املتنقلة: 
ه���ي عب���ارة عن ف���رق فني���ة تقوم 
منازله���م  يف  امل�سن���ني  بزي���ارة 
على فرت���ني �سباحي���ة وم�سائية، 
وال�سباحي���ة تقت�رش عل���ى الرامج 
والأن�سط���ة واخلط���ط العالجي���ة يف 
والجتماع���ي،  النف�س���ي  اجلان���ب 
والف���رة امل�سائية تقدم اخلدمات 
الطبي���ة التاأهيلي���ة ال�سحي���ة لهم 
وخدمة الع���الج الطبيعي والغذائي 
وكذل���ك التوعية الديني���ة والعمل 

على تلبية حاجاتهم.

النهاري���ة: ه���ي  الرعاي���ة   - 3
عب���ارة ع���ن مرك���ز ب���ه ديوانيتان: 
والثانية  بالرج���ال،  الأولى خا�س���ة 
للن�س���اء، وت�ستقب���ل الديوانيت���ان 
ال�س���ن ب�س���كل يوم���ي م���ن  كب���ار 
وحت���ى  �سباح���ا  الثامن���ة  ال�ساع���ة 
الثانية ع�رشة ظه���را، يق�سون بهما 
وقت الفراغ والرويح عنهم، بعيدا 
ع���ن الوح���دة والعزل���ة يف املن���زل، 
نف�سي���ني  اأخ�سائي���ني  وبوج���ود 
ومالحظني خدم���ة اجتماعية لتلبية 
جمي���ع احتياجاته���م بالإ�سافة اإلى 
وج���ود عي���ادة متخ�س�س���ة بالعالج 

الطبيعي.
ويعتر ق�س���م اخلدمة املتنقلة 
للم�سن���ني )العا�سمة( من الأق�سام 
التابع���ة لإدارة �سوؤون  الأ�سا�سي���ة 

كبار ال�سن. 
وينفذ اأن�سطة الق�سم امل�رشفون 
اخلدم���ة  ومالحظ���و  الجتماعي���ون 

الجتماعية.

• فعالية للجمعية ال�سعودية مل�ساندة كبار ال�سن	

• مركز تعليم لكبار ال�سن	

�آمل �أن يكون �لكتاب فاحتة ملزيد من �الهتمام بال�سيخوخة �لن�سطة
من اأجل ال�ستعداد للتغريات الدميوغرافية امل�ستقبلية... املوؤلفة باخلامتة:

كتبت موؤلف���ة الكتاب اأح���الم القا�سمي بخامتة 
كتابه���ا الذي ن�رشت���ه “البالد” على م���دار 9 حلقات 
م���ا ياأتي: حاولن���ا، يف هذا الكت���اب، اأن نقدم �سورة 
�سامل���ة ومتكاملة لل�سيخوخ���ة الن�سطة، وقد حر�سنا 
اأن ن�سع ه���ذا املفهوم يف �سياق تط���وره التاريخي 
بني املفاهيم البديلة التي �سبقته وجاء هو كتتويج 

لها يف نهاية املطاف. 
كم���ا قدمن���ا هذا املفه���وم من خ���الل حمدداته 
الأ�سا�سي���ة ومقايي�س���ه وموؤ�رشات���ه. فق���د عر�سن���ا 
للمح���ددات ال�ستة الت���ي اأ�سار اإليه���ا تقرير منظمة 

ال�سحة الدولية.
 كم���ا قدمن���ا املقيا����ص اخلا����ص الت���ي قامت 
HelpAge I -  ننظمة م�ساعدة امل�س���ن العاملية

ternational، بت�سميم���ه بدءاً م���ن العام 2013؛ 
وذل���ك لقيا�ص ومراقبة اجلوان���ب الأ�سا�سية للرفاه 
القت�س���ادي والجتماعي لكب���ار ال�سن على م�ستوى 

العامل. 
وميثل هذا املقيا�ص اأداة جيدة لقيا�ص التقدم 
على موؤ�رشاته بغر����ص حت�سني ال�سيا�سات والرامج 

املتعلقة بكبار ال�سن. 
ويتكام���ل ه���ذا املقيا����ص مع املقيا����ص الذي 
ق���ام املرك���ز الأوروب���ي ومفو�سية الأم���م املتحدة 
القت�سادي���ة ل�سوؤون اأوروب���ا UNECE بت�سميمه 
لقيا����ص حال���ة وم�ست���وى “ال�سيخوخ���ة الن�سطة” يف 

بلدان اأوروبا. 
ومت ت�سمي���م ه���ذا املقيا����ص يف الع���ام 2012 

بالعتم���اد عل���ى تعري���ف منظم���ة ال�سح���ة العاملية 
لل�سيخوخة الن�سطة لعام 2002.

اأن ل تبق���ى ه���ذه املقايي����ص يف  اأج���ل  وم���ن 
جماله���ا النظري، قمن���ا با�ستعرا�ص اأب���رز التجارب 
الناجح���ة يف جم���ال ال�سيخوخ���ة الن�سط���ة بالعتم���اد 
عل���ى مقايي����ص ال�سيخوخ���ة الن�سط���ة الت���ي اأ�رشن���ا 
اإليه���ا اأعالها، فا�ستعر�سنا جت���ارب كل من �سوي�رشا 
وفنلندا والرنويج وال�سويد واليابان وذلك كمقدمة 
ل�ستعرا�ص جت���ارب دول اخلليج العربية وجهودها 

التي توؤهلها لتطبيق مفهوم ال�سيخوخة الن�سطة.
 وق���د ا�ستعر�سنا اخلدم���ات والإ�سهامات التي 
تقدمه���ا اإدارات كبار ال�س���ن يف وزارات التنمية )اأو 
ال�س���وؤون( الجتماعي���ة يف كل م���ن قط���ر والإمارات 

والبحري���ن وال�سعودي���ة والكوي���ت وعم���ان. وه���ي 
جت���ارب رائدة على م�ستوى املنطق���ة اإل اأنها بحاجة 
اإلى التطوير لتكون بلدان اخلليج م�ستعدة لتطبيق 
ال�سيخوخة الن�سطة. ويف اخلتام قمنا بتقييم جتارب 

بلدان اخلليج يف جمال ال�سيخوخة الن�سطة.
واإين لآم���ل اأن يكون هذا الكت���اب فاحتة ملزيد 
من الهتمام بق�سية ال�سيخوخة الن�سطة يف املنطقة 
العربية، وبل���دان اخلليج ب�س���ورة خا�سة وذلك من 
اأجل ال�ستعداد للتغريات الدميوغرافية التي �ستمر 
به���ا ه���ذه املنطق���ة يف امل�ستقب���ل القري���ب، وهي 
التغريات التي مّرت بها البلدان املتقدمة يف اأوروبا 
واأمري���كا ال�سمالي���ة واليابان، ومتر به���ا الآن بلدان 

اآ�سيوية عديدة من ال�سني اإلى �سنغافورة”. • اأحالم القا�سمي	

الهتمام بق�سايا كبار ال�سن واحتياجاتهم وتوفري �سبل الرعاية تعزي���ز مكان���ة كبار ال�س���ن واحلفاظ عل���ى اأمنه���م و�سالمتهم 
امل�سن هو كل �سخ�ص بلغ �سن 60 اأو ظهرت عليه عالمات ال�سيخوخة املبكرة



“الأعلى للمراأة” يقدم ا�شت�شارات ودعما فنيا للمرت�شحات

اأزواج خممورون اأو متعاطون ل ينفقون على زوجاتهمالت�شويت من اأجل الوطن ل لطائفة اأو جمعية
يجب اإجبارهم ق�صائيا على العمل اأو توظيفهم... مر�صح الب�صيتني احل�صن:برنامج �صبابي للت�صجيع على امل�صاركة يف االنتخابات... “عل�صانها ن�صوت” لـ “$”:

برنامـــج “عل�صانها ن�صوت” مبادرة �صبابية للت�صجيع على 
امل�صاركـــة يف االنتخابات القادمة قوامها 45 �صابا – حتى االآن 

- يف خمتلف املحافظات.
ويهدف القائمون على الن�صخة الثانية من “عل�صانها 

ن�صـــوت” اإلـــى ت�صجيع النا�ـــس علـــى الت�صويت 
وامل�صاركة الفاعلة يف م�ـــروع جاللة امللك 

االإ�صالحـــي الذي يعتـــر االنتخابات 
النيابية والبلدية من ركائزها.

قائــــــد  وقــــــــــــال 
الرنامـــج مراد عمر لـ 
“البـــالد” اإن “برنامج 

ن�صـــوت(  )عل�صانهـــا 
بن�صخته الثانية مت تد�صني 

�صعـــاره �صينطلـــق فعليـــا يف 
منت�صف �صبتمر املقبل”، مبنيا 

اأن “الن�صخـــة الثانية �صت�صمل جميع 
املحافظـــات بعـــد اأن اأثبتت جناحها يف 

انتخابـــات 2014 على م�صتـــوى املحافظة 
اجلنوبية”.

جدول الفعاليات
وعـــن جدول فعاليات الرنامج، قـــال اإن الفعاليات 

�صتبـــداأ يف اأول اأكتوبر املقبـــل مبعدل 10 اأيام يف كل حمافظة 
الإقامة الفعاليات واالأن�صطـــة ال�صبابية والعائلية بالتعاون مع 

جميع املتناف�صني على املقاعد النيابية والبلدية.
ولفت عمر اإلـــى اأن ر�صالة الرنامج اأن امل�روع االإ�صالحي 
جلاللـــة امللـــك البد امل�صـــي فيه، فهـــو قراءة للواقـــع ونظرة 

للم�صتقبل، ومهما كانت نتيجة اأداء املجال�س ال�صابقة يجب اأال 
تعمم جتربة اأو اأداء جمموعة اأو فرد على امل�روع. 

وبني “تتلخ�س فكرة الرنامج الت�صجيعي على امل�صاركة 
يف االنتخابـــات علـــى اإقامـــة الفعاليـــات والرامـــج 
الريا�صيـــة والعائليـــة وال�صبابيـــة والريا�صيـــة؛ 
للو�صول اإلـــى اأكر فئة م�صتهدفة وتو�صيح 
العمليـــة  يف  امل�صاركـــة  مـــن  الغايـــة 

االنتخابية”. 

حساسية المنافسة
ت�صجيع  “ن�صعى  واأ�صاف 
الت�صويت  علـــى  النا�ـــس 
فعاليات  اإقامـــة  عـــر 
فيهـــا  ي�صـــارك 
علـــى  متناف�صـــني 
يف  املقاعـــد  ذات 
واملحافظات  الدوائر  جميع 
العر�ـــس  اأن  علـــى  للتاأكـــد 
الدميقراطـــي بقيادة الرجـــل االأول هدفه 

واحد رغم االختالف والتناف�س”.
ولفـــت “اأن الرنامـــج يجمـــع الـــكل حتـــت مظلـــة 
امل�صاركة بعيدا عن ح�صا�صية املناف�صة، بل امل�صاركة من اأجل 

الوطن ولي�س جلمعية معينة اأو طائفة اأو ل�صعار”.
واأو�صـــح “اأن القائمـــني علـــى الرنامـــج جمموعـــة مـــن 
االإعالميـــني ال�صباب بالتعاون مع جمموعات اإعالمية يف و�صائل 
التوا�صـــل االجتماعـــي لهـــا ثقلهـــا وبالتعـــاون مـــع ال�صحف 
واملجـــالت املحليـــة موؤكد اأن بـــاب الت�صجيـــل للم�صاركني يف 

الرنامج ال يزال مفتوحا”.

قال مر�صح الدائـــرة االأولى مبحافظة 
املحـــرق عي�صى احل�صن اإنه توجد م�صكالت 
يف مو�صـــوع نفقـــة االأوالد ومـــن واجبـــات 
القا�صـــي اإلزام الـــزوج بالنفقـــة؛ الأن من 
خ�صائ�س القا�صي االإلزام، وهذا ما يتميز 
بـــه القا�صـــي.  وا�صتدرك: لكـــن جمرد اأن 
االأب ال يعمـــل اأو م�صتهرت اأو متهاون اأو اأم 
االأوالد ترتك املو�صوع الأنه ال حول لها وال 
قوة هـــذا غري مقبول وهـــذا ال ير�صي اهلل 
تعالى وال ر�صوله وال عباده.  وتابع: بع�س 
احلـــاالت متـــر علينـــا الـــزوج ال ينفق على 
الزوجـــة واالأوالد ب�صبب �رب الزوج النبيذ 
اأو تعاطي املخدرات اإلى غري ذلك ال واألف 
ال. ووا�صـــل: من مهمـــة القا�صي اأن يحيل 
الزوج اإلـــى جلنة خمت�صـــة تعالج املوقف 
ال يرتك همـــال وتخت�س اللجنـــة باملتابعة 
امليدانيـــة للحالـــة للحفاظ علـــى العائلة 

واملجتمـــع عمومـــا من التفـــكك واخلراب؛ 
لـــو كل واحد تزوج وتـــرك االأوالد من دون 
نفقة وال ح�صيـــب وال رقيب الأ�صبح �صياع 

االأوالد وت�ردهم �صيء ال يح�صى وال يعد.
وراأى اأنـــه “البد من القا�صي اأن يبادر 
ملثل هـــذه احلـــاالت والعالج لهـــا الأن قد 
تكـــون الزوجـــة ال ت�صتطيـــع االإف�صـــاح يف 

مقالها اأو تخاف ب�صبب تهديد الزوج وهذا 
واقع”. وقـــال: املهم ال يـــرتك املو�صوع 
هكذا ومـــن �صالحيات القا�صـــي اأن يحر 
الـــزوج على العمـــل وحتى حتويـــل الزوج 
اإلـــى وزارة العمل لتوظيفـــه لالإنفاق على 
االأوالد؛ الأن هـــذا الطفل مـــن حقه الرعاية 
والعنايـــة والرتبية يف اأ�رة حت�صنه اإلى اأن 
يكر، وي�صتقـــل باأموره باختيـــاره ال جرا 

واهلل اأعلم. 

عن الدائرة
االأولـــى مبحافظـــة  الدائـــرة  وميثـــل 
املحـــرق حاليـــا النائـــب علـــي بوفر�صـــن. 

ومتثل منطقة الب�صيتني وال�صاية.
قرابـــة  الت�صويتيـــة  الكتلـــة  وتبلـــغ 
8071 ناخبـــا ح�صب اإح�صـــاءات انتخابات 

برملان 2014.  

الرفاع - املجل�ـــس االأعلى للمراأة: اأعلنت 
االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للمراأة بالتعاون 
مـــع معهـــد البحريـــن للتنميـــة ال�صيا�صية عن 
اإقامـــة اللقـــاء التعريفـــي اإيذاًنا ببـــدء اأعمال 
“برنامـــج اال�صت�صـــارات االنتخابيـــة للمـــراأة” 
ب�صكل ر�صمـــي، ودعا االإعـــالن العازمات على 
الرت�صح لالنتخابـــات النيابية والبلدية 2018 
حل�صـــور اللقاء الذي �صيقـــام يوم اخلمي�س 6 

�صبتمر 2018، مبقر املجل�س بالرفاع.
ويهـــدف اللقاء اإلى تعريـــف املر�صحات 
مـــن  اال�صتفـــادة  وا�صرتاطـــات  بتفا�صيـــل 
الرنامـــج الذي ي�صـــرتك يف تنفيـــذه كل من 
االأمانـــة العامـــة للمجل�ـــس ومعهـــد التنميـــة 
ال�صيا�صيـــة، اإذ �صيقـــدم الرنامـــج مـــن خالل 
جمموعة مـــن اخلراء املخت�صني اال�صت�صارات 
النوعيـــة يف املجاالت القانونيـــة وال�صيا�صية 
واالإعالميـــة واإدارة العمليـــة االنتخابية، كاأحد 
التدابري املطلوبة لدعـــم ال�صيدات املقبالت 
علـــى الرت�صح ومبا يعزز مـــن تناف�صية املراأة 
خلو�ـــس العمـــل ال�صيا�صـــي وم�صاركتهـــن يف 
احليـــاة العامة. و�صيعمل اللقـــاء على تعريف 
املرجعيـــة  الوثائـــق  باأهـــم  لـــه  املنت�صبـــات 
واالأدلة االإر�صاديـــة والدرا�صات النوعية التي 
�صتتاح مـــن قبل الرنامج للمرت�صحات والتي 
�صتت�صمن الت�ريعات القانونية ذات العالقة 

باالنتخابـــات، وحتليـــل الدوائـــر االنتخابيـــة، 
واآليات و�صع الرنامـــج االنتخابي، والتعامل 
مع و�صائـــل االإعالم، واإدارة العملية االنتخابية 
و�صوال اإلـــى رفع م�صتويـــات تناف�صية املراأة 

ا�صتعداًدا مل�صاركتها ال�صيا�صية.
كمـــا �صتتعـــرف املر�صحات علـــى الدعم 
الفنـــي والنوعي الذي �صيحظـــني به من قبل 
فريـــق خـــراء الرنامـــج، مـــن خـــالل تقدمي 
اال�صت�صارات الفرديـــة واجلماعية للمر�صحات 
وت�صنيـــف  االنتخابيـــة،  حملتهـــن  وفـــرق 
امل�صـــكالت التـــي تواجهها املر�صحـــة واإيجاد 

احللول املنا�صبة لها.
واأ�صـــار االإعـــالن اإلـــى اأن علـــى الراغبات 
بالت�صجيـــل يف هـــذا الرنامـــج التوا�صل على 
 ،17417190 التاليـــة:  الهواتـــف  اأرقـــام 
17417158، 17417169، وذلك من ال�صاعة 

8 �صباًحا وحتى ال�صاعة 8 م�صاء.

• عي�صى احل�صن	
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انتخابات

“الكالم املنمق” لن يحل امل�شكالت وامللفات العالقة
يجب تخفيف القيود على امل�صتثمرين... مر�صح “الدور” الدو�ري لـ “$”:

اعتمـــد املرت�صـــح نيابيا عـــن الدائـــرة العا�رة 
باملحافظـــة اجلنوبيـــة املحامـــي خالـــد الدو�ري يف 
برناجمه االنتخابي علـــى تطوير اجلانب االقت�صادي 
واإنعا�ـــس ت�ريعـــات جـــذب اال�صتثمـــارات ال�صخمة 
وروؤو�ـــس االأمـــوال وامل�صتثمرين للبلـــد. واعتر اأن 
الرتكيـــز علـــى اجلانـــب االقت�صـــادي وتطويـــره هو 
ال�صبيـــل اإلـــى حـــل امللفـــات العالقة التي مـــا يزال 
املواطـــن يدور يف حلقـــة مفرغة دون حـــل، مو�صحا 
“مـــن �صـــاأن اال�صتثمارات ال�صخمـــة اأن حتل م�صكلة 
البطالـــة والرواتب املتدنية وبالتايل اإنعا�س البنوك 
واحليـــاة املعي�صيـــة عمومـــا”. وبـــني اأن “مـــن �صاأن 
تقـــدمي ت�صهيـــالت للم�صتثمرين وو�صـــع ت�ريعات 
مفتوحـــة وحديثة كالتـــي تتبعها الـــدول املتقدمة 
ك�رعـــة التقا�صي واإجنـــاز املعامالت جـــذب روؤو�س 
االأموال”.  وقال “الـــدول املتقدمة لديها ت�ريعات 
مفتوحـــة جلـــذب امل�صتثمر وروؤو�ـــس االأموال وتاليف 
البريوقراطيـــة والروتـــني الـــذي ت�صبـــب يف هروب 

امل�صتثمرين من البلد”.

تخفيف القيود
واأكمل “حتتاج الت�ريعات احلالية اإلى مزيد من 

املراجعــــة يف القرارات واالإجــــراءات االإدارية، منوها 
الى �ــــرورة الرتكيز على الت�ريعــــات االقت�صادية 
وتخفيــــف القيــــود �صــــواء االأمنيــــة او االإدارية على 

امل�صتثمرين”.
لفــــت اإلــــى اأنه هنــــاك بع�س الت�ريعــــات التي 
حتتــــاج اإلى زيادة �صالحيات اأو تخفي�صها اأو نقلها 
اإلى جهة اأخرى بحيث تواكب الت�ريعات املتطورة 
جمل�س النواب يق�صي وقته يف مترير ت�ريعات 
ثم ينق�صها بعد ا�صهر عدة اأو يعدلها بعد 6 ا�صهر 

من الت�صديق عليها والذي يعتر منق�صة.
واأ�صاف االإ�صــــكان وزيادة الرواتــــب والبطالة 
والتوظيــــف علــــى راأ�س امللفات التــــي يعاين منها 
املواطــــن، اأمــــا اال�صتثمــــار وامل�صاريــــع ال�صخمــــة 

ال�صبيل الإنعا�س البلد اقت�صاديا.
وبــــني الدو�ري “عا�ــــرة اجلنوبيــــة تعاين من 
امللفــــات االإ�صــــكان التوظيــــف و�صعــــف الرواتب 
كباقــــي دوائر يف البحرين ومل يلب الرملان احلايل 
تطلعــــات املواطنــــني الــــذي ياأ�صــــوا مــــن الوعــــود 

الكاذبة”.

 الكالم المنمق
واأكمــــل: الــــكالم املنمــــق لــــن يحــــل امل�صاكل 
وامللفــــات العالقة وما تعاين عا�ــــرة اجلنوبية منه 
جزء من معاناة املواطنني يف خمتلف الدوائر واحلل 
يف تطويــــر اجلانــــب االقت�صادي والدفــــع به لالمام 

وبالتايل حلحلة هذه امللفات.
 واأكمــــل “جعل البحرين منطقة ا�صتثمار جاذبة 
تتناف�ــــس عليهــــا امل�صانــــع ال�صخمــــة وال�ــــركات 
العامية �صيدعــــم الدولة والتاأمينــــات واملواطنني 
ف�صال عن اإعادة حقن اخلرات البحرينية يف جماالت 

اأخرى وطنية”. 

عن الدائرة
تعــــد الدائــــرة العا�ــــرة باملحافظــــة اجلنوبية 
اأ�صغــــر دائرة انتخابية، حيث يبلــــغ اأعداد الناخبني 
فيهــــا نحــــو 2368 ناخبــــا فقــــط ح�صــــب اإح�صاءات 

انتخابات برملان 2014.
ميثــــل الدائرة حاليا بالرملــــان رئي�س جمل�س 
النــــواب اأحمد املــــال وت�صم دائرته نحــــو 22 جممعا 
�صكنيــــا، وت�صمــــل مناطــــق: اجل�صــــرية، الغينة، حد 
اجلمــــل، اأم جــــدر ال�صمــــان، طــــرايف، جزيــــرة حوار، 
رب�ــــس ال�رقية، رب�ــــس الغربية، �صــــواد ال�صمالية، 
�صواد اجلنوبية، واأحمــــزوزة، القارة، العمر، ال�صبك، 

الرميثة، درة البحرين، اأم خرورة.

ليلى مال اهلل

• خالد الدو�ري	

امللفات  حللحلة  العاملي  لال�صتثمار  جاذبة  بت�ريعات  االهتمام 
املتدنية والرواتب  البطالة  م�صكلة  حتل  ال�صخمة  اال�صتثمارات 
امل�صتثمرين  يــهــرِّب  الـــذي  ــروتــني  وال الــبــريوقــراطــيــة  لــتــاليف 
ـــم يــنــقــ�ــصــهــا بــعــد 6 اأ�ــصــهــر الــــرملــــان يــقــر تــ�ــريــعــات ث
الدوائر مبختلف  املواطنني  معاناة  من  جزء  الدائرة  م�صكالت 

مقعد نائب الدور والقرين ودرة البحرين وجزر حوار

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

بالتزكيةاملرحوم حممد فيحان الدو�ري2002

بالتزكيةلطيفة القعود2006

بالتزكيةلطيفة القعود2010

834اأحمد اإبراهيم املال 2014

؟؟2018

مقعد نائب الب�سيتني وال�ساية بالربملان

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

1165عي�صى املطوع2002

1700عادل املعاودة2006

بالتزكيةعادل املعاودة2010

3182علي بوفر�صن2014

؟؟2018

من واجبات القا�صي 
اإلزام الزوج بالنفقة 

من غري املقبول 
ترك االأب امل�صتهرت 

�رف النفقة

حمرر ال�شوؤون املحلية
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�إلز�م “�أب” بـ 100 دينار نفقة �شهرية لطفله

��شتبد�ل عقوبة حب�س �شاب ت�شبب بوفاة �آخر

150 دينارا بدل �سكن وك�سوة العيدين... املحكمة اجلعفرية:

مراعاة لو�سعه ال�سحي

ملدة 15 يوما

جناح����ي  مريف����ت  املحامي����ة  ذك����رت 
اأن املحكم����ة الك����رى ال�رشعي����ة )الدائ����رة 
اجلعفرية – ب�سفتها اال�ستئنافية( حكمت 
باإل����زام اأب كان قد تنازل ع����ن ح�سانة ابنه 
باأن يدفع نفقة �سهرية للطفل بواقع 100 
دين����ار �سهريا، وبدف����ع 100 دينار مرتني 
يف ال�سن����ة ك�س����وة العيدي����ن، وب����اأن يدفع 
امل�ساري����ف الدرا�سية لكل ف�سل درا�سي، 
اإ�سافة اإلى اإلزام����ه بدفع بدل �سكن بواقع 
150 دينارا وفقا لعق����د اإيجار ال�سقة باأثر 
رجع����ي، اإذ ترتبت عليه مبالغ متاأخرة تفوق 
ال����� 2000 دين����ار؛ كون����ه مل يك����ن ملتزم����ا 

باالأحكام ال�سادرة �سده.
اأو�سحت  وح����ول تفا�سي����ل الق�سي����ة، 
جناح����ي اأن الق�سية فيها حكمان، حيث جاء 
احلكم االأول م����ن حمكمة االأمور امل�ستعجلة 

ال�رشعي����ة باإلزام املدعى علي����ه بالنفقة، اإال 
اأنه مل يلتزم مبا حكم به �سده ومل يدفع اأية 
مبالغ لدى حمكمة التنفيذ، وتراكمت عليه 
املبال����غ امللزم بها حتى فاق����ت ال� 2000 
دينار، وعلى اإثر ذلك تقدمت بالئحة دعوى 
ثاني����ة �سده ب�سفته����ا وكيلة ع����ن طليقة 

املدعى عليه واأم طفلهما الوحيد.
واأ�سارت اإلى اأنها طالبت اأمام املحكمة 
اال�ستئنافية ب����اأن يتنازل املدعى عليه عن 
ح�سانة االبن يف مقابل اأن تتنازل موكلتها 
عن احلك����م ال�سادر يف املحكم����ة ال�سغرى 
ال�رشعي����ة، وه����و ما واف����ق علي����ه امل�ستاأنف 
�س����ده على الف����ور بناء على اتف����اق �سابق 

فيما بينهم بهذا ال�ساأن.
واأ�ساف����ت اأن موكلته����ا كان����ت زوج����ة 
حم����ل  باالب����ن  ورزق����ا  �س����ده  للم�ستاأن����ف 

الدع����وى، اإال اأنه وبعد م����رور مدة من الزمن 
ح�س����ل الطالق فيما بينهم����ا ومل يقم بدفع 
نفق����ة للطف����ل ال�سغ����ري؛ وذل����ك بالرغ����م 
من ي�ساره امل����ايل، خ�سو�س����ا واأنه موظف 
ويتقا�س����ى راتب����ا ي�سل اإل����ى 600 دينار، 
وي�ستل����م عالوت����ي غ����الء املعي�س����ة وب����دل 
ال�سك����ن، موؤك����دة اأن موكلتها ق����د طالبت 
امل�ستاأنف �سده بدفع النفقة وبدل ال�سكن 
بالط����رق الودي����ة، اإال اأن����ه رف�����ض االلتزام 
بذلك، ويف نهاية املطاف التزم بدفع مبلغ 
60 دينارا دون االلت����زام بدفع بدل �سكن 

للحا�سنة طليقته.
وبين����ت اأن����ه ا�ستنادا اإلى ن�����ض املادة 
)25( مك����رر من القانون رق����م )40( ل�سنة 
2005 وب�س����اأن تعديل بع�ض اأحكام قانون 
االإج����راءات اأمام املحاك����م ال�رشعية ال�سادر 

باملر�سوم رق����م )26( ل�سنة 1986، والتي 
تن�����ض عل����ى اأن����ه يخت�����ض بنظ����ر الدعاوى 
املتعلق����ة بتقري����ر نفق����ة وقتي����ة اأو نفقة 

واجب����ة اأو اأجرة ح�سان����ة اأو ر�ساع اأو م�سكن 
اأو حق احل�سان����ة اأو ت�سليم ال�سغري، قا�ض 
يندب����ه املجل�ض االأعل����ى للق�ساء من ق�ساة 
املحكمة ال�سغرى وتنظر الدعوى على وجه 
اال�ستعج����ال وفقا لن�ض الفقرة االأخرية من 
املادة العا�رشة، االأمر الذي حدا مبوكلتها يف 

اإقامة هذه الدعوى.
ولفت����ت اإل����ى اأنه م����ن املق����رر �رشعا اأن 
النفق����ة هي عبارة عن كل ما يبذله االإن�سان 
من مال على زوجته وعياله واأقربائه الذين 
جت����ب عليه نفقته����م لبق����اء حياتهم و�سد 
عوزه����م بتوف����ري حاجاته����م ال�رشورية، واأن 
النفقة واجب����ة على املنفق وح����ق بالن�سبة 
للمنفق ل����ه، وتقدير نفقة الزوجة باأنواعها 
الثالث����ة امل����اأكل وامللب�����ض وامل�سكن، مبا 

يتنا�سب مع حال الزوج من الي�رش والع�رش.

قال����ت املحامي����ة مريف����ت جناح����ي اإن 
)ب�سفته����ا  اجلنائي����ة  الك����رى  املحكم����ة 
اال�ستئنافي����ة( ق�س����ت برف�����ض معار�س����ة 
ا�ستئنافية ل�ساب وتاأييد معاقبته باحلب�ض 
مل����دة 3 اأ�سهر، كما غرمته مبلغا وقدره 50 
دين����ارا، واأيدت اإلزام����ه مب�ساريف الدعوى 
املدنية؛ الإدانت����ه بالت�سبب بحادث مروري 
اأثناء قيادته ب�رشعة تف����وق ال�رشعة املقررة 
لل�سارع واأودى بحياة اآخر حال كون �سيارته 

من دون ت�سجيل اأو تاأمني.
واأ�سافت اأنه����ا تقدمت لقا�سي تنفيذ 
العقاب بطل����ب ا�ستبدال عقوب����ة موكلها، 
والذي وافق بعد رف�ض �سابق يف اأول طلب، 
با�ستبداله����ا م����ن عقوبة احلب�����ض املحكوم 
عليه بها اإلى العمل يف خدمة املجتمع ملدة 
6 اأ�سهر؛ وذلك نظرا ملا يعانيه امل�ستاأنف 
م����ن اإ�سابات جراء احلادث ومراعاة لو�سعه 
ال�سحي كونه ال ي�ستطيع امل�سي حتى االآن 

ب�سبب احلادث.
واأو�سح����ت اأن تفا�سيل الواقعة تتمثل 
يف اأن امل�ستاأن����ف وحال كونه يقود مركبته 

ب�رشعة عالي����ة جدا تفوق ال�رشع����ة القانونية 
عل����ى �سارع املل����ك حمد، وم����ن دون انتباه 
من����ه ق����ام بتغيري م�س����اره ب�س����كل مفاجئ، 
موؤخ����رة  �سيارت����ه يف  فا�سط����دم مبقدم����ة 
�سيارة اأخ����رى، ما ت�سبب يف حدوث تلفيات 
يف كال من ال�سيارت����ني، ف�سال عن اإ�سابته، 
واإ�ساب����ة �ساحب ال�سيارة االأخرى باإ�سابات 
بليغ����ة اأدت بنهاي����ة املط����اف لوفات����ه يف 
احلال، م�سرية اإلى اأن �سيارة موكلها وعند 
الك�سف عليها تب����ني اأنها من دون ت�سجيل 

اأو تاأمني �ساري املفعول.
واأ�س����ارت اإل����ى اأن����ه ثب����ت للمحكمة من 
تقري����ر الط����ب ال�رشع����ي وبعد ت�رشي����ح جثة 
املجني عليه، اأن االإ�سابات امل�ساهدة بجثة 
املتوف����ى جميعها ر�سية عالي����ة احتكاكية 
حيوية حديث����ة ن�ساأت عن امل�سادمة بج�سم 
اأو اأج�س����ام �سلبة را�سة خ�سنة ال�سطح، وقد 
حدثت نتيجة احلادث املروري وفق ما جاء 

بظروف الواقعة.
وكان����ت النياب����ة العام����ة ق����د اأ�سندت 
للم�ستاأن����ف ع����دة تهم تتمثل يف اأن����ه، اأوال: 

ت�سب����ب يف موت املجني عليه نتيجة خطئه، 
حي����ث كان يق����ود �سيارت����ه دون اأن يب����ذل 
اأق�س����ى عناية وحذر، ثاني����ا: قاد مركبة من 
دون ت�سجيل وتاأمني، ثالثا: ت�سبب باإحلاق 
تلفي����ات مبمتلكات الغ����ري، رابعا: مل يتخذ 

اأق�سى عناية وحذر اأثناء القيادة.
ولفت����ت جناح����ي اإلى اأنه وبع����د �سدور 
موكله����ا  معار�س����ة  يف  املحكم����ة  حك����م 
اال�ستئنافي����ة تقدم����ت بطل����ب ا�ستب����دال 
عقوبة مل����رة ثاني����ة بعدما رف�����ض قا�سي 
تنفي����ذ العق����اب ا�ستبداله����ا اأول مرة عند 
�س����دور حك����م اأول درجة، وال����ذي وافق يف 
املرة الثانية؛ وذلك مراعاة لو�سع موكلها 
ال�سح����ي كونه ال ي�ستطي����ع امل�سي ويحتاج 
اخل�سوع لعملية دقيقة قام بتاأجيلها اأكرث 
من م����رة؛ ليتمكن م����ن احل�س����ور جلل�سات 
املعار�س����ة اال�ستئنافي����ة، ونظ����را لظروفه 
ال�سحية، والتي يع����اين منها حاليا دون اأن 
ي�سم����ح له بتلقي العالج الالزم كونه يحتاج 
اخل�س����وع لعملي����ة جراحية، اإ�ساف����ة لكونه 

املعيل الوحيد الأ�رشته.

• مريفت جناحي	

جتديد �حلب�س �الحتياطي لقاتلي �إمام �مل�شجد
علم���ت “ الب���الد” اأن القا�س���ي املخت����ض 
باأوامر احلب�ض االحتياط���ي اأ�سدر قرارا اأمر فيه 
بتجدي���د احلب����ض االحتياطي للم���وؤذن البنغايل 
اجلن�سية، واآخرين من جن�سيته هم زوجته واثنان 
م���ن اأ�سدقائ���ه، ملدة 15 يوما، تب���داأ من نهاية 
حب�سه���م ال�ساب���ق؛ كونه���م متهم���ني بارتكاب 
اأب�سع جرمي���ة قتل مع �سبق االإ����رشار والرت�سد، 
�سحيتها ال�سيخ عبداجللي���ل حمود اإمام م�سجد 
بن �سدة، الذي قطعه اجلناة اإلى اأ�سالء، ودفنوه 
يف منطق���ة ال�سك���راب معتقدي���ن قدرتهم على 
اإخف���اء اآث���ار جرميتهم املروعة، نظ���را خلالفات 
فيما ب���ني امل���وؤذن وال�سيخ املغدور ب���ه، واأمر 
القا�س���ي مبراع���اة جتديد حب�سه���م يف امليعاد 

القانوين.
يذك���ر اأن رئي����ض نياب���ة حمافظ���ة املحرق 
ح�س���ني خمي�ض �رشح يف وقت �ساب���ق اأن النيابة 
العام���ة تبا�رش التحقيق يف واقعة مقتل اإمام اأحد 
امل�ساجد منذ اإبالغه���ا بالعثور على اأ�سالء جثته 
مبنطقة الر لدى تخل�ض املتهم موؤذن امل�سجد 
منه���ا، حيث ب���ادرت النياب���ة اآن���ذاك باالنتقال 

ومناظرة االأ�سالء واإجراء املعاينة الالزمة.
كما اأم���رت النيابة بن���دب الطبيب ال�رشعي 
للك�سف عل���ى االأ�سالء و�سوال من ذلك؛ لتحديد 
�سبب الوفاة والو�سيلة امل�ستخدمة يف التمثيل 
باجلثة، كم���ا كلفت خراء املعمل اجلنائي الأخذ 
العين���ات الالزمة وفح�سها، م���ع تكليف ال�رشطة 
باإجراء التحريات للك�سف الظروف واملالب�سات 

التي اأحاطت باجلرمية.
وكان���ت ال�رشط���ة قد تلق���ت بالغ���ا بغياب 
املجني علي���ه وتو�سلت حترياتها املكثفة اإلى 

اأن املتهم وراء اختفاء املجني عليه باال�ستعانة 
باآخري���ن، اإل���ى اأن مت �سبطه ل���دى تخل�سه من 
اجلثة، وقد با����رشت النيابة ا�ستجواب���ه االأربعاء 
2018، حي���ث اع���رتف  اأغ�سط����ض   8 املواف���ق 
بارتكابه الواقعة، مف�سال ذلك باأنه انتوى قتل 
املجن���ي عليه انتقاما منه لتكراره �سكايته لدى 
اإدارة االأوق���اف الت���ي قررت اإنه���اء عمله لديها 
واإمهال���ه فرتة لت�سوية اأو�ساع���ه اأو العودة اإلى 
بلده، واأنه حتقيق���ا ملا اعتزمه من قتل املجني 
عليه، فقد اأعد لهذا الغر�ض ق�سيبا من احلديد، 
واأخفاه ب�سحن امل�سجد اإلى اأن يتحني الفر�سة 

املنا�سبة لتنفيذ جرميته.
واأ�س���اف باأن���ه بع���د اأداء �س���الة الفجر يوم 
ال�سب���ت بامل�سجد واختالئه باملجن���ي عليه بعد 
ان����رشاف امل�سل���ني، باغت���ه ب�رشب���ه بالق�سيب 
احلدي���دي عل���ى راأ�س���ه وج�سم���ه اإل���ى اأن فارق 
احلي���اة، ث���م حمل جثت���ه وتركها ب���دورة املياه 
امللحق���ة بامل�سجد، وتوجه �رشيع���اً ل�رشاء �سكني 
كب���ري وعبوتني بال�ستيكيت���ني كبريتني، وعاد 

اإل���ى مكان اجلث���ة وق���ام بتقطيعها اإل���ى اأجزاء 
باحلال���ة التي وج���دت عليه���ا، وو�سعها داخل 
العبوت���ني، ثم ا�ستعان باآخ���ر وتعاونا يف نقلها 
ب�سي���ارة االأخري اإل���ى منطقة بال���ر بالقرب من 
حمال �سكراب للتخل�ض منها، حيث مت �سبطه، 
يف ح���ني فر املتهم االآخ���ر ب�سيارته امل�ستخدمة 
يف الواقع���ة. كم���ا قرر باأن���ه اأطل���ع زوجته على 

فعلته وبقتله املجني عليه.
وق���د مت �سب���ط باقي املتهم���ني بناء على 
اأم���ر النيابة واعرتافه���م بدورهم باال�سرتاك مع 
املتهم االأول يف التخل�ض من اأجزاء جثة املجني 
علي���ه، كما ا�ستمع���ت اإلى اأق���وال زوجة املتهم 
االأول م���وؤذن امل�سج���د، فق���ررت باأن���ه اأخره���ا 
بقتله املجني عليه. ومن ناحية اأخرى ا�ستكملت 
النياب���ة معايناته���ا يف �س���وء م���ا ك�سف���ت عنه 
حتقيقاته���ا م�سطحبة املتهم الذي مثل اأمامها 

كيفية ارتكابه اجلرمية.
واأمرت النيابة بحب����ض املتهمني احتياطيا 
عل���ى ذمة التحقيق بع���د اأن وجهت اإلى املتهم 
االأول م���وؤذن امل�سج���د تهم���ة القت���ل العمد مع 
�سبق االإ�رشار، واإلى باقي املتهمني تهمة اإخفاء 
اأدل���ة اجلرمي���ة، ومازالت التحقيق���ات م�ستمرة 
على ذم���ة �سماع اأق���وال ال�سه���ود ورود تقرير 
الطبي���ب ال�رشعي وتقارير خ���راء االأدلة املادية 
وم�رشح اجلرمية توطئ���ة الإحالة املتهمني، ومن 
ق���د يثبت تورط���ه يف اجلرمي���ة اإل���ى املحاكمة 
اجلنائي���ة عما ن�س���ب اإليهم، و�ستطل���ب النيابة 
العامة اإنزال اأق�سى العقوبة باملتهمني، م�سريا 
اإل���ى اأن العقوب���ة املقررة عن القت���ل العمد مع 

�سبق االإ�رشار هي االإعدام.

