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��شت�شهاد 4 جنود �إمار�تيني �إثر 
هبوط ا�ضطراري لطائرتهم باليمن
�أعلت وكالة �أنباء �الإم���ار�ت )و�م( ��ست�سهاد 4 
جنود من الق���وات الإماراتية اإثر هب���وط ا�ضطراري 
لطائرته���م وارتطامه���ا بالأر����ض يف حمافظة �ضبوة 
�ليمنية. وقالت �لوكالة يف ح�سابها على “تويرت” �إن 

اجلنود كانوا يوؤدون مهمتهم العتيادية يف اليمن.
وبث���ت “و�م” اأ�ضم���اء ال�ضه���داء الأربعة، وهم: 
النقيب اأحمد خليفة البلو�ضي، واملالزم طيار جا�ضم 
�ضال���ح الزعاب���ي، والوكيل حممد �ضعي���د احل�ضاين، 

والوكيل �ضمري حممد مراد اأبوبكر.

خطة وطنية ملعاجلة م�شاكن �لعمال �لعز�ب
ازدي�د ظواهر ت�أخري الأجور وتقلي�ص املوظفني... وكيل العمل: 

ك�ض���ف وكي���ل العم���ل ب���وزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة �ضب���اح الدو����ري 
ع���ن وجود خطة وطني���ة ملعاجلة الظواهر 
العم���ال  مب�ضاك���ن  املرتبط���ة  ال�ضلبي���ة 
الع���زاب تت�ضم���ن العديد م���ن الإجراءات 

و�خلطط.
وقال �إن مملكة �لبحرين �سهدت 309 
حو�دث مهنية يف �لعام 2016، واأن قطاع 
الت�ضيي���د والبناء ح�ضد اجل���زء الأكرب من 

احلوادث املهنية مبقدار 179 حادثا.
واأ�ض���ار الوكي���ل اإلى م���ا جممله 294 
اإ�ضاب���ة مهني���ة وقعت يف الع���ام 2016، 
و26 حالة وف���اة، و134 اإ�ضاب���ة ج�ضيمة، 

موؤكداً ترك���ز الإ�ضابات املهنية اجل�ضيمة 
و�لوفاة يف قطاع �لت�سييد و�لبناء.

ويف �ض���اأن مت�ضل، مل ينك���ر الدو�ري 
تنامي ظواهر �ضلبية اإزاء العمال، واأبرزها 
حالت التاأخري يف دفع الأجور، وما ت�ضهده 
بع����ض املوؤ�ض�ض���ات م���ن تقلي�ض حلجم 
العم���ل والعم���ال، مرجعاً ه���ذا الواقع ملا 
يعاني���ه بع�ض اأ�ضحاب الأعم���ال من اأزمة 

مالية.  
وع���رب وكي���ل العم���ل ع���ن فخ���ره مبا 
تلعب���ه اإدارة التفتي����ض العمايل من اأدوار 
متخ�س���ت ع���ن 9486 زي���ارة تفتي�ضي���ة 
الأنو�ع وغايات متع���ددة يف �لعام 2016، 

 8973 التفتي����ض عل���ى  اإذ ج���رى 
من�ساأة. 

تنفيذا لتوجيه�ت رئي�ص الوزراء

الدراز لأهايل  املفتوح  اليوم  “�لعمل” تنظم 

بدء اإن�ضاء �ضالة اأهايل احلد قريًبا
الق�ضيبي���ة - جمل�ض الن���واب: ك�ضف النائب 
عبدالرحم���ن بوعلي اأنه تقرر اإط���الق ا�ضم “�ضالة 
اأهايل احلد” على �ل�سالة �ملخ�س�سة للمنا�سبات 
يف احلد، ومن املقرر البدء يف اإن�ضاء ال�ضالة قريبا. 

واأعرب بوعلي عن اإ�ضادته بتوجيهات رئي�ض 
ال���وزراء �ضاحب ال�ضمو امللك���ي الأمري خليفة بن 

�ضلم���ان اآل خليف���ة، لتنفي���ذ امل�ضاري���ع 
اخلدمية ال�ضرتاتيجية واحليوية. 

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ض���ى  مدين���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  تنظ���م  الجتماعي���ة: 
الجتماعي���ة، فعالي���ة “الي���وم املفت���وح” الأهايل 
منطقة الدراز، يومي الأحد والثنني املقبلني، يف 
مقر نادي التفاق، باملحافظة ال�ضمالية، وذلك يف 
اإطار متابعة تنفيذ التوجيهات الكرمية ال�ضادرة 
عن رئي�ض جمل����ض الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي 

الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة. 
وي�ضه���د اليوم املفت���وح ا�ضتقب���ال الأهايل 
ب�ض���كل مبا����ر، وتقدمي جمي���ع خدم���ات الوزارة 
ا ما يتعل���ق بالتوظيف  املتنوع���ة له���م، خ�ضو�ضً

التعط���ل،  �ض���د  والتاأم���ني  والتدري���ب 
5و�مل�ساعد�ت �الجتماعية.
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اأعل���ن عدد م���ن اإداريي حم���الت احل���ج الر�ضمي���ة اأن ال�ضلطات يف 
اململك���ة العربي���ة ال�ضعودي���ة ال�ضقيقة ا�ضرتطت ر�ضوم���ا جديدة على 
احلج���اج، م�ضريين اإلى ا�ض���رتاط توفري رجل اأمن ل���كل مبنى �ضكني يف 
مك���ة بقيمة 1500 دينار. واأو�ضحوا اأنه مت ا�ضرتاط دفع ر�ضوم عن كل 
حاج يف مطاري املدينة املنورة وجدة، موؤكدين اأن ر�ضوم احلجاج الذين 
�سي�سخدم���ون مطار �ملدينة �ملنورة 52 دينارا، ور�ضوم ا�ضتخدام مطار 
ج���دة 72 دينارا عن كل ح���اج. ولفتوا اإلى اأن هناك ر�ضوًما اي�ًضا ت�ضمى 
“اأرباب الطوائف”، وهي 59 دينارا عن كل حاج، ويتم دفع كل الر�ضوم 

يف امل�ضار الإلكرتوين عن طريق حمالت احلج املرخ�ضة. 
يذكر اأن ال�ضلطات املخت�ضة ب�ضوؤون احلج يف ال�ضعودية ا�ضتحدثت 
ه���ذا العام نظاما جديدا للوجبات الت���ي تقدمها احلمالت للحجاج، يلزم 
بالتعاقد مع اأحد املطابخ املتوافرة عند امل�ضار الإلكرتوين طوال فرتة 

�إقامتها يف مكة �ملكرمة.

131 ديناًرا ر�ضوم ا�ضتخدام مطارات احلج و“اأرباب الطوائف”

• )اأر�ضيفية(	 ا�ضرتاط دفع ر�ضوم عن كل حاج يف مطاري املدينة املنورة وجدة 

• تقرير اأممي: “د�ع�س” و “القاعدة” ما زال قادرين على التحرك	

القب�ض على �ضبكة �ضما�ضرة خدم غري قانونية ترامب: جاهزون ع�ضكرًيا ملواجهة كوريا ال�ضمالية

ا�ضتحوذت ق�ضية �ضما����رة ا�ضتقدام 
اخلدم غري الر�ضميني )جتار ال�ضنطة( على 
اهتم���ام اإدارة اجلرائم القت�ضادية بوزارة 
الداخلية، بع���د القب�ض على �ضبكة واأفراد 
يديرون �ضوقا �ضوداء ل�ضتقدام اخلدم من 
دول اإفريقي���ة ومن بينه���ا اثيوبيا وكينيا 

ونيجرييا، وحتويلهم للنيابة العامة.

وتوا�ضل اإدارة اجلرائ���م القت�ضادية 
حترياته���ا وحتقيقاته���ا؛ للقب����ض عل���ى 
ال�ضما����رة املخالف���ني للقان���ون  جمي���ع 
وم���ا يع���رف بال�ض���وق ال�ض���وداء اأو “جتار 

�ل�سنطة”.
واأكد رئي�ض جمعي���ة البحرين ملكاتب 
ال�ضتق���دام عقي���ل املحاري ل���� “البالد” 
لت�ضحي���ح  حترك���ت  الداخلي���ة  وزارة  اأن 
الو�ض���ع والقب�ض عل���ى املخالفني بعدما 

تلق���ت خطابا من اجلمعي���ة مدعًما بالأدلة 
املطلوب���ة والأ�ضماء والأرقام، وهي اجلهة 
الوحيدة التي حتركت بعد خماطبة العديد 

من اجلهات ذات الخت�ضا�ض.
وبعده���ا عق���دت ال���وزارة اجتماعا مع 
ممثلني من اإدارة اجلمعية ومت الك�ضف عن 
التفا�ضي���ل والأدل���ة والدعائم كافة التي 
متتلكه���ا اجلمعي���ة فيما يتعل���ق بال�ضوق 

�ل�سود�ء ل� “جتار �ل�سنطة”.

الرئي����ض  ح���ذر  وكالت:   � عوا�ض���م 
الأمريكي دونالد ترامب كوريا ال�ضمالية، 
اجلمع���ة، قائ���ال اإن احلل���ول الع�ضكري���ة 
“جاهزة” ملواجهة تهديدات بيونغيانغ.

وكتب ترامب على »تويرت« بعد يوم 
م���ن ت�ريحات وزي���ر الدف���اع الأمريكي 
�لت���ي قال فيه���ا �إن �لوالي���ات �ملتحدة 
م���ن  تهدي���د  لأي  للت�ض���دي  م�ضتع���دة 
بيونغيان���غ، “احلل���ول الع�ضكرية متاحة 

متاًم���ا وجاه���زة يف حال ت�رف���ت كوريا 
ال�ضمالي���ة ب�ض���ورة غري حكيم���ة. اآمل اأن 

يجد كيم جوجن اأون م�ضارا اآخر!”.
اإن  ع�ضكري���ون  م�ضوؤول���ون  وق���ال 
الولي���ات املتح���دة وكوري���ا اجلنوبي���ة 
تعتزمان اإجراء مناورات ع�ضكرية وا�ضعة 
النط���اق يف وق���ت لح���ق م���ن اأغ�ضط�ض 

اجل���اري، و�ضط ت�ضاعد التوتر يف 
3�ضبه اجلزيرة الكورية. 15

• �ضحايا حادث ت�ضادم القطارين	

49 قتيال و123 جريًحا يف ت�ضادم قطارين بالإ�ضكندرية
الإ�ضكندري���ة � وكالت:  ق���ال التلفزيون 
امل�ري، م�ضاء اجلمع���ة، اإن عدد �ضحايا حادث 
ت�ضادم قطاري ال���ركاب مبنطقة اأبي�ض �رقي 

الإ�ضكندرية، ارتفع اإلى 49 قتيال.
وق���ال املتح���دث الر�ضم���ي با�ض���م وزارة 
ال�ضحة امل�رية خالد جماهد يف وقت �ضابق اإن 

عدد اجلرحى بلغ 123 م�سابا.
عبدالفت���اح  امل����ري  الرئي����ض  وق���ال 
ال�ضي�ض���ي ان الدول���ة �ضت�ضخ���ر كل اإمكاناتها 
لتوف���ري �لرعاي���ة �لكامل���ة مل�ساب���ي ح���ادث 

�لت�سادم.
وعربت رئا�ض���ة اجلمهوري���ة امل�رية عن 
خال�ض الأ�ضف للح���ادث الأليم، م�ضرية اإلى اأن 
الرئي����ض ال�ضي�ضي قد وجه كافة اأجهزة الدولة 

مبتابع���ة  املعني���ني  وامل�ضوؤول���ني 
14تطورات احلادث.

15

مل تنته احلكاية...

• جدول يبني طبيعة احلوادث	

21 �شركة بحرينية  اأرب�ح  401 مليون دين�ر 
يف 6 اأ�شهر

ت�شــــرق ذهـــب خمدومتهــ� وتبيعـــه ب�أقـــل 
من ن�شف �شعره

منتخبن� الوطني ي�شتعد بقوة ملوندي�ل 
الكرة الط�ئرة للن��شئني

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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2016 يف  ج�شيمة  مهنية  اإ�ش�بة  و134  وف�ة  ح�لة   26
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اأفنـــ�ن املرب�طــــي تر�شــــــم �شينوغرافيــــــ� 
“نزهـــــة”

مسافات البالد

23

العددنوع الحادث

123سقوط من أعلى

32اصطدام بأجسام ثابتة أو متحركة

33تعثر، سقوط، انزالق

38سقوط مواد أو أجسام

40انحشار

34أخرى

14اصطدام بمركبة

18انفجار

7صعقة كهربائية

1انهيار

340المجمـوع

رجاء مرهون

• �ضمو رئي�ض الوزراء	

علوي املو�سوي

حمرر ال�سوؤون املحلية
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�سمو ال�سيخ خليفة بن علي ذو اإ�سهامات بارزة يف املجتمع
رئي�س الوزراء يتلقى مزيدا من التربيكات... املهنئون:

املنام����ة - بن����ا: تلقى رئي�س ال����وزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليف����ة بن �شلمان اآل خليفة 
برقي����ة تهنئ����ة من �شف����ري دولة االإم����ارات العربية 
املتحدة لدى مملكة البحري����ن عبدالر�شا اخلوري؛ 
وذل����ك مبنا�شبة الثق����ة امللكي����ة ال�شامية بتعيني 
حفي����د �شم����وه، �شم����و ال�شي����خ خليفة ب����ن علي بن 
خليفة اآل خليفة حمافظا للمحافظة اجلنوبية، هذا 

ن�شها:
�شاح����ب ال�شم����و امللك����ي االأم����ري خليف����ة بن 

�شلمان اآل خليفة حفظه اهلل
رئي�س الوزراء املوقر

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�شعدين وي�رشفني ي����ا �شاحب ال�شمو اأن اأرفع 
اإلى مق����ام �شموكم الك����رمي اأ�شمى اآي����ات التهاين 
والتربي����كات مبنا�شب����ة �شدور املر�ش����وم امللكي 
ال�شام����ي بتعي����ني حفيدك����م �شمو ال�شي����خ خليفة 
ب����ن علي بن خليف����ة اآل خليفة حمافظ����ا للمحافظة 
اجلنوبي����ة، واأن هذه الثقة امللكي����ة لتوؤكد بال�شك 
ما ميتاز ب����ه �شموه من كفاءة وج����د واإخال�س الأداء 

مهمات هذا املن�شب الرفيع.
�شائ����ال املولى العلي القدي����ر اأن ي�شدد خطاه 
يف ال�ش����ري على نهجكم؛ لتحقيق مزيد من االزدهار 
والنم����اء يف خدمة مملك����ة البحري����ن ال�شقيقة، واأن 

يدمي على �شموكم موفور ال�شحة والعافية.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عبدالر�شا عبداهلل اخلوري
�شفري دولة االإمارات العربية املتحدة

كما تلقى �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
برقي���ة تهنئ���ة من نائ���ب رئي����س املجل����س االأعلى 
لل�ش���وؤون االإ�شالمي���ة ال�شي���خ عبدالرحم���ن بن حممد 
ب���ن را�شد اآل خليفة؛ وذل���ك مبنا�شبة الثقة امللكية 
ال�شامي���ة بتعيني حفيد �شموه، �شم���و ال�شيخ خليفة 
ب���ن علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة حمافظ���ا للمحافظة 

اجلنوبية، هذا ن�شها:
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يطي���ب يل اأن اأتق���دم اإل���ى �شموك���م بخال����س 
االإرادة  �ش���دور  مبنا�شب���ة  والتربي���كات  التهنئ���ة 
امللكي���ة ال�شامي���ة بتعي���ني حفيدكم �شم���و ال�شيخ 
خليف���ة ب���ن عل���ي ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة حمافظا 
للمحافظ���ة اجلنوبية. اإن هذا التعني والثقة امللكية 
ال�شامي���ة تعك�س ما يتمتع به �شموه من علم ومعرفة 
وما يقدم���ه من جهود واإ�شهامات ب���ارزة يف جماالت 
متنوع���ة يف خدم���ة املجتمع ورعاي���ة الوالدين ودعم 
االأعمال اخلريي���ة واالإن�شانية، والتي حظيت باهتمام 

وتكرمي على امل�شتوى املحلي والعربي.
داعي���ا املولى العل���ي القدي���ر اأن يوفق �شموه 
خلدم���ة الوط���ن واملواط���ن، متمني���ا ل�شم���وه دوام 

التوفي���ق والنج���اح، وململكتن���ا الغالي���ة مزيدا من 
التقدم واالزده���ار يف ظل القي���ادة احلكيمة حل�رشة 

�شاحب اجلاللة امللك الفدى حفظه اهلل ورعاه.
وتقبلوا خال�س التحية والتقدير

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
عبدالرحمن بن حممد بن را�شد اآل خليفة

نائب رئي�س املجل�س االأعلى لل�شوؤون اال�شالمية

وتلقى �شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
برقي���ة تهنئ���ة م���ن رئي����س حمكم���ة التميي���ز نائب 
رئي����س املجل�س االأعلى للق�ش���اء امل�شت�شار عبداهلل 

البوعين���ني؛ وذلك مبنا�شبة الثق���ة امللكية ال�شامية 
بتعيني حفي���د �شموه، �شمو ال�شي���خ خليفة بن علي 
ب���ن خليف���ة اآل خليفة حمافظا للمحافظ���ة اجلنوبية، 

هذا ن�شها:

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة حفظه اهلل 

رئي�س الوزراء املوقر
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي����رشين اأن اأرفع اإلى مقام �شموكم الكرمي اأزكى 
اآيات الته���اين واأ�شمى التربي���كات مبنا�شبة �شدور 
املر�ش���وم امللك���ي ال�شامي بتعي���ني حفيدكم �شمو 
ال�شيخ خليفة بن علي ب���ن خليفة اآل خليفة حمافظا 

للمحافظة اجلنوبية.
داعي���ا اهلل �شبحانه وتعال���ى اأن يعينه على اأداء 
امله���ام وامل�شوؤوليات التي اأنيط���ت ب�شموه، والتي 
ه���و اأهل له���ا، واأن يوفق���ه لكل ما في���ه خري ورفعه 

مملكتنا الغالية.
دمتم يا �شاحب ال�شم���و يف حفظ اهلل وجل وعال 
ورعايته، توفيقا و�ش���وؤددا ملوا�شلة م�شرية العطاء 

والتطور.
وتف�شلوا بقبول خال�س التحية وفائق التقدير.

امل�شت�شار عبداهلل بن ح�شن البوعينني
رئي�س حمكمة التمييز

نائب رئي�س املجل�س االأعلى للق�شاء

�شاح����ب  الب����الد  عاه����ل  بع����ث 
اجلالل����ة امللك حم����د ب����ن عي�شى اآل 
خليف����ة برقي����ة تهنئ����ة اإل����ى رئي�س 
جمهورية ت�ش����اد اإدري�س ديبي اتنو، 
وذل����ك مبنا�شب����ة ذك����رى ا�شتق����الل 
بالده، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب 
تهاني����ه ومتنياته له مبوفور ال�شحة 
وال�شعادة ول�شع����ب جمهورية ت�شاد 
التق����دم  م����ن  باملزي����د  ال�شدي����ق 

واالزدهار.

العاهل يهنئ ت�شاد 
بذكرى اال�شتقالل

• �شمو رئي�س الوزراء	

• جاللة امللك	

احلمد ينال الدكتوراه من اجلامعة الأمريكية الدولية 
 ر�شالته متحورت حول “�شخ�شية رئي�س الوزراء كقائد ذي روؤية حكيمة”

ح�شل الباحث البحريني توفيق احلمد 
عل����ى درج����ة الدكت����وراه مع مرتب����ة ال�رشف 
م����ن اجلامع����ة االأمريكي����ة الدولي����ة بلندن 

للدرا�شات العليا.

وكان مو�ش����وع ر�شالته حول �شخ�شية 
رئي�����س ال����وزراء �شاح����ب ال�شم����و امللكي 
االأمري خليفة ب����ن �شلمان اآل خليفة كقائد 
ذي روؤي����ة حكيم����ة ودوره يف تاأكيد عروبة 

البحرين وبناء نه�شة وتقدم بالده.
وت�شكل����ت جلن����ة املناق�ش����ة م����ن نخبة 
من كب����ار اأ�شاتذة اجلامعة يف جمال العلوم 

ال�شيا�شية والتاريخ.   

كما ح�رش املناق�ش����ة التي امتدت عدة 
�شاع����ات ع����دد كبري م����ن ط����الب اجلامعة 
املتخ�ش�ش����ني يف الدرا�ش����ات التاريخي����ة 

والعلوم ال�شيا�شية.
• توفيق احلمد	

زيارات ميدانيــة يف الن�ضـــاط ال�ضيفــي لأبنــاء ال�ضبــاط
�شملت “اخلليج للطريان” و “املنار للرعاية” و “ال�رشح” و “املرور”

املنامة - وزارة الداخلية: توا�شلت فعاليات 
الأ�صبوع الثالث لربنام���ج الن�صاط ال�صيفي لأبناء 
ال�صب���اط ب���وزارة الداخلية وال���ذي ينظمه الحتاد 
الريا�صي للأمن العام بالتع���اون مع نادي �صباط 
االأمن الع���ام، حيث قام الطلبة بزي���ارات ميدانية 
وامل�شاركة يف اأن�شطة ترفيهية وريا�شية متنوعة.
وا�شتقبلت اأكادميي���ة اخلليج للطريان طلبة 
الن�ص���اط ال�صيف���ي، حيث قام الفري���ق املخت�ص 
باالأكادميي���ة بتق���دمي �رشح مف�شل ح���ول الربامج 
التي تقدمه���ا االأكادميية من تدري���ب للطيارين 
واملهند�شني واأفراد طاق���م ال�شيافة، بعدها مت 
ا�شطح���اب الطلبة يف جول���ة باالأكادميية للتعرف 
عل���ى اأق�شام مرك���ز التدريب، حي���ث اأطلعوا على 
اأح���دث تقنيات التدري���ب املتعلقة بالطريان من 

خالل زيارتهم ملركز اأجهزة املحاكاة.
ويف اجلان���ب الجتماع���ي، زار اأبن���اء ال�صب���اط 
دار املن���ار لرعاي���ة الوالدين، حي���ث تعرفوا على 
اخلدم���ات املقدمة لكب���ار ال�شن وقام���وا بتوزيع 

الهدايا عليهم والتي اأ�شف���ت البهجة وال�رشور يف 
نفو�شه���م، من جانبهم قام رواد دار املنار لرعاية 
الوالدي���ن من فئ���ة الرجال بتقدمي ف���ن العر�شة 
البحريني���ة، اأم���ا الن�ش���اء فقدم���وا ف���ن “ال���دزه” 

ال�شعبية.
ويف �شي���اق مت�شل، ق���ام الطلبة بزي���ارة اإلى 
االإدارة العام���ة للمرور، تعرفوا خاللها على اأق�شام 
باالإ�شاف���ة  تقدمه���ا،  الت���ي  واخلدم���ات  االإدارة 

للتعرف على اإر�شادات ال�شالمة املرورية.
كما ق���ام الطلبة بزيارة اإل���ى ال�رشح الوطني، 
اطلع���وا خاللها عل���ى املعر�س الرئي����س لل�رشح، 
وتعرف���وا اإل���ى املفاهي���م الوطنية الت���ي يتبناها 
ال�رشح مب���ا يحتويه من اأف���الم وثائقية و�شا�شات 
تفاعلي���ة واألعاب تعليمية. كما قام الطلبة بزيارة 
اإلى مدين���ة ال�شباب 2030 للتع���رف على اأهداف 
املدين���ة و�شبب تاأ�شي�شها، واالإطالع على ور�شات 

العمل التي تنظمها. 
ويف اجلانب الرتفيهي، ا�شتمتع الطلبة بجولة 
ترفيهية ملجمع ال�شيف وم�شاهدة فيلم �شينمائي 
يف جمم���ع الدانة، باالإ�شافة اإل���ى ا�شتمرار الربامج 
وامل�شابقات الرتفيهي���ة والريا�شية املتنوعة يف 

نادي �صباط الأمن العام.

• من فعاليات الأ�صبوع الثالث لربنامج الن�صاط ال�صيفي لأبناء ال�صباط	
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45 م�رشوعا تتناف�س على جائزة عي�سى بن علي التطوعية
الرويلي: اجلائزة باتت تتجذر يف البحرين وتاأثرياتها متتد اإلى الوطن العربي

اأعلن����ت اللجن����ة املنظمة جلائ����زة �سمو 
ال�سي����خ عي�سى ب����ن عل����ي اآل خليفة للعمل 
التطوع����ي، اإغ����اق ب����اب التق����دمي جلائزة 
اأف�س����ل م�����روع تطوعي مبملك����ة البحرين، 
حي����ث ا�ستقبل����ت اللجن����ة من����ذ فت����ح باب 
التقدمي 45 م�روعا من الأفراد واجلمعيات 
بزي����ادة 3 اأ�سعاف ع����ن الن�سخة الأولى من 

اجلائزة.
و�����رح الأم����ن العام للجائ����زة يعقوب 
بوه����زاع اأن القب����ال الكبري ال����ذي �سهدناه 
هذا العام على جائزة اأف�سل م�روع تطوعي 
يف مملكة البحرين، يعك�����س التطور الكبري 
الذي ت�سهده م�س����رية التطوع يف البحرين، 
والتفاع����ل الإيجابي م����ن ال�سباب البحريني 

مع اجلائزة على مدار ال�سنوات.
امل�س����اركات  ع����دد  ارتف����اع  اأن  واأك����د 
املتميزة �سي�سع جلن����ة التحكيم اأمام حتد 
�سع����ب، لختي����ار اأف�سل ث����اث م�روعات، 
نظ����را لقوة امل�روع����ات املقدمة من كربى 
اجلمعيات التطوعية واملب����ادرات الأهلية، 
مو�سحا اأن هن����اك اإيجابية اأخرى تركزت يف 
الهتم����ام بالتكنولوجيا وا�ستخدام و�سائل 
التوا�سل الجتماع����ي للرتويج للم�روعات 

التطوعية.
م����ن جانبه، ق����ال ع�سو جلن����ة التحكيم 
فالح الرويلي اإن الإن�سان بطبعه ل ي�ستطيع 
العي�س مبف����رِدِه؛ بل يحتاج اإل����ى اأن يكون 
�سمن جمتم����ٍع، ومع جمموعٍة من الأ�سخا�س 
�س����واًء يف منزله، اأو مكان درا�سِتِه، اأو عملِه؛ 
لأن اخل�سائ�����س الجتماعية هي من �سمات 

الطبيعة الإن�سانية. 
وم����ن هنا تنبع اأهمي����ة العمل التطوعي 
كو�سيلة من و�سائ����ل توجيه طاقة ال�سباب 
باجتاهات اإيجابية بناءة، مو�سحا اأن العمل 
التطوع����ي هو تق����دمي امل�ساع����دة والعون 
واجلهد من اأجل العم����ل على حتقيِق اخلري 
يف املجتم����ِع عموم����اً ولأف����راده خ�سو�س����ا، 

واأُطل����ق علي����ه م�سم����ى عم����ل تطوع����ي لأن 
الإن�س����ان يقوم ب����ه طواعي����ة دون اإجباٍر من 
الآخرين، فه����و اإرادة داخلية، وغلبة ل�سلطة 

اخلري على جانب ال�ر.
واك����د اأن جائ����زة �سم����و ال�سي����خ عي�سى 
ب����ن علي خط����وة عظيم����ة يف ه����ذا ال�سياق؛ 
حيث اإنها تقوم بتكرمي الأعمال التطوعية 
وت�سلي����ط ال�سوء على جمه����ودات جماعية 
هدفها تق����دمي الع����ون وامل�ساعدة واخلري 

للمجتمع مببادرات ذاتية.
وع����ن تطور اجلائ����زة وحج����م امل�ساركة 
فيها، ق����ال فالح الرويلي اإن����ه عند تقييم 
حجم امل�س����اركات على امل�ست����وى الوطني 

ناح����ظ اأن هن����اك زي����ادة ملحوظ����ة يف عدد 
امل�س����اركات التي بداأت يف الع����ام الأول ب� 
14 م�سارك����ة، ويف العام الث����اين زادت اإلى 
23 م�سارك����ة، ويف هذا الع����ام و�سلت اإلى 
45 م�ساركة بزي����ادة 3 اأ�سعاف. مما يعني 
اأن اجلائزة ب����داأت تتجذر بعمق يف املجتمع 
البحريني وباتت اأ�سداوؤها ت�سل اإلى �رائح 
وا�سعة من املتطوعن مبختلف قطاعاتهم 
واأن�سطته����م. مبا يعزز من اأه����داف اجلائزة 

وانت�سارها.
ولفت اإلى اأن امل�ساركة مفتوحة لكافة 
القطاعات مثل، العناي����ة بالأماكن العامة: 
كاحلدائق وال�سوارع والأر�سفة وال�سواطئ. 

اأو  اخلا�س����ة.  الحتياج����ات  ذوي  دع����م  اأو 
والإنق����اذ  الأولي����ة  الإ�سعاف����ات  يف جم����ال 
والطوارئ. اأو عمل حمات ملناه�سة بع�س 
املمار�سات والظواهر ال�سلبية يف املجتمع، 
مث����ل: التحر�س����ات اجلن�سي����ة، واحل����وادث 
املروري����ة، والتدخ����ن، والط����اق، ومن����ط 
احلياة ال�ستهاكي����ة. اأو حمات ذات طابع 
اإيجاب����ي لتعزي����ز ممار�س����ات اإيجابية مثل: 
حم����ات القرائي����ة، واملعار�����س املهني����ة، 
التخ�س�سات اجلامعية، والدورات  واختيار 
اأو  الفرتا�س����ي  التط����وع  اأو  املهاري����ة. 
الإلك����رتوين؛ اأي التطوع عن ُبعد عن طريق 
�سبك����ة الإنرتن����ت يف الق�ساي����ا املختلف����ة، 

ن�����ر القي����م الإن�ساني����ة الراقي����ة، التعريف 
بق�سايانا العادلة.

وب�س����اأن اآليات ت�سجيع العمل التطوعي 
يف املجتم����ع، قال ع�سو جلن����ة التحكيم اإن 
العم����ل التطوع����ي دلي����ٌل على ازده����اِر اأي 
جمتم����ع، فكلما زاد ع����دُد العنا�ر الإيجابية 
والبَناءة يف جمتمٍع ما، اأدى ذلك اإلى تطوره 
ومنوه، وبذلك فاإن ت�سجيع العمل التطوعي 
لي�����س ترف����اً اأو اأم����راً هام�سياً ب����ل وجب اأن 
يتح����ول اإلى ثقاف����ة عامة وهدف����اً ملختلف 
واملدنية،  املجتمع احلكومي����ة  موؤ�س�س����ات 
وت�س����كل اجلائ����زة منوذج����اً لت�سجيع العمل 

التطوعي فهي خطوة يف هذا الطريق.
وع����ن احت�س����ان جامعة ال����دول العربية 
للجائ����زة فاإن هذا يعد ه����ذا نقلة نوعية يف 
اجلائ����زة واعرتاف����اً بتاأثرياته����ا الإيجابي����ة 
والبناءة لي�س على م�ستوى البحرين وح�سب 
بل على م�ستوى الوطن العربي خ�سو�ساً يف 
ظل التحولت الكب����رية احلا�سلة وت�ساعد 
وترية العن����ف الذي من اأ�سباب����ه الرئي�سية 
احباطات ال�سباب وان�س����داد الأفق اأمامهم، 
ويب����دو اأنه من املهم الإ�سارة اإلى اأن العمل 
التطوعي من �ساأنه حتويل طاقات ال�سباب 

من م�سارات العنف اإلى م�سارات البناء.
اجلدير بالذك����ر اأن جائزة اأف�سل م�روع 
تطوع����ي يف مملك����ة البحري����ن تق����ام للعام 
الثال����ث عل����ى الت����وايل، كاأحد اأف����رع جائزة 
�سم����و ال�سي����خ عي�سى ب����ن عل����ي اآل خليفة 
للعم����ل التطوع����ي، الت����ي تنظمه����ا جمعية 
الكلمة الطيبة بالتعاون مع الحتاد العربي 
للتطوع، حيث تقدم لأف�سل ثاثة م�ساريع 
تطوعية يف مملكة البحرين وتقدر ب 9000 
اآلف دولر تب����داأ ب����� “4000” دولر للفائز 
باجلائزة الأولى اأما اجلائ����زة الثانية فتبلغ 
قيمته����ا 3000 دولر، والفائ����ز باجلائ����زة 

الثالثة فيح�سل على 2000 دولر.

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي	

• �سعار اجلائزة	

• يعقوب بوهزاع	 • فالح الرويلي	

علوي املو�سوي

“الداخلية” تقب�س على �سبكة �سما�رشة خدم غري قانونية
“جتار ال�سنطة” ي�ستحوذون على 70 % من ال�سوق... املحاري:

ا�ستح���وذت ق�سية �سما�رة ا�ستقدام 
اخل���دم غ���ري الر�سمين )جت���ار ال�سنطة( 
عل���ى اهتمام اإدارة اجلرائ���م القت�سادية 
بوزارة الداخلي���ة، واأدت م�ستجداتها اإلى 
متابع���ة بالغة من وزي���ر الداخلية الفريق 
الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة.
واأدت عملي���ات وزارة الداخلي���ة اإل���ى 
القب����س عل���ى �سبك���ة واأف���راد يقومون 
باإدارة �سوق �سوداء ل�ستقدام اخلدم من 
دول اإفريقية وم���ن بينها اثيوبيا وكينيا 

ونيجرييا، وحتويلهم للنيابة العامة.
وتوا�س���ل اإدارة اجلرائم القت�سادية 
حترياته���ا وحتقيقاته���ا؛ للقب����س على 
جمي���ع ال�سما����رة املخالف���ن للقان���ون 
وما يع���رف بال�س���وق ال�س���وداء اأو “جتار 

ال�سنطة”.
وتقدم جمل�س اإدارة ومنت�سبي جمعية 
البحري���ن ملكات���ب ال�ستق���دام بال�سك���ر 
لوزي���ر الداخلي���ة، واإل���ى اإدارة مكافح���ة 
اجلرائم القت�سادي���ة على جهود الوزارة 
عل���ى  والقب����س  الو�س���ع  ت�سحي���ح  يف 
املخالف���ن وجمي���ع من ت�سول ل���ه نف�سه 
مزاول���ة املهنة بغري ت�ريح ر�سمي وعلى 

جميع من يتعامل مع هذه الفئة.
ويف التفا�سي���ل، اأكد رئي����س جمعية 
عقي���ل  ال�ستق���دام  ملكات���ب  البحري���ن 
املح���اري ل���� “الب���اد” اأن وزارة الداخلية 
والقب����س  الو�س���ع  لت�سحي���ح  حترك���ت 
عل���ى املخالف���ن بعدم���ا تلق���ت خطاب���ا 
م���ن اجلمعي���ة مدعم���ا بالأدل���ة املطلوبة 
والأ�سماء والأرق���ام، وهي اجلهة الوحيدة 
الت���ي حتركت بع���د خماطب���ة العديد من 

اجلهات ذات الخت�سا�س.
وبعده���ا عق���دت ال���وزارة اجتماعا مع 

ممثل���ن من اإدارة اجلمعي���ة ومت الك�سف 
عن التفا�سي���ل والأدل���ة والدعائم كافة 
الت���ي متتلكه���ا اجلمعي���ة فيم���ا يتعل���ق 

بال�سوق ال�سوداء ل� “جتار ال�سنطة”.
ويرج���ع ا�سم جتار ال�سنطة ال�سوداء اأو 
احلقيب���ة ال�سوداء كون ه���وؤلء ل ميلكون 
�سوى “�سنطة” من دون ترخي�س ملزاولة 
املهنة ول مكتبا ول اأي التزام قانوين من 
اللتزامات التي تفر�سها اململكة يف هذا 

ال�سدد.
بعده���ا  ال���وزارة  “قام���ت  واأ�س���اف 
مبتابع���ة اخلي���وط املوج���ودة لديها ومت 
ر�سد العديد من )جت���ار ال�سنطة( الذين 
مت خماطبته���م ب����رورة احل�س���ور لإدارة 
مكافح���ة اجلرائم القت�سادي���ة؛ للوقوف 
على م�ساأل���ة اإعانات منت����رة ل�ستقدام 

اخلدم”.
وتابع “اأف���ادت وزارة الداخلية اإدارة 
اجلمعي���ة يف لقاءات متاحقة اأنه مت ر�سد 
العدي���د من �سما����رة ا�ستق���دام العمالة 
غ���ري النظامي���ن ومت حتوي���ل بع�سه���م 
للنيابة العامة بعد ثبوت الأدلة عليهم يف 

التحقيق”.
واأكد اأن “جتار ال�سنطة ا�ستحوذوا على 
70 % من �س���وق ا�ستقدام اخلدم؛ وذلك 
راجع لنخفا�س الأ�سع���ار التي يطرحونها 
يف ال�س���وق، اإذ اإن اأ�سعاره���م ترتاوح بن 
400 اإلى 550 دينارا؛ لأنهم غري ملتزمن 
باإيجارات ورواتب ور�سوم وتاأمن، ونحن 
ترتاوح اأ�سعار اخل���دم لدينا اأكرث منهم ب� 
300 دينار، ويعد الفارق كبريا ن�سبًيا بن 

القانوين وغري القانوين”.
وب���ن اأن املكات���ب القانوني���ة تقوم 
بالتاأم���ن على اخلدم وقيم���ة التاأمن ل 
تقل عل���ى 120 دين���ارا، وهن���اك مكتب 
يف بل���د املن�س���اأ اأو بلد ال�ستق���دام ياأخذ 

نح���و 100 دين���ار مقاب���ل ترتي���ب الأمور 
القانوني���ة للخادمة حل���ن الو�سول اإلى 

البحرين.
واأ�سار اإل���ى اأن اجلمعية يف �سدد رفع 
قوائ���م اأخ���رى من “جت���ار ال�سنط���ة” اإلى 
وزارة الداخلي���ة لتق���وم الأخرية مبا يلزم 
جت���اه كل م���ن ت�سول ل���ه نف�س���ه خمالفة 

القانون. 
اأن ه���ذه املكات���ب ل تق���وم  وذك���ر 
با�ستق���دام اخلدم اإل م���ن دول اإفريقية، 
وهي غري قادرة على ا�ستقدام اخلدم من 

اإندوني�سيا والهند والفلبن.
م���ن  العدي���د  اأن هن���اك  اإل���ى  ون���وه 
املواطن���ن وقعوا �سحي���ة لن�سب هوؤلء 
التجار، و�سجلت اجلمعية العديد من هذه 
الق�س����س وم���ن جملته���ا اأن املواطنن 
يدفعون لأح���د الأ�سخا�س بع���د تعرفهم 
على رق���م ورد اإليهم ع���ن طريق برنامج 
“الوات�س اب”، وبعد توا�سلهم مع الرقم 
ودفع املبلغ ل يح�سل���ون ل على خادمة، 
ول عل���ى املبلغ بعدم���ا يق���وم ال�سم�سار 
بغل���ق الهات���ف نهائًي���ا، وبع���د تق���دمي 
ال�سكوى عليه يت�سح اأنه من �سمن �سبكة 

ال�سوق ال�سوداء.
وق���ال “هن���اك عدي���دون يعملون يف 
ه���ذه ال�سوق منه���م الآ�سيوي���ون ومنهم 
املواطن���ون، ويق���وم بع�سه���م بتهريب 
ا�ستقدامه���م  م���ن  �سه���ر  بع���د  اخل���دم 

وي�رحونهم يف ال�سوق كعمالة �سائبة”.
وح���ذر رئي����س جمل����س اإدارة جمعي���ة 
جمي���ع  لا�ستق���دام  البحري���ن  مكات���ب 
املواطن���ن من التعامل م���ع اأي جهة غري 
قانونية يف ا�ستقدام اخل���دم، م�سرًيا اإلى 
اأن حفظ اأم���وال املواطنن ياأتي باعتماد 
امل�سلك القانوين م���ع مكاتب ال�ستقدام 
القانونية امل�سجلة وفق قانون البحرين.

ب��امل��ئ��ات و���س��ح��اي��اه��ا  اإف��ري��ق��ي��ة  دول  يف  ت��ن�����س��ط  ال�����س��ب��ك��ة 

املنام���ة - اأمان���ة العا�سم���ة: ذكرت 
اأمان���ة العا�سم���ة باأنه���ا حري�س���ة عل���ى 
العم���ل عل���ى ج���ذب ال�ستثم���ارات مب���ا 
ي�ساه���م يف تعزيز التنمي���ة العمرانية يف 
البحري���ن، موؤكدة باأنها تتتاب���ع وبعناية 
مو�سوع حت�سي���ل املدفوع���ات امللزمة 
على املوؤ�س�سات وال�ركات ال�ستثمارية 
اإل���ى  ا�ستن���ادا  العا�سم���ة  حمافظ���ة  يف 
العق���ود املربمة ب���ن الطرفن وح�سب 

ال�سرتاطات والقوانن املعمول بها.
للمتاأخ���رات  بالن�سب���ة  واأو�سح���ت 
املالي���ة املرتاكمة عل���ى م�ستثمر متنزه 
ع���ن ع���ذاري، حي���ث ين�س العق���د على 
العقار رق���م 131 مبجم���ع 366 مبنطقة 
عذاري اأن يق���وم امل�ستثمر بدفع 9 اآلف 
و900 دينار �سهرًي���ا مقابل انتفاعه من 

املنتزه.
ولفتت الى انها �سعت الى الو�سول 
حلل���ول ودي���ة م���ع امل�ستثم���ر م���ن اجل 
امل�ستحق���ة  املالي���ة  املبال���غ  حت�سي���ل 
للبلدية من خ���ال الجتماعات التن�سيقة 
التي كانت تعقد بن ال�ركة امل�ستثمرة 
و اجله���از التنفي���ذي يف اأمان���ة العا�سمة 
ومت حت�سيل ما ن�سبته 67 % من جمموع 
املبل���غ الكلي امل�ستح���ق، وجاري ت�سوية 

باقي املديونية امل�ستحقة.
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن اأمانة العا�سمة 
اأ�سعرت ال�ركة مرات عدة بوجوب �سداد 
بقي���ة مبل���غ املديوني���ة، كم���ا اتخ���ذت 
الأمانة جمموعة من الإجراءات القانونية؛ 
به���دف اإلزام ال�ركة عل���ى �سداد املبالغ 

املرتاكمة حفاظا على املال العام.
كما رفع���ت الأمانة دع���وى ق�سائية 
يف املحكم���ة �س���د ال�رك���ة امل�ستثم���رة 
وحظ���ر املعامات اخلا�سة لها عن طريق 
التن�سي���ق مع بع�س الهيئ���ات واجلهات 
احلكومية لوق���ف معامات ال�ركة نتيجة 
لع���دم �س���داد مديونية ر�س���وم النتفاع 

)الإيجارات(.
وجتاوب���ت ال�رك���ة بخط���اب ر�سمي 
ب�ساأن ت�سوي���ة املديونية املرتتبة عليها 
من خال ال�سداد على ثاث دفعات، ومت 

بالفعل �سداد دفعتن منها.
واأك���دت اأمانة العا�سم���ة اأنها تعمل 
على مراجع���ة العقود املعني���ة باأماكها 
مب���ا يزيد عن اإيراد الأمانة �سمن اجلهود 
الرامي���ة اإلى ال�ستغ���ال الأمثل للموارد 
املتاح���ة؛ للم�ساهم���ة يف رف���ع وحت�سن 
نوعي���ة اخلدم���ات املقدم���ة للمواطنن 

واملقيمن.

“اأمانة العا�سمة”: م�ستثمر “عذاري” دفع 67 % من املديونية
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• �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد	

• �شمو ال�شيخ خالد بن حمد	

املنام���ة - بنا: اأولت مملك���ة البحرين يف عهد 
عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة، وم���ع اإط���الق م�رصوع جاللت���ه الإ�شالحي 
اهتماما كبريا بال�شباب ب�شكل خا�ص، ووفرت لهم 
الدعم والت�شهيالت مما جعلهم متميزين وفاعلني 
يف جمتمعه���م، حتى تخط���ت اإ�شهاماتهم امل�شتوى 

املحلي الى العاملية.
والبحرين وهي حتتفل بي���وم ال�شباب الدويل 
الذي ي�شادف الثاين ع�رص من اأغ�شط�ص من كل عام، 
جت���دد حر�شها ودعمه���ا لل�شب���اب والهتمام بهم 
ممثلة مب�شاركة ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية 
و�ش���وؤون ال�شباب رئي�ص املجل����ص الأعلى لل�شباب 
والريا�شة رئي�ص اللجن���ة الأوملبية البحرينية �شمو 
ال�شي���خ نا����رص بن حم���د اآل خليفة �شب���اب البحرين 
يومه���م العاملي، عاك�شاً اأهمي���ة م�شاركة العامل يف 
جمي���ع املنا�شب���ات يف اإطار تفعيل اأه���داف منظمة 

الأمم املتحدة.
واأك���د امل�شارك���ون يف فعالي���ة ي���وم ال�شباب 
ال���دويل وامل�شارك���ني اأي�ش���اً يف مدين���ة ال�شب���اب 
2030 ان ه���ذه التجرب���ة الت���ي تثب���ت كل �شن���ة 
متيزها عن ال�شنة ال�شابق���ة قد وفرت لهم الكثري 
من الفر����ص والربامج و�شاهم���ت يف ح�شد طاقات 
ال�شب���اب وتوجيهها امل�شار الأف�شل، من اجل ابراز 
مكامن البداع يف كل �شاب بحريني، موؤكدين اأن ما 
مييز مدينة ال�شباب انها بحرينية الفكرة والتنظيم 

والعداد والتنفيذ.

حب المنافسة الشريفة والطموح 
امل�شارك را�شد بوهزاع وهو نا�شط يف و�شائل 
التوا�ش���ل الجتماعي قال اإن �شمو ال�شيخ نا�رص بن 
حم���د اآل خليفة هو الداعم جلمي���ع املبادرات التي 
ت�شاه���م يف العم���ل ال�شبابي وبدعم م���ن احلكومة، 
منوهاً انه يف جميع املحافل ال�شبابية يحر�ص �شموه 
على ان ي�ش���ارك ال�شباب جنباً الى جنب مما ي�شكل 
حافزاً وداعما قوياً لل�شب���اب البحريني يف موا�شلة 

البداع والعطاء.
واأ�شاف بوه���زاع اأن ال�شيخ نا�رص يحر�ص 
دائماً ان يكون ال�شباب البحريني الول دائماً 
يف كل جم���ال مع���ززاً فيه���م ح���ب املناف�ش���ة 

ال�رصيفة والطموح. 
و�شدد بوه���زاع على اأنه م���ن خالل مدينة 
ال�شب���اب ي�شتطي���ع ال�شب���اب البحرين���ي ابراز 
جوانب البداع يف �شخ�شيته، فمدينة ال�شباب 
من خ���الل براجمه���ا املتعددة متن���ح ال�شباب 
فر�ش���ة لالب���داع واب���راز طاقاته���م الإبداعية 
يف اي جم���ال، منوهاً ب���اأن ال�شب���اب البحريني 
يعت���رب �شباب���ا حمظوظ���ا مل���ا توف���ره وزارة 
�شوؤون ال�شباب والريا�شة من برامج عديدة و 
“مدينة ال�شباب” قد تكون ابرزها، م�شيفاً ان 
هناك دول يف املنطق���ة �شتحتذي حذو مملكة 
البحرين يف جمال قطاع ال�شباب م�شرياً كما اأن 
ال�شباب البحريني يعترب ال�شيخ نا�رص منوذجاً 

يحتذون به. 

