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�ختيار جلنة حتكيم جائزة �أف�شل م�شروع تطوعي
برعاية �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي

اللجن���ة  اأعلن���ت  بن���ا:   - املنام���ة 
املنظم���ة العليا جلائزة �ش���مو ال�ش���يخ 
عي�ش���ى بن عل���ي بن خليف���ة اآل خليفة 
للعم���ل التطوعي يف دورته���ا الثامنة، 
برئا�ش���ة رئي����س جمل����س اإدارة جمعية 
الكلم���ة الطيب���ة ح�ش���ن بوه���زاع، ع���ن 
ت�شكي���ل جلنة التحكيم اخلا�شة بجائزة 
مملك���ة  يف  تطوع���ي  م����روع  اأف�ش���ل 
البحري���ن، والت���ي ت�شم كال م���ن فالح 
الرويل���ي، واأحم���د اأحم���دي، والإعالمية 
اإميان مره���ون، �رح بذل���ك اأمني عام 

اجلائزة يعقوب بوهزاع.
وق���ال اإن اللجن���ة املنظمة حر�شت 
على �شم وجوه جديدة اإلى جلنة حتكيم 
جائ���زة اأف�شل م����روع تطوعي بحريني 
حتى تواك���ب التحديثات والتطويرات 
الت���ي �شهدته���ا اجلائ���زة الت���ي تقام 

للعام الرابع عل���ى التوايل على هام�س 
اجلائزة الرئي�شة.

واأ�شاف بوه���زاع اأن جلنة التحكيم 
الت���ي يرتاأ�شها فال���ح الرويلي هي من 
الكفاءات الوطني���ة واأ�شحاب اخلربات 
يف جمال التطوع، م�ش���را اإلى ان�شمام 
الإعالمي���ة اإمي���ان مره���ون اإل���ى جلن���ة 

التحكيم.
كم���ا اأ�ش���اد بوجود اأحم���د الأحمدي 
ال���ذي ميتلك خ���ربات وا�شعة يف جمال 
تقيي���م امل�روعات ال�شبابي���ة، وهو ما 
�ش���وف يخدم امل�شارك���ني يف اكت�شاب 
القدرات على اإعداد الدرا�شات الالزمة 

لإدارة م�روعاتهم.

• اأم احل�شم حتتاج مرفاأ منا�شبا يتالءم مع احتياجات ال�شيادين                       )ت�شوير: خليل اإبراهيم(	
• رجال الدفاع املدين يبا�رون اإطفاء احلريق	

حـريـق مبركـز جتـــاري يف �لنويــدر�ت
اندلع حريق �شخم فجر اأم�س 
اجلمع���ة 3 اأغ�شط����س، يف مركز 

جتاري يف منطقة النويدرات.
وخلف احلريق اأ�راًرا مادية 
التج���اري  املرك���ز  يف  ج�شيم���ة 
و�شوه���دت ال�شحاب���ة الدخانية 
كيلوم���رتات  بع���د  عل���ى  م���ن 
الإدارة  املوقع.ودفع���ت  م���ن 
العام���ة للدف���اع امل���دين ب� 52 
 15 �شابًط���ا وف���رًدا تدعمه���م 
اآلي���ة ملبا�رة عملي���ات مكافحة 
احلريق واحليلولة دون انت�شاره 
للمباين القريبة. فيما مل تعرف 

بعد اأ�شباب احلادث. 4

مرفاأ �أم �حل�شم... بال حر��شة

• �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي	

اأمـــــوال الكويتييـــــــن فــــــي اإيــــــــران 
تتبخــــر

رئي�س “اأ�سول” يعرتف باأرقام “$” ب�سياع 
اأخرًيا عليها  ويعثـر  دينار  مليون   300

�سباب ال�سلة ي�سل تايلند وي�ستعد ملالقاة 
نيوزلندا
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اإنتاج  من  كارتوين  فيلم  تلعب”...  “اأمل 
امللكية” “اخلريية 

مسافات البالد
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�شة - م�ر : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
�ل�شحافــــة �لعربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �شلمـــان 

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

�أمين يعقوب

�لتحالف: �حلوثيون ور�ء مقتل مدنيني باحلديدة

��شتري�د �إ�شمنت بـ 25 مليون دينار بالن�شف �لأول

احلدي���دة - روي���رتز: اتهم املتح���دث با�شم 
التحال���ف العرب���ي يف اليم���ن اأم����س اجلمعة حركة 
احلوث���ي بالوق���وف وراء هج���وم اأدى اإل���ى مقتل 
واإ�شابة ع�رات املدنيني يف احلديدة باليمن يوم 
اخلمي�س قائ���ال اإن التحالف مل يق���م باأي عمليات 
يف املدين���ة ال�شاحلية. وقال العقيد الركن تركي 
املالكي لقناة تلفزي���ون العربية “التحالف يتبع 

نهج���ا �شارما �شفافا ي�شتند ال���ى قواعد القانون 
الدويل. نتاب���ع اأي ادع���اءات واذا كانت هناك اأي 
م�شوؤولي���ة نتحملها ب�شفافي���ة. التحالف يعرب عن 
للمدنيني”. امليلي�شيات  ا�شتنكاره ل�شته���داف 
واأ�ش���اف “مل تت���م اأي عملي���ات للتحال���ف داخ���ل 

احلدي���دة.. امليلي�شيات ه���ي من نفذت 
عملية قتل املدنيني يف احلديدة “.

منا حجم ا�شت���راد البحرين ل�شلعة الإ�شمنت 
باأنواعه���ا بن�شب���ة 12 % خالل الن�ش���ف الأول من 
الع���ام 2018 مقارن���ة بالفرتة نف�شه���ا من العام 
املا�ش���ي. وا�شتوردت اململك���ة 1.05 مليار طن 
م���ن الأ�شمنت العادي والأبي�س والكلنكر وغرها 
بقيم���ة اإجمالي���ة ت�شل اإل���ى 25.3 ملي���ون دينار 
واأو�شح���ت البيانات الأولية ل�ش���وؤون اجلمارك اأن 
البحرين ا�شت���وردت اإ�شمنت م���ن خمتلف الأنواع 

م���ن 25 دولة اأبرزها الإمارات بقيمة 17.7 مليون 
دين���ار وي�ش���كل 70 % م���ن القيم���ة الإجمالي���ة، 

وال�شعودية وهولندا والنم�شا وتركيا.
واأ�شارت البيانات اإلى اأن اململكة ا�شتوردت 
603.3 ملي���ون ط���ن م���ن اإ�شمنت كلنك���ر بقيمة 
اإجمالية بلغ���ت 10.6 مليون دينار م���ن الإمارات 
و48 األ���ف ط���ن الدمن���ارك، فيم���ا مت ا�شت���راد 
367.1 ملي���ون طن م���ن الأ�شمنت العادي بقيمة 
7.8 مليون دينار، 110 اأطنان منها م�شتوردة من 

اململكة املتحدة والباقي من ال�شعودية.

14
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عوا�شم � وكالت: يرتقب الإيرانيون 
الأمركي���ة  العقوب���ات  ع���ودة  موع���د 
الإثن���ني، اإذ اإنها تهدد مبزيد من زعزعة 
ال�شتقرار الذي اأ�شعفه اأ�شا�ًشا الف�شاد 
ال���وكالت  وذك���رت  ال�شيئ���ة.  والإدارة 
“تظاه���رات  اأن  الإيراني���ة  احلكومي���ة 
متفرقة”، جرت يف ع���دد من مدن البالد 
مثل �شراز والأحواز وم�شهد وكرج قرب 

طهران. 
م���ن جانبها، دع���ت الأم���م املتحدة 
اإي���ران اإل���ى اح���رتام ح���ق مواطنيه���ا يف 
التعب���ر والحتجاج���ات ال�شلمية يف ظل 

اأنباء ع���ن ا�شتخدام الأمن القوة 
لقمع الحتجاجات.

االأمم املتحدة دعت طهران اإلى احرتام حق التظاهر ال�سلمي

 خلف اأ�سراًرا مادية ج�سيمة

ترقب يف �إير�ن مع قرب عودة �لعقوبات �لأمريكية

• اإيراين يقراأ �شحيفة يف العا�شمة طهران )اف ب(	 14

زينب �لعكري
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�ختيار جلنـة حتكيم جائزة �أف�شـل م�شـروع تطوعــي

�لعالقات مع �إندوني�شيا موؤهلة للتطور على جميع �لأ�شعدة

برعاية �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي

يف جماالت الطاقة وال�شريفة االإ�شالمية والتكنولوجيا... عبداهلل بن اأحمد:

املنام���ة - بن���ا: اأعلن���ت اللجن���ة املنظمة 
العليا جلائزة �شم���و ال�شيخ عي�شى بن علي بن 
خليف���ة اآل خليفة للعم���ل التطوعي يف دورتها 
الثامن���ة، برئا�شة رئي�س جمل����س اإدارة جمعية 
الكلمة الطيبة ح�شن بوهزاع، عن ت�شكيل جلنة 
التحكيم اخلا�شة بجائزة اأف�شل م�رشوع تطوعي 
يف مملك���ة البحرين، والت���ي ت�شم كال من فالح 
الرويل���ي، واأحم���د اأحم���دي، واالإعالمي���ة اإميان 
مرهون �رشح بذلك اأم���ن عام اجلائزة يعقوب 

بوهزاع.
وقال اإن اللجنة املنظمة حر�شت على �شم 
وجوه جدي���دة اإلى جلنة حتكي���م جائزة اأف�شل 
م����رشوع تطوع���ي بحريني وذلك حت���ى تواكب 
�شهدته���ا  الت���ي  والتطوي���رات  التحديث���ات 
اجلائ���زة التي تقام للعام الراب���ع على التوايل 
عل���ى هام����س اجلائ���زة الرئي�ش���ة، مو�شحا اأن 
الدورة احلالية �شهدت ا�شتحداثا لفئة جديدة 
خم�ش�شة للمقيمن يف مملك���ة البحرين الذي 
ي�شارك���ون يف اأعمال تطوعية تخ���دم اململكة، 
اإل���ى جان���ب الفئ���ات الث���الث االأ�شا�شية وهي 
االأف���راد واجلمعي���ات والف���رق التطوعية، كما 
اأنه���ا �شهدت ارتفاع���ا يف قيمة اجلوائز لت�شل 
اإلى 15 اآالف دوالر، اإلى جانب تكرمي ال�رشكات 
التي تويل اهتماما كبريا بال�رشاكة وامل�شوؤولية 

املجتمعية عرب مبادراتها املختلفة.
واأ�ش���اف بوه���زاع اأن جلن���ة التحكيم التي 
يرتاأ�شه���ا فال���ح الرويل���ي هي م���ن الكفاءات 
الوطني���ة واأ�شحاب اخل���ربات يف جمال التطوع 
والذي���ن قدم���وا ا�شهام���ات يف ه���ذا املج���ال 
على امل�شت���وى املحلي، وهو م���ا �شوف يرثي 
امل�شارك���ن وي�شق���ل جتربته���م م���ن خ���الل 
التوا�شل مع اأع�شاء اللجنة مبا �شينعك�س على 

م�رشوعاتهم امل�شاركة يف اجلائزة هذا العام.
ونوه بان�شمام االإعالمية اميان مرهون اإلى 
جلن���ة التحكي���م، والتي �شتمث���ل اإ�شافة مهمة 
للجنة مل���ا متتع به من خربات اإعالمية متميزة، 

�شت�شاعد امل�شاركن يف اجلائزة حتى ميكنهم 
اكت�ش���اب مهارات الرتوي���ج مل�رشوعاتهم، كما 
اأ�ش���اد بوج���ود اأحم���د االأحم���دي ال���ذي ميتلك 
خ���ربات وا�شعة يف جم���ال تقيي���م امل�رشوعات 
ال�شبابية من خالل خرباته العملية الوا�شعة يف 
هذا املجال، وهو ما �ش���وف يخدم امل�شاركن 
يف اكت�شاب الق���درات على اع���داد الدرا�شات 

الالزمة الإدارة م�رشوعاتهم.
واأ�شار اإلى اأن جائزة اأف�شل م�رشوع تطوعي 
يف مملكة البحرين باتت واحدة من اأهم اجلوائز 
الت���ي ت�شج���ع العم���ل التطوع���ي يف اململك���ة، 
وذلك بف�شل الرعاية الكرمية من �شمو ال�شيخ 
عي�شى ب���ن علي بن خليف���ة اآل خليفة، كما اأن 
اجلائ���زة اأدت اإل���ى حتفيز العديد م���ن االأفراد 
والفرق التطوعي���ة على التناف�س يف املجاالت 

االإبداعي���ة  باالأف���كار  باال�شتعان���ة  التطوعي���ة 
املختلف���ة خلدم���ة  مبادراته���م  واالبت���كار يف 
املجتم���ع، وهو ما يحقق روؤي���ة اجلائزة الرامية 

اإلى ن�رش ثقافة التطوع يف املجتمع البحريني.
املنظم���ة  اللجن���ة  اأن  بوه���زاع  واأو�ش���ح 
م�شتم���رة يف تلق���ي امل�ش���اركات م���ن الفئات 
املختلف���ة للجائ���زة حت���ى منت�ش���ف اأغ�شط�س 
اجل���اري، وفق���ا لل�شوابط واملعاي���ري املعلنة 
م���ن قب���ل اللجن���ة املنظم���ة واملتمثل���ة يف اأن 
تكون اأف���كار امل�رشوع���ات املتقدم���ة للجائزة 
خم�ش�شة ملعاجلة اإحدى التحديات املجتمعية 
يف املج���االت ال�شحية والرتبوية واالقت�شادية 
واالجتماعية وغريه���ا، من خالل تقدمي منوذج 
عم���ل للم����رشوع يو�شح التاأث���ري املجتمعي له، 
وم�شت���وى االبت���كار في���ه، وم���دى قابليته يف 
التطبي���ق واقعي���ا واال�شتم���رار والتو�ش���ع يف 
امل�شتقب���ل، الفت���ا اإل���ى اأن ه���ذه امل�رشوعات 
�شيت���م عر�شه���ا عل���ى جلن���ة التحكي���م، التي 

�شتق���وم بدوره���ا بت�شفي���ة ه���ذه امل�رشوعات 
واختي���ار اأف�شلها والتي �شيت���م االإعالن عنها 
خ���الل احتفالية جائزة �شم���و ال�شيخ عي�شى بن 
علي للعم���ل التطوعي التي تق���ام يف �شبتمرب 
املقب���ل بالتزام���ن مع الي���وم العرب���ي للعمل 

التطوعي يف مملكة البحرين.
ون���وه االأمن الع���ام جلائزة �شم���و ال�شيخ 
عي�ش���ى ب���ن عل���ي للعم���ل التطوع���ي اإل���ى اأن 
م�شت���وى امل�رشوع���ات املتقدم���ة اإل���ى اللجنة 
املنظم���ة حت���ى االآن يعك����س ق���وة التناف�شية 
التي �ش���وف تكون عليها اجلائ���زة هذا العام، 
يف ظل التطور امللحوظ وامللمو�س يف حمتوى 
امل�رشوع���ات التطوعي���ة �ش���واء من االأف���راد اأو 
اجلمعي���ات اأو الف���رق التطوعية، ب���ل وكذلك 
من فئ���ة املقيمن التي ت�شارك للمرة االأولى، 
يف تاأكي���د للمكانة الرفيعة الت���ي و�شل اإليها 
العم���ل التطوع���ي يف مملك���ة البحري���ن يف ظل 
يف  االأهلي���ة  للمب���ادرات  املتوف���رة  الرعاي���ة 
مملكة البحرين، وهو ما �شي�شع جلنة التحكيم 
اأم���ام م�شوؤولية �شعبة يف اختي���ار اأف�شل هذه 

امل�رشوعات.
وتط���رق اإل���ى اأن ت�شلي���م جائ���زة اأف�شل 
م�رشوع تطوع���ي يف مملكة البحري���ن مع جائزة 
�شمو ال�شي���خ عي�شى بن علي للعمل التطوعي 
والت���ي متنح لرواد العمل التطوعي من العامل 
العرب���ي، ه���ي منا�شبة مهم���ة للتعريف مبدى 
التطور الذي و�شل اإلي���ه التطوع يف اململكة، 
و�شق���ل  اخل���ربات  تب���ادل  يف  ي�شه���م  كم���ا 
املهارات من خالل التوا�شل مع الرواد العرب 

يف هذا املجال.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن جائ���زة �شم���و ال�شيخ 
عي�ش���ى بن علي ب���ن خليفة اآل خليف���ة للعمل 
التطوعي يتم تنظيمها من قبل جمعية الكلمة 
الطيب���ة وبرعاي���ة ا�شرتاتيجية م���ن “متكن” 
باالإ�شافة اإلى الرعاة الرئي�شين “با�س وفيفا 

وجيبك وجمموعة الربكة”.

املنام���ة - وزارة اخلارجية:  عقد االجتماع 
االأول للم�ش���اورات ال�شيا�شي���ة ب���ن مملك���ة 
وال���ذي  اندوني�شي���ا،  وجمهوري���ة  البحري���ن 
ا�شت�شافت���ه العا�شم���ة االإندوني�شية جاكرتا، 
لل�ش���وؤون  اخلارجي���ة  وزارة  وكي���ل  برئا�ش���ة 
الدولي���ة ال�شيخ عبداهلل بن اأحم���د اآل خليفة، 
وع���ن اجلان���ب االإندوني�ش���ي، املدي���ر الع���ام 
ل�ش���وؤون اآ�شي���ا واملحي���ط اله���ادئ وافريقيا 

بوزارة اخلارجية دي�رشا بريكايا.
ويف بداية االجتماع، اأعرب ال�شيخ عبداهلل 
ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة، ع���ن �شعادت���ه بزيارة 
جمهوري���ة اندوني�شي���ا ال�شديق���ة، م���ن اأجل 
تفعيل مذك���رة التفاهم للت�ش���اور ال�شيا�شي 
بن وزارت���ي خارجية البلدي���ن، واملوقعة يف 
�شبتم���رب 2015، موؤك���ًدا اأن مملك���ة البحرين 
تولى اأهمية خا�ش���ة، بتعزيز عالقات التعاون 
م���ع هذا البل���د االإ�شالم���ي الكب���ري يف خمتلف 
املج���االت، مبا يع���ود باخل���ري واملنفعة على 

البلدين وال�شعبن ال�شديقن.
ال�شب���ل  تن���اول  االجتم���اع،  خ���الل  ومت 
الكفيلة بتطوي���ر عالقات التع���اون الثنائي، 
ويف املحاف���ل الدولية، كما مت تبادل وجهات 
النظر حول االأو�شاع والتطورات اجلارية على 
ال�شاحت���ن االإقليمية والدولية ذات االهتمام 

امل�شرتك.

واأو�ش���ح اأن هناك العدي���د من املقومات 
امل�شرتك���ة بن مملك���ة البحري���ن وجمهورية 
اندوني�شي���ا، والت���ي مته���د االأر�شي���ة ل�رشاكة 
قوية وممت���دة، فق���د عك�س موق���ع االأرخبيل 
يف البلدي���ن خ�شائ����س االنفت���اح، والثقافة، 
وحرك���ة التجارة، والتنوع يف اإطار الوحدة، كما 
اأن البلدي���ن لديهما اإ�شهامات مهمة من خالل 
ع�شويتهما يف املنظمات االإقليمية والدولية، 
فهن���اك تعاون على م�شت���وى جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية، ورابطة اأمم جنوب �رشق 
اآ�شيا )اآ�شيان( به���دف اإيجاد قوة اقت�شادية 
قادرة على التفاعل والبناء مع العامل، وتعاون 
اآخ���ر يف اإط���ار “ح���وار التع���اون االآ�شي���وي”، 
ال�شاع���ي اإلى تعزيز التفاه���م وال�شداقة بن 

الدول االآ�شيوية.
اخلارجي���ة  وزارة  وكي���ل  وا�شتعر����س 
لل�شوؤون الدولية، مب���ادئ ال�شيا�شة اخلارجية 
ململك���ة البحرين والتي ر�شمه���ا عاهل البالد 
وتق���وم عل���ى املب���ادئ الدولي���ة واالإن�شانية 
االأ�شيل���ة والرا�شخة، وترتك���ز على قيم العزة 
واحلكم���ة واالإخاء والتفاع���ل، وتهدف اإلى ن�رش 
ال�ش���الم واال�شتق���رار والو�شطي���ة، وحتقي���ق 
اأم���ن ورفاهية ورخ���اء املواطن، كم���ا تعك�س 
النجاحات الكب���رية واملكت�شب���ات املتوالية، 
لريادة اململكة يف االإ�شالح ال�شامل، والتنمية 

امل�شتدامة، واملبادرات النوعية.
واأك���د اأن العالقات بن البلدي���ن موؤهلة 
اإل���ى مزي���د من التق���دم والتطور عل���ى جميع 
االأ�شع���دة، خ���الل الف���رتة املقبل���ة، ال�شيم���ا 
اأن هن���اك رغب���ة متبادل���ة لتعظي���م التعاون 
امل�ش���رتك يف جم���االت الطاق���ة، وال�شريف���ة 
االإ�شالمي���ة، والتكنولوجيا، وري���ادة االأعمال، 
باالإ�شاف���ة اإل���ى جم���االت اأخرى، مث���ل: اإن�شاء 
املوؤ�ش�ش���ات ال�شغرية واملتو�شط���ة، والبني 
وال�شياحة، واملعار����س املختلفة،  التحتي���ة، 
ال�شحي���ة، وال�شب���اب والريا�ش���ة،  والرعاي���ة 

وتبادل اخل���ربات االأكادميي���ة والبحثية، ويف 
ه���ذا ال�شدد، مت تب���ادل العديد م���ن االأفكار 
والروؤى ب�شاأن الكثري من الفر�س اال�شتثمارية 
املتمي���زة الت���ي ميكن من خالله���ا تنمية اأطر 
انطالقا  واال�شتثماري،  االقت�ش���ادي  التعاون 
من التن�شيق ب���ن روؤية البحرين االقت�شادية 
الإندوني�شيا  اال�شرتاتيجي���ة  والروؤي���ة   ،2030

لبناء جمتمع املعرفة.
ون���وه وكي���ل وزارة اخلارجي���ة لل�ش���وؤون 
الدولي���ة، بال���دور االإيجاب���ي واملق���در الذي 
ت�شطل���ع ب���ه اجلالي���ة االندوني�شي���ة مبملكة 

البحري���ن، وبا�شهاماتها يف م�ش���رية النه�شة 
الوطني���ة، م�ش���رياً اإل���ى حر����س اململكة على 
توف���ري املعاي���ري املالئم���ة، و�شم���ان �شالمة 
وحماية اجلالي���ات املقيمة ك�رشكاء يف التنمية 
واالإن�شانية، وهو ما انعك�س يف ت�شنيف مملكة 
البحري���ن موؤخراً، �شمن الفئة االأولى يف تقرير 
وزارة اخلارجي���ة االأمريكي���ة املعني مبكافحة 
االجتار بالب����رش، كاأول دول���ة يف منطقة ال�رشق 
االأو�شط حت�شل على هذا الت�شنيف املتقدم.

ورًدا عل���ى اإ�ش���ادة اجلان���ب االإندوني�شي 
مبواقف مملك���ة البحري���ن الثابت���ة والداعمة 
الندوني�شي���ا ب�شاأن مواجهة االأعمال االإرهابية، 
�شدد ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، على 
اأن مواق���ف اململكة وا�شح���ة وثابتة وفاعلة، 
جت���اه كل ما يتعلق به���ذه الظاهرة اخلطرية، 
ك���ون االإرهاب ي�ش���كل اأهم التحدي���ات التي 
تواج���ه دول الع���امل، وم���ن اأخط���ر انتهاكات 
حقوق االإن�شان، وذلك يف ظل قيام دول مارقة 
برعاي���ة واإدارة ومتوي���ل االإره���اب، وتق���دمي 
امل���الذ االآم���ن جلماعات���ه، بغر����س ال�شيطرة 
على مقدرات الدول االأخ���رى، وزعزعة ال�شلم 
واالأمن الدولين، موؤكداً اأن املعاجلة ال�شاملة 
لالإره���اب، فكراً وممار�ش���ة ورعاة، هي االأجنح 
ت�شاف���رت  اإذا  خ�شو�ش���ا  تاأث���رياً،  واالأك���رث 

اجلهود الدولية للق�شاء على هذه االآفة.

• �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي	

• �شعار اجلائزة	

• اإميان مرهون	

• اأحمد االأحمدي	

•  فالح الرويلي	

•  يعقوب بوهزاع	

ب�������وه�������زاع: ارت������ف������اع ح�������دة امل���ن���اف�������ش���ة ب�����ن امل�����������رشوع�����ات امل�������ش���ارك���ة
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“التاأمينات”؟! اأم����������������وال  ت������دي������ر  �������ري������ة  ��������رك�������ات  ه������ن������اك  ه�������ل 

دينار! ماليني   310 ب�  اإعالنه  �سبق  ما  جمافية  دينار  مليون   676 عوائدنا  “اأ�سول”: 

الإ���س��الح��ي للم�روع  ال�سفافية  م��ب��ادئ  م��ع  يتنافى  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ن  الإف�����س��اح  ع��دم 

اأرقام املري بالت�صجيل ال�صوتي تختلف عن املن�صورة بال�صحافة
رئي�س جمل�س الإدارة يعرتف باأرقام “$” ب�سياع 300 مليون دينار و“يعرث” عليها اأخريا

ل نعل����م اإن كان ي����دري اأو ل يدري، فقد 
خرج رئي�س جمل�س اإدارة �ركة اأ�سول )الذراع 
ال�ستثماري لهيئة التاأمني الجتماعي( را�سد 
املري من من�س����ة الإنكار اإل����ى حالة العرتاف 
ب�سحة ما اأ�رنا اإلي����ه بخ�سو�س “�سياع 300 

مليون دينار من عوائد ال�ستثمار”.
واأقر خالل رده على م����ا اأوردنا باحلقيقة 
ال�سادم����ة املتثمل����ة يف �سي����اع 300 مليون 
دينار من عوائد ال�ستثمار، حينما اعرتف باأن 
عوائ����د ا�ستثمارات اأ�سول بلغت 676 مليون 
دين����ار، جمافيا ما �سبق ما اأعلن عنه يف اللقاء 
ال�سحايف مع ال�سحيف����ة )امل�سجل( اأن عوائد 

ا�ستثمارات ال�ركة 310 ماليني دينار.
�سحيح لقد ت�سعب رده بحاله من التخبط، 
اإل اأن ذل����ك ل يعفين����ا م����ن تقيي����م وتفني����د 
والتعقيب يف �سي����اق رده، وبدورنا ومن مبداأ 
الأمانة ال�سحافي����ة نب�سط ما اأروده رد رئي�س 
جمل�����س الإدارة، ونرد علي����ه تعقيبا وحتليال، 
لي�����س م����ن اأجل ال����رد اأو الدفاع عم����ا اأوردناه 
�سابقا من اأفكار وا�سحة كو�سوح ال�سم�س يف 
رابعة النهار، واإمن����ا من اأجل اإي�ساح احلقيقة 
التي هي عنوان البحث يف مو�سوع ما اآل اإليه 

احلال يف اأزمة التاأمينات الجتماعية.

أوال: أدعى رئيس مجلس اإلدارة أن 
أصول تدير جزءا من أصول الصناديق 

التقاعدية الخاصة بالهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي. لذلك فإنها 
مسؤولة فقط عن االستثمارات 

واألموال التي تندرج تحت إدارتها، 
وليس كل ما هو مبين في القوائم 

المالية للهيئة.
وبتمحي�����س ما تقدم ن����ود اأن نوؤكد اأن ما 
اأ�س����ري اإليه اأع����اله يتعار�س جمل����ة وتف�سيال 
م����ع قان����ون تاأ�سي�����س الهيئ����ة رق����م 3 ل�سنة 
2008، حي����ث تن�س امل����ادة )1( اأن “جمل�س 
اإدارة الهيئة ه����و ال�سلطة العليا التي تتولى 
ت�ري����ف �سوؤونه����ا والإ�����راف عل����ى ال�سوؤون 
ال�ستثماري����ة واملالي����ة والإداري����ة وب�سف����ه 

خا�سة ال�سالحيات التالية:
اإن�س����اء �ركة ا�ستثمارية يعه����د باإدارتها 
اإل����ى فري����ق فن����ي متخ�س�س يتمت����ع بكفاءة 
عالي����ة يف ا�ستثم����ار اأم����وال الهيئ����ة العام����ة 
للتاأم����ني الجتماع����ي وتخخ�س����ع يف رقباتها 
اإلى م�����رف البحرين املركزي ودوان الرقابة 

املالية.
وكم����ا يتنافى القان����ون اأي�ًسا م����ع اإقرار 
وزي����ر املالي����ة اأحمد ب����ن حمم����د اآل خليفة يف 
 2015 يناي����ر   27 بتاري����خ  امل����وؤرخ  خطاب����ه 
واملعن����ون اإل����ى رئي�س جمل�س الن����واب اأحمد 
امل����ال الذي اأكد في����ه ن�ًسا: “تنفي����ًذا لأحكام 
الن�����س رقم 3 ل�سن����ة 2008 امل����ادة )1( مت 
تاأ�سي�س �ركة اإدارة اأ�سول التي تعنى حالًيا 
بكاف����ة ا�ستثم����ارات الهيئة العام����ة للتاأمني 
باإج����راء  ال�رك����ة  تق����وم  حي����ث  الجتماع����ي، 
الدرا�س����ات ال�ستثماري����ة الالزم����ة وب�س����كل 
م�ست����وٍف للم�ساريع التي تتطل����ع لال�ستثمار 
فيه����ا؛ للتاأك����د م����ن حتقيق عائد جم����ٍز وفق 
�سيا�س����ة ا�ستثماري����ة واإ�سرتاتيجي����ة حمددة 
من خالل توظيف الم����وال يف اأ�سول حقيقية 
واأدوات ا�ستثماري����ة خمتلف����ة داخل البحرين 

وخارجها.
وهن����ا يطرح ال�س����وؤال نف�سه ع����ن اأي جزء 
يتكل����م رئي�����س جمل�����س الإدارة، وه����ل هناك 
�����ركات اأخ����رى �ري����ة ل يعلم به����ا املواطن، 
وم����ا املوؤ�س�سات الأخ����رى التي تدي����ر اأموال 
التاأمين����ات مع العل����م اأننا نحتف����ظ بت�سجيل 
�سوتي لرئي�س جمل�س الإدارة يذكر اأن �ركة 
اأمالك الذراع ال�ستثماري العقاري يتبع �ركة 
اأ�سول، وكل ا�ستثمارات الهيئة تندرج حتت 
�ركة اأ�سول، ونعتق����د اأن هذا الت�سجيل يرد 

على �ساحبه.

ثانيا: ادعى رئيس مجلس اإلدارة أن 

أصول تقوم بعرض نتائج االستثمارات 
اعتمادًا على المعايير الدولية 

لحساب األداء االستثماري، وهي 
مبنية على القيمة السوقية، ويتم 

تدقيقها بشكل دوري من جانب 
شركة عالمية متخصصة.

وهن����ا نود اأن نو�س����ح اأن هذا خمالف اإلى 
اأب�س����ط مب����ادئ )gips( املعل����ن م����ن جمل�س 
)cfa( 2010 ال����ذي يوؤك����د عدال����ة العر�����س 
و�سمولية الإف�ساح، وهو الأمر الذي مل يلم�سه 
املواط����ن البحرين����ي وبالذات ع����ن معلومات 
ال�ستثم����ارات يف �����ركات اأ�س����ول بخالف ما 
تعتم����ده التقالي����د امل�ستقرة يف ه����ذا ال�ساأن 

الدول الأخرى كم�ر والكويت وال�سعودية.

ثالثا: ويقول رئيس مجلس اإلدارة: أن 
بعض األسس والتحليالت التي اعتمد 
عليها من أعد المقال ال تتوافق مع 

األسس المعتمدة، والتي تستخدمها 
شركة أصول لبيان النتائج التي 

حققتها الشركة، حيث إن المعلومات 
الخاصة بشركة أصول كانت للفترة 

من سنة 2013 إلى 2017، بينما 
أرقام المقارنة الورادة في المقال 

كانت لفترة مختلفة وتحديدًا من 
سنة 2012 إلى 2016.

وهن����ا ن����ود اأن جن����دد التاأكي����د عل����ى اأنه 
)امل����ري( قد اتفق معنا من حي����ث يعلم اأو اأن 
ما اأورده من اأرقام يتطابق ما اأ�رنا اإليه حيث 
اإن اأرقامنا تقول اإن اأرباح اأ�سول كانت 376 
مليون دين����ار، واإن هنالك 300 مليون دينار 
خمتفي����ة يف التفا�سي����ل، وهو م����ا اعرتف به 
رئي�����س جمل�����س الإدارة يف رده، حيث اأكد اأن 
جمموع عوائد ا�ستثمارات اأ�سول 676 مليون 

دينار، وذلك يوؤكد ما اأ�رنا اإليه.
ون�س����ري ل����و كان����ت الهيئة حتق����ق 676 
ملي����ون دينار، ف����اإن متو�سطه����ا �سنوًيا 135 
مليون دين����ار، وهذا يتعار�����س مئة يف املئة 
مع رد وزير املالية على �سوؤال النائب عي�سى 

ترك����ي ون�����ر يف ال�سحافة بتاري����خ 11 / 6/  
2016، حي����ث اأكد الوزير اأن الأرباح تراجعت 
يف 2015 اإل����ى 53 ملي����ون دينار، ورد الوزير 
كان مرفًقا بجدول ا�ستثمارات �ركة اأ�سول، 
والذي يوؤكد اأن جمموع ا�ستثماراتهم 2.289 
مليار دين����ار عن ذات الع����ام؟! وهو ما ي�سري 
اإلى ت�سارب �س����ارخ يف الأرقام بني ما يعلنه 
الوزير وما يعلنه رئي�س جمل�س اإدارة اأ�سول.

اأ�س����ف اإلى ذلك لو كان����ت الهيئة حتقق 
676 ملي����ون دين����ار، فم����ا احلاج����ة لتعديل 
القوان����ني، حيث اإن هذا الرق����م يغطي ن�سبة 
30 % م����ن التزام����ات الهيئ����ة، اأي مبع����دل 
روات����ب  تغطي����ة  يت����م  �سن����وات   3 كل  اأن 
املتقاعدي����ن ومعا�ساتهم م����ن الأرباح فقط 
دون ح�ساب ال�سرتاكات، وهو الأمر املخالف 
متاًم����ا ل����الأوراق املقدمة للربمل����ان واملعلنة 
يف احل�ساب����ات اخلتامية للهيئ����ة. )اإذ اأكد هو 
�سخ�سًيا يف اللق����اء امل�سجل اأن عوائد ا�سول 
310 ماليني دينار، فمن اأين اأتى هذا الرقم 
وه����ل هنال����ك اأرقام �رية خمفي����ة عن العوام 

والربملان وممثلي ال�سعب؟!

رابعا: هو يقول: إن نسبة العائد 
الداخلي لالستثمارات المقدرة 7 

% التي بينها رئيس مجلس اإلدارة 
صحيحة، وعرضت في سياق الحديث 
عن إنجازات الشركة منذ تأسيسها، 

وكانت لبيان أن الشركة تؤدي دورها 
في عملية تحسين عوائد استثمارات 
جميع الصناديق، حيث تم استخدام 

هذه النسبة في المقال في غير 
محلها وبشكل غير صحيح.

وع����وًدا على بدء نود اأن نوؤكد اأن جميع ما 
حللناه من اأرقام مالية ت�سري اإلى اأن متو�سط 
الناجت با�ستخدام قيمة ن�سبة العائد الداخلي 
لل�سنوات اخلم�س مل تتجاوز 2.3 % من قيمة 
ال�ستثمارات، وه����ذا ما اأكده وزير املالية يف 
ا على �سوؤال  خطابه لرئي�س جمل�س النواب ردًّ
النائ����ب عبدالرحم����ن بوعلي بتاري����خ 7 يناير 

.2015
وه����ذا ما يوؤك����د جمدًدا وج����ود الت�سارب 

ال�س����ارخ ب����ني ت�ريح����ات الوزي����ر )الهيئة( 
وب����ني الأرق����ام الت����ي اأعلنها رئي�����س جمل�س 

اإدارة اأ�سول را�سد املري.

خامسا: المير: كان من األجدر الرجوع 
للشركة للحصول على األرقام 

الصحيحة لعوائد جميع استثمارات 
الهيئة المدارة من جانب شركة 

أصول، والتي بلغت 676 مليون دينار 
للفترة من 2013 إلى 2017.

يب����دو اأن املري يف عامل ث����ان، ولذلك فهو 
يناق�����س نف�سه فف����ي الوقت ال����ذي يدعونا 
من خ����الل رده عرب و�سايت����ه بالرجوع لل�ركة 
للح�س����ول على الأرق����ام والإح�ساءات، ين�سى 
اأن����ه اأعلن جهاًرا نه����اًرا ويف لقائن����ا ال�سحايف 
“باأن اأ�سول تتبع التاأمني الجتماعي، ول�سنا 

خمولني بالإف�ساح عن املعلومات”.
واأما اجلانب الآخ����ر، فجميع ما مت حتليله 
م����ن اإح�س����اءات رقمي����ة ج����اءت عل����ى ل�سانه 
ول�س����ان وزي����ر املالية واحل�ساب����ات اخلتامية 

للهيئة، ولي�س من اخرتاع كوكب اآخر.

سادسا: هو يقول: أما بخصوص 
شطب االستثمارات، فيجب تناول 

هذه النقطة بموضوعية ومهنية؛ 
من أجل توضح الصورة الحقيقية 

لمثل هذا اإلجراء المعمول به في 
جميع المؤسسات المالية المحلية 

والعالمية.
ويف معر�س ردنا عليه نو�سح باأن هيكلية 
اأم����وال هيئ����ة التاأمين����ات تختل����ف متاًما عن 
هيكلي����ة الأموال اخلا�س����ة، واأن جمل�س اإدارة 
التاأمين����ات موؤ�س�س بقانون ح����دد �سالحياته 
والتزامات����ه ول يج����وز ل����ه قانوًنا ب����اأي �سكل 
من الأ�س����كال توزيع اأو اإه����داء اأو التنازل عن 

الأموال العامة اأًيا كانت �سورتها.
وقانوًن����ا وعرًفا اأنه لي�����س من حق الهيئة 
العام����ة للتاأمني الجتماعي التنازل اأو �سطب 
اأي مبلغ م����ايل من اأم����وال ال�سناديق التابعة 
لها، واأن ه����ذه الأموال تعترب اأموال ممتازة ل 

يج����وز التنازل عنها، باأي ح����ال من الأحوال اإل 
باأمر ق�سائي، ول يحق لأي كان اأن ي�سطب اأو 
يتنازل عن املطالبة بها؛ لأنها اأموال ال�سعب.
اأو املعق����ول لأي  ولي�����س م����ن املنط����ق 
م�ستثم����ر اأن يعترب قيمة جممل العوائد بديال 
عن راأ�����س امل����ال امل�ستثمر، واإل مل����اذا كان 
ال�ستثمار من اأ�س����ل، وهنا لبد اأن ن�سري باأن 
ذل����ك ويعترب خمالف����ة �ريح����ة لإ�سرتايتيجة 
ال�ستثمار التي توؤك����د اأنه ل يجوز ال�ستثمار 
يف اأي م�����روع اإل ب�سم����ان راأ�����س املال يف كل 
الأحوال، فهل قامت الإدارة بتحليل املخاطر 
بطريق����ة �سحيح����ة وم����ن امل�س����وؤول عن هذا 

الف�سل؟! وما هي قيمتها؟

سابعا: يشير المير: إن نتائج 
االستثمارات المدارة من جانب شركة 

أصول تؤكد أن هذا واقع متحقق 
في السنوات الخمس  الماضية، حيث 

حققت هذه االستثمارات عائدًا 
تراكميًا بلغت نسبته نحو 28 %.

ا عل����ى عملية الإبه����ام نو�سح التايل:  وردًّ
اإذا ق�سمن����ا ن�سبة 28 % عل����ى خم�س �سنوات 
�سيكون املتو�س����ط 5.6 %، ولي�س 7 % كما 
اأعلنه يف اللق����اء، متجاهلني �سنة 2013 التي 
طفرت الأرب����اح اإلى 123 مليون دينار وحتى 
يف ه����ذا العام مل ت�س����ل اإلى 7 % بل اإلى 6.7 
% وذل����ك لأ�سب����اب مل يتم الإف�س����اح عنها، 
ولكن تبدو اأنها عملية ت�سييل بع�س الأو�سل 

اأو بيع بع�س ال�ستثمارات.

ثامنا: يسترسل المير “أما بشأن 300 
مليون دينار تعتبر ديونا ضائعة، 

فإن شركة أصول ال تعلم المصادر 
الذي استقى منها كاتب المقال 

المعلومة”؟
وبدورنا جن���دد التاأكيد يف ال���رد عليه اأن 
رئي����س جمل�س الإدارة يع���رتف ب�سحة حتليل 
“الب���الد” ويقر م���ن حيث ل يعل���م باحلقيقة 
ال�سادمة بوجود فارق 300 مليون، حيث اأكد 
يف املقابل���ة اأن العوائ���د 310 ماليني دينار، 
ليعود ويعل���ن اأن العوائد 676 مليون دينار، 
وهذا يخال���ف ت�ريحات الوزي���ر واملعلومات 
الت���ي ي���ديل بها، وال�س���وؤال من ن�س���دق واأي 
املعلومات حقيقية و�سحيح���ة، واإذا ما اأعلنه 
رئي����س جمل����س اإدارة اأ�س���ول �سحي���ح، فم���ا 

احلاجة للم�سا�س بحقوق املواطنني؟!

تاسعا: إن شركة أصول مستمرة في 
تحقيق أفضل النتائج التي من شأنها 

تنمية أصول الصناديق التقاعدية 
كما تؤكد إن سياستها بخصوص 
اإلفصاح عن المعلومات مقترنة 

بالهيئة العامة للتأمين االجتماعي.
اأم���ا ما يتعل���ق يف �سيا�سة الإف�س���اح، فاإننا 
ن���ود لف���ت النتب���اه اأن رئي����س جمل����س الإدارة 
الجتماع���ي  التاأم���ني  اإدارة  جمل����س  وع�س���و 
را�سد امل���ري رف�س الإف�ساح ع���ن اأي معلومات 
لل�سحيفة )بح�س���ب املقابل���ة امل�سجلة(، وهذا 
الأم���ر يتعار����س كلًيا مع ما ه���و معلن يف موقع 
الهيئ���ة، حي���ث ن�ست الهيئ���ة يف مقدمة عر�س 
التقاري���ر والإح�ساءات: “اأنه من منطلق اإميانها 
بال�سفافي���ة وحق امل�سارك���ني يف نظام التاأمني 
الجتماعي وجميع الأطراف املعنية يف الو�سول 

اإلى البيانات املعنية بهم”.
وه���ذا الأم���ر يت�سارب م���ع مب���داأ الهيئة يف 
حق الو�سول للمعلوم���ات املعلن على موقعها 
الإلك���رتوين وي�سط���دم مع م����روع جاللة امللك 
الإ�سالحي القائم على الدميقراطية وال�سفافية.

الختام: عمومًا لقد تحدث رئيس 
مجلس إدارة أصول راشد المير 

خالل رده على ما سبق وإن أوردناه 
بحروف وأرقام كبيرة، ولكنها 

فارغة.

علوي املو�صوي

“اأ�سول” للح�سول على املعلومات...  ل�  ارجعوا  املري: 
وه���������و ي����ع����ل����ن ع���������دم الإف���������������س�������اح ع���ن���ه���ا!

اأو  ����س���ط���ب  “التاأمينات”  ل�������  ي�����ج�����وز  ل 
ال���ع���ام���ة الأم������������وال  ع�����ن  ال����ت����ن����ازل  اأو  اإه����������داء 



4local@albiladpress.com بالدنا السبت 4 أغسطس 2018 
22 ذو القعدة 1439
العدد 3581

مرفاأ اأم احل�سم بال حرا�سة وال�سيادون يعانون ال�سطو على معداتهم
“$” تعر�س ر�ؤية النائب ال�صابق بوخما�س لتطوير خدمات “رابعة العا�صمة” )3(

قال النائب ال�صابق ح�صن بوخما�س لـ “البالد” 
اإن منطقـــة اأم احل�صم حتتاج مرفـــاأ منا�صبا يتالءم 
مع احتياجات ال�صيادين، �يت�صمن مرافق منا�صبة 

خ�صو�صا مـــع �جود “فر�صة” متوا�صعة حاليا �بال 
حرا�صة كافية.

