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�أرباح  دينار  مليون   64.7
قطاع �ل�صناعة �لن�صفية

حقق���ت ال����ركات املدرجة يف بور�ص���ة 
بالبحرين حتت “قطاع ال�صناعة” يف الن�صف 
الأول من العام اجلاري اأرباًحا �ص���افية بلغت 
نح���و 64.69 ملي���ون دينار، بزي���ادة قدرها 
17.25 ملي���ون دينار تقريًبا، اأي ما ن�ص���بته 
36.36 % ع���ن الف���رة ذاته���ا م���ن الع���ام 
املا�ص���ي، حي���ث بلغ���ت نح���و 47.4 مليون 

دينار.
ويرجع الرتف���اع الكبري يف اأرباح القطاع 
يف الن�ص���ف الأول م���ن الع���ام اجل���اري اإل���ى 
 زيادة اأرب���اح �ركة اأملني���وم البحرين “األبا”
 45.57 % قيا�ًص���ا بالف���رة ذاتها يف العام 
املا�ص���ي. كما كان���ت اأرباح “األبا” ال�ص���بب 
يف ارتف���اع اأرب���اح الن�ص���ف الأول م���ن العام 

املا�صي كذلك بن�صبة 110.9 % عن 
الفرة نف�صها من العام 2016.

�صيوف �لرحمن يختتمون منا�صك �حلج ب�صالم
م�سادات الباتريوت يف حميط مكة املكرمة حت�سبًا لأي هجوم حوثي

مكة املكرم���ة - وكالت: اختتمت اأم�س اجلمعة 
منا�صك احلج ب�صالم حيث وا�صل احلجاج املتاأخرون 
رمي اجلمرات، وعقب النتهاء من رمي اجلمار توجه 
احلج���اج اإلى مك���ة لأداء طواف ال���وداع قبل مغادرة 

املدينة املقد�صة.  

وكان احلجيج، الذين يتجاوز عددهم املليونني 
رم���وا جم���رة العقب���ة الك���رى، يف اأول اأي���ام عي���د 
الأ�صحى، الثالثاء، يف م�صعر منى، كما نحروا الهدي، 
عقب نفرتهم من عرفات اإلى مزدلفة، بعدما ق�صوا 

فيها ليلتهم. 

وكان الدف���اع اجلوي ال�ص���عودي قد و�ص���ع يف 
ح�ص���اباته النته���اكات امل�ص���تمرة الت���ي ترتكبه���ا 
امليلي�صيات احلوثية، فن�ّصب م�صادات الباتريوت 

ولأول م���رة يف حميط مكة املكرمة حت�ص���باً 
لأي هجوم.

• يفتقر �صاحل كرزكان اإلى مم�صى واألعاب والعديد من املرافق الأ�صا�صية  )ت�صوير: خليل اإبراهيم(	

�لبحرين �لر�بعة خليجيا مبوؤ�صر م�صتخدمي �لإنرتنت

�لطلب يرفع كلفة �لبناء 40 %

�ل�صهاد�ت تزوير  يف  �ملتورطني  مبحا�صبة  “�لتجمع” يطالب 

احتل����ت البحرين املرتب����ة الرابع����ة خليجيا يف 
موؤ�ر م�ص����تخدمي الإنرنت خ����الل العام 2017، اإذ 
يبلغ ع����دد م�ص����تخدمي ال�ص����بكة العنكبوتية 360 
�صخ�ص����ا لكل مليون، وفقا لآخر اإح�صائيات البنك 
الدويل. وجاءت اململكة يف املرتبة الرابعة خليجيا، 

حمافظة عل����ى موقعها يف العام 2016. وكان عدد 
امل�ص����تخدمني قد بلغ 347 �صخ�ص����ا ل����كل مليون 
�صخ�س، بارتفاع مقداره 3.70 %. وجاءت الإمارات 
العربي����ة املتحدة يف املرتبة الأول����ى ب�1297 لكل 
ملي����ون �ص����خ�س، والكوي����ت يف املرتب����ة الثاني����ة 

ب�����475، وقطر يف املرتبة الثالثة ب414، 
وال�صعودية يف املرتبة اخلام�صة ب�168.

قال مواطنون ح�ص���لوا عل���ى قرو�س بناء اإن 
معظم �ركات املقاولت البحرينية تبالغ يف كلفة 
اإن�ص���اء املنازل اجلديدة. واعت���روا زيادة الطلب 
�ص���ببا رئي�ص���ا يف ذلك، والذي يرجع اإل���ى برنامج 
ال�ص���كن الجتماع���ي )مزايا( ال���ذي تطرحه وزارة 
الإ�ص���كان، حيث يف�صل املقاولون العمل يف هذه 

امل�ص���اريع كون ربحيتها اأكرث ونظامها �صهل اإلى 
ح���د ما. وقدر البع�س ن�ص���بة الزي���ادة بني 30 % 
و40 % عل���ى اأقل تقدير. وق���ال املواطن يون�س 
حمم���د الذي ينوي بناء منزل اأحالمه بعد ح�ص���وله 
على قر�س الإ�صكان، اإنه كان ي�صع يف ح�صبانه اأن 
كلفة البناء الأ�ص���ود تراوح ب���ني 80 و90 دينارا 

للم���ر املرب���ع الواحد، لكن���ه فوجئ باأن 
ال�صعر اأكرث.

الب�ص���يتني - جتمع الوحدة الوطنية: 
اأكد جتمع الوحدة الوطنية موقفه الداعم 
لتوجيهات رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو 
امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن �ص���لمان اآل 
خليف���ة ل���وزارة الربية والتعليم ب�ص���اأن 
ق�صية ال�ص���هادات املزّورة واجلام���عات 

الوهمية.
وراأى التجم���ع ����رورة اتخ���اذ اإجراءات 
�ص���ارمة جتاه م���ن يثبت تورط���ه يف تزوير 
�ص���هاداته اأو �راء �ص���هادات م���ن جامعات 
وهمية كتلك املتمثلة يف مواقع اإلكرونية 

تبحث عن الأرباح املادية دون مراعاة لقيم 
اأو مب���ادئ اأو تبع���ات �ص���لبية على ح�ص���اب 
موؤ�ص�ص���اتنا وجمتمعنا واأجي���ال هذا الوطن 
الذي���ن اأفنوا حياتهم يف الدرا�ص���ة والبحث 
والتح�ص���يل العلم���ي يف جامع���ات مرموقة 

ومعرف بها حملياً واإقليمياً ودولياً. 
 كم���ا اأكد التجم���ع حتمية قي���ام وزارة 
الربية والتعليم بتحمل م�صوؤولياتها ملنع 
تلك الآفة امل�ص���ت�رية يف جمتمعنا من اأجل 
الوجاهة اأو من اأجل ال�صتيالء على منا�صب 

وظيفية لي�س من تبواأها اأهال لها.
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�صاحل كرزكان “�أ�صلع”

• حجاج بيت اهلل احلرام يختتمون منا�صك احلج يف مكة املكرمة	

عن  للدفاع  تدريباته  “الأحمر” ي�ستاأنف 
لقب البطولة اخلليجية لنا�سئي ال�سلة

البالد سبورت
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جائزة 
�ل�صحافــــة �لعربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

اأمل احلامد

��صتثناء �لعو�ئل �مل�صرتكة مع قطر يف منح �لتاأ�صري�ت

كريل يف  عالقا  بحرينيا   21 تخلي�ص  “�خلارجية”: 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأ�ص���درت 
وزارة الداخلية بيانا تو�صيحيا اأكدت فيه 
اأنه ي�ص���تثنى يف منح التاأ�ص���ريات احلالت 
الإن�ص���انية اخلا�ص���ة املتعلق���ة بالعوائ���ل 
امل�ص���ركة، وذلك �صمن �صوابط تت�صمن 
مراع���اة وترق���ب حرك���ة انتق���ال الأموال، 

خ�صو�صا يف هذه الظروف.
جاء ذل���ك اإحلاقا ببيان الوزارة ال�ص���ادر 
2018 واملت�ص���من  اأغ�ص���ط�س   21 بتاري���خ 

اإيقاف اإ�صدار تاأ�صريات الدخول للمواطنني 
القطريني، نتيجة متادي ال�صلطات القطرية 
غري امل�ص���وؤولة يف الت�رفات العدائية �ص���د 

مملكة البحرين.
الع���دد  اأن  اإل���ى  ال���وزارة  واأ�ص���ارت 
امل�ص���موح ب���ه يف هذا ال�ص���دد �ص���يكون، 
حم���دودا ج���دا، يف اإط���ار حماي���ة املجتم���ع 
البحريني، على اأن يتم لحقا حتديد ماهية 

احلالت اخلا�صة واآلية تقدمي الطلبات.

اأك���د  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
القن�صل العام ململكة البحرين يف مومباي 
علي البلو�ص���ي �ص���المة جميع البحرينيني 
املوجودي���ن يف ولية ك���ريل الهندية بعد 
ال�صيول والفي�ص���انات التي تعر�صت لها 

املنطقة.
واأو�صح القن�ص���ل العام اأن القن�صلية 
العامة قدمت كل اخلدمات والت�ص���هيالت 
للمواطنني البحرينيني العالقني يف ولية 
ك���ريل والذي يقارب عدده���م 21 مواطناً، 

والت���ي متثل���ت يف اإبع���اد املواطن���ني عن 
مناط���ق اخلط���ر، وحجز فن���ادق لل�ص���كن، 
للمملك���ة،  للع���ودة  احلج���وزات  وتغي���ري 
بالإ�ص���افة اإلى توفري املوا�صالت لنقلهم 

للمطار.
واأكد البلو�ص���ي اأن القن�ص���لية العامة 
تتابع حالة البحريني���ني املوجودين حالياً 
يف كريل، و�ص���تقدم لهم كل الت�ص���هيالت 
واخلدم���ات الالزمة التي تكفل �ص���المتهم 

2حلني عودتهم اإلى اململكة.

اأبوظب���ي � �ص���كاي ني���وز عربي���ة: بينما يبدو 
امل�ص���وؤولون الإيرانيون الكبار يف ماأمن من تاأثري 
العقوب���ات الأمريكي���ة الأخرية، ي�ص���يق ال�ص���ارع 
الإي���راين ذرع���ا مبا اأ�ص���اب �ص���كانه ج���راء تراجع 
م�صتوى املعي�ص���ة على خلفية اإجراءات وا�صنطن 
الأخرية، اإثر امللف النووي لطهران و�صيا�ص���اتها 
املزعزع���ة لال�ص���تقرار يف املنطق���ة. فبع���د اأيام 
قليلة من دخ���ول العقوب���ات الأمريكية اجلديدة 
عل���ى اإيران حيز التنفيذ، ظه���ر التاأثري “املدمر” 
له���ا جليا عل���ى املواطنني الإيرانيني الب�ص���طاء، 
الذي���ن يقول���ون اإن العقوب���ات مل ت�ص���بب اأي اأمل 

عل���ى الإط���الق لنظ���ام امل���اليل، بينم���ا 
ا�صتهدفتهم يف اأدق تفا�صيل حياتهم.

الحتجاجات �سربت اأنحاء متفرقة من البالد ب�سبب التدهور املعي�سي

بعد عقوبات و��صنطن... “�لب�صطاء” يدفعون ثمن �صيا�صات �إير�ن

• بدء �ريان احلزمة الأولى من العقوبات الأمريكية هذا ال�صهر	 15

زينب العكري

 علي الفردان
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الغامن: جهود ال�سعودية يف احلج اأبهرت العامل

تخلي�ص 21 بحرينيا عالقا من في�سانات كريال حميدان: دعم موؤ�س�سات املجتمع يف الدفاع عن الق�سايا القومية
وفرت لهم فنادق لل�شكن وموا�شالت للمطار... “اخلارجية”:

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اأكد القن�ش���ل 
العام ململكة البحرين يف مومباي علي البلو�شي 
�ش���المة جميع البحرينيني املوجودين يف والية 
كريال الهندية بعد ال�شيول والفي�شانات التي 

تعر�شت لها املنطقة.
واأو�ش���ح القن�ش���ل الع���ام اأن القن�ش���لية 
العام���ة قدم���ت كل اخلدم���ات والت�ش���هيالت 
للمواطن���ني البحريني���ني العالق���ني يف والية 
كريال والذي يقارب عددهم 21 مواطناً، والتي 
متثلت يف اإبعاد املواطنني عن مناطق اخلطر، 
وحج���ز فن���ادق لل�ش���كن، وتغي���ري احلج���وزات 
توف���ري  اإل���ى  باالإ�ش���افة  للمملك���ة،  للع���ودة 
املوا�ش���الت لنقلهم للمطار، موؤك���ًدا على اأن 
القن�ش���لية العام���ة تتاب���ع حال���ة البحرينيني 
املتواجدي���ن حالي���اً يف كريال، و�ش���تقدم لهم 
كاف���ة الت�ش���هيالت واخلدم���ات الالزم���ة التي 

تكفل �شالمتهم حلني عودتهم اإلى اململكة.
القن�ش���لية  اأن  اإل���ى  البلو�ش���ي،  واأ�ش���ار 
العامة قد قامت م�ش���بًقا بتحذي���ر املواطنني 

قن���وات  ع���ر  ك���ريال  والي���ة  املوجودي���ن يف 
اأخ���ذ  اإل���ى  )توي���رت(  االجتماع���ي  التوا�ش���ل 
احليطة واحل���ذر واإتباع التعليمات ال�ش���ادرة 
ع���ن ال�ش���لطات املحلية واالبتعاد ع���ن اأماكن 
الفي�ش���انات، منوًه���ا اإلى اأن فري���ق العمل يف 
القن�ش���لية العام���ة يعم���ل على مدار ال�ش���اعة 

ملتابعة الكارثة.
واأو�ش���ح القن�ش���ل الع���ام اأن القن�ش���لية 
العامة تتابع مع اجلهات املخت�ش���ة واحلكومة 
الهندي���ة اآخ���ر تط���ورات الكارثة، منوًه���ا اإلى 
اأن مط���ار ك���ريال �ش���يعود للعم���ل بتاريخ 29 
اأغ�ش���ط�س 2018م وذل���ك ح�ش���ب ت�رصيح���ات 

احلكومة الهندية.
ودعا املواطن���ني البحرينيني املوجودين 
يف كريال اإلى التوا�شل مع القن�شلية العامة يف 

حال طلب امل�شاعدة عر االت�شال.

العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
والتنمي���ة االجتماعية: التقى وزير العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان، 
البحري���ن  جمعي���ة  رئي����س  مكتب���ه،  يف 
ملقاوم���ة التطبيع مع العدو ال�ش���هيوين 
اإبراهي���م كمال الدين، بح�ش���ور عدد من 
اجلمعية.واأطل���ع  اإدارة  جمل����س  اأع�ش���اء 
كم���ال، الوزي���ر عل���ى جه���ود اجلمعية يف 
التوعي���ة باملبادئ القومية واالإ�ش���المية 
والت�ش���امن مع ال�ش���عب الفل�شطيني يف 
مواجهة االحتالل االإ�رصائيلي والتعاون مع 

خمتلف املوؤ�ش�شات والهيئات ومنظمات 
املجتمع امل���دين يف مملك���ة البحرين من 
اأجل دعم الق�شية الفل�شطينية التي تعد 

اأهم الق�شايا العربية العادلة.
واأك���د حمي���دان دع���م ال���وزارة لكل 
اجلهود التي تبذلها خمتلف موؤ�ش�ش���ات 
املجتم���ع امل���دين يف �ش���بيل الدفاع عن 
وخدم���ة  والوطني���ة  القومي���ة  الق�ش���ايا 
خمتلف فئات املجتمع، مبا يحقق اأهداف 
املوؤ�ش�شات املن�شودة وتفعيل دورها يف 

املجتمع.

اأ�ش���اد  الن���واب:  الق�ش���يبية - جمل����س 
النائ���ب خليف���ة الغامن على اجله���ود اجلبارة 
الت���ي تقوم به���ا ب���الد احلرم���ني كل عام يف 
مو�شم احلج وما يتم اإعداده قبل املو�شم من 
خدم���ات يف كل م���ن مكة املكرم���ة، واملدينة 

املنورة، وامل�شاعر املقد�شة.
وقال النائب الغ���امن اإن النجاحات التي 
تتوا�ش���ل �ش���نويا تبهر الع���امل وتوؤكد جناح 
مو�ش���م احلج وتعري املخطط���ات التي تقوم 
به���ا بع�س ال���دول.  واأكد النائ���ب الغامن يف 
كل ع���ام تثبت اململك���ة العربية ال�ش���عودية 
تفوقها على نف�ش���ها يف كل ما تقدمه خلدمة 
احلجيج، مما يعزز ثقة وتقدير دول و�شعوب 
العامل االإ�ش���المي باجلهود الكبرية وامل�شاعي 
احلثيث���ة الت���ي تبذله���ا ال�ش���عودية، بقيادة 

خ���ادم احلرم���ني ال�رصيف���ني املل���ك �ش���لمان 
ب���ن عبدالعزي���ز، وويل عه���ده االأم���ري حمم���د 
ب���ن �ش���لمان، وكل امل�ش���وؤولني املدني���ني، 

والع�شكريني، واملتطوعني.

تكرار ت�سجيل جتاوز اجل�سيمات الدقيقة يف البحرين
لزيادة العوا�شف الرتابية والغبارية يف العقدين املا�شيني... تقرير بيئي:

ك�ش���ف تقرير بيئي وطن���ي عن تكرار 
الدقيق���ة  اجل�ش���يمات  جت���اوز  ت�ش���جيل 
االأ�ش���غر من 10 و2.5 مايكورن، للمعايري 
الوطني���ة يف جمي���ع املحافظ���ات، وفق���ا 

للتقارير الفنية جلودة الهواء.
املعاي���ري  تل���ك  اأن  التقري���ر  وب���ني 
الوطنية التي مت االعتماد عليها اأعلى من 

معايري منظمة ال�شحة العاملية.
واأرج���ع التقرير هذا التج���اوز املتكرر 
للج�ش���يمات اإل���ى زي���ادة �ش���دة وتك���رار 
اإقليميا  والغباري���ة  الرتابي���ة  العوا�ش���ف 
يف العقدين املا�ش���يني، حي���ث اإنها تعد 

ونتيج���ة  للح���دود،  عاب���رة  م�ش���كلة 
اجلف���اف بفعل ت���دين الهطول 

املطري يف املنطقة.
وب���ني اأن العالقة بني 
عدد اأيام الغبار وجمموع 
ال�ش���نوي  الهط���ول 
عك�ش���ية، اإذ ت���زداد اأيام 

التي  ال�ش���نوات  الغبار يف 
الهط���ول  فيه���ا  يتناق����س 
املطري كما يف العام 2008.

ال���ذي  اجلف���اف  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار 
تعر�شت له بادية ال�شام والعراق موؤخرا 
ق�ش���ى عل���ى الغط���اء النبات���ي وف���كك 

تربتها وجعلها عر�ش���ة للرياح، فزاد من 
عوا�شف الغبار والرمال الزاحفة.

وراأى اأن ذل���ك االأم���ر يتطل���ب حماي���ة 
الغط���اء النبات���ي ع���ر التو�ش���ع يف اإقامة 
املحمي���ات الطبيعية العاب���رة للحدود يف 
االأجزاء ال�ش���مالية ملنطقة غرب اآ�شيا، ملا 
متثل���ه املناط���ق املحمي���ة من ت���اآزر بني 
االتفاق���ات البيئي���ة املتع���ددة االأطراف 
املتح���دة  االأم���م  اتفاقي���ة  يف  املتمثل���ة 
ملكافح���ة الت�ش���حر، واالتفاقية املتعلقة 
بالتنوع احلي���وي، واتفاقية االأمم املتحدة 
االإطاري���ة املعني���ة بتغ���ري املن���اخ، ومبا 

يحقق حفظ للرتبة من االجنراف واحلد 
من م�ش���كلة الغبار وجتاوز اجل�ش���يمات 

الدقيقة.

واأ�ش���اف اأن زيادة االأن�ش���طة التنموية 
من م�شاريع الت�شييد والبناء وتزايد اأعداد 
املركبات والتنمية ال�ش���ناعية، زادت من 
تركيز تلك اجل�شيمات الدقيقة يف الهواء 

املحيط.

تدابير المملكة
واأ�ش���ار التقري���ر اإل���ى التداب���ري التي 
اتخذتها اململكة يف هذا ال�ش���دد كاإ�شدار 
ب�ش���اأن   1999 ل�ش���نة   10 رق���م  الق���رار 
املقايي����س البيئية، والذي و�ش���ع معيارا 
وطنيا يتنا�شب وطبيعة اململكة وبيئتها، 
وللحد من االنبعاثات الغازية وال�ش���ائلة 
يف قطاع���ات عدي���دة، وقيا�س جودة 

الهواء املحيط.

ولف���ت اإلى اعتماد جمل����س الوزراء يف 
27 نوفم���ر 2016 قرارا ب�ش���اأن تكليف 
املجل�س االأعلى للبيئة بو�شع اإ�شرتاتيجية 
وطنية جلودة الهواء باململكة، بالتن�شيق 
م���ع اجلهات ذات العالق���ة، وبالتعاون مع 
بيت خ���رة متخ�ش����س؛ لتح�ش���ني جودة 
اله���واء وتوف���ري بيئ���ة �ش���حية ململك���ة 

البحرين.

ونوه بتو�شع اململكة يف اإن�شاء احلدائق 
والواجه���ات  وال�ش���واحل  واملتنزه���ات 
البحري���ة وم�ش���امري امل�ش���ي وال�ش���احات 
ال�ش���عبية وت�ش���جري وجتميل ال�ش���وارع يف 
خمتل���ف مناط���ق اململك���ة، وا�ش���تزراعها 
بالنباتات املحلية ومب���ا يراعي متطلبات 
جميع الفئات من االطفال والن�شاء وذوي 

االحتياجات اخلا�شة وغريهم.
كم���ا ت�ش���منت تداب���ري التخفيف من 
ظاهرة الغبار وتل���وث الهواء يف املناطق 
احل�رصي���ة، اإع���ادة تاأهيل عي���ون البحرين 
القدمي���ة وم���ا حوله���ا، وحتويله���ا اإل���ى 
متنزه���ات كعني عذاري وعني اأم �ش���عوم 
واإتاحته���ا للجمي���ع مما اأدى اإل���ى احلفاظ 
عل���ى ت���راث البحرين و�ش���اهم اأي�ش���ا يف 

احلفاظ على البيئة ورفاهية االإن�شان.

الجسيمات الدقيقة
ووف���ق���ا مل��ن�����ش��ورات 
م���ن���ظ���م���ة ال�������ش���ح���ة 
ال����ع����امل����ي����ة، ف�����اإن 
الدقيقة  اجل�شيمات 
ت���ت���األ���ف م���ن م��زي��ج 
م��ع��ق��د م����ن امل�����واد 
يف  املعلقة  الع�شوية 
�شلب  �شكل  يف  ال��ه��واء 
التي  االأ������رصار  واأن  و���ش��ائ��ل، 
بهم  تلحقه  م��ا  ي��ف��وق  ب��ال��ن��ا���س  تلحقها 
املنظمة  وذك��رت  امللوثات.  من  �شواها 
االأ�شغر حجما، والتي يبلغ  اأن اجل�شيمات 
 2.5 م��ن  اأق��ل  االأيروديناميكي  قطرها 
االأك��ر  اجل�شيمات  من  اأخطر  مايكرون، 
ميكن  اإذ  مايكرون،   10 من  االأق��ل  حجما 
مت  ما  اإذا  اإليه  تنتمي  التي  للج�شيمات 
املحيطية  ال��ن��واح��ي  ب��ل��وغ  ا�شتن�شاقها 
عملية  وعرقلة  التنف�شية  الق�شيبات  من 

تبادل الغازات داخل الرئتني.
واأ�ش���ارت اإل���ى اأن التعر����س املزمن 
للج�ش���يمات ي�ش���اهم يف زي���ادة خماط���ر 
االإ�ش���ابة باالأمرا����س القلبي���ة الوعائية 
التنف�ش���ية، ف�ش���ال ع���ن  واالأمرا����س 

�رصطان الرئة.

�سيد علي املحافظة

• خليفة الغامن	

•  للتو�شع يف اإقامة 	
املحميات الطبيعية 

�شمال غرب اآ�شيا

•  العالقة بني عدد 	
اأيام الغبار وجمموع 
الهطول ال�شنوي 

عك�شية

•  جفاف بادية 	
ال�شام والعراق زادت 
من عوا�شف الغبار 

والرمال الزاحفة
•  التجاوز املتكرر 	

للج�شيمات م�شكلة 
عابرة للحدود

التخاذ اإجراءات �سارمة �سد املتورطني يف تزوير ال�سهادات
ا... “التجمع”: طالب “الرتبية” بن�رص قائمة اجلامعات املعرتف بها حمليًّا ودوليًّ

الوطني���ة:  الوح���دة  جتم���ع   - الب�ش���يتني 
اأك���د جتمع الوح���دة الوطني���ة موقف���ه الداعم 
لتوجيه���ات رئي����س ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة 
ق�ش���ية  ب�ش���اأن  والتعلي���م  الرتبي���ة  ل���وزارة 

ال�شهادات املزّورة واجلامعات الوهمية.
وراأى التجمع �رصورة اتخاذ اإجراءات �شارمة 
جتاه م���ن يثبت تورطه يف تزوير �ش���هاداته اأو 
�رصاء �ش���هادات م���ن جامع���ات وهمي���ة، كتلك 
املتمثلة يف مواقع اإلكرتونية تبحث عن االأرباح 
املادية دون مراعاة لقي���م اأو مبادئ اأو تبعات 
�ش���لبية عل���ى ح�ش���اب موؤ�ش�ش���اتنا وجمتمعن���ا 
واأجي���ال ه���ذا الوط���ن الذي���ن اأفن���وا حياتهم 
يف الدرا�ش���ة والبح���ث والتح�ش���يل العلمي يف 

جامعات مرموق���ة ومعرتف بها حملياً واإقليمياً 
ودولياً. 

كما اأكد التجمع حتمية قيام وزارة الرتبية 
والتعليم بتحمل م�ش���وؤولياتها ملنع تلك االآفة 
امل�شت�رصية يف جمتمعنا من اأجل الوجاهة اأو من 
اأجل اال�شتيالء على منا�شب وظيفية لي�س من 

تبواأها اأهال لها.
ويف الوق���ت ال���ذي حذر فيه م���ن حماوالت 
ت�ش���يي�س ق�ش���ية ال�ش���هادات املزورة، طالب 
التجم���ع وزارة الرتبي���ة والتعليم بن����رص قائمة 
اجلامعات املعرتف بها حملياً ودولياً، وقائمة 
اجلامع���ات غري املعرتف به���ا لتجنب االلتحاق 
بها، ف�ش���ال عن ن�رص قائم���ة املتورطني بتزوير 
�شهاداتهم بعد ثبوت تورطهم، وكذلك قائمة 

مّدعي التخرج من جامعات وهمية غري موجودة 
اأ�ش���ال اأو تل���ك الت���ي ال تتعدى كونه���ا مواقع 

اإلكرتونية م�شبوهة. 
و�ش���دد التجم���ع عل���ى �رصورة قي���ام جميع 
م�ؤ�ض�ض���اتنا العامة واخلا�ض���ة بت�ض���مني �رشط 
فح�س ومعادلة ال�ش���هادات جلميع منت�ش���بيها 
احلالي���ني وامللتحق���ني اجل���دد به���ا ك����رشط 
اأ�شا�ش���ي لتوظيفهم اأ�ش���وة ب�رصط���ي الفح�س 
الطبي وح�ش���ن ال�شرية وال�ش���لوك املطلوبني 
حلماية موؤ�ش�شاتنا من تورطها يف توظيف غري 
املوؤهل���ني املتحايل���ني على القانون، ف�ش���ال 
ع���ن حماية اأبنائن���ا من الغنب وفق���دان فر�س 
التوظيف حل�ش���اب مزورين ومنتحلي �ش���فات 

اأكادميية ومهنية وهمية.

• علي البلو�شي	
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ر���س��م��ي��ا وث���ي���ق���ت���ه  واإ��������س�������دار  ال���������س����اح����ل  م�������س���اح���ة  م����رب����ع����ا  م�������را   9243
ت����ع����ر امل�������������روع ل�����ع�����دم ا�����س����ت����م����اك االرا��������س�������ي وال������ع������ق������ارات اخل���ا����س���ة

بحر كرزكان “�ساحل اأ�سلع” بال مم�سى اأو ا�سرتاحات اأو مرافق
وزير البلديات االأ�سبق و�سع حجر االأ�سا�س قبل 8 �سنوات... عد�سة “$”:

قال ع�سو املجل�س البلدي ح�سني اخلياط 
اإنن���ا ن�س���عى بالتن�س���يق م���ع وزارة الأ�س���غال 
و�سوؤون البلديات الى متابعة اإعداد الر�سومات 
واملخططات الهند�س���ية التف�س���يلية ل�ساحل 
كرزكان، والتي ت�سمل حتديد مناطق للمم�سى 
واال�س���راحات واالألع���اب و�س���الة للمطاع���م 
والألعاب بالإ�س���افة اإل���ى العديد من املرافق 
الأخ���رى. ووجه اخلي���اط نداء للقط���اع اخلا�س 
للم�س���اهمة يف ا�س���تثمار م�رشوع ال�ساحل خدمة 
للأهايل، واعتباره منوذجا حيا لل�ساحل ال�سامل 

بال�رشاكة مع القطاع اخلا�س. 
واأع���رب اخلياط عن �س���كره عل���ى اجلهود 
املبذولة لريى ال�ساحل النور، داعيا اإلى �رشعة 
ت�س���خري الإمكان���ات وتعاون القط���اع اخلا�س 
لتنفيذ امل����رشوع احليوي الذي يعود بالفائدة 
عل���ى قرية ك���رزكان وجمي���ع ق���رى املنطقة 

الغربية.
واأ�س���اف اأن اجلهود واملتابعات احلثيثة 
م���ع اإدارة التخطي���ط العمراين ووزارة �س���ئون 
البلديات اأثمرت اإ�سدار وثيقة �ساحل كرزكان 
للعق���ار 10036941 وم�س���احته 9243 م���را 

مربعا.
اأن ل�س���احل ك���رزكان  وا�سرت�س���ل مبين���اً 
ق�س���ة تعود حلوايل 8 �س���نوات، حيث و�س���ع 
حج���ر اأ�سا�س���ه من���ذ 2011 يف عه���د الكعب���ي 
الوزير ال�س���ابق ل�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العمراين، وتعرث امل�رشوع نظرا لعدم ا�ستملك 

االأرا�سي والعقارات اخلا�سة. 
واأك���د اخلياط اأن���ه وفقا لتوجه���ات جللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، وحر�س 
احلكوم���ة على تعزي���ز التنمية امل�س���تدامة يف 
خمتل���ف املناط���ق وفق���ا ملعطي���ات الروؤي���ة 
االقت�س���ادية 2030 وال�س���رتاتيجية الوطنية 
للبلد مت الإ�رشار والتحرك الدوؤوب والتن�سيق 
امل�س���تمر مع املعني���ني من اجل اإيج���اد عقار 

لل�ساحل. 
واأو�سح اأنه من خلل املتابعة مع الوزارة 

املعني���ة تبني عدم وجود اأرا�س خم�س�س���ة 
�س���واء م�س���تملكة اأو مل���كا للدول���ة، وبع���د 
التن�س���يق م���ع املعنيني يف ال���وزارة واإعادة 

تخطيط املنطقة مت ا�س���تخراج اأجزاء معينة 
ت�س���تخدم لل�س���احل من باب توف���ري 30 % 

ل�سالح اخلدمات.

حمرر ال�س�ؤون املحلية

ت�س�ير: خليل ابراهيم



اأكدت الع�ص���و الفخري جلمعية ال�ص���داقة 
اأن  اآم���ال املوؤي���د يف ت�رصيح���ات  للمكفوف���ن 
م���ا تق���وم ب���ه عائل���ة املوؤي���د، ميثل ج���زءا من 
امل�ص���وؤولية املجتمعي���ة، الت���ي التزم���ت به���ا 
العائلة وجمي���ع اأبنائها وبناتها جتاه، جمتمعها 
البحريني، م�ص���رة الى اأن “�رصاكتنا املجتمعية 
هي واجب وطن���ي نفخر جميعا بالقيام به، وهو 
جزء من ال�ص���كر والتقدير مل���ا قدمته لنا وطننا 

البحرين التي نفخر بانتمائنا لرتابها.
واو�ص���حت اأن “العائل���ة انغم�ص���ت يف عمل 
اخلر عل���ى يد االج���داد املوؤ�ص�ص���ين، لنكمل 
نحن دورهم يف اأعالء كلمة اخلر، واإر�صاء مبادْي 
التكافل والتع���اون، التي هي من تعاليم ديننا 

و�صنة نبينا الكرمي”.
واأقام���ت جمعي���ة ال�ص���داقة للمكفوف���ن 
موؤخرا حتت رعاية الع�صو الفخري اآمال املوؤيد، 
ورج���ل االعم���ال الوجي���ه حمم���د رفي���ق حفلها 

ال�صنوي، مبقرها يف الرفاع ال�رصقي.
واأع���رب رئي����س اجلمعية ح�ص���ن احلليبي 
ع���ن �ص���كره وتقدي���ره جله���ود كل الداعمن، 
مل�ص���رة اجلمعي���ة وبراجمها الت���ي تخ�س فئة 
و�رصيح���ة مهم���ة م���ن �رصائ���ح املجتم���ع، موؤكدا 
ال���دور املهم الذي يقدم���ه الداعمن يف اأكمال 
م�ص���رة اجلمعية، ودورها االيجابي يف املجتمع، 

وم�صاعدة املكفوفن.
وخ����س احلليبي بال�ص���كر داعم���ي اجلمعية 
اآم���ال املوؤي���د، والوجي���ه حممد رفيق واأع�ص���اء 

اجلمعية وجمل�س اإدارتها.

200 عضو
ويف ت�رصيح���ات ل� “البالد”، اأ�ص���ار احلليبي 
ال���ى اأن اجلمعي���ة ت�ص���م االن اأك���ر م���ن 200 
ع�ص���و، وي�ص���كل الذكور من املكفوفن فيها، 
م���ا ن�ص���بته %60، واالإناث %40، موؤك���دا اأنها 
ت�ص���م كافة الفئات العمرية ومن �صن 15 عاما 
وحت���ى ما فوق ال� 60 عام، م�ص���را الى اأن عدد 
اأع�ص���اء اجلمعية يف تزايد م�صتمر وبعد �صنوات 
م���ن العط���اء املتوا�ص���ل م���ن اجلمعي���ة خلدمة 
�رصيح���ة املكفوفن، فقد اأ�ص���بح من ال�رصوري 
تو�ص���عة املقر ليكون مالئما له���ذه الطموحات 
وخ�صو�صا اأن اجلمعية هي املكان الوحيد الذي 
يجمع املكفوفن بالبحرين، منا�ص���دا اخلرين 
من اأهل العطاء الى دع���م اجلمعية لتوفر مقر 
يت�ص���ع الأع�ص���ائها املكفوفن، موؤكدا اأن مثل 

ه���ذا العمل �ص���يكون دعم���ا كبرا له���ذه الفئة 
يف البحرين وال�ص���يما اأن امل���كان احلايل مل يعد 

كافيا وال يت�صع الأع�صاء اجلمعية.
ال�ص���داقة  اجلمعي���ة  اإن  احلليب���ي  وق���ال 
للمكفوفن تاأ�ص�صت العام 1981 وقد اتخذت 
اأماك���ن متع���ددة كمق���ر موؤق���ت له���ا ومبكرمة 
�ص���امية م���ن اأم���ر الب���الد الراحل املغف���ور له 
�ص���احب ال�صمو ال�ص���يخ عي�صى بن �ص���لمان اآل 
خليفة بالتف�ص���ل مبنح اجلمعية ق�ص���يمة اأر�س 
والت���ي مت بن���اء اجلمعي���ة بجه���ود اأع�ص���ائها 

ومب�صاهمة وبتربع من اأهل اخلر.

أهداف الجمعية
تعم���ل  اجلمعي���ة  اأن  احلليب���ي،  واأو�ص���ح 
م���ن اأج���ل ع���دة اأه���داف منه���ا اإتاح���ة فر�ص���ة 

للمكفوفن ك���ي يوؤدوا ر�ص���التهم يف املجتمع 
وت�ص���هيل تنقل الكفيف واإزال���ة العقبات التي 
تعرت�ص���هم، م���ع غر����س روح الثق���ة واالعتماد 
عل���ى النف�س لديه���م وتقوية اأوا�رص ال�ص���داقة 
والتعاون بن االأع�ص���اء، ون����رص الثقافة وتنمية 
وتقوية اأوا�رص التعاون وال�صداقة بن اجلمعية 
واجلمعي���ات املماثلة وغرها من املوؤ�ص�ص���ات 
املعتم���ة بهذا احلقل االجتماعي على ال�ص���عيد 
املحلي اأو ال���دويل، وتقدمي الرعاية االجتماعية 
وال�ص���حية للمكفوف���ن م���ن الناحي���ة الب�رصية 
لهدف حت�صن الروؤيا لديهم اإن اأمكن، وتوعية 
املراأة الكفيفة واالرتقاء مب�ص���تواها لتمكينها 

من امل�صاركة االإيجابية يف املجتمع.

رياض أطفال
وذكر احلليبي اأن اجلمعية متكنت من فتح 
واإن�ص���اء ح�ص���انة وريا�س لالأطفال املكفوفن 
لرعايته���م قب���ل دخوله���م للمدر�ص���ة، وه���ي 
ت�ص���م حاليا اأكر م���ن 10 اأطف���ال مكفوفن، 
وتق���وم برعايته���م واالهتم���ام به���م، وتقدمي 
برامج الريا�ص���ة البدنية للمكفوفن العدادهم 
املحلي���ة  واالألع���اب  ال���دورات  يف  للم�ص���اركة 

واخلارجية.
ال�ص���داقة  جمعي���ة  رئي����س  واأو�ص���ح 
للمكفوف���ن ان عم���ل الرو�ص���ة مل يقت�رص على 
فئة االإعاقة الب�رصية فح�ص���ب بل احتوت فئات 
اأخ���رى واملتمثل���ة يف ك���ف الب����رص امل�ص���حوبة 
باإعاقات اأخ���رى متحملة على عاتقها الكثر من 
امل�ص���وؤوليات جت���اه هذه ال�رصيحة م���ن االأطفال 
بتعليمه���م  وانته���اء  ت�صخي�ص���هم  م���ن  ب���دًءا 
وتدريبه���م واإدماجهم يف املجتم���ع املحيط من 
خالل تطوير قدراتهم واالرتقاء بها اإلى اأق�صى 
حد ممكن من خالل الربامج املقدمة التي تاأهل 
الإعداد جيل قادر على حتدي كافة ال�ص���عوبات 

والعقبات.

تنمية المهارات
وعن اأهداف الرو�ص���ة، ق���ال احلليبي، انها 
تعم���ل على تنمية مه���ارات وق���درات االأطفال 
م���ن ذوي االإعاق���ة الب�رصية، وتق���دمي اخلدمات 
الرتبوي���ة والتاأهيلي���ة للطف���ل املع���اق ب�رصًيا 
�ص���من برنام���ج ريا����س االأطف���ال، واملتابع���ة 
والتقييم الرتبوي الفردي لالأطفال امللتحقن 
بالرو�ص���ة، وم�صاعدة واإر�صاد االأ�رصة اإلى كيفية 
التعامل م���ع الطفل الكفيف، وو�ص���ع الربامج 
الهادفة املنظم���ة والتي ي�ص���تطيع من خاللها 
الطفل اكت�ص���اب املفاهيم البيئي���ة املحيطة، 
ودمج االأطفال املعاقن ب�رصًيا يف املجتمع من 
خالل الربامج واالأن�صطة املتنوعة، والعمل على 
ن����رص الوعي الثق���ايف واملجتمعي ح���ول االعاقة 
الب�رصية والرتكيز عل���ى الربامج الوقائية للحد 
من انت�ص���ار االعاق���ة، والعمل عل���ى دمج جزئي 
لالأطفال املعاقن ب�رصًيا يف الرو�صات العادية.

برامج ريادية
ال�ص���داقة  جمعي���ة  اإن  احلليب���ي،  وق���ال 

ا منها على االرتقاء معرفيا  للمكفوفن وحر�صً
وثقافًي���ا باأع�ص���اء اجلمعية تنظ���م العديد من 
واملجتمعي���ة  والثقافي���ة  املعرفي���ة  الربام���ج 
والتوعوي���ة والرتفيهي���ة ويف خمتلف املجاالت 

من قبل جلانها املتعددة.
واأ�ص���ار ال���ى اأن اجلمعي���ة نظمت يف �ص���هر 
الديني���ة  املحا����رصات  م���ن  �صل�ص���لة  رم�ص���ان 
والتعريفية ال�ص���يما يف الثقاف���ة الدينية، وقد 
نظمت يف ال�صهر الف�صيل وبالتعاون مع جمعية 
الرتبي���ة االإ�ص���المية دورة يف حتفي���ظ اأجزاء من 
الق���راآن الك���رمي وجتوي���ده، الأع�ص���اء اجلمعية 
من اجلن�ص���ن ابتداء من هذا ال�ص���هر الف�صيل، 

وت�صتمر حتى �صبتمرب املقبل. 

أنشطة وبرامج

وذكر رئي�س جمعية ال�صداقة للمكفوفن 
الأع�صائها  دوري��ة  اأن�صطة  تنظم  اجلمعية  ان 
واأ�رصهم ومنها االحتفال باالأم�صيات الرم�صانية 
حوار،  جزر  الى  رحالت  وتنظيم   “ “القرقاعون 
وخميم ال�صخر ال�صتوي ورحالت العيد ورحالت 
العمرة،  منا�صك  الأداء  لالع�صاء  �صنويا  متعددة 
مردفا اأن اجلمعية تنظم اأن�صطة وبرامج متفرقة 
اأربعة  اأو  على مدار ال�صنة مبا ال يقل عن ثالثة 
اأن�صطة �صهريا، وخ�صو�صا خالل مو�صم ال�صيف 

الذي يختم برناجمه باحتفال �صنوي ثابت.

دعونا نشارككم
ودع���ا احلليبي جمي���ع موؤ�ص�ص���ات املجتمع 
احلكومية واالأهلية، الى امل�ص���اركة يف فعاليات 
وبرامج اجلمعية املختلفة التي تقام على مدار 
الع���ام وان يكون ه���وؤالء االع�ص���اء عن�رصا فعاال 
يف تنظيمه���ا واأقامتها، موؤك���دا “االثر االيجابي 
الدع���وة  ه���ذه  �ص���تحققها  الت���ي  وال�ص���عادة 
وامل�ص���اركة للكفي���ف، فه���ي اأوال تاأكي���د على 
ال�رصاكة واللحم���ة املجتمعية يف وطننا البحرين، 
وهي ادماج للكفيف يف هذه الفعاليات، والتي 
متنح���ه الثقة عل���ى اأنه عن�رص اأ�ص���يل يف احلراك 
املجتمع���ي الفاع���ل، من اأجل غد م����رصق لوطننا 

البحرين الغايل علينا جمعيا”.

النور في قلوبنا 
ال�ص���داقة  جمعي���ة  رئي����س  واختت���م 
للمكفوف���ن حديثه بالقول “اأمتن���ى اأن تلقى 
دعوت���ي اال�ص���تجابة التي نتمناه���ا، مردفا نعم 
نح���ن مكفوف���ون، وه���و قدرن���ا ون�ص���يبنا من 
اهلل �ص���بحانه وتعالى، ولكن الن���ور ميالآ قلوبنا 
وب�ص���رتنا، ونح���ن بحاج���ة لكل ي���د تدعم هذا 
النور وهذه الب�ص���رة، ولدين���ا مناذج من ذوي 
االعاق���ة الب�رصي���ة بالبحري���ن اأبدع���ت ومتيزت 

واأذهلت املجتمع بعطائها”.

ال ننسى  دعم سمو الشيخة زين
وقال احلليبي: ال نن�صى دعم رئي�س جمل�س 
املربة اخلليفية، ع�صو املجل�س االعلى للمراأة، 
راعية ال���رب والعطاء، �ص���مو ال�ص���يخة زين بنت 
خال���د، فبدع���م �ص���موها اأطلقت اجلمعي���ة اأول 
مع�ص���كر خليجي للم���راأة الكفيف���ة، الذي يقام 
برعاية كرمية من �صموها، معربا عن جل �صكره 
وتقدي���ره ل�ص���موها لدعمها وم�ص���اندتها لهذا 
التجمع اخلليجي الذي ي�صاهم بتمكن اجلمعية 
من حتقيق اأهدافها جت���اه املراأة الكفيفة على 

امل�صتوين املحلي واخلليجي.
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اإع���������داد: ع���ب���ا����س اإب���راه���ي���م

تاأييد تطليق �سيدة من زوجها واإلزامه ب� 3000 دينار م�ؤخرا

باع الأر�س وت�سلم النق�د ويرف�س ت�سليمها للم�سرتي

�تفقت معه �أن ت�سكن يف بلدها ويرتدد عليها لكنه هجرها

�ملحكمة �ألزمته بدفع 21 �ألف دينار

قال���ت �ملحامي���ة �بت�س���ام �ل�س���باغ �إن حمكم���ة 
�ال�س���تئناف �لعليا �ل�رشعية )�لد�ئرة �ل�سنية( حكمت 
بتاأييد تطليق �س���يدة خليجية م���ن زوجها �لبحريني 
طلقة بائنة للهجر و�ل�رشر، و�ألزمته بدفع نحو 3000 
�آالف دين���ار )موؤخ���ر �ملهر( باالإ�س���افة �إل���ى نفقتي 

�ملتعة و�لعدة.
و�أو�س���حت �أن موكلته���ا كانت ق���د تزوجت من 
�مل�س���تاأنف، و�تفق���ا عند �إبر�مهما للعقد �أن ت�س���كن 
يف بلده���ا ويقوم هو بالرتدد عليها، لكنه كان ميتنع 
ع���ن �لذهاب �إليها يف موطنها ويتلكاأ يف ذلك متعذر� 
باأعذ�ر و�هية من قبيل �أن و�س���عه �ملادي ال ي�س���مح 
له بال�س���فر، و�أنه على �لرغم من ذل���ك فاإن موكلتها 
تعاونت معه و�ساعدته قدر �مل�ستطاع و�ملجيء �إليه 
يف �لبحرين بنف�سها، �إال �أنه �سد عنها ومل يقبل عليها 
وكان ي�س���هر طو�ل فرتة �إقامته���ا يف �لبحرين خارج 
�ملنزل، وكان �آخر جميء لها �إلى �لبحرين يف �سبتمرب 
2016. وبين���ت �أن طليقها جتاهل زيارتها يف بلدها 
من���ذ �لع���ام 2016 بدع���وى �أنه���ا مل تكن ت���رد على 

�ت�س���االته وترف�ض مقابلته منذ �آخ���ر زيارة لها، من 
دون مربر �أو �س���بب، و�أن �أهلها يتجاهلون �ت�ساالته 
وال يردون عليه، على �لرغم من �أنه هجرها وقطع كل 

�ل�سبل �ملوجودة بينهما.
ودفعت �ل�س���باغ وكيلة �مل�س���تاأنف �س���دها �أن 

�دعاء�ت �مل�س���تاأنف يف غري حمله���ا؛ الأنه مل يقم باأي 
موق���ف �أو رد فع���ل جتاه جتاهلها له بح�س���ب دعو�ه، 
وكان حري���ا به �أن يرف���ع دعوى �س���دها بالدخول يف 
طاعت���ه وح�س���ن معا�رشته، و�أن���ه ال ينال م���ن ذلك ما 
يك���رره باأنه ال يرغب يف �لدخ���ول يف �ملحاكم وتكدير 

�لع�رشة �لزوجية بينهما، و�لتي كانت مقطوعة �أ�سال.
من ناحيتها، قال���ت �ملحكمة يف حيثيات حكمها 
�إنه ملا يثبت من حقوق للمدعية من �سد�قها �لو�جب 
دفع���ه عند �لطالق، و�لذي يحل عن���د �أقرب �الأجلني، 
حيث له���ا حقوق مرتتبة على �لط���الق من نفقة عدة 
ونفق���ة متعة مبا ن����ض عليه قان���ون �أح���كام �الأ�رشة، 
وبح�س���ب �إفادة �ملدعى عليه، فاإن �ملوؤخر �ل�س���حيح 
�ملتفق عليه كما هو مدون يف عقد �لزو�ج مبا يقرب 

من 3000 دينار.
فلهذه �الأ�سباب ق�س���ت �ملحكمة بتاأييد �حلكم 
�مل�س���تاأنف بتطليق �مل�س���تاأنفة طلقة بائن���ة و�إلز�م 
�مل�س���تاأنف دفع موؤخر �ل�س���د�ق و�إلز�م���ه دفع نفقة 

�ملتعة و�لعدة وم�رشوفات �أتعاب �ملحاماة.

