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أهالي عراد 
يروون لـ 
“البالد” 

احتياجاتهم 
الخدمية

أجمــع عــدد مــن أهالي ســابعة المحــرق )عــراد( علــى أن المنطقة 
تطويــر  صعيــد  علــى  خصوصــا  كبيــر،  بشــكل  خدميــا  مهملــة 
الشــوارع، وفتــح المنافذ الجديدة، ووضــع الحلول الالزمة للحد 
مــن االختناقــات المروريــة، التــي تخطــت أخيــرا فتــرة الــذروة 
الصباحيــة ووقــت الظهيــرة لتمتــد لمعظــم فتــرات اليوم، وســط 

تأفف من المواطنين والمقيمين.
اللقــاء الــذي كان فــي مجلــس خليفــة البنزايــد، نظمــه وحضــره 
مشــكورا العضــو البلــدي أحمد المقهــوي، الذي أكــد مجموعة من 
النقاط األساسية الواجب حلحلتها سريعا؛ رحمة للناس مما هم 

فيه من أرق وضجر.

أظهــر تقريــر رســمي أن أعــداد الطلبة 
ألــف   78 بلــغ  البحريــن  مــدارس  فــي 
طالــب فــي المــدارس الخاصــة و149 
ألــف طالب فــي المــدارس الحكومية، 
بينما بلــغ عدد طالب جامعة البحرين 
فــي  ألــف طالــب، و2300 طالــب   29
بوليتكنيــك البحرين، و13 ألف طالب 

في الجامعات الخاصة.
وعــن أعــداد الطلبــة غيــر البحرينيين 
للعــام  الحكوميــة  المــدارس  فــي 
بلــغ  فقــد  و2019،   2018 الدراســي 
عددهــم وفــق التقريــر 16 ألفــا و223 

طالبا.
وفيمــا يتعلــق بتكلفــة تعليــم الطالــب 
البحرينــي حســب المراحــل الدراســية 
أشار التقرير إلى أن كلفة تعليم الطالب 
الســنوية فــي المرحلــة االبتدائية تبلغ 
2191 دينــارا، فيمــا تبلــغ كلفــة تعليــم 

اإلعداديــة  المرحلــة  فــي  الطالــب 
2392 دينــارا، و2527 دينــارا للمرحلــة 
للمرحلــة  دينــارا  و3200  الثانويــة، 
وحــول  فنــي(.  )صناعــي،  الثانويــة 

فــي  البحرينييــن  غيــر  الطلبــة  أعــداد 
المــدارس الحكوميــة للعــام الدراســي 
2018 و2019، فقــد بلــغ عددهــم وفق 
التقريــر 16 ألفــا و223 طالبــا وطالبــة.

وبلغت تكلفة تعليم الطالب البحريني 
الســنوية فــي جامعــة البحريــن 1800 
دينــار مع الدعم، و2200 دينار كتكلفة 

الفعلية.

استنكر النائب محمد بوحمود العرض 
المســرحي الــذي يعرض فــي أيام عيد 
الفطــر المبــارك تحــت اســم “عنتــر مــو 
بــن شــداد”، واصًفــا العمل بأنه ســقطة 
وال يعّبــر عن الفن والمســرح الحقيقي 
الــذي يعكــس قيمــة المجتمــع وذوقــه 

العام.
قامــت  المســرحية  أن  وأضــاف 
باالســتعانة بشــخص يعتبــر مــن ذوي 
يتــم  بحيــث  الخاصــة،  االحتياجــات 
الســخرية منــه والضحــك عليــه، وهذا 
قبــل  مــن  ومســتنكر  غريــب  األمــر 
المجتمــع البحريني الــذي يرفض مثل 
هــذه األعمــال التــي يمكــن أن نصفهــا 

بأنها هابطة.
 وقال “نحن ندعم العروض المسرحية 
الهادفة لعالج أي مشكلة في المجتمع 
بمختلف اتجاهاتها أسياسية كانت أم 
اقتصاديــة أم اجتماعيــة أم رياضيــة، 
تّدعــي  مجموعــة  لنــا  تظهــر  أن  لكــن 

التمثيل فهذا أمر غير منصف، بل فيه 
تجــنٍّ للحركة المســرحية في البحرين 
التــي كانــت ومــا زالــت ترفــع رســالة 
النقــد البناء عبر رواد ورجال المســرح 

الحقيقيين. 
في حين استنكر النائب باسم المالكي 
العــرض المســرحي الــذي يعــرض فــي 
هــذه األيــام تحــت مســمى “عنتــر مــو 
ابــن شــداد”، مشــيًرا إلــى أن المقاطــع 
مــن المســرحية التــي تــم تداولهــا في 
مــن  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
المســرحية توضــح مخالفات صريحة 
إلــى األعــراف والــذوق العــام للمجتمع 

البحريني.
علــى  المالكــي  باســم  النائــب  وشــّدد 
رفضه التــام لمثل هذه األعمال، داعًيا 
اإلجــراءات  التخــاذ  اإلعــالم  وزارة 
القانونية لوقف العمل وعدم اســتمرار 
عرضــه؛ لما يشــكله من خــدش للحياء 

والذوق العام.
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ُفجعت ســترة صباح ثاني أيام عيد 
ســيدات   3 بوفــاة  المبــارك،  الفطــر 
وإصابــة فتاتيــن مــن عائلــة واحــدة 
بحادثة تســرب غــاز الطهي في أحد 

المنازل بمنطقة الخارجية.
وأشــارت التفاصيل إلى أن الضحايا 

كــّن قــد بــدأن بإعــداد غــداء العيــد 
فــي وقــت مبّكر مــن الصبــاح. وقال 
شــهود إن الغــاز تســّرب مــن إحــدى 
أســطوانات الغاز في مطبخ المنزل، 
واستنشقته الضحايا الثالث لدرجة 

التشبع منه.

سترة ُتفجع بوفاة 3 سيدات 
بحادثة تسرب غاز

يشــجع الشــاب عبــدهللا عبدالكريــم، الــذي 
المكيفــات  وتنظيــف  صيانــة  فــي  يعمــل 
العاطليــن  الشــباب  كل  التبريــد،  وأجهــزة 
فــي  ســعيهم  مواصلــة  علــى  العمــل  عــن 
أن  أال  يجــب  لكــن  وظيفــة،  عــن  البحــث 
يجلســوا “مكتوفــي األيــدي”، وألن األرزاق 
مقســمة مــن هللا ســبحانه وتعالــى، فيلــزم 
أن يتحركــوا ويبحــث كل واحــد منهم عن 
مجال أو مهنة أو مشــروع صغير ليكســب 

لقمة عيشه. 
فــي  يعمــل  كان  إنــه  عبدالكريــم  ويقــول 
أن  إال  الصيانــة،  بقســم  الشــركات  إحــدى 
الشــركة أغلقــت بســبب المشــكالت المالية 
والخســائر لسوء اإلدارة، وفق اعتقاده، إال 
أن هــذا الموضــوع ليس موضــوع حديثه، 
فبعــد أن تــم تســريحه وكل العامليــن فــي 
الشــركة، قضى ما يقارب من 4 أشــهر وهو 
يجــول يومًيــا بحًثــا عــن وظيفــة دون أن 

يحظى بالتوفيق.
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مشاركة عربية لـ “سلة الرفاع”
وّجه االتحاد البحريني لكرة  «

السلة دعوة المشاركة في 
البطولة العربية لألندية األبطال 

التي ستحتضنها العاصمة 
المغربية الرباط، وأرسل االتحاد 

كتاًبا إلى إدارة الرفاع يتضّمن 
الموافقة على مشاركة “السماوي” في البطولة.
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أكــد وزير الخارجية الشــيخ خالــد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة فــي تغريــدة لــه علــى 
مــدى  قطــر وعلــى  إن  “تويتــر”،  بـــ  حســابه 
وأضــاف  وتكابــر،  الحلــول  ترفــض  عاميــن 
لحــل  بالوســاطة  الدوحــة  ترحــب  “كيــف 

األزمة وتغلق أبواب النجاح؟”.
وذكــر وزير الخارجية فــي تغريدته “عامان 
والتعنــت  والمكابــرة  الحلــول  رفــض  مــن 
واالبتعــاد عــن األشــقاء.. ترحب بالوســاطة 
النجــاح”.  أبــواب  أمامهــا  تغلــق  حيــن  فــي 

وتابــع “تكــرر كلمة الحــوار وتفرغهــا من كل 
الشــعب  لمصلحــة  اعتبــار  أي  دون  معنــى 
القطــري وامتداداته األســرية واالجتماعية 
واالقتصادية مع محيطه الخليجي”، وختم 

قائالً “إنه العناد وفقدان البصيرة”.

وزير الخارجية: عامان من التعنت القطري

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أفــادت الوكيــل المســاعد للصــرف الصحــي 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  بــوزارة 
بــأن  مــراد  أســماء  العمرانــي  والتخطيــط 
ا  جهــاز الصــرف الصحــي القائم يخــدم حاليًّ
حوالــي 70 % مــن مناطــق البحريــن، وأن 
أصــول شــبكة الصــرف الصحــي تتكــون من 
6331 كيلومتًرا من أنابيب الصرف الصحي 
بأقطــار مختلفة، إضافة إلى 240373 غرفة 

رئيســة  بيــن  ضــخ  محطــة  و722  تفتيــش 
وفرعية.

المرصــودة  الســنوية  الميزانيــة  إن  وقالــت 
الصحــي  الصــرف  وصيانــة  تشــغيل  إلدارة 
تبلــغ حوالي 8 ماليين دينار، وتشــمل جميع 
عقــود التشــغيل والصيانــة ألصــول ومرافق 
قطاع الصرف الصحي في المملكة بما فيها 
شــبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة 

ميــاه الصرف الصحي وشــبكات نقــل المياه 
كذلــك  األمطــار  ميــاه  وشــبكات  المعالجــة 
علــى  عــالوة  بالروائــح،  التحكــم  وحــدات 
كلفــة شــراء قطــع الغيــار ومواد المحســنات 
الكيميائية المستخدمة في شبكات الصرف 
الصحي وكذلك مواد المعالجة في محطات 
معالجــة مياه الصرف الصحــي وإنتاج مياه 

ا. الصرف الصحي المعالجة ثالثيًّ

8 ماليين دينار لصيانة الصرف الصحي سنويا

)02(

)07(

)05(

)06(

)07(

)02(

)03(

فرحة العيد

 محرر الشؤون المحلية

سعيد محمد

إبراهيم النهام | تصوير رسول الحجيري

عدد الطالب غير البحرينيين في المدارس الحكومية للعام 2018 و2019

عدد الطلبةالمرحلة

8544المرحلة االبتدائية

4445المرحلة اإلعدادية

3234المرحلة الثانوية

16223المجموع

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

 أيمن يعقوب

إطالق مشاريع خالقة
تسعى الشركات الناشئة ليس  «

فقط للحصول على خلق وظائف 
والمساهمة في االقتصاد وجعل 
أفكارها حقيقة وواقعا ملموسا، 

إنما لتوفير حلول تساعد في االرتقاء 
بالخدمات التي توجد حاجة لها، عبر 
إيجاد أفكار مبتكرة لهذه المشاريع.
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وزيـــر التربيـــة يكـــرم الطلبـــة مـــن أصحـــاب اإلنجـــازات

تنفيذ 132 برنامًجا في مجاالت الموهبة األكاديمية

فــي إطــار احتفــاء الــوزارة المســتمر باإلنجــازات الطالبيــة، كّرم وزيــر التربية والتعليم ماجــد النعيمي عدًدا مــن الطلبة الموهوبيــن ممن حققوا 
إنجــازات متميــزة محلًيــا وإقليمًيــا ودولًيا، فــي العديد من مجاالت الموهبة واإلبداع، نتيجة احتضانهم من قبــل مركز رعاية الطلبة الموهوبين 

بالوزارة، والذي أسهم من خالل برامجه اإلثرائية المتطورة في صقل طاقاتهم، وتأهيلهم للمشاركة في مختلف المحافل.

وأكــد الوزيــر أن مــا حققتــه هــذه 
النخبــة المتميــزة مــن الطلبــة مــن 
إنجــازات هــي محل فخــر واعتزاز 
بذلتــه  لمــا  وترجمــة  للــوزارة، 
مواهبهــم  صقــل  فــي  جهــود  مــن 
وطاقاتهم عبر األنشــطة المتنوعة 
داخل المدرســة وخارجهــا، خاصًة 
في مركز رعاية الطلبة الموهوبين، 
مشــيًرا إلــى أن الــوزارة تتطلع في 
كل عام دراسي إلى التوسع الكمي 
والنوعــي فــي برامجها وأنشــطتها 
الموجهــة للمواهــب الطالبيــة فــي 

شتى المجاالت.
وأوضــح الوزيــر أن مركــز رعايــة 
الطلبــة الموهوبين قد نجح خالل 

العــام الدراســي 2018/2019 فــي 
132 برنامًجــا إثرائًيــا فــي  تنفيــذ 
األكاديميــة  الموهبــة  مجــاالت 
 2382 منهــا  اســتفاد  واألدائيــة، 
طالًبا وطالبة من مختلف المراحل 
الحكوميــة  بالمــدارس  الدراســية 
والخاصــة، إضافــًة إلــى تنفيــذ 68 
دورة تدريبيــة فــي مجــال العناية 
 1895 منهــا  اســتفاد  بالموهبــة، 
معلًمــا ومعلمــة، معرًبــا عــن شــكره 
المركــز  علــى  للقائميــن  وتقديــره 
لمــا يبذلونــه مــن جهــود فــي هــذا 

المجال.
مــن جانبهم، أشــاد الطلبة باهتمام 
وتكريمهــم  باســتقبالهم  الوزيــر 

شــخصًيا، األمــر الذي يمثــل حافًزا 
كبيًرا لهــم على تحقيق المزيد من 
فــي مجــال مواهبهــم  النجاحــات 
مــا  إلــى  مشــيرين  وإبداعاتهــم، 
تلقوه من دعم ومساندة من مركز 
ومــا  الموهوبيــن،  الطلبــة  رعايــة 
يقدمــه المركــز من برامــج وورش 
الجــودة  مــن  علــى مســتوى عــال 
والتخصص، مما كان ســببا رئيســا 
فــي  نوعيــة  نقلــة  تحقيــق  فــي 
مســتوياتهم اإلبداعيــة، فضاًل عن 
إتاحــة الفرصــة لهم للمشــاركة في 

المحافل المحلية والدولية.
هذا وقد شــملت إنجــازات الطلبة: 
المركز الثالث في مسابقة الروبوت 

العالميــة، والمركــز األول والثانــي 
المحليــة،  الروبــوت  مســابقة  فــي 
والمركــز الثاني في مســابقة ناصر 
بن حمد لإلبداع الشــبابي، وجائزة 
تورنــس للكتابــة والشــعر الحديث 
باللغــة اإلنجليزيــة، والفــوز بمراكز 
القــرآن  مســابقات  فــي  متقدمــة 
الكريــم محلًيــا ودولًيــا، واالبتــكار 

في العلوم.
الــوزارة  بديــوان  التكريــم  حضــر 
بمدينــة عيســى الدكتــورة شــيخة 
الجيب الوكيل المساعد للخدمات 
الطالبيــة  واألنشــطة  التربويــة 
وأوليــاء  المســؤولين  مــن  وعــدد 

أمور الطلبة المكرمين.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

local
@albiladpress.com

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أفادت الوكيل المســاعد للصرف الصحي بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني أســماء مراد أن جهاز الصرف الصحي القائم 
ا حوالي 70 % من مناطق البحرين، وأن أصول شبكة الصرف الصحي تتكون من 6331 كيلومتًرا من أنابيب الصرف الصحي بأقطار  يخدم حاليًّ

مختلفة، إضافة إلى 240373 غرفة تفتيش و722 محطة ضخ بين رئيسة وفرعية.

المرصــودة  الســنوية  الميزانيــة  إن  وقالــت 
إلدارة تشــغيل وصيانــة الصــرف الصحــي تبلغ 
حوالــي 8 مالييــن دينــار، وتشــمل جميــع عقود 
قطــاع  ومرافــق  ألصــول  والصيانــة  التشــغيل 
الصــرف الصحــي في المملكة بما فيها شــبكات 
ميــاه  معالجــة  ومحطــات  الصحــي  الصــرف 
الصرف الصحي وشــبكات نقل المياه المعالجة 
وشــبكات مياه األمطار كذلــك وحدات التحكم 
بالروائــح، عــالوة على كلفة شــراء قطــع الغيار 
ومواد المحســنات الكيميائية المســتخدمة في 
شبكات الصرف الصحي وكذلك مواد المعالجة 
فــي محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 

ا. وإنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثيًّ

أما بالنســبة لمشــاريع تطويــر وصيانة األصول 
مــن  تمــّول  أنهــا  مــراد  أوضحــت  الرأســمالية، 
للمشــاريع  المرصــودة  الســنوية  الميزانيــة 

اإلنشائية، وذلك الستدامة مستوى الخدمة.
المشــاركة  فــي  الخــاص  القطــاع  دور  وعــن 
بينــت  الصحــي،  الصــرف  شــبكات  بتشــغيل 
الوكيــل المســاعد للصــرف الصحي أنه تماشــيًا 
مــع سياســة الدولة في إشــراك القطاع الخاص 
فــي القيــام باألنشــطة المتكــررة، فقــد وضعــت 
الــوزارة عقــود تشــغيل وصيانــة دورية حســب 
اإلدارات  مظلــة  تحــت  المختلفــة  األقســام 

القائمة. 
وأشــارت مــراد إلــى أن قطاع الصــرف الصحي 

جهــاز  هــي  رئيســة  أجهــزة   3 بتشــغيل  يقــوم 
الصــرف الصحــي وجهاز معالجــة مياه الصرف 
الصحــي وإنتــاج ونقــل الميــاه المعالجة وجهاز 
ميــاه األمطــار، إضافة إلى األجهــزة والوحدات 
المســاندة فــي القطــاع، والذي قام على إشــراك 
القطاع الخاص في تشغيل هذه األجهزة بإبرام 

العقود الالزمة معه لتشغيل تلك األجهزة.
وأوضحــت الوكيــل المســاعد للصــرف الصحي 
تختــص  تشــغيلية  عقــوًدا  الــوزارة  لــدى  أن 
 14 وعددهــا  المعالجــة  المحطــات  بتشــغيل 
ا  محطــة، ومصنــع إنتاج الميــاه المعالجــة ثالثيًّ
لمشــغل  وبالمثــل  الــري،  ألغــراض  والصالحــة 
توبلــي إلنتــاج  لمركــز  التابــع  الحمــأة  تجفيــف 

المياه المعالجة، إضافة إلى عقود شراء المواد 
الكيماوية والعضوية الالزمة وتوفيرها ألعمال 
التشــغيل وتوفير مشغلين ومفتشين لمحطات 

المعالجة. 
وذكــرت مراد أن هناك أعمال تشــغيل لشــبكات 

مناطــق  علــى  المتفرقــة  الصحــي  الصــرف 
كيلومتــر  آالف   6 عــن  يزيــد  بطــول  البحريــن 
ومحطــات ضــخ خاصــة بهــا تبلــغ حوالــي 722 
محطــة ضــخ، مشــيرة إلــى أنــه قــد تــم إســناد 

محطات الضخ الخاصة إلى القطاع الخاص.
أعمــال  تشــمل  األعمــال  هــذه  أن  وأضافــت 
مــن  والمطلوبــة  والفرعيــة  الطارئــة  الصيانــة 
محطــات  لتشــغيل  الصحــي  الصــرف  قطــاع 
الضــخ عــن طريــق المقــاوالت الزمنية وتشــمل 
الميكانيكيــة  األعطــال  إصالحــات  أيًضــا 
والكهربائيــة الطارئة، وكذلك إصالح الشــبكات 
وأعمــال الكشــف الدوري علــى محطات الضخ، 
وتكليــف القطــاع الخــاص كذلك بأعمــال إعادة 
ألنــواع  والمتحركــة  الســاكنة  األجــزاء  لــف 
مختلفة للمضخات المغمورة وتنظيف خزانات 
تنظيــف مرشــحات مداخــل  الضــخ،  محطــات 
محطــات الضــخ الرئيســة، إضافــة إلــى صيانــة 

الرئيســة،  المحطــات  فــي  الكهربــاء  مولــدات 
المحطــات  فــي  الرافعــات  وفحــص  وصيانــة 
الرئيســة، وتوفير مشغلين ومفتشين لمحطات 
الخــاص أعمــال  للقطــاع  الضــخ. كمــا أســندت 
توفير مضخات الديزل المتحركة في الحاالت 
الصحــي  الصــرف  شــبكتي  وتنظيــف  الطارئــة 
وتوفيــر  العالــي  الضغــط  صهاريــج  بواســطة 
صهاريج الشــفط للحاالت الطارئة في شــبكتي 
الصــرف الصحــي وأعمــال مكافحــة القــوارض 
بالتعاون المباشر مع صحة البيئة في محطات 
التفريــغ  نظــام  وصيانــة  تشــغيل  أمــا  الضــخ. 
الهوائــي الحالــي للصــرف الصحــي فــي منطقة 
المقــاول  بــه  فيقــوم   228 مجمــع  البســيتين 
المتخصــص لمثــل هــذه التقنيــة والمعنــي بهذا 
الجهــاز ضمــن مقاولــة تشــمل أعمــال الصيانــة 
الروتينية والطارئة، والوقائية وتطوير الشبكة 

إضافة لتوفير قطع الغيار الالزمة. 

الــبــالد حــضــرة صاحب  عــاهــل  بعث 
ــــن عــيــســى  الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد ب
ملك  إلــى  تهنئة  ببرقية  خليفة  آل 
عشر  السادس  كارل  السويد  مملكة 
العيد  ذكــــرى  بمناسبة  جــوســتــاف؛ 

الوطني لبالده.
ــتــه فــيــهــا عـــن أطــيــب  وأعـــــرب جــالل
الصحة  موفور  له  وتمنياته  تهانيه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

أسماء مراد

المنامة - بنا

ــا ــوي ــاع ســن ــطـ ــقـ الـ ــودة لــصــيــانــة  ــ ــرص ــ ــم ــ ال الـــمـــيـــزانـــيـــة  ــار  ــ ــن ــ 8 مـــايـــيـــن دي

طـول أنابيــب شبكـة الصـرف الصحـي

جاللة الملك يهنئ 

ملك السويد

02

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم اإلرهابي الذي استهدف نقطة 
أمنية في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن استشهاد عدد 

من رجال األمن، معربة عن خالص التعازي والمواساة ألهالي وذوي الشهداء.

علــى  الخارجيــة  وزارة  وتؤكــد 
الثابــت  البحريــن  مملكــة  موقــف 
المتضامــن بــكل قــوة مــع جمهورية 
مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى 
جانبها في جهودها الدؤوبة لتعزيز 

األمن وترســيخ االســتقرار، مجددة 
الرافــض  البحريــن  مملكــة  موقــف 
والتطــرف  العنــف  أشــكال  لكافــة 
دوافعــه  كانــت  مهمــا  واإلرهــاب 

ومبرراته.

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة البحرين الهجوم اإلرهابي الذي اســتهدف 
طرابلــس  مدينــة  فــي  الداخلــي  األمــن  ولقــوى  للجيــش  تابعــة  مراكــز 
بالجمهوريــة اللبنانيــة، وأدى إلى مقتل وإصابــة عدد من الجنود، مؤكدة 

تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

عــن  الخارجيــة  وزارة  وأعربــت 
خالــص التعــازي وصادق المواســاة 
وألهالــي  اللبنانيــة  للجمهوريــة 
وذوي الضحايــا وتمنياتها بالشــفاء 
لجميــع المصابيــن جراء هــذا العمل 
موقــف  علــى  مشــددة  اإلرهابــي، 

بقــوة  الرافــض  البحريــن  مملكــة 
والتطــرف  العنــف  أشــكال  لجميــع 
أهميــة  يؤكــد  والــذي  واإلرهــاب 
توثيق التعاون الدولي للقضاء على 
هــذه الظاهــرة الخطيــرة وتجفيــف 

منابع دعمها وتمويلها.

البحرين تستنكر الهجوم اإلرهابي في العريش

... وتدين الهجوم اإلرهابي في طرابلس

أظهــر تقريــر رســمي أن أعــداد الطلبة في مدارس البحريــن بلغ 78 ألف 
طالب في المدارس الخاصة و149 ألف طالب في المدارس الحكومية، 
بينما بلغ عدد طالب جامعة البحرين 29 ألف طالب، و2300 طالب في 

بوليتكنيك البحرين، و13 ألف طالب في الجامعات الخاصة.

وحــول أعداد الطلبة غيــر البحرينيين 
للعــام  الحكوميــة  المــدارس  فــي 
بلــغ  فقــد  و2019،   2018 الدراســي 
عددهــم وفــق التقريــر 16 ألفــا و223 

طالبا.
وشــملت اإلحصائية جميع الطلبة غير 
البحرينييــن بمــن فيهــم أبنــاء الزوجة 
البحرينيــة المتزوجة من غير بحريني 
مملكــة  فــي  دائمــة  إقامــة  ولديهــم 
البحريــن، وفقــا لقانــون رقم 35 لســنة 
2009 بشــأن معاملــة زوجــة البحريني 
البحرينيــة  وأبنــاء  البحرينيــة  غيــر 

المتزوجــة مــن غيــر بحرينــي، معاملــة 
البحرينــي فــي بعض الرســوم المقررة 

على الخدمات الحكومية.
أعلــى  االبتدائيــة  المرحلــة  وســجلت 
البحرينييــن،  غيــر  الطلبــة  مــن  نســبة 
حيــث بلــغ عددهم 8 آالف و544 طالبا 
وطالبــة، فــي حيــن بلــغ عددهــم فــي 
المرحلة اإلعدادية 4 آالف و445 طالبا 
طالبــا  و234  آالف   3 وعــدد  وطالبــة، 

وطالبة للمرحلة الثانوية.
وفيمــا يتعلــق بكلفــة تعليــم الطالــب 
البحرينــي حســب المراحل الدراســية 

تعليــم  كلفــة  أن  إلــى  التقريــر  أشــار 
المرحلــة  فــي  الســنوية  الطالــب 
فيمــا  دينــارا،   2191 تبلــغ  االبتدائيــة 

تبلــغ كلفة تعليــم الطالب في المرحلة 
اإلعداديــة 2392 دينارا، ومبلغ 2527 
و3200  الثانويــة،  للمرحلــة  دينــارا 

)صناعــي،  الثانويــة  للمرحلــة  دينــارا 
فني(.

وبلغت كلفــة تعليم الطالب البحريني 

الســنوية فــي جامعة البحريــن 1800 
دينــار مع الدعــم، و2200 دينار ككلفة 

الفعلية.

أعلى كلفة لتعليم الطالب البحريني
سيدعلي المحافظة

عدد الطالب غير البحرينيين في المدارس الحكومية للعام 2018 و2019

عدد الطلبةالمرحلة

8544المرحلة االبتدائية

4445المرحلة اإلعدادية

3234المرحلة الثانوية

16223المجموع

270 ألف 
طالب 

يدرسون في 
المدارس 

والجامعات 
المحلية

6331

3200

كيـلـــــومــتـــــًرا

دينـــــــــــــــــــــــار
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أجمــع عــدد من أهالي ســابعة المحرق )عراد( على أن المنطقة مهملة خدميا بشــكل 
كبيــر، خصوصــا علــى صعيــد تطويــر الشــوارع، وفتــح المنافــذ الجديــدة، ووضــع 
الحلــول الالزمــة للحد من االختناقات المرورية، والتــي تخطت أخيرا فترة الذروة 
الصباحيــة ووقــت الظهيرة لتمتد ألغلب فترات اليوم، وســط تأفف من المواطنين 

والمقيمين.

اللقــاء والــذي كان في مجلــس خليفة 
مشــكورا  وحضــره  نظمــه  البنزايــد، 
العضــو البلــدي أحمد المقهــوي، والذي 
األساســية  النقــاط  مــن  جمعــا  أكــد 
الواجب حلحلتها سريعا، رحمة للناس 

مما هم فيه من أرق وضجر.
يقول المقهوي في حديثه إلى “البالد” 
اكتــظ  والــذي  البنزايــد،  مجلــس  مــن 
بخطــاب  أخيــرا  تقدمــت  بالحضــور” 
لرئيــس مجلــس بلــدي المحــرق غــازي 
العاجلــة  المواضيــع  عــن  المرباطــي 
للدائــرة الســابعة بمحافظــة المحــرق، 
األشــغال  لوزيــر  برفعهــا  لالســتعجال 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
العمرانــي والتي تمثــل أولوية خدمية 

للناس”.
ويزيــد المقهــوي “أولها رصــف المجمع 
245 بمنطقــة عراد، وهــو مجمع مهمل 
30 ســنة علــى مســتويات  مــن  ألكثــر 
تصريــف  ونقــاط  الصحــي  الصــرف 
األمطــار، فهــو مهلوك من كثــرة أعمال 
الصيانة التي طالته دون أي نفع يذكر، 
وهو مجمع معروف بكثرة المشكالت، 
تجمعــات  مســتويات  علــى  خصوصــا 
ولقــد  البيــوت،  تدخــل  والتــي  الميــاه 
تواكب على هذا المجمع ثالثة أعضاء 
رفعــوا  12 ســنة،  فتــرة  علــى  بلدييــن 
خاللهــا الكثير مــن التوصيات دون أي 

نتيجة تذكر”.
إنجــاز  تــم  أنــه  إلــى  “أشــير  ويضيــف 
نصــف الشــارع فقط المنفذ من ســيف 
المحرق في العام 2016، وحين نســأل 
عــن األمــر يقولــوا بــأن هنالــك توجهــا 
مــع وضــع  بآخــر،  المقــاول  الســتبدال 
إشــارة ضوئية بشــارع الشيخ إبراهيم 
بن محمد آل خليفة بمجمع 240؛ للحد 
مــن االختناقــات المروريــة الحاصلــة، 

خصوصا للخارجين من المجمع”.
أيضــا  “ونأمــل  المقهــوي  ويتابــع 
مشــروع  خطــة  بتنفيــذ  االســتعجال 
شــارع 47، وهــذا الشــارع هــو شــريان 
القــادم، ويمتــد مــن منطقــة  المنطقــة 
الكبيســي  مجلــس  وحتــى  الحــاالت 
وبثالثــة اتجاهــات، ولقــد وعدنــا بأنــه 
ســيبدأ تنفيــذه بشــهر يونيــو الجــاري، 
ويجــب األخــذ بعيــن االعتبــار تطويــر 
مبنــى  مــن  يمتــد  والــذي   46 شــارع 

األرصاد الجوية وحتى شارع 47”.
مطلبــا   29 شــارع  “تطويــر  ويتابــع 
رئيســا، مــع معانــاة الكثير مــن األهالي 
والمقيمين، وهو الشارع الذي يتوسط 
ســوق عــراد، ونطمــح ألن يتــم تهيئته 
بممشى المدعوم بالطوب األحمر؛ لكي 

يسهل األمور على الناس”.
وفــي مداخلــة لــه، قال عبــدهللا مبارك 
إن “مجمع 240 أصبح مكتظا بالبيوت، 
وبالعمارات الســكنية بشــكل كبير، في 
حيــن أنــه لم يطــال التطويــر ال الطرق 
ومخــارج،  مداخــل  مــن  المنافــذ  وال 
ففي الســابق كنا نخرج بانسيابه تامة، 
أمــا اآلن، فــإن االختناقــات المروريــة 
حيــث  بيوتنــا،  أبــواب  حتــى  تصــل 
يكــون الشــارع مغلق حتــى جامع عمر 
بــن الخطــاب، وســط تذمــر شــديد من 

الناس”.
ويزيــد مبــارك “حيــن تم إنشــاء مجمع 
ســيف المحــرق، تناهى لمســامعنا بأنه 
ســيكون هنالك جسر ممتد إلى فرضة 
المحــرق، بمدخل ومخرج جديد، لكننا 
لم نر أي باكورة لهذا المشــروع، يقابله 
مــدار  علــى  ومســتمر  خانــق  ازدحــام 
مــع تطويــر  تزايــدت  والتــي  الســاعة، 

شوارع المطار، والدوام المدرسي”.
ويقــول “هــذا الوضــع الخانــق يتســبب 
يوميا ومنذ الصباح الباكر، بمشاجرات 
بيــن العديــد من ســائقي المركبات، مع 
لمســارين  الشــوارع  لبعــض  تحويلهــم 
آخريــن  وصعــود  واحــد،  مســار  بــدل 
على األرصفة بشــكل “دفش”، وبحيث 
وإال  عملــه،  إلــى  الموظــف  يصــل  ال 

وأعصابه على وشك االنفجار”.
بدوره، قال خليل بدر إن مدينة شــرق 
الحــد اإلســكانية الجديــدة، والتي هي 
ســيمثل  النــور،  تــرى  أن  وشــك  علــى 
علــى  شــديد  ضغــط  عامــل  ســاكنوها 
عراد، والذين يستخدمون منافذ عراد 
للوصــول إلى المحرق، أو للدخول إلى 
شارع السوق نفسه بعراد، وعليه، فإن 
من األهمية التعجيل بجســر الحاالت- 

الفرضة”.
لهــا  بعــراد  القديمــة  “األحيــاء  ويزيــد 
حاليا مدخل ومخرج واحد، فما المانع 
مــن فتح منافــذ جديدة؟ وهــو أمر لن 
يكــون بتلك التكلفة العالية، ناهيك أن 
هنالــك مناطــق محجــوزة بشــكل غيــر 
مبــرر، كاألرصفــة المالصقــة لعــدد مــن 
المــدارس، والتــي يتــم رفعهــا بشــكل 
مبالــغ، ما يحول اســتخدامها كمواقف 

للعشرات من السيارات”.
منــح  وقــف  أهميــة  علــى  بــدر  وأكــد 
الســكنية  العمــارات  لبنــاء  الترخيــص 
العشــوائية فــي األحيــاء، والتي تكون 
شــحيحة المواقف، مضيفــا “هذا األمر 

هو الذي أنهى المحرق”.
وتعليقــا علــى هــذه الجزئيــة، وجهــت 
أحمــد  البلــدي  للعضــو  “البــالد” ســؤاال 
المقهــوي عــن الجهــات المســؤولة عــن 
ترخيص مثل هذه العمارات، وأســباب 
ذلك، فقال “أغلبها يتم ترخيصها لبناء 
غرف إضافية، ومن ثم شــقق لصاحب 
المســكن نفســه، حيث يقدم طلبا بأنها 
ستكون لالستخدام الشخصي )ألبنائه 
مثــالً(، ويتــم إقــرار تعهــد عليــه بعــدم 
لكــن  تجاريــة،  ألســباب  اســتخدامها 

الواقع يختلف مستقبال”.
إن  المحميــد  محميــد  الكاتــب  وقــال 
“فــي تصــوري بــأن ما تعانيــه عراد في 
الدرجــة األولــى هــو ســوء التخطيــط، 
البلــدي لديــه الصالحيــات  والمجلــس 
لمواجهــة ذلــك، وللعمــل على تحســين 
األوضــاع؛ ألن تكــون أفضــل ممــا هــي 

عليــه اآلن، وفتــح الصفحــة الجديــدة 
يرتبــط بنبــذ الخالفات التــي كنا نراها 
الســابقة،  البلديــة  بالمجالــس  دائمــا 
وفــي تعزيــز التعــاون ما بيــن البلديين 
خصومــات  أي  عــن  بعيــدا  والنــواب، 
المحميــد  ويضيــف  مناكفــات”.  أو 
“ترخيــص العمــارات يرتبــط بموافقــة 
المحافظة نفسها، وأعتقد بأن التعاون 
مع المحافظة بشــكل إيجابي ســيكون 
الظاهــرة  هــذه  لوقــف  تغييــر  عامــل 

المرفوضة من الناس”.
بــدوره، يقول المقهــوي “يفتقر المجمع 
244 للكثيــر مــن الخدمــات األساســية 
والضروريــة، علمــا بأنه المجمــع األكبر 
الكثافــة  حيــث  مــن  البحريــن  فــي 
يتــم  بــأن  نأمــل  وعليــه  الســكانية، 
الموافقة على المقترحات التي تقدمنا 

بها، تيسيرا لألمور الناس”.
بــأن  أيضــا  “أشــير  المقهــوي  ويتابــع 
عــدد  يتجــاوز  والــذي   ،246 المجمــع 
قاطنيــه الخمســة عشــر ألــف شــخص، 
شــبكات  بــال  اللحظــة  حتــى  يــزال  ال 
للمجــاري، أو نقــاط لتصريــف األمطار، 

ولك أن تتخيل الحال بموسم األمطار، 
من روائح نتنة، وتعطيل حركة الســير 

مع وجود الصهاريج”.
كلفــة  يدفعــون  “األهالــي  ويزيــد 
لكنهــا  الصحــي،  الصــرف  اســتخدام 

بالمقابل غير موجودة”.
وقــال راشــد البنزايــد إن التنســيق مــا 
تكــون  تــكاد  الخدميــة  الجهــات  بيــن 
معدومة، مضيفا “الكثير من الشــوارع 
تــم اســتهالكها بصــورة كبيــرة؛ بســبب 
إضافــة خدمــة لهــا بيــن فتــرة وأخرى، 
االتصــاالت،  شــركات  لشــبكات  فمــرة 
ومرة للمجــاري، ومرة للكهرباء، أخرى 
لترصيفهــا، وهكذا، فلماذا هذا التأخر؟ 
ولمــاذا ال يكون هنالك تنســيق يعكس 

حضارية البلد؟”.
غيــر  “الرقابــة  البنزايــد  ويكمــل 
موجــودة، واألمــر ال يرتبــط بتعطيــل 
مصالح الناس فقط، وإنما بهدر المال 
العــام، ولــي أن أضيــف بــأن أكثــر من 
نصف مدرســة عراد اإلعدادية للبنات 
غيــر، فلمــاذا ال تقــوم وزارة التربيــة 
إعداديــة  مدرســة  لبنــاء  والتعليــم 

أو  فاصــل،  ســور  وجــود  مــع  للبنيــن 
ثانويــة  كمدرســة  تكملــة  تكــون  أن 

للبنات؟”.
ويقول “الحظنا بأن عددا من الجهات 
الحكوميــة فتحــت لهــا مراكــز فرعية 
بمجمع ســيف المحــرق التجاري وهو 
أمر جيد، ولكننا نأمل بأن تحذو بقية 
ذات  الخدميــة  الحكوميــة  الجهــات 
الحــذو؛ ألنــه ســيصب فــي مصلحــة 

الناس، وسيسهل أمورهم”.
أهميــة  البنزايــد  خليفــة  وأكــد 
متعــددة  مناســبات  صالــة  إنشــاء 
االستخدامات في عراد، حيث يضطر 
األهالــي - والحديــث له - الســتخدام 
الصــاالت المتواجدة في مدينة الحد 
وغيرها، وهو أمر هم بغنى عنه، حال 

إنشاء صالة في منطقتهم.
الراهــن، فلقــد  للحــال  “نظــرا  ويختــم 
هاجر الكثير من أهالي عراد منطقتهم 
إلــى المــدن األخــرى القريبــة والبعيدة 
واالســتقرار،  الهــدوء،  عــن  بحثــا 
وانســيابيه حركة السير والمرور، وهو 
أمر يؤسف له، نأمل تصحيحه فورا”.

جانب من لقاء “البالد” بأهالي عراد

عراد تعاني ضيق المنافذ واالزدحامات الخانقة 
“^” تلتقـــي أهـالــــي عـــراد بمجلــــس البنــزايــــد وتستطلــــع احتيــاجــاتهـــم

إجماع على 
أهمية فتح المركز 

الصحي على 
مدار 24 ساعة
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موسم نشط 
لمحال الحلويات 

والمكسرات

فــي الوقــت الــذي تنتشــر فيها إعالنــات االنســتغرام ومجموعــات الواتس أب عن 
أشــكال ونماذج من الكعك والحلويات والتوزيعات والهدايا المغلفة و”الشــوكوال 
الفاخــرة” للمحــال التجارية وحســابات األســر المنتجة، إال أن غالبيــة البحرينيين 
اســتعدوا لـــ “قــدوع العيــد” باألنــواع الشــهيرة مــن الحلــوى البحرينيــة باعتبارهــا 
ســيدة “قدعات وضيافة العيد”، باإلضافة إلى المكســرات “المدلعة” في صوانيها 

وساللها المبهجة.

