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كتب وليد دياب:

لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  ـــد  أكـ
مجلس النواب عبدالنبي سلمان 
رئيس لجنة إعادة توجيه الدعم 
برنامج  لديه  الــنــواب  مجلس  أن 
عمل وتصور متكامل بشأن ملف 
ان  الدعم، موضحا  توجيه  إعادة 
اســتــراتــيــجــيــة عــمــل الــلــجــنــة لن 
تختلف كثيرا عن توجهات عمل 
مجلس  وأن  الــحــكــومــة،  بــرنــامــج 
الــــنــــواب مــهــتــم كـــثـــيـــرا بــحــمــايــة 
واحتياجا  تضررا  األكثر  الفئات 
ــى قــــــدر مــن  ــا يـــحـــقـــق أقــــصــ ــمــ وبــ
الــــعــــدالــــة واإلنــــــصــــــاف لــلــفــئــات 
والمتوسطة على وجه  الضعيفة 

التحديد.
في  سلمان  عبدالنبي  وأشــار 
إلى  الخليج«  لـ»أخبار  تصريحات 
في  الــمــشــارك  النيابي  الــوفــد  أن 
المصادقة  تمت  والـــذي  اللجنة 
ــــال هــيــئــة  عــلــيــه مــــؤخــــرا مــــن خـ
مــكــتــب الــمــجــلــس ســيــتــكــون من 
مجلس  لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب 
الـــنـــواب رئــيــســا لــلــجــنــة، والــنــائــب 
الــثــانــي لــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 

أعضاء،  الدائمة  اللجان  ورؤســاء 
داعيا الحكومة ومجلس الشورى 
الــــى اســتــعــجــال تــحــديــد مــوعــد 
انعقاد اجتماعات اللجنة، مؤكدا 
ضرورة بدء عمل اللجنة بالتوازي 
العامة  الميزانية  اجتماعات  مع 

للدولة التي ستبدأ خال أيام.
ــأن  ــن تــــفــــاؤلــــه بــ ــ وأعـــــــــــرب عــ
الدعم  تخرج لجنة إعادة توجيه 
الطبقات  تسعد  إيجابية  بنتائج 
ــة، وخـــــــاصـــــــة فـــي  ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
ظـــل مـــا خــرجــنــا بـــه فـــي بــرنــامــج 

ــن تــــوافــــقــــات حـــول  الـــحـــكـــومـــة مــ
تــحــســيــن األوضـــــــــاع الــمــعــيــشــيــة 
بند  وأول  أهــم  وهــو  للمواطنين، 
فـــي الــبــرنــامــج، ويـــزيـــدنـــا تــفــاؤال 
المتفائلة  التصريحات  وحماسا 
والمبشرة من قبل صاحب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
الوزراء والتي تبشر بما هو قادم.

وأوضح أن نتائج عمل لجنة 
إعادة توجيه الدعم السابقة كانت 
منذ أكثر مــن أربــع ســنــوات، وأنــه 
الطويلة  الــمــدة  تلك  منذ  حــدث 
الــكــثــيــر مــن األمــــور االقــتــصــاديــة 
األسعار  ارتــفــاع  مثل  والمعيشية 
وزيــــــــــــــــادة مـــــــعـــــــدالت الـــتـــضـــخـــم 
ــة،  ــيـ ــافـ واألعـــــبـــــاء الـــمـــالـــيـــة اإلضـ
موضوعية  أكثر  نكون  أن  وعلينا 
المعيشية  لــأوضــاع  طرحنا  فــي 
لــلــمــواطــنــيــن، وفـــي نــفــس الــوقــت 
نــحــن نـــقـــدر الـــضـــغـــوط الــمــالــيــة 

على الميزانية العامة للدولة.

كتب إسالم محفوظ:

وزارة  البحرينية  الــمــحــامــيــن  جمعية  خــاطــبــت 
العدل إلعادة النظر في قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 
2013 الخاص بتحديد اللغة التي يمكن استخدامها 
المنازعات  لتسوية  البحرين  وغرفة  المحاكم  أمــام 
غير العربية، واعتبار اللغة اإلنجليزية لغة التقاضي 
في بعض الحاالت اآلتية حيث أوضحت الجمعية أن 
في  عليه  المنصوص  االستثناء  مع  يتعارض  القرار 
القانون والمتعلق باختيار اللغة اإلنجليزية وهو ما 

يجعل القرار معرضا للطعن عليها دستوريا.
أرســلــت  الجمعية  أن  الــخــلــيــج«  »أخـــبـــار  وعــلــمــت 
القانوني في  رأيها  فيه  أوضحت  الــوزارة  إلى  خطابا 
ــارت إلــى أن  ــه اعــتــراضــهــا، حيث أشـ عــدة نــقــاط وأوجـ
القرار الجديد ألغى مادة قانونية سابقة نصت على 

التقاضي  في  اإلنجليزية  اللغة  استخدام  يكون  أن 
ــراف الــدعــوى في  بــنــاء عــلــى اتــفــاق مــكــتــوب بــيــن أطــ
اعتمد  الجديد  القرار  بينما  الخاف،  محل  العقد 
اللغة اإلنجليزية مباشرة في بعض الحاالت إذا كانت 
أن  افتراض على  اإلنجليزية وهو  باللغة  العقد  لغة 
ال  األجنبية  باللغة  التقاضي  على  الخصوم  اتــفــاق 

سند له.
للطعن  الــقــرار معرض  أن  الجمعية  وأوضــحــت   
التوسع في االستثناء باستخدام  وأن  عليه دستوريا 
في  يــؤثــر  األخـــرى  األجنبية  الــلــغــات  أو  اإلنجليزية 
في  العمل  ويحصر  الــعــدلــي  الــمــجــال  فــي  العاملين 
عدد كبير من القضايا على فئة قليلة من المحامين 

ويؤثر سلبا في مدخول المحامين.

فيرو��س  و�ص�ول  فر��س  ال�صح�ة: 

منخف�ص�ة  البحري�ن  اإل�ى  مارب�ورغ 
أكدت وزارة الصحة استمرار متابعتها من كثب المستجدات 
المرتبطة برصد  الصحية  األوضــاع  والعالمية حول  اإلقليمية 
)MVD( في  مــاربــورغ  بــفــيــروس  المصابة  الــحــاالت  مــن  عــدد 
أنه  االستوائية، موضحة  وغينيا  االتحادية  تنزانيا  جمهوريتي 
بناء على تقييم المخاطر الذي قام به المركز الخليجي للوقاية 
من األمراض ومكافحتها، تبّين أن فرص وصول الفيروس إلى 
مملكة البحرين منخفضة لعدم وجود خطوط طيران مباشرة 

مع جمهوريتي تنزانيا االتحادية وغينيا االستوائية.
أنــهــا عــلــى تنسيق دائــــم مــع منظمة  إلـــى  الـــــوزارة  ــارت  ــ وأشـ
األمـــراض  مــن  للوقاية  الخليجي  والــمــركــز  العالمية  الصحة 
الــســاريــة  بـــاألمـــراض  المتعلقة  ــداث  ــ األحـ لــرصــد  ومــكــافــحــتــهــا 
إلعــــــداد خــطــط الـــتـــأهـــب واالســـتـــجـــابـــة والـــتـــي تــشــمــل تــوفــيــر 
الطاقات  كــل  تسخير  على  والــعــمــل  اللوجستية  االســتــعــدادات 
الازمة،  والمخبرية  الطبية  واألجهزة  والمعدات  واإلمكانيات 
وتحديد عدد من البروتوكوالت للتعامل والتي تتعلق بالوقاية 
والتقصي  الرصد  تكثيف عمليات  والعاج، عاوة على  والعزل 

الوبائي. 
الــمــجــتــمــع بــأحــدث  أنــهــا ســتــوافــي  وتــابــعــت وزارة الــصــحــة 
مختلف  خــال  مــن  الفيروسات  هــذه  مثل  بشأن  المستجدات 
ــائــــل اإلعـــــــام الـــرســـمـــيـــة، وحـــســـابـــاتـــهـــا بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل  وســ
االجتماعي، وعبر المنصة الرسمية للمستجدات الصحية في 
مملكة البحرين، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من الجهات 

الرسمية.

اآفاق واعدة لتطور العالقات بين البحرين ورو�صيا
ال�����س��ف��ي��ر ال���رو����س���ي ل�����»اأخ����ب����ار ال���خ���ل���ي���ج«: ال���ب���ح���ري���ن ل���ه���ا م��ك��ان��ة 

ك��ب��ي��رة ل����دى م��و���س��ك��و ب�����س��ب��ب ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا ال���ر����س���ي���دة ال��م�����س��ت��ق��ل��ة

اأوك��ران��ي��ا..  ح��رب  ف��ي  ال�صين  بو�صاطة  ن��رح��ب 

ون����ظ����ام زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي ي���رف�������س ال��ت��ف��او���س

نيويورك – الوكاالت: يمثل 
ــد تـــرامـــب يــــوم الــثــاثــاء  ــالــ دونــ
ــام الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة في  أمــ
نـــيـــويـــورك بــعــدمــا وجــهــت إلــيــه 
شــراء  قضية  فــي  تهمة  رســمــيــا 
إباحية عام  أفام  صمت نجمة 
مسبوق  غــيــر  حـــدث  فــي   ،2016

لرئيس أمريكي سابق. 
مانهاتن  عــام  ووجــه مدعي 
مكتبه  يتبع  الــذي  بــراج  ألفين 
التهمة  نــيــويــورك  قــضــاء واليـــة 
رســمــيــا إلــــى الـــرئـــيـــس الــســابــق 
البيت  إلى  العودة  إلى  الطامح 
انــتــخــابــات 2024،  األبــيــض فــي 
ألف   130 مبلغ  دفــع  قضية  في 
اإلباحية  األفــام  لممثلة  دوالر 
ــز، واســـمـــهـــا  ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــورمــــي دانـ ــتــ ســ

كليفورد؛  ستيفاني  الحقيقي 
لشراء صمتها قبل االنتخابات 

الرئاسية في نوفمبر 2016. 
وأعــلــنــت مــحــامــيــة تــرامــب 
رســالــة  فــي  نيتشيليس  ســــوزان 
إلكترونية لوكالة فرانس برس: 
تـــــاوة الئــحــة  تــتــم  »نـــتـــوقـــع أن 

االتهام يوم الثاثاء«. 
وكان متحدث باسم النيابة 
العامة في مانهاتن قد أفاد في 
وقت سابق بأنه تم التواصل مع 
محامي ترامب لـ»تنسيق تسليم 
نــفــســه مــن أجـــل مــثــولــه لــتــاوة 
أيـــــدت هيئة  بــعــدمــا  ــام«،  ــ ــهـ ــ االتـ
االتهام  توجيه  كبرى  محلفين 
إليه في هذه القضية الجنائية. 
وأضاف أن قرار االتهام ال يزال 

مختوما. 
إن إن  وأفــــــادت شــبــكــة ســـي 
عن حوالي ثاثين تهمة تتعلق 
بمخالفات بهدف إخفاء عملية 
دوالر  ألــــــف   130 ــلـــغ  ــبـ مـ دفــــــع 
وإخـــفـــاء قــيــده فـــي الــحــســابــات 

أواخر عام 2016. 
ــيـــس الــخــامــس  ــرئـ ونــــــدد الـ
المتحدة  لــلــواليــات  واألربـــعـــون 
بـــ»مــاحــقــة سياسية  بــيــان  فـــي 
وتـــدّخـــل فـــي االنــتــخــابــات على 

أعلى مستوى في التاريخ«.

ف�ي �ص�ابقة لرئي��س اأم��ريكي.. محاكم�ة

ترامب تبداأ ال�ث�الثاء بعد اتهامه جنائيا

ــكــــســــي  ــيــ ـــر ألــ ــيــ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ أكـــــــــــد الـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــر روسـ ــيــ ــفــ ســـــكـــــوســـــوريـــــف ســ
البحرين  مملكة  لدى  االتحادية 
الروسية  البحرينية  العاقات  أن 
تتطور ، أن هناك أفقا مستقبلية 
في  المشتركة  العاقات  لتطوير 
الصعيد  على  المجاالت،  جميع 
السياسي هناك اتصاالت مكثفة 
بــيــن مــســؤولــي الــبــلــديــن، ونــحــن 
زيــارة حضرة صاحب  إلى  نتطلع 
عيسى  بن  الملك حمد  الجالة 
المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
الــمــســتــقــبــل، مشيرا  لــروســيــا فــي 
إلـــــى أنـــــه لـــمـــس خـــــال لـــقـــاءاتـــه 
المملكة  مــســؤولــي  مختلف  مــع 
المشترك  التعاون  على  الحرص 

بين البلدين. 
جاء ذلك خال زيارته لمقر 

ولقائه  الخليج«  »أخــبــار  جــريــدة 
رئيس  عبدالرحمن  أنــور  األستاذ 

تحرير الجريدة.
وحــــــول الـــتـــعـــاون الــســيــاحــي 
ــلــــديــــن، لـــفـــت الــســفــيــر  ــبــ بـــيـــن الــ
الروسي إلى أنه يعمل على إلغاء 
وروسيا،  المملكة  بين  التأشيرات 
وهـــنـــاك مــبــاحــثــات بــيــن الـــدائـــرة 
ــر  ــدوائــ ــة والــ ــيـ ــروسـ الــقــنــصــلــيــة الـ
معربا  المتخصصة،  البحرينية 
التأشيرات  إلغاء  إلى  تطلعه  عن 
بــــصــــورة مـــطـــلـــقـــة، ولــــكــــن هــنــاك 
التي يجب حلها  بعض المسائل 
إليه خال  ما سأسعى  وهو  أوال، 
الــفــتــرة الـــقـــادمـــة، لــلــتــوصــل إلــى 

حلول مقبولة للطرفين.
الــســائــحــيــن  عـــــدد  إن  وقــــــال 
تزايد،  فــي  البحرين  إلــى  الـــروس 

الـــروســـيـــة  الـــســـيـــاحـــة  أن  ــة  ــاصـ خـ
ــال الــــعــــشــــريــــن عـــامـــا  ــ ــ كــــانــــت خـ
الــمــاضــيــة مــتــوجــهــة إلــــى الــغــرب 
مختلفة  صـــارت  الــظــروف  واآلن 
وهـــنـــاك تــوجــه نــحــو الـــشـــرق إلــى 

آسيا والشرق األوسط.
الــروســي على  السفير  وشــدد 
الرشيدة  بسياستها  البحرين  أن 
تحتل  والـــســـيـــاديـــة  والــمــســتــقــلــة 
سياستنا،  في  وبــارزا  مهما  مكانا 
المملكة بلد مهم  أن  إلى  مشيرا 
السياسة  بفضل  أهميتها  وتــزداد 
ــتـــي تــتــبــعــهــا الــبــحــريــن والــتــي  الـ
تـــرفـــض اإلمــــــــاءات الــخــارجــيــة، 
ــع  ــ ــاالت أوســ ــ ــجــ ــ وهـــــــــذا يـــفـــتـــح مــ

للتعاون المشترك.
وقال سفير روسيا اإلتحادية 
لــــــدى مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن نــحــن 

ـــن أجــــــل بــــنــــاء نـــظـــام  نـــتـــطـــلـــع مــ
النضال  ونخوض  جديد،  عالمي 
ــر  ــثـ ــام أكـ ــ ــظـ ــ ــة نـ ــ ــامــ ــ ــن أجـــــــل إقــ ــ مــ
عـــدالـــة ويــمــنــح الــحــق لــكــل دولـــة 
أن تمارس حقوقها السيادية من 
خارجية،  وضغوط  إمـــاءات  دون 
بعكس ما نشهده حاليا من نظام 
السفير  وأعــــرب  الــقــطــب  أحــــادي 
الـــروســـي عــن تــرحــيــب بـــاده بــأي 
وســاطــة تــأتــي مــن الــصــيــن بشأن 
أو أي من  أوكــرانــيــا،  الــحــرب فــي 
الدول األخرى، ونحن ال نريد أن 
إلــى األبـــد، الفتا  الــحــرب  تستمر 
العملية  بـــدء  يــمــكــن  ال  أنـــه  إلـــى 
قبول  عــدم  بسبب  اآلن  السلمية 

النظام األوكراني لذلك.

} السفير الروسي. ص3 أخبار البحرين

ص٥ قضايا وحوادث

النائب الأول لرئي�س مجل�س النواب:

ل���دي���ن���ا ب���رن���ام���ج م���ت���ك���ام���ل ل��م��ل��ف

لم�����صتحقيه ال�دع����م  توج��ي����ه  اإع����ادة 

} عبدالنبي سلمان.

ص2 أخبار البحرين

} دونالد ترامب. ص7 عربية ودولية

ال���ل���غ���ة االإن���ج���ل���ي���زي���ة ت��ث��ي��ر ج���دال 

ق��ان��ون��ي��ا ب��ي��ن »ال��م��ح��ام��ي��ن« و»ال���ع���دل«

القدس المحتلة – الوكاالت: 
ــاف الــقــدس  ــ قـــالـــت مــديــريــة أوقــ
أدوا  شخص  ألــف   2٥0 نحو  »إن 
شهر  من  الثانية  الجمعة  صاة 
رمــضــان فــي الــمــســجــد األقــصــى 
إســرائــيــل  اســتــمــرار تخفيف  مــع 
وتوافد  المدينة«.  دخول  شروط 
ــات الـــصـــبـــاح الــبــاكــر  ــاعــ مـــنـــذ ســ
ــن يـــــوم أمـــــس الــجــمــعــة آالف  مــ
الفلسطينيين إلى المدينة عبر 
العسكرية  الحواجز  من  العديد 
القدس  يلف  إذ  بــهــا،  المحيطة 

جدار أسمنتي وأساك شائكة. 
ونشرت الشرطة اإلسرائيلية 
ــــن عـــنـــاصـــرهـــا عــلــى  ــعــــديــــد مـ الــ
المسجد  إلـــى  الــمــؤديــة  الــطــرق 
األقـــصـــى فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
ــي الــــقــــدس، وأغـــلـــقـــت الــعــديــد  فـ
مـــــن الـــــطـــــرق أمــــــــام الــــســــيــــارات 
الكبير  الـــعـــدد  وصــــول  لــتــســهــيــل 
ــــات إلـــــــى مــحــيــط  ــافـ ــ ــحـ ــ مـــــن الـ
الــقــديــمــة. وقــــال الشيخ  الــبــلــدة 
مــحــمــد حــســيــن مــفــتــي الــقــدس 
خطبة  في  الفلسطينية  والديار 
الجمعة: »زحفكم في هذا اليوم 
األقصى  المسجد  إلــى  المبارك 
ــان  ــضــ ــر رمــ ــهــ ــي شــ ــ الـــــمـــــبـــــارك فــ
المبارك يجتمع الفضل فيه من 

جميع جوانبه«. 
الكريم  »فــرمــضــان  وأضــــاف: 
ــمــــســــجــــد األقــــصــــى  مـــــبـــــارك والــ

ــراج  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ مـــــوطـــــن اإلســــــــــــــراء والـ
الثاني  الجمعة  ويـــوم  الــمــبــارك 
ــر الـــفـــضـــيـــل  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ مـــــــن هـــــــــذا الـ
وهنيئا  لجمعكم  فهنيئا  مبارك، 

ــوم الـــمـــيـــمـــون  ــ ــصـ ــ لـــكـــم بــــهــــذا الـ
ــارك«. وتـــابـــع قـــائـــا: »هـــذا  ــبـ ــمـ الـ
ــذي يـــؤكـــد ال مــجــال  ــ الـــزحـــف الـ
للشك فيه أن للمسجد األقصى 

ذريــة يــغــدون إليه ويــروحــون وأن 
يحبه  شعب  االقــصــى  للمسجد 
وأن  المسجد  بهذا  قلبه  ويتعلق 
أمناء  األقصى حراسا  للمسجد 

وسدنة وأفياء إنكم أنتم يا أبناء 
فلسطين الحبيبة«. 

ربع مليون يوؤدون �صالة الجمعة الثانية من رم�صان بالم�صجد االأق�صى 

} جموع المصلين في المسجد األقصى يؤدون صاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

ص6 عربية ودولية

11: 4اإلمساك:

٥٥: ٥اإلفـطـــــار: 
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يتلقيان  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  وول����ي  ال��م��ل��ك 

عه���ده وول���ي  الحرمي���ن  خ���ادم  م���ن  تهنئ���ة  برقي���ات 

ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ تـــلـــقـــى صـ
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد 
برقية  الــوزراء،  رئيس مجلس 
ــه صـــاحـــب  ــ ــيـ ــ ــن أخـ ــ ــئـــة مــ ــنـ ــهـ تـ
الشيخ تميم بن حمد  السمو 
قــطــر  ــة  ــ ــ دولـ أمــــيــــر  ثــــانــــي،  آل 
ــك بــمــنــاســبــة  ــ الــشــقــيــقــة، وذلــ

المبارك،  رمضان  شهر  حلول 
أعـــرب ســمــوه فيها عــن أطيب 
تــهــانــيــه وتــبــريــكــاتــه لــصــاحــب 
ــي الــعــهــد  الــســمــو الــمــلــكــي ولــ
بهذه  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس 

المناسبة.
السمو  تلقى صاحب  كما 
ــي الـــعـــهـــد رئــيــس  ــ الــمــلــكــي ولـ

مجلس الوزراء برقيتي تهنئة 
مــمــاثــلــتــيــن مــــن أخـــيـــه ســمــو 
الــشــيــخ عــبــداهلل بــن حــمــد آل 
ثــانــي، نــائــب أمــيــر دولـــة قطر، 
ــه الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن  ــ ــيـ ــ وأخـ
عــبــدالــرحــمــن بـــن جـــاســـم آل 
ــوزراء  الـ ثــانــي، رئــيــس مجلس 

وزير الخارجية بدولة قطر.

ول�����ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال���������وزراء ي��ت��ل��ق��ى 

ب��رق��ي��ات ت��ه��ن��ئ��ة م���ن ال���ق���ي���ادة ال��ق��ط��ري��ة

الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة بــنــت السيد  اســتــقــبــلــت 
جواد حسن وزيرة الصحة بمكتبها بمقر وزارة 
الصحة الدكتور روهيت سريفاستافا الرئيس 

التنفيذي بالمستشفى الملكي التخصصي.
ــرة  ــوزيــ ــقــــاء، رحـــبـــت الــ ــلــ وفـــــي مــســتــهــل الــ
ــيــــذي، مــــشــــيــــدًة بـــجـــهـــود  ــفــ ــنــ ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ ــالــ بــ
ــوادر  ــكـ الــمــســتــشــفــى الــمــلــكــي الــتــخــصــصــي والـ
الــطــبــيــة واإلداريــــــة فــي تــقــديــم ســبــل الــرعــايــة 
التخصصات  مختلف  تقديم  وفــي  الصحية 
للمواطنين  والــعــاجــيــة  الطبية  والــخــدمــات 

والمقيمين بالمملكة.

وقد تم خال اللقاء بحث واستعراض عدد 
من أبرز الموضوعات ذات االهتمام المشترك، 
ــر الــمــســتــجــدات  ــي تــنــســجــم وتــــواكــــب آخــ ــتـ والـ
المجاالت  من  عديد  في  التطويرية  والــرؤيــة 
الطبية والتدريب الطبي والسياحة العاجية.
من جانبه، أعرب الدكتور الدكتور روهيت 
سريفاستافا في ختام اللقاء عن عميق شكره 
تطلعاته  عن  معربًا  الصحة،  لوزيرة  وتقديره 
إلى تحقيق المزيد من آفاق التعاون والتنسيق 
القادمة  المرحلة  خــال  والنجاح  المشترك 

وذلك لما فيه خدمة القطاع الصحي.

وزي������رة ال�����س��ح��ة ت�����س��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي�����س 

التخ�س�سي الملك���ي  للم�ست�س���فى  التنفي���ذي 

ــادة  ــار رئـــيـــس لــجــنــة إعــ ــ وأشــ
تــوجــيــه الـــدعـــم فـــي تــصــريــحــات 
الوفد  أن  إلــى  الخليج«  لـ»أخبار 
اللجنة  فــي  الــمــشــارك  الــنــيــابــي 
الــمــصــادقــة عليه  تــمــت  ــذي  ــ والــ
خـــال هيئة مكتب  مــن  مــؤخــرا 
النائب  مــن  سيتكون  المجلس 
الــنــواب  مــجــلــس  لــرئــيــس  األول 
الثاني  والنائب  للجنة،  كرئيس 

ورؤســاء  الــنــواب  لرئيس مجلس 
اللجان الدائمة كأعضاء، مؤكدا 
ــور  ــل وتـــصـ ــمـ ــامــــج عـ وجـــــــود بــــرنــ
متكامل بشأن ملف إعادة توجيه 
الدعم، موضحا أن استراتيجية 
كثيرا  تختلف  لن  اللجنة  عمل 
ــامـــج  ــرنـ عـــــن تــــوجــــهــــات عــــمــــل بـ
الــنــواب  مجلس  وأن  الــحــكــومــة، 
مــهــتــم كــثــيــرا بــحــمــايــة الــفــئــات 

األكــثــر تــضــررا واحــتــيــاجــا وبما 
العدالة  مــن  قــدر  أقــصــى  يحقق 
ــاف لــلــفــئــات الــضــعــيــفــة  واإلنــــصــ
والمتوسطة على وجه التحديد.
وأعــــــــــرب عـــــن تــــفــــاؤلــــه بــــأن 
تخرج لجنة إعادة توجيه الدعم 
بنتائج إيجابية تسعد الطبقات 
الــمــســتــهــدفــة، خـــاصـــة فـــي ظل 
ــنـــه فــــي بـــرنـــامـــج  ــا مـ ــنـ مــــا خـــرجـ
ــقـــات حــول  ــوافـ الــحــكــومــة مـــن تـ
تــحــســيــن األوضــــــــاع الــمــعــيــشــيــة 
بند  وأول  أهــم  وهــو  للمواطنين 
فــي الــبــرنــامــج، ويــزيــدنــا تــفــاؤال 
وحماسا التصريحات المتفائلة 
ــن قـــبـــل صـــاحـــب  ــ ــبــــشــــرة مـ ــمــ والــ
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
رئيس الوزراء التي تبشر بما هو 
قادم، وقبل ذلك بطبيعة الحال 
قبل  من  المستمرة  التوجيهات 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ حـــمـــد 

عاهل الباد المعظم، بأن يكون 
للمواطنين  المعيشي  الــوضــع 
أولوية وهدفا للتنمية ومعدالت 

النمو.
عــمــل لجنة  نــتــائــج  وحـــــول 
ــادة تــوجــيــه الـــدعـــم الــســابــقــة  ــ إعـ
قال عبدالنبي سلمان إن اللجنة 
انتهت من عملها منذ  السابقة 
ــع ســـنـــوات، وحــدث  أكــثــر مــن أربــ
بيننا وبين تلك المدة الطويلة 
االقتصادية  األمـــور  مــن  الكثير 
هناك  أصبح  حيث  والمعيشية، 
ــادة في  ــ ارتـــفـــاع فــي األســـعـــار وزيـ
معدالت التضخم وأعباء مالية 
إضــافــيــة عــلــى كــاهــل الــمــواطــن 

وبرنامج توازن مالي وغير ذلك 
الكثير، وبالتالي فإن لجنة إعادة 
تــوجــيــه الـــدعـــم عــنــد اســتــكــمــال 
فــارق زمني  أمــام  عملها ستكون 
في  إليه  التوصل  تــم  عما  كبير 
علينا  ولذلك  السابقة  اللجنة 
أخذ كل المتغيرات االقتصادية 
والمعيشية في االعتبار، وعلينا 
أكـــثـــر مــوضــوعــيــة في  نـــكـــون  أن 
طـــرحـــنـــا لــــأوضــــاع الــمــعــيــشــيــة 
الــوقــت  نــفــس  وفـــي  للمواطنين 
المالية  الــضــغــوط  نــقــدر  نــحــن 
للدولة  العامة  الميزانية  على 
االنــتــقــاص  هـــذا ال يعني  ولــكــن 

من تحقيق طموحات الشارع.
ــنــــائــــب عــبــدالــنــبــي  وأكـــــــد الــ
ــنـــة إعــــــادة  ســـلـــمـــان رئــــيــــس لـــجـ
توجيه الدعم أنه عبر الحوارات 
الــمــســتــمــرة مـــع وزيـــــر الــمــالــيــة 
واالقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي الــشــيــخ 
خليفة،  آل  خليفة  بــن  ســلــمــان 
الــحــكــومــة تحمل  أن  يـــرى  فــإنــه 
ــود لــــدى  ــ ــوجـ ــ ــمـ ــ ــفــــس الــــهــــم الـ نــ
النواب ونفس الرؤية بخصوص 
للمواطنين  المعيشي  الــوضــع 
إنصافا  أكثر  جعله  إلى  وتسعى 
وفي صورة أفضل مما هو عليه 

اآلن.

النائب الأول لرئي�س مجل�س النواب:

اإعادة توجيه الدعم نمتلك برنامج عمل وت�سورا متكامال لملف 
اجتماعات  ب��دء  �سرعة  اإل��ى  الحكومة  ندعو 

لجنة الدعم بالتوازي مع مناق�سات الميزانية

كتب وليد دياب:
دعا النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان 
الشورى  ومجلس  الحكومة  الدعم،  توجيه  إعــادة  لجنة  رئيس 
الفتا  اللجنة،  اجتماعات  انعقاد  موعد  تحديد  استعجال  الى 
مجلس  استعداد  يؤكد  للجنة  رئيسا  سيكون  باعتباره  أنه  إلى 
المرجوة  النتائج  التام للعمل مع الحكومة بما يحقق  النواب 
مـــن عــمــل الــلــجــنــة، مــضــيــفــا عــلــى ضـــــرورة بــــدء عــمــل اللجنة 
ستبدأ  التي  للدولة  العامة  الميزانية  اجتماعات  مع  بالتوازي 
إعــادة  لجنة  اجتماعات  تحديد موعد  أن  أيــام، موضحا  خــال 
رسم الدعم سيكون بالتوافق بين السلطة التشريعية والسلطة 

التنفيذية.

} عبدالنبي سلمان.

نظمت  مميزة،  رمضانية  أمسية  فــي 
ــاد األوروبــــــــي فـــي الــبــحــريــن  ــحــ بــعــثــة االتــ
الشبابية  الـــريـــادة  جمعية  مــع  بــالــشــراكــة 

الغبقة الرمضانية السنوية.
سيمونيه  بــاتــريــك  الــفــعــالــيــة  حــضــر 
لــــدى مملكة  األوروبــــــــي  ــاد  ــحــ االتــ ســفــيــر 
الــبــحــريــن، إلــــى جــانــب الــمــســؤولــيــن من 
وأعضاء  والــخــاص  الحكومي  القطاعين 
مــن الــســلــك الــدبــلــومــاســي واالعــامــيــيــن 
والــشــخــصــيــات الــعــامــة وشـــركـــاء وداعــمــو 
الــجــمــعــيــة، وذلــــك فــي فــنــدق الــدبــلــومــات 

راديسون بلو.
االتحاد  باتريك سيمونيه سفير  قال 
»نحن  الــبــحــريــن:  مملكة  لـــدى  األوروبـــــي 
الــريــادة  مــع جمعية  بــشــراكــتــنــا  فـــخـــورون 
الرمضانية  المناسبة  هــذه  في  الشبابية 
بتعزيز  الــتــزامــنــا  تــظــهــر  الــتــي  الــخــاصــة 

ــي ومملكة  ــ الــعــاقــة بــيــن االتــحــاد األوروبـ
الــبــحــريــن. إن االســتــثــمــار فـــي إمــكــانــات 
ــر بـــالـــغ األهــمــيــة  الــشــبــاب الــبــحــريــنــي أمــ
إلى  ونتطلع  إشراقا،  أكثر  لبناء مستقبل 
استمرار تعاوننا في تمكين الجيل القادم 
من القادة. وتعّد هذه الفعالية، التي تقام 
خال شهر رمضان المبارك، فرصة رائعة 
المجتمع،  شرائح  مختلف  مع  للتواصل 
التفاهم  وتعزيز الحوار المفتوح، وتعزيز 
الـــمـــتـــبـــادل، مـــع االحـــتـــفـــاء بــقــيــم الـــوئـــام 
والتراحم والكرم التي يجسدها رمضان«.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة 
محمود:  أميرة  الشبابية  الــريــادة  جمعية 
أجــواء شهر  مع  تزامنًا  اللقاء  هذا  »يأتي 
رمضان المبارك والذي يتم خاله تعزيز 
الــتــواصــل والــتــعــاون والــتــرابــط بين افــراد 
المتميزة  للعاقات  وتتويجًا  المجتمع، 

ــاون الـــمـــثـــمـــر الـــــــذي حـــظـــيـــت بــه  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الجمعية مع االتحاد األوروبي في مملكة 
ايضًا  الفعالية  هــذه  تأتي  كما  البحرين. 
بيوم  البحرين  مملكة  احتفال  إطــار  فــي 
الدور  الذي يركز على  البحريني  الشباب 
الــمــهــم والـــحـــيـــوي الــــذي يــلــعــبــه الــشــبــاب 
البحريني في صناعة مستقبل البحرين«.
ــيـــة الـــــريـــــادة  ــعـ ــة جـــمـ ــســ ــيــ وأكــــــــــدت رئــ
الــشــبــابــيــة أن الــجــمــعــيــة تـــحـــرص دائـــمـــًا 
والناجحة  المثمرة  شراكاتها  تنمية  على 
المحلية  والــمــنــظــمــات  الــمــؤســســات  مـــع 
البرامج  أفــضــل  توفير  بــهــدف  والــدولــيــة، 
لشباب  والتعليمية  التدريبية  والــفــرص 
الــبــحــريــن والــتــي مــن شــأنــهــا رفــع  مملكة 
ــم، وتـــحـــقـــيـــق رؤيــــة  ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ مـــهـــاراتـــهـــم وقـ
الجمعية الهادفة إلى جعل شباب المملكة 
صاحب قرار وقدرة ومهارة وكفاءة وثقافة 

تنافسية عالمية، مشيرة إلى أن الجمعية 
مجموعة  القادمة  الفترة  خال  ستطلق 
مــن الــبــرامــج الــجــديــدة الــتــي تــأتــي نتاًجا 
لــشــراكــات وتــعــاونــات جــديــدة فــي مملكة 

البحرين.
ــاد  بـــالـــذكـــر أن االتـــحـ الـــجـــديـــر  ــن  ــ ومـ
ــو الـــشـــريـــك االســتــراتــيــجــي  األوروبـــــــــي هــ
لــبــرنــامــج الــشــاب الــبــرلــمــانــي فــي نسخته 

السادسة.
ــة الــــرمــــضــــانــــيــــة  ــقــ ــبــ ــغــ ــنــــت الــ ــمــ وتــــضــ
الترفيهية  األنــشــطــة  مــن  الــعــديــد   2023
بين  العاقات  تعزيز  بهدف  الرمضانية، 
وتشبيك  والــبــحــريــن  ــي  ــ ــ األوروبـ ــاد  ــحـ االتـ
ــات الــقــطــاعــيــن  ــســ ــؤســ ــع مــ ــ الــــعــــاقــــات مـ
المجتمع  ومنظمات  والخاص  الحكومي 

المدني.

�سفير التحاد الأوروبي لدى البحرين:

ال���س��ت��ث��م��ار ف��ي اإم��ك��ان��ات ال�����س��ب��اب اأم����ر ب��ال��غ الأه��م��ي��ة روان بنت  السيدة  استقبلت 
نــجــيــب تــوفــيــقــي وزيـــــــرة شــــؤون 
السرح  محمد  الــشــاب  الــشــبــاب، 
ــل 10  ــ ــــضـ ــن أفـ ــمــ الـــمـــصـــنـــف ضــ
بــرودكــاســت  بمسابقة  مشاركين 
ينظمها  والتي  العربي  الشباب 
مـــركـــز الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي بــدولــة 
اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
الشقيقة والتي شارك فيها أكثر 

من 1000 شاب وشابة.
وهــنــأت ســعــادة وزيـــرة شــؤون 
الــشــبــاب، الــســرح بــهــذا اإلنــجــاز 
مركزا  وتحقيقه  الكبير  العربي 
الفائزين  قــائــمــة  عــلــى  متقدما 
بالمهارات  مشيدة  بالمسابقة، 
السرح  يمتلكها  التي  والــقــدرات 
باعتباره من المواهب البحرينية 
الـــشـــابـــة الـــتـــي تــمــتــلــك مـــهـــارات 
مــتــمــيــزة فـــي إنـــتـــاج الــمــحــتــوى 
ــمـــوع والــــــــذي تـــمـــكـــن مــن  ــمـــسـ الـ
خير  البحريني  الشباب  تمثيل 

تمثيل في المسابقة العربية.
وقدم السرح شرحا مفصا 
ــي مـــســـابـــقـــة  ــ ــه فــ ــتــ ــاركــ ــشــ ــن مــ ــ عــ
ــبــــاب الـــعـــربـــي  بــــرودكــــاســــت الــــشــ
والــــــمــــــراحــــــل الـــــتـــــي مــــــــرت بــهــا 
المسابقة والتحديات باإلضافة 
ومــدى  مشاركته  إيجابيات  إلــى 

استفادته من البرنامج.
ومــــن جــانــبــه أشـــــاد الــســرح 
ــؤون الـــشـــبـــاب،  ــ بـــدعـــم وزيـــــــرة شــ

البحرينية  الشبابية  للطاقات 
المجاالت  في مختلف  الواعدة 
ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ أن  إلـــــــــــى  ــرا  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ مــ
بــــرودكــــاســــت الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي 
ــان مــكــانــا مــنــاســبــا لــتــأكــيــد ما  كـ
يــتــمــتــع بـــه الـــشـــاب الــبــحــريــنــي 
مــن قـــدرات ومــهــارات فــي مجال 
البرودكاست والمدونات  صناعة 
الــصــوتــيــة والــمــحــتــوى الــرقــمــي 

المسموع. 

وزي���������رة ال�������س���ب���اب ت�����س��ت��ق��ب��ل ال���ف���ائ���ز 

ب��م�����س��اب��ق��ة ب���رودك���ا����س���ت ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي

الملك  الجالة  تلقى حضرة صاحب 
الباد  ملك  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد 
الــمــعــظــم، بــرقــيــة تــهــنــئــة مـــن أخــيــه خـــادم 
بن  سلمان  الملك  الشريفين،  الحرمين 
عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول شهر 

رمضان المبارك.
وضــمــن خــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن 
والتبريكات  التهاني  خالص  البرقية  فــي 
الشهر  بحلول  المعظم،  الملك  لجالة 
الـــفـــضـــيـــل، وتــمــنــيــاتــه لــجــالــتــه بــمــوفــور 
الــصــحــة والـــعـــافـــيـــة، ولــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بمزيد من االزدهار والتقدم في ظل قيادة 

جالته الحكيمة.
كــمــا تــلــقــى صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ولي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة 
مــن خــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن، الملك 
بــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود، عاهل  ســلــمــان 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، 
بــمــنــاســبــة حــلــول شــهــر رمــضــان الــمــبــارك، 
أعرب فيها عن أطيب التهاني والتبريكات 
لسموه  وتمنياته  الفضيل،  الشهر  بحلول 
بـــمـــوفـــور الـــصـــحـــة والـــعـــافـــيـــة، ولــمــمــلــكــة 
في  واالزدهــار  النماء  بمزيد من  البحرين 

ظـــل الــقــيــادة الــحــكــيــمــة لــحــضــرة صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

ملك الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه.
كــمــا تــلــقــى صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 

ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة مــمــاثــلــة 

األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  أخــيــه  مــن 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل 

الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  ســعــود، 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء} خادم الحرمين الشريفين.} جالة الملك المعظم.



وبشأن ما طرح سابقا حول جعل البحرين مركزا لتوزيع المنتجات 
أن  إلــى  الــروســي  السفير  أشــار  الخليج،  منطقة  فــي  الروسية  والسلع 
لتحقيقه  طيبة  أفــق  ولــه  اآلن  حتى  المطروحة  المشاريع  أحــد  هــذا 
مسألة  رأسها  وعلى  والعقبات  الصعوبات  بعض  رغــم  المستقبل،  في 
العقوبات المفروضة على روسيا، والتي قد تدفع بعض األصدقاء في 

البحرين والخليج إلى الحذر من تداعيات هذه العقوبات.
التعاون السياحي

أليكسي  السفير  لــفــت  الــبــلــديــن،  بــيــن  الــســيــاحــي  الــتــعــاون  وحـــول 
سكوسوريف إلى أنه يعمل على إلغاء التأشيرات بين المملكة وروسيا، 
البحرينية  الروسية والدوائر  الدائرة القنصلية  وهناك مباحثات بين 
التأشيرات بصورة مطلقة،  إلغاء  إلى  المتخصصة، معربا عن تطلعه 
ولكن هناك بعض المسائل التي يجب حلها أوال، وهو ما سأسعى إليه 

خالل الفترة القادمة، للتوصل إلى حلول مقبولة للطرفين.
تزايد مؤخرا،  البحرين في  إلــى  الــروس  السائحين  عــدد  إن  وقــال 
الماضية  عــامــا  العشرين  خــالل  كــانــت  الــروســيــة  السياحة  أن  خــاصــة 
متوجهة إلى الغرب واآلن الظروف صارت مختلفة وهناك توجه نحو 

الشرق إلى آسيا والشرق األوسط.
الــرشــيــدة  الــبــحــريــن بسياستها  أن  عــلــى  الـــروســـي  الــســفــيــر  وشــــدد 
مشيرا  سياستنا،  في  وبــارزا  مهما  مكانا  تحتل  والسيادية  والمستقلة 
إلى أن المملكة بلد مهم وتزداد أهميته بفضل السياسة التي تتبعها 
البحرين والتي ترفض اإلمالءات الخارجية، وهذا يفتح مجاالت أوسع 

للتعاون المشترك.
وروسيا،  البحرين  بين  األدويــة  صناعة  مجال  في  التعاون  وبشأن 
هناك  كانت  أنه  إلى  الروسية  بالسفارة  الملحق  كوزمين  نيكيتا  أشــار 
مذكرة نوايا بين البلدين لدراسة الجدوى االقتصادية لمشروع إنشاء 
مــصــنــع إلنـــتـــاج األدويـــــة الــروســيــة فـــي الــبــحــريــن، مـــن خـــالل صــنــدوق 
ومناقشات  مــشــاورات  هناك  ومــازالــت  روســيــا،  فــي  المباشر  االستثمار 
إلى  التوصل  يتم  ولــم  اإلطـــار،  هــذا  الــراهــن في  الوقت  مستمرة حتى 

خطوات عملية بعد في ظل األحداث الحالية.
وحول القطاعات التي يمكن أن تشكل حافزا للتعاون التجاري بين 
البلدين، أكد السفير أليكسي سكوسوريف أن السفارة تتلقى اتصاالت 
في  جيدة  آفاق  وهناك  المشتركة،  االستثمارات  تعزيز  حول  منتظمة 
الروسية في  هذا االتجاه في ظل دراسة مشاريع معينة لالستثمارات 

البحرين والعكس.
بالنسبة  أنــه  الروسية  بالسفارة  الملحق  كوزمين  نيكيتا  وأضــاف 
لتعاوننا  الواعدة  والقطاعات  البحرين  في  الروسية  االستثمارات  إلى 
ــإن الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن شــهــدا زيــــادة عــدد  الــتــجــاري واالقـــتـــصـــادي فـ
الشركات التي يشارك به رؤوس أموال روسية بمقدار أكثر من الضعف 
أن من  إلى 110 شركات، مؤكدا  50 شركة  الشركات من  زاد عدد  حيث 

أهم القطاعات الواعدة هو قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

االستراتيجية الروسية
عالقاتها  فــي  جــديــدة  روســيــة  استراتيجية  بــوجــود  يتعلق  وفيما 
بالمنطقة ودول الخليج في ظل ما تطرحه الصين من استراتيجيات 
لــلــمــنــطــقــة، أكـــد ســفــيــر روســـيـــا االتـــحـــاديـــة لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن أن 
إلى تعزيز االستقرار وتخفيض  دائما ترمي  استراتيجية روسيا كانت 
الجماعي  الغرب  رؤية  التوترات وعدم وجود حدود اصطناعية بعكس 
ال  حــيــث  األول  الــمــقــام  فــي  الغربيين  عــكــس  أنــنــا  مضيفا  للمنطقة، 
نستفيد من الفوضى وال نستفيد من زعزعة االستقرار في المنطقة، 
ونــتــمــســك بــالــعــالقــات الــقــائــمــة عــلــى حــســن الـــجـــوار بــيــن دول الــشــرق 
الذي  المنطقة، وهو األمر  باعتبارها أفضل وسيلة الزدهــار  األوســط، 
هذه  تجاه  الغربية  السياسة  مــع  وتناقضات  خــالفــات  وجــود  إلــى  أدى 

المنطقة.
وتهدئة  االستقرار  تقوم على  االستراتيجية  رؤيتنا  أن  وشدد على 
األوضاع والتغلب على األزمات في منطقة الشرق األوسط، وفي الفترة 

الحالية نحن أسهمنا في التقارب بين السعودية وإيران. 
واستذكر السفير الروسي الذي عمل فترة سابقة من حياته سفيرا 
بالعراق، ما وصفه باالدعاءات األمريكية الحتالل العراق، مشيرا إلى 
أن ما قدمه كولن باول وزير الدفاع األمريكي السابق من ادعاءات عن 
خبيثة،  جمرة  بــه  أن  مدعيا  أنبوبا  حمل  حيث  مزيفة،  كانت  الــعــراق 

يحمل  أن  له  كــان  فكيف  غسيل«،   »مسحوق  كــان  الحقيقة  في  ولكنه 
»الجمرة الخبيثة« في داخل قاعة مجلس األمن؟، وهذه كانت ادعاءات 

كاذبة لتبرير الغزو األمريكي للعراق.
وبشأن التقارب الروسي الصيني وإمكانية بناء نظام عالمي جديد، 
قال سفير روسيا االتحادية لدى مملكة البحرين نحن نتطلع من أجل 
بناء نظام عالمي جديد، ونخوض النضال من أجل إقامة نظام أكثر 
دون  من  السيادية  حقوقها  تمارس  أن  دولــة  لكل  الحق  ويمنح  عدالة 
إمــالءات وضغوط خارجية، بعكس ما نشهده حاليا من نظام أحادي 
الحرب  إنــهــاء  كيفية  عــن  عبدالرحمن  أنــور  األســتــاذ  وتــســاءل  القطب 
سكوسوريف  أليكسي  السفير  استشهد  وأوكرانيا،  روسيا  بين  الــدائــرة 
في  الــكــريــم  بــالــقــرآن  البحرين  مملكة  لــدى  االتــحــاديــة  روســيــا  سفير 
المملكة عن الحرب  البريطاني لدى  تعليقه على تصريحات السفير 
البريطاني  السفير  تصريح  قرأت  »حينما  قائال:  األوكرانية،  الروسية 
َما يفتري الكذب  تذكرت آية من سورة النحل من القرآن الكريم وهي )إنَّ

الذين اَل يؤمنون بآيات اهلل وأولئك ُهُم الكاذبون(.
ــال إن السفير الــبــريــطــانــي عــنــد حــديــثــه عــن الــحــرب الــروســيــة  وقـ
األوكرانية وإمكانية الحل الدبلوماسي، تجاهل حقيقة أن لندن تعطي 
تعليمات مباشرة للرئيس األوكراني زيلينسكي لعدم بدء المفاوضات 

السلمية. 

إنهاء  روســيــا  ان تقبل  إطــارهــا يمكن  فــي  الــتــي  الــتــطــورات  وحـــول 
الحرب، شدد السفير الروسي على ضرورة حياد أوكرانيا وعدم التكتل 
كييف،  نووية لدى  أسلحة  وجــود  وعــدم  الناتو  تابعة لحلف  تكون  وأال 
وعدم وجود خطر عسكري مباشر على روسيا من األراضي األوكرانية، 
دونيتسك  مناطق  في  للروس  الكاملة  الحقوق  توفير  إلــى  باإلضافة 
ــاس، وهـــذه كــانــت جــوهــر مــفــاوضــات مينسك الــســابــقــة قــبــل أن  ــبـ ودونـ
للحرب  لالستعداد  كستار  تستخدم  كانت  والتي  زيلنسكي،  يفسدها 
ولم يكونوا جادين في التفاوض حينها، مضيفا أنه بعد إزالة الخطر 
عن  نتحدث  أن  نستطيع  زيلينسكي  نظام  مــن  أوكــرانــيــا  مــن  المباشر 
الموقف  تغيير  الضروري  من  ولكن  الحرب،  إلنهاء  مفاوضات سلمية 

األوكراني وإلغاء المرسوم الرئاسي الذي وقعه زيلينسكي.
الوساطة الصينية

تأتي من  بــأي وساطة  بــالده  ترحيب  الــروســي عن  السفير  وأعــرب 
الـــدول األخـــرى، ونحن ال نريد أن  الصين فــي هــذا الــشــأن، أو أي مــن 
تستمر الحرب إلى األبد، الفتا إلى أنه ال يمكن بدء العملية السلمية 

اآلن بسبب عدم قبول النظام األوكراني لذلك.
عامها  تدخل  الحرب  »إن  قائال:  عبدالرحمن  أنــور  األستاذ  وعقب 
الثاني ومن دون شك تسببت في أعباء كبيرة على االقتصاد، باإلضافة 
إلى الكلفة العالية للتجهيزات العسكرية للجنود في الميدان، متسائال 

عن قدرة االقتصاد الروسي على تحمل هذه األعباء«.
االتحادية لدى  روسيا  أليكسي سكوسوريف سفير  السفير  وأجاب 
االقتصاد  انــهــيــار  تتوقع  كــانــت  الغربية  الـــدول  بــأن  البحرين  مملكة 
الـــروســـي مــع فـــرض الــعــقــوبــات غــيــر الــمــشــروعــة، ولــكــن الـــواقـــع عكس 
الــدول  الــروابــط مع  ذلــك تماما، ونحن نستثمر هــذه األوضــاع لقطع 
الغربية والشركات الغربية، ونخلص أنفسنا من الضغوط ومن النظام 
المصرفي العالمي، ونستخدم إمكانات االستيراد والتصدير مع الدول 
الصديقة، نافيا تدهور االقتصاد الروسي، كما أننا قادرون على تحمل 
الوضع فترات طويلة، الفتا إلى أن هناك توجها روسيا إلى التصنيع.