ال�صحيفـــة  مـــع  ميدانيـــة  بجولـــة  �حتـــدث 
املرفـــاأ  عانـــوا مبوقـــع  احل�صـــم  اأم  اإن �صيـــادي 
احلـــايل من �رسقـــة معداتهـــم الثمينة؛ لأنـــه �صاحة 

مفتوحة د�ن عيون حار�صة �رادعة.
�اأكـــد بوخما�ـــس اأنه يتبنـــى ا�صتمـــالك اأر�س 
منا�صبـــة لإقامة مرفاأ اأم احل�صـــم، �بحيث يت�صمن 
علـــى جميع املرافـــق الالزمة ملزا�لـــة املهنة بكل 
اطمئنان �د�ن خما�ف مـــن ال�صطو على املعدات 

اأ� القوارب.

المهنة النبيلة
�لفـــت النائـــب ال�صابـــق بوخما�ـــس اإلـــى اأن 
توجيهـــات رئي�س الوزراء �صاحـــب ال�صمو امللكي 
الأمـــر خليفة بن �صلمان اآل خليفة لدعم املطالب 
اخلدمية مبنطقة اأم احل�صم ت�صر اإلى حر�س �صموه 
الكبر على تنمية املناطـــق للمحافظة على اإرثها 
التاريخـــي �احل�صـــاري، �اإن اأم احل�صم متثل ج�رسا 
للعبـــور بني املا�صـــي �احلا�رس، بف�صـــل تاريخها 

�موقعها اجلغرايف احليوي مبحافظة العا�صمة.
�راأى اأن �زيـــر الأ�صغـــال ��صـــوؤ�ن البلديـــات 
�التخطيـــط العمـــراين ع�صـــام خلف يبـــذل جهودا 
م�صكـــورة �مقـــّدرة لإنفاذ توجيهـــات �صمو رئي�س 
الـــوزراء، خ�صو�صـــا مـــا يتعلق با�صتكمـــال مرافق 

مرفاأ اأم احل�صم �تهيئته ب�صكل اأف�صل.
�قال اإن تطويـــر اخلدمات باملرفـــاأ �مرافقه 
احليويـــة اأ�لويـــة بخطة عملـــه باملرحلـــة املقبلة، 
�ذلـــك حر�صـــا منه علـــى ا�صتمـــرار مهنـــة ال�صيد 
�العنايـــة بها باعتبارهـــا من املهـــن النبيلة التي 

يتعني احلفاظ عليها.
�بني بوخما�ـــس اأن املوقع احلايل للمرفاأ غر 
�صالح ب�صكل م�صتـــدمي، �ل يليق مبن اأفنى عمره 

بهذه املهنة البحرينية الأ�صيلة.
�اأكد اأن عمر املطالبة مبرفاأ لأهايل اأم احل�صم 
يجـــا�ز 22 عاما، �يجب النظـــر مبطلب الأهايل من 

جانب الوزارة املعنية.
عـــن الدائرة ميثـــل الدائـــرة الرابعة مبحافظة 

العا�صمة حاليا النائب عبدالرحمن بوجميد. �اأعلن 
النائـــب ال�صابق ح�صن بوخما�س تر�صحه بانتخابات 

.2018
�متثـــل الدائرة مناطـــق اأم احل�صـــم �اجلفر 

�الغريفة �الفاحت �اأبو غزال �العدلية.

• اأم احل�صم حتتاج مرفاأ منا�صبا يتالءم مع احتياجات ال�صيادين	

• بوخما�س يطالب با�صتمالك اأر�س منا�صبة لإقامة مرفاأ اأم احل�صم 	 • ح�صن بوخما�س	 • �زير الأ�صغال	

را�سد الغائب

املــنــطــقــة اإرث  عـــلـــى  ــمــحــافــظــة  لــل ــب  ــ�ــص ت الـــــــــوزراء  رئـــيـــ�ـــس  ــو  ــم ــص � تـــوجـــيـــهـــات 
ــذل جـــهـــودا مـــقـــّدرة لإنـــفـــاذ تــوجــيــهــات �ــصــمــو رئــيــ�ــس الـــــوزراء ــب �زيــــر الأ�ـــصـــغـــال ي

وعود “الأ�شغال” لتطوير 

مرفاأ اأم احل�شم

- زيادة الطاقة ال�صتيعابية باملرفاأ.

-  تطوير اخلدمات �املرافق احليوية مثل 

مرابط القوارب �ال�صالمل الإ�صمنتية.

-  تطوير ال�صارع املوؤدي اإلى املرفاأ.

- درا�صـــة اإمكان �جود مزلق للقوارب على 

ال�صاحل.

- تو�صيل الكهرباء �املاء.

املوقع احلايل 
للمرفاأ غر 

�صالح �ل يليق 
بال�صيادين

عمر املطالبـة 
مبرفاأ لأهايل اأم 
احل�صــم يجـــا�ز 

22 عاما
ت�سوير: خليل ابراهيم
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انتخابات مدينة ال�شباب ت�شهد فوزا متكافئا بني مر�شحيها
مب�شاركة 504 ناخبني

�أ�شف���رت  للم���ر�أة:  �لأعل���ى  �ملجل����س   - �لرف���اع 
�نتخابات “جمل�س �شباب 2030” �لتي �أجريت يف مدينة 
�ل�شباب يومي �لأربعاء و�خلمي����س، عن فوز 12 مر�شحاً 
ت�شاوت فيها مقاعد �ل�شباب مع مقاعد �ل�شابات وذلك 
م���ن جمم���وع 26 مر�شح���اً، فيما بل���غ عدد �لذي���ن �أدلو� 
باأ�شو�تهم 504 ناخباً من منت�شبي مدينة �ل�شباب، وبلغ 

عدد �لأ�شو�ت �ل�شحيحة 488 و�لباطلة 16.
وبح�شب �إعالن �للجنة �لنتخابية �مل�شوؤولة عن فرز 
�لأ�ش���و�ت فقد �شوتت 265 �إن���اث و223 من �لذكور، 
وج���اء ب���در �لبدر يف �ملرك���ز �لأول بح�شول���ه على 322 
�شوتاً، تلته فاطمة جابر ب� 287 �شوتاً، ثم على �لتو�يل 
كل م���ن عب���د �لعزي���ز �ملع���اودة 236 �شوت���اً، وحممد 
�لعجم���ي 231 �شوتاً، ورو�ن �لع���و�د 195 �شوتاً، وكل 
من لولوة حمد �ل�شاعي ويا�شمني حممد ب 186 �شوتاً، 
وخالد فخ���رو 170 �شوتاً، وزين �لكوهجي 162 �شوتاً، 
وكل م���ن يعقوب خليل وحم���د �لنامليتي ورمي �لزياين 

ب� 153 �شوتاً.
وجاءت ه���ذه �لنتخابات يف خت���ام برنامج “�شوت 
�ل�شب���اب 2030” �ل���ذي �أطلقه �ملجل����س �لأعلى للمر�أة 
بتع���اون م�ش���رك م���ع كل م���ن وز�رة �ش���وؤون �ل�شباب 
و�لريا�ش���ة و”متكني”، و�ل���ذي ت�شت�شيف���ه فعاليات 

“مدينة �شباب 2030” لهذ� �ملو�شم.
�لروي���ج  عل���ى  ذل���ك  قب���ل  �ملر�شح���ون  وعم���ل 
لرباجمه���م االنتخابي���ة يف اأو�ش���اط زمالئه���م ال�شباب، 
وت�شمن���ت معظ���م تلك الربام���ج حماور ح���ول جماالت 
تطوي���ر وتنوي���ع بر�م���ج مدين���ة �ل�شب���اب، ومقرحات 
بتلبي���ة متطلبات �لناخبني وتطلعاته���م. ومن �ملتوقع 
�أن ي�شع���ى �ملر�شحون �لفائ���زون يف �إطار جمل�س مدينة 
�ل�شب���اب على تنفيذ حماور بر�جمه���م �لنتخابية �شمن 
��شتعد�د�تهم ملو�شم �ملدينة �ملقبل 2019، و�إي�شال 
�أ�ش���و�ت زمالئهم فيما يتعلق ب���اإد�رة �ملدينة من �أجل 
تعزيز جناحها وحتقيق �لأه���د�ف �لتي تقام �شنوياً من 

�أجلها.
وق���د �أُجري���ت تلك �لنتخاب���ات يف �أج���و�ء تفاعلية 
مماثل���ة متاماً لالنتخابات �لنيابية �لتي ت�شهدها مملكة 
�لبحرين كل �أربع �شنو�ت، حيث مت تهيئة مركز �نتخابي 
متكام���ل د�خل مدينة �ل�شباب جمه���ز�ً بكل �ملتطلبات، 
و�أدل���ى �لناخبون باأ�شو�تهم يف ثالث���ة �شناديق �قر�ع 
�ري���ة، وحتت �إ����ر�ف جلن���ة �نتخابية بح�ش���ور قا�شي 

وم�شاعدين له.

ومتهي���داً لذلك، ق���ام املنظمون بتنفي���ذ برنامج 
تدريب���ي مكث���ف لعدد 70 �ش���اب و�شابة م���ن منت�شبي 
�ملدينة حتت عنو�ن “�ش���وت �ل�شباب 2030”، بهدف 
تعريفه���م باملب���ادئ �لأ�شا�شي���ة للعملي���ة �لنتخابية، 
و�ل�شتم���اع يف �ملقاب���ل �إل���ى تطلعاته���م �مل�شتقبلية 
ور�أيه���م يف كيفية تطوي���ر �أوجه �مل�شارك���ة �ل�شيا�شية 
ومبا يت�شق م���ع اكتمال منظومة العمل الدميقراطي يف 

مملكة �لبحرين.
وا�شتمل الربنامج على عدد من املحا�رضات وور�ش 
�لعم���ل �ملتنوعة و�لتي نفذتها ع���دد من �جلهات ذ�ت 
�لخت�شا����س، وم���ن ب���ني تل���ك �ملحا����ر�ت، حما�رة 
بعنو�ن “ مملكة �لبحرين: دولة �ملوؤ�ش�شات و�لقانون”، 
وحما����رة ح���ول “دور جمل�س �لنو�ب و�للج���ان �لعاملة 
فيه، وحما�رة حول “�لعملية �لنتخابية”، وور�شة عمل 
حول “اعداد الربنامج االنتخابي” و�أخرى حول “مهار�ت 
�لدعاي���ة �لنتخابي���ة” نفذه���ا جميع���ا معه���د �لبحرين 
للتنمية �ل�شيا�شية، ثم ور�شة عمل حول “�رضوط العملية 
�لنتخابي���ة وخمالفاتها” نفذتها هيئة �لإفتاء و�لت�ريع 

�لقانوين، وحما�رة ح���ول “�أهمية �مل�شاركة �ل�شيا�شية 
للمر�أة و�شناع���ة �لقر�ر” نفذها �ملجل�س �لأعلى للمر�أة، 
كما ق���ام منت�شب���و الربنامج بزي���ارة ميداني���ة ملجل�ش 

�لنو�ب.
وتع���رف �ل�شباب من خالل ذلك على مفهوم �لعمل 
و�ملجال����س  �لت�ريعي���ة  �ل�شلط���ة  ودور  �لدميقر�ط���ي 
�لبلدي���ة، وتفا�شيل �لعملي���ة �لنتخابي���ة للمر�شحني، 
و����رضوط تر�شحهم، وم�شطلح���ات الربنام���ج االنتخابي 
وجلن���ة  �لق���ر�ع  و�شن���دوق  و�لنتخابي���ة  و�لد�ئ���رة 

�لنتخابات وغري ذلك من �لأمور ذ�ت �ل�شلة.
هذ� وياأتي برنامج “�شوت �شباب 2030” كن�شاط 
تفاعلي ��شتعد�د� ملو�شم �لنتخابات �لنيابية و�لبلدية 
�لقادمة، و�أهمية ممار�ش���ة �حلق �ل�شيا�شي و��شتقاللية 
ال�ش���وت االنتخابي، كم���ا يركز الربنام���ج على تعريف 
�مل�شاركني باأبعاد م�شاركة �ملر�أة يف �حلياة �ل�شيا�شية 
و�أث���ر ذل���ك عل���ى �لتنمي���ة و�لبن���اء �لوطن���ي، وه���و ما 
ين�شجم م���ع مو�شوع يوم �ملر�أة �لبحرينية �لذي يحتفي 

مب�شاهماتها يف �ملجال �لت�ريعي و�لعمل �لبلدي.

فوز 6 شابات و6 شباب أعضاء مجلس شباب 2030

انتقـــل إلى رحمــة اهلل تعالى 

خالد يوسف عثمان جناحي
 والد كل من وليد وطارق 

وشقيق كل من عبدالعزيز وعثمان وعبدالحي 
ويعقوب ومحمد

وسيوارى جثمانه الثرى يوم السبت 
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الساعة التاسعة صباحا بمقبرة المنامة

  تقبل التعازي للرجال 
في مجلس عبدالعزيز وعثمان جناحي 

رقم المجلس 1162 طريق 159 الجسرة 1001

https://maps.google.com/?q=26.170828,50.457676

وللنساء في منزل المرحوم بإذن اهلل 
منزل 2615 طريق 4382 سند 743

https://maps.google.com/?q=26.155251,50.581322

المحمود اللطيف عبداللطيف المحمود
بق���در �عتد�له ذ�ق م���ر�رة جالله، ففق���د �شيئا 
م���ن جماله دون �مل�شا�س من جماله، كماله يف نق�شه 
ونق�ش���ه يف كمال���ه. م�شى بعلمه �ملتوق���د بني �أزقة 
�لفقه، وج���در�ن �لتاري���خ �إل �أنه خرج منه���ا يتلم�س 
خيوطا من �ش���وء خافت بني جدر�ن متوترة من روح 

مت�شلقيها.
حاول���ت بو�شلة �ل�شيا�شة �إغو�ء �شفينة ت�شاحمه 
نح���و �أم���و�ج عارم���ة، وغا�شب���ة، توتر فيه���ا �جلميع 
لظ���روف الغلي���ان اال�شتثنائ���ي اإال اأن طبيعة تكوين 
�لرج���ل �لفطري، ومتا�ش���ك هدوئ���ه �لت�شاحمي هي 
�لتي عادة ما تنت�ر. فبع�س من �لرجال يعودون �إلى 

ذو�تهم عندما ت�شط لأنا مكرهة نحو �ل�شتقطاب.
عرفته يف �أك���ر حمطة، يوما عندما كنت يف عمر 
�ل� 22 ربيعا، و�نت�شار ��شمه مع �شوء �ل�شم�س، �شمن 
عري�شة �ملطالبة بعودة �حلياة �لنيابية �لعام 1992 
حيث كان عَم���دا يف مطالبة رجوع الربملان اإلى حفلة 

عر�س وطني.
كان���ت بد�ية خلق �لوعي �لدميقر�طي وكان من 
�ملطالبني بقطع تذكرة لرجوع كر�شي �لدميقر�طية 
�ل�شعب���ي، فاأُك���ر علي���ه مقع���د و�ح���د يف �نتخابات 
2014 لبع����س جماه���ري ل تع���رف �أن تق���ر�أ تاري���خ 
دميقر�طيتها، ومن كانو� يعّب���دون طريق �لو�شول 
م���ع حتالفات �شيق���ة تتوج����س خيفة م���ن كارزمية 

�لعتد�ل، و�إن كانت يف رجل مثله.
�شحي���ح �أن���ه �ن�شحب م���ن �لعري�ش���ة باكر� كما 

�نتق���ده منتق���دوه، لكن���ه رغم ذل���ك يق���وم بتاأدية 
االأق�ش���اط الوطنية من جهات اأخ���رى. وقادين الزمن 
لأك���ون معه ع�ش���و� يف �ملجل����س �لأعل���ى �لإ�شالمي، 
وكان نقط���ة �لعت���د�ل يف �ملجل����س بخ���الف ما كان 
ي�ش���اع عنه يف االأو�شاط من طاأفن���ة اأو فئوية، ب�شبب 
بخ���ار بع�س �لبيانات �لت���ي ل تعك�س �عتد�له �لناقد 
و�مل�شيط���ر يف �لأخري. ول ميك���ن �خت�شار �لرجال يف 

بيان يتيم يف ظرف خا�س خارج �ل�شياق.
كان يف �ملجل����س من�شفا ل���كل �لطو�ئف، وعلى 
م�شافة و�حدة من كل �ملذ�هب مد�فعا ومن�شفا. هو 
�ملحمود �للطيف عبد�للطيف �ملحمود. قامة وطنية 
�ختلفن���ا معه���ا �أو عليه���ا. لي�س من جم���ال �حلقيقة 
�لو�ش���ول �إل���ى �لتماث���ل و�لتماه���ي و�لخت���ز�ل مع 
�لآخ���ر �أيا يكن هو �لآخر، فالخت���الف ثر�ء يف قامو�س 

�حل�شار�ت، وتقييم �رتفاع �جلبال.
حاول���ت الظروف اأن تقزم الرجل يف اإطار جمعية 
�لوح���دة �لوطنية �أو عر�س جتمع �لفاحت �أو جر تاريخه 
و�خت�ش���اره يف ز�وي���ة �شيا�شي���ة �أو نف���ق خمت�ر، �إل 
�أين �أرى ذل���ك �خت���ز�ل ممتلئ���ا ب�شوك ظْل���م �لرجال 

�ل�شتيعابيني و�ل�شتثنائيني �أمثال �ملحمود.
لي�س �نتقا�شا من �جلمعية، فلها جمالها، ولكن 
�إميان���ا باأن بع�س �لهامات تعلو على �لأ�شقف. هناك 
بع����س �لرج���ال ي�شوقهم �لق���در لأن يكونو� للجميع 
على م�شاف���ة و�ح���دة، وتلزمهم �لأق���د�ر لأن يكونو� 
�إن���ذ�ر �أجر��س مهما كانت زين���ة �لأعر��س على فر�س 

�أو �أفر��س.
�للطي���ف �ملحمود، وحيث ل���كل �مرئ من ��شمه 
ن�شي���ب، كان �ملنطق���ة �ملرنة لل�شف���ة �جلميلة من 
�ملح���رق، حي���ث يتعمل���ق بني زم���ن و�آخ���ر �لنغالق 
لبع�س �جلمعيات يف �شفة تطرف هنا �أوهناك متاما، 
كما هو �ل�شيخ �أحمد �لع�شفور، ميثل �ملنطقة �ملرنة 
يف �ل�شف���ة �لأخ���رى للمذهب �لآخ���ر. �لع�شفور �لذي 

كان ن�ر�.
حج���م املحمود كرب ب�ش���كل جمي���ل، واأو�شك اأن 
يك���ون نقطة �لرت���كاز حلق���وق �ملجتم���ع �لبحريني 
باأجمع���ه ل���و ��شُتثم���ر �لرج���ل جي���د� م���ا بع���د �لأزمة 
�ل�شيا�شية. لكن، ولأنن���ا يف �لبحرين، ولأن كثري� من 
�ملنتفعني �شيا�شي���ا �أو �جتماعيا �أو �قت�شاديا تكره 
تعملق قامات االرتكاز، ونقاط التوازن الب�رضي خوفا 
من ت���وزع �لكعكة �لجتماعية للكب���ار، ل ميكنهم �إل 
�ل�شع���ي لتاأجري زو�يا �شيقة حل�ر �لوحدويني يف بئر 
�شي���ق �أو �فتع���ال ز�وي���ة متوترة �أو �شناع���ة �شبايا 
�شغ���ار للت�شوي����س عل���ى �لنو��شي �لت���ي كثري� ما 

عانقت �ل�شماء.
هوؤلء �ل�شغار، و�أحيان���ا حل�شن نية، ونتيجة ملا 
ميليه �لعم���ر من طي����س ومر�هقة �شيا�شي���ة من �أي 
طي���ف �أو موقع، وجدو� كثري� عل���ى �ل�شيخ �أن يكون 

�ل�شيخ �جلامع جامعا لكل �شيخ.
جم���ال �ملحم���ود يف دعم���ه للقي���ادة كم���ا كان، 
وبق���ي، و�شيبقى مرهونا لوح���دة وطنية، ركائز هذه 

�لوح���دة: حم���د وخليف���ة و�شلمان، يف فل���ك، كو�كبه 
�لرف���اع و�ملح���رق و�ملنام���ة و�لبديع وبقي���ة مناطق 

�لبحرين.
ان جناح قي���م ال�شيخ يف االعت���دال تكرب عندما 
يك���ون له متثيال حقيقي���ا جمتمعي���ا وبرملانيا يليق 
بتاريخ �عتد�له، ومو�قف���ه �لوطنية، و�ن كان برجال 
يحمل���ون قي���م �لوح���دة �لوطني���ة يف وق���ت، �لوطن 
بحاج���ة �إلى نو�ب معتدلني ينت����رون لقيم �مل�روع 
�لإ�شالح���ي، ويعملون على �شط���ب �أي خطاب متوتر 
ي�شتدع���ي �ألغ���ام �لتاري���خ وقنابل���ه �لت���ي ُت�شتدرج 
مذهبيا ل�رب �لن�شيج �ملجتمعي، �أو ت�شعى لتذويب 
�أي حق وطني ت�ريعي �أو خدماتي للمجتمع �لبحريني 

بكل �طيافه يف “تيز�ب” برك �ل�شياع.
برمل���ان 2014 كان �لأ�شع���ف عل���ى �لإط���الق 
م���ن حيث �لت�ري���ع، ومن حيث �لوق���وف مع م�شالح 
�ل�شع���ب م���ن ن���و�ب �بط���ال يف ��شطن���اع �لق�شاي���ا 
�لهام�شي���ة، و�شع���اف يف �لق�شاي���ا �مل�شريية، فمن 
يقومون بال�شتجو�ب هم م�شقطوه، ومن يت�شابقون 
عل���ى زي���ارة جمال�س �لنا����س عند �لر�شي���ح هم من 
يغلق���ون هو�تفه���م بعد �لنج���اح!! و�ل�ش���وؤ�ل: كيف 
�شيك���ون برمل���ان 2018 لو تكاتف �جلمي���ع لختيار 
مر�شح���ني معتدلني من كل �لأطي���اف يف كل منطقة 
بحرينية لي�شكلو� “لوبيا” وطنيا، يبعد الربملان عن 
�لن�شغ���ال بال�شو �ملتلفز بالع�ش���الت �لعنرية على 
�لنا����س �إل���ى خطاب يقف م���ع ت�ري���ع قو�نني تدعم 

حق���وق �لنا����س كقانون �لتقاع���د �ل���ذي �أ�شبح فيه 
�لرق�س �لعلني على �ملك�شوف.

�ملو�ط���ن يف ظ���ل �لغ���الء وجنوني���ة �ل�ر�ئ���ب 
و�رتف���اع �لأ�شعار يحتاج �إلى ن���و�ب جدد �أول لتغيري 
�لدم���اء �لقدمية بدم���اء جديدة، وثاني���ا لنو�ب جدد 
ميتلكون �جلر�أة ليقفو� مع حقوق �ملجتمع �لبحريني 
ويقف���ون الأجل عيون الوح���دة الوطنية منربا لتعزيز 
�لوح���دة �لوطني���ة و�لوق���وف مع �لإجن���از�ت ورف�س 
غ����س �لطرف عن �أخطاء �أي وزير وعدم توزيع �لبخور 

وم�شح �جلوخ خلطاأ �ي وزير.
يا �شادة، تعب �لبحرينيون من ثقافة “�لأك�شن 
�جلاكي�شاين”. �ل�شيخ �لدكتور كان �لدكتور �ل�شيخ، 
ه���ذ� �لأزه���ري �ملعت���دل ذو �لبت�شام���ة �لقادمة من 
تاريخ حافل بال�شوك و�لزجاج �ملنثور على �لطرقات 
�شيبق���ى لكل �لبحرينيني، فه���ذ� قدره، فاإن كان يف 
جمعية �شيمنحه���ا باقته �لعتد�لي���ة، و�إن تلم�س �أي 

ز�وية �شتكون عطر� ور�شات �شكر.
وقوفه مع قانون �لتقاعد وبيانه �ملطّعم حقوقا 
و�إن�شاني���ة و�عتد�ل بعد طول غيبة دليل �آخر على �أن 
�لكب���ار �ذ� تو�رو� يف �خلفاء، فه���م يزرعون �لأمل يف 
�لزو�ي���ا لتكون كل �لزو�يا هي �لأمل �أو من�شغلون يف 
ترتي���ب حقائب �ل�شفر لقطع تذك���رة �ل�شفر للعودة 
عل���ى �أقرب طائرة لال�شطفاف م���ع �لوطن. �ملحمود 
�للطي���ف عبد�للطيف �ملحمود، �أن���ت بع�س من كل، 

وكل �لبع�س ويكفيك ذلك فخر�.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح
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وكيل “البلديات” يبحث التعاون النيابي مع بوجميد

الع�سفور: ت�رسيع اإدماج املواطنني يف موؤ�س�سات “اخلا�ص”

تنفيذ 60 م�رسوعا من اأعمال �سيانة الطرق
خالل الن�شف الأول ... “الأ�شغال”:

املنام���ة - وزارة الأ�شغ���ال و�ش�ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: �رصح وكيل �ش�ؤون الأ�شغال 
ب����زارة الأ�شغال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين اأحم���د اخلي����ط ب����أن ال���وزارة انته���ت 
خالل الن�ش���ف الأول من العام اجل���اري من تنفيذ 
اأعم���ال ال�شيان���ة لع���دة م�اقع وذلك ع���ن طريق 
العق����د الزمني���ة مع مق���اويل الط���رق بلغت اأكرث 
م���ن 60 م�قع���ا، �شعي���ا من ال����زارة اإل���ى تط�ير 
البني���ة التحتي���ة واملحافظ���ة على �شبك���ة الطرق 
يف خمتل���ف حمافظ���ات اململك���ة واإبقائه���ا �شمن 
امل�شت�ى الفني املطل�ب، والعمل على �شيانتها 
با�شتم���رار؛ لتح�ش���ن ورف���ع م�شت����ى ال�شالم���ة 
املروري���ة عليه���ا، م�شريا اإل���ى اأن عملي���ة العناية 
والتط�ي���ر تتم بالتن�شي���ق مع املجال����س البلدية 
ملعرفة احتي�ج�تهم وحتديد اأولوي�تهم من اأعم�ل 
تط�ي���ر الطرق يف جممع���ات املحافظ���ة واإدراجها 

على برنامج ال�زارة للتنفيذ.
وتن�ع���ت اأعم���ال �شيانة الط���رق املنجزة يف 
خمتل���ف املحافظات ما بن اإع���ادة تاأهيل الطرق 
يف عدد من املجمعات واأعمال اإعادة ر�شف واإعادة 
اإن�شاء للطرق با�شتبدال الإ�شفلت القدمي بطاب�ق 
الر�ص���ف، وذلك تبع���� لأهمي���ة العمل م���ن ن�حية 
ال�شالمة املرورية، واحلالة الإن�شائية للطرق ن�شبًة 

اإلى عمرها الفرتا�شي.
وع���ن اأبرز امل�شاريع الت���ي نفذتها ال�زارة يف 
حمافظة العا�شم���ة، اأو�شح وكيل �ش�ؤون الأ�شغال 
اأنه���ا متثلت يف اأعم���ال اإن�شاء عدد م���ن الطرقات 
بالط����ب مبجم���ع 318 و314 يف النعي���م، اإع���ادة 
تاأهي���ل مدخ���ل الب���الد الق���دمي من جه���ة منطقة 
اخلمي����س، والطريق 2835 جمم���ع 328 بال�شقية، 
كما مت���ت �شيان���ة ج����رص املرف���اأ امل���ايل، واإعادة 
ر�ش���ف الطري���ق 45722 مبجم���ع -745 �شن���د، 
تبلي���ط املم���رات عل���ى الطري���ق 3306 والطرق 
املحيطة مبجمع 633 يف املعامري، ر�شف املمرات 
على طريق 651 والط���رق املحيطة-�شرتة جممع 
606، اإن�شاء الطريق���ن 184 و186 مبجمع 701 
يف ت�بلي، اإعادة ر�شف �شارع 26 يف العكر الغربي 
جمم���ع 626، اإعادة ر�شف �ش���ارع -44الن�يدرات 
جممع 644، اإع���ادة ر�شف الطريق 2347 والطرق 

املحيطة مبجمع 623 العكر ال�رصقي.
ويف حمافظة املح���رق مت تنفيذ عدة م�شاريع 
اأبرزه���ا اإن�ش���اء مم�شى الدي���ر و�شماهي���ج، واإعادة 
تاهي���ل ط���رق قري���ة ع���راد جمم���ع 242 املرحلة 
الثاني���ة، اإع���ادة ر�شف �شارع رق���م 47 يف املجمع 
109 باحل���د، كما مت تط�ي���ر وت��شعة �شارع ج�رص 
ال�شيخ عي�ش���ى مع �شارع الغ�����س و�شارع املطار 
وذلك باإ�شافة م�شارات جديدة بالجتاهن، اإن�شاء 
الطري���ق رقم 5427 مبجم���ع 254 بقاليل، ت�ش�ية 
ودفان الطريق 5549 مبجمع 255 بقاليل، ت�ش�ية 

ودف���ان الطري���ق رق���م 4131 والط���رق املحيطة 
مبجم���ع 241 بع���راد، اإن�ش���اء الطري���ق رقم 3327 
باملجم���ع 233 بالدير، اإن�شاء الط���رق رقم 4619 
و4623 باملجمع 246 بعراد، �شيانة الطريق رقم 
712 باملجم���ع 207، �شيانة الط���رق رقم 4024 

و4025 و4027 مبجمع 240 بعراد.
اأما يف املحافظة ال�شمالية، فقد اأو�شح وكيل 
�ش����ؤون الأ�شغال اأنه ق���د مت تنفيذ اأعم���ال اإعادة 
ر�ش���ف ال�ش���ارع 52 باملجمع���ات 452 - 454 - 
458 يف كران���ة، اإع���ادة ر�ش���ف الطري���ق 611 يف 
جن��شان جممع 506، اإعادة ر�شف الطريق 3232 
والط���رق املج���اورة يف ع���ايل جمم���ع 732، اإع���ادة 
ر�ش���ف الطري���ق 3837 يف ال���دراز مبجم���ع 538، 
اإع���ادة ر�ش���ف الطري���ق 4043 يف ال���دراز مبجمع 
540، �شيان���ة الطريق امل����ؤدي اإلى مقر معر�س 
اإيكي���ا البحرين مبجم���ع 712، تاأهي���ل ال�شارع 31 
والطريق 2975 باملجمعن 529 و531 يف املرخ.
كم���ا مت اإعادة تاأهيل عدد م���ن الطرق يف كل 
من منطقة ب����ري مبجمع 545، 551، 756، 752، 
 ،579  ،571  ،575 مبجم���ع  اجلنبي���ة  ويف   ،758
دم�شتان مبجم���ع 1022، 1019، 1017، كرزكان 
�شه���ركان   ،1026،1028،1025 باملجمع���ات 
مبجم���ع 1044، 1042، 1046، ويف �ش���دد مبجمع 
 ،1033 مبجم���ع  املالكي���ة  ويف   ،1038،1037
1034، ويف الل����زي مبجم���ع 1018، 1205، ويف 

مدينة حمد من جممع 1203 اإلى جممع 1216.
واأ�ص����ر اخلي�ط اإل���ى اأن اأب���رز م�ص�ريع �صي�نة 
الطرق الت���ي مت تنفيذه���ا يف املحافظة اجلن�بية 
متثل���ت يف م�رصوع تاأهيل الطري���ق 3338 وتط�ير 
�ش���ارع 37 بالبح���ري جمم���ع 933، تاأهي���ل الطرق 

ب�ك����ارة  يف   1712،1715،1716،1717،1721
جمم���ع 917، اإعادة ر�شف الط���رق 1624، 1623 
و1626 بالرف���اع جمم���ع 916، تاأهي���ل الطري���ق 
1303 والط���رق املج���اورة مبدين���ة عي�شى جممع 
813، تط�ير م�اق���ف ال�شيارات لل�ش�ق ال�شعبية 
مبدين���ة عي�شى جممع 812، تاأهيل اأر�شفة الطرق 
 ،808 810، 806 مبدين���ة عي�ش���ى جمم���ع   ،814
تاأهي���ل اأر�شف���ة الطري���ق 714 مبدين���ة عي�ش���ى 
جممع 807، تاأهي���ل اأر�شفة الطريق 306 مبدينة 
عي�شى جمم���ع 803، تط�ير الطريق 636 والطرق 
املجاورة مبجم���ع 806، تبليط الطرق 743 ،709، 
731 بالط�ب باملجمع 907، اإعادة ر�شف الطريق 
2536 جمم���ع 925، تبليط الطريق 303 بالط�ب 
يف الرف���اع جمم���ع 903، اإع���ادة ر�ش���ف ج���زء م���ن 
الطريق 2712 يف الرفاع جممع 927، اإعادة ر�شف 
ج���زء من الطريق 709 مبجم���ع 709، اإعادة ر�شف 
الطريق���ن 519 و523 مبجم���ع 905 يف الرف���اع 

ال�رصقي.
واأ�ص����ف اخلي����ط اأن اأعم����ل ال�صي�ن���ة ت�أتي 
�شم���ن اإ�شرتاتيجية املحافظة عل���ى اأ�ش�ل �شبكة 
الط���رق ومتدي���د العمر الفرتا�شي له���ا من خالل 
التدخل املبك���ر، م�ؤكدا اأن اأعم���ال �شيانة الطرق 
واإعادة تاأهيلها تاأتي �شم���ن خطة وزارة الأ�شغال 
لتط�ير وتاأهيل �شبكة الطرق مبختلف املحافظات 
باململكة ت�شهي���ال للتنقل بن املناطق املختلفة 
ب���كل ي����رص واأم���ان، اإذ تعمل ال����زارة عل���ى ت�زيع 
جمي���ع جه�دها واإمكاناتها لتحظ���ى �شبكة الطرق 
باململك���ة بالعناي���ة والهتمام الكافي���ن ولرفع 
م�شت�ي���ات ال�شالم���ة والأداء عل���ى �شبك���ة الطرق 

حف�ظ� على �صالمة م�صتخدميه�.

الأ�شغ����ال  وزارة   – املنام����ة 
والتخطي����ط  البلدي����ات  و�ش�����ؤون 
العم����راين: ا�شتقب����ل وكي����ل �ش�ؤون 
البلدي����ات ب�زارة الأ�شغ����ال و�ش�ؤون 
العم����راين  والتخطي����ط  البلدي����ات 
اأب����� الفت����ح ممث����ل الدائ����رة  نبي����ل 
ال�شاد�شة مبحافظة العا�شمة النائب 
عبدالرحمن بوجميد.ويف اللق�ء، رحب 
ال�كي����ل بالنائ����ب ب�جمي����د، م�شيدا 
بال����دور الكب����ري الذي يلعب����ه اأع�شاء 
ال�شلطة الت�رصيعي����ة يف خدمة ال�طن 
وامل�اطن����ن، م�ؤكدا يف ال�قت ذاته 
على التعاون الكبري بن ال�شلطتن 
اأج����ل  م����ن  والتنفيذي����ة  الت�رصيعي����ة 
ال�شال����ح الع����ام. ومت يف اللقاء بحث 
ع����دد م����ن امل��ش�ع����ات املتعلق����ة 

مبنطقة اأم احل�شم وامل�ا�شيع ذات 
الهتمام امل�شرتك والتي من �شاأنها 
ب����ن  والتن�شي����ق  التع����اون  تعزي����ز 
ال�����زارة وجمل�����س الن�����اب؛ حتقيقا 
ملزيد م����ن النج�ح�ت عل����ى م�صتوى 

العمل البلدي يف رب�ع اململكة.
وثم����ن ال�كيل ت�جيه����ات �شم� 
رئي�����س ال�����زراء للعمل عل����ى تنفيذ 
امل�ص�ريع اخلدمية يف املن�طق ك�فة، 
وتط�ير البني����ة التحتية التي ت�شهم 
يف حتقيق تطلعات الأهايل يف خمتلف 
مناط����ق اململكة، م�ؤك����دا اأن ال�زارة 
تعمل وفق هذه الت�جيهات لتقدمي 
اأف�صل اخلدم�����ت، وتذليل العقب�ت 
كافة من اأجل حتقيق تطلعات واآمال 

املواطنني وطموح�تهم.

العم���ل:  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
زار حماف���ظ ال�شمالي���ة عل���ي الع�شف�ر 
اأم����س الأول، معر����س الت�ظي���ف العام، 
ال���ذي تنظم���ه وزارة العم���ل والتنمي���ة 
الجتماعية، اإذ اأطلع���ه ال�كيل امل�شاعد 
ل�ش�ؤون العمل بال�زارة حممد الأن�شاري، 
عل���ى ال�ش�اغر ال�ظيفي���ة التي ي�فرها 
املعر����س، واملوجهة للب�حثني عن عمل 
م���ن خمتل���ف التخ�ش�ش���ات وامل�ؤهالت 
بتنظي���م  الع�شف����ر  الدرا�شية.واأ�ش���اد 
الجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل  وزارة 
ل�شل�شة املعار�س الن�عية والعامة التي 
ت�صته���دف اإدم�ج ال�صب����ب البحريني يف 
�ش����ق العم���ل، م�ؤك���ًدا دع���م املحافظة 

ملثل هذه املب���ادرات يف اإط���ار ال�رصاكة 
املجتمعية. 

اإل���ى املب���ادرات امل�شاندة  ولف���ت 
الت���ي اأطلقتها املحافظ���ة بالتعاون مع 
ال����زارة للم�شاهم���ة يف تاأهيل وت�ظيف 
املحافظ���ة  اأه���ايل  م���ن  امل�اطن���ن 

ال�صم�لية يف من�ص�آت القط�ع اخل��س. 
واأكد الع�شف����ر اأن عر�س اأكرث من 
األ���ف �شاغر وظيف���ي يف ه���ذا املعر�س 
يعك����س ق���درة �ش����ق العم���ل يف مملكة 
البحرين عل���ى ت�ليد مزيد من ال�ظائف 
املنا�شبة للم�اطنن، م�شرًيا اإلى اأهمية 
ا�شتثمار ذلك يف ت�رصيع اإدماج امل�اطنن 

يف موؤ�ص�ص�ت القط�ع اخل��س. 

• اإن�شاء الطريق 2813 جممع 428 ال�شيف	

• اإن�شاء م�قف �شيارات على طريق 3925 جممع 339 اأم احل�شم	

• تاأهيل ج�رص املرفاأ املايل	

• ر�شف املمرات على الطريق 3306 والطرق املحيطة مبجمع 633 يف املعامري	

• ر�شف بالط�ب طريق 1206 جممع 412 الديه	

• تركيب حواجز للم�ص�ة داخل مدر�صة تدريب ال�صي�قة يف ع�يل	

• اإن�شاء الطريق 186 مبجمع 701 ت�بلي	

تبديد التشاؤم في الكويت
كلم���� حتط ط�ئرة املبعوث اخل��س لالأمني الع�م لالأمم املتحدة اإلى اليمن م�رتن 

غريفيث بدولة الك�يت تتغريرّ نربته من الت�شاوؤم اإلى التفاوؤل.
ويف زي�رته الأخرية لأمري دولة الكويت �ص�حب ال�صمو ال�صيخ �صب�ح الأحمد اجل�بر 
ال�صب����ح فقد عّلق املبعوث اآم�ل كثرية ب�نبع�ث دخ����ن اأبي�س ينهي الأزمة اليمنية، 
وخل�س لنتيجة اأن ل وقف للحرب اأو حل �صي��صي اإل مب�ص�عدة كويتية، فم� الذي جرى 

بن ال�شط�ر؟
يق����د �شم� اأمري دولة الك�يت جه����دا كبريا، واأغلبها بعيد ع���ن اأ�ش�اء الإعالم، 

ومقدما “رو�شتة” العالج، بخربة �شيدلين دبل�ما�شي، يطبب الأزمات اأينما وجدت.
كب�ش�ل���ة الع���الج تق�م عل���ى 3 اأم�ر حم���ددة على طاول���ة التفاو����س: املبادرة 
اخلليجية واآليته� التنفيذية، وخمرج�ت موؤمتر احلوار الوطني، وقرارات جمل�س الأمن.
واأيرّ خ���روج عن الإطار الذي و�شعه قائ���د الإن�شانية يعني اإطالة الأزمة، وا�شتمرار 
ت����رد اليمن، وتغّول احلوثي���ني، كم� جرى موؤخ���را من عملي�ت عدائي���ة، وا�صتهداف 

امليلي�صي�ت احلوثية �صالمة املالحة البحرية مب�صيق ب�ب املندب والبحر الأحمر.
اأبلغن���ي اأ�صدق�ء كويتي���ون اإن املبعوث الأممي خرج من ق�ر الإم�رة متف�ئال، من 
ق�ئد يكرِّ����س مه�مه اليومية، للت�ص���دي للفتنة -اإذا ا�صتيقظ���ت-، وواأد الحرتاب، 
دت �شنعاء  واإع���الء ثقافة ال�شالم، وه���� الذي عانت بالده من غزو عراقي غا�ش���م، واأيرّ
جرمي���ة بغ���داد، فلم ينتق���م اأو يثاأر واإمنا ت�شام���ى وت�شامح، و�ش���خ 59 ملي�ن دولر 

م�شاعدات طبية لليمنين، وهي من �شيم الأمراء النبالء.
ولي����س م�شتغرب���ا اأن ت�شت�شي���ف الك�يت ج�ل���ة جديدة من احل�ار ب���ن الفرقاء 

بالأ�شابيع املقبلة، لأن عالمة “�شنع ال�شالم” بالدول اأ�شبحت ماركة ك�يتية.

االتصال الملكي
ات�ص�ل �ص�حب اجلاللة امللك املفدى بعدد من رج�ل احلر�س امللكي، املرابطني 
مبيدان القتال بعملية اإعادة الأمل، تذكري م�شتمر، بالت�شحيات البحرينية، دفاعا عن 

الدين، والأر�س، والكرامة، ومن��رة اليمن وحكومته ال�رعية.
كل الت�في���ق للب�ا�ش���ل.. وكم���ا قال جاللت���ه: “�شريوا على برك���ة اهلل وت�فيقه، 

لتحقيق املزيد من النت�ص�رات، وم� الن�ر اإل حليفن� ب�إذن اهلل تع�لى”.

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات
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اإلزام �رشكة بدفع م�ستحقات موظف بعد ا�ستقالته

10 �سنوات وغرامة 5000 دينار لبائع خمدرات

عقد �لعمل �ألزمها بزيادة �سنوية 100 دينار

قب�ض عليه متلب�سا يف كمني

قالت �ملحامية �سه���ام �سليبيخ �إن 
�ملحكمة �لكربى �لعمالية �لأولى �ألزمت 
�رشكة باأن تدفع ل�سالح موكلها �ملوظف 
�ل�ساب���ق ل���دى �ملدعى عليه���ا �أكرث من 
9280 دينار، م���ع تعوي�سه بن�سبة 6% 
م���ن �لأجر �ل���ذي تاأخر �رشفه م���دة �ستة 
�أ�سهر �أو �أقل من تاريخ ��ستحقاق �لأجر، 
وتز�د ه���ذه �لن�سبة بو�ق���ع %1 عن كل 
�سه���ر تاأخ���ر بعد ذل���ك ومب���ا ل يجاوز 
ن�سب���ة %12 �سنوي���ا من ه���ذ� �لأجر من 
تاري���خ �ل�ستحقاق وحت���ى �ل�سد�د، مع 
ت�سليمه �سه���ادة نهاية �خلدمة وتذكرة 
�ل�سف���ر، وكذل���ك تعوي�س���ه بن�سبة 3% 
ب�س���اأن ب���دل �لإج���ازة ومكاف���اأة نهائية 
�خلدم���ة؛ كون���ه �أجنبي���ا م���ن تاريخ رفع 
�لدعوى حتى �ل�س���د�د، �إ�سافة �إلى �أنها 
�ألزمت �ل�رشك���ة و�ملدعي باملنا�سب من 
�مل�رشوف���ات، و�أم���رت باملقا�سة ب�ساأن 

�أتعاب �ملحاماة.
وقائ���ع  �أن  �سليبي���خ  و�أو�سح���ت 
�لدع���وى تتح�سل يف �أن موكلها �ملدعي 
كان ق���د �أقامه���ا مبوجب لئح���ة دعوى 
طل���ب يف ختامه���ا �إلز�م �ملدع���ى عليها 

باأن توؤدي له �لآتي:
 1 - فرق �لر�تب عن �لفرتة من 15 
نوفمرب 2012 وحتى 30 فرب�ير 2015 

مببلغ 3050 دينار�.
2 - �أج���ور متاأخرة عن �سهر �سبتمرب 

ل�سنة 2015.
3 - �لإج���ازة �ل�سنوية ملدة 23 يوما 

مببلغ 1303 دنانر.
4 - مكاف���اأة نهاي���ة �خلدم���ة مببلغ 

4307 دنانر و500 فل�ض.
5 - �سهادة نهاية �خلدمة.