وبحســب الحــاج علــي الحلواجــي الــذي 
إعــداد  فــي  بالعمــل  ســعادته  عــن  يعبــر 
الحلــوى البحرينيــة منــذ ما يقــارب على 
الحلــوى  طلبــات  أن  فيقــول  عاًمــا،   30
البحرينيــة خالل اليوميــن الماضيين لم 
تتوقــف، والمبيعــات ولله الحمــد، كبيرة، 
بــل حتى بعــض المقيمين وخصوًصا من 
العرب الذين يعيشــون في البحرين منذ 
ســنين طويلــة، فإنهم أيًضــا يقبلون على 
شــراء الحلوى البحرينيــة لمائدة ضيافة 
العيــد، ويقــول بفخر:”يبــه هــاذي ريحــة 
أهــل البحرين.. وعيد أهل البحرين وش 
والحلوايــة  القــدوع  جــاك  إذا  حالوتــه 

تتبختر عليه”.
ويشــير إلــى أن الحلــوى وكذلــك الرهش 
البحريني يســتقطب الناس في األعياد، 
ومــع أن هناك أنواع متعددة من الحلوى 
العمانيــة والرهــش الكويتي في الســوق 
المحلية، إال أن “البحريني” في المقدمة، 
وســواء تلــك التــي تزينها المكســرات أو 
السادة باللونين األحمر واألخضر، فهناك 
بعــض صنــاع الحلــوى مــن ابتكــر ألــوان 
أخــرى لكــن “الملكيــة” فــي المقدمــة، أما 

عــن الزالبيــة والسمبوســة الحلــوة فهــي 
أيًضــا تحظــى بمحبيهــا لمائــدة ضيــوف 

العيد.
ومــن جانبــه، يقول البائع “ســيد عاشــق” 
ان الطلبــات كبيــرة بالفعــل، وال تقتصــر 
على البحرينيين، فقد بعنا كميات كبيرة 
مــن الحلــوى والرهــش البحرينــي علــى 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  زبائــن مــن 
خــالل األيــام الماضيــة، وعلــى العمــوم، 
فإن الزبون حين يدخل محل الحلويات 
ليشــتري احتياجــات مائــدة العيــد فإنــه 
يشــتري الكثيــر والمتنــوع، بمــا فــي ذلك 
البنــات  وشــعر  المعلبــة  الشــوكوالته 
علــى  البحرينيــة  الشــعبية  والحلويــات 

اختالفها.

وانشــغل كل مــن مهــدي محســن وأحمد 
بوضــع  زبائنهــم  اســتقبال  فــي  جعفــر 
كميات كبيرة من المكسرات والحلويات، 
وخــالف المكســرات التــي تبــاع بالــوزن، 
المغلفــة  المكســرات  طريقــة  هنــاك 

المتنوعــة والجاهــزة بأوزانهــا المختلفة، 
البســكويت،  مــن  أنــواع  إلــى  باإلضافــة 
فيما يشير “أحمد” إلى أن المعروضات ال 
تقتصر فقط على المنتجات المســتوردة 
أو منتجات المصانع، فقد خصصنا أيًضا 

زاويــة لدعــم األســر المنتجــة التي تعمل 
في مجــال الحلويــات والكعك ونعرضها 

للزبائن.
ويتوقــع الباعة أن تشــهد حركــة اإلقبال 
علــى حلويــات العيد وخصوًصــا الحلوى 

البحرينيــة علــى مــدى أيــام عيــد الفطــر 
علــى  تتوقــف  ال  فالطلبــات  الســعيد، 
اليــوم الذي يســبق يوم العيد بل تنشــط 
المحــالت خــالل إجــازة العيــد باعتبــاره 

موسًما مهًما لرفع معدل المبيعات.

سيد عاشق وزميله يجهزان طلبات العيد مهدي محسنأحمد جعفر

“قدوع العيد” ال يكتمل إال بالحلوى البحرينية والمكسرات “المدلعة”
ــويــات الــفــاخــرة ــحــل ــات والــهــدايــات الــمــغــلــفــة” وال ــع ــوزي ــت رغـــم انــتــشــار مــوضــة “ال

يتبــادل النــاس التهانــي والتبريــكات في األعيــاد، ومع انتهاء موضــة “بطاقات 
المعايــدة” بعــد انتشــار الرســائل اإللكترونيــة والتصاميــم الفنيــة المصحوبــة 
بالمؤثــرات والموســيقى علــى الهواتف النقالة، وســهولة تهنئــة األهل واألقارب 
واألصدقــاء عبــر رســائل “الواتس آب”، لكــن العاملين في المشــاتل ومحال بيع 
الزهــور لهــم رأي آخــر، فبعضهــم اســتعد لمناســبة العيد بعروض ومســميات لها 

“رونق العيد”.

فــي محــل لبيع الزهــور، اســتلم الزبون 
عــدم  فضــل  لكنــه  متنوعــة،  باقــات 
“ال  التقــاط صــورة حتــى  أو  الحديــث 
تحترق المفاجأة”، ومع ذلك، فقد شرح 
لنــا فكرتــه، وهــي أنه قرر هــذا العام أن 
يــوزع علــى إخوتــه فــي لقــاء صبيحــة 
العــود”،  “البيــت  الوالــد  بمنــزل  العيــد 

باقات من الزهور المتنوعة، وقد اختار 
لــكل واحــد مــن إخوتــه الخمســة نوًعــا 
خاًصا، فللرجال نوع وللنساء نوع آخر، 
وهــو يقول ان هذه الفكرة يعملها ألول 
مرة وهو يشــعر بأنها نوع من التجديد 
للتعبيــر عــن مشــاعر الفــرح مــع األهــل، 
والجديــر بالذكــر بالنســبة لــه، أنــه مــع 

اختيــار أنــواع مــن زوهور “الهبســكس” 
و “الماغنوليــا” و “الكاميليــا”، لكنــه قبل 
ذلــك ابتــاع مــن أحــد المزارعيــن كميــة 
فالــورد  النضــر،  المحمــدي  الــورد  مــن 
المحمــدي برائحتــه الطيبــة هــو أفضل 

أنواع الورود المحببة للبحرينيين.
وعمــا إذا كان المواطنــون البحرينيــون 
يقبلــون فعاًل على شــراء باقات الزهور 
لتزيين مجالسهم أو إلهدائها إلى األهل 

الزهــور  منســقة  تقــول  واألصدقــاء، 
جاجــا هابيــر إن هذا صحيــح، فطلبات 
وبعضهــا  الزبائــن  مــن  وردت  كثيــرة 
بكميــات وأنواع كبيرة خاصًة بالنســبة 
لمن يريدون تزيين مجالســهم الكبيرة، 
وهم من مختلف الطبقات، لكن بالطبع، 
تختلف األسعار وفق الطلب، وتبدأ من 
دينار واحد لبعض أنواع الزهور كالروز 
الطبيعــي، وتصــل إلــى مــا يزيــد علــى 

20 دينــاًرا للباقــة المتنوعــة مــن أزهــار 
“الليلك” و “الغاردينيا” و “الفريزيا”.

أمــا المواطــن ســلمان الناصــر فابتســم 
حامــال باقتــه الجميلة، وعندما ســألناه 
بعــد التهانــي بالعيــد عــن هــذه الباقــة 
الجميلــة، قــال إنــه مــن محبــي الــورود 
والزهور، بل ويرى أن كل إنسان يحب 
رؤيــة الزهــور الجميلــة، لكــن المفاجــأة 
األجمل، أن الباقة ليس هديًة ألحد من 

معارفه بمناسبة عيد الفطر المبارك وال 
لتزييــن مجلس العيد، بــل هي لزوجته 
التــي توشــك أن تضــع مولودهــا البكــر 
ربمــا خــالل إجازة عيد الفطــر.. بادرناه 
بالقول:”هللا يقومها بالســالمة ومتبارك 
“عيدكــم  مبتســًما:  فقــال  بوعيــد”..  يــا 
مبــارك... ولدي البكر سأســميه )ســيف( 
بعــون هللا”.. وجعــل هللا أيامكــم كلهــا 

سعادة وعيدكم مبارك”.

تصـاميــم “بطــاقـات المعـايــدة” ال تكفــي

جاجا هابير تجهز باقات العيد

فـــرح مـــشـــاعـــر  “الـــهـــبـــســـكـــس”...  و  ــس”  ــ ــوت ــ ــل ــ “ال و  ــا”  ــيـ ــانـ ــفـ “الـ ــات  ــ ــاق ــ ب

محرر الشؤون المحلية

سعيد محمد

المحالت تنشط خالل إجازة العيد 

باقات الزهور تزين واجهات المشاتل
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فــرحــة العيـــد
تصوير: رسول الحجيري



عبدالكريــم  عبــدهللا  الشــاب  يشــجع 
وتنظيــف  صيانــة  فــي  يعمــل  الــذي 
كل  التبريــد  وأجهــزة  المكيفــات 
أن  العمــل،  عــن  العاطليــن  الشــباب 
عــن  البحــث  فــي  ســعيهم  يواصلــوا 
لكــن ال يجــب أن يجلســوا  وظيفــة، 
األرزاق  وألن  األيــدي”،  “مكتوفــي 
وتعالــى،  ســبحانه  هللا  مــن  مقســمة 
فيلزم أن يتحركوا ويبحث كل واحد 
منهــم عن مجال أو مهنة أو مشــروع 

صغير ليكسب لقمة عيشه.
يعمــل  كان  أنــه  عبدالكريــم  ويقــول 
في إحدى الشــركات بقســم الصيانة، 
بســبب  أغلقــت  الشــركة  أن  إال 
المشــكالت الماليــة والخســائر لســوء 
هــذا  أن  إال  اعتقــاده،  وفــق  اإلدارة 
حديثــه،  موضــوع  ليــس  الموضــوع 
فبعــد أن تــم تســريحه وكل العاملين 
فــي الشــركة، قضــى ما يقــارب من 4 
أشــهر وهــو يجــول يومًيــا بحًثــا عــن 
وظيفــة دون أن يحظــى بالتوفيــق، 
لكنــه لم يستســلم للبطالــة، فاقترض 
أقربائــه  أحــد  مــن  المــال  مــن  مبلًغــا 
واشــترى شــاحنة صغيــرة ومعــدات 
ومستلزمات العمل في مجال صيانة 
وتصليح المكيفــات وأجهزة التبريد، 
وبــدأ في نشــر إعالنات بيــن معارفه، 
ويضيــف :”أول خطوة قمــت بها بعد 
أن اســتكملت التجهيــزات هــي أننــي 
مجموعــات  فــي  إعالنــات  نشــرت 

الواتــس أب ولــدى األصدقــاء، وكان 
أول إعــالن لــي وضعتــه علــى جــدار 
الطلبــات  وتوالــت  الديــرة،  خبــاز 
وبــدأت أعمل بشــكل جيــد يحقق لي 
مدخواًل ال بأس به؛ لتلبية احتياجات 

أسرتي”.
بــأن  الجميــع  عبدالكريــم  وينصــح 
يضعــوا فــي اعتبارهــم أهميــة إجادة 
فالســوق  وبأمانــة،  بإتقــان  العمــل 
فــي  بالوافديــن  مليئــة  المحليــة 
البحرينييــن  أن  إال  المجــاالت،  كل 

يدعمون الشــباب أبناء الوطن، ولهذا 
متقًنــا  عملهــم  يكــون  أن  مــن  البــد 
خطــوات  أول  هــو  فهــذا  و”نظيًفــا”، 
يســتمر  لكــي  العمــالء؛  مــع  التعامــل 

العمل ويطلبه الزبون لجودة عمله.
5 ســنوات، يعمــل  مــا يقــارب  ومنــذ 
الشــاب حســن مكــي فــي بيــع مــواد 
العمــل  هــذا  أن  ويقــول  التنظيــف، 
ويعمــل  الوحيــد،  رزقــه  مصــدر  هــو 
لســاعات طويلــة منــذ الصبــاح الباكر 
حتــى المســاء متنقاًل بســيارة “ميني 

بــاص” ويختــار بعــض المواقــع علــى 
جوانــب الطرقات ويعــرض بضاعته، 
كمــا  ناجًحــا  عملــه  جعــل  مــا  وأكثــر 
يقــول هــو اختيــار المنتجــات عاليــة 
الجــودة وبيعهــا بهامــش ربح بســيط 
المجتمــع،  فئــات  مختلــف  يناســب 
علــى  خــالل حســابه  ومــن  أنــه  كمــا 
االنســتغرام يعــرض بضاعته ويتلقى 
الطلبــات مــن الزبائــن مــن متابعيــه، 
ويشــدد مكــي علــى ضــرورة الســعي 
أفــكار،  عــن  والبحــث  الــرزق  لطلــب 

مهمــا كانــت مكــررة وموجــودة فــي 
بيعــك  وطريقــة  فأســلوبك  الســوق، 
هــو  هللا  علــى  وتوكلــك  واجتهــادك 
الســبيل لنجــاح عملــك. وقــد تكــون 
اعتياديــة،  المكســرات  بيــع  فكــرة 
بــل وتتوفــر بشــكل كبيــر فــي الكثير 
مــن األســواق، إال أن جعفــر الموالــي 
يؤكــد أن اإلبــداع فــي طريقــة إعداد 
وتغليــف وتقديــم المكســرات بحيث 
ســتجعلهم  النــاس،  إعجــاب  تنــال 
يقبلــون على منتجاتك، ويذكر جعفر 

تجــاري  محــل  فــي  ليــس  عملــه  أن 
يملكــه، بل يضــع طاولته ومكســراته 
المناطــق  فــي  منتجاتــه  ويعــرض 
المفضــل  موقعــه  لكــن  الســكنية، 
هــو فــي قريــة المقشــع، إضافــة إلــى 
حســاب االنســتغرام بالطبــع، ويبــدي 
إعجابــه بالشــباب البحرينييــن الذين 
لــم يستســلموا للبطالة وبــدأوا أعمااًل 
بســيطة وطوروهــا، مؤكــًدا أن دعــم 
األهالي مطلوب ليساهموا في نجاح 

مشاريع الشباب.

جعفر الموالي يغلف ويبيع المكسرات حسن مكي يعمل في بيع مواد التنظيف

عبداهلل عبدالكريم يقاوم البطالة بصيانة المكيفات
ــم ــ ــك ــ ــب ــ ــواه ــ ــي: طـــــــــــــوروا م ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الــــــمــــــوالــــــي لــــلــــشــــبــــاب الـ

ال يشــعر بنعمــة شــهر رمضــان والتمتــع بروحانيته ودفء مجالــس العائلة 
إال مــن اغتــرب عــن وطنــه وفقــد جمعــات األهــل واألصدقــاء واألجــواء 
الروحانيــة والرمضانيــة التــي تعــم أرجــاء الوطــن، وكذلــك هــم الطلبــة 
المغتربــون مــن أجل الدراســة، فرغم تعودهم وتأقلمهم مع الغربة لشــهور 
أو ســنوات إال أن للغربــة فــي رمضــان مــرارة مختلفــة، فيزيــد اإلحســاس 

بالوحشة والشوق والحنين للوطن والعائلة.

أجواء القرقاعون

قالــت بيــان يوســف )األردن - طــب 
بشــري(: إن عدد ساعات الصيام في 
رمضــان  ويكــون  ســاعة،   16 َعمــان 
غالبــا فــي فتــرة االمتحانــات أو في 
فترة الــدوام الصيفي، حيث يتحتم 
علــيَّ الذهــاب للجامعــة يوميــا فــي 
نهــار مضــان وحضــور المحاضــرات 
الحــر  مواجهــة  فيهــا  والتركيــز 

والعطش.
وتابعت: بالنســبة للفطور أتناول من 
الطعــام الــذي يعــده الســكن، والــذي 
يتكــون مــن األكالت األردنيــة مثــل 
المنسف والمقلوبة وغيره ثم أقضي 
حتــى  الدراســة  فــي  اليــوم  بقيــة 
الســحور، والذي ال أتناول فيه سوى 

الفواكه مع الماء.
وأضافــت يوســف: أكثــر مــا افتقــده 
في شــهر رمضان هو جلســات األهل 
وجمعتهم على سفرة جدتي لتناول 
الفطــور، كمــا أفتقــد حضــور صــالة 
الروحانيــة  واألجــواء  التراويــح 
التــي نعيشــها فــي البحريــن، حيــث 
إن المســاجد التــي تقيــم التراويــح 
ليســت منتشــرة وكثيرة فــي األردن 
كمــا البحرين، كمــا أفتقد كثيــرا ليلة 
القرقاعون وأجواءها السعيدة التي 
واســتعداد  البحريــن  شــوارع  تعــم 
األطفــال وتجهيزاتهــم، ولهذه الليلة 

التي تغمرهم السعادة فيها.
ويتفــق معها الطالــب تركي التميمي 
)القاهــرة - طب بشــري( قائال: أفتقد 
تجمعــات األهــل واألصدقــاء كثيــرا 
األجــواء  أفتقــد  كمــا  رمضــان،  فــي 
البحريــن  شــوارع  فــي  الرمضانيــة 
وأجــواء القرقاعــون، وأيضــا أفتقــد 
األكل  فــي  والتنــوع  المنــزل  طعــام 
على سفرة الفطور، حيث إن وجبات 
الفطور والســحور هنا دائما ما تكون 

من مطاعم الوجبات السريعة.
وأوضــح أنه مع تصادف رمضان مع 
فتــرة االمتحانــات النهائيــة، فأغلــب 
الوقت أمضيه في الدراسة وغالبا ما 
تبدأ دراســتي ليال لســهولة الدراســة 
أثناء الفطر وأحاول قدر المســتطاع 

تخصيــص ســاعات للعبــادة أوزعهــا 
بشــكل متفرق مع عدد االســتراحات 
الدراســة  بيــن  للموازنــة  الدراســية 
والعبادة. أما بعد التراويح، فأحاول 
قضاء وقتي مع أصدقائي كنوع من 

الترفيه والتواصل.

صوت القرآن والعائلة 

وقالت الطالبة زينب منصور )الصين 
وجبتنــا  تقتصــر  بشــري(:  طــب   -
للفطور في رمضان على طبق واحد 
فقــط، ليــس كما فطورنا فــي منازلنا 
علــى  يحتــوي  الــذي  البحريــن  فــي 
أصناف عديدة من األطعمة. أتناول 
غرفتــي  فــي  غالبــا  اإلفطــار  طعــام 
لوحــدي وأيام قليلــة اجتمع فيها مع 
بعض الطلبة المســلمين لنفطر سويا 
بالغربــة  الشــعور  لتقليــل  محاولــة 

واإلحساس بوجود أقارب حولنا.
وتابعــت: أكثر ما أفتقــده في الغربة 
هــو  رمضــان  شــهر  فــي  وخصوصــا 
فــي  يصــدح  وهــو  القــرآن،  صــوت 
كل ناحيــة مــن نواحــي القــرى تلــك 
كمــا  الجميلــة،  الروحانيــة  األجــواء 
افتقــد كثيــرا أصــوات أفــراد العائلــة 
مائــدة  حــول  مجتمعــون  وهــم 

اإلفطار.

أفطر مع زميلتي المسيحية

يونــس  عاليــة  الطالبــة  وقالــت 
األميركيــة(:  المتحــدة  )الواليــات 
فــي  رمضــان  نهــار  أغلــب  أقضــي 
الدراســة وأخصــص وقتــا للرياضــة 
مــع  الفطــور  وجبــة  أتنــاول  كذلــك. 
زميلتــي المســيحية في الســكن في 
الساعة الثامنة، والتي قررت الصوم 
معــي رغــم اختــالف ديانتهــا؛ ألنهــا 
وأفطــر  أصــوم  تدعنــي  أن  رفضــت 
وجبــة  وعــن  أحــد.  دون  لوحــدي 
الســحور، فأتناولهــا أحيانــا وأحيانــا 
مــدى  علــى  اعتمــادا  فــال،  أخــرى 

طاقتي إلعدادها.
وتابعــت: أفتقد كثيــرا صوت األذان 
الــذي كنــت أنتظر ســماعه فــي فناء 
منزلنــا وأفتقــد جمعــة العائلة، أفتقد 
رائحــة طعــام أمي الذي يمــأ البيت 

قبــل األذان، أفتقد الشــوارع المزينة 
أفتقــد  الصفــراء،  المصابيــح  بتلــك 

رمضان الحقيقي.
وأضافت يونس: أواجه صعوبة في 
تخصيــص الوقــت الكافــي للعبــادة، 
فوقــت فراغــي قليــل جــدا، وغالبــا 
أكــون منهكة فيه وأذهب للنوم. كما 
أني أواجه صعوبة في الحفاظ على 
تغذيتي بما إني أفطر في الساعة الـ 
8 وأذهب للنوم في الـ 12، ففي هذا 
الوقــت أتنــاول وجبــة واحــدة فقط 

لليوم أكمله.

جمعية المسلمين

وقالــت الطابــة شــهد الربيعــة )علوم 
أرض وبيئــة - المملكة المتحدة(: إنه 
رمضــان الثانــي الــذي يمر علــيَّ وأنا 
شــهر  ويصــادف  للدراســة،  مغتربــة 
رمضــان فتــرة االمتحانــات النهائية، 
وهــذا مــا يجعله متعبا وشــاقا وعدد 
ســاعات الصيــام هنــا 19 ســاعة، أي 
أنــي أملــك 5 ســاعات فقــط لتنــاول 
الطعــام، والــذي ال أتناول فيه ســوى 
كمية قليلة من الطعام لضيق الوقت 
ممــا يــؤدي بــي إلــى التعــب والجوع 

الشديد لبقية اليوم.
أحــاول  الفطــور  لوجبــة  وأضافــت: 
أن أقــوم بعمل الوجبــات المتواجدة 

البحريــن  فــي  الفطــور  مائــدة  علــى 
مــن سمبوســة ورز ودجــاج، ولكنــي 
ال أســتطيع صنع األكالت الرمضانية 
مثــل الهريــس والثريــد لقلــة خبرتي 
أقــوم  أنــي  كمــا  وقتــي،  وضيــق 
بتحضير بعض الحلويات الرمضانية 

مثل المهلبية، وغيرها.
وتابعت الربيعة: وأكثر ما يهون عليَّ 
غربــة رمضــان وجــود أصدقائي من 
البحريــن وعمان والجزائر والمغرب، 
وغيرهــا مــن الــدول العربيــة، حيــث 
علــى  األســبوع  فــي  مــرة  نجتمــع 
األقــل لتنــاول الفطــور حيــن يســمح 
لنــا وقتنــا. كمــا أن فــي جامعتنــا أمر 
جمعيــة  وجــود  وهــو  جــدا،  جميــل 
للمسلين ووجود غرفة صالة للنساء 
والرجال، ففي اليوم الذي ال يســمح 
لي الوقت فيه بإعداد الفطور أذهب 
إلى هناك لتناول الفطور مع مختلف 
الطالب، حيث نؤدي الصالة أوال ثم 

نجلس جميعا لتناول الفطور.
وأضافت: وبالرغــم من تلك الجمعة 
للمسلمين والصالة معهم في المكان 
األذان  صــوت  أفتقــد  لكنــي  نفســه، 
الــذي كان يمــأ الحــي فــي البحريــن 
كثيرا، وأفتقد جمعة أهلي والغبقات 

مع صديقاتي.
وقالــت غــزوة صليبيــخ: الغربة بحد 

تكــون  وفــي رمضــان  ذاتهــا صعبــة 
أثنــاء دراســتي  أكثــر صعوبــة. فــي 
المتحــدة  المملكــة  فــي  للماجســتير 
كان أول رمضان لي بعيدا عن أهلي. 
مــن  قطعــة  كانــت  فطــوري  وجبــة 
الشــكوالته مــع المــاء، حيــث إنه في 
وقت الفطور أكون في الجامعة، فال 
يســمح الوقــت لــي بإعــداد الطعــام. 
األســبوع  نهايــة  عطلــة  فــي  ولكــن 
كنــا نجتمــع مع مجموعة مــن الطلبة 
الســحور  مائــدة  الخليجيــن إلعــداد 
والفطور، حيث تكون المائدة عامرة 

باألطباق الخليجية والعربية.

سفراء غير رسميين

وقال أحمد الســيد: الشــك أن البون 
بالدنــا  فــي  رمضــان  بيــن  شاســع 
وفــي البــالد التــي كنــت أدرس فيها 
عــدد  هنــاك  كان  تحديــدا(.  )أمريــكا 
محــدود جــدا من المبتعثيــن العرب، 
فلِك أن تتخيلي الحال واإلحســاس 
المؤلم وســط افتقــاد حميمية األهل 
واألحبــاب وأبنــاء العروبــة ووســط 
انعــدام وســائل التواصــل واأللــواح 
بــل  المحمولــة،  والهواتــف  الذكيــة 
كانــت  اإلنترنــت  شــبكة  وحتــى 
تخطو أولى خطواتها نحو االنتشــار 
تأديــة  مــن  الواســع. حرمــت كذلــك 

حيــث  جماعــة،  التراويــح  صلــوات 
عشــرات  يبعــد  جامــع  أقــرب  كان 
الكيلومتــرات عــن الحــرم الجامعــي 
المأكــوالت  افتقــاد  عــن  ناهيــِك 
الجانــب  علــى  الشــهية.  الرمضانيــة 
الصيــام  ســاعات  تكــن  لــم  اآلخــر 
طويلــة، كمــا أن المدينــة الجامعيــة 
وأجواءهــا الهادئة كانــت تعين على 

أداء العبادات الفردية.
األولــى  نصيحتــي  الســيد:  وتابــع 
هــي  المغتربيــن  للطلبــة  واألهــم 
هللا  لوجــه  وجعلهــا  النيــة  إخــالص 
اليومــي  الــورد  علــى  والمحافظــة 
مــن القــرآن واالجتهــاد فــي النوافل، 
الصحبــة  مخالطــة  علــى  والحــرص 
صمــام  بمثابــة  فهــي  الصالحــة، 
األمــان في البالد األجنبية، مشــاركة 
الجاليــات اإلســالمية في أنشــطتهم 
وفعالياتهــم، مجاهــدة النفــس علــى 
عدم التأثر بالبيئة السيئة المحيطة، 
األطبــاق  بعــض  إعــداد  محاولــة 
تكلــف  دون  الخفيفــة  الرمضانيــة 
الخلــق  االبتســامة وحســن  وأخيــرا 
فــي ســاعات الصيــام، فالطلبــة هــم 
في واقع األمر ســفراء غير رسميين 

ألوطانهم.

الطلبــة المغتـربــون: فقـدنــا لــذة رمضــان
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سالمة البيئة ابرز المتطلبات األساسية لحقوق اإلنسان
ــواء” ــهـ ــر تـــلـــوث الـ ــ ــي “دحـ ــارك فـ ــشـ ــة تـ ــي ــن ــوط ــة ال ــس ــؤس ــم ال

أصــدرت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بياًنــا بمناســبة 
اليــوم العالمــي للبيئــة، قالــت فيــه “تحتفــي دول العالــم فــي 
الخامــس مــن يونيو مــن كل عام باليوم العالمــي للبيئة بهدف 
الحفــاظ  فــي  الجميــع  بيــن  التعــاون  بأهميــة  الوعــي  زيــادة 
علــى البيئــة وصيانتهــا وتحســينها، كمــا أن هــذا اليــوم يمثــل 
فرصــة لتوضيــح المخاطــر والقضايــا المتعلقــة بالبيئة التخاذ 
اإلجراءات المناسبة للحفاظ عليها، عالوة على تقييم حصيلة 
المبــادرات والبرامــج التــي أنجــزت من أجل حمايتهــا، إضافة 
إلــى أنه يمثل فرصة لتوعية األفراد والشــركات والمجتمعات 

من أجل المحافظة على البيئة”. 
ويركــز موضــوع هــذا العــام علــى “دحر تلــوث الهــواء”، والذي 
يمثــل دعــوة للعمــل مــن أجــل التصــدي لهــذه األزمــة العالمية، 
حيث إنه من المؤمل أن يســهم شــعار هذا العام في الحد من 
االحتــرار العالمــي وتأثيــره علــى الصحــة من خــالل التخفيف 
من كمية تلوث الهواء التي نتسبب بها، وهو ما سيؤثر إيجاًبا 
على رفاه الشعوب والتنمية االقتصادية في كل أنحاء العالم. 
 وانتهزت المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان هذه المناســبة 

لتعــرب عــن تقديرها الكبير لجهــود مملكة البحرين في مجال 
حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، والذي نتج 
عنــه االنضمــام إلــى كثير مــن االتفاقيــات اإلقليميــة والدولية 
الرامية إلى الحفاظ على البيئة وهو ما يتماشــى تماًما مع ما 
أكدت عليه الفقرة )ح( من المادة التاســعة في دســتور مملكة 
البحرين، والتي نصت على أن: )تأخذ الدولة التدابير الالزمة 
لصيانــة البيئــة والحفــاظ علــى الحيــاة الفطريــة(، كمــا تنتهــز 
المؤسســة الوطنيــة الفرصــة لتشــيد بــدور المجلــس األعلــى 
للبيئــة في حمايــة البيئة الطبيعية والبشــرية لمملكة البحرين 
مــن خــالل العمــل على نشــر الثقافــة البيئيــة وزيادة مســتوى 
الوعــي البيئــي لــدى المواطنيــن والمقيمين، إضافــًة إلى دوره 
فــي تعزيــز قيم البيئــة الخضــراء والتنمية المســتدامة، فضالً 

عن تشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة.
وانطالًقا من اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
الــواردة فــي قانــون إنشــائها رقــم )26( لســنة 2014 والمعــدل 
بالمرســوم بقانــون رقم )20( لســنة 2016 والراميــة إلى تعزيز 
وحمايــة حقــوق اإلنســان فــي مملكــة البحريــن، فقــد ركــزت 

اســتراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
لألعوام 2021-2019 على التأثير البيئي على حقوق اإلنسان، 
البيئــة أحــد أهــم المتطلبــات األساســية  حيــث تعــد ســالمة 
لحقوق اإلنســان، وإحدى الدعامات الرئيســة لكرامة اإلنسان، 
ــا مــع الحــق فــي الحيــاة والصحــة  ألنهــا مرتبطــة ارتباًطــا تامًّ
والطعــام والمــاء والنظافــة، وتدعــو المؤسســة الوطنيــة إلــى 
أهميــة تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية للعمل 
ا مــن أجل حماية البيئــة، وذلك تحقيًقا ألهــداف التنمية  ســويًّ
المستدامة الرامية إلى “كفالة الحماية الدائمة لكوكب األرض 
ومــوارد الطبيعيــة”، حيــث يركز الهدفــان 14 و 15 من أهداف 
التنميــة المســتدامة علــى حمايــة النظــم اإليكولوجيــة تحــت 
المــاء وعلــى اليابســة، فضــالً عــن اســتخدام المــوارد البحرية 

والبرية استخداًما مستداًما.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

قدم كل من النواب فالح هاشم وكلثم الحايكي وممدوح عباس وفاطمة القطري 
وعبــدهللا الدوســري باقتــراح برغبــة بشــأن إنشــاء مدرســة ثانويــة للبنيــن؛ لخدمة 

أهالي قرى شارع البديع. 

اإليضاحيــة  المذكــرة  فــي  وجــاء 
لخلــو  االقتــراح  يأتــي  لالقتــراح: 

حكوميــة  مدرســة  أي  مــن  المنطقــة 
ثانويــة رغم التعــداد الســكاني الكبير 

إن  حيــث  تعايشــه،  التــي  والمتزايــد 
مملكــة البحريــن ال تتوانى في تقديم 
أفضل الخدمات األساسية لمواطنيها، 
والتــي يعــد التعليــم من أهمهــا، برزت 
الحاجة إلى ســد النقص في المنطقة، 
والــذي بــات مــن الضــروري جــدا بناء 

مدرسة ثانوية فيها.

 وجاء في اعتبارات المصلحة العامة 
المبررة لعرض االقتراح اآلتي:

ســرعة النمــو الســكاني فــي المنطقــة، 
الخدمــات  مواكبــة  عــدم  يعنــي  ومــا 
التعليمــة الثانويــة مع النمو الســكاني 
واســتقطاب  المنطقــة،  فــي  المتزايــد 
مناطــق  مــن  ومقيميــن  مواطنيــن 

يجعــل  ممــا  المملكــة  فــي  أخــرى 
كبيــر  ازديــاد  فــي  الســكاني  التعــداد 
جدا، والشــارع يشــمل عددا كبيرا من 
القــرى مــا ال يتناســب مــع خلــو هــذه 
القــرى جميعــا من أي مدرســة ثانوية، 
وتخفيض مستوى إنفاق الوزارة على 
تكاليــف المواصــالت العامــة للطلبــة، 

وتخفيــض  والجهــد  الوقــت  وتوفيــر 
للمواصــالت علــى  الماديــة  التكاليــف 
متابعــة  وتيســير  األمــور،  أوليــاء 
العمليــة التعليمــة مــن جانــب أوليــاء 
االســتقرار  إلــى  يــؤدي  مــا  األمــور 
النفسي واالجتماعي لجميع األطراف 

)المعلمين والطلبة أولياء األمور(.

القضيبية - مجلس النواب

اقتراح إلنشاء ثانوية للبنين في شارع البديع

النائب فالح هاشم النائب كلثم الحايكي النائب ممدوح صالح النائب عبدالله الدوسري النائب فاطمة القطري

استعانوا بمعاق للسخرية منه.. وأطالب بإجراءات
ــاء” ــيـ ــحـ ــلـ بـــــوحـــــمـــــود: مـــســـرحـــيـــة عـــنـــتـــر “خــــــادشــــــة لـ

اســتنكر النائــب محمــد بوحمــود العرض المســرحي الذي يعرض فــي أيام عيد 
الفطــر المبــارك تحــت اســم “عنتر مو بن شــداد”، واصًفا العمل بأنه ســقطة وال 

يعّبر عن الفن والمسرح الحقيقي الذي يعكس قيمة المجتمع وذوقه العام.

قامــت  المســرحية  أن  وأضــاف 
باالســتعانة بشــخص يعتبــر مــن ذوي 
يتــم  بحيــث  الخاصــة،  االحتياجــات 
الســخرية منــه والضحــك عليــه، وهذا 
قبــل  مــن  ومســتنكر  غريــب  األمــر 
المجتمــع البحرينــي الــذي يرفض مثل 
هــذه األعمــال التــي يمكــن أن نصفهــا 

بأنها هابطة.
وتابــع بوحمــود: “مــا تــم عرضــه وتــم 
وســائل  فــي  منــه  مقاطــع  تــداول 
التواصــل االجتماعــي فيه اســتخفاف 
ومجاهــرة  العــام  بالــذوق  واضــح 
ومرفوضــة  لــآداب  مخالفــة  بأعمــال 

والخليجــي  البحرينــي  المجتمــع  مــن 
المحافظ”.

 وأكــد النائــب محمــد بوحمــود دعمــه 
لألعمــال الفنيــة كــون أن المســرح هــو 

مرآة للمجتمع.
 وقال: “نحن ندعم العروض المسرحية 
الهادفة لعالج أي مشــكلة في المجتمع 
بمختلف اتجاهاتها أسياســية كانت أم 
اقتصاديــة أم اجتماعيــة أم رياضيــة، 
تّدعــي  مجموعــة  لنــا  تظهــر  أن  لكــن 
التمثيــل فهذا أمر غير منصف، بل فيه 
تجــنٍّ للحركة المســرحية في البحرين 
رســالة  ترفــع  زالــت  ومــا  كانــت  التــي 

النقــد البناء عبر رواد ورجال المســرح 
الحقيقيين”.

الجهــات  بوحمــود  النائــب  وطالــب   
المعنيــة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 
وذلك ألن ما عرض يشّكل فعالً خادًشا 

للحياء.

إلــى  المعنيــة  الجهــات  “ندعــو  وقــال: 
هــذه  مثــل  بمراقبــة  بواجبهــا  القيــام 
المســرح  تخــرج  التــي  المســرحيات 
البحرينــي عن جادته، كما نبرأ من هذا 
العمــل الذي يهــدم األخــالق واألعراف 
االجتماعيــة الســائدة والتــي ال يرضى 
أي مواطن على هذه األرض أن تمس”.

 وأشــار إلــى أن المســرح الحقيقــي هو 
المســرح الــذي يعكس قيمــة المجتمع، 
الخالــدة  األعمــال  يتذكــر  فالجميــع 
التــي  البحرينــي والخليجــي  للمســرح 
وكانــت  والمســرح  الفــن  رواد  قدمهــا 
تــم  مــا  أمــا  المجتمــع،  قضايــا  تحمــل 
ال  فهــو  المســرحية  هــذه  فــي  عرضــه 
الــذي  والهــرج  االســتخفاف  يتعــدى 
يهــدف إلى الكســب المــادي فقط دون 

أي اعتبار آخر.

النائب محمد بوحمود

سترة ُتفجع بوفاة 3 سيدات بحادثة تسرب غاز
ــة ــب ــاس ــن ــم ال الـــتـــهـــويـــة  فـــيـــه  تـــتـــوفـــر  وال  ــام  ــكـ ــإحـ بـ مــغــلــًقــا  كـــــان  الــمــطــبــخ 

ُفجعــت ســترة صبــاح ثاني أيام عيد الفطر المبارك، األربعــاء 5 يونيو الجاري، بوفاة 3 
ســيدات وإصابة فتاتين من عائلة واحدة بحادثة تســرب غاز الطهي في أحد المنازل 

بمنطقة الخارجية.

 وأشــارت التفاصيل إلــى أن الضحايا كّن 
قــد بــدأن بإعــداد غــداء العيــد فــي وقت 
مبّكــر مــن الصبــاح، لالحتفــال مــع ذويهم 

بالمناسبة.

 وقــال شــهود العيــان للبــالد إن الغــاز قــد 
تســّرب مــن إحــدى أســطوانات الغــاز في 
الضحايــا  واستنشــقته  المنــزل،  مطبــخ 
الثــالث لحالة التشــبع منه، مشــيرين إلى 
أن المطبــخ كان مغلًقــا بإحكام وال تتوفر 
فيــه التهويــة المناســبة، وهــو األمــر الذي 

أدى إلى وفاة السيدات الثالث.
 وقــال أحــد المقربين مــن العائلة إن أحد 
أبناء الضحايا استفقد والدته التي كانت 
تعــد الطعام معهم، مشــيًرا إلــى أنه تفاجأ 
لــدى دخوله المطبــخ بوجودهن جميعهن 
ملقيــن علــى األرض وفــي حالــة صحيــة 

ا. سيئة جدًّ

لنقلهــن  الجيــران  مــع  بــادرت  وأضــاف: 
إلــى مركــز ســترة الصحــي الواقــع بنفس 
إســعافهن  محــاوالت  أن  إال  المنطقــة، 
لــدى وصولهــن  بالفشــل وتوفيــن  بــاءت 

المركز الصحي.
 وتابع: بينما تم نقل الشابتين الناجيتين 

الطبــي بواســطة  الســلمانية  إلــى مجمــع 
قبــل  الــالزم،  العــالج  ليتلقــوا  اإلســعاف 
حمــد  الملــك  مستشــفى  إلــى  ينقلــوا  أن 
بالمســتقرة  حالتهــم  واصًفــا  الجامعــي، 

ا. طبيًّ
 وفــور وقــوع الحادثــة اســتنفرت اإلدارة 

العامــة للدفــاع المدنــي جهودهــا ودفعت 
بعــدة آليــات، وفريــق التعامــل مــع المواد 
الخطــرة إلــى الموقع، للكشــف على مكان 
اإلجــراءات  واتخــاذ  وتأمينــه  الحــدث 

المعتادة بمثل هذه الحوادث.
 وكانــت وزارة الداخليــة قــد أعلنــت عبــر 

حســابها على موقع التواصل االجتماعي 
تتــراوح  ســيدات   3 وفــاة  “تويتــر”: 
وإصابــة  عاًمــا،  و48   30 بيــن  أعمارهــن 
تســرب  إثــر  اختناًقــا،  أخرييــن،  اثنتيــن 
غــاز بالمنــزل في منطقة ســترة والجهات 

المختصة تباشر إجراءاتها الالزمة.

وفاة شقيقتين 
وزوجة أخيهم 

في الحادث

07 local@albiladpress.com
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اســتنكر النائــب باســم المالكــي العــرض 
المســرحي الــذي يعــرض في هــذه األيام 
تحت مسمى “عنتر مو ابن شداد” مشيًرا 
إلــى أن المقاطــع من المســرحية التي تم 
تداولها في وسائل التواصل االجتماعي 
من المسرحية توّضح مخالفات صريحة 
للمجتمــع  العــام  والــذوق  األعــراف  إلــى 
الجهــات  المالكــي  البحريني.وطالــب 

المعنيــة بوقــف هــذا العمــل الهابــط فوًرا 
لما يحتويه من مشــاهد خادشــة للحياء 

والذوق العام.
وشــّدد النائب باســم المالكي على رفضه 
التــام لمثــل هــذه األعمــال، داعًيــا وزارة 
القانونيــة  اإلجــراءات  التخــاذ  اإلعــالم 
لوقــف العمل وعــدم اســتمرار عرضه لما 
يشكله من خدش للحياء والذوق العام.

