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نعتز ب�سجاعة جنودنا البوا�سل داخل البالد وخارجها
جاللته اأ�شاد بجهود خادم احلرمني ال�شريفني يف اإجناح احلج... العاهل:

�ملنام���ة - بنا: قام عاهل �لبالد �لقائد �الأعلى �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن 
عي�سى �آل خليفة، �أم�س، بزيارة �إلى �لقيادة �لعامة لقوة دفاع �لبحرين.

ويف م�ستهل �لزيارة، �أ�ساد جاللة �مللك باجلهود �لكبرية �لتي بذلتها �ململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودية �ل�سقيقة بقيادة خ���ادم �حلرمني �ل�رصيفني �مللك �سلمان بن 
عبد�لعزي���ز �آل �سعود خلدمة حجاج بي���ت �هلل �حلر�م وتي�سري �أد�ء �ملنا�سك باأمان 
وطماأنين���ة، منوهاً مبا ي�سهده مو�سم �حل���ج من تطور م�ستمر بف�سل �هلل �سبحانه 
وتعالى وتوجيهات خادم �حلرمني �ل�رصيفني وحكومته �لر�سيدة �لتي توظف جل 
طاقاته���ا خلدمة �سيوف �لرحمن، �سائالً جاللته �ملول���ى �لعلي �لقدير �أن يتقبل 

من حجاج بيت �هلل �حلر�م منا�سكهم، و�أن يجعل حجهم مربور�ً. 
كم���ا �أعرب جالل���ة �مللك �لقائ���د �الأعلى عن تقدي���ره و�عت���ز�زه بقوة دفاع 
�لبحري���ن ورجالها �لبو��س���ل �ملخل�سني �لذين هم د�ئم���ا �حل�سن �ملنيع حلماية 
وطنن���ا �لعزيز ومنجز�ته وم�سريته �حل�سارية ووحدت���ه �لوطنية، مقدر�ً جاللته ما 

يقوم���ون به م���ن واجبات �ضامية ب���كل �ضجاعة وعزمي���ة وان�ضباط داخل 
•�لبالد وخارجها. جاللة �مللك لدى زيارته �لقيادة �لعامة لقوة �لدفاع	 2
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املواطنني ل�سالمة  وقائًيا  نهًجا  “اجلنوبية” �ستتبع 

• �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي يف جمل�س �سموه �الأ�سبوعي	

رغم تاأجيل القرار 6 اأ�شهر

رجال الأمن من خرية املواطنني... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي: 

اإعالن لـ “التجارة” ي�سري لتطبيق الر�سوم 22 اجلاري
بالرغ���م من تاأجي���ل تنفيذ ق���ر�ر فر����س ر�سوم على 
�الأن�سط���ة �لتجارية مل���دة 6 �أ�سه���ر، �إال �أن وز�رة �ل�سناعة 
و�لتج���ارة و�ل�سياح���ة ماز�ل���ت تن����رص �إعالن���ا عل���ى موق���ع 
“�سجالت” ي�سري �إل���ى �أن �لتطبيق �سيبد�أ يف 22 �سبتمرب 
�جل���اري. وكان���ت �ل���وز�رة ق���د �أعلن���ت يف 31 �أغ�سط����س 
�ملا�سي �أنه���ا و�فقت على مقرتح غرفة جت���ارة و�سناعة 
�لبحرين بتاأجي���ل تنفيذ �لقر�ر �خلا����س بر�سوم �الأن�سطة 

�لتجاري���ة مل���دة 6 �أ�سه���ر �إ�سافية تنته���ي يف 31 مار�س 
2018. ويق���ول �الإعالن �لذي يظهر على موقع “�سجالت” 
ب�س���كل دوري م���ع كل �أمر “عزي���زي �مل�ستثم���ر، باإمكانك 
حذف �الأن�سطة غري �ل�رصورية م���ن �سجلك �لتجاري تفادياً 
لدف���ع ر�سوم �إ�سافية على �الأن�سط���ة و�ملقرر �رصيانها من 
22 �سبتم���رب 2017”. ويتاب���ع “ملعرفة ر�س���وم �الأن�سطة 
ل�سجل���ك �لتجاري، يرجى ت�سجيل �لدخول يف نظام �سجالت 

�أوال، ث���م ق���م باختي���ار )�ل�سجالت �خلا�س���ة بي(، 
11�ملدرج حتت قائمة �ل�سجل �لتجاري”.

جديد زيت دوار الشمس

مازن الن�سور

عو�يل - �ملحافظة �جلنوبية: �أكد حمافظ 
�جلنوبية �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي �آل خليفة 
�أهمية م���ا يوليه رجال �الأمن �لع���ام من جهود 
وطني���ة خمل�سة يف حفظ �الأم���ن �لعام وتاأمني 
�ل�سالمة �لعام���ة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني 
و�ل���زّو�ر يف مملك���ة �لبحري���ن، م�سي���د�ً بجهود 
�لقائم���ني عليها وه���م من خ���رية �ملو�طنني 
�لذين ي�سحون باأرو�حهم من �أجل �حلفاظ على 
�لنظام �لعام و�سون �ملكت�سبات �لوطنية. جاء 
ذلك باملجل����س �الأ�سبوعي �لثاين ل�سموه �لذي 

عقد مببنى �ملحافظة �جلنوبية.
و��ستعر����س �سموه �لنه���ج �لوقائي �لتي 
�سرتكز عليه و�ستعمل على حتقيقه �ملحافظة 
�جلنوبية بالتن�سيق مع �جلهات �الأمنية �ملعنية 
ا  لتوف���ري �سالمة و�أم���ان �ملو�طن���ني خ�سو�سً

للمد�ر����س  �لطلب���ة  ع���ودة  ب���دء  م���ع 
3و�جلامعات.

املجل�سني  بني  عالًقا  ت�سريًعا   50
ي�ستدعي انعقاد “الوطني” 

 دع���ا رئي����س جلنة �خلدم���ات مبجل����س �لنو�ب 
عبا�س �ملا�سي �إلى �رصورة �نعقاد �ملجل�س �لوطني 
حل�ض���م اإ�ضق���اط اأو عب���ور الت�رشيع���ات العالقة بني 

�ملجل�سني �ملنتخب و�ملعني.
وقال: يوجد �أكرث من 50 ت�رصيًعا ناأمل �أن ينعقد 

�ملجل�س حللحلتها و�لبت يف �ملو�سوعات 
6�ملختلف عليها بني �ملجل�سني.

ليلى مال اهلل 
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نعتز ب�سجاعة وعزمية جنودنا البوا�سل داخل البالد وخارجها
جاللته يزور القيادة العامة ويتعرف على خطط التدريب امل�شتقبلية... العاهل: 

املنام���ة - بنا: ق���ام عاهل الب���الد القائد 
االأعلى �شاح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة اأم�س بزي���ارة اإلى القي���ادة العامة 

لقوة دفاع البحرين.
ولدى و�ش���ول جاللته، كان يف اال�شتقبال 
القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحري���ن امل�شري 
الرك���ن ال�شي���خ خليفة ب���ن اأحم���د اآل خليفة، 
ورئي����س هيئة االأركان الفري���ق الركن ذياب 
بن �شقر النعيمي، وقائد قوة احلر�س امللكي 
اخلا�شة الرائد ركن �شمو ال�شيخ خالد بن حمد 

اآل خليفة، وعدد من كبار ال�ضباط.
ويف م�شته���ل الزيارة، اأ�ش���اد جاللة امللك 
باجلهود الكبرية التي بذلتها اململكة العربية 
ال�شعودي���ة ال�شقيقة بقي���ادة خادم احلرمني 
ال�رشيف���ني امللك �شلم���ان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�شعود خلدم���ة حجاج بيت اهلل احلرام وتي�شري 
اأداء املنا�ش���ك باأم���ان وطماأنين���ة، منوهاً مبا 
ي�ضهده مو�ضم احلج من تطور م�ضتمر بف�ضل 
خ���ادم  وتوجيه���ات  وتعال���ى  �شبحان���ه  اهلل 
احلرمني ال�رشيفني وحكومت���ه الر�شيدة التي 
توظف جل طاقاتها خلدم���ة �شيوف الرحمن، 
�شائ���اًل جاللته املولى العلي القدير اأن يتقبل 
من حج���اج بيت اهلل احل���رام منا�شكه���م، واأن 

يجعل حجهم مربوراً. 
كم���ا اأع���رب جاللة املل���ك القائ���د االأعلى 
ع���ن تقدي���ره واعت���زازه بقوة دف���اع البحرين 
ورجالها البوا�شل املخل�شني الذين هم دائما 
احل�شن املنيع حلماية وطننا العزيز ومنجزاته 

وم�ضريته احل�ضارية ووحدته الوطنية، مقدراً 
جاللت���ه ما يقوم���ون به م���ن واجب���ات �شامية 
بكل �ضجاع���ة وعزمية وان�ضب���اط داخل البالد 

وخارجها.
وُق���دم جلاللته خ���الل الزي���ارة اإيجاز حول 
اخلطط امل�شتقبلية للتدريب للمو�شم املقبل 
لقوة دفاع البحرين ونتائج التدريب للمو�ضم 
ال�شاب���ق وم���ا حققته من متيز وجن���اح، مقدراً 
جاللته ما تقوم به قوة الدفاع من حر�س على 
اأداء الواج���ب ب���روح وطنيه �شادق���ة، متمنياً 
جالل���ة امللك القائد االأعل���ى جلميع رجال قوة 
دف���اع البحرين التوفي���ق وال�شداد يف خمتلف 

مواقع عملهم النبيل.

• جاللة امللك لدى زيارته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين	

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل الب���الد 
�شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�شى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإل���ى ملك مملكة 
وذل���ك  الثال���ث؛  م�شوات���ي  �شوازيالن���د 
مبنا�ضب���ة ذك���رى ا�ضتق���الل ب���الده، اأعرب 
جاللته فيه���ا عن اأطيب تهاني���ه ومتنياته 

جلاللته بهذه املنا�ضبة الوطنية.

العاهل يهنئ ملك �شوازيالند 
بذكرى اال�شتقالل

تنويه بالعالقات بني البحرين وتايلند
املنام���ة - هيئة تنظيم �شوق العمل: 
ا�شتقبل الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم 
�ش���وق العم���ل رئي����س اللجن���ة الوطني���ة 
ملكافح���ة االجت���ار باالأ�شخا����س اأ�شامة بن 
عب���داهلل العب�ش���ي موؤخ���ًرا مبكتب���ه �شفري 
تايلن���د ل���دى اململك���ة ت�شايب���ان يام���رو 
بجف���وجن؛ مبنا�شب���ة انته���اء ف���رتة عمل���ه 

الدبلوما�شي يف اململكة.
واأع���رب العب�ضي عن �ضك���ره للجهود 
التي بذلها ال�شفري التايلندي طوال فرتة 
عمله باململك���ة، ودوره يف تعزيز التعاون 
مع الهيئة على �شعيد تنظيم �شوق العمل 
وتوعي���ة العمال���ة التايلندي���ة، متمنًي���ا له 

التوفيق يف رحلته العملية املقبلة.
من جانب���ه، ن���وه ال�ضف���ري التايلندي 

مبتانة العالقات القائمة بني اململكتني، 
مثنًيا عل���ى التعاون االإيجاب���ي الذي لقيه 
م���ن هيئ���ة تنظي���م �ض���وق العم���ل، جتاه 
العمالة التايلندي���ة يف البحرين واالهتمام 
بدعم وتعزيز التع���اون امل�شرتك، م�شيداً 

مبا و�شل���ت اإليه اململكة م���ن تطور على 
م�شت���وى تنظي���م �ش���وق العم���ل وبيئته، 
املرتك���زة عل���ى القوان���ني والت�رشيع���ات 
واالأنظمة املتوافقة م���ع املعايري الدولية 

وال�ضامنة حلقوق جميع اأطراف العمل.

تعزيز العالقات الثنائية مع بريطانيا

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ا�شتقبل 
وزي���ر اخلارجي���ة ال�شي���خ خال���د ب���ن اأحمد 
ب���ن حممد اآل خليف���ة اللواء الل���ورد ديفد 
ريت�ش���اردز والل���ورد ج���ورج روبرت�ش���ون؛ 
وذلك مبنا�شبة زيارتهما ململكة البحرين.

وخ���الل اللقاء، اأك���د الوزي���ر اعتزاز 
مملكة البحرين مب���ا يربطها من عالقات 
تاريخية وطيدة مع اململكة املتحدة، وما 

ت�ضه���ده تلك العالقات م���ن تطور ومناء 
يف خمتل���ف املج���االت يف ظ���ل ما حتظى 
ب���ه من عناي���ة كبرية م���ن قب���ل البلدين 
لتو�شيع اأفق التعاون امل�شرتك وحتقيق 
املزيد م���ن االرتقاء العالق���ات الثنائية 
مبا ي�شب يف �شال���ح البلدين وال�شعبني 

ال�شديقني.
م���ن جهتهم���ا، اأع���رب الل���واء اللورد 

ع���ن  روبرت�ش���ون  والل���ورد  ريت�ش���اردز 
م�شيدي���ن  اخلارجي���ة،  لوزي���ر  �شكرهم���ا 
بالعالقات التاريخية والرا�شخة بني مملكة 
البحرين واململكة املتح���دة، منوهني مبا 
تق���وم به مملكة البحري���ن من دور مهم يف 
تعزيز االأم���ن وال�شلم يف املنطقة.  كما مت 
خ���الل اللق���اء مناق�ضة اأب���رز الق�ضايا على 

ال�شاحتني االإقليمية والدولية.

ويل العهد ي�ستقبل �سمو ال�سيخ حمد بن حممد اآل خليفة
مبنا�ضبة تخرج جنله �ضمو ال�ضيخ حممد من اأكادميية �ضاندهري�ضت  

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل ويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ري �شلمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
�شب���اح اأم�س بق�رش الرفاع �شمو ال�شيخ حمد بن حممد 
اآل خليف���ة، يرافقه جنله �شم���و ال�شيخ حممد بن حمد 
اآل خليفة، وذلك مبنا�ضبة تخرج �ضموه من اأكادميية 

�شاندهري�شت الع�شكرية امللكية.
وخ���الل اللق���اء، رح���ب ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء ب�شمو 
ال�شيخ حمد ب���ن حممد بن �شلم���ان اآل خليفة وجنله، 
وهن���اأ �ضموه بتخرج جنله مب���ارًكا ل�ضمو ال�ضيخ حممد 
ب���ن حمد اآل خليفة تخرج���ه، م�شيداً مبا بذله من جهد 
ومثابرة خالل م�شريت���ه الدرا�شية يف واحدة من اأعرق 
الكليات الع�ضكرية، ومتمني���اً ل�ضموه دوام التوفيق 

•والنجاح يف م�شريته العلمية والعملية.  �شمو ويل العهد م�شتقبالً �شمو ال�شيخ حمد بن حممد	
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ع���و�يل - �ملحافظ���ة �جلنوبي���ة: �أكد 
حماف���ظ �جلنوبية �شم���و �ل�شي���خ خليفة 
بن علي �آل خليف���ة �أهمية ما يوليه رجال 
�لأم���ن �لعام من جهود وطنية خمل�شة يف 
حفظ �لأمن �لعام وتاأمني �ل�شالمة �لعامة 
جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني و�لزّو�ر يف 
مملكة �لبحرين، م�شيد�ً بجهود �لقائمني 
عليه���ا وهم من خ���رة �ملو�طنني �لذين 
ي�شح���ون باأرو�حه���م م���ن �أج���ل �حلفاظ 
على �لنظ���ام �لعام و�ش���ون �ملكت�شبات 
�لوطنية. جاء ذل���ك باملجل�س �لأ�شبوعي 
�لثاين ل�شموه �لذي عقد مببنى �ملحافظة 

�جلنوبية.
و�أ�ش���ار �شمو �ل�شي���خ خليفة بن علي 
�آل خليف���ة �إل���ى �أن �ملحافظ���ة �جلنوبية 
�لد�خلي���ة  ل���وز�رة  تابع���ة  باعتباره���ا 
�شتعم���د �إلى تعزي���ز �رش�كتها م���ع جميع 
مفه���وم  لتج�شي���د  �ملجتم���ع  فئ���ات 
�ل�رش�كة �ملجتمعي���ة لرتكيز دعائم �لأمن 
�لجتماعي و�ل�شلم �لأهلي وتعزيز ثقافة 
�لإط���ار �لتع���اوين ب���ني �أف���ر�د �ملجتمع 
و�لأجهزة �لأمنية، كما تناول �شموه خالل 
�للق���اء ع���دد�ً م���ن �ملو��شي���ع �ملرتبطة 
بجان���ب �ل�شالمة �لعامة و�لأم���ن يف �أرجاء 

�ملحافظة. 
و��شتعر����س �شموه �لنه���ج �لوقائي 
�لتي �شرتكز عليه و�شتعمل على حتقيقه 
�ملحافظة �جلنوبية بالتن�شيق مع �جلهات 
�لأمني���ة �ملعني���ة لتوفر �شالم���ة و�أمان 
�ملو�طنني خ�شو�شا مع بدء عودة �لطلبة 
للمد�ر�س و�جلامعات يف ظل ما حتت�شنه 
�ملحافظة من موؤ�ش�شات تعليمية عديدة 
تتطلب ت�شافر �جله���ود لتاأمني �لأجو�ء 
�لآمن���ة؛ ل�شمان �شالم���ة �لطلبة مبختلف 
�ملر�حل، موؤكد�ً �شموه بالوقت نف�شه �أن 
�للجن���ة �لأمنية باملحافظ���ة �شتاأخذ �شلم 

�أولويات عمل �ملحافظ���ة �حلالية لو�شع 
�خلطط ومتابعة �لأمور �لأمنية و�لتح�شر 
للمنا�شب���ات �لد�ئم���ة و�ملو�شمي���ة �لتي 
ت�شهدها خمتل���ف �أرجاء �ملحافظة خا�شة 

مع قرب �ل�شتعد�د�ت ملو�شم �لرب.
جمل�ش���ه  خ���الل  �شم���وه  و��شتم���ع 
الأ�سبوعي اإلى املالحظات والنقاط التي 
تعن���ى باأح���و�ل �ملو�طن���ني و�ملقيمني 
باملحافظة، موؤكد�ً �شموه �أن جميع ما مت 
طرحه �شيحظى بالهتم���ام و�ملتابعة مع 
�جلهات �ملعني���ة، و�شيطلع �لأهايل على 

ما مت ب�شاأن ذلك من مر�حل عمل.

• �شمو �ل�شيخ خليفة بن علي خالل جمل�شه �لأ�شبوعي مببنى �ملحافظة �جلنوبية	

قطر نق�شت تعهداتها ب�قف دعم الإرهاب والتدخل يف �ش�ؤون الدول
بحث تعزيز �لتعاون �مل�شرتك بني �لبحرين وهنغاريا... عبد�هلل بن �أحمد: 

�ملنام���ة - وز�رة �خلارجي���ة: ��شتقبل 
وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية لل�شيا�شة 
�لهنغ���اري  �ل���دويل  و�لتع���اون  �لأمني���ة 
�إ�شتفان ميكول يف بود�ب�شت وكيل وز�رة 
�خلارجية لل�شوؤون �لدولية �ل�شيخ عبد�هلل 
ب���ن �أحم���د �آل خليفة، و�لذي ق���ام بزيارة 
عم���ل �إلى جمهوري���ة هنغاريا، خالل 3 و4 

�شبتمرب �جلاري.
وخ���الل �لجتم���اع، نقل وكي���ل وز�رة 
�خلارجي���ة لل�شوؤون �لدولية، حتيات وزير 
�خلارجي���ة �ل�شيخ خالد بن �أحمد بن حممد 
�آل خليف���ة �إل���ى وزي���ر خارجي���ة هنغاريا، 
تطوي���ر  يف  �ملتبادل���ة  �لرغب���ة  مثمن���ا 
خمتل���ف جم���الت �لتعاون ب���ني �لبلدين 

�ل�شديقني.
و�أك���د �ل�شي���خ عب���د�هلل بن �أحم���د �آل 
خليف���ة �أهمية تفعي���ل مذك���رة �لتفاهم 
ب���ني  و�لتقن���ي  �لقت�ش���ادي  للتع���اون 
�لبلدي���ن �ملوقع���ة بتاري���خ 24 فرب�ي���ر 
2014، مب���ا ي�شه���م يف حتقي���ق �لتنمية 
�مل�شتد�م���ة، ف�شال عن تعزي���ز �لتن�شيق 
و�لت�ش���اور يف �إط���ار �مل�شال���ح و�ملنافع 
�مل�شرتك���ة، خ�شو�ش���ا �أن هنغاريا حتتل 
مكانة ب���ارزة يف حلف “�لنات���و” و�لحتاد 
تو�فق���ا  هن���اك  �أن  مبين���ا  �لأوروب���ي، 
لفتح �آف���اق جديدة لالرتق���اء بالعالقات 
و�ل�شتثمارية  و�لقت�شادي���ة  �ل�شيا�شية 

و�لثقافية.
وم���ن جانب���ه، �أ�شار �لوزي���ر �لهنغاري 
�إلى �أن بالده تتبن���ى �إ�شرت�تيجية جديدة 
قو�مه���ا �لنفت���اح عل���ى دول �جلن���وب، 
و�لعم���ل على تعزيز �لتع���اون مع �ل�رشكاء 
مبنطق���ة �ل����رشق �لأو�ش���ط، مثمن���ا ه���ذه 
�لزي���ارة و�لتي تع���د �لأول���ى، باعتبارها 

متثل نقلة نوعية يف عالقات �لبلدين.
كم���ا �جتم���ع وكي���ل وز�رة �خلارجي���ة 
لل�شوؤون �لدولية مع وكيل وز�رة �خلارجية 
بح�ش���ور  با����س،  زيلفيزت���ر  �لهنغاري���ة 
رئي����س ق�ش���م �ل����رشق �لأو�ش���ط ب���وز�رة 
�أندر�����س  �ل���دويل  و�لتع���اون  �خلارجي���ة 

كوفاغ�س، و�شفر جمهورية هنغاريا غر 
�ملقيم مبملكة �لبحرين فرينك �شيالغ.

�لأول  �لجتم���اع  �جلانب���ان  وعق���د 
للت�شاور �ل�شيا�ش���ي بني وز�رتي خارجية 
لالتفاقي���ة  تفعي���ال  وذل���ك  �لبلدي���ن، 
�ملوقع���ة يف �شبتم���رب 2011 بنيويورك، 
و�أك���د� �أهمية تلك �مل�شاور�ت؛ باعتبارها 
ركي���زة مهمة يف بناء �رش�ك���ة متنامية بني 

�لبلدين.
و��شتعر����س وكي���ل وز�رة �خلارجية 
�أب���رز  لل�ش���وؤون �لدولي���ة خ���الل �للق���اء 
حمطات �لنهج �لإ�شالح���ي �ل�شامل �لذي 
يق���وده عاه���ل �لب���الد �شاح���ب �جلالل���ة 
�مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة، مبينا �أن 
�ململكة متثل �شوًت���ا للحكمة و�لعتد�ل 
يف منطقة �ل�رشق �لأو�شط، ومنوذًجا ر�ئًد� 
يف �حلري���ات �لعام���ة وحق���وق �لإن�ش���ان، 
�إ�شاف���ة �إل���ى جن���اح �لبحري���ن يف �إيج���اد 
بيئ���ة ��شتثمارية جاذب���ة وحمفزة كمركز 
�إقليم���ي للم���ال و�لأعمال يف �إط���ار روؤية 
2030 و�جلهود  �لبحري���ن �لقت�شادي���ة 
�حلكومي���ة �لت���ي تعتم���د �أعل���ى معاير 

�لكف���اءة و�جلودة، وتول���ى �أهمية خا�شة 
لال�شتثمار يف �لعن�رش �لب�رشي.

وب���نينَّ �ل�شي���خ عب���د�هلل بن �أحم���د �آل 
خليفة �أن دولة قطر وقعت على تعهد�ت 
عامي 2013 و2014 بعدم دعم �لإرهاب، 
وعدم �لتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية للدول 
�لعربي���ة، �إل �أنها نق�شت م���ا �لتزمت به، 
مو�شحا خطورة رعاية �لدول �لتنظيمات 
و�جلماع���ات �لإرهابية على �لأمن و�ل�شلم 

�لدوليني.
و�أف���اد وكي���ل �خلارجية ب���اأن �حرت�م 
و�شيانة حق���وق �لإن�شان هو �إ�شرت�تيجية 
ثابت���ة ومتطورة تتبعها مملك���ة �لبحرين 
يف �إط���ار دول���ة �ملوؤ�ش�ش���ات و�لقان���ون، 
مبين���ا �أن �ململك���ة تتبو�أ مرتب���ة متقدمة 
عامليا من حيث �لتنمية �لب�رشية، و�حرت�م 

�حلريات، ومتكني �ملر�أة وغرها.
وم���ن جانبه، �أ�ش���اد وكي���ل �خلارجية 
�لإ�شالحي���ة  باخلط���و�ت  �لهنغاري���ة 
�لبحري���ن  �لتنموي���ة ململك���ة  و�جله���ود 
كدولة مهم���ة و�شديقة لبالده يف منطقة 

�ل�رشق �لأو�شط.

�لوطنية  �لهيئة  ك�شفت رئي�س 
لتنظيم �مله���ن و�خلدمات �ل�شحية 
�لهيئ���ة  �أن  ع���ن  �جلالهم���ة  م���رمي 
ترحب بجميع �ل�شتثمار�ت �ملحلية 

و�خلارجية يف �لقطاع �ل�شحي.
يف  �جلالهم���ة  و�أ�ش���ارت 
ت�رشيح���ات خا�ش���ة ل� “�لب���الد” �إلى 
�أن مملك���ة �لبحرين متتلك �إمكانات 
و��شع���ة ت�شجع على ه���ذ� �لنوع من 
�ل�شتثم���ار�ت خ�شو�ش���اً مع وجود 
طاق���ات وموؤهالت مهني���ة، وكذلك 
وج���ود قو�ن���ني و�للو�ئ���ح �ملنظمة 

لهذ� �لقطاع .
و�أكدت �جلالهم���ة �أنه مت فعليا 
��شت�ش���ارة �لهيئ���ة من قب���ل �إحدى 
بخ�شو����س  �ملاليزي���ة  �ل����رشكات 
جم���ال  يف  بالبحري���ن  �ل�شتثم���ار 
و�لهيئ���ة  و�للقاح���ات،  �لأدوي���ة 
بانتظ���ار تقدم هذه �ل�رشكة بالطلب 
�لإج���ر�ء�ت،  ل�شتكم���ال  �لر�شم���ي 
ولذل���ك مل يت���م �تخ���اذ �أي �إجر�ء�ت 
بهذ� �ل�ش���اأن حتى ��شت���الم �لهيئة 

للطلب �لر�شمي.
و�لأدوية  �للقاح  وكانت �رشكة 
�ملاليزية ق���د �أعلنت عن خطوتها 
يف �فتتاح ه���ذه �ل�رشك���ة، وقامت 
بتوقيع �تفاقي���ة تفاهم مع غرفة 
جت���ارة و�شناعة �لبحري���ن، و�لتي 
تن�س عل���ى �تخ���اذ �لبحرين مقر� 
لل�رشك���ة يف منطق���ة �خللي���ج، ومت 
توقيع مذكرة �لتفاهم بني رئي�س 
غرف���ة جت���ارة و�شناع���ة �لبحرين 
خالد �ملوؤيد، و�لرئي�س �لتنفيذي 
و�لأدوي���ة  �للقاح���ات  ل�رشك���ة 
�ملاليزي���ة حجة �إبر�هي���م، و�أعلنت 
�رشك���ة �للقاح و�لأدوي���ة �ملاليزية 
�أن�شطته���ا باتخ���اذ  ع���ن تو�شي���ع 
مملكة �لبحرين مقر� لها يف منطقة 

�خلليج �لعربي.

�جلالهمة ل�“�لبالد”: �رشكة ماليزية 
لالأدوية تتخذ �لبحرين مقر� لها

بدور املالكي
جه�د رجال الأمن بارزة يف حفظ الأمن العام

خالل �ملجل�س �لأ�شبوعي �لثاين ل�شموه... �شمو �ل�شيخ خليفة بن علي: 

تعزي���ز �ل�رش�ك���ة مع  فئ���ات �ملجتم���ع كافة لرتكي���ز دعائ���م ��شتق���ر�ر �ملحافظة
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28 % منو عمليات الدفع الإلكرتوين للتخلي�ص اجلمركي
64 دقيقة انخفا�ض الوقت امل�ستغرق لإنهاء الإجراءات

املنام���ة - �س���وؤون اجلم���ارك: اأ�سار 
رئي����ض اجلم���ارك ال�سيخ اأحم���د بن حمد 
اآل خليفة اإل���ى اأن اإدارة جمارك املنافذ 
البحري���ة، قام���ت بتطبي���ق العدي���د من 
الإجراءات اجلمركية امل�ستحدثة لتقدمي 
اأف�س���ل اخلدمات اجلمركي���ة واملتمثلة 
بالعتماد على جمموع���ة من التغيريات 
التنظيمية والإجرائية؛ بهدف رفع كفاءة 
اإجراءات التدقي���ق والتفتي�ض من خالل 
اإحكام ال���دور الرقابي امل���ايل والإداري 
والأمني، والتاأكد من اإغالق دورة النظام 
وتطبيق التخلي�ض امل�سبق وال�ستفادة 
احلاج���ة  دون  الإلك���روين  الدف���ع  م���ن 
لقي���ام املخل����ض بالتدقي���ق اجلمركي، 
حيث بلغت ن�سب���ة النخفا�ض يف الوقت 
امل�ستغ���رق لإنهاء الإج���راءات اجلمركية 

مبيناء خليفة بن �سلمان  64 دقيقة.
واأو�س���ح رئي����ض اجلمارك اأن���ه اأهم 
نتائ���ج تنفيذ الإجراءات امل�ستحدثة هي 
خف�ض وقت الإفراج عن الب�سائع، ودمج 
الإج���راءات اجلمركي���ة، وتطبي���ق نظ���ام 
م�س���ارات التدقيق والتفتي�ض اجلمركي 
ح�سب معاي���ري وموؤ�رشات نظام املخاطر، 
ال���دور الرقاب���ي  اإل���ى تعزي���ز  اإ�ساف���ة 
“الإداري واملايل واإغالق دورة النظام”، 
“الدف���ع  املالي���ة  الوح���دة  وتطوي���ر 
الإلك���روين”، وتعزيز م�سارك���ة العمالء 
يف م����رشوع التطوير، اإ�سافة اإلى ت�سكيل 
ف���رق عمل لالإ����رشاف العام عل���ى اخلطة 

وفريق للدعم واملتابعة والتدريب.
واأكد ال�سيخ اأحمد بن حمد األ خليفة 
باأن تطبيق م�سارات الإجراءات اجلمركية 
امل�ستحدثة ال�ساملة جاء ح�سب املعايري 
العاملي���ة بالعتماد عل���ى موؤ�رشات نظام 
املخاط���ر دون تدخل العن����رش الب�رشي يف 
عملية حتوي���ل امل�س���ارات، اإ�سافة اإلى 
عدم حتمي���ل �سوؤون اجلم���ارك اأي كلفة 
ت�سغيلية اإ�سافية اأو اأي تاأخري يف عملية 
الإفراج، حيث تقل�ست عملية الإجراءات 

اجلمركي���ة م���ن 5 مراحل اإل���ى مرحلتني 
هما: )اإجراء جمرك���ي واحد قبل الإف�ساح 
واإج���راء جمرك���ي اآخ���ر بع���د الإف�س���اح(، 
م�سرياً اإلى اأن متو�سط اإجمايل احلاويات 
اليومي���ة املف���رج عنه���ا مبين���اء خليفة 
ب���ن �سلم���ان يبل���غ 450 حاوي���ة يومياً، 
وهي مبع���دل الإف���راج املبا�رش 84.4 % 
م���ن اإجم���ايل احلاوي���ات اليومي���ة التي 
يت���م فح�سها من خ���الل جه���از الأ�سعة، 
الواح���دة  احلاوي���ة  فح����ض  وي�ستغ���رق 

بجهاز الأ�سعة نحو 4 دقائق، يف حني اأن 
15.6 % م���ن اإجمايل احلاويات اليومية 
)70 حاوية( يت���م حتويلها اإلى اإجراءات 
الفح����ض اليدوي م�ستغرق���ة زمنا يقدر 
ب���� 60 دقيق���ة للحاوية الواح���دة، ويبداأ 
العمل من جانب ال�رشكة امل�سغلة للميناء 
لتفري���غ الب�ساع���ة، ومن ثم يب���داأ عمل 
اجلم���ارك، والذي ي�ستغ���رق 20 دقيقة 

لعمليات الفح�ض والإف�ساح.
واأ�س���اف اأن الإح�س���اءات ت�سري اإلى 

الإلك���روين،  الدف���ع  من���و يف عملي���ات 
حيث بلغ���ت ن�سبة ع���دد عمليات الدفع 
الإلك���روين مقارنة مبختلف اأنواعها 28 
%، والتي تعد موؤ�رش اإيجابي يب�رش مبزيد 
من النم���و يف الأ�سهر القليل���ة القادمة؛ 
لكونها فرة ابتدائية لتطبيق امل�رشوع.

وت�سري الإح�ساءات باأن عدد عمليات 
النق���دي قب���ل تنفي���ذ م����رشوع  الدف���ع 
التطوي���ر تق���در ب���� 8344 عملية وعدد 
مرات الدف���ع الإلكروين ب� 288 عملية، 
وبع���د تنفي���ذ امل����رشوع انخف�ست عدد 
عمليات الدفع النقدي اإلى 1666 عملية 
بف���ارق 6678 عملية مع ارتفاع معدلت 
الدف���ع الإلكروين ب���� 4774 عملية، اأي 
بفارق 4486 عملي���ة، وهو ما ي�سكل ما 
ن�سبت���ه 94 % م���ا ب���ني العمليتني قبل 
وبعد تنفيذ امل�رشوع، مع بقاء عدد مرات 
الدفع بالن�سبة لباقي و�سائل الدفع على 
املعدل نف�سه، مما ميكن اعتباره موؤ�رشا 
اإيجابيا يبني مدى اأريحية هذه الو�سيلة 
بالن�سبة للمتعاملني يف الفرة املقبلة، 
وقد بينت الإح�ساءات باأن بداية القفزة 
ب�سكل تدريج���ي كانت خالل �سهر مايو، 
حيث مت تهيئة البيئة الداخلية واملحيط 
اخلارجي متهيداً للدخول التدريجي اإلى 
حي���ز التنفي���ذ الفعلي للم����رشوع، حيث 
بداأ التطبي���ق الفعلي من منت�سف �سهر 

يونيو هذا العام.
واأردف رئي�ض اجلمارك باأن اأثر تعزيز 
ال���دور الرقابي )امل���ايل والإداري ودور 
املراجع���ة النهائي���ة( اأدى اإلى اكت�ساف 
اجلمركي���ة  املخالف���ات  م���ن  العدي���د 
مبختل���ف اأنواعه���ا، والت���ي بلغ���ت عدد 
120 خمالفة يف فرة �سهر واحد، حيث 
مت حترير خمالف���ات جمركية يف املنفذ 
البحري بالتن�سيق م���ع اإدارة املعلومات 
والتحقيق���ات اجلمركي���ة، وم���ن ثم يتم 
حتويلها اإلى �سعبة ال�س���وؤون القانونية 

ل�ستكمال الإجراءات القانونية.

 هل يحتاج النواب 
من يقرأ عليهم؟ 

ككات���ب بال�ساأن ال�سيا�سي واملحلي، 
ومتابع للحراك الربملاين الباهت واله�ض، 
و�سل���ت لقناع���ة جازمة، ب���اأن �سالح حال 
املواطن���ون  انتخبه���م  الذي���ن  الن���واب 
ليكونوا عوناً و�سن���داً لهم، و�سوتاً ناطقاً 
بحك���م  ب���ات  واحتياجه���م،  مبطالبه���م، 

امل�ستحيل، ولي�ض باأقل من ذلك. 
امل�ستف���ز  الأداء  م���ن  اأع���وام   3
والهزيل والب���ارد، واملنف�سل عن الواقع 
واهتمام���ات النا����ض، ه���و خال�س���ة الأم���ر 
وخامتت���ه، ولأع�ساء برعوا يف جعل احلراك 

الربملاين مير بحالة من املوت ال�رشيري.
ال�سب���اح  م���ن  يجته���دون  اأع�س���اء 
الباك���ر لإقناع النا�ض ق����رشا، باأنه ل جدوى 
م���ن املجل����ض الت�رشيعي، ول م���ن العملية 
النتخابي���ة، وباأنه���م جمرد اأرق���ام رمزية، 
م�سفوف���ة بعناية يف الواجه���ة، كتح�سيل 

حا�سل للعملية ال�سيا�سية يف البلد. 
الأداء  له���ذا  طبيعي���ة  وكنتيج���ة 
ال�ساح���ب، فق���د خلف���ت خمرجات���ه موجة 
من النتق���ادات ال�سعبية غ���ري امل�سبوقة 
بال�س���ارع، �س���واء بال�سحاف���ة اأو ب�ساحات 
التغريد اأو غريها، وتعاظمت هذه املوجة 
وب�سكل كب���ري مع تزايد اأع���داد ال�سكاوى 
داخ���ل اأروق���ة املجل����ض، والت���ي اأو�سلت 
عددا من الأع�ساء لدهاليز النيابة العامة، 

واملحاكم.
ويقاب���ل هذا ال����رشاع املحم���وم بني 
الأع�س���اء، ����رشاع م���ن ن���وع اآخ���ر، يتمث���ل 
باملعان���اة القت�سادي���ة للنا�ض، وبتعطل 
م���رور امل�ساري���ع الت���ي تهمه���م، وم���رور 
م�ساري���ع اأخرى �ساغطة عليه���م، وب�سكل 
اجلل�س���ات  بتح���ول  وكذل���ك  متناق����ض، 
العامة للمجل�ض، اإل���ى جل�سات ف�سف�سة، 

و�رشاخ، وم�ساغبة، وت�سجيل ح�سور.
كم���ا ت�سب���ب ان�سغال بع����ض النواب 
بت�سدر �سفحات اجلرائد، وبالظهور على 
�سا�سات الف�سائيات، ومبواقع التوا�سل 
الجتماعي، اإلى تنامي حالة الغ�سب لدى 
املواطن الواعي امل���درك ملا يجري حوله 
جي���دا، فبدل م���ن اأن ين�سغل ب���ه النائب، 
وباحتياجات���ه امل�رشوعة، ان�سغ���ل بنف�سه، 

واأي �سغل؟
وبالرغم م���ن املالحظ���ات امل�ستمرة 
واملغ���ردون،  الكت���اب  ير�سده���ا  الت���ي 
وبالرغ���م مما يفرغ���ه املواطنون يف جوف 
ال�سحافة واأث���ري الإذاع���ة، ويف املجال�ض، 
ل ي���زال النواب عل���ى حاله���م، واأي حال؟ 
اآخرها البي���ان املوؤ�سف الذي اأ�سدره عدد 
م���ن اأهايل املحرق ع���ن نائب ل ينظر لهم 

بطرف عني.
وكان اأحد الأ�سدق���اء قد اقرح عَلي 
موؤخ���را، دعوة رجل دي���ن معروف بالقراءة 
القراآنية حل�س���ور جمل�ض النواب، للقراءة 
عل���ى اأع�سائه، ف���ردا فردا، عل���ى اأمل اأن 
ين�سل���ح احل���ال، ويتغ���ري لالأف�سل، ومط 
�سديقي �سفتي���ه قبل اأن يقول “يبي لك 

مقري قوي”.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

املنامة - جامعة اخلليج العربي: عقدت 
جامع���ة اخللي���ج العرب���ي اختب���ارات القبول 
لكلية الط���ب ح�رشه���ا 166 طالباً م���ن اأبناء 
دول جمل����ض التعاون ل���دول اخلليج العربية 
املر�سح���ني لالن�سمام ملقاع���د كلية الطب 
والعل���وم الطبية للع���ام الأكادميي 2017 - 
2018. وخا�ض الطلبة امتحانني: الأول قا�ض 
م�ستوياتهم يف العلوم الأ�سا�سية كالفيزياء، 
اأم���ا  والأحي���اء،  والريا�سي���ات،  والكيمي���اء، 
المتح���ان الث���اين فاخت�ض بقيا����ض م�ستوى 
اللغ���ة  مه���ارات  يف  للقب���ول  املر�سح���ني 
الإجنليزي���ة، كما خ�سع الطلب���ة املر�سحون 
للمقاب���الت  الثاني���ة  املرحل���ة  يف  للقب���ول 
ال�سخ�سي���ة مع جلان القب���ول يف كلية الطب 
والعل���وم الطبي���ة؛ للتع���رف عل���ى قدراتهم 
ال�سخ�سي���ة وم���دى اإدراكه���م طبيع���ة مهنة 
الط���ب والتحدي���ات التي يخ�س���ع لها طلبة 

الطب والعاملني يف احلقل الطبي.

166 طالبا يخو�سون اختبارات 
القبول ب� “جامعة اخلليج”

“الإ�سكان” حتا�رص منتفعي “مزايا” دون �سابق اإنذار
الربنامج �سيكون متاحاً ملن مل يتجاوز عمره 34 �سنة و6 اأ�سهر

نزل تعمي���م وزارة الإ�س���كان ب�ساأن تغيري 
ال�سك���ن  برنام���ج  م���ن  ال�ستف���ادة  معاي���ري 
الجتماعي )مزاي���ا(، كال�ساعق���ة على روؤو�ض 
عدد كبري من امل�سجل���ني �سمن هذا الربنامج 

ممن جتاوزت اأعمارهم 34 عاما.
ون����ض التعميم اجلدي���د، وفقا ملا اأفاد به 
موظفو الوزارة للمراجع���ني، على اأن الربنامج 
�سيك���ون متاح���ا فق���ط مل���ن مل يتج���اوز عمره 
34 �سن���ة و6 اأ�سه���ر، يف ح���ني اأن���ه �سيك���ون 
مم���ن  الربنام���ج  �سم���ن  للم�سجل���ني  متاح���ا 
جت���اوزت اأعمارهم هذا ال�س���ن، جتديد �سهادة 

ا�ستحقاقهم حتى نهاية اأكتوبر املقبل.
واأبل���غ املوظف���ون املراجع���ني اأن���ه على 
امل�ستحق���ني له���ذا الربنامج الذي���ن جتاوزت 
جمي���ع  ي�ستكمل���وا  اأن  عام���ا   34 اأعماره���م 
اإجراءاته���م م���ن اختي���ار املن���زل و�رشائه خالل 
امل���دة املذك���ورة، واإل فاإن���ه ل���ن يتمكنوا من 

ا�ستكمال اإجراءاتهم لال�ستفادة من الربنامج.
واأظه���ر عدد م���ن املواطن���ني املنتفعني 
من هذا الربنام���ج الذين توا�سلوا مع “البالد” 
ا�ستياءهم من هذا الإجراء اجلديد، الذي ت�سبب 
لع���دد كبري منه���م باأ�رشار مادي���ة بالغة، حيث 
طبقت الوزارة اإجراءها دون �سابق اإنذار، ودون 

منحهم مهلة كافية لإمتام اإجراءاتهم.
وطالب املواطنون الوزارة، عرب ال�سحيفة، 
با�ستثناء من لديهم �سهادة ا�ستحقاق من هذا 
الإج���راء الذي ت�سب���ب لبع�سهم باأ����رشار مادية 
حقيقي���ة، وحط���م اآم���ال البع�ض الآخ���ر الذين 
ا�سب�رشوا خ���ريا بهذا الربنامج الرائ���د للوزارة، 
وبذلوا جهودا كب���رية يف �سبيل اإيجاد امل�سكن 

املالئم لهم.
مل ت�س���در وزارة الإ�سكان منذ ت�رشيب هذا 
اخلرب قبل نحو اأ�سبوع وحتى اللحظة اأي تاأكيد 
اأو نفي له ب�سكل ر�سمي، ومل تن�رش اأي تفا�سيل 

ب�ساأنه.

