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رف�ض حكومي حلظر �لإ�ضر�ب يف “�ألبا”
ا�شتثناء حمطة توليد الكهرباء التابعة لل�شركة

يناق����س جمل����س �لن���و�ب رد �حلكوم���ة عل���ى 
�الق���رت�ح برغب���ة ب�سف���ة م�ستعجل���ة ب�س���اأن حظ���ر 
�العت�سام���ات و�الإ�رص�بات يف �رصك���ة �ألبا �لذي �أكدت 
في���ه عدم مو�فقتها على �إ�سافة �رصكة �ألبا ككل �إلى 

�ملن�ساآت �حليوية �لتي يحظر �ال�رص�ب فيها.
و�أ�س���ارت �حلكوم���ة يف �لرد عل���ى �القرت�ح “يف 
خ�سو����س ح���ق �الإ����رص�ب ع���ن �لعم���ل، فاإن���ه يجب 
�لتاأكيد �أن جلنة �حلري���ات �لنقابية �لتابعة ملنظمة 
لعم���ل �لدولية حددت مفه���وم �ملن�س���اآت �حليوية 
�لت���ي يحظر به���ا �الإ�رص�ب، وهو وج���ود خطر و��سح 
وحمدق على حياة جزء من �ل�سكان �أو جميعهم وعلى 
�سالمته���م �ل�سخ�سي���ة وم�سلحتهم”. وج���اء يف �لرد 
“�أوردت جلن���ة �حلري���ات �لنقابي���ة �لتابعة ملنظمة 
�لعمل �لدولية قطاع �ملعادن �سمن قائمة �ملر�فق 
�لتي ال يحظر بها �الإ�رص�ب وملا كانت �رصكة �أملنيوم 
�لبحري���ن )�ألبا( ه���ي �إحدى �أذرع قط���اع �ملعادن يف 
مملكة �لبحري���ن، فاإنها وبطريق �للزوم ال تكون من 
من�ساآت �خلدمات �حليوية �لتي يحظر بها �الإ�رص�ب؛ 
�المر �ل���ذي يوؤكد �أن �لقان���ون �لبحريني ين�سجم مع 

معايري �لعمل �لدولية يف هذ� �ل�ساأن”.

ين �لعام يقفز �إلى 9 مليار�ت دينار يف �أغ�ضط�ض  �لدَّ

�مل�ضريف �جلهاز  ميز�نية  دولر  مليار   187

قف���ز �لدَّين �لع���ام للمملك���ة يف نهاية �سهر 
�أغ�سط�س �ملا�سي )�أح���دث بيانات متو�فرة( �إلى 
9.09 ملي���ار دين���ار، بع���د �أن كان 7.6 ملي���ار يف 
�ل�سه���ر نف�سه من �لع���ام 2016، �أي بن�سبة زيادة 

�سنوية و�سلت �إلى 19.4 %.
ي���ن �لع���ام يف �لرب���ع �لث���اين من  و�سج���ل �لدَّ
�لعام �جل���اري 9.05 ملي���ار دين���ار، فيما كان يف 
�لرب���ع �الأول عند م�ست���وى 8.95 مليار، فيما كان 

يف نهاي���ة �لعام �ملا�س���ي نحو 8.7 مليار 
دينار. 

بلغ���ت �مليز�ني���ة �ملوحدة للجه���از �مل�رصيف 
حت���ى �سه���ر �أغ�سط�س �ملا�س���ي )�آخ���ر �إح�ساء�ت 
متو�ف���رة( 187.18 ملي���ار دوالر، مرت�جع���ة م���ن 
188.2 ملي���ار �مل�سجل���ة يف �سهر يولي���و وبن�سبة 
�نخفا�س طفيفة مل تتجاوز �ل� 0.5 %. لكن ن�سبة 

�لرت�ج���ع ترتف���ع �إذ� ما مت���ت �ملقارن���ة مبيز�نية 
�جله���از يف �أغ�سط�س 2016، حيث كانت 190.29 
ملي���ار دوالر، �أي برت�جع 1.6 %. و�أظهرت بيانات 
ر�سمي���ة �سادرة عن م����رصف �لبحرين �ملركزي �أن 
�مليز�ني���ة و�سل���ت يف �لف�سل �لثاين م���ن �لعام 
كان���ت  �أن  بع���د  دوالر،  ملي���ار   186.5 �جل���اري 

بالف�سل �الأول 188.2 مليار دوالر.