المالكي لوزير اإلعالم: أوقفوا عرض “عنتر”

Û  تعقيًبــا علــى مقــال يــوم أمــس بعنــوان “ليســوا بمرضــى بــل شــواذ”، أبدى عدد واســع
مــن القــراء رفضهــم لظاهــرة )الشــواذ والبويــات( التــي وصلــت لمرحلة )اإلجهــار( في 
األماكن العامة، وعليه أنشر بمساحة عمود اليوم عدًدا من هذه الردود، كمؤشر نبض 

للمجتمع، وللناس.
Û  النائــب الســابق جمــال داوود: هــذا الموضوع دخل تحت مظلة الحرية، وســيفرض #

قريًبا من المجتمع الدولي على مجتمعاتنا بالقوة.
Û  ،المستشار إسماعيل النصري: فعاًل، الحظت أعداًدا كبيرة منهم أمس في المجمعات #

يبدو أنه قد تم إطالقهم مع مردة الشياطين بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.
Û .حسن بن علي: يجب أن يّتبع معهم التالي: النصح، اإلنذار، الزجر، التعزير #
Û  عبدالغفور البلوشــي: عيالنا يســألونا شنو هاذلين؟ شنرد عليهم؟ ليش نحتاج أصاًل #

لدخولهم البلد أشكره والعين تره؟ ما نقول إال حسبنا هللا ونعم الوكيل.
Û  محرقاويــة: الســكوت والتعتيــم علــى هــذه الفئة أمر غيــر طبيعي، وهــم يتكاثرون #

بشــكل ســريع، ويــن دور األهــل فــي التربيــة؟ ويــن دور المدرســة؟ ويــن دور شــيوخ 
الديــن؟ وليــش الحكومــة ســاكتة ومــا تجــّرم هاألشــكال؟ صرنــا نخــاف علــى عيالنــا 

يطلعون برع البيت.
Û  ــا واحــًدا إليجــاد الحلــول، للقضــاء علــى هــذه # ســلمان محســن: يجــب الوقــوف صفًّ

الظاهرة.
Û  عايــده محمــد: رب العالميــن لعنهــم فــي الدنيا واآلخــرة، كيف نتقاضــى نحن عنهم #

وعن شذوذهم؟ خصوًصا حين يجهرون به عن قصد.
Û .محمد مصطفى: مشكلة مجتمعية بالغة الخطورة، يجب النظر لها بعين االهتمام #
Û  ،محمد جناحي: ال يوجد مواطن بحريني غيور يقبل اقتراب هذه الفئة الشاذة منه #

أو من أبنائه، فما بالك بهؤالء وهم يجهرون شذوذهم على المأل؟ ويتفّننون باإلغراء 
وبعالقاتهم الحميمية مع هذا وذاك؟ هذا أمر معيب ومزعج، ومرفوض.

Û  ،نعيــم أحمــد: مشــكلة الشــواذ تؤكــد وجــود خلــل فــي القوانيــن وفــي آليــة التعامل #
تستطيع أن تجدهم اليوم وبكل بساطة في الكثير من صالونات الحالقة، والمساج، 
ومحالت بيع الورد والشوكوالته، ومنهم من يغمز بعينه للمراهقين، ويرسل لهم علًنا 

إشارات اإلعجاب؟ ماذا بعد؟

تعقيبات 
القراء 

على مقال 
“الشواذ”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

أيمن يعقوب



استدعت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شهود اإلثبات وكذلك الطبيب الشرعي الذي فحص طالبا عربي الجنسية “16 عاما” عقب 
تعرضه إلصابات أثناء تواجده في مدرســة الشــيخ عيســى بن علي الثانوية للبنين من قبل مجموعة من الطلبة ال تتجاوز أعمارهم 
17 عاما، تم إحالة 4 منهم للمحاكمة بعدما أخلي سبيلهم بضمان مالي وقدره 100 دينار لكل منهم، إذ اعتدوا عليه بالضرب بكراسي 
خشبية وأيديهم ما تسبب له بإصابة في شبكية عينه اليمنى وأحدثت له عاهة مستديمة تقدر بنسبة 13 %، ومن المقرر أن تكون 

الجلسة القادمة بتاريخ 10 يونيو الجاري.

ووالدتــه  ووالــده  عليــه  المجنــي  وتقــدم 
بدعــوى مدنية التمســوا فــي آخرها الحكم 
لهــم بطلباتهــم بعــد إنــزال أقصــى عقوبــة 
بحــق الطلبــة المتهمين، وذلك بــأن تلزمهم 
بدفع مبلغ 1000 دينار له ولوالده ووالدته، 
الماديــة  األضــرار  عــن  مبدئــي  كتعويــض 
والمعنويــة التي لحقت بهم، مع احتفاظهم 
موضــوع  بالمبلــغ  المطالبــة  فــي  بحقهــم 
الدعــوى وبباقي مبلغ التعويض أمام قاض 
مدنــي، وبإلــزام المتهميــن المدعــى عليهــم 

بالتضامن والتضامم بالرسوم والمصاريف 
ومقابل أتعاب المحاماة.

وبالتحقيــق مــع المجنــي عليــه الطالب في 
أنــه فــي يــوم  الصــف الثالــث ثانــوي ذكــر 
الخميــس 22 نوفمبــر 2018 الســاعة 2:15 
ظهــرا كان متواجــدا فــي المدرســة ونــازل 
من الســلم فــي وقت “الهده” فشــعر بضربه 
فــي كتفــه األيمــن ومؤخــرة رأســه، وكانت 
الضربة بســيطة، فاعتقد أنها غير متعمدة، 
وعندمــا التفت نحو مــن ضربه تبين له أنه 

المتهم األول، عندها قال له )بالراحة شوي 
شوي(.

لكــن المتهــم دفعــه بالقوة ما أدى لســقوطه 
بالضــرب  عليــه  اعتــدى  ثــم  ومــن  أرضــا، 
بواســطة يــده وأثنــاء ذلك صــرخ المعتدي 
وطلب ممن حوله مســاعدته في ضربه، ما 
دفــع بمشــاركة 3 طــاب آخريــن ال يعرفهم 
بــاألول،  رفقــة  بالضــرب  عليــه  باالعتــداء 

وتعرض حينها إلصابات بسيطة.
 25 الموافــق  الواقعــة  يــوم  وفــي  أنــه  إال 

نوفمبــر 2018 الســاعة 6:40 صباحــا، كان 
الطابــور  بــدء  قبــل  الصــف  فــي  متواجــدا 
الصباحــي، فحضر لــه المتهم الثاني ودعاه 
للخــروج للتحــدث معــه، فرفض ذلــك، ولم 
تمر ســوى دقيقتيــن حتى فتح باب الصف 
ورأى المتهــم األول وخلفــه عدد كبير يقدر 
بـــ 20 طالبــا ومــن ضمنهــم المتهــم الثانــي 
التعــرف  يســتطيع  لــم  والبقيــة  والثالــث، 

عليهم.
وعندهــا بــدءوا في ضربه بطــرق مختلفة، 
كرســي  بواســطة  األول  المتهــم  إذ ضربــه 
أن  إال  والهــرب،  االبتعــاد  خشــبي فحــاول 
أحــد الطلبــة صعد فــوق طاولة ونــزل منها 
عبــر لكمــة على وجهه ومســكه من الخلف، 
ومن ثم تعرض لعدد كبير من اللكمات على 
رأســه وعينــه وتــم ســحبه أرضــا، واســتمر 
الجنــاة فــي ضربه لمــدة 3 دقائق بواســطة 
أيديهــم وكراســي الطــاب الخشــبية ذات 

القوائــم الحديديــة، حتــى تمكن مــن الفرار 
من قبضتهم.

وتوجــه المجنــي عليــه مباشــرة إلــى غرفة 
المديــر المســاعد ومنهــا إلــى غرفــة المدير، 
إذ طلــب مــن األخيــر االتصــال باإلســعاف 
كان  فمــا  ذلــك،  رفــض  أنــه  إال  لمعالجتــه، 
منــه إال أن بوالــده، والــذي حضــر وطلــب 
لــه ســيارة اإلســعاف، والتي تم مــن خالها 
نقله للمستشفى لتلقي العاج، مبينا أنه لم 
يكن في وعيه بتلك اللحظات ولكنه حتى 
وقــت التحقيق معه ال يزال يشــعر ويعاني 
من آالم وإصابات في وجهه وعينه اليمنى 

ورأسه.
المعلوميــن لديــه  المتهميــن  وبشــأن أدوار 
األول  المتهــم  أن  عليــه  المجنــي  أوضــح 
ضربــه 3 ضربات بواســطة كرســي خشــبي 
علــى الجــزء األيمن من وجهــه وكتفه ومن 
ثم استمر بضربه بواسطة يده على وجهه، 

أمــا المتهمــان الثانــي والثالــث فقــد ضرباه 
عدة ضربات ال يســتطيع حصرها بواســطة 

أيديهما على عينه اليمنى ووجهه.
من جهته قرر الطبيب الشرعي في تقريره 
أن المجنــي عليــه يعانــي مــن إصابــة فــي 
العيــن اليمنى، إذ تعانــي العين من انفصال 
شــبكي جزئــي فــي شــبكية العيــن اليمنــى 
وانخفــاض بقوة إبصارهــا إلى 36/ 6، وهي 
علــى حالتهــا تعتبــر عاهــة مســتديمة تقدر 

بحوالي 13 %.
العامــة  النيابــة  أحالتهــم  وكانــت  هــذا 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــم فــي غضــون 
شــهر نوفمبــر 2018، اعتــدوا علــى ســامة 
جســم المجني عليه وأحدثوا به اإلصابات 
الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي 
بــه  إلــى تخلــف عاهــة مســتديمة  أفضــت 
بنســبة 13 % فــي عينــه اليمنــى دون أن 

يقصدوا إحداثها.

طلبة يعتدون على زميلهم والمدير يرفض االتصال باإلسعاف
أصابـــوه فـــي شـــبكية العيـــن وأحدثـــوا لـــه عاهـــة مســـتديمة تقـــدر بنســـبة 13 %

العصفور يشيد بتأكيد العاهل على حماية المجتمع من التطرف
ــاوري األســـبـــوعـــي بــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة ــشـ ــتـ ــال االجـــتـــمـــاع الـ ــ خ

عّبــر محافظ الشــمالية علي العصفور عن صــادق معاني الوفاء والتالحم مع 
الخطــوات التــي يتخذهــا عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفة في سبيل استقرار مملكتنا الحبيبة.

جالتــه  إليــه  أشــار  مــا  أن  معتبــًرا   
مؤتمــر  أمــام  الســامي  الخطــاب  فــي 
مضاميــن  يعكــس  اإلســامية،  القمــة 
ومرتكزات اســتراتيجية، تؤكد أهمية 
حمايــة المجتمــع من التطــرف والغلو، 
وتشّدد على نهج التسامح والتعايش 
فــي أحضــان الوطــن الواحــد، وأهمية 
تغليــب صــوت العقــل والحكمــة ألمن 
الحيويــة  المنطقــة  هــذه  واســتقرار 
مــن العالــم، وضــرورة احتــرام العهــود 
والمواثيــق الدوليــة التــي تؤكــد مبــدأ 
فــي  التدخــل  وعــدم  الجــوار  حســن 
واحتــرام  للــدول  الداخليــة  الشــؤون 

سيادتها.
التوجيهــات  أن  العصفــور  واعتبــر   
األبويــة مــن لــدن جالــة الملــك خال 
اللقــاء بأهالي المحافظات األربع، تعد 
محــل اهتمــام وتقدير وموضــع تنفيذ 
فيمــا يتعلــق بحماية المجتمــع وجعل 
وســائل التواصــل االجتماعــي أدوات 

هــدم،  معــول  وليــس  وبنــاء  إصــاح 
مشــدًدا علــى أهمية نشــر الوعــي بهذا 
الشــأن، مثمًنــا حــرص ومتابعــة وزيــر 
الشــيخ  ركــن  أول  الفريــق  الداخليــة 
فــي  خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد 
اتخــاذ مــا يلزم من إجــراءات وتدابير 
أمنيــة رادعــة ضمن مكافحــة الجرائم 
مــن  المجتمــع  وحمايــة  اإللكترونيــة، 
عناصر التحريض والفتنة التي تسعى 

لضرب السلم األهلي والمجتمعي.
 وأعــرب المحافــظ عن شــكره لإلدارة 
واألمــن  الفســاد  لمكافحــة  العامــة 
االقتصــادي واإللكترونــي علــى الــدور 
والوقايــة  للحــد  بــه  تضطلــع  الــذي 
والجرائــم  عــام  بشــكل  الجرائــم  مــن 
ونشــر  خــاص  بشــكل  اإللكترونيــة 

الوعي األمني.
 جاء ذلك، خال االجتماع التشــاوري 
المحافــظ  عقــده  الــذي  األســبوعي 
ورؤســاء  اإلدارات  مــدراء  بحضــور 

األقســام بالمحافظــة، حيــث تم بحث 
والتــي  المحافظــة  برامــج  ومناقشــة 
تشــمل إقامة ثاثة معســكرات تهدف 
إلــى احتضــان 450 طالًبــا وطالبة في 
معســكر التوحدييــن ومعســكر جوالة 
المالكية ومعسكر المحافظة الشمالية، 
كما تم بحث االستعدادات الستضافة 

معــرض “مًعا للتوعيــة األمني” المزمع 
لغايــة   12 الفتــرة مــن  إقامتــه خــال 
16 يونيــو 2019م فــي مجمــع الرملي 
بالتعاون والتنســيق مــع إدارة الوقاية 
مــن الجريمــة بــوزارة الداخليــة، كمــا 
فــي  المســتجدات  آخــر  متابعــة  تــم 

توصيات اجتماع اللجنة األمنية.

 من خالل االجتماع التشاوري األسبوعي

المنامة - وزارة الداخلية

قضت محكمة التمييز بتأييد عقوبات 7 من أصل 10 ُمدانين باالنضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة 
أســلحة ومفرقعات، محكوم على 6 منهم بالســجن المؤبد، كما أيدت الســجن 15 عاما للســابع بعدما 
تم تخفيف عقوبته في وقت سابق وبحبسه لمدة شهر وبتغريمه 100 دينار لحيازته سيف ذو حدين 

بدون ترخيص، فضال عن إسقاط الجنسية البحرينية عن الطاعنين جميعا.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق 
بيــن  مــا  تتــراوح  أعمارهــم  الطاعنيــن،  بمعاقبــة 
20 و39 عامــا، بالســجن المؤبــد؛ وذلــك إلدانتهــم 
بتنظيــم وإدارة جماعــة إرهابيــة واالنضمام إليها، 
وحيازة أسلحة ومفرقعات بغرض ارتكاب جرائم 

إرهابية، وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات.
وعقب صدور الحكم من محكمة أول درجة صرح 
حينهــا رئيــس نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة المحامي 
العام المستشــار أحمد الحمادي بأن النيابة العامة 
كانــت قد تلقت باغا مــن اإلدارة العامة للمباحث 

واألدلة الجنائية عن ضبط جماعة إرهابية.
حيــث دلــت التحريــات عن قيام شــخص )متوفى 
فــي العراق( قبل ســفره كان يقوم بتجنيد عناصر 
بحرينيــة مــن أجل تســفيرهم إلى العــراق وإيران 
لتلقي التدريبات العســكرية على كيفيه اســتعمال 

األسلحة والمتفجرات.
وتمكن ســالف الذكر من تأســيس جماعة إرهابية 
داخــل البحريــن من أجل القيــام بعمليات إرهابية 
داخــل المملكــة حيــث تمكــن بعــد هروبــه خــارج 
البحريــن وقبــل وفاتــه عــام 2014 مــن تجنيد كا 

وجميعهــم  الثالــث  وحتــى  األول  المتهميــن  مــن 
هاربين ومقيمين في إيران، كما قام بضم المتهم 
الرابع الذي قام بدوره بتجنيد المتهمين الخامس 

حتى العاشر.
كما ســّهل ورتب للمتهم الرابع والخامس والعاشر 
السفر إلى إيران لتلقي التدريبات العسكرية وبعد 
عودتهــم كلفهــم باســتام شــحنات مــن األســلحة 
والمــواد المســتخدمة فــي صنــع المــواد المتفجرة 
وقام المتهم الرابع مع الخامس والسابع بتخبئتهم 

في مخازن سرية.
وأضــاف الحمــادي أن المتهميــن الرابــع والخامس 
والســابع ســافروا إلى العراق في بداية عام 2014 
القيــام  أجــل  مــن  العســكرية  التدريبــات  لتلقــي 
تــم  ثــم  البحريــن  فــي مملكــة  إرهابيــة  بعمليــات 
إدخــال عدة شــحنات مــن األســلحة والمتفجرات 

إلى مملكة البحرين وتخزينها.
وعنــد القبض علــى المتهمين تم ضبط العديد من 
المــواد واألجهــزة الداخلــة فــي صنــع المتفجــرات 
فــي منازلهــم، كما تم ضبط المســتودع الذي كانوا 

يستخدمونه في تخزين المواد المتفجرة.

بهــا  أفــاد  مــا  الدعــوى حســب  وقائــع  وتتحصــل 
مــازم أول بــوزارة الداخليــة أثنــاء التحقيق معه 
فــي النيابــة العامة، أنه وردت له معلومات ســرية 
عــن قيام شــخص متوفــى أثناء مــا كان متواجدا 
خــارج البحريــن، أنــه كان يقــوم بتجنيــد عناصــر 
بحرينيــة مــن أجل تســفيرهم إلى العــراق وإيران 
لتلقي التدريبات العســكرية على كيفية استعمال 
األســلحة والمتفجــرات وتمكــن ســالف الذكــر مــن 
تأســيس جماعة إرهابيــة داخل البحرين من أجل 
المملكــة حيــث  إرهابيــة داخــل  بعمليــات  القيــام 

تمكــن أثنــاء مــا كان هاربــا خــارج المملكــة قبــل 
وفاته عام 2014 من تجنيد كا من المتهمين من 
األول وحتــى الثالث وجميعهــم هاربين ومقيمين 

في إيران.
وأضــاف أن المتوفى ضــّم المتهم الرابع للجماعة، 
والــذي قام بــدوره بتجنيد المتهمين الباقين، وقد 
ســهل المتوفــى للمتهــم الرابع والخامس والعاشــر 
العســكرية  التدريبــات  لتلقــي  إيــران  إلــى  الســفر 
وبعــد، عودتهم كلفهم المتوفى الســتام شــحنات 
مــن األســلحة والمــواد المســتخدمة فــي صناعــة 

المــواد المتفجرة، وقام الرابع والخامس والســابع 
بإخفائهم في مخازن سرية.

وأوضــح أن المتهميــن الرابــع والخامــس والســابع 
ســافروا إلــى العــراق فــي بداية عــام 2014 لتلقي 
التدريبــات العســكرية مــن أجــل القيــام بعمليــات 
إرهابيــة فــي مملكة البحرين وبعــد وفاة المتوفى 
قــام األول والثانــي والثالــث بالتنســيق مــع الرابع 

إلدخال متفجرات للمملكة وتخزينها.
وبحســب إفــادة نائــب عريــف بــوزارة الداخليــة، 
المتهــم  منــزل  تفتيــش  أثنــاء  العثــور  تــم  فإنــه 
الخامس على عدد 15 كارتون، كل كارتون به 12 
علبــة وكيســين، بهم 6 علب كارتونيــة، كما عثروا 
علــى 65 لوحــة إلكترونيــة تســتعمل فــي العبوات 
المتفجرة للعمليات اإلرهابية، وعلبة بها ســكاكين 
ومحول كهربائي ومصابيح وشــريحة إلكترونية، 
كانت جميعها في غرفته، مضيفا أنه حال القبض 

على المتهم الخامس قاومهم مقاومة شديدة.
وقــال شــرطي آخــر أنــه عند القبــض علــى المتهم 
الرابــع عثــروا في مســكنه على مجموعــة هواتف 
نقالــة، فضــا عن أنه أرشــد عن حيازته لســاحين 
نارييــن ومخــازن لتلــك األســلحة بهــم حوالــي 27 
طلقة، وكذلك عثروا على دوائر كهربائية تستعمل 

في العبوات المتفجرة للعمليات اإلرهابية.

“التمييز” تقضي بتأييد عقوبات بالسجن المؤبد و15 عاما وإسقاط الجنسية

ُمدانيــن  خمســة  أصــل  مــن  ثالثــة  طعــون  التمييــز  محكمــة  رفضــت 
-أعمارهــم تتــراوح ما بيــن 18 و28 عاما- بالتجمهر والشــغب والحرق 
الجنائي إلطارات على شارع عام بمنطقة جنوسان، وأيدت معاقبتهم 

بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم.

أن  فــي  القضيــة  وقائــع  وتتمثــل 
المدانيــن وآخريــن مجهوليــن قــد 
تجمعوا على الشارع العام بمنطقة 
جنوســان مســاء؛ بهــدف اإلخــال 
حيــاة  وتعريــض  العــام  باألمــن 
المواطنيــن وأمنهــم للخطر، وكان 
الزجاجــات  مــن  عــدد  بحوزتهــم 
وعــدد  “المولوتوفــات”  الحارقــة 
مــن إطارات الســيارات وعبوة بها 

بنزين.
غايتهــم  المتجمهريــن  ولتحقيــق 
قامــوا بإشــعال النيــران فــي عــدد 
زجاجــات  بواســطة  إطــارات   5
بقصــد  وذلــك  “المولوتــوف”؛ 
وتعطيــل  باألمــن  اإلخــال 
وســائل  وتعطيــل  الســير  حركــة 
الفوضــى  وإشــاعة  المواصــات 
مــن  بالفــرار  البــاد والذوا  داخــل 

الموقع.
أول  مــازم  تحريــات  دلــت  وقــد 
للواقعــة  المدانيــن  ارتــكاب  علــى 

بقصــد التجمهــر وإشــعال الحريق 
والقيام بأعمال الشــغب واإلخال 

باألمن.
هــذا وثبــت للمحكمــة أن المدانين 
14 ســبتمبر  قــد ارتكبــوا بتاريــخ 

2014، اآلتي: 
وآخريــن  عمــدا  أشــعلوا  أوال: 
منقــوالت  فــي  حريقــا  مجهوليــن 
حيــاة  تعريــض  شــأنه  مــن  كان 

الناس وأموالهم للخطر.
ثانيا: اشتركوا وآخرين مجهولين 
فــي تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن 
منــه  الغــرض  أشــخاص  خمســة 
اإلخال باألمن العام مستخدمين 
التــي  الغايــة  لتحقيــق  العنــف 

اجتمعوا من أجلها.
وآخريــن  وأحــرزوا  حــازوا  ثالثــا: 
مجهولين عبوات قابلة لاشــتعال 
“مولوتــوف” بقصد اســتعمالها في 
النــاس وأموالهــم  تعريــض حيــاة 

للخطر.

3 سنوات لـ 3 ُمدانين بالتجمهر وحرق اإلطارات

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

7 طاعنيـــن لحكـــم إدانتهـــم بتشـــكيل جماعـــة إرهابيـــة حـــازت أســـلحة ومفرقعـــات
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رغم التحذيرات الرسمية 
إال أن المخالفات 
مازالت موجودة

بالرغم من التحذيرات الرسمية وحمالت التوعية التي تقيمها اإلدارة العامة 
للدفــاع المدنــي بالتعــاون مــع محافظــة العاصمــة بســوق المنامــة للتأكــد مــن 
اشــتراطات األمــن والســالمة للمحــالت التجاريــة، إال أن المخالفــات مازالــت 
موجــودة وبمعــدالت عاليــة فــي شــارع الشــيخ عبــدهللا والمنطقــة المحيطــة 
بشــارع ســوق الذهــب، ففائــدة الحملــة وإلقــاء المحاضــرات المباشــرة علــى 
أصحــاب المحــالت والعمال والتعريف بطريقة االتصال بالطوارئ قد تســتمر 
يوما أو يومين، وبعدها يعود مخزون المخالفات من جديد وتصبح كالعمود 
الفقري في السوق وتتراكم أعدادها، وهذا ما شاهدته بتاريخ 2 يونيو حينما 

قصدت سوق المنامة.
أســطوانات غــاز مــن الحجــم الكبيــر موضوعــة بشــكل خاطــئ فــي عــدد مــن 
المطاعــم، وتمديــدات كهربائيــة يتضــح للوهلــة األولــى أنهــا خاطئــة، مجــرد 
“تلصق وايرات على الطوفة”، ومساكن مشتركة وجماعية تفوح منها رائحة 
الطهي ونعلم أن داخل هذه المســاكن أعدادا هائلة من البشــر ال تعرف أبســط 
أبجديــات احتياطــات األمــن والســالمة وال تمتلــك معــدات إطفــاء الحرائــق 
واإلهمــال عندهــا بالتناســخ، وحاويــات قمامــة بالقــرب منهــا أعقــاب ســجائر 

مشــتعلة، وأوســاخ منتشــرة كالحبر األســود فــي المنطقة برمتهــا، وغيرها من 
المخالفات التي تهدد األرواح والممتلكات والمرافق العامة.

فــي اجتمــاع رســمي حكومــي قرأت أن )أبــرز المخالفات وأوجــه القصور التي 
تحتويها هذه المباني والتي تعد أسبابا رئيسية لتكرار الحوادث بها، استخدام 
مواد قابلة لالشــتعال وبناء إضافات بالمبنى من دون ترخيص وعدم العناية 
بالتوصيالت الكهربائية وعمل توصيالت إضافية بدون ترخيص واســتخدام 
الحمل الكهربائي بطاقة تفوق األحمال المصرح بها وتكدس العمال في السكن 
بمــا ال يتناســب مع مســاحة الغرف باإلضافــة إلى عدم توفير وســائل الحماية 
من مخاطر الحريق من أجهزة إنذار أو وسائل مكافحة الحريق وعدم وجود 

فتحات مناسبة للتهوية أو مخارج للهروب في حاالت الطوارئ(.

الذي أعرفه أن الجهات المختصة شكلت فريق عمل ميدانيا للمتابعة  «
والتقييم، ونريد أن نعرف كصحافة ما اآللية التي يتبعها هذا الفريق 

واإلجراءات المتبعة والخطوات الالزمة، وهل المتابعة شهرية أم 
أسبوعية أم دورية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

األوضاع البائسة التي يواجهها  «
نظام الماللي والسيما حالة 

الصراع واالنقسامات الدائرة بين 
جناحي النظام وتبادل االتهامات 
وسعي كل جناح لتبرئة نفسه من 

األسباب التي أدت بالشعب والبالد 
إلى هذه األوضاع بالغة السلبية

برامج شباب مملكتنا
قامــت رابطــة مشــجعي نــادي ليفربــول فــي البحريــن وبرعايــة مــن أحــد البنــوك 
التجاريــة فــي المملكــة بتخصيص قاعة كبيرة في أحد فنــادق الخمس نجوم لنقل 
المبــاراة النهائيــة التي أقيمت علــى بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول 
وتوتنهام، ورغم أنني لست عضوًا في هذه الرابطة، إال أنني حرصت على الحضور 
لالســتمتاع باألجــواء الحماســية التــي واكبت هذا الحــدث الرياضي الســنوي الذي 
ُيعــد األبــرز واألكثــر شــهرة في رياضــة كرة القــدم، خصوصا أن جميــع الحضور من 

مشجعي نادي ليفربول اإلنجليزي العريق.
وأود بهــذه المناســبة أن أشــيد بالتنظيــم الرائــع لهــذه األمســية التــي حضرهــا أكثــر 
مــن ٢٠٠ مشــجع مــن محبــي اللعبــة، وإن كان لــدي اقتراح فهو ما ســبق أن نشــرته 
فــي مقــاٍل ســابق، حيــث اقترحــت على وزارة شــؤون الشــباب والرياضة اســتغالل 
مثل هذه المناســبات باعتبارها فرصة ذهبية للم شــمل الشــباب ومحبي هذه اللعبة 

الشعبية األولى.
وأود هنــا أن أعيــد طــرح الفكــرة لعل وعســى أن تجد أذنًا صاغية هــذه المّرة حيث 
سيكون من الجّيد أن تقوم الوزارة باستغالل الصاالت الرياضية، وتركيب شاشات 
عرض كبيرة لنقل مثل هذه المباريات النهائية في المســابقات المختلفة، خصوصا 
أن حكومتنــا الرشــيدة تعمــل جاهــدة وفــق رؤيــة واضحــة على تشــجيع المبادرات 

والبرامــج التــي تصــب فــي صالــح قطــاع الشــباب والرياضــة وتدعــم كل الجهــود 
المقدمة في هذا الشأن، وعلى الجهات المختصة تنفيذ تلك الرؤى وترجمتها على 

أرض الواقع.
إن الشــباب اليــوم بأمــس الحاجــة إلــى برامج تشــغل فراغهــم وتكون متنفســًا لهم، 
وصدقونــي فإنــه ُيمكن من خالل هذه البرامج البســيطة أن نجمع أطياف المجتمع 
وشــرائحه فــي تآلــف جميــل تــذوب فيــه الخالفــات، لقــد آن األوان لنفكــر خــارج 

الصندوق )outside the Box(، ودعونا نبتعد عن التعقيدات والعراقيل.
نعــم نحــن بحاجــة إلــى هــذه البرامج التــي ال تكلف الكثيــر، وال ضير من االســتعانة 
بالقطاع الخاص لمساندة تلك البرامج أو المساهمة في تقديم جوائز عينية كنوٍع 
من الدعم، لكن األهم أن نكون واقعيين وال نفرض مبالغ كبيرة، إذ ليس الهدف هنا 
االســتثمار المادي وزيادة مدخول الوزارة بقدر ما هو اســتثمار في العنصر البشــري 

الذي يستحق أن نقف معه في خضم صعوبة الحياة والتزاماتها.

كل أملنا أن يجد هذا االقتراح آذانا صاغية من المسؤولين في الوزارة وعلى  «
رأسهم الوزير الشاب سعادة األستاذ أيمن بن توفيق المؤيد، فهو كما 

سمعت يحمل الكثير من األفكار الخالقة ويسعى جاهداً لالرتقاء بالرياضة 
والرياضيين في مملكتنا الغالية. وكل عام والجميع بخير.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

إن مــن أهــم أهــداف قمــة مكــة توحيد الــرؤى والصف العربي واإلســالمي إزاء ما تشــهده 
منطقة الخليج العربي واألمة العربية من توترات بســبب تصاعد األحداث بين واشــنطن 
وطهران، ودعوة خادم الحرمين الشريفين لهذه القمة وتلبيتها تؤكد ما للسعودية من دور 
كبيــر ومــا تتمتــع به من مكانة خاصة خليجية وعربية وإســالمية ودولية. وقد اســتهدف 
النظــام اإليرانــي منُذ 1979م أقطار الخليج العربي واألمة العربية عن طريق ميليشــياته، 
وكان آخرهــا الميليشــيات الحوثيــة واســتخدام أراضي اليمن كمنصة لتصويب األســلحة 
الباليســتية اإليرانيــة نحــو األراضــي الســعودية لالنتقــام منهــا لموقــف القيادة الســعودية 
وشــعبها الكريم الســتعادة شــرعية اليمــن من المغتصبيــن. إن هذا االنتقــام اإليراني ليس 
جديــدا بــل يرجــع تاريخًيــا إلــى هزيمة الفــرس األولى في القادســية التي حــررت أبناءها 
مــن عبوديــة النــار والفــرد، وإلــى موقــف األقطــار الخليجية مــن عدوانها علــى العراق في 

الثمانينات.
لــم يســتمع النظــام اإليرانــي إلــى صــوت الحــق والحكمــة والعقــل، واســتغل كل إمكانياته 
المادية والمعنوية والدينية لترسيخ الفوضى وكان وراء كل فتنة ونزاع وصراع، وبسببه 
تنامــى خطــاب الكراهيــة الطائفيــة بين أبنــاء العروبة وضــد الجاليات غيــر العربية، وقمة 
مكة وضعت النقاط فوق الحروف حول كل القضايا الخليجية والعربية واإلسالمية التي 
تداعــت بســبب تدخــالت النظام اإليرانــي، بوضع الحلــول لمواجهة األزمــات والتحديات، 
وبــدء التعــاون الجــاد مــن أجــل العمــل معــا للحفاظ على اســتقرار جميــع األقطــار العربية 

واإلسالمية وسالمة أراضيها، ومنع النظام اإليراني من التدخل في شؤونها.
لقــد كانــت ومازالــت المملكة العربية الســعودية وقيادتها تحمل لواء أمــن الخليج العربي 
وتعمــل دائًمــا علــى تجنيــب المنطقــة القالقل والفتن التــي وضع بذورها النظــام اإليراني، 
وتمنــع أي تعطيــل لحركة التنمية الوطنية والخليجية والعربية واإلســالمية، وهي داعمة 
دائًمــا وأبــًدا لهــذه التنميــة في جميــع البلدان بدون اســتثناء، فمــا قدمته المملكــة العربية 
الســعودية وقيادتهــا لهــذه البلــدان يعكــس حرصهــا الشــديد علــى أداء دورهــا الخليجــي 
والعربــي واإلســالمي شــرًقا وغرًبــا، وهــذا العطــاء الســعودي الكبيــر يختلف كثيــًرا عن ما 

ُيقدمه النظام اإليراني لهذه البلدان من الذخائر القاتلة والفتن الهالكة.

إن توصيات قمة مكة من أجل وحدة الصف الخليجي والعربي واإلسالمي، وضد  «
العدوان اإليراني علينا وعلى أراضينا، وكلمة حق ضد الباطل، وسياج يحمي أراضينا 

وُمقدساتنا وشعبنا من كل مكروه إيراني... توصيات تحمي أمة الرسالة الخالدة 
التي جعلها الله أفضل بقاع الُدنيا وارتضاها أن تكون موضعا ألديانه وموقًعا 

لمقدساته وأرًضا ألنبيائه، إنها أرض الحق والفضيلة والدفاع عنها واجب ُمقدس.

قمة الحزم والعـزم )2(

عبدعلي الغسرة

كــم ندمــت علــى عــدم اإلبالغ عن ســيارة صادفتها علــى الطريق الســريع “الهايــوي”، لعدم 
تمكني من التقاط هاتفي لتصويرها أو تسجيل رقمها، فالسيارة مسرعة نوعًا ما، وتتنقل 
من حارة ألخرى، ولم أشــأ أن أتســبب أنا األخرى بحادث جراء ذلك. أحدهم ورغم وجود 
مــن يرافقــه فــي الســيارة، كان يقــود ســيارته بيــد، وبيده األخــرى كان يمســك طفله الذي 
تدلــى نصفــه خــارج النافــذة األماميــة، الطفل الذي ال يتجــاوز ثالث ســنوات كأكثر تقدير، 
كان ســعيدًا ويضحك ملء فمه، وال يعلم أي ُجرم قد ارتكبه ذاك الذي قدمه لقمة ســائغة 

للموت!
تصرفــات متهــورة مــن آباء على الطرق، تجعلك في حالة من الغضب الممزوج باأللم على 
حــال األطفــال الذيــن يولــدون فــي كنف مــن ال يبالي بســالمتهم، وال حتــى بحياتهم! تلك 
تعرض طفلتها للموت أو تجعلها عرضة لحوادث قد تتركها باقي حياتها مشــلولة مقعدة، 
بحجــة أنهــا حققت أمنية طفلتها بالتدلي خارج الســيارة والقيــام بهذه الحركة البهلوانية، 
لتتحول األم بتصرفها هذا إلى طفلة ال ابنتها! وذاك يضحك ويتبادل الحديث مع صاحبه 
ممســكًا طفله المتدلي من النافذة األمامية، دون أن يضع حســبانًا للمواقف المفاجئة التي 
تتطلــب ســرعة فــي التحكم، والكثيــر من المشــاهد المؤلمة التي قد تصادفــك يوميًا على 
الطرق وفي الشوارع، والتي ال مبرر لها سوى أنها تصرفات تنم عن استهتار ورعونة، وإن 

كان لهم عذر فهو حتمًا أقبح من ذنبهم. 
فكما قامت األســرة األجنبية بتصوير مشــهد الطفلة المتدلية خارج الســيارة، وتم القبض 
علــى والدتهــا التــي كانت لألســف هي من ســمحت لها بذلــك، البد من التعــاون المجتمعي 
والتبليــغ عــن أية ســيارة تســمح لألطفال بالجلــوس في حجر الســائق، أو تصدر منهم أية 
مشــاهد وتصرفــات تنــم عــن اســتهتار فــي الحفــاظ على ســالمة أطفالهــم، وعلــى اإلدارة 
العامة للمرور أن ترصد من خالل كاميراتها هذه التجاوزات والمخالفات، وتوقع باألهالي 
وخصوصًا إن كان أحد األبوين برفقة الطفل، غرامات مالية مرتفعة، مع الحبس ليتوقف 
هذا االســتهتار، الذي هو في الحقيقة اســترخاص بأرواح األطفال، الذين ال حول لهم وال 

قوة، وال يرون من السيارة والطرقات سوى ملهى يعج باأللعاب.

ياسمينة: لستم آباء إن لم تكونوا مسؤولين عن سالمة أطفالكم. «

لستم آباًء

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com

الشعب يريد االنتقام من نظام الماللي
كيــف تكــون مشــاعر شــعب مــن نظــام يقــوم بمختلــف 
أنــواع الممارســات القمعيــة ضــده وكل همــه تحقيــق 
أهدافــه وغاياتــه وتنفيــذ مخططاتــه، هل يمكــن لهكذا 
شعب أن يشعر بأية عاطفة إيجابية حيال هكذا نظام 
دموي كان منذ تأسيسه عبارة عن مصيبة كبيرة نزلت 
علــى رأس هــذا الشــعب. قــادة النظــام اإليرانــي عندما 
يعترفــون بأن الشــعب اإليراني ناقم على النظام وغير 
راض عنــه علــى اإلطالق بل حتــى ان بعضهم يؤكدون 
أن الشــعب يريــد االنتقــام مــن هــذا النظــام كونــه قــام 
بارتــكاب جرائــم ومجــازر وانتهــاكات كبيــرة بحقــه ال 
يمكــن أن تغفــر أبــدا خصوصــا أن سياســاته المعاديــة 
لمصالح الشعب اإليراني تسببت بإلحاق أضرار فادحة 
جــدا باألجيــال القادمة، حيــث ال يمكن أبدا أن تعوض، 
هــذه االعترافــات المســتمرة ال تأتــي كــون هــذا النظام 
ديمقراطيــا أو ألن مســؤوليه أصحــاب ضمائــر ومبادئ 
وقيم، بل ألنهم مضطرون لذلك كون الشعب في حالة 
قريبــة مــن االنفجار بوجه النظــام، إذ إن االحتجاجات 
مســتمرة فــي مختلــف مــدن إيــران كمــا أن نشــاطات 
معاقل االنتفاضة ألنصار مجاهدي خلق متواصلة هي 
األخــرى حيث إن األنباء والتقاريــر الخاصة بالعمليات 

ليــس  تلفــت  صــارت  المعاقــل  هــذه  بهــا  تقــوم  التــي 
أنظــار الشــعب اإليرانــي فقط بل حتى وســائل اإلعالم 

االقليمية والدولية.
األوضاع البائســة التي يواجهها نظام الماللي والســيما 
حالة الصراع واالنقسامات الدائرة بين جناحي النظام 
وتبــادل االتهامــات وســعي كل جناح لتبرئة نفســه من 
األســباب التي أدت بالشــعب والبالد إلى هذه األوضاع 
بالغة الســلبية، ترجمة لألزمة الخانقة التي يعاني منها 
النظــام والتــي ال يبــدو أن هنــاك أي أمــل أو احتمــال 
لنجاتــه وخالصــه منهــا، غيــر أن ذلك ال يخدع الشــعب 
اإليرانــي، حتــى أن المراقبيــن والمحلليــن السياســيين 
المختصين بالشــأن اإليراني يــرون فيها عجزا صريحا 
وواضحــا للنظــام ودليــال على أنــه دخل المرحلــة التي 

تسبق االنهيار الكامل.
هــذا النظــام الــذي لــم يــرأف بمعارضيه أوصل الشــعب 
إلــى قناعــة تامــة بأنــه نظــام معاد لــكل ما هو إنســاني، 
وإن آخر ما يفكر فيه هو الشعب اإليراني ومسيرة 40 
عامــا أكــدت وأثبتــت اســتحالة االســتمرار بالحياة في 

ظل هذا النظام. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي
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النفـــط ارتفـــاع  مـــع  العامـــة  الماليـــة  أرصـــدة  تحّســـن 

البنك الدولي: نمو اقتصاد الكويت 3 %

قال البنك الدولي إن نمو إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي في الكويت انتعش تماشًيا مع التطورات في قطاع النفط، وتحّسنت أرصدة المالية العامة واألرصدة الخارجية مع ارتفاع 
أســعار الطاقة في 2017 ـــ 2018.   وأضاف في تقرير اآلفاق االقتصادية لشــهر أبريل الماضي، نشــره أمس األول على موقعه اإللكتروني أن تيســير سياســات المالية العامة وارتفاع 

اإلنفاق على البنية التحتية العامة سيعّززان النمو في األجل المتوسط. ويبرز استمرار التقّلب في أسعار النفط الحاجة إلى تسريع وتيرة اإلصالحات الرئيسة في المالية العامة. 

البــاد بحســب  تواجهــه  الــذي  الرئيــس،  التحــدي  ــل  ويتمثَّ
التقريــر الــذي نقلته وســائل إعام كويتية، فــي بطء وتيرة 
اإلصاحــات الهيكلية الازمة للتنويع االقتصادي، بعيًدا عن 

النفط، ومساندة نشاط القطاع الخاص. 

