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السنة العاشرة - العدد 3294 
السبت

21 أكتوبر 2017 
غرة صفر 1439

حتفظات على قانون الت�شبه باجلن�س الآخر
 احلب�س �شنة وغرامة 1000 دينار يف الت�شريع اجلديد

�أكدت وز�رة �لد�خلية �أن ممار�س���ة فعل �لت�سبه باجلن�س �الآخر هو �أمر جمرم، 
لك���ن �لتعديل �لت�رصيعي بقان���ون �لعقوبات مل يحدد م���ا �لفعل �ملر�د جترميه، 
حيث تندرج �لكثري من �ل�س���ور و�الأفعال �لتي ال ميكن ح�رصها �أو حتديدها. جاء 
ذل���ك يف ردها على �القرت�ح بقانون )ب�س���يغته �ملعدلة( باإ�س���افة مادة جديدة 
برقم )350 مكرر( �إلى قانون �لعقوبات �ل�س���ادر باملر�سوم بقانون رقم )15( 
ل�س���نة 1976، و�لذي ين�س على �أن “يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة وبغر�مة 
ال جت���اوز �ألف دينار �أو باإح���دى هاتني �لعقوبتني كل ذك���ر �أو �أنثى �أتى علناً يف 
مكان عام فعالً يت�س���به فيه باجلن�س �الآخر �أو ظهر مبظهر غري الئق ينايف �الآد�ب 

�لعامة و�لعاد�ت يف �ململكة”.
وحتف���ظ �ملجل�س �الأعلى للمر�أة على �ملقرتح كما ورد الفتقاره �ل�س���و�بط 

�لت���ي جتعل���ه قاب���اًل للتطبيق دون �الإخ���الل بالد�س���تور ومبناأى عن �أي تع�س���ف 
�س���يجعله يف حال قبوله �س���بباً الإ�سكاالت كثرية و�س���يمنعه من حتقيق �الأهد�ف 
�ملرجوة منه ور�أت �ملوؤ�س�س���ة �لوطنية حلقوق �الإن�س���ان �أن �ملقرتح وب�س���يغته 

���ا وغري حمدد ل�س���لوك �لت�سبه  �حلالية يت�س���م بكونه و��س���ًعا ف�سفا�سً
باجلن�س �الآخر.

كوكو يخلف امل�شلم... وقراطة: �شنوقف التعيني

�شائق مدر�شة خا�شة ين�شى طفلة باحلافلة 40 دقيقة

اأخطاء اإمالئية تك�شف تزوير تقرير طبي

ق���ال �لنائ���ب �أحم���د قر�ط���ة �إن طري�ن 
�خلليج �س���ارفت على �إنه���اء �إجر�ء�ت تعيني 
ا  �لكرو�تي كري�س���يمري كوكو رئي�ًسا تنفيذيًّ
خلًفا ملاهر �مل�س���لم �لذي ترك من�س���به منذ 

11 يونيو �ملا�سي.
وت�س���اءل ع���ن �ملعاي���ري �لت���ي �عتمدها 
م�س���وؤولو �لناقلة �لوطنية يف �ختيار �لرئي�س 
�لتنفي���ذي �جلديد، وهل خل���ت �لبحرين من 
�أ�س���خا�س �أكف���اء قادري���ن عل���ى �إد�رة دفة 
�ل�رصكة، )...( �لوطن مليء بالكو�در �ملوؤهلة 

و�خلبرية يف هذ� �ملجال.
وه���ّدد قر�ط���ة وه���و ع�س���و يف �للجن���ة 
�ملالية و�القت�سادية يف جمل�س �لنو�ب، باأنه 
وزمالءه �س���يتابعون �ملو�س���وع و�سيوقفون 
ه���ذ� �الختي���ار، )...( “ل���ن نهده���م” حت���ى 
يرت�جعو� ويبحثو� عن بحريني كفوؤ ومنا�سب 

للمن�سب.

وي�س���غل كوكو حاليًّا من�س���ب �لرئي�س، 
واملدي���ر التنفيذي ل�رشك���ة اخلطوط اجلوية 
�لكرو�تي���ة منذ �س���بتمرب 2012. وهو يحمل 
�س���هادة يف �القت�س���اد من جامع���ة زغرب يف 

كرو�تيا، حيث تخرج �لعام 1991.

مل يكن يوم �الأحد �ملا�س���ي 15 �أكتوبر يوما 
عادي���ا للطفل���ة »�أ.م« ذ�ت �الأع���و�م �الأربع���ة من 
مدر�س���ة خا�سة ب�سف �لرو�س���ة 16، فخالفا لكل 
�الأطفال يف حافلة �ملدر�س���ة مل تع���د هي للبيت. 
�ختف���ت �لطفلة. مل تع���د للبيت كم���ا توؤكد �الأم. 

ولي�س���ت يف �ملدر�س���ة كم���ا توؤك���د �ملعلم���ات. 
ولي�ست يف حافلة �ملدر�سة كما يوؤكد �ل�سائق �أنه 
�أو�س���ل جميع من فيها. �أكرث م���ن 40 دقيقة من 
�خلوف عا�س���تها �لطفلة وحي���دة خائفة يف حافلة 
�ملدر�س���ة بع���د �أن تركها �ل�س���ائق دون �أن ينتبه 

�إليه���ا، وهكذ� �أغلق �الأب���و�ب خلفه دون 
�أن يتاأكد من وجود �أحد فيه.

حكم���ت �ملحكمة �لك���ربى �جلنائي���ة �لر�بعة 
رين، متكنو� من تزوير تقرير طبي  مبعاقبة 3 مزوِّ
حلادث مروري؛ للح�س���ول على تعوي�س مايل من 
�رصكة �لتاأمني ب�س���جن كل منهم ملدة 3 �س���نو�ت 
عما �أ�س���ند �إليهم من �تهامات، و�أمرت مب�سادرة 

ر حمل �جلرمية. �لتقرير �ملزوَّ
وكان �ملته���م �الأول ق���د �س���لم تقري���ر� �إلى 
�رصكة �لتاأمني، لكنه���ا الحظت �أن �لتقرير يحتوي 
على �لكث���ري من �الأخط���اء �الإمالئية؛ ف���كان لز�ًما 
عليه���ا خماطبة وز�رة �ل�س���حة للتاأكد من �س���حة 

�لتقري���ر من عدمه، ففوجئت �ل�رصكة برد 
ر. �للجنة باأن �لتقرير مزوَّ
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قّدم���ت ولية �أم���ر �لطالب���ة فاطمة عبا�س 
بالغ���ا ملرك���ز �رصط���ة �لنبيه �س���الح؛ ب�س���بب 
تعر�س �بنته���ا )عامني( لك�رص يف �لكتف �أثناء 
وجودها بالرو�س���ة، وعدم �بالغها بتفا�س���يل 

�حلادث.
م���ن جهته���ا، قال���ت مالك���ة �لرو�س���ة ل� 
“�لب���الد” �إنه���ا تتابع ب���كل �هتمام مو�س���وع 
�لطفل���ة فاطمة، وتدر�س���ه بعناي���ة من جميع 
جو�نبه بالتن�سيق مع �لو�لدين و�إد�رة �لرو�سة. 
وقّدرت ل�س���حيفة “�لبالد” حر�س���ها ��ستقاء 

وجهات �لنظر ب�ساأن �ملو�سوع.

قّدم ت بالغا ملركز ال�شرطة... والدة الطفلة لـ “$”:

فاطمة �شقطت بالرو�شة وانك�شر كتفها... ومل تبلغني املعلمات

• عمر فاطمة �سنتان	

• �إقبال كبري من �ملتربعني بالدعم على �حلملة  )ت�سوير: بدور �ملالكي(	

• �الأ�سعة �أثبتت وجود ك�رص بالكتف	

ال�شرييف: التنظيم...  يف  �شاركوا  متطوعا  جامعيا   140

حملة زين العابدين حت�شد 350 كي�س دم
        بدور املالكي من جرداب

 ك�س���ف رئي����س �لعالق���ات �لعامة يف جمعي���ة مدينة 
عي�س���ى �خلريية �الجتماعية، ح�س���ن �ل�س���رييف، �أن حملة 
�الإمام زين �لعابدين للتربع بالدم يف ن�س���ختها �ل�س���ابعة 
ع�رص جمعت يف 6 �ساعات نحو 350 وحدة دم )كي�س دم(. 
و�أو�س���ح �أن �أكيا�س �لدم نفدت بعد �الإقبال �لو��سع من 
�ملتربع���ني على �حلمل���ة �لتي ترعاها “�لب���الد” �إعالميا، 
خ�سو�س���ا فئة �ل�سباب. وقال �ل�سرييف �إن �حلملة �سارك 
فيها 140 متطوعا من �أ�سل 200 كانو� من طالب جامعة 

�لبحرين ومن من خمتلف �لتخ�س�سات �لدر��سية 
2ومن �جلن�سني كانو� يرغبون بامل�ساركة.

رواد  اأعيـــن  الأ�شــــود” فــي  “الإثنيـــن 
عــاي�شــوه �شتـريــت” الذيــن  “وول 

كني�شة عوايل... دعاء للبحرين و�شكر 
للرب على ا�شتمرار “النعم” 

الأهلي يخطف التعادل من املنامة.. وال�شلبية 
تخيم على ال�شباب والنجمة

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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ِكل... و“احلقوق”: ف�شفا�س ُم�شْ املراأة”:  و“الأعلى  م...  رَّ ُمَ “الداخلية”: 
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م�شـرحيـا  عر�شـا  النعيـم” يقـّدم  “�شبـاب 
بعنوان “حديـث الفر�شـاة”

مسافات البالد

22

مازن الن�سور

حمرر ال�سوؤون املحلية

عبا�س اإبراهيم

ليلى مال اهلل

را�سد الغائب

17226616 enquiry@maza.com

• �لرئي�س �لتنفيذي �ملرتقب لطري�ن �خلليج	
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حملـــة زيـــن العابديـــن حت�صــــد 350 كيـــ�س دم
عرب عن �شكره لـ “$” الراعي االإعالمي... ال�شرييف: 

بدور املالكي من جرداب

بالتعاون بني وزارة ال�شحة وجمعية مدينة 
عي�شى اخلريية االجتماعية، انطلقت ظهر اأم�س 
اجلمعة حملة االإمام زين العابدين للتربع بالدم 
بح�شور النائب حممد االأحمد، وكبار ال�شخ�شيات 
ورئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة اجلمعية ن�شـــال البناء، 
ونائبه اإياد املقهوي، واأع�شـــاء جمل�س االإدارة، 
زكريـــا  البحرينيـــة  ال�شـــكلر  ورئي�ـــس جمعيـــة 
الكاظم، وعـــدد من روؤ�شـــاء اجلمعيات اخلريية 
واالجتماعيـــة بالبحريـــن، واإداري مركـــز مدينة 
عي�شى اخلريية جعفر الق�شاب، واأكرث من 500 
متـــربع، ح�رضوا من خمتلـــف حمافظات البحرين 

للتربع بالدم ل�شالح احلملة.
وبدوره، ك�شـــف رئي�س العالقات العامة يف 
جمعية مدينة عي�شى اخلريية االجتماعية، ح�شن 
ال�شرييف، اأن احلملة تنطلق يف ن�شختها ال�شابعة 
ع�ـــرض، م�شـــريا اأن احلملـــة االأولى التـــي نظمتها 

اجلمعية كانت يف العام 2000.
واأردف اأن التعاون مع وزارة ال�شـــحة “بنك 
الدم” ظل متوا�شـــال من احلملـــة االأولى وحتى 
احلملة ال�شـــابعة ع�ـــرض، التي نظمتهـــا اجلمعية 

اأم�س يف قاعة ق�رض املرجان يف مدينة عي�شى.
واأ�شـــار ال�شـــرييف يف ت�رضيحات لـ “البالد” 
اإلـــى اأن احلملـــة التـــي ا�شـــتمرت من ال�شـــاعة 
الواحـــدة ظهـــرا وحتـــى ال�شـــاعة العا�ـــرضة ليال، 
ومتري�شـــيا  طبيـــا  كادرا   20 فيهـــا  �شـــارك 
وفنيا من وزارة ال�شـــحة وبنـــك الدم املركزي، 
باالإ�شافة الى م�شـــاركة طبية وا�شعة من اأطباء 
وممر�شـــني وممر�شـــات مـــن خمتلـــف املراكز 

ال�شحية تطوعوا للعمل يف احلملة.
واأو�شـــح اأن احلملـــة ا�شـــتقطبت اأكـــرث من 
مـــن  املحافظـــات،  خملـــف  مـــن  متـــربع   500
الرفاع ومدينة عي�شـــى، وعايل، و�شـــند، والدير 
والب�شيتني، واملنامة، ومدينة حمد، واملالكية، 
مردفا لقد ح�رض املتربعون منذ ال�شاعة الثانية 
ع�ـــرض، اأما القاعـــة، وبع�شـــهم ح�رض بعد �شـــالة 

اجلمعة، ليكونوا من اأول املتربعني.

وك�شـــف ال�شـــرييف اأن احلملة جمعت يف 6 
�شاعات 350 وحدة دم )كي�س دم(، زودنا بها 

بنك الدم من يف احلملة.
وبـــني اأن احلملة والأول مرة جتمع مثل هذا 
احلجـــم من اأكيا�ـــس الدم للم�شـــاعدة يف زيادة 
الر�شيد اال�شـــرتاتيجي لبنك الدم من اأكيا�س 
الـــدم املتـــربع لها، ل�شـــد اأي نق�ـــس ملختلف 
ف�شـــائل الـــدم التي تقـــدم من البنـــك لكافة 
املر�شـــى واملحتاجني لها يف امل�شت�شـــفيات 

احلكومية اأو امل�شت�شفيات اخلا�شة.

واأو�شح اأن اأكيا�س الدم نفدت من االإقبال 
الوا�شـــع من املتربعني الذي �شـــهدته احلملة 
مـــن املواطنـــني واملقيمـــني خ�شو�شـــا فئة 

ال�شباب.
وقـــال ال�شـــرييف اإن احلملة �شـــارك فيها 
140 متطوعا من اأ�شـــل 200 كانوا من طالب 
جامعة البحرين ومن من خمتلف التخ�ش�شـــات 
يرغبـــون  كانـــوا  اجلن�شـــني  ومـــن  الدرا�شـــية 

بامل�شاركة.
واأ�شاف: الأول مرة تنظم احلملة ومن خالل 

�شـــباب اجلامعة بالت�شـــجيل االإلكـــرتوين الذي 
نفذه �شـــباب اجلامعة بتفوق ي�شـــكرون عليه، 
ويف عمل ي�شكل ا�شـــرتاتيجية تعاون جمتمعي 
ت�شـــب يف م�شـــلحة املجتمـــع، م�شـــريا اإلى اأن 
التربع بالدم ي�شـــب يف غاية نبيلة وهي اإنقاذ 
حيـــاة اأفـــراد املجتمع مـــن املر�شـــى ومن هم 

بحاجة للدم من املوت.
مـــن جانبهـــم، اأكـــد عـــدد مـــن املتربعني 
الذين التقتهم “البالد” عن �شعادتهم للقيام 
بالتـــربع بالدم، م�شـــريين الى اأن م�شـــاركتهم 

اأحد اأهم امل�شـــاركات املجتمعية، وت�شـــب يف 
م�شلحة �شحة املتربع.

واأعرب ال�شـــرييف عن جل �شكره وتقديره 
لوزارة ال�شـــحة وتعاونها الفعـــال مع اجلمعية 
يف هـــذا اجلانـــب، واإلـــى �شـــحيفة “البـــالد”، 
علـــى الرعاية االإعالمية ال�شـــنوية للحملة، وكل 
املتربعـــني والكـــوادر الطبيـــة والتمري�شـــية 
واملتطوعـــني وجميع اأع�شـــاء جمل�ـــس االإدارة 
لعملهم املخل�س، الذي حقق جناحا وا�شـــعا يف 

كل جماالته التنظيمية واالإ�رضافية والطبية.

•  اإقبال كبري من املتربعني بالدم على احلملة	

الأول مرة.. احلملة 
ت�شتخدم الت�شجيل 

االإلكرتوين

اأكيا�س الدم نفدت 
بعد االإقبال الوا�شع 

من املتربعني

احلملة ا�شتمرت 
حتى العا�رضة ليال 

مب�شاركة 500 
متربع

140 متطوعا من 
طالب اجلامعة 

�شاركوا يف التنظيم ت�شوير: بدور املالكي



حافالت الخطر

مل يك���ن ي���وم �لأح���د �ملا�ض���ي 15 �أكتوبر يوما 
عاديا للطفلة “�أ.م” ذ�ت �لأعو�م �لأربعة من مدر�ضة 
خا�ض���ة ب�ضف �لرو�ض���ة 16، فخالفا لكل �لأطفال يف 

حافلة �ملدر�ضة مل تعد هي للبيت.
�ختف���ت �لطفلة. مل تعد للبيت كم���ا توؤكد �لأم. 
ولي�ضت يف �ملدر�ضة كما توؤكد �ملعلمات. ولي�ضت يف 
حافلة �ملدر�ض���ة كما يوؤكد �ل�ض���ائق �أنه �أو�ضل جميع 

من فيها.
�أكرث من 40 دقيقة من �خلوف عا�ض���تها �لطفلة 
وحي���دة خائف���ة يف حافل���ة �ملدر�ض���ة بع���د �أن تركها 
�ل�ض���ائق دون �أن ينتب���ه �إليها، وهك���ذ� �أغلق �لأبو�ب 

خلفه دون �أن يتاأكد من وجود �أحد فيه.
بح �ض���وتها وه���ي تناديه. مل يلتف���ت خلفه. مل 
ي�ض���معها �أحد. بقيت يف حر�رة �جلو. عجزت من �رضب 

�لنو�فذ بيديها �لناعمتني.

وهكذ� بقي���ت �لطفلة برفق���ة دموعها. وقلبها 
�لذي يرجف من �ض���دة �خلوف. و�ضورة و�لدها �لذي 

كانت تناديه لينقذها.
مالب�ض���ها غرق���ت بعرقها. وكان���ت بحالة يرثى 
له���ا. وجهه���ا ��ض���طبغ باحلم���رة. وج�ض���دها �لنحيل 

يرجتف خوفا. ومل تكن تتوقف عن �لبكاء.
قال و�لدها  ل� “�لبالد”: ت�ضل طفلتي 

عادة عن���د 12:20 ظهر�، وتلقيت 
يومها �ت�ض���ال م���ن و�لدتها يف 

12:40 دقيق���ة، ب���ان �بنتن���ا 
مل ترج���ع �لبي���ت، خالف���ا لبن 
عمته���ا وجارها، �لذي و�ض���ل 

على �ملوعد �ملعتاد.
جن���وين،  ج���ن  وتاب���ع: 

�لت�ض���ال  وحاول���ت 
باملدر�ضة، �لتي �أكدت 
�ض���عدت  �لطفل���ة  �أن 

للحافل���ة، وتو��ض���لت م���ع �ل�ض���ائق، �ل���ذي ل يفهم 
�لعربي���ة �أو �لإجنليزي���ة، و�أك���د �أنه مري����ض، و�أوكل 

تو�ضيل �لطلبة ل�ضائق �آخر.
و��ض���تكمل: وبعد �ت�ض���الت عدة مع ق�ضم 
�ملو��ض���الت، �أكدو� �أن �ل�ض���ائق �لآخر، �أو�ض���ل 
جمي���ع �لطلبة، وكان هذ� �خلرب �ل�ض���ادم، فاأين 

�ختفت طفلتي؟
وو��ض���ل: �ن�ضدمُت، 
�أن���ه يوجد  فاأخربته���م 
خلل م���ا، �إما �أنه �أنزلها 
م���كان  يف 
�أو  خاط���ئ 
نه���ا  �أ

ماز�لت يف �حلافلة.
وبعد �ت�ض���الت عدة بيني وب���ني �لأهل، وبيني 
وبني �ملدر�ض���ة، تلقيت منهم �ت�ض���ال نحو �ل�ض���اعة 
�لو�حدة ظهر�، ليخربوين �أن �ل�ضائق يقول �إنه ذ�هب 
ليو�ضلها، و�إنه تاأخر ب�ضبب كرثة �لأطفال يف �حلافلة 
و�لزحام يف �ل�ضارع، فقلت لهم �إما �أنه يكذب �أو �أنكم 
تكذبون؛ لأنكم �أخربوين م�ضبقاً باأنه �أو�ضل �لأطفال 

جميعاً، ولي�ض معه �أحد.
وقال: و�ضلت �بنتي بعد �ل�ضاعة �لو�حدة ظهر�ً. 
وكان���ت تبكي ب�ض���دة ووجهه���ا �أحمر، وج�ض���دها حار 

ثيابها ترطبت من �ضدة �لتعرق وخائفة جد�ً.
و�أ�ضاف: وبعد تهدئتها قالت لأمها �إن �ل�ضائق 
تركه���ا يف �حلافلة لوحدها، وهبط منه، وباأنها قامت 
بطرق �لنو�فذ حت���ى تعبت، وتقول 
ل���ه �إنها تريد �لباب���ا ولكنه مل 
يرجع، وبقي���ت لفرتة طويلة، 
ثم عاد �إليه���ا مبالب�ض خمتلفة 

و�أو�ضلها للمنزل.
وو��ض���ل �لأب: ذهب���ت �إلى ق�ض���م �ملو��ض���الت 
وحدثت���ه مبا �أخربتني طفلتي، وع���ن �فتقار �حلافلة 
للمر�فق، فلم �أح�ض���ل على جو�ب �ض���اف، ولكنه قام 
مبن���اد�ة �أحدهم، وقال يل �إنه �ض���يخربه باملو�ض���وع 
ل عليه �ل�رضح ح�ضب  باللغة �لهندية �أو �لأردو، لي�ض���هِّ

كالمه، ثم وعدين �أنه �ضيتخذ �إجر�ًء �ضارما.
وق���ال: مل تتقب���ل �بنتي فكرة �ض���عود �حلافلة 
�أو �لع���ودة �إل���ى �ملدر�ض���ة يومي �لإثن���ني و�لثالثاء، 
وبالكاد ��ض���تطعنا �إقناعها �أن �ل�ضائق ذهب �إلى غري 

رجعة، و�أنه �ضيعاقب بال�ضجن.
و�أردف: تفاجاأت طفلتي يوم �لأربعاء �ملا�ض���ي 
بوجود �ل�ض���ائق �ملت�ض���بب يقود حافلة �أخرى جال�ضا 
برفقة �ض���ائق �آخر. وقال: قّدمت �ض���كوى عند وز�رة 
�لرتبية �لذين تو��ض���لو� معي بدورهم، متمنياً بذلك 
�أن يحقق���و� يف �أخطاء و�إهمال ق�ض���م �ملو��ض���الت يف 

�ملدر�ضة؛ للحد من تكرر ذلك يف �مل�ضتقبل.

تغيبوا يومني   طلبة ال�صف الثالث بـ “ابتدائية الدير” 
ب�ضبب ر�بع تغيري ملعلمة �لف�ضل... �أولياء �أمور ل� “$”:

�ض���كا �أولياء �أمور طلبة �ل�ضف �لثالث /3 
مبدر�ضة �لدير �لبتد�ئية للبنني تغيري معلمة 
�أبنائهم للمرة �لر�بعة هذ� �لف�ضل خالفا لنظام 
�لف�ض���ل �لذي تعتمده وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

للحلقة �لأولى للمرحلة �لبتد�ئية.
ونا�ض���د �أولياء �لأمور ع���رب “�لبالد” وز�رة 
�لرتبي���ة و�لتعليم للتدخل يف حل ق�ض���ية هذ� 
�ل�ض���ف �لت���ي تالحق���ت عليهم �أك���رث من 12 
معلمة خمتلفة حتى �لآن خالل هذه �ل�ض���نو�ت 

�لثالث.  
وم���ع بد�ي���ة �لع���ام مل ت�ض���تلمهم معلم���ة 
نظام ف�ض���ل، بل مت ت�ض���ليمهم �إلى معلمتني  

لتخ�ض�ض���ات خمتلفة وثم ��ض���تبدلو� مبعلمة 
تربية �إ�ض���المية �لتي غادرتهم ملدة �أ�ضبوعني 

يف ور�ضة خارجية. 
و�أو�ض���ح �أولياء �لأمور �أنه يف يوم �خلمي�ض 
�ملا�ض���ي مت �إعالمهم بان �ملعلمة �ض���تتغيب، 
و�ضيتم ��ض���تبد�لها مبعلمات، و�عرت��ضا على 
��ض���تهتار �إد�رة �ملدر�ضة مب�ضري �لطلبة غيَّب 
�أولي���اء �لأمور �أطفالهم يوم���ي �لأحد و�لإثنني 

من �لأ�ضبوع �ملا�ضي. 
ويف �لتفا�ض���يل ذك���ر �أولي���اء �لأم���ور �أن 
معان���اة �أطفاله���م بد�أت يف �ل�ض���ف �لأول بعد 
تقاعد معلمتهم، فمار�ض���ت �ملعلم���ة �لبديلة 

�لإهانة و�ل�رضب و�لتخويف.
�لأم���ور  �أولي���اء  حت���رك  “بع���د  وتابع���و� 

ومطالبته���م بتغيريه���ا ��ض���تبدلت مبعلمتني 
معلم���ة  و�أخ���رى  �لعربي���ة  للغ���ة  �إحد�هم���ا 
ريا�ض���يات، ولي����ض معلمة نظام ف�ض���ل، ومل 
يكن ن�ضيب �أطفالهم يف �ل�ضف �لثاين �أف�ضل 
من حال، حيث كان ن�ضيبهم �لتغيري �أو تغيب 

�ملعلمات يف ور�ض”. 
وقالو� �إنهم تو��ض���لو� مع مديرة �ملدر�ضة 
�لت���ي مل ت���ِف بوعوده���ا باإي�ض���ال �ض���كو�هم 
لل���وز�رة ب�رضورة توف���ري معلمة نظام ف�ض���ل 

لأبنائهم.
و�أ�رض �أولياء �لأمور على �إي�ضال م�ضكلتهم 
لل���وز�رة عرب �ل�ض���حافة منا�ض���ديها بالتدخل 
خ�ضو�ض���ا مع �قرت�ب �نت�ضاف �لف�ضل وتاأخر 

التعليم�لطلبة يف مناهجهم.
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• �لطالبة 	 قّدمت  �ملاج�ضتري،  ر�ضالة  ملناق�ضة  �لطريق  يف 
�ضيمني �ملحادين �ضيمنار بقاعة جمل�ض ق�ضم �لإعالم بجامعة 
لق�ضايا  �لإخبارية  “�ملعاجلة  بعنو�ن  بحثها  مقرتح  �لبحرين 
�لن�ضائية  �لنخبة  و�جتاهات  �لبحرين  بتليفزيون  �ملر�أة 
نحوها”، وباإ�رض�ف عبد�لكرمي �لزياين.  ويف �ل�ضورة �ملحادين 

مع �ضديقتها �لزميلة �ضارة �لبدري.

ليلى مال اهلل

�صائق مدر�صة خا�صة ين�صى طفلة باحلافلة 40 دقيقة 
عاد للعمل بحافلة �أخرى... ولية �أمر ل� “$”:

ليلى مال اهلل

فاطمة �صقطت بالرو�صة وانك�رس كتفها... ومل تبلغني املعلمات
قّدمت بالغا ملركز �ل�رضطة... و�لدة �لطفلة ل� “$”:

قّدمت ولية �أم���ر �لطالبة فاطمة عبا�ض بالغا 
ملركز �رضطة �لنبيه �ض���الح؛ ب�ضبب تعر�ض �بنتها 
)عامني( لك�رض يف �لكتف خالل وجودها بالرو�ضة.

وقال���ت و�لدة �لطفلة ل� “�لبالد” �إنها تلقت 
�ت�ض���ال من �إد�رة �لرو�ض���ة بال�ض���اعة 11 �ضباحا 
نه���ار ي���وم �خلمي����ض، و�أبلغت ب���اأن �بنتها تو�يل 
�لبكاء دون توقف، ويتعني عليها ��ضطحابها من 

�لرو�ضة.

و�أ�ض���ارت �إلى �أنها ولكونها موظفة، وزوجها 
كذلك، فقد ذه���ب �لأخري على عجالة للرو�ض���ة؛ 
ل�ض���طحاب �بنت���ه، و�أقله���ا ملنزل ج���دة �لطفلة 

لأمها.
وبين���ت ولي���ة �لأم���ر �أنه���ا وفور و�ض���ولها 
للمن���زل، فق���د لحظ���ت ت���ردد �بنتها بامل�ض���ي، 

و��ضتمر�ر �نتحاب �لطفلة وتاأوهها.
وذك���رت �أنه���ا حمل���ت �بنتها للم�ضت�ض���فى 
فور�، و�لذي ��ضطر لإخ�ضاعها للفح�ض بالأ�ضعة 
�ل�ض���ينية، بالرغم من �ضغر �ض���نها، وتبني وجود 

ك�رض يف �لكتف. 
و�أ�ض���ارت �إلى �أنه جرى تثبيت �لكتف بربطة 
طبي���ة، وحامل���ة لليد، �إ�ض���افة لأدوية مو�ض���عية 

لت�ضميد �لأمل.
ولفتت �إلى �أنها �أجرت �ت�ض���التها مع �إد�رة 
�لرو�ض���ة و�ملعلمات؛ للوقوف عل���ى حيثيات ما 
جرى لبنتها، ولكنهن �متنعن عن �لإف�ض���اح عن 
تفا�ضيل ما جرى، عد� عن �إبالغها بانزلق �لطفلة 

من لعبة �لتزحلق �ملوجودة بحرم �لرو�ضة.
وردت و�ل���دة �لطفل���ة باأنه���ا غ���ري مقتنعة 

برو�ية �لرو�ض���ة ملا جرى لبنته���ا، و�أنها �نزلقت 
�أثن���اء �للع���ب، ولكنه���ا �ض���قطت يف موقع معني 

بالرو�ضة.
وطالب���ت بالك�ض���ف ع���ن ت�ض���وير �لفيديو 
ملختلف املواقع املثرية لل�سبهة ل�سقوط ابنتها، 

وتعر�ضها للك�رض بالكتف.
ولفتت �إلى �أنها حتتفظ بجميع �لت�ض���جيالت 
�ل�ض���وتية ملكاملاتها مع �إد�رة �لرو�ض���ة. وقالت 
�إن �لرو�ضة تقع يف منطقة �لزجن، وت�ضل ر�ضومها 

�إلى قر�بة 2400 دينار �ضنويا. 

•  �لأ�ضعة �أثبتت وجود ك�رض بالكتف	

• عمر فاطمة �ضنتان... و ��ضتمر �نتحاب �لطفلة وتاأوهها ل�ضاعات	 • •�لتقرير �لطبي	 رقم �لبالغ مبركز �ل�رضطة	

مالكة �لرو�ضة ل� 
 :”$“

�صنتعامل باحرتافية 

لإدارة املو�صوع 
قالت مالكة �لرو�ض���ة ل� “�لبالد” �إنها تتابع بكل �هتمام 
مو�ض���وع �لطفلة فاطمة، وتدر�ض���ه بعناية م���ن جميع جو�نبه 

بالتن�ضيق مع �لو�لدين و�إد�رة �لرو�ضة.
و�أكدت �أن �لرو�ض���ة موؤ�ض�ضة تربوية وتعليمية معروفة، 
و�ضتتعامل ب�ضكل مو�ضوعي و�حرت�يف يف �إد�رة هذ� �ملو�ضوع. 
وقالت �إن �لرو�ض���ة و�لو�لدين طرف و�حد حلماية �لأبناء 

وم�ضلحتهم، ولي�ضو� طرفني مت�ضادين.
وق���ّدرت ل�ض���حيفة “�لبالد” حر�ض���ها ��ض���تقاء وجهات 

�لنظر حول �ملو�ضوع.

• ر�ضالة من مالكة �لرو�ضة لو�لدة فاطمة	

را�صد الغائب
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كني�سة عوايل... دعاء للبحرين و�سكر للرب على ا�ستمرار “النعم” 
جل�سات االعرتاف تقام يوميا يف الـ 6 م�ساًء 

ا�ســـتمراراً ل�سل�ســـلة التقاريـــر امل�ســـورة التي 
تعدهـــا “البالد”عن دور العبادة اخلا�ســـة باالأقليات 
الدينيـــة يف البحريـــن، واإبرازاً ملا تتميـــز به اململكة 
من تنوع ديني وثقايف، زارت ال�ســـحيفة يف حمطتها 
اخلام�ســـة كني�ســـة عوايل واملعروفة بكني�سة العذراء 

 .Our lady of visitationالزائرة اأو
كن�ســـية عوايل كانت فارغة وهادئـــة متاماً عند 
و�سول “البالد” يف متام ال�ســـاعة اخلام�سة من م�ساء 
ال�ســـبت املا�سي، فال متعبدين وال زوار، وال موؤ�رشات 
علـــى وجود حيـــاة يف هذا املرفـــق با�ســـتثناء بع�ض 

ال�سموع امل�ستعلة. 
غـــر اأن ال�ســـكون والفراغ �رشعان مـــا حتوال اإلى 
“دعـــاء” وترانيـــم و�ســـلوات غلفت اأجـــواء الدار مع 
انطالق القدا�ض يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف، 
حيث ملئ ح�سوره املقاعد وا�سطر الع�رشات اإلى اأداء 

املرا�سم وقوفاً.

من دون مواعيد 
وقبيـــل انطـــالق مرا�ســـم القدا�ض الـــذي اأخذنا 
االذن حل�سوره ومتابعته، حتدث اإلينا االأب رودولفو 
اإننكابـــو عـــن الدور الذي تلعبه الكني�ســـة يف و�ســـط 
جمتمعهـــا ال�ســـغر ن�ســـبياً، والذي يقـــارب الـ600 

�سخ�ض ح�سبما قدره. 
اختتم االأب حديثه لـ”البالد” باالإ�سارة اإلى قرب 

موعد جل�سات االعرتاف يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة. 
واأردف: تعقـــد جل�ســـات االعـــرتاف بـ”اخلطايا” 
ب�ســـكل يومي يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة، وال تتطلب 
موعـــداً م�ســـبقاً، فمجتمـــع الكني�ســـة باأكملـــه يعرف 
موعدهـــا.. اإن “اال�ست�ســـارة” حتتـــاج مواعيد، ولكن 

االعرتاف ال يتطلب ذلك. 

خطايا وضمير 
وتابـــع قائالً: اإن اجلل�ســـات تعقد بـــن املتعبد 
والق�سي�ض فقط، وي�رشح مبا يزعج �سمره من اأخطاء 
وذنوب ارتكبها، وتتميز بال�رشية املطلقة، “يخربونا 

بخطاياهم.. وبقوة الكني�سة والرب ن�ستمع اإليه”. 
وكمـــا اأكـــد االأب رودولفـــو يف هـــذه اجلزئيـــة، 
�ســـهدت “البالد” دخـــول 3 ن�ســـوة )كل واحدة على 
حده( اإلى اإحدى زوايا قاعة الكني�ســـة الرئي�ســـة التي 
يف�ســـلها �ســـتار فقط عن باقي اأجزاء املكان، وُعلق 

على ال�ستار الفا�سل “غرفة االعرتاف”. 
مل تتجاوز فرتة االعرتاف اخلا�ســـة بكل �ســـيدة 
مدة الـ7 دقائق، بينما كانت عوائل الن�ســـوة الثالث 
قد �رشعوا يف دعاء ت�سارك به املتجمعون واملرتقبون 

لبدء القدا�ض. 

دعاء وخبز 
يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة وعلى وقع املو�سيقى 
اخلا�سة بالكني�سة، انطلقت فعاليات القدا�ض و�رشع 
احل�ســـور يف ترديد دعاء م�ســـرتك، ُعر�ســـت كلماته 

على اجلدار للت�سهيل على “النا�سن”. 
واأبرز ما َميز دعاء قدا�ض ال�ســـبت هو حمد الرب 
و�ســـكره على ا�ســـتمرار نعمه الكثرة، واأهمها توافر 

اخلبز كمادة غذائية رئي�سة. 
ويعد اخلـــرب واحدا من اأهم رمـــوز القدا�ض لدى 

الطوائف امل�سحية على اختالفها وتنوعها. 

هـــذا وتخلـــل فقـــرة الدعـــاء، االأمنيـــات باخلر 
ململكـــة البحريـــن، وا�ســـتمرار نعمـــة االأمـــن يف هذه 

االأر�ض الطيبة. 

عظة وسبحة 
وعلى غرار خطبة اجلمعة لدى امل�ســـلمن، �سهد 
قدا�ض ال�ســـبت يف كني�ســـة عوايل “عظة”، دعا فيها 
االأب رودولفو ح�سور القدا�ض اإلى االلتزام املنتظم 
واملواظبة على ح�ســـور الكني�سة، وعدم “احلكم على 

اأنف�سهم”. 
وقال: هل يحكم علينا الرب؟ ال. . نحن من نحكم 

على اأنف�سنا بق�سوة اأحياناً. 
القدا�ـــض،  مرا�ســـم  خـــالل  “البـــالد”  ووثقـــت 
ا�ســـتخدام بع�ض امل�ســـلن يف الكني�سة لــ”�سبحة”، 
والتي تختلف قليالً عن “ال�سبحة االإ�سالمية” باإ�سافة 

رمز ال�سليب ورمز اآخر. 
وبح�سب اأحد امل�سيحين العرب، فاإن “ال�سبحة” 
مرتبطـــة  ترانيـــم  لرتديـــد  ت�ســـتخدم  القدا�ـــض  يف 
بـ”العذراء” و”االأب” كما انها خمتلفة عن “ال�ســـبحة 

االإ�سالمية” يف عدد حباتها اأي�ساً. 

األنجليكيون والفالدلفيون
ويف ت�رشيحات لـ”البالد”، اأو�سح االأب رودولفو 
اأن كني�سة عوايل تهدف خلدمة الطائفة الكاثوليكية 

بالدرجـــة االأولـــى، ولكـــن جمموعات اأخرى ت�ســـتفيد 
منها اأي�ســـاً، فهنالك ح�سور لكل من “االأجنليكين” 

و”الفالدلفين”. 
واأ�ســـاف: لن اأغفل االإ�ســـارة اإلى جمموعة ثالثة 
مـــن واليـــة كـــرال الهنديـــة، والذيـــن ي�ســـتفيدون 
مـــن الكني�ســـة يف كل خمي�ـــض الإقامـــة القدا�ض بلغة 

املالياالمية. 
وبـــن اأن الكني�ســـة تخـــدم جن�ســـيات متعـــددة 

“الهند، الفلبـــن، �رشيالنكا، قـــارة اأوروبا، اأفارقة”، 
واأن القدا�ض الذي يحيا دائماً باللغة االإجنليزية يقام 

يف اأيام اجلمعة وال�سبت واالأحد. 

فضول وزجاج 
ويف اإطار حديثه عن تاريخ الكني�ســـة، قال االأب 
رودولفـــو: اإن هـــذه الدار اأ�س�ســـت يف العـــام 1940 
بغر�ـــض خدمـــة الوافديـــن العاملـــن يف �رشكة نفط 

البحرين “بابكو”، وذلك بالتزامن مع اإن�ســـاء كني�سة 
القلب املقد�ض.  وفيما يتعلق بالتفاعل مع املجتمع 
املحلي امل�ســـلم، ي�ســـر رودولفو اإلى اأن بحرينين 
يح�رشون من حن اإلى اآخر، وياأخذون “طله” من زجاج 
الكني�ســـة بدافع الف�ســـول ومعرفة ما نفعل.. نحن ال 

نرف�ض هذا ال�سلوك ونعاملهم باحرتام. 
فعاليـــات  يف  الكني�ســـة  ت�ســـاهم  وا�ســـتدرك: 
م�سرتكة بن االأديان والطوائف يف العا�سمة املنامة 

عرب اأن�سطة جمعية “هذه هي البحرين”.

 تسامح وامتنان 
وتابع قائـــاًل: نحن ممتنون لعاهـــل البالد جاللة 
امللـــك حمد بـــن عي�ســـى اآل خليفة، ورئي�ـــض الوزراء 
�ســـاحب ال�ســـمو امللكي االأمر خليفة بن �سلمان اآل 
خليفة وعموم �ســـعب البحرين على الرتحيب وحرية 

ممار�سة املعتقد.. �سن�سلي لكم جميعاً. 
من جانب اآخر، اأكد االأب رودولفو اأن خطة اإقامة 
اأكرب كاتدرائية كاثوليكية على م�ســـتوى البحرين يف 
منطقة عوايل ال زالت قائمة، والعمل على ت�ســـييدها 

وبنائها جاٍر ومل يلَغ. 
واأردف: نحـــن ممتنـــون ل�ســـاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ســـى اآل خليفة على منحه لنا االأر�ض لبناء 
الكاتدرائية، ونحتاج ال�ستكمال هذا الغر�ض موافقة 

جهات ر�سمية. 

األبرشية 
وبـــن اأن اخلطـــوات العملية لبنـــاء الكاتدرائية 
التي يفرت�ض اأن حتت�ســـن الطائفة الكاثوليكية يف 
اخلليـــج انطلقت قبل 3 �ســـنوات عندما جرى تقدمي 

اخلطة واخلرائط الهند�سية اخلا�سة بامل�رشوع. 
اخلطـــة  علـــى  حتفـــظ  هنـــاك  “كان  واأ�ســـاف 
الهند�ســـية للمواقف، والذي يق�سي باإن�ساء مواقف 
حتت االأر�ض، وذلك لوجود خماطر اأمنية من اإمكانية 

حدوث اأعمال اإرهابية ومتفجرات”. 
وختـــم “جـــرى تعديـــل بع�ـــض االأمـــور، وحلـــت 
االإ�سكاالت، وتتولى االأبر�ســـية متابعة هذه امل�ساألة 
مع اجلهات الر�ســـمية املعنية، وهنالك لقاء �سيجرى 
خـــالل االأيـــام القليلـــة املقبلة لتي�ســـر االإجـــراءات 

القادمة”. 