6 - بدل برتول مببلغ 1230 دينار�.
يع���ادل  م���ا  �أو  �سف���ر  تذك���رة   - 7
و�لأتع���اب  و�مل�رشوف���ات  قيمته���ا 
و�لفائ���دة �لقانوني���ة بو�ق���ع %12 من 

تاريخ �ل�ستحقاق حتى �ل�سد�د.
و�أ�س���ارت �إلى �أن �سبب رفع �لدعوى 
ه���و �أن �ملدعي كان يعمل لدى �ملدعى 
عليه���ا �عتب���ار� من 15 نوفم���رب 2011 
لقاء �أج���ر �سهري وق���دره 1500 دينار، 
�أغ�سط����ض   3 بتاري���خ  �ملدع���ي  �أن  �إل 
2015 تق���دم با�ستقالته على �أن يكون 
�آخ���ر يوم عم���ل 30 �سبتمرب 2015 دون 
�أد�ء م�ستحقات���ه �لعمالي���ة، �لأم���ر �لذي 
حد� به لإقامة ه���ذه �لدعوى للق�ساء له 

بالطلبات �سالفة �لبيان.
وذكرت �ملحكمة يف حيثيات حكمها 
�أن �لدع���وى تد�ولت �أم���ام قا�سي �إد�رة 
�لدع���وى، وبجل�س���ات �ملر�فع���ة مثل���ت 
�ملدع���ى عليه���ا بوكي���ل، و�ل���ذي قدم 
مذكرة �أقر فيه���ا للمدعي مببلغ 5982 
دينار� و141 فل�سا كم�ستحقات عمالية 

و�سهادة �خلدمة.
و�أ�ساف���ت �أن���ه مت���ى كان م���ا تقدم 
وكان �لثابت ب�سورة عقد �لعمل بالبند 
�لثامن من���ه �أن ر�ت���ب �ملدعي �سيكون 
1350 دين���ار� عق���ب م���رور 12 �سهر�، 
و�سيك���ون 1450 دينار� بع���د مرور 24 
�سه���ر� م���ن �خلدم���ة، وكان �ملدعي قد 
ب���د�أ �لعمل يف 15 نوفم���رب 2011، و�أنه 

�أخذ� م���ن �لبند 2/1 من �لعقد، ومن ثم 
ي�ستح���ق ف���ارق �لر�تب ع���ن �لفرتة من 
15 نوفمرب 2012 وعن باقي �ملدة من 
15 نوفم���رب 2013 وحتى 30 �أغ�سط�ض 

.2015
وتابع���ت، ومل���ا كان ذل���ك وكان���ت 
�ملدع���ى عليه���ا، وهي �ملكلف���ة قانونا 
باإثبات �سد�ده���ا لأجر �ملدعي عن �سهر 
�سبتمرب 2015 وفارق �لر�تب ومل تقدم 
ما يدل على ذلك، ومن ثم تكون ذمتها 
ماز�لت م�سغول���ة بالأجر عن تلك �ملدة، 
وه���و ما تق���دره �ملحكم���ة مببلغ 4750 

وتلزمها باأد�ئه للمدعي.
و�أف���ادت �أن���ه ب�س���اأن طل���ب مكافاأة 
نهاي���ة �خلدمة، فاإن �ملقرر وفقا للمادة 
)116( م���ن قان���ون �لعمل �أن���ه ي�ستحق 
�لعام���ل غ���ر �خلا�س���ع لأح���كام قانون 
�لتاأمني �لجتماعي عند �إنهاء عقد عمله 
مكاف���اأة بو�قع �أجر ن�س���ف �سهر عن كل 
�سنة من �سن���و�ت �لعمل �لثالث �لأولى، 
و�أجر �سه���ر عن كل �سنة م���ن �ل�سنو�ت 
�لالحقة، وي�ستح���ق �لعامل �ملكافاأة عن 
ك�سور �ل�سنة بن�سبة �ملدة �لتي ق�ساها 

يف �خلدمة لدى �ساحب �لعمل.
�أن  ب���الأور�ق  �لثاب���ت  كان  ومل���ا 
�ملدع���ي قد بد�أ �لعمل م���ن 15 نوفمرب 
2011 حتى 30 �سبتمرب 2015، ومن ثم 
تكون مدة خدمته 3 �سنو�ت و10 �أ�سهر 
و15 يوما، وي�ستحق عنها مكافاأة نهاية 
�خلدمة بو�قع �أجر 70.9 يوما تقريبا، مبا 
يو�زي مبل���غ 3426 دينار� و833 فل�سا، 

وهو ما تق�سي به �ملحكمة ل�ساحله.
ولفت���ت �إلى �أنه وحي���ث �إن �ملدعى 
عليه���ا مل تقدم ما يدل عل���ى ��ستنفاد 

�ملدع���ي ر�سي���د �إجاز�ت���ه �ل�سنوي���ة �أو 
ح�سوله على �لبدل �لنقدي ول ينال من 
ذلك ما قدمه وكي���ل �ملدعى عليها من 
�سور �سوئية �أم���ام �ملحكمة لتقدميها 
باملخالف���ة للم���ادة )132( م���ن قانون 
�لعم���ل، ومل يب���د عذر� لع���دم تقدميها 
�أمام قا�س���ي �إد�رة �لدع���وى، وملا كان 
ذل���ك وكان �ملدعي قد �لتح���ق بالعمل 
يف 15 نوفم���رب 2011 حتى 30 �سبتمرب 
2015 ومن ثم ي�ستحق بدل �لإجازة عن 
�ل�سنت���ني �لأخرت���ني و�لك�س���ور، �إل �أن 
�ملدع���ي ق�رش طلبه على مقابل 23 يوما 
مبا ي���و�زي 1111 دين���ار� و666 فل�سا، 

باعتبار �لأجر �لأ�سا�سي 1450 دينار�.
وب�ساأن طلب تذك���رة �لعودة قررت 
�أن���ه ملا كان م���ن �ملقرر قانون���ا �لتز�م 
�ساحب �لعم���ل �لذي ��ستق���دم �لعامل 
�لأجنبي مب�ساريف �إعادته �إلى بالده بعد 
�نتهاء عقد �لعمل �أيا كانت �لأ�سباب، ما 
مل يك���ن قد �لتحق بخدم���ة �ساحب عمل 
�آخ���ر بينم���ا، كم���ا مل يثب���ت �أن �ملدعي 
�لتحق بخدمة �ساحب عمل �آخر، ومن ثم 

ي�ستحق تذكرة �سفر.
وحول طلب �ملدع���ي لبدل �لبرتول 
مببل���غ 1230 دينار�، بينت �أنه و�إن كان 
�لعقد �رشيعة �ملتعاقدين، �إل �أن �ملدعي 
مل يقدم ما يفي���د قيمة ما تكبده ب�ساأن 
�لوقود لل�سيارة �ملوفرة له من �ل�رشكة، 
فمن ث���م تق�سي �ملحكم���ة برف�ض هذ� 

�لطلب.
وعن طلب �لفو�ئ���د �لقانونية، فاإن 
�ملحكم���ة تق�س���ي بها عن ف���روق �لأجر 
و�لأج���ر بن�سب���ة %6 لأول 6 �أ�سهر تز�د 
بن�سبة %1 يف �لأ�سهر �ل�ستة �لالحقة مبا 
ل يج���اوز %12، وبالن�سبة لبدل �لإجازة 
و�ملكاف���اأة بن�سب���ة %3 بو�س���ف عق���د 
�لعم���ل عمل جت���اري بالن�سب���ة للمدعى 
عليه���ا عمال بامل���ادة )81( م���ن قانون 

�لتجارة.
كم���ا �أو�سح���ت �ملحكم���ة �أن ر�سوم 
�لدعوى �لبالغ قدرها 326 دينار� و500 
فل�ض، ت�ستح�سل كالآت���ي، 267 دينار� 
و900 فل����ض من �ملدع���ى عليها ومبلغ 
58 دين���ار� و600 فل����ض م���ن �ملدعي، 
و�أن عل���ى �ملدعى عليه���ا دفع مبلغ 10 
دنانر لر�سوم �ل�سيغ �لتنفيذية للحكم 

ل�سالح �ملدعي.

�أيدت حمكم���ة �ل�ستئناف �لعلي���ا �جلنائية 
معاقبة بائع خمدر�ت بال�سجن ملدة 10 �سنو�ت، 
و�لأم���ر بتغرميه مبلغ 5000 دينار، بعد �لقب�ض 
عليه يف كم���ني متلب�ض ببيع نب���ات �ملاريجو�نا 

�ملخدرة بقيمة 200 دينار مل�سدر �رشي.
وتتح�سل تفا�سي���ل �لق�سية �ملد�ن فيها 
�مل�ستاأن���ف، �أن �إد�رة مكافح���ة �ملخدر�ت كانت 
قد تلقت معلومات عن �مل�ستاأنف من �أنه يحوز 
ويحرز �ملو�د �ملخدرة بق�سد بيعها وتعاطيها، 
�إذ متكنو� من �ل�ستعان���ة باأحد �مل�سادر �ل�رشية 
للقب�ض عليه متلب�سا، و�لذي متكن بالفعل من 
�لتو��س���ل معه حتت م�سمع و�إ����رش�ف من �لقائم 

بالبح���ث و�لتح���ري، �إذ �تف���ق معه عل���ى �للقاء 
و�رش�ء كمية من نبات �ملاريجو�نا �ملخدرة بقيمة 

200 دينار.
وبحل���ول �لوقت �ملتفق علي���ه ويف �ملكان 
�ملحدد م���ع �مل�ستاأنف �لتق���ى �لأخر بامل�سدر 
�ل����رشي حتت ب����رش �أف���ر�د �رشط���ة �لإد�رة �لذين 
ح����رشو� مل�ساه���دة عملية �ل�ست���الم و�لت�سليم، 
�إذ �لتق���ى �مل�ستاأن���ف بامل�س���در و��ستل���م منه 
�ملبلغ �مل�سور �سلفا للكمني و�سلمه من نافذة 

�سيارته �لكمية �ملتفق عليها.
وعق���ب �لتاأك���د م���ن ماهي���ة �مل���ادة �لتي 
ت�سلمه���ا �مل�سدر �ل����رشي، �سدر �أم���ر بالقب�ض 
عل���ى �مل�ستاأن���ف، �ل���ذي مت���ت متابعته حلني 
و�سوله �إلى �إحدى �لبنايات، وما �إن قرر �لدخول 

�إليها حتى مت �لقب�ض عليه.
وعرث �أفر�د �ل�رشطة بح���وزة �مل�ستاأنف على 
�ملبل���غ �مل�سور وكمي���ة من نب���ات �ملاريجو�نا 

�ملخدرة.
وثب���ت بعد فح����ض عين���ة �إدر�ر �مل�ستاأنف 
�حتو�وؤه���ا على مادة �حل�سي�ض �ملخدرة و�ملوؤثر 

�لعقلي �مليتامفيتامني “�ل�سبو”.
كم���ا ثب���ت للمحكم���ة يقين���ا �أن �مل�ستاأنف 
بتاريخ 3 ماي���و 2017، �أول: باع بق�سد �لجتار 
م���ادة �ملاريجو�ن���ا �ملخ���درة يف غ���ر �لأح���و�ل 
�ملرخ����ض بها قانونا، ثانيا: ح���از و�أحرز بق�سد 
�لتعاطي �ملوؤثر �لعقلي �مليتامفيتامني ومادة 
�حل�سي�ض �ملخدرة يف غ���ر �لأحو�ل �مل�رشح بها 

قانونا.

عبا�س اإبراهيم

حمرر ال�سوؤون املحلية

صعود المنافقين
�س���كا يل �أحدهم ع���ن �سود�وية بيئة �لعمل، و�سعوبة �لتعام���ل مع زمالئه، و��سفا 
�لو�س���ع “بالعف���ن” و”بع�ض �ملنافق���ني”، م�سيف���ا: ��ستطيع �أن �أ�سنفه���ا بالظاهرة 

�ملتنامية مبختلف قطاعات �لعمل.
تاأملت���ه لوهل���ة قبل �أن �أجيبه باإيج���از: للمرء يا �سديقي -به���ذ� �لوقت- م�سار�ن 

لل�سر يف �حلياة، وبناء �مل�ستقبل �جلديد، و�لأهم �لنجاح فيهما.
�لأول، م�سار )�ملبادئ(، وهو -بالغال���ب- �سائك، وطويل، ومتعرث، و�لتطور فيه 
بط���يء، وق���د ل يتطور، لكن �ملرء يخرج منه رجال، بر�أ�ض مرفوع، وباإرث ثقيل يفخر به 

�أبناوؤه، و�أحفاده من بعد.
�أما �مل�س���ار �لثاين، فهو م�سار )�لال مبادئ(، و�لذي يقت���ات �أ�سحابه على �لنفاق، 
و�لتطبي���ل، وخد�ع �لآخري���ن، و�رشقة جهوده���م، و�ل�سر بالطرق �ملخت����رشه للو�سول 

بغ�ض �لنظر عن �لو�سيلة.
و�أ�سف���ت ل���ه: غالبا م���ا يكون �ل�سع���ود به���ذ� �مل�سار ناجح���ا، ومقب���ول، و�رشيعا 
كال�ساروخ، وبثمن بخ�ض يدفع من فاتورة �لكر�مة، و�ملبادئ، و�لتي ل متثل لبع�سهم 

�أدنى �أهمية.
حلظ���ات من �ل�سمت، قب���ل �أن �أ�سغط على ي���ده بهدوء و�أنا �أق���ول “هذه خال�سة 

�حلكاية، ولك حرية �لختيار”.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

�ل�سماح ملن ل ميلك رخ�سة �ل�سياقة 
بالقيادة خمالفة يعاقب عليها �لقانون

يعت���رب قي���ادة �ملركبة من دون رخ�س���ة قيادة من �ملخالف���ات �جل�سيمة �لتي قد 
تت�سب���ب يف نتائ���ج ل حتم���د عقباها، فم���ن يقود مركبة وه���و غر موؤه���ل بذلك �سو�ء 
ل�سغر �ل�سن �أو عدم �لإمل���ام باأ�سول �ل�سياقة، فاإنه يعر�ض نف�سه و�أرو�ح �لآخرين من 
م�ستخدم���ي �لطريق للخطر، ولذلك ي�ستوجب من���ع �لأ�سخا�ض قيادة �ملركبات �إل بعد 
�حل�س���ول رخ�سة �لقي���ادة �ملعتمدة م���ن �لإد�رة �لعامة للمرور، وذل���ك ك�رشط �أ�سا�س 

لقيادة �أي مركبة على �لطريق.
وق���د ن����ض قانون �ملرور رقم )23( ل�سنة 2014 يف �ملادة )19(، على �أنه ل يجوز 
لأي �سخ�ض �أن يقود �أية مركبة، عد� ما ن�ض عليه يف �ملادة رقم )5( من هذ� �لقانون، 
با�ستثناء �لدر�جات �لآلية �لتي ي�سدر بتحديدها قر�ر من �لوزير، �إل بعد �حل�سول على 
رخ�س���ة قيادة جتيز له قي���ادة تلك �ملركبة. ويجب �أن يتو�ف���ر فيمن يطلب �حل�سول 

على رخ�سة قيادة �ل�رشوط �لآتية:
1( �أل تقل �سنه عن )18( �سنة ميالدية.

2( �أن ينج���ح يف �ختب���ار �لنظ���ر، و�أن يثب���ت خلوه م���ن �لعاهات �لت���ي تعجزه عن 
�لقيادة.

3( �أن ينجح يف �لختبار �لفني لقيادة �ملركبة �لتي يطلب �لرتخي�ض له بقيادتها 
ويف قو�عد �ملرور و�آد�به.

4( �أن يوؤدي �لر�سوم �ملقررة.
وحت���دد �لالئح���ة �لتنفيذي���ة �ل�رشوط �لأخ���رى �لتي يج���ب تو�فره���ا فيمن يطلب 
�حل�س���ول على رخ�سة قيادة، و�أن���و�ع رخ�س �لقيادة، و�رشوط و�إج���ر�ء�ت ��ستخر�جها، 
ومدته���ا، وكيفية جتديدها، و�إ�سد�ر ب���دل فاقد �أو تالف منه���ا، و�لر�سوم �مل�ستحقة 

عليها.
ومن ناحية �أخرى، فاإن �سماح �ساحب �ملركبة ملن ل ميلك رخ�سة �ل�سياقة بقيادة 
�ملركب���ة يعترب �م���ر� خمالفا كذلك، ويعاقب عليه �لقانون م���ن قام بهذ� �لفعل، كمن 
يق���وم باإعط���اء �سديقه �أو �بن���ه مفاتيح �ملركب���ة لقيادتها، وبذلك يك���ون قد �سارك 
يف ه���ذه �لو�قع���ة �لتي ق���د تت�سبب يف وقوع ح���ادث بليغ نتيجة ع���دم معرفة �ل�سائق 

با�سرت�طات �لقيادة و�للتز�م بالعالمات و�لإ�سار�ت �ملرورية.
ويف هذ� �ل�سياق، ي�ستوجب على �أولياء �لأمور عدم ترك مفاتيح �ملركبة يف �ملنزل 
و�إخفائها عن �أنظار وخا�سة �ملر�هقني �لذين توجد لديهم �لرغبة يف قيادة �ملركبة يف 
هذ� �ل�سن، فالأمر يعترب خطر� �إذ� ما قارناه باحلو�دث و�خل�سائر �لتي قد يت�سبب فيها 

�ملخالف عند قيادة �ملركبة، وهو غر موؤهل.
وق���د ن�ض �لقانون �ملرور رقم )23( ل�سنة 2014 يف �ملادة )47( مع عدم �لإخالل 
بالتد�بر �ملقررة وفقا لأحكام هذ� �لقانون �أو باأية عقوبة �أ�سد من�سو�ض عليها يف �أي 
قان���ون �آخ���ر، يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد عن �ستة �أ�سه���ر وبغر�مة ل تقل عن خم�سني 
دين���ار� ول جتاوز خم�سمئة دين���ار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني كل من �رتكب فعال من 

�لأفعال �لآتية:
)10( ت�سلي���م �ملال���ك �مل�سجلة با�سمه �ملركب���ة �أو �حلائز له���ا �أو �مل�سوؤول عنها 

�ملركبة ملن ل يحمل رخ�سة قيادة �ساحلة لقيادتها.

الثقافة األمنية

• �سهام �سليبيخ	

اأمانة العا�سمة تد�سن الدليل الإر�سادي لل�سحة وال�سالمة

�ملنام���ة - �أمانة �لعا�سم���ة: د�سنت 
�أمان���ة �لعا�سمة كتيب �لدليل �لإر�سادي 
ع���ن �ل�سالم���ة و�ل�سح���ة �ملهني���ة وذلك 
�سمن �إجن���از�ت جلنة �ل�سالم���ة و�ل�سحة 
�ملهنية بالأمانة.ويهدف �لدليل �لإر�سادي 
لل�سالمة و�ل�سحة �ملهني���ة �إلى حفظ وتعزيز 
�سحة �ملوظفني و�لعاملني من خالل �لوقاية 
م���ن �حل���و�دث و�لأمر��ض �ملهني���ة وحماولة 

�ل�سيطرة عليها.
ود�سن���ت �أمان���ة �لعا�سم���ة ه���ذ� �لدليل 
جلنت���ي  تك���رمي  حف���ل  �سم���ن  �لإر�س���ادي 
و�ل�سالمة  �ملناق�سات و�ملز�ي���د�ت و�ل�سحة 
�ملهني���ة، حيث تر�أ����ض �للجنت���ني مدير عام 
�لأمانة �ملهند�سة �سوقي���ة �إبر�هيم حميد�ن، 
�أما �لدليل فهو من �إعد�د جناة �ملعلم وهدى 

�لود�عي.
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ال���ب���ل���دان ال�����ص��ن��اع��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة اأجن������زت حت��ول��ه��ا ال����دمي����وغ����رايف ب���وق���ت مبكر

ال�����ص��ي��خ��وخ��ة ال��ن�����ص��ط��ة ع��م��ل��ي��ة حت�����ص��ن ف���ر����ص ال�����ص��ح��ة وامل�������ص���ارك���ة والأم�����ن
وامل����ر�����ص ب���ال���ع���ج���ز  م���ق���رن���ة  ال�������ص���ي���خ���وخ���ة  ت����ك����ون  اأن  ب�����ال�����������رورة  ل���ي�������ص 

31 عاما متو�سط عمر �لب�رش ب�سنة 1900 ثم قفز �إلى 65 عاما
“$” تن�ر كتاب “ال�صيخوخة الن�صطة” لأحالم القا�صمي )1(

تن�ر “الب���الد” على حلق���ات اأبرز ما 
يت�صمن���ه كت���اب اأ�صتاذ عل���م الجتماع 
امل�صاعد بق�صم الجتم���اع بكلية الآداب 
يف اجلامع���ة اأحالم القا�صم���ي املو�صوم 
التحدي���ات  الن�صط���ة:  “ال�صيخوخ���ة 
الناجح���ة  والتج���ارب  واملوؤ����رات 
وتطبيقاته���ا يف دول جمل����ص التع���اون 

اخلليجي”.
املجل����ص  ل�صال���ح  الكت���اب  واأع���ّد 
التنفيذي ملجل�ص وزراء العمل وجمل�ص 
دول  يف  الجتماعي���ة  ال�ص���وؤون  وزراء 

جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية. 
العامل ي�صي���خ، وي�صيخ وب�رعة. هذه 
حقيقة مل تع���د مو�صع ج���دال ونقا�ص، 
بل ه���ي واحدة م���ن اأه���م احلقائق على 
م�صتوى التغريات العاملية فيما يتعلق 

بالركيب العمري. 
لقد بداأت هذا التحول الدميوغرايف، 
ال�صناعي���ة  البل���دان  يف  ب���داأ،  م���ا  اأول 
حتوله���ا  اأجن���زت  الت���ي  املتقدم���ة 

الدميوغ���رايف يف وقت مبك���ر يف كل من 
بلدان اأوروبا الغربية والوليات املتحدة 

الأمريكية واليابان وكندا واأ�صراليا. 
اإل اأن ه���ذا التح���ول ب���داأ ي�صل اإلى 
بل���دان خارج هذه الدائ���رة ومن البلدان 
الت���ي كان���ت ت�صن���ف يف دائ���رة الدول 
النامي���ة اأو يف ط���ور النم���و مث���ل كث���ري 
م���ن البل���دان الآ�صيوية وبل���دان اأمريكا 

الالتينية واأوروبا ال�رقية. 
“ال�صيخوخ���ة  مفه���وم  ويعت���ر 
الن�صط���ة” من اأب���رز املفاهي���م القليلة 
الأخ���رية  ال�صن���وات  يف  ظه���رت  الت���ي 
لت�صخي�ص هذا الو�صع الراهن، وتقدمي 
احل���ل الأن�ص���ب له���ذه التح���ولت التي 

اأخذت تزحم على معظم بلدان العامل. 
العاملي���ة  ال�صح���ة  منظم���ة  تع���ّرف 
“ال�صيخوخ���ة الن�صط���ة” باأنه���ا “عملية 
حت�ص���ن فر����ص ال�صح���ة، وامل�صاركة، 
والأم���ن، من اأجل حت�صن ج���ودة احلياة 

•مع تقدم الب�ر يف العمر”.  القا�صمي م�صلمة ن�صخة من الكتاب لرئا�صة جامعة البحرين	

�إعد�د: ر��سد �لغائب

كبار ال�صن واحلاجة اإىل ت�صحيح ال�صورة النمطية

يف العام 1900 كان���ت متو�صط العمر املتوقع 
للب����ر 31 عام���اً، ارتفع يف منت�صف الق���رن الع�رين 
اإل���ى 48 عام���اً، ثم قف���ز يف الع���ام 2005 اإلى 65.6 
عاماً، وو�صل يف بع�ص البلدان اإلى 80 عاماً، ويتوقع 
اأن يرتف���ع متوقع عمر الن�صاء يف بل���د مثل الوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة يف العام 2030 اإل���ى 85 عاماً. 

ماذا يعني هذا؟ 
اإن���ه يعن���ي اإن �ص���كان الع���امل ي�صيخ���ون، الأمر 
ال���ذي �صيجعل ق�صي���ة �صيخوخة �ص���كان العامل اأبرز 
الق�صاي���ا امللح���ة املطروح���ة عل���ى اأجن���دة ال���دول 
واملنظم���ات الدولي���ة، ب�صبب التاأث���ري الكبري الذي 
�صيحدث ب�صيخوخة �ص���كان العامل على حالة ال�صحة 
واخلدم���ات الجتماعي���ة وحال���ة النم���و القت�صادي، 
وعل���ى كل مناحي احلي���اة. ولهذا ال�صب���ب، اأ�صبحت 
ق�صي���ة امل�صن���ن ق�صي���ة عاملية راهن���ة ُتعقد لها 
املوؤمت���رات، وتوؤل���ف حولها الكثري م���ن الدرا�صات 

والكتب، كم���ا اأنها ت�صهد اهتماماً عاملياً ل مثيل له 
طوال تاريخها.

ترتبط ال�صيخوخة، يف اأذهاننا، بالعجز واملر�ص 
وحت���ّول اإن�ص���ان ما من عام���ل ومنتج اإل���ى عالة على 
الآخري���ن ل يف نفقات اإعا�صته فح�ص���ب، بل حتى يف 
حركت���ه و�صكونه، قيام���ه وجلو�صه، يقظت���ه ونومه، 
�صحته ومر�صه. اإن���ه باخت�صار يتحّول ليكون اإن�صاناً 
م�صتطيع���اً بغ���ريه متام���اً مث���ل الأطف���ال ال�صغ���ار 
املعتمدي���ن على الكبار يف كل �ص���يء، بل قد يكون 
الو�صع اأك���ر �صوءاً حتى من الأطف���ال ال�صغار، لأن 
الآباء والأمهات عادة م���ا يكونون يف قمة �صعادتهم 
مبجيء طفلهم، ولهذا يقومون بامل�صتحيل وال�صاق 
وال�صع���ب من اأج���ل تن�صئت���ه وبقلب من����رح. لكن 
الو�ص���ع لي�ص كذلك مع رعاية كب���ار ال�صن، فمعظم 
كب���ار ال�ص���ن يج���دون اأنف�صه���م، يف نهاي���ة العم���ر، 
وحيدي���ن ويعانون م���ن العزلة والوح���دة، وكثرياً ما 

يتخّل���ى الأبناء ع���ن رعاية اآبائه���م واأمهاتهم جحوداً 
اأو ان�صغالً مب�صاغل احلي���اة احلديثة التي ل تنتهي. 
وت�صري الإح�صائي���ات الأمم املتحدة يف العام 2009 

اإل���ى اأن ن�صبة كب���ار ال�صنة ال���ذي يعي�صون وحيدين 
ترتفع يف البلدان املتقدمة، حيث ت�صل الن�صبة اإلى 
34 % يف اأوروب���ا واأمريكا ال�صمالية، وتنخف�ص اإلى 

11 % يف كل من افريقيا واآ�صيا.
يج���يء مفه���وم “ال�صيخوخة الن�صط���ة” لي�صحح 
الكثري من الأفكار اخلاطئة وال�صور النمطية ال�صلبية 
يف اأذه���ان الكثريي���ن ع���ن ال�صيخوخ���ة وامل�صن���ن. 
فلي�ص بال�رورة اأن تكون ال�صيخوخة مقرنة بالعجز 
واملر����ص وع���دم الإنت���اج والتكالي���ة املطلقة على 
الآخري���ن، بل اإن التقدم، يف ه���ذا الكتاب، �صيك�صف 
لنا اأن متتع كبار ال�شن بال�شحة، والن�شاط، واحليوية، 
والقدرة، على العمل )بالطبع العمل الذي يليق بهم 
ويتنا�ص���ب مع عمرهم(، والقدرة على التطوع خلدمة 
الآخرين من اأبناء واأحفاد وجريان واأ�صدقاء وغريهم، 
والقدرة على ممار�صة الهوي���ات املتعددة من تعلم 
العزف عل���ى البيانو اإلى الكتاب���ة والقراءة وممار�صة 
الريا�ص���ة واجلري مل�صافات طويل���ة وحتى القفز يف 
اله���واء م���ن مرتفعات عالي���ة، كل ذل���ك اأمر ممكن، 

وكبار ال�صن يقومون به يف بقاع خمتلفة من العامل. 

• 	ً يتوقع اأن يرتفع متوقع عمر الن�صاء يف بلد مثل اأمريكا بالعام 2030 اإلى 85 عاما

• 	ً القفز من مرتفعات عالية هواية يع�صقها هيلموت ويرز البالغ من العمر 87 عاما

• حقق بري�صون وليام هايز رقما قيا�صيا بعدما قفز باملظلة يف عمر 101 عام	

مبنا�صبة ي���وم ال�صحة العامل���ي يف العام 2012 
واملخ�ص�ص لل�صيخوخة وال�صحة حتت �صعار “ال�صحة 
اجلي���دة ت�صيف حياًة اإل���ى ال�صن���ن”، قامت منظمة 
ال�صحة العاملية بت�صميم جمموعة من املل�صقات من 
اأجل حمارب���ة ال�صور النمطية الراهن���ة التي يواجهها 

امل�صنون. 
وُتظهر ه���ذه املل�صق���ات امل�صن���ن يف اأو�صاع 
اإيجابي���ة وه���م ي�صتمتع���ون باحلياة عل���ى نحو كامل 
وي�صعرون بالر�صا عن احلياة التي يعي�صونها. واأمثلة 

لأن�صطة امل�صنن التي قامت املنظمة بت�صميمها:

هيلموت ويرز صيدالني متقاعد 
ميّثل القف���ز من مرتفعات عالي���ة الهواية التي 
يع�صقه���ا هيلموت وي���رز البالغ من العم���ر 87 عاماً. 

فقد اكت�صف هذا ال�صي���دلين ال�صابق القفز باحلبال 
املطاطية عندما كان عمره 75 عاماً. 

وهو يق���ول يف هذا ال�صدد: “عندم���ا اأقف هناك 
اأ�صع���ر بهدوء تام”، م���ع اأّنه غري موؤّم���ن �صوى ب�ريط 
مطاط���ي مرب���وط يف رجلي���ه. وظّل هيلم���وت �شاحب 
الرق���م القيا�صي لأكر القافزي���ن باحلبال املطاطية 

�صناً يف العامل منذ عدة �صنوات.

أكبر معمر يحقق رقمًا قياسيًا في 
القفر بالمظلة

حق���ق بري�ص���ون ولي���ام هاي���ز، وهو م���ن جنوب 
اإجنلرا، رقما قيا�صيا بعدما قفز باملظلة وهو يف عمر 
101 ع���ام. وبهذا ي�صب���ح اأكر معمر يف العامل يحقق 

هذا الإجناز.

ترى منظمة ال�صحة العاملية اأن حماربة 
امل�صنن  عن  ال�صلبية  النمطية  ال�صور 

باتت اأمراً مطلوباً ومهماً. 
امل�صنن  جت��اه  �صلوكنا  اأن  وال�صبب 
ال�صورة  بح�صب  كبرية،  بدرجة  يتحدد، 
ذهننا،  يف  عنهم  نحملها  التي  النمطية 
كما ميكن اأن تكون هذه ال�صورة النمطية 
هي ال�صبب وراء “تهمي�صهم هيكلياً، مثل 
اأو  حمّددة،  �صّن  يف  التقاعد  على  اإجبارهم 
العمل  اأ�صحاب  ن��زوع  مثل  ر�صمي،  غ��ري 
املحتملن اإلى اعتبارهم اأقّل ن�صاطاً واأقّل 

قيمة واأهمية”. 
وفيما يلي اأبرز ال�صورة النمطية التي 

تذكرها املنظمة:

الصورة النمطية 1: المسنون 
“مضى زمنهم”
ال�صحيح  م��ن 
ال�صن  ك��ب��ار  اأّن 
م�����ن ال���ع���ام���ل���ن 
اأق����ّل اإن��ت��اج��اً من 
العاملن ال�صباب، 
الدرا�صات  وتبّن 
طفيفاً  انخفا�صاً 
معاجلة  وت��رية  يف 
املعلومات ودرجة 

النتباه مع التقدم يف ال�صن، اإل اأن ال�صحيح 
اأي�صاً اأّن معظم الأ�صخا�ص يحتفظون جيداً 
مبوؤهالتهم العقلية وقدرتهم على التعلم 
مبا  غريهم  عن  يتمّيزون  كما  الكر.  عند 
يكون  وق��د  وذاك���رة.  خ��رة  من  ميتلكونه 
مّما  اأقّل بكثري  اجل�صدية  القدرات  تدهور 
 ،2011 اأكتوبر   16 ففي  مفر�ص.  ه��و 

بريطاين  مواطن  وهو  �صينغ،  فوجا  اأ�صبح 
 100 يبلغ  �صخ�ص  اأّول  هندي،  اأ�صل  من 
اإذ  امل��اراث��ون،  مناف�صة  يف  وي�صارك  ع��ام 
ا�صتطاع اأن يكمل �صباق ماراتون تورونتو 
و25  �صاعات  ثماين  يف  بكندا  واترفرونت 
من  الكثريين  تاركا  ثانية،  و16  دقيقة 
املتناف�صن ال�صباب خلفه. كما وقع عقداً 
ليكون جزءاً من حملة “اأديدا�ص” الإعالنية 
لعام 2004 مبعية ديفيد بيكام واملالكمة 

ليلى علي حفيدة حممد علي كالي.

الصورة النمطية 2: المسنون 
مغلوبون على أمرهم 

ل يعني التقدم يف العمر اأن يتحول الإن�صان 
اإرادة ومغلوب على اأمره وعاجز عن  ليكون بال 
اإع�صار  التحكم يف حياته وحياة الآخرين. فبعد 
 ،2007 عام  يف  بنغالدي�ص  �رب  ال��ذي  �صيدر 
وقامت  ن�صط  بدور  امل�صنن  جلان  ا�صطلعت 
الأ�صخا�ص  املبّكر على  الإنذار  ر�صائل  بتعميم 
الفئات  وحتديد  للخطر،  عر�صة  الأكر  والأ���ر 
امل�صتفيدين  قائمة  وجتميع  ت�����رّراً،  الأك��ر 
الإغاثة.  �صلع  تلقي  ومكان  بتوقيت  واإبالغهم 
وقعا  ال��ّل��ذي��ن  والت�صونامي  ال��زل��زال  وعقب 
اإلى  واملتقاعدون  امل�صنون  ب��ادر  اليابان  يف 
التطّوع يف مواقع الكارثة النووية، وقالوا اإّنهم 
النووية. فقد  ل يخافون من التعّر�ص لالأ�صعة 
كانوا، بحكم تقدمهم يف ال�صن، اأقّل تخوفاً من 
غريهم من الآثار الطويلة الأجل لذلك التعّر�ص. 

الصورة النمطية 3: المسنون 
سيخرفون في آخر المطاف 

ال��ت��ي حت���دث ب�صكل  ال���ذاك���رة  ه��ف��وات 

املراحل  كل  يف  ال�صائعة  الظواهر  من  عار�ص 
الإ�صابة  خماطر  اأّن  من  الرغم  وعلى  العمرية. 
تقدم  مع  حاد  ب�صكل  ترتفع  اخلرف  باأعرا�ص 
 60 اأعمارهم عن  العمر وخا�صة لدى من تزيد 
)فقدان  املحتملة  اخل��رف  عالمات  ف��اإّن  عاماً، 
كيفية  يف  ال�صك  مثل  الذهنية(،  ال��ق��درات 
اإكمال  و�صعوبة  الب�صيطة  بالوظائف  القيام 
الف�صول،  اأو  ال�صهور  بن  والتخليط  اجلمل 
لل�صيخوخة.  ال��ع��ادي��ة  ال��ع��الم��ات  م��ن  لي�صت 
فمعظم امل�صنن قادرون على تدبري �صوؤونهم 
اليومية. وميكنهم املوافقة  املالية وحياتهم 
عن �صابق علم على العالج اأو التدخالت الطبية 
التي قد يحتاجونها. والواقع اأّن بع�ص الأ�صكال 
مع  تتطّور  بل  حالها،  على  تظّل  ذاكرتنا  من 
التقدم يف ال�صن، مثل ذاكرتنا الدللية، التي 
والوقائع  املفاهيم  تذّكر  على  القدرة  متّثل 

العامة غري املرتبطة بتجارب معّينة. 

الصورة النمطية 4: المسنات أقّل 
قيمة من النساء األصغر سنًا 

كثرياً ما يربط النا�ص قيمة املراأة بجمالها 
و�صبابها وقدرتها على اإجناب الأطفال. ويتم، 
توؤديه  ال��ذي  ال��دور  اإغفال  الأح��ي��ان،  غالب  يف 
املحلية  وجمتمعاتهن  اأ���ره��ن  يف  امل�صنات 
واأطفالهن  باآبائهن  الع��ت��ن��اء  يف  واملتمّثل 
الن�صاء  تنزع  البلدان  معظم  ويف  واأحفادهن. 
وكثري  الأ�����رة.  رع��اي��ة  م�صوؤولية  ت��ويل  اإل���ى 
منهن يعتنن باأكر من جيل واحد. ويف غالب 
اأنف�صهن يف �صن  اأولئك الن�صوة  الأحيان تكون 
على  ال�صحراء،  جنوب  افريقيا  ففي  متقدمة. 
�صبيل املثال، تتولى 20 % من ن�صاء الأرياف 
دور  ف��وق  فما  ع��ام��اً   60 العمر  م��ن  البالغات 

الراعي الرئي�ص لأحفادهن.

• فوجا �صينغ	
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التعصب والخوف توأما الجهل والتقليد

إن الدموع هي مطافئ الحزن الكبير.

أمين الريحاني 

أمين نخلة

هـل يقـع المسـرح البحـرينـي 

ال���ذي  احل���ايل  للواق���ع  املتاب���ع  اإن 
اآل اإلي���ه االهتم���ام اجلماه���ري بامل����رح 
البحرين���ي، البد اأن تث���ار يف ذهنه العديد 
من اال�ستفهام���ات املتعلقة مبدى اإقبال 
املواطن العادي على العرو�ض امل�رحية 
راهًنا، والظروف املحددة الأ�سباب عزوف 
البحريني���ن اأو ح�سوره���م له���ا، ف�سابقا 
ال�سيم���ا يف فرتة الت�سعينات، كان م�رحنا 
يحظى بدعم  جماهري منتظم، اأما حاليًّا، 
ويف ظل انت�سار رقعة الدراما والف�سائيات 
ت�ساءل���ت متابع���ة املواطن ل���ه. وب�سدد 
ذل���ك ج�س���ت “الب���اد” نب����ض ع���دد من 
املواطن���ن لر�سد وقيا����ض تفاعلهم مع 
خمتلف الن�ساطات والفعاليات امل�رحية.

 

خمود واجتهادات
ي���رى م�سئ���ول الت�سوي���ق واملبيعات 
ح�س���ن احل���داد )23 عاًم���ا( اأن امل����رح 
البحرين���ي متمي���ز �سابًق���ا، لكن���ه ي�سهد 
خموًدا بالوقت الراهن. ويقول: يف الفرتة 
االأخرة كانت هن���اك اجتهادات �سخ�سية 
من قب���ل العديد من الفنان���ن، ولكن مل 
تل���ق اهتماًما من قب���ل امل�سئولن فعاد 
اخلمود للم�رح. وي�س���ر احلداد اإلى عدم 
معرفته للم�سارح االأهلية البحرينية، واأنه 
غ���ر مهت���م مبتابع���ة وح�س���ور العرو�ض 

امل�رحية.
 

اهتمام وتطور ملحوظ
يعتقد طال���ب الهند�سة املدنية عمار 
اأن املواط���ن مهت���م  جمي���ل )22 عاًم���ا( 
بنتاجات امل����رح البحرين���ي “فهو يح�ر 
العرو����ض امل�رحية يف منا�سب���ات خا�سة 
كالعي���د”. ويلفت اإل���ى اأن امل�رح ي�سهد 
تط���وًرا ملحوًظ���ا يج���ب تعزي���زه بالدعم، 
ح�ره���ا.  الت���ي  للم�رحي���ات  وبالن�سب���ة 
فيق���ول “اآخ���ر م�رحي���ة ح�رته���ا كان���ت 
“مافيا �سك���راب 2”، واأنا على الرغم من 
عدم معرفتي للم�سارح االأهلية البحرينية، 
اأهت���م بح�س���ور العرو����ض الأق���دم الدعم 

ملواهب املمثلن البحرينين”.
 

المسرح التجاري واالستقطاب
يذك���ر طال���ب اإدارة االأعم���ال حمم���د 

نا����ر الع�سفور )20 عاًما( اأن امل�رحيات 
التجارية تلقى اهتمامه اأكرث من نظرتها 
اجلادة “فاأن���ا اأهتم بالعرو����ض امل�رحية 
التجارية كونه���ا تقدم طرًحا فكاهيًّا مثل 
م�رحي���ة “مافيا �سك���راب” التي ح�رتها 

موؤخًرا”.
وي�س���ف م�ست���وى النت���اج امل�رح���ي 
البحرين���ي  “امل����رح  باجلي���د  البحرين���ي 
جي���د، وي�سهد تط���وًرا ملحوًظا ي�ستقطب 
ا ب�سكل اأكرب”. وي�سر  امل�ساهدي���ن �سنويًّ
اإلى معرفت���ه بعدد من امل�س���ارح االأهلية 

البحرينية امل�ستقلة كم�رح ال�سواري.
 

الشغف المسرحي والالعزوف
تلفت طالبة العاقات العامة فاطمة 
املاجد )21 عاًما( اإلى اأن رغم التحديات 
التي يواجهها امل����رح البحريني، اإال اأنه 
م�ستع���ل بطاقات���ه، وغن���ي بامل�رحين 

الذين يدفعهم �سغفه���م دوًما للعطاء. 
وتوؤك���د اهتمامها بح�س���ور امل�رحيات 
الإميانها باأن ال�سغف والدعم هما احلجر 
االأ�سا����ض ال�ستمرار اأغل���ب الن�ساطات” 
فاإننا نرى ال�سغف يف نتاجات امل�رحين 
خل���ق  يحاول���ون  وه���م  البحريني���ن، 
التجارب رغ���م كل التحديات، فبالتايل 
اإن اأقل ما ميكن تقدميه كمواطن عادي 
للم�رح البحريني هو احل�سور كنوع من 
الدع���م املعن���وي”. وتق���ول املاجد اإن 
اآخ���ر م�رحية ح�رتها ه���ي “الطوامر”. 
وت�سر اإل���ى معرفتها بامل�سارح االأهلية 
البحريني���ة  كال�سواري، الري���ف، اأوال، 

وجلجام�ض.
املواط���ن  ع���زوف  املاج���د  وتنف���ي 
البحرين���ي عن امل�رح. بالق���ول “ال اأعتقد 
اإن املواط���ن البحريني يعزف عن امل�رح، 
التفاع���ل  اأغل���ب  اأن  الرغ���م م���ن  فعل���ى 
م���ع العرو����ض امل�رحي���ة يك���ون يف فرتة 

املنا�سب���ات فق���ط، ولك���ن ب�س���كل ع���ام 
اأج���د اأن احل�س���ور ي���زداد يوًم���ا ع���ن يوم 
للم�رحي���ات البحريني���ة، وثق���ة اجلمهور 

بامل�رح البحريني اأخذت باالزدياد”.
  

المسرح والظلم اإلعالمي
االت�س���االت  �رك���ة  موظ���ف  يوؤك���د 
راغب الدخيل )32 عاًم���ا( امتاك امل�رح 
البحرين���ي طاقات اإبداعي���ة كبرة ظلمها 
االإع���ام املحل���ي “فم���ن وجه���ة  نظ���ري 
اأن  اأرى  كمتاب���ع غ���ر متعم���ق للم����رح، 
م�رحنا يفتقر لت�سلي���ط ال�سوء فقط، اأما 
من ناحية الكوادر فه���و مفعم بالطاقات 
ا، التي تبهرين كلما �سنحت يل  الكبرة جدًّ

الفر�سة مل�ساهدة اإبداعاتها”.
ويع���رب الدخيل ع���ن اهتمامه بامل�رح 
البحريني “فاأنا اأح���اول اقتنا�ض الفر�ض 
كلما راأيت اإعاًنا ع���ن م�رحية بحرينية اأو 
مهرجاًنا م�رحيًّا الأح�رها، كما اأنني اأف�سل 
امل�رح الهادف الذي يكون ذا نتاج مفيد 

يرتك ب�سمة يف امل�ساهد”.
وبالن�سب���ة الآخر م�رحي���ة ح�رها يفيد 
م�رحي���ة  ه���ي  ح�رته���ا  م�رحي���ة  “اآخ���ر 
الكرا�سي، التي عر�ست يف م�رح املتحف 
الوطن���ي، وقد تركت فين���ي قناعة قوية 
ا ب���اأن امل�رح البحرين���ي ال يقل اأهمية  جدًّ

عن باقي امل�سارح يف الوطن العربي”.
االأهلي���ة  للم�س���ارح  بالن�سب���ة  اأم���ا 
البحرينية التي يعرفه���ا. فيقول “اأ�سماء 
امل�س���ارح بالتحدي���د اأجهله���ا، ولك���ن ما 

اأذكره هو م�رح ال�سواري”. 
تواف���ق امل�ساركون على اإبداع امل�رح 
البحرين���ي وتط���وره امللح���وظ يف الوقت 
للع���زوف  بالن�سب���ة  واختلف���وا  الراه���ن، 
واالإقب���ال، فمنهم م���ن راأى اأن اجلمهور ال 
زال حا����ًرا يف املحافل امل�رحية املحلية، 
ومنهم من وجد اأن امل�رح التجاري القائم 
ا  عل���ى الفكاهة يلق���ى اهتماًم���ا جماهريًّ
ب�سكل اأكرب م���ن نظره النخبوي. يف �سوء 
ذلك يبق���ى الرهان قائًما عل���ى بناء وعي 
ج���اد وحقيقي ل���دى املواط���ن البحريني 
للعرو����ض  املنتظ���م  ح�س���وره  باأهمي���ة 
امل�رحي���ة البحرينية لدعمها ودفعها نحو 
التط���ور، واالإ�سه���ام يف اإب���راز الطاق���ات 
للممثل���ن،  �س���واء  االإبداعي���ة  الفني���ة 
املخرج���ن، وكاف���ة املعني���ن ب�سناع���ة 
امل����رح، فاجلمه���ور ه���و العن����ر االأكرث 

تاأثًرا يف جناحه.