البحرين سوف تصل للعالمية بشبابها
من جهته نوه م�رصف مركز العلوم والتكنولوجيا 
يف مدين���ة ال�شب���اب 2030 خال���د جناح���ي اأن هذه 
املدين���ة ه���ي مرك���ز خرج���ت من���ه طاق���ات مبهرة 
عديدة ومركز لإب���داع ال�شب���اب البحريني وملتقي 
للثقاف���ات وان جه���ود �شمو ال�شي���خ نا�رص بن حمد 
اآل خليف���ة جلية يف دع���م ال�شب���اب البحريني �شواء 
على امل�شتوى املحلي والقليمي والدويل �شواء يف 
املدين���ة او يف كافة الريا�شات واملبادرات الأخرى 
التي تكون بتو�شي���ة منه، م�شرياً الى اأن ما تقدمه 
مملكة البحري���ن لل�شباب ي�شاهي م���ا تقدمه دول 
متقدم���ة واأحيانا قد تكون متفوقة عليهم مقتب�شاً 
يف هذا ال�شدد ما قاله �شمو ال�شيخ نا�رص “البحرين 

�شوف ت�شل للعاملية ب�شبابها”. 
واأو�ش���ح خالد جناح���ي اأن ال�شب���اب البحريني 
يتق���دم وفق���اً للخطط املو�شوعة م���ن قبل مملكة 
البحري���ن وبجهود �شم���و ال�شيخ نا����رص وتوجيهاته 
بخطوات ممنهجة ومدرو�شة حيث يتم تطبيقها من 
خالل الربامج التي تقدمه���ا وزارة �شوؤون ال�شباب 
والريا�شة �شواء يف مدين���ة ال�شباب او برامج اأخرى 
متمثل���ة يف مركز الب���داع ال�شبابي ومرك���ز �شلمان 
الثق���ايف واملراك���ز ال�شبابي���ة الخ���رى يف خمتل���ف 
حمافظ���ات اململك���ة والدوري���ات ال�شبابي���ة التي 
جتمع كل اأطياف املجتمع للمناف�شة ال�رصيفة �شواء 
يف الريا�شة او حتى يف العلوم والخرتاعات، م�شرياً 
يف هذا ال�شدد باأن مملكة البحرين قد ح�شلت على 

جوائز عاملية كب���رية وكثرية يف القط���اع ال�شبابي 
الت���ي كانت نتاج توجيهات �شم���و ال�شيخ نا�رص بن 

حمد اآل خليفة.

قصص نجاح كبيرة للشباب 
وعلى جان���ب اآخر اأك���دت رزان خال���د اجلا�شم 
نا�شطة يف و�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماعية وم�رصفة 
املرك���ز الإعالم���ي والتي �شه���دت كل ن�شخ مدينة 
البحري���ن �شباق���ة يف  اأن مملك���ة   2030 ال�شب���اب 
العم���ل ال�شباب���ي كم���ا ه���ي اأي�ش���اً رائ���دة يف دعم 
ومتكني ال�شابات البحرينيات ففي مملكة البحرين 
هن���اك فر�ص عديدة ي�شتطيع م���ن خاللها ال�شباب 
البحرين���ي ان ي���ربز ابداعات���ه، ويطوره���ا اأي�ش���اً 
فمدين���ة ال�شباب خ���ري مثال على ذل���ك، منوهة اأن 
هن���اك ع����رصات الربام���ج او ما يف���وق يف كل جمال 
فما عل���ى ال�شب���اب البحريني اال االنخ���راط يف تلك 
الربامج لينمي ويطور اإبداعاته، موؤكدة ان ما مييز 
مدين���ة ال�شب���اب يف مملكة البحرين ع���ن نظرياتها 
باأن القائمني عليها و�شن���اع براجمها هم ال�شباب 

البحريني انف�شهم. 
واأكدت رزان اجلا�شم اأن وزارة �شوؤون ال�شباب 
والريا�شة يف مملك���ة البحرين تقوم مبوا�شلة دعم 
ال�شباب املتميز حتى ول���و تخرج من الربامج التي 
تقدمها الوزارة، م�شرية الى اأن هناك ق�ش�ص جناح 
كبرية لل�شباب البحريني كان���ت انطالقتها الولى 

م���ن مدينة ال�شب���اب او برامج اأخرى لل���وزارة، وقد 
دع���ت رزان كل ال�شباب البحرين���ي الى ال�شتفادة 
من الربامج التي تقدمها اململكة عرب هذه الربامج 
وان يك����رصوا ما بداخلهم من خوف م���ن اأي اأمر ُيحد 
م���ن اإبداعه���م ومتيزهم مك���ررة يف الوق���ت نف�شه 
باأن تك���ون هذه الطاق���ات مبدعة ولي�ش���ت ن�شخة 
لإبداعات الآخرين، ويفيِ هذا ال�شاأن اأكدت رزان باأن 
جائ���زة �شمو ال�شيخ نا�رص حت���ث على البداع يف كل 

ن�شخها والتي ت�شمل كل املجالت.
وعل���ى �شعيد اآخ���ر، اأو�شحت اأم���رية قهرمان 
م����رصف مركز الفنون يف مدينة ال�شباب باأن الربامج 
الت���ي تقدمها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة عرب 
كافة فعالياتها ومنه���ا مدينة ال�شباب 2030 تعد 
برام���ج احرتافي���ة وفر�ش���ة كبرية ومتمي���زة ُتقدم 
لل�شب���اب البحرين���ي عليه ان ي�شتغله���ا ويطور من 
ق���وى البداع بداخله منوهة اأن ال�شهادات التي قد 
يح�شل عليها ال�شباب م���ن هذه الربامج هي اأي�شا 
�شهادات احرتافية تكل���ف ال�شباب مبالغ كبرية يف 
دول اأخ���رى للح�شول عليها بينم���ا مدينة ال�شباب 

2030 يف مملكة البحرين توفرها لكافة ال�شباب.
كم���ا اأو�شحت اأنه م���ن خالل عمله���ا يف مدينة 
ال�شب���اب منذ �شن���وات اكت�شفت اأن هن���اك الكثري 
ُيقدم لل�شب���اب البحريني وي�شع���ه على اخلطوات 
الول���ى ل���ه يف التميز، م�شرية ال���ى اأن هناك بع�ص 
الربامج حتت���اج الى نوع من الرتوي���ج لها بطريقة 
اأف�شل حتى ي�شتفيد منها كل ال�شباب البحريني. 

و�ضلنا للعاملية بف�ضل الدعم احلكومي والإمكانات املتميزة
بحرينيون مبنا�شبة يوم ال�شباب الدويل: 

ال�ضباب ركن اأ�ضا�س يف ال�ضالم والو�ضول اإلى التنمية امل�ضتدامة

تعزيز حب الوطن لدى ال�ضباب وم�ضاركتهم يف بناء املجتمع

يف ر�شالة وجهها مبنا�شبة يومهم الدويل... نا�رص بن حمد:

نتطلع لدفعهم نحو امل�شاهمة الفعالة يف �شنع ال�شالم... خالد بن حمد: 

املنامة - بنا: اأكد ممث���ل جاللة امللك لالأعمال 
اخلريي���ة و�شوؤون ال�شب���اب رئي�ص املجل����ص الأعلى 
الأوملبي���ة  اللجن���ة  رئي����ص  والريا�ش���ة  لل�شب���اب 
البحريني���ة �شمو ال�شيخ نا�رص بن حم���د اآل خليفة اأن 
عاه���ل البالد �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة يدع���م كل اجلهود واملب���ادرات الرامية 
اإل���ى تعزي���ز ال�ش���الم العامل���ي، اإذ يدع���و جاللته يف 
جمي���ع املحافل املجتمع الدويل اإل���ى بذل مزيد من 
اجلهود لإر�شاء ال�شالم والتعاي�ص واأ�ش�ص الأمن عرب 
تبني اآليات وبرامج تنهي كافة الأزمات والنزاعات، 
مب���ا مُيكن الأم���م وال�شع���وب من امل�ش���ي قدًما يف 
م�رصوع���ات التنمي���ة و�ش���ولً اإل���ى حتقي���ق اأه���داف 

التنمية امل�شتدامة التي اأقرتها الأمم املتحدة.
وق���ال �شم���و ال�شيخ نا����رص بن حم���د اآل خليفة 
مبنا�شب���ة احتف���ال الع���امل باليوم ال���دويل لل�شباب 
2017 وال���ذي يحم���ل �شع���ار )�ش���الم م���ن �شن���ع 
ال�شب���اب(: “لقد حر�شت مملك���ة البحرين منذ زمن 
طويل على دعم اجلهود واملبادرات والأن�شطة جتاه 
تعزيز ال�شالم العاملي وحتقيقه، حتى باتت بف�شل 
الروؤي���ة ال�شلمي���ة والثاقبة من قبل ح����رصة �شاحب 
اجلاللة امللك ركناً اأ�شا�شياً يف عملية حتقيق ال�شالم 
العامل���ي، انطالق���اً من تاري���خ اململك���ة احل�شاري 
العري���ق القائم عل���ى التعاي�ص ال�شلم���ي والنفتاح 
على الثقافات واحل�شارات، ومت�شكها بقيم العدل 
والت�شام���ح، وحماي���ة ال���رتاث العرب���ي والإ�شالمي، 

وامل�شاهمة يف ركب احل�شارة الإن�شانية”.

واأ�ش���اف �شموه “اأن تخ�شي����ص الأمم املتحدة 
ي���وم لل�شب���اب ال���دويل ه���و اع���رتاف عامل���ي رفيع 
امل�شت���وى بالدور احلي���وي الذي يقوم ب���ه ال�شباب 
يف دع���م التنمي���ة امل�شتدام���ة يف الع���امل بالإ�شافة 
اإل���ى حتقيق ال�شالم العامل���ي، فهناك يقني متزايد 
م���ن قبل ال���دول العاملية ب����رصورة اإدم���اج ال�شباب 
يف ج���دول اأعمال ال�ش���الم والأمن على نط���اق اأو�شع 
باعتبارهم عن�رصاً اأ�شا�شياً يف بناء ال�شالم وا�شتدامته 
وجن���اح اجله���ود الدولي���ة للمحافظة عل���ى ال�شالم 

واإحالله عامليا”.
وبني �شموه “يعترب ال�شباب املحرك الأ�شا�شي 
لعمليات ال�شالم ومبادراته، اإذ ميكن اأن يوؤدوا دوراً 
رائعاً يف ردع ال�رصاعات وحلها وبناء ال�شالم ال�شامل 
والع���ادل بني جمي���ع الدول، عالوة عل���ى ت�شكيلهم 
لتجمع���ات متث���ل �شماناً ملنع ال�رصاع���ات والتحول، 
ف�شالً ع���ن الإدم���اج والعدالة الجتماعي���ة وال�شالم 

امل�شتدام”.
وتابع �شموه “يلعب ال�شباب العاملي يف وقتنا 
احل���ايل دوراً هام���اً يف تعزيز املجتمع���ات ال�شلمية 
وال�شامل���ة، ونب���ذ التط���رف والتع�ش���ب والإره���اب 
ورف�ص كافة اأ�شكال العنف يف العامل، لتاأتي اأهداف 
التنمي���ة امل�شتدام���ة لتوؤك���د اأن���ه ل ميك���ن حتقيق 
ال�شالم العاملي مبناأى عن ال�شباب، ول ميكن اأي�شاً 
الو�ش���ول اإل���ى التنمية امل�شتدام���ة يف العامل بدون 

ال�شالم والأمن”.
واأ�ش���ار �شم���وه “عندم���ا حتدثن���ا ب���اأن ال�شالم 

ميك���ن بناءه فاإننا على يق���ني اأن خري من يقود بناء 
ال�ش���الم هم ال�شب���اب، اإذ ي�شكلون اأك���ر من ن�شف 
تع���داد العامل، وه���م يت�شلح���ون بالعل���م واملعرفة 
التغي���ري  عل���ى  الهائل���ة  والق���درة  والتكنولوجي���ا 
والإب���داع، ونح���ن يف اليوم ال���دويل لل�شباب ميكننا 
توجي���ه طاق���ات ال�شب���اب من اأج���ل ر�ش���م الطريق 
املوؤدي اإل���ى ال�شالم، واأن نقدم املبادرات التي من 
املمك���ن اأن ن�شن���ع بها ال�شالم، وعلين���ا العمل على 
تكوين روؤية معا�رصة لدور ال�شباب يف �شناعة ال�شالم 
خا�ش���ة يف هذا العامل املليء بالنزاعات وال�رصاعات، 
ليبقى ال�شباب هم املحرك الأ�شا�شي لكافة ق�شايا 
العامل وال�شاعي اإلى بناء عامل ي�شوده ال�شالم ويتجه 
اإلى اإحالل التنمية عو�شاً عن النزاعات التي تع�شف 

بالعامل وتهدر مقدراته وامكاناته”.
وذك����ر �شم����وه “لإجن����اح م�شارك����ة ال�شباب يف 
عملي����ة ال�شالم بالعامل لبد من و�شع اآليات وا�شحة 
مل�شاركته����م يف ح����ل ال�رصاعات والنزاع����ات بوجود 
دور حقيق����ي له����م يف عملية ال�ش����الم ميار�شون من 
خالله����ا حقوقه����م يف تق����دمي اأفكارهم نح����و اإحالل 
ال�ش����الم، وعل����ى جمي����ع ال����دول تقبل تل����ك الأفكار 
والعم����ل على حلها ف�شب����اب العامل حالي����اً يريد اأن 
يك����ون م�ش����دراً ل�شناع����ة ال�ش����الم يف الع����امل وحل 
النزاعات وال�رصاع����ات، ليتمكن ب�شورة واقعية من 
النتقال بع����امل ي�شوده العنف والتط����رف اإلى عامل 
يح�����رص فيه الإدم����اج والعدالة الجتماعي����ة وال�شالم 
امل�شتدام والتعاي�ص ال�شلم����ي وحرية املعتقدات، 
وهي الأمور التي نراه����ا منا�شبة لروؤية عامل متح�رص 

ومتعاي�ص”.
ووجه �شموه ر�شالة اإلى ال�شباب البحريني قائالً 
“اأيه���ا ال�شباب البحريني الأب���ي، نود اأن يكون هذا 
الي���وم يومكم اأي�شاً، كي يكون فعالً عالمة فارقة يف 
ن�شج الوعي والنهو����ص حلمل امل�شوؤولية، وكل يف 
موقعه مطالب بالتفاعل م���ع اأقرانه من دول العامل 
لر�ش���م مالمح م�شتقب���ل العامل عرب ال�ش���الم والأمن 
وامل�شاركة الفاعلة يف طرح الأفكار التي توؤدي اإلى 
حتقيق ال�شالم الع���ادل وال�شامل، والذي يقود اإلى 
ان�شه���ار اجله���ود يف بوتقة واحدة لإر�ش���اء التنمية 
عو�شاً ع���ن احلروب والنزاعات التي ل جتلب للعامل 

اإل الويالت والدمار”.

الرف���اع- املكت���ب الإعالم���ي ل�شم���و ال�شيخ 
خال���د بن حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة: هن���اأ النائب 
الأول لرئي�ص املجل����ص الأعلى لل�شباب والريا�شة 
رئي����ص الحتاد البحريني لألع���اب القوى الرئي�ص 
الفخ���ري لالحتاد البحريني لريا�ش���ة ذوي الإعاقة 
�شم���و ال�شي���خ خالد بن حم���د اآل خليف���ة، ال�شباب 
البحرين���ي وجم���وع ال�شباب مبختل���ف دول العامل، 
مبنا�شب���ة اليوم ال���دويل لل�شباب ال���ذي ي�شادف 
يوم الثاين ع�رص م���ن اأغ�شط�ص �شنويا، والذي يقام 
ه���ذا العام حتت �شعار “�شالم من �شنع ال�شباب”، 
موؤك���دا �شم���وه اأن اختيار هذا ال�شع���ار، يدل دللة 
وا�شح���ة على ال���دور احلقيق���ي لل�شب���اب ليكون 
م�شاركا حقيقيا يف تعزي���ز عملية ال�شالم يف جميع 

املجتمعات.
وقال �شم���وه “نهن���ئ اأنف�شن���ا وجميع فئات 
ال�شب���اب بالبحرين وبالعامل اأجم���ع مبنا�شبة اليوم 
ال���دويل لل�شب���اب ال���ذي يق���ام ه���ذا الع���ام حتت 
�شع���ار ال�شباب يبن���ي ال�شالم. ويعت���رب هذا اليوم 

اأب���رز املنا�شبات العاملية لل�شب���اب، والتي ميكن 
م���ن خالله���ا اأن ن�شتذك���ر امل�ش���اركات الرائ���دة 
والفاعل���ة لل�شب���اب ودوره���م احلقيق���ي يف بن���اء 
وتنمية املجتمع. كم���ا اأنها فر�شة للتقاء ال�شباب 
وتبادل الأفكار التي من �شاأنها اأن تنمي القدرات 
واملع���ارف وت�شاه���م يف اكت�شابه���م املزي���د م���ن 
الثقافات والط���رق الكفيلة؛ ملوا�شلة اجلهود يف 

�شبيل تقدم وازدهار اأوطانهم”. 
واأ�شاف �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة: 
“لق���د بذل���ت مملك���ة البحري���ن يف ظ���ل القي���ادة 
احلكيم���ة ل�شي���دي ح����رصة عاه���ل الب���الد �شاحب 
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، جهودا 
متمي���زة لرعاية ودعم ومتك���ني ال�شباب، ليكونوا 
قادري���ن عل���ى امل�شارك���ة احلقيقي���ة يف العملية 
التنموية ال�شامل���ة باململكة، حيث �شعت اململكة 
جاه���دة لتنمي���ة ق���درات ال�شباب عل���ى امل�شتوى 
التعليم���ي والثق���ايف من خ���الل تطوي���ر خمرجات 
التعلي���م، وفتح املج���ال لهم لإب���داء اآرائهم حول 

خمتلف املوا�شي���ع والق�شايا التي تهم املجتمع، 
ع���رب ت�شجي���ع اجلامع���ات لإن�شاء جمال����ص طالبية، 
واإقام���ة الدورات والندوات وور�ص العمل الكفيلة 
يف تنمي���ة م�شاركته���م يف �شناعة الق���رار. كما اأن 
البحري���ن داأبت نحو تعزيز فر����ص العمل لل�شباب 

مبختلف املجالت والقطاعات، لتكون م�شاركتهم 
فاعلة لبناء وتنمية وطننا العزيز”.

ووا�شل �شموه قائ���ال: “لقد حر�شنا من خالل 
اإقام���ة املب���ادرات الريا�شية، الثقافي���ة، العلمية 
والإن�شاني���ة، على ترجمة روؤى القي���ادة لحت�شان 
ال�شباب البحريني بجميع فئاته واأطيافه، ومنحهم 
الوق���ت والفر�ش���ة للتعب���ري واإط���الق طاقاته���م 
واإبداعاته���م ومواهبه���م، وتنمية الق���درات التي 
ميتلكونه���ا وال�شع���ي نح���و اإبرازها، مب���ا يخدم يف 
تكوين اأجيال قادرة على العطاء والبناء والتطوير 
باملجتمع. ومن خالل يقيننا اأن ال�شباب هم ع�شب 
ه���ذا املجتمع و�شعلة ن�شاطه وغده الأف�شل، فاإننا 
�شنوا�شل اجله���ود لإقامة املزيد م���ن املبادرات 
الهادف���ة لدع���م ورعاية ومتك���ني فئ���ة ال�شباب، 
والتي تزرع فيهم حب الوطن والولء ، والعمل نحو 
تنمية الق���درات وتعزيز القيم النبيل���ة والتعليم 
والثقاف���ة والعطاء نحو بن���اء م�شتقبل م�رصق مليء 

باملحبة وال�شالم”.

�ش���وؤون  وزارة   - ال�شي���ف  �شاحي���ة 
ال�شب���اب والريا�ش���ة: اأك���د وزي���ر �شوؤون 
اأن  ال�شب���اب والريا�ش���ة ه�ش���ام اجل���ودر 
اختي���ار الأم���م املتحدة “�ش���الم من �شنع 
ال�شب���اب” �شع���ارا ليوم ال�شب���اب الدويل 
وربطه ب�شورة مبا����رصة مع البند ال�شاد�ص 
ع�رص من اأهداف التنمية امل�شتدامة والذي 
ين�ص على ال�شالم والع���دل واملوؤ�ش�شات 
يف تاأكي���د وا�شح عل���ى الأهمية املتزايدة 
والميان العميق من قبل املنظمة الدولية 
بدور ال�شباب ال�شا�شي يف حتقيق اهداف 
التنمي���ة امل�شتدام���ة الت���ي تراه���ا جميع 
ال���دول الطري���ق الأن�ش���ب للو�ش���ول الى 
التط���ور العامل���ي. وق���ال وزي���ر �ش���وؤون 
ال�شباب والريا�ش���ة مبنا�شبة يوم ال�شباب 
ال���دويل “متث���ل �رصيحة ال�شب���اب اأكر من 
ن�ش���ف �شكان العامل وجمي���ع الدول تنظر 
اإليه���م بنظرة الم���ل للم�شتقب���ل امل�رصق 
له���ذا الع���امل ويع���رتف املجتم���ع الدويل 
يوم���ا يعد يوم باحتياجاته���م واإمكاناتهم 
التي ت�شكل اأ�شا����ص التطور والنجاح وهو 
م���ا اأظهرت���ه املنظم���ة الدولي���ة من خالل 
الهتمام املتزاي���د بال�شباب وا�رصاكهم يف 
جميع الق�شاي���ا عالوة على تعيني مبعوث 

خا�ص بالأمم املتحدة معني بال�شباب”.

الق�شيبي���ة – جمل����ص ال�ش���ورى: 
اأع���رب جمل����ص ال�ش���ورى ع���ن فخ���ره 
واعتزازه مبا حققه ال�شباب البحريني 
من اإجنازات كبرية عل���ى امل�شتويات 
والعربي���ة  واخلليجي���ة  املحلي���ة 
والعاملي���ة، والت���ي هي حم���ل تقدير 
واحلكوم���ة،  القي���ادة  م���ن  واهتم���ام 
مب���ا يوؤك���د احلر����ص عل���ى النهو�ص 
اخلط���ط  وو�ش���ع  ال�شب���اب،  بفئ���ة 
والإ�شرتاتيجيات امللبية لطموحاتهم 

وتطلعاتهم.
واأكد جمل�ص ال�شورى اأن امل�رصوع 
���ع  و�شَ الب���الد  لعاه���ل  الإ�شالح���ي 
الأ�شا�شي���ة لبن���اء جي���ل  املرتك���زات 
�شبابي يتحلى ب���روح القيادة، وقادر 
وحتقي���ق  امل�شوؤولي���ة  حتّم���ل  عل���ى 
الإجنازات يف خمتلف املجالت العلمية 
والعملي���ة والريا�شي���ة والجتماعي���ة 
وغريه���ا. ج���اء ذلك مبنا�شب���ة احتفال 
الع���امل يف الث���اين ع����رص م���ن اأغ�شط�ص 
باليوم الدويل لل�شباب، والذي يحمل 
ه���ذا الع���ام �شع���ار “�شالم م���ن �شنع 

ال�شباب”. 

اجلودر: تاأكيد اأممي على 
دور ال�شباب يف التنمية

“ال�شورى”: نفخر 
باإجنازات ال�شباب العاملية
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أباطرة الكذب والغدر والخيانة 
قب���ل عامني حتديدا، ت�رشف���ت باإعداد لقاء �سحايف مو�سع م���ع مدير اإدارة مكافحة 
املخ���درات - حينها- العميد مبارك بن حوي���ل، والذي �سهدت حقبته مرحلة انتقالية 

حا�سمة يف و�أد جتارة �ل�سموم �لبي�ساء، و�إ�سقاط �إمرب�طورياتها و�أباطرتها معا. 
واأذك���ر �سط���را قاله بن حوي���ل يومها باأن���ه “بالرغم من �لق�ساي���ا �ملختلفة �لتي 
نو�جهه���ا، وتنوع �لعقلي���ات �لإجر�مية، وحرفيتها، وذكاءه���ا، وتعدد وجتدد �أ�ساليب 
�لتهري���ب لها، �إل �أننا نوؤكد دوما �أهمية �لتعام���ل �لإن�ساين و�لأخالقي و�لقيمي لكافة 
موظف���ي �لإد�رة �أثناء تعامله���م مع �ملقبو�ض عليهم، وبع���دم �لتعدي على حقوقهم 

قيد اأمنلة”.
وي�سي���ف بن حويل “و�جبنا يف �لأجهزة �لأمنية ينح�رص ب�سبط �لأمن �لعام، وحماية 
�ملجتم���ع، ون�رص �لتوعية، ومالحق���ة �ملجرمني، و�لقب�ض عليه���م، وت�سليمهم للعد�لة؛ 

للق�سا�ض منهم، وحما�سبتهم، فهنالك جهات ق�سائية معنية بذلك”.
تذك���رت هذ� �لكالم، و�أن���ا �أتتبع تز�يد �حلمالت �لدعائي���ة �ملغر�سة �لتي يروجها 
�أباط���رة �لكذب و�خليانة �سد رجال �لأم���ن، و�لقياد�ت �لأمني���ة، وباأجند�ت مدرو�سة، 
هدفه���ا �لنيل من هيب���ة �لوز�رة ك���وز�رة �سيادية ذ�ت ثق���ل، و�لت�سكيك مب�سد�قية 
تعامل عنا�رصها مع �ملقبو�ض عليهم، وعك�ض هذه �لدعاء�ت على هوية �لنظام �لعام 

نف�سه.
و�سيا�سات �لكذب و�لت�سويه و�لتدلي�ض لي�ست باجلديدة، �سو�ء �سد �لبحرين، �أو 
�سد �ل�سقيقات �لأخرى باخللي���ج و�لإقليم �لعربي، فهي قائمة وم�ستمرة منذ �نطالق 
����رص�رة �لثورة �خلمينية �لع���ام 1979، و�لتي جلب���ت معها �خلر�ب و�ل���دم و�لت�سطري 

و�لتمزيق للمجتمعات �لعربية و�لإ�سالمية.
ون�سط���ت هذه �ل�سيا�سة يف �لبحرين دون غريها، وب�س���كل متذبذب، يلوح بالأفق 
ويتو�رى، وفقا ملعادلت �لقوة يف �لأقليم و�لعامل، وت�سعب �سبكات �مل�سالح �لدولية 
وتقاطعها، ومتاهيها، ومبح�سلة نهائية تقول باأن �لطابور �خلام�ض لن يرى يف بالدنا 

خري�، ل �لآن، ول من بعد.
ويبدو يل، باأن تنام���ي �لثورة �ملعلوماتية و�لتكنولوجية يف �لعقد �لأخري، وظهور 
�لهو�ت���ف و�لأل���و�ح وبر�م���ج �لتو��س���ل �لذكية، خدمت �مل����رصوع �لإي���ر�ين باملنطقة 
و�أي خدم���ة؟ و�أوجدت �لأ�سالي���ب و�لقنو�ت �ملنا�سبة، و�سهلت م���رور �لأجند�ت �لتي 

ت�ستهدف �لأوطان، بهوياتها وعقائدها ووجودها، وتفتيت �أمنها و��ستقر�رها.
وتظ���ل �مل�سوؤولي���ة - وفق���ا لكل ه���ذه �ملعطي���ات- �سامل���ة وم�سرتك���ة، �سو�ء 
للحكوم���ات، �أو للطبق���ات �لنخبوية من �سيا�سيني، ومفكري���ن، ومثقفني، ومغردين، 
وق���ادة للر�أي، فما نو�جهه �ليوم وغ���د� ومن بعد غد، يتمحور يف �لزو�ل، و�لندثار، ول 

غري ذلك.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

بدء اإن�صاء �صالة اأهايل احلد قريبا

اخلاجة: لتفعيل التوا�صل االجتماعي مع املواطنني

“تنمية العمل” اأطلق 12 مبادرة يف 6 اأ�صهر
مب�ساركة 1000 متطوع... حميد�ن:

مدين���ة عي�س���ى - وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة 
و�لتنمي���ة  �لعم���ل  وزي���ر  تفق���د  �لجتماعي���ة: 
�لجتماعي���ة جميل حميد�ن مرك���ز تنمية �لعمل 
�لتطوع���ي باملنام���ة، وذلك لاللتق���اء بال�سباب 
�ملتطوع���ني و�ملن�سمني �إل���ى فريق �لعمل يف 
مرك���ز تنمية �لعم���ل �لتطوع���ي �لتاب���ع لوز�رة 
�لعمل و�لتنمية �لجتماعية، و�لذي مت تد�سينه 
يف �سهر مار�ض �ملا�سي، وذلك بح�سور �لنائب 
عبدالرحم���ن بوجمي���د، وع���دد م���ن الفعاليات 

�ملجتمعية �ملعنية وم�سوؤويل �لوز�رة.
وخالل �لزيارة �طلع حميد�ن على �ملبادر�ت 
�لتطوعية و�لتدريبية للمركز، �لذي �أطلق ونفذ 
12 مب���ادرة تطوعية على م���دى �لأ�سهر �ل�ستة 
�ملا�سي���ة، �س���ارك فيه���ا نح���و 1000 متط���وع 

ومتطوعة، وذلك من خ���الل �لتعاون و�لتن�سيق 
بني 5 جه���ات حكومية، و15 جه���ة �أهلية، وقد 
ط���رح �ملركز 6 بر�م���ج تدريبية من���ذ تد�سينه، 
باعتب���اره �جله���ة �حلكومي���ة �ملعني���ة بالعم���ل 
�لتطوع���ي يف مملكة �لبحري���ن، حيث يعمل على 
تعزيز �ل���دور �لإيجاب���ي للمتطوعني، وبث روح 
�لإح�سا�ض بامل�سوؤولية �ملجتمعية و�لإقبال على 

�لعمل �لتطوعي و�خلريي وتنمية �ملجتمع.
كم���ا و��ستمع �لوزي���ر �إل���ى �آر�ء ومقرتحات 
�ملتطوع���ني يف �ملركز �لذين �أ�سهمو� يف تعزيز 
مفهوم �لعمل �لتطوعي، وعملو� على �مل�ساركة 
يف بناء من�سة تطوع وطنية، حمققني ��ستفادة 
عل���ى �ل�سعيدين �لع���ام و�ل�سخ�س���ي من خالل 
متكنه���م م���ن �لقي���ام بدوره���م يف �مل�ساهم���ة 

يف توعي���ة �ملجتم���ع مبفهوم وفو�ئ���د �لتطوع، 
موؤكدي���ن �أن مركز تنمية �لعمل �لتطوعي �سكل 
بالن�سبة لهم منهجاً للعمل �لتنموي و�لجتماعي 

يف مملكة �لبحرين.
ويف خت���ام �لزي���ارة، �أع���رب حمي���د�ن ع���ن 
�عت���ز�زه باملتطوع���ني �لذين �لتقاه���م، منوهاً 
بجهوده���م و�إقباله���م عل���ى تق���دمي خدماتهم 
للوط���ن و�ملو�طن���ني يف �لعديد م���ن �ملجالت 
�لتنموي���ة و�لجتماعي���ة، وتخ�سي����ض ج���زء من 
�أوقاته���م لأد�ء ه���ذه �ملهام، موؤك���د�ً �أن �لعمل 
�لتطوع���ي يف �لبحري���ن يحظى بدع���م وم�ساندة 
من �لقي���ادة �لر�سيدة، كما �ن���ه يعك�ض طبيعة 
�لعم���ل  لأهمي���ة  �لو�ع���ي  �لبحرين���ي  �ملجتم���ع 

التطوعي بكافة اأ�سكاله.

• وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية يف زيارة ملركز تنمية �لعمل �لتطوعي باملنامة	

�لق�سيبية - جمل�ض �لنو�ب: ك�سف 
النائ���ب عبدالرحم���ن بوعلي اأن���ه تقرر 
�إطالق ��س���م “�سالة �أه���ايل �حلد” على 
يف  للمنا�سب���ات  �ملخ�س�س���ة  �ل�سال���ة 
منطقة �حلد، ومن �ملقرر �لبدء يف �إن�ساء 
�ل�سال���ة يف �لفرتة �ملقبل���ة �لقريبة، �إذ 
�لتقى بوعلي مع وزير �لأ�سغال و�سوؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطيط �لعم���ر�ين ع�سام 
خل���ف، ومت �لط���الع عل���ى خط���ة �لعمل 
و�لبن���اء و�لإن�ساء و�لر�س���وم �لهند�سية 

مل�رصوع �سالة �ملنا�سبات.
و�أعرب �لنائب بوعل���ي عن �إ�سادته 
�ل���وزر�ء  رئي����ض  لتوجيه���ات  �لبالغ���ة 
�ساح���ب �ل�سم���و �مللكي �لأم���ري خليفة 
بن �سلمان �آل خليفة، لتنفيذ �مل�ساريع 
�خلدمي���ة �ل�سرت�تيجي���ة و�حليوي���ة يف 
مناط���ق �لب���الد، وم�س���ري� بوعل���ي �أن���ه 
تو��سل مع �جله���ات �لر�سمية �لرفيعة 
يف �لدول���ة من���ذ �لع���ام 2015، وقد اأمر 

جالل���ة �ملل���ك مبن���ح �أهايل �حل���د �أر�سا 
خم�س�س���ة لبن���اء �سال���ة للمنا�سب���ات، 
و�س���وف تخ�س�ض �ل�سال���ة للمنا�سبات 
�لعام���ة لأه���ايل �حلد، و�سمي���ت “�سالة 
�أه���ايل �حل���د”، لتحم���ل ��س���م �ملنطقة 

�لعزيزة على �أهلها.

�لق�سيبي���ة - جمل����ض �لن���و�ب: �سدد 
�لنائ���ب �أ�سام���ة �خلاج���ة على �ل���دور �لذي 
ت�سطلع به و�سائل �لتو��سل �لجتماعي يف 
عقد لق���اء�ت مبا�رصة بني كبار �مل�سوؤولني 
وعموم �ملو�طنني لالإجابة عن ��ستف�سار�ت 
و�س���كاوى �ملو�طنني ب�س���كل �آين ومبا�رص، 
مبا ي�ستجي���ب وينفذ توجيه���ات �لقيادة، 

ونهجها �حلكيم يف �لتو��سل مع �جلمهور.
و�أك���د �خلاجة �ن تل���ك �خلطوة ت�سب 
يف م����رصوع �لتحول �لإلكرتوين �لذي تنفذه 
هيئ���ة �ملعلومات و�حلكوم���ة �لإلكرتونية 
بالتعاون مع خمتلف �جلهات �حلكومية يف 
�إطار برنامج �حلكومة �لإلكرتونية، م�سيد�ً 
بتجرب���ة �لهيئ���ة يف هذ� �ل�س���دد من خالل 
تو��س���ل �لهيئة مع �جلمه���ور مبا�رصة عرب 
ح�سابها يف �لن�ستغر�م لجل �لوقوف على 

�آر�ئهم ومقرتحاتهم.
ولفت �خلاجة �لى �أن �مل�سامني �لتي 
يتم بثها عرب و�سائل �لإعالم توؤثر �إيجابياً 
يف �ملو�طن���ني، م�سري�ً �إل���ى تاأثري و�سائل 
�لتو��سل �لجتماعي عل���ى �مل�ستخدمني، 
وتوجيهه���م نح���و �تخ���اذ �سل���وك �إيجابي 

معني.
�ل���ى  �حلكومي���ة  �جله���ات  ودع���ا 
تخ�سي�ض م�ساح���ة �إلكرتونية عرب و�سائل 

�لتو��س���ل �لت���ي متتلكها لأج���ل ت�سكيل 
وعي جمتمعي وموؤ�س�ساتي ور�سمي يحقق 
�أه���د�ف �لت�س���ال �لتنم���وي �ل���ذي يقوم 
عل���ى �أ�س�ض �سياغة �لوع���ي وتوجيهه نحو 
بن���اء ����رص�كات �جتماعي���ة تخ���دم وتعالج 
�لق�ساي���ا �مللحة ومو�جه���ة �لتحديات من 
خ���الل ��ستخد�م لغ���ة �لتو��س���ل �ملبا�رصة 
�لتي يج���ب �أن ت�س���ود �لعالقة ب���ني كبار 
�مل�سوؤول���ني و�ملو�طنني؛ ملا يف ذلك من 
�أث���ر �إيجابي يعزز ثق���ة �ملو�طن باجلهات 
�حلكومي���ة وم�سوؤوليه���ا و�خلدم���ات �لتي 

تقدمها له.

• عبدالرحمن بوعلي	

• �أ�سامة �خلاجة	

“العمل” تنظم اليوم املفتوح الأهايل الدراز االأحد واالثنني

اآل �صنان: املحرق نالت ن�صيب االأ�صد من م�صاريع التنمية

تنفيذ� لتوجيهات رئي�ض �لوزر�ء

رو�د جمل�ض بوطبنية يحتفون بتعيني خليفة بن علي حمافظا للجنوبية

مدين���ة عي�س���ى - وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة 
�لجتماعي���ة: حتت رعاية وزي���ر �لعمل و�لتنمية 
�لجتماعي���ة جميل حمي���د�ن، تنظم وز�رة �لعمل 
و�لتنمي���ة �لجتماعية، فعالية “�ليوم �ملفتوح” 
لأه���ايل منطقة �ل���در�ز، يومي �لأح���د و�لثنني 
14-13 �أغ�سط�ض �جل���اري، من �ل�ساعة �لثامنة 
�سباح���اً وحت���ى �لو�حدة ظه���ر�ً، يف مق���ر نادي 

�لتفاق، باملحافظة �ل�سمالية.
وي�سه���د �ليوم �ملفتوح وجود متخ�س�سني 
ومعني���ني م���ن جمي���ع �إد�ر�ت و�أق�س���ام �لوز�رة 
يف قطاعي �لعم���ل و�لتنمي���ة �لجتماعية، حتت 

�سقف و�حد، حيث يتم ��ستقبال �لأهايل ب�سكل 
مبا�رص، وتقدمي جمي���ع خدمات �لوز�رة �ملتنوعة 
لهم، وب�سكل خا����ض ما يتعلق منها بالتوظيف 
و�لتدري���ب و�لتاأم���ني �س���د �لتعط���ل، وتوفري 
خدم���ات �مل�ساع���د�ت �لجتماعي���ة �ملتمثلة يف 
ع���الوة �لغ���الء و�ل�سمان �لجتماع���ي وخم�س�ض 
�لإعاقة وغريه���ا، وذلك خلدمة �أكرب عدد ممكن 
م���ن �لأفر�د و�لفئ���ات �مل�ستهدف���ة، ف�سالً عن 
عق���د لق���اء�ت مفتوح���ة م���ع �لأه���ايل للتعريف 
بجميع تلك �خلدمات وتعزيز �لتوعية و�لإر�ساد 

بكيفية �ل�ستفادة �ملثلى منها.

وياأت���ي تنظي���م �لفعالية �لنوعي���ة يف �إطار 
متابع���ة تنفي���ذ �لتوجيهات �لكرمي���ة �ل�سادرة 
ع���ن رئي����ض جمل����ض �ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سم���و 
�مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة ب�ساأن 
تكليف عدد م���ن �لوزر�ء �لذين ميثلون خمتلف 
�لقطاع���ات �خلدمي���ة بزي���ارة �مل���دن و�لقرى، 
لتفق���د �حتياج���ات �ملو�طنني فيه���ا ومتابعة 
�مل�ساري���ع �لت���ي تنف���ذ، �أو �جل���اري تنفيذها، 
وتعري���ف �ملو�طنني بخدمات �لرعاية و�لرب�مج 
�لتنموية يف قطاعي �لعمل و�لتنمية �لجتماعية 

�ملوجهة لالأفر�د و�لأ�رص.

ق���ال رئي�ض جمل�ض بل���دي �ملح���رق حممد �آل 
�سن���ان �إن حمافظة �ملحرق نالت ن�سيب �لأ�سد من 
�مل�ساريع �لكربى من���ذ ن�ساأت �ملجال�ض �لبلدية يف 

�لعام 2002.
و�أ�سار يف حديث له عن �آخر م�ستجد�ت م�ساريع 
�ملحرق �لبلدي���ة مبجل�ض بوطبني���ة م�ساء �خلمي�ض 
�ملا�س���ي �إلى �أن جمل�ض بلدي �ملحرق �حلايل متيز 
عن بقية �ملجال�ض �ل�سابقة بتعرث م�ساريعه؛ لعدم 

تو�فر �ملو�زنات �لكافية لإجنازها.
وذكر �أثن���اء ��ستعر��سه م�ساريع �ملحرق �لتي 
�ستنف���ذ يف �لف���رتة �ملقبل���ة، �أن �أغل���ب �مل�ساريع 
�لتنموية �لتي �ستنفذ يف �ملحرق �ست�ستغرق فرتة 

�إجنازها �سنتني.
وق���ال عن م����رصوع �سعادة �ل���ذي �سيقام على 
�ساحل حالة �أبوماه���ر، �إنه مت �لبدء بت�سوير منطقة 
�مل����رصوع، عل���ى �أن يت���م �ل����رصوع يف �إجن���ازه خالل 
�لأ�سهر �لقليلة �ملقبلة، مبو�زنة تقديرية تبلغ 45 

مليون دينار.
ولفت �إل���ى �أن �مل�رصوع �لذي م���ن �ملتوقع �أن 
ينته���ي يف �لعام 2019، �سيعم���ل على ربط �سوق 
�ملح���رق �لتاريخي���ة بو�جه���ة بحرية جذ�ب���ة، حيث 
�سيت�سمن �مل����رصوع �إن�ساء فندق و�س���وق �سعبية، 

وتخ�سي�ض منطقة للمطاعم و�ملقاهي.
وتطرق �إل���ى �حلديث ع���ن م����رصوع �إقامة ج�رص 
للم�س���اة يربط ب���ني كورني�ض خليفة ب���ن �سلمان، 

وكورني�ض عر�د.
وتابع �حلدي���ث ب�ساأن حديقة �ملحرق �لكربى، 
�أن �حلديق���ة �أثري حوله���ا لغط كب���ري، �إل �أن وز�رة 
�لأ�سغ���ال و�لبلدي���ات ��ستطاع���ت ح���ل �مل�سكل���ة 
�ملرتبطة بها، حيث خ�س�س���ت حاليا مو�زنة �إن�ساء 
�ل�سور، على �أن يتم بع���د �لنتهاء من جتديد �سور 
�حلديق���ة بتخ�سي����ض مو�زنة �إن�سائه���ا و�لبالغة 5 

ماليني دينار تقريبا.
وذك���ر �أن �مل����رصوع �لر�ب���ع �ملزم���ع �إقامته يف 
�ملح���رق يتمثل يف �سوق �ملح���رق �ل�سعبية، و�لذي 
�سيتم �ل�رصوع يف �إن�سائ���ه يف �لربع �لأخري من �لعام 
�جلاري، بكلفة تقديري���ة تبلغ 900 األف دينار من 

قبل �لقطاع �خلا�ض.
و�أ�ساف ب�ساأن م�رصوع �سوق �ملحرق �ملركزية، 
�أن ه���ذ� �مل����رصوع حاليا يف طور �لإن�س���اء، حيث من 

�ملتوقع �لنتهاء من �إن�سائه يف �لعام 2019.
وذك���ر �أن �مل�رصوع �سيتكون من 3 �أدو�ر، حيث 
�سيخ�س����ض �ل���دور �لأر�سي ملو�ق���ف �ل�سيار�ت، 
فيم���ا �سيخ�س�ض �ل���دور �لأول لل�س���وق �ملركزي، 
و�أم���ا �ل���دور �لث���اين، ف�سيخ�س�ض ملرك���ز ت�سوق، 

وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 6 ماليني دينار.
وب���نينَّ �أن �ل�سوق �ملركزي���ة �ملوؤقت و�ملقام 
عل���ى عق���ار خم�س�ض حلديقة عام���ة، ل يوجد حتى 
�لآن �أي ق���ر�ر ب�س���اأن عودت���ه حلديق���ة �أم ل، �إل �أن 
�ملجل�ض �لبلدي كان قد رفع تو�سية بالإبقاء عليه 

كحديقة عامة.
وحت���دث عن �ساح���ل �لب�سيتني، و�ل���ذي تبلغ 
كلف���ة تطوي���ره �لتقديري���ة نح���و ملي���وين دينار، 
�أن���ه مت �لنتهاء م���ن �لت�سامي���م، ويف �نتظار توفر 
�ملو�زنات �لالزمة لإن�سائه، حيث من �ملتوقع �لبدء 
باأعم���ال �لتطوير يف �لرب���ع �لأول من �لعام 2018، 

و�لنتهاء منها يف �لعام 2020.

ولفت �إلى �أن منطقة قاليل �ستحظى بعدد من 
�مل�ساريع �لتنموية، و�لتي تتمثل يف تطوير �ساحل 
قاليل من جانب هيئة �ل�سياحة و�ملعار�ض، �إ�سافة 

�إلى �إقامة مم�سى ودوحة للمنطقة نف�سها.
وتاب���ع حديثه ع���ن م����رصوع م�ستل �لد�ن���ة، �أن 
هذ� �مل����رصوع مت �إهمال���ه لفرتة من �لزم���ن، �إل �أن 
�ملناق�س���ة ر�س���ت موؤخر� عل���ى �أح���د �مل�ستثمرين 

بكلفة تقديرية بلغت 3.5 مليون دينار.
�إل���ى ذلك، عرب رئي�ض جمل����ض بوطبنية جا�سم 
بوطبنية عن جزيل �سك���ره لرئي�ض �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �لأمري خليف���ة بن �سلمان �آل خليفة 
على �هتمامه �خلا�ض مبحافظة �ملحرق، وتوجيهاته 

�لد�ئمة ب�ساأن �إقامة �مل�ساريع �لتنموية فيها.
ورف���ع با�سم���ه وبالنياب���ة ع���ن رو�د �ملجل�ض 
�أ�سم���ى �آيات �لتهاين و�لتربي���كات �إلى مقام �سمو 
رئي�ض �ل���وزر�ء، و�سمو نائب رئي�ض �لوزر�ء �ل�سيخ 
عل���ي بن خليف���ة �آل خليفة؛ مبنا�سب���ة تعيني جنله 
�سم���و �ل�سيخ خليف���ة بن علي حمافظ���ا للمحافظة 
�جلنوبي���ة، متمن���ني ل���ه دو�م �ملوفقي���ة يف خدمة 

الوطن واملواطنني.

�صيد علي املحافظة

• رئي�ض جمل�ض بلدي �ملحرق يتحدث عن م�ستجد�ت م�ساريع �ملحرق �لبلدية مبجل�ض بوطبنية	



مراقب��ون يتحدثون عن ضعف الرقابة 
عل��ى س��وق العم��ل مم��ا أدى إلى 
تنامي العديد من المظاهر الس��لبية، 
هل هناك نقص في عدد المفتشين؟

ال اأعتق���د اأن املظاه���ر ال�شلبية الت���ي ت�شهدها 
�ش���وق العم���ل تع���ود اإل���ى �شع���ف الرقاب���ة وقل���ة 
املفت�ش���ن، اإذ اإن جهاز التفتي����ش يعمل وفق خطة 
معتمدة ومدرو�ش���ة يتم اإعدادها بن���اء على موؤ�رشات 
�شوق العم���ل ونتائج الزي���ارات التفتي�شية ال�شابقة 

التي يتم مراجعتها ب�شكل دوري.