اآلفاق المستقبلية 

 وتوّقــع البنــك الدولــي أن تبقــي تخفيضــات إنتــاج منظمــة 
الــدول المصــدرة للنفــط “أوبــك” فــي النصــف األول من عام 
2019 النمــو ضعيًفــا عنــد 1.6 % فــي 2019. وفــي األجــل 
المتوســط، من المتوّقع أن ينمو االقتصاد بنحو 3 %، حيث 
تدعــم زيــادة اإلنفاق الحكومي القطاع غير النفطي، مشــيًرا 
إلــى أنــه من شــأن الخطــط الرامية إلــى اســتثمار 115 مليار 
دوالر فــي قطــاع النفــط على مدى األعوام الخمســة المقبلة 
إلــى زيــادة أخــرى فــي إنتــاج النفــط، إذا أمكــن  أن تــؤدي 

تنفيذها، وهو تحّد طويل األمد. 
ويوّفر اســتئناف اإلنتاج في الحقول المشــتركة مع المملكة 
مباشــرة  إمكانيــة  والوفــرة(  )الخفجــي  الســعودية  العربيــة 
لتعزيــز قطــاع النفــط.  وأضاف التقرير: وفــي مارس 2018، 
أعلنــت الحكومــة عــن مشــروع بوابــة شــمال الخليــج، الذي 
يهدف إلى ربط الكويت والمناطق الداخلية بمبادرة الحزام 
والطريــق الصينيــة، والذي بدأ بتشــغيل مينــاء مبارك الكبير 
تنفيــذ  جــرى  إذا  أعلــى  النمــو  يكــون  أن  ويمكــن  الجديــد. 
مشــاريع بوابــة الخليــج.  ومــن المتوقــع أن يــؤدي تأجيــل 
الحكومــي  واإلنفــاق  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  إصاحــات 
المرتفــع إلــى إبقــاء القطــاع العــام في حالة عجــز في األجل 
المتوســط. لكنه توّقع أن يتراجع فائض المعامات الجارية 
لنحو 6 % من إجمالي الناتج المحلي مع زيادة اإلنفاق على 

الواردات المتعّلقة بالبنية التحتية. 

المخاطر والتحديات 

وقال: تشــتمل المخاطر الخارجية الرئيســة على اآلثار غير 
وتقلُّــب  والصراعــات  الجيوسياســية  للتوّتــرات  المباشــرة 
األســواق الماليــة العالميــة وتقلُّب أســعار النفــط. وقد يؤدي 
تراجــع النمــو العالمــي إلــى انخفــاض أســعار الطاقــة، األمــر 
الــذي ســيزيد الضغط على أرصدة الماليــة العامة واألرصدة 
الخارجية. وفي الوقت نفسه أدى انخفاض أسعار النفط في 
الســنوات الماضيــة، إلى نضــوب احتياطيات الســيولة، وقد 
يــؤدي المزيد من عمليات الســحب من صندوق االحتياطي 

العــام إلــى تآكلهــا علــى نحــو أكبــر. وتابــع: ولتخفيــف هــذه 
المخاطــر، ولضمــان االســتدامة الماليــة، ســتحتاج الحكومة 
العامــة وترشــيد  الماليــة  المضــي فــي ضبــط أوضــاع  إلــى 
اإلنفــاق وتعبئــة اإليــرادات فــي األمد المتوســط. ومــع ذلك، 
ال تــزال المعارضــة البرلمانيــة لإلصاحات الحاســمة للمالية 
التحديــات  ترتبــط  وختــم:  رئيًســا.  تحّدًيــا  تشــّكل  العامــة 
الطويلــة األجل باعتماد االقتصاد بشــدة علــى النفط. ورغم 
التحــّول  فــإن  النفــط،  مــن  الكبيــرة  الكويــت  احتياطيــات 
العالمي صوب الطاقة النظيفة يهّدد االستدامة االقتصادية 

والمالية في األجل الطويل.

الكويت - البنك الدولي

 هبوط قيمة 
“آبل” إلى 798.9 

مليار دوالر
انخفــض ســهم “آبل” خــال التداوالت 
للشــركة  الســوقية  القيمــة  دفــع  ممــا 
 800 مــن  أدنــى  “آيفــون”  لـــ  المصنعــة 
مليــار دوالر للمرة األولى في 4 أشــهر. 
وتم التداول على ما يقرب من 4.601 
وبلغــت  “آبــل”،  لــدى  ســهم  مليــارات 
 798.9 للشــركة  الســوقية  القيمــة 
الشــركة  مليــار دوالر، وبذلــك تصبــح 
فــي المرتبــة الثالثــة فــي قائمــة أكبــر 
الشركات األميركية المدرجة. وتحتل 
“مايكروسوفت” المرتبة األولى بقيمة 
“أمــازون  تليهــا  دوالر  مليــار   923.4
دوت كــوم” التي تقدر قيمتها بحوالي 

835.3 مليار دوالر.

لندن - رويترز

أظهر مسح للشركات أن نمو االقتصاد البريطاني توقف تقريبا في الشهر الماضي، مع 
نمو محدود في قطاع الخدمات يكاد يعوض الضعف الذي اعترى المصنعين وشركات 

البناء جراء أزمة الخروج من االتحاد األوروبي “بريكست” وتراجع النمو العالمي.

ماركــت/ آي.إتــش.إس  مؤشــر  وارتفــع 
المشــتريات  لمديــري  ســي.آي.بي.إس 
فــي قطاع الخدمــات إلــى 51.0 نقطة من 
50.4 فــي أبريــل، مســجا أقوى قــراءة له 
فــي ثاثــة أشــهر، ليتجاوز قليا متوســط 
تقديرات المحللين في استطاع لرويترز.

غيــر أن مســوحا مماثلــة لمؤشــر مديــري 
الصناعــات  قطاعــي  فــي  المشــتريات 
نتائجهــا  نشــرت  والبنــاء  التحويليــة 
فــي وقــت ســابق هــذا األســبوع أظهــرت 
انخفاضــا علــى غيــر المتوقــع فــي منطقــة 
المؤشــرات  قــراءات  وتعتبــر  االنكمــاش، 
القــراءات منــذ  الثاثــة معــا مــن أضعــف 

.2012
وتطرح رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي في األسبوع األول من يونيو مشروع 
قانون من شــأن إقراره أن يسمح بالمضي 
قدمــا فــي خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد 
األوروبي، بحســب ما أعلن متحدث باسم 

رئاسة الحكومة.
رئاســة  باســم  المتحــّدث  وجــاء تصريــح 
الحكومــة بعــد محادثــات أجرتهــا ماي مع 

زعيــم حــزب العمــال المعــارض جيريمــي 
كوربــن لمحاولة إيجاد تســوية من شــأنها 
كسر الجمود المسيطر على ملف بريكست 

في مجلس العموم.
وقــال المتحــّدث إّن مــاي التقــت كوربــن 
“لتأكيــد تصميمنــا علــى الخــروج بنتيجــة 
مــن المحادثات وتنفيذ نتيجة االســتفتاء 

بالخروج من االتحاد األوروبي”.
وفي إشــارة إلى مشــروع القانون المتعّلق 
القــادة  مــع  المبــرم  االنســحاب  باتفــاق 
األوروبييــن، قــال المتحدث باســم رئاســة 
الحكومة “ســنطرح مشــروع قانون اتفاق 
االنســحاب في األســبوع الــذي يبدأ في 3 

يونيو”.
وأضاف أّن ماي تسعى إلى تأمين “غالبية 
ثابتــة فــي البرلمان تضمن تمرير مشــروع 
قانــون اتفاق االنســحاب وخروجا ســريعا 

لبريطانيا من االتحاد األوروبي”.
 2018 نوفمبــر  فــي  أبرمــت  مــاي  وكانــت 
اتفاقا مع بروكســل ينّظم خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي، لكن مجلس العموم 

رفضه ثاث مرات.

اقتصاد بريطانيا يقترب من الركود

6 يونيو 2019 الخميس
3 شوال 1440

شركات أميركية ناشئة تطلق مشاريع خاّلقة
ــراء ــ ــقـ ــ ــى وفـ ــ ــرضـ ــ ــدت مـ ــ ــ ــاع ــ ــ ــوال س ــ ــلـ ــ وفـــــــــرت حـ

تسعى الشركات الناشئة ليس فقط للحصول على خلق وظائف والمساهمة في االقتصاد وجعل أفكارهم حقيقة وواقع ملموس، إنما لتوفير حلوال 
تساعد في االرتقاء بالخدمات التي توجد حاجة لها، وتساهم في إنقاذ حياة األفراد في بعض األحيان، عبر إيجاد أفكار مبتكرة لهذه المشاريع.

 فــي جولة لبعــض الحاضنات األميركية بمدينة 
لـــ  األمريكيــة  المتحــدة  بالواليــات  شــيكاغو 
“البــاد”، اســتعرض عدد من أصحاب الشــركات 
الناشــئة مشــاريعهم المبتكــرة التي تســاهم في 
توفيــر مصابيــح تعمــل بطرق مبتكــرة باإلمكان 
اســتخدامها فــي أي وقــت وعمرهــا االفتراضي 
طويــل، ومشــروع آخــر لخلــق حلــول للمرضــى 

لتوفير رعاية طبية أفضل.
المشــارك  المؤســس  شــاه،  ســونا  وشــرحت   
 ،)Neopenda( ”والرئيــس التنفيــذي لـــ “نيوبنــدا
وهي شركة ناشئة لألجهزة الطبية تخلق حلواًل 
انخفــاض  مــن  يعانــون  الذيــن  المرضــى  تمنــح 
أعــداد الموارد الطبيــة من الحصول على رعاية 

ذات جودة عالية، الفكرة وطريقة العمل.

 وكانت شــاه وشــريكتها في المشروع قد أعدتا 
أثناء إعداد رسالة الماجستير استبيان في عدد 
من المستشــفيات، ومن نتائج الدراســة أنه في 
بعــض الــدول يوجــد عــدد قليل مــن الممرضات 
والممرضيــن لمتابعــة األطفــال حديثــي الوالدة 
ومتابعــة عاماتهــم الحيويــة، مما يــؤدي لوفاة 
عــدد منهم.  وقد عملت شــاه مع شــريكتها على 
تنفيــذ جهــاز يوضــع علــى رأس الطفــل الرضيع 
شاشــة  مــع  البلوتــوث  تقنيــة  عبــر  موصــول 
يســتطيع طاقم التمريض مــن متابعة العامات 
الحيويــة لجميــع األطفــال حديثــي الــوالدة في 
شاشــة واحــدة وبالتالي إنقاذ حياتهم. وســيبدأ 

تسويق الجهاز وبيعه مع نهاية العام الجاري.
ومن المشــاريع األخرى التي تسعى إلنقاذ حياة 

ناشــئة، تحدثــت  لشــركة  األشــخاص، مشــروع 
عــن تجربتهــا آنــا ســتورك، المؤســس المشــارك 
Lumi� آيــد”  “لومينــي  لـــ  التنفيــذي  )والرئيــس 

nAID(، التــي التقــت بشــريكتها فــي المشــروع 
ماجســتير  دراســة  خــال  سريشــيتا  أندريــا 
والمشــروع  والتصميــم.  المعماريــة  الهندســة 
الطاقــة  بتكنولوجيــا  تعمــل  مصابيــح  لتوفيــر 
اإلضــاءة  علــى  الحصــول  وبالتالــي  الشمســية 
والكهرباء في المناطق التي ليس لديها كهرباء.

وأضافت أنها مع شــريكتها جمعتا نحو 51 ألف 
دوالر وتم توزيع هذه المصابيح في بلدان ذات 
حــظ أقــل، مثــل بنغاديــش، وســوريا، وغيرها. 
ويســهل اســتخدام هــذه المصابيــح حيــث يتــم 
نفخهــا وتعمــل 50 ســاعة وعمرهــا االفتراضــي 

يصل إلى أكثر من 5 أعوام.
ولفت ستورك إلى أن الشركة بدأت في تحقيق 
أرباحهــا بعــد نحو عام إلى عامين من تأسيســها 
فــي عــام 2011 � 2012، كمــا تــم بيــع أكثــر مــن 

مليون مصباح منذ ذلك الحين وحتى اآلن.

جهاز “نيوبندا” على رأس دمية

مصباح ينفخ كالبالونة ليعمل 

سوناه شاه وشريكتها و”نيوباندا”

صاحبة مشروع المصباح 

استأنفت أسعار النفط نزولها أمس األربعاء، متأثرة بارتفاع غير متوقع في المخزونات األميركية وتعليقات من رئيس شركة 
روسنفت الروسية الحكومية المنتجة للنفط تشكك في جدوى االتفاق مع أوبك على خفض اإلمدادات.

 وتراجعــت العقود اآلجلــة لخام القياس 
العالمــي برنــت 42 ســنًتا أو 0.7 % إلــى 
الســاعة  للبرميــل، بحلــول  61.55 دوالر 
وارتفعــت  جرينتــش.  بتوقيــت   0552
عقــود برنــت %1.1 يــوم الثاثــاء، بعــد 
هبوطها نحو 13 % في الجلسات األربع 

السابقة.
وانخفــض خام غرب تكســاس الوســيط 
 53 إلــى   % 0.9 48 ســنًتا أو  األميركــي 
دوالًرا للبرميــل. وأغلق الخــام األميركي 

مرتفًعا 0.4 % يوم الثاثاء.
ا بفعل  وسجلت أسعار النفط هبوًطا حادًّ
مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، لكنها 
يــوم الثاثــاء بعــد صعــود  تلقــت دعًمــا 
أســواق األســهم العالمية بدعــم من آمال 

بخفض أسعار الفائدة األميركية.
 وارتفعــت مخزونــات الخــام األميركيــة 
الماضــي،  األســبوع  المتوقــع  غيــر  علــى 
بينمــا زادت مخزونــات البنزيــن ونواتــج 
التقطيــر أكثــر مــن المتوقع، حســبما قال 

معهد البترول األميركي يوم الثاثاء.
مليــون   3.5 الخــام  مخزونــات  وزادت 
 31 المنتهــي فــي  برميــل فــي األســبوع 
مايــو إلــى 478 مليــون برميــل، مقارنــة 
مــع توقعــات المحللين التي أشــارت إلى 

ا. انخفاض قدره 849 ألف برميل يوميًّ
ومــن المقــّرر أن تصــدر إدارة معلومــات 
الطاقــة األميركية البيانات الرســمية في 

وقت الحق يوم األربعاء.
فــي  تخمــة  حــدوث  دون  وللحيلولــة   

تعكــف  األســعار،  ودعــم  اإلمــدادات 
منظمــة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 
وحلفاؤهــا بما في ذلك روســيا على كبح 

اإلنتاج منذ بداية العام.
فــي  قــرار  اتخــاذ  المنتجــون  ويعتــزم   
وقــت الحــق هــذا الشــهر أو أوائــل يوليو 
ســيواصلون  كانــوا  إذا  مــا  بخصــوص 

تقييد اإلمدادات.
تخمــة  مــن  المخــاوف  يبــرز  وممــا 
المعــروض، قــال إيجــور سيتشــن رئيس 
شركة النفط الروسية العماقة روسنفت 
إن روســيا يجــب أن تضــخ كيفمــا تشــاء 
وإنه ســيطلب تعويًضا مــن الحكومة إذا 

جرى تمديد التخفيضات.
إلــى ذلك، أظهرت بيانــات معهد البترول 

مخزونــات  أن  الثاثــاء  يــوم  األميركــي 
المتحــدة  الواليــات  فــي  الخــام  النفــط 
األســبوع  المتوقــع  غيــر  علــى  ارتفعــت 
مخزونــات  زادت  حيــن  فــي  الماضــي، 
مــن  أكثــر  التقطيــر  ونواتــج  البنزيــن 

المتوقع.
وقــال المعهــد إن مخزونــات الخــام فــي 

بواليــة  كاشــينج  فــي  التســليم  مركــز 
أوكاهوما زادت 1.4 مليون برميل.

وأشــارت بيانــات معهــد البتــرول إلــى أن 
معــدالت اســتهاك المصافــي مــن الخــام 

ا. انخفضت 96 ألف برميل يوميًّ
وارتفعــت مخزونــات البنزين 2.7 مليون 
برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في 

اســتطاع للــرأي أجرته رويتــرز أن تزيد 
630 ألف برميل.

وأظهــرت بيانــات المعهــد أن مخزونــات 
الديــزل  تشــمل  التــي  التقطيــر،  نواتــج 
 6.3 بمقــدار  ارتفعــت  التدفئــة،  وزيــت 
توقعــات  مــع  مقارنــة  برميــل،  مليــون 

بزيادتها 499 ألف برميل.
المتحــدة  الواليــات  واردات  وارتفعــت 
من الخام األســبوع الماضي بمقدار 667 
ألــف برميل يوميا إلى 7.3 مليون برميل 

ا. يوميًّ

عواصم - رويترز

النفط يتراجع إلى 61.5 دوالر للبرميل

أمل الحامد من شيكاغو

صندوق النقد: انخفاض النمو الصيني إلى 6.2 %

خّفــض صنــدوق النقــد الدولي توقعاته لنمــو االقتصاد الصيني لعــام 2019 إلى 6.2 
%، بفعل اشتداد الضبابية التي تكتنف الخافات التجارية، قائا إنه إذا تصاعدت 
الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين فســيكفل ذلك مزيًدا من التيســير 

في السياسة النقدية.
جــاء خفــض التوقعــات بعــد شــهرين فقــط من رفــع صنــدوق النقــد تقديراتــه للنمو 

الصينــي إلــى 6.3 % مــن 6.2 %، وهــو مــا يبــرز الضغــط المتوقــع علــى ثانــي أكبــر 
اقتصــاد فــي العالــم جــراء زيــادة الرســوم الجمركيــة األميركيــة علــى ســلع صينيــة 

بمليارات الدوالرات.
وقــال ديفيــد ليبتــون نائــب المديــرة العامــة لصنــدوق النقــد الدولــي فــي بيــان ”من 
المتوقع أن ينخفض النمو إلى 6.2 % و6 % في عامي 2019 و2020 على الترتيب“.

وأضاف ”ما زالت الضبابية الشــديدة تكتنف آفاق األمد القريب، في ضوء احتمال 
تصاعد التوترات التجارية بشكل أكبر“.

بكين - رويترز

صعود مفاجئ 
للمخزون 
األميركي



المحال التجارية 
والمعارض تعوض 

الكساد بأرباح جيدة 
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3 شوال 1440 11

 أنعش عيد الفطر السعيد معظم القطاعات التجارية في المملكة، ال سيما محال الحلويات والفواكه والورود والذهب واأللعاب، فضالً عن 
رفع معدالت اإلشغال في الفنادق ومدن المالهي.  ويعتبر عاملون في هذه القطاعات األعياد والمناسبات الدينية والوطنية فرصة سانحة 

لتعويض الكساد الذي يصيبهم باأليام العادية، حيث اعتاد الناس تخصيص ميزانيات لهذه األيام و”يصرفون” بسخاء.

فــي  ارتفاًعــا  المملكــة  فــي  الفنــادق   وشــهد 
معــدل اإلشــغال قــدره عاملــون فيهــا بنحــو 
80 %، حيــث توافــد الزوار مــن دول الخليج 
العربي ال ســيما الســعوديون الذيــن يفضلون 
البحريــن، حيــث  بربــوع  العيــد  أيــام  قضــاء 

البرامج السياحة واألجواء الجميلة.
مــدن  إلــى  وأطفالهــم  النــاس  تدفــق  كمــا   
المالهي المغلقة )الموجودة داخل المجمعات 
التجاريــة( لزيــادة البهجــة والفــرح ألطفالهــم 
خصوًصــا أن العيــد صــادف مــع بــدء اإلجازة 
المدرسية، حيث كان األبناء في فترة ضغط 

بسبب االمتحانات.

أسواق الحلويات

 قــال عاملــون فــي قطــاع الحلويــات ســواء 
التقليديــة البحرينيــة أو العادية أن محالتهم 
شــهدت إقبــاالً كبيــًرا أكثر مــن األيــام العادية 
بنســبة 100 % وأكثــر مــن األعيــاد الســابقة 
بنســبة 30 % كــون العيــد صــادف مــع إعالن 

نتائج الثانوية العامة، حيث الفرح فرحين.
 وبينوا أن المبيعات زادت بشكل ممتاز األمر 
أربــاح جيــدة ويعــوض  لهــم  الــذي ســيحقق 
بعــض خســائرهم بســبب الكســاد فــي األيــام 
العاديــة، كــون هــذه التجــارة تعتمــد بشــكل 

رئيسي على المناسبات واألفراح.
إحــدى  فــي  العامــل  بســيل  علــي  وأوضــح   
محــالت الحلويــات المشــهورة فــي البحرين، 
إن الطلب ارتفع بشكل كبير قبيل العيد بيوم 
وخالل أيام العيد كون صادف الفطر السعيد 

وإعالن نتائج الثانوية العامة.
 وبين أن البحرينيين يجهزون “قدوع العيد” 
الذي يتكون من الحلويات الشعبية والعادية 

إضافة إلى المسكرات والشكوالته وغيرها.
وبيــن أن العمــال فــي المعمــل التابــع للمحــل 
اضطــروا إلــى قضــاء آخر 3 أيــام من رمضان 
ا حتى يجهزوا  للعمل أكثر من 16 ساعة يوميًّ
الكميــات المطلوبــة المتوقعــة، )...( مــع ذلــك 
كان لدينا عجز أمس )ثاني أيام العيد( ببعض 
المنتوجــات مما دفعنا إلى إلغاء إجازة بعض 

العمال ليلتحقوا بالمحل وإعداد الطلبات.
 مــن جهتــه، قــال عزيز آرنــاش وهــو بائع في 
إحدى محالت الحلويات البحرينية الشعبية، 
علــى   %  100 بنســبة  زادت  المبيعــات  إن 

األقل، خصوًصا على علب الحلوى البحرينية 
التقليدية )ذات الحجم الصغير(.

وبّيــن أن الطلــب زاد على الحلــوى البحرينية 
والزالبية والرهش.

محال الفواكه 

 وشــهدت محــال الفواكــه اليــوم الــذي ســبق 
النظيــر  منقطــع  إقبــاالً  الســعيد  الفطــر  عيــد 
بحســب وصــف أحــد الباعــة، الــذي قــال إن 
للضيــوف  الفواكــه  تقديــم  تفضــل  النــاس 
والمهنئين في العيد باإلضافة إلى الحلويات.

 وتابع “من المعروف عند الجميع أن األسواق 
المركزية تغلق أبوابها أيام العيد، أو أقلها في 
اليوم األول، مما يدفعهم لشــراء احتياجاتهم 
من الفواكه قبل بيوم، وبالفعل هذا ما حدث”.

كاأليــام  ثابتــة  األســعار  أن  إلــى  وأشــار   
العاديــة، وأن الطلــب أكثــر شــيء كان علــى 
المــوز والتفــاح والبرتقال والفواكــه الصيفية 
والبطيــخ  والمنجــا  والــدراق  كالمشــمس 

والشمام.

سوق الذهب 

فــي قطــاع  أكــد أصحــاب محــال وعاملــون 
الذهــب أن الســوق شــهدت طلًبا جيًدا يشــبه 
الزيــادة  بعــض  مــع  الســابقة،  األعيــاد  كل 
نتائــج  إعــالن  مصادفــة  بســبب  الطفيفــة 
الثانويــة العامة، حيث جاء العديد من اآلباء 

لشراء الهدايا لبناتهم اللواتي نجحن.
 وأشــاروا أن الطلــب فــي األعيــاد عــادة مــا 
يرتفع بنســبة تتراوح بين 100 % و120 %، 

لكــن هذا الموســم وبســبب التوجيهــي زادت 
إلى نحو  150 % على األقل.

شــبيهة  وهــي  معتدلــة  األســعار  أن  وبينــوا   
باأليــام العاديــة ألن األمــر يرتبــط باألســواق 
والبورصات العالمية وليس بالسوق المحلية، 
)...( الذهــب مهمــا ارتفع ســعره فــإن الراغبين 
أنهــم  خصوًصــا  ذلــك،  يوقفهــم  ال  بالشــراء 
ال  والفــرق  كهدايــا  صغيــرة  قطًعــا  يشــترون 
يتجاوز الـ 10 دنانير مهما كان السعر صاعًدا.
وبيــن أحــد العمــال فــي محــل الرفــاع يدعى 
دانييــال أن الســوق تنتعــش باألعيــاد بشــكل 
جيــد، )...( اعتــاد النــاس علــى شــراء الهدايــا 
بهذه األيام، وهي مسألة مكررة في كل عيد.
 وبيــع غرام الذهب عيار 21 قيراًطا بالســوق 
المحليــة أمس بنحو إلى 13.73 دينار للغرام، 

إلــى  قيراًطــا   24 عيــار  الغــرام  وصــل  فيمــا 
15.68 دينار للغرام.

الفنادق ممتلئة

أن  رســمية  غيــر  ســياحية  تقاريــر  أظهــرت 
3 و4 و5 نجــوم  معظــم الفنــادق مــن فئــات 
أيــام عيــد  مــن  أول يوميــن  امتــأت خــالل 
الفطر الســعيد، حيث وصلت نســبة اإلشــغال 

في فئات 80 % وأخرى 100 %.
وتدفــق الــزوار الخليجيون ال ســيما األشــقاء 
الســعوديين إلــى البحريــن قبيــل العيــد بيوم 
أو يوميــن، حيــث يالحــظ الشــخص العــادي 
لوحــات  تحمــل  التــي  الســيارات  تواجــد 

سعودية في طرقات المملكة.
وبعــض  الخليجيــون  األشــقاء  وأشــغل   

الجنســيات األخرى الفنادق وأنعشــوا القطاع 
بشــكل عام، فضالً عن أنهم يســاهمون بشكل 
القطاعــات  بقيــة  عجلــة  تحريــك  فــي  كبيــر 
التجاريــة والمطاعــم واأللعــاب  كالمجمعــات 

والنقل.

محال الورود 

أكد ساجي عالّم، وهو آسيوي يعمل في أحد 
محــالت بيــع الــورود في منطقــة البوكوارة – 
الرفــاع، أن الطلــب ازداد بشــكل كبير وملفت 
علــى باقات الورود خالل اليومين الماضيين 

تماشيا مع العيد ونتائج الثانوية العامة.
كانــت علــى ورود  المبيعــات  أكثــر  أن  وأكــد 
“الجــوري” األحمــر واألبيــض كونهمــا اللونين 
الوطنييــن للبحريــن فضــالً عــن حــب النــاس 

لهما لتعبيرهما عن الفرح والبهجة.
زادت  التــي  هــي  الثانويــة  نتائــج  أن  وبيــن 
نفــاد  إلــى  أدى  مــا  العيــد،  مــن  أكثــر  الطلــب 
الكميــات مــن المحــل مــن أمــس األول، )...( 

اليوم ستنزل بضاعة جديدة لتلبية الطلب.
وقــال عالّم إن األســعار عــادة ترتفع في مثل 
هــذه المناســبات بنســبة تتــراوح بيــن 20 % 
و30 % ألســباب منهــا أن المصــدر )المــورد( 
يرفــع الســعر علــى محــال التجزئــة فضالً عن 
أن هــذه المحــالت )بمــا فيها محلهــم( يحاول 
االســتفادة من المواســم التي ال تتكــرر كثيًرا 

على مدار العام.

العيد والتوجيهي ينعشان القطاعات االقتصادية
ــات والــــفــــواكــــه ــ ــويـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـــــفـــــنـــــادق والــــــــــــــورود والــــــذهــــــب والـ

ارتفعت أســعار الذهب إلى أعلى مســتوياتها في أكثر من 3 أشــهر أمس األربعاء، بعد تصريحات من مســؤولي مجلس االحتياطي 
االتحادي )البنك المركزي األميركي( عّززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما دفع الدوالر إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، 
كان ســعر الذهــب فــي المعامــالت الفورية 
مرتفعا 0.7 % إلى 1333.9 دوالر لأوقية 
)األونصــة(، بعدمــا المس أعلى مســتوياته 
منــذ 21 فبرايــر عنــد 1335.41 دوالر فــي 

وقت سابق من الجلسة.
وزاد الذهــب فــي العقود األميركية اآلجلة 

0.8 % إلى 1339.60 دوالر لأوقية.
وكان رئيس مجلس االحتياطي االتحادي 

جيــروم بــاول قال يــوم الثالثــاء إن البنك 
تقتضــي  ”حســبما  ســيتصرف  المركــزي 
الحــرب  مخاطــر  مواجهــة  فــي  الحاجــة“ 
أمــام  مفتوًحــا  البــاب  ليتــرك  التجاريــة، 

احتمال خفض الفائدة.
قــال  األســبوع،  هــذا  ســابق  وقــت  وفــي 
جيمــس بــوالرد رئيــس بنــك االحتياطــي 
االتحــادي فــي ســانت لويــس إن الضرورة 
”قريًبــا“.  الفائــدة  خفــض  تقتضــي  قــد 

وعــّززت بيانــات اقتصاديــة صــدرت عقب 
تعليــق باول يوم الثالثــاء توقعات خفض 
الفائــدة أيًضــا، حيــث تراجعــت الطلبيــات 
فــي  الصنــع  األميركيــة  للســلع  الجديــدة 
أبريــل، فــي حين هبطت الشــحنات بأعلى 

وتيرة في عامين.
ويدعم خفض أســعار الفائدة الذهب كونه 
يقلــص من تكلفة الفرصــة البديلة لحائزي 

المعدن الذي ال يدر عائًدا.

ومما عّزز جاذبية المعدن األصفر، انخفض 
مؤشــر الــدوالر إلــى أدنــى مســتوياته فــي 
نحــو ســبعة أســابيع بفعل احتمــال خفض 
المخاطــر  مواجهــة  فــي  الفائــدة  ســعر 

االقتصادية.
األخــرى،  النفيســة  المعــادن  بيــن  ومــن 

ارتفعــت الفضــة 0.2 % إلــى 14.84 دوالر 
لأوقيــة، بعدما المســت أعلى مســتوياتها 

في نحو شهر عند 14.88 دوالر لأوقية.

وصعد البالتين 1.4 % إلى 826.62 دوالر 
لأوقيــة، بعــد أن بلغ أعلى مســتوياته منذ 

20 مايو عند 827.14 دوالر لأوقية.

الذهب إلى أعلى سعر في 3 أشهر

اســتطاع األغنياء اآلســيويون إنقاذ بنك »UBS« السويســري في الربع األول، بعد أن تسببت التوقعات القاسية للرئيس 
التنفيــذي “ســيرجيو إيرموتــي” فــي ظــروف الســوق فــي صدمــة المســتثمرين وتراجــع إيــرادات الخدمــات المصرفيــة 

االستثمارية. 

فــي  األثريــاء  العمــالء  واســتحوذ   
منطقــة آســيا والمحيط الهــادئ على 
مــا يقرب من ثالثة أرباع 22.3 مليار 
دوالر مــن صافــي األمــوال الجديــدة 
التــي جذبهــا البنــك السويســري فــي 
العــام،  مــن  األولــى  الثالثــة  األشــهر 
ممــا يمثــل انتعاًشــا كبيــرًا فــي الربــع 
األول مــن 2019، وكانــت التدفقــات 
مــن  األفضــل  واألربــاح  الجديــدة 
المتوقــع هــي النقــاط المضيئــة فــي 
الربــع الــذي شــهد انخفاًضــا فــي بنك 
االســتثمار وضعًفــا فــي وحــدة إدارة 

 .»UBS« األصول في بنك

الســوق  بيئــة  إن  إرموتــي  وقــال   
مــارس،  شــهر  منــذ  تحســنت  قــد 
باألســوأ  األول  الربــع  عندمــا وصــف 
أجبــر  ممــا  الحديــث،  التاريــخ  فــي 
البنــك علــى خفــض تكاليــف إضافية 
300 مليــون دوالر، وتعــرض  بقيمــة 
المديــر التنفيــذي لضربــات قوية في 
بــدًءا مــن اســتياء  اآلونــة األخيــرة، 
المســتثمرين مــن اســتراتيجيته إلى 
رحيل رئيس بنك االســتثمار الســابق 
إلــى غرامــة قدرهــا 5 مليــارات دوالر 

في قضية ضريبية فرنسية. 
»لقــد  مقابلــة  فــي  إيرموتــي  وقــال 

حققنا نهاية قوية للغاية للربع األول، 
وتغيرت ظروف الســوق، واألهم من 
ذلك أن شــعور المستثمرين تغير إلى 

األبد«. 

الخدمــات  عائــدات  انخفضــت 
المصرفية االستثمارية في هذا الربع 
بنســبة 27 % مقارنة بالعام الماضي، 
الثــروات  إدارة  تراجعــت  بينمــا 

العالميــة بحوالــي 9 %، وقــال البنــك 
إن تخفيضــات التكاليــف التــي أعلــن 
عنهــا فــي مارس ســتؤتي ثمارها في 
طريقهــا  فــي  وإنهــا  الثانــي  النصــف 

يصــل  مــا  إرجــاع  هــدف  لتحقيــق 
إلــى مليــار دوالر مــن عمليــات إعادة 
الشــراء هــذا العــام. جــاء ذلــك بعــد 
تكهنــات بأنــه قــد يجبر علــى تقليص 
البرنامــج بســبب غرامــة كبيــرة فــي 
فرنســا تتعلــق بادعــاءات بأنه ســاعد 

العمالء على تجنب الضرائب. 

بنك »UBS« الربع األول 

 الدخل الصافي للربع األول 1.14  «
مليار دوالر، بانخفاض 27 %؛ 

تقدير 860.2 مليون دوالر 

ربح قبل الضريبة للربع األول  «
1.55 مليار دوالر.. بانخفاض 26 % 

 الدخل التشغيلي للربع األول  «
7.22 مليار دوالر.. بانخفاض 12 %

UBS - جنيف

مليارديرات آسيا ينقذون بنك “UBS” السويسري

لندن - رويترز

صعود البالديوم 
0.1 % إلى 

1347.45 دوالر 
لألوقية

بعد تراجع 
إيرادات الخدمات 

المصرفية 
االستثمارية

المحرر االقتصادي

األشقاء الخليجيون 
يشغلون الفنادق 

ويحركون األسواق 

قطاعات ثبتت األسعار 
وأخرى استثمرت 

موسم الفرح 
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

بجانب ديار المحـرق جزر أمواج , قاللي
سماهيج , الدير 

قسائم متعددة التصانيف:  
تجارية ، استثمارية ، سكنية, مشاريع خاصة 

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

Call.

أحمــــد سلمـــان

36744700
جعفــــر النكــــال

36779771
صادق الشاخوري

36026222
عبـــــاس علـــي 

36600656
علــــي ضيـــــف 

36700722
دكتــور محمـــــد

39752929
حسيــــــن علـــي

39442411
أحمـــــد ثامــــــر 

 36799711

درة 2

درة 1

محجوز تم البيع

COM RHA B3* SP

 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

هام 
جًدا

أرض تم استخراج إجازات بناء وبعضها 35
تم الشـــروع بالبنـــاء 

فيلتين قيد ا¡نشــاء( تم الحجز)
فلل قيد ا¡نشاء6

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
تحديث

 |  02

99237.52666,468

1042202559,202

1052202559,202

1062202559,202

1102202559,202

1112202559,202

1122202559,202

1132202559,202

132288.42680,713

133238.32666,692

1362202559,202

1572202559,202

161288.42680,713

162288.42680,713

1652202559,202

1662202559,202

1672202559,202

1702202559,202

1712202559,202

1722202559,202

177329.82692,299

181305.32685,442

190238.32666,692

2052202661,570

2192202661,570

221359.226100,527

|  01

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

10504BOOKED

2549030158,230

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

109362.427105,323

127311.42790,501

128311.42790,501

140220BOOKED

144220BOOKED

146362.427105,323

جميع شوارع  المخطط مرصوفة          
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international
@albiladpress.com

مليونا صومالي 
مهددون بالموت جوًعا

قال منسق اإلغاثة الطارئة لألمم 
المتحدة إن أكثر من مليوني رجل 

وامرأة وطفل قد يموتون جوًعا في 
الصومال بحلول نهاية الصيف ما لم يتم 

إرسال المساعدات الدولية بسرعة إلى 
الدولة اإلفريقية المنكوبة بالجفاف.

وقال وكيل األمين العام لألمم المتحدة 
للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك، إن هناك 

حاجة إلى نحو 700 مليون دوالر بعد 
موسم مضطرب أودى بحياة الماشية 

والمحاصيل.
وأعلن لوكوك أن الصندوق المركزي 

لمواجهة الطوارئ التابع لألمم المتحدة 
قد خصص 45 مليون دوالر للطعام 

والمياه والضروريات اليومية في 
الصومال وكذلك أجزاء من كينيا 

وإثيوبيا تضررت أيًضا جراء الجفاف.

مصرع 101 في فض اعتصام الخرطوم واعتقال قيادي معارض

المعارضة السودانية ترفض عرض “العسكري” لـ “الحوار”

الســودانية  المعارضــة  قــوى  أعلنــت 
العســكري  المجلــس  دعــوة  رفضهــا 
الســودانية  القــوى  جميــع  االنتقالــي 

للحوار.
وقــال القيــادي في قوى إعــان الحرية 
إن  مدنــي،  عبــاس  مدنــي  والتغييــر، 
“المجلــس  دعــوة  تقبــل  ال  المعارضــة 
للثقــة  مصــدرا  ليــس  ألنــه  العســكري”؛ 
ويــزرع الخــوف في نفــوس المواطنين 

في الشوارع.
العســكري  المجلــس  رئيــس  وأعلــن 
الفتــاح  عبــد  الســودان  فــي  االنتقالــي 
المجلــس  أن  األربعــاء  أمــس  البرهــان 
منفتح “لتفاوض ال قيد فيه إال مصلحة 
الصفحــة  “طــي  إلــى  داعيــا  الوطــن”، 
الماضيــة وفتــح صفحة جديــدة للعبور 
أيدينــا  “نفتــح  مضيفــا:  للمســتقبل”، 

للتفاوض مع كافة القوى”.
وكانــت لجنة أطباء الســودان المركزية 
أن  أمــس  ســابق  وقــت  فــي  أعلنــت 
حصيلــة أحــداث فــض االعتصــام أمــام 
مقــر قيــادة الجيــش ارتفعــت إلــى 101 
قتيل، ومئات الجرحى، بعد انتشال 40 

جثة من نهر النيل.
ولم يصدر رد بعد على البيان العسكري 
الســودانية  المعارضــة  جانــب  مــن 
واصلــت  التــي  االحتجــاج  وجماعــات 
بالبشــير  اإلطاحــة  منــذ  مظاهراتهــا 

لمحاولــة دفع الجيش لتســليم الســلطة 
لحكومة مدنية.

وكان اقتحــام موقــع االعتصــام لحظــة 
األحــداث  تطــور  فــي  األهميــة  بالغــة 
منــذ اإلطاحة بالبشــير، وأحدث شــقاقا 
وجماعــات  العســكري  المجلــس  بيــن 
المعارضــة بعــد محادثــات واختافــات 
على مدى أسابيع بشأن من الذي ينبغي 

أن يقود المرحلة االنتقالية.
وســد المتظاهــرون عــددا من الشــوارع 
فــي أجــزاء أخــرى مــن العاصمــة أمــس 

األربعــاء. ودوت أصــداء أعيــرة ناريــة 
مــن علــى بعــد، لكــن لــم تــرد أنبــاء عــن 

حدوث اشتباكات جديدة.
وأوصــدت معظــم المتاجــر أبوابهــا في 
وقــت اعتــادت فيــه علــى حركــة البيــع 
وكانــت  الفطــر،  عيــد  خــال  والشــراء 
خــارج  محــدودة  احتجاجــات  هنــاك 

المساجد بعد صاة العيد.
وكان عرض الحوار الذي طرحه الفريق 
أول الركــن عبدالفتــاح البرهــان بمثابــة 
الرجــوع خطوة عــن قرار الجيش إلغاء 

كل االتفاقات مع تحالف المعارضة بعد 
االقتحــام، وجاء مع تصاعد االنتقادات 

الدولية الستخدام العنف.
بمناســبة  رســالة  فــي  البرهــان  وقــال 
عيــد الفطــر أذاعهــا التلفزيون الرســمي 
نفتــح  العســكري  المجلــس  فــي  ”نحــن 
أيادينــا لتفاوض ال قيد فيه إال مصلحة 

الوطن“.
وكــرر  االنتفاضــة  بإنجــازات  وأشــاد 
اســتعداده  عــن  ســابقة  تصريحــات 

لتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

الخرطوم ـ وكاالت

األمم المتحدة - أ ب

محتجون يحملون متظاهًرا جريًحا خالل مواجهات مع قوات األمن بالقرب من مقر قيادة الجيش في الخرطوم )أ ف ب(

نيويورك ـ أ ف بدبي ـ العربية نتبكين ـ وكاالت

قــال الرئيــس الصيني شــي جيــن بينغ، 
لوســائل اإلعــام الروســية قبــل زيــارة 
للباد، إن تصاعد التوترات في الشــرق 
األوسط بسبب أزمة إيران يدعو للقلق، 
ضبــط  بحاجــة  األطــراف  جميــع  وإن 

النفس.
وتفاقــم التوتــر بيــن إيــران والواليــات 
المتحــدة فــي الشــهر الماضــي بعــد عام 
االتفــاق  مــن  واشــنطن  انســحاب  مــن 
النــووي بيــن طهــران والقــوى العالميــة 
رفــع  مقابــل  النــووي  إيــران  لكبــح 

العقوبات.
العقوبــات  فــرض  واشــنطن  وأعــادت 
العــام الماضي وشــددت العقوبات على 
إيــران بشــكل صــارم فــي بدايــة الشــهر 

الــدول  جميــع  وأمــرت  الماضــي، 
بوقــف اســتيراد النفــط اإليرانــي، 
المواجهــة  إلــى  ألمحــت  كمــا 
قــوات  فأرســلت  العســكرية، 

إضافيــة إلــى المنطقــة لمواجهة 
التهديدات اإليرانية.