�ألزم���ت �ملحكم���ة �لكربى �ملدني���ة �الأولى مو�طنا 
ب���اأن يدفع الآخر مبلغ ي�س���ل �إلى قر�ب���ة 21 �ألف دينار، 
�إث���ر عدم متكينه �ملدعي من �النتفاع باأر�ض ��س���رت�ها 
منه، كما مل ي�س���مح له بحيازتها رغم ��ستالمه لقيمتها 
�ملالي���ة �ملتفق عليها، و�لذي رف�ض �أد�ء حلف �ليمني 
�حلا�سمة يف �لدعوى، كما رف�ست دعوى متقابلة تقدم 
به���ا �ملدعى عليه مدعيا �أنه �أبرم �تفاقا مع �مل�س���رتي 
باأن ينتفع باالأر�ض �لتي باعه �إياها مقبل مبلغ �س���هري 
وق���دره 60 دين���ار� فق���ط، وكان يطالب فيه���ا مببلغ 
يزي���د عل���ى 6000 دين���ار. وت�س���ري وقائ���ع �لدعويني 
�إل���ى �أن �ملدع���ي مالك �الأر�ض �جلدي���د، كان قد تقدم 
�أمام �ملحكمة بدعوى طال���ب فيها بندب خبري لتقدير 
مقابل �النتفاع باأر�ض ��سرت�ها من �ملدعي عليه ولكنه 
مل يتمكن من �النتفاع بها ملدة �س���نتني ب�س���بب و�سع 
يد �ملالك �لق���دمي -�لبائع- عليها، و�أنه يطالبه بدفع 
مبلغ 26 �ألف دينار مقاب���ل �النتفاع باالأر�ض و�لفو�ئد 
�لقانوني���ة بو�قع 9 % م���ع حفظ حقه يف تعديل طلباته 

وفقا ملا ينتهي �ليه تقرير �خلبري.
م���ن جهة �أخ���رى تق���دم �ملال���ك �لق���دمي لالأر�ض 
بدع���وى متقابلة، �أكد فيها �أن���ه باع �الأر�ض حمل �لنز�ع 
بالفعل ووقع عقد� من �مل�س���رتي مبقت�س���اه يكون له 
�حلق باالنتفاع باالأر�ض ملدة �س���نتني، و�أنه �أر�سل �إلى 
�مل�س���رتي ر�س���الة يقر فيها بانتفاعه باالأر�ض ويطلب 
من���ه تق�س���يط �ملبلغ �مل�س���تحق ع���ن �نتفاع���ه بها عن 
�سنتني �س���ابقتني و�إبر�م عقد ملدة �سنتني جديدتني 
�إال �أن �مل�س���رتي مل يلت���زم باالتفاق، ل���ذ� فاإنه يطالب 
�مل�سرتي باأن يدفع له مبلغ وقدره 6480 دينار بو�قع 

60 دينار� �سهريا.
م���ن جهتها ق���ررت �ملحكمة �س���م �لدعويني معا 
لالرتباط ولي�ص���در فيهم���ا حكما وحد�، وق���ررت �أثناء 
نظرهم���ا ن���دب خب���ري لبي���ان مال���ك �لعقار وت�سل�س���ل 
�مللكية، و�أكد تقرير �خلبري �أن �مل�س���رتي هو من ي�سع 

ي���ده على �لعقار حمل عق���د حاليا و�أن قيمة �خل�س���ائر 
�لت���ي حلقت بالبائع بلغت 4800 دينار. و�أثناء جل�س���ة 
�ملر�فع���ة �الأخ���رية طل���ب �مل�س���رتي توجي���ه “�ليمني 
�حلا�س���مة” للبائع باأنه كانت بحوزته �الأر�ض منذ �لعام 
2007 وحتى 2010 �إال �أنه طلب برد �ليمني �حلا�س���مة 
على �مل�س���رتي �لذي ح�رش ب�سخ�س���ه وحلف �ليمني باأن 
�لبائع هو من �نتفع باالأر�ض مو�س���وع �لدعوى، وهو ما 
كان �لفي�س���ل يف �لنز�ع. وق���ررت �ملحكمة يف حيثيات 
حكمه���ا �أن �ملق���رر قانون���ا بن����ض �ملادت���ني )113(، 
)114( م���ن قان���ون �الثب���ات �أن �ليمني �حلا�س���مة هي 
�لتي يوجهها �أحد �خل�س���وم للخ�س���م �الآخر ليح�سم بها 
�لنز�ع، ويج���وز لكل من �خل�س���مني، يف �أية حالة كانت 
عليها �لدعوى، �أن يوجه �ليمني �حلا�س���مة �إلى خ�سمه، 
عل���ى �أنه يج���وز للقا�س���ي �أن مينع توجي���ه �ليمني �إذ� 
كان �خل�س���م متع�س���فا يف توجيهها، وملن وجهت �إليه 
�ليمني �أن يردها على خ�س���مه، على �أنه ال يجوز �لرد �إذ 
�ن�سبت �ليمني على و�قعة ال ي�سرتك فيها �خل�سمان، 
بل ي�ستقل بها �س���خ�ض من وجهت �إليه، وال يجوز ملن 
وجه �ليمني �أو ردها �أن يرجع يف ذلك متى قبل خ�س���مه 
�أن يحلف، و�أن �ملادة )124( قد ن�ست على �أنه يرتتب 
عل���ى توجيه �ليمني �حلا�س���مة �لتنازل عم���ا عد�ها من 

�لبينات بالن�سبة للو�قعة �لتي ترد عليها.
و�أ�سارت �إلى �أن �مل�ستقر عليه بق�ساء �لتمييز �أن 
�ليمني �حلا�سمة هي �حتكام �خل�سم �إلى �سمري خ�سمه 
ف���ال توجه طبقا لن�ض �ملادة )115( من قانون �الإثبات 
�إال من �خل�س���م �لذي يري���د �الحتكام �إلى ذمة خ�س���مه 
ومن ثم فال متلك �ملحكمة توجيهها من تلقاء نف�سها، 
كم���ا ال يج���وز توجيهها �إال ملن كان خ�س���ما حقيقيا يف 

�لدعوى ويوؤدي حلفه �أو نكوله �إلى ح�سم �لنز�ع فيها.
و�أ�س���افت �أن �لثابت يف �لو�قعة �أن �مل�س���رتي قد 
�حتك���م �لى �س���مري خ�س���مه �لبائع فوجه �إلي���ه �ليمني 
�حلا�س���مة وكان���ت تل���ك �ليم���ني �ملوجه���ة مل تخالف 

�لنظ���ام �لع���ام و�الآد�ب و�أن م���ن �س���اأنها �إثب���ات بر�ءة 
ذم���ة �لبائع من �لدي���ن �ملطالب به، �إال �أن���ه ردها على 
�مل�س���رتي �لذي ح�رش ب�سخ�س���ه وحلف �ليمني ومن ثم 
فاإن �مل�س���رتي يكون �أثبت و�س���ع يد �لبائع على كامل 
م�س���احة �لعقار حمل �لتد�عي و�النتفاع بها خالل �ملدة 
�ملتن���ازع عليها رغم بيع���ه �إياها للم�س���رتي مبا يفيد 
�إثب���ات تعر�ض �لبائع له يف ملكي���ة للعقار للجزء �ملباع 
باغت�ساب حيازته بعد بيعها وفقا لن�ض �ملادة )407( 
من �لقانون �ملدين، و�لتي ن�ست على �أنه يلتزم �لبائع 
بعدم �لتعر�ض للم�س���رتي يف �ملبيع كله �أو بع�س���ه ولو 

�تفق على غري ذلك.
وتابع���ت، ومب���ا �أن���ه م���ن �مل�س���تقر عليه �أن���ه �إذ� 
تعر����ض �لبائ���ع للم�س���رتي بعمل م���ن �أعم���ال �لتعدي 
فاإنه يكون م�س���وؤوال عن عمله كاأي �س���خ�ض �آخر �رتكب 
عم���ال غ���ري م����رشوع ال كبائع ملت���زم ب�س���مان �لتعر�ض 
و�أن ن�ض �مل���ادة )158( من �لقان���ون �ملدين �أن “كل 
خطاأ �س���بب �رشر� للغري يلزم من �أحدثه بتعوي�س���ه، مبا 
يفي���د �أن �أركان �مل�س���وؤولية �لتق�س���ريية متو�فرة يف 
ح���ق �ملدع���ي عليه مبا يتع���ني معه تعوي����ض �ملدعي 
ع���ن تلك �الأ�رش�ر وهو م���ا تقدره �ملحكمة يف م�س���تنده 
يف ذلك لقيمة �الأجرة �ل�س���هرية لع���ني �لتد�عي و�لتي 
ثب���ت من تقرير �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى و�أنها تقدر 
مببل���غ 650 دينار �س���هريا ومن ثم يك���ون ريع �الأر�ض 
ع���ن �لفرتة حمل �لنز�ع مبلغ 20930 دينار، وعن طلب 
�لفو�ئد �لتاأخريية �أ�س���ارت �ملحكمة �أنها ال ترى موجبا 
قان���وين لها. فلهذه �الأ�س���باب حكم���ت �ملحكمة باإلز�م 
�ملدع���ى عليه �أن ي���وؤدي للمدعي مبل���غ 20930 دينار 
)ع�رشون �ألف وت�س���عمائة وثالثون دين���ار(، كما �ألزمته 
بامل�رشوفات ومبلغ 20 دين���ار مقابل �أتعاب �ملحاماة، 
ورف�س���ت م���ا عد� ذل���ك من طلب���ات، وبرف����ض دعوى 
�ملدعى علي���ه و�ألزمت ر�فعها �مل�رشوف���ات ومبلغ 20 

دينار مقابل �أتعاب �ملحاماة.

• �بت�سام �ل�سباغ	

املحكمة تبطل دع�ى اأ�سقاء يف “املنزل امل�روث”
رف�س���ت �ملحكمة �لكربى �ملدنية 
�الأول���ى )�لد�ئري���ة �الإد�ري���ة( دع���وى 
كان قد تق���دم بها عدد من �الأ�س���قاء 
�سد �سقيقهم �الأكرب ووز�رة �الإ�سكان 
للمطالبة باإ�سد�ر وثيقة �لهبة �خلا�سة 
موروثته���م  متلك���ه  �إ�س���كان  مبن���زل 
)و�لدته���م(، لكنه���م مل يتمكن���و� من 
جلب بع�ض �مل�ستند�ت �لتي تطالبهم 
به���ا �ل���وز�رة، بذريع���ة �أن �س���قيقهم 
�الأك���رب ميتنع ع���ن ت�س���ليمهم �إياها؛ 
لع���دم تقدميهم م���ا يثب���ت �أحقيتهم 
باالإرث ل���ذ� فاإن وز�رة �الإ�س���كان غري 
ملزمة باإ�س���د�ر وثيقة �لهبة �خلا�س���ة 
باملن���زل طامل���ا مل يقدمو� م���ا يثبت 

�أحقيتهم.
يف  �لدع���وى  وقائ���ع  وتتح�س���ل 
�أن �ملدع���ني تقدم���و� بالئح���ة دعوى 
ملطالبة �سقيقهم �الأكرب �ملدعى عليه 
�الأول بتقدمي �مل�س���تند�ت �لتي حتت 
ي���ده، و�لتي تخ�ض �ملن���زل �ملوروث 
عن و�لدتهم، وباإلغاء �لقر�ر �ل�س���لبي 
�ل�س���ادر من وز�رة �الإ�س���كان �ملدعى 
عليه���ا �لثانية برف�ض �إ�س���د�ر وثيقة 
�لهب���ة، م���ع �إلز�مه���ا باإ�س���د�ر وثيقة 
�لهبة با�سمهم جميعا، و�إلز�م �ملدعى 
عليهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 

�أتعاب �ملحاماة.
و�أفاد �ملدعون �أنهم ورثو� جميعا 
�ملن���زل ع���ن و�لدته���م بع���د وفاتها، 
و�لتي �سبق تخ�س���ي�ض وحدة �سكنية 
له���ا من قب���ل وز�رة �الإ�س���كان، و�أنهم 
تقدم���و� بطلب �إل���ى وز�رة �الإ�س���كان 
بغية ��ست�س���د�ر وثيقة �لهبة �خلا�سة 
باملن���زل، �مل�س���ار �إليه، با�س���م جميع 
�لورث���ة، حي���ث طلب���ت منه���م بع�ض 
�مل�س���تند�ت، �إال �أن �س���قيقهم �الأكرب 
رف����ض  �الأول-  علي���ه  -�ملدع���ى 
ت�سليمهم بع�ض �مل�ستند�ت �ملطلوبة 

من قبل وز�رة �الإ�سكان.
و�أو�س���حت �ملحكم���ة يف حيثي���ات 
حكمها �أنه من �مل�ستقر عليه �أن �لقر�ر 
�الإد�ري �ل�سلبي يتحقق عندما ترف�ض 
�جله���ة �الإد�ري���ة �أو متتنع ع���ن �تخاذ 
�إج���ر�ء كان من �لو�ج���ب عليها �تخاذه 
�لق���ر�ر  قي���ام  و�أن  �لقان���ون،  بحك���م 
�ل�س���لبي �جلائز �لطعن عليه �أن تكون 
هناك قاعدة قانوني���ة عامة تقرر حقا 

�أو مركز� قانونا الكت�س���اب هذ� �حلق، 
بحيث يك���ون تدخ���ل �الإد�رة لتقريره 
�أمر� و�جبا عليها متى طلب منها ذلك، 
ويتمث���ل ذل���ك �مل�س���لك �ل�س���لبي �إما 
برف�ض �جلهة �الإد�رة �رش�حة �أو �س���منا 
باالمتن���اع عن �تخ���اذ �الإج���ر�ء �مللزمة 
باإ�س���د�ره، ويتفرع عن ذلك �أنه �إذ� مل 
يكن ثمة �إلز�م على �جلهة �الإد�رية باأن 
تتخذ موقفا �إيجابيا ومل تقم باتخاذه، 
فاإن رف�س���ها �أو �س���كوتها ال ي�س���كل 

حينئذ �المتناع �ملق�سود.
و�أ�س���افت �أنه من �مل�س���تقر عليه 
�أن �لق���ر�ر �الإد�ري يحمل على �س���ببه 
�ل�س���حيح ما مل يقم �لدليل على عدم 
�س���حته و�أنه ال �إلز�م على جهة �الد�رة 
يلزمه���ا  مل  م���ا  قر�ر�ته���ا  بت�س���بيب 
�إ�س���اءة  و�أن عي���ب  بذل���ك،  �لقان���ون 
��س���تعمال �ل�س���لطة �أو �النح���ر�ف بها 
هو من �لعيوب �لق�سدية يف �ل�سلوك 
�الإد�ري قو�مها �أن يكون لدى �الإد�رة 
ق�س���د �إ�ساءة ��س���تعمال �ل�س���لطة �أو 
�النح���ر�ف بها، وهذ� �لعي���ب يجب �أن 
ي�س���وب �لغاية من �لقر�ر ب���اأن تكون 
�الإد�رة ق���د تنكب���ت وج���ه �مل�س���لحة 
�لعامة �لتي يبتغياها �لقر�ر �أو تكون 
قد �أ�س���درت �لق���ر�ر بباع���ث ال ميت 
لتلك �مل�س���لحة، وعلى هذ� �الأ�س���ا�ض 
فاإن عيب �إ�س���اءة ��س���تعمال �ل�سلطة 
يج���ب �إقام���ة �لدلي���ل علي���ه الأن���ه ال 

يفرت�ض.
و�أ�س���ارت �إل���ى �أن �لدع���وى خلت 
م���ن ثم���ة ن����ض يف قان���ون �أو الئح���ة 
يل���زم �ملدعى عليه���ا �لثانية -وز�رة 
�الإ�س���كان- باإ�س���د�ر وثيق���ة ملكي���ة 
با�س���م �ملدع���ني باعتباره���م بع����ض 
�لورث���ة، وم���ن ث���م ف���اإن �ملحكمة مل 
يت�س���ن له���ا �لوق���وف عل���ى حقيق���ة 
�الإجر�ء �لذي مل تنه�ض �ملدعى عليها 
�لثاني���ة ب���ه و�تخ���ذت ب�س���اأنه موقفا 
�سلبيا باملخالفة الأي ن�ض، �الأمر �لذي 
ينتفي معه �لقر�ر �ل�سلبي �لذي يجوز 
�لطعن علي���ه باالإلغاء، وتغدو �لدعوى 
قائم���ة  ه���ذه-  -و�حلال���ة  �ملاثل���ة 
على غري �س���ند م���ن �لقان���ون جديرة 
بالرف����ض، فله���ذه �الأ�س���باب حكمت 
�ملحكم���ة برف����ض �لدع���وى، و�ألزمت 

�ملدعني بامل�رشوفات.

تغـــريـــدات أمنيـــة

الثقافة األمنية

 تعت���رب �لتغري���د�ت �الأمنية �إحدى �خلدم���ات �لتي تقدمه���ا �الإد�رة �لعام 
لالإعالم و�لثقافة �الأمنية؛ من �أجل �لتو��سل مع �ل�سادة �ملو�طنني و�ملقيمني 
وكذل���ك �ملتابعني من خارج مملكة �لبحري���ن وباللغتني �لعربية و�الإجنليزية، 
 ،moi_bahrain@ ”وذلك با�ستخد�م و�سيلة �لتو��س���ل �الجتماعي “تويرت
و�لذي يتميز باخت�س���ار �لر�س���ائل و�إمكان حتميل هذ� �لتطبيق على �لهو�تف 

�لنقالة مما يوؤدي �إلى �سهوله ��ستخد�مه.
ويبلغ عدد متابعي ح�س���اب �لتويرت �خلا�ض بوز�رة �لد�خلية �أكرث من 429 
�ألف متابع، حيث ي�رشف على �حل�ساب مركز �الإعالم �الأمني �لذي يعمل على مد�ر 
�ل�س���اعة، ول�سمان دقة �ملعلومات و�رشعة و�سولها �إلى �ملتابعني، فاإن هناك 
تعاونا وتن�سيقا م�ستمر� بني مركز �الإعالم �الأمني و�الإد�ر�ت �الأمنية �خلدماتية 
و�ملعنية باالأمن و�ل�س���المة كاإد�رة �لعمليات و�إد�رة �ملر�قبة �ملرورية وغرفة 
�لعمليات بخفر �ل�س���و�حل و�الإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين وغريها من �جلهات 
�ملخت�س���ة، حيث يتم �لتو��س���ل مع هذه �الإد�ر�ت للح�س���ول على �ملعلومات 
�لالزمة يف حال طلبها، مبا ي�س���من ��ستقاء �ملعلومات من م�سادرها �لر�سمية 

ومو�جهة �أية �أخبار كاذبة �أو �سائعات مغر�سة.
وت�س���مل �لتغريد�ت �لتي ير�س���لها “توي���رت” وز�رة �لد�خلية كافة �الأخبار 
�الأمني���ة و�لتوعوي���ة و�ملتعلقة بال�س���المة، كاأخبار وز�رة �لد�خلي���ة و�الإد�ر�ت 
و�ملديريات �لتابعة لها، وت�رشيحات �مل�س���وؤولني يف �لوز�رة، هذ� باالإ�س���افة 
�إلى عر�ض �خلدمات �الأمنية �لت���ي تقدمها �لوز�رة كخدمات مديريات �ل�رشطة 
وخدم���ات �الإد�رة �لعام���ة للجن�س���ية و�جل���و�ز�ت و�الإقامة، و�س���وؤون �جلمارك، 
و�جله���از �ملرك���زي للمعلوم���ات، و�الإد�رة �لعامة للمباحث و�الأدل���ة �جلنائية، 
و�الإد�رة �لعامة ملكافحة �لف�ساد و�الأمن �القت�سادي و�الإلكرتوين، وحمافظات 
�ململك���ة، وغريه���ا من �الإد�ر�ت �الأمني���ة �خلدمية، فعند فت���ح �لتغريدة، فاإنه 
باالإم���كان �لدخول يف ر�بط �ملوقع �الإلكرتوني���ة لوز�رة �لد�خلية و�الطالع على 

تفا�سيل �خلرب.
وم���ن �أمثلة �لر�س���ائل �لتوعوي���ة و�ملتعلق���ة باالأمن و�ل�س���المة �لتي يتم 
�لتغريد بها يف ح�ساب وز�رة �لد�خلية، توعية م�ستخدمي �لطريق يف حال وجود 
حتويالت مرورية �أو �زدحام على �ل�س���ارع التخاذ �سو�رع بديلة جتنبا لالزدحام، 
و�لتوعية باتخاذ �أمور �ل�سالمة يف �ملنازل عند دخول مو�سمي �ل�سيف و�ل�ستاء 
كالتو�س���يالت �لكهربائية وفح�ض �ملكيفات و�س���خانات �ملاء و�أنبوب �لغاز، 
وكذل���ك توعي���ة مرتادي �لبحر باأخ���ذ �حليطة و�حلذر يف ح���ال تعر�ض �ململكة 
لرياح �سديدة �ل�رشعة و�الأمو�ج �لعالية، و�لتوعية بخ�سو�ض �لعودة للمد�ر�ض، 
و�الإع���الن عن ب���ث �لتقاري���ر و�ملقابالت و�ملوؤمت���ر�ت �ل�س���حفية يف خمتلف 

و�سائل �الإعالم.

اإلزام �رشكة مياه بدفع 80 األفا لأب�ين ت�يف طفالهما بجرث�متها
لعدم توفريها مقومات �ل�سحة �لعامة

�ألزم���ت �ملحكمة �لكربى �ملدني���ة �لثانية �إحدى 
�ل����رشكات �ملوردة للمياه �لعذب���ة باأن تدفع �أكرث من 
80 �ألف دينار ل�سالح زوجني بحرينيني تعوي�سا عن 
وفاة �بنيهم���ا نتيجة �رشبهما ماء ملوث���ا، حيث يحمل 
�الأبو�ن �ل�رشكة م�س���وؤولية بيع �ملياه ووز�رة �ل�س���حة 
م�س���وؤولية ع���دم �لتفتي�ض على نظاف���ة خز�نات تلك 
�ل�رشكة، كما �ألزمتها بفائدة قانونية مبقد�ر 5 % من 
�لعام 2015 عند رفع �لدعوى، فيما رف�س���ت حتميل 

وز�رة �ل�سحة �مل�سوؤولية يف وفاتهما.
وقال���ت �ملحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا بع���دم 
م�سوؤولية وز�رة �ل�سحة �ملدعى عليها هي �الأخرى يف 
�لق�سية، �إن عنا�رش �مل�سوؤولية مل تتو�فر مبو�جهتها، 
�إذ �إنه���ا ومبجرد ورود �لبالغ �إليها با�رشت عملية غلق 
حمل �ل�رشكة حلني �إز�لة �ملخالفات �لتي ثبتت بحقها 

و�ملتعلقة بقو�عد �ل�سحة �لعامة.
كم���ا ثبت بتقري���ر �لطبي���ب �ل�رشع���ي �أن �ملياه 
�ملقط���رة �لتابع���ة لل�رشكة �ملدع���ى عليه���ا �لثانية، 
و�لتي تورد �ملياه �إلى م�س���كن �ملدعني، هي م�سدر 
�جلرثومة �لقاتلة، و�لتي ت�سببت يف �إ�سابة �لطفلني 
بت�سمم دموي، و�لذي �أدى بنهاية �ملطاف لوفاتهما.
يذك���ر �أن �ملحامي���ة رب���اب �لعري����ض -وكيل���ة 
�لو�لدي���ن- قالت �إن���ه بتاريخ 3 يناي���ر 2015 تويف 
جن���ل �ملدع���ني �الأول، وكان قبل وفاته قد �أ�س���يب 
ب�س���مور يف �ملخيخ وت�س���نجات، حي���ث تلقى �لعالج 
يف جن���اح �الأطف���ال بامل�ست�س���فى �لع�س���كري لع���الج 
ه���ذه �لت�س���نجات، ومك���ث فيه���ا 3 �أي���ام و�أعط���ي 

م�س���اد�ت حيوية و�أدوية �س���د �لت�س���نجات ثم خرج 
م���ن �مل�ست�س���فى، وبع���د يوم���ني م���ن خروج���ه عاد 
�إلى �مل�ست�س���فى وعل���ى �لرغم من ��س���تخد�م فريق 
�لطو�رئ للم�س���اد�ت �حليوية ظلت �حلمى موجودة، 
ثم بد�أت حالته �ل�س���حية تتدهور، وطلب من ق�س���م 

�الأطفال معاينته.
وتبني من فح�ص �لدم هبوط يف �ل�صكر و�رتفاع 
�الأحما����ض ومت تغي���ري �مل�س���اد�ت، �إذ مت �إعطائ���ه 
�ل�س���و�ئل و�ل�س���كر يف �لوريد، لكنه يف �ساعات قليلة 
تده���ورت حالت���ه و�أ�ص���يب بهبوط حاد يف �ل�ص���غط 
و�لذي �أدى �إلى �سكته قلبيه تويف ب�سببها يف يومني، 
chrom - )تتبني �أن �سبب �لوفاة جرثومة ت�سمى 

bacter Violaceum(، وبع���د ثالث���ة �أ�س���ابيع من 
وفاة �البن �الأول تويف �س���قيقه �لثاين ب�س���بب نف�ض 

�جلرثومة �لقاتلة يف دمه.
وعلى �إثر ذلك متت مناق�س���ة حال���ة �الأخوين يف 
ق�س���م �الأطفال بامل�ست�س���فى �لع�س���كري، وتبني �أن 
م�س���در �اللتهاب هو هذه �جلرثومة، و�ت�سح لالأطباء 
�أن ه���ذه �جلرثومة ت�س���ببت يف وفاة 150 حالة مدونة 
يف �ل�س���حف �لطبية �لعاملية، ويف �حلاالت �لتي �أدت 
�إلى وفاة كان �مل�سدر غالبا من �ملاء �مللوث، ولهذ� 
ق���رر �الأطباء فح�ض م�س���ادر �مل���اء يف بيئة �لطفلني 
�ملتوفي���ني ومت �أخذ ع���دة عينات �س���ملت عينة من 
خ���ز�ن �ملن���زل وعين���ة م���ن م���اء �لوح���ل �ملوجود يف 
مدر�سة �ملتوفى وعينة من بائع �ملاء �ملقطر يف تلك 
�ملنطقة. وثبت من فح�ض �لعينات يف �ملخترب وجود 

نف����ض �جلرثومة يف ماء �ل�رشب من خ���الل �لعينة �لتي 
�أخذت من بائع �ملاء �ملقطر )�ملدعى عليها �لثانية( 
وه���ي �جلرثومة �لت���ي وجدت �س���ابقا يف دم �الأخوين 

�ملتوفيني.
و�أ�س���افت �لعري����ض وحيث �إن �ملدع���ى عليها 
�لثانية ه���ي �لتي تبي���ع �ملياه �ملقط���ر يف �ملنطقة 
�لت���ي يقطنها �ملدع���ني وكان �ملدع���ني يتعاملون 
معه���ا ب�س���فة د�ئمة يف �رش�ء �ملياه، وق���د باعت مياه 
ملوثة �إلى �ملدعني ترتب على تناولها �إ�سابة �الأوالد 
�ملتوفني باالأمر��ض �لتي �أدت �إلى وفاتهما، وبالتايل 
تكون �ملدعى عليها �لثاني���ة قد �رتكبت خطاأ متثل 
يف عدم تنظيف خز�نات �ملياه �الأمر �لذي ترتب عليه 
وج���ود جر�ثيم يف �ملياه، وق���د ترتب على هذ� �خلطاأ 
�رشر متثل فيما �إ�س���ابة �ملدعني من �خل�س���ارة �لتي 
حلق���ت بهم نتيج���ة فقد�ن ولديهما وفو�ت فر�س���ة 
�أن ي�س���تظال بظلهما بعد كربهما �إ�سافة �إلى �الأ�رش�ر 
�الأدبي���ة �لت���ي متثلت فيما �أ�س���ابهما م���ن حزن و�أمل 

وح�رشة على فقد�ن ولديهما.
فلهذه �الأ�س���باب حكمت �ملحكمة باإلز�م �ل�رشكة 
�ملدع���ى عليها �لثانية �أن ت���وؤدي للمدعني مبلغ 50 
�أل���ف دين���ار تعوي�س���ا موروثا ي���وزع ب���ني �لو�لدين 
بح�س���ب �لفري�س���ة �ل�رشعي���ة، ومبلغ 30 �أل���ف دينار 
�أخ���رى ت���وزع بينهم���ا بالت�س���اوي، مبل���غ 600 دينار 
ل���الأب �ملدعي باعتباره �لويل عل���ى �أوالده �لق�رش، مع 
ت�س���مينها �لفائدة �لقانونية بو�ق���ع %5 من تاريخ 

�إقامة �لدعوى يف �لعام 2015.
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يجب اإ�رصاك املراأة كعن�رص فاعل يف التطور التكنولوجي
قطاع التعليم بحاجة اإلى االبتكار... “البحرين للتدريب”:

املنام����ة - جمعية البحرين للتدريب وتنمية 
املوارد الب�رشية: �شاركت نائب الرئي�س لتطوير 
الك����وادر الب�رشي����ة يف جمعية البحري����ن للتدريب 
وتنمي����ة امل����وارد الب�رشي����ة بهيج����ة الديلم����ي يف 
املوؤمتر اخلليجي الثامن لتطوير اإنتاجية الكوادر 
الب�رشي����ة املنعق����د يف �ش����الة ب�ش����لطنة عمان يف 
الف����رة م����ن 7 - 8 من اأغ�ش����ط�س اجلاري والذي 
كان بعن����وان: االبت����كار وتوظي����ف التكنولوجيا 

لتعزيز االإنتاجية.
ومتثلت م�شاركة االأ�شتاذة بهيجة يف تقدمي 
ورق����ة علمية بعنوان “دور التعليم والتدريب يف 
اإعداد الكوادر القادرة على االبتكار واالإنتاجية” 
حيث ا�ش����تهلت الطرح باالأطر الدولية لانتقال 
اإل����ى علوم امل�ش����تقبل واالبت����كار ب����دءاً باأهداف 
التنمية امل�شتدامة كخارطة عمل عاملية لتوجيه 
اجلهود واخلطط نحو متطلبات علوم امل�شتقبل، 
وااللتزام����ات الدولي����ة الت����ي تعه����دت ال����دول 
بتفعيلها مثل اإعان واإطار العمل الدويل للتعليم 
2030 املتفق عليه يف املنتدى العاملي للربية 
2015، والتحدي����ات امل�ش����تقبلية املتمثل����ة يف 
التطور التكنولوجي والعلمي وانعكا�ش����اته على 
تخ�ش�ش����ات وجماالت العمل يف الطاقة والف�شاء 
والنقل والذكاء اال�ش����طناعي وال�شحة والتعليم 

وغريها، مما يب�رش مبهن م�شتقبلية واعدة، وينذر 
باختفاء بع�س املهن التقليدية.

واأ�شافت “اأن هذه التغريات �شوف تنعك�س 
عل����ى امل����راأة مما يدعو اإل����ى اأهمية اعتم����اد مبداأ 
الت����وازن ب����ن اجلن�ش����ن يف جمي����ع امل�رشوعات 
والتوجهات الوطنية واالإقليمي����ة واإ�رشاك املراأة 
يف اخلط����ط وال����روؤى امل�ش����تقبلية كعن�رش فاعل 

للتغيري والتطوير”. 
 واأ�ش����ارت الديلمي يف عر�ش����ها للمو�ش����وع 
اإل����ى التحدي����ات الت����ي يواجهها قط����اع التعليم 
والتدري����ب و�����رشورة االإ�����رشاع يف تطوي����ر الروؤى 
واال�ش����راتيجيات واعتم����اد االبت����كار واالإب����داع 
اإل����ى عل����وم ومه����ن  و�ش����يلة وغاي����ة لانتق����ال 

امل�شتقبل.

• بهيجة الديلمي	

في رثاء محمد بن حويل
تذكرتك يا اأبا علي واأنا يف مكة، واأنا اأمام الكعبة، واأنا �شاجد، راكع، 

مبتهل للواحد االأحد القهار.
واأظنك يا �ش���ديقي الراح���ل، تعرف جيدا ما قلت���ه لربي عنك، عن 

يومياتك، ومواقفك، ودرو�شك، وماآثرك، واأبوتك الا نهائية.
ذكرت���ك مبا يج���ب اأن اأذكره، دون اإ�ش���افة، اأو نق�ش���ان، عن ذلك 
االأب، وال�ش���ديق، الذي يهتم دائما، وي�ش���األ دائما، ويعلم، وين�ش���ح، 

وينا�شح، بثقافة حياة ا�شتمر عليها حتى الرمق االأخري.
حدثته عن ذلك الرجل الذي ال ين�شى اأحدا، وال يوجع اأحدا، وال يرك 
اأحدا، اإال واأوجد بحياته ب�ش���مة تغي���ري، تقوده حلياة مغايرة، متاما كما 

فعلت معي.
ذكرتك يا �ش���ديقي، بعد ق�ش���اء عام من الغي���اب املوجع، غري بي 
م���ا غري، واأوجد بي ما اأوجد، م���ن الثقوب، والنزيف، والفراغ، حزنا ملن 

عجلت االأقدار برحيله باكرا.
رحم���ك اهلل يا اأبا علي، وا�ش���األه املولى عز وج���ل، باأن يجعل قربك 
رو�شة من ريا�س اجلنة، واأن يجمعك بالفردو�س االأعلى معي، ومع كل 

من اأحببت واأحبك، وما اأكرثهم، وما اأوجعهم لغيابك، ولرحيلك.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

البح����ث العلمي هو املحاول����ة الدقيقة 
����ل اإلى حلول للم�ش����كات  والناقدة للتو�شّ
ه����ا، اأي ه����ي  الت����ي ت����وؤرق الب�رشي����ة وحتريرِّ
حماول����ة لتف�ش����ري الظواه����ر، والبح����ث عن 
اأ�ش����بابها ب�ش����ورٍة علمي����ٍة. وحت����ى تك����ون 
املحاولة دقيقًة، يجب اتباع اإجراءات علمية 
لتف�شري الظاهرة، ولي�س خطوات ع�شوائية 
غري مدرو�شة؛ وكي تكون ناقدًة، يفر�س 
اأن يدرك الباح����ث اأن كّل االإجراءات حتتمل 

ال�شواب واخلطاأ.
يف  العلم����ي  البح����ث  اأهمي����ة  وتتمث����ل 
زيادة وعي النا�����س باأهمية العلم، وتكوين 
العلم����ي  البح����ث  اإزاء  اإيجابي����ٍة  اجتاه����اٍت 
والباحث����ن، كما اأنه عامل حا�ش����م يف تقّدم 
املجتمع وتط����وّره، وتاأمن التنمية الب�رشية 
امل�ش����تدامة ل����ه، ناهي����ك اأن����ه يع����ّد دعامة 
تطوي����ر االأداء املهني لاأ�ش����تاذ اجلامعي، 
وتدريب����ه على كيفية تطوي����ر اأدائه، وذلك 
بت�ش����جيعه على اإج����راء االأبح����اث ون�رشها يف 

الدوريات العلمّية املحّكمة.
اإن الهدف من البحث العلمي هو اإيجاد 
حل����ول مل�ش����كات املجتمع احلالي����ة، لكن 
هذه احللول لي�ش����ت نهائي����ًة؛ الأن املعرفة 
يف تط����ّوٍر دائٍم، والأن احل����ّل يف حد ذاته قد 
يكون �ش����ائبا اأو خاطئا. فالهدف النهائي 
للبحث العلمي هو تطوير املعرفة العلمّية 

للو�شول اإلى احلقيقة اأو االقراب منها.
ويج����ري يف معظم االأحي����ان اخللط بن 
البحث العلمي والعل����م، لذلك فاإن التمييز 
بن هذّين املفهومّن اأمر �رشوري، فالعلم 
هو ن�ش����اط يه����دف اإلى زيادة ق����درة الفرد 
لل�ش����يطرة على الطبيعة عن طريق درا�شة 
الظواه����ر املختلف����ة، وفهمه����ا، وحماول����ة 
الت����ي  العاق����ات  اإيج����اد  ع����رب  تف�ش����ريها 
حتكمها، و�ش����وال اإلى حقائٍق واكت�ش����افاٍت 
جديدٍة ُت�ش����اف اإلى املعرفة، والتنبوؤ بها، 
وتوفري الطرق املنا�شبة ل�شبطها والتحّكم 
به����ا. اأم����ا البح����ث العلم����ي، فه����و التقنية 
القائمة عل����ى الطريقة العلمي����ة املنظمة، 
والت����ي يت����م توظيفه����ا لدرا�ش����ة الظواهر 

العلمية، واإيجاد احللول املنا�شبة لها. 
وال يكتفي البحث باإيجاد احلل للظاهرة 
بل يتم جتري����ب احلل، وتقييم����ه، والبحث 

عن حلول اأخرى يف حال عدم �شاحّيته.
اإن العلم ي�ش����اعد على روؤية امل�شكات 
وحتديدها، واإثارة االأ�شئلة البحثية، وو�شع 
الفرو�����س. ففكرة اخلايا ال�ش����وئية، على 
�ش����بيل املثال، هي ظاهرة هند�شية. وهذه 
الظاهرة هي عبارة عن تطبيق ي�شتخدم فى 
توليد فرق جهد كهربي من �شوء ال�شم�س 
ع����ن طريق حتري����ر االإليكرون����ات من قوة 
ربط ذرات ال�ش����ليكون عند �شقوط ال�شوء 

عليها. وقد مت اكت�ش����اف هذه الظاهرة من 
خ����ال البحث العلم����ي الهند�ش����ي الدءوب 
و�ش����ياغة  ����ات،  املو�شرِّ اأ�ش����باه  يف جم����ال 

الفرو�س، واختبارها وتقييمها.

الطريقة المنظمة في البحث 
العلمي

)غ����ري  الع�ش����وائية  الطريق����ة  تق����وم   
العلمّي����ة( على جتري����ب احللول ال�ش����ائبة 
واخلاطئة دون درا�ش����ٍة عميقٍة للم�ش����كلة، 
وذلك اأم����اً يف اإمكان اإيج����اد اأيرِّ ّحل مقبول 
له����ا. اأم����ا الطريق����ة املنظم����ة يف البح����ث 
العلم����ي، فتتم بتخطي����ٍط وتدبرٍي م�ش����بٍق، 
وتت�شّمن اخلطوات االآتية: حتديد امل�شكلة 
ب�شكٍل دقيٍق ووا�شٍح ي�شاعد على تناولها 
بالدرا�ش����ة والبح����ث والتقيي����م، ثم و�ش����ع 
الفرو�����س اجلزئية التي ميكن اأن ت�ش����اعد 
عل����ى ح����ّل امل�ش����كلة، وتقيي����م الفرو�س، 
واأخ����رياً حتديد االإج����راءات الازم����ة بهدف 
الو�ش����ول اإلى حل ناجع )مائم( للم�شكلة. 
وترتك����ز الطريقة العلمّي����ة يف البحث على 

امل�شّلمات التالية:
1 - امل�ش����ّلمة احلتمّي����ة: اإن لاأح����داث 
اأ�شباباً، واأن االأحداث نتيجة حتمّية لظروٍف 
اأخ����رى، واأن ه����ذه العاقة ال�ش����ببّية ميكن 
الك�ش����ف عنها وفهمها ب�ش����ورٍة علميٍة، اأّي 
اأنه ميكن تف�شري االأحداث احلالية بناًء على 
املعطّي����ات واحلقائق واالأحداث ال�ش����ابقة 
)مثال: تف�ش����ري ت�����رشّب الزيت م����ن حمررِّك 

ال�شيارة(.
2 - امل�ش����ّلمة التجريبّي����ة: اإن بع�����س 
اأن����واع املعلومات التي ميك����ن الوثوق بها 
ال تن�شاأ اإال من خال اخلربة، اأي اأن التم�ّشك 
بنظري����ٍة ما يتوّقف على مدى �ش����حة وقّوة 
االأدل����ة التجريبي����ة التي ت�ش����اندها، والتي 
ميكن التاأّكد منها ع����رب املاحظة املنظمة 
د  )مثال: اإثب����ات نظرية الت�ش����ميم املتعدرِّ

للمحررِّك(.
3 - م�ش����ّلمة االقت�ش����اد: اإن الظواه����ر 
يج����ب اأن ٌت�رشح باأك����رث طريقٍة اقت�ش����اديٍة 
ممكنٍة، فم����ن االأجدى مثاً تف�ش����ري ظاهرة 
التي����ار الكهربائ����ي امل�ش����تمر بداللة ثاثة 
����ل  مفاهي����م )االإلك����رون وال�ش����لك املو�شرِّ
اأربع����ة  م����ن  ب����دالً  الكهربائ����ي(  واجله����د 
مفاهي����م، وبالت����ايل ميك����ن اخت����زال ع����دد 

رة يف الظاهرة. العوامل املوؤثرِّ
4 - م�ش����ّلمة العمومّي����ة: يب����داأ الباحث 
وينطل����ق  امللمو�ش����ة،  االأ�ش����ياء  مباحظ����ة 
باجت����اه تعمي����م نتائج����ه على نطاٍق اأو�ش����ع 
به����دف �رشح الظواه����ر وتف�ش����ريها )مثال: 
ماحظ����ة العاق����ة الطردّي����ة ب����ن اجله����د 

والتي����ار الكهربائ����ي قادت ع����امل الفيزياء 
االأمل����اين ج����ورج اأوم اإل����ى �ش����ياغة مفهوم 

املقاومة الكهربائية(.
5 - م�ش����ّلمة الثبات: تتمّت����ع الظواهر 
الطبيعية بقدٍر من الثبات الن�شبي يجعلها 
زاته����ا لف����رة  حتتف����ظ بخ�شائ�ش����ها ومميرِّ
زمنّي����ة حم����ّددة، و�ش����من ظ����روٍف معّين����ٍة 
)ظاه����رة امّلد واجلزر(، غري اأن ثبات بع�س 
الظواهر العلمية مو�شع جدل، ب�شبب كرثة 
رة فيها )مثال: �رشعة ال�شوء  العوامل املوؤثرِّ

يف االأثري(.
6 - م�ش����ّلمة االأن����واع الطبيعية: توجد 
خ�شائ�س اأ�شا�ش����ّية م�شركة بن الظواهر 
واالأ�شياء واالأحداث بحيث ميكن ت�شنيفها 
اإلى فئاٍت مرابطٍة )مثال: ت�شنيف املواد 

جلهة القدرة على حمل الكهرباء(.
 وهناك م�شّلمات اأخرى خا�شة بالطبيعة 
الب�رشي����ة، وه����ذه امل�ش����ّلمات تتعلق مبدى 

�شامة
اإدراكنا وتف�ش����رينا للظواهر واالأحداث 
التي ناحظها با�شتمراٍر يف حياتنا اليومية، 

وهي:
1 - م�ش����ّلمة �شحة االإدراك: اإن حوا�س 
�ش����احلة  مائم����ة  اأدوات  ه����ي  االإن�ش����ان 
للو�ش����ول اإلى املعرف����ة املوثوقة، مع اأنها 
حم����دودة الق����درة وق�ش����رية امل����دى، فقد 
ياحظ �ش����ائق ال�ش����يارة مثا اأنه����ا تتمايل 
مينًة وي�����رشًة على ال�ش����ارع الع����ام، فيدرك 
اأن هن����اك خلاً فنرِّياً يف دقة اتزان ال�ش����يارة 

يتعّن عليه اإ�شاحه.
ت����ّدل  التذّك����ر:  �ش����ّحة  م�ش����ّلمة   -  2
اخل����ربات اليومي����ة عل����ى وه����ن العملّيات 
العقلية لدى االإن�شان، فهو ي�شتطيع فقط 
ا�ش����تعادة االأ�ش����ياء اأو االأحداث التي تهّمه 
اأو تل����ك التي اأّثرت يف حياته، فالتذّكر مثل 
االإدراك عر�شة للخطاأ )مثال: حماولة تذّكر 
املعلرِّم مفهوماً علميا غري �شائع اأو ا�شم اآلة 

قدمية(.
3 - م�شّلمة �شحة التفكري واال�شتدالل: 
اإن عملي����ة التفك����ري ق����د ال تتمّخ�����س ع����ن 
ا�ش����تنتاجاٍت �ش����حيحٍة ب�ش����بب ا�ش����تخدام 
مقّدمات خاطئة، اأو ب�ش����بب انتهاك قواعد 
املنطق، اأو وجود الف�ش����ل يف فهم ال�ش����بب 
احلقيقي للظاهرة )مث����ال: حماولة معرفة 
�ش����بب انقط����اع الكهرباء من خ����ال فح�س 

�ُشمك االأ�شاك(. 