ظواهر األزمة 
غ���ر اأن االأزم���ة املالية الت���ي يعانيها بع�ش 
اأ�شحاب االأعم���ال اأدت اإلى ازدياد بع�ش الظواهر 
ال�شلبي���ة مث���ل التاأخر يف دفع االأج���ور، وتقلي�ش 
حج���م العمل يف بع�ش املن�ش���اآت، وت�رشيح جزء من 

العمال.  
وعلي���ه، قام���ت ال���وزارة بتوجي���ه فريق عمل 
خمت����ش الإعط���اء االأولوي���ة لل�ش���كاوى العمالي���ة، 
وخ�شو�شاً �شكاوى التاأخر يف دفع االأجور؛ بهدف 
الو�شول لتوافق مع اأط���راف النزاع كافة، واتخاذ 

االإجراءات القانونية بحق املخالفن.

تضاعف��ت أع��داد العمال��ة الوافدة، 
مما تتطل��ب زيادة أعداد المس��اكن 
المجه��زة للعم��ال، إال أن الواق��ع ال 
يس��ير وفق ما هو مأم��ول، وهناك 
عمال��ة تكت��ظ به��ا البي��وت اآليل��ة 

للسقوط، أين دوركم؟

النم���و االقت�س���ادي والن�س���اط يف �س���وق العمل 
باململكة اأدى اإلى زيادة اأعداد العمالة االأجنبية خالل 

ال�شنوات االأخرة املا�شية، وهذا اأمر طبيعي.

مساكن العزاب 
اأما بخ�شو�ش م�شاكن العمال والعزاب، فالوزارة 
تعم���ل مع بقية اجله���ات ذات العالق���ة ملعاجلة هذا 
املل���ف، وق���د مت اإعداد خط���ة وطني���ة واعتمدت من 
جان���ب جمل����ش ال���وزراء، ومت ت�شليمها اإل���ى جمل�ش 
النواب، والتي تت�شم���ن االإجراءات واخلطط ملعاجلة 

هذه الظاهرة على خمتلف اجلوانب الت�رشيعية.
وهناك حمالت تفتي�شية يف خمتلف املحافظات 
باململكة لتلك امل�شاكن، ويتم اتخاذ االإجراءات �شد 

اأي خمالفات.

بالنس��بة للح��وادث المهني��ة الت��ي 
نس��مع عنها من حين آلخ��ر، هل لك 
أن تعطين��ا إحصائية دقيقة عن العام 

الماضي 2016؟

بل���غ اإجم���ايل ع���دد احل���وادث الت���ي مت االإب���الغ 
عنه���ا يف العام 2016، 309 ح���وادث ، وح�شد قطاع 

الت�شيي���د والبناء اجلزء االأكرب م���ن احلوادث املهنية 
مبقدار 179 حادثاً، وتاله قطاع الت�شنيع مبقدار 75 
حادثاً، وحل قط���اع التجارة واملطاع���م والفنادق يف 

املرتبة الثالثة مبقدار 24 حادثاً مهنياً. 

اشتراطات غائبة 
م��ا األس��باب األب��رز له��ذه الحوادث 

المؤسفة؟

اأظه���ر التحقيق الفني للح���وادث املهنية التي 
مت االإبالغ عنه���ا، اأن معظمها ناجت عن وجود تق�شر 
م���ن جانب املن�ش���اآت يف توفر ا�شرتاط���ات ال�شالمة 

وال�شحة املهنية يف مواقع العمل.
ور�شدنا اأي�شاً عدم التزام باأحكام قانون العمل 
والق���رارات الوزارية التي تنظم وحتدد اال�شرتاطات 
واملوا�شف���ات الالزم���ة توافرها حلماي���ة العمال من 

خماطر العمل.
اأعل���ى”  م���ن  “ال�سق���وط  ح���وادث  وت�ش���درت 

اأن���واع احل���وادث بواقع 123 حادث���اً، وجاءت حوادث 
اال�شط���دام باأج�ش���ام ثابت���ة اأو متحرك���ة يف املرتب���ة 

الثانية مبقدار 32 حادثاً.

السقوط من مترين 
وكم���ا اأ�رشت، ف���اإن اأغلب هذه احل���وادث وقعت 
يف قط���اع الت�شيي���د والبناء وذلك نتيج���ة عدم اتخاذ 
االحتياطات الالزمة حلماية العامل من خطر ال�سقوط 

عند العمل على ارتفاعات تزيد عن املرتين. 

ه��ل ل��ك أن تعطينا تص��ورا عن حجم 
اإلصاب��ات المهني��ة الناتجة عن هذه 

الحوادث؟

بلغ اإجمايل عدد االإ�شابات املهنية 294 اإ�شابة 
وقع���ت يف الع���ام 2016، منه���ا 134 حال���ة اإ�شاب���ة 

ج�شيمة، و26 حالة وفاة. 
وترك���زت االإ�شابات املهني���ة اجل�شيمة والوفاة 

يف قطاع الت�شييد والبناء؛ وذلك تزامنا مع ما ت�شهده 
اململك���ة م���ن ازدياد ملح���وظ يف احلرك���ة العمرانية، 
والكث���ر م���ن االأن�شط���ة والعملي���ات االإن�شائية التي 

تعتمد على وجود اأعداد كبرة من العمالة.

التزام ووفاة 
هذا الواقع �شاه���م يف ارتفاع معدالت احلوادث 
اجل�شيم���ة، وبلغ���ت يف هذا القطاع فق���ط  79 اإ�شابة 
ج�شيمة، و18 حالة وفاة؛ لعدم التزام اجلميع ب�شمان 
توفر جميع اال�شرتاطات واالحتياطات الالزمة حلماية 
العاملن من خماطر العمل يف مواقع االإن�شاء التي مت 

تو�شيحها يف القرار الوزاري رقم )4( ل�شنة 2014.

ف��ي  نق��ص  وج��ود  ع��دم  أك��دتَ 
المفتش��ين، حدثنا باألرق��ام عن عدد 
التفتي��ش  طاله��ا  الت��ي  المنش��آت 
ف��ي الع��ام الماضي وع��دد الزيارات 

المنفذة؟

تتنوع الزيارات التفتي�شي���ة اإلى زيارات دورية 
وزي���ارات للتحقي���ق يف �ش���كاوى عمالي���ة واحلمالت 

التفتي�شية النوعية. 

9 آالف 
وق���د بلغ اإجمايل عدد الزيارات التفتي�شية التي 
قام بها ق�شم التفتي�ش العمايل يف العام 2016 نحو 

9486 زيارة تفتي�شية مبختلف اأنواعها وغاياتها.
وج���رى التفتي����ش عل���ى 8973 من�ش���اأة ت�ش���م 
135348 عام���اًل، وبلغ ع���دد العمال���ة الوطنية التي 
مت التفتي����ش عليها 21274 عامالً والعمالة االأجنبية 

114074 عامالً.

والمخالف��ات  المالحظ��ات  أب��رز  م��ا 
الزي��ارات  ه��ذه  خ��الل  المرص��ودة 

التفتيشية؟

اأب���رز املخالف���ات التي مت �شبطها خ���الل العام 
2016 ه���ي املخالف���ات املتعلق���ة بالتاأخر يف دفع 
االأج���ور، وذل���ك بن�شبة 16 % من جمم���ل املخالفات 

املر�شودة.  

مخالفات المطاعم 
هل هناك قطاعات تش��هد مخالفات 
إزاء واق��ع العمال، أكب��ر من غيرها 
وض��ح حج��م المخالف��ات للقطاعات 

الرئيسة؟

التج���ارة والفن���ادق واملطاع���م  �شج���ل قط���اع 
اأك���رب عدد م���ن املخالفات بن�شب���ة 45 % من اإجمايل 
املخالف���ات التي مت ر�شدها يف الع���ام 2016، فيما 
حل يف املرتبة الثانية قط���اع الت�شييد والبناء بن�شبة 
17 %، وج���اء قط���اع الت�شني���ع يف املرتب���ة الثالثة 

بن�شبة 13 %.

26 حالة وفاة و134 إصابة 
مهنية جسيمة في 2016

“السقوط من أعلى” يتصدر 
المشهد ب� 123 حادثا 

 9486 زيارة تفتيشية 
ألنواع وغايات مختلفة 

فريق عمل مختص إلعطاء 
األولوية للشكاوى العمالية

خطــة وطنيـــة لمعـالجـــة 
مسـاكــن العمــال العــزاب

ازدياد ظواهر تأخير األجور وتقليص العمال... وكيل العمل )2-2(:

ك�ش��ف وكيل العمل بوزارة العمل والتنمية االجتماعية �ش��باح الدو�ش��ري اأن مملكة البحرين قد �ش��هدت 309 

ح��وادث مهني��ة يف الع��ام 2016، واأن قطاع الت�ش��ييد والبناء ح�ش��د اجلزء االأكرب من هذه احل��وادث مبقدار 179 

حادثا.

وجاء قطاع الت�ش��نيع يف املرتبة الثانية مبقدار 75 حادثا، وحل قطاع التجارة واملطاعم والفنادق يف املرتبة 

الثالثة مبقدار 24 حادثًا مهنيًا. 

واأ�شار الوكيل اإىل اأن التحقيق الفني لهذه احلوادث اأظهر اأن معظمها ناجت عن وجود تق�شري من قبل املن�شاآت يف 

توفري ا�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنية يف مواقع العمل.

”  ت�شدرت بواقع 123  وتف�شي��اًل ع��ن طبيع��ة هذه احلوادث، اأو�شح الدو�ش��ري اأن حوادث “ال�شقوط من اأعل��ى

حادثا، فيما جاءت حوادث اال�شطدام باأج�شام ثابتة اأو متحركة يف املرتبة الثانية مبقدار 32 حادثًا.

وبالن�شب��ة لنتائ��ج هذه احل��وادث، اأ�شار الوكيل اإىل ما جممله 294 اإ�شاب��ة مهنية وقعت يف العام 2016، و26 

حالة وفاة، و134 اإ�شابة ج�شيمة، موؤكدًا تركز االإ�شابات املهنية اجل�شيمة والوفاة يف قطاع الت�شييد والبناء. 

ويف �ش��اأن مت�ش��ل، مل ينكر الدو�شري تنامي ظواهر �شلبية اإزاء العمال، واأبرزها حاالت التاأخري يف دفع االأجور، 

وما ت�شهده بع�ض املوؤ�ش�شات من تقلي�ض حلجم العمل والعمال، مرجعًا هذا الواقع ملا يعانيه بع�ض اأ�شحاب االأعمال 

من اأزمة مالية.  

واأردف “جتاوبًا مع هذا الواقع، قامت الوزارة بت�شكيل فريق عمل خمت�ض الإعطاء االأولوية لل�شكاوى العمالية 

وخ�شو�ش��ا �ش��كاوى التاأخ��ري يف دف��ع االأجور؛ بهدف الو�ش��ول لتوافق مع اأط��راف النزاع كافة واتخ��اذ االإجراءات 

القانونية بحق املخالفني”.

م��ن جانب اآخر، حتدث الدو�شري عن وجود خطة وطني��ة ملعاجلة الظواهر ال�شلبية املرتبطة مب�شاكن العمال 

العزاب تت�شمن العديد من االإجراءات واخلطط.

وع��رب وكي��ل العمل عن فخره مب��ا تلعبه اإدارة التفتي�ض العمايل من اأدوار متخ�ش��ت عن 9486 زيارة تفتي�شية 

الأنواع وغايات متعددة يف العام 2016، اإذ جرى التفتي�ض على 8973 من�شاأة. 

وفيما يلي ن�ض اجلزء الثاين من اللقاء مع وكيل العمل �شباح الدو�شري: 

رجاء مرهون 

• الدو�رشي متحدًثا ل�“البالد” 	

• •جدول يبن طبيعة احلوادث	 جدول يظهر ما اآلت اإليه احلوادث من حاالت وفاة واإ�شابات	

 ت�صوير خليل اإبراهيم
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العددنوع الحادث

123سقوط من أعلى

32اصطدام بأجسام ثابتة أو متحركة

33تعثر، سقوط، انزالق

38سقوط مواد أو أجسام

40انحشار

34أخرى

14اصطدام بمركبة

18انفجار

7صعقة كهربائية

1انهيار

340المجمـوع

إصابة وفاةالنشاط االقتصادي
جسيمة

إصابة
المجموعإصابة بسيطة

3 أيام انقطاع عن العمل

18793234163التشييد والبناء

733151772التصنيع

11011527التجارة والمطاعم والفنادق

01012التعدين والتحجير

085417الخدمات االجتماعية والشخصية

01001الكهرباء والماء والغاز

01203المواصالت والتخزين واالتصاالت

01629نشاطات أخرى

261347163294المجموع



السبت 12 أغسطس 2017 
20 ذو القعدة 1438

العدد 3224 7 local@albiladpress.comمحاكم

تتبن���ى مديري���ة �رشطة املوان���ئ البحري���ة ر�ؤية 
م�ستقبلي���ة ترتكز عل���ى ال�ستغالل الأمث���ل للموارد 
املتاح���ة بتوف���ر الأمن �النظ���ام للمناف���ذ البحرية 
�احليوي���ة العام���ة الت���ي تق���ع يف ح���د�د منطق���ة 
الخت�سا�ص، حيث تعتمد تل���ك الر�ؤية على التطور 
يف الإجراءات �الكفاءة يف تق���دمي اخلدمات �تنفيذ 

الواجبات.
�حتر����ص املديرية على تكثي���ف اجلهود التي 
حتق���ق الأه���داف املتعلق���ة باملحافظة عل���ى الأمن 
�النظام العام �ال�سالم���ة العامة يف املوانئ البحرية 
الرئي�سي���ة باململكة كافة كميناء خليفة بن �سلمان، 
�قاعدة �سلمان البحرية، �املرافئ البحرية لل�رشكات 
ال�سناعي���ة املهم���ة ك�رشك���ة العربية لبن���اء �اإ�سالح 
ال�سف���ن )اأ�رشي(، ��رشك���ة احلديد �ال�سل���ب، �مرفاأ 
�س���رة ال�سناعي���ة، �ذلك من خالل تلق���ي البالغات 
�ال�س���كا�ى، �اتخاذ الإجراءات كافة التي من �ساأنها 
اتخ���اذ التداب���ر الأمني���ة كاف���ة التي تكف���ل حماية 
�حرا�س���ة املوان���ئ البحري���ة �الأر�سف���ة �املن�ساآت 

�املرافق التابعة لها.
�تعم���ل املديرية عل���ى منع الدخ���ول �اخلر�ج 
غ���ر امل����رش�ع ع���ر املوان���ئ �تق���دمي املخالفني 
اإل���ى ال�سلط���ات الق�سائي���ة. اإ�ساف���ة اإل���ى ت�سهيل 
اإج���راءات امل�سافري���ن القادم���ني �املغادرين عر 
ال�سف���ن ال�سياحي���ة يف املوانئ التي تق���ع يف حد�د 
منطق���ة الخت�سا�ص، �الت�سدي لعمليات الت�سل�سل 
�التهريب �العم���ل على اإحباطها، اإ�سافة اإلى ��سع 
اخلط���ط الأمني���ة حل���الت الط���وارئ بالتن�سي���ق مع 

اجلهات املخت�سة.
ب���ن �سلم���ان املين���اء  �يعت���ر مين���اء خليف���ة 
التج���اري الرئي�ص مبملك���ة البحرين، فه���و من اأهم 
املن�س���اآت احليوي���ة باململكة ال���ذي ي�سهم يف دعم 
القط���اع القت�سادي؛ لذا تعمل املديرية على اإدامة 
الإجراءات �التدابر الأمنية مبيناء خليفة بن �سلمان؛ 
به���دف توف���ر بيئة اآمن���ة لأحد اأه���م عوامل اجلذب 
القت�سادي �الب�سائع، كم���ا اأن التكامل �التن�سيق 
مع اجلهات الأمني���ة الأخرى يدعم توفر تلك البيئة 
الآمنة الت���ي حتّفز دعم القط���اع القت�سادي مبيناء 
خليفة بن �سلم���ان، حيث يتم تاأم���ني �سالمة دخول 
اآلف احلا�يات اإلى مملكة البحرين عر ميناء خليفة 

مما ي�سهد زيادة يف هذا.
�فيما يتعلق باخلدمات التي تقدمها املديرية 
لز�ار اململكة، فاإن مملكة البحرين ت�ستقبل ع�رشات 
البواخ���ر �اآلف امل�سافرين، �هي يف ازدياد ملحوظ، 
�تق���وم املديري���ة بتق���دمي العدي���د م���ن اخلدمات 

�الت�سهيالت منها:
- اتخ���اذ الإج���راءات الالزم���ة كاف���ة للمحافظة 
عل���ى الأمن �النظ���ام على الر�سي���ف البحري �مبنى 
امل�سافرين �املرافق التابعة له بامليناء �ذلك اأثناء 

��سول �مغادرة ال�سياح.
- تق���دمي امل�ساع���دة الالزم���ة لل�سي���اح اأثن���اء 
��سوله���م م���ن خ���الل اإر�ساده���م نح���و بواب���ة مبنى 

امل�سافرين �الرد على ا�ستف�ساراتهم.
- تاأمني املواق���ف املخ�س�سة ملركبات الأجرة 

�احلافالت �الإ�رشاف على تنظيمها.
- الإ����رشاف على ان�سي���اب احلركة املر�رية بني 

مبنى امل�سافرين �بوابات امليناء د�ن تاأخر.
اخلا�س���ة  �ال�س���كا�ى  البالغ���ات  ا�ست���الم   -

بامل�سافرين �اتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها.
- تق���دمي اخلدم���ات املتعلق���ة بت�سهي���ل نقل 
امل�سافرين للم�ست�سفي���ات يف احلالت الطبية التي 

ت�ستدعي ذلك.
�تقوم غرفة العلميات على مدار ال�ساعة مبهمة 
التغطية الأمنية من خالل تلقي البالغات �ال�سكا�ى 
عل���ى م���دار ال�ساع���ة م���ع ال�ستعان���ة بالتكنولوجيا 
كالكام���رات الأمني���ة يف تطوي���ر اإج���راءات العم���ل 
باملديرية م���ن خالل الربط الإلك���ر�ين مع اجلهات 
العامل���ة باملين���اء كاف���ة، اإ�سافة اإل���ى امل�ساركة يف 
العديد من التماري���ن امل�سركة مع اجلهات الأمنية 
الأخ���رى بخ�سو�ص خط���ط الطوارئ اأثن���اء احلوادث 
الكب���رة كالتمري���ن الذي يتم تنظيم���ه بني ال�رشكة 
العربي���ة لإ�سالح ال�سفن �الهند�س���ة )اأ�رشي( �اإدارة 
الدفاع امل���دين �قوات الأم���ن �ال�سالم���ة �مكافحة 
احلري���ق �الإرهاب �كذلك التماري���ن ال�سنوية التي 

يتم عملها يف ميناء خليفة بن �سلمان.
م���ن  الر�سمي���ة  املوان���ئ  حماي���ة  جم���ال  �يف 
التهدي���دات الأمني���ة، ف���اإن مديرية �رشط���ة املوانئ 
البحري���ة تقوم باملهام املتعلق���ة بالتغطية الأمنية 
يف اأه���م املوانئ الواقعة مبنطقة الخت�سا�ص �ذلك 
بال�ستعان���ة بكام���رات املراقب���ة الأمني���ة؛ ل�سمان 
�رشعة ال�ستجابة، �منع �ق���وع املخالفات �اجلرائم، 
حي���ث مت رب���ط غرف���ة العملي���ات بكام���رات �رشكة 

APMT �كامرات �سوؤ�ن اجلمارك.

“�رشطة املوانئ” �د�رها 
يف منع الدخول �اخلر�ج 

غر امل�رش�ع

 الثقافة األمنية

ت�رسق ذهب خمدومته� وتبيعه ب�أقل من ن�سف �سعره

“�ستينية” ذات 60 اأ�سبقية ت�ستويل على اأموال 3 �سيدات

12 اأكتوبر ل�سم�ع �س�هد بق�سية حي�زة خمدرات

ا�ستدع�ء �س�هد بق�سية ا�سترياد بحريني الهريوين لآ�سيوي

املحكمة اأيدت معاقبتها باحلب�ص 6 اأ�سهر مع الإبعاد

بدعوى جلب خادمات من اخلارج

يف ق�سية ت�سم اثنني من جن�سية اآ�سيوية

مع ا�ستمرار حب�سهما جلل�سة 8 اأكتوبر 

اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  رف�س���ت 
الثاني���ة )ب�سفته���ا ال�ستئنافي���ة( برئا�س���ة 
القا�س���ي اإبراهيم الزاي���د، �ع�سوية كل من 
القا�سيني �جي���ه ال�ساعر، �مدح���ت حموده، 
�اأمان���ة �رش يو�سف بوحردان، ا�ستئناف خادمة 
)55 عاًم���ا( ُمدان���ة ب�رشقة طق���م ذهب قيمته 
2400 دينار مملوك ملخد�متها التي عملت 
لديها قرابة 17 عاًما، �باعته باأقل من ن�سف 
قيمت���ه، �اأيدت املحكم���ة معاقبتها باحلب�ص 
ملدة 6 اأ�سهر مع النف���اذ �الإبعاد نهائًيا عن 

البالد.
فيما حكمت حمكمة اأ�ل درجة على �سائق 
الكفيل املجني علي���ه باحلب�ص ملدة 10 اأيام 
عن تهم���ة عدم جتديد رخ�سة الإقامة، �براأته 
من تهم���ة ال�سراك مع اخلادم���ة يف ارتكاب 
جرميتها، �اأمرت باإبعادهما نهائًيا عن البالد 
عقب تنفيذ العقوبة املق�سي بها، �هو ما مل 

ي�ستاأنفه ال�سائق.
�تتلخ����ص �قائ���ع الق�سي���ة فيم���ا ج���اء 
بحك���م املحكمة ب���اأن امل�ستاأنفة �رشقت طقًما 
م���ن الذهب، �اخلا�ص بز�ج���ة كفيلها، �تبلغ 
قيمت���ه 2400 دين���ار، �من ث���م توجهت اإلى 
ال�س���وق برفقة �سائ���ق العائلة �من د�ن علم 

ال�سائ���ق اأنه���ا �رشق���ت ذل���ك الذه���ب، اإل اأنه 
ثب���ت للمحكمة اإقامته يف الب���الد بطريقة غر 

م�رش�عة منذ بداية العام 2017.
�بالتحقي���ق مع امل�ستاأنف���ة اعرفت مبا 
ن�س���ب اإليها، �قال���ت اإنها عملت ل���دى اأ�رشة 
املجني عليها منذ قرابة 17 عاًما، �اأن راتبها 

��سل اإلى 110 دنانر.
�ق���ررت اأنها يف اليوم الذي ارتكبت فيه 

ال�رشق���ة، كان���ت قد �ساه���دت اأثن���اء ما كانت 
جت���ري عملية تنظي���ف غرفة ز�ج���ة كفيلها، 
جمموعًة م���ن امل�سوغات الذهبي���ة مو�سوعًة 
اأ�سفل اإحدى الطا�لت، �هي عبارة عن قالدة 

�خامت، �م�ساعد �حلق اأذن.
�اأ�ساف���ت اأنه���ا اختل�س���ت ذل���ك الطقم 
�ات�سلت ب�سائق الأ�رشة �طلبت منه تو�سيلها 
اإلى ال�سوق، �الذي اأجابها يف طلبها، �دخلت 

اأح���د حم���الت بي���ع �����رشاء الذه���ب �باعت له 
الطق���م مببلغ 1000 دينار فقط، م�سرًة اإلى 
اأنه���ا اأعطت املته���م الثاين مبل���غ 20 ديناًرا 
فقط، فيما اأجرت عملية حتويل لكامل املبلغ 

املتبقي ل�سالح عائلتها يف بلدها.
�ثبت للمحكمة اأن امل�ستاأنفة يف غ�سون 
الع���ام 2016، اختل�ست املنقولت اململوكة 
لكفيلها حال كونها اأحد العاملني يف املكان 
�بق�س���د الإ����رشار مبتبوعه���ا �كان ذل���ك يف 

م�سكنه.
فيما كانت اأحالت النيابة العامة املتهم 
الثاين “ال�سائق” معها للمحاكمة على اعتبار 
اأن���ه ا�س���رك بطريق���ي التف���اق �امل�ساعدة 
م���ع املتهمة الأ�ل���ى على ارت���كاب اجلرمية، 
فتمت اجلرمية بناء عل���ى ذلك التفاق �تلك 
امل�ساعدة، كما اأنه اأقام يف البالد بطريقة غر 
م�رش�عة باأن انته���ت رخ�سة اإقامته �مل يعمل 

على جتديدها.
�ذك���رت اأ�ل درج���ة يف حيثي���ات حكمها 
ب�ساأن براءة املتهم الثاين من التهمة ال�لى، 
ب���اأن �اقع���ة الدع���وى خل���ت م���ن ثم���ة دليل 
تطمئ���ن اإليه لرتكاب املته���م الثاين لتهمة 
ال�س���راك �س���وى اأقوال مر�سل���ة ل ي�ساندها 

دليل بالأ�راق.

تنظر املحكمة ال�سغ����رى اجلنائية الثالثة 
برئا�س����ة القا�سي جابر اجل����زار، �اأمانة ح�سني 
حّم����اد، يف �اقعة اختال�ص �سيدة �ستينية اأموال 
3 اأخري����ات، بلغت 2000 دين����ار، مدعيًة جلب 
خادم����ات لهن؛ كونه����ا من اأ�سح����اب ال�سوابق 

بهذا املجال، �متلك ر�سيًدا ب� 60 اأ�سبقية.
�ق����ررت املحكمة تاأجي����ل حماكمتها حتى 
جل�س����ة 15 اأغ�سط�����ص اجلاري بعدم����ا اعرفت 

املتهم����ة مبا ن�س����ب اإليه����ا من اته����ام؛ �ذلك 
لتمكينها من توكيل حم����اٍم لها �الت�سالح مع 
املجني عليهن، �اأمرت با�ستمرار حب�سها حلني 

اجلل�سة القادمة.
�تتمث����ل �قائ����ع الق�سية فيم����ا اأبلغت به 
ال�سي����دات املجن����ي عليه����ن الثالث، ب����اأن كل 
منه����ن �سّلمت املتهم����ة مبلًغا م����ن املال على 
اعتبار اأنها �ستجلب له����ن خادمات، �ا�ستلمت 

م����ن الأ�لى مبلغ 500 دين����ار، �700 دينار من 
الثاني����ة �800 دين����ار م����ن الثالث����ة، لكنها مل 
جتلب لهن اخلادمات املتفق عليهن �مل تعيد 

لهن تلك املبالغ.
�اع����رف املتهم����ة اأم����ام املحكم����ة باأنها 
اعتادت احل�سول على مبالغ مالية من اأ�سخا�ص 
بدعوى جلب خادمات اإليهم من اخلارج، �بداأت 
يف هذا الن�شاط من����ذ العام 2004، حتى اأ�سبح 

�سجلها ي�سم 60 اأ�سبقية بع�سها متهمة فيها 
�البع�ص الآخر �سدرت بحقها اأحكام فيها.

�كان����ت اأحال����ت النياب����ة العام����ة املتهمة 
ال�ستينية للمحاكمة بعدما اأ�سندت اإليها تهمة 
اأنها ا�ستول����ت على املبالغ املالي����ة اململوكة 
للمجني عليهن، �الت����ي ا�ستلمتها على �سبيل 
الوكال����ة، �ذلك بنية متلكها اإ�����رشاًرا باأ�سحاب 

احلق عليها.

ق����ررت املحكمة الك����رى اجلنائية الأ�لى 
برئا�س����ة القا�س����ي برئا�سة القا�س����ي اإبراهيم 
الزاي����د، �ع�سوي����ة كل م����ن القا�سي����ني �جيه 
ال�ساع����ر، �مدحت حم����وده، �اأمانة �����رش يو�سف 
بوح����ردان، تاأجي����ل ق�سي����ة ت�س����م اثن����ني من 
جن�سية اآ�سيوية، متهم����ني ببيع �تعاطي نبات 
املاريجوانا املخ����در �املوؤثر العقلي “ال�سبو”، 
حت����ى جل�س����ة 12 اأكتوب����ر املقب����ل؛ ل�ستدعاء 
�سه����ود الإثبات ال����واردة اأ�سما�ؤه����م يف قائمة 
الأدلة، �اأمرت با�ستمرار حب�ص املتهَمني حلني 

اجلل�سة القادمة.
�تتح�س����ل �قائع �سب����ط املتهمني يف اأن 

معلومات كانت قد �ردت اإلى اأحد اأفراد �رشطة 
اإدارة مكافحة املخ����درات، ت�سمنت اأن �سخ�ًسا 
اآ�سيوي اجلن�سية يح����وز �يحرز املواد املخدرة 

بق�سد بيعها اإ�سافًة للتعاطي.
�عل����ى اإث����ر تل����ك املعلوم����ات، مت عم����ل 
التحري����ات الالزمة �ثبت بالفع����ل اأن املتحرى 
عنه يح����وز �يحرز م����ادة املاريجوان����ا املخدرة 
بق�س����د البي����ع �التعاطي عقب اإج����راء عمليات 

البحث �التحري املكثفة ب�ساأنه.
�ل�سبط املتحرى عنه متلب�ًسا بجرم البيع، 
متت ال�ستعانة باأح����د امل�سادر ال�رشية، �الذي 
توا�س����ل م����ع املذكور، �يف الت�س����ال الذي مت 

على م�سم����ع �اإ�رشاف م����ن اأفراد �رشط����ة الإدارة 
طل����ب امل�س����در م����ن املته����م كمية م����ن نبات 
املاريجوان����ا املخ����در مقابل مبل����غ مايل �قدره 
600 دينار، �اتفق معه على اللتقاء يف مكان 
�زم����ان حددهما املتهم، �عق����ب انتهاء عملية 
ال�ستالم �الت�سليم داهم اأفراد ال�رشطة املتهم 
�األق����وا القب�ص علي����ه متلب�ًس����ا، �كان بحوزته 

املبلغ النقدي امل�سّور �سلًفا للكمني.
�بالتحقي����ق مع املته����م الأ�ل )28 عاًما( 
بتهم����ة بي����ع املخ����درات �املوؤث����رات العقلية، 
اأنكرها �اعرف بالتعاطي فقط، اإل اأنه قرر اأن 
املته����م الثاين )35 عاًما( ه����و من تو�سط بينه 

�امل�سدر ال�رشي لإمت����ام عملية بيع املخدرات، 
فتم القب�ص عليه هو الآخر.

�اأحالت النيابة العامة املتهمني للمحاكمة 
بعد اأن اأ�سندت اإلى املتهم الأ�ل تهمة اأنه حاز 
�اأحرز بق�سد البيع م����ادة املاريجوانا املخدرة 
يف غر الأحوال امل�رشح بها قانوًنا، فيما �جهت 
للمته����م الثاين اأنه تو�ّس����ط يف عملية بيع مواد 
خم����درة يف غ����ر الأح����وال امل�رشح به����ا قانوًنا، 
ف�س����الً ع����ن اأنه����ا اأ�سن����دت للمتهم����ني تهمة 
حيازة �اإحراز امل����واد املخدرة �املوؤثر العقلي 
“امليثامفيتام����ني” بق�س����د التعاط����ي يف غر 

الأحوال املرخ�ص بها قانوًنا.

اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  اأرج���اأت 
الأ�ل���ى برئا�سة القا�س���ي اإبراهيم الزايد، 
�ع�سوية كل من القا�سيني �جيه ال�ساعر، 
�مدحت حموده، �اأمانة �رش يو�سف بوحردان، 
حماكمة متهم���ني اأحدهما بحرين���ي �الآخر 
اآ�سي���وي اجلن�سي���ة، �تهمتهم���ا جل���ب اأقل 
من 50 جراًما من م���ادة الهر�ين املخدرة 
عر منفذ ج�رش املل���ك فهد، �قررت تاأجيل 
ق�سيتهم���ا حتى جل�س���ة 8 اأكتوبر املقبل؛ 
ل�ستدع���اء ال�ساه���د الثاين لل�سه���ادة اأمام 
املحكمة، �اأمرت با�ستمرار حب�ص املتهَمني 

حلني اجلل�سة املقبلة.
�تتمث���ل �قائ���ع الق�سي���ة يف اأن بالًغا 
كان ق���د �رد اإل���ى الإدارة العامة ملكافحة 
�شب���اط  متك���ن  اأن���ه  مف���اده  املخ���درات، 
اجلمارك مبنفذ ج�رش امللك فهد من القب�ص 
على �سخ�ص بحريني يف املنطقة اجلمركية 
ح���ال عودت���ه للب���الد قادًم���ا م���ن اململكة 

العربي���ة ال�سعودي���ة، �بحوزت���ه كمي���ة من 
مادة الهر�ين املخدرة، �يحا�ل تهريبها 

للبالد.
وعرث �شب���اط اجلمارك بح���وزة املتهم 
علب���ة كارتوني���ة ملفوف���ة ب�رشي���ط ل�س���ق 
�خمب���اأة بداخ���ل الغط���اء املوج���ود اأ�سفل 
املق���ود لل�سيارة التي كان يقودها، �التي 
حتت���وي عل���ى ع���دد 6 كب�س���ولت بداخلها 
م�سح���وق اأبي����ص الل���ون يعتقد اأن���ه مادة 

الهر�ين املخدرة.
�اأثناء �سوؤال املتهم حول �سبب �جود 
امل���ادة املخدرة بحوزت���ه، اعرف اأنها ملك 
ل���ه �جلبه���ا ل�ستخدامه ال�سخ�س���ي، اإل اأنه 
وبعدد التحقيق معه اأكرث قرر باأنه ي�شرتي 
الهر�ي���ن من �سخ����ص اآ�سي���وي اجلن�سية 
ال�سعودي���ة؛  العربي���ة  مقي���م يف اململك���ة 
�بالتن�سي���ق مع �سديقه الآ�سيوي )املتهم 
الث���اين( املقي���م يف مملك���ة البحرين، �هو 

يف  املقي���م  الآ�سي���وي  جن�سي���ة  ذات  م���ن 
ال�سعودية.

�اأ�س���اف البحرين���ي اأن املتهم الثاين 
هو الذي اأر�سله لل�سعودية ليجلب ل�ساحله 
مادة الهر�ين املخ���درة �تهريبها للبالد، 
�الذي �ّفر له �سيارته ��سّلمه مبلًغا �قدره 
9000 ريال ليتمكن من �رشاء الهر�ين به، 
مو�سًح���ا اأن���ه يف مقاب���ل كل عملية تهريب 
ي�سارك فيها يتح�سل على ن�سف كب�سولة 

فقط.
�بالفعل مت اإجراء املزيد من التحريات 
حول املتهم الثاين، �بعد التو�سل لهويته 
�مق���ر اإقامته مت ا�ست�سدار اإذن من النيابة 

العامة ل�سبطه �تفتي�سه �م�سكنه.
اإدارة  اأف���راد �رشط���ة  �اأثن���اء تفتي����ص 
املته���م  مل�سك���ن  املخ���درات  مكافح���ة 
الث���اين ع���رثوا يف �شطح م�شكن���ه على عدد 
3 كب�س���ولت ثبت اأنها حتت���وي على مادة 

الهر�ي���ن؛ عق���ب اإب���داء الث���اين مقا�م���ة 
�سديدة بوجه اأف���راد ال�رشطة الذين متكنوا 

من ال�سيطرة عليه �تقييد حركته.
فاأحال���ت النياب���ة العام���ة املتهم���ني 
للمحاكمة بعد اأن �جهت لهما اأنهما بتاريخ 

8 اأبريل 2017، املتهم الأ�ل:
نق���ل مبقاب���ل م���ادة الهر�ين   1-
املخدرة يف غر الأحوال امل�رشح بها قانوًنا.
�ح���ال كونه عائ���ًدا ح���از �اأحرز   2-

بق�سد التعاطي مادة املورفني املخدرة.
�اأ�سن���دت للمتهم الث���اين اأنه ا�سرك 
بطريقي التف���اق �امل�ساع���دة مع املتهم 
الأ�ل ب���اأن اتف���ق مع الغر عل���ى �رشاء مادة 
الأ�ل  املته���م  بت�سلي���م  �ق���ام  خم���درة، 
�سيارت���ه �مبلغ مايل ليتوج���ه اإلى اململكة 
العربية ال�سعودية لنقل الهر�ين مبقابل، 
فتمت اجلرمية بناًء على هذا التفاق �تلك 

امل�ساعدة.

عب��س اإبراهيم
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�صدر م�ؤخ���را للروائي الأردين، 
اأمين عب��ص���ي، روايت���ه اجلديدة: 
ف�ص���اءات  دار  ع���ن  “الع���ادي” 

للطباع���ة والن����ر والت�زي���ع، يف 
عّمان وتعالج الرواية فرتة زمنية 

متتد من القرن التا�صع ع�ر 
وحت���ى مطلع خم�ص���ينيات 
الق���رن املا�ص���ي، وت���دور 

اأحداثه���ا يف بيئة قروي���ة � بدوية 
يف ال�صحراء من دون اأن ي�رّح كاتب العمل 
ب�ص���كل وا�ص���ح عن مكان اأو زمان الق�صة. 
وتتن���اول “العادي” ق�ص���ة رج���ل مهم�ش، 
يحاول اأن يجاري �ص���يخ القرية يف رحلة اإلى 
اأعل���ى اجلب���ل من 
ال�صباع  قتل  اأجل 
كل  يف  املنت����رة 
ومنعه���ا  م���كان، 
اإلى  الن���زول  م���ن 
القري���ة افرتا����ش 

ما�صيتها.

اأع���ادت دار الفاراب���ي اإ�ص���دار كتاب 
1917- 1 “
1970” وه���� جمم�ع���ة اأبح���اث لأع�ص���اء 

اأكادميية العل�م يف الحتاد ال�ص�فياتي.
والغاية م���ن تاريخ الأقط���ار العربية 
املعا�ر هي امل�ص���اهمة يف فهم واحدة من 
اأهم م�ص���ائل التط�ر يف ال�رق العربي، هي 
م�ص���األة حت�ل الث����رة التحرري���ة ال�طنية 
اإلى ث�رة اجتماعية. فاإن م�ص���م�ن الكتاب 
يب���ن اأن ن�ص���ال اجلماه���ر الكادح���ة يف 
البل���دان العربي���ة 
التحرر  اأج���ل  م���ن 
مرتبط  الجتماعي 
ارتباطاً ل انف�صام 
بالن�ص���ال  لع���راه 
ال�ص���يطرة  �ص���د 

المربيالية.

اأ�ص���درت دار اآف���اق – القاهرة كتاب 
“الإ�صارات الإلهية” لأبي حيان الت�حيدي، 
م���ن حتقي���ق خمي����ش ح�ص���ن، وقد �ص���بق 
حتقي���ق هذا الكتاب من عبدالرحمن بدوي 

)1950(، ومن وداد القا�صي )1973(. 
ويتن����اول الكت����اب ن�ص��ائح بالأخذ 
بالف�ص���ائل، واخللق الق�مي، وتاأمل نعم 
اخلالق الت��ي اأنعم بها عل����ى الإن�ص�����ان، 
وبيان كيفي�ة ال�ص���ع���ي للر�ص���ا الإلهي، 
ويق�����دم تعريًفا 
لبع�ش الق�صايا، 
واإفهاًم���ا لبع�ش 
الأم���������ر ف��������ي 
�ص���ل���������كي����ات 
طري�����ق املري���د 

وال�صالك.

إصدارات
وإذا ضاع العظيم بين أناس فكيف ال يضيع بينهم 

الصغير؟ 
عباس محمود العقاد 

ال لباس أجمل من العافية وال كنز أجمل 
من القناعة.  

علي بن أبي طالب

اأطلق���ت هيئ���ة الفجرة للثقافة والإعالم، م�ص���ابقتها العربي���ة يف تاأليف ن�ص�����ش امل�ن�دراما لعامي 2017 
و2018، على اأن ينتهي ا�صتقبال الأعمال يف 31 دي�صمرب القادم، ويتم الإعالن عن الفائزين ي�م 30 يناير من عام 
2018، وقبل بدء فعاليات الدورة اجلديدة ملهرجان الفجرة الدويل للفن�ن، بح�ص���ب في�صل ج�اد مدير ال�ص�ؤون 
الثقافية ب� الهيئة.  واأكد ج�اد حر�ش هيئة الفجرة للثقافة والإعالم على ا�صتمرار امل�صابقة، وقد وجه رئي�ش الهيئة ال�صيخ 
الدكت�ر را�ص���د بن حمد ال�رقي، ب�رورة الرتكيز على التجديد يف الدورة القادمة ملهرجان الفجرة الدويل للفن�ن، واحلر�ش 

على التميز والإبداع يف �صتى ج�انبه.

اأعلنت الأديبة منى ال�ص���افعي عن اإطالق جائزة للق�ص���ة الق�صرة خا�ص���ة باملهّجرين العرب الذين اأبعدتهم 
احلروب عن بلدانهم. وتقدم ال�ص���افعي، التي حتمل اجلائزة ا�ص���مها، ج�ائز ت�ص���جيعية لكتاب الق�ص���ة الق�صرة 
من �ص���ن ال�ص���باب حتديداً، وذل���ك لتحفزيهم على الإبداع يف ظل الظروف التي ناأت به���م عن اإمكانية الظه�ر من 
اأوطانهم التي دمرتها احلروب. وقالت الأديبة ال�صافعي: اإن هناك الكثر من امل�اهب ال�صبابية التي �صتتتها احلروب الآثمة، وقد 
تخ�ر ال�ص���احة الثقافية هذه امل�اهب يف ظل الظروف التي يعي�ص���ها املهّجرون. لذلك ارتاأيت اإن�صاء هذه اجلائزة التي تقدم ج�ائز 

ت�صجيعية لفئة ال�صباب لعلها حتيي فيهم الإ�رار على العطاء.

متابعات

ومنذ البداية اأ�صارت الكاتبة �صيماء ال�طني 
اإل���ى قلة الدرا�ص���ات وامل�ص���ادر املهتمة بتتبع 
النتاج البحريني من الق�ص���ة الق�ص���رة، اإل اأنها 
ا�ص���تعانت باأ�ص���ماء ملجم�عات ق�ص�صية كتبها 
بحريني����ن وبحرينيات لل��ص����ل اإل���ى الهدف، 
وت�ص���يف “وين امل���راأة ج���زء ي يتج���زاأ من هذا 
ال�اقع فاإن ذلك منحها ح�ص����راً رئي�ص���ا �ص���من 
�صخ�صيات معظم الق�ص�ش الق�صرة”، وتر�صد 
ال�طني اأبرز �ص����ر املراأة يف الق�ص���ة البحرينية 
خا�ص���ًة واأن عدد ي ي�ص���تهان به من املجم�عات 
الق�ص�ص���ية قد �صدرت لقا�ص���ن وقا�صات يف 
فرتة ممتدة منذ اخلم�ص���ينات وحتى الي�م وقد 
تن�ع���ت ما بن �صخ�ص���يات رئي�ص���ية وحم�رية 
م�ؤثرة يف �ص���ر اأحداث الق�ص����ش، و�صخ�صيات 

اأخرى هام�صية باهتة وغر م�ؤثرة.
وت�ا�ص���ل الكاتبة �ص���يماء حديثه���ا قائلة: 
و�صنجد اأي�صا من اأورد املراأة يف ق�صته ي ل�صيء 
اإي لي���ربز الكي���ان الذك�ري يف العم���ل من خيل 
ا�صتح�صار نقي�صه اينث�ي وبدايًة �صنتطرق اإلى 
النماذج الن�صائية التي تناولتها بع�ش الق�ص�ش 
الق�ص���رة، الت���ي تن�ع���ت م���ا بن �صخ�ص���يات 
اأح���داث  �ص���ر  يف  م�ؤث���رة  وحم�ري���ة  رئي�ص���ية 
الق�ص����ش، و�صخ�ص���يات اأخرى هام�ص���ية باهتة 
وغر م�ؤثرة، اأولً �ص���نبداأ باأك���ر النماذج منطية 
وتكرار يف الق�ص�ش وه� من�ذج الأم حيث متيل 
معظم الق�ص����ش الق�صرة البحرينية اإلى تناول 
الأم من جان���ب اإيجابي يفي����ش باحلب واحلنان 
والتف���اين لأجل رعاية من ح�له، فهي يف ق�ص���ة 
)كلما راأيتها( للكاتب اأحمد امل�ؤذن يف جمم�عته 
)اأنثى ل حت���ب املطر( اأم ل متل���ك ق�ت ي�مها 

ولكنه���ا ت�ص���حي بالقلي���ل مما متلكه لإح�ص���ار 
�ص���احنة يحلم بها طفلها، اأو ه���ي )ج�هرة( عند 
الكاتبة عائ�ص���ة عبداهلل غل�م، امل���راأة املتفانية 
الت���ي تفقد حياتها اأثناء ولدتها لبنتها الثانية 

التي �صتحمل اإ�صمها من بعدها. 
وتتطرق ال�طن���ي اإلى من�ذج املراأة الزوجة 
كاأح���د النم���اذج املتك���ررة بامتي���از يف الق�ص���ة 
البحريني���ة حتى واإن كان دوراً مكمالً ل�صخ�ص���ية 
الرجل املطروحة يف الق�ص���ة، ف�صخ�ص���ية املراأة 
ال���زواج  كان  واإن  وتتع���دد  تختل���ف  الزوج���ة 
ه���� الإط���ار العام له���ا فه���ي متع���ددة ال�ج�ه 
امل�ص���حية،  ال�حي���دة،  )العا�ص���قة،  والأح����ال 
املتفاني���ة، العاملة، العاق���ر، الأرملة، املخدوعة 
واملطلق���ة، وتق���دم ال�طني مثال عن���د الكاتبة 
اأم���ل عبدال�ه���اب الت���ي قدمت من����ذج الزوجة 
ال�ص���ابرة الت���ي تتحرق �ص����قاً للق���اء زوجها يف 

ق�ص���ة )انتظ���ار(، ويف من����ذج امل���راأة املعنفة 
وال�صعيفة ت�صر الكاتبة اإلى اأن هذا النم�ذج له 
ن�ص���يب الأ�صد من احل�ص����ر يف جممل الق�ص�ش 
الق�ص���رة، �ص����رة املراأة املغل�بة عل���ى اأمرها 
حتت وط���اأة العديد م���ن ال�ص���غ�طات، فاملراأة 
�صلبية خا�صعة لل�صلطة الذك�رية املتمثلة غالباً 
يف )الأب، الأخ وال���زوج( و�ص���حية للعنف، الهجر 
واخليانة، تعاين ال�حدة والتهمي�ش، كما ه� عند 
زهراء الرو�ص���اين يف ق�ص���تها )ظل( حيث تقدم 
من�ذج الأم ال�صعيفة واملغل�ب على اأمرها وهي 
حتاول اإقناع ابنته���ا اأن تقبل احلياة ذاتها التي 
تعانيها فقط لتك�ن حت���ت حماية )ظل( رجل!، 
وام���ا عند ي���رب العايل يف ق�ص���ة )قل���م كحل( 
جتد املراأة املعذبة خال�ص���ها باإ�صابة من زوجها 
العنيف بالعمى، وحتى عند عائ�صة عبداهلل غل�م 
ف���اإن امل���راأة تقبل الزواج من رج���ل اأعمى ولكنه 

يقابل ت�ص���حيتها بالعنف اللفظ���ي واملادي يف 
ق�صة )بن ال�صمت وامل�ت(.