وقال شي لوكالة تاس لألنباء وصحيفة 
روسيســكايا جازيتا إنه بسبب “الضغط 
الشــديد”، الــذي فرضتــه واشــنطن على 
طهران والعقوبات األميركية، استمرت 
الشــرق  فــي  التصاعــد  فــي  التوتــرات 
األوســط. وقال شي، وفقا لنص نشرته 
وزارة الخارجيــة الصينيــة قبل وصوله 

إلى روسيا “تطور الوضع مقلق”.
وأضــاف أن االتفــاق النــووي مــع إيران 
يجــب أن ينفــذ ويحتــرم بالكامــل؛ ألنه 
ذو أهميــة حاســمة للســام واالســتقرار 
فــي الشــرق األوســط وعــدم االنتشــار 
الصيــن  نظــر  “وجهتــا  وقــال  النــووي. 
القضيــة  بشــأن  ومواقفهمــا  وروســيا 
إلــى  متماثلتــان  اإليرانيــة  النوويــة 
الطرفــان  ويأمــل  بعيــد،  حــد 
فــي أن تظــل جميــع األطــراف 
المعنيــة عقانيــة وأن تمارس 
ضبط النفــس، وتكثف الحوار 
فتيــل  وتنــزع  والمشــاورات 

الوضع المتوتر الحالي”.

أجرى الرئيس اإليراني حســن روحاني، اتصاًل هاتفًيا بأمير قطر الشــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني هاجم فيه سياسة دول الخليج.

اإليرانــي  للرئيــس  قطــر  أميــر  وأبــدى 
خــال االتصــال رغبــة بــاده بتوســيع 
العاقــات مــع طهران على المســتويات 

كافة.
موقفهــا،  بدلــت  قــد  قطــر  وكانــت 
قمــة مجلــس  بياَنــْي  وأعلنــت رفضهــا 
التعــاون والقمــة العربيــة، حيــث أعلــن 
بــن  محمــد  القطــري  الخارجيــة  وزيــر 
عبدالرحمــن آل ثاني تحفظ باده على 
بياَنــي القمتين الخليجية والعربية في 

مكة المكرمة.
تصريحــات  فــي  ثانــي  آل  وقــال 
لوســيلة إعــام عربيــة حينهــا، إن قطر 
تتحفــظ علــى بياَنــي القمتيــن العربيــة 
بنودهمــا  بعــض  ألن  والخليجيــة؛ 
الخارجيــة  السياســة  مــع  تتعــارض 

للدوحة.

وزعــم الوزيــر القطري أنهــم لم يتمعنوا 
التعــاون  مجلــس  قمتــي  بياَنــي  فــي 
ولذلــك  العربيــة،  والقمــة  الخليجــي 

قررت باده التحفظ والرفض.
قــال وزيــر الدولــة اإلماراتــي للشــؤون 
الخارجيــة، أنــور قرقــاش، تعليًقــا على 
القمتيــن  بياَنــي  علــى  قطــر  تحفــظ 
“يبــدو لــي أن الحضــور واالتفــاق فــي 
االجتماعــات ومــن ثــم التراجــع عــن ما 
تم االتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط 
على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا 
المصداقيــة،  غيــاب  أو  الصافيــة  غيــر 

وقد تكون العوامل هذه مجتمعة”.
ورفضــت القمتــان الخليجيــة والعربية 
مكــة  فــي  عقدتــا  اللتــان  الطارئتــان، 
إيــران  تدخــات  أيــام،  منــذ  المكرمــة 
وطالبتا بتدعيم القدرات لردع طهران.

أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه فّكر في بيع منزله في 
مانهاتن بنيويورك؛ للمساعدة في سد عجز ميزانية األمم المتحدة.

أمــام  مقترحــه  غوتيريــش  وعــرض 
دبلوماســيين لســد عجز مقداره 1.5 مليار 
دوالر فــي ميزانيــة عمليات حفظ الســام 
فــي  دوالر  مليــون   492 مقــداره  وآخــر 
ميزانيــة األمم المتحــدة العادية من جراء 
عــدم تســديد عــدد مــن الــدول األعضــاء 

إسهاماتها.
األمانــة  تولــى  الــذي  غوتيريــش،  وقــال 
 2017 للهيئــة الدوليــة فــي ينايــر  العامــة 
“أول مــا فعلتــه لــدى وصولــي هو الســؤال 
عما إذا بإمكاني بيع المنزل”. وأضاف أمام 

لجنــة ميزانيــة األمــم المتحدة “لســت 
بصدد المزاح، إنها حقيقة”.

لألمــم  العــام  األميــن  ومنــزل 
المتحــدة فــي وســط مانهاتن 

 4 مــن  المكــون 
طبقات مع حديقة 

مطلــة على نهر إيســت ريــف، يقع في حي 
ســاتون الراقــي، وتقــدر قيمتــه بعشــرات 

مايين الدوالرات.
وقــال غوتيريش إنه ســرعان مــا أدرك إنه 
غيــر مخّول بيــع المنزل بموجــب اتفاقات 
المتحــدة  الواليــات  مــع  المتحــدة  األمــم 
الحكومــة المســتضيفة للمنظمــة الدوليــة. 
لكــن هــذه المحاولــة تبرز القيود المشــددة 
المفروضة على األمم المتحدة في سعيها 

إدارة أصولها وعائداتها.
الماليــة  المشــكات  غوتيريــش  ووصــف 
قائــا  “دقيقــة”،  بأنهــا  المتحــدة  األمــم 
الــدول  ســددت جميــع  ولــو  حتــى  إنــه 
المعيــن  الوقــت  فــي  إســهاماتها 
المتحــدة  األمــم  فــإن  وبالكامــل، 
ســتظل تواجــه مشــكات مالية 

مع قرب نهاية العام.
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طرابلس ـ د ب أ

أعلنت خلية اإلعالم األمني في العراق، أمس األربعاء، مقتل 3 أشخاص وتدمير وكر 
لإلرهابيين بضربة جوية لطيران التحالف، جنوب حقل عكاز غربي محافظة األنبار.

 ووفًقــا لمعلومــات دقيقــة مــن قيــادة 
 3 مقتــل  تــم  الجزيــرة،  عمليــات 
ناريــة  دراجــات   3 وحــرق  إرهابييــن 
وتدمير وكر لإلرهابيين جراء الضربة 

الجوية.
 ،2017 فــي ديســمبر  العــراق،  وأعلــن 
قبضــة  مــن  أراضيــه  كامــل  تحريــر 

تنظيــم “داعــش” اإلرهابــي بعــد نحــو 
المواجهــات  مــن  ونصــف  ســنوات   3
احتــل  الــذي  اإلرهابــي  التنظيــم  مــع 
نحــو ثلــث البــاد معلًنا إقامــة “خافة 
داعشــية”، ولكــن تعلــن الســلطات بين 
الحيــن واآلخــر عــن القضاء عــن بقايا 

خايا تابعة للتنظيم المتطرف.

قصفــت مقاتــالت تابعــة “للجيــش الوطنــي الليبــي” بقيــادة المشــير خليفة 
حفتر فجر األربعاء أهدافا لحكومة الوفاق الوطني الليبي، جنوب شرقي 

العاصمة طرابلس، وفق ما أفاد مصدر عسكري.

ونقــل موقع “بوابة إفريقيا” اإلخباري، 
نقــا عن المصدر، أن الضربات الجوية 
اســتهدفت آليــات ومســتودع ذخيرة، 
ومعســكر “حمــزة” فــي طريــق المطار، 
بيــن  عنيفــة  معــارك  تســتمر  حيــث 
“الجيــش الليبــي” والكتائــب المواليــة 

لحكومة الوفاق )المعترف بها دوليا(.

الجــوي  القصــف  أن  الموقــع  وذكــر 
انفجــارات  عــدة  مــع  تزامــن  األخيــر 
ســمعت فــي أنحــاء العاصمــة الليبيــة. 
واندلعــت هــذه المعــارك بعــد محاولــة 
القــوات المواليــة لـــ “الوفــاق” اقتحــام 
المطــار، وأعلــن “الجيــش الليبي الحقا 

أنه صد الهجوم.

مقتل إرهابيين بغارة للتحالف غربي األنبار

“الجيش الليبي” يقصف مواقع قرب مطار طرابلس
ذكرت مصادر سودانية أمس األربعاء أن قوات أمنية اعتقلت القيادي السوداني  «

المعارض، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان.

وقال أمين الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان لنداء السودان أسامة سعيد إن  «
قوات من الدعم السريع وجهاز األمن “تهجمت بالضرب على أعضاء بالحركة 

الشعبية في مقر إقامتهم بالخرطوم”.

وأكد أن القوات اعتقلت مسؤول العالقات الخارجية في تحالف نداء السودان  «
عرمان، و”اقتاده إلى مكان غير معلوم”.

وحمل نداء السودان المجلس العسكري مسؤولية عرمان، قائال إنه “سيبلغ  «
األسرة الدولية والمنظمات الدولية بهذا التعدي السافر”.

وكان القيادي السوداني المعارض عرمان عاد إلى السودان في مايو الماضي  «
بعد 8 سنوات من الغياب، رغم حكم اإلعدام الصادر بحقه منذ العام 2014.

         اعتقال القيادي المعارض ياسر عرمان

قالت الحكومة السعودية أمس األربعاء إنها تتابع ببالغ القلق  «
واالهتمام تطورات األحداث في السودان التي أدت إلى وقوع عدد من 

القتلى والجرحى.

وأعربت السعودية عن أملها في أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت  «
العقل والحوار البناء لدى كافة األطراف السودانية، “وبما يحفظ أمن 

السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسبات 
السودان ومقدراته ويضمن وحدته”.

وشددت المملكة أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية  «
المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

وشددت السعودية على موقفها الداعم للسودان وشعبه، وكل ما  «
يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

          السعودية تؤكد أهمية استئناف الحوار 

القاهرة ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

قتل مسلحون 8 عناصر أمن مصريين أمس األربعاء عند حاجز في محافظة شمال سيناء التي تشهد منذ مدة مواجهات عنيفة 
بين قوات األمن وفرع محلي من “داعش”.

وأعلنــت وزارة الداخليــة فــي بيــان أن “عــددا 
فجــر  اســتهدفت  اإلرهابيــة  العناصــر  مــن 
األربعــاء كمينــا أمنيــا جنــوب مدينــة العريــش، 
وتــم التعامــل مع تلك العناصــر، وتبادل إطاق 
مــن  خمســة  مقتــل  عــن  أســفر  ممــا  النيــران، 
العناصــر اإلرهابيــة، واستشــهاد ضابــط وأمين 

شرطة و6 مجندين”.
القاهــرة  لــدى  األميركيــة  الســفارة  وحــذرت 
يشــنها  قــد  مــن هجمــات  مصــر  فــي  رعاياهــا 
متشددون. ونشرت السفارة على موقعها بيانا 
تحذر فيه رعاياها وتدعو إلى التأهب والحذر 
في األماكن التي يرتادها األجانب، منوهة بأن 
الجماعــات المســلحة تخطــط لشــن المزيد من 

العمليات في مختلف أنحاء مصر.
اإلجراميــة  العناصــر  مــن   6 لقــي  ذلــك،  إلــى 
الخطيــرة مصرعهــم فــي تبــادل إطــاق النــار 
الشــرقية،  بمحافظــة  المصريــة  الشــرطة  مــع 

وفقــا لبيــان صــادر عــن وزارة الداخليــة أمــس 
األربعــاء. وقــال مصــدر أمني إن تلــك العناصر 
شــرطة  ضابــط  مقتــل  واقعــة  فــي  متورطــة 

بمديريــة أمــن الشــرقية قبــل أيــام عــدة خال 
قيامــه بمطاردتهم عقب ســرقتهم ســيارة أحد 

المواطنين المصريين باإلكراه.

يتســبب خالف بين ميليشــيات الحوثي وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة بشــأن التحكم في نظام بيانات القياســات 
الحيوية؛ للتحقق من الهوية في تقويض جهود اإلغاثة ويهدد بعرقلة توزيع المساعدات في اليمن.

وفي بيان شديد اللهجة على غير المعتاد من جانب برنامج 
األغذيــة العالمــي الــذي يــوزع الطعــام على ما يزيــد عن 10 
مايين شــخص شــهريا في أنحاء اليمن، قــال البرنامج إنه 
يدرس تعليق تســليم المســاعدات بســبب المعــارك وانعدام 

األمن والتدخل في عمله.
وقــال الحوثيــون إن هذه العملية يجب أن تتم تحت إدارة 
“صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة اليمني” في صنعــاء، والذي 

يقع تحت سلطتهم.
والحــزام  المشــتركة  المقاومــة  قــوات  تمكنــت  ميدانيــا، 
األمنــي، أمــس األربعــاء، من تحريــر عدد مــن المواقع، التي 
كانت تحت ســيطرة ميليشــيا الحوثي اإليرانية في شــمال 

محافظة الضالع.
ونجحــت القــوات المشــتركة فــي تحريــر موقــع “الخــزان” 
وعــدد مــن التباب المطلــة على قرية “القفلــة” وتحرير جبل 

“القصبة” المطل على قرية “هجار” و”باب غلق” بـقعطبه.
وأفــادت مصادر عســكرية بمصرع “ســنان عبــاس القحيف” 

القيــادي الميدانــي الجديد لمليشــيات الحوثي في “قعطبة” 
شــمالي الضالــع،  فــي غارة لمقاتــات التحالــف العربي على 

أحد المواقع بمنطقة “باجة”.

جثة أحد المهاجمين الذين قتلوا برصاص األمن عند نقطة تفتيش في سيناء )أ ف ب( القوات المشتركة والحزام األمني تحقق تقدما في الضالع

الســفارة األميركية لدى القاهرة تحذر من هجمات إرهابية القوات المشــتركة والحزام األمني تحــرر مواقع في الضالع

مقتل عناصر أمن بهجوم في شمال سيناء الحوثيون يعرقلون نظاما أمميا يكافح الفساد



باريس ـ أ ف ب

أفــادت تقاريــر إعالميــة بــأن محاكمة رفعت األســد عم الرئيس الســوري الحالي 
بشــار األســد، ســتجري بباريــس فــي الفترة مــا بين 9 و18 ديســمبر المقبــل، بتهم 

تبييض أموال واختالس المال العام في سوريا.

هــذه  موعــد  أن  المصــادر  وأضافــت 
فــي  نهائــي  المحاكمــة ســيثبت بشــكل 

الـ11 من يوليو المقبل.
وبعــد تحقيقــات اســتغرقت 5 ســنوات، 
أمــر القاضــي رينــو فــان رويمبكــي فــي 
الخامــس عشــر مــن أبريل بفتــح قضية 
بحــق رفعت األســد، لكشــف مــا إذا كان 
مســؤوال عــن تبييض أمــوال واختالس 
تشــغيل  وعــن  ســورية،  عامــة  أمــوال 
عمــال فــي منزلــه بشــكل غيــر مشــروع 

والدفع لهم نقدا.
عامــا(   81( األســد  رفعــت  ويعيــش 

فــي المنفــى فــي أوروبــا منــذ منتصــف 
قضائيــة  لرقابــة  ويخضــع  الثمانينــات 
تحــد مــن تحركاتــه دوليــا منــذ توجيــه 
اتهــام له فــي باريس فــي يونيو 2016. 
وأجبــر علــى المنفــى فــي العــام 1984، 
بعد أن شارك بتمرد على شقيقه حافظ 
الذي حكم سوريا من 1971 حتى العام 

.2000
وخالل إقامته في أوروبا مع 4 زوجات 
وموظفيــن يتــراوح عددهــم بيــن 150 
عقاريــة  ثــروة  جمــع  شــخص،  و200 

أثارت الشكوك.

بيونغ يانغ ـ وكاالت

حذرت كوريا الشمالية الواليات المتحدة من احتمال تعرض االتفاقات التي 
توصل إليها زعيما البلدين في سنغافورة العام الماضي للخطر؛ بسبب ضغط 

واشنطن المستمر بال داع على بيونغ يانغ للتخلص من أسلحتها النووية.

ذكــرت  بعدمــا  التحذيــر  وجــاء 
وســائل إعــالم أن كوريــا الشــمالية 
عاقبــت بعض أعضاء فريقها، الذي 
قاد التفاوض مع الواليات المتحدة 
قبل فشــل القمــة الثانية بين زعيم 
كوريــا الشــمالية، كيــم جونــغ أون، 
والرئيس األميركي دونالد ترامب، 

في هانوي في فبراير.
وبعــد مرور ما يقرب من عام على 
أول لقاء بين ترامب وكيم، والذي 
فــي ســنغافورة حيــث وقعــا  كان 
بيانا مشــتركا من أربع نقاط تعهدا 

خالله على العمل معا على تأسيس 
البلديــن،  بيــن  جديــدة  عالقــة 
حذرت كوريا الشــمالية من أنه إذا 
لــم تأت الواليــات المتحدة بجديد 
“قبل أن يفوت األوان”، فإن البيان 
“مجــرد  إلــى  ســيتحول  المشــترك 

ورقة خالية”.
البيــان  فــي  المســؤول  وأضــاف 
“ننصــح الواليــات المتحــدة جيــدا 
بأن تغير طريقة حســاباتها الحالية 
وتــرد علــى طلبنــا في أســرع وقت 

ممكن... لصبرنا حدود”.

طهران ـ وكاالت

أصدرت محكمة الثورة اإليرانية حكًما بالسجن 30 عاًما، إضافة إلى 111 جلدة، 
على المحامي الحقوقي اإليراني أميرســاالر داوودي؛ بســبب نشــاطه في مجال 
حقوق اإلنســان، الســيما تسليط الضوء على االنتهاكات، من خالل قناة أنشأها 

على تطبيق “تلغرام” للرسائل الهاتفية، وإجراء مقابالت مع وسائل اإلعالم.

وكان داوودي قــد اعتقــل فــي 20 نوفمبر 
2018، وهــو محتجــز منذ ذلك الوقت في 
ســجن “إيفيــن” ســيئ الصيــت بالعاصمــة 
طهــران، بتهم “إهانة مســؤولين” و “إهانة 
المرشــد األعلــى” و “نشــر دعايــة مغلوطــة 

ضد النظام”.
وكانــت التهمة األشــد التــي حكم عليه بها 
هــي “تشــكيل جماعة بغــرض تعكير صفو 
قنــاة  بإنشــائه  وتتعلــق  القومــي”،  األمــن 
علــى “تلغــرام”. وكان أميرســاالر داوودي 
محامــي الدفــاع عــن العديــد من ناشــطي 
األفــراد،  مــن  اإلنســان، وســواهم  حقــوق 

الذيــن يعتقلــون؛ بســبب مشــاركتهم فــي 
أنشــطتهم  أو  الشــعبية  االحتجاجــات 

االجتماعية والسياسية.
مــن جهتهــا، دانــت منظمــة العفــو الدولية 
هــذا الحكــم وذكــرت فــي بيــان أنــه “ظلم 
يبعث على الصدمة”. وقال مدير البحوث 
وكســب التأييد للشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا في منظمــة العفو الدولية فيليب 
لوثــر إن “هــذا الحكــم القاســي والصــادم 
ظلم فاضح، وأميرســاالر داوودي يعاقب 
حقــوق  عــن  دفاعــه  بســبب  المــأ؛  علــى 

اإلنسان”.

رفعت األسد أمام القضاء 
الفرنسي بتهمة الفساد

كوريا الشمالية تحذر 
أميركا: للصبر حدود

إيران.. السجن والجلد 
لمحاٍم أنشأ قناة “تلغرام”

كواليس كلمة نتنياهو عن “نووي” إيران

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

كشــف قســم العالقــات العامــة بمكتــب رئاســة الــوزراء اإلســرائيلية عــن كواليــس 
وتفاصيــل خطــاب نتنياهــو الــذي ألقــاه فــي أبريــل 2018 عــن وثائق إيــران النووية 

السرية وكيف أشرف موظفو االستخبارات عليه.
ونقلــت صحيفــة “جيروســاليم بوســت” عن ياردن فاتيــكاي، مدير مكتــب العالقات 
العامة في مكتب رئاســة الوزراء اإلســرائيلية، أن نقاشــا داخليا استمر لمدة شهرين 
دار بين فريق من موظفي االستخبارات والعاملين في مكتب رئيس الوزراء بشأن 
خطــاب نتنياهــو المعلومــات التي ســيقدمها وكيفية تقديمها؛ ليكــون لكلمته أقصى 
تأثير على السياسة وعلى الجمهور والرأي العام في جميع أنحاء العالم ضد إيران.

ووصف فاتيكاي، كلمة نتنياهو التي ألقاها في تل أبيب في أبريل العام 2018 بأنها 
مــن أكثــر األحــداث اإلخباريــة إثــارة، ومن أكثــر التقاريــر االســتخبارية ذات التأثير 

القوي على السياسة في السنوات األخيرة.
وأشــارت الصحيفة إلى أن خطاب نتنياهو كان مكونا أساســيا ضمن سياســة إدارة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب في قراره باالنسحاب من االتفاق النووي اإليراني 

الذي أعلن عنه في مايو 2018.

طهرانبيونغ يانغباريس

لّمــح الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، إلــى إمــكان قيــام بــالده بتحرك عســكري ضــد إيــران، إال أنه اســتدرك قائال إنــه يفضل 
التفاوض مع طهران، بشأن برنامجها الصاروخي والنووي.

وقــال الرئيــس األميركــي، فــي معــرض رده 
علــى ســؤال خــالل مقابلــة تلفزيونية بشــأن 
ما إذا إن كان ســيتحرك عســكريا ضد إيران، 

“االحتمال وارد دائما”.
رغبتــه  مجــددا  وأكــد  عــاد  ترامــب  أن  إال 
برنامجيهــا  بشــأن  إيــران  مــع  الحــوار  فــي 
الصاروخــي والنــووي قائــال “أفضــل التحاور 

مع إيران”.
وفي رده عن ســؤال بشــأن مــا إن كان يمكن 
حســن  اإليرانــي  الرئيــس  مــع  يتحــدث  أن 

روحاني، قال ترامب “نعم بالطبع”.
وســرعت إدارة ترامب الشهر الماضي وتيرة 
طائــرات هجوميــة،  نشــر مجموعــة حاملــة 
وأمــرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت 

والمزيد من القوات إلى الشرق األوسط.
ظــل  فــي  األميركــي  التحــرك  هــذا  وجــاء 

حديــث مســؤولين أميركييــن عــن معلومات 
اإليرانيــة  االســتعدادات  بشــأن  اســتخبارية 
المصالــح  أو  القــوات  لمهاجمــة  المحتملــة 

األميركية في المنطقة.
فــي غضــون ذلك، نشــرت وكالة أنبــاء فارس 
مقطعــا  بتويتــر  حســابها  علــى  اإليرانيــة 
مصورا للمرشــد اإليراني علي خامنئي، أمس 
األربعاء، أثناء إلقائه خطبة صالة عيد الفطر، 

بينما كان يحمل في يده اليسرى سالحا.
علــى  التلفزيــون  بثهــا  التــي  الخطبــة  وفــي 
الخطــة  خامنئــي  انتقــد  مباشــرة  الهــواء 
األوســط،  الشــرق  فــي  للســالم  األميركيــة 

ووصفها بأنها “خيانة لأمة اإلسالمية”.
وبعــد انتهــاء الخطبــة، غــردت وكالــة فارس 
بصــورة، مصحوبــة بتوضــح طبيعة الســالح 

الذي كان يحمله خامنئي أثناء حديثه.

وقالــت الوكالــة “ســالح )دراغانــوف( فــي يد 
قائد الثورة أثناء الخطاب”.

ودراغونــوف بندقيــة قنــص روســية الصنــع، 
وهــي خفيفــة الــوزن وحركتهــا الميكانيكيــة 

شبيهة بحركة الكالشنكوف.
ولم يتحدث خامنئي أو أي وســيلة إعالمية 
هــذه  المرشــد  حمــل  ســبب  عــن  إيرانيــة 
البندقيــة، التــي يبــدو أنهــا تأتــي فــي إطــار 
اإليرانيــة وشــحذ  للقــوة  اســتعراض  مجــرد 
همم الشــعب الخانق مــن األزمة االقتصادية 

التي تمر بها البالد.
وزادت حــدة المواجهة بين إيران والواليات 
المتحــدة فــي الشــهر الماضــي، بعــد عــام من 
إيــران  بيــن  اتفــاق  مــن  انســحاب واشــنطن 
طهــران  برنامــج  لكبــح  العالميــة  والقــوى 

النووي، في مقابل رفع العقوبات الدولية.

عواصم ـ وكاالت

ترامب يلمح إلى تحرك عسكري ضد إيران
ــة ــ ــي ــ ــد حــــامــــا بـــنـــدقـــيـــة روس ــ ــي ــ ــع ــ ــة ال ــبـ ــطـ ــي خـ ــقـ ــلـ خـــامـــنـــئـــي يـ

دبي ـ العربية نت

دبي ـ العربية نت

جنيف ـ رويترز

أعلــن النائــب فــي البرلمــان اإليرانــي محمــود صادقــي، أن القــوات األمنيــة منعــت 
إقامــة صــالة عيــد الفطــر بمصلى أهل الســنة في منطقــة يافت آبــاد، الواقعة في 

العاصمة طهران رغم الموافقة السابقة.

تغريــدة  فــي  صادقــي  وكتــب 
علــى حســابه فــي موقــع تويتــر 
“بعد الكثير من المتابعة صدرت 
عيــد  صــالة  إلقامــة  الموافقــة 
الفطــر فــي مصلــى أهــل الســنة 
آبــاد بطهــران.  فــي حــي يافــت 
لكــن اليــوم أخبرونــي أن قــوات 
صــالة  إقامــة  منعــت  الشــرطة 

الصبح أيًضا”.
وأشــار صادقــي إلــى أنــه يتابع الموضــوع، وأضــاف “اتصلت بالكثير مــن المســؤولين، إما كانوا 

خارج التغطية أو لم يردوا على اتصالي أو قالوا إن األمر ال يخصهم”.
وانتشرت تقارير كثيرة عن قيام النظام اإليراني بمضايقات ألهل السنة.

وقبــل ســنوات عــدة، هاجمــت قــوات األمــن مصلى الســنة فــي منطقة بونــك بطهــران، وقامت 
بتفتيشه وتفتيش منزل مولوي موسى عبيدهللا موسى إمام المصلى.

وبعدها قامت البلدية بهدم المصلى. حينها احتج إمام جمعة السنة في مدينة زاهدان، عاصمة 
بلوشســتان إيــران، علــى هــدم مصلى أهل الســنة في طهــران من قبل بلديــة العاصمة مدعومًة 
بقوى األمن. وفي رسالة موجهة للمرشد اإليراني، انتقد مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي منع 
السنة في طهران من امتالك مسجد خاص بهم، مشيًرا إلى أن العالم اإلسالمي بأمس الحاجة 

للهدوء وسعة الصدر.

منع إقامة صالة العيد في مصلى أهل السنة في طهران

الجمهوريــة  وكالــة  ذكــرت 
لأنبــاء  اإليرانيــة  اإلســالمية 
فــي  اندلــع  حريقــا  أن  )إيرنــا( 
منشأة لتخزين منتجات النفط 
فــي مينــاء بنــدر رجائــي علــى 
الخليــج  علــى  إيــران  ســاحل 
أمس األربعــاء. وقالت الوكالة 
إن رجــال اإلطفــاء يكافحــون 
مصحوبــا  كان  الــذي  الحريــق 

بانفجارات.
ولم تقدم الوكالة أي معلومات 
فــي  محتملــة  خســائر  عــن 

األرواح.
الحريــق  إن  الوكالــة  وقالــت 
لرفــع  تســتخدم  آلــة  فــي  بــدأ 
الحاويــات فــي المينــاء وامتد 
إلى منطقة تســتخدم لتخزين 

منتجات النفط.

حريق في منشأة 
لتخزين منتجات 

النفط في إيران

خرجــت تظاهــرات بعــد صــالة عيــد الفطــر فــي 
مدينــة األحــواز العربيــة جنــوب غــرب إيــران، 
تطالــب باإلفــراج عــن مئــات المعتقليــن العــرب 
أو  المخابــرات  زنزانــات  فــي  يقبعــون  الذيــن 

السجون اإليرانية.
مســيرات  تظهــر  مقاطــع  ناشــطون  وتــداول 
المحتجيــن فــي شــوارع وأحيــاء مختلفــة مــن 
المدينــة وهــم يهتفون “عيد مبارك يا خوي اللي 

بالسجن” تضامنا مع المعتقلين.
األحوازيــة،  اإلنســان  حقــوق  منظمــة  وذكــرت 
أن حملــة االعتقــاالت الواســعة المســتمرة منــذ 
شــهرين من قبــل أجهزة األمــن اإليرانية وجهاز 
اســتخبارات الحــرس الثــوري، طالــت أكثــر مــن 
األهوازييــن  المدنييــن  الناشــطين  مــن   800
تشــكيل  بتهمــة  المتطوعيــن،  اإلغاثــة  وعمــال 

لجان شعبية لمساعدة منكوبي الفيضانات.
ونشر ناشطون صورا لسيارات األمن والشرطة 
بهــا  خرجــت  التــي  األحيــاء  تطــوق  وهــي 
التظاهــرات، وذكروا أن عددا من الناشــطين تم 
اعتقالهــم واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وكانت 
الســلطات ألقــت القبــض خــالل األيــام الماضية 

على عدد من الناشطين البارزين.
المعلــم  اإليرانيــة  األمــن  قــوات  اعتقلــت  كمــا 
والناشــط عــادل عســاكرة، في بلــدة دار خوين، 
التواصــل  انتقــادات عبــر مواقــع  إثــر توجيهــه 
وتخصيــص  الدينيــة  للحــوزة  االجتماعــي، 
الــذي  التهميــش  رغــم  لهــا،  الهائلــة  الميزانيــات 

تعاني منه المنطقة.
كمــا تــم اعتقــال 3 مــن المعلميــن فــي األحــواز، 
وعلــي  دســومي  وماهــر  ســواري  ناجــي  وهــم 
عبيــداوي، وهــم مــن بيــن نشــطاء اإلغاثــة فــي 
اللجان الشــعبية لمســاعدة منكوبي الفيضانات، 

بتهمة “تشكيل منظمات بشكل غير قانوني”.
وتقــول منظمــة حقــوق اإلنســان األحوازيــة إن 
األمــن  ومســؤولي  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس 
لمســاعدة  الشــعبية  اللجــان  مــن عمــل  غضبــوا 
ضحايا الفيضانات، وقام قاســم ســليماني قائد 
فيلــق القــدس، بجلــب مجموعــات الميليشــيات 
المدرجــة فــي قائمــة المنظمــات اإلرهابية، مثل 
الحشــد الشــعبي العراقي، وحــزب هللا اللبناني، 
ونشــرها  األفغانيــة،  فاطميــون  وميليشــيات 
فــي المناطــق المتضــررة مــن الفيضانات بحجة 

مساعدة ضحايا الفيضانات.

تظاهرات عيد الفطر في مدينة األحواز

مســيرات المحتجين لفت مختلف األحيــاء بعد صاة العيد

مظاهرات في األحواز لإلفراج عن معتقلين

خامنئي يلقي خطبة العيد حامال بندقية روسية من نوع “دراغانوف” )أ ف ب(
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وّجــه االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة دعوة المشــاركة في البطولــة العربية 
لألنديــة األبطــال التــي ســتحتضنها العاصمــة المغربيــة الرباط باســتضافة 
نــادي جمعيــة ســا المغربــي، وســتقام فــي الفتــرة مــن 21 إلــى 31 أكتوبــر 

المقبل، إلى نادي الرفاع.

إدارة  إلــى  كتاًبــا  االتحــاد  وأرســل   
علــى  الموافقــة  يتضّمــن  الرفــاع 
البطولــة،  فــي  “الســماوي”  مشــاركة 
خطــاب  االتحــاد  تســلم  فــور  وذلــك 
االتحــاد العربي المســئول عــن إقامة 

وتنظيم البطوالت العربية.
 ويمتلك الرفاع أحقية المشاركة في 
البطولــة كونــه بطــل كأس خليفة بن 
ســلمان في الموســم الرياضي 2018 

.2019  -
الرفــاع  وينتظــر اتحــاد الســلة قــرار 
الرغبــة  إبــداء  بشــأن  النهائــي 

حــق  النــادي  يمتلــك  إذ  بالمشــاركة، 
تثبيــت المشــاركة مــن عدمهــا، وفــي 
الرفاعيــة  اإلدارة  تثبــت  لــم  حــال 
إلــى  االتحــاد  ســيلجأ  مشــاركتها، 

توجيه المشاركة لناٍد آخر.
 وتعكــف إدارة الرفــاع علــى دراســة 
دعوة المشــاركة فــي البطولة تمهيًدا 
اتحــاد  إلــى  الموافقــة  لرفــع خطــاب 
اللعبة، مع وجود رغبة كبيرة حســب 
المؤشــرات والمعلومــات في التمثيل 

العربي للسلة البحرينية.
وكان فريــق الرفــاع قــد فرض نفســه 

علــى الســاحة المحليــة بقــوة خــال 
الموســمين الماضييــن، بعــد حصولــه 
علــى لقــب كأس خليفــة بــن ســلمان، 
والمركــز  الفضيــة  الميداليــة  ونيلــه 

الثاني في دوري زين للرجال.
لألنديــة  مشــاركة  آخــر  وكانــت 
البحرينيــة في البطولــة بالعام 2017 

بمشــاركة فريق المحرق في النسخة 
الثاثين من المنافسات العربية التي 

استضافتها المغرب.
 وعــادت أنديتنــا الوطنيــة للمشــاركة 

حينمــا   ،2010 بالعــام  البطولــة  فــي 
شــارك المحرق في لقب النســخة 23 
بمدينــة  أقيمــت  التــي  البطولــة  مــن 
اإلســكندرية المصريــة، وقــّدم حينها 

مســتويات الفتة، إذ استطاع التأهل 

إلى الدور الثاني.

الســلة  مثــل  أن  للمنامــة  وســبق 

الثانيــة  النســخة  فــي  البحرينيــة 

والعشــرين التــي أقيمــت منافســاتها 

في العاصمة اللبنانية بيروت، وحقق 

نتائج إيجابية بحصوله على المرتبة 

الرابعة.

اتحاد السلة يوّجه دعوة المشاركة العربية لنادي الرفاع

فريق الرفاع لكرة السلة

نادي التنس

جريــا علــى عــادة نادي البحرين للتنس في مشــاركة أعضائه ومنتســبيه االحتفال باألعياد والمناســبات الجميلة، 
يقيــم النــادي مأدبــة غداء في الســاعة الواحــدة والنصف ظهر اليــوم الخميس بمقر النادي بالجفيــر، ويعقبها في 
الساعة الخامسة مساء يوم رياضي مفتوح يشارك فيه الجميع في أجواء احتفالية جميلة، وتقام هذه الفعاليات 

برعاية الرئيس السابق للنادي يوسف حيدر.

أعضــاء  مــن  كبيــر  عــدد  أكــد  وقــد   
وعلــى  اليــوم،  مشــاركتهم  النــادي 
الملــك  جالــة  مستشــار  رأســهم 
لشــؤون الشباب والرياضة صالح بن 
هنــدي المناعــي، علي محمــد فخرو، 
خميــس  للنــادي  الفخــري  والرئيــس 
محمــد المقلــة رئيــس مجلــس إدارة 
أعضــاء  مــن  كبيــر  وعــدد  النــادي، 

النادي. 
البحريــن  نــادي  رئيــس  أشــاد  وقــد 
الواحــدة  األســرة  بأجــواء  للتنــس 
التي يعيشــها نــادي البحرين للتنس، 
وتســابق أعضــاء النادي علــى رعاية 

الفعاليــات التــي يقيمهــا، معبــرا عــن 
ســعادته برعايــة أبــو باســل الحتفال 
النادي بعيد الفطر، منوها بأن النادي 
وهــو يقــوم بــدوره فــي نشــر رياضة 
التنــس بمملكــة البحريــن علــى أكمل 
وجــه من خــال العديد مــن البرامج 
فئــات  بــكل  تهتــم  التــي  واألنشــطة 
المجتمــع وكل األعمــار، فهو يحرص 
أيضــا علــى إتاحــة الفرصــة للجميــع؛ 
بالمناســبات  فرحتهــم  عــن  للتعبيــر 
واألعيــاد الدينيــة والوطنيــة كأســرة 
واحدة داخل نادي البحريــــن للتنس 

يوسف حيدر“بيت التنس البحريني”.

مشــاركة كبيــرة منتظرة وســط أجــواء احتفاليــة جميلة

يوم رياضي مفتوح بنادي التنس

وزارة الشباب

استنكرت وزارة شؤون الشباب والرياضة األعمال التخريبية التي قام بها عدد من إحدى الجاليات أثناء استأجارهم 
ملعب كرزكان.

وقالــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 
فــي بيان لها “تابعنــا باهتمام بالغ األحداث 
التــي جــرت فــي ملعب كــرزكان من جانب 
بعــض إحــدى الجاليــات والــوزارة بدورهــا 
تســتنكر هــذه األفعــال المشــينة والســيئة، 
والتــي ال تنــم عــن المســؤولية األخاقيــة 
عند من قام باستئجار الملعب والمحافظة 
علــى قيــم المجتمــع، فضا عــن المحافظة 
علــى ســامة المنشــأة الرياضيــة التي قام 

باستئجارها وسامتها من التخريب”.
وأشــارت الــوزارة “إن الحادثــة تعتبــر مــن 
الحــوادث غيــر الائقــة، وتنافــي األخــاق 
بهــا  تســمو  التــي  والصفــات  الرياضيــة 
والتعــارف  المحبــة  نشــر  فــي  الرياضــة 
تجــدد  والــوزارة  الجميــع  بيــن  والتاقــي 

االســتنكار لهــذه الحادثــة المشــجوبة مــن 
جانب الجميع”.

الــذي  الوقــت  “إننــا فــي  الــوزارة  وتابعــت 

نستنكر من هذه األعمال، فإننا قمنا باتخاذ 
اإلجــراءات الازمة مع الجهات المختصة؛ 

للتحقيق في مجريات الحادثة”.

المختصــة الجهــات  مــع  اإلجــراءات  ســتتخذ  الــوزارة 

“الشباب والرياضة” تستنكر أحداث ملعب كرزكان

غًدا انطالق دورة المدربين الدولية األولى للسلة

“الخليج للرياضة” تحتفي بالحاصلين على شهادات تدريب اللياقة

دورة  الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  ينظــم 
المدربيــن األولــى للمســتوى الدولــي األول فــي 
الفتــرة مــن يــوم غــٍد الجمعــة 7 يونيــو الجــاري 
حتــى الثانــي عشــر منه، فــي صالة زيــن التابعة 

لاتحاد البحريني لكرة السلة بأم الحصم.
وتأتي الدورة، ضمن اإلســتراتيجية الموضوعة 
مــن جانــب لجنــة المدربيــن وبتوجيــه مباشــر 
مــن رئيــس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو 
الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة 

الراميــة إلــى إبــراز الكفــاءات التدريبيــة ومنــح 
الفرصــة للكــوادر التدريبيــة ألن يكونــوا ضمــن 

المدربين المؤهلين فنيا بالصورة المطلوبة.
لكــرة  البحرينــي  لاتحــاد  العــام  األميــن  وقــال 
رئيــس  ســمو  توجــه  إن  يوســف  أحمــد  الســلة 
االتحــاد منصب دائما لتهيئة األرضية المناســبة 
للمدربيــن؛ حتــى يكونوا جاهزين لقيــادة الفرق 

وفق اإلستراتيجية الفنية المائمة.
ضمــن  تأتــي  الــدورة  هــذه  أن  يوســف  وذكــر 
الســلة  كــرة  اتحــاد  إدارة  مجلــس  اهتمامــات 
بإقامــة الــدورات التدريبية التي تعنى بشــؤون 

مدربي كرة السلة.
المدربيــن  دورة  أن  إلــى  العــام  األميــن  ولفــت 
الدولية األولى، ســتقام على مدار خمســة أيام، 
Milan Ko-  وســيحاضر فيها المحاضر الصربي

tarak، وقــال إن االتحــاد ســينظم 
المســتوى  المدربيــن  دورة 

 14 مــن  اعتبــارا  الثانــي 
يونيــو الجــاري وحتــى الـــ 

19 منه.
رعايــة  يوســف  وثمــن 

الشــيخ  ســمو  واهتمــام 

عيســى بــن علــي بالــدورات التدريبيــة، مؤكــدا 
أن دعــم ســموه يصــب فــي صالــح التوجهــات 
الخاصة في شأن تطوير المدربين والرقي بهم، 
موضحــا أن ســموه يهتــم دائمــا بهــذه الــدورات 
التــي تعود على الســلة البحرينيــة بالتطور 

والرقي واالزدهار.
بــاب  أن  يوســف  أحمــد  وقــال 
التســجيل مــازال متاحــا للمدربين 
داعيــا  الــدورة،  هــذه  لخــوض 
هــذه  تفويــت  لعــدم  المعنييــن 

الفرصة المتاحة.