10

10

 

حت���دث �أولياء �أمور طلبة �لف�سل �لثالث )فرقة 3( 
مبدر�سة �سار �البتد�ئية للبنني ل� “�لبالد” عن تعطيل 
نه���ل �أبنائه���م �ملعرفة م���ن �ملدر�سة م���ن بعد �سحب 
معلم���ة، قّدم �سدها �أولياء �الأم���ور �سكوى باأنها ت�رصب 
وترف����س فل���ذ�ت �أكبادهم ب�س���كل م�ستم���ر، وتنعتهم 
بالغب���اء و”�لهبال���ة” وكلم���ات �أخ���رى نابي���ة. و�أ�سارو� 
�إل���ى �أن �لطلب���ة ال يتلق���ون �أّي درو�س م���ن بعد �سحب 
�ملعلمة عد� در�س �للغة �الإجنليزية، بعد توزيع ن�ساب 
�حل�س����س على �ملعلمات وعدم توف���ري �لوز�رة معلمة 

بديل���ة، و�أن �ملدي���رة تعهدت بت���ويل تدري�س 
�لف�سل.

3” بال درو�س واملديرة قد تلجاأ للتدري�س... اأولياء اأمور لـ “$”: “الف�شل 

“رف�ض طلبة” يحيل معلمة “�بتد�ئية �ضار” للتحقيق

تقرير �شري يحذر ال�شركات من العمل يف م�شروعات املونديال... “بي بي �شي”:

�حتمال �ضحب تنظيم كاأ�ض �لعامل من قطر

• نظمت �رصكة IDP للتعليم معر�س �جلامعات �لربيطانية �خلمي�س   )ت�سوير: عبد�لر�سول �حلجريي(	

• حمافظ �ل�سمالية يعاين �سيارة متوقفة لفرتة تزيد عن �ل�سنة على �سارع �سلماباد �لعام ال حتمل لوحة 	
�أرقام ويف حال �سكر�ب

• )رويرتز(	 حذر �لتقرير �ل�رصكات �لر�غبة يف �لدخول باأعمال تطوير �لبنى �لتحتية من �لعمل يف �لدوحة  

دب���ي - �لعربية.نت: ك�سف تقري���ر �رصي ن�رصته “بي بي �سي” 
ع���ن �حتمال �سح���ب تنظيم كاأ����س �لعامل 2022 م���ن قطر ب�سبب 
�الأزمة �ل�سيا�سية مع جري�نها �خلليجيني، حمذر�ً �رصكات �لبناء من 
�لدخ���ول يف م�ساريع كاأ�س �لعامل ب�سب���ب وجود خطر حقيقي حول 
ع���دم قدرة �لدوحة على ت�سديد دفعاتهم �ملالية ووجود �سبهات 
ف�ساد يف �مل�رصوعات �ملخ�س�سة لتنظيم �ملونديال.  وقال �لتقرير 
�لذي �أجرته �رصكة “كورن���ر �ستون” �لعاملية ومقرها لندن: �أبلغنا 
�ملطلعون على مو�سوع تنظيم كاأ�س �لعامل �أن �لدوحة بعيدة كل 
�لبعد ع���ن �حت�سان �لبطول���ة يف 2022 ب�سبب �الأزم���ة �ل�سيا�سية 
عل���ى خلفية دعمها �الإره���اب. وحذر �لتقرير �ل����رصكات �لر�غبة يف 
�لدخ���ول باأعمال تطوير �لبنى �لتحتية م���ن �لعمل يف �لدوحة، الأن 
بيئة �لعمل هناك معق���دة و�سعبة، وقد يو�جهون م�ساكل كبرية، 