البحث العلمي في مجال 
الهندسة

عرب���ي،  غ���ري  م�ش���طلح  الهند�ش���ة 
فالهند�شة هي احلّد والقيا�س، وقد جاء يف 

)امُلنجد يف اللغة واالإعام( اأن اأ�ش���ل هذه 
الكلمة فار�شي )اإندازه(. 

اأح���وال  يف  يبح���ث  عل���م  والهند�ش���ة 
ر جماري  املقادي���ر، واملهند����س هو مق���درِّ
القن���وات حي���ث حُتف���ر االأبني���ة. وميك���ن 
تعري���ف الهند�ش���ة باأنه���ا ف���ن اح���راف 
واكت�ش���اب امله���ارات الفني���ة والعلمي���ة 
واحل�ش���ابية وتطبيقها لت�ش���ميم وتنفيذ 
املن�ش���اآت واالآالت واالإخراعات واالأدوات 
كاف���ًة  املطلوب���ة  والعملي���ات  واالأنظم���ة 

للو�شول اإلى هدٍف معٍن. 
مبعن���ى اآخر هي ف���ن تطبيق املعارف 
النظري���ة والتج���ارب احلياتي���ة يف حياتنا 

لتح�شن االأدوات التي ن�شتعملها.
ومن هذا املنطلق، فاإن البحث العلمي 
الهند�شي هو فن ا�شتخدام الطرق العلمية 
حلل امل�ش���كات التي تواجه املهند�س يف 

عمله. 
االأ�ش���خا�س  يدر�ش���ون  العلم���اء  اإن 
واالأ�ش���ياء املوج���ودة يف الطبيع���ة، بينم���ا 
يبتكر املهند�ش���ون االأجه���زة واالأدوات اأو 
الربامج احلا�ش���وبية غري املوجودة اأ�شاً، 
وه���ذا ه���و الف���رق اجلوهري ب���ن البحث 

العلمي والبحث الهند�شي. 
وعادة ما يبتكر املهند�س جهازا يقوم 
على اأ�ش����ٍس علميٍة، فابتكار الكامريا مثاً 
يقوم عل���ى مبداأٍ علم���ٍي، وهو اأن ال�ش���وء 
ي�ش���ر يف خط���وط م�ش���تقيمة، وال يتبعرث 
عند م���روره بثقب �ش���غري، فاملهند�س ال 

ي�شتغني عن عل�م العلم���اء.
البح���وث  اإج���راء  مراح���ل  كان���ت  واإذا 
العلمية تت�ش���ابه مع البحوث الهند�ش���ية، 
فق���د يق���وم العلم���اء ببع����س االإج���راءات 
الهند�شية، كما يقوم املهند�شون ببع�س 
اخلطوات العلمية، فما تزال توجد خطوات 
عملي���ة خمتلف���ة عن���د القي���ام بالتجارب 

ة بكا النوعّن.  اخلا�شّ
فف���ي البح���ث العلم���ي مث���ًا، يق���وم 
وم���ن  امل�ش���كلة،  بتحدي���د  اأوالً  الباح���ث 
ث���م يعم���د اإلى درا�ش���ة االأبحاث ال�ش���ابقة 
والتعليق عليها، و�ش���ياغة الفر�ش���ّيات، 
وت�ش���ميم التجربة واالإج���راءات امليدانية، 
واختبار الفر�ش���ّيات، و�ش���والً اإلى حتليل 
ن. اأما يف  النتائج وعر�ش���ها على املخت�شرِّ
البحث الهند�شي، فيتبع الباحث اخلطوات 

املبّينة اأدناه.

خطوات البحث العلمي 
الهندسي

يري���د  م���اذا  احلاج���ة:  حتدي���د   -  1
م���ن  طلب���وا  ال���ذي  امُلنت���ج  ُم�ش���تخِدمو 

ف���اإذا  ابت���كاره؟  اأو  �ش���نعه  املهند����س 
كان املنت���ج املطل���وب جه���از كمبيوت���ر 
)حا�شوب(، على �شبيل املثال، فهل يريد 
امُل�ش���تخِدمون )بك�رش الدال( ن�شخًة جديدًة 
عًة  من امُلنتج )الكمبيوتر( احلايل اأكرث �رشُ

واأخف وزناً واأقل تكلفًة؟!
واالأح���داث  التج���ارب  مراجع���ة   -  2
ال�ش���ابقة: يقوم املهند�س بدرا�شة اأجهزة 
الكمبيوت���ر ال�ش���ابقة، ويجم���ع املعلومات 
التي تفيده يف ابتكار احلا�ش���وب اجلديد، 
بحيث يتفادى اإعادة اخ���راع العجلة، كما 

ُيقال.
3 - حتديد معايري الت�شميم: املعايري 
هي متطلبات الت�شميم، و�شوف ُت�شتخدم 
التخاذ القرار ب�ش���اأن طريقة �ُشنع امُلنتج. 
فف���ي املث���ال ال�ش���ابق، ميكنك ت�ش���ميم 
حا�ش���وب بنف�س الكفاءة وال�رشعة، �رشيطة 
اأن يكون بن�ش���ف ال���وزن، وه���ذا يتطلب 
البح���ث عن مادة لت�ش���نيع هذا املنتج قد 

تكون باهظة الثمن.
 : االأويلرِّ الت�ش���ميم  اإع���داد   -  4
املهند�ش���ون الذي���ن يتمّي���زون بالكفاءة 
واخلربة يدر�ش���ون ت�شكيلًة من الت�شاميم 
املختلف���ة املمكن���ة قب���ل امُل�ش���ي قدماً 
يف ت�ش���نيع منت���ج جديد. كم���ا اأن اخلطط 
املدرو�شة قد تك�ش���ف عن امل�شاكل التي 
ت�شّببت يف ارتفاع تكلفة الت�شنيع، والتي 

ت�شتغرق معاجلتها وقتا طويا.
وه���و  االأّويل:  النم���وذج  5 - جتهي���ز 
النم���وذج الوظيفي االأّويل ال�ش���امل الذي 
يعتق���د املهند����س اأن���ه ي�ش���تويف معايري 
الت�ش���ميم باأكمل وجه. واأحيانا ي�شبح هذا 

االأمر م�شتحيا، وال بد من حلول و�شط.
6 - اإعادة الت�ش���ميم واإع���ادة اختبار 
اخلط���وات  تك���رار  اإع���ادة  اأي  املنت���ج: 
ال�ش���ابقة للتخّل����س م���ن ثغرات ت�ش���نيع 
النم���وذج االأّويل، واإع���ادة جتهي���ز امًلنتج 
باملوا�ش���فات املرغوب���ة بع���د ت�ش���حيح 

االأخطاء.
7 - عر�س امُلنت���ج: يقوم املهند�س 
���ل  بعر����س امُلنت���ج )االبتكار( الذي تو�شّ
���ن واجلهات امل�شتفيدة  له على املخت�شرِّ
لتحفيزهم على �رشائه، وت�شنيعه، ومن ثم 

بيعه يف االأ�شواق املحلية والدولية.
 وبهذا يكون البحث العلمي الهند�شي 
ق���د ُو�ش���ع يف خدمة املجتم���ع املحلي مبا 
ق اأهداف التنمية الوطنية امل�شتدامة،  يحقرِّ
واملوؤ�ّش�ش���ات،  االأف���راد  حاج���ات  ���ي  ويلبرِّ

ويواكب التقّدم العلمي.

د. محمد رضا قادرالبحث العلمي الهندسي... في خدمة المجتمع
عميد البحث العلمي والدراسات 

العليا بجامعة البحرين
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االج��ت��م��اع  ع��ل��م  اأ���س��ت��اذ  ك��ت��اب  يت�سمنه  م��ا  اأب����رز  ح��ل��ق��ات  “البالد” ع��ل��ى  تن�سر 

اأحالم القا�سمي املو�سوم  امل�ساعد بق�سم االجتماع بكلية االآداب يف جامعة البحرين 

“ال�سيخوخة الن�سطة: التحديات واملوؤ�سرات والتجارب الناجحة وتطبيقاتها يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي”.

اأُعّد الكتاب ل�سالح املجل�س التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�سوؤون 

االجتماعية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 

وذكرت القا�سمي بكتابها اأن اإمارة ال�سارقة اأعلنت عن �سعيها للدخول اإىل ال�سبكة 

العاملية للمدن ال�سديقة لكبار ال�سن يف منظمة ال�سحة العاملية.

وهي  امل�سنني،  رعاية  جم��ال  يف  عمان  ل�سلطنة  املتميزة  التجربة  عن  وحتدثت 

ت��ت��ج��اوب م��ع ال��ت��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي تف�سل رع��اي��ة امل�����س��ن يف و���س��ط حميطهم 

االجتماعي واالأ�سري.

التجربة  على  ال�سوء  لت�سليط  بال�سحيفة  املن�سورة  ال��ي��وم  حلقة  وتخ�س�س 

االإماراتية والعمانية.

يف اأكتوب���ر 2015 اأعلن���ت اإم���ارة ال�ش���ارقة عن 
�ش���عيها للدخ���ول اإل���ى ال�ش���بكة العاملي���ة للم���دن 
ال�ش���ديقة لكبار ال�شن يف منظمة ال�ش���حة العاملية، 

لتكون من �شمن املدن املختارة.
 وال ب���ّد للم���دن التي ترغ���ب يف االن�ش���مام اإلى 
ال�ش���بكة، اأن تطب���ق ثماني���ة معايري خا�ش���ة بتوفري 
�ش���بل الرفاهي���ة لكب���ار ال�ش���ن، وه���ي: امل�ش���احات 
اخلارجية واملباين العامة، والتنقل، املباين وال�شكن 
وامل�شاركة االجتماعية، واالحرتام والدمج االجتماعي، 
والعمل وامل�شاركة يف املجتمع املحلي، واالت�شاالت 

واملعلومات واأخريا اخلدمات املدنية وال�شحية.
وياأت���ي ه���ذا االإع���ان كتتويج الهتمام وا�ش���ح 
بتطبيق ال�شيخوخة الن�شطة يف دولة االإمارات العربية 
املتح���دة.  وق���د اأعلن���ت وزارة ال�ش���وؤون االجتماعية 
)وزارة تنمي���ة املجتمع( يف يوني���و 2012 عن عزمها 
اإطاق ا�شرتاتيجية وطنية للم�شنني يف الدولة تتوافق 
مع ال�شيخوخة الن�شطة، كما دعت الوزارة يف اأغ�شط�س 
2014 مراكز التنمية االجتماعية اإلى جذب امل�شنني 
م���ن الذك���ور واالإن���اث للعم���ل يف جم���االت التط���وع 
املختلفة، وذلك �ش���من اأن�شطتها املختلفة لتفعيل 
مبادرة »ال�ش���يخوخة الن�ش���طة« 2016-2014، على 
اأن يق���وم كل مرك���ز بجذب ما بني اثن���ني اإلى ثاثة 
من امل�س���نني وامل�س���نات، لالنخ���راط يف برامج الأ�رس 
املنتجة اأو تقدمي اال�شت�ش���ارات واخلربات واجلهود 
التطوعية يف املوؤ�ش�شات اخلريية واالإن�شانية. وياأتي 
كل ذلك من اأجل اال�ش���تعداد لتاأمني متطلبات كبار 

ال�ش���ن، وفقاً للتط���ورات املجتمعي���ة، يف ظل زيادة 
ملحوظ���ة يف اأعداد كبار ال�ش���ن يف املجتمع االإماراتي 
، حيث ت�ش���ري االإح�ش���ائيات ب���اأن ن�ش���بة املواطنني 
امل�ش���نني و�ش���لت اإلى %6 من ع���دد املواطنني يف 
الدولة، و�ش���وف ترتفع الن�ش���بة اإلى 11 % يف العام 
2032، لت�شل اإلى %29 يف العام 2050، االأمر الذي 
يتطلب �رسورة االإ�رساع يف دعم هذه الفئة ودجمها يف 
املجتمع، واال�شتفادة من خرباتها احلياتية والعملية.

وتطبق العا�ش���مة اأبوظبي ا�ش���رتاتيجية وطنية 
للم�ش���نني 2013 – 2017، يف ظ���ل توجهات وخطط 
م�ش���تقبلية يف جمال “ال�ش���يخوخة الن�شطة”، وو�شط 
م�شاع لرفع الوعي املوؤ�ش�شي واملجتمعي حول اأهمية 

ا�ش���تثمار طاقات امل�ش���نني مبا يعود بالفائدة على 
االإمارة اجتماعياً واقت�ش���اديا، اإ�شافة اإلى ن�رس ثقافة 
ال�ش���يخوخة الن�شطة ودورها يف حت�ش���ني جودة حياة 
امل�شنني لتعزيز قدراتهم ولتمكينهم من امل�شاهمة 
يف املجتم���ع بفاعلي���ة. وي�ش���مل الدعم ال���ذي تقدمه 
الوزارة للم�ش���نني العديد من اخلدمات وامل�شاعدات 

والت�شهيات، منها:
1- م�ش���اعدات اجتماعي���ة، حيث تق���دم الوزارة 
م�ش���اعدات اجتماعية، بح�ش���ب ت�رسيحات ر�ش���مية يف 
اأكتوبر 2015، حلوايل 13 األفاً و461 �شخ�شاً، وتبلغ 
قيمة امل�ش���اعدات املبا�رسة وغ���ري املبا�رسة املقدمة 
له���م 949 مليونا و255 األف���ا و852 درهما، بتكلفة 

نحو 70 األفا و519 درهماً للفرد.
2- دور الرعاية االإيوائية، وي�شتفيد منها 196 
م�شناً، وتبلغ تكلفتهم االيوائية 4 مايني و998 األفاً 
و484 درهم���ا، بواق���ع 25 األف���ا و502 درهم للفرد. 
وذلك ي�شمل وحدات الرعاية ال�شحية املتنقلة التي 
مت اإطاقها يف العام 2008، وت�ش���م كل وحدة فريق 
عمل من طبيبة واأخ�ش���ائية عاج طبيعي واأخ�ش���ائية 
اجتماعي���ة وممر�ش���ة ومعاون���ة طبي���ة، ويق���دم هذا 
الفريق خدمة �ش���املة للرعاية ال�ش���حية واالجتماعية 

والنف�شية للم�شن.
3- توفري الرعاية املنزلية لكبار ال�شن: تتمثل 
هذه اخلدمة يف تقدمي رعاية �شحية اأولية و اجتماعية 

ونف�شية وعاج طبيعي لكبار ال�شن يف منازلهم
4- ت�ش���در ال���وزارة للم�ش���نني بطاقة امل�ش���ن 
)بطاق���ة م����رسة( ، وهي عب���ارة عن بطاقة خم�ش�ش���ة 
ملن جت���اوزوا ال����60 عام���اً، وت�ش���تمل البطاقة على 
مزايا تت�شمن خ�ش���ومات على اخلدمات واملنتجات، 

وخدمات جمانية، وت�شهيل اإنهاء املعامات.
5- وفرت الوزارة غرفة التنبيه احل�شي والعاج 
باللعب للم�ش���نني، والذي يقوم على اإدخال جمموعة 
األع���اب حركي���ة وح�ش���ية كو�ش���يلة عاجي���ة لتقدمي 
برام���ج تدري���ب وتاأهيل امل�ش���نني داخ���ل الدار ويف 
منازلهم. واأثبتت الدرا�ش���ات احلديث���ة اأنه من خال 
بع�س االألعاب احل�ش���ية واألع���اب الفيديو ميكن رفع 
املهارات احلركية واحل�ش���ية، وم�ش���اعدة االأ�شخا�س 
كبار ال�ش���ن على حت�ش���ني اأدائهم احلركي واحل�شي، 

واإعادة التاأهيل احلركي لدى امل�شنني.
6- اأع���دت الوزارة روزنامة �ش���حية للم�ش���نني 
ملتابعة �ش���حة امل�ش���ن ب�ش���كل يومي من قبل اأفراد 
اأ�رسة امل�شنني املنت�ش���بني للوحدة املتنقلة للرعاية 
املنزلي���ة لتدوي���ن املاحظ���ات اليومي���ة ع���ن حالة 

امل�شن ال�شحية.
7- توفري حقيبة م�ش���ن، وه���ي عبارة عن حقيبة 
حتتوي على اأهم ما يحتاجه امل�شن من اأجهزة الرعاية 
االأولي���ة والفح����س ال���دوري يف املنزل، مث���ل )جهاز 
�ش���غط - جهاز فح�س ال�ش���كر � جهاز قيا�س احلرارة 
� عكاز � حافظ اأدوية(، باالإ�ش���افة اإلى غرفة التن�شيط 

الذهني.

• هيئة تنمية املجتمع يف دبي تنظم برامج نوعية تلبية لتطلعات كبار ال�شن	

“الباد” تن�رس كتاب “ال�شيخوخة الن�شطة” الأحام القا�شمي )7(

الشارقة تدخل شبكة المدن 
الصديقة لكبار السن... وعمان 

تتجاوب مع التوجهات العالمية

اإعداد: را�شد الغائب

• اأحام القا�شمي	

ارتفــاع متو�شــط عمــر العمـانــي مــن 57 اإلــى 73 �شنـــة

الإمارات تطلق ا�شرتاتيجية وطنية للم�شنني تتوافق مع ال�شيخوخة الن�شطة

5% منهم م�شنون

6 % من االإماراتيني م�شنون و�شرتتفع الن�شبة اإلى  %11 يف 2032

ل�ش���لطنة عمان جترب���ة متميزة يف جم���ال رعاية 
امل�شنني، وهي تتجاوب مع التوجهات العاملية التي 
تف�شل رعاية امل�شن يف و�ش���ط حميطهم االجتماعي 
واالأ����رسي، ومب���ا يحف���ظ كرامته���م وحت�ش���ني نوعية 
احلي���اة الكرمية له���م، والتقلي���ل قدر االإم���كان من 
الرعاية داخل املوؤ�ش�شات االإيوائية التي ثبت ظهور 
�ش���لبيات كثرية من خال العمل بها كربامج رعائية 

للم�شنني.
وبح�ش���ب تع���داد ال�ش���كان لع���ام 2010، فق���د 
اإجم���ايل ع���دد امل�ش���نني )101145( ن�ش���مة،  بل���غ 
وبن�ش���بة )%5.2( من عموم ال�ش���كان البالغ عددهم 
)1957336( ن�ش���مة. وم���ن املتوق���ع زي���ادة ع���دد 
امل�ش���نني لي�ش���كلوا %20،4 م���ن اإجمايل ال�ش���كان 
بحلول 2050. وهو ما يتطلب زيادة يف جاهزية البنى 
التحتي���ة والرعائي���ة ونوعي���ة اخلدم���ات االجتماعية 
وغريها، لتتنا�ش���ب مع هذه الزي���ادة. كما اأن غالبية 
امل�ش���نني خا�ش���ة الرج���ال منه���م م���ن املتزوجني، 
وانخفا�س ن�ش���بة املطلقني، مع ارتفاع ن�شبة االأمية 
بينهم اذ تبلغ %5،79. وتبلغ ن�ش���بة الذين يعملون 
باالأن�ش���طة االقت�ش���ادية من امل�ش���نني %8.17 من 

عدد امل�شنني.
وت�شهد عمان ازدياداً مطرداً يف اأعداد امل�شنني 
كبقية دول العامل، ويرجع ذلك اإلى االأ�شباب التالية:

1. انخفا�س معدل الوفيات.
2. انخفا�س معدل املواليد.

3. ارتفاع متو�ش���ط العمر املتوق���ع للفرد عند 

ال���والدة، وذلك ب�ش���بب حت�ش���ن اخلدمات ال�ش���حية 
واالجتماعي���ة واالقت�ش���ادية. فخال العق���ود الثاثة 
االأخ���رية ازداد متو�ش���ط العم���ر املتوقع يف �ش���لطنة 
ُعم���ان م���ن 57،5 �ش���نه الى  72،7 �ش���نة. و�ش���هدت 
الفرتة نف�ش���ها تراجعا يف مع���دل الوفيات العام من 
13،3 حالة وفاة لكل األف مواطن يف عام 1980 الى 

3 حاالت وفاة يف عام 2009.
ويحظى امل�ش���نون بعم���ان باخلدمات ال�ش���حية 
الازمة لهم من خال ما يزيد عن 118 مركزا �شحيا، 

و47 م�شت�شفى مبختلف واليات ومناطق ال�شلطنة. 
وبح�ش���ب تقرير منظم���ة ال�ش���حة العاملية لعام 
2000، فقد جاءت �ش���لطنة عمان يف املرتبة االأولى 
م���ن حي���ث كفاءة النظ���ام ال�ش���حي الذي اأ�ش���هم يف 
خف����س معدل الوفيات اإل���ى 65.3 يف االألف، وارتفع 

توقع احلياة اإلى 73 �شنة.
وبح�ش���ب وزارة التنمي���ة االجتماعي���ة، فاإن���ه مل 
تربز اأي م�شكلة ت�ش���تدعى اإن�شاء اأي موؤ�ش�شة رعائية 
الإيواء امل�ش���نني، واإن كانت توجد دار اإيوائية حت�شباً 
الحتمال وج���ود حاالت فردية م���ن معدومي االأقارب 
الذين يحتاجون لرعاية اإيوائية اإال اإنها ال ت�شتقبل اإال 
حاالت قليلة ونادرة. وترجع الوزارة ال�ش���بب يف ذلك 
اإلى االحت�شان االأ�رسي للم�شن داخل االأ�رسة العمانية. 
وتق���دم وزارة التنمي���ة االجتماعي���ة للم�ش���نني 

العديد من اخلدمات، وهي كالتايل:
اأ - برنامج تقدير

ويتمث���ل يف قي���ام املوؤ�ش�ش���ات احلكومية وغري 

احلكومي���ة واملجتم���ع بتق���دمي الرعاي���ة االجتماعية 
وال�شحية والنف�شية للم�شنني يف منازلهم وحميطهم 
العائل���ي واالجتماع���ي، تقديراً لو�ش���عهم ال�ش���حي 
والنف�ش���ي، واعرتافاً بدورهم يف خدمة املجتمع اأثناء 
م�ش���ريتهم احلياتي���ة. وتن���درج حتت ه���ذا الربنامج 

االأن�شطة التالية:
1. برامج واأن�شطة رعائية للم�شنني. 

2. توجي���ه املجتم���ع وحثهم على امل�ش���اركة يف 
الربامج واالأن�شطة املوجهة للم�شنني.

3. الرعاية املنزلية للم�شنني.
دار الرعاية االجتماعية بالر�شتاق ب - 

تاأوي هذه الدار اال�شخا�س امل�شنني والعجزة ال 
�شيما الذين ال يوجد لديهم معيل من اأقاربهم يقوم 
برعايته���م وخدماتهم وتلبي���ة احتياجاتهم احلياتية 
واالجتماعي���ة. وق���د مت افتتاح مبنى ال���دار اجلديدة 
يف �ش���هر يناي���ر 2015، ويبل���غ ع���دد املقيمني من 
امل�ش���نني بالدار )31( م�ش���ن )25 ذك���ر، و6 اأناث(. 
وتقدم ال���دار خدم���ة الرعاية االجتماعية والنف�ش���ية 

وال�شحية والرتفيهية للنزالء.
ج- م�رسوع جل�شاء امل�شنني
ويهدف هذا امل�رسوع اإلى:

1. توف���ري البيئ���ة االآمن���ة واملنا�ش���بة لرعاي���ة 
امل�شنني.

2. تر�شيخ القيم والعادات االإيجابية امل�شتمدة 
من املجتمع العماين وال�رسيعة اال�شامية.

والنف�ش���ي  ال�ش���حي  اال�ش���تقرار  حتقي���ق   .3

واالجتماع���ي للم�ش���نني من خ���ال العناية ال�ش���حية 
املنزلية من قبل جل�شاء خمت�شني.

د- حتويل املجال�س العامة )ال�شبل( الى نوادي 
للم�شنني.

يتمث���ل ه���ذا الدع���م ال���ذي تقدمه ال���وزارة يف 
ت�ش���جيع االأه���ايل على بن���اء املجال�س العام���ة والتي 
تعرف با�ش���م )ال�شبل( من خال تقدمي الدعم املايل 
لتنفيذ هذه امل�ش���اريع والتي تعت���رب مبثابة نوادي 
اجتماعية تقام فيها املنا�شبات االجتماعية كاالأفراح 
واالأحزان مثل االأعرا�س والعزاء الى جانب االم�ش���يات 
ال�شعرية وغريها من املنا�شبات االجتماعية. ويعترب 
كب���ار ال�ش���ن يف عم���ان من مرت���ادي ه���ذه املجال�س 
وامل�شاركني فيها من خال نقل خرباتهم يف جماالت 
احلياة املختلفة، اي�ش���ا ت�ش���تخدم )ال�شبل( من قبل 
كبار ال�شن يف حتفيظ القراآن الكرمي لاأبناء، كما اأنها 
ملتقى لتقدمي امل�ش���ورة لل�ش���باب والأفراد املجتمع 
وتخرجه���م من العزل���ة واالنطواء وت���ري دورهم يف 

املجتمع.
املنزلي���ة  للرعاي���ة  الوطن���ي  -الربنام���ج  ه���� 

للم�شنني.
تقدم الوزارة برنامج الرعاية املنزلية للم�شنني 
بالتع���اون والتكام���ل م���ع وزارة ال�ش���حة واجلمعي���ة 
العماني���ة الأ�ش���دقاء امل�ش���نني يف اإط���ار منظم وفق 
اآليات عم���ل معتمدة وحمددة وفقا الخت�ش���ا�س كل 
جه���ة. وتتول���ى وزارة التنمي���ة االجتماعي���ة تق���دمي 

اخلدمات االجتماعية التالية للم�شنني:

1. تق���دمي و�ش���ائل الدع���م احليات���ي )االأجهزة 
واملعدات(.

2. تهيئة املنزل وفقاً حلاجة امل�ش���ن )ت�ش���وية 
االأر�س، تو�شعة املداخل وغريها(.

3. الدعم املادي )معا�س ال�ش���مان االجتماعي، 
مل���رة  املالي���ة  امل�ش���اعدة  املقطوع���ة،  امل�ش���اعدة 

واحدة(.
4. متكني وتدريب االأ�رسة على رعاية امل�شن.

5. توفري اجللي�س/ االأ�رسة البديلة.
6.  توجيه واإر�شاد االأ�رس اجتماعياً ونف�شياً.

7. تن�شيق جهود املجتمع املحلي.

جمعية أصدقاء
واإ�ش���افة اإلى جهود وزارة التنمي���ة االجتماعية، 
فهناك الكثري م���ن اجلهود تبذلها اجلمعية العمانية 
يف  اإ�ش���هارها  مت  والت���ي  امل�ش����نني،  الأ�ش���دقاء 

17/ 1/ 2011. وتتمثل اأهداف اجلمعية يف:
  اأ- م�شاعدة امل�ش���ن يف احل�شول على اخلدمات 
ال�ش���حية والو�ش���ول اإليها بالتن�ش���يق م���ع اجلهات 

احلكومية واالأهلية املعنية.
ب- ت�شهيل تعامل امل�شن مع احلياة اليومية.

 ج- ت�شهيل تعامل امل�شن مع الدوائر احلكومية.
 د- املحافظة على حقوق امل�شن الت�رسيعية.

 ه�- ت�ش���جيع و�ش���ائل االإعام لاهتمام بامل�شن 
واإبراز ق�شايا امل�شنني.
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من المستحيل هزيمة رجل جاهل في 
النقاش. 

المرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة هو 
الحب. 

وليم ماكدوجال 

نيتشه

 مهـرجـان الصـواري المسرحـي الدولـي 
مـؤثــر ثقـافـي واقتصــادي وسيـاحــي مهــم

حت���ت رعاي���ة رئي����س هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
والآثار ال�ش���يخة مي بنت حمم���د اآل خليفة تنطلق يف 
الفرتة من 1 - 10 �شبتمرب املقبل فعاليات مهرجان 
ال�ش���واري امل�رسحي ال���دويل لل�ش���باب يف دورته 12 
ب�رساكة ا�ش���رتاتيجية مع “ متكني” وبرعاية بالتينية 
من بنك البحرين الوطني، وبرعاية ف�ش���ية من �رسكة 
بتلكو مب�شاركة 10 عرو�س م�رسحية من خمتلف اأنحاء 

العامل.
ملزيد م���ن اإلق���اء ال�ش���وء على ه���ذا املهرجان 
التق���ت “ البالد” برئي�س املهرج���ان ورئي�س جمل�س 

اإدارة م�رسح ال�شواري الفنان خالد الرويعي:

- هل س��تكون هناك إصدارات )كتب( 
خاصة بالمسرح في المهرجان؟ 

من���ذ اأن بداأن���ا التخطي���ط للمهرج���ان، كان من 
املهم بالن�ش���بة اإلين���ا اأن يكون املهرج���ان فاعالً يف 
م�شاألة اإ�ش���دارات الكتب امل�رسحية، وبالفعل �شين�رس 
املهرجان اإ�شدارات خا�شة به، اأولها كتاب )مفارقة 
املمث���ل( للفيل�ش���وف ديني����س دي���درو م���ن ترجمة 
الكاتب���ة والفنان���ة نورا اأم���ني وكت���اب )اأن ترى 10 
خمرجني م���ن امل�رسح���ي البولن���دي( للمرتجم غريب 
عو����س، كما اأننا ح�ش���لنا عل���ى ترخي�س م���ن اإحدى 
املوؤ�ش�ش���ات الأمريكي���ة العريق���ة يف جم���ال الفنون 
لطباعة كتيب خا�س �شيتم توزيعه على امل�شرتكني 

يف ور�شة )ال�شبكات وال�رساكات(. 

 - ما معايير اختيار األعمال المشاركة؟ 
مت اختيار العرو�س امل�رسحية امل�شاركة اعتمادا 
عل���ى الفرج���ة ال�ش���املة املتكامل���ة الت���ي تتمثل يف 
توظي���ف جميع مقوم���ات الفن امل�رسح���ي من رق�س 
ومو�ش���يقى واإ�ش���اءة و�ش���عر و����رسد، والت���ي جتم���ع 
داخلها ب���ني الفائ���دة املعرفية واملتع���ة اجلمالية، 
وم���ا يظهر ج���ودة الن�ش���جام اجلماع���ي يف العرو�س 
احلوارية اجلماعية اأو الن�ش���جام الفردي يف العرو�س 
املنودرامي���ة، وكذل���ك بن���اًء عل���ى درجة ا�ش���تخدام 
تقنيات وت�ش���ورات اإخراجية وم�ش���اهد �شينوغرافية 

و�شور م�شهدية درامية حديثة.
اإذ قام���ت جلنة الختي���ار واملكونة م���ن الفنان 
ح�ش���ن عبدالرحيم والفنان اإبراهي���م خلفان والفنان 
جمع���ان الرويع���ي باختيار عرو�س ه���ذا العام، حيث 
�ش���اهدت اللجن���ة نحو 54 عر�ش���ا م���ن خمتلف دول 
العامل والتي متيزت باجلدة والتنوع الفني وجميعها 
كانت حمل اإ�ش���ادة، اإل اأنه وب�ش���بب جدول املهرجان 
ال���ذي يحت���م اختي���ار 10عرو����س فق���ط مت اختي���ار 

العرو�س التالية:
• م�رسحية ح�رسة حرة  - �شوريا/   اأملانيا

• تاء �شاكنة - م�رس
• �رسخة اأمل -  اجلزائر

• طريان فوق املدينة -  اأرمينيا
• وقت للتجوال - رو�شيا،

• اأيام �شفراء - جورجيا
• املفتاح -  البحرين

• يف احللوة واملرة -  البحرين
• لي�س بعد - تون�س 

ال����رسيف  العر����س   - املنف���ي  يف  �ش���اأموت   •
للمهرجان من م�رسح الق�شية الفل�شطينية.

- أس��ماء الباحثين الذين سيش��اركون 
بالمهرجان بموضوعات مختلفة؟

بالتزام���ن مع املهرجان يقام موؤمتر ال�ش���واري، 
والذي ي�ش���ارك فيه نخبة من امل�رسحيني املتمييزين 
الباحثني يف ال�شاأن امل�رسحي، حيث ن�شعى يف املوؤمتر 
اأن يكون خمتلفا بعيدا عن النموذج التقليدي، اأردنا 
اأن يكون املوؤمتر بقعة للتوا�ش���ل وتب���ادل الأفكار، 
يناق����س املوؤمتر جمموعة من الأف���كار العلمية حيث 
ي�ش���لط ال�ش���وء م���ن خاللها عل���ى اأهم امل�ش���تجدات 
الفكري���ة والفني���ة يف الع���امل بهدف رف���د التجارب 
امل�رسحي���ة بالتوجه���ات الفنية املعا����رسة يف احلركة 

امل�رسحية.
حيث ي�ش���اركنا يف هذا املوؤمت���ر نخبة فريدة من 
الباحثني يف امل�رسح منهم د. عبد احلليم امل�ش���عودي 
)تون�س( د. حممود �شعيد )م�رس( - في�شل القحطاين 

)الكوي���ت(  - احمد خمي�س)م����رس( نورا امني )م�رس( 
ح�ش���ني الرفاع���ي )البحري���ن( - د. عب���داهلل العاب���ر 
)الكويت( – عبا�س احلايك )ال�ش���عودية( - روبريتا 
ليفيت���و )اأمريكا( عبداهلل ال�ش���عداوي )البحرين(  - 

حممد الروبي )م�رس( - نواف علي يون�س )�شوريا(.
حي���ث �ش���يناق�س الباحث���ون وفق اآلي���ة جديدة 
وخمتلف���ة عم���ا ه���و معت���اد يف املوؤمت���رات حم���ور 

)امل�رسحوما بعد الن�شانية(.

 -  المسرح ومابعد اإلنسانية... لماذا 
تم اختيار هذا العنوان للمؤتمر؟ 

 يعت���رب امل����رسح وازع���اً حيوي���اً لرفد الفل�ش���فة 
والفكر، واإذا اأردنا اأن يكون امل�رسح حا�رسا يف امل�شهد 
الفكري والفل�شفي علينا اأن منعن النظر فيما يحيط 
امل�رسح م���ن حتديات م�ش���تقبلية ك���ون امل�رسح على 
ات�شال اإن�شاين عايل امل�شتوى، اإذ ل ميكننا اأن نغ�س 
الط���رف عما يح���دث يف الع���امل، ونكتفي مبناق�ش���ة 
اخليب���ات - اإن ج���از التعب���ري - علينا اأن ن���درك باأن 

امل�رسح عالمة فارقة يف تاريخ الب�رسية.
الع���رتاف  اإل���ى  الفن���ون  �ش���بق كل  فامل����رسح 
والتعب���ري ع���ن ق�ش���ايا الإن�ش���ان وفهم اأ�ش���ل تلك 
الق�ش���ايا ومعرفة دوافعها، عّلم الإن�شان ما هو الإثم 
وعلمه اأن يتحمل امل�ش���وؤولية ع���ن ذاته، علمه التب�رس 
يف الأم���ور والرتق���اء اإلى م�ش���توى اأن يك���ون جديرا 
باإن�ش���انيته. ولهذا وجدن���ا اأن يك���ون املوؤمتر مركزا 

ملناق�شة هذا املحور.

- من هم المكرمون؟
يف م�ش���رية م�رسح ال�ش���واري وم�ش���رية مهرجان 
ال�ش���باب، وهو يحتفل هذا العام باليوبيل الف�ش���ي 
على تاأ�شي�ش���ه، وجدنا اأن يكون لأ�ش���دقائنا ورفاق 
الدرب ج���زءا من الحتف���اء يف هذا املهرج���ان، رفاق 
وفنانون �ش���اهموا يف و�ش���ع ملحات مهمة يف م�شرية 
امل����رسح ال�ش���بابي اجلديد، ومتي���زوا عل���ى اأكرث من 

�شعيد.
حيث نتبنى يف الدورة الثانية ع�رسة من مهرجان 
ال�شواري امل�رسحي الدويل لل�شباب تكرمي �شخ�شيات 
بحرينية وعربية �شاهمت يف اإثراء امل�رسح املعا�رس، اإذ 
يكرم املهرجان هذا العام ال�شاعر والكاتب امل�رسحي 
علي ال�رسق���اوي من مملكة البحري���ن الذي يعترب من 
رواد كتابة امل�رسحية ال�ش���عرية الف�ش���حى والعامية، 
حيث ن���ال العدي���د من اجلوائ���ز املحلي���ة والعربية، 
ترجم���ت اأعمال���ه اإلى لغ���ات عدة ع���رب موؤلفاته التي 
تزيد عن 50 ديواناً �ش���عرياً وم�رسحيات. واأحد الذين 
�ش���اهموا يف مواكبة امل�رسح البحرين���ي تاأليفا وكتابة 

ونقدا.
كم���ا يك���رم املهرجان ه���ذا العام الفنان���ة نورا 
اأمني م���ن م�رس وهي كاتبة )روائية وقا�ش���ة وموؤلفة 

م�رسحية( ومرتجمة وممثلة وخمرجة م�رسحية وم�شممة 
رق�س. 

�ش���اركت يف تاأ�ش���ي�س فرقة الرق����س امل�رسحي 
احلديث ب���دار الأوب���را امل�رسية 1993، ث���م انتقلت 
للعمل كممثل���ة بالأدوار الرئي�ش���ية بعرو�س امل�رسح 
امل�شتقل مبركز الهناجر للفنون حتى 2003، اأ�ش�شت 
فرقة لموزي���كا امل�رسحية امل�ش���تقلة )2000( حيث 
اأخرجت واأنتجت 37 عر�ش���ا يف الدراما واملو�ش���يقى 
والرق����س. اأ�ش�ش���ت مب���ادرة “حكاياتن���ا” )2009( 
للحكي ال�شخ�ش���ي يف املقاهى العامة، كما اأ�ش�ش���ت 
“امل����رسوع امل����رسي مل����رسح املقهوري���ن” )2011( 
و�ش���بكته العربي���ة يف لبن���ان واملغرب وال�ش���ودان، 

وت�شم نحو 700 نا�شط مل�رسح املنتدى.
وم���ن الكويت نك���رم هذا العام الفنان في�ش���ل 
العم���ريي وهو خم���رج م�رسح���ي مهم وممث���ل م�رسحي 
و�شينمائي، عمل منذ عام 1994 مع كوكبة من جنوم 
م����رسح الطف���ل ومن بعده���ا انطلق اإلى ع���امل امل�رسح 
بحرفي���ة تامة م���ن خالل �ش���قل موهبت���ه يف املعهد 
الع���ايل للفنون امل�رسحية، وح�ش���ل بعدها على درجة 

املاج�شتري من جامعة الإ�شكندرية. 
حا�ش���ل عل���ى العدي���د م���ن اجلوائ���ز املحلي���ة 
والعربية كجائزة اأف�ش���ل خم���رج م�رسحي يف مهرجان 
اخللي���ج ع���ام 2006 وحا�ش���ل عل���ى جائ���زة الدولة 

الت�شجيعية كاأف�شل ممثل حملي العام 2011.
كما ق���دم اآخر اأعمال���ه امل�رسحية، وه���ي م�رسحية 
�ش���دى ال�ش���مت التي نال عنها جائزة اأف�شل خمرج 
م�رسحي خليجي يف مهرجان ال�شارقة اخلليجي وجائزة 
اأف�شل عمل م�رسحي عربي يف مهرجان امل�رسح العربي 

عام 2016.
وه���و ممث���ل تلفزي���وين و�ش���ينمائي حيث قدم 
اأعم���ال حملي���ة وعربية م���ن اأهمها م�شل�ش���ل عنرتة ، 
م�شل�ش���ل الفاروق عم���ر وفيلم حبي���ب الأر�س الذي 
يحكي ق�ش���ة ال�ش���هيد فاي���ق عبداجللي���ل ونال عن 
هذا الدور جائزة اأف�ش���ل ممث���ل دور اأول يف مهرجان 

الأ�شكندرية ال�شينمائي 2016.
كما عمل مع املخرج الكويتي العاملي �ش���ليمان 
الب�ش���ام يف اأه���م اأعمال���ه ال�شك�ش���بريية بالتعاون مع 

الفرقة امللكية ال�شك�شبريية يف م�رسحيتي: 

ريتشارد الثالث 
الليلة الثانية عشر 

وهذه الأعمال قدمت يف اأهم العوا�ش���م الأوربية 
والعربية من عام 2007 اإلى 2011.

اأما م���ن البحرين فهو الفنان ح�ش���ني الرفاعي، 
وه���و فن���ان م�رسحي م���ن املوؤ�ش�ش���ني لفرق���ة م�رسح 
ال�ش���واري يف البحرين، ويتمتع بخربة يف جمال اإدارة 
الفنون حيث عمل مديرا ملهرجان ال�ش���واري الدويل 
لالأف���الم بالبحرين 2006-2005. وع�ش���وا مبجل�س 
ادراة املركز العرب���ي للتدريب امل�رسحي بريوت منذ 
1998 حتى الآن، وامل�رسوع العربي للم�رسح والفنون 
و�ش���ندوق   ،1997-2003 الف���رتة.  يف  بالقاه���رة 
جتوال ال�ش���باب العربي املبادر 2008-2005. كما 
�ش���اهم يف اإدارة نح���و 60 ور�ش���ة تدريبي���ة م�رسحي���ة 
يف ع���دد م���ن العوا�ش���م العربي���ة با����رساف مدرب���ني 
دوليني. و�شارك يف عدد كبري من امللتقيات الفنية 
وامل�رسحي���ة والثقافي���ة يف العدي���د م���ن العوا�ش���م 

العربية والعاملية. 

- من أعضاء لجنة التحكيم؟
وق���ع اختيار اإدارة املهرج���ان على نخبة من اأهم 
امل�رسحيني بحيث كونوا �ش���من جلن���ة التحكيم لهذا 
العام، حيث يراأ�س اللجنة حممد اخلزاعي من البحرين 
والفنان نا����رس عبداملنعم من م����رس والفنانة جوهانا 

جري�شري من فرن�شا.

- هن��اك ورش ف��ي المهرج��ان حدثنا 
عنها؟

بالفعل هناك ور�ش���تني تتم اإقامتهما بالتزامن 
م���ع املهرج���ان، وق���د مت ترتي���ب هذه الور�ش���تني 
على م�ش���توى عايل من احلرفي���ة، فالأولى عن اأهمية 
ب���ني  املختلف���ة  وال����رساكات  امل�رسحي���ة  ال�ش���بكات 
الفنان���ني يف الع���امل، حيث تق���دم الور�ش���ة الفنانة 
الأمريكية روبريتا ليفيتو وذلك بدعم وم�ش���اندة من 
ال�ش���فارة الأمريكية يف البحرين، اأما الور�ش���ة الثانية 
يف ع���ن الكتاب���ة امل�رسحي���ة والدرامتورجي���ا للفن���ان 
ال�ش���وي�رسي اإري���ك األتورف���ري وذلك بدعم وم�ش���اندة 

املوؤ�ش�شة الثقافية ال�شوي�رسية.

- في أي س��اعة ستبدأ العروض، وهل 
هن��اك ن��دوات حوارية بع��د العروض 

ومن هم المعقبين؟
بالن�شبة ملواعيد العرو�س فمعظمها �شوف 

تعر�����س يف الثامنة م�ش����اًء يف ال�ش����الة الثقافية، 
ع����دا العرو�س التي �ش����تعر�س يف مركز املحرق 
النموذجي ال�شبابي �ش����يكون موعد عر�شهما يف 

ال�شاد�شة والن�شف.

- هل من الممكن اعتبار المهرجان 
من المشاريع الثقافية الجبارة التي 

يقدمها مسرح الصواري للبالد؟
. ه����ذه حقيق����ة.. اإنه����ا امل����رة الأول����ى التي 
تتكف����ل فيها فرق����ة ظاهلية حم����دودة املوارد 
ومداخليه����ا ودعمها غري ثابت بالت�ش����دي لهذا 
امل�رسوع ال�ش����خم كاأن ن�شت�ش����يف هذا الكم من 
العرو�س وهذا الكم من الأ�شدقاء وال�شخ�شيات 
املرموقة.. ولو اأن هناك اإمكانيات اأخرى لت�رسفنا 

با�شتقبال �شيوف اأكرث.
 نزع����م يف م�رسح ال�ش����واري ان ه����ذا امل�رسوع 
ه����و م�����رسوع وطني بامتي����از ولهذا ف����اإن ال�رساكة 
املجتمعية هي ما ن�ش����عى اليها يف هذا امل�رسوع. 
اأق����ول اإنه م�رسوع وطن����ي لأنه يخ����دم البالد على 
اكرث من �شعيد وهو م�شوؤولية نتحملها يف م�رسح 
ال�ش����واري لنلع����ب دورا مهم����ا يف جع����ل ثقاف����ة 
امل�����رسح اأكرث �ش����يوعا.. عرب الور�����س والعرو�س 
والن����دوات واللقاءات، وله����ذا فاإنن����ا نتمنى اأن 
تدرك اجلهات واملوؤ�ش�ش����ات حجم ما نقوم به يف 

هذا املهرجان.
بامتي����از.  ثقافي����ا  دورا  يلع����ب  املهرج����ان 

ويلعب دورا �شياحيا واقت�شاديا اأي�شا
ولهذا فاإن مهرجان ال�ش���واري من امل�شاريع 
الثقافية الأبرز والأكرث متيزا على اكرث من �شعيد 
حي���ث انتقل املهرج���ان هذا العام من ال�ش���عيد 
العربي اإلى ال�ش���عيد العامل���ي يف حماولة لفتح 
اآفاق اأو�ش���ع للتج���ارب امل�رسحي���ة، تتالقى فيها 
خربات ال�ش���باب امل�رسحي البحرين���ي، بنظريتها 
العربي���ة والدولي���ة مبا يرثي احلرك���ة امل�رسحية، 

ويعود على امل�شاهدين بالتنوع والرقي.