الحرب  إنهاء  الروسي حريص على  الشعب  أن غالبية  وشدد على 
بما فيهم القيادة الروسية نفسها، ولكن الظروف ال تسمح بذلك.

الـــدول بالعمالت  الــتــجــاري مــع  الــروســي للتبادل  الــتــوجــه  وبــشــأن 
بوتين  الرئيس  أن  الروسي  السفير  أوضــح  الــدوالر،  غير  المحلية من 
باليوان الصيني،  التجاري  التبادل  الرئيس الصيني حول  تباحث مع 
ونحن نعمل على ذلك، مؤكدا أنه يمكن نسف نظام الــدوالر ألن هذا 

أحد عوامل قيام نظام عالمي جديد متعدد األقطاب.
الــواقــع  أن  الــروســيــة  بــالــســفــارة  الملحق  كــوزمــيــن  نيكيتا  وأضــــاف 
الحالي يشير إلى أن 60% من التبادل التجاري بين الصين وروسيا يتم 
بالعمالت المحلية، وهناك تنامي في هذا االتجاه، حيث يجري األمر 
أشــاد رئيس  الختام  الــدول األخــرى. في  والهند وعــدد من  بين روسيا 
وبدوره  الخليج«،  »أخبار  زيــارة  على  الروسي  السفير  بحرص  التحرير 

دعا السفير الروسي رئيس التحرير إلى زيارة السفارة الروسية.
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خالل زيارته لـ»اأخبار الخليج« ولقائه رئي�س التحرير.. ال�سفير الرو�سي:

اآفاق م�ستقبلية لتطوير عالقات البحرين ورو�سيا 
الم�ستقبل فـــي  ــا  ــي ــس ــرو� ل ال��م��ل��ك  ج���الل���ة  زيـــــارة  اإل�����ى  ن��ت��ط��ل��ع 

أكد السفير أليكسي سكوسوريف سفير روسيا اإلتحادية لدى 
مملكة البحرين أن العالقات البحرينية الروسية تتطور، ومؤكدا 
المشتركة في جميع  العالقات  أفقا مستقبلية لتطوير  أن هناك 
بين  مكثفة  اتــصــاالت  هناك  السياسي  الصعيد  على  الــمــجــاالت، 
مسؤولي البلدين، ونحن نتطلع إلى زيارة حضرة صاحب الجاللة 
لروسيا  المعظم  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
مختلف  مع  لقاءاته  لمس خالل  أنه  إلى  مشيرا  المستقبل،  في 
مسؤولي المملكة الحرص على التعاون المشترك بين البلدين. 

ولقائه  الخليج«  »أخبار  جريدة  لمقر  زيارته  خــالل  ذلــك  جــاء 
األستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير الجريدة، بحضور السيد 
المدير  بأعمال  القائم  عبدالمجيد حاجي  التحرير،  مدير  زهره 
العام، عبداهلل األيوبي رئيس قسم المحليات، وأحمد عبدالحميد 
الـــزيـــارة نيكيتا  رافــقــه خـــالل  بــالــجــريــدة، حــيــث  الــمــحــرريــن  كبير 

كوزمين الملحق بالسفارة الروسية.
وتابع السفير الروسي قائال: أما على مستوى التبادل التجاري 
فإنه يبلغ 30 مليون دوالر، ولكنه رقم قليل للغاية، وتأثر التعاون 
زيـــادة حجم  نعمل على  وســوف  كــورونــا،  الــتــجــاري بسبب جائحة 
التبادل التجاري ثالثة أضعاف خالل فترة وجودي في المملكة، 
خاصة أن هناك إمكانيات ضخمة للتعاون الثنائي، الفتا إلى أن 
نتج  الــذي  الــفــراغ  لملء  البحرينية  الشركات  أمــام  فرصة  هناك 
من انسحاب الشركات الغربية من روسيا التي خرجت من السوق 
ألسباب سياسية رغم أنها لم تكن ترغب في ذلك، ولكن اضطرت 
إلــى ذلــك بسبب الــظــروف والــقــيــود والــعــقــوبــات الــمــفــروضــة على 

روسيا.
وزيـــادة عالقاتنا  تطوير  إلــى  تدفعنا  الــظــروف  هــذه  إن  وأردف: 

التجارية مع البحرين ودول الخليج.

الخارجية الإمالءات  ترف�س  المملكة  لأن  رو�سيا  لدى  للبحرين  مهمة  مكانة  »»
البلدين«« بي���ن  التاأ�س���يرات  اإلغ���اء  نعم���ل عل���ى 

ال�س���فير الرو�س���ي ي�ست�س���هد باآية قراآنية لل���رد على ال�س���فير البريطاني

} ال�سفير الرو�سي يقدم لوحة لرئي�س التحرير.

ال�سفري الرو�سي متحدثا بالعربية:

 اأحر�ص على قراءة »اأخبار الخليج« يوميا

ــال الــســفــيــر ألــيــكــســي  ــ ــــالل حـــديـــثـــه بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، قـ خـ
إنه  البحرين  مملكة  لدى  اإلتحادية  روسيا  سفير  سكوسوريف 
القهوة  يحرص على قراءة »أخبار الخليج« يوميا مع احتسائه 
البحرين،  في  األولــى  للصحيفة  تقديره  عن  معربا  الصباحية 
مضيفا أنه حرص على زيارة مقر الجريدة للتعارف والتواصل 

مع رئيس التحرير األستاذ أنور عبدالرحمن.
وأشار إلى أنه تعلم اللغة العربية في جامعة موسكو، ودرس 

القرآن الكريم واألدب العربي.

ف��ي  م�������س���ل���م  م���ل���ي���ون   20

ال����م����ن����اط����ق ال���رو����س���ي���ة

روســيــا  سفير  ســكــوســوريــف  أليكسي  السفير  كــشــف 
مليون   20 هــنــاك  أن  البحرين  مملكة  لــدى  االتــحــاديــة 
الروسية، ومنها جمهورية  المناطق  مسلم يعيشون في 
تتارستان الروسية، منوها بنتائج زيارة رئيس جمهورية 
هناك  أن  واعتبر  البحرين،  لمملكة  األخيرة  تتارستان 

نزعة دينية متزايدة لدى الشعب الروسي.

نتطلع اإلى بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب 

ا���س��ت��رات��ج��ي��ة رو���س��ي��ا ت���ق���وم ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار 

ال���ف���و����س���ى اإث������������ارة  ل  ال����م����ن����ط����ق����ة.. 

} ال�سفير الرو�سي.



م�صادرة الروبيان.. 

حكاية م�صتمرة
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
مــكــتــب لحماية  إنــشــاء  أعــلــنــت  الــعــمــل  ســـوق  تنظيم  هــيــئــة 
بــاألشــخــاص..  االتــجــار  جــريــمــة  مــن  والــشــهــود  عليهم  المجني 
إنشاء  يعقبها  أن  نتمنى  حــضــاريــة،  وإنسانية  حقوقية  مــبــادرة 
مكتب لحماية المواطنين »المجني عليهم« جراء هروب العمال 

وخدم المنازل.

للعلم فقط: 
أبــريــل.. شكرا للكويت  فــي 18  العيد  رواتـــب  مــبــروك..  ألــف 

الشقيقة.

مصادرة الروبيان.. حكاية مستمرة:
ــازج الــمــحــظــور صــيــده  ــطـ أكــثــر مـــن »طــــن« مـــن الـــروبـــيـــان الـ
فترة  مــن  فقط  خــال شهرين  مــصــادرتــه  تمت  وتــداولــه،  وبيعه 
يــولــيــو.. هـــي حكاية  إلـــى 31  الــمــمــتــدة مـــن 1 فــبــرايــر  الــحــظــر 
وخطرة  وتداعياتها جسيمة  وآثارها  معروفة،  بعقوبات  متكررة، 
إلى متى سيستمر هذا  الغذائي..  واألمــن  البحرية  الثروة  على 

المسلسل من التجاوزات..؟؟ 
واضح  مؤشر  المصادرة،  الكمية  هــذه  المرافئ  إدارة  إعــان 
غــرامــات،  أي  تردعها  ولــم  قوانين،  أي  توقفها  لــم  المسألة  بــأن 
والــتــداول معلنا  والبيع  الصيد  إن  بل  أي جــزاءات،  ترهبها  ولم 
وشاهرا، ليا ونهارا، بل حتى عبر إعانه في حسابات التواصل 
االجــتــمــاعــي، فــضــا عــن الــحــديــث عــن أعــمــال تــهــريــب تصدير 

الروبيان إلى الدول الخليجية..!!
عزفها  وسيعاد  التي ستتكرر  الدوامة  ونفس  الجدال  نفس 
وطــرحــهــا، بــيــن بــعــض الــصــيــاديــن والــجــهــات الــمــســؤولــة، بــل إن 
الــصــيــاديــن أنــفــســهــم ســتــجــد أن آراءهـــــم ومــواقــفــهــم مــتــضــاربــة 

ومتعارضة مع بعضهم البعض..!!
البعض من الصيادين يرى أن فترة الحظر طويلة جدا، وال 
الثروة البحرية جاء بسبب أمور  مبرر لها، وأن تدمير وتخريب 
عديدة مثل الدفان، في ظل حديث منتشر مؤخرا حول عمليات 
دفان ستطول بعض الفشوت والمحميات الطبيعية، األمر الذي 
وتوضيحه  عليه،  التعقيب  الرسمية  الــجــهــات  على  يستوجب 
بشكل عاجل، وحتى نفيه إن لم يكن صحيحا، وهذا ما نتمناه.

ــدت أنــهــا ال تــســتــهــدف فــئــة مــعــيــنــة من  الــــــوزارة ســبــق أن أكــ
ــم، بـــل تـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق الــــتــــوازن ما  ــهــ الـــصـــيـــاديـــن فـــي رزقــ
بــيــن الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة، ومــصــلــحــة الـــصـــيـــاديـــن، ومــصــلــحــة 
كذلك،  صيده  بطريقة  مرتبط  الصيد  منع  وإن  المستهلكين، 

وبقرار خليجي عام وملزم.
عــلــى أي حــــال.. وبــغــض الــنــظــر عــمــا ذكـــر ســلــفــا.. سنتابع 
ونقرأ بين حين وآخر عن مصادرة أطنان وكيلوات الروبيان في 
لحكاية  والغرائب  العجائب  إحــدى  معا  لنعيش  الحظر..  فترة 

مستمرة..!!

مالحظة واجبة:    
من  األواخــــر  العشر  خــال  رسمية  بــإجــازة  يطالب  البعض 
شــهــر رمــضــان الــمــبــارك، ال لــاعــتــكــاف والــتــعــبــد، ولــكــن للسفر 

والسياحة..!!

آخر السطر:     
الهند  قسمت  التي  بريطانيا  نفسه..؟؟  يعيد  التاريخ  هل 
إلى دولتين »الهند وباكستان«.. يرأسها اليوم هندي في إنجلترا، 
عن  بـــاده  بانفصال  يطالب  والـــذي  اسكتلندا،  فــي  وباكستاني 

بريطانيا.. سبحان مغير األحوال.. وينك يا غاندي..؟؟
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ــاذ الــمــســاعــد  ــ ــتـ ــ أكــــــدت األسـ
ــات الــفــرنــســيــة  ــ ــدراســ ــ بـــمـــركـــز الــ
بجامعة البحرين الدكتورة سارة 
عبداهلل بدر، أن االحتفال باليوم 
الــعــالــمــي لــلــفــرنــكــفــونــيــة يــهــدف 
إلى رفع مستوى الوعي بالتاريخ 
لدى  الفرنسية  واللغة  والثقافة 
الــطــلــبــة، وتــأصــيــل قــيــم الــحــوار، 

واحترام التنوع الثقافي.
ــز الــــــدراســــــات  ــ ــركـ ــ ــم مـ ــ ــظـ ــ ونـ
ــة مــــــؤخــــــرًا، فــعــالــيــة  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
ــوم الـــعـــالـــمـــي  ــيــ ــالــ االحــــتــــفــــال بــ
للفرنكوفونية واللغة الفرنسية، 
ــادف الـــعـــشـــريـــن مــن  الــــــذي يــــصــ

شهر مــارس من كل عــام، لطلبة 
اللغة  فـــي  الــفــرعــي  الــتــخــصــص 
لتعزيز  بــالــجــامــعــة،  الــفــرنــســيــة 
قــدراتــهــم الــلــغــويــة والــمــعــرفــيــة، 
الفرنسية  بالثقافة  ولتعريفهم 

وتقاليدها.
الفعالية  بــرنــامــج  وتــضــمــن 
فقرة تعريفية عن اليوم العالمي 
اللغة  أصل  وعن  للفرنكوفونية، 

الفرنسة وتاريخها.

تطلق  ال��ف��ات��ح  اأح��م��د  م��در���س��ة 

مجل�س���ا رم�ساني���ا لتعلي���م القراآن
ــة اإلعـــــداديـــــة  ــيــ ــدائــ ــتــ ــاتــــح االبــ ــفــ ــد الــ ــمــ ــة أحــ ــ ــدرسـ ــ أطـــلـــقـــت مـ
تــاوة  ُخصص لتعليم  الـــذي  األول،  الــرمــضــانــي  للبنين مجلسها 
واألول  الــســادس  الصفين  من  طالبًا   30 بمشاركة  الكريم،  الــقــرآن 

اإلعدادي، بمركز مصادر التعلم.
وأشــــار األســـتـــاذ مــحــمــد مــصــبــاح مــديــر الــمــدرســة إلـــى أن هــذا 
اإلسامية،  التربية  تعزيز  على  الحرص  إطــار  في  يأتي  المجلس 
متضمنًا العديد من األنشطة والفعاليات ذات الطابع الرمضاني، 
أجل  من  الصحيحة،  القرآنية  الــتــاوة  لتعليم  بورشة  بدأنا  حيث 
حث الطاب على معرفة عامات الضبط في المصحف الشريف 
وتوظيفها عند التاوة بشكل صحيح، باإلضافة إلى تعليمهم أهم 
في  أهميته  ليستشعروا  الــتــجــويــد،  بعلم  المتعلقة  الــمــوضــوعــات 
العربية،  اللغة  وقواعد  مبادئ  على  التركيز  مع  الــتــاوة،  تصحيح 
شاكرًا  العربية،  واللغة  اإلسامية  التربية  بمنهج  ذلــك  كل  وربــط 
وقسم  اإلسامية  التربية  قسم  معلمي  قبل  من  المبذولة  الجهود 

اإلرشاد االجتماعي واإلشراف اإلداري بالمدرسة.

خـــــــــــرج مــــــؤتــــــمــــــر »أطـــــــبـــــــاء 
الــمــســتــقــبــل... ابــتــكــارات وآفـــاق« 
الخليج  جــامــعــة  نــظــمــتــه  الــــذي 
من  بمجموعة  مـــؤخـــرًا  الــعــربــي 
تطوير  إلــى  الــهــادفــة  التوصيات 
ــبـــي بــمــا  ــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم الـــطـ مـ
العصر  مستجدات  مــع  يــتــواكــب 
الــحــديــث وتــعــاظــم اســتــخــدامــات 
ــيـــقـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة.  ــبـ ــتـــطـ الـ
الختامية  التوصيات  فــي  وجـــاء 
الــمــنــاهــج  إصـــــاح  أن  لــلــمــؤتــمــر 
ــات الـــطـــب  ــيــ ــلــ ــكــ ــة لــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
شــامــًا  داخــلــًيــا  تحليًا  يتطلب 
لـــتـــجـــربـــة الـــتـــعـــلـــم فـــــي كـــلـــيـــات 
خارجًيا  تحليًا  وكــذلــك  الــطــب 
زيـــارة  يتضمن  والــــذي  للمنهج، 
المتميزة  الــدولــيــة  الــمــؤســســات 
ــاء  ــقــ ــي الـــتـــعـــلـــيـــم الـــطـــبـــي وإلــ ــ فـ
نـــظـــرة فــاحــصــة عــلــى الــمــنــاهــج 
الـــدراســـيـــة لــتــلــك الــمــؤســســات. 
فترة  بزيادة  المؤتمر  أوصى  كما 
الـــتـــدريـــب الـــســـريـــري لــلــطــاب، 
وتــحــقــيــق أعــلــى مــســتــوى ممكن 
العلوم الطبية  التكامل بين  من 
األســاســيــة والــعــلــوم الــســريــريــة. 
ــيــــون  وأضـــــــــاف الــــخــــبــــراء الــــدولــ
نــســبــة  زيـــــــــادة  أن  والـــمـــحـــلـــيـــون 
لطلبة  االخـــتـــيـــاريـــة  ــررات  ــقـ ــمـ الـ

لمزيد من  الفرصة  تتيح  الطب 
االبداع وتعّد الخريج للمستقبل 
ــتـــرحـــوا  ــا اقـ ــمـ بـــشـــكـــل أفــــضــــل. كـ
إدخال مقرر تعليمي في التعليم 
الـــطـــبـــي بــــهــــدف دعــــــم مــــهــــارات 
وتــقــنــيــات الــتــعــلــم لـــدى الــطــاب 
بالكليات.  األولـــى  الــمــراحــل  فــي 
وأفــــضــــت الـــنـــقـــاشـــات الــعــلــمــيــة 
الــمــســتــفــيــضــة الــــــى الـــتـــوصـــيـــة 
ــرات  ــاضــ ــحــ ــمــ ــلـــيـــل عـــــــدد الــ بـــتـــقـ
ــرق الـــتـــعـــلـــم الــتــي  ــ وتـــعـــظـــيـــم طــ
ــى انــــخــــراط الـــطـــاب  ــ ــهـــدف الـ تـ
وجـــذبـــهـــم إلــــى الــتــعــلــم الــنــشــط 
القائم  التعلم  مثل  أكبر  بشكل 
عــلــى حـــل الــمــشــكــات والــتــعــلــم 
الـــقـــائـــم عــلــى الـــفـــريـــق والــتــعــلــم 
ــاالت  ــحـ ــق مــنــاقــشــة الـ ــريـ عــــن طـ
السريرية وكذلك تعزيز التفكير 
باستخدام  المنطقي  السريري 
ــتــــقــــدمــــة  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــمــ

والمرضى االفتراضيين. 
التوصيات  فــي  أيــضــًا  ــاء  وجـ
أن يتم تأهيل جميع  أنه يفضل 
ــئـــة الــــتــــدريــــس فــي  ــيـ ــاء هـ ــ ــضـ ــ أعـ
الــتــعــلــيــم الــطــبــي قــبــل شــروعــهــم 
ــة الـــــطـــــب.  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ فــــــــي تــــعــــلــــيــــم طـ
الــمــؤتــمــر كــذلــك كليات  ــى  وأوصــ
الــطــب بــالــتــواصــل والــتــعــاون مع 

المؤسسات اإلقليمية والدولية، 
ــم تـــبـــادل الـــطـــاب وأعــضــاء  ودعــ

هيئة التدريس. 
وكان المؤتمر قد ناقش في 
جــلــســاتــه الــعــديــد مــن الــمــحــاور 
ــرح رؤيــــــة مــحــدثــة  ــطـ مـــبـــتـــدئـــًا بـ
ــبــــي والـــتـــعـــلـــيـــم  لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــطــ
األنشطة  عــلــى  الــقــائــم  المهني 
المنتظم  والــتــقــيــيــم  الــمــوثــوقــة 
الذي ينقل الوزن األكبر لعملية 
التقييم على معطيات وإنجازات 
التعلم  عــمــلــيــة  خـــال  الــطــالــب 
كما  البرنامج.  نهاية  في  وليس 
الــفــكــر الحديث  الــمــؤتــمــر  طـــرح 
طــاب  بــيــن  الــتــعــاونــي  للتعليم 
الـــمـــهـــن الـــصـــحـــيـــة الــمــخــتــلــفــة 
بـــحـــيـــث يـــتـــم تـــعـــظـــيـــم الــتــعــلــم 
الــمــشــتــرك بــيــن هـــؤالء الــطــاب 
ــات  ــيــ ــوصــ ــدف تــ ــ ــهــ ــ وإجـــــــــمـــــــــااًل تــ
تغييرات  ــداث  إحــ إلـــى  الــمــؤتــمــر 
الطب  كليات  جذرية في مناهج 
تراعي تطورات العصر الحديث، 
وتـــخـــرج أطـــبـــاء أكـــفـــاء قـــادريـــن 
ــمــــرضــــى وفـــهـــم  ــة الــ ــ ــايـ ــ عـــلـــى رعـ
وتطوير  المختلفة  خصائصهم 
المناسبة  العاجية  التدخات 

لكل منهم.

ف�����س��ل ق��ي��ام ال��ل��ي��ل
   

 مــن أجـــلِّ الــعــبــادات بعد الــصــاة الــمــفــروضــة قيام 
قــال رسول  قــال:  أبــي هريرة رضــي اهلل عنه  الليل؛ فعن 
َاِة  الصَّ َبْعَد  َاِة  الصَّ )أَْفَضُل  اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
يِل  ْيِل(، وذلك أنَّ َصاَة اللَّ َاُة في َجْوِف اللَّ الَمْكُتوَبِة الصَّ
ياِء، وأقــَرُب إلى اإلْخــاِص، ويجد المصلي  أبَعُد عِن الرِّ
ــِر الــقــرآِن  ــَوُن على تــذكُّ الــخــشــوع وهـــدوء الــبــال، وهــي أعــ

امِة من ِنسياِن بعِض اآلياِت. والسَّ
قين،      وقد جعل اهلل هذه العبادة من عامات المتَّ
آَِخِذيَن  َوُعُيوٍن*  اٍت  َجنَّ ِفي  ِقيَن  الُمتَّ »ِإنَّ  سبحانه:  قال 
ُمْحِسِنيَن«، ثم ذكر  َذِلَك  َقْبَل  َكاُنوا  ُهْم  ِإنَّ ُهْم  َربُّ آََتاُهْم  َما 
ْيِل  اللَّ ِمــَن  َقِليًا  »َكــاُنــوا  لليل  قيامهم  ذلــك  أســبــاب  مــن 
أن  الليل ال يمكن  قيام  أهــل  أّن  بين  بــل  َيــْهــَجــُعــوَن«،  َمــا 
ْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما  ْن ُهَو َقاِنٌت آََناَء اللَّ يساويهم أحد: »أَْم َمّ
ِذيَن  الَّ َيْسَتِوي  َهْل  ُقْل  ــِه  َربِّ َرْحَمَة  َوَيْرُجو  اآَلِخــَرَة  َيْحَذُر 
ِذيَن اَل َيْعَلُموَن«، وهو سبٌب من أسباب دخول  َيْعَلُموَن َوالَّ
الجنة، ففي الحديث: )أطعموا الطعام، وِصُلوا األرحام، 

وا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسام(. وَصلُّ
    وفي قيام الليل شرف للمؤمن لما فيه من الثقة 
والقرب من اهلل ففي الحديث: )واعلم أنَّ شرف المؤمن 
ففي  اهلل،  رحمة  أســبــاب  مــن  وهــو سبب  بالليل(،  قيامه 
امرأته  الليل فأيقظ  الحديث: )رحم اهلل رجًا قام من 

يا جميًعا(. فصلَّ
    ومن وفقه اهلل للقيام في الثلث األخير من الليل 
والمسلمة  المسلم  فليحرص  عظيم،  لخير  وفــق  فقد 
يوتر  أن  األمــر  وأقــل  الصفوة،  هــؤالء  يكون من  أن  على 
قبل أن ينام كما أوصى النبي صلى اهلل عليه وسلم بعض 

الصحابة، حتى ال يحرم من هذا الخير.
إدارة األوقاف السنية
قسم البحوث وشؤون المساجد

البحرين  بجامعة  الفرن�سية  ال��درا���س��ات  م��رك��ز 

ي��ح��ت��ف��ل ب���ال���ي���وم ال��ع��ال��م��ي ل��ل��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة

يو�سي   الخليج  بجامعة  الم�ستقبل  اأط��ب��اء  موؤتمر 

ب���زي���ادة ف��ت��رة ال��ت��دري��ب ال�����س��ري��ري ل��ل��ط��اب 

استقبل علي بن الشيخ عبدالحسين 
العصفور محافظ المحافظة الشمالية 
ريــــاض أحــمــد الـــمـــرزوق رئــيــس مجلس 
البحرينية  الــمــحــفــزيــن  جــمــعــيــة  إدارة 
لذوي اإلعاقة وعدد من أعضاء مجلس 

اإلدارة.
بــرســالــة جمعية  الــمــحــافــظ  وأشــــاد 
الــمــحــفــزيــن اإلنـــســـانـــيـــة والــتــحــفــيــزيــة 
العزيمة،  ذوي  تمكين  فــي  ومساهمتها 
مؤكدًا استعداد المحافظة لدعم جهود 
المجتمعية  الشراكة  لتعزيز  الجمعية 
تبني  بهدف  وذلــك  الوطني،  واالنــتــمــاء 
مبادرات محفزة لذوي الهمم، والتوافق 
ــيــــة صــحــيــة  ــى تـــبـــنـــي بــــرامــــج ريــــاضــ ــلـ عـ
النساء  فئة  من  الهمم  لــذوي  تحفيزية 

ضـــمـــن مــعــايــيــر واشــــتــــراطــــات اعــتــمــاد 
الشمالية محافظة صحية.

ورحــــــب الـــمـــحـــافـــظ بـــالـــشـــراكـــة مــع 

الــجــمــعــيــة لــدعــم مــبــادرتــهــا االنــســانــيــة 
والــتــحــفــيــزيــة، حــيــث تـــم خــــال الــلــقــاء 
المبتكرة  االفــكــار  عـــدد مــن  اســتــعــراض 

لــلــتــضــامــن الــمــجــتــمــعــي وبـــحـــث ســبــل 
تــفــعــيــلــهــا والــعــمــل عــلــى تــطــبــيــقــهــا بما 
العمل االجتماعي في  إثــراء  يسهم في 

المملكة.
مـــن جـــانـــبـــه قـــدم رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
جــــزيــــل الـــشـــكـــر إلـــــى الـــمـــحـــافـــظ عــلــى 
الجمعية  يقدمه ألعضاء  الــذي  الدعم 
ومــشــاركــاتــهــم فـــي مــخــتــلــف الــفــعــالــيــات 
المحافظة، كما  التي تقيمها  والبرامج 
اســتــعــرض أهـــــداف الــجــمــعــيــة الــرامــيــة 
الـــدعـــم والـــمـــســـانـــدة لفئة  تــوفــيــر  إلــــى 
وتمكينهم  العزيمة(،  )ذوي  األشخاص 
بعدها  األنشطة.  مختلف  ممارسة  من 
الــتــذكــاريــة  الجمعية  درع  بــتــقــديــم  قـــام 

للمحافظ.

محاف���ظ ال�س���مالية يوؤك���د دعم���ه لجمعي���ة المحفزي���ن ل���ذوي الإعاقة

ــة بـــن أحـــمـــد خلف  ــامـ ــايـــة أسـ تــحــت رعـ
العصفور وزير التنمية االجتماعية، نظمت 
جمعية الحكمة للمتقاعدين بالتعاون مع 
مــؤســســة مــركــز عــبــد اهلل بــن خــالــد لرعاية 
الوالدين، حفل التجمع الرمضاني السنوي 
رئيس مجلس  نائب  بحضور  عشر،  الثامن 
الــســمــاك،  عـــبـــاس  ســعــيــد  الــجــمــعــيــة  إدارة 
وأعضاء مجلس اإلدارة، ومنتسبي الجمعية 

والشخصيات والفعاليات المجتمعة.
وفي مستهل الحفل، أشاد وزير التنمية 
االجــتــمــاعــيــة خـــال الــكــلــمــة الــتــي قــدمــهــا، 
بــجــهــود جــمــعــيــة الــحــكــمــة لــلــمــتــقــاعــديــن، 
التطوعي  العمل  تعزيز  المميز في  ودورهــا 
واالجتماعي، من خال الشراكة المجتمعية 
بين القطاعات األهلية الرسمية والخاصة، 
وبــمــا يــصــب فـــي صــالــح الــمــجــتــمــع، وعــلــى 
مشيدًا  المتقاعدين،  فئة  الخصوص  وجه 
التي  المميزة  بالمبادرات  السياق  هــذا  في 
استثمار  إلــى  والــرامــيــة  الجمعية  تطلقها 
خـــبـــرات ومــــهــــارات الــمــتــقــاعــديــن، عــرفــانــًا 

وتقديرًا لما قدموه من بذل وعطاء لخدمة 
مجتمعهم.

وأكد حرص الوزارة على توطيد التعاون 
مع الجمعية ومع جميع مؤسسات المجتمع 
المدني بهدف إيجاد منظمات أهلية معنية 
وقـــادرة  االجــتــمــاعــيــة،  الــمــجــاالت  بمختلف 

وتعمل  ومــشــاريــعــهــا  بــرامــجــهــا  تنمية  عــلــى 
كشريك في مساندة الجهود الوطنية.

ــفـــل، تـــكـــريـــم عـــدد  ــال الـــحـ ــ كـــمـــا تــــم خـ
والمؤسسات  والمسنين  المتقاعدين  مــن 
جانب  إلـــى  الجمعية،  لــمــبــادرات  الــداعــمــة 

الفقرات الشعبية والفعاليات الترفيهية.

الحفل  ي��رع��ى  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزي����ر 

للمتقاعدي�ن الحكم�ة  لجمعي�ة  ال�س�نوي  الرم�سان�ي 
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العدل  وزارة  البحرينية  المحامين  خاطبت جمعية 
رقــم 28 لسنة 2013  العدل  وزيــر  قــرار  النظر في  إلعــادة 
أمــام  اســتــخــدامــهــا  الــتــي يمكن  الــلــغــة  الــخــاص بتحديد 
الــمــحــاكــم وغـــرفـــة الــبــحــريــن لــتــســويــة الـــمـــنـــازعـــات غير 
العربية حيث أوضحت أن القرار يتعارض مع االستثناء 
الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــه فــــي الـــقـــانـــون والــمــتــعــلــق بــتــحــديــد 

استخدامات اللغة اإلنجليزية في مراحل التقاضي. 
على ضوء صدور  إنه  لها  بيان  في  الجمعية  وقالت 
التي  اللغة  بتحديد   2023 لسنة   28 رقم  الــوزاري  القرار 
ــة الــبــحــريــن  ــرفـ ــام الــمــحــاكــم وغـ ــ يــمــكــن اســتــخــدامــهــا أمـ
لــتــســويــة الــمــنــازعــات غــيــر الــلــغــة الــعــربــيــة وآلــيــة ونــطــاق 
اللغة  اإلنجليزية هي  اللغة  اعتبار  المتضمن  التطبيق، 
المستخدمة أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات إذا 
كانت هي لغة العقد موضوع النزاع في األحوال المبينة 

بالقرار.
حيث ترى الجمعية في بيان وجهة النظر الدستورية 
ــرار مـــع أحـــكـــام الــدســتــور  ــقـ والــقــانــونــيــة تـــعـــارض هــــذا الـ
الخصوم  اتفاق  استثناًء  جعلت  التي  القانون  ونصوص 
الـــصـــريـــح عــلــى اخـــتـــيـــار الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة هـــي الــلــغــة 
المعتبرة في التقاضي هو القوام األساسي الستخدامها 

من دون فرض أو افتراض.
ضــرورة  إلــى  خطابها  خــتــام  فــي  الجمعية  وخلصت 
إعادة النظر في القرار وعدم التوسع في االستثناء الوارد 
القضائية،  السلطة  قــانــون  مــن  الرابعة  الــمــادة  نــص  فــي 
وإعـــــــادة األمــــــور إلــــى نــصــابــهــا الــصــحــيــح بــجــعــل اتــفــاق 

الــلــغــة اإلنجليزية  الــخــصــوم الــصــريــح هــو قـــوام تــحــديــد 
كلغة للتقاضي.

ومن جهة أخرى علمت »أخبار الخليج« أن الجمعية 
نــقــاط توضح  عــدة  بــه  الــعــدل  وزارة  إلــى  أرســلــت خطابا 
بشكل مفصل وجهة نظر الجمعية حول القرار، مشيرة 
استخدام  أن  سابقا  حــدد  الــقــانــون  أن  إلــى  خطابها  فــي 
اتفاق  على  بناء  يكون  التقاضي  فــي  اإلنجليزية  اللغة 
أمام  المنظورة  الدعوى  محل  العقد  في  نصا  الخصوم 
المحكمة أو بناء على المراسالت بين األطراف أو اتفاق 

خاص.
الــخــصــوم  ــاق  ــفـ اتـ ــتـــرض  افـ الـــجـــديـــد  الــــقــــرار  أن  إال 
اإلنجليزية  كانت  إذا  اإلنجليزية  باللغة  التقاضي  على 
االتــفــاق صــراحــة على  إلــى  الحاجة  دون  مــن  العقد  لغة 
الــتــقــاضــي بـــهـــذه الـــلـــغـــة، مــوضــحــة ال شــــأن إلجــــــراءات 
التقاضي عند التقدم بأي طلبات قضائية أمام المحاكم 

بلغة التحكيم سواء كانت عربية أو إنجليزية.
القرار معرض للطعن عليه  أن  الجمعية  وأوضحت 
دستوريا وأن التوسع في االستثناء باستخدام اإلنجليزية 
ــرى يــؤثــر فـــي الــعــامــلــيــن في  ــ أو الــلــغــات األجــنــبــيــة األخـ
ــدد كــبــيــر من  الــمــجــال الــعــدلــي ويــحــصــر الــعــمــل فـــي عــ
القضايا على فئة قليلة من المحامين ويؤثر سلبا على 
مــدخــول الــمــحــامــيــن، حــيــث انــتــهــى الــخــطــاب إلـــى إعـــادة 
باستخدام  المتعلقة  الــمــواد  خــاصــة  الــقــرار  فــي  النظر 
اللغة وعدم التوسع بها والمحافظة على خيار التقاضي 

باللغة العربية كلغة أصيلة لمملكة البحرين.

اللغة االإجنليزية تثري جدال قانونيا بني »املحامني« و»العدل«

الجمعية تخاطب الوزارة لإعادة النظر في قرار ا�ستخدامات اللغة

القرار يخدم فئة قليلة من المحامين.. ويعار�ض ا�ستثناءات القانون 

ر�سالة الـ »OTP« الوهمية ت�سحب 500 دينار من �سحية احتيال
ــرى الــجــنــائــيــة  ــبـ ــكـ عـــاقـــبـــت الــمــحــكــمــة الـ
أن تمكنا  بــعــد  بــالــســجــن 5 ســنــوات  آســيــويــيــن 
من االحتيال على ستيني عبر رسالة هاتفية 
ســحــبــا عـــن طــريــقــهــا 500 ديـــنـــار مـــن حــســابــه 
البنكي، كما غرمت المحكمة كال منهما 5000 
دينار وأمرت بإبعادهما عن البالد عقب تنفيذ 

العقوبة.
نصية  رســالــة  تلقى  عليه  المجني  وكـــان 
عبر  هويته  بطاقة  بــيــانــات  بتحديث  تطالبه 
رابـــط إلــكــتــرونــي، وعــنــدمــا فتح الــرابــط طلب 
منه تدوين بعض المعلومات الشخصية ورقم 

رسالة  تلقي  بعد  وبياناتها،  البنكية  بطاقته 
بــهــا رابــــط تــطــلــب مــنــه الــضــغــط عــلــيــه وبــعــد 
أجل  من  بالسرية  وصفت  بأرقام  رسالة  تلقي 
تسجيلها لحفظ بياناته، وبعد إدخال األرقام 
 500 سحب  تفيد  بنكية  رســالــة  تلقى  السرية 
دينار من حسابه البنكي ليكتشف أنه تعرض 
لعمليه احتيالية لالستيالء على أمواله فقدم 

بالغا إلدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية.
حيث تواصلت التحريات عبر إفادة شركة 
مــحــفــظــة الــمــعــامــالت الــمــالــيــة اإللــكــتــرونــيــة 
عليه  المجني  فيها  وقع  التي  العملية  بتتبع 

الذي تم االستيالء عليه  المبلغ  ورصد مسار 
إلــى آخــر شخص تسلم تلك األمـــوال  وصـــوال 
ــد الــصــرفــات الــمــالــيــة وإجـــــراء عملية  مــن أحـ
تحويل للخارج، وعن طريق الكاميرات األمنية 
إلى  الــتــحــريــات  دلــت  حيث  عليه،  القبض  تــم 
أنه وآخر يشتركان مع آسيوي خارج البحرين 
يقوم بغزل شباك االحتيال على الضحايا من 
بعملية  المتهمان  يقوم  أن  الخارج في مقابل 
تــحــويــل األمــــــوال لـــه مــقــابــل نــســب وعــمــوالت 

متفق عليها.
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين 

بــطــريــقــي  اشـــتـــركـــا   ،2022/9/  17 فــــي  ــهـــم  أنـ
االتفاق والمساعدة مع مجهول في استعمال 
عليه  بالمجني  الخاص  اإللكتروني  التوقيع 
لـــغـــرض غــيــر مــــشــــروع، وهــــو االســـتـــيـــالء على 
الجريمة  فوقعت  األوراق،  في  المبين  المبلغ 
كما  المساعدة،  وتلك  االتفاق  هــذا  على  بناء 
دون  التوصل  في  مجهول  آخرين  مع  اشتركا 
النقدية  المبالغ  على  االســتــيــالء  إلــى  مــســوغ 
باالستعانة  وذلـــك  عليه،  للمجني  المملوكة 
بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية 

معلومات.

ــع  اأرب بين  ــروري  مـ فــي حـــادث  �ــســاب  اإ�ــســابــة 

القانونيـة الم�سـافة  ب�سـبب عـدم تـرك  �سـيارات 

كتب عبد األمير السالطنة:

األولــى  الــســاعــات  فــي  تعرض شــاب بحريني 
من صباح أمس الجمعة إلصابات متوسطة إثر 
حــادث مــروري وقــع بين أربــع سيارات على شارع 

البديع.
شارع  على  سيارته  يقود  بحريني  شــاب  كــان 
الــبــديــع فــي الــســاعــة الـــواحـــدة مــن صــبــاح أمــس 
وفــجــأة اصــطــدمــت بــســيــارتــه مــن الــخــلــف ســيــارة 
يقودها شاب بحريني أدى إلى اصطدام السيارة 

عدم  بسبب  الــحــادث  جــاء  ورابــعــة،  ثالثة  بسيارة 
التقيد بأنظمة المرور وترك المسافة القانونية 
بين المركبات، نتج عن ذلك إصابة شاب بإصابات 
متوسطة تم إسعافه في موقع الحادث وتضررت 

المركبات األربع أحدهم بتلفيات كبيرة.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة 
وقــــام أفـــرادهـــا بــتــســهــيــل ســيــر الـــســـيـــارات لحين 
المركبات من  إزاحــة  وتــم  الــمــرور  حضور شرطة 
موقع الحادث، وبعدها فتحت الجهات الرسمية 

التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

ــة  ــمــ ــكــ ــحــ ــمــ ألـــــــــزمـــــــــت الــ
الـــصـــغـــرى الــشــرعــيــة زوجـــة 
بــحــريــنــيــة بــتــمــكــيــن زوجــهــا 
مــن دخـــول مــنــزل الــزوجــيــة، 
وذلك بعد أن غيرت مفاتيح 
األبواب ومنعته من الدخول 
ــى الــمــحــكــمــة  حــيــث لــجــأ إلــ

الشرعية ورفع دعواه. 
وحول تفاصيل الدعوى 
قــــــال الـــمـــحـــامـــي عـــبـــد اهلل 
ــيــــل الــــــــزوج إن  ــدة وكــ ــ ــراشـ ــ مـ
مــوكــلــه قــد رفـــع دعـــوى أمــام 
الشرعية  الكبرى  المحكمة 
زوجته  بــإلــزام  فيها  يطالب 
منزل  دخـــول  مــن  تمكنه  أن 
الزوجية في منطقة اللوزي 
وعدم طرده منه مرة أخرى، 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه تـــــزوج من 
ــام 1998  الــمــدعــى عــلــيــهــا عـ
ويــمــلــك شــقــة بــاســمــه وهــي 
أن  إال  الـــــزوجـــــيـــــة،  ــزل  ــ ــنـ ــ مـ
الـــــمـــــدعـــــى عـــلـــيـــهـــا قـــامـــت 
بتبديل األقفال لكي تمنعه 

من الدخول. 
المدعى  الزوجة  وقالت 
ــا ســــافــــرت إلـــى  ــهــ عــلــيــهــا إنــ
أهــلــهــا ومــكــثــت فـــي بــلــدهــم 

لـــم تحضر  ــوات  ــنـ سـ  5 ــدة  مــ
فيها إلى البحرين، وعندما 
بــيــت  أن  ــفـــت  ــشـ ــتـ اكـ عــــــــادت 
الزوجية والذي حصل عليه 
قام  قد  اإلسكان  من  زوجها 
بـــتـــأجـــيـــره عـــلـــى أشـــخـــاص 
ــان مــنــهــا إال  آخـــريـــن، فــمــا كـ
واســتــقــرت في  أن طــردتــهــم 
ــع أوالدهــــــــــــا مــن  ــ ــيــــت مــ ــبــ الــ
الـــــمـــــدعـــــي، وأشـــــــــــــارت إلــــى 
من  مــانــع  لديها  ليس  أنــهــا 
إلــى مسكن  المدعي  دخــول 
بتسليمه  وقــامــت  الــزوجــيــة 

نسخة من مفتاح المنزل.
وأشــــــــــــــــــــار الـــــمـــــحـــــامـــــي 
ــة  ــحــ الـــــــمـــــــراشـــــــدة فـــــــي الئــ
الدعوى إلى المستقر عليه 
الطاعة  أن  التمييز  بقضاء 
حــــق لــــلــــزوج عـــلـــى زوجـــتـــه، 
الـــمـــادة 59/أ من  إلـــى  ونــــوه 
قــــــانــــــون األســـــــــــرة عــــلــــى أن 
»تــســكــن الــزوجــة مــع زوجــهــا 
ــده  ــي الــمــســكــن الــــــذي أعــ فــ
معه  وتنتقل  للزوجية  بيتا 
آخــر،  إلـــى مسكن  بــانــتــقــالــه 
العهد  فــي  اشترطت  إذا  إال 
ــــت مــن  ــبـ ــ خــــــالف ذلـــــــك، وأثـ
االنتقال حصول ضرر لها«.

ــت الــمــحــكــمــة فــي  ــالــ وقــ
طلب  إن  الــحــكــم  حــيــثــيــات 
ــوى هو  ــدعــ الـــمـــدعـــي فـــي الــ
إلزام المدعى عليها تمكينه 
ــيـــة، وأن  مـــن مــســكــن الـــزوجـ
المدعى عليها ال تمانع من 
دخول وتمكين المدعي من 
أفادت  وقد  الزوجية  مسكن 
المسكن،  مفاتيح  بتسليمه 
معه  تستجيب  الــذي  األمــر 
ــة لـــلـــمـــدعـــي فــي  ــمـ ــكـ الـــمـــحـ

طلبه.

ــا مـــن دخـــول ــ ــة« تــمــكــن زوج ــي ــرع ــس ــ� »ال

ــرده منه ــط ب ــه  ــت قــيــام زوج بــعــد  مــنــزلــه   

} المحامي عبد اهلل مراشدة.

الموؤبد لع�ســـريني حـــاول تهريب كيلو هيرويـــن بمعدته 
دفـــع شـــاب آســـيـــوي فـــي مــقــتــبــل الــعــشــريــن مـــن عــمــره ثمن 
مــحــاولــتــه تــهــريــب أكــثــر مــن كيلو مــن مــخــدر الــهــيــرويــن بــداخــل 
المطار عن  في  أمــره  انكشف  أن  بعد  المؤبد،  بالسجن  أحشائه 
طريق جهاز األشعة السينية الذي بين احتواء معدته على أكثر 
من 100 كبسولة محشوة بالمخدر، كما أمرت المحكمة بإبعاده 

نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة وغرمته 10 آالف دينار.
عــبــر مطار  الــبــحــريــن  إلـــى مملكة  قــد حــضــر  المتهم  وكـــان 
بالمنطقة  مـــروره  وعــنــد  باكستان  مــن  قــادمــا  الــدولــي  البحرين 
ولم  بتفتيشه  قــام  وعليه  األول  الشاهد  فيه  اشتبه  الجمركية 
يعثر على شيء وبسؤاله عن حيازته ألية ممنوعات أنكر إال أن 

الجمارك  أمر ضابط  االرتكاب، حيث  عليها  يبدو  كان  مالمحه 
وجود  لوحظ  عليه  وبالعرض  األشعة  إلى غرفة جهاز  بتحويله 
أشكال دائرية بداخل أحشائه مشتبه في أنها كبسوالت مخدرة 

فتم تحويله إلى مكتب إدارة مكافحة المخدرات.
المواد  على  تحتوي  كبسوالت  بابتالع  أقر  المتهم  وبسؤال 
تحويله  تم  وعليه  البحرين  لمملكة  تهريبها  قاصدا  المخدرة 
على  الكبسوالت  بإنزال  المتهم  وقــام  السلمانية  مستشفى  إلى 
الكبسوالت حتى بلغ مجموع  إنزال  أثناء مراقبة عملية  دفعات 
الــكــبــســوالت 110 كــبــســوالت وزنـــت مــا يــقــرب مــن كيلو جـــرام من 
إدارة مكافحة  قــبــل  الــتــحــريــات مــن  الــهــيــرويــن، وبـــإجـــراء  مــخــدر 

المخدرات تبين أن المتهم يعمل ضمن شبكة تقوم بجلب المواد 
هو  المتهم  ودور  االتجار  بقصد  البحرين  مملكة  إلى  المخدرة 
نقل المواد المخدرة في أحشائه عن طريق االبتالع وبفحصها 
معمليا »ثبت احتواؤها على مادة الهيروين ومؤثر الميتافيتامين 
وبفحص عينه إدراره ثبت احتواؤها على مخدر الحشيش ومؤثر 
جلب  أنــه  المتهم  إلــى  العامة  النيابة  أســنــدت  الديازيبام.حيث 
وحاز المادة المخدرة الهيروين والمؤثر العقلي الميتامفيتامين 
أنه  كما  قانونا،  بها  المرخص  األحــوال  غير  في  االتجار  بقصد 
الــديــازيــبــام  العقلي  والــمــؤثــر  الحشيش  الــمــخــدرة  الــمــادة  أحـــرز 

بقصد التعاطي في غير األحوال المرخص بها قانونا.
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تفتيشية  حملة  الــعــمــل  ســـوق  تنظيم  هيئة  نــفــذت 
وزارة  مــع  بالتنسيق  الــعــاصــمــة  مــحــافــظــة  فــي  مــشــتــركــة 
الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
من  عـــدًدا  شملت  العاصمة،  محافظة  شــرطــة  ومــديــريــة 
المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة 

بالمحافظة.
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات التي 
وقانون  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  قانون  بأحكام  تتعلق 
الــعــمــال  الــبــحــريــن، وضــبــط عـــدد مـــن  اإلقـــامـــة بمملكة 
المخالفين لألنظمة والقوانين، منّوهة إلى أنه تّم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بشأنها.
دعــوتــهــا جميع  الــعــمــل  ســـوق  تنظيم  هيئة  وجــــددت 
الــجــهــات الحكومية  إلـــى دعـــم جــهــود  الــمــجــتــمــع  ــراد  ــ أفـ
العمل  ســوق  فــي  القانونية  غير  للممارسات  للتصدي 
داعية  ككل،  للمجتمع  حماية  النظامية  غير  والعمالة 
تتعلق بمخالفات  أيــة شــكــاوى  عــن  اإلبـــالغ  إلــى  الجميع 
ســـوق الــعــمــل والــعــمــالــة غــيــر الــنــظــامــيــة مــن خـــالل مــلء 
الموقع  المخصصة لإلبالغ على  اإللكترونية  االستمارة 
االتصال  أو   www.lmra.gov.bh للهيئة  الرسمي 

على مركز اتصال الهيئة 17506055.

حملـة تفتي�سـية ت�سـفر عـن �سبـط عمالة

وافــدة مخالفــة للأنظمــة والقوانيــن

تــمــكــنــت شـــرطـــة الـــمـــبـــاحـــث الــجــنــائــيــة 
الجنائية  واألدلــة  للمباحث  العامة  بــاإلدارة 
مــن الــقــبــض عــلــى شــخــص )21 عــامــا(، قــام 
متوقفة  كــانــت  بينما  مــركــبــة  بــحــرق  عــمــدًا 
بــالــقــرب مــن مــنــزل مــالــكــهــا بــأحــد األحــيــاء 
الــســكــنــيــة وذلــــك خـــالل أقـــل مـــن ســاعــة من 

تلقي البالغ.
بــالغ  تــلــقــي  ــور  فــ ــه  أنــ اإلدارة  وأوضـــحـــت 
المختصة  األمنية  األجهزة  قامت  بالواقعة 

ومباشرة  األدلـــة  ورفـــع  المعاينة  بـــإجـــراءات 
عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن 
تحديد هوية المذكور والقبض عليه، حيث 
دلت المعلومات األولية إلى أن وراء الواقعة 

خالفات شخصية مع مالك المركبة.
واألدلة  للمباحث  العامة  اإلدارة  وأشارت 
اتخاذ كافة اإلجراءات  أنه تم  إلى  الجنائية 
القضية  تمهيدًا إلحالة  المقررة،  القانونية 

إلى النيابة العامة. 