منها عدم قدرتهم �حل�سول على �أمو�لهم. 4

عني حمر�ء على “�ضكر�ب” �ضلماباد

• �حلكومة: �لقانون �لبحريني ين�سجم مع معايري �لعمل �لدولية	

من االكتفاء اإلى املجاعات.. رحلة اأفريقيا 
مع ال�شندوق والبنك الدوليني

طبيب يختل�س 13 األف دينار من مدفوعات 
زبائن �شركة تاأمني

�شـــدارة م�شتحقــــة وبالعالمــــة الكاملــــة 
ملدينة عي�شى
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ماجدة �شلطان: الفن البحريني ميلك 
العديد من املواهب

مسافات البالد

22

مازن الن�سور

املحرر االقت�سادي

مروة خمي�س

ليلى مال اهلل

2018 يف  وظيفة   2000 “�ل�ضناعة” تخلق 
يناق�س جمل�س �لنو�ب يف جل�سته �ملقبلة 20 
ر�سال���ة و�ردة من �حلكومة ب�ساأن �قرت�حات برغبة 
تقدم به���ا �ملجل�س يف �لفرتة �ملا�سية، بينها رد 
�حلكوم���ة على �القرت�ح برغبة “ب�سفة م�ستعجلة” 
ب�س���اأن �إن�ساء م�ساريع �سناعي���ة كربى ال�ستيعاب 

�لعاطل���ني عن �لعم���ل.  وج���اء يف رد �حلكومة �أن 
وز�رة �ل�سناعة و�لتج���ارة و�ل�سياحة حتر�س على 
�إن�س���اء م�ساري���ع حيوي���ة، ومنها توقي���ع �تفاقية 
م����رصوع م�سرتك مع �إحدى كربيات �رصكات ت�سنيع 
�الأملني���وم �خلا�س باالإطار�ت يف �لهند، وفندقان 
من �ملتوقع �فتتاحهم���ا يف 2018، و�ستوفر هذه 

5�مل�ساريع 2000 فر�سة عمل.

حمرر ال�سوؤون املحلية
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اإلنسان الملك... 
ومملكة اإلنسان

اأن���ت من اأن���ت؟ تهدج ليل، هم����س �شهر، 
ابته���اج �شم���ر، ورق����س �شحر، �شحك���ة قمر، 
ف���وؤاد،  تبت���ل  قل���ب،  هي���ام  روح،  ارتعا�ش���ه 

وابت�شامة نهر.
اأنت من اأنت؟ حمد اأم �شهد، فهد اأم اأ�شد، 
اأن���ت يف القرب اإذا ال���كل ابتعد، اأنت من للحب 

يوما قد �شجد. 
اأنت من اأن���ت؟ �شولة كرمي، متتمة رحيم، 
فرا�ش���ة قنا����س، ولعلع���ة فار����س، و�شم���ود 
ميدان، روح واٍد وا�شت�رشاف وتد، وغمو�س بحر، 

وعمق حميط، و�شكون مرفاأ.
اأن���ت من اأنت؟ جنم ي�ش���ع، �شم�س ت�شيء، 

كوكب ي�شبح، جمرة تنتظر اأم كون يدور؟ 
اأنت من اأنت؟ اأيه���ا النا�شج باإ�شبع ما�س، 
بري�ش���ة  الرا�ش���م  اأيه���ا  متث���ال دميقراطي���ة. 
بيكا�شو التنوير، لوح���ة بحرينية.  اأيها املرتل 
يف )لو����س اجنل����س( مرك���زا عاملي���ا لل�ش���الم 