• ال�سيخ عبداجلليل حمود	

ــــــــد�د: عــبــا�ــس �إبـــر�هـــيـــم �إع
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الذئب ما كان ليكون ذئبًا لو لم تكن 
الخراف خرافًا.

أنا ال أكثر من الكالم، ولكنني أحسن 
القول. 

شكسبير 

فيودور دوستويفسكي

اليوم انطالق مهرجان الصواري المسرحي الدولي للشباب
حت���ت رعاي���ة رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن 
للثقاف���ة والآث���ار ال�سيخ���ة مي ب���ن حممد اآل 
خليف���ة، تنطل���ق الي���وم ال�سبت عل���ى �سالة 
مهرج���ان  فعالي���ات  الثقافي���ة  البحري���ن 
ال�سواري امل�رسحي الدويل لل�سباب يف دورته 
12 ب�رساكة ا�سرتاتيجي���ة مع متكني وبرعاية 
بالتيني���ة من بنك البحري���ن الوطني وبرعاية 
ف�سي���ة من “بتلك���و” ومب�ساركة 10 عرو�ض 
م�رسحية من خمتلف اأنحاء العامل، ويراأ�ض جلنة 
حتكيم الدورة الثانية ع�رسة للمهرجان حممد 
اخلزاع���ي، وهو ناق���د وباحث اأدب���ي ومرتجم 
حم���رتف ن�س���اأ يف مملكة البحري���ن ودر�ض يف 
جامع���ات ع���دة، �سبق ل���ه العم���ل يف املجال 
الأكادمي���ي مدر�ًسا وحما����رًسا ومديًرا لربامج 
اأكادميي���ة وتنفيذي���ة معتم���دة، كم���ا عم���ل 
يف قط���اع الثقاف���ة مربجًما ومدي���ًرا لإدارتي 
الثقاف���ة واملطبوع���ات، ول���ه العدي���د م���ن 
الأعمال املرتجمة ودرا�سات يف النقد الأدبي 

وامل�رسحي.
وتع���د درا�س���ة اخلزاع���ي ب�س���اأن “تطور 
املراج���ع  م���ن  العرب���ي”  امل����رسح  بداي���ات 
الأ�سا�سي���ة يف العديد م���ن اجلامعات العربية 
والأجنبي���ة، ومت تكرمي���ه م���ن وزارة الثقافة 
يف جمل����ض التع���اون ل���دول اخللي���ج العربي 

لإ�سهاماته يف جمال الرتجمة.
 وم���ن اأر����ض الكنان���ة جمهوري���ة م����رس 
العربية ت�سم جلنة التحكيم املخرج امل�رسحي 
نا�رس عبداملنعم، الذي ب���داأ اهتمامه بامل�رسح 
من���ذ اأن كان طالًب���ا يف اجلامع���ة م���ن خ���الل 
م�ساركته مب�رسحية “م�رسح ال�سارع”، وا�ستهر 
بعمله على “م�رسح الرواية” خ�سو�سا الرواية 
النوبية من خ���الل عملني هما “حكايات نا�ض 

النهر” و “نوبة دوت كوم”.
�سغل املخرج نا����رس عبداملنعم منا�سب 
عدة يف وزارة الثقافة امل�رسية كتوليه رئا�سة 
قط���اع الإنت���اج الثق���ايف ورئا�س���ة املهرجان 

القوم���ي للم����رسح امل����رسي، اإ�ساف���ة لكون���ه 
ع�س���ًوا يف جمل����ض اإدارة مهرج���ان القاه���رة 
الدويل للم����رسح التجريبي، وع�سوا يف جمل�ض 

اإدارة مركز الفنون مبكتبة الإ�سكندرية.
كما نال عبداملنع���م، العديد من اجلوائز 
خ���الل م�سريته، اإذ ح�سل عل���ى جائزة اأف�سل 
خم���رج يف مهرج���ان القاهرة ال���دويل للم�رسح 
التجريب���ي الع���ام 1996 واملهرجان القومي 

للم�رسح مرتني العامني 2006 و2013.
ومن مدين���ة النور واحلب مه���د التنوير، 
ت�س���م جلن���ة التحكي���م املمثل���ة واملنتج���ة 
الفرن�سية جوانا جري�سري التي بداأت م�سوارها 
يف امل�رسح الع���ام 2007 كممثل���ة، و�ساركت 
يف 15 عم���ل م�رسحي على م���دى 10 �سنوات، 
ولدى جوانا رخ�سة اإنتاج للعرو�ض ور�سالتي 
ماج�ستري يف الفن امل�رسحي والثقافة وقانون 
الإعالم. كما عمل���ت كاأكادميية لتعليم الفن 
امل�رسح���ي يف فرن�س���ا ونظم���ت ور�سة عمل يف 

املهرجان العاملي للم�رسح املقام يف م�رس.

جوائز المهرجان
مت تخ�سي�ض جائ���زة التاأليف امل�رسحي 
لتحمل ا�سم “جائزة اإبراهيم بحر”، اأحد اأبرز 

املوؤ�س�س���ني للفرقة واأع�سائه���ا الفاعلني 
اإدارًي���ا واإخراجًيا وتاأليًفا. وجاء ا�سُم اجلائزة 
كتك���رمي جلهود اأعواٍم كان���ت ُتوِجُد م�ساحة 
التجربة للحركة امل�رسحية، وتعتني بت�سجيع 

التجربة امل�رسحية ال�سابة. 
وه���ي  ال�سع���داوي”  عب���داهلل  “جائ���زة 
جائزة جلنة التحكي���م اخلا�سة، التي حتمُل 
ا�سَم ع���راب فرقة ال�سواري امل�رسحية واأحد 
اأه���م اأعم���دة امل����رسح يف الوط���ن العرب���ي، 
احلائ���ز عل���ى جائ���زة الإخ���راج يف مهرج���ان 
القاه���رة التجريب���ي، وتقوم جلن���ة حتكيم 
كل ن�سخة م���ن املهرجان بالتفاق على من 
جت���د في���ه ال�ستحق���اق ويق���وم بت�سليمها 
عب���داهلل ال�سع���داوي.  ويف ب���ادرة لالحتفاء 
اأي�ًسا، ولدعم م�ساعي اأح���د اأقدم موؤ�س�سي 
الفرقة املمثل واملخ���رج امل�رسحي اإبراهيم 
خلفان يف اإثراء امل�سهد امل�رسحي البحريني 
بال�سباب املالك جلراأة التجريب، مت اإطالق 
“�سندوق اإبراهيم خلفان امل�رسحي لتمويل 
ال�سب���اب”، كو�سيل���ة م�ساهمة تق���دم دعًما 
اإنتاجًيا ي�ساعد املخرجني الهواة يف تقدمي 

م�رسحياتهم.

المكرمون 
يكرم املهرجان عدًدا من ال�سخ�سيات 
البحرينية واخلليجية والعربية التي اأثرت 
باإ�سهاماتها احلرك���ة امل�رسحية املعا�رسة. 
فعلى امل�ست���وى املحلي يكرم املهرجان 
ال�ساعر والكاتب امل�رسحي علي ال�رسقاوي.
ويعترب ال�رسقاوي من الرواد يف كتابة 
امل�رسحية ال�سعرية الف�سحى والعامية، اإذ 
نال العديد من اجلوائز املحلية والعربية، 
وترجم���ت اأعمال���ه اإل���ى لغ���ات ع���دة عرب 
موؤلفاته التي تزيد عن 50 ديواًنا �سعرًيا 

ا م�رسحية. ون�سو�سً
كما يعد ال�رسقاوي اأحد الذين �ساهموا 
يف مواكبة امل�رسح البحريني تاأليًفا وكتابة 
ونق���ًدا، ومم���ن �ساهموا يف دع���م مهرجان 

ال�سباب منذ تاأ�سي�سه العام 1993.
كما يك���رم املهرجان الفن���ان ح�سني 
حممد الرفاعي، وهو من العنا�رس املوؤ�س�سة 
مل�رسح ال�سواري يف البحرين ومن الركائز 
الأ�سا����ض للنه���ج التجريب���ي يف امل����رسح، 
وعن����رس اأ�سا����ض يف جترب���ة ع���راب م����رسح 

ال�سواري الفنان عبداهلل ال�سعداوي.

العروض العربية
�سارك ممث���ال وم�ساعد خم���رج ومدير 
اإنت���اج يف اأك���ر م���ن 20 عم���ال تلفزيونيا 
حمليا وعربيا.  وخليجًي���ا اختار املهرجان 
تك���رمي الفنان في�س���ل اإبراهيم العمريي 
بو�سفه اأحد الوجوه ال�سابة التي �ساهمت 
يف اإث���راء احلرك���ة امل�رسحية عل���ى م�ستوى 
اخلليجي.  اأما على امل�ستوى العربي فقد 
وق���ع اختيار املهرجان عل���ى الفنانة نورا 
اأمني وهي كاتبة )روائية وقا�سة وموؤلفة 
وخمرج���ة  وممثل���ة  ومرتجم���ة  م�رسحي���ة( 

م�رسحية وم�سممة رق�ض.

متابعات

جــائـــزة الشيــخ زايـــد للكتـــاب تغلــق 
تـرشيحـاتهـا أكتـوبـر المقبـل

تغل���ق جائ���زة ال�سيخ زاي���د للكتاب 
اأبواب الرت�س���ح يف جمالتها للدورة 

 –  2018 للع���ام  ع����رسة  الثالث���ة 
اأكتوب���ر  م���ن  الأول   ،2019
املقبل، بعدم���ا اأعلنت عن فتح 
اأب���واب التق���دم يف العا����رس من 

مايو املا�سي.
وتنق�س���م جائ���زة ال�سيخ زايد 

للكت���اب لت�سع���ة ف���روع ه���ي: جائزة 
التنمي���ة وبن���اء الدول���ة، وت�سم���ل املوؤلفات 

العلمية يف جمالت القت�ساد، والجتماع، وال�سيا�سة، 
والإدارة، والقانون يف الإط���ار النظري اأو التطبيقي. 
وجائ���زة الآداب، وت�سم���ل املوؤلف���ات الإبداعي���ة يف 
والق�س���ة  والرواي���ة،  وامل����رسح،  ال�سع���ر،  جم���الت 
الق�سرية، وال�سرية الذاتية، واأدب الرحالت. وجائزة 
اأدب الأطف���ال والنا�سئة، وت�سمل املوؤلفات الأدبية، 
والعلمي���ة، والثقافي���ة، �سواء كانت اإبداع���ا تخييلياً 
اأو تب�سيط���اً للحقائ���ق التاريخية والعلمي���ة. وجائزة 
املوؤل���ف ال�ساب وت�سم���ل املوؤلفات يف خمتلف فروع 
العل���وم الإن�سانية، والفن���ون، والآداب، والأطروحات 
العلمي���ة املن�س���ورة يف كت���ب، على األ يتج���اوز عمر 
كاتبه���ا الأربعني عام���اً. وجائزة الرتجم���ة للموؤلفات 
املرتجم���ة مبا����رسة ع���ن لغاته���ا الأ�سلية اإل���ى اللغة 
النقدي���ة  والدرا�س���ات  الفن���ون  وجائ���زة  العربي���ة. 
وت�سم���ل درا�سات النق���د الت�سكيل���ي، وال�سينمائي، 
واملو�سيقي، وامل�رسح���ي، ودرا�سات فنون ال�سورة، 

والعم���ارة، واخل���ط العرب���ي، والنح���ت، 
والآثار التاريخية، والفنون ال�سعبية 
النقد  الفلكلورية، ودرا�سات  اأو 
ال�سع���ري،  والنق���د  ال����رسدي، 

وتاريخ الأدب ونظرياته.
وجائ���زة الثقاف���ة العربية 
وت�سم���ل  الأخ���رى  اللغ���ات  يف 
باللغ���ات  ال�س���ادرة  املوؤلف���ات 
الإجنليزي���ة والأملاني���ة والفرن�سي���ة 
والإيطالية والإ�سبانية عن احل�سارة العربية 
وثقافته���ا. وجائ���زة الن����رس والتقني���ات الثقافي���ة، 
ل���دور الن����رس، ومل�رسوعات الن����رس والتوزي���ع والإنتاج 
الثقايف الرقمية، والب�رسي���ة، وال�سمعية، �سواء كانت 
ملكيته���ا الفكرية تابعة لأفراد اأو موؤ�س�سات، واأخريا 
جائ���زة ال�سي���خ زاي���د ل�سخ�سي���ة الع���ام الثقافي���ة، 
ومتن���ح ل�سخ�سية بارزة عل���ى امل�ست���وى العربي اأو 
ال���دويل، لها اإ�سهام وا�سح يف اإثراء الثقافة العربية. 
وت�ستقبل اجلائزة الرت�سيح���ات الذاتية وتر�سيحات 
دور الن����رس، ويح���ق للمر�س���ح التق���دم بعم���ل واح���د 
لأح���د ف���روع �جلائزة فق���ط، ومن ����روط �جلائزة �أن 
تك���ون املوؤلفات املر�سحة مكتوب���ة باللغة العربية، 
با�ستثن���اء فرع جائزة الرتجمة، وف���رع جائزة الثقافة 

العربية يف اللغات الأخرى.
يذك���ر اأن اجلائزة ل متنح لعم���ل �سبق له الفوز 
بجائ���زة عربي���ة اأو عاملي���ة. ويج���وز اإع���ادة الرت�سح 

للجائزة بالعمل ذاته يف دورة اأخرى.

مشروع نقل المعارف يطلق أحدث إصداراته
كث���ريون هم الذي���ن ي�سع���ون للتوا�سل تعريف���ات وت�سنيفات. 
منه���م م���ن يت�ساءل عن طبيعته وع���ن اآلياته، ومنهم م���ن يريد معرفة 
م���ا لي�ض توا�س���ال.. ولكن قلة منهم ينزلون، بع���د و�سع البناء النظري 
و�سياغته، اإلى امليدان واإلى جمالت احلياة يف املجتمع ِليعاينوا عملية 

التوا�سل كما متار�ض يف �سكل اأفعال.
رهان هذا الكتاب هو، على وجه التحديد، اأن نتعلم كيف ننظر اإلى 

التوا�سل يف م�ستوى ممار�ساته ويف حياة النا�ض اليومية.
كيف يتولد النظام الجتماعي يف احلياة اليومية عن طريق تطبيق 

قواعد توا�سلية يعرفها اجلميع؟ 
ه���ذا الكتاب يحاول الإجابة ع���ن هذا ال�سوؤال 
الذي ل ت���زال العلوم الجتماعي���ة تعاين منه منذ 

زمٍن طويل.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن ه���ذا الكت���اب وجمي���ع 
اإ�س���دارات نقل املع���ارف متوافرة ل���دى متجر 
الهداي���ا مبتح���ف البحري���ن الوطن���ي، املكتبة 
كت���اب  ويع���د  الأي���ام.  ومكتب���ة  الوطني���ة، 
اإلى  “اأنروبولوجي���ا التوا�سل، م���ن النظرية 
ميدان البح���ث” الإ�س���دار الراب���ع والع�رسون 
مل�رسوع نقل املع���ارف التابع لهيئة البحرين 
للثقاف���ة والآثار، وق���د كان اأ�سدر قبل هذا 

الكتاب الكتب املرتجمة التالية:
“تفك���ر: مدخ���ل اأخاذ اإل���ى الفل�سفة” 
ل�سامي���ن بالك���ربن، “لغ���ات الفردو����ض” 
للم���وؤرخ موري����ض اأولن���در، “ه���ل اعتقد 

الإغري���ق باأ�ساطريهم: بح���ث يف اخليال املكون” للكات���ب بول فاين، 
“التحلي���ل النف�س���ي: علما وعالجا وق�سي���ة” لعامل التحلي���ل النف�سي 
م�سطفى �سفوان، “الزمن اأطالل” لع���امل النرتوبولوجيا مارك اأوجيه، 
“اأ�سول الفكر الإغريقي” للموؤرخ جان بيري فرنان، “الأبجديات الثالث: 
اللغة والعدد والرمز” للباحثة كالري�ض هرين�سميت، “نهاية العامل كما 
نعرف���ه” لعامل الجتم���اع اإميانوي���ل فالر�ستاين، “ق�س���ة الفن: مدخل 
ا�ستثنائ���ي لتاريخ الفن” لإرن�س���ت غومربت����ض، “اأين�ستاين بيكا�سو: 
امل���كان والزمان واجلم���ال الذي ين�رس الفو�سى” لآرث���ر ميلر، “حمتوى 
ال�سكل. اخلطاب ال����رسدي والتمثيل التاريخي” لهايدن وايت، “منطق 
الكتاب���ة وتنظيم املجتمع” جل���اك غودي، “تاريخ 
اجتماعي لو�سائط التوا�سل” لآ�سا بريغز 
وبيرت بْرك، “الب���اب: مقاربة اإثنولوجية” 
لبا�س���كال ديبي، “الالاأمكن���ة، مدخل اإلى 
اأنروبولوجي���ا احلداث���ة املفرطة” ملارك 
اأوجي���ه، “عاملن���ا الفرتا�سي: م���ا هو؟ وما 
عالقته بالواقع؟” لبي���ري ليفي، “هل يجب 
التفك���ري يف تاري���خ العامل بطريق���ة اأخرى” 
لكري�ستيان غراتالو، “هل يجب حقا تقطيع 
التاري���خ �رسائ���ح” جل���اك لوغ���وف، “ق�س���ة 
الألوان” ملاْنليو بروزاتني، “ق�صة �خلطوط” 
الت�سال  “�سو�سيولوجيا  بروزات���ني،  ملانليو 
وامليديا” لإريك ميغ���ري، “امل�ستقبل مقدمة 
وجي���زة” جلينيف���ر م. غي���ديل، “احل���ب مقدمة 

وجيزة” لرونالد دي �سوزا.

الهيئة  ع��ن  ���س��درت 
الثقافة  لق�سور  العامة 
امل�رسية طبعة جديدة من 
حياٌة  نا�رس  اأجمد  دي��وان 
تت�سدر  متقطع.  ك�رسٍد 

ال����دي����وان م��ق��دم��ة 
نا�رس  اأجم���د  كتبها 
ي���رج���ع ف��ي��ه��ا اإل���ى 

�سجال عربي دار يف اأوائل 
حول  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  �ستينات 
النر وال�سعر  الفرق بني ق�سيدة 
احلر، وكانت �ساحته جملة “�سعر” 
الأ�سا�سيان  وط��رف��اه  البريوتية، 
ه��م��ا ال�����س��اع��رة ن����ازك امل��الئ��ك��ة 
ة  ق�������د لن��ا ا و
خالدة �سعي��د، 
ومتحور ح����ول 
ديوان حمم����د 
ط  غ����������و ملا �
�سوء  يف  ح��زن 

القمر.

���س��ه��دت ال�����س��اح��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
“ب�ست  ولدة  ال��ع��ام  ه��ذا  الإم��ارات��ي��ة 
الفنية  الف�سلية  املجلة  الفنون” 
راأ�����ض اخليمة  ال�����س��ادرة ع��ن م�����رسح 
الوطني، والتي ُتعنى ب�سوؤون امل�رسح 
والفنون. يراأ�ض حترير املجلة حمد بن 
من  كالً  التحرير  هيئة  وت�سم  ���رساي، 
عبداهلل اأبو لبدة، �سعيد مو�سى، وعلي 
حممد  املا�ض،  �سعيد  اأحالم  الفار�ض، 

ال�رسومي، حممد اخلواجة.
وت��������ع��������د 
“ب�ست الفنون” 
اإ����س���اف�������������������ة 
للم�سهد  جديدة 
الفن����ي  الثقايف 
امل��ح��ل��ي ب��دول��ة 

الإمارات.

اأحمد غنام يف كتابه  الباحث  عرف 
“فل�سفة النقد عند اجلاحظ”، باملنهج 
اأبوعثمان  النقدي عند اجلاحظ وا�سمه 
الب�رسي املكنَّى  الكناين  عمرو بن بحر 
معترباً  ه���(،   255  -  159( باجلاحظ 
م��ن ثقافته  ك��ث��رياً  اأف���اد  اجل��اح��ظ  اأن 
اأدبه وفكره ومن ح�سه  املو�سوعية يف 
فنجح  النقدي، 
بعيد  ح���د  اإل����ى 
قواعد  و�سع  يف 
م��ن��ه��ج ن��ق��دي 
متكامل ينتهجه 
امل��وا���س��ي��ع  يف 

التي يتناولها.

يعق���د يف القاهرة خالل الفرتة من 23 الى 26 اأكتوبر املقبل موؤمتر ا�ستثنائي لحتاد الأدباء والكتاب 
العرب، ملراجعة التعديالت النهائية للنظام الأ�سا�سي لالحتاد، والتي ياأتي عدد منها ا�ستجابة للتحديات 

الثقافية الراهنة التي تتعر�ض لها الدول العربية.
حيث ت�سكلت جلنة برئا�سة عالء عبدالهادي رئي�ض احتاد كتاب م�رس وع�سوية روؤ�ساء احتادات وروابط كتاب كل 
م���ن الأردن، واجلزائ���ر، وال�سودان، والكويت، ولبنان، والإمارات، وباإ�رساف رئي����ض احتاد الكتاب العرب ال�ساعر حبيب 

ال�سايغ . وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعني الأول يف مدينة العني بالإمارات والثاين بالقاهرة.

ل ت���زال الك�سوف حول اأعمال جربان خليل جربان م�ستمرة رغم مرور 87 �سنة على وفاته. واجلديد 
ه���ذه املرة، اأن ث���الث لوحات زيتية كان ق���د ر�سمها الأدي���ب، ومل تكن معروفة لغاي���ة الآن، �ست�سل 
اإل���ى دار “بونهام���ز” للم���زادات يف لندن، �سهر اأكتوب���ر املقبل. هذا اخلرب ن�رسته ال���دار على �سفحتها 
املخ�س�س���ة لفنون ال����رسق الأو�سط على “ان�ستغرام”، مع �س���ورة للوحتني اثنتني فقط، قال���ت اإنهما كانتا يف حوزة 
اأقرباء لالأديب، تاركة الثالثة مفاجاأة يعلن عنها لحقاً. وقالت الدار اإنها بذلك تقدم “واحدة من اأهم الكت�سافات يف 

تاريخ الفن العربي احلديث”.

ورش عمل وفعاليات منوعة

• حممد اخلزاعي	 • عبداهلل ال�سعداوي	

بعنوان “انثروبولوجيا التواصل... من النظرية إلى ميدان البحث”
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العم����ل االإن�ساين ج����زء ال يتجزاأ م����ن التكافل 
واجلمعي����ات  وال����دول  فاالإن�س����ان  الب�����ري، 
واملنظم����ات الدولية ت�سعى لتق����دمي هذا العمل 
م����ن اأج����ل االإن�س����ان واإ�سع����اده، ك����ون واهب هذا 
العم����ل يوؤمن باأهميت����ه ودوره يف تنمية الوجدان 
الب�ري، كما اأنه اأحد احلقوق االإن�سانية ملن احتاج 
اإليه مهم����ا كان عرقه ولونه ودين����ه، ويجب على 
�سعوب الع����امل اأن تدرك اأن هن����اك اأفراًدا يف كل 
دول الع����امل يحتاجون اإل����ى غذاء واإي����واء ولبا�س 
وبيئة ت�ستح����ق اأن ُيعا�س فيها ودواء وبيئة اآمنة 
حتميهم من الكوارث الطبيعية والب�رية، وهناك 
دول ومنظمات واأف����راد قادرون على توفري تلك 
احلاج����ات، وعل����ى ال�سع����وب اأن تع����رف بجهود 
العامل����ن يف املجال االإن�س����اين، خ�سو�سا اأولئك 
الذين فقدوا حياتهم وُه����م ُيقدمون هذا العطاء 

ملن احتاج اإليه.
بجان���ب دور الطبيع���ة “زالزل وفي�سان���ات 

واأعا�س���ري”، هن���اك دور احل���روب وال�راع���ات 
املحلي���ة  الع�سكري���ة  والنزاع���ات  ال�سيا�سي���ة 
زي���ادة  يف  اخلارجي���ة  والتدخ���ات  واالإقليمي���ة 
اأع���داد املت�رري���ن يف كل ي���وم، فيلج���اأون اإلى 
دول قريب���ة اإليه���م اأو بعي���دة عنه���م بحًث���ا عن 
املاء والطعام وامل���اأوى االآمن واللبا�س والدواء، 
وتت�سب���ب كذلك احلروب وهذه ال�راعات يف اأ�ر 
ال�سباب واالأطفال والن�ساء، وا�ستخدامهم كمادة 
لت�سعري النزاع���ات الع�سكرية، هوؤالء املت�ررون 
وخ�سو�سا من النزاع���ات امل�سلحة كما يف اليمن 
و�سوري���ا وليبي���ا والع���راق وغريه���ا م���ن الدول 
االأخرى، يحتاجون اإلى الطع���ام واملاب�س وعاج 
املر�س���ى وتعلي���م االأطف���ال ورعاي���ة امل�سنن 
وحماي���ة ذوي االإعاقات وغريه���م واإنقاذهم من 
لهيب ال�سم����س احلارقة وب���رودة ال�ستاء، وهذه 
االأعم���ال حتتاج اإل���ى توفري الكثري م���ن االأموال 
واالأدوات واالأجه���زة واملع���دات، وهنا ياأتي دور 

واأهمية التعاون الدويل يف جمال العمل االإن�ساين 
يف توفري كل ما يحتاجه هوؤالء.

ومع و�سول الكثري من هذه امل�ساعدات اإلى 
هوؤالء املت�ررين واملحتاجن اإال اأن هناك بع�س 
الدول واملنظمات االإرهابية امل�سلحة متنع دخول 

هذه امل�ساعدات اخلريية االإن�سانية اإليهم.
وحظي العم����ل االإن�ساين يف مملك����ة البحرين 
باهتمام كبري من ل����دن القيادة ال�سيا�سية اإمياًنا 
منه����ا باأن ه����ذا العمل ي�سه����م يف حتقيق التطور 
املجتمع����ي، وحمارب����ة الفق����ر واإ�سع����اد الب�ري����ة 
والتخفي����ف من اآالمها، ومن هذا املنطلق متيزت 
مملكة البحرين بالعمل االإن�ساين ودعمها كل جهد 
يف هذا املج����ال يف خمتلف دول الع����امل، وبجانب 
جهود احلكومة الر�سيدة يف العمل االإن�ساين هناك 
الكثري من اأهايل البحري����ن واملوؤ�س�سات اخلريية 
الت����ي له����ا م�ساهم����ات كب����رية يف ه����ذا املج����ال، 

فمجتمعنا بيئة خ�سبة للعمل اخلريي واالإن�ساين.

عبدعلي الغسرة

كان �سه���ًا قب���ل االآن بقلي���ل، اأن ت���رّد 
اإيران على العقوبات والتهديدات باملاألوف 
ال�سيا�س���ي واالإعامي والتعب���وي وامليداين 
)الف�سفا�س والوا�س���ع!(، لكن ذلك على ما 
ت�سي الرحل���ة الق�سائية اإل���ى حمكمة العدل 
الدولية يف اله���اي، مل يعد ممكناً اأو مربحاً اأو 
ذا مردود اأكيد، بل تراه، يف ح�سابات اأ�سحاب 
ال�س���اأن، �سار والّد خماطر ال �سّك فيها طاملا 
اأن ال�ساك���ن يف البيت االأبي�س قّرر �سيئاً اآخر 
غ���ري الذي اّتبعه �سلفه ال�سّي���ئ الذكر باراك 
اأوبام���ا، وذه���ب اإل���ى التخّل���ي ع���ن �سيا�سة 

العلم  االإيجاب���ي” الت���ي تعن���ي،  “التواط���وؤ 
بال�سيء وجتاهل���ه! اأي العلم بخفايا االإرهاب 
وحمّركيه وم�سّغليه ثّم افتعال الغباء افتعاالً! 
والعلم بال�سعارات والطموحات العابرة فوق 
احلدود والكيانات ال�سيادية بحثاً عن االأدوار 
امللحمية والقطبية واملحورية والعظمى، ثم 
التطني�س عن ذلك، ب���ل والذهاب اإلى دعوة 
ال�سحاي���ا اإل���ى “التن�سي���ق” م���ع االإيرانين 
باأبعاد اأكرث وطاأة من ذلك املفهوم الو�سطي 
و�سوالً اإل���ى معناه االأخري والفعلي: اخل�سوع 

وعدم املقاومة!

اإي���ران تذهب اإل���ى املحكم���ة ملقا�ساة 
االأمريكين وكاأّن النزاع معهم هو على قطعة 
اأر�س حدودية! اأو على جزيرة بحرية ُملتب�سة 
االأبع���اد والهوي���ة! اأو على خاف جت���اري! اأو 
بتهم���ة دفع �سي���ك ب���ا ر�سي���د! ُمغّيبة عن 
ق�سد تام االأبعاد االّتهامية ال�ساملة اخلا�سة 
بال�سيا�سة واالأمن والعاقات الدولية والتي 
تدل على افراقات ك���رى، ال دخل للق�ساء 
فيها! وال عاقة له���ا باملواد القانونية التي 
يلج���اأ اإليه���ا املظلوم �سعياً اإل���ى رفع الظلم 

عنه!

اإيران تعرف اأن �سعيها يف الهاي غري ذي 
جدوى، وم���ع هذا تبحث ع���ن ت�سويق �سورة 
“املظل���وم الباحث ع���ن العدال���ة” اأكرث مما 
تبحث عن قانونية اأو عدم قانونية العقوبات 
االأمريكي���ة عليه���ا! لكنه���ا، يف �سعيه���ا ذاك 
تر�سل اإ�س���ارات مل يلحظها اأتباعها يف لبنان 
يف موقفه���م م���ن املحكمة اخلا�س���ة بجرمية 
اغتي���ال الرئي����س ال�سهي���د رفي���ق احلريري 
م���ع اأن الذي���ن ذهب���وا اإلى ه���ذه املحكمة مل 
يبحثوا عن “�س���ورة” مفتعلة اإمنا عن عدالة 

حقيقية!. “امل�ستقبل”.

محكمة... )2(

نحو وحدة إنسانية

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

مت قبل اأي���ام ن�ر خر مفاده اإعان 
النتخاب���ات  الر�س���ح  نيته���م  اأف���راد 
املجل�س النياب���ي القادم حتت م�سمى 
الكتلة الوطنّي���ة، وال اأحد يعلم حقيقة 
مل���اذا مت اختي���ار ه���ذا ال�سع���ار، رّبا 
الإيه���ام الناخب���ن باأنه���م ال ميثل���ون 
مناطقه���م اأو اأنهم لي�س���وا حم�سوبن 
عل���ى تي���ار بعين���ه، وقد تك���ون هناك 
لك���ن  وراء امل�سم���ى،  اأخ���رى  اأه���داف 
املاح���ظ هنا هو غي���اب التجان�س بن 
اأفراد املجموعة امل�سار اإليها، �سحيح 
اأن فئ���ة منه���ا متل���ك خ���رة يف العمل 
البل���دي، واآخري���ن ميار�س���ون العم���ل 
التج���اري، والبع�س االآخر له اهتمامات 

خا�س���ة، بيد اأّن ب���ن الكتلة املذكورة 
من مل يكت�سب اأية خرة توؤهله خلو�س 

املعرك النيابّي. 
ال���ذي بات م�ستقرا لدى اجلميع اأن 
هناك معايري اأ�سا�سية يتوجب على من 
ين���وي االإقدام عل���ى الر�سح للمجل�س 
النيابّي اأو البلدي اأن ميتلكها، تتمثل 
يف مدى القبول ال�سعبي اأوال قبل الزج 
با�سمه يف معرك لي�س اأها له، اإ�سافة 
�إلى �رشوط �أخ���رى بينها مدى ما يتمتع 
ب���ه من كف���اءة توؤهل���ه للنهو�س بهذا 
ال���دور الوطني الكب���ري. اإّن االنتخابات 
يف ت�س���ور البع�س �ربة حظ وربا هي 
يف نظ���ر اآخرين مغام���رة قد حتقق لهم 

الفوز وك�سب ما مل يخطر لهم يف البال 
من �سهرة ومغريات مادية وغريها. 

اأن  املواطن���ون  يتذك���ره  ال���ذي 
من ق���در له���م الو�سول اإل���ى املقعد 
النيابّي كانوا اإبان احلمات االنتخابية 
ق���د اقرب���وا م���ن اأبن���اء مناطقهم بل 
�ساركوهم منا�سباتهم، واآخرون كانت 
له���م ممار�س���ات تتناف���ى م���ع املهمة 
اإليه���ا اأنف�سه���م بغي���ة  الت���ي ن���ذروا 
ك�س���ب ثقة الناخب���ن لر�سيحهم، اأما 
م���ن حاولوا اإقن���اع الناخبن براجمهم 
وحده���ا وع���دم اللجوء اإل���ى اال�ستمالة 
باالأ�ساليب االأخ���رى فكانت حظوظهم 
�سئيلة جدا اإلى حد اأنها مل ت�سفع لهم 

بالفوز. 
بالع���ودة اإلى “الكتل���ة الوطنية”، 
ن���ود اأن نوؤك���د اأن خو����س االنتخابات 
لي����س �روري���ا اأن يكون ع���ر قائمة، 
فم���ن تر�سح���وا م���ن قب���ل اجلمعي���ات 
املا�سي���ة  املجال����س  يف  ال�سيا�سي���ة 
و�سكلوا كتا برملانية واأطلقوا الوعود 
الراق���ة مل يلم�س املواط���ن اأي اإجناز 
له���م، واحلقيق���ة اأّن اأداءه���م النيابي 
كان �سعيفا، هوؤالء وبدال من االعراف 
بعجزه���م راح���وا يعددون م���ا اعتروه 
منجزات من قبي���ل تقدمي املقرحات 

النيابية وغريها.