متابعات

امل�رية  الهيئة  اأ�سدرت 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ت��اب ب��ال��ق��اه��رة، 
جم��م��وع��ة ق�����س�����س��ي��ة ب��ع��ن��وان 
والروائي  للقا�ض  »منكو�سة« 
ح�����س��ام ال���دي���ن ف�����اروق عبد 

 16 ال�����ه�����ادي، وت�������س���م 
ق�سة، تناق�ض م�سامينها 
ال���ع���اق���ة ب����ن ال���رج���ل 

واملراأة، من زاوية ا�ستباكاتهم 
واق��ع  يف  النف�سية  واأزم��ات��ه��م  احل��ي��اة،  م��ع 
فانتازي )منكو�ض( وخيال )حمبط( م�ستنفذ 

الطاقة االإيجابية. 
كتبت  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ة  ق�س�ض  اأم���ا 
هذه  فتحمل  و2012،   1999 اأع���وام  ب��ن 
جائزة  )حائزة   1 ناق�ض   3 العناوين: ق�سة 
اإح�����������س�����ان ع��ب��د 
القدو�ض 2014(، 
م��ام��ح ال��ده�����س��ة 
)ج������ائ������زة جل��ن��ة 
ال�����س��ب��اب ب��احت��اد 
ك�����ت�����اب م�������ر، 

.)2015

ن�ر املحا����ر االأول يف اللغ���ة العربية 
بجامع���ة نيوي���ورك اأبوظب���ي، نا����ر اإ�سلي���م، 
كتاًبا جديًدا، ي�سعى الإلقاء ال�سوء على االإرث 
والثقاف���ة الغني���ة لدول���ة االإم���ارات العربية 
املتح���دة، ويت�سم���ن اأك���رث م���ن األف���ي كلمة 
وتعب���ر اإمارات���ي ليعّرف الق���راء على اللهجة 
االإماراتي���ة ال�سائع���ة. ومت تدري����ض حمت���وى 
الكت���اب ال���ذي يحمل عن���وان »ي���ا نرم�ض«، 
األف���ي  م���ن  اأك���رث 
كلمة وتعبر لفهم 
االإماراتية  اللهج���ة 
���ا  مبدئيًّ ال�سائع���ة 
اجلامع���ة  لط���اب 
بغ���ر  الناطق���ن 

اللغة العربية.

�سدر كت���اب النق���د االأدب���ي جلروم 
روجي، ترجمة: �سكر ن�ر الدين عن دار روؤية 
للن�ر. لي�ض هدف هذا الكتاب اأن يكون جرًدا 
للمناه���ج، وال نظرة �ساملة على تيارات النقد 
االأدبي، بل اإنه يق���دم نف�سه باالأحرى على اأنه 
متهي���د للقراءة ال�سخ�سية للمت���ون النقدية، 
وتاأهي���ل ملواجه���ة االأ�سئل���ة الت���ي يطرحه���ا 

الن�ض االأدبي على النقد. 
لقد جرت العادة منذ اأمد طويل على النظر 
اإل���ى النقد باعتب���اره ن�ساًطا م�ساحًب���ا لاإبداع 
االأدبي فح�سب، بيد اأن االزدهار غر امل�سبوق 
الذي عرفته اأعمال 
نقدية كثرة خال 
املا�س���ي،  الق���رن 
يظه���ر بو�سوح اأن 
النق���د لي�ض جمرد 
عل���ى ملكة  مترين 

احلكم.

برعاي���ة �سالون الفن التون�سي املعا����ر نظم معر�ض جماعي ل�122 فناًنا مبنا�سبة مرور 50 عاًما على 
تاأ�سي�س���ه. وهذا ال�سالون ال�سنوي الحتاد الفنان���ن الت�سكيلين التون�سين ياأتي �سمن تظاهرة “ال�سهر 
الوطن���ي للفنون الت�سكيلّي���ة”، الذي انطلق يف ق�ر خر الدين با�سي يف متح���ف مدينة تون�ض، يف املدينة 
العتيق���ة بالعا�سمة. ال�سالون يت�سّم���ن 122 لوحة متثل اأجياالً ومدار�ض خمتلفة، ويت���وّزع عر�ض هذا العدد ال�سخم 
م���ن االأعم���ال الفنية على فنون الر�سم والت�سوير والفخار. والتظاهرة جتمع طيًفا كبراً ومتنوًعا من الفنانن، وتتيح 

الفر�سة اأمام مدار�ض واأ�ساليب فنية متعددة واأجيال من الر�سامن.

اأدرج���ت منظمة االأمم املتح���دة للرتبية والعلم والثقاف���ة )يون�سكو( واحة االأح�س���اء يف ال�سعودية 
ومدين���ة قلهات التاريخية يف �سلطنة عمان، يف قائمة مواقع الرتاث العاملي.واتخذ القرار خال الدورة 

الثانية واالأربعن للجنة الرتاث العاملي التابعة لليون�سكو يف املنامة.
ا، ويف الدول اخلليجية عموما، يف ظل  وباتت ال�سياحة يف قلب االأولويات االقت�سادية يف ال�سعودية وعمان خ�سو�سً

�سعيها اإلى تنويع اأ�سواقها متهيًدا ملا بعد االقت�سادات النفطية.
وقدمت ال�سعودية االأح�ساء يف ملفات الرت�سيح على اأنها “منظر ثقايف اآخذ يف التغر”.

ضمــن أجنـــدات المـواطــن؟

• من امل�رح البحريني	

• فاطمة املاجد	

• راغب الدخيل	

• حممد نا�ر الع�سفور	

• ح�سن احلداد	

زهراء غريب 

ا  “األلكسو” تعد مشروًعا ثقافّيً
للقمة العربية المرتقبة

اأعلن املدير العام للمنظمة العربية 
للرتبي���ة والثقافة والعل���وم )االألك�سو( 
املنظم���ة  اأن  احلرب���ي  ه���ال  �سع���ود 
اأع���دت م�روع خطة عم���ل للقمة العربية 
الثقافي���ة، الت���ي رحبت بعقده���ا القمة 
العربية االأخرة يف “الظهران” بناء على 
مقرتح من اململك���ة، وذلك لعر�ض هذا 
امل����روع عل���ى االجتماع املقب���ل لوزراء 
الثقافة الع���رب يف �سهر اأكتوبر املقبل 
مبق���ر اجلامع���ة العربية.وق���ال احلربي يف 
ت�ريح���ات لل�سحافي���ن مبق���ر اجلامعة: اإن 
ا بالقمة  املنظمة اأعدت بالفعل م�روًعا خا�سًّ
العربية الثقافية ومت االتفاق املبدئي عليه 
متهيًدا لعر�سه عل���ى وزراء الثقافة، معترًبا 
م�سارك���ة الق���ادة الع���رب يف مثل ه���ذه قمة 

�ستكون ر�سالة دعم قوية للثقافة العربية.
واأ�س���اف اأن اأبرز اأهداف القمة هو و�سع 
ا�سرتاتيجية ثقافية عربية وا�سحة وواقعية 
لتحقيق االأم���ن اللغوي والثقايف واالجتماعي 
واالإره���اب  والغل���و  التط���رف  ومكافح���ة 

والعن�رية.
وذكر احلربي اأن���ه مت اإعداد 4 درا�سات 
ح���ول كل حمور م���ن حماور املوؤمت���ر لتكون 

اإرها�سات اأولية للقمة الثقافية املرتقبة.



م�رص: ارتفاع ال�صادرات 14 %
القاه���رة - روي���رز: قال���ت وزارة التج���ارة 
وال�صناع���ة امل�رصي���ة يف بيان اأم����س اإن �صادرات 
الب���الد غري البرولي���ة زادت بن�صب���ة 14 % خالل 
الن�صف الأول من الع���ام اجلاري مقارنة مع نف�س 

الفرة من عام 2017.
واأ�صاف���ت الوزارة اأن ال���واردات ارتفعت 16 
% يف الن�صف الأول من العام على اأ�صا�س �صنوي.

واأو�صح���ت اأن التبادل التج���اري مل�رص ب�صفة 
عام���ة زاد 15.5 % خالل الن�صف الأول من 2018 
مقارنة م���ع نف�س الفرة قبل ع���ام ليبلغ 44.86 
ملي���ار دولر تقريًبا مقارن���ة مع نحو 38.83 مليار 

دولر قبل عام.

اأ�صهم اأوروبا ترتفع مدعومة باأرباح البنوك
لن���دن - رويرز: ارتفع���ت اأ�صهم اأوروبا بدعم م���ن اأداء للبنوك اأم�س بع���د اأ�صبوع ات�صم 
بال�صط���راب يف الوقت الذي ت�صجع فيه امل�صتثمرون بف�ص���ل نتائج اأعمال تفوق التوقعات 
لل�رصكات وارتفاع بور�صة وول �صريت ليل اخلمي�س. وارتفع املوؤ�رص �صتوك�س 600 الأوروبي 
0.2 % يف التعام���الت املبك���رة، ليتعافى من اأ�ص���واأ اأداء يومي له يف ثالثة اأ�صابيع يف الوقت 
الذي �صهدت فيه الأ�صهم يف اأنحاء العامل عمليات بيع بفعل خماوف من زيادة ر�صوم جمركية 
اأمريكية على واردات �صينية. وكان القطاع املايل هو املحرك الرئي�صي ملكا�صب املوؤ�رص بعد 

اأن حقق بنكا كريدي اأجريكول الفرن�صي واآر.بي.اإ�س الربيطاين نتائج اأعمال اإيجابية.
وحقق كريدي اأجريكول اأرباًحا تفوق التوقعات يف الربع الثاين من العام مما دفع اأ�صهمه 
لالرتف���اع 2.1 %، فيم���ا ارتفعت اأ�صهم بنك ناتيك�صي�س اأي�ًص���ا 2 % بعد اأن زادت اأرباحه يف 
الربع الثاين. وزادت اأ�صهم اآر.بي.اإ�س 2.9 % بعد اأن اأعلن البنك اململوك للحكومة اأول توزيع 

اأرباح له يف 10 �صنوات.
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اقتصاد
�لوليد بن طالل ي�سرتي �أ�سهًما يف “ديزر”

معظم �لأ�سهم �ليابانية تغلق منخف�سة

�لبحرين ت�ستورد �أ�سمنت بـ 25.3 مليون دينار بالن�سف �لأول
1.05 مليار طن ... بنمو 12 %

من���ا حجم ا�صت���رياد البحري���ن ل�صلع���ة الأ�صمنت 
باأنواعه���ا بن�صبة 12 % خالل الن�صف الأول من العام 
2018 مقارن���ة بنف����س الفرة من الع���ام املا�صي، 
وا�صت���وردت اململكة 1.05 مليار ط���ن من الأ�صمنت 
الع���ادي والأبي�س والكلنكر وغريه���ا بقيمة اإجمالية 

ت�صل اإلى 25.3 مليون دينار 
واأو�صحت البيان���ات الأولية ل�ص���وؤون اجلمارك، 
اأن البحري���ن ا�صت���وردت اأ�صمنت م���ن خمتلف الأنواع 
من ع���دة دول بلغ عددها 25 دول���ة اأبرزها الإمارات 
بقيمة 17.7 مليون دينار ما ت�صكل 70 % من القيمة 

الإجمالية، وال�صعودية وهولندا والنم�صا وتركيا.
واأ�ص���ارت البيان���ات اإلى اأن اململك���ة ا�صتوردت 
603.3 مليون طن من ا�صمنت كلنكر بقيمة اإجمالية 
بلغ���ت 10.6 ملي���ون دينار، م���ن الإم���ارات العربية 
املتحدة و48 األف طن الدمن���ارك، فيما مت ا�صترياد 
367.1 ملي���ون طن من ال�صمنت العادي بقيمة 7.8 
مليون دينار، 110 اأطنان منها م�صتوردة من اململكة 

املتحدة والباقي من ال�صعودية.
واأو�صح���ت الأرقام اأنه مت ا�صترياد 84.5 مليون 
ط���ن من الأ�صمنت املقاوم لالأمالح بقيمة 1.9 مليون 
دين���ار، منه���ا 1.353 ملي���ون دين���ار م���ن الإم���ارات 
و530.5 األف دين���ار من ال�صعودية، كما مت ا�صترياد 
وم���اط،  )�أ�سمن���ت،  م���ن  ملي���ون كيلوغ���ر�م   33.2
وخر�صانة، ومركبات مماثلة، متحملة للحرارة( بقيمة 

اإجمالي���ة ت�صل اإلى 3.6 مليون دين���ار من اأ�صراليا، 
اأ�صواق حرة وم�صتودعات، الإمارات العربية املتحدة، 
الربازي���ل، ال�ص���ن، اململك���ة العربي���ة ال�صعودي���ة، 
اململكة املتحدة، النم�ص���ا، الهند، الوليات املّتحدة 
الأمريكّية، اإ�صبانيا، اإيطاليا، اأملانيا، بلجيكا، تايالند، 
تركي���ا، جمهورية كوري���ا اجلنوبية، جن���وب اأفريقيا، 
فرن�صا، م�رص، منطقة حرة جبل علي، هنغاريا، هولندا.

وا�صت���وردت اململكة 32 ملي���ون كيلوغرام من 
)غ���ريه من ا�صمنت مائي( بقيم���ة 851.8 األف دينار 
91.4 % من اإجمايل الكميات ا�صتوردت من اململكة 
العربي���ة ال�صعودي���ة، 8.5 % م���ن الإم���ارات العربية 

املتحدة، والبقية من تركيا، اململكة املتحدة.

وم���ن بيع اأن���واع الأ�صمنت الت���ي مت ا�صتريادها 
تلوين���ه  مت  )وان  ابي����س  البورتالن���دي  ال�صمن���ت 
ملي���ون   6.8 الكمي���ات  بلغ���ت  ا�صطناعي���ا( حي���ث 
كيلوغ���رام بقيم���ة 359.7 األ���ف دينار م���ن الإمارات 
العربي���ة املتحدة، الدمنارك، م����رص، منطقة حرة جبل 

علي.
والبقية تاأتي م���ن �صلعتي “ا�صمنت الومينى اأو 
م�صه���ور” التي تزن 420 األف كيلوغ���رام ب�67 األف 
دينار قادمة كرواتيا، و38 األف كيلوغرام من “غريه 
م���ن ا�صمنت” ب�11 األف دينار م�صتوردة من الإمارات 
العربي���ة املتح���دة، الولي���ات املّتح���دة الأمريكّي���ة، 

اململكة املتحدة.

الريا����س - اأرق���ام: اأعل���ن رئي�س 
جمل����س اإدارة �رصك���ة اململكة القاب�صة 
وجمموع���ة روتانا الولي���د بن طالل بن 
عبدالعزي���ز عن اإمت���ام �صفقة باإجمايل 
مليار ريال ل�رصاء اأ�صهم م�صدرة حديثاً 
يف �رصكة “دي���زر” الفرن�صية عن طريق 
�رصك���ة اململك���ة القاب�ص���ة وجمموع���ة 
روتانا.ووفق بي���ان �صحايف �صادر عن 
“اململكة القاب�ص���ة”، فقد مت توقيع 
اتفاقي���ة ح�رصية طويل���ة الأجل لتوزيع 
املحت���وى ال�صمعي للمجموعة رقميًّا يف 
منطقة ال�رصق الأو�صط و�صمال اإفريقيا.
واأ�ص���اف اأن���ه �صينت���ج ع���ن ه���ذا 
ال�صتثم���ار ت�رصي���ع التو�ص���ع العامل���ي 
ل�رصك���ة “دي���زر” يف املنطق���ة، لي�صمل 
اأ�ص���واق الرفي���ه ال�رصيع���ة النمو، مبا 
يف ذل���ك اململك���ة العربي���ة ال�صعودية 
والإم���ارات وم����رص ولبن���ان واملغ���رب 

وتون�س واجلزائر وتركيا.
ا�صتثم���ار  ب���اأن  الولي���د  و����رصح 

“اململكة القاب�ص���ة” وجمموعة روتانا 
يف »دي���زر« اإ�صافة اإل���ى توقيع العقد 
احل�رصي �صيمثالن نقل نوعية وفر�صة 
ا�صتثماري���ة ل�رصكة اململك���ة القاب�صة 
ا�صتم���راًرا ل�صراتيجيه���ا يف العث���ور 

على التقنيات النا�صئة البارزة.

طوكيو - رويرز: اأغلق املوؤ�رص 
توبك����س لالأ�صه���م الياباني���ة اأم�س 
منخف�ًص���ا يف الوقت ال���ذي ينتاب 
ج���راء  امل�صتثمري���ن  القل���ق  في���ه 
التوت���رات التجاري���ة ب���ن ال�صن 
واملحادثات  املتح���دة  والولي���ات 
التجاري���ة املنتظرة ب���ن وا�صنطن 
وطوكي���و، غ���ري اأن املوؤ����رص نيك���ي 
متكن من اإح���راز مكا�صب حمدودة 
لأ�صب���اب م���ن بينه���ا ارتف���اع قوي 

لأ�صهم �صوزوكي موتور.
وهب���ط املوؤ����رص توبك����س 0.54 
% اإلى 1742.58 نقطة وهو اأدنى 
م�صتوى اإغ���الق له يف ثالثة اأ�صابيع، 
ليفوق ع���دد الأ�صهم الهابطة تلك 
ال�صاع���دة بواق���ع اأربع���ة اإلى واحد 

تقريًبا.
واأغلق املوؤ����رص نيكي القيا�صي 
لالأ�صه���م الياباني���ة مرتفع���ا 0.06 
% اإل���ى 22525.18 نقطة بف�صل 
مكا�ص���ب حققها عدد حم���دود من 

الأ�صه���م مث���ل فا�ص���ت ريتيلين���ج 
وفانوك و�صوزوكي.

وزادت اأ�صه���م �صوزوك���ي 8.6 
اأعمال  اأن اأظهرت نتائ���ج  % بع���د 
�رصكة �صناعة ال�صي���ارات حتقيقها 
اأرباحا قيا�صية يف الربع املمتد بن 
اأبري���ل ويوني���و جت���اوزت توقعات 

املحللن.
ودع���م ذل���ك املوؤ����رص نيكي مبا 
يزي���د ع���ن 20 نقطة اأو م���ا يعادل 

0.09 نقطة مئوية.
وخالل الأ�صبوع، تكبد املوؤ�رصان 
خ�ص���ارة  اأول  ونيك���ي  توبك����س 

اأ�صبوعية يف اأربعة اأ�صابيع.
وتاأثرت املعنوي���ات يف ال�صوق 
�صلبا جراء تهدي���دات اإدارة ترامب 
تعت���زم  ر�ص���وم جمركي���ة  بزي���ادة 
فر�صها عل���ى واردات بقيمة 200 
ملي���ار دولر م���ن ال�ص���ن اإلى 25 
% من الن�صبة املقرحة يف ال�صابق 

البالغة 10 %.

• ا�صترياد 603.3 مليون طن من اإ�صمنت كلنكر ب�10.6 مليون دينار	

القيا�صي���ة للري���ال  الراجع���ات  يف ظ���ل 
الإي���راين، يجل�س بع����س الكويتي���ن ليندبوا 
حظه���م، نتيج���ة تبخ���ر ودائعه���م يف البن���وك 
الإيراني���ة، اإذ فق���د الري���ال 18 % من قيمته 
خالل اليوم���ن الأخريي���ن، م�صّج���اًل 119 األف 

ريال مقابل الدولر يف ال�صوق املوازية.
وقال���ت جريدة القب�س الكويتية يف تقرير 
له���ا اأنه���ا دقت ناقو����س اخلطر مطل���ع العام 
اجلاري، م�صرية اإل���ى اأن ودائع الالهثن خلف 
الفوائ���د الكبرية يف اإيران )جت���اوزت 20 %( 
ق���د يخ����رصون مدخراته���م م���ن دون تعوي�س، 
ك���ون تل���ك العمليات متت ب�ص���كل غري �رصعي 
عرب مكات���ب �رصافة غري خا�صع���ة لرقابة بنك 

الكويت املركزي.
وق���درت م�ص���ادر متابع���ة حج���م ودائ���ع 
الكويتي���ن يف اإي���ران بع����رصات املالين، بعد 
اأن تزاي���دت وت���رية الودائع غ���ري الر�صمية يف 
ال�صنوات الأخرية، نتيجة تراجع اأ�صعار الفائدة 

يف الكويت.
وانتقل���ت ودائ���ع الكويتين اإل���ى اإيران 
ع���رب “خ���ط �صاخ���ن” يبداأ م���ن خ���الل مكاتب 
�رصاف���ة بالكويت، من املفر����س اأن ن�صاطها 

يقت����رص على بيع و�رصاء العمالت، وينتهي على 
ال�صاط���ئ املقابل م���ن اخلليج، ل���دى �رصكات 
�رصاف���ة اأو بنوك اإيرانية، اأو ل���دى بع�س رجال 
وامل�صدري���ن  امل�صتوردي���ن  م���ن  الأعم���ال 
الإيرانين الباحثن عن الدولر يف تعامالتهم 
اخلارجي���ة مقاب���ل اإيداع ما يقابل���ه بالريال يف 

البنوك الإيرانية با�صم العميل.

وبّين���ت امل�صادر اأنه كان هناك ممر بديل 
للودائ���ع يب���داأ من نف����س اجله���ات بالكويت، 
وه���ي موؤ�ص�صات ال�رصافة، و�ص���ولً اإلى بع�س 
البن���وك الإيراني���ة الت���ي له���ا ف���روع يف دول 
خليجية جماورة، التي تقوم بدورها بجمع تلك 
الودائع مل�صلحة م�صتفيدين يف اإيران، يف ظل 
احلظ���ر املفرو�س عل���ى املوؤ�ص�ص���ات املالية 

هناك، الذي ا�صتمر رغ���م رفع العقوبات عنها 
عقب توقيع التفاق النووي عام 2015.

عل���ى �صعي���د مت�ص���ل، قال���ت م�ص���ادر 
اإن  الأم���وال  غ�ص���ل  مكافح���ة  يف  متخ�ص�ص���ة 
الودائ���ع التي خرجت م���ن الكويت ب�صكل غري 
ر�صمي ل يوجد لها م���ا ي�صمنها ل يف الكويت 

ول يف اإيران.

ولفتت اإلى اأنه حت���ى يف حال وجود عقود 
بن امل���ودع والبنوك يف اإي���ران اأو و�صطائهم 
من موؤ�ص�ص���ات ال�رصافة بالكوي���ت، فهي غري 
مع���رف به���ا، ك���ون تل���ك العقود تت���م على 
�صفقات غ���ري �رصعية، بل قد توق���ع اأ�صحابها 
حت���ت طائلة قان���ون غ�صل الأم���وال ومكافحة 

الإرهاب.
ُيذكر اأن الن�صف الثاين من عام 2017 قد 
�صهد اإفال�س عدة بنوك اإيرانية، فيما توقفت 
بنوك اأخ���رى عن �رصف الأم���وال لأ�صحابها من 
دون تو�صي���ح اأ�صباب، مما �صاه���م يف اإ�صعال 

الحتجاجات بداية العام اجلاري.
ومنذ مطل���ع 2018، خ�رص الريال نحو ثلثي 
قيمت���ه، فف���ي الأول م���ن يناي���ر 2018، كان 
الدولر ي�ص���اوي 42900 ري���ال اإيراين، ولكن 
ن�صب���ة اخل�صائ���ر ت�صارعت ب�ص���كل كبري عقب 
اإعالن الوليات املتحدة يف مايو ان�صحابها من 
التفاق النووي املوق���ع مع اإيران عام 2015، 
الذي رفع���ت مبوجبه جمموعة م���ن العقوبات 
مقابل كب���ح الربنامج الن���ووي لطهران، فيما 
ت�صتعد وا�صنطن لإعادة فر�س كامل عقوباتها 
على دفعت���ن يف 6 اأغ�صط�س و4 نوفمرب، مما 
اأجرب العديد من ال����رصكات الأجنبية على وقف 

اأن�صطتها مع طهران.

�أمـــــو�ل �لكــويتييــــن فــــي �إيـــــر�ن تتبخـــــر
الريال يراجع 18 % خالل يومن

• الوليد بن طالل بن عبدالعزيز	

زينب �لعكري

�لنفط ي�ستقر... وخام تك�سا�س عند 68.8 دولر للربميل
احلكومة ال�صينية تعلق ا�صترياد النفط الأمريكي

عوا�صم - وكالت: ا�صتقرت اأ�صعار النفط اأم�س 
مدعومة بتكوي���ن متعاملني ملر�كز حتوط جديدة يف 
�ص���وق العقود الآجل���ة توقًعا لنخفا����س املخزونات 
الأمريكية، لكن اآفاق زيادة الإمدادات العاملية متنع 
اخلام من الرتفاع.وبلغ���ت العقود الآجلة خلام غرب 
تك�صا�س الو�صيط الأمريك���ي 68.87 دولر للربميل 
منخف�ص���ة 9 �صنت���ات باملقارن���ة مع �صع���ر الت�صوية 
ال�صابق���ة. وتراجع���ت العق���ود الآجلة خل���ام القيا�س 
العامل���ي مزيج برن���ت 5 �صنتات اإل���ى 73.40 دولر 

للربميل باملقارنة مع الإغالق ال�صابق.
وزاد اإنت���اج ال�صعودي���ة، اأكرب م�ص���در للنفط يف 

منظمة البل���دان امل�صدرة للبرول )اأوبك(، يف الآونة 
الأخ���رية اإلى نح���و 11 مليون برميل يومي���ا، والإنتاج 

الأمريكي اأي�ًصا حول ذلك امل�صتوى.
وزادت ال�صعودي���ة ورو�صيا والكويت والإمارات 
الإنت���اج للم�صاعدة يف تعوي����س النخفا�س املتوقع 
يف اإم���دادات النف���ط الإيرانية فور �رصي���ان العقوبات 

الأمريكية يف وقت لحق من العام اجلاري.
لكن التوقف الكام���ل لإمدادات النفط الإيرانية 
يبدو م�صتبع���ًدا مع تقرير ن�رصته بلوم���ربغ اأم�س ذكر 
اأن ال�صن، اأكرب م�صر للنفط الإيراين، رف�صت طلًبا 

اأمريكيا بوقف الواردات من طهران.

اإل���ى ذلك، قال���ت 3 م�صادر مطلع���ة اإن يونيبك 
ال�صيني���ة، ذراع جتارة النفط التابع���ة ل�رصكة النفط 
احلكومية العمالقة �صينوب���ك، علقت واردات النفط 
اخل���ام م���ن الولي���ات املتح���دة ب�صبب ن���زاع جتاري 

مت�صاعد بن وا�صنطن وبكن.
وطلبت امل�ص���ادر عدم ن�رص اأ�صمائه���ا لأنها غري 

خمولة باحلديث اإلى و�صائل الإعالم.
بالفع���ل  ال�صيني���ون  النف���ط  م�ص���رو  واأبط���اأ 
م�صرياته���م م���ن اخل���ام الأمريك���ي لتجن���ب ر�صوم 
جمركي���ة تهدد بكن بفر�صها على الواردات يف ظل 

ت�صاعد نزاع جتاري بن اأكرب اقت�صادين يف العامل.

مازن �لن�سور
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ا فــي يوليـــو بور�ســـة البحـــريــن اخلــام�ســة خليجيًّ
ارتفاع املوؤ�رش اخلليجي املجمع 3 % مدفوًعا باأرباح البنوك

ارتفع موؤ�����رش بور�سة البحرين بن�سبة 3.6 
% يف �سه����ر يولي����و املا�س����ي عل����ى اأ�سا�س 
�سه����ري بع����د اأن �سجل منوًّا مماث����اً يف يونيو 
املا�س����ي، حيث ج����اءت يف املرتب����ة اخلام�سة 
����ا على الأداء ال�سه����ري ل�سواق الأوراق  خليجيًّ

املالية لدول اخلليج.
وج����اء ارتفاع الأداء ال�سه����ري للبور�سات 
اخلليجي����ة مع ب����دء مو�س����م اإعان����ات النتائج 
املالي����ة للربع الثاين من الع����ام 2018 فيها 
باأ�س����داء اإيجابي����ة مع ت�سجي����ل معظم البنوك 
اأرباًحا قوية يف كافة الدول اخلليجية مما عزز 
م����ن معنوي����ات امل�ستثمرين بتل����ك الأ�سواق 
خ����ال �سهر يولي����و املا�سي، وه����و ما �ساهم 
يف دفع املوؤ�رش اخلليجي املجمع اإلى الرتفاع 
باأك����ر م����ن 3 % يف ال�سهر املا�س����ي، وذلك 
وفًق����ا للتقرير ال�سه����ري ل�رشكة “كامكو” عن 
الأداء ال�سهري للبور�سات اخلليجية يف �سهر 

يوليو املا�سي.
ال�سعي����د  “عل����ى  التقري����ر  وذك����ر 
القت�س����ادي للبحري����ن، فقد اأ�س����ارت وكالة 
موديز للت�سنيفات الئتمانية اإلى اأن النظرة 
امل�ستقبلي����ة لبن����وك البحري����ن تظ����ل �سلبية 
ب�سبب �سعف الإنف����اق احلكومي مبا يت�سبب 
يف تباط����وؤ وترية النم����و القت�سادي، يف حني 
يتوقع تراجع من����و الئتمان هام�سي من 8 % 
يف العام 2017 لي����راوح ما بني 5 % و7 % 

يف 2018.
كما اأ�س����اف التقرير اأ�سباًب����ا اأخرى لدعم 
توقعاته تتمثل يف ارتفاع تكاليف القرا�س 
ب�ضب����ب ارتف����اع اأ�ضع����ار الفائ����دة وال�ضغوط 
الت����ي تتعر�����س لها ج����ودة القرو�����س وعدم 
ق����درة احلكوم����ة يف تق����دمي الدع����م يف حال����ة 
الأزمات. ووفًقا لتقديرات موديز، فاإن �سايف 
ربح البنوك البحريني����ة �ضينخف�ض قليال اإلى 
نح����و 1.3 % م����ن متو�س����ط املوج����ودات يف 
2018 مقاب����ل 1.4 % يف العام 2017، فيما 
يعزى ب�سف����ة اأ�سا�سية لرتف����اع خم�س�سات 
خ�سائر الئتم����ان مع تفاقم م�ساكل القرو�س 

املتعرة”.
وبح�س����ب تقري����ر كامك����و ف����اإن بور�س����ة 
البحرين حل����ت يف املرتبة اخلام�س����ة خليجيًّا، 
بعد �سوق قط����ر الذي ح����ل الأول، تاه �سوق 
اأبو ظب����ي يف القائمة، فثالًثا ال�سوق الكويتي 

بدعم من تزايد الإقبال على الأ�سهم الكربى 
بع����د اإعان موؤ�����رش مورج����ان �ستانلي. يف حني 
�سه����دت ال�سعودية عمليات جني الأرباح بعد 
اأن جاء ال�ض����وق ثانًيا كاأف�ض����ل الأ�ضواق اأداء 
من����ذ بداية الع����ام 2018 حت����ى تاريخه بنمو 
بلغ����ت ن�ضبت����ه 14.8 %. وق����د �ساهمت عدة 
اأم����ور جيو�سيا�سية اإقليمي����ة يف التاأثري على 
املوؤ�رشات ال�سعودية وفاقت يف تاأثريها على 
اأنب����اء قيام �ضتاندرد اند بورز داو جونز ب�ضم 
اأ�سه����م ال�سوق ال�سع����ودي ملوؤ�رشها لاأ�سواق 

النا�سئة يف العام 2019.
اأن موؤ�����رشات بور�س����ة  التقري����ر  واأظه����ر 

����ا خ����ال �سه����ر  الكوي����ت �سجل����ت اأداًء اإيجابيًّ
يوليو اإل اأن املكا�سب �سبت ب�سفة اأ�سا�سية 
ل�ضال����ح اأ�ضه����م ال�رشكات الك����رى. وانعك�ض 
ذل����ك بو�سوح يف ارتفاع موؤ�����رش ال�سوق الأول 
بن�سبة 8 % مبا دف����ع موؤ�رش ال�سوق العام اإلى 
ت�سجي����ل مكا�سب �سهري����ة بن�سبة 5.7 %، يف 
حني �سج����ل موؤ�رش ال�س����وق الرئي�سي مكا�سب 
اأق����ل بكث����ر بلغ����ت ن�ضبته����ا 1.4 %. وق����د 
ج����اءت املكا�سب التي حققه����ا موؤ�رش ال�سوق 
الأول عل����ى خلفية قيام امل�ستثمرين بتجميع 
الك����ربى  ال�سوقي����ة  القيم����ة  ذات  الأ�سه����م 
ا�ستباقا لإعان موؤ�رش مورجان �ستانلي ترقيته 

املتوقع����ة لبور�س����ة الكوي����ت اإل����ى م�س����اف 
الأ�س����واق النا�سئة يف الع����ام املقبل. و�سمن 
موؤ�����رش ال�سوق الأول، �سج����ل 15 من اأ�سل 17 
�سهًم����ا اأداًء اإيجابيًّا خ����ال ال�سهر، حيث قفز 
�سعر �سهم بنك الكويت الدويل بن�سبة 15.1 
%، تبع����ه البن����ك الأهلي املتح����د )البحرين( 

بن�سبة 14.3 %، وزين بن�سبة 11.7 %.
املتداول���ة  الأ�سه���م  كمي���ة  وارتفع���ت 
 2.0 وبلغ���ت   %  187 بن�سب���ة  الكوي���ت  يف 
ملي���ار �سه���م مت تداوله���ا يف يولي���و 2018 
مقاب���ل 1 ملي���ار �سه���م مت تداوله���ا ال�سهر 
الأهل���ي  البن���ك  �سه���م  وت�س���در  ال�ساب���ق. 

املتحد قائمة اأك���ر الأ�سهم تداولً من حيث 
الكمي���ة بت���داول 229.1 ملي���ون �سه���م من 
اأ�سه���م البنك تبع���ه بيت التموي���ل الكويتي 
وجمموع���ة امل�ضتثم���رون القاب�ضة بتداولت 
بلغت 218.3 ملي���ون �سهم و157.2 مليون 
�سهم عل���ى التوايل. كما ت�س���در �سهم بيت 
التمويل الكويتي قائمة اأكر الأ�سهم تداولً 
من حيث القيم���ة، بتداولت بلغ���ت قيمتها 
131.4 ملي���ون دين���ار كويت���ي تبع���ه بن���ك 
الكويت الوطني وال�رشكة املتكاملة القاب�ضة 
بتداولت بلغ���ت قيمتها 70.9 مليون دينار 
كويت���ي و52.5 ملي���ون دين���ار كويتي على 

التوايل.
واحتل موؤ�رش �سوق اأبو ظبي العام املرتبة 
الثاني���ة من حيث اأف�ض���ل الأ�ضواق اخلليجية 
اأداء، بنم���و �ضه���ري بلغ���ت ن�ضبت���ه 6.6 %، 
مغلًقا عن���د م�ضتوى 4،859.45 نقطة. وكان 
معام���ل انت�س���ار ال�سوق متجها نح���و الأ�سهم 
املرتفع���ة، بارتف���اع اأ����رشع 22 �سهم وتراجع 
اأ�سع���ار 17 �ضه���م. كم���ا اجت���ه اأي�ًض���ا الأداء 
القطاع���ي نح���و ع���دد اأك���رب م���ن القطاعات 
الرابحة مقارن���ة بالقطاعات املراجعة. وبرز 
قطاع البنوك كاأف�ض���ل املوؤ�رشات القطاعية 
اأداًء يف يولي���و 2018 بنمو بلغت ن�ضبته 7.9 
% عل���ى اأ�سا�س �سهري بقي���ادة �سهم بنك 
اأبوظب���ي الأول الذي ارتف���ع بن�سبة 11.9 % 

على اأ�سا�س �سهري. 
اأم���ا �سوق دبي امل���ايل فا�ستعاد ال�سوق 
عافيت���ه مرة اأخرى يف يولي���و و�سجل ارتفاعا 
بن�سبة 4.8 % على اأ�ضا�ض �ضهري مغلقا عند 
م�ست���وى 2،955.95 نقطة م���ع ارتفاع كافة 
املوؤ����رشات القطاعية تقريب���ا بنهاية ال�سهر 
با�ستثن���اء موؤ�رش قطاع ال�سناعة، يف حني كان 

قد تراجع بن�سبة 4.8 % يف يونيو 2018.
ووا�س���ل موؤ����رش �س���وق م�سقط ل���اأوراق 
املالي���ة تراجعه لل�سهر اخلام�س على التوايل 
يف يولي���و املا�س���ي وكان الأ�س���واأ اأداًء على 
م�ضتوى البور�ضات اخلليجية. حيث انخف�ض 
موؤ����رش �سوق م�سقط 30 بن�سبة 5.1 % واأغلق 
عند م�ستوى 4،336.6 نقطة، فيما يعد اأدنى 
امل�ستويات امل�سجلة للموؤ����رش. كما اأدى هذا 
الأداء ال�ضعي���ف اأي�ًضا اإلى تراجع اأداء املوؤ�رش 
من���ذ بداية العام 2018 حت���ى تاريخه اإلى - 
15.0 % فيم���ا يعد اأ�سواأ الأ�سواق اخلليجية 

اأداء على الإطاق.

%  1.3 ب����امل����م����ل����ك����ة  ال�����ب�����ن�����وك  اأرب��������������اح  ان����خ����ف����ا�����ض  ت����ت����وق����ع  م������ودي������ز 

• اأداء موؤ�رشات اأ�سواق الأ�سهم اخلليجية منذ بداية العام 2018	

• اأداء اأ�سواق الأ�سهم اخلليجية خال �سهر يوليو 2018	

الدوالر يوا�سل ارتفاعه بفعل احلرب التجارية عند اإدراجها يف 1980؟ لو ا�ستثمرت 1000 دوالر بـ“اآبل” 
ا، اأ�سبح���ت “اآبل”  دب���ي - اأرق���ام: ر�سميًّ
اأول �رشك���ة اأمريكي���ة مدرجة تتج���اوز قيمتها 
ال�سوقية تريلي���ون دولر بعد ارتفاع �سهمها 
اإلى م�ستوي���ات قيا�سية جدي���دة عقب نتائج 

اأعمالها القوية.
وبن���اًء عل���ى بيان���ات “ياه���و فاينان�س”، 
ُطرح���ت اأ�سهم “اآبل” لاكتت���اب يف البور�سة 
الأمريكية عند �سعر 22 دولًرا لل�سهم، وذلك 
يف الث���اين ع�رش من دي�سمرب عام 1980، واأغلق 

ال�سهم تلك اجلل�سة عند 29 دولًرا.
وارتفع �سهم “اآب���ل” )AAPL.O( اأم�س 
بن�سب���ة 3.2 % اإل���ى 207.9 دولر، لتتن���اول 
“بيزن�س اإن�سايدر” يف تقرير: ماذا لو ا�سرى 
م�ستثم���ر اأ�سهًما يف “اآبل” بقيم���ة األف دولر 
ي���وم اإدراجه���ا؟ ما ال���ذي حققه م���ن مكا�سب 

اليوم؟
وبن���اًء عل���ى الر�سم البي���اين اأدن���اه، فاإن 
ا�ستثم���ار األ���ف دولر يف “اآبل” ب�سع���ر اإغاق 
الث���اين ع����رش من دي�سم���رب ع���ام 1980 بلغت 
قيمت���ه اليوم نح���و 8.914 مليون دولر، وهو 

ما يعد عائًدا جيًدا للغاية.
و�ضجلت جمموعة اآبل رقماً قيا�ضياً جديداً 
اخلمي�س باأن اأ�سبحت اأول �رشكة خا�سة تتجاوز 
قيمتها ال�سوقية ترليون دولر بعد اأن لعبت 
دوراً كبراً يف تغير ثقافة الت�ضالت بف�ضل 

اأجهزة اآيفون واآيباد.
و�ضمح �ضهم اآبل الذي بلغ 209.91 دولر 
بع���د الظهر يف بور�سة وول �سريت بت�سجيل 
ه���ذا الرق���م ال�سح���ري بعد يومني م���ن اإعان 
�رشكة التكنولوجيا العماقة عن حتقيق اأرباح 

عالية يف الربع الثاين من ال�سنة.
وال�سب���ق اجلديد ه���و النت�س���ار الأحدث 
لرئي�سه���ا تيم كوك الذي تعر�س لانتقادات 
عندم���ا تول���ى من�سب���ه يف 2011 اإث���ر مر�س 

�ستيف جوبز رجل الأعمال اخلاق.
وتويف جوب���ز يف اكتوبر 2011 وهو اأ�س�س 
اآبل يف م���راآب من���زل يف وادي التكنولوجيا يف 

كاليفورنيا يف 1976 مع �ستيف ُوزنياك.
بعد وف���اة �ستيف جوبز، ت�ساءل املحللون 
ومتابعو القطاع ما الذي �سيحل بال�رشكة، لكن 
تيم ك���وك جن���ح يف اإر�ض���اء امل�ضتثمرين من 
خال ت�سجي���ل نتائج مالية قوية واإي�سال اآبل 

اإلى ال�سني واأ�سواق خارجية اأخرى.
ويعد ما حققت���ه اآبل مهماً جداً لأن تاأثريه 
يتج���اوز عامل امل���ال. اإذ اإن “جت���اوز الرتليون 
دولر يتخطى العتب���ة النف�ضية ويوجه ر�ضالة 
تتعلق بالنمو واحلجم يف ال�سوق” وفق َهوارد 
�سلفربات، حملل موؤ�رشات داو جونز يف وكالة 

�ستاندرد اأند بورز.

ولكن العديد ل يرون يف الأمر حدثاً فارقاً. 
ويقول املحلل كارل هايلن���غ “اإنه اأحد الأمور 
التي ل تعني �سيئا يف حد ذاتها. اإنها بالأحرى 

�سهادة على اأهمية اآبل يف ال�سوق”.
واآب���ل ه���ي الأولى الت���ي ت�س���ل الى هذا 
امل�ضت���وى ال���ذي جتاوزته �رشك���ة برتوت�ضاينا 
احلكومي���ة ال�سيني���ة النفطية لف���رة وجيزة 
يف 2007 خ���ال اأول اكتتاب ع���ام لها، لكنها 

تراجعت منذ ذلك احلني.
لقد عززت ����رشكات التكنولوجيا مكانتها 
يف ال�ض���وق الأو�ض���ع وبات���ت ت�ضغ���ل الي���وم 
املراتب اخلم�س الأولى الأعلى قيمة ا�ستناداً 
اإل���ى اأ�سعار الأ�سه���م اإذ تاأتي بع���د اآبل �رشكة 
تليه���ا  غوغ���ل،  مالك���ة  واألفاب���ت  اآم���ازون، 

مايكرو�سوفت ثم في�سبوك.