بهند�شة فولترية.
اأيها احلاف���ر باإيطالي���ا دافين�شي، كر�شيا 
جامعي���ا ح�شاري���ا للحب وال�ش���الم، اأيها الراكز 

بقلب عا�شمة �شك�شبر تاجا ملكيا.
اأيه���ا املر�ش���ل، ر�شال���ة �ش���الم ملحم���د، 
وامل�شيح، وعي�ش���ى، حبا اأبديا. اأيها الناثر لكل 

ماأمت وم�شجد وكني�شة مكرمة ملكية.
اأيها اخلاط باملودة واالحرتام لكل مرا�سم 

عا�شوراء، تا�شع وعا�رش، عطلة ر�شمية. 
هذا اأن���ت... ابت�شامة تل���وح للوجود، ربيع 
حب، ودفقة حي���اة، وحديقة �شعادة. هذا اأنت، 
راأياك بيوت اإ�شكان باإطاللة بحرية يف املالكية 

والنبيه �شالح و�شرتة وال�شمالية.
هذا اأنت... ف�ش���ول تتعاقب، واأعا�شر ال 
تهداأ، ورياح ال تعرف االنك�شار. نكهة القبطان، 
و�شجر ال�شيادين، وه���دوء املوانئ، ومتا�شك 

اجللد، مندوحة اأفق، وترحال نور�س.
اأن���ت م���ن اأن���ت؟ م�شح���ة رحمة عل���ى يتم 
ين�ش���اب موؤ�ش�شة خرية ملكي���ة. اأبا �شلمان، يا 
باين مملكة االإن�شان، اأيها ال�شانع باأمريكا، اأكرب 
ملحم���ة وثيقة لالإن�شان، حيث ح���ج لها املئات 
م���ن م�شلمن ويهود وم�شيحي���ن وهندو�س... 
كان يوم���ا... اأنت فنان���ه، واأنت قا�ش���ه، واأنت 

راويه واأنت ق�شته وحكايته. 
ع���زف الن�شي���د، وعر�شت �ش���ور البحرين 
تزينها الكنائ����س، وامل�شاج���د، ودور العبادة، 
ور�شالت���ك يف الت�شامح، وحب���ك لكل مواطنيك 

بال تفريق.
ُعر�ش���ت احلكاي���ة، طرب اجلم���ع، ف�شفق 
اجلمهور، هذا اأنت تخط رجلك اأودية، وكواكب، 
واأبح���را، وق���ارات، ويف كل ق���ارة ل���ك ب�شم���ة 
ح�شاري���ة، ا�شمه���ا تاري���خ ديلم���ون، وح�شارة 

ملك، وحرية �شعب ومملكة اإن�شان.

سيد ضياء 
الموسوي

s.dheya
hotmail.com@

قهوة الصباح

زيارة ال�شي�شان دفعة قوية للعالقات العريقة

اجلي�ش ال�شي�شاين ميتلك عقيدة را�شخة يف مكافحة الإرهاب

عي�شى بن �شلمان ي�شارك يف احتفالت اليوبيل الذهبي لربوناي

�شموه �شارك يف احتفاالت عيد ميالد الرئي�س وذكرى تاأ�شي�س غروزين... نا�رش بن حمد:

 التدريبات عززت اجلاهزية الع�شكرية والقدرات املتطورة... نا�رش بن حمد: 