الرياضيــة  لــإدارة  الخليــج  مؤسســة  احتفــت 
بالدارسين والمكرمين الحاصلين على شهادات 
تدريــب اللياقــة البدنيــة بعد اجتيازهــم دورات 
اللياقة البدنية للمستويات الثاث التي أقامتها 
مؤسســة الخليــج، والحاصليــن علــى شــهادات 
فــي  وذلــك  الرياضيــة،  التغذيــة  اختصاصيــي 
S بالمنامــة،  األمســية المميــزة أقيمــت بفنــدق 
النبــي  عبــد  عبدالصاحــب  الكابتــن  بحضــور 

المدرب والمحاضر آســيوي، خالد جاسم النجم 
الدولــي الســابق والمحلــل الفنــي، دعيــج ناصر 
المدرب الوطني والنجم الدولي السابق، وسيد 
الطبيعــي  العــاج  اختصاصــي  العلــوي  مؤيــد 

وإصابات الماعب.
معتمــدة  شــهادات  علــى  الدارســون  وحصــل 
فــي تدريــب اللياقــة البدنيــة بعــد أن اجتــازوا 
المستويات الثاث لدورة إلعداد مدرب اللياقة 
البدنيــة التــي حاضــر فيهــا المعــد البدني محمد 
جباس، إذ جاء المستوى األول لفئتي المدرسة 

والبراعــم، وركــز المســتوى الثانــي علــى فئتــي 
المســتوى  خصــص  فيمــا  والشــباب،  الناشــئين 
دورات  واشــتملت  الرجــال.  لفئــة  الثالــث 
المســتويات الثــاث على محاضــرات ومهارات 
تطبيقيــة عمليــة عدة، ركز خالهــا على المبادئ 
األساســية حــول عناصــر اللياقــة البدنيــة التــي 
يحتاجهــا المدربــون، وكيفيــة تطويــر مهــارات 
المدربيــن؛ مــن أجــل تطويــر تدريبــات اللياقــة 

البدنية لاعبين.
واستمرار للجهود في تخريج كوكبة من أفضل 

الكــوادر الفنيــة واإلداريــة لارتقــاء بمخرجــات 
العمــل الرياضــي، كــرم مركــز الخليج الدارســين 
التغذيــة  اختصاصــي  شــهادة  علــى  الحاصليــن 
الرياضيــة بعد اجتيازهم دورة التغذية الصحية 
التــي حاضــر فيهــا اختصاصي التغذيــة محمود 
الشــواي. بدوره، أعرب مديــر البرامج الرياضية 
شــكره  بالــغ  عــن  ســعيد  علــي  المؤسســة  فــي 
والتفاعــل  الكبيــرة  المشــاركة  علــى  وامتنانــه 
فــي  المشــاركين  جميــع  جانــب  مــن  اإليجابــي 
حرصــت  التــي  التدريبيــة  والبرامــج  الــدورات 

علــى  تأكيــًدا  إقامتهــا،  علــى  الخليــج  مؤسســة 
مبدأ االســتفادة الفعلية وتوصيل األفكار الفنية 
وســلس  واضــح  بشــكل  العمليــة  والتطبيقــات 
للدارســين؛ مــن أجــل تحقيــق أقصــى اســتفادة 
لتطبيــق هــذه األفــكار والتدريــات بشــكل عملي 
ومنطقــي. وقــال إن الخليــج لــإدارة الرياضيــة 
تأسســت من أجل أن تقــدم الخدمات الرياضية 
المجتمــع  لخدمــة  األهســل  الطريــق  لتكــون 
الرياضــي، وذلــك مــن منطلــق تشــجيع وتطويــر 
ممارســة الرياضــة بشــكل احترافــي مبيــن علــى 

أهــداف  أن  وأوضــح  وعمليــة.  علميــة  أســس 
المؤسســة تكمــن في تطوير قــدرات الرياضيين 
وإيجــاد البرامج المناســبة لهم، والمســاهمة في 
إنشاء بيئة رياضية متكاملة، ودعم بيئة األعمل 
المتكاملة وتقديم الحلول الرياضية، إلى جانب 
الرياضــي.  االســثمار  مجــاالت  فــي  التطويــر 
وأعلن عن نية المؤسســة عن إضافة العديد من 
الدورات الرياضية المهمة في عدة مجاالت منها 
اإلدارة الرياضيــة والتســويق واإلعــام وغيرهــا 

من المجاالت المهمة في الجانب الرياضي.

اتحاد السلة

أحمد يوسف

صورة جماعية للمكرمين جانب من أمسية التكريم

المحاضر الصربي ميالن كوتاراك

محمد الدرازي
ستحتضنها 

المغرب 
باستضافة نادي 

جمعية سال

البالد سبورت

بعثة األمم المتحدة 
تشارك بيوم الدراجة

لمملكــة  الدائمــة  البعثــة  شــاركت 
المتحــدة  األمــم  لــدى  البحريــن 
بنيويــورك فــي االحتفــال بالذكرى 
الســنوية لليــوم العالمــي للدراجــة 
الهوائيــة، والــذي يصــادف الثالــث 
من يونيو من كل عام، والذي نظم 
فــي مقــر المنظمة، بمشــاركة ماريا 
فرناندا اســبينوزا رئيســة الجمعية 
ووكيلــة  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
األميــن العــام لاتصــاالت العالمية، 
إضافــة إلــى عــدد مــن الرياضييــن 
ترويــج  مجــال  فــي  والناشــطين 
الهوائيــة  الدراجــات  اســتخدام 

كطريقة صحية وآمنة للتنقل.

اللجنة اإلعالمية



تــرأس رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن خليفة آل 
خليفــة وفــد االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لالتحــاد 
الدولــي لكــرة القدم، والذي انعقد في العاصمة الفرنســية - باريــس، األربعاء الموافق 5 

يونيو الجاري.

وضــم الوفــد أيضــا نائــب رئيــس االتحــاد 
اإلداريــة  للشــؤون  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
والماليــة علــي البوعينيــن، واألميــن العــام 

لالتحاد إبراهيم البوعينين.
وشــهد االجتمــاع جدول أعمــال حافل كان 
من أبرز محاوره إعادة انتخاب السويسري 

جيانــي إنفانتينــو رئيســا لالتحــاد الدولــي 
العــام  حتــى  وذلــك  )الفيفــا(،  القــدم  لكــرة 

.2023
وفــد  التقــى  االجتمــاع،  هامــش  وعلــى 
برئاســة  القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
رئيس االتحاد الشيخ علي بن خليفة عددا 

مــن مختلــف المســؤولين فــي االتحــادات 
األعضاء باالتحاد الدولي لكرة القدم.

إلــى ذلــك، وعقــد علــي بــن خليفــة ونائبــه 
للشــؤون اإلدارية والمالية علــي البوعينين 
اجتماعا مع قســم التطوير وقســم الشؤون 

المالية باالتحاد الدولي لكرة القدم.
وشهد االجتماع مناقشة عدد من المواضيع 
المختلفــة الخاصــة ببرامــج التطويــر التــي 
يدعمها االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، 
للجوانــب  مختلفــة  مناقشــة  إلــى  إضافــة 
الماليــة المتعلقــة باالتحــادات األعضاء في 

االتحاد الدولي لكرة القدم.

علي بن خليفة يترأس وفد اتحاد الكرة في “كونغرس الفيفا”

يخوض منتخبنا األولمبي لكرة القدم، عند 6 من مساء اليوم )5 مساء بتوقيت فرنسا( مواجهته 
الثانية في بطولة تولون الدولية الودية، والتي ستجمعه مع نظيره منتخب الصين، على ملعب 

stade parsemain، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

إلــى  الثالثــة  المجموعــة  ويلعــب منتخبنــا فــي 
جانب إيرلندا والمكســيك اللذين سيلتقيان بعد 

مباراة منتخبنا اليوم.
 ويشــير ترتيب المجموعة إلى صدارة منتخب 
إيرلنــدا برصيــد 3 نقــاط وبفــارق األهــداف عــن 
المكســيك، ثــم يأتي منتخبنــا والصين بال نقاط 

بعد خسارتهما في الجولة األولى.
وينص نظام التأهل في المجموعة على ترشــح 
المجموعــات  فــي  األولــى  المراكــز  أصحــاب 
الثــالث للبطولــة، باإلضافــة إلــى أفضــل فريــق 
يحتــل المركــز الثانــي إلى الدور نصــف النهائي، 
فيما ســتلعب بقيــة الفرق المباريــات الترتيبية؛ 

لتحديد المراكز.

تدريب أخير

وخاض المنتخب األولمبي حصتين تدريبيتين 
اســتعداًدا لمبــاراة الصيــن، وذلــك تحــت قيــادة 
المدرب التونسي سمير شمام والطاقم المعاون. 

وكان المــران األخيــر أمــس أجــري علــى مــدار 
حوالي ســاعة، واشــتمل على عدد من الجوانب 
البدنيــة، باإلضافة إلى بعض التطبيقات الفنية، 
فيما أقام الجهاز الفني جلسة فنية الستعراض 
حاالت مباراة المكسيك التي خسرها المنتخب 

في الجولة األولى بهدفين دون مقابل.
 وتضــم قائمــة األولمبــي 22 العًبــا هــم: يوســف 
حبيــب، عمار محمد، عبدالعزيز الكندري، محمد 
الشــروقي،  أحمــد  جميــل،  حســين  الحــردان، 
هاشــم  ســيد  حبيــب،  أحمــد  مرهــون،  محمــد 
عيســى، أحمد صالح، سيد إبراهيم علوي، سيد 
محمــد أميــن، جاســم خليــف، حســين الخيــاط، 
جاســم نور، عدنان فواز، عبدالرحمن األحمدي، 
محمــد الشامســي، أحمــد بوغمــار، حســن مدن، 

عباس العصفور وسالم عادل.

الفوز األول

يســعى منتخبنــا األولمبــي إلــى تحقيــق فــوزه 

 ،47 الـــ  بنســختها  تولــون  بطولــة  فــي  األول 
خصوًصــا وأن المنافــس من القارة اآلســيوية 
الهولنــدي  المــدرب  تدريبــه  علــى  ويشــرف 

هيدنيك.
بــه  يعــوض  فــوز  لتحقيــق  يهــدف منتخبنــا   
الالعبــون  ويــدرك  األولــى،  الجولــة  خســارة 
أن  خاصــة  جيــدا،  اليــوم  المبــاراة  أهميــة 
الظفــر بالنقــاط الثالث سيحســن مــن وضعية 

المنتخب في سلم الترتيب العام.

مدرسة عالمية

قــال العب منتخبنــا األولمبي أحمد صالح إن 
المنتخــب لعــب مبــاراة أمــام فريــق قــوي في 

الجولة األولى، وهو المنتخب المكسيكي.
وأشــار إلى أن اللعب أمام منتخب المكســيك 
يعــد أمــام مدرســة عالمية لها قوتهــا وتميزها 

ســهولة  عــدم  مبينــا  الدولــي،  الصعيــد  علــى 
المباراة.

وأوضــح أحمد صالــح أن المنتخــب األولمبي 
حقــق االســتفادة المطلوبــة مــن المبــاراة عبــر 
أن  مؤكــًدا  عــال،  تنافســي  جــو  فــي  اللعــب 
ــا بقدر  النتيجــة فــي البطولــة ال تعــد أمًرا مهمًّ

تحقيق الفائدة الفنية المرجوة.
 ولفــت إلــى أن الجميــع في المنتخب ســيبني 

مؤكــًدا  للتطويــر،  المبــاراة؛  إيجابيــات  علــى 
باللقاءيــن  التعويــض  فــي  الالعبيــن  رغبــة 

المقبلين في دور المجموعات.

لقاء قوي

عبدالرحمــن  األولمبــي  منتخبنــا  العــب  أكــد 
ا أمام  األحمــدي أن المنتخــب خاض لقــاًء قويًّ
للمجموعــة  األولــى  الجولــة  فــي  المكســيك 

الثالثة لبطولة تولون الدولية الودية.
 وأوضــح عبدالرحمــن األحمــدي أن المنتخب 
لــم يقــّدم األداء المطلــوب فــي الشــوط األول 
من المباراة، مشــيًرا إلى أن المســتوى تحســن 
ا  في الحصة الثانية من اللقاء وظهر ذلك جليًّ
في أرضية الملعب عبر صنع الفرص السانحة 

للتهديف.
 وبيــن األحمــدي أن المنتخــب خــرج بصــورة 
إيجابيــة فــي الشــوط الثانــي دون أن يوفــق 
للتقليــص أو التعديل، مشــيًرا إلى العمل على 
التعويــض في قادم المباريات وأوالها مباراة 

اليوم أمام منتخب الصين.

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

األولمبـي يواجـه الصيـن فـي بطـولـة تـولـون

من تدريبات منتخبنا األولمبي

من تدريبات منتخبنا األولمبي

منتخبنا األولمبي لكرة القدم
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8 دول تشارك في عربية السلة للناشئين
ــد ــي ــع ــاف الـــتـــحـــضـــيـــرات بـــعـــد إجـــــــازة ال ــنـ ــئـ ــتـ ــا واسـ ــن ــخــب ــت ــمــن ــة ل ــي ــب ــل راحــــــة س

أعلن االتحاد العربي لكرة الســلة برئاســة إســماعيل القرقاوي عن الدول المقرر 
مشــاركتها في البطولة العربية لفئة الناشــئين تحت 16 سنة، والتي ستقام في 
العاصمــة المصريــة القاهــرة في الفترة من من 18 إلــى 25 يونيو المقبل بصالة 

الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

حتــى  عربيــة  منتخبــات   8 وأكــدت 
المقبلــة  النســخة  فــي  مشــاركتها  اآلن 
األرض  صاحــب  وهــي:  البطولــة،  مــن 
المصــري،  المنتخــب  والضيافــة 
الجزائــر،  تونــس،  لبنــان،  الســعودية، 
المغرب، الســودان، إضافة إلى منتخبنا 

الوطني.
الوطنــي  منتخبنــا  خضــع  ذلــك،  إلــى 
للراحــة في إجــازة عيد الفطــر المبارك، 
على أن يســتأنف األحمــر تدريباته بعد 

اإلجازة مباشرة.
بعــد  تحضيراتــه  منتخبنــا  وســيكثف 

خــوض  عبــر  وذلــك  العيــد،  إجــازة 
واحــدة  يوميــا  تدريبيتيــن  حصتيــن 
صباحية والثانية في الفترة المســائية، 
مــن  عــددا  المنتخــب  ســيخوض  كمــا 

المباريات الودية.
وستســتمر تحضيــرات األحمــر الشــاب 
حتــى موعــد المغادرة للقاهــرة والمقرر 
لــه يــوم اإلثنين الســابع عشــر من شــهر 

يونيو المقبل.
ويتولى قيادة تدريب منتخبنا المدرب 
ويســاعده   ”Vanja Gusa“ الصربــي 

المدرب الوطني أحمد القصير.

للوصــول  الفنــي  الجهــاز  ويســعى 
المطلوبــة؛  العاليــة  الفنيــة  للجهوزيــة 
لخــوض غمــار منافســات البطولة التي 
ستشــهد تواجــد نخبــة مــن المنتخبات 
العربيــة، ومــن أجــل تســجيل الظهــور 

المشــرف فــي هــذه البطولــة وتحقيــق 
النتائج اإليجابية.

وكان منتخبنــا قــد بــدأ تحضيراتــه في 
األســبوع األول من شــهر مايو الجاري، 
بمشــاركة 40 العبــا تــم اختيارهــم بعــد 

اطــالع مدرب المنتخــب على مباريات 
الدوري وزيارد شــاملة لتدريبات جميع 

األندية.
تصفيــة  المنتخــب  قائمــة  وشــهدت 
الالعبيــن إلى نحو 19 العبا قبل بضعة 

أيــام، فــي حيــن ســيختار المــدرب 12 
العبا في قائمة المنتخب المشاركة في 
البطولــة العربية، علــى أن تعود القائمة 
الســابقة للتجمــع من جديــد بعد انتهاء 

البطولة؛ تحضيرا للبطولة اآلسيوية.

من تحضيرات منتخبنا Vanja Gusa مدرب منتخبنا

من تدريبات منتخبنا األولمبيمن تدريبات حراس المرمىمدرب منتخبنا سمير شمام

من االجتماع مع قسم التطوير وقسم الشؤون المالية بالفيفا رئيس اتحاد الكرة مترئسا وفد البحرين 

مـنــتــخــبــنـــــــــــا يــســــــعـــــــــــى إلـــــــــى تــحــقـــيــــــــــــق الــفـــــــــــــوز األول

محمد الدرازي
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أكــد رئيــس مركــز شــباب الهملة محمــد خليل أن النشــاط بالمركز يأتي توافقا مــع رؤية ممثل 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة في أن تكون المراكز الشــبابية الوجهة األولى للشــباب 

بمملكة البحرين.

 وقال “وضعنا نصب أعيينا أن نسعى لتحقيق 
رؤية سموه وسنواصل العمل لتحقيق المزيد 
ولما يتطلع إليه قائد الشــباب وملهمهم؛ ســعيا 
نحــو خلــق جيــل شــباب واع ومثقــف يرعــى 
وطنــه ويتخذ من قيادته الحكيمة مثال أعلى 
فــي جميــع المحافــل، موضحا أننا مســتمرون 
فــي تحقيق رؤية ســموه وسنســعى لمواصلة 
تحقيــق مــا يطمح إليه ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد شيخ الشباب، ورعايته المستمرة لشباب 
المملكــة ودعمهــم لتقديــم كل مــا لديهــم مــن 
أجــل بلدهــم ووطنهم وقيادتهــم، وأن يكونوا 
على قدر كبير من المسؤولية في حمل رسالة 
سموه، وجعل شباب مملكة البحرين يتبوأون 
أفضل المراكز عالميا، وتصبح مملكة البحرين 

عاصمة عالمية للشباب والرياضة”.
وبيــن رئيــس المركــز أن تطلعــات وتوجيهات 
وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، 
كان لها األثر البالغ في وضع الخطط الســليمة 
المدروســة والكفيلــة بجــذب أكبــر عــدد مــن 
المشــاركين بأنشــطة المراكــز الشــبابية خــالل 
النشاط الرمضاني والصيفي لهذا العام، حيث 
ســعت إدارة مركــز شــباب الهملــة إلــى زيــادة 
وتيــرة تنظيــم األنشــطة الرمضانيــة؛ من أجل 
فتــح بــاب المشــاركة للجميــع ومــن مختلــف 
األعمــار، تحقيقــا لرغبــة المركــز فــي احتضان 
الجميــع مــن األعضــاء وأبنــاء القريــة جميعــا، 
وأن يكــون المركــز هو الوجهــة األولى للجميع 

من أبناء القرية كبارا وصغارا.
ونوه بدور الوكيل المســاعد للهيئات والمراكز 
الشــبابية بــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 
الشــيخ صقــر بــن ســلمان آل خليفــة فــي نشــر 
الرياضــة واألنشــطة التــي تســتقطب الشــباب 
وزيادة الوعي بأهميتها لدى منتســبي المراكز 
الشــبابية، لمــا لها مــن انعكاســات إيجابية في 
مهامهــا  أداء  فــي  المراكــز  هــذه  دور  نجــاح 
وأهدافهــا فــي احتضــان الشــباب، مــن خــالل 
تفعيل البرامج واألنشطة الرياضية والثقافية 
واالجتماعيــة، مشــيرا فــي الوقــت ذاتــه إلــى 
المســتمرة  ومتابعتــه  المطــوع  نــوار  حــرص 
لكافــة األمور المتعلقة بعمل المراكز الشــبابية 
واحتياجاتهــا، والتــي يأتــي مــن ضمنهــا مركز 

شباب الهملة.
وقــد صرح محمد خليــل أن مركز الهملة ومن 
خاللــه نشــاطه الرمضانــي هــذا العــام ســواء 
الرياضــي أوالثقافــي اســتطاع اســتقطاب مــا 
يفوق الــ 600 من أعضاء المركز وأبناء القرية 
من منتســبي المركز خالل ليال شــهر رمضان، 
أضحــى  الــذي  الرياضــي  النشــاط  خصوصــا 
مهرجانــا ســنويا يقــام لجميــع أعضــاء المركز، 
وأبنــاء القريــة جميعــا، حيــث يحــرص جميــع 
األعضــاء صغــارا وكبــارا علــى المشــاركة بهذا 
النشاط الرياضي السنوي، فيما أوضح رئيس 
المركــز أن البرنامــج الصيفــي سيســتمر بعــد 
رمضان ويتوقع أن تســتقطب أنشــطة المركز 
القادمــة مــا يفــوق الـــ 600 من أعضــاء المركز 

وأبناء القرية جميعا. 

خطتنا لألنشطة وإستراتيجيتنا 
مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 

ــن رئيــس مركــز شــباب  وفــي هــذا اإلطــار، بيَّ

الهملــة أن رؤيــة المركــز ومــن خــالل شــعارها 
“معا يســتمر العطاء”، حيث وضع مركز شباب 
الهملــة رؤيــة واضحــة يســعى إلــى تحقيقهــا 
تحت شــعار “نحو جيل شــبابي واع ومثقف”، 
بما فيها رسالة المركز التي تضمنت الخطوط 
العريضة لما يسعى له المركز خدمة لألعضاء 
ومنتسبيه وأبناء القرية، فيما تكونت أهداف 
جاهــدا  خاللهــا  مــن  يســعى  والتــي  المركــز، 
لتحقيــق جملــة من األهــداف النبيلة، وجاءت 
خطتنا لألنشــطة متماشية مع أهداف التنمية 
المســتدامة تحقيقــا لتوجيهــات وزير شــؤون 
المركــز ســعى  الشــباب والرياضــة، حيــث إن 
الرمضانيــة  خاصــة  أنشــطته  خــالل  ومــن 
هــذه  خطــة  ربــط  إلــى  القادمــة  والصيفيــة 
األنشــطة ببعــض هذه األهــداف، والتي تتعلق 
بضمــان تمّتــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة 
خــالل  مــن  األعمــار  جميــع  فــي  وبالرفاهيــة 
تنظيــم األنشــطة لمختلــف األعمــار، وتحقيــق 
المســاواة بيــن الجنســين وتمكين كل النســاء 
إقامــة  علــى  الحــرص  خــالل  مــن  والفتيــات 
األنشــطة التــي تعنــي بالنســاء والفتيــات، بمــا 
فيهــا تعزيز فــرص التعّلم مدى الحياة للجميع 

من خالل األنشطة الثقافية والتعليمية.

6 دورات في كرةالقدم لجميع األعمار

وأوضــح رئيــس مركــز الهملــة أنــه وفــي إطار 
ســعي المركــز الحتضــان الجميــع تنظــم إدارة 
المركــز 6 دورات فــي كــرة القــدم يبلــغ عــدد 
العــب   500 الــــ  يفــوق  مــا  فيمــا  المشــاركين 
بــدءا مــن دورة فئــة المتقاعديــن، تلتهــا دورة 
فئــة الكبــار التــي تضــم أكثر من الـــ 120 العبا، 
حيث اختتمت مبارياتها مؤخرا، خصوصا أن 
هــذه الدورة تضم عددا كبيرا من العبي نادي 
ومركــز الهملــة الســابقين، ومــن ثم تــم تنظيم 
دورة فئــة األشــبال، فيما ســيتم  تنظيم دورة 
فئة الناشــئين بعــد إجازة عيد الفطر الســعيد، 
إضافــة إلــى دورة فئــة الشــباب التي ســتنظم 
الحقــا، خصوصــا أن هذه الــدورة تضم أفضل 
العبي المركز والعبي نادي التضامن الرياضي 
من أبناء القرية، ومن هم مسجلين بكشوفات 
مــع  المشــاركين  القريــة  أبنــاء  مــن  االتحــاد 
مبارياتهــا  حظيــت  والتــي  األخــرى،  األنديــة 
بحضور جماهيري الفت؛ نظرا لقوة مبارياتها 

ومنافساتها.

نشاط اجتماعي وثقافي لشجيع 
الحضور النسائي

وقد أكد رئيس مركز الهملة أن أنشطة هذا 
العــام تضمنــت تنظيــم أنشــطة اجتماعية 
وثقافية تســهم في رفع الحضور النسائي 
بأنشــطة المركــز في الفتــرة المقبلة، حيث 
تضمنــت إقامــة محاضــرة صحية نســائية 
بعنــوان  الفضيــل  الشــهر  بدايــة  توعويــة 
عــالج ارتفاع الســكر مســؤوليتك، وكذلك 
الهملــة  مهرجــان قرقاعــون مركــز شــباب 
لهــذا العــام، إضافــة الــى الحضــور الكبيــر 
والمشاركة الواسعة بمسابقة أفضل لباس 
مــا  المشــاركين  عــدد  بلــغ  حيــث  شــعبي، 
يفــوق الـــ 30 طفال وطفلة تزينوا بمختلف 
بهــذه  منهــم  مشــاركة  الشــعبية  ألبســتهم 

لفعاليــة مــع عوائلهــم الذيــن حرصــوا على 
الحضور، خصوصا في اســتوديو الناصفة 
الــذي أعــد لهذه المســابقة، وقد أكد رئيس 
المركز أنه وفي ضوء اإلمكانات المتوفرة 
سنســعى لخلــق مشــاركة نســائية واســعة؛ 
تحقيقا لما يســعى لــه المركز من احتضان 
الجميع من الجنسين، حيث يتوقع تنظيم 
مسابقة ثقافية تختص بالجانب النسائي، 
نســائية  ألنشــطة  بــادرة  ســتكون  والتــي 

قادمة.

ندير أنشطتنا رغم االمكانات البسيطة 
وسنرفع تصورنا لوزارة الشباب والرياضة

وقــد أكد رئيس مركــز الهملة أن إدارة المركز 
هــذا  أجــل خدمــة  مــن  فيمــا وســعها  بذلــت 
الكــم الهائــل مــن األعضاء ومنتســبي المركز، 
وستواصل طريقها في خدمة أعضاء المركز 
فــي  خصوصــا  البســيطة،  اإلمكانــات  رغــم 
عــدم وجــود صالــة ثقافيــة تحتضن النشــاط 
ظــل  فــي  بالقريــة،  واالجتماعــي  الثقافــي 
المبنــى البســيط الــذي بــات يحتضــن إدارتي 
نــادي التضامــن ومركــز الهملــة، وقــال رئيس 
المركز إننا سنرفع تصورنا الحتياجات المركز 
لــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة؛ من أجل 
تمكيــن المركــز مــن مواصلــة خدمــة أعضائه 
بشــكل مســتمر خصوصــا أنــه أصبــح الوجــه 
األولــى لــكل أبناء القرية ومــكان يجتمع فيه 
الكثيــر منهم، وقــال إن هذا التصــور يتضمن 
طلــب صالــة ألنشــطة المركز، وإعــادة صيانة 
ملعــب العشــب االصطناعــي الصغيــر، الــذي 
لصغــار  الرياضــي  للنشــاط  يســتخدم  بــات 
القرية بشــكل يومي، إضافــة الى احتياجات 

أخرى تخدم أعضاء المركز ومرتاديه، مؤكدا 
أن أي مــن هذه االحتياجات لم تكن عائقا لنا 
دون خدمــة أعضــاء المركــز، وإنما سنســعى؛ 
مــن أجل تحقيق ما يتطلــع له أعضاء المركز 
مــن منشــآت تخدمهم، والذي سيســهل علينا  
أنشــطتنا خدمــة  تنظيــم  فــي  الكثيــر  أيضــا 

ألعضاء المركز وأبناء القرية.

للنشاط الثقافي واالجتماعي مكان 

رغم قلة اإلمكانات

وفــي إطــار حرص المركز على تنوع أنشــطته 
أوضــح رئيــس مركزالهملــة أن المركــز ورغــم 
علــى  يحافــظ  مــازال  المحــدودة  اإلمكانــات 
حيــث  بالمركــز،  الثقافــي  النشــاط  وجــود 
مــازال المركــز محافظــا علــى إقامة مســابقته 
الرمضانية الســنوية التي تســتوعب ما يفوق 
الــــ 50 مشــاركا من أبناء القرية، ومؤسســاتها، 
حيث أقام المركز مسابقته في نسختها الـ 16، 
حيــث إن تفاعــل األعضــاء مازال مســتمرا مع 
هذا النشــاط الســنوي الثقافــي، حيث يحرص 
الكثيــر علــى المشــاركة والحضــور فــي ليالــي 
المركــز  ســيحتضن  فيمــا  الثــالث،  المســابقة 
أنشــطة اجتماعية وثقافية في الفترة المقبلة 
العائــالت  مــن  الكثيــر  أنظــار وحضــور  محــل 
بالقرية، بما فيها تنظيم نشاط صيفي تعليمي 

لألطفال.

نعتز بدعم وزير شؤون الشباب والرياضة

ــن رئيــس مركــز الهملــة أن إدارة  فيمــا بيَّ
المركز تعتز بجهود وزارة شؤون الشباب 

ألنشــطة  المســتمر  ودعمهــا  والرياضــة 
المركز خصوصا الدعم الكبير الذي يلقاه 
المطــوع  نــوار  األخ  جانــب  مــن  المركــز 
أنشــطة  شــخصي  وبشــكل  يتابــع  الــذي 
المركــز وعلــى اطــالع دائــم باحتياجاته، 
فيمــا يؤكد رئيس المركز اعتــزازه الكبير 
بدعــم وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
أيمن المؤيد لنشاط المركز، والذي أصبح 
ملتقى جميع أبناء القرية بمنطقته، فيما 
تمنــت إدارة المركــز أن يتــوج هذا الدعم 
خصوصــا  المركــز  احتياجــات  بتوفيــر 
وجــود صالــة تحتضــن النشــاط الثقافــي 

واالجتماعي بالمركز.

أصبح المركز الوجهة األولى لكل 
أبناء القرية وملتقى لشبابها

فيمــا أكــد رئيــس مركز شــباب الهملــة محمد 
خليــل أن المركــز ومــن خــالل فــوزه بجائــزة 
أكثــر مركــز شــبابي فــي اســتقطاب الشــباب 
جــاء   ،2017 العــام  فــي  البحريــن  بمملكــة 
تجســيدا علــى الواقــع لرؤيــة ممثــل جاللــة 
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والتي 
أكد فيها ســعي ســموه في أن تكــون المراكز 
بمملكــة  للشــباب  األولــى  الوجهــة  الشــبابية 

البحرين.
عطــاءه  يواصــل  مــازال  المركــز  أن  مؤكــدا 
خدمة لشــباب القريــة، حيث مــازال الوجهة 
األولــى لــكل شــبابها، واصبــح ملتقــى يوميــا 

مــن خــالل الفعاليــات الرمضانيــة لهــذا العام 
أيضــا، ومكان يجتمع فيــه الكثير منهم وبدا 
هــذا واضحــا من خالل التواجــد الجماهيري 
بتواصــل  وسيســتمر  المركــز،  بأنشــطة 
للمركــز  الصيفــي  النشــاط  الفعاليــات ضمــن 

خالل األيام المقبلة.

سفريات القصيبي راعيا رسميا 
ألنشطة المركز

وصــرح محمــد خليــل أن إدارة المركز تمكنت 
مــن التوصــل التفــاق مــع ســفريات القصيبــي 
كراع رســمي ألنشــطة المركز طــوال العام من 
خــالل تقديمهــا دعمــا ماديــا يغطــي تكاليــف 
المركــز  يعتــزم  التــي  األنشــطة  مــن  الكثيــر 
تنفيذهــا خاصــة خــالل البرنامــج الرمضانــي 
والصيفي، والتي ســتغطي شريحة كبيرة من 
الشــباب والصغار واألطفال والناشئة والنساء 
بمــا فيــه الكبار والمتقاعدون مــن أبناء القرية 
بالدعــم  المركــز  اعتــزاز  مؤكــدا  ومنتســبها، 
مــن  المركــز  يلقاهــا  التــي  الكبيــرة  والرعايــة 
ســفريات القصيبــي ومديرهــا فــواز القصيبي 
والــذي بــات علــى تواصــل دائــم واطــالع بمــا 

يقوم به المركز طوال العام.

الدعم اإلعالمي سر نجاح 
فعاليات المركز

بتوجيــه  حديثــه  المركــز  رئيــس  واختتــم 
الشــكر والتقديــر إدارة مركــز شــباب الهملة 
وإلــى المالحق الرياضية وصفحات األخبار 
المحليــة والفعاليات، والتي أصبحت عامال 
مهمــا فــي نجــاح فعاليــات وأنشــطة المركز 
طــوال الشــهر الكريــم، حيــث يقــدر مجلس 
الدعــم اإلعالمــي  الهملــة هــذا  إدارة مركــز 
والمتميــز الــذي تلقــاه أنشــطة المركــز مــن 
هــذه المالحــق، وهــو مــا أســهم فــي نجــاح 
الكثيــر مــن هــذه الفعاليــات، وهــو ما أســهم 
المركــز  فــي حصــول  أيضــا وبشــكل جلــي 
علــى رعايــة بعــض مــن هــذه األنشــطة مــن 
جانب بعض الشركات والمؤسسات  بفضل 
مــن جانــب  اإلعالمــي  الدعــم  هــذا  وجــود 
المالحــق الرياضيــة، موجــه شــكره الكبيــر 
علــى التعــاون الــذي يبديــه القائمــون علــى 
هذه المالحق الرياضية في تغطية أنشــطة 
وفعاليــات المركــز. صرح بذلك، أمين الســر 
ورئيــس العالقــات العامــة بالمركــز إبراهيم 

عبدهللا.

المسابقة الثقافية الرمضانية

دورة فئة المتقاعدين

دورة فئة األشبال

دورة فئة الكبار

مسابقة أفضل لباس شعبي حضور جماهيري الفت باألنشطة 

محمد خليل إبراهيم

دورة كرة الطائرة الرمضانية

المـراكـــز الوجهــة األولـــى للشبـــاب
ــد ــم ــر بـــــن ح ــ ــاصـ ــ ــق رؤيـــــــــة نـ ــيـ ــقـ ــحـ ــرون فـــــي تـ ــ ــم ــ ــت ــ ــس ــ ــل: م ــ ــي ــ ــل ــ خ
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أعــاد االتحــاد الدولــي لكرة القدم انتخاب رئيســه السويســري جاني انفانتينــو لوالية ثانية حتى 2023، األربعــاء في باريس خالل 
االجتمــاع الـــ69 لجمعيتــه العموميــة. وخلــف انفانتينــو )49 عاًما( مواطنه جوزيف بالتــر في فبراير 2016، إثر فضيحة فســاد كبرى 

هّزت المنظمة العالمية.

وتباهــى انفانتينو بمنظمة “فيفا الجديدة” 
للمصداقيــة”،  اليــوم  “مرادفــة  أصبحــت 
قبــل إعــادة انتخابــه بالتزكية إثــر توصية 
مــن مجلــس فيفا اتخذت االثنيــن وأقرتها 
الجمعيــة العموميــة بغالبيــة 202 صوتيــن 
 210 بيــن  3 أصــوات فقــط، مــن  ورفــض 

اتحادات مخولة بالتصويت.
قــال انفانتينــو الــذي تحــدث بأربــع لغــات 
)إنجليزيــة وفرنســية وألمانيــة وإســبانية( 
“األعــوام الثالثــة الماضية لــم تكن مثالية، 
لقــد ارتكبــت أخطــاء، ومــن المؤكــد أننــي 
حاولــت تحســين األمــور. لكــن اليــوم، في 
يــوم االنتخــاب، ال أحــد يتحــدث عن أزمة 
منظمــة  عــن  نتكلــم  وفســاد.  فضائــح  أو 

تتحدث كرة القدم”.

تابع “شــكًرا أصدقائــي، ألنه بفضلكم تمكّنا 
مــن تحويــل فيفا إلى فيفــا جديد. منظمة 
أصبحــت اليوم مرادفــة للمصداقية، الثقة 

والنزاهة”.
وعــن فضائح الفســاد التي هــزت المنظمة 
وأطاحــت بأبــرز رؤوســها منــذ 2015، تابع 
“ال يوجــد مــكان للفســاد. ال يوجد تســامح 
فــي هــذا الموضــوع! مــا حصــل لــن يتكــّرر 
أبــًدا. يجــب أن يكــون هــذا األمــر واضًحــا 

لمن هم داخل هذه القاعة وخارجها”.
 ورحــب انفانتينو أيًضا بـ”الصالبة المالية” 
 5 مــن  إيراداتهــا  ارتفعــت  التــي  لفيفــا، 
مليــارات دوالر أميركــي إلــى 6.4 مليارات 
دوالر فــي دورة 2018-2015 “فــي فتــرة 
لــم يرغــب أحد باالرتبــاط في فيفــا”، فيما 

ارتفــع احتياطــه النقــدي مــن مليــار دوالر 
إلى 2.75 مليار دوالر.

خططــه  عــن  للتخلــي  انفانتينــو  واضطــر 
فــي مونديــال  المشــاركين  عــدد  لتوســيع 
قطر 2022 من 32 منتخبا إلى 48، لتتغير 
فــي  المقــررة   2026 فــي نســخة  الصيغــة 
الواليات المتحدة وكندا والمكســيك، لكنه 
نجــح بتغييــر صيغــة كأس العالــم لألنديــة 
بحيث ســتقام بمشاركة 24 فريًقا بدالً من 

سبعة بدًءا من العام 2021.
علــق قائــالً إن المســابقة التــي لــم يتقــّرر 
األولــى  نســختها  سيســتضيف  مــن  بعــد 
“مفتوحة، شاملة وعالمية، ما يتيح فرصة 
العالــم  أنحــاء  مختلــف  مــن  ألنديــة  أكبــر 

انفانتينو رئيًسا لفيفا لوالية ثانيةللمشاركة”.

الفيفا يعيد انتخاب انفانتنيو
وكاالت

وكاالت

وكاالت ســقطت شكوى االغتصاب بحق البرتغالي 
يوفنتــوس  نجــم  رونالــدو  كريســتيانو 
أفــاد تقريــر صــادر  مــا  اإليطالــي بحســب 
عــن وكالــة بلومبرغ األربعــاء، دون تحديد 
مــا إذا تــم التوّصــل إلــى اتفــاق مالــي بيــن 

الطرفين.
 وتــم تقديم إخطــار بالتخلي الطوعي عن 
الشــكوى الشهر الماضي في محكمة والية 

نيفادا في الس فيغاس.
ولــم تذكــر الوكالــة مــا إذا كانــت المدعيــة، 
عارضــة األزياء الســابقة كاثريــن مايورغا، 
قــد توّصلــت إلى اتفاق مرٍض مــع رونالدو 

حامل الكرة الذهبية خمس مرات.
 وتقدمــت مايورغا العام الماضي بشــكوى 
رونالــدو  تتهــم  فيغــاس  الس  واليــة  فــي 
باغتصابها في 13 يونيو 2009 في غرفتها 
فــي الفنــدق، وأنــه مــارس عليهــا ضغوًطــا 
لتوقيــع اتفــاق مالي اللتزام الصمت بشــأن 

ما حصل.

 ونفــى رونالدو )34 عاًما( العب مانشســتر 
يونايتد اإلنجليزي وريال مدريد اإلسباني 

السابق هذه االتهامات بشدة.
وصرحــت مايورغا العام الماضي أنها رغم 
توصلها إلى تســوية مالية مــع رونالدو، إال 
أنهــا شــعرت بعــد فتــرة قصيرة مــن عملية 
االغتصاب المزعومــة، بصدمة عاطفية لم 
تسمح لها بالمشاركة في عملية الوساطة.

وبعد االتهامات المتجددة، أعادت شــرطة 
الس فيغاس فتح تحقيق.

أقر جولين لوبيتيجي، مدرب إشبيلية الجديد، على مدار المواسم الثالثة المقبلة، 
أن لديــه أحالًمــا كبيرة ألنه يتســلم قيادة فريق كبير وطمــوح، مؤكًدا أنه وجهازه 

الفني سيحاولون المساعدة كي يظل إشبيلية كذلك.