ال���دولر  ارتف���ع  روي���رز:   - لن���دن 
للجل�سة الرابع على التوايل اأم�س م�ستفيًدا 
من ال�سطراب الناجم عن ت�ساعد النزاع 
التجاري بني ال�سني والوليات املتحدة 
يف الوقت الذي ي�ستعد فيه امل�ستثمرون 

ل�سدور تقرير الوظائف الأمريكية.
وقالت ال�ضني اإنها �ضرتد اإذا م�ضى 
الرئي����س الأمريكي دونال���د ترامب قدما 
يف تهدي���ده بزيادة ر�س���وم جمركية على 
واردات �سيني���ة بقيمة 200 مليار دولر 

اإلى 25 % من 10 % حاليًّا.
وامت���دت املخاوف ب�ض���اأن الأثر الذي 
�سيك���ون لتل���ك الر�سوم عل���ى النمو اإلى 
ي���وم  والأوروبي���ة  الآ�سيوي���ة  الأ�س���واق 

اخلمي�ض، مع انخفا�ض اأ�ضواق الأ�ضهم.
وتراجع اليورو اأم����س لأدنى م�ستوى 
يف خم�س���ة اأ�سابيع عند 1.1577 دولر مع 

ارتفاع العملة الأمريكية.
وانخف�ض الي���وان ال�ضيني جمدًدا يف 
الأ�سواق اخلارجي���ة 0.4 % اإلى 6.9064 
يوان لل���دولر وهو اأدن���ى م�ستوياته منذ 
مايو 2017. ويتعر����ض اليوان ل�ضغوط 

ج���راء خم���اوف م���ن اأن الن���زاع التج���اري 
امل�ضتم���ر من���ذ اأ�ضه���ر �ضيلح���ق ال����رشر 

بالقت�ساد.
وارتف���ع موؤ�رش ال���دولر، الذي يقي�س 
اأداء العمل���ة الأمريكي���ة مقاب���ل �سلة من 
 ،95.362 اإل���ى   %  0.2 عم���ات،  �س���ت 
مبتعًدا عن اأدنى م�ستوى يف ثاثة اأ�سابيع 
ون�س���ف الأ�سبوع ال���ذي �سجل���ه الأ�سبوع 

املا�سي عند 94.084.
الذي  الأ�س���رايل،  ال���دولر  وتعر�س 
ُينظ���ر اإليه كموؤ����رش على النم���و ال�سيني 
ب�سب���ب اعتم���اد اقت�س���اد اأ�سراليا على 
الت�ضدير اإلى ال�ضني، ل�ضغوط يف الوقت 
الذي ت�سببت فيه التوترات التجارية بني 
بكني ووا�ضنط���ن يف تقوي�ض اأثر بيانات 
اإيجابي���ة ملبيعات التجزئ���ة يف اأ�سراليا. 
لأدن���ى  الأ�ض���رتايل  ال���دولر  وانخف����ض 
م�ستوى يف 11 يوم���ا عند 0.7354 دولر 

اأمريكي.
وتراج���ع اجلني���ه ال�سرليني ليجري 
تداول���ه عن���د 1.2985 دولر وه���و اأدنى 

م�ستوياته يف 11 يوًما.

• ر�سم بيان يظهر ارتفاع �سهم اآبل منذ عام 1980	

املحرر االقت�سادي



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.
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خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
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اعالن رقم )2018-111923(
تنازل - عن احملل التجاري
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87850-2

االسم التجاري

مؤسسة الرحال للمقاوالت والعقارات

1/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -113257( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
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التحالف: احلوثيون وراء مقتل مدنيني باحلديدة

اته���م املتحدث با�ش���م التحالف العربي يف اليمن اأم�س اجلمعة حرك���ة احلوثي بالوقوف وراء هجوم 
اأدى اإلى مقتل واإ�شابة ع�رشات املدنيني يف احلديدة باليمن يوم اخلمي�س قائال اإن التحالف مل يقم باأي 
عملي���ات يف املدينة ال�شاحلية. وق���ال العقيد الركن تركي املالكي لقناة تلفزي���ون العربية ”التحالف 
يتب���ع نهج���ا �شارما �شفافا ي�شتند الى قواع���د القانون الدويل. نتابع اأي ادع���اءات واذا كانت هناك اأي 
م�شوؤولية نتحملها ب�شفافية. التحالف يعرب عن ا�شتنكاره ال�شتهداف امليلي�شيات للمدنيني“. واأ�شاف 
”مل تت���م اأي عملي���ات للتحالف داخ���ل احلديدة.. امليلي�شيات هي من نف���ذت عملية قتل املدنيني يف 
احلدي���دة “. واالأربع���اء، قال املالك���ي، اأن التحالف اأجرى خ���الل االأيام املا�شية تقييم���اً جلميع االأعمال 
العدائي���ة االإرهابية التي تقوم بها امليلي�شيا احلوثية والتي ت�شتهدف حرية املالحة البحرية يف م�شيق 
ب���اب املندب وجنوب البحر االأحمر، والتي كان اآخرها ا�شتهداف اإحدى ناقالت النفط ال�شعودية. وجاءت 

ال�رشبات فيما حتاول االأمم املتحدة التو�شل التفاق لوقف اإطالق النار بني االأطراف املتحاربة.
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مانيال - رويترز:

كابول ـ رويترز:

ق���ررت م�رش فت���ح معرب رف���ح الربي 
مل���دة 4 اأي���ام ابت���داء م���ن الي���وم ال�شبت 
لت�شهي���ل عب���ور احلج���اج من قط���اع غزة، 

ح�شب التلفزيون الر�شمي امل�رشي.
وياأت���ي القرار بن���اء عل���ى توجيه من 
الرئي����س امل����رشي عبد الفت���اح ال�شي�شي، 
كم���ا ذك���ر التلفزي���ون. وقال م�ش���وؤول يف 
املع���رب اإن���ه يتوق���ع م���رور “نح���و 3 اآالف 
حاج”. وا�شاف ان “احلجاج الفل�شطينيني 
�شي�شلون الى املعرب �شباح اليوم ال�شبت 
ليتم نقلهم اإلى مطار القاهرة”، ا�شتعدادا 
لل�شفر اإلى ال�شعودية الداء فري�شة احلج.

ومع���رب رفح ه���و املنف���ذ الوحيد الى 
اخلارج ل�ش���كان القطاع البالغ عددهم نحو 
مليوين ن�شمة. وتفتح م�رش املعرب للحاالت 
االن�شاني���ة عل���ى ف���رتات متباع���دة، فيما 
تفر����س ا�رشائيل ح�ش���ارا خانق���ا منذ 10 

�شنوات على القطاع.

تتول���ى رو�شيا التفاو����س مع تنظيم 
داع����س الإط���الق ����رشاح 30 �شي���دة وطفل 
خطفه���م قب���ل اأك���ر م���ن اأ�شب���وع، خالل 
هج���وم �شن���ه يف حمافظة ال�شوي���داء، وفق 
م���ا قال ال�شيخ يو�شف جربوع، اأحد م�شايخ 
عق���ل الطائفة الدرزي���ة يف �شوريا لوكالة 

“فران�س بر�س”، اأم�س اجلمعة.
وخطف التنظي���م االإرهابي 14 �شيدة 
و16 طف���اًل من قري���ة ال�شبك���ي املتاخمة 

للبادية، حيث يتح�شن مقاتلو التنظيم.
واأف���اد جربوع ب���اأن “اجلانب الرو�شي 
يتول���ى التفاو����س بالتن�شيق مع احلكومة 
ال�شوري���ة” دون اأن يحدد م���ا هي مطالب 
ال�ش���وري  املر�ش���د  اأن  اإال  املتطرف���ني، 
اأن التنظي���م املت�ش���دد يطال���ب  اأو�ش���ح 
ل���ه،  تابع���ني  مقاتل���ني  ����رشاح  باإط���الق 
حتتجزه���م ق���وات النظ���ام ال�ش���وري م���ن 
منطقة حو�س الريم���وك يف حمافظة درعا 
املجاورة، حي���ث دارت معارك عنيفة بني 

الطرفني يف االأ�شبوعني االأخريين.

ق���ال الرئي����س الفلبين���ي رودريغ���و 
دوتريت���ي، اأم����س اجلمعة، اإنه ق���د ير�شل 
اأحدث فرقاط���ة يف البحرية اإل���ى املنطقة 
الواقع���ة قبال���ة �شواحل ليبي���ا، يف م�شعى 
الإنقاذ 3 فلبينيني وكوري جنوبي، خطفوا 

ال�شهر املا�شي من حمطة مياه يف ليبيا.
وكان���ت كوري���ا اجلنوبية ق���د حولت، 
وفقا ملا ذكرت���ه وكالة اأنبائه���ا الر�شمية 
ت�ش���ارك يف  �شفين���ة  م�ش���ار  )يونه���اب(، 
عمليات ملكافحة القر�شنة يف خليج عدن، 
للم�شاع���دة يف االإفراج ع���ن االأربعة الذين 
خطفوا قبل نحو �شهر. وقال دوتريتي اإنه 
ق���د يفعل نف�س االأم���ر، و�شيطرح امل�شاألة 
خالل اجتماع اعتي���ادي لكبار قادة اجلي�س 
وال�رشط���ة االأ�شب���وع املقب���ل. واأ�ش���اف يف 
كلمة: “اإذا بداأوا يوؤذون هوؤالء الفلبينيني 

ف�شاأر�شل فرقاطة هناك.. ال اأمزح”.
وخطف���ت جماع���ة م�شلح���ة جمهول���ة 

االأربعة قرب منطقة ال�شويرف يف ليبيا.

قت���ل 25 �شخ�ش���ا واأ�شي���ب اأكر من 
40 اآخري���ن بتفجري انتح���اري طال م�شجدا 
يف مدينة كرديز �رشقي اأفغان�شتان، ح�شبما 

اأفادت ال�رشطة االأفغانية.
وقال���ت ال�رشط���ة اإن م�شلح���ني اثنني 
عل���ى االأقل دخ���ال م�شجد خواج���ة ح�شن يف 
مدينة كردي���ز يف اإقليم بكتي���ا حيث كان 

نحو 60 �شخ�شا يوؤدون �شالة اجلمعة.
“روي���رتز”  وكال���ة  نقل���ت  ح���ني  يف 
ع���ن �شاهد عي���ان قول���ه اإن امل�شلني من 
الطائف���ة ال�شيعي���ة كانوا ي���وؤدون ال�شالة 
حينما فجر رجل عبوات نا�شفة يف امل�شجد، 
فيما اأ�شار اإلى اأن مهاجما ثانيا اأطلق النار 

على امل�شلني.
واأك���د امل�ش���وؤول احلكوم���ي عبد اهلل 
ه���زرات م���ن موق���ع احلادث���ة، اأن “ف���رق 
الطوارئ جمعت نح���و 25 جثة من امل�شجد 

ونقلت 40 اإلى امل�شت�شفى”.
ومل تعلن اأي جهة تبنيها لهذا الهجوم 

حتى اللحظة.

م�رش تفتح معرب رفح 
للحجاج الفل�شطينيني

مو�شكو تفاو�س “داع�س” 
الإطالق خمتطفي ال�شويداء

مانيال تلّوح باإر�شال 
فرقاطة اإلى ليبيا

25 قتيال بتفجري 
انتحاري يف اأفغان�شتان

ترقب يف اإيران مع اقرتاب موعد العقوبات الأمريكية اجلديدة
االأمم املتحدة: على طهران احرتام حق التظاهر ال�شلمي

اأك���د عدن���ان طبطبائ���ي مدي���ر املعه���د 
الفكري االأملاين “كاربو” الذي يتابع الق�شايا 
االإيراني���ة م���ن كث���ب اأن “ه���ذه التظاه���رات 

�شتتوا�شل”.
واأ�ش���اف ان “ال�شلطة تع���رف اأنها �رشعية 
لك���ن اخلطر يكم���ن يف اأن تخرتقها جمموعات 
م���ن داخ���ل الب���الد وم���ن خارجه���ا واأن ت�شبح 

عنيفة”.
من جانبها، دعت االأمم املتحدة اإيران اإلى 
احرتام حق مواطنيها يف التعبري واالحتجاجات 
ال�شلمي���ة يف ظ���ل اأنباء ع���ن ا�شتخ���دام االأمن 
القوة لقم���ع االحتجاجات خ���الل االأيام الثالثة 

املا�شية.
وقال فرحان حق، املتحدث با�شم االأمني 
الع���ام لالأمم املتح���دة اأنطونيو غوتريي�س، يف 
ت�رشي���ح ل�شبكة “فوك����س ني���وز” االأمريكية: 
“نوؤك���د م���رة اأخرى، كم���ا نفعل م���ع كل هذه 
االحتجاج���ات، اأن حقوق حرية التعبري والتجمع 
ال�شلمي يجب اأن يتم احرتامها من قبل اجلميع 

مبا يف ذلك قوات االأمن”.
لكن���ه رف����س التعليق عل���ى م���ا اإذا كان 
غوتريي����س على ات�ش���ال بال�شلطات االإيرانية 

ب�شبب االحتجاجات.
هذا بينما توا�شلت االحتجاجات ال�شعبية 
�شد الغ���الء وانهيار العمل���ة املحلية وتدهور 
الو�ش���ع االقت�ش���ادي واملعي�ش���ي يف اإي���ران 
حت���ى ليل اخلمي����س اجلمعة، و�ش���ط هتافات 
�ش���د املر�شد االأعل���ى للنظام ورج���ال الدين 

احلاكمني.
واأظه���رت فيديوه���ات كث���رية هتاف���ات 
النا����س برحي���ل نظ���ام امل���اليل والك���ف ع���ن 
التدخ���ل يف �شوريا واإنفاق اأموال ال�شعب على 
امليلي�شي���ات املوالية للويل الفقيه يف الدول 

العربية، وااللتفات بدل ذلك الأو�شاع ال�شعب 
املاأ�شاوية.

واملوؤ�رش الرئي�شي لالأزمة االقت�شادية هو 
الرتاجع الكب���ري يف �شعر �رشف العملة الوطنية 
الريال الذي خ�رش ثلثي قيمته منذ بداية العام 
اجل���اري. وانطب���اع االإيرانيني باأنه���م عالقون 
ب���ني من���اورات حكومته���م ورغب���ة احلكوم���ة 
االأمريكي���ة يف �شل اقت�شادهم، يدفع كثريين 
منه���م اإلى ادخار الدوالر و����رشاء املوؤن للنجاة 
م���ن االأزم���ة. وف�شل الكث���ري م���ن االيرانيني 
املي�شورين مغادرة الب���الد بينما نزل اآخرون، 
اأك���ر فقرا على ما يبدو، اإلى ال�شوارع للتعبري 
عن قلقهم. وكانت الواليات املتحدة ان�شحبت 
يف مايو من االتفاق النووي االإيراين املوقع يف 
2015 واأعلن���ت يف الوق���ت نف�ش���ه اأنها تريد 

ممار�شة “اأق�ضى حد من ال�ضغوط” على اإيران 
عرب فر�س عقوبات جديدة تدخل حيز التنفيذ 

اعتبارا من 6 اأغ�شط�س ويف نوفمرب.
وت�شتع���د ����رشكات متع���ددة اجلن�شي���ات 
كانت قد توجهت اإل���ى اإيران قبل 3 �شنوات، 
مث���ل املجموع���ات الفرن�شي���ة بيج���و ورين���و 

وتوتال، ملغادرة البالد.
وحت���اول ����رشكات اأخ���رى اأ�شغ���ر حجم���ا، 
اال�شتفادة م���ن الغمو�س ال�شائد وتعول على 
حماية احلكومات الغربية امل�شممة على اإنقاذ 
االتف���اق الن���ووي. وي���رى حملل���ون انه ميكن 
الإي���ران اأن تتوقع تراجع���ا كبريا يف �شادراتها 
النفطي���ة مع بيعه���ا 700 الف برمي���ل يوميا 
بحل���ول نهاية ه���ذا العام مقاب���ل 2،4 مليون 

برميل حاليا.

• من احتجاجات اأ�شفهان	

من  مبزيد  تهدد  �إنها  �إذ  �الثنني،  يوم  �الأمريكية  �لعقوبات  ع��ودة  موعد  �الإير�نيون  يرتقب 

زعزعة �ال�ستقر�ر �لذي �أ�سعفه �أ�سا�ًسا �لف�ساد و�الإد�رة �ل�سيئة.

وذكرت �لوكاالت �حلكومية �الإير�نية �أن “تظاهر�ت متفرقة”، جرت يف عدد من مدن �لبالد 

مثل �سري�ز )جنوب( و�الأحو�ز )جنوب غرب( وم�سهد )�سمال �سرق( وكرج قرب طهر�ن.

م�سدرها  يعرف  ومل  �الجتماعي  �لتو��سل  �سبكات  على  و�سعت  فيديو  ت�سجيالت  و�أظهرت 

تظاهر�ت يف مدن �سياحية مثل �أ�سفهان )و�سط( وكذلك يف طهر�ن م�ساء �خلمي�س.

العراق... اعت�صامات يف املثنى ودعوات لع�صيان مدين
اإجراءات اأمنية م�شددة وقطع للطرق  يف بغداد

اعت�شم املئات م����ن مواطني حمافظة املثنى 
جنوب����ي العراق، ام�س اجلمعة، يف �شاحة االحتفاالت 
و�ش����ط مدين����ة ال�شماوة، تندي����دا ب� “ع����دم تنفيذ 
مطالبهم” من قبل احلكومتني املحلية واالحتادية.

وقال حممد اجليا�شي، وهو اأحد املتظاهرين: 
“االعت�شام����ات �شت�شتم����ر حت����ى تنفي����ذ مطالبنا، 

وهناك دعوات من بع�س �شيوخ الع�شائر لع�شيان 
مدين يبداأ يوم االأحد”.

واأ�ش����اف اجليا�ش����ي اأن “اأع����داد املتظاهرين 
واملعت�شم����ني ت����زداد ب�ش����كل كب����ري، خا�شة بعد 
خطبة املرجعي����ة اأم�س اجلمعة”، معربا عن اعتقاده 
اأن املثنى، �شتكون اأول حمافظة �شت�شهد ع�شيانا 

مدنيا.

ال����ى ذلك، فر�شت الق����وات االأمنية العراقية، 
ظه����ر ام�����س اجلمع����ة، اإج����راءات اأمني����ة م�شددة يف 
العا�شم����ة بغداد قب����ل موعد انط����الق التظاهرات 
وللمطالب����ة  الف�ش����اد  عل����ى  احتجاج����ا  املرتقب����ة، 
بتح�ش����ني اخلدم����ات. وكان م����ن املق����رر انط����الق 
تظاهرة كب����رية، يف �شاحة التحرير و�شط بغداد، اإال 
اأن ال�شلطات االأمنية قطعت ج�رش اجلمهورية الرابط 

بني ال�شاح����ة واملنطقة اخل�رشاء حي����ث يقع معظم 
املقار احلكومية والبعثات الدبلوما�شية.

وقال مرا�ش����ل” اآر تي” اإن “ال�شلطات اتخذت 
اإج����راءات م�ش����ددة، خا�ش����ة واأنه����ا تخ�ش����ى تزايد 
اأع����داد املتظاهري����ن بالتزام����ن مع دع����وة املرجع 
الديني االأعلى، علي ال�شي�شتاين، ب�رشورة التم�شك 

باملطالب احلقوقية”.

المرأة الكويتية ... حقوق سياسية كاملة ومناصب قيادية بارزة
أكسبتها الريادة والسبق على مستوى الخليج

المنامة - بنا: 

بغداد ـ آر تي:

عواصم ـ وكاالت:

خامنئي يرف�س جمددا االإفراج 
عن زعماء “ احلركة اخل�رشاء”

اأعلنت م�ش����ادر اإ�شالحية اأن املر�شد 
االأعل����ى للنظ����ام االإي����راين عل����ي خامنئي، 
رف�����س جمددا ق����رار االإف����راج ع����ن زعماء 
احلرك����ة اخل�����رشاء االإيراني����ة املعار�ش����ة، 
مه����دي كروب����ي وم����ري ح�ش����ني مو�ش����وي 

وزوجته زهراء رهنورد.
وذك����رت امل�ش����ادر اأنه رغ����م موافقة 
الرئي�����س االإي����راين ح�ش����ن روح����اين عل����ى 
ق����رار املجل�����س االأعل����ى لالأم����ن القوم����ي، 
برفع االإقام����ة اجلربية عن زعم����اء احلركة 
 8 من����ذ  اجلربي����ة  لالإقام����ة  اخلا�شع����ني 
�شن����وات، فق����د رف�س خامنئ����ي ذلك مرة 
اأخ����رى. ونقل موقع “�شح����ام نيوز” التابع 
حل����زب “اعتماد مل����ي )الثق����ة الوطنية(” 
ال����ذي يتزعم����ه كروب����ي، اأنه بع����د موافقة 
املجل�س االأعلى لالأمن القومي على القرار، 
فقد ناق�س روحاين ذلك مع املر�شد، لكن 
خامنئ����ي رد قائ����الً: “هن����اك اأ�شي����اء اأكر 
اأهمي����ة يف البالد من رف����ع االإقامة اجلربية 
لتتم متابعتها من قبل احلكومة واملجل�س 

االأعلى لالأمن القومي”.
وكان ح�ش����ني كروب����ي، جن����ل مهدي 
كروبي، قد ك�شف االأ�شب����وع املا�شي باأن 
هناك ق����رارا م����ن املجل�س االأعل����ى لالأمن 
القوم����ي االإي����راين باالإف����راج ع����ن زعم����اء 
احلرك����ة و�شيتم تطبيقه خالل 10 اأيام اإذا 

مل يعار�شه املر�شد.

دبي ـ العربية نت:

الحديدة - رويترز:

املنام���ة - بن���ا: منح���ت دول���ة الكويت 
املراأة حقوقها ال�شيا�شية كاملة يف االنتخاب 
والرت�شيح وت���ويل املنا�ش���ب القيادية بعد 
م�ش���وار طويل خا�شت���ه يف �شبيل اإقرار حقها 
الد�شت���وري وال�شيا�شي.واأثبتت املراأة يف دولة 
الكوي���ت م���ن خالل تاريخه���ا احلاف���ل باالإجنازات 
دورها الريادي والفاع���ل يف م�شرية التنمية التي 
ت�شهده���ا الب���الد يف �شتى جم���االت ال�ش���اأن العام 

واملجتمع واالقت�شاد وال�شيا�شة، وغريها.
ومل يك���ن للم���راأة الكويتي���ة اأن حتق���ق ه���ذا 
النج���اح ل���وال وج���ود العدي���د م���ن العوام���ل التي 
مهدت ل���ه يف مقدمتها تطور املنظومة الت�رشيعية 
واالجتماعية التي اأتاحت الفر�شة اأمام العديد من 
الكف���اءات الن�شائية يف البالد لتتبواأ اأعلى املراكز 

حمليا واإقليميا.
ورغ���م الع���رات وال�شع���اب اإال اأن جناح���ات 
املراأة الكويتي���ة اأك�شبتها الري���ادة وال�شبق على 
م�شت���وى اخلليج مل���ا و�شل���ت اإليه م���ن منا�شب 
وظيفي���ة متع���ددة وقيادي���ة ومل يق���ف اهتم���ام 
الكوي���ت باملراأة عن���د نقطة احلق���وق ال�شيا�شية 
فق���ط، ب���ل تع���داه اإل���ى كل م���ا يتعل���ق بامل���راأة 
اقت�شادي���ا وثقافي���ا واجتماعيا، وه���و االأمر الذي 
ن����س علي���ه الد�شت���ور الع���ام 1962 عندما كفل 
حق���وق االأمومة والطفولة يف امل���ادة التا�شعة منه 
و�ش���دد على حمايتها من العن���ف من خالل قانون 
االأح���وال ال�شخ�شي���ة كما كفل لها ح���ق الرت�شيح 
واالنتخاب���ات يف اجلمعيات االأهلي���ة والتنظيمات 

التعاونية.
وال ميك���ن اإغف���ال دور املراأة اإب���ان االحتالل 

العراقي لدولة الكويت يف اأغ�شط�س 1990، حيث 
وقفت يف �ش���ف الرجل ملقاوم���ة االحتالل، فكان 
منهن م���ن ا�شت�شهد ومن اأ�رش، حي���ث ا�شت�شهدت 
82 ام���راأة، وكان���ت �شناء الف���ودري اأول �شهيدة 
على ت���راب الوطن حلقتها اأ����رشار القبندي وبقية 

�شهيدات الوطن.
و�شغل���ت امل���راأة يف الكوي���ت العدي���د م���ن 
املراتب القيادية، فاأ�شبحت وزيرة ووكيلة وزارة 
ومدي���رة جامع���ة و�شف���رية ومت انتخابه���ا �شعبيا 
لع�شوية جمل����س االأمة، اإ�شافة اإلى خو�س جتارب 
ناجح���ة يف القط���اع اخلا�س حت���ى متكنت من حجز 
مواقع متقدمة اإقليميا ودوليا برتوؤ�شها واإدارتها 

�رشكات اقت�شادية عمالقة.
وب���داأت اأولى خط���وات القي���ادة الكويتية يف 
متك���ني املراأة م���ن تب���ووؤ مكانه���ا ال�شحيح على 

خارطة العمل والتنمية يف البالد حني اأعلن جمل�س 
ال���وزراء يف يونيو 2005 اختيار املهند�شة فاطمة 
�شع���ود ال�شب���اح واملهند�شة فوزي���ة حممد البحر 

لع�شوية املجل�س البلدي.
ويف ال�شه���ر ذات���ه دخل���ت امل���راأة الكويتي���ة 
وللمرة االأولى �شم���ن الت�شكيل الوزاري يف البالد 
عندم���ا اأعل���ن جمل����س ال���وزراء اختي���ار مع�شومة 
املب���ارك ل�شغ���ل من�ش���ب وزير التخطي���ط ووزير 

الدولة ل�شوؤون التنمية االإدارية.
وت�شتم���ر امل���راأة الكويتي���ة اإل���ى الي���وم يف 
ت�شطري جناح تلو االآخ���ر، تاركة ب�شمتها واإرادتها 
وعزميتها يف خمتلف املج���االت لتثبت ملجتمعها 
خ�شو�ش���ا وللع���امل ككل اأن امل���راأة بالفع���ل هي 
ن�ش���ف املجتمع ال���ذي ال ميكن اال�شتغن���اء عنه اأو 

تهمي�شه.
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تكثي���ف اجلماعة الإيراني���ة – الأ�ضدية ال�ضّخ 
باجت���اه اإعادة الو�ضل الر�ضمي اللبناين – ال�ضوري 
حماول���ة بائ�ض���ة و”ركيكة” للعودة اإل���ى الوراء يف 
لبن���ان، مثلم���ا هو احلال مع حماول���ة القول اإن كّل 
�ض���يء عاد اإلى طبيعت���ه يف �ضوري���ا نف�ضها! وهذا 
مبدئي���ا يبع���ث على الطمئن���ان الأكيد ب���اأن تلك 
اجلماع���ة تفل���ح يف امل���اء! و�ضريتها العام���ة، واإن 
تدّرج���ت وتنّوعت م�ضتويات وتكتي���كات البع�ض 
فيها، ل تدّل منذ ما بعد جرمية 14 �شباط 2005، 
اإل على ذل���ك الداأب املو�ض���ل يف خواتيمه اإلى ما 

حّل ب�ضوريا، وقبلها بلبنان.
حج���م ال�ضّخ التزوي���ري والفرتائي والكيدي 
الذي �ضبق جرمي���ة اغتيال الرئي�ض ال�ضهيد رفيق 
احلري���ري، وتالها مبا����رة، مل مين���ع الو�ضول اإلى 
حقيق���ة انتهاء زم���ن الو�ضاي���ة، وحتّط���م النظام 
الأمني امل�ضرتك الذي و�ض���ع اتفاق الطائف على 
ال���رّف وهت���ك الد�ضت���ور وكاد اأن ينج���ح متاماً يف 
�ضورنة لبن���ان، ومل مينع يف النتيج���ة خروج قوات 
الأ�ض���د غ�ضباً عنه���ا بعد اإقام���ة يف روابينا قاربت 

الثالثة عقود بالتمام والكمال!
وحج���م ال�ض���ّخ التعب���وي و”التثقيفي” الذي 
مار�ضته ال�ضلطة الأ�ضدية اإزاء ثورة ال�ضوريني منذ 
بوادره���ا الأولى، مل مينع يف اخلال�ضة من الو�ضول 
اإل���ى حقيق���ة اأّن �ضوري���ا تدّم���رت! واأن الرتكيب���ة 
ال�ضلطوي���ة بالكاد بقيت تركيب���ة! وبالكاد بقيت 
له���ا �ضلطة! واأنها فقدت القدرة على التحّكم باأي 

�ضاأن �ضيادي، بل حتى مب�ضريها نف�ضها!
وذل���ك ل يحج���ب يف اأي حال، حقيق���ة موازية 
تقول اإّن �ضفوة نتاجات تلك ال�ضلطة هي كل هذه 
الباليا والرزايا النازلة بال�ضوريني بعد اللبنانيني، 
واإن ك���رة العل���ك يف ه���ذه الأي���ام ع���ن ال����رورة 
امل�ضلحي���ة لإعادة العالق���ات اإلى ما كانت عليه ل 
���ل التحريف  تعن���ي �ضيئاً �ض���وى التعبري عن تاأ�ضّ
والتخريف والعب���ث يف اأداء تلك املنظومة و�ضولً 
اإلى الفرتا�ض باأّن النفت���اح على لبنان يعّو�ضها 
ع���ن الختناق ال���ذي تعاين من���ه ج���ّراء الإقفال يف 

عالقاتها املحلية ال�ضورية والإقليمية والدولية!
م�ضكلة “�ضوري���ا الأ�ضد” لي�ضت يف لبنان كي 

لَّ فيه! وال�ضحيح يف املقابل هو اأّن اأبرز واأخطر  حتحُ
م�ض���اكل لبن���ان الكث���رية ه���ي “�ضوري���ا الأ�ضد”، 
�ض���وى اأّن املفارق���ة تكم���ن يف اأن ال�ضتخدام���ات 
املحلي���ة اللبنانية لتلك امل�ضكل���ة تفوق اأو توازي 
ال�ضتخدام���ات الأ�ضدي���ة له���ا! ولي����ض اأدّل عل���ى 
ذل���ك م���ن اإدخاله���ا، حت���ى يف �ضكله���ا التخريفي 
والتحريف���ي، يف �ضياق معرك���ة ت�ضكيل احلكومة! 
وحماول���ة تكبري وتنوي���ع ال�شغوط عل���ى الرئي�س 
�ضعد احلري���ري! وابتزازه يف ق�ضية كبرية من اأجل 
غاي���ات توزيرية �شغ���رية! وذروة اله���زل يف هذه 
املناحة ه���و م�ضارك���ة اجلماعة الإيراني���ة فيها يف 
الوقت الذي يو�ض���ع م�ضري نفوذ اإيران يف �ضوريا 
نف�ضه���ا على حم���ّك امل�ضالح الك���رى، الأمريكية 

والإ�رائيلية والرو�ضية!
العالقات اللبنانية – ال�ضورية جزء من حقائق 
اجلغرافيا، لك���ن عودتها اإلى طبيعتها ال ت�شتقيم 
�رع���اً ومنطق���اً واأخالق���اً قبل ع���ودة �ضوري���ا اإلى 
طبيعته���ا! وهذه مثلما هو وا�ضح ل تزال بعيدة... 

اأقّله حتى العام 2021!. “امل�ضتقبل”.

هدى هزيم
hudahazeem 
@yahoo.com

الناس

اإجن���از  ل�رع���ة  احلكوم���ة  م�ضاع���ي 
املعامالت ع���ر برنامج “هن���درة” لإعادة 
هند�ض���ة الإج���راءات يف 28 خدمة حكومية 
حكومي���ة،  وجه���ات  وزارات   6 تقدمه���ا 
خط���وة متمي���زة ناأم���ل حتقيقه���ا ب�ضورة 
�ضامل���ة ومتقنة يف كل املعامالت، فالربط 
الإلك���رتوين ب���ني ال���وزارات ذات العالقة 
واخلدمات امل�ضرتكة اأمر يف غاية الأهمية، 
وذل���ك ي�ضتدعي و�ضع اآلي���ة لإمتام اإجناز 
املعاملة بني تلك اجلهات اإلكرتونياً وفقاً 

لرتتيب م�ضارها.
اجله���ات احلكومي���ة املتقدم���ة تنجز 
معامالتها يف دقائق واأيام معدودة، بينما 
نحن نعاين التعطي���ل والإجراءات املطولة 

يف كثري من اجلهات اخلدمية، نطمح ب�رعة 
تنفيذ الرنام���ج وب�ض���ورة مثالية حتقق 

ر�ضا املواطنني.

تدريب مترشحي االنتخابات
للتنمي���ة  البحري���ن  معه���د  ينظ���م 
ال�ضيا�ضية برناجم���ا تدريبيا للمرت�ضحني، 
الرنام���ج مين���ح املرت�ضح فر�ض���ة اختبار 
قدراته املعرفي���ة وقيا�ض اأهليته خلو�ض 
النتخابات، نرجو من “املعهد” بث برامج 
ور�ضائل بو�ضائل الإعالم ومواقع التوا�ضل 
الجتماعي لتوعي���ة الناخبني مبا لهم وما 
عليهم م���ن حقوق وواجبات، وذلك لإجناح 
امل�ضارك���ة النتخابية و�ضريها ب�ضكل واع، 

ومن ال�رورة و�ضع برامج تدريبية اإلزامية 
بع���د النتخابات، لتاأهي���ل الأع�ضاء اجلدد 
مبا ي�ضمن فهمهم اآليات العمل الرملاين 
والبل���دي ويعينه���م عل���ى اأداء اأدواره���م 
ب�ضكل متقن، وعل���ى املواطنني التدقيق 
يف اختيار ممثليهم والرتكيز على منجزات 
املرت�ض���ح يف املج���ال العمل���ي والوطن���ي 
والجتماع���ي، وم���ا ميتلك���ه م���ن خ���رات 

ومهارات �ضخ�ضية توؤهله للنجاح.

رضا الموظفين... “نموذج دبي”
طموح حكومة دبي لتحقيق التميز يف 
العمل احلكومي ل حدود له، اأبهرين ما قام 
به موؤخراً حاكم دبي �ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ض���د اآل مكتوم رع���اه اهلل، بتقييم ر�ضا 
املوظفني يف 40 جهة حكومية.

وك�ضفت النتائج عن اأن ن�ضبة الر�ضا 
يف بع����ض اجله���ات ت�ض���ل ال���ى 93 % 
وخم�ض جهات تقل ن�ضب���ة الر�ضا عن 60 
%، الن�ضبة الأخ���رية مل تكن مقبولة لدى 
حاك���م دب���ي، وعلى اثره���ا اأ�ض���در قرارا 
مبن���ح مهل���ة �ضت���ة اأ�ضهر ملدي���ري هذه 
اجلهات لتح�ضني بيئ���ة العمل وحتويلها 
لبيئ���ات اإبداعية ت�ضج���ع املوظفني على 
نظ���ام متكام���ل يكاف���ئ  وف���ق  النج���اح 
اأ�ضحاب الإجنازات املتميزة لأن املوظف 
راأ����ض م���ال احلكومة ور�ض���اه يعني ر�ضا 

املتعاملني.

برنامج “هندرة”

في العالقات 
“الطبيعية”

كان���ت مفاج���اأة غ���ري متوقعة 
خلق���ت نوعا م���ن الت�ض���اوؤم ورمبا 
القلق والتوج����ض عربًيا مبجرد اأن 
اأعل���ن الرئي�ض الأمريك���ي دونالد 
ترامب ا�ضتعداده لإجراء حمادثات 
م���ع اإي���ران دون ����روط م�شبق���ة، 
حيث ت�ضابق���ت التحليالت لتحذر 
م���ن تداعي���ات مث���ل ه���ذا احلوار 
على ال���دول العربية، م�ضتندة اإلى 
ال�ضابق���ة واأخطره���ا ما  التج���ارب 
حدث يف ظل حكم اأوباما والتو�ضل 
ال���دول  ب���ني  الن���ووي  لالتف���اق 
الكرى واإي���ران يف يوليو 2015م 
وما اأحدث���ه من تداعي���ات كارثية 

على املنطقة.
كاأنن����ا كنا اأمام مب����اراة يف كرة 
القدم على �ضبيل املثال، ي�ضتحوذ 
فيه����ا فري����ق على الك����رة ويهاجم 
الفريق الآخر ب�راوة �ضديدة معظم 
الوق����ت، واإذ بن����ا نفاج����اأ بالفريق 
الآخ����ر املحا�ر يح����رز هدًفا عك�ض 
�ضري املباراة كما يقول املعلقون، 
فمن����ذ م����ا قب����ل و�ضول����ه للبي����ت 
الأبي�����ض هدد ترام����ب بالن�ضحاب 
من التفاق الن����ووي )نفذ ذلك يف 
مايو املا�ضي(، وظل يتوعد اإيران 
بعقوبات قا�ضي����ة وموجعة ويلوح 
باحلرب ويتحدث عن ت�ضكيل ناتو 
عرب����ي يف اإط����ار الت�ض����دي لإيران، 
واإذا باإيران حتقق مك�ضًبا واإن ظل 
معنوًيا اإلى الآن باإعالن ترامب من 
تلقاء نف�ض����ه وعلى عك�ض الطبيعة 
املتبادلة  والتهدي����دات  املتوترة 
بني اجلانبني ا�ضتعداده للحوار مع 

اإيران.
اأنف�شن���ا  اأن جنع���ل  ال ينبغ���ي 
اأ����رى للتحليل املت�ضائ���م للحوار 
املحتمل ب���ني وا�ضنطن وطهران، 
عل���ى اعتب���ار اأن���ه ل���ن يك���ون يف 
�ضالح العرب ب���اأي حال، بل علينا 
اأن جنعل م���ن هذا احل���وار فر�ضة 
مطال���ب  فر����ض  ب���ل  لتو�ضي���ل 
طاول���ة  عل���ى  الع���رب  وم�ضال���ح 
احلوار لي�ض لأنه���ا م�ضلحة عربية 
فح�ض���ب بل هي م�ضلح���ة اإقليمية 
ودولي���ة، يف ظ���ل خط���ر الإره���اب 
الإي���راين ال���ذي يط���ال الكثري من 
ال���دول ومل ت�ضلم منه حتى اأمريكا 
نف�ضه���ا، وهو اأم���ر مل يعد ����ًرا اأو 
اعتق���ادا بعد اأن اأ�ض���درت حمكمة 
اأمريكية يف نيويورك حكًما يف عام 
2012 بوج���ود اأدل���ة عل���ى تورط 
النظام الإيراين يف تنفيذ الهجمات 
الإرهابية يف 11 �ضبتمر عر دعمه 
تنظيم القاع���دة وت�ضهيل مهامه، 
وه���و ما اعترته املحكم���ة م�ضوًغا 
قانوني���ا ملالحقة النظ���ام الإيراين 
ومطالبته بتعو�ضيات عن الأ�رار 
الت���ي  بالعائ���الت  حلق���ت  الت���ي 

تكبدت خ�ضائر يف تلك الهجمات.

واشنطن والحوار 
مع طهران

 عطا 
الشعراوي
Ata2928
@gmail.com

كان لالإعالم البحريني دور يف 
تغطي���ة اأخبار جمموع���ات القتال 
البحريني���ة امل�ضارك���ة م���ع باقي 
قوات الدول العربية والإ�ضالمية 
االأمامية  املتواجدة يف اخلط���وط 
عل���ى اأرا�ضي ال�ضقيق���ة الكرى 
ال�ضعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة 
وذل���ك لتحري���ر دول���ة الكوي���ت 

ال�ضقيقة.
وقته���ا كاتب ال�ضط���ور كان 
التي  ال�ضادق���ة  ال�ض���ورة  ينقل 
تنب�ض باحلياة امل�رفة واحليوية 
البحري���ن  ملقاتل���ي  املتق���دة 
الرب���اط  مواق���ع  م���ن  البوا�ش���ل 
املقد�ض ومن ثم يتم ن�رها عر 
ال�ضحاف���ة الع�ضكري���ة وعر�ضها 

عر �ضا�ضتنا الوطنية. 
عندما ع�ضت مع هوؤلء الأبطال 
ال�ضجع���ان رغم ق�ض���اوة الظروف 
الذي ميرون  و�ضعوبة املوق���ف 
ب���ه وجدته���م رج���ال عل���ى درجة 
عالية م���ن اجلاهزية القتالية، اإذ 
مت تاأهيلهم ملثل هذه املهمات 
ال�ضعب���ة، كان���وا موؤمنني بربهم 
وعقيدته���م الإ�ضالمية ال�ضمحاء، 
ثقته���م بقيادته���م ال�ضيا�ضي���ة 
والع�ضكري���ة كب���رية ل يطاله���ا 
�ضك اأو ريب���ة، يقومون بواجبهم 
املقد�ض باأنف�ض قوية ل يعرتيها 
خ���وف اأو تردد، ل يهابون املوت 
وي�ضعون احلق اأمامهم وحتقيق 

الهدف ن�ضب اأعينهم.
كن���ت  عندم���ا  يح����رين 
اأحت���دث معه���م يف تل���ك الفرتة 
اأنني �ضع���رت بالفخ���ر والعتزاز 
باملقاتل البحريني، فمعنوياتهم 
عالية جدا ترت�ضم فوق وجوههم، 
كب���رية  وكفاءته���م  وطاقاته���م 
ال���دوؤوب  عمله���م  يف  تلحظه���ا 
زمالئه���م  م���ع  وت�رفاته���م 

واإخوتهم يف ال�ضالح. 
حا����را هن���اك م�ضاركة رجال 
قوة دف���اع البحري���ن الفاعلة يف 
جبه���ات القتال وعملي���ة “اإعادة 
الأم���ل” مع جنود احل���ق البوا�ضل 
م���ن اجلي�ض ال�ضع���ودي واجلي�ض 
الإماراتي �ضم���ن قوات التحالف 
العربي بقي���ادة اململكة العربية 
ال�ضعودي���ة ال�ضقيق���ة يف اليمن، 
املطل���وب من الإع���الم البحريني 
املزيد من الهتمام بهذا اجلانب 
امله���م وت�ضليط ال�ض���وء اإعالميا 
والبط���ولت  الإجن���ازات  عل���ى 
والواجبات التي تقوم بها قواتنا 
تعال���ى  اهلل  حفظه���ا  امل�ضلح���ة 
الوغ���ى  و�ضاح���ات  جبه���ات  يف 
وع�ضاك���م  وال����رف.  والبطول���ة 

عالقوة.

إعالمنا وقواتنا 
المسلحة في اليمن

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

علي نون

باإلذن

قدمي���اً ق���ال اأبوالطي���ب املتنب���ّي “وخ���ري 
”، لك���ّن ال���ذي يبدو  جلي����ض يف الزم���ان كت���ابحُ
الي���وم اأمامن���ا اأّن الأغلبي���ة من ال�ضب���اب مل تعد 
ت�ضتهويه���م القراءة ف�ضال ع���ن كونها ل ت�ضكل 
بالن�ضبة لل�رائ���ح الأو�ضع الهاج����ض الأكر رغم 
تواف���ر ال�ض���الت املكيفة واملمتلئ���ة مبختلف 
الكتب الت���ي تبحث يف �ضتى �ضن���وف املعرفة، 
وم���ا يدعو اإلى الأ�ض���ى اأّن الكت���اب وهو م�ضدر 
املعرف���ة الأول مل يعد اخلي���ار الأكر ا�ضتقطابا 
لل�ضب���اب الي���وم، و�ضائل التوا�ض���ل الجتماعي 
حل���ت بديال وباتت ال�ضاغل الأكر لكل اأبناء هذا 

اجلي���ل بال ا�ضتثناء، الأ�ضد فداحة هو اأّن ال�ضباب 
لي�ضوا وحدهم من تركوا الكتاب وراء ظهورهم، 
بل حت���ى الآب���اء اأي�ضا هج���روا الق���راءة وهذا ما 

ي�ضاعف حجم امل�ضكلة.
قبيل اأيام اأعلن عدد من اأ�ضحاب املكتبات 
التجاري���ة م���ا ي�شب���ه اال�شتغاثة ب���اأّن مكتباتهم 
تعي����ض حالة احت�ض���ار حقيقية، واأك���دوا اأنه اإذا 
ا�ضتم���ر و�ض���ع الكتاب مبثل ه���ذا ال�ض���وء فاإّن 
مكتباتهم مهددة بالإغالق، ذلك اأنهم مل يعودوا 
قادري���ن عل���ى تغطي���ة تكاليف االإيج���ار ف�شال 
عن اأج���ور العاملني فيه���ا لندرة م���ن يرتادها، 

فالإقب���ال عل���ى اقتن���اء الكت���ب اأ�ضب���ح ظاهرة 
مو�ضمّية اأي اأنه حمدد باأيام معدودات تلك التي 
حتت�ض���ن معار�ض الكت���ب فقط، بينم���ا ت�ضكو 
املكتبات م���ن انح�ضار رواد الق���راءة طيلة اأيام 
العام، ول���دى �ضوؤالنا �ضاحب اإح���دى املكتبات 
عن ال�ضبب ا�ضتبعد اأن يكون الو�ضع املادي هو 
الذي يقف عائق���ا اأمامهم واإلّ ما تف�ضري ظاهرة 
الزدح���ام الت���ي ت�ضهده���ا املطاع���م واملقاهي 

كمثال؟ 
م���ن  الأك���ر  الن�ضي���ب  تتحم���ل  الأ����رة 
امل�ضوؤولي���ة يف ت���دين الق���راءة ل�ضب���ب ل اأظ���ّن 

اأن���ه غائ���ب ع���ن الأذه���ان، ذل���ك اأنه���ا اأول من 
يغر����س ح���ب الق���راءة يف اأبنائها من���ذ ال�شغر، 
ولعل البع����ض يت�ضاءل اأي���ن دور وزارة الرتبية 
والتعليم يف الت�ضجيع عل���ى القراءة؟ اإّن الوزارة 
اعتادت فتح املراكز ال�ضيفية للطلبة ملمار�ضة 
اأن�ضط���ة ريا�ضية وترفيهي���ة كال�ضباحة والتن�ض 
وغريها لكّنها غفلت ع���ن فتح املكتبات، وهذا 
ما يوؤخذ على القائمني على �ضوؤون ال�ضباب فما 
ه���و عذرهم اإزاء مثل هذا الواجب، وحتى الأندية 
الريا�ضية تق���ع على عاتقها م�ضوؤولية غياب اأي 

ن�شاط ثقايف من خططها بوجه عام.

sm.adnan56محمد المحفوظلماذا تركتم الكتاب وراءكم؟!
@hotmail.com

    ومضة قلم
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أبرمت إدارة النادي األهيل اليوم أمس صفقتان للعبة كرة السلة، إذ تعاقدت مع الالعب أحمد املطوع 

الذي مثل فريق املحرق باملوسم املايض، وجددت عقد عمران عبدالرضا الذي لعب يف املواسم األخرية يف 

صفوفه. وكانت اإلدارة نفسها قد أعلنت التعاقد مع ابن النادي سيدهاشم حبيب الذي لعب يف صفوف 

املحرق خالل العامني املاضيني. وتعمل اإلدارة األهالوية عىل تعزيز صفوفها بالتعاقدات وتجديد العقود؛ 

من أجل إظهار الفريق بالصورة املرضية وامللبية للطموح ويكون قادرا عىل املنافسة مبعية الفرق األخرى، 

بعدما فقدت عمودين من أساسها، وهام القائد حسني شاكر الذي انتقل للغريم التقليدي املنامة، وسيد 

كاظم ماجد الذي عاد لبيته الثاين املحرق. بكل تأكيد غياب ورحيل عنرصين مهمني يف وقت واحد، سيكون 

له مردود سلبي عىل الفريق، وسيتضح ذلك جليا خالل املوسم املقبل وخصوصا أن اإلدارة نفسها مل 

تستطع حتى اآلن إحداث صفقة بارزة تعوض غياب شاكر وماجد.