• )اأر�سيفية(	 اجتماع �سابق للوزير مع القائمني على برنامج مزايا  

• ت�سل�سل الإجراءات اجلمركية امل�ستحدثة	

ال��������������وزارة ت����ل����ت����زم ال���������س����م����ت م����ن����ذ اأ������س�����ب�����وع م������ن ت�����������رشب اخل����رب
�سيد علي املحافظة

ووفقا ملوقع الوزارة الإلكروين، 
فاإن ����روط االنتف���اع بربنام���ج مزايا 
تن����ض على اأن “ل يق���ل �سن املنتفع 
عند تق���دمي الطلب و����رشف التمويل 
من املم���ول عن 21 �سنة ول يزيد عن 

35 �سنة”.
وا�ستثنى القرار م���ن لهم طلبات 
اإ�سكانية �سادرة قبل تاريخ 6 نوفمرب 
2015، م���ن خ���الل حتوي���ل طلباتهم 
لال�ستف���ادة م���ن الربنام���ج ب����رط اأال 
يتج���اوز �سنه���م عند حتوي���ل الطلب 
و����رشف التمويل من البن���ك امل�سارك 

45 �سنة.

يذك���ر اأن وزي���ر الإ�س���كان با�س���م 
�سابق���ة  ت�رشيح���ات  يف  ق���ال  احلم���ر 
وخالل اإعادة تد�س���ني برنامج ال�سكن 
الجتماعي يف منت�سف العام املا�سي، 
�سه���ادة   3890 منح���ت  ال���وزارة  اإن 
تاأهي���ل للراغب���ني يف ال�ستف���ادة من 
برنامج “مزاي���ا” يف الفرة التجريبية 
للربنامج، واأن عدد املواطنني الذين 
ا�ستف���ادوا -بالفعل- م���ن الربنامج 
وقام���وا با�ستالم وحداته���م ال�سكنية 

بلغ 955 م�ستفيداً.
ال���وزارة  اأن  اإل���ى  احلم���ر  واأ�س���ار 
اإل���ى ال�ستم���رار يف تطوي���ر  ت�سع���ى 

الربنامج من حيث معايري ال�ستفادة، 
اإ�ساف���ة اإلى زي���ادة قاعدة املعرو�ض 
م���ن الوحدات ال�سكني���ة التي يوفرها 

القطاع اخلا�ض.
وذك���ر اأن ال���وزارة ر�س���دت قيام 
عدد كبري من املواطنني الذين لديهم 
طلبات اإ�سكانية منذ نهاية الت�سعينات 
بتحويل طلبهم لال�ستفادة من برنامج 
مزاي���ا، يف ظل �رشع���ة تلبيته للطلبات 
اأمام  الإ�سكاني���ة، واإتاحت���ه الفر�س���ة 
املواطن���ني لتنوع خيارات ال�ستفادة 
م���ن الوحدات ال�سكني���ة التي يوفرها 

القطاع اخلا�ض.

القرار السابق
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راشد الغائب
في وفاة المغفور لها  بإذن اهلل
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سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان
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تنظيم حملة مرورية مبنا�سبة العودة للمدار�س

م�سار للدوران العك�سي لتقاطع �سارعي ال�سيخ خليفة بن �سلمان وويل العهد

القب�س على م�ساركني مب�سرية غري قانونية م�سيئة لدولة �سقيقة

ت�سليم ا�ستمارات املوارد الب�رشية للوكالء امل�ساعدين فقط

جممع اللولو التجاري يوزع 200 حقيبة

ي�شتوعب 800 مركبة يف ال�شاعة... “الأ�شغال”:

اتخاذ جميع الإجراءات �شد اأي جتمعات غري قانونية... الأمن العام:

لعتماد اإجراءات العالوات واملكافاآت و�شاعات اخلفارة ... “ال�شحة”:

مبنا�شب���ة  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اق���راب ع���ودة الطلب���ة للمدار����س، نظم���ت 
الإدارة العام���ة للم���رور وبالتع���اون مع جممع 
اللول���و التجاري باحلد حمل���ة مرورية توعوية 
ا�شتهدف���ت مرت���ادي املجم���ع م���ن خمتل���ف 

الفئات العمرية.
واأ�ش���ار مدي���ر اإدارة الثقاف���ة املروري���ة 
املق���دم اأ�شامة بحر اإلى اأن الربنامج املروري 
التوع���وي م�شتمر طوال الع���ام؛ من اأجل رفع 
م�شتويات ال�شالمة املرورية وحتقيق اأهداف 
الإدارة يف خف�س معدلت احلوادث املرورية.
واأو�ش���ح اأن احلمل���ة التوعوي���ة يف جممع 
اللولو �شملت تق���دمي الن�شائح والإر�شادات 

املروري���ة من خالل اإ����راك احل�شور يف برامج 
واأن�شط���ة لإي�شال مفه���وم ال�شالمة املرورية 
بطريق���ة مب�شط���ة تنا�ش���ب خمتل���ف الفئات 
العمري���ة، اإ�شاف���ة اإل���ى توزي���ع 200 حقيبة 
وقرطا�شي���ه مدر�شي���ة للم�شارك���ن قدمتها 

اإدارة جممع اللولو التجاري.
واأردف اأن خط���ة الإدارة ه���ذا الع���ام هي 
اإ����راك جمي���ع فئ���ات املجتم���ع يف الأن�شط���ة 
والربام���ج التوعوي���ة؛ لتاأكي���د مب���داأ ال�راكة 
املجتمعية وحتقي���ق اأق�شى درجات ال�شالمة 
املروري���ة، مقدم���اً �شك���ره للجه���ات الداعمة 
على جهودها يف دع���م الأن�شطة التي تنفذها 

الإدارة العامة للمرور.

املنام����ة - وزارة ال�شغال و�ش����وؤون البلديات 
ويل  لتوجيه����ات  تنفي����ذاً  العم����راين:  والتخطي����ط 
العه����د نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 
ب����ن حم����د اآل خليفة لو�ش����ع حلول عاجل����ة لتخفيف 
الزدحام����ات املروري����ة وزي����ادة ان�شي����اب احلرك����ة 
املروري����ة على �شبكة الط����رق الرئي�شة يف اململكة، 
�����رح وكي����ل وزارة الأ�شغ����ال و�ش����وؤون البلدي����ات 
والتخطيط العمراين ل�ش�ؤون الأ�شغال اأحمد اخلياط 
باأن الوزارة قد انتهت من اإجناز اأعمال تطوير دوار 
�ش����ارع ويل العه����د لتوف����ري م�شار خا�����س للدوران 
العك�ش����ي، اأ�شفل اجل�ر، للحرك����ة املرورية املقبلة 
م����ن ال�شمال عل����ى �شارع ال�شيخ خليف����ة بن �شلمان 
واملتجهة اإلى �شارع ال�شيخ زايد للو�شول ملنطقة 
عايل و�شلماباد ومنطقة مدين����ة عي�شى التعليمية، 
وذلك �شمن برنام����ج امل�شاريع التح�شينية العاجلة 
لتخفيف الزدحامات املرورية يف املناطق احليوية. 

يذكر اأن الطاق����ة ال�شتيعابية مل�شار الدوران 
العك�ش����ي ت�شل اإل����ى 800 مركب����ة يف ال�شاعة ومن 
املوؤمل اأن ي�شاهم هذا امل�روع يف تخفيف الزدحام 

امل����روري احلا�شل على تقاطع �شارع ال�شيخ خليفة 
بن �شلمان و�شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان للمرور 
املتج����ه اإلى مدين����ة عي�ش����ى و�شلماب����اد واخت�شار 

زمن الرحل����ة وت�شهيل و�شول الأه����ايل اإلى مناطق 
�شكنهم يف منطقة ع����ايل و�شلماباد ومدينة عي�شى 

والرفاع. 
وكانت الوزارة ق����د قدمت حزمة من امل�شاريع 
التح�شيني����ة العاجل����ة للجن����ة التن�شيقي����ة برئا�ش����ة 
�شاح����ب ال�شمو امللك����ي ويل العه����د النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء حل����ل الختناقات املرورية، 
اإذ وافقت اللجنة على 11 م�روعاً عاجالً �شمن خطة 

ق�شرية املدى.
واأ�ش����ار اخلياط اإلى اأن ه����ذه امل�شاريع العاجلة 
تاأتي كج����زٍء من خطة اأ�شمل لتطوي����ر �شبكة الطرق 
ال�شراتيجي����ة الك����ربى الت����ي اأطلقته����ا ال����وزارة 
وت�شتغرق من 3 اإلى 5 �شنوات واملمولة من برنامج 
التنمية اخلليج����ي، والتي تعترب اإحدى اأهم الروافد 
الت����ي تعزز النه�شة القت�شادي����ة والعمرانية التي 
ت�شهده����ا البحري����ن، ومتثل نقل����ة نوعية يف خف�س 

الزدحامات املرورية على �شبكة الطرق باململكة.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: تعقيب���ا على 
مقط���ع الفيديو املت���داول واملت�شمن م�شرية 
غري قانونية، يتم فيها ترديد �شعارات م�شيئة 
لدولة �شقيقة، ����رح نائب رئي�س الأمن العام 
باأن اأعمال البحث والتح���ري التي مت مبا�رتها 
يف ه���ذا ال�ش���اأن، اأ�شف���رت ع���ن حتدي���د هوية 
امل�شاركن والقب�س على عدد منهم، م�شيفا 

اأن���ه ج���ار ا�شتكم���ال اأعم���ال البح���ث والتحري 
للقب�س على البقية؛ باعتبار ذلك ي�شكل اإثارة 

للفرقة والفتنة وتهديدا لل�شلم الأهلي.
قان���ون  م���ن   215 امل���ادة  اأن  واأو�ش���ح 
العقوبات البحريني، تن����س على اأنه “يعاقب 
باحلب�س مدة ل تزيد عل���ى �شنتن اأو بالغرامة 
التي ل جت���اوز مئتي دينار من اأهان علنا دولة 

اأجنبي���ة اأو منظم���ة دولي���ة له���ا مق���ر يف دولة 
البحري���ن اأو رئي�شه���ا اأو ممثلها ل���دى الدولة، 
وكذل���ك م���ن اأه���ان علن���ا علمه���ا اأو �شعاره���ا 

الر�شمي”.
و�ش���دد نائ���ب رئي����س الأم���ن الع���ام على 
اأن���ه �شيت���م اتخ���اذ جمي���ع الإج���راءات الأمنية 
والقانونية الالزمة جتاه اأي دعوات اأو جتمعات 

غري قانونية مبا ي�شمن حفظ الأمن وال�شتقرار 
يف خمتلف ربوع الوطن.

وجه���ت وكي���ل امل�شاعد للم���وارد الب�رية 
واخلدمات فاطم���ة عبدالواح���د تعميماً جلميع 
ب����رورة  ال�شح���ة  ب���وزارة  الإدارات  مدي���ري 
اعتماد الإج���راءات الإداري���ة اخلا�شة باملوارد 
الب�رية مثل العالوات وامل�شتحقات التقاعدية 
والرواتب، و�شاعات املناوبة من جانب ال�شلطة 

املخت�شة والتقيد بها.
ونوهت يف م�شمون التعميم الذي ح�شلت 
“الب���الد” عل���ى ن�شخة من���ه، ب����رورة ت�شليم 
ه���ذه الإجراءات اإلى اإدارة امل���وارد الب�رية عن 
طريق مكاتب الوكالء امل�شاعدين فقط، وذلك 
بح�ش���ب توجيه���ات الإدارة العلي���ا بال���وزارة 

ول�شمان �شري الإجراءات ال�شحيحة.
وا�شتن���دت الأحم���د يف م�شمون اخلطاب 
على قانون اخلدمة املدنية رقم )48( ل�شنة 
2010، م�ش���رية اإل���ى اأن جمي���ع الإج���راءات 
تتطل���ب  الب�ري���ة  بامل���وارد  املتعلق���ة 
املوافقة عليها واعتمادها ب�شورة نهائية 
م���ن جان���ب امل�ش���وؤول ع���ن القط���ع وهو 

الوكيل امل�شاعد املعني.
ال�شح���ة  وزارة  اإدارات  وحث���ت 
املعنين والأق�ش���ام التابعة لهم باتباع 
ه���ذه التعليم���ات والتقيد به���ا، حيث 
اإن اإدارة امل���وارد الب�ري���ة �شت�شتل���م 
الإج���راءات املعتم���دة وال���واردة اإليها 

فقط من مكات���ب الوكالء امل�شاعدين، و�شيتم 
ترجيع الإجراءات غري املعتمدة من جانبهم.

واأرفق���ت الأحم���د الإج���راءات كاف���ة التي 
تتطلب اعتماد الوكيل امل�شاعد املخت�س قبل 
اإر�شاله���ا لإدارة امل���وارد الب�رية مث���ل اإرفاق 
الروات���ب  ا�شتم���ارات 

كتثبي���ت بدل التفرع، ب���دل املناوبة، �شاعات 
اخلف���ارة الت���ي تزي���د ع���ن ال�شق���ف، �شاعات 
اخلف���ارة الت���ي ل توجد له���ا ب�شم���ة يف نظام 
الوزارة، و�شاعات العمل الإ�شايف التي ل يوجد 

لها ب�شمة يف اأنظمة الوزارة.
طل���ب  بن���ود  اإرف���اق  اإل���ى  بالإ�شاف���ة 
ت�ش���م  الت���ي  التقاعدي���ة  امل�شتحق���ات 
نهاي���ة اخلدمة،  ا�شتم���ارة ترقي���ة 
اإ�شافي���ة،  خدم���ة  ����راء  ا�شتم���ارة 
ا�شتمارة انتهاء خدمة، اأو طلب اإلغاء 

ال�شتقالة.
اإلى جانب، بند فوائد املوظفن، 
والذي ي�ش���م عالوة ال�شي���ارة، عالوة 
الت�شال، بدل الن���دب، بدل الرئا�شة، 
النوب���ات  عم���ل  لنظ���ام  والتحوي���ل 
ال�شاع���ات املطول���ة، طلب���ات حتوي���ل 
املوظف���ن للنظام امل���رن، درا�شة رفع 
معدل عالوة املالب����س اأو الزي الر�شمي، 
والإجازات م���ن دون راتب التي تزيد عن 
�شهر واح���د، والإج���راءات مل�شاركة وفود 

ريا�شية او ثقافية.
فيم���ا اأدرج���ت الأحم���د البن���ود كاف���ة 
ملوظف���ي  الب�ري���ة  امل���وارد  ل�شتم���ارات 
ال�شح���ة مث���ل طلب���ات التوظي���ف، وطلبات 
عالق���ات املوظفن م���ن حواف���ز ومكافاآت، 
وطل���ب العمل خارج اأوق���ات الدوام الر�شمي، 
وبند لتطوير التنظيم و�شبط القوى العاملة.

املنامة - وزارة العدل وال�شوؤون 
الإ�شالمية: التق���ى الوكيل امل�شاعد 
للم���وارد الب�ري���ة واملالي���ة ب���وزارة 
العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 
ه�شام الغتم مع القائم باأعمال مدير 
اإدارة الت�ش���الت الت�شويقي���ة مدير 
اأول للعالق���ات وال�ش���وؤون احلكومية 
ب�شن���دوق العمل )متك���ن( عبداهلل 
معه���د  مدي���ر  وبح�ش���ور  ال�ش���ادة، 
الدرا�ش���ات الق�شائي���ة والقانوني���ة 

رمزان النعيمي.
ومت خ���الل اللق���اء بح���ث اأوج���ه 
التعاون بن وزارة العدل وال�شوؤون 
و�شن���دوق  والأوق���اف  الإ�شالمي���ة 
العمل )متك���ن(، والذي يهدف اإلى 
تاأهي���ل الك���وادر الوطني���ة وتطوير 
خ���الل  م���ن  املوظف���ن  مه���ارات 
اإع���داد برامج تدري���ب فعالة تالم�س 
العمل���ي، ومب���ا  الواق���ع  احتياج���ات 
ي�شهم يف الرتقاء باخلدمات العدلية 
املقدمة وتعزيز كفاءة الأداء وزيادة 

النتاجية.
واأ�ش���ار الغت���م اإل���ى توجيه���ات 
وزي���ر الع���دل وال�ش���وؤون الإ�شالمية 
والأوق���اف ال�شيخ خالد ب���ن علي اآل 
خليف���ة ب�رورة التحدي���ث امل�شتمر 
للخط���ط التدريبية يف �ش���وء درا�شة 
التدريبي���ة  الحتياج���ات  وحتدي���د 
وم���دى اأولويته���ا، ومب���ا ي�شه���م يف 
تنفيذ ا�شراتيجية الوزارة، وحتقيق 
 ،2030 الروؤي���ة القت�شادية  مبادئ 
العن����ر  اأن ال�شتثم���ار يف  باعتب���ار 
التنمي���ة  اأ�شا����س  ي�ش���كل  الب����ري 

امل�شتدامة.
وثم���ن وكي���ل ال���وزارة امل�شاعد 
عالق���ة ال�راكة م���ع متك���ن، موؤكداً 
اأهمي���ة التدري���ب امل�شتم���ر يف رفد 
منظومة العمل بالطاقات والكفاءات 
وتنمي���ة  املتخ�ش�ش���ة،  الوطني���ة 
قدراتها ومهاراتها يف البحث العلمي 
واإنتاج امل�شاري���ع التحديثية ور�شد 
املالئمة  احلل���ول  امل�شكالت وو�شع 

لها.
وُتنف���ذ وزارة الع���دل وال�شوؤون 
الإ�شالمي���ة والأوقاف خط���ة تدريبية 
�شنوية، ت�شعى من خاللها اإلى تنويع 
املو�شوع���ات امل�شتهدف���ة، وزيادة 
اأعداد املوظفن املتدربن، وت�شمل 
العديد من جمالت العمل القانونية 

والإدارية املعاونة للق�شاء.

بالتعاون مع “متكن”... 
“العدل” تعزز كفاءة موظفيها

مروة خمي�س

• 	

�شورة �شوئية من ن�شخة التعميم ال�شادرة من مكتب وكيل 

امل�شاعد للموارد الب�رية واخلدمات بوزارة ال�شحة
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40 األف مراجع ملركز الدير 
ال�ضحي... املا�ضي )2/ 2(:

"50 ت�رشيًعا عالًقا 
بني املجل�سني ي�ستدعي 

انعقاد “الوطني”

  5 غـــــرف 
 للأطباء باملركز 

و3 للأ�ضنان

ملنح ال�ضحايف 
حرية اأو�ضع بقانون 

الإعلم اجلديد

احلكومة وافقت 
على اإعادة النظر 

بعقود الأجانب

انعقاد  �ضرورة  اإىل  املا�ضي  عبا�س  النواب  رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س  دعا   

املجل�س الوطني حل�ضم اإ�ضقاط اأو عبور الت�ضريعات العالقة بني املجل�ضني املنتخب 

واملعني.

وقال: يوجد اأكرث من 50 ت�ضريًعا ناأمل اأن ينعقد املجل�س حللحلة املوا�ضيع التي 

فيها خالف بني املجل�ضني.

وب�ضاأن م�ضتجدات م�ضروع قانون ال�ضحافة اجلديد والذي تاه بني ال�ضلطتني، 

لفت املا�ضي اإىل اأن املجل�س يهدف لإقرار ت�ضريع مينح ال�ضحايف حرية اأكرب.

النفتاح  لتوجهات  وخمالف  للحريات  مقيد  اجلديد  القانون  م�ضروع  وتابع: 

وبداية الدور املقبل �ضيعر�س م�ضروع القانون اجلاهز و�ضي�ضاف اإليه اأي تعديالت 

اإذا وجدت اأو �ضيدفع به كما هو.

واأردف: اأوىل جل�ضات الدور القادم �ضتكون احلا�ضمة لقانون الإعالم.

ن�ضمة،  األ��ف   40 اإىل  ي�ضل  ال�ضحي  الدير  املراجعني مبركز  اأن عدد  اإىل  ولفت 

بينما عدد غرف الأطباء 5، و3 لالأ�ضنان.

ولفت اإىل اأنه ل يوؤيد تو�ضعة مركز الدير واإمنا بناء مركز �ضحي بقرية قاليل 

ل�ضتيعاب املجمعات ال�ضكنية.

جاء ذلك، خالل م�ضاركته يف الربنامج التفاعلي )لقاء مع نائب( يف حوار مبا�ضر 

عرب قناة البث املبا�ضر بح�ضاب جمل�س النواب على يوتيوب. وتن�ضر “البالد” اأبرز 

جمريات اللقاء.

 ليلى مال اهلل 

 االستجوابات
مـــن  املا�ضـــي  الـــدور  خلـــو  وعـــن 
ال�ضتجوابـــات ذكـــر املا�ضـــي “اأن هناك 
تعاوًنا بني احلكومة وجمل�س النواب وقد 
ي�ضت�ضعر النواب اأن الوزير لي�س املت�ضبب 
املخالفـــات  ترتقـــي  ل  وقـــد  اخلطـــاأ  يف 

ل�ضتجواب الوزير”.
وتابـــع “كمـــا اأنه ننتظـــر تقارير جلان 
التحقيـــق احلالية التي مل تنته بعد لننظر 
اإذا كانـــت املخالفـــات ترتقـــي مل�ضتوى 

ال�ضتجواب اأو يكتفي بالتو�ضيات لها”
وعـــن �ـــرورة انعقـــاد جمل�ـــس وطني 
بـــني  العالقـــة  الت�ريعـــات  حللحلـــة 
املجل�ضـــني، اأكـــد املا�ضـــي علـــى �رورة 
انعقاده “واأن هناك اأكرث من 50 مو�ضوًعا 
ناأمل اأن ينعقد املجل�س كما حدث الف�ضل 
املا�ضـــي حللحلـــة املوا�ضيـــع التي فيها 

خلف بني املجل�ضني.
 

بحرنة الوظائف 
قال املا�ضي اإن جمل�ـــس النواب قّدم 
اقرتاًحـــا للحكومـــة ببحرنـــة الوظائـــف يف 
القطاع احلكومي واإعادة النظر يف العقود 
املوؤقتـــة للموظفني الأجانب العاملني يف 
هـــذا القطـــاع واأن احلكومـــة وافقت على 

هذه القرتاح.
وتابع “وّجهنا اأ�ضئلة للحكومة للتاأكد 
من مـــدى تطبيـــق هـــذا النظـــام، معترًبا 
اأن تكلفـــة البحريني اأقل مـــن الأجنبي، يف 
حني اأنه يقوم بنف�س املهمة واأف�ضل منه 

وباأقل التكاليف”.
 

قانون اإلعالم
وحـــول ا�ضتف�ضـــار عن م�ضـــر قانون 
الإعـــلم اأكـــد املا�ضـــي “اأن القانون رفع 
اإلـــى جمل�س النـــواب بالف�ضـــل الت�ريعي 
املا�ضـــي وخلل اجلل�ضة طلبـــت احلكومة 
اإعادتـــه اإلى اللجنة لوجـــود قانون حديث 

وع�ري ومتطور”.
وتابـــع “ونزولً عنـــد رغبة احلكومة مت 
اإعادة م�روع القانون اإلى اللجنة وانتظرنا 
امل�روع اجلديد الذي اأدركنا انه مل ي�ضف 
�ضيًئـــا جديـــًدا بـــل القانـــون ال�ضابق كان 
اأف�ضـــل منه ف�ضحبـــت احلكومـــة امل�روع 

وقالت اإن هناك م�روًعا اآخر.
واأكمل “قبـــل انتهاء الـــدور املا�ضي 
مت خماطبـــة احلكومـــة للنظـــر يف القانون 
اأو مناق�ضتنـــا يف امللحظات حول امل�روع 
ومت  بـــه  للدفـــع  بيدنـــا  الـــذي  القـــدمي 
اإعطاوؤهم مهلة �ضهر واحد لت�ضليم م�روع 
قانـــون الإعلم والرد علـــى امللحظات اإل 

اأنه انتهت هذه املهلة ومل يخاطبونا.
واأكد “اإننا نهدف اإلـــى منح ال�ضحفي 
حريـــة اأو�ضع، يف حـــني اأن القانون اجلديد 
لتوجهـــات  وخمالـــف  للحريـــات  مقيـــد 
والنفتـــاح وبداية الدور القادم �ضيعر�س 

م�روع القانون اجلاهز، و�ضي�ضاف اإليه اأي 
تعديلت اإذا وجدت اأو �ضيدفع به كما هو، 
واأن اأولى جل�ضات الـــدور القادم �ضتكون 

احلا�ضمة لقانون الإعلم”.
 

رسوم األنشطة التجارية 
وعـــن اإمكانية وقف قانون رفع ر�ضوم 
الأن�ضطة وال�ضجلت التجارية قال املا�ضي 
“اأعتقـــد اإن اللجنة املعنيـــة بهذا الأمر مل 
ت�ضـــع �ضمانات ومل حتـــدد �ضقًفا لتحرك 

احلكومة يف اإ�ضافة الر�ضوم”.
وتابع “يجب اأن يكون النواب دقيقني 

يف كل م�ـــروع يخ�ـــس فر�ـــس ر�ضوم على 
املواطنني، فـــل ميكن اأن نعطي احلكومة 
ال�ضلحيـــة ونطلق يدهـــا يف فر�س ر�ضوم 

على املواطنني ثم ننا�ضد لتخفي�ضها.
وذكر “كان هناك نوع من ال�ضتعجال 
للموافقـــة على هـــذا القانـــون واأنه كانت 
هنـــاك تلميحات منذ عام برفع الر�ضوم لو 
مت عقد اجتماعات مع احلكومة لتم تدارك 

املو�ضوع.
واأكـــد “ما يـــزال املجـــال مفتوًحا لأن 
النـــواب لديهـــم اأدوات وقوانني وميكن 
تقـــدمي اقرتاحاتهم حولها حلل املو�ضوع 

ولإعادة النظر يف هذا الأمر”.
  

 بدل تعطل 
وعـــن رف�س جمل�س النـــواب ا�ضتفادة 
املعاقـــني من بـــدل التعطـــل طيلة فرتة 
تعطلهـــم، دافـــع النائـــب املا�ضـــي عـــن 
املجل�ـــس وذكـــر املا�ضـــي “اأن املجل�ـــس 
وقف مـــع املعاقني ومت ت�ريع الكثر من 
القوانـــني حلفظ حقوقهم واأن هناك عدم 
م�ضاواة باإعطـــاء املعاقني القادرين على 
العمل بدل التعطـــل طيلة فرتة تعطلهم 

مع الأ�ضحاء. 

وتابع “ونحن ننادي باإ�راك املعوقني 
يف املجتمـــع والوظائـــف ونلـــزم احلكومة 
ن�ضبـــة  بتخ�ضي�ـــس  اخلا�ـــس  والقطـــاع 
للمعوقـــني واأن اإعطـــاء املعـــوق القـــادر 
على العمل بدل تعطل طيلة فرتة تعطله 

ي�ضجعه على بقائه يف املنزل”.
  

مركز الدير 
ويف اإجابتـــه عـــن ا�ضتف�ضـــار لتو�ضعة 
مركـــز الديـــر ال�ضحي بدلً مـــن بناء مركز 
�ضحـــي مبنطقة قـــليل ذكـــر املا�ضي اأن 
مركـــز الديـــر مت اإعادة بنائـــه وتوجد فيه 
5 غـــرف للأطبـــاء و3 غرف للأ�ضنـــان، واأن 
عدد املراجعني فيه حوايل 40 األف ن�ضبة، 
وي�ضمـــل اأهـــايل الديـــر و�ضماهيـــج وجزء 
كبر من اأهايل قـــليل بالإ�ضافة اإلى ديار 

املحرق”.
واأو�ضـــح “اأن الطاقـــة ال�ضتيعابية ل 
تتحمـــل اإ�ضافة جممعات جديـــدة للمركز 
ف�ضلً عن اأنه ل يوجد فيه مواقف �ضيارات 

للمر�ضى”.
وقال “اإن بناء مركز يف قليل �ضيخفف 
العـــبء عن مركـــز الدير واإن هنـــاك اأوامر 
�ضـــدرت ببنـــاء املركـــز يف قـــليل واأجهل 
�ضبـــب التاأخـــر، مطالبًـــا بالإ�ـــراع  ببنـــاء 
واملمـــول  الأر�ـــس  واأن  خا�ضـــة  املركـــز 

متوفران لهذا امل�روع”.
  

المشاركات الخارجية
وعـــن جـــدوى امل�ضـــاركات اخلارجيـــة 
للنواب قال املا�ضي، اإن م�ضاركة الوفود 
النيابيـــة خارج اململكة لكثـــر من الدول 
والجتماعـــات من اجلهات الربملانية اأتت 
ثمارهـــا خا�ضـــة واأن هنـــاك وجهـــات نظر 

متباينة عن البحرين يف كثر من الأمور.
واأ�ضاف: الزيـــارات واجلل�ضات غّرت 
مـــن وجهـــات النظـــر الـــدول فاأ�ضبحـــت 
املدافعة عـــن البحرين بدلً من مهاجمتها 
لأننـــا ننقـــل ال�ضـــورة ب�ضـــكل وا�ضح عن 

اململكة.
 

لجان التحقيق
حـــول فائـــدة جلـــان التحقيـــق وتاأخر 
انتهائها من عملها، اأكد املا�ضي اأنه يجب 
اأن تكون هناك حمـــاور وا�ضحة عند تقدم 
طلـــب جلنة حتقيـــق، معتـــرًبا اأن  التاأخر 
غر �ضحي يف عمل هـــذه اجلان واأنه يجب 
اأن تنهـــي عملهـــا خـــلل اأ�ضهـــر وت�ضليم 

تقاريرها.
وقـــال “ما جـــدوى التقاريـــر من هذه 
اللجـــان اإذا م�ضـــى اأكرث من عـــام دون اأن 
تنتهي اللجنة من حتقيقها “ودعا النواب 
اإلـــى اإنهـــاء العمـــل يف جلـــان التحقيق مع 

بداية الدور املقبل”.

ــتــكــون  ــــــــدور الـــــقـــــادم �ــض ــــــــى جـــلـــ�ـــضـــات ال  اأول
ــــــــــــــــلم املــــقــــبــــل حــــا�ــــضــــمــــة لــــــقــــــانــــــون الإع

ال�ضجلت ــوم  ر�ــض رفـــع  �ــضــمــانــات ملــنــع  تــو�ــضــع  مل 

ــــد لــــلــــحــــريــــات  ــــــون اجلـــــــديـــــــد مــــقــــي ــــــان ــــــق ال
وخمــــــــــالــــــــــف لـــــــتـــــــوجـــــــهـــــــات النـــــــفـــــــتـــــــاح

ـــة فــــرتة  ـــل ـــي ـــل ط ـــط ـــع ـــــــدل ت مــــنــــح املــــــعــــــوق ب
ـــزل ـــاملـــن ــــاء ب ــــق ــــب تـــعـــطـــلـــه يـــ�ـــضـــجـــعـــه عــــلــــى ال
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�أظه���رت تقاري���ر �أن دوالً متقدم���ة علمي���اً 
وتكنولوجياً ك�”فنلند�” ت�ضدرت عاملياً �أي�ضاً 
على م�ضت���وى �لتعليم ونتائ���ج �لطلبة بعد �أن 
�ألغ���ت �لفرو����ض �ملنزلية، وربط���ت �لو�جبات 

باحل�ضة �ملدر�ضية فقط.  
“�لبالد” ��ضتطلعت �آر�ء جمموعة من �أولياء 
�الأمور ب�ضاأن فكرة �إلغ���اء �لو�جبات �ملدر�ضية، 
حي���ث �أظهرو� مو�قف متباين���ة جد�ً بني مرحب 
بالفك���رة ود�ٍع له���ا م���ن جه���ة، وب���ني متحفظ 

ومعار�ض لها بقوة من جهة �أخرى.    
و�أك���د �ملعار�ض���ون لالإلغ���اء �أن �لو�جبات 
�ملدر�ضية فر�ض���ة للتو��ضل مع عامل �ملدر�ضة 
و�لوقوف على م�ضتوى �لطالب �لعلمي، و�إعادة 
�رشح �لدرو�ض غري �ملفهومة بالن�ضبة لالأبناء �إذ� 

ما كان م�ضتوى معلم �ملدر�ضة �ضعيفاً. 

اإلرهاق والتعب 
و�أم���ا �ملطالب���ون بح����رش �لو�جب���ات عل���ى 
�حل�ض���ة �ملدر�ضي���ة، فاأ�ض���ارو� �إل���ى ��ضتهالك 
�لي���وم �لدر��ضي حلياة �لطف���ل �ضو�ء يف �لبيت 
�أو �ملدر�ض���ة، و��ضف���ني �أد�ء �لو�جبات يف حال 

كرثتها ب� “�حلرب”. 
و�أك���دو� �أن �أولي���اء �الأم���ور يف �أحياٍن كثرية 
هم م���ن ي���وؤدون عملي���اً �لو�جب���ات �ملدر�ضية 
يف �ملن���زل عو�ضاً ع���ن �الأطف���ال، وذلك نتيجة 

و�ضولهم حلالة من �الإرهاق. 

الطفل األول  
بهج���ة عب���د�هلل، �أم ل���� 6 �أبن���اء )3 �أبناء و3 
بنات(، ت�ضكو من قل���ة تو�فر �لوقت لتدري�ض 
�أطفاله���ا، وتق���ول “ل���دي �لقليل م���ن �لوقت 

لق�ضائه مع �أطفايل حلل و�جباتهم �ملنزلية”.
وتردف: �الأمر كان خمتلفا عندما كان لدي 
طفل و�ح���د فقط ..  حينها كن���ت م�ضوؤولة عن 
طفل���ي �الأول فق���ط، و�أتذك���ر وج���ود كثري من 
�لوق���ت لرتبيته و�الهتمام ب���ه وتدري�ضه، ومن 
ثم �ض���ارت �الأمور على نح���و معاك�ض مع والدة 
�لطف���ل �لثاين و�لثال���ث .. �لف���رق �ضا�ضع جد�ً 

�ليوم. 
وت�ضتط���رد: �أج���ل �أنا م���ع �إلغ���اء �لو�جبات 
�ملدر�ضي���ة �ملنزلي���ة، فهي مرهق���ة لنا، ولهم 

على حٍد �ضو�ء.

التعليم الذاتي 
يب���دو و�ض���ع زهر�ء �ضي���د حم�ض���ن �أف�ضل 
حاالً م���ن بهجة عبد�هلل، فهي �أم ل�4 بنات، وقد 
دخل���ت 3 منهن يف مرحلة �العتماد على �لنف�ض 

يف �أد�ء �لو�جبات.   
وتق���ول: �أن���ا �الآن �أحتم���ل م�ضوؤولي���ة �أد�ء 
�لو�جب���ات �ملدر�ضي���ة يف �ملن���زل م���ع �لطفلة 
�الأ�ضغر فق���ط، ولذ� �أجد م���ن �لوقت ما يكفي 
لالهتمام بها وتدر�ضيها، و�حلديث معها بقدر 

ما تطلب. 
غ���ري �أن زهر�ء تلفت �أي�ضاً �إلى ميلها الآلية 

�لتعلي���م �لذ�تي يف �لتح�ضي���ل �لعلمي، و�لتي 
نفذتها مع بناتها �لثالث �الأكرب �ضناًَ. 

وت�ضتط���رد: �إن �مل�ضتوى �لدر��ضي لبناتي 
ممتاز، فه���ن يتميزن بال���ذكاء، وعليه ال �أقلق 
كث���ري�ً حي���ال �ملذ�كرة ومتابع���ة �لدرو�ض، وال 

�أتدخل �إال طلنب ذلك. 

ال للخوف 
هذ� �لو�قع �ملريح ن�ضبياً، يدفع زهر�ء �إلى 
تاأيي���د ��ضتمر�ر فر�ض �لو�جب���ات �لدر��ضية يف 
�ملن���زل ... نعم �أوؤيد فك���رة �لو�جبات �ملنزلية 
لتعزي���ز �لطال���ب بعملي���ة �لدر��ض���ة و�حلف���ظ 
و�ملر�جع���ة حت���ى ال يفق���د �ملعلوم���ات �لت���ي 

تلقاها يف �ملدر�ضة. 
وتتاب���ع: �أرى �أن فك���رة تك���ر�ر �لدرو����ض 
وتذك���ريه  �لطف���ل،  عق���ل  تن�ضي���ط  ت�ضم���ن 
بدرو�ض���ه، ولكن يجب �إعط���اء �لطالب و�جبات 

ب�شكل معقول ... ال اإفراط وال تفريط.
وتوؤكد �أن �لطال���ب يحتاج �لو�جب لتقييم 
م�ضت���و�ه �لدر��ض���ي و�أال يج���ري �لتعامل معها 
باآلية �الأمر و�لعقاب عل���ى حد قولها، فالطفل 
يج���ب �أن يوؤدي���ه وهو ر�غب ومطمئ���ن، ولي�ض 

خائفاً. 

ضاع المستقبل 
و�أما خاتون �لعمر�ن، فت�ضكو من �ضعوبات 
تو�جهها يف تنظيم �لوقت �إجماالً بكل ما يتعلق 
باأ�رشته���ا و�أطفالها �لثالثة، وتقول: �إن مل �جنح 
يف جزئي���ة تنظيم �لوقت، ق���د ي�ضيع م�ضتقبل 

�أطفايل بح�ضب تعبريها.
وبالن�ضب���ة لتجربة تدري�ضه���ا الأطفالها يف 
�ملن���زل، تتحدث خات���ون عن �ملرحل���ة �الأولى 
بكث���ري م���ن “�لظ���الم”، فه���ي مل تك���ن تعل���م 
م�ضتو�هم وقدر�ته���م يف �ملدر�ضة، �إال �أن �الأمر 

قد تغري مع �لوقت.
وت�ضيف: مع منو �أوالدي، ��ضتطعت متييز 
قدر�ت كل و�ح���د فيهم، وحينه���ا تاأقلمت مع 

�لو�ضع و�لو�جبات �ملنزلية. 

ال لإللغاء 
وتظهر خاتون رف�ضا لفكرة �إلغاء �لو�جبات 
�ملدر�ضي���ة �ملنزلي���ة على نحو كام���ل، وتفيد: 
لقد �ضاعدتني �لو�جبات كثري�ً يف �لتعرف على 

م�ضتوى �أطفايل و�أمتنى �آال تلغى.
وتب���دو �مل�ضوؤولي���ة على ليل���ى �أحمد �أخف 
قليالً، مع تاأكيدها �أن �ثنني من �أبنائها ال ز�لو� 
عل���ى مقاعد �لدر��ضة، غري �أنهما يعتمد�ن على 

نف�ضيهما يف حل �لو�جبات �ملدر�ضية. 
وتزي���د �أحم���د: ال �أوؤي���د �إلغ���اء �لو�جب���ات 
�ملدر�ضي���ة يف �ملن���زل الأنها جزء م���ن �ملذ�كرة 

وتعزيز حمتوى �حل�ضة �ملدر�ضية. 
�إعادة �ل�رشح 

وتوؤيد ب�رشى “�أم عبد�هلل” يف فكرة ��ضتمر�ر 
�لو�جب���ات �ملدر�ضي���ة �ملنزلي���ة، م�ض���رية �إلى 
�أن لديه���ا 3 �أطفال “�ثنان منه���م على مقاعد 

�لدر��ضة يف �ملرحلة �البتد�ئية”. 
ال تو�جه �أم عبد�هلل �أي م�ضاكل �أو �ضعوبات 
يف حل �لو�جبات �ملدر�ضية مع �أبنائها، وت�ضف 
�لتجرب���ة ب����” �جلي���دة و�ملنظمة عل���ى �متد�د 

�الأ�ضبوع”. 
وت�ضي���ف: �أج���د يف �لو�جب���ات �ملدر�ضي���ة 
باملن���زل فر�ض���ًة ملتابع���ة �لدرو����ض وتدريب 
للطفل عل���ى �لتماري���ن �لريا�ضي���ة و�لعلمية، 
خ�ضو�ض���ا �أن �لطفل �أحيان���اً ال ي�ضتوعب ل�رشح 
�ملدر�ض، فيكون �لو�جب مبثابة فر�ضة الإعادة 

�ل�رشح مرة ثانية يف �لبيت. 

الحرب
يف �ملقاب���ل، تظه���ر زه���رة م�ضع���ل تاأييد�ً 
كب���ري� لفكرة �إلغاء �إح�ضار �لو�جبات �ملدر�ضية 
�إلى �ملنزل، و��ضف���ًة جتربتها يف حل �لو�جبات 
�ملدر�ضية م���ع �أبنائها ب�”�حلرب” خ�ضو�ضاً �إذ� 

ما كانت �لفرو�ض كثرية.
وتردف م�ضغل وهي �أم ل����4 �أطفال، �ثنان 
منهما على مقاع���د �لدر��ض���ة: �أوؤدي �لفرو�ض 
�ملدر�ضية مع �أطف���ال، ور�أى يف �إلغاءها فر�ضة 
الإعط���اء �أبناءن���ا نافذة على �لع���امل �لذي يحيط 

بهم.  

تنفير وكراهية 
وت�ضتط���رد: كرثة �لو�جب���ات �مللقاة على 
�لطف���ل ال متنحه وقت���اً الأي �أمر �آخ���ر، في�ضبح 
يوم���ه در��ضي���اً بالكام���ل، �ض���و�ء يف �لبيت �أو 
�ملدر�ض���ة، وه���ذ� �لو�ق���ع قد يك���ون مزعجاً و 

منفر�ً ويوؤدي �إلى كر�هية �ملدر�ضة.  
ال يبدو �لو�ضع خمتلف���اً كثري�ً لدى �أولياء 
�الأم���ور �لرج���ال، و�إن توق���ع �ملجتم���ع ذل���ك، 
فيق���ول �إبر�هيم عطي���ة، وهو �أب ل���� 3 �أبناء: 
�أهتم بتفا�ضيلهم �ل�ضغرية و�لكبرية و�أحر�ض 
على �أن �أكون متو�ج���د�ً على نحو د�ئم، لدرجة 

مل �أعد �أملك فيها وقتاً للفر�غ. 

األب المثالي 
وي�ضتط���رد: �أ�ضعى �إل���ى تكوينهم “رجاال 
يف �مل�ضتقب���ل”، ولذ� �أق���ف بجانبهم �ليوم يف 
�أد�ءه���م لدرو�ضهم، و�أعلمهم خطوة بخطوة ... 
�أحياناً ال �أفهم �ملنهج، ولكن تظل هذه �إحدى 

م�ضوؤولياتي. 
وي�ضتط���رد: رغم حر�ضي على �لتو�جد، �إال 
�أنن���ي �أطبق �أي�ض���ا “منهج �لتعلي���م �لذ�تي”، 
فهو �أف�ضل بكثري من �ملر�جعة �جلماعية �أو ما 

يعرف ب�”�لتدري�ض �خلا�ض”.
ويتاب���ع: �أن���ا �أ�ضج���ع كل طال���ب �أن يوؤدي 
و�جباته يف �ملنزل حتى يقيم نف�ضه و م�ضتو�ه 

�لدر��ضي. 

المشاركة 
�لو�قع خمتلف قليالً �أي�ض���اً مع علي �أحمد 
�لذي �تفق هو وزوجته على �لتعاون يف م�ضاألة 

تدري�ض �بنيهما �الثنني. 
ويو�ض���ح �مل�ضاأل���ة قائ���اًل: نت���د�ول هذه 
�مل�ضوؤولية فيما بينن���ا حتى ن�ضل �إلى هدفنا 
�لرئي�ض وهو رفع م�ضتوى �لتح�ضيل �لدر��ضي 
لولدينا فهما ذكي���ان و�رشيعا �لفهم، وهذ� ما 

يجعلني فخور� بهما.

الهم الوحيد 
وي�ضي���ف: �أن���ا �أعم���ل يف �رشك���ة خا�ض���ة، 
و�لوق���ت حم���دود، ولك���ن هم���ي �لوحي���د هو 
�إر�ض���اء �أ�رشت���ي، ول���ذ� �أ�ضعى ب���كل جهدي �أن 

�أوفر �حلاجات �الأ�ضا�ضي���ة الأطفايل ولزوجتي، 
وعليه �عتمدت برناجماً دقيقاً لتنظيم �لوقت 

يف منزلنا.
�لو�جب���ات  �أد�ء  فك���رة  �أن  �أحم���د  وي���رى 
�ملدر�ضي���ة يف �ملنزل ممتازة ب���ال �ضك، وذلك 
ليت�ضنى له كاأب معرفة م�ضتوى ولديه .. فاأنا 
جد� مهت���م يف تفا�ضيل �ملع���دل �أو ما ي�ضمى 

بال� “بوينت”.

