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تغري املناخ ينذر بتدهور الأمن الغذائي واملائي
مهدًدا بغمر 11 % من ياب�سة اململكة... تقرير بيئي:

حّذَر تقرير بيئ���ي وطني من تاأثري تغري املناخ 
عل���ى الأم���ن الغذائ���ي واملائي يف مملك���ة البحرين، 
حيث توقع اأن ي���وؤدي تغري املناخ اإلى تدهور الأمن 
املائ���ي والغذائي مبا يحمله من اآث���ار متوقعة على 
التنوع احليوي واملخ���زون ال�سمكي، ومزارع التمور 
وغريه���ا، ف�سال عن اآثاره على ال�سع���اب املرجانية، 

واأ�سجار القرم، والطيور املهاجرة.
واأ�س���ار التقرير اإلى اأن اآث���ار التغري املناخي ل 
تتوقف عند حد تهديد الأمن الغذائي واملائي، واإمنا 
ميت���د تاأثريها اإلى تهديد البحرين بغمر نحو 11 % 
م���ن ياب�ستها جراء ارتفاع م�ست���وى �سطح البحر، مع 
احتم���ال خ�س���ارة اأرا�سيه���ا ال�ساحلي���ة واملنخف�سة 
م���ا �سيعر�ض مدنه���ا ال�ساحلي���ة ومن�ساآتها احليوية 

املكلفة اأ�سال على طول املناطق ال�ساحلية للغمر.
وذكر اأن ارتفاع م�ست���وى �سطح البحر �سيوؤدي 
اأي�ضا اإلى حدوث �ضغوط اإ�ضافية على موارد املياه 

اجلوفي���ة؛ ب�سبب غزو مي���اه البحر خلزانات 
املياه اجلوفية.

• اأفراد من التحالف العربي يداوون جراح طفل اأ�سيب من جراء �ساروخ اإيراين مبحافظة احلديدة	

تدريب 4500 طفل على مواجهة التحر�ش

ك�سف امل�رشف العام على مبادرة “اإ�رشاقات” 
حمم���د ب���در ال�سيد ع���ن اأن حمل���ة “م���ا بن�سكت” 
الوطني���ة قدمت خدماتها لأك���ر من 4500 طفل 

بحريني وخليجي. 
واأ�ساف ال�سيد يف لقاء مع “البالد” اأن احلملة 
التي انطلقت يف العام 2015، هي حملة تطوعية 
توعوي���ة وقائية – منائية، هدفها حماية الأطفال 

م���ن اجلن�س���ن م���ن الوق���وع يف براث���ن التحر�ض 
اجلن�س���ي. واأو�س���ح اأن احلملة تعزز ل���دى الطفل 
املهارات واملعلومات الالزم���ة حلماية نف�سه من 
التحر����ض اجلن�سي، ومبا ي�سه���م يف تقليل فر�ض 

وقوعه �سحية للتحر�ض اجلن�سي م�ستقبالً.
واأ�س���ار اإل���ى اأن احلمل���ة نظم���ت العديد من 
املجتمع���ي  واحل���راك  والن�ساط���ات  الفعالي���ات 

املحل���ي واخلليجي والإقليم���ي لتحقيق 
5كل الأهداف التي اأن�سئت من اأجلها.

• تهدد خطة تطور املنطقة وال�سارع الرئي�ض م�سري واأرزاق التجار  )ت�سوير: ر�سول احلجريي( 	

م�شري �شـوق دم�شـتـان ال�شعـبـي مـجـهـول
عل���ى عادتهم منذ �سن���وات، يتجمع مع �ساعات 
ال�سباح الأولى الباعة ملختلف املنتوجات والب�سائع 
يف �سوق دم�ستان ال�سعبي كما يطلقون عليه والذي 

يعترب اأكرب �سوق يف املنطقة الغربية.
وتهدد خطة تطور املنطق���ة وال�سارع الرئي�ض 

م�سري واأرزاق التجار.
ويو�س���ل الباع���ة تخوفه���م ع���رب “الب���الد” من 
انقط���اع اأرزاقهم يف اأية حلظ���ة وت�ستتهم خ�سو�سا 
اأنه���م يفرت�س���ون اأر�سا غري مرخ�س���ة ول م�ستملكة 
لهذا الغر����ض، متطلعن اإل���ى ال�ستجابة ملطلبهم 

الب�سي���ط بتجهي���ز املكان البدي���ل يف اأ�رشع 
3وقت؛ تداركا لقطع اأرزاقهم.
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•  16 موئال بحريا يف اململكة 6 منها ذات اأولوية للتكيف مع تغري املناخ	

ت�ساعد حرب التجارة بني اأمريكا وال�سني 
مع بدء تطبيق ر�سوم جديدة

اإلزام �سركة اأخّلت بعقد اإن�ساء فيال 
ل�سيدة بدفع 37 األف دينار

اأحمر ال�سلة ي�سل دبي للم�ساركة 
يف خليجية النا�سئني

اقتصاد البالد
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كوميدية  م�سرحية  �سفرية”...  اأبو  “بيت 
بوجوه بحرينية �سابة

مسافات البالد

22

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�ض - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�ض - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�شحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �شلمـــان 

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

ليلى مال اهلل

بدور املالكي

الإ�شغال الفندقي يتجاوز 80 % يف العيد

توقع خرباء فندقيون اأن اإجازة عيد الأ�سحى 
حركت ال�سياحة يف البحرين ورفعت ن�سبة اإ�سغال 
الفن���ادق اإل���ى 80 %. وبينوا اأن ن�سب���ة الإ�سغال 
�سرتتفع اإلى نحو 90 – 95 % مع اأول يوم للعيد.
وذكروا اأن حركة ال�سياحة �ستنتع�ض يف كثري 
م���ن القطاعات لي����ض الفنادق فق���ط فاملطاعم 
واملجمع���ات له���ا ن�سيب كب���ري م���ن النتعا�ض، 
و�ست�ستم���ر احلركة ال�سياحية الن�سطة اإلى ما بعد 

العي���د. واأو�سحوا ل� “الب���الد” اأن معدل الإ�سغال 
يف بع����ض الفن���ادق �سي�سل اإل���ى 100 % وذلك 
عل���ى ح�سب موقع الفندق وقرب���ه من املجمعات 

التجارية اأو ال�سواحل وغريها.
للت�رشيف���ات  التنفي���ذي  املدي���ر  وق���ال 
والعالق���ات احلكومي���ة يف فن���دق الدبلوم���ات، 
ع���ادل بودوا����ض، اإن احلج���وزات احلالية فاقت 
التوقع���ات، اإذ و�سل���ت حاليا اإل���ى 80 % ومع 

ا�ستمرار احلرك���ة من املتوقع اأن ي�سل 
10الإ�سغال اإلى 95 %.

مدينة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: 
قال اإن م���ا يتم تداوله اأخ���ريا بعدم اعرتاف 
اللجن���ة باملوؤه���الت العلمي���ة ال���واردة م���ن 
ال�سن مردود عليه وعاٍر من ال�سحة. واأو�سح 
اأن اللجنة الفني���ة املخت�سة التي اأحيل املو�سوع 
اإليها تبن لها اأن جمموع ما در�سه هوؤلء يف فرتة 
درا�سته���م ل يزيد عن املحت���وى الدرا�سي ملدة 
�سنت���ن درا�سيت���ن يف جامع���ة اخللي���ج العربي 
اأو وفق���اً للمعايري املعتمدة ل���دى اللجنة، وعليه 

اأو�س���ت اللجنة بعدم معادل���ة ال�سهادات؛ لوجود 
خل���ل ف���ادح يح���ول دون املعادل���ة، خ�سو�سا يف 

تخ�س�ض حيوي مثل الطب.
واأ�س���اف اجل���ودر اأن اللجن���ة ل تع���رتف باأي 
برنام���ج يف اجلامع���ات اخلارجي���ة يت���م ت�سميمه 
للطلب���ة الوافدين ويقدم ت�سهي���الت وامتيازات 
تف�سيلي���ة لهم خالف���ا ملا هو مطب���ق للطلبة من 
اأبن���اء بلد اجلامعة، ولن تق���وم اللجنة مبعادلة اأي 

موؤهل علمي ممنوح بهذه الطريقة.

رف�ش اأي برنامج بجامعات خارجية م�شمم للوافدين
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�سيدعلي املحافظة

زينب العكري

عمليات التطوير تهدد اأرزاق ع�سرات الباعة

مك���ة  منطق���ة  اأم���ري  ق���ال  وكالت:   � من���ى 
املكرم���ة ورئي����ض جلنة احل���ج املركزي���ة، الأمري 
خال���د الفي�سل، يف موؤمت���ر �سحايف مبن���ى اأم�ض، 
اإن ال�سعودي���ة رحب���ت باحلج���اج القطري���ن لكن 
الدوح���ة منعتهم.ووا�سل حج���اج بيت اهلل احلرام 
رمي اجلمرات يف م�سع���ر ِمنى، اأم�ض، يف ثاين اأيام 
الت�رشي���ق. ويغادر املتعجلون م���ن احلجاج �سباح 
اليوم الأرا�سي املقد�س���ة بعد رمي جمرة العقبة 
الو�سطى والتوجه اإل���ى احلرم املكي لأداء طواف 

الوداع. 
من جهته، اأك���د القن�سل الع���ام للبحرين يف 
جدة اإبراهيم امل�سلماين �سالمة جميع حجاج مملكة 

البحرين يف مكة املكرمة.

�سيوف الرحمن يوؤدون طواف الوداع مع قرب انتهاء املنا�سك ب�سالم

اأمري مكة: رحبنا باحلجاج القطريني لكن الدوحة منعتهم

• �سيوف الرحمن يوا�سلون رمي اجلمرات بثاين اأيام الت�رشيق )وا�ض(	 14 2

اخلطوط الربيطانية والفرن�سية توقفان الرحالت اإلى طهران
ال�شغوط الأمريكية تت�شاعد على ال�شركات الأوروبية يف اإيران

اأبوظب���ي - �ضكاي نيوز عربية: اأعلنت اخلطوط 
اجلوي���ة الربيطانية، اخلمي�ض، وقف ت�سيري رحالتها 
ب���ن لن���دن وطه���ران، يف ظ���ل ت�ضاع���د ال�ضغوط 
الأمريكية على ال�رشكات الأوروبية العاملة يف اإيران، 
وبعد فرتة وجيزة، اأعلنت اخلطوط اجلوية الفرن�ضية 
قرارا مماثال. وقالت ال�رشكة الربيطانية اإنها �ستعلق 

خدماته���ا يف مكاتبها بالعا�سم���ة الإيرانية طهران، 
لأن عملي���ة الت�سغي���ل هن���اك “مل تع���د جمدية” من 

الناحية التجارية، وفق ما ذكرت “رويرتز”.
واأكدت اخلطوط اجلوي���ة الربيطانية اأن الرحلة 
الأخرية التي �ستغادر من لندن اإلى طهران �ستكون 
يف 22 �سبتمرب، يف حن �ستكون اآخر رحلة قادمة من 

طهران اإلى لندن يف 23 �سبتمرب املقبل.
ويف وق���ت لحق اخلمي����ض، قال���ت اإدارة �رشكة 
“اإي���ر فران����ض”، اخلمي����ض، اإنها �ستوق���ف رحالتها 
اإلى طهران اعتب���ارا من 18 �سبتمرب املقبل، ب�سبب 

�سعف املردود التج���اري نتيجة العقوبات 
الأمريكية.

الإرهاب الإيراين يف اليمن
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“الإ�سكان” توا�سل ت�سليم مفاتيح وحدات جممع 609 ب�سرتة

حميدان ي�سارك امل�سنني فرحتهم ثالث يوم العيد

رف�ض اأي برنامج باجلامعات اخلارجية م�سمم وفقا للطلبة الوافدين

منتفعون: فرحة العيد اكتملت بالتوزيعات

م�شيدا بجهود واهتمام “املحرق للرعاية االجتماعية”

حمتوى درا�شة طلبة ال�شني يوازي �شنتني درا�شيتني بـ “اخلليج العربي”... “تقومي املوؤهالت”:

املنامـــة - وزارة االإ�شـــكان: تنفيـــًذا الأمـــر ويل 
العهـــد نائـــب القائد االأعلـــى النائـــب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحـــب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
بـــن حمد اآل خليفة بتوزيـــع 5000 وحدة �شكنية ويف 
اإطار توجيهـــات عاهل البالد �شاحـــب اجلاللة امللك 
حمـــد بـــن عي�شـــى اآل خليفـــة، مبـــا يلبـــي احتياجات 
املواطنني ومتابعة جلهـــود احلكومة برئا�شة رئي�س 
الـــوزراء �شاحـــب ال�شمـــو امللكـــي االأمـــري خليفة بن 
�شلمـــان اآل خليفـــة يف تنفيـــذ برنامج عملهـــا، �رصح 
وزيـــر االإ�شكان با�شم احلمر باأن الوزارة حر�شت على 
ت�شليـــم مفاتيح وحدات م�رصوع جممـــع 609 مبنطقة 
�شرتة يف ثالث اأيام عيد االأ�شحى املبارك �شعًيا منها 
مل�شاركـــة املواطنني فرحة العيد، واالإ�رصاع يف توزيع 
ما تبقى من وحـــدات يف اإطار اجلدول الزمني لتوزيع 

5000 وحدة �شكنية.
وقال وزير االإ�شكان اإن م�رصوع جممع 609 ب�شرتة 
�شهد انتهاء الوزارة من اإن�شاء وتوزيع املرحلة االأولى 
مـــن وحداته يف وقت �شابق، فيما تقوم الوزارة حالًيا 
بت�شليـــم املرحلة الثانية واالأخرية منه، م�شرًيا اإلى اأن 
امل�رصوع جاء مكّمالً ل�شل�شلة امل�شاريع االإ�شكانية التي 

تنفذهـــا الـــوزارة يف املجمعات ال�شكنيـــة يف خمتلف 
مناطـــق اململكـــة، والتي يتم ت�شييدهـــا �شمن خطة 
الوزارة لتنفيذ االأمر امللكي ال�شامي ل�شاحب اجلاللة 
عاهل البـــالد باإن�شاء 40 األف وحـــدة �شكنية يف اأق�رص 
مدة ممكنة، واملنبثق عنه برنامج عمل احلكومة ببناء 

25 األف وحدة �شكنية.
واأ�شـــاف الوزيـــر احلمـــر اأن الـــوزارة �شتوا�شل 
العمـــل بالتزام تام نحو حتقيق هـــدف اإجناز 40 األف 
وحدة �شكنية ح�شب التوجيهـــات امللكية وتوزيعها 
علـــى امل�شتفيديـــن، من اأ�شحـــاب الطلبات يف جميع 
املحافظـــات، بالتـــوازي مع العمل علـــى برامج تلبي 

الطلبات اجلديدة.
واأعرب احلمر عن اطمئنانه ل�شري اإجراءات توزيع 
الـ 5000 وحدة �شكنية التي اأمر بها �شمو ويل العهد 
وفق اجلـــدول الزمني املخ�ش�س لربنامـــج التوزيع، 
موؤكًدا اإلى اأن الوزارة حر�شت على اأن يتخلل التوزيع 
اأيام عيد االأ�شحـــى املبارك، و�شمان ا�شتمرار عملية 
التوزيع والت�رصيع بهـــا حتى يت�شنى اإمتامها يف اأق�رص 
مـــدة ممكنة من جهٍة اأخرى، م�شرًيا اإلى التزام الوزارة 
بت�شخـــري طاقاتهـــا لتنفيذ برنامـــج التوزيعات وفق 

اجلدول الزمني املخطط حتى نهاية ال�شهر اجلاري.
كمـــا توجـــه باأ�شدق التهـــاين والتربيـــكات اإلى 
جميع امل�شتفيديـــن من الوحـــدات ال�شكنية، جمدداً 
تعهد الـــوزارة تنفيذ اأمـــر �شمو ويل العهـــد يف اأ�رصع 
وقـــت ممكـــن، واال�شتمـــرار يف ت�رصيع وتـــرية تنفيذ 
امل�شاريـــع االإ�شكانية من اأجل اإمتام اأوامر التوزيعات 
يف خمتلف امل�شاريع االإ�شكانية التي تنفذها الوزارة 
بكافـــة حمافظات اململكـــة وم�شاريع مـــدن البحرين 

اجلديدة.
مـــن جانبهم، عرب املواطنـــون امل�شتفيدون عن 
فرحتهم بت�شلمهم مفاتيح وحداتهم ال�شكنية مب�رصوع 
جممع 609 مبنطقة �شرتة، موؤكدين باأن فرحة العيد 
اكتملـــت بهذه التوزيعـــات، موجهـــني �شكرهم اإلى 
عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة ورئي�ـــس الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليفة بن �شلمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�ـــس جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شمـــو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة على 
توجيهاتهـــم ال�شديدة وامل�شتمـــرة باالإ�رصاع يف تلبية 

احتياجات املواطنني من اخلدمات االإ�شكانية.

والتنميـــة  العمـــل  وزارة   - عي�شـــى  مدينـــة 
االجتماعية: قـــام وزير العمل والتنميـــة االجتماعية، 
رئي�ـــس اللجنة الوطنيـــة للم�شنني، جميـــل  حميدان 
ام�ـــس، ثالث اأيام عيد االأ�شحـــى املبارك، بزيارة اإلى 
مركز املحـــرق للرعاية االجتماعية، حيث �شارك نزالء 
املركز الفرحة بالعيد ال�شعيد، وذلك بح�شور اأع�شاء 
اللجنـــة الوطنيـــة للم�شنـــني، واأع�شاء جمل�ـــس اإدارة 
املركز، وعدد من م�شوؤويل الوزارة، واأهايل امل�شنني.

وخالل الزيـــارة تبـــادل حميدان مع كبـــار ال�شن 
التهاين مبنا�شبة عيد االأ�شحى املبارك، حيث اطمئن 
على و�شعهم ال�شحـــي واملعي�شي، متمنياً لهم وافر 
ال�شحـــة والعافيـــة. كما قدم الوزير بهـــذه املنا�شبة 
الف�شيلة بتقـــدمي هدايا للم�شنني، منوهاً مبا بذلوه 
مـــن عطاء وخدمة للمجتمع، موؤكـــداً ما يحظى به كبار 
ال�شن من احرتام وتوقري نابع من االإح�شا�س االإن�شاين 
مبـــا قدمه هـــوؤالء ملجتمعهـــم، وما حثنا عليـــه ديننا 
احلنيـــف مـــن رعاية واجالل لهـــم، الفتاً اإلـــى اهتمام 
احلكومة ودعمها لهذه ال�رصيحة من املجتمع وتقدمي 
كافـــة الرعايـــة ال�شحيـــة واملعي�شيـــة واالجتماعيـــة 
لهم، م�شيداً يف ال�شياق نف�شـــه بدور اللجنة الوطنية 
للم�شنـــني يف دعـــم ق�شايـــا امل�شـــن علـــى خمتلـــف 

امل�شتويات.
كمـــا اأ�شاد حميـــدان مب�شتـــوى اخلدمـــات التي 
تقـــدم للم�شنني من قبل الكـــوادر العاملة يف املركز 
مبا يعزز من قدرات كبار ال�شن ورفع جودة حياتهم، 
مثنيـــاً على جهود جمل�س اإدارة مركز املحرق للرعاية 
االجتماعية، وما يولونه من اهتمام باملركز لتطويره 
واالرتقـــاء باخلدمات املقدمة لكبـــار ال�شن، الفتاً اأن 

العمل اجلماعي واملتميز الـــذي يقدمه هذا املجل�س 
يعد مثال يحتـــذى من قبل جمال�س االإدارات االأخرى، 
م�شيفـــاً بـــاأن هـــذه اجلهـــود الوطنيـــة واملخل�شـــة 
تعك�ـــس حـــب املجتمـــع البحريني لعمـــل اخلري وحب 
العمل التطوعي، داعياً اإياهـــم اإلى موا�شلة متيزهم 
وعطائهـــم يف تقدمي كافة اأوجـــه الرعاية االجتماعية 

وال�شحية والطبية لكبار ال�شن.

مدينـــة عي�شـــى - وزارة الرتبيـــة والتعليـــم: 
ل�شـــوؤون  والتعليـــم  الرتبيـــة  وزارة  اأكـــد وكيـــل 
التعليم واملناهـــج رئي�س اللجنة الوطنية لتقومي 
املوؤهـــالت العلمية فوزي عبدالرحمـــن اجلودر اأن 
مملكـــة البحرين قد اأولت جـــل اهتمامها بالتعليم 
عموما وبالتعليم العـــايل خ�شو�شا بكافة اأ�شكاله 
املحلـــي واخلارجي، حيـــث قامت اململكـــة ممثلًة 
باحلكومـــة الر�شيـــدة بت�شكيـــل جمل�ـــس التعليم 
العـــايل وجلانه االأكادميية واالإدارية املنبثقة عنه، 
ملتابعـــة ومراقبة واالإ�ـــرصاف علـــى كل موؤ�ش�شات 
التعليـــم العـــايل، وذلك مـــن خالل القانـــون رقم 
)3( ل�شنـــة 2005 ب�شاأن التعليم العايل، واللوائح 
والرتاخي�ـــس  واملاليـــة  واالأكادمييـــة  االداريـــة 
املنظمـــة ل�شئـــون التعليـــم العـــايل وموؤ�ش�شاتـــه 

احلكومية واخلا�شة.
اأما ب�شاأن ما يتـــم تداوله موؤخراً بعدم اعرتاف 
اللجنـــة باملوؤهالت العلمية الـــواردة من جمهورية 
ال�شـــني ال�شديقـــة، فهو قول مـــردود عليه وعاٍر 
من ال�شحـــة، حيـــث ان اللجنة الوطنيـــة، والتزاماً 
منها مبواثيق واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم 

دولية، تعرتف بكافة املوؤهالت العلمية املمنوحة 
من جميع دول العامل، �رصيطة ا�شتيفائها للمعايري 
وال�شوابط واال�شرتاطـــات املعمول بها واخلا�شة 

باملعادلة.
واأو�شح اأن اللجنـــة الفنية املخت�شة التي مت 
حتويـــل املو�شوع اإليها، وبعد االطالع على اخلطة 
الدرا�شيـــة وعـــدد ال�شاعات التـــي در�شها الطلبة 

وحمتـــوى املقررات، فقـــد تبني لها بـــاأن جمموع 
مـــا در�شه هوؤالء خالل فـــرتة درا�شتهم ال يزيد عن 
املحتـــوى الدرا�شـــي ملدة �شنتـــني درا�شيتني يف 
جامعـــة اخلليج العربي اأو وفقاً للمعايري املعتمدة 
لدى اللجنـــة، وعليه اأو�شت اللجنـــة بعدم معادلة 
هـــذه ال�شهادات، لوجـــود خلل فـــادح يحول دون 
املعادلة، خ�شو�شا يف تخ�ش�س حيوي مثل الطب.

واأ�شـــاف اجلـــودر اأن اللجنـــة ال تعـــرتف باأي 
برنامـــج يف اجلامعـــات اخلارجيـــة يتـــم ت�شميمـــه 
للطلبـــة الوافديـــن ويقدم ت�شهيـــالت وامتيازات 
تف�شيلية لهم خالفاً ملا هو مطبق للطلبة من اأبناء 
بلد اجلامعـــة، ولن تقوم اللجنة مبعادلة اأي موؤهل 
علمي ممنوح بهذه الطريقة، موؤكداً باأن اأي موقف 
للجنة الوطنية بعدم معادلة موؤهالت علمية �شواء 
من ال�شـــني اأو غريها من الدول لي�ـــس اإال اإلتزاماً 
من اللجنـــة باملر�شـــوم بقانون ب�شـــاأن ت�شكيلها، 
والقرارات التنظيمية املنظمة لعملها، والقرارات 
الوزاريـــة امللزمة بهـــا، والقـــرارات ال�شادرة عن 
اللجان امل�شرتكة مبجل�ـــس التعاون لدول اخلليج 

العربية.

• موا�شلة ت�شليم مفاتيح وحدات امل�رصوع	

• وزير العمل ي�شارك نزالء مركز املحرق للرعاية االجتماعية فرحتهم بالعيد	

الق�سي�ض هاين: البحرين منارة حوار الأديان

قن�سل البحرين بجدة: احلجاج البحرينيون بخري

“املرور” تنظم حملة توعوية بج�رس امللك فهد

املنامـــة - مكتـــب الق�شي�ـــس هاين 
عزيـــز: رفـــع خـــادم الكني�شـــة االإجنيلية 
“البيـــارق  جمعيـــة  رئي�ـــس  الوطنيـــة 
البي�شـــاء” الق�شي�س هـــاين عزيز، اأ�شمى 
اآيـــات التربيك والتهنئة اإلى مقام عاهل 
البـــالد �شاحـــب اجلاللـــة امللـــك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة ورئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمـــري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفـــة، وويل العهـــد نائـــب القائـــد 
االأعلـــى النائـــب االأول لرئي�ـــس جمل�ـــس 
الـــوزراء �شاحـــب ال�شمو امللكـــي االأمري 
�شلمـــان بن حمد اآل خليفـــة، واإلى �شعب 
مملكـــة البحريـــن خ�شو�شا، والـــى االأمة 
االإ�شالمية جمعاء عمومـــا، مبنا�شبة حلول 

عيد االأ�شحى املبارك.
 وقـــال يف بيـــان له اأم�س، مـــا اأحوجنا 
يف هـــذا الوقـــت الأن نعي�س اأيامـــا مليئة 
باملحبـــة والفرحـــة، واأن تتحـــد العائالت 
من جديد من خـــالل ال�شالة واملعايدات 
والتـــزاور، واأن نـــرد جميـــل كبـــار ال�شن، 

ونراأف بال�شعفاء والفقراء.
واأ�شـــاف: اإن البحريـــن ت�رصب املثل 
بالتكافـــل االجتماعي والعمـــل االإن�شاين 
والتطوعي، حاثا ال�شباب ان ي�شريوا على 

نهج اآل خليفـــة الكرام يف العطاء والبذل 
اأهلهـــم  حـــذو  يحـــذوا  وان  والت�شامـــح، 
وعائالتهم التـــي ال تاألو جهدا يف تقدمي 

يد العون للمحتاج.
ويف ذات ال�شيـــاق، متنـــى الق�شي�س 
هاين عزيز اأن تبقى مملكة البحرين �شعلة 
ومنـــارة ومهد حوار االأديان واحل�شارات، 
اآمـــال اأن يعـــم ال�شـــالم يف كل دول ال�رصق 
االأو�شـــط، وان تنعـــم االأجيـــال القادمـــة 
مبجتمع مبني علـــى مبادئ احلوار وقبول 

االآخر والتعاي�س ونبذ العنف واالإرهاب.

املنامـــة- بنا: اأكـــد القن�شل العام 
اإبراهيـــم  جـــدة  يف  البحريـــن  ململكـــة 
امل�شلمـــاين �شالمة جميع حجـــاج مملكة 
البحريـــن يف مكـــة املكرمة، حيـــث اأدوا 
منا�شكهـــم يف اأمـــن و�شـــالم و�شهولـــة 
وي�ـــرص، موؤكـــدا حر�ـــس القن�شلية على 
توفـــري كل الت�شهيـــالت الالزمة لعودة 
احلجـــاج بان�شيابية اإلى مملكة البحرين، 
منوًهـــا اإلى اأن مو�شم احلـــج لهذا العام 
كان ا�شتثنائًيـــا يف كل االأمور، من خالل 

اخلدمات املقدمة وتنفيذ اخلطط.
واأ�شـــار اإلـــى اإن اأع�شـــاء القن�شلية 
امللـــك  مطـــار  يف  موجوديـــن  العامـــة 
عبدالعزيز الـــدويل مبدينة جدة لتاأمني 
عـــودة احلجاج اإلـــى اأر�ـــس الوطن بعد 
اإمتامهم ملنا�شك احلج وذلك بالتن�شيق 
مع �رصكة طـــريان اخلليج يف مدينة جدة، 
داعًيـــا احلجـــاج املغادرين اإلـــى مملكة 
البحريـــن �شواء عن طريـــق اجلو او الرب 
اإلى التوا�شل مع مكتب القن�شلية على 
حـــال  يف   +966555981983 الرقـــم 
مواجهـــة اأي م�شكلة اأو �شعوبة اأو معوق 
يف اإجـــراءات العـــودة مل�شاعدتهم على 

جتاوزها.
اإعجابـــه  عـــن  امل�شلمـــاين  واأعـــرب 
بالرتتيبات التي اتخذتها حكومة خادم 
احلرمـــني ال�رصيفني امللـــك �شلمان بن 
وبتوجيهـــات  �شعـــود  اآل  عبدالعزيـــز 
�شاميـــة منه لتي�شـــري اأداء منا�شك احلج 

والعمرة جلميـــع امل�شلمني وامل�شلمات 
مبـــن فيهـــم حجـــاج مملكـــة البحريـــن 
املاديـــة  الطاقـــات  كل  وت�شخريهـــا 
والب�رصيـــة خلدمتهـــم حتى متكنـــوا من 
اأداء منا�شكهم بي�رص و�شهولة، موؤكًدا اأن 
التنظيم كان مميًزا جداً، واأن ال�شلطات 
ال�شعودية ا�شتطاعت بخربتها الطويلة 
واملتطـــورة اأن تقدم خدماتها ل�شيوف 
الرحمـــن ب�شـــكل وا�شـــح جـــًدا للجميع، 
حيـــث اأثبت حج هـــذا العام مـــا ال حاجة 
الإثباته من حر�س دائم للمملكة العربية 
ال�شعودية على تقدمي اأف�شل اخلدمات 
ل�شيـــوف الرحمـــن ب�شكل يدعـــو للفخر 
واالعتـــزاز، �شائـــاًل اهلل تعالـــى اأن يعيد 
هـــذه املنا�شبـــة علـــى اجلميـــع باخلـــري 

والربكات.

املنامة- بنا: �شمن ا�شتعدادات االإدارة 
العامة للمرور ملنا�شبة عيد االأ�شحى املبارك، 
نظمت االإدارة حملـــة توعوية على ج�رص امللك 
اإلـــى مملكـــة  القادمـــني  ا�شتهدفـــت  فهـــد 

البحرين.
وا�شتملـــت احلملة علـــى توزيع بطاقات 
املعايـــدة مبنا�شبـــة عيـــد االأ�شحـــى املبارك 
ت�شمنـــت اإر�شـــادات مرورية لـــزوار اململكة، 
تركـــزت علـــى االلتـــزام بال�رصعـــة املحـــددة 
لل�شوارع ومنـــع جلو�س االأطفـــال يف املقدمة 
ملن هـــم دون �شن العا�رصة و�رصورة جلو�شهم 
يف املقاعـــد املخ�ش�شة لهـــم يف اخللف، كما 
ت�شمنـــت اإر�شـــادات للوقـــوف ال�شحيـــح يف 
مواقف ال�شيارات وجتنـــب ا�شتخدام الهاتف 

النقال اأثناء القيادة.
 وتهـــدف هـــذه احلملـــة اإلى ن�ـــرص الوعي 
املروريـــة  ال�شلوكيـــات  لتجنـــب  املـــروري 
اخلاطئـــة يف فرتة عيد االأ�شحـــى وذلك لرفع 
معـــدالت ال�شالمة املرورية خا�شـــة مع زيادة 

احلركة املرورية يف ال�شوارع الرئي�شية.
اجلدير بالذكـــر اأن االإدارة العامة للمرور 
اأعـــدت خطة مرورية لتنظيم احلركة املرورية 
خالل فرتة العيـــد وذلك بتوزيع رجال املرور 
على ال�شـــوارع الرئي�شيـــة واحليوية وترتيب 
دوريات مرورية متحركة على ج�رص امللك فهد 
يف كال االجتاهـــني، داعيـــة اجلميع اإلى �رصورة 
االلتزام باالأنظمة والقواعـــد املرورية حفاظاً 

على �شالمتهم.

• اإبراهيم امل�شلماين 	

• الق�شي�س هاين عزيز	

•  فوزي اجلودر	

• اأحد املنتفعني يت�شلم مفتاح وحدته ال�شكنية مبجمع 609 مبنطقة �شرتة	
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�ل�سوق يخدم �أهايل دم�ستان و�لقرى �ملجاورة �ملوقع �حلايل �أر�ض غري مرخ�سة وال م�ستملكة لل�سوق

م�����ش��ر ���ش��وق دم�����ش��ت��ان ال�����ش��ع��ب��ي وع�������رات ال��ب��اع��ة جمهول
مطالبات باال�ستعجال بتجهيز �ملوقع �لبديل تز�منا مع عمليات �لتطوير

على عادتهم منذ �سنو�ت يتجمع مع �ساعات 
�ل�سب���اح �الأول���ى �لباع���ة ملختل���ف �ملنتوجات 
و�لب�سائ���ع يف �س���وق دم�ست���ان �ل�سعب���ي كم���ا 
يطلق���ون علي���ه و�لذي يعت���ر �أك���ر �سوق يف 
�ملنطقة �لغربية ويخ���دم �أهايل �لقرية و�لقرى 

�ملجاورة.
وبني باع���ة �خل����رو�ت و�لفو�ك���ه وبائعو 
تعر����ض  �لت���ي  �لبق���االت  وكذل���ك  �الأ�سم���اك 
ب�سائعه���م ب�س���كل يوم���ي يف �س���ارع دم�ستان 
�لرئي�سي يفرت�ض �لباعة �الأر�ض برتتيب عفوي 
وي�ستظل���ون مبظالت موؤقتة حتميهم من حر�رة 

�ل�سم�ض.
ال يقت����ر زبائن���ه عل���ى �أه���ايل �لقرية بل 
ي�سعى �أهايل �لقرى �ملج���اورة للمجيء �ليومي 
ل�ر�ء �مل�ستلزمات منه لتنوع �لب�سائع وتنا�سق 
�الأ�سع���ار فيه، كم���ا ي�ستغل �لباع���ة �ملتجولون 
ذ�ت �مل�ساح���ة �الح���د م���ن كل �أ�سب���وع لعر�ض 
ب�سائعهم. وتهدد خطة تطور �ملنطقة و�ل�سارع 
�لرئي�ض م�س���ري و�رز�ق �ل�سوق و��سحابه �لذي 
يلج���اأون �ل���ى هذ� �مل���كان بعي���د� ع���ن �أ�سعار 
�يجار �ملح���الت �ملرتفعة و�لتي ال حت�سد عدد� 
م���ن �لزبائن كم���ا هو موج���ود يف ه���ذه �ل�سوق 

�ملختلطة.
ويو�س���ل �لباع���ة تخوفه���م ع���ر “�لبالد” 
من �نقط���اع �رز�قه���م يف �ية حلظ���ة وت�ستتهم 
خ�سو�س���ا �أنهم يفرت�سون �ر�س���ا غري مرخ�سة 

وال م�ستملكة لهذ� �لغر�ض.
 �لبديل وتتجه �نظار �لباعة �لى �ال�ستفادة 
م���ن ز�وي���ة �الألعاب �ملوج���ودة يف جممع 1019 
وتخ�سي����ض �أر�سها وتهيئته���ا لت�سبح �سوقا 
للباع���ة خ�سو�سا م���ع وجود حديق���ة يف �ملجمع 

نف�سه.
وعلى �الجت���اه ذ�ته ت�سع���ى �للجنة �الهلية 
بقري���ة دم�ست���ان �ل���ى �لتح���رك الإن�س���اء �سوق 

متكام���ل للباع���ة م���ن �أه���ايل �لقري���ة و�لق���رى 
�ملج���اورة ب���دال م���ن �فرت��سه���م الأر����ض غ���ري 
مرخ�س���ة وغري مهي���اأة ك�س���وق ع���ر ��ستغالل 

ز�وية �الألعاب �لتي حتتاج �لى ��ستكمال �لبنية 
�لتحتية وجتهيز �ملر�فق �لعامة و�ملظالت.

ويتطل���ع �لباعة و�الأهايل ومرت���ادو �ل�سوق 

�لى �ال�ستجاب���ة �لى مطلبه���م �لب�سيط بتجهيز 
�مل���كان �لبديل يف �����رع وقت وت���د�ركا لقطع 

�رز�قهم.

ليلى مال اهلل

ت�شوير: ر�شول احلجري

�لتحرك الإن�ساء �سوق 
متكامل للباعة

دم�ستان حتت�سن �أكر 
�سوق يف “�لغربية” 

تطلع لتجهيز موقع بديل 
الحت�سان �لباعة موؤقتا

خماوف من �نقطاع 
�أرز�ق �لباعة �إثر �لتطوير
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فرحة الـ“حيه بيـه”

ت�سوير: ر�سول احلجريي وخليل اإبراهيم
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• •ال�شيخة لبنى بنت عبداهلل تفتتح الفعالية	 تكرمي م�شطفى ال�شيد	

 اخ���ت���ي���ار م�������روع���ن���ا ال���ف���ائ���ز م����ن ب����ن 45 م�������روع���ا ت��ط��وع��ي��ا و�����ش����ام ������رف ل��ن��ا
ن����ع����م����ل ح����ال����ي����ا ع����ل����ى درا���������ش��������ات واإح���������������ش�������اءات ت���ت���ع���ل���ق ب�����الأط�����ف�����ال

ط���ف���ول���ت���ه���م يف  ل����ل����ت����ح����ر�����ش  ي����ت����ع����ر�����ش����ون  الأط���������ف���������ال  م�������ن   %  25
تدريب 4500 طفل على مواجهة التحر�ش اجلن�سي

فخورون بفوز “ما بن�شكت” بجائزة �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي... ال�شيد ل� “$”:

ق���ال امل�رف العام على مبادرة “اإ�راقات” 
حمم���د ال�شي���د اإن “حملة ما بن�شك���ت“ الوطنية 
التابع���ة ملبادرة “اإ�راق���ات“ واملن�شوية حتت 
مظلة اجلمعية البحريني���ة لتنمية املراأة، موؤكدا 
اأن احلمل���ة وبدعم من رئي�ش���ة اجلمعية ال�شيخة 
لبن���ى بنت عب���داهلل اآل خليف���ة، وبجهود فريق 
العم���ل ا�شتطاع���ت اأن تع���ر احل���دود وحت�شد 
الإ�ش���ادة والعرتاف.واأ�ش���اف ال�شي���د يف لق���اء مع 
“الب���اد” اأن احلملة التي انطلق���ت يف العام 2015، 
ه���ي حملة تطوعية توعوية وقائية – منائية، هدفها 
حماي���ة الأطفال م���ن اجلن�شن من الوق���وع يف براثن 
التحر����ش اجلن�ش���ي، م�شريا اإل���ى اأن احلمل���ة قدمت 
خدماته���ا لأك���ر م���ن 4500 طف���ل عل���ى بحرين���ي 

وخليجي.
واأو�شح اأن احلملة تع���زز لدى الطفل املهارات 
واملعلوم���ات الازم���ة حلماي���ة نف�ش���ه م���ن التحر�ش 
اجلن�شي، ومبا ي�شهم يف تقليل فر�ش وقوعه �شحية 

للتحر�ش م�شتقباً.
وق���ال اإن اأه���داف احلمل���ة تاأتي ك����رورة ملحة 
ومطلوب���ة يف جمتمعن���ا البحرين���ي، فنح���ن نعي����ش 
يف وق���ت ت�شارع���ت في���ه اخلط���وات نح���و التط���ور 
املعلوماتي والإعامي واأ�شب���ح العامل قرية �شغرية 
جعل���ت من النا�ش عائل���ة واحدة، تتاأث���ر جميعها مبا 
يتاأثر الف���رد، وبالتايل كان لاأ�رة ن�شيب الأ�شد من 
اهتمام “اإ�راقات“؛ لأنها متث���ل روؤيتنا التي ت�شب 

نحو وعي اأ�ري اأف�شل.
وقال ال�شيد: انطلقت مبادرة “ اإ�راقات “ العام 
2012 لتنمي���ة الوعي الأ�ري ل���دى الأ�رة البحرينية 
“تربوياً وزوجياً “ من خال العمل على ا�شتثمار كافة 
الو�شائ���ل الإعامي���ة التقليدية واحلديث���ة وو�شائل 
التوا�شل الجتماع���ي، لإي�شال الأ�رة اإلى ال�شتقرار 
ال���ذي مين���ح الأبن���اء واملجتم���ع كل مفاهي���م الأمن 

والأمان احلياتية املطلوبة.
اإجنازات متوا�شلةواأ�شار ال�شيد الى اأن احلملة 
قامت بالعديد م���ن الفعاليات والن�شاطات واحلراك 
املجتمعي املحلي واخلليجي والإقليمي لتحقيق كل 
اله���داف التي قامت من اأجلها، ولعل اأهم الجنازات 
الت���ي ح�شدت �شدى وا�شعا تعدى املحلية هو اإنتاج 
الفام التوعوي���ة التثقيفية، الت���ي تقدم املعلومة 
واله���دف، الى ال�ريح���ة املطلوبة وف���ق اأ�ش�ش واأطر 
علمية، يت���م درا�شتها والقيام بها من قبل تربوين 

متخ�ش�شن يف هذا املجال.
 وتاب���ع: قد قدم���ت حملتنا العدي���د من الفام 
منه���ا الطويلة والق�شري، ومنه���ا الفيلم الذي ح�شد 
�شهرة حملية واإقليمية، واإ�شادة وا�شعة لدعمه جانبا 
مهم���ا من اأه���داف احلملة وال���ذي كان حتت عنوان “ 
فليكن احل���وار بعيداً عنهم “، ومتت���ع باإقبال وا�شع 
من كل فئات املجتمع البحريني واخلليجي، من خال 

اإي�شاله ر�شالة اإلى الوالدين ب�رورة اإبعاد خافاتهم 
الزوجي���ة ع���ن اأطفالهم، وق���د مت اإنتاج ه���ذا الفيلم 
يف الي���وم العامل���ي للطف���ل يف 20 نوفم���ر 2012، 
مب�شاركة اأطف���ال البحرين واأطفال الع���امل مبنا�شبة 
هذا اليوم، مبينا اأنه كان من اإخراج املخرج البحريني 

املبدع يو�شف اجلفن.

300 ألف مشاهدة 
وق���ال مدير احلملة، نفخ���ر باأن الأف���ام الثاثة 
التي للحملة، ح�ش���دت 300 األف م�شاهدة، وهو رقم 

مل يتم الو�شول اليه �شابقا على م�شتوى البحرين.

فخر واعتزاز 
 وكان لن���ا الفخر والعت���زاز بح�شولنا على 
املركز الثال���ث جلائزة اأف�شل م����روع تطوعي 
يف مملك���ة البحري���ن والت���ي تقام حت���ت رعاية 
رئي����ش الحتاد البحريني لك���رة ال�شلة الرئي�ش 
الفخ���ري جلمعية الكلم���ة الطيبة �شم���و ال�شيخ 
عي�ش���ى بن علي بن خليف���ة اآل خليفة، من خال 
م�روع “حمل���ة ما بن�شكت” املقدم من اجلمعية 

البحرينية لتنمية املراأة.
اخت���ري امل�روع الفائز من بن ما يقرب من 
45 م�روع���ا تطوعيا تناف�شت لنيل �رف الفوز 
باجلائزة التي تقام للعام الثالث على التوايل، 
كاأح���د اأفرع جائزة �شم���و ال�شيخ عي�شى بن علي 
اآل خليفة للعمل التطوعي، التي تنظمها جمعية 
الكلم���ة الطيب���ة بالتع���اون مع الحت���اد العربي 
للتط���وع، وذلك وفقا للمعاي���ري التي و�شعتها 
اجلائزة لارتقاء بالعمل التطوعي على م�شتوى 

اململكة.