وت�ؤكد الكاتبة �ص���يماء ال�طن���ي يف ال�رقة 
املتمي���زة الت���ي قدمتها اأن���ه لي�ص���ت الكاتبات 
فقط هن م���ن كتنب عن معاناة امل���راأة املعنفة 
ولكن الكاتب اأحمد امل�ؤذن يف ق�ص���ته )نافذة ل 
تفتح( يحكي لنا عن املراأة املغل�ب على اأمرها 
وه���ي تخاطب حالها )�ص���نن اأن���ت زوجي ومن 
واجبي طاعتك اأفعل ما ت�صاء( منتهى النهزامية 
وال�صت�صالم لغطر�صة الزوج الذي )اأرادها خرقة 
مي�ص���ح فيها غروره وعقده الداخلية( كما �صاغ 
الكاتب حاله!، واأما املراأة املغت�صبة وه� من�ذج 
�ص���ارخ لق�ص���ية العنف �ص���د امل���راأة وانتهاك 
حق�قها فقد عر�ص���ته اأمل عبدال�هاب يف ق�صة 
)وق���ت لي����ش يل( وه���� العن����ان ال���ذي حملته 

جمم�عتها ال�صادرة م�ؤخراً.

اأعلن���ت م�ؤ�ص�ص���ة �ص���لطان ب���ن علي 
الع�ي����ش الثقافية عن برنامج اأن�ص���طتها 
للن�ص���ف الثاين م���ن ع���ام 2017، والذي 
ي�ص���تمل على ن���دوات وحف���الت ومعار�ش 
ت�ص���كيلية و�ص���هرات م��ص���يقية، وغرها 
من الأن�شطة التي ت�شب يف �شلب الن�شاط 

الثقايف للم�ؤ�ص�صة.
تقي���م امل�ؤ�ص�ص���ة يف �ص���هر �ص���بتمرب 
املقب���ل ن���دوة م��ص���عة ع���ن الرواي���ة يف 
الإم���ارات حت���ت عن����ان )ملتق���ى رواي���ة 
ال�ص���باب يف الإم���ارات( ي�ص���ارك فيها كل 
من: اإبراهيم الها�ص���مي، عزت عمر، اإ�صالم 
ب��ص���كر، عب���د الفت���اح �ص���ربي، �ص���امح 
اأحم���د  د.  ه�ي���دي،  �ص���الح  د.  كع�����ش، 

الزعبي، د. اأمينة ذيبان.
و�ص���تناق�ش الن���دوة �ص����ؤون الرواية 
الإماراتية ال�ص���ابة التي اأ�ص���بح ر�ص���يدها 
يزداد يف ال�ص���احة املحلية، و�صار لها قراء 
ومتابع�ن وفازت بج�ائز وحققت معدلت 
لفت���ة من الهتمام يف الأو�ش���اط الثقافية 

ب�صكل عام.
وخالل �ص���هر اأكت�ب���ر/ املقبل حتيي 
غ���ادة �ص���بر �ص���هرة  اللبناني���ة  الفنان���ة 
غنائي���ة على م�رح امل�ؤ�ص�ص���ة، وتعد غادة 
�ص���بر الت���ي تخرجت يف جامعة الك�ص���ليك 
وحا�صلة على �صهادة الدكت�راه يف العل�م 

امل��ص���يقية ودبل����م يف الغن���اء ال�رقي، 
م���ن اأبرز املغني���ات يف جمال امل��ص���يقى 
ال�رقي���ة، وق���د منحت جائزة بي بي �ص���ي 
العاملي���ة للم��ص���يقى ل���كل م���ن ال����رق 
الأو�ص���ط و�صمال اإفريقيا لألب�م م��صحات 
يف ع���ام 2007، وقد نال الألب����م اجلائزة 
الدولي���ة لأف�ص���ل األب����م يف جمي���ع اأنح���اء 
العامل. كما تقدم فرقة خما�صي النغم حفالً 

�صاهراً يف ال�صهر ذاته.
و�ص���يعر�ش للفنان الت�ص���كيلي علي 
املعمار يف �صهر ن�فمرب/ املقبل جمم�عة 
من الل�حات بعن�ان )�ص���هيل ال�ص���مت(، 
واملعم���ار امل�ل����د يف بغداد ع���ام 1965 
خري���ج معهد الفن�ن اجلميل���ة يف بغداد - 
ق�صم الر�صم عام 1985. وخريج اأكادميية 

الفن�ن اجلميلة يف بغداد - ق�ص���م الر�ص���م 
ع���ام 1991. حا�ص���ل عل���ى ميدالية فائق 
ح�صن الذهبية للر�صم يف مهرجان ال�صباب 
يف بغداد ع���ام 1985، ول���ه جدارية بط�ل 

28 مرتاً يف مطار دبي الدويل.
لدول���ة  ال�طن���ي  بالي����م  واحتف���الً 
الإمارات تقدم م�ؤ�ص�صة الع�ي�ش الثقافية 
يف ن�فمرب/ املعر�ش الت�صكيلي )اإبداعات 
ن�ص�ية( لكل من فاطمة ل�تاه، جناة مكي، 
�ص���لمى املري، خل�د اجلابري، ماجدة ن�ر 
الدي���ن، املها الكالبي، ليل���ى ظاهر، وفاء 
خازندار، �ص���مية الري�ش، �صل�ى العايدي، 

منى اخلاجة، نعيمة ميمنية
فرح ي��ص���ف، لين���ا العقيل���ي، جنان 

الأن�صاري، مي النعيمي.

• •غادة �صبر 	 الت�صكيلي علي املعمار 	

شيماء الوطني في أمسية بأسرة األدباء.. 

المنجز القصصي البحريني اعتنى بشخصية المرأة

“العويس الثقافية” تعلن برنامجها 
للنصف الثاني من 2017 

تنطل���ق فعاليات ال���دورة ال�24 
من مهرج���ان القاهرة الدويل للم�رح 
التجريب���ي واملعا����ر، 19 �ص���بتمرب 
املقبل، مب�ص���اركة 40 دول���ة عربية 
واأجنبي���ة تق���دم 25 عر�ص���اً م�رحياً، 
م���ن بينه���ا 7 عرو����ش م�ري���ة، من 
اأ�ص���ل 200 تقدمت للم�ص���اركة من 
دول عدة، منها: الهن���د، والربازيل، 
واأوغن���دا،  واأم���ركا،  وال�ص���ن، 

وفرن�صا، ورو�صيا، واأملانيا.
ومن املنتظ���ر اأن تك���ّرم الدورة 
اجلدي���دة م���ن 5 اإلى 7 �صخ�ص���يات 
عربية واأجنبية، من بينهما �صخ�ص���ية 
م�رية جار الت�ا�ص���ل معها، وحتّدث 
املخ���رج نا����ر عبداملنعم، املن�ص���ق 
الع���ام للمهرجان، عن التح�ص���رات 
واآخر ال�ص���تعدادات للدورة املقبلة، 
قائ���اًل: 40 دول���ة ت�ص���ارك يف جمي���ع 
فعاليات املهرجان، �ص�اء يف عرو�ش 
الربنامج الر�صمي، اأو ور�ش تدريبية، 

اأو �صي�ف، وندوات فكرية.
وم���ن جانبه���ا، قال���ت الدكت�رة 
م�ص���ئ�ل  الطاه���ر،  يحي���ى  اأ�ص���ماء 
اإن املح���اور  الن���دوات باملهرج���ان، 
الفكرية تدور ب�ص���كل اأ�صا�ص���ي عن 
يف  واإ�ص���كالياته  وتعريف���ه  ال���رتاث 

امل����رح املعا����ر، وكل م���ا يتعل���ق 
بطريق���ة تقدمي���ه، �ص����اء بعر�ص���ه 
بال�ص���كل  تقدمي���ه  اأو  تغي���ر  دون 
الفلكل����ري، اأو باإخراجه عن �ص���ياقه 
واإع���ادة تقدميه مرة اأخرى لأ�ص���باب 
خمتلف���ة، بالإ�ص���افة اإل���ى مناق�ص���ة 
فكرة امل�صئ�ل عن حتديد اخلطاب، 
وم���دى ت�افر م���ا ي�ص���مى باخلطاب 

امل�رحي.
واأ�ص���افت لدين���ا �ص���ي�ف م���ن 
خمتلف دول العامل الأجنبية والعربية 
بالإ�ص���افة اإل���ى امل�ري���ن، وه���ذه 

املرة ت�ص���ارك اأ�ص���ماء غ���ر متداولة 
م���ن ب���الد وثقافات خمتلف���ة، عك�ش 
م���ا اعتدنا عليه م���ن اأوروبا واأمركا، 
وحر�صنا على النفتاح على ثقافات 
جدي���دة، حتى نطلع عل���ى كل ما ه� 
جدي���د يف ح����ار وتقالي���د ومعاي���ر 
يعي�ص����ن  الآخرين  امل�رح، وجنع���ل 
اأنن���ا  اأزماتن���ا واأفكارن���ا، خ�ص��ص���اً 
نعاين من ال�راع القائم بن اله�ية 
وال���رتاث واخلطاب وامل�ص���م�ن، يف 
حن اأن اأوروبا تخل�صت من كل هذه 

املناق�صات منذ فرتة ط�يلة.

 40 دولة تشارك بـ 25 عرضًا 
في فعاليات مهرجان المسرح التجريبي

• امل�رح التجريبي	

• جانب من اأم�صية ال�طني 	

ي�صتمد �لقا�ص �لبحريني �صخ�صياته ومناذجه �لق�ص�صية �إن كانت رجال، �مر�أة، ولد، 

�أو �صابة من عمق �ملجتمع �لبحريني ومبا يكتنز  �م��ر�أة م�صنة، �صابا  فتاة، �صيخا كبري�، 

به �ل��قع �ملجتمعي �ملحيط به من مناذج معربة وم�ؤثرة على نف�ص �لقا�ص �لذي يجد 

فيها مادة د�صمة لكتابة ق�ص�صه وتنعك�ص على جمال �لتجربة و�ملنجز �لأدبي، ومن كتاب 

�لق�صة من يغ��ص يف تقدمي مناذج من �لطبقة �لكادحة وكذلك �لعك�ص حيث تناول كتاب 

�آخرون مناذج و�صخ��ص من �لطبقة �لأور�صتقر�طية ليقدمها بح�صب �لأ�صل�ب و�لبناء 

�لق�صة  يف  “�ملر�أة  �لأدب��ي��ة  �لأم�صية  �إليه  ذهبت  وم��ا  ويرت�صيه،  يعنيه  �ل��ذي  �لق�ص�صي 

مكانة  يف  �لبحث  ه�  و�لكتاب  �لأدب���اء  باأ�صرة  �لق�صة  ملتقى  نظمها  �لتي  �لبحرينية” 

�لبحريني  �لقا�ص  تناول  وكيف  �لبحرينية  �لق�صرية  �لق�صة  يف  �مل��ر�أة  ون�صيب  وم�قع 

�ملر�أة ومن �أي ز�وية تعامل معها وقدمها يف ن�ص��صه �لق�ص�صية.



السبت 12 أغسطس 2017 
20 ذو القعدة 1438

العدد 3224 9 opinions@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

حديث سمو رئيس 
الوزراء عن األزمة... 
حكمة وقوة واتزان

مت���ر  الت���ي  التعقي���دات  رغ���م 
الأي���ادي  وتط���اول  املنطق���ة  به���ا 
الإيراني���ة الت���ي ل تكل ع���ن تلويث 
ح���دة  جن���د  ومعاداتن���ا،  اأجوائن���ا 
بالأزم���ة اخلليجية بعد ثب���وت عمالة 
قط���ر بالأدل���ة والرباه���ن، وثب���وت 
موؤامراتها �ض���د دول اجل���وار، وكان 
قب���ل اأي���ام حديث �ض���احب ال�ض���مو 
امللك���ي الأم���ر خليف���ة بن �ض���لمان 
اآل خليفة رئي�س ال���وزراء حفظه اهلل 
ليق���ول كلم���ة اأبوية مطمئن���ة، ذكر 
خالله���ا اأن مملك���ة البحري���ن تخطت 
تبع���ات “العدوان الإي���راين” عليها، 
وهي اأف�ض���ل بكثر من ال�ضابق فقد 
ع���ادت الأو�ض���اع الأمنية فيه���ا اإلى 

طبيعتها امل�ضتقرة، اإذ اإننا تخل�ضنا 
من اأوجاعنا، وق�ضينا على البوؤر التي 
كان���ت تعمل عل���ى زعزع���ة الأمن يف 
البالد، وكعادة �ضموه يطمئن القلب 
ويهدئ البال بكلماته واأقواله، ن�ضعر 
بالتفاوؤل والأمان واخلر، ن�ض���عر اأن 

القادم اأف�ضل باإذن اهلل. 
لإ�رسائي���ل  فرح���ة  خالفاتن���ا  اإن 
واإي���ران، واأول���ى انعكا�ض���اتها حتماً 
�ضتقع على روؤو�س �ضعوب املنطقة، 
فتزيد الفتنة وتبنى اأجيالنا القادمة 

على الأحقاد والنق�ضام.
نتمن���ى اأن يتع���ظ م���ن يعمل مع 
اإي���ران والإخ���وان من كلمات �ض���موه 
عندم���ا ق���ال “عندم���ا تربز ق�ض���ية 

معين���ة ي���رك الأم���ر للق���ادة الذين 
يجب اأن تكون اجتماعاتهم م�ضتمرة، 
نتمنى اأن يك���ون اجلميع على قناعة 
ب���اأن العمل الف���ردي ل يحف���ظ اأمن 

املنطقة”.
اأجمل ما نلحظه يف كلمات �ض���موه 
اأنه دائماً يردد عبارات موحدة جامعة 
ته���دف لالحتاد ب���ن ال���دول، اإل اأن 
هن���اك م���ن ل اأذن ل���ه كقط���ر التي 
اخت���ارت طريقه���ا الوع���ر املنف���رد 
املعادي، طريق عزلها عن املنطقة .

ناأم���ل اأن تنته���ي خالفاتنا قريباً 
وتعود املياه ملجاريها بر�ضوخ قطر 
لل�رشوط وعودتها ل�ص���وابها، وكفها 

عن تدخالتها ودعمها الإرهاب. 

اإللحاد بعد داعش )1(
“�ض���ندافع ع���ن كل �ض���عوب املنطقة، 
لأنن���ا نعتربه���م جزءا م���ن اإيران، و�ض���نقف 
بوجه التطرف الإ�ضالمي والتكفر والإحلاد 
والعثماني���ن اجلدد والوهابي���ن والغرب 
وال�ض���هيونية”... الت�رسي���ح قب���ل عام���ن 
لعلي يون�ض���ي م�ضت�ض���ار الرئي�س الإيراين، 
يجمع فيه كل خ�ضوم اجلمهورية الإ�ضالمية 
يف �ض���لة واح���دة، ويعطي حرب بالده �ض���د 
اجلميع طابعا مقد�ض���اً. الأم���ر لي�س جديداً، 
ت�ض���دير  ملنهجي���ة  امت���داداً  ميث���ل  ب���ل 
الث���ورة ومتدد اآيديولوجي���ا الدولة الدينية 
ب�ضيغتها الإيرانية. لكن املفارقة تكمن يف 
اجلمع بن التكفر والإحلاد، ول ميكن فهم 
ه���ذا التناق�س اإل اإذا اأدركن���ا اأنها منهجية 
تكفري���ة تزع���م مواجهة التكف���ر، والأدق 
اأنها التكفر ال�ض���يعي الذي يواجه التكفر 
ال�ضني، ويف الوقت نف�ضه يواجه املغايرين 
الديني���ن، ب���ذات الدرج���ة الت���ي تتمر�س 

خلفها الوهابية بر�ضانتها املتخمة باحلقد 
عل���ى املختلف���ن، و�ض���واها م���ن العقائد 
املطلقة التي تزعم اأنها وكيلة ال�ض���ماء يف 

حماربة الب�رس.
اإن  ملقول���ة  الإعالم���ي  الروي���ج  اإن 
داع����س، ومن قبلها القاع���دة، التكفريون 
الوحي���دون، ج���زء م���ن وهم �ض���اعدت عليه 
الطبيعة غر الرباغماتية لهذه التنظيمات، 
اإذ �ضاعدت هذه الطبيعة على ت�ضر العديد 
م���ن التكفرين الآخري���ن بلبا�س العتدال 
ع���رب ا�ض���تخدام املقارن���ة م���ع التنظيمات 
اجلهادية الأكرث �رسا�ضة و�رسا، فر�ضمت هذه 
التنظيمات �ض���ورة واحدة للتكفر، اأخفت 
العديد من ال�ض���ور الأخرى، بل مت التعامل 
اعت���دال  وكاأنه���ا  اأخ���رى  تكفري���ات  م���ع 

اإ�ضالمي!
اجلمهورية الإ�ضالمية اأحد امل�ضتفيدين 
الكبار من هذه الق�ض���ية، وهذا لي�س اتهاما 

لإي���ران باأنها تقف خلف داع����س، كما يحلو 
لأ�ضحاب نظرية املوؤامرة قول ذلك، بل هو 
الغباء العقائدي الذي �ض���اعد التكفريات 
الأق���ل عنف���اً عل���ى التخفي خل���ف التكفر 
الأك���رث �رسا�ض���ة، واإذا م���ا اأردن���ا اأن نفه���م 
العقي���دة الدين�ضيا�ض���ية ملب���ادئ الث���ورة 
الإيراني���ة، فعلين���ا اأن ن���درك طبيعة النظر 
اإلى تغير الدين يف بنية الفقه الذي ي�ضكل 
مرجعي���ة ه���ذه املب���ادئ. فمج���رد اأن حترم 
عقيدة ما تغي���ر الدين، وتبيح دمه، فاإنها 
�ض���تكون تكفري���ة، ومن نافل���ة القول اإن 
هذا التحرمي موج���ود وغر خمفي يف عموم 
الكتب الفقهية للمذاهب الإ�ضالمية كافة، 
وم���ن املهم ج���دا التعامل مع حلف���اء اإيران 
يف العراق بهذه الزاوي���ة، لي�س فقط لأنهم 
اإ�ض���الميون، بل لأنهم جزء من منظومة عرب 
عنها �ض���احب الت�رسيح اأعاله، الذي ت�ضمن 
بو�ضوح تو�ضيع دائرة العدو الذي يجب اأن 

تخا�س �ض���ده حرب مقد�ض���ة، �ضواء ف�رست 
باأنه���ا حرب دفاعية اأم حرب لن�رس الإ�ض���الم! 
والقي���ادي يف ح���زب الدع���وة عل���ي الأديب 
ال���ذي يخو����س ح���رب ت�رسيح���ات وتنديد 
�ض���د “الإحل���اد” والعلماني���ة واملدني���ن، 
لي����س �ض���وى �ض���ورة م���ن �ض���ور املعركة 
الكبرة مل�رسوع ي�ض���عى لتقدمي نف�ضه باأنه 
احلامي واحلقيقة وما �ض���واه خ�ض���وم يجب 

مواجهتهم عرب مهمة مقد�ضة. 
هذا لي�س �ض���ك براءة خل�ض���وم النظام 
الإي���راين بالتاأكيد، لأن عم���اد عقيدة هوؤلء 
اخل�ضوم الطائفين، يعتمد اأي�ضا على اإرث 
من التكف���ر ل يزال ولودا بفتاوى اإرهابية 
وكراهي���ات منفلت���ة، ول ميك���ن لأي عاقل 
اأن ينف���ي م���ا �ض���نعته من دمار وانق�ض���ام. 
لكن من اخلطيئة اأي�ض���ا اإعطاء �ض���ك براءة 
لعقيدة الثورة الدينية التي ي�ضهل معرفة 

ما ت�ضببت به من كوارث. “اإيالف”.

عمار السواد

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

ل نري���د اأن جنعل م���ن خطاأ طبّي واحد 
اأو عدد حمدود عام���ال للتقليل من اجلهد 
ال���ّذي تبذل���ه الك���وادر الطبي���ة  الكب���ر 
والتمري�ض���ية والفنية يف اململكة، ولي�س 
يف نيتن���ا ت�ض���خيم اخلط���اأ الطب���ي لأح���د 
املر�ض���ى لنقيم الدنيا ول نقعدها، لكن 
لي�س بو�ضع اأحد اأن يتجاهل حجم الفاجعة 
الت���ي م���ن املمك���ن اأن يحدثه���ا “خطاأ يف 
تنفي���ذ عملي���ة ب�ض���يطة” كما ����رّسح بهذا 
اأقارب الطفلة “فرح” الطالبة التي اأنهت 
املرحلة الإعدادية. هذا اخلطاأ غر حياتها 
وانعك����س ه���ذا احلادث الألي���م على حياة 

اأ�رستها واأ�ض���دقائها واأ�ض���بحوا يعي�ضون 
احلزن واملرارة ب�ضكل م�ضتمر. 

ف���رح تع���اين  اأّن  الق�ض���ة  تفا�ض���يل 
التهابا ب�ضيطا يف اللثة وقرر اأهلها اأخذها 
للم�ضت�ضفى لإجراء الفح�س الطبّي، وتقرر 
اإجراء عملية ا�ض���تغرقت �ضاعتن وعادت 
اإلى البيت اإلّ اأّن الأمل مل ينته، اإذ �ض���عرت 
فرح بعد اأ�ضبوعن بانتفاخات، وكان لبّد 
من الع���ودة اإل���ى امل�ضت�ض���فى الذي قرر 
بعد اأخذ عينات اأّن هناك �ض���كا باإ�ضابتها 
ب���ورم �رسط���اين، ومت اإجراء عملي���ة عاجلة 
لها، لكن املعاناة عادت مع البدء بالعالج 

الكيماوي وم�ض���اعفاته من فقدان ال�ضعر 
وغرها، ومع انتهاء الع���الج قرر الطبيب 
اأنها بحاجة لعملية اأخرى. امل�ضكلة اأّن اأ�رسة 
فرح لي�ض���ت لديها تكاليف العملية التي 

قدرت بخم�ضة اآلف دينار بحريني. 
اإّن “ف����رح” مل تك����ن اأول����ى �ض����حايا 
الأخط����اء الطبية، ب����ل اإّن �ض����ابة بحرينية 
قبل اأعوام ذهبت نتيجة خطاأ طبّي يف اأحد 
امل�ضت�ض����فيات اخلا�ض����ة، ولت����دارك مثل 
ه����ذه الك����وارث املفجعة كنا ق����د طالبنا 
وزارة ال�ض����حة ب�رسورة اتخ����اذ الإجراءات 
املمكنة للحد منها، القا�ض����م امل�ض����رك 

بن احلالتن اأن الأعرا�س ب�ض����يطة لكّن 
يبدو لن����ا اأّن املع�ض����لة نا�ض����ئة عن خلل 
يف الت�ض����خي�س، الأم����ر الذي اأف�ض����ى اإلى 
م�ض����اعفات بالغ����ة اخلط����ورة عل����ى حياة 

ال�ضابتن. 
ال����ّذي نرج����وه مم����ن بيده����م الأمر يف 
املواطن����ن  يطلع����وا  اأن  ال�ض����حة  وزارة 
على حجم الظاهرة اأولً، واأن ي�ض����ارحوهم 
باحلقائق والإج����راءات التي اتخذت بحق 
من ت�ض����ببوا فيها، ل الركون اإلى ال�ضمت 
وكاأّن اخلط����اأ الطب����ّي جمرد خ����رب عادي ل 

يهم اأحدا.

فداحة األخطاء الطبية 

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

بتنا نفكر يف طريقة الآ�ضيوين 
م�ض���اويرهم  يق�ض���ون  الذي���ن 
با�ض���تخدام  اليومي���ة  وتنقالته���م 
الدراجات الهوائية. �ض���عور راودين 
م���ن  كغ���ري  “متقلق����س”  واأن���ا 
ال�ض���واق داخل اأحد ال�ضوارع يف هذا 
اجلو اخلانق، وقتها تخيلت نف�ض���ي 
“راكب �ض���يكل ري�س، ولب�س ثوب 

وغرة وفوقها خوذة”.
اأ�ض���األ نف�ض���ي م���ا املان���ع م���ن 
حتقيق ذلك؟ اإن ا�ض���تخدام الدراجة 
الهوائي���ة يعد ريا�ض���ة جلميع اأجزاء 
اجل�ض���م، ع���الوة عل���ى ذل���ك ف���اإن 
“ال�ض���يكل” ل يحتاج اإل���ى البرول 
وتغير الزيوت، اأما ال�ضيانة فاإنها 
ل تتعدى “رقعة بنجر وفحمتن حق 

لربيك”.
كذلك ل يحتاج فح�ضا وت�ضجيال 
كل 12 �ض���هرا، ول رخ�ض���ة �ضياقة، 
ول يحت���اج رقم���ا ممي���زا وخمالفات 
“يف�ض���م  مروري���ة وتاأمينا �ض���نويا 

الظهر”.
ومع كل ذلك، ا�ضتخدام الدراجة 
الهوائية ل يلوث البيئة التي نعي�س 
فيها، ول يحتاج ملوقف �ضواء داخل 

املنزل اأو خارجه.
واأخرا ا�ض���تخدام هذه الو�ضيلة 
�ض���يقلل من الأموال الت���ي ت�رسفها 
الدولة على م�ضاريع الطرق، واأي�ضا 
�ضوف ي�ض���اهم هذا التوجه يف و�ضع 
حد لرتف���اع اأ�ض���عار ال�ض���يارات يف 
به���ذه  الو�ض���ع  “دام”  البحري���ن. 
عل���ى  ب���ّرد  “�ض���كلنه  ال�ض���ورة 

ال�ضياكل”. وع�ضاكم عالقوة. 

“شكلنه بنرد على 
السياكل”

اجله���ود  كل  تنف���ع  مل 
الت���ي  املختلف���ة  وامل�ض���اعي 
بذله���ا نظ���ام امل���اليل م���ن اأجل 
التغطية على جرميته الكربى يف 
�ض���يف ع���ام 1988، عندما بادر 
باإعدام اأكرث من 30 األف �ض���جن 
واأن�ض���ار  اأع�ض���اء  �ضيا�ض���ي من 
منظم���ة جماهدي خل���ق، علما اأن 
جهود النظ���ام توزعت على عدة 
حم���اور، لك���ن لب�ض���اعة اجلرمية 
امل�ض���بوقة  غ���ر  ودمويته���ا 
تاريخي���ا، ظل���ت ككابو�س على 
النظ���ام ولعنة تط���ارده.  راأ����س 

الي���وم، وبع���د م�ض���ي 29 عام���ا 
عل���ى اجلرمية التي ه���ي مبثابة 
جرمية الق���رن لأنها ل نظر لها، 
خ�ضو�ض���ا اأن���ه مت ارتكابها بحق 
�ضجناء �ضيا�ضين كانوا يق�ضون 
اأحكام���ا ق�ض���ائية �ض���ادرة م���ن 
حماكم النظ���ام نف�ض���ه، ونق�س 
الفت���وى  بتل���ك  الأح���كام  تل���ك 
احلمقاء من جان���ب املال خميني، 
اأك���رب دليل على هزالة الق�ض���اء 
وع���دم  النظ���ام  ه���ذا  ظ���ل  يف 
ا�ض���تقالليته كم���ا يزعم املاليل، 
لك���ن، واإزاء ذل���ك، ف���اإن حرك���ة 
املقا�ض���اة التي بداأته���ا زعيمة 
املعار�ضة الإيرانية مرمي رجوي، 
من���ذ �ض���نة، والتي بات���ت اآثارها 
وتداعياته���ا ظاه���رة ووا�ض���حة 
على النظام، خ�ضو�ضا من حيث 
م�ض���اعر اخلوف والرعب والقلق 
التي تهيمن على املاليل و�ضعي 
م���ن  للتن�ض���ل  منه���م  العدي���د 
م�ض���وؤولية ارتكاب تلك اجلرمية 
حت���ى ل تتم مطاردتهم قانونيا، 
خ�ضو�ضا اأن هناك حراكا �ضعبيا 
ال�ض���دد. به���ذا  اإي���ران   داخ���ل 
حركة املقا�ض���اة الت���ي تقودها 
ال�ض���يدة م���رمي رجوي، رئي�ض���ة 
اجلمهوري���ة املنتخب���ة من جانب 
متكن���ت  الإيراني���ة،  املقاوم���ة 
بامتياز من اإيجاد قاعدة عري�ضة 
ال�ض���عب  �ض���فوف  داخ���ل  له���ا 
احل���راك  يف  ممثل���ة  الإي���راين 
ال�ضعبي الذي يطالب بالتحقيق 
وحما�ض���بة  اجلرمي���ة  ه���ذه  يف 
مرتكبيه���ا، فيم���ا متكن���ت هذه 
احلرك���ة اأي�ض���ا من خل���ق قاعدة 
الدويل  ال�ض���عيد  عري�ض���ة على 
تطال���ب ه���ي الأخرى مبحا�ض���بة 
وحماكم���ة قادة النظ���ام الإيراين 
امل�ض���اركن يف ه���ذه اجلرمي���ة 
املر�ض���د  مقدمته���م  ويف 
 الأعل���ى للنظ���ام امل���ال خامنئي.

جعب���ة  اأن  ج���دا  الوا�ض���ح  م���ن 
نظ���ام املاليل تكت����س باجلرائم 
واملجازر والنته���اكات املروعة 
غر اأن جمزرة �ضيف عام 1988 
وق�ض���وتها  بدمويته���ا  تنف���رد 
املفرطة، وعندما جند املنظمات 
الدولية املعنية بحقوق الإن�ضان 
متن���ح اأهمي���ة ا�ض���تثنائية وغر 
م�ض���بوقة له���ذه املج���زرة، فاإن 
ذل���ك ياأتي اأي�ض���ا كدليل عملي 
على اأن هذه اجلرمية ل ميكن لها 
اأبدا اأن مت�ضي من دون حما�ضبة 
مرتكبيها، وهي من النوع الذي ل 
ميكن اأبدا اأن يتم غلقه وو�ضعه 
على الرف���وف، ولذلك فاإن الذي 
يب���دو وا�ض���حا وجلي���ا ه���و عزم 
ال�ض���يدة رجوي على ال�ض���تمرار 
بقيادة هذه احلركة حتى املحطة 
الأخرة لها، وهي تقدمي املاليل 
وعلى راأ�ضهم خامنئي للمحاكمة 
ونيله���م العقوب���ة والق�ض���ا�س 

على جرميتهم. “احلوار”.

آخر المطاف في 
حركة مقاضاة 

ماللي إيران 

فالح هادي الجنابي

fatin.hamza
@gmail.com فاتن حمزة

رؤية مغايرة



�ملنام���ة - مبا����رش: �أعلنت 21 �رشك���ة بحرينية 
نتائجها �لن�ش���فية �ل�ش���املة على �لبيانات �ملالية 
للربع �لأول و�لربع �لثاين من �لعام �جلاري 2017، 
مقارنة بالفرتة �ملماثلة من �لعام �ل�ش���ابق 2016، 
من���ذ نهاية �ش���هر يونيو �ملا�ش���ي وبد�ي���ة �لفرتة 
�ملحددة لل�رشكات للإف�ش���اح ع���ن �لنتائج �ملالية 

للفرتة.
ووفقاً حل�ش���ابات “مبا����رش”، ز�دت ربحية تلك 
�ل�رشكات بن�شبة 10.6 % بنهاية �ل�6 �أ�شهر �لأولى 
من �لعام �جلاري، لت�ش���ل �إلى نحو 400.98 مليون 
دين���ار، مقارنة بح���و�يل 362.47 ملي���ون دينار يف 

نف�س �لفرتة من �لعام �ملا�شي.
�ملتح���د  �لأهل���ي  �لبن���ك  �أرب���اح  و�رتفع���ت 
)AUB(، �مُل���درج ببور�ش���تي �لبحري���ن و�لكويت 
�ملتح���د، بن�ش���بة 3.4 % بالن�ش���ف �لأول م���ن عام 
2017، لتبل���غ نحو 311.3 ملي���ون دولر )116.6 
مليون دين���ار(، مقابل ربح قيمت���ه 301.2 مليون 
دولر ) 112.8 ملي���ون دين���ار( لنف����س �لفرتة من 

�لعام �ل�شابق.
 ،BISB وبلغت �أرباح بنك �لبحرين �لإ�ش���لمي
�مل���درج ببور�ش���ة �لبحري���ن، خلل �لن�ش���ف �لأول 
م���ن �لع���ام �جل���اري 3.28 ملي���ن دين���ار، مقابل 
�أرباح بلغت 3.08 ملين دينار يف �لن�ش���ف �لأول 
من 2016، ب�ش���عود ن�ش���بته 6.5 % وفقاً للنتائج 

�ملالية.
 BBK(8.1( وز�دت �رب���اح �لبحرين و�لكويت
%، لتبلغ �ش���ايف �لأرباح نحو 32.18 مليون دينار 
خ���لل 6 �لأ�ش���هر �لأولى من �لعام �حل���ايل، مقارنة 
بح���و�يل 29.76 ملي���ون دينار بالف���رتة ذ�تها من 

�لعام �ملا�شي.
 و�رتفع �ش���ايف �رباح بنك �لبحري���ن �لوطني، 
NBB، �ملدرج ببور�شة �لبحرين، �أن ربحية �لبنك 
بلغ���ت 31.74 ملي���ون دين���ار خ���لل �ل�6 �لأ�ش���هر 
�لأول���ى م���ن �لعام �حل���ايل، مقاب���ل 31.72 مليون 
درهم بالن�ش���ف �لأول من �لعام �ملا�شي، ب�شعود 

ن�شبته 0.1 %.
�لعربي���ة  بن���ك �ملوؤ�ش�ش���ة  �رب���اح  و�ش���عدت 
�مل�رشفي���ة )ABC(، �مل���درج ببور�ش���ة �لبحرين، 
132 ملي���ون دولر )49.4 ملي���ون  �إل���ى  لت�ش���ل 
دينار( يف �لن�ش���ف �لأول من �لعام �جلاري، مقابل 
�أرب���اح بلغ���ت 123 ملي���ون دولر )46.1 ملي���ون 
دين���ار( يف �لف���رتة �ملقارن���ة م���ن �لعام �ملا�ش���ي 

بارتفاع بن�شبة 7.3 %.
وحققت �رشكة �لبحرين للت�ش���هيلت �لتجارية 
،)BCFC( �ملدرج���ة ببور�ش���ة �لبحري���ن، �أرباح���اً 
�ش���افية يف �لن�ش���ف �لأول من �لعام �جلاري بقيمة 

9.48 مليون دينار، بارتفاع 0.4 % عن �أرباحها يف 
�لن�شف �لأول من عام 2016، �لبالغة 9.44 ملين 

دينار، بح�شب �لنتائج �ملالية.
 ،)INOVEST( ووفقاً لنتائج �رشكة �إنوف�شت
�ملدرجة ببور�شتي �لكويت و�لبحرين، بلغت �أرباح 
�ل�رشك���ة يف �لن�ش���ف �لأول من �لع���ام �جلاري 17.3 
ملي���ون دولر )6.5 ملي���ن دين���ار(، مقاب���ل 5.3 
ملين دولر )1.99 ملي���ون دينار( للفرتة ذ�تها 

من �لعام �ل�شابق، مبعدل �شعود 226.42 %.
و�رتفع���ت ربحي���ة ل�رشك���ة �لبحري���ن ملو�قف 
�ل�شيار�ت، CPARK، �لعائدة على حملة �لأ�شهم 
فى �لن�ش���ف �لأول م���ن �لعام �حل���ايل 124.6 %، 
حيث و�ش���لت �إلى 390.1 �ألف دينار، مقابل �أرباح 
بلغ���ت 173.7 �ألف دينار يف �لف���رتة �ملقارنة من 

�لعام �ملا�شي.
�ل�ش���يف  عق���ار�ت  �رشك���ة  بيان���ات  وبح�ش���ب 
�رتفع���ت  �لبحري���ن،  ببور�ش���ة  �ملدرج���ة   ،SEEF
�لأرباح �لن�شفية مبعدل 15.8 % لت�شل �إلى 5.20 
ملي���ن دين���ار، مقابل رب���ح بقيم���ة 4.49 ملين 

دينار يف �لفرتة �ملقارنة من �لعام �ل�شابق.
BA - )��أ�شارت ملجموعة �لربكة �مل�رشفية 
KA(، �مُلدرج���ة ببور�ش���تي �لبحري���ن ونا�ش���د�ك 
دب���ي، �إلى �أنها حققت �أرباحاً يف �لن�ش���ف �لأول من 
�لع���ام �جلاري بقيمة 143.05 مليون دولر، مقابل 
112.95 ملي���ون دولر يف �لرب���ع �لث���اين من �لعام 

�ملا�شي، بارتفاع 26.6 %.
وعل���ى م�ش���توى �لأرب���اح �لن�ش���فية مل����رشف 
�ل�ش���لم �لبحري���ن )SALAM_BAH(، �مل���درج 

ببور�ش���تي دبي و�لبحرين، �رتفعت �أرباح �مل�رشف 
بن�شبة 0.2 % �لى 8.39 ملين دينار مقابل 8.38 

ملين دينار نف�س �لفرتة من عام 2016.
TRA - )��ش���عدت �أرباح جمموع���ة تر�فكو 
CO(، �مُلدرجة ببور�شة �لبحرين، خلل �ل�6 �أ�شهر 
�لأول���ى من �لعام �حلايل، بن�ش���بة 12.2 %، ت�ش���ل 
�إل���ى 1.47 ملي���ون دينار، عن �أرباحها يف �لن�ش���ف 

�لأول من عام 2016 �لبالغة 1.31 مليون دينار.
و�ش���جلت �رشك���ة �لبحرينية للرتفي���ه �لعائلي 
FAMILY �أرباحاً للن�ش���ف �لأول من 2017 بنحو 
473.34 �ألف دينار، مقابل ربح قيمته 182.5 �لف 
دين���ار بالفرتة ذ�ته���ا من �لعام �ل�ش���ابق، بارتفاع 

ن�شبته 159 %.
كم���ا حققت �رشك���ة “�أملني���وم �لبحري���ن” �ألبا 

ALBH�أرباحاً بلغ���ت 43.3 مليون دينار بحريني 
يف �لن�ش���ف �لأول م���ن �لعام �جل���اري، مقابل �أرباح 
بلغ���ت 20.5 مليون دينار يف �لف���رتة �ملقارنة من 
�لع���ام �ملا�ش���ي ب�ش���عود ن�ش���بته 111 %، وفقاً 

للبيانات �ملالية لل�رشكة.
وعلى �جلانب �لأخ���ر، تر�جعت �أرباح 6 �رشكات 
بحرينية خلل �أول 6 �أ�ش���هر من عام 2017، مقابل 
�لفرتة ذ�تها من ع���ام 2016، ولكن جممل �لأرباح 
�شكلت زيادة فانخف�س �شايف �لربع لبنك �لبحرين 
و�ل�رشق �لأو�ش���ط، �ملدرج ببور�شة �لبحرين، بن�شبة 
21.4 % يف �لن�شف �لأول من �لعام �جلاري، لتبلغ 
2.2 ملي���ون دولر ) 824.1 �أل���ف دين���ار(، مقابل 
2.8 مليون دولر ) 1.04 مليون دينار( يف �لفرتة 
�ملقارنة من �لعام �ملا�شي، وفقاً للنتائج �ملالية.

وبلغ���ت �أرب���اح مل����رشف �خلليج���ي �لتج���اري 
�لبحرين،خ���لل  ببور�ش���ة  �مل���درج   ،)KHCB(
�لن�شف �لأول من �لعام �جلاري 2.97 مليون دينار، 
مقاب���ل 4.17 ملين دينار يف �لفرتة نف�ش���ها من 
�لعام �ملا�ش���ي لترت�جع بن�ش���بة 28.8 %، بح�شب 

�لبيانات �ملالية.
وتر�جعت �أرباح جمموعة �لبحرين للت�ش���الت 
 ،BATELCO بتلك���و  و�لل�ش���لكية  �ل�ش���لكية 
�ملدرج���ة ببور�ش���ة �لبحري���ن، �إل���ى 23.74 مليون 
دينار خلل �ل�6 �لأ�ش���هر �لأولى م���ن �لعام �حلايل، 
مقاب���ل 27.45 ملي���ون دينار بالن�ش���ف �لأول من 

�لعام �ملا�شي، بانخفا�س ن�شبته 13.5 %.
وعلى �ش���عيد �لأرباح �لن�ش���ف �ش���نوية للعام 
�جل���اري ل�رشك���ة ب���ي �إم �إم �آي BMMI، �ملدرج���ة 
ببور�ش���ة �لبحرين، بلغت نحو 2.78 مليون دينار، 
مقابل ربح قيمته 3.32 ملين دينار يف �لن�ش���ف 
�لأول من �لعام �ملا�شي، لترت�جع بن�شبة 16.3 %.
 ،)ZAINBH( و�ش���جلت �رشكة زين �لبحرين 
�ملدرج���ة بالبور�ش���ة �لبحريني���ة، هبوط���اً بنهاي���ة 
 1.45 �لن�ش���ف �لأول م���ن �لع���ام 2017، بقيم���ة 
مليون دين���ار، مقاب���ل �أرباح بقيم���ة 1.84 مليون 
دينار بحريني، يف �لن�ش���ف �لأول من 2016 برت�جع 
BH %. و�أو�ش���حت فن���ادق �خللي���ج )-  21.2
TEL(، �أن ربحيتها بلغت 5.87 مليون دينار خلل 
�ل�6 �لأ�شهر �لأولى من �لعام �حلايل، مقابل 10.61 
ملين دينار بالن�ش���ف �لأول من �لعام �ملا�ش���ي، 

برت�جع ن�شبته 44 %.
 NHOTE وبلغت �أرب���اح �لفن���ادق �لوطنية
ربحيته���ا بلغ���ت 1.34 ملي���ون دين���ار خ���لل �ل�6 
�لأ�ش���هر �لأولى م���ن �لع���ام �حلايل، مقاب���ل 1.85 
مليون دينار بالن�ش���ف �لأول من �لعام �ملا�ش���ي، 

برت�جع ن�شبته 27.6 %.

401 مليون دينار �أرباح 21 �رشكة بحرينية يف 6 �أ�شهر 
�رتفعت بن�شبة 10.6 % مقارنة ب�  2016

• حققت �ل�رشكات �لبحرينية �ملدرجة �رتفاعا ملحوظا يف �أرباحها �لن�شفية  )�أر�شيفية(	

�شندوق ماليزي ي�شدد 350 
مليون دولر لأبوظبي

كو�لملب���ور - رويرتز: قال �ش���ندوق و�ن.�إم.دي.
ب���ي �ملاليزي �إن���ه حول ما يع���ادل 350 ملي���ون دولر 
�إلى �رشك���ة �ل�ش���تثمار�ت �لبرتولية �لدولي���ة )�آيبيك( 

�ململوكة حلكومة �أبوظبي.
وقال �ل�ش���ندوق يف بيان “جميع �لأمو�ل �مل�شددة 
لآيبيك من ح�ش���يلة برنامج �لرت�ش���يد �حلايل”. وكانت 
�ملمنوح���ة  �ملهل���ة  �لأ�ش���بوع  ه���ذ�  م���ددت  �أبوظب���ي 
لل�شندوق �ملاليزي �ملتعرث ل�شد�د ديون قدرها 603 
ملي���ن دولر، �رشيطة دفع م���ا ل يقل عن 310 ملين 

دولر يف موعد �أق�شاه 12 �أغ�شط�س.

�لأ�شهم �لأوروبية تتجه نحو خ�شائر كبرية 
لندن - رويرتز: تر�جعت �لأ�شهم �لأوروبية للجل�شة �لثالثة على �لتو�يل �أم�س و�شط موجة 
بيع لأ�ش���هم �رشكات �ملو�رد �لأ�شا�شية ذ�ت �لثقل، لتتجه �ل�شوق �لأوروبية �شوب تكبد �أكرب 
خ�ش���ائرها �لأ�شبوعية هذ� �لعام مع ت�ش���اعد �لتوتر�ت �ل�شيا�شية �لذي �أثر �شلبا على �لأ�شهم 
على م�ش���توى �لعامل. ونزل �ملوؤ�رش �شتوك�س 600 للأ�ش���هم �لأوروبية 0.7 % لت�شل خ�شائره 
على مدى �لأ�شبوع �إلى 2.4 % يف �أ�شو�أ �أد�ء �أ�شبوعي له منذ �أو�ئل نوفمرب من �لعام �ملا�شي.
و�نخف����س �ملوؤ�رش �ش���توك�س 50 للأ�ش���هم �لقيادي���ة يف منطقة �ليورو 0.7 % �أي�ش���ا، يف 
حن هبط �ملوؤ�رش فاينن�ش���ال تاميز 100 �لربيطاين �لذي ي�شم عدد� كبري� من �أ�شهم �رشكات 

�لتعدين بن�شبة 0.8 %.
وو��شلت �أ�شو�ق �لأ�شهم �لآ�شيوية و�لأمريكية خ�شائرها مع ��شتد�د �حلرب �لكلمية بن 

�لوليات �ملتحدة وكوريا �ل�شمالية.
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اقتصاد
1.3 مليون دولر �أرباح “�إبد�ر” بالن�شف �لأول7.6 ماليني دولر �أرباح “�لطاقة �لأول” �لن�شفية 

مقارنة بخ�شائر بلغت 36.7 مليون دولر بالفرتة �ملقابلة مرتفعة بن�شبة 180 %

رب���ح م����رشف �لطاق���ة �لأول نحو 
7.6 ملي���ن دولر يف �لن�ش���ف �لأول 
م���ن �لع���ام �جل���اري قيا�ش���ا بح���و�يل 
2.7 مليون للفرتة نف�ش���ها من �لعام 
�ملا�ش���ي �أي بن�ش���بة �رتف���اع كب���رية 

بلغت 180 %.
كما حقق �أرباحا �ش���افية يف �لربع 
�لثاين م���ن �لعام 2017 و�ش���لت �إلى 
3.5 ملين دولر، مقابل خ�شائر بنحو 
2.3 مليون للفرتة �ملقابلة من �لعام 

.2016
و�أظهرت بيانات ر�شمية للم�رشف 
�أنه لديه نقد و�أر�ش���دة ل���دى �لبنوك 
يف  دولر  ملي���ن   7.8 نح���و  بلغ���ت 
نهاية �لن�شف �لأول من �لعام �جلاري 
مقارن���ة ب� 8.94 ملين �مل�ش���جلة يف 

نهاية �لعام �ملا�شي.
وبلغت جمموع �ملوجود�ت كما يف 
30 يونيو 2017 حو�يل 870.7 مليون 
دولر، مرت�جعة من 1.07 مليار دولر 

يف نهاية �لعام 2016.
و�أ�ش���ارت �لبيان���ات �إل���ى وج���ود 

خ�ش���ائر مرت�كم���ة يف نهاية �ل�ش���هور 
�ل�شتة �لأولى من �لعام 2017 و�شلت 
فيم���ا  دولر،  ملي���ون   365.7 �إل���ى 
كانت 367.6 ملي���ون يف نهاية �لعام 

�ملا�شي.
وو�شل جمموع �لدخل يف �لن�شف 
�لأول م���ن �لعام �جل���اري حو�يل 18.4 
مليون دولر مقارنة ب�13.5 مليون يف 
�لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�شي، فيما 
بلغ يف �لربع �لث���اين من 2017 نحو 9 

ملين قيا�ش���ا ب�2.5 مليون يف �لربع 
�ملقابل من 2016.