الــذي  الباســكي،  المــدرب  يفــّوت  ولــم   
جرت مراســم تقديمــه بفندق قريب من 
ملعب إشبيلية في حضور رئيس النادي 
الرياضــي  والمديــر  كاســترو  خوســيه 
الفرصــة  رامــون رودريجيــز “مونشــي”، 
لتأبيــن الالعب خوســيه أنطونيو رييس 
وابن عمه، اللذين توفيا السبت الماضي، 

جراء حادث سير.
وأكــد لوبيتيجــي، الــذي ســيتولى قيادة 
الفريق األندلسي خالل المواسم الثالثة 
لــم يكــن لديــه أدنــى شــك  أنــه  المقبلــة 
حيــن عرض عليه تدريب إشــبيلية، وأن 
الوقــت حــان لبنــاء هــذا الحلــم وإضفاء 

شكل عليه.
اإلســباني  المنتخــب  مــدرب  وأضــاف 

وريال مدريد السابق أنه مفعم بالطاقة، 
ا على أنه وصل إلى فريق كبير من  مصرًّ

أجل المساعدة في أن يصبح أكبر.
الموســم  فــي  الرياضيــة  األهــداف  أمــا   
المقبــل، فقد أكد المــدرب المخضرم أنها 
ســتكون طموحة ويحدد أهداًفا بعينها، 
بل فقط السعي وراء النقاط الثالث من 
كل مبــاراة بحيث يمكن رؤية الحًقا إلى 

أين نسير.
 واستهل لوبيتيجي مشواره كمدرب مع 
رايــو فايكانــو فــي موســم 2003/2004 
عقب اعتزاله كرة القدم كالعب وبعدها 
وقــع مــع ريــال مدريــد لتدريــب صفوف 
ناشــئيه قبــل أن يتولــى فــي عــام 2010 
بمنتخــب  الناشــئين  صفــوف  تدريــب 

إســبانيا تحــت 19 و20 عاًمــا، وتوج في 
عــام 2012 بــأول ألقابه كمدير فني وهو 

أمم أوروبا مع منتخب تحت 19 عاًما.
المنتخــب اإلســباني  تــرك   2014  وفــي 
للشــباب وتوجه لقيــادة بورتو البرتغالي 
لمــدة عاميــن، قبــل أن يعيــن فــي يوليــو 
2016 مدرًبــا للمنتخــب اإلســباني األول 

كبديل لفيسنتي ديل بوسكي.
وبعــد تأهــل إســبانيا لنهائيــات مونديال 
قبــل  لوبيتيجــي  أقيــل   2018 روســيا 

يوميــن علــى انطــالق كأس العالــم بعــد 
إعــالن تعاقــده بشــكل مفاجئ مــع ريال 
مدريــد عقب نهاية غمار منافســات تلك 

البطولة.
المــدرب  مقعــد  فــي  لوبيتيجــي  وظــل 
لريــال مدريــد طــوال 10 جــوالت فقــط 
بالليجا قبل أن تتم إقالته لسوء النتائج 
ويحــل مكانه ســانتياجو ســوالري، الذي 
اســتبدل هو اآلخر بالفرنسي زين الدين 

زيدان.

أهداف لوبيتيجي الجديدةإسقاط شكوى رونالدو

جولين لوبيتيجيالبرتغالي كريستيانو رونالدو

حسم مصير رودريجيز
حســم نــادي بايرن ميونــخ األلمانــي، مصير العبه 
أمــس  الكولومبــي خاميــس رودريجيــز،  الدولــي 
األربعــاء، والــذي يلعــب علــى ســبيل اإلعــارة مــن 

صفوف ريال مدريد.
وأعلــن النــادي في بيان رســمي، عدم تفعيل خيار 
الشــراء النهائــي فــي عقــد الالعــب، والــذي لعــب 

موسمين ُمعاًرا حتى 30 يونيو الجاري.
وقال البيان “خاميس طلب من إدارة النادي عدم 
تفعيل خيار الشراء المتفق عليه مع ريال مدريد، 

وهذه الرغبة وافقت عليها إدارة النادي”.
وصــرح كارل هانــز رومينيجــه الرئيــس التنفيذي 
لبايرن “أشــكر خاميس بالنيابــة عن بايرن ميونخ 
ومــا قدمــه خــالل عاميــن ناجحيــن، حيــث حققنا 
لقب الدوري األلماني مرتين ولقب الكأس ووصلنا 
إلــى نصــف نهائــي دوري األبطــال معــه الموســم 

الماضي، ونتمنى له التوفيق في مستقبله”.
وعلق رودريجيز “شكًرا جزيالً للنادي والمشجعين 
الذيــن قدمــوا لنا دعًما كبيًرا، كانــا عامين ال ُيمكن 
نســيانهما في ميونخ، وشــعرت بحالــة جيدة هنا، 
ولــدي ذكريات رائعة وأتمنــى لبايرن التوفيق في 

المســتقبل”. وخــاض خاميس 67 مبــاراة بقميص 
أخــرى،   20 وصنــع  هدًفــا   15 وســجل  البافــاري، 

كأس  ولقــب  األلمانــي،  للــدوري  بلقبيــن  وتــوج 
السوبر األلماني وكأس ألمانيا.

الكولومبي خاميس رودريجيز

وكاالت
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وكاالت

صعــد غرناطــة إلــى دوري الدرجــة األولــى 
مــن  مســتفيدا  رســمي  بشــكل  اإلســباني 

خدمة قدمها له ملقا.
أدى فــوز ملقــا علــى ألباســيتي إلــى صعود 
غرناطــة لــدوري الدرجــة األولى اإلســباني 
قبــل مرحلــة علــى نهايــة منافســات دوري 

الدرجة الثانية.
وفــاز ملقا على مســتضيفه ألباســيتي 2-1 
ليصبــح رصيــد الفريقيــن 71 نقطــة، بينمــا 
تعــادل غرناطــة خــارج أرضــه مــع مايوركا 
فــي  نقطــة   76 إلــى  رصيــده  ليرفــع   1-1

المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى الليغا.
انفــرد  بعدمــا  التأهــل  غرناطــة  وضمــن 
بالمركــز الثانــي قبــل مرحلــة علــى ختــام 
بفــارق  الثانيــة  الدرجــة  دوري  مســابقة 
خمــس نقاط عن أقرب منافســيه، علما أن 
أصحــاب المراكز الثالث والرابع والخامس 
البطاقــة  علــى  سيتنافســون  والســادس 

األخيرة.
وكان أوساســونا قــد ضمــن الصعــود إلــى 

الليغا في وقت سابق.

 غرناطة يعود
نفي اهتمام بايرن ميونيخ بكلوب إلى األضواء

نفــى الرئيــس التنفيــذي لبايرن ميونيخ األلماني كارل هاينتس رومينيغيــه األربعاء الماضي اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورغن 
كلوب مدرب ليفربول اإلنجليزي أو تقديم عرض للحصول على خدمات لوروا سانيه العب مانشستر سيتي.

بشــأن  رومينغيــه  تصريحــات  جــاءت 
كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا السبت 
الماضــي على حســاب توتنهام هوتســبر، 
العــب  لســان  علــى  ورد  مــا  علــى  ردا 
كــرة القــدم الســابق األســطورة األلمانــي 
فرانتــس بكنبــاور الــذي عّبــر عــن رغبتــه 
مهــام  يتســلم  ليفربــول  مــدرب  برؤيــة 

التدريب في النادي البافاري.
“بيلــد”  لصحيفــة  رومينيغيــه  وقــال 
كانــت  إذا  مــا  أعــرف  “ال  األلمانيــة 
يورغــن  مجــددا  ســتجذب  البوندســليغا 
كلوب”، مضيفا “هو حاليا يدرب في أحد 

أفضل الدوريات في أوروبا”.
وتابــع “أعتقــد أنه حاليا، حيــث يجب أن 
يكــون. هــو والنــادي )ليفربــول( ســعيدان 
جدا. أعتقد أنه ال يتساءل ماذا سيحصل 

بعد عدة سنوات”.

وأشــار رومينيغيــه إلــى أن بايــرن ملتزم 
حاليا مع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش 
الــذي قــاده في عامــه األول معــه إلحراز 
والــكأس(،  )الــدوري  المحليــة  الثنائيــة 
بعدمــا خــرج مــن ثمــن النهائــي لمســابقة 
دوري األبطــال األوروبــي أمــام ليفربــول 

الذي يدربه كلوب بنفسه.
رومينيغيــه  نفــى  ذاتــه  الســياق  وفــي 
أن يكــون بايــرن قــد تقــدم بعــرض إلــى 
مانشستر سيتي بطل الدوري اإلنجليزي 

للتعاقد مع سانيه.
وردا على شــائعات تشــير إلــى أن النادي 
اإلنجليزي رفض عرضا بقيمة 80 مليون 
يــورو لمهاجمــه ابــن الـ 23 عامــا، قال “لم 
مازلنــا  ســانيه.  بشــأن  عــرض  أي  نقــدم 

بعيدين”.
ووفقــا للرئيــس التنفيــذي األلمانــي، فإن 

بايــرن لــن يتقــدم بــأي عــرض طالمــا أن 
بالعــودة  يبــد رغبتــه  لــم  الالعــب نفســه 
إلــى ألمانيــا، وأردف “في حــال تخيل أنه 
يريــد القــدوم إلى بايرن، حينها ســندخل 

بمفاوضات ملموسة مع سيتي”.
وكان أولــي هونيــس رئيس النادي صرح 
بالنجــم  اهتمامــه  الماضــي  األســبوع 
الشــاب، ولكنــه ألمــح إلــى أن بايــرن ربما 
ســيكون غيــر قــادر علــى تلبيــة المطالب 

المالية لسيتي.
الثالثيــة  بطــل  مــع  ويمتــد عقــد ســانيه 
كأس   - الــكأس  ـ  )الــدوري  المحليــة 
الرابطــة( حتى العــام 2021، الذي يرغب 
بتمديــد عقــده. علما أن قيمة ســانيه في 
ســوق االنتقاالت تقدر بنحو 100 مليون 
“ترانســفيرماركت”  لموقــع  وفقــا  يــورو، 

المتخصص.

وكاالت

مدرب ليفربول األلماني يورغن كلوب

Û  أن الشــهير  يوروســبورت  موقــع  أكــد 
رجــل األعمــال اإلماراتــي خالــد بــن زايــد آل 
نهيان اقترب كثيًرا من شراء نادي نيوكاسل 
اإلنجليــزي بصفقــة قــد تصل قيمتهــا إلى 250 مليون جنيه إســترليني.. وقد أعلــن الموقع أنه 
بعــد أيــام قليلــة ســيتم اإلعــالن الرســمي عن انتقــال ملكية نيوكاســل إلــى مجموعة بــن زايد 

المملوكة للشيخ خالد.
Û  ا  مما ال شــك فيه أن ما شــّجع الشــيخ خالد على القدوم بهذه الخطوة وشــراء نادي باهظ جدًّ

هو المشــروع الناجح الذي قاده -وال يزال- ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي 
مانشستر سيتي عندما اشترى النادي بنفس القيمة تقريًبا وحول النادي بعد سنوات فقط إلى 
قوة ضاربة واحد الركائز المهمة في إنجلترا وفي أوروبا بأكملها بعدما كان النادي مغموًرا وال 

يعرفه أحد في العالم غير جماهيره!.
Û  ا بشــرائه نيوكاســل مــن وضعية ســمو الشــيخ  الشــيخ خالــد ســيكون فــي وضــع أفضــل نســبيًّ

منصورعندما اشــترى مانشستر ســيتي.. فنيوكاسل يعتبر واحًدا من أكبر األندية اإلنجليزية، 
واســتطاع أن يحــرز العديــد من األلقاب المحليــة والخارجية.. وهذا ما يعني أن الشــيخ خالد 
سيساهم في إعادة كتابة التاريخ إذا ما نجح مشروعه بعكس سمو الشيخ منصور الذي صنع 

شيًئا من ال شيء!!.
Û  مما ال شــك فيه أن الشــيخ خالد ســيقوم بدفع الكثير من األموال من أجل شــراء العديد من 

الالعبين والنجوم القادرين على صنع الفارق وجعل نيوكاسل قوة ال يستهان بها في انجلترا.. 
ا عنيًدا لجميع الفرق  وإذا نجح في اختياراته وتخطيطه فإن نيوكاســل ســيدخل منافًســا وندًّ
االنجليزيــة مثلمــا دخــل مانشســتر ســيتي وتشيلســي مــن قبــل.. وهــذا مــا ســيعود بالنفع في 

األخير لصالح الكرة االنجليزية التي سترتقي أكثر وستصبح أكثر قوة مما هي عليه اآلن.

مشروع جديد 
سيزلزل اإلنجليز!!

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي



رفض قاطع
لكــرة  الــدوري األلمانــي  قــال رئيــس رابطــة 
القــدم راينهــارد روبــال إن مســابقات دوري 
الصفــوة في ألمانيا وإنجلترا، تعارض خطط 
رابطــة األنديــة األوروبيــة، لتأســيس بطولــة 

“دوري السوبر” للعام 2024.
وتنســق رابطة األندية األوروبية مع االتحاد 
األوروبــي للعبــة، فــي مقترح إلعــادة تصميم 
مســابقة دوري األبطال، واستبدالها بمسابقة 

أخرى تتضمن نظاما للصعود والهبوط.
وعبــر خافييــر تيبــاس رئيس رابطــة الدوري 
اإلســباني عــن رفضــه للفكرة، كمــا أكد روبال 
للصحفييــن فــي باريــس، معارضــة إنجلتــرا 
وألمانيــا للمقترح. وقــال روبال، قبل اجتماع 
مجلس االتحاد الدولي )الفيفا(، يوم األربعاء، 

فــي العاصمــة الفرنســية “أنــا رئيــس رابطــة 
بوروســيا  نــادي  ورئيــس  األلمانــي  الــدوري 
دورتموند.. قررت مســابقتنا معارضة خطط 

رابطة األندية األوروبية بنسبة 100 %”.
وأضــاف “)ممثــل االتحــاد اإلنجليــزي( ديفيد 
جيــل لديــه نفس االقتنــاع، الــدوري األلماني 
واإلنجليــزي يعارضــان األمــر، وال أعتقــد أنــه 
من الممكــن إيجاد حل، بدون موافقة ألمانيا 

وإنجلترا”.
إن  األوروبيــة،  األنديــة  رابطــة  وقالــت 
المحادثــات ال تزال فــي مرحلة مبكرة، حتى 
اآلن، ورفضــت اعتبــار أن المقتــرح ســيؤدي 
نظــام  تشــبه  مغلقــة،  بطولــة  تأســيس  إلــى 

المسابقات في الواليات المتحدة.

مـزاد ايسكـو

وكاالت

ديفيد جيل

يبــدو أن ريــال مدريد مســتعد لســماع العروض الُمقدمة لالعب الدولي اإلســباني فرانشيســكو 
إيســكو، على الرغم من عدم رغبة الالعب في الرحيل. ووفًقا لصحيفة “ماركا” اإلســبانية، فإن 

مسؤولي ريال مدريد أكدوا أن إيسكو متاح للبيع في فترة االنتقاالت الصيفية.

ويعتبــر موقف إيكســو مخالًفا بشــكل كبير عن 
باقــي الالعبين الذين يرغبــون في الرحيل عن 
مدريد، بســبب موسمه الصعب الذي قضاه في 
ســانتياجو برنابيو، وعدم مشــاركته باســتمرار 

مع الفريق.
وشارك إيسكو في عدد قليل من المباريات مع 
المديــر الفنــي األســبق جوليــن لوبيتيجي، قبل 
أن يختفي تماًما مع المدرب السابق سانتياجو 
ســوالري، لكنــه عاد إلى الصورة مــع زين الدين 
زيدان، وشــارك بشــكل أساســي في 6 مباريات 

من أصل 11.
ورغــم عدم إعالن أي العب رغبته في الرحيل 
الفريــق  قائــد  فيهــم  بمــا  مدريــد،  ريــال  عــن 
ســيرجيو راموس، إال أن مســؤولي الميرينجي 
ســيكونوا مطالبيــن ببيــع العبيــن مهميــن، بعــد 
إعــالن “يويفــا” أن األنديــة لــن تتمكــن من عمل 
فــي  يــورو  مليــون   100 مــن  بأكثــر  تعاقــدات 

موسم واحد، دون وجود عائدات بيع.
ومن المتوقع أن يترك ريال مدريد 

البقاء  بــيــن  مــا  الــحــريــة  لالعبيه 
العودة  عقب  وذلــك  والرحيل، 

األسبوع  في  عطالتهم  من 
الــــثــــانــــي مـــــن يـــولـــيـــو 

المقبل.
ــن إيــســكــو  وأعــــلــ

رغـــــبـــــتـــــه فـــي 
الــــــبــــــقــــــاء مـــع 
ريـــــال مـــدريـــد، 

حيث يرغب في 
العاصمة،  داخل  االستقرار 

ــتــظــاره مــولــود جــديــد من  بــاإلضــافــة إلـــى ان
صديقته سارة ساالمو.

وارتبط اسم إيسكو باالنتقال إلى أكثر من ناٍد 
مثل يوفنتوس ومانشستر سيتي.

وكاالت

وكاالت

المصــري محمــد صــالح،  النجــم  غضــب 
المتــوج بلقــب دوري أبطــال أوروبــا فــي 
كــرة القــدم مع ليفربــول اإلنجليزي، لعدم 
قدرتــه علــى أداء صــالة عيــد الفطــر في 
احتــرام”  “عــدم  بســبب  نجريــج  قريتــه 
الصحافييــن  “بعــض  مــن  خصوصيتــه 

وبعض الناس”.
وكان صــالح )26 عامــا( قــد وصــل إلــى 
مســقط رأســه فــي نجريج التابعــة لمركز 
لقضــاء  الغربيــة  محافظــة  فــي  بســيون 
لقــب  حصــده  بعــد  أســرته،  مــع  العيــد 

البطولة األغلى لألندية في العالم.
لكن تجمهر العشرات من أبناء البلدة أمام 
منــزل عائلتــه اللتقــاط الصور معــه، حرم 
األربعــاء  فكتــب  الصــالة،  تأديــة  صــالح 
فــي حســابه علــى موقــع “تويتــر”: “اللــي 
بيحصــل مــن بعــض الصحافييــن وبعض 
النــاس أن الواحد مــش عارف يخرج من 
البيــت علشــان يصلــي العيــد. دا ملــوش 
عــدم  عليــه  بيتقــال  دا  بالحــب.  عالقــة 
احترافيــة”.  وعــدم  خصوصيــة  احتــرام 

الماضــي  الســبت  ســجل  صــالح  وكان 
هــدف االفتتاح لليفربــول من ركلة جزاء 
فــي نهائــي دوري األبطــال ضــد مواطنــه 
توتنهــام هوتســبر، ليحــرز “الحمــر” لقبهم 
األول في المســابقة منــذ 2005، ويصبح 
العــب المقاوليــن العرب الســابق مرشــحا 

لنيــل جائزة الكــرة الذهبية ألفضل العب 
في العالم.

ويســتعد أفضــل العــب إفريقــي وهداف 
تواليــا،  لموســمين  االنجليــزي  الــدوري 
لخــوض كأس أمــم إفريقيــا مــع منتخــب 

بالده على أرضه.

محمد صالح

صالح ُيحرم من صالة العيد

وكاالت

اعتزالــه  ماجنوســن  جيمــس  األســترالي  أعلــن 
متقلبــة  مســيرة  بعــد  األربعــاء  يــوم  الســباحة 
شــهدت هيمنــة فــي بطولــة العالــم وإحباطــا في 
ســببت  منومــة  أقــراص  وفضيحــة  األولمبيــاد 
وأصبــح  البــالد.  فــي  الســباحة  لمجتمــع  حرجــا 
ماجنوســن، وهــو ســباح طويــل القامــة ومفتول 
العضــالت، أول أســترالي يفــوز بســباق 100 متر 
حــرة المهــم فــي بطولــة العالــم في شــنغهاي عام 
2011 ودافع عن اللقب بعد عامين في برشلونة. 
وبين هذين اللقبين، أحرز ماجنوســن ميداليتين 
فــي أولمبيــاد لنــدن لكــن ليــس الذهب الــذي كان 

يتــوق إليــه بعدمــا تفــوق عليــه األمريكــي ناثــان 
أدريــان بفــارق 0.01 ثانيــة. وابتعــد ماجنوســن 
عن الصورة بعد إصابة في الكتف إضافة لظهور 
مواطنيه كاميرون مكيفوي وكايل تشالمرز لكنه 
قاتــل ليعــود ويحقــق برونزيــة ثانية فــي التتابع 
في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وذهبية ثالثة 
فــي ألعــاب الكومنولــث العام الماضــي في جولد 
كوســت. وقال في بيان ”في عمر 28 عاما أشــعر 
بأنــه كان بوســعي المشــاركة فــي ألعــاب أولمبية 
أخــرى، لكــن فــي ظــل المســتويات العاليــة التــي 
وضعتها لنفســي على مدار السنوات، أعتقد اآلن 

أن الوقت مناسب لالبتعاد عن الرياضة“.

اعتزال صاروخ استراليا
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لمح اإليطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي اإلنجليزي إلى رغبته بالعودة إلى بالده وربما تسلم مهمة تدريب يوفنتوس 
بطل الدوري في المواسم الثمانية االخيرة بقوله انه يفتقد الصدقائه واهله المسنين.

الســابق  نابولــي  مــدرب  اســم  وارتبــط 
البالــغ 60 عامــا بنــادي يوفنتــوس الــذي 
يبحــث عــن مــدرب بعــد رحيــل مدربــه 
 5 بعــد  أليغــري  ماســيميليانو  الســابق 
الــى  قــاده  اذ  النجاحــات  مــن  أعــوام 
اللقــب المحلــي 5 مرات، وإلــى التتويج 
بــكأس إيطاليا 4 مرات والكأس الســوبر 
اإليطاليــة مرتيــن، كمــا بلــغ نهائي دوري 
أبطــال اوروبــا مرتيــن وخســرهما أمــام 
برشلونة اإلسباني العام 2015 ومواطن 

األخير ريال مدريد عاالم 2017.
ســاري الــذي وصــل إلى قمة عالــم الكرة 
المســتديرة بعــد مســيرة مهنيــة ناجحة 
موســم  بنهايــة  اســتمتع  كمصرفــي، 

ناجحة مع تشلسي.

وبرغــم أن التقنــي اإليطالــي فشــل فــي 
الـــ  جماهيــر  مــن  قســم  بقلــوب  الفــوز 
“بلــوز”، إال انــه نجــح علــى ارض الملعب 
فــي قيــادة تشلســي الى التتويــج بلقب 
“يوروبــا  األوروبــي  الــدوري  مســابقة 
أرســنال  مواطنــه  حســاب  علــى  “ليــغ” 
1-4 ، والــى المركــز الثالــث فــي الــدوري 
اإلنجليزي المؤهل إلى المسابقة القارية 
األم الموســم المقبــل، وخســر في نهائي 
ســيتي  مانشســتر  أمــام  الرابطــة  كاس 

بركالت الترجيح.
وفــي حــال غــادر ســاري تشلســي الــى 
“الســيدة العجــوز” فانــه ســيكلف خزينة 
نــادي مدينــة تورينــو قرابــة 5 مالييــن 
يــورو )6.4 مالييــن دوالر(، وهــو صــرح 

“عامــا  كان  أنــه  فيــر”  “فانيتــي  لمجلــة 
قاسيا”.

ولكــن الموســم المقبــل يعــد بأنــه يكــون 
أكثــر قســاوة، فالرحيــل المتوقع لالعب 
الدولــي البلجيكي إديــن هازار إلى ريال 
مدريــد اإلســباني ســيعقد األمــور اكثــر 
بســبب صعوبــة إيجــاد بديل عنــه، كون 
النــادي تحــت مقصلــة حظــر التعاقد مع 
الالعبيــن بســبب خرقــه لقانــون التعاقد 
مــع الِقّصــر، كمــا أن حنيــن العــودة إلــى 
علــى  يحثــه  المســنين  والديــه  حضــن 

الرحيل.
وتطــرق ســاري إلــى حنينــه للعــودة إلى 
بالده قائال “بالنسبة لنا نحن اإليطاليين، 

دعوة العودة الى الوطن قوية جدا”.

وتابــع “أشــعر بــأن هنــاك شــيء مفقــود. 
بــوزن  أشــعر  بــدأت  قاســيا.  عامــا  كان 
االبتعاد عن االصدقاء ووالدي المسنين 

الذين نادرا ما أراهم”.
وأردف “ولكن في ســني، ال اتخذ ســوى 

القرارات االحترافية. لن يكون بامكاني 
قــاس،  عمــل  إنــه  عامــا.   20 لـــ  العمــل 

الجلوس على دكة المدربين”.
وقع رحيل ســاري عن تشلســي سيكون 
ســلفه  رحيــل  وقــع  مــن  قســاوة  أقــل 

ومواطنــه أنطونيــو كونتــي الــذي تقدم 
الســابق  فريقــه  بشــكوى قضائيــة ضــد 
الــذي اشــرف عليــه بيــن عامــي 2016 و 
2018 بعــد إقالتــه، وحصــل علــى حكــم 
الشــهر الماضــي بتعويض مالــي قدره 9 

ماليين جنيه استرليني.
ويعتقــد ســاري أن توليه لمهمــة تدريب 
يوفنتــوس لــن يغضــب جماهيــر نابولي 
الــذي ســبق أن اشــرف عليــه بيــن عامي 
مركــز  الحتــالل  وقــاده  و2018   2015
الوصافــة فــي الــدوري مرتيــن وللمركــز 
افضــل  معــه  اختيــر  كمــا  مــرة،  الثالــث 
مــدرب في الـ “ســيري أ” موســم 2016 - 

.2017
وعن عشــقه لنابولي يقول ساري “تدرك 
جماهيــر نابولــي مــدى الحب الــذي اكنه 
الماضــي  العــام  الرحيــل  اختــرت  لهــا. 

وعدم الذهاب إلى فريق إيطالي”.

وكاالت

الحنين للعائلة والوطن

ماوريتسيو ساري

وكاالت

االتحــاد  رئيــس  يوهانســون،  لينــارت  الســويدي  توفــي 
األوروبــي لكــرة القــدم بيــن 1990 و2007، عــن 89 عامــا 
بحسب ما ذكر االتحاد السويدي للعبة األربعاء. وجاء في 
بيــان االتحــاد “الكــرة الســويدية فــي حــداد. توفــي لينارت 
يوهانســون. رحل مســاء الرابع من يونيو عن 89 عاما بعد 

مرض لفترة قصيرة”.
وتزامنت فترة حكم يوهانسون الطويلة على رأس االتحاد 
األوروبــي )ويفــا( مــع تحــول كبير فــي مالية كــرة القدم، إذ 
ارتفعت ايراداتها بشــكل كبير بفعل الحقوق الباهظة للنقل 

التلفزيوني.
ولــد يوهانســون فــي عائلــة مــن العمــال فــي برومــا، إحدى 
ضواحي ســتكوهولم، وعمل ســاعيا للبريد بعمر الخامســة 
عشــرة فــي شــركة لالشــغال العامــة تــرأس الحقــا مجلــس 
ادارتها. استهل مشواره الرياضي في الستينيات من القرن 
الماضــي فــي لعبة كرة اليد. انتخب رئيســا لنــادي أيك عام 
1967 قبل أن يصل في 1985 إلى رئاسة اتحاد كرة القدم 
في بالده. في 1990، تولى رئاسة االتحاد األوروبي، وفي 
عهــده انطلقــت العــام 1992 مســابقة دوري أبطــال أوروبــا 
وطورهــا بعدمــا كانــت تعــرف ســابقا باســم كأس أوروبــا 

لالندية البطلة.

فقــد منصبــه فــي العــام 2007 عندمــا خســر بعمــر الســابعة 
والســبعين انتخابات االتحاد القاري أمام الفرنســي ميشال 

بالتيني الموقوف راهنا لقضايا فساد.
كما خســر يوهانسون االنتخابات الرئاسية لالتحاد الدولي 
العــام 1998 أمــام السويســري جوزيف بالتــر عندما حصل 
علــى 80 صوتــا مقابــل 111 لبالتــر الموقوف راهنــا لقضايا 

فساد.
واعتبر يوهانســون انذاك أن ســمعة فيفا أصبحت ملطخة 
بمزاعم الفساد، ما يدعو إلى تحقيق مستقل، خصوصا بعد 
مزاعــم نائــب الرئيــس الســابق الترينيــدادي جــاك وارنر ان 
بالتــر ســمح له بدفــع دوالر أميركي واحــد مقابل الحصول 

على حقوق النقل التلفزيونية لكأس العالم.

وفاة يوهانسون

الخميس 6 يونيو

 قبل النهائي
دوري أمم أوروبا 

هولندإنجلترا 21.45

لينارت يوهانسون



tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

بالتأكيــد شــخصية الـــ Joker هــي واحــدة مــن أبــرع الشــخصيات التــي قامــت 
بنســجها شــركة DC األمريكيــة للكوميكســو وهــي شــخصية حولهــا الكثيــر مــن 
الغموض واألسرار، وتمتاز بالكاريزما الطاغية والدخول الملحمي دائًما. وكذلك 
تم تجسيد الشخصية أكثر من مرة على الشاشة الكبيرة، وفي كل مرة يكون للـ 

Joker طابع مختلف  وُمميز قام بصنعه الُممثل نفسه:

  Joker 2019 فيلم

أحــدث  فينيكــس(  )خواكيــن  تمثيــل 
ظهــور لشــخصية الـــ Joker فــي عالــم 
الســينما هــو فــي الفيلــم الُمنتظــر الــذي 
يحمــل نفــس االســم، والــذي ســيصدر 
هــذا العــام وجميًعــا ننتظــره علــى أحــر 
من الجمر دون شــك. يتميز الفيلم هذه 

المرة
 بتجســيد مختلــف للشــخصية، حيــث 
الشــخصية،  ماضــي  الفيلــم  ســيتناول 
إلــى  أدت  التــي  الحياتيــة  والتقلبــات 
مــن  تلــك  المميــزة  الشــخصية  ظهــور 
بطولــة  هــو  الفيلــم  أن  كمــا  األســاس. 
كاملة للشخصية، حيث الفيلم يتحدث 
عنهــا فقــط، وليســت شــخصية فرعيــة 
كمــا رأينــا في أفــام Batman الكثيرة. 
لذلــك هــذا الفيلــم خطــوة جيــدة فعــًا 
مــن DC نحــو تقديــم تلــك الشــخصية 
بطريقــة أفضــل، وحفر اســمها في عالم 
ونيــران  دمــاء  مــن  بحــروف  الســينما 

يحبها الجمهور ويعشقها عشًقا.

Suicide Squad 2016 فيلم

تمثيــل )جاريــد ليتــو( هــذا الفيلــم ليس 
لكــن   ،Joker الـــ  لشــخصية  ُمخصًصــا 
هــو بالُمجمــل لديــه نصيــب كبيــر جــًدا 
مــن الحبكــة. قصــة الفيلــم تتحدث عن 
وجود كارثة عالمية سوف تقضي على 
الجميع، وقد عّينت الحكومة مجموعة 
من أصحاب القدرات الخارقة والعقول 
اإلجراميــة مــن أجــل حمايــة العالم من 
تلــك الكارثــة. وبالطبــع أحد هــؤالء هو 
)الجوكــر( الشــهير. قــام الممثــل )جاريد 
ليتــو( بتقديــم الشــخصية بمزيــج مــن 
البهرجــة والجنــون الزائديــن عــن الحد 
بعــض الشــيء فــي الواقــع.  فبالُمجمــل 
بكســر  الشــخصية  تقديــم  يتــم  كان 
بســيط مــن الرزانــة، مــع وجود بســاطة 
فــي المابــس. إال أن األمر هنا مختلف، 
الشــخصية هنــا مجنونــة تماًمــا وتفعــل 
وكذلــك  المــرح،  أجــل  مــن  شــيء  أي 
مابســها يغلــب عليهــا اللمعــان والكثير 

والكثير من الفضّيات.

The Dark Knight 2008 فيلم 

بالتأكيــد  هــذا  ليدجــر(:  )هيــث  تمثيــل 
الفيلــم الــذي جعــل شــخصية الـ)جوكر( 
ونقــل  الســينما.  عالــم  فــي  أيقونيــة 
براعتهــا وصنعهــا من عالــم الكوميكس 
القــوة  بمنتهــى  الســينما  عالــم  إلــى 
يرجــع  الفضــل  وبالتأكيــد  والساســة. 
للممثــل الراحــل )هيــث ليدجــر(، حيــث 
ا من أجل تقمص هذا  أفنــى حياته فعليًّ

الدور بتلك الدرجة.
 حيث كان يضع نفسه في حالة نفسية 
ســيئة وجــدول نــوم غيــر منضبــط مــن 
الحصــول علــى ظــروف مائمــة  أجــل 
لتجســيد تلك الشخصية بأقصى درجة 

ممكنة من الواقعية. 
الفيلــم يتحــدث عــن  وبالرغــم مــن أن 
شــخصية )باتمــان( في األســاس، إال أن 
وجــود )الجوكــر( كالشــخصية الشــريرة 
فــي الفيلــم، ســحب البســاط من أســفل 

البطل تماًما،
مما جعل مايين الُمشــاهدين يتيقنون 
أن الشــرير هو البطل، والبطل ما هو إال 

شخصية ثانوية بجانبه.

Batman 1989 فيلم

تمثيــل )جاك نيكلســون(: كالعادة، تدور 
)جوثــام(  مدينــة  عالــم  فــي  الحبكــة 
الشهير، حيث )باتمان( يحاول التصدي 
للهجمــات الجنونية للـ)جوكر( على أهل 
تلــك المدينــة األبريــاء. لكن هــذه المرة 

األمــر مختلف يا رفاق. هذه المرة لدينا 
كاســيكية، لدينــا براعــة فــي التمثيــل، 
لدينــا العبقري )جــاك نيكلســون(! يتمّيز 
)جاك( بالقدرة على الدخول في أي دور 
حتــى النخاع، ويقــوم بتقديمــه ببراعة 
فائقــة. وعلــى وجــه الخصــوص يتميــز 
حيــث  إرعابــك،  علــى  بقدرتــه  )جــاك( 
وقســمات  بعينيــه  التمثيــل  يســتطيع 
وجهه لجعلــك مفزوًعا من ُمجرد النظر 

إليه. 

Batman 1966 مسلسل وفيلم

أقــدم  هــذا  روميــرو(:  )ســيزار  بطولــة 
عمــل فني ســينمائي وُمتلفــز تم تقديم 
العمــل  فيهــا.   Joker الـــ  شــخصية 
كاســيكي جــًدا، وغير معــروف بدرجة 
كبيرة هذه األيام، لكن وجب أن ُنســلط 

الضوء عليه على كل حال.
تقليــدي  بماكيــاج  الشــخصية  ظهــرت 
للغايــة، وكان التمثيــل متواضًعــا جــًدا، 
فــي  )روبــن( ظهــرا  )باتمــان( و  كمــا أن 
هــذا الفيلــم أيًضــا علــى قــدٍر كبيــٍر مــن 
االســتخفاف بعقل الُمشــاهد. فا يمكن 
بأي حاٍل من األحوال أن نقول أن هذه 
بدايــة جيــدة لشــخصية )الجوكــر( أبًدا، 
فبدايــة )الجوكــر( الحقيقيــة كانــت مــع 
)جاك نيكلســون( الــذي تحدثنا عنه منذ 

قليل.

يعــود خواكين فينيكس لتجهيز شــخصية جديدة لألوســكار

Joker... ٥ تجسيدات في السينما!

يتبع الفيلم بدقة شديدة نسخة عام 
1992 أكثــر مــن أي فيلم ظهرت فيه 
شــخصية “عــاء الديــن”، وهــو فتى 
مدينــة  شــوارع  فــي  يتســكع  فقيــر 
أغرابــا مع قرده الوفي “آبو” )بصوت 
فرانــك ويلكــر، الوحيــد الــذي شــارك 
واالثنــان  األنيميشــن(،  فيلــم  فــي 

يمتهنان اللصوصية.
“األميــرة  يلتقــي  األيــام  أحــد  فــي 
ياســمين” التــي تخــرج متنكــرة فــي 
الشــارع لتتعرف إلى أحــوال العامة، 

“عــاء  يتبعهــا  أن  بعــد  ويعاكســها. 
الدين” إلى القصر ليعيد إليها سوارًا، 
يكتشــف هويتهــا الحقيقيــة. يلتقــي 
“عــاء الدين” ب”جعفر” الوزير الذي 
يرى فيه شــابًا طيبــًا، لكن با أخاق 
وتعليم، فيستغله في الحصول على 

المصباح السحري.
كل أغانــي الفيلــم األصلي موجودة، 
علــى رأســها الفائزة بجائزة أوســكار 
 A Whole New أغنيــة  أفضــل 

World

عالء الدين... جدير بالمشاهدة
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أجلــت شــركة “وات ديزنــي” للرســوم المتحركة موعد صدور الجــزء الجديد من 
الفيلم الذي حققت إيرادات عالية في شباك التذاكر “Avatar”، للمخرج الشهير 
جيمس كاميرون، لمدة عام حتى ديســمبر 2021، وأعلنت مواعيد عرض أفالم 

جديدة من سلسلة “Star Wars” أولها في ديسمبر 2022.

العالمــي  أن  المخــرج  المعــروف  ومــن 
الشــهير جيمــس كاميــرون كان قــد كشــف 
منذ فترة أن شخصيتي “جيك” و”نايتري” 
الفانتازيــا  فيلــم  مــن  القــادم  الجــزء  فــي 

 ”Avatar“ الشــهير  والتشــويق  واإلثــارة 
ســوف يكونــا متزوجين ولديهمــا ابنة في 
الثامنــة مــن العمــر، علــى أن يحمــل الفيلم 

.”Avatar 2: The Way Of Water“ اسم

تسعى نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان 
لتغييــر مســارها ونشــاطها الحالــي خــالل 
الفترة المقبلة، وذلك بعد دراستها للقانون 

وتكريــس جهودهــا إلصالح نظام الســجون 
الفيدراليــة، حيــث تعتــزم إنتاج سلســلة برنامج 

تلفزيوني واقعي عن القانون والعدالة. 

أصدرتــه  الــذي  الصحفــي  البيــان  فــي  ذلــك  جــاء 
 ”NBC الســتديوهات  التابعــة  “أوكســجين”،  قنــاة 
يونيفرســال األمريكيــة، التي أعلنــت تعاونها الفترة 
القادمة على مشــروع تلفزيونــي بعنوان العدالة مع 

كيم كارداشيان، والذي يلقي الضوء على الجهود 
التــي تقــوم كارداشــيان إلصاح نظام الســجون 
الفيدراليــة كواحــد مــن أكثــر المواضيــع إثــارة 

للجدل في المجتمع األميركي”.
وأوضحت كارداشــيان أنها تســعى للتوقف عن 
برنامجها الواقعي “كيبنج أب ويذ كارداشــيان” 

خال 10 سنوات قادمة.

انتشرت بعض التوقعات قبل عرض فيلم “Avengers: Endgame”، أن أحداث 
 Infinity“ ســوف تقــع قبــل أحــداث ”Spider-Man: Far From Home“ فيلــم
War” بحكم أن ســبايدرمان يخبر آيرون مان أنه كان في رحلة مدرســية لروما 

.”Far From Home“ وهي أحد مواقع فيلم

ولكن المخرجان روسو أكدا أن أحداث 
الفيلــم ســوف تقــع بعــد أحــداث فيلــم 
الدعايــة  وأن  بدقائــق   ”Endgame“
 Spider-Man: far“ القادمــة مــن فيلــم
from home” ســوف يكــون فيها حرقا 

 ،”Endgame“ فيلــم  أحــداث  لبعــض 
وقــد يربــط الدعايــة مــع مــا حــدث في 
الفيلــم. وصدرت بعض التقارير مؤخرا 
بــأن مدة الفيلم ســوف تكون ســاعتين 

وربع.

Avatar تأجيل موعد عرض

كيم كارداشيان  
تدرس القانون

Spider-Man: Far From Home

ينتظــر محبو أفــام الخيــال والفانتازيا فيلمًا 
األدبــي،  اإلنتــاج  فــي  غــزارة  األكثــر  للكاتــب 
ســتيفن كينــغ، أحد أهم ُكتــاب الخيال العلمي 
المعاصريــن. ويخــرج الفيلم إلــى دور العرض 
 ،”It: Chapter Two“ في سبتمبر المقبل، وهو
الجــزء الثاني مــن فيلم “الشــيء”، الذي حقق 
2017، وحطــم  عــام  التوقعــات  فــاق  نجاحــا 

أرقاما قياسية عالية في شباك التذاكر.
وُيعــد هــذا العمــل إعــادة صياغــة لفيلــم تــم 
إنتاجــه فــي الثمانينيــات بنفــس االســم، لكــن 
األحــداث  أظهــر  موشــييتي  أنــدي  المخــرج 
بشــكل مختلــف وجديــد، وأضــاف لشــخصية 
بينــي وايــز أبعــادا أخــرى أكثــر رعبــا. نشــرت 
رواية “الشــيء” ألول مرة عام 1986، لتصبح 
فــي قائمــة أكثــر الكتــب مبيعــا لذلــك العــام، 
كمــا حــازت جائــزة الفانتازيــا البريطانيــة عام 
1987، وتــم تحويلهــا لعــدة أعمــال تلفزيونية 

وسينمائية من ذاك الحين.
التغلــب  ضــرورة  علــى  الفيلــم  فكــرة  وتركــز 
على مخــاوف وهواجس النفــس ومواجهتها، 

ويحتــوي الجــزء األول علــى مشــاهد عنيفــة 
مــع تصنيــف المشــاهدة للكبــار فقــط. وقصــة 
“الشيء” تدور حول وحش يتخفى في هيئة 
ج ُيدعــى بينــي وايــز، لديه تاريــخ حافل  مهــرِّ
مــن القتــل والعنــف يمتــد علــى مــدى قــرون، 

ويسعى الصطياد األطفال واحدا تلو اآلخر.
ويظهــر الوحــش لألطفــال فــي إحــدى القرى، 
ويقــوم بإخافتهــم عــن طريق الظهــور أمامهم 

بتغيير شــكله على هيئة أشــياء أو شخصيات 
هواجســهم  فيســتغل  لهــم،  بالنســبة  مخيفــة 
إلخافتهــم، فتظهــر سلســلة الختفــاء األطفال 
ويظهــر  وايــز،  المهــرج  علــى  دليــل  أي  دون 
ســنة،   27 كل  الملعونــة  القريــة  فــي  المهــرج 
خــوف  ويســتغل  الشــريرة،  بأفعالــه  ليقــوم 
األطفــال، ثــم يعــاود االختفاء، ليظهــر مجددا 

بعد مرور 27 عاما أخرى.