• •راعي الكني�سة االأب رودولفو 	 خالل قدا�ض ال�سبت املا�سي 	

• الكني�سة من اخلارج  	

• »ال�سبحة« امل�سيحية يف يد متعبدة فلبينية 	
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    وزير املوا�صالت: امللتقى احلكومي... انطالقة تنموية

 الرميحي: خطة اإعالمية �صاملة للملتقى

تعزيز التعاون بني الكهرباء و“الهالل”

اإخطارات لـ17 فر�صة خمالفة بجدحف�ص

اتفاقية لتخ�صي�ص جناح البحرين يف اإك�صبو دبي

اآلية تعاون لإجناح حمالت اإزالة املخالفات

النتهاء من تثبيت 5 مرا�ٍص بحرية يف “جنوة بولثامة” 

بتوجيهات من جاللة امللك

وفق خطة متكاملة للتن�شيق... مديرا بلدية و�رشطة ال�شمالية:

متتاز بوجود اأف�شل اأنواع ال�شعاب املرجانية والإ�شفنجيات... “الأعلى للبيئة”: 

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآثار: 
وقع���ت رئي�ش���ة هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآثار 
ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة يف دبي مع املدير 
الع���ام للجنة التنظيمية لإك�ش���بو دب���ي 2020 رمي 
الها�شمي اتفاقية لتخ�شي�ص جناح مملكة البحرين 
يف اإك�ش���بو دبي، وذلك تنفيذاً للتكليف الر�ش���مي 
ال�ش���امي وتوجيه���ات عاهل البالد �ش���احب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة مبهم���ة تنظيم 

م�شاركة مملكة البحرين يف اإك�شبو 2020 دبي.
و�رشح���ت املفو����ص العام جلن���اح البحرين يف 
الإك�ش���بو ال�ش���يخة م���ي اآل خليف���ة “تفتخر مملكة 
البحرين بتجربتها يف امل�شاركة يف معار�ص �شبيهة، 
حيث �ش���اركت لأول مرة يف اإك�شبو �شنغهاي العام 
2010، ث���م يف اإك�ش���بو ميالنو الع���ام 2015، ونال 
جناحها اجلائزة الف�ش���ية عاملياً عن فئة الهند�شة 
املعمارية لي�شبق عرب فوزه هذا نحو خم�شني جناحاً 
وطنياً م�ش���اركاً يف املعر�ص، وه���ا نحن نتح�رش مع 
فريق متخ�ش����ص؛ كي تكون م�ش���اركتنا على قدر 
اأحالمنا وطموحاتنا، وواجهًة جلذب زائري املعر�ص 
اإلى البحري���ن القريبة جغرافي���اً، والتي تقّدم عرب 
مواقعها الرتاثية الن�ش���انية جتربًة خمتلفه حتقق 

التكامل اخلليجي ليكون وجهة ل�ش���ياحه م�شتدامة 
من اأجل التنمية”. 

واأ�شافت ال�ش���يخة مي: “تعمل هيئة البحرين 
للثقاف���ة والآث���ار بجه���د لإجن���اح هذه امل�ش���اركة، 
واإب���راز وج���ه مملك���ة البحري���ن امل����رشق، وتطويع 
الفر�ص املتاحة لال�ش���تثمار يف الثقافة وال�شياحة 

الثقافية”.

كما �ش���كرت القّيمني على الإك�ش���بو، مردفًة: 
“اإن دب���ي قادرة على حتقيق النجاح يف الإك�ش���بو 
ال���ذي حت����رشه دول الع���امل كاف���ة، خ�شو�ش���اً اأن 
الإك�شبو �ش���ركز على امل�ش���تقبل وحترير الإبداع 
والبت���كار والعمل بكفاءة، وذل���ك ل يكون مبعزل 
ع���ن تطوير العمل الثقايف وحف���ظ التاريخ والإرث 

احل�شاري لدول اخلليج العربية”. 

اجلنبي���ة - بلدية ال�ش���مالية: اأك���د املدير العام 
لبلدية ال�ش���مالية يو�ش���ف الغتم ا�ش���تمرارية حمالت 
اإزالة خمالفات اإ�ش���غالت الطرق، م�ش���را اإلى �رشورة 

تقيد املواطنني بالأنظمة والقوانني البلدية.
واأكد الغتم لدى ا�ش���تقباله يف مكتبه يف البلدية 
املدي���ر العام ل�رشط���ة املحافظ���ة ال�ش���مالية العميد 
عبداهلل اجلران اأن التن�شيق مع وزارة الداخلية ممثلة 
يف مديرية اأمن املحافظة ي�ش���ر وفق خطة متكاملة؛ 

من اأجل الق�شاء على مثل هذه الظاهر ال�شلبية.
وقال: “و�ش���عنا خطة متكاملة واآلية للتن�ش���يق 
مع مديرية اأمن املحافظة ال�شمالية، وهي ت�شر وفق 
م���ا هو مقرر لها؛ من اأج���ل اإزالة املظالت التي تعوق 
حركة املرور، وكذلك من اأجل اإزالة الكبائن املخالفة 

وفقا لأحكام القانون”.
واأ�ش���اف: “كم���ا اأنن���ا يف الجتماع ناق�ش���نا اآلية؛ 
للح���د م���ن خمالفات الإعالن���ات بالذات املل�ش���قات 

التي ل يوجد عند �شاحبها �شجل جتاري”.
واأردف: “مت التف���اق مع مديرية اأمن املحافظة 
ال�ش���مالية؛ لو�ش���ع اليه تفاهم من اأج���ل التعامل مع 
ا�شحاب اأرقام الهواتف املوجودة يف املل�شقات من 
اأجل احل�ش���ول على بياناتهم، والتي ت�شكل ت�شويها 

للمنظر العام واإتالفا للممتلكات العامة”.
واأ�ش���اد الغت���م بال���دور الكب���ر والتع���اون من 
مديري���ة اأم���ن املحافظ���ة ال�ش���مالية وعل���ى راأ�ش���ها 
العمي���د اجلران، م�ش���را ال���ى اأنه وفق���ا لتوجيهات 

رئي�ص الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي الأمر خليفة 
بن �ش���لمان اآل خليفة؛ لتقدمي اخلدمات البلدية هذا 
العام ملواكب العزاء واملاآمت، مل�ش���نا مو�شما متميزا 
ه���ذا العام وتعاونا من اجلميع الأمر الذي اأدى خلروج 
مو�ش���م عا�ش���وراء بال�ش���ورة الإيجابي���ة التي تعك�ص 

ح�شارية مملكة البحرين والتالحم الوطني”.
اإل���ى ذل���ك، اأ�ش���اد مدير ع���ام �رشط���ة املحافظة 
ال�شمالية باحلملة التي تنظمها بلدية املنطقة لإزالة 
خمالفات اإ�ش���غالت الطرق، موؤكدا ا�شتعداد مديرية 
اأمن املنطقة ال�شمالية توفر كل الإمكانات لإجناحها 

ملا فيه من م�شلحة وطنية.

واأ�ش���اف اجل���ران “مل�ش���نا تعاون���ا كب���را من 
الأهايل هذا العام يف مو�شم عا�شوراء، الأمر الذي اأدى 
الى خروج مو�شم عا�شوراء متميز ودون اأية م�شكالت 

وبال�شورة التي تعك�ص ح�شارية وتعاون اجلميع”.
واأكد اجل���ران اأن وزارة الداخلية يدها ممدودة 
للتعاون مع كل الفعاليات واملوؤ�ش�شات التي تخدم 
الوط���ن واملواطن���ني؛ من اأج���ل احلفاظ عل���ى الأمن 
وال�شلم الأهلي. وفيما يتعلق بحملة اإزالة املخالفات 
ق���ال اجلران “ناق�ش���نا اآلي���ة وخطة اإزال���ة خمالفات 
اإ�شغالت الطرق، ومت التفاق على عدد من اخلطوات 

التي من �شاأنها احلد من هذه الظاهر ال�شلبية”.

املنامة -  املجل�ص الأعلى للبيئة: اأعلن الرئي�ص 
التنفي���ذي للمجل����ص الأعل���ى للبيئة حمم���د بن دينه 
النته���اء من تثبيت خم����ص مرا�ٍص بحري���ة يف »جنوة 
بولثامة«، والتي متتاز بوجود اأف�ش���ل انواع ال�شعاب 
املرجانية والطحالب والإ�شفنجيات و�شقائق النعمان 

وتنوعها يف املياه الإقليمية ململكة البحرين.
وقال اإن املحمية تعت���رب عن�رشا مهما من عنا�رش 
حفظ التوازن البيئي للكائنات البحرية، واإن املجل�ص 
الأعل���ى للبيئة يهيب بجميع مرت���ادي املحمية بربط 
�ش���فنهم باملرا�ش���ي اخلم�شة املو�ش���حة اأحداثياتها 
يف اخلارطة؛ م���ن اأجل املحافظة على البيئية البحرية 

واحلياة الفطرية يف هذه املنطقة. 
ون���وه بالق���رار رق���م 2/2017 الذي �ش���در عن 
املمث���ل ال�شخ�ش���ي جلاللة املل���ك رئي����ص املجل�ص 
الأعلى للبيئة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة يف يوليو املا�ش���ي ب�ش���اأن اعتب���ار »جنوة 
بولثام���ة« منطق���ة حممي���ة بحرية، حي���ث يهدف هذا 
الق���رار اإلى احلفاظ عل���ى مكونات احلي���اة الفطرية 
خ�شو�شا ال�شعاب املرجانية، وحماية البيئة والتنمية 
امل�شتدامة ومبادئ الإ�ش���رتاتيجية البيئية يف مملكة 

البحرين.
واأو�ش���ح اأن���ه بن���اًء على ه���ذا الق���رار، فقد نفذ 
املجل����ص الأعلى للبيئ���ة خطة عمل وبرام���ج توعوية 
ا�ش���تهدفت جميع مرتادي البحر، حيث قام املجل�ص 
من خالل هذه اخلطة بعقد الجتماعات مع ال�شيادين 
والغوا�ش���ني يف اململكة، كما نظم العديد من ور�ص 
العمل للمقبلني على اإ�ش���دار رخ�ص الغو�ص، وذلك 

بالتعاون م���ع اإدارة الرثوة البحرية بوزارة الأ�ش���غال 
ه���ذا  العم���راين،  والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش���وؤون 
بالإ�ش���افة اإلى املرا�ش���ي التي مت تثبيتها يف خم�شة 
مواقع بنجوة بولثامة على الأحداثيات املو�شحة على 

اخلارطة. 
واأ�ش���ار اإلى اأن اإن�ش���اء ه���ذه املرا�ش���ي جاء بعد 
اأن ر�ش���دت اجله���ات املعني���ة العديد م���ن املناطق 

املت�رشرة، والتي تعر�ش���ت لها ال�شعب املرجانية يف 
هر جنوة بولثامة على مدى ال�شنوات املا�شية، كما 
اأنها جاءت متوافقة مع رغبات واقرتاحات ال�شيادين 
والغوا�ش���ني التي تقدموا بها اإل���ى املجل�ص الأعلى 
للبيئ���ة اأثناء الجتماعات الت���ي تلت قرار اعتبار هر 
جن���وة بولثامة وجمي���ع الهرات ال�ش���مالية حمميات 

بحرية. 

• رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار توقع التفاقية مع املدير العام لللجنة التنظيمية لإك�شبو دبي 2020	

• يو�شف الغتم والعميد عبداهلل اجلران اأكدا و�شع خطة متكاملة واآلية للتن�شيق	

• املحمية تعترب عن�رشا مهما من عنا�رش حفظ التوازن البيئي للكائنات البحرية	

وزارة   – املنام���ة 
املوا�ش���الت والت�شالت: اأكد 
وزير املوا�ش���الت والت�شالت 
اأهمي���ة امللتقى  اأحم���د  كم���ال 
احلكوم���ي 2017 ال���ذي يعقد 
ي���وم غ���د الأح���د حت���ت رعاية 
جمل����ص  رئي����ص  م���ن  كرمي���ة 
الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي 

الأم���ر خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل 
خليفة، ومببادرة من ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي����ص جمل�ص الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمر �شلمان بن حمد 

اآل خليفة.   
وق���ال كم���ال اأحم���د اإن م���ا تق���وم ب���ه 
نوعي���ة  م�ش���اريع  حزم���ة  لتنفي���ذ  ال���وزارة 
مبختل���ف القطاعات تتوافق م���ع املتطلبات 
امل�ش���تقبلية التي من �ش���اأنها اأن ت�ش���اهم يف 
اإح���داث نقلة نوعية ململكة البحرين يف جمال 

النق���ل والت�ش���الت، وتطوير 
واخلدم���ات،  التحتي���ة  البني���ة 
واملتطلب���ات  تتواف���ق  واأن 
ال�شتثمار  وتعزز  امل�شتقبلية، 
لو�ش���ع  الب����رشي؛  العن����رش  يف 
خارط���ة  عل���ى  البحري���ن 
التناف�ش���ية الدولية، وهو الأمر 
اأكدته خمرجات امللتقى  الذي 

احلكومي 2016.
ولف���ت الوزير اإلى اأن امللتقى احلكومي 
ياأت���ي تاأكيدا عل���ى اأهمية العمل، وت�ش���افر 
اجله���ود نحو حتقيق الروؤية ال�ش���املة لعاهل 
البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة نح���و حتقيق التوجه���ات التنموية 
خلدمة الوطن واملواطن، وتوجهات احلكومة 
نحو اإعادة ر�ش���م دور القطاع العام وموا�شلة 
تطوي���ر خمرجاته مبا يحق���ق انطالقة تنموية 

جديدة.

املنامة - بنا: اأ�ش���اد وزير 
�ش���وؤون الإعالم عل���ي الرميحي 
الث���اين  احلكوم���ي  بامللتق���ى 
ال���ذي ينعق���د برعاي���ة   2017
رئي�ص جمل�ص الوزراء �ش���احب 
الأم���ر خليفة  ال�ش���مو امللكي 
بن �ش���لمان اآل خليفة، وح�شور 
ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائ���ب الأول لرئي����ص جمل����ص 
الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي الأمر �شلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة؛ كونه���ا دفع���ة جديدة 
مل�شار التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة ومبادرة 
حكومية رائدة لتعزيز جودة وكفاءة اخلدمات 
العامة وفًقا لربنامج عم���ل احلكومة والروؤية 

القت�شادية 2030.
واأك���د الرميح���ي التزام و�ش���ائل الإعالم 
الوطنية بجميع اأنواعها املطبوعة وامل�شموعة 
واملرئي���ة والإلكرتوني���ة باإبراز ه���ذا احلدث 
احلكومي رفيع امل�ش���توى مب�ش���اركة الوزراء 

والوكالء والوكالء امل�ش���اعدين 
واملديري���ن يف جميع الوزارات 
والهيئ���ات احلكومية، مع بيان 
الراقي���ة  احل�ش���ارية  دللت���ه 
على �ش���عيد اهتم���ام احلكومة 
الر�شيدة بتح�شني ورفع كفاءة 
وتطوي���ر  احلكوم���ي،  الأداء 
املقدم���ة  العام���ة  اخلدم���ات 
مب���ا  واملقيم���ني،  للمواطن���ني 
يدعم امل�شرة التنموية واحل�شارية ال�شاملة 
عل���ى اأ�ش����ص م���ن ال�ش���تدامة والتناف�ش���ية 

والعدالة.
واأ�ش���ار اإلى اإعداد وزارة �ش���وؤون الإعالم 
وبال�رشاك���ة م���ع اجله���ات احلكومي���ة املعنية 
خطة اإعالمية �ش���املة ومتكامل���ة لتغطية هذا 
امللتق���ى احلكومي، م���ن تقاري���ر ومقابالت 
وتليفزيوني���ة  اإذاعي���ة  وبرام���ج  �ش���حافية 
متخ�ش�ش���ة اإل���ى جان���ب ب���ث اأب���رز الأخب���ار 
والفعاليات على �شبكات الإعالم الجتماعي.

املنامة - وزارة �ش���وؤون الكهرباء واملاء 
: ا�ش���تقبل وزي���ر �ش���وؤون الكهرب���اء وامل���اء 
عبداحل�ش���ني م���رزا مبكتبه املدي���ر الإداري 
ملجموعة الهالل جربان عبدالرحمن، بح�ش���ور 
نائب الرئي����ص التنفيذي لل�ش���وؤون الدارية 
حمم���د  وامل���اء  الكهرب���اء  بهيئ���ة  واملالي���ة 

ال�شادقي. 
وخالل اللقاء، اأ�شاد مرزا بجهود جمموعة 

الهالل الإعالمي���ة العريقة يف مملكة البحرين، 
واأن�ش���طتهم املختلف���ة املتمثل���ة بالتع���اون 
الوثي���ق مع الوزارات واجله���ات احلكومية يف 
املجالت التي تعمل به���ا، مثنيا الوزير على 
جه���ود العاملني باملجموعة، ومت خالل اللقاء 
مناق�ش���ة جمالت التعاون املتاحة بني هيئة 
الكهرباء واملاء وبني جمموعة الهالل و�ش���بل 

تعزيزها.

املنام���ة – اأمانة العا�ش���مة: كثَّفت اأمانة 
العا�ش���مة اأم�ص اجلمعة حمالت ر�ش���د واإزالة 
املخالفات البلدية املتعلقة بتنظيم الأ�شواق 
جدحف����ص  العا�شمة)�ش���وق  يف  املركزي���ة 
و�ش���وق املنامة(، حي���ث اأخطرت 17 فر�ش���ة 
غ���ر نظامية بجدحف�ص املرك���زي، واأزالت 4 

فر�شات خمالفة من املنامة املركزية.
واأك���د رئي����ص ق�ش���م تنظي���م الأ�ش���واق 
وال�ش���يانة بالأمانة حممد عبدال�شالم باأن هذه 
الإجراءات تتم بتوجيهات من مدير عام اأمانة 
العا�ش���مة حمم���د بن اأحم���د اآل خليف���ة لإزالة 
الإ�ش���غالت كافة غر املرخ�شة يف الأ�شواق؛ 
بهدف تعزي���ز ال�ش���كل اجلمايل واحل�ش���اري 
للمنطقة و�ش���مان راحة و�ش���المة م�شتخدمي 
الط���رق. واأف���اد ب���اأن الق�ش���م يعمل ب�ش���كل 
يوم���ي لتحقي���ق موؤ�رشات ملحوظ���ة يف فر�ص 
القان���ون وتنظي���م الأ�ش���واق، ومراقبة التزام 
الباعة وعدم جتاوز امل�ش���احات املحددة لهم، 

واأ�ش���ار لوجود لقاءات دورية بتجار الأ�شواق؛ 
للتعرف عل���ى احتياجات ال�ش���وق والباعة مبا 
يع���زز دور ال�رشاك���ة املجتمعي���ة، وي�ش���ب يف 

امل�شلحة العامة”.
ويف ذات ال�ش���ياق، اأك���د رئي����ص ق�ش���م 
العالق���ات العام���ة والإعالم جمي���ل اآل مبارك 
اأهمية تفاعل كافة فئات املجتمع يف حتقيق 
اأه���داف احلمل���ة التوعوي���ة “ب���ادر �ش���حح”، 
والتي تهدف لزيادة وعي املجتمع وت�شحيح 
ال�ش���لوكيات اخلاطئ���ة مب���ا يخدم امل�ش���لحة 
العامة ويحافظ على املكت�ش���بات الوطنية”. 
يذكر باأن حملة “بادر �ش���حح” جاءت؛ لتعزيز 
روح املب���ادرة لدى فئ���ات املجتمع كافة من 
خالل امل�شاركة الفعالة واحلث على ت�شحيح 
ال�ش���لوكيات املجتمعي���ة املتعلق���ة باملنظر 
الع���ام، وترك���ز احلمل���ة عل���ى جانب���ني الأول 
نظري، ويركز على تعريف املجتمع بالقوانني 

وال�شرتاطات والتعليمات البلدية. 

• وزير املوا�شالت	

• وزير �شوؤون الإعالم	
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احلب�س �سنة وغــرامة 1000 دينــار لـ “البويـــات”
خالف على جترمي املت�شبهني باجلن�س الآخر

التعدي���ل  اأن  الداخلي���ة  وزارة  اأك���دت   
الت�رشيع���ي بقان���ون العقوبات لتجرمي الت�ش���به 
باجلن�س الآخر مل حتدد ما الفعل املراد جترميه، 
حيث تندرج الكثري من ال�شور والأفعال التي ل 

ميكن ح�رشها اأو حتديدها.
جاء ذل���ك يف رده���ا على الق���راح بقانون 
)ب�شيغته املعدلة( باإ�شافة مادة جديدة برقم 
)350 مك���رر( اإلى قان���ون العقوبات ال�ش���ادر 
باملر�ش���وم بقانون رق���م )15( ل�ش���نة 1976، 
وال���ذي ين�س عل���ى اأن “يعاق���ب باحلب�س مدة 
ل جت���اوز �ش���نة وبغرامة ل جتاوز األ���ف دينار اأو 
باإح���دى هاتني العقوبتني كل ذكر اأو اأنثى اأتى 
علن���اً يف م���كان عام فعالً يت�ش���به في���ه باجلن�س 
الآخ���ر اأو ظهر مبظه���ر غري لئق ين���ايف الآداب 

العامة والعادات يف اململكة”.
واأو�ش���حت “الداخلي���ة” اأن الفع���ل املراد 
جترمي���ه يتغر م���ع تغ���ر الفئات والأو�س���اط 
ويتف���اوت م���ع الأزمنة؛ ل���ذا فاإنه من ال�س���عب 
و�س���ع معيار ثابت وحم���دد للمظهر غر الالئق 
واملنايف ل���الآداب العامة والع���ادات املرعية يف 

اململكة.
واأك���دت وزارة الداخلي���ة ان ممار�ش���ة فعل 
الت�ش���به باجلن����س الآخ���ر ه���و اأمر جم���رم، حيث 
يعد حتري�ش���اً على الفجور وفق���اً لن�س املادة 
1/329 من قانون العقوبات التي تن�س على 
اأن “كل م���ن حر����س علن���اً يف م���كان ع���ام على 
ممار�ش���ة الفج���ور اأو الدعارة يعاق���ب باحلب�س 

مبدة ل تتجاوز �شنتني”.
وبين���ت اأنه لبد من حتدي���د دقيق لالألفاظ 
ال���واردة يف املق���رح؛ لكون قان���ون العقوبات 
قانون جزائي يجب اأن تكون األفاظه ومقا�شده 
واأحكامه حمددة غري مبهمة اأو وا�شعة اأو مطلقة، 
ب���ل يجب اأن يك���ون الفعل املج���رم فيه حمدداً 

وا�شحاً للكافة ل يعريه اللب�س.

متعارض مع الدستور
حتفظ املجل�س الأعلى للمراأة على املقرح 

كم���ا ورد لفتقاره ال�ش���وابط التي جتعله قابالً 
للتطبيق دون الإخالل بالد�شتور ومبناأى عن اأي 
تع�شف �ش���يجعله يف حال قبوله �شبباً لإ�شكالت 
كثرية و�ش���يمنعه من حتقيق الأهداف املرجوة 

منه.
وراأى املجل����س اأن املق���رح يفتقر معايري 
فع���ل الت�ش���به بالآخ���ر، ويفر����س �ش���مناً على 
الرج���ال والن�ش���اء اللتزام مبظهر و�ش���ورة ما، 
واتباع �ش���لوك ما، دون اأن يحدد ماهية وطبيعة 
هذا املظهر اأو ال�ش���لوك، مما يجعله متعار�ش���اً 

مع الد�ستور الذي كفل احلرية ال�سخ�سية.
وذكر اأن الن�س املقرح يفتح جمال وا�شعا 
لتف�ش���ريات وتاأوي���الت عدي���دة؛ ب�ش���بب عدم 

و�شوح الق�ش���د فيه وغمو�س الفعل املطلوب 
المتن���اع ع���ن القي���ام به خ�شو�ش���ا م���ن جانب 
القائمني عل���ى تنفي���ذه اأن مل يكونوا موؤهلني 

لتطبيق هذا النوع من الن�شو�س.
واأك���د اأن املق���رح ل يف���رق بني �ش���لوك 
ال�ش���خا�س الذين يخ�ش���عون لتغي���ري اجلن�س 
لأ�ش���باب طبية م�رشوعة �ش���بق اأن اأقرها الق�شاء 
البحريني وبني �ش���لوك الت�شبه املحرم بالدين، 
وبالتايل ي�ساوي بني احلالتني ويخ�سع اجلميع 

لعقوبة الت�شبه دون وجه حق.

ال مانع
ل يرى املجل�س الأعلى لل�ش���وؤون الإ�شالمية 

مانًع���ا يف اإ�ش���افة ه���ذه املادة اجلدي���دة برقم 
)350( مك���رًرا اإل���ى قانون العقوبات م�ش���تدل 
مب���ا رواه اب���ن عبا�س ر�ش���ي اهلل عنهم���ا، قال: 
“لعن ر�شول اهلل )�س( املت�شبهني من الرجال 

بالن�شاء، واملت�شبهات من الن�شاء بالرجال”.

فضفاص وغير دقيق
وذكر يف رده اأن الن����س الوارد يف القراح 
بقانون جاء يف �شياغة ف�شفا�شة وغري دقيقة، 
اإذ يعطي ل�ش���لطة ماأموري ال�ش���بط الق�ش���ائي 
وبالتحديد يف مرحلة جمع ال�س���تدللت �س���لطة 
تقديرية يف القب����س والإحالة للنيابة العامة يف 
ظ���ل عدم وجود تعريف وا�ش���ح وحم���دد لفعل 

)الت�شبه(. 
ل���ذا فاإن���ه، واإن كان���ت ت�ش���كل يف بع����س 
الأحي���ان �ش���ور الت�ش���به باجلن�س الآخ���ر اأفعالً 
تخال���ف النظام الع���ام، اإل اأنه���ا يف اأحوال اأخرى 
قد تكون تلك الأفعال نتيجة لعوامل ج�ش���مانية 
اأو نف�ش���ية يل���زم فيها تدخل الط���ب املخت�س 

لتحديد ال�شلوكيات.
وراأت املوؤ�ش�ش���ة الوطنية حلقوق الإن�شان 
اأن املق���رح وب�ش���يغته احلالية يت�ش���م بكونه 
���ا وغري حمدد ل�شلوك الت�شبه  وا�ش���ًعا ف�شفا�شً
باجلن�س الآخر، ودون مراع���اة يف ذلك للجوانب 
اجل�شمانية والنف�شية التي قد يعانيها ال�شخ�س 

املت�شبه، مما ي�شتلزم اإعادة �شياغته.
ويناق�س جمل�س النواب يف جل�ش���ته املقبلة 
تقرير للجنة ال�ش���وؤون اخلارجية والدفاع والأمن 
الوطني بخ�ش���و�س القراح بقانون )ب�شيغته 
املعدلة( باإ�ش���افة م���ادة جدي���دة برقم )350 
مكرر( اإلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )15( ل�شنة 1976.

• من جل�شة جمل�س النواب                )ار�شيفية(	

“الداخلية”: الت�شبه  ليلى مال اهلل 
جمرَّم ويجب حتديد 

الأفعال املراد جترميها

جمل�س املراأة: القانون 
يتعار�ض مع احلرية 

ال�شخ�شية 

موؤ�ش�شة احلقوق: 
القانون ف�شفا�س 

ويحتاج اإعادة �شياغة

رف�س خف�س ر�سوم اال�ست�سارة الطبية باخلا�س للم�سنني
“العمل”: اأكرث من 10 اآلف م�شتفيد من البطاقة  

رف�شت وزارة ال�شحة تخفي�س الر�شوم 
احلالي����ة يف الوقت احلايل يف الطب اخلا�ض 
بالوزارة؛ كونها ل تغطي التكلفة الفعلية.
واأف����ادت اأنها �ش����تقوم ببحث اأف�ش����ل 
الط����رق املنا�ش����بة مل�ش����اعدة كبار ال�ش����ن 
واملتقاعدين مبن فيها اإعطاوؤهم الأولوية 
يف مواعيد الطب العام يف الفرة ال�شباحية، 
وت�شهيل الإجراءات لهم داخل امل�شت�شفى.
جاء ذلك ردا على اق����راح برغبة مقدم 
من جمل�����س النواب ب�ش����اأن قي����ام احلكومة 
بتخفي�����س ر�ش����وم ال�شت�ش����ارة الطبية يف 
الطب اخلا�ض لفئة امل�سنني واملتقاعدين 
وتوحيدها على جميع امل�ست�سفيات العامة.

سعر التكلفة
من جانه ن����وه املجل�س الأعلى لل�ش����حة 
اإل����ى اأن املق����رح ل ينطبق عل����ى عيادات 
الطب اخلا�س باخلدم����ات الطبية امللكية؛ 
م باأ�شعار التكلفة،  كون هذه اخلدمات تقدَّ
كما اأن الفئة امل�ستهدفة باخلدمات ت�سمل 
غ����ري املدنيني م����ن الع�ش����كريني والقوات 

النظامية الأخرى.
وتابع “وبالن�شبة اإلى م�شت�شفى امللك 
حمد اجلامعي، فقد مت و�سع مقرتح لإعطاء 
الأولوي����ة للم�ش����نني واملتقاعدين يف حجز 
املواعي����د للعيادات، خ�شو�ش����ا يف الفرة 
ال�ش����باحية، بحيث ل تتعدى فرة النتظار 

اأكرث من اأ�شبوعني.

واأفاد املجل�س اأن املقرح قد يت�شبب 
يف حتويل جميع مر�س����ى الفرتة ال�سباحية 
اإلى الفرة امل�ش����ائية مما �شيلحق فراغاً يف 
العيادات خالل الفرة ال�شباحية وازدحاماً 

يف الفرة امل�شائية”.
اأما فيما يخ�����س نظام اخلدمات الطبية 
امللكي����ة، فيت����م توف����ري الرعاية ال�ش����حية 
والعالجية املجاني����ة ح�رشيا لغري املدنيني 
من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن الأخرى 
ع����ر العي����ادات العامة املتخ�ش�ش����ة التي 
تعمل يف الفرة ال�شباحية اإلى جانب ق�شم 
الط����وارئ ال����ذي يقدم اخلدم����ات العالجية 
الطارئ����ة جمان����اً جلمي����ع املر�س����ى ط����وال 

�شاعات اليوم.

 % 50
وتابع بالن�س����بة اإلى العيادات يف الطب 
اخلا�����س الت����ي تق����دم خدماته����ا يف الفرة 
امل�شائية، فيتم ت�شيريها كمرفق ل يهدف 
اإل����ى الرب����ح، حيث تعم����ل عي����ادات الطب 
اخلا�س بح�شاب التكلفة للخدمات العالجية 

دون جني اأي اأرباح مقابل هذه اخلدمات. 
واأو�ش����ح يتم تقدمي اخلدمات ال�شحية 
والعالجي����ة يف عي����ادات الط����ب اخلا�س يف 
الف����رة امل�ش����ائية للمتقاعدي����ن م����ن قوة 
دفاع البحرين واأ�رشهم بر�ش����وم خمف�ش����ة، 
حيث ت�س����ل ن�س����بة التخفي�ض لهذه الفئة 
اإل����ى 50 %، وتقوم عيادات الطب اخلا�س 
اأي�ش����اً بتقدمي خدماتها ال�شحية امل�شائية 
جماناً دعماً للمر�شى اليتامى وذوي الدخل 

املحدود عر )املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية(، 
اخلا�����س  الط����ب  عي����ادات  تقب����ل  حي����ث 
����ى به����م من جانب  جميع املر�س����ى املو�سَ
)املوؤ�ش�ش����ة اخلريية امللكية( دون فر�س 

اأي ر�شوم.
والتنمي����ة  العم����ل  وزارة  واأف����ادت 
الجتماعي����ة اأنها اأ�ش����درت ق����رار رقم )9( 
ل�ش����نة 2013 ب�شاأن اإن�ش����اء مكتب خدمات 
امل�ش����نني، ويتولى هذا املكتب م�شوؤولية 
متابع����ة اجله����ات احلكومية لتنفي����ذ قرار 
جمل�س الوزراء ب�ش����اأن تقدمي خ�شم مبقدار 
)50 %( على اخلدمات احلكومية املقدمة 
لفئة كبار ال�س����ن ممن جتاوزوا ال� 60 عاماً، 
حيث يتم ال�ش����تفادة من اخل�شم من خالل 
اإبراز البطاقة ال�شخ�شية اأو البطاقة اخلا�شة 

بكبار ال�شن، والتي ي�شدرها املكتب. 
وذك����رت مت اإ�س����دار ع����دد )10،273( 
بطاقة حتى دي�شمر 2016، موؤكدًة الوزارة 

اأن املتقاعدي����ن ممن جتاوزوا �ش����ن ال� 60 
عام����اً ميكنه����م ال�ش����تفادة م����ن اخلدمات 
املخف�سة املقدمة لفئة كبار ال�سن بح�سب 

قرار جمل�س الوزراء امل�شار اإليه اأعاله.
وبالن�ش����بة لال�ش����تفادة م����ن التخفي�س 
للخدم����ات املقدمة م����ن القط����اع اخلا�س، 
خدم����ات  مكت����ب  اأن  ال����وزارة  ب����ني  فق����د 
امل�س����نني يقوم بالتوا�سل مع املوؤ�س�سات 
واجلهات التي تق����دم خدمات ميكن لكبار 
ال�ش����ن ال�ش����تفادة منها؛ بغر�س احل�شول 

على تخفي�ض خا�ض لتلك الفئة.
واأ�شافت “مت التوا�سل مع عدد 73 من 
اجله����ات يف القطاع الأهلي واخلا�س لطلب 
الدعم لبطاقة امل�س����ن، ويتم التوا�سل مع 
ه����ذه اجلهات ب�ش����ورة م�ش����تمرة؛ للوقوف 
على اآخر امل�شتجدات للح�شول على دعمها 

امل�شتمر حلاملي البطاقة من كبار ال�شن”.
لإدراج  ت�ش����عى  اأنه����ا  اإل����ى  واأ�ش����ارت 

اإل����ى قائم����ة  اإ�ش����افية  خدم����ات حكومي����ة 
اخلدم����ات املقدم����ة لكبار ال�ش����ن من خالل 
خماطبة تلك اجلهات، والتي من �ش����منها: 
امل�شت�شفى الع�ش����كري، وم�شت�شفى امللك 

حمد اجلامعي.

اإللغاء أو 10 دنانير
م����ن جهته����ا، اأي����دت جمعي����ة احلكم����ة 
للمتقاعدين اإلغاء ر�س����وم ال�ست�سارة لفئة 
املتقاعدين وامل�ش����نني، اأو احت�ش����اب مبلغ 
رمزي ل يتجاوز الدنان����ري الع�رشة فقط، اأما 
اإذا كان املق�ش����ود املوؤ�ش�ش����ات العالجي����ة 
اخلا�س����ة، ف����اإن اجلمعية مع التوج����ه لإقرار 
ر�شوم موحدة وثابتة وفقاً للنظام املعتمد 

واملعمول به يف الدولة.
 

رأي اللجنة 
بع����د الط����الع عل����ى الق����راح برغب����ة 
واملذك����رة التو�ش����يحية املرفق����ة، وعل����ى 
راأي اجله����ات احلكومي����ة والأهلية املعنية، 
اأع�ش����ائها  وبتواف����ق  اللجن����ة،  تو�ش����ي 
احلا�رشين، باملوافق����ة على القراح برغبة 
ب�ش����اأن قي����ام احلكوم����ة بتخفي�س ر�ش����وم 
ال�ست�س����ارة الطبية يف الطب اخلا�ض لفئة 
امل�ش����نني واملتقاعدي����ن وتوحيده����ا على 
جميع امل�ست�س����فيات العامة؛ نظراً لوجاهة 
امل����ّررات التي �ش����اقها مقّدم����و القراح 

برغبة.

• وزيرة ال�شحة	 • وزير العمل	

جم���ل�������س ال�������ش���ح���ة واخل�������دم�������ات ال����ط����ب����ي����ة: اخل������دم������ات ب�������ش���ع���ر ال��ت��ك��ل��ف��ة
واأ���������رشه��������م  امل�����ت�����ق�����اع�����دي�����ن  ل����ل����ع���������ش����ك����ري����ني  ت����خ����ف����ي���������س   %  50  
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اجلن�س���ية  �س����ؤون  ت�س���عى 
واجل�ازات والإقام���ة للريادة بتقدمي 
خدم���ات م�ؤ�س�س���ية متمي���زة يف جمال 
والإقام���ة،  واجل����ازات  اجلن�س���ية 
فر�سالتها هي تعزيز امل�اطنة ودفع 
عجل���ة القت�س���اد م���ن خالل اإ�س���دار 
وثائق �س���فر ه�ية معتمدة، واإجراءات 
مي����رسة و�رسيع���ة للعب�ر م���ن املنافذ 
بالإ�س���افة الى اإ�س���دار خمتلف اأن�اع 
بروح  التاأ�س���رات والقام���ات وذلك 
اأمني���ة  وب�س����ابط  راقي���ة  م�س���يافة 
الإ�سرتاتيجية  الروؤية  لت�اكب  حمكمة 

القت�سادية 2030.
الت���ي  اخلدم���ات  �س���من  وم���ن 
تقدمها �س����ؤون اجلن�س���ية واجل�ازات 
والإقامة، خدمة اإ�سدار تاأ�سرة العمل 
خلدم املنازل وم���ن يف حكمهم الذين 
يعمل�ن ل���دى امل�اطنني البحرينيني 
واملقيم���ني وم�اطن���ي دول جمل����س 
يف  املقيم���ني  اخلليج���ي  التع���اون 
البحرين، ملدة �سنتني قابلة للتجديد 
والل�ائ���ح  املعاي���ر  �س���من  وذل���ك 

املنظمة لذلك.
ومن ال�رشوط املطلوبة للح�ص���ول 
على هذه اخلدمة، ح�س����ر ال�سامن اأو 
املمث���ل القان�ين لتنفي���ذ اخلدمة مع 
ف�سل الطلبات يف حالة وج�د اأكرث من 
طلب، واأن يك�ن لكل طلب م�ستنداته 
اخلا�س���ة، كما يج���ب اأن يك�ن العامل 
لئقا �س���حيا بعد فح�س���ه يف املراكز 

الطبية املعتمدة يف بالده. 
بامل�س���تندات  يتعل���ق  وفيم���ا 
املطل�ب���ة للح�س����ل عل���ى تاأ�س���رة 
العم���ل خلدم املنازل، فهي تت�س���من 
ن�س���خة  اخلدم���ة،  طل���ب  “ا�س���تمارة 
وا�س���حة من ج����از العام���ل اأو العامل 
اأو رخ�س���ة العم���ل الأ�س���لية �س���ارية 
املفع�ل ال�س���ادرة من وزارة العمل، 
ن�س���خة وا�س���حة م���ن بطاق���ة ه�ي���ة 
ال�س���امن، والإفادة اإذا كانت الكفالة 
لأول م���رة، ن�س���خة م���ن بطاق���ة ه�ية 
مق���دم الطل���ب اأو املمث���ل القان�ين، 

ال�صهادة الطبية”. 
وح�ل الإجراءات ال�اجب اتخاذها، 
فاإنه يجب التوجه ل�ص���وؤون اجلن�ص���ية 
واجل����ازات والإقامة مع احلر�س على 
ت�ف���ر ال�ثائ���ق املطل�ب���ة، واإتب���اع 
للتق���دمي،  التنظيمي���ة  الإج���راءات 
وتعبئة ال�س���تمارة اخلا�س���ة بتقدمي 
اخلدمة، وانتظار ظه�ر رقم املراجعة 
على ال�صا�ص���ة.  بالإ�صافة الى ت�صديد 
الر�س�م امل�ستحقة حيث �سيتم اإمتام 

املعاملة يف اأ�رسع وقت ممكن.