تبادل األدوار 
يب���دو و�ضع قثم عب���د�هلل �أك���رث ر�حًة من 
�أحمد، فه���و �أب لطفلني فقط، وو�لدتهم هي 
�مل�ضوؤول���ة ع���ن تدري�ضه���م، و�جللو�ض معهم 

للمذ�كرة �أو �أد�ء �لو�جبات �ملنزلية.
ويو�ضح قث���م �أن �مل�ضوؤولية تتحول �إليه 
ب�ض���كل كامل يف ف���رتة �المتحان���ات �لنهائية 
.. “�أن���ا �مل�ض���وؤول ع���ن �المتحان���ات، ولكن يف 
�الأي���ام �لعادي���ة ال �متل���ك �لوقت ف���اأدع �الأمر 

لو�لدتهم”.
يوؤي���د قثم فكرة بق���اء �لو�جب �ملدر�ضية 
لت���وؤدى يف �ملنزل، حتى يت�ضنى لذوي �لطفل 
مر�جع���ة درو�ض���ه خط���وة بخط���وة ول�ضم���ان 

حمافظة �لطالب على م�ضتو�ه �لدر��ضي.

مرهق جدًا 
على �ل�ضف���ة �ملقابلة يقف �أحمد �ل�ضفار 
وه���و �أب لطفل���ني، ويظه���ر رف�ض���ا قاطع���اً 
ال�ضتمر�ر م�ضل�ضل �إح�ضار �لو�جبات �ملدر�ضية 
لغاية �ملنزل، مطالباً بنظرة جديدة للتح�ضيل 

�لعلمي.  
يقول �ل�ضف���ار �إن و�ل���دة طفليه هي من 
تقوم بحل �لو�جبات �ملدر�ضية، غري �أنه ي�ضف 
�لتجرب���ة كمر�قب يومي لها ب� “�ملرهقة جد�ً” 
وحتت���اج ملتابعة مكثف���ة لتاأديتها على �أكمل 

وجه.
ويتح���دث �أحم���د �ضارحاً موقف���ه �لر�ف�ض 
للو�جب���ات �ملدر�ضي���ة �ملنزلي���ة، قائ���اًل: نعم 
�أرف�ضه���ا وب�ض���دة الأن تاأديتها خ���ارج �ملناخ 
�لدر��ض���ي متع���ب للطال���ب وو�لدي���ه �أي�ضا، 
خ�ضو�ضاً �إذ� كان �لو�لدين لي�ضا مطلعني على 
�ملادة �لعلمية وال ميكنهم �رشحها وتو�ضيلها 

الأبنائهم.

دمج الفروض 
ويقف علي دروي�ض، وهو �أب ل� 4 �أطفال، 
يف ذ�ت �جله���ة م���ع �أحم���د �ل�ضف���ار ويطالب 
باإلغاء �إح�ضار �لو�جبات �ملدر�ضية �إلى �ملنزل.

ي�ض���ري دروي����ض �إل���ى �أن 3 م���ن �أطفال���ه 
يدر�ض���ون يف رو�ضات �أو مدر�����ض، ويوؤكد �أنه 
و�لدته���م هي من تتابع حت�ضيلهم �ملدر�ضي، 

و�أد�ء و�جباتهم. 
وي�ضي���ف: �عتقد بوج���وب �إلغاء �لو�جبات 
�ملنزلي���ة، و دجمها كفر����ض د�خل �حل�ض�ض، 
وذل���ك الأن ويل �الأم���ر هو من يح���ل �لو�جبات 

w .فعليا

الواجبـات املدر�سيـة حتول املنزل لـ “�ساحة حرب”
فيما �أبدى بع�ضهم مت�ضكاً و�إ�رش�ر�ً على بقائها... �أولياء �الأمور:

خديجة الوجداين

�ملنام���ة - بن���ا: تر�أ����ض وزي���ر �لرتبي���ة 
و�لتعليم ماج���د �لنعيمي وفد مملكة �لبحرين 
و�لتط���رف  “�لتعلي���م  ن���دوة  يف  �مل�ض���ارك 
و�الإره���اب” �لت���ي عقده���ا مرك���ز �الإم���ار�ت 
للدر��ضات و�لبحوث �الإ�ضرت�تيجية يف �أبوظبي 

�أم�ض.
وقدم �لنعيمي عر�ضاً حول ما تعر�ضت له 
�ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية يف �لبحرين من �إرهاب 
ممنه���ج و�أعم���ال تخريبي���ة منذ �لع���ام 2011 
��ضتهدف���ت �مل�ض���رية �لتعليمي���ة و��ضتغالل 
�لطلبة وزجهم يف �الأحد�ث و�أعمال �لعنف، وما 
حلق به���ذه �ملوؤ�ض�ضات من �أ�رش�ر عديدة جر�ء 
ذل���ك، �إ�ضاف���ًة �إلى ما قام ب���ه �الإرهابيون من 
�أعمال عديدة لعرقلة �ليوم �لدر��ضي وحرمان 
�لطلب���ة من حقهم �الأ�ضيل يف �لتعليم يف بيئة 

�آمنة.
كما بني �لعر�ض ما قامت به وز�رة �لرتبية 
و�لتعلي���م من معاجلات تربوي���ة ملو�جهة �آثار 
ه���ذه �العت���د�ء�ت، وم���ن �أبرزه���ا ��ضتح���د�ث 

م�رشوع �ملدر�ض���ة �ملع���ززة للمو�طنة وحقوق 
�الإن�ض���ان، �ل���ذي حقق جناح���اً متمي���ز�ً يف ن�رش 
مبادئ �لتعاي�ض و�لت�ضامح وتقبل �لر�أي �الآخر 
ونبذ �لعنف و�لتط���رف يف �لف�ضاء �ملدر�ضي، 
عرب �ملنهج �لدر��ضي و�الأن�ضطة �لتي ينفذها 
�لطلبة و�لرتبويون، وبالت���ايل عمل �ملدر�ضة 

ككل �ضمن هذه �ملبادئ و�لقيم.
و�أ�ض���ار �لوزي���ر �إلى ما ناله ه���ذ� �مل�رشوع 
من �إ�ضادة وثناء م���ن جانب خرب�ء وخمت�ضني 
دوليني، بعد عر�ضه يف مقر “�ليون�ضكو” ويف 
مركز جنيف حلقوق �الإن�ضان و�حلو�ر �لعاملي، 
حي���ث مت و�ضفه بالتجربة �لرتبوية �حلقوقية 
�لر�ئ���دة على �ل�ضعيد �ل���دويل، حيث �ضتقوم 
�ل���وز�رة بتعميمه �عتبار�ً م���ن �لعام �لدر��ضي 
�جلديد على �ملد�ر����ض �الإعد�دية و�البتد�ئية 

�الإعد�دية.
م���ن جانٍب �آخر، ت�ضمن �لعر�ض نبذة حول 
�مل�ض���رية �لتعليمية يف �لبحري���ن، و�الإجناز�ت 
�لتي حتققت عل���ى هذ� �ل�ضعيد، ومن �أبرزها 

حتقي���ق �ململك���ة نتائ���ج م�رشف���ة يف تقاري���ر 
“�ليون�ضك���و” وت�ضنيفه���ا �ضمن �لدول ذ�ت 
�الأد�ء �لع���ايل يف جم���ال �لتعلي���م، ف�ض���اًل عن 

�لتطويري���ة  �ل���وز�رة  م�ضاري���ع  ��ضتعر�����ض 
�لهادفة �إلى �الرتق���اء باملخرجات �لتعليمية، 
مثل �لتمكني �لرقمي وحت�ضني �أد�ء �ملد�ر�ض 

و�الإ�ضرت�تيجية �لعددية وغريها، مبيناً �أهمية 
�ملناه���ج �لدر��ضي���ة يف بناء �لعق���ول و�لقيم 
و�الجتاه���ات �لوطني���ة، ودوره���ا يف تطوي���ر 

�لعملية �لتعليمية خ�ضو�ضا.
وقدم وفد �لبحرين، خالل �ملعر�ض �لذي 
�أقي���م عل���ى هام�ض �لن���دوة، �رشحاً ع���ن جانب 
م���ن �العت���د�ء�ت �لت���ي طال���ت �ملوؤ�ض�ض���ات 
�لتعليمي���ة، و�لتي بل���غ عدده���ا 571 �عتد�ًء 

متنوعاً.
يذك���ر �أن �لن���دوة �ضه���دت كذلك تقدمي 
كلم���ة ل���كل م���ن مدي���ر ع���ام مرك���ز �الإمار�ت 
للدر��ض���ات و�لبح���وث �الإ�ضرت�تيجي���ة جم���ال 
�ل�ضوي���دي، ووزير �لرتبية و�لتعليم �الإمار�تي 
ح�ضني �حلم���ادي، ووزي���ر �لرتبي���ة و�لتعليم 
�لفن���ي يف م����رش ط���ارق �ضوق���ي، �إل���ى جانب 
تق���دمي �أور�ق بحثي���ة ع���دة من جان���ب خرب�ء 
ع���ن “�أهمي���ة �لتعلي���م يف مكافح���ة �لتط���رف 
و�الإرهاب”، و”تطوي���ر مناهج �لتعليم لغر�ض 

فكٍر معتدل”.

النعيمي يخاطب ندوة “التعليم والتطرف والإرهاب” 
نظمها مركز �الإمار�ت للدر��ضات و�لبحوث �الإ�ضرت�تيجية
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اإلغاء قرار وقف موظف عن العمل ا�ستخدم كلمات مهينة
لعدم اتباع االإدارة للقانون... “اال�ستئناف”:

األغت حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثانية 
حكم���ا م�ستاأنفا كان يق�سي برف����ض دعوى م�رشف 
بالغ���ات الهروب يف هيئة تنظيم �سوق العمل، كان 
يطالب باإلغاء قرار اإيقافه عن العمل ملدة 10 اأيام 
مع اخل�سم من راتبه؛ وذلك الأنه وب�سفته م�رشف يف 
هيئة تنظيم �سوق العم���ل، مت التحقيق معه ب�ساأن 
ا�ستخدام���ه لكلمات غري الئق���ة ومهينة، ف�سال عن 

الت�رشف خالفا ملقت�سيات الوظيفة العامة.
وق�س���ت حمكم���ة اال�ستئن���اف جم���ددا باإلغاء 
الق���رار املطعون فيه، وال�سادر مبجازاة امل�ستاأنف 
بالتوقي���ف عن العمل والرات���ب، مع ما يرتتب على 
ذل���ك م���ن اآث���ار، واألزمت دي���وان اخلدم���ة املدنية 
وهيئة تنظيم �سوق العمل مب�رشوفات الدعوى عن 

درجتي التقا�سي.
وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها باإلغاء قرار 
وق���ف املوظف ع���ن العمل والرات���ب اإن امل�ستاأنف 
والأن ق�س���اء حمكمة اأول درجة مل يل���ق قبوال لديه، 
فقد طعن علي���ه باال�ستئناف املاثل؛ ابتغاء احلكم 
بقبول اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع باإلغاء احلكم 
امل�ستاأنف، والق�ساء جم���ددا باإلغاء القرار ال�سادر 
باإيقافه ع���ن العمل 10 اأيام، وخ�سم راتبه عن هذه 
الف���رتة، واإلغ���اء جميع االآث���ار املرتتب���ة على ذلك، 
وباإل���زام امل�ستاأنف �سدهما بالر�سوم وامل�رشوفات 

ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي.
اأم���ام حمكم���ة  وذك���ر امل�ستاأن���ف يف دفاع���ه 
اال�ستئناف اأ�سبابا تدع���م طلباته، حا�سلها خمالفة 
م�س���در القرار للقانون واخلط���اأ يف تطبيقه؛ وذلك 
لعدم اإخط���ار امل�ستاأنف باإحالت���ه ملجل�ض التاأديب 
ولبط���الن اإج���راءات التحقيق، الإخالله بح���ق الدفاع 
ومبب���داأ املواجه���ة ومبداأ حيدة املحق���ق باملخالفة 
حلكم املادت���ن 232 و233 من الالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة املدنية، ف�سال عن �سقوط احلق يف 
م�ساألة امل�ستاأن���ف تاأديبيا وفقا حلكم املادة 219 

من قانون اخلدمة املدنية.
واأ�س���ارت املحكم���ة اإلى اأن مف���اد تلك املواد 
التي ا�ستند اإليها امل�ستاأنف، اأن كل موظف يخالف 
اأح���كام القانون اأو يخرج عل���ى مقت�سى الواجب يف 
اأعم���ال وظيفته اأو يظهر مبظهر م���ن �ساأنه االإخالل 
بكرام���ة الوظيف���ة، يج���ازى تاأديبيا بع���د التحقيق 
مع���ه كتابة و�سماع اأقواله وحتيق دفاعه، ويجب اأن 
يكون القرار ال�سادر بتوقيع اجلزاء م�سببا على اأنه 
يف حال اإذا ما جاءت تو�سية جلنة التحقيق امل�سكلة 
للتحقي���ق م���ع املوظف املخال���ف بتوقي���ع عقوبة 
الف�سل عليه، فاإنه يتعن يف هذه احلالة اإحالته من 
اجله���ة املخت�سة اإلى جمل�ض تاأديب، والذي ي�سكل 
بقرار من رئي����ض ديوان اخلدم���ة املدنية، وكذلك 
اتباع جمل�ض التاأديب االإجراءات املن�سو�ض عليها 
يف الالئح���ة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية، وهو 
م���ا يتبن من���ه اأن ما ق���رره امل�رشع يف ه���ذا ال�ساأن 
هي اإج���راءات جوهرية تقت�سيه���ا امل�سلحة العامة 
وم�سلحة املوظ���ف على ال�سواء، ويرتتب على عدم 
اتباعه���ا تفويت �سمانة امل����رشع للموظف، ومن ثم 

بطالن القرار ال�سادر دون اتباعها.
واأ�ساف���ت: وحي���ث اإنه اإعماال مل���ا تقدم، وملا 
كان الثاب���ت م���ن االأوراق اأن اجله���ة االإداري���ة ق���د 
ن�سب���ت اإل���ى امل�ستاأنف وهو ي�سغ���ل وظيفة م�رشف 
التفتي�ض لدى هيئة تنظيم �سوق العمل، خمالفات 
ا�ستخ���دام كلمات بذيئة ومهين���ة، والت�رشف خالفا 
ملقت�سيات الوظيف���ة العامة، والنيل من كرامتها، 
اأجرت اجلهة االإدارية حتقيقا مع امل�ستاأنف مبعرفة 
جلن���ة التحقيق امل�سكلة لهذا الغر�ض مبوجب قرار 
اإداري بتاريخ 12 مايو 2011، وانتهت هذه اللجنة 
اإلى ثب���وت ارتكاب���ه للمخالف���ات املن�سوب���ة اإليه، 
واأو�س���ت مبجازات���ه بعقوب���ة الف�سل م���ن اخلدمة، 

وبناء عليه �سدر قرار من قبل رئي�ض ديوان اخلدمة 
املدني���ة بت�سكي���ل جمل�ض تاأديب بح���ق امل�ستاأنف 
حيث �سدر قرار املجل�ض بجل�سة 20 نوفمرب 2011 
بوقف���ه عن العمل ملدة 10 اأيام مع خ�سم راتبه عن 

هذه الفرتة.
ولفت���ت اإلى اأنه مت���ى كان ما تق���دم، وكانت 
املحكم���ة كلف���ت امل�ستاأن���ف �سدهم���ا بجل�سة 22 
دي�سم���رب 2015 بتقدمي ما يفيد اإخطار امل�ستاأنف 
بق���رار اإحالت���ه ملجل�ض تاأديب، وفق���ا حلكم املادة 
232 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية، 
امل�س���ار اإليه���ا، وتك���رر التاأجيل ل���ذات ال�سبب، اإال 
اأن امل�ستاأن���ف �سدهم���ا مل يقدم���ا ما يفي���د اإخطار 
امل�ستاأن���ف بق���رار اإحالت���ه ملجل����ض التاأديب على 
النحو املتطلب قانون���ا؛ وذلك ليتمكن من املثول 

اأمام جمل�ض التاأديب وتقدمي دفاعه.
وتابع���ت، ومن ثم فاإن االأوراق خلت من اإخطار 
امل�ستاأن���ف بق���رار اإحالته ملجل����ض التاأديب، وهي 
�سمان���ة جوهرية يرتتب عل���ى اإغفالها بطالن قرار 
اجل���زاء ال�س���ادر من جمل����ض التاأدي���ب، االأمر الذي 
يكون معه القرار املطعون فيه قد �سدر دون اتباع 
االإجراءات القانوني���ة املقررة خمالفا بذلك �سحيح 

حكم القانون حريا باالإلغاء.
وال ين���ال من ذل���ك اأن امل�ستاأنف مت التحقيق 
مع���ه مبعرفة جلن���ة التحقي���ق امل�سكل���ة يف اجلهة 
االإداري���ة، والتي انتهت اإل���ى التو�سية بف�سله من 
اخلدمة، اإذ اإن امل�رشع تطلب مبوجب ن�ض املادتن 
232 و233 م���ن الالئحة املذك���ورة اإعادة اإجراءات 
التحقي���ق اأمام جمل����ض التاأدي���ب؛ ليتمكن املحال 
ملجل�ض التاأديب من تق���دمي دفاعه و�سهوده اأمام 

جمل�ض تاأديب م�سكل خارج جهة عمله.
واأف���ادت باأن���ه ال ينال مم���ا تق���دم اأن جمل�ض 
التاأدي���ب خفف عقوبة امل�ستاأنف م���ن الف�سل اإلى 
الوقف عن العم���ل والراتب ملدة 10 اأيام، اإذ اإن ما 
�س���در عن جلة التحقيق امل�سكلة يف اجلهة االإدارية 
هو جم���رد تو�سية بالف�س���ل، ولي�ست ق���رارا، واإذ 
خالف احلك���م امل�ستاأنف هذا النظر وق�سى برف�ض 

الدعوى، فاإنه يكون جديرا باالإلغاء.
وانته���ت املحكم���ة بع���د مداول���ة الق�سية مع 
تل���ك االأدلة اإل���ى احلك���م باإلغاء احلك���م امل�ستاأنف 
والق�س���اء جم���ددا باإلغ���اء الق���رار املطع���ون في���ه 
وال�سادر مبج���ازاة امل�ستاأنف بالتوقيف عن العمل 
والرات���ب ملدة 10 اأي���ام، مع ما يرتت���ب على ذلك 
من اآث���ار، وقررت ب�ساأن امل�ساري���ف اأنها تلزم بها 
امل�ستاأن���ف �سدهما )ديوان اخلدمة املدنية وهيئة 
تنظي���م �سوق العمل( عن درجت���ي التقا�سي؛ عمال 
باملادة 192/1 من قانون املرافعات، كما األزمت 
امل�ستاأنف �سدهما مببل���غ 50 دينارا مقابل اأتعاب 

املحاماة.
اجلدي���ر بالذكر اأنه بجل�س���ة 28 اأكتوبر 2014 
ق�س���ت يف وقت �ساب���ق حمكم���ة اأول درجة برف�ض 

دعوى املوظف امل�ستاأنف واألزمته بامل�رشوفات.
وذك���رت اأول درجة اأن وقائع الدعوى تتح�سل 
فيما اأورده املدع���ي - امل�ستاأنف - بالئحة دعواه، 
م���ن اأنه ي�سغ���ل وظيفة م����رشف لدى هيئ���ة تنظيم 
�س���وق العم���ل اعتبارا م���ن 24 اأبري���ل 2007، وقد 
اأبلغت���ه الهيئ���ة بتاريخ 13 يولي���و 2011 بوجوب 
مثوله اأمام جلن���ة التحقيق بتاريخ 19يوليو 2011 

للتحقيق معه يف املخالفات املن�سوبة اإليه.
وبتاريخ 1 دي�سمرب 2011 مت اإخطاره بالقرار 
املطع���ون علي���ه بوقفه ع���ن العمل مل���دة 10 اأيام 
اعتب���ارا م���ن 20 دي�سمرب 2011 م���ع خ�سم الراتب 

خالل هذه الفرتة.
واأو�س���ح املدعي يف الئحت���ه اأن جلنة التحقيق 
مل متكن���ه من الدف���اع عن نف�س���ه واال�ستم���اع اإلى 
�سه���ود االدعاء ومناق�ستهم وجل���ب �سهود الدفاع 
ومناق�سته���م - عل���ى الرغ���م م���ن طلب���ه ذل���ك - 
باملخالف���ة للم���ادة 221 م���ن الالئح���ة التنفيذي���ة 
لقانون اخلدم���ة املدنية، وقد تظلم من هذا القرار 
ولك���ن دون جدوى، ما ح���دا به اإلى اإقام���ة الدعوى 

املاثلة بغية احلكم له باالآتي:
اأوال: بقب���ول اإدخال هيئ���ة تنظيم �سوق العمل 

خ�سما يف الدعوى.
ثانيا: وقبل الف�سل يف املو�سوع: ب�سم امللف 

الوظيفي للمدعي اإلى ملف الدعوى.
ثالث���ا: ويف املو�س���وع: باإلغاء الق���رار ال�سادر 
باإيقاف���ه عن العمل 10 اأي���ام وخ�سم راتبه عن هذه 
الف���رتة واإلغ���اء جمي���ع االآث���ار املرتتبة عل���ى ذلك، 
وباإل���زام املدع���ى علي���ه واملدعى عليه���ا املدخلة 
- امل�ستاأن���ف �سدهم���ا - بالر�س���وم وامل�رشوفات 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
وق���دم املدعي ن�سخة من اإخط���ار هيئة تنظيم 
�س���وق العمل للمدع���ى باإحالته اإل���ى جلنة التحقيق 
ووج���وب مثوله اأمامه���ا بتاري���خ 19 يوليو 2011، 
واإخط���ار الهيئة للمدعي بالق���رار بوقفه عن العمل 
ملدة 10 اأيام بدءا من 20 دي�سمرب 2011 مع خ�سم 

راتبه عن هذه الفرتة، والتظلم من القرار.
وح����رش اأمام حمكم���ة اأول درجة ممثل اجلهتن 
االإداريتن - جهاز ق�سايا الدولة - وقدم مذكرتي 
دف���اع بالرد عل���ى الدعوى وحافظ���ة م�ستندات من 
بن ما طويت عليه ن�سخ���ة من حما�رش التحقيق مع 
املدعي، ون�سخة من قرار جمل�ض التاأديب املطعون 
علي���ه، ون�سخة من الق���رار رق���م 138 ل�سنة 2011 
بت�سكيل جمل����ض التاأديب، كما ح�رش وكيل املدعي 

وقدم مذكرتن بالرد على دفاع جهة االإدارة. 

واأ�س���ارت املحكمة يف حيثي���ات حكمها اإلى اأن 
امل�ستقر عليه اأن املوظ���ف العام مطالب يف نطاق 
اأعمال وظيفته وخارجه���ا اأن يناآ بنف�سه عن مواطن 
الريب وال�سبهات وعن الت�رشفات التي مت�ض كرامة 
الوظيفة ف���اأي م�سلك ينطوي عل���ى تهاون اأو عدم 
اكرتاث اأو عبث ترتد اآثاره على كرامة الوظيفة اإمنا 

ي�سكل ذنبا اإداريا ي�ستوجب امل�ساءلة التاأديبية.
واأ�ساف���ت: وحي���ث اإن م���ن املق���رر اأن اإج���راء 
التحقيق م���ع املوظف، مبواجهته مب���ا هو من�سوب 
اإلي���ه و�سم���اع اأقواله ودفاع���ه، يعد اإج���راء جوهريا 
ي�سب���ق القرار التاأديبي؛ وذل���ك لتوفري ال�سمانات 
الالزم���ة لالطمئنان اإلى �سح���ة الوقائع امل�ستوجبة 
للج���زاء ومتك���ن الق�ساء م���ن ب�س���ط رقابته على 
قيامه���ا م���ن عدمه، ومل���ا كان الثابت م���ن االطالع 
عل���ى التحقيق���ات الت���ي اأجرته���ا اجله���ة االإدارية 
مبعرف���ة جلنة التحقيق امل�سكل���ة، ارتكاب املدعي 
للمخالفات املن�سوبة اإلي���ه ب�سهادة م�رشفن، االأمر 
ال���ذي يثبت منه ارتكاب املدعي ملا ن�سب اإليه من 
خمالف���ات ا�ستخ���دام الكلمات البذيئ���ة اأو املهينة 
والت�رشف غري املهذب وغ���ري الالئق اأو الالاأخالقي، 
واإ�س���اءة الت����رشف داخل وخارج جم���ال العمل خالفا 

ملقت�سيات الوظيفة.
وتابع���ت، اأن���ه واإذ انتهت جلن���ة التحقيق اإلى 
ثب���وت ارتكاب املدعي للمخالف���ات املن�سوبة اإليه 
واأو�س���ت مبجازات���ه بعقوب���ة الف�سل م���ن اخلدمة، 
وبن���اء عليه �سدر ق���رار من رئي�ض دي���وان اخلدمة 
املدنية بت�سكيل جمل����ض تاأديب، والذي انتهى يف 
�س���وء التحقيقات الت���ي اأجريت م���ع املدعي، اإلى 
ثبوت ارتكاب املدع���ي للمخالفات املن�سوبة اإليه، 
اإال اأن���ه ارتاأى - نزوال من���ه عند التوجيهات امللكية 
ال�سامي���ة يف ذل���ك الوقت وما ت�سمنت���ه من مرامي 
جليل���ة ت�سته���دف امل�سلح���ة العليا للوط���ن - اأن 
موجبات التخفيف قد توافرت يف حق املدعي، ومن 
ثم فقد اكتفى - مبا ميلكه من �سلطة تقديرية يف 
هذا ال�ساأن - مبجازاة املدعي بالتوقيف عن العمل 
والرات���ب ملدة 10 اأي���ام، وبناء عليه يك���ون القرار 
املطع���ون فيه قد �سدر ممن ميلك �سلطة اإ�سداره 
ويف ح���دود الن�س���اب القان���وين املق���رر لل�سلط���ة 
االإدارية، متنا�سبا مع ما اقرتفه املدعي من خمالفة 
تاأديبي���ة، متفقا و�سحيح حك���م القانون مبناأى عن 
االإلغ���اء عند الطعن عليه، مما يتع���ن معه الق�ساء 

برف�ض الدعوى.
وعل���ى اإث���ر ذل���ك ق�س���ت حمكم���ة اأول درجة 
برف�ض الدعوى املرفوعة من املدعي - امل�ستاأنف 
- واألزمت���ه مب�رشوفاتها، وهو ما مل يقبل به وطعن 
علي���ه باال�ستئن���اف، فحكم���ت حمكم���ة اال�ستئناف 

العليا املدنية الثانية باحلكم �سالف البيان.

بداأت يوم اأم�ض املحكمة ال�سغرى اجلنائية 
الرابعة بالنظر يف واقعة رجل دين متهم باإلقاء 
خطب���ة علني���ة، تعر����ض فيه���ا بكلم���ات حتمل 
معن���ى االإ�س���اءة اإلى خامت االأنبي���اء واملر�سلن 
الر�س���ول االأكرم حممد )����ض(، ف�سال عن اإهانة 
اخللفاء الرا�سدين وعدد من ال�سحابة باأو�ساف 
وعب���ارات تن���ال منهم وم���ن مكانته���م، والذي 
اأحي���ل من قب���ل النياب���ة العامة اإل���ى املحاكمة 

ب�سفة م�ستعجلة نظرا لالتهام املوجه اإليه.
وق���ررت املحكم���ة تاأجي���ل حماكم���ة رجل 
الدين امل�سار اإليه حتى جل�سة يوم 18 �سبتمرب 
اجل���اري؛ وذلك للمرافع���ة واالط���الع والرد مع 
الت�رشيح ب�سورة من االأوراق لوكيله، ف�سال عن 

االأمر با�ستمرار حب�سه حلن اجلل�سة املقبلة.
وتتح�سل تفا�سيل الق�سية يف اأن املتهم 
كان قد األق���ى خطبة يف ذكرى وفاة االإمام علي 
ب���ن اأبي طالب ك���رم اهلل وجه���ه يف اأحد املاآمت 
مبنطقة ال�سناب����ض، يف �سهر رم�سان املا�سي، 
والتي ذكر فيها عبارات حتم���ل معنى االإ�ساءة 
اإل���ى الر�سول االأكرم حممد )����ض(، اإ�سافة اإلى 
تعر�سه اإلى اخللفاء الرا�سدين وبع�ض �سحابة 
الر�س���ول بذكر اأو�س���اف وعب���ارات تنال منهم 

ومن مكانتهم.
هذا وق���د اأحالته النياب���ة العامة للمحاكمة 
عل���ى اعتبار اأن���ه اأهان علن���ا اأ�سخا�س���ا مو�سع 

متجيد لدى اأهل ملة.

بدء حماكمة رجل دين اأ�ساء للر�سول وال�سحابة
يف خطبة علنية

اإعداد: عبا�س اإبراهيم

كل عام وأنتم 
مسلمون!

ق���د تكون ه���ذه اإحدى عالم���ات ال�ساعة 
الت���ي مل يعل���ن ع���ن اكت�سافه���ا بع���د واأنت 
ت�ست�رشف كمية احل���زن والوجوم التي حتا�رش 
معظ���م وج���وه امل�سلمن - الذي���ن ميثلون 
باملنا�سبة 24 % من �سكان املعمورة -وهم 

يحتفلون بعيد االأ�سحى.
م���ّر العي���د على بع����ض دولن���ا العربية 
واالإ�سالمي���ة ك�سيف ����رشف كبري ثقيل وجب 
ا�ستقبال���ه واإظهار ب�سا�ستن���ا له و”تودميه” 
مب���ا ا�ستهت نف�سه من طع���ام ولو كان ذلك 
على ح�ساب ظهورنا املعوجة من طحن الفقر 

والعوز.
ال اأح���اول اأن اأب���دو �سوداوي���ا يف الطرح 
اأو اأك���ون مبتدع���ا يف االأف���كار، ولك���ن حج���م 
املاأ�س���اة التي تفت���ت اأج�سادنا هي اأكرب من 
اأن يحتمله���ا ب����رش ُخل���ق من م���اء وطن، فال 
ب�ساعة الدماء التي ت�سيل من هنا وهناك، وال 
فقد االأحبة التي كان���ت ثمنا باهظا لالرمتاء 
يف م�ستنق���ع ال�سيا�س���ة القذرة، ق���د اأو�سلنا 
لذروة الن�س���وة يف منا�سبة دينية كبرية مثل 

عيد االأ�سحى. 
قدرنا اأن ميرنا “الالعيد” ونحن ن�سافح 
بع�سنا مكره���ن ونقّبل بع�سنا، م�سطنعن 
ابت�سام���ة �سفراء نحاول م���ن خاللها التمويه 
على واقعن���ا املرير املغلف بالتعا�سة و�سط 
الرعيد املتوا�سل من �رشور الدنيا وزفراتها 

امللحة يف تعذيب االأبرياء. 
وبع���د كل ذلك ي�ساألني اأح���د االأ�سدقاء 
“كي���ف ق�سي���ت  امل�سيحي���ن املتدين���ن 
عيدن���ا  اأن  يح�س���ب  امل�سك���ن  العي���د؟”. 
واحد، وما ي���دري اأننا انق�سمن���ا على اأنف�سنا 
فرقا يف حتديد عيدن���ا “االأكرب”، وهي وجبة 
ثابت���ة “بائتة” اأجربنا على ا�ست�ساغتها على 

م�س�ض منذ اأبد االآبدين.
حت���ى احلج���اج اأنف�سهم نغ�سن���ا عليهم 
فرحته���م باإنه���اء منا�سكهم بج���وار بالبيت 
العتيق، وهم يعودون لديارهم؛ لي�ستن�سقوا 
جم���ددا م���ا األف���وه من �سي���م و�سي���اغ وكل 
ما األفت���ه قوامي�سه���م من مف���ردات ال�سقم 
واملر�ض، بعد نزهة موؤقتة يف �سيافة الكعبة 
اململوءة ممراتها وجنباتها بامل�سك والنقاء.

ف���اأي عيد ي���ا �سديق���ي واالأم���ة تعي�ض 
حت���ت رحمة التنف�ض اال�سطناع���ي، اأتالقيها 
اأن���ت من رائحة ال���دم امل�ستن�سقة يف بلداننا 
العربي���ة اأم يف التحارب عل���ى اقت�سام االأهلة 

من قبل البع�ض؟
ل���و كان االأم���ر بي���دي، جلعل���ت بي���وت 
لكي���ال  الكعب���ة؛  ح���ول  تت�س���ع  امل�سلم���ن 
ن�ستيق���ظ م���ن حلم النق���اء والطه���ارة التي 
يتحلى بها احلجاج وهم يرون هيبة بيت اهلل 
احلرام، فت�ستاق اأرواحهم لفعل اخلري دائما 

والتحلي ب�سفات الب�رش اأوال واأخريا. 
ولكن ه���ذا احللم امل�ستحي���ل ي�سطدم 
بالواق���ع القبي���ح، وعليه قد تك���ون منا�سبة 
العي���د يف مثل هذه الظ���روف فر�سة موؤاتية 
القت�س���ام احل���زن و”الولولة” ب���كل قوة هًما 
وكدرا عل���ى ا�ستباحتنا لبع�سنا والتنمر �سد 
االآخر با�سم الدين، فكل عام واأنتم م�سلمون. 

جاسم 
اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عـنـفـــوان
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ومضات

ن�شاأن���ا على موقف عرب���ي موحد )عندما كان 
لدينا موقف( وهو مقاطعة الكيان ال�شهيوين من 
كافة اجله���ات، اقت�شادي���ة و�شيا�شية وريا�شية 
وغريها، وكانت حت���ى ال�رشكات الأمريكية حتاول 
التحايل على قوانني املقاطع���ة العربية ولكنها 
اأو معظمه���ا ل جت���روؤ على اجله���ر مبناه�شة هذا 
املوق���ف العربي، وكان الكيان ال�شهيوين يعاين 
الأمرين م���ن هذه املقاطعة بالرغ���م من املوقف 
الأمريكي والغربي الداع���م له بال حدود، وبالرغم 
م���ن القوان���ني الأمريكي���ة امل�ش���ادة للمقاطعة 

العربية. 
لذل���ك كان���ت اأول ����روط ومطال���ب الكيان 
ال�شهي���وين يف املفاو�ش���ات واملعاه���دات التي 
مت���ت معه بع���د ذلك م���ع بع�ض ال���دول العربية، 
كان���ت رفع تلك املقاطعة، لذلك جنحت وتربعت 
اجلامع���ة العربي���ة بع���د ذل���ك ورفع���ت قوان���ن 
املقاطع���ة ع���ن ذلك الكي���ان وكاأنه���ا مل تكن يف 
توجه مناه�ض ومغاير لتوجه اجلمهور العربي، بل 
�ساح���ت عنا�ر ذلك الكيان عل���ى الأر�ض العربية 
ومنت التجارة معه من قبل بع�ض املت�شهينيني 
العرب من الذين يرفع���ون �سعار الربح ول �سيء 

غري الربح واأنا ومن بعدي الطوفان. 
اليوم نرى اأن هذا الكيان جتراأ وافرتى على 
امل���ة ب�سورة غري م�سبوقة، ل يردعه �سيء بعد اأن 
انط���وت الأمة عل���ى ذاتها ور�سخ���ت لكل �روطه 
اإل���ى الدرجة التي جعلت من���ه ل يبايل ول ي�ستمع 
لأي �سوت من اأ�سوات احلق والعدالة ويعاين معه 
ال�سعب الفل�سطين���ي كما مل يعاين من قبل، وهو 
م���ا دفع بع�ض الكيان���ات الغربية التي كانت من 
الداعم���ن للكيان، دفعها لرف���ع �سعار مقاطعته 
بعد ان بلغ ال�سيل الزبى يف نظرها، وغدت عربية 
اأكرث من النظام العرب���ي، بل جتاوزت الكثري من 

الأفراد العرب الذين ناحوا ون�سوا الق�سية. 
منذ �سنوات ونحن ن�سمع عن بع�ض اجلامعات 
الربيطاني���ة التي رفعت �سعار مقاطعة الكيانات 
العلمية ال�سهي���وين والمتناع ع���ن ترويج و�راء 
الب�سائ���ع ال�سهيونية من امل�ستوطنات املنت�رة 
عل���ى الأر����ض العربي���ة الفل�سطينية، ث���م موؤخرا 
تبعها اح���د الحتادات العمالي���ة الكندية يف هذه 
املقاطعة ورفعها يف وجه الكيان العن�رشي، وكل 
ذل���ك لأن الكيان جتاوز كل احل���دود يف عن�ريته 
وعجرفته، اأي ان الغرب جتاوز العرب يف مقاطعته 

لعدو العرب.. �سبحان اهلل.  

المقاطعة هل تعود؟
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هل �سحيح ما جاء يف جملة من جمل الكوميديا 
ال�سوداء التي نتفنن يف اختالقها اأن لو �ساأل حاكٌم 
عربيٌّ مواطنيه: ما ال���ذي حتلمون به؟ ف�سيقولون 
بل�س���ان واح���ٍد مبن: الهج���رة؟ هل معن���ى هذا اأن 
احِلَي���ل ت�سيق عل���ى املواط���ن العربي ال���ذي اإن 
متتع ببع����ض احلرية تناو�سه الفق���ر، واإن تخل�ض 
من الفقر بع����ض ال�شيء افتق���د حقوقه املدنية، 
دته  واإن مل يك���ن يعاين من هذا ول م���ن ذاك تر�سّ
احلرية املن�س���ّدة �رايينه���ا بكولي�سرتول العيون 
احلم���راء، وه���ذا اأخّف الأ����رشار، فما بالن���ا مبا وراء 
ه���ذه العيون من قمع وع�سف اإن �سّدقنا ن�سف ما 
يقال عنه فاإن الن�س���ف الباقي ي�سعب على ذوي 
الفط���رة ال�سليم���ة ت�سديقه... الأ�س���واأ من هذا اأن 
تعتور املواطن العربي بن���ات اآوى الفقر واجلهل 
والقمع والإهانة والطبقيات ال�سارخة واحلرية، يف 
ت�شكيلة جتع���ل الكفر بالنتماء ه���و اأول ما ميكن 

اأن يفكر فيه املواطن املغلوب على كل ما فيه.
متابعة لالأف���واج الراكبة اأ�س���الء الُفلك لتبحر 
و�س���ط املوت، متخبطة بجثث من �سبقوها، وتعّب 
م���ن دماء من ق�شوا يف واحد م���ن اأكرث البحار راأفة 
وحن���ان بن بح���ار العامل وه���و البح���ر املتو�سط؛ 

تف�س���ي اإل���ى النتيجة ذاتها، اإل���ى اأن الأمة تعي�ض 
واقع���اً َخرباً، ومطالب���ون اأبناوؤه���ا اأن يطفحوا كل 
�ساعات اليوم، تهليالً ومتجيداً للطواقم احلاكمة، 
و�سولً اإل���ى اأدن���ى امل�سوؤولن، اإذ �س���ار التاأليه 
�سفة لزمة له���ذا املواطن، ي�سك���ر كل من فوقه 
عل���ى ما اأنعم عليه من نعم���ة المن والأمان، ونعمة 
اله���واء، وطل���وع ال�سم����ض يومي���اً، وميار����ض هذا 
املواط���ن التناق����ض اأق�س���ى �سن���وف النف�سام 
الفك���ري، اإذ ينتق���د يف ب���الده جمي���ع اأو�ساعه���ا 
القت�سادية وال�سيا�سي���ة والثقافية والجتماعية، 
ينتق���د يف حميطه التل���وث، والبطال���ة، واجلرمية، 
الفقر، واجلهل، والأمية، وال�شو�شاء والزدحامات، 
وانهي���ار الأنظم���ة ال�شحية واملهني���ة والأخالقية، 
وكل �س���كل من اأ�سكال النظام اإل الأنظمة احلاكمة 
الع�سّية على الت�سّدع اأو النهيار... ولكنه ل يقول 
مبا�رة من امل�س���وؤول عن كل هذه النهيارات، ول 
ي�سري باإ�سبعه اإلى الروؤو�ض، لأن ال�سعيد من اّتعظ 
بغ���ريه من الذين مل تعد لهم اأ�سابع ي�سريون بها، 

هذا اإن مل تطِوهم القبور وحتتويهم.
م���ررت بكثري من العوا�س���م العربية واملدن، 
وم���ا مل اأمّر به راأيته �سوراً... ي���ا اإلهي، كم نت�سابه 

وك���م نحم���ل الآم���ال والآلم نف�سها، كم���ا عّلمونا 
يف املدار����ض... ك���م نحم���ل الت�شّوه���ات املدينية 
نف�سها، والفو�س���ى ذاتها، و”ال�شطارة” عينها يف 
ال�ستح���واذ على ما لي�ض من حقنا... كم نت�سابه يف 
الإهمال، وكم يبدو �ساذجن وحاملن هوؤلء الذي 
يحاول���ون عبثاً اإقامة اجل���دار اخلر�ساين امل�سبوب 
من الثقة واملبادئ والنب���ل وال�سمم والنخوة وهو 
يتداع���ى يريد اأن يرتاح عل���ى الأر�ض بعد املئات 

من ال�سنن التي وقفها �ساخماً.
كم تبدو تافهة تلك العبارات التي تقول باأن 
اأوطاننا “حم�سودة” ومهددة من اخلارج، فال حاجة 
لأن تتكالب عليها الأمم، ما دام التكالب ينه�شها 
من داخله���ا، وال�سباق على اأ�س���ّده لنهب الأوطان 
واإفقاره���ا وكاأنه���م دخل���وا املغ���ارات اخليالي���ة، 
فرييدون اأن يعّبوا منه���ا ما ا�شتطاعوا قبل فوات 
الأوان، ومغادرتها باأ�رع وقت، فال ميكن للحرامي 

اأن ي�سكن مكان جرميته.

 هامش:
 عن���وان ق�شي���دة لل�شاع���ر اليمن���ي الراح���ل 

عبداهلل الربدوين

عبدعلي الغسرة

محمد 
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sm.adnan56
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ومضة قلم

�شمو  من  ال�شادرة  التوجيهات 
رئي�ض الوزراء املوقر �ريحة ووا�سحة 
ب�رشورة التعاطي اليجابي مع ق�شايا 
امل���واط���ن���ني واله���ت���م���ام مب��ع��اجل��ة 
الق�شور يف كافة املواقع. واملواطن 
يجب ان ي�سعر ويلم�ض ان امل�سوؤولن 
يف الدولة قريبون منه دائما واآذانهم 
�ساغية له. نتذكر ان هناك توجيهات 
يثار  م��ا  ك��ل  على  ب��ال��رد  �شموه  م��ن 
واجناز  املختلفة  العالم  و�سائل  عرب 
و�سال�سة  بي�ر  املواطنن  معامالت 
وال يهدر وقت املواطن يف الجراءات 
ال��دول��ة  ان  وب��الخ�����ض  ال��روت��ي��ن��ي��ة 
ادخلت اخلدمات اللكرتونية يف كافة 

اجهزتها ومعامالتها. 
م��ن  ي����ط����رح  م����ا  جت����اه����ل  ان   
هناك  ان  بب�ساطة  يعني  م�سكالت 
ويعني  تداركه.  يجب  وتخبطا  ف�سال 
الوزارة  القائمن على هذه  ان  اي�ساً 
كان  اجل��م��ود.  تعي�ض  املوؤ�س�سة  او 
ي��ف��رت���ض مم��ن ان��ي��ط��ت ب��ه امل��ه��ام 
والتعاطي  التفاعل  وامل�سوؤوليات 
لمر  ال�سحافية  الكتابات  تالم�سه  مع 
يف غاية الب�ساطة وهو ان النقد يعني 
ا�سعارا مبو�سع اخللل يف املوؤ�س�سات. 
ال��ب��اع��ث على ال���ش��ف ان   الم���ر 
البالغة  باحل�سا�سية  البع�ض  ي�ساب 
اذا طال النقد احد الجهزة املتعلقة 
كيف  الو�شع  هذا  مثل  ظل  يف  بهم. 
ميكن لنا ان نتوقع من هذه العقليات 
احداث التغيري او ال�سالح ناهيك عن 
راأ���ض  على  يقف  هيئة  ان  التطوير؟ 
ان  ي�ستحيل  الفكر  هذا  مثل  هرمها 
ان  املمكن  الداري���ة  ال��ك��وادر  تخلق 

ت�سهم يف عملية التطوير. 
متت  التي  الق�سايا  تلك  كثرية   
ال�سارة اليها عرب هذه امل�ساحة لكن 
�سحة  يالم�ض  ما  الطالق  على  اهمها 
الن�سان. غري ان الذي مل يخطر ببالنا 
ان يكون م�شريها التجاهل وال�شمت 
قبل  الق�شايا.  ه��ذه  تعنيهم  مم��ن 
ماأ�شاوية  ق�ش�شاً  تناولت  ا�شابيع 
مل���رتددي���ن ع��ل��ى ق�����س��م ال���ط���وارئ 
مما  امل�ساهد  ال�سلمانية.  مب�ست�سفى 
على  ي�شعب  املر�شى  ه��وؤلء  به  مير 
اأحد ان ي�سدقها بو�سفها تنتمي الى 
عامل الالمعقول. و�سخ�سيا تيقنت من 
واقعيتها لنني مررت بتجربة قا�شية. 
مما امكن التو�سل اليه ان ثمة غيابا 
تاما لعلم الدارة يف الق�سم. باخت�سار 
ُيدار ق�سم  احد يعرف كيف  �سديد ل 
الطوارئ يرتدد عليه املئات  باأهمية 
م��ن امل��ر���ش��ى ي��وم��ي��اً. وك����ان ظني 
او  للتعرف  الم��ر  بيده  من  يهب  ان 
غري  ال�سكاوى  طبيعة  على  الت�ساوؤل 
تعاملوا  امل�سوؤولن  ان  ال�سدمة  ان 
مع املو�سوع بعدم الهمية ومر مرور 
م�ساألة  ع��ن  نتحدث  وكاننا  ال��ك��رام 

تنتمي لكوكب اآخر. 