قبل أن تعلنوا ترشحكم

علي نون

باإلذن

طالعتن���ا اإح���دى ال�سح���ف 
بخ���ر  الزميل���ة  املحلي���ة 
ا�ستوقفن���ي كغريي م���ن اأهل 
البحرين، اخلر يتعلق ب�روع 
م���رو البحري���ن ال���ذي تراوح 
كلفت���ه املالية م���ن مليار اإلى 
ملي���اري دوالر، و�س���وف ميول 
م���ن قب���ل احلكوم���ة والقطاع 
اخلا�س وذلك بح�سب ما ك�سف 
وزيراملوا�سات  م�ست�سار  عنه 
الطرق  ل�س���وؤون  واالت�س���االت 

الرية. 
كمواطنن نتطلع دوما الأن 
ن���رى بادنا يف م�س���اف الدول 
جم���االت  كل  يف  املتقدم���ة 
ومناحي احلياة، لكن قبل ذلك 
لدين���ا اأولويات ال ميكن القفز 
عليها وتخطيه���ا دون اأن نبداأ 
به���ا، وم���ن ثم ننتق���ل ملرحلة 

اأخرى اأكرث حتديثا وتطويرا.
البحرين االآن بحاجة �رورية 
جل�س���ور علوي���ة واأنفاق حتتية 
حتل مكان االإ�سارات ال�سوئية 
وال���دوارات املرورية وحتديدا 
تلك التي تق���ع على الطرقات 
احليوية، البحرين اأي�سا بحاجة 
ال�ستح���داث طرق���ات رئي�سية 
“دارم���ادار البحري���ن”، كذلك 
االأر�سف���ة  اأن ن�ستغ���ل  علين���ا 
ب���ن  تق���ع  الت���ي  الو�سط���ى 
الطرق���ات الكبرية ك���ي نقيم 

فوقها �سوارع علوية.
�س���وف  التوج���ه  به���ذا 
حتل الكث���ري م���ن االختناقات 
والطواب���ري املروري���ة، يف االآن 
امل�ساريع  نف�سه �ستعالج تلك 
احلرك���ة  ان�سيابي���ة  الواع���دة 
هالع�رط���ة  م���ن  “وبرنت���اح 

والقثة اليومية”.
اأما م�روع املرو وامليزانية 
الكب���رية الت���ي �س���وف تر�سد 
ل���ه ب���ن القطاعن م���ن اأجل 
تنفيذه، واإن كان ياأخذ درجات 
عالي���ة م���ن االأهمي���ة، اإال اأنه ال 
يعد م���ن االأولوي���ات و�سيظل 
دون ج���دوى يف معاجل���ة اأزم���ة 
احلالية،  املروي���ة  االختناقات 
الأننا ن���كاد جنزم ب���اأن ال�سواد 
االأعظ���م من �سع���ب البحرين ال 
املرو،  ا�ستخدام  ي�ستح�سنون 
لرب���ا “يك���ون طرب���ه يف اأول 
�سيح�س���ل  وبعده���ا  االأي���ام”، 
عزوف ع���ن ا�ستخدام���ه اإال من 
قبل القلة القليلة من ال�سكان 
املحلي���ن، وحتديدا اجلاليات 

االآ�سيوية.
على العم���وم اأعيدوا النظر 
يف هذا امل����روع ولنبداأ باالأهم 
قبل املهم وبامل�ساريع االأكرث 
فاعلي���ة التي تخ���دم املواطن 

مبا�رة. وع�ساكم عالقوة.

األهم قبل المهم

عبدالعزيز 
الجودر
a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

منذ وقت طويل والعاقات 
بن البحري���ن وم�ر ال�سقيقة 
من���وذج فري���د للعاقات بن 
دولت���ن عربيت���ن، فهن���اك 
اتفاق �سبه ت���ام بن البلدين 
ح���ول كل الق�ساي���ا التي تهم 
االأمة العربية والبلدين، ولذلك 
ال�سي�سي  الرئي�س  تاأتي زيارة 
البحري���ن، وتاأت���ي زيارة جالة 
امللك املفدى حمد بن عي�سى 
ال�سقيق���ة،  م����ر  خليف���ة  اآل 
للتاأكي���د عل���ى اأوا����ر املحبة 
واالأخ���وة واأن اأمن البحرين هو 
اأمن م����ر، وا�ستقرار البحرين 
ه���و ا�ستق���رار م�ر، ذل���ك اأن 
العاقات ب���ن البلدين تقوم 
ا�سراتيجي���ة  ثواب���ت  عل���ى 
قدمية وجديدة وال �سبيل على 

االإطاق لتجاوز هذه الثوابت.
ال�سقيقة بقياداتها  فم�ر 
اأن  جي���دا  ت���درك  املتعاقب���ة 
البحري���ن بوابة االأم���ة والبقعة 
اال�سراتيجي���ة املهم���ة ل���كل 
وتقي���م  العربي���ة  ال���دول 
عاقاتها مع البحرين على هذا 

االأ�سا�س املهم.
اأن���ه م���ن اأهم  واملع���روف 
ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة  ثواب���ت 
عل���ى  املحافظ���ة  امل�ري���ة 
اأم���ن اخللي���ج، وخ�سو�سا اأمن 
البحرين، على اعتبار اأن االأمن 
القوم���ي امل����ري يب���داأ م���ن 

اخلليج.
والبحرين بلدي الذي اأعتز 
ب���ه وقيادت���ه احلكيم���ة التي 
اأفتخ���ر به���ا تعرف ق���در م�ر 
كركيزة  واأهميتها  ومكانته���ا 
االأمة،  كرى ال�ستق���رار ه���ذه 
قيادتن���ا  �سم���ة  ه���ي  وه���ذه 
تع���رف  ال  الت���ي  الر�سي���دة 
املراهقة ال�سيا�سية وال حتاول 
اأن تبن���ي اأجم���ادا وهمي���ة من 
خ���ال االإ�س���اءة لاأ�سقاء، لهذا 
فالبحري���ن بلدي ال���ذي اأفتخر 
به دائما يرف���ع عن ال�سغائر 
ال�سقيقة،  الدول  ويعرف قدر 

خ�سو�سا ال�سعودية وم�ر.
الت���ي  ال�سقيق���ة  وم����ر 
حماها اهلل م���ن كيد الكائدين 
عظم���اء  رج���اال  له���ا  وقي���د 
ا�ستطاع���وا اأن مي���روا بها من 
كبوته���ا ويعيدوها اإلى دورها 
ومكانته���ا الت���ي ت�ستحقه���ا، 
�س���وف تبقى بقي���ادة قائدها 
ال�سي�سي  العظيم عبدالفت���اح 

�سندا وعونا الأمتها.

زيارة الرئيس 
السيسي البحرين

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول



م�رص: رفع ر�سوم زيارة املواقع 
الأثرية للأجانب

القاه���رة - الأنا�س���ول: اأعلن���ت القاه���رة رفع قيمة 
ت�ساري���ح زي���ارة املتاح���ف واملواق���ع الأثري���ة للأجان���ب 
25 %، م���ن مطلع نوفم���ر املقبل. وق���ال الأمني العام 
للمجل����س الأعلى للآث���ار )حكومي( م�سطف���ى وزيري، اإن 
الزيادة �سمل���ت ت�ساريح تتيح للأجان���ب زيارة املتاحف 
واملواقع الأثرية مبحافظ���ات القاهرة واجليزة والأق�رص 5 
اأيام متتالية. واأو�سح اأن ت�رصيح زيارة املواقع الأثرية يف 
القاهرة واجليزة مت زيادة قيمته لت�سل اإلى 100 بدلاً من 
ا لل�سائح الأجنبي، كما مت زيادة ت�ساريح الأق�رص  80 دولراً

ا بزيادة 25 %. لت�سل اإلى 200 بدلاً من 160 دولراً

الذهب يرتفع رغم انتظاره ملوجة خ�سائر �سهرية
بنجال���ورو - رويرتز: ارتفع الذهب اأم����س مع حتوط امل�شتثمري���ن للمخاطر النا�شئة عن 
النزاعات التجارية، لكن املعدن الأ�سفر اجته اإلى اأطول موجة خ�سائر �سهرية منذ عام 2013.
وارتف���ع الذهب 0.6 % يف املعاملت الفورية اإل���ى 1207.06 دولر للأوقية )الأون�سة( 
بحل���ول ال�ساع���ة 0706 بتوقيت غرينت�س، بعدما كان قد لم����س اأدنى م�ستوى يف نحو اأ�سبوع 
عند 1195.95 دولر للأوقية يوم اخلمي�س. وانخف�ست الأ�سعار 1.3 باملئة منذ بداية ال�سهر 

وتتجه للرتاجع لل�شهر اخلام�س على التوايل.
وارتفع الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % اإلى 1212.80 دولر للأوقية.

ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى، ارتفعت الف�سة 0.6 % اإلى 14.61 دولر للأوقية.
وزاد البلديوم 1.4 % م�سجل 978.62 دولر للأوقية بعد اأن لم�س اأعلى م�ستوى يف 10 

اأ�سابيع عند 983.75 دولر للأوقية. وارتفع البلتني 0.6 % اإلى 793.70 دولر للأوقية.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
19 دولرا ف������رق ال�سع����������ر الع���امل�������ي ع�������ن املق��������در مبي������زان�ي������ة 2017 -  2018 

ارتفاع النفط ينقذ البحرين من خطر “املنطقة احلرجة”
امليزانية حتتاج و�شول �شعر الربميل اإلى 120 دولرا

جتاوز �سع���ر برميل نفط برنت ال� 77 دولرا 
خ���لل الأيام القليلة املا�سي���ة، ما يعني اأن �سعر 
برمي���ل نف���ط البحري���ن يح���وم ح���ول 74 دولرا، 
وبذلك يكون ال�سعر احلايل للنفط اأكر من �سعر 
الرميل املحدد يف ميزانية العام 2018 بنحو 19 
دولرا، حيث احت�سب���ت الإيرادات احلكومية على 

اأ�سا�س �سعر 55 دولرا.
وه���ذا الفرق )واإن كان ب�سيطا( فاأنه �سيوؤثر 
عل���ى حجم العج���ز يف امليزانية، خ�سو�س���ا اإذا ما 
اأ�سيف���ت عليه فرق اأ�سعار رفع الدعم، واإيرادات 
الر�سوم التي فر�ستها احلكومة على العديد من 

اخلدمات.
وبح�س���ب تقديرات ميزاني���ة 2017/ 2018 
فاأن البحرين حتت���اج للو�شول اإلى التوازن 119 

ا يف 2018.  ا يف 2017 و114 دولراً دولراً
ع���ن ذلك، ق���ال الرئي����س التنفي���ذي ل�رصكة 
ا�ست�س���ارات جفك���ون لتح�سني الإنتاجي���ة، اأكر 
جعفري، اأن ال�سعر احلايل لرميل النفط قد اأخرج 
اململك���ة من املنطقة احلرجة واأو�سلها لأكرث من 
منت�سف الطريق بقليل، مبيناًا اأن البحرين بحاجة 
اإل���ى اأن يرتفع �سع���ر الرميل اإل���ى 120 دولرا 

تقريبا.
واأ�س���اف اأن القت�ساد املحل���ي كان ول زال 
بخري وعن���د انخفا����س اأ�سع���ار النف���ط قبل عام 
تاأث���رت البحرين مالي���ا فقط حي���ث اأن احلكومة 
تعتمد بن�سب���ة 80 % من �سيولتها على اإيرادات 
النفط وعن���د هبوطه فجاأة وب�س���ورة كبرية فاأن 

ذلك ي�سكل نوعا من الإرباك يف ال�سيولة.
واأك���د اأنها لي�ست املرة الأول���ى التي تدخل 
فيه���ا البحرين يف مث���ل هذه التحدي���ات، فخلل 
ال����40 �سنة املا�سي���ة دخل���ت يف 5 حتديات، ما 
�س���كل خرة ل���دى احلكومة يف كيفي���ة الت�سدي 
ملثل ه���ذه الظروف واملواقف، ولكن يف التحدي 
الأخري هب���ط ال�سعر اإلى اأدن���ى م�ستوى وب�سورة 

مفاجئة، اإل اأنه بداأ يرتفع تدريجيا.
واأو�س���ح اأن احليز الذي تعمل عليه احلكومة 
حالي���ا غ���ري كاف، فه���ي بحاج���ة اإل���ى اأن يك���ون 
�سعر الرمي���ل 120 دولرا لتغطي���ة احتياجاتها 
تواج���ه  اأن  يج���ب  الواق���ع  يف   )...( املتك���ررة، 
التحدي���ات يف كيفية تقليل امل�ساريف والعي�س 

على هذا ال�سعر.
وتوق���ع جعف���ري اأن ل يتجاوز �سع���ر برميل 

النف���ط 75 دولرا خ���لل ال����12 �سه���را املقبلة، 
)...( اعتق���د باأنه �شي���رتاوح بني  70 و75 دولرا 
للربميل خالل ال�شنة، مبيًنا اأن هناك فرتة طويلة 
حتى يرتفع �سعر الرميل اأكرث وعلى احلكومة اأن 
تتكي���ف ب�سكل جاد على ه���ذا ال�سعر واأن تدر�س 
����رصورة تقلي�س امل�ساري���ف واإح���لل ال�رصائب 
و�سحب الدعم ال�سامل وتوجيهه للم�ستحقني، اإذ 
كان هناك هيكلة مالية مفرطة يف الكرم يف فرتة 
ال�شبعينات والثمانينات والت�شعينات، ويف فرتة 
الت�سعينات قلنا اأن وقت الرفاهية انتهى ول بد 
من اإعادة الهيكلة ومل تطبق، حتى فر�ست علينا 

الآن ب�رصورة التعديل.

وت�ست���ورد البحري���ن م���ن اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة 270 األ���ف برميل م���ن النفط اخلام، 
ويق���در اإنتاج البحري���ن من حق���ل اأبو�سعفة نحو 
���ا، فيما تنت���ج 45 األف  150 األ���ف برمي���ل يومياً

ا من حقل البحرين. برميل يومياً
وبل���غ متو�س���ط اإنت���اج النف���ط يف البحرين 

ا يف العام 2017،  197.276 األف برمي���ل يومياً
مم���ا ي�سري اإل���ى انخفا����س بن�سب���ة 2.4 % عن 
متو�س���ط الع���ام 2016 البال���غ 202.063 األف 

ا. برميل يومياً
كما بلغ متو�س���ط اإنتاج حقل البحرين بالربع 
ا،  الأول م���ن 2018 بلغ 42.668 األف برميل يومياً

و126.463 األف برمي���ل متو�سط الإنتاج البحري 
م���ن حقل اأبو�سعفة، بانخفا����س بلغ 4.8 % على 
اأ�سا����س ربع �سنوي وبن�سبة 19.5 % على اأ�سا�س 
�سن���وي، حيث �سهد متو�س���ط الإنتاج البحري من 
ا يف الربع الثاين من العام  حق���ل اأبو�سعفة ارتفاعاً

اجلاري 2018.
وتوق���ع م����رصوع امليزانية عج���ز العام 2017 
ح���وايل 1.3 ملي���ار دين���ار وهو ي�س���كل 10.9 % 
من الناجت املحلي الإجمايل، والعام 2018 قرابة 
ال����1.2 ملي���ار دينار بواق���ع 9.9 % م���ن الناجت 

املحلي الإجمايل.
وبل���غ الدي���ن الع���ام للمملكة يف اآخ���ر يونيو 
املا�سي )اأحدث بيانات ر�سمية( نحو 11.5 مليار 

دينار م�سكل %96 من الناجت املحلي الإجمايل.

وفورات مالية في 2018
وتوق���ع مراقب���ون اقت�شادي���ون اأن حتق���ق 
البحرين وف���ورات مالية خلل العام 2018 تقدر 
ب� 800 ملي���ون دينار، وذلك من جراء رفع الدعم 
احلكومي عن اللحوم واملحروقات وعن الكهرباء 
وامل���اء، اإ�ساف���ة اإل���ى فر����س بع����س ال�رصائ���ب 

والر�سوم على خمتلف القطاعات.
وقّدر هوؤلء هذا الرقم بالعتماد على بيانات 
وتقاري���ر مالي���ة ر�سمي���ة اأظه���رت اأن الوفورات 
املتحققة يف العام 2018 من جراء تطبيق برنامج 
اإ�سلح���ات قطاع الطاقة لوح���ده ت�سل اإلى 510 
ملي���ني دينار، قيا�سا بنحو 390 مليونا يف العام 

.2017
املبال���غ  تل���ك  التقاري���ر  ه���ذه  وربط���ت 
بالإ�سلح���ات القت�سادية واإع���ادة توجيه الدعم 
والتي بداأ تطبيقها منذ العام 2016، وخ�سو�سا 
املتعلق يف رفع الدعم عن اللحوم والكهرباء وعن 
جزء من امل�ستقات النفطية وعن علج املقيمني 

يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية احلكومية.
لك���ن ه���ذه الوف���ورات �شرتتفع اإل���ى 800 
ملي���ون دينار العام 2018 يف ح���ال اأ�سيف اإليها 
فروق���ات دعم اللحوم واإيرادات ال�رصائب املزمع 
تطبيقها، ف�س���ل عن زيادة الر�سوم على العديد 

من اخلدمات.
ويقدر اقت�سادي���ون املبالغ امل�ستفادة من 
القيم���ة امل�سافة الت���ي �ستطبق مطل���ع 2019، 
بح���وايل 200 ملي���ون دين���ار �سنوي���ا، فيما قال 

اآخرون اأنها لن تقل عن 300 مليون.

• تعتمد البحرين على بيع امل�شتقات النفطية ولي�س على البرتول اخلام 	

زينب العكري

• اأكر جعفري	

“كوكا كوال” ت�سرتي �سل�سلة مقاهي “كو�ستا”
مقابل 5.1 مليار دولر

عوا�سم - اأ ف ب : اأعلنت �رصكة كوكا 
ك���ول اأم�س اأنه���ا تو�سلت اإل���ى اتفاق مع 
�رصكة ويتريد الريطاني���ة ل�رصاء �سل�سلة 
مقاهي كو�ستا العاملية مقابل 3.9 مليار 
جنيه ا�شرتليني )5.1 مليار دولر( لتكون 
العلم���ة العاملي���ة الأول���ى الت���ي متلكها 

ال�رصكة يف قطاع امل�رصوبات ال�ساخنة.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�رصكة كوكا 
كوال جيم����س كوين�شي يف بي���ان م�شرتك 
اإن “امل�رصوب���ات ال�ساخنة من بني قلة من 
القطاعات يف خارطة امل�رصوبات العاملية 
التي ل متل���ك فيها ال�رصكة علمة عاملية. 
كو�ستا متكننا من ولوج هذه ال�سوق عر 

علمة قهوة قوية”.
واأجنزت ال�سفقة يف حني ي�سهد قطاع 
اً نظرااً  امل�رصوبات الغازية التقليدي تراجعا
للمخاوف املت�سل���ة بال�سحة وال�سمنة يف 

الوليات املتحدة ويف اأ�سواق اأخرى.
يف بداي���ة اأغ�سط����س، وقع���ت �رصك���ة 
اً ل����رصاء  بيب�س���ي ك���ول املناف�س���ة اتفاق���ا
�رشك���ة �شودا�ش���رتمي مقاب���ل 3.2 مليار 

دولر م�ستهدف���ة امل�ستهلك���ني الذي���ن 
يبدون قلقااً من زي���ادة النفايات الناجمة 
ع���ن عب���وات البل�ستيك يف الع���امل. تنتج 
�شودا�شرتمي ماكينات حتول مياه ال�رشب 

اإلى مياه غازية.

وحتت �شغ���ط م�شتثمري���ن مغامرين 
اأعلن���ت ويتريد يف اأبري���ل اأنها �ستتخلى 
ع���ن كو�شت���ا للرتكيز على قط���اع فنادق 
برومي���ري اإن التي متلكها. جاء القرار بعد 
اأن اأ�سبح���ت جمموع���ة اإلي���وت الأمريكية 

اأكر م�ساهم فيها مع ح�سة 6 %.
وقال���ت الرئي�س���ة التنفيذي���ة ل�رصكة 
ويتري���د الي�س���ون بريت���ان يف بي���ان اإن 
“اإع���لن اليوم ميثل قيمة اإ�سافية كبرية 
لل�رصكة” متوقعةاً اأن يدر ذلك اأرباحااً على 

امل�ساهمني.
و�ستمكن ال�سفقة ال�رصكة الريطانية 
م���ن خف����س ديونه���ا وتعزي���ز �سن���دوق 
التقاعد و�ستف�سح يف املجال اأمام تو�سيع 

علمتها الفندقية بروميري اإن.
وا�شرتت ويتربيد �شل�شلة كو�شتا يف 
1995 م���ن موؤ�س�سيه���ا �سريجيو وبرونو 
ل الي���وم نحو 2400  كو�ست���ا وه���ي ت�سِغّ
مقهى يف بريطانيا ونحو 1400 يف العامل.
وت�سغ���ل كو�ست���ا كذلك اأك���رث من 8 
اآلف اآل���ة كو�ست���ا اك�سر����س يف ثماني���ة 
بلدان وتبي���ع منتجاتها كذلك يف املتاجر 

الكرى.
ومتل���ك برومي���ري اإن 785 فندق���ااً يف 
بريطاني���ا اإ�ساف���ة اإلى فن���ادق يف اأملانيا 

وال�رصق الأو�سط.

النفط يهبط متاأثرا باحلروب التجارية
�شنغاف���ورة - روي���رتز: هبط���ت اأ�شع���ار 
النفط اأم�س بفعل خم���اوف من احتدام احلرب 
التجاري���ة بني الولي���ات املتح���دة وال�سني، 
على الرغم من اأن اقرتاب العقوبات االأمريكية 
على �شادرات النف���ط االإيرانية وهبوط اإنتاج 

فنزويل حال دون مزيد من اخل�سائر.
و�سجل���ت العق���ود الآجل���ة خل���ام القيا�س 
العامل���ي مزيج برن���ت 77.64 دولر للرميل، 
بانخفا����س بل���غ 13 �سنتا عن �سع���ر الت�سوية 

ال�سابقة.

ومل ي�سج���ل خام غرب تك�سا����س الو�سيط 
الأمريك���ي تغ���ريا يذك���ر عن���د 70.25 دولر 

للرميل.
وحذر حمللون م���ن اأن اخللفات التجارية 
بني الولي���ات املتح���دة واقت�س���ادات اأخرى 
كبرية، خ�شو�شا ال�ش���ني واالحتاد االأوروبي، 
ق���د تب���داأ يف ال�سغط على النم���و القت�سادي 

ومن ثم الطلب على الوقود.
ويف ظ���ل تراج���ع اإم���دادات فنزويل ب�سدة 
واملخ���اوف ب�س���اأن العقوب���ات الأمريكية على 

اإي���ران، والتي �ست�ستهدف �س���ادرات طهران 
النفطية م���ن نوفمر، تتجه اأ�س���واق اخلام يف 
اأغ�سط�س اإلى ت�سجي���ل ارتفاع باأكرث من 4 % 
يف �سعر برنت 2 % يف �سعر خام غرب تك�سا�س 

الو�سيط.
وعل���ى �سعيد مت�س���ل، اأظه���رت بيانات 
والتج���ارة  القت�س���اد  وزارة  م���ن  �سهري���ة 
الياب���ان  واردات  ارتف���اع  اأم����س  وال�سناع���ة 
النفطية من اإيران 9.6 % على اأ�سا�س �سنوي 

يف يوليو اإلى 183 األفا و560 برميل يوميا.

اأعلنت وزارة املالي���ة التزامها الكامل 
بتطبي���ق �رصيبة القيم���ة امل�سافة، يف اإطار 
جمل����س  دول  ب���ني  املوح���دة  التفاقي���ة 
التع���اون اخلليجي. وق���ال القائ���م باأعمال 
يف  حم���ود  يو�س���ف  املالي���ة  وزارة  وكي���ل 
بيان ن�رص على “توي���رت”: “البحرين ملتزمة 
بتطبي���ق �رصيب���ة القيمة امُل�ساف���ة، وذلك 
يف اإط���ار التفاقي���ة املوقع���ة م���ن ال���دول 
الأع�س���اء يف جمل����س التع���اون”. ومل يحدد 
البي���ان املوعد املحدد لب���دء التنفيذ، على 
الرغ���م من تاأخر اململك���ة يف اإقرار ال�رصيبة. 
وكان���ت البحري���ن اأعلن���ت الع���ام املا�سي 
اأنها �ستطب���ق يف 2018، اإل اأنها مل ت�ستطع 
االإيفاء بذلك كون امل�شاألة حتتاج اإلى نظام 
�رصيب���ي و�سن قوانني وت�رصيع���ات.  وبداأت 
الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية 
ال�سعودي���ة بتطبيقها الع���ام اجلاري، فيما 
طلب���ت الكوي���ت اإعطاءه���ا مهل���ة لرتتيب 
اأو�ساعه���ا ومل تف�سح �سلطنة عمان عن اأية 

تفا�سيل اأو مواعيد.

“املالية”: ملتزمون 
بتطبيق “القيمة امل�سافة”

املحرر االقت�سادي

اجل�����اري  ال����ع����ام  م���ال���ي���ة  وف��������ورات  دي����ن����ار  م���ل���ي���ون   800



السبت 1 سبتمبر 2018 
21 ذو الحجة 1439

العدد 3609 11 business@albiladpress.comاقتصاد

الر�صوم اجلمركية “الرتامبية”... ملاذا ال�صلب حتديدا؟
قد ينقلب ال�سحر على ال�ساحر يف النهاية

دبي - اأرقام: يف الثامن من مار�س من العام 
اجل���اري، قرر الرئي����س الأمريك���ي دونالد ترامب 
فر����س تعريفات جمركي���ة ن�سبته���ا 25 % على 
واردات ب���اده من ال�سلب 10 % على الأملنيوم، 
يف اإط���ار �سعي���ه لدع���م �سناعة ال�سل���ب املحلية 
التي ادعى اأنها تواجه مناف�سة غري عادلة ت�سعف 
القت�ساد الأمريكي وتهدد الأمن القومي للباد.

وبعده���ا باأ�سبوع���ن، وحتدي���ًدا يف 23 م���ن 
ال�سهر نف�س���ه، دخل القرار حي���ز التنفيذ، واأ�سار 
البي���ت الأبي�س اإل���ى اأن التعريف���ات املفرو�سة 
�رضورية من اأج���ل �سمان وجود اإنتاج حملي ملادة 
حيوي���ة كال�سلب. غ���ري اأن اله���دف احلقيقي هو 
حماي���ة ال�سناع���ة الأمريكية م���ن ال�سلب الأجنبي 
الرخي����س وال���ذي تدع���ي الإدارة الأمريكي���ة اأنه 

مدعوم ب�سكل غري عادل.
ي���وازي  م���ا  الولي���ات املتح���دة  وت�ست���ورد 
4 اأ�سع���اف �سادراته���ا م���ن ال�سل���ب، وتوؤّم���ن 
احتياجاته���ا م���ن هذا اخلام من اأك���ر 100 دولة، 
غ���ري اأن 3 اأرب���اع وارداته���ا تاأت���ي م���ن 8 بل���دان 
فقط، من بينها كندا والربازيل وكوريا اجلنوبية 
واملك�سيك ورو�سيا وتركيا، وفًقا لبيانات منظمة 

التجارة الدولية.

لماذا الصلب بالتحديد؟
�سهدت �سناعة ال�سلب يف الوليات املتحدة 
تغ���ريات وا�سع���ة من���ذ نهاي���ة احل���رب العاملية 
الثاني���ة. فمن ناحية �ساهم���ت �سل�سلة التطورات 
التكنولوجي���ة التي �سهدتها ال�سناعة يف حت�سن 
الإنتاجي���ة، مم���ا �سم���ح مل�سنعي ال�سل���ب برفع 
طاقته���م الإنتاجية من خال ال�ستعانة بعدد اأقل 

من العمال.
مكت���ب  ع���ن  ال�س���ادرة  للبيان���ات  ووفًق���ا 
اإح�ساءات العمل، يوظف قطاع ال�سلب الأمريكي 
حالًيا م���ا يقرب من 140 األف عامل ب�سكل مبا�رض، 
مقارن���ة م���ع 650 األًف���ا قبل ما يزي���د على ن�سف 

قرن.
ومن ناحية اأخرى، اأ�سهمت املناف�سة الأجنبية 
تعمي���ق  يف  ال���واردات  حج���م  وارتف���اع  القوي���ة 
ج���راح ال�سناع���ة الأمريكي���ة وخ�س���ارة املزيد من 
الأمريكين لوظائفهم، على الرغم من اأن الكثري 
م���ن الأبحاث ت�سري اإل���ى اأن واردات الباد لي�ست 
ه���ي ال�سب���ب الرئي����س ملا تع���اين من���ه ال�سناعة 

املحلية.
لكن هناك الكثري م���ن ال�سناعات الأمريكية 
الت���ي تعاين من ظروف م�سابه���ة، فلماذا ال�سلب 
بالتحدي���د؟ باخت�س���ار ال���واردات الأمريكي���ة من 
ال�سل���ب لطاملا كانت م�ساأل���ة ح�سا�سة �سيا�سًيا؛ 
م���ن  املحلي���ة  الإنتاجي���ة  الطاق���ة  معظ���م  لأن 
ال�سلب ترتكز يف ولي���ات متاأرجحة انتخابًيا بن 

اجلمهورين والدميقراطين مثل بن�سلفانيا.
وياأمل ترام���ب اأن ت�ساعده تلك الإجراءات يف 
اإمال���ة الكفة ناحي���ة اجلمهوري���ن يف النتخابات 
املقبل���ة، غ���ري اأن���ه اأثناء �سعي���ه حلماي���ة منتجي 
ال�سل���ب اأ�رض مب�ستهلكيه من ال����رضكات املحلية. 
فالتعريفة املفرو�س���ة على ال�سلب رمبا اأفادت 
م�سنع���ي اخل���ام الأمريكين، ولكنه���ا يف الوقت 
نف�س���ه اأ�رضت بالقدرة التناف�سية لكل ال�سناعات 

الأمريكية الأخرى التي ت�ستخدم ال�سلب.
بب�ساط���ة، التعريفات اجلمركي���ة تاأخذ اأموال 
امل�ستهلك���ن وتنقله���ا اإل���ى جي���وب املنتجن. 
لنفرت�س مثًا اأن ماليزيا فر�ست تعريفة قدرها 
25 % عل���ى وارداتها من اللح���وم. هذا بالتاأكيد 
خرب �س���ار بالن�سبة ملنتجي اللح���وم املحلين، اإذ 
اإن اللح���وم امل�ستوردة اأ�سبح���ت اأغلى بن�سبة 25 
%، ولكن���ه يف الوق���ت نف�س���ه ميثل خ���رًبا �سيًئا 
بالن�سب���ة للمطاعم وامل�ستهلكن بالتبعية الذين 

�سيتحملون الزيادة التي �ست�سهدها الأ�سعار.

” تبًا للحلفاء... “أميركا أولاً
البع�س هنا قد يت�ساءل، اأمريكا دولة م�سدرة 
لل�سلب فلماذا ل تعتمد ال�رضكات الأمريكية على 
املنتج املحلي بدًل م���ن امل�ستورد؟ والإجابة هي 
اأن ال�سل���ب كمادة له اأنواع كث���رية تنتج بع�سها 
الوليات املتحدة يف حن توجد هناك اأنواع اأخرى 
حتتاج اإليها ال����رضكات الأمريكية ل ينتجها �سوى 

امل�سانع الأوروبية واليابانية.
اأي اأن ال�سل���ب لي�س عبارة عن نوع واحد، بل 
توجد منه اأن���واع خمتلفة خم�سو�س���ة لتطبيقات 
حم���ددة حتتاج اإل���ى تقنيات اإنتاجي���ة عالية جًدا. 
وهن���اك بع����س الأن���واع الت���ي يتخ�س����س فيها 
الأوروبيون والآ�سيوي���ون واأنواع اأخرى يتخ�س�س 

فيها املنتجون الأمريكيون.
واعت���ربت الإج���راءات احلمائي���ة الأمريكي���ة 
مبثابة الر�سا�س���ة الأولى يف حرب جتارية ت�سنها 
الولي���ات املتحدة لي�س عل���ى ال�سن واإمنا على 
حلفائه���ا التاريخي���ن. فعلى عك�س م���ا يعتقده 
البع����س، مل تت����رضر ال�س���ن ب�س���كل كب���ري م���ن 

تعريف���ات ال�سل���ب الأمريكية؛ لأنه���ا على الرغم 
م���ن كونها ت�سيط���ر على ن�سف اإنت���اج العامل من 
ال�سل���ب اإل اأنها تاأتي يف املرتبة احلادية ع�رضة يف 
ترتيب اأكرب م�سدري ال�سلب للوليات املتحدة.

اأك���رب دولة م�س���درة لل�سلب اإل���ى الوليات 
املتح���دة وبالتبعية اأك���رب املت�رضري���ن هي كندا 
تليه���ا الربازيل ثم كوري���ا اجلنوبية واملك�سيك، 
ال�سا�س���ة  اعتربه���ا  لطامل���ا  دول  وجميعه���ا 

الأمريكيون حلفاء تاريخين للوليات املتحدة.
ولكن، كما هو متوقع مل تقف الدول املت�رضرة 
من التعريفات مكتوفة الأيدي، فالكنديون على 
�سبيل املثال بعد اأن �سفعهم ترامب على خدهم 
الأمين مل يديروا له الأي�رض كما توقع واإمنا ردوا له 
ال�سفع���ة من خال فر�س تعريف���ات مماثلة على 
وارداته���م الأمريكي���ة. وو�سف رئي����س وزرائهم 

الإجراءات الأمريكية باأنها “اإهانة” لباده.

على خطى “بوش”
يف اأوائل العام 2002، فر�ست اإدارة الرئي�س 
ج���ورج دبليو بو�س ر�سوًم���ا جمركية على واردات 
الب���اد من ال�سل���ب يف حماول���ة حلماي���ة �سناعة 

ال�سلب الأمريكية من الإغراق الأجنبي.
الر�سوم اجلمركية التي دخلت حيز التنفيذ يف 
مار�س من ذلك العام – والتي كان من املفرت�س 
اأن ت�ستمر ل� 3 �سنوات – و�سلت قيمتها اإلى 30 
%، ومت فر�سه���ا عل���ى كل دول العامل با�ستثناء 
دول ع���دة من بينه���ا كن���دا والأردن واملك�سيك. 
لكن ه���ذه التعريفات ف�سلت يف حتقيق الأهداف 
املرج���وة منه���ا واأحلق���ت بالقت�س���اد الأمريكي 
اأ�رضاًرا ج�سيم���ة. ورمبا تعطينا هذه الواقعة فكرة 

عم���ا ميك���ن اأن نتوقع���ه م���ن نتائ���ج التعريفات 
املفرو�س���ة اأخريا من جان���ب ترامب على ال�سلب 

والأملنيوم.
اأثرت ه���ذه التعريف���ات ب�س���كل �سلبي على 
اأ�سعار املنتجات التي يدخل ال�سلب يف ت�سنيعها 
املع���ادن  اأهمه���ا،  كث���رية  ب�سناع���ات  واأ����رضت 
امل�سنع���ة والآلت واملع���دات الثقيل���ة ومعدات 
النقل وقطع الغيار و�رضكات املقاولت وم�سنعو 
الإط���ارات، وغريه���ا من ال�سناع���ات الأخرى التي 

ت�ستخدم ال�سلب كاأحد مدخات الإنتاج.
�رضك���ة  ن�رضته���ا  بحثي���ة  ورق���ة  واأ�س���ارت 
“تراي���د براترن�سيب  ال�ست�س���ارات القت�سادية 
ورالدواي���د” يف الراب���ع م���ن فرباي���ر 2003 حتت 
عن���وان “العواقب غ���ري املق�س���ودة للتعريفات 
بالولي���ات  ال�سل���ب  واردات  عل���ى  املفرو�س���ة 
املتح���دة: تقدير كم���ي لاآثار املرتتب���ة يف العام 
2002” اإل���ى اأنه يف العام نف�سه الذي قررت فيه 
اإدارة بو�س فر����س التعريفة اجلمركية كان عدد 
العم���ال الذين فق���دوا وظائفهم ب�سب���ب ارتفاع 
الأ�سع���ار اأك���رب م���ن جمموع م���ا وظفت���ه �رضكات 

ال�سلب الأمريكية.
ال����رضكات  م���ن  العظم���ى  الغالبي���ة  كان���ت 
الأمريكي���ة امل�ستهلكة لل�سلب عبارة عن �رضكات 
�سغ���رية. فوفًقا لذات الدرا�س���ة، كان 98 % من 
ال�رضكات الأمريكية امل�ستهلك���ة لل�سلب والبالغ 
عددها 193 األف �رضكة توظف اأقل من 500 عامل.

هذا يعن���ي اأن هذه ال����رضكات مل يكن اأمامها 
خي���ار اآخر �سوى تقبل تلك الأ�سعار. بعبارة اأخرى، 
كانت هذه ال����رضكات اأ�سغر من اأن متتلك القدرة 
على التاأثري يف الأ�سعار، ولذلك كان عليها قبول 
حقيق���ة اأن تكلفة املدخات ارتفع���ت، ول يوجد 

مف���ر من متري���ر اجل���زء الأكرب م���ن الزي���ادة اإلى 
امل�ستهلك.

ت�سببت التعريفات يف ارتفاع اأ�سعار ال�سلب، 
وهو م���ا اأثر �سلًبا عل���ى كل ال�سناعات الأمريكية 
امل�ستخدم���ة له���ذا اخل���ام، والتي ا�سط���رت اإلى 
ت�رضيح 200 األ���ف عامل فيما يقرب من عام، وهو 
ما يتج���اوز اإجم���ايل الوظائف الت���ي خلقها قطاع 
اإنت���اج ال�سلب يف نف�س الف���رتة والتي بلغت نحو 

187.5 األف وظيفة.
لك���ن الآث���ار ال�سلبي���ة له���ذه التعريفات مل 
تتوقف عند هذا احلد. فب�سبب اأن اأ�سعار ال�سلب 
يف الولي���ات املتح���دة اأ�سبحت اأعل���ى مقارنة مع 
الدول الأخ���رى، اأ�سبح ل���دى امل�سنعن الأجانب 
للمنتج���ات املحتوي���ة على ال�سلب مي���زة الكلفة 
عل���ى امل�سنع���ن الأمريكي���ن للمنتج���ات، وهو 
م���ا �سجع املتعاملن مع ال����رضكات الأمريكية اإلى 

التحول نحو نظريتها الأجنبية الأقل تكلفة.
بعد نح���و 21 �سهًرا من اإقرارها، وحتت وطاأة 
�ضغوط داخلية وخارجية تزعمها الحتاد الأوروبي 
قا�سي���ة،  باإج���راءات  لل���رد  ي�ستع���د  كان  ال���ذي 
ا�سط���رت اإدارة بو�س لإلغ���اء التعريفات بعد اأن 
ات�سح للجميع اأن الفوائ���د التي �سيح�سل عليها 
املنتجون املحليون من هذه التعريفة اأقل بكثري 

من التكلفة التي �سيتحملها امل�ستهلكون.
ال�سيا�س���ات  فوائ���د  تت�س���اءل  باخت�س���ار، 
احلمائي���ة الهادفة اإلى اإنقاذ ع���دد قليل جًدا من 
الوظائ���ف يف �سناع���ة ال�سل���ب الأمريكي���ة اأمام 
العواق���ب ال�سلبية عل���ى القت�س���اد الناجمة عن 
ارتفاع الأ�سعار وخ�سارة العمال يف �سناعات اأخرى 

لوظائفهم.