اإ�سدار تاأ�سرة العمل خلدم 
املنازل ومن يف حكمهم

 الثقافة األمنية

�أخطاء �إمالئية تك�شف تزوير تقرير طبي

يطعنه برقبته وي�رضق منه 500 دينار بعد �رضبه

عاهة م�شتدمية ل�شاب بك�رض �أنفه و�أ�شنانه

قدموه ل�رشكة تاأمني... فكان جزاوؤهم ال�صجن 3 �سن�ات

تاأييد ال�سجن 5 �سن�ات للجاين

احلكم يف ق�سية “التحر�س” 9 ن�فمرب... التقرير الطبي: 

حكم���ت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الرابعة 
ري���ن، متكن�ا من تزوي���ر تقرير  مبعاقب���ة 3 مزوِّ
طب���ي حلادث مروري؛ للح�س����ل عل���ى تع�ي�س 
م���ايل من �رسك���ة التاأمني ب�س���جن كل منهم ملدة 
3 �س���ن�ات عما اأ�سند اإليهم من اتهامات، واأمرت 

ر حمل اجلرمية. مب�سادرة التقرير املزوَّ
واأ�س���ارت املحكم���ة اإل���ى اأن املته���م الأول 
كان ق���د تعّر����س اإلى ح���ادث م���روري، وبعد اأن 
ُحرَِّر حم�رس احلادث وح�س����له عل���ى حكم جنائي 
�س���د مرتكب���ة احل���ادث، فكر يف احل�س����ل على 
مبلغ تعوي�ص���ي، من ال�رشك���ة املوؤمن لديها تلك 
ال�سيارة، عن الإ�سابات التي تعّر�س لها، والذي 
يتطل���ب الأم���ر ب�ص���اأنه اأن ُيعَر�ض عل���ى اللجان 

الطبية لتحديد ن�سبة العجز.
واأ�س���افت اأنه وعلى اإثر ذلك تقابل املتهم 
الأول مع املتهم الثالث، والذي عر�س عليه طلبه 

يف احل�س�ل على تقرير طبي من اللجان الطبية، 
فاأبلغه الثالث باأن املتهم الثاين ي�ستطيع جلب 
التقرير اإليه دون عر�سه على تلك اللجان، ولكن 
مقابل مبلغ مايل، وبالفعل توا�ص���ل معه، فطلب 
منه املته���م الثاين مبلًغا مق���داره 1650 ديناًرا 
مقابل ح�س����له على تقرير طب���ي مثبت فيه اأن 

ن�سبة العجز التي يعانيها 35 %.
وه� ما ح�سل فعالً، فقد �سّلم املتهم الأول 
للمته���م الثاين املبلغ املذك���ور، على 3 دفعات 
ويف ح�س����ر املته���م الثالث، وبعد ذلك ت�س���ّلم 
ر واملن�س����ب للجان  املتهم الأول التقرير املزوَّ
الطبية ب�زارة ال�س���حة، ف�س���اًل عن ك�نه ممه�ًرا 

ر لأحد الأطباء. بت�قيع مزوَّ
ر، اأنه بع���د ت�قيع  وج���اء يف التقري���ر امل���زوَّ
الك�صف الطبي على املتهم الأول، وجدت اللجنة 
باأن���ه يعاين ك����رسا بالنت����ء الإبري للزن���د الأمين 

وع�لج حتفظًيا وا�س���ابة الأن�سجة اللينة بالركبة 
اليمن���ى مع متزق بالهاللة الغ�رسوفية الأن�س���ية، 
فت���م ا�ستئ�س���الها جزئيا باملنظ���ار، واأن اللجنة 
تقدر ن�س���بة العجز لديه ب�اق���ع 35 % من العجز 

الكلي.
ر ت�جه  وبعد ت�س���ّلمه لذل���ك التقرير امل���زوَّ
مبا����رشة ب���ه اإلى �رشك���ة التاأم���ني امل�ص���ار اإليها، 
ولكنهم لحظ����ا اأن التقرير يحت�ي على الكثر 
م���ن الأخط���اء الإمالئي���ة؛ ل���ذا كان لزاًم���ا عليهم 
خماطبة وزارة ال�س���حة للتاأكد من �سحة التقرير 

من عدمه.
وفوجئ���ت ال�رشكة ب���رد اللجنة ب���اأن التقرير 
ر، واأن املته���م الأول مل يعر�س عليها، واأن  م���زوَّ
الطبي���ب املمه�ر التقري���ر بت�قيع���ه مل يحرره 
اأ�سالً، فتقدم�ا ببالغ �س���د الأول، والذي اعرتف 

بباقي تفا�سيل ال�اقعة.

وثب���ت للمحكم���ة اأن امُلدان���ني الثالث���ة يف 
غ�س����ن �س���هر اأبري���ل م���ن الع���ام 2015، اأولً: 
املتهم����ن جميًع���ا: ا�س���رتك�ا بطري���ق التفاق 
وامل�س���اعدة مع اآخر جمه�ل عل���ى ارتكاب تزوير 
يف حمرر ر�س���مي، وه� التقرير الطبي املن�س�ب 
�س���دوره زوًرا اإل���ى اللجنة الطبية ال�س���تئنافية 
ب�زارة ال�س���حة ب���اأن احتدت ارادته���م معه على 
تقليده على غرار الأ�س���ل و�ساعدوه يف ذلك باأن 
اأم���دوه بالبيانات ال�صخ�ص���ية اخلا�ص���ة باملتهم 
الأول، فتم���ت اجلرمي���ة بناًء على ذل���ك التفاق 

وتلك امل�ساعدة.
ر  واأن املته���م الأول ا�س���تعمل املحرر املزوَّ
بتقدميه ل�رشكة التامني و�رشع يف ال�ص���تيالء على 
املبلغ النقدية بال�صتعانة بطرق احتيالية وخاب 
اأثر اجلرمية ل�س���بب ل دخ���ل لإرادتهم فيه، وه� 

اكت�صاف واقعة التزوير.

العلي����ا  ال�س����تئناف  حمكم����ة  اأي����دت 
ا�س����تئنافية  الأول����ى معار�س����ة  اجلنائي����ة 
مُلدان ب�رسقة 500 دينار من �س����خ�س بعد 
�رسب����ه والعتداء عليه ب�س����كني يف الكتف، 

حمك�م عليه بال�سجن ملدة 5 �سن�ات.
وذكرت املحكمة اأن تفا�سيل ال�اقعة 
تتح�سل يف اأن امل�س����تاأنف اعرت�س طريق 
املجن����ي علي����ه، واعت����دى علي����ه بال�����رسب 
ب�ا�س����طة �س����كني يف كتف����ه الأي�����رس، وقام 

واآخر معه ب�رسب����ه بقطعة حديد على وجهه 
ا. واأ�سقطه اأر�سً

واأ�س����افت اأن ذلك العمل ثبَّت الرعب 
يف نف�س املجني علي����ه، ومتكن امُلعاِر�س 
بهذه ال��س����يلة الق�رسية من ال�ستيالء على 
هاتف����ه النق����ال وحافظ����ة نق�����ده، والتي 

حت�ي مبلًغا مالًيا قدره 500 دينار.
ومن ث����م ت�جه امُلدان اإل����ى جمٍن عليه 
اآخ����ر و�رسب����ه ب����ذات ال�س����كني يف رقبت����ه، 

واأحدث به الإ�س����ابات املذك�رة بالتقرير 
الطبي، مما اأفقده وعيه.

وثب����ت م����ن خ����الل الأوراق اأن املجني 
عليه الأول تع����ّرف على امُلدان؛ وذلك من 

خالل طابور التعّرف مبركز ال�رشطة.
وثبت للمحكمة اأن امُلدان يف تاريخ 30 
ن�فم����رب 2015، اأولً: �رسق واآخر ع�س����كري 
املنق����ولت واملبالغ النقدي����ة واململوكة 
للمجني عليه الأول وذل����ك بطريق الإكراه 

با�س����تعمال �سالح مما �س����بب له الإ�سابات 
املبينة يف التقرير الطبي املرفق، ومتكنا 
من ذل����ك من احل�س�����ل عل����ى امل�رسوقات 
والف����رار بها، ثانًيا: اعتدى واآخر ع�س����كري 
على �س����المة ج�سم املجني عليه الثاين مما 
�سبب له الإ�سابات يف التقرير الطبي، ومل 
يف�����س العتداء اإل����ى مر�س����ه اأو عجزه عن 
اأعماله ال�صخ�ص����ية ملدة تزي����د عن ع�رشين 

ي�ًما.

حج����زت املحكم����ة الك����ربى اجلنائي����ة 
الأول����ى النظ����ر يف واقعة �رسب �س����اب من 
جان����ب عري����ف ب�����زارة الداخلي����ة وابن����ه، 
بالق����رب من من����زل املعتدى علي����ه، على 
اعتب����ار اأنه يتحر�س ببن����ت العريف هاتفًيا 
ويهددها اإن مل تخرج معه، مما تت�س����بب يف 
ك�رس 3 اأ�ص����نان لل�صاب ف�ص����الً عن اإ�صابته 
بانحراف يف الأنف و�سيق مبجرى التنف�س، 
وه����ي عاهة م�س����تدمية تقدر بن�س����بة 8 % 
فقط؛ للنطق باحلكم عليهما يف جل�س����ة 9 

ن�فمرب املقبل.
اأن  وتتح�س����ل تفا�س����يل ال�اقع����ة يف 
املجن����ي علي����ه البالغ وق����ت الواقعة التي 
ح�س����لت قبل اأكرث من 3 �سن�ات 18 عاًما، 
اأبل����غ مرك����ز ال�رشطة باأنه تعر�����ض لالعتداء 
م����ن قراب����ة 10 اأ�س����خا�س، كان من بينهم 
املتهم����ان، وذل����ك بوا�ص����طة لوح خ�ص����بي 
وقطعة حديدية “رنق ب�ك�س” وب�ا�س����طة 
ل  كث����رة  و�رسب����ات  واأرجله����م  اأيديه����م 
ي�ستطيع ح�رسها على وجهه وراأ�سه وظهره 
وكتفه ورقبته واأنحاء متفرقة من ج�س����ده، 
اإذ مت نقل����ه اإلى م�صت�ص����فى املل����ك حمد، 
ليتلق����ى الع����الج الطب����ي ال����الزم، مما نتج 
عنه اإ�ساباته بالإ�سابات املبينة بالتقرير 

الطبي.
واأ�س����اف اأنه واأثن����اء م����ا كان مت�اجًدا 
بالق����رب من منزله مبنطق����ة قاليل ح�رست 
له �س����يارتان، بداخلهما نح� 10 اأ�سخا�س 
تقريًب����ا، ترجل�����ا منهم����ا واعت����دوا علي����ه 

بال�رسب، مما ت�سبب يف ك�رس اأ�سنانه.
واأو�س����ح اأن ال�س����بب يف ذل����ك ه����� اأنه 
كان يتلقى ات�س����الت هاتفية من فتاة ل 
يعرفها، والتي كان����ت تطلب منه التعّرف 
علي����ه، اإل اأن����ه كان يرف�����س ذلك، ح�س����ب 

اأق�اله.
واأ�سار اإلى اأنه بتاريخ 20 ماي� 2014، 
تلقى ات�سالً هاتفًيا من �سخ�س ل يعرفه، 
والذي �ساأله عن ا�سمه ومقر �سكنه، مدعًيا 
اأنه م����ن عائلت����ه ويرغ����ب يف اللتق����اء به، 
فاأف����اد له با�س����مه واأر�س����ده ملقر �س����كنه، 
وبعدها ب�قت ق�س����ر تلقى ات�س����ال اآخر 
من �س����خ�س اآخ����ر ل يعرفه كذل����ك، والذي 
طلب من����ه اللتقاء به ه� الآخر، فاأر�س����ده 

ملقر �سكنه.
وعن����د ال�س����اعة 12:30 بعد منت�س����ف 
اللي����ل، ح�����رست بجان����ب منزله �س����يارتان 

َل منهما �س����خ�س واح����د، والذي اأبلغه  ترجَّ
اأنه والد الفتاة التي يق�م بالت�س����ال بها، 
فقال له اإن ابنته هي من تق�م بالت�س����ال 
به ولي�س ه�����، فطلب منه التاأكد من ذلك 
عرب ت�س����ليمه ه�اتف����ه النقال����ة، وبالفعل 

�سّلمه هاتفيه النقالني؛ حتى يتاأكد.
وحينه����ا اأ�ص����ار ذل����ك ال�ص����خ�ض عل����ى 
يف  برفقت����ه  كان�����ا  ال����ذي  الأ�س����خا�س 
ال�سيارتني، والذين ترجل�ا منهما واعتدوا 
عليه بال�رسب على اأنحاء متفرقة من ج�سده 
ا، وعندما ح�رس ابن جرانهم  واأ�سقط�ه اأر�سً
هرب املعتدون من املكان، فت�جه ملركز 
ال�رشط����ة لتق����دمي بالغ �ص����دهم، ومت نقله 
الإ�ص����عاف ليتلقى  للم�صت�ص����فى بوا�صطة 

العالج الالزم.
اأن����ه عق����ب خروج����ه م����ن  اإل����ى  لف����ت 
امل�صت�ص����فى التق����ى بالي����وم الت����ايل اأحد 
اأ�س����دقائه، والذي قام بت�س����ليمه ه�اتفه 
النقالة التي اأخذها اجلناة، واأبلغه اأن الذي 
اعت����دى علي����ه يطلب من����ه اأن يتن����ازل عن 
الق�س����ية، وقرر للمحقق اأنه يت����اأمل باأنحاء 
ج�س����ده كاف����ة، ول ي�س����تطيع احلرك����ة ول 
الأكل، كم����ا اأن����ه يجد �س����ع�بة يف فعل كل 

�سيء.
وبالقب�س عل����ى املتهم الأول العريف 
البال����غ م����ن العمر وق����ت ح����دوث الواقعة 
41 عاًم����ا، ق����رر ب����اأن ابنته كان����ت تتلقى 

ات�سالت من اأحد الأ�سخا�س، والذي يق�م 
مب�صايقتها واأنها اأبلغته اأن ذلك ال�صخ�ض 

يهّددها اإن مل تخرج معه.
واأ�س����اف اأن����ه اأخذ رقم املجن����ي عليه، 
وات�س����ل به للتفاهم مع����ه واأبلغه اأنه يريد 
رق����م هات����ف وال����ده اأو والدت����ه، فاأجاب����ه 
املجني عليه اأنه ل يعرف اأرقام ه�اتفهما، 
فم����ا كان منه اإل اأن طل����ب منه اللتقاء به، 
فاأ�س����ار له املجني عليه باحل�س�ر ملنطقة 

املحرق بالقرب من اأحد املخابز.
ولفت اإلى اأنه كان برفقته اأحد اأقربائه 
“ع�س����كري” وكذل����ك ابنه املته����م الثاين 
البالغ من العمر حينها 16 عاًما، وبال�سدفة 
ات�س����ل به ابنه الآخر “ع�س����كري”، فاأعطاه 
رقم هاتف املجني عليه، اإذ حتدث ابنه مع 
املذك�����ر هاتفًيا، واتفقا عل����ى اأن يلتقيا 
مبنطق����ة ق����اليل، وعليه ت�جه ه����� وقريبه 

واأبناوؤه اإلى املجني عليه.
وعند و�س�����لهم املكان املتفق عليه 
بقي ه� يف ال�سيارة، و�ساهد املجني عليه 
يدف����ع ابنه ف�س����قط على الأر�س، و�س����قط 
ف�ق����ه املجن����ي علي����ه، وال����ذي ا�س����طدم 
وجه����ه اإثر �س����ق�طه على قالب ا�س����منتي 
)�سبَِّية(، فنزل�ا من ال�س����يارة واأبعدوهما 

عن بع�سهما.
وق����رر اأن����ه حت����دث م����ع املجن����ي عليه 
واأبلغه اأن ما يق�م به من اأفعال بالت�سال 

بابنت����ه هي اأم�ر خاطئة وان�رسف عنه عقب 
ت�ديعه.

فق����ررت النياب����ة العامة اإخالء �س����بيله 
وابن����ه بكفالة مالية مقداره����ا 200 دينار 
اأُحي����ل الع�س����كريان  ل����كل منهم����ا، فيم����ا 

للمحكمة املخت�سة.
وثبت بتقرير الطبيب ال�رشعي اخلا�ض 
باملجن����ي عليه اأنه يعاين 3 ك�س�����ر جزئية 
يف اأ�س����نانه وانح����راف يف الأنف م�س����ح�ب 
ب�س����يق يف جمرى الأنف الأي�رس، وه� ما يعد 
يف احلال����ة الراهنة بعاهة م�س����تدمية تقدر 

ن�سبتها بنح� 8 % فقط.
ف�جهت النيابة العامة للمتهَمني الأب 

وابنه اأنهما بتاريخ 20 ماي� 2014:
اعت����دى  “الأب”:  الأول  املته����م  اأولً: 
واآخ����ران ع�س����كريان عل����ى �س����المة ج�س����م 
املجني عليه واأحدث�ا به الإ�سابات املبينة 
بالتقري����ر الطبي، فاأف�س����ى فعل العتداء 
اإل����ى ح����دوث عاهة م�س����تدمية ب����ه وتقدر 
ن�سبتها ب� 8 % دون اأن يق�سدوا اإحداثها.
ثانًي���ا: املته���م الثاين: اعت���دى على 
�سالمة ج�س���م املجني عليه �سالف الذكر، 
فاأحدث به الإ�س���ابات املبين���ة بالتقرير 
الطب���ي، ومل يف����س فع���ل العت���داء اإلى 
باأعمال���ه  اأو عج���زه ع���ن قيام���ه  مر�س���ه 
ال�صخ�ص���ية مل���دة تزي���د ع���ن 20 ي�ًم���ا، 

واإحالتهما للمحاكمة.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: �رسح 
مدي���ر ع���ام مديرية �رسط���ة املحافظة 
ال�ص���مالية اأن �رشطة املديرية متكنت 
م���ن القب����س عل���ى �سخ�س���ني قام���ا 
مبحاولة ارتكاب جرمية �رسقة بالإكراه 

يف منطقة الل�زي.
واأو�صح اأن امل�صتبه بتورطهما يف 
ال�اقعة قاما مبالحقة املجني عليه من 
قري���ة املالكية، واعرت�س���ا طريقه يف 
منطق���ة الل�زي، حي���ث قاما بالعتداء 
عليه بال�رسب وتهديده ب�سالح اأبي�س 
وحماول���ة �رسقت���ه، م�س���يفاً اأن �رسطة 
املديري���ة ف�ر تلقيها بالغاً بال�اقعة، 
با�رست اأعمال البحث والتحري، والتي 
اأ�ص���فرت ع���ن حتديد هوية امل�ص���تبه 

بهما والقب�س عليهما.
واأ�س���اف مدير عام مديرية �رسطة 
املحافظ���ة ال�ص���مالية اأنه ج���ار اتخاذ 
الإجراءات القان�نية املقررة؛ متهيداً 

لإحالة الق�سية اإلى النيابة.

القب�س على �سخ�سني 
حاول ارتكاب �رسقة بالإكراه
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امل�ؤّك���د اأن كتاب العقد 
الفريد، مل�ؤلفه ابن عبد ربه، 
ال�ص���ادر يف طبع���ة حديث���ة 
اأخ���رًيا، كان ل���ه كبري الأثر 
والأهمي���ة يف واق���ع الغنى 

تاأتى  ال���ذي  الفك���ري 
ع���ن امت���زاج القبائل 
هاجرت  التي  العربية 

ب�اقعه���ا  الأندل����س  اإل���ى 
الثقايف اجلدي���د، بعد فت���ح الأندل�س 
ع���ام 92 هجرية، فتفاعلت الثقافات، 
ما اأفرز نه�صة يف كل املجالت ومنها 
الأدبي.  اجلانب 
وظهرت يف تلك 
البيئة الثقافية 
نه�صة  اجلديدة 
جدي���رة باأهلها، 
مل تفقد �صلتها 
الأم. بامل����رق 

يف  ُه  وج���دُّ “ريك���ي  ق�ص���ة  ت���دور 
احلديق���ِة”، ح�ل العالقِة بنَي الإن�ص���ان 
والّطبيعِة.. ومدى حبه لها. وهي ق�ص���ة 
من �صل�صلة الأرنب ريكي، ن�س ور�ص�م 
غيدو فان غينيخنت، خم�ص�صة لالأطفاِل 
ِمْن �صنِّ الّرابعِة وما ف�ق. ويف ف�ص�لها، 
يروي اجلد للحفيد الكثري من احلكايات 
ع���ن جمال الطبيع���ة و����رورة الهتمام 
به���ا وم���دى ك�نها امل�ص���در الأ�ص���ا�س 
وتطلعن���ا  �ص���حتنا.  ودوام  ل�ص���عادتنا 
الق�ص���ة  اأحداث 
على م�ص���م�نها 
�ردية  خالل  من 
ع���ن ريكي الذي 
برفق���ِة  ذه���ب 
ِه واأبيِه لزيارِة  اأمِّ

ِه وجّدِتِه.  جدِّ

“فر�ص���ان  رواي���ة  تت�ّج���ه 
اإينار  ال�ص���المل احللزونية”، للكاتب 
النا�ص���ئة،  اإل���ى  مارغ�دم�ند�ص���ن، 
ت�ع�ي���ة  ر�ص���ائل  جمل���ة  لت�ّج���ه 
واإر�صادية.. معرفة ال�صبان باأ�صاليب 

وق�صايا خفية متن�عة. 
م�صاك�س.  ول���د  غ���دي  فبطلها 
وي�صبب الكثري من امل�صاكل يف احلّي 
متهّ�ر،  اأّنه  كما  في�����ه،  يقيم  الذي 
يفّك����������ر  ول 
ف��������ي ع���اق��ب 
ت���������رف����ات����ه 
اإط���الًق���ا، ل��ذا، 
غالًبا ما ين����دم 
حني ل ينف�������ع 

الندم.

إصدارات
 سر في طريقك، وليقل الناس 

ما يشاؤون
دانتي أليغييري

ال تحتاج االستقامة إلى قواعد 

البير كامو

دعًما للحرفيين والفنيين ورواد األعمال وممارسي المهن الجميلة

 نصيب القصة البحرينية 
في الترجمة “بأسرة األدباء”

 أمسية شعرية سعودية 
فــي “مركــز كـانــو الثقـافــي” 

مهرجان “هوى الجسرة” الخليجي في نوفمبر

حي���ث عق���د املهرج���ان الأول يف ع���ام 2016 
حت���ت م�ص���مي “ه����ي اجل����ره البحرين���ي 2016” 
مبنطقة اجل�رة. وذلك اإحياًء لهذه املنطقة العريقة 

وتقديًرا ملكانتها التاريخية الكبرية.
وللع���ام الثاين عل���ى الت�ايل �ص���يقام مهرجان 
ه����ى اجل����رة يف الثاين من ن�فم���ر 2017، والذي 
ياأت���ي جامًع���ا جلمي���ع الفئ���ات م���ن رواد الأعم���ال 
بدرجاتهم املختلفة املتفاوت���ة يف العطاء والإنتاج 
والإب���داع اليدوي والفني وال���ذي نفتخر به ونتطلع 
لرتويج���ه وتنميت���ه وتط�ي���ره لعر�ص���ه يف حمافل 
حاف���ل  واملهرج���ان  البحري���ن.  الغالي���ة  مملكتن���ا 
باملزاي���ا والعرو�س فه���� لإحياء منطق���ة )اجل�رة( 
والرتفي���ه عن قاطنه���ا وجتديد احلركة والن�ش���اط 
ب���ني  اأع�ص���ائها و�ص���اكنيها والهتم���ام والرتكيز 
عليها كمرك���ز للحرفيني والفنيني وريادة الأعمال 
وممار�ص���ة املهن والأعمال اجلميلة التي يتطلع�ن 

لتنميتها والكت�صاب منها.
و�رحت ال�ص���يخة هند بنت �ص���لمان ال خليفة 

رئي�ص���ة الحتاد: اأقي���م مهرجان هذا الع���ام تفعيالً 
لدور مملكتنا الغالي���ة البحرين ك�نها تلعب مركًزا 
���ا وخليجيًّا وعربيًّا مرم�ًق���ا، فاإبراز  ���ا وبحرينيًّ حرفيًّ
جم���ال وتاري���خ منطقتن���ا ه���� الأ�ص���ا�س ليتع���رف 

اجلمي���ع على نتائجها وعطائه���ا املتفاين. واإقامتنا 
ا ه� خدمه للمنطقة خا�ص���ة  له���ذا املهرجان �ص���ن�يًّ
وللبحري���ن عام���ة فنح���ن متطلعني لرتتيب���ه عربيًّا 
���ا يف الأع����ام القادم���ة. فه� يج���دد احلركة  وعامليًّ

والن�شاط، وهو حمط اهتمام وتركيز كبريين كمركز 
للحرفي���ني والفني���ني ورواد الأعم���ال وممار�ص���ي 
امله���ن اجلميلة، و�صيت�ص���من املهرج���ان جمم�عة 
كب���رية وخمت���ارة بعناي���ة م���ن ور����س عم���ل بخراء 
ومدرب���ني معتمدين مثل: اخل���زف والنحت، املهنة 
)كيف ت�ص���بح رائد عمل(، اخلط العربي، الت�ص�ير 
الف�ت�غ���رايف، الزراعة وتن�ص���يق الأر�س، ت�ص����ير 
فيدي� – م�نتاج، املطبخ العربي والعاملي، الفن�ن 
اجلميلة )الر�صم (، �صناعة الن�صيج بال�صعف املحلي، 
ديك�باج، تغليف الأ�ص���طح باجلل�د، اإك�ص�ص����ارات 
باخلامات والطني، �صناعة تركيب العط�ر، ت�صميم 
الأزياء، ديك�باج على اأ�ص���طح اخل�صب، ف�صيف�صاء، 
تن�ص���يق الزه�ر، �صناعه املنتجات اجللدية، �صيانة 
وتنظي���ف ال�ص���يارات وال�ص���ناعات اجللدي���ة م���ن 

البحرين ودول اخلليج.

الق�ص���ة  ملتق���ى  يقي���م 
والكتاب  الأدباء  باأ�رة  الق�صرية 
يف ال�ص���ابعة والن�ص���ف من م�صاء 
“ليل���ة  الق���ادم  الثالث���اء  ي����م 
الأربع���اء” امل�اف���ق 24 اأكت�ب���ر 
اجل���اري اأم�ص���ية اأدبي���ة بعن����ان 
البحرينية يف  الق�ص���ة  “ن�ص���يب 
اأ�ص���تاذ  لالأكادمي���ي  الرتجم���ة” 
الأ�ص���تاذ  الإجنلي���زي  الأدب 
البحري���ن  بجامع���ة  امل�ص���اعد 
الدكت�ر ح�ص���ن مرحمة، وذلك يف 
مبنى اأ�رة الأدباء والكتاب بالزجن 
خل���ف خمت���رات ال���رج الطبية، 
والدع�ة عام���ة جلميع املهتمني 
ب�ص����ؤون الرتجمة وب�صاأن الق�صة 
البحرينية وما و�ص���لت اإليه اأو ما 
حظيت ب���ه من متابع���ة واهتمام 
عل���ى م�ص���ت�ى اأدب الرتجمة من 
الأ�ص���اتذة املخت�ص���ني يف ه���ذا 

اجلانب ومنهم الدكت�ر مرحمة.
ح�ص���ن  الدكت����ر  ويتن���اول 
مرحمة خالل هذه الأم�صية اأهمية 
الرتجمة بالن�ص���بة لنت�صار ورقي 

هذا اجلن�س الأدبي وا�صتمراريته 
وما حظي به من جتارب يف جمال 
الرتجمة نقلته من واقعه املحلي 
اإلى اأر�س خ�ص���بة جديدة وواقع 
حيات���ي اآخر م���ع كل ما يحمله من 
بالغة اأو ما يعر عنه هذا اجلن�س 
ال�اق���ع  الأدب���ي اجلمي���ل ح����ل 
املجتمعي املعا�ش بكل جتلياته 
ومبا تعك�صه التجربة الرتجمانية 
يف م���راآة املتلق���ي من �ص���خ��س 

ق�ص�ص���ية  وحب���كات  وق�ص���ايا 
نابع���ة م���ن داخل املجتم���ع ومن 
التداخ���الت يف حياتن���ا الي�مي���ة 
م���ع  الجتماعي���ة  العالق���ات  ويف 
املمار�ص���ة  ل�اق���ع  معاي�ص���تها 

مبفه�م الن�س املحلي.
كما �صي�ص���لط الدكت�ر ح�صن 
ح���ول جتربت���ه  ال�ش���وء  مرحم���ة 
الأخرية اخلا�صة برتجمة جمم�عة 
من الق�ص�س الق�صرية البحرينية 
اإلى اللغة الإجنليزية، التي جاءت 
بع���د جتربت���ه �ش���ابقة يف ترجمة 
مرحم���ة  لتجرب���ة  وكان  ال�ص���عر، 
الق�ص���رية  الق�ص���ة  الأخ���رية مع 
عل���ى وج���ه اخل�ص�����س �ص���ًدى 
طيًبا ومفه�ًما علميًّا ح�ل الن�س 
مبعن���اه، الذي ياأخذ املتلقي اإلى 
ال�اق���ع امللم��س واإل���ى مفه�م 
ما ف����ق الن����س، ولت�ؤك���د هذه 
التجربة املتميزة اأهمية التعريف 
واأهمية  الق�صرية  الق�صة  بجن�س 
واملدار�س  بالنظري���ات  اللتقاء 

النقدية املعا�رة.

اأقام مرك���ز عبدالرحم���ن كان� 
الثق���ايف ي����م الثالث���اء املا�ص���ي 
امل�افق 10 اأكت�بر اأم�صية �صعرية  
قدمه���ا نخب���ة ممي���زة من �ص���عراء 
اململك���ة العربية ال�ص���ع�دية وهم 
ال�صاعر حامت اجلديبا، ال�صاعر اأحمد 
القي�ص���ي، ال�ص���اعر مفلح ال�صمري 
واأدار  خلي���ل  عي���ادة  وال�ص���اعر 

الأم�صية ال�صاعر عقيل امل�صكني.
وق���د ا�ص���تهل ال�ص���اعر عقيل 
بالرتحي���ب  الأم�ص���ية  امل�ص���كني 
امل�صاركني  وال�ص���عراء  باحل�ص����ر 
الذين و�صفهم باأربعة من فر�صان 
ال�ص���عر. وابتداأت الأم�ص���ية باإلقاء 
ال�ص���اعر مفلح ال�ص���مري ملقط�عة 
�صعرية يتغنى فيها بجمال مملكة 
البحرين وحبه لها، وتبعه ال�ص���اعر 
الأبي���ات  ببع����س  خلي���ل  عي���ادة 
ال�صعرية اجلميلة لي�ا�صل ال�صاعر 
اأحم���د القي�ص���ي الأم�ص���ية باإلق���اء 
ق�ص���يدة نرثي���ة ويتبع���ه ال�ص���اعر 
الأبي���ات  ببع����س  ح���امت اجلديب���ا 

املميزة. 

 ثم تتابعت م�صاركات ال�صعراء 
ق�ص���ائدهم  م���ن  بع����س  باإلق���اء 
ال�صعرية املميزة والتي حازت على 
اإعج���اب احل�ص����ر ويف خت���ام هذه 
الأم�ص���ية ال�ص���عرية تق���دم رئي�س 
اإدارة مرك���ز عبدالرحم���ن  جمل����س 
كان���� الثقايف علي عب���داهلل خليفة 
بال�ص���ي�ف  والرتحي���ب  بال�ص���كر 
الك���رام والإ�ص���ادة بال���دور الرائد 

للمملك���ة العربي���ة ال�ص���ع�دية يف 
ال�صاحة ال�صعرية والتط�ر امل�صتمر  
للحركة ال�صعرية فيها. ويف اخلتام 
مت تك���رمي ال�ص���عراء امل�ص���اركني 
اإدارة  جمل����س  رئي����س  قب���ل  م���ن 
مرك���ز عبدالرحم���ن كان���� الثقايف 
عل���ي عب���داهلل خليفة لإحي���اء هذه 
الفعالي���ة ومل�ص���اركاتهم املميزة 

على ال�صاحة ال�صعرية.

انطلقت يف �صنغاف�رة اأعمال املنتدى الثاين لروؤ�صاء املراكز الثقافية واجلمعيات الإ�صالمية خارج العامل 
الإ�صالمي الذي يعمل يف اإطار املنظمة الإ�صالمية للرتبية والعل�م والثقافة “اإي�صي�صك�” واملنبثق عن املجل�س 
الأعلى للرتبية والثقافة والعل�م خارج العامل الإ�ص���المي حتت �صعار “دور املنظمات الإ�صالمية غري احلك�مية 

يف تعزيز ثقافة ال�صالم.. حتديات واآفاق”.
واأك���د املدير العام لالإي�صي�ص���ك� عبد العزيز بن عثمان الت�يجري يف كلمة له يف افتتاح املنتدى - الذي ت�صت�ص���يفه 
جمعية الدع�ة الإ�ص���المية يف �ص���نغاف�رة - اإن تاأ�ص���ي�س املنتدى: هدفه التعريف بال�ص�رة ال�ص���حيحة لالإ�صالم وت�صجيع 

احل�ار بني احل�صارات والثقافات. 

حتتفل الهيئة الدولية للم�رح خالل العام املقبل مبرور 70 عاًما على اإن�ص���ائها، وا�ص���تعر�س رئي�س 
الهيئة حممد �صيف الأفخم خالل الجتماع الأول ملجل�س اإدارة الهيئة يف مكتبها الرئي�صي يف �صنجهاي اأبرز 

اخلطط املزمع تنفيذها يف العامني املقبلني )2019-2018( يف اجلانب الثقايف
تهدف احتفالت الهيئة اإلى مد ج�ص�ر الت�ا�صل والتفاهم بني ال�صع�ب والثقافات املختلفة.

واأ�ص���ار الأفخم اإلى اأن الهيئ���ة تبحث عن اإقامة احتفال كبري يف الإمارات، وذلك لدعمها املبا�ر واملت�ا�ص���ل للهيئة 
ولك�نها واحدة من اأكرث الأماكن يف العامل التي ت�ص���تقطب العرو�س امل�رحية. واأكد الأفخم اأن عام 2018 �ص���يك�ن حافالً 

بالن�صاطات الثقافية التي ت�صب يف خدمة املجتمع.

متابعات

• ح�صن مرحمه	
• جانب من الأم�صية	

“هوي  البحرينية م�ؤمتًرا �صحفيًّا ملهرجان  العاملي ل�صاحبات الأعمال واملهن  اأقام الحتاد 

ا  حمليًّ املا�صي  ال��ع��ام  يف  كانت  اأن  بعد  خليجيًّا  ال��ع��ام  ه��ذا  فعالية  ت��اأت��ي  اخلليجي” اإذ  اجل�صرة 

البحرينية  واملهن  الأعمال  ل�صاحبات  العاملي  الحت��اد  رئي�س  اختيار  مبنا�صبة  وذل��ك  بحرينيًّا، 

�صفرًيا للإبداع وريادة الأعمال من منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية “الي�نيدو مبتريا- 

ايطاليا”، وعليه قّرر الحتاد العاملي ل�صاحبات الأعمال واملهن البحريني اإقامة مهرجان �صن�ي 

اجل�صرة اخلليجي”  “ه�ي  م�صمى  ال�صغر حتت  واملتناهية  ال�صغرية  امل�صاريع  لأ�صحاب  ري��ادي 

بالتعاون مع �صندوق العمل متكني، جمل�س التنمية القت�صادية، غرفة التجارة وال�صناعة، بنك 

البحرين للتنمية هيئة ال�صياحة، �صركة اخلليج ل�صناعه البرتوكيماويات “جيبك”.
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لماذا ال يفوز العرب 
برئاسة اليونسكو؟

ُمنظمة الأم���م املتحدة للرتبي���ة والعلوم 
والثقاف���ة “اليون�س���كو”، ه���ي منظمة عاملية 
ت�س���عى اإلى تطوير دول العامل ِعلمًيا وثقافًيا 
واجتماعًي���ا واإن�س���انًيا، ووقعت مع اأع�س���ائها 
)195 دول���ة( اتفاقي���ات تع���اون م���ن اأج���ل 
احلف���اظ عل���ى احل�س���ارة العاملي���ة والرتاث 
الطبيعي وحماية حقوق الإن�س���ان، والنهو�ض 
بحري���ة التعبري والإع���ام، واملدي���رة احلالية 
اأودري اأزولي ه���ي ث���اين ام���راأة تتول���ى هذا 
املن�سب، ومل يتول من�سب املدير اأي عربي، 
وعن���د نهاية ولية كل مدير لليون�س���كو التي 
ت�س���تمر اأربع �س���نوات، يتقدم للمن�س���ب من 
العرب اأكرث من ُمر�س���ح، وبالت���ايل ل يتحقق 

الفوز لأي منهم.

اإن تك���رار تع���دد امُلر�س���حني العرب يف 
كل م���رة هو تكرار لنف�ض اخلط���اأ يف كل مرة، 
لأنهم ل يتفقون على ت�س���مية ُمر�س���ح عربٍي 
واحد فت�سيع اأ�سواتهم هباًء منثورا، وغياب 
الق���درة عل���ى التف���اق ب�س���بب الختاف���ات 
ال�سيا�س���ية ورغبة كل دول���ة عربية يف الفوز 
برئا�سة اليون�س���كو، وعند ح�سول اأي ُمر�سح 
عرب���ي عل���ى املركز الث���اين تتجه الأ�س���وات 
املناف�س���ة له اإلى ُمر�س���ح اآخر، وبذلك اأ�سبح 
الع���رب ُمغرم���ني بتك���رار الأخطاء والف�س���ل، 
ول ُيري���دون اأن يتعلموا �س���يًئا من جتاربهم 
ال�س���ابقة، فقد تنا�سوا اأن من اأبجديات الفوز 
التن�س���يق بني اجلميع والتفاق امُل�سبق على 
ا�س���م واح���د للرت�س���يح حي���ث اإن املناف�س���ة 

حتت���دم ب���ني عدد م���ن امُلر�س���حني ِمن دول 
خمتلفة من العامل.

اإن دول اأوروب���ا ال�رشقي���ة والغربي���ة على 
اختاف ثقافاتها وانتماءاته���ا ولغاتها دائًما 
تتفق مًعا، فاحلكومة الفرن�س���ية وم�سوؤولوها 
�س���كلوا خلي���ة عم���ل قب���ل واأثن���اء اجل���ولت 
النتخابية اخلم�ض، وا�ستخدموا كل اأ�سلحتهم 

حتى نالت فرن�سا ما اأرادت. 
ال�س���تات العرب���ي ُيعت���ر مك�س���با كبريا 
للدول الغربية وال�رشقية التي تناف�س���نا على 
رئا�سة اليون�سكو ويف كل �سيء، ومع ما متلكه 
الأقطار العربية من ثروات اقت�سادية ومادية 
وطبيعي���ة اإل اأنها دائًما يف اآخر القائمة يف كل 

�سيء، ولن يتغري حالها حتى تُغري حالها.

بثينة خليفة قاسم

 د. طارق 
آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

لاأ�س���ف بع�ض الف�س���ائيات 
م�س���اعر  حت���رتم  ل  اخلليجي���ة 
املواط���ن اخلليجي وقي���م الأ�رشة 
اخلليجية املحافظة، وتعمل على 
بث م���واد اإعامية ل تليق مطلقا 
بقيم ومبادئ الأ�رشة، حيث اأ�سبح 
بع����ض القائم���ني على و�س���ائل 
الإع���ام حتت تاأثري ما ي�س���مى ب� 
“النفتاح واحلداثة والتجديد”. 

مل���ا  متابعتن���ا  خ���ال  وم���ن 
بثت���ه بع�ض ه���ذه الف�س���ائيات 
اخلليجي���ة، لحظنا وج���ود تركيز 
كب���ري على بث امل���واد الإعامية 
ال�س���طحية التي تعم���ل على ن�رش 
ثقافة ال�سخافة، بدل من الرتكيز 
على الأجواء الإميانية والأخاقية 
والإن�س���انية لاأ����رشة اخلليجية يف 
اإ�سغال  �سيا�سة وا�سحة ملحاولة 
الأ����رشة اخلليجي���ة به���ذه املواد 
اأخاقه���ا وقيمها  واإبعاده���ا عن 

النبيلة.
وبا�س���تثناء حمط���ات قليل���ة 
ج���دا، فاإنه مل يكن هن���اك تركيز 
عل���ى ن�رش ثقافة القيم الأخاقية، 
يف  القن���وات  ا�س���تمرت  حي���ث 
الإعامي���ة،  �سيا�س���تها  نف����ض 
م���ن حي���ث الرتكي���ز عل���ى جعل 
الن�ضء اخلليجي با قيم ومبادئ 
وهوي���ة، ويف اجلانب الآخر كانت 
احلكومية  اخلليجية  الف�سائيات 
ملتزم���ة فيما يتعل���ق باهتمامها 
ببث مواد اإعامي���ة دينية وجادة 

تنا�سب الأ�رشة اخلليجية. 
كمواطن���ني  فاإنن���ا  له���ذا 
باملج���ال  وعامل���ني  خليجي���ني، 
ال�س���حايف، ننا�س���د وزراء الإعام 
توجيهاتهم  اإ�س���دار  اخلليجيني 
باأن تكون الرامج وامل�سل�سات 
مراعي���ة ومتنا�س���بة م���ع القي���م 
الإن�س���انية اخلليجية، واأن يتبنوا 
اخلليجي���ة  الأعم���ال  متوي���ل 
امل�س���رتكة، الت���ي تب���ني هوي���ة 
وثقافة الأ����رشة اخلليجية، وترز 
وال�س���ورة  واملب���ادئ  القي���م 
واأن  احلقيقة للكي���ان اخلليجي، 
يت�سدوا بكل قوة يف اجتماعاتهم 
املقبلة، اإل���ى اأية م���ادة اإعامية 
ت�س���يء اإل���ى الأ����رشة اخلليجية اأو 
جترح م�س���اعر اخلليجي���ني، اأو ل 
تتنا�س���ب م���ع املب���ادئ والقيم 
اخلليجي���ة، �س���واء بع���دم متويل 
ه���ذه امل���واد الإعامي���ة، اأو منع 
الف�س���ائيات  عل���ى  عر�س���ها 
الهوية  اخلليجي���ة، حفاظا عل���ى 

الإ�سامية واخلليجية.

أسرة بال هوية

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

بع���د افتت���اح مبن���ى اأمرا����ض ال���دم 
تنف����ض  اأع���وام  ثاث���ة  قب���ل  الوراثي���ة 
الوراثي���ة  ال���دم  باأمرا����ض  امل�س���ابون 
ال�س���عداء، ظن���ا منه���م اأنه �سي�س���ع حدا 
ملكابداتهم واآلمهم، اإل اأن اأحزانهم تاأبى 

اأن تفارقهم. 
املبن���ى اجلدي���د يفتق���ر اإلى ق�س���م 
خا����ض بالن�س���اء، ولبد من ت�س���اوؤل ملح 
هن���ا، اأين تلجاأ الن�س���اء عندم���ا تداهمهن 
نوبة ال�س���كلر احل���ادة؟ لاأ�س���ف ل يجدن 
اإل ق�س���م الطوارئ بال�س���لمانية، واجلميع 
ب���ات ي���درك اأن ق�س���م الط���وارئ مل يعد 
قادرا على ا�ستيعاب الأعداد الغفرية من 
املرتددي���ن، من هنا كان ن���داء الإخوة يف 

جمعية البحرين ملر�سى ال�سكلر اإلى �سمو 
رئي�ض الوزراء حفظه اهلل ورعاه.