فوضى قسم 
الطوارئ إلى متى؟

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

الف�شل والغب���اء العالمي القطري يت�شاعد 
ال���ى فوق ول يوجد �سيء يف العامل له قوة جذب 
اكرب للكذب اكرب من قوة هذا العالم الذي حتول 
الى حق���ل للتوعية الذهني���ة والتعبئة النف�سية 
�س���د دول اخللي���ج والم���ة العربي���ة ويت����رف 
“ الع���رب وامل�سلم���ن”  ع���ن  ت�رشف���ا مغاي���را 
وير�سم ويخطط وينفذ يف ه���ذا امل�سمار اجندة 
ال�شهي���وين عزم���ي ب�شارة خبري النم���و والتطور 
يف قط���ر. وبالرغ���م من ك�س���ف القن���اع عن وجه 
قطر احلقيق���ي اإل انها ل ت���زال تكذب وتكافح 
يف جم���ال الفربك���ة وتري���د “بالغ�ش���ب” تغيري 

اجتاهات البو�سلة الرئي�سية. 

ولنب���داأ مبو�سم احلج الناج���ح، ففي الوقت 
ال���ذي و�سل في���ه ع���دد احلج���اج القادمن من 
قطر اإل���ى 1564 حاج���اً بزيادة 354 مم���ن اأدوا 
احل���ج الع���ام املا�س���ي، والذي���ن بلغ���وا 1210 
حج���اج، خرج���ت قناة عزم���ي ب�س���ارة “اجلزيرة” 
وقلب���ت احلقائ���ق الوا�سحة واملح���ددة وقالت 
“اإن حجاج قطر يغيبون ع���ن اأداء فري�سة احلج 
ه���ذا الع���ام لأول م���رة ب�سب���ب العراقي���ل التي 
و�سعتها ال�سلطات ال�سعودي���ة اأمامهم”، وبعد 
ذلك ب�ساعات، وبالتحديد يف ظهرية يوم عرفة، 
ك���ررت اأكذوبتها مرة اأخرى، وذكرت “اأنه ولأول 
مرة منذ تاأ�سي����ض جمل�ض التعاون اخلليجي عام 

1981 يغيب حجاج قطر عن مو�سم احلج ب�سبب 
تعنت ال�سلطات ال�سعودية”. 

كم���ا اجرت جري���دة “الراي���ة” واندفاعا نحو 
تبي����ض نظ���ام احلمدي���ن والبحث ع���ن مفاتيح 
اخل���روج م���ن ال�سن���دوق ال���ذي اعطاه���م المل، 
مقابل���ة م�سحك���ة م���ع اح���د املرتزق���ة الت���راك 
يدع���ى “كوكخان بوزبا�ض” اعل���ن نف�سه ملعونا 
وا�ستخرج خامات الكذب من �سدره حينما قال” 
ان اململكة العربي���ة ال�سعودية بح�سارها لقطر 
خ����رت قيادته���ا للعاملن العرب���ي وال�سالمي 
وان قط���ر اظه���رت �سم���ودا مذه���ال ام���ام دول 
احل�ش���ار”.. املتطل���ع لهذا الع���الم واملقابالت 

م���ع النف�سي���ات املري�س���ة واملرتزق���ة من كل 
ح���دب و�سوب �سيالحظ اجله���ل القطري الكبري 
بقوانني احلياة والطبيعة التي ل تغلب، فالبلد 
يعي�ض يف عزلة ومعاناة قوية و�سخمة واقت�ساد 
ي���اأكل اأطرافه اجل���ذام ومع ذلك ن���رى اعالمهم 
يروج لنظري���ة ال�سمود م�سدقا تفوقه ال�ريايل 
يف ح���ني ان املجتم���ع يف الداخ���ل يعي����ض افالم 
مروع���ة ويحت���اج الى م���ن يخل�سهم م���ن مر�ض 

“التفوق”!
يف احلروب تك���ر الحتمالت وتتنوع ولكن 

هنا ل جمال لالحتمالت، فالق�سية حم�سومة!  

قطر بحاجة لتخليصها 
من مرض “التفوق”!

الإع���الم الأمني م���ن العل���وم الإعالمي���ة احلديثة 
والتي تتعلق بن�ر الأن�سطة الإعالمية امُلتعلقة بالأمن 
وبالتعريف باإجن���ازات وزارة الداخلية ورجال الأمن يف 
اإطار اإ�سرتاتيجيتها الأمنية ال�ساملة يف خمتلف و�سائل 
الإع���الم املرئي���ة واملق���روءة وامل�سموع���ة والتقنية، 
وي�سمل اأخبار وزارة الداخلي���ة واأن�سطتها وما َت�سدره 

من تعليمات واإر�سادات توعية اإلى البحرينين.
وج���اء تاأ�سي�ض املركز الإعالمي ل���وزارة الداخلية 
كاأح���د ثم���رات تطوي���ر العم���ل يف وزارة الداخلية من 
اأج���ل حتقي���ق التوا�س���ل الإعالمي بن كاف���ة اإدارات 
وزارة الداخلي���ة وب���ن الإعالم املحل���ي والبحرينين، 
منتهًجا يف ذل���ك مبداأ ال�سفافية يف تقدمي املعلومات 
وتغطية اأخبار واأن�شطة وفعاليات الوزارة بحيث تكون 
امل�س���در الوحي���د لتزويد الو�سائ���ل الإعالمية بكل ما 

حتتاج���ه من املعلومات والأخبار عن وزارتها. وينطلق 
الإعالم الأمني ل���وزارة الداخلية م���ن روؤيتها )حتقيق 
الري���ادة والتميز يف جم���الت الإعالم الأمن���ي(، وذلك 
من خالل )ر�سد وحتليل الأخب���ار الأمنية املن�سورة يف 
و�سائل الإعالم امُلختلفة �سواء على ال�سعيد الداخلي 
اأو اخلارج���ي، وتنفيذ الربامج الإعالمي���ة الأمنية التي 
تتواف���ق مع �شيا�ش���ة وزارة الداخلي���ة الهادفة حلفظ 

الأمن وال�ستقرار والنظام العام وال�سالمة العامة(. 
والإع���الم الأمن���ي يف وزارة الداخلي���ة يختلف عن 
و�سائ���ل الإع���الم الأخ���رى بكون���ه َيعتمد عل���ى �سدق 
املعلوم���ات والأرق���ام والإح�سائي���ات، وعل���ى نزاهة 
احلقائق التي ُيعر�سها والتي تتمتع بدرجة عالية من 
الثق���ة لكونها تتعلق بق�سية الب���الد الأمنية وب�سالمة 
�سعبه���ا. وم���ن وظائف الإع���الم الأمني )خل���ق �سورة 

ذهنية اإيجابية لدى البحريني���ن عن الأجهزة الأمنية، 
تنمي���ة روح امُل�سارك���ة الوطني���ة ب���ن البحريني���ن 
والأجه���زة الأمنية، التغطية الإعالمي���ة لأن�سطة واأخبار 
الأجه���زة الأمني���ة، غر����ض املفاهي���م الأمني���ة ل���دى 
البحرينين وحت�سينهم من الوقوع يف براثن اجلرائم، 
خلق راأي عام بحرين���ي ُم�ساند لأن�سطة الوزارة الأمنية 
الوطني���ة، ا�ستط���الع اآراء البحرينين ملختل���ف اأنواع 
اخلدمات الت���ي تقدمها ال���وزارة له���م وباإجراءاتها(. 
وللم�سلح���ة العام���ة تتطل���ب مه���ام الأم���ن الإعالمي 
بالحتف���اظ بق���در من ال�ري���ة لبع����ض املعلومات ول 
يتناف���ى ذلك م���ع مبداأ حري���ة التعبري، ب���ل )لتحقيق 
الت���وازن بن م���ا ميكن الإف�ساح عن���ه وما يجب حجبه 

من املعلومات(.
اإن الإع���الم الأمن���ي يعم���ل وفق اأ�س����ض وطنية ل 

تناف�سي���ة م���ع و�سائ���ل الإع���الم الأخرى، ب���ل بتعاون 
ُمتعا�س���د معها لتحقيق الأم���ن وال�ستقرار يف البالد، 
وجميعه���ا تعم���ل �سم���ن بي���ت اإعالمي واح���د ت�سب 
جهوده���ا املبذول���ة يف احلفاظ على �سي���ادة البحرين 
الوطنية وهويته���ا العربية والذود ع���ن اأمنها. وذلك 
وف���ق اأجندة اإعالمي���ة اإنتاجية ثقافي���ة ل ا�ستهالكية، 
تعم���ل عل���ى تنمي���ة الثقاف���ة الأمني���ة للبحريني���ني 
وتوجههم نحو تعزيز الثق���ة بالأجهزة الأمنية، وغر�ض 
النتماء الوطني، خا�س���ة يف هذه الظروف التي تواجه 
فيه مملكة البحرين واأقطار اخلليج العربي من حمالت 
اإعالمي���ة ُمنظمة بخي���وط حُماكة  ت�سته���دف �سيادتها 
وهويته���ا العربي���ة م���ن قب���ل و�سائ���ل اإع���الم تفقد 
امل�سداقي���ة املهني���ة يف و�سائ���ل ن�ره���ا للمعلومات 

التي تفتقر اإلى احلق والنزاهة.

ويتميز الإع���الم الأمني البحرين���ي بالر�سانة ُلغَة 
واإعالًم���ا، كا�سًف���ا عن بوؤر الت�سلي���ل ويقربها قبل اأن 
ت�سل لغايتها، واأ�سلوب���ه يف العمل اأكر دقة ل تخبط 
فيه ول اأهواء. ومتتلك وزارة الداخلية البحرينية مهارة 
فائقة وقدرة عالية يف تو�سيل الر�سائل الإعالمية اإلى 
البحريني���ن �سواء بطريقة مبا�رة )عن طريق مركزها 
الإعالم���ي( اأو بطريقة غ���ري مبا�رة )عن طريق و�سائل 
الإع���الم الأخرى(. ومب���ا ُيحقق اأهداف الإع���الم الأمني 
ور�شالت���ه. ويف احلدي���ث ال�رشيف لر�ش���ول اهلل “�سلى 
اهلل علي���ه واآله و�شلم” )َمن ب���ات اآمًنا يف �ربه، ُمعافى 
يف بدن���ه، ميلك ق���وت يومه، فكاأمنا ِحي���زت له الدنيا 
وم���ا فيها(، ويتجل���ى يف هذا احلدي���ث ال�رشيف اأهمية 
الأمن وحتقيقه اأولً، ومن دونه ل ي�ستطيع الإن�سان اأن 

يعي�ض يف الدنيا ول من النتفاع من خرياتها.  

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابيالغزو من الداخل

    ذرائع



البحرين تعتزم اإ�صدار 
�صندات دوالرية

لن���دن - رويرتز: قال اأحد مرتب���ي اإ�صدار �صندات 
للبحري���ن اإن اململكة فو�صت بي.اإن.بي باريبا و�صيتي 
وبنك اخلليج الدويل وجيه.ب���ي مورجان وبنك البحرين 
الوطن���ي لرتتيب لقاءات مع م�صتثمرين من الثامن من 
�صبتمرب. ومن املقرر عقد اللقاءات يف اململكة املتحدة 
واآ�صي���ا وال�رشق االأو�صط والوالي���ات املتحدة. وقد يتبع 
ذل���ك اإ�ص���دار دوالري قيا�صي متع���دد ال�رشائح، ي�صمل 
�صك���وكا الأجل �صب���ع �صنوات و�صن���دات الأجل 12 و/اأو 
30 عاما. والبحرين حا�صل���ة على الت�صنيف BB- من 

�صتاندرد اآند بورز وBB+ من فيت�ش. 

“اللوفر اأبوظبي” يفتح اأبوابه 11 نوفمرب 
اأبوظب���ي- اأف ب: يفتح متحف اللوفر اأبواب���ه يف اأبوظبي يف 11 نوفمرب املقبل ، بح�صب ما اعلنت 
وزي���رة الثقاف���ة الفرن�صي���ة فرن�ص���واز ني�صن يف موؤمت���ر �صحايف عقدته اأم����ش  يف العا�صم���ة االماراتية. 
و�صيك���ون املتحف االول من نوعه يف العامل العربي، واالول الذي يحمل ا�صم متحف اللوفر اال�صا�صي يف 

باري�ش. وهو ثمرة اتفاق وقع يف 2007 بني حكومتي ابوظبي وفرن�صا.
وقال���ت الوزيرة الفرن�صي���ة “ي�رشين اأن اأعلن اأن متحف اللوفر ابوظب���ي �صيفتح ابوابه يف نوفمرب”، 

م�صيفة “هذا ردنا امل�صرتك يف زمن تتعر�ش الثقافة لال�صتهداف”.
وع���ربت ع���ن “فخر” بالدها للم�صاهمة يف املتحف من خالل توظيف خربتها يف جمال اإدارة املتاحف 

واإعارة املتحف اأعماال فنية من جمموعاتها الوطنية خالل العقود الثالثة املقبلة.
و�صمم متحف اللوفر اأبوظبي الذي يقع يف و�صط العا�صمة االإماراتية، املهند�ش املعماري الفرن�صي 
ج���ان نوفي���ل احلائز جائزة “بريتكز العاملية. وقال وزير الثقاف���ة االماراتي ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل 

نهيان “كما اأن اللوفر ي�صكل جوهرة تتوج باري�ش، فاإن اللوفر اأبوظبي �صيتمتع بهذه امليزة اي�صا”.
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زينب العكري

“وات�ساب” جترب خدمات مدفوعة الأجر لل�رشكات
“البور�سة” تك�سب 8.70 نقطة

تداول 1.57 مليون �صهم ب�401.6 األف دينار

املنامة - بور�صة البحرين: اأقفل موؤ�رش البحري�ن 
العام اأم�ش االأربعاء عند م�صتوى 1،311.17 بارتفاع 
وقدره 8.70 نقطة مقارنة باإقفال�ه االأربعاء املا�صي، 
يف حني اأقف���ل موؤ�رش البحري�ن االإ�صالم�ي عند م�صتوى 
1،053.35 بارتف���اع وق���دره 17.28 نقط���ة مقارنة 

باإقفال�ه ال�صابق.
وتداول امل�ص�تثمرون يف بور�صة البحري�ن 1.57 
ملي���ون �صهم، بقيم���ة اإجمالية قدره���ا 401.60 األف 
دين���ار، مت تنفيذها من خ���الل 57 �صفقة، حيث ركز 
امل�صتثم���رون تعامالته���م على اأ�صه���م قطاع البنوك 
التجاري���ة والت���ي بلغ���ت قيم���ة اأ�صهم���ه املتداول���ة 
180.95 األ���ف دينار اأي ما ن�صبته 45 % من القيمة 
االإجمالي���ة للت���داول وبكمي���ة قدره���ا 733.47 األف 

�صهم، مت تنفيذها من خالل 15 �صفقة.
وج���اء البن���ك االأهلي املتحد يف املرك���ز االأول اإذ 
بلغت قيمة اأ�صهمه املتداولة 166.53 األف دينار اأي 
ما ن�صبته 41.47 % اإجمايل قيمة االأ�صهم املتداولة 
وبكمي���ة قدرها 609.27 األف �صهم، مت تنفيذها من 
خالل   10 �صفقات.اأما املركز الثاين فكان ل�مجموع�ة 

ج����ي اف ات����ش ال�م�الية بقيمة قدره���ا 101.36 األف 
دين���ار اأي م���ا ن�صبت���ه 25.24 % م���ن اإجم���ايل قيمة 
االأ�صه���م املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 557.16 األف 
�صه���م، مت تنفيذها م�ن خ����الل 13 �صفقة. ثم جاءت 
ال�مني���وم البحري�ن )األبا( بقيم���ة قدرها 94.33 األف 
دين���ار اأي م���ا ن�صبت���ه 23.49 % م���ن اإجم���ايل قيمة 

االأ�صه���م املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 188.75 األف 
�صهم، مت تنفيذها من خالل 7 �صفقات.

ومت اأم�ش ت���داول اأ�صهم 10 �ص�رك��ات، ارتفعت 
اأ�صعار اأ�صه���م 4 �ص�رك��ات، يف حني انخف�صت اأ�صعار 
اأ�صه���م �ص�رك��ة واحدة، وحافظت بقية ال�رشك�ات على 

اأ�صعار اإقفاالتها ال�صابقة. 

• م�صاهمة ال�رشكات يف القيمة االإجمالية	

ليوني���ل بونافنت���ور - اأ ف ب: تن���وي 
“وات�ص���اب” للدرد�ص���ة جترب���ة  جمموع���ة 
خدمات مدفوع���ة االأجر خم�ص�صة لل�رشكات 

يف م�صعى اإلى تنويع م�صادر دخلها.
مدون���ة  عل���ى  ن����رش  بي���ان  يف  وج���اء 
م���ن  “مزي���دا  اأن  الر�صمي���ة  “وات�ص���اب” 
االأ�صخا����ش بات���وا ي�صتخدم���ون وات�ص���اب 
للتوا�ص���ل م���ع ال����رشكات... والقي���ام مثال 
بطلبي���ة من فرن حملي اأو االطالع على اآخر 
ال�صيحات يف متجر للمالب�ش”، واأن “طريقة 

ح�صول ذلك بدائية بع�ش ال�صيء”. 
وت�صعى بع�ش ال�رشكات اإلى “اكت�صاب 
مكان���ة ر�صمي���ة عل���ى وات�ص���اب و�صفح���ة 
موؤكدة؛ كي مييز امل�صتخدمون ال�رشكة عن 
ال�صخ����ش، ف�صال عن و�صيل���ة �رشيعة للرد 

على الر�صائل”.
ومن ثم، �صتج���رب “وات�صاب” تطبيق 
“وات�ص���اب بيزن����ش” املج���اين لل����رشكات 
ال�صغ���رة، باالإ�صاف���ة اإل���ى توف���ر ح���ل 
لل����رشكات الكبرة الت���ي تتعامل مع زبائن 

من العامل اأجمع على نطاق وا�صع. و�صتتيح 
لل�رشكات تقدمي بالغ���ات مفيدة لزبائنها، 
مث���ل اأوق���ات الرح���الت وتاأكي���د الت�صليم 
وغرهم���ا من املعلوم���ات، ح�صبما ك�صفت 

“وات�صاب” على مدونتها الر�صمية.
و�صتوفر الن�صخة املخ�ص�صة لل�رشكات 
البداي���ة، لك���ن  التطبي���ق جمان���ا يف  م���ن 
�صتفر����ش ر�ص���وم ا�ص���رتاك عل���ى بع�ش 
اخلدمات م���ع الوقت يف ما يخ�ش ال�رشكات 
الكربى، وفق ما اأو�صح القيمون على هذا 
التطبيق ال���ذي ي�صتخدمه اأك���ر من مليار 
�صخ����ش يف الي���وم الواحد لوكال���ة فران�ش 

بر�ش.
املالك���ة   - “في�صب���وك”  وجتن���ي 
خلدمة “وات�ص���اب” - غالبية عائداتها من 
االإعالن���ات، لكنها بداأت تع���اين من التخمة 
الإدراج اإعالن���ات جدي���دة يف �صبكته���ا، لذا 
تبح���ث ع���ن ف�صح���ة جدي���دة للمن�ص���ورات 
و  “م�صنج���ر”  تطبيق���ي  يف  الرتويجي���ة 

“وات�صاب” خ�صو�صا.

ي��ول��ي��و  ح��ت��ى  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   21 ب��ق��ي��م��ة  ج���ه���از  األ�����ف   156.2 ت�����ص��در  امل��م��ل��ك��ة 

املكيف��ات  �ص�ادرات  من   %  76.3
اإلى ال�صعودي�������ة  و9 % للكوي�������ت

البحرين ت�ستورد 101 األف مكيف بـ13 مليون دينار يف 7 اأ�سهر
من 27 دولة... 75.5 % من ال�صني و9.5 % من تايلند

ا�صت���وردت البحري���ن 101.2 األ���ف مكيف 
ه���واء من 27 دول���ة بقيمة اإجمالي���ة تبلغ 13.2 
مليون دينار حتى يولي���و 2017، يف ظل تزايد 
الطل���ب على املكيفات يف ف�صل ال�صيف الذي 

ترتفع فيه درجات احلرارة.
واأظه���رت بيان���ات ر�صمي���ة ع���ن �ص���وؤون 
اجلم���ارك اأن حجم ا�صت���راد البحرين من اأجهزة 
مكيف���ات اله���واء بل���غ 101.255 األ���ف جه���از 
م���ن يناي���ر حت���ى يولي���و 2017، 75.5 % من 
املكيف���ات امل�صتوردة من ال�صني وحوايل 9.5 

% من تايلند.
واأو�صح���ت البيان���ات اأن حجم اال�صتراد يف 
يناير بل���غ 2.2 األف مكيف بقيم���ة 328.4 األف 
دين���ار، ويف فرباير مت ا�صت���راد 5120 مكيفا 
بقيم���ة 588.3 األف دينار، وبلغ عدد املكيفات 
يف مار�ش حوايل 12.4 األف مكيف ب�1.6 مليون 
دينار، ويف اأبريل 18.2 األف مكيف ب�2.6 مليون 

دينار.
وخالل مايو مت ا�صت���راد 17.3 األف مكيف 
بقيم���ة 2.2 مليون دينار، ويف يونيو 21.8 األف 
مكي���ف بقيم���ة 2.8 ملي���ون دين���ار، ويف يوليو 

اأك���ر م���ن 24 األف مكي���ف بقيم���ة 3.1 مليون 
دين���ار، وذلك موؤ�رش وا�صح على منو اال�صتهالك 
املحل���ي عل���ى مكيف���ات التربي���د وتزايد حجم 
ال�صوق يف اململكة كما اأن العتماد املوا�صفات 
واملقايي�ش اجلديدة وحظر نوع غاز فريون 22 

دور كبر يف زيادة كمية اال�صتراد.
وبح�ص���ب ت�صني���ف الواردات وف���ق الدول 
م���ن حيث الكمية، فقد جاءت ال�صني يف املركز 
االأول بكمية 76527 مكيفا، ثم تايلند ب�9698 
مكيفا، تليها الهند بعدد 7202 مكيف، ورابعا 
اململكة العربية ال�صعودية بعدد 3347 مكيفا، 

وماليزيا خام�صا بعدد 1909 مكيفات.
وبح�صب ت�صني���ف واردات املكيفات وفق 
ال���دول م���ن حي���ث القيم���ة، ج���اءت ال�صني يف 
املرك���ز االأول باأكر من 9.4 ملي���ون دينار، ثم 
تايلن���د بقيم���ة 855 األ���ف دينار، تليه���ا الهند 
بقيم���ة 598.4 األ���ف دينار، ورابع���ا ال�صعودية 
ب����515.5 األف دين���ار، وماليزي���ا خام�صا بقيمة 

514.3 األف دينار.
ومن ناحي���ة الت�صدي���ر، بلغ حج���م ت�صدير 
البحري���ن الأجه���زة مكيف���ات اله���واء 156280 
جهازاً من يناير حتى يوليو 2017 بقيمة اإجمالية 
بلغت اأكر من 21 ملي���ون دينار، 76.3 % من 

املكيفات امل�صدرة اإل���ى ال�صعودية وحوايل 9 
% اإلى الكويت.

واأو�صح���ت البيانات اأن حج���م الت�صدير يف 

يناي���ر بل���غ 11342 مكيفا بقيم���ة 1.8 مليون 
دينار، ويف فرباير مت ت�صدير 16.8 األف مكيف 
بقيمة 1.9 مليون دين���ار، وبلغ عدد املكيفات 

امل�ص���درة يف مار����ش ح���وايل 14.1 األف مكيف 
ب�1.6 مليون دينار، ويف اأبريل 26.3 األف مكيف 

ب�3.4 مليون دينار.
وخ���الل مايو مت ت�صدي���ر 30.9 األف مكيف 
بقيم���ة 3.8 ملي���ون دين���ار، ويف يونيو �صدرت 
اململكة 19.5 األف مكيف بقيمة اإجمالية بلغت 
2.4 ملي���ون دين���ار، وبلغ���ت ع���دد املكيفات 
امل�ص���درة يف �صه���ر يولي���و 37.5 األ���ف مكيف 

بقيمة 6.2 مليون دينار.
وبح�ص���ب ت�صنيف ال�ص���ادرات وفق الدول 
م���ن حي���ث الكمي���ة، ج���اءت اململك���ة العربي���ة 
ال�صعودي���ة يف املرك���ز االأول بكمي���ة 119270 
مكيف���ا، ثم الكوي���ت ب���� 14052 مكيفا، تليها 
�صلطنة عم���ان ب� 5479 مكيفا، ورابعا االإمارات 
بع���دد 5113 مكيفا، واالأردن خام�صا بعدد 4.9 

األف مكيف.
وبح�ص���ب ت�صني���ف �ص���ادرات املكيف���ات 
وفق الدول من حيث القيم���ة، حلت ال�صعودية 
يف املرك���ز االأول بقيم���ة 14.9 ملي���ون دين���ار، 
ثم الكوي���ت بقيم���ة 2.2 مليون دين���ار، تليها 
االإم���ارات بقيم���ة 1.4 ملي���ون دين���ار، ورابع���ا 
�صلطن���ة عم���ان ب����735.7 األ���ف دين���ار، وقطر 

باملرتبة اخلام�صة بقيمة 602.7 األف دينار.

اأرق���ام: اأ�صدرت موؤ�ص�صة امل�صاعدات اخلرية 
)كاف( ن�صخته���ا الثامن���ة م���ن قائم���ة موؤ�رش املنح 
العاملي للع���ام 2017، اإذ اأظهر تراجعا يف خمتلف 
الق���ارات من حيث الكرم والعط���اء، ولكن اإفريقيا 
فق���ط هي الت���ي اأظهرت حت���وال اإيجابي���ا يف املنح 

والهبات.
ويعتم���د التقري���ر عل���ى 3 معاي���ر ه���ي عدد 
االأ�صخا����ش املتربع���ني وزم���ن التط���وع لالأعم���ال 

اخلرية وم�صاعدة الغرباء.
وعل���ى عك����ش اإفريقي���ا، تراجع���ت اآ�صي���ا يف 
الت�صنيف يف جمي���ع املعاير الثالثة، اإذ �صجلت يف 
عن�رش م�صاعدة الغرباء 47 % من 51 % يف ت�صنيف 
2016، كم���ا انخف�صت يف زمن التطوع اإلى 21 % 

ويف التربع باملال اإلى 33 %.

وتراجعت دول مثل اأملانيا وايرلندا والرنويج 
واململك���ة املتح���دة يف الرتتي���ب هذا الع���ام، كما 
هبط���ت الواليات املتح���دة اإلى املرتب���ة اخلام�صة، 

وهو امل�صتوى االأدنى منذ 2011.
واأف���اد اأح���د م�ص���وؤويل “كاف” ب���اأن الرتاج���ع 
العاملي يف التربع���ات املالية وم�صاع���دة االآخرين 
رمب���ا يرجع اإل���ى عوام���ل �صيا�صي���ة يف العديد من 

الدول.
ويعتم���د املوؤ����رش اأي�صاً على بيان���ات موؤ�ص�صة 
“جال���وب” الت���ي تغط���ي 139 دولة ميث���ل تعداد 
�صكانه���ا 95 % م���ن �ص���كان االأر�ش )ح���وايل 5.2 

مليار ن�صمة(. 
واأ�صارت نتائج املوؤ�رش اإلى اأن 80 دولة �صهدت 
تراجع���ا يف معيار م�صاعدة الغرب���اء �صواء يف الدول 

النامي���ة اأو املتقدم���ة بينم���ا كان انخفا�ش التربع 
باملال االأبرز يف الدول املتقدمة، وتتاأثر التربعات 

املالية اأي�صاً بعدم اال�صتقرار االقت�صادي.
وقال���ت “كاف” اإن الطبق���ة املتو�صط���ة حول 

الع���امل ميك���ن اأن تفرج ع���ن مليارات ال���دوالرات 
كتربع���ات للطبقة االأفقر واالأكر احتياجا. واأو�صح 
التقرير اأن���ه لو تربعت الطبق���ة املتو�صطة بن�صبة 
0.5 % فقط م���ن اإنفاقها للفق���راء ف�صوف يقدر 
ذل���ك بحوايل 320 مليار دوالر �صت�صكل دعما قويا 

للموؤ�ص�صات اخلرية.
واأف���اد كب���ر التنفيذي���ني يف “كاف” �ص���ر 
جون لو باأن “العامل يتغ���ر بوترة كبرة، واأ�صبح 
العديد م���ن االأ�صخا�ش اأكر رخ���اء؛ بف�صل ت�صارع 

النمو االقت�صادي يف الكثر من الدول”.
واأ�ص���اف اأن “هذا االأمر اأ�صف���ر عن تولد ومنو 
ثقافة الكرم والت���ربع عرب االأجيال يف خمتلف دول 
العامل، مما ينعك�ش بالتايل على حياة املاليني من 

الب�رش على كوكب االأر�ش”.

الإمارات تا�سعا.. ال�سعودية الـ 48 والكويت الـ 31
على عك�ش اإفريقيا.. اآ�صيا ترتاجع يف الت�صنيف... “موؤ�رش العطاء”:
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حمف���زة �اإداري���ة ناجح���ة �مدربة حمرتف���ة، تن�ش���ر التفا�ؤل 

�ال�ش���عادة �التمكني باأد�ات ب�ش���يطة، ياأتي يف مقدمتها الإيجابية 

�احل���ب. زه���راء باق���ر، الرئي����س التنفي���ذي ملرك���ز زري العامل���ي 

لال�شت�ش���ارات �تنظيم الفعاليات، �املدربة �ال�شت�ش���ارية الد�لية، 

اأينما �قع ال�ش���م يفعل فعله بالجتماعيات �النف�س �الرتبية �بناء 

التميز ال�شخ�شي.

كم���ا تن�شط باق���ر يف برام���ج الإيجابي���ة �اخلطاب���ة �القيادة 

�العالقات العامة �الدعم النف�شي �التنمية الب�شرية �غريها. 

هل لك �أن حتدثينا عن طبيعة عملك؟
ب��داأت العمل اخلا�ص عندم��ا افتتحت 

مطعما هنديا، ويف الوقت ذاته كنت اأعمل 

ا�ست�ساري��ة تدريب مع موؤ�س�س��ات خليجية 

ودولية، لكنني �سع��رت اأن املطعم ياأخذين 

مم��ا اأح��ب ل��ذا رك��زت عل��ى اال�ست�س��ارات 

والتدري��ب م��ن خ��ال مرك��ز زري العامل��ي 

لا�ست�سارات وتنظيم الفعاليات واملعار�ص. 

ونح��ن يف املرك��ز ندع��م ري��ادة االأعم��ال 

مبختلف توجهاتها بال�سراكة مع جمموعة 

من املوؤ�س�سات يف دول جمل�ص التعاون، فيما 

االأفكار  م�سارات:  ت�سمل خدمات املرك��ز 3 

النا�سئ��ة،  وال�س��ركات  االأف��راد،  ودع��م 

وري��ادة االأعم��ال االجتماعي��ة.  واجه��ت 

الكث��ر م��ن ال�سعوبات يف بداي��ة الطريق، 

فاإ�ساف��ة ل�سعوب��ة التموي��ل، كن��ت اأ�سوق 

مل�ساريع��ي وبراجم��ي بحما���ص لاأ�سخا�ص 

واجله��ات اخلط��اأ، فاأج��د اعرتا�س��ا وعدم 

تقب��ل، لك��ن التج��ارب علمتن��ي االعتم��اد 

عل��ى نف�سي واأ�سبحت اأك��ر ا�ستقالية، اإذ 

اأخت��ار م�ساريع��ي و�سركائ��ي العاملني معي 

بعناية ودقة.

كم��ا اأنن��ي اأمث��ل مب��ادرة عاملية حتمل 

ا�س��م “يا�سمني” وهي تعن��ى بتمكني ودعم 

امل��راأة يف العدي��د م��ن اجلوان��ب خ�سو�س��ا 

ريادة االأعمال واالبتكار واالإبداع وكيفية 

خلق الت��وازن يف حياتها، )...( نحن نوؤمن 

باأن امل��راأة كل املجتمع وبالتايل اإذا �سعدت 

وا�ستقرت فاإن املجتمع ي�سعد وي�ستقر.

اأك��ر م��ا تع��اين من��ه امل��راأة ه��و عدم 

قدرته��ا عل��ى التخطيط املايل، ل��ذا نركز 

على متكينها يف هذا اجلانب.

البحري��ن  يف  ا�ست�ساري��ة  اأول  كن��ت 

ركزت عل��ى جانب اإدارة وتق��دمي الربامج 

التاأم��ل  اإدخ��ال  اإىل  اإ�ساف��ة  االإداري��ة 

والتنومي االإيحائي يف الربامج االإدارية.

وقدمت العديد من الربامج واالأن�سطة 

الت��ي حت��وي الكث��ر م��ن التاأم��ات الت��ي 

حت��دث تغيرا وتطويرا وتغ��ر من نف�سية 

املت��درب وجتعل��ه يعي���ص وي�ستع��د حلي��اة 

�سهلة �سل�سة و�سعيدة. 

 ه���ل ��ستف���دت م���ن جترب���ة �جلي���ل 
وه���ل  �لأعم���ال،  �إد�رة  يف  �ل�ساب���ق 
تتلقني �لن�سيحة من �لو�لد �أو من �أي 

�أفر�د �لعائلة؟
ا�ست�س��ارات اجل��ودة والتدريب مل تكن 

معروف��ة �سابق��ا، االأم��ر الذي جع��ل اأهلي 

يخاف��ون عَلي من خو�ص غمارها، ومع ذلك 

بقوا وم��ا زال��وا ين�سح��وين ويحت�سنوين، 

وللجمي��ع  له��م  اأثب��ت  اأن  اأحبب��ت   )...(

جدارتي، واحلمد هلل جنحت يف ذلك.

وتو�سي���ع  بتطوي���ر  تفكري���ن  ه���ل 
�أعمالك؟

امل�ساري��ع واخلط��ط كث��رة وم�ستم��رة 

كم�ساري��ع اال�ست�س��ارات وتطوي��ر القط��اع 

الفندقي وال�سياحي. كما نطمح يف افتتاح 

موؤ�س�س��ة اجتماعي��ة حت��ت مظل��ة مرك��ز 

زري تدي��ر العديد من املب��ادرات؛ من اأجل 

اإحداث تغير اإيجاب��ي وحمفز يف املجتمع 

وحتقيق املحبة وال�سعادة امل�ستدامة.

إعداد: المحرر االقتصادي

زهـراء بـاقـر: الـمـرأة كـل الـمـجـتـمـع 

نوفاك: �سوق �لنفط �ستتو�زن بحلول �أبريل 2018

“�لبحرين و�لكويت”: �أول خدمة تفاعلية مرئية وم�سموعة 

“في�ش” تتوقع �رتفاع “الن�شاط” بالإمار�ت و�لكويت بالربع �لر�بع

�لنفط يرتفع بفعل تد�عيات هاريف وتوجه “�إرما” للكاريبي

ي�شري لتطبيق ر�شوم الأن�شطة 22 �جلاري  �إعالن لـ “�لتجارة” 

1.5 مليون دينار �أرباح “�أك�سا” �لن�سفية 

رغم تاأجيل �لقر�ر 6 �أ�سهر

مرت�جعة بن�سبة 69 %

بالرغم من تاأجيل تنفيذ قر�ر فر�ض ر�سوم على 
�لأن�سط���ة �لتجارية ملدة 6 �أ�سه���ر �إل وز�رة �ل�سناعة 
و�لتج���ارة و�ل�سياحة ما ز�لت تن����ر �إعالناً على موقع 
“�سج���الت” ي�سري �إل���ى �أن �لتطبيق �سيب���د�أ من 22 

�سبتمرب �حلايل، وهو �ملوعد �لذي �أقر �سابقا.
وكان���ت �ل���وز�رة ق���د �أعلن���ت يف 31 �أغ�سط����ض 
�ملا�س���ي �أنه���ا و�فق���ت على مق���رتح غرف���ة جتارة 
و�سناعة �لبحرين بتاأجيل تنفيذ �لقر�ر �لوز�ري رقم 
130 ل�سنة 2016 �خلا�ض بر�سوم �لأن�سطة �لتجارية 

ملدة 6 �أ�سهر �إ�سافية تنتهي يف 31 مار�ض 2018.
ويقول �لإعالن �لذي يظهر على موقع “�سجالت” 
ب�سكل دوري مع كل �أمر “عزيزي �مل�ستثمر، باإمكانك 
ح���ذف �لأن�سطة غ���ري �ل�رورية من �سجل���ك �لتجاري 
تفادياً لدفع ر�سوم �إ�سافي���ة على �لأن�سطة و�ملقرر 

�ريانها من 22 �سبتمرب 2017”.
ل�سجل���ك  �لأن�سط���ة  ر�س���وم  “ملعرف���ة  ويتاب���ع 
�لتج���اري، يرج���ى ت�سجيل �لدخول يف نظ���ام �سجالت 
�أول، ثم ق���م باختيار �ل�سج���الت �خلا�سة بي، �ملدرج 

حتت قائمة �ل�سجل �لتجاري”.
وكانت �لوز�رة ق���د �أكدت عند مو�فقتها تاأجيل 
�لتطبيق حتى يت�سن���ى للغرفة در��سة �أو�ساع �سغار 
�لتج���ار لتمكينه���م م���ن تخفي�ض تكالي���ف �لتجديد 
�ل�سن���وي ع���ن طري���ق زي���ادة وعيه���م باأهمي���ة دمج 

�لأن�سطة �لتجاري���ة وبيان �ل�ستف���ادة �ملرتتبة على 
ذلك.

دين���ار�   25 م���ن  �لأن�سط���ة  ر�س���وم  وت���رت�وح 
�إل���ى 1000 دين���ار بح�شب ن���وع الن�ش���اط، وكان من 

�ملفرو�ض تطبيقها يف 22 �ل�سهر �جلاري.
و�أك���دت �ل���وز�رة �أن �لتاأجي���ل ج���اء بن���اء عل���ى 
توجيه���ات رئي����س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي 
�لأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة، بعقد �جتماعات 
م���ع غرف���ة جت���ارة و�سناع���ة �لبحرين للو�س���ول �إلى 
تفاهم ب�س���اأن ر�سوم مز�ولة �لأن�سط���ة، ولتوجيهات 
الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د  نائ���ب  العه���د  ويل 
لرئي�س جمل����س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�سلم���ان ب���ن حم���د �آل خليفة، ب���اأن تك���ون �خلطو�ت 
�ملتخ���ذة د�عمة لتوجهات �حلكوم���ة يف حتقيق �لنمو 
�لقت�س���ادي �لذي ي�سهم يف خل���ق فر�ض �لعمل �أمام 
�ملو�طن���ني، �إذ مت عقد �جتماعات م�سرتكة عدة بني 

�لوز�رة و�لغرفة ب�ساأن �لر�سوم.
وقل�ست �ل���وز�رة ع���دد �لأن�سط���ة �لتجارية من 
1891 �إل���ى 381 ن�ساطا، �لأم���ر �لذي �سهل �إجر�ء�ت 

بدء �لأعمال للم�ستثمرين ورو�د �لأعمال �جلادين. 
وبلغت ن�سبة �لزيادة يف معدل �إ�سد�ر �ل�سجالت 
�لتجاري���ة يف �ل�سهر 160 % من بع���د تد�سني نظام 
�سج���الت، بو�قع 54 �ألف �سجل �سادر بفرتة �لتطوير 

منذ نهاية �لعام 2014.

�أعلن���ت �ركة �أك�س���ا للتاأم���ني )�خلليج( عن 
حتقي���ق �أرباح �سافي���ة خالل �لن�س���ف �لأول من 
�لع���ام �جلاري بلغت 1.5 مليون دينار مقارنة مع 
4.9 ملي���ون يف �لفرتة ذ�ته���ا من �لعام �ملا�سي 

�أي بن�سبة تر�جع كبرية و�سلت �إلى 69.4 %.
و�أظه���رت بيانات ر�سمية �سادرة عن �ل�ركة 
اأن اإجم���ايل اأق�ش���اط التاأم���ن املكت�شب���ة بلغ يف 
�لن�س���ف �لأول 99.8 ملي���ون دينار منخف�سا من 

116.7 مليون كما يف يونيو 2016. 
وجاءت نتائ���ج �لكتتاب يف �ل�سه���ور �ل�ستة 
�لأول���ى من �لع���ام �جل���اري �سلبية بو�ق���ع 1.48 
مليون دين���ار، مقارنة مع 2.35 مليون يف �لفرتة 

�ملقابلة من �لعام �ملا�سي.
الأرب���اح  ف���اإن  البيان���ات  نف����س  وبح�ش���ب 

�ملتحققة ج���اءت من دخل �ل�ستثمار �لذي و�سل 
�لإجمايل له يف نهاية يونيو �ملا�سي 3.15 مليون 
دينار بعد �أن كان 2.68 مليون يف �لفرتة نف�سها 

من 2016.
وبلغت جمموع املطلوب���ات وحقوق امللكية 
يف �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري 352.8 مليون 
دين���ار، مرتفعة م���ن 328.9 ملي���ون �مل�سجلة يف 

نهاية يونيو من �لعام �ملا�سي.
وتعم���ل “�أك�س���ا” يف منطقة �خللي���ج �لعربي 

من���ذ �أكرث من 65 عاماً، وه���ي موجودة يف �ل�سوق 
�لبحريني���ة منذ ذلك �لتاري���خ، مما يجعلها و�حدة 
م���ن �أكرب �ل����ركات �لدولية للتاأم���ني يف منطقة 
اخللي���ج. كما تقدم جمموع���ة متنوعة من خدمات 
ومنتجات �لتاأمني لعمالئها من �لأفر�د و�ل�ركات 

و�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة.
وف���ازت �أك�س���ا بجائ���زة “�ملوؤّم���ن �لبحريني 
للع���ام” ل�سنة 2015 للم���رة �لثانية على �لتو�يل 

�سمن “جو�ئز منطقة MENA للتاأمني”.

• �سورة لو�جهة موقع �سجالت مت �لتقاطها يوم �أم�ض	

• 15 مليون دينار دخل �ل�ستثمار يف 6 �سهور	

فالديفو�ست���وك - روي���رتز: ق���ال وزير 
�لطاق���ة �لرو�س���ي �ألك�سن���در نوف���اك �أم����ض 
�لأربع���اء �إن �س���وق �لنفط �ستت���و�زن بحلول 

�لأول من �أبريل �لعام �ملقبل وفق توقعاته.
وقال �لوزي���ر يف ت�ريحات لل�سحافيني 
خي���ار متدي���د  �سن�ستخ���دم  تت���و�زن  “�إذ� مل 
�لتف���اق” يف �إ�سارة �إلى �تف���اق خف�ض �إنتاج 
�خلام ب���ني منظمة �لبلد�ن �مل�سدرة للبرتول 

)�أوبك( و�ملنتجني من خارجها.

يذك���ر �أن وكال���ة تا����ض لالأنب���اء نقل���ت 
�أم����ض �لأول عن وزير �لطاق���ة �لرو�سي قوله، 
، �إن ب���الده و�ل�سعودية ناق�س���ا متديد �تفاق 
خلف�ض �إم���د�د�ت �لنفط ب���ني �ملنتجني من 
منظمة �لبل���د�ن �مل�سدرة للب���رتول )�أوبك(، 
ومن خارجه���ا لكن مل تتخذ ق���ر�ر�ت حمددة.
ونقل���ت وكالة �إنرتفاك�ض عن نوفاك قوله �إن 
متدي���د�ً لالتفاق بعد �لرب���ع �لأول من 2018 

حمل در��سة كاأحد �خليار�ت.