لعمران ويجدد  المطوع  مع  يتعاقد  األهلي 
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حط��ت بعث��ة منتخبنا الوطن��ي لكرة 
الس��لة للش��باب رحاله��ا يف العاصمة 
التايلندي��ة- بانكوك، صب��اح يوم امس 
)الجمعة(، وذلك اس��تعداًدا للمشاركة 
يف منافس��ات غامر بطولة كأس آس��يا 
الثامنة عرش ملنتخبات الشباب )تحت 
18عام��اً(، خ��الل الفرتة م��ن 5 حتى 
11 أغس��طس الجاري، وه��ي املؤهلة 
ملوندي��ال كأس العامل للش��باب )تحت 
19 عاماً( والذي س��يقام من 29 يونيو 
ولغاي��ة 7 يولي��و 2019 دون تحدي��د 
م��كان االس��تضافة حت��ى اآلن، والتي 
س��يتأهل ملنافس��اتها أرب��ع منتخبات 

آسيوية.

  األمين العام ينقل 
تحيات رئيس االتحاد

وكان األم��ني العام لالتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة عبداإلل��ه عبدالغفار عىل 
رأس مودع��ي وف��د منتخبن��ا الوطني 
يف مط��ار البحري��ن ال��دويل والتق��ى 
م��ع أعضاء الجهازي��ن اإلداري والفني 
والالعب��ني، إذ حرص األم��ني العام عىل 
نقل رس��الة معربة من س��مو الش��يخ 
عيىس بن عيل ال خليفة رئيس االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة ع��رب وحيا فيها 
واالداري  الفن��ي  والجهازين  الالعب��ني 
ع��ىل انضباطه��م وارصاره��م املمي��ز 
وحثهم عىل متثي��ل الوطن خري متثيل، 
وهو معروف عنه��م من خالل ادائهم 
وال��روح القتالي��ة التي امت��ازوا بها يف 
مش��وارهم واس��فرت بتحقي��ق افضل 
النتائج املرج��وة التي وعىل إثره حقق 
املنتخب لق��ب بطولة مجلس التعاون 
االخ��رية يف العاصمة العامنية مس��قط 
وكذلك املركز الثاين يف البطولة العربية 
االخ��رية يف جمهوري��ة م��رص العربية، 

متمنيا التوفيق للمنتخب يف منافسات 
بطولة كاس اسيا التي ستنطلق يوم غد 

االثنني.

”RICHMOD“ فندق  
 يحتضن الوفود

وسيش��ارك يف البطول��ة الت��ي س��تقام 
منافس��اتها مبجمع الص��االت املخصص 
ملباريات البطول��ة، 16 منتخبا موزعني 
عىل اربع مجموعات، اذ اوقعت قرعة 
البطول��ة منتخبن��ا يف املجموعة الثالثة 
إىل جانب منتخبات نيوزلندا واس��رتاليا 
املنتخب  والضياف��ة  األرض  وصاح��ب 

التايلندي.
 واس��تقر منتخبنا ف��ور وصوله بفندق 
“RICHMOD” مق��ر إقام��ة الوفود 
املش��اركة يف العاصم��ة بانكوك، حيث 
يتك��ون الوف��د كال من: ن��ارص القصري 
نائب رئيس اتحاد الس��لة رئيسا للوفد، 
املنتخب��ات غس��ان ق��اروين،  ومدي��ر 
اإلداري م��وىس جعفر، مدرب املنتخب 
سلامن رمضان، واملس��اعدين للمدرب 
حسني قاهري وحسن ميك، اختصايص 

العالج الطبيعي مركو نيكوالس، والوفد 
اإلعالم��ي املك��ون من هش��ام جعفر 
واحم��د املحاري، والحكم الدويل عادل 
غلوم، اضافًة إىل قامئة “األحمر” املكونة 
م��ن 12 العب��ا، وه��م: كري��م محمد، 
عيل حس��ني، راش��د أحمد، مزمل أمري، 
مصطفى حس��ني، باقر عي��ىس، نواف 
نبيل، عيىس أحمد، أحمد حسني، أحمد 

خليفة، عبدالله الكوهجي، عيل جابر.

 المنتخب يجري حصة “استرخاء”

اج��رى منتخبنا يوم امس حصة تدريبة 
قصرية “اس��رتخاء” والتي فضل اقامتها 
يف الن��ادي الري��ايض الصح��ي التاب��ع 
ملق��ر االقام��ة وج��رت بوت��رية بطيئة 
ب”اس��رتخاء” الالعب��ني لفك العضالت 
الس��رتجاع قواهم بش��كل جي��د بعد 
الرحل��ة الش��اقة وتحس��با لعرضه��م 
للضغط او االصابة قبل انطالق الحصة 
التدريبية الرئيس��ية اليوم عىل الصالة 
املخصص��ة، اذ يس��عى الجه��از الفني 
ملنتخبنا الوطني بقيادة املدرب سلامن 
رمضان ومعاوني��ه خالل تدريبي اليوم 

للرتكيز عىل الكثري من الجوانب الفنية 
والتكتيكية لتثبيت التش��كيلة وتطبيق 
الجانب الخططي الذي سينتهجه خالل 

مواجهات البطولة.

االجتماع الفني

)الس��بت(  الي��وم  مس��اء  وس��يعقد 
االجت��امع الفني الخاص بالبطولة، مبقر 
إقامة الوفود، والذي س��يمثل منتخبنا 
خالله غس��ان قاروين مدي��ر املنتخب، 
وسيحرضه أعضاء اللجنة الفنية ومدير 
البطولة، ع��الوة عىل ممثيل املنتخبات 
املشاركة يف البطولة التي ستنطلق يوم 

غد.
وس��يعتمد االجتامع جدول املنافسات 
واللوائ��ح الداخلي��ة، إىل جانب اعتامد 

قوائم الفرق املشاركة وأهلية الالعبني، 
وتحدي��د أل��وان املالب��س املنتخبات، 
اضاف��ة إىل اتباع االرش��ادات والقوانني 

التابعة للبطولة.

 الدولي غلوم يمثل حكامنا

يش��ارك حكمنا الدويل ع��ادل غلوم يف 
إدارة مباريات البطولة، مرافقا ملنتخبنا 
الوطن��ي، اذ يعترب الحك��م عادل غلوم 
من الكف��اءات التحكيمية الش��ابة يف 
مجال لعبة الكرة الس��لة، وميتلك خربة 
كب��رية يف مث��ل ه��ذه املناس��بات، إذ 
ش��ارك يف تحكيم مباريات العديد من 
البط��والت الخارجية، م��ام يدلل عىل 
قدرت��ه وجدارت��ه يف س��لك التحكيم، 
ويتمت��ع بالهدوء والقرارات الس��ليمة 

واملتابعة لكل ما هو مستجد يف مجال 
قانون اللعبة، ونال الشارة الدولية.

 مشوار األحمر في التمهيدي

وسيبدأ األحمر الشاب السالوي مشواره 
يف البطولة عند الساعة 8:45 من صباح 
يوم غ��ٍد األح��د “بتوقي��ت البحرين” 
وذل��ك مبالق��اة منتخب نيوزلن��دا، ثم 
سيلتقي يوم االثنني مع أسرتاليا الساعة 
6:30 صباحاً، ويختتم مشواره يف الدور 
التمهيدي ي��وم الثالثاء مبالقاة املنتخب 
التايالن��دي صاح��ب األرض والجمهور 
الساعة 11:30 صباحاً. وسُينهي املنتخب 
تحضريات��ه  الس��بت  الي��وم  الوطن��ي 
للموقع��ة األوىل غداً، من خالل تدريب 

أخري يقوده املدرب رمضان.

شباب السلة وصل تايلند ويستعد لمواجهة نيوزلندا آسيويًا
األمين العام نقل للبعثة تحيات سمو الشيخ عيسى بن علي

مشوار المنتخب في الدور التمهيدي للبطولة

تايلند                هشام جعفر

خ��ر فري��ق مرك��ز ش��باب ع��راد “أ” 
نقطتني مثينتني بع��د إخفاقه يف الحفاظ 
عىل أهدافه الثالث��ة أمام فريق الصاغة، 
ال��ذي متك��ن ب��دوره م��ن الع��ودة إىل 
املب��اراة بإحرازه التعادل يف أول مباريات 
املجموع��ة الثانية، ليكون ه��ذا التعادل 
الثالث عىل التوايل يف البطولة. فيام حقق 
فريق نيوس��ات أول فوز به��دف وحيد 
ع��ىل فريق مفروش��ات أحم��د رشيف، 
وذلك مساء الخميس املوافق 2 أغسطس 
2018 ضمن منافس��ات بطول��ة الوطن 
الثالث��ة الت��ي تق��ام عىل مالع��ب نادي 

سامهيج برعاية أمفا موتورز.  

الصاغة يعادل شباب عراد

افتتح سمري العرادي مهاجم مركز شباب 
ع��راد “أ” أهداف املباراة قبل أن يتمكن 
فري��ق الصاغة من تعدي��ل النتيجة بعد 
خطأ من جاس��م عبدالل��ه مدافع مركز 
ش��باب عراد”أ” الذي أحرز هدفا عكسيا 
يف مرمى فريقه، ومل تستمر فرحة الصاغة 
أكرث م��ن دقيقة واحدة فقط حتى متكن 
يوس��ف بو قيس من إعادة تقدم فريق 
مركز شباب عراد “أ”  يف النتيجة لينتهي 
هذا الش��وط بنتيج��ة 2/1 لصالح فريق 
مرك��ز ش��باب ع��راد “أ”. وم��ع انطالق 
الش��وط الثاين، س��نحت فرص��ة تعديل 
النتيجة لفريق الصاغ��ة، ولكن مهاجمه 
حس��ني جعفر مرهون مل يحسن الترصف 

يف الك��رة ليلحق به مداف��ع فريق مركز 
ش��باب عراد ويبعد الكرة، حتى جاء الرد 
م��ن فريق مركز ش��باب ع��راد بالهدف 
الثالث بعد تسديدة بعيدة أخفق حارس 

الصاغة من التصدي لها. 
وب��دأ فريق الصاغ��ة بعد ذل��ك بفرض 
س��يطرته عىل مجريات املباراة، وتحّصل 
ع��ىل فرصت��ني محققتني، ولك��ن طاهر 
الصائغ مل يوفق يف تس��جيلهام، فواحدة 
اعرتضها املداف��ع واألخرى اعتلت املرمى 
حتى متكن محمد يوس��ف من تس��جيل 
ه��دف تقليص الف��ارق بعد تس��ديدة 
بعيدة خادعت حارس مرمى مركز شباب 
ع��راد محمود خلف، ث��م لحقه عبدالله 
جواد بهدف التعادل بعد تسديدة بعيدة 
أيضا، األمر الذي يبدو أن الفريق استدرك 
نقط��ة ضعف الحارس، لكن االس��تدراك 
كان متأخرا مل يثمر عن التقدم يف النتيجة 
وأبق��ى مكتفيا بنتيجة التع��ادل. حصل 

عىل جائزة أفضل العب يف املباراة محمد 
يوسف من فريق الصاغة.  

نيوسات يتصدر 

ويف املباراة الثانية، كانت البداية رسيعة 
ب��ني الفريق��ني، ودون مقدم��ات، بدأها 
فريق نيوسات بعد أن واجه عبدالرسول 
م��ريزا حارس مرم��ى فريق مفروش��ات 
أحمد رشيف الذي تصدى للكرة برباعة، 
بعدها أىت الرد بتس��ديدة محمد السلم  
أبعدها ح��ارس مرمى نيوس��ات لركنية. 
وكاد يفتتح محمد الس��لم التسجيل بعد 
تس��لله بني املدافعني أثناء تنفيذ الركنية، 
لوال التدخل من جانب مدافعي نيوسات 

يف اللحظة األخرية. 
وبعد ذلك، فرض فريق نيوسات سيطرته 
عىل هذا الش��وط، والذي مل يتمكن فيه 
فريق مفروش��ات أحم��د رشيف بأي رد 
فعل تذكر س��وى تصديات حارس مرماه 

عيل عبدالرضا، وال��ذي أبطل فيه جميع 
محاوالت فريق نيوسات لينتهي الشوط 

األول بشباك نظيفة. 
ومع انطالق الش��وط الثاين، اخرتق جواد 
عبدالله صفوف العبي فريق مفروش��ات 
أحمد رشي��ف ليمرر كرة بيني��ة لزميله 
أحمد حسن الذي واجه الحارس وأسكن 
الكرة الش��باك بكل سهولة، معلنا هدف 
املب��اراة الوحيد لنيوس��ات. وق��د اندفع 
فري��ق مفروش��ات أحمد رشي��ف بعد 
اله��دف، لكنه اصطدم بالق��وة الدفاعية 
لفريق نيوس��ات، مح��اوال فك الدفاعات 
بالتس��ديدات البعيدة إال أنها محاوالت 
غ��ري مثم��رة، لتنته��ي املب��اراة به��ذه 
النتيج��ة، مس��فرة عن تصدر نيوس��ات 
ه��ذه املجموع��ة. أدار اللقاءين الحكم 
عقيل حس��ن، وحصل عىل جائزة أفضل 
العب يف املباراة جواد عبدالله من فريق 

نيوسات.

في “بطولة الوطن” بسماهيج

“نيوسات” يتخطى “شريف”... و”الصاغة” يعادل “عراد”

أفضل العب محمد يوسف من فريق الصاغةفريق نيوسات

الحكم الدولي عادل غلومالمنتخب الوطني للشباب لدى وصوله لبانكوك

األولمبي يتعادل مع ميانمار

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: تعادل منتخبنا األوملبي لكرة القدم 
مع منتخب ميامنار )1-1(، يف اللقاء الذي جمعهام أمس عىل ملعب 
 ALPINE CUP ماندالي” يف ميامنار، ضمن الجولة الثانية لبطولة“

الودية. وتقدم منتخبنا أوال بهدف لالعب أحمد الرشوقي، قبل أن 
يعادل منتخب ميامنار النتيجة، لينتهي الشوط األول بالتعادل بني 

الطرفني، والذي استمر حتى صفارة نهاية املباراة رغم الفرص املتعددة 
التي سمحت ملنتخبنا للتسجيل.

وكان مدرب منتخبنا األوملبي، التونيس سمري شامم، بدأ اللقاء 
بتشكيلة مكونة من الحارس عامر محمد، والالعبني: حسني جميل، 

أحمد بوغامر، سيد محمد أمني، مصعب عمر، جاسم خليف، عباس 
العصفور، أحمد صالح، أحمد الرشوقي، عبدالرحمن األحمدي وسيد 
هاشم عيىس. ويف لقاء آخر ضمن البطولة، فازت كوريا الجنوبية عىل 

تايلند بنتيجة )2-4(. ويشري ترتيب البطولة حاليا إىل صدارة كوريا 
الجنوبية برصيد 6 نقاط، منتخبنا 4 نقاط، ميامنار نقطة، وأخريا تايلند 
بدون رصيد من النقاط. وسيلعب منتخبنا لقاءه األخري يف البطولة يوم 

غد )األحد( أمام منتخب كوريا الجنوبية، ويف حالة فوزه يتوج بلقب 
البطولة. ويشارك منتخبنا يف بطولة ميامنار الودية بالعبني تحت 21 
عاما، فيام منتخبا ميامنار وتايلند بالعبني تحت 23 عاما، ومنتخب 

كوريا الجنوبية تحت 19 عاما.
وتأيت مشاركة منتخبنا األوملبي يف البطولة الودية قبل خوضه غامر 
دورة األلعاب اآلسيوية التي ستقام مبدينة جاكرتا اإلندونيسية بدءا 

من 10 أغسطس الجاري.

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

أحمد المطوع أهالوي
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يصل اليوم السبت مدرب فريق 
النجمة األول لكرة اليد التونيس 

حافظ الزوايب الذي سيرشف عليه 
خالل املوسم الريايض 2019/2018.

ومن املؤمل أن يبارش الزوايب مهمته 
التدريبية فور وصوله مبعاونة 

املدرب املساعد له عبدالرحمن 
محمد الذي بدأ مرحلة اإلعداد منذ 

يوم السبت املايض.

الزوايب الذي سيخلف مواطنه زهري 
بن مسعود سيكون أمام مهمة كبرية 

وصعبة يف الحفاظ عىل اإلنجازات 
التي حققها “الرهيب” يف املوسم 

املايض، ومحاولة تكرار ذلك باملوسم 
امليلء باملشاركات عىل صعيد 
املسابقات املحلية والخارجية. 

الزوايب أمامه كأس السوبر البحريني 
أمام باربار وإذا ما متكن من الفوز 

فإنه سيخوض السوبر البحريني 
اإلمارايت، باإلضافة منافسته للقب 

الدوري الذي خرسه أمام باربار 
وللقب الكأس الذي حققه، كام أنه 
سيكون عىل موعد لخوض البطولة 
األهم واملنتظرة املتمثلة يف بطولة 

العامل “سوبر غلوب” باإلضافة 
لبطولة الخليج لألندية )أبطال 

الكؤوس(.

وسيفتقد الزوايب يف املرحلة املقبلة 8 
العبني موجودين يف صفوف منتخبنا 

الوطني األول لكرة اليد الذي 
سيخوض يف الشهر الحايل دورة 

األلعاب اآلسيوية التي ستقام يف 
اندونيسيا وهم: )حسني الصياد، عيل 

مريزا، محمد مريزا، حسن شهاب، 
كميل محفوظ، بالل بشام، عيل 

عيد، الحارس محمد عبدالحسني(.

اختتمت أمس الجمعة، الدورة الدولية 
للحكام املحليني MA ومقيمي الحكام، 
وذلك يف مقر االتح��اد البحريني لكرة 
القدم. وجرت مراس��م الختام بحضور 
رئيس لجنة للحكام باتحاد الكرة خليفة 
ال��دورسي، ومستش��ار اللجن��ة وعضو 
لجن��ة الح��كام اآلس��يوية عبدالرحمن 
رشون  قس��م  ورئي��س  عبدالخال��ق، 
الح��كام باتحاد الكرة جاس��م محمود، 
وأعض��اء اللجنة: خالد الع��الن وخالد 
عبدالقادر وصالح  وعبدالرحمن  خليل 
العب��ايس. وحارض يف ال��دورة املحارض 
ال��دويل الس��عودي ع��يل الطريف��ي، 
واملحارض الدويل للياقة البدنية األردين 

حسن الخالدي.
وخ��الل كلمت��ه بحف��ل الخت��ام، نقل 
خليفة الدورسي تحي��ات رئيس اتحاد 
الكرة الش��يخ عيل بن خليفة بن أحمد 

آل خليفة لجميع الحضور.
وأكد الدورسي أن عنرص التحكيم بات 
رقاًم صعباً يف املالع��ب املحلية، منوهاً 
باملكانة املميزة للتحكيم البحريني عىل 

جميع األصعدة.
ولف��ت إىل أهمي��ة ب��ذل الجهود من 
قب��ل الجميع يف س��بيل تطوير العمل 

التحكيمي، مش��رياً إىل أهمية املجهود 
الش��خيص لكل حك��م يف عملية ارتقاء 
أدائه واملس��ؤولية الواقعة عليه يف هذا 

الصدد.
وق��ال إن لجنة الحكام باالتحاد تحرص 
دامئاً عىل وضع الربامج التي تس��هم يف 
نج��اح عمل الحكام م��ن خالل تنظيم 

ال��دورات املختلف��ة. وألقى مستش��ار 
لجنة الحكام باالتح��اد البحريني لكرة 
الق��دم وعضو لجنة الحكام اآلس��يوية 
عبدالرحم��ن عبدالخال��ق كلم��ة عىل 

هامش الحفل الختامي.
وأكد عبدالخالق يف كلمته أهمية ودور 
مقّيم��ي الحكام يف االرتق��اء واالرتفاع 

مبستوى الحكام.
يف  كب��ري  دور  للمقّيم��ني  إن  وق��ال 
املساهمة برقي مستوى الحكام، مشريا 
إىل مكانة املقّيم املل��م بقوانني اللعبة 

بتفاصيله الدقيقة.
ون��وه إىل أن وجود مثل هذه الدورات 
تس��اعد ع��ىل صق��ل الحكام ع��رب ما 

يكتس��به املقّيم��ون م��ن معلوم��ات 
تساهم يف رفع مستوى الحكام، متمنيا 
التوفي��ق للمقّيم��ني يف القيام بدورهم 
الرئيس املتمثل يف املس��اهمة بتطوير 

مستوى التحكيم.
 من جهته، أشاد جاسم محمود بتواجد 
والخال��دي،  الطريف��ي  املحارضي��ن 
منوهاً بخربتهام وكفائتهام، ش��اكراً لهام 

جهودهام طوال مراسم الدورة. 
 ب��دوره، ق��دم املح��ارض ال��دويل عيل 
الطريف��ي ش��كره التحاد الك��رة عىل 
جميع التس��هيالت التي قدمت، منوهاً 

بالتفاعل من قبل جميع املشاركني.
وش��ارك يف الدورة 34 حكام، باإلضافة 

إىل 16 مقيام للحكام.
تكري��م  الختام��ي  الحف��ل  وش��هد 
املحارضين، باإلضافة إىل تبادل الهدايا 

التذكارية.

واصلت لجنتا الحكام والتسجيل لبطولة 
زيارته��ام  #أقوى_رجل_بحرين��ي2 
األندي��ة الصحي��ة والرياضي��ة؛ بهدف 
الرتويج للبطول��ة ورشح لوائح وأنظمة 
والتي  التأهيلية،  والتصفيات  منافساتها 
ستقام تحت رعاية النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس 
الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي 
العزمية س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، والذي ينظمها املكتب اإلعالمي 
لسمو الش��يخ خالد بن حمد بن عيىس 
آل خليف��ة تحت ش��عار #خلك_وحش 

يف الف��رتة -21 23 فرباي��ر 2019، والتي 
سيس��بقها إقامة التصفي��ات التأهيلية 
يف الف��رتة -6 8 س��بتمرب املقبل مبجمع 
السيف، حيث تأيت هذه البطولة ضمن 
املب��ادرات التي أطلقها س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حم��د آل خليف��ة والهادفة 
لدعم املجال الريايض واإلنساين مبملكة 

البحرين. 
وق��د قام��ت اللجنت��ان بزي��ارة ناديي 
إنريج��ي جم وفتنس ت��راك الواقعني يف 
محافظ��ة املحرق، حي��ث التقى رئيس 
لجن��ة الح��كام أحمد جمش��ري، وأمني 
ال��رس الع��ام رئي��س لجنة التس��جيل 

عبدالله الس��ياس مبمثلني عن الناديني، 
وقدما رشحا مفص��ال عن لوائح وقوانني 
البطولة، وأنظم��ة التصفيات التأهيلية 
التي ستس��بق إقامة املنافسات النهائية 
واملقرر إقامتها يف سبتمرب املقبل مبوقع 
الح��دث، والت��ي ستش��هد إقامة ثالث 
مس��ابقات يف األلعاب التالية: لعبة بنج 
برس “قوة الدفع”، ولعبة الرفعة املميتة 
ولعبة الس��كوات “قوة الرجلني، يش��ار 
إىل أن ه��ذه التصفيات تهدف إىل منح 
الفرص��ة ألكرب عدد املش��اركني لإلعداد 
والتحض��ري لخ��وض ه��ذه املرحة من 
البطولة، األمر الذي سيس��هم يف تقديم 

مس��تويات قوي��ة، من ش��أنها مواصلة 
التي ش��هدتها مس��ابقات  النجاح��ات 

ال��وزن الخفيف واملتوس��ط والثقيل يف 
النسخة األوىل. 

ووص��ل عدد املش��اركني يف مس��ابقات 
البطول��ة كاف��ة إىل 300 مش��ارك، علام 
بأن املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد 
بن حم��د بن عيىس آل خليفة قد حدد 
يوم الحادي عرش من أغسطس الجاري 
آخر موعد للتس��جيل ملرحلة التصفيات 
املؤهلة للبطولة وأيضا األلعاب املصاحبة 
 للكب��ار والصغار ع��رب املوقع اإللكرتوين

bhrstrongestman.com، حي�������ث 
س��يكون هناك العديد م��ن املفاجآت 
ع��رب  والجمه��ور  املش��اركني  بانتظ��ار 
الحساب الرسمي للبطولة باالنستغرام.

ختام الدورة الدولية للحكام المحليين MA ومقّيمي الحكام

لجنتا أقوى رجل بحريني2 تزوران “إنيرجي جم” و”فتنس تراك”

محمود يشيد بكفاءة وخبرة الطريفي والخالدي

جانب من زيارة نادي إنيرجي جم

اتحاد الكرة                  المركز اإلعالمي

الرفاع                المكتب اإلعالمي

حقق منتخبا الش��باب واألش��بال 
امليدالي��ة الربونزي��ة يف البطول��ة 
العربي��ة لك��رة الطاول��ة املقامة 
حالياً يف العاصمة املرصية القاهرة 
وتستمر حتى 8 أغسطس الجاري. 
الش��باب  منتخب��ا  واس��تطاع   
واألش��بال الحص��ول ع��ىل املركز 
الربونزي��ة  وامليدالي��ة  الثال��ث 
والصعود عىل منصة التتويج بكل 
ج��دارة واس��تحقاق، وع��ىل رغم 
أن املنتخبني كانا قاب قوس��ني أو 
أدىن م��ن الوص��ول إىل النهايئ إال 

أن منتخبي الش��باب واألشبال قد 
خرسوا يف الدور نصف النهايئ. 

 وظفر منتخب الشباب بامليدالية 
الربونزي��ة يف البطول��ة بعد الفوز 
ع��ىل منتخ��ب تون��س )3/0(، إذ 
قدم العبي منتخبنا مستوى مميز 
يف املب��اراة واس��تطاعوا الخ��روج 
بانتص��ار عري��ض، حي��ث مث��ل 
منتخبنا راشد سند والسيدمرتىض 
الذين  محمود  والسيدعيل  حسني 
متكن��وا م��ن الف��وز يف مبارياتهم 

الثالث. 

 وحص��ل منتخ��ب األش��بال عىل 
امليدالي��ة الربونزي��ة بف��وزه عىل 
منتخب الجزائر )3/1(، حيث مثل 
منتخبنا عيل عباس وسلامن العايل 
وسيدحس��ني مجيد يف املواجهات 
ومتكنوا م��ن الفوز ع��ىل الجزائر 
والصع��ود ع��ىل منص��ة التتويج 
بالحصول ع��ىل امليدالية الربونزية 

بكل جدارة واستحقاق. 
 ومل يحالف الحظ منتخبنا للرجال 
بعد خسارته يف مواجهة املركزين 
الثال��ث والرابع من منتخب لبنان 

منتخ��ب  اكتف��ى  حي��ث   )3/2(
الرجال باملركز الرابع. 

 وأش��اد رئيس بعثة منتخبنا عضو 
مجلس إدارة اتح��اد الطاولة أمني 
الرس العام إبراهيم محمد سيادي 
باملس��تويات الجيدة التي قدمتها 
الف��رق يف البطولة والحصول عىل 
ميداليتني برونزيتني، مشرياً إىل أن 
املس��تويات كانت جيدة وس��عى 
املب��اراة  إىل  للوص��ول  الجمي��ع 
كل  لالعب��ني  متمني��اً  النهائي��ة، 

التوفيق يف مسابقة الفردي.

برونزيتان لمنتخبي شباب وأشبال “الطاولة”
الرفاع              اتحاد الطاولة

 منتخب الشباب على منصة التتويج  منتخب األشبال متوجًا بالميدالية البرونزية 

من تبادل الهدايا صورة جماعية للحضور

وصول محترف الحد التونسي 
سليم المزليني

نادي الحد الريايض - املركز اإلعالمي: وصل إىل البالد يف 
الساعات األوىل من فجر يوم أمس الجمعة املهاجم املحرتف 

التونيس سليم املزليني العب فريق قابس التونيس؛ إلنهاء 
إجراءات توقيع العقد ومتثيل الفريق األول لكرة القدم 

بنادي الحد الريايض، والذي سيكون أول املحرتفني الذين 
سينظمون للفريق للموسم القادم.

وتعد هذه التجربة التجربة االحرتافية األوىل لالعب، حيث 
مل يسبق له خوض أي تجربة احرتافية خارج تونس، ومن 
املؤمل أن يتم توقيع العقد اليوم السبت يف مقر النادي. 

كان يف استقبال النجم التونيس باملطار عضو مجلس اإلدارة 
ورئيس جهاز الكرة بالفريق األول أسامة املاليك، ومدرب 

اللياقة التونيس عيل زروق.

حافظ الزوابي

 سليم المزليني 



واصل دوري خالد بن حمد للمراكز 
الشبابية واألندية الوطنية والفتيات 
وذوي العزمية والجاليات والوزارات، 
وال��ذي يق��ام تحت رعاي��ة النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة، رئي��س االتحاد البحريني 
أللع��اب الق��وى، الرئي��س الفخري 
لالتح��اد البحرين��ي لرياض��ة ذوي 
العزمية س��مو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة.
وقال محس��ن رجب أح��د ضيوف 
الدوري “إنه ومام الشك فيه أن فكرة 
إقام��ة هذا التجم��ع الريايض فكرة 
رائدة تحقق الكث��ر من التطلعات، 
باحتض��ان الش��باب البحرين��ي من 
يف  اململك��ة  محافظ��ات  مختل��ف 
تناف��س رشيف، وتعطيه��م الفرصة 
له��م إلبراز إمكاناتهم الرياضية، كام 
أن ه��ذا التجمع يس��هم يف توطيد 
عالقة األخ��وة والصداقة ب��ن أبناء 
الوط��ن الواح��د، وال��ذي يع��زز يف 
الوقت ذاته مبدأ ال��والء والوطنية، 
األه��داف  أح��د  يعت��ر  وال��ذي 
الت��ي تتطلع له��ا القيادة الرش��يدة 
لتحقيقه دامئا  باململك��ة  والرياضية 
م��ن خ��الل األنش��طة والفعاليات 

بالقطاع الشبايب والريايض”.
وتاب��ع “إننا س��عداء به��ذا الحراك 
الش��بايب الذي يقوده س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة يف مختلف 
املج��االت ووصل هذا الح��راك إىل 
تنش��يط الحركة الشبابية والرياضية 
يف اململك��ة واس��تقطاب الش��باب 

البحريني يف أجواء تنافسية”.

جهود كبيرة

 م��ن جانب��ه، قال محم��د جهرمي: 
“إننا نثمن ال��دور املتميز والجهود 
الكبرة الت��ي يقوم بها النائب األول 
لرئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
البحريني  االتح��اد  رئيس  والرياضة 
أللعاب القوى س��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليف��ة يف س��بيل 
رعاية ودعم الش��باب بجميع فئاته 
مبختلف الفعاليات الس��يام الريايض 
منها، وال��ذي يعكس م��دى حرص 
واهتامم س��موه عىل توفر األجواء 
املثالية لهم، والذي يسهم يف تطوير 
قدراته��م وإمكاناته��م، مبا ينعكس 

عىل تطور األلعاب الرياضية”.
وأش��ار “س��مو الش��يخ خال��د بن 
حم��د آل خليف��ة س��باق يف تقديم 
املب��ادرات الرائدة للش��باب ونؤمن 
أن س��موه ميتلك املزيد من األفكار 
التي ستجعل التقدم والنجاح حليفا 
للحركة الشبابية يف اململكة مبختلف 

ميولها وهواياتها ومجاالتها”.

الزياني يثمن دعم سمو 
الشيخ خالد بن حمد

الزياين  أعرب السفر حس��ن رياض 
واملؤمت��رات  املراس��م  إدارة  مدي��ر 
بوزارة الخارجية ومدير فريق وزارة 
الخارجية عن بالغ ش��كره وتقديره 
لس��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 

خليفة؛ لدعم سموه الكبر لقطاعي 
الش��باب والرياضة، مؤكدا أن دعم 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد محل 
فخ��ر واعت��زاز من جانب الش��باب 
البحريني، والذي يثمن دعم سموه 
الكبر عر املبادرات املتعددة، ومن 
ضمنه��ا إرشاك ال��وزارات يف دوري 
س��موه لك��رة الص��االت، مضيفا أن 
وجود دوري خاص للوزارات يسهم 
يف تعزيز العالق��ة بن املوظفن من 
خالل منافسة رياضية رشيفة وقوية.
وزارة  فري��ق  أن  الزي��اين  وأش��ار 
الخارجي��ة يطمح للظه��ور اإليجايب 
واملرشف يف البطولة، وأن يكون طرفا 
منافس��ا بها خصوصا بعد استكامل 
صفوفه وعودة عدد من الالعبن من 
إجازاتهم السنوية والتزامات عملهم 
التي تحت��م عليه��م التواجد خارج 
الب��الد، معربا عن ش��كره وتقديره 
للجهود الكبرة الت��ي تبذلها اللجنة 
املنظمة وجميع العاملن يف البطولة 
وتنظيمه��م الرائ��ع له��ذا املحف��ل 

الريايض املهم واملتميز.

وزارة الخارجية إلى نصف 
نهائي 

صع��د فري��ق وزارة الخارجي��ة إىل 
الدور نصف النهايئ من منافس��ات 
دوري خال��د بن حمد لك��رة القدم 
للوزارات بعد فوزه يف مباراة الجولة 
الخامس��ة واألخرة من الدوري عىل 
فريق وزارة الصحة بنتيجة خمس��ة 
أه��داف مقاب��ل ه��دف وذلك يف 

حساب املجموعة االوىل.
ومتك��ن فري��ق وزارة الخارجية من 
التأه��ل إىل ال��دور نص��ف النهايئ 
بعد أن جميع تس��ع نقاط من ثالثة 
انتصارات عىل وزارة ش��ؤون اإلعالم 

ومعهد اإلدارة العامة ووزارة الصحة 
فيام خرس مباراة واحدة أمام فريق 

وزارة الداخلية.
وحصل العب وزارة الخارجية كميل 
عبدالله عىل لق��ب أفضل العب يف 
املباراة بع��د أن كان جزءا أساس��يا 
وعامال مس��اعدا يف تحقي��ق الفرق 
لالنتص��ار الثالث له، وضامن التأهل 

إىل الدور نصف النهايئ.

المالية يفوز بأربعة أهداف 
على التجارة

حقق فري��ق وزارة املالية فوزا عىل 
والصناع��ة  التج��ارة  وزارة  فري��ق 
أهداف  أربع��ة  بنتيجة  والس��ياحة 
دون رد وذل��ك ضم��ن منافس��ات 
الجول��ة الخامس��ة واألخ��رة م��ن 
منافس��ات دوري خال��د ب��ن حمد 
للوزارات وذلك لحس��اب املجموعة 
الثانية ليصل فريق املالية إىل النقطة 

التاسعة.
وكان الس��بب وراء تحقي��ق فريقه 
للف��وز يف املب��اراة وبل��وغ النقطة 
التاس��عة، خليفة النعار العب فريق 
وزارة املالية حقق لقب أفضل العب 

يف املباراة.

فوز كبير للداخلية على معهد 
اإلدارة العامة

حق��ق فري��ق وزارة الداخلية فوزا 
كبرا ومس��تحقا عىل حساب معهد 
اإلدارة العام��ة بنتيج��ة )0-27(، يف 
اللقاء الذي جمعهام لحساب الجولة 

الرابعة للمجموعة األوىل.
وسيطر فريق وزارة الداخلية بشكل 
واض��ح ع��ىل املب��اراة، ومل يجد أي 
صعوب��ة يف تحقيق فوزه الرابع عىل 
التوايل الذي منحه صدارة املجموعة.

واصل العب فري��ق وزارة الداخلية 
س��لامن امل��ال أفضليت��ه ونجوميته، 
إذ حص��ل عىل جائ��زة أفضل العب 
يف مب��اراة فريقه م��ع معهد اإلدارة 

العامة.
ويعتر س��لامن املال واحدا من أبرز 
الالعبن يف اململكة عىل مستوى كرة 
الصاالت، وأح��د أعمدة فريق وزارة 

الداخلية يف دوري الوزارات.

الشباب والرياضة يتخطى 
المواصالت واالتصاالت

حقق فريق وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة فوزا مستحقا عىل حساب 
فري��ق وزارة املواصالت واالتصاالت 
ال��ذي  اللق��اء  يف   ،)7-2( بنتيج��ة 
جمعهام لحس��اب الجول��ة الرابعة 
للمجموعة الثانية لدوري الوزارات.

وحقق فريق وزارة ش��ؤون الشباب 
النتيج��ة صدارة  والرياض��ة به��ذه 
املجموع��ة عن جدارة واس��تحقاق، 
في��ام خرج فري��ق وزارة املواصالت 
واالتص��االت من س��باق التأهل إىل 

الدور نصف النهايئ.
وحص��ل العب فريق وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة أكر سعيد عىل 
جائ��زة أفض��ل العب خ��الل مباراة 
فريق��ه مع فري��ق وزارة املواصالت 

واالتصاالت.

 خليل يقوم بدور التوجيه

يق��وم اإلداري املع��روف من ذوي 
العزمي��ة خليل إبراهي��م مع فريق 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة 
مبس��اندة مدرب الفري��ق رائد بابا 
من خالل إعطاء التوجيهات لالعب 

فريق الوزارة أكر سلامن.

ويقوم رائد بابا بتوجيه الالعب أكر 
س��لامن من ذوي العزمية واملندرج 
ضمن قامئة الفريق عر التواصل مع 
خليل إبراهي��م، والذي بدوره ينقل 
هذه التوجيهات ألكر سلامن داخل 

أرضية امللعب.
وإداري  الع��ب  تواج��د  ويش��كل 
م��ن ذوي العزمية م��ع فريق وزارة 
شؤون الشباب والرياضة تأكيدا عىل 
الحضور املمي��ز والالفت لهم خالل 
دوري س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة لكرة الصاالت يف نس��خته 

السادسة.

 عالي وسار.. 
كالكيت ثاني مرة

س��تكون مباراة نادي ع��ايل ونادي 
سار يف نهايئ األندية للمرة الثانية يف 
الدوري بع��د أن التقيا يوم الجمعة 
املوافق للثالث عرش من شهر يوليو 
املايض يف الجولة الثانية لوقوعهم يف 
املجموع��ة الثالث��ة، وانتهت املباراة 
لصال��ح ن��ادي ع��ايل بهدف��ن دون 
مقاب��ل س��جلهام حس��ن مجيد يف 
الدقيقة السابعة وماجد العجمي يف 
الدقيقة الحادي��ة والعرشين، وهام 
أفض��ل فريق��ن يف دوري األندي��ة 
حس��ب املتابعن واس��تحقا بجدارة 

اللعب عىل اللقب.
واملباراة النهائية عبارة عن كالكيت 
ث��اين م��رة، فلم��ن س��تكون الغلبة 

والكأس؟

حسن زهير يكسر اإلعاقة 
بعزيمة احترافية التصوير

يعتر حس��ن زهر أح��د أفراد ذوي 
العزمية الذين يحرصون عىل التواجد 

يف منافس��ات الدوري حامال كامرته 
الفوتوغرافية الخاصة.

حس��ن زهر الذي يعد من أصحاب 
إعاق��ة الص��م يتمي��ز باحرتافيته يف 
التصوير، وك��رس إعاقته عر عزميته 
القوي��ة واحرتافيت��ه البارعة وقدرته 
ع��ىل التق��اط الص��ور املمي��زة، إذ 
يتواج��د يف صال��ة مدين��ة خليف��ة 
الرياضي��ة ويح��رص ع��ىل التق��اط 
الصور التذكارية مع زمالئه الالعبن، 

إضافة إىل صور املباريات.
وبتواجد حسن زهر وامتالكه مهارة 
التصوير، يضاف ذلك إىل مكتسبات 
ال��دوري لذوي العزمية، س��واء فنيا 
بتواجد الالعبن من ذوي العزمية أو 

إداريا عر اإلدارين واملصورين.
وبتواج��د زه��ر يف صال��ة مدين��ة 
خليفة الرياضية بكامرته يكون ذوو 
العزمية ك��رسوا كل املعوقات وباتوا 
يش��رتكون يف مختلف املجاالت التي 
ينخ��رط فيها األس��وياء، وما خطوة 
س��مو الش��يخ خال��د ب��ن حمد آل 
خليفة بتخصي��ص دوري لهم للمرة 
الثالثة ع��ىل الت��وايل إال تأكيد عىل 
اهتامم سموه بهذه الفئة التي تعتر 

جزءا ال يتجزأ من املجتمع.

اليوم نصف نهائي دوري 
الوزارات والجاليات

تقام اليوم الس��بت منافسات الدور 
نص��ف النهايئ يف دوري��ي الوزارات 
والجالي��ات، بإقامة 4 مباريات ففي 
دوري الوزارات يخوض فريق وزارة 
األوىل  املجموع��ة  أول  الداخلي��ة 
مبارات��ه م��ع فري��ق وزارة املالي��ة 
ثاين املجموعة الثانية عند الس��اعة 
5.00، ويف اللق��اء الثاين يلعب فريق 
وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة أول 
املجموع��ة الثانية م��ع فريق وزارة 
املجموع��ة األوىل  ث��اين  الخارجي��ة 

وذلك عند الساعة 6.00.
في��ام يلتق��ي يف دوري الجاليات يف 
أول  األردن  فريق��ا  األوىل  املب��اراة 
املجموع��ة األوىل م��ع م��ر ث��اين 
املجموعة الثانية عند الساعة 7.00، 
ويف اللق��اء الثاين يلعب فريقا اليمن 
أول املجموع��ة األوىل م��ع فري��ق 
فلسطن ثاين املجموعة الثانية وذلك 

عند الساعة 8.00.