 ماأ�س���اة ه���ذه الفئة مل تع���د مقت�رشة 
على ما اأ�س���لفت الإ�سارة اإليه، لكن هناك 
هموم اأخرى، م�س���ت �س���نوات عليها، مت 
رفعها اإل���ى امل�س���وؤولني بال���وزارة، بيد 
اأنه���ا مل تعمل عل���ى معاجلتها، فاملاحظ 
اأن هناك نق�س���ا يف ا�ست�س���اريي اأمرا�ض 
اأن  ي�س���دق  م���ن  واإل  الوراثي���ة،  ال���دم 
الوراثي���ة  الأمرا����ض  يف  املتخ�س�س���ني 
ل يزي���د عدده���م ع���ن ثاثة فق���ط، واأن 
امل�سابني بال�سكلر يقدرون بثمانية ع�رش 
األف م�س���اب طبقا لإح�سائية �سادرة من 
الوزارة قبل �س���نوات، ناهيك عن 65 األفا 

يحملون جينات املر�ض الوراثية.
 كان �س���من توجه الوزارة قبل اأعوام 
اإر�س���ال طبيب واحد فقط للتخ�س�ض يف 
الأمرا����ض الوراثي���ة من اأ�س���ل 72 طبيبا 
تخط���ط الوزارة لرتقيتهم ل�ست�س���اريني 
اأربع���ة،  ال�ست�س���اريني  ع���دد  لي�س���بح 
و�س���وؤالنا هن���ا هل ميك���ن اعتب���ار اأربعة 
ا�ست�س���اريني ع���ددا كافي���ا للتعام���ل مع 
حالت ال�س���كلر؟ لبد م���ن اإعادة النظر يف 
ال�سرتاتيجية املتبعة لدى الوزارة لو�سع 
 حد ملعاناة الآلف من مر�س���ى ال�س���كلر؟ 
ولبد من تذكري ال�سحة باأن اإ�رشاك اأع�ساء 
جمعية ال�س���كلر يف القرارات اخلا�سة بهم 
�رشورة، لكن املوؤ�سف هو جتاهلم، واإحدى 

املع�سات املوؤرقة لأع�ساء اجلمعية عدم 
وجود حتقيق يف وفيات ال�سكلر ول حتى 
اإطاع الأهايل بتطورات احلالة، مما يبعث 

القلق لدى جميع امل�سابني. 
اإن ح���الت ال�س���كلر ل يج���ب التعامل 
معه���ا بو�س���فها ح���الت اعتيادي���ة فاأية 
م�س���اعفات للمري����ض ق���د ت���وؤدي اإل���ى 
 الوف���اة اإذا مل يت���م الإ����رشاع يف عاجه���ا. 
ب���وزارة  امل�س���وؤولني  نذك���ر  اأن  ويبق���ى 
ال�س���حة باأن التعامل مع حالت ال�س���كلر 
باملراكز ال�سحية يتم بطريقة ل تتنا�سب 
وظروفه���ا ال�س���عبة، اإذ يبق���ى املري�ض 
بانتظار العاج اأمام غرفة املعاجلة لفرتة 

طويلة وهذا ي�ساعف حدة الأمل.

 هموم 
مرضى السكلر

لاأ�س���ف ل يزال اجلهل ي�س���يطر على 
ع���دد كب���ري جدا من م�س���تخدمي و�س���ائل 
التوا�سل الجتماعي، خ�سو�سا الفي�سبوك 
ع���دد  الأ�س���د يف  ن�س���يب  يحت���ل  ال���ذي 
م�ستخدميه بني و�سائل التوا�سل الأخرى، 
وامل�سكلة الكرى تنتج عن �سهولة عملية 
الن�رش دون ح�س���يب اأو رقيب، فكل اإن�سان 
ي�س���تطيع اأن يكتب اأي �سيء يف اأي وقت، 
�س���واء كان ما يكتبه ال�س���دق اأو الكذب، 
ي�ستطيع اأي اإن�س���ان اأن ين�رش ق�سة كاذبة 

ع���ن �س���خ�ض اأو جماعة اأو عائل���ة اأو دولة، 
دون مراعاة القيم والأخاق، ودون تفكري 
يف حجم ال����رشر الذي ميك���ن اأن يقع على 

النا�ض جراء ذلك.
ال�س���يء الأك���رث �س���وءا ه���و اأن اآلف���ا 
م���ن رواد تل���ك املواق���ع يتلق���ون ه���ذه 
املن�سورات ويقومون مب�ساركتها لت�سل 
اإل���ى اآلف غريه���م، ويقوم���ون يف الوقت 
ذاته بتكوي���ن مواقف، والقي���ام مبعارك 
�س���د اأط���راف اأو اأ�س���خا�ض اأو دول دومنا 

تفك���ري يف م���دى دق���ة املن�س���ور ال���ذي 
ت�س���بب يف كل ه���ذه املعارك امل�س���تعرة 
التي توؤدي اإل���ى الكراهية املتبادلة بني 
ال�سعوب وبع�سها، وتوؤدي اإلى التع�سب 

وتعميق ال�سطفاف الطائفي املقيت.
من الأمثلة التي تبني جهلنا وقابليتنا 
لا�س���تغفال ب�س���هولة ما قام به البع�ض 
جتاه دولتني عربيتني، الكويت ال�سقيقة 
واليمن، خال انتخابات منظمة اليون�سكو، 
حيث قام �س���خ�ض اأو جهة بو�س���ع من�سور 

بع���دم  ال�س���قيقتني  الدولت���ني  يته���م 
الت�س���ويت لإحدى املر�س���حات العربيات 
يف ه���ذه النتخابات، وعل���ى الفور تلقف 
م���ن اجله���اء دون  اآلف  ه���ذا املن�س���ور 
اأدنى تفكري وب���داأوا حملة من النتقادات 
ب�س���كل يوغ���ر ال�س���دور وي����رش عاق���ات 
الأخوة واملودة بني الدول، وال�سيء الذي 
يب���ني خيبة �س���عوبنا العربي���ة وافتقارها 
الوع���ي، ه���و اأن الكوي���ت واليم���ن لي�ض 
لهما حق الت�س���ويت من الأ�سا�ض يف هذه 

النتخابات.
فاإلى متى �سيبقى الفي�سبوك و�سيلة 
هدام���ة ت�رش عاقات الأخ���وة واملودة بني 
�س���عوبنا؟ واإلى متى �سنظل ن�ستغفل من 
قبل جهات اإلكرتونية تقوم بن�رش �سائعات 
واأخب���ار كاذب���ة وت�س���ع لنا ال���كام الذي 
تري���ده على األ�س���نتنا وجترن���ا اإلى حروب 
ت����رش جمي���ع اأطرافه���ا م�س���تخدمة ت�رشعنا 
وع���دم قدرتنا على الفح�ض والتدقيق يف 

مترير ما تريده؟.

وسائل التواصل وتخريب العالقات بين الشعوب العربية

عبدعلي الغسرة

اأتذك���ر قبل 51 �س���نة، كتبت 
مق���ال ع���ن املب���اين والأرا�س���ي 
احلكومي���ة املهج���ورة يف مناطق 
متع���ددة بالب���اد والت���ي ظل���ت 
على حالها �س���نوات طويلة دون 
وا�س���تغالها  اإليه���ا  اللتف���ات 
مبا يفي���د املجتم���ع، ومنها تلك 
كان  الت���ي  امل�س���ورة  الأر����ض 
فوقها م�س���فى املح���رق القدمي 
الوحي���د  ال�س���ارع  عل���ى  الواق���ع 
يف املح���رق امل���وؤدي اإل���ى مطار 

البحرين الدويل.
عل���ى اإثر ذل���ك، ويف �س���باح 
ي���وم ن����رش املق���ال تلقين���ا عددا 
الإخ���وة  م���ن  الت�س���الت  م���ن 
الت�سالت  وبتلك  امل�س���وؤولني، 

الكرمية ا�ستب�رشنا خريا.
تل���ك  كل  م�س���ت  وعلي���ه، 
التي  واأر�ض امل�سفى  ال�س���نوات 
تق���ع يف موقع ممي���ز بقيت على 
“حطته���ا”... ال�س���وؤال ه���و: ترى 
مت���ى �س���رى م�رشوع���ا خدماتي���ا 
�س���حيا فوقه���ا كاإن�س���اء مرك���ز 
لغ�س���يل الكلى، وذل���ك لحتياج 
اأبناء املحرق ملثل هذه امل�ساريع 
امللح���ة يف ظ���ل ازدي���اد اأع���داد 
املر�س���ى ب���دل من تركه���ا على 
وع�س���اكم  احل���ايل؟.  و�س���عها 

عالقوة. 

“أرض المشفى 
على حطتها”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

  زبدة القول



“�سوي�س ري”: 3.6 مليار 
دولر عبء الأعا�سري

زوري���خ - روي���رز: قدرت �س���وي�س ري، ث���اين اأكرب 
�رشكة لإعادة التاأمني يف الع���امل، اأن يبلغ عبء املطالبات 
امل�س���تحقة عليها بفعل الأعا�س���ري هاريف واإرما وماريا يف 
الولي���ات املتحدة وزلزالني �رشبا املك�س���يك حوايل 3.6 
ملي���ار دولر يف الربع الثالث من العام. وقال ديفيد كول 
املدي���ر املايل يف بيان “تتمتع �س���وي�س ري بو�س���ع مايل 
بالغ القوة ومرونة مالية عالية مبا ي�سمح بدعم احتياجات 
عمالئنا وال�ستجابة لتطورات ال�سوق والعمل على اأ�سا�س 
اأولوياتنا لالإدارة الراأ�سمالية”. ويتعلق حوايل 175 مليون 

دولر من اإجمايل عبء املطالبات بزلزايل املك�سيك.

“برنت” ي�سعد اإلى 57.4 دولر للربميل 
�سنغافورة - رويرز: ارتفعت اأ�سعار النفط اأم�س مدعومة مبوؤ�رشات على تقارب العوامل 
الأ�سا�س���ية للعر�س والطلب لكن حتذيًرا من الإغراق يف التفاوؤل ب�س���اأن القت�س���اد ال�سيني 

اأثقل كاهل الأ�سواق بع�س ال�سيء.
وارتفع �س���عر العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي برنت 22 �سنتا مبا يعادل 0.4 % عن 

الإغالق ال�سابق اإلى 57.45 دولر للربميل.
وزاد اخل���ام الأمريكي غرب تك�س���ا�س الو�س���يط 25 �س���نًتا اأو 0.5 % اإل���ى 51.54 دولر 

للربميل.
وياأتي ارتفاع الأ�سعار بعد تراجع باأكرث من 1 %  يف اجلل�سة ال�سابقة.

وُع���زي ذل���ك اإلى بيع جلني الأرباح بعد مكا�س���ب لأربع جل�س���ات متتالية وحتذير حمافظ 
البنك املركزي ال�س���يني من املبالغة يف التفاوؤل ب�س���اأن منو اقت�سادي تغذيه ديون �سخمة 

وم�ساربات.
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اقتصاد
ا “طريان اخلليج” تبحث تعيني كرواتي رئي�ًسا تنفيذيًّ

النائب قراطة: لن منّرر املو�سوع والبحرين مليئة بالكفاءات

ق����ال النائ����ب اأحمد قراط����ة اإن ط����ريان اخلليج 
�س����ارفت عل����ى اإنه����اء اإج����راءات تعي����ني الكروات����ي 
����ا، خلًف����ا ملاهر  كري�س����يمري كوك����و رئي�ًس����ا تنفيذيًّ

امل�سلم الذي ترك من�سبه منذ 11 يونيو املا�سي.
وت�س����اءل عن املعايري التي اعتمدها م�س����وؤولو 
الناقل����ة الوطني����ة يف اختي����ار الرئي�����س التنفي����ذي 
اجلدي����د، وهل خل����ت البحرين م����ن اأ�س����خا�س اأكفاء 
قادري����ن على اإدارة دفة ال�رشك����ة، )...( الوطن مليء 

بالكوادر املوؤهلة واخلبرية يف هذا املجال.
وه����ّدد قراط����ة وه����و ع�س����و يف اللجن����ة املالية 
والقت�س����ادية يف جمل�����س الن����واب، باأن����ه وزم����الءه 
�س����يتابعون املو�س����وع و�س����يوقفون هذا الختيار، 
)...( “ل����ن نهده����م” حت����ى يراجع����وا ويبحث����وا عن 

بحريني كفء ومنا�سب للمن�سب.
وي�س����غل كوكو حاليًّا من�سب الرئي�س، واملدير 
التنفي����ذي ل�رشكة اخلط����وط اجلوي����ة الكرواتية منذ 
�سبتمرب 2012. وهو يحمل �سهادة يف القت�ساد من 
جامع����ة زغرب يف كرواتيا حيث تخ����رج العام 1991، 
وان�س����م اإلى ال�رشكة يف عام 1992، و�س����غل من�سب 
مدير املبيعات يف املكتب الرئي�سي يف زغرب ملدة 
4 �سنوات، ويف عام 1996، مت اختياره لإن�ساء مكتب 

متثيلي يف �سوي�رشا.
ويظه����ر املوقع الإلك����روين الر�س����مي لل�رشكة 

الكرواتي����ة وبياناته����ا املالية املعلن����ة، اأنها كانت 
تعاين من خ�س����ائر على مدار �سنوات يف حني حققت 
اأول اأرباحه����ا يف الع����ام 2013 مع ب����دء تطبيق خطة 
اإع����ادة الهيكل����ة التي قادها كوكو وا�س����تمرت على 
ذلك )اأي حتقيق الأرباح ومنوها( يف الأعوام الالحقة 

2014، 2015، 2016، والن�سف الأول من 2017.
وربط قراطة التعيينات الع�س����وائية والإدارات 
غ����ري املوؤهلة والكف����وؤة بزي����ادة خ�س����ائر ومديونية 
ال�رشك����ة م����ا يعن����ي اأنها �س����تطلب مزيدا م����ن الدعم 
احلكوم����ي، وه����و الأم����ر ال����ذي ل����ن يح����دث على حد 
تعبريه، موؤكًدا اأن الدعم ال����ذي ُقدم لل�رشكة والبالغ 
 2017/2018 موازن����ة  م����ن  دين����ار  ملي����ون   100

�سيكون الأخري، وقد مت اإبالغ اجلميع بذلك.
وعاد قراط����ة ليذكر باأن ال�رشكة خ�رشانه ب�س����بب 
�س����وء الإدارة، واأن عل����ى �رشك����ة ممتلكات القاب�س����ة 
دعمها كونها تتب����ع لها ولي�س مطلوب من احلكومة 
ذلك. وقّدر خ�س����ائرها ال�س����نوية هذا العام بنحو 60 

مليون دينار.
وُر�س����د يف ميزاني����ة 2017/2018 نح����و 100 
مليون دينار لطريان اخلليج، ت�س����اف اإلى نحو 800 
ملي����ون دينار كانت قدمت له����ا كدعم حكومي على 

مراحل خالل الأعوام املا�سية.
وكان رئي�����س اللجن����ة املالية والقت�س����ادية يف 
جمل�س الن����واب عبدالرحمن بوعلي ق����ال ل� “البالد” 
اأبان نقا�س����ات امليزانية العامة للدولة )�سهر يوليو 

املا�سي( اأن الرئي�س التنفيذي ملمتلكات القاب�سة 
حمم����ود الكوهجي اأعلن يف اآخر اجتماع ر�س����مي جمعه 
مع الن����واب اأن طريان اخلليج لن تطلب م�س����اعدات 
مالي����ة، )...( لكننا فوجئنا بتخ�س����ي�س 100 مليون 

دينار لها يف ميزانية 2017/2018.
ومل تعل����ن �رشك����ة ط����ريان اخللي����ج ميزانيته����ا 
املالية )خ�سائرها( عن العام 2016، اإل اأن اخل�سائر 
تالحقها منذ �سنوات طويلة وزادت بعد اأن اأ�سبحت 

بحرينية.
وبلغ����ت خ�س����ائر ال�رشك����ة يف الع����ام 2015 نحو 

24.1 ملي����ون دين����ار ويف 2014 نح����و 62.7 مليون، 
فيما كانت يف 2013 قرابة ال� 93.3 مليون دينار.

وخ�رشت يف العام 2012 نحو 240 مليون دينار، 
فيم����ا كانت يف 2011 نحو 211 ماليني. اأما يف العام 
2010، فبلغ����ت اخل�س����ائر 188 مليون����ا، ويف العام 

2009 عند 189 مليون دينار.
ومنيت ال�رشكة بخ�س����ائر يف الع����ام 2008 بلغت 
143 مليون دينار قيا�س����ا بخ�س����ائر 163 مليونا يف 

.2007
وبلغت اخل�سائر املراكمة يف العام 2008 نحو 

600 ملي����ون دين����ار، ول يوجد رق����م دقيق عن حجم 
خ�سائرها املراكمة حتى العام 2017.

لك����ن الرئي�����س التنفي����ذي امل�س����تقيل، ماه����ر 
امل�س����لم اأكد يف اآخر ت�رشيحات له قبيل ال�س����تقالة، 
ون�����رشت يف يوني����و 2016، اأن ال�رشك����ة ا�س����تطاعت 
تخفي�س 88 % من خ�س����ائرها، فيما توقع اأن تخرج 
من عباءة الدعم امل����ايل احلكومي والنتقال ملرحلة 

العتماد على الذات خالل العام اجلاري، اأي 2017.
واأ�س����بحت “طريان اخلليج” التي تاأ�س�س����ت يف 
العام 1950، الناقلة الوطنية للبحرين يف �سهر مايو 
2007، بعد ان�سحاب �سلطنة ُعمان ر�سميًّا، فيما كان 

�سبقها اإلى ذلك اأبوظبي يف 2005 وقطر 2002.
وتطري ال�رشكة اليوم اإلى 43 مدينة يف 24 دولة 
حول العامل، حيث ت�سغل واحدة من اأكرب ال�سبكات يف 
منطقة ال�رشق الأو�س����ط – بح�سب ما تقول - برحالت 
يومي����ة مزدوجة اإلى اأكرث م����ن 10 مدن اإقليمية، من 
مركزها يف مطار البحرين الدويل. ويوجد يف اأ�سطول 

ال�رشكة 28 طائرة حديثة.
وعم����ل كوكو م����ن 2001 اإل����ى 2004، رئي�س����ا 
لل�س����وق املحلي����ة يف كرواتي����ا، ويف ع����ام 2004، مت 

ترقيته اإلى املدير الإقليمي بنيلوك�س.
والأملاني����ة  الإجنليزي����ة  كوك����و  ويتح����دث 
والهولندي����ة بطالقة، بح�س����ب الربوفايل املعرو�س 
على موق����ع ال�رشكة الكرواتية، وهو من مواليد العام 

1966 يف زغرب، ومتزوج ولديه 3 اأطفال.

• النائب اأحمد قراطة	 • الرئي�س التنفيذي املرتقب لطريان اخلليج	

مازن الن�سور

الريا����س - اأرق���ام: ت�س���در مرك���ز “�س���اوث 
ت�س���اينا مول” التجاري املركز الأول يف قائمة اأكرب 
املراكز التجارية يف العامل مب�ساحة تاأجريية تتجاوز 
650 األ���ف مر مربع، وجاء مركز تياجنن ال�س���يني 
بالرتيب الثاين. وت�س���م القائمة التي اعتمدت يف 
الأ�سا�س على بيانات �رشكتي “اإمبوري�س” و”ريجيو 
دات���ا” واملجل�س الدويل ملراكز الت�س���وق “جولدن 
ري�سور�س���ي�س م���ول” ال�س���يني باملرك���ز الثالث 
و”�سيتي نورث” الفلبيني رابًعا، وا�ستاأثرت اآ�سيا 

بكل املراكز الع�رش الأولى.
وجاء مول اآ�س���يا بالفلب���ني يف املركز احلادي 
ع�رش تاله “�س���يام باراجون” التايالن���دي  )12( ثم 
“انتو مرو�سنر” الربيطاين )13( و”مال تامان” 
الإندوني�س���ي )20( و”م���ول الأفني���وز” الكويت���ي 
)21( ودبي مول )23(. والرتيب املذكور يخ�س 
املراكز الأكرب من حيث امل�س���احة املتاحة للتاأجري، 
ويختلف عن ترتيب املراكز التجارية يف العامل من 

حيث امل�ساحة الإجمالية.

 10- أصفهان سيتي سنتر 
ت�سل امل�ساحة املتاحة للتاأجري 425 األف مر 
مرب���ع، ويقع يف مدينة اأ�س���فهان يف اإيران وت�س���م 
املن�س���اأة مراكز ت�س���وق ودور �س���ينما وفندقا ذي 
خم�س���ة جنوم ومتحفا، وقد �س���يد على اأربع مراحل 
وافتت���ح يف نوفمربعام 2012 ويتاألف من �س���بعة 

طوابق.

9- سنترال وورلد
تبلغ امل�س���احة املتاحة للتاأجري 429 األف مر 
مرب���ع. ويقع يف بانكوك عا�س���مة تايالند، وت�س���ل 
امل�س���احة الإجمالي���ة للمركز اإل���ى 1024000 مر 
مربع، وي�س���م ناطحتي �س���حاب وقد افتتح يف عام 
1990 و�سهد جتديدات واأعمال تو�سعة وكان من 

املن�ساآت التي اأ�سريت يف احتجاجات عام 2010.

8- مجمع الخليج
امل�ساحة املتاحة للتاأجري 450 األف مر مربع، 
ويقع �س���رياز باإيران. وي�سم اأكرث من 2500 متجر 
والع���دد اآخذ يف الزيادة، وبه فن���دق من 262غرفة 
وملعب للتن�س ومركز للموؤمترات ومن�سة لطائرات 

الهليكوبر، وقد افتتح يف �سبتمرب2011.

7- وان أوتاما
امل�س���احة املتاح���ة للتاأج���ري 465 األ���ف م���ر 
مربع، ويقع يف �س���يالجنور مباليزيا. وي�سم املركز 
التجاري اأك���رب حديقة معلقة يف جنوب �رشق اآ�س���يا 
وب���ه داري���ن للعر����س ال�س���ينمائي ويع���ود تاريخ 
افتتاح���ه اإلى عام 1995 ويتاألف من 6 طوابق وبه 

اأكرث من 700 متجر عامل.

6- إس.إم سيسايد سيتي سيبو
امل�س���احة املتاحة للتاأج���ري 470 األف مر 
مرب���ع، ويق���ع يف �س���يبو بالفلب���ني. وهو اأكرب 

مركز جت���اري بالفلبني وقد افتت���ح يف اأواخر 
نوفم���رب ع���ام 2015. ويوج���د باملرك���ز نح���و 
447 متج���ًرا ويتاألف من خم�س���ة طوابق وقد 
�س���ممته �رشكة “اأركتيكتوني���كا” وهي نف�س 
ال�رشك���ة التي �س���ممت مركز “اإ�س.اإم.�س���يتي 
نورث ئي.دي.اإ�س.اإيه” و “اإ�س.اإم مول اآ�سيا” 

و”اإ�س.اإم ميجامول”.

5- إس.إم ميجامول
امل�ساحة املتاحة للتاأجري 474 األف مر مربع، 
ويقع يف ماندالويوجن بالفلبني. وافتتح املجمع يف 
يونيو عام 1991 وي�س���م نح���و 500 متجر ويتاألف 

من مبنيني يربطهما ج�رش وت�س���ل �سعته الق�سوى 
اإلى اأربعة ماليني فرد.

4- إس.إم ستي نورث ئي.دي.إس.إيه
امل�ساحة املتاحة للتاأجري 498 األف مر مربع، 
وه���و موجود يف كوي���زون �س���يتي، الفلبني. ويعد 
اأك���رب مركز جتاري بالفلبني ويف جنوب �رشق اآ�س���يا 
ويجذب عدًدا �سخًما من الزوار ت�سري تقديرات اإلى 

اأنه ي�سل اإلى مليون فرد يف اليوم.
وافتتح املركز يف عام 1985 وي�س���م اأكرث من 
800 متجر ويتاألف من 6 طوابق وبه �س���احة انتظار 

�سيارات ت�سع اأكرث من 10 اآلف �سيارة.

 3- جولدن ريسورسس مول 
امل�س���احة املتاحة للتاأجري557 األف مر مربع، 
ويق���ع يف بكني، ال�س���ني. واأفتتح املرك���ز بالعام 
2004 وي�سم اأكرث من 1000 متجر على 6 طوابق، 
ويطلق عليه ا�سم مول ال�س���ني الكبري وكان اأكرب 

مركز جتاري يف العامل عامي 2004 و2005. 

2- إس.إم تيانجين
امل�ساحة املتاحة للتاأجري 565 األف مر مربع، 
ويقع يف تياجنني، ال�س���ني. وهو ث���اين اأكرب مركز 
جتاري بال�س���ني وبالعامل ومتلك���ه جمموعة اإ�س.اإم 
ب���رامي القاب�س���ة الت���ي يق���ع مقره���ا يف الفلب���ني 
وق���د افتتح يف اأواخ���ر العام املا�س���ي ويتاألف من 
3 بناي���ات تكون �س���كل زهرة يف اإ�س���ارة اإلى النمو 

والفر�س اجلديدة.

1- ساوث تشاينا مول 
امل�ساحة املتاحة للتاأجري 659 األف مر مربع، 
ويق���ع يف دونغ ق���وان، ال�س���ني. وهو اأك���رب مركز 
جتاري يف العامل من حيث امل�ساحة املتاحة للتاأجري، 
وافتت���ح يف ع���ام 2005 وظل لأكرث م���ن 10 اأعوام 
فارًغا تقريًبا با�ستثناء عدد قليل من املتاجر حتى 
اأطلق عليه البع�س ا�سم املول امليت. وبداأ املركز 
منذ ع���ام 2015 يف جذب م�س���تاأجرين بع���د اأعمال 
جتديد وا�س���عة رغم اأنه ل يزال يوجد به الكثري من 

امل�ساحات الفارغة.

اأكبــر املـراكــز التجــاريـة بالعالــم فــي 2017

• مركز �ساوث ت�ساينا مول، يف دونغ قوان، ال�سني	

تقــريــر

الذهب يهبط مع ارتفاع الدوالر
البحرين ترفع احلظر عن الواردات الزراعية امل�رصية

منعتها �سابًقا ب�سبب متبقيات املبيدات

الزراع����ة  وزي����ر  ق����ال  مبا�����رش:   القاه����رة - 
وا�ست�سالح الأرا�س����ي امل�رشي، عبداملنعم البنا، 
يف بي����ان �س����حفي اإن م�رش جنح����ت يف رفع احلظر 

عن �سادراتها الزراعية اإلى الكويت والبحرين.
واأ�س����ار وزير الزراعة، اإلى اأن الوفد امل�رشي 
عقد لقاءات عدي����دة بالبحرين والكويت لعر�س 
النظ����ام امل�����رشي اجلدي����د الذي ي�ش����رط وجود 
�سهادة متبقيات املبيدات للمحا�سيل  الزراعية 

اخلا�سة بالت�سدير، وفًقا ل� “اإرم نيوز”.
واأك����د البن����ا، يف البي����ان، اأن الوف����د امل�رشي 
بحث مع م�س����وؤويل البحرين الإج����راءات التي تتم 
يف م�����رش، ومتت املوافقة عل����ى اإلغاء احلظر على 
املحا�س����يل الزراعية، كم����ا التقى الوفد اأي�ًس����ا 

بهيئة �س����المة الغذاء بالكويت ومت التفاق على 
ال�س����ماح بدخول املحا�س����يل الزراعي����ة امل�رشية 
من الب�س����ل واخل�س واجلواف����ة والفلفل ملدة 3 
اأ�سهر بعد اإرفاق �سهادة زراعية و�سهادة فح�س 

املتبقيات.
كما لفت اإلى اأنه �س����يتم التن�سيق مع وزارة 
����ا على  التج����ارة الكويتي����ة لرف����ع احلظ����ر نهائيًّ
املحا�سيل الزراعية امل�رشية ب�سكل نهائي وتام.
امل�رشي����ة،  الزراعي����ة  ال�س����ادرات  وتواج����ه 
م�س����اكل عدة بعد اأن حظرت دول غربية وعربية 
ا�س����ترياد بع�����س اخل�س����ار والفاكه����ة م����ن م�رش 

ب�سبب املبيدات احل�رشية.
وحظ����رت ال�س����عودية يف يولي����و، ا�س����ترياد 

الفراولة امل�رشية ب�س����بب متبقيات املبيدات ثم 
تبعته����ا البحري����ن، كما اأعلنت الإم����ارات العربية 
املتحدة يف اأبريل حظر ا�سترياد الفلفل امل�رشي 
باأنواعه، وحظر ال�س����ودان يف مايو دخول ال�س����لع 

امل�رشية الزراعية واحليوانية.
ويبل����غ حجم �س����ادرات م�رش من املحا�س����يل 
الزراعي����ة لل����دول العربية نح����و 1.2 مليون طن 

ا. �سنويًّ
وق����ررت وزارة التج����ارة امل�رشي����ة، يف ماي����و 
بال�سراك مع وزارة الزراعة، اإخ�ساع ال�سادرات 
والفاكه����ة  اخل�س����ار  م����ن  الطازج����ة  الزراعي����ة 
لإج����راءات فح�س ل�س����مان مطابقته����ا للمعايري 

وال�سراطات الدولية.

لندن - روي���رز: حتولت اأ�س���عار الذهب 
لالنخفا����س اأم�س م���ع ارتفاع ال���دولر بعد اأن 
واف���ق جمل����س ال�س���يوخ الأمريكي عل���ى خطة 
ميزانية لل�س���نة املالية 2018 �ست�س���هل على 
اجلمهوريني امل�سي قدما يف حزمة تخفي�سات 

�رشيبية دون دعم الدميقراطيني.
ونزل ال�س���عر الفوري للذهب 0.4 % اإلى 
1284.06 دولر لالأوقية )الأون�سة(. واملعدن 

منخف�س 1.6 % منذ بداية الأ�سبوع.
وتراجعت عقود الذهب الأمريكية ت�سليم 
دي�سمرب 0.3 % اإلى 1285.50 دولر لالأوقية. 
وكان جمل����س ال�س���يوخ ال���ذي ي�س���يطر علي���ه 
اجلمهوريون �س���وت ل�س���الح اإج���راء امليزانية 
يف �س���اعة متاأخ���رة من ي���وم اخلمي����س باأغلبية 
51 �س���وًتا مقابل 49 لي�س���يف ما ي�س���ل اإلى 

1.5 تريليون دولر لعج���ز امليزانية الحتادية 
عل���ى م���دى الع����رش �س���نوات املقبلة م���ن اأجل 
املقرح���ة.  ال�رشيبي���ة  التخفي�س���ات  متوي���ل 
وق���ال اإدوارد ماير املحلل لدى انتل اف.�س���ي 
�ستون “الدولر مرتفع ب�سبب ت�سويت جمل�س 
ال�سيوخ.. وهو ما قد ميهد بدوره لطرح م�رشوع 
قان���ون لالإ�س���الح ال�رشيبي. يعترب ه���ذا مربرا 
لرفع اأ�سعار الفائدة”.ومن املتوقع على نطاق 
وا�س���ع اأن يرف���ع جمل�س الحتياط���ي الحتادي 
)البن���ك املرك���زي الأمريكي( اأ�س���عار الفائدة 
للمرة الثالثة هذا العام يف دي�س���مرب. وعادة ما 
تدعم اأ�س���عار الفائدة املرتفع���ة الدولر بينما 
ت�سغط على الذهب املقوم بالعملة الأمريكية. 
املعام���الت  يف   %  0.2 الف�س���ة  وانخف�س���ت 

الفورية اإلى 17.17 دولر لالأوقية.
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نيويورك - بلومبريغ: قبل 30 عاًما، ويف �لتا�شع ع�شر من �أكتوبر عام 1987 حتديًدا، �سهد �سوق 

�لأ�شهم �لأمريكي �أكرب �نهيار يومي يف �لتاريخ، عندما هبط بن�شبة 23 % خالل جل�شة و�حدة، يف 

و�قعة �أعادت تعريف �مل�شهد �ملايل للمحرتفني.

وكان �أحد �أهم هوؤلء �ملحرتفني، هو رجل �ملبيعات �لبارز لدى “�شالومون بر�ذرز” مايكل لوي�س 

و�لذي قال عما حدث فيما بعد: �لأ�شو�ق يف حالة ذعر، كما لو �أن �لبالد ت�شهد �نقالًبا ع�شكريًّا.

�ملايل،  �لتاريخ  �أ�شياًل من  بـ”�لثنني �لأ�شود” وبات جزًء�  �ليوم منذ ذلك �حلني  وعرف هذ� 

وحلقة فا�شلة بني �لأ�شو�ق قدمًيا وحديًثا، حيث كانت �أول حالة من نوعها منذ ��شتخد�م �حلا�شوب، 

بح�شب تقرير لـ”بلومبريغ” يتناول هذ� �جلزء منه مالمح �لنهيار و�أبرز �أحد�ث ما قبل �حلدث. 

�شكولز”  “بالك  بنموذج  يعرف  ما  على  تعتمد  �لوليدة  �لأ�شهم  خيار�ت  �شوق  كانت  وحينها 

�لحتياطي  رئي�س  ��شطر  كما  تعقيًد�،  �أكــر  بنظام  ��شتبد�له  مت  �لأزمـــة  بف�شل  لكن  للت�شعري، 

�لفيدر�يل حينها �آلن جرين�شبان بعد �شهرين من تعيينه لإ�شد�ر حزمة من �ل�شيا�شات لحتو�ء 

�لذعر يف �لأ�شو�ق.

الرابحون فقط يريدون التذكر
معظم الراغبني يف م�شاركة ذكرياتهم 
حول “الإثنني الأ�شود” يعتربون اأنف�شهم 
فائزين اقنت�ش���وا احلادث كفر�ش���ة لي�س 
فقط لك�ش���ب املال واإمنا لإدراج اأنف�شهم 
�ش���من النظام املايل اجلدي���د، مثل “بول 
ت���ودور جون���ز” و”�ش���تانلي دروكنميل���ر” 

و”ن�شيم نيكول�س طالب”.
وتع���د رحلة �ش���عود ه���وؤلء جنًب���ا اإلى 
جن���ب مع النهيار ق�ش���ة مليالد الأ�ش���واق 
املالية احلديثة، فهي رحلة بداأت من رحم 
ال�شدمة، وال�ش���طراب، وبالن�شبة للبع�س 

اأ�ش�شت للمجد.
وخالل الأ�ش���ابيع القليلة التي �ش���بقت 
النهيار، ر�شد عدد قليل من امل�شتثمرين 
بع�س املوؤ�رشات التي ا�شتوقفتهم، وكان 
“بول جون���ز” و”بيرت بوري����س” ال�رشيكان 
يف �صندوق حتوط �ص���غري الأكرث ثقة بني 

اجلميع، واأ�صدرا مذكرة حتذر من ال�رشاء.
رئي����س  من�ش���ب  “بوري����س”  و�ش���غل 
الأبح���اث يف “ت���ودور اإنف�ش���تمنت” وكان 
“جون���ز” الرجل الثاين بع���ده، يقولن: كنا 
نتتبع التحركات الأ�ش���ية يف �شوق الأ�شهم، 
واأول حترك رئي�صي من هذا النوع حدث يف 

ع�رشينيات القرن املا�شي.
وي�شيف الرجالن اأن ما حدث يف 1987 
ب���دا متطابًقا م���ع ما وق���ع يف الع�رشينيات، 
وقبل اأ�ش���بوع من “الإثنني الأ�ش���ود” كانا 
يعتق���دان اأن الإثن���ني ه���و الي���وم ال���ذي 
�شي�ش���هد تكرار هذا الأمر وفًقا للموؤ�رشات 

الأ�شا�شية والفنية.
وا�ش���توقف رئي�س تداولت ال�ش���ندات 
“اآلن  تر�ش���ت”  “بانك���رز  يف  احلكومي���ة 
روجرز” تباين اأداء ال�ش���ندات عن الأ�ش���هم 
خالل ال�شبعة اأ�شهر الأولى من عام 1987، 
حي���ث �ش���لكت ال�ش���ندات م�ش���اًرا هبوطًيا 
على عك�س الأ�ش���هم الت���ي متتعت مبوجة 

�شعودية.
ومث���ل هذه التحركات ع���ادة ما حتظى 
باهتم���ام �ش���ديد من “روجرز” ال���ذي اأقنع 
الإدارة يف �ص���بتمرب بتغطي���ة جمي���ع مراكز 
ال�رشك���ة املالية املتعلقة مب�ش���ادر الدخل 
الثاب���ت ال�ش���يادي، وب���دء �رشاء ال�ش���ندات 

واأذون اخلزانة.

تحركات ما قبل العاصفة
قبل اأ�ش���بوع اأو اأ�ش���بوعني على اأق�شى 
تقدي���ر، اأعلن م�رشف “�ش���الومون براذرز” 
خف�ًص���ا بالوظائف، واإع���ادة هيكلة بع�ض 
الإدارات، فيم���ا ب���دا ق���راًرا مت�رشًع���ا ورمبا 
غ���ر مدرو�س، وو�ش���فه “ماي���كل لوي�س” 

باخلطوة التي مل يفهمها اأحد.
�رشك���ة  تط���رح  اأن  املق���رر  م���ن  وكان 
الهواتف “نيبون تيل” اليابانية اأ�ش���همها 
لالكتتاب العام يف منت�شف اأغ�شط�س حيث 
اعتقد “روجرز” اأنها �شت�ش���حب الكثر من 

الأموال من قطاعات اأخرى يف ال�شوق.
ويف اأوائ���ل اأكتوب���ر، كان هن���اك موعد 
لكتتاب عام اآخر ل�رشك���ة بريطانية كبرية، 
وع���ادة م���ا يهت���م “روج���رز” مبث���ل ه���ذه 
الكتتاب���ات اإذ يقول: ال�ش���يء الرئي�ش���ي 
الذي األتفت اإليه هو التغرات يف تدفقات 

الأموال العاملية.
وكان���ت خي���ارات العمل���ة غ���ر مكلفة 
���ا، لذا رك���ز عليها مت���داول خيارات  نهائيًّ
العملة الأجنبية لدى “فر�ش���ت بو�شطن” 
“ن�ش���يم طالب” �ش���احب كت���اب “البجعة 
ال�ش���وداء”، وال���ذي قال اإنه ه���ذه الأدوات 
كانت عند اأرخ�ض م�ص���توياتها خالل فرتة 

طويلة.
علي���ه  كان���ت  مل���ا  ا�شتعرا�ش���ه  ويف 
الأو�ش���اع قبل النهيار، ق���ال نائب رئي�س 
وحدة الدخل الثابت التابعة ل�”�ش���الومون 
ليل���ة  اإن يف  روزنفيل���د  ب���راذرز” اإيري���ك 

اجلمعة انخف�س موؤ�رش “داو جونز” بن�شبة 4 
% بوترية يومية، وبن�صبة 10 % اأ�شبوعيًّا.

وي�شيف “روزنفيلد” عن ليلة اجلمعة 
“يف هذا اليوم خرجت مع زوجتي للع�ش���اء، 
وكان بجوارنا �ص���اب وفتاة، وكان ال�ص���اب 
يخ���رب رفيقت���ه اأن���ه و�ش���ع كل اأموال���ه يف 
ال�ش���وق عند الإغالق وكيف �ش���يتمكن من 
حتقي���ق اأرب���اح طائلة م���ن ه���ذه اخلطوة، 
بينما كنت اأقول اأنا يف قرارة نف�ص���ي، اإنها 
ل ينبغي اأن تكمل حياتها مع هذا الرجل”.

البداية من أميركا 
اأعتقد الكث���رون اأن ال�ش���وق الياباين 
�ش���يهبط قب���ل نظ���ره الأمرك���ي، لك���ن 
بالتمعن يف انهيار الع�رشينيات، يت�شح اأن 
ال�شوق الربيطاين الذي اعترب اآنذاك اأقدم 
الأ�ش���واق من حي���ث احلفاظ عل���ى الجتاه 
ال�شعودي، كان اأول من �شقط خالل الأزمة.
ولذا قال “بوري�س” اإن ال�ش���وق الأقدم 
هو اأول من �ش���ينهار، لأن النا�س يراهنون 
اأكرث على الأحدث، وهو ما �شح، ومل يتهاو 
ال�ش���وق الياب���اين ب�ش���كل كبر حت���ى عام 

.1989
وراه���ن موؤ�ش����س “دوك�ش���ني كابيتال 
ماجنمنت” “�شتانلي دروكنملر” يف جمعة 
ما قبل النهيار على اأن الأ�شهم الأمريكية 
�شت�ش���هد موجة �ش���عودية لأن خ�ش���ائرها 

الأ�صبوعية الأخرية كان مبالًغا فيها.
وقال “دروكنملر”: خالل عطلة نهاية 
الأ�ش���بوع وبعد درا�ش���ة الر�ش���وم البيانية 
والتحدث اإلى “جاك”  قال: �شديقي تبني 

اأين كنت خمطًئا.
وبينما حدد “دروكنملر” وجهته خالل 
عطلة نهاية الأ�صبوع الأخرية قبل النهيار، 
اأخ���رب وزير اخلزانة الأمرك���ي جيم�س بيكر 
نظره الأملاين اإما اأن يرفع قيمة املارك اأو 

�شيتم تخفي�س قيمة الدولر.

وعلق بول تودور جونز على ت�رشيحات 
بيكر بالقول “اإن تهدي���دات وزير اخلزانة 
الأمرك���ي خالل عطل���ة نهاية الأ�ش���بوع مل 
تدع جماًل لل�ش���ك ب���اأن الإثن���ني هو موعد 

الزلزال”.
 