جائزة سمو الشيخ عيسى 
 واأك���د ال�شيد كان لنا ال�رف اأن يكرمنا باجلائزة 
�شم���و ال�شيخ عي�شى ب���ن علي بجائ���زة دولية للعمل 
التطوع���ي، فوجود مثل هذه اجلائزة من لدن �شموه، 
واهتم���ام �شموه وحر�ش���ه على تفعي���ل عجلة العمل 
التطوعي يوؤك���د التطور الافت ال���ذي حققه العمل 
التطوع���ي يف مملك���ة البحرين بف�شل دع���م القيادة 
الر�شي���دة له���ذا القط���اع احلي���وي، بالإ�شاف���ة اإلى 
التاأثري الإيجابي الذي اأ�شهمت به جائزة �شمو ال�شيخ 
عي�ش���ى بن علي العمل التطوع���ي يف حتفيز ال�شباب 
عل���ى التفاع���ل بجدي���ة م���ع م�روعات التط���وع التي 
تخدم املجتم���ع، مردفا اأن جائزة �شمو ال�شيخ عي�شى 
بن عل���ي توؤكد القيم���ة الأ�شا�شية للعم���ل التطوعي 
كاأحد املكونات ال�روري���ة لتحقيق التنمية ال�شاملة 
ملجتمعنا البحرين���ي، وهي خطوة تعك�ش عمل �شموه 
امل�شتمر ك�ش���اب يف اإبراز جه���ود واإبداعات ال�شباب 

البحريني على امل�شتوى الإقليمي.

حمالت لدعم األطفال 
 واأ�ش���ار مدي���ر “حملة ما بن�شك���ت “ اإلى اأن 
حماتن���ا التوعوي���ة متوا�شلة خال كاف���ة اأيام 
العام، فق���د اأطلقنا حملة “ خلوين بعيد “ وهي 
حمل���ة توعوية تتج���ه لاأ����رة البحرينية من اأجل 
اإي�شال ر�شالة اإل���ى الوالدين، لإبعاد اخلافات 
البوي���ة والعائلي���ة ع���ن اأبنائه���م للحفاظ على 
�شورته���م م���ن اأج���ل اأن ين�ش���اأ الطف���ل تن�شئة 

�شليمة و�شوية.

الرؤية
واأو�شح ال�شيد اأن روؤية حملتنا هدفها الو�شول 
اإل���ى طف���ل واٍع بذاته، بينم���ا ترتك���ز ر�شالتنا يف اأن 
ميتلك الطفل امله���ارات واملعلومات حلماية نف�شه 
م���ن التحر�ش اجلن�ش���ي، فاأهداف احلمل���ة هي تعليم 
الطف���ل على اأع�شاء ج�شم���ه اخلا�شة والعامة والفرق 
ب���ن اللم�شة ال�شحيحة واللم�ش���ة اخلاطئة، واإك�شاب 
الطف���ل املهارات الدفاعية الازمة حلماية نف�شه من 
التحر����ش اجلن�شي، وعدم ال�شكوت، واإك�شاب الطفل 

املهارات بكيفية التعامل مع الغرباء والأقرباء.

إحصاءات
وع���ن الأ�شباب التي كان���ت وراء انطاق احلملة، 
يقول ال�شيد، اإن انطاق احلملة كان علميا ومدرو�شا 
ومل يكن “ ع�شوائيا “ بل ا�شتند على اجلانب العلمي 
والإح�ش���اءات  والدرا�ش���ات  امليداني���ة  واحلقائ���ق 
املحلي���ة واخلليجي���ة والإقليمية، وقمن���ا بال�شتعانة 
بالعدي���د م���ن الدرا�ش���ات والإح�ش���اءات البحرينية، 
وال�شتم���اع وامل�ش���ورة لآراء اخل���راء والرتبوين يف 
ه���دا اجلان���ب. واأردف اإلى اأنهم تابع���وا و�شاركوا يف 
اإح�شائي���ة ودرا�ش���ة ميداني���ة اأجريت عل���ى م�شتوى 
% م���ن   25 اأن  اأظه���رت  اخللي���ج،  البحري���ن ودول 
الأطف���ال يتعر�شون لتحر����ش جن�ش���ي يف الطفولة، 
تختل���ف طبيعت���ه، ولكنه ي���رتك اآثارا عل���ى الأطفال 
ق���د توؤثر ب�ش���ورة كبرية على م�شتقبله���م وحياتهم 

ودرا�شتهم.
 وذك���ر اأن التحر����ش اجلن�ش���ي يج���ب اأن يحظى 
باهتم���ام اأكر واأو�ش���ع؛ لأنه م�شكل���ة تواجه الأطفال 
يف �شنوات حياتهم الأول���ى، وقد يكونون “�شعفاء“ 

ول ي�شتطيع���ون اأو يتمكن���ون م���ن مواجهة ال�شخ�ش 
“املتحر�ش“ اأو الرد عليه، مبينا اأن بع�ش الدرا�شات 
بينت اأن هن���اك حتر�شا جن�شيا ميار�ش على الأطفال 
م���ن خال اأفراد عائلتهم، اأو ق���د يكون من الأقارب، 
والذين يتوج���ب عليهم حماية الطف���ل من التحر�ش 
اجلن�شي، واأن هذا التحر�ش، قد يخلق اأطفال يحملون 
�شم���ات “عدواني���ة“ ورمبا تتح���ول ال���ى اإجرامية يف 

امل�شتقبل.

دراسات علمية 
واأ�ش���ار مدي���ر حمل���ة “م���ا بن�شكت“ حمم���د بدر 
ال�شيد اإل���ى اأن احلملة و�شعت �شمن خططها القيام 
بعدد من الدرا�ش���ات والإح�شاءات البحرينية، والتي 
يعده���ا فريق العمل، وتت�شم���ن العديد من املحاور 
املهم���ة يف هذا اجلانب، والذي يعت���ر من املجالت 
الت���ي ترتبط بالتنمي���ة امل�شتدامة، مل���ا ي�شكله هذا 
اجلي���ل من ق���وة فاعلة يف ر�ش���م م�شتقب���ل البحرين 
الق���ادم، واأي�ش���ا لعدم وج���ود مثل ه���ذه الدرا�شات 
والتي تفتقر اإليها مكتبة البحرين، والتي تعد مهمة 
يف و�ش���ع ال�شيا�شات العام���ة واملتعلق���ة بالأطفال 
فتظ���ل الدعوة اإلى وج���ود برامج متط���ورة لاأطفال 

تراعي التطور الذي يعي�شه العامل حاليا. 

التعليم باللعب 
وق���ال ال�شي���د اإن احلمل���ة نظمت اأك���ر من 30 
فعالي���ة منذ بداية العام احل���ايل، ويف جعبتها الكثري 
م���ن الفعالي���ات الهادفة القادم���ة و�شمن برناجمها 
ال�شن���وي، مو�شحا اأن احلملة �شاركت بتنظيم واإقامة 
ه���ذه الفعالي���ات يف املدار����ش مبختل���ف مراحله���ا 
واملراكز ال�شبابية، واملجمعات التجارية، واجلمعيات 
الن�شائي���ة واخلريي���ة، وخ���ال الأعي���اد والفعالي���ات 
الر�شمي���ة، ومن خ���ال مدينة ال�شب���اب، واملنا�شبات 
التي يتجمع فيها عدد كبري من الأ�ر والأطفال �شعيا 
ل�شته���داف ه���ذه ال�رائ���ح. وذك���ر اأن احلملة تعمل 
على ن����ر التوعية من خال اللع���ب، وطبقت العديد 
م���ن الألعاب لتعليم الأطفال اآلي���ات حماية اأنف�شهم 
م���ن التحر����ش، ومنها األع���اب تلقن الطف���ل التمييز 
ب���ن اللم�ش���ة ال�شحيحة واللم�شة اخلاطئ���ة اأو كلعبة 
ال�شوكولت���ة التي يتعلمون م���ن خالها جتّنب قبول 
الهدايا من الغرباء وكيفية متييز الغريب والقريب، 
مو�شح���ا اأن احلمل���ة التي تع���ّد �شابق���ة يف املنطقة 
ت�شعى اإلى التن�شيق مع اجلهات املعنية لإطاقها يف 

الدول اخلليجية املجاورة قريبا.

ظاهرة مجتمعية
واأو�ش����ح مدي����ر احلمل����ة اأن احلمل����ة هدفه����ا األ 
تتح����ول ق�شية التحر�ش اجلن�ش����ي اإلى ظاهرة تهدد 
اأمن املجتمع فهدفنا م����ن خال هذه املبادرة تنمية 
الوع����ي لدى الأ�رة. كما لحظن����ا اأن املواد الإعامية 
املوجه����ة اإل����ى الطفل ووالدي����ه قليلة ج����دا فعملنا 
على ترك ب�شمة يف هذا املجال موّفرين مادة علمية 
وتوعوية لاآباء والأطفال ولاخت�شا�شين لإي�شال 
الر�شالة اإل����ى املجتمع، فاحلملة ت�شع����ى اإلى تعليم 
الأطفال كيفية حماية اأنف�شهم من التحر�ش اجلن�شي 
اأو احل�شا�ش����ة  بالأماك����ن اخلا�ش����ة  اأولً  وتوعيته����م 
يف اأج�شاده����م، وتعليمه����م كيف يرف�ش����ون الهدايا 
املقّدمة من غرباء، وكيف مييز الطفل بن القريب 
والغريب من طريق األعاب تربوية �شممت خ�شي�شاً، 
ومن خال تلوي����ن الر�شومات. كم����ا �شممت احلملة 
�شخ�شيتي اآمنة و�شجاع لغر�ش قيمة الأمن وال�شجاعة 
فيهم، وكيف يوؤّمن الطفل نف�شه ويكون �شجاعاً يف 
وج����ه الغرباء، وهي �شخ�شي����ات نالت احلب من قبل 
كل الأطفال، وا�شتطاع����ت اأن تو�شل ر�شالتها بكل 

�شدق واأمانة حلماية الأطفال من التحر�ش.

• مع الأطفال	

• •فعالية توعوية	 �شعار احلملة	

• •العاج باللعب	 مع طالبات املدار�ش	

• مع طاب املدار�ش 	

• حممد ال�شيد يف اإحدى الفعاليات	

بدور املالكي
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ال����ع����م����ل ج��������اٍر ع����ل����ى اإع�����������داد ال�����ب�����اغ ال����وط����ن����ي ال����ث����ال����ث ل���ت���غ���ر امل����ن����اخ

تغري املناخ ينذر بتدهور الأمن الغذائي واملائي يف البحرين
مهدًدا بغمر 11 % من ياب�سة اململكة... تقرير بيئي:

ح���ّذَر تقرير بيئ���ي وطني م���ن تاأثر تغر 
املناخ عل���ى الأمن الغذائ���ي واملائي يف مملكة 
البحري���ن، حي���ث توق���ع اأن يوؤدي تغ���ر املناخ 
اإل���ى تدهور الأمن املائ���ي والغذائي مبا يحمله 
م���ن اآثار متوقعة على التنوع احليوي واملخزون 
ال�سمك���ي، وم���زارع التمور وغره���ا، ف�سا عن 
اآثاره على ال�سعاب املرجاني���ة، واأ�سجار القرم، 

والطيور املهاجرة.
واأ�س���ار التقرير اإلى اأن اآثار التغر املناخي 
ل تتوق���ف عن���د ح���د تهدي���د الأم���ن الغذائ���ي 
واملائ���ي، واإمن���ا ميت���د تاأثره���ا اإل���ى تهديد 
البحري���ن بغم���ر نح���و 11 % م���ن ياب�ستها جراء 
ارتفاع م�ستوى �سطح البحر، مع احتمال خ�سارة 
اأرا�سيه���ا ال�ساحلية واملنخف�س���ة ما �سيعر�ض 
مدنها ال�ساحلي���ة ومن�ساآته���ا احليوية املكلفة 

اأ�سا على طول املناطق ال�ساحلية للغمر.
وذك���ر اأن ارتف���اع م�ست���وى �سط���ح البح���ر 
�ضيوؤدي �أي�ضا �إلى حدوث �ضغوط �إ�ضافية على 
موارد املي���اه اجلوفية؛ ب�سبب غ���زو مياه البحر 

خلزانات املياه اجلوفية.
واأ�س���اف التقري���ر اأن تغر املن���اخ ي�سكل 
تهدي���دا حمتما عل���ى ال�سح���ة العام���ة، بفعل 
تك���رار و�سدة موجات الغبار امل�ساحبة ملوجات 
اجلفاف اإثر تناق����ض الهطول املطري، وزيادة 
التعر�ض لدرجات احلرارة ال�سديدة، واحتمالية 
تغ���ر دينامّي���ات ناق���ات الأمرا����ض، وزي���ادة 
ح���الت الإ�ساب���ة بالأمرا�ض املرتبط���ة بالغذاء 
واملي���اه والتي من املحتمل اأن ت�سيب ال�سكان 

خ�سو�سا كبار ال�سن واملر�سى والأطفال.

الموائل البحرية
وذك���ر التقري���ر اأن هن���اك 16 موئا بحريا، 
6 منه���ا تعترب نظما ذات اأولوي���ة لأي اإجراءات 
لحقة تتعل���ق بالتكيف مع تغ���ر املناخ، وهي 
مناطق الطحالب، وال�سعاب املرجانية، واملحار، 
والأع�ساب البحرية، والقرم، واملناطق الطينية، 

وامل�ستنقعات املاحلة، والكثبان ال�ساحلية.
واأ�س���ار اإل���ى اأن توف���ر التموي���ل ال���ازم 
لربنام���ج الت�س���دي لتغ���رات املن���اخ عن����را 
حا�سما يف الت�سدي للتخفيف من الآثار ال�سلبية 
له���ذه الظاه���رة عل���ى البحري���ن؛ لتمكينها من 
خف�ض النبعاث���ات يف القطاعات الأكرث انبعاثا 
من الغ���ازات الدفيئة، وفقاً ملب���داأ امل�سوؤولية 
امل�سرتك���ة، واملتباين���ة بح�س���ب ق���درات كل 
دول���ة واملن�سو����ض عليه���ا يف اتفاقي���ة الأمم 
املتح���دة ب�ساأن تغر املناخ. وتاب���ع اأنه يتعني 
عل���ى البلدان املتقدمة توف���ر املوارد املالية 
مل�ساعدة البلدان النامية، ومنها مملكة البحرين 
مبوجب القرار املتعلق باإن�ساء �سندوق املناخ، 

واملادة 11 اخلا�سة بدع���م امل�ساريع والربامج 
وال�سيا�س���ات، وغرها م���ن الأن�سطة يف البلدان 
النامي���ة الأع�س���اء يف التفاقية.وذك���ر اأنه على 
الرغ���م م���ن انخفا����ض انبعاث���ات البحري���ن من 
الغ���ازات الدفيئة اأو غازات الحتبا�ض احلراري، 
والت���ي بلغ���ت 22،374 جيج���ا جرام م���ن ثاين 

اأك�سي���د الكرب���ون املكاف���ئ يف الع���ام 2000، 
وت�س���كل اأقل من 0.1 % م���ن جممل النبعاثات 
العاملية م���ن غازات الدفيئة، اإل اأنها كانت من 
الدول ال�سباق���ة يف التوقيع على اتفاق باري�ض 
التزاماته���ا  2016، وقدم���ت  املن���اخ يف  ب���اأن 
الوطني���ة  امل�ساهم���ات  تقري���ر  يف  الوطني���ة 

املح���ددة يف جم���ايل التكيي���ف والتخفيف، كما 
اأنها تقوم حاليا باإعداد باغها الوطني الثالث.

ون���وه باإدخال مملك���ة البحرين ق�سية تغر 
املناخ يف ال�سيا�سات الوطنية جلميع القطاعات 
مبا ميكنه���ا من رف���ع قدراته���ا ملواجهة تغر 

املناخ تكيفا وتخفيفا.

وراأى اأن ذل���ك ي�سم���ل مراع���اة اأن تك���ون 
ال�سواح���ل وم���ا عليها م���ن من�س���اآت وقطاعات 
تنموية اأكرث اأمنا و�سمودا اجتاه تهديد ارتفاع 
م�ست���وى �سط���ح البح���ر، ف�سا عن رف���ع كفاءة 
الطاق���ة وزي���ادة ن�سب���ة الطاق���ة املتج���ددة يف 

ميزان الطاقة.

املنامة - بنا: بحث حمافظ ال�سمالية علي 
الع�سف����ور مع رئي�ض جلنة الأ�س����واق املركزية 
بغرفة جت����ارة و�سناع����ة البحري����ن عبداحلكيم 
ال�سم����ري واأع�س����اء اللجن����ة دع����م املوؤ�س�سات 
ال�سج����ات  ور�س����د  واملتو�سط����ة،  ال�سغ����رة 
التجارية الأكرث ن�ساًط����ا باملحافظة ال�سمالية، 
بالإ�ساف����ة اإلى التباحث ح����ول اإمكانية تنظيم 
�سوق �سعبي اأ�سبوعي لاأ�ر املنتجة واأ�سحاب 
امل�ساري����ع املنزلي����ة م����ن خمتل����ف القطاعات 
على م�ساحة من الأر�����ض تابعة لإدارة الأوقاف 

اجلعفرية يف قرية بني جمرة.
عل����ى  الع�سف����ور  اأثن����ى  الجتم����اع،  ويف 
ال����دور ال����ذي تلعب����ه الغرفة لتن�سي����ط القطاع 
القت�سادي وال�ستثماري ودعم رجال الأعمال 
وامل�ستثمري����ن وحتقي����ق تطلعاته����م، وكذلك 
دور جلنة الأ�سواق التجارية و�سعيها للح�سول 
عل����ى خدمات وت�سهيات وم�ساع����دة التجار يف 
الأ�س����واق املحلية، وم�س����رة الغرفة التاريخية 
العريق����ة ت�سه����د لها بذل����ك، ما يجعلن����ا نعتز 
بالعم����ل معه����ا والتعاون ملا يحق����ق امل�سلحة 

العامة.

 فيما ع����رب ال�سمري عن ال�سك����ر والتقدير 
له����ذا الدعم من املحافظ����ة ال�سمالية فالغرفة 
قي����ادة  به����ا  تفتخ����ر  مه����م  كي����ان  التجاري����ة 
�ساحب اجلال����ة امللك ويفخر به����ا كل التجار 
واملتعاملني، واأبدى ال�ستعداد الكامل للعمل 

امل�س����رتك م����ع املحافظة من اأج����ل التباحث يف 
الأف����كار التطويرية ومنه����ا التن�سيق امليداين 
يخ����دم  مب����ا  واللق����اءات  الن����دوات  وتنظي����م 
الأ�سواق، وعقد الجتماعات الدورية مع التجار 

�سواء يف مبنى الغرفة اأم يف مبنى املحافظة.

وحت����دث �ملحاف����ظ م����ع رئي�����س و�أع�ض����اء 
اللجن����ة ح����ول العديد من الأف����كار التي ت�سهم 
اإل����ى  به����ا  والنتق����ال  الأ�س����واق  حتري����ك  يف 
م�ستقب����ل اأف�س����ل، بالإ�سافة اإل����ى ال�ستفادة 
من املواق����ع التاريخية والأثري����ة يف املحافظة 

ا يف  م����ن اأجل الرتوي����ج وال�ستقط����اب خ�سو�سً
اأثن����اء ا�ست�سافة البحري����ن للفعاليات الدولية 
ك�سب����اق الفورمول واحد، واأن للغرفة دور مهم 
يف هذا امل�سار قادر على الإ�سهام ب�سكل كبر 
يف تن�سي����ط خمتل����ف القطاع����ات اإب����ان انعقاد 

ال�سباق.
كما �سدد الع�سفور على اأهمية التاأكد من 
ال�سج����ات التجارية الن�سطة ومن����ع ا�ستغالها 
ب�س����كل غ����ر قان����وين �س����واء تلك املجم����دة اأو 
امل�ستاأج����رة م����ن جان����ب العمال����ة الواف����دة ما 
يوؤث����ر ب�س����كل عك�سي عل����ى التاج����ر البحريني 
وكذلك على العامل����ني يف امل�ساريع ال�سغرة 

واملتو�سطة واملنزلية.
وطرح عدد م����ن اأع�ساء اللجنة اأفكاًرا حول 
ال�ستف����ادة م����ن املواق����ع ذات ال�ستقط����اب 
ال�سياحي يف القرى مثل منطقة الفخار يف قرية 
عايل وغرها حي����ث ان ال�سياح الأجانب يحبون 
زي����ارة وم�ساه����دة مثل ه����ذه املواق����ع، وتقرر 
ا�ستم����رار عق����د الجتماع����ات ب����ني املحافظ����ة 
والغرف����ة لو�س����ع الت�سورات الكفيل����ة بخدمة 

القطاع التجاري يف املحافظة.

تنظيم �سوق �سعبـي اأ�سبـوعـي للأ�سـر املنتـجـة فـي بنـي جمـرة

• حمافظ ال�سمالية يجتمع بلجنة الأ�سواق التجارية بالغرفة 	

�سيد علي املحافظة

ل���ل���ظ���اه���رة ل���ل���ت�������س���دي  “النامية”  مت����وي����ل  امل����ت����ق����دم����ة  ال�����ب�����ل�����دان  ع����ل����ى 
امل��ن��اخ ت��غ��ر  م���ع  ل��ل��ت��ك��ي��ف  اأول����وي����ة  ذات  م��ن��ه��ا   6 امل��م��ل��ك��ة  يف  ب��ح��ري��ا  م��وئ��ا   16

بحث مع ال�سمري دعم “ال�سغرة واملتو�سطة” ور�سد ال�سجات الأكرث ن�ساًطا... حمافظ ال�سمالية:
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�إلز�م �رشكة �أخّلت بعقد �إن�شاء فيال بدفع 37 �ألف دينار

�إخالء �شبيل �ملتورطني بق�شية دعارة “بركة �ل�شباحة”

ر�شيعتها تاأجيل حماكمة �لأم “معذبة” 

َلت با�شم �شخ�ص �آخر ��شرتت �لأر�ص باأمو�ل �ملدعية و�ُشجِّ

بكفالة مالية

جلل�شة 16 �شبتمرب �ملقبل

قال����ت �ملحامية �شه����ام �شليبي����خ �إن �ملحكمة 
�لكربى �ملدني����ة �لأولى )�لد�ئ����رة �لإد�رية( ق�شت 
بف�شخ عقد بني موكلتها و�إحدى �رشكات �ملقاولت، 
و�ألزم����ت �لأخ����رة ب����اأن تعيد مبل����غ 34 �ألف����ا و450 
دينار� بحرينيا، ت�شلمته����ا من �ملدعية مبوجب عقد 
�تفقا فيه على بناء فيال ل�شالح �ملدعية يف �ململكة 
�لأردنية �لها�شمية، �إل �أن �ل�رشكة تخلفت عن تنفيذ 

�لتفاق.
و�أ�شاف����ت �أن �ملحكم����ة �ألزم����ت �ملدعى عليها 
�لأول����ى �أن ت����وؤدي ملوكلته����ا �ملدعي����ة مبلغ 3000 
دين����ار تعوي�شا مادي����ا و�أدبيا، وكذل����ك مب�رشوفات 
�لدع����وى ور�شومه����ا و�لبالغة 1756 دين����ار� و500 
فل�����ص ومبل����غ 20 دين����ار� مقاب����ل �أتع����اب �ملحاماة، 
وباإلز�مها بر�شوم �ل�شيغة �لتنفيذية للحكم وقدرها 
10 دنانر فقط، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.

و�أو�شحت �أن تفا�شيل ووقائع �لدعوى تتح�شل 
يف �أن �ملدعي����ة �أقامتها مبوج����ب لئحة دعوى طلبت 
يف ختامه����ا �حلك����م بالآت����ي: �أول: وقب����ل �لف�شل يف 
�ملو�شوع باإحالة �لدع����وى للتحقيق لتثبت �ملدعية 

ت�شلم �ملدعى عليه �لثالث �ملبالغ حمل �ملطالبة.
ثاني����ا: ويف �ملو�ش����وع: بف�ش����خ �لعق����د �ملربم 
ب����ني �ملدعية و�ملدعى عليه����م و�ملوؤرخ يف 2 يوليو 
2010، وباإل����ز�م �ملدعى عليهم جميع����ا بالت�شامن 
و�لت�شامم باأن يردو� للمدعي����ة مبلغ 34 �ألفا و450 
دين����ار� بحريني����ا، وكذلك �إلز�م �ملدع����ى عليهم باأن 
يوؤدو� للمدعية مبل����غ 1000 دينار تعوي�شا لها عما 
حلقه����ا من �أ�����رش�ر مادي����ة و�أدبية مع �إل����ز�م �ملدعى 

عليهم بامل�رشوفات و�لأتعاب.
و�أ�شارت �إل����ى �أنه تاأ�ش�شت تل����ك �لطلبات على 
�شن����د من �أن����ه مبوجب عقد م����وؤرخ 2 يولي����و 2010 
�تفق����ت �ملدعية مع �ملدعى عليه����ا �لأولى وميثلها 
�ملدعى علي����ه �لثالث على بناء �لأولى فيال للمدعية 
باململكة �لأردنية �لها�شمية باإحدى �ملناطق �لقريبة 
من مطار عّمان �لدويل، على �أن تكون م�شاحة �لأر�ص 
500 مرت مربع تقريبا يتم �لبناء على م�شاحة 40 % 
م����ن �مل�شاحة �لكلي����ة لالأر�ص عل����ى �أن ت�شبح باقي 
�لأر�����ص حديقة، وفق����ا للمخطط �ملبدئ����ي �ملو�شع 
م����ن الطرفني، ب�رشط اأن ت�سلم املدعى عليها الأولى 
�لفي����ال للمدعي����ة يف نهاي����ة �شن����ة 2011، لقاء ثمن 
�إجم����ايل وقدره 130 �ألف دين����ار �أردين �أو ما يعادله 
72 �ألفا و805 دنانر بحرينية �شددت منه �ملدعية 
مبل����غ 34 �ألف����ا و450 دين����ارا بحرينيا عل����ى اأق�ساط 

وفقا للعقد كان �آخرها بتاريخ 4 مايو 2011.
وبينت �أن �ملدعية �أف����ادت �أنها �كت�شفت عدم 

تنفي����ذ �ملدعى عليهم للتز�ماته����م و�أنها تعر�شت 
للن�شب، خ�شو�شا بعدما تب����ني لها �أن رقم �ل�شجل 
�لتج����اري �ملذكور بالعق����د يخ�ص �ملدع����ى عليهما 
�لر�بع����ة و�خلام�شة، فاأبلغت ع����ن �لو�قعة لدى مركز 
�رشط����ة �لعا�شمة، و�أخطرت �ملدع����ى عليهم مبوجب 
خطاب م�شجل بعل����م �لو�شول بف�شخ �لعقد و�رشورة 
رد �ملبال����غ �ملت�شلمة منها �شالفة �لبي����ان، �إل �أنهم 
مل يحرك����و� �شاكنا، مما حد� باملدعية لإقامة �لدعوى 

�ملاثلة للق�شاء لها بطلباتها �شالفة �لبيان.
وقدم����ت �ملحامي����ة �شه����ام �شليبي����خ وكيل����ة 
�ملدعي����ة �شند�ت ع����دة تخ�ص �لق�شي����ة بع�ص منها 
متث����ل يف �شورة م����ن عقد �ملقاول����ة و�شور لفو�تر 
�شد�د �ملبالغ �ملطالب به����ا يف �لدعوى و�شورة من 
طل����ب �إلغاء وبي����ع �أر�ص ح�ش����ب �لعق����د، ف�شال عن 
�شور من �لإخط����ار�ت �لتي �أر�شلتها للمدعى عليهم 
�لت����ي ت�شمنت ف�ش����خ �لعقد و�ملطالب����ة برد �ملبالغ 

�مل�شددة لهم.
من جهتها، قالت �ملحكمة يف حيثيات حكمها �إنه 
ب�شاأن دفع �ملدعى عليه����م بعدم �خت�شا�ص حماكم 
�لبحري����ن بنظر �لدعوى، فاإنه ملا كانت �ملادة )14( 
من قان����ون �ملر�فعات قد ن�شت عل����ى �أنه “تخت�ص 
حماكم �لبحرين بنظ����ر �لدعاوى �لتي ترفع على غر 
�لبحريني �ل����ذي له موطن �أو حمل �إقامة يف �لبحرين، 
فيما عد� �لدعاوى �لعقارية �ملتعلقة بعقار و�قع يف 
�خل����ارج”، ومن ثم فاإن ما عناه �مل�����رشع بتلك �ملادة 
هي �لدعاوى �ملتعلقة بحق عيني عقاري ولي�ص حق 
�شخ�ش����ي عقاري؛ �أخذ� مما ن�����ص عليه �مل�رشع بقوله 
�لدع����اوى �لعقاري����ة �ملتعلق����ة بعقار، ف����اإذ� ما كان 
�مل�����رشع يرمي �إلى كل دع����وى عقارية ملا �أورد عبارة 
�ملتعلقة بعق����ار مكتفيا بقول �لدع����اوى �لعقارية، 

�أم����ا و�أنه قد ن�ص على �أنها �لدعاوى �ملتعلقة بعقار 
فاإنه يك����ون بذلك قد خ�ش�ص تلك �لدعاوى �لعينية 
�لعقاري����ة دون �ل�شخ�شي����ة من تل����ك �لتي تخرج عن 

�خت�شا�ص �ملحاكم �لبحرينية.
ومل����ا كان ما تقدم وكان����ت �ملدعية قد �أقامت 
دعو�ه����ا بطل����ب ف�شخ �لعق����د ورد �لثم����ن فاإنه و�إن 
كان �لعق����د متعلق بعق����ار �إل �أن �حلق �ملتنازع فيه 
لي�ص بعق����ار، و�إمنا باحلق����وق و�للتز�مات �ملرتتبة 
عل����ى ذلك �لعقد، وه����و ما يخرج �لدع����وى من حكم 
�مل����ادة )14( م����ن قان����ون �ملر�فع����ات، وم����ن ث����م 
ينعق����د �لخت�شا�ص بالف�ش����ل يف مو�شوع �لدعوى 
�ملاثل����ة لأي من �لدو�ئر �ملدني����ة باملحكمة �لكربى 
�لبحريني����ة، مما يكون معه �لدفع ق����د جاء على غر 

�شند من �لو�قع و�لقانون مما يتعني رف�شه.
و�لتفت����ت �ملحكم����ة عن طلب �ملدعي����ة باإحالة 
�أور�ق  �أنه����ا وج����دت يف  �لدع����وى للتحقي����ق ك����ون 
�لدع����وى ما يكفي حلمل ق�شائه����ا من خالل ما ثبت 
باأ�شل �لعقد �ملربم بينه����ا و�ملدعى عليها �لأولى 
و�ل����ذي جاء في����ه �أنه ت�شل����م �لفيال يف نهاي����ة �لعام 
2011 للمدعي����ة ويف ح����ال ع����دم �شم����اح �لقان����ون 
�لأردين بت�شجيله����ا با�شمه����ا تق����وم �ملدعى عليها 
بت�شجيله����ا با�ش����م �شخ�ص حم����دد قررت����ه �ملدعية 
مقابل مبلغ ي�شل �إلى 72 �ألفا و580 دينار� بحرينيا 
�شلمت منه����ا �ملدعية 30 �ألفا كمقدم و�لباقي يتم 
تق�شيط����ه مل����دة 4 �شنو�ت بو�قع 48 �شي����كا، �إل �أن 
�ملدع����ى عليها �لأولى مل تنف����ذ �لتز�ماتها �لعقدية 

رغم تنفيذ �ملدعية لاللتز�م �لو�قع على عاتقها.
و�أو�شحت �ملحكمة �أن �ملدعية قدمت �إليها ما 
يثب����ت �شد�دها لتلك �ملبالغ �ملطال����ب بها، و�لتي 
�كت�شف����ت �أن �ملدعى عليه �لثال����ث ��شرتى �لأر�ص 
فع����ال، لكنه �شجلها با�شم �أحد �أ�شقائه، كما مل يقدم 
�ملدعى عليه �لثالث ما يثبت �أنه قد نفذ بناء �لفيال 
�ملتفق عليها، ما يعد �إخالل ببنود �لتفاق، وتق�شي 
على �إثره �ملحكمة بف�شخ �لعقد و�لأمر باإعادة �حلال 

�إلى ما كانت عليه قبل �لعقد.
فلهذه �لأ�شب����اب حكمت �ملحكمة بف�شخ �لعقد 
�مل����ربم ب����ني �ملدعي����ة و�ملدع����ى عليه����ا وباإل����ز�م 
�ملدع����ى عليه����ا �أن ت����وؤدي للمدعية مبل����غ 34 �ألفا 
و450 دين����ار� بحريني����ا قيم����ة ما ت�شلمت����ه مبوجب 
ذلك �لعقد، وباإلز�م �ملدعى عليها �لأولى �أن توؤدي 
للمدعي����ة مبلغ 3000 دينار تعوي�ش����ا ماديا و�أدبيا 
و�ألزمت �ملدع����ى عليها �لأول����ى �مل�رشوفات ومبلغ 
20 دينار� مقاب����ل �أتعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� 

ذلك من طلبات.

�أمرت �ملحكمة �ل�شغ���رى �جلنائية باإخالء �شبيل 
�ملتهمني ب���اإد�رة بركة �شباح���ة ومر�فقها يف �أفعال 
منافي���ة ل���الآد�ب �لعام���ة ب�شمان مايل وق���دره 700 
دين���ار، وق���ررت تاأجي���ل حماكمتهما حت���ى جل�شة 6 
�شبتم���رب �ملقبل؛ لتق���دمي �ملر�فعات م���ع �لت�رشيح 

لوكيل �ملتهم �لأول ب�شورة من �لأور�ق.
وتتمث���ل وقائع �شب���ط �ملتهم���ني يف �أنه وعلى 
�إث���ر ت���د�ول مقط���ع فيديو ع���رب �شب���كات �لتو��شل 
�لجتماع���ي �ملختلف���ة، يو�شح وجود �أعم���ال منافية 
لالآد�ب �لعامة يف مكان غ���ر خم�ش�ص لذلك، و�لذي 
مت ت�شجيله من خالل تطبيق “�شناب �شات” ومو�شح 
في���ه موقع �لو�قعة حتدي���د�، و�لذي تبني فيه ظهور 

عدد من �لأ�شخا�ص يرق�شون بجانب فتيات مبالب�ص 
غ���ر حمت�شم���ة، م���ا ت�شب���ب يف ف�ش���ح �لأعم���ال غر 

�لأخالقية �لتي حت�شل بذلك �ملكان.
وعلى �لف���ور حتركت �جله���ات �ملعني���ة لإجر�ء 
�لتحريات �لالزمة بع���د حتديد موقع �لربكة �لتي مت 
ت�شوير �لفيديو بها، ومت ��شت�شد�ر �إذن من �لنيابة 
ملد�همة �ملوقع. وبالفعل مت �لقب�ص على �ملتهمني 
ب���اإد�رة �لربكة. وبعد �لتحقيق معهم���ا �أ�شندت لهما 
�لنياب���ة �لعام���ة تهمت���ي �لتحري����ص عل���ى ممار�شة 

�لدعارة و�لفجور، و�إد�رة حمل للفجور و�لدعارة.
يذكر �أن رئي�ص نيابة �ملحافظة �ل�شمالية حممد 
�شالح كان قد �أعلن يف وقت �شابق عن تلقي �لنيابة 

�لعام���ة بالغا م���ن �لإد�رة �لعام���ة للمباح���ث و�لأدلة 
�جلنائية مفاده تو�شل حتريات �لإد�رة �إلى �أ�شخا�ص 
يدي���رون �إح���دى برك �ل�شباح���ة ومر�فقه���ا يف �أفعال 
منافي���ة لالآد�ب �لعامة وذلك �إثر ت���د�ول �أحد مقاطع 

�لفيديو على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
و�أ�ش���اف �أن �لنيابة �لعامة ��شتجوبت �ملتهمني 
ومبو�جهتهم مبا �آلت �إليه �لتحريات فاأمرت بحب�شهم 
7 �أي���ام على ذمة �لتحقي���ق بعد �أن وجهت لهم تهم 
�لتحري�ص علنا على ممار�شة �لفجور و�لدعارة و�إد�رة 
حمل للفج���ور و�لدع���ارة، وطلبت �لنياب���ة حترياتها 
�لتكميلي���ة عن باق���ي �ملتهمني ف�ش���ال عن �لتحفظ 

على مكان �لو�قعة.

�أجلت �ملحكمة �لكربى �جلنائية �لأولى حماكمة 
�شيدة عربية �جلن�شي����ة )26 عاما(، كان �أبلغ �شدها 
زوجها ب�شاأن تعمد �ملتهم����ة تعذيب وحرق �بنتهما 
�لر�شيعة �لبالغة من �لعمر 15 �شهر� فقط، وب�شكل 
م�شتم����ر، م����ا ت�شبب له����ا بعاه����ة م�شتدمي����ة ت�شل 
ن�شبته����ا �إل����ى 10 %، حتى جل�شة ي����وم 16 �شبتمرب 
�ملقب����ل؛ لالإطالع من قبل وكيل �ملتهمة على �أور�ق 

�لق�شية.
و�أفاد �ملحام����ي خليفة �آل �شاج����رة وكيل �لأب 
ويل �أمر �لر�شيعة �ملجني عليها، باأن موكله متزوج 
من �ملتهمة وله منها طفل يبلغ من �لعمر 7 �شنني، 
و�لر�شيعة �ملجني عليها �لبالغة من �لعمر �شنة و3 
�أ�شه����ر، مبين����ا �أن موكله �شبق �أن تق����دم ببالغ �شد 
زوجته، م�شر� �إلى �أنه يف �لبالغ �مل�شار �إليه كان قد 
�كت�ش����ف بعد عودته للمنزل �إ�شاب����ة ر�شيعته بك�رش 
يف يدها، وعندما �شاأل زوجته )�ملتهمة( �أبلغته �أنها 

�شقطت �أثناء تعلمه����ا �مل�شي و�أ�شيبت يدها، لكنه 
رف�ص ت�شديق تل����ك �لرو�ية �لتي �دعتها و�لدتها، 
لكن����ه ونتيجة لتدخل عدد من �أف����ر�د �لعائلة تنازل 

عن �لبالغ �لذي تقدم به لدى مركز �ل�رشطة.
و�أ�ش����اف �أن����ه بعد م����رور فرتة م����ن �لزمن على 
�حلادث����ة �لأولى �لتي �أبل����غ عنها رجع جمدد� للمنزل 
بعد �خل����روج للعمل، وفوجئ ب����اأن ر�شيعته مغطاة 
بلحاف لكامل ج�شدها تقريب����ا، وعندما �شاأل زوجته 
�دعت �إليه �أن �بنتهم����ا م�شابة ب� “نزلة برد قوية”، 
لكن����ه �شك يف �لأمر �أي�شا هذه �ملرة خ�شو�شا عندما 
ل ح����ظ �أن �بنت����ه م�شاب����ة بت�شنج����ات، فنقله����ا �إلى 
�مل�شت�شفى. وبعد ك�شف �لأطباء عليها، �ت�شح لهم 
�أنها م�شاب����ة بحروق يف �جلزء �لأ�شف����ل من ج�شمها، 

و�أبلغو� �ل�رشطة بالو�قعة.
وثب����ت بتقرير �ملجن����ي عليها �ملع����د من قبل 
�لطبي����ب �ل�رشع����ي ب����الإد�رة �لعامة لالأدل����ة �ملادية 

�لتاب����ع للنيابة �لعامة، �أن �لطفلة م�شابة بحروق من 
�لدرج����ة �لثانية، �شطحية وعميق����ة، ت�شمل �لإليتني 
و�لأع�ش����اء �لتنا�شلية وخلفي����ة �لفخذين و�أجز�ء من 

�ل�شاقني.
كما ج����اء يف �لتقري����ر �أن �أم �لر�شيع����ة �ملجني 
عليه����ا تدع����ي �أن �حلالة ب����د�أت م����ن �أن �بنتها كان 
لديه����ا �رتفاع يف درجة �حلر�رة، فما كان منها �إل �أن 
حاولت و�شع �جلزء �ل�شفلي من �بنتها حتت �شنبور 
�ملي����اه، ولأنها مل تالح����ظ �أن �ملياه كان����ت �شاخنة، 
فق����د �أ�شيبت �لطفلة -ح�شب رو�ية �لأم- ما دعاها 
لو�ش����ع مرهم وزي����ت �لزيت����ون و�أور�ق �ل�شاي على 

مو�شوع �حلرق.
وج����اء يف �لتقرير �أي�شا �أنه بعمل �أ�شعة للطفلة، 
تبني وجود ك�����رش بعظمة �لع�ش����د بالق�شم �لقريب، 
وبه تكل�ش����ات عظمية )ك�����رش قدمي( وبعم����ل �أ�شعة 

مقطعية تبني وجود جتمع دموي حتت �جلافية.

• �شهام �شليبيخ	

حمافظة �ملحرق ت�شارك �لآباء و�لأجد�د بهجة �لأ�شحى

�ملح���رق - حمافظ���ة �ملح���رق: نظم���ت 
حمافظ���ة �ملح���رق زي���ارة �لى مرك���ز �ملحرق 
للرعاي���ة �لجتماعي���ة لتق���دمي �لتهنئة لكبار 
�ل�شن ومنت�شبي �ملركز مبنا�شبة عيد �لأ�شحى 
�ملبارك، حيث �أ�شاد حمافظ حمافظة �ملحرق 
�شلم���ان بن هن���دي �ملناع���ي بالقائمني على 
مرك���ز �ملحرق للرعاي���ة �لجتماعية من كو�در 
�د�ري���ة وم�رشف���ات وممر�ش���ات، و�هتمامهم 
�مللحوظ بكب���ار �ل�شن من �لآباء و�لأمهات من 
نزلء �ملركز. و�أكد �أن �لدين �لإ�شالمي �حلنيف 
وه���دي ر�شول �هلل �شل���ى �هلل علي���ه و�شلم، 
خا�ش���ة ونحن يف �أيام �شه���ر ذي �حلجة، يحثنا 
جميع���ا على زيارة كبار �ل�ش���ن ور�شم �لب�شمة 
عل���ى حمياهم يف هذه �ل�ش���ن �ملتقدمة، فهم 
�أك���ر فئات �ملجتم���ع �لتي حتت���اج لالهتمام 
و�لّرعاي���ة بعدم���ا قّدمته من خدم���ات و�أعمال 
و�أف���كار �شاهم���ت وب�ش���كل كب���ر وفّعال يف 
بناء عاملن���ا �حلا�رش، و�لقيادة �حلكيمة وفرت 
�ملر�ك���ز �لتاأهيلي���ة و�لعالجي���ة للعناية بهم 
بكو�در متخ�ش�شة تهت���م بهم، وهذه �لزيارة 

تاأتي بناء عل���ى توجيهات �لقي���ادة �حلكيمة 
و�لرت�ح���م  �لتو��ش���ل  مب���د�أ  عل���ى  وتاأكي���د� 
و�لت���و�دد. وكان يف ��شتقب���ال �ملحافظ لدى 
و�شول���ه ع���دد م���ن �لعامل���ون باملركز حيث 
قدم���و� للح�شور نبذة عن �مله���ام و�لو�جبات 
و�خلدمات �لتي تقدم لكبار �ل�شن، مو�شحني 
باأن �ملركز يحوي حاليا على عدد من �مل�شنني 
بنظ���ام �لإيو�ء �لكام���ل، بالإ�شاف���ة �لى عدد 
مم���ن ين�شوون حت���ت مظلة �لي���و�ء �ملوؤقت 
نظ���ر� لظ���روف ��رشه���م �ملتو�جدي���ن خ���ارج 
�لب���الد لفرتة معين���ة، ويح���وي �ملركز طاقما 
�د�ري���ا وم�رشف���ات وممر�ش���ات وم�شاع���د�ت 
للمر�ش���ات بالإ�شافة �لى �خ�شائ���ي تغذية. 
ويف خت���ام �لزي���ارة ق���دم �ملحاف���ظ و�لأهايل 
�شكره���م وتقديره���م للقائم���ني عل���ى مركز 
�ملحرق للرعاي���ة �لجتماعية مقدمني �لهد�يا 
بهذه �ملنا�شبة، حي���ث �حتفل �حل�شور وكبار 
�ل�ش���ن بعيد �لأ�شحى �ملب���ارك بتو�جد �لفرق 
�ل�شعبية، و�لهد�ي���ا �لعينية �لتي تربعت بها 

موؤ�ش�شة �حلو�ج.