القدرات واكتشاف  األبطال  لصناعة  المناسب  المكان  حمد  بن  خالد  دوري 
دوري سموه السادس لكرة قدم الصاالت يواصل استقطاب الضيوف

الضيوف مع العبي الفريقين

حسن زهير

كميل عبداهلل يتسلم الجائزة

من لقاء وزارة الداخلية واإلدارة العامة

لجنة اإلعالم واالتصال                      دوري خالد بن حمد

أكبر سعيد يتسلم الجائزة

من لقاء المالية والتجارية والصناعة والسياحةلقاء وزارة الخارجية ووزارة الصحة
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حقق فريق مركز شباب السنابس 
ف��وزاً مس��تحقاً أم��ام فريق مركز 
ش��باب املحرق بنتيج��ة 4 -صفر 
يف اللق��اء ال��ذي جم��ع الفريقني 
يف الثامن��ة من مس��اء أمس األول 
عىل ملعب س��تاد اتح��اد الريف 
الثانية  املجموعة  منافسات  ضمن 
للجولة الخامسة من دوري املراكز 
الشبابية الثاين لكرة القدم، والذي 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  تنظم��ه 
والرياض��ة، انس��جاماً م��ع رؤي��ة 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة  
الرامي��ة إىل زيادة نس��بة الربامج 
املوجه��ة إىل الش��باب البحرين��ي 
وتنفيذها بصورة مس��تمرة طوال 
الع��ام وهو األمر الذي يتوافق مع 
سياس��ات املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة يف إرشاك الش��باب يف 
برامج متنوع��ة مبختلف املجاالت 
الشباب  واسرتاتيجية وزارة شؤون 
والرياضة برئاسة هشام بن محمد 
الج��ودر يف تعظي��م دور املراك��ز 
الوطني��ة يف  الش��بابية واألندي��ة 

احتضان الشباب.
وس��جل أه��داف الس��نابس نجم 
الفري��ق الب��ارز زه��ري النجار )38 
 )82( الحلواج��ي  كمي��ل  و56(، 
ومجتبى النجار )90(، وبهذا الفوز 
رفع الس��نابس رصيده من النقاط 
إىل 6 م��ن فوزين وثالث خس��ائر، 
بينام تجمد رصي��د املحرق عند 4 
نقاط من فوز وحيد وتعادل وثالث 
خس��ائر، وباتت حظوظ الفريقني 
يف التأهل إىل املرحل��ة الثانية من 
الدوري ضعيف��ة جداً  منافس��ات 
بالنسبة للسنابس ومنتهية بالنسبة 
للمحرق ويف الوق��ت الذي يلعب 
الفريق��ان املباراتني املتبقيتني لهام 
بأمل الحصول عىل املركزين الثالث 
والرابع واقتن��اص فرصة اللعب يف 

منافسات كأس املراكز الشبابية.
وش��هدت املباراة بداية جيدة من 
الهجامت  تب��ادال  اللذين  الفريقني 
والوص��ول إىل املرم��ى عن طريق 
فت��ح اللعب عىل األط��راف، إال أن 

جميع الهجامت افتقدت الدقة يف 
التسديد عىل املرمى حتى الدقيقة 
38 التي سجل فيها السنابس هدفه 
األول عن طريق نجمه زهري النجار 
أكرث الالعبني تحركاً، واستمر اللعب 
فيام تبقى من وقت الشوط األول 
سجاال بني الفريقني يف الوصول إىل 
املرمى من دون فاعلية ويف الوقت 
الذي افتقد فيه املحرق إىل الالعب 
املخّل��ص والق��ادر ع��ىل ترجم��ة 

الهجامت إىل أهداف.
الش��وط  يف  الس��نابس  ونش��ط 
الثاين وخصوصاً يف خطي الوس��ط 
والهج��وم م��ع اس��تامتة الدف��اع 
ويقظة ح��ارس املرمى الذي متكن 
م��ن التص��دي ألكرث م��ن هجمة 
الش��وط  وش��هد  محقق،  وهدف 
الث��اين س��يطرة واضح��ة لالعب��ي 
للهجامت  واس��تثامرهم  السنابس 
املتواصل��ة الت��ي أس��فرت عن 3 
أهداف جميلة، أدار املباراة حكم 
الدرج��ة األوىل املتميز عيل هالل 
الحكامن خال��د فيصل  وس��اعده 

وحسن سامل.

النجار: سعيد بالفوز وخطوة 
مهمة للتأهل

أع��رب نج��م فريق مركز ش��باب 
السنابس زهري النجار عن سعادته 
باألداء املتميز وبالفوز املهم الذي 
حقق��ه فريق��ه واعت��ربه بالخطوة 
الهمة عىل طريق التأهل، وامتدح 
النجار تعاون زمالئه داخل امللعب 
وتطبيقه��م لخطة م��درب الفريق 
محمد عب��اس الذي بدوره طالبهم 
بتكثيف هجامتهم ونقل اللعب إىل 
منتصف ملع��ب الفريق املنافس، 
وأك��د النجار ع��ىل أن فريقه كان 
موفق��ا إىل حد كبري وكس��ب ثالث 
نق��اط مهمة من ش��أنها أن تقربه 
إىل املنافسة الحقيقية مع ما تبقى 
من مباريات س��واء من منافسات 

الدوري أو يف الكأس.
ويف س��ؤال حول اكتفائه بتسجيل 
هدف��ني فق��ط ويف الوق��ت الذي 
أض��اع فيه فرص��ة ال��� )هاتريك( 
تح��دث قائاًل: أوالً أنا س��عيد جداً 
بتس��جيل هدفني يف مرمى املحرق 
ال��ذي ميتلك مجموعة من الالعبني 
البارزين، وفع��اًل كنت قريب من 
تس��جيل الهدف الثالث ولكن هذا 
مل يتحقق، وأعتقد أن اإلرهاق الذي 
أصاب جميع الالعبني بس��بب فرتة 
التوقف هو السبب الذي أثر عىل 

أدايئ وبقي��ة الالعب��ني يف الدقائق 
األخرية من عمر املباراة، وكيل أمل 
يف تحسن مس��توى اللياقة البدنية 

ومواصلة الفوز.

بورشيد: عيوننا على 
المركزين الثالث والرابع

أش��ار نج��م فري��ق مركز ش��باب 
إىل  بورش��يد  س��عود  املح��رق 
األس��باب الت��ي أدت إىل خس��ارة 
فريقه أمام الس��نابس قائاًل: لعبنا 
يف بداي��ة املب��اراة بش��كل ممتاز 
وبتنظيم جي��د ومتكنا من الوصول 
إىل مرم��ى الس��نابس يف أك��رث من 
مناس��بة وش��كلنا هجامت عديدة 
وخط��ورة حقيقية ع��ىل مرماهم 
ولكننا مل نوفق يف اس��تثامر أي من 
الهجامت، وكان��ت اللياقة املتدنية 
عن��د الالعب��ني واإلرهاق بس��بب 
توقف الدوري وتوقف الفريق عن 
التامري��ن الس��بب يف ضعف أداء 
الالعبني وخصوصاً يف الشوط الثاين.
وحول نظرتهم إىل ما تبقى لهم من 
فرص تحدث بو رش��يد قائال: نحن 
كنا وما نزال نطمح يف تحقيق مركز 
متق��دم م��ن أجل قط��ع خطوات 
عىل طريق التأهل إىل املنافس��ات 
القادم��ة، قد نك��ون فقدنا فرصة 
التأه��ل إىل املرحل��ة الثاني��ة من 
منافسات الدوري ولكن لدينا أمل 
كبري يف حجز مقع��د ضمن الفرق 
املنافس��ة يف مباريات كأس املراكز 
الش��بابية مت��ى ما حققن��ا املركز 
الثال��ث أو الراب��ع، أمامنا مباراتني 
وعلين��ا أن نس��تعد لهام بش��كل 

أفض��ل ويبق��ى كل يشء مرشوع 
والتأهل ممكن لنا.

 لقاء قوي بين كرانة وعالي 
اليوم

تقام اليوم الس��بت مباراتان ضمن 
منافس��ات املجموع��ة الثالثة عىل 
س��تاد ن��ادي اتحاد الري��ف، ففي 
الس��اعة السادس��ة مس��اء يلتقي 
فريقا نادي املعامري ومركز ش��باب 
القادس��ية، وهام يحتالن املركزين 
الس��ابع والثامن عىل التوايل، لكن 
املعام��ري لعب 4 مباري��ات آخرها 
تعادل أم��ام نادي اتح��اد الريف 
املعامري  وميتل��ك  ملثلهام  بهدف��ني 
4 نق��اط، ويبدو أن كف��ة املعامري 
أرجح من القادس��ية الذي لعب 3 
مباريات خرسه��ا جميعها وميتلك 
مب��اراة مؤجل��ة ضد فري��ق نادي 

عايل.

مباراة القمة

ُيتوق��ع له��ا أن  الثاني��ة  املب��اراة 
تكون قوي��ة ألنها س��تجمع كرانة 
املتص��در برصي��د 10 نق��اط من 
أرب��ع مباريات آخره��ا الفوز عىل 
فري��ق مرك��ز ش��باب جدحف��ص 
بس��بعة أهداف دون مقابل، فيام 

ميتلك نادي عايل س��بع نقاط لكنه 
لعب ث��الث مباريات فقط، ويضم 
الفريق��ان العبني متميزين قادرين 
عىل تقديم مب��اراة جميلة يف ظل 
رغبتهام يف التقدم عن بقية الفرق 
واس��تغالل تعادل فريقا نادي سار 
ون��ادي اتح��اد الري��ف يف الجولة 
املاضية، فقد تعادل س��ار مع مركز 
مدينة حمد الش��بايب بهدف ملثله، 
فيام تعادل نادي اتحاد الريف مع 

املعامري بهدفني مقابل هدفني.

علي محمد: نسعى 
لالقتراب من حسم التأهل

ق��ال العب فريق ن��ادي عايل عيل 
محم��د منص��ور إن املب��اراة أمام 
فريق كرانة تحت��اج إىل تركيٍز عاٍل 
من��ذ البداي��ة ملن��ع أي هدف قد 
ينتج عن قل��ة الرتكيز أو التأخر يف 
الدخول يف أجواء املنافسة، ففريق 
كران��ة أح��د أب��رز ف��رق الدوري 
ولي��س ع��ىل مس��توى املجموعة 
الثالث��ة فقط. وأض��اف منصور: ال 
ميكننا الجزم مبن سيفوز يف املباراة 
ألنها تنافس��ية بدرجة كبرية وليس 
ألح��د افضلية عىل اآلخ��ر، ونحن 
ن��درك هذا األم��ر جي��داً ونعرف 
أن فريق مركز ش��باب كرانة يضم 
العبني مؤثرين يف جميع الخطوط 
واس��عة  بخ��ربات  ويتمتع��ون 
سيسخرونها من أجل الفوز، ونحن 
أيضاً سنس��عى إىل الفوز لالقرتاب 
من التأهل إىل الدور الثاين بش��كل 
أكرب مع بقاء ثالث مباريات أخرى 
بالنس��بة لفريقن��ا ومباراتني فقط 

لفريق مركز شباب كرانة.
مباري��ات  أن  منص��ور  وأوض��ح 
املجموع��ة اقرتب��ت م��ن نهايتها 
الف��رق  مالم��ح  تتض��ح  وب��دأت 
املتنافس��ة عىل التأهل إىل املرحلة 
الثانية من الدوري، وبدأت الفرق 
تجهز نفسها للمشاركة يف مسابقة 
ال��كأس حس��ب موق��ع كل فريق 
ومقدرته، مؤكداً أن اإلثارة سرتتفع 
املقبل��ة وخصوصاً  املباري��ات  مع 
للمنافس��ة عىل  الطامحة  للف��رق 

درع الدوري.

العلواني: الخطأ ممنوع 
أمام عالي

قال العب فريق مركز شباب كرانة 
عيل العلواين إن مالقاة فريق نادي 
ع��ايل س��تكون إح��دى املباريات 
القوية نظ��راً ملوق��ع الفريقني يف 
الثالثة،  جدول ترتيب املجموع��ة 
مبيناً أن فريق عايل ميتاز مبقدرته 
عىل تغيري النتيج��ة، لذلك يحتاج 
إىل تكثي��ف الجه��ود من��ذ بداية 
املباراة ملنع ح��دوث األخطاء مع 
الرسع��ة يف تصحيحه��ا إن وقعت 

وخصوصاً بالقرب من املرمى.
وقال العلواين إن التقدم يف النقاط 
ع��ىل فريق ع��ايل ال يعن��ي بقاء 
الوضع ع��ىل حاله حت��ى النهاية، 
مضيف��اً: لذلك ينبغ��ي املحافظة 
عىل الصدارة واالس��تعداد بشكل 
أكرب للمباراتني املقبلتني أمام فريق 
نادي املعامري يف الجولة السادسة، 
ويف الجولة الس��ابعة أم��ام نادي 
اتح��اد الري��ف وه��ام مبارات��ان 
صعبتان س��تحددان بش��كل كبري 

موقع الفريق يف املجموعة.
وأش��ار العل��واين إىل أن الج��دول 
وضع فريقنا أمام تحٍد كبري يف آخر 
3 جوالت، إذ س��يالقي اليوم نادي 
ع��ايل، ثم ن��ادي املعام��ري وأخرياً 
نادي اتحاد الريف وهي اختبارات 
صعب��ة لكن��ه يث��ق يف إمكانات 
العبي��ه، وقال إن م��ن يريد الفوز 
باللق��ب عليه أن يثب��ت للجميع 
بأن��ه جدير بذلك من خالل الفوز 

عىل أقوى الفرق.

السنابس يحقق ثاني انتصاراته... وعالي يواجه كرانة
المعامي��ر يالق��ي القادس��ية لتحس��ين مراكزهم ف��ي #دورينا

مؤسسة الشباب والرياضة

من مباراة السنابس والمحرق

هشام الجودرسمو الشيخ ناصر بن حمد
زهير النجار

سعود بورشيد

علي العلوانيالمحرق خسر بأربعة أهداف من السنابسالسنابس حقق الفوز الثاني أمام المحرقعلي محمد

مباريات السبت
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املنتخ��ب  قائ��د  اعت��ر  وكاالت: 
األمل��اين مانوي��ل نوي��ر أن زميله 
مس��عود أوزي��ل مل يك��ن “ع��ى 
اإلط��اق” ضحي��ة للعنرصي��ة يف 
منتخب “املانش��افت” الذي قرر 
العب آرس��نال تركه بهذه الحجة، 
بعد انتق��ادات طالته عى خلفية 
ص��ورة جمعت��ه بالرئي��س الرتيك 

رجب طيب أردوغان.
وقال نوير بحس��ب ما نقلت عنه 
وس��ائل إعام أملانية من معسكر 
باي��رن ميوني��خ: “تحدثنا  فريقه 
كث��ريا عن أوزيل وكتبنا الكثري عن 
ذلك. من الواضح أنه كان موضوعا 
مؤملا للغاية بالنس��بة للذين قرأوا 

عنه كل يشء”.
وأك��د أن أوزي��ل، مل يك��ن “عى 
للعنرصي��ة يف  اإلط��اق ضحي��ة 
املنتخ��ب األمل��اين”، مضيفا “لقد 
حاولن��ا دوم��ا دم��ج كل الاعبني 
وقمنا ب��كل يشء من أجل اللعب 

بروح طيبة”.
ورأى حارس بايرن ميونخ أن ترك 
املنتخب األملاين “قرار فردي لكل 
العب. عى الجميع أن يبحث عن 
أس��بابه الخاصة، وأوزيل وجدها. 
نح��ن بطبيعة الح��ال نقبل هذا 
الوطني  املنتخب  داعي��ا  القرار”، 
إىل “بداي��ة جديدة. نحتاج إىل أن 
يكون لدينا العبون جدد يشعرون 

حق��ا بفخ��ر اللع��ب للمنتخ��ب 
الوطني وأن يقدموا كل ما ميكنهم 
من أجل اللع��ب لبلدهم بهدف 

إيجاد طريق النجاح”.
وتعرض أوزيل، املول��ود يف أملانيا 
لعائل��ة تركية األص��ل، النتقادات 
قاس��ية منذ الصورة املثرية للجدل 
التي جمعت��ه وزميله يف املنتخب 
األملاين الرتيك األص��ل أيضا ايلكاي 
غوندوغان م��ع الرئيس الرتيك يف 
مايو، مام أثار أس��ئلة حول والئه 
ألملاني��ا قبل نهائي��ات كأس العامل 

والتي أقيمت يف روسيا.
وردا عى ما تعرض له قبل وخال 
نهائي��ات كأس العامل، أعلن أوزيل 

يف أواخ��ر يوليو أنه “بقلب مفعم 
باألىس، وبعد الكث��ري من التفكري 
بسبب األحداث األخرية، لن أعود 
أللع��ب عى املس��توى الدويل ما 
دمت أشعر بهذه العنرصية وعدم 

االحرتام تجاهي”.
وب��ّرر ق��راره الذي حظ��ي بتأييد 
رس��مي ت��ريك، أنه “عندم��ا نفوز 
أصبح أملانيا، وعندما نخرس أتحول 

إىل مهاجر”.

وكاالت: يف الوق��ت ال��ذي ُتواصل 
في��ه بعض األندية األوروبية تعزيز 
صفوفها بعدة العبني مميزين، ُتشري 
تقاري��ر صحفي��ة إىل أن برش��لونة 
يحتاج إىل التخلص من 3 العبني من 
تشكيلة الفريق قبل انطاق صافرة 

املوسم الكروي، فمن هم؟
أيام قليلة، وتعود عجلة الدوريات 
األوروبية إىل ال��دوران من جديد، 
يف موس��م ُيتوق��ع أن ترتف��ع فيه 
ح��دة املنافس��ة، الس��يام وأن فرتة 
رحيل  الصيفية، شهدت  االنتقاالت 
العبني م��ن طينة كب��رية عن فرق 
دافعوا عن قميصها لعدة س��نوات، 
فيام نجحت أندية أخرى يف تعزيز 
صفوفه��ا بانت��داب العدي��د م��ن 

الاعبني امُلميزين.
ويأيت برش��لونة يف مقدم��ة الفرق، 
التي تتوج��ه إليها األنظ��ار يف كل 
موس��م، من أج��ل الوق��وف عى 
منص��ات التتوي��ج محلي��ا وقاريا، 
بي��د أن الن��ادي الكتال��وين يحتاج 
إىل التخل��ص من بع��ض الاعبني، 
الذين فش��لوا يف تقديم اإلضافة ل� 

عى  رغ��م حصولهم  “البلوجرانا”، 
أكرث م��ن فرصة إلثبات علو كعبهم 

فوق املستطيل األخرض.
وُيشري موقع “س��بورتس كيدا” أن 
النادي الكتالوين، يجب أن يتخلص 
من 3 العب��ني قبل إعط��اء صافرة 

انطاق املوسم الجديد.

توماس فيرمايلين

يوضح موقع “س��بورتس كيدا”، أن 
توم��اس فريمايل��ني ع��اىن من كرثة 
الكتالوين،  الفري��ق  م��ع  اإلصابات 
وأض��اف أن املدافع البلجييك لعب 
يف املوس��م املايض فقط 14 مباراة 
مع برش��لونة يف الدوري اإلس��باين 

لكرة القدم.
وأردف أن فريمايل��ني وجد صعوبة 
يف االندماج م��ع الفريق الكتالوين 
منذ التحاقه به س��نة 2014 قادما 

من آرسنال اللندين.
وُيتاب��ع نف��س املص��در، أن قيمة 
فريمايل��ني املالية انخفضت كثريا يف 
س��وق الاعبني )تبلغ حاليا حويل 5 

مليون يورو(، الس��يام بعد إصابات 

الاعب املتكررة، وجلوسه عى دكة 

البدالء لفرتات طويلة يف املوس��م، 

موضًح��ا أن الوقت ق��د حان لبيع 

املدافع البلجييك، واالس��تفادة من 

مقابله املادي من أجل جلب العب 

آخر.

ياري مينا

يف املريكاتو الش��توي املايض، انتقل 
ي��اري مينا إىل برش��لونة قادما من 
باملرياس الرازي��ي، غري أن املدافع 
الكولومبي فشل يف فرض نفسه، إذ 
لعب 6 مباريات فق��ط والزم دكة 

بدالء “البلوجرانا” لفرتة طويلة.

ويؤكد موقع “س��بورتس كيدا”، أن 
مغ��ادرة ياري مين��ا صفقة ُمربحة 
لاع��ب والن��ادي عى حد س��واء. 
فمن جهة، س��يبيع برشلونة العبه 
مببل��غ مايل كبري، خاص��ة وأن تألق 
مينا م��ع املنتخ��ب الكولومبي يف 
موندي��ال روس��يا األخ��ري، جعل��ه 
بالخصوص محط أنظار العديد من 

األندية اإلنجليزية الكبرية.
ومن جهة أخرى، سيس��تطيع ياري 
مين��ا )23 عام��اً( اللع��ب بش��كل 
منتظم واكتس��اب الخ��رة الازمة، 
التي ُتس��اعده عى حصد األلقاب 

الفردية والجامعية.

أندريه جوميز

منذ التحاقه بكتيبة برش��لونة سنة 
2016 واالنتقادات تنهال عى العب 
الوسط أندريه جوميز، الذي كانت 
ُتع��ول عليه جامه��ري “البلوجرانا” 
كث��ريا، خاص��ة بعدما نرش س��حره 
الكروي مع فريق فالنس��يا، غري أن 
ال��دويل الرتغ��ايل عج��ز عن فرض 
نفس��ه يف تشكيلة الرسا، فضًا عن 
ذلك، قدم يف أغلب املباريات التي 

شارك فيها أداء باهتاً للغاية.
وُيش��ري موقع “سبورتس كيدا”، أن 
اآلرسنال هو األقرب لخطف جوميز 
يف ف��رتة االنتق��االت الصيفية، التي 
سيس��دل الس��تار عليها يف إنجلرتا 

بعد أيام قليلة.

نوير: أوزيل ليس ضحية العنصرية

ب��رش��ل��ون��ة ي��ح��ت��اج ل��ل��ت��خ��ل��ص م���ن 3 الع��ب��ي��ن

وكاالت: أعلن االتحاد األرجنتيني 
لكرة القدم تعيني ليونيل كالوين مدربا 

ل�”راقيص التانغو”، خلفا لخورخي 
سامباويل املقال عقب األداء املخيب 

لرفاق مييس يف مونديال روسيا 2018.
وسيتوىل كالوين، الذي كان يشغل 
منصب مساعد سامباويل، قيادة 

املنتخب األرجنتيني يف الوديتني املقبلتني 
أمام غواتيامال وكولومبيا، يف سبتمر 

املقبل بالواليات املتحدة. وكان االتحاد 
األرجنتيني قرر يف منتصف يوليو املايض 

إقالة سامباويل من منصبه عى خلفية 
األداء املخيب للمنتخب يف مونديال 

روسيا، حيث خرج من البوابة الفرنسية 
من مثن النهايئ بعد الهزمية 3-4.

خليفة سامباولي 
“المؤقت”

وكاالت: بات النيجريي أحمد موىس صاحب أغى صفقة 

يف تاريخ الكرة السعودية، بعدما أكمل النرص إجراءات 

ضمه من ليسرت سيتي.

ونرش الحساب الرسمي لنادي النرص صباح الجمعة 

تغريدة أكد فيها أن النادي أنهى عملية ضم أحمد موىس 

وتم التوقيع معه يف عقد ميتد ل� 4 سنوات يف صفقة 

قدرتها وسائل إعام إنكليزية ب� 28 مليون يورو.

موىس البالغ من العمر 25 عاماً بدأ مشواره االحرتايف 

رفقة “فينلو” الهولندي قبل أن ينال شهرته رفقة “سسكا 

موسكو” الرويس الذي لعب يف صفوفه خمسة مواسم 

سجل خالها 61 هدفا. وفشل املهاجم النيجريي يف إثبات 

ذاته مع ليسرت سيتي فخاض 32 مباراة يف كافة املسابقات 

مسجًا 4 أهداف فقط.

وكاالت: أبدى األرجنتيني جونزالو هيجواين، سعادته 
البالغة باالنضامم لصفوف ميان اإليطايل، عى سبيل 

اإلعارة، قادًما من يوفنتوس.
وقال هيجواين، يف مؤمتر تقدميه لوسائل اإلعام الجمعة: 

“أشكر ميان وجامهريه. مرشوع الروسونيريي يحفزين 
لخوض تحديات جديدة، وصلت لفريق يتمتع بتاريخ 

عظيم”.
وأضاف “ميان يستحق العودة بجانب كبار قارة أوروبا. 

أمتنى أن أكون عى قدر املسؤولية أمام الجامهري العاشقة 
للفريق. طريقة لعب الروسونريي، تعجبني وُتناسبني متاًما. 

التحدي اآلن بالنسبة يل، هو إعادة النادي لسابق عهده”.
وعن يوفنتوس، أوضح “أشكرهم كثريًا عى قضاء موسمني 

مميزين مع املدرب ماسيميليانو أليجري. مررت ببعض 
االختافات، لكنها مل تكن السبب الرئييس يف قدومي 

مليان”.
لت ميان عى تشيليس؛ ألن الجميع يف الفريق  وأردف “فضَّ
اإليطايل يريدون هيجواين. أما يف البلوز، املدرب ماوريسيو 

ساري، هو الوحيد الذي يرغب يف قدومي”.
وعن إمكانية حزنه لعدم اللعب مع كريستيانو رونالدو يف 

يوفنتوس، علق “لست حزيًنا، لقد لعب مع الدون الرتغايل 
من قبل، يف ريال مدريد”.

وختم هيجواين، حديثه بقوله “العودة مللعب يوفنتوس، 
من أجل اللعب ضد السيدة العجوز، حتاًم ستكون 

عاطفية”.

وكاالت: أعلن نادي تشليس اإلنجليزي، 
الجمعة، متديد عقد جناحه اإلسباين 

بدرو رودريغيز لعام إضايف، حتى 
2020. وأعرب اإلسباين، البالغ من العمر 
31 عاما، عن سعادته مبواصلة مشواره 
مع ال�”بلوز”، قائا “إنه أمر جيد جدا 

بالنسبة يل، أنا حقا سعيد هنا يف النادي، 
مع رفاقي، املشجعني والنادي بشكل 
عام”. وأضاف العب برشلونة السابق 

“من املهم بالنسبة يل مواصلة مشواري 
مع تشليس. أنا مرتاح هنا وأريد الفوز 
بألقاب وكؤوس جديدة. أريد مساعدة 

الفريق، وتسجيل األهداف. أكرر، أنا 
سعيد حقا”. وخاض بدرو 131 مباراة 

بقميص تشليس حتى اآلن، وسجل 
له 28 هدفا، ويأمل أن يعزز رصيده 
تحت قيادة املدرب الجديد اإليطايل 

ماوريتسيو ساري الذي خلف مواطنه 
أنطونيو كونتي.

وكاالت: للموسم الثاين عى التوايل، 
وافق ريال مدريد اإلسباين عى إجراء 
استثنايئ يتعلق بإجازة قائده سريخيو 

راموس ، لكن تلك “املعاملة الخاصة” 
مل تلق استحسانا من جميع أطراف 
“النادي املليك”. ووافق ريال مدريد 

عى متديد إجازة راموس الصيفية إىل 
األول من أغسطس، أكرث بستة أيام 
من زماءه إيسكو وماركو أسينسيو 
ولوكاس فاسكيز، الذين شاركوا مع 

املنتخب اإلسباين يف املونديال. وعاد 
راموس للتدريبات األربعاء، بعد يوم 
واحد من مواجهة مانشسرت يونايتد 

الودية، التي خرسها “املليك” بنتيجة 
2-1، بعد قضائه إجازة استغرقت شهرا 
كاما. وقالت صحيفة “ماركا” اإلسبانية 

إن “املعاملة الخاصة” التي يحصل 
عليها راموس يف ريال مدريد “ال تروق 

للكثريين” داخل أروقة بطل أوروبا، 
ولكنها مل تحدد الجهات املستاءة.

النصر يتعاقد مع أحمد موسى

لماذا فضّل هيجوين ميالن على تشيلسي؟ بدرو باٍق مع تشيلسي

فعلة راموس “الصيفية”

وكاالت: وقع املهاجم الدويل 
الرازيي غابرييل جيسوس 

عقدا جديدا يبقيه مع فريقه 
مانشسرت سيتي، بطل الدوري 

اإلنجليزي لكرة القدم، حتى 
عام 2023 بحسب ما كشف 
االخري، الجمعة، عى موقعه 

الرسمي.
والتحق الرازيي، البالغ 21 

عاما، مبان سيتي يف يناير 
2017، قادما من باملرياس 

بعقد ميتد حتى 2021، مقابل 
33 مليون يورو، إضافة اىل 

الحوافز واملكافآت.
ونقل سيتي عن جيسوس 

الذي كان مع منتخب 

باده يف مونديال روسيا 
2018 حيث انتهى مشوار 
“سيليساو” يف ربع النهايئ 

عى يد بلجيكا، قوله “أريد 
أن أتوجه بالشكر للمشجعني 

عى الرتحيب الذي حظيت 
به والطريقة الجيدة التي 

عاملوين بها”.
وتابع صاحب 24 هدفا يف 53 

مباراة خاضها بقميص بطل 
الدوري املمتاز “بإمكاين القول 

أنه كان أفضل قرار يف حيايت 
بأن أنتقل إىل مانشسرت سيتي 

ألين بوجودي هنا، أتطور 
كمحرتف وكإنسان”، كاشفا 
أن املدرب اإلسباين لسيتي 

جوسيب غوارديوال “لعب 
دورا هاما بالتوقيع معي، لكن 

النادي ايضا”.
واعتر أن “سيتي ناد هائل 
ويكر يوما بعد يوم، وأريد 

أن أقول شكرا عى كل 
يشء. أمتنى مواصلة إسعاد 

املشجعني”.
بدوره، قال مدير الكرة 

يف سيتي اإلسباين تشييك 
بيغريشتاين “غابريال هو 
من دون شك أحد أفضل 

املهاجمني الشبان يف العامل، 
وبالتايل أن يلتزم مبستقبله 
)مع سيتي(، فذلك يشكل 

دفعا كبريا بالنسبة لنا”.

 جيسوس يرّسخ 
“أفضل قرار في حياته”

اوزيل ونوير

ياري مينا

غابرييل جيسوس
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“الكونسييرج” يتألق على مستوى الشرق األوسط
املنام���ة – فور�شيزونز: ي�شم فندق 
فور�شيزون���ز خلي���ج البحري���ن 3 اأع�شاء 
“Les Clef d’Or” معرتف بهم ر�شمياً، 
مم���ا ي�شن���ف الفن���دق كواحد م���ن اأكرث 

الكون�شيريج اعتماداً يف ال�رشق االأو�شط.
يرت���دي كل م���ن خلي���ل اليمن وعلي 
 Les“ ر�شي و�شاحل���ة ال���وزان مفاتيح
Clef d’Or” الذهبية بفخر مما يجعلهم 
ال����رشق  يف  كون�شي���ريج  فري���ق  اأق���وى 
االأو�شط حي���ث يعد فن���دق فور�شيزونز 
خلي���ج البحري���ن اأول فن���دق يف املنطقة 
.”Les Clef d’Or“ ي�شم ثالثة اأع�شاء

لفن���دق  الع���ام  املدي���ر  وق���ال 
فور�شيزون���ز خلي���ج البحري���ن ريت�شارد 
راب: “ي�رشفن���ا اأن يك���ون لدين���ا ثالث���ة 
اأع�ش���اء “Les Clef d’Or” يتمتع���ون 
بكفاءة عالية لتوفري جتارب ا�شتثنائية 
روع���ة  الكت�ش���اف  الفن���دق  ل�شي���وف 

البحرين”.
يتكون فريق الكون�شيريج - بقيادة 
رئي����س خدم���ات اال�شتقب���ال واالإر�ش���اد 
لل�شي���وف خلي���ل اليم���ن - م���ن اأف���راد 
طموح���ن متكن���وا م���ن الو�ش���ول اإل���ى 
مكانة عالية مل يتم حتقيقها من قبل يف 

البحرين. فاإن خليل اليمن هو املوؤ�ش�س 
وق���د مت اختي���اره م���رة اأخ���رى كرئي�س 
يف  الفندقي���ة  الكون�شي���ريج  ملجموع���ة 
البحري���ن، وموظفة الكون�شيريج �شاحلة 
ال���وزان تعد اأول ام���راأة بحرينية حت�شل 
عل���ى تقدي���ر “Les Clef d’Or”، كما 
ح�شل م����رشف الكون�شي���ريج علي ر�شي 
على املفاتيح الذهبية يف العام املا�شي 
مم���ا يجعل���ه اأول بحرين���ي يحق���ق ه���ذا 

االإجناز.
ويق���ول اليمن: “العمل ككون�شيريج 
يف فن���دق فور�شيزون���ز ه���و مبثابة حلم 

حت���ول اإلى واقع. اأن متثل عالمة مرموقة 
مث���ل الفور�شيزون���ز ه���و لي����س جم���رد 
حل���م بالن�شبة يل فقط اإمن���ا هو حلم كل 
�شخ�س يعمل يف جمال ال�شيافة ويطمح 

لتقدمي جت���ارب فريدة لل�شيوف. كوين 
جزء م���ن فريق عمل فن���دق فور�شيزونز 
خلي���ج البحرين فيعد هذا اجناز م�رشف يف 

م�شريتي املهنية”.

افحص مكيف سيارتك مجانا لدى “مونتريال”

أبناء موظفي “جيبك” يتدربون على اإلسعافات األولية

“بن هندي” تسلم 3 سيارات كيا ريو للفائزين

اأعلن مرك���ز مونرتيال خلدم���ات ال�شيارات 
ع���ن فتح الباب جلميع عمالئ���ه وجميع الراغبن 
يف فح�س اأداء جه���از التربيد للجميع املركبات 
مبختل���ف انواعه���ا جمان���ا وم���ن دون اأي ر�شوم 
وجاء ذلك تزامنا مع النجاح الكبري الذي يحققه 
املركز واالإقبال الكبري الذي يالقيه املركز من 

خمتلف العمالء. 
وي�شم���ل املركز الذي يق���ع يف منطقة عراد 
اإل���ى جمموع���ة متنوع���ة م���ن خدم���ات ال�شيانة 
املمي���زة لكافة اأن���واع ال�شي���ارات، اإ�شافه اإلى 
توف���ري قطع الغي���ار الالزم���ة وباأ�شع���ار مميزة 
اإل���ى جان���ب حر����س املركز عل���ى اإنه���اء كافة 
عملي���ات ال�شيان���ة يف وق���ت قيا�ش���ي واإجمايل 
عدد املراكزال�شيان���ة يف �رشكة مونرتيال ثالث 
مراك���ز االأول يف عراد والث���اين يف �شرتة واالأخري 

يف الهملة.
ويقدم املركز خدماته املتنوع خ�شو�شا يف 
جمال �شمكرة و�شباغة ومتليع ال�شيارت وتوفري 
العديد من االإك�ش�ش���وارات املختلفه؛ لتحديث 
وجتدي���د ال�شي���ارات، والذي الق���ى اإقباال كبريا 

من جميع العمالء نظرا للجودة واالحرتافية التي 
تقدمه���ا ال�رشكة يف عملية ال�شباغ���ة وال�شمكرة 

واأي�شا باأ�شعار جدا مميزة.
ويق���دم املركز كذلك خدم���ات تغري زيوت 

املحركات وتبديل االإطارات وتغيري البطاريات 
واإ�شالح اأعطال املكابح وتبديلها وعمل �شيانة 

دورية كاملة جلميع اأنواع ال�شيارات.

نّظمت �رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات 
دورة تدريبي���ة متخ�ش�ش���ة يف االإ�شعافات االأولية 

الأبناء املوظفن.
وتهدف الدورة التدريبّية اإلى تعليم االأطفال 
مب���ادئ  ال�شيف���ي،  الربنام���ج  يف  امل�شارك���ن 
واأ�شا�شي���ات االإ�شعافات االأولي���ة واملجاالت التي 
تتطّلب تطبي���ق هذه االإ�شعاف���ات االأولية ب�شورة 
عاجل���ة الإنق���اذ االأرواح حل���ن و�ش���ول االإمدادات 

الطبية الالزمة.
ومّت خالل الدورة التدريبة ت�شليط ال�شوء على 
اأ�شا�شيات االإ�شعافات االأولية واالإنقاذ، والتدريب 
عل���ى اإج���راء االإنعا����س القلب���ي الرئ���وي ملختل���ف 
الفئات العمرية كالبالغن واالأطفال، اإ�شافة اإلى 
كيفية التعامل مع حاالت االإ�شعاف االأويل للك�شور، 
واحلروق، واجلروح، والنزي���ف، والغ�شة، واالإجهاد 
احلراري ب�شكل مب�شط و�شهل وذلك ح�شب معايري 

جمل�س ال�شالمة الوطني االأمريكي. 

وتق���دم رئي�س ال�رشك���ة عبدالرحم���ن جواهري  
بجزيل ال�شك���ر اإلى رئي�س واأع�ش���اء جلنة االأن�شطة 
االإجتماعي���ة على تنظيم هذه ال���دورة التي تعك�س 
حر�س اأع�شاء اللجنة عل���ى �شالمة اأبناء املوظفن 

خ���الل م�شاركتهم يف فعالي���ات االأن�شطة والربامج 
الت���ي يت�صمنه� الن�ص�ط ال�صيفي، م�ؤكدا ب�أن هذه 
ال���دورة �شت�شهم يف ن�رش التوعي���ة املطلوبة مبجال 

االإ�شعافات االأولية لدى اأبنائنا ال�شغار.

ختاما لعر�شه����ا الرتويجي الناج����ح خالل �شهر 
رم�شان الف�شيل، �شلم����ت جمموعة �رشكات عبداهلل 
اأحم����د ب����ن هندي 3 �شي����ارات كيا ريو ط����راز 2018 
للفائزي����ن يف ال�شح����ب الكب����ري للعر�����س الرتويجي 
الت����ي قدمته �رشكات بن هندي خ����الل �شهر رم�شان 

الف�شيل للعام 2018.
ال�شح����ب منت�ش����ف �شه����ر يولي����و  اإج����راء  ومت 
املا�ش����ي مبعر�س كيا يف اخلمي�����س وبح�شور ممثل 
وزارة التجارة وال�شناعة وال�شياحة �شفيع البلو�شي. 
ومت ب����ث ال�شح����ب مبا�����رشة على جمي����ع و�شائل 
التوا�ش����ل االجتماع����ي اخلا�شة ب�����رشكات بن هندي 
واإبالغ الفائزين بفوزهم على الهواء مع تفاعل كبري 
م����ن املتابعن، ومت خالل ال�شح����ب اإعالن الفائزين 
الثالث ب�شيارات كيا ريو، وهم يو�شف حمد وها�شم 

�شعيد وزهانكويك�شي.
وكعادته����ا كل عام يف �شهر رم�شان املبارك... 
تق����دم جمموع����ة ب����ن هن����دي اجلديد م����ن العرو�س 
الرتويجي����ة، ولك����ن هذا الع����ام مفاج����اآت بن هندي 
كان����ت ال مثي����ل له����ا يف �شه����ر رم�ش����ان الف�شيل، 
حيث قامت املجموعة بتق����دمي عر�س �شخي مبتكر 
ومغاي����ر ع����ن كاف����ة العرو�����س االأخ����رى املقدمة يف 
اململك����ة جلمي����ع زبائنها يف كافة ال�����رشكات التابعة 
لها، وهي �رشكة بن هندي لل�شيارات )كيا موتورز(، 
و�رشكة بن هن����دي اإنفورماتك�����س )الوكيل املعتمد 
ملنتجات �شام�شوجن يف البحرين(، وبن هندي اإيزون 

)البائع املعتمد ملنتج����ات اآبل يف اململكة(، و�رشكة 
ب����ن هندي للعناية بال�شي����ارات والتي ت�شم مركزي 
عناي����ة يف الرف����اع وع����راد للخدم����ات املتخ�ش�ش����ة 
لل�شيارات، ومراكز كويك فيك�س الرائدة للخدمات 

ال�رشيعة لل�شيارة.
وقدم����ت بن هندي ط����وال ه����ذا العر�س الذي 
امت����د يف الفرتة م����ن 7 مايو وحت����ى 7 يوليو فر�شة 
جلميع الزبائن الذين قام����وا بال�رشاء من اأي �رشكة اأو 
معر�����س اأو مرك����ز خدمات تاب����ع ملجموعة بن هندي 
للح�ش����ول على عدد ي�شل اإل����ى 50 نقطة �شحب يف 
كل م����رة ي�شرتي فيه����ا للدخ����ول يف ال�شحب للفوز 

بثالث �شيارات كيا ريو. 
و�رشح ع�ش����و جمل�����س االإدارة ونائ����ب الرئي�س 

التنفيذي ملجموع����ة بن هندي عبدالعزيز بن هندي 
خالل ت�شلي����م ال�شيارات للفائزي����ن، قائال “نحن يف 
جمموعة �رشكات بن هندي ن����درك متاما باأن اجلميع 
يرتق����ب عرو�س �شهر رم�شان املبارك، وكما عودنا 
زبائننا دائما باأن نقدم لهم كل ما هو جديد ومتميز 
من عرو�س خالل هذا ال�شهر الف�شيل، حيث ن�شعى 
دائم����ا لتق����دمي القيم����ة املمت����ازة مقاب����ل النقود 
لزبائنن����ا، وهذا م����ا تقدمه لهم العالم����ات التجارية 
العاملي����ة الرائدة التي متثلها جمموعة بن هندي يف 
مملك����ة البحرين، و�شهر رم�ش����ان املبارك ميثل لنا 
منا�شب����ة خا�شة ملكافاأة زبائننا الك����رام متا�شيا مع 
نفحات ال�شهر الف�شيل بتق����دمي مثل هذا العر�س 

ال�شخي لهم”.

“أمريكان إكسبرس” تحتفي بالشتر

مذكرة تفاهم بين “محمد جالل” و”التكنولوجيا المالية”

طرح عروض تمديد فترة الضمان على جاكوار والند روڤر

احتفت �رشكة اأمري���كان اإك�شرب�س ال�رشق 
االأو�ش���ط بيو�ش���ف ال�شرت مبنا�شب���ة مرور 25 
عام���ا لعمل���ه م���ع ال�رشك���ة، حيث �شغ���ل عدة 
منا�ش���ب يف التح�شي���ل والعالق���ات العام���ة 
وعالقات كبار ال�شخ�شيات. واأعرب ال�شرت عن 
�شعادته باللفت���ة الطيبة من ال�رشكة من خالل 
تكرمي���ه، وتقدي���ر اجلهود الت���ي بذلها خالل 

ال�شن���وات املا�شية، موؤك���دا اأن هذا التكرمي 
مينح���ه حافزا كبريا ملوا�شلة العمل املخل�س 
واال�شتم���رار يف حتقي���ق النجاح���ات لل�رشك���ة، 
معرب���ا ع���ن �شعادت���ه بالثق���ة الكب���رية التي 
متنحها له اأمريكان اإك�شرب�س ال�رشق االأو�شط. 
ومتن���ى ال�ش���رت ل�رشك���ة اأمري���كان اإك�شرب�س 

املزيد من التطور والنجاح يف اأعمالها.

وقع���ت جمموع���ة ����رشكات حمم���د ج���الل 
واأوالده مع خليج البحرين للتكنولوجيا املالية، 
�رشاك���ة جتارية ته���دف اإلى التع���اون وزيادة 
التفاع���ل وت�رشي���ع بيئ���ة اأعم���ال التكنولوجيا 
املالية يف البحري���ن وال�رشق االأو�شط، حيث اإن 
التكنولوجيا ميكنها جل���ب قيمة م�شافة اإلى 
قط���اع اخلدم���ات املالي���ة. ومت توقيع مذكرة 
التفاه���م يف مقر جمموعة ����رشكات حممد جالل 
واأوالده م���ن جان���ب الرئي����س التنفيذي جالل 

حمم���د والرئي����س التنفيذي خللي���ج البحرين 
للتكنولوجي���ا املالي���ة خال���د ع�ش���ام �شع���د. 
و�شتقدم خلي���ج البحرين للتكنولوجيا املالية 
حا�شنات لدعم مبادرات التكنولوجيا املالية 
الذكي���ة، والقابل���ة للتطوي���ر والتاأث���ري عل���ى 
االأ�شواق من خ���الل خمتربات االبتكار، وبرامج 
والفر����س  املن�شق���ة،  واالأن�شط���ة  الت�رشي���ع، 
التعليمية واملن�شات التعاونية لتطوير بيئة 

اأعمال التكنولوجيا املالية.

االأوروبي���ة،  ال�شي���ارات  �رشك���ة  اأعلن���ت 
امل�شتورد واملوزع احل�رشي ل�شيارات جاكوار 
الن���د روڤر يف مملك���ة البحري���ن، ع���ن طرحها 
عرو����س متدي���د ف���رتة ال�شمان عل���ى جميع 

�شيارات جاكوار والند روڤر.
انطالًقا من �شعيه���ا امل�شتمر نحو تعزيز 
خدمات ما بعد البيع، تق���دم �رشكة ال�شيارات 
االأوربي���ة جاكوار الن���د روڤر للعم���الء الكرام 
خيار متديد فرتة ال�شمان على جميع طرازات 
العالمت���ن العريقتن، مم���ا مينحهم اأق�شى 
درج���ات الر�شا وراحة الب���ال بعد �شنوات من 
امتالكه���م له���ا. يتيح متديد ف���رتة ال�شمان 
للعمالء اال�شتفادة من خيارات مطالبة �شخية 
على تكالي���ف ال�شيانة امل�شمولة يف ال�شمان 

ت�ش���ل حتى �شعر ال�شيارة عن���د ال�رشاء، وذلك 
يعك����س حر����س ال�رشك���ة عل���ى تلبي���ة كاف���ة 

احتياجات العمالء وتطلعاتهم.
و ����رشح املدي���ر العام ل�رشك���ة ال�شيارات 
االأوروبي���ة جاك���وار الن���د روڤر �شتيف���ن الي 
ال�شي���ارات  �رشك���ة  ع���ن  بالنياب���ة   “ قائ���اًل: 
االأوروبية جاكوار الند روڤر، ي�شعدين جًدا اأن 
اأعل���ن عن تقدمي خيار متدي���د فرتة ال�شمان 
لعمالئنا املخل�شن، والتي �شتعزز من جتربة 
امتالك اإح���دى روائع العالمتن. ويعك�س هذا 
العر����س، الى جانب عرو�شن���ا ال�شابقة، مدى 
التزامن���ا بتق���دمي االأف�ش���ل لعمالئن���ا وذلك 
عن���د اقتنائهم الأي من �شيارات جاكوار والند 

روڤر.”