- كيف وجدتم التعاون مع القطاع 
الحكوم��ي والخ��اص ف��ي دع��م 

المهرجان؟
لقد حظ���ي املهرجان بدع���م خمتلف، فعلى 
ال�شعيد احلكومي وجدنا دعماً وموؤازرة م�شكورة 
م���ن هيئة الثقافة والآثار ومتابعة �شخ�ش���ية من 
ال�شيخة هال بنت حممد اآل خليفة مدير عام الثقافة 
والفنون، التي جعلتنا ن�ش���عر باأن هذا املهرجان 
هو مهرجان الهيئة ل�ش���دة حر�ش���ها ومتابعتها، 
اأي�ش���ا هناك وزارة �ش���وؤون ال�ش���باب والريا�ش���ة 
الذين مل يبخل���وا علينا بدعمكم عرب توفري مركز 
�ش���وؤون  ووزارة  النموذج���ي  ال�ش���بابي  املح���رق 
الإع���الم ع���رب اإداراتهم املختلف���ة، وزارة الرتبية 
والتعلي���م كان لها دور مه���م يف دعم املهرجان 
من نواح عدة. اأما دعم موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س 
فقد ا�ش���هم يف رفع م�ش���توى جاهزي���ة املهرجان 
لإطالق فعالياته بال�شكل الأمثل، وهو ما يعك�س 
اإمي���ان ه���ذا القط���اع باأهمي���ة الرتق���اء باحلركة 
الثقافي���ة داخل اململك���ة، باعتبارها حركة تقود 
ملزي���د من التطور احل�ش���اري والتنويري وتدعم 
ريادة البحرين التاريخية يف املجال الفكري على 

م�شتوى دول املنطقة.
ونخ�����س بالذكر هنا ال�رساكة ال�ش����رتاتيجية 
مع �ش����ندوق العم����ل )متكني( الذين احت�ش����نوا 
هذااملهرجان بالإ�ش����افة اإل����ى الراعي البالتيني 
بن����ك البحري����ن الوطني الذي����ن اآمن����وا بامل�رسوع 
من����ذ بدايت����ه وع����ربوا ع����ن دعمه����م الالحمدود 
لهذا امل�����رسوع، كذلك �رسكة بتلك����و التي دعمت 

املهرجان و�شهلت العديد من العقبات.
معن����ا  املتعاون����ة  اجله����ات  تفه����م  اأي�ش����ا 
الثقافي����ة  واملوؤ�ش�ش����ة  الأمريكي����ة  كال�ش����فارة 
ال�ش����وي�رسية كان ل����ه اأبل����غ الأث����ر يف ذل����ك، وهي 

ترجمة حقيقية ملعنى ال�رساكة.
فهذا املهرج����ان واإن كان يع����ود اإلى م�رسح 
ال�شواري اإل اأننا نفخر باأن هناك �رساكات خمتلفة 
بني قطاعات خمتلفة واأفراد على امتداد العامل 

كله كانوا جزءا من هذا امل�رسوع.

فاز امل�ش���ور ال�ش���عودي عب���دهلل العك�ش���ان بجائزة 
حمدان بن حممد بن را�ش���د اآل مكتوم الدولية للت�ش���وير 
ال�شوئي عن الفائزين مب�شابقة “ان�شتغرام” ل�شهر يوليو 

2018، والتي كان مو�شوعها »ال�شوء«. 
وق���ال امل�ش���ور عب���دهلل العك�ش���ان: ك���م كان رائعاً 
خرب فوزي بامل�ش���ابقة، �ش���عور خا�س للم�ش���ور اأن يفوز 
عمل���ه �ش���من العديد م���ن امل�ش���اركات الرائع���ة الأخرى. 
لقد ا�ش���تخدمُت الإ�شاءة اخلا�ش���ة بال�شتديو يف لقطتي 
الفائزة، والتي يظهر فيها ح�ش���اٌن عربي. الت�شوير كان 

يف بلدتي يف اململكة.

امل�شور العك�شان يفوز 
بجائزة دولية

نطمح أن تكون البحرين وجهة للمسرح الشبابي الجديد... الرويعي لـ”البالد”:

اأ�سامة املاجد

خالد الرويعي• 

ح�شني الرفاعي• علي ال�رسقاوي• 

نورا امني• اإريك التورفري• روبريتا ليفيتو• 

في�شل العمريي• 
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أنسنة

مر عيد الأ�ضحى على بحريننا الغالية هذا 
العام متفائالً، بعد ب�رشى بانفراجة اقت�ضادية 
قادمة بدعم خليجي ي�ؤهل البحرين لكبح جلام 
الدين العام الذي بدا يف ال�ض����ن�ات املا�ض����ية 
كما كرة الثلج الآخذة يف الزدياد دون اأي اأفق 
لإيقافها، وج����اء اجتماع وزراء املالية لكل من 
ال�ض����ع�دية والإم����ارات والك�يت والبحرين يف 
املنام����ة قبل اأيام وما �ض����در عنه����م من بيان 
حتدث عن برنام����ج داعم ل�ض����تقرار امل�ازنة 
العام����ة يف مملكتن����ا، لي�ؤكد اأن م����ا يجمع اأبناء 
اخللي����ج اأكرب بكثري م����ن منظ�مة دول جمل�س 
التع����اون وم����ا تت�ض����منه م����ن ق�اع����د واأنظمة 

مكت�بة. 
بيان وزراء املالي����ة يف الدول الأربع الذي 

اأبعد عن اأ�ض�����اق املنطقة �ض����بح خف�س قيمة 
الدينار البحريني مقابل الدولر، اأ�ضار ب�ضكل 
وا�ضح اإلى اأن الدعم اخلليجي مرتبط بربنامج 
لالإ�ضالحات املالية يهدف مل�ازنة الإيرادات 

مع امل�رشوفات احلك�مية.
على امل�ض����ت�ى املحلي، ت�ضري الت�رشيبات 
اإلى اأن برنامج الإ�ضالح املايل املنتظر اأعدته 
احلك�مة البحرينية بالتعاون مع �رشكة اأمريكية 
بع����د اأن ظل����ت تدر�س ال��ض����ع القت�ض����ادي 
واملايل مل����دة جتاوزت ال�ض����نة، ويفرت�س اأن 
ي�����ؤدي اإل����ى زيادة امل�����ارد املالي����ة وتقليل 
امل�رشوفات حتى ال��ض�ل لنقطة التعادل يف 

ال�ضن�ات املقبلة.
هناك اأم�ر مهمة يجب التن�يه ب�ضاأنها يف 

هذه املرحلة �ضاأ�ضعها يف هذا املقال، النقطة 
الأول����ى تذكري احلك�مة وحتديداً وزير ماليتنا 
باأن امل�ازنة العامة للدولة للعامني املقبلني 
مب�افق����ة  حتظ����ى  اأن  يج����ب  و2020   2019
جمل�س الن�اب الق����ادم، لذا فاإن اأية تغيريات 
مت�����س م����ا مينح اإل����ى امل�اط����ن اأو تاأخ����ذ منه 
على نح� مبا�رش، لبد اأن حت�ض����ل على م�افقة 
ممثلي ال�ض����عب املنتخبني. النقط����ة الثانية: 
اإن ال�ض����فافية يف العمل احلك�مي من املبادئ 
الأ�ضا�ض����ية للم�رشوع الإ�ض����الحي الذي اأر�ض����ى 
دعائم����ه جاللة امللك حفظه اهلل، وهذا يفر�س 
عل����ى وزير املالية الك�ض����ف ع����ن خطته لإنهاء 
العج����ز املايل وم�اجهة الدي����ن العام عاجالً، ل 
اآجالً. النقطة الثالثة: ناأمل من خطة الإ�ض����الح 

ه����ذه اأن تتخذ منحاً جديداً يف تنمية الإيرادات 
والتق�ض����ف، فال تعتمد على تقلي�س ما يدخل 
يف جي����ب امل�اط����ن، واأرى م����ن غ����ري املعق�ل 
مث����ال اأن تخف�����س املبال����غ النقدي����ة املقدمة 
للم�اطن����ني اأو تزيد ر�ض�����م اخلدمات يف ظل 
بقاء امتيازات امل�ضتثمرين ذاتها دون تغيري. 
واأعتقد اأي�ض����ا اأن����ه من غ����ري املقب�ل اأن 
تفر�س �رشائب جديدة على ال�ضلع واخلدمات 
وت�ؤخ����ذ م����ن جيب امل�اط����ن )�رشيب����ة القيمة 
امل�ض����افة(، يف ظ����ل بق����اء ال�����رشكات ملي�نية 
الأرباح من دون اأية �رشائب، بينما جميع الدول 
ال�ض����قيقة الداعمة للبحرين حت�ضل اأرباحا من 
ال�رشكات العاملة على اأرا�ض����يها بهدف زيادة 

اإيراداتها وتعزيز م�ازناتها العامة.

عيديتنا الخليجية

النظام ال�ض����ري ا�ض���تطاع قمع املنتف�ضني 
عليه، ثم ا�ضتطاع �رشب ف�ضائل م�ضلحة انق�ضمت 
ب���ني من حارب �ض���ده، وب���ني من حارب بع�ض���ه 
بع�ض���ا، ومن اأفاده م��ض����عياً يف �ضياق احلرب، 
وبدعم اإيراين ثم رو�سي لهذا النظام، لكن �رشوط 
“الظفر” مبرحلة نهايات احلرب، اأو النتقال اإلى 
ما بعدها تختل���ف... قمع منتف�ض���ني، اأو حماربة 
م�ضلحني، �ض���يء، والتمكن من معاي�ضة حتديات 
ع����دة الالجئني احل���رة والآمنة، واإع���ادة الإعمار، 
واحل���ل ال�سيا�س���ي، لها ����رشوط خمتلف���ة متاماً، 
دع�ى تطبيع لبنان الر�ض���مي مع النظام ال�ض�ري 
ت�ض���ب يف اإط���ار حماول���ة اللتف���اف عل���ى ه���ذه 

ال����رشوط، ولي�س يف اإطار تاأمني م�س���تلزماتها، يف 
اإطار الع�دة اإلى ما قبل “ثابتة الناأي” يف �ضيا�ضة 
لبنان جت���اه الإقليم، ولي�س يف اإط���ار تق�ية هذا 
الناأي، وحت�يله من تعريف باحلدود ال�ضلبية اإلى 
تعريف اإيجابي له، يربط م�ضلحة لبنان الإقليمية 
بتجاوز ف���رتة احل���روب الأهلية ون�ض���ف الأهلية 

العربية امل�ضتعرة يف ال�ضن�ات الأخرية.
يحت���اج البل���د، يف هذه اللحظة م���ن العرقلة 
املتمددة لعملية التاأليف احلك�مي، اإلى و�ض�ح 
يف هذا املجال، يحتاج هذا ال��ض�ح اإلى م�ضارعة 
الراف�ض���ني لفك���رة “التطبيع مع النظ���ام” اإلى 
ربط رف�ض���هم هذا بالفك���رة الأ�ضا�ض���ية، الناأي 

بلبنان عن الحرتاب الإقليمي، عن اأت�ن احلرائق 
امل�ض���تعلة، والرغب���ة يف اإغناء الن���اأي اإيجاباً، باأن 
يك�ن للبنان م�قف داع���م، مبدئياً وعملياً، لكل 
ما من �ض���اأنه اخلروج من حقب���ة احلرائق العربية 
امل�ضتعلة، ولكل ما من �ض���اأنه ا�ضتعادة البلدان 
العربية التي تن�ء حتت ثقل التدخالت الأجنبية، 
غري العربية، لقدرتها على التحّكم مب�ض���ائرها، 

واإعادة اإنتاج تفاهماتها الداخلية.
النظام ال�ض�ري ه� احلرب ال�ض�رية، ال�ضالم 
ال�ض����ري ه���� ما بعد ه���ذا النظ���ام، يف املقابل، 
اأن�ض���ار التطبيع مع هذا النظ���ام، الذين هم جزء 
م���ن “طبائعه” املكت�ض���بة، يعتربون ال�ض���الم يف 

�ض����ريا ال�ض���يء الذي �ض���يناله النظ���ام بنتيجة 
ظفره يف احلرب ال�ض����رية، يف اأق���ل تقدير، هذه 
فكرة بعيدة عن حت�س����س معاين ال�س���لم الأهلي، 
وعن ا�س���تيعاب ����رشوط مرحلة ع���ودة الالجئني، 
اإعادة الإعمار، الأفق ال�ضيا�ضي. اجلرنال فرانك� 
كان قادراً، حني ظفر باحلرب الأهلية الإ�ضبانية، 
عل���ى اجلمه�ري���ني، على قيادة ال�ض���الم الأهلي 
الإ�س���باين ب�رشوطه، وكانت م�س���لحة الأمريكيني 
يف التطبي���ع مع���ه ل����رشورات احل���رب الأهلي���ة، 
رغ���م ارتباطه يف �ض���نّي احلرب العاملي���ة بهتلر 
وم��ض����ليني... ب�ض���ار الأ�ض���د لي����س فرانك����. 

“امل�ضتقبل”.

أبعد من حكاية “التطبيع مع النظام” )2(

ما نعرفه عن النظ���ام الإيراين 
الكب���ار  امل���اليل  م���ن  ورم����زه 
م�ض����ؤوليه، ه�  وال�ض���غار وعم�م 
حتلي���ل الك���ذب مهم���ا كان ن�عه 
ومهم���ا ارتفع���ت درج���ة خط�رته 
وم�ضا�ض���ه بكيان و�ض���معة الدولة 
الإيرانية، ه� حالل كما قال خميني 
مادام يحمي ويخدم ولية الفقيه، 
هذا التحليل م�ضدره راأ�س الأفعى 
الأولى خميني اإذا، و�ض���هدنا األ�انا 
كث���رية من���ه، واآخره���ا ما ت�ض���الح 
امل���اليل الكاذب����ن على ت�ض���ميته 
“اإيرانية  الك�ثر املقاتلة،  بطائرة 
ال�ضنع مئة باملئة”، ولنذهب اإلى 
التفا�ض���يل: )قالت اإيران الثالثاء 
اإنها �ض���تط�ر قدراتها الع�ضكرية 
جدي���دة  مقاتل���ة  ع���ن  وك�ض���فت 
حملية ال�ضنع و�ض���ط ت�تر متزايد 
مع ال�ليات املتحدة ومناف�ض���ني 
اإقليمي���ني ب�ض���بب �رشاعات ال�رشق 
الأو�س���ط، وقال الرئي����س الإيراين 
ب���الده  ق���وة  اإن  روح���اين  ح�س���ن 
الع�ض���كرية كان���ت �ض���بباً يف ردع 
وا�ض���نطن عن مهاجمتها، م�ضيفاً 
بقي���ادة  املتح���دة  ال�لي���ات  اأن 
الرئي����س دونال���د ترامب �ض���ارت 
منعزلة حتى عن حلفائها.. و�ضهد 
روح���اين الثالث���اء احتفالً ت�س���من 
عر�ضاً ج�يا ملقاتلة جديدة حملية 
ال�ض���نع اأطلق عليها ا�ضم “ك�ثر” 
وه���ي ق���ادرة عل���ى حمل اأ�ض���لحة 
متن�عة و�ضت�ضتخدم يف مهام دعم 
ق�ض���رية، وقالت وكالة “ت�ضنيم” 
�ض���نعت  املقاتل���ة  اإن  الإيراني���ة 
املئ���ة،  يف   100 بن�ض���بة  حملي���ا 
وهي م���زودة مبنظ�مات متط�رة، 
بخ�ض���ائ�س  “ك�ث���ر”  وتتمت���ع 
منظ�م���ات  اأبرزه���ا  متط����رة، 
اخلرائط املتحركة، ورادار متط�ر 
متع���دد امله���ام لت�جي���ه اإط���الق 

النار...(.
كل ه���ذا خ���رب “�ض���اخت اإعالم 
اأعزائ���ي  تعال����ا  والآن  اإي���ران”، 
حقيق���ة  لنتع���رف  املتابع���ني 

“الك�ثر”.
ك�ضف م�قع “ذا اأفيي�ضن�ضت” 
املخت�س بالطريان احلربي عن اأن 
ال�ض����ر واللقطات الت���ي مت بثها 
للطائرة احلربية الإيرانية اجلديدة 
“الك�ثر”، مل تكن حقيقة للطائرة 
اجلدي���دة من “اجلي���ل الرابع”، بل 
هي طائرة اأمريكية من طراز قدمي، 
وقال امل�قع الثالثاء اإن اللقطات 
الت���ي بثت تظهر ب��ض����ح طائرة 
من ن�ع “اأف5- اأف تايغر” الطراز 
الق���دمي، ولي�ض���ت الطائ���رة التي 
قال���ت اإي���ران اإنها حملية ال�ض���نع 
بن�ض���بة مئة باملئ���ة.. الطائرة هي 
من ن�ع “اأف5- اأف تايغر”، واأعيد 
ت�ض���ميمها لتك�ن جمهزة ببع�س 
الرقمي���ة  الط���ريان  اإلكرتوني���ات 

اجلديدة.
ك�ض���ف  الت���ي  الطائ���رة  اإن 
عنه���ا روح���اين هي طائ���رة “اأف-

5 اأف تايغ���ر” اأمريكي���ة ال�ض���نع، 
وا�ض���تخدمت لتك�ن بديال لطائرة 
الختب���ارات”.  خ���الل  “ك�ث���ر” 
الختب���ار الأويل لطائ���رة “ك�ث���ر” 
مل يكن اآمن���ا ومت اإلغاوؤه، وكبديل 
مت ا�ض���تخدام طائ���رة عمره���ا 42 
عاما وهي “اأف5- اأف تايغر” ومت 

الدعاء باأنها الطائرة الإيرانية.
وتع����د اإلكرتوني���ات الطائرة 
اأف  “اأف5-  لطائ���رة  الداخلي���ة 
اجلي����س  عدله���ا  الت���ي  تايغ���ر” 
الإي���راين يف مطل���ع الألفي���ة حتت 
م�رشوع ا�ض���مه “اأ����س اأر 2”، والذي 
مت اعتباره “فا�ضال” يف وقت لحق 
من قبل الطيارين الإيرانيني، مما 

اأوقف امل�رشوع.
اأفيي�ضن�ضت”  “ذا  وقال م�قع 
اإن اإيران لي�ض���ت جديدة على مثل 

هذه الدعاءات. “احل�ار”.

 حقيقة طائرة 
الكوثر اإليرانية

صافي 
الياسري

ت�ضاعد احلديث بني النا�س عن 
ال�ض���هادات العلمية والعملية العليا 
امل���زورة وح�ض����ل اأ�ض���حابها عل���ى 
وظائف رفيعة امل�ض���ت�ى يف القطاع 
العام واخلا�س وامل�ض���رتك، ح�ض�ل 
اأولئك الأ�ضخا�س على تلك الدرجات 
العلمي���ة يف ظل وج�د مافيا التعليم 
امل���زورة يف  ال�ض���هادات  و�ض���ما�رشة 
ع���دد من ال���دول العربي���ة والأجنبية 
لي����س اأمرا �ض���عبا اأو م�ض���تحيال، فما 
خمب���اك”  “تخرخ����س  اأن  اإل  علي���ك 
وتاأتيك ال�ضهادة “اأم�ضلمه بجي�ضها 

بقراطي�ضها” دون جهد.
�ض���غل  ال���ذي  الكب���ري  ال�ض����ؤال 
تفك���ري الأمة ه� على اأي اأ�ض���ا�س مت 
اعتماد تل���ك ال�ض���هادات من جهات 

الخت�ضا�س يف البحرين؟
اأو  “�ض���اهيات  اأي���ة ح���ال  عل���ى 
لهيات حزة املكا�ض���فات يات”، لذا 
اإجراءات حك�مية �ض���ارمة  املطل�ب 
وجادة يف معاجلة هذا امللف اخلطري 
الإ�ض���كالية  ه���ذه  عل���ى  والق�ض���اء 
الكربى و�ضد الثغرات واتخاذ ما يلزم 
القيام به وك�ض���ف احلقائق والإعالن 
عن اأ�ض���ماء اأ�ضحابها وف�ضحهم اأمام 
الراأي العام وتقدميهم للق�ضاء، كي 
يرت���دع كل م���ن يفكر يف احل�ض����ل 
على مثل هذه ال�ضهادات امل�رشوبة، 
ولبد م���ن الإ����رشاع يف التدقيق على 
الأف���راد الذين يحمل�ن ال�ض���هادات 
يف التخ�ض�ض���ات الطبية حفاظا على 
اأرواح و�ض���المة املر�ض���ى وم���ن ث���م 
تاأتي ال�ض���هادات الأخرى. وع�ض���اكم 

عالق�ة.

“ساهيات أو الهيات 
حزة المكاشفات يات”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

م��ض�����ع ممتع ومه����م ن�رشته ال�ض����حافية 
اإيرين كريغ باملوقع الإلكرتوين لهيئة الإذاعة 
الربيطاني����ة عن ال�ض����عادة وكيفي����ة حتقيقها 
وال��ض�����ل اإليها، ويعد مبثابة رد وا�ضح على 
من يحاول�ن “تخدير” النا�س ومنحهم جرعات 
“زائفة” من العالجات من قبيل �رشورة ال�ضرب 
والتحمل واأن الإن�ض����ان ه� من يخلق ال�ضعادة، 
واأن امل����ال ل يجل����ب ال�ض����عادة، وغريه����ا من 
ال�ضعارات والكلمات الرنانة ليتحمل�ا اأو�ضاعا 
معي�ض����ية واقت�ض����ادية م����ا كان له����م دخل يف 

تعقدها لكنهم يتحمل�ن �ضغطها وعبئها.
امل��ض�ع ي�ؤكد اأن حتقيق ال�ضعادة مهمة 
�رشورية تقع على عاتق الدول لأجل ال�ضع�ب، 
حي����ث تركز ال�ض����حافية عل����ى اجله�����د التي 
يبذلها رئي�����س ك�ريا اجلن�بية م�ن جاي-اإن، 

ليك�����ن �ض����عبه �ض����عيًدا حًقا مبا يتنا�ض����ب مع 
ما و�ض����لت اإلي����ه البالد من تقدم اقت�ض����ادي، 
وتن�ض����ب جه�ده على �����رشورة الت�����ازن بني 
العم����ل واحلي����اة، حي����ث يعم����ل عل����ى تقليل 
�ض����اعات العمل ل�ضعب يق�ضي يف العمل عددا 
من ال�ضاعات اأط�ل من اأي �ضعب اآخر، ويحتاج 

لإعادة هيكلة “ثقافية”.
م����ن الدرو�����س املهم����ة يف امل��ض�����ع اأن 
حتقي����ق ال�ض����عادة لي�����س من خالل ال�ض����حنات 
الكالمي����ة والعاطفي����ة، واإمن����ا عرب �ضيا�ض����ات 
وق����رارات وا�ض����حة لأجل هذا اله����دف املبني 
بالأ�ض����ا�س على ع�امل مادية وملم��ض����ة مثل 
مت��ض����ط دخل الفرد وم����ا يتمتع به من تعليم 
و�ض����حة وعمل، �ضحيح اأن ت�افر هذه الع�امل 
ل ي�ؤدي تلقائيا بال�ضعادة، لكن ل يفرت�س اأن 

تتحقق ال�ضعادة احلقيقية بدونها، لهذا، فاإن 
خط����ة رئي�س ك�ريا اجلن�بية لإ�ض����عاد �ض����عبه 
ت�ض����تند اإلى رفع احلد الأدنى لالأج�ر وحت�ضني 
بيئ����ة وق�ان����ني العم����ل وزيادة خم�ض�ض����ات 
التقاع����د وت��ض����يع �ض����ندوق ال�ض����عادة الذي 
ي�ضاعد امل�اطنني على �ضداد اأن�اع معينة من 

الدي�ن.
يبدو اأن كلمة ال�رش يف حتقيق ال�ضعادة هي 
يف الت�ازن بني العمل واحلياة، لكن هل ميكن 
حتقيق هذا الت�ازن يف كث����ري من املجتمعات 
التي يجد فيها ال�ضخ�س نف�ضه حما�رشًا بقائمة 
ل تنتهي من الأعباء والحتياجات والتي حت�ل 
هذا ال�ض����خ�س اإلى اآل����ة تعمل لي����ال ونهارا بال 
ت�قف حتى واإن كان ذلك على ح�ض����اب �ضحته 

واأ�رشته وحياته الجتماعية.

Ata2928عطا الشعراويصندوق السعادة
@gmail.com



الأ�سهم الأوروبية ترتفع بدعم 
من “التعدين”

لندن - رويرتز: ارتفعت الأ�س���هم الأوروبية اأم�س 
يف اأعقاب تعايف الأ�سهم ال�سينية من اخل�سائر املبكرة 
الت���ي مني���ت بها بع���د اختت���ام مباحث���ات جتارية بني 
الوليات املتحدة وال�سني دون اإحراز تقدم، واإن كانت 
مل تطح باآمال التو�سل اإلى حل للخالف يف وقت لحق.

وارتفع املوؤ�رش �س���توك�س 600 لالأ�سهم الأوروبية 
0.2 % مع �سعود معظم البور�سات يف القارة وحتقق 

مكا�سب يف قطاع التعدين.
وارتفع موؤ�رش قطاع ال�س���يارات 0.4 % بعدما كان 

من بني الأ�سواأ اأداء هذا الأ�سبوع.

“برنت” يرتفع اإلى 75.2 دولر للربميل
�سنغافورة - رويرتز: ارتفعت اأ�سعار النفط اأم�س و�سط توقعات باأن تت�سبب 

العقوبات الأمريكية على اإيران يف انخفا�س املعرو�س من اخلام يف ال�سوق.
وبلغ���ت العق���ود الآجلة خل���ام القيا�س العامل���ي مزيج برن���ت 75.19 دولر 
للربميل بحلول ال�س���اعة 0640 بتوقيت غرينت�س بارتفاع قدره 46 �سنتا، اأو ما 
يعادل 0.6 %، عن الت�س���وية ال�س���ابقة. وبرنت على م�س���ار الرتفاع 4.7 % هذا 

الأ�سبوع.
و�سجل خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي 68.32 دولر للربميل بارتفاع 

49 �سنتا، اأو ما يعادل 0.7 %.
 ويتجه اخلام الأمريكي اإلى الرتفاع 3.7 % هذا الأ�سبوع.
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اقتصاد
الطلب يرفع كلفة البناء 40 %... وعامل�ن بالقطاع يتقاذف�ن امل�س�ؤولية

“ال�سكن الجتماعي” واأ�سعار املواد الأولية اأ�سباب رئي�سة

قال مواطنون ح�س���لوا عل���ى قرو�س بناء اإن 
معظ���م ����رشكات املق���اولت البحريني���ة تبالغ يف 

كلفة اإن�ساء املنازل اجلديدة.
واعتربوا زيادة الطلب �سببا رئي�سا يف ذلك، 
وال���ذي يرج���ع اإل���ى برنام���ج ال�س���كن الجتماعي 
)مزاي���ا( ال���ذي تطرح���ه وزارة الإ�س���كان، حي���ث 
يف�سل املقاولون العمل يف هذه امل�ساريع كون 

ربحيتها اأكرث ونظامها �سهل اإلى حد ما.
وقدر البع�س ن�سبة الزيادة بني 30 % و40 

% على اأقل تقدير.
وق����ال املواطن يون�����س حممد ال����ذي ينوي 
القي����ام ببن����اء من����زل اأحالم����ه بعد ح�س����وله على 
قر�س الإ�س����كان، اإنه كان ي�س����ع يف ح�س����بانه اأن 
كلفة البناء الأ�س����ود ترتاوح بني 80 و90 دينارا 
للمرت املربع الواحد، بح�س����ب ما �سمع من النا�س 
وعلى هذا الأ�سا�س اقرت�س من اأجل البناء، لكنه 
فوجئ باأن �س����عر الكلفة يرتفع عن ما �سمعه من 

النا�س.
واأ�س���اف اأن اقل مقاول خاطبه لبناء املنزل 
طل���ب 107 دنان���ري تقريباً للم���رت املربع ما رفع 
كلفة البناء لأك���رث من امليزانية وهي فوق قدرة 

اأي مواط���ن يف املتو�س���ط، لفتا اإل���ى اأن املنزل 
ق���د يكلفه قراب���ة 50 األف دينار للبناء الأ�س���ود 
عدا الت�س���طبيات والتاأثيث واخلدمات الأخرى ما 
يعن���ي اأن كلف���ة البناء وحدها قد ت�س���ل اإلى 70 
األف دينار دون احت�س���اب قيم���ة الأر�س وتكلفة 
التموي���ل، ما يعني اأن املواطن الب�س���يط اأ�س���بح 
مو�س���وع البناء اأمرا م�س���نيا له، وي���رى املواطن 
اأن �س���بب ذل���ك ه���و توج���ه املقاولني لل�س���كن 
الجتماعي الذي يحقق له���م ربحية اأكرث، كما اأن 

ال�سكن الجتماعي رفع الطلب على املقاولت.
وحملت “البالد” هذه ال�سكاوى اإلى اأمني �رش 
جمعية املقاول���ني البحرينية، ريا����س البريمي، 
ال���ذي نف���ى نفي���اً قاطع���ا اأن يك���ون املقاولني 
اجته���وا لزي���ادة الأ�س���عار يف الف���رتة الأخ���رية، 
لفت���اً اإلى اأن �س���عر البناء الأ�س���ود مل يتغري وهو 
ما ب���ني 80 و110 دنانري بح�س���ب املوا�س���فات 
ونوع الت�س���اميم الهند�سية، اإذا ما كانت حتتوي 
على انحناءات اأو اأ�س���كال ت�س���تلزم اأعمال ديكور 
وتركيب���ات خ�س���بية اأكرب، اإلى جان���ب نوع املواد 

املطلوبة.
لك���ن البريم���ي رم���ى بالك���رة عل���ى �رشكات 
حمله���ا  الت���ي  اجلاه���زة  والأ�س���قف  اخلر�س���انة 
اأ�س���عار  ت���رتاوح  اإذ  الأ�س���عار،  رف���ع  م�س���وؤولية 

اخلر�سانة حالياً بني 29 و34 دينارا للمرت املربع 
قائ���ال “�رشكات اخلر�س���انة رفعت الأ�س���عار حني 
حدث نق����س يف مواد البناء الداخلة يف الأ�س���قف 
اجلاهزة واخلر�سانة، مثل اأزمة الكنكري وغريها، 
ورغم اجنالء الأزمة ووفرة املواد، اإل اأن ال�رشكات 
مل تقم بخف�س اأ�س���عارها اإل ب�س���ورة ي�س���رية ل 

تتوافق مع وفرة املواد يف ال�سوق”.
ورغ���م اأن البريمي اأقر اأن ن�ش���اط املقاوالت 
حت�س���ن يف ال�س���نوات الأخرية ب�س���كل “ن�س���بي” 

ب�س���بب م�رشوع���ات ال�س���كن الجتماعي وحت�س���ن 
م�رشوع���ات البناء، اإل اأنه اأ�س���ار اإلى ذلك متفاوت 
بني اأنواع املقاولت �سواء الكهربائية اأو ال�سباكة 

اأو تركيب ال�شرياميك والبالط التي تتفاوت.
واأ�س���ار البريم���ي اإلى اأن���ه من ال�س���حيح اأن 
بع�س املقاول���ني اجتهوا اإلى تطوي���ر الوحدات 
الإ�سكانية لأ�س���حاب طلبات ال�سكن الجتماعي، 
اإل اأن لي����س جمي���ع املقاول���ني عم���دوا اإلى هذا 
التوجه، لفت���اً اإلى اأن املقاولني يحاولون تنويع 

اأن�س���طتهم لتاليف اخل�س���ائر اأو الظروف ال�سعبة 
والت���ي مرت بها �س���وق املقاولت يف املا�س���ي، 
واأ�س���ار اإلى اأن بع�سهم ياأخذ العربة من املا�سي 

بتنويع الن�شاط لكي ال يتاأثر ا�شتثماره.
وكان م�س���وؤولون يف �رشكات عقارية قالوا ل� 
“البالد” اإن املقاولني هم امل�س���تفيد الأكرب من 
ال�س���كن الجتماعي ولي�س الو�س���طاء العقاريني 
كم���ا يعتق���د البع����س، اإذ ت�س���ببت الت�س���هيالت 
املالي���ة املمنوح���ة للمواطن���ني بواق���ع 81 األف 
دينار للم�س���تفيد بزيادة الطل���ب على الوحدات 
ال�س���كانية الت���ي تبل���غ يف املتو�س���ط 120 األف 

دينار وهي تتوافق مع �رشوط االإ�شكان.
ومن املنتظر اأن تعيد وزارة الإ�سكان هيكلة 
برنامج ال�س���كن الجتماعي )مزاي���ا( مطلع العام 
املقبل، مع تكهنات بتقليل �سقف املبالغ، ورمبا 
فر����ض �رشوط بحي���ث يتم زيادة حدة املناف�ش���ة 
ب���ني املطوري���ن وتقدمي اأ�س���عار اأق���ل، اإذ تريد 
ال���وزارة اأن يكون برنام���ج “مزايا” بديال لتقدمي 
الدعم املبا�رش للمواطنني من خالل بناء الوحدات 
الإ�س���كانية وتقدميها لهم، وذل���ك يف اإطار خطة 
حكومية �س���املة لهيكلة الدعم، رغ���م انتقادات 
الكثريين باأن برنامج “مزايا” يكلف الدولة اأكرث 

مما تكلفه م�رشوعات الإ�سكان نف�سها.

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر
البحرين الرابعة خليجيا مب�ؤ�رش م�ستخدمي االإنرتنت 2017

بواقع 360 �سخ�سا لكل مليون

احتل���ت البحرين املرتب���ة الرابع���ة خليجيا يف 
موؤ�رش م�س���تخدمي الإنرتنت خ���الل العام 2017، اإذ 
يبلغ ع���دد م�س���تخدمي ال�س���بكة العنكبوتية 360 
�سخ�س���ا لكل مليون، وفقا لآخر اإح�سائيات البنك 

الدويل.
وج���اءت اململك���ة يف املرتبة الرابع���ة خليجيا، 
حمافظة عل���ى موقعها يف العام 2016. وكان عدد 
امل�س���تخدمني قد بلغ 347 �سخ�س���ا ل���كل مليون 

�سخ�س، بارتفاع مقداره 3.70 %.
وج���اءت الإمارات العربي���ة املتحدة يف املرتبة 
الأولى ب�1297 لكل مليون �س���خ�س، والكويت يف 
املرتب���ة الثانية ب�475، وقط���ر يف املرتبة الثالثة 

ب�414، وال�سعودية يف املرتبة اخلام�سة ب�168.
وح�س���ب �رشكة “نتكرافت”، وتقديرات البنك 
ال���دويل لل�س���كان، ارتفعت ن�س���بة الو�س���ول اإلى 
خدم���ات الت�س���الت على نط���اق غري م�س���بوق يف 

العقدين املا�س���يني، وكان الدافع وراء هذا النمو 
يف املق���ام الأول التقني���ات الال�س���لكية وحتري���ر 
اأ�س���واق الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، مما اأتاح 

اإطالق �سبكات اأ�رشع واأقل تكلفة.
يذكر اأن الت�س���الت املحمولة لها تاأثري مهم 
خ�سو�س���ا يف املناط���ق الريفي���ة، واأن القدرة على 
احلركة و�سهولة ال�ستخدام والن�رش املرن وتكاليف 
الطرح املنخف�سة ن�سبياً واملتدنية للتكنولوجيات 

الال�سلكية متّكنهم من الو�سول اإلى �سكان الريف 
الذي���ن لديهم م�س���تويات منخف�س���ة م���ن الدخل 

ومعرفة القراءة والكتابة. 
وعل���ى م���دى العق���د املا�س���ي، اأدى التمويل 
والتكنولوجي���ا اجلدي���دة، اإلى جانب اخل�سخ�س���ة 
وحترير الأ�س���واق، اإلى منو كبري يف الت�س���الت يف 
العديد م���ن البلدان، مع التط���ور ال�رشيع للمهاتفة 

املتنقلة والتو�سع العاملي يف الإنرتنت.

بنجالورو - رويرتز: ارتفع الذهب 
اأم�س بعد اأن هبط يف اجلل�سة ال�سابقة 
م���ع تراجع ال���دولر يف الوق���ت الذي 
ترتق���ب فيه الأ�س���واق كلم���ة رئي�س 
جمل�س الحتياط���ي الحتادي )البنك 
ل�ست�س���فاف  الأمريك���ي(  املرك���زي 
اأي اإ�س���ارات جدي���دة عل���ى اجتاهات 

ال�سيا�سة النقدية الأمريكية.
يف   %  0.3 الذه���ب  و�س���عد 
التعام���الت الفورية اإل���ى 1188.96 
دولر لالأوقي���ة )الأون�س���ة( بع���د اأن 
كان هبط 0.9 % اخلمي�س. وارتفعت 
ه���ذا  باملئ���ة   0.3 بنح���و  الأ�س���عار 

الأ�سبوع.
وزاد الذهب يف العقود الأمريكية 
دولر   1195 اإل���ى   %  0.1 الآجل���ة 

لالأوقية.
ومن املنتظ���ر اأن يتحدث رئي�س 
جمل�س الحتياط���ي الحتادي جريوم 

ب���اول خ���الل اجتم���اع �س���نوي للبنك 
املركزي يف وقت لحق.

ويتفق وا�س���عو �سيا�سات البنك 
نط���اق  عل���ى  الأمريك���ي  املرك���زي 
وا�س���ع على اأن اأ�س���عار الفائدة يجب 
اأن ترتف���ع اأكرث ه���ذا الع���ام والعام 
املقب���ل عل���ى الرغم من عدم ر�س���ا 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب عن 
مثل هذه اخلطة وفقا ملا اأ�س���ار اإليه 
اثنان من وا�س���عي ال�سيا�س���ات يوم 

اخلمي�س.
وم���ن ب���ني املع���ادن النفي�س���ة 
الأخرى، ارتفعت الف�س���ة 0.8 % يف 
التعامالت الفورية اإلى 14.58 دولر 

لالأوقية.
اإل���ى   % واح���دا  البالت���ني  وزاد 
782.70 دولر لالأوقية، بينما ارتفع 
البالديوم 0.5 % اإلى 919.85 دولر 

لالأوقية.

زينب العكري

“غ�غل” تخ�رش 50 ملي�ن دوالر ب�سبب لعبة “الرثوة ال�سع�دي” يجمع قر�سا بـ 11 مليار دوالر
لعدم عر�سها عرب متجر “اأندرويد” الر�سمي لتمويل خطط التحول القت�سادي يف اململكة

دب����ي - مبا�����رش: خ�رشت �رشك����ة غوغل 
اأك����رث م����ن 50 ملي����ون دولر خ����الل عام 
 Fortnite Battle 2018 ب�س����بب لعبة 
ai Royale بح�س����ب ما ذك����ره موقع -

.news
وتع����د اللعبة الأك����رب يف العامل حيث 
 Epic Games اأطلقتها ال�رشكة املطورة
باإ�سدار جتريبي لنظام اأندرويد من خالل 
هاتف جالك�سي نوت 9 الذي اأعلنت عنه 
�سام�سونغ قبل عدة اأيام، ومن املفرت�س 
اأن ت�س����ل اإل����ى جمي����ع الهوات����ف الذكية 
واحلوا�س����يب اللوحي����ة املوؤهل����ة العاملة 
بنظ����ام ت�س����غيل �رشكة جوجل خ����الل اأيام 

قليلة.
وكانت ال�رشكة املطورة للعبة اأعلنت 
اأنه����ا لن تعر�س����ها عرب متج����ر تطبيقات 
اأندروي����د الر�س����مي غوغ����ل ب����الي، مم����ا 
�سكل �س����دمة لعدد كبري من م�ستخدمي 
اأندروي����د، وذلك بعد اأن �س����درت اللعبة 
لأغل����ب املن�س����ات تقريًبا، مب����ا يف ذلك 
و   Xbox One و   PlayStation 4
Nintendo Switch، بالإ�س����افة اإل����ى 

اآيف����ون  اأجه����زة  مل�س����تخدمي  توافره����ا 
وحوا�سيب اآيباد اللوحية.

ووفًقا لتقرير جديد اأ�س����درته �رشكة 
وال����ذي   Sensor Tower الأبح����اث 
يتحدث عن خ�س����ارة غوغل ملا ي�سل اإلى 
50 مليون دولر خ����الل الفرتة املتبقية 
م����ن ع����ام 2018 ب�س����بب ق����رار ال�رشك����ة 
املط����ورة للعبة غري امل�س����بوق بتجاوزها 

ملتجر غوغل بالي.
وحققت اللعبة اأكرث من 180 مليون 

دولر حت����ى الآن على اأجهزة iOS، والتي 
كان����ت متاحة ب�س����كل ح�رشي ع����ن طريق 
نظ����ام الدع����وات من����ذ اإط����الق ن�س����ختها 
التجريبي����ة يف 15 مار�س املا�س����ي، ليتم 
لحًق����ا توفريها جلميع م�س����تخدمي متجر 

.App Store اآب �ستور
كم����ا حققت �رشكة اآب����ل اأكرث من 54 
ملي����ون دولر من خالل الر�س����وم البالغة 
ن�سبتها 30 % من كل عملية �رشاء يجريها 

امل�ستخدم داخل اللعبة.

لندن - رويرتز: قال م�سدر مطلع اإن 
�س���ندوق الرثوة ال�سيادية ال�سعودي جمع 
قر�س���ا بقيمة 11 ملي���ار دولر من بنوك، 
يف الوقت الذي ي�سعى فيه لتعزيز موقفه 
امل���ايل م���ن اأج���ل متوي���ل خط���ط التحول 

القت�سادي يف اململكة.
وتاأت���ي اأخب���ار القر�س بع���د اأن نفت 
ال�س���عودية ما تناقلته و�س���ائل اإعالم عن 

نية اإلغاء الطرح الأول العامل لأرامكو.
وقال وزير الطاقة وال�سناعة والرثوة 
املعدني���ة، رئي����س جمل����س اإدارة �رشك���ة 
اأرامك���و خال���د الفال���ح اإن اململكة ملتزمة 
بالطرح وفق الظروف املالئمة ويف الوقت 

املنا�سب الذي تختاره احلكومة.
ويزي���د حج���م القر����س ع���ن احلج���م 
ال�سرت�س���ادي ال���ذي ت���راوح ب���ني 6 و8 

مليارات دولر.
وهذا هو القر�س التجاري الأول الذي 
يح�سل عليه �سندوق ال�ستثمارات العامة 
املخول بامل�ساعدة يف تنفيذ روؤية 2030، 
وهي خط���ة اإ�س���الح وبرنامج اقت�س���ادي 
طم���وح اأعلنت���ه احلكومة يف الع���ام 2016 

بهدف تخلي�س اململكة من العتماد على 
�سادرات النفط.

تعه���دات  ال�س���ندوق  اأ�س���در  كم���ا 
ا�س���تثمارات  اأو  التكنولوجي���ا،  ل����رشكات 
ت�س���مل اتفاق���ا بقيم���ة 45 ملي���ار دولر 
لال�ستثمار يف �س���ندوق تكنولوجي �سخم 

بقيادة �سوفت بنك.
وف���وق كل ذل���ك، تعهد ال�س���ندوق 
ب���� 20 ملي���ار دولر لال�س���تثمار يف البنية 

التحتية بالتخطيط مع بالك�ستون.
واأبلغ امل�س���در رويرتز باأن �سندوق 

الرثوة ال�سيادي �سيدفع هام�س 75 نقطة 
اأ�سا�س فوق �سعر الفائدة املعرو�س بني 
بن���وك لندن )ليبور(، وه���و ذاته الهام�س 
الذي دفعت���ه احلكومة ال�س���عودية عندما 
جمع���ت قر�س���ا يف وقت �س���ابق م���ن هذا 
العام. ومل يت�س���ن الت�س���ال عل���ى الفور 
ب�سندوق الرثوة ال�سيادي للح�سول على 

تعليق.
وكان���ت م�س���ادر اأبلغ���ت رويرتز يف 
يولي���و ب���اأن اأم���وال القر�س �ست�س���تخدم 

لتمويل الأغرا�س العامة.

علي الفردان
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64.7 مليون دينار اأرباح قطاع ال�صناعة بالن�صف الأول
�إير�د�ت “�ألبا” ت�سعد بالن�سبة �إلى 36.3 %

حققت �ل�رشكات �ملدرجة يف بور�س���ة 
بالبحري���ن حت���ت “قط���اع �ل�س���ناعة” يف 
�لن�س���ف �لأول م���ن �لعام �جل���اري �أرباًحا 
�س���افية بلغت نحو 64.69 مليون دينار، 
17.25 ملي���ون دين���ار  بزي���ادة قدره���ا 
تقريًب���ا، �أي م���ا ن�س���بته 36.36 % ع���ن 
�لف���رة ذ�تها من �لعام �ملا�س���ي، حيث 

بلغت نحو 47.4 مليون دينار.
�أرب���اح  �لكب���ر يف  �لرتف���اع  ويرج���ع 
�لقطاع يف �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري 
�إل���ى زيادة �أرباح �رشك���ة �أملنيوم �لبحرين 
“�ألب���ا” %45.57 قيا�ًس���ا بالفرة ذ�تها 
يف �لعام �ملا�سي. كما كانت �أرباح “�ألبا” 
�ل�سبب يف �رتفاع �أرباح �لن�سف �لأول من 
�لعام �ملا�س���ي كذلك بن�س���بة 110.9 % 

عن �لفرة نف�سها من �لعام 2016.
وكان �لقط���اع ق���د حق���ق زي���ادة يف 
�لن�س���ف �لأول من �لعام �ملا�سي قدرها 
27.2 ملي���ون دين���ار تقريًب���ا عن �لفرة 
ذ�تها من �لع���ام 2016، حيث بلغت نحو 

20.2 مليون دينار، بارتفاع 135.2 %.
ويندرج حتت قطاع �ل�س���ناعة كال من 
�رشك���ة �أملني���وم �لبحرين “�ألب���ا”، و�رشكة 
�لبحري���ن ملطاحن �لدقي���ق “�ملطاحن”، 

و�رشكة دملون للدو�جن.
وحلت �رشك���ة “�ألب���ا” باملرتبة �لأولى 
م���ن حيث �لأرب���اح �ملتحققة يف �لن�س���ف 
�لأول م���ن �لع���ام �جل���اري حمافظ���ة على 
�ملكان���ة ذ�تها، ما ن�س���بته 97.33 % من 
�إجمايل �سايف �أرباح �لقطاع، �إذ بلغت 63 
ملي���ون دين���ار تقريًبا، ما ميث���ل �رتفاًعا 
بن�سبة 45.57 % عن �أرباح �لفرة ذ�تها 
من �لعام 2017، و�لتي بلغت نحو 43.3 

مليون دينار.
وجاءت ثانًيا �رشكة “�ملطاحن” بن�سبة 

1.92 % من �إجمايل �سايف �أرباح �رشكات 
�ل�سناعة �ملدرجة يف �لبور�سة، �إذ حققت 
ربًحا �سافًيا بلغ نحو 1.24 مليون دينار، 
قيا�ًس���ا بقر�ب���ة 4.1 مالي���ن دين���ار يف 
�لفرة ذ�تها من �لعام 2017، �أي بر�جع 

يف �سايف �لأرباح بن�سبة 69.9 %.
�رشك���ة  حل���ت  �لأخ���رة  �ملرتب���ة  ويف 
دمل���ون للدو�ج���ن بن�س���بة 0.75 % م���ن 
�إجمايل �لأرباح، �إذ حققت �أرباًحا �س���افية 
بلغ���ت 483.82 �ألف دين���ار، وهي �أعلى 
بن�سبة 839.38 % مقارنة بالفرة ذ�تها 

من �لعام 2017، �إذ �س���جلت �سايف �أرباح 
بقر�بة 51.5 �ألف دينار.