�لطاقة يف  �لتعاون  بتفعيل  يرغب  �لأمريكي  �لنو�ب  وفد 

�لكهرب���اء  �ش���وؤون  هيئ���ة   - �ملنام���ة 
و�مل���اء: �أ�شاد وزي���ر �شوؤون �لكهرب���اء و�ملاء 
عبد�حل�شني مرز�، بعمق �لعالقات �لتاريخية 
ب���ني مملك���ة �لبحري���ن و�لولي���ات �ملتح���دة 

�لأمركية و�لتي متتد لأكر من 200 عام.
جاء ذلك ل���دى ��شتقبال���ه، مبكتبه وفًد� 
رفي���ع �مل�شتوى م���ن جلنة �لطاق���ة و�لتجارة 
مبجل����ص �لن���و�ب �لأمرك���ي برئا�ش���ة م���اري 
مارتن ير�فقها عدد من �مل�شوؤولني وبح�شور 
�ملحلق �لقت�شادي بال�شفارة �لأمركية لدى 

مملكة �لبحرين جودث بيكر.
���ا مرئًيا   وخ���الل �للق���اء قدم مرز� عر�شً
حول خط���ط وم�شاريع قط���اع �لكهرباء و�ملاء 
و�لطاقة �ملتج���ددة و�خلطو�ت �لتي �تخذتها 
�حلكومة يف جم���ال ��شتد�مة �لطاقة و�لفر�ص 
�ل�شتثماري���ة �ملتاح���ة لل����رشكات �لأمركي���ة 
للم�شاهمة يف �مل�شاريع �لقائمة و�مل�شتقبلية.

كم���ا �أو�ش���ح �أن مملكة �لبحري���ن بقيادة 

عاه���ل �لب���الد �شاح���ب �جلالل���ة �ملل���ك حمد 
بن عي�ش���ى �آل خليف���ة، تويل بال���غ �هتمامها 
بت�شجيع �ل�شتفادة من �لطاقة �لنظيفة، ومن 
�أجل ذل���ك و�شع���ت �حلكومة �أهد�ًف���ا وطنية 
لكف���اءة �لطاقة و�لطاقة �ملتج���ددة لتحقيق 

�لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة يف �ململكة.
م���ن جانبه���م، عرب وف���د جمل����ص �لنو�ب 
�لأمرك���ي ع���ن بال���غ �رشورهم لالط���الع على 
جتربة مملك���ة �لبحرين وه���ذ� �لتقدم �لكبر 
�لكهرب���اء و�مل���اء  �أحرزت���ه يف قط���اع  �ل���ذي 

و�لطاقة �ملتجددة.
و�أك���دت رئي�ش���ة �لوف���د �أنه���م يف جلنة 
�لطاق���ة و�لتج���ارة �لتابع���ة ملجل����ص �لنو�ب 
�لأمرك���ي يرغب���ون يف تفعي���ل �ملزي���د م���ن 
�لتع���اون �لدويل �مل�ش���رتك يف هذه �ملجالت 
و�ل�شعي �إلى ت�شجي���ع �ل�شتثمار�ت و�لتجارة 
و�لبح���ث �لعلمي م���ن �لقطاع���ات �لأمركية 

�ملهتمة يف ذلك.

جاسم اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عنفوان

لحم كلب!
�أكاد �أج���زم ب���اأن �لبحرينيني قف���زت �إلى �أذهانه���م بع�ص من م�شاه���د �مل�شل�شل 
�لتاريخ���ي �لكويت���ي “درب �لزلق” وحتدي���د� حينما باع “ح�شين���وه” حلم �لكالب على 
�لنا�ص، وهم ي�شاهدون �لفيديو �ملنت�رش ملا يعتقد باأن �إحدى �ملالحم يف دم�شتان تبيع 

حلم �لكالب على عمالئها.
وح�شن���ا فعل���ت وز�رة �لد�خلي���ة يف جتاوبه���ا �ل�رشي���ع م���ع �حلدث من خ���الل �إجر�ء 
حتقيقاته���ا م���ع �لعامل �لذي كان���ت تعابر وجهه ممل���وءة بالرتب���اك ورف�شه طلب 
�مل�ش���ور �لك�ش���ف عما بد�خ���ل �لكي�ص، �لأمر �لذي ع���زز �ملخاوف باأن �أم���ر� مريبا فعال 

يحدث د�خل �مللحمة �مل�شبوهة.
كان هن���اك �ش���وؤ�ل تفاعل���ي ن�رشته �إح���دى �شفح���ات “�لن�شتغر�م” عم���ا �إذ� كان 
�ملتابع���ون يوؤيدون �أو يرف�شون ما قام به �مل�شور من عدم ��شتئذ�ن �شاحب �ملحل، 
و�أنا �أجيب ب�شن قاطع “نعم”، ذلك �أن حياة و�شالمة �لآخرين خط �أحمر، ولن �حتاج �إلى 

�إذن من �أحد �إذ� تعلق �لأمر بو�شع حياة �أنا�ص بريئني على �ملق�شلة.
وحقيق���ة �لأمر ي�شتحق من ن�رش �ملحتوى �ملكافاأة، ذل���ك �أنه حتلى ب�شجاعة وروحا 
وطنية �شادقة يف �لت�شدي ل�شكوك ر�ودته ب�شاأن منتجات كادت تودي بحياة �لآخرين، 

ومعر�شا نف�شه كذلك للخطر وهو يو�جه فئة عمالية م�شهود� لها بالعنف و�لإجر�م.
دم�شت���ان دقت ناقو����ص �خلطر يف تعر�ص مناط���ق �أخرى جم���اورة �أو حتى بعيدة 
للخطر ذ�ته، وهنا لبد من �إعطاء �ل�شوء �لأخ�رش من �جلهات �ملخت�شة للمو�طنني ومن 
تهمه���م �مل�شلحة �لعامة يف تعق���ب �شحنات �للحوم �مل�شبوه���ة يف �ملحالت، ذلك �أنه 

يندرج يف �إطار �مل�شوؤولية �مل�شرتكة.

�إعد�د: عبا�س �إبر�هيممحاكم
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تن�سر “البالد” على حلقات اأبرز ما يت�سمنه كتاب اأ�ستاذ علم االجتماع امل�ساعد بق�سم االجتماع بكلية 

االآداب يف اجلامعة اأحالم القا�سمي امل��س�م “ال�سيخ�خة الن�سطة: التحديات وامل�ؤ�سرات والتجارب الناجحة 

وتطبيقاتها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي”.

واأعّد الكتاب ل�سالح املجل�س التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�س�ؤون االجتماعية يف دول 

بال�سيخ�خة  االهتمام  يف  ال��رائ��دة  التجارب  اإن  القا�سمي  وذك��رت  العربية.  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 

الن�سطة، يف املنطقة العربية، جاءت من بلدان اخلليج العربي، وياأتي “ميثاق الريا�س ح�ل رعاية امل�سنني” 

)مار�س 2009(، الذي �سدر عن الندوة اخلليجية لرعاية امل�سنني، واملنعقدة يف الريا�س.

 و�سكل املكتب التنفيذي جلنة اأمرا�س ال�سيخ�خة ورعاية امل�سنني التي عقدت اجتماعها االأول بالريا�س 

واالجتماعية  والنف�سية  ال�سحية  اجل�انب  ملناق�سة  ن��دوة  بعقد  اأو�ست  والتي  1993م،  ي�لي�   20-21 من 

للم��س�ع.

اجلان���ب  الريا����ض”  “ميث���اق  يتجاه���ل  ال 
ال�صحي، بل اإنه يحث وزارات ال�صحة على تفعيل 
املبادرات العاملية مثل الرعاية ال�صحية االأولية 
ال�صديقة  ال�صديقة للم�صن���ن، وامل�صت�صفيات 
للم�صن���ن، وامل���دن ال�صديق���ة للم�صن���ن، م���ع 
التاأكي���د عل���ى اأهمي���ة حت�ص���ن اأنظم���ة الرعاية 
ال�صحية االأولية لتلبية احتياجات امل�صنن تلبية 
فعال���ة، والعمل عل���ى بناء الق���درات الوطنية يف 
جمال ط���ب ال�صيخوخة ورعاي���ة امل�صنن وتنمية 
الك���وادر الوطني���ة من اأجل توف���ر رعاية �صحية 
للم�صنن تت�صم باجلودة. والرتكيز على خدمات 
الرعاية ال�صحية املجتمعية املرتكز مثل الرعاية 
النهاري���ة - الرعاية ال�صحي���ة النهارية - برامج 
التمري���ن - الرتويح - املوا�صالت - مراكز كبار 
ال�ص���ن - االإحال���ة - جمموعات الدع���م – وكذلك 
اخلدمات املنزلية مثل ا�صتجابة الطوارئ للرعاية 
ال�صحية والزائر املوؤان�ض(جلي�ض امل�صن( تقدمي 
الوجب���ات - وتدبر املن���زل واملرافقة وخدمات 
االإيواء مث���ل املعي�صة املدعومة، ودور امل�صنن، 
وجمتم���ع امل�صن���ن، ال�صك���ن امل�ص���رتك بح�صب 
االأحوال املحلية والظ���روف والعادات والتقاليد 
يف كل جمتم���ع. وكل ه���ذه اخلدم���ات تهدف اإلى 
توف���ر البيئة الداعم���ة والتمكيني���ة لل�صيخوخة 
الن�صط���ة، وق���د راأين���ا جناحها يف جت���ارب الدول 
االأوروبي���ة ذات الت�صنيف املرتفع يف ال�صيخوخة 

الن�صطة.
الريا����ض” اأن���ه  “ميث���اق  اأن اجلدي���د يف  اإال 
اأول وثيق���ة ا�صرتاتيجي���ة خليجي���ة تنط���وي على 
روؤي���ة متكامل���ة لرعاي���ة امل�صن���ن، االأم���ر الذي 
يجعله���ا خط���وة مهم���ة نح���و حتقي���ق ال�صيخوخة 
اخلليج���ي.  التع���اون  جمل����ض  دول  يف  الن�صط���ة 

فاإ�صاف���ة اإل���ى التاأكي���د عل���ى �صح���ة امل�صن���ن 
وتوف���ر اخلدم���ات ال�صحي���ة لهم، ف���اإن امليثاق 
يوؤك���د على اأهمي���ة م�صاركة امل�صن���ن يف اأن�صطة 
احلي���اة واملجتمع، كما ي�صدد عل���ى توفر البيئة 
يح���ث  فه���و  الن�صط���ة.  لل�صيخوخ���ة  التمكيني���ة 
وزارات العم���ل وال�صئ���ون االجتماعية على تزويد 
امل�صن���ن باالمتي���ازات والت�صهي���الت ال�رضورية 
وخ�صو�ص���ا منحه���م االأولوية يف االأماك���ن العامة 
وتخ�صي����ض مقاعد لهم يف و�صائ���ل املوا�صالت 
العام���ة واحلدائق وامل�صارح والن���وادي الثقافية 
واالجتماعية، وتاأم���ن و�صائل احلركة للمعوقن 
والعاجزي���ن ومنحه���م ح�صومات منا�صب���ة يف اأجور 
املوا�ص���الت الربي���ة والبحري���ة واجلوي���ة واأج���ور 
الع�صوي���ة يف الن���وادي وغرها م���ن املوؤ�ص�صات 

الت���ي تق���دم اخلدم���ات االجتماعي���ة والرتفيهية 
والريا�ص���ة وغره���ا، وبحث اإيج���اد فر�ض العمل 
واإيجاد اأن�صط���ة للقادرين من امل�صنن. ومتكن 
كبار ال�صن م���ن امل�صاركة الفاعلة واملتكافئة يف 
احلي���اة االجتماعية والثقافي���ة وال�صيا�صية داخل 
املجتم���ع املحل���ي وال���دويل، و�صم���ان حقهم يف 

التعليم امل�صتمر والتنمية املهنية لهذه الفئة.
كما يحث امليث���اق على اإن�ص���اء هيئة وطنية 
 3-5 غ�ص���ون  يف  امل�صن���ن  لرعاي���ة  وخليجي���ة 
�صنوات من تاريخ ه���ذا امليثاق مب�صاركة اأع�صاء 
من وزارات ال�صحة، والعمل وال�صئون االجتماعية، 
والبلدي���ات،  واالإ�ص���كان  واالإع���الم،  والثقاف���ة 
وال�ص���وؤون االإ�صالمي���ة، بحي���ث تك���ون م�صئول���ة 
عن اإع���داد قاعدة بيان���ات ب�ص���اأن الو�صع احلايل 

للم�صنن من اأجل دعم �صنع القرار، واإعداد خطة 
عمل ا�صرتاتيجية وطنية تكون مبنية على االأدلة.

جاء ميث���اق الريا����ض متوافقاً مع م���ا جاء به 
االإ�ص���الم حول رعاي���ة امل�صن���ن، وم�صتن���داً اإلى 
القرارات والتقارير والتو�صيات واال�صرتاتيجيات 
الدولية واالإقليمي���ة املعنية بكبار ال�صن بدءاً من 
قرارات املوؤمتر العاملي االأول حلقوق كبار ال�صن 
ال���ذي انعق���د يف مدين���ة فيينا بالنم�ص���ا يف العام 
1982، وانته���اء بق���رار اجلمعي���ة العامة ملنظمة 
ال�صحة العاملي���ة يف دورته���ا الثامنة واخلم�صن 
حول تعزي���ز الت�صي���خ الن�صط وال�صح���ي يف مايو 
الن�صط وال�صحي  الت�صي���خ  2005، وا�صرتاتيجية 
املتو�ص���ط  ����رضق  اإقلي���م  امل�صن���ن يف  ورعاي���ة 
)2006-2015(. وه���ذا، فيم���ا يب���دو، اأول تبني 

خليجي ملفهوم ال�صيخوخة الن�صطة.
يت�صم���ن امليث���اق وعي���اً جلي���اً بالتغ���رات 
الدميوغرافي���ة الت���ي حت�صل يف منطق���ة اخلليج 
املتوق���ع  العم���ر  مع���دالت  بزي���ادة  واملتعلق���ة 
لل�ص���كان، وبالزيادة امل�صط���ردة التي ت�صهدها 
دول اإقلي���م ����رضق املتو�ص���ط، وم���ن بينه���ا دول 
جمل����ض التعاون يف اأعداد ون�ص���ب ال�صكان الذين 
تزي���د اأعماره���م عن 60 عاما. وم���ا ي�صتلزمه ذلك 
من اال�صتعداد ملواجهة التحديات املتوقعة التي 
ت�صببه���ا ظاهرة الت�صيخ ومنه���ا �صعف ا�صتعداد 
النظ���م ال�صحية للتعام���ل مع هذه الفئ���ة �صحياً 
ونف�صي���اً واجتماعي���اً واإن�صاني���اً، وكذل���ك وج���ود 
عبء مزدوج م���ن جراء الت�صي���خ والفقر، الت�صيخ 

والبطالة، و�صيوع االأمرا�ض املزمنة.

• •فريق تطوعي �صبابي ي�صارك فرحة عيد �صابق مع م�صنات	 وزير العمل ي�صارك م�صنن االحتفال باليوم العاملي للم�صنن	

 “البالد” تن�رض كتاب “ال�صيخوخة الن�صطة” الأحالم القا�صمي )6(

“ميثاق الرياض” يحث 
على إنشاء هيئة وطنية 
وخليجية لرعاية المسنين

• رئي�س جمل�س ال�سورى مت�سلما ن�سخة الكتاب من القا�سمي	

اإعداد: را�شد الغائب

“ميثاق الريا�ض” اأول وثيقة ا�شرتاتيجية خليجية لرعاية امل�شنني

معــدل اخل�شــوبــة بـدول اخلليـــج فــي انخفـا�ض مطــرد

ال يتجاهل اجلانب ال�صحي... وين�صح مب�صاركة امل�صنن باأن�صطة املجتمع

حمالت التطعيم امل�صتمرة تخف�ض حجم اإ�صابة االأطفال باالأمرا�ض

بح�ص����ب تقاري����ر التنمي����ة االإن�صاني����ة الت����ي 
للتنمي����ة  املتح����دة  االأم����م  برنام����ج  ي�صدره����ا 
UNDP، فاإن متوقع العمر عند الوالدة يف دول 
جمل�����ض التع����اون كان يرتفع ب�ص����كل م�صطرد. 
وباال�صتعانة بهذه التقارير ميكن ر�صد التح�صن 
الكب����ر ال����ذي طراأ عل����ى متوق����ع عم����ر االإن�صان 

اخلليجي منذ العام 1991 حتى العام 2015.
ويعزى التح�صن الكبر يف املتو�صط العمري 
للف����رد يف منطقة اخلليج ال����ى التطور الكبر يف 
اخلدم����ات ال�صحي����ة، فمع����دل وفي����ات االطفال 
الر�ص����ع قد انخف�ض خ����الل العقدين املا�صين 
ب�صكل كبر اإذ و�صلت وفق اإح�صاء العام 2001 
ال����ى 13 حال����ة وفاة ل����كل 1000 مولود حي كما 
و�سل����ت حاالت الوف����اة يف او�س����اط اطفال دون 
�ص����ن اخلام�صة الى 15،6 حالة ل����كل 1000، كما 
ان حم����الت التطعيم امل�صتم����رة قد خف�صت من 
حجم اإ�صابة االطفال باأمرا�ض ال�صلل والدفتريا 

والدرن وغرها.
اأ�ص����ف اإلى هذا اأن مع����دل اخل�صوبة يف دول 

جمل�ض التعاون يف انخفا�ض م�صطرد.
يب����داأ ن�ض امليثاق بتاأ�صي����ل اهتمامه بكبار 
ال�ص����ن باال�صتن����اد اإلى حقوق االإن�ص����ان وحرياته 
االأ�صا�صية امل�صمن����ة يف كل من االإعالن العاملي 

والعهدي����ن   1948 الع����ام  االإن�ص����ان  حلق����وق 
الدولي����ن حلق����وق االإن�ص����ان ل�صن����ة 1966 اإمنا 
تنطبق يف غر متييز وعلى �صبيل االإطالق يف حق 

�صائر االأفراد ويف غر اعتبار لفئتهم العمرية.
بع����د ذلك يوؤك����د امليثاق عل����ى اأهمية تغر 
النظرة للم�صنن وما �صابها من مفاهيم مغلوطة 
من تالزم االإقعاد واملر�ض واالعتماد على الغر 
مع تق����دم العم����ر، وعدم ق����درة امل�صن����ن على 
التعلم اأو العمل، وظه����ور مفاهيم جديدة توؤكد 
عل����ى النظ����رة االإيجابي����ة للت�صي����خ، واإل����ى قدرة 
امل�صن����ن عل����ى امل�صارك����ة الن�صط����ة يف جمتمع 
م����ن �صت����ى االأعم����ار، واأنه����م �����رضكاء يف التنمية 
وم�صاهمون ن�صطاء فيها وم�صتفيدون منها واأنه 
ينبغ����ي النظر لل�صيخوخة عل����ى اأنها لي�صت حالة 
م����ن املر�ض والعجز، واإمنا ه����ي حالة من ال�صحة 
واللياق����ة. وهذا ي�صتل����زم التاأكي����د على �رضورة 
اإ�����رضاك امل�صن����ن ب�صف����ة م�صتم����رة يف االأن�صطة 
االجتماعي����ة واالقت�صادية والروحي����ة والثقافية 
واملدني����ة والعمل عل����ى تعزي����ز ال�صحة وتوفر 
البيئ����ة املنا�صب����ة لذل����ك، وحت�ص����ر امل�صن����ن 
نف�صياً قب����ل التقاعد من اأجل اجتن����اب ال�صدمة 

التي قد تنتج عن العزلة والتعطل. 
امل����دن  متطلب����ات  امليث����اق  يغف����ل  وال 

ال�صديقة للم�صنن، اإذ يخ�ص�ض ق�صماً لالإ�صكان 
والبلديات، ويطالب ه����ذه اجلهات بالعمل على 
تخطي����ط املناط����ق ال�صكني����ة على النح����و الذي 
يلبي ب�صف����ة خا�صة االحتياج����ات اخلا�صة لفئة 
كبار ال�صن وخا�صة ذوي االحتياجات اخلا�صة مع 
�صمان ال�صك����ن املالئم ملن يع����وزه ال�صكن من 

هذه الفئة.
 كم����ا يوؤكد امليثاق على اأهمي����ة دور االأ�رضة 
واملجتمع املدين، فيوؤكد على تعزيز دور االأ�رضة 
يف العناية بامل�صنن والعمل على اإبقاء امل�صنن 
دائماً يف ج����و عائلي مبا يحف����ظ كرامة امل�صنن 
ويعم����ل عل����ى اإذكاء اأوا�����رض الرتاب����ط العائل����ي 

لتحقيق التمكن النف�صي لكبار ال�صن.
ويطالب املجتم����ع املدين باإحي����اء جمعيات 
اأ�صدقاء امل�صن وتعزي����ز اأن�صطة هذه اجلمعيات 
وتعميمه����ا يف االأحي����اء ال�صكني����ة، وت�صجيع قيام 
واإن�صاء جمعيات املجتمع املدين املعنية برعاية 
امل�صن����ن وت�صجي����ع املنظم����ات الطوعية وغر 
احلكومي����ة وموؤ�ص�صات املجتم����ع املدين للقيام 
بدورها يف تق����دمي الرعاية ال�صحية واالجتماعية 
ال  م����ن  وخا�ص����ة  امل�صن����ن  والرج����ال  للن�ص����اء 
يتمتعون بحظ وافر م����ن اأ�رضهم وت�صجيع توجيه 

االأوقاف لهذه الفئة ورعايتها.

• موظفون ببنك يحتلفون مبنا�صبة عيد الفطر مع جمموعة م�صنن	

19602014ال�سنة

 7.22.8ال�سع�دية
 6.91.8االإمارات
 7.12.1البحرين
 7.22.1الكويت

 7.32.8عمان
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سعادة

يحت����ج لبن����ن �إل���ى “ن�أي �أك���ر” ولي�س 
�إل���ى “ن����أي �أق���ل”، �إذ� م���� �أُري���د ��صت�ص���اح 
من����خ �لت�صوي���ة في���ه، ب�ل�صكل �ل���ذي �صلكه 
منذ ع�م���ن... ط���روح “�لتطبيع م���ع �لنظ�م 
�ل�ص���وري” ل تخدم مثل ه���ذ� �لأمر، بل تخدم 
نقي�صه �ملب�����ر. �لبلد منق�صم حي�ل �مل�ص�ألة 
�ل�صوري���ة، كم� ك�ن منق�صم����ً قبل ذلك حي�ل 
�لو�ص�ي���ة �ل�صوري���ة، ث���م حي����ل �ملوقف من 
�لعاق����ت �للبن�ني���ة � �ل�صوري���ة يف مرحلة م� 
بع���د �لو�ص�ية، ول ميك���ن �ملك�برة على هذ� 
�لنق�ص�م �أو جمموع �لنق�ص�م�ت ب�لأحرى... ل 
ميك���ن ت�صويته� بن ليلة و�صح�ه�، ��صتط�ع 
�لبلد �لتع�ي����س يف موؤ�ص�ص�ته، م���ع �لنق�ص�م 
الداخلي فيه حول امل�س�ألة ال�سورية، �رشط هذا 
ك�ن تقّبل �أن هن�ك تن�ق�ص�ً م�صتحكم�ً و�ص�ماً 
بني ُوجهَتي نظ���ر، واحدة مرّبرة، بل م�سّوغة، 
ب���ل منخرطة يف من��رة �لنظ����م �ل�صوري، حّد 
القت�ل اإلى ج�نبه الأعوام متوا�سلة، وال تزال، 
وهو انخراط ب�لت����يل يف االحرتاب ال�سوري - 
ال�سوري. وث�نية، انتقلت من مواجهة املنحى 
الو�س�ئي ثم الهيمني للنظ�م على لبن�ن اإلى 
�لت�ص�من مع �نتف��ص���ة �أن�صجة �أهلية �صورّية 
يف حركة ثورة �ص�ملة على �لنظ�م ع�م 2011، 
ولو �أن معظم �للبن�ني���ن �لذين �صلكو� نهج 
الت�س�من م���ع خط الث���ورة ال�سورية، ثم نهج 
رف�ض التدّخل من ج�نب ق�سم من اللبن�نيني 
حرب����ً يف �صوري�، ط���ّورو� بعد �صن���و�ت نظرة 
�أكر وعي�ً للطبيعة �ملريرة للحرب �ل�صورية، 
والت�سّوه����ت الت���ي اأ�س�ب���ت حرك���ة التحرر 

ال�سورية واأع�نت النظ�م عليه�. 
�لنق�ص�م بن �للبن�ني���ن حول �مل�ص�ألة 
�ل�صوري���ة ه���و �إذ�ً �نق�ص����م لي����س فقط بن 
“نظ����م” وب���ن “ث���ورة”، �إنه �نق�ص����م بن 
مواظ���ب على التدخ���ل يف احل���رب ال�سورية، 
وب���ني م���ن راَك���م عل���ى موقف���ه املن�ه����ض 
للو�ص�ي���ة �ل�صوري���ة عل���ى لبن����ن �أ�ص��ص����ً... 
موقف����ً موؤّي���د�ً لربيع �ل�صورين، ث���م موقف�ً 
�أكر تف�عاً مع ك�رثي���ة �حلرب �ل�صورية بحّد 
ذاته�، ب�سكل ت���ّواق فعالً، ومن خالل حت�ّس�ض 
الذاك���رة اللبن�ني���ة، اإل���ى البحث ع���ن �رشوط 
ل�س���الم �سوري، ظهر يف الفرتة االأخرية اأن من 
مقّدم�ته الالزم���ة الربط بني عودة الالجئني، 
واإع����دة االإعم����ر، واإع�دة ت�أهي���ل التف�و�ض، 
على م�ستوي�ته ك�فة، ح���ول امل�آل ال�سي��سي 

ل�صوري�.
يف مق�بل �لنظ���رة �لد�عي���ة للتطبيع مع 
النظ����م ال�س���وري، من ِقب���ل اأط���راف لي�ست 
مطّبع���ة فق���ط مع���ه، بل حليف���ة ل���ه وثيقة، 
ومق�ِتل���ة اإل���ى ج�نب���ه، هن�ك نظ���رة، متوفرة 
عن��ره�، لك���ن تتطّلب بل���ورة من�ّصقة �أكر، 
�سي��سي����ً واإعالمي�ً، ترى اأن لبن����ن الر�سمي، 
الن�ئي بنف�س���ه عن احل���رب ال�سورية، ينبغي 
�أن تك���ون ل���ه �إيج�بي���ة �لإ�صه����م يف �ل�ص���ام 
�ل�ص���وري، وه���ذ� �ل�ص���ام �ل�ص���وري ينطل���ق 
من ثاثية “ع���ودة الالجئني، اإع����دة االإعم�ر، 
واحل���ل ال�سي��س���ي”، وه���ي ثالثي���ة حتدي�ت 
ي�صع���ب كث���ر�ً �أن يتطّب���ع �لنظ����م �ل�صوري 
�أ�ص��ص����ً معه�، هذ� �لنظ����م مل يجد م�صكلة يف 
التطّبع مع حرب ه���و املب�در الرئي�سي اإليه�، 
لكن �صعوب���ة تطّبعه مع فك���رة �لنتق�ل �إلى 
ال�س���الم ترتقي اإلى رتب���ة ا�ستح�لة، بل اأكرث. 

“�مل�صتقبل”.

أبعد من حكاية “التطبيع 
مع النظام” )1(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

لق����د �صج����ل �لت�ري����خ عل����ى م����ر �لع�صور 
و�لأي�����م �صور� خمتلفة لو�ق����ع �هتم�م وعن�ية 
ال�سقيق����ة الكربى اململكة العربية ال�سعودية 
بحج�����ج بي����ت اهلل احل����رام وتوف����ري كل �سبل 
�لر�ح����ة و�حلم�ية و�لأمن و�لأم�����ن و�لطم�أنينة 
لهم، وه����� هو مو�سم احل����ج ينتهي ك�ملعت�د 
بنج�����ح مذه����ل �أبهر �لع�����مل، وكم����� ذكرت يف 
من��سب����ة �س�بق����ة �ستظ����ل االأرق�����م ع�جزة عن 
الو�سول اإلى م� يتم اإجن�زه من اأعم�ل عمالقة 

وم�س�ريع خلدمة حج�ج بيت اهلل احلرام.
ولنج�����ح مو�سم احلج وج����وه متعددة بدءا 
م����ن املواقف االإن�س�نية الرائع����ة لرج�ل االأمن 

الت����ي عك�س����ت املع����دن االأ�سي����ل لل�سخ�سية 
ال�سعودية واخللق الرفيع، وكثرية هي ال�سور 
والفيديوه�����ت الت����ي انت�����رشت عل����ى و�س�ئل 
التوا�س����ل االجتم�ع����ي وفيه����� مواق����ف ته����ز 
النفو�ض، كرجل االأمن الذي يحمل عجوزا على 
ظه����ره لي�سعد ب����ه ال�سلم، واآخ����ر يخلع نعليه 
ويعطيه����� حل�جة اآ�سيوي����ة بع����د اأن �س�هده� 
تنتع����ل “ك�رتون�����” عل����ى هيئة ح����ذاء، ورجل 
اأم����ن اآخر ميكن ح�جة م�سنة من رمي اجلمرات، 
وزمي����ل ل����ه يغ�سل رجل ح�����ج، واإر�س�����دات ال 
تتوقف، ومن الوج����وه املتعددة للنج�ح روعة 
للحج�����ج  �ملقدم����ة  و�لت�صهي����ات  �لتنظي����م 

واخلدم�����ت ال�س�مل����ة واإدارة االأف����واج الب�رشية 
اله�ئل����ة بكل مهني����ة وكف�ءة واقت����دار، اإذ ال 
ميك����ن اإدارة وت�سيري اأكرث من مليوين ح�ج يف 
مك�ن و�حد وبه����ذه �ل�صا�صة لول توفيق �هلل 
تع�لى وبركة اأر�����ض احلرمني التي تن�رش ري�ح 

ال�سالم والطم�أنينة على الع�مل اأجمع.
وم����ن وج����وه النج�����ح اخلدم�����ت الطبي����ة 
املتك�ملة التي تقدمه� وزارة ال�سحة متمثلة 
و�ملدين����ة  �ملكرم����ة  مك����ة  م�صت�صفي�����ت  يف 
املن����ورة، كم� مت اإطالق مب�����درة “حج ذكي”، 
وه����و تطبيق ه�تف����ي ي�س�عد احلج�����ج يف كل 
�سيء من الرتجمة اإلى اخلدم�ت الطبية مرورا 

مبن��ص����ك �حل����ج، و�أي�ص� تطبي����ق “اأ�سعفني” 
الذي اأطلقه الهالل االأحمر ال�سعودي مل�س�عدة 
احلج�ج الذي����ن يحت�جون اإل����ى م�س�عدة طبية 
ع�جل����ة، وكذلك اأطلق����ت وزارة احلج والعمرة 
تطبي����ق “من��صكن�” للرتجمة للحج�ج الذين ال 
يتكلمون العربي����ة وال االإجنليزية، وغريه� من 
اخلدم�ت والت�سهيالت الت����ي تقدمه� حكومة 
خ�دم احلرم����ني ال�رشيفني املل����ك �سلم�ن بن 
عبدالعزيز اآل �سع����ود حفظه اهلل الذي يقول: 
الرحم����ن  “نت�����رشف جميع����� بخدم����ة �سي����وف 
وال�سهر على راحتهم، ونبذل الغ�يل والنفي�ض 

لتوفر �أ�صب�ب �لطم�أنينة لهم”.

نجاح موسم الحج والخلق الرفيع 
للشخصية السعودية

ا�ستم���رار االحتج�ج�ت ال�سعبي���ة الع�رمة 
الت���ي تتوا�س���ل من���ذ 28 دي�سم���رب 2017، 
يف اإيران، لي����ض ب�سبب اأن االأجه���زة القمعية 
لنظ�م املاليل تخل���ت عن اأ�س�ليبه� االإجرامية 
التع�سفي���ة، ب���ل الأن حجم وق���وة االحتج�ج�ت 
والط�ب���ع التنظيم���ي املحكم له����، هي التي 
جتع���ل النظ����م ع�ج���زا ع���ن الت�س���دي لهذه 
االحتج�ج����ت واإخم�ده����، وه���ذا م���� اأ�س����ب 
وي�صيب نظ�م �ملايل ب�لذعر و�لهلع ويوؤكد 

اأن اأي�مهم ب�تت معدودة.
هذه االحتج�ج�ت ال�سعبية ت�ستمد قوته� 
وت�أثره� من كونه� منظمة ب�صورة تختلف عن 
ال�س�بق، واأن من يقف وراء تنظيم االحتج�ج�ت 

واالإ�رشاف عليه���� وتوجيهه�، منظمة جم�هدي 
خل���ق، وه���و م� ي�سي���ب النظ����م ب�لرعب الأن 
تنظيم االحتج�ج����ت يقوم على وعي وتوجيه 
مم���� مينح له���� بع���د� وعمق� فكري���� و��صح�، 
وت�سطب���غ ال�سع�رات التي يت���م اإطالقه� من 
قبل هذه االحتج�ج�ت بط�بع �سي��سي وا�سح 
لي�س يف رف�صه �لك�مل للنظ�م فقط، بل حتى 
الدعوة ال�رشيحة الإ�سق�طه، وامل�سكلة االأخرى 
التي تواجه النظ�م هي اأن كل م� يقوم به من 
اإجراءات قمعي���ة تع�سفية �س���د ال�سعب يتم 
ف�سحه���� بطريقة اأو اأخرى، لذلك ف�إن النظ�م 
�س����ر يف ح���رية من اأمره فه���و مل يواجه هكذا 
ح�لة كم� اأنه لي�ض ق�درا على ال�سيطرة عليه� 

واإخم�ده�.
توا�سل وا�ستم���رار االحتج�ج�ت ال�سعبية 
وتو�سعه� و�سموله���� �رشائح اجتم�عية جديدة 
ك�ن���ت ملتزمة ال�سمت �س�بق����، يدل على اأن 
اله���دف النه�ئي له���� لي�ض هدف���� تكتيكي� 
ومرحلي�، ب���ل اإنه ه���دف ا�سرتاتيجي يتمحور 
ح���ول العمل اجلدي من اأج���ل اإ�سق�ط النظ�م، 
وحتقي���ق مث���ل هذا اله���دف يتطل���ب تهيئة 
االأجواء املن��سبة واالعتم�د على اإعداد وتعبئة 
كل �رشائح ال�سعب االإيراين وجعله على قن�عة 
ك�ملة ب�أنه ومن دون اإ�سق�ط هذا النظ�م ف�إن 
االأو�س����ع ال�سلبية التي يع����ين منه� �ستظل 

كم� هي، بل �ست�سوء اأكرث واأكرث. “�حلو�ر”.

االحتجاجات الشعبية ومعاقل 
االنتفاضة وذعر الماللي

مفه����وم االإ�س����الم ال�سي��سي ب����داأ عندم� راأت 
الطبق����ة ال�سي��سي����ة بع����د دولة اخلالف����ة، �رشورة 
تغليف املط�مع واالأح����الم وامل�س�لح ال�سي��سية، 
بغ����الف اإ�سالم����ي يحميه� م����ن الراف�س����ني لتلك 
امل�س�ل����ح ال�سي��سي����ة، وي�سوقه����� ب�سفة خ��سة 
ملج�مي����ع الغوغ�����ء والرع�ع الذي����ن يركزون فقط 
يف  اخلو�����ض  دون  م����ن  الدين����ي،  الغ����الف  عل����ى 
اله����دف االأ�س��س����ي وه����و امل�س�ل����ح ال�سخ�سي����ة 
و�ل�صي��صي����ة لتل����ك �لطبقة، وبد�أ ه����ذ� مع �لدولة 
�لأموي����ة و�لعب��صي����ة و�لف�طمي����ة وبقي����ة �لدول، 
حتى ا�ستغل ال�سعوبيون اأ�سح�ب النزعة العرقية 
ه����ذا امل�سطل����ح، وغلف����وا اأح����الم تف����وق عرقهم 
ال�سعوب����ي على الع����رب امل�سلمني، م����ن خالل م� 
ت�سمى ب�خلالفة االإ�سالمية اأو اال�ستعم�ر العثم�ين، 
وم����ن خالل النزعة املجو�سية الإع�دة احتالل الع�مل 

العربي، التي ت�سرتت بنظرية والية الفقيه.
ويف ع�رشن� احلديث ت�أ�س�ست جم�عة ذات نزعة 
تكفريية لكل من املجتمع واحل�كم، وت�سمت ب��سم 
جم�عة االإخ����وان امل�سلمني، وراأت ب�أن املجتمع اإم� 
ك�فر اأو ج�هل ال يعرف م�سلحة نف�سه، واأن احل�كم 
هو ك�فر يج����ب قت�له، و�أنه يجب �أن ت�صتويل هذه 

اجلم�ع����ة على احلكم ب�أي����ة طريقة ك�نت، لتحقيق 
هدفه� وه����و �ل�صيطرة على �حلكم، �صو�ء ب�لقت�ل 
�أو  �لث����ور�ت  �أو  �لدميقر�طي����ة  �أو  �لإره�����ب  �أو 
الوالء اخل�رج����ي الأية قوة ت�ستطي����ع امل�س�عدة يف 
تن�صيبه����م حك�م� يف �لبل����د�ن �لإ�صامية، ومن ثم 
يقوم����ون ب�إع�دة ت�أهيل املجتمع من جديد، ح�سب 

فكرهم واآيديولوجيتهم املتطرفة والتكفريية. 
ولتحقي����ق تل����ك الفل�سف����ة واالآيديولوجي����ة، 
�سوق����ت ه����ذه اجلم�ع����ة اإره�بي����ة الفك����ر والت����ي 
تدع����ي الطيبة واملظهر ال����ربيء اأم�م املجتمع�ت 
االإ�سالمي����ة، فك����رة االإ�س����الم ال�سي��س����ي، اإعالمي� 
املج�مي����ع  ب����ني  لتعميقه�����  وديني�����،  وفكري����� 
�لإ�صامية، لكن مل ت�صوقه� ب�ملعنى �لذي نق�صده 
وه����و تغلي����ف امل�سلح����ة واملط�م����ع واالأه����داف 
لتنفي����ذ  �حلك����م  عل����ى  ب�ل�صتي����اء  �ل�صي��صي����ة 
اآيديولوجيته�����، بغ����الف اإ�سالم����ي ي�سه����ل عليه� 
ا�ستغ����الل طيبة وح�سن نواي����� املجتمع، بل ادعت 
اأن ال�سي��س����ة جزء من االإ�س����الم واأنه� من مكون�ت 
�لإ�ص����ام، حت����ى يقتن����ع �ملجتم����ع ب�����أن �لإ�ص����ام 
ال�سي��سي ال ينف�سل ع����ن االإ�سالم، وب�لت�يل ف�إن 
قبول ه����ذه �جلم�عة �صيكون �أك����ر لدى �ملجتمع 

االإ�سالمي.
وق����د ابتلعت بع�����ض املجتمع�����ت االإ�سالمية 
ه����ذا الطع����م، حي����ث �سدقوا عل����ى م����ر ال�سنوات 
امل��سية م� تن�دي به هذه اجلم�عة، ب�أن ال�سي��سة 
من �صميم �لإ�صام، قبل �أن ينتبهو� له� ويدركو� 
�أن �ل�صي��ص����ة ل عاق����ة له����� مبرتك����ز�ت �لإ�صام، 
و�أن �هلل مل ي�����رع لن� قو�ع����د لل�صي��صة نلتزم به� 
ك�الأحوال ال�سخ�سية واملواريث، بل اإنه� م�سطلح 
يعن����ي فن حتقيق امل�سلحة واأي����ة م�سلحة ك�نت، 
ب�لري��س����ة واالقت�س�د واالإدارة واالإعالم، ويتم يف 
ذلك حتقيق ه����ذه �مل�صلحة، ��صتخ����د�م مف�هيم 
الك����ذب والنف�����ق، والتدلي�ض، والل����ف والدوران 
والغدر...اإلخ، وهي مف�هيم ال عالقة له� ب�الإ�سالم 

ومرتكز�ته �لنبيلة و�لإن�ص�نية مطلق�.
االإخ����وان امل�سلم����ون ح�ولوا االلتف�����ف على 
املعن����ى احلقيقي ملفه����وم االإ�س����الم ال�سي��سي، 
وهو تغليف امل�س�ل����ح ال�سي��سية بغالف اإ�سالمي 
ال�ستغ����الل اجلم�ه����ري، اإل����ى مفه����وم اأن االإ�سالم 
ال�سي��س����ي يعن����ي اأن ال�سي��س����ة ركن م����ن اأرك�ن 
�لإ�ص����ام و�لعي�����ذ ب�����هلل، وه����و مفه����وم �صق����ط 

وانف�سحت اأ�س�ليبه. وللحديث بقية.

كذبة اإلسالم السياسي... 
tariqد. طارق آل شيخاناإلخوان المسلمون

@cogir.org 

    ما وراء الحقيقة

�رشط�ن الف�س����د بني ماليل اإيران 
�ل�صلط���ة  عل���ى  �ملهيمن���ن  �لكب����ر 
جدي���دا،  اكت�س�ف����  لي����ض  والنف���وذ 
فقد ظه���ر وتن�م���ى مع م���رور االأي�م 
و�ل�صن���و�ت عل���ى حكمه���م و�صلط���ة 
ولية �لفقيه وت�ص�ل���ح كب�رهم على 
التغ����من واقت�س�م امل����ل الع�م حتت 
هذه �لذريعة وتل���ك، ومعرفة �ل�ص�رع 
وعم���وم �لإير�ني���ن ه���ذه �حلقيق���ة 
ح���د املعرف���ة ب�لتف��سي���ل، ال تعني 
اإال �سيئ���� واح���دا اأن االع���رتاف به���ذا 
الف�س�د ب���ني �سفوف الكب�ر لن يغري 
�سيئ���� من احلقيقة ول���ن يبي�ض وجه 
املع���رتف كم� يدي���ن املعرتف عليه، 
وبهذا اخل�سو����ض لدين� مث�ل ميكن 
�إقر�ن���ه بو�قع ح�ل كب����ر �ملت�صلطن 
م���ن امل���اليل، حي���ث اع���رتف اإ�سح�ق 
لرئي����ض  االأول  الن�ئ���ب  جه�نغ���ريي 
�لنظ����م روح�ين ب�أنه رغ���م �لعقوب�ت 
واالأزمة االقت�س�دية ال تتعر�ض اإيران 
ل� “م�أزق”، ولكن ويف كام مت�ص�رب 
و��ص���ح يذعن ب�أن ق�صي���ة �مللي�ر�ت 
م���ن �لدولر�ت للعمل���ة غر حم�صومة 
من���ذ �صن���و�ت م��صي���ة، و�ملر�ب�ة يف 
املعلوم�ت متهد الطريق للف�س�د من 

ج�نب امل�سوؤولني وبيت خ�منئي.
وق�سي���ة الف�س����د وتف�سيه حتى 
�مل�صتوي�ت �لعلي���� مل�صوؤويل �لنظ�م 
احل�ك���م اأي بي���ت خ�منئ���ي، ق�سي���ة 
تطرق���ت اإليه���� اإذاع���ة اأمل�ني���� على 
الوج���ه الت����يل: عق���ب ارتف����ع نربة 
االحتج�ج����ت م���ن قب���ل املواطن���ني 
االإيراني���ني �سد الظ���روف املعي�سية 
و�ل�صل���ع  �لعمل���ة  �صع���ر  و�رتف����ع 
اإ�سح����ق جه�نغريي  اأعلن  الرئي�سي���ة 
الن�ئب االأول لرئي����ض اجلمهورية اأن 
“الب���الد ال تتعر����ض مل����أزق”، و�أكد 
اأم�م جمع من املنت�سبني واملوظفني 
يف هذه الوك�ل���ة ق�ئال: “تواجه البالد 
ظروف���� خطرية، لكن ذلك ال يعني اأن 

هن�ك “ل من��س منه�”.
ويف ك���ذب �س�فر ومن اأجل تعزيز 
معنوي�ت �لق���و�ت ف�قدة �ملعنوي�ت 
يف النظ����م ق����ل جه�نغ���ريي: “�إير�ن 
وم���ن ن�حية م���وارد النف���ط والغ�ز يف 
�لع�مل حتتل �لرتبة �لأولى! ومن ن�حية 
املوارد الطبيعية واملوارد املعدنية 
”من بن �ل���� 10 �لبلد�ن �لأولى“ يف 

�لع�مل”.
ويف اإ�س�رة منه� اإلى الف�س�د وا�سع 
النط����ق يف اإيران حيث يت���ورط كب�ر 
امل�سوؤولني يف النظ����م ت�بعت اإذاعة 
اأمل�ني���� ق�ئلة: “بح�ص���ب �مل�صوؤولن 
احلكوميني، ت���ورط نظ�م اجلمهورية 
العق���ود  ع����رشات  من���ذ  االإ�سالم���ة 
اع���رتف  كم����  املر�س���خ  الف�س����د  يف 
جه�نغريي اأم�م جم���ع من املرا�سلني 
اأن الف�س�د ط�ل البلد و”لاأ�صف �ت�صع 
نط�قه اإل���ى اأن يتف�سى بني عدد من 

كب�ر امل�سوؤولني يف البالد”.
وحوك���م �لكثر م���ن �مل�صوؤولن 
�لع�صكري���ن �ل�ص�بق���ن يف �لنظ����م 
واملوال���ني لهم ب�سب���ب الف�س����د اأو 
الف�س����د،  يف  تورطه���م  يف  ا�ستب���ه 
وبح�سب جه�نغ���ريي ينبغي اأن يكون 
التع�م���ل الق�س�ئ���ي م���ع املف�سدين 
دون مي���ول جن�حية وفئوي���ة، وبينم� 
مك�فح���ة  ع���ن  جه�نغ���ريي  يتح���دث 
الف�س����د “دون احل���د االأحم���ر”، ك�ن 
الني�بة  اإ�سم�عيلي رئي�ض  غالحم�سني 
�لع�مة يف حم�فظة طهر�ن قد �أعلن يف 
�أكتوب���ر 2017 اأن مه���دي جه�نغريي 
�سقيق ن�ئب رئي�ض اجلمهورية األقي 
القب����ض علي���ه ج���راء ح�ل���ة ا�ستغالل 
م����يل، لك���ن لي�ست هن����ك تف��سيل 
ومعلوم����ت م�صبوط���ة ع���ن ق�صي���ة 

مهدي جه�نغريي يف متن�ول اليد.
واألق���ي القب����ض عل���ى ع���دد من 
مديري حكومة روح����ين موؤخرا بتهمة 
االختال����ض والف�س����د امل����يل وذل���ك 
لتورطه���م يف ا�ست���رياد العجالت اإلى 

�لبلد.