اإلثنين األسود
ا�ش���تغل  الإثن���ني  �ش���باح  ويف 
“دروكنمل���ر” موج���ة �ص���عودية حمدودة 
للغاي���ة لبيع الأ�ش���هم التي ا�ش���رتاها يوم 

اجلمعة.
وكان مايكل لوي����س يقيم يف اململكة 
اإل���ى  ح����رش  لكن���ه  بالأ�ص���ا�ض،  املتح���دة 
نيويورك لإلقاء كلمة خالل برنامج تدريبي 

لبنك”�شالومون براذرز”.
ويقول لوي����س عن النهي���ار: كنت يف 
الطاب���ق احل���ادي والأربعني حي���ث اأعمال 
ال�ص���ندات، وم���ن ث���م نزل���ت اإل���ى الطابق 
الأربع���ني املظلم والكئيب بع�س ال�ش���يء 
واملزدح���م، حي���ث كان اجلمي���ع ي�رشخ���ون 
ويتحركون ب�شكل جنوين، لقد كانت جتربة 

مفزعة.
وي�ش���يف “كان���ت امل���رة الأولى خالل 
الت���ي  ب���راذرز”  “�ش���الومون  يف  عمل���ي 
اأهتم فعاًل بالوقوف قرب ق�ش���م الأ�ش���هم 
وم�صاهدة العاملني به، ثم جال�صت الرئي�ض 
التنفيذي ملدة 45 دقيقة، مل يبدو خاللها 

قادًرا على تف�شر الفو�شى”.
وحتول كل �ص���يء لل���ون الأحمر ومتّلك 
اخل���وف اجلمي���ع، لكن ذل���ك �ش���جع “بول 
ت���ودور جون���ز” ك���ي يب���داأ عملي���ات �رشاء 
مكثفة مل�ش���ادر الدخل الثابت عند اإغالق 
التعام���الت، اإمياًن���ا من���ه ب���اأن الحتياطي 

الفيدرايل �شيتفاعل مع الأزمة.
ويف نهاي���ة اليوم جاءت ام���راأة مذعورة 
اإلى “ن�شيم نيكول�س طالب” و�شاألته هل 
تعرف ماذا يج���ري؟ وعندما التف���ت اإليها 

وجدها يف حالة خوف �صديدة لينتبه اإلى اأن 
�شيئا ما يحدث.

وبداأ يف الت�شال باأ�شدقائه لالطمئنان 
عليه���م بعدما اأدرك اأن خطًبا جلل قد وقع، 
ثم هاتفه ابن عمه ال���ذي اأخربه اأن ال�رشطة 
انت�رشت بال�ش���ارع عنده، ليت�شح فيما بعد 

اأن رجاًل انتحر قرب منزله.
ويقول طالب: مل يكن الإثنني هو يوم 
التداول الكب���ر، لق���د كان الثالثاء، حيث 
ارتفعت العقود الآجلة ل�”يورودولر” بنحو 

375 نقطة اأ�شا�س خالل بداية اجلل�شة.
ويف التا�شعة من �شباح الثالثاء، اأ�شدر 
جرين�ص���بان بياًنا من جملة واحدة جاء فيه: 
متا�شًيا مع م�شوؤولياته كبنك مركزي لالأمة، 
يوؤك���د الحتياط���ي الفيدرايل ا�ش���تعداده 
للعم���ل كم�ش���در لل�ش���يولة م���ن اأجل دعم 

النظام القت�شادي واملايل.
وعق���ب هذا البي���ان، ارتفعت اأ�ش���واق 
لك���ن  ق���وي،  ب�ش���كل  الثاب���ت  الدخ���ل 
امل�ص���تثمرين ظلوا متخوفني اإزاء الدخول 

لأي من الأ�شواق.
ومل يتح���دث اأحد عن التح���ركات التي 
�ش���هدتها العقود الآجلة ل�”يورودولر” اأو 
عقود خيارات العملة، لأنها �ص���وق حمرتفة 
للغاي���ة، ل���ذا كان الثالث���اء يوًم���ا عظيًم���ا 

بالن�شبة ل�”طالب”.
حت���ركات  ل���ول  اأن���ه  طال���ب  ويوؤك���د 
الفي���درايل ل���كان النظ���ام امل���ايل اأنظ���ف 
)على حد قوله( لكن ذلك كان ليت�شبب يف 

حمامات من الدماء.

رابحون بالجملة
ويقول طالب “بعد احلدث اأيقنت اأنني 
على حق ب�ص���اأن خيارات العملة واأن اجلميع 
�ص���ياأخذ مالحظتي عنها عل���ى حممل اجلد، 
لقد جني���ت الكثر من الأموال، و�ش���عرت 

بالعتزاز”.
وبينم���ا اعتق���د اجلمي���ع اأن �ش���ندوق 
“تودور” جنى اأرباًحا من بيع الأ�ش���هم، مل 
تكن ال�صيولة متوافرة، واأتيحت الكثري من 
الفر����س يف عقود ال�ش���ندات، على خلفية 
العتقاد باأن الحتياطي الفيدرايل �شيوفر 

الكثر من ال�شيولة.
وب�ش���كل ع���ام متك���ن ال�ش���ندوق م���ن 
حتقي���ق مكا�ص���ب ن�ص���بتها 200 % عل���ى 
مدار عام 1987، و62 % فقط خالل �ش���هر 

اأكتوبر.
هب���ط  جون���ز”  “داو  موؤ����رش  اأن  ورغ���م 
اأك���رث م���ن 22 % خ���الل الإثنني، وبن�ش���بة 
13 % على مدار الأ�ش���بوع باأكمل���ه، اإل اأن 
“دروكنمل���ر” حقق اأرباًحا كبرية بف�ص���ل 

مبيعاته ال�شباحية.

“الإثنيـــن الأ�ســــود”
فــي اأعيـــن رواد “وول �ستـريــت” الذيــن عــاي�ســوه

بعد مرور 30 عاًما
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عدن � وكاالت: دعا من تطلق عليه ميلي�ش���يات 
احلوثي و�شالح “وزير ال�شباب والريا�شة” ب�شنعاء، 
ح�ش���ن زيد، اإل���ى اإيقاف الدرا�ش���ة وح�ش���د الطالب 

واملعلمني للتجنيد والذهاب اإلى جبهات القتال.
وق���ال زي���د، عل���ى �ش���فحته يف موق���ع �ش���بكة 
التوا�شل االجتماعي “في�ش���بوك”، اإن ذلك �شريفد 
جبهات القتال مبئات االآالف، وميكنهم، وفق راأيه، 
من ح�ش���م املعركة. ودافع زيد عن مقرتحه بالقول 
اإن الطالب كانوا يف ال�شابق ي�شطرون للتوقف عاما 
كامال للح�ش���ول عل���ى وثائق التعلي���م، ولذا فلي�س 

هناك �رضر من توقفهم عن الدرا�شة االآن.
ولقيت دع���وة “الوزير” يف حكومة احلوثي غري 
املعرتف بها دوليا والتي تعترب �شلطة اأمر واقع يف 
املناطق التي حتتلها امليلي�شيات املوالية الإيران، 

ا�شتهجا نا كبريا. 
وتاأتي الدعوة يف وقت ي�شتمر اإ�رضاب املعلمني 
يف املدار����س الواقع���ة حت���ت �ش���يطرة احلوثي���ني 

للمطالبة بدفع مرتباتهم املوقوفة منذ عام.
من جانب اآخر، قتل قيادي وعن�رضان يف تنظيم 
القاعدة يف اليم���ن يف �رضبة جوية نفذتها طائرة من 
دون طي���ار، يرجح اأنه���ا اأمريكي���ة يف حمافظة اأبني 
اجلنوبي���ة، ح�ش���بما اأف���اد، اأم�س اجلمعة، م�ش���وؤوالن 
حملي���ان. وق���ال م�ش���وؤول اإن الطائرة ا�ش���تهدفت 
�ش���يارة لدى مرورها على طري���ق فرعي يف مديرية 
ال�شومعة يف اأبني م�شاء اخلمي�س، ما اأدى اإلى مقتل 

االأ�ش���خا�س الثالثة الذين كانوا عل���ى متنها، موؤكداً 
اأنهم ينتمون اإلى تنظيم القاعدة.

واأ�شاف م�شوؤول حملي اآخر: “قتل اأمري القاعدة 
يف مديرية لودر امللقب باأبي عبيدة وتفحمت جثته، 
كما قتل فورا اأحد مرافقيه، بينما اأ�ش���يب املرافق 

الثاين بجروح ثم تويف يف مركز �شحي يف املنطقة”.
وع���زز تنظيم القاعدة يف اليمن وتنظيم داع�س 
نفوذهما خالل ال�ش���نوات االأخ���رية يف مناطق عديدة 

يف �رضق وجنوب اليمن.
وتعترب وا�شنطن “قاعدة اجلهاد يف �شبه جزيرة 

الع���رب” اأخط���ر ف���روع تنظي���م القاع���دة يف العامل، 
وتخ�شى من هجمات لتنظيم القاعدة على االأرا�شي 

االأمريكية.
وكثف���ت الواليات املتحدة منذ ت�ش���لم دونالد 

ترامب الرئا�شة يف يناير، �رضباتها �شد التنظيم.

وذكر البيان الذي تاله املتحدث با�شم القوات 
يف و�ش���ط الرقة “نتعه���د بحماية ح���دود املحافظة 
�ش���د جميع التهديدات اخلارجي���ة” وانتهت معركة 
ال�شيطرة على املدينة يوم الثالثاء بعد اأربعة اأ�شهر 

من القتال.
ومت�شي ال�ش���لطات يف مناطق خا�شعة لالأكراد 
يف اأجزاء اأخرى من �ش���مال �ش���وريا بالفعل يف خطط 
الإقام���ة نظام احتادي بعد اأن ب���داأت عملية انتخابية 
من ثالث مراحل ال�ش���هر املا�ش���ي يف املناطق التي 

ت�شكنها غالبية كردية.
وواجه���ت خط���ط اإقام���ة مناطق حك���م ذاتي يف 
�شمال �شوريا معار�شة وا�شعة من الواليات املتحدة 

وتركيا املجاورة ف�شال عن احلكومة ال�شورية.
وتق���ول ق���وات �ش���وريا الدميقراطي���ة، الت���ي 
تهيمن عليها وحدات حماية ال�ش���عب الكردية، اإنها 
تنوي ت�شليم ال�شيطرة على الرقة اإلى جمل�س مدين 
وقوة �رضطة حملية ت�ش���كال حت���ت رعايتها بدعم من 

التحالف �شد داع�س الذي تقوده وا�شنطن.
م���ن جانب اآخ���ر، ن�رضت و�ش���ائل اإع���الم اإيرانية 
�شوراً لرئي�س هيئة االأركان العامة للقوات امل�شلحة 
االإيراني���ة، اللواء حممد باقري، وه���و يتجول برفقة 
وفد ع�شكري اإيراين يف حمافظة حلب �شمال �شوريا، 
ومناطق اأخرى لتفقد القطعات الع�ش���كرية االأخرى 
واللبناني���ة  والعراقي���ة  االأفغاني���ة  وامليلي�ش���يات 

التابعة لها املنت�رضة يف خمتلف املناطق ال�شورية. 
ووفقا لوكالة “ت�شنيم” التابعة للحر�س الثوري 
االإي���راين، فقد توعد باق���ري يف كلمة ل���ه، الثالثاء، 
اأمام ح�ش���د من قوات احلر�س الثوري وامليلي�شيات 
يف ريف حلب، بالق�ش���اء على املعار�ش���ة ال�ش���ورية 
وت�ش���فية املجموعات التي و�شفها ب� “التكفريية 

واالإرهابي���ة”، وه���و و�ش���ف تطلقه اإي���ران على كل 
املعار�شني لتدخلها الع�شكري يف �شوريا. 

ون�رضت وكالة “ت�ش���نيم” االإيرانية �ش���وراً للواء 
باق���ري، قالت اإنها يف حمافظ���ة حلب، ويظهر فيها 
حماطاً بعدد من ال�ضباط الإيرانيني مبختلف الرتب 

الع�شكرية.
وتظهر ال�ش���ور التي ن�رضتها “ت�ش���نيم” وجود 
الل���واء باق���ري م���ع ع���دد م���ن ال�ض���باط الإيرانيني 
ومن ت�ش���ّميهم الوكالة ب�”املدافع���ني عن املراقد 
املقد�ش���ة” يف �ش���وريا، دون اإ�ش���ارة اإلى وجود اأي 

عن�رض تابع جلي�س النظام ال�شوري.
وي�ش���ار اإلى اأن زيارة الل���واء باقري هي االأولى 

له اإلى �شوريا، حيث ا�ش���تقبل من قبل نظام االأ�شد 
اخلمي�س.

وتفّق���د باقري ع���دداً كبرياً م���ن املواقع التي 
تتواجد فيها قوات ع�شكرية تابعة لبالده يف �شوريا، 
�شواء كانت من احلر�س الثوري، اأو اجلي�س االإيراين، 
اأو املناط���ق التي تت���وزع فيها امليلي�ش���يات التي 

اأر�شلتها اإيران اإلى �شوريا للقتال ل�شالح االأ�شد.
و�شبق لقا�شم �شليماين، قائد فيلق القد�س يف 
احلر�س الثوري االإي���راين، اأن ظهر يف حمافظة حلب 
التي زارها باقري اأخرياً، والتقطت له ال�ش���ور حول 
�ش���ور قلعة حلب التاريخية، كما التقطت له ال�شور 

يف اأمكنة خمتلفة من املحافظة.
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وا�ضنطن: �ضن�ضاعد الدول العربية �ضد تهديدات اإيران
دب���ي � قن���اة العربية: اأعل���ن قائد القيادة املركزي���ة االأمريكية، اجلرنال جوزيف فوتيل، اأن وا�ش���نطن 
�ش���تعمل على م�ش���اعدة الدول العربية يف التعامل مع التهديدات االإيرانية. واأ�ش���اف فوتيل خالل املوؤمتر 
ال�26 ال�ش���نوي ل�ش���ناع ال�شيا�شات العربية - االأمريكية يف وا�ش���نطن قبل يومني، اأن البنتاغون يعمل على 
اإن�ش���اء كتائب ع�شكرية اأمريكية م�شممة خ�شي�ش���ا لتقدمي امل�شورة وامل�شاعدة، واأن هذا االأمر يعد تفعيالً 
ملعن���ى ال�رضاكة احلقيقية بني وا�ش���نطن وحلفائها يف املنطقة.  واأو�ش���ح اأن اأمريكا تريد م�ش���اعدة الدول 
العربي���ة يف التعام���ل مع التهدي���دات االإيرانية، اإذ يعم���ل البنتاغون بتفعيل تلك الرغبة وتدوينها ب�ش���كل 
�شارم ل�شمان تنفيذها الفعال”. ولفت فوتيل يف املوؤمتر الذي ينظمه املجل�س الوطني للعالقات العربية 
- االأمريكي���ة، اإلى اأن “الواليات املتحدة �ش���وف ت�ش���اعد �رضكاءه���ا اأينما ومتى توجب القي���ام بذلك، اإذ اإن 
ذلك يفيد امل�ش���الح االأمريكية”، م�ش���يفاً: “اإن تعريف الن�رض هو عندما يحقق ال�رضكاء اأهدافهم، والواليات 
املتحدة تعد ذلك ذا قيمة مهمة لها”، م�شتدالً بالنجاح الذي حققته القوات العراقية بقيادة رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي يف املو�ش���ل. كما اأكد على اأهمية الرتكيز االأمريكي يف امل�ش���اركات االأمنية بال�رضق االأو�شط، 
وت�ش���جيعها للحلول املحلية يف تلك الدول، موؤكداً اأن حلفاء اأمريكا هم من يقودون حروبهم الع�ش���كرية يف 

املنطقة، بينما يقت�رض دور الواليات املتحدة بالدعم وامل�شاعدة فقط.
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القاهرة ـ رويترز: 

قتل �شابط �رضطة واأ�شيب اآخرون من 
قوات االأم����ن يف مواجه����ات اندلعت خالل 
“مداهمة بوؤرة اإرهابية” مبنطقة الواحات 
باجليزة غ����رب القاهرة، ح�ش����ب ما ذكرت 

م�شادر اأمنية م�رضية، اأم�س اجلمعة.
“معلوم����ات  اإن  امل�ش����ادر  وقال����ت 
وردت لالأجه����زة االأمني����ة تفي����د باختب����اء 
ع����دد م����ن العنا�����رض االإرهابي����ة ب�ش����حراء 
منطق����ة الواح����ات باجلي����زة”، فتوجه����ت 
على اأث����ر ذلك “قوة اأمني����ة للقب�س على 

املتهمني”.
“خالل مطاردتهم وقعت  واأ�ش����افت 
ا�ش����تباكات م�ش����لحة، مما اأ�شفر عن مقتل 
�شابط واإ�ش����ابة عدد اآخر من اأفراد القوة 

االأمنية..”.
وت�ش����ن القوات امل�رضية حمالت �شد 
اجلماع����ات املت�ش����ددة التي �ش����عدت من 
هجماته����ا االإرهابي����ة، بعد ع����زل الرئي�س 
اإل����ى جماع����ة االإخ����وان، حمم����د  املنتم����ي 

مر�شي، العام 2013.

كابول ـ وكاالت:

 اأودى تفجريان انتحاريان، اأحدهما يف 
العا�شمة االأفغانية كابول، واالآخر يف والية 
غور بو�شط اأفغان�شتان، بحياة 59 �شخ�شا، 
اإ�شافة اإلى جرح 55 اآخرين، ح�شبما اأفادت 

قناة اأفغانية، ام�س اجلمعة.
واأفادت قناة تلفزيونية باأن ح�ش���يلة 
ال�ش���حايا يف تفج���ري انتح���اري ا�ش���تهدف 
م�ش���جدا لل�ش���نة يف والي���ة غ���ور بلغت 20 
قتي���ال. وقبيل هج���وم غور، فج���ر انتحاري 
نف�ش���ه يف م�ش���جد “االإمام زمان” ال�شيعي 
يف كابول، ما اأ�شفر عن مقتل 32 �شخ�شا، 

وفقا للمعلومات االأخرية.
ويف وق���ت �ش���ابق م���ن ام����س، ق���ال 
ال�ش���ابط ب���وزارة، األيما�ش���ت موماند، اإن 
املهاج���م توجه �ش���ريا عل���ى االأق���دام اإلى 
“د�ش���تي  منطق���ة  يف  الكائ���ن  امل�ش���جد 
برت�س”، غربي كابول، وفجر نف�شه هناك. 
التفج���ري  �ش���حايا  ح�ش���يلة  اأن  واأ�ش���اف 
و�ش���لت 30 قتيال، و45 جريحا، موؤكدا اأن 
عدد القتلى مر�شح لالرتفاع. فيما اأفادت 
قناة “ت���ي يف1” التلفزيونية املحلية باأن 
تنظيم “داع�س” االإرهابي اأعلن م�شوؤوليته 

عن هجوم كابول.

موسكو ـ رويترز: 

اأعلنت وزارة خارجية كوريا ال�شمالية 
ع���ن امت���الك بيون���غ يان���غ اأ�ش���لحة نووية 
و�شواريخ بال�ش���تية، لكنها �شت�شتخدمها 

يف حال اخلطر فقط.
وقالت رئي�شة ق�شم اأمريكا ال�شمالية 
ال�ش���مالية  الكوري���ة  اخلارجي���ة  وزارة  يف 
ت�ش���وي �ش���ونغ ه���ي، يف كلم���ة األقتها يف 
موؤمت���ر مو�ش���كو لعدم انت�ش���ار االأ�ش���لحة 
النووي���ة: “اإنه���ا م�ش���األة حي���اة اأو م���وت 
بالن�ش���بة لن���ا”، موؤكدة اأن الو�ش���ع احلايل 
يثبت �ش���حة موقف بيونغ يانغ القا�ش���ي 
بحاجتها اإلى امتالك اأ�شلحة نووية ملواجهة 
اعت���داء حمتم���ل. واأك���دت الدبلوما�ش���ية 
الكورية ال�شمالية اأن بيونغ يانغ “ال تنوي 
اإجراء مفاو�شات حول اأ�شلحتها النووية”، 
م�ش���يفة اأن “الواليات املتحدة �شت�شطر 
اإلى قبول الو�شع النووي جلمهورية كوريا 
“نحن  واأ�شافت:  ال�شعبية”.  الدميقراطية 
بحاج���ة اإلى امت���الك االأ�ش���لحة النووية من 
اأج���ل احلفاظ عل���ى اال�ش���تقرار واالأمن يف 
�شبه اجلزيرة الكورية و�شمال �رضق اآ�شيا”.

وقالت ت�ش���وي �ش���ونغ هي اإن كوريا 
ال�ش���مالية حقق���ت تقريبا “الت���وازن” مع 
الواليات املتح���دة يف الق���درات النووية، 
م�ش���رية اإلى اأن الهدف النهائي يتمثل يف 
“اأال يتج���راأ االأمريكيون عل���ى احلديث عن 
اأي اأعمال ع�ش���كرية �ش���د جمهورية كوريا 

الدميقراطية ال�شعبية”.

جوبا ـ د ب أ: 

لقي 17 �شخ�ش���ا عل���ى االأقل حتفهم 
اإث���ر غرق قارب يف دولة جنوب ال�ش���ودان، 
بح�ش���ب ما ذكره متحدث با�شم ال�شلطات 

املحلية ام�س اجلمعة.
وق���ال املتح���دث اإن الق���ارب انقلب 
يف منطق���ة م�ش���تنقعات بالني���ل االأبي�س، 
اأثناء اإبحاره اإلى مدينة بور عا�ش���مة اإقليم 
جونقلي. واأ�ش���اف اأن القارب انقلب على 
ما يبدو ب�شبب اكتظاظه بالركاب والكثري 
من الب�شائع. وبح�شب البياناتن فقد كان 
الق���ارب يحمل على متن���ه 30 راكبا، وجنا 
من احلادث الذي وقع م�ش���اء اخلمي�س، 17 

راكبا، من بينهم خم�شة م�شابني.
جتدر االإ�ش���ارة اإلى اأن النيل ومنطقة 
م�ش���تنقعاته هو اأهم طري���ق لنقل االأفراد 
والب�شائع يف جنوب ال�شودان حاليا ب�شبب 
احل���رب االأهلية امل�ش���تمرة وانهيار البنية 
يك���ون  ال  االأحي���ان  اأغل���ب  ويف  التحتي���ة. 
م�ش���توى امل���اء يف منطق���ة امل�ش���تنقعات 
مرتفع���ا، اإال اأن غالبي���ة مواطن���ي جن���وب 

ال�شودان ال يعرفون ال�شباحة.

بيروت ـ أ ف ب: 

ق�شى املجل�س العديل يف لبنان، اأم�س 
اجلمعة، باالإعدام غيابيا على �شخ�شني يف 
ق�ش���ية اغتيال الرئي�س اللبن���اين الراحل، 

ب�شري اجلميل، يف العام 1982.
لالإع���الم  الوطني���ة  الوكال���ة  وقال���ت 
“اأ�شدر املجل�س العديل حكم باالإعدام بحق 
حبيب ال�رضتوين ونبي���ل العلم وجتريدهما 
من حقوقهم���ا املدنية يف ق�ش���ية اغتيال 

الرئي�س ب�شري اجلميل”.
واعت���رب احلك���م اأن ال�رضت���وين والعلم 
ارتكب���ا “ج���رم االإرهاب الذي اأف�ش���ى اإلى 
قتل رئي�س جمهورية لبنان و�شكل اعتداء 
على اأمن الدول���ة”. واغتيل اجلميل يف 14 
�ش���بتمرب 1982 م���ع 23 �شخ�ش���ا بتفجري 
ا�ش���تهدف مقر حزب الكتائ���ب يف منطقة 
االأ�رضفية �رضق���ي بريوت، وذل���ك بعد اأيام 
عل���ى انتخابه رئي�ش���ا للبالد وقبل ت�ش���لم 

مهامهم الرئا�شية ر�شميا

طهران ـ اف ب: 

و�ش���ل، ظه���ر ام����س اجلمع���ة، وف���د 
حرك���ة  م���ن  امل�ش���توى  رفي���ع  قي���ادي 
برئا�ش���ة  حما����س،  االإ�ش���المية  املقاوم���ة 
�ش���الح الع���اروري، نائب رئي����س املكتب 
ال�شيا�شي، اإلى العا�شمة االإيرانية طهران.
الوف���د  يلتق���ي  اأن  املتوق���ع  وم���ن 
مب�ش���وؤولني اإيراني���ني كبار خ���الل الزيارة 
التي �شت�ش���تغرق عدة اأيام، حيث �شيبحث 
معه���م اآخ���ر امل�ش���تجدات عل���ى ال�ش���احة 
الفل�ش���طينية، خ�شو�ش���ا ملف امل�شاحلة 
والعالقات الثنائية وتط���ورات ال�رضاع مع 
االحتالل االإ�رضائيلي. وتاأتي الزيارة يف ظل 
�شل�ش���لة ات�ش���االت جتريها قيادة حما�س 
مع �شيا�ش���يني من دول خمتلفة، يف �شوء 

تطورات ملف امل�شاحلة الفل�شطينية.
يذك���ر اأن وف���دا قيادي���ا م���ن حما�س 
برئا�ش���ة عزت الر�ش���ق، وع�ش���وية �شالح 
العاروري، وزاهر جبارين، واأ�شامة حمدان، 
زار العا�ش���مة االإيراني���ة طه���ران، مطل���ع 
اأغ�شط�س املا�شي، بناء على دعوة ر�شمية.

وارسو ـ اف ب:

اآخ���رون   7  قت���ل �ش���خ�س واأ�ش���يب 
بج���روح ج���راء هجوم ب�ش���كني نف���ذه رجل 
م�شلح ب�ش���كني، ام�س اجلمعة، داخل مركز 

جتاري بجنوب �رضق بولندا.
واأف���ادت تقاري���ر اإعالمي���ة ب���اأن رجال 
اعت���دى على زبائن مركز “فيفو” التجاري 
مبدينة �شتالوفا فوال، حيث اقتحم اجلاين 
املبن���ى فج���اأة واأخذ يطع���ن اأنا�ش���ا كانوا 
بداخل���ه ب�ش���كينه. وقال �ش���هود عيان اإن 
املهاجم كان يت�رضف وكاأنه يف حالة جنون، 
ويوجه �رضباته بطريقة ع�ش���وائية، دون اأن 

ينتقي �شحاياه.
وقال���ت ال�رضط���ة اإن الهج���وم خلف 8 
جرح���ى تويف اأحدهم الحقا يف امل�شت�ش���فى 
متاأث���را بجروح���ه. واألقت ال�رضط���ة القب�س 
على اجلاين وهو مواطن بولندي، من اأبناء 
املدين���ة، يف 27 من عم���ره، وتعمل اأجهزة 

االأمن على معرفة دوافع اجلرمية.

مقتل �شابط يف مداهمة 
“وكر اإرهابي” باجليزة 

أفغانستان

كوريا الشمالية

جنوب السودان

60 قتيال و55 جريحا 
بتفجريين انتحاريني

امتالك �شالح نووي 
م�شاألة حياة اأو موت

مقت������ل 17 �شخ�ش���ا 
يف غرق قارب 

بعد 35 عاما... االإعدام
 ل� “قاتلي” ب�شري اجلميل

وفد رفيع امل�شتوى من 
حما�س ي�شل اإلى طهران

قتيلة وجرحى يف حادث 
طعن جنوبي بولندا
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القوات العراقية ت�ضيطر على كركوك بعد ا�ضتباك مع الب�ضمركة

الدوحة تتخبط يف تناق�ضاتها... وانتهازيتها باتت مك�ضوفة

ق�ضد: الرقة �ضتكون جزءا من �ضوريا االحتادية غري املركزية

فرن�شا تدعو بغداد ل�شبط النف�س واحرتام حقوق االأكراد

تن�شد تارة ر�شا وا�شنطن وطوراً ود اإيران.. قرقا�س: 

رئي�س الأركان الإيراين يتفقد خطوط القتال يف حلب

ق���وات  اإن  عراقي���ة  اأمني���ة  م�ش���ادر  وقال���ت 
الب�ش���مركة ان�ش���حبت من البلدة التي تقع على نهر 
الزاب بعد ا�ش���تباك مع الق���وات العراقية املتقدمة 
وقاذف���ات  املورت���ر  وقذائ���ف  االآلي���ة  باالأ�ش���لحة 
ال�ش���واريخ. ومل يق���دم اأي ط���رف معلوم���ات ع���ن 

اخل�شائر الب�رضية يف القتال.
اإل���ى حمافظ���ة  العراقي���ة  الق���وات  وتقدم���ت 
كرك���وك دون مقاوم���ة تذك���ر اإذ اأن معظ���م ق���وات 

الب�شمركة ان�شحبت دون قتال.
واأدى تق���دم الق���وات احلكومي���ة اإل���ى تغي���ري 
مي���زان القوى يف �ش���مال الع���راق وم���ن املرجح اأن 
يقو����س تطلعات اال�ش���تقالل لدى االأك���راد الذين 
اأيدوا االنف�شال باأغلبية �شاحقة يف ا�شتفتاء يوم 25 
�ش���بتمرب واعتربوا حقول النفط يف كركوك خا�شعة 
لهم. واال�ش���تباك يف التون كوبري هو ثاين مواجهة 
عنيفة مع االأك���راد يف كركوك منذ يوم االثنني حني 
�شقط ع�رضات بني قتيل وجريح يف اأول ليلة �شهدت 

تقدم القوات العراقية.
والت���ون كوب���ري هي اأق���رب بل���دات حمافظة 
كرك���وك من الطريق اإلى اأربي���ل وتقع مبا�رضة خارج 
ح���دود منطق���ة احلكم الذات���ي التي تاأ�ش�ش���ت بعد 

�ضقوط �ضدام ح�ضني عام 2003.
وت�ش���عى الق���وات العراقية اإلى اإع���ادة فر�س 
�ش���لطة بغداد عل���ى املنطقة التي �ش���يطرت عليها 
الق���وات الكردية خ���ارج احلدود الر�ش���مية ملنطقة 
احلك���م الذات���ي مبا����رضة والتي و�ش���عت يدها على 

معظمها منذ عام 2014 خالل احلرب على داع�س.
ودعا املرجع االأعلى لل�ش���يعة يف العراق اآية اهلل 
عل���ي ال�شي�ش���تاين حكومة بغ���داد اأم�س اإل���ى حماية 
ال�ش���كان االأكراد يف �شمال البالد، يف تدخل �شيا�شي 

نادر من �شخ�شية لها كلمة نافذة لدى معظم �شيعة 
العراق. وجاءت دعوة ال�شي�شتاين خالل خطبة اجلمعة 
الت���ي األقاها اأحد ممثليه نيابة عنه يف مدينة كربالء، 
كما جاءت و�ش���ط تقارير عن انتهاكات تعر�س لها 
االأكراد يف مناطق ان�ش���حبت منها قوات الب�ش���مركة 

ومنها كركوك وطوزخورماتو وخانقني.
وقال م�ش���وؤولون اأك���راد اإن ع����رضات االآالف من 
االأك���راد فروا من كرك���وك وطوزخورماتو اإلى اأربيل 

وال�ش���ليمانية.. املدينت���ان الرئي�ش���يتان يف اإقلي���م 
كرد�ش���تان. ودعت فرن�ش���ا اأم�س اجلمع���ة احلكومة 
املركزي���ة العراقي���ة اإل���ى �ش���بط النف����س بع���د اأن 
�ش���يطرت عل���ى اآخ���ر منطق���ة يف حمافظ���ة كركوك 
الغنية بالنفط وقالت اإن على بغداد اأن ت�شع حقوق 

االأكراد كاملة يف االعتبار.
وقالت املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية اأنيي�س 
روماتيه-اإ�ش���باين لل�شحفيني “نطلب من احلكومة 

االحتادي���ة �ش���بط النف����س واحرتام حق���وق االأكراد 
كاملة”. وقال م�شوؤولون اأكراد اإن ع�رضات االآالف من 
االأك���راد فروا من كرك���وك وطوزخورماتو اإلى اأربيل 
وال�ش���ليمانية املدينت���ني الرئي�ش���يتني يف اإقلي���م 

كركوك �شبه امل�شتقل.
وع���ربت االأمم املتحدة عن قلقها يوم اخلمي�س 
م���ن تقارير ع���ن تهج���ري وتدم���ري ملن���ازل االأكراد 

ومتاجرهم خا�شة يف طوزخورماتو.

�ش���ابقة  تغري���دات  يف  اأك���د  قرقا����س  وكان 
ل���ه قب���ل اأي���ام اأن اإنفاق امل���ال القط���ري على كل 
مرتزق م�ش���تمر، واأن تغيري التوجه الداعم للتطرف 
واالإرهاب وتقوي�س اأمن اجلار �شيبقى االأ�شا�س من 

اأجل اخلروج من االأزمة.
كم���ا كان وزي���ر الدول���ة اأعل���ن يف التا�ش���ع من 
اأكتوبر اأن قطر قد ف�شلت يف فّك اأزمتها عرب االإعالم 
والتدويل، داعياً اإياه���ا اإلى اأن تطرق باب الريا�س 
و�ش���تجد احلل، وم�شرياً اإلى اأنه “ال يجب اأن يت�شبب 
عناد فرد واإرثه امللتب�س يف هذا االنهيار”، بح�ش���ب 

تعبريه.
يذك���ر اأن قرقا�س كان لفت م���راراً اإلى اأن اأهل 
قطر يرف�ش���ون هذا التقارب املعل���ن بني طهران 
والدوح���ة، ودع���ا قطر اإل���ى تعديل �شيا�ش���اتها مع 

جريانها، والتوجه اإلى الريا�س حلل االأزمة.
من جانب اآخر، قال وزير العدل القطري ال�شابق 
جني���ب النعيم���ي، اإن���ه “ال ميكن الوث���وق باملحاكم 
القطري���ة”، يف اإطار �ش���هادة خطية �ش���د حماوالت 
حمامني عن قناة “اجلزيرة” نقل ق�ش���ية ال�ش���حايف 

ال�شابق يف القناة حممد فهمي من كندا اإلى قطر.
ويعار����س املحام���ون الذي���ن ميثل���ون القناة، 
نظ���ر املحاك���م الكندي���ة يف الق�ش���ية الت���ي رفعها 
فهمي، وهو كندي من اأ�ش���ول م�رضية، حيث يطالب 
بتعوي�ش���ات عن فرتة ال�شجن التي ق�شاها يف م�رض 

على خلفية تاآمر “اجلزيرة” مع االإخوان.
وت�ش���اءل تقرير مط���ول اأعده معهد وا�ش���نطن 
لدرا�شات ال�رضق االأدنى: هل �شيحظى فهمي، الذي 
اأم�ش���ى 438 يوم���ا يف ال�ش���جن اأثناء عمل���ه يف قناة 

“اجلزي���رة” االإجنليزي���ة بالقاه���رة يف العام 2013 
بتهمة التاآمر م���ع جماعة االإخوان، مبحاكمة عادلة يف 
قطر؟ وتت�شمن دعوى فهمي اأمام املحاكم الكندية 
اتهامات لقناة اجلزيرة بالتحريف وخرق عقد العمل 
معه واالإهمال، الذي اأ�ش���هم يف �شجنه وزميليه بيرت 

غري�شت وباهر حممد.
ويعتقد املحامون الثالثة الذين يرتافعون عن 
فهمي، مب���ن فيهم املحامي النعيمي، اأن فهمي لن 
يحظى مبحاكمة عادل���ة اإذا تولت املحاكم القطرية 
النظر يف الق�ش���ية، التي يطالب فهمي النظر فيها 

“بعيدا عن املحاكم امل�شي�شة”.
وكان���ت منظم���ة العف���و الدولية ق���د عربت يف 
وقت �ش���ابق هذا العام عن امتعا�شها من منع قطر 
النعيمي، من ال�ش���فر خارج البالد، وطالبت احلكومة 

القطرية برفع االإقامة اجلربية عنه.
واأر�شلت النيابة العامة يف الدوحة ر�شالة ن�شية 
هاتفية ق�ش���رية اإل���ى النعيم���ي يف 8 يناير 2017، 
اقت�رضت على ذكر رقمه الوطني، وما يفيد باأنه قد 
مت اإدراج ا�ش���مه على قوائم املمنوعني من مغادرة 
الب���الد. وخاط���ب النعيم���ي النائب الع���ام القطري 
علي ب���ن فطي�س امل���ري، مرتني لطلب التو�ش���يح 
منه ب�ش���فته املعن���ي باملوافقة عل���ى قوائم املنع 
من ال�ش���فر اإلى خارج البالد، اإال اأن النعيمي مل يتلق 
ردا بهذا اخل�شو�س. وداأب املحامي النعيمي طوال 
�ش���نوات على تبني ق�ش���ايا داخل قطر، مبا يف ذلك 
ق�ش���ايا تخ�س العمال االأجان���ب والوافدين، يف ظل 
ن�رض تقارير عن انته���اكات حلقوق العمال العاملني 

يف من�شاآت مونديال 2022.

• نازحون ميرون اأمام مركبة ع�شكرية عراقية يف كركوك  )رويرتز(	

• وزير الدولة االإماراتي لل�شوؤون اخلارجية اأنور قرقا�س	

• دعوة الوزير احلوثي لقيت ا�شتهجانا كبريا	

• حممد باقري يزور خطوط القتال يف حلب	

بغداد/كركوك ـ رويترز:

تزال  ال  كانت  منطقة  اآخ��ر  اجلمعة  اأم�س  انتزعت  العراقية  القوات  اإن  اأمنية  م�صادر  قالت   

خا�صعة ل�صيطرة مقاتلي الب�صمركة الكردية يف حمافظة كركوك الغنية بالنفط يف اأعقاب معركة 

ا�صتمرت ثالث �صاعات. وتقع منطقة التون كوبري، اأو بردي بالكردية، على الطريق بني مدينة 

�صبه  كرد�صتان  اإقليم  عا�صمة  واأربيل  االثنني  يوم  العراقية  القوات  يد  يف  �صقطت  التي  كركوك 

امل�صتقل يف �صمال العراق. واأجرى االإقليم ا�صتفتاء على اال�صتقالل ال�صهر املا�صي متحديا رغبة 

حكومة بغداد. وقال متحدث با�صم اجلي�س العراقي اإن قوة من جهاز مكافحة االإرهاب، الذي دربته 

التقدم نحو  اإي��ران بداأت يف  املدعوم من  ال�صعبي  املتحدة، وال�صرطة االحتادية واحل�صد  الواليات 

التون كوبري �صباح اجلمعة.

دبي ـ وكاالت:

 اأكد وزير الدولة االإماراتي لل�صوؤون اخلارجية اأنور قرقا�س، اأم�س اجلمعة، اأن انتهازية الدوحة 

باتت مك�صوفة، واأن قطر تتخبط يف تناق�صاتها، منا�صدة تارة ر�صا وا�صنطن، وطوراً ود اإيران.

تناق�صاتها،  الدوحة يف  الر�صمي على تويرت: جم��ددا تتخبط  تغريدات على ح�صابه  وق��ال يف 

تن�صد ر�صا وا�صنطن ووّد طهران، حالة اال�صطراب لن يغطيها اإعالم مدفوع الثمن يهاجم جريانها، 

االنتهازية اأ�صبحت مك�صوفة.

املوقف  دع��م  يف  اإ�صرائيل  م��ع  الرباعية  م�صالح  لتقاطع  ي��روج  التابع  قطر  اإع���الم  واأ���ص��اف: 

ر �صمت الدوحة وتعاطفها مع طهران. االأمريكي ب�صاأن اإيران، واحلقيقة اأنه يرِبّ

بيروت ـ وكاالت: 

اإن  اجلمعة  اأم�س  املتحدة  الواليات  من  املدعومة  الدميقراطية  �صوريا  ق��وات  قالت 

م�صتقبل  بذلك  احتادية” لرتبط  مركزية  “ال  �صوريا  من  ج��زءا  �صتكون  الرقة  مدينة 

املدينة التي حررتها من تنظيم داع�س بخطط االأكراد الإقامة مناطق حكم ذاتي يف �صمال 

�صوريا.

باأن  “نوؤكد  بيان  يف  االأك���راد  عليها  يهيمن  التي  الدميقراطية  �صوريا  ق��وات  وقالت 

مركزية  ال  دميقراطية  �صوريا  اإط��ار  �صمن  اأهلها  �صيحدده  الرقة  حمافظة  م�صتقبل 

احتادية يقوم فيها اأهايل املحافظة باإدارة �صوؤونهم باأنف�صهم”. ويغلب العرب على �صكان 

مدينة الرقة.

واشنطن ـ رويترز: 

اأعل���ن وزير اخلارجي���ة االأمريكي ريك�س 
تيلر�ش���ون اأن عملي���ة الوالي���ات املتحدة يف 
�شوريا بعيدة عن االنتهاء، موؤكدا يف الوقت 
ذاته اأن حترير الرقة ال�ش���ورية اإجناز مهم يف 
مكافح���ة “داع�س”. وق���دم الوزير االأمريكي 
يف بيان �شادر عنه التهنئة لل�شعب ال�شوري 
وقوات �ش���وريا الدميقراطية لتحرير الرقة، 
م�ش���ريا اإل���ى اأن ذلك يوؤكد “جن���اح اجلهود 
ال�ش���ورية والدولي���ة احلالي���ة الرامي���ة اإلى 

هزمية هوؤالء االإرهابيني”.
واأكد تيلر�ش���ون يف بيان���ه اأن التحالف 
ال���دويل �شيوا�ش���ل جه���وده حت���ى حتري���ر 
ال�ش���وريني م���ن ق�ش���وة التنظي���م االإرهابي 
و�ش���مان اأن���ه ل���ن يتمك���ن م���ن “ت�ش���دير 

االإرهاب” اإلى خمتلف اأنحاء العامل.
واأ�شاف البيان اأن التحالف “�شيوا�شل 
م���ن  “داع����س”  الدوؤوب���ة حلرم���ان  حملت���ه 
احل�ش���ول على م���الذ اآم���ن يف اأي م���كان يف 
العامل، وتقوي�س قدرت���ه على جتنيد ونقل 
مقاتل���ني اإرهابيني اأجان���ب وحتويل اأموال 
ون����رض دعاية كاذب���ة عرب االإنرتن���ت ومواقع 
التوا�ش���ل االجتماع���ي. نحن على ثق���ة باأننا 
�ش���نتغلب عل���ى ه���ذه املنظم���ة االإرهابي���ة 

الوح�شية و�شنق�شي عليها”.