�مل����ن����ام����ة-ب����ن����ك 
�أعلن  و�لكويت:  �لبحرين 
و�لكويت  �لبحرين  بنك 
عن طرح �أول جهاز �ر�ف 
للبنك  تابع  تفاعلي  �آيل 
وي��ع��م��ل  ���س��ب��ت��م��رب.  يف 
تكنولوجيا  وف��ق  �جلهاز 
تتيح  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م��رئ��ي��ة 
�ملعامالت  �إجن��از  للزبون 
و�خل����دم����ات �مل�����رف��ي��ة 

ع��رب �ل��ت��و����س��ل م��ع م��وظ��ف �خل��دم��ة يف 
وم�سموعة  مرئية  تفاعلية  معاملة  �إط��ار 
من  �أج��و�ء  و�سط  �لفعلي  �لوقت  يف  تتم 

�خل�سو�سية.
�آيل  ���ر�ف  جهاز  �أول  ط��رح  و�سيتم 
املايل  عي�شى  مدينة  جممع  يف  تفاعلي 
يف �سهر �سبتمرب، مما ميّكن �لزبائن من 
تتم  �لتي  �ملعامالت  من  �لعديد  �إجن��از 
�لبنك  �سيكات  �إي���د�ع  مثل  �ل��ف��روع  يف 
مببالغ  النقدي  وال�شحب  فورا،  و�رصفها 
�لنقدي،  700 دينار، و�لإي��د�ع  تزيد عن 
و�لتحويالت �سمن ح�سابات بنك �لبحرين 
�لفو�تري،  دفع  �إلى  �إ�سافة   ، و�لكويت، 

وغ����ريه����ا م����ن ط��ل��ب��ات 
خدمات الزبائن مثل طلب 
�خل�سم،  بطاقة  ��ستبد�ل 
وحت��دي��ث رق���م �ل��ه��ات��ف 
�ل�سخ�سية،  و�ل��ب��ي��ان��ات 
جهاز  يتميز  كما  وغريها. 
�لتفاعلي  �لآيل  �ل�����ر�ف 
تتمثل  عملية  بخا�سية 
�إلى  �لزبون  يف عدم حاجة 
�خل�سم،  بطاقة  ��ستخد�م 
باإمكانه  �لإلكرتوين، حيث  �ل�ري  و�لرقم 

�لكتفاء ببطاقة �لهوية. 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لبنك  �ل��رئ��ي�����ض  وق����ال 
�لبحرين و�لكويت ريا�ض �ساتر “�إن بنك 
�لبحرين و�لكويت �أول بنك يقوم باإطالق 
هذه �لتقنية �ملبتكرة يف �لبحرين، حيث 
ميثل  �لتفاعلي  �لآيل  �ل�ر�ف  جهاز  �إن 
نقلة هائلة يف �خلدمة �لذ�تية مع تعزيز 
�خلدمة  ه��ذه  خ��الل  من  �لزبائن.  جتربة 
باإجناز  �ل�ستمتاع  من  زبائننا  �سيتمكن 
�لتي  تقريبا  �مل�رفية  �خل��دم��ات  ك��ل 
ميكن لهم �حل�سول عليها عند زيارة �أي 

من فروعنا”.

مبا����ر: توق���ع تقرير حدي���ث �سادر عن 
�ركة في����ض لإد�رة �لأ�سول، ��ستمر�ر �لتوجه 
�لإيجاب���ي ب���اأدو�ت �لدي���ن و�إ�س���د�ر �سند�ت 
جدي���دة بدول �خلليج بقيم���ة 20 مليار دولر 

بالفرتة �ملتبقية من 2017.
ورج���ح �لتقري���ر �أن يتعزز ذل���ك �لتوجه 
�لإيجابي باإبر�م �سفقة �لإ�سد�ر�ت �ل�سيادية 

بالدولر بني دولتي �ل�سعودية و�لبحرين.
وقال �لرئي����ض �لتنفي���ذي ل�ركة في�ض 
لإد�رة �لأ�س���ول �إن �أد�ء �ل�سن���د�ت �ل�سيادية 
�سيكون ثابت���اً يف �ل�سعودي���ة، �إل �أن �لتجربة 
�أظهرت �أن �لبنوك ل تتحرك بال�رعة �لكافية.  
واأ�ش���ار فيليب جود اإلى اأن البنوك ال�شعودية 
لن تبادر �إل���ى �إ�سد�ر �ل�سند�ت، بل �ستتحلى 
ببع����ض �ل�س���رب؛ نظ���ر�ً لك���رب حج���م �لود�ئع 
�ملحلي���ة.  و�أ�س���اف “ميك���ن �أن تك���ون �ركة 
�لت�س���الت �ل�سعودية من �سمن �ملوؤ�س�سات 
�لت���ي �ستحق���ق �أف�سل ��ستف���ادة من �ل�سوق 

هذ� �لعام”.

وب���نّي �أن جن���اح �لرب���ع �لر�بع م���ن �لعام 
2017 يع���ود �إل���ى عو�م���ل عدة، منه���ا �لنمو 
�لعاملي �ملتز�م���ن و�نخفا�ض �أ�سعار �لفائدة 
وتع���زز  �لنا�سئ���ة  �لأ�س���و�ق  جت���ذب  �لت���ي 

�ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي.
�إ�س���د�ر  يعتم���د  �أن  �لتقري���ر  وتوق���ع 
�ل�سند�ت �جلديدة يف �سلطنة عمان على حجم 

�لعجز.
و�أ�س���ار �لتقرير �إل���ى �أن دولتي �لإمار�ت 
و�لكوي���ت يف و�سع جيد ج���د�ً لال�ستفادة من 
�لظروف �حلالي���ة، �لتي قد توؤدي �إلى �إ�سد�ر 
�شندات جدي���دة ب�رصط وجود طلب���ات وعامل 

جذب من �مل�ستثمرين.
وبن التقرير اأن احلظر �شي�شعب الأمور 
كثري�ً على قطر، �إل �أنه لن يجعلها م�ستحيلة.

وق���ال �لتقرير �إن من �ملرج���ح �أن تقوم 
�لدوح���ة بت�سييل بع�ض �لأ�سول �لأخرى، مثل 
ح�شته���ا يف بن���ك كري���دي �شوي����س؛ لتجنب 

�ملخاطر.

�سنغافورة/لندن -رويرتز: ز�دت �أ�سعار 
�لنف���ط �أم����ض �لأربعاء بع���د �رتف���اع هو�م�ض 
�لتكري���ر �لعاملي���ة و�إعادة فت���ح م�ساف على 
�ل�ساحل �لأمريكي خلليج �ملك�سيك مما �ساهم 
يف حت�سني �آف���اق �سوق �خلام بعد �نخفا�سات 
ح���ادة ج���ر�ء �لعا�سف���ة ه���اريف. و�رتف���ع خام 
�لقيا����ض �لعاملي مزيج برن���ت 28 �سنتا �إلى 
53.66 دولر للربمي���ل بحلول �ل�ساعة 0952 
بتوقيت جرينت�ض. وز�دت �لعقود �لآجلة خلام 
غ���رب تك�سا�ض �لو�سيط �لأمريك���ي 15 �سنتا 
�إل���ى 48.81 دولر للربميل. ويجري ��ستئناف 

ت�شغيل الكثري من امل�شايف وخطوط الأنابيب 
و�ملو�ن���ئ �لتي ت����ررت من �لإع�س���ار هاريف 
قبل ع�رة �أيام. وحتى �لثالثاء تعطل نحو 3.8 
مليون برميل من طاق���ة �لتكرير �أو ما يعادل 
20 % من �إجمايل �لطاقة �لتكريرية بالوليات 
�ملتحدة، مقارن���ة مع 4.2 مليون برميل يوميا 
يف ذروة �لعا�سفة. وترك���ز �لأنظار �أي�سا على 
�لإع�سار �إرما، �لذي ج���رى ت�سنيفه كعا�سفة 
م���ن �لفئ���ة �خلام�س���ة ويتج���ه نح���و �لكاريبي 
وفلوري���دا وقد يعطل م�ش���ايف اأخرى وي�شبب 

مزيد� من نق�ض �لوقود. 

مازن �لن�سور

�ملحرر �لقت�سادي

• ريا�ض �ساتر	

أول استشارية بحرينية تدخل التنويم اإليحائي بالبرامج اإلدارية



للبيع
شقة سكنية حتت االنشاء قرب مجمع 

الواحة في اجلفير
الدور 14 مساحة 117متر مربع

تتكون من: غرفة عدد 2، حمام 2، صالة، مطبخ
التسليم في شهر 2018/6

السعر: 70 ألف
لالستفسار 38282861

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
السادة اصحاب شركة اورجن ميديا جروب او ام جي ذ.م.م   املسجلة مبوجب 

القيد رقم :66168 طالبني تغيير االسم التجاري    للفرع الرابع للشركة من 
ديزايرتيك الى اورجن للتصميمات الداخلية ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ نشر االعالن

القيد : 66168
التاريخ :09/08/2017

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم )0000( لسنة 2017

 بشان تغيير االسم التجاري  للفرع الرابع لشركة اورجن ميديا جروب او ا م جي ذ.م.م  

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
السادة اصحاب اورجن ميديا جروب او ام جي ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم: 66168 طالبني تغيير االسم التجاري    للفرع الثاني  لشركة اورجن 

انترناشيول بروكرج الى شركة اوراجن لتطوير العقارات ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر االعالن

القيد : 66168
التاريخ :09/08/2017

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم )0000( لسنة 2017

 بشان تغيير االسم التجاري  لشركة اورجن انترناشيول بروكرج
السالم  /بالد  السادة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  الى  تقدم 

العقارية ش.ش.و للفرع االول:
من: بالد السالم العقارية ش.ش.و
BILAD ALSALAM ESTATE S.P.C

إلى: بالد السالم للدارة ش.ش.و
BILAD AL SALAM MANAGEMENT S.P.C

 فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل مدة 
اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
التاريخ: 2017-08-27

CR 2017 – 144291 :رقم الطلب
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هاآرت�س: الروهينغا ميوتون باأ�شلحة اإ�رسائيلية
القد����س املحتل���ة � اأ ف ب: ذكرت �شحيفة “هاآرت�س” اأنه رغ���م الطلب امل�شتمر من قبل 
ن�شط���اء حقوقي���ن لوقف اإ�رسائيل بيع اأ�شلحته���ا مليامنار اإال اأن االأولى ت����رس على اال�شتمرار 
قدما يف ذلك. وقالت ال�شحيفة اإن قائد جي�س ميامنار، من اأونغ هلينغ، كان قد زار اإ�رسائيل 
يف �شبتمرب عام 2015 ل�رساء اأ�شلحة من م�شنعن اإ�رسائيلين، والتقى وفده مع الرئي�س ربن 

ريفلن وم�شوؤولن ع�شكرين مبا يف ذلك رئي�س هيئة اأركان اجلي�س االإ�رسائيلي.
واأك���دت ال�شحيفة اأن املحكمة العليا االإ�رسائيلي���ة �شتنظر نهاية �شبتمرب احلايل يف طلب 
قدم���ه ن�شطاء حقوقي���ون اإ�رسائيليون �شد ا�شتم���رار بيع ال�شالح مليامن���ار، وذلك ملنع قتل 

م�شلمي الروهينغا باأ�شلحة اإ�رسائيلية.
وكان االأم���ن العام لالأمم املتح���دة، اأنطونيو غويرتي�س، قد ح���ّث ال�شلطات يف ميامنار، 
باإنه���اء العن���ف �شد الروهينغا امل�شلم���ن يف والية راخن، حمذرا م���ن خماطر حدوث تطهري 

عرقي اأو ا�شطرابات اإقليمية. 
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دبي ـ العربية.نت:

 قال وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية 
بدولة االإم���ارات العربي���ة املتحدة اأنور 
قرقا����س، اأم�س االأربع���اء، اإن ال�شعودية 
اأحرج���ت النظ���ام االإي���راين “بتعامله���ا 
املمي���ز مع احلج���اج االإيراني���ن بالرغم 
من حتري�س و�شائل االإعالم االإيرانية يف 

هذه امل�شاألة”، على حد تعبريه.
عل���ى  تغري���دات  خ���الل  واأ�ش���اف 
ح�شاب���ه ب� “توي���رت” اأن ت�رسيحات وزير 
اخلارجية ال�شعودي ع���ادل اجلبري حول 
اإ�شاع���ات التقارب مع اإي���ران “وو�شفه 
له���ا بامل�شحك���ة كذبت اجل���ار املربك 
واملرتب���ك، امل�شاأل���ة يف جوهرها تربير 

الإعادة ال�شفري اإلى طهران”.
االإمارات���ي:  امل�ش���وؤول  واأ�ش���اف 
“بينما تروج جهات لالنت�شار االإقليمي 
االإيراين وت�شمل اجلار املربك واملرتبك 
وحتالف���ه احلزب���ي، ت�شع���ى ال�شعودية 
�شمن حتال���ف الدول االأرب���ع اإلى نظام 

عربي قوي”.

دبي ـ قناة الحدث: 

اأكد نائب رئي�س الوزراء اليمني وزير 
اخلارجي���ة، عبدامللك املخاليف، اأنه ال مكان 
للمخل���وع علي عب���داهلل �شالح يف م�شتقبل 
اليم���ن، وذلك م���ع ات�شاع ه���وة اخلالفات 
بن املخلوع من جهة واحلوثين من جهة 

اأخرى.
ونفى املخاليف، يف ت�رسيحات �شحافية 
ن�رستها الوزارة عرب ح�شابها على “تويرت”، 
اأن يك���ون هن���اك حاج���ة لعق���د �شفق���ات 
م���ع �شالح. وق���ال املخ���اليف اإن احلوثين 
ينف���ذون اأطماعه���م فيم���ا توه���م �شالح 
با�شتخدامهم ليح�ش���د الغنائم، موؤكداً اأن 
التهدئ���ة احلالية بن ط���ريف االنقالب لن 
ت���دوم طويالً يف ظل التعزيزات الع�شكرية 
للحوثي���ن داخل العا�شمة ملواجهة قوات 
�شالح. واأك���د الوزير اليمن���ي اأن “احل�شم 
ال�شيا�شي ال الع�شك���ري هو خيار احلكومة 

ال�رسعية”.

تونس ـ رويترز: 

اأعل���ن رئي�س احلكوم���ة التون�شية 
يو�شف ال�شاهد اأم�س االأربعاء، اأنه قام 
بتعدي���ل وزاري وا�ش���ع، كان متوقع���ا 
وطاول ب�شكل خا�س وزارتي الداخلية 

والدفاع.
وق���ال ال�شاهد بعد لقائه الرئي�س 
ال�شب�ش���ي  قائ���د  الباج���ي  التون�ش���ي 
اإج���راء حتوير عل���ى الرتكيبة  “قررت 
احلكومي���ة” وذلك قب���ل عر�س الئحة 

الوزراء اجلدد.
وع���ن يو�ش���ف ال�شاه���د، يف اأول 
تعدي���ل وزاري من���ذ تكليف���ه برئا�شة 
الوزراء قبل عام، م�شت�شاره والقيادي 
يف حرك���ة النه�ش���ة توفي���ق الراجحي 
وزيرا مكلفا باالإ�شالحات االقت�شادية.
وه���ذا املن�شب جدي���د ويبدو اأنه 
ر�شال���ة للمقر�ش���ن الدولي���ن ب���اأن 
تون�س �شتم�شي قدم���ا يف اإ�شالحاتها 

االقت�شادية.

بيروت ـ أ ف ب: 

اأم����س  اللبن���اين،  اجلي����س  اأعل���ن 
االأربع���اء، اأن فحو�س احلم�س النووي، 
الت���ي اأجراها على جث���ث مت انت�شالها 
م���ن جرود بل���دة حدودية م���ع �شوريا، 
اأثبتت اأنها تعود لع�شكرين لبنانين 

خطفوا قبل 3 �شنوات.
وياأت���ي االإعالن بعد عثور اجلي�س، 
قبل اأقل م���ن اأ�شبوعن يف جرود بلدة 
عر�ش���ال، الت���ي كانت حت���ت �شيطرة 
تنظي���م داع�س، على رف���ات مت نقلها 
الع�شك���ري، للتاأكد  اإل���ى امل�شت�شفى 
من هوي���ات اأ�شحابها. واأعلنت رئا�شة 
جمل����س الوزراء اجلمع���ة املقبل “يوم 
حداد وطن���ي” على اأرواح الع�شكرين 
القتل���ى. واأحيل ملف الع�شكرين اإلى 
مديري���ة املخابرات الإجراء التحقيقات 
االأولي���ة، و�شم���ه اإل���ى مل���ف الق�شية 
ال���ذي فت���ح اأثن���اء خطفهم م���ن تالل 

عر�شال عام 2014.

 قرقا�س: ال�شعودية 
اأحرجت النظام االإيراين

 املخاليف: ال مكان ل�شالح 
يف م�شتقبل اليمن

 تعديل وزاري �شامل 
وعميق يف تون�س

 حداد يف لبنان بعد تاأكيد 
“مقتل الع�شكرين”

هايلي: اإيران تغذي ال�رصاعات الإقليمية وتهرب الأ�سلحة
قد تخلف تيلر�شون على راأ�س الدبلوما�شية االأمريكية

وتابع����ت “اإي����ران اأي�ش����ا م�شتم����رة يف تطوير 
تكنولوجي����ا ال�شواريخ البالي�شتي����ة والقادرة على 
حم����ل روؤو�����س نووي����ة، فاحلر�س الث����وري واجلي�س 
االإي����راين يقوم����ان ب�ش����كل دائ����م بتج����ارب عل����ى 
�شواريخ قام����وا بتطويرها قد توؤدي بح�شب خرباء 
يف اال�شتخب����ارات اإل����ى �شناعة �ش����اروخ بالي�شتي 

قادرا على حمل روؤو�س نووية”.
وكان����ت مندوبة الواليات املتحدة قد اعتربت 
اأن االتف����اق الن����ووي مل����يء بالثغرات مب����ا ي�شمح 
لطه����ران باأن ت�ش����كل التهديد ذاته ال����ذي ت�شكله 

كوريا ال�شمالية على املدن االأمريكية.
اإل����ى ذلك، اأ�شارت جمل����ة فورين بولي�شي اإلى 
احتمال تعين املمثل����ة الدائمة للواليات املتحدة 
ل����دى االأمم املتحدة نيك����ي هايلي يف من�شب وزير 

اخلارجية االأمريكي بدال عن ريك�س تيلر�شون.
ونقلت املجلة ع����ن م�شدر حكومي اأمريكي مل 

حتدد هويته قول����ه: “يف االأ�شبوع املا�شي انت�رست 
اإ�شاع����ات ح����ول ترك����ه )تيلر�ش����ون( للمن�شب ... 

و�شتحل نيكي هايلي حمله يف الوزارة”.
ال�شابق����ن  امل�شوؤول����ن  م����ن  ع����دد  واأعل����ن 
واحلالي����ن يف وزارة اخلارجي����ة االأمريكي����ة للمجلة 
اأن �شب����ب ه����ذه ال�شائع����ات كان اختف����اء ريك�����س 
تيلر�ش����ون موؤخرا عن االأنظ����ار وظهوره النادر على 
اجلمه����ور، وعدم �ش����دور اأي ت�رسيح����ات من جانبه 
ح����ول العديد م����ن الق�شاي����ا الهامة مث����ل “التزام 
اإيران بتنفيذ االتفاق النووي” و“التجارب النووية 
وال�شاروخي����ة لكوريا ال�شمالية”. ويرى اخلرباء اأنه 
وعلى خلفي����ة الت�رسيح����ات والتعليق����ات املدوية 
من جان����ب الرئي�����س دونالد ترام����ب ووزير دفاعه 
جيم�����س ماتي�س مع عدم وجود ت�رسيحات علنية من 
قبل الوزي����ر تيلر�شون، تتقل�����س اأهمية احلوار يف 

اأولويات ن�شاط وا�شنطن يف حل الأزمة الكورية.

• مندوبة الواليات املتحدة لدى االأمم املتحدة نيكي هايلي	

واشنطن ـ وكاالت: 

قالت مندوبة الوليات املتحدة يف الأمم املتحدة، نيكي هايلي، اإن اإيران ت�ستمر بدعمها للإرهاب 

وتغذية ال�سراعات يف ال�سرق الأو�سط، واتهمت املندوبة الأمريكية اأي�سا احلر�س الثوري بتطوير 

تكنولوجيا ال�سواريخ البالي�ستية.

امل�ستمر  وال��دع��م  ال�سفر  حظر  وان��ت��ه��اك  الأ�سلحة  بتهريب  ت��ق��وم  اإي���ران  اأن  هايلي  واأ���س��اف��ت 

للإرهاب، كما تعمل على تغذية ال�سراعات الإقليمية”.

جنيف ـ وكاالت: 

اأك����دت االأم����م املتح����دة، اأم�س االأربع����اء، اأن 
النظ����ام ال�شوري هو امل�شوؤول ع����ن الهجوم بغاز 
ال�شاري����ن، ال����ذي طال خان �شيخ����ون يف اإدلب يف 
4 اأبريل املا�شي، والذي راح �شحيته 87 قتيالً، 

غالبيتهم من الن�شاء واالأطفال.
وج����اء يف التقرير ال�14 ال����ذي اأ�شدرته جلنة 
التحقي����ق التابع����ة لالأم����م املتح����دة ح����ول و�شع 
حق����وق االإن�شان يف �شوريا، ون�����رس اأم�س اأن طائرة 

لنظام االأ�شد ق�شفت خان �شيخون بالكيميائي.
كم����ا اأو�شح املحقق����ون اأن����ه “مت ا�شتخدام 
ال�ش����الح الكيميائي يف �شوري����ا 33 مرة حتى االآن 
... ق����وات النظام نفذت 27 هجوم����اً بالكيميائي 

منها 7 بن 1 مار�س و7 يوليو هذا العام”.
واعت����رب التقرير اأن ق����وات االأ�شد “وا�شلت 
�ش����د  الكيميائي����ة  االأ�شلح����ة  ا�شتخ����دام  من����ط 
ل�شيط����رة  اخلا�شع����ة  املناط����ق  يف  املدني����ن 
املعار�شة”، مو�شح����اً اأن هجوم خان �شيخون هو 

“االأخطر”. وو�شف ذلك باأنه جرمية حرب.
تك����ون  اأن  اللجن����ة يف تقريره����ا  ورف�ش����ت 
ال�رسب����ات اجلوية ا�شتهدفت خمزن����اً ينتج ذخائر 

كيميائية. وجاء يف التقرير “العك�س هو ال�شحيح، 
الأن كل االأدلة املوجودة تتيح القول اإن هناك ما 
يكف����ي من االأ�شب����اب املو�شوعي����ة لالعتقاد باأن 
القوات اجلوية األقت قنبلة ن�رست غاز ال�شارين”.
وكان جمل�����س حق����وق االإن�ش����ان التابع لالأمم 

املتح����دة اأن�شاأ ه����ذه اللجن����ة ع����ام 2011، اإال اأن 
النظ����ام ال�ش����وري مل ي�شم����ح ملحققيه����ا بزيارة 

�شوريا للقيام بتحقيقاتها هناك.
وه����ذه اللجن����ة لي�شت الوحي����دة التي حتقق 
يف الهج����وم الرابع من اأبريل، اإذ هناك جلنة اأخرى 

م�شرتكة ب����ن االأمم املتح����دة واملنظمة الدولية 
حلظر االأ�شلحة الكيميائية تقوم اأي�شا بالتحقيق 

يف هذه احلادثة.
ويف نهاي����ة يوني����و اأكدت املنظم����ة الدولية 
حلظ����ر االأ�شلح����ة الكيميائي����ة اأن غ����از ال�شاري����ن 
ا�شتخ����دم يف الهجوم على خ����ان �شيخون من دون 
حتدي����د م�شوؤولية اأي طرف. كم����ا نددت بخ�شوع 

املحققني ل�شغوط هائلة.
من جانب اآخ����ر، قال مبع����وث االأمم املتحدة 
دي  �شتاف����ان  ال�شوري����ة  ال�ش����الم  ملحادث����ات 
مي�شت����ورا، اأم�����س االأربع����اء، اإن عل����ى املعار�شة 
ال�شورية قبول اأنها مل تنت�رس يف احلرب امل�شتمرة 
منذ 6 اأعوام ون�شف العام على الرئي�س ال�شوري 
ب�ش����ار االأ�شد. وقال دي مي�شت����ورا “الق�شية هي 
... ه����ل �شتكون املعار�شة ق����ادرة على اأن تكون 
موح����دة وواقعي����ة بالقدر ال����كايف الإدراك اأنها مل 
تف����ز باحل����رب؟”. وب�شوؤال����ه عم����ا اإذا كان يقول 
�شمنا اأن االأ�شد انت�رس يف احلرب قال دي م�شتورا 
“ل�ش����ت اأنا من يكتب تاريخ ه����ذا ال�رساع ... لكن 
يف اللحظة احلالي����ة ال اأعتقد اأن اأي طرف باإمكانه 

حقيقة اإعالن االنت�شار يف احلرب”.

اتهامات أممية جديدة لدمشق باستخدام “الكيميائي”
دي ميستورا يدعو المعارضة السورية للتحلي بالواقعية

نيويورك و�شيكاغو تتمردان على الرئي�س
نيويورك ـ وكاالت:

نيوي����ورك  مدينت����ي  عمدت����ا  رف�����س   
و�شيكاغو االأمريكيتن، قرار الرئي�س دونالد 
ترام����ب ط����رد املهاجرين غ����ري ال�رسعين من 
الب����الد، معربين عن عزمهما على حماية جميع 

اأهايل مدينتيهما.
وكان ترامب قد األغى اأم�س االأول برنامج 
DACA ال����ذي يطل����ق علي����ه “احلامل����ون”، 
وال����ذي مينع ترحي����ل مهاجرين دخل����وا البالد 
ب�ش����كل غري قان����وين عندما كان����وا اأطفاال، مع 
اأن����ه اأرج����اأ تنفيذه حتى مار�����س املقبل، ومنح 
الكونغر�س مهلة 6 اأ�شهر لتحديد م�شري نحو 

800 األف �شخ�س �شيتاأثرون بالقرار.
واأك����د عمدة �شيكاغ����و رام اإميانوئيل، اأن 
قرار الرئي�س لن مي�س �شكان املدينة، قائال: 
“ي�رسنا اأن نرحب بكم يف �شيكاغو. هذا بيتكم. 
اذهب����وا اإل����ى املدار�س وتابع����وا اأحالمكم، وال 

داعي الأن تقلقوا على اأي �شيء”.
وت�شامن عمدة نيويورك بيل دي بالزيو 
مع هذا املوقف، موؤكدا عزمه على الدفاع عن 
حقوق املهاجري����ن، الذين و�شل����وا االأرا�شي 

االأمريكية وهم �شغار. 
وق����ال: “ل����دي ر�شالة اإل����ى الرئي�س – ال 
تق����رب �شباب نيوي����ورك ... �شنخو�س معركة 

دفاع عن حاملي نيويورك”.

• االأمم املتحدة: نظام االأ�شد م�شوؤول عن هجوم خان �شيخون	
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ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

 يوميات مغترب.. 
كان����ت �لأور�ق و�أغر��ض �أخ����رى منت�رشة على 
�لأر�����ض يف فو�ضى عارم����ة وكاأن قنبلة �أُلقيْت يف 
�لغرف����ة... وقف����ُت و�أن����ا �أحك ف����روة ر�أ�ضي ناظر� 
حويل مفكر� يف �لطريقة �ملثلى لتنظيف �لغرفة 
باأقل جهد، ب����د�أت �أجمع �لأور�ق من على �لأر�ض، 
فوقعت عيني على تذكرة �ضفر من بني �لأور�ق، 
�ضعرُت بالربودة وهي تت�ضلل �إلى جميع �أطر�يف، 
وبخفق����ات قلب����ي تتز�ي����د عندما ق����ر�أت �لتاريخ 
�مل����دون على �لتذكرة، �إنه تاريخ �ضفري ورحيلي 
�إلى �لغربة، جل�ض����ُت على طرف �ل�رشير و�أنا �أم�ضح 
�لعرق �ل����ذي تندى على جبين����ي، �أغم�ضت عيني 
و�ضحب����ت �له����و�ء �إل����ى رئت����ي يف نف�����ض عمي����ق، 
ف�ض����دري مزدح����م بكث����ر م����ن �مل�ضاع����ر ما بني 
��ضتي����اق، وفقد، ووج����ع، وحزن، وح����رة و�أ�ضئلة 
ل تغ����ادر ر�أ�ضي.. وتذك����رت: كانت �ل�ضاعة ت�ضر 
�إلى �خلام�ض����ة ع�رش�.. فقد ح����ان �ملوعد للذهاب 
�إلى �ملطار... كانت ط����و�ل �ليوم تزعجني بع�ض 
�لأف����كار �لت����ي �أتخيله����ا ع����ن �ل�ضف����ر و�لغربة... 
�أفك����ر يف �أمنياتي �لتي ما حتقق����ت �أبد�... وكرثة 
�لزدحام يف ر�أ�ضي.. ولك����ن �أعلم جيد� �أن �أحالمي 
من حقي ويوما �ضتتحقق.. �نتهت �لأيام �لد�فئة 
يف �أح�ض����ان �لعائلة و�لوطن... مللم����ت �أغر��ضي 
د�خ����ل حقيبة.. و�أ�ضبحت جاه����ز� لل�ضفر... �بت�ضم 
�أب����ي ولك����ن �بت�ضامت����ه كان����ت خافت����ة، وعين����اه 
حزينت����ان، وظهر عل����ى �أمي �لنفع����ال و�ل�ضيق، 
كان����ت �ل�ضم�����ض قد قارب����ت على �لرحي����ل ناثرة 

ور�ءه����ا ل����ون �ل�ضفق �ملحم����ر، وبع�����ض �ل�ضحب 
�ملعلق����ة بال�ضماء، و�جل����و هادٌئ وجمي����ٌل، ن�ضمة 

هو�ء خفيفة تنتقل عرب نافذة �ل�ضيارة..
�ضلك����ت طريقي �إلى �ضاحة �لود�ع و�للقاء... 
�أر�����ض �لدموع باختالفها.. �إل����ى �ملطار... �ملكان 
�ل����ذي يت�ضابه فيه �لنا�ض.. تلتقي فيه �لعيون... 
ت����ربق في����ه دمعة �أم����ل بلق����اء �آخر.. وب����ني فر�ق 
�لأحبة.. و�حت�ضان دقات قلبي... و�ل�رش�ع بد�خلي 
بني �لأمل و�لياأ�ض.. �خلوف و�لتحدي... يدوي يف 
�ملكان �ضدي �ضوت �لند�ء �لأخر للم�ضافر على 

منت �لطائرة... 
رفع����ُت ر�أ�ض����ي قلياًل وق����د تذك����رُت �ضيًئا، 
نظرُت �إل����ى �ل����دولب �خل�ضبي �ملوج����ود يف �أحد 
�أركان �لغرفة و�أخرج����ت منه دفرت�، دونُت تاريخ 
�ليوم و�ل�ضاع����ة، ثم �أقفلته وو�ضعت����ه مبكانه... 
��ضرتي����ت ذل����ك �لدف����رت من����ذ زم����ن؛ لأدون ب����ه 
خو�ط����ري وم�ضاع����ري، �ضاأكت����ب كل �ض����يء ب����ه، 
�ضاأجعل����ه توثيًقا لفرتة غربت����ي فبد�خلي �لكثر 
م����ن �مل�ضاعر، ودونُت ملحوظ����ة �ضغرة مفادها: 
�أن����ا موؤم����ن �أن �لف�ض����ول �لأربع����ة، �ضتظ����ل دوًما 
�أربع����ة، وب����اأن �ضم�ًضا و�ح����دة، وباأن قم����ر� و�حًد�، 
لكنني حني �غرتبت عن وطني �كت�ضفت، �أن كل 
�لأم����ور تغ����رت، فاأ�ضفت قمر� غريب����ا، و�أ�ضفت 
�ضم�ًضا ثانية، و�أ�ضفت ف�ضاًل خام�ًضا، وهو ف�ضل 

للغربة. ما �أ�ضعبه. 
عمرو أبوالعطا

د.  خالد إسماعيل العلوي

استشاري االرشاد النفسي

ميت ويعيش معي!

 المشكلة:
م�شكلت��ي �لت��ي �أع��اين منه��ا ت�ؤرقني ليال 

ونه��ار�.. تالزمن��ي يف كل �شاع��ة م��ن �شاع��ات 

�لي���م حت��ى يف منام��ي و�أحالم��ي.. حاول��ت 

�للج���ء �إىل �أطباء نف�شيني من قبل ولكنهم مل 

يفي��دوين. فاأن��ا ال �أعاين من ح��االت ع�شبية 

ولكنن��ي م�شابة بحال��ة نف�شي��ة تالزمني منذ 

�شن��ت.  5
لقد ت�يف زوجي قب��ل 5 �شن��ت بطريقة 

نف�ش��ه  يف  �لن��ار  �أ�شع��ل  بعدم��ا  ج��د�  ب�شع��ة 

�أمام��ي، ومن��ذ ل��ك �لي���م و�أن��ا ال �أ�شتطي��ع �أن 

�أبع��د تل��ك �ل�ش�رة ع��ن خميلت��ي.. ولكن هذه 

لي�شت �مل�شكل��ة.. �مل�شكلة هي �أنن��ي �أر�ه �أمامي 

�أحيان��ا يكلمن��ي.. و�أج��زم �أن��ه ه��� ب�شحم��ه 

ال  خي��ال..  �أو  وه��م  جم��رد  ولي���س  وحلم��ه 

�أح��د ي�شدقن��ي.. و�أكاد �أك��ذب نف�ش��ي �أحيانا 

ولكنن��ي �أر�ه و�أح�س باأنفا�شه.. يق�ل�ن يل �إذ� 

��شتم��رت حالتي هكذ� ف�شاأ�شاب باجلن�ن. هل 

يعقل �أن يك�ن ذلك كله جمرد �أوهام؟ ن�شحني 

�لبع���س باللج�ء �إىل و�شط��اء �الأرو�ح ولكنني 

خائفة.. ماذ� �أفعل؟

 الحل:
�ضيدت���ي �لفا�ضلة “�أم عبد�هلل”.. حقا �إنها م�ضكلة ت�ضتحق 
�لتاأم���ل ب�ضيء م���ن �لعمق و�لوقف���ة �لإن�ضانية، فقب���ل �أن �أبد�أ 
مب�ضكلتك، ��ضمحي يل �أن �أطرح عليك بع�ض �لت�ضاوؤلت وذلك 
من باب �ل�ضتي�ضاح ع���ن غمو�ض معامل م�ضكلتك وما تخفيها 

من معلومات قد تفيدنا..
يب���دو يل من معطي���ات م�ضكلتك �أن هن���اك عو�مل عديدة 
تر�كم���ت و�أدت يف نهاي���ة �لأم���ر �إلى �خت���الل يف تو�زنك �لعام 
�لذي �أثر ب���دوره يف �جلانب �لنف�ضي ب�ضكل كبر، مما �أدى �إلى 

�ضعورك بحالة نف�ضية تالزمك منذ 5 �ضنو�ت!
ونظ���ر� ل�ضعوبة توجيه �لأ�ضئلة و�حل�ض���ول على �إجاباتها 
منك مبا�رشة عرب ه���ذه �ل�ضفحة، �قرتح عليك �إن مل يكن لديك 
مان���ع باأن تقوم���ي بزيارتي يف مكتبي، و�ض���وف �أكون على �أمت 
�ل�ضتع���د�د مل�ضاعدت���ك يف �لتخل�ض م���ن �مل�ضكلة عن طريق 
جل�ضات �إر�ضادية، فهذه دعوة مفتوحة لك ولكل من يعاين من 
مث���ل هذه �مل�ضكالت �ملاأ�ضوية �لتي ق���د توؤرقهم يف حياتهم، 
ولك���ن يف�ضل �أن تعر�ض �مل�ضكلة �أول عرب �ل�ضفحة ثم نحاول 

�لبحث عن �حلل �ملنا�ضب لها.
وعل���ى �أية ح���ال، ل مانع لدي من �أن �أح���اول �لرد على مثل 
ه���ذه �مل�ض���كالت ب�ض���ورة �أو باأخ���رى حت���ى و�إن مل يكن �حلل 
ب�ض���ورة مكتملة، حيث لبد من �لتح���اور با�ضتخد�م �لأ�ضاليب 
�لنف�ضي���ة �لعالجية عرب جل�ضات �لإر�ضاد �لنف�ضي �لتي تتطلب 

�ل�ضتم���اع للحالة و�لرد عليها وخ���الف ذلك من تلك �لأ�ضاليب 
�ملتبع���ة، ول�ضيما �أن م�ضكلتك من �لنوع �لذي يحتاج �إلى مثل 
ه���ذه �جلل�ضات �إل �أنني �ضاأحاول عرب ه���ذه �ل�ضفحة �أن �أخل�ض 
�إلى بع�ض �جلو�نب �ملهمة بها وعلها حتقق �لهدف �ملطلوب 
م���ن عر�ضه���ا كم�ضكلة وحل لك���ي يطلع عليه �لق���ر�ء �لآخرون 

�أي�ضا، ومن ثم تعود فائدتها على �جلميع.
عزيزت���ي �أم عب���د�هلل.. �إن م�ضكلت���ك ي�ضوبه���ا �ض���يء من 
�لغمو����ض وخا�ض���ة طريقة وف���اة زوجك، حي���ث �إن مالب�ضاتها 
غ���ر و��ضح���ة و�أ�ضبابه���ا جمهولة، كم���ا �أنها عملي���ة �نتحارية 
ب�ضع���ة جد�، وكان �مل�ضه���د �لرهيب �أم���ام عينيك مما ي�ضعب 
ن�ضيانه ب�ضهولة، و�إبعاد تلك �ل�ضورة عن خميلتك. نعم �إنه �أمر 
طبيع���ي لرد فعلك لهذ� �ملنظر وخا�ضة �أن زوجك هو �ل�ضحية 
و�رتك���ب �لفعل بنف�ضه، و�ختار طري���ق �لنهاية بهذ� �لأ�ضلوب 
�ملحرم �لذي ل ير�ضي �هلل �ضبحانه وتعالى وهو �لعليم �لقدير 
مب�ضره! ولكن ل نعلم يا عزيزتي ماذ� كان ور�ء هذه �لفاجعة 

�لأليمة، فظروفها غام�ضة و�أ�ضبابها غر معلومة لنا.
فحبذ� ل���و عرفنا تلك �لأ�ضباب و�لظ���روف ل�ضهل �لأمر لنا 
كث���ر�.. ولكن عل���ى �أية ح���ال ر�ح زوجك �نته���ى وبقي خياله 
يط���اردك لي���ال ونه���ار�، و�أ�ضبح���ت �أن���ت تعان���ني وتتعذبني 
وتعي�ض���ني �ملاأ�ض���اة كل حلظة؛ لأنه مل مي���ت بطريقة طبيعية 
ولهذ� �ل�ضبب �أنت غر قادرة على ن�ضيانه، وهذ� �لأمر يتطلب 
وقت���ا طويال لكي متحى �ضورة هذه �لدر�ما �حلية من خميلتك، 
و�أنا �أع���ذرك متاما طاملا تعي�ضني هذ� �لو�ضع �لوح�ضي وحدك 

دون �أي م�ضاع���دة عالجي���ة، ولك �حلق يف قول���ك �إنك تعي�ضني 
ه���ذه �لأوهام و�خلي���الت و�لكو�بي�ض. ولكن م���ا يعجبني فيك 
�أن���ك �إن�ضان���ة موؤمنة وما زلت تبحثني ع���ن �أي ق�ضة تنقذك من 
هذ� �لغرق �ملظلم. فتاأكدي �أن بهذ� �لب�ضي�ض من �لأمل �لذي 
م���ا زلت تدخرينه للخ���روج من هذ� �ملاأزق لب���د �أنك باملقابل 
�ضتجدين طريق �لعالج قريبا باإذن �هلل تعالى، فتفاءيل باخلر.

�أن�ضحك بالبتعاد عن �خلزعبالت و�ل�ضعوذة، ل د�عي ملثل 
هذه �لأمور، �ضت�ض���يء �إليك �أكرث مما �أنت عليه �لآن، بل �تبعي 
�أ�ضالي���ب �لع���الج �ل�ضحيح���ة عرب �لط���ب �لنف�ض���ي �أو �لإر�ضاد 
�لنف�ض���ي �أو �لإر�ض���اد �لدين���ي؛ لأنه���ا �لأمث���ل مل�ضاعدتك من 

�لتخل�ض مما �أنت فيه �لآن. 
فاأ�سه���ل ما ميكن القيام ب���ه حاليا هو االخت���اط بالنا�س 
و�لن�ضغ���ال باأمور نافع���ة وممار�ضة �لريا�ض���ة، فلتكن ريا�ضة 

�مل�ضي مثال.
و�أن�ضح���ك بق���ر�ءة �لق���ر�آن؛ لأنه���ا �أف�ضل و�ضيل���ة روحية 
تخ�ض���ع له���ا �لنف����ض وتقربك �إل���ى �خلالق �لعظي���م يف �ضورة 
وجد�نية عميق���ة. ل �ضك �أن هذ� �ضيخفف عنك �لكثر من تلك 
�لأوهام و�خلي���الت و�ضت�ضعرين بالر�حة و�لطماأنينة �لنف�ضية. 
ولك���ي تكتمل ه���ذه �ل�ضلة �لإلهية، �أق���رتح عليك بزيارة بيت 
�هلل �حل���ر�م لأد�ء منا�ض���ك �لعمرة �أو فري�ض���ة �حلج يف �لقريب 
�لعاج���ل، و�أخر�.. م���ع متنياتي لك بحياة �ضعي���دة وموفقة �إن 

�ضاء �هلل. الحائرة: أم عبداهلل

الحياة جميلة... ولكن!