اإلذعان لحقيقة فساد 
الكبار لن يبيض وجوههم

صافي 
الياسري



بريطانيا متفائلة من اتفاق 
جتارة حرة مع اأمريكا

لن���دن - اف ب: اأعل���ن وزير اخلارجي���ة الربيطاين 
جريمي���ي هانت اأن���ه مل�س “حما�س���ة حقيقي���ة” لإبرام 
اتفاق جتارة حرة بني الوليات املتحدة وبريطانيا بعد 
دخ���ول بريك�ست حي���ز التنفيذ، وذل���ك خالل حمادثات 
اأجراها م���ع كبار امل�سوؤول���ني الأمريكيني. وقال هانت 
يف بي���ان “مل�ست م���ن حمادثاتنا حما�س���ة حقيقية لدى 
الإدارة الأمريكي���ة، بدءا من الرئي����س اإلى اأ�سفل الهرم 
م���ن اأجل التو�س���ل اإلى اتفاق جتارة ح���رة بني اململكة 
املتحدة والوليات املتحدة باأ�رسع ما ميكن بعد خروجنا 
م���ن الحت���اد الأوروبي، مم���ا �سيكون مفي���دا لل�رسكات 

التجارية على �سفتي املحيط الأطل�سي”.

اأملانيا تعّو�س مزارعيها ب� 340 مليون يورو ب�سبب موجة اجلفاف
برلني – اف ب: تعتزم برلني دفع 340 مليون يورو كتعوي�سات للمزارعني الأملان بعد 
موجة جفاف غري م�سبوقة م�ستمرة منذ اأربعة اأ�سهر تهدد بقاء ع�رسة اآلف مزرعة يف البالد، على 

ما اأعلنت احلكومة الأملانية الأربعاء.
وقال���ت وزيرة الزراع���ة الأملانية يوليا كلوكرن خالل موؤمتر �سح���ايف “موجة اجلفاف هذه 

حدث مناخي على م�ستوى وطني ي�ستدعي خطة تعوي�س كبرية على نطاق فدرايل”.
وقدرت الأ�رسار الالحقة بالقت�ساد الأملاين ب680 مليون يورو كما اأن ع�رسة اآلف مزرعة 

اأملانية مهددة بالإغالق، اأي ما ن�سبته 4 %.
وت�س���كل احلرارة املرتفعة الت���ي تتخطى 30 درجة مئوية وانحبا����س الأمطار يف ال�سيف 
بح�س���ب وزارة الزراع���ة الأملانية “اأكرب مرحل���ة اختالل يف احلرارة” منذ ب���دء تدوين ال�سجالت 
املناخي���ة يف اأملانيا يف 1881. ويتوقع املزارعون الأمل���ان تراجعا يف اإنتاجهم ال�سنوي بن�سبة 

20 % بعد 4 اأ�سهر من اجلفاف.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
2.4 مليون دينار اأرباح “الفنادق وال�صياحة” يف الن�صف الأول

مرتاجًعا ب�سبب خ�سائر “الرتفيه العائلي” و“بنادر للفنادق”

وال�سياح���ة  الفن���ادق  قط���اع  حق���ق 
لل����رسكات املدرج���ة يف بور�س���ة البحرين 
اجل���اري  الع���ام  م���ن  الأول  الن�س���ف  يف 
اأرباًح���ا �سافية بلغت نح���و 2.38 مليون 
دين���ار، بانخفا����س ق���دره 3.52 ملي���ون 
دينار تقريًبا ع���ن الفرتة ذاتها من العام 
املا�س���ي، حيث بل���غ نح���و 5.89 مليون 

دينار، مرتاجًعا بن�سبة 59.69 %.
ويع���زا الرتاجع يف اأرب���اح القطاع اإلى 
اخل�س���ارة الت���ي منيت بها �رسك���ة البنادر 
دين���ار،  ملي���ون   1.83 بنح���و  للفن���ادق 
وكذلك اخل�سارة التي منيت فيها ال�رسكة 
البحرينية للرتفيه العائلي بقرابة 777.1 

األف دينار.
وكان القط���اع ق���د حق���ق تراجًع���ا يف 
الن�س���ف الأول من الع���ام املا�سي قدره 
4.3 مليون دينار تقريًبا عن الفرتة ذاتها 
من الع���ام 2016، حيث بلغت نحو 10.2 

مليون دينار، بانخفا�س 41.99 %.
الفن���ادق  قط���اع  حت���ت  وين���درج 
وال�سياحة كال من جمموعة فنادق اخلليج، 
�رسكة الفنادق الوطنية، ال�رسكة البحرينية 
للرتفيه العائلي، و�رسكة البنادر للفنادق.
ج���اءت جمموع���ة فن���ادق اخللي���ج يف 
املرتبة الأولى من حيث الأرباح املتحققة 
اجل���اري  الع���ام  م���ن  الأول  الن�س���ف  يف 

حمافظة عل���ى املكانة ذاتها، م���ا ن�سبته 
194.06 % م���ن اإجم���ايل �س���ايف اأرب���اح 
القط���اع، اإذ بلغت 4.62 مليون دينار، ما 
ميث���ل تراجًعا بن�سبة 21.24 % عن اأرباح 
الف���رتة ذاتها م���ن الع���ام 2017، والتي 

بلغت نحو 5.87 مليون دينار.
تليها �رسكة الفنادق الوطنية باملرتبة 
الثانية بن�سبة 15.1 % من اإجمايل �سايف 
اأرباح القطاع، اإذ حققت ربًحا �سافًيا بلغ 
358.77 األف دين���ار تقريًبا قيا�ًسا بنحو 

1.34 مليون دين���ار يف الفرتة ذاتها من 
العام 2017، اأي برتاجع 73.31 %.

اأما يف املرتب���ة الثالثة فجاءت ال�رسكة 
البحريني���ة للرتفي���ه العائل���ي، اإذ منيت 
بخ�سائر 777.1 األف دينار قيا�ًسا بتحقيق 
اأرباًحا �سافية بلغت 473.34 األف دينار 

يف الفرتة ذاتها من العام 2017.
�رسك���ة  حل���ت  الأخ���رية  املرتب���ة  ويف 
البن���ادر، اإذ مني���ت بخ�س���ارة نح���و 1.83 
 1.79 بخ�س���ارة  مقارن���ة  دين���ار  ملي���ون 

مليون دين���ار تقريًبا يف الفرتة ذاتها من 
الع���ام 2017، اأي بن�سبة انخفا�س قدرها 

1.99 % يف اخل�سائر.
ال�سوقي���ة  القيم���ة  بخ�سو����س  اأم���ا 
للقط���اع، فتق���در بنح���و 162.2 ملي���ون 
دين���ار م���ا ن�سبت���ه 1.96 % م���ن اإجمايل 
القيم���ة ال�سوقية للبور�س���ة البالغة نحو 
8.26 ملي���ار دين���ار حت���ى 16 اأغ�سط�س 
اجلاري. جاءت “فنادق اخلليج” اأول لتبلغ 
116.39 مليون دين���ار تقريًبا ما ن�سبته 

1.41 % م���ن اإجم���ايل القيم���ة ال�سوقية 
 :2017 الأول  )الن�س���ف  للبور�س���ة 
116.39 مليون دين���ار تقريًبا ما ن�سبته 
1.46 %(، تليها “الفنادق الوطنية” ب 
30.87 ملي���ون دينار ما ن�سبته 0.37 % 
)الن�س���ف الأول 2017: 30.87 ملي���ون 
دين���ار ما ن�سبت���ه 0.39 %(، ويف املرتبة 
الثالث���ة “بن���ادر للفن���ادق” بنح���و 11.7 
مليون دينار ما ن�سبته 0.14 % )الن�سف 
الأول 2017: نح���و 13.77 ملي���ون دينار 
م���ا ن�سبت���ه 0.17 %(، واأخ���رًيا “الرتفيه 
العائل���ي” بقيم���ة 3.24 ملي���ون دين���ار 
م���ا ن�سبت���ه 0.04 % من اإجم���ايل القيمة 
الأول  )الن�س���ف  للبور�س���ة  ال�سوقي���ة 
2017: 3.24 ملي���ون دين���ار م���ا ن�سبته 

.)% 0.04
وكانت القيم���ة ال�سوقية للقطاع نحو 
164.27 ملي���ون دينار م���ا ن�سبته 2.06 
% من اإجمايل القيمة ال�سوقية للبور�سة 
والبالغ���ة 7.99 ملي���ار دين���ار تقريًبا يف 

الن�سف الأول من العام 2017.
ي�سار اإلى اأن ع���دد ال�رسكات املدرجة 
يف البور�سة يبل���غ 43 �رسكة تندرج حتت 
6 قطاعات )البنوك التجارية، ال�ستثمار، 
التاأمني، اخلدمات، الفن���ادق وال�سياحة، 
وال�سناعة( مع �رسك���ة غري بحرينية “بنك 
م�سقط”، و�رسكتني بحرينيتني مقفلتني 

هما “�سيكو”، و”�سناعة الورق”.

القيمة ال�سوقية ل�سركات قطاع الفنادق وال�سياحةاأمل احلامد

القيمة ال�سوقيةا�شم ال�شركة

116،387،354.00فنادق اخلليج
30،870،000الفنادق الوطنية
11،704،576بنادر للفنادق

3،240،000الرتفيه العائلي

توزيع اأرباح قطاع الفنادق وال�سياحة يف الن�سف الأول من 2018 )دينار(

الأرباحا�شم ال�شركة

4،622،390.00فنادق اخلليج
358،765.00الفنادق الوطنية
1،828،726.00-بنادر للفنادق

777،054.00-الرتفيه العائلي

يف العيد الإ�صغال الفندقي يتجاوز 80 % 
اخلليجيون يف�سلون تق�سية الإجازة بالبحرين... فندقيون:

توقع خ����رباء فندقيون اأن اإجازة عيد 
الأ�سح����ى حرك����ت ال�سياح����ة يف البحري����ن 
ورفعت ن�سب����ة اإ�سغال الفن����ادق اإلى 80 
%، وبين����وا اأن ن�سبة الإ�سغ����ال �سرتتفع 
اإل����ى ح����وايل 90 – 95 % م����ع اأول ي����وم 

للعيد.
نوا اأن حرك����ة ال�سياحة �ستنتع�س  وبيَّ
يف كث����ري م����ن القطاعات لي�����س الفنادق 
فقط فاملطاع����م واملجمعات لها ن�سيب 
كبري من ه����ذا النتعا�س، و�ست�ستمر هذه 
احلرك����ة ال�سياحي����ة الن�سطة اإل����ى ما بعد 

العيد.
مع����دل  اأن  ل�”الب����الد”  واأو�سح����وا 
الإ�سغ����ال يف بع�����س الفن����ادق �سي�س����ل 
اإل����ى 100 % وذل����ك عل����ى ح�س����ب موقع 
الفندق وقربه من املجمعات التجارية اأو 

ال�سواحل وغريها.
وقال املدي����ر التنفيذي للت�رسيفات 
فن����دق  يف  احلكومي����ة  والعالق����ات 
الدبلومات، عادل بودوا�س، اإن احلجوزات 
احلالي����ة فاقت التوقع����ات حيث و�سلت 
حاليا اإلى 80 % ومع ا�ستمرار احلركة من 

املتوقع اأن ي�سل الإ�سغال اإلى 95 %.

واأو�س����ح اأن احلركة ب����داأت قبل اأيام 
العي����د حيث ان ال����زوار ا�ستخدموا طريق 
الرب والدخول اإلى البحرين من ج�رس امللك 
فهد ب�سبب غ����الء تذاكر الطريان، فبداأت 
العوائ����ل اخلليجي����ة باملج����يء للمملك����ة 

بال�سيارة.
واأ�سار اإلى اأن ال�سعوديني يف املرتبة 
الأول����ى م����ن احلج����وزات حي����ث ان اإجازة 
عيد الأ�سح����ى بالن�سبة له����م هي فر�سة 
لالنطالق والبحث عن مكان لق�ساء العيد 
والغالبية تف�س����ل البحرين، وهي فر�سة 
لنتعا�����س ال�س����وق املحلي����ة والقت�ساد 
البحرين����ي، تليه����ا الكويت ث����م الإمارات 

وعمان. 
من جانبه، قال املدير العام يف فندق 
اجلولدن تولي����ب، عبدالرحيم ال�سيد، ان 
حجوزات الفندق لعي����د الأ�سحى و�سلت 
حت����ى الآن اإل����ى 40 % ترتك����ز غالبيتها 
م����ن قب����ل ال�سعودية اإن كان����وا مواطنني 
اأو مقيمني وثاني����ا من الكويت مواطنني 

ومقيمني.
م����ن  كث����ريا  هن����اك  اأن  واأ�س����اف 
احلج����وزات تك����ون قب����ل ن�س����ف �ساع����ة 
تقريب����ا من الو�سول للفن����دق عن طريق 
املواقع اللكرتوني����ة، لفتا اإلى اأن ن�سبة 

الإ�سغ����ال الفندقي �ستب����داأ بالرتفاع من 
اأول اأي����ام عيد الأ�سحى، مبيًنا اأن الفندق 
قد قام بتنظي����م برامج ترفيهية منا�سبة 
للعوائل، موؤكدا اأن الفندق يقدم الربامج 
ال�سياحي����ة والعائلي����ة دائما وم����ن برامج 
ه����ذا العام تقدمي فرق����ة رو�سية لعر�س 
اأوبرا، كما �سيكون يف يوم اجلمعة املقبل 
“غداء العي����د العائلي” بالتعاون مع اأحد 

مطاعم الفندق.
واأكد اأن اأكرث احلجوزات �ستكون من 
قبل اململكة العربية ال�سعودية مواطنني 
اأو مقيم����ني اأجانب، متوقعاً اأن تكون 70 

% من احلجوزات من قبل ال�سعودية.
واأ�سار اإل����ى اأن ال�سياحة العائلية من 
اأهم الأمور املطلوب����ة يف اإجازات الأعياد، 
مبين����اً اأن قطاع ال�سياح����ة يف البحرين من 
اأه����م القطاع����ات لدخ����ل اململك����ة حيث 
ان����ه يعتم����د على الكث����ري مث����ل الفنادق 
والأ�س����واق  واملوا�س����الت  واملطاع����م 

وغريها من اأمور.
واأو�سح اأن املناف�س����ة بني الفنادق 
موجودة دائما خ�سو�سا اأن العر�س اأكرث 
من الطلب يف مملكة البحرين مع تد�سني 
وافتت����اح فنادق جديدة بني فرتة واأخرى 
مما يوؤدي اإلى انخفا�س يف اأ�سعار الغرف.

احلكومة ملتزمة بالطرح الأويل العام لأرامكو
نفى تقارير بخ�سو�س نية الإلغاء... وزير الطاقة ال�سعودي:

الريا�س- وا�س، ا ف ب: رًدا 
على ما تناقلته عدٌد من و�سائل 
الإع����الم ع����ن ني����ة اإلغ����اء الطرح 
الأويل العام لأرامكو ال�سعودية، 
اأ�سدر وزير الطاق����ة وال�سناعة 
والرثوة املعدنية رئي�س جمل�س 
اإدارة اأرامكو ال�سعودية خالد بن 
عبدالعزيز الفال����ح، بياًنا ينفي 
فيه هذه التقارير وا�سًفا اإّياها 

بغري ال�سحيحة.
وذكر الفالح “ اأن احلكومة 
ل ت���زال ملتزم���ة بالطرح الأويل 
ال�سعودي���ة،  لأرامك���و  الع���ام 
وف���ق الظ���روف املالئم���ة، ويف 
الوقت املنا�س���ب الذي تختاره 
احلكومة، م�س���رًيا اإلى اأن الإطار 
الزمن���ي للط���رح �سيعتمد على 
ذل���ك  يف  مب���ا  عوام���ل،  ع���دة 
منا�سب���ة اأو�ساع ال�سوق لتنفيذ 
عملي���ة الطرح، وكذل���ك عملية 
قط���اع  يف  حمتمل���ة  ا�ستح���واذ 
التكرير والكيميائيات �ستقوم 
بها ال�رسك���ة بتوجيه من جمل�س 
اإدارته���ا خالل الأ�سه���ر القليلة 

املقبلة.
ال�ستع���دادات  اإط���ار  ويف 
للط���رح الأويل الع���ام لأرامك���و 
ال�سعودي���ة، اتخ���ذت احلكوم���ة 
عدة اإج���راءات مهمة م���ن بينها 
اإ�س���دار نظ���ام �رسيب���ة امل���واد 
واإع���ادة  الهيدروكربوني���ة، 
اإ�س���دار اتفاقية امتياز ح�رسية، 
وتعي���ني جمل����س اإدارة جدي���د 
لل�رسكة، بالإ�سافة اإلى اإجراءات 
اأخرى م���ن اأجل حماية م�ساحلها 
امل�ستثمري���ن  وم�سال���ح 

املحتملني.
اأرامك����و  حقق����ت  وبدوره����ا 
ال�سعودية ع����دة اإجنازات �سمن 
اله����ادف  الداخل����ي  برناجمه����ا 

الأويل  للط����رح  لال�ستع����داد 
الع����ام، وم����ن اأه����م م����ا �سمل����ه 
ذل����ك الربنامج تعدي����ل نظامها 
والتحّول  الداخلي����ة،  ولئحته����ا 
اإل����ى �رسك����ة م�ساهم����ة، وموائمة 
وتقاريره����ا  املالي����ة  قوائمه����ا 
لقطاع����ات  الداخلي����ة  املالي����ة 
لتتواف����ق  الرئي�سّي����ة  الأعم����ال 
م����ع متطلبات الأ�س����واق املالية 
املحتمل����ة للط����رح، اإ�سافة اإلى 
تاأ�سي�����س اإدارة للعالق����ات م����ع 
وا�ستكم����ال  امل�ستثمري����ن، 
م�ستق����ل  تقيي����م  عملي����ة  اأول 
الهيدروكربونية،  لالحتياطيات 
مم����ا يوؤكد عل����ى مكان����ة ال�رسكة 
قط����اع  يف  والفري����دة  الرائ����دة 

الطاقة.
الإجن����ازات  ه����ذه  وتع����د 
مهم����ة واإيجابي����ة، اأخ����ًذا يف عني 
املعق����دة  الإج����راءات  العتب����ار 
لإع����داد  تنفيذه����ا  يت����م  الت����ي 
ال�رسكة واململك����ة لطرح عاملي 
غ����ري م�سبوق م����ن ناحية اجلودة 

واحلجم.

وتعترب خطة طرح 5 باملئة 
م����ن اأرامك����و لالكتت����اب، الت����ي 
يتوقع اأن تكون اأكرب عملية طرح 
ا�سه����م يف العامل، حج����ر الزاوية 
لربنامج ويل العهد الأمري حممد 
بن �سلم����ان الإ�سالحي ولتنويع 
الدخل وع����دم العتماد  م�سادر 

على النفط.
لكن م�سوؤويل اأرامكو ا�ساروا 
م����رارا الى ظروف غري مالئمة يف 
الطرح  لتاأجيل  املالي����ة  ال�سوق 
الأويل الذي كان مقررا يف وقت 
ما هذا العام، مع ت�سكيك بع�س 

املراقبني بحدوث الكتتاب.
جدي����دة  تكهن����ات  وث����ارت 
ح����ول عملية الطرح الأربعاء بعد 
ظهور تقري����ر اعالمي يفيد باأن 
اململك����ة اأوقف����ت اخلط����ة ومت 
املاليني  امل�ست�ساري����ن  ت�رسيح 

الذين يعملون عليها.
لندن  بور�سات  وتناف�س����ت 
ونيويورك وهونغ كونغ جميعها 
من اجل احل�سول على ح�سة من 

الطرح.

• وزير الطاقة والرثوة املعدنية ال�سعودي 	

زينب العكري
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ت�ساعد حرب التجارة بني اأمريكا وال�سني مع بدء تطبيق ر�سوم جديدة
الر�سوم اجلمركية بني البلدين ترتفع لـ 100 مليار دوالر

وا�سنطن – رويـــرز: �سعدت الواليات املتحدة 
وال�سني حربهما التجارية املريرة عرب تطبيق ر�سوم 
جمركية عقابية ن�سبتها 25 % على �سلع قيمتها 16 
مليار دوالر من كل دولة على االأخرى حتى يف الوقت 
الذي ا�ستاأنف فيه م�سوؤولون متو�سطو امل�ستوى من 

اجلانبني حمادثات يف وا�سنطن.
ويفر�ض اأكرب اقت�سادين يف العامل حاليا ر�سوما 
جمركية على منتجات قيمتهـــا االإجمالية 100 مليار 
دوالر منـــذ اأوائـــل يوليو متوز ويجهـــزان للمزيد مما 

يعزز التهديدات للنمو االقت�سادي العاملي.
وقالـــت وزارة التجـــارة ال�سينيـــة اإن وا�سنطن 
“تظل متعنتة” بتطبيقها الر�سوم اجلمركية االأحدث 

والتي دخلت حيز النفاذ من قبل اجلانبني.
واأ�سافـــت الـــوزارة يف بيـــان مقت�سب “ال�سني 
تعار�ـــض هذا بحـــزم، و�ستوا�ســـل اتخـــاذ االإجراءات 

امل�سادة ال�رضورية”.
وقالـــت “يف الوقت ذاته، وبغيـــة حماية التجارة 

احلـــرة واالأنظمـــة متعـــددة االأطـــراف والدفـــاع عـــن 
م�ساحلهـــا امل�رضوعـــة، فـــاإن ال�ســـني �ستقيم دعوى 
بخ�سو�ـــض اإجراءات الر�سوم تلـــك مبوجب اآلية ف�ض 

النزاعات يف منظمة التجارة العاملية”.
وهـــدد الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب بفر�ض 
ر�سوم جمركية على جميع ال�سلع ال�سينية امُل�سدرة 
اإلى الواليات املتحـــدة تقريبا والبالغة قيمتها اأكرث 
من 500 مليـــار دوالر �سنويا ما مل توافق بكني على 
اإجـــراء تغيرات كبـــرة يف ممار�ساتها ب�ساأن امللكية 
الفكريـــة وبرامج الدعم ال�سناعـــي وهياكل الر�سوم 

وت�سري املزيد من ال�سلع االأمريكية.
ويزيد ذلك الرقـــم بكثر عما ت�ستورده ال�سني 
من الواليـــات املتحدة مما يثر خماوف من اأن بكني 
قد تدر�ـــض اأ�سكاال اأخـــرى للرد مثل زيـــادة �سعوبة 
عمـــل ال�ـــرضكات االأمريكيـــة يف ال�ســـني اأو ال�سمـــاح 
لعملتهـــا اليوان باالنخفا�ض اأكـــرث لدعم م�سدريها. 
وقـــال وزير التجـــارة االأمريكـــي ويلبـــور رو�ض على 

تلفزيون CNBC االأربعاء “لن ي�ست�سلموا ب�سهولة. 
من الطبيعي اأن يردوا بع�ض ال�سيء”.

واأ�ســـاف “لكن يف نهاية املطـــاف، لدينا ذخرة 
اأكـــرث بكثر مما لديهم. يعرفون هذا. لدينا اقت�ساد 

اأقوى بكثر مما لديهم”.
ويعتقـــد االقت�ساديـــون اأن فر�ـــض ر�سوم على 
واردات مبئـــة مليار دوالر يقل�ـــض التجارة العاملية 
نحو 0.5 %. ويقدر اخلرباء اأن للر�سوم تاأثرا مبا�رضا 

على منو االقت�ســـاد ال�سيني يف 2018 مبا بني 0.1 
و0.3 نقطـــة مئوية، واأن لها تاأثـــرا بن�سبة اأقل على 
الواليات املتحدة، لكن التاأثـــر �سيكون اأكرب العام 
القـــادم، ف�سال عـــن االإ�رضار بـــدول اأخـــرى و�رضكات 
ترتبـــط ب�سل�سلة التوريـــدات العاملية ل�سني. تدخل 
الر�سوم حيز التنفيذ يف ظل حمادثات ت�ستمر يومني 
يف وا�سنطن بني م�سوؤولـــني من اجلانبني، وهي اأول 
مفاو�سات ر�سمية منذ اجتمع وزير التجارة االأمريكي 
مـــع ليو خه نائـــب رئي�ض جمل�ض الدولـــة ال�سيني يف 
بكني يف يونيـــو  وعربت جمموعـــات ممثلة مل�سالح 
ال�ـــرضكات عـــن اأملهـــا يف اأن ي�ســـكل االجتمـــاع بداية 
مفاو�ســـات جـــادة ب�ســـاأن التغيـــرات يف �سيا�سات 

التجارة واالقت�ساد ال�سيني التي يطلبها ترامب.
لكـــن ترامب اأبلغ رويرز االثنـــني اأنه ال “ينتظر 
الكثر” مـــن املحادثات التي يقودهـــا وكيل وزارة 
اخلزانـــة االأمريكيـــة ديفيـــد مالبا�ـــض ونائـــب وزير 

التجارة ال�سيني وانغ �سو ون.

اأ�سهم اأوروبا ترتفع ور�سوم التجارة توؤثر �سلبا على قطاع ال�سيارات

االأ�سهـــم  ارتفعـــت  رويـــرز:   – لنـــدن 
االأوروبية يف املعامالت املبكرة اأم�ض اخلمي�ض 
بعد انطالق اأحـــدث جولة من الر�سوم التجارية 
االأمركيـــة ال�سينيـــة، مما اأحلـــق ال�رضر بقطاع 
ال�سيـــارات ال�سديد التاأثر بالتجـــارة لكنه عزز 
الطلب على قطاعـــات من املعتقد اأنها مبناأى 

اأكرث عن النزاع التجاري املت�ساعد.
و�سعد املوؤ�ـــرض �ستوك�ـــض 600 االأوروبي 
0.2 باملئـــة بدعـــم مـــن االأ�سهـــم “الدفاعية” 
يف قطاعـــات التكنولوجيـــا والرعايـــة ال�سحية 
وال�سلع اال�ستهالكية االأ�سا�سية، والتي ي�سعى 
اإليهـــا امل�ستثمـــرون كرهـــان اآمـــن يف اأوقات 
ال�سبابيـــة نظرا للنمو القـــوي الأرباح ال�رضكات 
العاملـــة يف هذه القطاعات وارتفاع توزيعاتها 

النقدية.
وفر�ســـت الواليـــات املتحـــدة وال�ســـني 
ر�سومـــا جمركيـــة متبادلة ن�سبتهـــا 25 باملئة 
على �سلع بقيمة 16 مليار دوالر لكل منهما يف 
وقـــت مبكر من اليوم، لت�ســـل قيمة الواردات 
اخلا�سعـــة للر�سوم من قبـــل اجلانبني اإلى 50 
مليـــار دوالر منـــذ اأوائـــل يوليو متـــوز وو�سط 

جتهيزات للمزيد.
وت�سدرت اأ�سهم �رضكات ال�سيارات قائمة 
القطاعـــات االأ�ســـواأ اأداء لليوم الثـــاين. واأم�ض 
االأربعـــاء ت�سبـــب اإنـــذار مفاجئ ب�ســـاأن االأرباح 
من كونتننتـــال ل�سناعة االإطارات يف انخفا�ض 
ال�سهـــم واأثر �سلبا على القطـــاع وهو اأحد اأكرث 

القطاعات ت�رضرا مبخاوف الر�سوم اجلمركية.

وانخف�ـــض �سهم كونتننتـــال 2.8 باملئة، 
ليتذيل املوؤ�رض داك�ض االأملاين، ولتبلغ خ�سائره 

15 باملئة منذ فتح جل�سة االأربعاء.
�سناعـــة  �ـــرضكات  اأ�سهـــم  وانخف�ســـت 
ال�سيارات داميلر وبي.ام.دبليو وفولك�سفاجن 
0.6 باملئـــة اإلى 0.8 باملئة، يف حني ت�سدرت 
اأ�سهـــم فولفـــو ورينو ومي�ســـالن وبيجو قائمة 

االأ�سواأ اأداء على املوؤ�رض كاك 40 الفرن�سي.
وبعيـــدا عن التحـــركات املرتبطة باحلرب 
التجاريـــة، قفـــزت اأ�سهـــم ريـــان اإيـــر لرحالت 
باملئـــة   4.7 التكلفـــة  منخف�ســـة  الطـــران 
لتت�ســـدر املكا�سب على املوؤ�رض �ستوك�ض بعد 
اأن قال احتاد لطيـــاري اأيرلندا اإنه تو�سل اإلى 

اتفاق يف نزاع عمايل.

الريا�ــــض – االقت�سادية: قال م�ست�سار االأمن 
القومي االأمركي جون بولتون اإن العقوبات التي 
اأعادت الواليات املتحدة فر�سها على اإيران اأكرث 
فاعلية مما كان متوقعا، م�سرا اإلى اأن ما تعهدت 
بــــه قطر غر كاف الإخراج اقت�ساد تركيا من اأزمته 

الراهنة.
واأعــــادت االإدارة االأمركيــــة فر�ض العقوبات 
علــــى اإيــــران بعد ان�سحــــاب وا�سنطن مــــن االتفاق 
النــــووي الــــدويل الذي اأبــــرم العــــام 2015، الذي 
تعتــــربه الواليات املتحدة غر كاف حلرمان اإيران 
مما حتتاج اإليه ل�سنــــع قنبلة ذرية ودافعا لتدخل 

طهران يف �سوؤون ال�رضق االأو�سط.
وقــــال بولتــــون خــــالل مقابلة مــــع “رويرز”، 
“دعنــــي اأكــــن وا�سحــــا، نعتقــــد اأن اإعــــادة فر�ض 
العقوبات لهــــا تاأثر كبر بالفعــــل على اقت�ساد 

اإيران وعلى الراأي العام داخل اإيران”.
ويعــــاين االقت�ســــاد االإيــــراين ارتفــــاع معدل 
البطالــــة والت�سخــــم اإ�سافــــة اإلــــى خ�ســــارة الريال 
ن�ســــف قيمته منــــذ اأبريــــل. وزادت اإعــــادة فر�ض 

العقوبات االأمر �سوءا.
وتظاهــــر اآالف االإيرانيني يف االأ�سابيع القليلة 
املا�سيــــة احتجاجــــا على االرتفاع احلــــاد يف اأ�سعار 
بع�ــــض املواد الغذائية ونق�ض الوظائف والف�ساد 
احلكومي. وكثرا ما حتولت االحتجاجات على غالء 

املعي�سة اإلى مظاهرات مناه�سة للحكومة.
خا�ســــة  االآثــــار،  اأن  “اأظــــن  بولتــــون  وقــــال 
االقت�شادي����ة، اأقوى مم����ا توقعنا... لك����ن الن�شاط 
االإيــــراين يف املنطقة ما زال عدوانيــــا: ما يفعلونه 

يف العــــراق ويف �سورية ومع حزب اهلل يف لبنان ويف 
اليمن وما هددوا بفعله يف م�سيق هرمز”.

ا�سراتيجيــــا  مائيــــا  امل�سيــــق ممــــرا  ويعــــد 
ل�سحنــــات النفط التي هددت اإيــــران مبنع مرورها 
ردا علــــى دعــــوات االإدارة االأمركيــــة حلظــــر كل 

�سادرات النفط االإيراين.
وقال بولتون “لنكن وا�سحني، تغير النظام 
يف اإيــــران لي�ض �سيا�سة اأمركية. لكن ما نريده هو 

تغير هائل يف �سلوك النظام”.
وفر�ســــت وا�سنطــــن يف اأغ�سط�ــــض عقوبــــات 
جديــــدة علــــى طهــــران ت�ستهــــدف جتــــارة الذهب 
ومعــــادن ثمينــــة اأخــــرى وم�سرياتها مــــن الدوالر 

االأمركي و�سناعة ال�سيارات.
وقال ترمب اإن الواليــــات املتحدة �ستفر�ض 
حزمــــة اأخرى مــــن العقوبــــات، �ستكــــون اأقوى، يف 
)نوفمــــرب( وت�ستهــــدف مبيعــــات النفــــط االإيراين 

وقطاع البنوك.
وت�سعى قوى اأوروبيــــة ل�سمان ح�سول اإيران 
على منافــــع اقت�ساديــــة كافية الإقناعهــــا بالبقاء 
يف االتفــــاق، وثبت مــــدى �سعوبة ذلك ب�سبب قلق 
�رضكات اأوروبيــــة كثرة من العقوبــــات االأمركية 
النفــــط  جمموعــــة  وان�سحبــــت  النطــــاق،  وا�سعــــة 

الفرن�سية توتال من م�رضوع كبر للغاز يف اإيران.
وقال بولتــــون “نتوقع اأن يــــرى االأوروبيون، 
كمــــا ترى ال�رضكات يف كل اأنحاء اأوروبا، اأن االختيار 
بــــني اإجراء معامالت مع اإيــــران واإجراء معامالت مع 

الواليات املتحدة وا�سح جدا لهم”.
واأ�ساف “لذا �ســــرى اإلى ماذا �ستوؤول االأمور 

يف نوفمــــرب. لكــــن الرئي�ــــض )ترمــــب( جعــــل االأمر 
وا�سحا جدا.. اأنه يريد ممار�سة اأق�سى �سغط على 

اإيران.. وهذا هو ما يحدث”.
وتابــــع قائــــال: “يجب اأال يكــــون هناك �سك يف 
رغبــــة الواليــــات املتحــــدة يف حل امل�ساألــــة �سلميا 
لكننــــا م�ستعدون متامــــا الأي احتمــــاالت من جانب 

اإيران”.
من جانبها، قالت امل�ست�سارة االأملانية اأجنيال 
مــــركل، اإنهــــا تتفق مــــع وزيــــر خارجيتهــــا يف اأن 
العالقات مــــع الواليات املتحــــدة ت�سهد تغرات، 
لكنهــــا اأحجمت عن تاأييــــد دعوتــــه الإقامة االحتاد 
االأوروبــــي نظام مدفوعات م�ستقــــال من اأجل اإنقاذ 

االتفاق النووي العاملي مع اإيران.
وقالــــت مــــركل لل�سحافيني “فيمــــا يتعلق 
مب�ساألة اأنظمة املدفوعات امل�ستقلة، لدينا بع�ض 

امل�سكالت يف تعامالتنا مــــع اإيران، بال �سك، وعلى 
اجلانب االآخر نعلم اأن نظام �سويفت مهم جدا فيما 
يخ�ض م�ساألة متويل االإرهاب على �سبيل املثال”. 
واأ�سافــــت اأنه من املهم جــــدا احلفاظ على تعاون 

جيد مع الواليات املتحدة يف جمال االأمن.
ومــــن اإيران انتقاال اإلى تركيــــا، قال م�ست�سار 
االأمــــن القومــــي االأمركي، اإنه ميكــــن الأنقرة اإنهاء 
االأزمــــة التي متــــر بها اللــــرة فورا باإطــــالق �رضاح 
الق�ض االأمركي املحتجز يف تركيا، موؤكدا اأن �سخ 

اأموال قطرية لن ي�ساعد االقت�ساد الركي.
وت�سهــــد اللــــرة الركيــــة تراجعا منــــذ اأمرت 
وا�سنطــــن بفر�ــــض ر�سوم ردا علــــى احتجاز الق�ض 
اأنــــدرو بران�ســــون بتهمــــة ال�سلــــوع يف االنقــــالب 

الفا�سل بركيا يف العام 2016.
وينفــــي بران�ســــون ارتكاب اأي خطــــاأ، وملحت 

اأنقرة من قبل اإلى اأن م�سره ميكن ربطه مب�سر 
فتــــح اهلل كولــــن رجل الديــــن الركــــي املقيم يف 
الواليات املتحدة الذي يتهمه الرئي�ض رجب طيب 

اأردوغان بتدبر حماولة االنقالب.
وقال بولتون “ارتكبت احلكومة الركية خطاأ 

كبرا بعدم اإطالق �رضاح الق�ض بران�سون”.
ور�ســــخ اأمــــر قطر هــــذا ال�سهــــر بامل�سادقة 
على حزمة م�رضوعات اقت�سادية، مبا يف ذلك تعهد 

بدعم لركيا بقيمة 15 مليار دوالر.
واأبــــدى بولتــــون ت�ســــككا اإزاء تدخــــل، وقــــال 
“اأعتقد اأن ما تعهدوا به غر كاف اإطالقا الإحداث 
تاأثر يف اقت�ســــاد تركيا، اإنه لي�ض نافعا بالتاأكيد 

لكن �سرى ما �سينتج فعال عن تعهدهم”.
وي�ستغل الرئي�ض الركي رجب طيب اأردوغان 
اخلــــالف املريــــر بــــني بــــالده والواليــــات املتحدة 
الإلقاء اللــــوم يف امل�ساكل الكبــــرة التي يواجهها 
االقت�ســــاد الركي على عدو خارجــــي ولي�ض على 

امل�ساكل داخل بالده، كما قال حمللون.
وخــــالل االأ�سهــــر االأخــــرة حــــذر حمللــــون باأن 
االختــــالالت االقت�سادية تعنــــي اأن اقت�ساد تركيا 
�سيواجه م�ساكل كبرة، حتى قبل العقوبات التي 
اأعلنها الرئي�ض االأمركي دونالد ترمب واأدت اإلى 

انخفا�ض حاد يف �سعر اللرة الركية.
اإال اأن االإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا اإدارة ترمب 
�سمحــــت الأردوغــــان باإلقــــاء اللــــوم يف امل�ســــاكل 
االقت�ساديــــة وانهيار اللرة علــــى البيت االأبي�ض 
واللعب على امل�ساعر املناه�سة للواليات املتحدة 

املنت�رضة يف خمتلف فئات املجتمع الركي.

لنـــدن – رويـــرز: انخف�ســـت اأ�سعار 
الذهـــب اأم�ـــض اخلمي�ـــض، بعـــد اأن بلغت 
اجلل�ســـة  يف  اأ�سبـــوع  يف  م�ستـــوى  اأعلـــى 
ال�سابقـــة، يف الوقـــت الـــذي ارتفـــع فيـــه 
الدوالر بفعل املخاوف من جولة اأخرى من 
الر�سوم اجلمركية االأمركية على ال�سني 

وتوقعات بزيادة اأ�سعار الفائدة.
بتوقيـــت   0651 ال�ساعـــة  وبحلـــول 
جرينت�ـــض انخف�ض الذهـــب يف املعامالت 
الفوريـــة 0.3 باملئة اإلى 1191.62 دوالر 
لالأوقية )االأون�سة(. وبلغت اأ�سعار الذهب 
اأعلـــى م�ستوياتها منـــذ 13 اأغ�سط�ض عند 
ال�سابقـــة،  اجلل�ســـة  يف  دوالر   1201.51
لكنه ف�سل يف التم�سك بامل�ستوى النف�سي 
املهـــم البالغ 1200 دوالر بعـــد اأن ارتفع 
مـــن اأدنى م�ستـــوى يف عـــام ون�سف العام 
والـــذي الم�سه االأ�سبـــوع املا�سي. وتراجع 
الذهـــب يف العقود االأمركيـــة االآجلة 0.5 
باملئة اإلى 1197.8 دوالر لالأوقية. وقال 
بيـــر فـــوجن مديـــر التـــداول لـــدى وينج 
فوجن للمعـــادن النفي�ســـة يف هوجن كوجن 
”النا�ض قلقون ب�ساأن اجلولة اجلديدة من 
الر�سوم اجلمركية االأمركية على ال�سني 
وي�سرون الدوالر الـــذي ُينظر اإليه كمالذ 
اآمن حاليا“. ويجتمع م�سوؤولون اأمركيون 
و�سينيـــون للمـــرة االأولـــى يف اأكـــرث مـــن 
�سهرين للعثور علـــى و�سيلة للخروج من 

النزاع التجاري العميق بني البلدين.

 الذهب ينخف�ض 
مع �سعود الدوالر

دبـــي – �سي ان بـــي �ســـي: تراجعت 
اأ�سعار النفط حتت وطـــاأة النزاع التجاري 
املتحـــدة  الواليـــات  بـــني  املت�ساعـــد 
وال�سني لكن انخفا�سا يف خمزونات اخلام 

التجارية االأمركية قدم بع�ض الدعم.
وكانت العقود االآجلـــة خلام القيا�ض 
العاملي برنت عند 74.54 دوالر للربميل 
منخف�ســـة 24 �سنتـــا مبا يعـــادل 0.3 % 
عـــن اإغالقها ال�سابـــق. و�سجلت عقود خام 
غـــرب تك�سا�ـــض الو�سيـــط 67.80 دوالر 
بانخفا�ض �ستة �سنتات عن اأحدث ت�سوية 
لهـــا مدعومـــة بع�ـــض ال�ســـيء براجع يف 

خمزونات اخلام بالواليات املتحدة.
و�سعفـــت االأ�ســـواق العاملية يف ظل 
احتـــدام النـــزاع التجـــاري بـــني الواليات 
املتحـــدة وال�سني والذي قـــد يكبح النمو 
االقت�ســـادي. و�سعدت الواليات املتحدة 
وال�سني حربهما التجارية ال�رضو�ض اليوم 
بتطبيق ر�سوم عقابية ن�سبتها 25 باملئة 
علـــى �سلـــع قيمتها 16 مليـــار دوالر لكل 
منهما. وتعقـــد وا�سنطـــن اجتماعات هذا 
االأ�سبـــوع ب�ساأن فر�ض ر�ســـوم على قائمة 
واردات �سينيـــة مقرحـــة قيمتهـــا 200 

مليار دوالر اإ�سافية.
وقالـــت وكالة موديز “مـــن املتوقع 
لهذه االإجـــراءات اأن حتذف مـــا ي�سل اإلى 
0.5-0.3 نقطـــة مئويـــة من منـــو الناجت 

االإجمايل احلقيقي لل�سني يف 2019.

النفط ينخف�ض مع 
ت�ساعد النزاع التجاري

وا�سنطن: فاعلية عقوبات اإيران اأكرث من املتوقع... وتعهدات قطر لن تنقذ اقت�ساد تركيا



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.

هاتف: 33277337  -   39993932
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لقاء �شعودي رو�شي يف مو�شكو االأربعاء املقبل

نقل���ت وكال���ة تا�س الرو�شية لالأنباء ع���ن املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية قوله���ا اإن وزير اخلارجية 
�شريجي الفروف �شيجري حمادثات مع نظريه ال�شعودي عادل اجلبري يف مو�شكو 29 اأغ�شط�س.