تيلر�شون: مهمتنا يف �شوريا 
“بعيدة عن النهاية” يدعو لتجنيد الطالب واملدر�ضني اليمن... “وزير انقالبي” 

ط���ائ���رة ي���رج���ح اأن���ه���ا اأم���ريك���ي���ة ت�����ش��ف��ي ع��ن��ا���رض م���ن ال��ق��اع��دة

وا�ش���نطن � نوفو�شتي: اتهم هربرت ماكما�ش���رت، م�شت�شار االأمن القومي للرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب، حر�س الثورة االإيراين باالجتار باملخدرات من اأفغان�شتان.

وق���ال ماكما�ش���رت، يف كلمة اأمام “موؤ�ش�ش���ة الدفاع عن الدميقراطي���ات” اإن “حر�س الثورة 
االإيراين ي�شتغل الهريوين واالأفيون يف اأفغان�شتان جلمع املال، هم ي�شممون العامل وي�شتخدمون 

املال للقتل”.
واأ�ش���اف م�شت�ش���ار الرئي����س االأمريكي لالأمن القومي اأن حر�س الثورة م�ش���نف ك� “�ش���بكة 
اإجرامية”، متهما اإياه ببيع الب�رض، وال�ش���الح، واملحروقات، وب�شائع اأخرى غري قانونية، اإلى دول 

اأخرى، بهدف جمع املال.
يذكر اأن الواليات املتحدة االأمريكية و�شعت حر�س الثورة االإيراين، على قائمة التنظيمات 

املحظورة، متهمة اإياه بدعم االإرهاب.

وا�ضنطن تتهم الثورة االإيرانية باالجتار باملخدرات

وزي������ر ال����ع����دل ال�������ش���اب���ق: حم���اك���م ن���ظ���ام ق���ط���ر ال مي���ك���ن ال����وث����وق ب��ه��ا



الرفاع              اتحاد الطاولة

عقد سسسمو الشسسيخ عيسسى بن عيل 
آل خليفسسة رئيس االتحسساد البحريني 
لكرة السسسلة اجتامعا خاصا مع لجنة 
املنتخبسسات الوطنية وذلك ملناقشسسة 

آخر مستجدات اللجنة.
وأطلع سسسموه عىل التقاريسسر الفنية 
واإلداريسسة ملشسساركة منتخبنا الوطني 
األول لكسسرة السسسلة يف بطولسسة جدة 
الدوليسسة الوديسسة، كسسام ناقش سسسمو 
الشسسيخ عيى بسسن عسسيل آل خليفة 
املنتخبات االسسستحقاقات  مع لجنسسة 
املختلفة  الوطنية  للمنتخبات  املقبلة 
واملجدولسسة يف الروزنامة، حيث وجه 

سسسموه بسسرورة بسسذل املزيسسد من 
الجهسسد يف إطار االسسستعدادات لتلك 

املشاركات.
كام حث سسسمو الشيخ عيى بن عيل 
آل خليفسسة اللجنة عىل وضع الخطط 
املختلفة  الوطنية  للمنتخبات  الالزمة 
مبا يتناغم مع سياسسسة مجلس اإلدارة 
الرامية اىل التطوير والوصول باللعبة 
إىل أعىل املستويات الفنية املنشودة، 
مشسسيدا سسسموه بالجهود التي يبذلها 
رئيس و أعضاء اللجنة، منوها سموه 
للنجاحسسات التي تحققت عىل صعيد 

تطوير املنتخبات الوطنية.

يهسسدف الفريسسق األول للكسسرة الطائرة 
بنسسادي بني جمسسرة إىل البقسساء بدوري 
الدرجسسة األوىل وتثبيسست أقدامسسه مسسع 
الكبار؛ حتى ال يتكرر سسسيناريو املوسم 
قبل املايض عندما هبط للدرجة الثانية 
قبل أن يسسستعيد مكانته بتخطيه عايل 
ليتوج بطسسال لسسدوري الدرجسسة الثانية 
إىل دوري  ويعسسود  املنسسرم،  املوسسسم 
األضسسواء مجدداً بقيادة املدرب الوطني 
محمد الحمسسر. ورغم صعوبسسة املهمة 
عىل بني جمرة، إال أن التطلعات تبقى 
مرشوعة للبقاء وعسسدم الهبوط يف ظل 
وجود منافس قسسوي مثل اتحاد الريف 
السسذي أثبت نفسسسه يف املوسسسم املايض 
ليرتك الهبسسوط إىل نسسادي النبيه صالح، 
وسيكون ذلك مبثابة الدافع لتكرار هذا 
التحدي، وهو ما سسسيصعب املهمة عىل 
بني جمرة الطامسسح للدخول بقوة هذا 
املوسسسم. “البالد سبورت” تسلط الضوء 
يف الحلقة األخرية من سلسلة تحضريات 
أنديسسة الدرجسسة األوىل عىل نسسادي بني 
جمسسرة للحديسسث عسسن ما يخسسص هذا 

النادي الطموح.

استقرار فني

مل يجسسد نسسادي بني جمسسرة أفضل من 

املدرب الوطني محمسسد الحمر لقيادة 
فريقه يف املوسم املقبل؛ بغية املحافظة 
عىل االسسستقرار الفنسسي للفريق يف ظل 
االنسسسجام الكبري بني املدرب والالعبني 
وقسسوة العالقة مع مجلس اإلدارة عطفاً 
عسسىل النتائسسج املتميسسزة التسسي قدمها 
املسسدرب مسسع بنسسي جمرة يف املوسسسم 
املايض، والذي نجح من خالله يف الفوز 
ببطولتسسي دوري وكأس الدرجة الثانية 
ليصعسسد بالفريسسق إىل دوري األضسسواء، 
وهو الهدف األسمى ملجلس اإلدارة يف 

املوسم الفائت.
ويتمتع املسسدرب محمد الحمر صاحب 

األخالق العالية بخربة ميدانية كبرية يف 
عامل التدريب، وسبق له أن عمل مدرباً 
يف أندية عسسدة أبرزها الرفسساع الرشقي 
عندما قسساده للفسسوز بسسدوري الدرجة 
الثانية قبل عدة مواسم، وتعترب تجربة 
الحمسسر هي األوىل له بسسدوري الدرجة 
األوىل بعسسد فرتة طويلسسة قضاها مدربا 
للفئات السسسنية وفرق الرجال بدوري 
الدرجسسة الثانية ليخوض أول تحد له يف 
عسسامل التدريب من هسسذا النوع، والذي 

يتطلسسب مهسسارة كبسسرية يف التعامل مع 
الضغوط الجامهريية واإلعالمية.

بدون محترف

ال يفضسسل نادي بني جمسسرة يف التعاقد 
مع محرتف أجنبي خالل املوسم الحايل؛ 
بسبب الظروف املالية الصعبة الناتجة 
عسسن تراجسسع ميزانيسسة النادي وسسسائر 
األنديسسة الوطنية األخسسرى، رغم حاجة 
الفريسسق إىل محسسرتف أجنبسسي؛ لتعزيز 

صفوفه، وتحقيق هدف البقاء.
املسسدرب الحمر سسسبق وأن أعلن رغبته 
يف التعاقسسد مع محسسرتف، إال أن اإلدارة 
مل تبد رغبة جادة بسبب امليزانية، وتم 
االتفاق عىل تقييم الوضع بعد القسسسم 
األول مسسن السسدوري، ويف حسسال كانت 
حظوظ الفريق جيسسدة يف البقاء، فرمبا 
يواصل الفريسسق بالعنارص املحلية، ويف 
حال تعقسسد موقفه رمبا يتجه فيام بعد 

للتعاقد مع محرتف يف القسم الثاين.

ابرز التعاقدات

اسسستعداداته  جمسسرة  بنسسي  اسسستأنف 
منذ بداية شسسهر سسسبتمرب املايض، وقد 
أبسسرم النادي سلسسسلة مسسن التعاقدات 
املحلية، حيث يضسسم الفريق حاليًّا كال 
من عيل حمزة، ومحمسسد هرونة مبركز 
)4( وحسسسني هرونة مبركسسز )2( والعبا 
االرتسسكاز محمسسد أبو القاسسسم ومحمد 
أحمسسد عيسسى، والليربو عيل حسسسني، 
وصانعا اللعب محمد الحاييك ومحمد 
عيل عون، إضافسسة إىل مجموعة أخرى 

من الالعبني مبختلف املراكز.
وسسسبق أن ذكر الحمر أنه بصدد إبرام 
صفقة محلية أخرى دون الكشف عن 
هوية الالعب ومركزه بانتظار الحصول 

عىل الضوء األخر من إدارة النادي.
ولسسدى سسسؤاله عسسام إذا كان واثًقا من 
قسسدرة العنسسارص الحاليسسة يف تحقيسسق 
تطلعات النادي بالبقاء بدوري األضواء، 
أجاب “إنني واثق من قدرات الالعبني، 
ولكننسسي بحاجسسة إىل صفقسسات مؤثرة 
بصورة أكرب سواء عىل مستوى الالعبني 
املحليسسني أو املحرتف، ولكسسن إمكانات 
النادي محدودة، وعلينا أن نتكيف مع 

الواقع ونقدم أفضل ما لدينا..”.

سمو الشيخ عيسى بن علي يجتمع مع لجنة المنتخبات

بني جم��رة.. تطلع��ات مش��روعة للبقاء ب��دوري األضواء

اط��ل��ع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ب��ط��ول��ة ج���دة ال��دول��ي��ة ال��ودي��ة

الوطني��ة  للمنتخب��ات  المقبل��ة  االس��تحقاقات  ناق��ش  س��موه 

“البالد سبورت” ترصد تحضيرات األندية لدوري الطائرة )8  - 8(
سمو الشيخ عيسى بن علي أثناء االجتماع الخاص مع لجنة المنتخبات الوطنية 

فريق بني جمرة الصاعد حديثا لدوري األضواء

أم الحصم                     اتحاد السلة 

حسن علي

محمد الحمر

السنة العاشرة - العدد 3294 
السبت
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انتهسست مواجهسسات اليوم األول من ذهاب مثسسن نهايئ كأس جاللة امللك لكرة القسسدم، بالتعادل، إذ تعادل 
املنامة مع األهيل )1-1(، والشسسباب مع النجمة سلبيا، يف اللقاءين اللذين أقيام أمس عىل استاد البحرين 

الوطني.
يف اللقاء األول، تقدم املنامة بهدف للمدافع سيد محمد عدنان يف الدقيقة )36( عرب رضبة ثابتة، ثم أدرك 

األهيل التعادل يف الشوط الثاين عرب الالعب البديل املحرتف داودا يف الدقيقة )75(. ويف اللقاء الثاين عجز 
فريقا الشباب والنجمة عن التهديف؛ لتنتهي املواجهة سلبية.

وسيتجدد اللقاء بني أطراف مباريات أمس يف مرحلة اإلياب، وذلك يوم األربعاء املوافق 1 نوفمرب املقبل، 
عىل استاد مدينة خليفة الرياضية، والتي ستشهد الحسم نحو رصاع ومنافسة الوصول إىل ربع النهايئ.

األهلي يخطف التعادل من المنامة.. والسلبية تخيم على الشباب والنجمة
تعادالن وهدفان في اليوم األول لدور ال�16 لكأس جاللة  الملك

أحمد مهدي

السبت 21 أكتوبر 2017 
غرة صفر 1439

العدد 3294
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حقق فريق سامهيج انتصاره الثاين يف دوري العموم لكرة الطاولة بعد 

فوزه عىل عايل )3/صفر( يف الجولة الثانية التي شهدت غياب ناديي سار 

والبحرين بسبب مشاركتهام يف بطولة غرب آسيا األوىل لكرة الطاولة 

ن. وجاء فوز سامهيج عىل عايل.  لألندية املقامة يف العاصمة األردنية عاماّ

ويف مباراة ثانية، استطاع باربار من الفوز عىل الحالة )3/1(. ويف منافسات 

دوري الشباب، تفوق فريق البحرين عىل الفتيات )3/1(. ومتكن توبيل من 

الفوز عىل االتفاق )3/1(. واستطاع عايل من الفوز عىل سامهيج )3/2(. ويف 

مباراة أخرى، فاز سار عىل باربار )3/صفر(. وتقام اليوم منافسات األشبال 

والناشئني، حيث ستقام 5 مواجهات يف دوري األشبال، سيلتقي فيها البحرين 

مع سامهيج، االتفاق مع باربار، سار مع البسيتني، توبيل مع البديع، وعايل 
مع الحالة، أما يف منافسات الناشئني، سيلتقي باربار مع البديع، توبيل مع 

البحرين، االتفاق مع البسيتني، وسار مع الناشئات.  

سماهيج يتفوق على عالي بدوري العموم للطاولة

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

من منافسات فئة الشباب

الرفاع              االتحاد البحريني أللعاب القوى

أكد نائب رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب القوى محمد عبداللطيف بن 
جالل أن رشكة أملنيوم البحرين )ألبا( 

تعد يف مقدمة الرشكات الداعمة 
للحركة الرياضية يف مملكة البحرين 

من خالل دورها البارز يف دعم 
ورعاية العديد من األنشطة الرياضية 

املحلية األمر الذي يعكس وعيها 
العميق بأهمية دعم الرياضة وخدمة 

املجتمع البحريني للمساهمة يف بناء 
نهضة الوطن وعلو شأنه.

جاء ذلك لدى لقائه بالرئيس 
التنفيذي للشؤون املالية بالرشكة 

عيل البقايل، واملدير اإلداري للشؤون 
اإلدارية وليد التميمي بحضور أمني 
الرس املساعد ورئيس لجنة اإلعالم 

والعالقات العامة باالتحاد بدر نارص 
لتسلم دعم الرشكة لالتحاد البحريني 

أللعاب القوى. ومثن بن جالل دعم 
الرشكة لإلتحاد والذي يعترب امتداد 

لسجلها الحافل بدعم ورعاية العديد 
من الفعاليات الرياضية يف اململكة 

وهو ما يعكس حرصها املتنامي عىل 
االرتقاء بالرياضة البحرينية بشكل 
عام ورياضة ألعاب القوى بشكل 

خاص، لتكون رشيكا أساسيا وفاعل 
يف صناعة اإلنجازات املرشفة للوطن 

مبختلف املحافل الخارجية. ومن 
جانبه، أعرب عيل البقايل عن اعتزازه 
الكبري بالتعاون مع االتحاد البحريني 

أللعاب القوى برئاسة سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة والذي يعد 

واحدا من أهم االتحادات التي عززت 
مكانة البحرين عىل خارطة الرياضة 

العاملية بفضل اإلنجازات الكبرية التي 
حققها ململكتنا الغالية.    

الرياضية الحركة  دع��م  في  ألبا  لشركة  ب��ارز  دور  ج��ال:  بن 

بن جالل لدى لقائه مسؤولي شركة ألبا

تنطلق يف الساعة التاسعة من صباح 

اليوم منافسات بطولة البحرين 

الدولية )ITF( للتنس لفئة الناشئني، 

التي ينظمها نادي البحرين للتنس 

بتميز واقتدار كبريين يف نسختها 

التاسعة تحت رعاية نائب رئيس 

مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن 

مبارك آل خليفة ومبساندة من وزارة 

شؤون الشباب والرياضة والداعم 

الذهبي للبطولة “رشكة إبراهيم 

خليل كانو” وذلك عىل مالعب النادي 

يف منطقة الجفري خالل الفرتة من 

23 – 28 أكتوبر الجاري. وبحسب 

الربنامج العام ملباريات البطولة 

فإنه من املقرر أن تشهد مالعب 

نادي البحرين للتنس النموذجية 

بالجفري ابتداء من الساعة التاسعة 

صباح اليوم انطالق منافسات األدوار 

التأهيلية للبطولة وسط اإلقبال 

الكبري عىل املشاركة. ويدخل اليوم 

32 العبا يف منافسات قوية من أجل 

تحديد الالعبني األربعة املتأهلني إىل 

الدوري الرئييس يف البطولة، وتقيم 

اللجنة املنظمة للبطولة املباريات 

التأهيلية عىل فرتتني صباحية وأخرى 

مسائية يخوضها الالعبون عىل ثالث 

مراحل، وقد اتضخ من خالل إعداد 

الفرق واملنتخبات والتدريبات التي 

أداها الالعبون خالل يومي الخميس 

والجمعة املاضيني عىل مالعب النادي 

مدى العزمية واإلرصار لدي املشاركني 

والرغبة يف تحقيق النتائج الجيدة 

والتأهل إىل الدور الرئييس.

الحواج يدير البطولة للعام الثاني

يدير البطولة وللعام الثاين عىل 

التوايل الحكم العام البحريني الدويل 

أحمد الحواج الحاصل عىل الشارة 

البيضاء يف التحكيم الدويل وإدارة 

البطوالت الدولية، وسبق للحكم 

املتميز أحمد الحواج وأن أدار بنجاح 

كبري النسخة الثامنة من البطولة 

يف العام املايض، ويعاون الحواج 

يف مهمته فريق من حكام الكريس 

وحكام الخطوط البحرينيني مبتابعة 

وإرشاف الحكم السعودي الدويل 

جاسم عقاقة، وتضم البطولة 4 

مسابقات وهي مسابقتي الفردي 

والزوجي لألوالد ومسابقتي الفردي 

والزوجي للفتيات، وتقام املباريات 

يوميا عىل مالعب نادي البحرين 

للتنس بالجفري عىل فرتتني األوىل 

صباحية تبدأ من الساعة الثامنة 

والنصف والثانية مسائية تبدأ من 

الساعة الرابعة عرا، والدعوة 

عامة ملحبي لعبة التنس لالستمتاع 

مبباريات البطولة ويف الوقت الذي 

يرحب فيه النادي مبحبي اللعبة 

ويفتح لهم أبوابه بدءا من اليوم ويف 

لقطة من تدريبات الالعبين أمسالفرتتني الصباحية واملسائية.

اليوم للناشئين  للتنس   ”ITF“ الدولية  البحرين  بطولة  انطاق 
ص��ب��اح��ا ال��ت��اس��ع��ة  م���ن  ب�����دءا  ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة  األدوار  ب��إق��ام��ة 

جاء الشوط األول ضعيف املستوى 
ودون املتوقع من الطرفني، وغابت 

فيه الفرص بشكل واضح عىل مرمى 
الحارسني: أرشف وحيد يف املنامة، 

ومحمود العجيمي يف األهيل.
املنامة كان الطرف األفضل بشكل 

نسبي قليل، واستطاع أن يصل ملنطقة 
األهيل لكن دون جدوى مع انتصاف 
الشوط، قبل أن يلعب هشام منصور 

كرة عرضية ملحمود عبدالرحمن 
املتمركز يف وضعية جيدة للتهديف، 
إال أن تدخل الدفاع األهالوي حال 

دون تسجيل “رينغو” للهدف األول 
لفريقه )25(.

ولعب املنامي سيد محمد عدنان 
كرة طولية أمامية لهشام منصور 

الذي انفرد مبرمى العجيمي، والذي 
خرج من مرماه وأعاق هشام منصور 

مانعا إياه من فرصة الهدف األول؛ 
ليحتسب الحكم عبدالعزيز رشيدة 
خطأ خارج املنطقة، تقدم له سيد 

محمد عدنان وسدد كرة أرضية قوية 
يسار العجيمي وعانقت الشباك 

معلنة تقدم املنامة )36(.
وكاد الكونغويل ساملو أن يضاعف 

النتيجة للمنامة، بعد أن سدد كرة 
عىل مقربة من مرمى األهيل، إال أن 

الحارس العجيمي تدخل بتألق وحمى 
شباكه من هدف محقق )45(.

الشوط الثاني

ويف بداية الحصة الثانية من اللقاء 

أجرى مدرب األهيل عبدالقادر 
بهلول تبديال بدخول املحرتف ساليو 

مكان مهدي طرادة.
ولعب املدافع املنامي األيرس محمد 

أحمد كرة عرضية تابعها أحمد 
موىس “عىل الطاير” بقوة، إال أن 
الكرة ارتطمت بقوة يف العارضة 
)55(، قبل أن ترتد الكرة لزميله 

“رينغو” والذي سدد كرة قوية أيضا 
اعتلت مرمى الحارس العجيمي قليال 

.)55(
وكاد املنامة أن يضاعف النتيجة بعد 
أن لعب “رينغو” رضبة ركنية متقنة 

عىل رأس ساملو، إال أن كرة األخري 

أبعدها مجتبى غلوم من عىل خط 

املرمى حاميا فريقه من هدف ثان 

محقق )71(.

واستطاع البديل األهالوي داود 

تسجيل هدف التعادل لفريقه، بعد 

أن سدد كرة قوية بيمينه سكنت 

ميني الحارس أرشف وحيد )75(.

ومل تشهد الدقائق التالية أي جديد 

يذكر، رغم تقدم املنامة الكبري لألمام 

بحثا عن تسجيل الهدف الثاين، إال 

أن األهىل حافظ عىل نظافة شباكه 

واستطاع إنهاء املباراة متعادال بعد 

أن كان متأخرا من الشوط األول.

جاء الشوط األول متوسط 
املستوى بني الطرفني، وكان فيه 

النجمة الطرف األفضل، خصوصا 
يف ناحية تشكيل الضغط 

وبشكل كبري عىل العبي الشباب.
وأضاع النجمة فرصة مبكرة 
للمحرتف النيجريي أوتيش، 

والذي تلقى كرة داخل املنطقة، 
إال أنه سددها بقوة بيساره دون 

تركيز خارج امللعب )4(.
ومرر أوتيش كرة لزميله عيل 
مدن، إال أن األخرية سددها 

بسهولة وأمسكها الحارس عيل 
عيى دون أدىن صعوبة )37(.

وحاول عيل مدن عرب خيار 
التسديد من خارج املنطقة، 

فسدد كرة بيساره، إال أن الكرة 
جاورت مرمى الشباب.

وسنحت فرصة للشبابيني مع 
نهاية الشوط بعدما تلقا حسن 

مدن كرة داخل املنطقة من 
املحرتف عزيز، فسدد مدن 
كرة مقوسة أبعدها بنجاح 

وبرباعة الحارس سيد شرب علوي 
.)45+1(

الشوط الثاني

 ويف بداية الحصة الثانية من 
اللقاء، حاول العب النجمة 

إبراهيم أحمد حبيب التسجيل 
من رضبة ثابتة، إال أن كرته كان 

لها يف املوعد واملكان الصحيحني 
الحارس عيل عيى )51(.

وبذل عيل مدن مجهودا متميزا 
ولعب كرة عرضية تابعها 

املحرتف السوري محمد فارس 
بغري تركيز عاليا فوق مرمى 
الشباب مفوتا عىل النجمة 
فرصة تسجيل السبق )60(.
وكاد أوتيش أن يفتح مجال 
التسجيل بعد أن سدد كرة 

أرضية أمسكها حارس الشباب 
عىل دفعتني )65(. 

ولعب محمد فارس كرة عرضية 

لزميله مدن، إال أن الدفاع 

الشبايب غري مجرى الكرة لتضيع 

عىل النجمة فرصة التسجيل مرة 

أخرى )79(.

وانفرد محرتف الشباب عزيز 

مبرمى النجمة واصطدمت كرته 

مبدافع النجمة سيد مهدي 

باقر قبل أن ترتد للمرمى، لكن 

الحارس شرب أنقذ املوقف )88(.

ومل تشهد الدقائق التالية أي 

جديد يذكر؛ لتنتهي املواجهة 

سلبية.

م���ج���ري���ات ال���ش���ب���اب وال��ن��ج��م��ةم��ج��ري��ات ال��م��ن��ام��ة واأله���ل���ي

عبدالعزيز شريدة، وعاونه سيد جال محفوظ ومحمد غازي، والحكم 
الرابع وليد محمود.

عمار محفوظ، وعاونه محمد جعفر وأحمد جابر، والحكم الرابع 
أسامة إدريس.

أدار اللقاء 
الحكم 

أدار اللقاء 
الحكم 

فرحة المنامة بالتقدم لم تكتمل

من لقاء الشباب والنجمةمن لقاء المنامة واألهلي )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

تتواصل اليوم )السبت( منافسات 

دور الس 16 من مسابقة كأس جاللة 

امللك، وذلك بإقامة لقاءين.

يلعب البديع مع الحالة عىل استاد 

مدينة خليفة الرياضية، والبحرين 

أمام االتحاد عىل استاد النادي 

األهيل، وذلك عند 6 مساء.

يف اللقاء األول، ستكون املواجهة 

جامعة لفريقني يلعبان يف الدرجة 

الثانية، وهي املواجهة الوحيدة يف 

هذا الدور التي تجمع طرفني من 

الدرجة الثانية.

ويرشف عىل تدريب الفريقني 

مدربان وطنيان:عبداملنعم الدخيل 

يف البديع وعارف العسمي يف 

الحالة.

ويؤمل كال الطرفني يف تحقيق 

بداية قوية وإيجابية يف مرحلة 

الذهاب، والدخول بأريحية للقاء 

اإلياب.

ويف اللقاء الثاين، يدخل البحرين يف 

مواجهة أمام االتحاد، إذ ستجمع 

املباراة طرفا من الدرجة األوىل 

وآخرا من الدرجة الثانية.

ويرشف عىل تدريب البحرين 

املدرب الريب دراجان، واالتحاد 

املدرب الوطني إسامعيل كرامي.

وبناء عىل لوائح االتحاد، فإن نادي 

االتحاد يحق له مشاركة محرتفني 

اثنني فقط من أصل 3 موجودين 

يف تشكيلته؛ كونه سيواجه البحرين 

الذي يلعب يف الدرجة الثانية.

ومن املؤمل أن تكون املباراة 

قوية بني الطرفني يف إطار التنافس 

للوصول إىل ربع النهايئ.

ال��ب��دي��ع أم����ام ال���ح���ال���ة.. وال��ب��ح��ري��ن ي��اق��ي االت��ح��اد
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حقق فريق مدرسة أوال فوزا مثينا 
عىل حساب فريق مدرسة الرفاع 
اإلعدادي��ة بنتيج��ة )59/36(، يف 
املباراة التي أقيم��ت بينهام يوم 
أمس األول )الخميس(، عىل صالة 
مدرس��ة مدينة عي��ى االبتدائية 
خت��ام  يف  للبن��ن،  اإلعدادي��ة 
منافسات الجولة الرابعة لحساب 
املجموعة الثانية من بطولة سمو 
الش��يخ عيى بن عيل بن خليفة 
آل خليفة املدرس��ية األوىل لكرة 

السلة.
وحافظ فريق مدرس��ة أوال بهذا 
الف��وز ع��ىل حظوظ��ه قامئة يف 
التأهل إىل ال��دور نصف النهايئ، 
بعد أن رفع رصي��ده إىل 4 نقاط 
ترتي��ب  به��ا إىل وصاف��ة  قف��ز 
املجموعة، متفوق��ا بفارق نقاط 
التس��جيل ع��ىل فريق مدرس��ة 
الرفاع الذي يحمل الرصيد نفسه.
واس��تطاع فريق مدرسة أوال من 
بس��ط س��يطرته طيلة اللقاء من 
خالل األداء الجامعي املركز دفاعا 
وهجوم��ا والتفوق تحت الس��لة 
إىل جانب إجادة التصويب الثاليث 

والتي منحته النقاط الكاملة.
فريق مدرسة أوال تقدم يف الربع 
األول 11/7، ث��م وس��ع الف��ارق 
بفوزه يف الربع الثاين 17/6 لينهي 
الش��وط األول متقدم��ا بنتيج��ة 

.28/13
أوال  مدرس��ة  فري��ق  وواص��ل 
أفضليته يف باق��ي فرتات املباراة، 
إذ فاز يف الربع الثالث 13/9، قبل 
أن يحسم املباراة بفوزه يف الربع 

األخري أيضا 18/14.
وس��يلتقي فريق مدرسة أوال مع 
الدولية  النس��يم  فريق مدرس��ة 
يوم اإلثنن املقبل يف مهمة حسم 
فريق  فيام س��يصطدم  التأه��ل، 
مدرس��ة الرف��اع بفريق مدرس��ة 
عراد متصدر الرتتي��ب، وذلك يف 
الخامسة  الجولة  منافسات  ختام 

املجموع��ة  لحس��اب  واألخ��رية 
الثانية.

وواص��ل فري��ق مدرس��ة ع��راد 
للبن��ن  اإلعدادي��ة  االبتدائي��ة 
انتصارات��ه املتتالي��ة يف البطول��ة 
واق��رتب كث��رياً من بل��وغ الدور 
الث��اين، إث��ر تحقيق��ه االنتص��ار 
الثال��ث ع��ىل الت��وايل وكان عىل 
الدولية  النس��يم  حساب مدرسة 
بنتيج��ة كبرية قوامه��ا 43 نقطة 
مقاب��ل 6 نقاط فقط، بعد مباراة 
من جانب واحد فقط تس��يدها 

أبناء عراد من البداية للنهاية
وسط تألق كبري من نجوم الفريق 

بقي��ادة م��درب الفري��ق، معلم 
الرتبي��ة الرياضي��ة عب��اس حرم، 
وج��اءت نتائج األوق��ات األربعة 
يف املب��اراة كالت��ايل: 26 مقاب��ل 
2، 11 مقاب��ل 2، 4 دون مقاب��ل 
وجميعها ملصلحة ع��راد، والربع 
األخري انتهى بالتعادل 2 مقابل 2، 
وأدار املباراة الحكامن عيل أحمد 
العريض، واملسجل  وجامل عادل 
أحم��د العريض وامليق��ايت عادل 
العريض وميق��ايت 24 ثانية هاين 
الحاي��ي، ومراقب املب��اراة هاين 
حس��ن، وإعداد امللع��ب لعقيل 

زبيل وعيل مرزوق.

وبذل��ك وصل رصي��د فريق عراد 
إىل 6 نقاط من ث��الث انتصارات 
عىل م��دارس أوال ومدينة حمد 
االبتدائي��ة اإلعدادي��ة الجدي��دة 

والنس��يم الدولي��ة، وتبق��ت له 
مب��اراة وحيدة أمام الرفاع وفوزه 
فيها سيضمن له التأهل وصدارة 
املجموع��ة أيض��اً، بين��ام ه��ذه 

الخس��ارة الثالث��ة للنس��يم بعد 
مدينة  أمام  السابقتن  الخسارتن 
حم��د والرفاع، وتبق��ت للفريق 

مباراة أخرية أمام أوال.

فوز ثمين لفريق مدرسة “أوال” و “عراد” يواصل انتصاراته
في ختام الجولة الرابعة من بطولة سمو الشيخ عيسى بن علي

البطولة ٔاظهرت مزيد من المواهب الصاعدة

فوز عريض لفريق مدرسة عراد على النسيم

أم الحصم               اللجنة اإلعالمية

قال األمن العام باالتحاد 
البحريني لكرة السلة عبداإلله 

عبدالغفار إن فكرة اقامة بطولة 
مدرسية مببادرة من رئيس 

االتحاد البحريني لكرة السلة 
سمو الشيخ عيى بن عيل آل 

خليفة من األفكار املمتازة التي 
تواكب عملية التطوير التي 

يتبناها سموه.
 وأضاف “توقيت البطولة 

مميز للغاية، ألن كرة السلة 
اليوم تحتاج إىل اعادة اكتشاف 

مواهب والزج بهم يف األندية 
من أجل تطوير املستويات، 

ومن ثم انتظار انعكاس 
ذلك عىل املنتخبات الوطنية 

مستقباًل”.
ويضيف “الكثري من األندية 

تحتاج إىل العبن موهوبن يف 
الفئات السنية وهناك أندية 

جديدة تسعى إىل تشكيل فرق 
لها واملشاركة يف مسابقات 

الفئات السنية املوسم املقبل 
2018 - 2019، ولذلك جاءت 
هذه البطولة لتمنحهم فرصة 

ذهبية يف البحث عن العبن 
واختيارهم لالنضامم إىل تلك 

الفرق”.
وبن عبداإلله عبدالغفار أن 

األندية التي تبحث عن العبن 
كانت حريصة عىل االستفادة 

من هذه البطولة حيث 
قامت بإرسال مدربيها بشكل 

مستمر”.
وأضاف “الحظت تواجد 
مدربن من أندية الرفاع 

ومدينة عيى واملنامة واملحرق 
واالتحاد، وهذه البطولة أقيمت 

من أجل األندية وتطور كرة 
السلة يف البالد ولذلك يجب 

عدم تفويت الفرصة من قبل 
األندية”.

وعن مشاركة 6 العبن مسجلن 
يف األندية مع كل فريق أكد 
عبداإلله عبدالغفار أن هذا 
القانون يحقق عدة أهداف 

من بينها اعطاء البطولة قيمة 
فنية وطابع تنافيس أكرب، ومنح 

الالعبن غري املسجلن يف األندية 
فرصة االحتكاك واكتساب 

الخربة من العبي األندية.

وأكد عبداإلله عبدالغفار أن 

استمرار هذه البطولة يف كل 

عام أمر مهم من أجل استمرار 

اكتشاف املواهب والدفع بهم 

نحو األندية، الفتا إىل أن سمو 

الشيخ عيى بن عيل آل خليفة 

يسعى دامئاً نحو التطوير، 

ولذلك يقوم سموه مببادرات 

وأفكار جديدة ليساعد األندية 

عىل التطور املنشود الذي يخدم 

اللعبة واملنافسة مستقباًل.

من جانب آخر أشاد عبداإلله 

عبدالغفار بالتنظيم الرائع من 

قبل إدارة الرتبية الرياضية 

والكشفية واملرشدات بوزارة 

الرتبية التعليم وقال إن هذا 

األمر ليس بغريب عليهم 

نظراً لوجود الكفاءات والخربة 

الطويلة يف تنظيم البطوالت 

املدرسية، كام أثنى عىل طريقة 

دخول الالعبن املنظمة يف كل 

مباراة وعزف السالم امللي يف 

داللة واضحة عىل حرص وزارة 

الرتبية والتعليم عىل غرس روح 

املواطنة والوالء واالنتامء لهذا 

البلد.

األمين العام باالتحاد البحريني لكرة السلة:

مشاركة 6 العبين من األندية مع كل مدرسة يثري البطولة

عبداإلله عبدالغفار 

المدرسين تركوا بصمة واضحة على مستوى الالعبين الطلبة

محمد علي يحصد نجومية اللقاء

حرم: لم نعاني في تحقيق الفوز

سجل العب فريق مدرسة أوال محمد عيل، اسمه ضمن صفوف 
املتألقن يف الدوري، وحاز عىل نجومية لقاء فريقه أمام فريق مدرسة 

الرفاع. وظهر محمد عيل مبستويات مميزة رفقة زمالئه بالفريق يف 
املباراة، واستطاع أن يتوج مجهوداته يف املساهمة عرب تسجيل 12 

نقطة واملساهمة يف مترير كرات حاسمة ترجمها زمالؤه لنقاط يف سلة 
الفريق املنافس.

وقال الالعب محمد عيل: “سعداء بهذا الفوز الثمن الذي حافظنا به 
عىل حظوظنا يف التأهل، فقد حقق الفريق املهم وبقي األهم وهو 

مواصلة املشوار والبحث عن الوصول للنقطة السادسة التي ستكون 
كفيلة بقيادة مدرستنا نحو التأهل للدور نصف النهايئ”. ووجه 

الالعب الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيى بن عيل بن خليفة آل خليفة، عىل التنظيم 
املتميز لهذا امللتقى الريايض املميز، مشيدا بجهود سموه الكبرية يف 

تهيئة كافة األمور واألجواء املثالية للفرق املشاركة لخوض املنافسات.

 تحدث مدرب عراد عباس حرم قائاًل “الحمد لله عىل هذا الفوز، يف 
الحقيقة مل نعاين كثرياً يف تحقيق الفوز بسبب فارق اإلمكانيات مع 
الخصم، لكن نحن كنا مرصين عىل الدخول بقوة بغض النظر عن 

الفريق اآلخر، وبالتايل حققنا ما سعينا إليه وواصلنا صدارة املجموعة 
بست نقاط اآلن، ولكن مشوارنا مل ينتهي إىل اآلن، فأمامنا األهم يف 
الجولة األخرية من خالل مالقاة مدرسة الرفاع سعياً لتحقيق الفوز 

الرابع عىل التوايل، والصعود للدور الثاين كبطل للمجموعة بإذن الله”.
وأضاف حرم “بعيداً عن األمور التنافسية فنحن سعداء للغاية 

باملشاركة يف هذه البطولة الهامة، والتي تحمل اسم رئيس اتحاد السلة 
سمو الشيخ عيى بن عيل آل خليفة والذي يسعى دامئاً لتطوير كرة 

السلة بالبحرين من خالل االهتامم باملواهب الصاعدة والشابة”.



يوسف القاسمي العب كرة يد بحريني من مواليد 14 يناير 1998، برز اسمه بقوة يف ساحة كرة اليد مع نادي األهيل، حقق 
العديد من البطوالت مع الفئات العمرية، تألق يف بطولة كأس آس��يا للناش��ئني عام 2016 التي حققها املنتخب ألول مرة يف 

تاريخ البحرين والتي أوصلت املنتخب إىل كأس العامل يف جورجيا، فإليكم ما دار يف حديثنا. 

حدثنا عن بداية مشوارك الرياضي.

لعب��ت كرة الي��د ألول م��رة يف دوري 
امل��دارس ال��ذي تنظم��ه وزارة الرتبية 
والتعلي��م ومل اك��ن اح��ب اللعبة قبل 
املامرسة لكن البداية الفعلية ملشواري 
كانت يف موس��م 2011 - 2012 يف فئة 

التجمع 14 سنة. 

من دعمك في بداية 
مشوارك؟ 

البداي��ة  الدع��م يف  تلقي��ت   -
من وال��دي واف��راد ارسيت 

ومدرب الن��ادي احمد 
ش��بل وال أزال أتلقى 

الدعم منهم. 

 كيف اخترت رياضة 
كرة اليد؟ 

- اختياري لكرة اليد كان عن طريق 
الصدفة عندما استدعتني املعلمة 

يف مرحل��ة االبتدايئ للعب فبدأ 
حب اللعبة من ذلك الوقت.

صف لنا اول مباراة لك 
مع النادي؟

- يف اول مب��اراة خضتها مع النادي 

كان ي��راودين الش��عور بالتوتر والقلق 
الش��ديد إال أن امل��درب محمد ماهر 
أعط��اين الثق��ة يف نف��ي فنزل��ت إىل 
أرضي��ة امللعب م��ن دون أي ضغوط 

نفسية بعد كلمته “استمتع”.

كيف كانت بدايتك مع النادي 
وما المراحل التي وصلت إليها؟

 -

بدايتي يف فئة التجمع وكنت العب مع 
فئة األش��بال وايضاً عندما كنت يف فئة 
االش��بال لعبت مع فئة الناشئني، واآلن 

مع الشباب والعب مع األول.

 من الذي اختارك لتكون العبا 
في المنتخب؟

اختي��اري  ت��م   -
اول  يف  للمنتخ��ب 
مرة عندما اس��تقدم 
البحرين��ي  االتح��اد 
اليد الربوفيسور  لكرة 

بوها. 

كيف توفق بين الدراسة 
ورياضة كرة اليد؟ 

أحاول ان أوافق ب��ني االمرين فأعطي 
كل منهم حق��ه ففي فرتة النهار يكون 
التوجه للدراسة فقط واتجنب التفكري 
يف ك��رة الي��د بينام يف املس��اء يحدث 

العكس.

هل ترى ان هناك صعوبات 
بين دراستك الجامعية 

ورياضة كرة اليد؟

ال بد من موج��ود بعض الصعوبات يف 
مامرسة اللعبة والدراسة، أي ان حصل 

يف بع��ض األوقات التخل��ف عن بعض 
املباريات بسبب االختبارات.

ما طموحاتك في المستقبل؟ 

- من طموح��ايت املس��تقبلية أن ارفع 
اس��م اململكة عالياً يف املحافل الدولية 

والعاملية. 

 هل لديك رغبة في تدريب 
كرة اليد؟ 

- انا افكر فعلياً بالتدريب يف املستقبل 
فأنا اآلن متعلق باللعبة بشكل كبري ملا 
تكسبك من أصدقاء وخربات يف الحياة.

كيف تهيأ نفسك للمباراة؟

- اح��رص ع��ى املواظب��ة والرتكي��ز يف 
التامري��ن الن ما تقدم��ه يف التامرين 
ينعكس يف املباراة واخذ الراحة الالزمة 

قبل املباراة وعدم بذل املجهود. 

ما البطوالت التي حققتها؟

حقق��ت بطولة الدوري فئة الناش��ئني 
ع��ام 2014 ويف عام 2015 حصلنا عى 
املرك��ز الثاين يف كأس ودوري الناش��ئني 
باإلضافة إىل كأس االتحاد للناشئني عام 
ودوري  األوىل  الدرج��ة  وكأس   2016
املركز الثاين ع��ام 2017، ومع املنتخب 
بطولة كأس آسيا للناشئني 2016 والتي 
اوصلتن��ا اىل نهائي��ات كأس الع��امل يف 

جورجيا 2017. 

كيف كانت بطولة كأس 
العالم للشباب التي خضتها 

مع المنتخب؟ 

- بطولة صعب��ة وفيها منافس��ة قوية 
واللعب مع العبني محرتفني ومنتخبات 

عاملية تعترب مدارس يف كرة اليد.

ما مستقبل اللعبة في البحرين؟

- من منظ��وري الش��خيص أتوقع بأن 
هن��اك مس��تقبال حاف��ال باالنج��ازات 
العاملي��ة الدولي��ة ملا متتلك��ه البحرين 
م��ن مواه��ب ب��ارزة وال��دور الكبري 
الذي يلعبه اتح��اد البحرين لكرة اليد 
باالهت��امم والرعاي��ة الالزمة باملواهب 

والسعي يف مواكبة التطور يف اللعبة. 

هل ترى من المناسب إنشاء 
اكاديمية لتدريب كرة اليد 

في البحرين؟

- ال، ألن معظ��م النوادي تقوم بدورها 
الالزم برعاي��ة الالعبني وتوفري املعدات 

واملدربني وأماكن التدريب.