ــث: الــقــبــ�ــض  ــ ــاح ــ ــب ــ ــم ــ ــلل اأقــــــــل مـــــن �ـــــســـــاعـــــة... ال ــ ــ خـ

ــر ــ ــض اآخ ــ� ــخ ــس ــة � ــبـ ــركـ ــض قـــــام عـــمـــدا بـــحـــرق مـ ــ� ــخ ــس ــى � ــلـ عـ
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ال���ب���اب���ا ف��رن�����ض��ي�����س ف���ي و���ض��ع 

الي��وم  الم�شت�ش��فى  ويغ��ادر  اأف�ش��ل 
الفاتيكان - )أ ف ب(: سجل تحسن في صحة البابا فرنسيس 
الذي أدخل إلى المستشفى في روما يوم األربعاء لتلقي العالج 
اليوم  المستشفى  وســيــغــادر  الهوائية،  الشعب  فــي  التهاب  مــن 
أعلن  ما  وفــق  األحــد،  الشعانين  قــداس  يترأس  أن  السبت على 
ــرأ الــبــابــا الــبــالــغ 86 عــامــا الــذي  الــفــاتــيــكــان أمـــس الــجــمــعــة. وقـ
تسجل صحته »تحسنا واضحا« بحسب أطبائه »بعض الصحف 
وعاود العمل« بعدما أمضى ليلة ثانية في مستشفى جيميلي 

في روما. 
بروني  ماتيو  الرسولي  الكرسي  في  اإلعــالم  مدير  وأوضــح 
ظــهــر أمـــس الــجــمــعــة أنـــه بــعــد عـــودتـــه إلـــى الــفــاتــيــكــان سيكون 
ساحة  في  الشعانين  قــداس  لترؤس  األحــد  غــدا  حاضرا  البابا 
القديس بطرس الذي يشكل بداية ألسبوع اآلالم الذي يختتم 
باحتفاالت الفصح. ويوم الخميس حرص الفريق الطبي على 
الطمأنة حيال صحة البابا، مؤكدا أن عالج المضادات الحيوية 
مغادرة  مــن  يتمكن  قــد  أنــه  موضحا  الــمــرجــوة،  النتائج  يعطي 

المستشفى »في األيام المقبلة«. 

تون�س تعتمد ح�ش�شا لمياه ال�شرب 

م�ش�بوقة  غي�ر  جف�اف  اأزم�ة  اإث�ر 
الجمعة  أمــس  التونسية  السلطات  أقــرت  ب(:  ف  )أ   - تونس 
اعتماد  منها  الــشــرب  مــيــاه  استعمال  على  الــقــيــود  مــن  مجموعة 
نظام الحصص لتوزيعها على السكان عدة أشهر إثر موجة جفاف 
قـــراًرا بالحد من استعمال  الــزراعــة  الــبــالد. وأصــدر وزيــر  تشهدها 
المساحات  ولري  الزراعية  األغــراض  في  للشرب  الصالحة  المياه 
السيارات.  ولغسيل  العامة  واألماكن  الشوارع  ولتنظيف  الخضراء 
كما سيتم اعتماد نظام الحصص لتوزيع المياه على السكان حتى 

شهر سبتمبر القادم. 
وعّللت الوزارة قرارها بـ»تواتر سنوات الجفاف وضعف االيرادات 
بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى 
تــراجــع نسبة  أزمــة جفاف حــادة مــع  تــواجــه تونس  غير مــســبــوق«. 
تساقط األمطار ولم يتجاوز معّدل امتالء السدود 31% وبعضهما 
أقل من 15% في بلد يعتمد اقتصاده أساسا على الزراعة. تتزامن 
ــرارات وحــلــول شــهــر رمــضــان وتــحــدث ســكــان فــي مناطق  ــقـ هـــذه الـ
مختلفة بالعاصمة التونسية عن انقطاع المياه ليال حين ترتفع 
نسبة استهالكها. وبدأت النقابات الزراعية في دق ناقوس الخطر 

للموسم الزراعي وخاصة فيما يتعلق بقطاع الحبوب. 

الأمم المتحدة تلقت ربع الأموال الالزمة 

تركيا  زل��زال  بعد  الإغ��اث��ة  لعمليات 

من  بقليل  أكثر  المتحدة  األمــم  تلقت  )أ ف ب(:   - جنيف 
ربع األموال المطلوبة أي 268 مليون دوالرا لعملياتها لتقديم 
في  فبراير   6 زلــزال  من  المتضررين  للسكان  اإلنساني  الدعم 
لتنسيق  المتحدة  األمــم  مكتب  باسم  المتحدث  أعلن  تركيا. 
)أوتــشــا( ينس الركــي خــالل مؤتمر صحفي  اإلنسانية  الــشــؤون 
األسابيع   - األولــيــة  الــطــوارئ  مرحلة  »انتهت  جنيف  في  دوري 
واإلنقاذ  البحث  بعمليات  خاللها  قمنا  التي   - األولــى  الثالثة 
اآلن  »نحن  وقال:  األرواح«.  األساسية إلنقاذ  اإلمــدادات  وجلبنا 
تــركــز على  الـــطـــوارئ اإلنــســانــيــة« والــتــي  فــيــمــا نسميه مــرحــلــة 

احتياجات الناجين. 
في 16 فبراير أطلقت األمم المتحدة نداء للحصول على 
الــوكــاالت  تتمكن  مــلــيــار دوالر حــتــى  لــجــمــع  دولــيــة  مــســاعــدات 
اإلنسانية على مدى ثالثة أشهر من مساعدة أكثر من خمسة 
ماليين شخص في تركيا. وقال الركي إن األمم المتحدة جمعت 
حتى اآلن 268 مليون دوالر. الجهات المانحة الخمس الرئيسية 
هي الواليات المتحدة والكويت والمفوضية األوروبية وصندوق 
تعهدت  ذلــك  مــوازاة  في  والسعودية.  للطوارئ  المتحدة  األمــم 
يورو مساعدات  األوروبية في 20 مارس بدفع مليار  المفوضية 
إلعادة إعمار تركيا، وهي المرحلة التي تلي العمليات اإلنسانية. 
أكثر من تسعة ماليين شخص  وبحسب األمم المتحدة تضرر 
وُشــرد  الــذي ضــرب تركيا في فبراير  الــزلــزال  بشكل مباشر من 

ثالثة ماليين. 

���ش��ادرت��ه��ا  ب��اأ���ش��ل��ح��ة  ل��الح��ت��ف��اظ  ت�شعى  اأم��ري��ك��ا 

ف����ي ال���ط���ري���ق م����ن اإي���������ران اإل�������ى ال��ي��م��ن 
لالحتفاظ  تسعى  المتحدة  الــواليــات  ان  الجمعة  أمــس  األمريكية  العدل  وزارة  قالت  رويــتــرز:   – واشنطن 
الحرس  من  في طريقها  ديسمبر  في  األمريكية  البحرية  التي صادرتها  الذخائر  من  قطعة  مليون  من  بأكثر 
الثوري اإليراني إلى جماعات مسلحة في اليمن. وقال وزير العدل ميريك جارالند في بيان: »أحبطت الواليات 
المتحدة عملية كبيرة للحرس الثوري االيراني لتهريب أسلحة حربية إلى جماعة مسلحة في اليمن«. وأضاف: 
»وزارة العدل تسعى اآلن لمصادرة تلك األسلحة من بينها أكثر من مليون قطعة من الذخائر واآلالف من أجهزة 

التفجير للقذائف صاروخية الدفع«. 

القدس المحتلة – الوكاالت: قالت 
مديرية أوقاف القدس ان نحو 250 ألف 
الثانية من  الجمعة  أدوا صالة  شخص 
المسجد االقصى مع  شهر رمضان في 
استمرار تخفيف اسرائيل شروط دخول 
الصباح  ســاعــات  منذ  وتــوافــد  المدينة. 
الـــبـــاكـــر مـــن يــــوم أمــــس الــجــمــعــة آالف 
الفلسطينيين إلى المدينة عبر العديد 
بها  المحيطة  العسكرية  الحواجز  من 
وأسالك  إسمنتي  القدس جدار  يلف  اذ 

شائكة. 
ونشرت الشرطة االسرائيلية العديد 
من عناصرها على الطرق المؤدية إلى 
القديمة  البلدة  في  االقصى  المسجد 
في القدس وأغلقت العديد من الطرق 
العدد  وصـــول  لتسهيل  الــســيــارات  أمـــام 
الكبير من الحافالت إلى محيط البلدة 
حسين  محمد  الشيخ  وقـــال  القديمة. 
مفتي القدس والديار الفلسطينية في 
اليوم  هذا  في  زحفكم  الجمعة:  خطبة 
المبارك إلى المسجد االقصى المبارك 
ــبــــارك يــجــتــمــع  ــان الــــمــ ــضــ ــي شـــهـــر رمــ فــ

الفضل فيه من جميع جوانبه. 
وأضــــاف: فــرمــضــان الــكــريــم مــبــارك 
والــمــســجــد االقـــصـــى مـــوطـــن االســـــراء 
والمعراج المبارك ويوم الجمعة الثاني 
من هذا الشهر الفضيل مبارك؛ فهنيئا 
ــذا الـــصـــوم  ــهـ لــجــمــعــكــم وهــنــيــئــا لـــكـــم بـ
الــمــيــمــون الــمــبــارك. وتــابــع قــائــال: هــذا 
الزحف الذي يؤكد ال مجال للشك فيه 
أن للمسجد االقصى ذرية يغدون وإليه 

شعبا  االقصى  للمسجد  وأن  ويــروحــون 
وأن  المسجد  بــهــذا  قلبه  يتعلق  يحبه 
للمسجد االقصى حراسا أمناء وسدنة 
أبـــنـــاء فلسطين  يـــا  أنــتــم  انــكــم  ــاء  ــيـ أوفـ

الحبيبة. 
ــل لـــلـــنـــســـاء مــن  ــيــ ــرائــ وســـمـــحـــت اســ

تزيد  الــذيــن  ولــلــرجــال  االعــمــار  جميع 
دون  واالطــفــال  عاما   55 على  أعمارهم 
الغربية  الضفة  من  عشرة  الثانية  سن 
ــقــــدس دون  بــــالــــوصــــول الـــــى مـــديـــنـــة الــ
بمناسبة  الجمعة  صــالة  ألداء  تصاريح 
شــهــر رمـــضـــان. ويــشــكــل رمــضــان فرصة 

سكان  مــن  الفلسطينيين  مــن  للعديد 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة لـــزيـــارة 
المسجد  فــي  والــصــالة  الــقــدس  مدينة 
االقصى وبعضهم تكون هذه هي زيارته 

االولى للمدينة. 
وأقـــــامـــــت اســــرائــــيــــل جـــــــــدارا حـــول 

ــــدس خــــــالل الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة  ــقـ ــ الـ
عبر  فقط  يتم  اليها  الــدخــول  فأصبح 
االوقــات  وفــي  بــوابــات حديدية ضخمة. 
العادية يحتاج الفلسطينيون من سكان 
الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تصاريح 
خاصة ونادرا ما تمنح لهم. وقال حسين 
التنفيذية  الــلــجــنــة  ســـر  أمــيــن  الــشــيــخ 
آالف  الفلسطينية:  التحرير  لمنظمة 
االحتالل  حــواجــز  على  الفلسطينيين 
ينتظرون السماح لهم بالدخول للصالة 
الــمــبــارك وسط  االقــصــى  المسجد  فــي 
من  وإذاللية  وعقابية  مشددة  اجــراءات 
قبل قوات االحتالل. وأضاف في تغريدة 
على توتير نشر معها صورتين الزدحام 
ــة الـــى  ــؤديــ ــمــ ــز الــ ــواجــ ــحــ ــلـــى الــ كـــبـــيـــر عـ
بــإجــراءات  االحــتــالل  ويــدعــي  المدينة: 

تسهل دخول المصلين.
ــرانـــس بــــرس بــأن  وأفــــــاد مـــراســـلـــو فـ
الــصــالة انــتــهــت بــهــدوء. وفـــي األســابــيــع 
أجنبية  قنصليات  عدة  أعربت  األخيرة 
ــوع أعــمــال  عـــن قــلــقــهــا حــيــال امـــكـــان وقــ
عـــنـــف. والــمــســجــد األقـــصـــى فـــي صلب 
ــزاع اإلســــرائــــيــــلــــي الــفــلــســطــيــنــي.  ــ ــنــ ــ الــ
ــقــــوات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  وتــســيــطــر الــ
ــه  ــ ــــذي تــتــولــى إدارتـ مـــداخـــل الــمــوقــع الـ
ــة الــتــابــعــة  ــيــ دائــــــــرة األوقـــــــــاف اإلســــالمــ
الحين  بين  المسجد  ويشهد  لــــأردن. 
واآلخر توترات بين المصلين والشرطة 
اإلسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين 
ــه والـــــصـــــالة فــيــه،  ــيــ ــيــــهــــود إلــ دخـــــــول الــ

معتبرين هذه الخطوة استفزازًا لهم. 

بالم�شجد الأق�شى  الثانية من رم�شان  ربع مليون م�شل في الجمعة 

} الحشود تؤدي صالة الجمعة في المسجد األقصى.        )أ ف ب(

هامبورغ - )أ ف ب(: اختتم 
الثالث  تــشــارلــز  بريطانيا  ملك 
التاريخية  زيارته  الجمعة  أمس 
أللــمــانــيــا بــمــحــطــة لــلــذكــرى في 
بعدا  ترتدي  بــادرة  في  هامبورغ، 
رمــزيــا كــبــيــرا بــعــد 80 ســنــة على 
ــتـــي شــنــهــا  ــارات الـــدامـــيـــة الـ ــ ــغـ ــ الـ
له  زيارة  أول  الحلفاء. في ختام 
الخارج بصفته ملكا، توجه  الى 
الــثــالــث وزوجــتــه  تــشــارلــز  الملك 
ــاح الـــجـــمـــعـــة عــبــر  ــبــ كـــامـــيـــال صــ
القطار من برلين الى هامبورغ، 
برفقة  المانيا،  في  مدينة  ثاني 
فرانك-فالتر  األلماني  الرئيس 

شتاينماير. 
فـــي خــتــام رحــلــة اســتــغــرقــت 
ســاعــتــيــن فــي الــقــطــار، وهـــو أمــر 
نــــادر فـــي إطــــار زيـــــارة دولـــــة، قــام 
ــانــــي بـــوضـــع  ــريــــطــ ــبــ الــــعــــاهــــل الــ
إكــلــيــل مــن الــزهــر تــحــت المطر 
ــام نصب  فــي مــحــطــة دامـــتـــور امــ
ــود  ــهـ ــيـ فـــــي ذكــــــــرى األطــــــفــــــال الـ
ــوا الــــى بــريــطــانــيــا  ــلــ الـــذيـــن أرســ
الى  توجه  ثم  النازية.  من  هربا 
التي  نيكوالس  القديس  كنيسة 
دمـــــرت جـــــراء الــقــصــف الــجــوي 
البريطاني واألمريكي في 1943، 
ــى جــانــب  ــ ــأمــــل الــ فــــي لـــحـــظـــة تــ

سلطة  أعلى  األلماني،  الرئيس 
معنوية في البالد. 

القديس  زيارة كنيسة  تعتبر 
ــت فـــي  ــ ــركــ ــ ــ ــي ت ــ ــتــ ــ نـــــيـــــكـــــوالس الــ
حــالــة خـــراب وتــســتــخــدم كنصب 
الى  إشــارة  المانيا،  في  تــذكــاري، 
ذات  والــمــصــالــحــة  الــمــســؤولــيــة 
ــبـــرى« وهــــي أكــثــر  ــكـ ــة الـ ــيـ ــمـ »األهـ
»أي خــطــاب« بحسب  مــن  أهمية 
وقــال  الــشــعــبــيــة.  بــيــلــد  صحيفة 
فيرس  كيرستن  هامبورغ  أسقف 
الــمــصــالــحــة  صـــــالة  أدى  الــــــذي 
المصالحة  »إشــــارة  إن  الجمعة 
بـــيـــن الـــعـــدويـــن الــســابــقــيــن فــي 
الــــحــــرب والـــــذكـــــرى الــمــشــتــركــة 

للضحايا هي إشارة مهمة«. 
يوليو 1943، أطلقت  في 24 
المتحدة  والـــواليـــات  بــريــطــانــيــا 
من  أكثر  مقتل  الــى  ادت  عملية 
30 ألـــف شــخــص فـــي هــامــبــورغ. 
وكان ذلك الهجوم الجوي األكثر 
دمـــويـــة مـــع قــصــف دريـــســـدن في 
اليزابيث  الملكة  وكانت  الشرق. 
ــيـــت الــســنــة  ــتــــي تـــوفـ ــيـــة الــ ــانـ ــثـ الـ
 1992 فــــي  زارت  قــــد  الـــمـــاضـــيـــة 
ــذراء فــي  ــ ــعــ ــ كــنــيــســة الـــســـيـــدة الــ
دريـــســـدن، وهـــي رمـــز لــلــدمــار في 
الــحــرب وقـــد أعــيــد بــنــاؤهــا منذ 

استقبلت  لــكــنــهــا  الــحــيــن.  ذلـــك 
آنذاك برشق البيض. 

المعاناة  الى  التطرق  يبقى 
األلمان  المدنيون  عاشها  التي 
الثانية  العالمية  الــحــرب  خــالل 
ــدا ومـــن  ــ ــا جــ مـــوضـــوعـــا حـــســـاسـ
األحيان  معظم  فــي  المحرمات 
في بلد مسؤول عن مصرع ستة 
النازية.  في ظل  يهودي  ماليين 
لكن هذه الضربات الجوية تبقى 
إثــارة  االكثر  الحرب  أعمال  بين 
بــهــا الحلفاء  قـــام  الــتــي  لــلــجــدل 
ألنــهــا كــانــت تــهــدف إلــــى تــرويــع 
على  هتلر  نظام  وإرغــام  السكان 
االستسالم، على حساب عشرات 
اآلالف من الضحايا المدنيين. 
يــشــيــر الــيــمــيــن الــمــتــطــرف 
ــــى الـــمـــعـــانـــاة الــتــي  ــي الـ ــانـ ــمـ األلـ
تــعــرض لــهــا الــشــعــب خـــالل هــذه 
الضربات لكي يخفف من الذنب 
الــمــرتــبــط بــالــنــازيــة الــســائــد في 
الــــبــــالد مـــنـــذ الــســبــعــيــنــات. كـــان 
الــتــقــارب األلــمــانــي الــبــريــطــانــي 
ومستقبل العالقات بين البلدين 
الرئيسية  الــمــواضــيــع  بــيــن  مـــن 
ــارة تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث الــتــي  ــ ــزيـ ــ لـ
استغرقت ثالثة ايام وهي األولى 
ــارج بــصــفــتــه ملكا.  الـــخـ الـــى  لـــه 

وتشكل زيارته أيضا بادرة أوروبية 
ــعـــد خـــــــروج بــريــطــانــيــا        مـــهـــمـــة بـ

من االتحاد األوروبي. 
ملك  أول  الخميس  وأصبح 
يــتــحــدث أمـــــام مــجــلــس الـــنـــواب 

أسفه  عن  أعــرب  حيث  االلماني 
لــعــودة »آفــــة« الــحــرب فــي اوروبــــا 
الحرب  الــى  تطرقه  معرض  فــي 
ــة فـــي اوكـــرانـــيـــا مــؤكــدا  ــيـ ــروسـ الـ
»تجسيد  يمكنهم  الــحــلــفــاء  ان 

الشجاعة بوحدتهم«. وقال أيضا 
في خطابه الذي استغرق حوالي 
الــحــرب تشكل  إن  نــصــف ســاعــة 
»ولقيمنا  أوروبـــا  ألمــن  »تهديدا« 

الديمقراطية«.

الملك ت�شارلز الثالث يختتم زيارته التاريخية لألمانيا بجولة في هامبورغ 

} الملك ت�شارلز يحيي المواطنين في قاعة بلدية هامبورغ.     )رويترز(

ستة  ُخــطــف  ب(:  ف  )أ   - كــوبــنــهــاغــن 
أفـــــراد مـــن طـــاقـــم نــاقــلــة نــفــط دنــمــاركــيــة 
ــي نــهــايــة  ــ ــة فـ ــنــ ــراصــ تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم قــ
األسبوع الماضي في خليج غينيا، وفق ما 
الجمعة  أمــس  الفرنسية  البحرية  أعلنت 
قبالة  وإنقاذها  السفينة  على  العثور  بعد 
سواحل ساو تومي إي برينسيبي. تعرضت 
ترفع  التي  ريفورمر«  »مونجاسا  السفينة 
عــلــم لــيــبــيــريــا، لــهــجــوم مــســاء الــســبــت من 
قـــــارب قـــراصـــنـــة عــنــدمــا كـــانـــت عــلــى بعد 
140 مــيــال بــحــريــا مــن مــيــنــاء بــوانــت نــوار 
الكونغولي، وُفقد االتصال بطاقمها بعيد 

ذلك.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان 
وقــت  »فـــي  الخميس  ُرصــــدت  السفينة  إن 
مــبــكــر مـــن بــعــد الــظــهــر« بــواســطــة طــائــرة 
فرنسي  دوريــــة  زورق  مــن  أطــلــقــت  مــســّيــرة 
»كــوريــمــب«  بــاريــس ضــمــن مهمتها  نــشــرتــه 
لمكافحة القرصنة في المنطقة. أما قارب 
القراصنة الذي ُرصد بجانب الناقلة خالل 
خالل  أثـــره  اختفى  فقد  األولــــى،  الطلعة 
وعندما  الــمــســّيــرة.  للطائرة  ثانية  طلعة 
بعد  الناقلة  مــن  الفرنسي  الـــزورق  اقــتــرب 
ساعات قليلة، أفاد طاقمها عبر الراديو أن 

»ستة من أفراده خطفهم القراصنة«.

من بين عناصر الطاقم العشرة الذين 
مـــازالـــوا عــلــى مــتــن »مــونــجــاســا ريــفــورمــر«، 
ويعالجهم  طفيفة  بــجــروح  ثــالثــة  أصــيــب 
»مونجاسا«  شركة  وكانت  عسكري.  طبيب 
الطاقم  مــن  قسما  أن  صباحا  أعلنت  قــد 
تــعــرض لــلــخــطــف، لــكــنــهــا لـــم تــحــدد عــدد 
البحارة  جنسيات  تـــزال  ال  المخطوفين. 
وســائــل  لــكــن  مــعــروفــة،  غــيــر  المخطوفين 
إعالم في الدولة االسكندنافية قالت إنهم 
فرانس  وكالة  تواصلت  دنماركيين.  ليسوا 
بـــرس مـــع الــشــركــة الــتــي يــقــع مــقــرهــا في 
تشأ  لم  لكنها  الــدنــمــارك،  في  فريدريسيا 

إعطاء تفاصيل. 
بأفراد  »نفكر  بيان  في  الشركة  وقالت 
هذا  في  وبعائالتهم  المخطوفين  الطاقم 
الـــوقـــت الــعــصــيــب... نــعــمــل مـــن كــثــب مع 
السلطات المحلية« لتأمين عودة البحارة. 
ولم يتم تسجيل أي أضرار على السفينة 
وال على حمولتها من الوقود، وفق البيان. 
البالغ طولها 135 مترا  تعرضت السفينة 
لهجوم مساء السبت، لكن الشركة المالكة 
ثالثة  بعد  الثالثاء  إال  الهجوم  تعلن   لم 

أيام على فقدان االتصال بالطاقم. 
 تمكن بعض أفراد الطاقم من االبالغ 
بأنهم احتموا في »مقصورة في السفينة« 

قبل أن ينقطع االتصال. ومذاك، أطلقت 
عــمــلــيــات بــحــث فـــي شــــرق خــلــيــج غــيــنــيــا، 
بحسب السلطات الكونغولية التي اتصلت 
ــاء، فــإن  ــثـــالثـ ــرانـــس بــــرس الـ ــة فـ ــالـ بــهــا وكـ
للبعثة  ووفًقا  رجــال.  ثالثة  نفذه  الهجوم 
دوماين  »ماريتايم  البريطانية  الفرنسية 
أوارنس فور ترايد غولف أوف غينيا«، نّفذ 

الهجوم خمسة قراصنة. 
يمثل خليج غينيا ممرا بحريا مهما 
بالمحروقات  الغنية  البلدان  إلى  بالنسبة 
السنغال  بين  كيلومتر   5700 على  ويمتد 
أنشطة  سنوات  عدة  منذ  ويشهد  وأنغوال، 
مؤخًرا  تراجعت  الهجمات  لكن  قرصنة. 
بفضل الجهود المشتركة للدول الساحلية 
والدول األوروبية. وأرسلت الدنمارك، القوة 
البحرية التجارية الرئيسية عبر عمالقها 

ميرسك، فرقاطة في خريف 2021. 
عشرين  نحو  تسجيل  تــم   ،2022 وفــي 
ــًقــــا لــمــركــز  حــــادثــــا فــــي خــلــيــج غــيــنــيــا، وفــ
البحرية.  المعلوماتية  والتوعية  التعاون 
في  و115  حــادثــا   52 2021 سجل  عــام  فــي 
األمـــن  هــيــئــة خـــبـــراء  بــحــســب  عــــام 2020، 
منذ  فرنسا.  في  بريست  ومقرها  البحري 
في  اإلبــالغ عن هجومين  تم  العام،  بداية 
المنطقة وفًقا للمكتب البحري الدولي. 

ق��را���ش��ن��ة ي��خ��ط��ف��ون ���ش��ّت��ة م���ن ع���م���ال ن��اق��ل��ة 

غينيا  خ��ل��ي��ج  ف���ي  ه��اج��م��وه��ا  دن���م���ارك���ي���ة  ن��ف��ط 
ــرز(:  ــ ــتــ ــ )رويــ  – دمــــشــــق/دبــــي 
ــوري االيـــرانـــي  ــثــ قــــال الـــحـــرس الــ
هدف  على  اسرائيليا  هجوما  ان 
مقتل  عن  أسفر  أمــس  في سوريا 
ضــــابــــط بــــالــــحــــرس الــــــثــــــوري اذ 
العاصمة  قرب  ضربة  ثاني  تشير 
السورية دمشق خالل يومين إلى 
للتصدي  مكثف  اسرائيلي  جهد 
ــي الــــقــــوي فــي  ــ ــرانــ ــ ــلــــوجــــود اإليــ لــ

سوريا.
ايرانية  اعــالم  وسائل  ونقلت 
عن الحرس الثوري قوله في بيان: 
»أعـــلـــن حـــرس الـــثـــورة االســالمــيــة 
ــدري وهـــو  ــيــ اســـتـــشـــهـــاد مـــيـــالد حــ
الــثــوري  الــحــرس  أحــد مستشاري 

العسكريين وضباطه«.
ــالــــة تــســنــيــم شــبــه  وذكـــــــرت وكــ
الرسمية لأنباء أن الحرس تعهد 
بالرد قائال ان »الهجوم االجرامي« 
على مشارف دمشق في الفجر لن 

يمر »دون رد«.
وقـــــــالـــــــت وســـــــائـــــــل االعــــــــــالم 
الــســوريــة ان اســرائــيــل  الــرســمــيــة 
ــعـــد مــنــتــصــف  ــفــــذت الــــهــــجــــوم بـ نــ
الــلــيــل مــبــاشــرة وأطــلــقــت رشــقــات 

مــــن الــــصــــواريــــخ فـــأصـــابـــت أحـــد 
المواقع في ريف دمشق. وأضافت 
الــســوريــة  الــجــويــة  الـــدفـــاعـــات  أن 
أسقطت عددا من الصواريخ دون 
أن تأتي على ذكر سقوط قتلى أو 

مصابين.
ــيــــان بـــعـــد عــن  ولـــــم يــــصــــدر بــ
اســرائــيــل الــتــي تــحــجــم عــــادة عن 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى الـــتـــقـــاريـــر بــشــأن 

الضربات في سوريا.
وذكــــــــــــــرت وســـــــائـــــــل االعـــــــــالم 
الــجــديــد  ــوم  ــهـــجـ الـ أن  الـــســـوريـــة 
أثناء  في  نفذت  ضربة  بعد  يأتي 
وأسفرت عن  الخميس  يوم  الليل 
اصـــابـــة جــنــديــيــن. وقـــــال مــصــدر 
تابع لفصائل المعارضة السورية 
تحمل  سيارة  أصابت  الضربة  ان 
إليــران  موالين  عسكريين  ــرادا  أفـ

بالقرب من مبنى أمني سوري.
إيــران  وزارة خــارجــيــة  ونـــددت 
بــشــدة بــالــهــجــومــيــن عــلــى ســوريــا 

األسبوع الماضي.
الخارجية  وزارة  أيضا  ونددت 
الــســوريــة بهجوم أمــس وقــالــت ان 
سوريا تقف مستعدة لمواجهة أي 

هجمات أخرى.
منذ سنوات  اســرائــيــل  وتــشــن 
بأهداف  هجمات على ما تصفها 
فــي ســوريــا حيث  بــإيــران  مرتبطة 
ــهـــران مــنــذ بـــدأت  ــزايـــد نـــفـــوذ طـ تـ
الرئيس بشار االســد في  في دعم 

الحرب التي اندلعت عام 2011.
ــوري  ــ ــسـ ــ وأفــــــــــاد الــــمــــرصــــد الـ
ــأن الــضــربــة  ــ لـــحـــقـــوق االنــــســــان بـ
تنفذه  ســادس هجوم  الجوية هي 

اسرائيل في سوريا هذا الشهر.
مدعومة  جــمــاعــات  وتــتــمــركــز 
من إيران مثل حزب اهلل اللبناني 
عراقية  وفصائل  التسليح  ثقيل 
مسلحة في مواقع حول العاصمة 
وفــــــــي شـــــمـــــال ســــــوريــــــا وشـــرقـــهـــا 

وجنوبها.
ــال حـــمـــيـــد رضـــــا عـــزيـــزي  ــ ــ وقـ
االلماني  بالمعهد  الزائر  الزميل 
لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة واالمـــنـــيـــة في 
برلين: »هذه مرحلة خطيرة جدا. 
المخاطر شديدة االرتفاع وينبغي 

لنا توقع حدوث المزيد«.
وأضاف: »خطر التصعيد بين 
إيران وإسرائيل أعلى من أي وقت 

في االشهر القليلة المنصرمة أو 
ربما في السنوات الماضية«.

وقالت وزارة الدفاع االمريكية 
ــات  ــاعــ ــمــ جــ ان  )الـــــبـــــنـــــتـــــاجـــــون( 
إيـــران أطلقت هذا  مــن  مــدعــومــة 
الــشــهــر طــائــرات مــســيــرة مسلحة 
ــوات  ــ ــدة تــســتــضــيــف قـ ــ ــاعـ ــ عـــلـــى قـ
ما  الشرقي  الشمال  في  أمريكية 
أمريكي  متعاقد  مقتل  عن  أسفر 
وإصابة اخر باإلضافة الى اصابة 

عدة جنود.
الــمــتــحــدة  ــات  ــ ــواليــ ــ الــ وردت 
في  منشآت  على  جــويــة  بــضــربــات 
ــا تــابــعــة  ــهـ ــت انـ ــالـ ــا قـ ــوريــ ــرق ســ ــ شـ

للحرس الثوري االيراني.
وقـــــــــــــال الـــــبـــــنـــــتـــــاجـــــون يـــــوم 
الخميس ان ستة جنود عانوا من 
الهجمات  خالل  دماغية  اصابات 

المتبادلة االسبوع الماضي.
وفــي 22 مــارس تسبب هجوم 
اسرائيلي في مدينة حلب بشمال 
فــي تعطل خــدمــات مطار  ســوريــا 
حلب فترة وجيزة. وقالت مصادر 
الــضــربــة  ان  اقــلــيــمــيــة  مـــخـــابـــرات 

أصابت مخزن أسلحة ايرانيا.

م���ق���ت���ل �����ش����اب����ط ب����ال����ح����ر�����س ال�����ث�����وري 

الإي����ران����ي ف���ي ���ش��رب��ة اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ب�����ش��وري��ا



موسكو – الوكاالت: دعا 
ــيـــاروس ألــكــســنــدر  رئــيــس بـ
لوكاشنكو أمس إلى »هدنة« 
فـــي أوكـــرانـــيـــا ومـــفـــاوضـــات 
»بدون شروط مسبقة« بين 

موسكو وكييف. 
خــال  لوكاشنكو  وقـــال 
خــطــاب إلـــى األمــــة: »يجب 
يبدأ  أن  قبل  اآلن،  التوقف 
وأطالب  أجــازف  التصعيد. 

بوقف لألعمال الحربية«. 

الممكن،  »مــن  وأضـــاف: 
ــن الـــــواجـــــب تــســويــة  ــ ــل مـ ــ بـ
كـــل الــمــســائــل الــجــغــرافــيــة 
ــار  ــمــ ــائــــل إعـــــــــادة اإلعــ ومــــســ
واألمن وغيرها حول طاولة 
الــمــفــاوضــات بـــدون شــروط 

مسبقة«. 
وتــابــع رئــيــس بــيــاروس 
الــــــــــــــذي يـــــحـــــمـــــل الــــــغــــــرب 
وأوكـــرانـــيـــا الــمــســؤولــيــة عن 
ــه يــخــشــى حــربــا  ــ الــــنــــزاع أنـ
ــم  ــدعــ »نـــــــوويـــــــة« بـــســـبـــب الــ
الــغــربــي لــكــيــيــف فــيــمــا كــان 
فاديمير  الروسي  الرئيس 
ــن ســابــقــا  ــلــ ــد أعــ ــ بـــوتـــيـــن قـ
عــزمــه نــشــر أســلــحــة نــوويــة 

»تكتيكية« في بياروس. 
وقال لوكاشنكو: »بسبب 
والــدول  المتحدة  الــواليــات 
الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا تـــــم إطـــــاق 
معتبرا  أوكرانيا،  في  حرب« 
انه منذ ذلك الحين »يخيم 
تهديد الحرائق النووية في 

االفق«. 
»أنــتــم تدركون  وأضـــاف: 
ــيــــس  وتـــــــعـــــــلـــــــمـــــــون انـــــــــــــه لــ
ــاك ســــــوى حــــل واحــــــد:  ــنــ هــ
الـــمـــفـــاوضـــات! مـــفـــاوضـــات 

بدون شروط مسبقة«. 
وبعدما أكد أن »المجمع 
يعمل  العسكري  الصناعي 
روســيــا«،  فــي  بأقصى سرعة 
»غــــــارقــــــة  أوكـــــــرانـــــــيـــــــا  وأن 

أعــرب  الغربية«،  باألسلحة 
لــوكــاشــنــكــو عــــن قــلــقــه مــن 
حـــصـــول »تـــصـــعـــيـــد« مــقــبــل 
سيوقع العديد من القتلى. 
ــو فــي  ــكـ ــنـ ــاشـ ــوكـ وقــــــــال لـ
خـــــطـــــابـــــه: »ســـــيـــــكـــــون مـــن 
الضروري أن أقرر مع بوتين 
وأن ندخل إلى هنا، اذا لزم 
األمر، أسلحة استراتيجية. 
هـــذا  يـــفـــهـــمـــوا  ان  عـــلـــيـــهـــم 
ــاد في  ــ األمـــــر، هــــؤالء األوغــ
الـــخـــارج، الـــذيـــن يــحــاولــون 
اليوم تفجيرنا من الداخل 

والخارج«. 
وأضـــاف وســط تصفيق 
ــن الــســيــاســيــيــن  جـــمـــهـــور مــ
والـــمـــجـــتـــمـــع الـــبـــيـــاروســـي 
ــن  الــــمــــؤيــــد لـــلـــســـلـــطـــة: »لــ
نــتــوقــف عــنــد أي شـــيء في 
الـــدفـــاع عـــن بـــادنـــا ودولــنــا 

وشعوبنا«. 
ــان الــرئــيــس الــروســي  وكـ
قد أعلن مؤخرا عزمه نشر 
أسلحة نووية »تكتيكية« في 
أثـــار قلقا في  بــيــاروس مــا 

اوكرانيا والغرب. 
وأشــــــــــــارت روســـــيـــــا إلــــى 
النووي«  »التشارك  سياسة 
التي ينتهجها حلف شمال 
عبر  ســيــمــا  وال  األطـــلـــســـي 
نشر أسلحة نووية أمريكية 
اتفاقها  لتبرير  أوروبـــا،  فــي 

مع بياروس.
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يوم  ترامب  دونــالــد  يمثل  الــوكــاالت:   - نيويورك 
الثاثاء أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما 
وجــهــت إلــيــه رســمــيــا تــهــمــة فــي قــضــيــة شــــراء صمت 
نجمة أفام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق 

لرئيس أمريكي سابق. 
ووجـــه مــدعــي عـــام مــانــهــاتــن ألــفــيــن بـــراج الــذي 
رسميا  التهمة  نــيــويــورك  واليـــة  قــضــاء  مكتبه  يتبع 
البيت  إلى  العودة  إلى  السابق الطامح  الرئيس  إلى 
مبلغ  دفــع  فــي قضية   ،2024 انتخابات  فــي  األبــيــض 
ستورمي  اإلبــاحــيــة  األفـــام  لممثلة  دوالر  ألــف   130
دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء 
صمتها قبل االنتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016. 
في  نيتشيليس  ســوزان  ترامب  محامية  وأعلنت 
رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس: »نتوقع أن تتم 

تاوة الئحة االتهام الثاثاء«. 
وكان متحدث باسم النيابة العامة في مانهاتن 
أفـــاد فــي وقــت ســابــق بــأنــه تــم الــتــواصــل مــع محامي 
ترامب لـ»تنسيق تسليم نفسه من أجل مثوله لتاوة 
توجيه  كبرى  محلفين  هيئة  أيــدت  بعدما  االتــهــام«، 
أن  الجنائية. وأضــاف  القضية  إليه في هذه  االتهام 

قرار االتهام ال يزال مختوما. 
وأفادت شبكة سي إن إن عن حوالي ثاثين تهمة 

مبلغ  دفــع  عملية  إخــفــاء  بــهــدف  بمخالفات  تتعلق 
أواخــر  الحسابات  في  قيده  وإخــفــاء  دوالر  ألــف   130

عام 2016. 
ــعــــون لــلــواليــات  ــدد الــرئــيــس الــخــامــس واألربــ ونــ
في  وتــدّخــل  سياسية  بـ»ماحقة  بيان  فــي  المتحدة 

االنتخابات على أعلى مستوى في التاريخ«. 
ا  عكسّيً ترتّد  سوف  الماحقة  »هــذه  بأن  وتوعد 
على جو بايدن«، الرئيس الديمقراطي الذي يتهمه 
االنتخابات  بـــ»ســرقــة«  سنتين  مــن  أكثر  منذ  تــرامــب 

منه. 
ولجأ الملياردير الذي أحدث انقابا منذ 2015 
فــي الــنــظــام الــســيــاســي فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة إلــى 
ليندد  سوشل«  »تــروث  االجتماعي  للتواصل  شبكته 
واهية  بــصــورة  ياحقونني  »إنــهــم  وكــتــب:  بخصومه 
ومعيبة ألنهم يعلمون أنني بجانب الشعب األمريكي 
في  عادلة  محاكمة  على  الحصول  يمكنني  ال  وأنــه 
والتي  بغالبيتها  الديمقراطية  المدينة  نيويورك«، 

يتحدر منها. 
ديسانتيس،  رون  فــلــوريــدا  ــة  واليـ حــاكــم  واعــتــبــر 
أبرز منافسي ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري 
النتخابات 2024 الرئاسية، أن توجيه االتهام »مناٍف 
للقيم األمريكية«، مؤكدا أن واليته التي يقيم فيها 

من  تسليم«  »لطلب  تستجيب  لــن  السابق  الرئيس 
والية نيويورك. 

الـــجـــمـــهـــوري لمجلس  الـــرئـــيـــس  أعـــــرب  كـــذلـــك 
أن  مؤكدا  نفسه،  الدعم  عن  ماكارثي  كيفن  الــنــواب 
»الــشــعــب األمــريــكــي لـــن يــتــســامــح مـــع هـــذا الــظــلــم، 
واستغاله  بــراغ  ألفين  سُيحاسب  الــنــّواب  ومجلس 

غير المسبوق للسلطة«. 
الرئاسة  توليه  أثناء  ترامب  نائب  بــدوره، وصف 
مـــايـــك بــنــس الـــائـــحـــة بــأنــهــا »عـــــــار«، رغــــم أن هــذا 
بنفسه منه منذ خروجه من  نأى  السابق  المسؤول 

السلطة، ومن المتوقع أن يترشح في عام 2024. 
وكتبت ستورمي دانيالز التي تتعاون مع القضاء 
كمية  »أتلقى  تغريدة:  في  سنوات،  ست  حوالي  منذ 
الــرد عليها«، فيما  إلى حد ال يمكنني  الرسائل  من 
ـــارك بــروســتــر أن »ال أحـــد فــوق  أعــلــن مــحــامــيــهــا كـ

القانون«. 
آدم  النائب  اعتبر  الــديــمــقــراطــي،  الجانب  وفــي 
شيف أن »توجيه االتهام وتوقيف رئيس سابق حدثان 

فريدان في التاريخ األمريكي«. 
ــة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــســـابـــقـــة  ــيــــســ وقـــــالـــــت رئــ
الــديــمــقــراطــيــة الـــبـــارزة نــانــســي بــيــلــوســي إن الئــحــة 
االتهام تستند إلى »الحقائق والقانون«، مضيفة أنها 

تأمل في أن يحترم دونالد ترامب المسار القضائي. 
أما الرئيس جو بايدن فرفض اإلدالء بأي تعليق 
الجمعة على االتهام التاريخي الذي وجه إلى سلفه 

ومنافسه المحتمل في انتخابات 2024 الرئاسية. 
ويسعى قضاء نيويورك منذ سنوات لتحديد ما 
عاما   76 البالغ  السابق  الجمهوري  الرئيس  كان  إذا 
أو  فــادح،  أدلــى بتصريحات كاذبة، وهو جرم غير  قد 
االنتخابية،  الحملة  تمويل  حــول  القوانين  خالف 
وهي جناية، بدفع مبلغ من المال لستورمي دانيالز 
أقــامــهــا معها عام  إنــه  تــقــول  حتى ال تفضح عــاقــة 

2006، وذلك قبل فوزه في انتخابات نوفمبر 2016. 
ــرامـــب »تــســلــيــم نــفــســه« إلــى  وســيــتــحــتــم عــلــى تـ
مــحــكــمــة مــانــهــاتــن حــيــث ســيــتــلــو عــلــيــه قـــاض بــيــان 
االتـــهـــام قــبــل ان يــوضــع لــفــتــرة وجــيــزة رمــزيــة »قيد 

االعتقال« ويتم تصويره وأخذ بصماته. 
وسيعلن إن كان يقر بذنبه أم يؤكد براءته. 

والشاهد األساسي في الملف هو محامي ترامب 
السابق مايكل كوهين الذي أصبح عدّوه اللدود، وهو 
الذي دفع المبلغ لستورمي دانيالز عام 2016 وأعيد 
بالسجن،  عقوبة  قضى  وبعدما  الحقا.  له  تسديده 
نهاية 2018  اعتبارا من  التحقيق  تعاون كوهين مع 
وأدلى بشهادته مرارا أمام هيئة المحلفين الكبرى. 

} تجمع لمناوئي ترامب أمام برجه في نيويورك بعد توجيه االتهامات إليه.      )رويترز(} وجود أمني أمام محكمة مانهاتن.      )أ ف ب(
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تبنت  الــوكــاالت:   – موسكو 
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــا أمـــــــس اسـ ــ ــيــ ــ روســ
ــدة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة  ــديـ جـ
تـــــقـــــدم الــــــــواليــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــا مـــصـــدر  ــمـ ــهـ ــى أنـ ــلـ والـــــغـــــرب عـ
»تهديدات وجودية« لموسكو في 
المتصاعدة  الــخــافــات  أجــــواء 
المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.  
لمجلس  اجـــتـــمـــاع  وخـــــال 
األمـــــن الـــقـــومـــي قــــال الــرئــيــس 
بــوتــيــن مـــبـــررا تبني  فــاديــمــيــر 
ــدة: إن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ هــــــذه الـــخـــطـــة الـ
»االضــــطــــرابــــات عـــلـــى الــســاحــة 
ــا عــلــى  ــيــ ــة« تــجــبــر روســ ــيــ الــــدولــ
ــق الــتــخــطــيــط  ــ ــائـ ــ »تـــكـــيـــيـــف وثـ

االستراتيجي الخاصة بها«.  
فــي وثــيــقــة جـــاءت فــي أكثر 
من 40 صفحة تذكر بمضمونها 
ولهجتها بحقبة المواجهة بين 
في  وأمريكا  السوفيتي  االتحاد 
الــقــرن الــمــاضــي، تــطــرح روســيــا 
الناطق  للعالم  حصًنا  نفسها 
ــيـــن  ــيـ ــربـ ــغـ ــة ضــــــد الـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــالـ ــ بـ
ــهــــم يــــريــــدون  ــأنــ الـــمـــتـــهـــمـــيـــن بــ

»إضعافه بشتى الطرق«. 
الــجــديــدة  الــعــقــيــدة  تكشف 
»الطبيعة الوجودية للتهديدات 
الــدول غير  اعمال  الناتجة من 
الــصــديــقــة«. وتــصــف الـــواليـــات 
الـــمـــتـــحـــدة بـــأنـــهـــا »الـــمـــحـــرض 
ــي لــلــخــط  ــســ ــيــ ــرئــ والـــــقـــــائـــــد الــ
المعادي لروسيا«، كما قال وزير 
ــي ســيــرجــي  ــروســ الـــخـــارجـــيـــة الــ
عام  »بشكل  وأضــــاف:  الفــــروف. 

توصف سياسة الغرب المتمثلة 
فــي إضــعــاف روســيــا بــأي وسيلة 
بــأنــهــا نــــوع جــديــد مـــن الــحــرب 

الهجينة«. 
ــدة الــســيــاســة  ــيـ ــقـ تــــحــــدد عـ
الـــخـــارجـــيـــة األولــــــويــــــات الــتــي 
تــعــطــيــهــا الـــــــدول لــنــفــســهــا فــي 
ــة، ولــمــعــرفــة  ــيــ ــدولــ ــؤون الــ ــ ــشـ ــ الـ
الطريقة التي تنظر بها الدول 
ــا مــع  ــهـ ــاتـ الـــمـــعـــنـــيـــة إلــــــى عـــاقـ

العالم. 
ــة، فــــإن  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ فــــــي هــــــــذه الــ

الــوثــيــقــة الــجــديــدة الــتــي تحل 
مكان نسخة يعود تاريخها إلى 
موقع  عــلــى  ونــشــرت   2016 عـــام 

الكرملين، ال توارب. 
وجاء في الوثيقة أن »روسيا 
للقضاء  األولوية  إعطاء  تعتزم 
ــات  ــ ــواليـ ــ عـــلـــى آثـــــــار هـــيـــمـــنـــة الـ
الـــمـــتـــحـــدة والــــــــدول الــمــعــاديــة 
األخرى في القضايا العالمية«. 
وفـــــــــــــرضـــــــــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن 
اقتصادية  عــقــوبــات  وحــلــفــاؤهــا 
شـــــديـــــدة عــــلــــى مــــوســــكــــو الـــتـــي 

تــتــهــمــهــم بــشــن حـــرب بــالــوكــالــة 
في أوكرانيا ال سيما من خال 

تسليم كييف أسلحة. 
التقارب  إلى  روسيا  وتسعى 
آسيا  مع  ودبلوماسيا  اقتصاديا 
أولوية  وهــي  الصين،  سيما  وال 
حــيــويــة تــنــعــكــس فـــي الــعــقــيــدة 

الجديدة. 
ــقــــة، فــي  ــيــ ــي الــــوثــ ــ وجــــــــاء فـ
الـــفـــصـــل الــمــخــصــص لــلــصــيــن 
والــهــنــد أن »الــتــعــمــيــق الــشــامــل 
للعاقات والتنسيق مع المراكز 

الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــنــفــوذ والــتــنــمــيــة 
القارة  فــي  الصديقة  السيادية 

األوراسية له أهمية خاصة«. 
أظهر بوتين قربه من نظيره 
خــال  جينبينغ  شــي  الــصــيــنــي 
موسكو  في  ُعقدت  التي  القمة 
ــن مــــــارس،  ــ ــي وقــــــت ســــابــــق مـ ــ فـ
الخاصة«  »الطبيعة  إلى  مشيرا 
والتي  بلديهما  بين  للعاقات 
ــثـــر واكــثــر  ــا تــصــب أكـ ــبـــدو انـــهـ يـ
اعتماد  الن  بكين  مصلحة  فــي 

موسكو عليها يزداد. 
كما تولي العقيدة الروسية 
الجديدة مكانة مهمة للعاقات 
فــي حين  االفريقية  الـــدول  مــع 
وجودها  لتعزيز  موسكو  تسعى 

في افريقيا. 
وفـــــــــي إطـــــــــــار الــــــــنــــــــزاع فـــي 
اوكرانيا حيث تؤكد موسكو انها 
بحق  الــتــجــاوزات  لمنع  تسعى 
بــالــروســيــة،  الناطقين  الــســكــان 
روسيا  الجديدة  الوثيقة  تصف 
الشعوب  تضم  »حــضــارة«  بانها 

التي تشكل »العالم الروسي«. 
الروسية  العقيدة  وتتطرق 
الـــجـــديـــدة أيـــضـــا الــــى الــمــجــال 
ــا فــي  األخــــــاقــــــي. وجـــــــاء ايــــضــ
تحييد  من  بد  »ال  انــه  الوثيقة 
مـــــــحـــــــاوالت فــــــــرض الــــمــــبــــادئ 
ــيــــة  ــانــ ــة اإلنــــســ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــديـ ــ اإليـ
التي  والــنــيــولــيــبــرالــيــة  الــزائــفــة 
تــــؤدي إلــــى فـــقـــدان الــروحــانــيــة 
الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــديــــــة والــــــــمــــــــبــــــــادئ 

األخاقية«. 