�ل�س���وقية  �لقيم���ة  بخ�س���و�ص  �أم���ا 
للقط���اع، فتق���در بنح���و 919.13 مليون 
دين���ار ما ن�س���بته 11.13 % م���ن �إجمايل 
�لقيمة �ل�س���وقية للبور�س���ة �لبالغة نحو 
8.26 ملي���ار دين���ار حتى 16 �أغ�س���ط�ص 

�جلاري. 
 901.7 لتبل���غ  �أول  “�ألب���ا”  وج���اءت 
 %  10.91 ن�س���بته  م���ا  دين���ار  ملي���ون 
م���ن �إجمايل �لقيمة �ل�س���وقية للبور�س���ة 

)�لن�س���ف �لأول 2017: 717.1 ملي���ون 
دين���ار ما ن�س���بته 9.2 %(، ثانًيا “دملون 
للدو�ج���ن” بنح���و 8.74 ملي���ون دينار ما 
ن�سبته 0.11 % )�لن�س���ف �لأول 2017: 
9.9 ملي���ون دينار ما ن�س���بته 0.13 %(، 
و�أخًر� “�ملطاحن” بقر�ب���ة 8.69 مليون 
دينار ما ن�س���بته 0.11 % )�لن�سف �لأول 
2017: 9.4 ملي���ون دين���ار تقريًب���ا م���ا 

ن�سبته 0.12 %(.
وكانت �لقيمة �ل�س���وقية للقطاع نحو 
736.5 مليون دينار يف �لن�سف �لأول من 
�لعام 2017 �لتي �س���كلت ما ن�سبته 9.4 
% من �إجمايل �لقيمة �ل�سوقية للبور�سة 

و�لبالغة 7.8 مليار دينار تقريًبا �آنذ�ك.
ي�س���ار �إلى �أن عدد �ل�رشكات �ملدرجة 
يف �لبور�س���ة يبلغ 43 �رشكة تندرج حتت 
6 قطاعات )�لبنوك �لتجارية، �ل�ستثمار، 
�لتاأمن، �خلدمات، �لفنادق و�ل�س���ياحة، 
و�ل�س���ناعة( مع �رشكة غر بحرينية “بنك 
م�سقط”، و�رشكتن بحرينيتن مقفلتن 

هما “�سيكو”، و”�سناعة �لورق”.
ومت ت�س���نيف �ل����رشكات �ملدرج���ة يف 
�لبور�س���ة �إلى قطاعات رئي�س���ية ح�سب 
طبيعة عملها، بحيث تتيح للم�س���تثمرين 
يف  �ل�س���تثمار  و�لأجان���ب  �خلليجي���ن 

�أ�سهمها.

القيمة ال�صوقية ل�صركات قطاع ال�صناعةاأمل احلامد

القيمة ال�سوقيةا�شم ال�شركة

901٫700٫000.00�ألبا
8٫691٫375.00�ملطاحن

8٫738٫598.00دملون للدو�جن

توزيع اأرباح قطاع ال�صناعة يف الن�صف الأول من 2018 )دينار(

الأرباحا�شم ال�شركة

62،966،000.00�ألبا
1،243،270.00�ملطاحن

483،820.00دملون للدو�جن

�لريا����ص - �أرقام: من �ملحتم���ل �إطالق خدمة 
�لإنرن���ت �جل���و�ل فائ���ق �ل�رشعة “�س���بكات �جليل 
�خلام����ص” �أو ما يع���رف ب����”5G” يف بع�ص �لدول 
خالل وق���ت مبكر م���ن �لع���ام �ملقبل، ما �س���يمنح 
�مل�س���تخدمن قدرة تنزيل �أ����رشع بنحو 10 �إلى 20 
مرة مم���ا ميلكونها �لآن، بح�س���ب تقرير ل� ”بي بي 

�سي”.
وم���ع قرب �إط���الق هذه �لتقنية، �س���يكون من 
�ملنا�سب �لإجابة عن بع�ص �لأ�سئلة �مللحة، مثل ما 
�لفرق �لذي �ست�سنعه يف حياة �مل�ستخدمن؟ وهل 
�س���يحتاجون �إلى ج���و�لت جديدة؟ وهل �س���يكون 
مبقدورها معاجلة م�س���كلة “خارج نطاق �لتغطية” 

لأولئك �لذين يقيمون يف مناطق نائية؟
يف �لبد�ي���ة ميكن تعري���ف “5G” باأنها �جليل 
�لقادم من خدم���ات �لإنرنت �جل���و�ل، و�لتي يعد 
مطوروه���ا ب�رشعة �أك���ر يف تنزيل ورف���ع �لبيانات، 
وتغطية �أقوى و�ت�سالت �أكرث ��ستقر�ًر�، م�سرين 
�إل���ى �أن �لتكنولوجيا �جلديدة تركز على حت�س���ن 
��س���تخد�م �لطي���ف �لر�ديوي ومتك���ن �ملزيد من 
�لأجه���زة من �لو�س���ول �إل���ى �لإنرن���ت �خللوي يف 

نف�ص �لوقت.

ما الذي يمكن فعله؟
�لآن  �مل�س���تخدمون  يفعل���ه  م���ا  كان  مهم���ا 
بجو�لته���م �لذكية، ف�سي�س���بحون �أكرث قدرة على 
�لتمت���ع بتجربة �أف�س���ل و�أ�رشع، مع دع���م للنظار�ت 

�لذكي���ة �لت���ي تتمي���ز بالو�ق���ع �ملع���زز، و�لو�ق���ع 
للفيدي���و،  �أعل���ى  وج���ودة  للج���و�ل،  �لفر��س���ي 

و�إنرنت �لأ�سياء �لذي يجعل �ملدن �أكرث ذكاًء.
لك���ن �ملث���ر حًق���ا ب�س���اأن ه���ذه �لتقني���ة هو 
�خلدمات �جلديدة �لتي �س���تعتمد عليها ول ميكن 
�لتنبوؤ بها، مثالً كرب���ط �أ�رش�ب من طائر�ت �لدرون 
مًع���ا لتنفيذ مهام �لبحث و�لإنق���اذ، وتقييم �أ�رش�ر 
�حلر�ئق ور�س���د حركة �ملرور، �لتو��س���ل ل�سلكًيا 

مع بع�سها �لبع�ص عر �سبكات �جليل �خلام�ص.
ويعتقد كثرون �أن هذه �ل�س���بكات �س���تكون 
حا�س���مة بالن�س���بة لتكنولوجي���ا �ملركب���ات ذ�تي���ة 
�لقي���ادة للتو��س���ل مع بع�س���ها �لبع����ص وقر�ءة 

بيانات �خلريطة �ملرورية مبا�رشة.
ويفر�ص مع هذه �لقدر�ت �أن ت�س���بح مقاطع 
�لفيديو فورية �لت�سغيل وبدون �أي �أعطال، وتكون 
مكاملات �لفيديو �أكرث و�سوًحا و�أقل ت�سوي�ًسا، �أما 
�أجه���زة �للياقة �لبدنية �لقابلة لالرتد�ء �س���ر�قب 
�س���حة �مل�س���تخدم وفًقا للوقت �حلقيق���ي، وتنبه 

�لأطباء مبجرد ظهور �أي حالة طو�رئ.

هل تختلف كثيرًا عن سابقتها؟
نعم تختلف عن �س���بكات �جلي���ل �لر�بع، ورغم 
�أنها تقنية جديدة يف عامل �لت�سال �لال�سلكي، لكن 
�مل�ستخدمن لن يالحظو� يف �لبد�ية �ل�رشعة �لأعلى، 
لأن م���ن �ملرج���ح ��س���تخد�م “5G” يف ب���ادئ �لأمر 
كو�س���يلة لتعزيز قدر�ت �س���بكات “4G” �لقائمة 

حالًيا.
عليه���ا  �سيح�س���ل  �لت���ي  �ل�رشع���ة  وتعتم���د 
�مل�ستخدم على نطاق �لطيف �لذي يعمل به م�سغل 
�س���بكة �جليل �خلام�ص، ومقد�ر ما ��ستثمرته �رشكة 
�لت�س���الت �لتابع لها يف �أجهزة �لإر�س���ال و�أعمدة 

�لإ�سارة �جلديدة.

 ما مدى سرعتها؟
 ”4G“ تقدم �أ�رشع �س���بكات �جلو�ل �لعامل �لآن
حو�يل 45 ميغابيت يف �لثانية يف �ملتو�س���ط، لكن 
يوجد هناك تفاوؤل برفع هذ� �ملعدل �إلى غيغابيت 

يف �لثانية �لو�حدة.
وتعتقد �س���انعة �لرقائ���ق )كو�لكم( �أن �رشعة 
�لت�س���فح يف �س���بكات �جلي���ل �خلام����ص و�لتنزيل 
�س���تكون �أ�رشع بنح���و 10 �إلى 20 م���رة عند تطبيق 
ه���ذه �لتكنولوجيا يف �لو�قع، م���ا يعني �أن مبقدور 
�مل�ستخدم تنزيل فيلم عايل �لو�سوح خالل دقيقة.

ه���ذ� ع���ن ت�س���غيل �س���بكات �جلي���ل �خلام�ص 
بجان���ب �جلي���ل �لر�بع، �أم���ا �إذ� مت ت�س���غيل تقنية 
“5G” عالي���ة �ل���ردد�ت وحده���ا، ف�س���يكون من 
�ل�سهل بلوغ �رشعة ت�سفح تتجاوز �لغيغابيت، لكن 

من غر �ملحتمل حدوث قبل ب�سع �سنو�ت.

هل يحتاج المستخدم لتغيير جواله؟
نعم، وي�س���ار هنا �إلى �أنه عندما طرحت تقنية 
“4G” يف 2009، ظهرت ج���و�لت ذكية متو�فقة 
معها يف �ل�س���وق قب���ل �لنتهاء م���ن �لبنية �لتحتية 
ب�س���كل كام���ل، م���ا �أحب���ط بع����ص �مل�س���تهلكن 
ل�س���عورهم �أنهم دفع���و� �أكرث مقاب���ل خدمات غر 
مكتملة بعد. لكن يقول خر�ء: من غر �ملحتمل �أن 
يرتكب �ل�س���ناع �خلطاأ نف�سه، و�سيطلقون جو�لت 
�جلي���ل �خلام�ص عندم���ا تكون �ل�س���بكات �جلديدة 
جاهزة متاًما، رمبا بحلول نهاية 2019، و�س���يكون 
حينه���ا من �ل�س���هل تبدي���ل �أجه���زة “4G” باأخرى 

.”5G“ تتو�فق مع

 هل ستعمل في المناطق الريفية؟
يع���د �س���عف �لإ�س���ارة وب���طء �لبيان���ات يف 
�ملناط���ق �لريفي���ة �أب���رز �س���كوى يف �لعديد من 
بل���د�ن �لعامل، لكن لالأ�س���ف لن تعالج �س���بكات 
�جليل �خلام�ص هذه �مل�س���كلة بال����رشورة، لأنها 
�س���تعمل على نطاقات تردد عالية توفر �إ�سارة 
�أقوى لكنها تغطي م�سافات �أق�رش. �سوف تكون 
“5G” يف �ملق���ام �لأول، خدمة موجهة للمناطق 
�لعالي���ة،  �ل�س���كانية  �لكثاف���ة  ذ�ت  �حل�رشي���ة 
و�س���يكون عل���ى م�س���غلي �ل�س���بكات حت�س���ن 
تغطية �سبكات �جليل �لر�بع بالتو�زي مع �إطالق 

�لتقنية �جلديدة.

الفـــــرق بيــــن �صبكــــات اجليـــــل اخلـــامـــــ�س والرابـــــع
�أ�رشع 20 مرة... ويتطلب تغير �لهاتف

“يـونيبــك” ال�صينيــة ت�صتاأنــف �صــراء النفــط الأميــركــي
�نتهاء �ملحادثات �لتجارية بن و��سنطن وبكن دون تقدم

عو��س���م - وكالت: قال���ت م�س���ادر 
�ل�س���ينية  يونيب���ك  �رشك���ة  �إن  مطلع���ة 
�ست�ستاأنف �رش�ء �لنفط �خلام �لأمريكي يف 
�س���هر �أكتوبر بعد توقف ل�سهرين ب�سبب 
�خلالف �لتجاري بن �أكر �فت�سادين يف 

�لعامل.
وياأت���ي قر�ر ب���دء �رش�ء �لنف���ط �خلام 
م���ن �لولي���ات �ملتح���دة من جدي���د بعد 
�أن ��س���تثنته بك���ن يف وقت �س���ابق من 
�أغ�سط�ص من قائمتها للر�سوم �جلمركية.
يونيب���ك  �إن  مطل���ع  م�س���در  وق���ال 
�ست�سري ”بع�ص �لنفط �لأمريكي �خلام 
للتحمي���ل يف �أكتوبر بعد تغير �سيا�س���ة 

بكن“.
و�أ�سافت �مل�سادر  ”و�رد�ت يونيبك 
�نكم�س���ت عندم���ا ردت �ل�س���ن بو�س���ع 
�لنفط �خل���ام على قائمة �لر�س���وم، لكنه 
ع���اد �لآن �إلى �لن�ش���اط �لطبيعي و�أحجام 

�لو�رد�ت تتعافى“.
ومل ترد يونيبك على طلب للتعقيب.
ومل يت�س���ح حج���م �لنف���ط �لأمريك���ي 
�لذي �ست�س���ريه يونيب���ك. ويحتاج �خلام 
�لأمريكي نحو �سهر ون�سف �ل�سهر لي�سل 
�إلى �ل�س���ن، وهو ما يعني �أن �ل�سحنات 
�لت���ي يجرى حتميلها يف �أكتوبر �ست�س���ل 

يف نوفمر �أو دي�سمر.
�إذ� كان �خل���ام  م���ا  كم���ا مل يت�س���ح 

�لأمريكي �ستكون وجهته �ل�سن.
وق���ال �مل�س���ادر �أي�س���ا �إن �س���حنات 
�أكتوب���ر موجهة للتجارة م���ع طرف ثالث، 
مما يعن���ي �أنه قد يجري بيعها و�س���حنها 

لدول �أخرى.
على �سعيد مت�سل، �أنهى م�سوؤولون 
م���ن  يوم���ن  و�س���ينيون  �أمريكي���ون 
�ملحادثات �لتجارية دون حتقيق �نفر�جة 
يف �ل�رش�ع �لتجاري �ملتنامي بن �لبلدين.

ويف �لأ�س���بوع �جلاري ز�ر وفد �سيني 
بقيادة نائب وزير �لتجارة “و�جن �سوين” 
�لولي���ات �ملتح���دة حيث �لتق���ى بالوفد 

�لأمريك���ي بقي���ادة وكي���ل وز�رة �ملالية 
لل�سئون �لدولية “ديفيد مالبا�ص”.

وقالت “ليند�ساي و�لرز” �ملتحدثة 

با�س���م �لبي���ت �لبي����ص يف بي���ان �أم����ص 
“�ختتمن���ا يوم���ن م���ن �ملناق�س���ات مع 
نظر�ء من �ل�س���ن وتبادل وجهات �لنظر 
حول كيفية حتقيق �لتو�زن يف �لعالقات 

�لقت�سادية”.
و�أ�س���افت �أن �ملناق�س���ات ��س���تملت 
معاجلة �لق�سايا �لهيكلية يف �ل�سن مبا 
يف ذلك �سيا�سات �مللكية �لفكرية ونقل 

�لتكنولوجيا.
�أما �ل�س���ن فقالت يف بيان موجز لها 
�س���ادر ع���ن وز�رة �لتج���ارة �إن �جلانبن 
تبادل حو�ر� بناًء و�رشيحاً ب�س���اأن �لق�سايا 
�لتجارية و�سيبقو� على �ت�سال باخلطو�ت 

�لتالية.
وب���د�أت كل م���ن �ل�س���ن و�لوليات 
�ملتحدة �أم����ص تطبيق تعريفات جمركية 
عل���ى و�رد�ت متبادل���ة قيمتها 16 مليار 

دولر.



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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الدفاع ال�شعودي يعرت�س �شاروخا حوثيا على جازان

قال املتحدث الر�ش���مي با�ش���م قوات حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن، العقيد الركن تركي املالكي، 
اإن قوات الدفاع اجلوي امللكي ال�ش���عودي اعرت�ش���ت �ش���اروخا اأطلقته ميلي�ش���يات احلوثي من اليمن 
باجتاه اأرا�ش���ي اململكة. واأو�ش���ح العقيد املالكي يف ت�رشيح ن�رشته وكالة االأنباء ال�ش���عودية، “ر�شدت 
قوات الدفاع اجلوي للتحالف اإطالق �ش���اروخ بالي�شتي من قبل امليلي�شيات احلوثية التابعة الإيران من 
حمافظة عمران باجتاه اأرا�ش���ي اململكة”. واأ�ش���ار العقيد املالكي اإلى اأن ال�شاروخ اأطلق باجتاه مدينة 

جازان بطريقة ُمتعمدة ال�شتهداف املناطق املدنية واالآهلة بال�شكان.
واأ�ش���اف اأن ق���وات الدفاع اجلوي امللكي ال�ش���عودي متكنت من اعرتا�س وتدمري ال�ش���اروخ، ومل 
ينتج عن اعرتا�ش���ه اأي اإ�ش���ابات.  واأكد املتحدث الر�شمي اأن هذا العمل العدائي من قبل امليلي�شيات 
احلوثي���ة الإرهابي���ة التابعة لإيران يثبت ا�ش���تمرار تورط النظ���ام الإيراين بدعم امليلي�ش���يات احلوثية 

امل�شلحة بقدرات نوعية.
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اأعلن نائ���ب وزير اخلارجية الرو�ش���ي 
ميخائي���ل بوغدان���وف اأن العم���ل جار على 
حت�ش���ري زيارة الرئي�س الرو�شي فالدميري 
بوتني اإلى ال�ش���عودية، تلبي���ة لدعوة من 

امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود.
واأو�ش���ح بوغدان���وف، وه���و املمث���ل 
ال����رشق  يف  الرو�ش���ي  للرئي����س  اخلا����س 
االأو�ش���ط و�ش���مال اإفريقيا، لل�ش���حفيني 
اأم�س اجلمع���ة اأن موعد الزي���ارة املتوقعة 

يتوقف على جدول اأعمال بوتني.
وكان امللك �ش���لمان قد دعا الرئي�س 
ملوا�ش���لة  ب���الده  زي���ارة  اإل���ى  بوت���ني 
امل�ش���اورات عل���ى اأرف���ع م�ش���توى، اأثن���اء 
ا�ش���تقباله يف الكرملني م���ن قبل الرئي�س 
الرو�ش���ي يف اأكتوبر العام املا�شي، وذلك 
يف اأول زيارة ر�شمية للملك ال�شعودي اإلى 
مو�ش���كو توجت بتوقيع حزمة وا�ش���عة من 

االتفاقات املهمة بني الدولتني.

فجرت ميلي�ش���يا احلوث���ي االنقالبية، 
مدر�شة الزبري بن العوام الثانوية املكونة 
من 12 ف�ش���ال درا�ش���يا يف مدين���ة حريان 

�شمايل غرب اليمن حمافظة حجة.
وقالت م�ش���ادر حملية اإن امللي�ش���يا 
احلوثية فجرت مدر�ش���ة الزبري بن العوام 
بع���د التهج���ري االإجب���اري ال���ذي فر�ش���ته 
امليلي�ش���يا عل���ى �ش���كان قرية ال�ش���ادات 
قبي���ل تلق���ي هزائمه���ا يف مرك���ز مديرية 

حريان يف انتقام وا�شح من املدنيني.
االنقالبي���ة  امليلي�ش���يا  وتوا�ش���ل 
ممار�ش���ة جرائمه���ا بح���ق �ش���كان مديرية 
ح���ريان ومتنع مرور املواد الغذائية اليهم 
من مديرية عب�س منذ خم�ش���ة اأيام ويعي�س 
ال�ش���كان و�شعا �شعبا نتيجة منع ميلي�شيا 
احلوثي مرور املواد الغذائية لل�ش���كان 
ممنهج���ة  اإجرامي���ة  عملي���ة  يف  وذل���ك 
بح���ق �ش���كان املدينة وانتهاك وا�ش���ح 

للقوانني الدولية االإن�شانية.

التنفيذي���ة  اللجن���ة  ع�ش���و  قال���ت 
حن���ان  الفل�ش���طينية،  التحري���ر  ملنظم���ة 
ع����رشاوي: “اإن القد�س العا�ش���مة لي�ش���ت 
للبي���ع واإزالتها ع���ن طاولة املفاو�ش���ات 
يعن���ي فقط اإزالة ال�ش���الم ع���ن الطاولة”. 
الت�رشيح���ات  ب�ش���دة  ع����رشاوي  وانتق���دت 
االأخرية للرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، 
وم�شت�ش���اره لالأمن القومي، جون بولتون، 
ب�ش���اأن القد�س �شمن ما ي�ش���مى ب� “خطة 
ال�ش���الم” االأمريكي���ة. واأ�ش���افت يف بيان 
�ش���حفي با�ش���م اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحري���ر: “اإن ا�ش���تهداف القد����س به���ذا 
ال�ش���كل اإمن���ا يفق���د الوالي���ات املتح���دة 
اأهليتها للعب دور و�ش���يط لل�شالم ويعيد 
للح���رب”.  داعي���ة  باعتباره���ا  تعريفه���ا 
ولفتت ع�رشاوي اإلى اأن ا�ش���تبعاد القد�س 
من اأجندة املفاو�ش���ات هو اأي�ش���ا عدوان 
اأمريكي �شيا�ش���ي وقانوين اآخر، لي�س �شد 
فل�ش���طني فح�شب، بل اأي�ش���ا �شد النظام 

العاملي والقرارات والقوانني الدولية.

لبن���ان  يف  االأمني���ة  الق���وى  األق���ت 
القب����س، على خلية تابع���ة لداع�س، كانت 
تخط���ط ملهاجمة مراكز اجلي����س وحواجزه 

والكنائ�س واالأديرة يف البالد.
واأعلن���ت �ش���عبة العالق���ات العامة يف 
املديري���ة العامة لقوى االأم���ن الداخلي يف 
بي���ان ام����س اجلمعة ع���ن “عملي���ة نوعية” 
األق���ت فيها القب����س على لبن���اين ينتمي 
اإلى داع�س، واأحبطت خمططاً “انغما�شياً”. 
وبح�ش���ب البي���ان، ف���اإن عملي���ة توقي���ف 
املدع���و “ه.�س” من موالي���د 1995، متت 
يف منطقة البداوي بطرابل�س �شمال لبنان. 
واملوقوف على توا�ش���ل مع اأ�شخا�س 
يف �ش���وريا ينتمون اإلى داع�س، وفق االأمن 
الداخلي اللبناين، وكان ينوي “ا�شتهداف 
حاجز للجي����س اأو اإحدى الكنائ�س” وقد مت 
توقيفه مع �شخ�س اآخر ا�شتدعاه ملعاونته 
يف خمطط���ه االإرهابي. اأم���ا املوقوف االآخر 
فهو “اأ.�س” من مواليد 1999، وقد قب�س 

عليه يف منطقة ال�شنية يف ال�شمال.

مو�شكو حت�رش لزيارة 
بوتني اإلى ال�شعودية

ميلي�شيا احلوثي تنتقم من 
املدنيني بتفجري مدر�شة

منظمة التحرير: القد�س 
لي�شت بر�شم البيع

اإحباط خمطط لتنظيم 
داع�س يف لبنان

�سيوف الرحمن يختتمون منا�سك احلج ب�سالم
م�شادات الباتريوت يف حميط مكة املكرمة حت�شًبا الأي هجوم حوثي

وكان احلجيج، الذين يتجاوز عددهم املليونني 
رموا جمرة العقبة الكربى، يف اأول اأيام عيد االأ�شحى، 
الثالثاء، يف م�ش���عر من���ى، كما نحروا اله���دي، وذلك 
عقب نفرتهم من عرفات اإلى مزدلفة، بعدما ق�شوا 

فيها ليلتهم.
واأدى �ش���يوف الرحمن هذا العام م�ش���اعرهم يف 
ظروف جيدة، حيث ا�ش���تحدثت ال�شلطات ال�شعودية 
طرق���ا حديثة مكنت حجاج بيت اهلل احل���رام من اأداء 

منا�شكهم بطريقة �شهلة.
ون�رشت اململكة  قوات االأمن وامل�ش���عفني، كما 
ا�شتخدمت التكنولوجيا احلديثة مبا يف ذلك طائرات 
املراقبة، م���ن اأجل مراقبة حت���ركات احلجاج واأمنهم 
و�ش���المتهم. وو�ش���لت طالئ���ع احلجاج اإل���ى املدينة 

املنورة لزيارة امل�شجد النبوي ال�رشيف.
وكان الدف���اع اجل���وي ال�ش���عودي قد و�ش���ع يف 
ح�ش���اباته االنته���اكات امل�ش���تمرة الت���ي ترتكبه���ا 
امليلي�ش���يات احلوثية، فن�ّشب م�شادات الباتريوت 
والأول مرة يف حميط مكة املكرمة حت�شباً الأي هجوم.

ل�ش���واريخ  هدف���اً  املكرم���ة  مك���ة  وكان���ت 
امليلي�ش���يات احلوثية يف املا�ش���ي، ما اأحدث غ�شباً 
عارماً يف خمتلف اأنحاء العامل االإ�ش���المي، حيث اأطلق 
املتمردون احلوثيون باجتاهها �شاروخني، االأول يف 
نهاي���ة اأكتوبر م���ن العام 2016 والث���اين قبل نهاية 
يولي���و من العام 2017 باأيام، اأي قبل �ش���هر تقريباً 
من مو�ش���م احلج املا�ش���ي. وت�ش���دت قوات الدفاع 

اجلوي ال�شعودي وقتها لل�شاروخني.

• حجاج بيت اهلل احلرام يختتمون منا�شك احلج يف مكة املكرمة	

رمي  املت�أخرون  احلج�ج  وا�صل  حيث  ب�صالم  احل��ج  من��صك  اجلمعة  اأم�س  اختتمت 

الوداع  اإىل مكة لأداء طواف  اجلمرات، وعقب النته�ء من رمي اجلم�ر توجه احلج�ج 

قبل مغ�درة املدينة املقد�صة.

املدينة  اإىل  اآخر من��صك احلج  ال��وداع،  اإنه�ء طواف  املتعجلون بعد  وغ�لب� م� يتجه 

املنورة لزي�رة امل�صجد النبوي ال�صريف واأداء ال�صالة فيه.

نتنياهو: اآمل باعرتاف اأمريكي ب�سيادة اإ�رسائيل على اجلوالن
ق���ال رئي����س ال���وزراء االإ�رشائيل���ي بنيام���ني نتنياهو 
اإن اإ�رشائي���ل ما زال���ت تاأمل اأن تع���رتف الواليات املتحدة 
ب�ش���يادتها على ه�ش���بة اجل���والن بع���د اأن قال م�ش���وؤول 
اأمريكي بارز اإن هذه امل�ش���األة ل يجري بحثها يف وا�شنطن 

يف الوقت الراهن.
واحتلت اإ�رشائيل معظم ه�شبة اجلوالن ال�شورية خالل 
ح���رب الع���ام 1967 ثم �ش���متها يف خط���وة مل يعرتف بها 
املجتمع الدويل. واأثار نتنياهو احتمال االعرتاف االأمريكي 
يف اأول اجتم���اع ل���ه يف البيت االأبي�س م���ع الرئي�س دونالد 

ترامب يف فرباير 2017.
ويف مايو املا�ش���ي قال وزير املخابرات االإ�رشائيلي اإن 
اع���رتاف الواليات املتحدة ب�ش���يادة اإ�رشائيل على اجلوالن 

قد يحدث خالل �شهور.
لكن م�شت�ش���ار االأمن القوم���ي االأمريكي جون بولتون 
ق���ال يف مقابلة مع روي���رتز اأثناء زيارة الإ�رشائيل االأ�ش���بوع 
املا�ش���ي “ال يج���ري بح���ث االأم���ر ومل يتخ���ذ ق���رار داخل 

احلكومة االأمريكية”.
ورد نتنياه���و على �ش���وؤال عما اإذا كان���ت اإ�رشائيل، يف 
�ش���وء ما قاله بولتون، قد تخلت ع���ن توقعاتها باعرتاف 
اأمريكي ب�ش���يادتها عل���ى اجلوالن قائال “وه���ل ميكن اأن 

اأتخلى عن مثل هذا الأمر؟ ل �شبيل لذلك”.
وكان���ت اإ�رشائيل فيما م�ش���ى تدر�س اإع���ادة اجلوالن 
مقابل ال�شالم مع �شوريا، لكنها قالت يف ال�شنوات االأخرية 
اإن احل���رب االأهلية ال�ش���ورية ووجود ق���وات اإيرانية تدعم 
دم�شق تظهر �رشورة االحتفاظ باملرتفعات اال�شرتاتيجية.

رغم ت�ش���اوؤل امل�ش���احات التي ي�ش���يطر عليها 
“داع�س” يف �شوريا والعراق، فاإن “هزمية التنظيم” 
ب�ش���كل كامل ال تزال اأمرا بعيد املنال، ح�شب وجهة 

نظر وزارة اخلارجية الربيطانية.
وك�ش���ف وزي���ر اخلارجي���ة جريمي���ي هان���ت، يف 
حدي���ث ل���ه مبقر االأم���م املتح���دة يف نيوي���ورك، اأن 
“هزمية داع�س ال تزال بعيدة”، دون اأن يحدد روؤية 

بالده للجدول الزمني لدحر التنظيم.
وخ���الل كلمت���ه، قال هان���ت اإن اأك���ر من 180 

مقات���ال بريطاني���ا يف “داع����س”، قتل���وا يف ال����رشق 
االأو�ش���ط، �ش���واء خالل عمليات الق���وات املحلية اأو 
�رشب���ات التحال���ف ال���دويل ال���ذي تق���وده الواليات 
املتحدة. ونقلت �ش���حيفة “ديلي ميل” الربيطانية 
ع���ن هان���ت، قول���ه اإن التنظي���م االإرهاب���ي كان قد 
ط���رد من جل االأرا�ش���ي تقريبا يف �ش���وريا والعراق، 
لكنه ا�ش���تفاق من جديد وحتول اإلى �شبكة اإرهابية 
�رشية منت�رشة يف عدد م���ن دول العامل”. وتقدر االأمم 
املتح���دة ب���اأن هن���اك حوال���ى 20 األف داع�ش���يا من 
جن�ش���يات خمتلفة يف كل من �ش���وريا والعراق، فيما 
ق���ال هان���ت اإن حوال���ى 900 �ش���خ�س لهم �ش���الت 

باململكة املتحدة �ش���افروا اإلى معاقل التنظيم من 
اأجل القتال يف �ش���فوفه. وذكر الوزي���ر اأن “النقطة 
الت���ي اأود التاأكي���د عليه���ا اليوم ه���ي اأن داع�س مل 
يهزم بعد، واأن اأ�ش���باب ظهوره مل حتل بعد. داع�س 
رد على فقدان اأرا�شيه بالتحول اإلى �شبكة اإرهابية 
�رشية مع فروع عديدة يف اأفغان�شتان وليبيا واليمن”.

و�ش���دد على اأن جمل�س االأم���ن “يجب اأن يكون 
م�ش���تعدا التخ���اذ املزي���د م���ن االإج���راءات ملكافحة 
ا�شتخدام االإنرتنت من قبل االإرهابيني، ملنعهم من 

ن�رش اأفكارهم وجمع االأموال”.
وختم قائال “مفتاح النجاح )يف حماربة داع�س( 

ال�رشاكة بني كل الدول. هذا اأهم �شيء”.
الى ذلك، بداأ فريق حتقيق تابع لالأمم املتحدة 
العمل يف العراق، بعد ما يقرب من عام من ت�ش���كيل 
جمل����س االأم���ن الدويل ل���ه، يف جم���ع وحف���ظ االأدلة 
املتعلق���ة بارت���كاب تنظي���م داع�س انته���اكات قد 
ت�شل اإلى حد جرائم احلرب واجلرائم �شد االإن�شانية 
واالإب���ادة اجلماعي���ة. وحذر خرباء م���ن االأمم املتحدة 
يف يوني���و 2016 م���ن اأن تنظي���م داع����س يرتك���ب 
اإب���ادة جماعية بح���ق اليزيديني يف �ش���وريا والعراق 
بهدف الق�ش���اء على تل���ك االأقلية من خ���الل القتل 

واال�شتعباد اجلن�شي وجرائم اأخرى.

تحذير من “شبكة إرهابية سرية” لداعش حول العالم
فريق دولي يوثق جرائم التنظيم المتشدد في العراق

القدس المحتلة ـ رويترز:

مكة المكرمة ـ وكاالت:

وفاة حاج قفز من �شطح امل�شجد احلرام

ت���ويف حاج م���ن جن�ش���ية عربية 
بع���د اأن قف���ز من �ش���طح امل�ش���جد 
احلرام اإلى �ش���حن املط���اف، اأم�س 
اجلمعة، ح�شبما اأكدت وكالة االأنباء 

ال�شعودية )وا�س(.
واأ�ش���افت الوكالة اأن �ش���قوط 
احلاج ت�شبب اأي�شا يف اإ�شابة اثنني 

اأن  اإل���ى  م���ن الطائف���ني، م�ش���رية 
“حالتهما ال�شحية م�شتقرة”.

الر�ش���مي  املتح���دث  وق���ال 
للرئا�ش���ة العامة ل�ش���وؤون امل�شجد 
احلرام وامل�ش���جد النب���وي اأحمد بن 
اجله���ات  اإن  املن�ش���وري،  حمم���د 
االأمني���ة با�رشت احل���ادث، وال يزال 
حم���ل املتابع���ة م���ن قب���ل اجلهات 

املخت�شة.

مكة المكرمة ـ واس:

الرياض - واس:

• مرتفعات اجلوالن	

عواصم ـ وكاالت:



وي�سعر �ملو�طنون بال�سيق مع �رتفاع �أ�سعار 
�مل����و�د �لغذ�ئي����ة و�لإيج����ار�ت، ونف����اد �إم����د�د�ت 
�لأدوية �حليوية �مل�س����توردة، ب�س����بب تر�جع قيمة 
�لري����ال �لإي����ر�ين، ويف �خللفي����ة تل����وح �حتجاجات 
�رضب����ت �أنح����اء متفرق����ة من �لب����اد ب�س����بب تدهور 

�مل�ستوى �ملعي�سي لل�سكان.
ويقول �ملجل�����س �لوطني �لإي����ر�ين �لأمريكي 
�إن �أك����ر م����ن 80 ملي����ون مو�طن متو�س����ط �حلال 
“ي�سعرون بال�رضر �لناجم عن �لعقوبات �جلديدة”.
ونقل����ت �س����حيفة “�إندبندن����ت” �لربيطاني����ة 
ق�س����ة �لطبيبة �لأمريكية �لإير�نية “مي�س����م” �لتي 
يزد�د قلقها ب�س����اأن جدتها �مل�سنة يف �إير�ن، حيث 

تعاين �رضطان �لدم.
وقالت: “ب�س����فتي طبيبة �أعالج مر�س����ى مثل 
جدت����ي يوميا يف �لوليات �ملتحدة، �أ�س����عر بالذنب 
لأنن����ي عاجزة عن رعاية �أحد �أف����ر�د �أ�رضتي �لقريب 
�إلى قلبي”. و�أ�س����افت: “مل تتمكن من �حل�س����ول 
على عقاقري �لعاج �لكيميائي �خلا�س����ة بها. هذه 
�لأدوية �إما تكون متاحة لبع�س �لأيام �أو �لأ�س����ابيع 

�أو غري متاحة متاما يف �ل�سيدليات”.
وتبحث عائلة مي�س����م، مب�س����اعدة طبيب �أور�م 
جدتها، ع����ن موردين جدد قد يكونو� قادرين على 
��ستري�د �لأدوية، لكن مع بدء �لعقوبات �لأمريكية، 

هم غري متاأكدين من حتقيق ذلك.
ويف �لأ�س����ابيع �لقليلة �ملا�سية، بد�أت �رضكات 
دولي����ة كربى يف جم����الت خمتلفة، �لن�س����حاب من 
�إير�ن، بع����د تهديد�ت �لرئي�����س �لأمريكي دونالد 
تر�مب بالختيار بني �لتجارة مع طهر�ن �أو �لتجارة 

مع �لوليات �ملتحدة.
وب����د�أ �رضي����ان �حلزم����ة �لأول����ى م����ن �لعقوبات 
�لأمريكي����ة ه����ذ� �ل�س����هر، �إذ حق����ق تر�م����ب وع����د 
�لن�س����حاب من �لتفاق �لنووي �لإير�ين �سبق �لذي 

كرره يف حملته �لنتخابية.
وت�ستهدف عقوبات و��سنطن �جلديدة �سناعة 
�ل�س����يار�ت �لإير�ني����ة، وجتارة �لذه����ب، و�ملعادن 
�لثمينة، وم�سرتيات طهر�ن من �لدولر �لأمريكي.

وقال تر�مب �إن �لوليات �ملتحدة �س����تفر�س 
حزم����ة �أخ����رى م����ن �لعقوب����ات، �س����تكون �أقوى، يف 
�لنف����ط  مبيع����ات  وت�س����تهدف  نوفم����رب �ملقب����ل، 

�لإير�ين وقطاع �لبنوك.
وكان تر�مب �أعلن يف مايو �ملا�س����ي �ن�سحاب 
و��س����نطن من �لتفاق �لنووي �ملوقع بني طهر�ن 

و�ست قوى عاملية، و��سفا �إياه باأنه معيب.
فر�����س  م����ن  �لأمريك����ي  �لرئي�����س  ويه����دف 
�لعقوبات على طهر�ن خلنق �قت�سادها، و�إجبارها 

على �إعادة �لتفاو�س �أو تغيري �سيا�ساتها.

وق���ال جاوي�س �أوغلو خال موؤمتر �س���حايف 
م�سرتك مع نظريه �لرو�سي �سريجي لفروف يف 
مو�سكو ”�حلل �لع�س���كري هنا �سيكون كارثة، 
ل عل���ى منطقة �إدلب فح�س���ب ب���ل كارثة فيما 

يتعلق مب�ستقبل �سوريا“.
وكان �لوزي���ر�ن قد �جتمع���ا يف �أنقرة قبل 
10 �أي���ام، ووجه حينها جاوي�س �أوغلو ر�س���الة 
مماثلة عندم���ا قال �إن ”جمزرة“ �س���تحدث �إذ� 

ق�سفت �إدلب حتى و�إن كان بها مت�سددون.
وقال �أم�س �جلمعة ”�إلى �أين �سيذهب 3.5 

مليون مدين؟“
و�أ�س���اف ”من �مله���م لنا جميع���ا �أن نحيد 
ه���ذه �جلماع���ات �ملت�س���ددة... لك���ن علينا �أن 

نفرق بني �ملدنيني و�جلماعات �لإرهابية“.
وتق���ع �إدل���ب حت���ت �س���يطرة مزي���ج م���ن 
�جلماعات �ملقاتلة و�ملت�سددين �ل�سنة �لذين 

يعتقد �أنهم �لقوة �ملهيمنة هناك.
وق���ال لف���روف يف �ملوؤمتر �ل�س���حفي �إن 
ع�رض�ت �لآلف من �ملت�سددين يحاولون عرقلة 
جه���ود تركيا لف�س���لهم ع���ن �لق���و�ت �لأكر 
�عت���د�ل.  و�أ�س���اف �أن مباحث���ات �أخرى ب�س���اأن 
�إدلب �ستجري يف مو�سكو يوم �جلمعة مب�ساركة 

وزيري �لدفاع وجهازي �ملخابر�ت بالبلدين.
من جانب �آخر، �أعلنت متحدثة با�س���م �لأمم 
�ملتح���دة، �أم�س �جلمع���ة، �أن �ملبعوث �خلا�س 
للمنظمة �لدولية، �س���تيفان دي مي�ستور�، دعا 

�إير�ن ورو�سيا وتركيا ملحادثات ب�ساأن �للجنة 
�لد�س���تورية �ل�س���ورية جت���رى يف جنيف يومي 
11 و12 �س���بتمرب. وم���ن �ملتوق���ع �أن تعقب 
�ملحادثات �ملتعلقة بت�س���كيل جلنة ل�س���ياغة 
د�س���تور جديد ل�سوريا حمادثات مو�زية ت�رضف 
عليها �لأمم �ملتحدة، وت�سم دولً منها �لوليات 

�ملتح���دة، لكن �ملتحدثة مل حت���دد موعد�ً لها. 
وكانت �لأمم �ملتحدة قد �أعلنت يف 31 يوليو، 
�أن دي مي�س���تور� يعتزم تنظي���م �جتماع مطلع 
�س���بتمرب �ملقب���ل يف جنيف مع رو�س���يا و�إير�ن 
وتركيا حول ت�س���كيل جلنة د�ستورية مهمتها 

�إعد�د د�ستور جديد ل�سوريا.

الأمريكية  العقوبات  تيياأثييري  ميين  ميياأميين  يف  الكبار  الإيييرانيييييون  امل�سوؤولون  يبدو  بينما 

املعي�سة  تراجع م�ستوى  جييراء  �سكانه  اأ�ييسيياب  ذرعييا مبا  الإييييراين  ال�سارع  ي�سيق  الأخيييرية، 

املزعزعة  و�سيا�ساتها  النووي لطهران  امللف  اإثيير  الأخييرية،  وا�سنطن  اإجييراءات  على خلفية 

لال�ستقرار يف املنطقة.

فبعد اأيام قليلة من دخول العقوبات الأمريكية اجلديدة على اإيران حيز التنفيذ، ظهر 

التاأثري “املدمر” لها جليا على املواطنني الإيرانيني الب�سطاء، الذين يقولون اإن العقوبات 

مل ت�سبب اأي اأمل على الإطالق لنظام املاليل، بينما ا�ستهدفتهم يف اأدق تفا�سيل حياتهم.

سيول – رويترز:

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

كييف ـ أف ب:

مانيال ـ أف ب:

كييف ـ أف ب:

ذك���رت وكالة “يونه���اب” لاأنباء 
�أن حمكمة ��ستئناف يف كوريا �جلنوبية 
�ل�س���ابقة  �لرئي�س���ة  ب�س���جن  ق�س���ت 
ب���اك جون ه���اي ملدة 25 عام���ا، �أم�س 
�جلمعة، يف ق�س���ية ناجمة عن ف�سيحة 
ف�س���اد �أطاحت بها من �ل�سلطة �أو�ئل 

عام 2017.
وقالت �لوكالة �إن حمكمة �س���يول 
يف  مذنب���ة  ب���اك  �إن  وج���دت  �لعلي���ا 

�تهامات من بينها �لر�سوة.
كانت حمكمة �أدنى درجة ق�س���ت 
ب�س���جن باك ملدة 24 عام���ا يف �أبريل، 
قائل���ة �إنها تو�ط���اأت مع �س���ديقتها 
ت�س���وي �سون-�س���يل للح�س���ول على 
ع�رض�ت �مللي���ار�ت من �لعملة �لكورية 
“وون” م���ن جمموع���ات ك���ربى مث���ل 
“�سام�س���ونغ” و”لوت���ي” لدعم عائلة 
ت�س���وي ومتويل موؤ�س�سات متلكها ل 

تهدف للربح.
و��ستاأنف ممثلو �لدعاء على هذ� 

�حلكم وطالبو� بتغليظ �لعقوبة.

تو�ج���ه  �لت���ي  �أوكر�ني���ا  �حتفل���ت 
نز�ع���ا د�مي���ا منذ �أك���ر من 4 �س���نو�ت 
مع �نف�س���اليني مو�لني لرو�س���يا، �أم�س 
�جلمعة، بالذكرى 27 ل�ستقالها بعر�س 

ع�سكري غري م�سبوق من حيث حجمه.
وتعبري� عن �لدعم �لأمريكي لكييف، 
ح�رض م�ست�سار �لأمن �لقومي جون بولتون 
هذ� �لعر�س �ل���ذي �أقيم يف جادة كييف 
�لك���ربى، �أم���ام �آلف �لأ�س���خا�س �لذين 
�رت���دو� مبعظمهم �لقم�س���ان �لتقليدية 
�ملط���رزة �لتي �أ�س���بحت رم���ز� وطنيا يف 
�ل�س���نو�ت �لأخ���رية، يف �س���ياق �لأزمة مع 

مو�سكو.
�لع�س���كري  �لعر����س  يف  و�س���ارك 
نح���و 4500 جن���دي و250 قطعة �س���اح 
�س���و�ريخ  منه���ا  ع�س���كرية،  ومع���د�ت 
م�س���ادة للط���ري�ن �����س300- وب���وك، 
م���ن  متع���ددة  �س���و�ريخ  وقاذف���ات 
ن���وع غ���ر�د و�س���و�ريخ جافان م�س���ادة 
للدبابات باعتها و��س���نطن �إلى �أوكر�نيا 

هذه �ل�سنة.
وقالت فيكتوريا كو�سنري �ملتحدثة 
با�س���م وزي���ر �لدفاع: “ه���ذ� �أكرب عر�س 

منذ ��ستقال �أوكر�نيا”.
وللم���رة �لأولى منذ 2009، �س���ارك 
�لط���ري�ن )مروحيات قتالي���ة وطائر�ت 
مط���اردة وقاذف���ات(. ويتمث���ل �جلديد 
�لآخر، مب�س���اركة وح���دة موؤلفة فقط من 
�لن�ساء وطالبات يف جامعات ع�سكرية، يف 

�لعر�س �لع�سكري.