ما النصيحة التي تقدمها للشباب 
الذين يريدون لعب كرة اليد؟

- التدرب باستمرار وعدم إتاحة الفرصة 
للس��اخرين بالتغلب عليك واثبت لهم 

العكس، وتجب األفكار السلبية.

 ال نرى لك وجود في شبكات 
التواصل االجتماعي، لماذا؟

- ألين أرى شبكات التواصل االجتامعي 
ال تعكس شخصية االنس��ان الحقيقية 
فأصبح بها الكثري من التصنع والتظاهر 

باملثالية والزخم.

البحرين يمكن أن تنافس عالميًا ولديها اإلمكانات
القاسمي: األهلي...  ونادي  للشباب  اليد  منتخب  العب 

يوسف القاسمي متوجًا بكأس آسيا للناشئين 2016

يوسف 
القاسمي

عمار قمبر               طالب إعالم بجامعة البحرين حوار 
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وقعت WWE عقداً لتطوير املواهب 
مع شادية بسيسو من األردن، لتصبح 
أول امرأة عربية من الرشق األوسط 
تحظى بفرصة التدرب لتصبح نجمة 

.WWE من نجوم
شادية بسيسو متمرسة يف رياضة 
الجوجتسو الربازيلية ومن محبي 

رياضة الكروس فت، وقد شاركت يف 
تجارب اختيار املواهب التي أجرتها 

WWE بديب يف وقت سابق من هذا 
العام بعد أن أرسلت دعوات ألشخاص 

محددين فقط. 
وضمت مجموعة املواهب 40 رجاًل 

وامرأة من الرشق األوسط والهند 
كلهم متيزوا بخلفيات رياضية 

مختلفة، فكان من بينهم رافعو أثقال، 
والعبو رغبي وكرة قدم، ومصارعون 

هواة، ومتمرسون يف الفنون القتالية، 
وخرباء يف اللياقة البدنية. وبفضل 
قدرات بسيسو الرياضية، وثقتها 

بنفسها، والجاذبية الطبيعية التي 
تتمتع بها، نالت الفرصة أن تبدأ 

تدريبها يف مركز WWE لألداء يف 
أورالندو، فلوريدا يف شهر يناير املقبل.

يف هذا اإلطار، قالت بسيسو: 
“يرشفني أن أكون أول امرأة من 

 .WWE الرشق األوسط تتعاقد مع
فالعمل مع هذه الرشكة فرصة 
مذهلة بالفعل. لقد زرت مركز 

التدريب يف أورالندو و كنت حارضة 

Mae Young Clas-  ففعاليات بطولة
 WWE وقد شهدت شخصيا قوة .sic

وشغف هواتها. وأنتظر بفارغ الصرب 
أن أبدأ مسرييت ألصبح نجمًة من 

”.WWE نجوم
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي 

لقسم املواهب والفعاليات الحية 
والقسم اإلبداعي بول ليفيسك 

امللقب باسم “تريبل أتش”: “يؤكد 
اختيار شادية لالنضامم إىل نظامنا 

 WWE لتطوير املواهب عى التزام
الدائم بتنمية مواهب متنوعة 

بتنوع معجبينا. ونحن واثقون بأن 
 WWE شادية ستشكل إلهاماً لنجوم

املستقبليني فيام نتابع جهودنا باختيار 

أكرث الرياضيني والفنانني موهبًة يف 
أنحاء العامل.”

وقد أنتجت OSN بالتعاون مع 
WWE حلقة خاصة مدتها ساعة 

واحدة تعرض فيها كواليس تجارب 
ديب . ومن املقرر أن ُيعرض الربنامج 

 OSN Sports ألول مرة عى قناة
Action 1 HD يف أواخر شهر 

نوفمرب.
وستنضم بسيسو إىل مجموعة من 
 WWE املواهب العاملية يف مركز

لألداء، وتأيت هذه املواهب من 
مختلف البلدان، مبا فيها أسرتاليا، 
والربازيل، وكندا، والصني، وأملانيا، 

والهند، واملكسيك، واململكة املتحدة.

يجدر الذكر أن مركز WWE لألداء 
هو مقَر نظام تطوير املواهب لدى 

الرشكة. وبفضل حلبات تدريب سبع، 
وبرنامج للياقة والقوة عاملي املستوى، 

ومنشآت إنتاج وتوليف متطورة، 
يقدم مركز األداء للمواهب الجديدة 

فرصة صقل مهاراتهم من خالل برامج 
شاملة تتضمن التدريب يف الحلبة 
والتأهيل البدين وتنمية الشخصية. 

باإلضافة إىل ذلك، ستخضع املواهب 
الجديدة لربنامج WWEللتطوير 

االحرتايف الذي يركز عى أربع دعائم 
تطويرية أساسية وهي: املهارات 

الحياتية، والتعليم، والصحة، والنجاح 
شادية بسيسواملهني.

 WWE ام����رأة أردن��ي��ة ت��وق��ع ع��ق��دًا م��ع
البالد سبورت

الوطن��ي  منتخبن��ا  الع��ب  س��جل 
الذهب��ي ع��ي  الفت��ى  للجوجيتس��و 
منفردي انجازاً جديداً ململكة البحرين 
يف رياض��ة الجوجيتس��و بحصوله عى 
امليدالية الذهبية ب��وزن 83 كيلوغرام 
دون بدل��ة يف بطول��ة الع��ني الدولية 
ملحرتيف الجوجيتس��و التي تستمر حتى 
اليوم السبت مبش��اركة 200 العباً عى 
صالة جامع��ة االم��ارات مبدينة العني 
االماراتية. وقدم عي منفردي مس��توى 
مميزا طوال مشواره يف منافسات وزن 
83 كيلوغ��رام دون بدل��ة، حيث جعل 
الجامهري تقف عى أقدامها وتقدم له 

تحية كبرية بعد هذا املستوى الكبري.
واس��تطاع ع��ي منفردي م��ن التفوق 

عى الربازيي نينو امربوسيني يف الدور 
نصف النهايئ.

وواجه عي منف��ردي خصمه الربازيي 

سامويل يف املباراة النهائية، حيث قدم 
منف��ردي أداء رائع يف املب��اراة ليخرج 
فائزاً باللق��اء ويتوج بامليدالية الذهبية 

بكل جدارة واستحقاق.

 بوكمال يشيد باالنجاز

تابع نائب رئيس اتحاد البحرين للدفاع 
ع��ن النف��س أم��ني رس الجوجيتس��و 
والكاراتي��ه والج��ودو واأليكيدوعم��ر 

بوك��امل، مع بعث��ة منتخبن��ا الوطني 
للجوجيتسو املش��اركة يف بطولة العني 
الدولي��ة ملح��رتيف الجوجيتس��و، حيث 
أج��رى بوكامل العديد م��ن االتصاالت 
م��ع البعث��ة. ونق��ل بوك��امل للبعثة 
تحيات وتقدير رئي��س اتحاد البحرين 
للدف��اع عن النف��س أحم��د الخياط، 
وهن��ئ بوكامل الالعب ع��ي منفردي 
به��ذا االنج��از، مش��رياً إىل أن االنجاز 
يعط��ي حافز كبري لبقية أفراد املنتخب 
بتقديم أفضل املستويات اليوم السبت 

والخروج بالنتائج االيجابية.
ومتنى بوك��امل كل التوفي��ق والنجاح 
لبعث��ة منتخبنا خالل منافس��ات اليوم 

السبت.  

الجوجيتسو لمحترفي  الدولية  العين  بطولة  ذهبية  يحرز  منفردي 
بوكمال ينقل تحيات الخياط لبعثة منتخبنا

علي منفردي على منصة التتويج عمر بوكمال

أم الحصم              اتحاد البحرين للدفاع عن النفس
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)وكاالت(: يس��تضيف فريق برشلونة عىل 
ملعبه “كامب نو” اليوم الس��بت، ماالجا 
متذيل الليج��ا، ضمن منافس��ات الجولة 
التاسعة من بطولة الدوري اإلسباين، بينام 
س��يحاول ريال مدريد الف��وز عىل ملعبه 

“سانتياجو برنابيو” أمام إيبار.
ويخ��وض البارس��ا، الذي يدربه إرنس��تو 
فالف��ردي، ه��ذا اللقاء بع��د أن فاز يف 7 
مباريات بالليج��ا وتعادل يف واحدة فقط 
خالل الجولة املاضية أمام أتلتيكو مدريد 
به��دف لكل منه��ام. وال ينتظ��ر أن ميثل 
ماالجا عقبة أم��ام الكتالوين، فهو يقبع يف 
املركز العرشي��ن واألخ��ر بالليجا برصيد 
نقطة واحدة، حصده��ا من التعادل أمام 
أتلتي��ك بلباو 3-3، ليصب��ح أبناء املدرب، 
ميتش��يل جونزالي��س، يف م��أزق رغم أن 

البطولة مازالت يف بدايتها.
ويغيب عن ماالجا يف هذا اللقاء خوس��يه 
روثي��و بس��بب عقوبة اإليق��اف، والعب 
الوس��ط الرصيب زدرافكو بسبب إصابة يف 
الس��اق اليرسى، بينام توجد شكوك حول 

مشاركة الحارس روبرتو خيمينيز.
أما البارسا فيدخل هذه املباراة بعد فوزه 

ع��ىل أوملبياكوس اليون��اين بثالثة أهداف 
لواح��د يف دور املجموعات بدوري أبطال 
أوروب��ا، ولكن��ه ال ميكنه أن يك��ون واثقا 
ففي املوس��م املايض تعادل أمام ماالجا يف 
الكامب نو. وسيحاول الفريقان يف مواجهة 
الس��بت العودة لتحقي��ق االنتصارات يف 
الوق��ت الذي يحتل فيه برش��لونة صدارة 
الليجا برصيد 22 نقطة بفارق أربع نقاط 

عن فالنسيا الوصيف.
وسيخوض فالنس��يا مواجهة معقدة أمام 

إشبيلية يوم السبت أيضا، علام بأن األخر 
س��يحاول االنتفاضة بع��د هزميته الكربى 
أمام س��بارتاك موسكو يف التشامبيونز ليج 
5-1 وقبلها أمام أتلتيك يف الجولة املاضية 

بالليجا.
ويع��ود الري��ال حامل اللق��ب للعب يف 
الربنابيو الذي يحقق نتائج ليس��ت جيدة 
في��ه ه��ذا املوس��م، حيث من��ي بهزمية 
واحدة وتعادل 3 مرات فيه بينها مباراتني 
يف الليج��ا وواح��دة يف التش��امبيونز أمام 

توتنهام.
وسيس��عى إيبار يف مباراة األحد الستغالل 
ه��ذا األم��ر عىل أم��ل خطف الف��وز أو 
التعادل يف الربنابيو، علام بأن الريال يحتل 
حاليا املركز الثال��ث يف الليجا ب�17 نقطة 
بينام يقبع إيبار يف املركز الس��ادس عرش 

بسبع نقاط.
وأوقف الروخيبالنكوس سلسلة انتصارات 
البارس��ا يف الجولة املاضي��ة بالليجا، ولكن 
معنوي��ات العبيه تراجع��ت بعد التعادل 
أمام كارباكا األذري يف دوري أبطال أوروبا.
وس��تنطلق الجولة التاس��عة م��ن الليجا 
الس��بت مبواجه��ة ليفانتي أم��ام خيتايف، 
بينام يلع��ب ريال بيتيس أمام أالفيس ثم 
يحل إشبيلية ضيفا عىل فالنسيا ويف ختام 

اليوم سيواجه برشلونة فريق ماالجا.
ويف منافس��ات األحد يلعب فياريال أمام 
الس بامل��اس وس��يلتا فيجو م��ع أتلتيكو 
مدريد وليجانيس أم��ام أتلتيك بلباو، ثم 

يحل إيبار ضيفا عىل الريال.
وتختتم الجولة يوم اإلثنني مبواجهتي ريال 
سوس��يداد أمام إس��بانيول وديبورتيفو ال 

كورونيا مع جرونا.

��ه األنظ��ار إىل مواجهتني  )وكاالت(: تتوجَّ
مثرت��ني ب��ني فريقني م��ن ليفرب��ول، يف 
مواجهة ناديني من ش��امل لندن، باملرحلة 
التاس��عة من الدوري اإلنجلي��زي املمتاز 

لكرة القدم.
ويخ��رج ليفربول ملواجه��ة توتنهام، فيام 
يس��تضيف إيفرتون، أرس��نال يوم األحد، 
حي��ث يتطلَّع 3 من هذه األندية لتقليص 
الفارق م��ع قطبي مانشس��ر، يف القمة، 
بين��ام يحل��م الط��رف الراب��ع بتصحيح 
أوضاع��ه. وخرس توتنه��ام، وليفربول مرة 
واح��دة فقط من��ذ بداية املوس��م، لكن 
يفص��ل بينهام 5 مراكز يف جدول الرتيب، 
حي��ث تعادل ليفرب��ول 4 مرات يف أول 8 

جوالت من املسابقة.
ويحتل توتنهام، املركز الثالث ب�17 نقطة، 
بف��ارق 5 نقاط خلف مانشس��ر س��يتي 
املتص��در، وبفارق 4 نق��اط أمام ليفربول 
صاحب املرك��ز الثامن. وق��دم الفريقان، 
أداًء مذهاًل يف دوري أبطال أوروبا الثالثاء 
املايض؛ حيث تع��ادل توتنهام مع مضيفه 
ريال مدريد ا)1-1(، فيام اكتسح ليفربول 
مضيفه ماريب��ور )7-0(. وعادل ليفربول، 
الرق��م القي��ايس املتمث��ل يف تحقيق أكرب 

انتصار خارج أرضه، لك��ن املدرب األملاين 
يورج��ن كل��وب ال يتوقع تحقي��ق نتيجة 

مامثلة عىل ملعب وميبيل.
وقال كل��وب: “من النادر الف��وز بنتيجة 
)7-0(.. من الرائع كتابة التاريخ. سنحاول 
اس��تغالل هذه النتيجة. من الواضح متاًما 
أنَّ��ه يف املب��اراة املقبلة ل��ن نحقق نفس 
النتيجة”. ويتطلع أرس��نال صاحب املركز 
الس��ادس للع��ودة إىل مس��اره الطبيعي 
من خالل املواجه��ة التي تجمعه مبضيفه 
إيفرتون، ال��ذي حقق ف��وزًا واحًدا فقط 

ليقب��ع يف منطقة الخطر. وخرس أرس��نال 
ع��ىل ملعب واتف��ورد )1-2(، وهو ما أثَّر 

بالسلب عىل معنويات الالعبني.
وقال بر مرتساكر قائد أرسنال “إذا بدأنا 
االس��تامع لآلراء املتعددة لن يجدي األمر. 
ينبغي علينا أن ننظر ألنفس��نا، وأن نفكر 

فيام قد يكون أفضل بالنسبة لنا”.
ويتطلع مانشسر سيتي، ملواصلة مسرته 
املذهلة عندما يس��تضيف برن��يل، اليوم 
الس��بت. وحق��ق س��يتي 7 انتص��ارات، 
وتع��ادل مرة واحدة يف أول 8 جوالت من 

املوسم، مسجاًل 29 هدًفا، واهتزت شباكه 
4 م��رات فق��ط، ليحتل الص��دارة بفارق 

نقطتني عن جاره مانشسر يونايتد.
وخرس برنيل، مرة واح��دة فقط، ويحتل 

املركز السابع بني أرسنال، وليفربول.
وقال شني ديك مدرب برنيل يف ترصيحات 
صحفي��ة: “املب��اراة الكبرة س��تكون يوم 

السبت. مواجهة غاية يف الصعوبة”.
ويبحث مانشس��ر يونايتد ع��ن مواصلة 
الضغ��ط عىل س��يتي يف الص��دارة عندما 
يخ��رج ملالق��اة هيدرس��فيلد، يف الوقت 
الذي يتطلع فيه واتفورد لتحقيق مفاجأة 
جديدة ع��رب الفوز عىل ملعب تش��يليس 
حام��ل اللقب. وصع��د واتف��ورد للمركز 
الراب��ع بع��د فوزه ع��ىل ارس��نال متفوًقا 

بفارق نقطتني عىل تشيليس.
وق��ال توم كالفريل العب وس��ط واتفورد: 
“أش��عر حًقا بأنَّنا نبني ش��يًئا م��ا هنا. ما 
الذي مينعن��ا من الفوز عىل تش��يليس؟.. 

نذهب إىل هناك بثقة”.
ويلتق��ي ي��وم الس��بت نيوكاس��ل م��ع 
كريس��تال ب��االس، وبورمنوث مع س��توك 
سيتي، وسوانزي مع ليسر سيتي، ووست 

بروميتش ألبيون مع ساوثهامبتون.

يوفنت��وس  ن��ادي  دخ��ل  )وكاالت(: 
اإليط��ايل يف منافس��ة م��ع برش��لونة 
اإلس��باين ومانشسر س��يتي اإلنجليزي 
من أجل التعاقد مع صفقة جديدة من 
بوروسيا دورمتوند األملاين، خالل سوق 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وذكر موقع “كالتشيو نيوز” أن األندية 
الثالث��ة تتصارع عىل ضم يوليان فيجل 
ال��ذي أصبح أح��د دعائ��م دورمتوند 
األساس��ية مع رحيل إلكاي جوندوجان 

إىل مانشسر سيتي.

وأش��ار املوق��ع إىل أن اإلس��باين بيب 
جواردي��وال، املدير الفني للس��يتزينز، 
يرى فيجل الحل األمثل لوسط الفريق 
اإلنجليزي، كام يرغب برشلونة يف إيجاد 

بديل مناسب لسرجيو بوسكيتس.
وأوض��ح أن دورمتوند ل��ن يتخىل عن 
الالعب بأقل م��ن 50 مليون يورو، يف 
ظل محاوالت يوفنتوس إلمتام الصفقة 
لصالح��ه بأرسع وق��ت ممكن، خاصة 
وأن كالوديو ماركيزيو وس��امي خضرة 

يعانيان بسبب تكرار اإلصابات.

يحي��ط  الغم��وض  زال  ال  )وكاالت(: 
مبس��تقبل الالع��ب ال��دويل األمل��اين، 
مس��عود أوزي��ل، إذ ينتهي عقده مع 

أرسنال بنهاية املوسم الحايل.
وتقول صحيفة “مرور” الربيطانية، إن 
أوزيل أخرب زمالءه يف أرسنال بالفعل، 
بأنه سينتقل ملانشسر يونايتد، الصيف 
املقبل، أو رمبا يضمه الشياطني الحمر 
خالل ف��رة االنتقاالت الش��توية. ومل 
يع��د رًسا أن الالعب يس��تعد ملغادرة 
أرس��نال، بع��د الترصيح��ات األخرة 

ملدربه، أرس��ني فينجر، حول إمكانية 
رحيله مع سانشيز، عن الفريق، خالل 
املركاتو الش��توي، ما سيضخ أموااًل يف 
خزائن الجان��رز. وخرس أوزيل مكانه 
يف التش��كيلة األساسية ألرسنال، خالل 
املوسم الحايل، بس��بب اإلصابات، إىل 

جانب انخفاض مستواه.
وكان جوزي��ه موريني��و، املدير الفني 
ملانشسر يونايتد، قد أثنى عىل أوزيل 
من قبل، ووصف��ه بأنه “أفضل العب 

يف املركز رقم 10 بالعامل”.

الخطأ ممنوع على ريال في برنابيو

ليفربول يحل ضيفا على توتنهام في ويمبلي

مهمتان في متناول برشلونة وريال

قمة بين توتنهام وليفربول 

تهديدات بالقتلمنافسة ثالثية 

قميص ثقيل 
)وكاالت(:  برر املدير الفني مليالن، فينتشنزو مونتيال، األداء 
الباهت للفريق هذا املوسم، عىل الرغم من تدعيم صفوفه 
بالعديد من الالعبني، خالل فرة االنتقاالت الصيفية املاضية.
وعلق مونتيال عىل التعادل السلبي، أمام أيك آثينا اليوناين، 

بالجولة الثالثة من الدوري األورويب، موكًدا أنه غر راض عن 
النتيجة، وذلك خالل ترصيحات نقلتها صحيفة “كوريري 

ديللو سبورت”اإليطالية.
وقال مدرب الروسونري، إن الهجوم الذي يتعرض له 

الفريق، رغم تصدره ملجموعته بالدوري األورويب، سببه ال�3 
تعادالت املتتالية، موكًدا أنه ميتلك العبني لديهم الجودة، 

لكن ينقصهم تقدميها يف امللعب.
ويرى مونتيال أن سبب األداء الباهت مليالن، هو وجود 

العبني يرتدون قميًصا ثقياًل، مثل قميص الروسونري، ألول 
مرة يف مسرتهم، مطالًبا اإلدارة والجامهر بالوقوف إىل 

جانبهم.
وعن حديث املدير الريايض مليالن، ماسيميليانو مرابييل، 

عندما قال: “منح الفرصة ملونتيال؟ لدينا وقت جميًعا”، رد 
املدرب: “مرابييل تربطني به عالقة صداقة، وأعرف أنه 

يكره الهزائم”.
ويحتل ميالن حالًيا املركز العارش، يف جدول ترتيب الدوري 

اإليطايل لكرة القدم.

)وكاالت(: ال يشعر ماوريسيو ساري 
مدرب نابويل بالسعادة بسبب مواجهة 
إنر ميالن بعد فرة قصرة من اللعب 

يف ضيافة مانشسر سيتي بدوري أبطال 
أوروبا ويعتقد أن غياب منافسه يف 

دوري الدرجة األوىل اإليطايل عن البطولة 
القارية قد مينحه أفضلية يف قمة اليوم 

السبت.
وفاز نابويل بكل مبارياته الثامين يف 

الدوري هذا املوسم بينام يأيت إنر ميالن، 
املنتيش باالنتصار بقمة ميالنو، ثانيا 

بسبعة انتصارات وتعادل وحيد وهو ما 
يجعل القمة بينهام مرتقبة.

ويف الوقت الذي حصل فيه نابويل عىل 
أسبوع كامل لالستعداد، فإن نابويل 

اضطر للعب يف ضيافة أكرث فرق أوروبا 
تألقا وخرس 1-2 أمام مانشسر سيتي 

يوم الثالثاء.
ويف خطوة لن متنحه عىل األرجح رضا 

الكثرين يف االتحاد األورويب، أوضح 
ساري أنه مينح األولوية ملباراته يف 

الدوري اإليطايل.
واملنطق وراء تفكر ساري أن سيتي 

سيفوز بكل مبارياته يف دور املجموعات 
وأنه يستطيع أن يتحمل الخسارة خارج 

أرضه أمام املتصدر، وهذا قد يثر مشاعر 
بعض الناس التي تشعر أن املنافسة يف 

دوري األبطال باتت متوقعة.
وقال ساري “سيتي أقوى فريق يف 
املجموعة من املحتمل فوزه بكل 

مبارياته الست، باقي املباريات ستكون 
حاسمة بالنسبة لنا”.

ويف مانشسر أراح ساري ثنايئ الوسط 
آالن وجورجينيو ودفع بالثنايئ أمادو 
دياوارا وبيوتر زيلينسيك، ورغم ذلك 

تعرض الجناح لورينزو إنسيني إلصابة 
عضلية طفيفة لتحوم الشكوك حول 

مشاركته يف القمة يوم السبت.
وقال ساري بعد تأكيد قدرة دياوارا 

وزيلينسيك عىل تعويض الثنايئ الغائب 
“أنا ال أقلل من أهمية دوري أبطال 
أوروبا لكني أمنح الراحة لالعبني بني 

وقت وآخر عندما يكونوا يف حاجة إىل 
ذلك”. وأضاف “إذا قمنا بتغير اثنني 

من الالعبني وتأثر مستوى الفريق فإن 

هذه مشكلة، أتعرض النتقادات بسبب 
إرشاك نفس الالعبني واآلن أتعرض 

النتقادات بسبب إجراء تغيرات كثرة يف 
التشكيلة”.

ووجه ساري، الذي لعب يف ضيافة 
روما الجولة املاضية، انتقادات ملنظمي 
الدوري اإليطايل بسبب توقيت مباراة 

يوم السبت املقبل.
وقال ساري “أحد املسؤولني يف رابطة 

الدوري أخطأ يف حساباته يف القرعة، من 
املستحيل اللعب يوم السبت أمام روما 

ثم خارج األرض مع مانشسر سيتي بعد 
3 أيام ثم عىل أرضنا مع إنر بعد أربعة 

أيام”.
ويتوقع ساري أيضا بعض املشكالت 

األخرى يف املستقبل.
وقال مدرب نابويل “يف ديسمرب/ كانون 

الثاين سنلعب آخر مباراة )يف دوري 
األبطال( بدور املجموعات أمام فينوورد 
وبعد أيام سنواجه يوفنتوس، هذا ليس 

موقفا جيدا بالنسبة لنا عند متثيل 
إيطاليا يف أوروبا”.

ومل يتسن الحصول عىل تعليق فوري من 
رابطة الدوري اإليطايل.

وغاب إنر ميالن يف املقابل عن اللعب 
يف أوروبا بعدما احتل املركز السابع يف 
الدوري املوسم املايض ويشعر الفريق 

براحة كبرة بسبب جدول املباريات.
وقال إيفان بريسيتش العب إنر عقب 

االنتصار 2-3 عىل ميالن “سننال أفضلية 

مهمة عندما نحصل عىل أسبوع من 
الراحة دون التزامات أوروبية”.

وأضاف الجناح الكروايت “نابويل هو 
أفضل فريق يف إيطاليا يف الوقت الحايل 

لكن نحن إنر”. 

اإلرهاق يحاصر نابولي قبل “موقعة” إنتر

تشيلسي- واتفورد

نيوكاسل- ك باالس

اليبزغ- شتوتغارت

اوغسبورغ- هانوفر

ليفانتي- خيتافي

سمبدوريا- كروتوني

موناكو- كان

هدرسفيلد- م يونايتد

ستوك- بورنموث

غالدباخ- ليفركوزن

هامبورغ- بايرن

بيتيس- االفيس

نابولي- انتر

رين- ليل

م سيتي- بيرنلي

سوانسي- ليستر
ساوثامبتون – وست بروم

فرانكفورت- دورتموند

فالنسيا- اشبيليه
برشلونة- ملقه
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 مطار البحرين ينظم يوم صحة المرأة 

“عقارات السيف” تتبرع بـ 15 ألفا لوقف الشيخ عيسى بن سلمان 

 مجمع سار ينظم فعاليته التوعية لمرضى السرطان

نظم���ت �رشكة مط���ار البحرين، اجلهة امل�ش���وؤولة 
عن اإدارة وت�ش���غيل مطار البحرين ال���دويل بالتعاون 
م���ع اخلدمات الطبية ب�رشكة ط���ران اخلليج واأكادمية 
اخلليج للط���ران، يوم���اً توعوياً حول “�ش���حة املراأة 
والوقاي���ة من �رشطان الثدي “ وذلك �ش���من فعاليات 
ال�ش���هر العاملي للتوعية حول �رشط���ان الثدي يف يوم 

اخلمي�س التا�شع ع�رش من اأكتوبر.
و�ش���ارك يف اليوم التوع���وي  الرئي�س التنفيذي  
حمم���د البنف���الح وعدد م���ن اأع�ش���اء االإدارة وعدد من 
املوظفني وموظف���ات ال�رشكة حيث ياأتي تنظيم هذا 
اليوم اإنطالقاً من اإميان �رشك���ة مطار البحرين باأهمية 
توعوية املوظف���ني واملوظفات ب�رشطان الثدي، وقد 
اإ�ش���تمل على تقدمي خدم���ات الفح�س واال�شت�ش���ارة 
الكامل���ة وذل���ك يف اخلدم���ات الطبية ب�رشك���ة طران 
اخلليج.   كما ح�رش املوظفون حما�رشة لتوعية �رشطان 
الث���دي يف مركز تدريب اأكادمية اخلليج حيث مت �رشح 

املزيد من املعلومات حول �رشطان الثدي.

قدم����ت �رشكة عق����ارات ال�ش����يف تربع����اً بقيمة 
15،000 دينار الى وقف ال�ش����يخ عي�شى بن �شلمان 

ال خليفة التعليمي اخلري.
وياأت����ي التربع �ش����من اإلتزام عقارات ال�ش����يف 
االإجتماعي����ة  امل�ش����وؤولية  اإ�ش����رتاتيجية  بتنفي����ذ 
لل�رشكة حيث ت�ش����عى دوماً لدعم االأن�ش����طة اخلرية 
للموؤ�ش�ش����ات وال�رشكات مبملك����ة البحرين على مدار 

العام.
ومتت مرا�ش���م اإ�ش���تالم ال�ش���يك بح�شور كٍل 
م���ن رئي����س جمل����س اإدارة �رشكة عقارات ال�ش���يف 
عي�ش���ى جنيبي، ونائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�رشكة 
ورئي�س جلنة ال�رشاكة املجتمعية م�شطفى ال�شيد، 
والرئي�س التنفيذي ب�رشكة عقارات ال�ش���يف  اأحمد 
يو�ش���ف، و�ش���كرتر جمل����س اإدارة �رشك���ة عقارات 
ال�ش���يف وع�ش���و جلنة ال�رشاك���ة املجتمعي���ة زكريا 
بوع���الي، ال���ى جان���ب ع�ش���و جمل����س اإدارة  وقف  

ال�ش���يخ عي�ش���ى بن �ش���لمان ال خليف���ة التعليمي 
املو�ش���وي  .وتقدم���ت  املو�ش���وي  وداد  اخل���ري 
بخال�س ال�ش���كر والتقدير ل�رشكة عقارات ال�ش���يف 

على تربعهم ال�شخي والذي من �شاأنه اأن ُي�شاهم يف 
دعم الطلبة املحتاجني اأ�ش���حاب املنح الدرا�ش���ية 

من برنامج الدرا�شات العليا.

اأق����ام جممع �ش����ار فعاليته اخلري����ة والتوعوية 
 Better( ملر�ش����ى �رشط����ان الث����دي حت����ت عن����وان
املواف����ق  ال�ش����بت  ي����وم   )Health Better Her
14 اكتوب����ر 2017 من ال�ش����اعة الرابعة ع�رشاً وحتى 
العا�رشة م�شاًء، بالتعاون مع فريق حلم ان�شان، حيث 

ح�رش اكرث من 300 �شخ�س.
وتخللت الفعالية الكثر من االأن�شطة والربامج 
التي �شاهمت ب�شكل كبر يف توعية النا�س بخطورة 
املر�س وعمل الفح�س املبكر للتفادي من اعرا�شه.

واو�ش����حت ته����اين توفي����ق العوامل النف�ش����ية 
الت����ي تقل����ل م����ن ح����دة ه����ذا املر�س،كم����ا حت����دث 
الدكتور فادي الطوا�س بخ�ش����و�س اأهمية الك�ش����ف 
املبك����ر للمر�س،وحتدثت جمموعة من الناجيات من 

ال�رشطان عن جتربتهن مع املر�س. 
جم����اين  فح�����س  الكن����دي  م�شت�ش����فى  وق����دم 
للزائ����رات، حي����ث جت����اوز الفح�����س املج����اين العدد 
املتوق����ع اكرث م����ن 150 امراة والك�ش����ف عن بع�س 
احلاالت واأخذ االجراءات الالزمة وباالإ�شافة الى ذلك 
قام م�شت�ش����فى البحرين التخ�ش�شي بتوفر ق�شائم 
خمف�ش����ة لعمل الفحو�شات الدقيقة يف امل�شت�شفى 
كما قدم فحو�شات جمانية ل�شغط الدم وال�شكري. 
واأعرب����ت مدي����رة جممع �ش����ار اأ�ش����مهان بوخوة 
ع����ن عميق �ش����كرها للم�ش����اهمني يف ه����ذه الفعالية 

ودعمهم اإلى مثل هذه الفعاليات اخلرية.

 “بانوراما للسيارات” تحتفي بشراكتها مع “التسهيالت”

“بيتفاير للبيتزا” يعاود االفتتاح باسم “فرانشيسكوز”

“الشيراتون” يستخدم وسائل االستحمام “لوجراند باين”

احتفل اأول ام�س مطع���م بيتفاير باإعادة 
افتتاحه بحلة جديدة وبا�ش���م فران�شي�ش���كوز، 
ح����رش حفل االفتت���اح عدد كبر من ع�ش���اقي 
البيتزا واالأطباق االإيطالية وا�شتمتع االأطفال 

باحتفال مميز اأمتد ل�شاعات طويلة.
كم���ا ح����رش حف���ل اإع���ادة افتت���اح مطعم 
البيت���زا  يف الثامن ع�رش من هذا ال�ش���هر، نخبة 
من م�ش���اهر و�ش���ائل التوا�ش���ل االجتماعي 
اأج���واء  اتخ���ذت  ال�شخ�ش���يات، وق���د  وكب���ار 
االحتف���ال ال�ش���بغة االإيطالي���ة  يف الرتفي���ه، 
واالألعاب، واجلوائز املقدمة، باالإ�ش���افة اإلى 

جتربة اأ�شناف من قائمة الطعام. 
واجلدي���ر بالذك���ر اأن املطع���م كان ق���د 
بنى �ش���معته عل���ى �شخ�ش���ية خيالية با�ش���م 
فران�شي�ش���كوز والت���ي كان���ت حم���ور حديث 

النا�س عنها.
خمتل���ف  بتقدمي���ه  املطع���م  ي�ش���تهر 
اأن���واع البيتزا - من �ش���منها بيتزا البيربوين 

ال�ش���هرة الت���ي ح���ازت عل���ى جائزة اأف�ش���ل 
بيتزا يف دبي -  اإلى جانب االأطباق االإيطالية 
االأخرى التي يتم اإعدادها يوميا من املكونات 
الطازجة مثل البا�ش���تا واملقبالت واحللويات 

واالإ�شافات. 
ع���اد املطع���م باأج���واء رائع���ة ميكنك���م 
مل �ش���مل االأ�ش���دقاء في���ه بالبهج���ة وامل���رح 
وباأجوائه العائلية لي�ش���تمتع االأطفال باأحلى 
واألذ االأطباق. و�شوف يفتتح املطعم بفرعني 
اأحدهم���ا يف منطق���ة اأرج���ان فيل���ج واالآخر يف 

منطقة اجلفر. 
كم���ا �ش���تكون هن���اك خدمة التو�ش���يل 
املبا����رش اأو ع���ن طري���ق املوق���ع والتطبي���ق 
مطع���م  وي�ش���تهر  طلب���ات،  االإلك���رتوين 
الواف���رة  اأطباق���ه  بحج���م  فران�شي�ش���كوز 
ومبكوناته���ا الطازج���ة ال�ش���حية والت���ي يتم 
اإعداده���ا يف املطع���م، مب���ا يف ذل���ك النقانق 

واأ�شابع جبنة املوزريال.

ع���ن  البحري���ن  �ش���راتون  توق���ف 
ا�شتخدام م�شتح�رشات “�شاين” يف جميع 
مبنتج���ات  وا�ش���تبدلها  الفن���دق  غ���رف 
ل���و جران���د باي���ن. ل���و جراند باي���ن وهي 
تعن���ي يف اللغة الفرن�ش���ية “اال�ش���تحمام 
و�ش���ائل  وحتت���وي  والكب���ر”،  الرائ���ع 
اال�شتحمام اجلديدة على ال�شامبو،وبل�شم 

ومرط���ب  اال�ش���تحمام،  وجي���ل  ال�ش���عر، 
اجل�شم،وغ�ش���ول الفم، و�شابون للج�شم 
و�شابون للوجه،حيث اإنها معلبة ومغلفة 
بطريقة ب�ش���يطة وكال�ش���يكية مع رائحة 

خفيفة ومثالية لتجربة ا�شتحمام رائعة.
ميكنك االإقامة يف فندق ال�ش���راتون 

واال�شتمتاع بتجربة اال�شتحمام الرائعة.

 “كايزن” تقدم “Fascial Manipulation “ لفنّيي العالج الطبيعي
اأعلن���ت �رشكة “كاي���زن” الرائدة يف جم���ال اإدارة 
امل�شت�شفيات واخلدمات اال�شت�شارية بقطاع الرعاية 
ال�ش���حية يف مملك���ة البحري���ن، عن تنظيمه���ا لدورة 
لتطوي���ر  املوجه���ة   Fascial  Manipulation
خربات ك���وادر وفنّيي قطاع الع���الج الطبيعي وذلك 

للمرة االأولى يف البحرين. 
و�ش���تقدم الدورة التي تاأتي بدعم من �شندوق 
العمل متكني واملعتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم 
املهن واخلدم���ات الطبية “نهرا”، عل���ى يد الطبيب 
االإيطايل اأنطونيو �شتيكو، الذي يعد من اأهم االأ�شماء 
الرائدة يف هذا املجال على م�ش���توى العامل، وهو من 
اأهم العاملني واملطوري���ن لهذا الربنامج التدريبي. 
و�ش���يتم االإ�رشاف على الربنامج يف اململكة من جانب 

مركز ال�رشف التخ�ش�شي للعظام والعالج الطبيعي.
ويجم���ع الربنام���ج املرتقب يف ال� 27 من �ش���هر 
اأكتوب���ر اجلاري ما ب���ني التدريب العمل���ي والنظري 
وذل���ك مب���ا يخ���دم اإي�ش���ال املعلوم���ة ب�ش���كل واٍف 
واحرتايف ملنت�ش���بي الدورة على اأن مينح املنت�شبون 

للربنامج �شهادة دولية معتمدة.
ومت اختي���ار ه���ذه ال���دورة التي متتد ل���� 6 اأيام 
من �ش���من قائمة طويلة م���ن الربامج الطبية ملا فيه 
ذل���ك من اأهمية لتطوير ه���ذا القطاع، وحلجم الطلب 
املتزاي���د على الربنام���ج ما ب���ني العاملني يف جمال 
الع���الج الطبيعي يف العامل عموما، ويف منطقة اخلليج 
خ�شو�ش���ا. وُيدر�س هذا الربنامج ال���ذي مت ابتكاره 
على يد الطبيب لوجي �ش���تيكو منذ منت�ش���ف القرن 
املا�ش���ي يف اأوروبا فيما يقارب االأربعني دولة حول 
العامل، وهو من الربامج املعتمدة منذ ما يزيد عن ال� 

16 عاما، ويطبقه اآالف املتخ�ش�شني.
تاأت���ي هذه ال���دورة �ش���من �ش���ياق جمموعة من 
ال���دورات التدريبي���ة االحرتافية املتخ�ش�ش���ة التي 
ت�شعى �رشكة “كايزن” من خاللها خلق فر�س لتطوير 
القط���اع الطب���ي يف مملكة البحرين؛ بهدف حت�ش���ني 
خ���ربات كوادرها. وتعتمد كايزن يف فل�ش���فتها على 
مب���داأ ياب���اين، وتعن���ي “التغي���ر لالأف�ش���ل”، وهي 
فل�شفة ميكن تطبيقها يف خمتلف املجاالت املهنية؛ 
بهدف حت�ش���ني خمتلف جوان���ب العمل من دون هدر 

للطاقة اأو الوقت.

لل�ش���يارات  بانورام���ا  �رشك���ة  احتف���ت 
ب�رشاكته���ا املثم���رة م���ع �رشك���ة الت�ش���هيالت 
لل�شيارات الوكيل واملوزع احل�رشي ل�شيارات 

GAC Motor يف مملكة البحرين. 
وا�شتقبل مالك �رشكة بانوراما لل�شيارات 
ح�شن ربيع مبعر�ش���ه اجلديد الكائن مبنطقة 
مدينة عي�ش���ى مدير العالمة التجارية يف �رشكة 

الت�شهيالت لل�شيارات برير جا�شم. 
واأ�ش���اد ربي���ع بالعالقة الوثيق���ة طويلة 
االأمد مع �رشكة الت�ش���هيالت لل�شيارت كونها 
�رشيكاً اإ�شرتاتيجياً مبيناً ما تتمتع به �شيارات 
GAC Motor من �شمعة طيبة واأداء متميز 
يف �شوق ال�ش���يارات يف البحرين موؤكداً الدور 
الكب���ر والب���ارز ال���ذي اأحدثته ه���ذه العالمة 
باإعتباره���ا  ال�ش���يارات  �ش���وق  يف  التجاري���ة 

العالمة االأ�رشع منواً يف اململكة.
م���ن جانب���ه، اأ�ش���اد جا�ش���م ب���اأداء �رشكة 

بانورام���ا لل�ش���يارات وب�ش���معتها الطيب���ة يف 
مبيعات التجزئة، عرب تقدميها لنتائج متميزة 
خالل ال�ش���نوات الفائتة، وباأنت�شار معار�شها 
لتغط���ي خمتلف اأنحاء اململك���ة مقدمة بذلك 
العديد من احلل���ول التمويلية جلميع الفئات 
وجلمي���ع امل�ش���تويات املادي���ة م���ن موظفي 
احلكومة وموظفي القطاع اخلا�س واأ�ش���حاب 
الدخ���ل املح���دود والعق���ارات مم���ا ي�ش���هل 
للزبائ���ن م���ن املواطن���ني واملقيميناأقتن���اء 
�ش���ياراتهم باأف�شل االأ�ش���عار مع توافر جميع 
املوديالت من �ش���يارات م�ش���تخدمة وجديدة 
مما يجعل منها اخليار املثايل لربات البيوت 
واملتقاعدي���ن وط���الب اجلامع���ات، من خالل 
توفر كافة العالمات التجارية االأكرث �ش���هرًة 
ب�س���مان الوكيل املعتمد عن طريق الأق�ساط 

املي�رشة بالتعاون مع ت�شهيالت البحرين.
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ف���ازت �لفنانة ن���و�ل �لزغبي بجائزة �أف�ض���ل فنانة لبنانية 
ل�ضنة 2017، وذلك ح�ضب ما �أعلنت �ل�ضفحة �لر�ضمية ملهرجان 
“Big Apple Music Awards”. و�ضيق���ام �حلفل يف قاعة 
“The Kings Theatre” يف مدين���ة نيوي���ورك يف �لوالي���ات 

�ملتح���دة �الأمريكي���ة بتاري���خ 22 دي�ضمرب �لق���ادم. وكانت قد 
�نته���ت ن���و�ل موؤخًر� م���ن ت�ضوير كلي���ب �أغنية “ب���رج �حلمل” 
الإ�ضد�ره���ا قريًبا وه���ي من كلمات عبد �للطي���ف �لبناي، �أحلان 

�ملو�ضيقار طالل، توزيع ح�ضام كامل و�إخر�ج ب�ضام �لرتك. 