وقالت املتحدثة با�شم اخلارجية الرو�شية، ماريا زاخاروفا، يف موؤمتر �شحايف عقدته ام�س اخلمي�س، 
اإن اجلبري، �شيقوم بزيارة عمل للعا�شمة الرو�شية.

واأ�شاف���ت: “ننظ���ر اإلى ه���ذا اللقاء املرتقب بني وزي���ري خارجية بلدينا كج���زء ال يتجزاأ من احلوار 
ال�شيا�شي الدوري وامل�شتند اإلى الثقة املتبادلة مع ال�رشكاء ال�شعوديني عن دائرة وا�شعة من الق�شايا 
التي تثري اهتمامنا امل�شرتك”.   واأو�شحت زاخاروفا اأن “احلديث �شيدور يف اللقاء حول االأو�شاع يف كل 
من �شوريا واليمن وليبيا ومنطقة اخلليج والت�شوية الفل�شطينية االإ�رشائيلية، كما �شتكون بني موا�شيع 
حمادث���ات الوزيري���ن اآفاق العمل امل�ش���رتك يف اإطار من�شة احلوار اال�شرتاتيج���ي رو�شيا – دول منطقة 

اخلليج، والتي تتخذ من العا�شمة ال�شعودية الريا�س مقرا لها”.
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طرابلس ـ دب أ:

موسكو ـ وكاالت:

رام اهلل ـ دب أ:

البصرة ـ آر تي:

جنيف ـ أف ب:

اأف���اد م�ش���وؤول اأمن���ي ليب���ي، اأم����س 
اخلمي�س، مبقتل 4 اأفراد يف نقطة تفتي�س 
�رشقي العا�شم���ة طرابل�س، على اإثر هجوم 
�شن���ه م�شلحون، يعتقد اأنه���م ينتمون اإلى 

تنظيم داع�س املت�شدد.
وق���ال رئي����س بلدية زلي���ن، مفتاح 
حمادي، اإن الهجوم وقع بني بلدتي زلين 
واخلم����س على الطري���ق ال�شاحلي املوؤدي 

من طرابل�س اإلى �رشق البالد.
وذكرت و�شائل اإعالم حملية ليبية اأن 
الهج���وم ا�شتهدف بواب���ة “عني كعام” يف 
مدينة زلين )����رشق طرابل�س(، حيث قتل 
امل�شلحون 4 من اأفراد االأمن ذبحا، يف حني 

اأ�شيب 3 اآخرون.
ونقلت تلك الو�شائل عن م�شدر اأمني 
ليبي قوله اإن اأفراد االأمن متكنوا من اإلقاء 
القب�س على اأحد املهاجمني بعد اإ�شابته، 
لك���ن هويته مل تعرف بعد. واأُغلق على اإثر 
احلادث الطري���ق ال�شاحل���ي الوا�شل بني 

زلين واخلم�س.

طال���ب اأم���ني ����رش اللجن���ة التنفيذية 
ملنظم���ة التحري���ر الفل�شطيني���ة �شائ���ب 
عريقات، بفر�س عقوب���ات على اإ�رشائيل، 
حتى اعرتافها ووفائها بالتزاماتها مبوجب 
القانون الدويل وق���رارات االأمم املتحدة. 
واأك���د عريق���ات اأن االإعالن ع���ن بناء مزيد 
من الوح���دات اال�شتيطانية غري القانونية 
والت���زام  الفل�شطيني���ة،  االأرا�ش���ي  يف 
احلكومة االإ�رشائيلية بالتو�شع اال�شتعماري 
والف�شل العن�رشي، ه���و ح�شيلة الت�شجيع 
االأمريكي النتهاكات اإ�رشائيل. واأ�شار بهذا 
اخل�شو�س، اإلى اأن االمتناع عن اإدانة مثل 
ه���ذه اخلطط اال�شتعمارية غ���ري القانونية 
من قب���ل وزارة اخلارجي���ة االأمريكية، اإمنا 
ي���زود تل اأبي���ب باخلط االأخ����رش ملوا�شلة 
خروقاته���ا للقان���ون الدويل الت���ي تهدد 
وطال���ب  املنطق���ة.  يف  واالأم���ن  ال�ش���الم 
عريقات بو�ش���ع اإ�رشائيل مو�شع امل�شاءلة 
واملحا�شبة، م�شرياً اإلى تقرير االأمني العام 
لالأمم املتحدة حول تاأمني احلماية الدولية 

لل�شعب الفل�شطيني.

ت�شبب���ت املياه امللوث���ة، التي تعاين 
منه���ا حمافظة الب����رشة العراقي���ة، بت�شمم 
املئات م���ن ال�شكان الذي���ن اكتظت بهم 
م�شت�شفيات املحافظة يف االأيام املا�شية.

وك�شف���ت �شعب���ة الرقاب���ة ال�شحي���ة 
يف دائ���رة �شح���ة الب�رشة عن ارتف���اع ن�شبة 
التلوث مبياه االإ�شالة يف املحافظة ب�شكل 
كبري ج���دا، وقالت اإن التل���وث الكيميائي 
يف مي���اه االإ�شال���ة بل���غ 100 %، والتلوث 
اجلرثومي 50 %. واكتظت امل�شت�شفيات 
باملواطنني امل�شابني بالت�شمم، يف وقت 
تع���اين فيه تل���ك امل�شت�شفيات من نق�س 
�شحافي���ة  ت�رشيح���ات  ويف  اخلدم���ات.  يف 
لو�شائل اإعالم حملية، ك�شف ع�شو جمل�س 
حمافظ���ة الب����رشة، كرمي �ش���واك، يف وقت 
�شابق م���ن االأ�شبوع، عن اإ�شاب���ة اأكرث من 
4 اآالف مواط���ن بحاالت االإ�شه���ال ب�شبب 

املياه امللوثة.

قالت االأمم املتحدة اإن ديفيد كرين، 
جرائ���م  يف  ال�شاب���ق  االأمريك���ي  املدع���ي 
احلرب، الذي مت تعيين���ه ال�شهر املا�شي 
رئي�شا للجنة التحقيق يف اال�شتباكات بني 
الفل�شطيني���ني واجلي����س االإ�رشائيلي على 

حدود قطاع غزة، ا�شتقال من من�شبه.
واأ�شافت االأم���م املتحدة يف بيان، اأن 
كرين اأبلغ جمل����س حقوق االإن�شان بقراره، 
مو�شح���ا اأن ال�شب���ب يع���دو اإل���ى “ظروف 
�شخ�شي���ة ط���راأت”، واأن املجل�س “يدر�س 

اخلطوات املقبلة”.
وكري���ن هو م�شوؤول قان���وين اأمريكي 
�شابق عم���ل رئي�شا لالدعاء مبحكمة خا�شة 
يف �شرياليون بني العامني 2002 و2005. 
وج���رى تعيين���ه رئي�ش���ا للجن���ة التحقي���ق 

املوؤلفة من 3 اأفراد يف 25 يوليو.
وقت���ل اجلي����س االإ�رشائيل���ي اأكرث من 
170 فل�شطيني���ا يف احتجاج���ات اأ�شبوعية 
بداأت يف اأواخر مار�س حتت ا�شم “م�شريات 

العودة”، وال تزال تتجدد كل يوم جمعة.

مقتل 4 بهجوم على نقطة 
تفتي�س �رشقي طرابل�س

عريقات يطالب املجتمع 
الدويل مبعاقبة اإ�رشائيل

املياه امللوثة ت�شمم 
املئات يف حمافظة الب�رشة

ا�شتقالة رئي�س جلنة 
التحقيق االأممية يف غزة

اأمري مكة: رحبنا باحلجاج القطريني لكن الدوحة منعتهم
�شيوف الرحمن يوؤدون طواف الوداع مع قرب انتهاء املنا�شك ب�شالم

واأ�ش���اف اأن اململكة العربي���ة ال�شعودية تت�رشف 
بخدمة احلاج اأيا كان البلد الذي جاوؤوا منه فعدد احلجاج 
االإيراني���ني مث���ال و�شل اإل���ى 86 األفا يف ه���ذا العامل. 
و�شع���ت قطر موؤخرا اإلى ت�شوير نف�شها مبثابة �شحية 
وا�شتغلت مو�شم احلج للتذرع مبنع مواطنيها من اأداء 
الفري�شة بالرغم من تقدمي الريا�س ت�شهيالت كثرية 
للحجاج القطري���ني. ورفعت منظمات حقوقية �شكوى 
جديدة اإلى جمل�س حقوق االإن�شان التابع لالأمم املتحدة 
بحق ال�شلطات القطرية، احتجاجا على انتهاك الدوحة 
للمعايري االإن�شانية مبنعها مواطنيها من اأداء فري�شة 
احلج. وطالبت الهيئات احلقوقية ال�شلطات القطرية 
بعدم التدخل يف حرية العبادة للمواطنني واملقيمني، 
داعية الدوحة اإلى قبول و�شع د�شتور يف البالد يحمي 

حرية التعبري واملعتقد والدين. 
وحمل���ت ال�شك���وى توقيع���ات منظم���ات دولي���ة 
كاملنظم���ة العربي���ة حلق���وق االإن�ش���ان يف بريطاني���ا 

واأوروبا، واملنظمة االإفريقية للرتاث وحقوق االإن�شان، 
والرابط���ة اخلليجية للحقوق واحلري���ات. وعلى الرغم 
م���ن كل املنا�شدات واملطالبات للدوح���ة، فاإن اأعداد 
املواطن���ني القطري���ني الذي���ن متنعه���م ال�شلط���ات 
القطري���ة م���ن اأداء مو�شم احل���ج يف ازدي���اد كبري منذ 
يوني���و املا�ش���ي، مم���ا يوؤك���د حقيق���ة قم���ع احلكومة 

القطرية ملواطنيها. 
وامتدت االإجراءات القطرية اجلديدة اإلى حد اإلزام 
مواطنيها بالتعهد بعدم ال�شفر اإلى احلج من خالل اأي 
دولة اأخرى، االأمر الذي يعد قمعا دينيا، وانتهاكا لكل 
االأع���راف الدولي���ة واالإن�شانية. من جان���ب اآخر، وا�شل 
حجاج بي���ت اهلل احلرام رمي اجلم���رات يف م�شعر ِمنى، 
اأم����س، يف ثاين اأيام الت�رشيق.  ويغ���ادر املتعجلون من 
احلج���اج �شب���اح اليوم االأرا�ش���ي املقد�ش���ة بعد رمي 
جمرة العقبة الو�شطى والتوجه اإلى احلرم املكي الأداء 

طواف الوداع، وهو اآخر منا�شك احلج.

• �شيوف الرحمن يوا�شلون رمي اجلمرات يف ثاين اأيام الت�رشيق	

�أم�س  �لفي�صل،  خالد  �لأميير  �ملركزية،  �حلييج  جلنة  ورئي�س  �ملكرمة  مكة  منطقة  �أميير  قييال 

�خلمي�س، �إنه ل �صحة ملا ذكرته بع�س و�صائل �لإعالم من مز�عم عن منع �ململكة �لعربية �ل�صعودية 

للحجاج �لقطريني. و�أ�صاف �أن مثل هذه �لأخبار لي�س لها تاأثر. و�أو�صح �لأمر خالد �لفي�صل، 

�أنه كان على قطر �أن ت�صمح ملو�طنيها بالذهاب �إىل �حلج. و�أ�صاف �أن �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز 

�صاهم، وقال �إنه من �ملمكن �إر�صال طائر�ت للحجاج �لقطريني يف حال �صمحت �لدوحة، لكن قطر 

منعت حجاجها من �حل�صور. و�أورد يف موؤمتر �صحايف مبنى “رحبنا مبن ��صتطاع �لو�صول �إىل 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية �أجمل ترحيب، وهم �لآن معنا يف حج هذ� �لعام”.

الدوحة بوجهني... ت�رسيبات اإ�رسائيلية تعري قطر
قرقا�س: مروجو مزاعم التطبيع ات�شاالتهم موثقة

حتدثت م�ش���ادر يف ا�رشائيل عن لقاء عقد بني 
وزير الدفاع االإ�رشائيل���ي اأفيغدور ليربمان مع وزير 
اخلارجي���ة القطري حمم���د عبد الرحم���ن اآل ثاين �رشاً 
يف قرب�س نهاية يوني���و املا�شي، لتف�شح اإ�رشائيل 
وو�شائل اإعالمها قطر جم���ددا، بت�رشيب اجتماعاتها 
املتك���ررة م���ع القي���ادات االإ�رشائيلية. وق���ال وزير 
الدولة االإماراتي لل�ش���وؤون اخلارجية، اأنور قرقا�س، 

اإن اأم���ر قط���ر واإعالمها ورف���اق طريقه���ا غريب يف 
مو�ش���وع التطبيع مع اإ�رشائي���ل. واأ�شاف يف تغريدة 
عل���ى “توي���رت” اأن الدوح���ة “تن�رش وت���رّوج اإ�شاعات 
التطبي���ع ب�ش���اأن جريانه���ا بينما ات�شاالته���ا موثقة 
وم�شتم���رة واآخرها جملة من االت�شاالت مع تل اأبيب 
حول غزة. االأخبار الكاذبة والعمى احلزبي مف�شوح”.

واأك���دت م�ش���ادر اإ�رشائيلية عن لق���اء عقد بني 
ليربم���ان وحممد عبد الرحمن اآل ثاين �رشا يف قرب�س 
نهاية يوني���و املا�شي، ملناق�شة اتفاق وقف اإطالق 

النار بني اإ�رشائيل وحما�س يف غزة. واأكدت امل�شادر 
التع���اون  اإمكاني���ة  بح���ث  اللق���اء  اأن  االإ�رشائيلي���ة 
الع�شك���ري ب���ني اإ�رشائي���ل وقطر م�شتقب���ال، اإ�شافة 
اإلى اإع���ادة افتت���اح مكات���ب للحكوم���ة االإ�رشائيلية 
يف الدوح���ة. العالقات االإ�رشائيلي���ة القطرية لي�شت 
باجلدي���دة، وتتطور �رشا يوما بع���د اآخر، فاجتماعات 
املبع���وث القط���ري حمم���د العم���ادي بامل�شوؤولني 
االإ�رشائيلي���ني بات���ت معروفة للجمي���ع، واآخرها كان 

بينه وبني وليربمان يف قرب�س اأي�شا.

ب���دد �ش���اروخ اإي���راين اأطلقت���ه ميلي�شي���ات 
احلوث���ي االإيراني���ة على اإح���دى الق���رى مبحافظة 
احلدي���دة غرب���ي اليمن، فرح���ة عي���د االأ�شحى، اإذ 
ت�شب���ب يف مقتل طف���ل واإ�شابة الع����رشات، وقلب 

العيد يف القرية اإلى ماأ�شاة.
املوالي���ة  احلوث���ي  ميلي�شي���ات  وق�شف���ت 
الإيران قرية الغليفقة التابعة ملديرية الدريهمي 
مبحافظ���ة احلديدة، الت���ي كانت م�رشح���ا للحادثة 

املاأ�شاوية، ب�شاروخ بالي�شتي اإيراين ال�شنع.
و�شق���ط ال�ش���اروخ و�شط جمع م���ن االأطفال 
كانوا يلعبون يف اإح���دى �شاحات قريتهم املحررة 
حديث���ا من اأي���دي امليلي�شي���ات االنقالبي���ة، بعد 
عودتهم اإليه���ا موؤخرا عقب �شن���وات من النزوح، 
وفق م���ا ذكرت وكال���ة االأنب���اء االإماراتي���ة، اأم�س 
اخلمي����س. ونقل���ت الوكال���ة ع���ن يا�ش���ني ح�شن، 
االأخ االأك���رب للطف���ل القتي���ل، قول���ه: “كنا نلعب 
اأن���ا واأخي مع اثن���ني من اأ�شدقائن���ا وفجاأة �شقط 
�ش���اروخ بالقرب من���ا، مم���ا اأدى اإل���ى ا�شت�شهاد 

اأخي ف���ورا نتيج���ة اإ�شابات���ه البليغ���ة وجرحت اأنا 
واأ�شدقائ���ي ب�شظايا”. واأ�ش���اف ح�شن: “مل ن�شعر 
مبا ح���دث من �شدة �شوت االنفج���ار وال�شظايا اإال 
ونح���ن يف امل�شت�شف���ى”، م�شريا اإلى اأن���ه ورفاقه 
يتمن���ون احلي���اة ب�ش���الم واأن يتمتع���وا بحقوقهم 
يف التعلي���م وال�شحة واالأمن. وقال���ت اإحدى ن�شاء 
قري���ة الغليفق���ة املاأهولة بال�ش���كان للوكالة، اإن 
احلوثي���ني مل يتوقف���وا ع���ن ا�شتخ���دام �شالح���ي 
التجويع والتخوي���ف �شد �شكان القري���ة، اإ�شافة 
اإلى الق�ش���ف الع�شوائي بال�شواري���خ البالي�شتية 

وقذائ���ف اله���اون. و�شارعت فرق اله���الل االأحمر 
االإمارات���ي اإل���ى م�شاعدة اأه���ايل القري���ة بتقدمي 
الدع���م االإغاث���ي العاج���ل لل�ش���كان الذي���ن عانوا 

ل�شنوات من ح�شار ميلي�شيات احلوثي االإيرانية.
من جانب اآخر، �شبط���ت قوات خفر ال�شواحل 
التابع���ة للجي�س الوطن���ي يف البحر االأحم���ر، م�شاء 
االأربعاء، قارب �شي���د يحمل 273 برميالً من مادة 
البارود قادم���ة من ميناء زيل���ع ال�شومايل، كانت 
يف طريقه���ا اإل���ى احلديدة للميلي�شي���ات احلوثية 

ال�شتخدامها يف عملياتها الع�شكرية.

صاروخ إيراني يحول العيد في قرية يمنية إلى مأساة

ال�شعودية تتطلع اإلى ا�شتقبال 5 ماليني حاج

ق���ال اأمري منطق���ة مكة املكرم���ة ورئي�س 
جلنة احلج املركزي���ة، االأمري خالد الفي�شل، 
العربي���ة  اململك���ة  اإن  اخلمي����س،  اأم����س 
ال�شعودية تتطلع اإلى ا�شت�شافة 30 مليون 

معتمر و5 ماليني حاج يف امل�شتقبل.
واأ�ش���اف يف موؤمت���ر �شحايف مبن���ى، اأن 
اخلط���ة �شيج���ري تنفيذها عل���ى مراحل كما 
�شيتم االإعالن عن مراحلها عن طريق الهيئة 
امللكية يف مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�شة 

يف اأ�رشع وقت.
واأو�ش���ح اأن حتديد ن�ش���ب عدد احلجاج 

يت���م م���ن كل ال���دول االإ�شالمي���ة ولي�س من 
اململك���ة فق���ط، واأن���ه لي�س م���ن �شالحيات 
منطق���ة مك���ة املكرمة اأو جلن���ة احلج حتديد 

الن�شب.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن هناك جلن���ة عليا للحج 
برئا�ش���ة وزي���ر الداخلي���ة يجتم���ع فيها كل 
ال���وزراء املعنيني، اإلى جان���ب جلنة مركزية 
تنفيذي���ة لق���رارات اللجن���ة العلي���ا برئا�شة 
اأمري منطق���ة مكة املكرمة ي�شرتك فيها كل 
ممثلي الوزارات اخلدمية يف احلج، ف�شال عن 
هيئة تطوير منطقة مك���ة املكرمة وهيئات 

اأخرى معنية باحلج.

عواصم ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

منى ـ وكاالت:

منى ـ وكاالت:

• اأنور قرقا�س	



واأكدت اخلطوط اجلوية الربيطانية اأن الرحلة 
الأخرية التي �ستغادر من لندن اإلى طهران �ستكون 
يف 22 �سبتم����رب، يف حني �ستكون اآخ����ر رحلة قادمة 

من طهران اإلى لندن يف 23 �سبتمرب املقبل.
ويف وق����ت لحق اأم�����س اخلمي�س، قال����ت اإدارة 
�رشكة “اإي����ر فران�����س”، اأنها �ستوق����ف رحالتها اإلى 
طه����ران اعتب����ارا م����ن 18 �سبتمرب املقب����ل، ب�سبب 
العقوب����ات  نتيج����ة  التج����اري  امل����ردود  �سع����ف 

الأمريكية.
وقال املكت����ب الإعالم����ي يف جمموعة اخلطوط 
اجلوي����ة الفرن�سي����ة اإن “اير فران�����س” التي اأوكلت 
الرحالت اإل����ى طهران اإلى �رشكة “جون” التابعة لها 
ذات الكلف����ة املنخف�سة، “خف�ست )عدد رحالتها( 
م����ن 3 رح����الت اأ�سبوعي����ا اإل����ى رحلة واح����دة منذ 4 
اأغ�سط�س و�ستوقف رحالتها اإلى طهران اعتباراً من 
18 �سبتمرب ب�سبب �سعف املردود التجاري”، وفق 

ما اأفادت وكالة “فران�س بر�س”.

بعد اأن انت�رشت تعليق����ات كثرية ت�ستهزئ 
مب����ا و�سفته ال�سلطات الإيرانية “ك�سف ال�ستار 
عن مقاتلة جديدة حملية ال�سنع”، ن�رشت وكالة 
ت�سني����م املقربة م����ن احلر�س الث����وري الإيراين 
تقري����راً مف�سالً توؤي����د في����ه اأن مقاتلة “كوثر” 
ه����ي نتيج����ة التعدي����ل عل����ى مقاتل����ة “�إف5-” 

الأمريكية.
وت����داول الكث����ري من الإيراني����ون �سورة يف 
مواقع التوا�س����ل الجتماعي تقارن بني مقاتلة 
“كوث����ر” و”�إف5-” الأمريكي����ة علق����وا عليها: 
“بعد 40 عام����اً متكن النظام الإيراين من �سبغ 

طيارة اإف5- الأمريكية لت�سبح كوثر”.
وفند اأي�ساً فريق التوا�سل الإلكرتوين، يف 
وزارة اخلارجي����ة الأمريكي����ة يف تغريدة املزاعم 
الإيراني����ة ب�ساأن الطائرة وكتب عنها: “يبدو اأن 
م�سوؤويل النظام لي�سوا على دراية كافية مبدى 
تطور �سناع����ة الطريان. فطائرته����م ت�سبه اإلى 
حد كبري مقاتلة اأنتجتها الوليات املتحدة قبل 
عقود، ول����دى اإيران اأ�سطول ق����دمي منها. لكن 

اخلداع هي و�سيلتهم املف�سلة”.

وكت����ب موق����ع “ت�سنيم” ي����وم اخلمي�س اأن 
مقاتل����ة “كوثر” ه����ي ن�سخة معدل����ة من مقاتلة 
“�إف5-” الأمريكية مت تطويرها على يد خرباء 

يف وزارة الدفاع.
وكان����ت قد اأعلن����ت اإيران ي����وم الثالثاء اأن 

“كوث����ر” اأول طائرة “مقاتل����ة حملية ال�سنع”، 
فيم����ا �س����دد الرئي�����س ح�س����ن روحاين عل����ى اأن 
الهدف الوحيد م����ن قوة طهران الع�سكرية ردع 

الأعداء واإقامة “�سالم دائم”، ح�سب قوله.
واأ�س����ارت وكالة “ت�سنيم” اإل����ى العقوبات 

التي تواجهه����ا اإيران متنعها من �رشاء مقاتالت. 
واأ�ساف����ت: “يف ه����ذه الظ����روف على اإي����ران اأن 
تتكل عل����ى نف�سها ولي�س لديها اإل خياران، اإما 
اأن ت�سن����ع مقات����الت واإما اأن تط����ور مقاتالتها. 
�سناعة املقات����الت م�ساألة معقدة جداً واإيران ل 
ميكنها اأن ت�سنع مقات����الت متطورة من اجليل 
والرابع اأو اخلام�س حتى بعد �سنني طويلة لأنها 

ل متلك البنى التحتية لذلك”.
واأ�سافت الوكالة: “لت�سييد البنية التحتية 
والو�سول اإلى تقني����ة �سناعة املقاتالت علينا 
اأن نق����وم بالتج����ارب متع����ددة.. واأه����م طري����ق 
للتجرب����ة اأن نط����ور تقني����ة الآخري����ن املوجودة 
لدينا”. ووفقاً لوكال����ة ت�سنيم: “وهذا ما حدث 
يف مو�س����وع مقاتلة كوثر حيث متك����ن خرباوؤنا 
من حتويل مقاتلة اإف5- الأمريكية اإلى مقاتلة 

اأكرث تطورا”.
وتدعي الوكالة القريبة من احلر�س الثوري 
�أن “اأهم تغيريات ح�سلت يف املقاتلة الأمريكية 
هي تزويده����ا مبحرك )توربوجت( اإيراين ميكن 
املقاتلة من الرتفاع نحو 50 األف قدم وتبديل 

ال�سا�سات اإلى تقنية الديجيتال”.

لندن  بيين  رحيياتييهييا  ت�سيري  وقييف  اخلمي�س،  اأميي�ييس  الربيطانية،  اجلييوييية  اخلييطييوط  اأعييليينييت 

وبعد  اإيييران،  يف  العاملة  الأوروبية  ال�سركات  على  الأمريكية  ال�سغوط  ت�ساعد  وطهران، يف ظل 

فرتة وجيزة، اأعلنت اخلطوط اجلوية الفرن�سية قرارا مماثا.

وقالت ال�سركة الربيطانية اإنها �ستعلق خدماتها يف مكاتبها بالعا�سمة الإيرانية طهران، لأن 

عملية الت�سغيل هناك “مل تعد جمدية” من الناحية التجارية، وفق ما ذكرت “رويرتز”. وقال 

�سفري اإيران لدى بريطانيا اإن قرار اخلطوط اجلوية الربيطانية وقف رحاتها اإىل طهران من 

�سبتمرب هو اأمر موؤ�سف.

لندن ـ رويترز:

عواصم ـ وكاالت:

دبي ـ العربية نت:

باريس ـ اف ب:

برلين ـ دب أ:

ع���رثت ال�سلط���ات الربيطاني���ة على 
م�سنع غري مرخ����س لالأ�سلحة “املتطورة” 
واألق���ي  اإجنل���رتا،  بجن���وب  يف �سا�سك����س 

القب�س على 3 يف اإطار حتقيق.
واأو�سحت الوكال���ة الوطنية ملكافحة 
اجلرمي���ة اإن امل�سن���ع كان يحت���وي عل���ى 
ماكينات ومع���دات، ي�ستبه يف ا�ستخدامها 

لت�سنيع اأ�سلحة وذخرية.
واأ�ساف���ت الوكال���ة املتخ�س�س���ة يف 
حمارب���ة اجلرمية اخلط���رية واملنظمة على 
“اكت�س���ف حمققو  الإلك���رتوين:  موقعه���ا 
الوكال���ة الوطني���ة ملكافح���ة اجلرمي���ة ما 
يعتقدون اأنه م�سن���ع لالأ�سلحة املتطورة، 

يف منطقة �سناعية ب�رشق �سا�سك�س”.
بع���د  ال�سب���ت،  العتق���الت  وج���رت 
اأن �سم���ع ال�سب���اط اأ�سواتا ب���دت وكاأنها 
اأ�سوات اإطالق ر�سا�س من داخل امل�سنع 
يف بل���دة هيل�سام.  وا�ستخدم جهاز �ساعق 

يف واحدة من حالت العتقال الثالث.
وقال روب هيكينبوتوم مدير الوكالة 

اإن التحقيق م�ستمر. 
واأ�س���اف: “نعتق���د اأن ه���ذه العملية 
عطلت جمموعة كانت �سالعة على ما يبدو 

يف ت�سنيع اأ�سلحة لأغرا�س اإجرامية”.

هاج���م رج���ل م�سل���ح ب�سك���ني، اأم�س 
اخلمي����س، عددا من املارة باإحدى �سواحي 
العا�سمة الفرن�سية، باري�س، مما اأ�سفر عن 
مقتل امراأتني واإ�سابة �سخ�س اآخر بجروح، 
قبل اأن تقتل ال�رشطة املهاجم بالر�سا�س، 
ووقع الهج���وم يف �ساحية “ت���راب” غربي 

باري�س.
وكان���ت تقاري���ر اإعالمي���ة ذك���رت يف 
وقت �سابق اأن ال�رشط���ة قامت ب�”حتييد” 
املهاج���م، وطلبت م���ن ال�س���كان البتعاد 
م���ن امل���كان. واأف���ادت وكال���ة “فران����س 
بر�س” باأن املهاجم حت�سن يف مبنى عقب 
الهج���وم، الأمر الذي تطل���ب تدخل قوات 

النخبة يف ال�رشطة.
ومل تعرف عل���ى الفور دوافع الهجوم 
الدام���ي، فيما رف�س م�س���در اأمني تاأكيد 
اأو نف���ي الطاب���ع الإرهابي للهج���وم، وفق 

“فران�س بر�س”.
الداخلي���ة  وزارة  يف  م�س���در  وذك���ر 
الفرن�سية، اأن القتيلتني يف هجوم باري�س 
هما وال���دة املهاجم و�سقيقت���ه، يف اإعالن 
يتناق�س مع تبني تنظيم داع�س الإرهابي 
للهجوم، عرب ح�سابات مرتبطة به ب�سبكات 

التوا�سل. 
م���ن  كب���ريا  ع���ددا  ت���راب  وت�س���م 
امل�سلم���ني، وي�ستب���ه ب���اأن نح���و 50 م���ن 
�سكانها غ���ادروا فرن�سا للقتال الى جانب 
تنظيم داع�س الإرهابي يف �سوريا والعراق.

وجه الدعاء العام يف اأملانيا اتهامات 
اإلى �سخ�س���ني ي�ستبه يف كونهما ع�سوين 
يف تنظي���م داع����س، متهم���ني بامل�ساركة 
يف اإع���دام م�سوؤول عراق���ي رفيع امل�ستوى 

العام 2014.
قال الدعاء الحت���ادي اأم�س اخلمي�س 
اإن ال�سخ�س���ني العراقي���ني اتهم���ا ر�سميا 
بارتكاب جرائم حرب باعتبارهما “ع�سوين 
يف منظم���ة اإرهابية اأجنبية”. وجرى تعريف 
املتهم���ني بال�سم الأول فق���ط وهما رعد 
اأ. ويبل���غ م���ن العم���ر 42 عام���ا وعبا�س ر. 
وعم���ره 19 عام���ا، بينما مل يت���م الإف�ساح 
عن لقبيهما لأ�سباب تتعلق باخل�سو�سية.  
وق���ال الدعاء الع���ام اإن الرجل الأكرب �سنا 
عم���ل كمحا�سب ل�سال���ح تنظيم داع�س يف 
املو�س���ل من���ذ يوني���و  2014 بينما كان 
الأ�سغر يق���وم بدوريات م�سلح���ة ل�سالح 

التنظيم يف املدينة. 
كم���ا ي�ستب���ه يف قيام عبا����س ر. بنقل 

اأ�سلحة وجثث �سحايا تنظيم داع�س
وق���ال الدعاء اإن رع���د اأ. حاول جتنيد 
زمالئ���ه العراقي���ني ل�سال���ح داع����س بعد 
انتقاله اإلى اأملانيا يف يوليو  2015.  وكان 

قد مت اعتقال الثنني يف مايو 2017.

إنجلترا

فرنسا

ألمانيا

العثور على م�سنع 
لالأ�سلحة “املتطورة”

قتيلتان يف هجوم 
بال�سكاكني غربي باري�س

اتهام رجلني عراقيني 
بارتكاب جرائم
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“بريت�س اإيرويز” و“اإير فران�س” توقفان الرحالت اإلى اإيران

اإيران تعرتف بالف�ضيحة: “املقاتلة كوثر” هي “اإف 5” اأمريكية

ال�سغوط الأمريكية تت�ساعد على ال�رشكات الأوروبية يف اإيران

• طائرة تابعة للخطوط اجلوية الربيطانية	

• اإيران تعرتف بالف�سيحة	

اأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف مقابلة بثت، اأم�س اخلمي�س، اإن اأ�سواق املال “�ستنهار” يف حال 
مت عزله ب�سبب ت�رشيحات حماميه ال�سابق مايكل كوهن الذي انقلب �سده.

وق���ال ترام���ب  ل�سبكة “فوك�س اأند فريند�س” التلفزيونية: “اأقول لك���م اإنه يف حال مت عزيل، اأعتقد اأن 
الأ�س���واق �ستنهار، اأعتق���د اأن اجلميع �سي�سبحون فقراء ج���دا”. وكان ترامب يرد على �س���وؤال ب�ساأن متاعبه 
القانونية بعد اأن قال حماميه ال�سابق مايكل كوهني، حتت الق�سم، اإنه حترك بتعليمات منه بهدف “التاأثري 
عل���ى النتخابات” الأمريكية. وقال ترامب: “ل اأعرف كيف ميكن ع���زل �سخ�س قام بعمل رائع”. وا�سرت�سل 
الرئي����س الأمريك���ي يف ت�رشيحات ب�س���اأن خلق وظائف وغري ذلك م���ن التقدم القت�س���ادي، اعترب اأنه حتقق 
خالل رئا�سته، م�سددا على اأنه لو فازت هيالري كلينتون يف انتخابات 2016 لكان الأمريكيون يف حال اأ�سواأ 
بكثري. ووجه كوهني �رشبة �سيا�سية موجعة لرتامب بعدما اأقر يف حمكمة يف نيويورك، الثالثاء، بتهم ت�سمنت 

ت�سديد مبالغ ب�سكل غري قانوين يف احلملة النتخابية، م�سريا اإلى اأن الرئي�س كان متواطئا معه يف ذلك.

ترامب: لو عزلوين �ضي�ضبح اجلميع فقراء
واشنطن ـ وكاالت:

البغدادي يدعو اأن�ضاره لل�ضمود يف ت�ضجيل �ضوتي جديد
بثت وكالة اأنباء “اأعماق”، التابعة لتنظيم 
تطبي���ق  ع���رب  �سوتي���ا،  ت�سجي���اًل  “داع����س”، 
“تلغ���رام” قالت اإن���ه لزعيم التنظي���م اأبوبكر 
الت�سجي���ل  يف  البغ���دادي  واأمل���ح  البغ���دادي. 
ال�سوت���ي املن�س���وب له، وه���و الأول منذ اأكرث 
م���ن عام، اإلى ال�سعاب التي يواجهها تنظيمه، 

داعي���ا اأن�س���اره لل�سم���ود. كم���ا عل���ق عل���ى 
ال�سيا�سة اخلارجية للوليات املتحدة، مو�سحاً 
اأَنّ العقوب���ات التي فر�سته���ا وا�سنطن اأخريا، 
وتوت���ر عالق���ة وا�سنطن م���ع اأنق���رة موؤ�رش على 

جناح تنظيم “داع�س”.
ومل يت�س���ن التحقق مم���ا اإذا كان ال�سوت 

الوارد يف الت�سجيل هو للبغدادي.
ووردت اأنباء م���رارا عن مقتل البغدادي اأو 

اإ�سابت���ه. ورغم اأن مكانه ل ي���زال غري معروف 
فاإن خط���اب الأربع���اء يوحي فيما يب���دو اأنه ل 

يزال على قيد احلياة.
وكانت اآخر ر�سالة من البغدادي يف �سورة 
ت�سجي���ل �سوت���ي مدت���ه 46 دقيق���ة، ُن����رش يف 
�سبتم���رب املا�سي، ودعا في���ه اأن�ساره يف اأنحاء 
الع���امل ل�س���ن هجمات عل���ى الغ���رب وموا�سلة 

القتال يف العراق و�سوريا ومناطق اأخرى.

قال م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي جون 
بولتون، اأم����س اخلمي����س، اإن الرئي�س الرو�سي 
فالدمي���ري بوتني ي�س���ارك وا�سنط���ن الرغبة يف 

�رشورة خروج القوات الإيرانية من �سوريا.
واأ�س���اف بولتون خالل موؤمتر �سحايف عقب 
لقائ���ه نظ���ريه الرو�سي، نيك���ولى باترو�سيف، 
يف مق���ر البعث���ة الدبلوما�سي���ة الأمريكي���ة لدى 
الأم���م املتح���دة يف جني���ف: “نعمل عل���ى خروج 

جمي���ع الق���وات الإيرانية م���ن �سوري���ا”. وبينما 
اأك���د بولت���ون عل���ى حتقي���ق بع����س التقدم يف 
املو�سوعات التي بحثها م���ع باترو�سيف، فاإنه 
�س���دد على وج���ود بع�س اخلالفات م���ع اجلانب 

الرو�سي ب�ساأن ق�سايا عدة.
وجدد بولت���ون تاأكيد التزام بالده بتطبيق 
العقوب���ات الأمريكي���ة �سد طه���ران يف موعدها 
املق���رر، قائال: “�سنجعل العقوب���ات �سد اإيران 

فعالة اأكرث”.

ق�س���ت حمكمة اأمريكية على تاجر كندي - 
اإي���راين بال�سجن ملدة تزيد عن 3 �سنوات بتهمة 
التاآم���ر وانتهاك���ه العقوبات لقيام���ه بت�سدير 

�سلع حمظورة وتكنولوجيا �سواريخ اإلى اإيران.
الع���دل  وزارة  اأ�سدرت���ه  بي���ان  يف  وج���اء 
الأمريكي���ة، اأن ُقباد قا�سمب���ور، البالغ من العمر 
38 عام���اً وهو مواط���ن كندي، ُحكم عليه يف 20 
اأغ�سط����س مبحكم���ة مقاطعة �سيات���ل الأمريكية 

بال�سج���ن ملدة 42 �سهراً بتهم���ة التاآمر، لقيامه 
فيه���ا  مب���ا  الأمريكي���ة،  الب�سائ���ع  بت�سدي���ر 
تكنولوجي���ا �سواري���خ اإل���ى اإي���ران ب�سورة غري 

قانونية.
واأعل���ن الق���رار م���ن قب���ل النائ���ب الع���ام 
امل�ساع���د لالأم���ن القوم���ي، جون �س���ي. دميرز، 
واملحامي الأمريكي جي�سي ك. ليو، عن مقاطعة 
كولومبيا، واملحامي���ة الأمريكية، اأنيتا ل. هايز، 

عن املقاطعة الغربية بوا�سنطن.

• اأبوبكر البغدادي	

اأمريكا... �ضجن اإيراين - كندي اأر�ضل تكنولوجيا �ضواريخ لطهرانبولتون: بوتني ي�ضاركنا الرغبة ب�رضورة خروج اإيران من �ضوريا
دبي ـ العربية نت:جنيف ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:
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أعلن خافيري أجريي، مدرب منتخب مرص، أسامء 13 العبا محرتفا يف الخارج، لالنضامم إىل صفوف 
الفراعنة، لخوض مباراة النيجر، 8 سبتمرب املقبل، يف إطار التصفيات املؤهلة لنهائيات أمم 

أفريقيا.
ومن املقرر أن يعلن أجريي، أسامء الالعبني املختارين من الدوري املرصي، يف وقت الحق.

ووقع اختيار أجريي عىل األسامء التالية: محمد عواد )الوحدة(، أحمد حجازي )وست 
بروميتش(، محمد صالح )ليفربول(، محمد النني )آرسنال(، سام مريس )ويجان(، رمضان 

صبحي )هيديرسفيلد(، أحمد املحمدي )أستون فيال(، عمرو طارق )أورالندو سيتي(، عيل 
غزال )فانكوفر(، محمود حسن تريزيجيه )قاسم باشا(، عمرو وردة )باوك(، أحمد حسن 

كوكا )أوليمباكوس(، حسني الشحات )العني(.

النيج��ر لمواجه��ة  محترًف��ا   13 يخت��ار  أجي��ري 
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حط منتخبنا الوطني لكرة الس��لة 
للناش��ئني أمس الخميس رحاله يف 
املتحدة  العربي��ة  اإلم��ارات  دولة 
وتحدي��داً يف إم��ارة ديب من أجل 
خوض البطولة الخليجية ملنتخبات 
الناش��ئني )تحت 15 عام��اً( والتي 
ستقام هناك عىل صالة نادي شباب 
األهيل ديب يف الفرتة 26 وحتى 31 

أغسطس الجاري.
ويرتأس الوفد البحريني يف البطولة، 
األمني املايل يف اتحاد الس��لة، عضو 
مجلس اإلدارة غانم السند، ويضم 
املدرب عيل كويد ومساعده أحمد 
املوسوي،  قاهري، واإلداري محمد 
باإلضافة إىل املعالج ماركو، والوفد 
الزمي��ل  م��ن  املك��ون  اإلعالم��ي 
واملصورة  الذهب��ة  أحم��د  املحرر 
عبدالرضا  املرافق  والحكم  طاهرة، 
العكراوي، و12 العباً هم: إبراهيم 
محم��د وع��امر بوج��ريي وع��يل 
محم��ود زين��ل )ن��ادي الحال��ة(، 

محمد عبدالله )نادي س��امهيج(، 
عمران عبدالله، عامر يوسف، عيل 
محمود، حسن عزيز، محمد هشام 
كازروين )نادي املنامة(، عيل حسني 
وراش��د ج��امل )ن��ادي املحرق(، 

ومحسن عيل ) األهيل(.
وتعترب النس��خة التي تس��تضيفها 
اإلم��ارات ال� 16 يف تاريخ البطولة، 

يف ح��ني يدخ��ل منتخبن��ا بهدف 
الحفاظ عىل اللق��ب الذي أحرزه 

خالل النسخة 15.
وأقام منتخبنا للناش��ئني معس��كرا 
خارجيا يف تركيا يف الفرتة 13 وحتى 
اس��تعدادا  الجاري  أغس��طس   22
الخليج��ي، إذ خاض  لالس��تحقاق 
فيه نجومن��ا الصغ��ار العديد من 

التدريب��ات اليومي��ة ع��ىل فرتتني 
صباحية ومس��ائية باإلضافة لبعض 
اس��تفاد  التي  الودي��ة  املباري��ات 
منها الجه��از الفني بقيادة املدرب 
كوي��د كث��رياً، وم��ن املف��رتض أن 
يكون منتخبنا قد وصل للجاهزية 
الكاملة لخ��وض الحدث الخليجي 

املهم.

وت��م عقد اجت��امع فن��ي وإداري 
للمنتخ��ب أمس تضمن مناقش��ة 
الخاص��ة  األم��ور  م��ن  العدي��د 
بالجوانب الفنية واإلدارية، عىل أن 

تبدأ التدريبات اليوم الجمعة.
وسيبدأ األحمر الناشئ مبارياته يف 
البطولة يوم 27 أغس��طس مبالقاة 
املنتخب العامين الساعة 4 بتوقيت 

البحري��ن، ث��م بعدها بي��وم ويف 
باملنتخب  نفسه سيلتقي  التوقيت 
الس��عودي، وي��وم 30 أغس��طس 
س��يلعب منتخبن��ا م��ع اإلمارات 
صاحبة الضيافة الساعة 6:15 عىل 
أن تك��ون املباراة األخرية ضد قطر 
يف الحادي والثالثني من هذا الشهر 

الساعة الرابعة عرصاً.

أحمر الس��لة يصل دبي للمش��اركة في خليجية الناشئين
لقبه عن  للدفاع  جاهزًا  وبات  التركي...  معسكره  أنهى 

جانب من معسكر منتخب الناشئين في تركيا

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اس��تقر الجهاز الفن��ي ملنتخبن��ا الوطني 
للناش��ئني لك��رة اليد عىل قامئ��ة الالعبني 
املق��رر مش��اركتها يف البطول��ة الدولي��ة 
الودي��ة بجمهوري��ة مرص العربي��ة والتي 
يتواجد فيها املنتخب ضمن اس��تعداداته 
للتصفيات اآلس��يوية الثامن��ة والتي تقام 
يف العاصمة األردنية عامن الش��هر املقبل 

املؤهلة لنهائيات كأس العامل 2019.
وتضم القامئة 18 العباً وهم: الس��يد عيل 
باس��م، قاس��م جعفر، محمد عبدالجليل، 
حس��ني عيل خميس، عيل محمد مسعود، 
عيل ريض العشريي، أحمد ابراهيم، حسني 
النجار، مجتبى الزمي��ور، عيل جعفر عيل، 
محمد حبيب، منتظر ابراهيم، عيل محمد 
حسن، محمد خليل حس��ني، مؤيد سمري 
ش��عيب، ع��ادل محم��د، حس��ني محمد 

وجاسم عيل خميس. 
ويغ��ادر الفري��ق اىل العاصم��ة املرصية 
القاهرة صباح السبت املقبل برئاسة عضو 

مجل��س اإلدارة مجدي مريزا مبعية الجهاز 
الفني املك��ون من مدرب املنتخب محمد 
املراغي ومس��اعده رائد امل��رزوق وإداري 
املنتخب جاس��م خميس وأخصايئ العالج 
الطبيعي السيد مصطفى العبار اضافة اىل 

مجموعة الالعبني.