حّذر �لرئي����س �لفلبيني رودريغو 
دوتريت���ي، بك���ني م���ن �ن���دلع حرب 
�إقليمية متعددة �لأطر�ف على خلفية 
و�س���فه  وم���ا  �حلدودي���ة  �لنز�ع���ات 
ب�”�لأعم���ال �أحادي���ة �جلان���ب من قبل 

بكني يف بحر �ل�سني �جلنوبي”.
لل�س���حافيني  دوتريت���ي  وق���ال 
�أم����س �جلمع���ة، �إن �لفلبني “تر�س���د 
حرك���ة �ل�س���فن �ل�س���ينية يف �ملنطقة 
عرب �لأقمار �ل�سطناعية، وعلى بكني 
�إيقاف �لتنقي���ب �لأحادي عن �ملو�رد 
�لطبيعية يف مياه �لبحر وجزره �ملتنازع 
عليها”.  وتتنازع منذ �سنو�ت �ل�سني 
و�لفلبني وبرون���اي وماليزيا وفيتنام 
على حق �ل�س���يادة على هذه �ملنطقة 
�لبحرية �لتي تعترب ممر� حيويا لطرق 
�ل�س���حن، كم���ا �أنها حت���وي �حتياطات 

نفطية وغازية كبرية.
وعززت �ل�سني حتديد� �دعاء�تها 
بال�س���يادة عل���ى �أج���ز�ء و��س���عة م���ن 
ه���ذ� �لبحر ع���ن طري���ق ت�س���ييد جزر 
��س���طناعية في���ه وت�س���يري �لدوريات 

�لبحرية يف مياهه.

�لقوم���ي  �لأم���ن  م�ست�س���ار  �أعل���ن 
�لأمريكي، ج���ون بولتون، �أم�س �جلمعة، �أن 
�لعقوبات �لأمريكية على رو�س���يا �ستبقى 

�إلى �أن تغري مو�سكو من �سلوكها.
وقال بولتون، خال موؤمتر �سحايف يف 
كييف، �إنه �أخرب �لرئي����س �لأوكر�ين، برتو 
بورو�س���ينكو، ب�رضورة عدم تدخل رو�س���يا 
يف �نتخاب���ات �لرئا�س���ة �لأوكر�ني���ة �لعام 
�لقادم. كما لف���ت �إلى �أن �أوكر�نيا �أحرزت 
تقدماً يف جهودها نحو �لن�س���مام ملنظمة 
حل���ف �س���مال �لأطل�س���ي �إل �أن عليها بذل 

�ملزيد من �جلهد.
�مله���م  م���ن  �أن���ه  بولت���ون  و�أ�س���اف 
ح���ل �لأزم���ة �لأوكر�ني���ة و�أن���ه م���ن �خلطر 
ترك �لو�س���ع على م���ا هو علي���ه يف �لقرم 
و����رضق �أوكر�ني���ا، حي���ث تدع���م مو�س���كو 

�لنف�ساليني يف �رض�عهم �سد كييف.
وتعار�س رو�س���يا بقوة تو�س���ع حلف 
�سمال �لأطل�س���ي باجتاه حدودها �لغربية. 
و�أعلنت عام 2014 �سم �سبه جزيرة �لقرم 

من �أوكر�نيا عقب ثورة مو�لية للغرب.

كوريا الجنوبية

أوكرانيا

الفلبين

�حلكم ب�سجن �لرئي�سة 
�ل�سابقة 25 عاما

ر�سالة ملو�سكو بعر�س 
ع�سكري �سخم

دوتريتي يحذر �ل�سني 
من حرب �إقليمية
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بعد عقوبات وا�سنطن... “الب�سطاء” يدفعون ثمن �سيا�سات اإيران

تركيا حتذر: احلل الع�سكري يف اإدلب �سيوؤدي اإلى كارثة

�لحتجاجات �رضبت �أنحاء متفرقة من �لباد ب�سبب �لتدهور �ملعي�سي

جنيف حتت�سن �جتماعا عن “د�ستور جديد ل�سوريا” يف �سبتمرب

• بدء �رضيان �حلزمة �لأولى من �لعقوبات �لأمريكية هذ� �ل�سهر	

• �ملبعوث �لأممي �خلا�س �إلى �سوريا �ستيفان دي مي�ستور�	

حلل  ال�سعي  اإن  اجلمعة  اأم�س  اأوغلو  جاوي�س  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزييير  قييال 

ع�سكري يف اإدلب الواقعة حتت �سيطرة املعار�سة يف �سمال �سوريا �سيكون كارثيا. واإدلب 

مالذ ملدنيني ومقاتلني فروا من مناطق اأخرى ب�سوريا ولقوات مت�سددة اأي�سا. وتعر�ست 

املنطقة ل�سل�سلة غارات جوية وق�سف هذا ال�سهر يف متهيد حمتمل لهجوم حكومي وا�سع 

النطاق.

ودعمت تركيا بع�س جماعات املعار�سة يف اإدلب واأقامت 12 نقطة مراقبة ع�سكرية 

بها، وهي حتاول منع هجوم لقوات موالية للرئي�س ب�سار الأ�سد الذي تدعمه مو�سكو.

بولتون: �لعقوبات �ستبقى 
�إلى �أن تغري رو�سيا �سلوكها

طهر�ن تفرج موؤقتا عن عاملة �إغاثة بريطانية

�نتقد �لرئي�س �لأمريكي، دونالد تر�مب، �رضكات �لتو��س���ل �لجتماعي، �أم�س �جلمعة، قائاً �إنها “تخر�س 
�ملايني”، فيما و�سفه باأنه فعل من �أفعال �لرقابة. ومل يذكر تر�مب ��سم �أي من �ل�رضكات.

وتاب���ع تر�مب: “عمالقة �لتو��س���ل �لجتماعي يخر�س���ون �ملايني. ل ميكننا فع���ل ذلك حتى لو كان هذ� 
يعني ��ستمر�ر �سماعنا �أخبار�ً كاذبة مثل �سي.�إن.�إن �لتي �نخف�س تقييمها ب�سكل كبري. على �لنا�س �أن متيز 
بني ما هو حقيقي وما هو كاذب دون رقابة!”. وكانت �س���حيفة “و��س���نطن بو�س���ت” قد نقلت عن م�سوؤولة 
تنفيذية بفي�سبوك قولها، �لثاثاء، �إن �ل�رضكة بد�أت يف ت�سنيف م�ستخدميها بناء على م�سد�قيتهم يف حماولة 
للت�س���دي للمعلومات �مل�س���للة. ون�سبت �ل�سحيفة �إلى مديرة �لإنتاج يف في�س���بوك، تي�سا ليون�س، قولها يف 

�سياق مقابلة �أجرتها معها، �إن �رضكة �لتو��سل �لجتماعي طورت نظام �لت�سنيف خال �لعام �ملا�سي.
ي�سار �إلى �أن تي�سا ليون�س مكلفة باجلهود �لتي تقوم بها �ل�رضكة لتحديد �جلهات �مل�سللة.

ترامب ينتقد �رشكات التوا�سل: “تخر�س املاليني”

�أفرجت �ل�سلطات �لإير�نية ب�سكل موؤقت 
عن ناز�ن����ني ز�غري ر�تكلي����ف، وهي موظفة 
�إغاثة بريطانية - �إير�نية ُحكم عليها بال�سجن 

ملدة 5 �سنو�ت يف �إير�ن بتهمة �لتج�س�س.
ووفقا ل�سحيفة “�لغارديان”، فقد �أطلق 
�رض�ح ر�تكليف �سباح �خلمي�س، لتق�سي �إجازة 
ملدة 3 �أيام وب�س����كل ��ستثنائي لأول مرة منذ 
�أك����ر م����ن عام����ني. و�جتمعت �لأم م����ع �بنتها 
“غابرييا” �لبالغة من �لعمر 4 �سنو�ت، و�لتي 
كان����ت حتت رعاية �أ�رضة و�لدتها �لإير�نية منذ 

�أن �عتقلت �أمها، وكان عمرها 22 �سهر�ً.
ويق����ول حملل����ون �إن طه����ر�ن تقاي�����س 
مزدوج����ي  �ملعتقل����ني  عل����ى  �لأوروبي����ني 
�جلن�س����ية من �س����من �أور�قها �لتي حتاول من 

خالها �إبقائها يف �لتفاق �لنووي.
وكانت �ملحكم����ة �لعلي����ا يف طهر�ن، قد 
رف�س����ت �لع����ام �ملا�س����ي طل����ب ��س����تئناف 
تقدمت به ناز�ن����ني ز�غري-ر�تكليف، وذلك 
بع����د �إد�نته����ا بتهم����ة “�لتج�س�����س م����ن �أج����ل 
�لإطاحة بالنظام ع����ن طريق �لثورة �لناعمة”، 

حيث حكم عليها بال�سجن ملدة 5 �سنو�ت.
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حقق املنتخب السعودي تحت 21 عاما، انتصارا كبريا عىل الصني بنتيجة 3-4 وذلك يف دور 
الـ 16 من منافسات كرة القدم للرجال يف دورة األلعاب اآلسيوية يف جاكرتا.

ويدين املنتخب بفوزه إىل املهاجم هارون كامرا الذي أحرز 3 أهداف “هاتريك” بينام أضاف 
سعد السلويل الهدف الرابع. وتقدم املنتخب السعودي بأربعة أهداف نظيفة قبل أن يقلص 

املنتخب الصيني الفارق بتسجيله ثالثة أهداف متتالية. وصالح املنتخب بقيادة املدرب 
الوطني سعد الشهري جامهريه وذلك بعد الخسارة بثالثية نظيفة أمام كوريا الشاملية يف 

املباراة األخرية من مرحلة املجموعات.
ويعلب األخرض مباراة ربع النهايئ يوم اإلثنني القادم حيث سيلتقي مع الفائز يف مباراة 

اليابان وماليزيا.

رب��ع نهائي اآلس��ي��اد إل��ى  ال��س��ع��ودي  األخ��ض��ر 
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 اســتأنف منتخبنــا الوطني لكرة 
استعداداً  تدريباته  للناشئني  السلة 
الخليجية  البطولــة  لخوض غــامر 
تحت  الناشئني  ملنتخبات  السادسة 
)16( ســنة والتي ستقام يف مدينة 
ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــقيقة يف الفــرة مــا بــني 26 
أغسطس وحتى 1 ســبتمرب املقبل 
عــىل صالة نــادي شــباب األهيل 
مبشاركة 5 منتخبات هي: البحرين، 

اإلمارات، السعودية، عامن وقطر.
 وتعد هــذه البطولــة مؤهلة إىل 
املشــاركة يف البطولــة اآلســيوية، 
ويتأهــل صاحبــا املركزيــن األول 
والثاين منهــا، وتبدو األمور غامضة 
بشــأن أبرز املنافســني عىل اللقب 
يف ظــل تغــري الالعبــني يف الفئات 
العمريــة يف كل بطولــة تقريبــاً، 
ولكنها ستتضح بكل تأكيد بعد أول 
جولتــني من البطولة، ومن حســن 
حظ منتخبنا أنه ســيبدأ مشــواره 
يف الجولــة الثانية بعــد أن تلعب 
جميع املنتخبــات مبارياتها األوىل، 
وبالتــايل ســيحرص الجهــاز الفني 
والعبي منتخبنا عــىل الحضور إىل 
صالة البطولة ومشاهدة مستويات 
املنتخبــات األربعــة التــي تحاول 
تجريد منتخبنا من لقبه الخليجي.

 وكان منتخبنا للناشــئني قد وصل 
إىل ديب أمس األول قادماً من تركيا 
بعــد إقامة معســكر تدريبي ملدة 
عرشة أيام خــالل الفرة ما بني 13 
وحتــى 22 أغســطس واســتقر يف 
فندق سيتي سيزنز ديب، وقد خاض 
يف املعســكر الريك خمس مباريات 
ودية أســتطاع من خاللهــا الجهاز 
الوطني  املــدرب  بقيــادة  الفنــي 
عيل حســن كويد ومساعده أحمد 
قاهري من رفــع جاهزية منتخبنا 
وتطبيــق الخطط الفنيــة املطلوبة 
واختيار القامئة التي تضم 12 العباً 
والتي ستشارك يف البطولة، وتتكون 
قامئــة منتخبنــا من راشــد جامل 
الناعبي، عامر يوســف حسن، عيل 
محمود زينل، عامر جاسم بوجريي، 
عيل محمود حاجي، محســن عيل 
جاسم، إبراهيم محمد سامل، محمد 
إبراهيم، عمــران عبدالله  عبدالله 
أكرب، أحمد هشــام كازروين، حسن 

عزيز ارزيقات وعيل حسني مراد.
 ويتطلــع منتخبنــا إىل الدفاع عن 
لقبــه الــذي أحــرزه يف النســخة 
املاضيــة يف مدينة جــدة باململكة 
العربية السعودية الشقيقة بقيادة 
املدرب الوطني حســن عيل حسني 
ومســاعده عــيل رجــب، وتبــدو 
الالعبــني عالية للوصول  معنويات 
إىل منصة التتويــج من أجل تأكيد 
علو كعــب املنتخبات البحرينية يف 
املنطقة وبالخصوص عىل مســتوى 

الفئات السنية.
يذكــر أن منتخبنا للشــباب حقق 
لقــب البطولــة الخليجيــة التــي 
أقيمت مؤخراً يف سلطنة عامن، كام 
املجموعة  الرجــال  منتخب  تصدر 
الخليجية وتأهل إىل املرحلة الثانية 
من التصفيات اآلسيوية املؤهلة إىل 

كأس اسيا 2021.
 وتعــد هــذه املشــاركة الخارجية 

هي األوىل لهــؤالء الالعبني الصغار 
ولذلــك   ،2004    /2003 مواليــد 
البطــوالت  يف  الخــربة  ينقصهــم 
الخليجيــة وأيضــاً طــول القامــة 
مقارنة ببعض املنتخبات املشــاركة 
ولكن  الســعودي،  املنتخــب  مثل 
اســتغالل  الفني  الجهــاز  يحــاول 
رسعة الالعبني ومهاراتهم العالية يف 
تحقيــق النتائج املرجوة التي تليق 
بسمعة كرة السلة البحرينية وتلبي 
طموحات اتحاد السلة بقيادة سمو 
الشــيخ عيىس بن عــيل آل خليفة 

وكذلك الجامهري البحرينية.
 يذكر أن جــدول مباريات البطولة 

جعــل منتخبنــا يرتــاح يف الجولة 
األوىل، قبــل أن يبــدأ مشــواره يف 
يوم االثنــني املقبل 27 أغســطس 
مبواجهــة نظريه العــامين، وبعدها 
يلعب أمام السعودية يوم الثالثاء، 
وســيخصص يــوم األربعــاء راحة 
لجميع املنتخبات، قبل أن يستأنف 

منتخبنــا مبارياتــه يــوم الخميس 
مبالقاة اإلمارات، ويختتم مشــواره 
يف البطولــة مبواجهــة قطــر يــوم 

الجمعة 31 أغسطس.
 والجدير بالذكر أن البطولة تلعب 
بنظــام الــدوري مــن دور واحــد 
واملنتخبات التي ستجمع أعىل عدد 

من النقاط ســتتوج باملراكز الثالثة 
األوىل، علاًم بأن األول والثاين فقط 
يتأهــالن إىل املشــاركة يف البطولة 

اآلسيوية.

  دعم رئيس االتحاد

 حظــي منتخبنــا للناشــئني بدعم 

واهتامم مــن قبل رئيــس االتحاد 
البحريني لكرة الســلة سمو الشيخ 
عيىس بــن عــيل آل خليفة، حيث 
كان متابعــا لجميــع مراحل إعداد 
املنتخب وذلــك من خالل حضوره 
إىل التدريبــات التــي أقيمــت يف 
البحريــن أو حتــى عــرب تواصلــه 
بالجهــاز اإلداري وحديثــه املبارش 
إىل الالعبني، والتوجيه لتوفري جميع 
الجهاز  حددها  التــي  االحتياجات 
الفنــي وأهمهــا إقامــة معســكر 
تدريبــي خارجي، واطمنئ ســموه 
عــىل جميــع أفــراد البعثــة بعد 
الوصول إىل ديب وحفز منتخبنا عىل 
تحقيق أفضــل النتائج وبناء فريق 
للمســتقبل يكون الصــف الثالث 

ملنتخب الرجال.

  اللمسات األخيرة

 فضــل الجهــاز الفنــي ملنتخبنــا 
للناشــئني بقيادة عيل حسن كويد 
منــح الالعبــني بعــض الراحة بعد 
وصولهــم إىل ديب وذلك بعد إنهاء 
املعسكر التدريبي الناجح يف تركيا.

“األحم��ر” يس��تأنف تدريبات��ه للدفاع ع��ن اللقب
للبطولة الخليجية لمنتخبات الناشئين لكرة السلة

منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين  )تصوير: طاهرة جاسم(

دبي              أحمد الذهبة

سمو الشيخ عيسى بن علي

جانب من تدريبات الحديدلقطة للجهاز الفني

هارون كمارا سجل هاتريك األخضر

جانب من االجتماع مع الالعبين

جانب من التدريبات

س���م���و ال���ش���ي���خ ع��ي��س��ى ب����ن ع���ل���ي ي��ط��م��ئ��ن ع���ل���ى ال��ب��ع��ث��ة
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17 2 بحريني  رجل  أق��وى  بطولة  مع  يتفاعل  كاظم  النائب 
الرفاع                     المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تفاعل عضو مجلس النواب جالل كاظم، عضو 

لجنة الشؤون املالية واالقتصادية، وعضو اللجنة 

الربملانية النوعية الدامئة للشباب والرياضة، 

مع التحضريات املتواصلة إلقامة منافسات 

النسخة الثانية من بطولة أقوى رجل بحريني، 

والتي ستقام تحت رعاية النائب األول لرئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 

البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة، والتي سينظمها املكتب 

اإلعالمي لسموه تحت شعار “#خلك-وحش”، 

والتي ستشهد إقامة التصفيات التأهيلية مبجمع 

السيف يف الفرتة 6 - 8 سبتمرب املقبل، واملؤهلة 

للمنافسات النهائية التي ستقام يف الفرتة 21 

- 23 فرباير 2019، حيث تأيت هذه البطولة 

ضمن املبادرات التي أطلقها سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة والهادفة لدعم الشباب 

البحريني والرياضة البحرينية.  فقد قام النائب 

كاظم بزيارة الالعب الشاب مازن بن رجب، 

الذي يستعد من خالل التحضريات التي يجريها 

لخوض التصفيات التأهيلية يف سبتمرب املقبل. 

حيث شهد هذه الزيارة بطل كامل األجسام 

الشاب عباس ميك ومحمود بن رجب. وخالل 

الزيارة، اطلع النائب عىل مدى جاهزية الالعب 

بن رجب لهذه املشاركة، منوها برضورة تقديم 

املستوى الفني املطلوب، الذي يساهم يف إبراز 

هذه املنافسات، عىل الشكل الذي يخدم نجاح 

البطولة. 

يذكر أن املكتب االعالمي لسمو الشيخ خالد 

بن حمد بن عيىس آل خليفة قد فتح باب 

التسجيل ملرحلة التصفيات املؤهلة للبطولة 

وأيضا األلعاب املصاحبة للكبار والصغار عرب 

 ،bhrstrongestman.com  املوقع االلكرتوين

حيث وصل العدد حتى اآلن إىل أكرث من 400 

مشارك، وسيكون هناك العديد من املفاجآت 

بانتظار املشاركني والجمهور عرب الحساب 

جانب من زيارة النائب جالل كاظم للمشاركة في البطولة الرسمي للبطولة باالنستغرام.

 أك��د رؤس��اء األندي��ة األعضاء 
لك��رة  البحرين��ي  باالتح��اد 
الق��دم عىل ال��دور الكبري الذي 
س��تلعبه رعاي��ة ممث��ل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
البحرينية سمو الشيخ  األوملبية 
نارص بن حمد آل خليفة لدوري 
كرة القدم تحت مسمى )دوري 
نارص ب��ن حمد املمت��از( لكرة 

القدم للموسم 2018-2019. 
ونوهوا بالرعاية التي س��تلعب 
من غري شك يف إضفاء الجنبات 
القوي بني  والتنافس  التطويرية 
األندي��ة، مثمنني رعاية س��موه 
الت��ي ت��أيت ضمن إط��ار حرص 
س��موه وجه��وده الكبرية لدعم 

الرياضة البحرينية. 
 ويف ه��ذا الس��ياق، أكد رئيس 
حس��ني  ع��ي  البدي��ع  ن��ادي 
ممث��ل  رعاي��ة  أن  ال��دورسي 
جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
املجلس  رئيس  الشباب  وشؤون 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
لل��دوري املمتاز تحت مس��مى 
“دوري ن��ارص بن حمد املمتاز” 
س��يكون له أبلغ األثر يف تطور 

مستوى الدوري.
 وقال عي حس��ني الدورسي إن 
س��موه عودنا دامئا عىل التميز 
يف كل مج��ال يخوضه، وهو ما 
ينتظر ال��دوري قريبا بإذن الله 
تعاىل، وس��يضيف إضافة كبرية 
فالالع��ب  البحريني��ة،  للك��رة 
مميزة  وخامة  ث��روة  البحريني 
القدرة  له  البحريني  والش��عب 
الفعاليات،  كاف��ة  إنج��اح  عىل 
لالتحاد  األكرب  الدور  وس��يكون 
البحريني لكرة القدم يف إنجاح 
ظهور  وأضاف:”بع��د  املهم��ة. 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة يف قن��اة )MBC( قبل 
ب��أن منتخب  ف��رتة، وترصيحه 
س��يكون  الوطن��ي  البحري��ن 
متواجدا ب��إذن الله يف نهائيات 
 ،2026 او   2022 الع��امل  كاس 
ف��إن ه��ذا الترصي��ح مل يك��ن 
مفاجئاً بقدر م��ا كان يدل عىل 
الثقة التي ميتلكها س��موه تجاه 
مرشوع وطني كب��ري قادر عىل 
الوصول باململكة إىل العاملية يف 

هذا املجال، وما رعاية س��مموه 
إقام��ة دوري ن��ارص ب��ن حمد 
املمتاز لكرة القدم إال اكرب دليل 
ع��ىل أوىل الخط��وات التي تم 

اتخاذها يف هذا املجال”.
خط��وة  الرعاي��ة  أن  وأك��د   
تاريخية يف سجل أكرب مسابقاتنا 
نوعي��ة  وخط��وة  الرياضي��ة 
فالنجاحات  باملس��ابقة  لالرتقاء 
التي ش��هدتها بطوالت س��موه 
الرمضانية لكرة القدم عىل مدار 
الس��نني املاضية ستتواىل يف هذا 
الرشكات  وستتس��ابق  الدوري، 
التجاري��ة لرعاية  واملؤسس��ات 
الدوري نظ��را لإلمكانيات التي 
للدوري س��واء  س��يتم توفريها 
إعالمي��ا، تس��ويقيا وجامهرييا، 
اس��تثامريا، باإلضاف��ة إىل أن��ه 
الخليجية  الدوريات  س��يواكب 
إن مل يفوق بعضه��ا. كام يعترب 
الدوري خط��وة أوىل وحقيقية 
الكامل يف  االح��رتاف  لتطبي��ق 

اململكة.
 وقال ال��دورسي أيضا: “كام أن 
وجود س��موه وإرشاف��ه املبارش 
ال��دوري يعط��ي إضافة  ع��ىل 
كب��رية لجميع املعني��ني يف هذا 
املج��ال وكلن��ا أم��ل أن تحظى 
جميع املشاريع املتعلقة بالكرة 
باالهتامم الالزم من بنية تحتية 
ومالعب. وأن تنال كافة األندية 
االهت��امم الالزم واملناس��ب لها 
وهو م��ا نتمناه م��ن حكومتنا 
توجيهات  م��ع  متاش��يا  املوقرة 
وتلبي��ة  الرش��يدة  القي��ادة 

لتطلعات الشباب البحريني “.
 وتاب��ع:”إن ن��ادي البديع وهو 
يخ��وض غ��امر ال��دوري للمرة 

األوىل والذي صادف تغيري اسمه 
اىل دوري نارص بن حمد املمتاز 
لك��رة القدم ليتمن��ى أن يقدم 
مس��تويات كب��رية تليق باس��م 
ويثبت  الدوري  وباسم  املنطقة 
بأن الخيول الخرضاء ال تقل شأنا 

عن بقية األندية البحرينية.
الش��كر  كل  وأضاف:”ختام��ا   
والتقدير لالتحاد البحريني لكرة 
القدم ع��ىل جهوده��م الكبرية 
س��بيل  والحالي��ة يف  الس��ابقة 
إنج��اح وتطوير منظومة العمل 

الريايض يف اململكة “.
األول  النائ��ب  أك��د  ب��دوره،   
لرئيس مجلس إدارة نادي الحد 
الدكت��ور  املستش��ار  الري��ايض 
محمد املجبل عىل أننا يف نادي 
الحد من أوائل الداعمني لفكرة 
الكروي��ة‘  مس��ابقاتنا  تطوي��ر 
فتغيري مسمى دورينا بأن يحمل 
أسم شخصية قيادية متمثلة يف 
ش��خص سمو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة، والذي بال شك 
حق��ق النجاحات يف العديد من 
عىل  تعمل  وس��وف  األصعدة‘، 
إحداث نقل��ة فريدة من نوعها 

وستش��هد تحول كرتنا من عرص 
الهواية اىل عرص االحرتاف.

 وأض��اف املستش��ار الدكت��ور 
ب��ن  ن��ارص  املجب��ل أن دوري 
حمد س��يكون الركيزة االساسية 
لبن��اء مس��ابقة قوي��ة ومرحلة 
أولية لتصحيح مفاهيم مسابقة 
دورين��ا، والذي س��يأيت بالنتائج 
االيجابي��ة م��ن حي��ث قيم��ة 
وتطورها،  ومس��تواها  املسابقة 
وهذا سيعطي دافع قوي لجميع 
األندية باالهتامم مبشاركة فرقها 
يف هذه املسابقة‘ كام أن املردود 
س��يتغري عىل األندية وستتمكن 
من االستفادة مادياً، األمر الذي 
س��ينعكس عىل تطور مس��توى 
الالعبني املحليني مام سيصب يف 

مصلحة املنتخبات الوطنية.
ومث��ن املستش��ار املجب��ل عىل 
الجه��ود املبذول��ة والدعم من 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  قب��ل 
والرياض��ة‘ فم��ع وج��ود ذلك 
الدعم س��يتغري مس��توى الفرق 
وستكون هناك االثارة والحامس 
يف املس��ابقة‘ خاص��ة اذا قامت 
الوزارة بتخصيص موازنة خاصة 

الستقطاب العبني محرتفني عىل 
مستوى الس��وبر لجميع الفرق 
ملا له من تأثري قوي عىل مستوى 

الفرق واملسابقة. 
 وأك��د النائ��ب األول لرئي��س 
ن��ادي الح��د ع��ىل أن االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الق��دم ميلك 
الكثري م��ن الخامات والكفاءات 
التي تس��اهم وبشكل  الوطنية 
كبري يف رقي املسابقة وتطويرها 
والقادرة عىل تنفيذ روئ وأفكار 
سمو الش��يخ نارص بن حمد يف 

تطوير مسابقة الدوري.
 واختت��م النائ��ب األول لرئيس 
الح��د  ن��ادي  إدارة  مجل��س 
أن  متمني��اً  حديث��ه  الري��ايض 
يصب��ح دوري نارص ب��ن حمد 
باملنطقة  الرائدة  الدوريات  من 
ونح��ن يف مجل��س إدارة نادي 
الح��د الري��ايض عىل ثق��ة بأن 
داعمة  س��تكون  األندية  جميع 
لهذه املرحلة املهمة يف مس��رية 
عموم��ا  البحريني��ة  الرياض��ة 

والكرة البحرينية خصوصا.
 من جهت��ه، قال نائ��ب رئيس 
نادي الش��باب حسن سعيد إن 

رعاية س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة للدوري املمتاز 
تحت مس��مى دوري نارص بن 
حمد املمتاز لكرة القدم سيكون 
ل��ه العديد م��ن االنعكاس��ات 

اإليجابية.
أن  س��عيد  حس��ن  وأض��اف   
رعاية س��موه للدوري س��تثمر 
عن اهتامم كبري ل��كل الجهات 
واألطراف املعنية بإقامة الدوري، 
وذلك عرب تكثي��ف الجهود من 
أجل إخ��راج الدوري بالش��كل 
ال��ذي يلي��ق براعي املس��ابقة، 
بالغا  اهتامم��ا  حيث سنش��هد 
والتنافس��ية  الفنية  بالجوان��ب 
واإلدارية والتنظيمية واإلعالمية 

والتسويقية.
 وأكد حسن س��عيد أن النجاح 
التنظيمي سيكون حليف دوري 
نارص بن حمد املمتاز، خاصة ملا 
عرف من س��موه من دور كبري 
يف دعم الرياضة البحرينية وكرة 

القدم.
 وأش��ار إىل أن وج��ود مكافآت 
س��تحفز  أعلنت  الت��ي  الف��وز 
الفرق لب��ذل املزيد من الجهود 
يف س��بيل التناف��س عىل حصد 
النقاط، مؤكدا أن هذه الخطوة 
أحدثت نقل��ة نوعية يف العمل 
لدى الفرق التي باتت عىل أهبة 

االستعداد النطالق الدوري.
 واختتم حديثه قائال بأن الدوري 
سيشكل بال شك نقطة إيجابية 
يف مش��وار املس��ابقة، خصوصا 
مع رعاية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليف��ة، وهي الرعاية 
التي س��يكون لها األثر البالغ يف 

توفري أسباب النجاح للدوري.

رؤساء األندية يشيدون بدوري “ناصر بن حمد الممتاز” لكرة القدم )3(
الدوسري: سموه عودنا على التميز وننتظر نسخة مغايرة

سموهمجبل: نقلة فريدة من نوعها للدوري برعاية  للدوري  تنظيمي  نجاح  سعيد: 

جانب آخر من قرعة دوري ناصر بن حمد

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي:

من مراسم القرعة من قرعة الدوري

سمو الشيخ ناصر بن حمد

شعار دوري ناصر بن حمد

شعار اتحاد الكرة

حسن سعيدمحمد المجبلعلي الدوسري



أكد منتخبن��ا الوطني األول لكرة اليد 
صدارت��ه املطلقة للمجموع��ة الثانية 
م��ن ال��دور الرئييس ل��دورة األلعاب 
اآلسيوية الثامنة عرشة واملقامة حالياً 
مبدينية جاكرت��ا وباملبانغ، حيث نجح 
أحمر اليد من اكتساح نظريه منتخب 
هونغ كونغ بنتيج��ة 43/ 19 يف اللقاء 
ال��ذي جمع بن املنتخب��ن يوم أمس 
GOR pop� )للجمع��ة ع��ى صال��ة 
kicibubur( التي تحتضن املنافسات، 
لريف��ع منتخبن��ا رصي��ده إىل النقطة 
السادس��ة ومحققاً العالمة الكاملة يف 
ص��دارة املجموعة، بع��د أن كان قد 
ضمن تواجده يف الدور نصف النهايئ 
مس��بقاً بفوزه عى كوري��ا يف الجولة 

السابقة.
ومل يج��د منتخبن��ا أي صعوب��ة تذكر 
يف تحقي��ق انتصار عريض ومس��تحق 
ع��ى منافس مل يكن بذات املس��توى 
واإلمكاني��ات، حي��ث ف��رض العب��وا 
ع��ى  املطلق��ة  س��يطرتهم  األحم��ر 
اللق��اء منذ الش��وط األول  مجريات 
للمباراة وال��ذي انتهى بتقدم األحمر 

بواقع 21/ 11.
واس��تغل مدرب املنتخب االيسلندي 
آرون كريستيانس��ن مواجه��ة األمس 
التاح��ة الفرصة أم��ام الالعبن الذين 
مل يحصلوا ع��ى الفرص��ة الكاملة يف 
اللقاءات الس��ابقة، حيث اعتمد عى 
عي��ى خل��ف يف حراس��ة املرمى إىل 
جانب حسن البابور وعيل عبدالقادر 
ومحمد حبيب، يف حن ش��ارك حسن 
ش��هاب يف مرك��ز الدائ��رة وكان معه 
يف الخط األمام��ي محمود عبدالقادر 

وبالل بشام.
وف��رض منتخبنا أس��لوبه عى املباراة 
حيث سيطر عليها رسيعاً منذ الشوط 
األول مس��تفيداً من فارق اإلمكانيات 
والق��درات بينه وبن منافس��ه، األمر 
الذي س��هل مهم��ة أخذ الف��ارق يف 
النتيج��ة عن طري��ق الدف��اع القوي 
والتحول الرسيع بالكرة من الدفاع إىل 
الهجوم عى طريقة الفاس��ت بريك، 
ليجد منتخبنا نفسه متقدماً بفارق 6 
أهداف يف وقت مبكر، وهو ما حافظ 

عليه وزاده يف مجريات املباراة.
وحافظ مدرب املنتخب عى األس��اء 
الرئيس��ية يف تش��كيلة األحمر والتي 
خاض��ت اللق��اءات الخمس��ة الت��ي 
س��بقت هذه املواجه��ة، حيث فضل 
املب��اراة إعطائه��م قس��ط إضايف من 
الراحة والتحضري ملباراة نصف النهايئ 
املرتقب��ة والتي س��تضمن ألحمر اليد 
الحصول ع��ى ميدالية ملونة يف حال 

فوزه وتأهله للنهايئ.

محفوظ: تركيزنا منصب 

على نصف النهائي

ق��ال العب منتخبنا الوطني لكرة اليد 
كمي��ل محف��وظ ان تركي��ز املنتخب 
تح��ول اآلن إىل الدور نص��ف النهايئ 
م��ن املنافس��ات، وأش��ار “تخطين��ا 
املرحل��ة الثانية م��ن البطولة بنجاح 
وبالعالم��ة الكاملة، وه��ذا ايجايب يف 
مشوار املنتخب التصاعدي يف الدورة، 
لكن اآلن أمامنا مرحلة صعبة ومهمة 
تتمثل يف الدور نص��ف النهايئ والت 
بالتأكيد س��تكون أصع��ب بكثري من 
املرحلتن السابقتن، ولهذا تركيزنا من 
اآلن تحول نحو املرحلة الجديدة من 

املنافسة”.
وتابع كميل “مل تكن املباريات الست 
الت��ي خاضه��ا املنتخ��ب س��هلة، بل 
عى العك��س كانت املنافس��ة كبرية 
قوية  واجهناه��ا  الت��ي  واملنتخب��ات 
ومس��تعدة للبطولة، لك��ن إمكانيات 
العبين��ا وخربتهم هي التي حس��مت 
األمور إضاف��ة إىل العمل الكبري الذي 
يقوم ب��ه الجهازين الفن��ي واإلداري 

للمنتخب”.
وعن سهولة مباراة األمس أمام هونغ 

كون��غ أوضح “املباراة مل تكن س��هلة 
نظراً ألهميتها بالنس��بة لن��ا، كوننا 
كن��ا نرغب يف الفوز واالس��تفادة من 
املب��اراة، ولهذا حاف��ظ املنتخب عى 
أس��لوبه القوي والتصاع��د يف األداء، 
األم��ر ال��ذي أظهر الف��ارق الكبري يف 

االمكانات ورجح كفة املنتخب”.

خلف: مستعدون لنصف 
النهائي

أك��د ح��ارس منتخبنا الوطن��ي لكرة 
اليد عيى خلف اس��تعداد املنتخب 
للدور نص��ف النهايئ من الدورة، قال 
“سنكون مستعدين اآلن للدور نصف 
النه��ايئ من املنافس��ات، بعي��داً عن 
هوية املنافس الذي سنواجهه يف هذا 
الدور، إال أننا س��ركز عى االستعداد 
لهذا الدور بالصورة األفضل وتصحيح 
األخط��اء الت��ي وقع به��ا الالعبون يف 
املباريات السابقة من أجل تالفيها يف 
املرحلة القادمة األهم خالل مش��وار 

الدورة”.
وتابع “املنافسات وصلت إىل مراحلها 
األخرية، وهذا ما يزيد من اإلثارة وقوة 
املنافس��ة بن املنتخبات األربعة التي 
بقيت، ونح��ن بدورنا س��نعمل عى 
االستعداد والتحضري لهذه املرحلة من 
أجل تحقي��ق الهدف الذي قدمنا من 

أجله”.
وع��ن س��هولة مواجهة األم��س أمام 
هون��غ كونغ أوض��ح “ال توجد مباراة 
س��هلة يف ال��دورة، بل نح��ن من قام 
بجعلها سهلة من خالل البداية القوية 
يف الشوط األول والثاين وفرض أسلوب 
لعبن��ا عى الخص��م بالدف��اع القوي 
والفاس��ت بري��ك، وهذا م��ا أعطانا 
األفضلية يف املباراة إىل جانب الفارق 

يف االمكانات”.

منتخب البولينج يخوض 
منافسات الفرق اليوم

يخوض منتخبنا الوطني للبولينج ثاين 
منافس��اته بدورة األلعاب اآلس��يوية، 
وذلك باملش��اركة يف منافسات الفرق 
التي تنطلق اليوم الس��بت يف الساعة 
التاس��عة صباحاً بتوقيت اندونيس��يا 
)الخامس��ة صباح��اً بتوقي��ت مملكة 
التي  املنافسات  وتس��تمر  البحرين(، 
تقام ع��ى فرتتن صباحية ومس��ائية 
مل��دة 6 س��اعات تتخللها ف��رتة راحة 

اجبارية للفرق.
املنافس��ات 16 فريق��اً  ويش��ارك يف 
امليداليات  تحقيق  سيتنافس��ون عى 
الثالث امللون��ة بالحصول عى املراكز 
األوىل يف الرتتي��ب الع��ام م��ن خالل 
جمع أكرب عدد من الخش��بات، وهو 
ما سيعطي صاحبه امليدالية الذهبية، 
ويتوق��ع أن تك��ون املنافس��ة وكبرية 
وقوية م��ن جانب الفرق املش��اركة، 
وذلك عى خلفية النتائج التي شهدتها 
منافس��ات الث��اليث يوم أم��س األول، 
باإلضاف��ة إىل ق��وة الفرق املش��اركة 
وامتالكه��ا ألفضل الالعب��ن املحرتفن 

عى مستوى العامل.
ويتطل��ع املنتخ��ب إىل تحقيق نتيجة 
ايجابية ومرشفه يف منافس��ات اليوم، 
وذلك عائ��د ملا حقق��ه الالعبون من 
أرقام كبرية يف الثاليث، اضافة إىل تقارب 
مس��توى العبي املنتخب، األمر الذي 
يعطي فرص��ة كبرية للمنافس��ة عى 
املراك��ز األوىل والحص��ول عى أفضل 
ترتي��ب، إال أن ذلك س��يكون مرهون 
بتحقي��ق أكرب ع��دد من الخش��بات 
خالل األش��واط األوىل وصوالً إىل آخر 
األش��واط الت��ي تكون فيه املنافس��ة 

واضحة املعامل.
وبن��اء ع��ى النتائج الفردي��ة لالعبن 
س��يتحدد هوية الالعبن املتأهلن إىل 
آخر منافس��ات البولينج واملتمثلة يف 
مسابقة االس��اتذة التي متتاز بطابعها 
التنافيس الخاص، األمر الذي س��ريفع 
من حدة املنافس��ة يف مسابقة الفرق 

كون جميع الالعبن يأملون يف تحقيق 
أفض��ل أرق��ام م��ن أج��ل التأهل إىل 

مسابقة األساتذة.

عبداهلل: جاهزون لمنافسة 
الفرق

أكد العب منتخبن��ا الوطني للبولينج 
عبدالل��ه عبدالكريم جهوزية الالعبن 
لخوض منافس��ات الفرق اليوم ضمن 
ثاين منافسات املسابقة، وقال عبدالله 
“الالعبون الس��تة عى أتم االستعداد 
والجهوزية ملس��ابقة الفرق التي تعترب 
مختلف��ة وذات موازي��ن خاص��ة يف 
املنافس��ة عن مسابقة الثاليث السابقة، 
ولهذا نأمل أن نوفق يف األداء وتسجيل 
أكرب عدد من الخشبات خالل الفرتتن 
األوىل والث��اين، م��ا يعطين��ا أفضلي��ة 
يف املنافس��ة بق��وة وتحقي��ق نتيجة 

ايجابية”.
وأضاف “منتلك مجموعة من الالعبن 
املنافس��ة،  والقادرين عى  البارزي��ن 
وهذا ما يرفع من معنويات املجموعة 
وحاس��هم لتحقيق نتيجة أفضل من 
مس��ابقة الث��اليث التي مل نوف��ق فيها، 
والت��ي تأثرنا خاللها ببع��ض العوامل 
الت��ي من املف��رتض أن نتالفها ونكون 

عى املوعد اليوم”.
وتوقع عبدالله أن تس��تمر املنافس��ة 
بقوة وبص��ورة أكرب بن جميع الفريق 
م��ن  األول  “الي��وم  أوض��ح  حي��ث 
منافس��ات الرجال أظهر قوة الالعبن 
املشاركن، ولهذا أتوقع منافسة رشسة 
من جمي��ع املنتخبات دون اس��تثناء، 
واألك��ر هدوءا وتركي��زاً من بن هذه 
الفرق س��يكون األكرب لحص��د املراكز 
األوىل يف الرتتي��ب، ونأم��ل أن نك��ون 

بينهم”.

حسن ومريم يبدأن اليوم 
منافسات الشوزن

يبدأ ثنايئ الشوزن حسن ماجد ومريم 

حس��اين الي��وم منافس��ات مس��ابقة 
الش��وزن الت��ي تعترب األخ��رية ضمن 
س��تكون  الرماي��ة، حيث  منافس��ات 
الرامي��ة مري��م ع��ى موعد م��ع أول 
الج��والت من املس��ابقة يف الس��اعة 
الثامن��ة صباح��اً بتوقيت أندونيس��يا 
)الرابع��ة فج��راً بتوقي��ت البحرين(، 
حيث تشارك مريم يف املجموعة الثانية 
من الرماة من أصل 4 مجموعات، يتم 
خاللها احتساب عدد النقاط املسجلة 
لكل رامية يف الجولة األوىل ثم الثانية 
التي تقام يوم غٍد عى أن يتم تحديد 
هوي��ة املتأهل��ن لل��دور النهايئ من 

املسابقة.
أما حس��ن فه��و اآلخر س��يكون عى 
موع��د مع أول جوالته التي تنطلق يف 
الثامنة والنصف، وذلك عندما يخوض 
التاسعة واألخرية  منافسات املجموعة 
يف املس��ابقة، والتي يش��ارك فيها 30 
رامي يتأهل من بينهم أصحاب املراكز 
األوىل للدور النهايئ، حيث س��يخوض 
اليوم وغٍد منافسات التصفيات األوىل 
والثانية عى أن يكون من بن املتأهلن 

للنهايئ يوم غد.
وكان الثن��ايئ قد أنهت اس��تعداداتها 
يوم أم��س ع��ى املض��ار املخصص 
امل��درب  وب��إرشاف  للمنافس��ات، 
فالريي تيموخن ال��ذي وقع عى آخر 
اس��تعدادات العبيه للمنافس��ات من 
خالل التدري��ب الرئييس الذي خاضاه 
مبش��اركة بقي��ة الرماة املش��اركن يف 
ال��دورة، وذلك به��دف الوقوف عى 
جهوزيته��م والتع��رف عى مس��توى 

املنافسن عموما.
وبانالرتكي��ز واإلرصار عى الثنايئ خالل 
التدريب��ات الت��ي اتس��مت بالندي��ة 
والحاس الكبريين، حيث سعى الثنايئ 
لتحقي��ق أكرب اس��تفادة ممكن خالل 
التدريب الرسمي األخري واالعتياد عى 
األج��واء العامة للمض��ار قبل خوض 
املنافسات التي ينتظر أن تكون مثرية 

صباح اليوم.

محمود ينهي مشاركته

ومن جانب آخر أنهى الرامي محمود 
حاج��ي مش��اركته يف ال��دور باحتالل 
املرك��ز 11 يف نهايئ مس��ابقة 300 مرت 
بندقية، وذلك بالرغ��م من نجاحه يف 
املنافس��ة ع��ى املراك��ز الثالثة األوىل 
بق��وة يف األش��واط الثالث��ة األوىل، إال 
أن��ه تراجع بعد ذلك تاركاً املجال أمام 
منافسه للتقدم جراء ابتعاد تصويباته 
عن الهدف والضغط الكبري الذي كان 

يعاين منه خالل املنافسة.

فاليري: حرارة األجواء مؤثرة 
والدورة مهمة

الوطن��ي  منتخبن��ا  م��درب  وص��ف 
للش��وزن فالريي تيموخن أجواء دورة 
األلعاب اآلسيوية باألفضل، وقال “أرى 
هذه األجواء عى أنها األفضل واألمثل 
للمنافس��ة، ونح��ن نعط��ي أهمي��ة 
كبرية لهذه املش��اركة التي نسعى من 
خاللها إىل املنافسة عى التأهل للدور 
النهايئ من املس��ابقة بالنسبة للرجال 

والسيدات”.
وأض��اف “م��ا يخيفن��ي ويقلقني هو 
ح��رارة األجواء الت��ي تؤثر عى جميع 
الرماة وعى تركيزهم، فهذه املنافس��ة 
تحتاج إىل تركيز كب��ري واتخاذ قرارات 
رسيع��ة م��ع ردة الفع��ل، ويف ه��ذه 
األج��واء الحارة يك��ون الرامي عرضة 

للتأثر والتعب”.
أش��ار تيموخن إىل جهوزي��ة الالعبن 
لخ��وض  جاه��ز  “الثن��ايئ  بالق��ول 
املنافسات، لكن يف منافسات الشوزن 
يك��ون اإلع��داد الذهن��ي ه��و األكرب 
واألهم، ولهذا أنا أحاول دامئاً تعليمهم 
كيفية التفك��ري والتعامل مع مختلف 
الظ��روف واملواق��ف به��دف الرتكيز 
ع��ى اله��دف نقط��ة بنقط��ة وعدم 
التأثر بالجوان��ب األخرى، مع رضورة 
املحافظة عى النس��ق العام بالنس��بة 
للرامي واألس��لوب ال��ذي اعتاد عليه 

لدخول املنافسات”.