و�ش���جلت �مل�رشوفات خلل نف�س 
فرت�ت �ملقارن���ة حو�يل 10.8 ملين 
دولر، و10.4 ملي���ن، و5.5 ملين 

و4.58 ملين دولر على �لتو�يل.
وو�ش���ل �لنق���د وم���ا يف حكمه يف 
نهاية �لن�شف �لأول من 2017 حو�يل 
م���ن  مرت�جع���ة  دولر،  ملي���ون   48.7
178.8 ملي���ون يف �لن�ش���ف �لأول من 

.2016
�لأول  �لطاق���ة  م����رشف  ويعم���ل 
وهو �إ�ش���لمي مرخ�س من قبل م�رشف 
�لبحري���ن �ملرك���زي و�أن�ش���ئ يف �لعام 
2008، يف متويل �ل�رشكات و�ل�شتثمار 
�ل�شت�شاري �ملعني بعمليات �لندماج 
و�لتمل���ك و�لكتت���اب �لع���ام �لأول���ى 
�مل�رشفي���ة  �خلدم���ات  و�لكتت���اب، 
�ل�ش���تثمار�ت يف �لأ�ش���هم �خلا�ش���ة، 
خدم���ات �إد�رة �لأ�ش���ول مب���ا يف ذلك 
�إد�رة �ل�ش���ندوق وحمفظ���ة و�ل���رثوة، 
كل �ش���يء وفقا للمبادئ �لإ�ش���لمية. 
وير�أ����س جمل����س �إد�رة �لبن���ك خليفة 

بطي عمري.

�أرباح����ا  �إب����د�ر  م�����رشف  حق����ق 
�ش����افية خ����لل �لن�ش����ف �لأول من 
�لع����ام �جل����اري بلغت نح����و 1.32 
بخ�ش����ائر  مقارن����ة  دولر،  ملي����ون 
يف  ملي����ون   36.7 �إل����ى  و�ش����لت 

�لفرتة نف�شها من �لعام 2016.
وربح �مل�رشف حو�يل 162 �ألف 
دولر يف �لرب����ع �لث����اين م����ن �لعام 
بلغ����ت  بخ�ش����ائر  قيا�ش����ا   ،2017
40.27 مليون يف �لربع نف�ش����ه من 

�لعام �ملا�شي.
وبلغ جمم����وع �ملوجود�ت حتى 
30 يوني����و 2017 ح����و�يل 105.4 
ملي����ون دولر، مقارن����ة ب�����145.9 
ملي����ون يف نهاية �لعام �ملا�ش����ي، 
فيما و�ش����لت جمم����وع �ملطلوبات 
 348.4 نح����و  �مللكي����ة  وحق����وق 
ملي����ون دولر قيا�ش����ا ب����� 387.9 

مليون خلل نف�س فرتة �ملقارنة.
ر�ش����مية  بيان����ات  و�أظه����رت 
�ش����ادرة ع����ن �مل�����رشف �أن جمموع 
�لن�ش����ف  يف  و�ش����لت  �لإي����ر�د�ت 

�لأول م����ن �لعام �جلاري �إلى حو�يل 
قيا�ش����ا  دولر،  ملي����ون   10.38
ب�9.83 مليون للفرتة �ملقابلة من 
2016، �إل �أنه����ا �ش����جلت يف �لربع 
�لث����اين م����ن �لع����ام �جل����اري 6.57 
ملي����ون دولر، مرتفع����ة م����ن 4.1 

مليون للفرتة نف�شها من 2016.
�أن  �لبيان����ات  نف�����س  وقال����ت 
جمموع �مل�رشوفات �لت�شغيلية بلغ 
يف �ل�شهور �ل�شتة �لأولى من �لعام 

�جلاري 6.4 ملي����ون دولر، مقابل 
5.2 ملي����ون يف �لف����رتة ذ�تها من 

�لعام �ملا�شي.
وبلغ �لنقد وم����ا يف حكمه حتى 
 9.6 ح����و�يل   2017 يوني����و   30
ملي����ون دولر، مرت�جع����ا من 11.3 

مليون كما يف 30 يونيو 2016.
�إب����د�ر وه����و  و�أن�ش����ئ م�����رشف 
�إ�ش����لمي وي�شغل من�ش����ب �ملدير 
�لتنفي����ذي في����ه �أمي����ن �ش����جيني، 
من ج����ر�ء دم����ج 3 بنوك �إ�ش����لمية 
بن����ك  وه����و   2013 دي�ش����مرب  يف 
�إي����لف وبي����ت �إد�رة �مل����ال وبنك 

كابيف�شت.
يف  �ملدف����وع  ر�أ�ش����ماله  وبل����غ 
حينه����ا 300 ملي����ون دولر، فيم����ا 
بلغ����ت حق����وق �مل�ش����اهمن 329 
قاع����دة  و�متل����ك  دولر،  ملي����ون 
�أ�ش����ول تف����وق �ل����� 360 ملي����ون 

دولر.
وي�ش����تهدف �مل�رشف قطاعات 
�لط����ري�ن و�لنقل �لبح����ري و�لبنية 
�لتحتية و�لنفط و�لغاز و�لعقار�ت 

وغريها.

�ملحرر �لقت�شادي�ملحرر �لقت�شادي

• •خليفة بطي عمري	 �أمين �شجيني	

“�لبنوك” و “�ل�شناعة” ترتفعان ببور�شة �لبحرين
�ملنام���ة - مبا����رش: �رتف���ع �ملوؤ����رش �لع���ام 
لبور�شة �لبحرين خلل �أ�شبوع؛ مدعوماً ب�شعود 
�أ�شهم قيادية لقطاعي �ل�شناعة و�لبنوك، حيث 
انتع�ش���ت ال�ش���يولة مع ن�ش���اط التداوالت على 

مد�ر �لأ�شبوع.
و�شعد �ملوؤ�رش �لعام للبور�شة بن�شبة 0.13 
%، لي�ش���ل �إل���ى م�ش���توى 1324.28 �لنقطة، 
ر�بحاً 1.69 نقطة خلل �لأ�شبوع، ليعاود حتقيق 
مكا�ش���ب �لت���ي حققها من���ذ ��ش���بوعن، و�لتي 

فقدها �ل�شبوع �ملا�شي.

وز�دت حجم �لتد�ولت خلل �لأ�ش���بوع نحو 
15 ملي���ون �ش���هم، مقاب���ل 8 مليون �ش���هم يف 
�لأ�شبوع �ل�ش���ابق، ب�شيولة قيمتها 2.56 مليون 
دينار مقابل 2.43 مليون دينار م�شجلة �رتفاعاً 
ن�ش���بته 5.19 % من خلل تنفيذ 327 �ش���فقة 

على مد�ر �لأ�شبوع.
�رتف���اع  �لف���رتة  تل���ك  �ملوؤ����رش يف  ودف���ع 
قطاعات قيادية �أبرزها �ل�ش���ناعة بعد �شعوده 
ب�شكل ملحوظ خلل �لأ�ش���بوع لي�شل �إلى 0.95 
%، بفعل �رتفاع �ش���هم �ألبا �لبحرين بن�ش���بة 1 

.%
كما �رتفع قطاع �لبنوك 0.9 %، مع �شعود 
�ش���هم �خلليج���ي �لتج���اري 8.57 %، و�لبحرين 
و�لكوي���ت 2.56 %، و�لأهل���ي �ملتحد بنحو 0.7 
%. و�ش���هد قطاع �خلدمات �نتعا�شاً بنحو 0.66 
%، بقيادة �ش���هم �لبحرين لل�ش���ينما 9.63 %، 
وتر�فكو بن�ش���بة 5.19 % تز�مناً مع �لإعلن عن 
�لبيانات �خلا�ش���ة بال�رشكة للربع �لثاين من عام 
2017، حيث و�ش���ل �إلى �أعلى �شعر له منذ 78 

�شهر�ً.
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التوترات االأمريكية الكورية تدعم اأ�سعار الذهب 

الت�سخم يف م�رص يقفز اإلى 33 %

املعرو�ض يطيح بالنفط اإلى 51.6 دوالرا للربميل 

الأعلى منذ العام 1986

ال�ضعودية ل ت�ضتبعد مزيدا من تخفي�ضات الإنتاج

القاه���رة - روي���رز: اأظه���رت بيان���ات اجله���از 
املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء اأن معدل الت�ضخم 
ال�ض���نوي يف م���دن م�رص قفز اإل���ى 33 % يف يوليو من 
29.8 % يف يوني���و م���ع ت�ض���ارع وترية الإ�ض���احات 

القت�ضادية.
وهذا هو اأعلى م�ض���توى للت�ض���خم يف املدن منذ 
يوني���و 1986 عندما بل���غ 35.1 % وفقا حل�ض���ابات 
رويرز، كما اأنه ثاين اأعلى م�ض���توى على الإطاق منذ 

بدء ت�ضجيل بيانات ت�ضخم املدن عام 1958.
وعل���ى اأ�ض���ا�س �ض���هري قف���زت وترية ت�ض���خم 
اأ�ضعار امل�ض���تهلكني يف املدن اإلى 3.2 % يف يوليو 

من 0.8 % يف يونيو.
وقال البنك املركزي امل�رصي اإن معدل الت�ضخم 
ال�ضنوي الأ�ضا�ض���ي قفز اإلى 35.26 % يف يوليو من 
31.95 % يف يونيو، م�ضجا اأعلى م�ضتوى منذ اأن بداأ 

البنك يف ت�ضجيل بيانات الت�ضخم يف 2005.
ل يت�ض���من الت�ض���خم الأ�ضا�ض���ي �ض���لعا مث���ل 
الفاكه���ة واخل�رصاوات ب�ض���بب التقلب���ات احلادة يف 

اأ�ضعارها.
وتاأتي الزيادة يف م�ضتويات الت�ضخم مبدن م�رص 
بعدم���ا رفعت احلكومة اأ�ض���عار امل���واد البرولية يف 
نهاية يونيو بن�ضب ت�ض���ل اإلى 50 % يف ثاين زيادة 
خال ثمانية اأ�ضهر. وزادت اأ�ضعار الكهرباء يف يوليو 

بنحو 40 %.
وقالت موؤ�ض�ضة كابيتال ايكونوميك�س لاأبحاث 
ومقرها لندن “الت�ض���خم )يف م����رص( بلغ ذروته حاليا 
بفعل عدد من العوامل غري املتكررة التي �ضتتا�ضي 
تدريجيا خال ال�ض���تة اإلى الت�ضعة اأ�ض���هر القادمة... 
نعتقد اأنه �ضيبداأ يف النخفا�س باأ�رصع من املتوقع”. 
وخال الأ�ضهر القليلة املا�ضية رفعت احلكومة 
اأ�ض���عار جميع ال�ض���لع واخلدم���ات الت���ي تدعمها من 

وقود وكهرباء ومياه ودواء وموا�ضات.
واأظه���رت نتائج اأعمال بع�س ال�رصكات الغذائية 
املقيدة يف بور�ض���ة م�رص تدهور اأرباح ال�رصكات خال 
الرب���ع الث���اين من ه���ذا الع���ام بفعل قف���زات معدل 
الت�ض���خم يف الب���اد وارتفاع اأ�ض���عار الفائدة وتراجع 

القوة ال�رصائية للم�ضتهلكني.
ورفع البنك املركزي اأ�ض���عار الفائدة الأ�ضا�ضية 
200 نقطة اأ�ضا�س يف اأول يوليو متوز لي�ضل اإجمايل 
رفع اأ�ض���عار الفائدة اإلى 700 نقطة اأ�ض���ا�س يف اأقل 
م���ن ت�ض���عة اأ�ض���هر واألف نقط���ة اأ�ض���ا�س يف نحو عام 

ون�ضف العام.
وكان الت�ض���خم بداأ موجة �ض���عود ح���ادة عندما 
تخل���ت م�رص يف الثالث من نوفمرب املا�ض���ي عن ربط 
�ض���عر �رصف اجلني���ه بالدولر، ورفعت حينها اأ�ض���عار 
الفائ���دة 300 نقط���ة اأ�ض���ا�س بجانب زيادة اأ�ض���عار 

املحروقات.
وقال اآلن �ض���انديب رئي����س البحوث لدى نعيم 

لل�ض���م�رصة يف القاه���رة “التكلف���ة مرتبط���ة بالدولر 
ولذا فاإن )ال�رصكات( لي�س اأمامها خيار �ض���وى الإبقاء 
على اأ�ض���عارها عند م�ضتويات مرتفعة... الأمر باأكمله 

مرتبط ب�ضكل اأو باآخر ب�ضعر ال�رصف.”
وي�ضكو م�رصيون من بني مايني يعي�ضون حتت 
خ���ط الفقر من اأنهم قد ل يج���دون قوت يومهم بعد 
القفزات املتتالية يف اأ�ضعار الوقود والدواء واأ�ضعار 
النقل واملوا�ض���ات وخا�ض���ة م���رو الأنف���اق الذي 

ي�ضتخدمه مايني املواطنني.
ورغم حترك احلكومة لتخفيف وطاأة الإ�ضاحات 
القت�ض���ادية باإج���راءات م���ن بينه���ا زي���ادة الدع���م 
لبطاقات التموين، ي�ض���ج امل�رصيون بال�ض���كوى من 
الغاء الطاحن الذي يلتهم الدخل ويعجزون معه عن 

تدبري احتياجاتهم الأ�ضا�ضية.
تقول اأم عمر بائعة خ�ضار وفاكهة يف القليوبية 
“الأ�ض���عار غالية والنا�س ل ت�ضري زي الأول... م�س 

عارفة اأعي�س... العي�ضة اأ�ضبحت �ضعبة”.

عوا�ض���م - روي���رز: انخف�ض���ت اأ�ض���عار النفط 
اأم�س متاأثرة با�ضتمرار املخاوف من تخمة املعرو�س 
رغ���م انخفا�س خمزونات اخل���ام الأمريكية باأكرث من 
املتوق���ع. ويراق���ب امل�ض���تثمرون ع���ن كث���ب تاأثري 
التوترات ب���ني الوليات املتحدة وكوريا ال�ض���مالية 

على ال�ضوق عموما.
وبلغ خام القيا����س العاملي مزيج برنت 51.62 
دولر للربميل بانخفا�س 28 �ض���نتا اأو 0.54 % عن 
الإغ���اق ال�ض���ابق. وهذا هو اأدنى م�ض���توى منذ الأول 

من اأغ�ضط�س.
وتراجع خام غرب تك�ض���ا�س الو�ض���يط الأمريكي 
32 �ض���نتا اأو 0.66 % اإل���ى 48.27 دولر للربمي���ل 

م�ضجا اأدنى م�ضتوياته منذ 26 يوليو.
ولم�ض���ت اأ�ض���عار النف���ط اأعلى م�ض���توياتها يف 
�ضهرين ون�ضف ال�ضهر يوم اخلمي�س لكنها تراجعت 
لتغل���ق منخف�ض���ة نحو 1.5 %، ونزلت اأ�ض���عار اخلام 
الأمريك���ي ع���ن 50 دولرا للربميل و�ض���ط ا�ض���تمرار 

املخاوف املرتبطة بتخمة املعرو�س.
و�ضعد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب من حدة 
لهجته جتاه كوريا ال�ضمالية جمددا قائا اإن تهديده 
ال�ض���ابق مبواجهة بيونغيانغ “بالنار والغ�ض���ب” اإذا 

�ضنت هجوما رمبا مل يكن �ضارما مبا يكفي.

واأظهرت بيانات ر�ض���مية اأن خمزونات اخلام يف 
الولي���ات املتحدة، اأكرب م�ض���تهلك للنفط يف العامل، 
هبط���ت مبق���دار 6.5 ماي���ني برمي���ل يف الأ�ض���بوع 
املنته���ي يف الرابع من اأغ�ض���ط�س مع ارتفاع معدلت 
ت�ضغيل امل�ض���ايف اإلى اأعلى م�ض���توياتها يف 12 عام 

ب�ضبب قوة الطلب.
لكن ل تزال هناك �ضكوك فيما اإن كان ا�ضتهاك 
اخلام �ضي�ض���ل اإلى م�ض���تويات تكف���ي للتخل�س من 
تخم���ة املعرو����س بعدم���ا ك�ض���فت منظم���ة البلدان 
امل�ض���درة للبرول )اأوبك( ي���وم اخلمي�س عن زيادة 
جدي���دة يف اإنتاجه���ا واإن كانت قد رفع���ت توقعاتها 

للطلب على النفط يف 2018.
وقال���ت اأوب���ك اإن اإنتاجه���ا زاد 173 األف برميل 

يوميا يف يوليو اإلى 32.87 مليون برميل يوميا. 
ونقلت �ض���حيفة ال�رصق الأو�ض���ط اأم�س عن وزير 
الطاق���ة ال�ض���عودي خالد الفالح قول���ه اإن اململكة ل 

ت�ضتبعد خف�ضا اإ�ضافيا لإنتاج النفط.
وقالت ال�ض���حيفة اإن الوزير ل ي�ض���تبعد خف�ضا 
جدي���دا لإنتاج النفط لكنه �ض���دد على اأن اململكة لن 

تتخذ اإجراءات اأحادية اجلانب.
ونقلت ال�ض���حيفة عن الفالح قول���ه “احتمالية 
ا�ض���تمرار خف����س الإنتاج مطروح���ة، ومل يغلق الباب 

عل���ى متدي���د خف����س الإنت���اج. اإذا كان هن���اك حاجة 
لاأ�ض���واق لأي اإجراء اإ�ض���ايف �ض���واء بتمديد اأو تغيري 
م�ض���تويات الإنت���اج ف�ض���تدر�س يف حينه���ا ويج���ري 

التفاق من خال 24 دولة”.
اإلى ذل���ك، قالت وكال���ة الطاق���ة الدولية اأم�س 
اإن الطل���ب العاملي على النفط �ض���ينمو بوترية اأ�رصع 
م���ن املتوقع���ة ه���ذا العام مب���ا ي�ض���اهم يف تقلي�س 
تخم���ة املعرو�س رغم ارتفاع اإنت���اج اخلام يف اأمريكا 

ال�ضمالية و�ضعف التزام اأوبك بتخفي�ضات الإنتاج.
وعدلت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب يف 2017 
اإلى 1.5 مليون برمي���ل يوميا مقارنة مع 1.4 مليون 
برميل يوميا يف تقريرها ال�ض���هري ال�ض���ابق، وقالت 
اإنه���ا تتوقع من���و الطلب مبق���دار 1.4 مليون برميل 
يوميا اإ�ضافية يف العام املقبل. وقالت الوكالة التي 
تتخذ من باري�س مقرا لها “لبد واأن يجد املنتجون ما 
ي�ض���جعهم يف الطلب، الذي ينمو على اأ�ضا�س �ضنوي 

بوترية اأقوى مما كان متوقعا يف البداية”.
وتعك���ف منظم���ة البل���دان امل�ض���درة للب���رول 
)اأوبك( عل���ى خف�س الإنتاج نح���و 1.2 مليون برميل 
يومي���ا بينم���ا تعمل رو�ض���يا ومنتجون اآخ���رون خارج 
املنظم���ة على خف�س الإنتاج بن�ض���ف ه���ذا املقدار، 

حتى مار�س 2018.

• ت�ضارع وترية الإ�ضاحات القت�ضادية يف م�رص.  )اأر�ضيفية(	

اخلرطوم - بنا: بلغت جملة ال�ضتثمارات 
املالية يف الأ�ض���واق العاملية للهيئة العربية 
لا�ض���تثمار والإمناء الزراعي نحو 395 مليون 
دولر وذل���ك خ���ال الع���ام 2016، فيم���ا بلغ 
الهيئ���ة  م���ن  املمنوح���ة  القرو����س  اإجم���ايل 
لل�رصكات التي ت�ضاهم فيها نحو 213 مليون 
دولر ومت الت�ضديق لتقدمي متويل لل�رصكات 

ب�ضمان الهيئة بجملة 63 مليون دولر.
وبح�ضب التقرير ال�ضنوي 2016 للهيئة 
الذي �ض���در حديث���ا فقد بلغ جمم���وع حقوق 
امل�ض���اهمني التي متثل راأ�س املال املدفوع 
والحتياطات نح���و 801 مليون دولر مقارنة 
بنحو 743 مليون دولر للعام 2015م بن�ضبة 
زي���ادة قدره���ا 8 %، وحققت الهيئة �ض���ايف 
اأرب���اح لل�ض���نة املالية 2016 بلغ���ت نحو 17 

مليون دولر.
واأ�ض���ار التقري���ر اإل���ى اأن الهيئ���ة اأقرت 
خ���ال الع���ام 2016 امل�ض���اهمة يف ع���دد من 
امل�رصوع���ات الزراعية اجلدي���دة التي تتوافق 
مع اأه���داف ومعايري الهيئة الت���ي تركز على 
اإنتاج ال�ضلع الأ�ضا�ضية ل�ضد الفجوة الغذائية 
العربي���ة، م�ض���يفا اأن اأهمه���ا م����رصوع الباقري 
للح���وم احلم���راء بال�ض���ودان، وم����رصوع اإنتاج 
وتعبئ���ة الفواكه باملغ���رب وم����رصوع تخزين 
وت�ض���نيع وت�ض���ويق احلا�ض���ات الب�ض���تانية 

بتون�س وم�رصوع ال�ض���تزراع ال�ضمكي بتون�س 
بالإ�ض���افة اإلى م�رصوع الدواج���ن املتكامل يف 

موريتانيا.
الهيئ���ة  زي���ادة  اإل���ى  التقري���ر  واأ�ض���ار 
مل�ض���اهمتها يف ع���دد م���ن �رصكاته���ا القائمة 
بغر����س اإعادة التاأهي���ل والتطوير ولتحديث 
مكوناتها الإنتاجية، موؤكدا اأن عدد امل�رصوعات 
الزراعية التي در�ضتها وبحثتها الهيئة خال 
الع���ام 2016 هي 64 م�رصوًعا زراعًيا فيما بلغ 
عدد ال�رصكات التي ت�ض���اهم فيها الهيئة 40 
�رصك���ة منها 29 �رصكة قائم���ة و6 �رصكات قيد 
التنفي���ذ و5 ����رصكات قيد التاأ�ض���ي�س تتوزع 

على 12 دولة عربية.

بنجال���ورو - رويرز: ا�ض���تقرت اأ�ض���عار 
الذه���ب بعدما لم�ض���ت اأعلى م�ض���توياتها يف 
اأكرث من �ض���هرين اأم�س مع ت�ضاعد التوترات 
بني الوليات املتحدة وكوريا ال�ض���مالية مما 
دفع امل�ض���تثمرين لاإقبال على �رصاء املعدن 

النفي�س باعتباره ماذا اآمنا.
وق���ال بارنابا�س جان املحل���ل لدى بنك 
اأو.�ضي.بي.�ض���ي »معظ���م املكا�ض���ب )التي 
حققه���ا الذهب( ترجع اإلى زيادة الطلب على 

املاذات الآمنة«.
دونال���د  الأمريك���ي  الرئي����س  وح���ذر 
ترامب كوريا ال�ض���مالية جم���ددا من مهاجمة 
غ���وام اأو حلفاء الولي���ات املتح���دة قائا اإن 
تهديده ال�ض���ابق مبواجهة بيوجنياجن »بالنار 
والغ�ض���ب« اإذا �ض���نت هجوم���ا رمب���ا مل يكن 

�ضارما مبا يكفي.
وتع���زز املخاطر اجليو�ضيا�ض���ية الطلب 
على الأ�ض���ول التي تعترب من ال�ض���تثمارات 

الآمنة مثل الذهب.
وتراجع الذه���ب يف املعام���ات الفورية 
لاأوقي���ة  دولر   1284.64 اإل���ى   %  0.1
حتقي���ق  �ض���وب  يتج���ه  لكن���ه  )الأون�ض���ة(، 

مكا�ضب اأ�ضبوعية تزيد على اثنني %.
ويف وق���ت �ض���ابق م���ن اجلل�ض���ة �ض���جل 
املعدن الأ�ض���فر اأعلى م�ضتوياته منذ الثامن 

من يونيو عند 1288.92 دولر لاأوقية.
ومل ي�ضجل الذهب تغريا يذكر يف العقود 
الأمريكية الآجلة ت�ضليم دي�ضمرب لي�ضتقر عند 

1290.50 دولر لاأوقية.
وم���ن ب���ني املع���ادن النفي�ض���ة الأخرى، 
انخف�ضت الف�ض���ة 0.3 % اإلى 17.04 دولر 
لاأوقي���ة بعدم���ا �ض���جلت اأعلى م�ض���توى لها 
من���ذ 14 يوني���و عن���د 17.24 دولر لاأوقية 
يف اجلل�ضة ال�ض���ابقة. ويتجه املعدن لتحقيق 
مكا�ضب اأ�ضبوعية تربو على 5 % وهي الأكرب 

من نوعها منذ يوليو 2016.
وزاد الباتني 0.4 % اإلى 980.10 دولر 
لاأوقي���ة بعدما لم����س اأعلى م�ض���توياته منذ 
18 اأبريل عن���د 984.60 دولر لاأوقية خال 
اجلل�ضة. و�ض���عد املعدن نحو 2 % منذ بداية 

الأ�ضبوع.
وارتفع البادي���وم 0.3 % اإلى 898.80 
دولر لاأوقي���ة ويتج���ه لإنهاء الأ�ض���بوع على 

�ضعود ن�ضبته 2.3 %.

الريا����س - اأرق���ام: منذ ع�رص �ض���نوات، اأوقف 
بنك ب���ي اإن بي باريبا الفرن�ض���ي التعامل يف ثاث 
عمليات متويلية موؤقتا، قائا اإن ال�ضبب وراء ذلك 
يعود اإلى تبخر ال�ضيولة يف بع�س قطاعات ال�ضوق 
الأمريكية، واعترب البع�س ه���ذا الأمر مبنزلة بداية 

لأزمة ائتمان.
واأدى الت�ض���ديد يف �ض���وق الئتم���ان وفقدان 
الثق���ة يف القط���اع امل�رصيف بع���د ذلك اإل���ى انهيار 
ليم���ان براذرز، عندما بلغت الأزمة املالية العاملية 

ذروتها خريف عام 2008.
الإيكونومي�ض���ت، يط���رح  ويف تقري���ر ن�رصت���ه 
ب�ض���كل متكرر �ض���وؤال حتمي يف الأ�ض���واق عن مدى 
وق���وع اأزم���ة مالي���ة عاملية اأخ���رى، ولكن م���ن اأين 

�ضتاأتي هذه املرة؟

ارتفاع الديون.. وحذر أميركي
ارتفعت م�ض���تويات الدين العاملي اإلى 217 
تريلي���ون دولر اأو 327 % م���ن الن���اجت املحل���ي 

الإجم���ايل عل���ى م���دار ال�ض���نوات الع�رص املا�ض���ية، 
بح�ضب ما ذكر معهد التمويل الدويل.

وت���وزع هذه الديون ب�ض���كل خمتل���ف منذ عام 
2007، وبع�س الديون مملوكة من قبل احلكومات، 
وبع�ض���ها الآخر مملوكة لبنوك مركزية، ولكن تلك 
البن���وك لديها ما يكفي من روؤو����س الأموال، التي 
جتعلها موؤمنة �ض���د الأزم���ات، كما اأن الفائدة على 

الديون اأقل على ال�رصكات وامل�ضتهلكني.
ورغ���م تعايف القت�ض���اد الأمريكي، وانخفا�س 
البطال���ة يف الولي���ات املتح���دة، وع���ودة الأح���وال 
القت�ضادية اإلى طبيعتها تقريبا، ل يزال الفدرايل 
يتح���رك بح���ذر يف رف���ع مع���دل الفائ���دة، ومل يبداأ 
املركزي الأوروبي وبنكا اإنكلرا واليابان ت�ض���ديد 

�ضيا�ضتهم النقدية بعد.

أين ستحدث األزمة؟
مع الأخذ يف العتبار ما �ض���بق، فاإن الأزمة 
املالي���ة املقبلة، رمبا تكمن اإما يف ارتفاع حاد 

يف معدلت التعرث يف �ضداد الديون، اأو ارتفاع 
قوي يف معدلت الفائدة.

وميكن اأن تن�ضاأ الأزمة يف احلالتني نتيجة 
ان���دلع حرب بني اأم���ريكا وكوريا ال�ض���مالية، 

اأو ن�ض���وب نزاع جتاري بني وا�ضنطن وبكني، 
ورمبا نتيجة م�ضكات دين حملية يف ال�ضني.

ورمبا يكون موطن اأزمة مالية م�ضتقبلية 
يف �ض���وق �ض���ندات ال�رصكات، الت���ي تعاين من 

�ض���عف ال�ض���يولة، مقارنة مبا كان���ت عليه يف 
املا�ضي، الأمر الذي ينتج عنه مبيعات مكثفة 
عل���ى ال�ض���ندات، وهناك احتم���الت اأخرى من 
وق���وع اأزم���ة نتيجة تفاق���م دي���ون الطلبة اأو 

ال�ضيارات يف اأمريكا.
ويرى خرباء اأن الأك���رث احتمالية يف وقوع 
الأزم���ة وج���ود خل���ل يف ال�ضيا�ض���ة النقدي���ة 
للف���درايل، فعندم���ا ب���داأ برناجم���ه للتي�ض���ري 
الكمي، تخوفت الأ�ضواق من خماطر الت�ضخم.
ومل حتدث خماطر الت�ضخم، ولكن مع بدء 
الفدرايل ت�ض���ديد �ضيا�ضته النقدية، تخوفت 
الأ�ض���واق �� خا�ض���ة ال�ض���ندات ����� مثلما حدث 
ع���ام 1994، حي���ث بداأ الف���درايل وقتها رفع 

الفائدة.
وم���ع الأخذ يف العتب���ار تاأث���ري الفدرايل، 
وهيمن���ة ال���دولر عاملي���ا، وثقل القت�ض���اد 
الأمريكي، وتاأثريه يف الناجت املحلي الإجمايل 
العامل���ي، ف���اإن الأزمة املقبلة رمب���ا تاأتي من 

وا�ضنطن.

مــن اأيــن �ستاأتــي االأزمــــة املاليــــة العامليـــة املقبلـــة؟
تقرير

• بنك ليمان براذرز، كان اأحد اأ�ضباب الأزمة املالية العاملية يف 2008.  )اأر�ضيفية(	



تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم الشركاء 
في شركة اخلبير خلدمات السيارات ذ.م.م )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

املسجلة مبوجب القيد رقم 99033 يطلبون حتويل الشكل القانوني للشركة الى 
شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 20000 دينار بحريني

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى ادارة التسجيل مشفوعا 
باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة اقصاها خمسة عشرة يوم عمل 

من تاريخ نشر هذا االعالن.

التاريخ: 9-8-2017
القيد: 99033

اعالن رقم )9914( لسنة 2017
بشأن حتويل شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة الشخص الواحد

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
اليه السادة الشركاء في شركة مجموعة ماك ذ.م.م املسجلة مبوجب 
القيد رقم 5717، طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة الى 

شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 250000 دينار، لتصبح مملوكة من 
محمود غالم عباس غلوم محمد احمد.

التاريخ: 8-7-2017
وزارة الناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم)000( لسنة 2017
بشأن حتويل شركة ذات مسؤولية محدودة

الى شركة الشخص الواحد

تقدم إلى ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شركة ماك لألوراق 
املالية ذ.م.م واملسجلة مبوحب القيد رقم 79101 بطلب حتويلها الى شركة 

الشخص الواحد برأسمال وقدره 57000 )سبعة وخمسون الف دينار بحريني( 
وذلك بعد تنازل كل الشركاء عن حصهم للسيد محمود غالم عباس غلوم 

محمد احمد

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة 
اقصاها خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن.

التاريخ: 2-8-2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن بشأن حتويل شركة ذات مسوولية محدودة الى شركة الشخص الواحد

تقدم إلى ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شركة ماك ستورز 
ذ.م.م واملسجلة مبوحب القيد رقم 3285 بطلب حتويلها الى شركة الشخص 

الواحد برأسمال وقدره 250000 )مائتان وخمسون الف دينار بحريني( وذلك بعد 
تنازل كل الشركاء عن حصصهم حملمود غالم عباس غلوم احمد

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة 
اقصاها خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن.

التاريخ: 2-8-2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن بشأن حتويل شركة ذات مسؤولية محدودة
الى شركة الشخص الواحد
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وقال م�س���وؤولون ع�س���كريون اإن الواليات 
املتح���دة وكوري���ا اجلنوبي���ة تعتزم���ان اإج���راء 
من���اورات ع�س���كرية وا�س���عة النط���اق يف وقت 
الح���ق من اأغ�س���ط�س اجلاري، و�س���ط ت�س���اعد 

التوتر يف �سبه اجلزيرة الكورية.
وم���ن املتوق���ع اأن جت���رى املن���اورات يف 
الف���رة بني 21 اإلى 31 اأغ�س���ط�س، وت�س���ارك 
فيها ع�رشات االآالف من القوات الربية والبحرية 
واجلوية.  وتقول وا�س���نطن و�سول، اإن الهدف 

منها هو ردع اأي عدوان كوري �سمايل.
الكوري���ة  االأمريكي���ة  املن���اورات  وتع���د 
اجلنوبية حدثا �سنويا، ولكنها تاأتي هذه املرة 
بع���د اأن اأعلن���ت بيونغ يان���غ اأنها تع���د خططا 
الإطالق �س���واريخ فوق اليابان لت�س���قط قرب 

جزيرة غوام االأمريكية باملحيط الهادي.
و�سوف تر�س���ل اخلطة اإلى الزعيم الكوري 
ال�س���مايل كيم جونغ اأون للموافقة عليها قبل 
بدء املناورات ب���ني الواليات املتحدة وكوريا 

اجلنوبية اأو بعد بدئها مبا�رشة. 
م���ن جانبه، ح���ذر وزير اخلارجية الرو�س���ي 
�س���ريغي الفروف اأم�س اجلمعة م���ن اأن خماطر 
ان���دالع ن���زاع بني الوالي���ات املتح���دة وكوريا 
ال�س���مالية “كبرية جدا”، ملمحا ال���ى اأنه يعود 
لوا�س���نطن القي���ام بخطوة اأولى م���ن اأجل نزع 

فتيل االأزمة.
وقال الف���روف خالل منتدى �س���بابي نقل 
التلفزي���ون وقائعه “اإن املخاط���ر كبرية جدا، 
وخ�سو�س���ا بالنظ���ر اإلى اخلطاب امل�س���تخدم، 

حني ترد تهديدات مبا�رشة با�ستخدام القوة”، 
وراأى اأن���ه يتحت���م عل���ى “االأكرث ق���وة وذكاء” 
القي���ام “بخطوة لالبتعاد ع���ن النهج اخلطري” 

معربا عن “قلق” بالده.
ومل ي����رش الف���روف اإل���ى ت�رشي���ح الرئي����س 
االمريك���ي دونال���د ترامب االأخري ب���اأن احللول 
الع�س���كرية “جاهزة للتنفيذ” يف حال ت�رشفت 

كوريا ال�سمالية بدون حكمة، لكنه ا�سار اإلى اأن 
مو�سكو “قلقة للغاية”.

واأك���د ان على الوالي���ات املتحدة ان تتخذ 
اخلطوة االول���ى لنزع فتيل التوتر باعتبار انها 

البلد االقوى.
وقال “حني يو�س���ك قت���ال اأن يندلع، فاإن 
اخلط���وة االأولى لالبتع���اد عن النه���ج اخلطري 

يجب اأن ياأخذها اجلانب االقوى واالأذكى”.
يف  م���ا  “كل  �س���تبذل  رو�س���يا  ان  واك���د 
و�س���عها” لتجنب مواجهة بني البلدين، مذكرا 
بان مو�س���كو وبكني اقرحتا م���رارا ان يتزامن 
وق���ف التج���ارب النووية والبال�س���تية الكورية 
ال�س���مالية م���ع وق���ف التدريب���ات الع�س���كرية 
امل�سركة للواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

التحالف العربي يدعو االأمم املتحدة الإدارة مطار �سنعاء
دبي � العربية نت: دعا املتحدث الر�سمي لقوات حتالف اإعادة ال�رشعية يف اليمن، العقيد 
الركن تركي املالكي، االأمم املتحدة، للم�ساهمة يف ا�ستئناف ت�سيري الرحالت التجارية ونقل 
الركاب ملطار �سنعاء، من خالل اإدارة اأمن املطار و�سمان خماوف احلكومة اليمنية ال�رشعية.

و����رشح املالكي اأن قيادة القوات امل�س���ركة للتحالف: “تابعت ما ن�رشه مكتب تن�س���يق 
ال�سوؤون االإن�سانية باليمن ب�ساأن اإغالق مطار �سنعاء اأمام الرحالت التجارية”، موؤكدا اأن قيادة 
التحالف “قد قامت منذ بدء العمليات الع�س���كرية وال تزال بت�سخري كافة االإمكانات واجلهود 

لو�سول الرحالت”.
واأكد اأن قيادة التحالف �سمنت و�سول الرحالت التجارية ورحالت نقل الركاب والرحالت 
االإغاثي���ة اإلى جمي���ع مطارات اجلمهورية اليمنية )�س���نعاء، عدن، احلديدة، �س���يئون، املكال، 
�س���وقطرة( عرب اإ�س���دار الت�س���اريح اجلوية لكافة الطلبات الواردة اإليها وتخ�س���ي�س مطار 

بي�سة االإقليمي لتنظيم حركة النقل اجلوي ومبا ين�سجم مع تطبيق القرار الدويل )2216(. 
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الكويت ـ اف ب: 

نف���ت وزارة اخلارجي���ة الكويتي���ة 
االأنب���اء ال���واردة ب�س���اأن وج���ود اأعداد 
كبرية من العمالة الكورية ال�س���مالية 
يف البالد موؤك���دة التزام دولة الكويت 
بق���رارات جمل�س االأمن الدويل ب�س���اأن 
املقاطع���ة االقت�س���ادية عل���ى كوريا 
ال�س���مالية. وقال م�س���در م�س���وؤول يف 
وزارة اخلارجية اإن ال�سلطات الكويتية 
اعتم���دت وبا����رشت يف تنفي���ذ جمل���ة 
اإجراءات ومنه���ا وقف رحالت الطريان 
املبا�رشة من واإلى كوريا ال�سمالية اإلى 
جانب وقف تاأ�سريات  الدخول للعمالة 
الكوري���ة ال�س���مالية ووق���ف اإ�س���دار 
الراخي����س التجاري���ة واأي���ة اأن�س���طة 

جتارية.
ونفى امل�س���در نفيا قاطعا وجود 
مثل ه���ذه االأع���داد املزعوم���ة  موؤكدا 
التزام دول���ة الكويت بقرارات جمل�س 
االأمن ب�س���اأن املقاطعة االقت�س���ادية 

على كوريا ال�سمالية.

اسالم أباد ـ اف ب:

 قال م�س���وؤولون بحزب رئي�س الوزراء 
اإن  �رشي���ف  ن���واز  املع���زول  الباك�س���تاين 
زوجته �س���تخو�س انتخابات ل�سغل مقعده 
الربمل���اين ال���ذي اأج���رب على ترك���ه بعدما 
ق�س���ت املحكمة العليا ال�س���هر املا�س���ي 

بعدم اأهليته للبقاء يف من�سبه.
وذك���ر اآ�س���ف كرماين م�ست�س���ار نواز 
�رشي���ف اأن كلث���وم زوج���ة رئي�س ال���وزراء 
املعزول �س���تكون مر�س���حة حزب الرابطة 
ن���واز يف االنتخاب���ات  االإ�س���المية/ جن���اح 

الفرعية املقررة يف غ�سون نحو 45 يوما.
وقال “قدمنا اأوراق تر�س���يح ال�سيدة 

كلثوم نواز �رشيف”.
وج���اء االإعالن بينما يق���ود نواز �رشيف 
قافلة اإلى م�س���قط راأ�س���ه يف الهور والتي 
اجتذبت اآالف املوؤيدين الراف�س���ني لقرار 
املحكمة العليا بعزله ب�سبب عدم اإف�ساحه 
ع���ن اأحد م�س���ادر دخله وهو الق���رار الذي 
و�س���فه باأن���ه ظ���امل. و�س���تخو�س كلثوم، 
الت���ي مل ي�س���بق له���ا الر�س���ح للربملان، 
االنتخابات يف معقل نواز �رشيف ال�سيا�سي 
داخل املدينة امل�س���ورة يف الهور حيث مل 

يخ�رش زوجها قط.

جالل اباد ـ أ ف ب:

 قت���ل عدد م���ن املدني���ني االفغان 
وا�س���يب اآخرون بجروح يف ق�سف جوي 
من�سوب الى القوات االمريكية يف والية 
ننغرهار التي ت�سهد ا�سطرابات يف �رشق 
البالد، كما قال م�سوؤولون حمليون اأم�س 
اجلمعة. واإلى جانب الق���وات االأفغانية، 
الوحي���دة يف  الق���وات االمريكي���ة ه���ي 
اط���ار التحالف املنت�رش حتت راية احللف 
االطل�س���ي، التي تنفذ عمليات ق�س���ف 
جوي. واكد حاكم اقليم ح�سكا مينا الذي 
ا�ستهدفته الغارة �سعاز وايل �سينواري، 
مقتل 11 �سخ�س���ا. وا�س���اف “بعد ظهر 
اخلمي����س، ق�س���فت الق���وات االمريكية 
�س���يارة خا�س���ة كان���ت تع���رب يف اقليم 
ح�س���كا مين���ا”، موؤكدا ان “11 �سخ�س���ا 

قتلوا وواحدا ا�سيب بجروح”.
واو�س���ح ان “جميع القتلى مدنيون 
وينتم���ون ال���ى العائل���ة نف�س���ها. وبني 
القتلى ن�س���اء واطف���ال”. وقال “يتعذر 
التع���رف الى اجلثث التي لفت باأكيا�س 
ب�س���ائع ودفنت”. واكد املتحدث با�سم 
وزارة الدف���اع اجل���رال دول���ت وزيري 
وق���وع “ق�س���ف للق���وات االجنبية على 
اإقلي���م ح�س���كا مين���ا” اأدى اإل���ى “مقتل 
خم�سة متمردين وا�سابة اثنني بجروح”.

كاراكاس ـ اف ب: 

ك�����س��ف ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي، 
ب��اإج��راء  رغبته  ع��ن  م���ادورو،  نيكوال�س 
االأمريكي  نظريه  مع  مبا�رشة  حمادثات 
دون��ال��د ت��رام��ب، وذل���ك غ���داة فر�س 
يف  م�سوؤولني  على  عقوبات  وا�سنطن 
بتقوي�س  اّت��ه��ام��ات  ب�سبب  ف��ن��زوي��ال 

الدميقراطية يف البالد.
اجلمعية  اأم�����ام  م�������ادورو،  وق����ال 
انتخابها  مت  التي  اجلديدة  التاأ�سي�سية 
)ترامب(  ك��ان  “اإذا  املا�سي،  ال�سهر 
فاأنا  بفنزويال،  احل��ّد  ه��ذا  اإل��ى  مهتما 
دونالد  �سّيد  يهمه.  ما  قائد  ان��ا  هنا. 
فران�س  وق��ال��ت  يدي”.  ه��ذه  ت��رام��ب، 
من  طلب  الفنزويلي  الرئي�س  اإن  بر�س 
ترتيب  اأري��ازا،  خورخي  خارجّيته،  وزير 
دونالد  مع  ال�سخ�سّية  “املحادثة  تلك 
اإجراء  يف�سل  اأنه  اإلى  م�سرية  ترامب”، 
هذه املحادثة هاتفيا. وك�سف اأنه اأعطى 
اأي�ًسا اأوامر اإلى امل�سوؤولني من اأجل اأن 
ينظموا لقاًء وجًها لوجه مع ترامب “اإذا 
رئي�سا  يكون  عندما  ممكًنا”،  ذلك  كان 
ح�سور  اأجل  من  نيويورك  يف  الدولتني 
 20 يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
�سبتمرب. وعرب عن اأمله يف اإقامة عالقات 

“طبيعية” مع الواليات املتحدة.

األمم المتحدة – رويترز: 

حذرت منظمة االأمم املتحدة للطفولة 
م����ن اأن اأكرث من ن�س����ف ملي����ون طفل يف 
ليبيا يحتاجون للم�ساعدة ودعت االأطراف 
املتحاربة الإنهاء االقتتال والتفاو�س من 

اأجل التو�سل حلل �سيا�سي لالأزمة.
وق����ال املدير االإقليمي ليوني�س����يف 
خ����ريت كابيالي����ري اإن 550 األ����ف طف����ل 
يحتاجون للم�س����اعدة ب�س����بب اال�سطراب 
ال�سيا�س����ي وال�����رشاع امل�س����تمر والت�����رشد 

واالنهيار االقت�سادي.
وقال يف بيان بعد زيارة ليبيا “احلالة 
ال�سحية والنف�سية للفتيات وال�سبية يف 
ليبيا ينبغي اأن تكون اأولوية لل�س����لطات 

واملجتمع املدين واملجتمع الدويل”.
وذك����رت يوني�س����يف اأن قرابة 200 
األف طفل يف ليبي����ا يحتاجون ملياه �رشب 
اآمنة بينما يحتاج 315 األفا لدعم يف جمال 
التعليم بعدما تعر�س����ت اأك����رث من 550 
مدر�س����ة يف البالد اإما للدمار اأو تعر�س����ت 

الأ�رشار اأو مت ا�ستخدامها كمالجئ.

مقديشو ـ رويترز: 

فجر انتحاري نف�س����ه اأمام م�س����جد يف 
و�س����ط العا�س����مة ال�س����ومالية مقدي�سو، 
اأم�س اجلمعة، مما اأ�سفر عن مقتل جندي، 

ح�سبما اأفادت ال�رشطة.
وق����ال الرائد حممد ح�س����ني �س����عيد 
“فجر انتحاري نف�سه اأمام امل�سجد...حتى 

االآن لقي االنتحاري وجندي حتفهما”.
وغالبا ما ت�س����تهدف حركة ال�س����باب 
ال�سومالية العا�سمة بالتفجريات املميتة 
يف مناطق مثل امل�ساجد والفنادق ونقاط 

التفتي�س الع�سكرية.
من جانب اآخر، اأعلن اجلي�س االأمريكي 
اأنه �س����ن غارتني جديدتني �سد متطريف 
حرك����ة ال�س����باب يف ال�س����ومال، فيما قال 
الرئي�����س ال�س����ومايل اإن عملية م�س����ركة 

اأدت اإلى مقتل قيادي بارز يف احلركة.
وق����ال بي����ان اأمريك����ي اإن الغارت����ني 
�س����نتا اخلمي�س بالقرب من منطقة بنادر 

جنوبي ال�سومايل.

نيروبي ـ رويترز: 

ق����ال متم����ردون اإن مع����ارك عنيف����ة 
اندلع����ت اأم�����س اجلمع����ة يف بل����دة باجاك 
بجنوب ال�س����ودان قرب احلدود االإثيوبية 
عندما �س����نت ق����وات املتمردي����ن هجوما 

على قوات احلكومة.
وق����ال املتح����دث با�س����م املتمردين 
الم بول جابرييل لروي����رز اإنهم يريدون 
ا�س����تعادة بل����دة باج����اك التي �س����يطرت 
عليه����ا ق����وات احلكومة يوم ال�س����ابع من 

اأغ�سط�س.
انتزعت  “احلكوم����ة  جابريي����ل  وقال 
باجاك قبل �س����تة اأيام. قررنا �س����ن هجوم 
عليه����م الأن باج����اك قاعدتن����ا. انتزعوه����ا 
منا ونريد ا�س����تعادتها”. وذكر ديك�سون 
جاتلواك جوك وهو متحدث با�س����م قوات 
تعبان دينق قاي النائ����ب االأول للرئي�س 

اأن قواته تخو�س ا�ستباكات.