وبحس��ب ترتيبات املعسكر التدريبي فإن 
املنتخ��ب س��يخوض أوىل مباريات��ه أمام 
منتخب م��رص ي��وم اإلثنني في��ام يلتقي 
املنتخ��ب األردين يف اليوم الت��ايل عىل أن 
يختت��م مبارياته أمام مرص ي��وم األربعاء 
املقبل يف آخر مباريات��ه وقبل العودة اىل 

البحرين مجدداً لخ��وض مباراتني وديتني 
أمام منتخب اليابان يف األسبوع األول من 
الش��هر املقبل وقبل الس��فر اىل العاصمة 

األردنية عامن.
 ويس��عى منتخب الناش��ئني اىل الحضور 
املقبل��ة  اآلس��يوية  البطول��ة  يف  الق��وي 
واملنافسة عىل بطاقات التأهل املونديالية 
ملواصلة انجازات كرة اليد البحرينية والتي 
تحققت بتأهل منتخبي الرجال والشباب 
اىل كأس الع��امل وه��و م��ا يتحقق يف حال 
التأه��ل اىل كأس الع��امل للناش��ئني للمرة 
األوىل بتأهل ث��الث منتخبات بحرينية اىل 

كأس العامل يف عاٍم واحد.
يف  يق��ع  الناش��ئني  منتخ��ب  أن  يذك��ر 
املجموعة األوىل بالبطولة اآلسيوية ويضم 
اىل جانب��ه منتخب��ات الس��عودية، الصني 
وع��امن، ويلعب أوىل مباريات��ه يف الدور 
التمهي��دي أمام منتخب ع��امن ثم الصني 

وأخرياً السعودية.

وكاالت: قال نيك��و كوفاتش، املدير الفني 
لباي��رن ميونخ، إنه يفتقد العبا واحد، قبل 
مواجهة هوفنهايم، اليوم الجمعة، بافتتاح 

مسابقة البوندسليجا.
وقال كوفاتش، يف املؤمتر الصحايف الخاص 
باملب��اراة: “جميع الالعب��ني متاحني للقاء 

باستثناء سريجي جنابري”.
الكروايت: “ليفاندوفسيك؟  وأضاف املدرب 
ال أس��تطيع الحديث عام حدث املوس��م 
املايض، ألنني مل أكن هن��ا، ولكن الجميع 
يحت��اج للتقدير وامل��ودة والدعم، روبرت 
يتمت��ع اآلن بحيوية ونش��اط، ومس��تعد 
لبذل قص��ارى جهده من أجل النادي، هو 
مل يكن الشخص الس��اعي لخلق املشاكل، 
يف إمكانه أن يكشف عن مشاعره بهدوء، 
كانت مناقش��اتنا ملهمة للغاية وأنا أفهم 

منطقه”.
وأردف: “لقد تدربنا بش��كل مكثف عىل 
مدار األسابيع السبع املاضية، وعملنا بجد، 

نحن اآلن مبس��توى عال جًدا عىل الصعيد 
البدين والفني، أتوقع أن نقدم مباراة كبرية 

اليوم”.
وواصل: “علينا املداورة بني العبي الفريق، 
لدين��ا 11 نج��ام عىل أرضي��ة امللعب، و7 
نجوم عىل مقاعد البدالء ولكن س��يتواجد 

أيًضا بعض النجوم يف املدرجات”.
وبسؤاله عن ترصيحات يوليان ناجلسامن، 
م��درب هوفنهايم، والتي أك��د خاللها أن 
فريق��ه يس��تهدف املنافس��ة ع��ىل لقب 
البوندس��ليجا، أجاب كوفات��ش: “أنا أقدر 
ذلك، هذا يدل عىل ثقته بنفسه وبفريقه”.
وأكمل: “أنا سعيد بعودة مانويل نوير، إنه 
قائد ووجوده ُيشعر الخصوم بالرهبة، إنه 
مينح اإليجابية والجنون خالل التدريبات”.
وواصل املدرب: “س��عدت بأداء أولريتش 
يف املوس��م امل��ايض ولكن مع نوي��ر لدينا 

قائد، بالتأكيد مانويل سيبدأ املباراة”.
وعن مس��تقبل سبس��تيان رودي، أوضح: 

“سوق االنتقاالت ال يزال مفتوًحا، والكثري 
من املمكن أن يحدث، ولكن رودي العب 
جيد، وإذا بقي هنا، فال بأس، إذ سينافس 
وس��يحصل عىل م��كان يف الفريق ووقت 

للعب”.
وتط��رق كوفات��ش للحدي��ث ع��ن وضع 
ج��ريوم بواتينج، قائ��ال: “بخصوص جريوم 
أن��ا ال أعرف أكرث م��ام تعرفون��ه، ما يثار 
حالًيا مجرد نقاشات صحفية ساخنة، لدينا 

3 مدافع��ني من الطراز العاملي وس��أكون 
سعيدا إذا بقي وواصل اللعب معنا”.

وتح��دث كذلك عن خامي��س رودريجيز: 
“هن��اك جملة أنا جاه��ز يقولها الالعب.. 
وجملة هو جاهز يقولها املدرب.. الالعبون 

يقولون دامئا إنهم جاهزون”.
وأت��م: “دافيد أالب��ا؟ لقد تدرب بش��كل 
جيد للغاية هذا األس��بوع، وأنا سعيد جًدا 

بأدائه، أنه ضمن خياراتنا ملباراة اليوم”.

استعدادًا لتصفيات كأس العالم باألردن

ناشئو اليد يستقر على القائمة المشاركة في معسكر مصر

كوفاتش: سأطبق نظام المداورة

منتخب الناشئين لكرة اليد 

نيكو كوفاتش

مغادرة رئيس الوفد واإلداريين والوفد اإلعالمي أمس

قائد أوروغواي يؤيد تدخل “الفيفا”

برشلونة يرغب ببقاء راكيتيتش

وكاالت: أكد قائد أوروغواي دييغو غودين أن العبي 
املنتخب الوطني يؤيدون تدخل االتحاد الدويل لكرة 

القدم )الفيفا( محليا، وأن مراجعة العقود التي وقعها 
االتحاد الوطني “رضورية وال غنى عنها”.

وأعلن الفيفا، الثالثاء، أنه سيتوىل إدارة اتحاد 
أوروغواي، والتأكد من إقامة انتخابات حرة ونزيهة 

ملنصب الرئيس بحلول فرباير املقبل.
وقال املدافع غودين الذي قاد أوروغواي يف كأس 

العامل يف روسيا إن العبي املنتخب الوطني “يؤيدون 
بشدة” القرار، وأنه من الرضوري “جلب مبادئ 

الشفافية والدميقراطية والتعدد إىل اتحاد أوروغواي 
لكرة القدم”. وكتب مدافع أتلتيكو مدريد عىل حسابه 
يف “تويرت”: “حان الوقت لكرة القدم يف أوروغواي ليك 
تدار بإرادة كل املشاركني وليس بالضغط الخارجي من 

أجل مصالح طرف ثالث”.
واستقال رئيس اتحاد أوروغواي، فيلامر فالديز، من 
منصبه بشكل مفاجئ يف يوليو، وتأجلت االنتخابات 
لتحديد خليفته وسط تساؤالت بشأن رشعية باقي 

املرشحني.
وتسبب غياب قيادة التحاد أوروغواي يف عدم توقيع 

املدرب أوسكار تاباريز عقدا جديدا، وتوىل منصبه 
بشكل مؤقت مدرب منتخب تحت 20 عاما، فابيان 

كويتو. وسيتوىل كويتو قيادة املنتخب الوطني يف 
مباراة ودية الشهر املقبل ضد املكسيك يف الواليات 

املتحدة.

وكاالت: علق نادي برشلونة اإلسباين، للمرة األوىل 
عىل التقارير األخرية، حول اقرتاب الكروايت إيفان 

راكيتيتش، من مغادرة الفريق الكتالوين هذا 
الصيف.

وقال جوسيب فيفز، املتحدث باسم نادي 
برشلونة، يف ترصيح مقتضب إلذاعة كادينا سري 

“نحن سعداء للغاية بوجود إيفان راكيتيتش، 
نتمنى أن يستمر معنا لسنوات مقبلة”.

يأيت ذلك وسط اهتامم باريس سان جريمان، 
بالحصول عىل خدمات راكيتيتش، حيث يخطط 

بطل فرنسا، لعرض 100 مليون يورو عىل 
برشلونة، للتفريط يف نجمه الكروايت.

وكانت عدة تقارير، قد ذكرت أن برشلونة أبلغ 
راكيتيتش، بأنه لن يتمكن من رفع راتبه وتحسني 

عقده، يف ظل رغبة البلوجرانا، يف ضبط سقف 
الرواتب بالفريق، مام قد ميهد لرحيل الالعب.

ُيذكر أن راكيتيتش يرتبط بعقد مع النادي 
الكتالوين حتى صيف 2021، وبرشط جزايئ بقيمة 

125 مليون يورو.
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17 المباريات ج��دول  من  مندهش  المصري  األهلي  م��درب 
وكاالت

أعرب الفرنيس باتريس كارتريون، 
مدرب األهيل، حامل لقب الدوري 

املرصي املمتاز لكرة القدم، عن 
دهشته من إقامة مباريات املسابقة 

بهذا الشكل املتتايل، ووصف األمر 
بأنه “غري طبيعي”. وسيلتقي األهيل 

اليوم الجمعة مع حرس الحدود، 
ضمن الجولة الرابعة للدوري بعد 

مرور ثالثة أيام فقط عىل مواجهته 

لوادي دجلة بالجولة الثالثة. وأضاف 
كارتريون يف ترصيحات للصحفيني 
بحضور مراسل: “الفريق سيواجه 

حرس الحدود يف ظل ظروف بدنية 
صعبة للغاية”. وواصل: “نخوض 

مباراة كل ثالثة أيام وهذا أمر غري 
طبيعي باملرة ليس فقط عىل الصعيد 

البدين ولكن عىل الصعيد الذهني 
والنفيس لالعبني”. وأضاف: “فريقي 

يعاين من إجهاد شديد بسبب ضغط 
املباريات خالل الفرتة املاضية، وهو 

ما ترتب عليه تأثر أداء بعض الالعبني 
بسبب املجهود البدين والعضيل 

الذي يبذلونه”. وأكد كارتريون عىل 
أنه يسعى مبساعدة جهازه املعاون 

لتخليص الالعبني من اإلجهاد العضيل 
من خالل التدريبات االستشفائية 

التي يخضعون إليها بني املباريات، 

مع اتباع سياسة التناوب من أجل 
تاليف اإلصابات قدر اإلمكان وتحقيق 

األهداف املخطط لها.
وأشار مدرب األهيل إىل صعوبة 

مواجهة حرس الحدود قائال: 
“شاهدت لقطات مجمعة لفريق 

حرس الحدود. أعلم أنه فريق جيد 
وميتلك عنارص مميزة”.

وأكمل: “لكن يبقى التأكيد عىل أن 

كل املباريات صعبة ولدينا هدف 
واحد نسعى دوما لتحقيقه وهو 

الفوز وحصد النقاط الثالث ملواصلة 
مسريتنا بنجاح عىل كافة البطوالت 

املحلية والعربية واالفريقية”.
ويتقاسم األهيل صدارة الرتتيب مع 

الزمالك وسموحة واإلنتاج الحريب 
وبرياميدز ولكل منهم سبع نقاط 

باتريس كارتيرونعقب 3 جوالت.

أكد رؤس��اء األندية األعض��اء باالتحاد 
البحريني لكرة القدم عىل الدور الكبري 
الذي ستلعبه رعاية ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لدوري 
كرة القدم تحت مس��مى )دوري نارص 
بن حمد املمتاز( لكرة القدم للموس��م 

 .2018-2019
ونوهوا بالرعاية التي س��تلعب من غري 
ش��ك يف إضف��اء الجنب��ات التطويرية 
والتناف��س القوي ب��ني األندية، مثمنني 
رعاية س��موه الت��ي تأيت ضم��ن إطار 
حرص س��موه وجه��وده الكبرية لدعم 

الرياضة البحرينية. 
ويف ه��ذا الص��دد، مث��ن رئي��س نادي 
النجمة عيىس القطان، الرعاية الكرمية 
ملمثل جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة، لل��دوري املمتاز 
تحت مس��مى دوري ن��ارص بن حمد 
املمتاز لكرة الق��دم مبباركة من عاهل 
البالد صاحب الجالل��ة امللك حمد بن 
عي��ىس آل خليفة. وق��ال رئيس نادي 
النجمة إننا نهنئ سمو الشيخ نارص بن 
حمد مبناس��بة مباركة صاحب الجاللة 
امللك لرعاية سموه الكريم لدوري نارص 
بن حمد املمت��از لكرة القدم، مش��ريا 
إىل أن رعاية س��مو للدوري تأكيد عىل 
دعم س��موه الكريم والكب��ري للرياضة 

البحرينية وكرة القدم البحرينية. 
وأكد عيىس القطان أن س��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حم��د يتمتع بنظ��رة ثاقبة 
دف��ع  يف  ستس��اهم  س��ديدة  ورؤى 
عجلة التطوير واالزده��ار لكرة القدم 
البحريني��ة، معربا باس��مه ونيابة عن 
أعضاء مجلس إدارة النجمة عن الفخر 
واالعتزاز به��ذه الرعاية الكرمية، والتي 
س��تكون لها العديد من االنعكاس��ات 

اإليجابية. 
وأض��اف أن الك��رة البحرينية ينتظرها 
مستقبل مرشق من خالل أفكار ورعاية 
س��موه للدوري، مش��ريا إىل أن سموه 
حريص عىل تطوير الرياضة البحرينية 
عرب مختلف األلعاب وعىل األخص كرة 

القدم. 
وقال القطان إن االس��هامات املتعددة 
لس��مو الشيخ نارص بن حمد يف خدمة 
والري��ايض ه��ي  الش��بايب  القطاع��ني 
محل اعتزاز من قب��ل األرسة الرياضية 

والكروي��ة، منوها بدعم س��موه البارز 
والكبري للرياضة البحرينية، مش��ريا إىل 
أن دوري ك��رة الق��دم س��يكون عالمة 
مضيئ��ة ومرشق��ة ويعك��س التط��ور 
امللح��وظ للرياض��ة البحرينية ويرتقي 

بها إىل املستويات األفضل. 
وأوضح أن دور س��مو الشيخ نارص بن 
حمد س��يكون ممي��زا وكب��ريا لالرتقاء 
مبس��تويات الدوري الفنية والتنظيمية، 
مؤكدا أن الرعاي��ة الكرمية نقلة نوعية 
واضح��ة س��تلتمس آثاره��ا اإليجابية 
بش��كل جيل مبا يعزز مس��رية الرياضة 
البحرينية ويقود ك��رة القدم إىل مزيد 

من النجاحات. 
إىل ذلك، أشاد رئيس نادي املنامة زهري 
كازروين باملبارك��ة امللكية الس��امة من 
قبل عاهل البالد جاللة امللك حمد بن 
عيىس آل خليفة لرعاية س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة لدوري كرة 
الق��دم املمت��از تحت مس��مى دوري 

“نارص بن حمد املمتاز لكرة القدم”. 
وأك��د كازروين أن الرعاي��ة لها الصدى 
الطي��ب، معت��ربا إياه��ا نقل��ة نوعية 
للدوري املمتاز من خالل رعاية سموه 
الكرمي��ة، والتي س��تنعكس إيجابا عىل 
املستويات الفنية والتنظيمية واإلدارية. 
وقال كازروين إن هذه الرعاية الكرمية 
وم��ا يش��كله س��موه م��ن ثق��ل عرب 
أفكاره الن��رية ورؤاه النوعية تأيت لتلبي 
تطلع��ات األرسة الكروي��ة يف مملكتنا 
الحبيب��ة، وذلك عرب مس��ابقة رياضية 
قوية وس��ط منافسة رشيفة مبستويات 
فنية مرتفعة تس��هم يف االرتقاء بعمل 
كرة القدم البحرينية من جهة، وتعكس 
حجم الدعم املقدم من س��مو الش��يخ 
نارص بن حمد للرياضة والرياضيني من 

جهة أخرى. 
التاريخية  الخطوة  وأضاف:”متثل هذه 
نقلة نوعية كبرية ملس��رية ك��رة القدم 
البحريني��ة، فس��مو الش��يخ نارص بن 

حمد عودنا دامئ��ا عىل التميز واإلبداع 
من خالل قيادته الرياضة البحرينية إىل 

النجاحات املتعددة”. 
للدوري  الكرمية  س��موه  وتابع:”رعاية 
ستنعكس إيجابا عىل املنافسات، وفيها 
نتوق��ع أن تظه��ر بحلة فني��ة مغايرة 
وتنافس��ية قوية، خصوصا وأن س��موه 
يتمتع بنظرة مس��تقبلية مرشقة تقوم 
عىل أساس االزدهار واالرتقاء بالرياضة 
البحرينية وكرة القدم خصوصا، خاصة 
وأن دعم س��موه لل��دوري يأيت ضمن 
إطار االهتامم باللعبة الشعبية األوىل”. 
وأكد أن هذه الرعاية ستش��كل حافزا 
كبريا لجميع األندية لالس��تعداد بشكل 
مث��ايل ملنافس��ات ال��دوري، ومحاولة 
الظهور بصورة مرشفة ومتطورة تعكس 
تطلعات س��موه يف االرتقاء مبس��ابقة 
ال��دوري كونها العمود الرئييس للتطور 

للكرة البحرينية”. 
وع��رب عن بال��غ فخره واعت��زازه بهذه 
الرعاية الكرمية من قبل س��مو الشيخ 
نارص بن حمد، مؤك��دا أنها تأيت ضمن 
لس��موه  املتعددة  اإلس��هامات  إط��ار 

البحرينية مبا يعكس  خدمة للرياض��ة 
التطلع��ات نحو مزيد م��ن اإلنجازات 

للرياضة البحرينية. 
بدوره، أكد رئيس نادي املالكية جاسم 
عبد العال إن احتضان س��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حمد آل خليفة ملس��ابقات 
وف��ق  ستس��ريها  البحريني��ة  الك��رة 
مقوم��ات متنح كل األندية األمل الكبري 
يف التنافس عىل إحراز اللقب الكروي. 

 وقال رئي��س نادي املالكي��ة إن فكرة 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
الحقيقي  وامل��ؤرش  البداي��ة  س��تكون 
والحافز الكبري ونقط��ة االنطالق لبدء 
العم��ل يف تأه��ل املنتخ��ب الوطن��ي 
لنهائيات كأس العامل لكرة القدم يف عام 

2022 وألول مرة يف تاريخنا الكروي. 
وأش��ار إىل إن الكرة يف ن��ادي املالكية 
صارت الي��وم يف الطريق الصحيح ألنها 
تحص��ل ع��ىل الدع��م اإلداري واآلراء 
البناءة السليمة مام جعلها يف املقدمة 
بني األندية الكب��رية والصغرية والفضل 
يعود إىل التعاون املطلق ما بني الجميع 
واألخبار التي تصدر من س��مو الشيخ 

نارص وهي أك��رب حافز كروي لنا ولكل 
األندية املحلية، وقال:”ال ش��ك ستكون 
ه��ذه الفك��رة ذات انع��كاس علين��ا 
كرؤس��اء أندية ألننا نطم��ح أن نكون 

دامئاً يف املقدمة”. 
وأكد أن رعاية س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد للدوري املمتاز س��وف تحفز كل 
األندي��ة ع��ىل العمل الج��اد واملخلص 
من أجل تحقيق الهدف املنشود الذي 
يدور يف خلد س��موه برضورة أن يكون 
للك��رة البحرينية تواج��داً يف نهائيات 
كأس الع��امل كونه��ا أك��رب املس��ابقات 

العاملية عىل مر التاريخ الكروي. 
وتابع قائ��ال:” إن جميع أعضاء مجلس 
اإلدارة يباركون هذه الفكرة ويقدمون 
أنفس��هم أول العامل��ني املتطوعني من 
أجل تحقيقها ويدعمون خطوات اتحاد 

الكرة يف تنفيذها وعىل أكمل وجه”. 
 وأش��اد باملوق��ف املش��جع لرئي��س 
وأعض��اء مجل��س إدارة اتح��اد الكرة 
بالفكرة وقال:”إن مجلس إدارة االتحاد 
برئاس��ة رئيس االتحاد الش��يخ عيل بن 
خليفة بن أحم��د آل خليفة هو عامد 

التخطيط ونح��ن األندية جزء ال يتجزأ 
من كيانه وهو يه��دف إىل النجاح كام 

نحن نسعى إليه”. 
وقال” إن س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة قد حق��ق ما تتطل��ع إليه 
جامهري الك��رة البحريني��ة حني أعلن 
عن موافقت��ه الكرمية يف تنظيم بطولة 
الدوري املمت��از باس��مه وبالتايل فإنه 
أعاد البس��مة ل��كل الجامه��ري وكبار 
مس��ؤويل األندية عموم��ا واتحاد كرة 
الق��دم خصوص��ا والقرار م��ن املؤكد 
أن يس��اهم يف نهض��ة الك��رة وتطوير 
األندية مادي��اً ومعنوياً ونادينا إذ يؤيد 
هذه الخطوة فإن��ه يبارك لكل األندية 
والالعب��ني واملدرب��ني ويحفزه��م عىل 
تقديم العط��اء والجهد لني��ل الجائزة 

الكربى وجوائز الفوز يف كل مباراة”. 
 وق��ال إن األفكار العلمية التي يتبناها 
س��موه ونظرته البعيدة لصناعة أندية 
منوذجي��ة متطورة بدعم وإرش��اد من 
لدن جاللة امللك وس��مو رئيس الوزراء 
وس��مو ويل العهد.  ونوه بالدور البارز 
والرياض��ة  الش��باب  ش��ؤون  ل��وزارة 
واملجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة 
واللجن��ة األوملبية واتحاد ك��رة القدم 
واألندية كافة والتعاون املنقطع النظري 
يف تحوي��ل الفك��رة إىل واق��ع ملموس 
يع��ود بالخ��ري والن��امء ع��ىل الحركة 

الرياضية عامة يف مملكتنا الحبيبة. 
 وخت��م ترصيح��ه بالتأكيد عىل إن كل 
أعض��اء مجل��س إدارة ن��ادي املالكية 
ع��ىل درجة كب��رية من التف��اؤل بالغد 
املرشق لكرة القدم املحلية وعىل كافة 

املستويات.

)2( للقدم  الممتاز”  حمد  بن  “ناصر  ب��دوري  يشيدون  األندية  رؤس��اء 
ال�������ق�������ط�������ان ن�����������وه ب�������رع�������اي�������ة س�����م�����وه

من قرعة دوري ناصر بن حمد

اتحاد الكرة                  المركز اإلعالمي

شعار دوري ناصر بن حمدالشيخ علي بن خليفة

شعار اتحاد الكرة

جانب من قرعة دوري ناصر بن حمد

جاسم عبدالعالزهير كازروني عيسى القطان

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ك���ازرون���ي: ع��رف��ن��ا م��ن س��م��وه ال��ت��م��ي��ز وال��ن��ج��اح��ات ال��م��ت��واص��ل��ة 
ع��ب��دال��ع��ال: رع���اي���ة س��م��وه ت��ح��ف��ز األن���دي���ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ج��اد 



توق��ف مش��وار منتخبن��ا األوملبي لكرة 
القدم بدورة األلعاب االس��يوية الثامنة 
ع��ر عند دور ال��� 16 بعدما خرس من 
فيتنام به��دف دون رد يف املواجهة التي 
اقيم��ت بينهام مس��اء أمس عىل س��تاد 
“patriot” لتتبدد أحالم األحمر يف بلوغ 
دور الثامني��ة والذهاب بعي��دا وتكرار 
إنجاز دورة بوس��ان 2002 عندما تأهل 

للدور نصف النهايئ.
وج��اء هدف منتخ��ب فيتن��ام بإمضاء 
 88 الدقيق��ة   )phongcong( الالع��ب 
من الش��وط الثانيبعدما انتهى  الشوط 
األول بالتعادل الس��لبي، وقدم منتخبنا 
أداء جي��دا رغ��م النقص الع��ددي بعد 
طرد الالع��ب أحمد صال��ح يف الدقيقة 
42، حيث كانت نسبة االستحواذ لصالح 
منتخبن��ا نس��بيا ع��ىل مدار الش��وطني 
%51 مقارن��ة بفيتن��ام %49 بينام كان 

الفيتناميون األكرث تهديداً ملرمانا.
ولع��ب املنتخبني بتحف��ظ دفاعي فيام 
كان منتخ��ب فيتن��ام يف الش��وط األول 
هو األك��رث وصوال ملرم��ى األحمر ولكن 
م��ن دون خطورة كبرية، لكن فيتنام كاد 
أن يفتتح التس��جيل يف الدقيقة 5 بعدما 
سدد “voungminh” كرة ارضية زاحفة 
م��رت بجان��ب القائم األي��رس للحارس، 
كام تلقى األخري متري��رة من ركلة ركنية 
يف د20 اثن��اء توغله املاكر داخل منطقة 

الجزاء سددها فوق القائم.
يف الدقيق��ة 24 انف��رد أحم��د بوغ��امر 
أمام مرمى الخصم وس��دد الكرة داخل 
املرمى لكن الحكم احتسبها تسلل وكان 
قراره صحيحا، أما أخطر الفرص ملنتخبنا 
فكان��ت يف د 38 عندم��ا تلق��ى محمد 
مرهون متريرة بينية رائعة لينفرد باملرمى 
ويسددها باتجاه املرمى ليبعدها حارس 
فيتنام بنجاح لركلة ركنية تبعتها تصويبة 
قوي��ة م��ن عبدالرحمن أحم��دي لكنها 

أخطأت املرمى لتعتيل العارضة د39.
وتلقى منتخبنا رضبة موجعة يف الشوط 
األول بعد أن تلقى أحمد صالح البطاقة 
الحم��راء بع��د تدخل��ه العني��ف تجاه 
لينته��ي  د42   ”thanuvan“ الالع��ب 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
يف الش��وط الثاين لع��ب منتخبنا بعرة 
العبني ولكن��ه مل يرتاجع كثريا إىل الدفاع 
وكاد محمد مرهون أن يهز شباك فيتنام 
د64 م��ن كرة ثابتة عرب تس��ديدة قوية 

ارتطمت بالعارضة.
وحاول فيتنام اس��تغالل النقص العددي 
بالضغ��ط الهجوم��ي واق��رتب م��ن هز 
 )duachinh( شباكنا يف د71 عندما نفذ
كرة رأس��ة باتج��اه املرمى تص��دى لها 
الح��ارس عامر محمد بكل براعة، تبعتها 
فرص��ة د77 من ك��رة عرضي��ة ابعدها 
 )phan van duc( ليتابعه��ا  الح��ارس 
باتجاه املرمى لكن أحمد بوغامر أبعدها 

لينقذ مرمانا من هدف محقق.
وامثر ضغط فيتنام عن تس��جيل الهدف 
األول م��ن هجمة مرس��ومة م��ن جهة 
اليس��ار ومتريرات بينية نجح من خاللها 
الالعب )phongcong( من تسديد كرة 
قوية من داخل منطق��ة الجزاء عانقت 
الش��بك د88 لتنته��ي املواجه��ة لصالح 

فيتنام 1/0.

الرامي حاجي يخوض نهائيات 
300 متر بندقية 

يخ��وض الرام��ي محمود حاج��ي آخر 
منافس��اته يف دورة األلعاب اآلس��يوية، 
وذلك عندما يخوض غامر نهايئ مسابقة 
300 م��رت بندقية يف الس��اعة التاس��عة 
اندونيس��يا )الخامس��ة  بتوقيت  صباحاً 
فجراً بتوقيت البحرين(، حيث يش��ارك 
يف املنافس��ة 13 رام��ي م��ن مختل��ف 
ال��دول اآلس��يوية، وهو م��ا يتيح فرصة 
أمام محمود للمنافس��ة عىل أحد املراكز 
الثالثة األوىل والظفر بإحدى امليداليات.

وأنه��ى محمود اس��تعداداته الرس��مية 
للمس��ابقة، حي��ث خ��اض ي��وم أمس 
التدري��ب الرس��مي األخ��ري اس��تعداداً 
النط��الق املنافس��ات، حيث أرشف عىل 

التدريب املدرب تانن تايسلب.
وأكد محمود جهوزيته للمنافسات بعد 

خروجه من مسابقتي 10 و50 مرت، وقال 
“تركيزي كبري عىل تحقيق نتيجة ايجابية 
واس��تغالل خوض املنافسات منذ الدور 
النه��ايئ مب��ارشة، وهو ما يفت��ح املجال 
أم��ام تس��جيل أرقام جدي��دة، خصوصاً 
بعد التدريبات التي أرشف عليها املدرب 

تانن يف اليومني األخرييني”.
وتابع “كنت آمل أن أوفق يف مس��ابقتي 
العرة والخمس��ني مرت لكن مل يكتب يل 
التأهل للنه��ايئ، لكن الي��وم تركيز كبري 
عىل اس��تغالل فرصة التواج��د يف الدور 
النهايئ ملس��ابقة ال� 300 ومحاول تقديم 
أفضل صورة ومستوى من أجل املنافسة 
ع��ىل تحقيق ميدالي��ة أوملبية والصعود 
ع��ىل منصة التتوي��ج”. ومن جانب آخر 
يواص��ل العب والعبة الش��وزن حس��ن 
اس��تعداداتهام  ماج��د ومريم حس��اين 
لخوض غامر مس��ابقة الش��وزن، حيث 
خاض الثنايئ تدريب صباحي مع املدرب 
فالريي تيموخن الذي وقف عىل جهوزية 
الثانية قبل انطالق املنافسات، وسيكون 
اليوم التدريب الرس��مي للمش��اركني يف 
املسابقة، وهي آخر املحطات التدريبية 

للثنايئ البحريني.

 منافسات الشراع تنطلق 
اليوم بمشاركة جناحي

يب��دأ الالع��ب عبدالله جناح��ي اليوم 
مش��اركته يف دورة األلع��اب اآلس��يوية، 
س��باقات  أول  يف  باملش��اركة  وذل��ك 
منافس��ات الراع املق��رر إقامتها نادي 
حي��ث  بانك��ول،  الراعي��ة  املراك��ب 
خ��اض جناحي يوم أم��س آخر حصصه 

التدريبي��ة بع��د وصول��ه إىل العاصمة 
األندونيسية جاكرتا للمشاركة يف الدورة، 
حيث شارك يف الس��باق التجريبي الذي 
أقي��م ي��وم أمس وال��ذي اس��تمر قرابة 
الس��اعتني به��دف التعود ع��ىل األجواء 
العام��ة والدخ��ول يف املنافس��ة، وذلك 
تحت إرشاف م��درب املنتخب الوطني 
قاس��م بن جمي��ع. وتتكون منافس��ات 
ال��راع م��ن 10 س��باقات موزعة عىل 
خمس��ة أي��ام يخ��وض خالله��ا الالعب 
جولتني يف كل يوم، حيث يتم احتس��اب 
النقاط لتحديد املراكز يف كل مرحلة من 
ثم يتم جم��ع النقاط، والالعب الحاصل 

عىل أقل نقاط يفوز يف املسابقة.
وكان الالع��ب عبدالله جناحي واملدرب 
قاس��م بن جميع قد وصال إىل العاصمة 
األندونيس��ية جاكرتا قب��ل يومني، حيث 
استقرا يف القرية الرياضية وقاما بتسجيل 
الق��ارب وإج��راء فح��ص الق��وراب مع 

االجتامع الفني املخصص للمنافسات.
وأك��د امل��درب قاس��م ب��ن جميع عىل 
جهوزية الالعب لخوض منافسات دورة 
األلع��اب، حيث قال “الالعب مس��تعد 
لبدء منافس��ات الدورة بعد مش��اركته 
األخ��رية ببطولة الع��امل يف الدمنارك قبل 
أسبوعني والتي حقق فيها املركز التاسع 
عىل املجمع��ة الفضية، وأمتنى أن يكون 
عبدالله يف مستواه ويومه خالل الجولة 
األوىل الت��ي تنطلق الي��وم من أجل رفع 

مستوى الحظوظ يف املنافسة”.

وأشار بن جميع إىل أن مستوى الالعبني 
املش��اركني متقارب واملنافس��ة ستكون 
مفتوح��ه حت��ى اليوم األخ��رية، وأوضح 
مس��توياتهم  املش��اركون  “الالعب��ون 
متق��ارب بصورة كب��رية. وتعت��رب دورة 
األلعاب اآلس��يوية ثاين محطات الالعب 
عبدالله جناحي التأهيلية لدورة األلعاب 
األوملبي��ة الدولي��ة بعد بطول��ة العامل، 
ويسعى خاللها إىل تحقيق أفضل نتيجة 
خالل هذه املش��اركة وكسب عصفورين 

بحجر واحد.

 منتخب البولينج يكتفي بالمركزين 
15 و24 في منافسات الثالثي

اكتف��ى أفراد منتخبن��ا الوطني للبولينج 
اآلس��يوية  األلع��اب  ب��دورة  املش��ارك 
باملركزين 15 و24 يف منافس��ات الثاليث 
الت��ي أقيمت يوم أم��س الخميس عىل 
الصالة الرئيسية للمنافسات، حيث متكن 
الثاليث املكون من يوس��ف فالح وأحمد 
العويض وأس��امة عبدالرحمن من جمع 
4027 خشبة محققني املركز 15، يف حني 
جم��ع الثاليث اآلخر واملك��ون من أحمد 
القع��ود وعبدالل��ه عبدالكري��م وعمر 

املضحيك 3799 خشبه.
وكانت الجولة األوىل من املنافسات مثرية 
من جانب العبي املنتخب، حيث نجحوا 
يف الحصول عىل املركزين السابع والثامن 
يف س��لم الرتتيب الع��ام، إال أنهم تأثروا 
بعد ذلك بالقوانني الجديدة املعتمدة يف 

هذه الدورة واملؤهلة لألوملبياد الدولية، 
األمر الذي مل يعتد عليه الالعبون بصورة 
كب��رية وأدى إىل تراج��ع أدائهم املراحل 

األخرية عىل وجه الخصوص.
وشهدت مس��ابقة الثاليث منافسة كبرية 
بني جميع الفرق املش��اركة، وذلك عائد 
للمس��تويات املتقاربة والفارق البسيط 
يف النق��اط الذي يفصل بني املش��اركني، 
حي��ث وضح��ت اإلث��ارة والندي��ة بني 
املشاركني إىل جانب الحامس الذي طغى 
عىل املنافسات، وكانت امليدالية الذهبية 
يف النهاية من نصيب الثاليث الياباين فيام 
حقق ث��اليث ماليزي��ا امليدالي��ة الفضية 

وآلت الربونزية ملصلحة سنغافورة.
وس��يحظى املنتخب الي��وم براحة قبل 
املشاركة يف منافسات الفرق التي تنطلق 
يوم غٍد الس��بت، حيث يأم��ل الالعبون 
تعويض ما فاتهم يوم أمس، حيث يعزم 
الالعب��ون ع��ىل تحقيق نتيج��ة ايجابية 
واالس��تفادة من قوتهم وانس��جامهم يف 
تحيقي��ق نتيجة أفضل واملنافس��ة عىل 

إحدى امليداليات امللونة.

 العوضي: األداء تراجع في 
آخر شوطين

أرج��ع العب منتخبنا الوطن��ي للبولينج 
أحم��د الع��ويض النتيجة الت��ي حققها 
إىل  الث��اليث  منافس��ات  يف  املنتخ��ب 
تراج��ع األداء يف آخر ش��وطني عىل وجه 
الخص��وص، وقال “قدمنا مس��توى جيد 
يف األش��واط األوىل م��ن املنافس��ة وكنا 
قريبني من املراك��ز الثالثة األوىل، حيث 
كانت األمور تس��ري كام خططنا لها، لكن 
األداء تراج��ع يف بعض الفرتات بس��بب 
صعوب��ة التحكم يف األرضي��ة، باإلضافة 
إىل املنافس��ة الكبرية الت��ي كانت عليها 
األش��واط والنتائج العالي��ة التي حققها 

املنافسون”.
وأش��ار العويض إىل أن الجميع املستوى 
ال��ذي ظهر ب��ه الالعبون يف منافس��ات 
الثاليث يعطي دافعاً وراء املنافسة، وقال 
“النتائ��ج التي حققه��ا الالعبون بصورة 
منفردة خالل منافس��ات الثاليث تعطينا 
أم��ل كب��ري ودافع لحص��د يشء يف هذه 
الدورة، عىل الرغم م��ن صعوبتها وقوة 

املنافس��ة، إال أن النتائ��ج الت��ي تحققه 
والخربة التي اكتسبت من منافسات يوم 
أمس س��يكون لها تأثريه��ا عىل الالعبني 

فيام تبقى من منافسات”.

السباع يدشن مشوار الجوجيتسو 
باأللعاب اآلسيوية اليوم

يبدأ منتخب الجوجيتسو اليوم الجمعة 
مشواره بدورة األلعاب اآلسيوية الثامنة 
ع��رة عندم��ا يخ��وض الالع��ب ميثم 
الس��باع تصفيات وزن اق��ل من 69 كغ 
الس��اعة العارشة صباحا بتوقيت جاكرتا 
املحيل  بالتوقي��ت  “السادس��ة صباح��ا 
 ”GCC“ ململك��ة البحري��ن” بقاع��ات
حيث يسعى الالعب لبلوغ النهايئ الذي 

سينطلق الساعة الرابعة عرصا.
وكان منتخب الجوجيتس��و بقيادة رضا 
منفردي وصل إىل العاصمة األندونيسية 
جاكرت��ا حي��ث يضم املنتخ��ب كال من 
عبدالل��ه منف��ردي، محم��د ابوادريس، 
محم��د غريب، نجاد القصيبي، باإلضافة 

إىل إداري املنتخب أحمد جناحي.
امل��درب رضا منفردي أك��د بأن منتخب 
األلعاب  ب��دورة  يش��ارك  الجوجيتس��و 
اآلس��يوية بالعبي الص��ف األول والذين 
يعتربون م��ن خرية العبي الجوجيتس��و 
يف البحري��ن والذين ميتلك��ون إنجازات 
متمي��زة، مش��ريا إىل أن حظوظ الالعب 
ميثم السباع اليوم تبدو قوية يف تحقيق 
نتائ��ج ايجابي��ة، خصوص��ا وأن االتحاد 
البحرين��ي للدف��اع عن النفس س��عى 
لجل��ب العب��ني ذوي حظ��وظ جيدة يف 
املنافس��ة ومن بينهم الس��باع، موضحاً 
ب��أن املنافس��ة لن تك��ون س��هلة عىل 
اإلطالق وإمنا س��تكون قوي��ة للغاية من 
جانب كوريا وكازاخس��تان وقريغس��تان 
واإلمارات، موضحاً بأنه مل يتحدد الخصم 
الذي س��يواجهه الس��باع لع��دم إجراء 

القرعة حتى ساعة كتابة الخرب.
وع��رب منف��ردي ع��ن أمل��ه يف تحقيق 
ميدالية ملونة ترفع اسم البحرين يف هذا 
املحفل اآلس��يوي خصوصا يف ظل الدعم 
واالهتامم الذي تحظى به الجوجيتس��و 
من اللجن��ة األوملبية البحرينية واالتحاد 

البحريني للدفاع عن النفس.

وصول 27 عداء وعداءة إلى جاكرتا

وصل ي��وم أم��س األول )األربع��اء( إىل 
العاصم��ة األندونيس��ية جاكرت��ا وف��د 
منتخ��ب ألعاب الق��وى واملكون من 26 
ع��داء وعداءة ع��ىل أن يكتم��ل وصول 
باقي افراد املنتخب يوم الس��بت املقبل 
25 اغس��طس وال��ذي سيش��هد انطالق 
مس��ابقة “أم األلعاب”. وتتك��ون قامئة 
العدائني الذين وصلوا إىل جاكرتا كال من 
عيل خميس، عبدالرحمن خميس، سعيد 
العمريي، ألربت روب، سعد مبارك، موىس 
عيىس، عب��اس أبوبكر، حس��ن العبايس، 
محم��د أي��وب، حس��ن ش��اين، ابراهام 
ش��ريوبن، ابراهام روتيش، أندرو فير، 
يعقوب س��امل، وينف��رد، ايفان��س، نورة 
جاس��م، هاجر العم��ريي، أولكيمي، روز 
جيلمو، سلوى عيد نارص، أمينات يوسف، 
اميان عي��ىس، من��ال بح��راوي، ايونيس 
جومبا، شتاي اش��تي، جون كيبيت. فيام 
يتكون الوفد اإلداري من املدير التنفيذي 
لإلتحاد يوسف أحمد، اإلداري سامل نارص 
ومشعل الذوادي وفاتن جاسم، والجهاز 
الفني املك��ون من املدي��ر الفني طاهر 
ريغ��ي ورئي��س املدربني خال��د بوالمي 
خوسيه  للرسعات  الدومينيكان  واملدرب 
رودريغريز، وم��درب الرسعات النيجريي 
جون أوبيه. وفور وصولهم بارش منتخب 
ألعاب الق��وى تدريباتهم بهدف التأهب 
للمع��رتك الق��اري حيث تع��ول مملكة 
البحرين عىل ألع��اب القوى إلحراز أكرب 
عدد من امليدالي��ات بعدما احرز عدائو 
البحرين يف النس��خة املاضية 18 ميدالية 
ملونة من بينه��ا 9 ذهبيات و6 فضيات 
و3 برونزيات. ه��ذا وقد عقد يوم أمس 
االجت��امع الفني ملس��ابقة ألعاب القوى 
والذي حرضه كال من املدير الفني طاهر 
ريغي واإلداري س��امل نارص وذلك بستاد 

.”GBK stadium main“

فيتنام يقصي أولمبينا من دور الـ 16 بهدف نظيف
بـ 10 العبين بعد طرد أحمد صالح لعب 

حسن علي     عيسى عباس اندونيسيا   

جانب من منافسات البولينج أمس

البطاقة الحمراء لالعب منتخبنا الوطني

أحمد العوضي في المنافسات

محمود حاجي

لدى وصول منتخب العاب القوى بمطار جاكرتا  )تصوير- علي الحلواجي(

من لقاء منتخبنا وفيتنامالسباع في أحد النزاالت

عبداهلل جناحي
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يختت��م منتخبنا الوطن��ي لكرة اليد 
مساء اليوم الجمعة مبارياته بالدور 
الرئيس من دورة األلعاب اآلس��يوية 
الثامنة عرشة املقامة مبدينية جاكرتا 
وباملبان��غ حت��ى 2 س��بتمرب املقبل، 
عندم��ا يالقي منتخ��ب هونغ كونغ 
يف الساعة العارشة صباحا بالتوقيت 
املحيل ململكة البحرين )الثانية عرصا 
بتوقيت جاكرتا(، يف لقاء يبحث فيه 
أحمر اليد عن تأكيد الصدارة املطلقة 
واملحافظ��ة عىل س��جله خ��ايل من 
الهزائ��م بعد أن ضم��ن فعلياً تأهله 

للدور نصف النهايئ من املنافسات.
GOR popki cibu� )ععىل صال��ة 
الي��د املواجهة  bur( يدخ��ل رجال 
الرئي��س مبعنويات  بال��دور  األخرية 
مرتفعة ج��راء االنتصار عىل املنافس 
املنتخ��ب  املجموع��ة  يف  األق��وى 
الك��وري، إضافة إىل ض��ان التأهل 
الذي من شأنه أن يعطي دافعاً كبرياً 
لالعبني يف مواصلة مشوارهم بثبات 

وهدوء يف هذا اللقاء األخري.
وت��ربز الف��وارق الفني��ة الكبرية بني 
منتخبن��ا ونظريه هون��غ كونغ الذي 
تعرض لخس��ارتني ثقيلت��ني يف الدور 
الرئيس م��ن كوريا وإي��ران، ففارق 
جان��ب  إىل  والخ��ربة  اإلمكان��ات 
الجهوزي��ة الفني��ة م��ن ش��أنه أن 
يطغى عىل املباراة ويس��هل الطريق 
لألحمر نحو انتصار جديد، خصوصاً 
وأن منافس��ه خرس فرصة املنافس��ة 
ع��ىل التأه��ل لنصف النه��ايئ، وهو 
ما س��يعطي املباراة طابع��اً مختلفاً 
عن اللق��اءات الس��ابقة التي كانت 

تنافسية بصورة كبرية.
ومن املتوقع أن يستمر الجهاز الفني 
لألحم��ر بقي��ادة اآليس��لندي آرين 
الدفاع  اعتاده عىل  كريستيانسيس 
املغلق داخل منطقة الستة أمتار مع 
التحرك ملقابلة الالعب املصوب، هذا 
إىل جانب توزيع األدوار بني الالعبني 
بصورة أكرب ك��ون املباراة تعد فرصة 
أمام الجهاز الفني إلعطاء فرص أكرب 
أمام الالعبني الذي��ن مل يتمكنوا من 
اللعب لدقائق كثرية يف املنافس��ات، 
إضافة إىل إراحة املجموعة األساسية 
من الالعبني بهدف املحافظة عليهم.