رو����س���ي���ا ت��ت��ب��ن��ى ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ج����دي����دة ل�����س��ي��ا���س��ت��ه��ا 

ال��خ��ارج��ي��ة.. وت��ع��ت��ب��ر اأم��ري��ك��ا ال��ت��ه��دي��د ال��رئ��ي�����س��ي لأم��ن��ه��ا

} بوتين أثناء اجتماع المجلس القومي الروسي في موسكو.       )أ ف ب(

دعـــت منظمة  )أ ف ب(:  بـــاريـــس-  
العالم  بلدان  الخميس  يــوم  اليونسكو 
عام  في  الصادرة  توصيتها  تطبيق  إلى 
االصــطــنــاعــي،  ــاء  ــذكـ الـ لــتــنــظــيــم   2021
بعدما دعا إيلون ماسك ومئات الخبراء 
إلــــى وقــــف تــطــويــر هــــذه الـــبـــرامـــج مــدة 
ســـتـــة أشــــهــــر، مـــحـــذريـــن مــــن »مــخــاطــر 
المديرة  وقــالــت  البشرية«.  على  كبيرة 
العامة لليونسكو أودري أزوالي في بيان 
»يحتاج العالم إلى قواعد أخاقية أقوى 
للذكاء االصطناعي، وهذا هو التحدي 
ــذي نـــواجـــهـــه فــــي وقـــتـــنـــا الـــحـــاضـــر.  ــ الــ
لــقــد وضــعــت تــوصــيــة الــيــونــســكــو بشأن 
اإلطــار  االصطناعي  الــذكــاء  أخاقيات 

التقيني المناسب«. 
ـــ193  ــ ــ ــاء الـ ــ ــضـ ــ وكــــانــــت الــــــــدول األعـ

فــــي هـــــذه الــمــنــظــمــة الـــتـــابـــعـــة لــألمــم 
نوفمبر  فــي  بــاإلجــمــاع  أقـــرت  المتحدة 
العالمي  المعياري  العمل  »إطــار   2021
لــلــذكــاء  األخـــاقـــي  لــاســتــخــدام  األول 
االصـــطـــنـــاعـــي«، وهــــي »خــريــطــة طــريــق 
ــة اإلفـــــــــادة  ــقــ ــريــ ــصــــف طــ لــــلــــبــــلــــدان، تــ
القصوى من فوائد الذكاء االصطناعي 
مــــع تــقــلــيــل الـــمـــخـــاطـــر الـــنـــاجـــمـــة عــن 
بــحــســب منظمة  الــتــكــنــولــوجــيــا«،  هـــذه 

اليونسكو. 
وصــــــــدر هــــــذا الــــنــــص بـــعـــد جـــهـــود 
ــو يــفــّصــل  ــنــــوات، وهــ اســـتـــمـــرت ثــــاث ســ
اإلجــــــــراءات الــتــي يــتــعــيــن الــقــيــام بــهــا، 
لتنظيم  تشريعية  أداة  إنشاء  وال سيما 
ــاعـــي ومـــراقـــبـــتـــه، أو  ــنـ الــــذكــــاء االصـــطـ
»ضـــــمـــــان األمــــــــن الــــكــــامــــل لـــلـــبـــيـــانـــات 

حــتــى  أو  ــة«  ــ ــاسـ ــ ــــسـ ــــحـ والـ ــة  ــيـ الـــشـــخـــصـ
تــثــقــيــف الــجــمــاهــيــر حـــول مــوضــوعــهــا. 
لتنفيذ  »الوقت حــان  أن  أزوالي  وأكــدت 
االستراتيجيات واألنظمة على الصعيد 
إلى  األقــوال  أن نحيل  وعلينا  الوطني، 
أّن  الـــواضـــح  أفـــعـــال«، مــعــتــبــرة أن »مـــن 
الــتــنــظــيــم الــــذاتــــي لــلــقــطــاع غــيــر كــاف 

لتجّنب هذه اآلفات األخاقية«. 
أن  إلــى  األممية  المنظمة  وأشـــارت 
»مــن جميع مناطق  بــلــدًا  أكــثــر مــن 40 
»لتطوير  اليونسكو  مــع  تعمل  الــعــالــم« 
االصطناعي  الــذكــاء  ومــوازيــن  ضوابط 
إلى  اســتــنــادًا  الــوطــنــي،  المستوى  على 
الــيــونــســكــو جميع  ــت  ــ الـــتـــوصـــيـــة«. ودعـ
الــبــلــدان لــانــضــمــام إلـــى الــحــركــة التي 
ــا لـــتـــطـــويـــر ذكـــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي  ــقــــودهــ تــ

»مـــقـــامـــه األخــــــــــاق«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
منتدى  خال  سُيقّدم  مرحليًا  »تقريرًا 
الذكاء  ألخاقيات  العالمي  اليونسكو 
سلوفينيا  في  ُيقام  الــذي  االصطناعي 

في ديسمبر 2023«. 
وقد وّقع مئات الخبراء العالميين، 
بــيــنــهــم إيــــلــــون مــــاســــك رئــــيــــس تــويــتــر 
ومؤسس شركتي سبايس اكس وتيسا، 
ــل«  ــ والـــمـــؤســـس الـــمـــشـــارك لـــشـــركـــة »آبـ
ســتــيــف فـــوزنـــيـــاك، يـــوم األربـــعـــاء دعـــوة 
تطوير  عــن  أشــهــر  ســتــة  لــمــدة  للتوقف 
ــاعــــي. وفـــي  ــنــ ــاء االصــــطــ ــ ـــذكـ أبــــحــــاث الــ
العريضة المنشورة عبر موقع »فيوتشر 
الــخــبــراء  طــالــب  اورغ،  دوت  اليـــف  اوف 
بــرامــج  تــطــويــر  لعمليات  مــوّقــت  بــوقــف 
اعتماد  حين  إلــى  االصطناعي  الــذكــاء 

أنــظــمــة حــمــايــة مــنــهــا، كــإنــشــاء هيئات 
تنظيمية جديدة خاصة بهذا المجال، 
االصطناعي،  الــذكــاء  أنظمة  ومــراقــبــة 
األعــمــال  تمييز  على  تساعد  وتقنيات 
برامج  من  الُمبتكرة  تلك  من  الفعلية 
مؤسسات  وإنشاء  االصطناعي،  للذكاء 
قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع »الــمــشــاكــل 
تتسّبب  الــتــي  والسياسية  االقــتــصــاديــة 

بها هذه البرامج«. 
وســأل هــؤالء »هــل يجب أن نسمح 
لــــــآالت بــــإغــــراق قـــنـــواتـــنـــا اإلعـــامـــيـــة 
بــــالــــدعــــايــــة واألكـــــــــاذيـــــــــب؟ هـــــل يــجــب 
الـــســـيـــطـــرة عــلــى  بـــفـــقـــدان  نــــجــــازف  أن 
حـــضـــارتـــنـــا؟ ال يــنــبــغــي تـــفـــويـــض هـــذه 
ــادة تــكــنــولــوجــيــيــن غــيــر  ــقــ الـــــقـــــرارات لــ

منتخبين«. 

اليون�س�كو تدع�و الدول اإلى تطبيق تو�سيتها ب�س�اأن ال�ذكاء ال�سطناعي 

اإط��اق  رو�سيا  م��ن  يطلب  ب��اي��دن 

الموقوف  الأمريكي  ال�سحفي  �سراح 
واشنطن - )أ ف ب(: طلب الرئيس األمريكي جو بايدن أمس 
العامل في  »اإلفــراج« عن الصحفي األمريكي  الجمعة من موسكو 
روســيــا،  فــي  الــمــوقــوف  غيرشكوفيتش  إيــفــان  جــورنــال  وول ستريت 
فيما دعت الصحيفة إلى طرد سفير موسكو وصحفيين روس من 
الواليات المتحدة. وخاطب بايدن الحكومة الروسية قائا »أفرجوا 
عنه«، وذلك بعدما طلب منه الصحفيون تعليقا على هذه القضية 
فيما كان يستعد لمغادرة البيت األبيض للقيام بجولة في جنوب 
الــذي  غيرشكوفيتش  إيــفــان  المراسل  وُأوقـــف  المتحدة.  الــواليــات 
يتقن الروسية والبالغ 31 عامًا في يكاترينبورغ في األورال بتهمة 

»التجسس«. 
ــرت لــيــل  ــشــ ــ ُن ــي افـــتـــتـــاحـــيـــة  ــال فــ ــ ــورنـ ــ ــت وول ســـتـــريـــت جـ ــالــ وقــ
الخميس الجمعة إن »طرد السفير الروسي من الواليات المتحدة 
والصحفيين الروس العاملين فيها، أقل ما يمكن فعله«. واعتبرت أّن 
»توقيت االعتقال يبدو استفزازًا مدروسًا إلحراج الواليات المتحدة 
وترهيب الصحافة األجنبية التي ما زالت تعمل في روسيا«. وحذر 
ضد  انتقامي  عمل  بــأي  القيام  من  واشنطن  الخميس  الكرملين 
وسائل اإلعام الروسية العاملة في الواليات المتحدة بعد توقيف 
الصحفي األمريكي »متلبسًا«، وفقًا لموسكو. وقال المتحدث باسم 
يتعلق  »فــيــمــا  الجمعة  لصحفيين  بيسكوف  دمــيــتــري  الكرملين 
)وول  لصحيفة  يــمــكــن  الـــــروس،  الصحفيين  جــمــيــع  طـــرد  بــطــلــب 
ستريت جورنال( قول ذلك لكنه ال ينبغي أن يحدث«، معتبرًا أنه »ال 
يوجد سبب لذلك«. وأضاف أن الصحفي األمريكي »ُضبط متلبسًا 

)بفعل التجسس(« وأن »الحالة واضحة«. 

ا�س�تئناف ترف��س  ماليزي�ة  محكم�ة 

نجيب عبدالرزاق وتبقيه في ال�سجن 
بوتراجايا - )أ ف ب(: رفض القضاء الماليزي أمس الجمعة 
نجيب  السابق  الماليزي  الـــوزراء  رئيس  قدمه  الــذي  االستئناف 
الفساد،  بتهمة  يقضيه  عاما   12 بالسجن  حكم  ضد  عــبــدالــرزاق 
وطلب  السياسية.  الساحة  إلــى  عــودتــه  أمــام  الــبــاب  بذلك  ليغلق 
ــرزاق مـــن الــمــحــكــمــة الــفــدرالــيــة إعـــــادة الــنــظــر فـــي رفــض  ــدالـ ــبـ عـ
الثروة  صندوق  من  طائلة  مبالغ  باختاس  إدانته  ضد  استئناف 
الم  أونــغ  فيرنون  المحكمة  قاضي  وقــال  بــي«.  دي  »1ام  السيادي 
المتهم،  ضــد  للعدالة«  انتقاص  أو  تحيز  هناك  يكن  »لــم  كــيــات: 

ورفض االستئناف. 
لــم يحظ بمحاكمة  إنــه  عــاًمــا(  عــبــدالــرزاق )69  وقــال نجيب 
عادلة وقال إن القاضي وقع تحت تأثير تضارب في المصالح وإن 
دفاعه لم يكن لديه الوقت الكافي لفحص جميع الوثائق. وعقوبة 
بتحويل  صلة  على  الـــرزاق  عبد  يقضيها  التي  عاما   12 السجن 
فــروع صندوق  أحــد  من  دوالر(  )10.1 مايين  رينغيت  مليون   42
الشخصي.  المصرفي  إلــى حسابه  بــي«  دي  »1ام  السيادي  الــثــروة 
وبدا رئيس الوزراء السابق متأثًرا بقرار المحكمة خال الجلسة 
التي حضرتها زوجته روسمه منصور التي أدينت بتهمة االختاس 
التهم  يــواجــه عــشــرات  ــازال نجيب عــبــدالــرزاق  الماضي. ومـ الــعــام 
األخرى في قضية الفساد المتشعبة التي يمكن أن تطيل عقوبته. 
ويتعلق معظمها بدوره المفترض في فضيحة الصندوق السيادي 

الذي كان الهدف منه تنمية االقتصاد الماليزي. 

} لوكاشنكو خال إلقاء خطابه لألمة في مينسك.       )أ ف ب(

لوكا�سنكو ي�دع�و اإلى »هدنة« في اأوكرانيا 

م�سبق���ة« �س��روط  »ب���دون  وم�ح�ادث���ات 
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الصيني شي  الزعيم  زيـــارة  أحــدثــت 
جــيــن بــيــنــغ األخـــيـــرة إلـــى روســـيـــا، وهــي 
الزيارة الخارجية األولى له بعد انتخابه 
لوالية رئاسية ثالثة، والتصريحات التي 
صدرت عن الزعيمين الصيني والروسي 
بالطبيعة  يتعلق  فيما  بوتين  فالديمير 
ردود  بلديهما،  لعالقات  االستراتيجية 
ــدول الــغــربــيــة  ــ ــدى الــ ــال مــتــبــايــنــة لــ ــعـ أفـ
خاصة  األمريكية  المتحدة  والــواليــات 
إلى  الهادفة  الغربية  السياسة  ظــل  فــي 
عزل روسيا االتحادية وتدمير اقتصادها 
غير  االقــتــصــاديــة  العقوبات  طــريــق  عــن 
الــدول  هــذه  فرضتها  والــتــي  المسبوقة 
العسكرية  العملية  روســيــا  إطـــالق  بعد 
أوكــرانــيــا فــي شهر فبراير  فــي  الــخــاصــة 
الغربية  فالعواصم  الماضي،  العام  من 
وواشنطن تتحسب وتتوجس من طبيعة 
الـــذي أعلنت  الــتــحــالــف االســتــراتــيــجــي 
ــو الــتــحــالــف  ــ عـــنـــه مـــوســـكـــو وبـــكـــيـــن، وهـ
اللتين  الــدولــتــيــن  بين  نــوعــه  مــن  األول 
عــدة عقود  مــدى  على  واشــنــطــن  عملت 
إلبعادهما عن بعضهما البعض، خاصة 
المعسكرين  بــيــن  الـــبـــاردة  الــحــرب  إبـــان 

االشتراكي والرأسمالي.
الطاولة«  كــرة  بــ»سياسة  سميت  مــا 
مع الصين التي انتهجتها إدارة الرئيس 
األمـــريـــكـــي الـــراحـــل ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون 
بقيادة وزير الخارجية األمريكي السابق 
هـــنـــري كــيــســنــجــر والـــــــذي كـــــان حــيــنــهــا 
القومي  األمــن  مستشار  منصب  يشغل 
ــرة الــســبــعــيــنــيــات مــن  ــتـ لــلــرئــيــس فــــي فـ

في  وجــود  لها  يعد  لــم  الماضي،  الــقــرن 
قاموس اإلدارات األمريكية، خاصة بعد 
انتهاء ما يعرف بالحرب الباردة وتفكك 
الــمــعــســكــر  ودول  الــســوفــيــتــي  االتــــحــــاد 
االشتراكي السابق، حيث حولت اإلدارات 
التي  الصين  نحو  االهتمام  األمريكية 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  تعتبرها 
خاصة  األكــبــر،  االستراتيجي  التحدي 
مع تطورها االقتصادي الهائل وترشحها 
إلزاحة أمريكا عن الصدارة االقتصادية 

العالمية.
فــالــواليــات الــمــتــحــدة فــي الــســنــوات 
ــيــــرة، وبــــدال مـــن مــواصــلــة ســيــاســة  األخــ
إبعاد الصين عن روسيا، انتهجت سياسة 
خاصة  المقاييس،  بكل  خاطئة  أخــرى، 
فيما بتعلق بالموقف من جزيرة تايوان 
تتناقض  التي  السياسة  وهي  الصينية، 
الصين  بمبدأ  األمريكي  االعــتــراف  مــع 
العسكرية  العملية  جــاءت  ثم  الــواحــدة، 
العواصم  ولجوء  أوكرانيا  في  الروسية 
العقوبات  سالح  إلى  وواشنطن  الغربية 
والعزل السياسي تجاه روسيا، ومحاولة 
الضغط على بكين لالبتعاد عن روسيا.

الصينيين  الـــقـــادة  جــعــل  ذلــــك  كـــل 
بعد  مـــا  فـــي مستقبل  جــيــدا  يــتــمــعــنــون 
ــة  ــيـ ــرانـ ــة األوكـ ــيـ ــروسـ انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الـ
عنها،  تتمخض  ســـوف  الــتــي  والــنــتــائــج 
فــهــؤالء بــاتــوا عــلــى قــنــاعــة تــامــة مــن أن 
الصين،  تقدم  وإعاقة  التطويق  سياسة 
وشبه  الواضحة  السياسة  هي  أصبحت 
ــة، وهـــنـــاك  ــيـ ــكـ ــريـ الـــثـــابـــتـــة لــــــــإدارة األمـ

التي  والـــدالئـــل  الــمــؤشــرات  مــن  الكثير 
الـــقـــادة الــصــيــنــيــيــن عــلــى قناعة  تــجــعــل 
الــمــثــال ال  عــلــى سبيل  ذلـــك، منها  مــن 
الـــذي يضم  ــوس«  »أوكــ الــحــصــر، تحالف 
وأســتــرالــيــا،  وبريطانيا  أمــريــكــا  مــن  كــال 
موجها  الــصــيــن  تعتبره  الــتــحــالــف  هـــذا 
ضدها إلى جانب استمرار واشنطن في 
تايوان  لجزيرة  العسكرية  القوة  تعزيز 
االنفصالية  للنزعة  وتغذيتها  الصينية 

للقيادة التايوانية.
في وداعه لمضيفه الزعيم الروسي 
الصيني  الزعيم  قــال  بوتين،  فالديمير 
لم  تغييرات  هناك  »اآلن،  يصافح:  وهــو 
تحدث منذ 100 عام، عندما نكون مًعا، 
الكلمات  هـــذه  الــتــغــيــيــرات«،  هـــذه  نــقــود 
لــهــا مــعــنــى اســتــراتــيــجــي بــعــيــد الــمــدى، 
طــرأت  الــتــي  التغيرات  حقيقة  ويعكس 
ــعــــالقــــات الــصــيــنــيــة الـــروســـيـــة،  عـــلـــى الــ
تعزيزها،  إلــى  الجانبين  حــاجــة  ومـــدى 
ــة الــتــحــالــف  ــ وربـــمـــا تــحــويــلــهــا إلــــى درجـ
عــلــى مختلف األصـــعـــدة، بــمــا فــي ذلــك 
الــعــســكــريــة، حــيــث تــشــعــر الــعــاصــمــتــان 
أنهما مستهدفتان، اقتصاديا وعسكريا، 
من جانب الواليات المتحدة األمريكية 
والدول الغربية، وبالتالي فإن تحالفهما 
ــهـــة هـــذا  ــعــــزز مــــن قـــدراتـــهـــمـــا لـــمـــواجـ يــ

االستهداف. 
الــخــارجــيــة األمــريــكــي السابق  وزيـــر 
هنري كيسنجر وصف الصين بأنها »أكبر 
مشكلة للواليات المتحدة والعالم بأسره 
ــقـــدرات االقــتــصــاديــة  بــســبــب ضــخــامــة الـ

والعسكرية والتكنولوجية وبشكل يفوق 
السابق  السوفيتي  االتحاد  حالة  بشدة 
الذي كان قوة عسكرية فقط، ولم يصل 
والتكنولوجية  االقــتــصــاديــة  الــقــوة  إلــى 
ــن«، فــهــذه  ــيــ ــا الــــصــ ــهـ ــيـ ــلــــت إلـ ــتــــي وصــ الــ
حقيقة دامغة تدركها الواليات المتحدة 
ــا أضـــيـــف إلــــى هــذه  ــإذا مـ ــ وحـــلـــفـــاؤهـــا، فـ
ــدرات الــصــيــنــيــة الـــمـــتـــنـــوعـــة، تــلــك  ــ ــقـ ــ الـ
القدرات الروسية العسكرية الهائلة، فإن 
واشنطن  إلــى  بالنسبة  التحدي  حجم 
والــــعــــواصــــم الـــغـــربـــيـــة ســـيـــكـــون عــظــيــمــا 

ومعقدا.
ــإذا كــانــت »ســيــاســة كـــرة الــطــاولــة«  فــ
إقامة عالقات شراكة  إعاقة  في  نجحت 
الشعبية  الصين  جمهورية  بين  وثيقة 
)الخالف  السابق،  السوفيتي  واالتــحــاد 
تلك  نجاح  في  دورا  لعب  األيديولوجي 
تــنــس  ــيـــاســـة  »سـ ــانـــت  كـ إذا  ــة(،  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
للسياسة  طيبة  ثــمــارا  جلبت  الــطــاولــة« 
سياسة  فــإن  األمريكية،  االستراتيجية 
االحـــتـــواء والــتــطــويــق وعــرقــلــة الــتــقــارب 
ــرى جلبت  الــصــيــنــي الـــروســـي، هــي األخــ
مــنــافــع ثــمــيــنــة، لــكــن هـــذه الــمــنــافــع لم 
تذهب إلى الخزينة السياسية األمريكية، 
وإنما إلى خزينتي موسكو وبكين، حيث 
عـــجـــلـــت هـــــذه الـــســـيـــاســـة مــــن خـــطـــوات 
بين  االستراتيجية  والــشــراكــة  الــتــقــارب 
الــعــاصــمــتــيــن، وهـــي كــلــهــا عــوامــل تهيئ 
األرضية الصالحة لقيام تحالف بينهما 

على مختلف األصعدة.

دول  من  قرًبا  النامية  الــدول  أكثر  من  »الهند«،  تعد 
والثقافية  والتاريخية،  الجغرافية،  الناحية  من  الخليج 
ألجيال طويلة ممتدة. وفي الوقت الحالي، تمثل العمالة 
الخليج،  في  الوافدة  العمالة  من  األكبر  الجزء  الهندية 
تحويالتهم  تبلغ  شخص،  ماليين   9 حــوالــي  تبلغ  حيث 
من   %65 على  يــزيــد  مــا  أي  ســنــوًيــا،  دوالر  مليار   89 نحو 
ــى الــهــنــد مــن كــل بــلــدان  تــحــويــالت الــعــامــلــيــن الــــــواردة إلـ
كــبــيــرة من  الــرقــم يمثل نسبة  هـــذا  أن  الــعــالــم. وال شــك 
تقريبا. من جانبها،   %20 نحو  الخليج  دول  تعداد سكان 
إقامة معابدهم  العمالة حرية  الخليج لهذه  أتاحت دول 
وجمعياتهم، فيما يتميز الهنود بالتواصل مع محيطهم 
االجــتــمــاعــي، وال يــمــيــلــون إلـــى الــعــزلــة، ولــهــذا تــتــواصــل 

الثقافة الهندية مع العربية.
وعلى الرغم من عدد سكان الهند الكبير البالغ 1.40 
الصين،  سكان  عــدد  يتجاوز  أصبح  والـــذي  نسمة،  مليار 
فــيــهــا، حــيــث يبلغ عـــدد من  الــفــقــر  ارتـــفـــاع نسبة  وبــرغــم 
تشير  فيما  نسمة،  مليون   360 مــدقــع  فقر  فــي  يعيشون 
دون  هم  من سكانها   %77 من  يقرب  ما  أن  إلــى  تقديرات 
خط الفقر؛ إال أنها تظل من أهم موردي المواد الغذائية 

لدول الخليج، ومن أهمها الحبوب واألرز واللحوم. 
وفي الوقت الذي تعد »الهند«، فيه »ثالث أكبر مستورد 
بما  المتحدة،  والــواليــات  الصين،  بعد  عالمًيا«،  للنفط 
النفطية من  وارداتــهــا  فــإن  دوالر،  مليار   119 نحو  قيمته 
على  الطاقة،  على  حصولها  مــصــادر  أهــم  تمثل  الخليج 
الرغم من استفادتها من انخفاض أسعار النفط الروسي 
دول  تؤمن  حيث  موسكو،  على  الواقعة  العقوبات  بسبب 
وتأتي  الطاقة.  مــن  احتياجاتها  مــن   %60 قــرابــة  الخليج 
فيما  ــارات«،  »اإلمـ تليها  األولــى،  المرتبة  في  »السعودية«، 
المسال،  الطبيعي  للغاز  الرئيسي  الــمــورد  »قــطــر«،  تعد 
وتوفر لها نحو 70% من احتياجاتها منه؛ وعليه، فقد بلغ 
حجم التبادل التجاري الهندي الخليجي عام 2022، نحو 

154 مليار دوالر، فيما كان 55.5 مليار دوالر عام 2000.
وتــشــيــر هــــذه الــحــقــائــق إلــــى الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة، 
والـــمـــواقـــف الــمــتــمــاثــلــة بــيــن الــجــانــبــيــن، إزاء عــديــد من 
مع  قوية  لها مصالح مشتركة  فالهند  الدولية،  القضايا 
دول  وكذلك  المتحدة،  والواليات  وروسيا  الصين  من  كل 
مجلس التعاون الخليجي لها مصالح مشتركة مع هذه 
الــثــالثــة؛ لــذا كــان مــن الصعب على كــل منهما  األقــطــاب 
في  اآلخــر  حساب  على  لطرف  منحاًزا  موقًفا  يتخذ  أن 
الحرب األوكرانية. فيما تجلت أيضا هذه الروابط أيضا 
أثــنــاء جــائــحــة كـــورونـــا، حــيــن أمـــدت دول الــخــلــيــج، وعلى 
رأسها السعودية »الهند«، بأطنان من أنابيب األوكسجين. 
العسكرية  العملية  بسبب  الــحــبــوب،  أزمـــة  حــلــت  وحــيــن 
الروسية في أوكرانيا، تم استثناء دول الخليج من حظر 
صادرات الهند من القمح. فيما تستفيد هذه الدول من 
المجاالت  كل  في  الهند  تحققه  الذي  التنموي  الصعود 

في خدمة مشروعاتها االستراتيجية التنموية.
الخليجية  الهندية  العالقات  فــإن  ذلــك،  على  عــالوة 
وتعد  الجانبين،  لكال  االستراتيجي  المسار  على  تسير 
مرشحة للتنامي في المستقبل دون أن يعوقها االقتراب 
الــســعــوديــة لقضايا  تــبــنــي  أو  بــاكــســتــان،  مـــن  الــخــلــيــجــي 
المسلمين حول العالم، بمن فيهم مسلمو الهند، الذين 

يمثلون قرابة 15% من تعداد سكانها.
وفـــي تــأيــيــد لــهــذا، أعــلــنــت دول الــخــلــيــج والــهــنــد يــوم 
الحرة  التجارة  إطالق مفاوضات  إعــادة  نوفمبر2022،   24
بــيــن الــجــانــبــيــن، فـــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز عــالقــات 
المشتركة.  االستثمارات  واستقطاب  االقتصادي  التعاون 
لعالقات  القوية  األرضــيــة  مــن  االتفاقية  هــذه  وتستفيد 
الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة بــالــفــعــل بــيــنــهــمــا، كــمــا تــســتــفــيــد من 
الجوالت السابقة للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة عامي 
يمكنها  الجوالت حتى  توقف هذه  وأسباب  و2006،   2004
تحقيق النجاح في هذه المرة، حيث توفر مسارات لنمو 
الهند  في  فرصها  تتعدد  والتي  المتبادلة،  االستثمارات 
الخليجي  الــجــانــب  يــركــز  وفيما  بــذاتــهــا.  قـــارة  تعد  الــتــي 
على األمن الغذائي والمعرفة والتكنولوجيا، فإن الجانب 

الهندي يركز على أمن الطاقة.

وتبدو أهمية هذه االتفاقية في ضوء الدور المتعاظم 
للهند على الساحة االقتصادية الدولية، وفي ظل تحقيقها 
على  وقــدرتــهــا  ســنــوًيــا،  تتجاوز%10  عالية  نمو  مستويات 
استيعاب االستثمارات، وحرص تكتالت ودول كثيرة على 
عقد اتفاقيات وإقامة عالقات اقتصادية معها، مع توقع 
بشكل  الهند  تتقدم  وبالفعل،  الصيني.  النمو  تجاوزها 
الصناعي.  والــقــطــاع  المعلومات  تقنية  قــطــاع  فــي  كبير 
الهندي  االقتصاد  واجهة  المعلومات  تكنولوجيا  وتشكل 
البالد  وتـــدر على  نــمــًوا،  أســـرع قطاعاته  وتــعــد  الــحــديــث، 
قرابة 13 مليار دوالر سنوًيا، بعد أن أصبحت تشكل مقًرا 
األمريكية  المعلومات  تكنولوجيا  شــركــات  مــن  للعديد 
العمالقة، يأتي هذا فيما تسعى دول الخليج إلى التحول 

الرقمي وتوطين العديد من الصناعات بها.
وترتكز اتفاقية التجارة الحرة المتوقعة على العالقات 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  ودول  الهند  بين  الــوطــيــدة 
الدبلوماسية  عالقاتها  بـــدأت  الــتــي  الــســعــوديــة،  سيما  ال 
معها بعد استقالل الهند مباشرة عام 1947. ومنذ ذلك 
الوقت أخذت العالقات منحى تصاعديا، وتعددت الزيارات 
المتبادلة بين الدولتين، وغدت »الرياض«، حالًيا الشريك 
التجاري الرابع لـ»نيودلهي«، حيث تستورد منها 20% من 
سوق  أكــبــر  ثــامــن  السعودية  تعد  فيما  للنفط،  حاجتها 
للصادرات الهندية، كما أن الجالية الهندية بها – والتي 
الــوافــدة  العمالة  أكــثــر  هــي   – شخص  ماليين   3.5 تبلغ 

تحويالت مالية إلى بالدها.
في اإلطار ذاته، شهدت العالقات السعودية الهندية، 
»تــحــوال تــاريــخــيــا«، تمثل فــي »إعــــالن دلــهــي«، عـــام 2006، 
»إعالن  العزيز«، ثم  الملك »عبد اهلل بن عبد  زيــارة  أثناء 
الشراكة الحقيقية  الرياض«، عام 2010، الذي مثل قيام 
تعمل  هــنــديــة«،  ســعــوديــة  »لجنة  وتــأســيــس  البلدين،  بين 
ولي  سمو  زيـــارة  وبعد  المشتركة.  المصالح  تنمية  على 
الهند  إلــى  سلمان«،  بن  »محمد  األمير  السعودي  العهد 
بندرا مودي«،  »نار  الهندي،  الــوزراء  عام 2019، قام رئيس 
بــزيــارة الــريــاض، وأعــلــن ولــي العهد الــســعــودي، أن هناك 
فرًصا لالستثمار بالهند بأكثر من 100 مليار دوالر. وسبق 
زيــارتــه  عــن  ونــتــج   ،2016 عــام  السعودية  زار  أن  »لــمــودي«، 
النفط  تكرير  في  سعودية  استثمارات  و2018،   2017 في 
والبتروكيماويات، والمشاركة في مشاريع اإلسكان، وإنتاج 
البلدان  عليها  تعمل  التي  المشاريع  أبرز  ومن  الكهرباء، 
مصفاة »راتنا غيري«، التي تبلغ تكلفتها 44 مليار دوالر.

أما »اإلمارات«، التي بدأت عالقاتها الدبلوماسية مع 
إقامة   ،2022 فبراير  في  أعلنت  فقد   ،1972 عــام  »الهند«، 
الشراكة االقتصادية الشاملة معها؛ لتدشن حقبة جديدة 
التاريخية،  الــعــالقــات  وتــعــزيــز  االقــتــصــادي  الــتــعــاون  مــن 
وغدت بذلك ثالث أكبر شريك تجاري لها. ومن المتوقع 
غير  الثنائية  التجارة  زيــادة  إلى  االتفاقية  تــؤدي هذه  أن 
مــلــيــار دوالر خـــالل 5 ســـنـــوات. ومــن  إلـــى 100  الــنــفــطــيــة 
المعلوم، أن »دبي«، ظلت تمثل فترة طويلة مركًزا تجارًيا 
زيــارة  وتعد  الهندية.  المنتجات  تصدير  إلعــادة  إقليمًيا 
رئيس الوزراء الهندي لإمارات عام 2015، »نقطة تحول«، 
البلدين، حيث تجاوز  الثنائية بين  رئيسية في العالقات 
حجم التجارة بينهما قرابة 60 مليار دوالر، بينما كان ال 
نمت  فيما  السبعينيات،  في  دوالر  مليون   180 على  يزيد 
إلـــى2021،   2003 مــن  الفترة  فــي  المتبادلة  االستثمارات 
االســتــثــمــارات  نــســبــة  تــمــثــل  دوالر،  مــلــيــار  مـــن 57  ألكــثــر 

الهندية فيها نحو %54.
القدم  الكويتية منذ  الهندية  العالقات  وتمتد جذور 
في شتى المجاالت، وازدهرت في مطلع القرن العشرين 
الكبير، وكانت السفن التجارية  إبان حكم الشيخ مبارك 
الــقــارة  إلــى  والــبــضــائــع  والــتــمــور  الــلــؤلــؤ  تحمل  الكويتية 
يونيو  وفي  الهندية.  بالمنتجات  وتعود محملة  الهندية، 
وتمثل  البلدين،  بين  الدبلوماسية  العالقات  بدأت   ،1962
الوافدين  إجمالي  الكويت 26% من  في  الهندية  الجالية 

في  نسبتهم  وتبلغ  شخص،  ماليين   3.4 عددهم  البالغ 
عـــدد ســكــان الــكــويــت 30%، أمـــا حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
بينهما، فيبلغ نحو 10 مليارات دوالر عام 2022، فيما بلغ 
حجم االستثمارات الكويتية في الهند 5.5 مليارات دوالر 

عام 2021، مع توقع زيادتها إلى نحو 10 مليارات دوالر.
وكبقية دول الخليج تعد الجالية الهندية في »قطر«، 
وترجع  ألــف شخص،   700 نحو  عددها  وبلغ  األكــبــر،  هي 
العالقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أوائل سبعينيات 
القرن الماضي، حين تم تعيين أول قائم بأعمال للسفارة 
القطرية في »نيودلهي«، عام 1973، وأول سفير في 1974. 
من  أكثر  بينهما  التجاري  التبادل  حجم  بلغ   2022 وفي 
األمونيا،  »قــطــر«،  مــن  »الهند«  وتستورد  دوالر.  مليار   18
واليوريا، والبولي إيثلين، والبوروبلين. وتعتبر »نيودلهي«، 
أكــبــر مــســتــوردي الــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال مــن الــدوحــة، 
حــيــث غــــدت رابــــع أكــبــر وجــهــة لـــه بــعــد الـــيـــابـــان، وكــوريــا 
اتفاقية  بموجب  اســتــيــراده  ويتم  وسنغافورة،  الجنوبية، 
وقعها الجانبان عام 1990، بـ7.5 ماليين طن سنوًيا لمدة 
25 عاما. وفي ديسمبر 2015، تم االتفاق على زيادة هذه 
الــزيــارات بين  تــبــادل  ولــدى  الكمية بمليون طــن ســنــوًيــا. 
زعماء البلدين عام 2016، تم التوقيع على 6 اتفاقيات في 
عدة مجاالت، أهمها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
أكثر من  تجارة وصناعة قطر«، هناك  لـ»غرفة  ووفًقا 
6 آالف شركة هندية كبيرة وصغيرة تعمل في قطر، وبلغ 
فيما  دوالر،  مليون   450 نحو  الشركات  هــذه  استثمارات 
في  االستثمار  في  رغبته  لالستثمار«،  قطر  »جهاز  يبدي 
والعقارات  التحتية  البنية  مشاريع  فــي  الهندي  الــســوق 
من   %25 الجهاز  اشترى   2019 وفــي  الكهرباء،  ومحطات 
بلغت 450 مليون  بقيمة  الكهرباء،  لتوزيع  »أدانــي«  شركة 

دوالر.
وأقامت »سلطنة ُعمان«، سفارتها في »نيودلهي«، عام 
البلدين،  بين  العالقات  تطوير  على  يعمل  فيما   ،1972
لكال  والصناعة  التجارة  وزيــري  برئاسة  مشتركة،  لجنة 
البلدين. ويعد التعاون األمني البحري في مجال مكافحة 
الــقــرصــنــة مـــن أكــبــر مـــجـــاالت الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا. وتــضــم 
الجالية الهندية نحو 492 ألف شخص أي ما يقارب %10 
نسمة،  ماليين   5.6 البالغ  السلطنة  سكان  إجمالي  من 
وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.7 مليارات 
دوالر في 2022. وتحتل الهند المركز الثاني، بعد الصين 
في قائمة الدول المستوردة من السلطنة، بحجم واردات 
نحو  تقوم  فيما  دوالر،  مليارات   4.9 الماضي  العام  بلغ 
بإجمالي  السلطنة  في  باالستثمار  هندية  آالف شركة   6

رأسمال 33.4 مليار دوالر.
ــتــــي بـــــــدأت عــالقــاتــهــا  ــريــــن«، الــ ــبــــحــ ــا »مـــمـــلـــكـــة الــ ــ أمــ
الــدبــلــومــاســيــة مــع »الــهــنــد«، عـــام 1971، فــقــد وقــفــت مع 
ترشيحها كي تكون عضًوا دائًما في مجلس األمن التابع 
»الجمعية  أقــامــت   2007 ديسمبر  وفــي  المتحدة.  لألمم 
العالقات  لتعزيز  ندوة  المنامة  في  الهندية«،  البحرينية 
وتم  الهند،  الملك  جاللة  زار   ،2014 وفــي  البلدين.  بين 
توقيع العديد من مذكرات التفاهم. وفي الوقت الحالي، 
الــتــبــادل الــتــجــاري بينهما أكــثــر مــن 1.4  يــتــجــاوز حــجــم 
مليار دوالر بصادرات هندية تزيد على 900 مليون دوالر، 
وصادرات بحرينية تتجاوز 500 مليون دوالر. وقد اختارت 
العديد من الشركات الهندية إنشاء مشروعاتها الصناعية 
والتجارية في البحرين، فيما يعد األلومنيوم والمنتجات 
ويــعــمــل على  الــبــحــريــن للهند.  أهـــم صــــادرات  الــنــفــطــيــة، 
تطوير العالقات بينهما اللجنة العليا المشتركة، وكذلك 
»منتدى األعمال البحريني الهندي«، والتواصل بين سمو 
ولي العهد رئيس الوزراء األمير »سلمان بن حمد«، ورئيس 

الوزراء الهندي، ولقاءات وزيري خارجية البلدين.
من  كــل  بين  الثنائية  الــعــالقــات  تمثل  الــعــمــوم،  على 
دول »مجلس التعاون الخليجي«، و»الهند«، »أساًسا قوًيا«؛ 
التي  الخليجية-الهندية،  الحرة  التجارة  اتفاقية  لقيام 
تعد إضافة نوعية إلى خصوصية تلك العالقة المستمرة 
مـــن قـــــرون، وتـــعـــزز مــكــانــة الــمــجــلــس كــقــوة إقــلــيــمــيــة في 
تعد  الــذي  النامية،  الــدول  لمجموعة  الــدولــي  االقتصاد 

الهند أحد أهم أعمدتها.
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عـــــامـــــا بــــعــــد عــــــــام يــحــيــي 
الفلسطينيون في الثالثين من 
التاريخية  فلسطين  في  مارس 
والشتات  اللجوء  مناطق  وفــي 
الخالد  األرض  يــوم  والمهاجر 
بـــاعـــتـــبـــاره يـــجـــســـد مــــن خـــالل 
الجسام  والتضحيات  المعاناة 
التي  المصيرية،  العالقة  تلك 
انــقــطــاع  وال  فــيــهــا  انــفــصــام  ال 
والتاريخ،  واألرض  الشعب  بين 
الذي تحاول حكومات إسرائيل 
الصهيونية  الــحــركــة  ــادات  ــيـ وقـ
لفبركة  كــأداة  وتوظيفه  تزويره 
تاريخ وهمي لهذه البالد وفبركة 
وعــي زائـــف يستمد روايــتــه من 
األســـاطـــيـــر وأقـــــــوال الــعــرافــيــن 
ــن، كــمــا  ــيـ ــذابـ ــكـ ــن الـ ــيـ ــؤرخـ ــمـ والـ
يــفــعــل بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
العبثيين  الفاشيين  وغيره من 

العدوانية  في خدمة سياستها  االحتالل،  دولة  في 
صمود  عنوان  وهو  الكريهة،  والعنصرية  التوسعية 
ــطـــى  لــفــلــســطــيــن هــويــتــهــا الــوطــنــيــة  أســــطــــوري أعـ
على  وصــخــرة  ــد،  األبــ إلـــى  الحقيقية  والــتــاريــخــيــة 
صدور قادة إسرائيل والحركة الصهيونية، كصخرة 
سيزيف، يعيشون معها عذابا أبديا يالحقهم على 

أكاذيبهم وأساطيرهم وجرائمهم.
ــا زالــــت جــوهــر الـــصـــراع مع  فــــاألرض كــانــت ومـ
االحـــتـــالل ومـــشـــروعـــه االســتــيــطــانــي االســتــعــمــاري 
الــقــائــم عــلــى ســيــاســة اإلحــــالل واإلقـــصـــاء وتشريد 
شعب فلسطين عن أرض آبائه وأجــداده وما يرافق 
مشاريع  قلب  في  كانت  وجرائم  انتهاكات  من  ذلك 
في  االستيطان  بجرائم  بــدءا  الصهيونية  الحركة 
ظل االنتداب وجرائم التطهير العرقي التي رافقت 
الداخلية  وزارة  بــمــشــاريــع  مــــرورا   ،1948 عـــام  نكبة 
إفـــراغ  تــســتــهــدف  الــتــي  ومخططاتها  اإلســرائــيــلــيــة 
الــجــلــيــل مـــن ســكــانــه األصــلــيــيــن واالســـتـــيـــالء على 
ــذا ومــا  أراضــيــهــم وتــهــويــدهــا وصــــوال إلـــى يــومــنــا هـ
ــراءات حــكــومــة نتنياهو  ــ نــشــهــده مــن ســيــاســات وإجــ
لتكثيف االستيطان ونهب األرض وتدمير مقومات 

وأسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
عــلــى أن إحـــيـــاء هـــذه الـــذكـــرى الــخــالــدة ليس 
ــام الــمــعــانــي الــعــظــيــمــة ألحـــداث  فــقــط لــلــوقــوف أمــ
مــــا هــي  بــــقــــدر  عـــــام 1976  ــارس  ــ ــ مـ مــــن  الـــثـــالثـــيـــن 
مــنــاســبــة الســتــنــهــاض الــقــوى فــي مــواجــهــة الــحــرب 
تسوية  لــفــرض  إســرائــيــل  تشنها  الــتــي  الــمــفــتــوحــة، 
مشاريع  خالل  من  الفلسطينية  للقضية  تصفوية 
بالمئة   )10( الــقــدس  لمدينة  واألســـرلـــة  الــتــهــويــد 
مـــن مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة، والـــتـــنـــازل عـــن حق 
الالجئين في العودة إلى ديارهم وحل وكالة الغوث، 
الــتــي تــقــدم الــخــدمــات ألكــثــر مــن خــمــســة ماليين 
ولبنان  واألردن  الفلسطينية  األراضــــي  فــي  الجـــئ 
عــيــادة  و143  مـــدرســـة  مـــن 711  أكــثــر  فـــي  ــا،  وســــوريــ
الكاملة  اإلســرائــيــلــيــة  األمــنــيــة  والــســيــطــرة  صحية 
الكتل  وضــم  البحر  إلــى  النهر  مــن  فلسطين  على 
المعزولة  المستوطنات  يسمى  ومــا  االستيطانية 
والبؤر االستيطانية بمجال حيوي يتراوح بين 15 – 
20 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ليرسو الحل 
فلسطيني  كــيــان  على  أبــيــب  تــل  قـــادة  يخطط  كما 
مقطع األوصال، أشبه بالمعازل في قطاع غزة وفي 
مناطق )أ + ب( وبعض الجيوب في مناطق ) ج ( ال 

سيادة له على األرض مع بقاء 
الـــمـــيـــاه اإلقــلــيــمــيــة واألجــــــواء 
الكهرومغناطيسية  والموجات 
لدولة  الكاملة  السيطرة  تحت 

االحتالل .
وعـــــنـــــدمـــــا يــــــكــــــون األمـــــــر 
كــذلــك، وهـــو كــذلــك فــعــال، فال 
فلسطيني  وطـــنـــي  رد  مـــن  بـــد 
مناسب على سياسة االحتالل 
ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ــن أســـــــر الـ ــ ــرج مــ ــ ــخـ ــ يـ
والـــمـــراهـــنـــة على  االنـــتـــظـــاريـــة 
في  عليه  الــمــراهــنــة  يمكن  مــا 
ومريرة على  ضوء تجارب مرة 
امــتــداد ســنــوات مــا بعد أوسلو 
األولى الطويلة، وذلك بالعودة 
الوطني  المجلس  قــرارات  إلــى 
الفلسطيني في دورته األخيرة 
المجلس  وقــــرارات   ،2018 عــام 
المتعاقبة  دوراته  في  المركزي 
، التي أرست أساسا سياسيا صالحا لخارطة طريق 
وطــنــيــة وبــرنــامــج مــواجــهــة وطــنــيــة واســعــة وشاملة 
ــن اإلجـــــــراءات  ــع االحــــتــــالل، وحــــــددت ســلــســلــة مـ مـ
والخطوات التي ينبغي القيام بها والبدء بمعالجة 
مـــا نــحــن فــيــه مـــن انـــقـــســـام مـــدمـــر أفـــســـد الــحــيــاة 
أمكن  ما  والدستورية لنخطو موحدين،  السياسية 
ارتباط مع سلطات االحتالل على  ذلك، نحو فك 
جميع المستويات السياسية واألمنية واالقتصادية 
واإلداريــــــــة بــخــطــوات مـــدروســـة نــضــع مـــن خــاللــهــا 
عصيان  نــحــو  تحملنا  صــلــبــة  أرض  عــلــى  أقــدامــنــا 
وطني شامل تحميه انتفاضة شعبية عارمة وقيادة 
وطنية موحدة، عصيان يدفع المجتمع الدولي إلى 
التدخل والضغط على دولة االحتالل ودفعها إلى 
القانون  فوق  استثنائية  كدولة  التصرف  الكف عن 

الدولي والشرعية الدولية.
إلى جنب مع دفع ملف االحتالل  وذلك جنبا 
ــعـــدل الـــدولـــيـــة نحو  واالســـتـــيـــطـــان فـــي مــحــكــمــة الـ
نهاياته، بما في ذلك إنشاء سجل لألضرار الناجمة 
عــن االحــتــالل الــدائــم وعـــن االســتــيــطــان، كــمــا كــان 
الـــحـــال مـــع فـــتـــوى الــمــحــكــمــة فـــي يــولــيــو مـــن عــام 
إلى  والــعــودة  العنصري،  الفصل  جــدار  حــول   2004
الدولي  األمــن  مجلس  إلــى  االستيطان  ملف  نقل 
بــاعــتــبــاره وفــق الــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي وخاصة 
والــبــروتــوكــول  لــعــام 1949  الــرابــعــة  اتــفــاقــيــة جنيف 
لعام  جنيف  بــاتــفــاقــيــات  الملحق  األول  اإلضــافــي 
1977، ووفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية 
الــثــامــنــة جــريــمــة حــــرب ،  لـــعـــام 1998 فـــي مـــادتـــه 
إلى  ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع إسرائيل 
احترام قراراته واالمتثال لها بما فيها القرار 2334 
العام  المدعي  كريم خان  السيد  ودعــوة   2016 لعام 
قضائي  تحقيق  فتح  الدولية  الجنايات  لمحكمة 
فوري في جرائم االستيطان والشروع من دون تردد 
في مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم 
المستوطنون  بات  الذي  اإلسرائيلي،  الكنيست  في 
ــــي جــهــاز  ، وفـ بــالــمــئــة مــــن مـــقـــاعـــده  يــحــتــلــون 12 
القضاء والحكومة وأذرعها المختلفة بدءا باإلدارة 
المدنية ومكتب منسق المناطق وانتهاء بمجالس 

المستوطنات وجلبهم إلى العدالة الدولية. 

} عضو المكتب السياسي للجبهة 

الديمقراطية لتحرير فلسطين

في ذكرى »يوم الأر�ض«..