الرئي����س  ه���دد  بلوم���ربغ:   - وا�سنط���ن 
الأمريك���ي دونال���د ترام���ب بالن�سح���اب م���ن 
منظمة التجارة العاملي���ة يف حال عدم معاملة 
الوليات املتحدة ب�سكل اأف�سل.وقال ترامب 
يف ت�رضيحات ملحطة “بلومربغ” الأمريكية من 
داخل البي���ت الأبي�س، اإنه �سوف ين�سحب من 
منظم���ة التجارة العاملي���ة اإذا مل تطور اجلهة 

التي تتخذ من جنيف مقراً لها �سلوكها.
ومن �ساأن ان�سحاب الوليات املتحدة من 
منظمة التج���ارة العاملي���ة اأن يقو�س ب�سكل 
حاد النظ���ام التجاري متع���دد الأطراف الذي 
�ساعدت وا�سنط���ن يف بنائه يف اأعقاب احلرب 

العاملية الثانية.
الرئي����س  ����رضح  املا�س���ي،  ال�سه���ر  ويف 
الأمريكي باأن الوليات املتحدة يتم تعاملها 
ب�سكل �سيئ للغاية من قب���ل منظمة التجارة 
العاملي���ة ل�سنوات عديدة، م�سرياً اإلى اأنها يف 

حاجة لتغيري اأ�ساليبها.
وكان املمثل التج���اري الأمريكي روبرت 
ليتاي���زر ذك���ر اأن ال�سماح لل�س���ن بالدخول 

اإلى منظمة التج���ارة العاملية يف العام 2001 
مبثابة خطاأ.

وتقدم���ت ال�س���ن يف الأ�سب���وع اجلاري 
ب�سك���وى ملنظم���ة التج���ارة العاملي���ة �س���د 
تعريفات ترامب لتكون الدولة رقم 10 التي 

تقبل على الإجراء نف�سه لل�سبب نف�سه.
رئي����س  اأعل���ن  مت�س���ل،  �سعي���د  عل���ى 
املفو�سي���ة الأوروبي���ة جان كل���ود يونكر اأن 
الحت���اد الأوروب���ي �س���ريد عل���ى اأي ر�س���وم 
جمركي���ة ق���د تفر�سه���ا الولي���ات املتحدة 
عل���ى ال�سيارات، يف وق���ت تلوح جمددا بوادر 
الت�سعيد التجاري بع���د التهدئة التي اأقرت 

يف يوليو بن وا�سنطن وبروك�سل.
وقال يونكر متحدثا ل�سبكة “زد دي اإف” 
الأملانية اإن���ه يف حال �سدد الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب الر�سوم اجلمركية على واردات 
ال�سي���ارات الأوروبي���ة كما ه���دد اخلمي�س يف 
مقابلة مع وكال���ة “بلومربغ”، “ف�سوف نقوم 

بالأمر نف�سه”.
وتاب���ع “اتفقنا مع الرئي����س ترامب على 

ن���وع م���ن وق���ف اإط���اق الن���ار يف م���ا يتعلق 
بال�رضائ���ب اجلديدة على ال�سي���ارات” مذكرا 
بزيارت���ه يف نهاية يوليو اإل���ى وا�سنطن بحثا 
عن ت�سوية لأزمة تبادل العقوبات بن اأوروبا 

والوليات املتحدة.
وق���ال “كما يح�سل اأحيانا م���ع اأي هدنة، 
فه���ي تك���ون اأحيان���ا يف خط���ر، لكن���ه يت���م 

احرتامها”.

وح���رك ترام���ب اخلمي����س املخ���اوف من 
راف�س���ا يف  التجاري���ة،  احل���رب  ت�سعي���د يف 
“بلوم���ربغ” عر����س الحت���اد  م���ع  املقابل���ة 
الأوروب���ي بتخل���ي الطرف���ن ع���ن الر�س���وم 

اجلمركية املتبادلة على واردات ال�سيارات.
وق���ال “اإن م�ستهلكيه���م اعت���ادوا ����رضاء 
�سياراته���م ولي����س �سياراتن���ا”، واأبدى مرارا 
ا�ستياءه لروؤية �سيارات مر�سيد�س يف �سوارع 

نيويورك.
الأوروبي���ة  التج���ارة  مفو�س���ة  واأك���دت 
�سي�سيليا مامل�س���رتوم اخلمي�س اأمام جلنة يف 
الربملان الأوروبي، اأن بروك�سل على ا�ستعاد 
لإلغ���اء الر�س���وم اجلمركي���ة عل���ى ال�سيارات 
الأمريكي���ة ولك���ن ب����رط اأن “يك���ون ذل���ك 

مبادل”.
ويف ح���ال ف�س���ل امل�ساع���ي احلالية، فقد 
هدد ترامب يف الربيع بفر�س ر�سوم جمركية 
بن�سب���ة 25 % عل���ى ال�سي���ارات امل�ستوردة، 

طالبا من وزارة التجارة در�س امللف.

الرئي�س االأمريكي يهدد باالن�صحاب من “التجارة العاملية”
رف�س رفع الر�سوم عن ال�سيارات الأوروبية

• دونالد ترامب 	
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اأنباء عن مقتل �شقيق عبد امللك احلوثي بغارة يف احلديدة

اأف����ادت اأنباء مبقتل القيادي يف ميلي�شيات احلوثي، عبد اخلال����ق احلوثي، وعدد من مرافقيه بغارة للتحالف 
عل����ى مزرع����ة يف مديرية باجل يف احلديدة. واأ�شارت االأنباء اإلى اأن املطلوب رقم 6 يف قائمة التحالف كان مر�شوداً 
خ����الل االأيام املا�شية، وا�شُتهدف قبل فجر اجلمعة. يذكر اأن عبد اخلالق هو �شقيق زعيم امليلي�شيات، عبد امللك 
احلوثي. كما قتل اأحد معاونيه بغارة جوية قبل اأيام. اإلى ذلك، قتل عدد من قيادات ميلي�شيات احلوثي االإيرانية، 
خ����الل املعارك مع قوات دعم ال�رشعية املدعومة م����ن التحالف العربي يف حمافظة البي�شاء اليمنية، وفق ما ذكرت 
م�ش����ادر “�ش����كاي نيوز عربية”، اأم�س. وذكرت م�شادر ع�شكرية ميداني����ة اأن هوؤالء القادة لقوا م�رشعهم يف منطقة 
ف�شحة مبديرية املالجم يف حمافظة البي�شاء، و�شط اليمن، خالل اليومني املا�شيني، يف وقت ال تزال قوات دعم 
ال�رشعية هناك حتقق تقدما. من جهة اأخرى، علمت “العربية” من م�شادر ر�شمية مينية اأن املبعوث االأممي، مارتن 
غريفي����ث، �شيلتق����ي الرئي�س عبدربه من�شور هادي اليوم ال�شب����ت يف الريا�س، وذلك بناء على طلب من غريفيث 

ع�شية انطالق جولة م�شاورات جديدة بني احلكومة ال�رشعية وميلي�شيات احلوثي يف جنيف االأربعاء املقبل.
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تونس - رويترز:

غزة ـ أ ف ب:

الجزائر ـ أف ب:

لندن ـ رويترز:

قال م�شدر ر�شمي اإن رئي�س الوزراء 
يو�شف ال�شاهد اأقال، اأم�س اجلمعة، وزير 
الطاق����ة واأربع����ة م�شوؤول����ني بارزي����ن يف 

الوزارة، ل�شبهات ف�شاد.
ويف العام املا�شي، بداأ ال�شاهد حملة 
�ش����د الف�ش����اد حي����ث مت توقي����ف بع�س 
رج����ال االأعمال وعدد م����ن امل�شوؤولني من 
امل�شت����وى املتو�ش����ط، ولك����ن ه����ذه هي 
املرة االأولى التي ت�شم����ل االإقالة ب�شبهة 
الف�شاد م�شوؤولني كب����ارا. وذكر امل�شدر 
اأن االإقال����ة �شملت كات����ب الدولة للطاقة 
ورئي�����س  للمحروق����ات  الع����ام  واملدي����ر 
�رشك����ة االأن�شطة البرتولي����ة واملدير العام 

لل�شوؤون القانونية يف الوزارة.
واأم����ر ال�شاه����د بفت����ح حتقي����ق مايل 
مو�ش����ع وباإحل����اق م�شال����ح وزارة الطاقة 
الوزي����ر  اإقال����ة  بع����د  ال�شناع����ة  ب����وزارة 
وت�شكيل جلنة خرباء لدى رئا�شة احلكومة 
الإع����ادة هيكل����ة ال����وزارة ومراجعة حوكمة 

قطاع الطاقة.

الفل�شطيني���ة  ال�شح���ة  وزارة  اأعلن���ت 
اأن نح���و 240 �شخ�شا اأ�شيب���وا بالر�شا�س 
يف  للدم���وع  امل�شي���ل  بالغ���از  واالإختن���اق 
“م�ش���رات  اط���ار  يف  اندلع���ت  مواجه���ات 
العودة” بعد ظهر اجلمعة قرب حدود قطاع 
غزة مع ا�رشائيل. وقال اأ�رشف القدرة الناطق 
با�شم الوزارة يف بيان “اأ�شيب 240 مواطنا 
بالر�شا�س والغاز )امل�شيل للدموع( بينهم 

82 ا�شابة بالر�شا�س احلي”.
واأ�ش���ار اإلى اإ�شابت���ني يف “حال اخلطر 
هما امل�شعفة املتطوعة ����رشوق اأبو م�شامح 

وطفل عمره 10 �شنوات”.
واأو�ش���ح الق���درة اأن ب���ني امل�شابني 
“م�ش���ور �شح���ايف )حمل���ي( هو حمم���د اأبو 
�شلط���ان الذي اأ�شي���ب بر�شا�شة يف القدم 

يف رفح يف جنوب القطاع”.
و�ش���ارك اآالالف يف احتجاج���ات اجلمعة 
ال23 الت���ي تنظمها الهيئة الوطنية العليا 
مل�شرات العودة وك�رش احل�شار التي ت�شم 

كافة الف�شائل ومنظمات اأهلية.

ارتفع عدد امل�شاب���ني بداء الكولرا 
يف اجلزائر اإل���ى 74 حالة يف 6 مناطق، منذ 
ظهور الوباء بداية اأغ�شط�س اجلاري. وفق 
ما اأعلن���ت وزارة ال�شح���ة اجلزائرية، اأم�س 
اجلمعة. ونقل���ت “فران�س بر�س” عن بيان 
لل���وزارة “لغاي���ة 30 اأغ�شط�س مت ت�شجيل 
74 حال���ة اإ�شابة ب���داء الكول���را موؤكدة، 
واأن 132 مري�ش���ا غادروا امل�شت�شفى بعد 

�شفائهم”.
وبات الداء حم�شورا يف والية البليدة 
الواقعة على بعد 50 كلم جنوب العا�شمة 
اجلزائري���ة، الت���ي بل���غ ع���دد االإ�شاب���ات 

املوؤكدة فيها 39 حالة، وفق البيان.
اأم���ا يف العا�شمة، فقد مت ت�شجيل 15 
حالة كلها يف املناطق القريبة من البليدة، 
وف���ق ت�رشي���ح �شاب���ق ملدي���ر م�شت�شف���ى 

بوفاريك ر�شا دغبو�س.

اأظهرت درا�شة ُن����رشت، اأم�س اجلمعة، 
اأن النزاعات امل�شلحة يف القارة االإفريقية، 
اإ�شاف���ة اإل���ى االأمرا�س واجل���وع الناجمني 
عنه���ا، قد تكون ت�شبب���ت مبوت 5 ماليني 
طفل ال تتج���اوز اأعمارهم اخلم�س �شنوات، 
بني عامي 1995 و2015. ومن بني هوؤالء 
االأطف���ال، نح���و 3 ماليني ر�شي���ع يبلغون 
12 �شه���را اأو اأق���ل، اأي 3 م���رات اأكرث من 
االأ�شخا����س الذين ُقتلوا ب�ش���كل مبا�رش يف 
النزاعات بالقارة. وال ترتكز الدرا�شة التي 
ن�رشته���ا �شحيف���ة “ذي الن�ش���ت” الطبية، 
على عدد فعل���ي، لكنها تقارن املعطيات 
املتعلق���ة ب���� 15441 نزاعا ُقت���ل خاللها 

قرابة مليون �شخ�س، بح�شب باحثني.
املعطي���ات  ه���ذه  ا�شتخدم���وا  وق���د 
الحت�ش���اب خطر وفاة طف���ل يف دائرة يبلغ 
ن�ش���ف قطره���ا 100 كيلومرت خ���الل نزاع 
م�شلح وحتى 8 اأعوام بعده. وقدروا بعدها 
ع���دد الوفي���ات االأطف���ال املن�ش���وب اإلى 

حروب عدة يف اإفريقيا.

تون�س... اإقالة وزير و4 
م�شوؤولني ل�شبهات ف�شاد

اإ�شابة 240 فل�شطينيا 
بنران االحتالل يف غزة

اجلزائر: اإح�شاء “خميف” 
ل�شحايا الكولرا

النزاعات يف اإفريقيا تفتك 
ب�5 ماليني طفل

خطة �سعودية حلفر قناة حتول قطر �إلى جزيرة
اأملح مل�رشوع تاريخي �شيغر جغرافيا املنطقة... القحطاين:

ومل ت���رد ال�شلط���ات القطرية بع���د على طلب 
بالتعليق.

و�شبق اأن حتدث القطح���اين عن امل�رشوع على 
“تويرت” على مدى االأ�شهر املا�شية، لكن تغريدة 
اأم�س اجلمعة هي اأو�شح اإ�شارة اإلى االآن اإلى مبادرة 

يرف�شها معار�شوها.
وقطعت اململك���ة العربي���ة ال�شعودية ودولة 
االإمارات العربية املتحدة والبحرين وم�رش عالقاتها 
الدبلوما�شي���ة والتجاري���ة مع قط���ر واأوقفت حركة 
النقل معها يف يونيو 2017 بتهمة دعم االإرهاب. 

وكان املوق���ع االإخباري املق���رب من احلكومة 
)�شبق( هو اأول من اأ�شار للقناة يف اأبريل. 

وحتدثت م�شادر مل ُتن����رش اأ�شماوؤها عن خطط 
�شعودي���ة لبن���اء قاع���دة ع�شكري���ة وموق���ع لدفن 
النفايات النووية بجانب قناة طولها 60 كيلومرتا 
وعر�شها مئتا مرت وعمقه���ا 20 مرتا ومتتد بطول 

حدود قطر.  
وقدرت التكاليف بنحو 2.8 مليار ريال )747 

مليون دوالر(.
واأف���ادت تقارير اأخرى ن����رشت يف �شحيفة مكة 
يف يوني���و باأن الريا����س مت�شي قدم���ا نحو تنفيذ 
اخلط���ط واأن 5 �رشكات، مل تذك���ر اأ�شماوؤها، دعيت 
للتقدم بعرو�س الإقامة امل����رشوع واأن ا�شم ال�رشكة 

الفائزة �شيعلن يف �شبتمرب.

• قناة �شلوى البحرية	

كتب م�سوؤول �سعودي كبري على ح�س�به مبوقع “تويرت” اأم�س اجلمعة عب�رة حملت فيم� يبدو ت�أكيدا 

لتق�رير و�س�ئل اإعالم �سعودية عن اأن اململكة تبحث حفر قن�ة من �س�أنه� ف�سل �سبه اجلزيرة القطرية عن 

الي�ب�سة وحتويله� اإىل جزيرة.  وق�ل �سعود القحط�ين وهو م�ست�س�ر كبري لويل العهد الأمري حممد بن 

�سلم�ن يف تغريدته على “تويرت”: كمواطن اأنتظر بف�رغ ال�سرب وال�سوق تف��سيل تطبيق م�سروع قن�ة 

جزيرة �سرق �سلوى، هذا امل�سروع العظيم الت�ريخي الذي �سيغري اجلغرافي� يف املنطقة“.

توالت التحذي���رات يف االآونة االأخرة من 
احتمال ا�شتخدام اأ�شلحة كيماوية يف �شوريا، 
و�شط قلق دويل من العملية الع�شكرية التي 
يعتزم النظ���ام ال�شوري اإطالقه���ا ال�شرتجاع 
اآخر معاق���ل الف�شائل امل�شلح���ة يف حمافظة 

اإدلب، �شمايل البالد.
وقال مبعوث االأمم املتحدة اإلى �شوريا، 
�شتاف���ان دي مي�شت���ورا، اإن ع���ددا كبرا من 
املقاتل���ني االأجان���ب يرتك���زون يف اإدلب مبا 
يف ذل���ك االآالف ممن تدرجه���م االأمم املتحدة 
�شمن خان���ة االإرهابيني مثل عنا�رش القاعدة، 
لك���ن امل�شوؤول الدويل ي���رى اأنه لي�س ثمة ما 
يربر ا�شتخ���دام اأ�شلحة ثقيلة �شدهم، مبا يف 

ذلك االأ�شلحة الكيماوية.
ويع���زو دي مي�شت���ورا رف�ش���ه ا�شتخدام 
االأ�شلح���ة الكيماوية والثقيل���ة يف اإدلب اإلى 
ترك���ز املقاتل���ني يف مناط���ق ذات كثاف���ة 
�شكاني���ة عالي���ة وبالتايل “جتن���ب ا�شتخدام 

ال�شالح الكيماوي اأمر جوهري بالتاأكيد”.
واأ�ش���ار دي مي�شتورا اإلى ق���درة كل من 
النظام ال�شوري وجبه���ة الن�رشة على ت�شنيع 

وا�شتخدام غاز الكلور.
ويف املنح���ى نف�شه، ق���ال وزير اخلارجية 
ال�ش���وري، ولي���د املعل���م، اإن ثم���ة حماوالت 
لفربك���ة هجم���ات بالكمي���اوي الأج���ل تقدمي 
ذريع���ة التدخل لدول غربي���ة تتهمها دم�شق 

بالتاآمر على البالد.
اأما وزارة الدفاع الرو�شية فقالت، موؤخرا، 
اإن هذه اال�شتعدادات متثل دليال جديدا على 
خطط الوالي���ات املتحدة ال�شتغالل “الهجوم 
الكيم���اوي” املف���ربك ال���ذي يع���ده م�شلحو 
“هيئ���ة حتري���ر ال�ش���ام” )“جبه���ة الن����رشة” 
�شابق���ا( يف حمافظة اإدل���ب، مب�شاركة ن�شطة 

لال�شتخبارات الربيطانية.

بعدم���ا  الرو�شي���ة  االتهام���ات  وج���اءت 
ح���ذرت وا�شنطن �شوريا م���ن مغبة ا�شتخدام 
االأ�شلح���ة الكيماوي���ة يف �شوريا ونبهت نظام 
ب�ش���ار االأ�شد اإلى اأنها �ش���رتد ب�شكل منا�شب 
اإذا اأقدم على ه���ذه اخلطوة. واأ�شحت اإدلب، 
تط���ل عل���ى احل���دود مع تركي���ا، اآخ���ر معقل 
للف�شائ���ل املعار�شة بعد طرده���ا تدريجياً 
من مناطق عدة يف الب���الد. واأكدت دم�شق يف 
االآونة االأخ���رة اأن تلك املحافظة على قائمة 

اأولوياتها الع�شكرية.
ويعي����س يف حمافظ���ة اإدل���ب حالي���اً نحو 
2.3 ملي���ون �شخ�س بينه���م اأكرث من مليون 
�شخ����س نزح���وا من مناط���ق اأخرى م���ع اأعداد 
كبرة من املقاتلني الذين رف�شوا اتفاقات 
الت�شوية التي اأبرمتها ال�شلطات ال�شورية مع 

الف�شائل املقاتلة.
وعل���ى الرغم من تب���ادل االتهامات بني 
مو�شكو، احللي���ف االأقوى لالأ�شد، ووا�شنطن، 

يرى متابع���ون اأن املناكفات ال تغر ال�شيء 
الكث���ر عل���ى اأر�س الواق���ع على اعتب���ار اأن 
ق���وات النظ���ام ال�شوري تقرتب م���ن احل�شم 
الع�شك���ري عل���ى االأر����س مع قرعه���ا طبول 

احلرب يف اإدلب.
من جانبه، قال وزير اخلارجية االأمركي، 
ماي���ك بومبي���و، اأم����س اجلمع���ة، اإن الواليات 
املتحدة تعت���رب هجوم جي�س النظام ال�شوري 
عل���ى حمافظ���ة اإدل���ب، التي ي�شيط���ر عليها 
مقاتلو املعار�شة ت�شعيداً لل�رشاع ال�شوري. 
توي���رت  عل���ى  تغري���دة  يف  بومبي���و  وكت���ب 
“الواليات املتحدة تعترب هذا ت�شعيدا ل�رشاع 
خطر بالفعل”. ووجه اأي�شاً انتقادات لوزير 
اخلارجية الرو�شي �شرغي الفروف “لدفاعه 
ع���ن الهج���وم ال�ش���وري والرو�ش���ي”.  ياأت���ي 
ه���ذا فيم���ا قال املفو����س ال�شام���ي ل�شوؤون 
الالجئني يف االأمم املتحدة اإن هجمة ع�شكرية 
حمتملة على اآخر معقل للمعار�شة يف �شوريا 
تهدد باإثارة موجة جديدة من النزوح، وتثبط 

همة الالجئني من العودة اإلى الوطن.
وقال فيليبو غران���دي، اأم�س اجلمعة، اإن 
الهجوم على اإدلب “�شيكون �شعباً للغاية.” 
واأ�ش���اف اأن���ه نا�ش���د النظ���ام ال�ش���وري 
الإيجاد طريقة للمنطقة، املكتظة باملدنيني 
حي���اة  “حتف���ظ  امل�شلح���ة،  واجلماع���ات 

املدنيني.”
وتابع اأن الهجمة تهدد بالت�شبب يف وقوع 
العديد من �شحايا املدني���ني، واإثارة عملية 
نزوح جديدة وميكن اأي�شاً اأن حتبط الالجئني 
من العودة. “تخاطرون اأي�شا باإر�شال ر�شالة 
لالجئ���ني ب���اأن الو�شع غ���ر اآم���ن. �شراقب 
الالجئ���ون ع���ن كثب م���ا يح���دث يف اإدلب يف 
ال�شهور القليلة املقبلة”. ويوجد غراندي يف 

لبنان بعد زيارة اإلى �شوريا واالأردن.

“شبح الكيماوي” يخيم على إدلب بعد اتهامات وتحذيرات

عمال مبن�شاآت مونديال قطر: نعي�س حياة الكالب

ال ت����زال الق�ش�����س املفزع����ة الت����ي يرويها 
العم����ال الذي����ن ي�شتغل����ون يف من�ش����اآت مونديال 
2022 يف قط����ر، تك�ش����ف ع����ن حج����م االنتهاكات 
الوا�شعة التي ترتكبها الدوحة بحق هوؤالء العمال، 
الذين ي�شفون حياتهم باأنها ت�شبه حياة الكالب.

وعلى الرغ����م من االنتق����ادات الهائلة، التي 
تعر�ش����ت له����ا قط����ر عق����ب مقت����ل املئ����ات من 
العم����ال االأجانب يف مالعب املونديال وم�شاريعه، 
الت����ي ال ت����زال قيد االإن�ش����اء، ف����اإن الدوحة مل تف 
بوعودها املتكررة ب�شاأن اإ�ش����الح اأو�شاع العمال 
املعي�شي����ة، ب����ل ال ت����زال ت�رشب بقوان����ني العمل 
الدولي����ة واملحلي����ة ومطال����ب موؤ�ش�ش����ات حقوق 

االإن�ش����ان عر�س احلائط. والتق����ت قناة “دويت�س 
فيل����ه” االأملاني����ة عددا م����ن العم����ال االآ�شيويني 
يف موق����ع ا�شت����اد املدينة التعليمي����ة، اإذ و�شفوا 
ظ����روف معي�شتهم باأنها “االأ�ش����واأ على االإطالق”، 
واأن “حياة الكلب اأف�شل من حياتهم”، وا�شتكوا 
م����ن الرواتب الزهي����دة ورداءة الطعام وم�شادرة 

جوازات �شفرهم.

عواصم ـ وكاالت:

دبي ـ رويترز:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

الفروف: حمادثات الإقامة ممرات اإن�شانية يف اإدلب

قالت وكالة االإعالم الرو�شية ووكالة 
“اإنرتفاك����س”، نقالً عن وزي���ر اخلارجية 
الرو�شي �شرغي الفروف، اإن املحادثات 
م�شتمرة الإقامة ممرات اإن�شانية يف اإدلب.

وق���ال الف���روف اإن حكوم���ة النظ���ام 
ال�ش���وري له���ا كامل احل���ق يف تعقب من 

�شّماه���م “االإرهابي���ني” واإخراجه���م م���ن 
اإدل���ب، فيم���ا ي�شبه ال�ش���وء االأخ�رش ل�شن 
النظام ال�شوري عملية ع�شكرية يف اإدلب.

واأ�ش���اف اأن االت�ش���االت بني رو�شيا 
والوالي���ات املتحدة ب�ش���اأن �شوريا جتري 
حلظة بلحظة واإن مو�شكو ال تعتزم اإخفاء 

حتركاتها هناك.

موسكو ـ اف ب:

دبي - وكاالت:

• وا�شنطن حذرت االأ�شد من ا�شتخدام اأ�شلحة كيماوية	

وا�شنطن: الهجوم على املحافظة “ت�شعيد خطر بالفعل”



و�أ�ش����ار �لبيان �إلى �أن “هذ� �لق����ر�ر جاء �إميانا 
م����ن �لكتلة ب�����رورة �أن تك����ون �حلكوم����ة �لقادمة 
معربة عن طموح����ات �ل�شع����ب، و��شتجابة للقر�ءة 
�مليد�ني����ة �ملعمق����ة وتاأكيد� على م�����روع حتالف 
�لن�����ر، �ل����ذي �أ�شهم مبجرد �نطالق����ه يف خلق بيئة 
�شيا�شي����ة ال تعتم����د �ملعي����ار �لطائف����ي و�آلي����ات 
�ملحا�ش�ش����ة �لبغي�ش����ة، ب����ل تعتمد مب����د�أ �ل�ر�كة 
�لفعلية و�لتي حتمل �جلمي����ع �مل�شوؤولية �لوطنية 

ب�شورة مت�شامنة”.
وياأت����ي هذ� �لتط����ور بعد �شاعات م����ن �إ�شد�ر 
حتال����ف “�لفت����ح”، �لتاب����ع مليلي�شي����ات �حل�ش����د 

�ل�شعبي، بيانه ب�شاأن �إعفاء �لفيا�ض من منا�شبه.
و�أكد “�لفتح”، �أم�ض، �أن قر�ر �لعبادي باإقالة 
فالح �لفيا�ض من مهام����ه �حلكومية ياأتي لرف�شه 
تاأيي����د تويل �لعبادي والية ثانية، الفتاً �إلى �أن هذ� 
�لق����ر�ر يربك �لو�ش����ع �الأمني ويج����ازف با�شتقر�ر 
�لبل����د. وذكر بيان “�لفت����ح” �أن �إ�شد�ر قر�ر �إعفاء 
فال����ح �لفيا�ض م����ن رئا�شة هيئة �حل�ش����د �ل�شعبي 
وجهاز �الأمن �لوطني يعرب عن بادرة خطرية باإدخال 
�حل�ش����د �ل�شعب����ي و�الأجه����زة �الأمني����ة يف �ل�ر�عات 
�ل�شيا�شية وت�شفية �حل�شاب����ات �ل�شخ�شية. يذكر 

�أن �لعب����ادي �أ�شدر، �خلمي�ض، �أم����ر�ً ديو�نياً باإعفاء 
�لفيا�ض من مهامه �حلكومي����ة. وبح�شب �مل�شادر 
�ملحلي����ة، قدمت �أط����ر�ف مو�لية الإي����ر�ن، منذ نحو 
�أ�شبوع����ن، دعمه����ا لرت�شي����ح �لفيا�����ض لرئا�ش����ة 
�حلكومة يف �لفرتة �ملقبلة. من جانب �آخر، جتددت 

�لتظاه����ر�ت، �أم�����ض �جلمع����ة، يف حمافظ����ة �لب�رة، 
جنوب �لعر�ق، فيما �أ�شيب بع�ض �ملحتجن خالل 
حماول����ة �ل�رط����ة تفريقهم. وجتم����ع �ملتظاهرون 
يف حمي����ط مبنى حمافظة �لب�����رة، وحاولو� �قتحام 
�ملبنى �حتجاجا على �شوء �خلدمات و�رتفاع �أعد�د 
�مل�شاب����ن بالت�شم����م ب�شبب تلوث �ملي����اه. وقال 
عل����ي �الأ�شدي، وه����و �أح����د �ملتظاهري����ن، “جددنا 
تظاهر�تن����ا �حتجاج����ا على كل ما نعي�ش����ه من �شوء 
وظ����روف �شعبة، الأننا منوت كل ي����وم ب�شبب هذه 
�حلكوم����ات )�ملتعاقب����ة( �لتي جعلت م����ن �لب�رة 

مدينة خربة”.
و�أ�ش����اف �الأ�ش����دي “�لق����و�ت �الأمني����ة �عتدت 
على بع�ض �ملتظاهرين ومنعتنا من تو�شيع نطاق 
�الحتجاج، رغم �أننا يف تظاهرة �شلمية ومل ن�شئ فيها 
الأح����د”. و�أ�شار �إلى “�إ�شابة ع����دد من �ملتظاهرين 
باالختن����اق ب�شب����ب �لغ����از �مل�شي����ل للدم����وع �لذي 
�أطلقت����ه �لق����و�ت �الأمنية عل����ى �ملتظاهرين”. من 
جهت����ه قال م�شدر �أمني يف �رط����ة حمافظة �لب�رة 
�الأمن����ي يف �ملحافظ����ة وق����رب  “عززن����ا تو�جدن����ا 
�لتظاه����ر�ت خ�شي����ة �أن ي�شتغل بع�����ض �ملند�شن 

هذه �لتظاهرة الإحد�ث �لفو�شى”.

�أما و��شنط���ن فرتى �أن حي���ازة �شو�ريخ ��ض400- 
تط���رح م���ن جه���ة م�شكل���ة مو�ءمتها م���ع �أنظم���ة �حللف 
�الأطل�شي �لذي تنتمي �إليه تركيا، ومن جهة ثانية حماية 
�الأ����ر�ر �لتكنولوجي���ة لطائ���رة �أف35- �الأمريكية �لتي 
يفرت�ض �أنها قادرة على �الإفالت من منظومة ��ض400- 

وترغب تركيا يف �حل�شول عليها.
 و�أ�شاف �أردوغان �أن تركيا “حتتاج كذلك �إلى �ف-
35. هل �شي�شلمونها لنا �أم لن ي�شلموها )..( ال �أعرف. 

�إذ� �شلموها �شيربهنون �أنهم يفون بالتز�ماتهم”.
و�ش���اءت �لعالقات �لرتكية �الأمريكية ب�شبب �حتجاز 

تركيا �لق����ض �الأمريكي �أن���درو برون�شون �ل���ذي تتهمه 
بالتج�ش�ض وبارتكاب �أعم���ال “�إرهابية” وبات �الآن قيد 

�الإقامة �جلربية يف �إزمري.
 و�شاهم هذ� �لتوت���ر يف تدهور �للرية �لرتكية �لتي 

فقدت نحو 40 % من قيمتها منذ بد�ية �ل�شنة.
 به���ذ� �ل�ش���دد ق���ال �أردوغ���ان �أم���ام �خلريجن �إن 
“�جله���ود �لر�مي���ة �إل���ى �لت�شبب يف �نهي���ار �لقطاعن 
�القت�شادي و�لع�شكري �لرتكي ب�شبب حماكمة جارية يف 

�إزمري هي غري مفهومة على �الإطالق”.

و�شيجتم���ع مع م�شاعد وزير �خلارجية �الإير�ين 
لل�شوؤون �ل�شيا�شية عبا�ض عر�قجي.

وق���ال بريت يف بيان قبل �لزي���ارة “ما د�مت 
�إي���ر�ن تلتزم بتعهد�تها مبوج���ب �التفاق �شنظل 
ملتزمن به، �إذ نعتقد �أن���ه �أف�شل �شبيل ل�شمان 

م�شتقبل ي�شوده �ل�شلم و�الأمن يف �ملنطقة”.
كم���ا �شيبحث بريت م�شاألة مزدوجي �جلن�شية 
�ملعتقل���ن يف �إي���ر�ن. ياأت���ي ذلك فيم���ا رف�شت 

وز�رة �خلارجي���ة �الإير�نية، �جلمع���ة، دعوة فرن�شا 
الإج���ر�ء مزيد م���ن �ملفاو�شات مع طه���ر�ن ب�شاأن 
�التفاق �لنووي وقالت �إن هناك “تنكر�ً ومبالغة” 
م���ن جانب بع�ض ����ركاء باري����ض، يف �إ�ش���ارة �إلى 

�لواليات �ملتحدة فيما يبدو.
ونقل���ت وكالة �الأنباء �الإير�ني���ة �لر�شمية عن 
�ملتح���دث با�شم وز�رة �خلارجي���ة، بهر�م قا�شمي، 
قوله �إن���ه ال حاجة الإعادة �لتفاو����ض على �التفاق 
�لذي وقعته بالده مع �شت دول كربى عام 2015.
وكان وزي���ر �خلارجي���ة �لفرن�شي، ج���ان �إيف 

لودري���ان، ق���د �أو�ش���ح �خلمي����ض �أنه يج���ب على 
طه���ر�ن بع���د �الن�شح���اب �الأمريكي م���ن �التفاق 
�أن ت�شتع���د للتفاو����ض عل���ى خططه���ا �لنووي���ة 
�مل�شتقبلية وتر�شانتها من �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية 

ودورها يف �حلرب يف �شوريا و�ليمن.
م���ن جانبه، �أعل���ن وزي���ر �خلارجي���ة �الإير�ين، 
حممد جو�د ظريف، يف تغريدة �خلمي�ض على موقع 
“توي���رت”، �أن �حرت�م �التفاق �لن���ووي �لذي �أبرم 

عام 2015 لي�ض �خليار �لوحيد �أمام �إير�ن.

اأعلنت قيادات يف ائتالف “الن�سر”، اأم�س اجلمعة، عن تر�سيح فالح الفيا�س لرئا�سة جمل�س 

اإقالته من من�سبي مدير جهاز الأم��ن الوطني  24 �ساعة من �سدور قرار  اأقل من  ال��وزراء، بعد 

ورئي�س هيئة احل�سد ال�سعبي، من قبل رئي�س الوزراء، حيدر العبادي.

الأ�سا�سية يف  بالقيادات  “الن�سر”، و�سفت نف�سها  اأع�ساء يف حتالف  وجاء يف بيان �سدر عن 

اأ�سا�سية يف ائتالف الن�سر نعلن تر�سيح فالح الفيا�س لرئا�سة جمل�س  “اإننا كقيادات  الئتالف: 

ومقبوليته  املواطنني  طموحات  يلبي  حكومي  برنامج  اإجن��از  على  بقدراته  منا  اإمي��ان��اً  ال���وزراء، 

الوطنية الوا�سعة”.

أمستردام ـ اف ب:

بغداد/البصرة ـ وكاالت:

واشنطن ـ ا ب:

دونيتسك ـ أف ب:

صوفيا ـ رويترز:

دبي ـ العربية نت:

�أن  �لهولندي���ة  �ل�رط���ة  �أعلن���ت 
�شخ�ش���ن �أ�شيب���ا بج���روح يف هج���وم 
ب�شكن يف حمطة �لقطار�ت �ملركزية 
�شب���اح  �أم�ش���رتد�م،  يف  �ملزدحم���ة 
�جلمع���ة، و�أن عنا�ره���ا �أطلق���و� �لنار 
عل���ى �ملهاج���م �ملفرت����ض مم���ا �أدى 
�إل���ى �إ�شابته بج���روح. وذكرت �ل�رطة 
يف تغريدة عل���ى “تويرت”: “مت �إطالق 
�لنار على م�شتبه به بعد حادثة طعن يف 
�أم�شرتد�م �شن���رت�ل �شتي�شن”، حمطة 
�أم�ش���رتد�م  �لقط���ار�ت �ملركزي���ة يف 
موؤكدة �إخ���الء �ملحط���ة و�إغالقها �أمام 
كافة رحالت �لقطار�ت. غري �أن �ل�رطة 
�أ�ش���درت بع���د وقت ق�ش���ري حتديثا 
للمعلوم���ات وقالت �إنه “لي�ض هناك” 
�إخالء ت���ام ومت �إغ���الق من�شتن فقط 
�أمام �لركاب. و�أكدت �رطة �أم�شرتد�م 
�أن �جلريح���ن و�ملهاج���م �ملفرت����ض 

نقلو� �إلى �مل�شت�شفى.
�أن قط���ار�ت  و�أ�شاف���ت �ل�رط���ة 
�لرت�م، �لتي تنطل���ق من �أمام �ملحطة 

متوقفة، دون مزيد من �لتفا�شيل.