 الكويت توؤكد التزامها 
مبقاطعة كوريا ال�سمالية

باكستان

افغانستان

 فنزويال

زوجة نواز �رشيف 
ت�سعى خلالفته

 مقتل مدنيني يف غارة 
جوية اأمريكية 

مادورو خماطبا 
ترامب: هذه يدي

 “يوني�سيف” حتذر: 
اأطفال ليبيا يف خطر

 انتحاري يفجر نف�سه 
اأمام م�سجد مبقدي�سو

 ا�ستباكات عنيفة يف 
جنوب ال�سودان
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ترامب: جاهزون ع�سكرًيا ملواجهة كوريا ال�سمالية

املقاومة االإيرانية تطالب باإنقاذ معتقلي �سجن جوهرد�ست

 ال�سي�سي يتوعد مبحا�سبة امل�سوؤولني عن احلادث

مناورات اأمريكية كورية.. ورو�سيا حتذر من خطر “احلرب”

اعت���رب الرئي����س االأمريكي دونال���د ترامب 
اأن طه���ران ال حترم روح االتفاق النووي الذي 

وقعته يف العام 2015 مع �ست دول كربى.
وقال ترامب لل�سحافيني يف نادي الغولف 
اخلا�س به يف والية نيوجري�س���ى: “ال اأعتقد اأن 
اإيران تلتزم باالتفاق.. ال اأعتقد اأنهم يلتزمون 

بروح االتفاق”.
واأ�ساف اأنه ال يعتقد اأن “ت�رشفات طهران 
تتواف���ق مع ����روط االتف���اق الذي ا�س���تهدف 
تقلي�س الربنامج الن���ووي االإيراين مقابل رفع 

العقوبات الدولية عنها”.
وكان���ت االإدارة االأمريكية اأعلنت، ال�س���هر 
املا�س���ي، اأن طهران ملتزمة باالتفاق النووي، 
لكنها تنتهك روح هذا االتفاق، مهددة بفر�س 

عقوبات جديدة عليها لتغيري �سلوكها.
واأو�س���ح م�سوؤولون كبار يف البيت االأبي�س 
اأن وا�س���نطن تقر بالتزام اإيران باتفاق 2015، 
لكن الرئي����س ترامب ووزي���ر اخلارجية ريك�س 
تيلر�س���ون يعتقدان اأن اإيران “ال تزال ت�س���كل 
اأح���د اأخط���ر التهدي���دات للم�س���الح االأمريكية 

ولال�ستقرار يف املنطقة”.
من جان���ب اآخر، حذرت املقاوم���ة االإيرانية 
م���ن اخلطر الذي يهدد �س���المة واأمن ال�س���جناء 
ال�سيا�س���يني امل�رشبني عن الطعام يف زنزانات 
انفرادية والعنرب الرابع يف �س���جن جوهرد�ست. 
وطالبت املقاوم���ة يف بيان الهيئ���ات الدولية 
املدافعة عن حقوق االإن�س���ان اتخاذ اإجراء عاجل 

الإنقاذ حياة هوؤالء املعتقلني.
واأ�رشب ال�س���جناء عن الطعام احتجاجا على 
املمار�سات القمعية بحق ال�سجناء ال�سيا�سيني 
يف العنرب 4 يف �س���جن جوهرد�س���ت. وحرمانهم 
لقاء بعوائلهم ومار�س���وا ال�سغط عليهم لك�رش 
اإ�رشابهم. واأفادت وكالة “هرانا” الناطقة با�سم 
جمموعة نا�س���طي حقوق االإن�س���ان يف اإيران، اأن 
هوؤالء ال�سجناء يخو�سون اإ�رشابا عن الطعام منذ 

االثن���ني املا�س���ي، بعدما اقتحمت ق���وة اأمنية 
القاع���ة رق���م 12 يف ال�س���جن، وانهالت عليهم 
بال�رشب بالع�سي والهراوات، وقامت بتفتي�س 
اأ�رشّته���م، و�س���ادرت الكث���ري م���ن متعلقاتهم 
ال�سخ�س���ية من �س���منها بع����س االأدوية. وبعد 
التفتي�س، قامت �س���لطات ال�سجن بنقل هوؤالء 
ال�س���جناء اإلى القاع���ة رقم 10 املبني���ة حديثا 
واملزودة بكامريات مراقبة، كما اقتادت ق�سما 

منهم اإلى الزنزانات االنفرادية.
وبح�س���ب الوكال���ة، فقد قامت ال�س���لطات 
بقطع �سلة هوؤالء ال�سجناء ال�سيا�سيني بالعامل 
اخلارجي كمنع الراديو والتلفزيون، كما منعت 

زيارات عوائلهم لهم.

وعربت رئا�س���ة اجلمهورية امل�رشية عن خال�س 
االأ�س���ف للح���ادث االأليم، م�س���رية اإل���ى اأن الرئي�س 
ال�سي�س���ي قد وجه كافة اأجهزة الدولة وامل�سوؤولني 

املعنيني مبتابعة تطورات احلادث.
واأكدت اأن الرئي�س امل�رشي اأمر بت�س���كيل فرق 
عمل للتحقيق فى مالب�س���ات احلادث والتعرف على 

اأ�سبابه، وحما�سبة امل�سوؤولني عنه.
واأم���ر رئي�س الوزراء امل�رشي �رشيف اإ�س���ماعيل، 
بت�س���كيل جلن���ة فنية م���ن املتخ�س�س���ني ب���وزارة 
النق���ل للتحقي���ق فى مالب�س���ات حادث الت�س���ادم، 
لبيان �س���بب احل���ادث ال���ذى اأوقع ع����رشات القتلي 

وامل�سابني.
وقال بيان �س���ادر ع���ن مكتب رئي����س الوزراء 
اإن غرف���ة العملي���ات الت���ي مت ت�س���كيلها توا�س���ل 
متابعة تط���ورات احلادث والتاأكد م���ن توافر كافة 

االحتياجات العالجية للم�سابني.
ولف���ت البي���ان اإل���ى اأن وزيرا ال�س���حة والنقل 
توجه���ا ملكان احلادث لالإ�رشاف عل���ى عمليات عالج 
امل�س���ابني، واإع���ادة حرك���ة القط���ارات بع���د رف���ع 

خملفات احلادث.
وق���ال م�س���اعد وزير ال�س���حة امل����رشي �رشيف 
ودي���ع، للتلفزيون احلكوم���ي، اإن احلادث وقع بني 
قطاري���ن، اأحدهما كان يف طريقه م���ن القاهرة اإلى 
االإ�س���كندرية، واالآخر كان قادما من بور�س���عيد اإلى 

املدينة ذاتها.
اأن  امل����رشي  احلكوم���ي  التلفزي���ون  واأو�س���ح 
احل���ادث وق���ع يف منطق���ة خور�س���يد، عن���د املدخل 
ال�رشق���ي لالإ�س���كندرية. ونقل عن م�س���ادر يف هيئة 
ال�سكك احلديد امل�رشية، اأن احلادث جنم عن “عطل 

فني وقع باأحد القطارين”.
مت  اأن���ه  بي���ان،  يف  ال�س���حة  وزارة  واأ�س���افت 
نق���ل امل�س���ابني اإلى م�ست�س���فيات ع���دة يف مدينة 
االإ�س���كندرية، وق���د اأعلن���ت م�ست�س���فيات ع���دة يف 

املدينة حالة الطوارئ.
وقال رئي�س هيئة االإ�س���عاف اأحمد االأن�س���اري، 
وفق بيان وزارة ال�س���حة، اإنه فور وقوع احلادث مت 
اإر�سال 25 �س���يارة اإ�سعاف جمهزة لنقل امل�سابني 

وال�سحايا.

•  الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب	

•  جانب من حادث ت�سادم القطارين	

• مقاتلة اأمريكية يف قاعدة ع�سكرية بكوريا اجلنوبية	

اإلسكندرية ـ وكاالت:

�إن عدد �صحايا حادث ت�صادم  �لتلفزيون �مل�صري، م�صاء �جلمعة،  � وك��االت:  قال  �الإ�صكندرية 

قطاري �لركاب مبنطقة �أبي�س �صرقي �الإ�صكندرية، �رتفع �إىل 49 قتيال.

عدد  �إن  �صابق  وق��ت  يف  جماهد  خالد  �مل�صرية  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  وق��ال 

�جلرحى بلغ 123 م�صابا.

�لرعاية  لتوفري  �إمكاناتها  �صت�صخر كل  �لدولة  �ن  �ل�صي�صي  �مل�صري عبد�لفتاح  �لرئي�س  وقال 

�لكاملة مل�صابي حادث �لت�صادم.

عواصم ـ وكاالت: 

�إن  قائال  �جلمعة،  �ل�صمالية،  ك��وري��ا  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  ح��ذر 

�حللول �لع�صكرية “جاهزة” ملو�جهة تهديد�ت بيونغيانغ. وكتب تر�مب على تويرت 

بعد يوم من ت�صريحات وزير �لدفاع �الأمريكي �لتي قال فيها �إن �لواليات �ملتحدة 

متاما  متاحة  �لع�صكرية  “�حللول  بيونغيانغ،  من  تهديد  الأي  للت�صدي  م�صتعدة 

كيم  يجد  �أن  �آم��ل  حكيمة.  غري  ب�صورة  �ل�صمالية  كوريا  ت�صرفت  ح��ال  يف  وجاهزة 

جوجن �أون م�صار� �آخر!”.

حمافظ عراقي متهم بالف�ساد يفّر اإلى اإيران
بغ���داد � االأنا�س���ول: اأك���د م�س���در حملي 
م�سوؤول مبحافظة الب�رشة، جنوبي العراق، اأم�س 
اجلمعة، اأن املحافظ ماجد_الن�رشاوي، املتهم 
بالف�س���اد، غادر البالد متوجًها اإلى اإيران، بعد 

�ساعات قليلة من ا�ستقالته.
غ���ادر  الن����رشاوي  اأن  واأو�س���ح امل�س���در 
العراق عرب معرب “ال�سالجمة” الربي احلدودي 
م���ع اإي���ران، بالرغم من اإ�س���دار هيئ���ة النزاهة 
الربملاني���ة، اخلمي����س، اأمًرا مبنعه من ال�س���فر 
حلني ا�س���تكمال التحقيق يف ق�س���ايا الف�ساد 

املتهم بها.

ولفت اإلى اأن حمافظ الب�رشة امل�س���تقيل، 
وجنله حممد باقر، يواجهان تهم ف�ساد تتعلق 
بالعق���ود الت���ي تربمها املحافظ���ة مع �رشكات 

لتنفيذ م�ساريع خدمية.
وتداولت و�سائل االإعالم العراقية، ام�س، 
بياًنا، قالت اإنه �س���ادر عن الن�رشاوي، اأّكد فيه 

مغادرته البالد لعدم ثقته باإن�ساف الق�ساء.
ويف �سياق التحقيقات، اعتقلت ال�سلطات 
االأمني���ة، قب���ل اأي���ام، مدير العق���ود احلكومية 
بديوان حمافظة الب�رشة، جعفر جميل املالكي، 

و6 اآخرين.

اأّك���د تقري���ر اأعّده خرباء يف االأمم املتح���دة اأّن تنظيمي القاعدة وداع�س احتفظا يف االأ�س���هر 
ال�س���تة االأولى من العام 2017 بقدرات كبرية على التحّرك على الرغم من ال�س���غط الع�س���كري 

الدويل �سّدهما.
املتحدة، اإلى اأّن تنظيم داع�س ال يزال قادرا على اإر�س���ال اأموال اإلى منا�رشيه خارج منطقة 
النزاع يف ال�رشق االأو�س���ط، على الرغم من ال�سغط الع�س���كري عليه يف العراق و�سوريا. وغالبا ما 

تكون التحويالت مبالغ �سغرية ي�سعب ك�سفها.
وا�ستناداً اإلى التقرير، فاإّن م�سادر متويل داع�س مل تتغرّي جذريا، بل تعتمد حتى االآن على 

ا�ستغالل النفط وال�رشائب املفرو�سة على ال�سكان املحليني.
ويق���ع التقرير يف 24 �س���فحة، وقد اأعّده خ���رباء مكّلفون مراقبة تطبي���ق خمتلف القرارات 

املتعلقة بالعقوبات التي مت تبّنيها �سّد التنظيَمني االإرهابيني.

“داع�ش” و “القاعدة” ما زاال قادرين على التحرك

الخرطوم ـ رويترز:

 قالت وزارة الدفاع ال�س���ودانية، ام�س اجلمعة، اإنها تلقت دعوة حل�سور تدريبات 
ع�س���كرية م�رشي���ة - اأمريكية جترى يف اأكتوبر يف اأول خطوة م���ن نوعها منذ نحو ثالثة 
عقود. ونقلت رويرز عن الوزارة اأن الفريق اأول ركن عماد الدين م�س���طفى عدوي، 
رئي�س االأركان امل�س���ركة اأعلن تلقي الدعوة للم�ساركة يف مناورات النجم ال�ساطع يف 
م�رش وهي االأكرب من نوعها يف املنطقة بعد اأن التقى هذا االأ�س���بوع مب�سوؤول يف وزارة 

اخلارجية االأمريكية.
وق���ال رئي�س االأركان امل�س���ركة للجي�س ال�س���وداين: الزيارة فتح���ت الباب اأمام 
مزيد من احلوار وااللتقاء ملناق�س���ة العديد من الق�سايا التي ميكن اأن تعيد عالقاتنا 

يف جمال التعاون الع�سكري مع الواليات املتحدة اإلى م�سارها ال�سحيح.
كانت الواليات املتحدة قد اأجلت يف يوليو وملدة ثالثة اأ�س���هر اتخاذ قرار ب�س���اأن 
اإمكاني���ة رفع العقوبات متاما عن ال�س���ودان ب�س���بب �س���جله يف جمال حقوق االإن�س���ان 

وق�سايا اأخرى.

 ال�سودان يتلقى دع�����وة للم�سارك���ة 
يف مناورات م�رشية - اأمريكية

عواصم ـ وكاالت:

 اأك���د وزي���ر اخلارجي���ة امل����رشي، �س���امح 
�سكري، خالل اجتماع مع مبعوث وزير اخلارجية 
االأمريك���ي الأزمة قطر، اأن انفراج االأزمة مرهون 
بامتث���ال الدوح���ة ملطال���ب م�رش وال�س���عودية 

واالإمارات والبحرين.
وق���ال املتح���دث با�س���م وزارة اخلارجي���ة 
يف   ناق����س  �س���كري  اإن  بي���ان،  يف  امل�رشي���ة، 
االجتم���اع مع املبعوث االأمريك���ي اأنتوين زيني 
ونائب م�ساعد وزير اخلارجية االأمريكي ل�سوؤون 
اخللي���ج تيموث���ي ليندركين���غ، القل���ق “حيال 

الدور ال�سلبي الذي تقوم به قطر”.
وق���ال البي���ان اإن اجلان���ب االأمريك���ي عرب 
ع���ن تطلعه حل���دوث انفراجة يف االأزم���ة، واأكد 
على ا�س���تمرار دعم الوالي���ات املتحدة جلهود 

الو�ساطة الكويتية.
واأ�س���اف اأن �س���كري اأكد “على الت�سامن 
والتن�س���يق الوثيق بني ال���دول العربية االأربع 
والتواف���ق فيما بينها حيال �رشورة تنفيذ قطر 

لقائمة املطالب الثالثة ع�رش التي ُقدمت اإليها 
وااللتزام باملبادئ ال�ستة احلاكمة لها”.

وكان وزي���ر اخلارجي���ة االأمريك���ي، ريك�س 
تيلر�س���ون، اأعلن عن مهمة زيني وليندركينج 

االأ�سبوع املا�سي.
وقطعت ال�س���عودية واالإم���ارات والبحرين 

وم�رش عالقاتها مع قطر مطلع يونيو املا�س���ي، 
وذلك ردا على ا�س���تمرار قطر يف �سيا�سة دعم 
االإرهاب وم�س���اندة خمططات اإيران التو�سعية 

يف االإقليم.
م���ن جانب���ه، اأك���د وزي���ر الدولة لل�س���وؤون 
اخلارجي���ة بدولة االإمارات اأن���ور قرقا�س، ام�س 

اجلمعة، اأن اأزمة قطر لي�س���ت يف ال�س���عوب، بل 
نتاج �سيا�سات حكومتها يف حق اجلار واملحيط.
وق���ال يف �سل�س���لة تغريدات عرب ح�س���ابه 
مبوقع “توي���ر” “اأزم���ة قطر على امل�س���توى 
ال�س���عبي موؤ�س���فة ولكنها متوقعة، امل�س���كلة 
لي�ست يف ال�سعوب، فالن�سيج واحد، االأزمة نتاج 
�سيا�سات حكومة قطر يف حق اجلار و املحيط”. 
واأ�س���اف: “اأن يتمح���ور كل من���ا يف خندق بلده 
متوقع يف ظل تركيباتنا االجتماعية، ولعل والء 
االإخوان حلزبيتهم ا�س���تثناء، وتبقى اأزمة قطر 

�سيا�سية بامتياز وحلها �سيا�سي”.
وكان ويل عه���د اأبوظب���ي نائ���ب القائ���د 
االأعل���ى للقوات امل�س���لحة االإماراتية، ال�س���يخ 
حممد بن زاي���د اآل نهيان، قد ا�س���تقبل، اأم�س 
لوزي���ر  االأمريكي���ني  اخلمي�س،املبعوث���ني 
اخلارجية االأمريكي ريك�س تيلر�سون للتو�سط 
م���ن اأجل حل االأزمة القطري���ة، بعد زيارة بداآها 

يف الكويت ثم قطر فاالإمارات.

القاهرة ترهن انفراج األزمة بامتثال الدوحة للمطالب

قرقاش: األزمة مع قطر سياسية بامتياز

• وزير اخلارجية امل�رشي �سامح �سكري	



علي مجيد

أك��د رئيس االتح��اد البحرين��ي لكرة 
الس��لة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليف��ة آل خليف��ة أن دع��م الكوادر 
البحرينية وتأهيلها يعد أولوية قصوى 
ضم��ن إس��راتيجية مجل��س اإلدارة، 
الفتا س��موه إىل أن هذه الكوادر تعد 
الهدف األس��مى ألي توجه يقوم عليه 
اتحاد الس��لة يف املرحلة املقبلة، رافعا 
س��موه التهنئة الخالصة للحكم فاضل 
غلوم مبناس��بة حصوله ع��ى الرخصة 
الدولية املعتمدة من جانب “الفيبا”.

الحك��م  إن حص��ول  س��موه  وق��ال 
البحرين��ي فاض��ل غلوم ع��ى رخصة 
املن��دوب الفني عن االتح��اد الدويل 
لكرة الس��لة تعد نتيجة مرشفة تؤكد 
الق��درات العالية التي يتمتع بها أبناء 
اململكة ومنتس��بي الس��لة البحرينية، 
مش��را س��موه إىل أن ه��ذا النج��اح 

الجديد يدف��ع االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة إىل وضع املزيد م��ن الخطط 
الرامي��ة إىل تحقيق مثل هذه الغايات 
املنش��ودة الت��ي ترفع اس��م اململكة 
عاليا وتزيد من رصيد إنجازات السلة 

البحرينية.
وكان الحك��م ال��دويل فاضل غلوم قد 
نال رخصة املندوب الفني عن االتحاد 
ال��دويل بعد أن رش��حه اتحاد الس��لة 
قب��ل فرة، حيث خ��اض غلوم العديد 

من الدورات واالختبارات، وخضع إىل 
ورش عم��ل عديدة، ونج��ح يف تجاوز 
التصفية عى املش��اركني بنجاح وسط 

45 مشاركا من مختلف دول العامل.
وتعليق��ا عى ه��ذا النج��اح الجديد 

عرب الحكم فاضل غلوم عن س��عادته 
البالغ��ة، مش��را إىل أن الفضل يعود 
بعد الل��ه إىل الدعم واملس��اندة التي 
حصل عليها من جانب رئيس االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الشيخ 

عيىس ب��ن ع��يل آل خليف��ة وجميع 
أعضاء مجل��س اإلدارة ولجنة الحكام 
واللجن��ة الفنية، مؤكدا أنه س��يواصل 
هذا املشوار الناجح باملزيد من العمل 
وب��ذل الجه��د لترشي��ف الوطن خر 

ترشيف.
وأض��اف “ش��خصيا أعت��رب املنص��ب 
الجديد تكليفا يل يدفعني للمزيد من 
العط��اء يف مجال التحكيم ومس��اندة 
زم��ايئ ملواصل��ة هذا النه��ج ليكونوا 
س��فراء ناجحني يرشف��ون الوطن بأي 

محفل”.
ومن املقرر أن يحظ��ى الحكم فاضل 
غل��وم بالحصول عى مهم��ة جديدة، 
وهي اإلرشاف عى تصفيات كأس آسيا 
املؤهل��ة لكأس الع��امل بالصني واملقرر 
إقامتها يف اململكة األردنية الهاش��مية 

شهر نوفمرب املقبل.

س��مو الش��يخ عيس��ى بن عل��ي: دع��م الك��وادر الوطنية م��ن أولوي��ات اتحاد الس��لة
 الحكم فاضل غلوم ينال رخصة المندوب الفني عن االتحاد الدولي

فاضل غلوم بجانب المشاركين

أم الحصم             اتحاد السلة 

أش��ار مرشف الفئات العمرية بنادي 
النجم��ة لك��رة الي��د أحم��د جناحي 
أن البطول��ة التي أقامه��ا ناديه تحت 
مس��مى “عبدالرحمن بن هشام لكرة 
اليد” تعت��رب ناجحة وحققت أهدافها 

املنشودة.
وكان ن��ادي النجمة ق��د أقام البطولة 
يوم الخميس امل��ايض يف صالة النادي 
بضاحية الفات��ح ملواليد 2003 وحتى 

.2007
وق��ال جناح��ي يف ترصيح ل��� “الباد 
س��بورت” وفقن��ا يف تنطي��م البطولة 
األوىل لك��رة اليد لهذه الفئة العمرية، 
والت��ي أقيمت عى م��دى يوم واحد 
فقط، وخرجنا مبحصل��ة تعترب مثالية 
من حيث انتقاء املواهب الجيدة التي 
س��تزج بفئات النادي، وسيتم العمل 
عى صقله��ا وتطويرها مهارياً ليكونوا 

مستقبل اللعبة بالنادي.
وب��نينَّ جناح��ي أن ال��دورة أقيم��ت 

مبشاركة 7 فرق وزعت إىل مجموعتني، 
وق��د تأه��ل للمراح��ل النهائية أول 
فريقني م��ن كل مجموع��ة، ليتواجه 
ب��ن  عبدالرحم��ن  فري��ق  بعده��ا 
هش��ام مع فري��ق التضام��ن، ليتوج 
فري��ق عبدالرحمن بن هش��ام بكأس 
وميدالي��ات املرك��ز األول والتضام��ن 

تقل��د كأس املركز الث��اين وامليداليات 
الفضية فيام جاء فريق العريب باملركز 

الثالث.
وأكد جناحي أن نجاح البطولة األوىل 
يعطيهم الدافع إلقامة بطوالت مامثلة 
مع املواسم املقبلة وبصورة أكرب حتى 
تعود باملنفعة املثى عى نادي النجمة 

يف املستقبل، وهذا يعود بفضل الدعم 
الكب��ر واملس��اندة القوية م��ن ِقبل 
رئيس ن��ادي النجمة عي��ىس القطان 
وأيضاً ملحافظ العاصمة الشيخ هشام 
ب��ن عبدالرحمن آل خليف��ة، مثيناً يف 
الوقت نفسه عى رعاية “سني كافيه” 

عى منافسات البطولة.

حظي البطل العاملي املحرف س��امي 
الح��داد باس��تقبال ممي��ز عرص يوم 
األربع��اء امل��ايض ل��دى عودت��ه من 
املش��اركة املرشف��ة يف بطول��ة بطولة 
IFBB تيتان الطبية )تامبا( للمحرفني 
 Wings & جه��ة  نظمته��ا  الت��ي 
Strength بالتع��اون م��ع مركز تيتان 
الطبي واالتح��اد الدويل للمحرفني يف 
فندق غراند حياة ش��اطىء تامبا باي 
بوالي��ة فلوري��دا بالوالي��ات املتحدة 
األمريكية األسبوع املايض بعد تحقيقه 

املركز الثالث.
وكان يف مقدم��ة مس��تقبيل البط��ل 
العاملي س��امي الحداد مبطار البحرين 
ال��دويل نائب رئيس االتحاد البحريني 
لرف��ع األثقال س��لطان الغانم، وعضو 
مجل��س اإلدارة رئي��س لعب��ة بن��اء 

األجس��ام حس��ني الحاييك، وعدد من 
عشاق البطل البحريني سامي ومحبي 

اللعبة.
وقد أعرب الحداد عن س��عادته بهذا 
االس��تقبال الذي وصف��ه بالرائع بعد 
املجه��ود الجب��ار الذي بذل��ه طوال 
الف��رة املاضية واإلنج��از الذي حققه 

بالوالي��ات املتح��دة األمركية، والذي 
أهداه لكل محبيه ولكل الرياضيني.

وق��دم الح��داد مس��توى مرشفا عى 
خش��بة امل��رح وأداء قوي��ا؛ نظ��راً 
لإلع��داد الجي��د ال��ذي س��بق هذه 
املش��اركة العاملية املهمة يف مس��رته 
البحرينية، حيث  الرياض��ة  ومس��رة 

يؤك��د هذا اإلنج��از ما وصل��ت إليه 
الرياض��ة البحرينية عموم��اً ورياضة 
بن��اء األجس��ام خصوص��اً ومنافس��ة 
الاعبني البحرينيني ألقوى أبطال العامل 
ومزاحمتهم لهم عى منصات التتويج، 
وه��و دليل قاطع ع��ى الدعم الكبر 
الذي تقدم��ه القيادة الحكيمة بالباد 

للقطاع الشبايب والريايض.
وش��هدت منافس��ات وزن 212 باوند 
التي ش��ارك فيها البطل سامي الحداد 
منافسة قوية وش��ديدة بني 16 العباً 
من مختلف أنحاء العامل، حيث حقق 
املركز األول الاع��ب األمرييك ديريك 
لونس��فورد، وج��اء ثاني��اً األمري��يك 
جاك��وب ويلس��ون، بين��ام ح��ل ابن 
البحري��ن س��امي الح��داد يف املرك��ز 

الثالث.

أشاد بدعم القطان ومحافظة العاصمة

بعد إحرازه برونزية بطولة IFBB تيتان الطبية “تامبا”

جناحي: بطولة عبدالرحمن بن هشام لكرة اليد ناجحة

استقبال مميز للبطل سامي الحداد بمطار البحرين

علي مجيد

أم الحصم             االتحاد البحريني لرفع األثقال 

جانب من تتويج البطل

من استقبال سامي الحداد

أحمد جناحي

سمو الشيخ عيسى بن علي
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ح��ارس مرم��ى منتخبن��ا الوطن��ي 
لكرة اليد الش��اطئية للرجال حسني 
القيدوم، نش��أ وترعرع يف مدرس��ة 
نادي الش��باب لكرة الي��د، وتدرج 
يف فئات��ه حتى بل��غ مرحلة الرجال 
وداف��ع ع��ن ألوان��ه لس��نني عدة، 
ليخرج بعدها من أس��واره ويخوض 
محطته االحرافية املحلية األوىل يف 

نادي البحرين باملوسم املايض.
القي��دوم، وج��د نفس��ه يهن��دس 
ويخط��ط يف م��رشوع “مل يخط��ر 
ع��ى الب��ال وال ع��ى الخاطر” كام 
ُيقال كونه لي��س من صميم عمله، 
تبل��ورت الفك��رة يف إنش��اء برنامج 
ري��ايض محدود الفرة، يس��تقطب 
فيه صغار الس��ن إلخ��راج طاقاتهم 
ومواهبهم يف اللعبة التي تستويهم، 
ومن ثم انتق��اء العنارص والخامات 
املميزة، والتي تبرش بالخر والعطاء 
املس��تقبيل وزجه��ا بفئ��ات ن��ادي 
البحري��ن والعمل عليها لتكون نواة 

املستقبل لهذا الكيان.
“الب��اد س��بورت” التق��ى صاحب 
ومؤسس الفكرة، والتي عمل عليها 
من نقطة البداية وحتى النهاية، أال 
وهو حس��ني القيدوم الذي كش��ف 
من خال حديثه عام يدور يف خلده 
ويطمح الوصول إليه وتحقيقه جراء 

هذا الربنامج.

نقطة البداية

أشار القيدوم إىل أن الفكرة تبلورت 
بس��بب ضع��ف القاع��دة يف نادي 
البحرين مبختلف األلعاب املتوافرة 
لدي��ه، وليس فق��ط يف ك��رة اليد، 
وهذا ما دعاه إلنشاء برنامج ريايض 
يس��تهدف فيه تأسيس قاعدة قوية 
للعب��ة كرة الي��د خصوص��اً وباقي 
األلعاب، ومن خاله يكتش��ف منه 
املواهب التي يتوافر فيها اإلمكانات 
والق��درات الت��ي باإلم��كان صقلها 
وتطويرها بدنياً وفنياً وتكون قادرة 
عى املواصلة والعطاء ومتثيل النادي 

مستقبًا وتعود عليه بالفائدة.
وبنينَّ القيدوم أنه عرض عى مجلس 
اإلدارة بن��ادي البحرين الفكرة التي 
ينوي القيام بها، وأنه سيتكفل بتوفر 
األجهزة الفنية وس��واق املواصات، 
وتحصل عى الض��وء األخرض كونه 
لن يحتاج س��وى توفر صالة النادي 

لتنفيذ مرشوعه.
القيدوم بعدم��ا تحصل عى الضوء 

األخ��رض، أخذ خطوات��ه األوىل نحو 
التطبي��ق، وذلك بتجهي��ز املدربني 
واملواص��ات، وأخ��ذ يتج��ه نح��و 
املناط��ق املحيطة لن��ادي البحرين؛ 
من أجل عرض الفكرة عى األهايل، 
وكس��ب أك��رب ع��دد ممك��ن من 

املشاركني.

التطبيق والنتيجة

ق��ال القيدوم إن الربنامج بدأ يف 16 
يوليو املايض ملدة أربعة أسابيع، وقد 
انتهى يوم أم��س األول )الخميس(، 
وكان مبعدل 3 أيام يف األسبوع، وكان 

الحضور يف��وق التصور والتوقعات، 
إذ وص��ل ع��دد طالبي التس��جيل 
ما يق��ارب 160 ش��خصا، ولكن تم 
اعتامد 90 العبا، مضيفاً ألعاب كرة 
اليد والقدم والسلة كانت تدريباتها 
يف الصالة الرياضية فيام محبو لعبة 
السباحة، فقد تم استئجار لهم بركة 

خاصة لتنفيذ برنامج خاص بهم.
ووضح القيدوم أن تدريبات األلعاب 
كاف��ة ُطبق��ت عى أي��دي مدربني 
متخصصني من خ��ارج النادي، وقد 
رك��ز م��ن خ��ال التدريب��ات عى 
تطبيق األس��س واملهارة لكل لعبة، 
وسارت األمور عى النحو املطلوب، 

مؤك��داً أن يف كل األلع��اب حصدنا 
ما يق��ارب 10 إىل 20 العبا ملختلف 
الفئ��ات العمرية، وإذا حرصنا األمر 
عى لعبة كرة اليد، فإنه تحصل عى 
أكرث من 20 العبا س��يكونون لفئتي 
التجمع واألش��بال، وهذه املرحلتان 
تعتربان هام األهم يف لعبة كرة اليد 
من حيث تأسيس وصناعة الاعب.

وبنينَّ القيدوم أنه س��يتوىل اإلرشاف 
التجم��ع  فئت��ي  ع��ى  التدريب��ي 
واألش��بال لكرة اليد بنادي البحرين 
يف املوس��م الجديد، وبهذا س��يكون 
مس��تمراً يف تطبيق برنامجه، مؤكداً 
يف الوقت نفس��ه، أن ه��ذا الربنامج 

يعت��رب الخط��وة األوىل، وس��تكون 
هناك برامج مامثلة سيس��عى نادي 
البحرين لتطبيقها حينام يتم إجهاز 
املنشأة الجديدة للنادي، ودون أدىن 
شكل أن النادي سيجني مثار ذلك يف 

املستقبل القريب.

تجاوب المشاركين

كش��ف القيدوم أن تج��اوب أهايل 
املش��اركني كان كب��را للغاي��ة ليس 
أثناء الربنام��ج فقط، بل منذ أن تم 
ع��رض الفك��رة عليه��م، إذ إنهم مل 
يكونوا عى دراية بأن نادي البحرين 

ميتل��ك األلع��اب الرياضي��ة كاف��ة 
باستثناء الطائرة، وقد بادروا بكثافة 
يف االتصال وحج��ز مقاعد ألبنائهم، 
مضيف��اً أن حض��ور أولي��اء األمور 
ملتابعة األنشطة والربنامج كان مميز 
للغاية، بل وكان هناك مبادرات من 
قب��ل بجل��ب ال��ورود للقامئني عى 
الربنام��ج وقط��ع الحل��وى، يف جو 

عائيل اتسم بالحب واألخوة.
ويف الس��ياق نفسه، أشار خالد سامل 
العزري )والد أحد املشاركني( إىل أن 
الربنام��ج الصيف��ي كان ممتازا جداً 
من ناحي��ة الوق��ت والربامج الذي 
اشتمل عى النشاط البدين والريايض 
الذي يساعد أبناءهم يف فرة العطلة 
الصيفية ع��ى الحصول عى اللياقة 
وعدم تعوده عى الكس��ل، كام أن 
الربنام��ج تن��وع بجدول��ه اليومي، 
حي��ث اش��تمل ع��ى كل األلعاب 

وأهمها السباحة.
كام بنينَّ الس��يد حس��ني ريض )والد 
أح��د املش��اركني( أن الربنامج يعترب 
من��اء لش��خصية الطف��ل باالختاط 
باآلخري��ن وعدم الخج��ل، وخطوة 
إيجابية النشغال الطفل يف الرياضة 
عوضا عن التفرغ ملش��اهدة التلفاو 
واللعب باألجه��زة اإللكرونية، كام 
أن الربنام��ج يزرع الثق��ة يف النفس 

لدى الطفل.

دعم اإلدارة

أكد القيدوم أنه لوال دعم ومساندة 
ن��ادي  إدارة  مجل��س  وتش��جيع 
البحري��ن برئاس��ة نبيل الس��اعي، 
ورئيس جهاز لعب��ة كرة اليد أحمد 
األحمدي ملا كان له��ذا الربنامج أن 
ُيطب��ق وينف��ذ ع��ى أرض الواقع؛ 
كونهام الداعمني الرئيَسني للربنامج، 
وه��ام م��ن املتابعني لكل ش��اردة 
وواردة س��واء بالحضور أو االتصال 
الهاتف��ي والوقوف عى األمور كافة 
التي تحدث، وهذا إن دل عى يشء، 
فإمن��ا يدل ع��ى حرصهام الش��ديد 
لنجاح الربنام��ج وتحقيق األهداف 
املرجوة منه. مقدماً يف ختام حديثه، 
ش��كره الجزي��ل إىل رئي��س النادي 
نبيل الس��اعي واألحمدي لتفاعلهام 
مع فكرته ومس��اعدتهام له معنوياً، 
متمني��اً التوفي��ق لن��ادي البحرين، 
ويك��ون ضم��ن دائ��رة املنافس��ني 
وحاصدي األلقاب مبختلف األلعاب 

الرياضية.

القيدوم: هدفي تأسيس قاعدة قوية لنادي البحرين 
م���ن خ����ال ب��رن��ام��ج ش���ام���ل الك��ت��ش��اف ال��م��واه��ب

وج�����دن�����ا ال���ك���ث���ي���ر م�����ن ال���خ���ام���ات 
ل��ل��ع��ب��ة ال����ي����د واألل������ع������اب األخ������رى

دع�����������م اإلدارة م��������ن أس��������س 
النج���اح وتج����اوب األه����الي ك�بي�����ر

لقطات من البرنامج الصيفي  

علي مجيد
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ما زالت مفاوضات إدارة النادي األهيل لكرة اليد جارية مع كابنت الفريق حسني فخر لتجديد العقد للموسم 
الريايض 2017 - 2018.

وبحسب مصدر “الباد سبورت”، فإن الاعب ومنذ عودته من السفر يف الفرة األخرة، تحصل عى اتصاالً 
من إدارة النادي املعني تبدي رغبتها بالتعاقد معه ملوسم آخر، إال أنه مل يستجد شيئاً حتى يومنا هذا.

ويعترب فخر عنرصاً مهاًم يف الفريق والقلب النابض له بخربته وحنكته امليدانية، وله إسهاماته الكثرة يف 
األلقاب التي حصدها “األصفر” يف السنوات األخرة وآخرها لقب الكأس باملوسم املايض، كونه يتميز بدفاعه 

الجاد والقوي وصناعته لأللعاب الهجومية باإلضافة لتسجيله األهداف عرب اخراقات دفاعات الخصوم.
كام يعترب فخر الوحيد من أبناء القلعة الصفراء الذين مل يتم التجديد معهم حتى اآلن بعدما أقدمت اإلدارة 

نفسها عى تجديد عقدّي كل من الحارس صاح عبدالجليل وصادق عيل.

ح��س��ي��ن ف���خ���ر ف����ي م���ف���اوض���ات م����ع األه���ل���ي

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

أحمر الشباب يتعادل ودًيا مع 
نظيره العراقي

منافسات قوية لرفع األثقال المحلية

أحمد مهدي:

تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم لفئة الشباب أمام نظره العراقي 
وديا بهدف للطرفني، يف املواجهة للتي جمعت الطرفني مساء أمس 

عى استاد النادي األهيل باملاحوز.
وانتهى الشوط األول من اللقاء بتقدم العراقيني، فيام سجل الاعب 

صالح محمد هدف التعادل ملنتخبنا يف الشوط الثاين من رضبة جزاء.
وكان املنتخبان قد التقيا يوم اإلثنني املايض وديا عى ذات امللعب 

أيضا، وتعادال بهذه النتيجة أيضا، وسجل حينها ملنتخبنا الاعب عدنان 
الرشع. يشار إىل أن منتخب الشباب يف طور اإلعداد للمشاركة يف 

التصفيات املؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاما سنة 2018، إذ ستقام 
مباريات مجموعة منتخبنا يف التصفيات يف قرغزستان خال شهري 

أكتوبر ونوفمرب املقبلني. وأوقعت القرعة منتخبنا يف املجموعة األوىل 
إىل جانب:قرغزستان)املستضيف(، عامن، اإلمارات والنيبال.

وينص نظام التأهل للنهائيات اآلسيوية عى تأهل أبطال املجموعات 
العرش، باإلضافة إىل أفضل  5منتخبات يحتلون املركز الثاين بينها.
 وقبل املشاركة يف التصفيات اآلسيوية، فإن املنتخب سيشارك يف 

بطولة غرب آسيا التي ستقام يف فلسطني الشهر املقبل.

أم الحصم – اتحاد رفع األثقال: شهدت البطولة الثانية لرفع األثقال 
للرجال والسيدات التي أقيمت عى صالة نادي دملون كروس 

فت األسبوع املايض منافسات قوية خصوصاً ضمن منافسات فئة 
السيدات، حيث احتلت البطلة زهراء حسن محفوظ من برنامج 

مملكة البحرين الكتشاف املواهب الرياضة املركز األول يف فئة 
48 كجم وجمعت 105 كجم من رفعتي الخطف والنطر، فيام 

جمعت الاعبة لطيفة محمد رشيف 84 كجم وحلت باملركز الثاين، 
واستطاعت الاعبة مريم محمد رشيف حصد امليدالية الربونزية بعد 

أن خطفت 35 كجم، و45 يف رفعة النطر. 
ويف الفئة الثانية 58 كجم للسيدات تنافست كل من الرباعات 

معصومة عيل عباس، محققة رقام شخصيا جديدا يف رفعة النطر 
باملحاولة الثالثة واألخرة، والتي جاءت باملركز الثالث فيام اشتدت 

املنافسة يف هذه الفئة الوزنية عى املركزين األول والثاين بني الاعبتني 
درة املحاري من صالة ديلمون كروس فت، والتي احتلت املركز الثاين 

مبجموع الرفعات 98 كجم، وكان لها ظهور مميز باملستوى الفني 
الذي قدمته يف البطولة والاعبة مريم خلف بحصولها عى املركز 

األول مبجموع 101 كجم بفارق 3 كجم يف مجوع الرفعات، ومتتاز 
الاعبة برعة يف األداء خصوصا يف رفعة الخطف.

منتخبنا الوطني الشباب  )تصوير:جعفر علي(

حسين فخر

ضاحية السيف           اللجنة األولمبية البحرينية 

دشن ممثل جالة امللك لألعامل 
الخرية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعى للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة كتاب “الرياضة 

البحرينية من أجل الحياة” 
الذي قامت األكادميية األوملبية 

البحرينية بإعداده تنفيذا 

لتوجيهات سموه الداعية إىل 
جعل الرياضة منهج حياة يف 

مجتمعنا البحريني.
وقد أبدى سموه إعجابه 

مبحتوى هذا الكتاب القيم 
وبالطريقة املتميزة إلخراجه 

وتنفيذه، مشيدا بجهود فريق 
اإلعداد الذي ترأسه الربوفيسور 
العاملي “استيفان بايل”، إضافة 

إىل كل من مدير األكادميية 
األوملبية املحارض الدويل نبيل 
طه وحسني جعفر ومحمود 

يتيم.
ووجه سموه إىل أهمية نرش 

هذا اإلصدار وتوزيعه عى 
الجهات ذات االختصاص 

لتعميم محتواه عى رشائح 
املجتمع البحريني املختلفة، 

وتفعيل ما به من إرشادات 
ونصائح علمية عى أرض الواقع.

وقد قام األمني العام املساعد 
للمجلس األعى للشباب 

والرياضة أمني عام اللجنة 
األوملبية البحرينية عبدالرحمن 

عسكر بإهداء سمو الشيخ نارص 
بن حمد ال خليفة النسخة 

األوىل من هذا الكتاب.

ناصر بن حمد يدشن “الرياضة البحرينية من أجل الحياة”

سمو الشيخ ناصر أثناء تدشين الكتاب
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خاض منتخبنا الوطني للناش��ئني للكرة 
الطائرة تجربة جادة استعداداً لبطولة 
العامل للناش��ئني تح��ت 19 عاماً والتي 
س��تحتضنها اململك��ة يف الفرتة من 18 
لغاية 27 الش��هر الجاري بعدما خاض 
مواجه��ة تجريبي��ة م��ع مجموعة من 
العبي املنتخب األول ومجموعة أخرى 
من العبي األندية املحلية مس��اء أمس 
األول الخمي��س ع��ى صال��ة االتح��اد 

البحريني للكرة الطائرة.
وانتهت املباراة لصالح منتخب الرجال 
بثالثة أشواط نظيفة )25/17، 25/18، 
28/26(، حيث ش��ارك املدرب يوسف 
خليفة بتش��كيلة مختلفة من الالعبني 
بهدف التجربة والوقوف عى األخطاء 

الفنية يف مختلف املراكز.
وش��ارك يف املب��اراة من جان��ب فريق 
فئة الرجال كال من نارص عنان وعباس 
الخباز وع��ي الصرييف ومحمود العافية 
وأحم��د س��لامن وعبدالرحمن املطوع 
والليربو محمد رمضان حرصا منهم عى 
املس��اهمة يف تجهيز منتخب الناشئني 

للمشاركة العاملية.
وتتواص��ل تدريبات املنتخ��ب بقيادة 
امل��درب يوس��ف خليفة حت��ى موعد 
البطولة رس��مياً 18 اغس��طس عى أن 
يدخل املنتخب معسكراً داخلياً بفندق 
اس هوتي��ل بتاريخ 13 اغس��طس ثم 
س��يالقي املنتخب الياباين وديا بتاريخ 

14 اغس��طس وذلك به��دف الوقوف 
عى مس��توى الفري��ق وتصحيح بعض 
األخطاء والدخول يف مواجهة تجريبية 

جادة تهيأ الالعبني للبطولة العاملية.

بروفة للجنة الحكام وملتقطي الكرات
نظمت لجنة الح��كام املحلية اجتامعاً 
م��ع جميع الح��كام الذين س��يديرون 
منافس��ات البطول��ة والبال��غ عددهم 
44 حك��اًم محلياً برئاس��ة رئيس لجنة 
الحكام راش��د جابر، بحضور مس��اعد 
اإلداري��ة  للش��ؤون  البطول��ة  مدي��ر 
محمد ال��ذوادي ورئيس لجنة املالعب 

عبدالخالق الصباح.
وخالل االجتامع اس��تعرض رئيس لجنة 
والنواحي  املالحظ��ات  بع��ض  الحكام 

املرتبطة بعمل الحكام املحليني واألدوار 
املنوطة بهم إىل جانب الحكام األجانب 
والبال��غ عدده��م 20 حك��ام، مطالباً 
الجمي��ع العم��ل عى إنج��اح البطولة 
ملا ميثل��ه التحكيم من ركيزة اساس��ية 
يف نجاح املنافس��ات الرياضية، كام تم 
التطرق إىل اهمية التسجيل االلكرتوين 
واإلرشاف وتس��جيل املباريات والعديد 

من األمور املرتبطة بالتحكيم.
ك��ام قام��ت لجن��ة املالع��ب بإجراء 
بروفة أولي��ة مللتقطي الكرات بإرشاف 
عبدالخالق الصباح رئيس لجنة املالعب 
وبحض��ور عدد م��ن الح��كام وأعضاء 
اللجنة لتوجيه وإرشاد ملتقطي الكرات 
بكيفية التقاط الكرات واتباع الربتوكول 
والقان��ون يف توزيع والتق��اط الكرات 

والرشوط والواجبات املتبعة مبش��اركة 
أعداد كبرية من ملتقطي الكرات الذين 

ابدوا تعاوناً كبرياً مع لجنة املالعب.

البحر: “البالد” سباقة في دعم 
شباب الوطن

ش��اركت صحيف��ة الب��الد يف الحمل��ة 
#كلنا_معاك��م  اإلعالمي��ة  الوطني��ة 
والت��ي تس��تهدف التحش��يد اإلعالمي 
والجامهريي ملنتخبنا الوطني يف بطولة 

العامل للناشئني تحت 19 عاماً.
التنفي��ذي لصحيف��ة  وأك��د الرئي��س 
“الب��الد” أحم��د البح��ر أن مش��اركة 
الصحيف��ة يف الحملة الوطنية اإلعالمية 
الوطني  منتخبنا  لدع��م  #كلنا_معاكم 
للناشئني للكرة الطائرة يف بطولة العامل 

ي��أيت يف إط��ار ح��رص الصحيف��ة عى 
التفاع��ل مع كافة املبادرات املجتمعية 
بش��كل عام وخدمة الحرك��ة الرياضية 

والشبابية بشكل خاص.
يف  الصحيف��ة  مش��اركة  أن  وأض��اف 
الحملة س��واء عرب الصحيفة أو مواقع 
التواصل االجتامعي الخاصة بها تأيت يف 
إطار املس��ؤولية الوطنية تجاه ش��باب 
الوطن، وس��عياً م��ن الصحيفة يف دعم 
منتخبن��ا الوطن��ي للك��رة الطائ��رة يف 
هذا االس��تحقاق الوطني العاملي املهم 
والذي س��يقام مبش��اركة 20 دولة من 

مختلف العامل.
وأوض��ح البح��ر أن صحيف��ة “البالد” 
حريص��ة كل الح��رص ع��ى التفاع��ل 
اإليجايب م��ع كافة املب��ادرات الوطنية 

وباألخ��ص تل��ك الت��ي تع��زز االنتامء 
والوالء للوطن وتساهم يف دعم شباب 
البحري��ن يف كافة املج��االت وباألخص 
املجال الريايض الذي يستقطب أعدادا 
كب��رية م��ن الش��باب، مؤك��داً وقوف 
صحيفة “البالد” م��ع املنتخب يف هذا 
االستحقاق الوطني انطالقاً من حرصها 
املتواصل عى دعم املنتخبات الوطنية 
كافة وتسخري كافة إمكانياتها من أجل 
إبراز املشاركة البحرينية ونجاح البطولة 
العاملية متمني��اً ملنتخبنا الوطني دوام 
التوفيق والنج��اح يف البطولة لترشيف 
سمعة الرياضة البحرينية والتأكيد عى 
كعب الكرة الطائرة التي رشفت الوطن 
مؤخ��راً بفوز منتخب الناش��ئني بلقب 

البطولة العربية.