ب�����اق�����ون ك�������ش���خ���رة »����ش���ي���زي���ف« 

ف����ي ه������ذه الأر�����������ض ال���م���ب���ارك���ة

بقلم: 
تيسير خالد }

ــؤال  كــثــيــًرا مــا يــثــار الــسُّ
حـــول أديـــب مــا مـــتـــورِّط في 
ــيـــاســـي، ومــــدى  الـــعـــمـــل الـــسـ
نوعّية  على  السياسة  تأثير 
أدبه ومستواه، وهل في هذا 
أم  اإلبداعية،  للعملية  ضرر 

أنَّ الّسياسة ضرورة ال بد منها لألديب، خصوًصا 
الــذي يعيش في منطقة مشتعلة ال تتوقف فيها 
الحراكات السياسية، وهو جزء من شعب يخوض 
ــا! ألّنـــهـــا جــــزٌء مـــن حــيــاتــه وحــيــاة  ــّررًيـ نـــضـــااًل تـــحـ
أن يقف  له بأي حال  مجتمعه وشعبه، وال يمكن 
معزوال  نفسه  وجــد  وإال  إزاءهــــا،  المتفرج  موقف 

عن واقعه.
فــي األصـــل، فهو يرى  األديـــب مبدًعا  كــان  إذا 
ــه، فيبحث عن  أدبـ ــد  روافـ مــن  رافــــًدا  الّسياسة  فــي 
جذور األزمات واشتباك السياسي مع االجتماعي 
القومي  والشخصي،  العام  والنفسي،  والتاريخي 
ــام األمــــمــــي، فــيــنــقــل  ــعــ ــانــــي الــ ــنــــي، واإلنــــســ والــــوطــ
والــتــي يعرفها من  ــّد حــســاســيــة،  الــتــفــاصــيــل األشــ
خالل الحياة اليومية للناس، من دون تحيز فئوي 

أو حزبي، أو غيرها من التصنيفات.
وخصوًصا  األدب  يمارس  الــذي  السياسي  أما 
أكــثــره شــعــر مــبــاشــر، وهـــو شعر  ــعــر، فنجد أن  الــشِّ
الجمهور،  مــزاج  ه  يظنُّ ما  يراعي  تحريضي  منبر 
وفي أغلب األحيان يكون متخلًفا جًدا عن المزاج 
عر  الحقيقي للجمهور، فجمهورنا بات متذّوًقا للشِّ
المنخفضة  ــبــرة  الــنَّ إلــى  مــزاجــه  ويميل  األعــمــق، 
والهدوء والترّوي، وترك مساحة للمتلقي للتأويل، 

ومنحه فرصة لالجتهاد.
ــراء واألدبـــــــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ ــعـ ــ ـ ــشُّ ــ لـــعـــب الـ
القومية  الهوية  بــلــورة  فــي  ا  مهّمً دوًرا  المحّليون 
النكبة قبلها وخاللها  والتعبير عن  الفلسطينية، 
وبــعــدهــا، وكــانــت هــنــالــك ضــــرورة لــتــأكــيــد الــهــويــة 
وجــود شعب  وإنكار  المحو  مواجهة  في  واالنتماء 
قريًبا  ِشعرهم  كــان  ولهذا  أســاســه،  من  فلسطيني 
العمودي،  النمط  على  كان  وأكثره  المباشرة،  إلى 
أو شعر التفعيلة إللقائه أمام جمهور، كي يحفظه 
الــجــمــهــور ويــــــرّدده بــســهــولــة. ولــكــن أدبـــنـــا تخطى 
مرحلة تأكيد الهوية األساسي، وانتقل إلى مراحل 

متقدمة، تتغلغل في العمق والنظرة الشاملة.
الفلسطينيين  األدبــــاء  أنــجــح  إلــى  نظرنا  إذا 
الفلسطينية  للقضية  أن  نجد  رواًجــــا،  وأكــثــرهــم 
النصيب األكبر من أدبهم، ولكن القضية لم تصنع 
ــًبـــا، فــمــن كـــان شـــاعـــًرا أو كــاتــًبــا في  شـــاعـــًرا وال أديـ
إلــى قضية شعبه، ولكن  أدبــه  األســاس، تطّرق في 
بجمالّيات مّيزته كمبدع، فحظي باعتراف واحترام 
الــنــقــاد والـــقـــّراء، ولــو ُطــلــبــْت منه قطعة أدبــيــة أو 

قــصــيــدة عـــن مـــوضـــوع آخــر 
الفلسطينية،  القضية  غير 
أبدع في  فيها مثلما  ألبدع 
توصيل قضيته السياسية.

العربي  الصعيد  وعلى 
الـــعـــام، ال نــكــاد نــجــد كــاتــًبــا 
الــقــضــيــة  وكـــانـــت  إال  شـــــأن،  ذا  عـــربـــًيـــا  ــًرا  ــاعــ شــ أو 
وهــؤالء  اهتمامه،  أولــويــات  بين  من  الفلسطينية 
عامة،  العربية  الشعوب  قضايا  عن  يفصلوها  لم 
أزمة  فهي قضية واحدة متداخلة بعضها ببعض، 
الــديــمــقــراطــيــة والــجــهــل والــتــجــهــيــل واالحـــتـــالل 
ابتليت  بــعــًضــا،  بعضها  ــل  تــكــمِّ قـــوى  واالســتــعــمــار؛ 

تنا مثل أمم كثيرة على نطاق العالم. فيها أمَّ
يوم السبت الماضي، حضرُت كضيف مهرجان 
إليه  دعــا  والـــذي  فــي سخنين،  أقــيــم  الـــذي  عر  الشِّ
االتحاد القطري لألدباء الفلسطينيين ومؤّسسة 
الفلسطيني  »الشعر  شعار  تحت  درويــش،  محمود 
والــشــاعــرات  الــشــعــراء  ســالًحــا«، بمشاركة عــشــرات 
من  بعض  هناك  كــان  ــه  أنَّ والحقيقة  والمثّقفين، 
قـــّدمـــوا مــا يــمــكــن أن ُيــمــِتــع ويـــوصـــَل الــفــكــرة، في 
قوالب شعرية جميلة ولغة راقية ومرهفة، وهذا ما 
ك  رأيت فيه سالًحا بالفعل، ألّنه يصل القلب ويحرِّ
المشاعر ويرتقي بالقضية في قوالب جمالية. في 
الوقت ذاته كان هناك الكثير من »الشعر« المباشر، 
عر المنبري الذي تخّطته التجربة الشعرية  أو الشِّ
إلى  وانتقلت  عــقــود،  منذ  المحلية  الفلسطينية 
اللغة  درجات متقّدمة من التكامل بين جماليات 
ــعــريــة والــفــكــرة والــّســيــاســة، وقــد تــكــون تجربة  الــشِّ
مستوى  على  األرقــى  هي  الفلسطينيين  عراء  الشُّ
الراقي  بمستواه  الشعر  دمــج  فــي  العربي،  العالم 
الشعراء  ولهذا على  الّسياسية،  الفكرة  الفني مع 
أن يستخلصوا  يـــراوحـــون هــنــاك  زالــــوا  مــا  الــذيــن 
»الثقب  النقاد  سماه  مــا  ِمــن  يتحرروا  وأن  العبر، 
األسود«، الذي يمتص الطاقة ويخفي النور، لقد 
ابتعدنا منذ زمن عن مرحلة إثبات الذات مباشرة 

ل أنا عربي«! على طريقة »سجِّ
كبيًرا  تجاوًبا  لقيُت  أنني  للصدر  الُمثلج  من 
ــود  ــُت فــيــه وجـ ــاولـ ــنـ ــع مـــقـــال نــشــرتــه ســـابـــقـــا، وتـ مـ
اتحاَدين للكّتاب والشعراء العرب بداًل من واحد، 
عراء والكتاب والمثقفين  وقد عّبر عشرات من الشُّ
في  حقيقيٍة  رغــبــٍة  وعــن  ُنــشــر،  لما  تأييدهم  عــن 
ــادر بعض  ــ ــد ولــيــس فـــي اّتـــحـــاديـــن، وبـ اّتـــحـــاد واحــ
األخوة للتواصل معي لإعداد لبرنامج عمل جاد 
لتنفيذ الفكرة، وهذا يحتاج إلى نوايا صادقة من 

الجميع لتحويل الفكرة إلى حقيقة. 

} كاتب وناقد من فلسطين

الأدي�ب وال�شيا�ش�ي  ال�شيا�ش�ي  الأدي�ب 

بقلم: 
سهيل كيوان }
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Vacancies Available
ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

MAGNIUM ENTERPRISES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17832244 or taka@batelcom.com

WHITE ZONE TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

suitably qualified applicants can contact

 39883277 or altawasel84@gmail.com

DOME NATURAL STONE 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

 39335330 or domestone@gmail.com

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 38080801 or hr@issbh.com

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 37722884 or government@mre.co

METRIC MODERN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17668584 or mmcrobin@gmail.com

PRODUCTIVE DRILLING SERVICES WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39580005 or info@pdsltd.net

ALRAFEEQ CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

suitably qualified applicants can contact

 39000116 or mosawi67@hotmail.com

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36636640 or hanankhalaf84@gmail.com

RASHA LADIES SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

 39451279 or fawzeyahusain@yahoo.com

BASHKAL RESTUARANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 39875402 or nogabahrain@gmail.com

SHABAB ALMUHARRAQ TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 33313114 or mohamedm436@gmail.com

UNITED CEMENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

suitably qualified applicants can contact

 17728596 or hraa@ucc.bh

ALSAFA SANDWICHES & FALAFEL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

suitably qualified applicants can contact

 39000116 or dhiya.bahrain@hotmail.com

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39552517 or saiderraji@alfaexpressbh.com

OSKAR FURNISHING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39412355 or camsdoc@gmail.com

ALSHUAA ELECTRICAL AND CIVIL CONT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

suitably qualified applicants can contact

 39609686 or alshuaaest@gmail.com

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com

ALKHADAR LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 39059653 or malshaik@commerce.gov.bh

AL FATEH CLEANING AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17404435 or khalid.bitar@bh.nestle-waters.com

PRESTIGE BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17595535 or mhalwachi@gmail.com

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17714409 or sumaira.yasmin@bh.g4s.com

ABO ALJOOD BARBER SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

suitably qualified applicants can contact

 33396676 or abo.sajjad68@gmail.com

PREMATOR GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SANDBLASTER

suitably qualified applicants can contact

 39616888 or nasco@batelco.com.bh

AL BATAL STAR AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

suitably qualified applicants can contact

 33232116 or mohd33232116@gmail.com

EIGENGRAU PERFUMES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 34332363 or hr@eag.com.bh

444CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL

suitably qualified applicants can contact

 33247176 or adbulaziz593@gmail.com

RASHID CENTER FOR PHYSICAL THERAPY 

has a vacancy for the occupation of

 PHYSIOTHERAPIST

suitably qualified applicants can contact

 34347575 or rashid_1302@yahoo.com

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 36937988 or mcsc@mcscwll.com

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

CARTOONI PACKAGING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33660553 or jaffer.alsari@gmail.com

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

QASHAM LAND RESTAURANT AND GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17770103 or abdulla.alriffai@gmail.com

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE

suitably qualified applicants can contact

 17299511 or ahmed@jazayani.com

ARABIAN INTERNATIONAL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

suitably qualified applicants can contact

 39677780 or awalserv@batelco.com.bh

NOOR ZAMAN INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33305789 or bunawaal@gmail.com

DHA SALOON FOR MEN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

suitably qualified applicants can contact

 34567895 or abeerrajput1@gmail.com

TARGET POINT CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33440122 or nsharjeel875@gmail.com

GULF EXHAUST SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

suitably qualified applicants can contact

 17701112 or idawani@fabtechbahrain.com

PAN GULF TRADING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33857305 or iesle@yahoo.com

A. A. AL SAAD CONSTRUCTION PROJECTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR foreman (construction work)

suitably qualified applicants can contact

 17244237 or wilsoncmathew@yahoo.com

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 36937988 or mcsc@mcscwll.com

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

AXIMO TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33601524 or alnadwigroup@outlook.com

KOSHYS FABRICATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 33187870 or koshysfab@gmail.com

ALMOATAMAD FOR CAR SERVICE 

BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

suitably qualified applicants can contact

 33193268 or mohkerdi234@gmail.com

K M K GENERAL TRADING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 34027165 or abufizan313@gmail.com

WHITE SILVER TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 34242786 or asif.ksa66@yahoo.com

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

suitably qualified applicants can contact

 36937988 or mcsc@mcscwll.com

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER/OPERATOR(SHOVEL)

suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

PISGAH CLEANING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33797932 or george2099@gmail.com

ACICO CONTRACTING CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34402195 or jasimuddin744@gmail.com

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 37722884 or government@mre.co

SAJAD GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33535714 or shahidbutt2582@gmail.com

ALABDULLA FOODSTUFF CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39690995 or yaser.sa767@gmail.com

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

suitably qualified applicants can contact

 17729935 or ahmed@panoramabh.com

MISTER MACHINE B.S.C C 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 17705050 or tahaabdulla@mister-machine.com

STUDIO 9 CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

suitably qualified applicants can contact

 33683737 or shaji@sunrisebahrain.com

ARMAN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)

suitably qualified applicants can contact

 39655474 or namalco@batelco.com.bh

SHAHWAR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33701470 or bahawalbh@gmail.com

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

 17729935 or ahmed@panoramabh.com

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & 

SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER

suitably qualified applicants can contact

 17552722 or siam7373@batelco.com.bh

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh

BLIZZARDS ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

suitably qualified applicants can contact

 17591067 or blizzardsac1@gmail.com

DIAMOND STONE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 33323032 or diamondstone.bh@gmail.com

TRIPLE SEVEN REPAIR OF MACHINERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39869701 or triple7.bh@gmail.com

AL RFAAH HOME FOR FIXING FURNITURE CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 33668682 or rafahhome@hotmail.com

SMILE LINE  DENTAL CENTER 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 65001770 or alnajeeli75@yahoo.com

OUTRIGHT MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

suitably qualified applicants can contact

 17472255 or bahrain@outright.ae

DIAN AFRICANA BEAUTY SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

 35131471 or dian.doherty@chis-empire.com

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

K6 GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

suitably qualified applicants can contact

 36002525 or k6garage@gmail.com

BU HANI LOGISTIC SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36829415 or m.imran277@gmail.com

WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 39405504 or worldservices1988@gmail.com

RUE CATERING BOUTIQUE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PREPARER(COFFEE)

suitably qualified applicants can contact

 17200025 or khalid.alalawi@keypoint.com

PR MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR FOR SERVICES

suitably qualified applicants can contact

 77900600 or pramacrecruit@gmail.com

NAPCO NATIONAL COMPANY FOR GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

 17762222 or tony.abiramia@napcogroup.com

SUKH AC WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 39943776 or sukh.aircondition.bh@gmail.com

MOTO POINT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

 33774734 or kizer@motopointarabia.com

HUSAIN HASAN ALI MOHAMED ASADALLA 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 36129090 or hussain.assadalla79@gmail.com

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh

AL BINDAIRA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & 

SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

suitably qualified applicants can contact

 17552722 or siam7373@batelco.com.bh

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

suitably qualified applicants can contact

 17729935 or ahmed@panoramabh.com

A.AHMED NASS CONTRACTING CO. 

has a vacancy for the occupation of

 ASPHALT LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 QUALITY INSPECTOR

suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER/OPERATOR(SHOVEL)

suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

TITOLO INTERIOR DESIGNING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17291010 or hussainalhamar@gmail.com

AL RABEEH MEDICAL CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 39338879 or nisarkka@gmail.com

TRIDENT REFRACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

suitably qualified applicants can contact

 33661664 or khulood133@gmail.com



RAYMI GENERAL TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 34126019 or jameelptk786@gmail.com

CROWN BUILT REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BUDGET ANALYST

suitably qualified applicants can contact

 39966592 or ssufiainayad@gmail.com

2021 LADIES TAILORING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

suitably qualified applicants can contact

 35581508 or kazihannan197@gmail.com

THE CLEANING GUYS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 33335319 or info@thecguys.com

BISHNOI CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(ORCHARD).GENERAL

suitably qualified applicants can contact

 33710029 or bishnoicontractingwll@gmail.com

ALDANA ALUMINUM FACTORY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17700911 or lmra@mmetc.com

SPARKZ ZONE CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17331122 or sparkzsohagh@gmail.com

MUKCC INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34505373 or maacomputer9988@gmail.com

SIALKOT BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 66387582 or abubakrjutt559@gmail.com

AL HARMI GROUP CONTRACTING WLL 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

ASKA CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34203410 or bmcc.bh@gmail.com

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh

X LAB RESEARCH CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR OF ADMINISTRATION & 

FINANCIAL AFFAIRS

suitably qualified applicants can contact

 33192070 or turki.n.alsadoon@gmail.com

FOUNDGATES GLOBAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

suitably qualified applicants can contact

 37061922 or fayzal@foundgates.com

KHOJI SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 33878874 or erangle17@gmail.com

AL RAYA INTERNATIONAL COMPUTER 

PROGRAMMING ACTIVITIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39172225 or aliali3332010@gmail.com

PYRAMIDS PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

suitably qualified applicants can contact

 36645450 or alzain.clearance@gmail.com

ABDUL RAHMAN ALI AL SAAD POWER PROJECTS CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17273330 or beena.b@alsaadprojects.com

CYDRALLA TAILORING AND ABAYAT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 39676747 or daneez1977@gmail.com

AHMED SAMI FOR CARGO HANDLING 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 33495428 or ahmedsamibh1@gmail.com

ELTAM BUSINESS SUPPORT AND MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS ADMINISTRATOR

suitably qualified applicants can contact

 33019611 or rochemalte40@gmail.com

YASER & AHMED FAHAD ALKUWARI SONS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17738111 or hr@uniongroup.cc

SALMAN N.ABDULLA SULAIMAN(S.ALNAHBOR-11350) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

 33267933 or aen.saqr@yahoo.com

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

 PLANT / UNIT OPERATOR

suitably qualified applicants can contact

 17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

AL HAIDARIYA HAVEY EQUIPMENTS HIRING 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER/OPERATOR(SHOVEL)

suitably qualified applicants can contact

 17620672 or skdgrpco@batelco.com.bh

HARDEES 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

suitably qualified applicants can contact

 39025100 or ssaleh@americana-food.com

FLORA CONTRACTING MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17623882 or accounts@florabh.com

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17400407 or proffice@almoayyedcg.com

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

KANOO POWER SOLUTIONS B.S.C. CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh

WOOL HOUSE B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

suitably qualified applicants can contact

 17748999 or othman@sharifgroup.com

THE COUNTRY CLUB W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

suitably qualified applicants can contact

 17728144 or employment@hasanmansouri.com

AWAL WORKSHOP A/C & REFRIGERATION REPAIR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17293388 or hr1@gulfstarbh.com

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@alhelli.com

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39445575 or hr@aldaaysiholding.com

AL HAIDARIYA HAVEY EQUIPMENTS HIRING 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 17620672 or skdgrpco@batelco.com.bh

FREEDOM A/C & FREG. REPAIRS WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

 39656959 or al-awsaj@hotmail.com

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 

has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST

suitably qualified applicants can contact

 17344700 or hrd@alhilalhealthcare.com

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO 

THE LOST PARADISE OF DILMUN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LIFEGUARD

suitably qualified applicants can contact

 17845151 or adnan.aslam@lpodwaterpark.com

TRIDENT REFRACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BRICKLAYER

suitably qualified applicants can contact

 33661664 or khulood133@gmail.com

MAZHAR MAINTENANCE SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34569303 or mazharservicesbh@outlook.com

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17400407 or proffice@almoayyedcg.com

ROMA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.com

STYLISTA GENTS SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.com

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - 

BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (RESTURANTS)

suitably qualified applicants can contact

 39347757 or adel@express-foods.com

JEHLUM CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 38398065 or shabangujjar3002@gmail.com

MD AZAD INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36103555 or shahjadapur777@gmail.com

AL HOFUF BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 36130533 or abdulrehmanbh4@gmail.com

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 37787773 or duaijmalkhalifa@asry.net

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17525848 or hassanali.mohsin@yahoo.com

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@alhelli.com

FIXUP BEAUTY SALON AND FITNESS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17240070 or sheelabh76@gmail.com

NASEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17000201 or faldosery@gmail.com

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17742961 or smswll@batelco.com.bh

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17229824 or arjun@devji.com

ATMOSPHERE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)

suitably qualified applicants can contact

 77022777 or hussanad@yahoo.com

KENTUCKY FRIED CHICKEN 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17262998 or snasser@americana-food.com

ARAB BANKING CORPORATION B S C 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

suitably qualified applicants can contact

 17543000 or ho.hr@bank-abc.com

IBN AL-NAFEES HOSPITAL B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17823703 or mahmood@ibnalnafees.com

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@gmail.com

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17400407 or proffice@almoayyedcg.com

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17466776 or abdulla@kingdom.bh

ALROWISH CONSTRCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17592120 or hani_814@hotmail.com

ARMAN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

suitably qualified applicants can contact

 39655474 or namalco@batelco.com.bh

FRESH CUTS GENTS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

suitably qualified applicants can contact

 17596593 or s.kadhem@gmail.com

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

ALSABAGH CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 39072992 or isaali1956@gmail.com

KAFLAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39871069 or adel.jabber@wphome.com

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17615858 or jalalebrahim@gmail.com

BLACK ONX TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

suitably qualified applicants can contact

 33249494 or szayer@gmail.com

AL ALAYAN CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

 39337343 or asiaala7zan@gmail.com

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39553866 or bolanbh@gmail.com

ALMEHRI AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

 0 or garbawi2@hotmail.com

SECURE ME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 37722884 or government@mre.co

SAVE A LOT MARKET 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 39460276 or lacson_criselda@yahoo.com

BRAAS WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

suitably qualified applicants can contact

 17701006 or hr@actbh.com

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

ESSA ALNACHAS CAR SERVICE GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17554401 or alnachas33@gmail.com

AL SAQI SWEET WATER AND ICE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR

(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL

suitably qualified applicants can contact

 17786040 or marzooqb@batelco.com.bh

AL AALI MOTORS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 17556862 or hrbur@alaalibh.com

ABDUL RAHMAN ALI AL SAAD POWER PROJECTS CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17273330 or beena.b@alsaadprojects.com

WONDER ANGEL PERFUMES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 39840126 or hpcentrewll@gmail.com

CENTRAL MEDICAL LABORATORIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

 17277979 or um3bood87@gmail.com

GULF LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17672227 or gulf.laundry@hotmail.com

HILTON MADE TO MEASURE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

suitably qualified applicants can contact

 39970063 or imgeorgee@gmail.com

SILVER CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

 36685000 or bader@alghanah.com

HAVELOCK ONE INTERIORS WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com

MACHINSER STAR SOLUTIONS 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

suitably qualified applicants can contact

 39424492 or s-al-zayed@hotmail.com

ARABIAN BUILDING SUPPORT AND 

REHABILITATION CO. LTD - FOREIGN BR 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 36500443 or sabir@absar.com

TOP CLEAN LAUNDRY & DRY CLEANERS 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17675169 or bumalak_76@hotmail.com

MACHINE ISLAND FOR HIRING MACHINE 

has a vacancy for the occupation of

 SHOVEL OPERATOR

suitably qualified applicants can contact

 33430777 or accountc@nicbh.com

DIAMOND APARTMENTS 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

suitably qualified applicants can contact

 39458278 or gadeervideo@yahoo.com

TREE OFLIFE SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

suitably qualified applicants can contact

 32118800 or samialmajedbh@gmail.com

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@gmail.com

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17268111 or hrd1@macbh.com

Vacancies Available
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 اإ�صدارات ثقافية.. 
   اإعداد: يحيى ال�سرتاوي

Y4HY4ALSTRAWI@GMAIL.COM
ركن املكتبة:

نبضنبض

بقلم: علي الستراوي 

أّيهذا الّشاكي وما بك داء  
كيف تغدو إذا غدوت عليال؟ 

إّن شّر الجناة في األرض نفس 
تتوّقى، قبل الّرحيل، الّرحيال!

إيليا أبوماضي 
مــهــمــا مــضــت بــنــا الــســنــون وأخـــــذت منا 
كثيرا إال أنها بالنسبة إلى أي إنسان يعيش 

فوق التبانة تعد الموطن األول له.
ــنـــوات ذات مــحــطــات مـــن عــمــره  ــي سـ وهــ
القدرة على تجاوزها، محطات من  له  ليس 
منها، ألنها هي  الهروب  أو  نسيانها  المحال 
المرء  حققه  عبر ما  العمر  بها  يقاس  التي 

وما فاته تحقيقه ضمن خارطة مسيرته. 
فالسنوات هي الميالد األول في مجريات 
األول  للطفل  األولــى  الصرخة  العمر، فمنذ 
الشيب  غــزا  أن  بعد  األخــيــرة  الصرخة  حتى 
رأس الطفل الذي تمسك بسرته فأخذت منه 
وآخــر،  منجز  عبر  فتشكل   ، مأخذها  الدنيا 

ذلـــك الــحــلــم الـــذي لــم يــفــارقــه ولـــم يهجره، 
تعب،  بعد  وتــعــب   ، ظــل معه خــطــوة بخطوة 
بالنسبة  يعني  ال  فالليل  فـــرح،  بعد  فــرح  أو 
بقدر ما هو  له فرحا،  يعني  إليه ظالما وال 
مدرك لواقع نطفته األولى، أو حجم الحلم 
األول الذي تشكلت من خالله جدل المعادلة 
الخطوات  أول  بناء  فــي  السهلة  أو  الصعبة 
من  فــوق ساخن  أسندته  أو  به  تقدمت  التي 

البراكين في مسيرته.
ــذه الـــمـــســـيـــرة ُعــجــن  ــ ــــالل هـ ــو مــــن خـ ــ وهـ
لــوالدة  األولـــى  الــصــرخــة  وبحجم  بالطموح 
خطواته في مدار عاصفة الدنيا ، فاألشجار 
نموها  يــراقــب  راع  دون  مــن  تربتها  تعرف  ال 
ويهتم بها، والتاريخ من هذه الجذور تشكلت 
أبـــعـــاده الــتــي خــرجــت بـــخـــروج جــذوعــهــا من 
الــصــلــب الــصــعــب أومــــن دافــــع ظـــل يــالحــقــه 
تقّوم  التي  الجذور  فهي  الكثير  منه  ويتعلم 
األولـــى ميالد  الصرخة  مــن  اتخذ  امــرئ  كــل 

عـــمـــره ومــــن الــصــرخــة األخـــيـــرة إصــــــرارا لم 
إنجاز سنوات من  يعرف االنحناء، جاء بعد 
العمر، فال يعني جفاف أي تربة موتا للحياة 
وال يعني انشغال السماء بضوء الشهب هي 
أصعب من  فالحكاية  ميالد سنوات جديدة، 
ألن  حافظة  ذاكـــرة  لها  نضع  أو  نحددها  أن 
الــتــاريــخ  الــعــمــر هــو  تــاريــخ يحمل مــيــالد  أي 
الــــذي لــيــس لــنــا غــفــالنــه ولــيــس لــنــا الــقــدرة 
في  فالسباق  عنه،  التخلف  أو  تــجــاوزه  على 
ــاجـــس ســبــاق  ــد  هـ ــعـ ــدى عـــمـــر اإلنــــســــان يـ ــ مـ
العمر  يتوقف من خاللها  األزمنة، محطات 
متعلمًا   ، األلـــم  مــواقــع  مــن  الكثير  متلمس 
التي  الكثيرة  مطباتها  من  ومستفيدا  منها 
بين  اختفت  وإن  بالجذوة  يتمسك  أن  قادته 
الــرمــاد، فهي الــعــصــارة أو الــظــل الــثــابــت في 
من  سنوات  بإنجازات  مرهونة  العمر،  جــدار 

ينتمي إليها.
فحمل أي رسالة، تعني لكل امرئ حمل 

يتعلمه  لم  ما  تعلم من خاللها  تاريخ حياة 
من الغفلة التي تطاولت على ميالده، تاركة 
الوحشة  تحمل  مخيفة  أنــيــاب  بين  مــيــالده 
وغـــيـــاب األحـــبـــة أحـــيـــانـــًا، وبــيــن الــنــســيــان أو 

تطاول اآلخرين على مقدمها في التحدي.
نفارق  لن  العمر عتيا،  بلغنا من  فمهما 
نــطــفــتــنــا األولـــــى ولــــن نــســتــســلــم لــلــفــقــد في 
زمن صناعة الفقد عبر عقول سخرها هواة 
الفقد لقتل ما هو جميل في عمر اإلنسان، 
عمر ركضت سنواته سريعا لكنها في مواقع 
الــشــديــد في  الــفــرس  اإلنــجــاز تعطينا رهـــان 
السباق، وتتقدم بنا نحو مرآة تعكس خوفنا 
فرحًا من دون التمعن في أسرار واقع وجوهنا 

الملونة.
وال  تغلق  ال  الحياة  نوافذ   عبر  فالحب 
يستطع أي طارئ حصارها بين واقعين من 
األلم، ألم نحسه وألم نتعامل معه ونتحايل 
عليه بالهروب، هكذا هو واقعنا كبشر ننفعل 

لنا  ليس  الحياة  دون  بأننا  ونحس  ونتفاعل 
تربة  في  االمــتــداد  على  السنديان  لقدرة  ما 
تــغــدي كــل فـــرد مــنــا وتــعــلــمــه معنى الــوقــوف 
منا  جعل  سندان   ، بصرنا  ال  بصيرتنا  أمــام 
الــتــي عاشها  ــنـــة  نــتــحــمــل  طـــرقـــات األزمـ أن 
يفيده  مــا  خاللها  مــن  متعلم  قبلنا  الــمــرء  
ومــا ال يــفــيــده، كــأنــه والــخــلــق فــي مـــدار تلك 
بل  منه  الــفــرار  يستطيع  ال  السنوات  تاريخ 
، تحمل  تمر  أن يجعل منه سحابة  يستطع 

ماءها لتسقي جفاف ما بداخله من ظمأ. 

)لن يعود ..
مثل ما كان ..

طفٌل يكبر في الحلم 
ويحنو على براعم الورد 

كاليعسوب في زمن الجفاف 
تشده الريح بعيدا ..
فيدخُل في التيه ..

ويموت على شفتيه نبض العسل..
ننتظره والجرُح في المدى البعيد ...

غريب الطباع ..
غريب النمو في الحب!(

a.astrawi@gmail.com

ه����������واج���������������������س ال�������ع�������م�������ر!

)إلى الشعِر في يومِه 
األغر(

ــِه  ــومــ لـــلـــشـــعـــِر فـــــي يــ
الُدريِّ أغنيٌة

تــنــســاُب شــامــخــًة كي 
تبلَغ السببا

ــادتــــي  الــــشــــعــــُر يـــــا ســ
لحنًا ُيرددُه

هذا الوجوُد الذي قد 
هبا صافَح الُشّ

مــــن ُحـــلـــمـــِه أزهـــــــرْت 
وعيًا محافُلنا

حــتــى اكــتــمــلــنــا بــهــاًء 
َناَء واقتربا

ــُة  ــ ــونــ ــ ــقــ ــ الــــــشــــــعــــــُر أيــ
الِعرفاِن ترسُمها

الفجِر ضــوءًا  نــوافــُذ 
جاوَز الُحجبا

ى نظرَت وجدَت المجَد  أنَّ
ُمنبثقًا

مــن شــاعــٍر أبــــدَع األبــيــاَت 
وانسكبا

الُحبِّ  فــي  ُمنصهرًا  تـــراُه 
ُمنغمسًا

ــذوِة الــشــوِق َمــرويــا  فــي جـ
وُملتِهبا

يــــــغــــــوُص فــــــي الـــــُعـــــمـــــِق، 
واإلحساُس ُمرتفٌع

الــمــعــانــي عــانــَق  إذا دنــتــُه 
الِحقبا

ال يزاَل ُمنهمكًا في فكرٍة 
بزغْت

حيَن  إال  النَص  ُيكمُل  ال 
يضطربا

فــاحــْت  عــبــقــَر  وادي  مـــن 
منُه رائحٌة

كاَن  ما  ُتلِهُمنا  كالِمسِك 
ُمرَتقبا

الشعُر أحــالٌم  يــومــَك  فــي 
ُنموسُقها

ــارَة كــيــمــا  ــ ــــضـ ــحـ ــ نـــبـــنـــي الـ
نحمُل اللَقبا

ــن ُحــبــنــا لــحــنــًا  ــوُغ مـ نـــصـ
وقافيًة

تــــشــــُع ُفــــصــــحــــى لـــنـــرقـــى 
َتب بعدها الُرّ

الــتــي للشعِر  الــلــغــاِت  كــٌل 
نعشُقها

شـــعـــرًا  داَم  ــا  ــ مـ فـــــــرَق  ال 
نابضًا طِربا

ـــــى كــان  نــمــيــُل لــلــشــعــِر أنَّ
موقعُه

أينما  فــيــِه جــمــااًل  نــهــيــُم 
ذهبا

ففيِه ما فيِه أنهاٌر وأوديٌة
بما  ألواًنا  البساتيُن  فيِه 

وَهبا
واألبــحــاُث  الــعــمــودُي  فيِه 

تعرفُه

الُنهى  أمــًا ألربـــاِب  زاَل  ال 
وأبا

ــُر« فـــي الـــنـــثـــِر في  ــ ــحـ ــ و»الـ
تفعيلٍة سطعْت

الكوَن  ُتنيَر  كي  أضواؤها 
واألدبا

ــى فـــي  ــلــ ــجــ ــتــ حـــــــــداثـــــــــٌة تــ
مفاخِرها

ادًا والعجبا فٌن تدفَق ُروَّ
»شعبيًا«  كــان  إن  والــشــعــُر 

نهيُم بِه
بالذي  يعلو  وبالمجازاِت 

اكُتسبا
ِمــعــيــاُرنــا الــحــبُّ واإلبـــداُع 

موقُفنا
والشعُر فٌن جميٌل ناطَح 

الُسَحبا
يا شعُر مرحا فهذا الكوُن 

جملُه
زاهيًا  ثوبًا  معناَك  خلوُد 

َقِشبا
ُأنــبــئــَك يـــا شــعــُر عـــن من 

ضاَق موقفُه
ــاًء  فــــضــ ــدَك  ــ ــجــ ــ يــ ــم  ــ لــ إذ 

واسعًا رُحَبا
»فـــــــشـــــــخـــــــصـــــــَن« الــــــفــــــَن 

واإلبداَع ُمنغلقًا
في بؤرٍة ال يرى غيَر الذي 

صُعبا
تـــاريـــخـــًا  ــُر  شــــعــ يــــا  أراَك 

ُتصافحُه
أصالٌة تتحدى أَي ُمنَقَلبا

ها أنَت أكبُر من اسٍم ومن 
فئٍة

فــيــَك ســنــاًء جــاوَز  حييُت 
الُحجبا

شعر: شوقي أحمد 

تغطية: احملرر الثقايف

األدبـــاء  بــأســرة  الترجمة  لجنة  أقــامــت 
ــيـــة حــول  والـــكـــتـــاب الــبــحــريــنــيــة أمــســيــة أدبـ
البحريني  لكاتبها  دلمونيا  روايـــة  ترجمة 
ــتــــور حــســن  رســــــول درويـــــــــش، وعــــــرض الــــدكــ
مرحمة مقارنة تقريبية بين النص األصلي 
الذي صدر عام 2016، وبين النص المترَجم 
الــــذي صـــدر عـــن دار أولــمــبــيــا الــبــريــطــانــيــة 
الترجمة  عميد  ترجمة  من  وهو   2022 عام 

البحرينية الدكتور محمد الخزاعي.
الـــنـــص األصـــلـــي  أن  بـــالـــذكـــر  وجــــديــــر 
الصادر عن دار نينوى للنشر والتوزيع جاء 
في  الترجمة  جــاءت  فيما  400 صفحة،  في 
النص  كتابة  استغرقت  وقــد  صفحة،   387
الترجمة  األصلي ثالث سنوات فيما جاءت 
فـــي ســنــة واحـــــدة، تـــواصـــل خــاللــهــا الــكــاتــب 
التي  النقاط  من  العديد  حــول  والمترجم 
أثمرت عن هذا العمل المميز، كما نذكر أن 
للغة  الترجمة  طــور  في  هو  األصلي  النص 
المترجمات  إحـــدى  طــريــق  عــن  الــفــرنــســيــة 

الجزائريات.
ــة األدبـــيـــة  ــيـ ــسـ ــمـــت األمـ ــيـ هـــــذا وقـــــد ُأقـ
فــي مقر أســرة األدبـــاء يــوم األحــد الموافق 
لــهــا  م  وقـــــــدَّ األمـــســـيـــة  وأدار   .2023/3/12
المترجم محمد المبارك، ثم أفسح المجال 
لــلــدكــتــور مــرحــمــة لــيــتــنــاول أهــــم مــقــومــات 
الترجمة اإلبداعية لرواية دلمونيا، وجاءت 
محاور الدراسة المقارنة مختلفة ومتعددة 

نذكر منها:
تاريخية  حــضــارة  دلمونيا  روايـــة  تمثل 
يترجمها  أن  الخزاعي  الدكتور  على  وجــب 
أن  وبــمــا  باإلنجليزية،  للقارئين  ويقدمها 
الرواية ثقيلة لغويا وثقافًيا وتاريخيا، فقد 
المطبات  هــذه  تــجــاوز  مــن  المترجم  تمكن 
ــتـــوت دلــمــونــيــا على  ــد احـ والـــصـــعـــوبـــات. وقــ
وذلــك  كثيرة،  وشخصيات  مــتــعــددة،  ثيمات 
ــاة الـــدقـــة فـــي الــتــرجــمــة.  ــراعــ يــســتــوجــب مــ
نقل  عملية  هي  الترجمة  أن  افترضنا  وإذا 
الــمــفــردات أو الــعــالمــات مــن نــص إلــى آخــر، 
النص  فــي  الــشــفــرات  تفكيك  عملية  فــهــذه 

األصلي.
وتطرق الدكتور مرحمة إلى ضرورة أن 
يقرأ المترجم النص األصلي بدقة، ثم يقوم 
الــدال  ومــواءمــة  شــفــراتــه،  وتفكيك  بتأويله 
ــو مــا يــنــتــج عــنــه مــدلــول  إلـــى الــمــدلــول، وهـ
ــولـــوجـــي وحــتــى  ثــقــافــي واجـــتـــمـــاعـــي وأيـــديـ
المترجم  على  يستوجب  مــا  وهــو  سياسي، 
الضمني، هكذا  المعنى  إلى  الوصول  أيًضا 
إنها  دلمونيا،  روايــة  إلــى  بالنسبة  األمــر  هو 
مــشــحــونــة بـــاألحـــاســـيـــس والـــمـــشـــاعـــر وكـــان 
أن يسلط الضوء عليها ونقلها بقدر  يجب 

اإلمكان إلى المتلقي األجنبي.
أن  أهمية  حــول  أيًضا  الدكتور  وتحدث 
األديــب  خط  مع  منسجًما  المترجم  يكون 

ــي مــتــطــلــبــات  ــراعــ ــي ويــ ــواحـ ــنـ فــــي جــمــيــع الـ
المتلقي في ذات الوقت بحيث يكون وسيًطا 
على  يحافظ  وأن  والمتلقي.  الــكــاتــب  بين 
ــاء فــي الــنــص األصــلــي مــن األهــــداف  مــا جـ
تلك  واأليدولوجية،  والثقافية  االجتماعية 
إبرازها وتأكيدها. ومن  المؤلف  التي ينوي 
ــه الــمــتــلــقــي أي الـــقـــارئ  ــامـ ــر، أمـ ــ جـــانـــب آخـ
الثقافة  في  االخــتــالف  تمام  يختلف  الــذي 

والعادات عن المؤلف نفسه.
الدكتور مرحمة  ــد  أكَّ آخــر،  ومــن جانب 
إلــى ترجمة  الــوصــول  الممكن  أنــه مــن غير 
التقارب  يكون  وإنما  النصين،  بين  صادقة 
فــــي الـــمـــضـــمـــون هــــو الــــهــــدف بـــيـــن لــغــتــيــن 
فقط  نــتــحــدث  ال  نــحــن  وهــنــا  مختلفتين، 
عـــن الــتــرجــمــة الــلــغــويــة بـــل أيــضــا الــثــقــافــة 
وواضــح  جلي  هو  ما  وهــذا  وغيرها،  والقيم 
في دلمونيا. ولذلك على المترجم أن يكون 
ملما بالثقافة والتاريخ والعقيدة في النص 
أفـــضـــل نهج  ــن  يــبــحــث عـ أنــــه  ــلــــي، أي  األصــ
الــُمــتــرَجــم. وعليه  الــنــص  إلــى  الــنــص  لنقل 
مكوناته،  لمعرفة  النص  في  التعمق  أيًضا 
ــه كـــمـــتـــرجـــم: دراســـــة  ــفـ ــائـ وهـــنـــا تـــتـــعـــدد وظـ
الطابع  ومــعــرفــة  الــبــالغــيــة  واألدوات  الــلــغــة 
وغيرها.  والسيميائي  والمعرفي  الجمالي، 
الترجمة  عملية  إلى  ننظر  أن  يجب  وعليه 
الــدال  بين   Exchange الــتــبــادل  كعملية 
والمدلول وتحويل العالمة من فضاء النص 

األصلي إلى فضاء آخر.
ــاٍق مــتــصــل، تـــحـــدث الــدكــتــور  ــيـ ــي سـ وفــ
مرحمة عن االختالف بين المتلقي العربي 
الــعــربــي يبحث عن  أن  ــح  وأوضــ واألجــنــبــي، 
ونــظــريــة  مــــهــــارات عــمــلــيــة  شــخــصــيــات ذات 
ــن الـــحـــوار بــيــن الــشــخــصــيــات،  كــالمــيــة، وعــ
والثقافية، بينما يبحث  التاريخية  والزوايا 
ــن الــشــخــصــيــات الــمــغــامــراتــيــة  األجـــنـــبـــي عـ
واإلثــــــارة والـــمـــونـــولـــوج الــداخــلــي والــحــبــكــة 

األفالطونية.
وفـــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، تـــحـــدث الـــدكـــتـــور 
مرحمة عن رواية دلمونيا قائاًل: إنها رواية 
تروي قصة أجيال ومجتمعات وشخصيات، 
اجتماعية  قــوانــيــن  ظــل  تحت  تعيش  كــانــت 
عن  البحث  قصة  ومنها  طــاغــيــة،  فــرديــة  أو 
المغمور، عن مقابر دلمون، وطبعا ال ننسى 
ما سيحدث  التلميح حول  من  نوع  هذا  أن 
المستكشف  مــغــامــرات  وخــاصــة  ذلـــك،  بعد 
مجريات  إلى  يتعرف  الــذي  أدم،  الدنماركي 
تـــاريـــخ الـــغـــوص ومـــآســـي الــغــواصــيــن، وهــي 

تشكل مقدمة الرواية.
الحديث  إلــى  مرحمة  الدكتور  وانتقل 
اإلبداعي  النص  في هذا  العنوان  عتبة  عن 
ــال إن اخــتــيــار الــعــنــوان الــمــنــاســب يــعــزز  وقــ
اســتــجــابــة الــقــارئ لــلــنــص، ومـــن خـــالل هــذا 
التكهن بمجريات  القارئ  العنوان يستطيع 
ــم أن الــعــنــوان  ــــداث الــــروايــــة، ولــكــن األهــ أحـ
كــعــالمــة لــهــا ســمــاتــهــا الــســيــمــيــائــيــة الـــبـــارزة 

طــبــقــا لــمــقــولــة الــعــالــم األمـــريـــكـــي تــشــارلــز 
سمة  يحمل  كعنوان  »دلمونيا«  هنا  بيرس؛ 
أنــه يــرمــز إلى  رمــزيــة وأيــقــونــيــة مــن ناحية 
أحــداث  تــدور حولها  والتي  دلــمــون،  حضارة 

الرواية.
ــر، لــهــا ســمــة أيــقــونــيــة  ومـــن جـــانـــب، آخــ
مــصــورة عــن مقابر دلــمــون؛ ولــذلــك أدركــت 
األهــمــيــة الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة لــلــعــنــوان، 
مثال  فعلت  كما  بتغيره  المترجم  يقم  ولــم 
مارلين بوث في سيدات القمر. إذن العنوان 
في النصين يرمز الى حضارة دلمون؛ هناك 
الــقــارئ من  لــدى  شــعــور بالفخر واالعـــتـــزاز 
واألســى  الحزن  أخــرى،  ناحية  ومــن  ناحية، 

بزوالها.
ــور إلــــــى األهـــمـــيـــة  ــتــ ــدكــ ــرق الــ ــا تــــطــ ــمـ كـ
النظام  ق  ُطبِّ وكيف  النص  في  السيميائية 
وتــحــدث  دلــمــونــيــا.  روايــــة  عــلــى  السيميائي 
الذي  المفاجئ  أو  االفتتاحي  المشهد  عن 
قدم شخصيات النص الرئيسة والصراعات 
تــجــاوز  اســتــطــاع  الــمــتــرجــم  أن  وأكـــد  بينها. 
النص  فــي  الــمــعــنــى  وأخـــذ عنها  الــهــوامــش 

ذاته.
الــدكــتــور للحديث  ذلـــك  بــعــد  وتـــطـــرق 
عــن دور الــوصــف فــي روايــــة دلــمــونــيــا وقــال 
أل جــبــور  يــســكــنــه  الـــــذي  الــبــيــت  ــف  إن وصــ
قديم  بيت  هو  التمعن؛ من جانب  يستحق 
تــســكــنــه عــائــلــة أل جـــبـــور ومــــن جـــانـــب آخــر 
ذكر  يجب  وهنا  القديم.  الــتــراث  إلــى  يرمز 
الميزة األدبية الرفيعة لرواية دلمونا، فهي 
الدينية  تأتي فقط من هذه االقتباسات  ال 
اإلشــارة  الفنية؛  بنيتها  من  بل  والشعارات، 
إلـــى الـــعـــادات والــعــقــائــد هــي جـــزء مــن هــذا 
المنظور  دلمونيا من  قــراءة  اإلبــداع. يجب 
كاإلشارة  الضيقة  الزوايا  من  وليس  الفني 
نحن  وغــيــرهــا.  الكاثوليكية  الكنيسة  إلـــى 
هنا نتعامل مع موضوع حي أال وهو حضارة 
دلمون وهذه الحضارة ليست وهمية بل إنها 

الحقيقة.
وركــــز الـــدكـــتـــور عــلــى اســـتـــخـــدام رســـول 
درويـــــش لــلــحــوار أو الــمــنــاجــاة، وهــــو الـــذي 
يــســتــخــدم فـــي الــغــالــب فـــي دراســـــة الــحــالــة 
ــــول هــامــلــت  الــنــفــســيــة لــلــشــخــصــيــة مـــثـــل قـ
وتــــكــــون  أكــــــــــون(  ال  أو  )أكــــــــــون  ــروف  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة، وهــــي الــــى حـــد ما  ــ ــــالإراديـ فـــي الــغــالــب الـ
بتيار  المعروفة  األدبية  التقنية  الى  قريبة 
 Stream of Consciousness الــوعــي 
تفتح  الــمــنــاجــاة  إن  الـــقـــول  يــمــكــن  وهـــكـــذا 
أســراره  عــن  لتبوح  للقارئ  الشخصية  قلب 
ــوار  ــحــ ــال. مـــثـــال الــ ــ ــعـ ــ ــيــــة بـــشـــكـــل فـ ــلــ الــــداخــ
يــردده بو راشد عندما يريد  الذي  الداخلي 

مقابلة النوخذة ويمنعه الخادم.
ــد أهــــم  ــ ــ ــلــــى أحـ ــور عــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــز الـ ــ ــ كــــمــــا ركـ
المشاهد المثيرة في دلمونيا في ص 219، 
وقال إنه يجب اإلشارة إلى أن هذا المشهد 
مألوفة  هي  مثيرة  أخــرى  جنسية  ومشاهد 
لم  ولذلك  األجنبي،  المتلقي  عند  وعادية 
يسلط المترجم الضوء على القوة البصرية 
كمشهد سينمائي وإنما قام المترجم بسرد 

المشهد.
وفيما يخص الهوامش والحواشي، ذكر 
الدكتور أن جيرارد جينيت أسماها بالعتبة 
أي اإلضــــافــــات الـــتـــي تــكــتــب خـــــارج الــنــص 
إن  ننسى  ال  إننا  وقــال   .paratext وتسمى 
الترجمات  عــن  تختلف  األدبــيــة  الــتــرجــمــة 
الثانية ألنها تتميز بلمسات خاصة يضعها 
الــمــتــرجــم الــمــاهــر عــلــى الــنــص الــمــتــرجــم 
إليه ما يجعل التفاعل بين النص والقارئ 
العربي قام رسول درويش  النص  أقــوى؛ في 
مثال ص  المفردات  لبعض  حــواش  بإلحاق 
ولكن  »األشرفية«  كلمة  إلــى  اإلشــارة  34 في 
 36 ص  في  نفسها  المفردة  أبقى  المترجم 
إذن  المتلقي،  انــتــبــاه  لــجــذب  مــائــل  وبشكل 
الــنــص األصلي  ــر المترجم مــا جــاء فــي  غــيَّ
من  خشية  بالمضمون  متمسك  هو  دام  ما 

العبارة  أن  المترجم  وربما يجد  التشويش. 
يقول  مثال  الــســيــاق:  هــذا  فــي  مناسبة  غير 
وتــابــعــوه...«  الحاكم  »يتمنى   35 ص  رســول 
ولـــكـــن الــمــتــرجــم حــــذف »تـــابـــعـــوه« واكــتــفــى 
إلــى   R وحـــولـــت   37 ص   The Ruler ب 
ما  وطبعا   Capital Letter كبير  حــرف 
يقصده الراوي في هذا المجال هو النوخذة 

والتاجر.
نــعــم يــجــب الــتــوضــيــح أنــــه تـــوجـــد في 
النص العربي من دلمونيا شعارات سياسية 
من  نــوع  هي  والتي   slogans وأيدولوجية 
شـــعـــارات ســيــاســيــة أو الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة 
من  والــكــثــيــر   political propaganda
الــكــتــاب فـــي الـــشـــرق والـــغـــرب اســتــخــدمــوهــا 
ابـــتـــداء مــن مــاكــســيــم جــوركــي الـــروســـي إلــى 
نوعان  عـــادة  لدينا  األمــريــكــي؛  لــنــدن  جــاك 
البروبغندا  أوال  ؛  السياسية  البروبغندا  من 
الــنــاعــمــة والــبــربــوغــنــدا الــمــتــشــددة؛ فــي ص 
الفلسفة  آلدم  تــشــرح  آدم  والــــدة  عــربــي   41
 – للبرجوازية  طبعا  وبــاإلشــارة  االشتراكية 
السياسية  لخلفيته  طبقا  العربي  الــقــارئ 
في  يرفضها  ربــمــا  األقـــوال  لــهــذه  يستجيب 
الحال أو يتقبلها تعاطفا مع المظلومين. 
ــي الـــنـــص الــمــتــرجــم نحن  ــه فـ ونـــالحـــظ أنــ
وأيدولوجيا  ثقافيا  مختلفا  قارئا  نخاطب 
أقل  الترجمة  تكون  أن  يجب  ولــذا  وفكريا، 
حــدة وصــرامــة مما جــاء فــي الــنــص األولــي 
أن  لــدرجــة  األول  للنص  مطابقة  أنــهــا  مــع 
بربغندا  إلــى  تتبدل  االشتراكية  الــشــعــارات 
ــلـــى الــــقــــارئ  ــرام عـ ــ ــكـ ــ نـــاعـــمـــة تـــمـــر مـــــــرور الـ

اإلنجليزي.
ــة، أتـــاح  ــواريـ وفــــي نــهــايــة الــجــلــســة الـــحـ
ــال لـــمـــداخـــالت  ــمــــجــ مـــحـــمـــد الــــمــــبــــارك الــ
بالورقة  ــادة  واإلشــ الــحــوار  إلثـــراء  الجمهور 
اإلبـــداعـــيـــة الــتــي طــرحــهــا الــنــاقــد د حسن 
مــواٍز  مترَجم  ونــٍص  إبداعي  لنٍص  مرحمة، 

له.