• •علي ر�شي	 •خليل اليمن 	 �شاحلة الوزان	
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اخت����ار موق����ع “Headlines of Today”، املن�ص����ة الإخبارية 
العاملي����ة املتخ�ص�صة يف ال�صفر والتكنولوجيا، اإمارة دبي، واحدة من 
اأف�صل خم�س مدن للزيارة يف 2018، لتاأتي يف املركز الثالث بعد كل 
من باري�س، ولندن، واأمام نيويورك وبانكوك. ومن جهة اأخرى، اأكدت 

“ماري����ا موري�س”، امل�صوؤولة يف �رشكة “ناي����ت فرانك”، املتخ�ص�صة 
يف الدرا�ص����ات والأبح����اث العقارية، اإن دبي ما زال����ت �صابة وما زالت 
تعي�����س مرحل����ة من التط����ور والنم����و، واأن تطورها ي�صعه����ا يف مرتبة 

واحدة مع اأبرز مراكز العقارات الفاخرة يف العامل كلندن ونيويورك.

مسافات

أفكـار بسيطـة للتغلـب علـى الروتيـن اليـومـي

الروت���ن �صمٌّ قاتٌل يت�رشّب اإلى حي���اة النا�س ليق�صي على 
اأجم���ل حلظات حياتهم، ويحرمهم م���ن متعة العي�س بنجاح، وهو 
يجع���ل ال�صخ����س يت����رّشف م���ن دون حما�س في�صتن���زف طاقته 
وي����رشق �صعادته ويقت���ل طموحه، لت�صبح حيات���ه بائ�صة مملة ل 

غاية فيها ول هدف.
ح���اول اأن توف���ر وقًتا للتفك���ر يف ال�صب���اح: فدائًما تكون 
فرتة ال�صب���اح الباكر منا�صبة للهدوء والتاأمل، حاول ال�صتفادة 
منها دائًما، والتفكر بكل ما هو جميل، وباأهدافك التي توّد اأن 

حتّققها واأن ت�صل اإليها.
تاب���ع �صاعتك، وجاوب على �صوؤال ملاذا ت�ص���ل متاأّخًرا اإلى 
العم���ل اأو املدر�ص���ة ؟ نّظم وقت���ك يوميًّا، وح���اول اأن ت�صتيقظ 
يف وق���ٍت اأبك���ر بقليل من الالزم ك���ي ت�صتطي���ع اأن جتّهز جميع 
الحتياجات، وب�صكل اآخر ميكنك ال�صتغناء عن القلم با�صتخدام 
املنّبه، وذلك باأن جتعل املنّبه يرّن يف وقت معّن ليذّكرك باأمٍر 

ما.
تن���اول طعاًم���ا خفيًف���ا لتح�صل على ن���وٍم اأف�ص���ل: فهذه 
طريقة ب�صيط���ة و�صهلة لإعادة تنظيم الطاقة يف ج�صمك، وذلك 
ب���اأن تاأكل قلي���اًل يف اللي���ل، وتوّفر الوجبات الكب���رة والد�صمة 

لغداء اليوم التايل.

اإذا كان���ت م�صكلتك يف عدم الق���درة على النوم ما عليك اإّل 
اأن تنّظم ع�صاءك، واأن تاأكل وجبات خفيفة مثل احلب�س، واملوز، 
والع�ص���ل، والبطاطا، واللوز وغرها. اخرت اأهّم الأمور من بريدك 
���ا كان���ت الأو�صاع علي���ك البدء دائًم���ا بالأمور  الإلك���رتوين: فاأيًّ

املهّمة، ثم النتقال اإلى الأقل اأهمية منها،
ا�صتيقظ م���ن دون اأي كافين: فعندما ت�صتيقظ باكًرا كل 
�شب�ح ح�ول �إقن�ع نف�شك ب�ال�شتيق�ظ بن�ش�ط، من دون �أن ت�أخد 

اأّي جرعة كافين.
افتح �صتائ���ر غرفتك وامالأه���ا بال�صوء، ومن ث���ّم قم باأداء 
بع����س التمارين الريا�صية، كما اأّن���ه ين�صح عادة بالقيام ب�رشب 
م���اٍء بارد يف بداي���ة اليوم ال�صباح���ي؛ فهو يعّو����س عن فنجان 
�لقه���وة، ب�الإ�ش�فة �إل���ى �أّنه ين�شح ب����أن يبد�أ �الإن�ش����ن �شب�حه 
بالبت�صام���ة والتفاوؤل. مار����س متارين ال�صغ���ط ب�صكل يومي؛ 
� يف �ل�شب�ح، فهي متنحك  � وخ�شو�شً فه���ذه �لتم�رين مفيدة جدًّ
�لّن�ش����ط و�لرتكيز طو�ل �لنه�ر. �ش���ع �ملهم�ت �لالزم تنفيذه� 
يف بداي���ة ال�صباح؛ فه���ذا ي�صّهل عليك �رشع���ة التنفيذ وحتقيق 
الأه���داف، ويقّلل م���ن الروتينّية، فكل يوم حق���ق هدًفا جديًدا، 
ومهمة جديدة، وعليك حتديد وقت لزم لتنفيذ تلك املهمات، 

لأن ذلك ي�صاعدك على اللتزام، واترك وقًتا كافًيا لال�صرتخاء.

Bookshelf لتحميل 
الكتب الدراسية 
ومزامنة بياناتها عبر 
الـ “ويب”

الخليجية  األغــنــيــة  مــحــمــود:  ـــادل  ع
شعار المرحلة... و”السنغل” للحضور

ينتمي تطبي���ق Bookshelf اإلى متجر “اآب 
�صت���ور” وين���درج حتت فئ���ة “التعلي���م”. ي�صاعد 
�لتطبي���ق م�شتخدم���ه يف �لو�ش���ول �إل���ى �لكت���ب 
الدرا�صي���ة وتنزيلها على الأجه���زة العاملة بنظام 
الت�صغي���ل iOS. ي�صتطي���ع م�صتخ���دم التطبي���ق 
قراءة الكت���ب عرب ال�”ويب” اأو م���ن دون ات�صال 
بالإنرتن���ت، كم���ا يتيح ل���ه التطبي���ق البحث عرب 
مكتبت���ه الكاملة، اأو عرب الكت���اب الذي يطالعه يف 
الوقت احلايل. يتيح التطبيق مل�صتخدمه ت�صجيل 
املالحظات ع���رب اأجهزة الهات���ف، وتظليل بع�س 

الأجزاء للرتكيز عليها بدرجة اأكرب من غرها، ومن 
ثم م�صاعدت���ه على ال�صت���ذكار. يتمي���ز التطبيق 
بواجه���ة م�صتخ���دم ب�صيط���ة ووا�صحة، م���ا ي�صهل 
الق���راءة عل���ى امل�صتخدم���ن، ويتيح له���م النقر 
ف���وق الأ�ص���كال التو�صيحي���ة لروؤيته���ا ومطالعة 
ال�رشوح، كم���ا ي�صمح لهم مبلم���ح التقريب ملزيد 
م���ن ال�صتي�ص���اح. ي�صتطي���ع امل�صتخ���دم مزامنة 
الت���ي  ال�صفح���ات  واآخ���ر  املرجعي���ة،  الإ�ص���ارات 
طالعها وجمي���ع مالحظاته، والأج���زاء التي حظيت 
ب�هتم�م���ه �خل�����ص ب���ن جمي���ع �أجهزت���ه �لع�ملة 

بنظام الت�صغي���ل iOS، ومع التطبيق���ات الأخرى 
املتوافق���ة مع التطبيق. مراجع���ات امل�صتخدمن 
للتطبيق اإيجابية اإلى ح���د كبر، ب�صبب م�صاعدته 
�مل�شتخ���دم عل���ى ��شطح�ب كتب���ه �لدر��شية معه 
يف اأي م���كان. التطبي���ق جم���اين، ويعم���ل بلغ���ات 
منه���ا الإجنليزية والفرن�صية والأملانية، ف�صالً عن 
اللغ���ة العربية، وي�صل حجمه اإلى 106 ميغابايت. 
 ،iOS8.2 يحت���اج التطبيق اإل���ى نظام الت�صغي���ل
و�الإ�شد�ر�ت �لت�لية ل���ه، ويتو�فق مع �أجهزة “اآي 

فون”، و”اآي باد”، و”اآي بود تت�س”.

يعي����س الفن���ان البحرين���ي عادل حمم���ود حالة 
م���ن �لن�ش����ط �لفن���ي �ملكث���ف، ب�لتز�من م���ع عطلة 
�ل�شي���ف، �إذ طرح �ملطرب �ش�ح���ب �ل�شوت �ل�شجي 
�صنغالً جديًدا بعنوان “ما يغرين عليك”، من كلمات 
�شمالن �خل�ش�ري، و�أحل�ن علي بوغيث، وتوزيع فهد 
امل�صلم���ي، ومك�صاج ع���ارف حممد، وحقق���ت الأغنية 
خالل الأي���ام القليلة املا�صية ن�صب���ة م�صاهدة عالية 
عل���ى “يوتيوب”، ف�صالً عن بثها ع���رب اأثر اأكرث من 

اإذاعة خليجية.
الكويتي���ة  اجلري���دة  ملوق���ع  ع���ادل  وق���ال 
الإلك���رتوين: “طرحت قبل فرتة اأغني���ة تعال ا�صاأل، 
والآن ما يغرين علي���ك، ومازال لدي اأغنيتان ب�صدد 
تنفيذهما خالل الفرتة املقبلة لطرحهما، واأمتنى اأن 

ينال اإعجاب اجلمهور”.
وعن كوالي�س ط���رح “ما يغرين عليك”، اأ�صاف 
عادل: “تلقيت ات�ص���الً هاتفيًّا من ال�صاعر الكويتي 
�شم���الن �خل�ش����ري، وعر����ص عل���ي فك���رة �الأغني���ة، 
ومل�ص���ت فيه���ا فكرة جدي���دة وروًح���ا خمتلفة مت�س 
ال�صب���اب، وه���ي الفئة الت���ي ا�صتهدفه���ا يف املقام 
الأول، وبالفع���ل بداأن���ا العم���ل، وبع���د النته���اء من 

ت�صجيلها طرحتها مبا�رشة”.
واعت���رب اأن الأغنية ال�صنغل �ص���الح مهم وموؤثر، 
ويحاف���ظ على ح�صور الفن���ان يف الو�صط، ل�صيما مع 
انح�ص���ار موجة الإنتاج ب�صكل عام، ما ت�صبب يف تراجع 
الإقب���ال على ط���رح البومات كامل���ة، متابعا: “اأ�صف 
اإل���ى ذلك اأن الألبوم قد ي�صي���ع يف ظل العدد الكبر 

م���ن الأغنيات التي ت�صتقبلها ال�صاح���ة الفنية، بينما 
�صنغل واحد قد ي�صنع الفارق اإذا مت ال�صتغال عليه 

ب�صورة جيدة”.
وحول جديده خالل الف���رتة املقبلة، ذكر عادل: 
“ا�صتع���د لطرح ادورك يف ال�صما، من كلمات ال�صاعر 
ه�ص���ام ال�رشوقي، واأحلان نذي���ر، واأي�صا تنادي خلها، 
كلم���ات ال�صاع���ر الإمارات���ي حم���د بن غليظ���ة، ومن 

احلاين”.
ولف���ت �إلى �أن �الأغنية �أ�شبح���ت ت�شنف خليجية 
يف ظ���ل التعاون���ات امل�صرتكة بن كت���اب وملحنن 
ومطربن خليجين، م�صيفا: “قد ت�صتطيع التفريق 

ب���ن عمل واآخر م���ن خ���الل الإيقاعات فق���ط، والأمر 
نف�ص���ه ين�صحب عل���ى اجلمه���ور امل�صته���دف، حيث 
�أ�شب���ح كل مط���رب ين�شد �نت�ش����ًر� �أك���ر”، واأكد اأن 

“�الأغنية �خلليجية �أ�شبحت �شع�ر �ملرحلة”.
يذك���ر اأن �صنغل “تعال ا�صاأل”، من كلمات خالد 
البذال، واأحلان حممد امل����رشي، وتوزيع اأحمد اأ�صدي، 
ومك�ص���اج ع���ارف عام���ر، واإيقاعات ه���اين الدو�رشي، 
وغيت���ار �صع���د العب���ار، وك���ورال البحري���ن، وما�صرت 
BPro studio، ويقول مطلع الأغنية: “تعال ا�صاأل 
عليه م���رة �أن� قلبي نف���د �شره دخيل���ك �نظر عيني 

تعال ا�صاأل عليه مرة”.
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لقل����وب  �لو�ش����ول  مهم����ة  �إن 
امل�صتمعن وال�صتحواذ على اهتمامهم 
اأب����ًدا،  بال�صهل����ة  لي�ص����ت  واأ�صماعه����م 
فجه����ود كبرة يجب اأن تبذل يف الإعداد 
والتق����دمي، ويعت����رب الربنام����ج الإذاعي 
“�شيفن� �أم�����ن” الذي يذاع بنجاح حاليًّا 
يف اإذاع����ة البحرين �صم����ن اأجمل الربامج 
اجلدي����دة التي تق����دم باأ�صل����وب ب�صيط 

ملوا�صيع كبرة.
الربنامج �رشاك����ة بن اإذاعة البحرين 
والإدارة العامة لالإعالم والثقافة الأمنية 
بوزارة الداخلية ويقدمه كال من الزميلة 
ن�رشي����ن مع����روف والنقيب فاي����ز اأمن، 
نائ����ب عري����ف عبدالرحم����ن  واملتابع����ة 
�خلدري و�الإخر�ج �لنقيب خ�لد �جلمريي، 
الربنام����ج يب����ث عل����ى بحري����ن FM كل 
يوم �شب����ت من �خل�م�شة �إل����ى �ل�ش�د�شة 
ا،  م�صاء ويقدم 8 جوائ����ز نقدية اأ�صبوعيًّ
اأمني����ة  موا�صي����ع  ����ا  اأ�صبوعيًّ ويناق�����س 
ار�����س يف ف�صل  و�صلوكي����ات خاطئ����ة متمُ
ال�صيف، مثل اأوقات الفراغ عند الطلبة 
وب����رك ال�صباح����ة وارتياد البح����ر وغرها 
م����ن املوا�صي����ع احليوي����ة الت����ي مت�����س 
املواطن����ن مبختلف الأعم����ار. الربنامج 
يق����دم باأ�صل����وب خفي����ف و�صبابي، ويف 

كل حلق����ه 8 جوائ����ز بقيم����ة 50 دين����اًرا 
النقا�����س  ب����اب  ويفت����ح  للم�صارك����ن، 
يف احللق����ة م����ع املذيع����ن وال�صتم����اع 
اإل����ى وجهة نظ����ر املواطن����ن وال�صباب 

.� خ�شو�شً
 واإلى جانب الزميل����ة معروف يقدم 
النقيب فاي����ز اأمن مل�ص����ات ممتازة يف 
تق����دمي الربنام����ج م����ن خ����الل مداخلته 
واأ�صلوب����ه ال�صيق يف التق����دمي وتفاعله 
مع املت�صلن من امل�صتمعن مع ن�رشين 
� يف  مم� يعط����ي �لرن�مج �أ�شلوًب����� خ��شًّ
ال�ص����كل العام وموا�صيع����ه اجلادة التي 
باأ�صلوب����ه ا�صتط����اع اأن يب�صطه����ا، وهذا 
ب�صبب الثقاف����ة العالية التي يتمتع بها 

واأ�صلوبه الناجح يف التقدمي الإذاعي.

نجاح كبير للبرنامج اإلذاعي 
FM صيفنا أمان” في بحرين“

فايز أمين.. أسلوب وصوت مميزان

طارق البحار

• فايز اأمن ون�رشين معروف	
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emoji.. أبجـــديــة القـــرن الـ21؟
دخلت كلمة “emoji” القامو�س عام 
2015، حني مت اختيارها كـ”كلمة العام”. 
يعرفها قامو�س اإك�شفـــورد باأنها “�شورة 
رقمية اأو اأيقونة �شغرية ت�شتخدم للتعبري 

عن فكرة اأو �شعور”.
لكـــن اإميوجـــي بـــداأت يف 1999. كان 
اليابـــاين �شيجتـــاكا كوريتـــا االأب الروحي 
ملـــا اعتـــره البع�ـــس لغـــة جديـــدة. طور 
كوريتا رموًزا خا�شة لوجوه �شاحكة ميكن 
اإر�شالهـــا يف ر�شالة الــــ i-mode يف ذلك 

الوقت.
نيكوال�س لوفراين، وهـــو هو �شاحب 
 100 مـــن  اأكـــر  يف  التجاريـــة  العالمـــة 
بلـــد لـ”�شمايلـــي” اأو مـــا يعـــرف بالوجوه 
ال�شاحكة، كان لـــه تاأثري كبري على ظهور 
اإميوجي، اإذ و�شـــع يف 1997 كتاًبا للرموز 

القيا�شية لتبـــادل املعلومـــات، التي بداأ 
فيها باختبار الوجوه املبت�شمة املتحركة، 

وو�شعها على الويب الأول مرة يف 1998.
مديـــرة ق�شـــم ت�شميـــم اإميوجـــي يف 
غوغـــل جينفري دانييـــل تقـــول يف مدونة 
“الطريقـــة التـــي نتوا�شـــل بهـــا تعتـــر 
انعكا�شـــا للفـــرتة التي نعي�شهـــا. اللغات 
كان موجـــودة منـــذ اأكـــر 80 األـــف عـــام، 
لكنهـــا تطورت مـــن الكالم، اإلـــى الكتابة، 
واالآن لدينـــا اإميوجـــي”. واأ�شافت “بع�س 
التعبـــريات تالئمهـــا ال�شـــورة اأكـــر مـــن 
الر�شـــوم  ت�شتطيـــع  اإذ  اأحياًنـــا،  الكتابـــة 
التعبري عمـــا تريده بقالب �شاخر”. وت�شري 
اإلـــى اأن مالءمـــة ت�شميم اإميوجـــي للجميع 
لي�ـــس مهمـــة �شهلـــة، خا�شة اأنهـــا تطرح 
لعموم امل�شتخدمني يف جميع اأنحاء العامل.

أحداث

 ابنـــك بحاجـــة اإلـــى ن�شيحتـــك 
ال�شادقة.

بعملـــك  معجـــب  مديـــرك 
واجتهادك. 

ال جتـــرب اأي طعـــام معدتـــك ال 
ت�شتحمل. 

اأف�شـــل طريقة لك اليوم هي 
التحدي. 

الكتاب يبني من عنوانه.. تذكر 
ذلك.

تنجــــــز عمـــاًل كنــــــت تنتظـــره 
كثرًيا. 

راحــــــــة البـــــال هـــــــي الكنـــــز 
احلقيقي.

ال تخـــف فاأنـــت الرابـــح يف 
النهاية.

ريا�شـــة  متار�ـــس  اأن  حـــاول 
امل�شي. 

فـــــــي انتظـــــــارك م�شـــــــــــروع 
ا.  كبيـــر جدًّ

الزم الفرا�س وال تخرج يف 
الهواء. 

االأهـــل  زيـــارة  يف  مقـــل  اأنـــت 
واالأحبة. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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ينهون  الــ�ــشــعــديــون 
الـــوجـــود الــرتــغــايل 
بــعــد  املـــــغـــــرب  يف 
معركة  يف  انت�شارهم 

امللوك الثالثة.

 1914
ــحــدة  ــكــة املــت ــل املــم
�شد  احلـــــرب  تــعــلــن 
ــات  ــوالي ــا، وال اأملــانــي
احلياد  تتخذ  املتحدة 
العاملية  ـــرب  احل يف 

االأولى.

1984
فولتا العليا تتخذ من 
ا�شًما  فا�شو  بوركينا 

جديًدا للجمهورية.

 1988
عـــلـــمـــاء اأمـــريكـــيـــون 
نوًعا   17 يكت�شفون 
فريو�س  مــن  ــًدا  جــدي
نق�س املناعة االإيدز.

 2000
ــــاالت تــعــم  ــــف ــــت االح
ــحــدة  ــكــة املــت ــل املــم
الإحــيــاء ذكـــرى ميالد 
امللكة  االأم  املــلــكــة 
اإلـــيـــزابـــيـــث املــئــة، 
وتــــعــــتــــر املـــلـــكـــه 
اأفــراد  اأول  اإليزابيث 
الـــعـــائـــلـــة املــالــكــة 
بذكرى  حتتفل  التي 

ميالدها املئة.

 810
مولد االإمام حممد بن 

اإ�شماعيل البخاري.

 نادي البحرين للسينما 
يطلـــق برنـــامــج أغسطـــس

ا�شـــدر نـــادي البحرين لل�شينمـــا برناجمه 
ل�شهـــر اغ�شط�ـــس مت�شمنـــا باقـــة مـــن االفالم 
 8 فبتاريـــخ  االذواق،  كافـــة  تلبـــي  العامليـــة 
اغ�شط�ـــس يعر�س فيلـــم “ املتطفلة” للمخرج 
لورن�ـــس �شكافـــريا ومـــن انتـــاج 2015 ومدته 
�شاعـــة وخم�شـــون دقيقة وتـــدور ق�شة الفيلم 
حـــول ارملة تتبع ابنتها الى لو�س اجنلو�س امال 
يف حيـــاة جديدة بعـــد وفاة زوجهـــا. اما بتاريخ 
15 اغ�شط�ـــس �شيعر�ـــس الفيلـــم االمريكي “ 
التدخـــل” للمخـــرج كلـــي دي فال ومـــن انتاج 
2016 ومدته �شاعة ون�شف وتدور ق�شته حول 
جمموعة مـــن اال�شدقاء يق�شـــون عطلة نهاية 
اال�شبوع معا فتكـــون املح�شلة انهم يتدخلون 

يف االمور ال�شخ�شية لبع�شهم البع�س.
وبتاريـــخ 22 اغ�شط�ـــس �شيعر�س الفيلم 
االمريكي “ برهـــان” للمخرج جون مادون ومن 
انتـــاج 2005 ومدتـــه �شاعة واربعـــون دقيقة 
وتدور ق�شته حول امراأة �شابة يطاردها ما�شي 
ابيها وظـــل م�شتقبلها. ويختتـــم برنامج �شهر 
اغ�شط�س بعر�ـــس الفيلم االمريكي “ املده�س 

االن” للمخـــرج جيم�ـــس بون�شـــول ومدته �شاعة 
ون�شف ومن انتـــاج العام 2013 وتدور ق�شته 
عـــن تغري نظرة فتى الى احليـــاة عندما يلتقي 

مع فتاة غري تقليدية. 
علمـــا اأن جميـــع العرو�ـــس تبـــداأ يف متـــام 
ال�شاعـــة ال�شابعـــة من م�شـــاء كل اربعـــاء مبقر 

النادي باجلفري.

“أمل تلعب” فيلما كارتونيا من إنتاج “الخيرية الملكية”

اأنتجـــت املوؤ�ش�شـــة اخلرييـــة امللكيـــة 
فيلما كارتونيا ق�شري بعنوان “اأمل تلعب”، 
�شيناريو وحوار املخـــرج اأحمد جا�شم ور�شم 
واأنيمي�شـــن اإميان عبـــداهلل بوزبون و�شوت 

�شيخة اأحمد جا�شم ويو�شف ح�شن العو�شيو 
مرمي ح�شـــن العو�شـــي واملو�شيقى للفنان 

حممد قا�شم حداد.
الفيلم يحاكي مفاهيم اخلري وم�شاعدة 
الر�شـــم  باأ�شلـــوب  واملحتاجـــني  االآخريـــن 
وحتريـــك ال�شـــور ليالم�س قلـــوب االأطفال 

واالأ�رسة لغر�س القيم واملبادئ التي تتبناها 
املوؤ�ش�شة اخلرييـــة امللكية يف مد يد العون 

لالآخرين واإي�شال ثقافة العطاء االإن�شان.
يذكـــر اأن املخـــرج اأحمـــد جا�شـــم يعتر 
مـــن اأن�شـــط املخرجـــني واملهتمـــني مب�رسح 
وثقافة الطفـــل عموما وقـــدم اأعماال كثرية 

يف هذا امليدان، كما اأنـــه اخذ دورة تدريبية 
الوطنـــي  باملركـــز  العرائ�ـــس  �شناعـــة  يف 
لفن العرائي�ـــس بتون�س والتـــي ا�شتغرقت 
اأ�شبوعـــني مـــن التدريب ال�شـــاق واملكثف 
املحوا�شـــي  االأ�شعـــد  االأ�شتاذيـــن  بقيـــادة 

وحممد علي.

• •حممد حداد	 لقطة من الفيلم	 • احمد جا�شم	

شيخة زويد تنتظر “مسرح الجريمة”
نتظـــر الفنانة البحرينيـــة �شيخة زويد 
عر�س امل�شل�شل العماين “م�رسح اجلرمية” 
بفـــارغ ال�شر ملـــا يحمل بـــني طياته من 
ق�شة جميلة تالم�س اجلميع، وهو من اإخراج 
االأردين ب�شام امل�رسي، وكان من املفرت�س 
عر�شه يف �شهر رم�شان املا�شي ولكن مت 

تاأجيله الأ�شباب غري معروفة.
امل�شل�شـــل مـــن اإنتاج الهيئـــة العامة 

لالإذاعـــة والتلفزيون يف عمان، وهو من تاأليف د.نـــور الدين الها�شمي، 
ومنتـــج منفذ اإبراهيم البلو�شي ونورة البـــادي، وعدد حلقاته 30 حلقة، 
وي�شـــارك فيه نخبة من جنـــوم �شلطنة عمـــان منهم اأمينـــة عبدالر�شول 
واآخـــرون. واأكدت زويـــد لالأنباء الكويتيـــة ان امل�شل�شـــل فكرته جميلة 
واإنتاجـــه �شخـــم، حيث يتنـــاول كل يوم جرميـــة “من ملفـــات احلياة”، 
ويتـــم عر�س اجلرمية بالتف�شيل، كيف حدثت، وكيف مت �شبط اجلاين، 
موؤكـــدة انهـــا �شعيدة بامل�شاركـــة يف الدراما العمانية التـــي تتمنى لها 
التقـــدم واالزدهار. كما تنتظر البحرينية �شيخـــة زويد عر�س م�شل�شلها 
“من اأجلها” على �شا�شة ال “اإم بي �شي” بعد ان مت عر�شه على �شا�شة 
“osn” وحقـــق م�شاهدة كبـــرية من املتابعني وي�شـــارك فيه نخبة من 

املمثلني مثل �شعيد قري�س وحممد احلجي و�شيماء واأبرار �شبت.

العويناتي: سأعود بقوة

وعـــد الفنـــان واملنتـــج واملخـــرج 
ح�شـــني العويناتـــي اجلمهـــور بعـــودة 
قوية متميزة خالل االيام املقبلة وذلك 
بتقدميـــه عمل م�رسحـــي كوميدي جديد 
بعنوان “ زمانا خرابهـــي” حيث اأو�شح 
يف حديـــث خا�س لـ ”البالد” اأنه ال يقبل 

اإال باالأعمال القوية التي يقدمها للجمهور، فكلما كان العمل قويا 
ويحمل ر�شالة كلما اأقبل اجلمهور عليك وح�رس مل�شاهدتك. 

“أم بي سي” تعيد عرض “التاسع 
من فبراير” للكاتبة البحرينية سحاب

بـــداأت قنـــاة “اأم بـــي �شـــي” يف عر�س 
امل�شل�شـــل الدرامي »التا�شـــع من فراير«، 
وهـــو مـــن اأحـــدث االأعمـــال اخلليجيـــة التي 
وحققـــت  املا�شـــي،  رم�شـــان  عر�شـــت يف 

اأ�شداء كبرية من املتابعة.
امل�شل�شل من تاأليف البحرينية �شحاب، 
بطولـــة  الهـــواري،  �شائـــد  االأردين  اإخـــراج 
ابراهيم احلربي، حممـــود بو�شهري، هنادي 
الكنـــدري، �شهـــد اليا�شني، �شلمـــى �شامل، 
يو�شـــف البلو�شـــي، �شيـــالء �شبـــت، غـــرور، 
حال، عبـــداهلل البلو�شي، حممـــد احلداد، علي 

احل�شيني، نورا، و�شباح.
والالفـــت اأن العمل اأعـــاد املنتج عادل 
اليحيـــى جمددا اإلى واجهـــة االإنتاج الدرامي 
عـــر موؤ�ش�شتـــه الفنيـــة »نرا�ـــس« لالإنتاج 
الفنـــي، والالفـــت اأي�شـــا اأن البطولة كانت 

ن�شائيـــة من عدة ممثـــالت، وهو يعيـــد اإلى 
االأذهـــان االأعمـــال الدرامية املحليـــة، التي 
اعتمـــدت يف فـــرتات �شابقة علـــى املجاميع 
الن�شائية. ويف هـــذا اجلانب، قال اليحيى ان 
العمل ح�شـــد ح�شوراً الفتاً يف دورة رم�شان 
املا�شـــي عر اأكر من قنـــاة “ اأم بي �شي”، 
بالتايل �شوف ت�شتمـــر عرو�شه التلفزيونية 
خـــالل الفرتة املقبلة، �شواء من خالل �شا�شة 
العرو�ـــس  اأو  الكويـــت،  دولـــة  تلفزيـــون 
اخلليجيـــة والعربيـــة. ويطـــرح العمـــل عدة 
ق�شايـــا اجتماعيـــة باأ�شلوب مـــن الت�شويق، 
وتدور فكرته حول �شموخ وقوة االإن�شان اأمام 
مواجهـــة االأزمات النف�شيـــة وال�شحية، التي 
توؤثر يف م�شار حياته وعالقاته يف املحيطني 
به، وذلـــك من خالل ق�شة �شخ�شية الدكتور 

التي يج�شدها الفنان اإبراهيم احلربي.

• العويناتي	

حمرر م�سافات 

ميرا اإلماراتية تطرح “أين أنا”
بعد جناح اأغنيتها املنفردة ال�شابقة، 
طرحـــت الفنانة االإماراتيـــة ال�شابة “مريا” 
عملهـــا الغنائـــي املنفـــرد اجلديـــد “اأين 
اأنا”، م�شورة بطريقـــة الفيديو كليبا عر 
ح�شابهـــا الر�شمي يف موقـــع “اليوتيوب”، 

مت�شمنا كلمات خمتلفة.
وقالـــت يف املقدمـــة: تعاونـــت مريا 
يف االأغنيـــة مـــع ال�شاعـــر رامـــي العبودي، 

وامللحـــن �شعدون دحـــام، وتوزيع اأحمـــد املهند�س. هـــذا وتعمل مريا 
االإماراتيـــة علـــى ت�شجيل جمموعـــة من االأغنيـــات االإيقاعيـــة والطربية 
بنظام “اجلل�شة اخلليجية”، و�شتقوم بطرحها من خالل مواقع التوا�شل 

االجتماعي املتنوعة ومن خالل ح�شاباتها الر�شمية.

• مريا	

• �شيخة	

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات 
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األخيرة

التدخني يزيد خطر الإ�صابة بالرجفان الأذيني

كوريا يف  امراأة  النح�س” يقتل  “طرد 

علماء بريطانيون يفكون لغز “مثلث برمودا” املحي

اأفاد حتليل لدرا�صات �صابقة اأن املدخنني اأكرث عر�صة للإ�صابة بالرجفان الأذيني، وهو اأكرث اأنواع 
ا�صطراب �رضب���ات القلب �صيوعا. وكتب الباحثون يف دورية “طب القلب الوقائي” الأوروبية اأن زيادة  

التدخني تعني زيادة اخلطر، لكن يبدو اأن التوقف عن هذه العادة يحد من اخلطر كثريا.
وق���ال داجف���ني اأونيه كبري الباحثني يف الدرا�ص���ة والباحث بكلية ال�صحة العام���ة بجامعة اإمربليال 
كولي���دج لن���دن بربيطانيا: “الرجف���ان الأذيني عامل خطر يه���دد بالإ�صابة بعدد م���ن الأمرا�ض الأخرى 
املتعلق���ة بالقلب والأوعية الدموية والوفاة املبكرة”. وحلل فريق الباحثني بيانات من 29 درا�صة عن 
معدلت الإ�صابة بالرجفان الأذيني لدى اأكرث من ن�صف مليون �صخ�ض، هم مدخنون حاليون و�صابقون 
واأ�صخا����ض مل يدخن���وا اأبدا، يف اأوروبا واأم���ريكا ال�صمالية واأ�صرتاليا والياب���ان.  ومقارنة مبن مل يدخنوا 
مطلق���ا، وجد الباحث���ون اأن املدخنني احلاليني اأك���رث عر�صة للإ�صابة بالرجف���ان الأذيني بن�صبة 32%، 

بينما كان املدخنون ال�صابقون اأكرث عر�صة للإ�صابة به بن�صبة 9%.

توفي���ت ام���راأة يف ال� 47 من عمره���ا يف كوريا اجلنوبية اأثن���اء اأدائها طقو�صا خا�ص���ة للتخل�ض من 
النح�ض. وقالت وكالة اأنباء يونهاب الكورية اجلنوبية اإن املراأة رقدت يف نع�ض ليلة 2 اأغ�صط�ض اجلاري 
وفق���ا لطقو����ض “دينية” حملي���ة؛ للتخل�ض من احلظ ال�صي���ئ، اإل اأنها قامت من النع����ض بعد �صاعتني 
ل�صعوره���ا ب�صيق يف التنف�ض. لك���ن �صديقها وزميله قاما باإقناعها بالعودة م���رة اأخرى للنع�ض لإمتام 
الطقو����ض، فعادت وا�صتلقت فيه. وعندما فتحا التاب���وت �صباحا، وجدا املراأة وقد فارقت احلياة على 
الرغ���م من اأن التابوت مل يغلق بامل�صامري. وتعتقد ال�رضطة اأن املراأة غطت يف نوم عميق اأو اأغمي عليها 
ج���راء تعر�صها ل�صدم���ة حرارية. و�صيتم اإج���راء ت�رضيح جلث���ة املتوفاة يف 4 اأغ�صط����ض؛ ملعرفة ال�صبب 

احلقيقي للوفاة.
واأ�صارت الوكالة اأي�صا اإلى اأن الوفاة ح�صلت جراء �صدمة حرارية ب�صبب الف�صاء املغلق يف التابوت، 

واأن على اجلهات القانونية اأن تقرر فيما اإذا تقع على معارف املراأة م�صوؤولية وفاتها ب�صبب الإهمال.

رجح علماء بريطانيون 
اأن يكونوا قد اكت�صفوا �رض 
ال�صهري  برمودا”  “مثلث 
كوارث  فيه  �صجلت  الذي 

عدة.
برمودا  مثلث  ويرمز 
اإل����ى امل��ن��ط��ق��ة ال��واق��ع��ة 
وولية  برمودا  جزيرة  بني 
ف����ل����وري����دا الأم���ريك���ي���ة 
املحيط  يف  وب��ورت��وري��ك��و 

الأطل�صي، وت�صل م�صاحة البوؤرة “اخلطرية” اإلى 700 كيلومرت مربع.
يف  �صجلت  التي  الكوارث  اأن  اإلى  الربيطانية  �صاوثامبتون  جامعة  من  باحثون  وتو�صل 

املنطقة البحرية ناجمة بالأ�صا�ض عن موجات قوية ي�صل علوها اإلى 30 مرتا.
الباحثني  لكن   ،1997 �صنة  م��رة  اأول  القوية  املوجات  ه��ذه  وج��ود  العلماء  واكت�صف 
الربيطانيني �صعوا اإلى التحقق ب�صورة اأدق من النظرية عرب منوذج جتريبي، وفق ما نقلت 

�صحيفة “مريور” الربيطانية.
وقام الباحثون بت�صميم منوذج ل�صفينة “USS Cyclops “K وهي مركبة بحرية �صخمة 

اختفت يف مثلث برمودا �صنة 1918، وكان على متنها اأكرث من 300 �صخ�ض.
وبعد تطوير النموذج يف املخترب، قام الباحثون بتجريب تاأثري “املوجات القاتلة” التي 

متتاز بقوة كبرية، فوجدوا اأنها قادرة بالفعل على تدمري ال�صفينة.
اأن هذه املنطقة  الأر�ض �صيمون بوك�صال  الباحث يف �صوؤون املحيطات وعلوم  واأو�صح 
من املحيط الأطل�صي قادرة على ت�صجيل 3 عوا�صف من م�صادر خمتلفة، ولذلك فهي تتيح 

الظروف املواتية لن�صوء املوجات املدمرة.

 Social
media

دفعت حياتها ثمنا لتنقذ 
طفليها من ميتة ب�صعة

ر�ص���د �رضيط فيدي���و ملحمة، كانت بطلتها اأم �صينية، ا�صتب�صل���ت من اأجل اإنقاذ طفليها 
من حريق �صب يف منزلهما، مما كّلفها حياتها. ويبدو يف الفيديو، الذي ن�رضته �صحيفة “ديلي 
مي���ل” الربيطاني���ة، اأم�ض اجلمع���ة، اأعمدة دخان تخرج م���ن طابق رابع يف بناي���ة �صكنية، فيما 
يح���اول اجلريان املوج���ودون يف الأ�صفل اإنقاذ عالقني يف املبنى، بع���د اأن فردوا مليات اأ�رضّة 
تتيح قفزا اآمنا. وقالت ال�صحيفة اإن احلدث وقع يف مدينة ت�صوت�صانغ الواقعة مبقاطعة خنان 
�رضق���ي ال�صني. وح�صب تقارير حملية، ف���اإن الأم بعدما �صعرت اأنها واأطفالها حما�رضون داخل 
�صقتهم، �صارعت اإلى ال�صتنجاد باجلريان، ثم اإلقاء مليات الأ�رضّة واأغطية عرب النافذة لتاأمني 
عملي���ة الإنقاذ. وبالفعل، األق���ت الطفل الأول �صوب اجلريان املوجودي���ن يف الأ�صفل، الذين 
ربط���وا املليات وجنح الأمر، وتكرر الأمر بعد حلظات مع البن الثاين. و�رضخ اجلريان على الأم 
حلثه���ا على اخلروج من ال�صقة املحرتقة، لكنها مل ت���رد، وات�صح لحقا اأنه اغمي عليها ب�صبب 

الدخان الكثيف امل�صاحب للحريق.

راق�صون خلل الحتفالت بالذكرى ال�صنوية ل�صتقلل البلد يف ليما، بريو )اأ ف ب(
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  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ح�صن  الطق�ض 
ولكنه  ع���ام،  بوجه 

حار يف النهار.

الري���اح متقلبة الجت���اه من 5 اإلى 
10 عقد، ولكنه���ا �صمالية �رضقية من 
10 اإلى 15 عقدة اأحيانا بعد الظهرية.

ارتفاع امل���وج من قدم اإلى 3 اأقدام. درجة احلرارة 
العظمى 44 م ال�صغرى 30 م الرطوبة الن�صبية العظمى 

80 % ال�صغرى 15 %.
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مواقيت 
الصالة

اأوروبا تواجه حرارة قيا�صية... واإ�صارة مزعجة لـ “وادي املوت”
ارتفعت درجات احل���رارة يف اإ�صبانيا والربتغال 
اإلى م�صتويات �صبه قيا�صي���ة، اأم�ض اجلمعة، يف اإطار 
املوج���ة احل���ارة التي جتت���اح القارة، فيم���ا و�صعت 
احلكوم���ات خدمات الط���وارئ يف ح���ال تاأهب حت�صبا 

لندلع حرائق غابات.
واملوجة احلارة التي جتتاح منطقة اإيربيا ب�صبب 
ري���اح �صاخن���ة من �صم���ال اإفريقي���ا ه���ي الأ�صد منذ 

2003. ويف مناطق اأخرى �صبب ف�صل ال�صيف حرائق 
غاب���ات وموجات جف���اف يف مناط���ق مث���ل بريطانيا 

واإ�صكندنافيا واليونان.
و�صتظ���ل درجات احل���رارة يف الكثري من مناطق 
اإ�صباني���ا والربتغال فوق 40 درج���ة مئوية حتى يوم 
الأح���د على الأقل، وقد تزي���د بواقع درجتني اأوثلث 
درج���ات. وقد يرفع هذا درجات احلرارة اإلى اأكرث من 

امل�صتوى القيا�صي، الذي �صجلته اأثينا العام 1977 
عندما بلغت درجة احلرارة 48 درجة مئوية.

و�صب���ق اأن بلغ���ت درج���ات احل���رارة يف اإ�صبانيا 
والربتغال م�صتوى قيا�صيا هو 47 درجة.

ويف الربتغال بثت و�صائ���ل اإعلم حملية تقارير 
عن كي���ف �صتزيد درجات احل���رارة هناك عن “وادي 
امل���وت” يف كاليفورني���ا، وه���و واح���د م���ن اأ�صخ���ن 

املناطق يف العامل. وقال���ت اآنا با�صكوال )56 عاما(، 
وهي عاملة نظافة يف اأحد املطاعم الفاخرة “�صتكون 
ل�صبونة واحدة من اأك���رث املدن حرارة يف العامل خلل 
مطلع الأ�صبوع؛ لأن ال�صاعة العا�رضة �صباحا الآن، لكن 
الطق�ض �صديد احلرارة بالفعل... اإنه حقا ل يحتمل”.

ويف اليونان ت�صببت حرائق الغابات يف مقتل 91 
�صخ�صا ال�صهر املا�صي.

اإعــادة فتح بــرج اإيفل 
بعد انتهاء الإ�صراب

تكرمي قط اأنقذ �صاحبته 
من موت حمقق

جدل يف اليابان
 ب�صبب املثليني

ق���ال م�ص���وؤول يف احت���اد للعم���ال يف 
فرن�ص���ا اإن املوظف���ني والعامل���ني يف برج 
اإيف���ل وافق���وا على اإنه���اء اإ�رضابه���م م�صاء 
اخلمي����ض مبا يعن���ي اأن املق�صد ال�صياحي 

ال�صهري فتح اأبوابه للزوار اأم�ض اجلمعة.
وكان املوظف���ون والعامل���ون يف برج 
اإيفل، اأ�صهر مقا�صد العا�صمة باري�ض، قد 
اأ�رضبوا ي���وم الأربعاء يف ن���زاع ب�صبب نظام 
دخ���ول جدي���د للزائري���ن ت�صب���ب يف وجود 
طوابري طويلة، مما اأدى لإغلق الربج خلل 

مو�صم الذروة ال�صياحي يف ال�صيف. 
وقال العم���ال اإن ه���ذا النظام اجلديد 
م�ص���وؤول عن طوابري زوار “مرعبة”، بح�صب 

رويرتز.

ح�ص���ل قط اأبي�ض يدعى ثي���و، ظل جال�صا 
عل���ى مالكته ط���وال اللي���ل ملنعها م���ن النوم 
بعدما اأ�صيبت بجلطة دموية، على لقب اأف�صل 
ق���ط يف بريطانيا ه���ذا العام. تف���وق ثيو الذي 
نفق قبل اأي���ام قليلة على مئات القطط ليفوز 
باللقب يف احلفل ال�صن���وي للجوائز الذي اأقيم 
بفندق �صاف���وي. وت�صلمت املالك���ة ت�صارلوت 
ديك�ص���ون اجلائ���زة. وقال���ت ديك�ص���ون “قال 
الطبيب اإنه يعتق���د اأنني م�صابة بتجلط دموي 
واإن م���ن الأف�ص���ل األ اأنام لأن م���ن املحتمل األ 
اأق���وم بعده���ا”. وكان���ت ديك�صون ق���د قامت 
برعاي���ة قطه���ا، وه���و �صغري حت���ى تعافى من 

مر�ض خطري.

اأث����ارت برملاني����ة ياباني����ة ع����ن احل����زب 
احلاك����م يف البلد جدل وا�صعا يف الآونة الأخرية 
بعدما انتق����دت زواج مثليي اجلن�ض، قائلة اإن 
علقاته����م “غ����ري منتجة”؛ لأنها ل ت����وؤدي اإلى 
اإجناب اأطف����ال. ون�رضت ال�صيا�صي����ة اليابانية، 
مي����و �صوجيتا، يف يوليو املا�صي، مقال ينتقد 
�����رضف اأموال دافعي ال�رضائ����ب بالبلد يف دعم 
زيجات مثليي اجلن�ض، وفق ما نقلت �صحيفة 
“غارديان”. وقال����ت �صوجينا، وهي نائبة عن 
احل����زب الليربايل الدميقراطي “مبا اأن مثليي 
اجلن�����ض ل ينجب����ون اأطفال، فه����ذا يعني اأنهم 
اأقل اإنتاج����ا، اأي اأنه����م ل ي�صاهمون يف ازدهار 
الأمة”، واأثارت هذه الآراء ردود فعل متباينة.

• اأداء الراق�صني يف مهرجان “غويلغويتزا” يف اأواك�صاكا، املك�صيك )اأ ف ب(	
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