جاكرتا تحييكم

� احتفل��ت بعث��ة اململك��ة يف مدين��ة 
باملبان��غ بعي��د مي��الد الع��ب منتخب 
البولينج عمر املضحيك الذي أكمل عامه 
العرشي��ن، ومتن��ى أعضاء البعث��ة عمراً 
مديدياً وعيش��اً رغيداً وفوزاَ أكيد لالعب 

يف عامه الجديد.
� تواج��دت القناة الرياضي��ة لتفلزيون 
البحري��ن يف القري��ة الرياضي��ة مبدينة 
باملبان��غ، وذل��ك بهدف عم��ل التقارير 
االخبارية املتعلقة باأللعاب املشاركة يف 
هذه املدينة، وقام املراسل أحمد محمد 
واملص��ور عبدالله ش��اهن بإجراء عديد 
املقابالت م��ع نائب مدي��ر البعثة عيل 
ياس��ن والفود اإلداري واإلعالمي إضافة 

إىل العبي الرماية والبولينج.
� حرص والد الالعب عمر املضحيك عى 
التواجد يف الصالة الرئيس��ية ملنافس��ات 
البولين��ج، وذلك للوق��وف خلف ولده 
وتشجيعه يف مش��اركته األوىل باألسياد، 
حي��ث التقى مبدرب املنتخب مس��عود 
صاب��ري والالعبن بعد نهاية منافس��ات 

اليوم األول وتبادل معهم األحاديث.
� هطل��ت أمط��ار مفاج��أة ي��وم أمس 
األول ع��ى مدين��ة باملبانغ الت��ي تقام 
عليها فعاليات الدورة مع جاكرتا، وذلك 
أثناء ع��ودة العبي منتخب البولينج من 
منافس��ات الث��اليث، ليه��رع الالعبون يف 
الج��ري الرسي��ع من أج��ل الوصول إىل 
مبن��ى البعثة، تاركن خلفه��م اإلعالمي 

عيى عباس وسط األمطار.
� بات املصارع الرتكاين رس��تم نازاروف 
أول ريايض يسقط يف اختبار الكشف عن 
املنشطات خالل دورة األلعاب اآلسيوية 
باندونيس��يا، حيث تم  املقام��ة حالي��اً 
استبعاده رسمياً من املنافسات وشطب 
نتائج��ه التي س��جلها يف 19 أغس��طس 

بحسب اللجنة األوملبية.

أحمر اليد يؤكد صدارته ويستعد لنصف نهائي األسياد
اكتسح هونغ كونغ بفارق 24 هدًفا

اندونيسيا         حسن علي وعيسى عباس         تصوير: علي الحلواجي

فوز عريض لمنتخبنا الوطني لكرة اليد

حسن ماجد ومريم حساني خالل التدريب األخير

منتخب البولينغ المشارك بدورة األلعاب اآلسيويةكميل محفوظعيسى خلف

جانب من مباراة المنتخب أمام هونغ كونغ

فاليري تيموخن
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تنطلق اليوم الس��بت منافسات رياضة 
ألعاب القوى بدورة األلعاب اآلس��يوية 
الثامن��ة عرشة الت��ي تحتضنها مدينتي 
جاكرتا وباملبانغ حتى 2 سبتمرب املقبل 
وذلك عىل س��تاد “غيلورا بونغ كارنو” 
بالعاصم��ة اإلندونيس��ية جاكرتا الذي 
احتضن حفل االفتتاح، حيث تعترب “أم 
األلع��اب” واحدة م��ن الرياضات التي 
تعول عليها مملكة البحرين يف تحقيق 
غلة وافرة م��ن امليدالي��ات امللونة يف 
املعرتك اآلس��يوي، كام أنه��ا متثل أحد 
أه��م الرياضات املدرج��ة ضمن دورة 

األلعاب اآلسيوية.
ويدخل منتخب ألعاب القوى بقامئة 
تتك��ون من نح��و 38 ع��داء وعداءة 
تض��م كوكبة م��ن العن��ارص املتميزة 
يف الرسع��ات واملس��افات املتوس��طة 
رصيدا  ميتلك��ون  والذين  والطويل��ة، 
كب��را م��ن اإلنجازات عىل املس��توى 
القاري والعامل��ي؛ بهدف إحراز إنجاز 
تاريخي جديد أللعاب القوى بش��كل 
خ��اص والرياضة البحريني��ة عموما، 
حيث متك��ن منتخب ألع��اب القوى 
يف النس��خة املاضية الت��ي اقيمت يف 
“إنشيون 2014” من الحصول عىل 18 
ميدالية ملونة م��ن بينها 9 ميداليات 
ذهبي��ة و6 فضي��ات و3 برونزي��ات 
ليخ��رج منتخب ألع��اب القوى بأكرب 
حصاد من الذهب يف تاريخ مشاركات 
مملك��ة البحري��ن ب��دورات األلعاب 
اآلس��يوية يف جدول امليداليات العام 
ويع��زز موق��ف اململك��ة يف الرتتيب 
العام بحلولها يف املركز 12 من بني 46 
دولة آسيوية، فيام جاء منتخب ألعاب 
الق��وى يف املركز الثاين مبس��ابقة “أم 
األلعاب” خلف الص��ني التي أحرزت 
40 ميدالي��ة من بينها 15 ذهبية فيام 

أحرز منتخبنا 9 ذهبيات.
وتض��م قامئة منتخب الرج��ال كال من 
أندرو فيرش، سعيد العمري )سباق 100 
مرت للرجال(، يعقوب سامل، أندرو فيرش 
)سباق 200 مرت للرجال(، عيل خميس، 
عب��اس أبوبك��ر )400 م��رت للرج��ال(، 
الصديق ميخ��و، أبراهام روتيش )800 
م��رت للرجال(، الصدي��ق ميخو، محمد 
أي��وب )1500 م��رت للرج��ال(، ج��ون 
كيبي��ت، ايفانس روثو )س��باق 3 آالف 
موان��ع للرجال(، برهان��و مياتو، ألربت 
روب )س��باق 5 آالف م��رت للرج��ال(، 
أبراهام ش��روبن، حس��ن شاين )سباق 
10 آالف م��رت للرجال(، أن��درو فيرش، 
س��عيد العمري، يعقوب س��امل، موىس 
عيىس )س��باق 100x4 تتابع للرجال(، 
عيل خمي��س، عباس أبوبك��ر، أبراهام 
 400x4 روتيش، يعقوب س��امل )سباق
تتابع للرج��ال(، عيل خمي��س، عباس 
أبوبكر، سعد سامل مبارك، عبدالرحمن 
خميس )سباق 400x4 متنوع للرجال(، 
عبدي إبراهيم، الحسن العبايس )سباق 

املاراثون للرجال(.
ك��ام تض��م القامئة منتخب الس��يدات 
املكون من هاج��ر العمري، أديديونغ 
أوفونايم )س��باق 100 مرت للسيدات(، 
)س��باق 200 مرت للس��يدات(، س��لوى 
عيد ن��ارص، إميان عيىس )س��باق 400 
مرت للس��يدات(، مارت��ا هرباتو، منال 

البحراوي )س��باق 800 م��رت للرجال(، 
كالكي��دان  بي��الي،  جاش��او  تقس��ت 
م��رت   1500 )س��باق  جبرزهجن��ي 
للس��يدات(، وينفرد موتييل )س��باق 3 
آالف موان��ع للس��يدات(،  كالكي��دان 
جبرزهجني، بنتو ايداو )سباق 5 آالف 
مرت للسيدات(، ايونيس جومبا، شيتاي 
اشتي )سباق 10 آالف مرت للسيدات(، 
أمينات يوس��ف، أولكيم��ي موجيدات 
)س��باق 400 مرت حواجز للس��يدات(، 
روز جيلمو )سباق املاراثون للسيدات(، 
ن��ورة جاس��م )قذف القرص(، س��لوى 
عي��د، أمينات يوس��ف، امي��ان عيىس، 
أدي ديون��غ )س��باق 100x4 مرت تتابع 
للسيدات(، س��لوى عيد، كيمي أدكويا، 
إميان عيىس، أمينات يوس��ف )س��باق 
من��ال  للس��يدات(،  تتاب��ع   400x4
البحراوي، سلوى عيد، أمينات يوسف، 
أدي ديون��غ )س��باق 4x400 متن��وع 

للسيدات(.
ويب��دأ منتخ��ب ألعاب الق��وى اليوم 
مش��واره اآلسيوي باملشاركة يف نهائيني، 
وهو نه��ايئ س��باق املاراث��ون للرجال 
ملس��افة 42 كيلومرتا، والذي سيش��ارك 
في��ه كال من عبدي إبراهيم والحس��ن 
العب��ايس الس��اعة السادس��ة صباح��ا 
بتوقيت جاكرتا )الثانية صباحا بتوقيت 
مملكة البحرين( ونهايئ سباق 10 آالف 
مرت للسيدات مبشاركة كال من ايونيس 
جومبا والعداءة ش��يتاي اشتي الساعة 
الثامن��ة مس��اء بتوقي��ت جاكرتا، فيام 
سيش��ارك كال من عيل خميس وعباس 
أبوبكر يف التصفية األوىل لس��باق 400 
م��رت الس��اعة 11:10 صباح��ا بتوقيت 
جاكرت��ا، وستش��ارك كال م��ن هاج��ر 
العمري وأديدونغ اوفونايم يف التصفية 
األوىل لس��باق 100 م��رت، وس��يخوض 
كال من أندرو فيرش وس��عيد الهاجري 

التصفية األوىل لسباق 100 مرت للرجال 
الساعة  7:30 مس��اء بتوقيت جاكرتا، 
وس��تخوض كال من س��لوى عيد واميان 
عيىس التصفية األوىل لس��باق 400 مرت 
للس��يدات الساعة 8:35 مساء بتوقيت 

جاكرتا.
روث  األوملبيت��ني  البطلت��ني  وتعت��رب 
جيبيت صاحب��ة ذهبي��ة أوملبياد ريو 
موان��ع  م��رت  آالف   3 بس��باق   2016
للسيدات وايونيس كروا صاحبة فضية 

املاراثون أبرز الغائبني عن الحدث. 

أحمد: عداؤونا جاهزون وعيوننا 
على الذهب

أكد املدير التنفيذي لالتحاد البحريني 
أللعاب القوى يوس��ف أحمد جاهزية 
املنتخ��ب للمش��اركة يف دورة األلعاب 
الثامن��ة عرشة، مش��را إىل  اآلس��يوية 
أن معظ��م العدائ��ني والع��داءات قد 
وصل��وا إىل جاكرت��ا، وبانتظ��ار وصول 
البقي��ة خالل الف��رتة القليلة املقبلة يف 
ظل اختالف توقيت موعد منافس��ات 
السباقات التي ستقام يف الفرتة من 25 

لغاية 30 أغسطس الجاري.
وأض��اف أحمد بأن الع��داؤون خاضوا 
سلسلة من التحضرات املحلية، إضافة 
إىل املعسكرات الخارجية، وهم عىل أتم 
االستعداد لخوض املعرتك القاري وسط 
دعم واهتامم من النائب األول لرئيس 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
ومتابع��ة نائب رئي��س االتحاد محمد 

عبداللطيف بن جالل.
وأض��اف أحمد بأنه ع��ىل تواصل دائم 
مع األطقم الفنية واإلدارية والعدائني؛ 
بهدف توفر املن��اخ املالئم لهم وتلبية 
جميع احتياجاتهم مبا يكفل لهم األجواء 

متطلعا  القاري��ة  للمش��اركة  املثالي��ة 
ألن يوفق عداؤون��ا يف الخروج بأفضل 
النتائج واملس��تويات وتحقيق حصيلة 
كبرة تف��وق ما تحقق م��ن ميداليات 
ملونة يف آسياد إنشيون، مع الرتكيز عىل 
امليدالي��ات الذهبي��ة بالدرجة األوىل، 
خصوص��ا وأن أرقام ونتائج العدائني يف 
البط��والت وامللتقي��ات املاضية تبعث 

عىل التفاؤل.
وأكد أحم��د بأن اتح��اد ألعاب القوى 
يس��ر عىل خطى س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة تجس��يدا لش��عار 
ع��ام الذهب فق��ط، وهو ما يش��كل 
الحافز األك��رب أمام العدائ��ني لتحقيق 
افضل النتائج، معربا عن ش��كره للجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة ع��ىل االهت��امم 
وتذلي��ل العقب��ات ك��ام ش��كر الوفد 
اإلداري وكل من س��اهم يف إمتام أمور 

املشاركة.

سباع يخسر من األوزبكي 
بافتتاح منافسات الجوجيتسو

مبس��ابقة  مش��اركته  مس��تهل  يف 
األلع��اب  دورة  ضم��ن  الجوجيتس��و 
اآلس��يوية الثامنة عرشة خرس الالعب 
ميثم س��باع أمام الالعب األوزبكستاين 
)وزن   ”khomidjon muminov“
69 كغ( بنتيجة 5/2 وذلك عىل القاعة 
الرياضية مبدينة “غيلورا بونغ كارنو”، 
حيث كانت اآلمال معلقة عىل س��باع 
للظه��ور بصورة أفضل وامليض قدما يف 
مش��واره املس��ابقة، بيد أنه خرس من 

الدور األول ليودع املنافسة.
وتس��تمر اليوم منافسات الجوجيتسو، 
حيث سيش��ارك كال من عبدالله سينا 
منفردي ومحمد عبدالعزيز ابوادريس 
يف وزن 62 كغ، بينام سيش��ارك محمد 
غري��ب ب��وزن 94 ك��غ، وس��تنطلق 

املنافس��ات يف مت��ام الس��اعة العارشة 
صباح��ا بتوقي��ت جاكرتا )السادس��ة 

صباحا بتوقيت مملكة البحرين(.
منتخ��ب  إداري  أك��د  ذل��ك،  إىل 
الجوجيتس��و عن استغرابه من خسارة 
الالع��ب ميثم س��باع أم��ام األوزبيك، 
مش��را إىل أن��ه ال يع��رف األس��باب 
الحقيقية وراء الخس��ارة خصوصا وأن 
س��باع يتمت��ع بإمكانات جي��دة، وقد 
خاض أعدادا جيدا من أجل الجاهزية 
للمعرتك اآلس��يوي، وس��بق له أن نازل 
العبني من أبطال العامل يحملون الحزام 

األسود والبني.
وق��ال جناحي إن س��باع كان مرش��حا 
بقوة لصع��ود منصة التتوي��ج، ولكن 
أداءه أم��س كان غ��ر طبيعي، مضيفا 
“الخصم األوزب��يك مل يكن قويا وليس 
ضعيف��ا يف الوقت ذاته، ولكن س��باع 
مل يقدم مس��تواه املعهود، وهو يتمتع 
بخ��ربة كبرة ومل يدخ��ل بخوف، وهو 
أم��ر وارد يف ع��امل الرياض��ة، ونتمنى 
لباقي العبينا التعويض يف املنافس��ات 

القادمة”.

المالكي يشيد بقرار ناصر بن حمد 
بإلغاء العقوبات على الالعبين

أع��رب عض��و مجل��س إدارة اللجن��ة 
األوملبي��ة البحريني��ة، رئي��س لجن��ة 
الالعبني عمر املاليك عن خالص ش��كره 
وتقدي��ره ملمثل جالل��ة امللك لألعامل 
الش��باب، رئي��س  الخري��ة وش��ؤون 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة، 
رئيس اللجنة األوملبية س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة بعد صدور 
توجيه��ات س��موه بإلغ��اء عقوب��ات 
اإليقاف عىل الالعبني الصادرة بحقهم 
عقوبات من االتحادات الرياضية، فيام 
عدا العقوبات الصادرة بحق من ثبت 

تعاطيه املنشطات املحظورة.
وأوضح املاليك أن مبادرة سموه تركت 
أث��را طيب��ا يف نفوس جمي��ع الالعبني، 
وهي امتداد ملبادرات س��موه الداعمة 
الالعبني،  الرياضي��ني خصوص��ا  ل��كل 
منوه��ا بالحكم��ة الت��ي يحملها هذا 
الق��رار وبانعكاس��اته اإليجابي��ة عىل 
الالعب��ني الذين يش��ملهم القرار عىل 
وجه الخصوص يف االستفادة من هذه 
ال��دروس واس��تغالل ه��ذه القرارات 
بالش��كل الصحي��ح واملناس��ب بع��د 

عودتهم إىل املالعب.
وع��ىل صعيد، آخر أكد املاليك األهمية 
الكب��رة الت��ي تحمله��ا دورة األلعاب 
اآلس��يوية لدى مجل��س إدارة اللجنة 
األوملبي��ة؛ كونه��ا واح��دة م��ن أهم 
أن  إىل  مش��را  الرياضي��ة،  األح��داث 
املشاركة البحرينية يف الدورة ترمي إىل 
تجس��يد شعار سمو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة لتحقي��ق الذهب يف 
عام الذهب فقط، مشيدا بالنتائج التي 
يحققه��ا منتخب كرة الي��د يف الدورة 
بعد تأهل��ه لنصف النهايئ بكل جدارة 
واقت��دار، ك��ام عرب عن ثقت��ه يف بروز 
باق��ي املنتخب��ات الرياضي��ة خصوصا 
منتخب ألعاب القوى لتدش��ني حصاد 
اململك��ة من امليداليات امللونة، متمنيا 
لجميع أف��راد البعثة التوفيق والنجاح 
والعودة بإنجاز متميز يكتب بحروف 
من ذهب يف تاريخ الرياضة البحرينية.

رزان تحقق المركز 12 في 
الدراجات الهوائية

أح��رزت العبة منتخب الدراجات رزان 
صب��وح املرك��ز ال��� 12 يف س��باق ضد 
الساعة للدراجات الهوائية والذي امتد 
ل� 20 كيلومرتا مبشاركة 13 العبة لتودع 
املنافس��ة، في��ام أحرزت املرك��ز األول 
 na“ وامليدالية الذهبية الالعبة الكورية
ahreum”، وكان املركز الثاين وامليدالية 
yon� “للفضية م��ن نصيب الياباني��ة 
amine”، واملرك��ز الثال��ث وامليدالي��ة 
الربونزية من نصيب العبة هونج كونج 

.”wing yee“
وكانت رزان صبوح قد شاركت يف سباق 
الطريق يوم األربعاء املايض، لكن عطال 
فنيا طارئا تعرضت له مرتني يف الدراجة 
الرئيس��ة والدراجة االحتياط حال دون 
قدرته��ا عىل إمت��ام الس��باق، رغم أنها 
متكن��ت يف العط��ل األول م��ن تدارك 
الوقت واللحاق مبنافسيها برسعة فائقة 
قب��ل أن تتعرض لعط��ل آخر مع تبقي 

نحو 20 كيلومرتا عىل نهاية السباق.

ألعاب القوى البحرينية تبدأ التحدي اآلسيوي اليوم
األنظار تتوجه لنهائيي مارثوان الرجال والـ 10 آالف للسيدات

أندونيسيا           حسن علي، عيسى عباس           تصوير: علي الحلواجي

سلوى عيد من أبرز عداءات البحرينأولكيمي بطل 400 متر حواجز بالنسخة الماضية علي خميس حامل ذهبية 400 متر حواجز

رزان صبوح

عمر المالكي

لقطة لميثم سباع أمام الالعب األوزبكي

جانب من أحد السباقات بالدورة الماضيةأحمد جناحي يوسف أحمد
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الجولة  3

يخوض ممث��ل اململك��ة الفريق األول 
لكرة القدم بن��ادي املحرق، عند 6.45 
من مس��اء اليوم الس��بت، لق��اء أمام 
فريق األهيل الس��عودي، وذلك يف عىل 
االس��تاد الوطني ضمن ذهاب دور ال� 

32 لكأس العرب لألندية األبطال.
وتعترب مباراة اليوم الظهور األول ملمثل 
اململك��ة يف البطولة العربي��ة، بعد أن 
دش��ن الرفاع املشاركة البحرينية يوم 9 
أغسطس عرب لقاء الذهاب ضمن ذات 
ال��دور أم��ام فريق مولودي��ة الجزائر، 
وانتهى ملصلحة األخ��ر بهدفني مقابل 
واحد. ويسعى املحرق للظهور مبستوى 
إيج��ايب خالل مب��اراة الي��وم، وتقديم 
أفضل ما ميلك من أجل الخروج بنتيجة 
جيدة قبل لقاء اإلياب الذي س��يقام يف 

جدة يوم 24 سبتمرب املقبل.
ويقود فريق املح��رق املدرب الوطني 

سلامن رشيدة وطاقمه املعاون.
وكثف املحرقاوي��ون جرعة التدريبات 
والتحض��رات للمواجه��ة العربي��ة يف 
األيام املاضية، يف حني مل يخضع الفريق 
للراحة يف إج��ازة عيد األضحى املبارك، 

خاصة مع قرب موعد املباراة.

ختام التحضيرات

اليومي��ة  تدريبات��ه  املح��رق  اختت��م 
التحضري��ة للمب��اراة، بع��د أن خاض 
تدريب��ني م��ن أص��ل 3 تدريبات عىل 
االس��تاد الوطن��ي، في��ام كان الثال��ث 
واألخر أمس عىل ملعبه يف عراد، وفيه 
وض��ع الجه��از الفني بقي��ادة رشيدة 

اللمسات األخرة للفريق.

علي بن خليفة يزور التدريب

زار رئي��س االتح��اد البحرين��ي لك��رة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة، تدري��ب فري��ق املح��رق 
يوم أمس، وذل��ك بحضور األمني العام 

لالتحاد إبراهيم البوعينني.
والتقى رئيس اتحاد الكرة بأفراد فريق 
املحرق والجهازين الفني واإلداري حاثا 
إياهم عىل تقديم املستويات اإليجابية، 
ومتمنيا التوفيق لهم يف املهمة العربية.

معسكر داخلي

وكان املح��رق ق��د دخل يف معس��كر 
تأهًب��ا  امل��ايض؛  الخمي��س  داخ��يل 
واستعداًدا للمباراة، ضمن إطار حرص 
الجهازين الفن��ي واإلداري عىل الرتكيز 
م��ع الالعب��ني بش��كل كب��ر للمباراة 

والدخول يف أجوائها مبكرًا.
وأقي��م املعس��كر يف فن��دق “جروف” 

بجزر أمواج.

وصول األهلي

إىل  الس��عودي وص��ل  الفري��ق  وكان 
البحري��ن أم��س األول )الخميس( قبل 
يوم��ني من موع��د املب��اراة. ومل يخض 
الس��عوديون إال تدريب��ا واح��دا كان 
أمس عىل ملعب املباراة بعد وصولهم 
املتأخر مس��اء الخميس.  يش��ار إىل أن 
فندق الدبلومات هو مقر كس��ن وفد 
الفريق الس��عودي، في��ام حدد فندق 
“ك��راون بالزا” مق��رًّا لس��كن مراقب 
املباراة ومقيم الحكام وطاقم التحكيم.

أرجنتيني يقود الفريق السعودي

ويق��ود فريق نادي األهيل الس��عودي 
امل��درب األرجنتين��ي بابل��و غوي��دي، 
ويضم الفري��ق يف صفوفه ع��دًدا من 
الالعب��ني البارزين س��واء الس��عوديني 
العوي��س، واملدافع  كالحارس محم��د 
معتز هوساوي واملهاجم السوري عمر 

السومة.

طاقم التحكيم

يش��ار إىل أن املباراة س��يديرها طاقم 
تحكي��م من اإلم��ارات بقي��ادة حكم 
الس��احة يعقوب الح��امدي، ويعاونه 
سعود حسن وجمعة املخيني، والحكم 
الرابع حمد عيل. وسيكون املرصي عالء 

عبدالعزي��ز مراقًب��ا للمب��اراة، وطارق 
أحمد من العراق مقياًم للحكام.

االجتماع الفني 

عقد االجتامع الفن��ي الخاص باملباراة، 
صباح أمس )الجمع��ة(، يف مقر اتحاد 
الفريق��ني  ممث��يل  بحض��ور  الك��رة، 
وت��رأس  العالق��ة.   ذات  واألط��راف 
االجتامع مراقب املباراة، ومثل املحرق 
فيه مدير الفريق يوسف الجار واملنسق 

اإلعالمي الزميل محمد الجودر.
وش��هد االجت��امع االتفاق ع��ىل كافة 
األمور اإلدارية املرتبطة بإقامة املباراة، 
وتقرر أن يلعب املحرق باللون األحمر 

واألهيل السعودي باألخرض.

 أبوظبي تنقل المباراة

س��تكون مباراة اليوم منقولة عىل قناة 
أبوظب��ي الرياضي��ة الناق��ل الرس��مي 
لكأس الع��رب لألندية األبطال، عىل أن 
التحلييل،  االس��توديو  املباراة  يصاحب 
كام س��يتواجد الزميل اإلعالمي املراسل 
خال��د إبراهي��م يف أرضي��ة امللع��ب؛ 
اللقاءات  وإج��راء  امليدانية  للتغطي��ة 
اإلعالمية قب��ل وبعد املب��اراة. وكانت 
أبوظب��ي ق��د زارت تدريب��ات املحرق 
قبل أيام وأجرت لق��اءات مختلفة مع 

الجهازين الفني واإلداري والالعبني.

الدخول مجاني

وكان رئيس نادي املحرق الشيخ أحمد 
بن ع��يل آل خليفة قد وجه لفتح باب 
الدخول مجانا لجامهر املحرق؛ ملؤازرة 
الفري��ق خالل املواجه��ة العربية التي 

ستقام اليوم.

المؤتمر الصحافي

عقد مس��اء أمس املؤمتر الصحايف الذي 
يسبق املباراة، وذلك يف قاعة املؤمترات 
باالستاد الوطني. أعرب مدرب املحرق 
س��لامن رشي��دة يف بداي��ة املؤمتر عن 
ش��كره وتقديره لرئيس االتحاد العريب 
لكرة القدم تريك آل الش��يخ عىل عودة 
املس��ابقات العربية، مؤكدا أن الفائدة 
ستكون كبرة لجميع األندية املشاركة.

وق��ال إن املح��رق يفخ��ر بالتواجد يف 
ه��ذا التجمع الريايض. وأكد أن برنامج 
إعداد فريقه للمب��اراة تغر خاصة مع 
تغي��ر موعد املب��اراة، مبينا أن املحرق 
اس��تعد للمواجهة عرب معسكر يف تركيا 
أقيم عىل مدار 12 يوما وشهد مباريات 

وجية قوية مع فرق إفريقية وتركية.
ولفت إىل تحقيق فريقه للفائدة الفنية 
واملعنوية والنفسية من املعسكر الذي 

أتاح فيه الفرصة لجميع الالعبني.
وأكد أن البدء يف املوس��م الجديد بلقاء 

قوي أم��ام فري��ق األهيل الس��عودي 
يع��د أمرا جيدا لقي��اس مدى جاهزية 
الفري��ق، متمني��ا أن يحظ��ى فريق��ه 
مب��ؤازرة جامهرية الي��وم؛ كونه ميثل 

مملكة البحرين.
بدوره، قال حارس فريق املحرق س��يد 
محمد جعفر إن املش��اركة يف البطولة 
العربي��ة أم��ر يض��اف إىل مس��رتهم 
كالعب��ني، متمني��ا أن تك��ون املواجهة 
النتيجة  الالعب��ون  إيجابي��ة ويحق��ق 

املطلوبة واألداء املميز.
م��ن جهته، أك��د امل��درب األرجنتيني 
لألهيل الس��عودي “بابل��و غيدي” أن 
املباراة لن تكون س��هلة، مشرا إىل أنه 
مين��ى النفس يف تقدي��م بداية إيجابية 

خالل املوسم الجديد.
وق��ال إنه رص��د فريق املح��رق خالل 
مباري��ات املوس��م املايض وأن��ه ميتلك 
العب��ني جيدين، مؤكدا التطلع لتحقيق 
الفوز يف كل املباريات دون الرتكيز عىل 

بطولة دون أخرى.
أم��ا ح��ارس األه��يل الس��عودي يارس 
املسيليم فتمنى أن يقدم فريقه بداية 
إيجابية يف املوس��م الجديد عرب تطبيق 
تعليامت املدرب بالوجه األمثل، مؤكدا 
الس��عودية  البحرينية  املواجه��ات  أن 
تحظ��ى دامئ��ا بتنافس خ��اص وتظهر 

بصورة مميزة.

المحرق يستضيف األهلي السعودي في لقاء قوي
األبطال لألندية  العرب  لكأس   32 الـ  دور  ذهــاب  ضمن 

أحمد مهدي

المؤتمر الصحافي لفريق األهلي السعودي

الشيخ علي بن خليفة يتوسط فريق المحرق

من تدريب المحرق أمس

االجتماع الفني

المؤتمر الصحافي لفريق المحرق

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
الش��يخ عيل ب��ن خليفة ب��ن أحمد آل 
خليفة، أن االتحاد يدعم ناديي املحرق 
والرف��اع يف مش��وارهام ب��كأس العرب 

لألندية األبطال للموسم 2018-2019.
وقال الش��يخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة إن دع��م االتح��اد لكاف��ة 
األندي��ة األعضاء الت��ي متثل اململكة يف 
مختلف البطوالت الخارجية، يأيت ضمن 
إطار اإلس��هام يف تعزز مش��وار األندية 
باملحاف��ل الخارجية، مب��ا يعكس تطور 

كرة القدم البحرينية.
 وأش��ار إىل توجه االتحاد املنصب نحو 
توفر أسباب النجاح وتسخر اإلمكانات 
الالزم��ة للظهور امل��رف، مؤكدا الثقة 

يف الناديني بالظهور مبس��تويات متميزة 
وإيجابية.

أن  الك��رة  اتح��اد  رئي��س  وأوض��ح   
التواج��د يف املحفل الع��ريب عرب ناديي 
املحرق والرفاع يعزز من مس��رة الكرة 
البحريني��ة، وذل��ك ع��رب تواجده��ا يف 
مختلف البطوالت الكرب، مش��را إىل أن 
االتحاد يدعم التمثيل الخارجي لألندية 
بالش��كل الذي ميك��ن الف��رق الظهور 
بصورة إيجابية تعك��س التعاون البناء 
القائم بني الطرفني مبا يخدم التطلعات.
 وأعرب الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة باس��مه ونيابة ع��ن أعضاء 
مجل��س اإلدارة، عن أمنيات��ه بالتوفيق 
ملمث��يل اململك��ة خالل مش��وارهام يف 

البطول��ة العربي��ة، مش��يدا يف الوقت 
ذاته بالجهود الت��ي تبذلها إدارة نادي 
املحرق برئاس��ة رئيس النادي الش��يخ 

أحمد بن عيل آل خليفة، وجهود إدارة 
نادي الرفاع برئاسة رئيس النادي الشيخ 

عبدالله بن خالد آل خليفة.
 وقال:”كل األمنيات بالتوفيق للناديني، 
ونأم��ل يف تحقي��ق النتائ��ج اإليجابية 
واملرفة، وإب��راز التطور الالفت للكرة 

البحرينية”.
 ودع��ا يف ختام حديثه أف��راد الناديني 
إىل ب��ذل أق��ى الجه��ود للوصول إىل 
أعىل درج��ات النجاح مب��ا يتامىش مع 
التطلعات الرامي��ة إىل التمثيل املرف 
الذي يضمن تحقي��ق النتائج اإليجابية 
وتعزيز مش��وار الك��رة البحرينية عىل 

جميع األصعدة”.

تمنى التوفيق للناديين... علي بن خليفة:

اتحاد الكرة يدعم مشوار المحرق والرفاع في “العربية”

الشيخ علي بن خليفة

اتحاد الكرة                المركز اإلعالمي
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“فيس تيم” تؤدي عروًضا تخطف األنفاس في “السيتي سنتر”

“AMA الدولية” تتطلع لمزيد من النجاح بالعام الجديد

“جيبك” تصدر كتابا تثقيفيا عن األهداف األممية لألطفال

البحري���ن«  �ش���نرت  »�ش���يتي  ي�شت�ش���يف 
التاب���ع ل�رشك���ة »ماج���د الفطي���م«، الرائدة يف 
جمال تطوي���ر واإدارة مراكز الت�ش���وق، واملدن 
املتكامل���ة ومن�ش���اآت التجزئ���ة والرتفيه على 
م�ش���توى ال�رشق االأو�ش���ط واأفريقيا واآ�شيا، فق 
احتف���االت عيد االأ�ش���حى املب���ارك، يف الفرتة 
م���ا بني 21 ولغاية 25 اأغ�ش���ط�س احلايل فرقة 
العرو����س االأكروباتية الهنغارية »في�س تيم« 
التي �ش���جلت خم�ش���ة اأرق���ام قيا�ش���ية عاملية 
�شمن مو�شوعة جيني�س، والتي متتاز عرو�شها 
باالإمكانيات االأدائية واال�شتعرا�ش���ية العالية 
التي يغل���ب عليها طابع احلركات الريا�ش���ية 

والبهلوانية القوية. 
و�شتقدم الفرقة عرو�ش���ها املبا�رشة على 
مدار خم�ش���ة اأي���ام كجزء من احتف���االت املركز 

بعيد االأ�شحى املبارك.
مل�شاهدة العرو�س القوية املبا�رشة لفرقة 
»في�س تيم« التي �شيتوا�ش���ل كل منها ملدة 
30 دقيقة يف ثالثة عرو�س يومية يف ال�ش���احة 
الرئي�ش���ية عند ال�ش���اعة 5:00 م�ش���اًء، و6:30 

م�شاًء، و8:00.

يذكر اأن هذه الفعالية تتيح هذه الفعالية 
للزوار فر�ش���ة الفوز بواحدة م���ن 10 بطاقات 
ت�ش���وق “هديت���ي” بقيم���ة 500 دين���ار يومياً 
خالل هذا االأ�ش���بوع. و�ش���يتمكن كل من ينفق 

30 دين���ارا ل���دى اي م���ن متاج���ر املرك���ز من 
الدخول يف ال�شحب لفر�ش���ة الفوز بواحدة من 
هذه البطاق���ات املميزة يومياً. و�شتتوا�ش���ل 

هذه الفعالية لغاية 25 اأغ�شط�س اجلاري.

تختتم مدر�شة “اأما” AMA الدولية 
املراف���ق  بتح�ش���ني  الدرا�ش���ي  الع���ام 
املختلف���ة واإجن���ازات الطالب وع�ش���وية 

املدر�شة يف جمتمع مدر�شي دويل.
ب���داأت  الدرا�ش���ي،  الع���ام  بداي���ة  يف 
املدر�ش���ة يف ا�ش���تخدام مبنى املدر�ش���ة 
االإعدادي���ة والثانوي���ة الذي مت ت�ش���ييده 
حديًثا واملجهز بالو�شائل التعليمية مثل 
معام���ل العل���وم واحلا�ش���وب ومعامل اآي 
م���اك، والتي ع���ززت التدري����س والتعلم. 
هناك اإ�ش���افة اآخرى اإل���ى مرافقها، وهي 
قاعة متعددة االأغرا�س مع �شا�ش���ة حائط 
اإل اإي���ه دي ومراف���ق ريا�ش���ية داخلي���ة؛ 
يف  امل�ش���اركة  عل���ى  الط���الب  لت�ش���جيع 

االأن�شطة املدر�شية املختلفة.
وباملثل، تعتز املدر�شة باأنها الع�شو 
ال�ش���اد�س يف جمتم���ع املدار����س الدولية 
)CIS( يف مملكة البحرين يف هذه ال�ش���نة 
الدرا�ش���ية. جمتم���ع املدار����س الدولي���ة 
)CIS( ه���و جمتم���ع ع�ش���وية ورائ���د يف 
االعتم���اد الدويل. املدر�ش���ة مو�ش���ى بها 
م���ن جانب القائم���ني بالتقييم يف جمتمع 
ملوا�ش���لة   )CIS( الدولي���ة  املدار����س 
عملية االعتماد، وقد قاموا باإجراء الزيارة 
حي���ث   ،2018 نوفم���ر  يف  التح�ش���رية 
جتاوزت مدر�ش���ة اأم���ا AMA الدولية يف 

البحرين توقعات معاير الع�شوية.

وتطلع���ا للم�ش���تقبل، تنوي مدر�ش���ة 
اأما AMA الدولية يف البحرين موا�ش���لة 
حت�ش���ني براجمها املقدمة من خالل و�شع 
منهجه���ا اأفقي���ا وعموديا، مبا يتما�ش���ى 
م���ع املعاي���ر االأ�شا�ش���ية يف كاليفورنيا، 
ته���دف  اختياري���ة  مو�ش���وعات  واإدراج 
اإل���ى تو�ش���يع اهتمامات الط���الب وتعزيز 
مهاراتهم االأ�شا�شية يف التفكر النقدي.

وعالوة على ذلك، للتعاي�س مع بعثات 
املدر�ش���ة الإتاح���ة املعرف���ة وامله���ارات 
والثقة الالزمة الحت�شان حتديات العوامل 
الديناميكية - تر�ش���ل املدر�شة الطالب 
اإلى امل�ش���ابقات الدولية يف �شهر يوليو. 
ي�شارك طالب مدر�شة اأما AMA الدولية 
يف البحرين يف م�ش���ابقة الروبوت العاملي 
للمراهقني يف جاو ياجن، ال�ش���ني وكاأ�س 

الع���امل للباحث���ني العاملي���ني - اجلوالت 
العاملية يف بر�شلونة، اإ�شبانيا.

تتطلع مدر�شة اأما AMA الدولية يف 
البحرين اإلى عام درا�ش���ي ناجح  2018/ 
ف�ش���ول  تق���دمي  اإل���ى  اإ�ش���افة   ،2019
ال�ش���يف للعام 2018 لط���الب املدار�س 
االبتدائية والثانوية وامل�شممة الإعدادهم 
للتحدي���ات اجلدي���دة يف العام الدرا�ش���ي 

الدرا�شي املقبل.
كم���ا تتطلع مدي���رة املدر�ش���ة ماريتا 
اإ����س. �ش���يكات اإل���ى مزيد م���ن النجاح يف 
الع���ام الدرا�ش���ي املقب���ل مع الو�ش���ائل 
التعليمية املتاحة مثل املرافق املجهزة، 
واملناهج الدرا�ش���ية املن�ش���و�س عليها، 
وجمموعة املعلم���ني املوؤهلني وموظفي 

الدعم.

�شمن املبادرات واجلهود امل�شتمرة التي 
تبذلها �رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات 
لالإ�شهام يف التوعية باأهداف التنمية امل�شتدامة 
ال� 17 التي و�ش���عتها االأمم املتحّدة، ت�ش���در 
�رشكة اخلليج ل�ش���ناعة البرتوكيماويات كتابا 
تثقيفي���ا موجها لالأطف���ال؛ به���دف اإطالعهم 
وتعريفه���م بطريق���ة مب�ش���طة على م���ا تعنيه 
اأه���داف التنمي���ة امل�ش���تدامة التي ت�ش���عى يف 
جمملها للق�ش���اء على الفق���ر، وحماية كوكب 

االأر�س و�شمان الرخاء للجميع. 
ذهني���ة،  اأن�ش���طة  الكت���اب  ه���ذا  وي�ّش���م 
وم�شاحات للتلوين، ويتناول االأهداف االأممية 
بطريق���ة مي����رشة وجذابة تتنا�ش���ب م���ع مرحلة 

الطفولة.
واأهدى رئي�س ال�رشكة عبدالرحمن جواهري 

ن�ش���خة من الكت���اب اإلى رئي�س جمل����س االإدارة 
اأحم���د ال�رشي���ان على هام����ش برنامج الن�ش���اط 
ال�شيفي، حيث مت توزيع الكتاب على االأطفال 
امل�ش���اركني الذي���ن اأقبلوا عليه بكل حما�ش���ة 
لرثاء املعلومات الواردة فيه وكذلك الحتوائه 
عل���ى اأن�ش���طة م�ش���لية تتمحور ح���ول التعريف 
باالأه���داف واجلهود املبذولة جلعلها ممار�ش���ة 

حياتية يومية يف حياة جميع اأفراد املجتمع.
واأع���رب جواهري باأن ا�ش���تهداف االأطفال 
به���ذه املرحل���ة العمري���ة املبكرة من �ش���اأنها 
تكري����س الوع���ي لديه���م، وت�ش���جيعهم عل���ى 
املمار�ش���ات التي تقود بالت���ايل لتحقيق تلك 
االأه���داف، كما ميكن اأن ت�ش���هم هذه املبادرة 
يف خل���ق جي���ٍل واٍع واإيجابي، فاأه���داف التنمية 
امل�ش���تدامة ه���ي دع���وة عاملية عل���ى اجلميع 

االلت���زام به���ا، وم�ش���اعدة املوؤ�ش�ش���ات عل���ى 
حتقيقه���ا، اإذ اإن���ه ع���ر التع���اون ب���ني اأفراد 
كن االإ�ش���هام يف  املجتم���ع، كبارا و�ش���غارا، ميمُ
خدمة ه���ذه االأهداف التي متّث���ل دعوة عاملية 
للعم���ل؛ من اأج���ل معاجل���ة االأ�ش���باب اجلذرية 
للفقر والق�ش���اء عليه وحماية كوكب االأر�س، 
وبالت���ايل �ش���مان متّتع جميع النا�س بال�ش���الم 
واالزدهار. واأ�ش���اف باأن اأهمي���ة هذه االأهداف 
االأممي���ة تكم���ن يف �ش���عيها احلثي���ث الإحداث 
تغي���ر اإيجابي لكل من الب����رش وكوكب االأر�س 
الذي نعي����ش عليه جميعا، م�ش���را اإلى ارتباط 
االأهداف امل�ش���تدامة ببع�ش���ها البع�س ب�شكل 
وثي���ق ج���دا بحي���ث يكم���ن مفت���اح النجاح يف 
حتقي���ق هدف بعين���ه مبعاجلة ق�ش���ايا ترتبط 

باأهداف اأخرى.

عروض مذهلة على سيارة الند روفر ديسكفري الجديدة

إدارة “ألبا”: موظفونا ثروة حقيقية للشركة

”Galaxy Note 9“ سامسونغ” تتيح الطلب المسبق على“

اأعلنت �رشكة ال�شيارات االأوروبية جاكوار 
الن���د روفر ع���ن اإط���الق عرو����س مذهلة على 
�ش���يارة الند روفر دي�ش���كفري اجلديدة ذات 

االأداء العايل.
انطالًق���ا م���ن �ش���عيها لتوف���ر اأف�ش���ل 
العرو����س القيمة للعمالء الكرام، تقدم �رشكة 
ال�شيارات االأوروبية جاكوار الند روفر فر�شة 
ممي���زة المتالك �ش���يارة دي�ش���كفري بق�ش���ط 
�شهري خمّف�س يبداأ من 333 دينار بحريني، 
5 �ش���نوات.  % فائ���دة مل���دة   0 م���ع ن�ش���بة 
و�ش���يتوفر العر�س مع مزايا قيمة ت�ش���مل 5 
�ش���نوات �ش���مان جم���اين، و5 �ش���نوات خدمة 
�ش���يانة جمانية اإ�ش���افة الى خدمة امل�شاعدة 
عل���ى الطري���ق عل���ى م���دار ال�ش���اعة ملدة 5 

�شنوات جماًنا.
وبه���ذه املنا�ش���بة، ����رشح املدي���ر العام 
ل�رشك���ة ال�ش���يارات االأوروبي���ة جاك���وار الن���د 

روف���ر �ش���تيفن الي قائ���اًل “ي�ش���عدنا جًدا يف 
�رشكة ال�ش���يارات االأوروبية جاكوار الند روفر 
اأن نق���دم لعمالئن���ا الكرام فر�ش���ة مده�ش���ة 
المتالك �شيارة الند روفر دي�شكفري اجلديدة 
كلًيا، باأق�ش���اط �ش���هرية تبداأ من 333 دينار 
بحريني فقط. وبا�ش���تطاعة الراغبني باقتناء 
هذه ال�ش���يارة اال�ش���تثنائية، اال�ش���تفادة من 
العر�س عر دفع اأق�ش���اطهم مع ن�ش���بة 0 % 
فائدة على مدى 5 �ش���نوات. وي�شمل العر�س 
خدمتي ال�شيانة وال�شمان جماًنا، مما ي�شمن 
احلف���اظ عل���ى املركبة باأف�ش���ل حال���ة طوال 
ف���رتة الت�ش���ديد. ون�ش���عى عر ه���ذه احلملة 
ملن���ح العم���الء الك���رام اإمكانية �رشاء �ش���يارة 
الدفع الرباعي املتاألقة هذه ب�شهولة مطلقة، 
ونت�رشف بدع���وة اجلميع لزيارتن���ا يف معر�س 
ال�شيارات االأوروبية جاكوار الند روفر وجتربة 

اأدائها املتميز عن قرب”.

التنفيذي���ة  االإدارة  فري���ق  احتف���ل 
ب�رشك���ة اأملني���وم البحري���ن )الب���ا( بعيد 
االأ�ش���حى املبارك م���ع موظف���ي ال�رشكة 
م���ن خ���الل زي���ارة املواق���ع االإنتاجية يف 
اأي���ام العيد، حي���ث تبادل���وا التهاين مع 
املوظفني ومتنوا لهم ولعائالتهم بهذه 

املنا�شبة دوام ال�شحة وال�شالمة.
ويف تعليقه على الزيارة، �رشح نائب 
الرئي�س التنفي���ذي لل�رشكة علي البقايل 
قائ���اًل: “تعت���ر زي���ارات العيد فر�ش���ة 

مالئمة للتعبرعن مدى �شكرنا وتقديرنا 
ملوظفينا، وهم الرثوة احلقيقية لل�رشكة 
نظ���ر التزامه���م وتفانيه���م وجهودهم 
يف العم���ل، كما اأنها خ���ر دليل على روح 

العائلة الواحدة يف )األبا(”.
واأ�ش���اف: “تتيح لنا ه���ذه الزيارات 
اأي�ش���اً الفر�ش���ة للرتكي���ز عل���ى اأهمي���ة 
احلف���اظ على ال�ش���المة يف جميع االأوقات 
من خالل التوا�ش���ل املبا�رش، متا�ش���ياً مع 
توقعات الرئي�س التنفيذي تيم موري”.