يف اأم�صية حول رواية دملونيا لر�صول دروي�ش

مرحمة: ترجمة الخزاعي الإبداعية خاطبت ثقافة المتلقي وحافظت على مكونات الن�ص

 } د. مرحمة يحاضر حول رواية دلمونايا. } جانب من الحضور.

الــكــتــاب توحيد  أســـاس هـــذا 
علم نحو لثالث لغات رئيسيات: 
العربية واإلنجليزية والفرنسية، 
لتسهيل وتوحيد حصة تدريسهن 
من طرف نفس األستاذ المؤهل. 
ــة  ــارنـ ــقـ ــمـ وذلــــــــك عـــــن طــــريــــق الـ
ــمــــل بـــالـــلـــغـــات  ــة الــــجــ ــيـ ــنـ ــيــــن بـ بــ
الـــثـــالث اســتــنــادا عــلــى الــشــجــرة 
توحد  التي  النحوية  التوليدية 
نحو الــلــغــات. وهــذا ســوف يكون 
بطرق تعليم علمية ترقى النحو 
كالفيزياء  األخـــرى:  العلوم  إلــى 
والرياضيات وغيرهما... إن هذا 
الــنــحــو الـــمـــوحـــد لــلــغــات ســوف 
يرقي تعليم وتعلم اللغة العربية 
األجنبية  الــلــغــات  مــســتــوى  إلـــى 
واإلقــبــال.  الــريــادة  الحداثة،  في 
وسوف يخلق التنوع في القراءة 

ويسهل عملية ترجمة الكتب.
على  الضوء  تسليط  يبحث 
اللغة العربية ألنها الهدف األول 
لــرؤيــتــنــا. فــهــي جــوهــر دراســتــنــا 
ــة بـــالـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــارنــ ــقــ مــ
العربية  اللغة  ألن  والفرنسية. 
الحديثة  بالدراسات  تحظى  لم 

باللغتين  مــقــارنــة  والــمــعــاصــرة 
وإن  والـــفـــرنـــســـيـــة.  اإلنــجــلــيــزيــة 
منعدمة،  إلــى  قليلة  فهي  كــانــت 
فقط.  الجامعي  النطاق  وعلى 
حيث نالحظ إقباال على اللغات 
األجنبية ونجاحها في األوساط 
الــطــالبــيــة ألنــهــا تـــواكـــب الــعــلــوم 
والتطور،  التحديث  في  األخــرى 
فتكون سهلة االلتقاط والتعلم، 
في حين أن اللغة العربية بقيت 
ــدرس عـــلـــى طـــريـــقـــة الــفــقــهــاء  ــ تــ
والــســلــفــيــيــن تــقــلــيــديــة، شــامــلــة، 

كـــامـــلـــة وعــمــيــقــة فــــي تــعــلــيــمــهــا 
من  رأينا  فلذلك،  البداية.  منذ 
الضروري، تحليل اللغة العربية 
التي  الحديثة  المعايير  حسب 
اإلنجليزية  اللغة  على  طبقت 
ــا  ــمـــدنـ ــتـ ــاعـ ثــــــم الــــفــــرنــــســــيــــة. فـ
طريقة اللساني األمريكي »نوام 
الشجرة  خــالل  من  تشومسكي« 
التوليدية النحوية لدراسة بنية 
بين  والعالقة  والجملة  الكلمة 
عناصر الجملة. وهذه الدراسات 
ــات  ــيـ ــانـ ــسـ ــلـ ــم الـ ــلــ تـــلـــقـــب فـــــي عــ

بــالــمــورفــوســنــتــاكــس. فــابــتــكــرنــا 
العربية«  اللغة  »مورفوسنتاكس 
ــع أســـــــس الـــنـــحـــو  ــ ــق مــ ــوافــ ــتــ ــتــ لــ
مع  المعاصر  والعلم  التقليدي 

»تعديالتنا األساسية« لذلك.
ــغــــات  ــلــ ــال عــــلــــى الــ ــ ــبــ ــ ــاإلقــ ــ فــ
األجنبية ونجاحها في األوساط 
تواكب  أنها  إلى  راجــع  الطالبية 
التحديث  فــي  األخــــرى  الــعــلــوم 
االلتقاط  سهلة  تكون  والتطور، 
والتعلم، في حين اللغة العربية 
ــى طـــريـــقـــة  ــلــ بـــقـــيـــت تـــــــــدرس عــ
تقليدية،  والسلفيين  الفقهاء 
عميقة في تعليمها منذ البداية.
ابـــتـــكـــار  الــــكــــتــــاب  هـــــــذا  إن 
جـــديـــد لــتــعــلــيــم وتـــعـــلـــم الــلــغــة 
العربية، من حيث طرق تحليل 
ــة وتـــوحـــيـــدهـــا  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــغــ ــلــ الــ
مـــع الــلــغــات األجــنــبــيــة، خــاصــة 
وهــذه  والــفــرنــســيــة.  اإلنجليزية 
تستعملها  عــلــمــيــة  هـــي  الـــطـــرق 
الفيزياء  مــثــل  ــرى  األخــ الــعــلــوم 
تجزئة  والرياضيات:  والكيمياء 
المادة ألصغر جزيئات للوصول 
واكتشاف  الجوهرة،  النواة،  إلى 

تعرضت  التي  التحوالت  جميع 
ــل الـــبـــاطـــنـــي  ــكــ ــيــ ــهــ لــــهــــا فــــــي الــ
فبذلك،  السطح.  إلــى  للوصول 
تصبح اللغة العربية لغة علمية، 
العلمي  التطور  تــواكــب  عالمية 
ــاء  ــذكــ ــة الــ ــغـ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. لـ
االصطناعي واالبتكارات كاللغة 

اإلنجليزية والفرنسية. 
ــار عــن  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ نــــبــــث هــــــــذا االبــ
دراســـــتـــــنـــــا لــــلــــغــــات األجـــنـــبـــيـــة 
وتــعــلــيــمــنــا لــلــغــة الــفــرنــســيــة في 
مؤسسات تعليمية حكومية ومن 
تعليمنا الخاص للغات للطلبة. 
ــر«: انـــدثـــار اللغة  ومـــن »واقــــع مــ
الصاعد،  الجيل  لــدى  العربية 
جيل الغد. فحلولنا هي نتيجة 
لهذا  العميقة  األســبــاب  تحليل 
الــــنــــفــــور لـــــــدى الــــشــــبــــاب لــلــغــة 
أسباب  مــع  ومقارنتها  العربية، 
حبهم وإتقانهم للغات األجنبية 
تجارب  خالصة  فهو  الــمــذكــورة. 
من واقع دول خليجية: اإلمارات 
غير  ودول  ومغربية  والسعودية 
ناطقة للعربية: الهند، وفرنسا، 

وأمريكا.

غوطي�ص نزهة  الدكتورة  تاأليف  العربية«  اللغة  وتعليم  لتعلم  المعا�صرة  العلمية  »الحلول 

ــرة  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ ــ ــل ــ صــــــــــــــدر لــ
الــمــغــربــيــة مــلــيــكــة طــالــب 
بــعــنــوان  األول  ــا  ــهــ ــوانــ ديــ
»حــــديــــث الـــــوجـــــدان« عــن 
مـــطـــبـــعـــة »وراقـــــــــــة بـــــالل« 
بمدينة فاس في المملكة 

المغربية.
يــــقــــع الــــــــديــــــــوان فــي 
الــقــطــع  مـــن  58 صــفــحــة 
وقــــد حملت  الــمــتــوســط، 
قــصــائــد الــشــاعــرة كـــل ما 
يـــخـــالـــج قــلــبــهــا وفـــكـــرهـــا 
حــول األنــثــى، التي كتبت 
ــا فـــــي ســبــيــل  ــهــ ــنــ ــا وعــ ــهــ لــ
ــع  ــ ــا ورفـ ــهـ ــتـ ــعـ تـــحـــقـــيـــق رفـ

الظلم الواقع عليها.
تحرص الشاعرة على 
األســـــلـــــوب األنـــــثـــــوي فــي 
تنطلق  الـــتـــي  قــصــائــدهــا 
من عفويتها المعتادة عن 

دفاعها  في  طالب  مليكة 
عن المرأة العربية.

للديوان  تقديمها  في 
تقول الدكتورة نور الهدى 
التعليم  أســتــاذة  الكناني 
بن  اآلداب  بكلية  الــعــالــي 
الحسن  بجامعة  مسيك 
الــثــانــي فـــي الـــمـــغـــرب، إن 
ــدان« اســم  ــوجــ »حـــديـــث الــ
حديث  فهو  مسمى  على 
الشاعرة  تنثره  وجــدانــي، 
ما  بكل  قرائها  يــدي  بين 
الشعرية  تجربتها  تحمل 
مــــــن حــــــب ورومــــانــــســــيــــة 
ــلــــقــــائــــيــــة فــي  وبــــــــــــراءة وتــ
التعبير عن مشاعرها، إذ 
هو مليء باألمل والتأمل.

بــــــــــعــــــــــد اإلصـــــــــــــــــــــــدار 
الـــشـــاعـــرة  تــعــكــف  األول، 
ــة الـــــحـــــائـــــزة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ الـ

ــز  ــوائــ الــــعــــديــــد مـــــن الــــجــ
واألوســــــمــــــة الـــتـــقـــديـــريـــة 
على  والعربية،  المغربية 
ــا الــثــانــي  ــهـ ــوانـ إصــــــدار ديـ
»عـــبـــق الــجــلــنــار« الـــزاخـــر 
تجمعت  شتى  بمواضيع 
لدول  لديها من جوالتها 
ــي الـــســـنـــوات  ــ أوروبــــــيــــــة فـ
األخــــــــــيــــــــــرة. وديــــــوانــــــهــــــا 
قيد  برلين«  إلــى  »رحلتي 

الطبع أيضا.

ال�وج����دان«  »ح�دي����ث 

طال��ب  مليك��ة  للمغربي��ة 

 } غالف الكتاب. } د. نزهة غوطيس.
} غالف الديوان.

ال�صعُر اأيقونُة الِعرفاِن تر�صُمها!
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اأين العدالة التناف�سية 

يا لجنة الم�سابقات؟

اأر�سنال لالقتراب من اللقب.. 

و�سيتي اأمام اختبار ليفربول

دار كليب يقطع الماراثون 

في �ساعتين و�سبع دقائق

ص 4ص 3ص 2 في الموقع اإللكتروني

اقـــرأ
 الملحق الرياضي

} من لقاء سابق بين األهلي واالتحاد

} من لقاء البحرين وسماهيج

} الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة

اليوم انطالق دوري جيل 

الذهب لكرة الطاولة

بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــالــد 
لرئيس  األول  الــنــائــب  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة رئـــيـــس الــلــجــنــة 
كــرة  دوري  يــنــطــلــق  الــبــحــريــنــيــة  األولــمــبــيــة 
خالد  دوري  مبادرة  ضمن  للبراعم  الطاولة 
بن حمد لجيل الذهب، التي تهدف إلى بناء 
جيل رياضي منافس على أعلى المستويات 
وتــأتــي  المقبلة.  الــســنــوات  خـــال  العالمية 
مـــبـــادرات ســمــو الــشــيــخ خــالــد بـــن حــمــد آل 
خليفة لجيل الذهب في ظل اهتمام سموه 
بالقاعدة وتطوير قطاع الفئات العمرية في 
أعربت  المناسبة  وبــهــذه  األلــعــاب.  مختلف 
خليفة  آل  عبدالعزيز  بنت  حــيــاة  الشيخة 
الــبــحــريــنــي  ــاد  االتــــحــ إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
وتقديرها  شكرها  بــالــغ  عــن  الــطــاولــة  لــكــرة 
لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
ستسهم  التي  والمتميزة  الكريمة  مبادرته 
ــعــــة مــــن الــاعــبــيــن  ــاعــــدة واســ ــاد قــ فــــي إيــــجــ
المؤهلين بإذن اهلل على المستويات القارية 
والــدولــيــة فــي ظــل هـــذا االهــتــمــام مــن قبل 
سموه والذي نكن له كل االمتنان والتقدير، 
وجاء ملبيا لطموحات االتحاد إلعداد هذه 
الفئات العمرية لألوالد والبنات بشكل يعزز 
فــي ظــل رعاية  األبــطــال  االســتــدامــة لتوافر 
الــتــي سيبذلها  والـــجـــهـــود  الــكــريــمــة  ســمــوه 

االتحاد لتحقيق رؤية سموه. 
لكرة  الــذهــب  جيل  دوري  أن  وأوضــحــت 
الــطــاولــة يــهــدف إلـــى تــطــويــر قــطــاع الفئات 
تعتبر  التي  المهمة  الفئة  العمرية في هذه 
الــطــاولــة  لــــواء  وســتــحــمــل  للمستقبل  نــــواة 
في  أرحـــب  ــاق  آفـ إلـــى  وإيــصــالــهــا  البحرينية 
الفترة القادمة في ظل حرص االتحاد على 
تــوفــيــر كــافــة االمــكــانــيــات الــمــتــاحــة لألندية 
ــا فـــي مختلف  ــمـ الـــتـــي تــســانــد االتـــحـــاد دائـ
بالفئات  يتعلق  فيما  وخصوصا  الفعاليات 

العمرية.
ــادرة جــيــل الــذهــب  ــبـ ــارت إلـــى أن مـ ــ وأشــ
المواهب  صقل  فــي  كبير  شــأن  لها  سيكون 
وبناء قاعدة قوية في ظل دعم سمو الشيخ 
ــذي سيكون  الــ بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة  خــالــد 
لرياضة  المكتسبات  ويعزز  كبير  مــردود  له 
االنجازات  تحقيق  وسيواصل  الطاولة  كــرة 
الفترة  فــي  البحرينية  لــلــريــاضــة  الــذهــبــيــة 
بــن حمد  خــالــد  دوري  وسينطلق  الــقــادمــة. 
لــجــيــل الـــذهـــب لــفــئــة تــحــت 11 ســنــة لــكــرة 
ــة الـــيـــوم الـــســـبـــت، حــيــث ســتــقــام 3  ــاولـ الـــطـ
وتوبلي  مقابلة،  مع  سار  سيلتقي  مباريات، 

مع سماهيج، وعالي سيواجه االتفاق.

العدد )16444( - السنة الثامنة واألربعون - 
السبت 10 رمضان 1444هـ - 1 أبريل 2023م
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تجمعات الريا�سيين
{ ليس هناك أفضل مكاٍن لتجمعات الرياضيين؛ 
أنديتهم،  غير  الفضيل  الشهر  في  خصوصا،  الُقدامى 
والتي ُيفترض أن تخصص لهم مجالس ضمن منشآتها 
ولو مرة في األسبوع،  الضيافة؛  لهم مستلزمات  وتوفر 
فهذا يزيد من اللحمة والترابط بين قدامى اإلداريين 

والرياضيين والمحبين من أبناء النادي.

في  كما  هــي  ليست  أنديتنا  مــن  األعـــم  األغــلــب   }
رغم  الشمل  ولم  للتجمع  مكاًنا  كانت  وحيث  الماضي 
الرياضيين  من  كثيرا  أن  ولدرجة  المكانية،  مساحتها 
يقضون جل وقتهم في تلك األندية؛ ليس في رمضان 
فقط وإّنما في سائر أشهر العام، بل إنهم من يقومون 

بالتبرع المتناوب فيما يتعلق بواجبات الضيافة.

المستحدثة  والــديــوانــيــات  المجالس  تكون  قــد   }
ــة، ولكن  ســلــبــت هـــذه الــحــالــة االجــتــمــاعــيــة مــن األنـــديـ
المتبادل؛  النقاش  وكذلك  عاًما  فيها  الحضور  يبقى 
الوضع  على  نقاشها  سيقتصر  األندية  مجالس  بينما 
ــاص ويــشــكــل فـــرصـــة اللــتــقــاء  ــخــ ــاضـــي الـــعـــام والــ ــريـ الـ
الاعبين السابقين مع بعضهم بعد أن غّيبتهم ظروف 

ما بعد االعتزال.

ا فقط؛ فقد مّثلت  { طبًعا دور األندية ليس رياضّيً
ا  في السابق أمكنة اجتماعية ووطنية، ولعبت دورا مهّمً
البحرين في فترة ما قبل االستقال،  تاريخ  كتابة  في 
ــا الـــدواويـــن ومــجــالــس  وهــــذا الــــدور ُربــمــا أخــذتــه حــالــّيً
العائات الكبيرة، ولكن ال يمنع أن يكون لألندية دورها 

اإليجابي في لّمٍة لرياضييها والعبيها القدامى.

بحرقة  يتحّدث  وهــو  هاتفني  الرياضيين  أحــد   }
التي يلفها الظام خال  ناديه وغيره من األندية  عن 
استثنينا  إذا  الــشــهــور؛  بــقــيــة  ــا  وُربـــمـ الــفــضــيــل  الــشــهــر 
الذي  الــدور  أين هو  ولكن  المختلفة،  التدريب  ماعب 
ُيفترض أن تقوم به تجاه المنتمين من العبين ُقدامى 
ومشجعين لالتقاء وتبادل اآلراء الرياضية واالستماع 

إلى رؤية الرياضيين.

وإعـــادة  أنديتنا  إنــعــاش  إلــى  ملّحة  الــحــاجــة  إّن   }
وإدارييها  تجاه العبيها  األقل  على  االجتماعي؛  دورهــا 
ا؛ ألن  القدامى، وال أظن أن هذا سيمثل لها عبًئا مادّيً
أفسح  متى  الــدور  بهذا  للقيام  يسعى  من  كثيرا  هناك 
لها المجال لمثل هذا األمر، فهمهم هو التجمع وتبادل 

األحاديث الرابطة بين الماضي والحاضر.

ووجود  اجتماعي  دور  لها  أندية  أظلم  لن  { طبًعا 
تــزيــد على عــدد أصابع  الــمــجــالــس، وهــي ال  مثل هــذه 
ا  اليد الواحدة، ومنها من صنع لنفسه تجمًعا أسبوعّيً
خّصصوا  مشجعون  وهناك  الاعبين،  قدامى  يحضره 
ألنفسهم ديوانية في أحد األندية يدعمونها بأنفسهم 

ومحور نقاشاته عن فرقهم الرياضية.

Alialbasha540@gmail.com

الــثــامــنــة عــشــرة مــن دوري  الــجــولــة  الــيــوم  تفتتح 
ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعد توقف ألكثر 
الــفــيــفــا«، خـــاض فيها منتخبنا  »أيــــام  أســبــوعــيــن  مــن 
فلسطين  كل من  أمــام  مباراتين  القدم  لكرة  الوطني 

وسوريا في تجمع شهر مارس الماضي.
عندما  ما  نوعًا  سهلة  مواجهة  األهلي  ويخوض 
يستضيف على ملعبه بالماحوز فريق البديع الهابط 
تمام  فــي  الثانية  الــدرجــة  أنــديــة  مــصــاف  إلــى  رسمًيا 
في  وهو  المواجهة  يدخل  مساًء، حيث   9:45 الساعة 
المركز السادس برصيد 24 نقطة، ويأمل في استغال 
برصيد  األخــيــر  المركز  يحتل  الـــذي  البديع  هــبــوط 

قــرار لجنة االنضباط في  6 نقاط من رصيده بسبب  )-1( بعد خصم 
»بيت الكرة« بعد انسحابه من مواجهة الرفاع الشرقي.

ويسعى األهــلــي إلــى الــفــوز فــي هــذه الــمــبــاراة والــتــقــدم إلــى منطقة 
األمان في جدول الترتيب. ويدرك مدرب األهلي علي صنقور أن الفوز 

في هذه المباراة يعطيه دافعا معنويا كبيرا لخوض 
ــام الــحــالــة  ــأس جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم أمــ نــهــائــي كـ
البدنية  حالته  أفضل  في  والفريق  المقبل  الجمعة 

والنفسية.
زويد  صديق  الجديد  مدربه  بقيادة  البديع  أمــا 
فيركز على االستفادة من مبارياته المتبقية لكسب 
الثقة ووضع تصور لما يحتاجه الفريق في الموسم 

المقبل.
يلتقي  التوقيت  فــي نفس  يــقــام  آخــر  لــقــاء  وفــي 
فــريــقــا الــحــد والــحــالــة عــلــى اســتــاد الــشــيــخ عــلــي بن 

محمد آل خليفة بعراد.
ويدخل الحد المواجهة وهو في المركز الثامن برصيد 20 نقطة. أما 
الحالة فيمتلك 18 نقطة، وستكون المباراة قوية ومصيرية للجانبين، 
في  البقاء  على  والمنافسة  الــفــوز  تحقيق  فــي  الفريقان  يطمح  حيث 

الدرجة الممتازة دون خوض الملحق أو الهبوط.

اليوم افتتاح اجلولة الـ18 من دوري نا�صر بن حمد

الأهلي يواجه البديع واحلالة يالقي احلد

القدم  كــرة  مباريات  إيقاف  حظر  أمــس،  يــوم  الفرنسي  الكرة  اتحاد  أعلن 
في رمضان، للسماح لاعبين المسلمين باإلفطار وقت غروب الشمس. وأشار 
للجنة  إلكتروني  بريد  إرســـال  تــم  أنــه  إلــى  رسمي  بيان  فــي  الفرنسي  االتــحــاد 
الفرنسي  االتــحــاد  وبــرر  رمــضــان.  في  المباريات  إيقاف  بحظر  يفيد  الحكام، 
موقفه بالتزامه بمبدأ الحياد في كرة القدم، وأن إيقاف المباريات ال يحترم 
اللوائح األساسية لاتحاد. وزاد: »اتحاد الكرة مؤسسة عامة مكلفة من الدولة 
للدفاع عن القيم األساسية للجمهورية الفرنسية، ومنع أي تمييز أو اعتداء 

على كرامة أي شخص ال سيما بسبب معتقداته السياسية والدينية«. 
ووصل األمر باالتحاد الفرنسي للتهديد بتوقيع عقوبات إدارية وانضباطية 
ضد أي حكم يقرر من تلقاء نفسه إيقاف المباراة للسماح بإفطار العب صائم. 
أو  إشـــارة  أي  تصدير  مسابقاتنا  فــي  »ممنوع  بيانه:  الفرنسي  االتــحــاد  وختم 
خطاب له طبيعة سياسية أو أيدلوجية أو دينية، والائحة األساسية تنص على 
أن ملعب كرة القدم ليس ساحة للتعبير عن أفكار دينية أو سياسية بل أماكن 
تلتزم الحياد والمساواة واألخوة، واحترام الحكم، واحترام النفس واآلخرين«.

الحتاد الفرن�سي يرف�ض اإيقاف املباريات لالإفطار

صعد فريق البحرين إلى الدور ربع النهائي من 
النسخة  السلة  لكرة  سلمان  بن  خليفة  كأس  بطولة 
السابعة في الموسم الحالي 2022-2023، وذلك بعد 
فوزه على منافسه سماهيج بنتيجة 68/79 في اللقاء 
الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم 
الحصم. وتأهل البحرين لمواجهة المنامة في الدور 
ربــع الــنــهــائــي، ويــقــام الــلــقــاء يــوم الخميس الــقــادم 6 
أبريل، والفائز منهما يلتقي في الدور نصف النهائي 

مع الفائز من لقاء األهلي واالتحاد اليوم السبت. 
كان  حيث  المتوقع،  األداء  البحرين  يــقــدم  ولــم 

منافسه  أن  بسهولة خاصة  الفوز  يحقق  أن  يفترض 
ولكن  األجــنــبــي،  الــمــحــتــرف  دون  مــن  لــعــب  سماهيج 
وأحــرج  مــبــاراة كبيرة  قــدم  أن سماهيج  مــا حــدث هــو 

البحرين في كثير من الفترات.
 ،)18/16(  ،)23/20( الـــفـــتـــرات:  نــتــائــج  وجـــــاءت 
عباس  علي  البحرين  مــن  وبـــرز   ،)19/18(  ،)19/14(
نقطة   19 ميتشيل  واألمــريــكــي  نقطة   25 بتسجيله 
وعلي أصغر 11 نقطة ونادر شاكر 8 نقاط، بينما كان 
أفضل المسجلين من سماهيج أحمد فتيل 18 نقطة 

وباسل عادل 16 نقطة وسيدعلي محمود 14 نقطة.

»البحرين« ي�سعد اإىل الأ�سعب

يف كاأ�ض »خليفة بن �سلمان«

كتب: أحمد الذهبة

السبت حينما  اليوم  اللقب  عن  الدفاع  األهلي حملة  فريق  يبدأ 
فــي تمام  الـــذي يجمعهما  الــلــقــاء  فــي  فــريــق االتــحــاد  يــواجــه منافسه 
الساعة التاسعة والنصف مساًء على صالة اتحاد السلة بأم الحصم 
بــن سلمان  كــأس خليفة  مــن بطولة  النهائي  ربــع  الـــدور  وذلــك ضمن 

بنسختها السابعة للموسم الحالي 2023-2022.
أن المهمة لن تكون سهلة أمام األهلي بطل النسخ  ومن المؤكد 
في هذا  كبيرة  قدم مستويات  االتحاد  المنافس  الماضية ألن  الثاث 
الموسم وأستطاع التغلب عليه في الدور األول من القسم التمهيدي، 
األهلي  فيها  وفـــاز  متكافئة  الــثــانــي  الـــدور  فــي  مباراتهما  جـــاءت  كما 

بصعوبة في الدقائق األخيرة.
مــن جــانــب آخــر تــبــدو األمـــور غامضة فــي األهــلــي بــشــأن مشاركة 
المحترف األجنبي نظرًا لألمور العالقة  قبل أيام مع االتحاد الدولي 
للعبة الذي أصدر قرار بوقف اصدار رخص تسجيل المحترفين حتى 
تسوية األمور المالية مع محترف الموسم الماضي األمريكي باكيني، 
الــمــوضــوع خال  لحلحلة  بكل جهد  األهــلــي سعى  الــنــادي  بــأن  علمًا 
ردًا من االتحاد  السلة  اتحاد  الماضيين، وال يعلم هل تلقى  اليومين 

الدولي يسمح لألهلي بتسجيل محترفه الجديد أم ال.
وقد تتضح الصورة تمامًا اليوم وبكل تأكيد إذا ما خاض األهلي 
الــلــقــاء مــن دون مــحــتــرف أجــنــبــي ســتــكــون األمــــور غــايــة فــي الصعوبة 
الفائز  ويتأهل  اللقب،  عن  للدفاع  المشوار  ومواصلة  الفوز  لتحقيق 
من هذه المواجهة إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز من لقاء 

المنامة والبحرين.
في المقابل يعيش فريق االتحاد أفضل أيامه ومواسمه ويتطلع 
إلى تحقيق انجاز غير مسبوق، ويحصل الفريق على دعم وتسهيات 
من إدارة النادي، وقد استبدل مؤخرًا المحترف بالتعاقد مع األمريكي 
زمائه  إلى جانب  الفريق  الــذي سيعزز من حظوظ  ايرلي  كلينثوني 
والسيدمحمد  البوسطة  وحــســن  مــاجــد  السيدكاظم  أمــثــال  الــنــجــوم 
حميد ومحمد غزوان وعلي غدير وعلي جاسم، ويقود الفريق المدرب 

الوطني رؤوف حبيل ويساعده ريان المحمود.
بينما يقود األهلي المدرب الوطني عقيل مياد وتضم تشكيلته 
المحترف كل من علي عقيل وميثم جميل  المتوقعة في حال غياب 

وهشام سرحان ومحمد كويد وصباح حسين.

يف ربع نهائي كاأ�س »خليفة بن �سلمان«

الأهلي يبداأ حملة الدفاع عن اللقب اأمام الحتاد
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ــي  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ الـــــــــــتـــــــــــزامـــــــــــًا بـ
التوعية  نشر  فــي  المتواصل 
عن أهمية النحل في نظامنا 
الــبــيــئــي، اســتــضــافــت كـــل من 
رولـــــــــز-رويـــــــــس مــــــوتــــــور كــــــارز 
الــــشــــرق األوســــــــط وإفـــريـــقـــيـــا 
دبي،  كارز  موتور  ورولز-رويس 
21 طــالــبــًا مـــن مـــدرســـة نـــورد 
حب  يمألهم  الدولية  أنجليا 
لزيارة  والــفــضــول  االســتــطــاع 
نادي  في  رولــز-رويــس  منحلة 

خور دبي للجولف واليخوت.
هـــــــــذه الـــــــمـــــــبـــــــادرة تـــعـــنـــي 
ــر لـــكـــل أفـــــــــراد عــائــلــة  ــيـ ــثـ ــكـ الـ
رولــــــز-رويــــــس، حــيــث اكــتــظــت 
مــنــحــلــة رولــــز-رويــــس بــطــاب 
العمرية  الفئات  مختلف  من 
السحري  بالعالم  ليستمتعوا 
االستثنائية  الــكــائــنــات  لــهــذه 
مختلف  فــي  مشاركتهم  عــبــر 

األنشطة التعليمية.
لكيفية  مــراقــبــتــهــم  بــعــد 
ــل الــخــلــيــة  ــ عــمــل الــنــحــل داخـ
بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى مــــقــــدمــــٍة 
وجــلــســة أســئــلــة وأجـــوبـــة، بــدأ 
ــطـــاب يــومــهــم بــجــولــة في  الـ
الــمــراحــل  ومــراقــبــة  المنحلة 
المختلفة لدورة حياة النحل. 
كل  على  التعرف  واستطاعوا 
تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم الــمــبــهــرة 
وأهــمــيــة الــتــلــقــيــح بــاإلضــافــة 
كل  وتصميم  بناء  كيفية  إلــى 

خلية من الخايا رولز-رويس 
بــنــيــت خصيصًا  الــتــي  الــســت 

لتتماشى مع مناخ دبي. 
بــعــد تــزويــدهــم بــكــنــٍز من 
تعلم  الـــقـــّيـــمـــة،  الـــمـــعـــلـــومـــاٍت 

الــــطــــاب الــكــثــيــر عــــن تــربــيــة 
الــــنــــحــــل وقـــــــامـــــــوا بـــصـــنـــاعـــة 
وتــلــويــن حــوض مــائــي للنحل 
العالمي  المياه  يوم  بمناسبة 
النحل  لمساعدة  مــارس(   22(

المياه بسهولة، كما  في سرب 
ــتـــخـــرج الــــطــــاب الــرحــيــق  اسـ
أقــراص  مختلف  من  الذهبي 
العسل، وكذلك تعلموا كيفية 
ــن الـــعـــســـل  ــيــ ــا بــ ــ الـــتـــمـــيـــيـــز مــ

ــيـــقـــي والـــــتـــــجـــــاري فــي  الـــحـــقـ
جلسة تذوق خاصة. 

منحلة دبي 
تمت تسمية خايا النحل 
في  الــتــي  بتلك  تيمنًا  الــســت 
جودوود وهي فانتوم، جوست، 
وروح  كــالــيــنــان،  داون،  ــث،  ــ رايــ
منحلة  كــل  صنعت  الــســعــادة. 
الــمــطــلــي  األرز  خــــشــــب  مـــــن 
بــــالــــلــــون األبــــيــــض لــيــتــحــّمــل 
درجــــــات الــــحــــرارة والـــرطـــوبـــة 
دبي وهو حاليًا  المرتفعة في 
يـــقـــارب 60 ألــف  مـــوطـــن لــمــا 
إمــاراتــيــة  نحلة وســتــة مــلــكــات 
هيئة  قبل  من  تقديمها  تمت 
أبــوظــبــي لـــلـــزراعـــة والــســامــة 
ويتم   )ADAFSA( الغذائية 
رعايتها بعناية من قبل خبراء 
مـــن مــؤســســة الــنــحــالــيــن في 

اإلمارات العربية المتحدة.
المنحل  إطـــاق  يــوم  منذ 
الــــــــذي صــــــــادف يــــــوم الــنــحــل 
مــايــو 2021،  فــي 20  الــعــالــمــي 
ــــس مــوتــور  ــز-رويـ ــ أســهــمــت رولـ
كارز الشرق األوسط وإفريقيا 
دبي،  كارز  موتور  ورولز-رويس 
ــادة الــوعــي الــعــام حــول  فــي زيــ
أهـــمـــيـــة الـــنـــحـــل فــــي نــظــامــنــا 

البيئي.

منحل���ة رولز-روي����س في دب���ي مفعمة بالن�ش���اط

أعلنت أودي الشرق األوسط إطاق حملة من 
العروض المميزة احتفااًل بشهر رمضان المبارك. 
وتشمل الحملة مجموعة من العروض على عديد 

من عائلة سيارات أودي. 
وفي أبوظبي، سيتمتع العماء بباقة الخدمة 
المجانية الممددة عبر ثماني سنوات، مع ضمان 
الكيلومترات،  تحديد  بــدون  سنوات  خمس  مدته 
أودي  وكــيــل  يــقــدم  كما  مــجــانــًا.  الــســيــارة  وتسجيل 
باقة  يشمل  عــرضــًا  عــمــان  وسلطنة  البحرين  فــي 
الــخــدمــة الــمــجــانــيــة الــمــمــتــدة خــمــس ســنــوات مع 
المساعدة  وخــدمــة  ســنــوات،  خــمــس  أودي  ضــمــان 
عــلــى الـــطـــريـــق مـــدتـــه خــمــس ســـنـــوات أيـــضـــا، بل 

وتسجيل السيارة مجانًا.
عرضًا  للعماء  أودي  وكيل  يقدم  لبنان  وفــي 
يشمل تعرفة جمركية بقيمة 15,000 ليرة لبنانية 
مـــع بـــاقـــة الـــخـــدمـــة الــمــجــانــيــة الـــمـــمـــددة خمس 
ســـنـــوات وخـــدمـــة الــصــيــانــة الــمــجــانــيــة مـــدة ثــاث 
الطريق  على  المساعدة  وخدمة  وضمان  سنوات 
مــدة ثــاث ســنــوات. أمــا فــي األردن وقــطــر، فيقدم 
الــمــجــانــيــة  الــخــدمــة  بـــاقـــة  لــلــعــمــاء  أودي  وكـــيـــل 
الــمــمــددة عــشــر ســنــوات مــع ضــمــان مــدتــه خمس 

سنوات على طــرازات مختارة. كما يمكن للعماء 
السعودية  الــعــربــيــة  والمملكة  والــكــويــت  دبـــي  فــي 
الحصول على ضمان مدته خمس سنوات وعرض 
الخدمة المجانية الممددة خمس سنوات وخدمة 
خمس  مدتها  الطريق  على  المجانية  المساعدة 

سنوات على طرازات مختارة.
يــودون  الــذيــن  أودي  عــمــاء  إلــى  بالنسبة  أمــا 
إضافة الـ e-tron إلى عائلتهم خال هذا الشهر 
البحرين،  أبوظبي،  عماء  بإمكان  فإنه  الفضيل، 
موسمية  بامتيازات   e-tron GTشراء واألردن، 

حصرية.
التنفيذي لشركة  المدير  بندر،  كارستن  وقال 
في جميع  وكاؤنا  »يسعى  األوســط:  الشرق  أودي 
إلى  المبارك  المنطقة خال شهر رمضان  أنحاء 
تقديم أفضل العروض والمزايا لعمائنا احتفااًل 
بالشهر الكريم، مما يجعله أفضل وقت في العام 

المتاك سيارة جديدة أودي«.
رمضان  التقدم..   – الحملة  عــروض  أن  يذكر 
مــن اآلن وحــتــى نهاية  تــتــوافــر   - اإللـــهـــام  مــصــدر 
الشرق  أودي في منطقة  شهر رمضان لدى وكاء 

األوسط.

رم�����ش��ان  »ال���ت���ق���دم..  ح��م��ل��ة  ت��ط��ل��ق  اأودي 

م�����ش��در الإل�����ه�����ام« ف���ي ال�������ش���رق الأو����ش���ط

أعــلــنــت شــركــة الــســيــارات األوروبـــيـــة، 
لمجموعة  والمعتمد  الحصري  الوكيل 
الحملة  إطـــاق  الــبــحــريــن،  فــي   BMW
ــيــــة مـــــع عــــــــروض مــوســمــيــة  ــانــ الــــرمــــضــ
 ،BMW حصرية على مختلف مركبات 
باإلضافة إلى ميزات حصرية مع بداية 

شهر رمضان المبارك. 
وتــســتــمــر الــحــمــلــة حــتــى 21 أبــريــل، 
 BMW حــيــث تــتــيــح لــمــالــكــي مــركــبــات
ــادة  ــفــ ــتــ والــــعــــمــــاء الـــمـــحـــتـــمـــلـــيـــن االســ
مــن وفـــــورات ومـــزايـــا كــبــيــرة فــي صــاالت 
عرض BMW التابعة لشركة السيارات 

األوروبية. 
ويمكن للمشترين الجدد االستفادة 
إلـــى 2,000 ديــنــار  مــن حــســومــات تــصــل 
بحريني باقة خدمة BMW الشاملة*، 
إلى  لــمــدة تصل  الــســيــارة  تغطي  والــتــي 
كــيــلــومــتــر،   120,000 أو  ســــنــــوات  ســــت 
وضمان BMW*، لمدة تصل إلى خمس 
سنوات أو 200,000 كيلومتر. كما سيكون 
مؤهلين  الجدد   BMW سيارات  مالكو 
للسنة  مجاني  وتسجيل  لتأمين  أيــًضــا 
النوافذ  تظليل  إلــى  بــاإلضــافــة  األولـــى، 
مــجــانــًا مــن خـــال الــعــرض الــرمــضــانــي 
المميز. وإلى جانب العروض الحصرية 
الجديدة،  السيارات  لمشتري  المتاحة 
ــة الـــــســـــيـــــارات األوروبــــــيــــــة  ــ ــركـ ــ ــــدم شـ ــقـ ــ تـ
الطريق مجانًا  على  لعمائها مساعدة 
لـــمـــدة خــمــس ســـنـــوات شــامــلــة لجميع 

ــرازات.  وتـــقـــدم الــشــركــة فـــي إطـــار  ــ ــطـ ــ الـ
أسبوعية  سحوبات  الرمضانية  حملتها 
ــعـــرض، لــلــحــصــول على  لـــــزوار صــالــة الـ
 BMW فرصة ربح هدايا نمط حياة من
المبتكرة  بــاالكــســســوارات  واالســتــمــتــاع 
على  وتعليقًا  الــعــامــة.   مــن  والــمــمــيــزة 

هذا الموضوع، قال ديفيد مكجولدريك، 
مــديــر عـــام شــركــة الــســيــارات األوروبـــيـــة: 
لهذا  الرمضانية  إعان حملتنا  »يسرنا 
العام وتوفير ميزات وحسومات حصرية 
 BMW على مجموعة من أكثر مركبات
طلبًا في مملكة البحرين، انسجامًا مع 

روح الــعــطــاء والــخــيــر فــي شــهــر رمــضــان 
بـــأن حــمــلــتــنــا ستلقى  الـــمـــبـــارك. ونــثــق 
إقبااًل كبيرًا من عمائنا، إذ ُيعد الوقت 
مــثــالــيــًا لــاســتــفــادة مــن عـــروض فــريــدة 
ــرازات  وُمـــجـــزيـــة المـــتـــاك إحـــــدى الــــطــ

.»BMW الفاخرة من

BMW تطل���ق الحمل���ة الرم�شانية مع مي���زات ح�شرية

نـــظـــمـــت جــمــعــيــة األعــــمــــال 
اليابانية  البحرينية  والصداقة 
بــالــتــعــاون مـــع هــيــئــة الــبــحــريــن 
تاريخية  جولة  واآلثـــار  للثقافة 
ــالـــم الـــمـــنـــامـــة حـــيـــث بـــدأ  ــعـ لـــمـ
ــال فـــي  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــــتــــجــــمــــع واالســ
الـــــذي يقع  مـــركـــز الــمــعــلــومــات 
ــن بــاب  ــي الـــطـــابـــق األرضــــــي مـ فـ
البحرين وهو المبنى التاريخي 
ــل الـــــرئـــــيـــــســـــي إلـــــى  ــ ـــدخـــ ـــ ــمـ ـــ ــ وال
ســـوق الــمــنــامــة صــمــمــه تــشــارلــز 
في  الــحــاكــم  مستشار  بلجريف 
عام 1949م وزيارة متحف مكتب 
الـــبـــريـــد الـــــذي افــتــتــح فـــي عــام 
2015م  عـــام  فـــي  لــيــكــون  1884م 
التاريخية  معرضًا دائمًا للصور 
ــة ومـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــاريـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ والـ
تعكس  التي  البريدية  الطوابع 
تــاريــخ الــخــدمــات الــبــريــديــة في 
الــمــمــلــكــة، ثـــم تـــم زيــــــارة دائــــرة 

ــذي نــقــل  ــ الـــجـــمـــرك الــمــبــنــى الــ
مكتب البريد إليه في عام 1947م 
واســـتـــقـــر فــيــه مــنــذ ذلــــك الــيــوم 
تراثيًا،  تاريخيًا  موقعًا  ويعتبر 
ــــوق الـــبـــهـــارات  ثــــم جـــولـــة فــــي سـ
والــحــلــوى وســـوق الــذهــب وســوق 
العجم مرورًا بالمساجد والمآتم 
شريناتجي  الهندوسي  والمعبد 
ــدم الــمــعــابــد الــهــنــدوســيــة في  أقــ
الــمــنــطــقــة، والـــمـــشـــي فـــي طــرق 
وصواًل  التراثية  المنامة  فرقان 
ــق الـــحـــطـــب وجــلــســة  ــريــ إلــــــى فــ
ــم الـــعـــريـــض  ــأتــ ــي مــ ــ نـــقـــاشـــيـــة فـ
العريض.   ومأتم محمد حسين 
واشـــتـــمـــلـــت الـــجـــولـــة بــرنــامــجــا 
تثقيفيا عن البحرين والتعايش 
السلمي وتاريخ المنامة وتجربة 
بــــعــــض الـــــمـــــأكـــــوالت الــشــعــبــيــة 
البحرينية، وفي نهاية البرنامج 
ــي  ــ ــانــ ــ ــــى األغــ ــلـ ــ تـــــــم الـــــتـــــفـــــرج عـ

ساحة  فــي  البحرينية  الشعبية 
باب البحرين، وفي الختام تقدم 
الجمعية  رئيس  العريض  ناصر 
المنظمين  جميع  الــى  بالشكر 
بن  خليفة  الشيخ  رأسهم  وعلى 
رئــيــس هيئة  خــلــيــفــة  آل  أحــمــد 
البحرين للثقافة واآلثار وهدى 
إدارة  مديرة  العلوي  عبدالغفار 
االتصال والترويج وهناء محمد 
خميس ومحمود حافظ برهون 
مــــن هــيــئــة الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة 
واآلثـــــــــار عـــلـــى حـــســـن تــعــاونــهــم 
والــتــنــســيــق الــمــمــيــز الـــذي أثمر 
ــة. الـــجـــولـــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ ــاح الــ ــنــــجــ بــ
كــانــت بــحــضــور أعـــضـــاء وأهــالــي 
ــارة  ــفـ الـــجـــمـــعـــيـــة ومـــمـــثـــلـــي الـــسـ
األعمال،  رجــال  وكبار  اليابانية 
الــــذيــــن أبـــــــدوا إعـــجـــابـــهـــم بــهــذه 
الجولة التاريخية للتعرف على 

التاريخ العريق للمنامة.

»الأع�����م�����ال ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال���ي���اب���ان���ي���ة« ت��ن��ظ��م 

ج����ول����ة ل���م���ع���ال���م ال����م����ن����ام����ة ال���ت���اري���خ���ي���ة

فـــوًزا  إيــفــانــز  حــقــق ميتش 
ثــمــيــًنــا لــفــريــقــه جــــاغــــوار تــي 
فــــي ســبــاق  ريــســيــنــغ  ســــي إس 
جــولــيــوس بــيــر ســـاو بـــاولـــو إي 
بـــري أمــــام جــمــهــور يــزيــد على 
23 ألف مشجع، فيما أنهى كل 
من نيك كاسيدي )من إنفجن 
ــرد )مـــن  ــيــ ريـــســـيـــنـــغ( وســـــــام بــ
تــي ســي إس ريسينغ(  جــاغــوار 
بين  الفارق  وبلغ  مًعا.  السباق 
السائقين الثاثة نصف ثانية 

فقط بعد سباق شيق للغاية.
وشـــــهـــــد الـــــســـــبـــــاق بــــدايــــة 
ــي حــلــبــة  ــ ــة فــ ــ ــويـ ــ حــــمــــاســــيــــة قـ
ســـاو بـــاولـــو الــتــي تــتــضــمــن 11 
إيفانز  تمّكن  حيث  منعطًفا، 
من شق طريقه بين السائقين 
النهاية، بعد  إلى خط  وصــواًل 
الــمــركــز  فــــي  ــبـــاق  الـــسـ ــدأ  ــ بـ أن 
ــثـــالـــث. فــقــد تـــولـــى الــســائــق  الـ
الــنــيــوزيــلــنــدي زمــــام الــمــبــادرة 
السباق  صــدارة  على  واستولى 
مــــن مـــواطـــنـــه كـــاســـيـــدي بــعــد 
لـــفـــات إلــى  أن أضــيــفــت بــضــع 
ــوادث أثـــرت  ــ الــســبــاق بــســبــب حـ

على السامة.
وقام إيفانز بحركة حاسمة 
يتمكن  لـــم  إذ   ،32 الــلــفــة  فـــي 
التفوق  من  بيرد  وال  كاسيدي 
الرغم  على  الصدارة  في  عليه 
الحصول  مــن  بــيــرد  تمكن  مــن 
عـــلـــى بـــضـــع نــــقــــاط إضـــافـــيـــة 
بـــفـــضـــل تـــقـــدمـــه الـــمـــبـــهـــر مــن 
البداية.  عند  العاشر  المركز 

أكثر  السباق  كاسيدي  وتصدر 
ــان ســعــيــًدا  ــ ــرة ولـــكـــنـــه كـ ــ مــــن مـ
وصوله  مثلت  التي  بالنتيجة 
ــى مــنــصــة الـــتـــتـــويـــج لــلــمــرة  ــ إلـ
وذلك   – التوالي  على  الثالثة 
ألول مـــرة خـــال مــســيــرتــه في 

الفورموال إي.
أمـــــا حـــامـــل لـــقـــب بــطــولــة 
)من  فــانــدورن  ستوفل  الــعــالــم 
بـــيـــنـــســـكـــي(  إس  دي  ــق  ــ ــريــ ــ فــ
الــســبــاق مــن المركز  بـــدأ  فــقــد 
بــصــدارتــه في  واحــتــفــظ  األول 
الـــمـــراحـــل الـــمـــبـــكـــرة، مــتــفــوًقــا 
ــيــــو فـــيـــلـــكـــس دا  ــلــــى أنــــطــــونــ عــ
كــوســتــا )مــــن فــريــق تــــاغ هــويــر 
لــلــفــورمــوال إي( خــال  بــورشــه 
الــجــولــة األولـــى وحــتــى وصــول 
الــســبــاق الــــى مــنــتــصــفــه. وبـــدا 
مــــن الــمــســتــحــيــل االحـــتـــفـــاظ 
ــة 14  ــولــ ــي الــــجــ ــ ــدارة فـ ــ ــــصـ ــالـ ــ بـ
ــًرا الـــــى حــــــدوث ثـــاثـــة أو  ــظــ نــ
ثــم تفوق  ومــن  تغييرات  أربــعــة 
ــيـــدي وتــــصــــدره الـــســـبـــاق.  كـــاسـ
ولــكــن فـــانـــدورن أنــهــى الــســبــاق 
فـــي الــمــركــز الـــســـادس بــعــد أن 
واجـــه صــعــوبــات مــنــذ الــبــدايــة، 
إلـــى  ــتـــراجـــع  فـ كـــوســـتـــا  دا  ــا  ــ أمـ
ــع وتـــمـــكـــن مــن  ــ ــرابـ ــ الـــمـــركـــز الـ
الــوصــول إلــى الــمــراكــز األولــى 
لــفــتــرات قــصــيــرة، ولــكــن انتهى 
ــًدا عــــن مــنــصــة  ــيـ ــعـ بــــه األمــــــر بـ
إيريك  جــان  وتمكن  التتويج. 
بينسكي(  إس  دي  )مـــن  فــيــرن 
المركز  فــي  السباق  إنــهــاء  مــن 

الخامس.
الترتيب  مــتــصــدر  وتــمــّكــن 
بـــاســـكـــال ويـــرلـــيـــن )مــــن فــريــق 
ــاغ هـــويـــر بـــورشـــه لــلــفــورمــوال  تــ
إي( من التقدم من المركز 18 
المركز  إلى  البداية ليصل  في 
ــابـــع فــــي نـــهـــايـــة الـــســـبـــاق،  الـــسـ
فيما أنــهــى جــايــك هــيــوز )مــن 
إي(  للفورموال  مكارين  نيوم 
الــســبــاق ثــامــًنــا، مــتــقــدًمــا على 
رينيه راست  الفريق  زميله في 
وسيبساتيان  تاسًعا  حّل  الــذي 
بــويــمــي مـــن إنــفــجــن ريــســيــنــغ 
والـــــــذي حـــصـــل عـــلـــى الــمــركــز 
جايك  يستطع  ولـــم  الــعــاشــر. 
ديــنــيــس )مــــن فــريــق أفــاالنــش 
إي(  لــــلــــفــــورمــــوال  أنـــــدريـــــتـــــي 
ــى خــــط الــنــهــايــة  ــ الــــوصــــول إلـ
بعد تصادم مع دان تيكتوم من 

فريق نيو 333.
وبـــنـــتـــيـــجـــة هــــــذا الـــســـبـــاق 
ــه  ــتـــفـــظ ويـــرلـــيـــن بـــصـــدارتـ احـ
ترتيب بطولة العالم للسائقين 
بواقع 86 نقطة، وجاء دينيس 
بمجموع  الــثــانــي  الــمــركــز  فـــي 
كـــاســـيـــدي  يـــتـــبـــعـــه  نـــقـــطـــة   62
بـــفـــارق نــقــطــة واحــــــدة فــقــط. 
ويتفوق فريق تاغ هوير بورشه 
إنــفــجــن  عــلــى  إي  لـــلـــفـــورمـــوال 
ريــســيــنــغ فـــي تــرتــيــب الــفــريــق 
مــقــابــل  نــقــطــة   144 بــمــجــمــوع 
تي  جــاغــوار  يحتل  فيما   ،104
سي إس ريسينغ المركز الثالث 

بمجموع 83 نقطة.