�أح���د �ملقاهي  �نفجار  ��شته���دف 
و�شط مدين���ة دونيت�ش���ك �الأوكر�نية، 
�أم����ض �جلمعة، مم���ا �أ�شفر ع���ن مقتل 
�لزعيم �النف�شايل �ملو�يل لرو�شيا يف 
�رق �أوكر�نيا، �ألك�شندر ز�خار�شينكو، 
فيم���ا وجهت مو�شك���و �أ�شابع �التهام 
�إلى كييف. وقال���ت وكالة “د�ن”، �أن 
�ل�شعبية،  “زعيم جمهورية دونيت�شك 
�ألك�شندر ز�خار�شينكو ق�شى يف هجوم 
�إرهاب���ي”، م�شرية �إل���ى �أن “�لتحقيق 

جار لتو�شيح مالب�شات �حلادث”.
يف  وق���ع  �نفج���ار�  �أن  و�أ�شاف���ت 
مقه���ى “�شيبار” و�أدى �إل���ى �إ�شابة 3 

�آخرين.
و�تهم���ت مو�شك���و كيي���ف باأنها 
�مل�شوؤولة عن �النفجار، وهو �الأمر �لذي 
نفته �أوكر�نيا، ح�شب ما ذكرت وكالة 
روي���رتز. وقالت �ملتحدثة با�شم جهاز 
�الأمن �الأوكر�ين، يلينا جيتليان�شكايا: 
“كل �التهام���ات �لتي ميكن �شماعها 
من �جلان���ب �لرو�شي غ���ري �شحيحة”. 
ومت �نتخاب رجل �الأعم���ال، �لذي قاد 
�ملتمردي���ن �لذين يقاتل���ون �لقو�ت 
مدين���ة  يف  �الأوكر�ني���ة  �حلكومي���ة 
دونيت�ش���ك �ل�شناعي���ة و�لتعديني���ة، 
�أول رئي����ض للجمهورية غري �ملعرتف 
بها ع���ام 2014، وقد ����رح �آنذ�ك �أن 

طموحه هو بناء “دولة جديدة”.

قدم وزر�ء �الأ�شغال �لعامة و�لنقل 
و�لد�خلي���ة يف بلغاري���ا ��شتقاالته���م 
�أم����ض �جلمع���ة، �إثر تعر����ض �حلكومة 
النتق���اد�ت الذعة عل���ى خلفية حادث 

�نقالب حافلة �شياحية �أوقع قتلى.
�ملحلي���ة  �لتنمي���ة  وزي���ر  وق���ال 
و�الأ�شغ���ال �لعام���ة نيك���والي نانكوف 
لل�شحافين “نحن �لوزر�ء �لثالثة، �أنا 
ووزير �لنق���ل �يفايلو مو�شكوف�شكي، 
ووزي���ر �لد�خلي���ة فالتن���ن ر�دي���ف، 

قدمنا ��شتقاالتنا”.
ولق���ي 17 ر�كب���اً حتفه���م عندما 
خرج���ت حافلتهم ع���ن �لطريق ب�شبب 
�أمطار غزيرة، وهوت 20 مرت� لت�شتقر 
يف جم���رى نه���ر جاف يف غ���رب بلغاريا 
�ل�شبت �ملا�شي. وال يز�ل 4 �أ�شخا�ض 

يف حالة حرجة.
بويك���و  �ل���وزر�ء  رئي����ض  وكان 
بوري�ش���وف طل���ب �م����ض من �ل���وزر�ء 
�ش���دور  بع���د  �ال�شتقال���ة،  �لثالث���ة 
�لنتائ���ج �الأولي���ة لتحقي���ق يف �أ�شباب 
�حل���ادث، ك�شف���ت �أن �لطري���ق خ�شع 
الأعم���ال �شيانة خالل �لف���رتة �الخرية 
��شتخدمت فيها نوعية دون �مل�شتوى 

من �الأ�شفلت.

أوكرانيا

بلغاريا

هجوم بال�شكن د�خل 
حمطة قطار�ت �أم�شرتد�م

�غتيال زعيم �نف�شايل... 
ومو�شكو تتهم كييف

“�نقالب حافلة” 
يطيح ب� 3 وزر�ء
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بعد �ساعات على اإقالته... رئي�س “احل�سد” مر�سح لرئا�سة احلكومة

رغم اعرتا�س اأمريكا... اأردوغان: �سنح�سل على “ اإ�س - 400” الرو�سية

وزير بريطاين اإلى اإيران لبحث تدخالتها يف املنطقة

جتدد �لتظاهر�ت يف �لب�رة وحماوالت القتحام مبنى �ملحافظة

• فالح �لفيا�ض	

• رجب طيب �أردوغان	

اأكد الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، اأم�س اجلمعة، حاجة بالده اإىل منظومة ا�س400- 

الرو�سية للدفاع اجلوي التي �ستتزود بها قريباً يف وقت ت�سهد العالقات توتراً بني اأنقرة ووا�سنطن 

التي تعار�س حيازتها لها وتهدد بوقف ت�سليمها طائرات اف35-.

وقال اأردوغان خالل حفل تخريج �سباط �سف يف باليك�سري يف غرب البالد، اإن “تركيا بحاجة 

اإىل �سواريخ ا�س400-. التفاق بهذا ال�ساأن مت ومب�سيئة اهلل �سنح�سل عليها يف القريب العاجل”.

على  �ستح�سل  اإنها  اأن��ق��رة  وتقول  الأ�سلحة  ه��ذه  ب�ساأن  الت��ف��اق  اإب���رام  ورو�سيا  تركيا  وت��وؤك��د 

املنظومة التي ت�ساهي �سواريخ باتريوت الأمريكية العام املقبل.

زار األي�سرت بريت، الوزير بوزارة اخلارجية الربيطانية، طهران، اأم�س اجلمعة، لبحث 

النووي  التفاق  وم�ستقبل  واليمن،  �سوريا  يف  لال�ستقرار  املزعزعة  الإيرانية  التدخالت 

الرئي�س الأمريكي، دونالد ترمب، من  ان�سحاب  زي��ارة من نوعها منذ  اأول  الإي��راين، يف 

التفاق املربم عام 2015.

 تاأتي الزيارة يف وقت ي�سعى فيه الحتاد الأوروبي اإىل احلفاظ على التفاق النووي. 

و�سيعقد الوزير يومني من الجتماعات مع الوزراء وال�سيا�سيني واملنظمات غري احلكومية 

الإيرانية.

�حلر�ض �لثوري يقتل 4 جنوب �رقي �إير�ن

�إير�ن حترك �شو�ريخ 
�إلى د�خل �لعر�ق

ذك���رت و�شائ���ل �إعالم �مريكي���ة �أن �إد�رة �لرئي����ض دونالد تر�مب تعت���زم �إر�شال �أع�ش���اء من تنظيم 
“د�ع�ض” بينهم بريطانيان من خلية “�لبيتلز” �إلى معتقل غو�نتانامو.

ونقل���ت قناة تلفزيون “�إن بي �شي” ع���ن م�شوؤولن �أمريكين ودبلوما�شي���ن �أجانب مل تك�شف عن 
هوياتهم قولهم، �إن معتقل غو�نتانامو يف كوبا ميكن �أن يحتجز فيه بع�ض �ملعتقلن �الأجانب “�لبارزين” 
�لذي���ن �عتقلو� يف �شوريا و�لعر�ق �إلى �أجل غري م�شمى. كما زعمت هذه �مل�شادر �مل�شوؤولة، باأن معتقلن 

�آخرين ترف�ض بلد�نهم عودتهم �إليها �شري�شلون �إلى �شجن يديره �لعر�ق.
وترج���ح �مل�شادر �أن يكون �لك�شندر� �أمون كوتي و�ل�شافعي �ل�شي���خ من �شمن �لذين �شينقلون �إلى 
غو�نتانام���و. وكان �ملذك���ور�ن ع�شوين يف ع�شاب���ة خطف يف تنظيم د�ع�ض، تتكون م���ن 4 �أ�شخا�ض، وقد 

�أطلق  �ملخطوفون عليهم ��شم “�لبيتلز” ب�شبب لهجة �أفر�دها �لربيطانية.

يف غوانتانامو ترامب يعتزم الزج بـ “دواع�س بارزين” 

قالت م�شادر �إير�نية وعر�قية وغربية، 
�أم����ض �جلمع���ة، �إن �إير�ن قدم���ت �شو�ريخ 
تقات���ل  �شيعي���ة”  ل�”جه���ات  بالي�شتي���ة 
بالوكال���ة عنه���ا يف �لع���ر�ق، و�إنه���ا تطور 
�لق���درة على بن���اء �ملزيد م���ن �ل�شو�ريخ 
ل���ردع �لهجم���ات �ملحتمل���ة عل���ى  هن���اك 
م�شاحله���ا يف �ل����رق �الأو�ش���ط، والمت���الك 
�لو�شيلة �لت���ي متكنها من �رب خ�شومها 
يف �ملنطق���ة. وقال 3 م�شوؤول���ن �إير�نين 
وم�شدر�ن باملخابر�ت �لعر�قية وم�شدر�ن 
مبخابر�ت غربي���ة �إن �إير�ن نقلت �شو�ريخ 
بالي�شتي���ة ق�شرية �مل���دى حللفاء بالعر�ق 
خ���الل �الأ�شه���ر �لقليل���ة �ملا�شي���ة. وقال 
خم�ش���ة م���ن �مل�شوؤولن �إنه���ا ت�شاعد تلك 

�جلماعات على �لبدء يف �شنع �شو�ريخ.

اسطنبول ـ أ ف ب:

لندن – رويترز:

لندن – رويترز:

باريس/بغداد ـ رويترز:

• �ألي�شرت بريت �لوزير بوز�رة �خلارجية �لربيطانية	

 قال���ت وكالة فار�ض لالأنب���اء �أم�ض �جلمعة، 
نق���اًل ع���ن بي���ان للحر�ض �لث���وري �الإي���ر�ين، �إن 
قو�ت���ه ��شتبك���ت م���ع “مت�شددي���ن” يف جنوب 

�رق���ي �لب���الد، وقتل���ت �أربعة منه���م و�أ�شابت 
ثالثة �آخرون.  و�أ�شافت �لوكالة �أن �ملت�شددين 
دخل���و� �إقلي���م �ش�شتان وبلو�ش�شت���ان يف جنوب 
�رق���ي �إير�ن م���ن دولة جم���اورة “بني���ة تنفيذ 

عمليات هد�مة ومناوئة لالأمن”.
 ومل تذك���ر �لوكالة �لدولة �لت���ي قالت �إن 
“�ملت�شددين” دخلو� �إير�ن منها.  وذكر �حلر�ض 
�لث���وري �أن ثالث���ة من �أف���ر�د �الأم���ن �الإير�نين 

وثالثة “مت�شددين” قتلو� يف يونيو يف ��شتباك 
عرب �حلدود مع باك�شتان يف جنوب �رقي �إير�ن.  
ولوق���ت طوي���ل �رب���ت �ال�شطر�ب���ات �إقلي���م 

�ش�شتان وبلو�ش�شتان.
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ُتقام اليوم السبت مباريات الجولة الثانية لدوري الرباعم لكرة السلة، إذ ستقام ست مباريات يف الفرتة الصباحية عىل النحو التايل: 

سيلعب عىل صالة نادي املحرق االتحاد واألهيل الساعة 9:30، تليها يف الساعة 11 مباراة النويدرات والحالة، ثم يف الساعة 12:30 

سيتواجه مدينة عيىس والرفاع، فيام سيلعب عىل صالة نادي املنامة الساعة 9:30 املنامة “ب” مع املحرق، ثم الساعة 11 البحرين 

مع املنامة “أ”، وبعدها الساعة 12:30 سيلعب وسامهيج مع سرتة. وكانت الجولة األوىل قد أقيمت السبت املايض وأسفرت عن 

النتائج التالية: فوز املنامة “أ” عىل الرفاع 56 مقابل 7، وفوز األهيل عىل املنامة “ب” 32-56، وانتصار سرتة عىل جاره النويدرات 

بنتيجة 30-40، وفواز سامهيج عىل االتحاد 24-38، واعتبار املحرق فائزا عىل البحرين 0-20 وكذلك بالنتيجة نفسها تم اعتبار 

الحالة فائزا عىل مدينة عيىس، بسبب عدم استكامل فريقي البحرين واملدينة إجراءات خوض املباراة رغم حضورهام يف الوقت 

املحدد. وبعد نتائج الجولة األوىل باتت 6 فرق بنقطتني، وهي املنامة “أ” واألهيل والحالة واملحرق وسامهيج وسرتة، فيام تأيت فرق 

النويدرات واالتحاد واملنامة “ب” والرفاع بنقطة واحدة، والبحرين مع مدينة عيىس بال نقاط؛ نظرا للتخلف.

ال���ي���وم 6 م���ب���اري���ات ل�����دوري ب���راع���م ال��س��ل��ة

  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(

حقق منتخبن��ا املركز الث��اين يف البطولة 
الخليجية السادس��ة ملنتخبات الناش��ئني 
تحت 16 سنة لكرة السلة، والتي اختتمت 
أمس يف إمارة ديب بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة التي استضافت البطولة 
يف الف��رتة ما بني 26 حتى 31 أغس��طس، 
واختتم منتخبنا مشواره بفوزه عىل قطر 
بنتيج��ة 93/36 يف اللق��اء الذي جمعهام 
ي��وم أمس عىل صالة نادي ش��باب أهيل 
ديب، وبالت��ايل يتأهل منتخبن��ا لنهائيات 

كأس آسيا للناشئني 2019. 
وبعد انتهاء منافسات البطولة توج اللواء 
إس��امعيل القرق��اوي رئي��س االتحادين 
العريب واإلم��ارايت لكرة الس��لة املنتخب 
الس��عودي باملرك��ز األول، وحص��ل عىل 
الذهبي��ة بجدارة  ال��كأس وامليدالي��ات 
واستحقاق وذلك للمرة األوىل يف تاريخه 
بعد أن حصد العالم��ة الكاملة بتحقيقه 
أربع��ة انتص��ارات دون أي هزمية، وجاء 
منتخبن��ا يف املركز الث��اين بتحقيقه ثالثة 
انتص��ارات مقابل خس��ارة واح��دة أمام 
الفضية  امليدالي��ة  الس��عودية، وحص��د 
وتأهل برفقة املنتخب السعودي الشقيق 
إىل البطول��ة اآلس��يوية للناش��ئني. وقدم 
منتخبنا مس��تويات متمي��زة يف البطولة 
وكان ندا قويا للمنتخب الس��عودي رغم 
فارق الطول والبنية الجس��امنية وفارق 
اإلعداد واإلمكان��ات الفنية بني الالعبني، 
واس��تفاد منتخبن��ا كثريا م��ن االحتكاك 
أنها  الخليجي��ة وخصوص��ا  باملنتخب��ات 
املش��اركة األوىل دوليا بالنس��بة لالعبني 
موالي��د 2004-2003، وم��ن املؤك��د أن 
منتخبنا سيتطور أكرث يف املرحلة القادمة 
يف ظ��ل االهت��امم م��ن جان��ب االتحاد 
البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ 
عي��ىس ب��ن ع��يل آل خليف��ة، إذ يحتاج 
منتخبنا إىل زيادة املش��اركات الخارجية؛ 
من أجل االس��تمرارية واكتس��اب الخربة 
واالحت��كاك، وس��تكون مش��اركة ه��ذا 
املنتخب يف دوري الشباب عىل املستوى 
املح��يل فرص��ة مثالية من أج��ل تطوير 
املس��توى وزيادة االنس��جام بني الالعبني 

استعدادا للمشاركات القادمة. 

  منتخبنا يكتسح قطر 

 وكانت املباراة متكافئة يف بدايتها، حيث 
مل يقدم منتخبنا مستواه املعهود، وأنهى 
الرب��ع األول متقدم��ا بنتيج��ة 16/11، 
وش��هد الربع الث��اين أداء مغاير ملنتخبنا، 
حيث متكن عرب اللعب الجامعي والدفاع 
القوي وبالتبديالت الت��ي أجراها الجهاز 
الفني من بس��ط سيطرته وتحقيق فارق 
جي��د من النق��اط يف نهاية الرب��ع الثاين 
بنتيج��ة 48/22، وواص��ل منتخبنا تفوقه 
الكامل يف الربع الثالث ومتكن من تعزيز 
تقدمه بنتيجة 77/30، واس��تمر منتخبنا 
يف س��يطرته الكاملة بالربع األخري وانهى 

املباراة فائزا بنتيجة 93/36. 
 ،)16/11( الف��رتات:  نتائ��ج  وج��اءت   
)32/11(، )29/8(، )16/6(، وكان أفض��ل 

املس��جلني من منتخبنا عامر يوسف 20 
نقطة وحس��ن عزيز 15 نقطة ومحس��ن 

عيل 14 نقطة وعيل محمود 13 نقطة. 

 الربع األول 

 ب��دأ منتخبنا الوطني للناش��ئني املباراة 
بتشكيلة مكونة من عيل محمود وعمران 
عبدالله ومحمد عبدالله وعامر بوجريي 
وعامر يوسف.   وتقدم منتخبنا 8/3 بعد 
م��رور أرب��ع دقائق من انط��الق اللقاء، 
وكان محمد عبدالله قد افتتح التسجيل 
يف املباراة بثالثية، وبال��غ العبو منتخبنا 
يف التصويبات الثالثية، األمر الذي س��مح 
للمنتخ��ب القط��ري يف تقلي��ص الفارق 
8/7 عرب االخرتاقات والهجامت العكسية 
الرسيع��ة، وأجرى م��درب منتخبنا عيل 
حسن بعض التبديالت واستطاع منتخبنا 
بع��د ذلك م��ن التفوق يف نهاي��ة الربع 

األول بنتيجة 16/11. 

 الربع الثاني 

 واص��ل منتخبنا تفوق��ه يف بداية الربع 
الثاين وعزز عامر يوس��ف التقدم 19/14 

بع��د تس��جيله ثالثية، وب��دأ منتخبنا يف 
بسط س��يطرته عرب اللعب تحت الحلق 
والدفاع الضاغط ونجح يف زيادة الفارق 
إىل 24 نقط��ة بواق��ع 41/17 قبل أربع 
دقائق من نهاي��ة الفرتة، وأجرى املدرب 
عيل حس��ن بعض التبدي��الت؛ من أجل 
توزيع الجهد عىل الالعبني واعطاء البدالء 
فرص��ة أكرب باملش��اركة، وواصل منتخبنا 
تفوق��ه وحافظ عىل تقدم��ه حتى نهاية 

الربع الثاين بنتيجة 48/22. 

 الربع الثالث 

 س��جل منتخبن��ا 10 نق��اط يف انطالق 
الرب��ع الثال��ث، وق��دم أداء دفاعيا قويا 
منع املنتخب القطري من التسجيل أكرث 
من ثالث دقائق ليع��زز تقدمه 58/22، 
وواصل منتخبنا أفضليته ولعب بأريحية 
تامة بعد تأمني الفارق الكبري من النقاط، 
وانه��ى منتخبن��ا الربع الثال��ث متفوقا 

بنتيجة 77/30. 

 الربع األخير 

 واصل منتخبن��ا تفوقه الرصيح يف الربع 

األخ��ري وع��زز تقدم��ه 82/34، وأعطى 
املدرب الفرصة لالعبني البدالء باملشاركة؛ 
م��ن أجل اكتس��اب الخ��ربة واالحتكاك، 
واس��تمر منتخبنا يف التسجيل مع الدفاع 
القوي، ومتكن من تحقيق انتصار س��هل 

عىل املنتخب القطري بنتيجة 93/36. 

 غياب كازروني لإلصابة 

 غ��اب ع��ن منتخبن��ا يف مب��اراة األمس 
الالع��ب أحم��د كازروين وذلك بس��بب 
اإلصابة يف اليد الذي تعرض إليها يف لقاء 
اإلمارات الس��ابق، وت��م أخذ الالعب إىل 
العي��ادة الطبية برفق��ة إداري املنتخب 
محم��د املوس��وي واختص��ايص الع��الج 
الطبيع��ي ال��رصيب مارك��و، وأجريت له 
فحوص��ات وقد ج��اءت س��ليمة بعدم 

وجود كرس، إمنا يحتاج الراحة فقط. 

عمران عبداهلل: الخبرة تنقصنا 

 قال عم��الق منتخبنا للناش��ئني عمران 
عبدالل��ه أن عامل الخربة ينقص الالعبني 
يف مثل هذه املش��اركات الخاجية، وبني 
أن ه��ذه املش��اركة ه��ي األوىل لالعبني 

الحاليني، وبالتايل كانت االس��تفادة كبرية 
جدا، وأضاف: يج��ب الرتكيز عىل القادم 
والظه��ور بص��ورة مرشف��ة يف البطول��ة 

اآلسيوية القادمة ملنتخبات الناشئني. 

 الزهيبي األطول في البطولة 

 قدم املنتخ��ب العامين الش��قيق واحد 
من اكتش��افاته املميزة للسلة العامنية، 
وه��و الالع��ب العمالق رش��يد الزهيبي 
م��ن موالي��د 2003، وال��ذي يبلغ طوله 
1.98 ويلعب يف نادي الس��يب بسلطنة 
عامن، وظهر الزهيبي مبستويات متميزة 
وكان العم��ود الفقري للمنتخب العامين 
وأمامه مس��تقبل كب��ري يف اللعبة، وقال 
الزهيبي إنه حديث العهد باللعبة، حيث 
مل تتجاوز مدة مامرس��ته للعبة العامني، 
وأك��د أن طموحه أن يك��ون العبا مميزا 
يف منطق��ة الخليج ويحص��ل عىل فرصة 

باالحرتاف الخارجي. 

  المغامسي: بصمات غوناي 
واضحة 

 قال س��امي املغاميس مدير املنتخب 

السعودي الحاصل عىل لقب البطولة 
أن ف��رتة االعداد مل تتجاوز الش��هرين 
له��ذا املنتخب الذي تجم��ع بداية يف 
املنطق��ة الرشقي��ة باململك��ة العربية 
الس��عودية، وم��ن ثم أقام معس��كرا 
تدريبي��ا يف جمهورية م��رص العربية، 
وأضاف: بصامت املدرب الرتيك غوناي 
تن��ري املتخص��ص يف تدري��ب الفئات 
الس��نية كانت واضحة عىل الفريق يف 
فرتة االع��داد القصرية، وأكد أن هدف 
االتحاد الس��عودي هو بن��اء منتخب 
قوي للمس��تقبل، وتابع: سنش��ارك يف 
البط��والت الخارجي��ة القادم��ة مثل 
العربية واآلس��يوية؛ من أجل مواصلة 

تطوير هذا املنتخب. 

  نقص حكام في الخليج 

 تعاين لجنة الح��كام الخليجية لكرة 
السلة نقص الحكام يف الوقت الحايل 
بتقل��ص ع��دد الح��كام الدوليني يف 
املنطقة إىل 8 ح��كام فقط، بينهم 3 
م��ن البحرين، و3 م��ن قطر وحكم 
م��ن اإلم��ارات، وحكم م��ن عامن، 
بين��ام ال يوجد أي حك��م دويل من 
الكوي��ت ميتل��ك الرخص��ة الدولية 
س��ارية املفعول، إضافة عدم وجود 
حكم من الس��عودية بسبب عقوبة 
اإليقاف املفروضة عىل الحكم الدويل 
الحريب  الوحي��د حات��م  الس��عودي 
ع��ىل خلفية أحداث مب��اراة الفلبني 
وأس��رتاليا يف التصفي��ات اآلس��يوية، 
ولذلك استعانت لجنة الحكام بثالثة 
ح��كام أجانب م��ن الهن��د والصني 
وماليزيا؛ للمشاركة يف إدارة مباريات 
بطولة الناشئني الخليجية للمنتخبات 

تحت 16 سنة.

“األحمر” ُيتوج بالفضية الخليجية ويتأهل للبطولة اآلسيوية
األخيرة اآلونة  في  البحرينية  للسلة  اإليجابية  النتائج  عزز 

دبي               أحمد الذهبة                )تصوير: طاهرة جاسم(

من لقاء منتخبنا وقطر

سامي المغامسي أثناء تصريحه للوفد اإلعالمي

غ������ل������وم ي�������راق�������ب ن�����ه�����ائ�����ي ال�����س�����ل�����ة ب�����اآلس�����ي�����اد
أسندت اللجنة املنظمة ملنافسات كرة 

السلة يف دورة األلعاب اآلسيوية “اسياد 
جاكرتا 2018” مهمة مراقبة املباراة 
النهائية التي ستقام اليوم بني الصني 

وإيران للمراقب الدويل البحريني 
املعروف فاضل غلوم، إذ سيكون مراقباً 
لحكام اللقاء النهايئ األكرب عىل مستوى 

القارة اآلسيوية والذي من املؤمل أن 
يشهد إثارة كبرية من الجانبني نظراً 

لقوتهام وثقلهام عىل صعيد اللعبة 
يف قارة آسيا. ويأيت اختيار غلوم لهذه 
املهمة نظراً للخربة الكبرية التي يتمتع 

بها، إذ سبق له مراقبة العديد من 
املنافسات السالوية الخارجية، وقبلها 

كان حكاًم سالوياً معروفاً أيضاً.
وهذا التكليف يأيت امتداًدا للنجاحات 

السالوية العديدة يف الوقت الحايل 
مبختلف املجاالت الفنية واإلدارية 

سواًء عىل صعيد املنتخبات واإلداريني 
والفنيني واألفراد كذلك، وكل هذا يأيت 
يف إطار اهتامم مجلس اإلدارة الحايل 
لالتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة 
سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 

بكافة منتسبي اللعبة يف البحرين، وهو 
ما انعكس عىل النتائج الخارجية التي 

تحققت واملناصب التي وصل لها أبناء 
فاضل غلومالبحرين يف لعبة كرة السلة.
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17 للطاولة الثامنة  المفتوحة  االتحاد  كأس  انطالق  اليوم 
الرفاع               اتحاد الطاولة

تنطلق اليوم السبت منافسات كأس 
االتحاد املفتوحة الثامنة لكرة الطاولة التي 

ينظمها االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
للعام 2018 عىل صالة االتحاد بالرفاع، 
وتستمر منافساتها حتى يوم الخميس 

6 سبتمرب الجاري.  وستفتتح املنافسات 
صباح اليوم السبت عند الساعة التاسعة 
والنصف بإقامة منافسات فردي األشبال 

للدور التمهيدي من املجموعة األوىل حتى 

الخامسة، وعند الساعة 11 صباحاً ستقام 
منافسات فردي األشبال للدور التمهيدي 

من املجموعة السادسة حتى العارشة.
 وقسم الالعبون املشاركون عىل 10 

مجموعات يتأهل األول والثاين من كل 
مجموعة إىل الدور الثاين.  أما يف الفرتة 
املسائية اليوم السبت، ستقام منافسات 

فردي الشباب عند الساعة الخامسة مساًء 
لجميع املجموعات األربع، وعند الساعة 

السادسة والنصف ستقام منافسات فردي 
الناشئني للمجموعات كافة، فيام تختتم 

منافسات اليوم السبت بإقامة الدور 
التمهيدي لفردي العموم عند الساعة 

السابعة والنصف.  وأكد أمني الرس العام 
باالتحاد البحريني لكرة الطاولة إبراهيم 
سيادي أن االتحاد أنهى جميع الرتتيبات 

والتجهيزات الخاصة بانطالق البطولة بعد 
أن عقد سلسلة من االجتامعات بتوجيهات 

مبارشة من رئيسة االتحاد الشيخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة، التي وجهت 

بتوفري أفضل السبل من أجل تسجيل 
النجاح للبطولة. وأشار سيادي إىل أن 

مختلف اللجان العاملة يف االتحاد عقدت 
العديد من االجتامعات يف الفرتة املاضية 

والجميع حريص عىل إخراج البطولة 
بأفضل صورة تنظيمية، متمنيا كل التوفيق 

والنجاح للمشاركني.

تح��ت رعاية خالد كان��و رئيس النادي 
األه��ي، وبحض��ور محم��د إبراهي��م 
رئيس نادي س��امهيج، ومحمود عادل 
ب��ن حميد مدي��ر رشكة أمف��ا موتورز 
“الراع��ي الرس��مي”، وخلي��ل صال��ح 
املدير التنفيذي للمبيعات برشكة نونو 
الف��ي”، اختتمت  للرصاف��ة “الراعي 
مساء اإلثنني املايض 27 أغسطس 2018 
بطولة الوطن الكروي��ة الثالثة املقامة 
ع��ىل مالعب ن��ادي س��امهيج، والتي 
انته��ت برف��ع فريق نيوس��ات لكأس 
البطولة بعد تغلبه عىل فريق الوسطى 

بنتيجة هدفني مقابل هدف.
وحرض املباراة عدد غفري من الجمهور 
املتاب��ع للبطولة، وكان��ت املباراة عىل 
مس��توى كب��ري م��ن املنافس��ة بوجود 
صوت املعلق الكبري خالد املنشد الذي 
أعطى الحامسة للمباراة، وتواجد رابطة 
املش��جعني لفري��ق الوس��طى بقيادة 
يونس بوسلامن ورابطة مشجعي فريق 

نيوسات بقيادة حسن الدرازي.
أحرز هديف نيوس��ات منص��ور النينون 
وج��واد عبدالله فيام اله��دف الوحيد 

لفريق الوسطى سجله حسن املال.

مباراة استعراضية 

مب��اراة  النهائي��ة،  املب��اراة  وس��بقت 
اس��تعراضية تكرميي��ة لقدام��ى نجوم 
فري��ق نادي س��امهيج رعاه��ا محمد 
عبدالل��ه املطوع، حيث ض��م الفريق 
مثل��وا  الذي��ن  النج��وم  م��ن  نخب��ة 
ن��ادي س��امهيج يف ف��رتة الثامنينات 
الذهبي  الجيل  وخصوصا  والتسعينات 
ال��ذي حق��ق بط��والت دورة التعارف 

وغريها من البطوالت. 
انتهت املب��اراة بفوز فريق س��امهيج 
“ب” عىل حس��اب فريق سامهيج “أ” 
بنتيج��ة هدف��ني مقابل ه��دف. أحرز 
هدف سامهيج “أ” الالعب الكبريعادل 
ش��مس م��ن متري��رة صنعه��ا الالعب 

القدي��ر جعف��ر أحمد. وس��جل هديف 
س��امهيج “أ” كل م��ن الالع��ب عي 

الحاييك والالعب فاضل املؤذن.

تكريم رعاة البطولة

ويف مراس��م التتوي��ج، قدم��ت اللجنة 
املنظم��ة للبطول��ة ال��دروع التذكارية 
للرعاة: أمفا موتورز الراعي الرس��مي، 
نون��و للرصافة الراع��ي الفي، مصاعد 
أطلس، مؤسس��ة باب الحوائج، الخليج 
لي��ربو  مح��الت  الطبي��ة،  للخدم��ات 
األفراح،  الش��بكة لخدم��ات  للرياضة، 
سبايدر س��بيد لعناية الس��يارات ورّيا 

للوالئم.

جوائز البطولة 

وتفض��ل رئيس نادي س��امهيج محمد 
عبدالل��ه  الرئي��س  ونائ��ب  إبراهي��م 
محسن بتسليم جوائز البطولة كالتايل: 
أحمد حسن من فريق نيوسات “أفضل 

العب”، حسن املال من فريق الوسطى 
برصي��د 9 أهداف “ه��داف البطولة”، 
عي��ى مجب��ل م��ن فريق الوس��طى 
“أفضل حارس”، ع��ي الربي من فريق 
“أفض��ل  اإلس��المي  مرك��ز س��امهيج 
م��درب”، إبراهيم حس��ن س��ويد من 
فريق األحالم “أفض��ل إداري” وفريق 
األحالم “الفريق املثايل”. كام تم تكريم 
حكم املب��اراة املتميز عب��اس عبدالله 

الذي أدار اللقاءين.  

 تكريم الدوليين
 شكر اهلل وُتلفت

م��ت هداي��ا خاصة  ويف التكري��م، ُقدِّ
مع دروع الش��كر والتقدي��ر للحكمني 
الدوليني نواف ش��كر الله ويارس تلفت 
من جان��ب اللجنة املنظم��ة والرعاة: 
نونو للرصافة، مح��الت ليربو للرياضة، 
مصاعد أطلس وس��بايدر سبيد لعناية 
السيارات؛ وذلك لتمثيلهام وترشيفهام 

مملكة البحرين يف مباريات كأس العامل 
بروسيا 2018.

 راعي الحفل يكرم
 الرياضية والرعاة

ك��ام تفضل راع��ي الحفل خال��د كانو 
بتقدي��م 3 دروع تذكاري��ة ل��كل من: 
الراعي الرس��مي رشكة أمف��ا موتورز، 
الراع��ي الف��ي رشكة نون��و للرصافة، 
ولرئيس قن��اة البحرين الرياضية مريم 
بوكامل تسلمه بالنيابة محمد بوجريي؛ 

لتغطية القناة ألحداث البطولة.  

شكر خاص للصحف الرياضية

ووجه مدير البطولة حسني السامهيجي 
شكرا خاصا للصحف الرياضية متمثلة 
يف صحيف��ة الوطن، وصحيف��ة البالد؛ 
املتميزة ملجريات  اليومي��ة  لتغطيتهام 

البطولة. 

تكريم راعي الحفل

فيام قدمت رشكة نون��و للرصافة درعا 
نقدي��ا تذكاري��ا لراعي الحف��ل، ودرعا 
تذكاري��ا ومبلغا مالي��ا للمعلق القدير 
خالد املنش��د. بدورها قام��ت اللجنة 
املنظمة ممثل��ة يف رئيس اللجنة العليا 
عبدالله الحبي��ب بإهداء راعي الحفل 
لوحة فني��ة تحمل ص��ورة الراعي مع 

شعار بطولة الوطن.

كأس المركز األول لنيوسات 
وكأس الوصيف للوسطى

ويف الخت��ام، تم توزيع ك��ؤوس املركز 
الث��اين لفري��ق الوس��طى م��ن جانب 
الراع��ي الرس��مي أمفا موت��ورز، وقام 
راعي الحفل خالد كانو بتوزيع  كؤوس 
املرك��ز األول واالحتفال بكأس البطولة 
مع فريق نيوسات. رصح بذلك إعالمي 

البطولة صادق أحمد.

“نيوسات” يتفوق ويرفع كأس بطولة الوطن بسماهيج
ت���ك���ري���م “ال������ب������اد” ل��ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا ال��م��ت��م��ي��زة

تكريم الحكم المونديالي نواف شكر اهلل

ف��از فريق نادي عايل عىل فريق مركز 
5-8 يف  بنتيج��ة  ش��باب جدحف��ص 
املباراة التي جمعت الفريقني مس��اء 
أمس األول عىل ملعب اس��تاد اتحاد 
الري��ف لحس��اب املجموع��ة الثالثة 
الجولة  واملقام��ة ضم��ن منافس��ات 
الس��ابعة واألخرية م��ن دوري املراكز 
الش��بابية الثاين لكرة القدم. وس��جل 
أهداف ع��ايل عبدالله حميدان )16(، 
ع��ي عباس عي )26 م��ن ركلة جزاء 
و55(، ع��ي محمد الش��غل )39، 44، 
62، 83 س��وبر هاتريك( وعبدالرسول 
مريزا )66(، وسجل أهداف جدحفص 
مرتىض عب��اس )د38 م��ن ركلة جزاء 
و75(، سيد محمد عيى )53(، حسني 

العاشوري )73( وجعفر سعيد )92(.
وبه��ذه النتيج��ة رف��ع فري��ق نادي 
عايل رصي��ده إىل 10 نق��اط، وضامنا 
بذلك املركز الراب��ع وفرصة اللعب يف 
منافس��ات الكأس وذلك بعد خسارة 
املعامري يف املباراة الثانية، إال أنه وبهذا 
املرك��ز املتأخر، فق��د فرصة اللعب يف 
منافسات املرحلة الثانية من الدوري، 
بين��ام تجمد رصيد فري��ق جدحفص 

عىل نقاطه الثالث وبقي سابعا.

سار ُيبطل محاوالت المعامير

ويف املب��اراة الثانية رف��ع فريق نادي 
س��ار رصيده إىل س��تة ع��رشة نقطة 
بفوزه عىل فريق نادي املعامري بهدفني 
دون مقاب��ل ضم��ن الجول��ة األخرية 
للمجموعة الثالثة م��ن دوري املراكز 
الش��بابية الثاين لكرة الق��دم، وتجّمد 
رصي��د املعامري عند النقط��ة الثامنة، 
وسجل هديف سار العبه املتألق عقيل 

بركات )14 و90+3(.

مروم: سعيد بالتأهل وهدفنا 
إحراز الكأس 

ق��دم الالعب ع��ي مروم م��ن نادي 
ع��ايل مب��اراة متميزة عىل مس��توى 
العطاء واالنضباط ومتريراته الحاسمة 
والدقيقة ودوره الفاعل يف مس��اعدة 
زمالئ��ه يف خط��ي الظه��ر والهجوم، 
وظهر مروم )20 س��نة( مبستوى فني 
ع��اٍل يعكس ما ميتلكه ه��ذا الالعب 
الواعد من موهب��ة كروية وإمكانات 
فنية عالية جدا تؤكد بأننا أمام العب 

مهاري ينتظره مستقبل باهر.
وأكد مروم أن��ه وزمالؤه لعبوا املباراة 
واضعني نصب أعينه��م هدف واحد، 
وه��و الف��وز للتأهل للكأس، وأش��ار 
م��روم إىل النق��ص ال��ذي ع��اين منه 
فريقه، وتطلع إىل أن تبدأ حس��ابات 
جديدة وعمل مرك��ز لتحقيق الهدف 
الثاين ومعانقة ال��كأس. وحول غزارة 
األه��داف يف املباراة، ق��ال: يف البداية 
أضعنا الكثري م��ن الفرص، ولكن بعد 

مرور ساعة متكنا من استثامر العديد 
م��ن الهج��امت وأحرزن��ا األه��داف 
الثامني��ة، ويف املقابل تلقينا خمس��ة 
أهداف بسبب ثغرات يف خط الدفاع.