اأطلقت �شام�شونغ اخلليج لالإلكرتونيات 
عملية الطلب امل�ش���بق عل���ى هاتفها اجلديد 
البحري���ن  مملك���ة  يف   )Galaxy Note 9(
ال���ذي مت ت�ش���ميمه لدع���م متطلب���ات العمل 
والبيئة متعددة امله���ام، فتم تزويده مبزايا 
S- حم�ش���نة كالعمر االأط���ول للبطارية، وقلم
Pen املح�ش���ن والوظائف املذهلة للكامرا 
حيث ميك���ن للعمالء احل�ش���ول م�ش���بقاً على 
هذا الهاتف اجلديد من �شام�ش���ونغ يف متاجر 
التجزئة الكرى، وامل�ش���غلني، ومتاجر عالمة 
�شام�شونغ التجارية، وكذلك عر االإنرتنت من 
Shop.( خالل متجر �شام�ش���ونغ االإلك���رتوين

Samsung.com( ب���ني 10اأغ�ش���ط�س و24 
اأغ�شط�س 2018. 

 JBL و�شيح�ش���ل العمالء على �ش���ماعات
 )Galaxy Note9 )128GB هات���ف  م���ع 
و�شماعات JBL اإ�شافة اإلى مكرات ال�شوت 
 Galaxy Note9 )512 مع JBL الال�شلكية

GB(. اإال اأن الكمية حمدودة.
وتعليق���اً عل���ى االط���الق، ق���ال رئي����س 
واالأجه���زة  املعلوم���ات  تكنولوجي���ا  ق�ش���م 
�شام�ش���ونغ  �رشك���ة  يف  املتنقل���ة  املتحرك���ة 
اخلليج لالإلكرتونيات طارق �ش���باغ: “�ش���مم 
هات���ف )Galaxy Note 9( ملواكب���ة اأك���رث 
االأ�ش���خا�س طموحاً، الذين حققوا العديد من 
االجنازات، الذي���ن يتفاعلون مع التكنولوجيا 
عل���ى نح���و ا�ش���تثنائي، كم���ا الذي���ن ي�ش���هد 
عمله���م تطور م�ش���تمر، حيث يق���دم الهاتف 
قل���م S-Pen املتطور الذي يق���وم بالعديد 
من املهام اأكرث من اأي وقت م�ش���ى، اإ�شافة 
اإلى الكام���را الرائعة واملح�ش���نة التي تقدم 

اأف�شل جودة لل�شور”.

يذكر اأن Galaxy Note 9 زمُود ببطارية 
�ش���عة 4.000 ملل���ي اأمبر يف ال�ش���اعة، وهي 
 Galaxy االأك���ر عل���ى االإطالق يف اأي هات���ف
رائ���د من �شام�ش���ونغ لتوفر طاقة ل�ش���اعات 
طويل���ة، م���ع خياري���ن للتخزي���ن الداخل���ي – 
حي���ث ميك���ن للم�ش���تخدمني االختي���ار ب���ني 
128 غيغاباي���ت اأو 512 غيغاباي���ت واإمكان 
 .)microSD( اإدخال بطاقة ذاكرة منف�شلة
وتعتر كامرا Galaxy Note 9 االأف�شل يف 
ال�ش���وق، حيث تاأتي الكامرا اأي�شاً مع تقنية 
احلد من ال�شو�شاء وعد�شات بفتحة مزدوجة 
متحرك���ة Dual Aperture، والتي تتكيف 
مع ال�ش���وء متاماً مثل العني الب�رشية. وبغ�س 
Ga -  للنظر عن ظروف االإ�شاءة، توفر كامرا

axy Note 9 �شوراً وا�شحة متاماً.
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ت�ش����ر �لأنب����اء �إل����ى �أن �رشكة �آب����ل تخطط 
لط����رح حا�ش����ب حممول جدي����د من ن����وع ماك 
بوك )MacBook( يف �ش����بتمرب، ويت�ش����من 
معالج �إنتل �مل�ش����نع وفق تقنية 14 نانومرت 

لتقري����ر  وفًق����ا   ،)Kaby Lake( مبعماري����ة 
 ،)DigiTimes( شادر عن �ملوقع �لتايو�ين�
�لذي ت�شتند معلوماته على م�شادر يف �شل�شلة 

�لتوريد.

مسافات

7 أفالم عربية في الدورة 75 لمهرجان فينيسيا
�أعلنت �إد�رة مهرجان فيني�شيا 
�ل�ش���ينمائي �لدويل عن م�شاركة 7 
�أفالم عربية يف دورته �ل�75، �لتي 
من �ملقرر �أن تنطلق 29 �أغ�شط�س 
�جلاري وت�ش���تمر حتى 8 �ش���بتمرب 

�ملقبل. 
ويعر�س يف ق�ش���م �آفاق فيلم 
“ي���وم �أ�ش���عت ظل���ى” للمخرج���ة 
�ل�ش���ورية �ش���وؤدد كع���د�ن وفيلم 
للمخ���رج  حت���رتق”  �بي���ب  “ت���ل 
�لفل�ش���طينى �ش���امح �لزعبي، ويف 
ق�ش���م �أيام فيني�شيا يعر�س فيلم 
“مفك” للمخرج �لفل�شطينى ب�شام 

جرباوى. 
م���ن  فيلم���ن  �أن  يذك���ر 
�لأف���الم �لثالث���ة �ملذك���ورة وهما 
“ي���وم �أ�ش���عت ظل���ى” و “مفك” 
�لأف���الم  �ش���من  �ختيارهم���ا  مت 
�لثاني���ة  �ل���دورة  يف  �ملعرو�ش���ة 

لهرجان �جلونة �ل�شينمائي. 
ويف م�ش���ابقة �أ�شبوع �لنقاد يف 
ي�شارك �ملخرج  مهرجان فيني�شيا 
�ل�ش���ود�ين حج���وج ك���وكا بفيل���م 
“�أكا�ش���ا” وم���ن �ش���وريا ي�ش���ارك 
�ملخرج���ان �ش���عيد �لبط���ل وغيث 
“م���از�ل ي�ش���جل”  �أي���وب بفيل���م 
بو�ش���ناق  عبد�حلمي���د  �ملخ���رج  و 
بفيلم “د�رشة” يف ختام �مل�شابقة، 
�ل�ش���عودية  �ملخرج���ة  وت�ش���ارك 
هيفاء �ملن�ش���ور �أي�ش���ا يف ق�ش���م 
�لق�شر  بفيلمها  عرو�س خا�ش���ة 

“عر�س �بنة �ملغني”.
�حل�ش���ور  �إل���ى  بالإ�ش���افة 
�ملتميز لالأفالم �لعربية فى �لدورة 
فيني�ش���يا،  ملهرج���ان  �لقادم���ة 
فاإن �حلدث �لدويل ي�ش���هد �أي�ش���ا 
م�ش���اركة �ملخرج و�ملنتج �مل�رشي 

حمم���د حفظ���ى يف جلن���ة حتكي���م 
�ملخرج���ة  و  “�آف���اق”  م�ش���ابقة 
�لتون�ش���ية كوثر بن هنية يف جلنة 
حتكيم م�ش���ابقة “�أ�شد �مل�شتقبل 
- لويجي دي لورينتي�س” لالأفالم 
�لأولى، و�ش���وف ت�ش���هد م�ش���ابقة 
يف  �لق�ش���رة  �لرو�ئي���ة  �لأف���الم 
مهرجان �جلون���ة �لعر�س �لعاملي 
�لأول لفيل���م ب���ن هني���ة “بطيخة 

�ل�شيخ”.
فيني�ش���يا  مهرج���ان  يحتف���ل 
بعام���ه  �لع���ام  ه���ذ�  �ل�ش���ينمائي 
�ل����75 بقائمة �أف���الم حتتوي على 

عرو����س �أول���ى لد�ميان �ش���ازيل، 
وبر�ديل كوبر، ولوكا جو�د�جنينو، 

و�ألفون�شو كو�رون. 
ويفتت���ح �ملهرج���ان بالعر�س 
�لأول لفيلم First Man لد�ميان 
�ش���ازيل، �لذي يروي ق�ش���ة حياة 
نيل �أرم�شرتوجن - �أول رجل مي�شي 
 Apollo عل���ى �لقم���ر - ورحل���ة 
11 وم���ن بطولة ريان جو�ش���لنج. 
وي�ش���ار �إلى �أن �لفيلم يعترب ثاين 
فيلم من �إخر�ج �ش���ازيل يفتتح به 
 La La Land ملهرجان و�ش���بقه�

�لعام 2016. 

مع ناصيف 
زيتون

 سماوة خالد الشيخ: 

“على الفنان أن يبني عضاًل بثقافة ال تتوقف”

قدم���ت �لفنان���ة �لبحريني���ة حن���ان ر�ش���ا عل���ى 
“�لن�شتغر�م” مقطع  فيديو لها وهي تغني �أحد �أغاين 

�لفنان نا�شيف زيتون ب�شوت م�شتعار. 
و�أ�ش���اد متابعو �لفنانة �لبحريني���ة باأد�ئها �ملميز 
يف �لأغنية، حيث �أعربو� عن �إعجابهم �ل�شديد بغنائها 
كما  طالبوها بتقدمي �أغان بطبقة �ش���وتها �حلقيقية، 
وكتبت حنان: “طبعا متابعيني بت�شتغربون من خامة 
 �ش���وتي... موؤخر� مثال ما لحظتو� ��شتخدم �شوتا �آخر 

غر م�شتعار”.  

و�أ�ش���افت حن���ان: “ه���ذه �خلام���ة ج���د� حمدودة 
طبقتها وم�شاحتها، وم�شاحة كل  خامة �شوت تختلف، 
ف�ش���وتي �مل�ش���تعار ربي وهبني م�ش���احات و��ش���عة 
فيه، لكن  �شوت �ل�شدر و�ل�شوت �لطبيعي م�شاحته 

حمدوده جد� ”. 
وتابعت: “ق���ر�ر هذي �لأغنية جد� �ش���عب؛ لأنها 
�أغنية �لفنان نا�ش���يف زيتون �للي  �أ�شال قر�ره قوي، 
و�لأغني���ة رجالية، وحمتاجة �ش���وت جبل���ي �أقوى من 
�شوتي، لكن  �أع�شق �لأغنية ومو غلط �أحاول و�أجرب”. 

�لفنان���ة �لبحرينية �ش���ماوة خالد �ل�ش���يخ 
ملحن���ة ومطربة د�فئ���ة، هذ� �لو�ش���ف ينطبق 
بجد�رة على �ش���وتها �حلا�رش بنربته �خلا�ش���ة 
وجم���ال ُعربه، وبرهنت على قدرتها يف �لتاأثر 

عرب من�شات مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.  
ورث���ت �لطاق���ة �لإبد�عي���ة �ملتدفقة، من 
��شم لن ن�شتطيع �لتحّدث عن �أفق �ملو�شيقى 
يف �لبحرين �أو �خلليج و�لعامل �لعربي، من دون 
ذك���ره، �أل وهو �ملو�ش���يقار و�لفنان �لبحريني 

خالد �ل�شيخ. 
تق���ول �إنه���ا من���ذ �أن كانت طفل���ة يف عمر 
�خلام�ش���ة، ب���د�أ �هتمامه���ا �لفط���ري، وكان���ت 
ت�ش���ارك �لو�لد حمبته للمو�شيقى، لأّن حياتها 
كان���ت تت�ش���ابه م���ع مو�ش���يقاه، ومو�ش���يقاه 
تت�ش���ابه مع حياتها، وكان لب���ّد �أن تنطلق مع 
ه���ذ� �حلب نحو حب �ملو�ش���يقى �لذي �أ�ش���بح 

ي�رشي يف �أوردتها. 
وت�ش���يف يف لق���اء طويل معه���ا يف موقع 
�أنه كان لدينا  “�شيدتي” �لإلكرتوين: “�أتذكر 
��شتديو يف �ملنزل، وكان فكر �لطفلة �ل�شغرة 
حماولة ��ش���تيعاب تل���ك �لآلت �ملو�ش���يقية، 
مبحاول���ة �لعزف عليها، وحت�ّش�ش���ها و�ل�ش���عي 
�إلى �لتم�ش���ك بها بد�فع �لف�ش���ول �لطفويل، 
و�ش���ط �نبعاث �لهمهمات و�ش���حكات �لعائلة 

�ملنده�ش���ة، وكان �لو�لد يتطل���ع �إيّل باهتمام 
�شديد كنوع من �لت�شجيع �ل�رشوري �لذي كنت 
يف حاجة �إليه. وكان يردد على م�ش���امعي د�ئًما 
ويقول: “�أذناك مو�شيقية وحتى و�إن �أ�شبحِت 
فنانة يف �لآتي من �ل�شنو�ت، وعندما ي�شاألونِك 
�لنا�س قويل لهم �أنا مو�شيقية ول�شت فنانة”.
ورمبا �لتجربة �جلادة كانت �ألقت بنف�شها 
علّي عندما ��ش���تمع ل�ش���وتي ذ�ت مرة �لفنان 
عبد�ملجي���د عبد�هلل و�أن���ا �أتغن���ى باأغنيته “لو 
يوم �أحد”، وكان ذلك يف عام 2016، و�ش���ّفق 
يل وع���رّب عن ذل���ك قائ���اًل: “�إين �متلك موهبة 

مميزة”.
� على  تق���ول �ش���ماوة �إنه���ا منفتح���ة ج���ًدّ
كال�ش���يكيات �ملو�ش���يقى �ل�رشقي���ة، و�لغربية 
وعازفيه���ا  مب�ش���مونها  وتهت���م  �لعاملي���ة، 
���ا  و�أدو�تها، وطموحها �أن تقّدم �أ�ش���لوًبا خا�شًّ
بها، وت�ش���يف: “لعل ما �أوّد ح�ش���اده من ثمار 
ماز�ل���ت مبّكرة عل���ى ن�ش���جها، و�لو�لد يهتم 
بالتعلي���م و�لتثقي���ف ب�ش���كل جوه���ري، و�أن���ا 
حري�شة ب�ش���كل كاٍف لإتقان �لنجاح و�ل�شعود 
�إلي���ه. و�أعتق���د �أّن �لبد�ي���ات يج���ب �أن تكون 
معتمدة على �لدر��ش���ات، وبن���اء قاعدة تكون 
خلطو�تن���ا �لأول���ى. وحتتف���ظ ذ�كرتي مبقولة 
�لو�ل���د: “يجب عل���ى �لفنان �أن يبني ع�ش���اًل، 

�أي بثقاف���ة ل تتوق���ف، كما يبن���ي بطل كمال 
�لأج�شام ع�ش���الته”. و�أنا حري�ش���ة على تعزيز 
ه���ذه �لقدر�ت مع �أ�ش���اتذة يف علم �لأ�ش���و�ت 
و�ملو�ش���يقى من م�رش، وجنوب �أفريقيا، حلفر 

�ل�شخ�شية �ملقبلة”.
�أما عن �آخر ن�شاطاتها �لفنية فلحنت موؤخًر� 
�أغني���ة بعن���و�ن “يلع���ن �لُفرقة” م���ن كلمات 
�ش���امل، وغناء �لفنان عبد�لك���رمي عبد�لرحمن، 

ولأول م���ّرة �شت�ش���در له���ا �أغني���ة منفردة من 
غنائه���ا يف ه���ذ� �ل�ش���هر، بعن���و�ن “�ش���عوري 
�لر�قي“ من كلمات �ل�ش���اعر �شعود �ل�شبيعي، 
وت�ش���يف:  ر�أف���ت،  وتوزي���ع  فه���د،  و�أحل���ان 
�إذ�عة  �أغني���ة لربنام���ج ُيب���ّث عل���ى  “قدم���ت 
“نب����س �لكويت” بعن���و�ن “قريًبا �ش���ُتمطر” 
مع م�ش���عل حمد، م���ن �أحلاين وغنائ���ي وتوزيع 
يعقوب �لكندري، وكذلك �أ�ش���تعد للعديد من 

�لن�ش���اطات �لفنية خالل �لفرتة �ملقبلة، �أي�ًشا 
بحوزتي بع�س �لن�ش���و�س �لغنائية لل�ش���اعرة 
رز�ن �لعتيب���ي �أعمل على تلحينها، بالإ�ش���افة 
�إلى بع����س “�لثيمات” �للحني���ة �جلميلة �لتي 
تتنا�ش���ب م���ع بع����س �لفنان���ن، منه���م على 
�ش���بيل �ملثال ل �حل�رش: عبد�ملجي���د عبد�هلل، 
ون���و�ل �لكويتية، وماجد �ملهند�س، وح�ش���ن 
�جل�ش���مي، و�أح���الم، و�أ�ش���الة، ود�لي���ا مبارك، 
و�أميمة طالب، وعاي����س، فهد �لعمري، و�أحمد 

علوي، وغرهم”. 
له���ا  ظه���ور  �أول  يف  كممثل���ة  �ش���اركت 
مب�شل�ش���ل “�خلطايا �لع�رش” وع���ن ذلك تقول: 
“مل يكن لدّي خربة كافية يف �لتمثيل، ومثلما 
ذك���رت يف �ل�ش���ابق، كان ل���دّي هاج�س �خلوف 
م���ن �لأ�ش���و�ء، ولكنه���ا كانت جترب���ة متمّيزة 
�ش���اركت فيها مع ممثلن كبار ��ش���تفدت من 
خرب�تهم، و�شاعدتني �لتجربة على كيفية ك�رش 
حاجز �ش���عور �لرهبة، و�لوق���وف �أمام �لكامر� 
بثبات وثقة، ولك���ن ل �أفكر يف تكر�ر �لتجربة، 
ا يف �ملو�ش���يقى، لأنها تتطلب  لأنني �أرّكز حالًيّ
جمهوًد� م�شاعًفا للو�شول �إلى ما �أ�شبو �إليه”.
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“سناب شات” تعيد تصميم واجهة المستخدم لتبدو أكثر سالسة

بعد النجاح الكبير...

بحضور نجل الفنان عبدالحسين عبدالرضا وعدد من النجوم “ راح أروح” جديد فرقة مواويل الشوق البحرينية

اليــوم ختــام عــرض “بيـــت أبـــوصفـريـــة”

“ال تنهر لأليتام” بقرية “بن عاقول” التراثية

“أوال” يعيد عرض “إلى ريا”

كث����ر م����ن امل�ش����تخدمني اجلدد 
امل�ش����تخدم  واجه����ة  م����ن  يعان����ون 
املعق����دة ل�ش����ناب �ش����ات، مم����ا دفع 
ال�رشك����ة لالإع����الن ع����ن عمله����ا عل����ى 
حتديث واجه����ة امل�ش����تخدم، الأجهزة 
االأندروي����د الع����ام املا�ش����ي، لتكون 
اأكرث �شال�ش����ة واأ�شهل للم�شتخدمني، 
والت����ي ق����د كان����ت اأطلقت ن�ش����ختها 

املعدلة لنظام “IOS” من قبل.
وتوفر الي����وم ن�ش����ختها اجلديدة 
�ش����ناب �ش����ات األف����ا، لتك����ون متاحة 
للم�شتخدمني الذين حتتوي اأجهزتهم 

�شالحية الروت اخلا�شة بالتطبيق. 
الن�ش����خة  يف  التعدي����ل  وياأت����ي 
اجلدي����دة لتح�ش����ني االأداء يف واجه����ة 
امل�ش����تخدم وح����ل م�ش����كلة الب����طء يف 

العر�����س، الت����ي طامل����ا عان����ى منه����ا 
امل�ش����تخدم، وكان����ت ردود االأفع����ال 
ايجابي����ة من امل�ش����تخدمني بالن�ش����بة 
اأن  باالإ�ش����افة  اجلدي����دة،  للواجه����ة 
�شناب الفا اجلديد ي�شمح للم�شتخدم 
بر�ش����م العديد من الرموز التعبرية، 
ع����ر اأداة الفر�ش����اة ال����ذي اأ�ش����افها 

التحديث.
وم����ا زال����ت بع�����س امل�ش����اكل يف 
الت�ش����ميم اجلدي����د حتت����اج للحلول، 
كما نوهنا �ش����ابقاً فاإن �ش����ناب �شات 
األفا يحتاج اإلى الروت، لكن بالن�ش����بة 
عل����ى  املعتادي����ن  للم�ش����تخدمني 
ي�ش����تطيعون تخطى  فاإنهم  التطبيق 
ه����ذه العملي����ة، اإال اإذا كان ميلك����ون 

رغبة يف جتريب الواجهة اجلديدة.

أحداث

تواجه م�ش���كلة طارئة تتعل���ق بارتباط 
مهني. 

مار�س الريا�ش���ة بانتظ���ام، واخرج من 
دائرة العمل.

ال جتازف مب�شتقبلك من اأجل مكا�شب 
�شغرة.

���ا يف جمموعت���ك يف  ت���وؤدي دوًرا قياديًّ
العمل.

ترتاج���ع ع���ن الق���رارات نتيج���ة بع�س 
ال�شغوط.

خف���ف م���ن م�ش���اريعك املهني���ة قدر 
امل�شتطاع.

يع���زز ه���ذا الي���وم مكانتك وي�ش���في 
عليك �شحًرا.

تبدو �ش���احب اإرادة �ش���لبة وت�ش���ميم 
على املواجهة.

تتح���دث الي���وم ع���ن عملي���ة �رشائية 
كبرة.

للراح���ة  ف�ش���حة  جت���د  اأن  ح���اول 
واال�شتجمام. 

يثر اأحد الزمالء ق�ش���ية مهنية عمرها 
�شنوات.

اإث���ارة  املغر�ش���ني  حماول���ة  جتّن���ب 
ع�شبيتك. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

طرح����ت فرق����ة “مواوي����ل ال�ش����وق 
البحرينية” اأغنية فلكلور جديدة بعنوان 
“راح اروح “بنمط التيني ممزوج باإيقاع 
هندي وغناء عراقي، حيث يعطي املزيج 
لون����ا خمتلفا عن الأمن����اط التي قدمتها 

الفرقة م�شبقاً.

االأغني����ة م����ن توزيع وتنفيذ ح�ش����ن 
عي�ش����ى، وجيتارات عي�ش����ى ال�شطيحي، 
وميك�س وماي�ش����رتنغ ع�شو فرقة درمي 
البحرينية الفنان املبدع حممد القا�شمي 
بالتعاون مع الرئي�����س التنفيذي ل�رشكة 
رح����ال لالإنتاج الفن����ي االإماراتي����ة اأحمد 
امل�شافر والت�ش����وير الفوتوغرايف حممد 

نا�رش، واملونتاج علي احلمر.

العراقي  للفن����ان  تع����ود  واالأغني����ة 
يا�����رش الب�����رشي وهن����اك اأغني����ة جدي����دة 
اأي�ش����ا بعن����وان: “منهو فين����ا الغلطان” 
من كلم����ات واأحل����ان عبداهلل الق�ش����اب 
وتنفي����ذ وتوزي����ع عي�ش����ى ال�ش����طيحي، 
وتنمى اأع�ش����اء فرقة “ مواويل ال�ش����وق 
البحريني����ة” اأن تن����ال االأغني����ة اأعج����اب 

امل�شتمعني.

تختتم اليوم ال�شبت عرو�س امل�رشحية 
الكوميدية االجتماعية “بيت اأبو�ش���فرية” 
على خ�شبة م�رشح نادي طران اخلليج وهي 
من تاأليف الكاتب والفنان جمال ال�ش���قر 

ومن اإخراج الفنان عبا�س ال�شماك.
وب���داأت اأولى العرو�س يف ث���اين اأيام 
عيد االأ�ش���حى و�شجلت ح�ش���ورا جماهريا 
متمي���زا، علما باأن العر����س االأول يبداأ عند 
ال�شاعة الثامنة م�ش���اء، والعر�س الثاين يف 
متام ال�شاعة العا�رشة م�شاء واأ�شعار التذاكر 
تبداأ من 3 دنانر. و�شجلت امل�رشحية جناحا 

طوال االأيام املا�شية.
وعن التمي���ز والنجاح، اأع���رب الفنان 
وخمرج امل�رشحية عبا�س ال�شماك عن �شكره 
للجمهور البحرين���ي واخلليجي الذي اختار 

م�رشحية “بيت اأبو �شفرية”.
وقال: هذا اإن دل فاأمنا يدل على قوة 
امل�رشح البحريني و�شالبة قاعدته، م�شيفا 
اأنه ي�ش���تغل الآن على عمل جديد و�شيعلن 

عنه يف الوقت املنا�شب.
فيه���ا  �ش���ارك  امل�رشحي���ة  اأن  يذك���ر 
�ش���الح خليل، �ش���يد ح�ش���ني القمر، زكريا 
الزعيم، يا�رش القرمزي، جعفر جا�شم، حممد 
الر�ش���يع، على حم�ش���ن، عل���ي العويناتي، 
ح�ش���ني ال�ش���ماك، ح�ش���ن اأبوتاكي، اأ�شماء 
جعفر، عب���داهلل القطان، عبا�س ال�ش���ماك، 

ح�شن اجلفري، ف�شيلة ال�شعالن.

تنظم مب���ادرة كلنا مع���ك وجمعية 
الغد امل�رشق البحرينية لالأطفال فعالية 
بعن���وان “ال تنه���ر لالأيت���ام” تزامنا مع 
عيد االأ�ش���حى املبارك يف قرية “فريج 

بن عاقول الرتاثية” باملعامر.
و�شتكون الفعالية للت�شوير بالزي 
ال�ش���عبي وبح�ش���ور ب�ش���ار جنل الفنان 
الراحل عبداحل�ش���ني عبدالر�ش���ا ونخبة 
م���ن الفنانني واملخرج���ني البحرينيني 

الذين متت دعوتهم للفعالية.
املخ���رج  املدعوي���ن  ب���ني  وم���ن 
اأحمد يعق���وب املقل���ة، واملخرج حممد 
القفا�س واملخرج على العلي، والفنان 
عل���ي الغرير والفن���ان خلي���ل الرميثي 
والفن���ان جمع���ان الرويع���ي، ابتداء من 

ال�شاعة اخلام�ش���ة ع�رشا ولغاية ال�شابعة 
م�شاء اليوم ال�شبت 25 اأغ�شط�س.

كما اأن الدعوة عامة جلميع االأيتام 
والتقاط  للح�ش���ور  ال�رشطان  ومر�ش���ى 

ال�ش���ور التذكارية �ش���من اأجواء تراثية 
لرتاث البحرين الأ�شيل.

و�ش���يتخلل احلفل �ش���وق �ش���عبي 
واألعاب �شعبية ومفاجاآت لالأطفال.

يعيد م����رشح اأوال بتاريخ 29 
– 30 اأغ�ش���ط�س عر����س م�رشحية 
“اإل���ى ري���ا” من تاألي���ف الكاتب 
جم���ال ال�ش���قر واإخ���راج الفن���ان 
جم���ال الغي���الن ومتثي���ل ح�ش���ن 
الع�ش���فور وبرف���ني، وذلك على 
�ش���الة البحري���ن الثقافي���ة عند 

ال�شاعة الثامنة م�شاء. 
ل����  �ش���ابق  ت�رشي���ح  ويف 
“الب���الد”، قال موؤل���ف امل�رشحية 
جمال ال�ش���قر: الأول مرة اأتعاون 
فيها مع امل����رشح العريق )اأوال( 
�ش���بق  فق���د  موؤلف���ا،  ب�ش���فتي 
واأن تعاون���ت كممث���ل، والي���وم 
العزي���ز  ال�ش���ديق  م���ع  اأدخ���ل 
جم���ال الغي���الن بروؤي���ة م�رشحي���ة 
جديدة ول���ون جديد، فمو�ش���وع 
امل�رشحي���ة م�ش���توحى م���ن جتربة 
القدير  “اإلى ري���ا” للمو�ش���يقار 
خالد ال�ش���يخ، وهي فكرة تالم�س 
وجدان االإن�شان العربي وق�شاياه 
االإ�ش���قاطات  ولك���ن بعيدا ع���ن 

ال�شيا�شية. 

م���ن جان���ب اآخر، ق���ال خمرج 
امل�رشحي���ة جمال الغي���الن جتربة 
جدي���دة وخمتلف���ة اأقدمه���ا م���ع 
املوؤل���ف الفن���ان جمال ال�ش���قر 
وفري���ق امل�رشحي���ة املك���ون من 
ح�ش���ني،  عل���ي  ال�ش���ينوغرافيا 
الع�ش���فور  ح�ش���ن  والبطل���ني 
الفنان  الدمى  وبروين، و�ش���انع 
اأحمد جا�شم واملوؤلف املو�شيقى 

يو�شف النجدي.

25 اغسطس
 1788

فرجينيا ت�شبح عا�رش 
والي�����ة ت��ن�����ش��م اإل���ى 

الواليات املتحدة.

 1804
االإع���دام  حكم  تنفيذ 
ب���ج���ورج ك������ادودال؛ 
مل��ح��اول��ت��ه الإط���اح���ة 
ب��ن��اب��ل��ي��ون ب��ون��اب��رت 
واإعادة احلكم امللكي 

لفرن�شا.

 1898
تاأ�شي�س البنك االأهلي 

امل�رشي.

 1920
اخ��ت��ي��ار اله���اي م��ق��ًرا 
العدل  ملحكمة  دائًما 

الدولية.

1921
انعقاد “موؤمتر القد�س” 
وال����ذي ط��ال��ب ب��اإل��غ��اء 
االن���ت���داب ال��ري��ط��اين 
واإع��الن  فل�شطني  على 

ا�شتقاللها.

1950
امل�شلح  ال�شدام  بدء 
ع���ل���ى احل�������دود ب��ني 
ك����وري����ا ال�����ش��م��ال��ي��ة 

وكوريا اجلنوبية.

1965
ال�����رئ�����ي�����������س ج����م����ال 
عبدالنا�رش يحظى بوالية 

ثانية لرئا�شة م�رش.

 1975
موزمبيق  ا���ش��ت��ق��الل 

عن الرتغال.
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األخيرة

يعو�ض زوجته 11 �ألف دوالر على �شكل قطع نقدية

“مانح �أح�شان”... وظيفة بر�تب 40 دوالر� يف �ل�شاعة

رحيل �لفنان �الأردين يا�شر �مل�شري �إثر حادث �شري

�شدد رجل �إندوني�شي حكم عليه بدفع تعوي�ض لزوجته مبلغاً قدره 11 �ألف دوالر تقريبا على �شكل 
قطع نقدية و�شعها يف 13 كي�شا قما�شيا ي�شل وزنها �الإجمايل �إلى 890 كيلوغر�ما.

وقد و�شل دوي �شو�شيالرتو �إلى �ملحكمة �لو�قعة و�شط جزيرة جاو� ب�شاحنة �شغرية حتوي حمولة 
�لقطع �لنقدية، وقام برحالت عدة مع �ش���ديقني له بني موقف �ل�شيار�ت وقاعة �ملحكمة، لنقل �لقطع 
�لنقدية يف عربة على ما روى حماميه �أم�ض �جلمعة. وكان �خلالف ي�ش���مل قيمة �لتعوي�ض، �لذي ي�ش���تمل 
�أي�ش���ا على �لنفقة �لتي ينبغي دفعها بعد 9 �ش���نو�ت من �نف�ش���ال �لزوج���ني، �للذين لديهما طفالن. 
وحكم على �شو�ش���يالرتو يف �لبد�ية بدفع 43 مليون روبية )3 �آالف دوالر(، �إال �أن زوجته �ل�شابقة هيمي 

�شيتيوو�تي ��شتاأنفت �حلكم وح�شلت على 178 مليون روبية )13500 دوالر(.

م���ع تزايد �ش���غوط احلي���اة والعمل، تزداد ن�ش���بة التوتر الت���ي يتعر�س لها النا�س ب�ش���كل يومي، 
وبالتايل فاإن حاجتهم لو�ش���ائل �ال�ش���رخاء كبرية، �الأمر �لذي دفع �رشكة لتقدمي خدمات “�الأح�ش���ان”، 

و�لبحث عن “مانح �أح�شان حمرف” بر�تب ي�شل �إلى نحو 40 دوالر� يف �ل�شاعة.
و�أعلن���ت �رشكة خا�ش���ة بتنظيم فعاليات �ل����رشكات يف بريطانيا، تدع���ى “Team Tactics”، �أنها 
�ش���توفر فعاليات “�الأح�ش���ان” للموظف���ني �لذين ي�ش���عرون بتوتر، و�أنه���ا تبحث عن “مانح �أح�ش���ان 
حمرف”. و�شيتم تنظيم هذه �جلل�شات يف “خيمة �ال�شرخاء” �لتي تعتمد و�شائل ��شرخاء م�شتمدة من 
�لثقافة �لهندية و�ملغربية، وفق ما ذكر موقع “مريور” �لربيطاين. و�أو�شحت �ل�رشكة �أن “ور�ض �لعمل” 
هذه قد ت�شتمر ملدة 8 �شاعات يوميا، ملنح �مل�شاركني �أكرب قدر من �الأح�شان.  ي�شار �إلى �أن در��شات 
�أكدت �أن �حل�شول على “ح�شن” �أو �لتو��شل بني �الأ�شخا�ض من خالل �للم�ض، ي�شاعد �جل�شم على �إفر�ز 

“هرمونات �ل�شعادة” �ل�شريوتونني و�الأوك�شيتو�شني، مما يوؤثر على �شلوك �الأ�شخا�ض وم�شاعرهم.

�أم�����ض  �الآالف  ودع 
�الأردين  �ل��ف��ن��ان  �جلمعة 
و�ل��ع��رب��ي ي��ا���رش �مل�����رشي 
�ل������ذي و�ف����ت����ه �مل��ن��ي��ة 
م�شاء  �شري  ح���ادث  ج���ر�ء 

�خلمي�ض.
و�ش���ارك �الأردني���ون 
يف �ل�ش���الة عل���ى �لفنان 

�لر�ح���ل يف م�ش���جد �لفالح بحي �لزو�ه���رة يف مدينة �لزرقاء قبل �أن ي���و�رى جثمانه �لرثى يف 
مق���ربة �لها�ش���مية. وكان �لفنان يا�رش �مل�رشي )47 عاما( فارق �حلي���اة جر�ء حادث موؤمل يف 
مدينة �لزرقاء، بينما كان يحاول م�ش���اعدة �أحد جري�نه على ت�ش���غيل �ش���يارته. و�مل�رشي هو 
و�ح���د من �أهم جنوم �لدر�ما �الأردنية و�لعربية، و�ش���احب �لعديد من �الألقاب �لتي يطلقها 

عليه جمهوره �ملمتد يف كافة �لبلد�ن �لعربية، ومنها فار�ض �لدر�ما �لبدوية. 
و�ش���بب رحيل �مل�رشي �ش���دمة يف �ل�ش���ارعني �لعربي و�الأردين على �مل�شتوى �ل�شعبي 
و�لفني و�لر�ش���مي.  ونعى رئي�ض جمل����ض �لنو�ب �الأردين عاطف �لطر�ون���ة �لفنان �لر�حل، 
وق���ال يف تغريدة على توير: “برحي���ل �لفنان �الأردين يا�رش �مل����رشي نفتقد و�حد� من �أهم 

رموزنا �لفنية �لتي �أثرت �ل�شاحة �لعربية و�ملحلية باأعمال لن تن�شاها �الأجيال”.
كما نعت وز�رة �لثقافة �لفنان �لر�حل “�لذي يعد من �لقامات �الإبد�عية �ملتميزة �لتي 
قدمت للم�شهد �لفني �الأردين و�لعربي �لكثري �لكثري” من �أبرزها دوره يف م�شل�شل منر بن 

عدو�ن ودوره يف جت�شيد �شخ�شية �لرئي�ض �لر�حل جمال عبد �لنا�رش.

 Social
media

بعد باربي �لعر�ق... وفاة 
غام�شة خلبرية جتميل �أخرى

فق���دت خبرية جتمي���ل �أخرى يف �لعر�ق حياتها يف �لعا�ش���مة بغد�د بعد �أ�ش���بوع من وفاة 
رفيف �ليا�رشي �ل�ش���هرية ب� “باربي” �لتي ماز�لت ظروف موتها غام�ش���ة حتى �للحظة. و�أعلن 
مرك���ز “في���وال” للتجمي���ل �لطبي، يف من�ش���ور عرب �ش���فحته �لر�ش���مية على موقع �لتو��ش���ل 
�الجتماعي، وفاة مديرته، ر�ش���ا �حل�ش���ن، �إثر خفقان يف �لقلب، م�ش���اء �خلمي�ض، و�شط �شدمة 
�أثارت ��شتغر�ب �ل�شارع �لعر�قي عموما، و�لن�شائي خ�شو�شا. ونعت �شفحات مو�قع �لتو��شل 
�الجتماعي على موقع “في�شبوك”، وكذلك مركز “فيوال” �لكائن بفرعه �الأول يف منطقة زيونة، 
�رشقي �لعا�ش���مة بغد�د، وفاة مديرة �ملركز �ل�شابة ر�شا. وي�ش���ادف يوم �لوفاة، مرور �أ�شبوع 
على رحيل دكتورة �لتجميل، رفيف �ليا�رشي، مديرة مركز “باربي” �لو�قع يف منطقة �جلادرية، 
يف و�ش���ط �لعا�ش���مة بالقرب من جامع���ة بغد�د، يف ظروف غام�ش���ة حتى �للحظ���ة، و�لتي �أثار 
موتها فجيعة وحزن كبري بني �لكثريين من �لعر�قيني الأعمالها �الإن�شانية ومعاجلة �مل�شابني 

باحلروق و�حلاالت �مل�شتع�شية و�ل�شعبة من �لت�شوهات و�الأمر��ض �جللدية وغريها.

وزوجته متوقعة” للأمري  غري  “نزهة 
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  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

�لطق����ض ح�ش���ن 
بوج���ه ع���ام يتح���ول  

�إلى حار يف �لنهار.

�لرياح �ش���مالية غربية بوجه عام 
من 7 �إلى 12 عقدة، وت�ش���ل من 13 

�إلى 18 عقدة �أحيانا يف �لنهار.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى قدمني قرب �ل�شو�حل، ومن 2 �إلى 
4 �أقد�م يف عر�ض �لبحر. درجة �حلر�رة �لعظمى 42 م و�ل�شغرى 

29 م. �لرطوبة �لن�شبية �لعظمى 75 % و�ل�شغرى 30 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض �الإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�ض �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�شدر عن د�ر �لبالد لل�شحافة و�لن�رش و�لتوزيع 
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تطبع يف موؤ�ش�شة �الأيام للن�رش

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ض: 17111467 - 00973  �ض.ت:67133 - �ض.ب : 385

الفجــر: 3:51
الظهـر:  11:40

العصــر: 3:11
المغرب: 6:06
العشاء: 7:36

مواقيت 
الصالة

�لوجـه �الأ�شـو�أ لكارثـة فنزويـل... �جلنـ�ض مقابـل �لطعـام
بينم���ا هوت �لعمل���ة �لفنزويلية لت�ش���بح 
�أور�قها ال ت�شاوي تكلفة طباعتها، تعج �شو�رع 
�مل���دن �لكولومبي���ة �لو�قعة عل���ى �حلدود مع 
فنزويال بن�شاء كثري�ت جئن من �أجل �حل�شول 
على مال ل�ش���د حاج���ات �أطفالهن و�أ�رشهن من 

�لطعام، لكن �لثمن هو �أج�شادهن.
ومتتلئ �ش���و�رع مدينة كوكوتا �حلدودية 
بالفنزويلي���ات عل���ى جانبي �لط���رق كجزء من 
جت���ارة �جلن�ض �لتي �زده���رت يف �ملدينة بعد 
�الأزمة �القت�ش���ادية يف فنزويال، وفقا لتقرير 

“�شكاي نيوز”. 
وبح�ش���ب �إح�ش���اء�ت �الأمم �ملتحدة، فقد 
غ���ادر نحو 3.2 ملي���ون فنزويلي بالدهم خالل 
�ل�ش���نو�ت �لقليل���ة �الأخ���رية، هربا م���ن �لفقر 

�لذي �أطل على �لبالد بعد �نهيار �لعملة.
ويف �إحدى �لنو�دي �لليلية، كانت �لغالبية 
�ل�ش���احقة م���ن �لن�ش���اء �لالئي يعمل���ن كبغايا 
م���ن �لفنزويلي���ات. وتعمل 60 �م���ر�أة يف بيت 
للدع���ارة يف كولومبي���ا، م���ن بينهم �ش���يدتان 

فقط من كولومبيا بينما �لبقية من فنزويال.

 وقال���ت �إح���دى �لفنزويلي���ات �إنها كانت 
تعمل يف �ل�ش���ابق “ر�ق�ش���ة باليه” يف فنزويال 
قبل �النهيار �القت�ش���ادي للبالد، قبل �متهان 
�جلن�ض، و�أ�ش���افت: “ه���ذ� عمل خمجل لكن ما 
�خلي���ار �لذي �أملكه؟ البد يل من ك�ش���ب �ملال 
لرعاي���ة �أطفايل و�إطعامهم. ال يوجد �ش���يء يف 

فنزويال”. 
�مر�أة ثانية وهي �أم لطفل عمره عام و�حد، 
ذكرت �أنها كانت تعمل م�ش���ففة لل�شعر قبل 
�أن تاأتي �إلى كوكوت���ا للعمل بالدعارة، لكنها 

عازمة على �لعودة يوما ما �إذ� حت�شنت �الأمور؛ 
من �أجل �أن تبد�أ م�رشوعا جتاريا خا�شا.

وحتدثت �لن�ش���اء ع���ن �ش���عورهن بالعجز 
و�ل�ش���عف و�عرفن ب���اأن خيار�تهن حمدودة 
للغاية، مع عدم وجود �أور�ق ر�ش���مية ملغادرة 

فنزويال ب�شكل قانوين على �ملدى �لطويل.
لك���ن م���ع ذل���ك، ف���اإن �لزحام يف �ش���و�رع 
كوكوت���ا �أي�ش���ا ال يز�ل يت�ش���ع له���وؤالء �لذين 
يبحث���ون عن خي���ار�ت �أخ���رى وحياة �أف�ش���ل، 

بعيد� عن جتارة �جل�شد.

م�شــري يقتــل زوجته 
ب�شبب كوب �شاي

�شمــن  “�ملعتــوه”... 
�الأعلى مبيعا يف �أمريكا

دخل بــن فكــي قر�ض 
وخرج �شاملا

قتل رج���ل م�رشي زوجته؛ ب�ش���بب ن�ش���يانها 
و�ش���ع كمية منا�ش���بة من �ل�ش���كر يف كوب �ل�شاي 

�لذي طلبه منها.
و�كت�ش���ف �ل���زوج �أن كمي���ة �ل�ش���كر �ل���ذي 
و�ش���عته زوجته يف كوب �ل�ش���اي قليلة، فن�شبت 
بينهم���ا م�ش���اجرة، تطورت بقيام �ل���زوج بطعنها 
يف �لرقب���ة ب�ش���كني، بح�ش���ب م���ا ن�رشته �ش���حيفة 

“�لتحرير” �مل�رشية.
�ألقت �ل�رشط���ة �لقب�ض على �ل���زوج �ملتهم، 
وتبني �أنه قتل زوجته بعد طعنة نافذة يف �لرقبة، 

نتيجة ن�شيانها و�شع �ل�شكر يف كوب �ل�شاي.
و�ع���رف �لزوج �لبالغ من �لعمر 35 عاما، �أنه 
عندما �كت�ش���ف �أن كمية �ل�ش���كر بال�ش���اي قليلة، 

قام ب�شبها فن�شبت بينهما م�شاجرة، ثم قتلها.

حقق كتاب “�ملعتوه” �لذي �ألفته �أومارو�شا 
نيومان �مل�ش���اعدة �ل�ش���ابقة يف �لبي���ت �الأبي�ض 
عن تفا�ش���يل جتربتها �أثن���اء عملها ملدة عام مع 
�لرئي����ض دونالد تر�مب مبيع���ات تخطت 33 �ألف 
ن�ش���خة يف �أول �أ�شبوع من �إ�شد�ره، لكنه مل يتمكن 
م���ن �حتالل �ملرك���ز �الأول يف قائم���ة �أعلى �لكتب 

مبيعا يف �لواليات �ملتحدة.
و�أظه���رت بيانات �ملبيعات م���ن خدمة )�إن.

بي.دي بوك-�ش���كان( �أن كتاب )ج���ريل.. وو�ض 
يور في����ض( تغلب على كتاب �أومارو�ش���ا، �إذ باع 
�أك���رث م���ن 58600 ن�ش���خة يف �أ�ش���بوع فيما �حتل 

كتاب “�ملعتوه” �ملركز �لثاين.

�أنق���ذ غو��ض �ش���جاع يف مياه �ش���و�طئ �رشق 
�أ�ش���ر�ليا �شمكة قر�ض رمادية مفر�شة من موت 

حمتم بطريقة ال تخطر على بال.
ولفت���ت �نتباه م���درب �لغط�ض، �ل���ذي كان 
يقود فئة من �ملتدربني حتت �ملاء، �شمكة قر�ض 

علقت يف فكها قطعة من �شبكة بال�شتيكية.
و�ش���بح �لغطا����ض �إليها و��ش���تطاع �أن يخرج 
�ل�ش���بكة من فمها دون �أن ي�شاب باأي �أذى. و�رشح 
الحق���ا للمتدربني �لذي���ن معه باأن هذه �ل�ش���بكة 
�لبال�ش���تيكية كان���ت �ش���توؤدي �إلى موت �ش���مكة 

�لقر�ض ببطء، بعد �أن ت�شبب لها �أملا مريعا.
وتذكر مو�ق���ع �الإنرنت �لتي ن�رشت �خلرب �أن 

�شمكة �لقر�ض بخري وكذلك �لغو��ض ومتدربيه.

• جا�شم �ملاجد يحمل �شورة رئي�ض �لوزر�ء �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري خليفة بن �شلمان �آل خليفة يف �أعماق بحر �رشم �ل�شيخ بجمهورية م�رش �لعربية �ل�شقيقة	

فوجئ �ش����كان �لعا�شمة �لربيطانية لندن، بنزهة “غري متوقعة” من �الأمري هاري 
وزوجته �ملمثلة �الأمريكية �ل�شابقة ميغان ماركل، ظهر� خاللها وهما يتنزهان برفقة 

كلب بكل حرية ومن دون حر��شة، قبل �أن يالحظو� “�ل�شبب �خلفي” الحقا.
وظه����ر �الأمري وزوجته وهما ياأكالن يف مطعم، ثم ي�ش����تقالن �ش����يارة �أجرة برفقة 

كلب، ليتوجها �إلى حديقة وي�شري�ن بكل حرية بعيد� عن �لكامري�ت و�حلر��ض.
وبع����د تدقيق، �نتبه �لنا�ض �إلى حقيقة �أن �الأمر برمته “خدعة”، و�أن �ل�شخ�ش����ني 
�لذين ي�شري�ن، يرتديات قناعني من �ل�شمع من �شنع متحف “مد�م تو�شو” �ل�شهري.

و�أحدثت �شور �لنزهة ومقاطع �لفيديو �شجة على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي.
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