ف����ري����ق ج�����اغ�����وار ي���ه���ي���م���ن ع���ل���ى ال���������ش����دارة

اإي ال���ف�������ورم�����������ول  ���ش��������ب��������اق��������ات  اأول  ف�������ي 

ــادرة كــريــمــة مـــن شــركــة  ــبـ ــمـ بـ
ــيــــم خــلــيــل كــــانــــو، أطــلــقــت  إبــــراهــ
ــر( والـــتـــي  ــيـ مــــبــــادرة )ســــــال الـــخـ
تــوزيــع 500 سلة  تــم مــن خــالــهــا 
رمـــضـــانـــيـــة لـــلـــمـــحـــتـــاجـــيـــن عــلــى 
منتسبي نادي إبراهيم خليل كانو 
وجمعية  لــلــوالــديــن  االجــتــمــاعــي 
ــة الــــوالــــديــــن،  ــايــ ــرعــ الـــبـــحـــريـــن لــ
وشملت المبادرة من ذوي الدخل 
المحدود من كبار المواطنين من 
خارج منتسبي الجمعية والنادي.

ــه صـــــــــرح أحــــمــــد  ــتــ ــهــ مـــــــن جــ
إدارة  مجلس  رئيس  البنا  محمد 
جمعية البحرين لرعاية الوالدين 
بجديدة  ليست  الــمــبــادرة  هــذه  أن 
كانو  إبــراهــيــم خليل  شــركــة  عــلــى 
رأســهــم  وعــلــى  عليها  والــقــائــمــيــن 
ــيــــم  ــد بـــــن إبــــراهــ ــمـ الــــوجــــيــــه مـــحـ
كانو  خليل  إبراهيم  وعائلة  كانو 
الـــمـــعـــطـــاءة، فــأيــاديــهــم الــبــيــضــاء 
ــدة بــــالــــخــــيــــر فـــــــي جـــمـــيـــع  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ مـ
مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة. ويــكــفــيــنــا 
فـــــخـــــرًا فـــــي جـــمـــعـــيـــة الـــبـــحـــريـــن 
بــإدارة  نقوم  أن  الــوالــديــن  لرعاية 
إحــدى هــذه الــمــبــادرات مــن خال 
اســـتـــام وتــشــغــيــل نــــادي إبــراهــيــم 
للوالدين  االجتماعي  كانو  خليل 
وزارة  مــع  المجتمعية  بــالــشــراكــة 
الصرح  هذا  االجتماعية  التنمية 
المحرق  محافظة  في  المتكامل 
ــات كــبــار  ــاجـ ــيـ ــتـ والــــــــذي يــلــبــي احـ

المواطنين.

توزي�ع �ش�ال الخي�ر عل�ى 500 اأ�ش�رة
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ارحموهن كي تن�شط الأرحام

مما يعيب العمل الخيري في بلداننا أنه يتم في أحوال كثيرة 
تكتبه  ما  غالبًا من خالل  ذلك  ويكون  لمناشدات،  استجابة  فقط 
ـــراد وبـــلـــدان- تستحق الــمــســاعــدة بسبب  الــصــحــف عــن حـــاالت -أفـ
الــرأس، وليس  الفأس على  أنها تكون بعد وقوع  أي  ظروف قاهرة، 
عمال منظما تحسبا لطوارئ أو وضعا في االعتبار أن هناك دائما 
من هم بحاجة إلى عون إنساني، على هيئة طعام أو دواء أو كساء، 
ينتظرون  وال  الخير،  عمل  على  مجبولون  أنــاس  بيننا  وبالتأكيد 
عون  إلى  يحتاجون  أحــوال من  بأنفسهم  يتقصون  بل  المناشدات 
أوقــفــوا جـــزءا من  المطلوب، وهــنــاك مــن  الــدعــم  إليهم  ويــقــدمــون 
على  ومــا  الــعــقــارات  باألخيرة  وأعــنــي  و»الصلبة«  السائلة  ثرواتهم 

شاكلتها من ممتلكات تدّر عائدات وأرباحا ثابتة لعمل الخير.
بلداننا،  في  الخيري  العمل  في  معيبا  قصورا  ألمس  ولكنني 
الــنــادر  فــمــن  الــخــيــري،  الــعــمــل  لمعنى  فهما ضيقا  أو  فــهــم  وســـوء 
صندوقًا  ينشئون  األشــخــاص  مــن  مجموعات  أو  شخصًا  تجد  أن 
-مثال- لرعاية الطالب الفقراء أو النوابغ وتمكينهم من استكمال 
أو تحديدا لغسل كلى من يعانون  الخارج،  أو في  تعليمهم داخليًا 
من توقف كلياتهم عن العمل، وبحمد اهلل فقد ازداد اهتمامنا كدول 
وأفراد بأحوال ذوي االحتياجات الخاصة »المعاقين« فصارت هناك 
جمعيات  لدينا  وصــارت  لهم،  والعناية  الرعاية  لتقديم  كثيرة  دور 
)وهم  المدخنين  بيد  تأخذ  وأخــرى  والسرطان  السكري  لمرضى 
أيضًا ذوو احتياجات خاصة وإن كانوا يعانون نوعًا من اإلدمان غير 

الخبيث جدًا(.
ولكن هناك شريحة كبيرة من الناس كتبت عنها مرارا وسأظل 
أكتب عنها، مازالت تعاني إهمال أهل الخير والجمعيات الخيرية، 
بينما أرى أنها أجدر بالرعاية. وقد سبق لي أن كتبت أكثر من مرة 
نفسية  »إعــاقــة«  اإلنــجــاب يسبب  مــن  الــحــرمــان  أن  إلــى  منبهًا  هنا 
كــان سببها عدم  أحــيــانــا، )حـــاالت طــالق بالجملة  غــائــرة ومــدمــرة 
الخصوبة،  بــعــدم  المتهمة  -عــــادة-  الــزوجــة  فيها  وتــكــون  اإلنــجــاب 
فيتم تسريحها بمعروف أو بالكرت األحمر(، ويكون األلم مضاعفًا 
أقسى  فمن  جسدية.  عّلة  عــن  ناتجًا  الحرمان  ذلــك  يكون  عندما 
ألوان العذاب النفسي الحرمان من األطفال، والناس األسوياء في 
وجه  على  إنسان  من  ومــا  للنسل،  طلبا  يتزاوجون  البلدان  جميع 
ُحـــرم نعمة اإلنــجــاب، ويــعــانــي في  األرض إال ويــعــرف عــزيــزًا لــديــه 
صمت أو ألم صارخ من ذلك الحرمان، ويصبح ألم من ليس لديهم 
أطفال جارحًا وداميًا عندما تكون حالة العقم التي يعانونها قابلة 
للعالج ولكنهم ال يملكون الموارد لتلقي العالج الالزم والذي يكون 
هناك  أن  -مــجــددا-  أرى  فإنني  باختصار  التكاليف.  بــاهــظ  عـــادة 
العون  تقديم  الوحيدة  مهمتها  أكثر  أو  جمعية  قيام  يستوجب  ما 

المادي لمن حرموا اإلنجاب بسبب علل طارئة قابلة للعالج.
في العشرين من نوفمبر من العام الماضي انعقد في العاصمة 
ما  أغرب  وكان  األجنة،  وعلم  التناسل  مؤتمر حول  براغ  التشيكية 
عند  العقم  حــاالت  مــن  الكثير  أن  هــو  فيه  المشاركون  عليه  اتفق 
أنه قد تتمتع المرأة بدورة شهرية  التوتر، بمعنى  النساء منشؤها 
تحبل.  ال  ولكنها  طبيعي،  نحو  على  مبايضها  وتعمل  منتظمة 
بالواليات  بأتالنتا  إيــمــوري  جامعة  من  بيرغا  البروفيسور  وقالت 
المتحدة إن التوتر والشد العصبي يحرمان نسبة كبيرة من النساء 
األزواج  فيه  يتسبب  النساء  منه  تعاني  الــذي  والتوتر  الحمل،  من 
في غالب األحــوال فـ»سي السيد« يريدها أن تكون طباخة وكناسة 
ووناسة ودادة ومديرة أعمال وسكرتيرة وحارسًا ليليًا )تبقى يقظانة 
الباب  له  تفتح  أن  منها  ويريد  الفجر  قبيل  سيادته  يرجع  أن  إلى 
فاحتماالت  بأجر  عاملة  الــزوجــة  كانت  وإذا  جــوعــان(.  يصيح:  ثــم 
المكتب  في  السيد  سي  فهناك  مضاعفة  تصبح  بالتوتر  إصابتها 

وسي السيد األكبر في البيت.
إنجاب  عــدم  في  سببًا  وعنجهيتك  بعصبيتك  تكون  قد  يعني 
زوجتك فـ»ِحل« عنها قليال، عسى أن يرزقها اهلل وإياك العيال بعد 

أن تهنأ براحة البال.

طـــرحـــت شـــركـــة فــرنــســيــة حــقــيــبــة يــد 
نسائية تعتبر األكثر ندرة في العالم، ومن 
ــى ثــمــنــًا عــلــى اإلطـــــــالق، حيث  ــلـ بــيــن األعـ
من  نيزك سقط  إنها مصنوعة من حطام 
من  أكــثــر  قبل  األرض  كــوكــب  على  الفضاء 
ُيـــعـــرف حــتــى اآلن  ألـــف ســنــة، فــيــمــا ال   55
ومن  المنتجة  الشركة  عليه  حصلت  كيف 
ثم قامت باستخدامه في صناعة الحقيبة.
جريدة  نشرتها  الــتــي  التفاصيل  وفــي 
عليها  واطــلــعــت  البريطانية،   »DailyMail«
التي  الفارهة  الحقيبة  فإن  »العربية.نت«، 
هبطت على أســواق األزيــاء والموضة يبلغ 
ثمنها 40 ألف يورو، هي األولى من نوعها، 
حــيــث إنـــهـــا مــصــنــوعــة مـــن مـــــادة فــضــائــيــة 
السنين،  آالف  قبل  األرض  كوكب  اخترقت 
فضاًل عن أن الشائع هو أن تكون الحقيبة 
الصخور  مــن  ولــيــس  الجلد  مــن  مصنوعة 

القادمة من الفضاء.
الحقيبة  الــفــرنــســيــة  الــشــركــة  وأعــلــنــت 
 Mini( اســـم  عليها  أطــلــقــت  الــتــي  الــفــارهــة 
هــذه  إن  وقـــالـــت   ،)Meteorite Swipe Bag
تصنيعه  تــم  مــحــدود  ــدار  إصـ هــي  الحقيبة 
من مادة »الراتنج« إضافة إلى صخور القمر 
التي سقطت على األرض قبل 55 ألف عام، 
وتـــم اكــتــشــافــهــا فـــي عـــام 1968 فـــي جــنــوب 

فرنسا.
ويبلغ قياس الحقيبة تسع بوصات من 
أعلى الحزام إلى أسفله، كما أن التصميم 
والتصميم  اآلثــار  علم  بين  بمهارة  »يجمع 
ما  بحسب  والــبــدائــي«،  الكالسيكي  والــفــن 

قالت شركة كوبرني.
وقت  فــي  الفرنسية  الــشــركــة  ــدرت  وأصــ
بــالــكــامــل من  يــد مــصــنــوعــة  ســابــق حقيبة 
جــنــيــه   2200 ــابـــل  ــقـ مـ الـــشـــفـــاف  الـــــزجـــــاج 
ــة مــا يتم  إســتــرلــيــنــي، مــا يتيح لــلــنــاس رؤيـ

حمله بالداخل.

ومن غير الواضح عدد وحدات حقيبة 
الــنــيــزك الــمــعــروضــة لــلــبــيــع، لــكــن الــشــركــة 
تحذر من أن العنصر غير قابل لالسترداد 
بــســبــب »طــبــيــعــتــه الـــخـــاصـــة«، وتــضــيــف أن 
عن  قلياًل  »ستختلف  بيعها  يتم  وحــدة  كل 
األخرى« بسبب أنها مصنوعة بشكل يدوي 

وحصري، لكنها ستأتي مع شهادة أصالة.
ــقــــول الـــشـــركـــة عـــلـــى مــوقــعــهــا عــلــى  وتــ
اإلنترنت: »كل قطعة مصنوعة يدويًا بشكل 
قلياًل  الشكل  يختلف  قــد  لــذلــك  حــصــري، 

عن الصورة«.
وعلى الرغم من أن الحقيبة مصنوعة 
 1.8( أرطــال   3.9 تــزن  فإنها  الصخور،  من 
كجم(، أي أنها أقل من متوسط وزن حقيبة 
اليد العادية، بحسب ما تؤكد »ديلي ميل«.

ــادرة الــمــصــنــوعــة مــن  ــ ــنـ ــ والــحــقــيــبــة الـ
فــرنــســا،  فـــي  تـــم تصميمها  الــقــمــر  صــخــرة 
لــكــن صــنــاعــتــهــا تــمــت يـــدويـــًا فـــي إيــطــالــيــا 
مصنع  بواسطة  الحقيبة  فــي  دمجها  وتــم 

إيطالي.
ومن غير الواضح كيف حصلت الشركة 
على الصخرة أو أين كانت في آخر 55 عامًا 
منذ اكتشافها في جنوب فرنسا. حيث من 
المحتمل أن تكون الشركة قد اشترتها من 
متحف أو من مؤسسة خاصة معنية بجمع 

هذه النوادر.
والنيزك هو قطعة صلبة من الحطام 
مـــن صـــخـــرة فــضــائــيــة تــنــشــأ فـــي الــفــضــاء 
وتــنــجــو مــن مـــرورهـــا عــبــر الــغــالف الــجــوي 

لتصل إلى سطح األرض.

حقيبة ن�شائية م�شنوعة من مواد ف�شائية.. ب�شعر خيالي
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ت��ل��ف��زي��ون اإي����ران����ي ي��ع��ت��ذر 

ب�����ع�����د ب������ّث������ه م�������ش���ه���د 

زوج����ي����ن ي����ت����ب����ادلن ق��ب��ل��ة 
ــتـــذارا بــعــد بــّثــه مشهدا  أصــــدر تــلــفــزيــون رســمــي إيـــرانـــي اعـ
لزوجين يتبادالن قبلة قصيرة، وفق ما أفادت وكالة أنباء محلية 

أمس. 
يحظر عرض أي اتصال جسدي بين الرجال والنساء على 

القنوات الرسمية اإليرانية.
يــصــّور  مــشــهــدا  الخميس  الترفيهية  نسيم  قــنــاة  وعــرضــت 
أثناء  حديقة  فــي  ثـــوان  لبضع  قبلة  يــتــبــادالن  شابين  زوجــيــن 

مرورهما أمام كاميرا خفّية تسّجل برنامج مقالب. 
انتشر المقطع من برنامج »الخارقون األربعة« على وسائل 

التواصل االجتماعي. 
ويظهر المقطع الزوجين لمدة ثالث ثواٍن وهما يسيران في 

حديقة في العاصمة طهران خالل تصوير مقلب. 
في بيان نشرته وكالة أنباء الطلبة اإليرانية أمس، اعتذرت 

نسيم عن »خطأ نتج عن إهمال فريق اإلنتاج«. 
وأضافت أنها »ستتعامل بحزم مع المسؤولين عن اإلهمال 

بعد التحقيق«. 
الحكومي  الــتــلــفــزيــون  فــي  مــذيــعــان  اعــتــذر  عـــام 2021،  فــي 
-وهما متزوجان- بعد تعانقهما خالل بث مباشر، ما أثار جدال. 

وقد أكدا عدم علمهما بأنهما كانا على الهواء مباشرة. 

تصوير: عبداألمير السالطنة

في مبادرة إنسانية حرص أصدقاء الرائد سعد ناصر الهزاني رحمه اهلل 
وذلــك من خــالل عمل خيري يستعيدون  الــراحــل،  زميلهم  ذكــرى  إحياء  على 
وفــروا  المبارك، حيث  رمضان  في شهر  بها  يقوم  كــان  التي  الطيبة  مآثره  به 
1050 وجبة إفطار صائم وقاموا بتوزيعها على عدد من المناطق في مملكة 

البحرين.
المبادرة  الراحل وصاحب فكرة  إبراهيم ثاني أحد أصدقاء  وقال خليفة 
ومسؤول  العاصمة  في شرطة  يعمل  كــان  اهلل  رحمه  الهزاني  سعد  الــرائــد  إن 
أعمال  فــي  دائــمــا  مــبــادرا  وكـــان  المجتمعية،  والــشــراكــة  المجتمع  عــن شــرطــة 
الخير، ويحض جميع أصدقائه على المساهمة في األعمال الخيرية وخاصة 
خالل شهر رمضان المبارك، لذلك أحببنا أن نستذكر الراحل في هذا الشهر 

الفضيل من خالل عمل خيري.
أو من خارج  العمل  الفكرة اسهم فيها جميع زمالئه سواء من  وأضــاف: 
العمل، وتم توفير 1050 وجبة إفطار صائم، وقسمنا أنفسنا إلى مجموعتين؛ 
األولى قامت بتوزيع الوجبات بالقرب من منطقة النعيم بالمنامة، والثانية 

في منطقة القضيبية، باإلضافة إلى توزيع عدد من الوجبات في الرفاع.
بالخلق  يتمتع  كــان  الــراحــل  أن  مــؤكــدا  الــراحــل حديثه  واختتم صــديــق 
الطيب والمعاملة الحسنة مع الجميع، وكان محبوبا من جميع أصدقائه، لذا 

جاءت هذه المبادرة وندعو اهلل أن يتقبلها في ميزان حسناته.

اإح��ي��اء ���ش��ائ��م  اإف���ط���ار  وج��ب��ة   1050 ت���وزي���ع 

ل���ذك���رى ال���رائ���د ���ش��ع��د ال��ه��زان��ي رح��م��ه اهلل

كتبت: زينب إسماعيل

ــرة  ــ ــجـ ــ ــشـ ــ ــم الـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ يـــــــــــــروي فـ
عمق  عبدعلي  حــســن  للمخرج 
األلـــــــم الـــــــذي يـــعـــتـــري مـــرضـــى 
الــســكــلــر وهـــو يــنــخــر أجــســادهــم 

كما تنخر الشجرة.
يتناول الفيلم حكاية طفلة 
تربت وسط أسرة تنكر إصابتها 
ــة الــمــجــتــمــع  ــيـ ــلـــر خـــشـ ــالـــســـكـ بـ
بها  ينتهي  وهــو  الــعــالج،  وتلقي 
اإلدمــان بسببه، كما تعتقد  إلى 

األسرة.
وأطـــلـــق عــلــى الــفــيــلــم لفظ 
ــا  ــهـ ــاتـ ــزيـ الــــشــــجــــرة تـــيـــمـــنـــا بـــرمـ
مبينة  المتناقضة،  المتشابكة 
كــاتــبــة الــفــيــلــم حـــــوراء مــرهــون: 
»لــلــشــجــرة رمـــزيـــات عـــديـــدة قد 
ــنــــي بـــعـــضـــهـــا، فـــهـــي الــــمــــأوى  أعــ
ــة والـــــظـــــل واإلدمــــــــــان  ـــلــ ــائـ ـــعــ والـ
والجذر، وفي باطنها ثمر وعالج 

لألمراض واألوجاع«.
ــســـن  وأكــــــــــــــد الـــــــمـــــــخـــــــرج حـ
الــفــيــلــم الــخــامــس  عــبــدعــلــي أن 

الــــذي يــقــدمــه لــلــســكــلــر يــتــنــاول 
المعاناة  زوايــا  زاويــة مهملة من 
التي يعيشها مرضى السكلر في 
رئيسي  بشكل  ترتبط  البحرين، 
بالعائلة والعذاب المزمن الذي 
يمكن أن يؤرق الوالدين واألبناء 
بسبب صرخات األلم المصاحبة 

لنوبات السكلر.
وأضـــــــــــــــاف: »بــــــالــــــرغــــــم مـــن 
التي  الواسعة  التوعية  حمالت 

العقدين  في  البحرين  شهدتها 
نشهد  مــازلــنــا  فإننا  األخــيــريــن، 
لــمــصــابــي  كـــثـــيـــرة  زواج  حــــــاالت 
السكلر بدافع الحب، وهو الذي 
بقصص  بــدأ  كما  ينتهي  ال  قــد 
يوم  فــي  طــرفــان  عاشها  جميلة 
ما، وهذا ما نطرحه في الفيلم«.
وأوضــــحــــت حــــــوراء مــرهــون 
ــم  األلــ قـــصـــص  ــي  فــ ــــوج  ــولـ ــ الـ أن 
لـــمـــحـــاربـــي الـــســـكـــلـــر ومـــحـــاولـــة 

ترجمتها إلى نصوص سينمائية 
ألغام  حقول  فــي  بــالــولــوج  أشبه 
مـــكـــشـــوفـــة، تــــــدرك فــيــهــا مــوقــع 
لمسه،  عــن  تعجز  لكنك  اللغم 
التحدي األساسي في  وهذا هو 
نقل قصص األلم، الذي يتمثل 
الجروح  مالمسة  مسؤولية  فــي 
خلق  عــن  واالبــتــعــاد  المكشوفة 
انـــفـــجـــارات غــيــر مــحــســوبــة في 
االدراك العام لمشاهدي الفيلم 
ــراف مــؤثــريــن فـــي واقـــع  ــ مـــن أطـ

محارب السكلر.
واختتمت مرهون قائلة: في 
نتخذ  ال  نحن  »الــشــجــرة«  فيلم 
موقًفا وال نحاول تقريع أي فئة، 
انــمــا هـــي مــحــاولــة لــــدق جــرس 
فـــي مـــكـــان صـــامـــت والــتــلــصــص 
األســر  مــن  العديد  حكاية  على 

البحرينية من نافذة فنية.
عـــــــرض فـــيـــلـــم »الــــشــــجــــرة« 
أمــل8(  خــالل مــهــرجــان )همسة 
على مسرح الصالة الثقافية في 
المنامة، وذلك يوم الخميس 30 

مارس 2023.

»ال�ش�كلر« مر�ش�ى  األ�م  عم�ق  م�ن  فيل�م  ال�ش�جرة.. 

اأن�������ث�������ى ح����������وت ت����ن����ال 

ع���ام���ا   50 ب���ع���د  ح���ري���ت���ه���ا 

ف�����ي الأ�������ش������ر ب���ف���ل���وري���دا
المائية  لألحياء  حوضا  ان  الخميس  يــوم  مــســؤولــون  قــال 
اتفاق مع نشطاء مدافعين عن حقوق  الى  في فلوريدا توصل 
الحيوان إلطــالق ســراح لوليتا، وهــي أنثى حــوت من نــوع أوركــا 
الــحــوض  فــي  كــيــلــوجــرامــا وظــلــت محتجزة  تـــزن 2268  الــقــاتــل 

المائي منذ أكثر من نصف قرن.
وقال حوض ميامي سيكواريوم إنه توصل الى »اتفاق ملزم« 
الحوت  أنثى  إلعــادة  الربحية  غير  لوليتا  أصدقاء  منظمة  مع 
التي توقفت في اآلونة االخيرة عن تقديم عروضها الى موئل 

في شمال غرب المحيط الهادئ في غضون عامين.
وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن لوليتا البالغة من العمر 
قبالة سياتل.  فــي خليج صغير   1970 عــام  أســرهــا  تــم  عاما   57
وقالت الصحيفة ان خطة إعادة لوليتا الى موطنها الطبيعي 

تتطلب موافقة اتحادية.
وقالت دانييال ليفين كافا رئيسة بلدية ميامي ديد كاونتي 
في مؤتمر صحفي ان عملية إعادة لوليتا الى موطنها استغرقت 
سنوات بدأت بنقل ملكية الحوض المائي إلى شركة دولفين كو. 
الربحية  غير  المنظمة  مع  شراكة  في  الحقا  الشركة  ودخلت 

لتقديم الرعاية الطبية ألنثى لحوت.
وأوقـــفـــت شــركــة ســـيـــوورلـــد انــتــرتــيــنــمــنــت الــمــالــك الــســابــق 
 .2016 عام  تدريجيا  القاتلة  الحيتان  عروض  المائي  للحوض 
وتقاعدت لوليتا التي كانت ذات يوم من أهم معالم الجذب في 
تغيرت  أن  بعد   2022 مــارس  في  الــعــروض  تقديم  عن  الحوض 

االدارة.
كو  دولفين  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ألــبــور  ادواردو  وقــال 
في بيان: »إيجاد مستقبل أفضل للوليتا هو أحد االسباب التي 

دفعتنا إلى االستحواذ على حوض ميامي لألحياء المائية«.
وثائقي  فيلم  بــعــد  زخــمــا  لوليتا  تــحــريــر  مسعى  واكــتــســب 
أسر  الضوء على  عــام 2013 سلط  الــســوداء«  »األســمــاك  بعنوان 

حيتان أوركا.
ونــاضــل مــدافــعــون عــن حــقــوق الــحــيــوان لــســنــوات مــن دون 
جدوى أمام القضاء النتزاع حرية لوليتا بعد أن أضافت االدارة 
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي في عام 2015 حيتان أوركا 

الى قائمة االنواع المهددة باالنقراض.
وحيتان أوركا من الثدييات ذات الميول االجتماعية القوية 
يبلغ  حتى  تعيش  وقــد  طبيعية،  مفترسات  عليها  تتغذى  وال 

عمرها 80 عاما.

»جاد اأوف وور راجناروك« تنال خم�شا 

الفيديو  لألعاب  »بافتا«  جوائز  من 
في مفاجأة مساء الخميس حصدت »غاد أوف وور راغناروك« 
البريطانية  »بافتا«  جوائز  من  خمسًا   )God of War Ragnarok(
لعبة«  »أفضل  بلقب  الفوز  من  تتمكن  لم  لكّنها  الفيديو،  أللعاب 

 .)Vampire Survivor( »الذي نالته »فامباير سورفايفر
التحريك  فــئــات  ــاروك« جــوائــز  ــنـ راغـ وور  أوف  ــاد  »جـ وُمــنــَحــت 
وأفضل  جـــادج  لكريستوفر  ممثل  وأفــضــل  والموسيقى  والــصــوت 
ممثل مساعد لاليا دي ليون هيز. كذلك نالت جائزة لعبة العام 

نتيجة تصويت الجمهور. 
وهـــذه الــلــعــبــة مــن »بـــالي ســتــايــشــن« هــي الــجــزء الــتــاســع من 
ألعاب »جاد أوف وور« التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتتناول  سلسلة 
إصداراتها  وتتواصل  كراتوس،  يدعى  يوناني  إله  نصف  مغامرات 

منذ عام 2018 في عالم األساطير االسكندنافية. 
لعبة  أفضل  جائزتي  على  فحصل  سورفايفر«  »فامباير  أمــا 

وأفضل تصميم. 
وتتسم هذه اللعبة ببساطة رسومها الغرافيكية ونمطها، حيث 
ضد  ممكنة  فترة  أطــول  الحياة  قيد  على  البقاء  الالعب  يحاول 

موجات متتالية من الوحوش. 
ووزعت جوائز »بافتا غيمز« للمرة التاسعة عشرة في العاصمة 
غيمز«  »لندن  لمهرجان  الثامنة  الـــدورة  إطــار  ضمن  البريطانية 

الذي يستمر إلى 8 أبريل. 
واحـــدة من  لــنــدن  إن  الــمــهــرجــان مايكل فرينش  مــديــر  وقـــال 
المدن التي تضم أكبر عدد من مبتكري ألعاب الفيديو، مشيرًا إلى 
أن عدد الشركات المتخصصة في هذا المجال فيها يتجاوز 700. 



ال�����ش��رط��ة الأوروب����ي����ة

كوكايي�ن  ع��ص��ابة  تفك��ك 

طنا   17 وت�ص�ادر  برازيلي�ة 
أفــــادت وكــالــة إنــفــاذ الــقــانــون األوروبـــيـــة 
)يــــوروبــــول( بــــأن الــمــحــقــقــيــن فـــي الــبــرازيــل 
الــمــخــدرات  لتهريب  دولــيــة  شبكة  اكــتــشــفــوا 
وصــــــــادروا كــوكــايــيــن بـــمـــلـــيـــارات الــــــــدوالرات. 
الجمعة  أمــس  فــي الهـــاي  يــوروبــول  وأعلنت 
وضبط  العملية.  خــال  شخصا   15 اعتقال 
وأصــوال،  الكوكايين  من  17 طنا  المحققون 
وتعد  دوالر.  مليون   87 نحو  معا  قيمتهما 
ــذه ضــمــن أكــبــر الــعــصــابــات فـــي الــبــرازيــل،  هـ
بحسب يوروبول، وقد أغرقت أوروبا بشحنات 
هــائــلــة مــن الــكــوكــايــيــن. وبــحــســب يـــوروبـــول، 
كاملة،  العصابة  عملية  المحققون  اكتسح 
ــى مــابــس  ــوي إلــ ــاراجــ ــي بــ ــن فـ ــورديـ ــمـ ــن الـ مـ
ــنـــفـــذي غـــســـل األمــــــــوال الـــذيـــن  الـــشـــحـــن ومـ
غير  األنشطة  عــائــدات  مــع  يتعاملون  كــانــوا 
القانونية. كما اتخذت الشرطة خطوات في 
أنهم  يــتــردد  ــراد  أفـ أصـــول  لــمــصــادرة  إسبانيا 
التحقيق  وتــواصــل  الــعــصــابــة.  إلـــى  ينتمون 
ــم »الــعــمــلــيــة هــيــنــتــرالنــد«  ــ الــــــذي حـــمـــل اسـ
الشرطة  وكــالــة  عــامــيــن، بحسب  ــدار  مـ عــلــى 

األوروبية. 

رئيس  صــورة  مــع  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  ناشطو  تفاعل 
لتوليه  ليلة  أول  في  عائلته  يؤم  وهو  يوسف  أسكتلندا حمزة  وزراء 
ليكون  أسكتلندا،  لــوزراء  رئيسا  عاًما(   37( يوسف  وأصبح  منصبه. 
أول مسلم يتولى هذا المنصب في التاريخ، وذلك بعدما أقر أعضاء 
تولى  وبالتالي  لهم،  زعيما  اختياره  االستقالي  الوطني  الــحــزب 
بشكل تلقائي منصب رئيس وزراء الباد، وهو المنصب الذي يسمى 
في بريطانيا )الوزير األول(. وبذلك أصبح حمزة يوسف أول رئيس 

من أصول غير أسكتلندية يتولى هذا المنصب في الباد.
ونشر يوسف عبر صفحته الرسمية في »تويتر«، معلًقا عليها: 

»قضيت أنا وعائلتي ليلتنا األولى في بيت BUTE )المقر الرسمي 
الــيــوم..  البرلماني  التصويت  بعد  أسكتلندا(  وزراء  رئيس  إلقــامــة 
BUTE كما هو  لحظة خاصة إلمامة عائلتي في الصاة في بيت 
معتاد بعد اإلفطار مًعا«. وخلقت الصورة التي نشرها رئيس الوزراء 
إذ  االجتماعي،  التواصل  منصات  على  واسًعا  تفاعا  األسكتلندي 
أبدى مغردون إعجابهم بذلك. وكان من ضمن من تفاعل مع األمر 
قال  الــذي  العثماني  الــديــن  سعد  السابق  المغربي  الــــوزراء  رئيس 
حكومة  رئيس  األحـــوال:  مبدل  »سبحان  »تــويــتــر«:  فــي  حسابه  عبر 
أســكــتــلــنــدا الــجــديــد حــمــزة يــوســف يـــؤم أفــــرد عــائــلــتــه فـــي الــصــاة 

انتقاله  بعد  هــنــاك  يقضيها  ليلة  أول  فــي  الحكومة  رئــاســة  بمقر 
تتم  بنعمته  الــذي  الحمد هلل  المنصب..  توليه  عقب  عائلته  رفقة 
الصالحات«. وغردت الكاتبة هند اإلرياني قائلة: »أسعدني جدا خبر 
أسكتلندا.  في  حكومة  رئيس  منصب  المسلم  يوسف  حمزة  تولي 
دولــة  فــي  بالصاة  منصبه  ويفتتح  الدينية  طقوسه  يــمــارس  وأنـــه 
يأتي  أن  وأتمنى  غيرهم.  مثل  بــمــســاواة  األقــلــيــات  تعامل  علمانية 
اليوم الذي تعامل فيه األقليات الدينية في الدول المسلمة بنفس 

درجة المساواة«.

تفاعل وا�صع مع �صورة رئي�س وزراء ا�صكتلندا وهو يوؤم عائلته في ال�صالة

بع��د  16 واإ�صاب���ة   35 مق�ت���ل 

الهند  في  مدرج  بئر  �صقف  انهيار 
آخـــرون   16 وأصــيــب  عــن 35 شخصا حتفهم  يــقــل  مــا ال  لــقــي 
أفاد  الهند حسبما  مــدرج في مدينة بوسط  بئر  انهيار سقف  بعد 
مسؤول بالحكومة المحلية. وذكر مسؤولون أن الحادث وقع أثناء 
رام  بمهرجان  أنــدور لاحتفال  في مدينة  داخــل معبد  زوار  تجمع 
بالحكومة  كبير  مــســؤول  وقــال  الخميس.  يــوم  الهندوسي  نافامي 
بينما  قتلى   35 على  وعــثــر  شخصا   18 أنــقــذنــا  لــرويــتــرز  المحلية 
األقل  أن 75 على  إعــام محلية  وذكــرت وسائل  آخـــرون.  أصيب 16 
من أفراد الجيش وفرق اإلنقاذ عملوا على مدار اليوم إلزالة الركام 

مستخدمين الحبال والسالم النتشال من سقطوا في البئر. 

}  إجاء ضحايا الحادث.

البيان��ات حماي��ة  ه�يئ���ة 

الإي���ط���ال���ي���ة ت��ح��ج��ب

»����ص���ات ج���ي ب���ي ت��ي«
استخدام  اإليطالية  السلطات  حجبت 
»شــات  االصطناعي  الــذكــاء  مــحــادثــة  منصة 
مؤقتا.  الواسعة،  الشعبية  ذات  تــي«  بي  جي 
الــبــيــانــات اإليــطــالــيــة  وأعــلــنــت هيئة حــمــايــة 
أمــــس الــجــمــعــة أنــــه ســيــتــم حــظــر مــعــالــجــة 
شــركــة »أوبـــــن إيــــه آي« األمــريــكــيــة لــبــيــانــات 
تحقيقات  فتح  إلى  وأشــارت  المستخدمين، 
الشركة  الهيئة  مــســؤولــو  ويــتــهــم  األمــــر.  فــي 
القائمة على المنصة بعدم الشفافية الكافية 
التي  المعلومات  بشأن  المستخدمين  تجاه 
ــود أســــاس قــانــونــي لها  تــحــفــظــهــا، بــعــدم وجــ
وجمعها.  المستخدمين  بــيــانــات  لــتــخــزيــن 
ومن ضمن المخاوف أيضا غياب عدم توافر 
فـــاتـــر وحــــواجــــز عــلــى اســـتـــخـــدام األطـــفـــال 
لــيــس من  والـــذيـــن  لــلــمــنــصــة،  دون 13 عــامــا 
البرنامج على أي  المفترض أن يستخدموا 

حال وفقا للشروط واألحكام. 

يف ا�ستنكار حلملة الكراهية.. 

برم�ص�ان  يحتف�ي  ال�ص�ويدي  الإع�الم 
فــي الــوقــت الـــذي تــزامــنــت فيه بــدايــة شهر رمــضــان مــع حملة 
رفــض  فــي  تمثلت  الــســويــد،  فــي  الــمــتــطــرف  اليمين  كــراهــيــة شنها 
تقديم  الباد،  في  أكبر حزب  ثاني  السويد«  »ديقراطيو  حزب مثل 
األول  األســبــوع  شــهــد  الــرحــمــة،  شــهــر  بــحــلــول  للمسلمين  التهنئة 
وتقّبل  والتآخي  التنوع  تعكس  الفضيل مشاهد عديدة  الشهر  من 
استنكار  رمضان.  في  للصيام  السويدي  المجتمع  مكونات  معظم 
كـــان أول تلك  تــلــك،  الــكــراهــيــة  الــســويــديــة لحملة  وســائــل اإلعــــام 
المشاهد التي نادت بالعيش المشترك والترحيب بطقوس وعادات 
المسلمين في شهر رمضان، فيما كان واضحا تزايد اهتمام وسائل 
اإلعام السويدية بحلول شهر رمضان. وأفردت صحيفة أفتونبادت 
مقاال تناولت فيه معاني رمضان األساسية بالنسبة إلى المسلمين، 
وربطتها باإلساموفوبيا وخطاب كراهية اليمين الذي يعاني منه 
فقرة  السويدي  التلفزيون  خصص  فيما  السويد،  في  المسلمون 
وقــال  الــرمــضــانــيــة.  الــدرامــا  عــن  للحديث  الثقافية  أخــبــاره  ضمن 
لـ»إرم نيوز«: »أصبحا نرى طقوس رمضان  محمد باكير )39 عاما( 
السويدية،  والوكاالت  وأخباره في جميع الصحف ووسائل اإلعام 
وبعضها خصص تقارير اقتصادية عن شهر رمضان في ظل األزمة 
لبناني  وهــو  باكير  وأضــاف  األســعــار«.  وارتــفــاع  الراهنة  االقتصادية 
الجنسية: »أجواء رمضان في السويد جميلة جدا هذا العام، نقوم 
من  ابــتــداء  اإلسامية،  هويتنا  وتعزيز  الشرقية  تقاليدنا  بإحياء 
المنزل ومرورا بالمسجد وانتهاء بالشارع السويدي الذي يحتفل 

معنا ويشاركنا الطقوس الروحانية بشكل كبير«.
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} اإلعام يرحب بطقوس وعادات المسلمين

معظمهم  شــخــًصــا،   11 لــقــي 
حادث  في  مصرعهم  النساء،  من 
مــــــــــروري مــــــــــروع، فـــــي مــحــافــظــة 
ــرب الــعــاصــمــة  ــ »الـــخـــمـــيـــســـات« قــ
اصطدام  بعد  الــربــاط؛  المغربية 
ــرة. ووقـــــع  ــجــ ــشــ ســـــيـــــارة عــــمــــال بــ
الحادث عندما اصطدمت حافلة 
صـــغـــيـــرة لــنــقــل الــــركــــاب بــشــجــرة 
فــقــدان  »بــعــد  ريــفــيــة  فــي منطقة 
ســائــقــهــا الــســيــطــرة عــلــيــهــا«، وفــق 

السلطات المحلية.
وقال فؤاد خرماز مندوب وزارة 
الخميسات:  بمحافظة  الصحة 
»لــــــــأســــــــف ارتــــــفــــــعــــــت حـــصـــيـــلـــة 
بينهم  قــتــيــًا،  إلـــى 11  الــضــحــايــا 
تسع نساء«، هن عامات زراعيات، 
الجرحى  »حـــاالت  أن  إلــى  مشيًرا 
قضائي  تحقيق  وفتح  مستقرة«. 
الكشف عن كل ظروف  أجل  »من 
وسبق  الحادثة«.  هذه  ومابسات 
ــوام األخــيــرة  ــ أن ســجــلــت فــي األعـ
حـــــــوادث مــــــرور مــمــاثــلــة أســـفـــرت 
عــن مــصــرع عــامــات زراعــيــات في 

مــنــاطــق ريــفــيــة. وتــشــهــد الــطــرق 
متكررة  حــوادث  عموًما  المغربية 

ــاب، الــتــي  ــ ــركــ ــ ــقـــل الــ لــــحــــافــــات نـ
تــعــد وســيــلــة انــتــقــال أســاســيــة في 

المحدود  الــدخــل  لــذوي  المغرب 
خصوًصا.

الخميس،  يــوم  مــســاء  شخصان  لقي 
مصرعهما جراء إصابتهما بعيارات نارية، 
ــيـــب 3 آخـــــــرون بــــجــــروح، جــــراء  فــيــمــا أصـ
أبو  منطقة  في  اندلعت  عائلية  مشاجرة 
عــلــنــدا شـــرق الــعــاصــمــة األردنـــيـــة عــّمــان. 
األردنــيــة في  العام  وذكــرت مديرية األمــن 
بـــيـــان صــــدر عــنــهــا نــشــرتــه وســـائـــل إعـــام 
محلية، أن مشاجرة عائلية اندلعت شرق 
العاصمة عّمان أسفرت عن وفاة شخصين 
تــعــرضــا إلصــابــة مــبــاشــرة بــعــيــارات نــاريــة. 
وأفادت مديرية األمن العام كذلك، بإصابة 
3 أشــخــاص آخــريــن بــجــروح – لــم تكشف 
المستشفى  إلــى  نقلهم  وجـــرى   - سببها 
ــان الــــذي  ــيـ ــبـ لــتــلــقــي الــــعــــاج. وحـــســـب الـ
عامر  العقيد  قــال  المديرية  باسم  صــدر 
تمكنت  األمنية  الــقــوات  »إن  الــســرطــاوي: 
المشاركة  ــراف  األطــ مــن  عــدد  مــن ضبط 
الجهات  باشرت  حين  في  المشاجرة،  في 
إلحالتها  تمهيدا  التحقيق؛  المختصة 

إلى القضاء«.

م��غ��رب��ي��ا  11 م�����ص��رع  ن�������ص���اء..  م��ع��ظ��م��ه��م 

ف��������ي ح�������������ادث م���������������روري م��������روع

}  الحادث المروع.

الأردن ف��ي  عائلي��ة  م�ص��اجرة  اإث��ر  اإ�صاب��ات  و3  وفات��ان 

العوا�ص��ف اأول���ى  ت��صه���د  ب���غداد 

ال����رم����ل����ي����ة ه��������ذا ال����ع����ام 
هي  أمــس،  ترابية  عاصفة  بغداد  والعاصمة  الــعــراق  غــرب  شهد 
تتكرر  الــذي أصبحت  الصحراوي  البلد شبه  في  العام،  األولــى هذا 

فيه هذه الظاهرة المناخية وال سيما خال فصل الربيع. 
الترابية  العواصف  من  عشرات  الماضي  العام  العراق  وضربت 

المماثلة خال فصل الربيع كان عددها غير مسبوق. 
أجــواء  والــرمــال  الغبار  مــن  كثيفة  برتقالية  كتل  أمــس  وغــّطــت 

بعض المناطق العراقية. 
من  غّطت طبقات  فيما  كبير،  بشكل  الرؤية  مستوى  وانخفض 

التراب السيارات والمنازل، كما شاهد مراسلون في فرانس برس. 
محافظة  من  أمــس  بعد ظهر  العاصفة  وصلت  الــريــاح،  وبفعل 
األنــبــار فــي غــرب الــعــراق إلــى بــغــداد ومحافظة صــاح الــديــن. ولم 
تحِص السلطات المحلية حتى اآلن عدد األشخاص الذين أدخلوا 

إلى المستشفيات جراء اضطرابات في التنفس ناجمة عن الغبار. 
»استنفار  بيان  فــي  العراقية  الصحة  وزارة  أعلنت  األثــنــاء،  فــي 
المؤسسات الصحية كافة الستقبال حاالت االختناق التي قد تحدث 

بسبب موجة الغبار«. 
إن  بــرس  لفرانس  النقل  وزارة  إعــام  الصافي مدير  وقــال ميثم 

»الرحات الجوية مستمرة حاليًا«. 
وخال ربيع عام 2022 شّلت العواصف الترابية المتكررة حركة 
وعّرضت  والــمــؤســســات،  الــمــدارس  بتعطيل  وتسببت  الــجــوي  النقل 
اآلالف لحاالت من االختناق أدخلوا على أثرها إلى المستشفيات. 

وبحسب الخبراء، فإن هذه الظاهرة المناخية قد تزداد سوءًا في 
العراق. ومع تراجع األمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر 
يعّد العراق من الدول الخمس األكثر عرضًة لآلثار السلبية للتغير 

المناخي في العالم وفق األمم المتحدة. 
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اأين العدالة التناف�سية 

يا لجنة الم�سابقات؟

اأر�سنال لالقتراب من اللقب.. 

و�سيتي اأمام اختبار ليفربول

دار كليب يقطع الماراثون 

في �ساعتين و�سبع دقائق

ص 4ص 3ص 2 في الموقع اإللكتروني

اقـــرأ
 الملحق الرياضي

} من لقاء سابق بين األهلي واالتحاد

} من لقاء البحرين وسماهيج

} الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة

اليوم انطالق دوري جيل 

الذهب لكرة الطاولة

بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــالــد 
لرئيس  األول  الــنــائــب  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة رئـــيـــس الــلــجــنــة 
كــرة  دوري  يــنــطــلــق  الــبــحــريــنــيــة  األولــمــبــيــة 
خالد  دوري  مبادرة  ضمن  للبراعم  الطاولة 
بن حمد لجيل الذهب، التي تهدف إلى بناء 
جيل رياضي منافس على أعلى المستويات 
وتــأتــي  المقبلة.  الــســنــوات  خـــال  العالمية 
مـــبـــادرات ســمــو الــشــيــخ خــالــد بـــن حــمــد آل 
خليفة لجيل الذهب في ظل اهتمام سموه 
بالقاعدة وتطوير قطاع الفئات العمرية في 
أعربت  المناسبة  وبــهــذه  األلــعــاب.  مختلف 
خليفة  آل  عبدالعزيز  بنت  حــيــاة  الشيخة 
الــبــحــريــنــي  ــاد  االتــــحــ إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
وتقديرها  شكرها  بــالــغ  عــن  الــطــاولــة  لــكــرة 
لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
ستسهم  التي  والمتميزة  الكريمة  مبادرته 
ــعــــة مــــن الــاعــبــيــن  ــاعــــدة واســ ــاد قــ فــــي إيــــجــ
المؤهلين بإذن اهلل على المستويات القارية 
والــدولــيــة فــي ظــل هـــذا االهــتــمــام مــن قبل 
سموه والذي نكن له كل االمتنان والتقدير، 
وجاء ملبيا لطموحات االتحاد إلعداد هذه 
الفئات العمرية لألوالد والبنات بشكل يعزز 
فــي ظــل رعاية  األبــطــال  االســتــدامــة لتوافر 
الــتــي سيبذلها  والـــجـــهـــود  الــكــريــمــة  ســمــوه 

االتحاد لتحقيق رؤية سموه. 
لكرة  الــذهــب  جيل  دوري  أن  وأوضــحــت 
الــطــاولــة يــهــدف إلـــى تــطــويــر قــطــاع الفئات 
تعتبر  التي  المهمة  الفئة  العمرية في هذه 
الــطــاولــة  لــــواء  وســتــحــمــل  للمستقبل  نــــواة 
في  أرحـــب  ــاق  آفـ إلـــى  وإيــصــالــهــا  البحرينية 
الفترة القادمة في ظل حرص االتحاد على 
تــوفــيــر كــافــة االمــكــانــيــات الــمــتــاحــة لألندية 
ــا فـــي مختلف  ــمـ الـــتـــي تــســانــد االتـــحـــاد دائـ
بالفئات  يتعلق  فيما  وخصوصا  الفعاليات 

العمرية.
ــادرة جــيــل الــذهــب  ــبـ ــارت إلـــى أن مـ ــ وأشــ
المواهب  صقل  فــي  كبير  شــأن  لها  سيكون 
وبناء قاعدة قوية في ظل دعم سمو الشيخ 
ــذي سيكون  الــ بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة  خــالــد 
لرياضة  المكتسبات  ويعزز  كبير  مــردود  له 
االنجازات  تحقيق  وسيواصل  الطاولة  كــرة 
الفترة  فــي  البحرينية  لــلــريــاضــة  الــذهــبــيــة 
بــن حمد  خــالــد  دوري  وسينطلق  الــقــادمــة. 
لــجــيــل الـــذهـــب لــفــئــة تــحــت 11 ســنــة لــكــرة 
ــة الـــيـــوم الـــســـبـــت، حــيــث ســتــقــام 3  ــاولـ الـــطـ
وتوبلي  مقابلة،  مع  سار  سيلتقي  مباريات، 

مع سماهيج، وعالي سيواجه االتفاق.
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تجمعات الريا�سيين
{ ليس هناك أفضل مكاٍن لتجمعات الرياضيين؛ 
أنديتهم،  غير  الفضيل  الشهر  في  خصوصا،  الُقدامى 
والتي ُيفترض أن تخصص لهم مجالس ضمن منشآتها 
ولو مرة في األسبوع،  الضيافة؛  لهم مستلزمات  وتوفر 
فهذا يزيد من اللحمة والترابط بين قدامى اإلداريين 

والرياضيين والمحبين من أبناء النادي.

في  كما  هــي  ليست  أنديتنا  مــن  األعـــم  األغــلــب   }
رغم  الشمل  ولم  للتجمع  مكاًنا  كانت  وحيث  الماضي 
الرياضيين  من  كثيرا  أن  ولدرجة  المكانية،  مساحتها 
يقضون جل وقتهم في تلك األندية؛ ليس في رمضان 
فقط وإّنما في سائر أشهر العام، بل إنهم من يقومون 

بالتبرع المتناوب فيما يتعلق بواجبات الضيافة.