اللجنة المنظمة تتمنى التوفيق 
لمدن في الدوري العماني

أب��دى رئيس اللجن��ة املنظمة لدوري 
املراكز الش��بابية نوار عبدالله املطوع 
س��عادته بخوض العب مركز ش��باب 
أبوصيبع جواد م��دن تجربة احرتافية 
يف عامن، مبديا س��عادته مبس��اهمة 
دورين��ا يف رف��د األندي��ة البحريني��ة 
بالكث��ري م��ن الالعبني يف النس��ختني 
إن  املط��وع  وق��ال  والثاني��ة.  األوىل 
اللجنة املنظمة تتمنى التوفيق لالعب 
مدن ليمثل العبي املراكز الشبابية يف 
الدري العامين، مضيفا أن أحد أهداف 
الدوري ه��و تزويد األندي��ة املحلية 
بالعبني متميزين، لك��ن وبعد خوض 
مدن تجربة يف ال��دوري العامين، فإن 
ذلك يزيد الدوري فخرا واعتزازا ويؤكد 
جدواه لالعب املحي. من جانبه، قال 

مدن إنه فخور بخ��وض التجربة بعد 
ب��روزه يف دوري املراكز الش��بابية مع 
فريق مركز ش��باب أبوصيبع. وأوضح 
مدن أنه تربطه عالقة ببعض األصدقاء 
من عامن وعرضوا عليه اللعب هناك، 
وبعد إلحاح وافق عىل خوض التجربة.

مباراتا اليوم

تقام اليوم مبارات��ان ضمن املجموعة 
الرابع��ة يف الجولة األخ��رية من الدور 
الرابعة،  املجموعة  لحساب  التمهيدي 
ويلتقي يف املب��اراة األوىل فريقا نادي 
باربار ونادي بني جمرة يف الخامس��ة 
والنصف عىل استاد نادي اتحاد الريف، 
باربار يحتل املركز الثالث بثالثة عرشة 
نقطة، وبني جمرة سابعا بثالث نقاط. 
ويف الساعة الس��ابعة والنصف يلتقي 
فريق��ا مركز ش��باب دمس��تان ونادي 
بوري لتحدي��د املركزين األول والثاين، 
دمستان يتصدر املجموعة بستة عرشة 
نقط��ة، وخلفه ب��وري بنقطة واحدة، 
ويواجه بوري خطر الخروج من الدور 

األول عند خسارته.

المجوعة الرابعة تشتعل بلقاء دمستان وبوري في #دورينا

عالي يفوز على جدحفص في مباراة مشتعلة بـ 13 هدفا

عالي يحقق فوزا كبيرا على جدحفصسار انتصر على المعامير

تكريم الحكم اآلخر المونديالي ياسر تلفتنيوسات بطل دورة الوطنجانب من تكريم “البالد”

األهلي يواجه “حامل اللقب” لبطولة القاسمي

”FIFA Forward“ مرزوق يشارك في

علي مجيد

تستأنف اليوم السبت منافسات بطولة 
الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية 
السابعة لكرة اليد بإقامة مباراتني، حيث 

سيكون فريقنا األهالوي يف مواجهة صعبة 
وقوية أمام “حامل اللقب” فريق األهي 

املرصي وذلك يف متام الساعة 6.30 مساًء واملباراة 
منقولة عىل قناة الشارقة الرياضية، وقبل ذلك سيلتقي فريق سموحة 
مع نظريه الهدى السعودي. ويدخل األهي البحريني هذه املباراة ويف 
جعبته 3 نقاط، تحصل عليهم إثر تعادله األخري مع الهدى السعودي 
24/24 وخسارته يف املباراة األوىل أمام الشارقة اإلمارايت “مستضيف 

البطولة” 24/19. وبحكم املستويات فإن األهي سيواجه صعوبة كبرية 
يف اجتياز العنارص املرصية والتي تعترب جاهزة لهذه املوقعة يف ظل 
النقص العددي الحاصل يف صفوف األصفر، ولكن بكل تأكيد تعترب 
الفرصة أكرث من جيدة للجهاز الفني للتعرف عىل مستويات فريقه 

ولالعبني أيضاً لالحتكاك واكتساب الخربة خصوصاً أن غالبية العنارص 
املوجودة صغرية السن.  ويتصدر فريق الشارقة اإلمارايت ترتيب الفرق 

برصيد 4 نقاط من مباراتني )فوز وخسارة(، ويليه األهي املرصي 3 
نقاط )مباراة واحد( وسموحة املرصي بنفس الرصيد واملباريات واألهي 

البحريني رابعاً وأخرياً الهدى السعودي 3 نقاط من مباراتني.

اتحاد الكرة- املركز اإلعالمي: شارك محاسب 
االتحاد البحريني لكرة القدم عادل عباس 
 FIFA Forward مرزوق يف ورشة برنامج

للفرته املالية الجديدة 2019 2022-، والتي 
أقيمت يومي 30 و31 أغسطس املايض يف 

عاصمة سرييالنكا )كولومبو(. وأقيمت الورشة 
ملناقشة الربامج املراد تطبيقها خالل الفرتة 

املذكورة، وآخر املستجدات املتعلقة بها. 
ويف ترصيح له ملوقع االتحاد الدويل لكرة القدم “الفيفا” عىل هامش مشاركته 

يف الورشة، أوضح عادل مرزوق أن مخرجات الورشة كانت غنية باملعلومات 
املتعددة عن برنامج fifa forward. ولفت إىل أن وقت إقامة الورشة مهم يف 
كونه يأيت قبل بدء الفرتة املالية الجديدة، معتربا املشرتكة فرصة جيدة لتبادل 

واكتساب الخربات بني االتحادات. وبني أن الربنامج يعد من الربامج املهمة التي 
تحقق أهداف وأولويات االتحادات بالتعاون مع “الفيفا”.

 جانب من منافسات الطاولة

عادل مرزوق



حص��د منتخبن��ا الوطني األول لك��رة اليد 
امليدالية الفضية ملنافسات كرة اليد بدورة 
األلع��اب اآلس��يوية الثامنة ع��رة املقامة 
مبدينت��ي جاكرتا وباملبان��غ، بعد أن خرس 
املباراة النهائية أم��ام املنتخب القطري يف 
األش��واط اإلضافية وبنتيجة 32/ 27 بعد أن 
كان قريباً من إنهاء املباراة يف وقتها األصيل 
الذهبية  بامليدالي��ة  باالنتص��ار والتتوي��ج 
لوال الكرة األخرية الت��ي أعادت املباراة إىل 
واقع التع��ادل بنهاية الوقت األصيل بواقع 
25/ 25، وكان منتخبن��ا ق��د أنهى الش��وط 
األول م��ن املباراة الت��ي أقيمت عىل صالة 
)GOR popki cibubur( متقدم��اً بفارق 

هدف وحيد وبواقع 14/ 13.
وقدم أبط��ال كرة اليد عرض��اً قوياً وروحاً 
قتالي��ة رفيع��ة اس��تحقوا عليه��ا التتويج 
بالذهب بش��هادة من الذي تابعوا املباراة، 
إال أن الق��در ش��اء أن تواص��ل البطوالت 
اآلسيوية عنادها عىل نجوم األحمر وتهدي 
خصمه االنتصار. واستحق الالعبون الخروج 
من املب��اراة منترصين بعد أن كانوا قريبني 
م��ن ذلك قبل 30 ثانية م��ن نهاية املباراة، 
حيث كانت النتيجة تش��ري لتقدم املنتخب 
25/ 24، حي��ث طل��ب مدرب قط��ر وقتا 
مس��تقطعا نجح من خالله يف ايصال الكرة 
لالع��ب الدائ��رة الذي متكن من تس��جيل 
ه��دف التعادل مع نهاي��ة الوقت األصيل، 
عىل الرغم من األفضلية املطلقة التي كانت 
لنج��وم األحمر منذ الش��وط األول ولغاية 
آخر دقيقة م��ن املباراة. واس��تحق أبطال 
البحري��ن أن ترفع لهم القبع��ة عىل األداء 
الق��وي الذي قدم��وه يف املب��اراة النهائية 
وطيلة الدورة، حيث كانوا املنتخب األقوى 
واألفضل م��ن جميع النواح��ي، أكدوا من 
خالله م��رة أخرى أن كرة الي��د البحرينية 
بس��واعد أبنائها املخلص��ني قادرة عىل رفع 
راي��ة اململك��ة عالية يف مختل��ف املحافل 
واالس��تحقاقات والتأكيد ع��ىل أن البحرين 
والدة لألبط��ال. وبالع��ودة إىل مجري��ات 
النه��ايئ فقد دخل أحمرنا اللقاء بقوة كبرية 
وفرض أس��لوبه الهجوم��ي والدفاعي عىل 
خصمه، حيث متكن من أخذ فارق الهدفني 
والثالثة أهداف منذ الدقائق األوىل، حيث 
سيطر عىل اللقاء وفرض أسلوب لعبه عىل 
خصم��ه بإتق��ان وقوة، حي��ث تألق نجوم 
البحري��ن واس��تطاعوا م��ن املحافظة عىل 
أفضليتهم خالل الش��وط األول الذي أنهوه 

بفارق هدف وحيد.
وواص��ل منتخبنا عرضه القوي يف الش��وط 
الثاين حيث استعاد التقدم والتفوق بفارق 
3 أهداف مرة أخرى، إال ان ظروف املباراة 
اختلفت بالعودة إىل التع��ادل يف الدقائق 
األخرية م��ن عمر املب��اراة، حيث س��ارت 
به��دف لهدف م��ن كل جانب إىل أن نجح 
املنتخب يف التقدم خ��الل الدقيقة األخرية 
وقبل 30 ثانية من نهاية، إال أن القدر حرم 
األحمر م��ن التتويج بالذهب بنقل املباراة 
إىل ش��وطني إضافي��ني بعد انته��اء الوقت 

األصيل بالتعادل 25/ 25.
وخالل الش��وطني اإلضافيني تأث��ر منتخبنا 
ببدايت��ه الضعيفة جراء النقص البدين الذي 

عاىن منه الالعبون وس��مح ملنافسهم الذي 
اس��تفاد من الحظ يف أخذ ف��ارق الهدفني 
وس��ط محاوالت م��ن نج��وم البحرين يف 
الع��ودة، إال أن املب��اراة انته��ت بتتوي��ج 
املنتخ��ب باملركز الث��اين وامليدالية الفضية 

رغم استحقاقه للذهب.

دموع نجوم البحرين غالية

 انهار العبو أحم��ر اليد يف نوبة من البكاء 
والحرسة عىل ضياع امليدالية الذهبية التي 
كانوا يس��تحقونها، حي��ث وضحت مالمح 
الح��زن واألىس ع��ىل الالعبني بع��د العرض 
الرجويل والكب��ري الذي قدم��وه يف املباراة 
واس��تحقوا من خالل��ه التتوي��ج بالذهب 
والخ��روج منترصين. ومع إط��الق الطاقم 
الياب��اين لصاف��رة نهاي��ة اللقاء تس��اقطت 
دم��وع الالعب��ني محبة وعش��قاً لرفع راية 
البحري��ن خفاقة، وهو م��ا حققوه بالفعل 
من خ��الل روحه��م وغريته��م وحبهم إىل 
ت��راب مملكتن��ا الغالية، فق��دم الالعبون 
الغايل والنفي��س من أجل تريف اململكة 
وتحقيق ما تصبوا إليه القيادة الرشيدة من 
تطلعات وطموحات، وبدورنا نقول لنجوم 
األحم��ر إن دموعكم غالي��ة علينا جميعاً، 

فانتم األبطال وأنتم خري سفري للمملكة.

دعم جماهيري ورسمي 
قوي لألحمر

حظي منتخبن��ا الوطني لك��رة اليد بدعم 
جامهريي ورسمي كبري يف النهايئ، إذا تواجد 

جمي��ع أف��راد بعثة اململك��ة يف املدرجات 
ملؤازرة املنتخ��ب والوقوف بجانبه وهتفوا 
الش��يالت البحرينية املعروفة حاملني علم 

اململكة مرتدين الزي األحمر.
وكان يف مقدمة الحضور سفري اململكة لدى 
جمهورية إندونيس��يا محمد غسان شيخو 
وعائلته وجميع موظفي الس��فارة، واألمني 
العام للجنة األوملبية عبدالرحمن عس��كر 
واعضاء مجلس اإلدارة الش��يخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة وعيل عيىس اسحاقي 
وخال��د الخياط ومدير البعثة عضو مجلس 
اإلدارة ب��در نارص، إىل جانب الطاقم الفني 
واإلداري ملنتخ��ب ألع��اب القوى، ومدرب 
الراع قاس��م بن جميع والالعب عبدالله 
جناح��ي، م��ع تواجد اع��داد جي��دة من 
الجامهري االندونيس��ية الت��ي حملت علم 

اململكة وشجعت املنتخب.

عسكر يواسي الالعبين 
ويشيد بأدائهم

بع��د نهاي��ة املب��اراة ق��ام األم��ني الع��ام 
عبدالرحمن عس��كر بلق��اء الالعبني داخل 
غرفة املالبس بحضور جميع اعضاء مجلس 
اإلدارة ومدير البعث��ة ورئيس االتحاد عيل 
عيىس اسحاقي واشاد مبستوى الالعبني وما 
أظه��روه م��ن روح رياضية عالي��ة، مؤكدا 
أن الرياض��ة ف��وز وخس��ارة وان املنتخب 
والطاقم الفني واإلداري مل يقرص ومل يبخل 
بقطرة عرق واحدة من أجل تحقيق الفوز 
ولكن ق��در الله وما ش��اء فع��ل، كام قام 

عس��كر بتهدئة الالعب��ني وحفزهم ملا هو 
قادم من استحقاقات مؤكدا وقوف اللجنة 
األوملبية مع املنتخ��ب مطالبا اياهم بطي 
هذه الصفحة والتفكري يف املستقبل، وشكر 
الالعبني عىل جهودهم وعطائهم ووصفهم 

باألبطال.

دموعك غالية يا بوعيسى

م��ا إن أطل��ق الحكم صاف��رة النهاية، نزل 
رئي��س االتح��اد البحريني لك��رة اليد عيل 
عي��ىس إىل ارضية امللع��ب وعانق الالعبني 
الواحد تلو اآلخر وهدأ من روعهم مش��يدا 
مبس��توياتهم بع��د أن دخ��ل معظمهم يف 
نوبة بكاء حادة تأثرا بالخسارة املرة والتي 
تعك��س إخالصه��م ورغبته��م الصادقة يف 
إعالء راية وطنهم، لكن اس��حاقي نفسه مل 
يس��تطع أن يتاملك نفس��ه فيام وانهمرت 
دموعه وبدا عليه التأثر واضحا بعد أن كان 
ميني النفس يف أن يهدي بالده تلك الذهبية 
الغالية، وبدورنا نقول ما قرصت يا بوعيىس 
فأنت الرئيس الذهبي لكرة اليد البحرينية 
ويف عه��دك ل��ن يتوقف قط��ار اإلنجازات 

واالنتصارات والقادم أفضل بإذن الله.

جناحي ينهي منافسات 
الشراع في المركز الثامن

أنهى العب منتخبنا الوطني للراع عبدالله 
جناحي مش��اركته يف مسابقة قوارب الليزر 
بدورة األلعاب االس��يوية الثامنة عرة يف 
املركز الثامن يف س��لم الرتتيب، وذلك بعد 

أن حصد مجم��وع 88 نقطة وبصايف نقاط 
79، وحاول جناحي يف الش��وط األخري من 
املنافسات التي استمرت ملدة أسبوع حاول 
خاله��ا العبنا الحصول ع��ىل أفضل ترتيب 
بنهاي��ة املس��ابقة خصوص��اً يف الج��والت 
األخ��رية التي ق��دم فيها مس��تويات كبرية 

وكان منافساً رشساً عىل مركز متقدم.
وخ��الل الس��باق الث��اين ع��ر واألخري يف 
املنافس��ات ال��ذي أقيم يوم أم��س، متكن 
جناحي من الحصول ع��ىل أفضل مجموع 
نق��اط عىل مدار املنافس��ات، حيث حصد 
5 نق��اط باحتالله املركز الخامس يف ترتيب 
الس��باق، واخت��ار جناح��ي أن يس��تخدم 
الخطة األوىل وهي أن ميسك بالالعب طيلة 
منافس��ات الس��باق مع إمكانية استغالل 
الالعب��ني اآلخرين، وهو م��ا انتهجت بقية 
عىل  واملتنافس��ون  املش��اركون  الالعب��ون 
املراكز الثالث��ة األوىل، وقدم جناحي عرضاً 
قوي��اً كان قريباً فيه م��ن الصعود إىل مركز 
متق��دم، ل��وال إنهائ��ه الس��باق يف املرك��ز 
الخامس، األمر الذي أبقاه يف مركزه الثامن 

يف الرتتيب النهائية للمسابقة.
املس��ابقات  يف  الالع��ب  نتائ��ج  وكان��ت 
متقاربة، حيث س��جل 9 نقاط يف الس��باق 
األول والرابع والعارش، إضافة إىل 8 نقاط يف 
الس��باق الثاين والثالث والخامس والسابع، 
وكان أفضل سباقاته السباق السادس الذي 
س��جل فيه 5 نق��اط، فيام س��جل 6 نقاط 
يف الس��باقني الثامن والتاس��ع، و7 نقاط يف 

السباق الحادي عر.

وأعرب مدرب الالعب قاسم بن جميع عن 
ارتياحه للمستوى الذي ظهر به عبدالله يف 
املنافسات، حيث كد أن الالعب قدم عرضاً 
قوياً وكبرياً خالل األشواط االثني عر وكان 
قريباً من املنافسة عىل املركز الرابع يف سلم 
الرتتي��ب العام، إال انه مل يوفق يف الش��وط 
األخري ال��ذي كان يطمح خالله��ا لإلطاحة 
مبنافسه من خالل االسرتاتيجية التي اتبعها.
وقال ب��ن جميع “املش��اركة تعترب ايجابية 
وكس��ب عبدالله م��ن خالله��ا الكثري من 
الخربة والتجربة، خصوصاً وأن املنافس��ات 
ضم��ت مجموعة من أفض��ل العبي القارة 
عىل مس��توى قوارب اللي��زر، إضافة إىل أن 
ال��دورة تعت��رب مرحلة مراح��ل التصفيات 
املؤهلة لدورة األلع��اب األوملبية القادمة، 
ولهذا كانت املنافسة كبرية ومحتدمة حتى 

الشوط األخري بني جميع املشاركني”.

البحرين ترفع رصيدها إلى 26 
ميدالية بالمركز 11

حص��دت البحري��ن امليدالي��ة السادس��ة 
والعرون بدورة األلعاب اآلسيوية الثامنة 
ع��رة مع تبقي يوم واحد فقط عىل نهاية 

الدورة التي ستختم يوم غد األحد رسميا.
وم��ع ف��وز منتخ��ب الي��د باملرك��ز الثاين 
وامليدالي��ة الفضي��ة ف��إن البحري��ن متلك 
حالي��اً 12 ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات 
لتحتل املركز الحادي عر يف الرتتيب العام 
لجدول امليداليات، يف حني ما زالت اململكة 
تنافس عىل حص��د امليداليات عرب رياضتي 
الرتايثلون والس��امبو ومن املؤمل أن يوفق 
أحدهام يف كسب إحدى امليداليات امللونة.
وم��ا زالت الصني ترتبع ع��ىل عرش صدارة 
الرتتي��ب بفارق كبري عن منافس��يها بعدما 
حصدت حتى مساء أمس 263 ميدالية من 
بينها 118 ذهبي��ة األمر الذي يعني فوزها 
بلقب ال��دورة يف ظ��ل عدم ق��درة اقرب 
منافس��يها وه��ي اليابان الت��ي متلك 189 
ميدالي��ة بينها 69 ذهبية ع��ىل اللحاق بها 

بعد تبقي يوم واحد عىل نهاية الدورة.

“أحمر اليد” يحصد فضية دورة األلعاب اآلسيوية
ح��ق��ق إن���ج���ازًا غ��ي��ر م��س��ب��وق ل��أل��ع��اب ال��ج��م��اع��ي��ة

الصي��اد بقي��ادة  للمنتخ��ب  بطول��ي  وأداء  الذه��ب  بطع��م  فضي��ة 

رجال اليد متوجين بفضية اآلسياد
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حقق منتخب ألع��اب القوى إنجازا 
تاريخيا جديداً بعدما أهدى مملكة 
البحري��ن 25 ميدالي��ة متنوعة من 
بينه��ا 12 ذهبي��ة و6 فضي��ات و7 
برونزيات ليعادل رقم الصني يف عدد 

امليداليات الذهبية )12 ذهبية(.
 فإن تتس��اوى البحري��ن التي تبلغ 
مساحتها 765.3 كم² وعدد سكانها 
ال يتج��اوز مليون ونصف مع الصني 
الت��ي تبل��غ مس��احتها 9,597,000 
ك��م بتع��داد س��كاين يبل��غ ملي��ار 
واربعامئة مليون نس��مة، فإنه ليس 
باألمر الس��هل إطالقا يف ظل الفارق 
الكبري بني التعداد السكاين للبحرين 
املس��احة  إىل  باإلضاف��ة  والص��ني 
واإلمكانات، رغ��م أن البحرين كان 
بإمكانه��ا أن تتخطى الصني مبيدالية 
ذهبية واحدة عىل األقل لوال اإلصابة 
الت��ي تعرضت لها العداءة أولكيمي 
يف س��باق التتاب��ع املختل��ط والتي 
 4X حرمتها من املش��اركة يف سباق
400 للسيدات والتي كانت امليدالية 
فيه مضمونة بنسبة كبرية ملا تشكله 
أولكيم��ي من ف��ارق كب��ري يف هذا 
النوع من السباقات وهو ما أحدثته 

فعال يف سباق التتابع املختلط.
 كام أن الصني شاركت يف مسابقات 
أك��ر من منتخبن��ا يف رياضة ألعاب 
القوى ويف مس��ابقات تشمل القفز 
والرم��ي والع��دو في��ام اقت��رت 
مش��اركة منتخبن��ا عىل مس��ابقات 
الع��دو فقط م��ع مش��اركة واحدة 
فقط يف مس��ابقة الرمي وهي نورة 

جاسم يف رمي الجلة ورمي القرص.
 وتعت��ر ألع��اب الق��وى البحرينية 
األلع��اب  دورة  يف  دائ��م  ضي��ف 
اآلس��يوية ومل تنقط��ع أم األلع��اب 
ع��ن املش��اركة منذ أول نس��خة يف 
نيودلهي العام 1982 والتي شهدت 
أول ميدالي��ة ململك��ة البحرين عن 
طريق العداء أحم��د حامدة عندما 
فاز برونزية سباق 400 مرت حواجز.

 ك��ام أن ألعاب الق��وى صاحبة أول 
ميدالي��ة أوملبي��ة يف تاري��خ مملكة 
البحرين بع��د فوز الع��داءة مريم 
ج��امل بفضي��ة س��باق 1500 م��رت 
للس��يدات بأوملبي��اد لن��دن 2012، 
ذهبي��ة  ميدالي��ة  أول  وصاحب��ة 
للبحري��ن يف أوملبياد ريو 2016 بعد 
فوز العداءة روث جيبيت بسباق 3 

آالف مرت موانع.

مرتضى علي يبدأ مشواره 
في منافسات السامبو اليوم

 تبدأ اليوم )السبت( مشاركة العب 
منتخبن��ا الوطني للس��امبو مرتىض 
ع��ي يف وزن 90 كيلوغ��رام بدورة 
األلع��اب اآلس��يوية الثامن��ة عرشة، 
حيث يتطلع الالع��ب للصعود عىل 
منص��ة التتوي��ج وتحقي��ق نتيج��ة 
ايجابي��ة مرشف��ة يف أول مش��اركة 
ململك��ة البحرين يف ه��ذه الرياضة 
القتالي��ة بدورة األلعاب اآلس��يوية، 
والتي يرشف عليها االتحاد البحريني 
لفنون القتال املختلطة برئاسة خالد 

عبدالعزيز الخياط.
 وكان الالعب مرتىض عي قد وصل 
إىل العاصم��ة اإلندونيس��ية جاكرتا 
قب��ل ح��وايل 3 اي��ام م��ع املدرب 

ال��دار الداروف، حي��ث بدأ الالعب 
تدريباته ف��ور وصوله والتأقلم عىل 
أجواء املنافس��ة، ك��ام أقيمت أمس 
وزن الالعبني واالجتامع الفني لرشح 
القواعد واألنظم��ة املتبعة واإلجابة 
الفنية  األطق��م  استفس��ارات  ع��ن 

واإلدارية.
 إىل ذلك، أكد املدرب الدار الداروف 
ع��ي  مرت��ىض  الالع��ب  جاهزي��ة 
للمنافسة بقوة بهدف الصعود عىل 
منص��ة التتويج، موضحا بأن الالعب 
مل يتوق��ف عن التدري��ب يف الفرتة 
املاضي��ة للوصول إىل أع��ىل مراحل 

الجاهزية الفنية والبدنية.
 وأض��اف “ إنه ميتلك حظوظ جيدة 
امليداليات  للمنافس��ة عىل إح��دى 
امللونة، حيث س��بق وأن فاز باملركز 
الثال��ث وامليدالي��ة الرونزية لوزن 
90 ك��م ضمن منافس��ات النس��خة 
الخامس��ة والعرشين م��ن البطولة 
اآلس��يوية الت��ي احتضنتها العاصمة 
املنغولي��ة أوالن باتور بش��هر مايو 
امل��ايض، حي��ث ف��از مرت��ىض عىل 
الالعب الكازاخستاين زيكينوف عي 
بيك مبجموع النقاط 8 مقابل نقطة 

واحدة...”.
 وذكر الداروف أن املنافس��ة بدورة 
األلع��اب اآلس��يوية تختل��ف ع��ن 
البطولة اآلسيوية يف ظل وجود نخبة 
من ابرز الالعبني يف الس��امبو، مشريا 
إىل أن معنوي��ات العبن��ا عالية جدا 
وهم يتمتع بإمكانيات عالية ورغبة 
صادق��ة يف اعت��الء منص��ة التتويج، 
خصوص��ا وأن��ه حظي بدع��م كبري 
م��ن االتحاد البحريني لفنون القتال 

املختلطة.
 واش��ار الداروف أن رياضات فنون 
القتال املختلطة شهدت طفرة كبرية 
خالل الفرتة األخرية يف البحرين ولها 
رصيد هائل م��ن اإلنجازات، وتعتر 
الس��امبو إحدى األلع��اب الجديدة 
الت��ي تتطل��ع من خالله��ا البحرين 

للمنافس��ة بق��وة لحص��د اح��دى 
امليداليات امللونة.

جاكرتا تحييكم

 - يغادر اليوم إىل ارض الوطن األمني 
الع��ام للجنة األوملبي��ة عبدالرحمن 
اإلدارة  مجل��س  واعض��اء  عس��كر 
الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز آل 
خليف��ة وخالد عبدالعزي��ز الخياط 
وعي عيىس اسحاقي بعد حضورهم 

منافسات الدورة. 
 - ذكرت الرشطة االندونيس��ية أنها 
س��تجهز نحو 9500 رشطي من أجل 
حفظ االمن يف الحفل الختامي لدورة 
االلعاب االسيوية الثامنة عرشة عىل 
االستاد الرئيس غيلورا بونغ كارنو يف 

سينايان وسط العاصمة جاكرتا. 
 - ش��ارك ع��دد من املس��ؤولون يف 
اللجنة األوملبية الس��عودية واللجنة 
فرحتها  البحرين  األردني��ة  األوملبية 
بالحص��اد الوفري يف مس��ابقة ألعاب 
القوى وذلك اثناء تواجدهم باملنصة 

الرئيسة بالحفل الختامي. 
 - غادر منتخب ألعاب القوى للرجال 
والس��يدات العاصمة األندونيس��ية 
جاكرت��ا عىل ش��كل دفع��ات، فمع 
نهاية مشاركة كل العب فإنه يغادر 
ع��ىل الفور ع��ىل أن يغ��ادر الفوج 

األخري اليوم. 
 - م��ع ق��رب انته��اء دورة األلعاب 
اآلس��يوية تع��اين الوفود املش��اركة 
خصوص��ا من دول الرشق األوس��ط 
من عدم توافر الحج��وزات الالزمة 
للع��ودة أو تغي��ري الحجز بس��بب 
األعداد الكثرية من املسافرين سواء 
املش��اركني يف ال��دورة أو العامل��ة 

األندونيسية. 

 يعقوب عبدالمحسن: الوفد 
اإلداري أحد أسباب نجاح 
المشاركة

أكد عض��و الوف��د اإلداري واألمني 

للبعثة يعقوب عبداملحس��ن  املايل 
أن العم��ل ب��روح األرسة الواح��دة 
ب��ني كافة اعضاء البعثة من إداريني 
والعب��ني ومدرب��ني وإعالميني كان 
ل��ه أبلغ األث��ر يف نجاح املش��اركة 
اآلسيوية  األلعاب  بدورة  البحرينية 

الثامنة عرش.
األوملبي��ة  اللجن��ة  أن  وأض��اف   
بالتحض��ري  قام��ت  البحريني��ة 
واإلع��داد املبك��ر ل��دورة األلعاب 
االس��يوية من خالل حجز الفنادق 
الخدمات  والتذاكر وتوفري مختلف 
اللوجستية مبا يسهم يف توفري املناخ 
املالئ��م للمنتخب��ات الوطنية، كام 
أن اللجنة وبتوجيهات األمني العام 
عبدالرحمن عس��كر مل تدخر جهدا 
يف س��بيل تقدي��م كاف��ة متطلبات 
واحتياج��ات االتح��ادات الرياضية 
املش��اركة مبا يتوافق مع اإلمكانات 
املتاحة وهو ما تكل��ل ولله الحمد 

بنتائج إيجابية.
 وأوض��ح عبداملحس��ن أن الوف��د 
اإلداري كان��ت له بصمة يف تحقيق 
ه��ذا اإلنج��از، فهن��اك الكثري من 
عملوا  الذي��ن  املجهولون  الجن��ود 
من وراء الستار بهدف راحة جميع 
املنتخبات س��واء م��ن العاملني يف 
اللجن��ة األوملبي��ة يف البحري��ن أو 
البحرينية  البعث��ة  املتواجدي��ن يف 
بجاكرتا وباملبانغ، فالجانب اإلداري 
ل��ه أهمية كب��رية يف تهيئة األرضية 

أمام الرياضيني للتألق واإلبداع.
 وع��ر عبداملحس��ن ع��ن اعتزازه 
الكبري باملش��اركة يف دورة األلعاب 
اآلس��يوية والتي أكسبته مزيدا من 
الخرة وع��ززت عالقته مع مختلف 
الرياضي��ني، مش��ريا إىل أن التواجد 
يف هذا املحفل يعتر مكس��ب كبري 
يتعلم من خالله اإلداري والريايض 
الكثري من األمور التي تس��هل مهام 
عمل��ه يف املس��تقبل بأي مش��اركة 
خارجية، معربا عن سعادته الكبرية 

مب��ا حققت��ه مملك��ة البحرين من 
حصاد وفري من امليداليات لتتخطى 
م��ا حصدت��ه يف النس��خة األخرية 
بإنش��يون 2014 وه��و م��ا يعكس 
التطور املتنامي للرياضة البحرينية.

  شعار “الذهب فقط” يزين 
صدور أفراد البعثة البحرينية

 تزين وفد مملكة البحرين بش��عار 
“ع��ام الذهب فق��ط” الذي أطلقه 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب، رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة، رئيس 
البحرينية س��مو  األوملبية  اللجن��ة 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
 وانطالقا من حرص اللجنة األوملبية 
عىل تجسيد هذا الشعار عىل ارض 
الواقع وتحفي��ز املنتخبات الوطنية 
املش��اركة بدورة األلعاب اآلسيوية 
الثامن��ة عرش عىل العط��اء والتميز 
واعتالء منصة التتويج، قامت بعمل 
كمي��ة كب��رية من ش��عار “الذهب 
فقط” والذي هو عبارة عن ميدالية 
ذهبي��ة ذات رشيط أحمر يرمز إىل 
علم مملكة البحري��ن، تم توزيعه 
عىل جميع أف��راد البعثة البحرينية 
لوضع��ه ف��وق صدوره��م اعتزازا 
بهذا الش��عار ال��ذي ترجمه أبطال 
البحري��ن إىل واقع بعدم��ا حققوا 
25 ميدالي��ة من بينها 12 ذهبية يف 
أك��ر حصاد من الذه��ب يف تاريخ 
مش��اركة البحرين ب��دورة األلعاب 

اآلسيوية.
 وح��رص معظم أف��راد الوفد عىل 
تعليق الشعار الذي زين صدروهم 
وهو ما أث��ار إعجاب جميع الوفود 

الرياضية املشاركة يف الدورة.

  سميرة تحتل المركز 13 
بسباق الترايثلون.. واليوم 
منافسات الرجال 

 احتل��ت العب��ة منتخبن��ا الوطني 

للرتايثلون سمرية البيطار املركز 13 
بنهاية الس��باق ال��ذي أقيم صباح 
يوم أمس بالقرية الرياضية مبدينة 
باملبانغ، حيث أنهت سمرية السباق 
يف زمن وق��دره 2:21:48، وبفارق 
22:19 دقيقة ع��ن صاحبت املركز 
ت��وكايش  الياباني��ة  الالعب��ة  األول 
يوك��و، وقدم��ت البيط��ار س��باقاً 
قوي��اً من خالل بدايته��ا القوية يف 
الس��باحة والتي كان��ت فيه قريبة 
من املنافس��ني عىل مراكز املقدمة، 
إال أنه تراجعت يف الجزء الثاين من 
السباحة وس��ط سيطرة  مس��ابقة 
واضح��ة وكبرية م��ن جانب العبي 
رشق الق��ارة الذي��ن تفوق��وا منذ 

بداية السباق. 
 وعىل الرغم من أن السباق انطلق 
يف وقت مبكر من صباح األمس، إال 
أن الحض��ور الجامه��ريي كان كبرياً 
م��ن مختلف الجنس��يات، وهو ما 
باملس��ابقة  الكبري  االهتامم  يعكس 
التي بدأت يف فرض اسمها بقوة بني 

األلعاب الرياضية األوملبية. 
 وعن مجريات السباق قالت سمرية 
“السباق كان صعباً يف ظل املنافسة 
الكب��رية ومش��اركة العبات س��بق 
لهم الحصول ع��ىل مراكز متقدمة 
يف بط��والت عاملية، وه��و ما وضح 
من خالل الفارق يف الس��باق، لكن 
س��عيت جاهدة ألن أق��دم أفضل 
مستوى وأن أكون من بني املنافسني 
عىل إحدى امليداليات امللونة، لكن 
مل أوف��ق يف تحقي��ق ه��ذا الهدف 
رغ��م معرفت��ي بصعوبة املنافس��ة 
منذ التدريب الرس��مي الذي أقيم 

للمشاركني”. 
 وأضاف��ت البيطار “الس��باق كان 
ممتعاً والتنظيم كان رائعاً من خالل 
العمل ع��ىل تهيأت كاف��ة األجواء 
املثالية للسباق، حتى أن الجامهري 
كانت موجودة وبكثافة وهذا يدل 
عىل االهتامم الكبري الذي تحظى به 
اللعب��ة يف الفرتة األخرية، واقتحامها 
الع��امل كأح��د األلع��اب الرئيس��ة 

واملمتعة بالنسبة للجامهري”. 
 م��ن جان��ب آخر يخ��وض العب 
منتخبن��ا الوطن��ي للرتايثلون عمر 
عبدالله اليوم س��باق الرجال ضمن 
منافسات الرتايثلون بالدورة، حيث 
أنه��ى عم��ر تحضرياته م��ن خالل 
التي  األخ��رية  التدريبي��ة  الحص��ة 
أجراه��ا م��ع املدرب غان��م بدوي 
يوم أمس، حيث سيس��عى عمر إىل 
تقديم س��باق قوي أمام منافس��ني 

يفوقونه خرة وإمكانات.

“ألعاب القوى” يكسب الحصاد األوفر للبحرين بآسياد جاكرتا
منتخبنا نافس الصين رغم فارق المساحة والتعداد السكاني

اندونيسيا            حسن علي            عيسى عباس            تصوير: علي الحلواجي

سميرة البيطار في سباق الترايثلون

يعقوب عبدالمحسنجانب من تتويج ألعاب القوى

شعار الذهب فقط فوق أحد قمصان أفراد البعثة البحرينية  مرتضى علي

الدار الداروف والالعب مرتضى علي 
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الدوري الفرنسي
الجولة 4

)وكاالت(: سيكون مانشسرت يونايتد 
تح��ت الضغط، عندم��ا يحل ضيًفا 
ع��ى برين��ي، األح��د، يف محاول��ة 
لتف��ادي هزمية ثالثة ع��ى التوايل، 
والتعرض ألس��وأ بداي��ة للفريق يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وخرس اليونايت��د 3-0 أمام توتنهام 
هوتس��بري، اإلثن��ن امل��ايض، بع��د 
هزميته 3-2 أمام برايتون آند هوف 
انتق��ادات متكررة  ألبيون، وس��ط 
بس��بب الدفاع املتواضع يف هزمية 

فريق املدرب جوزيه مورينيو.
وزاد غض��ب موريني��و يف املؤمت��ر 
الصحايف بعد املباراة من االنتقادات 
املوجهة ض��ده، لكن مل تظهر إدارة 

النادي أي مؤرشات عى التغيري.
لكن الهزمية يف اس��تاد ت��رف مور، 
س��تزيد بالتأكيد من املخاوف حول 
االتج��اه الذي يس��ري في��ه الفريق 
تحت قيادة مدرب تشيليس وريال 

مدريد السابق.
وم��ا زال بريني يبحث ع��ن األداء 
القوي الذي قدمه يف املوسم املايض، 
عندما أنهى املوسم يف املركز السابع 

وتأهل إىل الدوري األورويب.