صادق الشهابي... جندي الوطن... رسول الخير
�أخ���ي �حلبيب، كم ه���و موؤمل ف���ر�ق �لأحبة وكم 
ه���و �ضعب فر�ق �لأحب���اب، ويف زيارتي �لأخرة لك 
ي���وم �جلمعة يف �لأ�ضبوع �ملا�ضي �ضعرت مبعاناتك 
ور�أي���ت �حلزن يف وجه رفيقة درب���ك �أم حممد �لتي 
�أخربتن���ي باأن���ك نائم، كن���ت �أ�ضعر باحل���زن طو�ل 
تل���ك �لف���رتة �ملا�ضي���ة، وكم كن���ت �أ�ضت���اق �إلى 
مع���اودة �ضحبتنا معا يف �لعمل �خل���ري و�لإن�ضاين 
وك���م �أ�ضتاق �إلى رحلة �لبح���ر �مليت، و�أتذكر كيف 
كنت �أيها �لعزيز ت�ضارع ماء �لبحر �لثقيل بالأمالح 
وتتقل���ب فيه مينة وي�رشة ون�ضح���ك معا، كان ذلك 
بع���د �أن وقعنا �تفاقي���ة بناء مدر�ض���ة ومركز طبي 

ومكتبة لالأ�ضقاء �لفل�ضطينيني يف غزة.
كم �أنت �إن�ضان ر�ئع وطيب حتب �خلر وتعمل 
على خدمة وطنك بحب وقلب كبر، تبذل يف �ضبيل 
ذلك �لكث���ر وت�ضحي يف �ضبيل���ه بر�حتك، عك�ضت 
ذل���ك وترجمته مو�قف عديدة كن���ت �ضاهد�ً عليها 

�أثبتت يل معدنك �لطيب.
فعندم���ا ذهبن���ا �إل���ى غ���زة مل�ضان���دة �أهالين���ا 
�لفل�ضطيني���ني هناك حتت ظروف �حلرب و�لقطاع 
يتعر����ض للق�ضف ويف ظل هذه �لظ���روف و�فقت 
�أن تلع���ب مب���ار�ة يف كرة �لقدم ب���ني فريق �لوفد 
�لبحريني و�لفري���ق �لفل�ضطيني غر مبال بظروف 
�ضنك وعدم خربت���ك �لريا�ضي���ة، ويف �ليوم �لثاين 
طلب���ت �أن نزور ملج���اأ لالأيتام وقدم���ت لهم تربعاً 

�ضخياً من مالك �خلا�ض بعيد�ً عن �لكامر�ت ودون 
�أن يع���رف �أحد ر�جيا �لإخال����ض يف هذ� �لعمل �لذي 

عرفته �أنا بحكم قربي منك مبح�ض �ل�ضدفة.
وك���م �ضافرن���ا معاً �إل���ى �أماكن خط���رة من �أجل 
م�ضاعدة �ملت�رشري���ن، وتعر�ضنا لل�ضعاب و�خلطر، 
فف���ي باك�ضت���ان �أثن���اء زيارتن���ا �ملناط���ق �لت���ي 
تعاين م���ن �لفي�ضان���ات قام مبهاجمت���ك جمموعة 
م���ن �ملت�رشري���ن �لغا�ضبني لع���دم ح�ضولهم على 
�مل�ضاع���د�ت �ملطلوبة ولوح���و� بالفاأ�ض يف وجهك 
يف حماول���ة قتل���ك وملحت ذلك وطلب���ت من �لوفد 
مغادرة �ملنطقة و�ل�ضيارة تتحرك �إلى �خللف بعيد� 

عن موقع �لتوتر. ورحلتنا �إلى �ل�ضومال كانت �أكرث 
خطورة، حي���ث كنا نرى ن���ر�ن �لقذ�ئف من �ضطح 
�لفندق و�أ�ضو�ت �إطالق �لنر�ن يف �ل�ضارع �ملو�زي 
ملكان حف���ل �إح���دى م�ضاريعنا �خلري���ة وتعر�ضنا 
خلطر �أكرب �أثناء تفقدنا مناطق جنوب لبنان عندما 
ر�أينا �أنف�ضنا و�ضط حقل �ألغام مل يتم تنظيفه وكان 
علينا �حل���ذر يف �مل�ضي بناء على �إر�ضاد�ت م�ضوؤول 

�لأمم �ملتحدة...
�لإن�ضاني���ة  ملو�قف���ك  ب�ضيط���ة  نب���ذة  ه���ذه 
وت�ضحيات���ك يف �ضبيل وطنك وم�ضاعدة �ملحتاجني 
وغره���ا �لكثر من �ملو�ق���ف �لإن�ضانية و�لبطولية 
و�لوطني���ة �لت���ي ت���وؤرخ �أعمالك �جلليل���ة يف �ضبيل 
�خلر و�لإن�ضانية يف خمتلف حمطات حياتك وعملك 
يف وز�رة �لعم���ل و�لهالل �لأحمر ووز�رة �ل�ضحة ومع 
�ملو�ق���ف �خلط���رة �لت���ي �ضادفتك �أثن���اء خدمتك 
للوط���ن و�لإن�ضاني���ة، �إل �أن م�ضيئة �هلل �ختارت لك 
�أن تودع �أهل���ك و�أبناءك يف �ضكينة وطماأنينة و�أنت 
معه���م يف حلظاتك �لأخرة يف �لدنيا، و�لأولى باإذن 

�هلل تعالى يف �جلنة.
كنت �أخاً و�ضديق���اً خمل�ضاً يا �أبا حممد، رحمك 

�هلل و�أ�ضكنك ف�ضيح جنانه.

بقلم الدكتور مصطفى السيد
األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية

إلى متى يا وزارة العمل؟
تخرج���ت يف �لع���ام 2010 - 2011 �لف�ض���ل �لأول م���ن تخ�ض�ض تاريخ 
وفرع���ي �للغة �لعربية مبعدل يع���د ح�ضنا يف جامعة �لبحري���ن، وخرجت �أحمل 
�ضهادت���ي تتخطفني �لأح���الم و�لآمال من كل حدب و�ض���وب، ن�ضمع ن�ضيحة 
ه���ذ� وتوجي���ه ذ�ك، ناأخذ من خ���ربة فالن ونعب�ض يف وج���ه كل من يحاول ك�رش 
همتن���ا م�ضممني باأن �لإر�دة فوق كل �ضيء، وكانت بد�ية �مل�ضو�ر �لت�ضجيل 
يف وز�رة �لعم���ل، حيث تعد و�جهة �خلريجني �أو بالأحرى �لباحثني عن �لعمل، 
كما بد�أت مبجه���ود �ضخ�ضي قمت فيه بتوزيع �ل�ض���رة �ل�ضخ�ضية يف �أماكن 

خمتلفة ولكن ل حياة ملن تنادي...
ث���م �أ�رش على مو��ضل���ة �ملر�جعات �لتي ل تخلو من بع����ض �لتغيبات �إل 
�أنن���ي �أر�جع �ل���وز�رة بجد و�أقدم تن���ازلت م�ضتمرة علني �أج���د �لوظيفة �لتي 
تخرجن���ي من �ضن���ك �حلي���اة، تنازلت عن �أحالم���ي �لعالية وهمت���ي �ل�ضاخمة 
وطلب���ت من م�رشفة �لتوظي���ف يف ذ�ت يوم �أن تبحث يل ع���ن وظيفة �أخرى ل 
متت لتخ�ض�ضي ب�ضلة كالأعمال �ملكتبية �أو تقدمي �لور�ضات �أو غرها، فاأنا 
�أوؤم���ن مبهار�تي �ملتعددة و�أ�ضتطي���ع �أن �أُبدع يف �أي جمال، ف�ضحكت �ضحكة 
�خلائ���ب وقال���ت يل ب�رشيح �لعبارة )خل نح�ضل لتخ�ض�ض���ات �لبزنز �أول( ثم 
تد�رك���ت �لو�ضع وقالت يل �إن لديهم ملف���ات للجادين يف �لبحث عن �لعمل 
�إن كان يل رغبة يف �لت�ضجيل بها، وكالباحث عن �لأمل يف �لظلمة و�فقت على 

�لفور و�ضجلت بياناتي ولكن ل حياة ملن تنادي.
من���ذ �ضبع �ضنني و�إلى �لآن ل زلت �أر�جع �لوز�رة علها جتد يل عمال، لكن 
لالأ�ضف فمر�جعاتي �أ�ضبحت فقط لت�ضجيل �حل�ضور، �إذ �إن �مل�رشفات ي�رشحن 

لنا باأنه ل يوجد وظائف نبحث فيها لكم.
يا وز�رة �لعمل... �إلى متى �ضتجدون يل �لوظيفة �ملنا�ضبة؟ م�ضت �ضبع 
�ضن���ني و�أنا يف قائمة �لنتظ���ار، �ضنو�ت �لعمر مت�ض���ي دون تاأمني ول عمل، 

فهل �ضيطول بنا �لنتظار �أكرث؟!
االسم والعنوان لدى المحرر

• م�ضطفى �ل�ضيد	



وكاالت

خ��رج فري��ق الرف��اع بنتيج��ة الفوز يف 
مستهل مشواره ببطولة دوري زين الدرجة 
األوىل لكرة السلة، بفوزه عىل حساب فريق 
البحرين، بنتيجة )65/50(، يف املباراة التي 
جمعته��ا مس��اء أمس )األربع��اء(، ضمن 
منافس��ات الجولة األوىل من املسابقة، عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وبذل��ك حقق الرف��اع أول فوز ل��ه يف أول 
مباراة رسمية له بعد إحياء نشاط لعبة كرة 
السلة بالنادي عقب تجميدها يف السنوات 
املاضية، فيا تلقى البحرين الخسارة األوىل 

يف بداية مشواره بالدوري.
ويدين الرفاع بف��وزه إىل محرتفه غودفري 
بتسجيله 25 نقطة، وأضاف حسني املوسوي 

16 نقطة.
أما أفضل املس��جلني يف سلة البحرين فكان 

السنغايل سيدي سال بتسجيله 21 نقطة.
وتق��دم الرفاع يف الرب��ع األول من 15/12، 
ثم حافظ عىل تقدمه يف الربع الثاين 14/7، 
ليتق��دم يف نتيج��ة اللق��اء 29/19، وواصل 
الرفاع فرض أفضليته فحسم الربعني الثالث 
والرابع بنتيجة 18/15 و18/16 عىل التوايل.
وجاء الش��وط األول من املباراة ضعيًفا من 
الناحية الفنية ومل يقدم الفريقان املستوى 
املأم��ول منه��ا وخصوًص��ا م��ن الناحية 
الهجومية يف ظل تركيز دفاعي واحتكاكات 
قوي��ة ومنع للتصويب من الجانبني وهو ما 

انعكس ع��ىل معدل التس��جيل املنخفض، 
إذ بلغ معدل تس��جيل الرف��اع 25 يف املئة 
يف حني بلغ معدل تس��جيل البحرين 19 يف 

املئة.
وعىل رغم أن بداية البحرين كانت أفضل يف 
الربع الثالث من اللقاء متمكًنا من تقليص 

الفارق إىل 7 نقاط 35/27، إال أّن الرفاع عاد 
لرف��ع الفارق مع نهاي��ة الربع بفضل تألق 

حسني املوسوي ومحرتفه غودفري.
ومل يتغ��ري واقع الحال يف الرب��ع األخري، إذ 
حافظ الس��اوي عىل فارق العرش نقاط يف 
معظم ف��رتات الربع وكان األقرب لحس��م 

نتيجة املباراة لصالحه 65/50.
ويف اللق��اء الثاين أمس، حقق فريق االتحاد 
فوزًا عريًضا يف مباراته األوىل أمام ساهيج، 
إذ خ��رج فائ��زًا بفارق 34 نقط��ة وبنتيجة 

قوامها )90/56(.
االتح��اد كان��ت بدايته قوي��ة يف اللقاء، إذ 

متكن من بس��ط أفضليته عىل الربع األول 
الذي فاز في��ه 32/25، ثم عّمق الفارق يف 
الرب��ع الث��اين الذي حس��مه بنتيجة 23/3، 
لينه��ي الش��وط األول متقدًم��ا بفارق 27 
نقط��ة وبواق��ع 55/28، أعطت��ه األريحية 
للتحك��م يف باق��ي فرتات املباراة، فحس��م 

الثالثة بنتيجة 22/17، واألخرية 13/11.

اليوم لقاءان

تختت��م الي��وم مباري��ات الجول��ة األوىل 
بإقام��ة لقاءي��ن، إذ يس��تهل العائد من 
جديد ملس��ابقات رجال السلة فريق الحد 
مشواره يف املوس��م مبواجهة النجمة، عند 
الس��اعة السادسة مس��اًء، وتليها مبارشة 
مباراة قوية تجمع بني األهيل والحالة عند 
الس��اعة 7:45 مساًء، وتقام املباراتان عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وت��رز املواجه��ة الثانية يف خت��ام الجولة 
األوىل بني األهيل صاحب املركز الثالث يف 
املوسم املايض، ومنافس��ه الحالة صاحب 

املركز الرابع.
وستشهد املباراة إثارة وندية بني الفريقني 
الطامحني يف تحقيق نتيجة الفوز من أجل 
انطالقة قوي��ة يف بداية مش��وارها هذا 
املوس��م، وخصوًصا أن الطرف��ني ميتلكان 

نجوًما بارزين يف اللعبة.
ويقود تدري��ب األهيل امل��درب األمرييك 
آرون ال��ذي تعاق��د معه الن��ادي مؤخرًا 
ويس��اعده ال��ريب ميالن، في��ا ترشف 
املدرس��ة الوطنية ع��ىل تدري��ب الحالة 
بقيادة أحمد جان ومساعده أحمد مريزا.

تواصلت اإلثارة يف دور املجموعات ضمن 
بطولة االتحاد التصنيفية للسنوكر املقامة 
حالي��اً يف صالة كي��و إن باملنام��ة، والتي 
تستمر لغاية 14 من شهر سبتمر الجاري 
مبش��اركة 45 العب��اً ميثلون خ��رية العبني 
اململكة يف لعبة الس��نوكر. وتأيت البطولة 
متهي��داً للتصفي��ات النهائية واس��تعداداً 

للمشاركات الخارجية.
وش��هدت الجولت��ان االفتتاحيت��ان م��ن 
البطول��ة التصنيفية للس��نوكر تألقا كبريا 
م��ن الالعب عار الس��اك الذي س��جل 
انتصارين متتالني كان األول عىل حس��اب 
الالع��ب ع��ادل األنصاري بثالثة أش��واط 
مقاب��ل ش��وط وحي��د، قب��ل أن يواصل 
الس��اك عروض��ه القوي��ة ويتغلب عىل 
محمود عبدالله بواقع 3 أشواط دون رد. 

ويف الوق��ت الذي تواصلت فيه اإلثارة مع 
إطاحة الالعب إسحاق عبدالخالق بالدويل 
إياد األنصاري بنتيجة 3 أش��واط لش��وط 
واح��د ضمن منافس��ات الجول��ة األوىل، 
حقق العب منتخبنا الوطني حبيب صباح 
بداية قوي��ة يف البطولة التصنيفية محققاً 
انتصارين رصيحني بثالثية نظيفة عىل كل 
من فاضل السقاي ومحمود عبدالله، كا 
حق��ق صباح أعىل معدل نق��اط “بريك” 

لغاية اآلن يف البطولة بلغ 78 نقطة.
بدوره حقق العب منتخبنا اآلخر هش��ام 
الصقر انطالق��ة موفقة يف البطولة محققاً 
الفوز عىل منافس��ه حميد الشعلة بثالثة 
أش��واط مقابل ش��وط وحيد، مسجاًل ثاين 

أعىل “بريك” بلغ 64 نقطة.
األوىل  الجولت��ني  مواجه��ات  بقي��ة  ويف 

والثانية تغلب محمد عيل عىل منافس��ه 
يحيى حس��ن بثالثة أشواط لشوطني بعد 
مب��اراة قوية ب��ني الطرفني، بينا س��جل 
ص��ادق عبدالغن��ي انتصاره ع��ىل حامد 
ضي��ف بثالثة أش��واط لواحد، يف حني فاز 
ماجد ضيف عىل حس��ن الزمي��ور بثالثة 
أش��واط دون رد، وهي ذات النتيجة التي 
انته��ت عليه��ا مواجه��ات كل من طالل 
الدورسي وع��يل العايل لصالح األول، وفاز 
بها س��يد جواد ع��ىل عبدالله بو زايد كا 
حقق فيه��ا معدل “بريك” بلغ 54 نقطة، 
ويونس صقر عىل حس��ني الزميور وجعفر 

الريس عىل حمد رياض.
ويف مواجه��ات الجول��ة الثاني��ة حق��ق 
الالعب املخ��رم نزار التوب��الين انتصاراً 
يف مس��تهل مش��اركته يف البطول��ة كان 

عىل حس��اب الالع��ب يعقوب يوس��ف 

بنتيجة ثالثة أش��واط لواحد، بينا سقط 

ع��يل عبدالكريم أمام س��يد جواد بذات 

النتيج��ة، قبل أن يعوض حميد الش��علة 

خس��ارته األوىل بفوز عىل أحمد ش��كري 
بثالثة أش��واط لش��وطني، قبل أن يتلقى 
ش��كري خس��ارة أخ��رى عىل ي��د خالد 
أحمد بثالثة أش��واط مقابل شوط وحيد، 
يف الوقت الذي واص��ل فيه ماجد ضيف 
انتصاراته عىل حساب جابر البالدي بواقع 
ثالثة أش��واط لواحد، إىل جانب فوز نادر 
الدورسي عىل عبداملنعم الش��ويخ بثالثة 

أشواط دون رد.
وم��ن املتوقع أن تش��هد الجوالت املقبلة 
من دور املجموعات املزيد من املفاجآت 
واإلثارة مع س��عي جميع الالعبني لحجز 
مقاعدهم يف األدوار اإلقصائية والنهائية، 
إذ عرفت البطولة لغاية اآلن مستوى فنيا 
مرتفعا من املؤمل أن يتطور يف مع تقدم 

املنافسة يف األيام املقبلة.

تنظم “هورس يونيفريسال” محارضة 
علمية عن أساس��ات تكوين الخيل 
من الناحية الجس��دية، وذلك يوم 
15 سبتمر الجاري بفندق الدومني، 
الوطنيان  الحك��ان  فيها  ويحارض 

محمود فرج وإلياس فرج.
وستتناول الفعالية، التي تستهدف 
املربني واملالك واملهتمني يف مختلف 
أنواع رياضات الفروس��ية، جوانب 
مهمة تتعلق بتكوين الخيل عموما.
القامئ��ون ع��ىل “هورس  وأع��رب 
يونيفريس��ال” ع��ن بالغ ش��كرهم 
امللك  وتقديره��م ملمث��ل جالل��ة 
الشباب  الخريية وش��ؤون  لألعال 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة؛ نظ��ري االهتام 
والرعاي��ة اللتني يوليه��ا ملختلف 

رياضات الفروس��ية، والدعم الذي 
يقدم��ه للكوادر الوطني��ة املهتمة 
بالخي��ل، ومثمنني ح��رص ومتابعة 
رئي��س االتح��اد املليك للفروس��ية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ فيصل 
ب��ن راش��د آل خليفة، مش��يدين 
يف الوق��ت ذات��ه بجه��ود مدي��ر 
اإلس��طبالت امللكي��ة خال��د أحمد 
املكت��ب اإلعالمي  حس��ن، ومدير 
لس��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة توفيق الصالحي.
وميل��ك املح��ارضان محم��ود فرج 
وإلياس فرج خرة واسعة يف مجال 
الفروس��ية، إذ يع��د محم��ود فرج 
حكًا وطنياً إىل جانب كونه نائب 
اللجنة املنظم��ة لبطوالت  رئي��س 
ج��ال الخي��ل العربي��ة األصيل��ة 
باالتحاد املليك للفروسية وسباقات 
الق��درة، أما إلياس فرج فإىل جانب 

كونه حكًا وطنياً وعضواً يف اللجنة 
الخيل  ج��ال  ملس��ابقات  العلي��ا 
املليك  باالتح��اد  األصيلة  العربي��ة 
فإنه  القدرة،  للفروسية وس��باقات 
حاص��ل ع��ىل دبلوم م��ن اململكة 
املتحدة يف تش��كيل وتكوين الخيل 
 ،”Horse Conformation“
إضاف��ة إىل عل��م وظائ��ف أعضاء 

.”Horse Physiology“ الخيل
املهتم��ني  املح��ارضة  وتس��تهدف 
مبختلف رياضات الفروسية، ابتداء 
بج��ال الخي��ل العربي��ة األصيلة، 
والقفز وس��باقات الرسعة والقدرة، 
إذ  الخي��ل،  تروي��ض  إىل  إضاف��ة 
يتط��رق املحارضان إىل محاور عدة 
م��ن بينه��ا وصف أهمي��ة تكوين 
الخيل وآلية تقييمه، والتعرف عىل 
األجزاء الهيكلية للخيل عموما، إىل 
جانب كيفية تقييم املظهر والرتكيز 

كذلك عىل توازن الجواد.
كا ستتناول محاور الفعالية معايري 
التع��رف ع��ىل الهي��كل الصحي��ح 
ومعرف��ة العي��وب املتعلقة بذلك، 
عالوة ع��ىل رشح التكوين العضيل 
املثايل للخيل والعوامل املستخدمة 

يف تقييم هذا التكوين.
“ه��ورس  يف  املعني��ون  وأع��رب 
يونيفريس��ال” عن متنياتهم مشاركة 
املربني واملالك واملهتمني يف مختلف 
أنواع رياضات الفروسية من داخل 
وخ��ارج اململك��ة يف الفعالية؛ من 

أج��ل االس��تفادة والتع��رف ع��ىل 
أساس��يات تكوي��ن الخي��ل، م��ا 
يس��اعدهم عىل تطوي��ر قدراتهم 
واكتس��اب معلوم��ات أك��ر حول 
نق��اط القوة والضع��ف يف تكوين 
الخيل، األمر الذي يؤدي إىل تربيتها 
بشكل سليم يقيها إخطار اإلصابات 
وغريها من مشكالت قد تواجههم، 
إذ يش��كل الفهم الصحيح لتكوين 
الخيل بواب��ة النمو املث��ايل، الذي 
يضمن منافس��ة الخيل عىل صعيد 
الفروس��ية  أن��واع رياضات  جميع 

املختلفة.
ودع��ت الجهة املنظم��ة للفعالية 
الراغب��ني باملش��اركة يف املح��ارضة 
إىل التس��جيل عر املوقع اإللكرتوين 
 )www.horseuniversal.com(
علًا أن املقاعد محدودة والتسجيل 

سيغلق يف 12 سبتمر الجاري.

الرفاع يدشن مشاركته في دوري زين بالفوز على البحرين

السماك يحقق “المفاجأة” وإسحاق يطيح باألنصاري 

“هورس يونيفيرسال” تنظم محاضرة عن أساسات تكوين الخيل 

فوز عريض لالتحاد على سماهيج... واليوم لقاءان

اإلثارة متواصلة في تصنيفية السنوكر

تستهدف المربين والمالك والمهتمين برياضات الفروسية

محمد الدرازي

الرفاع        اتحاد البلياردو والسنوكر

من لقاء االتحاد وسماهيج      )تصوير: رسول الحجيري(من لقاء الرفاع والبحرين

إسحاق عبدالخالقعمار السماك
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تنفي��ذا لتوجيه��ات ممث��ل جاللة 
املل��ك لألع��ال الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة، بدأت 
اللجنة األوملبية البحرينية التواصل 
مع الجهات املختص��ة يف اململكة؛ 
لتسهيل عالج العب نادي البحرين 
واملنتخ��ب الوطن��ي لك��رة القدم 
الس��ابق محم��د صالح بوبش��يت 
ال��ذي يع��اين م��ن ع��ارض صحي 

يتطلب تدخال عالجيا عاجال.
املس��اعد  الع��ام  األم��ني  وب��ارش 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة 
األوملبي��ة  للجن��ة  الع��ام  األم��ني 

عس��كر  عبدالرحم��ن  البحريني��ة 
املختصة  الجهات  رس��ميا مخاطبة 
يف اململك��ة وفقا لتوجيهات س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
بعد اس��تيفاء اإلجراءات املشفوعة 
املفصل��ة لحالة  الطبية  بالتقاري��ر 

الالعب.
ويف ه��ذا الص��دد أش��اد عس��كر 
بالتفاعل الرسيع الذي أبداه س��مو 
الش��يخ نارص م��ع حال��ة الالعب 
وحرص س��موه عىل إيج��اد العالج 
املناس��ب، وهو األمر ال��ذي عودنا 
الح��االت  كل  يف  س��موه  علي��ه 
املتعلق��ة  خصوص��ا  اإلنس��انية، 
بالرياضيني. وأكد عسكر أن اللجنة 
تتابع  البحرينية س��وف  األوملبي��ة 

األمر بجدية مع الجهات املختصة، 
معربا ع��ن تفاؤله بتج��اوب هذه 
الجهات متمنيا لالعب محمد صالح 

بوبش��يت دوام الصح��ة والعافية، 
وأن يكت��ب الله له الش��فاء ومين 

عليه مبوفور الصحة والسعادة.

“األولمبية” تتواصل مع الجهات المختصة لتسهيل عالج بوبشيت
تنفيذا لتوجيهات ناصر بن حمد
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محمد صالح بوبشيتعبدالرحمن عسكر 

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

تنطلق صباح الي��وم مبادرة ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��ال الخريي��ة 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
لنرش مفاهيم مح��و األمية البدنية 
يف املجتمع البحريني، عر الرنامج 
الخ��اص ال��ذي أعدت��ه األكادميية 
س��يتم  إذ  البحريني��ة،  األوملبي��ة 
تعميم��ه الي��وم عىل 20 مدرس��ة 
تغطي  والبن��ات  للبنني  حكومي��ة 

محافظات البحرين األربع.
واخت��ريت م��دارس كل م��ن عراد 
العروب��ة  للبن��ات،  االبتدائي��ة 
الخوارزم��ي  للبن��ات،  االبتدائي��ة 
ب��ن  عم��ر  للبن��ني،  االبتدائي��ة 
للبن��ني،  االبتدائي��ة  عبدالعزي��ز 
والبس��يتني االبتدائي��ة للبن��ني عن 
محافظ��ة املحرق، وم��ن محافظة 
للبنات،  العدوية  رابع��ة  العاصمة 
أم أمي��ن االبتدائية للبن��ات، العالء 

الحرمي االبتدائية للبنني، الريموك 
االبتدائية للبنني، والرازي االبتدائية 
للبنني، ومن املحافظة الشالية كل 
من كرانة االبتدائية للبنات، النزهة 
االبتدائي��ة للبن��ات، مدين��ة حمد 
االبتدائية  باربار  للبنات،  االبتدائية 
للبنني، وأس��امة بن زيد االبتدائية 
للبنني. أما املحافظة الجنوبية فقد 
وق��ع االختيار عىل بن��ت الحكمة 

املس��تقبل  للبن��ات،  االبتدائي��ة 
االبتدائي��ة للبن��ات، عقبة بن نافع 
االبتدائي��ة للبنني، مال��ك بن أنس 
االبتدائي��ة للبن��ني، واإلمام الطري 

االبتدائية للبنني.
وسيشارك 20 مدربا من املعتمدين 
رسميا من قبل األكادميية األوملبية 
إللقاء املحارضات، وهم عيل كويد، 
هيل حس��ني، مريم مردانة، أحمد 

حافظ، س��يد شهاب موىس، فاطمة 
بورشيد، عبدالله عيىس، خالد تاج، 
عيل العنزور، كريم العنزور، عادل 
العصف��ور، ي��رسى جواد، هش��ام 
عبدالجليل، حس��ني جعفر، محمد 
املطوع، رنا العلوي، خالد عبدالله، 
عبدالل��ه الدخي��ل، محس��ن عيل، 

ومحمد بخش.
وكان مدي��ر األكادميي��ة األوملبي��ة 
املحارض طه قد التقى باملحارضين 
وقدم لهم رشحا مفصال عن أهداف 
الرنام��ج وأهميته القصوى، ووجه 
طه جميع املحارضين إىل نقل هذه 
املفاهي��م بدق��ة إىل املعنيني بأمر 

تنفيذها عىل أرض الواقع.
ويف ختام املحارضة قدم طه الشكر 
والتقدير إىل املحارضين ونقل لهم 
تحيات األمني العام للجنة األوملبية 
عبدالرحم��ن عس��كر  البحريني��ة 
واهتام��ه بتفعيل ه��ذه املبادرة 
الحضارية التي ترتبط ارتباطا وثيقا 

بصحة املجتمع.

ال يزال الالعب الرتغايل كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال مدريد اإلسباين متهًا بالتهرب من دفع الرائب يف إسبانيا، وذلك بعد أن 
ُوجهت له التهم بالتهرب من دفع 14.7 مليون يورو يف وقت سابق من الصيف الحايل.

وقالت إذاعة “كادينا كوبيه” اإلسبانية إن كريستيانو رونالدو قد يواجه عقوبات مغلظة يف حال مل يتوصل التفاق مع املدعي العام يف 
إسبانيا لتسوية قضية الرائب.

وأوضحت أن الرتغايل سيواجه دفع غرامة مالية مرتفعة جًدا ُتقدر ب� 75 مليون يورو، والسجن ملدة 15 عاًما يف حال مل يتوصل التفاق 
ودي مع املدعي العام اإلسباين. وأشارت إىل أن الالعب الرتغايل مثل أمام املحكمة يوم اإلثنني املنرم، ووجهت له نفس االتهامات 

السابقة بالتهرب من دفع 14.7 مليون يورو عىل 4 جرائم مالية. واختتمت اإلذاعة اإلسبانية قولها إن كريستيانو يف حال توصل التفاق مع 
املدعي العام فإنه سوف ُيفرض عليه غرامة مالية قدرها 28 مليون يورو، وسيكون عليه حكم  بالسجن لكن دون تنفيذ نظرًا ألن القضية 

ليست إجرامية.

انطالق مبادرة ناصر بن حمد لمحو األمية البدنية 

كريستيانو مهدد بالسجن 15 عاًما
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الجودر يهنئ السعودية 
بالتأهل لمونديال روسيا 

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة : 
هنأ وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر 

قيادة اململكة العربية السعودية؛ مبناسبة تأهل 
املنتخب السعودي ملونديال روسيا 2018 للمرة 

الخامسة يف تاريخه. 
وقال الجودر “حظي املنتخب السعودي باهتام 

بالغ ورفيع من قبل القيادة يف اململكة العربية 
السعودية التي حرصت عىل توفري مختلف 

األسباب التي تؤهل األخر للظهور يف مونديال روسيا 2018 وتأكيد املكانة 
العالية التي يتمتع بها املنتخب السعودي عىل املستوى اآلسيوي والعاملي”. 

وأشار الجودر إىل أن “اإلنجاز الباهر الذي حققه املنتخب السعودي بالوصول 
إىل املونديال العاملي يجسد عطاء وإخالص العبي املنتخب وحرصهم املوصول 

عىل ترشيف اململكة العربية السعودية ورفع علمها عاليا إضافة إىل الجهود 
الطيبة التي بذلها أفراد الجهازين الفني واإلداري عىل امتداد منافسات 

التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العامل”.
وأشاد وزير شؤون الشباب والرياضة بالجهود التي قام بها رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة يف السعودية محمد بن عبدامللك آل الشيخ 

ودوره املتميزة يف دعم املنتخب مقدما التهنئة له بوصول املنتخب السعودي 
للمونديال، مشيدا يف ذات الوقت بحهود رئيس وأعضاء االتحاد السعودي لكرة 

القدم، الذين وفورا األرضية الصلبة التي انطلق منها املنتخب السعودي نحو 
مونديال كأس العامل، معربا عن ثقته الكاملة بقدرة املنتخب السعودي عىل 

الظهور املرشف الكأس العاملية وتحقيق النتائج الطيبة.

هشام الجودر

وكاالت

انضم كيليان مبايب إىل باريس سان 
جريمان عىل سبيل اإلعارة ملدة موسم 

واحد، مع أحقية الرشاء، قادما من 
موناكو.

وقال مبايب يف املؤمتر الصحايف لتقدميه 
لوسائل اإلعالم أمس األربعاء “بأمانة، 

كان قراري البقاء بصفوف موناكو، 
وهذا ما أكدته لألندية التي تفاوضت 

معي عقب نهاية املوسم املايض”.

وأضاف “ولكن حدثت بعض التطورات 
دفعتني لتغيري قراري واإلعالن عن 

رغبتي يف الرجيل، وتناقشت يف األمر 
مع أرسيت ووكيل أعايل، لتحديد 

إيجابيات وسلبيات الخطوة املقبلة، ثم 
قررت االنتقال إىل سان جريمان”.

وتابع “باريس لديه مرشوع طموح 
وكبري للغاية، وهنا سأتعلم العديد 

من األمور، العب الكرة، لديه مسرية 

احرتافية واحدة، وأتطلع لحصد املزيد 
من األلقاب”.

ورفض مبايب، الكشف عن سبب تغيري 
قراره بالبقاء مع موناكو، قائاًل “أحرتم 
فاديم فاسيلييف نائب رئيس النادي، 
فهو شخصية رائعة، ولكن هذا ليس 

املكان أو الوقت املناسب للكشف عن 
تفاصيل أخرى، بل سأعلن عن األسباب 

وكواليس ما حدث يف وقت الحق”.

وأكد مبايب أن نيار مل يؤثر يف قراره 
بالرحيل عن موناكو، لالنتقال إىل 

صفوف باريس سان جريمان.
وأوضح “نيار مل يكن له أي دور أو 

تأثري يف قراري، تفاوضت مع مسؤويل 
باريس، وبعدها كان نيار إضافة 

للفريق، ولكنه شعور رائع باللعب 
بجوار نجم مذهل”.

وعن دخوله يف مفاوضات مع ريال 

مدريد مطلع الصيف الجاري، راوغ 
مبايب وسائل اإلعالم، قائاًل “كا أكدت 

كان قراري املبديئ، هو االستمرار 
بصفوف موناكو، قبل أن تحدث 

تطورات، دفعتني للرحيل”.
كا تحىل مبايب بالهدوء التام عند 

االستفسار عن استحقاقه 180 مليون 
يورو، قائاًل “مل أدفع شيًئا من مايل 

الخاص، وال أملك هذا املبلغ”.

مبابي يثير الجدل بشأن سبب رحيله عن موناكو

كيليان مبابي

زار رئي��س وع��دد من أعض��اء مجلس 
إدارة االتح��اد البحريني لكرة اليد نادي 
الدير الريايض يوم اإلثنني املايض ونادي 
الش��باب يوم أم��س األول ضمن برنامج 
الزي��ارات التي يقوم به��ا اتحاد اليد مع 
األندية املنضوية تح��ت مظلته يف إطار 
التواص��ل املس��تمر ولتفعيل التنس��يق 
املش��رتك فيا يص��ب يف صال��ح اللعبة 

وتطويرها.
وش��هدت الزيارتان مناقشة العديد من 
املواضي��ع التي تخص اللعبة فيا يتعلق 
باالس��تعدادات الجارية النطالق املوسم 

الجدي��د والتع��رف عىل برام��ج األندية 
وجهوزيتها قبل بدء املس��ابقات املحلية 
وإم��كان وقوف االتحاد م��ع األندية يف 
تلبي��ة احتياجاتها وفق ما هو متاح، كا 
تم خ��الل الزي��ارات ع��رض التعديالت 
الجدي��دة ع��ىل لوائ��ح اللج��ان ورشح 
التغي��ريات الت��ي طرأت عليه��ا؛ بهدف 
االس��تئناس برأي األندية واالستفادة من 
مالحظاته��ا قب��ل اعتاده��ا وتطبيقها 
رس��مياً بالص��ورة التي تص��ب يف صالح 

األندية والالعبني.
وتم أيضاً عرض روزنامة املوسم الجديد 

بالنسبة للفئات العمرية ودوري الدرجة 
األوىل وف��ق ما أقرته لجنة املس��ابقات 
بتحديدها ملواعيد انطالق موسم الفئات 
ال��دورة  إىل  باإلضاف��ة  الكب��ار  ودوري 
التنش��يطية وتوقي��ت املباريات وفرتات 
املنتخبات  لتدريبات  املخصصة  التوقف 
الخارجي��ة  والبط��والت  ومعس��كراتها 
املعتمدة للمش��اركة فيها وموعد نهاية 
املوس��م بالنسبة إىل كل مرحلة من أجل 
إعطاء األندية الفرص��ة؛ لوضع برامجها 

بصورة متوازية مع روزنامة املوسم. 
وأش��اد اتحاد اليد بالتجاوب الكبري من 

قبل األندي��ة وتجاوبه��ا يف الدفع نحو 
الس��ري باللعبة إىل األم��ام ووقوفها مع 
مختلف األم��ور التي تص��ب يف صالح 
اللعبة، وهو ما يؤكد الرشاكة القامئة بني 
الطرفني وتجسيد هذا التواصل املستمر 

طوال املوسم ملا يخدم األطراف كافة.
ويس��عى اتح��اد الي��د خ��الل زياراته 
امليداني��ة إىل تقدي��م الرؤي��ة الخاصة 
ب��ه واالطالع ع��ىل مقرتح��ات األندية 
ومالحظته��ا فيا يخص التعديالت عىل 
اللوائ��ح وبرنام��ج املس��ابقات املحلية 

جانب من زيارة ناديي الدير والشبابمبختلف أعارها.

اتحاد اليد ينظم زيارات لألندية المنضوية تحت مظلته
بهدف الوقوف على استعدادات الموسم الجديد وتفعيل التعاون

اتحاد اليد       المركز اإلعالمي
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-  حدثنا عن بدايتك مع 
التعليق؟

- بدأت م��ع التعليق الريايض منذ 
أن كان عم��ري 15 عام��اً تقريب��ا، 
وكن��ت آن��ذاك أعل��ق يف الحواري 
واملهرجان��ات التي كان��ت تقام يف 
اململكة العربية السعودية لتلطيف 

األجواء..

-  وكيف انخرطت في 
التعليق التلفزيوني 
الرسمي؟

- كنت أعمل محلال تلفزيونيا بقناة 
املستقبل اللبنانية التي كانت تنقل 
لكرة  الس��عودي  الدوري  مباريات 
الس��لة، وذلك بحك��م كوين حكام 
س��ابقا يف كرة السلة، وتأخر املعلق 
عن مب��اراة اله��الل والنرص فوقع 
عليَ االختيار للتعليق عىل املباراة، 
ونجح��ت حينه��ا يف أداء املهمة إذ 
حظيت بإعجاب من شاهد املباراة 
القن��اة، وكان  ع��الوة ع��ىل إدارة 
ذل��ك يف الع��ام 1997، وبعد ذلك 
انخرطت يف دورة تدريبية خليجية 
خاص��ة للمعلقني باملدين��ة املنورة 
ألصق��ل ق��درايت، ومن هن��ا بدأت 
االنطالقة الرسمية حتى عملت مع 

القناة الرياضية السعودية.

-  ومتى وكيف انضممت 
للقناة الرياضية السعودية؟

- انضممت إىل الرياضية السعودية 
الع��ام 2002 تقريب��ا وعلقت عىل 
الدوريات املحلية يف الكرة الطائرة 
وك��رة الس��لة والي��د إضاف��ة إىل 
األلع��اب الفردية مث��ل التايكوندو 
والج��ودو والكاراتيه ورفع األثقال، 
وتطورت مس��ريت يف عامل التعليق 
باختياري من قب��ل اتحاد إذاعات 
ع��ىل  للتعلي��ق  العربي��ة  ال��دول 
أوملبياد بكني 2008 وأوملبياد لندن 
2012، كام عمل��ت مع قناة “الين 
سبورت” الس��عودية للتعليق عىل 
بطول��ة كآس آس��يا للرج��ال التي 
العام 2013،  البحرين  اس��تضافتها 
األلع��اب  دورة  ع��ىل  والتعلي��ق 
الشتوية التي أقيمت يف روسيا، كام 
عملت يف قطر، وعلقت عىل الكثر 
من األلعاب الجامعية والفردية ومل 
أتوقع بأن أعل��ق يف يوم من األيام 

عىل سباق الهجن!

-  وكيف انضممت إلى قناة 
البحرين الرياضية؟

- البداي��ة كان��ت من خ��الل عمل 
يف بطول��ة كأس آس��يا للرجال لكرة 
الي��د الع��ام 2013 عندم��ا كن��ت 
أعمل لصالح قناة “الين س��بورت” 
وتط��ورت عالقتي مع قناة البحرين 
الرياضي��ة حتى أس��ندت يل القناة 
مهمة التعليق عىل مباريات الدوري 
املح��ل يف الك��رة الطائرة والس��لة 
والق��دم يف موس��م 2015 - 2016 
وكانت مب��اراة داركليب والنرص يف 
نه��ايئ بطولة دوري الك��رة الطائرة 
والت��ي توج فيه��ا “العنيد” باللقب 
ألول مرة يف تاريخه أول نهايئ أعلق 
علي��ه بص��ويت يف البحرين، كام كان 
يل الرشف بعد ذل��ك بالتعليق عىل 
نه��ايئ كأس صاحب الس��مو املليك 
األمر خليفة بن س��لامن آل خليفة 
لكرة السلة بني املحرق والنويدرات.

-  هل أنت مع التخصص 
في التعليق الرياضي أم 
الشمولية، خصوصا أن 
البعض ينتقد المعلقين الذين 
يعلقون على أكثر من لعبة 
رياضية؟

- أنا من مؤيدي التخصص يف لعبة 
ك��رة القدم فق��ط، ومت��ى ما كان 
املعلق يتمت��ع باملوهب��ة والقدرة 
الت��ي تؤهل��ه لتعلي��ق ع��ىل أكرث 
م��ن لعبة فل��م ال؟! فأثناء التعليق 
املجمع��ة  الرياضي��ة  بال��دورات 
القنوات ال تطلب معلقا متخصصا 
يف لعب��ة واحدة وإمن��ا تريد معلقا 
يجيد التعلي��ق عىل ألعاب رياضية 
عدة، وأنا ولله الحمد نلت ش��هادة 
الجميع يف أكرث م��ن لعبة، وأطلق 
عليَ أحد األمراء يف اململكة العربية 

السعودية املعلق الشامل.

-  وما لعبتك المفضلة؟

- ل��كل لعبة من األلعاب الجامعية 
رونقه��ا الخاص، ففي الس��عودية 
أح��ب التعليق ع��ىل مباريات كرة 
اليد ويف البحرين كرة السلة والكرة 
الطائرة، وعموما فإنني أعشق كرة 
الس��لة؛ ألنها تخص��ي األول، ويف 
التعليق ف��إن ترتي��ب األلعاب يف 
التعلي��ق الكرة الطائرة أوال ثم اليد 

ثم كرة السلة.

-  رغم قصر فترة تعليقك 
في المسابقات الرياضية 
المحلية إال أنك حققت 
شعبية كبيرة فما السر؟

- أحمد الله كثراً عىل الشعبية الكبرة 
التي حصدته��ا يف البحرين، لدرجة أن 
بعض أمهات الالعبني يطلبنني باالس��م 
ويفضلنني يف التعلي��ق عىل املباريات 
وهذا رشف كب��ر، فالجمهور البحريني 
ذواق ومنص��ت ومنص��ف يف الوق��ت 
ذاته، ومنذ قدومي إىل البحرين نجحت 
يف تغي��ر طريقة التعلي��ق 180 درجة 
وقدمت أس��لوبا مغايرا عن السعودية، 
فبقدر م��ا تعطي املش��اهدين وتبدع 
وتتفن��ن يف التعليق فإنك تحصد محبة 

الناس واملشاهدين.

-  ولكنك ربما حصدت شعبية 
كبيرة في البحرين أكثر من 
السعودية؟

- كث��رون يقولون يل ذل��ك، ورمبا 
يعود ذلك إىل الفرصة الكبرة التي 
حصل��ت عليها من قن��اة البحرين 
الرياضي��ة مام فتح املجال واس��عا 
والش��عبية  الش��هرة  تل��ك  لحصد 
يف ع��دد م��ن األلع��اب الجامعية، 
وأغتنم هذه الفرصة ألقدم الش��كر 
الجزي��ل لقناة البحري��ن الرياضية 
عىل تلك الفرصة وعىل التش��جيع 
والدع��م املس��تمر يل وكأنني أحد 
أبناء هذا الوطن، وأنا بالفعل أعترب 
البحرين بلدي الثاين يف ظل العالقة 
الوطي��دة الت��ي ترب��ط اململك��ة 
العربية السعودية والبحرين قيادة 

وحكومة وشعبا.

-  ومن المعلق األقرب إلى 
قلبك؟

- بالنس��بة للتعلي��ق ع��ىل ألعاب 
الص��االت، فإنن��ي تعلم��ت م��ن 
املعل��ق اإلم��ارايت جعف��ر الفردان 
الذي تربطن��ي معه عالقة وطيدة، 
إذ رافقت��ه يف التعليق عىل العديد 
من البطوالت، كام يعجبني املعلق 
اإلم��ارايت ع��ل حمي��د، واالثن��ان 
أن��ى  وال  التعلي��ق،  يف  مدرس��ة 
األس��تاذ عقيل الس��يد الذي أعتربه 
مبثابة الوالد واملعلم، ويف كرة القدم 
بالطب��ع أعش��ق املعل��ق التونيس 

عصام الشوايل ونارص األحمد.

-  وهل هناك اهتمام 
بالمعلق في دول الخليج؟

- هن��اك اهت��امم جي��د باملعل��ق 
الخليجي، فلطامل��ا أقيمت العديد 
التدريبي��ة، وهناك  ال��دورات  من 
جوائز تخص��ص ألفضل معلق، ويف 
البحرين تحديداً وجدت كل الدعم 

واالهتامم والتشجيع.

-  هل تعتبر الكرة الطائرة 
نقطة االنطالقة لك في 
البحرين بعد التعليق على 
نهائي دوري 2015 - 2016؟

- أوافقك الرأي، فلعبة الكرة الطائرة 
هي التي أدخلتني قلوب الجامهر 
البحرينية وتحديدا املباراة النهائية، 
حي��ث أصب��ح الكثرون ي��رددون 
أطلقها  التي  واألوص��اف  العبارات 
عىل الالعبني مث��ل كلمة “املدلل” 
عىل العب داركليب عل إبراهيم، 

و “األخطب��وط” عىل العب األهل 
محم��د عن��ان، و “ال��كارس” عىل 
ش��قيقه نارص عنان، وهناك الكثر 
م��ن الكل��امت الت��ي اس��تلطفها 
الناس وأحبوها مثل “ال تخلونه”.. 

“جابوها”، “طبخوها”..

-  نالحظ أن عالقتك مع 
داركليب ربما تكون األقوى؟

- عالقتي متميزة مع جميع األندية 
املحلي��ة، ولك��ن لن��ادي داركليب 
خصوصية بع��د فوز الفريق بلقب 
بطولة الدوري قبل موس��مني، فقد 
أحبني جمهور النادي كثرا وتعلق 
يب بع��د أن علقت نه��ايئ الدوري، 
كام متت دعويت لحض��ور احتفالية 
النادي بحضور رئيس االتحاد الشيخ 
عل بن محمد آل خليفة وتم وضع 
شاشة كبرة وعرض مقاطع مختلفة 

من تعليقي..