المستحدثة  والــديــوانــيــات  المجالس  تكون  قــد   }
ــة، ولكن  ســلــبــت هـــذه الــحــالــة االجــتــمــاعــيــة مــن األنـــديـ
المتبادل؛  النقاش  وكذلك  عاًما  فيها  الحضور  يبقى 
الوضع  على  نقاشها  سيقتصر  األندية  مجالس  بينما 
ــاص ويــشــكــل فـــرصـــة اللــتــقــاء  ــخــ ــاضـــي الـــعـــام والــ ــريـ الـ
الاعبين السابقين مع بعضهم بعد أن غّيبتهم ظروف 

ما بعد االعتزال.

ا فقط؛ فقد مّثلت  { طبًعا دور األندية ليس رياضّيً
ا  في السابق أمكنة اجتماعية ووطنية، ولعبت دورا مهّمً
البحرين في فترة ما قبل االستقال،  تاريخ  كتابة  في 
ــا الـــدواويـــن ومــجــالــس  وهــــذا الــــدور ُربــمــا أخــذتــه حــالــّيً
العائات الكبيرة، ولكن ال يمنع أن يكون لألندية دورها 

اإليجابي في لّمٍة لرياضييها والعبيها القدامى.

بحرقة  يتحّدث  وهــو  هاتفني  الرياضيين  أحــد   }
التي يلفها الظام خال  ناديه وغيره من األندية  عن 
استثنينا  إذا  الــشــهــور؛  بــقــيــة  ــا  وُربـــمـ الــفــضــيــل  الــشــهــر 
الذي  الــدور  أين هو  ولكن  المختلفة،  التدريب  ماعب 
ُيفترض أن تقوم به تجاه المنتمين من العبين ُقدامى 
ومشجعين لالتقاء وتبادل اآلراء الرياضية واالستماع 

إلى رؤية الرياضيين.

وإعـــادة  أنديتنا  إنــعــاش  إلــى  ملّحة  الــحــاجــة  إّن   }
وإدارييها  تجاه العبيها  األقل  على  االجتماعي؛  دورهــا 
ا؛ ألن  القدامى، وال أظن أن هذا سيمثل لها عبًئا مادّيً
أفسح  متى  الــدور  بهذا  للقيام  يسعى  من  كثيرا  هناك 
لها المجال لمثل هذا األمر، فهمهم هو التجمع وتبادل 

األحاديث الرابطة بين الماضي والحاضر.

ووجود  اجتماعي  دور  لها  أندية  أظلم  لن  { طبًعا 
تــزيــد على عــدد أصابع  الــمــجــالــس، وهــي ال  مثل هــذه 
ا  اليد الواحدة، ومنها من صنع لنفسه تجمًعا أسبوعّيً
خّصصوا  مشجعون  وهناك  الاعبين،  قدامى  يحضره 
ألنفسهم ديوانية في أحد األندية يدعمونها بأنفسهم 

ومحور نقاشاته عن فرقهم الرياضية.

Alialbasha540@gmail.com

الــثــامــنــة عــشــرة مــن دوري  الــجــولــة  الــيــوم  تفتتح 
ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعد توقف ألكثر 
الــفــيــفــا«، خـــاض فيها منتخبنا  »أيــــام  أســبــوعــيــن  مــن 
فلسطين  كل من  أمــام  مباراتين  القدم  لكرة  الوطني 

وسوريا في تجمع شهر مارس الماضي.
عندما  ما  نوعًا  سهلة  مواجهة  األهلي  ويخوض 
يستضيف على ملعبه بالماحوز فريق البديع الهابط 
تمام  فــي  الثانية  الــدرجــة  أنــديــة  مــصــاف  إلــى  رسمًيا 
في  وهو  المواجهة  يدخل  مساًء، حيث   9:45 الساعة 
المركز السادس برصيد 24 نقطة، ويأمل في استغال 
برصيد  األخــيــر  المركز  يحتل  الـــذي  البديع  هــبــوط 

قــرار لجنة االنضباط في  6 نقاط من رصيده بسبب  )-1( بعد خصم 
»بيت الكرة« بعد انسحابه من مواجهة الرفاع الشرقي.

ويسعى األهــلــي إلــى الــفــوز فــي هــذه الــمــبــاراة والــتــقــدم إلــى منطقة 
األمان في جدول الترتيب. ويدرك مدرب األهلي علي صنقور أن الفوز 

في هذه المباراة يعطيه دافعا معنويا كبيرا لخوض 
ــام الــحــالــة  ــأس جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم أمــ نــهــائــي كـ
البدنية  حالته  أفضل  في  والفريق  المقبل  الجمعة 

والنفسية.
زويد  صديق  الجديد  مدربه  بقيادة  البديع  أمــا 
فيركز على االستفادة من مبارياته المتبقية لكسب 
الثقة ووضع تصور لما يحتاجه الفريق في الموسم 

المقبل.
يلتقي  التوقيت  فــي نفس  يــقــام  آخــر  لــقــاء  وفــي 
فــريــقــا الــحــد والــحــالــة عــلــى اســتــاد الــشــيــخ عــلــي بن 

محمد آل خليفة بعراد.
ويدخل الحد المواجهة وهو في المركز الثامن برصيد 20 نقطة. أما 
الحالة فيمتلك 18 نقطة، وستكون المباراة قوية ومصيرية للجانبين، 
في  البقاء  على  والمنافسة  الــفــوز  تحقيق  فــي  الفريقان  يطمح  حيث 

الدرجة الممتازة دون خوض الملحق أو الهبوط.

اليوم افتتاح اجلولة الـ18 من دوري نا�صر بن حمد

الأهلي يواجه البديع واحلالة يالقي احلد

القدم  كــرة  مباريات  إيقاف  حظر  أمــس،  يــوم  الفرنسي  الكرة  اتحاد  أعلن 
في رمضان، للسماح لاعبين المسلمين باإلفطار وقت غروب الشمس. وأشار 
للجنة  إلكتروني  بريد  إرســـال  تــم  أنــه  إلــى  رسمي  بيان  فــي  الفرنسي  االتــحــاد 
الفرنسي  االتــحــاد  وبــرر  رمــضــان.  في  المباريات  إيقاف  بحظر  يفيد  الحكام، 
موقفه بالتزامه بمبدأ الحياد في كرة القدم، وأن إيقاف المباريات ال يحترم 
اللوائح األساسية لاتحاد. وزاد: »اتحاد الكرة مؤسسة عامة مكلفة من الدولة 
للدفاع عن القيم األساسية للجمهورية الفرنسية، ومنع أي تمييز أو اعتداء 

على كرامة أي شخص ال سيما بسبب معتقداته السياسية والدينية«. 
ووصل األمر باالتحاد الفرنسي للتهديد بتوقيع عقوبات إدارية وانضباطية 
ضد أي حكم يقرر من تلقاء نفسه إيقاف المباراة للسماح بإفطار العب صائم. 
أو  إشـــارة  أي  تصدير  مسابقاتنا  فــي  »ممنوع  بيانه:  الفرنسي  االتــحــاد  وختم 
خطاب له طبيعة سياسية أو أيدلوجية أو دينية، والائحة األساسية تنص على 
أن ملعب كرة القدم ليس ساحة للتعبير عن أفكار دينية أو سياسية بل أماكن 
تلتزم الحياد والمساواة واألخوة، واحترام الحكم، واحترام النفس واآلخرين«.

الحتاد الفرن�سي يرف�ض اإيقاف املباريات لالإفطار

صعد فريق البحرين إلى الدور ربع النهائي من 
النسخة  السلة  لكرة  سلمان  بن  خليفة  كأس  بطولة 
السابعة في الموسم الحالي 2022-2023، وذلك بعد 
فوزه على منافسه سماهيج بنتيجة 68/79 في اللقاء 
الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم 
الحصم. وتأهل البحرين لمواجهة المنامة في الدور 
ربــع الــنــهــائــي، ويــقــام الــلــقــاء يــوم الخميس الــقــادم 6 
أبريل، والفائز منهما يلتقي في الدور نصف النهائي 

مع الفائز من لقاء األهلي واالتحاد اليوم السبت. 
كان  حيث  المتوقع،  األداء  البحرين  يــقــدم  ولــم 

منافسه  أن  بسهولة خاصة  الفوز  يحقق  أن  يفترض 
ولكن  األجــنــبــي،  الــمــحــتــرف  دون  مــن  لــعــب  سماهيج 
وأحــرج  مــبــاراة كبيرة  قــدم  أن سماهيج  مــا حــدث هــو 

البحرين في كثير من الفترات.
 ،)18/16(  ،)23/20( الـــفـــتـــرات:  نــتــائــج  وجـــــاءت 
عباس  علي  البحرين  مــن  وبـــرز   ،)19/18(  ،)19/14(
نقطة   19 ميتشيل  واألمــريــكــي  نقطة   25 بتسجيله 
وعلي أصغر 11 نقطة ونادر شاكر 8 نقاط، بينما كان 
أفضل المسجلين من سماهيج أحمد فتيل 18 نقطة 

وباسل عادل 16 نقطة وسيدعلي محمود 14 نقطة.

»البحرين« ي�سعد اإىل الأ�سعب

يف كاأ�ض »خليفة بن �سلمان«

كتب: أحمد الذهبة

السبت حينما  اليوم  اللقب  عن  الدفاع  األهلي حملة  فريق  يبدأ 
فــي تمام  الـــذي يجمعهما  الــلــقــاء  فــي  فــريــق االتــحــاد  يــواجــه منافسه 
الساعة التاسعة والنصف مساًء على صالة اتحاد السلة بأم الحصم 
بــن سلمان  كــأس خليفة  مــن بطولة  النهائي  ربــع  الـــدور  وذلــك ضمن 

بنسختها السابعة للموسم الحالي 2023-2022.
أن المهمة لن تكون سهلة أمام األهلي بطل النسخ  ومن المؤكد 
في هذا  كبيرة  قدم مستويات  االتحاد  المنافس  الماضية ألن  الثاث 
الموسم وأستطاع التغلب عليه في الدور األول من القسم التمهيدي، 
األهلي  فيها  وفـــاز  متكافئة  الــثــانــي  الـــدور  فــي  مباراتهما  جـــاءت  كما 

بصعوبة في الدقائق األخيرة.
مــن جــانــب آخــر تــبــدو األمـــور غامضة فــي األهــلــي بــشــأن مشاركة 
المحترف األجنبي نظرًا لألمور العالقة  قبل أيام مع االتحاد الدولي 
للعبة الذي أصدر قرار بوقف اصدار رخص تسجيل المحترفين حتى 
تسوية األمور المالية مع محترف الموسم الماضي األمريكي باكيني، 
الــمــوضــوع خال  لحلحلة  بكل جهد  األهــلــي سعى  الــنــادي  بــأن  علمًا 
ردًا من االتحاد  السلة  اتحاد  الماضيين، وال يعلم هل تلقى  اليومين 

الدولي يسمح لألهلي بتسجيل محترفه الجديد أم ال.
وقد تتضح الصورة تمامًا اليوم وبكل تأكيد إذا ما خاض األهلي 
الــلــقــاء مــن دون مــحــتــرف أجــنــبــي ســتــكــون األمــــور غــايــة فــي الصعوبة 
الفائز  ويتأهل  اللقب،  عن  للدفاع  المشوار  ومواصلة  الفوز  لتحقيق 
من هذه المواجهة إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز من لقاء 

المنامة والبحرين.
في المقابل يعيش فريق االتحاد أفضل أيامه ومواسمه ويتطلع 
إلى تحقيق انجاز غير مسبوق، ويحصل الفريق على دعم وتسهيات 
من إدارة النادي، وقد استبدل مؤخرًا المحترف بالتعاقد مع األمريكي 
زمائه  إلى جانب  الفريق  الــذي سيعزز من حظوظ  ايرلي  كلينثوني 
والسيدمحمد  البوسطة  وحــســن  مــاجــد  السيدكاظم  أمــثــال  الــنــجــوم 
حميد ومحمد غزوان وعلي غدير وعلي جاسم، ويقود الفريق المدرب 

الوطني رؤوف حبيل ويساعده ريان المحمود.
بينما يقود األهلي المدرب الوطني عقيل مياد وتضم تشكيلته 
المحترف كل من علي عقيل وميثم جميل  المتوقعة في حال غياب 

وهشام سرحان ومحمد كويد وصباح حسين.

يف ربع نهائي كاأ�س »خليفة بن �سلمان«

الأهلي يبداأ حملة الدفاع عن اللقب اأمام الحتاد
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} جانب من منافسات البطولة 

} من منافسات البطولة

} راشد الزياني

} جانب من اللقاء 

} جانب من توقيع العقد

الكهرماء يتجاوز جيبك وي�صعد 

اإلى نهائي كاأ�س ال�صركات الكروي

الرفاع ال�صرقي يوقع عقد 

�صراكة مع »هواوي«

صعد فريق الكهرماء إلى نهائي كأس الشركات والمؤسسات 
لكرة القدم بعد الفوز الصعب الذي حققه على فريق جيبك 
بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس األول في الدور 
نادي  ملعب  على  المباراة  وأقيمت  للمسابقة.  النهائي  نصف 

ألبا بالرفاع.
الحذر هو  كــان  لكن  دقائقها  ندية طــوال  المباراة  وجــاءت 
الغالب على األداء العام، إذ كان التركيز واضحا على الجانب 
ــام، مــع رغــبــة كــل فــريــق في  الــدفــاعــي وعـــدم االنــدفــاع إلــى األمــ
وعــدم  الطالع  ســوء  اســتــمــرار  ومــع  الملعب،  امــتــاك منتصف 
الفريقين  لمهاجمي  سنحت  التي  القليلة  الفرص  استغال 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي. 
وفي الشوط الثاني لم تتغير األمور كثيرا وسارت كما كانت 
في الشوط األول مع تحسن نسبي في الجانب الهجومي، وفي 
الوقت الذي كانت تتجه المباراة إلى االنتهاء بالتعادل السلبي 
خطف الاعب محمد سالم هدف الفوز من كرة رأسيه مباغته 
لفريق  نظيف  بهدف  المباراة  وانتهت  التسعين.  الدقيقة  في 
الكهرماء ليتأهل للمباراة النهائية في مواجهة فريق ألبا. أدار 
اللقاء الحكم خالد علي وعاونه أحمد جابر ومحمد إبراهيم، 

ومراقب المباراة محمود عباس.

مركز الرفاع الشرقي لألداء العالي يوقع عقد الشراكة مع 
الشيخ عبداهلل بن خليفة  للتكنولوجيا بحضور  شركة هواوي 
بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الشرقي .

وتـــم خـــال مــراســم تــوقــيــع الــعــقــد مناقشة ســبــل الــتــعــاون 
بين الطرفين لتطوير مركز الرفاع الشرقي لألداء العالي من 

جميع النواحي .
آل خليفة  أحــمــد  بــن  بــن خليفة  عــبــداهلل  الــشــيــخ  وأشــــاد 
أن شركة هواوي تعد  الطرفين، مؤكدًا  الذي تم بين  بالتعاون 

من الشركات العريقة مما تملكه من خبرات وكفاءات.

اإلعامية:  اللجنة   - الخالدية  نــادي 
شـــدد أمــيــن الــســر بــنــادي الــخــالــديــة راشــد 
العدالة  مبدأ  مراعاة  على ضــرورة  الزياني 
في  المتنافسة  الفرق  بين  الفرص  وتكافؤ 
القدم،  لكرة  الممتاز  دوري ناصر بن حمد 
إلــى تــضــرر فريقه مــن ســوء توزيع  مــشــيــًرا 
لجنة المسابقات للمباريات على الماعب 

المتاحة.
أنه  الخالدية  نــادي  ســر  أمين  وأوضـــح 
الجولة  إلــى  الـــدوري  مــع وصــول منافسات 
ثــــاث جـــوالت  الــتــاســعــة عـــشـــرة -أي قــبــل 
الخالدية  الــمــســابــقــة- ســيــكــون  نــهــايــة  مــن 

الذي خاض  الوحيد  المنافس  الفريق  هو 
األهلي،  النادي  استاد  على  مباريات  ثــاث 
فيما ستكون الفرق األخرى المنافسة على 
الصدارة قد لعبت مباراة واحدة أو مباراتين 

فقط على نفس هذا الملعب.
ــيــــس لــجــنــة  وقــــــــال: »تـــواصـــلـــنـــا مــــع رئــ
المسابقات مهند األنصاري لتغيير ملعب 
ــاراة الــمــقــبــلــة لــلــفــريــق أمـــــام الـــرفـــاع  ــبـ ــمـ الـ
ــالـــديـــة هــو  الـــخـ أن  ــا  الـــشـــرقـــي، وخـــصـــوصـ
الــفــريــق الــمــنــافــس الــوحــيــد الـــذي سيلعب 
الــنــادي األهــلــي فــي الجولتين  على اســتــاد 
القادمتين، إال أن موقف رئيس اللجنة كان 

سلبيا تجاه الموضوع«.
نــادي  إدارة  مــجــلــس  أن  الــزيــانــي  وأكــــد 
الخالدية قد دعم جهود لجنة المسابقات 
وتفهمه  تعاونه  وأبــدى  السابقة  الفترة  في 
اللجنة  واجهتها  التي  الــظــروف  لمختلف 
رغم تضرر النادي بشكل مباشر من جدولة 
ناصر  دوري  مسابقة  فــي  ســواء  المباريات 
بــن حــمــد أو كـــأس جــالــة الــمــلــك، مــنــوًهــا 
أن الجوالت األخيرة  إلى  الوقت نفسه  في 
للدوري ال تحتمل أي هفوات تنظيمية من 
اللجنة يمكن أن تؤثر على عدالة المنافسة 

بين الفرق.

اأين العدالة التناف�صية يا جلنة امل�صابقات؟اأمني �سر اخلالدية:

أكاديمية  بطولة  نهائي  نتائج نصف  أسفرت 
تأهل  عن   2023 الرمضانية  للفوتسال  البحرين 
فريقي تكتيكو وتارغت إلى المباراة النهائية لفئة 
تحت 10 سنوات، وفريقي بي أف أ وأكاديمية سوبر 
التي  البطولة  فــي  سنة   14 تحت  لنهائي  ســوكــر 
الدولية  الشويفات  مدرسة  على  منافساتها  تقام 
وسط حضور جماهيري كبير خصوصا من أولياء 

األمور وذلك في مباريات الدور نصف النهائي.
من  قــدم  مثيرة  منافسات  البطولة  وشــهــدت 
المسيرة  تؤكد  بــارزة  مستويات  الاعبون  خالها 
الــقــدم  كـــرة  ريــاضــة  الــتــي تسير عليها  الــنــاجــحــة 
نــواة  يعتبرون  الاعبين  أن  خصوصا  لــلــصــاالت 
للمستقبل، حيث تعد البطولة األولى من نوعها 
لألكاديميات في كرة الصاالت والتي يطبق فيها 
قانون ونظام كرة الصاالت بشكل تام بغرض نشر 

اللعبة واكتشاف المواهب الواعدة لدعم الدوريات 
والمنتخبات الوطنية في الفترة القادمة.

وتمكن فريق تكتيكو من التأهل إلى النهائي 
بعد فوزه على فريق تراك بهدفين نظيفين بعد 
مستوى مميز من الاعبين، فيما استطاع فريق 
فـــوزه على  النهائي بعد  إلــى  الــتــأهــل  تــارغــت مــن 

فريق أكاديمية البحرين بهدفين مقابل هدف.
وجاء تأهل فريق »بي أف أ« إلى النهائي بعد 
بثاثية نظيفة،  البحرين  نــادي  فريق  فــوزه على 
فيما تمكن سوبر سوكر من حسم مواجهته أمام 
ميدفيلد بركات الترجيح 6/7 بعد مباراة مثيرة.

ــربــــت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة عـــن ســعــادتــهــا  وأعــ
بــالــمــســتــويــات الـــتـــي شــهــدتــهــا الــبــطــولــة وتــؤكــد 
كرة  رياضة  لعبة  تمتلكها  التي  المتينة  القاعدة 

القدم للصاالت.

دورة مركز  الــصــراع على صـــدارة  احــتــدم 
تمكين شباب الهملة لفئة المتقاعدين نهاية 
ــــل فـــريـــق هــابــي  الــجــولــة الـــرابـــعـــة حــيــث واصـ
بقيادة علي العقيد تربعه على عرش الصدارة 
ــوزه عــلــى فــريــق الـــبـــاد بــقــيــادة  وذلــــك بــعــد فــ
ال  مقابل  أهــداف  ثاثة  بنتيجة  علي مهدي 
فريق هابي من  فيها  تمكن  مــبــاراة  في  شــيء 
أبدع العبوه  على مجرياتها، حيث  السيطرة 
في الحفاظ على الكرة ووسط الملعب، فيما 
دون  تمام  الدفاع محكما سيطرته  كــان خط 
خطورة تذكر للباد، وقد تمكن هداف الفريق 
الــنــجــداوي مــن تسجيل هــدف  ســيــد عــمــران 
المباراة األول، وهو الذي أثر سلبا على العبي 
مجريات  على  السيطرة  فقدوا  الــذي  الباد 
المباراة يما فيها الشد العصبي الواضح على 
بعض العبيه، ليحرز هابي هدفه الثاني عن 
النجداوي،  عمران  سيد  هدافه  أيضا  طريق 
وليواصل تألقه محرزا الهدف الثالث لتنتهي 
المباراة بهذه النتيجة وتربع هابي على عرش 
نقاط   9 بــرصــيــد  المتقاعدين  فـــرق  صــــدارة 

وأصبح األقرب للتأهل إلى النهائي.

فيما واصل فريق األبراج صحوته بقيادة 
دخــول  إلــى  الكبير  وسعيه  السوحي،  سلمان 
دائرة المنافسة في التأهل للدور الثاني حيث 
الــلــحــاق بالمتصدر  مــن  األيــــام  فــريــق  عــطــل 
حيث فاز عليه بهدف يتيم دون مقابل، نظرا 
ــام بــداعــي  ــ ــى تــغــيــب بــعــض مـــن العــبــي األيـ إلـ
اإلصابة وكذلك طرد العب الوسط المهاجم 
ســيــد إبــراهــيــم ســيــد أحــمــد، وبــهــذه النتيجة 
تــدخــل فـــرق األبـــــراج واأليـــــام والـــبـــاد صـــراع 
وتملك  الثاني  للدور  التأهل  على  المنافسة 
المركز  الباد  يحتل  حيث  الحظوظ،  نفس 
الــثــانــي فــي ســلــم الــتــرتــيــب بــرصــيــد 5نــقــاط، 
يليه األيام بفارق األهداف عن فريق األبراج 

برصيد 4 نقاط.
ختام  في  السبت  اليوم  مساء  وسيلتقي 
لفئة  التمهيدي  الدور  الخامسة من  الجولة 
لتحديد  واألبـــراج  الباد  فريق  المتقاعدين 
يــدخــل هــابــي متصدر  الــوصــيــف، فيما  هــويــة 
الفرق وأول المترشحين للدور الثاني مباراته 
الساعي  داوود  علي  بقيادة  ــام  األيـ فــريــق  مــع 

بقوة نحو التأهل للدور نصف النهائي.

احتدام ال�صراع على �صدارة بطولة متقاعدي الهملة الكروية

 اقــــــــــتــــــــــرب الــــــــــاعــــــــــب أحــــــــمــــــــد فــــــــريــــــــد مــــــــــن صـــــــــــــدارة 
صالة  على  حاليًا  المقامة  للبولينغ  بطولة 9Tap الرمضانية 
رصيده  رفــع  فــي  نجح  أن  بعد  وذلـــك  بالجفير،  الــمــرح  أرض 
الــثــانــي خــلــف المتصدر  الــمــركــز  إلـــى 2485 فــي  الــنــقــاط  مــن 
نقطة   2585 السابق  رصــيــده  على  حافظ  الــذي  سمير  خالد 
كبيرة  التوقعات  أن  إال  الاعبين،  لترتيب  األول  المركز  فــي 
الترتيب  صـــدارة  على  القادمة  األيـــام  فــي  محتمدة  بمنافسة 
وخصوصًا مع ارتفاع عدد المشاركين في البطولة إلى جانب 
وترعى  النهائية.  األدوار  إلــى  الــوصــول  مــن  البطولة  اقــتــراب 
العام، حيث خصصت  البطولة في هذا  ناس  شركة مجموعة 
قيمة  جوائز  راستي  عادل  برئاسة  للبطولة  المنظمة  اللجنة 

ألصحاب المراكز األولى في البطولة.
الثالث  المركز  إلــى  إيمرسون  الفلبيني  الاعب  وتــراجــع 
تقي  فيما جاء عيسى  بالمحافظة على رصيده 2440 نقطة، 
عبدالعزيز  خلفه  نــقــطــة،   2438 بــرصــيــد  الــرابــع  الــمــركــز  فــي 
بقي  كما  نقطة،   2429 برصيد  الخامس  المركز  فــي  الشيخ 
عبداهلل عبدالكريم في المركز السادس برصيده السابق 2421 
نقطة، فيما جاء علي الماس في المركز السابع برصيد 2387 
المركزين  في  الشيخ  وأحمد  األنصاري  محمد  خلفه  نقطة، 
العاشر  المركز  في  وخلفهم   ،2358 برصيد  والتاسع  الثامن 

أحمد دراج برصيد 2335 نقطة.
وتشهد المنافسات اقبااًل كبيرًا من جانب الاعبين حرصًا 
على نجاح البطولة التي تحظى بشعبية كبيرة واهتمام واسع 
من جانب الاعبين، وخصوصًا أنها البطولة الرمضانية األبرز 
إلى جانب مشاركة مجموعة من خيرة  بالمملكة،  اللعبة  في 
الاعبين في المملكة فضا عن المشاركين من دول الخليج 

العربي وبالخصوص السعودية وغيرها من دول العالم.

اأحمد فريد يقرتب من �صدارة بطولة 9Tap الرم�صانية للبولينغ

مناف�صات قوية يف بطولة 

البحرين لكرة القدم لل�صاالت



} جانب من مباراة بوسطن سلتيكس وميلووكي
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اأر�سنال لالقرتاب من اللقب.. 

و�سيتي اأمام اختبار ليفربول

الــســنــوات االخـــيـــرة، تختلف  لــنــدن - أ ف ب: عــلــى عــكــس 
أهداف مانشستر سيتي وضيفه ليفربول عندما يلتقيان اليوم 
الــدوري  مــن  والعشرين  التاسعة  المرحلة  منافسات  قمة  فــي 
أرســنــال  ســيــحــاول  فــي حين  الــقــدم،  لــكــرة  الممتاز  اإلنجليزي 
أكثر من  لالقتراب  لمطارده  تعثر  أي  االستفادة من  المتصدر 
بين سيتي  المواجهات  كانت  في حين   .2004 منذ  األول  لقبه 
على  الــصــراع  سياق  في  تأتي  االخــيــرة  المواسم  في  وليفربول 
اللقب، فإن سيتي وحده بقي فيه هذا الموسم في حين يكتفي 
أوروبــا.  أبطال  لــدوري  مؤهل  مقعد  على  بالمنافسة  ليفربول 
عندما  القمة  هــذه  مــن  هــفــوة  متربصًا ألي  أرســنــال  وســيــكــون 
إلــى  ــدوري  الــ الــســبــت مــع عـــودة عجلة  يــونــايــتــد  لــيــدز  يستقبل 

الدوران بعد توقف قرابة 12 يوًما بسبب النافذة الدولية.
آخــر  عــلــى  المنافسة  تشتعل  االولـــيـــن،  الــمــركــزيــن  وخــلــف 
يونايتد  مانشستر  يحتل  االبــطــال،  لـــدوري  مؤهلين  مركزين 
المركز الثالث مع 50 نقطة من 26 مباراة مقابل 47 لنيوكاسل 
مباراة.   28 من  الرابع  لتوتنهام  و49  ذاتــه  العدد  من  الخامس 
االحــد  مانشستر  وضيفه  نيوكاسل  بين  الــمــبــاراة  ستكون  لــذا 
ويخوض  القارية.  المراكز  على  الصراع  في  االهمية  غاية  في 
البرازيلي  االرتــكــاز  العــب  بغياب  الــمــبــاراة  الحمر  الشياطين 
كازيميرو الذي طرد خالل التعادل مع ساوثمبتون في الدوري، 
ما أدى الى ايقافه أربع مباريات بدال من ثالث لكونه ثاني طرد 

هذا الموسم.
الــفــوز على فولهام فــي ربع  الــمــبــاراة االولـــى فــي  نجح فــي 
هذا  جبهات  ثــالث  على  ينافس  يونايتد  ليبقى  الكأس  نهائي 
الموسم بعد تحقيقه لقب كأس الرابطة، فهو يواجه إشبيلية 
على  فيحل  توتنهام  أمــا  ليغ.  يــوروبــا  نهائي  ربــع  في  االسباني 
ايــفــرتــون فـــي خــتــام الــمــرحــلــة االثــنــيــن فـــي أول اخــتــبــار منذ 
االنفصال عن المدرب أنتونيو كونتي االحد بعد تردي النتائج 
الــنــادي  وإدارة  الفريق  بحق  االيــطــالــي  مــن  نــاريــة  وتصريحات 

اللندني.
أما تشلسي صاحب المركز العاشر فيتطلع إلى العودة الى 
ايفرتون  أرضه مع  بتعادل على  اكتفائه  بعد  االنتصارات  سكة 
إذ  ملحمية،  معركة  الهبوط  صـــراع  ويشهد  االســتــراحــة.  قبل 
كريستال  الثاني عشر  المركز  بين صاحب  نقاط  أربــع  تفصل 
باتريك  للفرنسي  خــلــًفــا  هــودجــســون  روي  عــّيــن  الـــذي  بـــاالس 

فييرا، وساوثمبتون المتذيل.

جاكرتا - أ ف ب: رّد العبو كرة 
والمحللون  والمشجعون  الــقــدم 
في إندونيسيا بغضب وحزن على 
)فيفا(  الــدولــي  االتــحــاد  تجريد 
البالد من استضافة كأس العالم 
من  أسابيع  قبل  عــامــًا،   20 تحت 
اعتراضات  بعد  وذلــك  موعدها، 
مــشــاركــة منتخب  عــلــى  مــحــلــيــة 
إســـــرائـــــيـــــل. وجــــــــــاءت الـــصـــفـــعـــة 
الــــمــــدويــــة بـــعـــد دعــــــــوة حــاكــمــي 
مقاطعتين مؤثرين إلى استبعاد 
المقررة  النهائيات  عن  اسرائيل 

بين 20 مايو و11 يونيو.
دبلوماسية  عــالقــة  تــوجــد  ال 
ــلــــديــــن، وأثــــــار  ــبــ رســـمـــيـــة بـــيـــن الــ
في  الفلسطينية  القضية  دعـــم 
مسلمة  غــالــبــيــة  ذات  ــة  دولــ أكــبــر 
تـــــــوتـــــــرات بـــــشـــــأن اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
منتخب اسرائيل. وقال فيفا في 
ــاء بــعــد لــقــاء رئيس  ــعـ بــيــان األربـ
إريـــك توهير،  الــقــدم  اتــحــاد كـــرة 
ــادي إنــتــر  ــنــ ــق لــ ــابـ ــسـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
ــن رئــيــس  ــي، مــــوفــــدًا مــ ــالــ ــطــ اإليــ
»سُيعلن  ــدودو:  ــ ويــ جــوكــو  الــبــالد 
ــي أقـــــرب وقــت  مــضــيــف جـــديـــد فـ
ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة 
حــالــيــًا دون تــغــيــيــر«، مــشــيــرًا إلــى 
االتحاد  ضد  محتملة  »عقوبات« 

ــن دون  لـــلـــعـــبـــة، مــ اإلنـــدونـــيـــســـي 
ــيـــة عــن  ــافـ ــاء تــفــاصــيــل إضـ اعــــطــ
ومكتفيًا  البطولة  سحب  أسباب 
بعبارة »بسبب الظروف الحالية«.

وقال توهير بعد لقائه رئيس 
إنفانتينو  جاني  الدولي  االتحاد 

في الدوحة: »اندونيسيا عضو في 
االتــحــاد الــدولــي وبــالــتــالــي فيما 
يتعلق بأمور كرة القدم العالمية 
ــبــــاع الــقــوانــيــن  يــتــعــيــن عــلــيــنــا اتــ
الموضوعة. يعتبر فيفا أن االمر 
ال يمكن ان يستمر بهذه الطريقة 

وقــد  ــوخ«.  الـــرضـ علينا  وبــالــتــالــي 
إلى  إندونيسيا  فيفا  قـــرار  يعيد 
حــالــة ركــــود وحــقــبــة جـــديـــدة من 

العزلة.
ــــى  ــلـ ــ ــلــــس األعـ ــجــ ــمــ ــر الــ ــ ــبــ ــ وعــ
الفلسطيني  والــريــاضــة  لــلــشــبــاب 

الفلسطينية  الرياضية  واألســــرة 
لــأســرة الــريــاضــيــة اإلنــدونــيــســيــة 
ــرار فــيــفــا،  ــقــ ــن عــمــيــق أســـفـــه لــ عــ
ــنــــه مــع  مــــــؤكــــــدًا وقـــــوفـــــه وتــــضــــامــ
إنــدونــيــســيــا واألســـــــرة الــريــاضــيــة 
المجلس  وانــتــقــد  اإلنــدونــيــســيــة. 

فـــي بـــيـــان االتــــحــــاد الــــدولــــي على 
ان  مــؤكــدا  الــمــزدوجــة«،  »المعايير 
الــشــعــب اإلنــدونــيــســي قــد »عــوقــب 
الســتــخــدامــه حــقــه الــديــمــقــراطــي 
ــاذ مـــوقـــف يــتــعــاطــف مع  فـــي اتـــخـ
شعب فلسطين، ويطالب بمعاقبة 

العنصرية ومساءلة االحتالل«.
وعـــّبـــر بــعــض نـــجـــوم الــلــعــبــة 
الواعدين في األرخبيل اآلسيوي 
ــم عــلــى  ــ ــهـ ــ ــزنـ ــ ــم وحـ ــهـ ــبـ عــــــن غـــضـ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، 
لفقدان فرصة اللعب في بطولة 
يــصــفــهــا فــيــفــا بــــ»بـــطـــولـــة نــجــوم 
ــد«. كـــتـــب الـــمـــهـــاجـــم ربـــانـــي  ــ ــغـ ــ الـ
»الـــطـــاقـــة،  عــــامــــًا(:   19( تــســنــيــم 
الذي  الدم  العرق، وحتى  الوقت، 
فشلنا  لحظة  فــي  لكن  قــدمــنــاه، 
حلمنا  هو  ها  سياسية.  ألسباب 
الــكــبــيــر الــــذي قــمــتــم بــتــدمــيــره«. 
وأظـــــهـــــر مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو نـــشـــره 
ــيـــســـي العــبــيــن  ــاد االنـــدونـ ــحــ االتــ
مـــطـــأطـــئـــي الـــــــــرؤوس ومـــدربـــهـــم 
غــارقــًا فــي دمــوعــه األربــعــاء، بعد 
تــلــقــي نـــبـــأ تـــجـــريـــد إنــدونــيــســيــا 
المهاجم  قـــال  االســتــضــافــة.  مــن 
كــاراكــا )18 عــامــًا(: »نحن  هــوكــي 
الالعبين تأثرنا اآلن، ليس نحن 

فقط، بل كل العبي كرة القدم«.

غ�سب وحزن في اإندوني�سيا المجّردة من ا�ست�سافة مونديال تحت 20 عامًا

} مالمح الحزن بادية على وجوه أعضاء المنتخب اإلندونيسي تحت 20 سنة

مــلــبــورن - أ ف ب: فــرض ســائــق ريــد بول 
في  العالم  بطل  فيرستابن،  ماكس  الهولندي 
المخضرم  مارتن  وأستون  األخيرين،  العامين 
على  سيطرتهما  ألــونــســو  فــرنــانــدو  اإلســبــانــي 
الــتــجــارب الــحــرة لــجــائــزة أســتــرالــيــا الــكــبــرى، 
لسباقات  العالم  بطولة  من  الثالثة  المرحلة 
الـــفـــورمـــوال واحـــــد، أمــــس عــلــى حــلــبــة »ألــبــرت 
فيرستابن، متصدر  ملبورن. وحقق  بارك« في 
الحرة  التجارب  في  لفة  أسرع  العام،  الترتيب 

األولى، فيما حسم ألونسو الفترة الثانية.
وسجل فيرستابن أسرع لفة من أصل 17 
خاضها بزمن 1:18.790 دقيقة، الوحيد الذي 
متقدما  ثانية،  و19  دقيقة  حــاجــز  تحت  نــزل 
ــيـــدس الـــبـــريـــطـــانـــي لــويــس  عـــلـــى ســـائـــق مـــرسـ
المكسيكي  اآلخــر  بــول  ريــد  وسائق  هاميلتون 
ســيــرخــيــو بــيــريــس، فــيــمــا جـــاء ألــونــســو رابــعــًا. 
موناكو  من  لوكلير  شــارل  فيراري  سائقا  وحل 
ــارلـــوس ســايــنــس فـــي الــمــركــزيــن  واإلســـبـــانـــي كـ

الخامس والسادس.
نفسه  ألونسو  فرض  الثانية،  الفترة  وفي 
بكونه السائق الوحيد الذي نزل تحت حاجز 
ــرار فــيــرســتــابــن في  دقــيــقــة و19 ثــانــيــة عــلــى غــ
دقيقة   1:18.887 عندما حقق  وذلــك  األولــى، 
رابعًا  ساينس  وحــل  وفيرستابن.  لوكلير  أمــام 

وبيريس سادسًا وهاميلتون ثالث عشر.
ــال ألــونــســو: »مـــن الــواضــح أن فــتــرة ما  وقـ
بعد الظهر قد تأثرت باألمطار، لذلك ال يزال 
هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به غًدا« 

في إشارة الى فترة التجارب الثالثة. وأضاف: 
»نــحــتــاج إلــــى مــعــرفــة الــمــزيــد عـــن اإلطـــــارات 
لم  ألنــه  الطويل  المدى  على  السيارة  ووتــيــرة 
يــكــن هــنــاك الكثير مــن الــوقــت لــذلــك الــيــوم. 
تــتــصــرف بشكل  الــســيــارة  أن  يــبــدو  اآلن  حــتــى 

جيد«.
وشاطر فيرستابن رأي ألونسو بقوله: »كان 
اليوم  السيارة  كانت  كيف  معرفة  الصعب  من 
الليلة  الــبــيــانــات  الـــى  سننظر  الــمــطــر،  بسبب 

ونرى ما يتعين علينا القيام به غًدا. يجب أن 
تكون الظروف أكثر وضوًحا لبقية عطلة نهاية 
األسبوع، حتى نتمكن من التركيز على ذلك«. 
العالم  بطل  هاميلتون،  اعترف  المقابل،  في 
سبع مرات، قائال: »كان هذا الصباح جيًدا، لكن 
بعد ظهر هذا اليوم لم يكن كذلك«. وأضاف: 
»لــقــد أجــريــنــا بــعــض الــتــغــيــيــرات بــعــد الــفــتــرة 
إيجاد  إلــى  وسنتطلع  تماًما  تنجح  لم  االولــى 

حلول مناسبة«.

} كارلوس ألكاراس

األكارا�س ومدفيديف اإلى ن�سف نهائي 

دورة ميامي.. وريباكينا اإلى النهائي

ميامي جاردن - أ ف ب: تأهل اإلسباني كارلوس ألكاراس 
عالميًا  وخامسًا  أول  المصنفان  مدفيديف  دانييل  والــروســي 
نقطة  األلـــف  لماسترز  ميامي  دورة  نهائي  نصف  إلــى  تــوالــيــا 
و2-6،   4-6 فريتز  تايلور  األمريكي  االول على  بفوز  الخميس، 
و5-7   3-6 يوبانكس  كريستوفر  اآلخــر  األمريكي  على  والثاني 

الخميس في ربع النهائي.
الدفاع  بنجاح حملة  ألكاراس  واصــل  االولــى،  المباراة  في 
ويلز  إنــديــان  دورة  بلقب  تتويجه  عــلــى  أســبــوع  بــعــد  لقبه  عــن 
ســبــعــة العبين  نــــادرة حققها  ثــنــائــيــة  تحقيق  الـــى  ســعــيــه  فــي 
تشانغ  ومايكل  كوريير  جيم  االمريكيون  هم  اآلن  حتى  فقط 
ريــوس  مارسيلو  والتشيلي  أغــاســي  وأنــدريــه  ســامــبــراس  وبــيــت 

والسويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.
إنديان  الكاراس في  تابع مدفيديف، وصيف  الثانية،  وفي 
للمرة  االربعة فيها  دور  وبلغ  الــدورة  الناجح في  ويلز، مشواره 
األولى في مسيرته، فضرب موعدا مع مواطنه كارن خاتشانوف 

الفائز على األرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 3-6، 2-6.
ريباكينا  إيلينا  الــكــازاخــســتــانــيــة  تــابــعــت  الــســيــدات،  ولـــدى 
السابعة عالميا مشوارها الرائع أيضا في الدورة وسعيها على 
عندما  وميامي  ويلز  إنديان  ثنائية  تحقيق  في  ألكاراس  غــرار 
تغلبت على االمريكية جيسيال بيغوال الثالثة 7-6 )7-3( و4-6. 
وواجهت ريباكينا صمودا قويا من بيغوال في المجموعة االولى 
أن  قبل  الفاصل،  الشوط  بفضل  حسمها  الــى  اضطرت  حيث 
تقلب الطاولة على منافستها األمريكية في المجموعة الثانية 

عندما حولت تخلفها 2-4 الى فوز 4-6.
بترا  التشيكية  مع  النهائية  المباراة  في  ريباكينا  وتلتقي 
كفيتوفا الثانية عشرة والتي حجزت بطاقتها الى دور االربعة 
و3-6،  و6-3   4-6 ألكسندروفا  إيكاترينا  الروسية  على  بفوزها 
األربعاء  المفاجأة  فجرت  التي  سيرستيا  سورانا  الرومانية  أو 
بإقصائها البيالروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا. 
واألول  األلــف،  دورات  في  التاسع  اللقب  عن  كفيتوفا  وتبحث 

منذ تتويجها بدورة مدريد قبل خمس سنوات.

فري�ستابن واألون�سو ي�سيطران على التجارب احلرة جلائزة اأ�سرتاليا الكربى

} من منافسات التجارب الحرة أمس

لوس أنجلوس - أ ف ب: قسا بوسطن سلتيكس وصيف بطل الموسم 
الماضي على مضيفه ميلووكي باكس عندما تغلب عليه 140-99 الخميس 
في دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين. ويدين سلتيكس ثاني المنطقة 
الشرقية بفوزه على باكس متصدرها الى الثنائي جايسون تايتوم وجايلن 
براون بتسجيلهما 40 و30 نقطة تواليا مع خمس متابعات ومثلها تمريرات 

حاسمة لأول، وثماني متابعات للثاني.
أمــام  تــوازنــه عقب خــســارتــه  اســتــعــاد  الـــذي  وفـــرض بوسطن سلتيكس، 
مضيفه داالس مافريكس 111-130 الثالثاء، سيطرته على مجريات المباراة 
دنفر  يتقدمان على  لكونهما  الــدوري  أفضل فريقين في  بين  التي جمعت 
التي  األولــى  الثالثة  األربــاع  الغربية، وخصوصًا  المنطقة  ناغتس متصدر 
بفارق  األخير  يكسب  أن  قبل  و27-39،  و21-41   26-34 مريح  بفارق  كسبها 
الثاني برصيد 53  المركز  واحدة 26-25. وعزز سلتيكس موقعه في  نقطة 
فوزًا مقابل 24 خسارة مقابل 55 فوزًا و22 خسارة لباكس قبل خمس مباريات 

من نهاية الموسم العادي في صراعهما المثير على صدارة المنطقة.

�سلتيك�س يق�سو على باك�س يف ميلووكي

بطولة  منظمو  أعلن  ب:  أ ف   - بــاريــس 
ويمبلدون، ثالثة البطوالت االربع الكبرى في 
كرة المضرب، أمس أن لديهم »النية« للسماح 
في  والــبــيــالروس  الـــروس  الالعبين  بمشاركة 
نـــســـخـــة هـــــذا الــــعــــام بـــعـــد حـــظـــرهـــم الــســنــة 
وجاء  روسيا ألوكرانيا.  غزو  بسبب  الماضية 
يشرف  الــذي  إنجلترا  لنادي عموم  بيان  في 
عــلــى الــبــطــولــة: »نــيــتــنــا الــحــالــيــة هـــي قــبــول 
وبيالروس شرط  روسيا  من  مشاركة العبين 

فيها  بما  المناسبة،  للشروط  واالمتثال  محايدة  بصفة  التنافس 
منع التعبير عن دعم الغزو الروسي ألوكرانيا بأشكال مختلفة. كما 
ُيمنع مشاركة الالعبين الذين يتلقون تموياًل من الدولتين الروسية 

أو البيالروسية«.
العام  ويمبلدون  من  والبيالروس  الــروس  الالعبين  حظر  وأثــار 
الــمــاضــي جــــدال واســـًعـــا وغـــضـــب رابــطــتــي الــالعــبــيــن الــمــحــتــرفــيــن 

قــررتــا عــدم  اللتين  الــمــحــتــرفــات  والــالعــبــات 
على  رًدا  للمشاركين  الــبــطــولــة  نــقــاط  مــنــح 
أمس  الــرابــطــتــان  ورحــبــت  المنظمين.  قـــرار 
الجمعة بهذا القرار وقالتا في بيان مشترك: 
»يــســعــدنــا أن جــمــيــع الــالعــبــيــن ســتــتــاح لهم 
فرصة المنافسة في ويمبلدون هذا الصيف. 
لقد تطلب األمر جهًدا وتعاوًنا عبر الرياضة 
ــل عــمــلــي يــحــمــي عـــدالـــة  لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــ
المقررة  ويمبلدون  منظمو  وشــرح  اللعبة«. 
بين 3 و16 يوليو المقبل ثالثة أمور أسهمت في العودة عن قرارهم 
هذه السنة، مشيرين الى أنه »لم يكن خيار التصريحات الشخصية 
لالعبين قاباًل للتطبيق في رأينا العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، 
أصحاب  وهيئات  البريطانية  الحكومة  مع  المكثف  الحديث  أدى 
المصلحة في رياضة التنس إلى توضيح وتطوير شكل التصريحات 

وأنتجت تدابير عملية لتنفيذها«.

»وميبلدون« تنوي ال�سماح مب�ساركة الرو�س والبيالرو�س
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دار كليب يقطع دار كليب يقطع 

املاراثون يف �ساعتني املاراثون يف �ساعتني 

و�سبع دقائقو�سبع دقائق
كتب:علي ميرزا

تصوير:عبد األمير السالطنة

الــنــهــائــي  ــون  ــ ــاراثـ ــ ــمـ ــ الـ كـــلـــيـــب  دار  ــريــــق  فــ قـــطـــع 
الــطــائــرة  لــلــكــرة  راشــــد  بـــن  عــيــســى  دوري  مـــن  األول 
فــي ســاعــتــيــن وســبــع دقــائــق بــعــد تــفــوقــه عــلــى فريق 
 ،21-25 شـــــوط  مـــقـــابـــل  أشـــــــواط  بـــثـــالثـــة  الــنــجــمــة 
الـــتـــي  ــة  ــهــ ــواجــ ــمــ الــ ــي  ــ فـ  20-25  ،27-25  ،22-25
ــم ســـمـــو الــشــيــخ ــهـ ــقـــدمـ  شــــهــــدت حـــــضـــــورا جــــيــــدا تـ

وزارة  وكــيــل  خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن  عيسى 
شئون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية والشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس 
الــكــرة الــطــائــرة والــتــي شهدتها صــالــة عيسى  اتــحــاد 
بن راشد في الرفاع، وأدارها الدوليان جعفر المعلم 
كليب  دار  النتيجة سيخوض  وبهذه  ومحمد عباس، 
بورقتين،  القادم  الثالثاء  الثاني  النهائي  الماراثون 
اللقب مباشرة، وخسارته  أن تكرار فوزه سيمنحه  إذ 
أمام فريق  بينما ال خيار  إلى مباراة فاصلة،  تأخذه 

إلى  التنافس  يعيد  أن  أراد  متى  الــفــوز  إال  النجمة 
مربعه األول.

كليب  دار  أن  نجد  المباراة  إلى شريط  وبالعودة 
الذي  والسيناريو  بها،  خــرج  التي  النتيجة  استحق 
في  إليه  تطرقنا  لما  تأكيدا  جاء  المواجهة  شهدته 
استقبال  خلخلة  فــي  كليب  دار  نــجــح  إذ  الــتــقــديــم، 
ــال إلـــى استقبال  ــ الــنــجــمــة مــن خـــالل تــوجــيــه اإلرسـ
الثنائي فاضل عباس واألستوني كيفين سار ليضيق 
خيارات صانع اللعب محمود حسن الذي كان خياره 

علي إبراهيم الذي أرهق مما أوقعه في فخ اإلصابة، 
حبيب،  ومحمد  ضــاحــي  حسن  تــدخــالت  بعض  مــع 
أيمن  باستثناء  االستقبال  ثمن سوء  النجمة  ودفــع 
الهجومية  واألخطاء  المؤثر  اإلرسال  وغياب  هرونة 
وغياب حائط الصد، إذ وضح للعيان تأثر النجماوية 
بــابــتــعــادهــم عــن الــمــبــاريــات الــرســمــيــة خـــالل الفترة 

المنصرمة.
ألعاب  الــذي عرف علي حبيب صانع  الوقت  في 
الضاربين  زمالئه  على  الحمل  يــوزع  كيف  كليب  دار 

واألرجنتيني  الــواحــد  عبد  ومحمود  يعقوب  محمد 
كليب كيف  دار  وعـــرف  وحــســن عليوي،  بــريــرا  خـــوان 

يدير المباراة وبنجاح.
اللقاء البرونزي

ــلـــي والـــمـــحـــرق فـــي الــســاعــة  يــلــتــقــي فــريــقــا األهـ
لقاء تحديد  في  اليوم  والنصف من مساء  التاسعة 
المركزين الثالث والرابع من دوري عيسى بن راشد 
للكرة الطائرة الذي تستقبله صالة عيسى بن راشد 

في الرفاع.
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