ومل يفز برين��ي يف أي من مبارياته 
الث��اث، وبعد الهزمي��ة عى أرضه 
أم��ام واتف��ورد، خ��رس 4-2 أم��ام 

فولهام.
واضطر فريق املدرب ش��ون دايك 
لخوض س��ت مباريات يف تصفيات 
ال��دوري األورويب، وميثل ذلك عبئا 

كبريا عى تشكيلة صغرية نسبيا.
وس��يغيب املدافع في��ل جونز عن 
اليونايت��د، فيام رمبا يك��ون بريني 
ب��دون جناحه األيس��لندي يوهان 

جودموندس��ون بس��بب إصابة يف 
عضات الفخذ الخلفية.

ويعتقد أندير هرييرا العب وس��ط 
اليونايتد، أن الخيارات املتاحة أمام 
املدرب مورينيو، س��تجعل الفريق 

يعرث عى الطريق الصحيح قريبا.
وقال “قدمنا أداء جيدا ملدة 60 أو 
70 دقيقة ضد توتنهام، وكان ميكن 
أن نتق��دم 0-2 يف الش��وط األول، 

لكننا مل نفعل ذلك”.
وتابع “ل��و أردنا الف��وز يف املباراة 

املقبلة ضد بريني، فنحن بحاجة إىل 
هذا االلت��زام واملبادئ التي أظهرها 
الفريق. يجب علين��ا اللعب بهذه 
الطريقة لو أردنا الفوز عى بريني”.
وأض��اف “منلك الكفاءة وتش��كيلة 
كبرية ج��دا. أدخلنا س��تة تغيريات 
ويف أول 70 دقيقة كنا جيدين. من 

السهل أن نقلب األمور”.
وس��يكون توتنهام، ال��ذي انترص يف 
جمي��ع مبارياته حتى اآلن، يف حالة 
معنوي��ة رائعة بعد الف��وز يف أولد 
تراف��ورد وس��يلعب اليوم الس��بت 
ضد واتف��ورد مفاجأة املوس��م، إذ 
فاز فريق املدرب خايب جارس��يا يف 

مبارياته الثاث أيضا.
ومن املتوق��ع أن يعود مانشس��رت 
اللق��ب لانتصارات  س��يتي حامل 
عى أرضه ضد نيوكاس��ل، يف مباراة 
بن املدرب اإلسباين بيب جوارديوال 

ومواطنه املخرضم رافائيل بينيتيز.
وف��از ليفربول يف جمي��ع مبارياته 
الثاث وتنتظ��ره مواجهة صعبة يف 
ملعب كينج باور ضد ليسرت سيتي.

منافس��ه  تش��يليس،  ويس��تضيف 
بورمنوث بقيادة املدرب إيدي هاو.

مانشستر يونايتد تحت الضغط

جوزيه مورينيو

الصاعد  اس��تهل هويس��كا،  )وكاالت(: 
حديثا لدوري الدرجة األوىل اإلس��باين، 
مبارياته يف البطولة بشكل رائع، بالفوز 
ع��ى إيب��ار 2 / 1 ث��م تحوي��ل تأخره 
بهدفن نظيف��ن أمام أتلتيك بيلباو، إىل 
تعادل 2/2، ولكنه س��يكون عى موعد 
مع اختبار صعب، األح��د، عندما يحل 
ضيفا عى برش��لونة، حام��ل اللقب، يف 

الجولة الثالثة.
وازدادت ثق��ة الفري��ق الصاعد، الذي 
يدربه لي��و فرانكو، بع��د نتائج يف أول 
جولتن، ولكن برشلونة سيهدف إلعطاء 
فريق هويس��كا، درسا يف الواقع القايس 

لكرة القدم.
وقال خوان هرينانديز مهاجم هويسكا 
:”أحلم بالتغلب عى برشلونة يف كامب 
نو وتس��جيل هدف، أتخيل هز الشباك 

هناك”.
وأضاف :”رغم أنن��ا نعلم صعوبة هذا 
األمر، لكن��ه ليس مس��تحيا، إنه حلم 
أي طفل يش��اهد املباري��ات يف برنابيو 
وكامب ن��و، واآلن يتعن ع��ي اللعب 

أمام أفضل العبن يف العامل”.
وأض��اف :”ال أعتق��د أنهم س��يطلبون 
الحصول عى قمييص، خاصة وأين لست 
مشهورا، ولكني سأطلب قميص ليونيل 
مييس أو لويس س��واريز، ألين متحمس 
للغاي��ة، بالطبع عندما نكون يف امللعب 

سيكون هذا شيئا ثانويا”.

وبينام بدأ مييس املوس��م بشكل جيد، 
بينام ما زال س��واريز يعاين، حيث فشل 
يف تس��جيل أه��داف يف كأس الس��وبر 

اإلسباين أو يف أول مباراتن بالدوري.
ولكن برشلونة متكن من الفوز باملباراتن 
وتساوى رصيده مع ريال مدريد بست 
نقاط، عى قم��ة جدول الرتتيب، وهام 
الفريق��ان الوحي��دان الل��ذان حص��دا 

العامة الكاملة.
ويستضيف ريال مدريد جاره ليجانيس 
اليوم السبت، وهو الفريق الذي أقصاه 
من كأس امللك يف دور الثامنية، يف العام 
امل��ايض. وس��يكون ريال، ال��ذي يدربه 
جولن لوبيتيجي، املرش��ح األبرز للفوز 
به��ذا اللق��اء خاصة وأن خ��ط الهجوم 

املك��ون من جاريث بي��ل وكريم بنزميا 
وماركو أسينسيو، سيحاول الحفاظ عى 
مستواه حتى يواصل الفريق انتصاراته، 

يف أعقاب رحيل كريستيانو رونالدو.
ومل يكش��ف املدرب ما إذا كان سيدفع 
بالحارس تيبو كورتوا، املنضم للفريق يف 
فرتة االنتقاالت الصيفية، أمام ليجانيس، 
خاص��ة بع��د تأل��ق كيلور ناف��اس، يف 
املب��اراة التي فاز بها الريال عى جريونا 

4 / 1 يف الجولة املاضية.
وقال لوبيتيجي: “ل��دي خيارات جيدة 
للغاية يف مركز حارس املرمى وال توجد 
مشكلة، سنحدد األنسب لهذا املكان يف 

كل مباراة”.
ويس��تضيف ريال بيتيس، إش��بيلية، يف 

أول ديريب ملدينة إش��بيلية هذا املوسم، 
وس��يأملون أن تكون هذه املباراة هي 
نقطة بداية انتص��ارات الفريق، بعدما 
نتائ��ج مخيب��ة لآلم��ال يف أول  ق��دم 

مباراتن.
وخ��رس بيتيس أم��ام ليفانتي صفر / 3 
يف الجول��ة األوىل قب��ل أن يتعادل مع 
أالفيس س��لبيا، بينام فاز إش��بيلية عى 
راي��و فاليكان��و 4 / 1 ث��م تع��ادل مع 

فياريال سلبيا.
وق��ال ب��او لوبيز حارس ري��ال بيتيس: 
“هناك قب��ل وبعد، بالنس��بة لجامهري 
املدين��ة، ثم بعد ذلك تأيت فرتة التوقف 
الدويل والتي يجب أن نجعل الجامهري، 

التي ستعود للعمل، تستمع بها “.
وأضاف: “علينا الفوز، نعلم أهمية هذا 
النهاية لحصد  للجامهري، سنقاتل حتى 
الثاث نقاط، يجب أن نفوز بأي طريقة 
حتى نتمكن من الحصول عى س��بعة 

أشهر نستمتع خالها بهذا االنتصار”.
وتأجل��ت مباراة رايو فايكانو مع ضيفه 
أتلتيك بيلباو إىل أجل غري مسمى، حيث 
إن ملعب رايو غري آمن للجامهري بينام 
تج��رى فيه أعامل الرتمي��م. أما يف بقية 
مباريات هذه الجولة س��يلتقي خيتايف 
مع بل��د الوليد، وفياري��ال مع جريونا، 
وإيبار م��ع ريال سوس��يداد، وس��يلتا 
فيجو مع أتلتيكو مدريد، وليفانتي مع 

فالنسيا، وأالفيس مع إسبانيول.

جولة بمتناول برشلونة وريال مدريد

ريال مدريد يسعى للثأر من ليغانيس

)وكاالت(: يأم��ل الربتغايل كريس��تيانو 
رونالدو يف تس��جيل هدف��ه األول مع 
يوفنت��وس بعد انتقال��ه الصيف الحايل 
م��ن ريال مدريد اإلس��باين بطل أوروبا 

مقابل نحو 100 مليون يورو.
ويح��ل فري��ق الس��يدة العج��وز عى 
بارم��ا اليوم الس��بت يف املرحلة الثالثة 
م��ن الدوري اإليطايل لك��رة القدم بعد 
تحقيق��ه فوزي��ن عى مضيف��ه كييفو 
بصعوبة بالغة 2-3 ثم التسيو بأريحية 
0-2. ويري��د رونالدو )33 عاما(، أفضل 
الع��ب يف العامل خمس م��رات، الرتكيز 
أك��رث عى فريقه الجدي��د، ما دفعه إىل 
اتخاذ قرار عدم املش��اركة مع منتخب 
ب��اده يف مباراتي��ه املقبلتن، بحس��ب 

تقارير صحافية إيطالية.
وكتبت صحيفة “غازيتا ديلو س��بورت” 
أن الهداف التاريخي للمنتخب الربتغايل 
يري��د أن يعطي األولوي��ة لناديه، وأن 
يكون يف تورين��و يف قمة لياقته البدنية 
به��دف االندم��اج بش��كل أفض��ل مع 

زمائه الجدد.
مس��اعدة  الربتغ��ايل  النج��م  ويري��د 

يوفنتوس أيضا ع��ى إحراز لقب دوري 
أبطال أوروب��ا بعدما حل وصيفا مرتن 
يف آخر أربعة مواس��م، عل��ام أنه أحرز 
لقب املس��ابقة األوروبية للمرة األخرية 

عام 1996.
لكن الرجل القوي س��ابقا يف يوفنتوس 
لوتشانو موجي قال أنه مل يكن ليتعاقد 
مع رونالدو لو كان يف موقعه “يف الشق 
التس��ويقي، هي صفق��ة رائعة. لكن مل 
أكن ألنفق هذا املبلغ الكبري عى العب 
بعمر الثالثة والثاث��ن. ومل أكن ألعلن 

ذلك قبل بيع هيغواين الذي يسجل 20 
هدفا يف املوسم”.

وكشف موجي الذي أدار يوفنتوس بن 
1994 و2006 قب��ل فضيح��ة التاعب 
بالنتائ��ج أنه كان قد تعاقد مع رونالدو 
قب��ل انتقال��ه إىل مانشس��رت يونايت��د 
اإلنكلي��زي، بي��د أن الصفق��ة تع��رثت 
بس��بب رفض املهاجم التشيي مارسيلو 
ساالس الذهاب إىل سبورتينغ الربتغايل، 
كجزء من الصفقة وعجز يوفنتوس عن 
دفع أموال إضافية بسبب أزمته املادية 

آنذاك. من جهته، ق��ال نجم يوفنتوس 
التاريخي الفرنيس ميشال باتيني انه مل 
يتقبل انتق��ال “الدون” اىل بطل أوروبا 
الس��ابق “أعتق��د أنه م��ن الغريب أن 
يرتك ريال مدريد بعمر الثالثة والثاثن 
بعد التتويج ث��اث مرات بلقب دوري 
األبطال لبدء مغام��رة جديدة... عندما 
كن��ت يف الثانية والثاث��ن أندية كثرية 
رغب��ت بضمي، لكني اعتزلت بس��بب 

التعب”.
يف املقاب��ل مل ينجح بارم��ا بتحقيق أي 
فوز بعد عودت��ه إىل الدرجة األوىل اثر 
انهيار مايل أوصله يف 2015 إىل الدرجة 
الرابعة، وقد ضم العب الوسط العاجي 
املخ��رضم جرفيني��و الذي حم��ل ألوان 

أرسنال اإلنكليزي وروما سابقا.
ويب��دو نابويل مط��اردا ناريا ليوفنتوس 
بع��د قلبه تأخ��ره مرتن أمام التس��يو 
)1-2( ومي��ان )2-3(، وه��و يحل عى 
س��مبدوريا األحد، فيام يبحث انرت عن 
تعويض بدايته البطيئة بخس��ارته أمام 
ساسوولو )1-0( وتعادله عى أرضه مع 

تورينو )2-2(.

األنظار نحو كريستيانو

كريستيانو رونالدو

المجموعة األولى:
باير ليفركوزن- لودوجوريتس- 

زيوريخ- آيك الرانكا

المجموعة الثانية:
سالزبورج- سيلتيك - 

اليبزيج- روزنربج

المجموعة الثالثة:
زينيت سان بطرسربج- 

كوبنهاجن- بوردو- 
سافيا براج

المجموعة الرابعة:
أندرلخت- فرنبخشة - دينامو 

زغرب- سبارتاك ترنافا

المجموعة الخامسة:
آرسنال- سبورتينج لشبونة- 

قره باج- فورسكا بولتافا

المجموعة السادسة:
أوملبياكوس- ميان- ريال 

بيتيس- دوديانج

المجموعة السابعة: 
فياريال- رابيد فيينا- 

سبارتاك موسكو- رينجرز

المجموعة الثامنة: 
التسيو - مارسيليا- آينرتاخت 

فرانكفورت- أبولون

المجموعة التاسعة: 
بشكتاش- جينك- ماملو- 

ساربسبورج

المجموعة العاشرة: 
إشبيلية- كراسنودار- 

ستاندار لياج- بيليديسبور

المجموعة الحادية عشرة: 
دينامو كييف- أستانا- 

رين- جابلونيك

المجموعة الثانية عشرة:
تشيليس- باوك- بايت 

بوريسوف- فيدي

قرعة مسابقة الدوري االوروبي

)وكاالت( رأى وكيل أعامل النجم الربتغايل 
كريستيانو رونالدو، جورج منديش، أن 

اختيار الكروايت لوكا مودريتش الخميس 
كأفضل العب كرة قدم يف أوروبا “سخيف 
بكل بساطة”. ونقلت صحيفة “ريكورد” 

الربتغالية الرياضية عن منديش قوله 
“كرة القدم تلعب بن الخطوط األربعة، 

وهناك الفوز كان من نصيب رونالدو. لقد سجل 15 هدفا وقاد 
ريال مدريد عى كتفيه حتى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة 

أخرى”، معتربا ما حصل الخميس يف موناكو عى هامش قرعة 
دوري أبطال أوروبا “سخيف بكل بساطة ومثريا للسخرية”.
وكان التنافس عى جائزة االتحاد األورويب ألفضل العب يف 

موسم 2017 - 2018 محصورا بن رونالدو وزميله السابق يف 
ريال مدريد اإلسباين مودريتش وهداف ليفربول اإلنكليزي 

النجم املرصي محمد صاح. وبعد تتويجه بالجائزة يف نسختيها 
األخريتن العامن 2016 و2017، كان رونالدو ميني النفس بأن 
ينالها للمرة الثالثة تواليا والرابعة يف مسريته بعد قيادته ريال 

مدريد اىل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث تواليا، 
قبل أن يرتك النادي املليك هذا الصيف لالتحاق بيوفنتوس 

اإليطايل. لكن الخيار مل يقع عى ابن ال�33 عاما الذي توج بالكرة 
الذهبية ألفضل العب يف العامل للمرة الخامسة املوسم املايض؛ 

إذ نال الجائزة مودريتش الذي تألق أيضا يف مونديال روسيا 
وقاد منتخب باده اىل النهايئ للمرة األوىل يف تاريخه، اىل جانب 

مساهمته يف هيمنة ريال عى دوري األبطال.
ومل يشأ منديش التقليل من قيمة مودريتش، بقوله “أنا ال أشكك 

بالفائز، فهو أفضل العب يف العامل مبركزه”. وأشارت “ريكورد” 
الجمعة اىل أن رونالدو الذي اختري أفضل مهاجم للموسم املايض، 
كان يعلم بأنه لن ينال جائزة أفضل العب ولهذا السبب قرر عدم 

املشاركة يف الحفل الذي أقيم الخميس يف موناكو.

اختيار مودريتش “مثير للسخرية”

جورج منديش



     ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(    )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
للتواصل مع المحررة : 17111509 

السبت 1 سبتمبر 2018 
21 ذو الحجة 1439

العدد 3609 21 ملتقى األعمال إعداد: هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com

multaqa@albiladpress.com

إنفينيتي QX30: مظهر مدهش وتصميم متكامل
د�شنت جمموع���ة �رشكات يو�ش���ف خليل املوؤيد 
واأوالده، امل���وزع احل����رشي ل�شي���ارات اإنفينيت���ي يف 
البحري���ن موؤخ���راً، �شيارات اإنفينيت���ي QX30 وهي 
متواف���رة الدخ���ار خا����س ي�ش���ل اإل���ى 2000 دينار 

باالإ�شافة اإلى مظهرها املده�س.
 وتوف���ر QX30 نظام���اً ملهم���اً بالثق���ة ونظاماً 
ذكي���اً متوف���رة بنظام الدف���ع الكل���ي، ونتيجة ذلك، 
تعت���ر QX30 مثالية للتعامل م���ع الطرق الريفية، 

وال�شواحي، واملتعرجة يف جميع ظروف القيادة.
و�شتحظ���ى QX30 مبكان���ة فريدة م���ن نوعها 
يف ه���ذه الفئ���ة، وت�ش���د الفجوة ب���ني املناف�شني يف 
فئة ال�شيارات املدجم���ة الفاخرة وطرازات الكرو�س 
اأوفر االأكر حجماً. ومتت���د تعددية اأ�شلوب الكرو�س 

اأوفر من جاذبي���ة الت�شميم الفريد وجمموعة وا�شعة 
م���ن مزاي���ا الراح���ة واملالءم���ة وال�شالم���ة والنواح���ي 
الديناميكي���ة، مبا يف ذلك نظام الدفع الذكي بكامل 

العجالت. 
ومين���ح املظه���ر املرتف���ع لت�شمي���م اإنفينيتي 
Q30 واآلي���ة نقل احلرك���ة ذات الثبات العايل الثقة 

لل�شائقني.
�ُشممت هذه ال�شيارة جليل جديد من امل�شرتين 
املتميزين الذين يق���درون الت�شميم املتقدم الذي 
يتحدى الت�شنيف عل���ى نحو كامل، وتفخر اإنفينيتي 
QX30 اجلدي���دة كلي���اً مبظهره���ا املوح���ي بتلبية 
متطلب���ات مهامه���ا املتع���ددة والذي يعط���ي بياناً 
ب�رشياً يف غاية اجلراأة، وتلح���ق بال�شيارة Q30 كجزء 

من جمموع���ة الطرازات املدجمة اجلدي���دة والفاخرة 
من اإنفينيتي.

متي���ز QX30 مبنحني���ات دراماتيكية وخطوط 
منحوتة ثورية ت�شنع اإح�شا�ش���اً عاطفياً، وتطور تلك 
املنحني���ات واخلطوط اإلى اأ�شكال ديناميكية جديدة 
ملظهر اأكرث عزمي���ًة. فعلى �شبيل املثال، مت تطوير 
ال�شب���ك االأمام���ي بالقو����س املزدوج ب�شبك���ة ثالثية 
االأبع���اد م���ن التطبي���ق احلا�شل يف Q30 م���ا ير�شم 
و�شلة متدفقة باجتاه امل�شابي���ح االأمامية لت�شكيل 

مظهر اأكرث متا�شكاً على نحو ع�شوي.
ويظه���ر تاأث���ر مرئي مده����س كنتيج���ة للدمج 
خلط ال�شق���ف املنخف�ض واملظه���ر املرتفع و�شكل 

الكرو�س اأوفر. 

“البحرين الوطني” يواصل دعم “يوكو للرعاية”

“سوليدرتي” و“سداد” تطلقان تجديد التأمين ذاتًيا

عروض مذهلة على موديالت جاكوار والند 
روڤر بفعالية “الوقت المثالي”

“ذا ناين” يقدم “التمّيز في خدمة العمالء” 
لموظفي “لولو هايبر”

اأعل���ن بن���ك البحري���ن الوطن���ي الي���وم ع���ن 
ا�شتم���رار دعمه لدار يوكو لرعاي���ة الوالدين التي 
تق���دم الرعاية واملاأوى للم�شن���ني ممن ال تتمكن 

عائالتهم من االعتناء بهم. 
وقدم الرئي����س التنفيذي للخزين���ة واأ�شواق 
امل���ال واإدارة ال���رثوات بالبنك البحري���ن الوطني 
ح�ش���ني احل�شيني، للمدير العام لدار يوكو لرعاية 
الوالدين رميا �شم�س �شيك الترع من البنك للدار، 
مبا ين�شجم مع التزام البنك امل�شتمر جتاه الرعاية 

االجتماعية �شمن برنامج الهبات والترعات. 
وح����رش مرا�شم ت�شليم ال�شيك اأمني �رش جمل�س 
اإدارة بن���ك البحري���ن الوطن���ي نا�رش حمم���د نا�رش، 
وموظفو واأع�شاء دار يوكو لرعاية الوالدين التي 

توفر الرعاية اليومية للم�شنني. 
وقال احل�شين���ي: “نحن فخورون بتعاون بنك 
البحري���ن الوطن���ي مع دار يوكو لرعاي���ة الوالدين 
ودعمه املتوا�شل الأن�شطتها وم�شاهماتها القّيمة 

يف جمال الرعاية االجتماعية يف اململكة”. 
واأ�شاف: “يعك�س ترعنا م���دى اأهمية العمل 
ال���ذي تقوم به دار يوكو لدعم العوائل البحرينية، 
كما يهدف الترع اإلى م�شاعدة الدار على تو�شعة 

قاعدة خدماتها”. 
وع���رت �شم����س بالنيابة ع���ن جمل����س اإدارة 
واأع�ش���اء دار يوك���و لرعاي���ة الوالدي���ن عن عميق 
تقديره���ا ملجل����س اإدارة بن���ك البحري���ن الوطني 
وللرئي����س التنفي���ذي دوران���د لق���اء دع���م البنك 

امل�شتم���ر لهم، الفتة اإلى اأهمية الدور الذي يلعبه 
القط���اع اخلا�ض عموم���ا، وبنك البحري���ن الوطني 
خ�شو�شا، لتوفر املوارد الالزمة لدار يوكو حتى 
تك���ون قادرة على تقدمي رعاي���ة اجتماعية بجودة 

عالية للم�شنني على م�شتوى اململكة.

اأعلنت �شوليدرتي البحرين، واحدة من كريات 
����رشكات التاأمني يف البحرين واإحدى ال�رشكات التابعة 
ملجموع���ة �شوليدرت���ي القاب�شة، عن اإب���رام اتفاقّية 
�رشاك���ة مع قناة الدف���ع الرائ���دة يف البحرين )�شداد( 
لتوف���ر خدمات جتدي���د التاأمني على م���دار ال�شاعة 
وطيل���ة اأي���ام االأ�شب���وع من خ���الل 750 م���ن اأك�شاك 

اخلدمة الذاتية املنت�رشة يف جميع اأنحاء اململكة.
ومت توقي���ع االتفاقّية بح�شور ع���دد من اأع�شاء 

اإدارة �رشكتي �شوليدرتي البحرين و�شداد. 
وق���ال مدير العالقات املوؤ�ش�شي���ة والت�شويقية 
ل�شوليدرت���ي البحري���ن جالل عاقل���ة: “نحن فخورون 
للغاي���ة حي���ال االرتق���اء ب�رشاكتنا مع �ش���داد لتوفر 
خدم���ات اف�ش���ل لعمالئن���ا. اأك�شاك اخلدم���ة الذاتية 
ال تقت�رش فق���ط على كونها و�شيل���ًة مبتكرًة ومريحًة 
واآمن���ة للغاي���ة متك���ن العمالء م���ن جتدي���د بوال�س 
التاأم���ني، ولكنها تعتر اأي�شاً اإ�شاف���ة ملمو�شة اإلى 
مكانة �شوليدرتي ك�رشكة مبتكرة يف جمال تكنولوجيا 

التاأمني”.
وبدوره، قال ع�شو جمل�س اإدارة “�شداد” رفعت 
حممد الكا�شف “قامت �رشكة �شوليدرتي ببناء �شمعة 

قوي���ة يف ه���ذه ال�شناع���ة من خ���الل حل���ول التاأمني 
الرائدة اخلا�شة بها”.

وا�شاف “نحن متحم�ش���ون لنمو �رشاكتنا لن�شهل 
على العمالء اإمتام دف���ع معامالتهم التاأمينية ب�شكل 
اآم���ن يف قن���وات الدف���ع ع���ر االإنرتن���ت و 750 م���ن 

االأك�شاك املنت�رشة يف اأنحاء اململكة”.

وقال مدير تطوير االأعمال ب�رشكة “�شداد” نويل 
�شيلف���را: “ال تقت�رش ه���ذه ال�رشاكة فقط على تزويد 
العم���الء بخيارات دفع اأكرث، بل ُتظه���ر اأي�ًشا قدرتنا 
املمت���ازة على تق���دمي خدمات دفع مريح���ة و�رشيعة 
واآمن���ة ت�شمح ب�شهولة ممار�شة االأعمال التجارية على 

جميع امل�شتويات”.

اأعلنت �رشك���ة ال�شيارات االأوروبية عن عزمه���ا اإطالق فعالية 
“الوقت املثايل”، التي �شتقام مطلع �شبتمر )ال�شبت( املقبل، 
داعي���ة عمالءها لزي���ارة معر�شها الكائن مبنطق���ة �شرتة للتعرف 

على مزايا هذا العر�س.
وت�شتع���د ال�رشكة الإقامة ه���ذه الفعالية لالإع���الن عن حملتها 
اجلدي���دة التي تقدم عرو�شا مذهلة للغاية على موديالت جاكوار 
والن���د روڤر طوال �شه���ر �شبتمر 2018. وتتويًج���ا الأول يوم من 
حملة “نهاية ال�شيف”، �شيتمكن العمالء اأي�ًشا من اال�شتفادة من 

عرو�س اإ�شافية على جميع ال�شيارات املتوافرة.
وبه���ذه املنا�شب���ة، ����رشح املدي���ر الع���ام ل�رشك���ة ال�شيارات 
االأوروبي���ة جاكوار الند روڤر �شتيفن الي بالق���ول: “ي�شعدنا جًدا 
يف �رشكة ال�شي���ارات االأوروبية جاكوار الند روڤر اأن نعلن لعمالئنا 
عن اإقامة فعالية مبيعات مده�شة، تعد االأولى من نوعها من حيث 

احلجم”.
واأ�شاف “�شتق���دم ال�رشك للعمالء خدمة الت�شجيل، والتاأمني، 

وتظليل النوافذ دون اأي تكلفة”.
وبا�شتطاع���ة العمالء اال�شتف���ادة من ميزات قيم���ة ت�شمل 5 
�شنوات خدمة �شيانة جماني���ة، و5 �شنوات �شمان جماين، اإ�شافة 
ال���ى خدم���ة امل�شاعدة عل���ى الطريق عل���ى مدار ال�شاع���ة ملدة 5 
�شنوات. كما باإمكان الزبائ���ن ا�شتبدال �شياراتهم احلالية باأخرى 

جدي���دة كلًيا من جاكوار اأو الند روڤر، واحل�شول على دعم اإ�شايف 
بقيمة 1،000 دين���ار ت�شاف اإلى قيمة ال�شيارة امل�شتبدلة، حيث 

�شيتوفر هذا العر�س خالل يوم فعالية “الوقت املثايل” فقط.
واإل���ى جانب هذه العرو����س املذهلة، �شتق���دم ال�رشكة اأي�ًشا 
للعم���الء ق�شائم ����رشاء جمانية بقيم���ة 250 دينارا ل����رشاء جمموعة 

وا�شعة من املنتجات املتوفرة باملعر�س.

ق���ّدم مركز ذا ناي���ن للتدريب موؤخرا 
الرنام���ج التدريب���ي )التمّي���ز يف خدم���ة 
العم���الء( ملجموع���ة ممي���زة م���ن موظفي 
لولوهاير ماركت، وذلك يف فندق ويندام 

جاردن، اجلفر.
وح����رش الرنامج التدريب���ي املدعوم 
من متكني 30 متدرب���ا. وقّدم  الدورة ذو 
خ���رة وكفاءة يف جمال خدمة الزبائن، كما 

اأنه على اإطالع بطرق ومنهجيات التدريب 
احلديث���ة. والهدف من ت�شمي���م الرنامج 
التدريب���ي م�شاع���دة االأف���راد وال����رشكات 
وتطويره���م يف جمال خدم���ة العمالء، فهو 
يعم���ل عل���ى تزويد املتدرب���ني باملعرفة 
العملية واملهارات الالزمة خلدمة العمالء، 
اإ�شاف���ة اإلى تزويدهم باأخالقيات الت�رشف 
باإيجابية. واأعرب املتدربون عن تقديرهم 

وامتنانه���م للمدي���ر العام ملرك���ز ذا ناين 
للتدري���ب ال�شيخة ن���ورة بن���ت خليفة اآل 
خليفة، وللمدي���ر العام جوبيكا بري، كما 
اأعربوا ع���ن �شكره���م وتقديرهم ملديري 
التدري���ب ملجموع���ة لولو ماّن���و وال�شّيدة 
�شيخة الزايد، واأب���دوا حما�شتهم لتطبيق 
ما تعلموه خالل الدورة التدريبية يف مكان 

العمل.

“يوسف خليل المؤيد” تكافئ موظفيها

الكشف عن “Avalon” الجديدة 8 سبتمبر 

نظم���ت جمموعة ����رشكات يو�ش���ف خليل 
“موظف���ي  تك���رمي  حف���ل  واأوالده  املوؤي���د 
ال�شهر” ملوظفيها املجتهدين، وقدمت لهم 
ال�شهادات التقديرية تقديرا منها لتفانيهم 

واأدائهم املتميز.
وقال���ت املدي���ر االإداري للمجموعة منى 
املوؤي���د اإنها تعت���ر املوظف عن����رش مهم يف 

العم���ل، لذل���ك ال�رشك���ة توفر الوق���ت الالزم 
لال�شتثمار يف هذا املجال عن طريق تزويدهم 
بالتدريب والثقافة الالزمة لتاأدية واجباتهم 
على اأكمل وجه، وذل���ك بحد ذاته يعزز القيم 
الت���ي حددته���ا املجموع���ة. ومن���ح ع���دد من 
موظفي املجموعة �شهادات وجوائز تقديرية 

اعرتافاً بعملهم املتميز.

Av -  ططامل���ا متتع���ت �شي���ارة تويوتا
lon ب�شعبي���ة وا�شعة منذ اإطالقها يف اأ�شواق 
املنطقة، وتظهر فخامة هذه ال�شيارة الرائدة 
بكل و�ش���وح من خالل اخلط���وط الت�شميمية 
على هيكلها اخلارج���ي، ومق�شورتها الأنيقة 
واأدائها ال�شل�س. وقد زود الطراز اجلديد من 
تويوت���ا Avalon بالعدي���د م���ن التجهيزات 
احلديث���ة الت���ي حتم���اً �شت�شم���ن ا�شتكم���ال 
م�شرته���ا الناجحة واالرتقاء مبعاير الفخامة 
ما�شات���و  وحت���دث  اأعل���ى.  م�شتوي���ات  اإل���ى 
كات�شومات���ا وهو كبر مهند�ش���ي تويوتا عن 
املن�ش���ة اجلدي���دة وال���دور ال���ذي لعبت���ه يف 
حت�ش���ن الهي���كل اخلارجي اخلا����ض ب�شيارة 
تويوت���ا Avalon اجلدي���دة كلي���اً قائ���اًل: “ 

يف  املنخف�ش���ة   TNGA من�ش���ة  ت�شاه���م 
تطوي���ر اجلان���ب الت�شميمي لل�شي���ارات كما 
تعمل على رفع اأداء ال�شي���ارات ب�شكل نوعي 
وذل���ك من خالل توف���ر ا�شتجاب���ة اأف�شل يف 
التحك���م والثبات”. واأردف: “ول�شمان توفر 
جترب���ة قي���ادة ممتع���ة تتنا�شب م���ع معاير 
عالم���ة تويوت���ا الرائ���دة قمنا باإج���راء العديد 
م���ن التعدي���الت التي �شمل���ت حت���ى االأجزاء 
ال�شغ���رة م���ن ال�شيارة مم���ا اأدى اإلى خف�س 
م�شتوي���ات ال�شجيج وع���زل اأ�شوات املحرك 
عن املق�شورة ب�شكل كب���ر”، هذا و�شتطلق 
�شي���ارة تويوت���ا Avalon 2019 يف البحرين 
يف 8 �شبتم���ر املقب���ل يف مت���ام ال�شاع���ة 11 

�شباحاً يف معر�س تويوتا يف �شرتة.
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�أب���دت �لفنانة وف���اء عامر �إعجابه���ا مب�ستوى 
�حللق���ات �ملكتوب���ة م���ن م�سل�سل “ح���ب عمري”، 
موؤكدة �أنه���ا مل توقع ب�سكل ر�سم���ي على جت�سيد 

دور �لبطولة.

وقالت عامر، �إنها مر�سحة لتج�سيد دور �سيدة 
�أعم���ال، تتعر����ض �بن���ة �سقيقته���ا لالختطاف يف 
�حللق���ات �لأول���ى، ومن هنا تبد�أ رحل���ة �لبحث عن 

خمتطفها، وتتو�لى �لأحد�ث.

مسافات

الرجال يغيرون حياتهم في منتصف العمر

ن�رشت �سحيفة “فيل���ت” �لأملانية تقرير�، حتدثت فيه عن 
�لرج���ال يف منت�س���ف �لعمر. ومير معظم �لرج���ال باأزمة منت�سف 
�لعم���ر، �إذ متتلكه���م �لرغب���ة يف تغي���ر حياتهم ب�س���كل جذري، 
ويرغبون يف تغير �سيارتهم �خلا�سة، و�لزو�ج بامر�أة �أخرى، بعد 
�أن �سئم���و� من حياتهم �لروتيني���ة. ويدخل معظم �لرجال �لذين 
ي�سلون �إلى مرحل���ة منت�سف �لعمر يف �أزمة نف�سية، �إذ ي�سعرون 

بامللل و�لقلق من كل ما يحيط بهم.
وقال���ت �ل�سحيف���ة، �إن بيرت �سناي���در رجل �أعم���ال متزوج 
منذ ف���رتة طويلة، وقد �أكم���ل �أولده در��ستهم. وحقق �سنايدر 
�لكثر من �لإجناز�ت يف حياته، لكنه ي�سعر �لآن باحلزن وفقد�ن 
�حلما����ض وعدم �لرتكيز. كما يعاين من ��سطر�ب �لنوم، وي�سعر 
بالقلق من زو�جه وعمله. وتوجه �سنايدر قبل فرتة لزيارة طبيب 
نف�س���ي. ومن �ملثر لالهتمام �أن متو�سط �أعمار �ل�سعب �لأملاين 
يبل���غ 80 �سنة، �أي �أن مرحل���ة منت�سف �لعمر تكون غالبا يف �سن 
�لأربع���ن. ويبلغ بيرت �سنايدر من �لعمر 61 �سنة. و�أكد �لطبيب 
�لنف�س���ي لبيرت �أن معظم م���ن يعانون من تلك �لأزمة ياأتون �إليه 

يف �سن �خلم�سن.
و�أفادت �ل�سحيفة باأنه عندما يبلغ �لرجال 50 �سنة، غالبا ما 
ي�سابون با�سطر�ب روحي ويعان���ون خمول، كما تطغى �لأفكار 
�ل�سلبية على �أفكارهم. وقد يتطور ذلك عند بع�ض �لرجال، على 
غر�ر �سنايدر، لتظه���ر عليهم �أعر��ض �لكتئاب. وح�سب در��سة 
�أجرتها جامعة زيورخ، يعتقد 92 % من �ل�سوي�رشين �أن هناك ما 
ي�سم���ى �أزمة منت�سف �لعمر، بينما �أكد 71 % �أنهم بالفعل مرو� 

باأزمة منت�سف �لعمر. فهل تعّد �لإ�سابة بهذه �لأزمة �أمر� حتميا؟
و�أو�سح���ت �ل�سحيفة �أن علم���اء �لنف����ض و�لبيولوجين مل 
يج���دو� �أي دليل على �أن هذه �لأزمة منت����رشة عامليا. كما حاولو� 
�لتاأك���د من �أن هذه �لفرتة من �لعم���ر ت�ساحبها بالفعل تقلبات 
مز�جي���ة و�أزمات نف�سية، على غر�ر ف���رتة �ل�سباب. ويف �لنهاية، 
تبن���ى �لباحث���ون �لعتقاد ب���اأن ه���ذه �لأزمة جمرد خر�ف���ة، و�أن 
�لتحدي���ات موجودة يف كل فرتة من فرت�ت �لعمر، ولكن ذلك ل 

ميكن �عتباره �أزمة.

نجوم الفن 
المصري يتضامنون 
مع محمد صالح

عقود  3 ص��م��دت  ري��ش��ة  ال��ع��ل��ي...  ن��اج��ي 

ت�سام���ن عدد كبر من جنوم �لفن �مل�رشي مع لعب كرة �لقدم 
يف نادي ليفربول �لإجنليزي حمم���د �سالح ب�سبب �أزمته �لأخرة مع 

�حتاد �لكرة �مل�رشي.
ومن بن �ملت�سامنن �لفنان حممود �لع�سيلي �لذي كتب عرب 
�سفحته �خلا�سة قائالً ”ور�ك يا �بو�سالح يف �َي حتة ويف �َي مكان” 

و�أطلق ها�ستاغ #�دعم_ �سالح، #�دعم_حممد_�سالح.
وكذلك كتب �ملمثل �أحمد �ل�سعدين قائالً ”طلبات حممد �سالح 
�ملفرو�ض تكون بتح�سل لكل �لالعبن من غر ما يطلبها حد ��سال 

يا مدعو منك ليه يا بتوع �حتاد �لتكيه”.
وهاج���م �ملمثل حممود �لب���ز�وي �لحتاد قائ���اًل ”�سالح هد�ف 

�ل���دوري �لإجنلي���زي و�أح�س���ن لعب يف �إجنل���رت� و�أف�س���ل لعب يف 
�إفريقيا و�ملر�سح لأف�سل لعب يف �أوروبا و�أو�سلنا كاأ�ض �لعامل يف 
م�سه���د تاريخي يف �لثو�ين �لأخرة، �حتاد �لكرة ي�سفه ب� )�ملدعو( 

حممد �سالح ويتهمه باأنه يريد �ل�سهرة على ح�ساب �حتاد �لكرة”.
ون����رش �ملمثل عم���رو �سعد �سورة �سالح ع���رب �سفحته �خلا�سة 
وكت���ب قائالً ”ما قام به حممد �سالح مل����رش ��ستثنائي، لي�ض فقط 
يف جمال كرة �لقدم، ولكن �ملخل�سن للبلد هم فقط ما �سيفهمون 
قيمته، و�سيعرفون �أنه يج���ب عليهم �ملحافظة عليه وعلى �أمثاله، 
لذلك يجب نتعامل معه على قدر �أهميته للبلد”. و�أ�ساف ”�أنا �سد 

�أي حملة ت�سوية �سد هذ� �لرجل، وكفاية ف�سل”.