منتخبنا الوطني يستعد بقوة لمونديال الكرة الطائرة للناشئين
#كلنا_معاكم ال��وط��ن��ي��ة  ال��ح��م��ل��ة  ت��دع��م  “ال����ب����الد” 

إج��راء بروف��ة لملتقط��ي الك��رات واجتم��اع تحضي��ري للجن��ة الح��كام

جانب من مباراة منتخبنا وفريق فئة الرجالالبروفة الخاصة بملتقطي الكرات

الرفاع              االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أحمد البحر

ُمني منتخبنا الوطني للناشئني لكرة اليد 
بالهزمية الثاني��ة يف نهائيات كأس العامل 
للناش��ئني واملقام��ة حالي��اً يف العاصمة 
الجورجية تبلييس وذل��ك أمام املنتخب 
الرنويجي يف املب��اراة التي أقيمت ظهر 

أمس الجمعة.
وبعدم��ا انته��ى الش��وط األول بتقدم 
الرنوي��ج بف��ارق 6 أه��داف )19/13(، 
واصل األخري أفضليته ب��األداء والنتيجة 
لينهي اللقاء لصالح��ه بفارق 16 هدف 
وبنتيجة )39/23(، وحاز العب منتخبنا 

عبدالله عي عى جائزة أفضل العب.

مش��واره  اس��تهل  ق��د  منتخبن��ا  وكان 
بالهزمي��ة األوىل أم��ام املنتخب الفرنيس 
)20/42( ث��م حقق فوزاً مس��تحقاً عى 

نظريه الدامناريك )35/31(.
وس��يخضع منتخبنا اليوم السبت للراحة 
ع��ى أن يس��تأنف مبارياته غ��داً األحد 
بخوض مبارات��ه الرابعة مبالقاة املنتخب 
دائ��رة  يف  منتخبن��ا  الزال  إذ  امل��ري. 
املنافس��ة عى البطاق��ات األربعة األوىل 
املؤهلة لل��دور الثاين، إذ يحتاج للخروج 
بنتيجة الفوز عى املنتخب املري عى 
أق��ل تقدير ليك يضمن ذل��ك مع تبقي 

ل��ه مباراة أخرية س��تكون أمام املنتخب 
السويدي. 

ويرشف عى منتخبنا املدرب إبراهيم 
عب��اس ومعاوناه س��يدرضا املوس��وي 
الالعبني:  ويض��م  النش��يط،  وحس��ن 
أحمد عباس خات��م، محمد عي عيد، 
أحمد حس��ني عي، أحمد عي الغزال، 
أحمد ج��الل فضل، عبدالله ياس��ني، 
فاضل املقايب، قاس��م الشويخ، يوسف 
أحمد إبراهيم، فاضل العليوات، نارص 
عي نارص، عبدالل��ه عي، أحمد زهري 
عامر، عمران محمد الحلواجي، محمد 

حبيب ومحمد خليل.

 الظهور الثالث لحكامنا

الدوليان  البحريني��ان  الحك��امن  واصل 
معمر الوطني ومحم��د قمرب ظهورهام 
يف منافس��ات كأس الع��امل، وذلك بإدارة 
لق��اء تونس واملكس��يك والت��ي أقيمت 
يوم أمس )الجمعة(، وهذه املرة الثالثة 
التي يتوىل فيها الحكامن إدارة منافسات 
املونديال، إذ س��بق له��ام أن أدارا لقاء 
أملانيا والجزائر ال��ذي أقيم يوم االربعاء 
ولقاء الربازيل وكوريا يف اليوم االفتتاحي.

الهزيم��ة الثاني��ة ألحم��ر الناش��ئين ف��ي موندي��ال جورجي��ا
ح��ك��ام��ن��ا ي���ظ���ه���رون ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة 

علي مجيد

الرف��اع – االتح��اد البحرين��ي أللعاب 
الق��وى: تأهلت الع��داءة كالكيدان إىل 
نهايئ س��باق 5 آالف مرت للس��يدات يف 
بطول��ة العامل أللع��اب الق��وى، والتي 
تحتضنها العاصمة الربيطانية لندن حتى 
13 الش��هر الجاري بعدما حققت املركز 
الثامن مبجموعتها يف التصفيات األولية 
منهية الس��باق بزمن 15:07:19 دقيقة 
لتحقق رقاًم شخصياً جديداً، فيام حلت 
زميلته��ا بونتو ربيت��و يف املركز الحادي 
عرش يف السباق بزمن 15:16:70 دقيقة. 
وس��تخوض الع��داءة كالكي��دان نهايئ 
س��باق 5 آالف مرت للس��يدات يوم غد 

األحد عند الساعة 9:35 مساء.

ميخو وبنسون إلى نصف 
النهائي 1500 متر

تأهل العداء الصدي��ق ميخو إىل الدور 
نصف النهايئ لس��باق 1500 مرت للرجال 
بعدما حقق املرك��ز األول يف التصفيات 
األوىل مبجموعته، منهياً مسافة السباق 

بزمن 3:42:12 دقيقة، كام تأهل العداء 
بنسون س��وري إىل نصف النهايئ كذلك 
بعدما أحرز املركز العارش عى املجموعة 

بزمن 3:39:77 دقيقة.
ويف حال تخطي العداءان ميخو وسوري 
الدور نصف النهايئ الذي أقيم يف ساعة 
متأخرة من مساء أمس الجمعة، فإنهام 
س��يخوضان النهايئ يوم غ��د األحد عند 

الساعة 10:30 مساء.

بيرهانو وزهير يخوضان نهائي 5 
آالف متر للرجال اليوم

يخ��وض العداءان بريهان��و وزهري عواد 
نهايئ س��باق 5 آالف مرت للرجال، والذي 
س��ينطلق الس��اعة 10:20 مساء، حيث 
يتطلع االثنان لتحقي��ق نتيجة إيجابية 

يف السباق.

أديدونغ في المركز الخامس 
بنصف نهائي 200 متر

أحرزت العداءة أديدونغ أوفنايم املركز 

الخام��س يف مجموعته��ا بالدور نصف 
النهايئ لسباق 200 مرت للسيدات بعدما 
أنهت مسافة السباق بزمن 23:24 ثانية 
دون أن يحالفه��ا الح��ظ يف التأهل إىل 

السباق النهايئ.

تتويج سلوى عيد

أجريت مس��اء أم��س األول مراس��م 
تتويج نهايئ سباق 400 مرت للسيدات، 
حيث ت��م تقليد العداءة س��لوى عيد 

بامليدالية الفضية بعدما أحرزت املركز 
الثاين بزمن 50:06 ثانية لتس��جل رقاًم 
للم��رة الثالثة عى  بحريني��اً جدي��داً 
التوايل يف بطول��ة العامل الحالية بعدما 
حطمت��ه يف التصفي��ة األوىل ونص��ف 
النهايئ لتربهن عن جدارتها وإمكاناتها 
الكب��رية يف س��باق 400 م��رت ع��دًوا 

للسيدات.
فيام توجت الع��داءة األمريكية فيليس 
فرانس��يس باملرك��ز األول وامليدالي��ة 

الذهبية بزم��ن 49:92 ثانية، وتوجت 
مواطنتها اليس��ون بامليدالية الربونزية 

بزمن 50:08 ثانية.
ونالت س��لوى عيد إعجاب الكثري من 
متابع��ي بطول��ة العامل وح��ازت عى 
العديد من إشادات الصحف األجنبية 
والربيطاني��ة تحدي��داً نظري املس��توى 
الرائ��ع ال��ذي قدمته لتفرض نفس��ها 
كأحد أبرز العداءات يف سباق 400 مرت 

للسيدات عى مستوى العامل.

أميركا في الصدارة

األمريكية  املتح��دة  الوالي��ات  مازال��ت 
تتصدر جدول ترتيب امليداليات لبطولة 
العامل أللع��اب القوى حت��ى يوم أمس 
الجمعة بعدم��ا رفعت حصيلتها إىل 19 
ميدالي��ة بينها 6 ذهبي��ات و7 فضيات 
و6 برونزي��ات، وكيني��ا يف املرك��ز الثاين 
بحصولها ع��ى 7 ميداليات من بينها 3 
ذهبي��ات وفضية و3 برونزي��ات، بينام 
خطفت جنوب إفريقيا يف املركز الثالث 
بحصوله��ا عى خمس ميدالي��ات بينها 
ذهبيت��ان وفضية وبرونزيت��ان، والصني 
وبولن��دا يف املرك��ز الراب��ع بالتس��اوي 
بينهام بحصولهام ع��ى أربع ميداليات 
من بينه��ا ذهبية وفضيت��ان وبرونزية، 
وأثيوبيا يف املركز السادس بحصولها عى 
ث��الث ميداليات بحصوله��ا عى ذهبية 
وفضيتني، فيام مازالت مملكة البحرين 
يف املركز السابع واألوىل عربيا بحصولها 

عى ذهبية وفضية.

الصديق ميخو بدر ناصر واألمير نواف بن محمد مع البطلة سلوى عيد

منتخب الناشئين لكرة اليد

ل��ل��س��ي��دات م��ت��ر  آالف   5 ل��ن��ه��ائ��ي  ت��ت��أه��ل  ك��ال��ك��ي��دان 
ب���ط���ول���ة ال���ع���ال���م ألل����ع����اب ال���ق���وى



أش��اد مدير أول لش��ؤون رشكة بتلكو 
أسامة السعد مبنافس��ات دوري خالد 
بن حمد للمراكز الشبابية واألندية غري 
املنضوية تحت مظلة االتحاد البحريني 
لكرة القدم ول��ذوي اإلعاقة والفتيات 
الخامس لكرة الق��دم للصاالت، املقام 
ع��ى صالة مدين��ة خليف��ة الرياضية، 
واملس��تمر حت��ى الراب��ع ع��ر م��ن 
س��بتمرب املقب��ل، بتنظيم م��ن وزارة 
شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع 
املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ خالد 
بن حمد بن عي��ى آل خليفة، تحت 
شعار #ملتقى_األجيال، إذ يأيت الدوري 
ضمن إحدى املبادرات الكرمية لسموه 

بدعم الشباب الرياضية واإلنسانية.

وقال الس��عد: “إنه م��ن دواعي رسور 
“بتلكو” أن تكون داعمة لهذا امللتقى 
الري��ايض الفريد ال��ذي يحمل أهدافا 
نبيل��ة رس��مها النائ��ب األول لرئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
لرياض��ة ذوي اإلعاقة س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة من خالل 
مبادرت��ه، والت��ي تتضم��ن احتض��ان 
الش��باب البحريني يف منافسة رشيفة 
باإلث��ارة والتش��ويق والتحدي،  مليئة 
والت��ي تس��اهم يف رفع مس��توياتهم 
الفنية وقدراتهم وتربز اإلمكانات التي 
ميتلكونها، والت��ي تنعكس عى ظهور 
مواه��ب كرية جديدة عى مس��توى 

كرة القدم الصاالت الت��ي باتت اليوم 
إحدى األلعاب الرياضية األكرث شعبية 
بني الش��باب الذين ميارس��ونها بصورة 
مس��تمرة. وكذلك م��ا تضمنته مبادرة 
سموه من أهداف اجتامعية وإنسانية 
تتعلق بتعزي��ز الرتابط االجتامعي بني 
جميع املش��اركني من مختلف مناطق 
اململك��ة، وال��ذي يع��زز جانب��ا مهام 
وهو ال��والء والوطني��ة بينهم، وكذلك 
التطوع��ي،  العم��ل  التش��جيع ع��ى 
والس��عي لغ��رس قيم نبيل��ة مرتبطة 
باالهتامم بجميع فئات الش��باب منها 
ذوي اإلعاقة، وتوفري الدعم كافة لهذه 
الفئة الت��ي تعترب جزءا م��ن املجتمع 

البحريني الواحد”.

وأع��رب الس��عد عن تقدي��ره الجهود 
الكبرية التي يبذلها س��مو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليفة من أجل الرياضة 
البحرينية، مؤكداً أن رشكة بتلكو تشعر 
بالفخر واالعتزاز يف التعاون مع مبادرات 
س��موه، حي��ث تح��رص الركة عى 
تقدي��م كل الدعم والرعاية للفعاليات 
التي تنظم للش��باب البحريني، والتي 
تهدف إىل جمع الش��باب ودفعه نحو 
إب��راز طاقاته ودعم��ه لتطوير وارتقاء 
إمكانات��ه، مب��ا ينعك��س ع��ى أدائه 
ومش��اركته املجتمعية، مشيدا بالدور 
البارز الذي يقدمه س��مو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليفة من أج��ل الرقي 
بهذا امللتقى الريايض، والوصول به إىل 

أعى املستويات، مضيفا أن هذا رعاية 
ودعم س��موه لهذا الدوري س��اهم يف 

بلوغ��ه ملرحل��ة متط��ورة واكتس��ابه 
لسمعة واس��عة عى مستوى املنطقة، 
موجها الشكر والتقدير للجنة املنظمة 
عى جهودها املتميزة يف إبراز وإنجاح 
الف��رق  لجمي��ع  ومتمني��ا  ال��دوري، 
املش��اركة التوفي��ق والنج��اح يف هذا 

الحدث.
وق��د انطلق��ت املباري��ات بحض��ور 
ممث��ي رشك��ة بتلكو مدي��ر عمليات 
وتطوي��ر قنوات البيع املبارشة  محمد 
عبدالعال، واختص��ايص عالقات عامة 
محم��د الف��رج، وتابع��ا جانب��اً م��ن 
منافس��ات ال��دوري، واللذان أش��ادا 
باملنافس��ة والتنظي��م الكبريي��ن لهذا 

التجمع الريايض الشبايب.

السعد: سعداء بأن تكون بتلكو أحد الداعمين الرئيسين للملتقى الرياضي
 أكد أن الدوري يضم أهداًفا نبيلة تعبر عن توجهات سموه

اللجنة اإلعالمية             دوري خالد بن حمد
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رأس الرمان يعبر بني جمرة 

 حضور فاعل ومميز لجماهير سلماباد

 سلماباد هزم داركليب وتأهل للدور الثاني

نشاط كبير لعضو اللجنة الفنية الشعباني
النعيم والسلطة يتخطى مدينة زايد

 تعادل عادل بين الحورة والقضيبية وكرباباد 
متكن فريق مركز 

شباب رأس الرمان 
من الفوز عى 

بني جمرة بثامنية 
أهداف مقابل ثالثة 

بعد مباراة مثرية 
ضمن منافسات 
املجموعة الثالثة.
ورفع فريق رأس 

الرمان رصيده إىل 
9 نقاط يف املركز 
الثاين، وبقي بني 

جمرة عى رصيده 
السابق )3 نقاط(.

وانتهى الشوط األول بتقدم رأس الرمان بستة أهداف مقابل هدف، 
حيث سجل لرأس الرمان كل من فاضل عادل )هدفني( يف الدقيقتني 

4 و13، وكميل بدر يف الدقيقة 5، وحمزة أحمد )هدفني( يف الدقيقتني 
7 و9، وأحمد عقيل يف الدقيقة 15، وسجل هدف بني جمرة فاضل 

عبدالله يف الدقيقة 12. ويف الشوط الثاين ضاعف حمزة أحمد النتيجة 
لصالح فريقه رأس الرمان بتسجيله هدفني يف الدقيقتني 25 و26، فيام 
سجل بني جمرة هدفني عن طريق فاضل عبدالله يف الدقيقة 30 و32 

لتنتهي املباراة بفوز رأس الرمان بثامنية أهداف مقابل ثالثة.
وحصل العب فريق مركز شباب رأس الرمان حمزة أحمد عى نجم لقاء 

فريقه وبني جمرة.

سجل حضور جامهري مركز شباب سلامباد أمرا الفتا ومميزا يف صالة مدينة 
خليفة الرياضية، والتي تحتضن منافسات دوري خالد بن حمد.

وكان حضور جامهري مركز شباب سلامباد يف لقاء فريقهم أمام نادي 
داركليب مميزا، حيث حرضت الرابطة؛ لتشجيع فريقها بأفضل صورة.

واستعملت الجامهري أدوات التشجيع املختلفة، األمر الذي أضفى صورة 
فنية رائعة من عى مدرجات الصالة.

ويعترب التواجد الجامهريي لفريق مركز شباب سلامباد استمرارا للحضور 
املميز الذي تشهده منافسات الدوري، حيث تحظى بحضور فاعل وكبري 
خالل مختلف املباريات. وتفاعلت جامهري سلامباد مع أهداف فريقها 

واحتفلت بفوزه والتأهل للدور الثاين.

تأهل فريق مركز شباب سلامباد رسميا إىل الدور الثاين بعد فوزه عى 
حساب أقرب مالحقيه فريق مركز شباب داركليب بنتيجة هدفني نظيفني، 
يف املباراة التي جمعت الفريقني يوم أمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة 
لحساب املجموعة الثالثة من منافسات الدور األول. سجل أهداف املباراة 
الالعبان عي أحمد يف الدقيقة 25، ومحمود رياض يف الدقيقة 39، وبهذه 

النتيجة انفرد فريق سلامباد بصدارة املجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة.
ويأيت يف املركز الثاين فريق رأس الرمان برصيد )9 نقاط(، ثم ثالثاً داركليب 
برصيد )6 نقاط(، وفرق بني جمرة ومدينة زايد والنعيم والسلطة برصيد 

)3 نقاط(.
وضمن سلامباد تأهله إىل الدور الثاين خصوصاً مع تبقي جولة واحدة 

فقط عى املجموعة الثالثة، حيث سيواجه سلامباد فريق بني جمرة يف 
الجولة األخرية، وداركليب مع مدينة زايد، والنعيم والسلطة ضد رأس 

الرمان. ُمنح قائد فريق مركز شباب سلامباد عي أحمد جائزة أفضل العب 
يف مباراة فريقه أمام فريق مركز شباب دار كليب، بعدما تألق الالعب يف 

هذه املواجهة، وقاد فريقه لتحقيق الفوز، والتي نجح من خاللها بتسجيل 
هدف من أصل هدفني.

يبذل عنرص طاولة تسجيل النتائج وعضو اللجنة الفنية ميك الشعباين 
جهودا كبرية يف منافسات دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية لكرة 
الصاالت يف نسخته الخامسة. ويقدم الشعباين جهودا منقطعة النظري 
يف تسجيل النتائج وجميع األمور الخاصة باملباريات بدءا من تسجيل 

وتقييد أسامء العبي الفرق يف قوائم املباريات، عالوة عى تسجيل 
أسامء مسجي األهداف والحاصلني عى البطاقات امللونة.

كام يقوم عضو اللجنة الفنية بعمل جبار يف متابعة شؤون جميع الفرق 
والتعرف عى متطلباتها أو اإلجابة عن أي استفسارات متعلقة بوضع 
الالعبني قبل وبعد املباريات، وذلك يف إطار إنجاح الدوري عى جميع 

األصعدة من منطلق التعاون بني جميع األطراف. ويحرص الشعباين عى 
الحضور مبكرا ملبارشة التجهيزات استعدادا النطالق املباريات األربع 

التي تلعب حاليا كل يوم منافسات الدور التمهيدي.

ويف اللقاء الثالث يوم أمس األول، متكن فريق مركز شباب حالة 
النعيم والسلطة من الفوز عى فريق مركز شباب مدينة زايد وبواقع 

ستة أهداف دون رد، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة.
وانتهى الشوط األول من اللقاء بتقدم النعيم والسلطة بهدفني دون 

رد. وسجل أهداف فريق حالة النعيم والسلطة كل من: محمد حمد 
يف الدقائق 15 و33 و34، محمد عي 18، محمد راشد 24 وأحمد 

عبدالعزيز 37. 
وسجل العب فريق مركز شباب حالة النعيم والسلط، محمد حمد، 

اسمه ضمن صفوف املتألقني يف الدوري، وحاز عى نجومية لقاء 
فريقه أمام مركز شباب مدينة زايد.

 اكتفى فريقا مركز شباب الحورة والقضيبية ومركز شباب كرباباد 
بالتعادل اإليجايب ألربعة أهداف لكل منهام، يف املباراة التي جمعت 
الفريقني يوم أمس عى صالة مدينة خليفة الرياضية، ضمن مباريات 

الجولة الرابعة لحساب املجموعة الثانية من الدور األول للدوري، 
فقد سجل أهداف الحورة والقضيبية، عارف سوايل يف الدقيقة 9، 

وزوبري عيى يف الدقيقة 19 وسمري بشري يف الدقيقة 26 و34، فيام 
سجل أهداف كرباباد، سيد محمود خليل يف الدقيقة 10 و38، ومنري 
عبدالعزيز يف الدقيقة 28 ومحمود عبدالرضا يف الدقيقة 31، وبهذه 

النتيجة رفع الحورة والقضيبية رصيده إىل النقطة الخامسة، ورفع 
كرباباد رصيده إىل النقطة الرابعة.

ُمنح العب فريق مركز شباب الحورة والقضيبية سمري بشري جائزة 
أفضل العب يف مباراة فريقه أمام فريق مركز كرباباد، بعدما قدم 
الالعب مستوى مميزا استطاع من خالله إثبات نفسه ليكون نجم 

املباراة، وذلك بعدما نجح يف تسجيل هدفني من أصل أربعة أهداف 
يف هذه املواجهة. 

محمد أحمد يتسلم جائزة أفضل العب في المباراة

من مباراة الحورة والقضيبية مع كرباباد

من جماهير سلماباد في دوري خالد بن حمد

علي أحمد يتسلم جائزة أفضل العب في المباراة

الشعباني لدى تأدية مهامه في دوري خالد بن حمد

4 لقاءات في الجولة الرابعة اليوم السبتتواجد رؤساء المراكز في مباريات الدوري
 تشهد منافسات دوري خالد بن حمد لكرة الصاالت تواجد العديد 

من الشخصيات الرياضية املرتبطة باألندية أو املراكز الشبابية أو 
غريها من الجهات املختلفة. ومن بني هذه الشخصيات، يربز حضور 
رؤساء املراكز الشبابية ملباريات الدوري التي تقام عى صالة مدينة 
خليفة الرياضية. وتشهد منافسات هذا العام أفضلية كبرية للمراكز 

الشبابية، إذ تشارك جميعها. ويبلغ عدد املراكز الشبابية يف البحرين 

36 مركزا شبابيا. ويعترب تواجد رؤساء املراكز وكذلك األندية يف 
املباريات دليال عى االهتامم الكبري الذي توليه املراكز مبنافسات 
الدوري، والذي أضحى منصة ومحطة رافدة لخروج العديد من 

أصحاب الكفاءات واملهارات املختلفة. ويحرص رؤساء املراكز 
عى التواجد يف خطوة لدعم املشاركني، خصوصا ملا للمشاركة من 

مكتسبات وفوائد فنية وتنظيمية عى جميع األصعدة.

تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة 
الرابعة من الدوري، وذلك بإقامة 4 مباريات 

عى صالة مدينة خليفة الرياضية.
فضمن املجموعة الخامسة، عند 5 عرصا، 

يلتقي فريق مركز شباب سند مع مركز 
شباب القادسية.

وعند 6 مساء، يلعب فريق السهلة الجنوبية 
مع البسيتني، وضمن املجموعة السادسة عند 

7 مساء، يلعب فريق مركز شباب السنابس 
مع نادي مقابة، وعند 8 مساء يلعب فريق 

مركز شباب الديه مع مركز شباب مدينة 
عيى.  

أسامة السعد

جانب من لقاء رأس الرمان وبني جمرة
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“الموسم الثاني” يهدد خصوم مورينيو 

ليفربول يحسم مستقبل كوتينيو 

ديمبلي يتصدر صحف كتالونيا

ريال مدريد يحصن إيسكو 

)وكاالت(: عىل عكس املعتاد دامئا، يشعر 
الربتغايل جوزي��ه مورينيو، مدرب فريق 
مانشسرت يونايتد، بالسعادة حاليا، وهو 
ما قد يثري املشاكل بالنسبة لبقية األندية 
املنافسة بالدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 

القدم )برميريليج(.
يبدأ مورينيو موس��مه الثاين مع يونايتد 
بفري��ق مدع��م بش��كل جي��د، وإميان 
حقيق��ي بقدرته ع��ىل املنافس��ة بقوة 
ع��ىل لق��ب البطول��ة. وتتمث��ل األنباء 
الس��يئة ملنافيس موريني��و يف أن املدرب 
املثري دامئا للجدل، ت��وج بلقب الدوري 
يف موس��مه الث��اين مع األندي��ة الخمس 
األخرية التي ت��وىل تدريبها، وهي بورتو 
الربتغ��ايل وتش��يليس االنجلي��زي وريال 
مدريد اإلسباين وإنرت ميالن اإليطايل، ثم 

تشيليس مرة أخرى.
وع��اىن موريني��و كث��ريا خالل موس��مه 
األول مع مانشسرت يونايتد، الذي حصل 
ع��ىل املركز الس��ادس يف ترتيب الدوري 
اإلنجليزي، لكنه ق��اد الفريق يف النهاية 
للتتويج بلقب الدوري األورويب )يوروبا 
لي��ج(، ليحص��ل ع��ىل مقع��د مبارش يف 
مرحلة املجموعات ببطولة دوري أبطال 

أوروبا، يف املوسم الجديد.
وأنفقت إدارة يونايتد 145 مليون جنيه 
إس��رتليني )189 مليون دوالر(، للتعاقد 

مع ثالثة العبني، ه��م: البلجييك روميلو 
لوكاك��و، مهاج��م إيفرت��ون، وال��ريب 
نيامنيا ماتيتش، العب وس��ط تشيليس، 
لينديل��وف مدافع  والس��ويدي فيكتور 
بنفيكا الربتغايل. وللمرة األوىل، يس��تهل 
مورينيو املوسم واالبتسامة تعلو وجهه.

وقال امل��درب الربتغايل، عقب خس��ارة 
فريق��ه 2/1 أمام ري��ال مدريد، يف كأس 
الس��وبر األورويب، يوم الثالث��اء املايض: 
“إنن��ي س��عيد للغاية بأن أك��ون مدربا 

لهؤالء الفتية”.
وأوضح مورينيو: “قلت لهم قبل بضعة 
أيام، أثناء مس��رييت الطويلة مل يكن لدي 
مطلق��ا مجموعة من الالعب��ني، أحببتها 
بنف��س درجة الح��ب الت��ي أكنها لهم 

اآلن”.
وأضاف: “أشعر بالسعادة حقا بالتواجد 
معهم.. إنن��ي ذاهب للقت��ال برفقتهم 
طوال الطريق، لذلك دعونا منيض إىل يوم 
األح��د، إن أولد ترافورد )معقل الفريق( 
ينتظرن��ا، أعتقد أن لديه س��بب ليقف 

بجوارنا”.
املثري للدهشة، أن يونايتد كان يعاين من 
املش��اكل يف أولد ترافورد خالل مشواره 
ببطولة الدوري، املوس��م املايض، فرغم 
أنه مل يخرس س��وى مباراة وحيدة، لكنه 
تع��ادل يف ع��رة لق��اءات، خ��الل 19 

مواجه��ة خاضها يف معقله، فيام س��جل 
العبوه 26 هدفا فق��ط، ليصبح أضعف 
الفرق الس��تة األوىل يف ترتيب املسابقة 

هجوميا عىل ملعبه.
واستهدف مس��ئولو يونايتد التعاقد مع 
لوكاكو مقابل 75 مليون جنيه اسرتليني، 
من أجل تعويض الفراغ الذي تركه رحيل 
النجم السويدي، زالتان إبراهيموفيتش، 
هداف الفريق يف املوس��م املايض، الذي 
مل ميدد عقده مع يونايتد، بعدما تعرض 
لإلصابة بقطع يف الرباط الصليبي للركبة، 
رغم تأكيد موريني��و أكرث من مرة عزمه 
إع��ادة الالع��ب للفري��ق مج��ددا، فور 

تعافيه. وس��جل لوكاكو 20 هدفا أو أكرث 
يف جميع املس��ابقات، يف كل موسم من 

املواسم الثالثة التي لعبها مع إيفرتون.
وبعد سامح مورينيو ل�)الفتى الذهبي( 
واي��ن روين بالرحي��ل إىل إيفرتون، فإن 
املدرب الربتغايل يعتقد أن لوكاكو بإمكانه 
جعل الفريق أكرث تهديدا للمرمى. وقال 
مورينيو: “إنني س��عيد بتجانس لوكاكو 

الرسيع مع هذه املجموعة الرائعة”.
ورغم ذلك، فإن التأثري األكرب عىل الفريق، 
رمبا يتمثل يف التعاقد مع ماتيتش، الذي 
لعب دورا هاما يف قيادة تشيليس للفوز 
بلقب البطولة، قب��ل ثالثة أعوام، تحت 

قيادة مورينيو، قب��ل أن يحصل الالعب 
عىل اللقب مرة أخرى، املوس��م املايض، 
م��ع م��درب الفري��ق اللن��دين الحايل، 

اإليطايل أنطونيو كونتي.
وبالتعاقد مع ماتيتش مقابل 40 مليون 
جنيه إس��رتليني، فإن الالعب الريب يف 
طريقه ليكون صفق��ة رابحة للغاية، إذا 
كانت لديه الق��درة عىل إحداث الفارق 
يف منتص��ف امللعب، مثل��ام كان يؤدي 

هذا الدور مع تشيليس.
وقال مورينيو: “أعتقد أنه لعب بش��كل 
جيد حقا أم��ام الريال.. كان أداؤه جيدا 
عندما كانوا يستحوذون عىل الكرة، ويف 

فرتات س��يطرتنا عىل املباراة، كان ينقل 
الك��رة ببس��اطة مثلام كن��ا نطلب منه، 
ونجح يف خلق الت��وازن املطلوب، وبدء 

الهجامت من الخلف”.
وتابع املدرب الربتغايل: “لديه خربة عىل 
أعىل مستوى، ويتحىل بالهدوء والثبات”.
أملح مورينيو إىل أنه من املرجح أن تتسم 
خطط��ه الدفاعي��ة باملرون��ة، باإلضافة 
إىل إمكانية التحول م��ن طريقة 2/4/4 

املعتادة، إىل 2/5/3 إذا اقتىض األمر.
وكش��ف مويني��و: “تلع��ب الكث��ري من 
الف��رق بثالثة العبني يف القلب، باإلضافة 
لظهريي جن��ب، ولعبنا بتل��ك الطريقة 
خ��الل اس��تعداداتنا للموس��م الجديد، 
ول��وس  اإليط��ايل  س��امبدوريا  أم��ام 
أنجل��وس جاالكيس األمري��يك، رمبا نلجأ 
لهذه الطريق��ة يف بعض اللقاءات خالل 
املوس��م”. وش��دد مورينيو عىل شعوره 
بالس��عادة، رغم الخس��ارة أمام الريال، 
حيث ق��ال: “إنني س��عيد بالفعل، رغم 
أننا خرسنا مباراة وفقدن��ا لقبا، لكننا مل 

نخرس املوسم”.
وتابع: “املوس��م ح��ان اآلن، الربميريليج 
س��يبدأ يوم األحد عندما نواجه وس��ت 
هام يونايتد.. نح��ن أفضل اآلن مام كنا 
عليه يف املوس��م امل��ايض، عندما حصدنا 

لقب الدوري األورويب”.

تقاري��ر  كش��فت  )وكاالت(: 
أن  الجمع��ة،  أم��س  إخباري��ة، 
إيس��كو ج��دد عقده م��ع ريال 
مدري��د اإلس��باين، بعدم��ا تألق 
يف كأس الس��وبر األورويب أم��ام 

مانشسرت يونايتد اإلنجليزي.
وأش��ارت صحيف��ة آس، نقال عن 
مصدر داخل النادي املليك، إىل أن 
إيس��كو وقع عقدا جديدا ملدة 4 
مواسم، مع إمكانية متديده لعام 
خام��س، مقابل 6 مالي��ني يورو 
أن  الصحيفة  وأضاف��ت  س��نويا. 
الرط الج��زايئ يف العقد الجديد 
تبل��غ قيمته 700 مليون يورو، إذ 

يس��عى الفريق املليك ملنع تكرار 
سيناريو نيامر مع برشلونة.

وق��ال املص��در “ال يق��ل الرط 
الج��زايئ يف عق��د أي الع��ب يف 
الفري��ق األول ع��ن 500 مليون 
ي��ورو. ويف الفريق الرديف هناك 

العب��ون ترتف��ع قيم��ة ال��رط 
الجزايئ إىل 300 مليون يورو”. 

وسيتم اإلعالن رسميا عن تجديد 
العق��د يف غضون األي��ام املقبلة، 
الس��وبر  كأس  بع��د  وتحدي��دا 
اإلسباين. ورغم ذلك، فإن الفريق 

املل��يك ال يس��تبعد اإلع��الن عن 
تجدي��د عقد الالع��ب قبل ذلك 
املوعد، عرب موقعه عىل االنرتنت، 
أخ��رى  أندي��ة  مح��اوالت  إزاء 
للتعاق��د مع إيس��كو، ومن بينها 
برشلونة ومانشسرت سيتي وبايرن 

ميونيخ.
ووقع إيسكو، عقده الجديد قبل 
الجولة األمريكي��ة يف العارش من 
يوليو/مت��وز امل��ايض، ولكن اتفق 
الطرف��ان عىل عدم إع��الن األمر 
الجاري، عىل  حتى أغسطس/آب 
أن يتم ذلك األس��بوع املقبل بعد 

انتهاء كأس السوبر اإلسباين.

)وكاالت(: أص��در نادى ليفربول اإلنجليزى بيانا رس��ميا عىل 
موقعه الرسمى صباح أمس الجمعة بخصوص العب الفريق 

الربازيىل فيليب كوتينيو.
حي��ث جاء ىف بيان مقتض��ب للنادى “بالنس��بة إىل موقف 
النادي النهايئ من الالع��ب كوتينيو، لن ينظر إىل أي عروض 
مقدمة إليه من األندية املختلفة، وسيبقى الالعب يف صفوف 

ليفربول حتى غلق موعد القيد الصيفي”.
وبذل��ك أغلق النادي اإلنجليزي نهائي��ا ملف انتقال الالعب 
إىل برشلونة األسباين، الذي سعى جاهدا خالل األيام املاضية 
للتعاقد مع نجم منتخ��ب الربازيل كتعويض لرحيل مواطنه 

نيامر عن الفريق.

)وكاالت(: سلطت صحف إقليم كتالونيا، الصادرة 
صباح أمس الجمعة، الضوء عىل الصفقة املحتملة، 
بانتق��ال الجن��اح الفرن��يس، عث��امن دميبيل، من 
بوروس��يا دورمتوند األملاين، إىل صفوف برش��لونة 
اإلس��باين. وقالت صحيفة “مون��دو ديبورتيفو” يف 
ص��در صفحته��ا األوىل: “توقيع دميبيل لربش��لونة 
بات وش��يًكا”. بينام كش��ف صحيفة “سبورت” يف 
غالفها عن تفاصيل أكرث، حيث قالت إن برش��لونة 

قدم عرًضا إجاملًي��ا قيمته 120 مليون يورو، لضم 
دميبيل، منه��ا 90 مليون يورو ل��راء الالعب، إىل 

جانب 30 مليون يورو كحوافز إضافية.
وأش��عل دميبيل الجدل حول إمكاني��ة انتقاله إىل 
صفوف برش��لونة، بعدم��ا انقطع ع��ن تدريبات 
بوروسيا دورمتوند، أمس الخميس، ما دفع مسؤولو 
الن��ادي األملاين للتأكي��د عىل أن هن��اك عقوبات 

شديدة تنتظر الالعب الفرنيس.

مشكلة خيسي
)وكاالت(: ب��رر اإلس��باين أوناي 
لباريس  الفن��ي  املدير  إمي��ري، 
الفرنيس، أسباب  س��ان جريمان 
غياب الالعب خييس رودريجيز 
عن تدريبات الفريق، منذ عودة 

الالعبني من اإلجازة.

وأش��ارت صحيف��ة ليكيب، إىل 
أن إمي��ري منح العب��ي باريس 
س��ان جريمان راحة سلبية ملدة 
يومني، بع��د الف��وز يف املباراة 
األوىل أم��ام أمي��ان بثنائية، إال 
أن خييس رودريجيز مل يش��ارك 

يف التدريبات ع��ىل مدار يومي 
األربعاء والخميس.

واكتف��ى املدير الفن��ي للفريق 
الباري��يس بتربي��ر األم��ر، قائاًل 
عن  غائب  رودريجي��ز  “خييس 

التدريبات ملشاكل خاصة به”.

وعاد خييس إىل صفوف باريس 
سان جريمان هذا الصيف، بعد 
انتهاء إعارة الالعب إىل صفوف 
الس باملاس اإلسباين، يف الشهور 
الس��تة األخ��رية م��ن املوس��م 

املايض.

زيدان يثق في 
تألق صالح 

)وكاالت(: يثق املري محمد زيدان، 
نجم بوروسيا دورمتوند السابق، يف 

نجاح مواطنه محمد صالح، مع ليفربول 
اإلنجليزي، تحت قيادة املدرب األملاين 

يورجن كلوب.
وتدرب زيدان، تحت قيادة كلوب يف 
فريقي ماينز ودورمتوند، خالل فرتة 

احرتافه بالدوري األملاين.
وقال زيدان: “أعتقد أن صالح سيتألق 

مع ليفربول، كلوب سعيد ومعجب 
بأداء الفرعون املري”. وأضاف “من 

واقع خربيت مع كلوب، أستطيع أن أجزم 
بأن صالح سيكون فعااًل يف خطته خالل 
املوسم الجديد”. وأوضح زيدان “كلوب 

عندما يعتمد عىل الالعب بشكل كبري 
يف املباريات االستعدادية قبل املوسم، 
فهذا مؤرش قوي إىل أنه سيصبح العًبا 
أساسًيا طوال املوسم، وهذا حدث مع 

صالح بالفعل”. وعن مواجهة ليفربول مع 
هوفنهايم، بالدور التمهيدي املؤهل لدور 
املجموعات بدوري أبطال أوروبا، اعرتف 
زيدان بأن الفريق األملاين ال ميلك فرصة 

كبرية أمام الريدز.

هامان يحذر أنشيلوتي
)وكاالت(: يرى ديتامر هامان، نجم بايرن 
ميونيخ وليفربول السابق، أن هناك فرصة 

جيدة ملنافيس الفريق البافاري، للفوز 
بالبوندسليجا يف املوسم الجديد.

وقال هامان، يف تريحات نقلتها شبكة 
“يت زد” األملانية: “هناك فرصة جيدة يك 
ال يكون بايرن ميونيخ بطاًل للبوندسليجا 

يف املوسم الجديد، املدرب واقع تحت 
ضغط”. وأضاف الدويل األملاين السابق: 

“كارلو أنشيلويت كان ميلك ثالث من 
أفضل املواهب يف أوروبا، العام املايض، 

وهم: كينجسيل كومان وجوشوا كيميتش 
وريناتو سانشيز.. ومل يتطور أحد منهم 

مثلام توقع النادي”.
وأشار هامان إىل تأثر بايرن برحيل 

باستيان شفاينشتايجر، واعتزال فيليب 
الم، وتشايب ألونسو، فضاًل عن تقدم آريني 

روبني وفرانك ريبريي يف العمر.

ال مكان لمبابي
)وكاالت(: تتزايد الشائعات حول قرب 
الفرنيس كيليان مبايب، جوهرة موناكو، 

من الرحيل لصفوف ريال مدريد اإلسباين، 
خالل فرتة االنتقاالت الجارية.

لكن زين الدين زيدان، املدير الفني 
للفريق املليك، قرر عدم التعاقد مع 

صفقات جديدة، معتمًدا عىل العنارص 
التي ضمها خالل الفرتة املاضية.

وذكرت صحيفة “ماركا”، أن زيدان يثق 
يف قدرة التشكيل الحايل عىل تحقيق 

السداسية يف املوسم املقبل وحصد جميع 
البطوالت املمكنة.

ويرى زيدان أن بورخا مايورال وأرشف 
حكيمي وداين سيبايوس، قادرين عىل 

تعويض رحيل اإلسباين ألفارو موراتا 
والكولومبي خاميس رودريجيز ودانيلو.

وأشارت الصحيفة إىل أن زيدان أخرب 
فلورنتينو برييز، رئيس املليك، بعد الفوز 
بدوري أبطال أوروبا، بقدرته عىل تكرار 

هذا اإلنجاز بالتشكيل الحايل، رغم 
معرفته برحيل بيبي وعالقته السيئة مع 

خاميس روديجيز والتكهنات مبغادرة 
موراتا. وأوضحت الصحيفة أّن زيدان 

معجب مببايب، كام يستمتع باألرجنتيني 
باولو ديباال، العب يوفنتوس اإليطايل، 

والفرنيس عثامن دميبيل، جناح بوروسيا 
دورمتوند، لكنه واثق أن البدالء الحاليني 
قادرين عىل تسجيل أكرث من 30 هدًفا.
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بشعار “استرجع ضعف قيمة مشترياتك”

7 من عمالء “بيتك” يفوزون في السحب الثامن لحملة البطاقات
فاز 7 م���ن عمالء بي���ت التمويل الكويتي 
يف  م�ش���رتياتهم  قيم���ة  ب�ش���عف  “بيت���ك” 
ال�ش���حب الثامن للحملة الت�ش���ويقية اجلديدة 
التي اطلقها لت�ش���جيع العمالء على ا�شتخدام 
بطاق���ات “بيتك” االئتمانية وم�ش���بقة الدفع 
القيم���ة  وزي���ادة  االآيل،  ال�ش���حب  وبطاق���ات 
امل�ش���افة للبطاقة، وتت�ش���من احلملة جوائز 
قيم���ة ت�ش���ل قيمته���ا لغاية 50 ال���ف دينار، 
عبارة عن ربح �ش���عف قيمة امل�شرتيات نقدا 
لغاي���ة 2000 دين���ار يوميا مل���دة 120 يوما 
عند ا�ش���تخدام بطاقات “بيتك” ل�شداد قيمة 

امل�شرتيات داخل وخارج الكويت.
والفائزون هم: زياد عبدالعزيز ال�شلفان، 
ه���دى ج���واد ح�ش���ن، طيب���ه زي���د الغربلل���ي، 
عبدالرحمن ه�ش���ام الن�ش���ف، م�ش���عان حممد 
العتيبي، فهد في�ش���ل املن�ش���ور، ويو�ش���ف 

�شالح الطراروة.

حت���ت  اطلق���ت  الت���ي  احلمل���ة  وتتي���ح 
�شعار “ا�ش���رتجع �ش���عف قيمة م�شرتياتك”، 
لعم���الء “بيتك” الفر�ش���ة لربح �ش���عف قيمة 
م�ش���رتياتهم لغاي���ة 2000 دينار، حيث تتيح 
كل عملي���ة �رشاء حملية للعميل بقيمة 1 دينار 
فر�ش���ة للدخ���ول يف ال�ش���حب اليوم���ي، فيما 
تتي���ح كل عملية �رشاء بقيمة دينار واحد خارج 
الكوي���ت للعميل 3 فر�س للربح يف ال�ش���حب 
اليومي خالل فرتة العر�س ال�ش���رتجاع �شعف 
قيمة م�ش���رتيات العمالء لغاي���ة 2000 دينار 
عن���د ا�ش���تخدام بطاق���ات “بيت���ك” ال�ش���حب 
الدف���ع، حي���ث  واالئتماني���ة وم�ش���بقة  االآيل، 
ي����رشي العر����س عل���ى عملي���ات ال����رشاء داخل 
وخارج الكويت عند ا�شتخدام بطاقات “بيتك 
االئتماني���ة اأو م�ش���بقة الدف���ع، وعلى عمليات 
ال����رشاء خارج الكويت عند ا�ش���تخدام بطاقات 
“بيتك لل�ش���حب االيل. وت�ش���تمر احلملة ملدة 

120 يوما بدءا من 16 مايو 2017.
وتوؤك���د احلمل���ة حر����س “بيت���ك” عل���ى 
اال�ش���تمرار بتقدمي العرو�س املميزة لعمالئه 
م���ن حملة البطاق���ات املتنوعة مكاف���اأة لهم، 
وتعك����س حر�ش���ه عل���ى خل���ق طاب���ع فري���د 
وممي���ز جلمي���ع بطاقات “بيت���ك” التي تقدم 
دائما قيمة م�ش���افة حلاملها، مبا ي�ش���اهم يف 
ر�ش���اء العميل وزيادة فر�س ا�ش���تفادته عند 
اال�ش���تخدام، ف�ش���ال عن تعزيز تواج���د البنك 
وح�ش���ته ال�ش���وقية ومكانت���ه الرائ���دة كاأحد 
اأكرب البنوك املحلية من حيث قاعدة العمالء، 
وت�ش���اهم احلملة يف تر�ش���يخ مبادئ واأهداف 
“بيتك” الرامية اإلى تن�شيط حركة املبيعات، 
وحتقيق الفائدة للعمالء م�ش���تخدمي البطاقة 
وللتج���ار، وال�ش���عي لتعزي���ز �ش���معة بطاقات 

“بيتك” وا�شتخدامها حمليا وعامليا.

“كيرال الثقافي” يدعم “الترخيص المرن” ويدشن حملة للتوعية 

البحرين األولى في “شباب من أجل التغيير” 

“بتلكو”: اتفاقيتان مع مزودين لأللعاب اإللكترونية

املنام���ة - كريال الثقايف”: اأطلق املركز الثقايف 
االإ�ش���المي لكريال يف البحرين حمل���ة للدعم والتوعية 
بنظام الرتخي�س املرن الذي اأ�ش���درته هيئة تنظيم 
�ش���وق العمل وي�ش���مح للعمال���ة غ���ري النظامية التي 
ينطب���ق عليها ال����روط للعمل والإقام���ة يف البحرين 
دون كفي���ل يف اأي وظيفة غري مهنية بدوام كامل اأو 
جزئ���ي، ولدى اأكرث من �ش���احب عمل، ملدة �ش���نتني 

قابلة للتجديد.
وذك���ر املرك���ز يف بيان تلق���ت “البالد” ن�ش���خة 
من���ه اأن احلمل���ة ته���دف خللق وع���ي وا�ش���ع النطاق 
بالرتحي����س املرن و�ش���ط مغرتبني م���ن والية كريال 
يف اململك���ة وذلك من خالل قي���ام متطوعني بتوزيع 
ن����رشات ومل�ش���قات وحما����رشات تعليمي���ة وندوات 
للعمال  وحمالت يف و�ش���ائل االإعالم االجتماعي، اإذ اإن 
اأغلبي���ة مغرتبي كريال من غ���ري املتعلمني والفقراء، 
فم���ن ال����رشوري تثقيفه���م لتجن���ب االأن�ش���طة غ���ري 
القانونية داخل البلد امل�ش���يف، واإيجاد فر�س عمل 
جي���دة. يذك���ر اأن املركز الثقايف االإ�ش���المي يف كريال 

يعت���رب كيانا اجتماعيا وثقافي���ا وتعليميا وخرييا يف 
جمي���ع اأنحاء العامل، وله وجود ق���وي يف جميع البلدان 
تقريب���ا، حي���ث يعي����س الكريلي���ني، ويتفاع���ل م���ع 
الفعاليات يف بلدان االغرتاب البناء الوالية الهندية.