ويع��ول منتخبنا ع��ىل مجموعة من 
مقدمته��م  يف  البارزي��ن،  الالعب��ني 
ومحم��د  الصي��اد  حس��ني  القائ��د 
حبيب وعيل م��ريزا، والجناح األمين 
بالل بش��ام والجناح األيرس حس��ن 
الس��اهيجي، والعب الدائرة حسن 
شهاب والحارس محمد عبدالحسني، 
إىل جانب العبي خط الدفاع محمد 

ميزا ومحمد عبدالرضا، باإلضافة إىل 
كل من محم��ود عبدالق��ادر وعيل 
عبدالق��ادر وبقي��ة العن��ارص الذين 
يتميزون ب��األداء الجاع��ي والقوة 

الهجومية الضاربة.

السماهيجي: نهدف وراء 
العالمة الكاملة

أكد العب منتخبنا الوطني لكرة اليد 
حس��ن الس��اهيجي عزم املنتخب 
عىل تحقيق االنتص��ار وامليض قدماً 
مح��و تحقي��ق العالم��ة الكاملة يف 
الدور الرئييس، وقال “هدفنا تحقيق 
الصدارة بالعالم��ة الكاملة ومواصلة 
األداء القوي الذي نقدمه باملحافظة 
عىل النس��ق التصاعدي م��ن مباراة 
ألخ��رى، وه��ذا م��ا يس��اعدنا عىل 
االس��تعداد بأفضل ص��ورة للمرحلة 

القادمة واملهمة من الدورة”.
وتابع الس��اهيجي “مواجهة هونغ 
كون��غ ال تق��ل أهمي��ة ع��ن باقي 
املباري��ات، فاملنتخ��ب ال ينظ��ر إىل 
هوي��ة املنافس بل يهم��ه أن يقدم 
املستوى القوي والفوز يف املباريات، 
فأس��لوب املنتخب يعطي كل مباراة 
حقها دون النظر اىل باقي املباريات”

و
إذا م��ا كان ض��ان التأه��ل لنصف 
النهايئ س��يلقي بظالل��ه عىل املباراة 
اك��د الس��اهيجي “ض��ان التأهل 
لنص��ف النه��ايئ يعطين��ا الدافع يف 
مواصلة سلسلة االنتصارات، فالجهاز 
الفني واإلداري مع الالعبني عازمون 
ع��ىل تحقي��ق االنتص��ار وص��دارة 

املجموعة بالعالمة الكاملة.

فاعور يودع منافسات 
التايكوندو من دور الـ 16

التايكون��دو  منتخ��ب  الع��ب  ودع 
عبدالل��ه فاعور املنافس��ة لوزن 68 
كغ بعدما خرس من الالعب الفلبيني 
“arven alcantara” يف دور الس��تة 
عرش يف افتتاح منافسات التايكوندو 
ال��ذي أقيم أم��س بنتيج��ة 44/ 11، 
حي��ث انتهت الجول��ة األوىل 19/ 3، 
في��ا انته��ت الجول��ة الثانية 25/ 8 
لينه��ي الحكم املواجه��ة نظرا لعدم 

التكافؤ.
وبع��د نهاية املواجه��ة، عرب الالعب 
عبدالله فاعور عن أس��فه الش��ديد 
للخس��ارة مرجعا الس��بب إىل عدة 
أم��ور م��ن أبرزه��ا ع��دم اإلع��داد 
بالص��ورة الكافي��ة قبل منافس��ات 
دورة األلعاب اآلسيوية، مشريا إىل أن 
الالعب الفلبيني معد ومجهز بصورة 

افضل، كا أوضح ب��أن عدم القدرة 
عىل رفع وزنه كان أحد األس��باب يف 
ظل اتب��اع نظام جديد لقياس الوزن 
حي��ث يتم قياس الوزن قبل يوم من 
املنافس��ة وقبل س��اعة من املواجهة 
وتم تطبيق ه��ذا النظام حديثا منذ 
يونيو امل��ايض واعت��اد عليه الالعب 
الفلبيني الذي متك��ن من رفع وزنه 

واستطاع أن يتكيف بصورة جيدة.
وأضاف “كن��ت أمتنى تحقيق نتيجة 
إيجابي��ة افضل ولكن ق��در الله وما 
ش��اء فع��ل، س��أعمل ع��ىل تطوير 
مستواي خالل الفرتة القادمة لتمثيل 
اململك��ة افضل متثيل، كا أنني اعتز 
باملش��اركة يف الدورة اآلسيوية والتي 
بالتأكي��د تعت��رب تجرب��ة رائع��ة يف 

مسرييت الرياضية..”.
وبدوره، أكد املدرب س��امي محمد 
أن القرعة كانت أحد األس��باب التي 
أدت إىل خس��ارة فاع��ور حيث وقع 
العبنا أمام الالعب الفلبيني املصنف 
الخام��س آس��يويا عىل الق��ارة وهو 
معد بش��كل جيد ومهيأ للمنافسة، 
ك��ا أن هناك فارق كبري يف التحضري 
واإلعداد بني الالعبني، عالوة عىل أن 
مش��اركتنا ألول م��رة يف نظام الوزن 
الجدي��د حال دون الق��درة عىل أن 
يرف��ع الالع��ب وزن��ه كث��ريا، حيث 
رفعه إىل ح��وايل 70 كغ بينا متكن 
الفلبيني من رف��ع وزنه إىل أكرث من 
ذلك، ولكننا اكتسبنا خربة من خالل 
املشاركة وكيل أمل بأن يوفق الالعب 

يف املستقبل.
الزياين: رياضي��و اململكة جديرون 
باملنافس��ة أكد عض��و مجلس إدارة 
اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية راش��د 
عبداللطيف الزياين أن دورة األلعاب 
اآلس��يوية متثل أحد أهم املشاركات 
الخارجي��ة الت��ي تتص��در اهت��ام 
مجلس إدارة اللجنة األوملبية برئاسة 
ممثل جاللة املل��ك لألعال الخريية 
وش��ؤون الش��باب، رئي��س املجلس 

األع��ىل للش��باب والرياض��ة س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، وأن 
مش��اركة مملكة البحرين يف الدورة 
يندرج يف إطار حرصها املتواصل عىل 
توف��ري الفرصة املالمئة أمام رياضييها 
للمنافسة واكتس��اب الخربة وحصد 
النتائ��ج املرشف��ة الت��ي تع��يل راية 
الص��ورة املرشفة  اململك��ة وتعكس 

عنها.
وأضاف الزي��اين أن الحص��اد الوفري 
ململكة البحرين يف النسخ املاضية من 
الدورة وباألخص يف النسخة املاضية( 
إنش��يون 2014( والتي حصدت فيها 
اململك��ة 19 ميدالية ملونة من بينها 
9 ميداليات ذهبية يدعو إىل التفاؤل 
بتحقيق حصاد جيد يف ألعاب القوى 
تحدي��داً ويف باقي األلع��اب، منوها 
باملستويات الجيدة والنتائج املتميزة 
الت��ي يحققه��ا منتخ��ب ك��رة اليد 
الذي تأهل لل��دور الرئييس وتصدر 
مجموعته حاليا بعد اإلطاحة بكوريا 
ثالث آس��يا، واملنتخب األوملبي لكرة 
القدم الذي تأهل لدور ال 16 متمنيا 

للمنتخبني التوفيق والنجاح.
وأك��د الزي��اين أن الحض��ور يف هذا 
املحفل اآلسيوي الذي يعترب ثاين أكرب 
حدث متعدد الرياضات يف العامل بعد 
دورة األلعاب األوملبية يعترب مكسبا 
كبريا حيث ان متثي��ل اململكة رشف 
لكل ريايض ليخلد اسمه بحروف من 
ذهب مثل من س��بقوه من النجوم 
األبطال، موضحا أن رياضيي اململكة 
جديرون باملنافس��ة ويكونوا خصا 

قويا لكل املنافسني.

منتخب الفروسية يصل 
ويستأنف تدريباته

للفروس��ية  الوطني  منتخبن��ا  وصل 
األندونيس��ية جاكرتا  العاصم��ة  إىل 

للمشاركة يف مس��ابقة قفز الحواجز 
بدورة األلعاب اآلسيوية، حيث يضم 
الوفد كال من الفرسان الشيخ حسن 
بن راشد آل خليفة وخالد الخاطري 
الش��يخ حسن بن راش��د آل خليفة، 
وسيد عدنان العلوي وأحمد منصور، 
حيث تقيم بعثة املنتخب يف القرية 

الرياضية.
الفروس��ية  منافس��ات  وس��تنطلق 
بتاريخ 27 و28 فيا س��يقام النهايئ 

بتاريخ 30 أغسطس الجاري.
وأك��د الف��ارس عدن��ان العلوي عن 
جاهزية جميع الفرسان للمشاركة يف 
املعرتك القاري، حيث خاض الفريق 
تدريباته خالل الفرتة املاضية بهدف 
الوصول إىل أع��ىل مراحل الجاهزية 
لخوض مسابقة قفز الحواجز والتي 
يتطلع من خالل فرس��ان اململكة إىل 
تحقيق افضل نتيجة ممكنة يف دورة 
األلعاب اآلس��يوية، مؤك��دا جاهزية 
جميع الفرس��ان للمش��اركة وتطلع 
للتمثي��ل امل��رشف وتحقي��ق افضل 
النتائ��ج التي تعكس تط��ور رياضة 
الفروس��ية يف مملكة البحرين والتي 
تزخر بس��جل حافل م��ن اإلنجازات 

عىل كافة األصعدة واملستويات.

تحد جديد لرزان في سباق ضد 
الساعة 

تبدأ الالعبة رزان صبوح تحد جديد 
يف مسابقة الدراجات الهوائية بدورة 
األلع��اب اآلس��يوية الثامن��ة عرشة 
عندما تخوض منافسات نهايئ سباق 
الف��ردي ضد الس��اعة ملس��افة 15 
 subang roads كيلومرت عىل طريق
صباح��ا  التاس��عة  الس��اعة   route
بتوقي��ت جاكرتا )الخامس��ة صباحا 
بتوقي��ت مملكة البحري��ن( بهدف 

تحقيق نتيجة إيجابية.

وكان��ت رزان صب��وح قد ش��اركت 
يف س��باق الطريق ي��وم أمس األول 
األربع��اء لك��ن عط��ال فني��ا طارئاً 
تعرضت له مرتني يف الدراجة الرئيسة 
والدراجة االحتياط حال دون قدرتها 
عىل إمتام الس��باق، رغم أنها متكنت 
يف العط��ل األول من ت��دارك الوقت 
واللحاق مبنافسيها برسعة فائقة قبل 
أن تتعرض لعطل آخر مع تبقي نحو 

20 كيلومرت عىل نهاية السباق.
وتدخ��ل رزان س��باق ضد الس��باق 
بحظ��وظ أك��رب من الس��باق املايض 
حي��ث يعت��رب ه��ذا الس��باق ه��و 
التخص��ص ال��ذي تربع في��ه الالعبة 
بعدم��ا نجح��ت يف تحقي��ق املركز 
يف  الربونزي��ة  وامليدالي��ة  الثال��ث 
البطولة اآلس��يوية التي اس��تضافتها 
امل��ايض  الع��ام  البحري��ن  مملك��ة 
2017، كا أنه��ا تعترب من الالعبات 
الواعدات يف الس��باق ولديها رصيد 
جي��د من النتائ��ج اإليجابية األخرى 

عىل مستوى املشاركات الخارجية.
وقال��ت رزان بع��د الس��باق املايض 
“سأس��عى للتعويض يف س��باق ضد 
الساعة والذي هو تخصيص األسايس 
يف سباقات الدراجات الهوائية، حيث 
تبلغ مس��افة الس��باق 19 كيلومرتا 
ويس��تمر السباق نحو نصف ساعة.. 
الطري��ق لن يكون مس��طحا وهناك 
صعود رمبا يؤثر عىل مجرى السباق، 
متمني��ة تحقي��ق نتيج��ة افضل يف 

السباق...”.

جاكرتا تحييكم

يتشابه علم جمهورية أندونيسيا مع 
علم مملكة البحرين، فهو مكون من 
اللون��ني األحمر واألبي��ض فقط عىل 

شكل مستطيل ابيض وآخر أحمر.
رمبا تكون هي املرة األوىل التي يحرم 
فيها املش��اهد العريب من مش��اهدة 
حفل افتتاح دورة األلعاب اآلسيوية 
بعدم��ا ت��م بي��ع الحق��وق إلحدى 
القن��وات التي احتكرت البث، حيث 
كان اتح��اد إذاعات ال��دول العربية 
ي��وزع البث ع��ىل معظ��م القنوات 

العربية.
زار األم��ني الع��ام للجن��ة األوملبية 
عبدالرحم��ن صادق عس��كر القرية 
الرياضية أمس والتقى الوفد اإلداري 
واإلعالم��ي وتناول وجب��ة الغذاء يف 

املطعم رفقة الوفد.
مع دخول اليوم الس��ابع من الدورة 
توجد حالياً 9 منتخبات يف أندونيسيا 
وه��م ألعاب الق��وى، ك��رة القدم، 
كرة اليد، الجوجيتس��و، الفروس��ية، 
البولينج، الرماية، الرشاع، الدراجات، 
فيا عاد منتخب املصارعة وسيلحقه 
التايكون��دو ع��ىل أن يص��ل الع��ب 
الس��امبو والرتايثل��ون الحقا، لتكون 
هذه الفرتة هي أكرث فرتة يوجد فيها 

هذا العدد من الوفد البحريني.

اليد يواجه هونغ كونغ لتأكيد الصدارة المطلقة بآسياد جاكرتا أحمر 
ب����ع����د ت����أه����ل����ه ل������ل������دور ن����ص����ف ال���ن���ه���ائ���ي

الفارس عدنان العلوي

من لقاء فاعور والفلبيني في التايكوندو فاعور خسر امام الالعب الفلبيني

من تدريبات المنتخب    )تصوير: علي الحلواجي(

رزان صبوح اثناء السباق

سامي محمد متحدثا إلى الوفد اإلعالمي

اندونيسيا            حسن علي           عيسى عباس

راشد الزياني

حسن السماهيجي
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وكاالت: كش��ف النج��م الربتغ��ايل 
الع��ب  رونال��دو،  كريس��تيانو 
يوفنتوس، عن ال��دور الكبري، الذي 
لعب��ه م��درب مانشس��ر يونايت��د 
الس��ابق، الس��ري أليكس فريجسون 
يف وصول��ه إىل النجومي��ة يف ع��امل 
الساحرة املس��تديرة، وفوزه بجائزة 
أفضل العب يف العامل خمس مرات.
وقال كريستيانو رونالدو )33 عاماً( 
يف ترصيح��ات صحفية نقلها موقع 
صحيفة “إكسربيس” الربيطانية، إن 
النقد الذي ناله من مدربه السابق 
السري أليكس فريجسون ساعده عىل 

التطور بشكل كبري.
وأضاف: “كان فريجسون مهاًم جداً 
يف بداية مس��رييت الكروي��ة، ألنني 
انتقلت من س��بورتنج لش��بونة إىل 

مانشسر يونايتد”.
وأردف: “كانت لدي عقلية برتغالية 
يف اللع��ب. الكث��ري م��ن املراوغات 
واتخ��اذ القرار عىل أرضية امللعب مل 

يكن األفضل دامئا”.
أن،  الربتغ��ايل  النج��م  وأوض��ح 
فريجس��ون علم��ه كيفي��ة اتخ��اذ 
الق��رارات الجيدة فوق املس��تطيل 
األخ��ر، مؤك��داً أن��ه “يف الدوري 
اإلنجلي��زي املمتاز لك��رة القدم ال 
يس��قط الالعب��ون بس��هولة، إنهم 

أقوياء جداً”.
وتاب��ع النج��م امُلنتق��ل حديثاً إىل 
يوفنتوس اإليطايل يف صفقة فاجأت 
الكثري م��ن متابع��ي ك��رة القدم: 
“كام س��بق وقل��ت ذل��ك يف عدة 
مرات، علمني فريجس��ون كل يشء، 
فق��د كان مبثابة األب بالنس��بة يل 
وس��اعدين كثرياً أثن��اء فرة لعبي يف 

مانشسر يونايتد )2003-2009(”.
يف املقاب��ل، أك��د الس��ري أليك��س 
أن كريس��تيانو رونالدو  فريجسون، 
هو الالعب األكرث موهبة الذي دربه 
خالل مسريته الطويلة يف كرة القدم.
وأضاف املدرب االسكتلندي الشهري 

الالعب��ن  كل  تخط��ى  رونال��د  أن 
الكبار، الذين أرشف عىل تدريبهم.

ُيش��ار إىل أن كريس��تيانو رونالدو، 
سيخوض يوم السبت )25 أغسطس 

2018( مب��اراة قوي��ة م��ع فري��ق 
بالجولة  يوفنت��وس ض��د التس��يو 
الثاني��ة من ال��دوري اإليطايل لكرة 
القدم، يف ظ��ل توقعات بهز النجم 

الربتغايل للش��باك، بعدما عجز عن 
ذل��ك يف مبارات��ه األوىل ضد فريق 

كييفو فريونا العنيد.
م��ن ناحي��ة أخ��رى، ق��ال النجم 

الربتغ��ايل،، إن ق��رار رحيل��ه ع��ن 
الفري��ق املل��ي إىل يوفنتوس بطل 
دوري الدرج��ة األوىل اإليطايل لكرة 

القدم “كان سهال”.
ورصح رونال��دو لش��بكة “دي.ايه.
زد.ان” الرياضي��ة ع��ىل اإلنرن��ت، 
الخميس:”كان قرارا سهال. ما حققته 
يف مدري��د كان مذه��ال. فزت بكل 
يشء وعائلت��ي تعي��ش هناك، لكنه 

)الريال( صار جزءا من املايض”.
وانضم الالع��ب، البال��غ عمره 33 
عام��ا إىل يوفنتوس، الش��هر املايض 
بعق��د ميتد ألربعة مواس��م، لينهي 
فرة يف إسبانيا شهدت إحراز لقبن 
يف الدوري، وأربعة يف دوري أبطال 

أوروبا.
وأنفق يوفنت��وس 100 مليون يورو 
لض��م  دوالر(  ملي��ون   114.37(
الالعب الربتغايل، الذي شارك للمرة 
األوىل يف ال��دوري يف االنتصار 3-2 

عىل كييفو، األحد املايض.

رونالدو: نقد فيرجسون أوصلني للنجومية

رونالدو وفيرغسون

وكاالت: كشفت تقارير إسبانية 
رفض كل من املرصي محمد صالح 
واإلنجليزي هاري كن االنتقال إىل 

ريال مدريد بعد رحيل النجم الربتغايل 
كريستيانو رونالدو إىل يوفنتوس يف 

يوليو.
وأعلنت صحيفة “البايس” اإلسبانية 

أن هداف “الربميريليغ” املوسم املايض 
رفض االنضامم للبرينابيو يف يوليو، 

وكان “حاسام” يف رفضه، قبل أن يوقع 
عقدا جديدا يربطه “بالريدز”.

وأكدت الصحيفة أيضا أن ريال مدريد 
أجرى اتصاالت مع وكيل أعامل 

هاري كن، الذي ناقش الفكرة، إال 
أن توتنهام أبدى أن ليس لديه نية 

للتخيل عن خدمات الالعب.
ومنذ رحيل نجمه رونالدو يبحث 

ريال مدريد عن البديل، وتشري 
التقارير إىل أنه قد يكون كيليان مبايب 

أو نيامر، العبا باريس سان جرمان 
الذي قد يضطر للتخيل عن أحد 

نجومه بسبب عقوبات اللعب املايل 
النظيف.

ويتبقى أمام النادي “امللي” أسبوع 
إلجراء تعاقدات جديدة، حيث يغلق 

سوق االنتقاالت الصيفي يف إسبانيا 
يوم 31 أغسطس.

وكاالت: مل يستبعد ماركو 
أسينسيو، نجم ريال 

مدريد، إمكانية الرحيل 
عن امللي يف املستقبل، 
لكنه أكد عىل سعادته 

بالتواجد مع الفريق 
يف الفرة الحالية. وأكد 

أسينسيو، أن هدفه 
األسايس هو البقاء يف مدريد، لكن أبعد من ذلك فإن 

املستقبل غري مؤكد. وقال أسينسيو يف ترصيحات 
نقلتها صحيفة “دييل ميل”: “خياري األول هو دامئاً 

تحقيق النجاح يف ريال مدريد، أنت ال تعرف أبداً ما 
ميكن أن يحدث يف املستقبل”.

وأضاف: “أحاول عدم الركيز عىل اآلمال التي تضعها 
الناس عيل، من الطبيعي أن هناك الكثري من الضغط 

ألنني قدمت عامن جيدين يف ريال مدريد وأمتنى 
فقط تجاوز ما فعلته”.

وعن املراكز التي يستطيع اللعب بها أوضح: 
“أستطيع اللعب يف أي مكان يف منطقة الهجوم 

لكنني ال أحب أن أكون ثابتا عىل طرف امللعب عىل 
سبيل املثال، أحتاج إىل الحرية للتحرك يف جميع 
أنحاء منطقة الهجوم حتى أمتكن من االبتكار”.
وتابع: “ريال مدريد هو النادي األكرث نجاحاً يف 
العامل ومنذ البداية تعرف أنك يجب أن تكون 

مستعداً وأن تعطي كل يشء للقميص”.
وعن جولن لوبيتيجي، قال: “إنه مدرب ذو أفكار 

جيدة جدا يف كرة قدم وأنا شخصيا أُحبه للغاية فهو 
يضيف الكثري إىل التدريبات كام أنه شخص متفاهم 

جًدا مع الالعبن”.

 كيــن وصــالح 
رفضــا “الملكــي”

أسينسيو ال يستبعد الرحيل

وكاالت: أكدت صحيفة “أس” 
اإلسبانية أن فرصة ريال مدريد 

اإلسباين بالتعاقد مع النجم الفرنيس 
كيليان مبايب مل تنته بعد، وأن 

األسبوع القادم سيحدد أمورا كثرية، 
منها احتاملية فرض عقوبات ستجرب 
باريس سان جرمان عىل بيع الالعب.

وقد يتعرض باريس سان جرمان 
لعقوبة من االتحاد األورويب لكرة 

القدم )يويفا( بسبب خرقه قوانن 
اللعب النظيف، يف حال إبقائه عىل 

مبايب ضمن صفوف الفريق.
وستنتهي فرة إعارة مبايب من موناكو 

لسان جرمان االثنن، مام يعني أن 
النادي البارييس سيتوجب عليه دفع 
180 مليو يورو فورا ملوناكو، حسب 

االتفاق املربم بن النادين.
ويف حال تم رشاء عقد مبايب بالكامل، 

كام هو متفق عليه، فسيخرق سان 
جرمان بندين من قوانن )يويفا( 

املتعلقة بحسابات اإلنفاق لألندية 
وسقف رواتب الالعبن.

ويفرض )يويفا( عىل األندية األوربية 
سقفا معينا لرواتب الالعبن، وحدا 

معينا لإلنفاق يف التعاقد مع الالعبن.
وينتظر ريال مدريد قرار االتحاد 

األورويب األسبوع املقبل بفارغ الصرب، 
فقد تعني العقوبات انتقال الشاب 

الفرنيس لصفوف “امللي” قبل إغالق 
سوق االنتقاالت يوم 31 أغسطس.

وقد يضطر باريس سان جرمان إىل 
بيع نجم املنتخب الفرنيس مبايب، 

للتخلص من عقوبات )يويفا(، التي 

قد تحرمه من املشاركة يف البطوالت 
األوروبية املوسم املقبل.

ويذكر أن االتحاد اإلسباين لكرة 
القدم طلب من )يويفا( إعادة فتح 

تحقيق “اللعب النظيف” مع النادي 
الفرنيس يف يوليو املايض، وهو ما 

حصل الحقا.

ريال مدريد ينتظر “عقاب اليويفا”

كيليان مبابي

محكم��ة  أص��درت  وكاالت: 
حك��ام  األربع��اء،  أمريكي��ة، 
بالسجن 4 أعوام بحق الرئيس 
الربازي��يل،  لالتح��اد  الس��ابق 
الذي  ماري��ن  ماري��ا  جوزي��ه 
بالرسطان،  القاضي��ة  وصفت��ه 
يف أول حك��م بالس��جن م��ن 
بح��ق  األمريكي��ة  الس��لطات 
مس��ؤول كبري مدان يف سلسلة 
فضائ��ح الفس��اد الت��ي طالت 

االتحاد الدويل للعبة )فيفا(.
وأدي��ن مارين البالغ من العمر 
86 عاما يف ديسمرب املايض، من 
قبل هيئة املحلفن بتهم التآمر 
وغس��ل األم��وال واالحتيال، يف 
بفضيح��ة  مرتبط��ة  محاكم��ة 
الرىش التي عصفت بالفيفا منذ 
ع��ام 2015، معتربة أنه مذنب 
يف س��ت من أصل التهم السبع 

املوجهة إليه.
وأدان��ت الهيئ��ة مارين يف 22 
رىش  بتلق��ي   ،2017 ديس��مرب 
ق��د تصل قيمتها اىل 6.6 مالين 
دوالر من رشكات تس��ويق، يف 
ببطوالت  مرتبطة  مقابل عقود 

كربى مث��ل كوبا أم��ريكا وكأس 
ليربتادوريس.

ويف الفرة نفسها، أدين الرئيس 
السابق التحاد الباراغواي خوان 
أنخل نابوت، بينام برأت الهيئة 
البريو  التحاد  الس��ابق  الرئيس 
مانوي��ل بورغا. وكان الثالثة قد 
التهم التي  دفعوا برباءتهم من 

وجهت إليهم.
وماري��ن هو واحد من س��بعة 
مس��ؤولن يف الفيف��ا أوقفتهم 
السلطات الس��ويرسية يف أحد 
الفن��ادق الفخم��ة يف مدين��ة 
 ،2015 ماي��و   27 يف  زوري��خ 
وواحد من مسؤولن فقط متت 
إدانتهام يف محاكمة، يف سلسلة 
الفضائح التي هزت أعىل هيئة 
كروية عاملية وأدت اىل اإلطاحة 

برؤوس كبرية فيها.
ونقل��ت “فران��س ب��رس” عن 
القاضية باميال تشن أثناء تالوة 
الحكم إن مارين هو “رسطان” 
ساهم يف إفساد اللعبة الشعبية 
األوىل، أكان يف بالده أو يف العامل. 
وأضافت “كان يف إمكانه، وكان 

عليه، أن يقول ال”.
وكان االدعاء قد طلب السجن 
10 أعوام ملارين، بينام س��عى 
تقت��رص  ألن  الدف��اع  محام��و 
العقوب��ة عىل 13 ش��هرا نظرا 

لسنه وحاله الصحية.
مارين  أم��ى  توقيفه،  وبع��د 
خمسة أش��هر يف أحد السجون 
السويرسية، قبل أن يتم ترحيله 
املتح��دة، حيث  الوالي��ات  اىل 
دف��ع كفالة بلغ��ت قيمتها 15 
مليون دوالر، وأمى عامن قيد 
اإلقامة الجربية يف ش��قة فخمة 
ميتلكها يف ب��رج “ترامب تاور” 
الواقع عىل الجادة الخامسة يف 
مدينة نيوي��ورك، قبل نقله إىل 
مركز توقي��ف يف بروكلن ملدة 

مثانية أشهر.

وكاالت: لطامل��ا ش��غل التنافس بن 
محمد صالح وس��اديو م��اين اهتامم 
جامه��ري ليفرب��ول، وعش��اق الكرة 
اإلنجليزية، بعدما تألق االثنان خالل 

املوسم املايض بشكل غري مسبوق.
ورغ��م “مناوش��ات مح��دودة جدا” 
بن الالعبن، عىل ش��اكلة من يسدد 
ركل��ة ترجيح أو العتاب بش��أن عدم 
مترير كرة حاسمة، إال أن العالقة بن 
النجم��ن املرصي والس��نغايل بقيت 
رائع��ة، وأمثرت أداء الفت��ا “للريدز” 
الذي��ن تأهل��وا لنه��ايئ دوري أبطال 

أوروبا بعد غياب 11 عاما.
خ��رج “م��و” امل��رصي من املوس��م 
املايض بنصيب األس��د م��ن الجوائز 
الفردي��ة، ليقتنص لقبي أفضل العب 
يف ال��دوري وجائزة الح��ذاء الذهبي 
ألفض��ل هداف، كام ال ي��زال ينافس 
بق��وة عىل جائ��زة أفض��ل العب يف 
أوروبا التي ستعلن نتيجتها بعد أيام.
أما السنغايل املوهوب فانطلق بقوة 
فائقة هذا املوس��م، محرزا 3 أهداف 
يف مبارات��ن ومه��ددا ع��رش “امللك 

املرصي” كام يرى كثريون.
انعكس  “املرشوع”  الكروي  التنافس 
مجددا عىل س��ؤال مثري يتعلق بأبرز 
قدرات الالعبن، ويتمثل باختصار يف 
“م��ن األرسع بن االثن��ن.. صالح أم 

ماين”؟
التس��اؤل الش��ائك طفا إىل الس��طح 
مج��ددا، وناقش��ته وس��ائل إعالمية 
عدة، حاولت اإلجابة بشكل منطقي، 

بل وباالستعانة بشهادة شهود.
ويف حدي��ث جديد م��ع موقع “كوبا 
90” بدا ماين نفسه حاسام حن سئل 
إذا ما كان قد خاض سباقا أمام صالح 
لتحدي��د م��ن األرسع بينهام ليجيب 
عىل الفور: “ال.. أنا أرسع من صالح، 

عفوا صالح”.
لكن إجاب��ة ماين “الحاس��مة” بدت 
متعارض��ة متاما مع ما قاله بلس��انه 
يف ديس��مرب املايض ح��ن أجاب عن 
السؤال ذاته بالقول “أعتقد أنا “مو” 
أرسع مني.. إنه أرسع مني.. مل نخض 

سباقا.. ولكنني أعتقد ذلك”.
تناقض تام يف 9 أشهر ال ميكن تفسريه 
بس��هولة، وإن أرجع��ه البع��ض إىل 
“تطلعات أعىل” للنجم السنغايل مع 
بداية املوسم الجديد، واعتربه آخرون 
م��ؤرشا مقلقا ع��ىل إمكاني��ة تحول 
“املنافسة املرشوعة” بن النجمن إىل 
مش��اعر من نوع مختلف، قد تؤذي 

الفريق وتؤثر عىل مسريته.
والطريف أن ش��هادة أخرى “مهمة” 
عن رسعة الالعبن ج��اءت من نجم 
الفريق الس��ابق كوتينيو، املنتقل يف 
يناير املايض إىل برش��لونة، إذ حس��م 
األمر قائال “صالح األرسع.. إنه رسيع 
جدا.. ميكن أن تالحظ ذلك بس��هولة 

يف امللعب.. إن )رسعته( جنونية”.

فضائح “الفيفا”... 
السجن لـ ”السرطان” البرازيلي

السنغالي ماني: “مو” أسرع مني

جوزيه ماريا مارين

محمد صالح وساديو ماني

ماركو أسينسيو



الكبد اأحد اأه���م الأع�ساء يف ج�سم 
الإن�س���ان، فه� لي�س فق���ط امل�س�ؤول 
م���ن  اجل�س���م  تنظي���ف  عملي���ة  ع���ن 
ال�سم����م، وتنقية ال���دم، واإمنا يدخل 
يف عمل الهرم�نات وانتظام عمليات 
الأي�س، وتخزين الطاقة، والعديد من 
املهمات احلي�ية، دعنا نعرفك فيما 
يلي عل���ى بع�س الأعرا����س ال�سحية 
الت���ي قد تك�ن دلل���ة على اأن كبدك 

يعاين م�سكلة �سحية ما:

ألم في البطن وتورم 

في الجهة اليمنى
يحت���ل الكب���د م�ساح���ة كبرية من 
جت�يف البطن ويف ح���ال ال�سع�ر باأمل 
اأو ت����رم يف املنطق���ة العل�ي���ة على 
جه���ة اليمني من جت�يف البطن، فقد 
يك�ن ذلك دللة عل���ى وج�د م�سكلة 
بالكب���د. وهنا يجب ع���دم اهمال هذا 
العر����س ان ا�ستم���ر والت�ج���ه ف����راً 

ل�ست�سارة الطبيب.

بقع وعالمات على الجلد
يق����م  ل  الكب���د  كان  ح���ال  يف 
ب�ظيفت���ه ب�س���كل �سلي���م، فان���ه لن 
يعمل عل���ى تنظيف ال���دم كما يجب، 
وهذا قد ي�ؤدي الى الإ�سابة بتخرثات 
يف ال���دم بالق���رب من اجلل���د والب�رشة 
والت���ي تظهر ع���ادة على �س���كل بقع 

وعي����ب جلدية وم�س���كالت وعالمات 
ت�سبه �سكل النجمة او العنكب�ت، وقد 
ت�سكل ما ي�سمى بال�سبكة العنكب�تية 
الأماك���ن   .”Spider angiomas“
الأكرث عر�سة لظه����ر هذه العالمات 

هي منطقة اجلذع اأو ال�سدر.

االم في المفاصل وتعب
والمه���ا  املفا�س���ل  التهاب���ات 
الع���ب والغثي���ان والقيء  واعرا����س 
اأعرا����س  كله���ا  ال�سهي���ة  وفق���دان 
مرتابط���ة بخط���ر ال�ساب���ة مب�سكالت 
الكبد، وخا�سة التهاب الكبد املناعي 
Autoimmune hep a )للذات���ي 

يق����م  الت���ي  احلال���ة  وه���ي   ،)titis
فيها جهازك املناع���ة مبهاجمة خاليا 
واأن�سج���ة الكب���د ع���ن طري���ق اخلطاأ. 
ووفق���اً للمعاه���د ال�طني���ة لل�سح���ة 
 National Institutes of(
Health( فان هذه امل�سكلة ت�سيب 

الن�ساء اأكرث من الرجال.

اصفرار الجلد والعيون
يف العملي���ات الت���ي يت���م فيه���ا 
اأي����س اخلالي���ا القدمي���ة يف اجل�س���م 
وهدمه���ا يت���م انت���اج م���ادة �سفراء 
Bilir a )عع���رف با�سم البيلريوبني 
bin(، ويف ح���ال كان الكب���د �سليم���اً 
يتم التخل�س من ه���ذه املادة. ولكن 
يف ح���ال ك���ن الكب���د يع���اين م�سكل���ة 

�سحية ما فاإنه لن ي�ستطيع التخل�س 
منها بكف���اءة وبالتايل فق���د ترتاكم 
يف اجل�س���م وال���دم لتظه���ر اأعرا����س 
ال�سف���رار على اجلل���د والعي�ن، ويف 
هذه احلالة ي�ساب الن�سان مبا يعرف 
 ،)Jaundice( الريق���ان  مبر����س 
وال���ذي ترافقه اأي�ساً بع�س الأعرا�س 

مثل ل�ن الب�ل الداكن.

الشعور باالضطراب
يف حال كان الكبد لديك يعاين من 
م�سكلة �سحية ما، فان ج�سمك �سيبداأ 
يراك���م النحا����س يف ال���دم والدم���اغ، 

مم���ا �سي�ؤث���ر تدريجياً عل���ى وظائف 
الدم���اغ وق���د ي����ؤدي ال���ى ال�ساب���ة 
بال�سط���راب، ويف مراحل متقدمة قد 
ي�سبب الزهامير. وهذه اأحد الأعرا�س 
الت���ي قد ل تك�ن يف بدايات الإ�سابة 
باملر�س ويت���م اكت�سافها يف حال مل 

يتم عالجه وال�سيطرة عليه.

هزال العضالت
ت�رم اجل�س���م واحتبا�س ال�س�ائل 
البط���ن  وجت�ي���ف  الكاحل���ني  يف 
وانتفاخه���ا م���ع وج����د ج�س���م نحيل 
�سعيفت���ني،  وذراع���ني  و�ساق���ني 
وه���زال يف الع�س���الت و�سع���ف ع���ام 
قد يك����ن دللة على اخت���الل ت�ازن 
ال�س�ائ���ل يف اجل�س���م نتيج���ة ل�ج����د 
م�سكلة �سحية يف الكبد، ال ان الهزال 
عادة ما يعترب من الأعرا�س املتقدمة 
عن وج�د خلل يف الكبد ووظائفه، ول 

تظهر منذ بداية الإ�سابة.
ويف اخلت���ام نذكرك اأن اتباع منط 
حياة �سح���ي، و�رشب املي���اه بكميات 
كافي���ة، واتب���اع نظ���ام غذائي �سحي 
مع احلفاظ عل���ى ممار�س���ة التمارين 
الريا�ضة ه���ي اف�ضل خطوط دفاعية 
للحفاظ على كب���د �سليم ووقايته اأي 
م�سكالت. ومن امله���م دائماً احلر�س 
على اإجراء الفح��سات الطبية ب�سكل 
م�ستم���ر، ومراجع���ة الطبي���ب يف حال 

مالحظة اأي اأعرا�س طارئة.

عل���ى الرغ���م م���ن اأهمي���ة الر�ساع���ة 
ل���الأم  الكث���رية  وف�ائده���ا  الطبيعي���ة 
والطف���ل، يب���دو وا�سح���اً اأن مع���دلت 
تراجع���ت  ق���د  املر�سع���ات  الأمه���ات 
ب�س���كل ملح����ظ يف اأيامن���ا ه���ذه. ثم���ة 
ع�ام���ل كثرية قد تلع���ب دوراً يف ذلك، 
منها ع���دم ت�اف���ر الظروف ل���الأم العاملة 
املر�سعة لتتمكن م���ن ال�ستمرار يف اإر�ساع 
طفله���ا بعد ع�دتها اإلى العمل م���ع انتهاء اإجازة 

الأم�مة. 
كم���ا اأن كرثة املغريات الي�م و�سيق ال�قت وعدم متت���ع بع�س الأمهات بال�سرب 
ال���الزم وتخّ�فهن اأحيان���اً على ر�ساقتهن وعل���ى مظهرهن، كلها ع�ام���ل قد تقّلل من 
رغبته���ن باإر�ساع اأطفالهن. كثرية هي الأ�سب���اب، لكن تبقى النتيجة واحدة يف اأن عدم 
اإر�ساع الطفل يحرمه من م�سدر غذائي مهم ي�ؤّمن له كل حاجاته و�سبل املناعة مل�اجهة 

اأمرا�س كثرية ميكن اأن يتعر�س لها. هذا من دون اأن نن�سى ف�ائد الإر�ساع لالأم.

رضاعة

الصيام

جروح الورق
يتعر�س البع�س جلروح م�ؤملة ناجتة 

ع���ن مالم�سة ح����اف ال�رق، وع���ادة ما 
تك�ن هذه اجل���روح م�ؤملة مثلها مثل 
اجل���روح الناجت���ة ع���ن الآلت احلادة 

والأدوات الأخرى.
وي��سح الدكت����ر غابرييل نيل، 

الأ�ست���اذ امل�ساع���د ال�رشي���ري يف طب 
الأ�رشة بجامعة تك�سا�س، ما �سبب ال�سع�ر 

بالأمل ال�سديد عند التعر�س جلروح ال�رق. 
ويق����ل الدكت�ر نيل، اإن هذا الن�ع من اجلروح، 

ع���ادة ما يحدث على الأجزاء من اجل�سم الأكرث ح�سا�سية، مثل الأ�سابع وال�سفاه 
والل�س���ان، وميكن لل�سبكات الع�سبية لهذه الأجزاء من اجل�سم اأن متيز ب��س�ح 

وخ�س��سية اأحا�سي�س ال�سغط واحلرارة والربودة والإ�سابات املختلفة.
وحت���ى اأدمغتنا لديها مناطق متخ�س�سة لتلقي الإ�سارات القادمة من هذه 
الأج���زاء بدقة عالية. كما اأن قدرات ال�ست�سعار الرائع���ة التي متلكها اأ�سابعنا 

و�سفاهنا ول�ساننا، جتعل الإ�سابات اأكرث اإيالماً.

املتقط���ع  ال�سي���ام  ي�ساع���د 
مرت���ني اأ�سب�عي���ا، يف احل���د م���ن 
الت�سل���ب  مر����س  اأعرا����س 
الع�سب���ي املتعدد، وفق درا�سة 

اأمريكية.
باحث����ن  اأجراه���ا  الدرا�س���ة 

وا�سنط���ن  جامع���ة  الط���ب  بكلي���ة 
الأمريكية، ون����رشوا نتائجها، يف العدد 

 )Cell Metabolism( الأخري من دورية
العلمي���ة. ويع���اين مر�سى الت�سل���ب املتعدد 

غالبا من �سعف الع�سالت وخلل يف الت�ازن وتده�ر ال�ظائف احلركية للج�سم 
وعل���ى راأ�سه���ا امل�سي، وا�سطراب���ات الروؤية. وقد ي����ؤدي اأحيانا اإل���ى ال�سلل، 
وتظه���ر غالب���ا الأعرا�س الأولية للمر����س يف املرحلة العمرية م���ن 20 اإلى 40 
عام���ا، وه� يهاج���م الن�ساء ب�سكل اأكرب م���ن الرجال مبع���دل 3 اأ�سعاف. وي�ؤثر 
الت�سل���ب املتعدد، الذي يعاين منه اأكرث م���ن 2.3 ملي�ن �سخ�س ح�ل العامل، 

على اجلهاز الع�سبي املركزي، وي�سيب اجلهاز املناعي للج�سم بخلل كبري.