صياغــة لفيلم تــم إنتاجه في الثمانينيات بنفس االســم

It: Chapter Two في سبتمبر المقبل

كشــفت المغنيــة األميركيــة كاتــي بيــري، عــن اعتقادهــا بأنهــا أقدمت علــى االختيار 
الصحيح عندما قررت االرتباط بالممثل البريطاني أورالندو بلوم.

ميوزيــك”  “كونتاكــت  موقــع  ونقــل 
المشــاهير،  بأخبــار  المعنــي  اإللكترونــي، 
عــن بيــري )34 عامــا( قولهــا: “أنا ســعيدة، 
الصحيــح”،  االختيــار  علــى  إلقدامــي 

بقراري االرتباط ببلوم )42 عاما(.
وأكدت المغنية الشــابة، بمناسبة احتفال 
واألربعيــن،  الثانــي  ميــاده  بعيــد  بلــوم 
الــذي حــلَّ مؤخرا، أنهــا شــديدة االمتنان 
للعاقة الرومانسية التي تربطها بالممثل 
الوســيم، الــذي شــارك في بطولة سلســلة 
)قراصنــة  الشــهيرة  المغامــرات  أفــام 
الكاريبــي(، مضيفة: “عيد مياد ســعيد يا 
ماكي”. وتأتي تعليقات بيري في أعقاب 
تقاريــر أفــادت أخيــرا، بــأن بلــوم يشــعر 
“بسعادة غامرة”، بسبب عاقته بها، وبأنه 
يشــعر بأنه “شــخص جديد”، ألنــه “نضج” 
بــدأت عاقتهمــا. ويبــدو  كثيــرا منــذ أن 

أن أورالنــدو لــم يملــك الوقــت لاحتفــال 
بآخر أيام عامه ال41، حيث نشــر صورة 
على حســابه ب”إنستغرام”، ظهر بها وهو 
يصــور فيلمــا جديــدا، حيــث كانــت خلفه 
كاميرا التصوير، وعلى وجهه آثار دماء.

“آخــر  الصــورة:  علــى  أورالنــدو  وعلَّــق 
صــورة شــخصية في عامي ال41، أشــعر 
باالمتنــان وأنا أتأمل مرور الوقت. أشــعر 
حقــا بــأن العمــر مجــرد رقــم، وأننــا لســنا 
ســوى الخيارات التي نتخذها، والكلمات 
التــي نتحدث بها، واألفــكار التي نخلقها، 
واإلجراءات التي نتخذها، والتي تشــكل 
حقائقنا، وكما قلت لنفســي وابني، اجعل 
بيــري  أن  إلــى  ُيشــار  ذكيــة”.  خياراتــك 
تتصــدر قائمــة أعلــى المغنيات أجــرًا في 
2018، بالتقييــم الســنوي لمجلة فوربس، 

بكسبها 83 مليون دوالر.

زوجــي أورالنــدو بلــوم ســبب ســعادتي وكل يــوم جديد

قرار كاتي بيري الصحيح
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يعدك هذا اليوم بحلول سريعة ويشير الى 
تبدالت 

تكون على موعد مهم أو تتحمل مسؤولية مهّمة
 

حاول أن تجد الحلول بسرعة وال تراهن على 
األسبوع 

تعاني من أمراض الحساسية بسبب تقلبات 
ظروف الطقس

كل ما عليك القيام به هو االلتزام بتعليمات 
الطبيب 

تشعر بالعجز عن مواجهة األمور وتتصرف 
بطريقة انفعالية

على الرغم من األجواء السلبية تسجل منعطفًا 
مهمًا 

تبرز على الصعيد االجتماعي  وتحقق مكتسبات 
كثيرة 

انظر إلى الحالة الصحية على أنها أهم شيء 
في حياتك

تجنب التعرض لعدم االستقرار وخفف من 
الت  التنقُّ

حاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضّيق

تناور بعض الشيء قبل التقّيد باإلرشادات 
الطبية

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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صدور الدستور الحديث 

للسويد الذي يجعل منها 
ملكية دستورية، وقد 

جاء هذا الدستور 
بعد هزيمة السويد 

في الحرب ضد اإلمبراطورية 
الروسية والتي انتهت بتنازل 

السويد عن فنلندا لصالح روسيا

أعلنت بعض المصادر 
عبر مواقع التواصل 

االجتماعي أن المغنية 
البريطانية أديل ستحيي 

حفاًل ضخمًا في 
مدينة جدة بالسعودية  

وتحديدًا في مدينة 
الملك عبدهللا الرياضية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

وغيرهــم خالــد  األميركــي  جــي”  “الــدي  و  بــراون  كريــس 

نجوم العالم على مسارح موسم جدة

أعلنــت الهيئــة العامــة للترفيه في الســعودية عن إقامة عدد من الحفالت الغنائية ضمن “موســم 
جــدة” الــذي انطلــق فــي الخامــس من الشــهر الجاري ويســتمر لمــدة أربعيــن يومــا، وتحديدا إلى 

الثامن عشر من شهر يوليو المقبل، ويأتي متزامنا مع فترة أيام عيد الفطر السعيد.

ولـــلـــمـــرة األولـــــــــى، تــســتــقــبــل  
مــــســــارح الـــمـــمـــلـــكـــة نــجــومــا 
الموسم،  هــذا  ضمن  عالميين 
ــؤالء  ــ ــن ضـــمـــن هـ ــ ــي مـ ــ ــأتـ ــ ويـ
ــراون،  ــ ــ ــريـــس ب الـــنـــجـــوم: كـ
هـــالـــزي، فــرقــة الــبــوب 
األمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــاك 
ــز،  ــ ــويـ ــ ــت بـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ سـ
مــنــســق الــــــدي جــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي آلـــن 
ــدي جــي  ــ ــ ــر، ال ــ ــ وك
ــد،  األمـــيـــركـــي خــال
الدي جي الهولندي 
أفروجاك، الهولندي 

ــد أهــم  ــاركــــس، أحــ ــن جــ ــارتـ مـ
منظمي الدي جي والموسيقى 
الدي  العالم،  في  اإللكترونية 
جـــي األمـــيـــركـــي مــارشــمــيــلــو، 
النجمة  الــكــوريــة،   BTS فرقة 
التي  ديـــون  سيلين  العالمية 
الغنائية  تعد من أهم األسماء 

في العالم. 
تســتقبل  جــدة  أن  الالفــت 
أبــرز نجــوم الغنــاء الخليجــي 
والعربــي بينهم: وائــل كفوري، 
نانســي عجرم، كاظم الســاهر، 
شــيرين، أنغــام، أصالــة نصري، 
نوال الكويتية، أســماء المنور، 

عمــرو  الجســمي،  حســين 
صقــر،  رابــح  أحــالم،  ديــاب، 
عبــده،  محمــد  العــرب  فنــان 
وماجــد المهندس، كما تشــارك 
مجموعة من األصوات الشابة 
مثل: إسماعيل مبارك، عايض، 
راشــد الفــارس، جابــر الكاســر، 

عبدالعزيــز  العمــري،  فهــد 
الحكمــي،  إبراهيــم  المعنــى، 
تركــي، عبــاس إبراهيــم، شــمة 
داليــا  رامــي صبــري،  حمــدان، 
بــدر  الصالــح،  زايــد  مبــارك، 
العمانــي،  ســلطان  الشــعيبي، 
إبراهيم السلطان، سيف نبيل.

رابح صقركريس براون“الدي جي” خالدمحمد عبده

فــي منــزل الجــد أو الجدة عــادة يقضي 
الجميــع معظم ايام العيد، وهذا الشــيء 

جزء ال يتجزأ من العيد.
ويمنــح  الصغيــر  الكبيــر  يعطــى  حيــث 
الجــد العيديــة لجميع افراد العائلة كبيرا 
وصغيــرا ثم تتوالــى االدوار بمنح الكبار 
جميــع صغار العائلة العيدية والمســتفيد 
األكبــر بالطبــع هــو اصغــر افــراد العائلــة 

سنا.
مراكــز  بــدأت  اخــر  صعيــد  وعلــى 
التجاريــة  والمجمعــات  التســوق 

الكبيــرة اســتعداداتها لالحتفــال بالعيــد 
الترويــج  مــن خــالل  الــزوار  واســتقبال 
لبرامجهــا المختلفــة التــي تشــمل اقامــة 
المســابقات والفقرات الفنية والترفيهية 
لالطفــال والكبــار حيــث رصــدت جوائــز 
وهــذه  عليهــا.  الســحب  ســيتم  كبيــرة 
الفعاليــات والعــروض تشــكل مجموعــة 
مــن الخيــارات المتاحــة امــام الجمهــور 
لالستمتاع بالعيد وبما يعنيه من مشاعر 
الفــرح، الــى جانــب العروض المســرحية 

والفنية والثقافية.

العيد في منزل الجد والجدة
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1913
 صدور العدد األول من مجلة “روزى كورد” في إسطنبول

1919
الفنلنديون يقررون إنهاء أكثر من قرنين من السيادة الروسية على بالدهم

 
 1925

تأسيس مؤسسة كرايسلر العمالقة للسيارات
   

1944
إنزال قوات الحلفاء على شواطئ نورمندي الفرنسية

1984
الجيش الهندي يقتحم المعبد الذهبي بمدينة أرميتسار
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عايد الفنان حسين الجسمي  «
“السفير المفوض فوق العادة” 
الجمهور الخليجي والعربي من 

خالل طرح أغنيتين جديدتين، 
وحفلين جماهيريين بمناسبة 

قدوم عيد الفطر المبارك، وانتهز 
الفرصة ليقول للجميع: “كل 

عام وأنتم بخير.. أعاده الله 
علينا وعليكم بالخير والُيمن 

والبركات”، مؤكداً سعادته بتواصله 
المباشر دائمًا مع الجمهور من 

خالل جميع وسائل التواصل 
االجتماعي واإلعالم العربي وفي 

جميع المناسبات االحتفالية 

واالجتماعية.

حملت األغنية األولى عنوان “عيدك  «
بلمبارك” أشعار مانع بن سعيد 

العتيبة، ورؤية والحان وغناء 
حسين الجسمي، وتوزيع موسيقي 
زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم 

محمد.

األغنية الثانية حملت عنوان  «
“بوجه السنين” وتعاون بها 

الجسمي مع كلمات “أمنيات”، 
والحان بدر الشعيبي، وتوزيع 

علي المتروك، ومكساج وماستر 
صهيب العوضي، وتحمل 

أسلوبًا غنائيًا مختلفًا في الكلمة 
واللحن والتوزيع واألداء. الى 
جانب ذلك سيحتفل حسين 

الجسمي مع الجمهور بالمملكة 

العربية السعودية “حفالت العيد 
بالسعودية”، بمدينة الدمام يوم 
األربعاء الموافق 5 يونيو الجاري، 
في مركز أرض المعارض بالُخبر 

يشاركه بها الفنانة أصالة نصري، 
ليتوجه في اليوم التالي الموافق 

يوم الخميس الموافق 6 يونيو 
2019، الى عاصمة دولة اإلمارات 

العربية المتحدة أبوظبي، في 
احتفالية “هال بالخليج” يرافقه 

بها الفنانة بلقيس أحمد والفنان 
عيسى المرزوق، وذلك في مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك.

الجسمي يعايد بحفلين بمناسبة عيد الفطر

طرحت الفنانة الســورية شهد برمدا فيديو كليب عبر “يوتيوب”، 
ألغنيتيــن مــن شــارات برامــج الداعيــة مصطفــى حســني 
دمجتهما معا، تم تصوير الكليب تحت إدارة المخرج ســامر 
سالم، في حي باب توما بمدينة دمشق القديمة برفقة عازف 
الغيتار جورج مالك واإليقاع عفيف دهبر. األغنية األولى شارة 

برنامج “ســحر الدنيا” غناء حمزة نمــرة وكلمات وألحان عزيز 
الشــافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم، أما الثانية فهي شارة برنامج 

“إنسان جديد” غناء أحمد جمال وكلمات وألحان الشافعي.

أعلن الشــاعر الســعودي خالد المريخي، اعتزاله كتابة الشعر 
الغنائي، بعد زيارته الكعبة المشــرفة، ألداء مناسك العمرة 
في األيام األخيرة من شهر رمضان الكريم. وكتب المريخي 
عبر حسابه الشــخصي بموقع التواصل االجتماعي تويتر: 
اللهم إني في هذه الليلــة المباركة ومن أمام بيتك الحرام 

أعلن اعتزالي الشــعر الغنائي. يذكر أن شهرة خالد المريخي 
بــدأت بعد تعاونه مع المطرب الســعودي عبدالمجيد عبد الله 

في أغنية “ما بين بعينك”، في تسعينات القرن الماضي.

قرر وزير الثقافة الســعودي، األمير بدر بن عبدالله بن فرحان، 
إطــالق اســم الفنــان الراحــل طالل مــداح على المســرح 
الموجــود في مركــز الملك فهد الثقافي فــي “أبها” بقرية 
المفتاحة، تكريًما لمســيرته الفنية الثرية في تاريخ األغنية 
الســعودية. ووفق وســائل اإلعالم الســعودية، فــإن وزارة 

الثقافة في المملكة كانت قد تســلمت مســؤولية اإلشراف 
علــى مركــز الملــك فهــد الثقافــي بقريــة المفتاحة فــي أبها 

وتشغيله وصيانته في الثالث من مايو الماضي.

تخليد اسم مداحالمريخي يعتزلجديد شهد

سيلين ديون



العيد في الخليج.. تهاني ومالبس جديدة وأمنيات

»  ”Vanity Fair“ وجهت النجمة جنيفر أنيستون في مقابلة مع مجلة
أصابع االتهام إلى النجم العالمي براد بيت بسبب عدم إنجابها 
ل مهنته على  لألطفال، وقالت: “لن يتهم رجل ُمطلق بأنه فضَّ

األطفال... لم أصّرح أبداً أني ال أرغب في إنجاب األطفال”. وألقى مصدر 
مطلع اللوم على براد، فزعم أن موضوع األطفال لم يكن من أولوياته!

الخميس
6 يونيو 2019 
3 شوال 1440

23

مــا إن تثبــت رؤيــة هالل شــوال فــي دول الخليــج، حتى يتســابق النــاس بالتهاني، عبر 
الهاتــف ورســائل الجــوال، وينتشــر عبــق العيــد فــي األجــواء، فــال تســمع إال أصــوات 

المهنئين، ورنات رسائل الجوال.

وفــي البحريــن والــدول المجــاورة يتبــادل 
المتعــارف  التهانــي  بعــض عبــارات  النــاس 
عليهــا، مثــل: “كل عــام أنتــم بخيــر، عيدكــم 
مبارك، عســاكم من عواده، ينعاد عليكم...”. 
باإلضافــة إلى الرســائل المبتكــرة والطريفة 
عبر الجوال، مثل: “قبل زحمة السير، وقبل 
رســايل الغير، واإلرسال لسه بخير، كل عام 
أنتم بخير، وتهنئة مليانة ورد وفل، أرسلها 
قبــل العيد يهل، علشــان أكــون قبل الكل”... 
وتتشــابه العبــارات إلــى حــد كبير فــي بقية 
دول الخليــج، لدرجــة أنــه يصعــب تحديــد 
العبــارات  أشــهر  وتبقــى  بينهــا،  االختــاف 
التي تتردد عند أهل المنطقة هي: “عساكم 
مــن عواده”، ولكن قد يقولون في اإلمارات 
ســعيدة”،  أيامكــم  مبــارك،  “عيدكــم  أيضــا: 
بخيــر،  أنتــم  ســنة  “كل  الســعودية  وفــي 
تعودنــا  الفايزيــن،  العايديــن  مــن  عســاكم 

بالصحة والعافية”.
وعندنــا في البحرين عــادة: “عيدكم مبارك، 

عســاكم مــن عــواده”، وأهــل الكويــت: “كل 
ينعــاد  ســعيدة،  أيامكــم  بخيــر،  أنتــم  عــام 
ســلطنة  وفــي  والســرور”.  بالفــرح  عليكــم 
عمــان يقولــون أيضــا: “عســاكم مــن عــواده 

وكل عام أنتم بصحة وخير وسام”.
وعبــارات التهانــي هــي فــي الواقــع دعــاء 
لألهــل واألصحــاب بــأن يجعلــه هللا عيــدا 
مبــاركًا ســعيدًا، وال يقتصــر الدعــاء لألهــل 
بــل ولألمــة اإلســامية كذلك، فعادة نســمع 
ينعــاد علينــا  “إن شــاء هللا  مثــل:  عبــارات 

وعلى األمة اإلسامية بالخير والبركة”.
للعيــد،  اإلعــداد  الخليــج  أهــل  عــادة  ومــن 
بشــراء المابــس الجديــدة، وتجهيز ســفرة 
يشــتروا  أن  النــاس  فاعتــاد  للضيــوف، 
المابس الجديدة وخاصة لألطفال، وأيضا 
الكبــار، يحرصــون علــى لبــس الجديــد قدر 

اإلمكان.
زي  يوجــد  ال  البنــات،  لمابــس  وبالنســبة 
محــدد فــي العيد، ســواء للصغــار أو الكبار، 

وبهيــة  جديــدة  مابــس  تكــون  أن  المهــم 
تلبســن  العيــد. فالصغيــرات  تتــاءم وجــو 
المابــس  تلبســن  والفتيــات  الفســاتين، 
أمــا  المطــرزة،  الجاليــب  أو  العصريــة، 
الثيــاب  فيلبســون  والرجــال  الصبيــان 
التقليديــة: الثوب، والغترة والعقال، ومنهم 
من يلبس “البشــت” فوق الثوب، الى جانب 

المابس العصرية.

ومــن مظاهــر العيــد فــي الخليــج العربــي، 
التجاريــة  والمحــات  الشــوارع  تزييــن 
المهرجانــات  وإقامــة  والزينــة،  باألضــواء 
فيخرجــون  النــاس،  أمــا  بالعيــد.  الخاصــة 
ألداء صــاة العيــد فــي الصبــاح الباكــر، ثــم 
تعود النساء إلى بيوتهن، حتى يتم اإلعداد 

الستقبال األهل والضيوف.

tariq_albahhar

مــع انتهــاء شــهر رمضــان المبــارك وحلول عيــد الفطر الســعيد الذي يعتبــر بهجــة للصائمين والقائميــن وفرصة للفرح والســرور 
والسعادة للكبار ولالطفال خصوصا بسبب العيدية واالجواء الجميلة، وايضًا يعتبر العيد فرصة لتجسيد معاني التواصل من 
خالل زيارة افراد العائلة واالصدقاء لتبادل للتهنئة ومشاركتهم الفرحة في حين يعتبر ذلك ِصلة للرحم وخلق طابع اجتماعي 
مميــز فــي العيــد، وعلــى ماجــرت العادة البد من ارتــداء المالبس الجديدة في العيــد والخروج مع االطفــال للمنتزهات واماكن 
الترفيــه، وفــي اســتطالع قامــت به “مســافات البــالد “ مع مجموعة من الشــباب لألخذ بآرائهم حول كيفيــة االحتفال بالعيد، ما 

الطقوس الخاصة فيهم وبعائلتهم في العيد؟ وكيف يفضلون قضاء ايام العيد؟

ويوضــح الشــاب جاســم العالــي تفاصيــل 
يومــه فــي العيــد”: ابــارك لكــم حلــول عيد 
بخيــر،  وانتــم  عــام  وكل  الســعيد  الفطــر 
اســتقبل عيــد الفطــر بتهنئــة لوالــدي ومن 
بعدهــا اتوجــه لتأديــة صاة العيــد، وعلى 
مــا جــرت عليــه العادة في اول أيــام العيد 
العائلــة  مجلــس  فــي  األهــل  مــع  نجتمــع 
الستقبال الضيوف والمهنئين حتى صاة 
الظهريــن، ومــن بعــد ذلــك نســتعد لوجبــة 
غــداء العيــد التــي غالبــًا مــا تكــون مميزة 
بجمعة العائلة، وعند العصر أتوجه لزيارة 
قبــور الموتــى لقراءة ســورة الفاتحة على 
ارواحهــم، وامــا باقــي أيــام العيــد فيكون 
مــع  واالحتفــال  لألقــارب  زيــارات  بيــن 

األصدقــاء فــي برنامج شــبابي في إحدى 
ليالي العيد.

في حين قالت زينب علي: “العيد بالنسبة 
لــي هــو الفــرح والبهجــة، بحيث تقــام في 
العيد العديد من االحتفاالت الرائعة، التي 
تبــدأ حتى قبــل قدومه، وذلــك بالتحضير 
وشراء المابس واالكسسوارات، وتجهيز 
أشــهى أنــواع الحلويــات للعيــد، باإلضافة 
ُتقــدم  التــي  العيديــات  تحضيــر  إلــى 
للصغــار، والن العيــد فرصــة قيمــة لصلــة 
الرحــم، وزيــادة الترابــط األســري، نجتمــع 
مــع العائلة فــي بيت العائلــة الكبير، حيث 
نقوم بتبادل التهئنة وتناول وجبة الغداء 
واجــراء المســابقات وتوزيــع الجوائز، كما 

يعتبــر العيــد فرصــة رائعــة للخــروج فــي 
نزهــات عائليــة جماعيــة لكســر الروتيــن، 
وتعميق معاني الحب، وهذا مايحدث في 
كل عيــد اذ نقــوم بنزهــة الحــدى الحدائق 
او الســواحل لاســتمتاع بالعيد واجوائه. 
وامــا االطفــال فلهــم اجواؤهــم الخاصــة، 
فهــم يقومــون بزيارة منــازل الحي واحدًا 
تلــو اآلخــر طلبــا للعيديــة ولتهنئــة أهالــي 
المنطقــة عــن طريــق ترديد أناشــيد العيد 
التقليدية والتراثية التي الزالت جزء من 

وعاداتنا وتقاليدنا.
ويبيــن محمــد حمــد “:فــي صبــاح العيــد 
أحــرُص علــى الذهــاب إلى المســجد إلداء 
مــع  الفطــرة  زكاة  وتوزيــع  العيــد  صــاِة 
األخــوة المؤمنيــن ومــن بعد ذالــك نتبادل 
الزيــارات مــع األهالي واألصدقــاء لتقديم 
التهاني بمناســبة هــذا اليوم المبــارك، هذا 
وال ُبد من مشاركة فرحة العيد مع العائلة 
مــن خــال التجمــع العائلــي وايضــًا توزيع 
العيــادي علــى االطفــال إلضفــاء البهجــة 

والسرور عليهم.
ويذكــر فــراس العالــي: أبــارك لجميع قراء 
)البــاد( حلول عيد الفطر الســعيد واســأل 
هللا ان يعودنــا عليــه، افضــل ان اقضــي 

االجــواء  كــون  العائلــة،  مــع  الفطــر  عيــد 
العائليــة مميــزة فــي العيــد، ويبــدا يومــي 
بصــاة العيــد ومــن بعدهــا اتوجــه لزيــارة 
قبــور الموتــى، ومــن ثــم ابــدا فــي زيــارة 
افــراد العائلــة للتهنئــة وصلــة رحــم ونــوع 
مــن انــواع الترابــط، ومــن اساســيات يوم 
العيــد التجمع مع جميع افراد العائلة على 

وجبــة الغــداء، ومــن بعدها نتوجــه عصرًا 
للبحــر برفقة أطفال العائلة لرســم البهجة 
والســرور علــى وجوههــم، وامــا ثاني ايام 
األهــل  الســتقبال  مخصــص  فهــو  العيــد 
واالصدقاء في المنــزل للمعايدة والتهنئة 
وتبــادل اطــراف الحديث، وفي ثالث ايام 
العيــد من كل عام نلتقي بشــباب المنطقة 
المنطقــة لممارســة كــرة الطائــرة فــي جــو 
مــن االحتفــال الشــبابي الــذي ال يخلو من 

الرياضة حتى في ايام العيد.
ابورويــس:  زهــراء  الشــابة  عبــرت  فيمــا 
“أعتدنــا فــي كل عام أنا وأســرتي في أول 
أيام العيد تجهيز المنزل الســتقبال جميع 
افــراد العائلــة، اذ يتــم في زيارتهــم تبادل 
وتوزيــع العيادي لاطفال والكبار، وتبادل 
األحديث مع التقاط الصور للذكرى.، وفي 
الظهيــرة البــد مــن ان نجتمــع علــى وجبة 
الغــداء معهم، وفي المســاء نخرج جميعًا 

للمشــاركه فــي فعاليــات العيــد الخارجيــة 
من مسرحيات أو غيرها”.

في حين ذكرت الشــابة نور يوســف: “أيام 
العيــد مــن األيــام الجميلة بالنســبة لي، لها 
طقوسها الخاصة حيث تبدأ قبل أول أيام 
العيد بالتوجه لألســواق وشراء المابس، 
والجميل في ايام العيد هو كثرة الزيارات 
والتواصل مع األهل واألصدقاء، اذ أذهب 
مــع اخوتي لبيت العائلــة في صباح اليوم 
األول إلــى مــا بعــد الظهيرة لتنــاول وجبة 
الغداء التي تجمع جميع افراد العائلة، من 
بعــد ذلــك أذهب للتنزه وتنــاول الحلويات 
مــع بعــض االصدقــاء، وفــي اليــوم الثاني 
نســتقبل األقــارب واالصدقاء فــي المنزل 
للمعايــدة وتبــادل التهنئــة، وفــي المســاء 
نذهــب مع األطفــال لللعب وتنــاول وجبة 

العشاء لنشاركهم بهجة العيد وفرحته”.

عيد الفطر عند الشباب البحريني.. طقوس أصيلة وجديدة
ــال ــف ــادي عــلــى األط ــي ــع ــة الـــغـــداء وتـــوزيـــع ال ــب ــع الــعــائــلــة عــلــى وج الــتــجــمــع م
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العناية باألسنان تقيك من خطر الزهايمر
أفــادت دراســة نرويجيــة حديثــة أن العنايــة باألســنان، وغســلها بشــكل منتظــم 

يمكن أن يقي من أمراض اللثة التي تقود لخطر اإلصابة بمرض الزهايمر.

 الدراســة أجراهــا باحثــون بجامعــة برغــن 
العــدد  فــي  نتائجهــا،  ونشــروا  النرويجيــة، 
 ”Science Advances“ األخيــر مــن دوريــة

العلمية.
وتعــد أمــراض اللثــة مــن أكثــر أمــراض الفم 
فــي االحتقــان  انتشــاًرا، وتتمثــل أعراضهــا 
واالنتفاخ ونزف الدم منها ألقل سبب، وفي 
مرحلــة الحقــة تتشــكل الجيــوب اللثوية ما 
يســبب رائحــة الفم الكريهــة. وللوصول إلى 
نتائــج الدراســة، فحــص الفريق 53 شــخًصا 
يعانــون مــن مــرض الزهايمــر، وتابعــوا حالة 

أسنانهم.
تســمى  بكتريــا  فــإن  الدراســة،  وبحســب 
مــن  واحــدة  تعتبــر  اللثــة”  “بورفيومونــاس 
األســباب الرئيســية للعــدوى البكتيريــة فــي 
اللثة، وتصيب حوالي 50 % من األشخاص 

بمستويات مختلفة.
 واكتشــف الباحثــون فــي دراســتهم، دليــاً 
ــا علــى أن البكتيريا التي تســبب التهاب  قويًّ
اللثــة يمكــن أن تنتقــل مــن الفــم إلــى المــخ 

وتصيب بمرض الزهايمر وتراجع الذاكرة.

 ووجــد الباحثــون، أن هــذه البكتيريــا تنتــج 
بروتيًنــا يدّمــر الخايا العصبية في المخ، ما 
يــؤدي بدوره إلى فقــدان الذاكرة ويقود في 

النهاية إلى اإلصابة بمرض الزهايمر.
 وأضافــوا أن حوالــي 10 % مــن المصابيــن 
بأمــراض  يصابــون  ســوف  البكتيريــا  بهــذه 
أســنانهم،  ويفقــدون  اللثــة،  فــي  خطيــرة 
بمــرض  اإلصابــة  خطــر  لديهــم  ويــزداد 
الزهايمــر. وأشــاروا إلــى أنــه باإلضافــة إلــى 
مرض الزهايمر، ترتبط هذه البكتيريا بخطر 
االنســداد  ومــرض  بالروماتيــزم،  اإلصابــة 

الرئوي المزمن وسرطان المريء.
فريــق  قائــد  ميــدل،  بيوتــر  الدكتــور  وقــال 
البحث إن “الخبر السار هو أن هذه الدراسة 
تظهــر أن هنــاك بعض األشــياء التــي يمكنك 
القيــام بهــا بنفســك إلبطــاء مــرض الزهايمر، 

وعلى رأسها العناية باألسنان”.
 وأضاف: “فرشــاة أسنانك واستخدام خيط 
األســنان، باإلضافــة إلى الذهــاب إلى طبيب 
األســنان الخــاص بــك بانتظام وســائل مهمة 

للوقاية من الزهايمر”.

المتعلقــة  باألمــراض  اإلصابــة  ولتجنــب   
األشــخاص  الباحثــون  ينصــح  باللثــة، 
باالهتمام الكامل بنظافة األسنان واالعتناء 
عبــر  الصغــر،  منــذ  الصحــي  اللثــة  بوضــع 
تدليكها ومراجعة الطبيب بشــكل دوري من 
أجــل الكشــف عن أية أمــراض ال ُترى بالعين 
المجــردة، لكنهــا موجــودة وتظهــر فقط عند 

حدوث االلتهابات المتكررة.
أشــكال  أكثــر  أحــد  هــو  الزهايمــر  ومــرض 
الخرف شيوًعا، ويؤدي إلى تدهور متواصل 
الدمــاغ،  ووظائــف  التفكيــر  قــدرات  فــي 

وفقدان الذاكرة.
ا لفقدان القدرة على  يتطّور المرض تدريجيًّ
القيــام باألعمــال اليوميــة، وعلــى التواصــل 
مــع المحيــط، وقد تتدهور الحالة إلى درجة 

انعدام األداء الوظيفي.

معهــد  مــن  أميركيــون  علمــاء  كشــف 
لألطفــال  أوكانــد  بمستشــفى  األبحــاث 
بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو 
أن اســتهاك كميــات كبيــرة مــن اللحــوم 
زيــادة  إلــى  يــؤدي  والبيضــاء  الحمــراء 

مستويات الكوليسترول في الدم.
فــي  نشــرت  التــي  للدراســة  ووفًقــا   
اســتهاك  فــإن  الجامعيــة،  الصحفيــة 
اللحــوم الحمــراء ولحــوم الدواجــن يؤثر 
بنفس القدر على مســتوى الكوليســترول 

في الدم.
 وقال رئيس فريق البحث العلمي رونالد 
كــراوس: “أظهــرت الدراســة أنــه لخفــض 
الحــد مــن  الضــروري  الكولســترول، مــن 
اســتهاك اللحــوم ككل، وللتعويــض عــن 
نقــص البروتيــن، مــن المستحســن إدراج 

بروتينات الخضار في النظام الغذائي.
للحــم  يكــون  أن  “توقعنــا  بقولــه:  وتابــع 
مســتويات  علــى  ســلبي  تأثيــر  األحمــر 
الكوليســترول فــي الدم أكثــر من اللحوم 
البيضــاء، لكــن هذا غير صحيــح. إذا كان 
متســاوًيا،  المشــبعة  الدهــون  مســتوى 
البيضــاء  اللحــوم  تأثيــر  يكــون  فعندئــذ 

والحمراء نفسه”.

اللحوم البيضاء 
ترفع نسبة 

الكولسترول بالدم
الميتامفيتاميــن  مخــدر  أقــراص  لســرقة  جديــدة  طريقــة  بورمــي  شــرطي  وجــد 
المضبوطــة مــن جانب الشــرطة باســتبدالها بأخرى تشــبهها. لكن خــال وضع جردة 
بالمخزونات ُفضح أمره، على ما أفادت الشرطة. وأوضح قائد الشرطة في منطقة 

كنغتنوغ في والية شان قائا: “من أصل 103 رزمات، تبين أن 64 منها مزيفة”.

وقالت شــرطة مكافحة المخدرات: “تبّين لنا أنه كان يســتبدل الـ “آيس” )وهو اســم آخر لمخّدر 
الميتافيتامين( بشبة البوتاسيوم”، وهو ملح طبيعي يشبه هذا النوع من المخدرات.

وأوِقف الشرطي الذي كان قد الذ بالفرار؛ ألنه اختلس 64 كيلوغراما بقيمة تزيد عن 830 ألف 
دوالر في السوق المحلية.

ويعتبــر المثلــث عنــد حــدود بورمــا والوس وتايلند إحدى المناطق الرئيســة إلنتــاج المخدرات 
في العالم والسيما الميتامفيتامين. ويفيد خبراء أن بورما هي المنتج األول لهذه المخدرات.

أدى انفجــار فــي موقــع تصويــر لفيلــم جيمس بونــد الجديد إلى إصابــة أحد أفراد 
الطاقم وإلحاق أضرار بأحد المواقع في استوديوهات باينوود.

قــال الحســاب الرســمي للفيلــم علــى موقــع 
تويتر إن الحادث وقع جراء “انفجار مرتب”. 
لــم يصــب أحــد فــي المجموعــة، ولكــن أحــد 
أفــراد الطاقــم خــارج الموقع أصيــب بجروح 
الخارجيــة  الواجهــة  تضــررت  كمــا  طفيفــة. 
للموقع في منشــآت االســتوديو الواقع خارج 

لندن.
هــذا هو الحادث اإلنتاجــي الثاني في الجزء 

25 غير المعنون من امتياز 007.
 تأجــل تصويــر الفيلــم فــي أواخر شــهر مايو 
بعــد إصابــة دانييــل كريــغ فــي قدمــه أثنــاء 
وخضــع  جامايــكا.  فــي  عنيــف  مشــهد  أداء 
الكاحــل  فــي  بســيطة  جراحيــة  لعمليــة 
لــم  تطلبــت أســبوعين مــن إعــادة التأهيــل. 
يــرد الناطقــون باســم الفيلم علــى الفور على 

رسائل بخصوص االنفجار.

شرطي يسرق المخدرات ويستبدلها بالملح

انفجار أثناء تصوير فيلم جيمس بوند

فلسطيني يداعب طفله بعد أداء صاة العيد 
في باحة المسجد األقصى )أ ف ب(

انتشــر علــى مواقع التواصــل االجتماعي فيديو لحــادث مروري فظيع 
تســّبب بــه ســائق مخمــور أدى لوفــاة وإصابة عدة أشــخاص على أحد 

الطرق السريعة بوالية كاليفورنيا األميركية.

وتــداول مســتخدمو “تويتــر” و”فيســبوك” مشــاهد فيديو الحــادث، الذي 
صورته كاميرا مراقبة لســيارة مارة على الطريق نفســه ورصدت الكارثة 

المرورية.
وتظهر مشــاهد الفيديو ســيارة بيك آب تتحرك بسرعة جنونية متجاوزة 

السيارات األخرى على الطريق السريع. 
ويتوقــع أغلــب متداولــي الفيديــو أن الســائق المخمــور لــم يتمكــن مــن 
فــي  الســيارات  إحــدى  ــا  “فمزقــت” حرفيًّ بســيارته  والتحكــم  الســيطرة 

طريقها واصطدمت بأخرى.
وكتبــت أخــت أحــد المتضرريــن مــن الحــادث فــي “فيســبوك”: “اصطــدم 
اليــوم ســائق مخمــور بعــدة ســيارات، مــا أســفر عن مقتــل امــرأة وإصابة 
آخريــن. أخي كســرت أضاعه وســاقه وعمــوده الفقري.. أتقــّدم بالتعازي 
لألشخاص الذين فقدوا أحًدا من أفراد أسرتهم اليوم. وسأواصل الصاة 

من أجل أخي واآلخرين المتضررين في هذا الحادث”.

سائق يتسّبب بـ “مجزرة مرورية”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تمادوا كثيرا

“بوحمــود:  بعنــوان  منشــور  حــاز 
للحيــاء”  خادشــة  عنتــر  مســرحية 
أعلــى معــدل تفاعل على إنســتغرام 
“البــاد أمــس. وقالــت المســتخدمة 
تمــادوا  “لقــد   @hajar_khairalla
الشــاب  هــذا  اســتغال  فــي  كثيــرا 
ذي االحتياجــات الخاصــة”، مطالبة 
باتخاذ إجراءات ضد كل من يسيء 
bi�  لهذه الفئة، فيما قال المستخدم
n3ooon@ “دعــوه يترزق هللا بدال 

الفراره في الفرجان”.

واجهت مروحيــة إنقاذ صعوبة كبيرة 
امــرأة مغامــرة مســنة،  فــي مســاعدة 
كانــت تتســلق جبا في واليــة أريزونا 
األميركية، وأصيبت بجروح مفاجئة.

وأظهر مقطع فيديو “مروع”، مروحية 
منطقــة  فــي  اإلطفــاء  لفريــق  تابعــة 
فونيكس، وهي تحاول ســحب حمالة 
المتســلقة المصابــة، عــن طريــق حبــل 
طويل، لكن حسبما يظهر في الفيديو، 
المروحيــة  مــن  المنبعــث  الريــح  فــإن 
جعــل الحمالــة المتدليــة فــي الهــواء، 
تدور حول نفســها بسرعة كبيرة لنحو 
90 ثانية، وداخلها الســيدة البالغة من 

العمر 74 عاما.
إنــزال  تــم  اللحظــات،  إحــدى  وفــي 
الحمالــة بعــض الشــيء نحــو األســفل 
لــم  فيمــا  الــدوران،  حــدة  لتخفيــف 
يســتطع الفريــق إدخــال المصابــة إلى 

الطائرة، إال بعد جهد مضن.
وذكر طاقم الطائرة، أن المرأة أصيبت 
بالغثيــان والدوار جــراء دوران حمالة 
اإلنقــاذ فــي الهــواء، لكــن المغامــرة لم 

تصب بأذى خال دخول المروحية.

توفــي نجــم الكوميديــا المصــري، محمــد 
نجــم، أمــس األربعــاء، عــن عمــر يناهــز 75 
عاًمــا بعد صــراع مع المــرض، ودخوله في 

غيبوبة منذ يومين.
الفنــان  التمثيليــة،  المهــن  نقيــب  وقــال   
أشــرف زكي، إن الفنــان الكبير محمد نجم 
توفي، فيما كان في أحد مستشفيات حي 
الدقــي منــذ فتــرة قصيــرة للعــاج وكانــت 

حالته سيئة.
 وهاجمــت أزمــة صحيــة شــديدة الفنــان 
المصــري اســتدعت نقلــه إلى المستشــفى، 
الكبيــر  الفنــان  إصابــة  األطبــاء  واكتشــف 
بالعنايــة  حجــزه  وتــم  دماغيــة،  بجلطــة 
المركزة، وفًقا لصحيفة “الوطن” المصرية.
الحقيقــي  اســمه  نجــم  محمــد  والفنــان 
العــام  ولــد  )محمــد محمــد علــي عــوض(، 
لمدينــة  التابعــة  الغــار  قريــة  فــي   1944

الزقازيق بمحافظة الشرقية.

عملية إنقاذ “كارثية” 
لسيدة مسنة

وفاة فنان الكوميديا 
المصري محمد نجم أدهش مشارك في برنامج تلفزيوني بريطاني الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم بعرضه 

عندما “دفن نفسه” بالرمال.

المتســابق  أن  “متــرو”،  صحيفــة  وذكــرت 
أعضــاء  بذعــر  تســبب  غودويــن  جوناثــان 
“بريطانيــا  برنامــج  وجمهــور  التحكيــم  لجنــة 
غــوت تالنــت”، أثنــاء دخولــه حاويــة زجاجيــة 
ا  معلقة على خشــبة المســرح وغمرهــا تدريجيًّ
بالرمــال والحصى وبقائه مطمــوًرا لعدة ثوان. 
إلــى  وخــرج بعــض الحاضريــن مــن الجمهــور 
خشــبة المســرح إلنقــاذ الرجــل، لكنــه مــد يــده 
فــي اللحظة نفســها لينفجــر االســتوديو بوابل 

ــا  مــن التصفيــق وليخــرج المشــارك بعدهــا حيًّ
مــن “التابــوت” الذي دفن نفســه فيه. وشــّبهت 
العضــو فــي لجنة التحكيم، أليشــاد ديكســون، 
العرض بأنه غير واقعي وقالت: “هذا أمر يؤثر 
ســلًبا على أعصابــي. بإمكانك أن تصبح ديفيد 

باين القادم”.
وقالــت عضــو لجنــة التحكيــم، أمانــدا هولدن، 
واصفة إحساسها بالعرض: “أمر ال يصدق، لقد 

أحببت كل ثانية”.

ا”.. برنامج يرعب الجمهور “دفن نفسه حيًّ

أطفال عراقيون يحتفلون بعيد الفطر المبارك باللعب في متنّزه
أحد المشاهدين غرد عبر “تويتر” قائال “قضى الكثير من الوقت في الحاوية، لقد انقطعت أنفاسي  في ضاحية مدينة الصدر بشرق بغداد )أ ف ب(

وكنت متأكًدا من أنه مات على الهواء مباشرة”.
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