-  يرى البعض أنك سحبت 
البساط من المعلقين 
البحرينيين؟

- ال أعتق��د ذل��ك، فالبحرين لديها 
نخب��ة من الكف��اءات الجيدة عىل 
مستوى التعليق الريايض وأنا أعترب 
نفيس ابن البحرين، وإذا كنت فعال 
كذل��ك فأن��ا أعتز بثق��ة جمهوري 
الكريم وهو ما يشجعني ويحفزين 

لتقديم املزيد.

-  وما الدوري الذي تستمتع 
وأنت تعلق على مبارياته 
ويبث فيك الحياة والروح 
لإلبداع؟

- كل ألع��اب الص��االت يف البحرين لها 
طعمه��ا ورونقها الخ��اص، ويف العديد 
من مباريات دوري كرة الس��لة والكرة 
الطائ��رة واليد الصالة تكتظ بالجامهر 
لدرج��ة أنني أق��ول يف بعض املباريات 
التعب��ر الت��ايل “الصال��ة قفلوها.. من 
يريد مش��اهدة املب��اراة عليه متابعتها 
يف املنزل أو عرب الشاش��ات يف الخارج”، 
فألعاب الصاالت يف البحرين لها شعبية 
واسعة جدا، وتجعل املعلق يبدع رغام 

عنه.

-  ومن ترشح للفوز بلقب 
دوري الكرة الطائرة الموسم 
المقبل؟

- املنافس��ة يف دوري الك��رة الطائ��رة 
س��تكون بني النجمة واملحرق واألهل 
وداركليب بالطبع، ويف حال عودة عل 
إبراهيم فعال إىل “العيند” فإنه س��رفع 
حظ��وظ فريقه للمنافس��ة، والنرص يف 
املوس��م امل��ايض “خرج م��ن املولد بال 
حمص”، وأمتنى أن يحقق نتائج أفضل 

هذا املوسم.

-  وبالنسبة لدوري اليد؟

رضاوة  أش��د  س��تكون  املنافس��ة   -
بالنس��بة لدوري اليد يف ظل الصفقات 
واالنتق��االت املدوية التي حدثت أخرا 
والنجمة  لبارب��ار  بالنس��بة  خصوص��ا 
واأله��ل، والنجمة تحدي��دا رمبا يكون 
األوفر حظ��ا للمحافظة ع��ىل اللقب، 
وبرأي��ي فإن يف حال ع��دم قدرته عىل 
الفوز باللقب ف��إن الالعبني لن يكونوا 
بحجم الثق��ة التي حصل��وا عليها من 

إدارة النادي.

-  وماذا عن دوري السلة؟

- املنافس��ة س��تكون محصورة بني 
املحرق واملنامة مع احرتامي لبقية 
األندي��ة، وأمتنى دخول منافس��ني 
جديد عىل الخط؛ لنستمتع بدوري 

أقوى هذا املوسم.

-  ما هو ناديك المفضل في 
السعودية؟

- أش��جع كل األندية يف السعودية، 
ومب��ا أنني م��ن املنطق��ة الرشقية 
فأحب القادس��ية الذي س��بق وأن 
لعبت فيه، وكذلك االتفاق، لكنني 
محاي��د أثن��اء التعلي��ق وال أدخل 

ميويل إطالقا.

 كرة الطائرة 
أدخلتني قلوب 

الجماهير البحرينية

أؤيـــد الشمــوليـــة فــي ألعـــاب الصــاالت والتخصـــص بـالكــرة

المعلق السعودي ومحبوب الجماهير 
حسين األحمد لـ“البالد سبورت”:

حسن علي

حسين األحمد متحدثا لـ “البالد سبورت”

فرض املعلق السعودي حسني األحمد نفسه عىل الساحة الرياضية واحدا من أفضل املعلقني بقناة البحرين الرياضية إن مل يكن األفضل؛ ليحصد شعبية وجامهريية كبرية يف األوساط الرياضية 
املحلية من خالل تعليقه عىل ألعاب الصاالت لدرجة أن البعض يفضل الجلوس أمام شاشة التلفاز لالستمتاع بتعليقه عىل املباريات بدال من حضور املباريات يف الصالة..

األحم��د الذي بدأ مع تلفزيون البحرين موس��م 2015 - 2016 يتمتع بحضور قوي من خالل صوته الجهوري ومفردات��ه وأوصافه املحببة للجامهري، ولغته الواضحة تعطي املباراة حياة وروحا 
جديدة بأسلوب رائع غري مألوف يف البحرين؛ لينال إعجاب الكثري من املتابعني يف البحرين.

“البالد سبورت” أجرى هذا الحوار مع حسني األحمد يف أول لقاء مطول مع صحيفة محلية؛ ليتحدث لنا عن تاريخه مع التعليق الريايض والكثري من األمور.

داركليب والنصر أول نهائي علقت عليه محليا

قناة البحرين الرياضية شجعتني واحتضنتي بقوة

الفردان والشوالي أفضل المعلقين



أش��اد عيل العريب مدير دوري س��مو 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليفة 
للمراك��ز الش��بابية ول��ذوي اإلعاق��ة 
الق��دم  لك��رة  الخام��س  والفتي��ات 
الص��االت ال��ذي يق��ام تحت ش��عار 
#ملتقى_األجيال ال��ذي تنظمه وزارة 
بالتعاون  والرياضة  الش��باب  ش��ؤون 
م��ع املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ 
خال��د بن حمد بن عي��ى آل خليفة، 
املتميزة  والجه��ود  الدائم  بالتواص��ل 
للجنة املنظمة لإلع��داد والتحضري ملا 
تبقى من منافسات الدوري، مؤكدا أن 
اللجنة تسعى بشكل واضح إلبراز هذا 
الحدث مبا يخدم تطلعات سمو الشيخ 
خال��د بن حمد آل خليفة إلنجاح هذا 
التجمع الش��بايب الريايض الذي يخدم 
رشيحة كبرية من الش��باب البحريني 
امل��ارس للعبة كرة الق��دم الصاالت، 
والذي سيكون له املردود اإليجايب عىل 

تطور وارتقاء هذه الرياضة.
جاء ذلك خالل الترصيح الذي أدىل به 

العريب مبناسبة انطالق منافسات دور 
الثاني��ة لدوري خالد ب��ن حمد يوم 
غد الجمعة، حيث قال: “لقد شهدت 
األيام املاضية تواصال وتنسيقا كبريا بني 
جميع اللجان العاملة باللجنة املنظمة 
تحت إرشاف وتوجيه من اللجنة العليا 
املنظمة لدوري خالد بن حمد، والذي 

يعكس مدى ح��رص واهتام اللجان 
ع��ىل العمل بج��د واجته��اد إلخراج 
ال��دوري بالصورة املناس��بة، خصوصا، 
وأن ال��دوري أصب��ح الي��وم يف أمتاره 
األخ��رية بعد أن ش��هدت املنافس��ات 
املاضية إقامة 131 مباراة عىل مستوى 
دوري املراك��ز الش��بابية ودوري ذوي 

اإلعاقة ودوري الفتيات. واملتبقي من 
ع��دد املباري��ات هو 16 مب��اراة عىل 
مستوى الدوريات الثالثة بدوري خالد 
ب��ن حمد، فاللجان هدفها وصول هذا 

الحدث ألعىل معدالت النجاح”.
وأض��اف: “وق��د كانت ف��رة التوقف 
كافية لجمي��ع الف��رق املتأهلة لهذه 

بالش��كل  نفس��ها  لتجهي��ز  املرحل��ة 
املناس��ب؛ لخوض غار م��ا تبقى من 
وأنها  بالدوري، خصوص��ا  منافس��ات 
النخب��ة الت��ي اس��تطاعت أن تجت��از 
عقبة ال��دور التمهي��دي ودور ال� 16 
وتواصل مشوارها حتى هذه املرحلة، 
والتي أتوقع برصاحة أن تش��هد ندية 

وحاس��ة وإثارة؛ نظرا لتقارب جميع 
مس��تويات الف��رق املتأهل��ة لذل��ك 
س��يكون من الصعب توقع النتائج يف 
ظل هذا القدرات واإلمكانات الكبرية 
التي متتكلها هذه الفرق”، مش��ريا إىل 
هذه األدوار الحاس��مة ستشهد ظهور 
العبني يتميزون باملوهبة الكروية عىل 
مس��توى كرة القدم الص��االت، والتي 
س��تحقق بش��كل واضح أحد أهداف 
هذا امللتقى ال��ذي احتضن عدد كبري 
من الش��باب يف جميع الدوريات التي 
شهدها، والذي س��يكون له بالغ األثر 
اإليج��ايب ع��ىل مواصل��ة تطوير هذه 
اللعبة، التي تشهد يف السنوات األخرية 
إقباال ش��ديدا من جانب الشباب عىل 
مارس��تها يف جميع األوق��ات، والذي 
س��يطور بذلك مس��تواها وس��يخدم 
ارتق��اء مس��توى املنتخ��ب الوطني”، 
متمني��ا يف الوقت ذات��ه كل التوفيق 
والنجاح لجميع الفرق فيا تبقى من 

مباريات الدوري.

العربي: دوري خالد بن حمد سيشهد أسبوعًا حافال باإلثارة والندية
أشاد بجهود اللجنة المنظمة إلبراز وإنجاح هذا الملتقى الشبابي والرياضي

مدير الدوري: جميع اللجان مهتمة بإظهار األدوار القادمة بأفضل صورة
اللجنة اإلعالمية        دوري خالد بن حمد

العربي مع رئيس اتحاد الكرة لدى زيارته الدوريأثناء عمله في الدوري ومتابعة المباريات

 توق��ع العب منتخبن��ا الوطني لكرة 
الص��االت حس��ام صال��ح أن تش��هد 
مباري��ات ال��دور ربع النه��ايئ ندية 
وإث��ارة كبريت��ني ب��ني الف��رق يف ظل 
تقارب املس��تويات الفنية، مشريا إىل 
إم��كان ح��دوث مفاج��آت يف بعض 

املباريات.
وقال صالح “جمي��ع التوقعات تؤكد 
اس��تمرار الندية واإلث��ارة مع دخول 
دوري خال��د ب��ن حم��د يف نس��خته 
الخامسة للدور ربع النهايئ”، وأضاف 
“أتوقع ارتفاع يف املس��توى الفني يف 
ظ��ل تق��ارب املس��تويات الفنية بني 
الف��رق، وال ميكن اس��تبعاد املفاجآت 
من أي فريق ع��ىل رغم وجود بعض 
الرش��يحات التي متن��ح بعض الفرق 

نسبة الفوز أكرب من خصمه”.
وأكد الالعب ال��دويل أن فارق الخربة 
رمب��ا يرجح فريقا ع��ىل آخر خصوصا 
يف مواجه��ة مركز ش��باب املحرق مع 
مركز شباب السهلة الجنوبية، الفتا إىل 
أفضلية املحرق بتواجد العبني دوليني 

سابقني وحاليني يف الفريق.
وواصل حسام صالح حديثه وتحليله 
ملواجه��ات الدور رب��ع النهايئ بقوله 
“ترش��ح مركز ش��باب النعيم لتجاوز 

عقبة مركز شباب أبوقوة يف ظل األداء 
الجي��د والثابت ال��ذي قدمه، والذي 
متيز بالجاعية ونسق اللعب الرسيع 
والعايل لالعبي��ه بخالف فريق أبوقوة 

الذي ميتلك دفاعا قويا هو اآلخر”.
ورش��ح صالح فريق مركز شباب سند 
ملواصلة مشواره والتفوق عىل خصمه 
مرك��ز ش��باب رأس الرمان ألس��باب 
عدة، أبرزها ف��ارق الخربة بني العبي 
الفريق��ني، إىل جانب وجود توازن يف 
أداء ومس��توى الفري��ق بخالف رأس 
الرم��ان الذي يعاين وج��ود قصور يف 

أدائ��ه الدفاعي عىل رغم امتالكه قوة 
هجومية قوية.

أما ع��ن آخر مواجهات ه��ذا الدور، 
فق��ال الع��ب منتخبنا أنها س��تكون 
متكافئ��ة وعمر بالندي��ة واإلثارة بني 
فريق��ي مركز ش��باب مدين��ة حمد 
ومركز ش��باب جدحف��ص، مؤكدا أن 
موازين القوى بني الفريقني متساوية 
ومتوازن��ة، متوقعا أن تحس��م نتيجة 
املب��اراة بالركالت الرجيحية عىل رغم 
تفوق مدينة حمد بالصالبة الدفاعية.
وتحدث حسام صالح عن دوري خالد 

بن حمد يف نسخته الخامسة بتأكيده 
ارتفاع املس��توى الفني هذا العام يف 
ظل الرغب��ة الكبرية من غالبية الفرق 
بتطور مستواها والدخول يف املنافسة، 
مؤكدا أن هناك الكثري من الفرق التي 
لفت��ت إليها األنظ��ار خصوصا فريق 
النعيم الذي رش��حه ملواصلة مشواره 

والوصول للمباراة النهائية.
وعن أب��رز الالعبني الذين لفتوا إليهم 
األنظ��ار، ق��ال صالح “هن��اك الكثري 
من األس��اء والالعب��ني الذين قدموا 
مستويات فنية الفتة وجيدة وال ميكن 
يف ه��ذه العجالة ذكر أس��اء، ولكن 
عىل س��بيل املثال العب مركز شباب 
س��لاباد حس��ني القص��اب، والعب 
مركز ش��باب جدحفص عيل العلواين، 
والعب مركز ش��باب املح��رق محمد 

عبدالعزيز، وغريهم من الالعبني”.
ويف ختام حديثه، قدم حس��ام صالح 
ش��كره وتقديره لس��مو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليفة ع��ىل مبادراته 
التي وصفها بالرائعة يف دعم ش��باب 
اململك��ة، واهتامه به��ذه الرشيحة 
واحت��واء طاقاتهم وصقله��ا مبا يطور 
م��ن قدراتهم، متمنيا اس��تمرار هذه 
املبادرات ملا فيه خري لشباب اململكة.

يعت��رب اإلعالمي رياض األملعي من الوجوه 
الس��عودية املتواجدة ضمن كوادر اللجان 
املنظم��ة لدوري خالد بن حم��د للمراكز 
الشبابية واألندية وذوي اإلعاقة والفتيات.
ويتوىل رياض األملعي منصب رئيس لجنة 
التصميم واملطبوعات ونائب رئيس اللجنة 
اإلعالمية، إذ يقع عىل عاتقه عمل كبري يف 

جوانب مختلفة.
ويع��د األملعي م��ن الكف��اءات اإلعالمية 
الس��عودية املميزة، وتواجده ضمن كوادر 
ال��دوري إضافة نوعي��ة لطاقم العمل من 
خالل ما يقدم��ه من أدوار مميزة وأعال 

مضنية يف الجوانب اإلعالمية وغريها.
وأكد رئيس لجنة التصمي��م واملطبوعات 
نائ��ب رئي��س اللجن��ة اإلعالمي��ة رياض 
األملعي أن رعاية س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة الحدث يع��د دليال عىل 
االهتام والدعم الكبري املقدم من جانب 
سموه لقطاعي الشباب والرياضة، منوها 
بجه��ود س��موه الكب��رية يف إث��راء حركة 
الرياضة البحرينية عرب منح الشباب هذه 

الفرصة يف املنافسات.
وتقدم األملعي بجزيل الش��كر إىل املكتب 
اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة، مش��ريا إىل أن املكت��ب مل يدخر 
جهدا يف توفري أس��باب النج��اح املختلفة 

للجوانب التنظيمية يف الدوري.
ونوه باملكتسبات اإليجابية التي أمثر عنها 
تع��اون املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ 
خالد مع وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة 
يف االنع��كاس ع��ىل الجان��ب التنظيم��ي 

بشكل مميز.
وق��ال إن املكت��ب اإلعالمي لس��موه وفر 
التجهي��زات كاف��ة إلنجاح ه��ذا التجمع 
الري��ايض ال��ذي يعد األكرب عىل مس��توى 
املراك��ز الش��بابية ع��رب تواج��د 36 مركزا 
من أص��ل 36 مركزا يف مملك��ة البحرين، 

وميثلون مختلف املدن والقرى.
وأثنى األملعي عىل جهود املكتب املضنية 
يف املتابع��ة الحثيثة للجوان��ب التنظيمية 
كافة، والتي انعكست عىل الدوري بشكل 
ع��ام، مش��يدا أيضا ب��دور وزارة ش��ؤون 

الشباب والرياضة يف هذا الخصوص.
وق��ال األملع��ي إن عمل لجن��ة التصميم 
واملطبوع��ات كبري ج��دا، خصوص��ا وأنه 
يرتبط بالعديد م��ن املطويات والنرشات 
التي تم إصداره��ا، وتعكس واقع الدوري 
املمي��ز الذي يحظ��ى برعاي��ة كرمية من 
جانب س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 

خليفة.
ولفت إىل أن املطويات والنرشات وكتيب 

االفتتاح الذي تم إص��داره تم الركيز فيه 
عىل جنبات مختلفة من الدوري، خصوصا 
م��ع تواص��ل نجاحات��ه وصوال للنس��خة 

الخامسة.
وق��ال إن لجن��ة التصمي��م واملطبوعات 
وبالتع��اون م��ع اللجن��ة اإلعالمي��ة أيضا 
أص��درت العديد من النرشات التي حازت 
عىل إعجاب الجميع، وخصوصا املشاركني، 
إذ جاءت صفحات هذه النرشات لتعكس 
حج��م املش��اركة الكبري ال��ذي يدلل عىل 

نجاح الحدث.
ونوه إىل أن اللجنة اإلعالمية برئاسة حازم 
الشيخ يقع عىل عاتقها عمل كبري أيضا عرب 
التغطي��ة املميزة والش��املة التي متتد إىل 
الصح��ف الورقية، والتلفزي��ون، واإلذاعة، 
ومواقع التواصل االجتاعي التي تش��هد 

نشاطا كبريا فيا يتعلق بالدوري.
وأك��د أن لجنت��ي التصمي��م واملطبوعات 
واإلعالمي��ة تفخ��ران بكونه��ا طرفا من 
أط��راف النج��اح التنظيمي، ع��رب العمل 
بجهود مضنية من أجل إنجاح املنافسات.

رشح النعيم للوصول للمباراة النهائية

مدرب كرانة: اإلثارة ستكون حاضرة في ربع النهائي

اإلعالمي رياض األلمعي.. وجه سعودي فاعل في كوادر اللجان المنظمة

حسام لدى قيادته فريق كرانة بالدوري

رياض األلمعي

شخصية “نبيل” وجولة 
ترويجية 

خصصت اللجنة املنظمة العليا للدوري فرات متعددة لحملة ترويجية 
كبرية لألدوار النهائية لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية وذوي اإلعاقة 

والفتيات عرب شخصية الدوري “نبيل”.
وقام “نبيل” بزيارة إىل مجمع السيف التجاري ومركز البحرين الدويل 

للمعارض، يف خطوة من اللجنة املنظمة العليا للرويج للدوري، خصوصاً 
أن العد التنازيل بدأ إلقامة العرس الختامي يوم الخميس املقبل 14 سبتمرب 

الجاري. واحتوت زيارة “نبيل” يف مجمع السيف ومركز املعارض عىل العديد 
من الربامج واألنشطة املتنوعة، كا التقى “نبيل” الجاهري الحارضة يف 

الفعاليات، فضاًل عن الرويج الكبري لحضور مباريات األدوار النهائية.

شخصية “نبيل” في مجمع السيف التجاري ومركز المعارض
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المصور الديسي.. ومشاركة 
مميزة بدوري خالد بن حمد

يخوض املصور الشاب أحمد الدييس 
تجربة شخصية مميزة بدوري خالد 

بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي 
اإلعاقة والفتيات الخامس لكرة 

القدم الصاالت من خالل املشاركة يف 
تصوير املباريات وفعاليات الدوري. 

ويعترب الدييس أحد املصورين 
الشباب الذين أثبتوا قدرتهم 

وموهبتهم عىل مستوى التصوير 
الفوتوغرايف، حيث يتمتع بأسلوب 

رائع يف كيفية التقاط الصور وكيفية 
معالجتها وإخراجها بصورة جميلة.

من جهته، أعرب املصور أحمد الدييس عن سعادته بهذه املشاركة، معتربا 
الدوري واحدا من املحطات البارزة يف مسريته يف التصوير الفوتوغرايف، 

مؤكدا أن املنافسات تشهد إثارة وندية وحاسة بني الفرق خالل املواجهات، 
وهذا ما مينح املصور الفرصة اللتقاط صور مليئة بتلك املؤثرات، وأضاف 

أنه مستمتع كثريا بهذه املشاركة التي ستضيف له الكثري، وستمنحه الفرصة 
الكتساب املزيد من الخربة.

وقد مثن الدييس الجهود املتميزة التي يبذلها النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس 

الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، وهذه الجهود كفيلة بدعم الشباب البحريني من خالل املبادرات 

التي يطلقها سموه السيا مبادرة الدوري، موجها الشكر والتقدير للجنة 
املنظمة عىل منحه هذه الفرصة باملشاركة يف تغطية املنافسات، ومتمنيا 

لدوري خالد بن حمد تحقيق املزيد من النجاحات، متمنيا يف الوقت ذاته 
التوفيق والنجاح لجميع الفرق املشاركة يف هذا امللتقى الريايض املميز.

المصور أحمد الديسي
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األرجنتينية  الصحافة  )وكاالت(: عادت 
النتق��اد نجم املنتخ��ب ليونيل مييس، 
بع��د الس��قوط يف ف��خ التع��ادل أمام 
ملونديال  املؤهلة  بالتصفي��ات  فنزويال 
روسيا، وهو ما يجعل “التانجو” خارج 

مراكز التأهل املبارش للمونديال.
وفاز املنتخب األرجنتيني بكل مبارياته 
الس��ت الس��ابقة يف التصفي��ات ض��د 
فنزوي��ال، وكان م��ن املتوق��ع أن يكرر 
ذلك، ضد الفريق الذي يتذيل الرتتيب، 

ومل يحقق أي انتصار يف 10 مباريات.
وبقيت األرجنتني، يف املركز الخامس يف 
تصفيات أم��ركا الجنوبية قبل جولتني 
عىل النهاي��ة، بعيًدا عن املراكز األربعة 

األوىل، التي تؤهل مبارشة للنهائيات.
وكتبت صحيفة “أوليه” الرياضية األكرث 
شهرة يف البلد الالتيني: “األفضل ينبغي 

أن يكون العًبا حاسًم”.
وأضافت: “مييس ال يس��تحق أن يظهر 
به��ذه الصورة. لي��و ق��دم أداًء مقبوالً 
بالش��وط األول. كان��ت بدايته تبعث 
عىل األمل، لكن ه��ذا الدور انطفأ مع 
مرور الوقت، لينه��ي املنتخب واحدة 
من أسوأ مبارياته يف السنوات األخرة”.
وواصلت “األفض��ل ال ينبغي أن يكون 

العًبا آخر فحسب”.
وال ُتع��دُّ هذه املرة األوىل التي يتعرض 
فيها مييس النتقادات؛ بسبب لعبه مع 
ر يف عدم  املنتخب، حتى أنَّ الالعب فكَّ

املشاركة دولًيا لهذا السبب.
وسبق وأن أعلن مييس، اعتزاله اللعب 
م��ع املنتخب عقب نه��ايئ كوبا أمركا 
املئوية العام املايض ب��ركالت الرتجيح، 
عندما أهدر ركل��ة جزاء، قبل أن يعود 

يف قراره.
بينم كتبت “الناس��يون”: “كل يشء يف 
األرجنتني يسر بش��كل يسء”، منتقدة 

األداء الهجومي للمنتخب.
ويتبق��ى أم��ام األرجنت��ني مواجهت��ني 
صعبت��ني بآخ��ر جولت��ني بالتصفي��ات 
عندما تس��تقبل ب��رو، يف الخامس من 
الش��هر املقبل، قبل أن تزور اإلكوادور 

يف العارش من نفس الشهر.
م��ن جهته، أك��د خورخي س��امباويل، 
م��درب األرجنت��ني، أنَّ وض��ع راقيص 
التانجو أصبح أكرث تعقيًدا يف التصفيات.
وقال يف ترصيحات عقب املباراة: “اآلن 
نح��ن يف وضع أكرث تعقي��ًدا. كنا نأمل 
خ��الل املبارات��ني املاضيت��ني أن نصعد 
للمراك��ز املؤهل��ة للموندي��ال )أول 4 

مراكز(”.

وأقرَّ س��امباويل: “أهدرن��ا فرصة هامة 
للغاي��ة للتأه��ل؛ ألننا كنا متحمس��ني 
بشدة، لكن هذه هي كرة القدم وهذه 

األشياء ميكن أن تحدث”.
ويرى املدرب أنَّ املهاجم ليونيل مييس، 
تف��وَّق عىل باقي زمالئه خ��الل اللقاء، 

مبيًن��ا أنَّه “من املقل��ق أن يكون لدينا 
الع��ب قيم للغاي��ة بهذا الش��كل، وال 

ميكننا أن منده بالدعم”.
وأبرز سامباويل، أهمية خوض املباريات 
املتبقية بش��كل احرتايف وقوة، وثقة يف 
قدرات األرجنتني، مبيًنا “كان يجب أن 

نف��وز بفارق 3 أه��داف، لكننا افتقدنا 
لعنرص الحسم”.

وحول مواجهة ب��رو يف الجولة املقبلة 
من التصفيات، قال املدرب األرجنتيني، 
إنهم أق��رب للتأه��ل للموندي��ال لذا 

سيسعون لتحقيق الفوز باللقاء.

ميسي في مرمى النيران

)وكاالت(: احتفت الصحف السعودية 
التاريخي  الصادرة األربع��اء، باإلنجاز 
للمنتخب األول لك��رة القدم، ببلوغه 
موندي��ال روس��يا 2018، بع��د الفوز 
الثم��ني الثالث��اء، عىل الياب��ان بهدف 

نظيف.
ل هدف اللقاء الوحيد، البديل  وس��جِّ
فهد املولد، يف الدقيق��ة )63(، لرتفع 
رصيد السعودية إىل 19 نقطة يف املركز 
الث��اين خلف الياب��ان صاحبة الصدارة 
ب�20 نقط��ة، ليتأهال س��وًيا ملونديال 
روسيا. وأبرزت صحيفة “الرياض” عىل 
ص��در صفحتها األوىل، تلق��ي القيادة 
السياس��ية ممثلة يف ويل العهد، األمر 
محمد بن س��لمن، التهاين، مبناس��بة 
تأهل املنتخب السعودي، إىل نهائيات 
كأس العامل. ونوهت الصحيفة، إىل أنَّ 
حض��ور ويل العهد الس��عودي، مباراة 
اليابان، من مدرجات ملعب الجوهرة 
املش��عة، كان مبثاب��ة الداف��ع القوي 
لالعب��ني، بجان��ب رغبته��م يف صناعة 
التاريخ لألخ��ر. وتحدثت الصحيفة، 
ع��ن صم��ود األخ��ر أم��ام اليابان، 

رغم الظ��روف الصعبة الت��ي واجهها 
املنتخ��ب، بخروج 3 العبني أساس��يني 
لإلصاب��ة، وه��م أس��امة هوس��اوي، 
ومنص��ور الح��ريب، وقبله��م املهاجم 

محمد السهالوي.
فعنون��ت  “املدين��ة”  ��ا صحيف��ة  أمَّ
صفحته��ا الرئيس��ية ب�”حض��ور وجه 

السعد.. األخر إىل مونديال روسيا”، 
مربزة حضور األمر محمد بن سلمن، 

ملتابعة املباراة.
الرياضي��ة، تحدث��ت ع��ن  صحيف��ة 
الروح التي لعب به��ا نجوم املنتخب 
الس��عودي أم��ام الياب��ان، يف املوقعة 
املصري��ة، والتي كان املطل��وب فيها 

الفوز بأي نتيجة.
أم��ا صحيفة البالد، اكتفت مبانش��يت 
من 3 عبارات فقط وهو “األخر إىل 

املونديال”.
وأعلن األخر السعودي، نفسه كأول 
منتخب ع��ريب يص��ل إىل كأس العامل 

2018 يف روسيا.

صحف السعودية تحتفي باألخضر  

)وكاالت(: أب��رز املدير الفني 
ملنتخب كولومبيا لكرة القدم، 
خوسيه بيكرمان، الدور الذي 
قام به رادمل فالكاو صاحب 
هدف التع��ادل أمام الربازيل، 
جمع��ت  الت��ي  املب��اراة  يف 
املنتخب��ني ضم��ن تصفي��ات 
املؤهل��ة  الجنوبي��ة  أم��ركا 
لبطول��ة كأس العامل 2018 يف 

روسيا.
ويف ترصيح��ات للصحافي��ني، 
وصف امل��درب فال��كاو بأنه 
“قائ��د وظاه��رة”، مبينا “كنا 

ننتظر ذلك. هو يف حالة جيدة 
جدا، لقد افتقدناه يف مباريات 
كثرة، كثرة ج��دا. أعتقد أننا 
وبظاهرة  بقائد  لنحظى  عدنا 

ستساهم لنا بالكثر”.
كم يرى بيكرمان، أن خاميس 
رودريجز قدم مباراة إيجابية، 
وهو الذي عاد بعد أن تخطى 
الت��ي أبعدت��ه عن  اإلصاب��ة 

املالعب ملدة شهر.
وأض��اف “بالنس��بة يل، فق��د 
ق��دم خاميس مب��اراة كبرة. 
لقد أعطى لنا ما نحتاجه وفقا 

ملستواه ومميزاته”.
وأبرز امل��درب، أداء الجناحني 
سانتياجو أرياس وفرانك فابرا 

يف مه��ام الهج��وم أو الدفاع، 
رغم لعبهم يف مواجهة نيمر 

وويليان نجمي الربازيل.

بيكرمان يمتدح فالكاو

)وكاالت(: قرر جوسيب ماريا بارتوميو، 
رئيس نادي برشلونة اإلسباين، القيام بثورة 

تصحيح داخل الفريق الكتالوين، تجنبا 
لألخطاء التي وقعت يف فرتة االنتقاالت 

الصيفية املاضية.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن 
بارتوميو قرر إنشاء لجنة داخل النادي 

برئاسته مع بيب سيجورا، املدير الريايض 
للفريق، وربطها باللجان االقتصادية الخاصة 

للبلوجرانا، حتى ال يتم العمل بصورة منفصلة.
وأوضحت الصحيفة أن هدف اللجنة سيكون البحث عن الالعبني 
الذين يناسبون الفريق الكتالوين حتى يف األعمر السنية الصغرة 

والتعاقد معهم، كم تعمل اللجنة عىل األهداف املطلوب التعاقد 
معها يف فرتيت االنتقاالت الشتوية والصيفية.

وأشارت الصحيفة إىل أن مهمة روبرت فرنانديز، السكرتر الفني 
للبلوجرانا، هي البحث عن الصفقات واملواهب الصاعدة، ليتوىل 
مدير كرة القدم، راؤول سانلهي، مهمة التفاوض معهم، عىل أن 

يتمم املدير التنفيذي لربشلونة، أوسكار جراو، الصفقة.
وأكدت الصحيفة أن التوقيع مع صفقات جديدة لن يكون بأوامر 

من املدير الفني للفريق ولكن من مجلس اإلدارة، وذلك ألن املدرب 
يتغر بني الحني واآلخر.

وكانت االنتقادات، قد طالت مجلس إدارة برشلونة، بسبب فشلهم 
يف الحفاظ عىل الربازييل نيمر، الذي انضم لباريس سان جرمان 

الفرنيس، كم مل ينجحوا يف جلب مواطنه فيليب كوتينيو من 
ليفربول اإلنجليزي.

)وكاالت(: يعقد األرجنتيني هيكتور كوبر، املدير الفني 
للمنتخب املرصي، جلسة مع إيهاب لهيطة مدير منتخب مرص 

اليوم الخميس، من أجل التحضر للقاء الكونغو.
ويلتقي املنتخب املرصي أمام الكونغو يوم 8 أكتوبر املقبل، يف 
إطار منافسات التصفيات املؤهلة إىل بطولة كأس العامل 2018 

بروسيا.
ونجح املنتخب املرصي يف تحقيق الفوز عىل نظره األوغندي 

بهدف دون رد، باملباراة التي جمعتهم الثالثاء، عىل استاد 
برج العرب باإلسكندرية، يف إطار إياب التصفيات املؤهلة إىل 

مونديال كأس العامل.
واستعاد منتخب مرص صدارة املجموعة مجدًدا، برصيد 9 

نقاط، بينم يأيت منتخب أوغندا يف املركز الثاين برصيد 7 نقاط، 
ثم غانا يف املركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينم يقبع منتخب 

الكونغو يف املركز األخر برصيد نقطة وحيدة.

بارتوميو يقود ثورة التصحيح 

“موقعة” الكونغو

)وكاالت(: أنق��ذت س��وريا، حلمها يف 
التأهل ملونديال روس��يا 2018، بعدما 
فرض��ت التعادل عىل إي��ران )2-2( يف 

آخر جوالت التصفيات اآلسيوية.
كان الوق��ت األص��يل للمب��اراة، انتهى 
بتق��دم إيران، التي مل تهتز ش��باكها يف 
9 مباريات بالتصفيات، بنتيجة )2-1(، 
ولو استمر الوضع كذلك يف الوقت بدل 
الضائع لنالت س��وريا املرك��ز الرابع يف 

املجموعة األوىل.
د يف الوقت  لك��نَّ عمر الس��ومة، س��دَّ
الضائع الك��رة بني قدمي حارس إيران، 
ليحرز هدفه الدويل األول ومينح بالده 
نقطة غالية منحتها املركز الثالث ب�13 
نقطة، بفارق األهداف عن أوزبكستان.
وستخوض س��وريا امللحق اآلسيوي مع 
أسرتاليا )ثالثة املجموعة األخرى(، عىل 

أن يتأهل الفائز ملواجهة رابع تصفيات 
اتحاد دول أمريكا الشملية والوسطى 
ودول الكاريب��ي )الكون��كاكاف( عىل 
الظهور يف روسيا. ولوال التمسك باألمل 
ما تحق��ق اإلنجاز ال��ذي يعترب ضخًم 
عند األخذ يف االعتبار الظروف الصعبة 
املحيطة وخوض س��وريا كل مبارياتها 
خ��ارج أرضها؛ بس��بب ال��رصاع الدائر 

هناك منذ 6 سنوات.
وحت��ى البداية يف التصفي��ات مل تكن 
تبعث بالكث��ر من التفاؤل، إذ خرست 
سوريا أمام أوزبكستان، ثم تعادلت يف 
ماليزي��ا مع كوريا الجنوبية، ومل تحصد 

سوى 5 نقاط من أول 5 مباريات.
وق��ال أمي��ن الحكي��م مدرب س��وريا: 
“كان لدين��ا العزم ع��ىل التأهل كثاين 
املجموع��ة، لك��ن الظ��روف رأيتموها 

لنا  وواجهنا أقوى منتخب بآس��يا، وسجَّ
عليه رغم أنَّه مل يدخل مرماه أي هدف 
قبل ذلك، وهذا فخر”. وأضاف املدرب 
الذي تقدم فريقه بهدف ثم اس��تقبل 

هدفني: “املباراة وكأنَّها نهايئ للمنتخب 
اإليراين، لكنَّنا أثبتن��ا أيًضا أننا فريق ال 
ُيقه��ر رغم الظ��روف الصعبة التي منر 

بها، ونشكر الالعبني فرًدا فرًدا”.

وتابع “رغم كل الظ��روف لدينا فرصة 
للتأهل، وبإذن الله نس��عد السوريني، 

ونتأهل لكأس العامل”.
وسيتعني حالًيا عىل العبي سوريا غلق 

صفحة االحتف��االت رسيًعا، والتفكر 
يف مواجهة املنتخب األسرتايل القوي 
ال��ذي فقد فرص��ة التأه��ل املبارش، 
بعدما فازت السعودية بصعوبة )-1
0( عىل الياب��ان وانتزعت منه املركز 

الثاين بفارق األهداف، يوم الثالثاء.
وقال السومة قبل مواجهة أسرتاليا يف 
مبارايت ذهاب وإياب الشهر املقبل: 
“بإذن الله س��نكمل املش��وار وكأننا 

اآلن سنبدأ التصفيات من جديد”.
وأضاف ف��ادي دباس نائ��ب رئيس 
املنتخب  ومدي��ر  الس��وري  االتحاد 
“إن ش��اء الل��ه نت��دارك أي أخطاء 
حدثت عندم��ا نلع��ب يف امللحق.. 
نش��كر الالعبني والجهاز الفني وكل 
املش��جعني الذي��ن ح��روا لدع��م 

الفريق”. 

األمل يهزم الصعوبات

إنجاز كبير بعد أمسية تاريخية

سوريا تتربص بالحلم 

جوسيب ماريا بارتوميو 



بع����د اعت����ذار النجم����ة اأدي����ل ع����ن اأداء الأغنية 
الدعائي����ة لفيل����م “بون����د 25” ال�شه����ر، تفكر 

بيون�ش����ي.  املغني����ة  يف  املنتج����ة  ال�رشك����ة 
والأ�شب����اب التي جعل����ت اأدي����ل تعتذر، هي 
رغبتها يف اأخذ ق�شط من الراحة، وال�شتمتاع 

بوقتها مع عائلتها ال�شغرة.
وم����ن املق����رر اأن ُيط����رح الفيل����م ع����ام 

2019، لك����ن حتى الآن مل يتم الإعالن ب�شكل 
ر�شمي عن التعاقد مع بيون�شي يف هذا التعاون.

ُيذكر اأنه بع����د ولدة ت����واأم بيون�شي، تعر�شت 
لنتقادات كث����رة، ب�شبب التبذير ال�شدي����د الذي تعي�شه، 

ول�شتعانته����ا ب�����8 مربيات حت�ش����ل كل منهن عل����ى 100 األف دولر 
�شنوي����ا، لك����ن اأحد املقرب����ن اأكد اأن بيون�ش����ي �شخية جدا، واأنها تق����دم الكثر من 

التربعات اخلرية �شنويا، لكنها ت�شتخدم اأ�شماء م�شتعارة.

 ذك����ر موق����ع اإن تات�����ش ويكل����ي ، نقالً عن 
م�ش����ادر قال اإنها خا�شة وح�رشية، اأّن النجمة 

اأجنلين����ا جويل لن تبقى عزباء ملدة طويلة. 
واأ�ش����اف اأنه����ا قد تتزوج م����ن ممثل يبلغ 
ال�����41 من عمره ويلت����زم مثلها الق�شايا 

الإن�شانية.
وق�ش����د بذلك النج����م الو�شي����م جارد 

ليت����و الذي التقته اأجنلين����ا للمرة الأولى يف 
الع����ام 2004 اأثناء ت�شوير اأحد الأفالم. ولفت 

املوق����ع اإل����ى اأن الأخر ات�شل بها ف����ور علمه اأنها 
قررت النف�شال عن براد بيت.

واأ�ش����اف اأنهما يتحدث����ان راهناً ب�ش����اأن زواجهما واأن اأجنلين����ا تنتظر اإلى اأن 
تنتهي من ق�شية طالقها. ونقل عن امل�شدر قوله اإّنها �شتكتفي حالياً بدعوته 
اإل����ى منزلها يف لو�ش اأجنلي�ش ليتعرف اإلى اأولدها، لفتاً اإلى اأنها ت�شعر بالقلق 

ب�شاأن رّد فعل باك�ش ومادوك�ش. 

 “بوند 25” 

زواج

جاسوسية 

اأك���دت درا�شة اأجريت اأخرا، اأن النجمة الأمركي���ة ال�شهرة اأمبر هرد ح�شدت لقب “اأجمل 
وجه يف العامل”، ح�شب خرائط ر�شم الوجه.

ووفق���ا ملا ن�رشته تقارير اإعالمية، تب���َنّ اأن اأمبر تتمتع مبوا�شفات جمالية عالية اأقرب اإلى 
الكمال، حيث اإن امل�شافات بن مالمح وجهها تعد الأف�شل بن النجمات الأخريات.
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مل يح���َظ راي���ان رينول���دز بالن���وم الكايف يف 
الآون���ة الأخرة. لذل���ك �شعر بتع���ب �شديد خالل 
وجب���ة غ���داء جمعتني به اأخ���راً، حت���ى انه رف�ش 
تناول اخل����رشاوات مع �شم���ك ال�شلمون لأن ذلك 
يتطل���ب منه كثراً م���ن اجلهد. ق���ال وهو يدفع 
بالطبق بعي���داً: )اأ�شعر بالإنهاك واأعجز عن م�شغ 
ال�شبان���خ املليئ���ة بالألي���اف. اإذا اأردمت اإطعامي 
مث���ل الأطفال، فلن اأمانع. يكف���ي اأن مي�شغ اأحد 

هذا الطبق نيابة عني(.
�شافر رينول���دز )40 �شنة( من فانكوفر اإلى 
لو�ش اأجنل�ش ب�شع �شاعات ال�شهر املا�شي بغية 
الرتويج لعمله اجلديدة، فيلم الت�شويق واحلركة 
)حار����ش   The Hitman’s Bodyguard
القات���ل املاأج���ور(، مع زميله النج���م �شامويل ل. 
جاك�شون. يتتبع الفيلم ق�شة عميل حماية خا�ش 
م�شطر اإلى نقل قاتل ماأجور ي�شعى كثرون اإلى 
التخّل�ش منه من اإنكلرتا اإلى هولندا. تكون عالقة 
ه���ذا الثنائ���ي يف البداي���ة �شعبة ومعق���دة. لكن 
رحلتهم���ا الت���ي تتحدى املوت ت���وؤدي اإلى ن�شوء 
�شداقة غريبة بينهما، م���ا ي�شفي نفحة فكاهية 
حمبب���ة على فيل���م احلركة القوي ه���ذا امل�شنف 
للبالغ���ن فق���ط )ي���وؤدي جاك�ش���ون دور القاتل 
املاأجور، لذلك ميكن���ك اأن تخّمن َمن يقوم بدور 
احلار�ش(.. جل�ش النجمان معاً ليناق�شا تعاونهما 

الأول هذا، وكانت الدرد�شة التالية.

هل حلم أحدكما خالل نشأته بأن 
يصبح بطل أفالم حركة؟

راي���ان رينول���دز: مل اأك���ن من كب���ار معجبي 
اأف���الم احلرك���ة عندم���ا كنت 

اأ�شبوع���ي  كان  �شغ���راً. 
م���ع  يبل���غ ذروت���ه دوم���اً 

الثمانيني���ات  م�شل�ش���ل 
اإل  اأفالم احلركة،  راقتني   .SNL

اأنني ف�شلت دوماً اأعمالً �شبيهة بفيلم 
Raiders of the Last Ark لأنها ل حتتوي 

على كث���ر من حركات الكونغ-ف���و. كنت اأ�شعر 
باأن هاري�ش���ون فورد يتاأمّل حق���اً عندما يتعّر�ش 
للك���م. اأح���ّب اأفالم احلرك���ة التي ي���رى امل�شاهد 
قليالً من اخل���وف يف اأعن اأبطاله���ا. عندما اأمثل 
م�شاه���د احلركة يف فيلم مماث���ل، اأقّدم قليالً من 

ذلك. ل اأود اأن اأكون الرجل الذي ي�شّد من حن 
اإلى اآخر ع�شالت فكه، ويقطب حاجبيه، ويربح 
الآخري���ن �رشباً. اأحب اأن تب���دو امل�شاهد قوية 
وحقيقي���ة، فيخال امل�شاه���د اأن �شخ�شياتي 
�شع���رت ببع�ش اخلوف، كم���ا يف الواقع عند 

مواجهة موقف مريع.
�شاموي���ل ل. جاك�ش���ون: عندم���ا كن���ت 
�شغ���راً، تلخ�شت اأفالم احلركة بالن�شبة اإيل 

يف تاأرج���ح اإرول فلن من عل���ى منت �شفينة 

وه���و يحمل �شيف���اً. اقت�رشت عل���ى مالحم القتال 
بال�شي���ف ورعاة البق���ر. ومل يتبدل ه���ذا الو�شع 
اإلى اأن اأ�شبح���ت بالغاً حن بداأ عر�ش اأفالم مثل 
 Starsky and واأف���الم الأ�شدقاء مث���ل Shaft
Hutch عل���ى �شا�ش���ة التلفزي���ون. ترعرعت يف 
زمن ن���ال فيه كل ول���د م�شد�ش���اً كهدية يف عيد 
امليالد لأننا كن���ا نت�شلى كثراً بلعبة رعاة البقر. 
ح�شلت على كل ن�شخة من م�شد�شات رعاة البقر 

حن كنت �شغراً، وكنا نخو�ش معارك بها.