وجدت درا�سة جديدة اأن ال�ساي الأ�س�د ميكن اأن ي�ساعد على خف�س �سغط الدم ب�سكل ملح�ظ.
ونق���ل م�ق���ع “�ساين�س األ���رت” الأ�سرتايل عن الباح���ث امل�س�ؤول ع���ن الدرا�سة يف جامعة غ���رب اأ�سرتاليا 

ج�ناثان ه�دغ�سان، اأن ارتفاع �سغط الدم من �ساأنه اأن يزيد خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب.
واأ�س���اف اأن���ه “هناك اأدلة متزايدة على اأن ال�ساي جّيد ل�سحتك القلبية، لكن هذا اكت�ساف مهم لأنه يظهر 

رابطاً بني ال�ساي وعامل خِطر مهم لالإ�سابة باأمرا�س القلب”.
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اإعداد: طارق البحار

الدهون المتحولة تهدد صحة قلبك

أعـراض قد تــدل 
علـى مشــكـــالت 

فــي الكبــد

ال تسهر إلى ما بعد منتصف الليل كل يوم
حّذرت نتائ���ج درا�سة جدي���دة ع�ساق 
ال�سهر من اعتياد الذهاب اإلى الفرا�س يف 
وقت متاأخر كل ليلة لأن ذلك من الع�امل 
الرئي�س���ة لزي���ادة ال����زن وزي���ادة خط���ر 
الإ�ساب���ة بحالة ما قب���ل ال�سكري. ويعي�س 
ماليني من النا�س بهذه احلالة التي تعترب 
عتب���ة قبل تط���ّ�ر مر�س ال�سك���ري لكن ل 
يعل���م 90 باملائة منهم بالأم���ر، وه� ما ل 
ي�سمح له���م باتخ���اذ الإج���راءات ال�قائية 

الكافية اأو تاأخري الإ�سابة بال�سكري.
الت���ي  اجلدي���دة  الدرا�س���ة  وبح�س���ب 
اأجريت يف جامعة اإلين�ي تبني وج�د عالقة 
ق�ي���ة بني ال�سهر وبني زيادة ال�زن وبني 
حالة ما قبل ال�سكري، خا�سة لدى من يبلغ 

مت��سط اأعمارهم 60 عاماً.
ول ترتبط حالة ما قبل ال�سكري بخطر 

الإ�سابة بال�سك���ري فقط، فهي من ع�امل 
زي���ادة خط���ر الإ�ساب���ة باأمرا����س القل���ب 
وال�سكتة. ودعت الدرا�س���ة التي ُن�رشت يف 
جملة “لن�سيت” الطبية اإلى احل�س�ل على 
مزي���د من الن����م ف�ر ر�سد زي���ادة ال�زن، 

واحلر�س على الن����م قبل منت�سف الليل، 
لأن ال�سهر وقل���ة الن�م عامل رئي�سي وراء 
كل م���ن زيادة ال�زن وتط���ّ�ر حالة ما قبل 
ال�سكري الت���ي تقّرب الإن�س���ان كثرياً من 

الإ�سابة مبر�س ال�سكري ب�سكل كامل.

الحليب القليل الدسم... كثير الفائدة لصحتك

حذرت اجلمعية الأملانية للتغذية 
املتح�ل���ة  الده����ن  خط����رة  م���ن 
)Trans Fats( عل���ى ال�سحة، حيث 
اإنه���ا ترف���ع م�ست����ى الك�لي�سرتول 
LDL املعروف  الكثاف���ة  منخف����س 
با�سم الك�لي�س���رتول ال�سار، والذي 
يرف���ع بدوره خط���ر الإ�سابة باأمرا�س 

القلب والأوعية الدم�ية وال�سكري.
واأو�سح���ت اجلمعي���ة اأن الده�ن 
املتح�ل���ة املعروف���ة اأي�س���اً با�س���م 
اأحما����س  ه���ي  التقابلي���ة  الده����ن 
دهنية غري م�سبع���ة ت�جد يف الأغذية 
اجلاه���زة  كال�جب���ات  امل�سنع���ة 
واجلات����ه  والك�كي���ز  والب�سك�ي���ت 
وكرمية البن���دق والبطاط�س املحمرة 

وال�جبات ال�رشيع���ة والبيتزا املجمدة 
والأح�سي���ة اجلاه���زة. ولت�سنيع هذه 
الأغذية يتم ا�ستخ���دام زي�ت نباتية 

ُمهدرج���ة. لذا ينبغي الإقالل من هذه 
الأغذي���ة قدر الإم���كان حفاظ���اً على 

�سحة القلب.

احلليب ه���� من اأه���م ال�س�ائل بالن�سب���ة اإلى �سحة 
الإن�س���ان، وه���� يحت�ي عل���ى الكثري م���ن العنا�رش التي 
جتعل���ه اأ�سا�سي���اً يف بن���اء اجل�سم وتدعي���م ال�سحة. ومبا 
اأن احللي���ب الكام���ل الد�سم يحت����ي ن�سب���ة ل باأ�س بها 
م���ن الده�ن وال�سعرات احلراري���ة، ين�سح بع�س الأطباء 
واأخ�سائي���ي التغذية بتناول احللي���ب القليل الد�سم اأو 
املن���زوع الد�س���م. ويف ال�سط�ر التالي���ة �س�ف نعدد لك 

ف�ائد احلليب القليل الد�سم ل�سحتك و�سحة اأ�رشتك.
غن���ي بالكال�سي����م: احللي���ب القلي���ل الد�س���م ه� 
م���ن اأكرث اأن�اع الأغذي���ة غنى بالكال�سي����م، هذا العن�رش 
ال�سدي���د الأهمي���ة بالن�سبة اإل���ى بناء العظ���ام والأ�سنان 
والأظافر يف اجل�سم. وه� مفيد ج���داً بالن�سبة اإلى املراأة 
احلامل ك�ن���ه يحميها من ه�سا�س���ة العظام ومن تخلخل 
الأ�سن���ان وفقدانها، وي�ساعد اجلن���ني يف احل�س�ل على 

عظام ق�ية ويحميه من عدد من الت�سّ�هات اخللقية.
م�سدر مه���م للربوتني: املهم حلي�ية اجل�سم ومده 
بالطاق���ة لأداء وظائفه بال�س���كل املطل�ب. وه� بف�سل 
احت�ائ���ه على الربوتني اأي�س���اً ي�ساعد يف التنحيف ك�نه 
مين���ح ال�سع�ر بال�سبع لف���رتات ط�يلة ن�سبي���اً، وه� يف 

ال�قت نف�سه ل يحت�ي الكثري من ال�سعرات احلرارية.

م�سدر للفيتامينات: يحت�ي احلليب القليل الد�سم 
على جمم�عة من الفيتامينات املهمة ل�سحة اجل�سم مثل 
الفيتام���ني D الذي ي�ساعد عل���ى امت�سا�س املغذيات 
م���ن الأطعمة ل �سيم���ا الكال�سي�م املهم لبن���اء العظام، 
الفيتامني E امل�ساد لالأك�سدة والذي يحمي اجل�سم من 
ال�س����ارد احلرة التي ت�سبب الكثري من امل�ساكل للج�سم 
والب����رشة، اإ�ساف���ة اإل���ى الفيتام���ني C ال���ذي يعزز عمل 
جهاز املناعة ويحمي اجل�س���م من الإ�سابة بالفريو�سات 
والع���دوى والبكترييا الت���ي ميكن اأن ت�سي���ب اجل�سم. 
اإ�ساف���ة اإلى ذل���ك يحت�ي احلليب القلي���ل الد�سم على 
معادن �رشوري���ة للج�سم مثل الف��سف����ر واملاغنيزي�م 

والزنك.
مفي���د للب�رشة وال�سعر: فه���� ُيعد من اأهم املرطبات 
الطبيعي���ة، مين���ع جفاف الب����رشة وال�سعر، يق���ّ�ي ال�سعر 

ومينع تك�رشه وت�ساقطه.
ي�سب���ط الك�ل�سرتول: يعمل احلليب القليل الد�سم 
على تخفي�س ن�سبة الك�ل�سرتول ال�سار يف اجل�سم ورفع 
كمي���ة الك�ل�س���رتول اجلي���د، وذلك من �ساأن���ه اأن يحمي 
اجل�سم من العديد من امل�س���اكل املتعلقة ب�سغط الدم 

وم�ساكل القلب وال�رشايني والكبد.

6



السنة العاشرة - العدد 3601 
الجمعة

24 أغسطس 2018 
13 ذو الحجة 1439

tariq.albahar@albiladpress.com

تبد�أ �لفنانة �لتون�شية هند �شربي ت�شوير �أول م�شاهدها 
يف فيلم “�ملمر” للمخرج �رشيف عرفة، مطلع �شبتمرب �ملقبل، 
وذلك بع����د تعاقدها، قب����ل �أيام، على �مل�شارك����ة يف �لفيلم. 
تقدم هند دور� حمدود �مل�شاحة عرب �لأحد�ث، ولذلك �تفقت 

م����ع عرفة عل����ى ظهورها ك�شيفة �رشف ولي�����س بطلة للفيلم، 
م�شيف����ا �أن م�شاحة �لأدو�ر �لن�شائي����ة بالفيلم �شغرية، نظر� 
لرتكز �لأح����د�ث على فرتة �لنك�شة عام 1967، وما تبعها من 

تكوين وحد�ت �ل�شاعقة يف �جلي�س �مل�رشي �آنذ�ك.

مسافات

جديد السينما المحلية والعالمية

Christopher Robin
ترك����ز �لق�ش����ة عل����ى رج����ل يدع����ى 
“كري�شتوف����ر روب����ن” لدي����ه �لكث����ري من 
�مل�شوؤولي����ات جتاه عائلت����ه وعمله، حتى 
يلتقى ب�شديقه �لق����دمي “ويني ذ� بوو” 
�ل����ذي ينج����ح يف �إعادة طفولت����ه �ملن�شية 

ويذكره مبتعة �حلياة �حلقيقية.
Slender Man
�أف����ام �لرع����ب لن تغيب ع����ن جدول 
 Slender أفام �شهر �أغ�شط�����س، �أحد�ث�
Man ت����دور حول وح�س طويل، ونحيف، 
ووجه����ا ب����ا مام����ح، ي�شبح م�ش����وؤول عن 
خط����ف و�ختفاء ع����دد كبري م����ن �لأطفال 

و�ملر�هقني.
Mile 22
وهو من بطولة مارك و�لبريج، وتدور 
�لأحد�ث ح����ول �شابط خماب����ر�ت �أمريكي 
ب����ارع، يحاول مبعاونة وح����دة قيادة �رشية 
للغاية �أن يهرب �شابط بحوزته معلومات 

خطرية خارج �لباد.
The Happytime Murders

بعم����ل  تع����ود  مكارث����ي  ميلي�ش����ا 
يف  �لأح����د�ث  ت����دور  جدي����د،  �شينمائ����ي 
عامل خي����ايل يعي�س فيه �لب�����رش �إلى جانب 
�لدم����ى، حي����ث تق����ع �شل�شلة م����ن جر�ئم 
�لقتل ملجموعة من �لدمى �مل�شهورة، لذ� 
تق����رر حمققة �شابقة يف �إد�رة �رشطة لو�س 
�أجنلو�س، �لتخفي من �أجل ماحقة مرتكب 

�جلر�ئم.
Operation Finale

�لفيل����م �ملاأخوذ عن ق�ش����ة حقيقية 
ت����دور �أحد�ث����ه بع����د م����رور 15 عاًما على 

�حلرب �لعاملية �لثانية، حيث جمموعة من 
�لعماء �ل�رشي����ني يتتبعون �شابط يخطط 

حلرق �ليهود يف مع�شكر�ت �لنازيني.
Juliet، Naked

�لفيلم ماأخوذ عن رو�ية حتمل نف�س 
�ل�شم، وت����دور �أحد�ثه ح����ول “�آين” �لتي 
كانت على عاقة برجل يع�شق �ملو�شيقى 
يدعى “دنكان”، لكنها عانت كثري� معه، 
ث����م ب����د�أت يف عاق����ة جدي����دة م����ع مغني 
وموؤلف مو�شيقي، هو يف �لأ�شا�س �لفنان 

�ملف�شل حلبيبها �ل�شابق.

“بيت أبو صفرية”... مسرحية كوميدية بوجوه بحرينية شابة
�لجتماعي����ة  �مل�رشحي����ة  ت�ش����م 
�أبو�شفرية”،  “بي����ت  �لعائلية  �لكوميدية 
و�لتي عر�ش����ت خال �أيام عي����د �لأ�شحى 
�ملب����ارك، وجوه����ا �شبابي����ة جدي����دة تقف 
للمرة �لأولى عل����ى خ�شبة �مل�رشح �لتجاري 
�إل����ى جان����ب ممثل����ني �شابقني م����ن ذوي 
�ملب����دع  �ل�شب����اب  و�حت�ش����ان  �خل����ربة، 
�أم����ر غ����ري م�شتغ����رب على �ملخ����رج عبا�س 
�إب����ر�ز  �ل�شم����اك  �حلري�����س د�ئم����ا عل����ى 
قدر�ته����م يف كل عم����ل م�رشح����ي يخرج����ه. 
�لتي  “�لب����اد” ز�رت بروف����ات �مل�رشحية 
�شتق����دم عل����ى م�رشح ن����ادي �ألب����ا بالرفاع 
�ل�رشق����ي، و�لتق����ت بكادره����ا �ل����ذي روى 

بع�س تفا�شيل �لعمل.

اإلبن المتسلط
�لر�شيع �إلى  �ل�ش����اب حمم����د  ي�ش����ري 
م�����رشح  يف  �لأول����ى  للم����رة  ميث����ل  كون����ه 
جماهريي، و�أن له دور� �أ�شا�شيا بامل�رشحية. 
يتمح����ور  �مل�رشحي����ة  يف  دوري  مو�شح����ا” 
ح����ول �لإبن �لأكرب �ملت�شل����ط و�ملدلل من 
قب����ل و�لدت����ه، كما كنت �أمث����ل يف و�شائل 
�لتو��ش����ل �لجتماعي، وقد  ق����ام �لفنان 
�لبحريني �شيد حميد �ملعروف “مبفط�س 
�جلر�ج����ري” يف م�رشحية “مافي����ا �شكر�ب”، 
برت�شيح ��شمي للمخ����رج عبا�س �ل�شماك، 
و�حلم����دهلل  ها قد جئ����ت لإثبات قدر�تي، 
و�أطم����ح لتحقي����ق �جناز�ت عل����ى م�شتوى 
�خللي����ج، و�إن ما ينق�س �ل�شباب �لبحريني 
ه����ي �لفر�����س، لذل����ك �أدعوه����م لإغتن����ام 

�لفر�س �ملو�تية لإظهار قدر�تهم”.

 مسرح جماهيري
ويلفت علي حم�شن �إلى �أنه باإن�شمامه 
لهذ� �لعمل يكون ق����د �قتحم �لتمثيل يف 
�مل�����رشح �جلماه����ريي لأول م����رة. ويقول” 
�أمثل يف م�رشحي����ة جماهريية للمرة �لأولى، 

�إذ كن����ت ن�شط����ا يف م�رشح جامع����ة �لبحرين 
لعام����ني، ولدي �أي�شا م�ش����اركات خارجية 
على �مل�ش����ارح �لقروية، وقد ر�شح ��شمي 
من قبل �أح����د �لأ�شخا�����س لاأ�شتاذ عبا�س 
�ل�شم����اك، و�أكرب حتدي و�جهت����ه يف بد�ية 
م�ش����و�ري ه����و رف�����س �لأ�رشة �لت����ام فكرة 
�لتمثي����ل �مل�رشحي، لكنه����م �قتنعو� وهلل 
�حلم����د، و�أ�شعى لإي�ش����ال ر�شالت هادفة 

من �مل�رشح نف�شه �إلى �جلمهور.

أم صفرية
 وتذك����ر ف�شيلة �ل�شعان وهي متثل 
للمرة �لأول����ى �أي�شا �أنها ت����وؤدي دور “�أم 
�شفري����ة”، �لأم ذ�ت �ل�شخ�شي����ة �لقوي����ة 
�لت����ي حت����اول فر�����س �شيطرته����ا عل����ى 
�لعائلة. وت�ش����ري �إلى �أنها عن����د �قتحامها 
ع����امل �لتمثيل “و�جه����ت بد�ية �شعوبة يف 
�لتوفي����ق بني �لعائلة و�لعم����ل �مل�رشحي، 
و�أطم����ح لتقدمي �أعمال مميزة ب�شخ�شيات 

تائم ��شلوبي يف �حلياة كملتزمة”.
  �إبر�هيم حمب �ل�شفر

�أم����ا ح�ش����ن بوتاك����ي في�شري �إل����ى �أن 
م�شاركت����ه بهذ� �لعمل تعد جتربة �أولى يف 
�لتمثيل مب�رشحية جتارية” �إذ كنت �شابقا 
�أمث����ل يف م�رشحي����ات ب�ش����كل تطوع����ي، يف 
�ملد�ر�س مثال، كم����ا �أن دوري بامل�رشحية 
ي����دور ح����ول �شخ�����س �إ�شم����ه “�إبر�هي����م” 
ينتمي �إل����ى عائل����ة “�أبو �شفري����ة”، وهو 

يكون حمب����ا للج����ولت و�ل�شف����ر، و�أمتنى 
�أن يتط����ور �أد�ئي و�أحق����ق �جناز�ت تعطي 

�مل�رشح �لبحريني حقه”.

  حلم
وياأم����ل ح�شني عب����دهلل �لعريبي)11 
عام����ا( �أن ي�شبح ممث����ا م�شهور� ومعروفا 
بني �لنا�س” للحد �ل����ذي يجعلني مطلوبا 
�لأعم����ال  م����ن  �لكث����ري  يف  �لأد�ور  لأد�ء 
�مل�رشحية”، وع����ن دوره بامل�رشحية.يقول” 
دوري بامل�رشحي����ة ه����و �لإبن �ل����ذي د�ئما 
م����ا ي�شي����ع �أ�شيائه، و�ملنغم�����س متاما يف 
��شتخ����د�م �لآيب����اد، كما ل����و كان منف�شل 

 الخادمة شكيرةكليا عن �لأ�رشة”.
ويتح����دث �ملمثل ح�شن �جلفريي عن 
دوره �مل�رشحي. فيقول” ��شمي �لتمثيلي 
“�خلادم����ة �شكرية” �لتي ت�شتقدم للعمل 
يف بي����ت “�أب����و �شفرية”، فت�ش����ل للمنزل 
مرهق����ة نتيجة �ل�شف����ر، وتطل����ب �لطعام 
و�لر�حة بدل من قيامها بالعمل، ثم تقوم 

ب�رشقة �ملنزل و�لهرب”.

 شخصية لئيمة
وي�شف �ملمث����ل �شاح خلي����ل دوره 
بالب�شي����ط “ فه����و يتمحور ح����ول �شخ�س 

�أقر�����س متقاعد م����ال فيطالب����ه باإرجاعه، 
قلي����ا  لئيم����ة  بامل�رشحي����ة  و�شخ�شيت����ي 

�أقدمها بقالب كوميدي �جتماعي”.

  جار مستغل
�أم����ا �ملمث����ل عبدهلل �لقط����ان في�شري 
لكونه ميث����ل م�شهد� رئي�شي����ا بامل�رشحية 
يرتك����ز على �جل����ار �لذي ي�شتغ����ل تقاعد 
ج����اره في�شتل����ف من����ه �لأم����و�ل. مو�شحا” 
�مل�رشحية تتناول هموم �لبحريني �لأ�شيل 
و�أبرزها ق�شايا �لتقاعد بطريقة كوميدية 

هادفة”.

 استقطاب
ويوؤك����د �ملمث����ل زكري����ا عب����د �لعزيز 
�أن   ، ب��شخ�شية”�لزعي����م”  �ملع����روف 
�لطاق����ات �ل�شبابية �ملبدع����ة يف �لتمثيل 
كث����رية “ونح����ن نتعل����م منه����ا، ونح����اول 
��شتقطابه����ا من خ����ال �ل�شو�ش����ل ميديا 
قدر�ته����ا،  لإثب����ات  �لفر�����س  لنعطيه����ا 
و�أق����ول ل�شبابن����ا �ملبدع يف ه����ذ� �ملجال: 
حياكم �مل�رشح فهو يعلمكم �لثقة، �لقوة، 

و�لفن”.

أداء محترف
عبا����س  �مل�رشحي���ة  خم���رج  ويع���رب 
�ل�شم���اك ع���ن �إعجاب���ه بال�شب���اب �لذين 
ميثل���و� لأول مرة يف هذ� �لعمل. ويقول” 
من خ���ال �لربوفات �أرى �أن �أد�ئهم مميز 
و�إبد�ع���ي، فه���م ميثل���و� كمحرتف���ني ل 
مبتدئ���ني، كما هم متلزم���ني باحل�شور، 
و�أنا فخور بهم، وحري�س وملتزم باإظهار 
وجوه جدي���دة يف كل عمل �أخرجه، و�أدعو� 
�ل�شب���اب �ملهتم  باإقتحام جمال �لتمثيل 
لينال���و�  معن���ا  بالتو��ش���ل  �مل�رشح���ي 

فر�شهم.

    BUZZ      

وم
ّنج
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زهراء غريب

• •عبدهلل �لقطان	 ح�شني �لعريبي	

• ح�شن �أبوتاكي	

• زكريا عبد�لعزيز	

• ف�شيلة �ل�شعان	

• علي حم�شن	

• جانب من �لربوفات	
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حال الترك ووالدتها تردان على انتقادات دنيا بطمة

يعجبني فريد رمضان...

أحمد الفردان: سأشارك في مسلسل بريطاني

الحايكي: أي تكريم هو تحفيز للفنان

نشاط مكثف للفنان أحمد العونان

جنح���ت الفنانة ح���ال ال���رتك ووالدتها من���ى ال�شابر يف 
التاأكي���د على عالقتهما املمّيزة ويف ال���رد ب�شكل غري مبا�رش 
وقوي عل���ى تعليقات الفنانة املغربية دني���ا بطمة االأخرية 

التي اأثارت من خاللها �شجة كبرية.
وظه���رت حال م���ع والدته���ا يف ب���ث مبا�رش عل���ى مواقع 
التوا�شل االجتماعي، و�شط تفاعل كبري من متابعيها الذين 
تبادلوا معها االأحاديث، وبدت عالقة ال�شداقة اخلا�شة بني 
االأم وابنتها، وردتا على انتقادات بطمة ال�شابقة حول اغاين 
حال واملكياج الذي ت�شعه، ال �شيما بعد �شوؤالهما عن ال�شاب 

ريان جيلر، فنفت وجود اأي عالقة حب بينهما.
واأك���دت حال اأنها ال تخفي اأي �شيء ع���ن والدتها، وباأن 
ري���ان مثل �شقيقها وال يوجد اأي توا�شل بينهما، الفتة الى 
اأنهـــا �صغرية علـــى االرتباط، فهي ال يتعـــدى عمرها الـ 16 
�شنة، وهذا الكالم اأثنت عليه ال�شابر واأكدت اأن املو�شوع ال 

اأ�شا�س له وغري �شحيح.
وكان���ت بطمة ن�رشت تعليق���اً بعد النج���اح الكبري الذي 

حققت���ه حال باأغانيها اجلديدة قائل���ة: “بنت عمرها 16 �شنة 
تغني عن احلبيب واحلب، واهلل ال�رشاحة �شي ي�شحك. ونعم 
ال�رشكة اللي تطلع مراهقة يف �شورة ب�شعة لالأطفال، اللي عا 

اأ�شا�س كانت برتج���ع الأمها وتبطل مكياج وترجع للمدر�شة، 
ا�شوف اختفى كل التمثيل، واملدر�شة مرة يف ال�شهر تزورها 

نظراً للوا�شطة اللي يف املدر�شة”.

أحداث

االأهل يف حاجة اإلى نزهة اأ�شبوعية.

الدرا�شة اأهم قبل اأي م�رشوع.

م�رشوع جديد يف الطريق اإليك.

العم���ل هو اجلهة الت���ي يجب اأن تهتم 
بها.

االأكل ليال يوؤثر على النوم.

اأنت يف حاجة اإلى الراحة بعد التعب.

ال تلتزم ب�شيء ال ت�شتطيع فعله.

ال���زم ال�شم���ت ه���ذه االأي���ام اكرث من 
الكالم.

ال تذهب بعيدا واأنت �شعيف.

ال تعاند فقد تنقلب االأمور �شدك. 

ال تت�رشع يف القرار، فقد تندم كثريا.

قلل من احللويات فهي م�رشة. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

البحريني  الفنان واملخ���رج  ك�شف 
اأحم���د الف���ردان اأنه يعك���ف حالياً على 
التح�شري مل�شل�ش���ل درامي جديد، من 
املق���رر اأن يبداأ ت�شويره بعد �شهر من 
االآن يف الكوي���ت، كم���ا اك���د اأنه تلقى 
قب���ل فرتة وجيزة، عر�ش���اً للتمثيل يف 
م�شل�شل بريط���اين، �شتدور الكامريات 
لت�شويره يف اأ�شابيع قليلة يف املغرب، 
لكنني مل اأبد موافقت���ي النهائية على 
امل�شارك���ة يف العمل. كما قال الفردان 
ع���ن ال�شينما اخلليجية ح�ش���ب “ الراأي 
“ الكويتي���ة... ينق�شن���ا الكث���ري م���ن 

االأ�شياء، فنحن ولغاية االآن ال ن�شتخدم 
الكام���ريا ال�شينمائية لت�شوير اأفالمنا، 
ب���ل نق���وم بت�شويرها ع���ر كامريات 

“الديجت���ال” اأو ال����  “HD”. ومن ثم 
نقوم بتحويلها اإلى �شيغة �شينمائية، 
وه���ذا االأم���ر ينعك����س بال�شل���ب على 
جودة العمل ال�شينمائي. اأي�شاً، معظم 
االأعم���ال التي ُقدم���ت يف الفن ال�شابع 
اخلليجي مل ُي�رشف عليها ب�شكل كاٍف، 
ف�شالً عن �ُشح الن�شو�س اجليدة وندرة 

الكّتاب املبدعني يف هذا املجال. 
اأم���ا ع���ن اأه���م كت���اب ال�شينما يف 
“ُيعجبن���ي املوؤل���ف  اخللي���ج فيق���ول 
فري���د  البحرين���ي  وال�شيناري�ش���ت 
رم�شان، ومن االإم���ارات لدينا الكاتب 

وال�شيناري�شت حممد ح�شن اأحمد”.

ق���ال نائ���ب الرئي����س رئي����س اللجنة 
االإعالمي���ة مب�رشح جلجام�س حم�شن احلايكي 
ل� “الب���الد” اإن الو�شط الفن���ي يف البحرين 
يعي����س ه���ذه االأي���ام حرك���ة ن�شط���ة عل���ى 
م�شت���وى امل����رشح، فهناك ع���دة م�رشحيات 
عر�ش���ت يف عي���د االأ�شحى وم���ن قبلها يف 
عيد الفطر، وه���ذا تاأكيد على دوران عجلة 
امل����رشح ب�شكل منتظم ونتمن���ى ان ت�شتمر 

هذه احلركة .
من جان���ب اآخر اأكد احلايك���ي ان حفل 
اأقام���ه م����رشح جلجام����س  ال���ذي  التك���رمي 

قب���ل اأي���ام يف �شينم���ا “ ذاووك” للفنانني 
املتميزي���ن يف الع���ام 2018 ياأت���ي �شمن 
املبادرات الكث���رية التي يقوم بها امل�رشح 
دعما للفن���ان البحريني، فاأي تكرمي يكون 
مبثابة حتفيز للفنان وب���اإذن اهلل �شتكون 
هن���اك عدة م�شاري���ع يف امل�شتقب���ل. يجدر 
بالذك���ر اأن م����رشح جلجام����س اأق���ام حف���ال 
تكرمييا قبل اأيام حتت عنوان “ بحرينيون 
ب�شغف” ك���رم فيه 25 فنان���ا من خمرجني 
وممثل���ني ومكي���اج وم�شاعدي���ن وكت���اب 
وم�شوري���ن وذل���ك ع���ن جمم���ل االعم���ال 

الدرامية التي قدمت يف العام .2018

ت�شه���د الف���رتة احلالي���ة ن�شاط���ا مكثف���ا 
للفنان اأحمد العونان، الذي يطل على اجلمهور 
يف اأك���رث م���ن عم���ل فني، �ش���واء يف امل����رشح اأو 
التلفزي���ون وال�شينما، وعلى الرغم من اختالف 
ال�ش���ورة الت���ي يظه���ر فيه���ا، اإال اأن القا�ش���م 

امل�شرتك بينها هي الكوميديا.
يقول العونان: “�شعيد جدا بردود الفعل 
الت���ي يحققه���ا فيلم���ي ال�شينمائ���ي اجلدي���د 

“اأب���و عي���ون”، فمنذ اأول يوم ط���رح فيه بدور 
العر����س، وردود الفعل تزداد ب�شكل تدريجي 
نحو االأف�شل، وهذا يثلج القلب، لعدة اأ�شباب، 
اأوله���ا اأن الثق���ة ال ت���زال موج���ودة يف ال�شينما 
الكويتية، اإلى جان���ب ر�شا اجلمهور عما يقدم 
م���ن جت���ارب، وكذل���ك الر�ش���ا عل���ى ال�شعيد 
ال�شخ�ش���ي يوؤكد م���ن جدي���د اأن اختياراتي يف 

االجتاه ال�شليم.

24 أغسطس

 1516
وق����وع م��ع��رك��ة م��رج 
املماليك  ب��ني  داب��ق 

والعثمانيني.

 1821
 االعالن عن ا�شتقالل 

املك�شيك.

1912
اأر�س  اأال�شكا ت�شبح   

اأمريكية.

  1922
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون 
االن��ت��داب  يرف�شون 
ال�����ري�����ط�����اين ع��ل��ى 
يف  وذل���ك  فل�شطني 

موؤمتر نابل�س.

 1954
 الكونغر�س االأمريكي 
ي��واف��ق ع��ل��ى ق��ان��ون 
ال�شيوعية  مكافحة 
وذلك خوفاً من اخلطر 

ال�شيوعي.

1954  رئي�س 
الرازيل جيتوليو 
فارجا�س ي�شتقيل 
من من�شبة وينتحر 

بعد ذلك ب�شبب 
تزايد االأزمة 

ال�شيا�شية يف البالد.

1991
م�����ي�����خ�����ائ�����ي�����ل   
غ�����ورب�����ات�����������ش�����وف 
رئا�شة  من  ي�شتقيل 
احل�����زب ال�����ش��ي��وع��ي 

لالحتاد ال�شوفييتي.

بعيد األضحى المبارك

“الثقافة” تحتفي بالفنانة الراحلة شادية

حنـان رضـا تغنـي لناصيـف زيتـون

االأ�شح���ى  بعي���د  احتف���اًء 
البحرين  املب���ارك، قدمت هيئ���ة 
للثقاف���ة واالآث���ار بالتع���اون م���ع 
�شف���ارة جمهوري���ة م����رش العربية 
ل���دى اململكة حفالً غنائّي���اً مميًزا 
وذلك م�شاء يوم االأربعاء املا�شي 
املواف���ق 22 اأغ�شط����س 2018 يف 

ال�شالة الثقافية.
الغنائية  االأم�شي���ة  و�شه���دت 
نه���ى  الفنان���ة  قدمته���ا  الت���ي 
حاف���ظ مب�شاحبة فرق���ة البحرين 
للمو�شيق���ى بقي���ادة املاي�ش���رتو 

خليف���ة زميان ح�ش���وًرا جماهريًيا 
الفًت���ا، حي���ث ا�شتمت���ع اجلمه���ور 
احلا����رش مب���ا اأدت���ه الفنان���ة م���ن 
القديرة  اأغنياٍت خال���دة للفنان���ة 
القل���ب  منه���ا:  �شادي���ة  الراحل���ة 
مع���اك، على ع����س احل���ب، وحياة 
عينك، غاب القم���ر، واإن راح منك 

يا عني.
جدير بالذكر اأن هذه االأم�شية 
ج���اءت حتي���ة وتقدير مل���ا قدمته 
الفنان���ة امل�رشية الراحل���ة �شادية 
والتي تركت من خ���الل م�شريتها 

الطويلة اإرًثا فنًيا متثل يف جمموعة 
من االأغنيات واالأعمال ال�شينمائية 
التي ح�ش���دت �شهرًة وا�شعة، كما 
تاأت���ي االأم�شي���ة الغنائي���ة تعزيًزا 
للتع���اون الثق���ايف والفني ما بني 
هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآثار 
احلكومي���ة،  اجله���ات  وخمتل���ف 
االأهلية، والدبلوما�شية، وذلك من 
اأجل تقدمي برام���ج ثقافية وفنية 
م���ع املنا�شبات  بالتزامن  منوع���ة 
واالأعي���اد الت���ي تعي�شه���ا مملكة 

البحرين.

ن����رشت الفنان���ة حن���ان ر�ش���ا 
عر ح�شابها مبوق���ع “ان�شتغرام” 
مقط���ع  فيديو وه���ي تغني واحدة 
ال�ش���وري  الفن���ان  اأغني���ات  م���ن 
نا�شيف زيت���ون ب�شوت م�شتعار، 
وعلق���ت عل���ى الفيدي���و بقولها: 
بت�شتغرب���ون  متابعين���ي  “طبع���ا 
م���ن طبق���ة �شوت���ي.. اأخ���ريا مثال 
ما الحظت���وا ا�شتخ���دم �شوتا اآخر 

م�شتعار”. 
واأ�شافت: “قرار هذه االأغنية 

جدا �شع���ب، الأنها اأغني���ة الفنان 
نا�شيف زيت���ون اللي  اأ�شال قراره 
قوي، واالأغني���ة رجالية، وحمتاجة 
�شوت جبل���ي اأقوى م���ن �شوتي، 
لك���ن  اأع�ش���ق االأغني���ة وم���و غلط 

اأحاول واأجرب”. 
واأ�شاد متابعو حن���ان باأدائها 
ع���ن  اأعرب���وا  حي���ث  االأغني���ة،  يف 
اإعجابه���م ال�شدي���د بغنائه���ا كما 
اأغنيات بطبقة  بتق���دمي   طالبوها 

•�شوتها احلقيقية.  حنان ر�شا	

 حمرر م�سافات

 حمرر م�سافات

• فريد رم�شان	

• حم�شن احلايكي	

• اأحمد العونان	
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األخيرة

خيا�شيم �شناعية متكن الب�شر من التنف�س حتت املاء
مل يعد حلم التنف�س حتت املاء جمرد رفاهية، فبعد اأن ت�صاعدت التحذيرات من 
احتم����االت ارتفاع من�صوب املياه يف امل�صتقبل، اأ�صبح من الواجب على العلماء اإيجاد 

حلول للكوارث، التي قد تفاجئ بع�س مناطق العامل حال اأن غمرتها املياه.
وجن����ح الباحث وامل�صمم جون كاماي، من كلية الف����ن امللكية يف لندن، يف اإيجاد 
ح����ل عبقري ملثل هذه ال�صيناريوهات الكارثية، حي����ث تو�صل اإلى ت�صميم خيا�صيم 
ا�صطناعية متكن االإن�صان من التنف�س حتت �صطح املاء كما تفعل االأ�صماك، بح�صب 

جملة “فوكا�س”.
واأطلق كاماي على ابت���كاره ا�صم AMPHIBIO، وهو ي�صبه القناع اأو الكمامة 
اإل���ى حد كبري، ويح���ول االإن�صان اإلى كائن ميكنه التعاي����س يف البيئة البحرية ب�صكل 
طبيع���ي، وتتمي���ز تل���ك اخليا�صي���م ال�صناعي���ة باأنها اأخ���ف وزنا من قن���اع الغو�س 

التقليدي.
ومن املقرر �صناعة اخليا�صيم ال�صناعية بوا�صطة تقنيات الطباعة ثالثية االأبعاد، 
على اأن ت�صنع من مادة م�صامية خا�صة ت�صمح با�صتخال�س االأك�صجني من املاء واإخراج 

ثاين اأك�صيد الكربون، اأي اأنها تقوم بنف�س دور اخليا�صيم لدى االأ�صماك.

 Social
media

القب�س على 
بامتان يف كندا

�ص����ور �صهود عي����ان مركبة خارقة “�صيارة بامت����ان” يف مقاطعة اأونتاريو 
الكندية، وهي جتتاز ال�صارع ب�رسعة جنونية. 

وانت�����رس الفيديو الغري����ب يف و�صائل التوا�صل االجتماعي����ة، حيث تطارد 
�صيارة ال�رسطة “�صيارة بامتان” وتتمكن من اعرتا�صها. لكن املفاجاأة االأكرب 
للجمه����ور، كانت نزول “بامت����ان” �صخ�صيا من ال�صي����ارة. وت�صاءل م�صتخدمو 
و�صائ����ل التوا�صل االجتماعي عن حقيقة ما راأوه وع����ن بامتان الذي اعتقلته 

ال�رسطة الحقا. 
فتبني اأن ال�صائق الغريب الذي انتحل �صخ�صية بطل االأفالم االأ�صطورية، 
م����ا ه����و اإال املواطن، �صتيف����ن لوران�س، الذي كان عائدا اإل����ى منزله من باري 

�صاوند. 
وق�����س لوران�س حكايته الطريفة حيث ارتدى يف هذا اليوم زيه املف�صل 
)زي بامت����ان(، وانطلق يف �صيارته لي�صبح جنم ال�ص����وارع التي مير بها حيث 
يتلق����ى اإ�ص����ارات االإعج����اب م����ن ركاب و�صائقي ال�صي����ارات االأخ����رى الذين 

ي�صورونه اأي�صا.
لذل����ك وقف عن����د اإ�صارة املرور، وطل����ب من عنا�رس دوري����ة �رسطة املرور 
الطلب من �صائقي ال�صيارات االأخرى عدم ت�صتيت انتباههم اأثناء ت�صويرهم 

له، حر�صا على �صالمتهم و�صالمة من يف ال�صيارات االأخرى يف ال�صارع.
وعندما انطلق بامتان من جديد، الحظ اأن دورية ال�رسطة هي التي تتعقبه 

اللتقاط �صورة تذكارية معه.

جورج كلوين اأعلى املمثلني دخال يف العامل

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س حار مع ت�صاعد 
االأترب���ة يف بع����س املناطق، 

ولكنه ح�صن عند امل�صاء.

الري���اح �صمالية غربية من 10 
اإلى 15 عق���دة وت�صل من 18 اإلى 

23 عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام عند ال�صواحل، ومن 3 اإلى 
6 اأق���دام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 42 م وال�صغرى 

30 م. الرطوبة الن�صبية العظمى 75 % وال�صغرى 20 %.
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مواقيت 
الصالة

كارثة مغناطي�شية تهدد الأر�س... واخل�شائر بالرتيليونات
نبه���ت درا�صة جيولوجية، موؤخرا، اإلى اأن املجال 
املغناطي�ص���ي الذي يحمي كوك���ب االأر�س من اأ�صعة 
�صارة �صهد تغريات مت�صارعة يف القرنني االأخريين، 
مم���ا ين���ذر بك���وارث م�صتقبلية ق���د تكل���ف الب�رسية 
تريليونات من ال���دوالرات. واأو�صحت الدرا�صة التي 
اأجراه���ا باحثون م���ن جامع���ة اأ�صرتالي���ا الوطنية، اأن 
التغري يج���ري ب�صورة �رسيعة فيم���ا يفرت�س اأن يتم 
التحول يف اآالف ال�صنني، وفق ما نقلت “ديلي ميل”.
وبح�ص���ب عل���م االأر����س )اجليولوجي���ا(، ميث���ل 
North Ma “القط���ب ال�صمايل املغناطي�صي” )-
netic Pole( نقط���ة عل���ى �صط���ح ن�ص���ف الك���رة 

ال�صمايل من االأر�س، ويف ه���ذه النقطة حتديدا يتجه 
املجال املغناطي�صي للكوك���ب ب�صكل راأ�صي �صوب 
االأ�صف���ل. وتبع���ا لذل���ك، فاإن���ه اإذا مت جتري���ب اإبرة 
البو�صل���ة املغناطي�صي���ة واأتي���ح لها اأن ت���دور حول 
حم���ور اأفقي فاإنها �صوف ت�صري اإل���ى االأ�صفل ب�صكل 

تلقائي.
املغناطي�ص���ي،  املج���ال  ه���ذا  يتح���ول  وح���ني 
حت���ى ي�ص���ري القط���ب ال�صم���ايل جنوبي���ا وي�صب���ح 
اجلنوب���ي �صمالي���ا يح�ص���ل �صعف كب���ري يف املجال 
املج���ال املغناطي�ص���ي.  ويوؤدي ال�صع���ف يف املجال 
املغناطي�صي اإلى ت�صلل اأكرب الأ�صعة ال�صم�س ال�صارة 

�صوب كوكبن���ا، كما اأن عدة اأنظمة لالت�صال �صتتاأثر 
بدوره���ا بالنظر اإل���ى اعتمادها عل���ى البو�صلة، حتى 
واإن كان ثم���ة ا�صتخدام متزاي���د يف يومنا هذا لنظام 

حتديد املواقع باالنرتنت “جي بي اإ�س”.
ويو�صح الباحث يف اجلامعة الوطنية االأ�صرتالية، 
اأندريو روبرت، اأن املج���ال املغناطي�صي لالأر�س قد 

ي�صعف بن�صبة 90 %خالل عملية التحول هذه.
ويرج���ح العلم���اء اأن يك���ون اآخر حت���ول من هذا 
القبي���ل قد وقع قب���ل 780 األف �صن���ة، لكن املجال 
املغناطي�ص���ي حميط بالكوكب منذ 3.45 مليار �صنة 

على االأقل.

اأوروبا تودع “امل�شباح 
ال�شهري” اإلى الأبد

املر�شعة”  “ال�شرطية 
تتحول الى جنمة

ج���اء الفنان العامل���ي جورج كلوين يف املرتبة االأولى لقائم���ة املمثلني االأعلى دخال على 
م�صت���وى العامل. وجنى جورج كلوين ب���ني يونيو من عام 2017 وحتى ال�صهر نف�صه من العام 

2018، 239 مليون دوالر، ح�صب جملة “فورب�س”.
وباع كلوين �رسكته للخمور اإلى �رسكة بريطانية، اأعلنت وقتها �رساء �رسكة “كا�صيميجو�س” 

مقابل 700 مليون دوالر، مع دفع 300 مليون دوالر اإ�صافية يف عقد من الزمن.
وقال كلوين عن االأمر اإنه لو �صئل قبل 4 �صنوات عن امتالك �رسكة مبليار دوالر فلم يكن 

يجيب ب� “نعم”.

حظر االحت���اد االأوروبي ا�صتخدام م�صابيح 
“الهالوج���ني” ابتداء م���ن االأول م���ن �صبتمرب 
 ،”LED“ املقبل، ليتم ا�صتبداله���ا مب�صابيح
يف حماولة لتوف���ري خف�س االنبعاث���ات امل�رسة 
بالبيئ���ة، وفواتري الكهرب���اء. و�صيتم التخل�س 
من م�صابيح الهالوجني تدريجيا، اإذ ال يزال من 
املمكن بي���ع املخزون املتبقي منه���ا، و�صيتم 
اإعف���اء الكب�ص���والت وامل�صابي���ح ذات اجله���د 
املنخف����س امل�صتخدم���ة يف “�ص���وء الف���رن”. 
وم�صباح الهالوج���ني، ويعرف اأي�صا بامل�صباح 
الكوارتز، نوع من امل�صابيح املتوهجة يحتوي 
على غ���از الهالوجني، ويكون ال�ص���وء نا�صعا، 
لكن���ه يولد ح���رارة، وقد ب���داأ العم���ل بنماذجه 

االأولى منذ ثمانينيات القرن التا�صع ع�رس.

حتول���ت �رسطي���ة اأرجنتيني���ة اإل���ى جنم���ة 
يف الب���الد، موؤخ���را، بعدم���ا انت����رست �صورته���ا 
وهي تر�ص���ع طفال غريبا وجدت���ه يبكي يف اأحد 
امل�صت�صفي���ات، ويف اأحدث خط���وة لل�صلطات، 
مت تكرمي “�صيدة االأمن”، وجرت ترقيتها اإلى 
مرتب���ة �صابطة. وذك���رت تقاري���ر اإعالمية، اأن 
�صيلي�صتي جاكلني اأياال، )�رسطية مبرتبة عريف 
�صابق���ا( زارت م�صت�صف���ى لالأطف���ال مبنطق���ة 
بريي�ص���و يف بوينو�س اآيري����س، يف اإطار عملها، 
حي���ث �صمعت طف���ال يبكي ب�صكل مث���ري، والأن 
���ا يف االآونة االأخرية اأدركت  ال�رسطية اأ�صبحت اأمًّ

اأن الر�صيع كان يف حاجة ما�صة اإلى الغذاء.
عل���ى  تداوله���ا  مت  �ص���ورة  واأظه���رت 
مبالب�صه���ا  ال�رسطي���ة  االجتماعي���ة  املن�ص���ات 
الر�صمية تقوم باإر�ص���اع الطفل بعدما تيقنت 
باأنه كان يف حاجة م�صتعجلة اإلى الغذاء، وفق ما 

نقلت “�صي اإن اإن”.

اإقبال كبري من املواطنني على �صاحل املالكية يف ثالث اأيام عيد االأ�صحى املبارك  )ت�صوير: خليل ابراهيم(
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