  للتو��ضل:  )ق�ضم �ملنوعات: 17111479(              ق�ضم �الإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ال�ضرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

tariq_albahhar

21 اكتوبر

 1798
�الأول���ى  �لقاه���رة  ث���ورة 
�لفرن�ض���ية،  �حلملة  على 
��ضت�ض���هد فيه���ا 2500 
م����ري، بينم���ا كان عدد 
�لفرن�ض���يني  �لقتل���ى 
16 ف���رًد� فق���ط، بينهم 

�جلرن�ل ديبوي.

1879
عر�س �أدي�ضون �مل�ضباح 
�لكهربائ���ي الأول مرة يف 

عر�س خا�س.

1914
�حل���رب �لعاملية �الأولى: 
�أنور با�ض���ا وزيًر�  تعيني 

للحرب يف تركيا.

 1918
�حل���رب �لعاملية �الأولى: 
ح���رب  توق���ف  �أملاني���ا 

�لغو��ضات.

 1952
ملنظم���ة  �جتم���اع  �أول 
�ملوؤمتر �الإ�ض���المي بجدة 
�إعالم  و�لذي جم���ع وزر�ء 

�لدول �الإ�ضالمية.

 1967 
�إغر�ق �ملدمرة �الإ�ر�ئيلية 
�لبحرية  يد  “�إيالت” على 

�مل�رية.

 1974 
خالل زيارت���ه �إلى لبنان، 
�لفرن�ضي  �خلارجية  وزير 
�أول  يعق���د  �ض���وفانيار 
م�ض���وؤول  ب���ني  �جتم���اع 
ويا����ر  غرب���ي  �أوروب���ي 

عرفات.
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 وب���د�أت موؤخ���ًر� جلن���ة حتكيم 
و�لق�ض���رية  �لت�ض���جيلية  �الأف���الم 

و�لتحريك �أولى جل�ض���اتها برئا�ضة 
مدي���ر �لت�ض���وير �ض���عيد �ض���يمي، 
د.  عاط���ف،  �إمي���ان  د.  وع�ض���وية: 
�ل�ض���حري، �ملخ���رج �ري���ف  معت���ز 
�لبن���د�ري و�لناقد جم���دي �لطيب؛ 
تن����س  ح�ض���بما  ح���ددت،  حي���ث 
�لالئح���ة، نظ���ام عمله���ا و�ض���و�بط 
�لتقيي���م و�لطريقة �لت���ي يتم بها 
�لت�ض���ويت، وف���ور �النته���اء م���ن 
�جلل�ض���ة �لتي ��ضت�ضافها �ضندوق 
�لتنمية �لثقافية، و�ضهدت ح�ضور 
د. �ضمري �ض���يف رئي�س �ملهرجان، 
�ل���ذي رحب برئي�س و�أع�ض���اء جلنة 
�لتحكي���م، �نتقلت �للجنة �إلى قاعة 
�لفنون باملجل����س �الأعلى للثقافة 
للب���دء يف م�ض���اهدة �أف���الم �لي���وم 

�الأول.   

وُيع���ّد وحيد حامد و�حًد� من �أبرز 
كّتاب �ل�ض���يناريو يف �لوطن �لعربي 
و�ض���احب تاري���خ مهن���ي ميت���د �إلى 
�أربعة عقود، قّدم خاللها عدًد� كبرًي� 
م���ن �الأف���الم ذ�ت �لبع���د �الجتماعي 
و�ل�ضيا�ضي، باالإ�ضافة �إلى م�ضاهمته 

�لو��ضعة يف �لتلفزيون. 
ُول���د وحي���د حام���د يف حمافظ���ة 
�ل�رقّي���ة �ض���مال م����ر، و�نتق���ل يف 
�ض���بابه �إلى �لقاه���رة لدر��ض���ة علم 

�الجتماع. 
و�نطل���ق يف ع���امل �لكتاب���ة م���ع 
م�ضل�ض���ل “�أح���الم �لفت���ى �لطائ���ر” 
و�لذي �ض���ّكل بد�ية تعاونه �لطويل 
م���ع �ملمث���ل �لقدي���ر ع���ادل �إم���ام. 
�لثنائ���ي  ه���ذ�  تع���اون  ع���ن  ونت���ج 
�لعدي���د من �الأف���الم �ملمي���زة منها 
“�الإرهاب  �ل�ضاخر  �لفيلم �لكوميدي 
و�لكب���اب”، و�ل���ذي عك����س ق�ض���ية 
�لف�ض���اد ومعاناة �لطبق���ة �لعاملة يف 
م�ر؛ باالإ�ض���افة �إلى فيلم “�لغول” 
وفيل���م “طيور �لظالم” �لذي �ض���ّلط 
�ل�ضوء على �لف�ضاد �ل�ضيا�ضي وعلى 
�أيديولوجّي���ة �الإخو�ن �مل�ض���لمني يف 
م�ر، ف�ض���اًل عن تع���اون �لثنائي يف 
“عم���ارة يعقوبيان”  �لفيلم �جلريء 
و�ل���ذي �أخرج���ه م���رو�ن حام���د، جنل 

وحيد حامد. 
كما تعاون وحي���د حامد مع عدد 
من �ملخرج���ني �ملبدعني مثل ي�ري 
ن����ر�هلل وعاط���ف �لطّي���ب و�ري���ف 
عرف���ة، حي���ث بل���غ ر�ض���يد تاريخ���ه 
�ل�ضينمائي �أكرث من 40 فيلًما وعدًد� 
ال يح�ض���ى من �الأعمال �لتلفزيونية. 
رّك���ز حام���د يف �أفالم���ه عل���ى عن����ر 
�لكوميديا �ل�ضيا�ضية، كما �ت�ضح يف 
فيلم “معايل �لوزي���ر” و�لذي عك�س 

جمدًد� ق�ضية �لف�ضاد. 
وح�ضل على جمموعة من �جلو�ئز 
م���ن مهرجانات �ض���ينمائية عن عدد 
من �أعمال���ه، من �أبرزه���ا “�للعب مع 
�لكبار” و”�حكي يا �ضهرز�د” و”قطة 
وف���ار”. ومن �أحدث �أعماله م�ضل�ض���ل 
و�رد  �جلماعة”،  و”عودة  “�جلماعة” 
هذ�ن �لعمالن تاريخ موؤ�ض�س ومر�ضد 
جماعة �الإخو�ن �مل�ضلمني ح�ضن �لبّنا 

وتاأثري �حلركة على م�ر. 
حام���د  وحي���د  من���ح  ومبنا�ض���بة 
�جلائ���زة ق���ال عب���د �حلمي���د جمع���ة 

“كتاب���ة  �إن  �ملهرج���ان  رئي����س 
�ل�ض���يناريو فن فريد م���ن نوعه وهو 
�لعمود �لفقري الأي فيلم، وي�ضعب 
عل���ى �أي خم���رج �أن يبني م�ض���اهد �أو 
�ضخ�ض���يات مقنع���ة دون �ال�ض���تناد 
�إلى �ض���يناريو حمكم”، و�أ�ضاف “�إّن 
�مل�ض���رية �ملهني���ة �لطويلة للكاتب 
وحي���د حام���د وتنوعه���ا توؤك���د على 
موهبته، وعلى �أهمّية وظيفة �لكّتاب 
�ملوهوبني يف هذه �ل�ضناعة”، وختم 
عبد�حلمي���د جمعة قوله �إّن “مهرجان 
دب���ي �ل�ض���ينمائي �ل���دويل” يت�رف 
با�ض���تقبال �لكات���ب وحي���د حامد يف 
مدينة دبي تقديًر� وتكرمًيا لتاريخه 
و�إجنازه من خ���الل تتويجه ب� “جائزة 

تكرمي �إجناز�ت �لفنانني”.
من جهته، �أع���رب �لكاتب وحيد 
حامد ع���ن �متنانه بالتك���رمي، وقال 
“�إن���ه ملن دو�ع���ي فخري ح�ض���ويل 
على �جلائزة �ملرموقة خالل مهرجان 
دب���ي و�أتطلع �إل���ى ��ض���تالمها خالل 

�ملهرجان يف دورته �ملقبلة”. 

“شبـاب النعيـم” يقـّدم عرضـا 
مسـرحيـا “حديـث الفرشـاة”

�للجنة �الإعالمي���ة – مهرجان خالد بن حمد 
للم�رح �ل�ض���بابي: �أعرب �لنائب �الأول لرئي�س 
�ملجل����س �الأعلى لل�ض���باب و�لريا�ض���ة رئي�س 
�الحت���اد �لبحرين���ي الألع���اب �لق���وى �لرئي�س 
�لفخري لالحتاد �لبحريني لريا�ض���ة �ملعاقني 
�ضمو �ل�ضيخ خالد بن حمد �آل خليفة عن عميق 
�ض���كره وتقديره ل�ركة نفط �لبحرين “بابكو” 
برعايته���ا �لف�ض���ية ملهرج���ان جائزة �ض���موه  
للم����رح �ل�ض���بابي لالأندية �لوطني���ة و�ملر�كز 
�ل�ضبابية و�ملعاقني يف ن�ض���خته �لثالثة، و�أكد 
�ض���موه �أن رعاي���ة بابكو �لف�ض���ية حمل تقدير 

و�عتز�ز.
ويق���ام �ملهرجان خالل �لف���رتة 5 �أكتوبر 
�جلاري حتى 21 منه على �ض���الة مركز �ملحرق 
�ل�ض���بابي �لنموذج���ي، حتت رعاي���ة كرمية من 
�ضموه، وذلك بتنظيم من وز�رة �ضوؤون �ل�ضباب 
و�لريا�ض���ة بالتع���اون م���ع �ملكت���ب �الإعالمي 
ل�ض���مو �ل�ض���يخ خالد بن حم���د �آل خليفة حتت 
�ضعار “لنغر�س ب�ضمة” وياأتي �إقامة �ملهرجان 
�ض���من �إحدى �ملب���ادر�ت �لكرمية ل�ض���موه يف 

دعم �ل�ضباب يف �ملجال �لثقايف و�الإن�ضاين.
و�أ�ضار �ضمو �ل�ضيخ خالد بن حمد �آل خليفة 
�أن وج���ود �رك���ة بابك���و يف �لرعاي���ة �لف�ض���ية 
يوؤكد �لتوج���ه �لكبري �لذي توليه �ل�ركة بدعم 
�ل�ض���باب �لبحريني، معرًبا ع���ن فخره و�عتز�زه 
بتو�ج���د �ل����ركات �لوطني���ة يف �لرعاي���ة لهذ� 
�ملهرجان �ل���ذي يهدف �إلى �لتفاف �ل�ض���باب 

�لبحريني حول �لفن و�لثقافة.
وقّدم �ضمو �ل�ضيخ خالد بن حمد �آل خليفة 
عظيم �ل�ض���كر و�المتنان �إلى �ركة بابكو على 
دعمه���ا �ملتو��ض���ل للمبادر�ت �لت���ي يطلقها 
�ض���موه، م�ض���رًي� �إلى �أن حر�ض���ها عل���ى �لدعم 
يوؤك���د نه���ج �ل�ركة لتحقي���ق �الأه���د�ف �لتي 
و�ضعتها �لقيادة �لر�ضيدة و�حلكومة �ملوقرة 

باحتو�ء �ل�ضباب وتقدمي كامل �لدعم لهم.
من جانبه، قال مدير �الت�ض���ال �ملوؤ�ض�ضي 

يف �رك���ة نفط �لبحرين “بابكو” نو�ف ح�ض���ني 
�ض���لطان �لغ���امن �إن رعاي���ة �ل�رك���ة �لف�ض���ية 
ملهرجان خالد بن حمد للم�رح �ل�ض���بابي ياأتي 
�نطالًق���ا من مب���د�أ �ل�ر�ك���ة �ملجتمعي���ة �لذي 
توليه �ل�ركة �هتماماً كبرًي�، وقال نو�ف �لغامن 
�إن �ل�رك���ة توؤمن باأهمية �ل�ر�ك���ة �ملجتمعية، 
وخدمة فئة �ل�ض���باب �لتي تعترب فئة �أ�ضا�ضية 

يف �ملجتمعات.
و�أ�ضار �إلى �أن �ل�ركة لديها �الإميان �لقوي 
يف �أن �ل�ضباب بات �لعن�ر �لفعال يف �ملجتمع، 
عل���ى �خت���الف �ملج���االت �لتي ي�ض���ارك فيها، 
و�أو�ضح �أن دعم فعالية �مل�رح �ل�ضبابي ياأتي 
متا�ض���ًيا مع روؤية �ضمو �ل�ضيخ خالد بن حمد �آل 

خليفة الإعادة �إحياء هذ� �لفن، خا�ضة مع وجود 
�لرغب���ة �لكبرية لدى �ل�ض���باب �لبحريني لرتك 

�لب�ضمة على هذ� �ملجال.

عواد: المهرجان يشهد تطورا كبيرا
�أك���د �لفنان �لبحرين���ي �لقدير حممد عو�د 
�أن مهرج���ان جائ���زة خال���د ب���ن حم���د للم����رح 
�ل�ض���بابي لالأندية �لوطنية و�ملر�كز �ل�ض���بابية 
ولذوي �الإعاقة يف ن�ضختها �لثالثة �ضهد تطوًر� 
� على م�ضتوى �ضقل و�إخر�ج �ملو�هب  كبرًي� جدًّ
�ل�ض���ابة �لق���ادرة عل���ى توجيه ر�ض���الة مثالية 

لل�ضارع �لعربي يف جمال �لفن.
و�ضهد حممد عو�د مهرجان جائزة خالد بن 

حمد، حيث كان �ض���يف ����رف م�رحية “حديث 
�لفر�ضاة” �لتي قدمها مركز �ضباب �لنعيم.

و�أو�ض���ح �لفنان حممد عو�د �أن ما ي�ضهده 
�ملهرج���ان من تط���ور يدل عل���ى �أن �ملهرجان 
ناج���ح من جمي���ع �جلو�ن���ب، مبيًنا �أن �لن�ض���خة 
�لثالث���ة ج���اءت لتوؤك���د �ضل�ض���لة �لنجاحات يف 
�لن�ض���ختني �الأولى و�لثانية، وقال: “�إن �إخر�ج 

هذه �ملو�هب �ل�ضابة �ضيعطي �ل�ضارع �لعربي 
�نطباًع���ا ممي���ًز� باأن �لف���ن �لبحرين���ي ميتلك 
�لعدي���د م���ن �ملو�هب وهو قادر على �إر�ض���ال 

ر�ضائل هادفة تخدم �ملجتمع �لعربي”.

االستعداد لحفل الختام
تو��ض���ل �للجنة �ملنظم���ة �لعليا ملهرجان 
خال���د بن حمد للم�رح �ل�ض���بابي، ��ض���تعد�دها 
للحفل �خلتام �لذي �ض���يقام �ليوم �ل�ضبت 21 

�أكتوبر �حلايل.
وعقدت �للجنة �ملنظمة �جتماع ملناق�ض���ة 
�حلفل �خلتامي برئا�ضة عمر عبد�لعزيز بوكمال 
مدير �ملكتب �الإعالمي ل�ض���مو �ل�ضيخ خالد بن 
حمد بن عي�ضى �آل خليفة ع�ضو �للجنة �ملنظمة 
�لعليا، وبح�ض���ور روؤ�ضاء �للجان �لعاملة وعدد 

من �أع�ضاء �للجان.
و�عتم���دت �للجن���ة �ملنظمة حف���ل �خلتام 
�لذي �ضيقام حتت رعاية �ضمو �ل�ضيخ خالد بن 

حمد �آل خليفة.

عرض جيد لمسرح شباب النعيم
ق���ّدم مرك���ز �ض���باب �لنعي���م عر����س جيد 
مل�رحي���ة “حديث �لفر�ض���اة” �لت���ي كانت من 
�إخر�ج عبد�هلل �لقطان يف �آخر عرو�س �لهام�س.
�أقيم���ت �لن���دوة  وبع���د خت���ام �لعر����س، 
�لتعقيبي���ة �لت���ي كانت بني �ملخ���رج عبد�هلل 

�لقطان و�جلمهور.

    BUZZ      
أحداث

تر�فق حياتك �ل�ضعيدة مع �ضحة جيدة، لذ� 
مار�س �لريا�ضة. 

م�روع جديد �أو عن عالقة مهنية تغذيها يف 
�الأيام �ملقبلة. 

كن م�ض���تعدًّ� ملو�جهة �الأيام يف �أمور غريبة 
نوًعا ما.

ا كبرًي�، لكن ال  ق�ض���ية مهنية ت�ض���ادف حظًّ
تخ�ضع لل�ضغوط. 

ال تدع �الآخرين يتالعبون بو�ض���عك �ل�ضحي 
دون مناق�ضة. 

�لق���وة تكم���ن يف حت���دي �ل�ض���عاب وع���دم 
�ال�ضت�ضالم �أبًد�.

ال تدع �لعمل ي�ض���يطر على ح�ضاب �الهتمام 
ب�ضحتك.

تو�كب كل جديد على �ل�ضعيد �لطّبي 
بغية �الّطالع على ما يفيد. 

و�لت����ّرع  مطلوب���ة  �حلا�ض���مة  �لق���ر�ر�ت 
مرفو�س.

ال ت�ض���تخف باأي عار�س �ضحي ب�ضيط و�أعره 
كل �هتمامك. 

خّف���ف ق���در �مل�ض���تطاع من �إجهاد نف�ض���ك 
باأعمال مرهقة. 

تن�ضط �الت�ضاالت �ملثمرة وتنفرج �الأو�ضاع 
على نحو ملحوظ.
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رسالتك للماجستير كانت عن “المكان في الرواية 
البحرينية”، نعلم أن المكان عمومًا هو بيئة النص 
وملهم��ه، فما الخصوصية الت��ي يمنحها المكان 

للرواية البحرينية تحديدًا؟

- ع���ن �لر�وي���ة �لبحريني���ة، ف���ال يخف���ى على 
�ملتابع يف �ملنطقة �أن �ملكان لدينا على �لرغم من 
�ضغره وحمدودية تنوعه كما هو يف مناطق خليجية 
�أخرى كال�ض���عودية و�ض���لطنة عمان، ف���اإن �لكاتب 
�لبحرين���ي حاول �أن يوظف تل���ك �الأمكنة �ملحدودة 
لديه من مدن وقرى 

و�ض���و�حل بحري���ة، لك���ن كان توظيفه���ا مرتبط���اً 
بالعالق���ة �الجتماعي���ة �لت���ي كانت ترب���ط �لكاتب 

باملكان نف�ضه. 
وهذ� ما كان و��ض���حاً يف �ضياقات تلك �الأمكنة 
�لتي جاءت يف �لرو�يات �لتي تناولتها در��ض���تي يف 

�ملاج�ضتري. 
�أم���ا ل���و تعمقن���ا بع����س �ل�ض���يء ح���ول تل���ك 
�خل�ضو�ض���ية، فه���ي تكاد تكون عام���ة يف �ملنطقة 
كلها، رمب���ا يحدث تباين طفيف ب���ني مكان و�آخر، 
غ���ري �أن �لدر��ض���ات �ملعني���ة باملكون���ات �ل�ردية 
و�لتقني���ات عل���ى م�ض���احة �لوط���ن �لعرب���ي كانت 
من�ضبة يف تناول �ل�ضخ�ضية �أكرث بكثري من �لبقية، 
و�إل���ى �الآن �لدر��ض���ات �ملعني���ة بالزم���ان و�ملكان 
قليلة جد�ً قيا�ضاً باملنجز �ل�ردي يف �ملنطقة، وهذ� 

�أحد �أ�ضباب توجهي لدر��ضة �ملكان.
ما دور “األسطورة” الراس��خة في التراث المحلي، 

في النص الروائي البحريني؟

- علين���ا هن���ا �أن نح���دد مفه���وم �الأ�ض���طورة، 
حي���ث ال يدخ���ل �للب�س ب���ني �الأ�ض���طورة و�حلكاية 
و�لفنتازي���ا، فم���ا يعن���ي باالأ�ض���طورة؛ �أت�ض���ور �أن 
�الأعم���ال �لبحرينية �لتي – عل���ى �الأقل قر�أتها – ال 
تتعاطى مع �الأ�ضطورة ب�ضبب عدم وجود �الأ�ضطورة 
يف ح�ض���ارتنا عد� ملحمة جلجام�س وكيف و�ضل �إلى 
�ملنطق���ة باحثاً ع���ن زهرة �خلل���ود، وكذلك ما ورد 
من حكاي���ات عرب �حل�ض���ارة �لديلمونية وتايلو�س، 
لكن كل هذ� مل يوظفه �لكاتب �لبحريني يف �أعماله 
�ل�ردية، حيث كان �لهم �الجتماعي وحالة �الإن�ض���ان 
هي �لتي ت�ض���غل �لرو�ئي، �ض���و�ء يف حماولة ك�ضف 

زي���ف �ملجتمع �جتماعي���اً �أم �قت�ض���اديا، و�أثر ذلك 
على �ل�ضخ�ضيات �ل�ردية يف بعدها �لنف�ضي.

 قدم��تَ دراس��ة عن “ص��ورة المرأة ف��ي الرواية 
النس��وية الخليجي��ة الجدي��دة”، م��ا س��مات تلك 

الصورة؟

- يف در��ض���تي ل�ض���ورة �مل���ر�أة يف �لرو�ي���ة 
�لن�ض���وية كان���ت منطلق���ة م���ن �لبح���ث ع���ن دور 
�لرو�ئية �خلليجية جتاه نف�ض���ها وجت���اه �ملر�أة يف 
�ملنطق���ة وكيف ت�ض���تدعي ق�ض���اياها وتعاجلها 
م���ن زو�يا عدة، يف �ض���ياق عالق���ة �مل���ر�أة بذ�تها 
وذ�ت �الآخ���ر، �ملر�أة �إن كانت �أم���اً �أم �أختاً �أم بنتاً، 
و�الآخر �لرجل �الأب و�لزوج و�البن و�الأخ و�ل�ضديق 
و�حلبيب، و�الآخر “تبئريها” جتاه �ملكان و�لزمان، 
من خالل هذ� تبني يل بعد در��ضة �أكرث من خم�ضة 
وثالثني عمالً رو�ئياً لرو�ئيات خليجيات، �أن هناك 

نزع���ة جارفة من قبل �ملر�أة للكتابة �لرو�ئية، و�إن 
كان ذلك على ح�ض���اب �لقيم���ة �لفنية و�جلمالية، 
كذل���ك �الهتم���ام باإظهار �ض���ور متع���ددة للمر�أة 
تو�ض���ح مدى �لتعامل �ملجتمع���ي معها وفق هذه 
�ل�ض���ور، و�ض���ف �لرجل باعتباره م�ض���در �ل�ضلطة 
و�لقوة و�لغطر�ض���ة، �إال �أن �للغ���ة �لتي كتبت بها 
هذه �الأعمال ال ت�ض���ري �إلى لغة خا�ضة باملر�أة، بل 
هي لغة عادية ميكن �أن يكتبها �لرجل و�ملر�أة معاً، 
ولك���ن ما لفت �النتب���اه �أن كل �الأعمال توؤكد على 
حماربة �لعنف و�لتطرف، وتدعو �إلى �لقيم �لعليا 
م���ن �الح���رت�م و�لت�ض���امح و�لتعاي����س �الجتماعي 
و�لتو��ضل �لثقايف و�لتالقي �حل�ضاري، مع هيمنة 
�ملكان على جل هذه �الأعمال، �ض���و�ء �أكان �ملكان 
يف منطقتن���ا �خلليجي���ة �أم خارجه���ا )�أمكنة عربية 

و�أجنبية(.

 أنت هنا تعيد ما وصلتَ إليه في دراستك أن صورة 
الرجل ل��دى الروائيات الخليجيات عبارة عن أنموذج 
للتسلط والهيمنة... أليس��ت هذه سمة المجتمع 

الشرقي عمومًا؟

- حينم���ا نناق�س و�ض���ع �لرجل ونظ���رة �ملر�أة 
�إلي���ه هنا مبا�رة �ض���يتجه �حل���و�ر �إلى روؤي���ة �ملر�أة 
�لت���ي كانت وال ت���ز�ل تعاين، لكن ال ب���د من قر�ءة 
فاح�ض���ة �إل���ى �لرجل �ل���ذي هو �أي�ض���اً حك���م عليه 
بالت�ض���لط من قبل �ملجتمع وعاد�ته و�أعر�فه، وهذ� 
ما عك�ض���ه يف حياته �ليومية على من حوله مبا فيها 
�مل���ر�أة، �إ�ض���افة �إلى �لوع���ي �الجتماع���ي و�لثقايف 
�ل���ذي يتمثلهما �لرجل، فاإن كان و�عياً ومثقفاً كما 
�أو�ضحته �لرو�ئية �لدكتورة بدرية �لب�ر يف رو�يتها 
“هند و�لع�ضكر” يف �ضورة �الأب من جهة، وما يحمله 
م���ن ثقاف���ة، مقاب���ل )من�ض���ور( زوج )هن���د( �لذي 
ميار�س دور�ً �أكرث �ض���لطوية و�إجحاف���اً جتاه �ملر�أة؛ 
لذلك تكمن �لروؤية جتاه �لرجل بح�ضب �لز�وية �لتي 

تلتقطها �لكاتبة لدر��ضة �ل�ضخ�ضية �لذكرية.
 أليس من الظلم اعتبارك )في الدراس��ة( أن المرأة 
الخليجي��ة اتجه��ت لكتابة الرواي��ة لتكون فاعلة 
بذاتها األنثوية، ومن أجل تحس��ين صورة المرأة... 

أين الروح المبدعة؟

- فعالً، نحن يف منطقة �خلليج �لعربي، ونتيجة 
للمعاناة �لتي تعانيها �ملر�أة يف مناح كثرية، ومنها 
الكتاب���ة والن�ض���اط الثق���ايف، ما لدين���ا يف املجتمع 
�خلليجي من �لن�ض���اء �لالتي يبدعن من �لكتابة �إلى 
�لتمثيل �إلى �لت�ض���كيل �إلى �ل�ض���حافة، �إلى �لكثري 
م���ن �جلو�نب �الأخرى، لكن �ملجتم���ع يحا�رها حتى 

يف تذييل �أ�ضمائهن حتت مقال كتبنه. 

فهد حسين: روايات المرأة الخليجية 
كرست صورة الرجل التسلطي

الثقايف اخلليجي، منذ عكف على  امل�شهد  الدكتور فهد ح�شني، ح�شوراً متميزاً يف  البحريني  الناقد  �شجل 

الرواية البحرينية، حيث  املكان يف  اأواًل بدرا�شة ح�شور  الروائي وتاأثرياته االجتماعية. بداأ  املنجز  درا�شة 

الثيمات  االإن�شان عن  االجتماعي وحالة  الهم  اأكرث بحمل  كان من�شغاًل  البحريني  الروائي  اأن  وجد 

اخلليجية  الن�شوية  الرواية  امل��راأة يف  تتبع �شورة  على  البحريني عكف كذلك  الناقد  االأخ��رى. 

اأن  والدرا�شات، وكان الفتاً مالحظته  االأبحاث  ال�شياق عدداً من  واأ�شدر يف هذا  اجلديدة، 

الرواية الن�شوية اخلليجية كر�شت �شورة الرجل اأمنوذجاً للت�شلط والهيمنة، ومل ت�شر 

اإىل البنية الثقافية التي اأنتجت الذكوري. هذا جزء من لقاء حل�شني من موقع 

�شحيفة ال�شرق االأو�شط اللندنية:

خا�ص

ال��ق��ّي��م��ة التي  امل��ب��دع��ة وامل��ث��رية للنقا�ش واإجن���ازات���ه  ت��ق��دي��ًرا الأع��م��ال��ه 

�شاهمت يف تطّور ال�شينما امل�شرّية ب�شكٍل خا�ش والعربّية ب�شكٍل عام، �شيّكرم 

حامد  وحيد  ال�شهري  امل�شري  الدويل” الكاتب  ال�شينمائي  دبي  “مهرجان 
ب�”جائزة تكرمي اإجنازات الفنانني” يف دورته الرابعة ع�شر والتي �شتنعقد يف 

الفرتة بني 6-13 دي�شمرب املقبل.

 تكريم وحيد حامد 
في مهرجان دبي السينمائي 

خا�ص
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ر�سيع عمالق دون العام بوزن طفل يف التا�سعة
حالة نادرة يعانيها طفل ر�ضيع عمره 10 
اأ�ض���هر فقط، اإذ يبلغ وزن���ه 30 كيلوغراماً، مبا 
يق���در بوزن طفل يف التا�ض���عة م���ن عمره على 
الأقل. الطفل يدعى “لوي�س مانويل”، وتقطن 
اأ�رست���ه مبدين���ة تيكومان بولي���ة كوليما غرب 
املك�ض���يك، واأخرب الأطباء والديه اأنهم يخ�ضون 
من اإ�ض���ابته مبتالزمة “برادر- ويلي )بو�س(” 
التي ينتج عنها امليل املفرط للطعام وانفتاح 

ال�ضهية، اجلوع امل�ضتمر، وبالتايل #ال�ضمنة املفرطة واأحياناً ال�ضكري من النوع الثاين. واأطلقت عائلته 
حمل���ة جلمع التربعات ملعاجلة الطفل، حي���ث قالوا اإنهم ل ميلكون املال الكايف للت�ض���خي�س والعالج. 
ويتكون العالج من �ضل�ضلة من احلقن بالهرمونات، التي تكلف الواحدة منها 404 جنيهات اإ�ضرتلينية. 
وكان وزن لوي����س عن���د ال���ولدة 3.5 كيلوغرام فقط، وه���و وزن طبيعي للمواليد، ولك���ن بداأ يف زيادة 

مفرطة للوزن تنذر باخلطر بعد ذلك.
وقالت والدته، اإيزابيل بانتوجا: “بعد �ض���هر واحد فقط لحظنا اأن املالب�س ل تنا�ضبه، وكان علينا 

اأن نلب�ضه مالب�س لطفل يبلغ من العمر �ضنة واحدة، وحتى عامني من العمر”.
واأ�ض���افت: “اأ�ض���بحنا نراه ينمو ب�رسعة ومرات ل ي�ضتطيع النوم ب�ضهولة، حيث اإنه ي�ضعر بالختناق 

جراء الوزن الزائد”.

خ م�سري على الهواء! مذيعة م�سرية تطرد اأ�سهر ُموؤرِّ

الأذكيــاء اأكثــر عر�ســة لالأمـرا�ض العقليــة واجل�سديــة
اأكدت درا�ض���ة جديدة اأن الأذكياء عر�ضة خلطر 
الإ�ض���ابة بالأمرا�س العقلية مبعدل ال�ضعف مقارنة 
باأقرانه���م الأق���ل ذكاء، وغالبا ما يعانون م�ض���كالت 
متعلق���ة بالقل���ق. وق���ام الباحث���ون يف كلي���ة بيتزر 
يف كاليفورني���ا، بفح����س بيانات 3715 ع�ض���وا من 
“جمعية من�ض���ا الدولية”، وهي اأ�ضهر واأقدم جمعية 
ت�ض���م الأفراد ذوي الذكاء الفائ���ق. واأظهر الفح�س 
اأنه���م كان���وا يعان���ون القل���ق والكتئ���اب والتوحد 

وا�ضطراب فرط احلركة ونق�ص االنتباه وا�ضطرابات 
اأخرى. وكان جميع امل�ضاركني يتمتعون مبعدل ذكاء 
يف���وق 130، اأي اأعلى بكثري من املعدل املتو�ض���ط 

الذي يرتاوح بني 85 و115.
وك�ض���فت الدرا�ض���ة اأن 20 % م���ن املجموع���ة 
الذكي���ة عانوا القل���ق والكتئاب مقارنة بن�ض���بة 10 
% م���ن عم���وم ال�ض���كان. وم���ن املثري لالهتم���ام اأن 
امل�ضاركني بدوا اأكرث عر�ض���ة اأي�ضا لالإ�ضابة بالربو 

واحل�ضا�ض���ية و�ض���عف املناعة. وي�ض���ري اخلرباء اإلى 
اأن الدرا�ض���ة تك�ض���ف عن روؤية غري م�ضبوقة للروابط 
بني ال���ذكاء واملر�س العقلي، اإ�ض���افة اإلى الروابط 
بني ا�ض���طرابات املزاج والأمرا�س اجل�ض���دية. وقال 
نيكول تيرتاولت، املوؤلف امل�ض���ارك يف الدرا�ضة، اإن 
ارتفاع معدل املر�س العقلي بني الأذكياء قد يكون 
نتيجة فرط يف وعيهم، ما يجعلهم بالغي احل�ضا�ض���ية 
ويحلل���ون التفاع���الت الجتماعي���ة اأكرث م���ن الالزم. 

اأما بالن�ض���بة للم�ض���ايقات اجل�ض���دية، فهي لي�ض���ت 
املرة الأولى التي ير�ض���ح فيها الباحثون اأن املر�س 

النف�ضي يوؤدي اإلى تفاقم اللتهابات يف اجل�ضم.
ويق���ول موؤلف���و الدرا�ض���ة اإنه���م �ض���عوا اإلى 
معاجل���ة ال�ض���وؤال املتمح���ور ح���ول: “العالقة بني 
الق���درة املعرفي���ة املت�ض���اعدة )ف���رط الدماغ(، 
الف�ض���يولوجية  املناعي���ة  ال�ض���تجابات  وزي���ادة 

الالحقة )فرط اجل�ضم(”.

ماليني  �سبــب  التلــوث 
الوفيات يف العامل

اأظهرت درا�ضة دولية كبرية اأن التلوث يقتل 
ماليني الأ�ض���خا�س يف خمتلف اأنحاء العامل م�ضرية 
اإلى اأن غالبية الوفي���ات تكون ناجمة عن اأمرا�س 
ي�ض���ببها التلوث مثل اأمرا�س القلب وال�ض���كتات 
و�رسطان الرئة. واأ�ض���ارت الدرا�ضة اإلى اأن غالبية 
الوفيات الناجمة عن التلوث، اأي نحو 92 %، تقع 

يف الدول الفقرية اأو متو�ضطة الدخل.
واأ�ض���افت اأن التلوث مرتبط بنحو ربع العدد 
الإجم���ايل للوفيات يف دول تنمو فيها ال�ض���ناعة 
ب�رسعة مثل الهند وباك�ضتان وال�ضني وبنغالد�س 
ومدغ�ض���قر. وقال فيليب لندريغان، وهو اأ�ضتاذ 
يف كلية اأيكان للطب يف ماونت �ضايناي بالوليات 
املتح���دة و�ض���ارك يف الدرا�ض���ة “اإن التلوث اأكرث 

بكثري من جمرد حتد بيئي.

ر�سائــل حــب “حمرجة” 
من اأوباما لع�سيقته الأولى

ن�رست جامعة اإمي���وري الأمريكية، مقتطفات 
من جمموعة من الر�ض���ائل كان ير�ض���لها الرئي�س 
ال�ضابق باراك اأوباما اإلى حبيبته الأولى األك�ضندرا 

مكرن خالل اأيام الدرا�ضة العام 1982.
وقالت �ضحيفة “وا�ضنطن بو�ضت” اإن اأوباما 
كان ير�ضل الر�ضائل بعد اأن جرى نقله اإلى جامعة 
كولومبي���ا قادما من كلية اأوك�ض���يدنتال يف لو�س 
اأجنلو�س، حيث التقى مكنار. وتك�ض���ف الر�ضائل، 
املن�ض���ورة من جامعة اإمي���وري يف مدين���ة اأتالنتا 
بولية جورجيا، معتقدات اأوباما حول جمموعة من 
الق�ض���ايا مثل احلب والعرق والن�ض���الت املالية 

وخططه للم�ضتقبل ال�ضيا�ضي.

طائــرة ركاب ت�سطدم 
بـ “درون” يف �سماء كندا!
ا�ض���طدمت طائرة الركاب مبروحية م�ض���رية 
اأثن���اء هبوطه���ا يف مطار كيبيك الكن���دي. وقالت 
�ض���حيفة “ذي نيوي���ورك تامي���ز” الأمريكي���ة اإن 
الطائ���رة قام���ت برحل���ة جوي���ة من مدين���ة روين 
نوراند اإلى مطار “جان لي�ض���اج” يف كيبيك. وكان 
عل���ى متنها 6 ركاب عدا الطاقم. ومل ي�ض���ب اأحد 

نتيجة احلادث، وهبطت الطائرة بنجاح.
وقال ناطق با�ض���م وزارة النق���ل الكندية اإن 
بالده مل ت�ضهد من ذي قبل حوادث جوية من هذا 
النوع )ال�ض���طدام ب���درون(. واأعل���ن وزير النقل 
الكندي مارك غارنو اأن القانون يحظر ا�ض���تخدام 
الطائ���رات م���ن دون طي���ار يف منقط���ة حميط���ة 
باملط���ار على م�ض���افة 5.5 كيلومرتات، مع العلم 
اأن ال���درون حلق عل���ى ارتفاع نح���و 500 مرت، ما 

يزيد 5 اأ�ضعاف عما هو م�ضموح به. 
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

العثور على هرمني حتت مياه املحيط الأطل�سي
زع���م رجل اأمريكي اأنه اكت�ض���ف هرمني حتت �ض���طح مياه املحيط الأطل�ض���ي قبالة �ض���واحل ولية 

فلوريدا الأمريكية، وقد وثق مزاعمه مبقطع فيديو ن�رسه على موقع “يوتيوب”.
وذك���ر موقع “ذي �ض���ن” الربيطاني���ة اإن الرجل املدعو “�ض���كوت” زعم اكت�ض���افة للهرمني اأثناء 
مطالعته ملنطقة �ضواحل فلوريدا على تطبيق غوغل خرائط، حيث لحظ وجود الهرمني يف قاع املحيط 

بالقرب من جزيرة “نيو بروفيدن�س” القريبة من فلوريدا.
وميكن اكت�ض���اف مالمح الهرمني بالعني املجردة، واأكد �ضكوت: لحظت وجود الهرمني ب�ضهولة، 
 ”secureteam10“ ويبدو اأنها تعر�ضت اإلى العديد من عوامل التعرية على مر ال�ضنني. وعر�ضت قناة
عل���ى موق���ع يوتيوب، والذي قابله الن�ض���طاء بردود فعل خمتلفة، حيث راأى الكث���ري منهم اإن ما يقوله 

“�ضكوت” غري حقيقي، واأن ما يراه جمرد �ضعاب مرجانية، ولي�ضت اأهرامات كما يدعي. 

�ض���هدت �ضا�ض���ة قناة “اإك�ض���رتا نيوز” امل�رسية حادثة فريدة م���ن نوعها حينما 
“اأهانت” الإعالمية امل�رسية مروج اإبراهيم، �ض���يفها اأ�ض���تاذ التاريخ الكبري عا�ض���م 

الد�ضوقي على الهواء. ثم اأنهت املقابلة فجاأة، مما اأغ�ضب املوؤرخ الكبري.
وانفعل���ت م���روج اإبراهي���م اأثناء حوارها مع عا�ض���م الد�ض���وقي اأ�ض���تاذ التاريخ 
املعا�رس، ودخال يف م�ض���ادة كالمية على الهواء بخ�ض���و�س  ت�رسيحات املفكر يو�ضف 
زيدان عن الزعيم الراحل اأحمد عرابي، واأنهت االإعالمية حلقة الربنامج بعد انفعالها 

على ال�ضيف.

 Social
media

تطبيق جديد يتيح 
لل�سينيني الت�سفيق للرئي�ض

رمبا مل يلق ال�ضباب ال�ضيني العادي اهتماما كبريا خلطاب الرئي�س �ضي جني بينغ الذي 
ا�ض���تمر 3 �ضاعات ون�ضف ال�ضاعة هذا الأ�ض���بوع، لكنهم كانوا �ضعداء “بالت�ضفيق” للرئي�س 

يف لعبة جتتاح الإنرتنت يف ال�ضني.
واأ�ض���درت “تين�ض���نت”، عمالق الإنرتنت التي طورت تطبيق ر�ضائل “وي ت�ضات”، لعبة 
هذا الأ�ض���بوع تتيح للم�ض���تخدمني الت�ضفيق للرئي�س �ضي عرب ال�ض���غط على �ضا�ضة الهاتف 

اخلا�س بهم اأكرب عدد ممكن من املرات خالل 19 ثانية.
وخالل ثالثة اأيام فقط، بلغ عدد م�ض���تخدمي اللعبة 1.2 مليار �ضخ�س، كما تبادل العديد 
م���ن النقاط على و�ض���ائل االعالم االجتماعية وحتدى االأ�ض���دقاء يف اأكرب عدد مرات ت�ض���فيق 
للرئي�س. وبداأ �ض���ي املوؤمتر الوطني التا�ضع ع�رس للحزب ال�ضيوعي احلاكم هذا الأ�ضبوع واأعلن 

“حقبة جديدة” من �ضعود ال�ضني على ال�ضاحة العاملية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

    الطق�س اليوم معتدل.
الرياح �ضمالية غربية من 7 اإلى 12 عقدة 

وت�ضل من 13 اإلى 18 عقدة اأحيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني 
قرب ال�ضواحل، ومن 2 اإلى 4 اأقدام 

يف عر�س البحر.

درجة احلرارة العظمى 35 
وال�ضغرى 25 درجة مئوية.

مزرعة اجلمال امللكية يف البحرين.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�ضدر عن دار البالد لل�ضحافة والن�رس والتوزيع 

  للتوا�ضل مع ق�ضم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ض�ضة الأيام للن�رس

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

• فتيات ي�ضاركن يف افتتاح املوؤمتر التا�ضع ع�رس للحزب ال�ضيوعي يف بكني	
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