ويحتف���ل املرك���ز عل���ى نط���اق وا�ش���ع بالي���وم 
الوطن���ي للبحري���ن مبختل���ف الربام���ج مب���ا يف ذلك 
فعاليات التربع بالدم، وتنظيف ال�شواطئ، والربامج 

الثقافية، وبرامج اأخرى متنوعة.

حل���ت مملك���ة البحري���ن يف املرتب���ة االأول���ى يف 
م�ش���ابقة برنامج “�ش���باب من اأجل التغي���ري” والذي 
نظمته يف م�رش مكتبة االإ�شكندرية بالتعاون مع منظمة 
“تكنولوجي���ا  عن���وان  حت���ت   TakingITGlobal

املعلومات واالت�شاالت: دعم قادة امل�شتقبل”.
ومثَّلت جلنة “األ���واين البحرين” مملكة البحرين 
يف ه���ذا الربام���ج اإلى ج���وار 9 دول عربي���ة اأخرى هي 
االأردن، اجلزائر، ال�ش���عودية، املغرب، تون�س، عمان، 

لبنان، م�رش، وموريتانيا.
وفاز ع�ش���و اللجنة ال�شاب البحريني اأحمد القيم 
باملرك���ز االأول عن فري���ق “دينار بيم���ت” باجلائزة 
النقدي���ة اإ�ش���افة اإلى ح�ش���ول اأع�ش���اء الفريق على 
ا�شت�ش���ارات وح�ش���ورهم ور�س عمل خم�ش�شة لرواد 
االأعم���ال. واعرب رئي����س جلنة األ���واين البحرين عمار 

عواج���ي ع���ن فخره بال�ش���باب البحرين���ي الذي متكن 
من اإثبات جدارته واملناف�ش���ة بقوة يف هذا الربنامج 
على م�ش���توى الوطن العربي، وقال اإن متكن الفريق 
البحريني من ح�شد املراكز االأولى يف هذه امل�شابقة 
دلي���ل قدرت���ه عل���ى االبت���كار والتح���دي والنجاح يف 

مي���دان ري���ادة االأعمال، واأك���د اأن امل�ش���اركة يف هذا 
الربنام���ج تدعم توجه “األ���واين البحرين” نحو حتفيز 
ريادة االأعمال لتكون اخليار املف�ش���ل لدى ال�شباب 
البحريني، خا�ش���ة م���ع احلاجة اإلى تنويع االقت�ش���اد 

الوطني.

املنامة - بتلكو: وقعت �رشكة بتلكو، اتفاقيتني 
منف�شلتني مع �رشكتني رائدتني من مزودي حمتوى 
و   SteamValve Corporationوهم���ا االألع���اب 
i3D.net. وذل���ك وفق���ا لبيان �ش���ادر اأم�س. وذكر 
البي���ان اأن “ال�رشكة �ش���تتمكن عرب تل���ك االتفاقيات 
اجلدي���دة، من تعزيز جترب���ة االألعاب على ال�ش���عيد 
املحل���ي وتق���دمي اأف�ش���ل م���دة انتظ���ار منخف�ش���ة 

لعمالئها”.
SteamValve Co “ُتع���د �رشك���ة -  اا�ش���اف

poration اإح���دى اأكرب من�ش���ة األعاب على �ش���بكة 
االإنرتن���ت التي حتت���وى عل���ى 15،000 لعبة وتربط 
اأك���رث م���ن 35 مليون م�ش���تخدم ن�ش���ط مع بع�ش���هم 
ومع بتلكو اأي�ش���اً. ومن ناحية اأخرى يتخ�ش�س موقع 
i3D.net، يف توفري مدة انتظار منخف�ش���ة يف جمال 
األع���اب الفيديو عرب االإنرتنت. ويق���دم فريقهم من 
املهند�ش���ني الفني���ني ذوي اخلربة خدم���ات البنية 
التحتية ع���رب االإنرتنت وحلول اال�شت�ش���افة املدارة 
ملجموعة عري�ش���ة من املنظمات الدولية من �شمنها 
بتلك���و”. وقال���ت الرئي����س التنفيذي ل�رشك���ة بتلكو 

منى الها�ش���مي اإن ال�رشكة ت�ش���عى لال�ش���تثمار بقوة 
يف توفري اأدوات توا�ش���ل ذات �شلة بجميع قطاعات 
عمالئها.واأ�شافت “ت�شمن هذه اخلطوة توفري نقطة 

توا�شل مبا�رشة مع من�شات االألعاب العاملية”.
من جهته، قال مدير عام وحدة الت�شويق، مايكل 
�ش���تانفورد اإن ال�رشاك���ة م���ع Steam و i3D.net يف 
جم���ال االألع���اب املتنامي، ته���دف لتقدمي اأف�ش���ل 
حمتوى يف العامل ب�ش���كل اأق���رب للعمالء وتوفري مدة 

انتظار منخف�شة لهم للح�شول على جتربة رائعة.
i3D. ال���ى ذلك، ق���ال الرئي�س التنفي���ذي لدى
net، �شتنج كو�شرت “يوفر موقع i3D.net خدمات 
عديدة ملجموعة متنوعة م���ن نا�رشين األعاب الفيديو 
ع���رب االنرتن���ت، منه���ا جمع ع���دد كبري م���ن االألعاب 
املتما�ش���ية مع بنيتنا التحتية. واإننا نعمل دوماً على 
تقري���ب املحتوى من امل�ش���تخدم النهائ���ي كما اإننا 

نرحب بال�رشاكة مع بتلكو”.

 GS8 GAC : سيارة تجمع بين قوة اإلداء واإلبداع الخارجي

المدرسة البريطانية تختتم مخيمها الصيفي

اأعلن���ت �رشك���ة الت�ش���هيالت لل�ش���يارات 
GAC M -  للوكيل واملوزع احل�رشي لعالمة
tor الرائدة يف البحرين عن و�ش���ول حتفتها 
الفني���ة اجلدي���دة GAC GS8، والتي تاأتي 
بت�ش���ميم ُيربز الدور الذي تلعب���ه ال�رشكة يف 
اإحداث التغيري يف �ش���وق ال�شيارات العاملية 
GAC M -  ��شتلهمًة ت�ش���ميمها من اإرث

tor يف ت�شنيع اأحدث الطرازات لهذه العالمة 
التجاري���ة الرائ���دة والتي تواك���ب متطلبات 

الزبائن. 
و�رشّح مدير العالمة التجارية برير جا�شم، 
قائالً اإن ت�ش���ميم GS8 اجلدي���دة كلياً ياأتي 
ب�ش���غف ريادة ُيعرّبعن اإح�ش���ا�س دراماتيكي 
يف  الر�ش���اقة  االإداء،  يف  الق���وة  ب���ني  يجم���ع 

الت�شميم والإبداع يف املظهر اخلارجي.
واأ�ش���اف برير �شيتمتع �ش���ائق ال�شيارة 
الت���ي  االأنظم���ة  م���ن  العدي���د  با�ش���تخدام 
�شت�ش���اعده يف القي���ادة باأم���ان، ومنها مثبت 
ال�رشعة و4 كامريات للروؤية املحيطية اإ�شافة 
اإل���ى كامريت���ني للنقط���ة العمي���اء. اأم���ا عن 
ت�ش���ميم هذه ال�ش���يارة اجلديدة كلي���اً، فاإنه 
متّخ�س عن ع�ش���ارة خربة العديد من �رشكات 

البح���ث والتطوي���ر العاملية، حيث ا�ش���تطاع 
اأن ُيع���رّب عن اإح�ش���ا�س دراماتيكي، لتقود به 
ال�ش���يارة حقب���ة جديدة م���ن الت�ش���ميم لدى 
GAC Motor، فت�ش���تمد ال�شيارة اجلديدة 
من �ش���قيقاتها GA6 وGS4 املئزر االأمامي 
املطلي بالكروم، اإ�شافة اإلى ك�شافات ال�شوء 
النهاري العاملة بتقنية الدايودات امل�شيئة 
واأخ���ر �ش���يحات التكنولوجي���ا يف اإ�ش���تخدام 
االأنوار االأمامي���ة LED Head Lights ذات 
الت�ش���ميم املزدوج ثالثي االأبعاد، كما متتاز 
ال�ش���يارة اجلدي���دة من خالل ك�ش���وة العتبات 
اجلانبية باإطاللة مميزة تر�شي معايري جديدة 
لل�ش���يارات متعددة اال�شتخدامات ذات االأداء 

العايل.
اأما عن الت�ش���ميم الداخلي، فهو ي�شتمل 
عل���ى طي���ف كام���ل م���ن اخلوا����س الفخم���ة، 
  BABS وم���ن �ش���منها اجليل الث���اين الأنظمة
للدخ���ول لل�ش���يارة م���ن دون مفت���اح ونظام 
ال���زر الواح���د وفتحة �ش���قف بانورامية فائقة 
العر�س، ومقاعد متعددة الوظائف، والعديد 
من املزايا االأخرى التي تتوافر يف ال�ش���يارات 

الفارهة. 

يف  الربيطاني���ة  املدر�ش���ة  اختتم���ت 
البحري���ن خميمه���ا ال�ش���يفي ال�ش���نوي ه���ذا 
االأ�شبوع يف وقت ت�شتعد فيه ال�شتقبال العام 
الدرا�ش���ي اجلديد. هذا الع���ام قامت بتنظيم 
املخيم اأكادميية “ك���رة واحدة، روؤية واحدة” 
لك���رة القدم والتي يديرها دانييل مينيزي�س 
اأمربو�ش���يو، وح�رش املخيم اأكرث من 40 طالباً 
ترتاوح اأعمارهم بني 4 و10 �ش���نوات، و�شمل 
ذلك ك���رة الق���دم، وبناء الفري���ق، واالألعاب، 

والطبول، ورق�س الكاريوكي واحلرف. 
واأو�شح اأمربو�شيو اأن الهدف من املخيم 
هو م�ش���اعدة االأطف���ال على النم���و اجتماعيا 
وعاطفي���ا وامل�ش���اعدة على بن���اء ثقتهم من 

خ���الل االأن�ش���طة الريا�ش���ية وبن���اء الفري���ق، 
واأ�ش���اف اأمربو�ش���يو “لق���د حققن���ا هدفنا؛ 
فالكثري من االأطفال الذين �شجلوا يف البداية 
ملدة اأ�ش���بوع، قاموا بتكوين �شداقات �شلبة 

وانتهوا بالبقاء معنا طوال االأربعة اأ�شابيع”.
وهناأت مديرة املدر�شة جويل اآن جيلربت 
اأمربو�شيو على جناح املخيم، وقال “اإنه كان 
م���ن دواعي ال�رشور اأن ت�شت�ش���يف املدر�ش���ة 
مث���ل ه���ذه املجموع���ة املبهجة م���ن الطالب، 
الذي ينتمي بع�ش���هم للمدر�ش���ة الربيطانية 
اأخ���رى،  ملدار����س  ينتم���ي  االآخ���ر  والبع����س 
اجتمعوا حتت �شقف املدر�شة الربيطانية يف 

البحرين خالل اأ�شهر ال�شيف”.

• •منى الها�شمي	 مايكل �شتانفورد	
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ق���رر الفنان اأحمد مكي طرح األبومه الغنائي اجلديد، 
قب���ل نهاية اأغ�س���ط�س احل���ايل، بع���د غياب عن ال�س���احة 
الغنائي���ة لنح���و 5 �سن���وات، ف�ّس���ل فيه���ا الرتكيز على 
ال�سينم���ا. وعلى الرغ���م من اأن مكي قدم اأك���ر من اأغنية 

باأفالمه الأخ���رة، مل ي�سل اإلى اإ�س���دار األبوم كامل، وهو 
ما ي�سعى اإلى حتقيقه يف الأ�سابيع املقبلة. ويعكف مكي 
على النتهاء من ت�سجيل اأغنيات الألبوم، ويتوقع النتهاء 

منها يف الأيام املقبلة؛ ليكون الألبوم جاهًزا للطرح. 
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امل�سلمون بقيادة خالد 
ينت�رصون  الولي����د  ب����ن 
بقي����ادة  ال����روم  عل����ى 
معرك����ة  يف  باه����ان 
ال�س����هرة،  الرم����وك 
وقد قتل من الروم 50 
امل�س����لمني  ومن  األف����اً 
اإث����ر  يف  ومت  اآلف،   3
فت����ح  املعرك����ة  ه����ذه 
ال�س����ام  ب����الد  باق����ي 
الإمرباطورية  و�سقوط 

الرومانية.

1809

نف����ي الزعي����م الوطني 
عمر مك����رم اإلى دمياط 
بق����رار من حمم����د علي 
الرغم من  عل����ى  با�س����ا 
الدور الذي لعبه عمر يف 
اإلى  و�سول حممد علي 

حكم م�رص يف 1805.

1888

زوج����ة  بن����ز  برت����ا   
املخ����رتع الأملاين كارل 
بنز ت�س����بح اأول اإن�سان 
يقوم بجولة بال�س����يارة 
باملح����رك باخل����اري يف 

التاريخ.

1898

ج����زر  ملكي����ة  حت����ول   
املحي����ط  يف  ه����اواي 
الوليات  اإل����ى  الهادي 

املتحدة.

1928

 ب����داأ اأول بث تلفزيوين 
مدين����ة  م����ن  منتظ����م 
نيوي����ورك، وكان ملدة 
�س����اعتني يف 3 اأيام يف 

الأ�سبوع.

مسافات

“الثقافة” تكّرم المساهمين في خيمة نخول
وراء كل اإجن���از ثق���ايف حتقق���ه هيئ���ة البحري���ن 
للثقافة والآثار جنود جمهولون يعملون ب�س���مت من 
اأجل خ���ر مملكة البحرين، ووراء النجاح ال�س���تثنائي 
لربنامج خيمة نخول �س���من مهرجان �س���يف البحرين 
يف ن�س���خته التا�س���عة كادر متميز يدعمه���م اأكر من 
50 متطوعا من ال�سباب اإ�سافة العديد من ال�رصكات 
امل�س���اهمة، الفنانني، املدربني والفرق املو�سيقية 
التي �ساركت على م�رصح نخول، حيث كرمتهم الهيئة 
يف حف���ل اأقيم يوم الثالثاء يف خيمة نّخول بالقرب من 

متحف قلعة البحرين.
وياأتي التكرمي تعبرا عن �س���كر وامتنان الهيئة 
جله���ود م���ن �س���اركوا يف ارتق���اء العم���ل الثقايف يف 
فعاليات �س���يف البحرين، اإذ اأك���دت الهيئة اأن جناح 
املهرجان للعام ٢٠١٧ يعد منجز اًجماعياً �سارك فيه 

الكل بخربته وعمله.
وكان مهرجان �سيف البحرين قد اختتم فعالياته 

بعد ا�س���تغال ملدة �س���هر كامل قّدم فيه باقة مميزة 
م���ن الأن�س���طة يف كل من خيم���ة نخول الت���ي اأقيمت 
بالق���رب من متح���ف موقع قلع���ة البحرين وال�س���الة 

الثقافية. 
و�س���هد املهرج���ان اإقب���ال جماهريا وا�س���عا، اإذ 

و�سل عدد زواره اإلى ما يقارب 110 اآلف زائر. 
وقدمت خيمة نخول من���ذ افتتاحها يوم 7 يوليو 

املا�س���ي ور�س عم���ل تعليمية وترفيهي���ة لالأطفال 
والنا�سئة، اإ�سافة 

اإلى اأن�سطة اأخرى ا�ست�سافتها اخليمة على م�رصح 
نخول. اأما ال�س���الة الثقافية فا�س���تدرجت على مدى 
اأيام املهرجان عرو�س���ا مو�س���يقية وفني���ة من دول 
خمتلفة كم�رص، الوليات املتحدة الأمركية، فرن�س���ا، 

فل�سطني، الهند وتايلند.

“مايكل سكوفيلد” يغزو الشباب بتسريحته الخاصة

“ماي����كل  ي�س����بحوا  اأن  ي����ودون  الآن  اجلمي����ع   
�س����كوفيلد”، خ�سو�س����ا يف طريق����ة ت�رصيحت����ه وهي 
“على الزيرو”، من خالل م�سل�سله ال�سهر “بري�سون 
بريك” الذي اأنتجته �س����بكة “فوك�����س” التلفزيونية 

ويعر�س حاليا اجلزء اجلديد منه.
 النج����م ال�س����هر الربيطاين الأ�س����ل “وينتورث 
ميللر” الذي اأ�س����بح حدي����ث اجلميع من خالل اأدائه 
الرائ����ع يف امل�سل�س����ل الذي يلعب في����ه دور “مايكل 
�سكوفيلد” �سقيق” لينكولن بوروز” املحكوم ظلما 

بالإعدام.
يا ت����رى من هو “ماي����كل �س����كوفيلد” يف احلياة 

العادية وما ق�سته؟
-قبل ال�س����هرة: ولد يف 2 يوني����و 1972 مبدينة 
“اأوك�سفورد�س����اير” الإجنليزية من اأب ذي اأ�س����ول 
بريطاني����ة، جامايكي����ة واأملاني����ة، واأم م����ن اأ�س����ول 
رو�سية، فرن�سية، هولندية، �سورية و لبنانية. انتقل 
وعائلت����ه اإل����ى ولية نيوي����ورك يف الوليات املتحدة 

الأمركية لال�ستقرار هناك.

-البداية: تخرج من معهد”برين�ستون” تخ�س�س 

اأدب اإجنلي����زي، انتق����ل يف الع����ام 1995 اإل����ى لو�س 
اأجنلو�س �س����اعيا لتحقي����ق حلم طفولت����ه بالتمثيل، 
بعد �س����نوات عدة ح�س����ل عدة اأدوار ثانوية، يف عدد 
م����ن امل�سل�س����الت مثل: “ب����ايف” وق����ام بتمثيل دور 
“كوملني �س����يلك” يف فيلم “�س����بغة اإن�سانية” الى 

جانب النجم الكبر” اأنتوين هوبكنز”.

-م����ا ل تعرفونه: والده حم����ام متخرج من جامعة 
“ييل” تختلط فيه دماء اأفريقية، جامايكية، اأملانية 

ومن قبيلة “ال�سروكي” الهندية احلمراء!

ووالدته متخرجة اأي�سا من جامعة “يال”، تختلط 
فيها دماء رو�س����ية، فرن�س����ية، هولندي����ة، و لبنانية 
�س����ورية! وهو الثالث بعد وال����ده و جده الذي يحمل 

ا�سم “وينتورث”. 

-يف امل�سل�س����ل: ي�ستغرق و�س����ع مكياج الو�سم 
يوميا للت�سوير 4 �ساعات متوا�سلة! 

البيانات اخلا�س����ة ت�س����ر اإلى اأن معظم ال�سباب 
من ع�س����اق امل�سل�س����ل قد حلق����وا روؤو�س����هم “على 
الزي����رو” بع����د م�س����اهدتهم للم�سل�س����ل واإعجابه����م 

بالنجم “وينتورث ميللر”!

متابعو الفاشنيستا 
هال الحارثي 
في “االنستغرام” 
90 ألفا

فتح باب التسجيل في مهرجان دبي السينمائي الـ 14

ه���ي خبرة الزياء ال�س���عودية هال احلارثي، التي يبل���غ عدد متابعيها 
يف “الن�س���تغرام” نحو ال� 90 األف �س���خ�س،.اإنها تعت���رب اأن اجلانب الأجمل 
يف حياتها ك� “فا�سيني�س���تا” يتمثل بقدرتها على امل�س���اركة مع متابعيها 

وتعليمهم “اأي �سيء قد يوؤثر على حياتهم ب�سكل اإيجابي”.
لكن، الظهور ب�سكل اأنيق دائماً، وال�ستعداد ل�سور واأ�سئلة املعجبني 
لي�س اأمراً �سهالً. وتقول احلارثي: “اأعتقد اأن هذا ي�ستهلك وقتاً طويالً من 
حياتي اليومية، واأجد اأنه من ال�س���عب العي�س ك�سخ�س يحب خ�سو�سيته، 
واملحافظة على ر�سى النا�س املتابعني يل. القلق حيال ما �سرتتديه دوماً 

اأمر متعب بالفعل!”

واحلارث���ي هي اأم لولدين، لكنها تعترب �س���غفها بالأزياء من الأهداف 
ال�س���امية، خ�سو�ساً اأنها ترى اأن تقدمي ال�ست�س���ارات ي�ساعد النا�س على 

تغير حياتهم اإلى الأف�سل. 
وت�س���يف احلارث���ي: “روؤية حياة الأ�س���خا�س تتغر؛ لأنه���م اأكر ثقة 
باأنف�س���هم واأكر �س���عادة ب�س���بب مظهرهم هو اأمر جميل. ويعطي ال�سعور 

للنا�س بالتمكني؛ لأن التغير يكون اأحياناً من اخلارج اإلى الداخل.”
وعن كونها �س���عودية، تقول احلارث���ي اإن هذا الأمر اأعطاها الكثر من 
الفر�س، خ�سو�ساً فر�سة تقدمي �سورة خمتلفة عن ال�سعب ال�سعودي عن 
طريق الأزياء، مع املحافظة على هويتها بح�سب موقع “CNN” بالعربية.

اأعل���ن مهرجان دب���ي ال�س���ينمائي الدويل 
عن فتح باب الت�س���جيل اأمام الطلبة وو�س���ائل 
الإعالم والعاملني يف هذه ال�سناعة عرب موقعه 
الإلكرتوين للم�س���اركة يف دورت���ه ال� 14 التي 
�س���تقام يف الف���رتة م���ن 6 اإل���ى 13 دي�س���مرب 
2017، حيث �س���يعر�س خاللها اأحدث الأعمال 
ال�س���ينمائية ملخرج���ني عاملي���ني وحملي���ني 
واأفالما روائية وغر روائية طويلة وق�س���رة، 
بالإ�سافة اإلى اأفالم بتقنية الواقع الفرتا�سي.
واأدرجت جملة “كوندي نا�س���ت ترافيلر” 
الأمركي���ة مهرج���ان دبي ال�س���ينمائي الدويل 
�سمن قائمة “اأف�سل 15 مهرجاناً �سينمائياً يف 
العامل”، بعد اأن عزز املهرجان �س���معته وجهة 
مميزة لكت�س���اف الأفالم الرائعة واملميزة من 

العامل العربي وبقية دول العامل.
ويوج���ه املهرج���ان الدع���وة اإل���ى الطالب 
وو�سائل الإعالم واملخ�رصمني يف عامل ال�سينما 
و����رصكات الب���ث والإعالن لالن�س���مام اإلى اأكرب 
جتمع �سينمائي من خمرجني ومنتجني وكتاب 
�س���يناريو وحمررين وفناين حتريك وموزعني 
يف الدورة ال���� 14 من املهرجان، اإذ �سي�س���لط 
املهرج���ان ال�س���وء عل���ى م�س���تقبل �س���ناعة 

ال�سينما.
يف  وامل�س���اركون  اجلمه���ور  ويق�س���ي 
مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل 8 اأيام و�سط 
جتربة �س���ينمائية فريدة، منه���ا تذاكر اأولوية 
ملجموع���ة مميزة م���ن العرو����س الأولى لأفالم 
حملي���ة واإقليمي���ة وعاملية وحفالت ال�س���جادة 

احلمراء، بالإ�س���افة اإلى املوؤمترات ال�سحافية 
واملنتدي���ات وعرو����س الواق���ع الفرتا�س���ي 
واجلل�س���ات الت���ي جتم���ع املواهب ال�س���اعدة 
ونخبة من اأهم املخ�رصمني بهذه ال�س���ناعة يف 

مدينة جمرا، مقر املهرجان.
دب���ي  �س���وق  ن�س���اطات  تتزام���ن  كم���ا 
ال�س���ينمائي م���ع املهرجان، و�س���وف ي�س���ارك 
فيه���ا ما يزي���د ع���ن 4000 مندوب م���ن اأكر 
م���ن 60 بلداً به���دف ربط م�س���اريعهم واإقامة 

�رصاكات مهمة وم�ساركة اأف�سل املمار�سات. 
وق���دم �س���وق دب���ي ال�س���ينمائي يف العام 

املا�سي جدولً مليئاً بالفعاليات التي �سمت 
اأك���ر من 75 متحدثاً، من بينهم الفائز بجائزة 
الأو�س���كار والأكادميي���ة الربيطاني���ة لفن���ون 
الأف���الم والتلفزيون املخرج والكاتب واملنتج 
اآ�س���ف كاباديا، واملمثل ال�سهر �سامويل اآل 
جاك�س���ون، واملخرج املر�سح جلائزة الأو�سكار 
ليني اأبراهام�س���ون، ورئي�س���ة اأكادميية فنون 
ب���وون  �س���ريل  املتحرك���ة  ال�س���ور  وعل���وم 
اإيزاك�س، بالإ�سافة اإلى املدير الفني ملهرجان 

كان ال�سينمائي تري فرميو. 
م�س���اركة  ال�س���ابقة  ال���دورات  و�س���هدت 

����رصكات اإنتاج وموؤ�س�س���ات تلفزيونية، مبا يف 
ذلك �سبكة “نتفلك�س واإ�س تي اإك�س” وفيلم 

“ني�سن واإت�س بي اأو” يف هذه املبادرة.
يذك���ر اأن ال���دورة ال�س���ابقة للمهرجان يف 
الع���ام 2016 �س���هدت تقدمي برنامج �س���ينما 
DIFFe - )للواق���ع الفرتا�س���ي لأول م���رة 

ent REALITY(، وامل�س���مم لإعط���اء رواد 
املهرج���ان ناف���ذة لختب���ار اإمكاني���ات تقنية 
الواقع الفرتا�س���ي م���ن خالل عر����س الأفالم 

بطريقة جديدة كلياً. 
وعر�س���ت اأف���الم الربنامج يف �س���ينما دو 

للواقع الفرتا�سي املدعومة من �سام�سونغ. 
واأعلن عن جتديد م�س���اركة هذه املبادرة، 
االت���ي تع���ّد لأول���ى م���ن نوعه���ا يف املنطقة، 
يف دورة املهرج���ان ه���ذا العام لتق���دم اأحدث 
البت���كارات ال�س���ينمائية، مبا يف ذل���ك تقنية 

الواقع املعزز.
وقال���ت املدي���ر الع���ام ملهرج���ان دب���ي 
ال�س���ينمائي الدويل �س���يفاين باندي���ا: “نعمل 
بجد ل�س���مان تقدمي املهرجان جتربة ل تن�سى 
لل�سيوف، وعر�س اأو�س���ع جمموعة من الأفالم 
املنوعة ملخرجني �س���باب موهوب���ني واآخرين 
م���ن دورات  دورة  يف كل  معروف���ني عاملي���اً 
املهرجان. وبعيداً عن ال�سا�سة الف�سية، هناك 
ث���روة من املعرف���ة والإبداع يف برنامج �س���وق 

دبي ال�سينمائي وملتقى دبي ال�سينمائي. 
دب���ي  �س���وق  “يع���ّد  باندي���ا:  واأ�س���افت 
ال�س���ينمائي حم���وراً مهماً للتوا�س���ل مع قادة 
الفك���ر املحل���ي والإقليمي وال���دويل واخلرباء 
و�س���ناع الق���رار، �س���واًء يف قط���اع الإع���الم اأو 
ال�س���ينما اأو التلفزي���ون. ويرحب املهرجان يف 
دي�س���مرب من كل عام باملخرج���ني واملنتجني 
واجله���ات الفاعل���ة م���ن جمي���ع اأنح���اء الع���امل 
مل�س���اركة ق�س����س جناحهم واإلهام املواهب 
النا�س���ئة يف املنطق���ة. وم���ا زال اأمامنا الكثر 
ون�س���جع  واكت�س���افه،  واختب���اره  مل�س���اهدته 
اجلميع على الت�سجيل مبكراً للتاأكد من كونهم 
جزءاً من هذه التجربة ال�س���ينمائية والإبداعية 

املميزة”.

    BUZZ      
أحداث

اجعل يف ه���ذا اليوم اأمورك يف العمل تتغر 
نحو الأف�سل.

ان����َس احلب القدمي ومعانات���ه، وابداأ عالقة 
جديدة اإمنا على اأ�س�س.

قد يح�س���ل اأمر مفاجئ ي�س���بب لك القلق، 
وينعك�س �سلباً.

ل تختل���ق امل�س���كالت ال�سخ�س���ية حتى لو 
�سعرت بال�ستياء.

يجع���ل من���ك ه���ذا الي���وم اجلي���د املفع���م 
بالأحداث ال�سعيدة.

ت�ستعيد حيويتك يف العالقة وتبدو متحّم�ساً 
لبدء خمططات.

ت�س���حو على اأم���ر طارئ يجع���ل يومك اأكر 
جدية وانفتاحاً.

واجه م�ساعرك ول تتهرب منها واأخرب 
احلبيب بحبك.

نوعي���ة الطع���ام الت���ي تتقي���د به���ا تخفف 
الكثر من التعر�س للبدانة.

اأمورك يف العمل ت�س���تقر وت�سعر اأنك تبلي 
بالء ح�سناً.

يوّل���د هذا الي���وم ج���واً كبراً م���ن الرتياح 
وال�سعادة حولك.

ل تق���دم على خطوات قد تعر�س���ك للكثر 
من املخاطر.
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أفنان المرباطي ترسم سينوغرافيا “نزهة”

ت�سارك الفنانة اأفنان املرباطي 
عن  وامل��اأخ��وذة  “نزهة”  م�رصحية  يف 
معركة”  ميدان  يف  نزهة  م�رصحية” 
اأورب��ال  فرناندو  الإ�سباين  للموؤلف 
اإعداد واإخراج الأ�ستاذ اأحمد �سلطان 
فعاليات  �سمن  �ستعر�س  والتي 
التا�سع  امل�رصحي  ال��ري��ف  مهرجان 
وال�سيونوغرافيا  اللوحات  كمن�سقة 
تخو�سها  ج���دي���دة  جت���رب���ة  وه����ي 
يف  تخ�س�ست  ان  بعد  امل��رب��اط��ي 
م�����س��اع��د امل��خ��رج ل��ع��دد ك��ب��ر من 
خليجية”  “حزاوينا  منها  الع��م��ال 

م������ع امل����خ����رج 
الرويعي  جمعان 
وغ������ره������ا م��ن 

العمال.
امل��رب��اط��ي 
ق�����ال�����ت: ل��ق��د 
الن�س  ج��ذب��ن��ي 
ب��ك��ل م��ف��ردات��ه 
التي  والعمومية 
ي��ط��رح��ه��ا ب��ني 
فهو  ���س��ط��وره، 
�سيا�سيا  لي�س 
ب�����امل�����ع�����ن�����ى 
ال�����س��ام��ل وامن��ا 
اي�������س���ا ي��ط��رح 
ق�سايا اخرى يف 

احلياة مثل الت�سلط وعدم الالمبالة 
وغ���ره���ا م���ن الأم�������ور. واأردف������ت 
امل���رب���اط���ي ان���ه���ا جت���رب���ة ج��دي��دة 

الإ���س��اءة  تنفيذ  يف  لها  بالن�سبة 
تتطلب  وال��ت��ي  وال�����س��ي��ن��وغ��راف��ي��ا 
فالإ�ساءة  خ��ا���س،  ن��وع  م��ن  م��ه��ارة 
واحل��د���س  ال��ت��وق��ي��ت  ع��ل��ى  تعتمد 

لكل  امل�ستمرة  واملتابعة  ال��ق��وي 
اختيار  واأي�سا  املمثلني  خ��ط��وات 
اآيا  احل��دث  على  وتاأثرها  الأل���وان 

كان.
يجدر بالذكر ان مهرجان الريف 
جمموعة  �سيقدم  التا�سع  امل�رصحي 
م�رصحية  ومنها  وه��ي  الع��م��ال  م��ن 
ح�سن  بو  ح�سن  تاأليف  “دبلومات” 
م�رصحية  م��ن�����س��ور،  ح�سن  واإخ�����راج 
اإعداد  يحي  علي  تاأليف  “خرب�سة” 
م�رصحية  احل��ج��ري،  حممد  واإخ����راج 
هام�س  على  �سحية”  لبيئة  “مقال 
من  عملني  اإل��ى  اإ�سافة  املهرجان، 

الكويت وال�سودان.

ال�سورية  الفنانة  ت�ستعد 
اجلديد  األبومها  لطرح  اأ�سالة 
مهتمة  ع��ن��وان   يحمل  ال���ذي 
منت�سف  وذلك   ، بالتفا�سيل 
عدة  بعد  اجل���اري،  اأغ�سط�س 
مناف�سة  يف  ليدخل  تاأجيالت، 
مع  ال�سيف  األبومات  �سباق  يف  �رص�سة 

بقية الفنانني.

ي�سع عمرو دياب هذه الأيام 
األبومه  على  النهائية  اللم�سات 
متهيدا  النا�س   معدي  الغنائي  
القليلة  الأي�����ام  خ���الل  ل��ط��رح��ه 
دياب  عمرو  قام  حيث  املقبلة، 
بن�رص ���س��ورت��ه وه���و ي��ع��زف  ال��ك��ول��ة ، 

وميازح العازف عبداهلل حلمي.

ق����ال الدي����ب وام����ني ع����ام ا�رصة 
الدباء والكتاب را�سد جنم بعد الندوة 
التي حت����دث فيها عن امل�رصح �س����من 
فعاليات جائزة خال����د بن حمد للم�رصح 
ال�س����بابي لالندي����ة الوطني����ة واملراكز 
ال�س����بابية ول����ذوي العاق����ة: يب����دو ان 
امل�رصح يحت����ل مكانة عالي����ة ومرموقة 
لدى غالبي����ة النا�س، وي�س����كل لديهم 
حاجة مهمة تت�س����م بالفرج����ة والثقافة 
يف اآن واح����د، وه����ذا ما ا�س����تنتجته من 
خالل حما�رصتي الت����ي قدمتها يف مقر 
ا�����رصة الدب����اء والكتاب بعن����وان “هل 

نح����ن بحاج����ة ال����ى امل�����رصح؟” و�س����ط 
ح�س����ور نوعي وكمي من امل�س����وؤولني 
واملثقف����ني  بامل�����رصح  وامل�س����تغلني 

واملهتمني بال�ساأن امل�رصحي.
فقد كان ملداخالتهم واأ�س����ئلتهم 
املتنوع����ة الكبرة من اجابات ا�س����ئلة 
اه����داف  اح����د  كان  ه����ذا  املحا�����رصة، 
املحا�����رصة فقد متت �س����ياغة عنوانها 
ق�سدا بهذا ال�سكل الذي يثر ال�سئلة 
ل����دى احلا�رصي����ن ويدفعه����م لالإجاب����ة 
على ال�سوؤال كل ح�س����ب ثقافته وحبه 
للم�����رصح والحتياج����ات الت����ي يرى ان 
امل�رصح ق����ادر عل����ى تلبيتها ل����ه. وقد 
واقت����دار  بتمك����ن  املحا�����رصة  اأدارت 

وباأ�سلوب غر تقليدي �سفاء العلوي 
التي �ساهمت بفن تقدميها وادارتها 
للحوار بن�س����يب يف اجن����اح املحا�رصة، 
ف�س����كرا جلهودها فقد ك�سبت ال�ساحة 
الثقافية وجها ثقافيا جديدا ميكن ان 
يكون لها ن�س����يبا وافرا �سمن احلراك 
الثقايف ال�س����بابي يف البحرين، وواجب 
ال�س����كر ال����ى وزارة �س����وؤون ال�س����باب 
والريا�س����ة والفريق ال�س����بابي الفاعل 
يف جائزة خالد بن حمد للم�رصح ال�سبابي 
ال�س����بابية  الوطني����ة واملراكز  لالندية 
ولذوي العاقة، وكذلك مبادرات خالد 
بن حمد ال خليفة على التنظيم اجليد 

واخلدمات التي مت تقدميها.

بعد محاضرة “هل نحن بحاجة للمسرح؟”... نجم:

المسرح يحتل مكانة عالية ومرموقة لدى غالبية الناس

حمرر م�سافات

اأ�سامة املاجد

• اأفنان املرباطي 	

طارق البحار
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

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

الفجر: 03:43
الظهر: 11:43 
العصر: 03:13

المغرب: 06:17
العشاء: 07:47

كويكب يقرتب من الأر�ض ويدخل مدار القمر
قالت وكالة الف�ص���اء الأمريكية “نا�صا” اإن كويكبا �صغريا يقرتب من الأر�س ب�رشعة وقد 

دخل بالفعل يف مدار القمر.
واأفادت وكالة الأنباء الأمريكية UPI اأن طول الكويكب يتاروح ما بني 15 اإلى 30 مرتا، 

واأ�صبح على م�صافة نحو 30 األف كم من الأر�س، واأنه منطلق ب�رشعة 9144 كم/ال�صاعة.
وعل���ى الرغم م���ن اأن العلماء مل يحددوا بعد الكويكب عن الأر�س ب�ص���كل دقيق، اإل اأنهم 
اأك���دوا يف الوقت ذاته اأن الكويكب ل ي�ص���كل اأي خطورة عل���ى الأر�س، واأنه من غري املحتمل 

اأن ي�صطدم بها.
ي�صار اإلى اأنه مت ر�صد الكويكب للمرة الأولى خالل مروره قرب الأر�س يف اأكتوبر 2012، 

وكان من املفرت�س اأن يعاود الظهور يف ال�صهر نف�صه من العام اجلاري 2017.

الروبوتات تقرتب من عالج مر�ض ع�صبي قاتل

جنم الكوميديا عبداحل�صني عبدالر�صا... يف ذمة اهلل
ف���ارق احلي���اة يف العا�ص���مة 
م�ص���اء  )لن���دن(  الربيطاني���ة 
اأم����س، الفنان الكويت���ي الكبري 
بع���د  عبدالر�ص���ا،  عبداحل�ص���ني 

�رشاع مع املر�س.
الكويتي  الفن���ان  وتعر����س 

البارز، وجنم الكوميديا، الأربعاء، 
جللطة اأدت لدخوله امل�صت�صفى، 
العا�ص���مة  يف  وج���وده  اأثن���اء 

الربيطانية.
الكويت���ي  الفن���ان  واأُدِخ���ل 
�ص���نة   78 العم���ر  م���ن  البال���غ 

امل�صت�صفى.
وكان عبدالر�ص���ا قد تعر�س 
ال�ص���نوات  يف  �ص���حية  لأزم���ات 
القليلة املا�صية، لكّنها مل متنع 
املمث���ل الأب���رز يف اخللي���ج م���ن 

متابعة م�صواره الفني.

مروحية متجهة لعر�ض 
تهبط يف �صجن

حطت مروحية كانت تقل مدعوين اإلى 
حفل���ة عر�س يف عا�ص���مة بنغالدي����س دكا، 
عن طريق اخلطاأ، و�ص���ط باحة �صجن �صديد 
احلرا�ص���ة. وق���ال رئي�س اإدارة ال�ص���جون يف 
بنغالدي�س، �صعيد افتخار الدين، اإن حرا�س 
ال�ص���جن فر�ص���وا طوق���ا ح���ول املروحي���ة، 
متخوف���ني م���ن اأن هبوطه���ا ج���اء لتغطية 
حماولة ف���رار حمتملة قد يقدم عليها نزلء 

ال�صجن.
م���ن جانبه���ا، ب���ررت ال�رشك���ة املالك���ة 
للمروحي���ة Meghna Aviation احلادث 
ب���رداءة الروؤي���ة، مم���ا اأدت اإل���ى ارت���كاب 

قائدها خطاأ كهذا.

جمهول يت�صلل 
اإلى �صقة.. لينظفها

وجد اأمريكي، عاد من رحلة اإلى بيته، اأن 
جمهول ت�صلل اإلى �صقته ب�صواحي وا�صنطن 
اأثناء غيابه عنها ونظفها، دون اأن ي�رشق منها 

�صيئا، ح�صبما اأفادت “اأ�صو�صيتد بر�س”.
وقالت ال�رشطة اإن الرجل �صاحب ال�صقة 
اأبلغه���ا باحل���ادث يوم الإثنني، مو�ص���حا اأنه 
وج���د �ص���قته منظف���ة واأعيد ترتي���ب بع�س 

حمتوياتها، لكن مل ي�رشق منها �صيء. 
وبح�صب ال�رشطة، فاإن الرجل اأكد لها اأنه 
ل توجد لديه عاملة منزلي���ة. واأقرت ال�رشطة 
اأن “املنظ���ف الأم���ني” ت�ص���لل اإلى ال�ص���قة 
بطريقة غري �رشعية، دون ورود معلومات عن 

امل�صتبه املحتمل ب�صلوعه يف احلادث.

حاول اإنقاذ هاتفه .. 
فراح �صحيته

ح���اول رج���ل اإنق���اذ هاتف���ه اخلل���وي من 
منزل متحرك �ص���بت فيه الن���ريان فلقي حتفه 
بالداخل، ح�صبما اأفادت �صلطات ولية �صاوث 

كارولينا بالوليات املتحدة.
ونقل���ت و�ص���ائل الإع���الم ع���ن ت�ص���اريل 
بوزم���ان، نائ���ب كب���ري حمقق���ي الوفي���ات يف 
اأندر�صون، قوله اإن �صابا )22 عاما( و�صيدتني 
كانوا داخ���ل املنزل املتح���رك عندما اندلعت 
النريان يف ال�صاعة الثالثة فجر اجلمعة تقريبا.

واأ�ص���اف بوزم���ان اأن الثالث���ة خرج���وا من 
املنزل من دون اأذى، غري اأن ال�صاب عاد لإنقاذ 
هاتفه اخللوي ومل يخرج. ومل تعلن ال�ص���لطات 
ع���ن ا�ص���م ال�ص���حية، فيم���ا حتقق ال�ص���لطات 

للوقوف على اأ�صباب ن�صوب احلريق.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

الهند تنظر يف حظر طالق امل�صلمني
ق���رر رئي����س املحكم���ة العليا يف الهن���د النظر يف اللتما����س الذي قدمه �ص���حايا الطالق 
واملتعاطفني معهم من النا�ص���طني امل�ص���لمني الذين دعوا حلظر طالق امل�صلم لزوجته من 

خالل القول “اأنت طالق” ثالث مرات. ح�صبما جاء يف وكالة رويرتز.
والطالق البائن )الثالثي( يعني اأن يتلفظ الزوج بكلمة “الطالق ثالث مرات، مرة واحدة”، 

وهو ما حظرته عدة دول اإ�صالمية، لكن مازال �صارًيا يف الهند.
الطالق الثالثي ل يزال ميار�س يف العديد من الدول على الرغم من اأنه مل يذكر يف القراآن 
الك���رمي. وبح�ص���ب بيان مقدم اإلى املحكم���ة العليا يف الهند ل يوج���د اأي قانون يحمي املراأة 
امل�صلمة من هذه املمار�صة التع�صفية اأو غري العادلة”. يذكر اأن امل�صلمني يف الهند ي�صكلون 

نحو 13 % من جمموع ال�صكان اأي نحو 1.3 مليار ن�صمة.

زادت روبوتات الذكاء ال�ص����طناعي من احتدام ال�ص����باق نحو اإيج����اد اأدوية جديدة لعالج 
الكثري من الأمرا�س، منها ما يهاجم ويقتل اخلاليا الع�ص����بية التي تتحكم يف الع�ص����الت مما 

يوؤدي اإلى �صعف و�صلل وانقطاع التنف�س يف نهاية الأمر.
وقال����ت روي����رتز اإن����ه يوجد عالج����ان فقط يعم����الن على اإبط����اء تطور مر�س “الت�ص����لب 
ال�ص����موري” وافقت عليهم����ا اإدارة الأغذي����ة والعقاق����ري الأمريكية اأحدهما مت����اح منذ العام 
1995 والآخر ح�صل على املوافقة العام اجلاري فقط. وي�صل عدد امل�صابني باملر�س الذي 
يعانيه عامل الكونيات ال�ص����هري �ص����تيفن هوكينج اإلى 140 األف حالة جديدة �صنويا ول يوجد 
عالج �ص����اف له. وقال ريت�ص����ارد ميد الباحث يف معهد �صيفلد للعلوم الع�صبية احلركية الذي 
اأكت�صف اأن الذكاء ال�صطناعي “ي�رشع” خطى عمله “ي�صفه الكثري من الأطباء باأنه اأ�صواأ مر�س 
يف الطب واحلاجة لعالج له �صخمة. وتعمل الروبوتات، وهي برجميات معقدة تدار عرب اأجهزة 
كمبيوت����ر قوي����ة كباحثني خارقني دون تعب لإيجاد عالج، وتق����وم الروبوتات بتحليل قواعد 
بيانات كيميائية وبيولوجية وطبية �ص����خمة، ف�صال عن عدد كبري من الأبحاث العلمية بدرجة 
اأ�رشع بكثري من اجلهد الب�رشي؛ بهدف حتديد اأهداف بيولوجية جديدة ومن ثم الو�صول لعالج. 

 Social
media

ت�صعل  “باربي” العرب 
مواقع التوا�صل 

تداول نا�صطو مواقع التوا�صل الجتماعي �صورا لعار�صة الأزياء البحرينية رانيا 
عبداهلل البالغة من العمر 20 عاما.

وتتمتع رانيا عبد اهلل بعدد كبري من املتابعني ب�صبب جمالها واأناقتها و�صعرها 
الأ�صود الطويل، حيث اأطلق عليها متابعوها لقب “باربي”.

وتقيم رانيا عبداهلل يف اإمارة دبي، حيث اعتادت على ن�رش عدد كبري من ال�ص���ور 
لها وهي يف اأو�صاع خمتلفة. وي�صاع بني متابعني العار�صة البحرينية اإلى اأنها متلك 

27 �صيارة فارهة، وتقدر ثروتها بح�صاباتها البنكية بنحو 280 مليون دولر.

تايلور �صويفت: تعر�صت لتحر�ض “مروع”

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

يحرص عشاق الفن الفوتوغرافي على اختيار 
مواقع التصوير بعناية؛ حتى يحصلوا من 

العدسة على صور ثمينة، لكنهم يقتنصون 
أيضا بعض اللحظات العابرة مثل شروق 

الشمس وغروبها، وفي هذه الصورة مشهد 
الغروب قرب مدينة هانوفر األلمانية.

    الطق�س اليوم حار ورطب 
مع بع�س ال�صحب اأحيانا.

الرياح �رشقية عموما من 5 الى 10 عقد 
وت�صل من 10 الى 15 عقدة اأحيانا.

درجة احلرارة العظمى 43 وال�صغرى 32 
درجة مئوية.

قالت املغنية الأمريكية تايلور �ص���ويفت، اأثناء اإدلئها ب�صهادتها اأنها تعر�صت لتحر�س 
“متعمد ومطول للغاية” من من�صق اأغاين من كولورادو بدا وكاأنه كان ثمال اأثناء جل�صة ت�صوير 
قبل 4 اأعوام. وكانت �ص���ويفت )27 عاما( تديل ب�ص���هادتها للمرة الأولى اأمام هيئة حملفني 
مبحكم���ة جزئية تنظ���ر اتهامها لديفيد مولر باأنه د�س يده حت���ت ثوبها قبل اأحد احلفالت يف 

2013. ويقول مولر يف املقابل اإنه اتهم ظلما وف�صل من عمله نتيجة لذلك.
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