يحفل الفيلم بمطاردات السيارات، 
وإطالق النار، والقتال وجهًا لوجه. 
لمَ تظنان أن المشاهدين ما زالوا 

يميلون إلى المحتوى العنيف؟
جاك�ش���ون: يعت���رب النا����ش م�شاه���دة العنف 
يف واق���ع مبال���غ فيه بيئ���ة اآمن���ة. ل يت�شم العنف 
يف احلي���اة احلقيقية بهذا التنظي���م والت�شميم، 
بل يب���دو اأكرث ب�شاع���ة يف عواقب���ه وما يرتتب 

علي���ه، كما عندما نتاأمل �ش���ور الأولد يف �شورية 
اأو نق���راأ عن رجل يدخل مدر�ش���ة ويقتل اأولداً. ل 
نفق���د م�شاعرنا ون�شبح اأقل تاأث���راً لأننا �شاهدنا 
اأفالماً عنيفة. ل�ش���ت حم�شناً �شد م�شائل مماثلة 
ومل اأعتده���ا، اإل اأنن���ي اأدرك قيم���ة ذل���ك الفنية 

عندما اأ�شاهده.

ما الذي شدّكما إلى هذا 
السيناريو؟

راينول���دز: ما كن���ت لأ�شارك يف ه���ذا العمل 
لوله. عندما ح�شلت على ال�شيناريو، قلت: )هل 
قبل �شام جاك�شون بامل�شاركة يف هذا العمل؟ اإن 
كان الأمر كذل���ك، ف�شاأ�شارك اأن���ا اأي�شاً(. رغبت 
ب�شدة يف العمل معه. اأعرفه منذ 12 �شنة. التقيته 
خ���الل جل�شات للع���الج الفيزيائي. كن���ت اأتدرب 
لفيلم Blade 3 واحتجُت اإلى عالج لكتفي، فيما 
كان هو يخ�شع للعالج ل�شبب اآخر. كنا نتقابل كل 

يومن.
جاك�شون: كنت اأتعافى من اإ�شابة يف الركبة، 
 coflex اأو رمبا خ�شع���ت جلراحة و�شع جهاز
ب���ن فقرَت���ي املنطق���ة القطني���ة الرابعة 
واخلام�ش���ة يف ظهري. يف مطل���ق الأحوال، 
عرف���ت ما يقوم ب���ه راي���ان واطلعت على 
اأعماله. اأدرك اأنه يعمل بكد، و�شاهدت ما 
يكفي م���ن اأفالمه. وكنت على يقن 
م���ن اأنني ا�شتمتعت مب���ا �شاهدته. 
م���ن  علم���ت  لذل���ك 
القليلة  الأوق���ات 
التي جمعتنا اأنني 
�شاأف���رح بالتعاون 
معه. مل اأتردد مطلقاً 
ب�ش���اأن العم���ل مع���ه، ثم 
ح����رش اإلى من���زيل وراح يتاأمل 
طاولًة، فقلت له اأمراً غريباً جداً 

عن احلياة.
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ألبوم جديد

The Hitman’s Bodyguard رينولدز وجاكسون يّتحدان في

قبل اأ�شبوع اأعلنت �رشك���ة Warner Bros اأنها ب�شدد 
اإنتاج فيلم جديد تركز اأحداث���ه على �شخ�شية “اجلوكر”، 
الذي يع���د واحدا من اأ�شه���ر ال�شخ�شي���ات اخليالية التي 

ابتكرتها �رشكة DC للق�ش�ش امل�شورة.
وكان م���ن بن املعلومات ال���واردة يف تقارير ال�شحافة 
الأجنبي���ة اإن املخرج مارت���ن �شكور�شيزي �شيتولى العمل 
كمنتج منفذ يف الفيلم اجلديد، الأمر الذي اعتربه البع�ش 
مفاجئة �شديد الغراب���ة، نظًرا لأن املخرج البالغ من العمر 
74 عاًم���ا، مل ي�شارك طوال م�شرت���ه الفنية يف مثل هذه 
 Taxi النوعية م���ن الأفالم بدًءا من فيلمه ذائ���ع ال�شيت

.Silence وحتى فيلم Driver
 The Hollywood Reporter لذل���ك بح���ث موق���ع
وراء ����رش اختيار املخ���رج ال�شهر املعروف عن���ه ميله اإلى 
ال�شيطرة على كل �شيء والتحرر من جميع القيود، خا�شة 

.Warner Bros واأن ذلك ل يتوافق مع �شيا�شة �رشكة
وتب���ن اأن ال�شبب يعود اإلى وجود خط���ة ُمعدة من قبل 
ال�رشك���ة املنتجة تخ�ش �شخ�شي���ة “اجلوكر”. فقد �رشحت 
م�ش���ادر للموقع الأمركي، باأن هن���اك حماولة ل�شتخدام 
وجود �شكور�شيزي من اأجل التاأثر على املمثل ليوناردو 
دي كابريو واإقناعه بالدخول اإلى عامل الق�ش�ش امل�شورة، 

وجت�شيد دور البطولة يف الفيلم.
اإلى جان���ب، اأن م�شاركة �شكور�شيزي �شرتفع من اأ�شهم 
الفيلم، وتعزز فر�ش تر�شح���ه جلوائز مرموقة، كما حدث 
.The Dark Knight مع ثالثية اأفالم كري�شتوفر نولن

وم���ع ذلك، فاإن ال�رشكة مل تتوا�شل حتى الآن مع املمثل 
احلائ���ز على جائ���زة الأو�ش���كار، بالإ�شافة اإل���ى اأن مارتن 
�شكور�شي���زي مل يوق���ع عقد التف���اق عل���ى الفيلم حتى 
ه���ذه اللحظة. وي�شر تقرير املوقع الأمركي اإلى اأنه رغم 

�شاآلة فر�شة موافقة دي كابريو على العر�ش، اإل اأن خطة 
ال�رشك���ة املنتج���ة توحي باأنه���ا ت�شعى لالتف���اق مع �شناع 
اأف���الم مهمن من اأجل احل�ش���ول على اأفالم جادة ت�شتحق 

امل�شاهدة.
ويف الوق���ت الذي تخطط فيه ال�رشكة لإقناع دي كابريو، 
ذكرت م�شادر مقربة اأن هناك انق�شام حول املمثل الذي 
�شيج�شد ال�شخ�شية على ال�شا�شة، نظًرا لأن هناك تيار من 
الداخل ميي���ل اإلى التفاق مع املمث���ل جاريد ليتو، الذي 

.Suicide Squad اأدى دور “اجلوكر” يف فيلم
ولك���ن يبدو اأن ليتو منزعج م���ن كرثة عدد الأفالم التي 
�شتظه���ر فيه���ا ال�شخ�شية خ���الل الفرتة املقبل���ة، والتي 
منها الفيلم املخ�ش����ش لهاريل كوين. لهذا، من املمكن 

اأن يكون غر متحم�ش للم�شاركة يف الفيلم.

هل ليوناردو دي كابريو بطل فيلم “الجوكر” الجديد؟ 

تعاقدت �رشك���ة “�شتوديوكانال” لالإنتاج 
ال�شينمائ���ي، مع النجم���ة الربيطانية اأوليفيا 
كوك، على بطولة فيلم اجلا�شو�شية والإثارة 
 The Tracking Of A Russian املقب���ل
Spy املقتب����ش عن رواية حتم���ل ذات ال�شم 
للموؤل���ف الأمركي ميت����ش �شوين�شون، وفقا ملا 

ذكره موقع ديدلين الأمركي.
الفيل���م اإنتاج م�شرتك بن �رشكت���ى “�شتوديوكانال” 
اإخراج���ه  و�شيتول���ى  ال�شينمائ���ي،  و”بيكت����رش كومبان���ى” لالإنت���اج 
Amer -  للربيط���اين نيما نوريزادي، ال���ذي اأخرج من قب���ل فيلم الأك�ش���ن الكوميدي

can Ultra، ق�ش���ة الفيلم تدور يف اإطار رومان�شي حول ق�شة حب �رشية بن ال�شحفي 
�شوين�شون وام���راأة رو�شية غام�شة تدعى كاتيا )كوك(، الذي التقى بها يف ملهى ليلى 
مبدين���ة نيويورك، وفجاأة تختفي ه���ذه املراأة بعد اعتقال 10 اأمركين، كانوا متهمن 
بالتج�ش�ش ل�شال���ح الكرملن، ليذهب على اإثرها �شوين�ش���ون اإلى مو�شكو للك�شف عن 

حقيقة املراأة التي اأحبها.

اأكدت املغنية اأفريل لف���ن عرب مواقع التوا�شل ملعجبيها وجمهورها 
اأن األبومه���ا اجلدي���د �شيت���م الإفراج عنه قريب���اً جداً، ولك���ن مل تذكر عنوان 
الألب���وم اأو اأي تفا�شيل عنه، م�شرة اإلى اأنه���ا ت�شتاق ملحبيها، لكن غيابها 
ف���رتة طويلة هو ب�شبب ال�شتعداد لتقدمي اأعم���ال تليق بع�شاقها. وذكرت 
تقاري���ر اإعالمية اأن الألبوم من املتوقع اأن ي�ش���در يف دي�شمرب املقبل، ومن 
املع���روف اأن لفن ت�شتغرق وقتاً طويالً يف التح�شر لأعمالها، اإذ ا�شتمرت 
نحو 3 اأع���وام يف ال�شتعداد لآخر األبوماتها الذي �شدر يف عام 2014، وحمل 
الألب���وم ا�شمها “اأفريل لفن”، وت�شمن 8 اأغ���ان خمتلفة، وبعده قررت اأن 
تاأخ���ذ فرتة من الراحة بعيداً عن الأ�شواء، واختفت متاماً لتكون على راحتها 

حتى عادت من جديد الآن.
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حقق فيل���م الأك�شن واجلرمية Wind River بطولة جريمي 
ري���ر، اإيرادات بلغ���ت 11 مليون دولر، بعد عر�ش���ه يف اأكرث من 
3،031 دار عر�ض �شينمائي وهو ما يعادل قيمة ميزانيته، وفًقا 
ملا ذكره موق���ع “بوك�ض اأوفي�ض موجو” الأمريكي. الفيلم ينتمي 

لفئة فيلم الأك�شن واجلرمية، وهو اإنتاج ا�شتوديوهات وين�شتني 
ال�شينمائي���ة، ومن اإخ���راج وتاأليف تايلور �رشايدي���ان، وي�شارك يف 
بطولته عدد م���ن النجوم اأبرزهم اإليزابيث اأول�شن، جريميي رير، 

اإيان بوجني، مارتن �شين�شماير، تيو بريون�ض.
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7 سبتمبر

1822
عن  الربازيل  ا�شتقالل 

الربتغال.

 1848
الجت��ار  حتظر  النم�شا   

بالرق.

  1932
تاأ�شي�ض منظمة ال�رشطة 
اجلنائية الدولية والتي 
تعرف با�شم النرتبول.

 1940
الربيطاين  اجل��و  �شالح 
ي���ب���داأ ب��ق�����ش��ف امل���دن 
على  رداً  الأمل���ان���ي���ة 
العنيفة  اجلوية  احلملة 
ال��ط��ريان  �شنها  ال��ت��ي 
الأمل�����اين ع��ل��ى امل���دن 
اأثناء  وذلك  الربيطانية 
احلرب العاملية الثانية.

  1944
الربيطانية  ال�شلطات 
ت�شكيل  ع��ل��ى  ت��واف��ق 
ل�����واء ي���ه���ودي داخ���ل 

اجلي�ض الربيطاين.

 1952
م��اه��ر  ع���ل���ي  وزارة   
ب��ا���ش��ا يف م�����رش ت��ق��دم 
ا�شتقالتها بعد 44 يوماً 
من ت�شكيلها بعد ثورة 
ي��ول��ي��و، وال��ل��واء حممد 
ال���وزارة  ي�شكل  جنيب 
بها  ويحتفظ  اجل��دي��دة 
احلربية  ب��وزارة  لنف�شه 

والبحرية.

مسافات

انطالق الموسم الجديد من” أبوظبي الموسيقي”
ك�شفت هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة عن املو�شم اجلديد من “برنامج اأبوظبي املو�شيقي” الذي ُيقام 

مب�شاركة جنوم املو�شيقى العربية والغربية الكال�شيكية املعا�رشة من جميع اأرجاء العامل. 
ويع���د الربنام���ج حموراً اأ�شا�شي���اً �شمن الروؤي���ة الثقافية ل�هيئة اأبوظب���ي لل�شياحة والثقاف���ة، م�شتقطباً 
اأف�ش���ل املو�شيقي���ني وفرق الأورك�شرتا العاملية اإل���ى اأبوظبي، وي�شم هذا العام مو�ش���م “مو�شيقى اأبوظبي 
الكال�شيكي���ة” )املمتد من اأكتوبر 2017 وحت���ى مايو 2018(، وعرو�ض “اأم�شيات” )املقامة خالل �شهر يناير 

2018(، وحفالت “بيت العود” و”مو�شيقى اإماراتية” )امل�شتمرة على مدار عام 2018(.
وي�شهد الربنامج حفالت وعرو�ض اأداء لفنانني من الإمارات واملنطقة والعامل، والتي ُتقام يف اأهم املواقع 
والقاع���ات يف اإم���ارة اأبوظبي، اإلى جانب تنظي���م حوارات وحما�رشات ودرو�ض على اأي���دي فنانني متخ�ش�شني 

بهدف ن�رش الوعي الثقايف واإلهام جميع فئات املجتمع من كافة الأعمار واجلن�شيات.
وق���ال �شيف �شعيد غبا�ض، مدير عام هيئة اأبوظبي لل�شياح���ة والثقافة: “لعبت املو�شيقى دوراً اأ�شا�شياً 
يف املجتم���ع الإماراتي، حيث ربطت بني اأفراده، وترك���ت اإرثاً ثقافياً نلتزم باحلفاظ عليه وا�شتدامته لالأجيال 
املقبل���ة. ومي���زج برناجمنا ب���ني املو�شيقى الكال�شيكي���ة واملعا�رشة، وُتبح���ر عرو�شه وحفالته ب���ني القارات 
والثقافات من خالل مو�شوع رئي�شي يجمع بني خمتلف الفئات العمرية واجلن�شيات لال�شتمتاع باملو�شيقى.”

وتتمي���ز ن�شخة هذا العام من املو�ش���م املو�شيقي بحفالت ا�شتثنائية من �شل�شل���ة “مو�شيقى اإماراتية”، 
من اأملع املطربني واملو�شيقيني الإماراتيني من بينهم اأحمد احلو�شني، �شعيد مب�شاركة باقة 

ال�شامل، واأ�شتاذ العود في�شل ال�شاري.

اطالق اسم عبدالحسين عبدالرضا على جائزة مهرجان مسرح الشباب 

وف���اء وتقدي���راً ل���ه، مت اإطالق ا�ش���م الراح���ل عبداحل�شني 
عبدالر�ش���ا على اجلائ���زة الك���ربى يف مهرج���ان الكويت مل�رشح 

ال�شباب العربي.
اأعل���ن املدير الع���ام للهيئ���ة العامة لل�شب���اب، عبدالرحمن 
املط���ريي، اأن���ه وف���اء وتقدي���راً للراح���ل الكبري فقي���د احلركة 
امل�رشحي���ة الكويتي���ة والعربي���ة، الفن���ان القدي���ر عبداحل�ش���ني 
عبدالر�ش���ا، رحم���ه اهلل وتقبله بوا�ش���ع رحمت���ه، مت اإطالق ا�شم 
املغفور ل���ه باإذن اهلل تعال���ى على “اجلائزة الك���ربى” لأف�شل 
عر�ض م�رشحي متكامل، للم�شاركني من الدول العربية ال�شقيقة، 
�شمن فعاليات مهرج���ان الكويت مل�رشح ال�شباب العربي، الذي 
�شيعق���د بالكوي���ت م���ن 15 اإل���ى 26 اأكتوبر املقب���ل، مبنا�شبة 

اختيار “الكويت عا�شمة ال�شباب العربي 2017”.
واأ�ش���اف املط���ريي اأن اإط���الق عن���وان “اجلائ���زة الكربى” 
على ا�ش���م الراحل الكبري ياأتي يف نط���اق التقدير والوفاء لهذه 
ال�شخ�شي���ة امل�رشحي���ة العربي���ة القدي���رة التي كان له���ا الدور 
الكب���ري يف رفعة �ش���اأن امل�رشح الكويتي والعرب���ي لأكرث من 50 
عاماً، واإن الهيئة حتر����ض دائما على ا�شتذكار رجالت الكويت 
يف كل املج���الت، وذل���ك حتفيزا وتعريفا بدوره���م الكبري اأمام 
ال�شباب الكويتي، ليكونوا نربا�شا لالأجيال، واأن العطاء امل�رشحي 
للراح���ل الكبري ه���و مبنزلة القدوة لل�شب���اب امل�رشحي يف العطاء 

وال�شتمرار على نهج الرواد امل�رشحيني.
ويف ه���ذا ال�ش���دد، ����رشح رئي����ض مهرجان الكوي���ت مل�رشح 
ال�شباب العربي، املخرج عب���داهلل عبدالر�شول، اأن فقيد احلركة 
امل�رشحي���ة الكويتي���ة والعربي���ة الفن���ان الراح���ل عبداحل�ش���ني 

عبدالر�شا - رحم���ه اهلل - كان اأحد اأهم اأركان احلركة امل�رشحية 
الكويتية والعربية على مدار ال�50 عاما التي م�شت، واأن الراحل 
الكب���ري كان داعما للحركة ال�شبابية الفني���ة بكل جمالتها، واأن 
عطاءه امل�رشح���ي كان زاخرا بالإجنازات الت���ي ا�شتوطنت قلوب 
وم�شاع���ر واأحا�شي����ض اجلماهري العربية املحب���ة للم�رشح، كما اأن 
الراحل ر�شخ من خالل اأعمال���ه الفنية جميع الق�شايا املجتمعية 
بقوالب م�رشحية متعددة، كان لها الأثر الكبري لإبراز دور امل�رشح 
والفنان باأنه الر�شالة واملنارة يف رفعة مكانة امل�رشح احل�شارية 

يف املجتمعات.
واأ�شاف: كان الراح���ل القدير داعما لالأجيال امل�رشحية على 
م���دار العقود الأربع���ة املا�شية، وكان يهي���ئ امل�شاحة الكبرية 
لإبراز دور ال�شباب امل�رشحي، ليتبواأ املكانة الفنية بال�شكل الذي 
يليق باإب���راز دور ال�شباب م�رشحي���ا، واأن تاريخ احلركة امل�رشحية 
العربي���ة فقد برحيله علما من اأعالم امل�رشح يف التاريخ احلديث، 
وذلك مل���ا كان له من الأثر العميق وامله���م يف احلياة امل�رشحية 
يف عاملنا العربي، واأن ت�شمية اجلائزة الكربى ملهرجان الكويت 
مل����رشح ال�شباب العرب���ي با�شم الراح���ل الكبري، والت���ي �شتمنح 
لأف�ش���ل عر����ض م�رشحي متكام���ل يف املهرجان، تع���د م�شوؤولية 
كب���رية تقع على عاتق �شبابنا امل�رشح���ي العربي ل�شتكمال هذه 
امل�شرية امل�رشحية باحرتافية عالي���ة الدقة، للحفاظ على مكانة 
امل����رشح كمن���ارة من من���ارات التنوي���ر واحل�ش���ارة، واأن امل�رشح 
احلقيق���ي كر�شال���ة ثقافي���ة واإن�شانية وح�شارية ه���و عامل من 

عوامل تقدم املجتمعات ورقيها.

رسالة لمنتقدي 
زواج هيفاء حسين 
وحبيب غلوم

يعرض بنجاح كبير في البحرين

“American Made”.. توم كروز يحلق مجدًدا 

ن����رشت الفنان���ة البحرينية هيف���اء ح�شني �شورة له���ا جتمعها بزوجه���ا املمثل واملنتج 
الإمارات���ي حبيب غلوم، معلقة عليها بالقول: “حب اأق���ول للنا�ض اللي �شاغلني بالهم فينا 
اأنا وزوجي، ترانا وهلل احلمد نحب بع�ض ومرتاحني مع بع�ض والأهم اأنه حمرتمني كامراأة واأنا 

حمرتمته كزوج ورجل له خ�شو�شياته وعمله ومتفاهمني لأبعد احلدود”.
وتابع���ت: “وباإذن اهلل اإذا ربنا كتب نعي����ض العمر كله مع بع�ض ما يف �شيء بيفرقنا اإل 
املوت، بويو�شف رجل مبعنى الكلمة ومتحمل للم�شوؤولية وزوج ل ميكن التفريط فيه ول يف 
من���ه مثيل خ�شو�شا يف هالزم���ن”. واأ�شافت: “يعني ياللي معرت�شني على زواجنا اأن�شحكم 
باأنك���م ل ت�شغلون روحكم يف اأمور خا�شة بالغري وله���ا عالقة بالن�شيب وكتبه رب العاملني 

وما مت�شكم يف �شيء، اأنا مقتنعة منه وهو مقتنع مني وربي ل يفرقنا عن بع�ض”.

عندم���ا يعود النجم توم ك���روز لأفالم الك�شن، 
يع���رف متام���ا ع�شاق���ه ب���اأن م���ا يقدمه جدي���ر جدا 
بامل�شاه���دة، فهو جنم يثبت لن���ا دائما انه ي�شتحق 
الأدوار الكبرية التي تتطل���ب القوة واملرونة، ومع 
فيلمه اجلدي���د American Made الذي يعر�ض 
يف �شينم���ات البحرين بنجاح من���ذ الأ�شبوع املا�شي 
ت�شعر اأن���ه ل يوجد احد غ���ريه ي�شتطيع تقدمي هذا 
 Born الفيلم الثالث له يف تقدمي �شرية ذاتية بعد
on the Fourth of July وValkyrie، كما يعد 
 Edge التع���اون الثاين له م���ع املخرج ليم���ان بعد
of Tomorrow وه���و من بطولة الى جانب كروز 
دومنال جلي�ش���ون وجي�شي بليمون����ض ولول كريك 

و�شارة رايت وتاأليف جاري �شبينيللي.
�شيناري���و الفيلم اعتمد على فك���رة الت�شويق 
من اأول م�شهد للنهاية، وا�شتطاع ابعادنا عن امللل 
واقناعن���ا مب�شاه���دة الفيل���م حتى النهاي���ة، وكان 
هناك جزء كوميدي يف الفيلم ل ي�شتهان به واعتمد 
ب�شكل كبري على احلوار وعلى ردود فعل توم كروز 
 the يف بع����ض امل�شاه���د، وهو م���ا يذكرن���ا بفيلم
wolf of wall street وال���ذي جمع بني الت�شويق 

والكوميديا واحلركة يف نف�ض الوقت.
الفيلم حا�شل حالياً على تقييم ممتاز من موقع 
IMDb حت���ى الآن، وتدور اأحداثه خالل الثمانينات 
ومقتب�ض م���ن ق�شة حقيقية عن الطي���ار الأمريكي 
باري �شيل، الذي جندته ال�شي اآي اإيه لتنفيذ مهام 

يف دول اأم���ريكا اجلنوبية، قبل اأن تكت�شف اأن �شيل 
اأذكى مما توقعت، ولديه ماآرب اأخرى. 

الق�شة تبداأ م���ع لقطات قدمية تنتهي بظهور 
“باري �شيل” توم ك���روز طيار �رشكة TWA الذي 
يكون يف دائرة اهتم���ام عميل املخابرات الأمريكية 
“�شايف���ر” دون���ول غلي�ش���ون ويعطى مهم���ة �رشية 
وه���ي عبارة ع���ن التحليق فوق بع����ض دول اأمريكا 
اجلنوبية با�صتخدام طائ���رة �صغرية والتقاط �صور 
فق���ط فيواف���ق �شي���ل عل���ى املهمة لكن���ه مل يكن 
�شعيد بذلك خ�شو�شا بعد يطلب منه التوا�شل مع 

اجلرال نورييغا يف بنما.
واثناء تواجده يف كولومبيا، تطلب منه ع�شابات 
املخدرات هناك تهريب كمي���ة من الكوكايني اإلى 
الولي���ات املتحدة اأثن���اء عودته لك���ن يف�شح امره 
عند وكالة مكافحة املخدرات الأمريكية وتطلب منه 
النتقال اإل���ى مدينة نائية يف ولية اأركن�شو، ا�شمها 

مينا، حيث تطلب منه مهام اأخرى!
توم كروز كالعادة يبهرنا باأداء متثيلي متميز 
واهتم���ام كب���ري بالدور ال���ذي يوؤديه، لك���ن الأدوار 
امل�شاع���دة يف الفيلم لالأ�شف مل تك���ن بنف�ض القوة 

املتوقعة اأو التي تتنا�شب مع اأداء توم كروز، خا�شة 
�ش���ارة راي���ت اللي قامت ب���دور لو�ش���ي، بالإ�شافة 
متنا�ش���ق  والت�شوي���ر  الفيل���م.  الأدوار يف  لباق���ي 
متام���اً مع الإخراج وم���ع ديناميكية الق�شة. من جهة 
اأخرى، الفيلم اأظهر حمبي “ناركو�ض” و”ا�شكوبار” 
ب�شورة هزيلة مع م���ن ان الفيلم يتحدث عن هوؤلء 
الع�شاب���ات املتخ�ش�ش���ة باملخ���درات واملعروف���ة 
بذلك وعدم اإعطاء ه���ذه ال�شخ�شيات فيه امل�شاحة 

الكافية والتي مل توؤثر على جمريات الفيلم.

    BUZZ      
أحداث

يب����رشك ه���ذا الي���وم باخل���ري والإيجابيات، 
وتتوا�شل باإيجابية

يحذرك اأحد الزمالء من املواجهات ال�شعبة 
اليوم

حاول الرتفيه عن نف�صك باأي ن�صاط يبعدك 
عن هموم العمل 

ل تت����رشع يف ت�رشفاتك مع ال�رشيك لأن عامل 
الثقة مفقود 

�صدة ال�صغ���وط اليومية تبعدك عن الأجواء 
الإيجابية

احلب طريق���ك اإل���ى النجاح وال�شع���ادة، ل 
تغلق قلبك 

مار����ض هواياتك من م�شي و�شباحة ورك�ض 
خفيف هذه الأيام

 ترتفع �شعبيتك، وتوؤدي خميلتك دوًرا 
ايجابًيا 

اجله���ر مب�شاعرك جت���اه ال�رشيك مه���م جداً، 
لكن ل تك�شف اأوراقك 

ال�شفافي���ة واحل���ب ال�شادق اأب���رز عناوين 
العالقة الناجحة

املحافظ���ة عل���ى ال���وزن املطل���وب مه���م، 
خ�شو�شاً هذه اليام

متار�ض �شحراً وجاذبية ل يقاومان، وتعرف 
لقاًء ا�شتثنائياً 
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لق���د قلب���ت الث���ورة العلمي���ة التقني���ة اجلدي���دة كل 
املفاهي���م وا�شب���ح مرياث املا�شي مرك���ون على الرفوف 
ك���ون اجلديد يرم���ي بثقله عل���ى احلياة ويدخ���ل الينا من 
مناف���ذ داخلي���ة وخارجي���ة وا�شع���ة، وا�رشط���ة “الكا�شيت” 
التي ظه���رت يف ال�شبعين���ات والثمانين���ات والت�شعينات 
ا�شبح���ت اليوم من م���رياث ذلك املا�ش���ي اجلميل، حيث 
كان املطربون ي�شتابقون على اإ�ش���دار الأ�رشطة وت�شجيل 
اأغانيهم اجلديدة يف زمن مل يولد فيه �شيء ا�شمه “ قر�ض 
مدم���ج “ ول “ي���و اأ�ض ب���ي” وكانت اأي�شا ����رشكات الإنتاج 

قليلة يف ال�شاحة وتكلفة “ال�رشيط” متوا�شعة.
بكل تاأكيد اأبناء جيل اليوم ل يعرفون متعة ال�شتماع 
اإل���ى “ال�رشيط” وكيفيه ت�شليح���ه اإذا انقطع وطريقة قلبه 
يف جوف جهاز الت�شجي���ل لال�شتماع اإلى الن�شف الثاين من 
الأغاين �ش���واء على البحر اأو يف البيوت اأو املقاهي، وهناك 
م���ن ي�شجل �شوته على ال�رشيط حلبيبته اأو اقاربه يف ال�شفر 
ثم يتم تغليفه واإر�شاله مع “الر�شول اأو املطرا�ض” وكان 
اأي�شا ي�شتخدم يف العرتافات الأمنية كما كنا ن�شاهد ذلك 

يف اأفالم ال�شبعينات 
وكان  والثمانينات، 
ال�رشي���ط كذلك اأهم 

مرافق لأهايل البحرين الذين يق�شدون “بالج اجلزاير” يف 
نهاي���ة ال�شبوع يف ذلك الزمن الرائع والب�شيط، حيث ت�شع 
كل ا�رشة م�شجلها اأمام “ العري�ض” وي�شتمع اجلميع ملطربه 
املف�شل، فهناك اأ�رشة ت�شتمع اإلى املطربة رباب وهناك من 
ي�شتمع اإلى حممد عب���ده اأو عبداهلل باخلري او �شعدون جابر 
او عزي���زة جالل او وردة اجلزائري���ة او �شيدة الغناء العربي 
ام كلث���وم وغريه���م من املطرب���ني، كما انت����رشت اخلطب 
الديني���ة بالأ�رشطة، واحل�ش�ض التعليمي���ة، واأمور كثرية ل 
يت�شع املجال لذكرها يف هذا التقرير اخلا�ض الذي تقدمه 
“ البالد” عن مرياث املا�شي اجلميل “الكا�شيت” وا�شهر 
املطربني والفنانني الذين ا�شدروا ال�رشطة وو�شلوا اإلى 

كافة اجلماهري العربية من خاللها واإ�شدارات اأخرى.. 
يجدر بالذك���ر اأن تاريخ “ الكا�شي���ت “ يعود اإلى عام 
1960 و1961، ويف نهاي���ة �شه���ر اأغ�شط����ض ع���ام 1963 
قامت �رشك���ة فيليب�ض الهولندية لأول م���رة بعر�ض �رشيط 
كا�شي���ت �شمع���ي، وتقوم فكرت���ه على حتوي���ل املوجات 
ال�شوتي���ة بوا�شط���ة امليكروف���ون اإلى موج���ات كهربائية 
وت�شجيلها بع���د ت�شخيمها على ال�رشيط املغناطي�شي، ويف 
وقتنا احلا�رش انتهت حمالت بيع الأ�رشطة وحتولت بالكامل 
اإلى متاحف ل يق�شدها 

اإل اأبناء زمن الطيبني.

طارق البحار
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   “الشــــــريــط”.. 
تتــذكــرونـــــه؟

مرافق رئيس لـ “كشتة” البالج 

اأ�سامة املاجد
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عادل �إمام ينال جائزة 
�لإبد�عي”  “�لإجناز 

اأعل����ن مهرج����ان اجلون����ة ال�صينمائ����ي ال����ذي 
ينطل����ق يف وقت لح����ق من �صبتم����ر اجلاري منح 
جائزة “الإجناز الإبداع����ي” للممثل امل�رشي عادل 
اإم����ام. وق����ال املهرج����ان يف بي����ان اإن من����ح اإمام 

)77 عام����ا( هذه اجلائزة ياأت����ي “تقديرا مل�صريته ال�صينمائية امل�صيئ����ة واحلافلة بالإجنازات البارزة 
ومواقف����ه الإن�صانية امل�صه����ودة، اإ�صافة اإلى مكانت����ه املرموقة كاأحد اأبرز النج����وم يف تاريخ ال�صينما 
العربي����ة”. وتق����ام ال����دورة الأولى من املهرج����ان يف الفرتة م����ن 22 اإلى 29 �صبتم����ر مبنتجع اجلونة 
املط����ل عل����ى البحر الأحم����ر يف �رشق م�رش حتت �صعار “�صينم����ا من اأجل الإن�صاني����ة”. وي�صمل املهرجان 
3 م�صابق����ات ر�صمية الأول����ى لالأفالم الروائية الطويلة والثانية لالأف����الم الت�صجيلية الطويلة والثالثة 
لالأف����الم الق�ص����رية. وتتج����اوز قيمة اجلوائز 200 األ����ف دولر )نحو 3.5 مليون جني����ه م�رشي(.  وجذب 
املهرج����ان حت����ى الآن اأفالما من م�رش واملغرب ولبنان وفرن�صا واإيطالي����ا وفنلندا و�صوي�رشا والوليات 

املتحدة ورو�صيا والهند واليابان.

�لعنف �لزوجي بفرن�سا يقتل �مر�أة كل 3 �أيام

حتذيـر مرعـب: �لعالـم ي�سـرب “مياًهـا بال�ستيكيـة”
نبه باحث���ون اإلى اأن عينات مائية من خمتلف 
دول الع���امل ج���رى العث���ور فيه���ا عل���ى األي���اف 
بال�صتيكي���ة م�رشة، وه���و ما يعن���ي اأن النا�س قد 
يواجهون متاعب �صحية عدة يف امل�صتقبل ب�صبب 

التلوث.
“اأورب  منظم���ة  اأجرت���ه  حتقي���ق  وا�صتع���ان 
ميدي���ا” بعلماء حللوا عينات م���ن قرابة 10 دول، 
فتو�صل���وا اإل���ى اأن 83 % منه���ا ي�صتم���ل عل���ى 

األي���اف بال�صتيكي���ة. وبح�صب ما نقل���ت �صحيفة 
“غارديان”، فاإن العينات املائية التي جلبت من 
الولي���ات املتح���دة كانت الأكرث تلوث���ا بالألياف 

البال�صتيكية.
ومت العثور على الألياف يف 94 % من املياه 
الأمريكية التي جرى اإخ�صاعها للتحليل، مبا ذلك 
ما مت جلبه من مب���اين الكونغر�س ومقرات وكالة 
حماية البيئة يف الوليات املتحدة وبرج ترامب يف 

نيويورك، ويف املرتبتني الالحقتني ياأتي كل من 
لبنان والهند.

مث���ل  اأوروبي���ة  دول  كان���ت  املقاب���ل،  ويف 
بريطاني���ا واأملانيا وفرن�صا اأقل الدول التي ت�رشر 
ماوؤه���ا بالألياف البال�صتيكية، اإذ بلغ معدلها 1.9 
ل���كل 500 مليليل���رت مقارنة ب���� 4.8 يف الوليات 
املتح���دة. وكان خراء ح���ذروا يف وقت �صابق من 
ا�صته���الك الب�رش جزيئ���ات بال�صتيكية، عن طريق 

فواك���ه البحر التي تع���اين بدورها تل���وث املياه 
مبواد البال�صتيك.

واأ�صح���ى ت����رشب الألي���اف البال�صتيكية اإلى 
الغ���ذاء وال����رشاب اأم���را مقلق���ا لعدد م���ن هيئات 
ال�صح���ة حول الع���امل، ففي اأملاني���ا، مثال، وجدت 
بع����س الدرا�ص���ات ن�صب���ة األي���اف بال�صتيكية يف 
ماركات اجلع���ة “البرية” كافة، كما وجدت األياف 

م�صابهة يف مادتي الع�صل وال�صكر.

�فتتاح “لوفر �أبوظبي” 
نوفمرب  11

اأعلنت وزي����رة الثقافة الفرن�صي����ة فرن�صواز 
ني�ص����ني اأم�����س الأربعاء يف موؤمت����ر �صحايف عقدته 
يف العا�صم����ة الإماراتية اأن متحف اللوفر �صيفتح 
اأبوابه يف اأبوظبي مطلع نوفمر املقبل. و�صيكون 
املتحف الذي يتخذ من اأبوظبي مقرا له، الأول من 
نوعه يف العامل العربي. ويف 2007، وقعت باري�س 

واأبوظبي اتفاقا لإن�صاء املتحف يف الإمارات.
وب����داأت اأعمال اإن�ص����اء املتح����ف املمتد على 

م�صاحة 24 األف مرت مربع يف العام 2009.
ومبوج����ب التفاق، �صتعري متاح����ف فرن�صية 
كرى كاللوفر و”متحف اأور�صاي” وق�رش فر�صاي، 
اأعم����ال فنية لأبوظبي، عل����ى اأن يعر�س اأعمال لدا 
فينت�ص����ي، وفن�صنت، وفان غ����وخ، وكلود مونيه، 

واآندي، وارهول، وغريهم.

مبادرة غري م�سبوقة 
ل�سر�ء ق�سر تاريخي

اأطلق����ت جمعي����ة فرن�صي����ة حملة ت����رع لأجل 
�رشاء ق�رش تاريخ����ي يعود اإلى القرن 15، والفكرة 
الفري����دة يف املب����ادرة، اأن من �صيت����رع �صيجري 

اعتباره مالكا لن�صبة من املن�صاأة.
وتتيح احلمل����ة التي اأعلنته����ا جمعية “تبنى 
ق�����رشا” لكل من يرغب يف امل�صاهمة اأن يدفع 50 
ي����ورو فقط، وتراهن على جمع املبلغ الكايف ل�رشاء 
املعلم التاريخي الذي يقدر �صعره بن�صف مليون 
يورو. وبح�ص����ب ما نقلت �صحيفة “فرون�س بلو”، 
فاإن الفكرة هي الأولى من نوعها يف فرن�صا، ومن 
املرتق����ب اأن يجري بيع الق�رش امل�صمى “�صاتو لو 

بالويل” يف 21 �صبتمر اجلاري.

�لرنويج.. �لبلد 
�لأ�سعد يف �لعامل

“�صبيكت����ور” الريطاني����ة  اأ�ص����درت جمل����ة 
ت�صنيفه����ا اجلدي����د للبل����دان الأك����رث �صعادة يف 
العامل. احت����ل �صكان الرنويج املرتب����ة الأولى يف 
قائمة اأ�صعد النا�س عل����ى الأر�س، لياأتي خلفهم 

�صكان كل من الدمنارك واإي�صلندا.
فيم����ا احتلت الولي����ات املتح����دة الأمريكية 

املرتبة 14وبريطانيا املرتبة 15.
وجاءت اململكة العربية ال�صعودية يف املرتبة 
34، ورو�صي����ا يف املرتبة 49، كم����ا احتلت تركيا 
املرتبة 69، وال�صني املرتبة 79، هذا ومل تدخل 
الهند قائم����ة الدول. يذكر اأن����ه يف اأبريل 2017، 
بلغ����ت ن�صبة املواطنني الرو�����س الذين ي�صعرون 
بال�صعادة م�صتويات قيا�صية و�صلت اإلى 58 %، 

وهي الأعلى منذ 1990.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

�أملانيا حتقق بو�قعة “طماطم مريكل”
اأعلن���ت ال�رشطة الأملاني���ة اأنها تعمل لتحدي���د هوية من ر�صق امل�صت�ص���ارة اأنغيال مريكل 

بحبتي طماطم، خالل موؤمتر انتخابي يف مدينة هايدلرغ جنوب غربي البالد.
ونقلت اأ�صو�صيتد بر�س عن املتحدث با�صم ال�رشطة ديفيد فولهابري اإن الطماطم األقيت 
م���ن جمموعة مقاطعني كانوا يف اأحد جانبي القاعة.  وذك���ر �صهود عيان، اأنهم كانوا يهتفون 

“منافقة” و”خائنة لل�صعب”، يف انتقادات وا�صحة ل�صيا�صات مريكل ب�صاأن املهاجرين. 
واأو�ص���ح فولهابري اأن ال�رشطة تق���وم حاليا بالبحث عن اأ�صخا����س لال�صتباه يف حماولتهم 

اإحلاق اإ�صاءة بدنية وحماولة تدمري ممتلكات.

ام���راأة مت���وت كل 3 اأيام بفرن�ص���ا على يد زوجه���ا اأو رفيقها اأو �رشي���ك حياتها. هذه هي 
احلقيقة ال�صادمة التي ك�صفت عنها اآخر اإح�صاءات وزارة الداخلية الفرن�صية.

157 �صخ�ص���ا قتل���وا يف فرن�صا يف 2016؛ ب�صبب العنف الزوج���ي، 123 منهم ن�صاء، و34 
رجال وفق ما ت�صمنته ح�صيلة وزارة الداخلية الفرن�صية.

وح�ص���ب ه���ذه الإح�صاءات الر�صمية، ف���اإن اأعمال العنف التي اقرتفه���ا اأزواج اأو ع�صاق اأو 
حت���ى اأ�صدق���اء �صابقني، �صه���دت ارتفاعا يف 2016 ب� 13 جرمية مقارن���ة بتلك التي �صهدها 
العام 2015 )144 قتيال يف 2015، بينهم 122 امراأة، و22 رجال(. وتتعدد العالقات الزوجية 
“الر�صمي���ة” يف فرن�ض���ا اإل���ى زواج، معا�رشة دون زواج اأو ارتباط وف���ق عقد مدين مي�ضى لدى 
ال�صلط���ات املعنية وي�صمح للمرتبط���ني بدفع ال�رشائب ب�صفة م�صرتك���ة. واأح�صت ال�صلطات 
138 �صحية يف اإطار هذه العالقات “الر�صمية”، بينهم 109 ن�صاء قتلن على اأيدي رفاقهن اأو 

رفاقهن ال�صابقني، و28 رجال قتلوا على اأيدي رفيقاتهن، اأو رفيقاتهن ال�صابقات.

 Social
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�رتدت ثوبا من �لدولر�ت.. 
مل�ساعدة �ملحتاجني

اأث���ارت عار�ص���ة اأزياء اأرجنتيني���ة اهتمام و�صائ���ل التوا�صل الجتماع���ي بعد اأن 
ارتدت ف�صتانا م�صنوعا من النقود يف �صوارع مدينة نيويورك الأمريكية.

ووفق���ا ملوقع "ديلي ميل"، قامت فيكتوريا زيبوليتاك�س، البالغة من العمر 31 
عام���ا، بارتداء ف�صتان مغطى بالأوراق النقدية، ودع���ت عامة النا�س لأخذ النقود من 

الف�صتان، يف حماولة مل�صاعدة املحتاجني.
وقال���ت زيبوليتاك�س: "لقد ارتديت ف�صتانا مغطى ب���الأوراق النقدية كي ياأخذ 

النا�س منها ما يريدون".
وكانت عار�صة الأزياء ق���د واجهت هجوما من الراأي العام، بعد ارتدائها ف�صتانا 

"غري لئق"، اأثناء زيارة بابا الفاتيكان فران�صي�س.

�سديقة �لأمري هاري تك�سف �أ�سر�ر عالقتهما

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

 صورة لطائر بط “عيدر” تفوز 
بجائزة “أفضل مصور طيور للعام 

2017” من فئة “أفضل لوحة” 
للمصور بال هيرمانسن.

الطق�س املتوقع 
اليوم �صيكون 

حارا ورطبا.

الرياح �رشقية بوجه عام من 10 اإلى 
15 عقدة ولكنها متقلبة الجتاه

من 5 اإلى 10 عقد خالل الليل.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 41 درجة مئوية، وال�صغرى 30 

درجة مئوية.

 قال���ت املمثلة الأمريكية ميغان ماركل �صديقة الأمري ه���اري اإنهما يعي�صان ق�صة حب و�صعيدان 
معاً، وذلك يف اأول ت�رشيحات لها عن عالقتها بالأمري الريطاين منذ ارتباطهما يف العام املا�صي. وقالت 
ماركل يف حديث ملجلة “فانيتي فري” اإن عالقتها بالأمري، وهو اخلام�س يف ترتيب ولية عر�س بريطانيا، 

بداأت يف يوليو من العام املا�صي بعد اأن تعرفت عليه عن طريق اأ�صدقاء.
وقال���ت ماركل للمجلة “نحن مرتبطان.. نحن يف حال���ة حب. اأنا على ثقة من اأننا يف وقت ما �صنقدم 
اأنف�صن���ا و�صتكون لدينا ق�ص�س نرويها، لكني اآمل اأن يتفهم النا�س اأن هذا وقتنا نحن.. هذا من اأجلنا. 
ما يجعل الأمر مميزا اإنه لنا فقط. لكننا �صعداء. على امل�صتوى ال�صخ�صي. اأنا اأعي�س ق�صة حب عظيمة”.
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