م���رت من���ذ ي���وم �لذك���رى �حلادية 
و�لثالثون على رحيل ر�سام �لكاريكاتر 
�لفل�سطيني ناجي �لعل���ي، �لذي �غتيل 

دون �لو�سول �إلى قاتله.
�لعل���ي  ناج���ي  �جلمي���ع  يع���رف 
“حنظلة”  �لكاريكاتري���ة  بال�سخ�سي���ة 
و�لت���ي ت���الزم جمي���ع ر�سومات���ه �لت���ي 
ج�سده���ا يف �س���ورة طفل �سغ���ر ��سمه 
“حنظل���ة” مكب���ل �ليدي���ن م���ن �خللف، 
ي�سر به �إلى �ل�سع���ف و�لهزمية �لذين 
حلق���ا ب���ه ب�سب���ب وج���ود �لإ�رش�ئيلين 
�أر��سي���ه، وقدمها  عل���ى 
لأول  �لر�حل  �لفن���ان 
م���رة عل���ى �سفحات 
 ” �س���ة ل�سيا � “
�لكويتي���ة يوم 13 
 ،1969 �أغ�سط����ض 
قال���ت  و�لت���ي 
�إن  وقتها يف بيان 
حنظل���ة ول���د يف 5 
و�إنه   ،1967 يونيو 
عرب���ي ول جن�سي���ة 
حم���ددة ل���ه، �أ�سبح 
حنظل���ة فيما بعد 
توقي���ع  مبثاب���ة 
ناجي �لعلي على 

لوحاته، وحظيت بحب �جلماهر �لعربية 
لكونه���ا تعب���ًر� ع���ن �سم���ود �ل�سع���ب 
�لفل�سطين���ي بوج���ه �مل�ساع���ب �لت���ي 

تو�جهه.
�سخ�سي���ة  هن���اك  كان���ت  كم���ا 
كاريكاترية �أخ���رى ي�ستعن بها ناجي 
�لعل���ي كثر� لكي ت�س���ل �أفكاره، وهي 
“فاطمة” �لتي متثل �ملر�أة �لفل�سطينية 

�لقوية �لتي ل تهزم.
ولد ر�سام �لكاريكاتر �لفل�سطيني، 
ناجي �سلي���م ح�سن �لعلي �لعام 1937 
يف قري���ة �ل�سج���رة يف فل�سط���ن، وبعد 
دخول جي�ض �لحت���الل �لإ�رش�ئيلي �إليها 
تهج���ر مع �أهل���ه �إلى جن���وب لبنان حيث 

عا�سو� يف خميم عن �حللوة.
وبع���د �إنه���اء در��ست���ه هاج���ر �إل���ى 
�لكوي���ت و�لتح���ق بع���دد م���ن �ل�سحف 
�لكويتي���ة كر�سام كاريكات���ر، قبل �أن 
يع���ود �إل���ى �سحيفة �ل�سف���ر �للبنانية، 
لكن���ه �لتح���ق جم���دًد� يف �لع���ام 1982 
بجري���دة �لقب�ض �لكويتي���ة، لتكون �آخر 

حمطاته قبل �ملغادرة �إلى لندن.
وجه���ت �أ�ساب���ع �لته���ام باغتي���ال 
�لعلي مبا����رشة �إلى �ملو�ساد �لإ�رش�ئيلي، 
وثانًيا �إلى منظمة �لتحرير �لفل�سطينية، 
لأن���ه ر�س���م بع�ض �للوح���ات �لتي مت�ض 
قياد�تها، و�إلى بع����ض �لأنظمة �لعربية 

لل�سبب ذ�ته.

يف 22 يولي���و 1987 يف لندن �أطلق 
�س���اب جمه���ول �لن���ار علي���ه ووف���ق ما 
�أ�سف���رت عن���ه �لتحقيق���ات �لربيطانية 
�أن �ل�ساب يدعى ب�سار �سمارة و�أ�سابت 
�لر�سا�س���ة ناج���ي حت���ت عين���ه �ليمنى 
وظ���ل يف غيبوبة حت���ى فا�ست روحه يف 
مثل ه���ذ� �لي���وم 29 �أغ�سط����ض 1987 
وُدف���ن يف مقربة ب���روك وود �لإ�سالمية 
يف لن���دن، وللفن���ان نور �ل�رشي���ف فيلم 
يج�سد �سرة ناجي �لعلى، ومل يعرف من 

�ساحب �مل�سلحة ور�ء �لغتيال.
وق���اوم �لعلى باللوح���ة و�لكلمة كل 
�أ�سكال �لهيمن���ة و�ل�ستبد�د و�لظلم يف 
منطقتنا و�لعامل. فهو �لقائل “يا وطني 

كل �لع�ساف���ر لها منازل �إل �لع�سافر 
�لت���ي حت���رتف �حلري���ة، فه���ي مت���وت 
خارج �لأوط���ان” كلمات خال���دة لر�سام 

�لكاريكاتر �لفذ ناجي �لعلي.
�إل���ى فل�سط���ن  “�لطري���ق  وق���ال: 
لي�س���ت بالبعي���دة ول بالقريب���ة، �إنه���ا 
مب�سافة �لثورة”، وكان يف كل ر�سوماته، 
ناطًقا ثورًيا �سعبًيا عن �مل�سطهدين يف 
وطنن���ا �لعربي و�لع���امل، و�عتقد �لقتلة 
- م���ن ق���رر وخط���ط ونف���ذ - مبختلف 
ت�سمياته���م، �أن م���وت ناج���ي �سينه���ي 
وجوده. لكن “حنظل���ه”، �ل�ساهد �حلي، 
م���از�ل يف وج���د�ن و�سم���ر كل منا�سل 
و�إن�س���ان يت���وق للحري���ة، فق���د �سق���ط 
�جل�س���د لك���ن �لفك���رة باقية كم���ا قال 
�لر�ح���ل غ�سان كنفاين، �ل���ذي كان �أول 

من ن�رش للعلي ر�سوماته.

    BUZZ      
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“هواوي” تطرح “Nova i3” الجديد في األسواق
اأط����ل����ق����ت جم���م���وع���ة ه������واوي 
اجل��دي��د   Nova i3 ه��ات��ف  اأخ�����را 
ال��ذك��اء  ب��اإم��ك��ان��ات  وامل��دع��وم  كلياً 
البحرينية  االأ���ش��واق  يف  اال�شطناعي 

واملنطقة.
وي��ت��م��ي��ز ال��ه��ات��ف ب��اإم��ك��ان��ات 
مزدوجة  اأمامية  كامرا  مثل  متطورة 
اال�شطناعي  ال��ذك��اء  بتقنية  مدعمة 
ا�شتثنائية  ت�����ش��وي��ر  جت��رب��ة  ت��وف��ر 
امل�شتخدمني  من  كبرة  فئة  جتذب 
خ�شو�شا حمبي ت�شوير ال�شيلفي من 
اأماميتني  بكامرتني  تزويده  خ��الل 
ميجابك�شل  و2  ميجابك�شل   24 بدقة 
F/ 2.0 ومدعومة  بفتحة عد�شة تبلغ 
اأف�شل  لتوفر  اال�شطناعي  بالذكاء 
احل��ل��ول ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز عنا�رص 

ميكنها  وال��ت��ي  الطبيعي،  اجل��م��ال 
املحيطة  البيئة  على  بذكاء  التعرف 
���ش��م��ن امل�����ش��ه��د ل���ت���وف���ر ���ش��ور 

�شيلفي مده�شة ا�شتناداً اإلى قدرات 
اإلى  باالإ�شافة  اال�شطناعي.  الذكاء 
بكامرا   Nova i3 ه��ات��ف  ت��زوي��د 

 16 بدقة  العد�شات  مزدوجة  خلفية 
بفتحة  ميجابك�شل  و2  ميجابك�شل 
على  ق���ادرة   ،2.2 /F تبلغ  عد�شة 
انتاج �شور ت�شاهي الواقع يف الدقة 

والو�شوح.
 Nova i3 ه����ات����ف  ي���ت���ي���ح 
عن  ا�شتثنائية  جتربة  للم�شتخدمني 
ط��ري��ق ال��دم��ج امل��ث��ايل ب��ني اأح���دث 
ال��ت��ج��ه��ي��زات وال���رام���ج واخل��وا���س 
710” رباعي  “كرين  بف�شل معالج 
اأول  ال��ن��وى م��ن ه���واوي. وه��و ميثل 
منظومة معاجلة من نوع SoC تطورها 
اإمكانات  على  والقائمة  “هواوي” 
واجهة  وال�شيما  اال�شطناعي،  الذكاء 
 EMUI 8.2 احل��دي��ث��ة  امل�شتخدم 

ل�شمان اأعلى م�شتويات االأداء.

أحداث

النج����اح يف اخلط����ة الب����د اأن ي�شبق����ه 
تعرث.

املهم االآن هو درا�شة امل�رصوع بتاأن.

ات���رك الع���ادات االأخرة واب���داأ اإ�شالح 
الو�شع املايل.

احلل بيدك وحدك يف ما يخ�س العمل.

االأ����رصة يف حاجة اإلى الرتفي���ه والنزهة 
اأكرث من اأي وقت م�شى.

تخط���ط لالن�شم���ام اإل���ى اأح���د االأندية 
الريا�شية.

لديك خ���رة وا�شع���ة يف جم���ال عملك 
وحتوطك االأنظار.

اهت���م ب�شحت���ك فه���ي اأهم م���ا حتاذر 
عليه.

ال تت�رصع يف اتخاذ القرار لوحدك فاأنت 
على املحك.

عل���ى  الكث���ر  باخل���ر  تب����رص  االأج���واء 
م�شتوى امل�رصوع.

جتن���ب االإكثار م���ن الوجب���ات الد�شمة 
ليال فهي تدمر ما خططت له.

انتب���ه مم���ا يحاط ل���ك، لك���ن ال تت�رسع 
باحلكم على من حولك.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:
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العقرب: 
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امل�����الح ال��ف��رن�����ش��ي 
ج���������اك ك����ارت����ي����ه 
منطقة  اإل���ى  ي�شل 
ه��و���ش��ي��الج��ا وال��ت��ي 
مدينة  بها  اأقيمت 
العا�شمة  مونرتيال 

االقت�شادية لكندا.

1923
ي�رصب  مدمر  زل��زال 
م��دي��ن��ت��ي ط��وك��ي��و 
خملفا  وي��وك��وه��ام��ا 
م��ا ي��زي��د ع��ن 150 
األف قتيل واأكرث من 

مليوين م�رصد.

1939
اأمل����ان����ي����ا ت��ه��اج��م 
بولندا م�شعلة فتيل 
احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة 

الثانية.

  1969
ال����ع����ق����ي����د م��ع��م��ر 
ال������ق������ذايف ي���ق���وم 
ب���ان���ق���الب اأب��ي�����س 
اإدري�س  امللك  على 
ال�شنو�شي وي�شتويل 
ع��ل��ى ال�����ش��ل��ط��ة يف 
ل��ي��ب��ي��ا ف��ي��م��ا ع��رف 
الفاحت  ث��ورة  با�شم 

من �شبتمر.

 1971
االإع��������الن ر���ش��م��ي��اً 
ع����ن ق���ي���ام احت����اد 
اجل�����م�����ه�����وري�����ات 
�شم  والذي  العربية 
م�رص وليبيا و�شوريا، 
ل��ك��ن االحت����اد ك��ان 
اأي  ي��وؤدِّ  ومل  �شكلياً 

دور.

“البحرين للسينما” يصدر برنامج سبتمبر

ورشة للسويسري إريك التوفير بمهرجان الصواري

3 مجموعات في “أسرار الكاتب” وتدريبات نظرية وعملية

النبهان: هناك جزء ثالث من “سهيل”

بمهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي

اأ�ش���در ن���ادي البحرين لل�شينم���ا برنامج �شهر 
اف���الم ملخرج���ني ينتم���ون   4 �شبتم���ر مت�شمن���ا 
ملدار����س �شينمائية خمتلفة، فبتاري���خ 5 �شبتمر 
�شيعر����س الفيل���م االمرك���ي “والي���ة احلدائ���ق” 
للمخ���رج زاج براف���ر، والفيل���م م���ن انت���اج 2004 
ويتح���دث عن �ش���اب م�شط���رب يعود ال���ى دياره 
حل�شور جنازة والدته بعد ابتع���اده عنها ل�شنوات. 
اأما بتاريخ 12 �شبتمر ف�شيعر�س الفيلم االمركي 
“ ال�شمك الكبر” للمخرج تيم بورتون والفليم من 
انتاج 2003 ويتحدث عن ابن حمبط يحاول حتديد 

احلقيقة من اخليال يف حياة والده املحت�رص.
و�شيك���ون اجلمهور واأ�شدق���اء النادي بتاريخ 
19 اغ�شط����س م���ع الفيل���م الريط���اين “ال�شعيدة 
احلظوظ���ة” للمخ���رج ماي���ك ليغ���ون والفيل���م من 
انتاج 2008 ويتحدث ع���ن مدر�شة دائمة االبتهاج 
والتفائ���ل وه���ذا التف���اوؤل يثر غ�ش���ب االخرين. 
وبتاري���خ 26 �شبتمر �شيعر�س الفيلم االمركي “ 
�شو�ش���ي اجلانب ال�رصقي” للمخ���رج انتوين لي�شرو 
والفيل���م من انت���اج 2014 تناول الفيل���م الروائي 
االأمرك���ي “�شو�ش���ي اجلان���ب ال�رصق���ي” الأنت���وين 
لو�ش���رو، جه���ود اأم التيني���ة من الطبق���ة العاملة، 
لت�شبح طاهية �شو�ش���ي، نتيجة عملها ل�شنوات يف 
�شناعة امل���واد الغذائية، فقد غ���دت يداها �رصيعة 
لدرج���ة اأنه���ا ت�شتطي���ع تقطي���ع اأي �ش���يء ب�رصع���ة 

ودق���ة فائقت���ني وت�شط���ر للتخلي ع���ن عربة بيع 
الفاكه���ة اخلا�ش���ة بها م���ن اأجل العث���ور على عمل 
ثاب���ت وعندها جت���د وظيف���ة كم�شاع���دة يف مطبخ 
اأحد املطاع���م اليابانية املحلية فهن���اك، تكت�شف 
�شداقة جدي���دة وعاملاً خمتلفا كليا من املاأكوالت 
والثقاف���ة. وبينما تعمل يف مطب���خ املطعم، حتاول 
االأم اأن ت�شب���ح طاهية �شو�ش���ي، ولكن مبا اأنها من 
عرق خمتلف تواجه الكثر من العقبات ويف مواجهة 
كل ال�شع���اب، تنطل���ق يف رحل���ة الكت�ش���اف الذات 
وتع���زم على عدم ال�شم���اح الأي �شخ�س اإيقافها من 

حتقيق حلمها.

تق���ام �شم���ن مهرج���ان ال�ش���واري امل�رصح���ي 
ال���دويل لل�شباب 12 الذي تنطل���ق فعالياته اليوم 
)ال�شب���ت( العدي���د م���ن الفعاليات املمي���زة التي 
ت�شف���ي عل���ى املهرجان قيم���ة م�شاف���ة، من هذه 
الفعالي���ات ور�شة عم���ل عن “م�شتقب���ل ال�شبكات 
امل�رصحي���ة” التي تتول���ى التدريب فيه���ا املدربة 
االأمركي���ة روبرتا ليفيتو، و ذلك يف الفرتة من 3 

- 5 �شبتمر 2018.
وت�شعى هذه الور�ش���ة لتعزيز التبادل الثقايف 
ب���ني الف���رق والهيئ���ات امل�رصحية من خ���الل و�شع 
االأط���ر العلمية والعملية لبناء �شبكة متينة ووا�شعة 
م���ن العالقات ت�شه���م يف اإث���راء احلرك���ة امل�رصحية 
حول الع���امل. حيث تقام الور�شة بدعم من ال�شفارة 

االمركية يف البحرين.
ووظيف���ة  امل�رصحي���ة  بالكتاب���ة  للمهتم���ني 
الدرامات���ورك امل�رصح���ي، هم موع���ودون مع ور�شة 
امل�رصح���ي  والدرامات���ورك  التاألي���ف  ع���ن  نوعي���ة 

للمخ���رج والدراماتورك ال�شوي����رصي اإريك التوفر، 
اإذ �شيتع���رف امل�شاركون من خالل اخلرة الوا�شعة 
التي يتمت���ع بها اأريك على الفهم الدقيق لوظيفة 
الدراماتورك امل�رصحي كم���ا �شيفتحون اأفقاً وا�شعاً 
على اأنواع الكتابة اجلديدة واملعا�رصة وامل�رصوعات 

العابرة لالأنواع الفنية.

وا�شلت اللجنة املنظمة العليا ملهرجان جائزة 
خالد ب���ن حمد للم����رصح ال�شبابي يف دورت���ه الرابعة 
لالأندية الوطنية واملراكز ال�شبابية ولذوي العزمية، 
حت�شراتها االإعدادية قبل انطالق الفعاليات حتت 
رعاية النائب االأول لرئي�س املجل�س االأعلى لل�شباب 
والريا�ش���ة رئي�س االحت���اد البحريني الألعاب القوى 
الرئي�س الفخ���ري لالحتاد البحرين���ي لريا�شة ذوي 
العزمي���ة �شم���و ال�شي���خ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة، 
وال���ذي يقام بتنظيم من قبل وزارة �شوؤون ال�شباب 
والريا�ش���ة بال�رصاك���ة م���ع املكتب االإعالم���ي ل�شمو 
ال�شي���خ خالد بن حم���د اآل خليفة، خالل الفرتة من 1 

لغاية 15 اأكتوبر املقبل.
وياأت���ي املهرج���ان �شم���ن مب���ادرات �شم���وه 

الداعمة لل�شباب يف املجالني الثقايف واالإن�شاين. 
و�شم���ن هذا االإطار، توا�شل���ت فعاليات دورة 
اأ����رصار الكات���ب امل�رصح���ي، والتي قدمه���ا الكويتي 
عثم���ان ال�شط���ي. وتقيم اللجن���ة املنظم���ة الدورة 
�شمن اإط���ار ور�س العم���ل التي ت�شب���ق املهرجان، 
وتهدف لالإ�شه���ام يف تطوير العرو�س، مبا يكت�شبه 
امل�شارك���ون م���ن اأمور فني���ة متع���ددة، وذلك على 
م���دار 4 اأي���ام يف قاع���ة “الدانات” مبرك���ز املحرق 
ال�شباب���ي النموذجي، بدءا من 26 اأغ�شط�س وت�شتمر 
حت���ى 29 اأغ�شط�س اجل���اري. وق�شم مق���دم الدورة 
عثمان ال�شطي امل�شاركني اإلى 3 جمموعات، وهي: 

املفكرون، املبدعون والفنانون. 
واأ�شار ال�شطي اإلى اأن تق�شيمه امل�شاركني اإلى 
جمموعات بهدف خلق جمموعة متجان�شة للم�شاركة 
يف اجلوان���ب النظرية والعملية. وب���ني اأن الدرو�س 
الت���ي �شتق���دم يف ال���دورة �شت�شتمل عل���ى جوانب 
ترفيهية خمتلفة عر التدريب���ات العملية، اإذ قدم 

تدريب���ا خا�ش���ا لتكوي���ن الن����س امل�رصح���ي وطرق 
االإله���ام املختلف���ة ومتثيل احل���ركات امل�رصحية بال 

كلمات.
اإعج���اب  عل���ى  العملي���ة  التدريب���ات  وح���ازت 
لتحقي���ق  االإيجاب���ي  التفاع���ل  ع���ر  امل�شارك���ني 
اال�شتف���ادة الق�ش���وى. كم���ا �ش���ارك رئي����س مركز 
�شباب الديه حممد امل���والين يف دورة اأ�رصار الكاتب 
امل�رصح���ي. واأ�شار املوالين اإلى اأن م�شاركته ب�شفته 
كاتب���ا نا�شئا، مبين���ا اأن له العديد م���ن االإ�شهامات 
امل�رصحي���ة يف قريت���ه الدي���ه الت���ي متي���زت خ���الل 
الثمانين���ات بحركة م�رصحية متميزة، الفتا اإلى وجود 

رغبة كبرة الإعادة تفعيل امل�رصح. 
ويعتر ال�شاب طالل املو�شوي من امل�شاركني 

الذين ي�شاركون للم���رة الثانية يف الور�س، اإذ �شبق 
واأن ح����رص ور�ش���ة مفاتيح م�رصح الت���ي قدمها مدير 

املهرجان املخرج ن�شال العطاوي.
واأك���د املو�ش���وي اأن م�شاركت���ه يف دورة اأ�رصار 
الكاتب امل�رصحي ياأت���ي �شمن اإطار تعزيز مهاراته، 

خ�شو�شا اأنه يع�شق م�رصح الكوميديا. 
وتعت���ر امل�شاركة زهراء اأ�شغر امل�شاركني يف 

الور�شة، اإذ تبلغ من العمر 15 عاما فقط.
واأكدت زه���راء اأن م�شاركتها تاأتي �شمن اإطار 
حر�شها على اال�شتفادة وحتقيق مكت�شبات يف باب 
كتابة الن�س امل�رصحي. بدوره، اأ�شاد عثمان ال�شطي 
بوج���ود ال�شابة زهراء وحبها للعمل امل�رصحي، موؤكدا 
اأن حبه���ا للمجال �شيوؤدي اإل���ى اإتقانها للعمل التي 
تريده. وت�شهد ن�شخة ه���ذا العام تطورا ملحوظا يف 
التح�شرات العام���ة والفعاليات امل�شاحبة، وذلك 
عر اإطالق حزم���ة من الور�س التح�شرية والندوات 
الت���ي م���ن �شاأنها تعزي���ز مه���ارات امل�شاركني مبا 
ينعك����س اإيجاب���ا عل���ى القيم���ة الفني���ة للعرو����س 

امل�شاركة.

ك�شف الفنان القدير جا�ش���م النبهان النقاب 
عن ا�شتم���رار اإنتاج �شل�شلة “�شهيل” التلفزيونية 
املوجه���ة لالأطف���ال، بجزء ثالث، بع���د جناح جزءيه 

االأول والثاين.
يف ه���ذا ال�ش���دد، ����رصح النبهان قائ���ال: “يل 
�شابق جتربة م���ع الطفل، اإذ قدمت �شخ�شية “بابا 
جا�شم” الأربعة اأعوام يف “رك���ن االأطفال”، اإ�شافة 
اإلى م�شاركتي مع ماما اأني�شة، وكذلك يف الرنامج 
التعليم���ي الرتب���وي القي���م “افت���ح ي���ا �شم�شم”، 

اأم���ا عل���ى �شعيد العم���ل الدرام���ي امل�شتمر، فهو 
“�شهيل”، حيث قدمت “�شهيل ورحالت ال�شندباد 
ال�شبع” )اجل���زء االأول( العام املا�شي، وهذا العام 
“�شهي���ل والزه���رة املفق���ودة” )اجل���زء الثاين(، 
الذي عر����س ح�رصيا على �شا�شة تلفزيون الكويت 
يف رم�ش���ان الفائ���ت، وت�رصفت يف ه���ذا العمل الأنه 
كقامو����س لالأطف���ال، مل���ا يقدم���ه م���ن معلومات 
عامة لهم، ويح���رتم ذكاءهم وثقافتهم وراأيهم يف 

الوقت نف�شه، بكتابة ذكية واإخراج جميل.

حمرر م�سافات 
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األخيرة

كوريا مدار�س  يف  القهوة” يقتلها  “جنون 

انهيار �سقف كني�سة تاريخية و�سط روما

الق�ساء ينت�سر مل�سلمات جنوب اإفريقيا

اأعلنت احلكومة الكورية اجلنوبية منع بيع القهوة يف املدار�س يف �سائر اأنحاء البالد اعتبارا من 
اأوا�س���ط ال�سهر املقبل يف ظل االرتفاع الكبري يف معدالت ا�ستهالكها خ�سو�سا من جانب التالمذة 
الراغب���ن يف زيادة درجات اليقظة لديهم. ومتنع كوريا اجلنوبية منذ 2013 بيع امل�رشوبات التي 
حتوي معدالت مرتفعة من الكافين لتالمذة املدار�س، غري اأن اآالت التوزيع املخ�س�سة للمدّر�سن 
بقيت موج���ودة يف املوؤ�س�سات التعليمية ما كان ي�سّهل على التالميذ التحايل على املنع. وقالت 
متحدث���ة با�سم وزارة االأمن الغذائي واالأدوية يف كوريا اجلنوبية اإن القهوة واملنتجات التي حتوي 
م���ادة الكافين �ستمنع اعتبارا من 14 �سبتمرب، م�س���رية اإلى اأن التالمذة يتناولون بكميات كبرية 

هذه امل�رشوبات مل�ساعدتهم على الدر�س خالل �ساعات الليل.
و�سي�رشي املنع على املدار�س االبتدائية واملتو�سطة والثانوية.

ان����ه����ار ���س��ق��ف ك��ن��ي�����س��ة 
ال���ق���دي�������س ي���و����س���ف ال��ن��ج��ار 
العا�سمة  و�سط  يف  التاريخية 
كني�سة  وه��ي  روم���ا،  االإيطالية 
قيل  ق��دمي  �سجن  ف��وق  بنيت 
اإنه كان املكان الذي احتجز فيه 

القدي�س بطر�س قبل �سلبه.
ومل ت���رد اأنب���اء ع���ن وق���وع 
اإ�سابات ب�سبب احلادث. وقالت 
اإدارة االإطفاء اإن الكني�سة كانت 

مغلق���ة اأمام الزوار وقت احلادث وال تفتح عادة اإال الإقام���ة مرا�سم الزواج، لكن االإدارة ا�ستعانت 
بكالب لتجوب احلطام؛ للتاأكد من عدم وجود �سحايا حتته. و�سقط ال�سقف على اأر�سية الكني�سة 
الت���ي يعود تاريخ بنائها للقرن ال�ساد�س ع�رش فوق ال�سجن الذي �سهد احتجاز القدي�سن بطر�س 

وبول�س، وملك الغال فر�سن جرتيك�س بعد هزميته.

اأ�س����در الق�ساء يف جن����وب اإفريقيا، اأم�س اجلمع����ة، اأمرا اإلى احلكومة ب�����رشورة اأن يتبنى 
الربمل����ان يف غ�سون عامن قانون����ا يعرتف بقانونية عقود الزواج، التي تربم ح�سب ال�رشيعة 
االإ�سالمي����ة، وذلك عمال باأحكام الد�ست����ور. وال يعرتف النظام الق�سائي ال�ساري حاليا بعقود 
ال����زواج، التي ت����ربم ح�سب ال�رشيعة االإ�سالمي����ة يف البالد، مما ينتق�س م����ن حقوق امل�سلمات 
ال�سيم����ا يف حال الط����الق. واأمرت املحكمة العلي����ا يف مقاطعة الكاب الغرب����ي بو�سع “قانون 
يعت����رب عقود الزواج املربمة وفق ال�رشيعة االإ�سالمية قانونية”، واأكدت اأن على احلكومة “اأن 

ت�سد هذه الثغرة القانونية يف غ�سون 24 �سهرا من �سدور هذا القرار”.
وكان ق����د مت رفع هذا امللف اإلى الق�ساء من جانب مرك����ز امل�ساعدة القانونية للن�ساء، 
ال����ذي اعترب اأن املتزوجات وفق ال�رشيعة االإ�سالمية وحده����ا، ال تتمتعن باحلقوق ذاتها التي 

لدى الن�ساء املتزوجات مدنيا.
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ال�سماء متطر �سمكا 
يف الواليات املتحدة

يف م�سه���د مثري وغري ماألوف على االإطالق، اأظهر �رشيط فيديو طائرة �سحن تلقي بع�رشات 
االآالف من االأ�سماك ال�سغرية على بحرية يف والية يوتا غربي الواليات املتحدة.

ون����رش الفيدي���و دائرة موارد احلي���اة الربية يف الوالية، الت���ي اأك���دت اأن العملية تاأتي يف 
�سياق تنمية الرثوة ال�سمكية يف البحريات خالل ف�سل ال�سيف. ويبلغ طول ال�سمك امللقى يف 
البحرية من 1 اإلى 3 بو�سات، وهو من نوع ال�سلمون املرقط. وكانت الدائرة تعتمد يف ال�سابق 
على نقل ال�سمك ال�سغري اإلى البحريات؛ كي ينمو هناك عرب ال�ساحنات اأو على ظهور الدواب 
نظ���را لوجود البح���ريات يف مناطق مرتفعة ووعرة. لكنها اأكدت موؤخ���را اأن عملية اإلقاء ال�سمك 
من ال�سماء اآمنة جدا، م�سرية اإلى اأن 95 % من الكمية تبلغ البحرية حية، رغم اأن الطريقة تبدو 
عنيفة اإلى حد ما. وقالت الدائرة اإن طائرة واحدة ميكنها اأن تغذي، برحلة واحدة، 7 بحريات، 

وال يزيد طاقمها عن اثنن.

نان�سي حتتفل بزواجها بف�ستان احلمل

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ورطب  حار  الطق�س 
اأح����ي����ان����ا م����ع ك��م��ي��ات 

متفاوتة من ال�سحب.

الري����اح متقلبة االجت����اه من 3 اإلى 
8 عقد، ولكنها �رشقية بوجه عام من 8 

اإلى 13 عقدة اأحيانا بعد الظهرية.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام. درجة احلرارة 
41م وال�سغ���رى 30م الرطوب���ة الن�سبي���ة  العظم���ى 

العظمى 90 % وال�سغرى 35 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�س�سة االأيام للن�رش
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الفجــر: 3:55
الظهـر:  11:38

العصــر: 3:09
المغرب: 5:59
العشاء: 7:29 

مواقيت 
الصالة

اخليال العلمي يتحول واقعا... “حديقة دينا�سورات” يف رو�سيا
ت�سع���ى رو�سي���ا اإلى حتقيق اإجن���از علمي �سخم 
يف ح���ال جناحه م���ن خالل ا�ستن�ساخ حي���وان املاموث 
املنقر����س من���ذ اآالف ال�سنن، وغريه م���ن الكائنات 
التي عا�ست يف ع����رش الدينا�سورات، يف خطوة تعيد 
اإلى االأذهان م�ساهد فيلم “جورا�سيك بارك” )حديقة 
الدينا�سورات( الذي لطاملا اعُترب �رشبا من اخليال.

و�ستفتت���ح رو�سي���ا “من�س���اأة ا�ستن�س���اخ” تبلغ 
قيمتها 5.9 مليون دوالر، تهدف اإلى اإعادة املاموث 

ال�س���ويف، وغ���ريه من االأن���واع املنقر�س���ة منذ فرتة 
طويل���ة، اإلى احلي���اة. وي�سعى علم���اء الوراثة الرو�س 
يف تل���ك املن�س���اأة ال�ستن�س���اخ ع���دد م���ن الكائن���ات 
املنقر�س���ة، مبا يف ذلك وحيد الق���رن ال�سويف الذي 
10 اآالف ع���ام. وته���دف خمت���ربات  انقر����س من���ذ 
اال�ستن�ساخ اإلى تو�سيع االأبحاث احلالية التي يجريها 
العلم���اء الرو����س الذين يعملون ع���ن كثب مع فريق 
م���ن املتخ�س�سن الكورين اجلنوبي���ن ال�ستعادة 

الثديي���ات املنقر�س���ة. وم���ن املتوق���ع اأن يك�س���ف 
الرئي�س الرو�سي فالدمي���ري بوتن عن خطط الإن�ساء 
مركز اأبحاث “عاملي امل�ستوى” يف مدينة ياكوت�سك 
خ���الل منت���دى ا�ستثماري كب���ري، وفقما ذك���ر موقع 
“ديلي ميل”. ي�سار اإلى اأن ياكوت�سك غنية باملا�س، 
مما يجعله���ا مليئة ببقايا احليوان���ات املجمدة، وقد 
اكُت�س���ف فيها نح���و 80 باملئة من عين���ات حيوانات 
ع����رشي “بلي�ستو�سن” و”هولو�سن”، املوجودة يف 

رو�سيا، التي ت�سم اأن�سجة حمفوظة.
وم���ن املمكن احلفاظ عل���ى احلم�س النووي من 
احليوان���ات القدمي���ة يف البقايا املوج���ودة يف الرتبة 
املتجم���دة، املعروف���ة با�س���م الرتب���ة ال�سقيعي���ة، 
لع����رشات اآالف ال�سن���ن. وم���ن املاأم���ول اأن يكت�سب 
الباحثون ع���ن طريق ا�ستخراج احلم����س النووي من 
ه���ذه البقاي���ا املحفوظة، فهم���ا اأف�س���ل لبيولوجيا 

بع�س اأكرب املخلوقات التي جتوب االأر�س.

�س��يارة “ت�سال” تطري 
يف الهواء

اأ�س��هر ممثلي فرن�س��ا 
متهم باالغت�ساب

ل�سلطانية  �سعر خيايل 
“تاريخية”

ر�سدت كامريات املراقبة يف اأحد ال�سوارع 
الكندي���ة، �سيارة “ت�سال”، وهي تطري يف الهواء 

فوق معرب لل�سكة احلديدية.
ووجه���ت ال�رشطة اإل���ى ال�سائ���ق البالغ من 
العمر 46 عاما، اتهاما بالقيادة اخلطرة؛ وذلك 
بعدما ا�سطدمت ال�سي���ارة ت�سال مبدر�سة عامة 
ابتدائي���ة يف اأونتاريو الكندية، بح�سب �سحيفة 

“ديلي ميل” الربيطانية.
ون�رشت �رشطة باري ع���رب ح�سابها الر�سمي 
على “تويرت”، حتذيرا لل�سائقن، وقالت: “قد 
يبدو االأم���ر مثريا اأو م�سهدا من فيلم، ولكن يف 
الواق���ع، فاإن عمل ه���ذا ال�سائ���ق يعر�س حياة 
الكثريي���ن للخطر، مبا يف ذل���ك حياته اخلا�سة، 
واالآن يواج���ه تهم���ة جنائي���ة، و�سيظه���ر اأم���ام 

املحكمة يف اأكتوبر املقبل”.

ذكر م�س���در ق�سائي فرن�س���ي اأن االدعاء 
يف باري����س يحق���ق مع املمث���ل الفرن�سي جريار 
ديباردي���و يف اتهامات باالغت�س���اب واالعتداء 
اجلن�سي، لك���ن حمامي املمثل ق���ال اإن موكله 

نفى ال�سلوع يف اأي اعتداء.
و�رشح امل�س���در “اأ�ستطيع اأن اأوؤكد اأنه مت 
تق���دمي �سكوى لدى االدع���اء يف دائرة اإك�س اأن 
بروفان�س. واأحيلت الق�سية اإلى املدعي العام 
يف باري����س”. ويعد ديبارديو واح���دا من اأ�سهر 
ممثلي ال�سينم���ا الفرن�سية، و�سارك يف اأكرثمن 
170 فيلم���ا واكت�سب �سه���رة دولية يف العام 
1990 بع���د اأن لع���ب دور البطول���ة يف الفيلم 

الناطق باالإجنليزية )غرين كارد(.

روؤو����س  �ستدي���ر  ال�س���ك  �سفق���ة  يف 
الكثريي���ن ب�سبب �سعره���ا الهائل املتوقع، 
كون���غ  هون���غ  يف  �سوذبي���ز،  دار  عر�س���ت 
�سلطانية �سغرية من اخلزف ال�سيني تعود 
حلقب���ة االأمرباط���ور ت�سي���ان لونغ���و، يقدر 

ثمنها باأكرث من 25.6 مليون دوالر. 
وحكم ت�سي���ان لونغ ال�س���ن يف القرن 
18. و�سن���ع الوعاء يف جينغدت�سن يف جنوب 
ال�س���ن، واأُر�سل اإل���ى ق����رش االأمرباطور يف 
بك���ن. و�سُتعر�س ال�سلطانية للبيع يف مزاد 

يف اأكتوبر.

• امل�ساركون يف عر�س الدراجات الهوائية يف مو�سكو	

بع���د اأن اأعلنت الفنان���ة اللبنانية نان�سي عجرم عن حملها الثال���ث، قامت بن�رش �سور عدة 
جتمعه���ا مع زوجها وع���دد من االأ�سدقاء احتف���اال مبرور 10 �سنوات عل���ى زواجها من طبيب 
االأ�سن���ان ف���ادي الها�سم. وقامت الفنان���ة بن�رش �سورة له���ا عرب موقع التوا�س���ل االجتماعي 
)االن�ستغ���رام(، وه���ي الأول مرة بف�ست���ان احلمل، حيث كان���ت مرتدية ف�ستان���ا اأ�سود اللون 
ف�سفا�سا مع حذاء ريا�سي. واأثارت ال�سورة اإعجاب املتابعن، وح�سدت على اأكرث من 220 

األف اإعجاب خالل اأقل من يوم واحد.
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