نيابة عن امللك

غ���روزين - بن���ا: �شه���د ممث���ل جاللة املل���ك لالأعمال 
اخلريية و�سوؤون ال�سباب رئي����س املجل�س االعلى لل�سباب 
والريا�ش���ة �شم���و ال�شيخ نا�رش بن حم���د اآل خليفة ورئي�س 
جمهوري���ة ال�شي�ش���ان رم�ش���ان اأحمد قادي���روف جانبا من 
االحتف���االت الوطني���ة مبنا�شب���ة الذك���رى 199 لتاأ�شي�س 
العا�شم���ة غروزين واالحتفال بعيد مي���الد الرئي�س الواحد 
واالربع���ن بح�شور عدد م���ن روؤ�شاء اجلمهوري���ات وكبار 
امل�شوؤول���ن وح�شد كبر م���ن اأبناء ال�شي�ش���ان. وت�شمنت 
االحتفالي���ة مبنا�شب���ة تاأ�شي����س العا�شم���ة وعي���د مي���الد 
الرئي����س فعالي���ات ثقافي���ة وفنية وتراثي���ة وفولكلورية 
تعك����س جوانب متعددة من تاأريخ ال�شي�شان ومرحل تطور 
العا�شم���ة وم���ا و�شلت الي���ه من تط���ور ومن���اء مب�شاركة 
العدي���د م���ن اجله���ات الر�شمي���ة وال�شعبي���ة كم���ا اقيمت 
عل���ى هام�س االحتفالي���ة بتاأ�شي�س العا�شم���ة وعيد ميالد 
الرئي�س العديد املهرجان���ات التي �شارك فيها عدد كبر 
م���ن ابن���اء ال�شي�شان والعا�شم���ة غروزين. كم���ا مت تنظيم 
حف���ل فني �شاه���ر كبر �شارك فيه العدي���د من املطربن 
واملطرب���ات الذي���ن قدموا لوح���ات فنية متمي���زة حتكي 
جم���ال هاتن املنا�شبتن كما مت االحتفال اي�شا بالعر�س 
اجلماع���ي الذي �شم 199 عري�س وعرو�شة وذلك على عدد 

�شن���وات تاأ�شي�س العا�شمة.  واألق���ى �شمو ال�شيخ نا�رش بن 
حم���د اآل خليفة كلمة نقل من خالله���ا حتيات عاهل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة وتهاين 
جاللت���ه لفخامة رئي�س جمهورية ال�شي�شان وجميع احل�شور 
مبنا�شبة االحتفال الكبر بتاأ�شي�س العا�شمة غروزين وعيد 
ميالد فخامته موؤكدا على العالقات القوية التي تربط بن 
مملكة البحرين وجمهورية ال�شي�شان يف خمتلف املجاالت. 
واع���رب �شمو ال�شيخ نا�رش بن حم���د اآل خليفة عن �شعادته 
بامل�شارك���ة م���ع ال�شع���ب ال�شي�ش���اين ال�شدي���ق مبنا�شبة 
تاأ�شي�س عا�شمته غروزين التي �شهدت العديد من احلروب 
وعانت كثرا اإال اأن اإ�رشار القيادة ال�شي�شانية وترابطها مع 
ال�شعب �شاهم يف بن���اء العا�شمة من جديد ب�شورة ع�رشية 
وحديثة مع حفاظها على تاريخها العريق حتى باتت ت�شر 
يف طريق التقدم واالزده���ار. وهناأ �شموه رئي�س جمهورية 
ال�شي�شان وال�شعب ال�شي�شاين مبنا�شبة تاأ�شي�س العا�شمة 
غ���روزين والت���ي تعد م���ن العوا�ش���م التي متتل���ك تاريخا 
عريق���ا وجمدا تلي���دا م�شرا ال���ى اأن غ���روزين ت�شهد حالة 
م���ن التطور امل�شتم���ر يف خمتلف املج���االت متمنيا �شموه 
لل�شي�ش���ان املزيد من التقدم والتطور. وكان �شمو ال�شيخ 
نا����رش بن حمد قد غادر جمهوري���ة ال�شي�شان، حيث كان يف 

مقدمة مودعي �شموه رئي�س جمهورية ال�شي�شان ال�شديقة 
ورم�ش���ان اأحمد قاديروف رئي�س الوزراء ورئي�س الربملان 
وعدد م���ن ال���وزراء وامل�شوؤولن و�شفر مملك���ة البحرين 
يف رو�شي���ا اأحم���د ال�شاعات���ي.  وا�ش���اف �شم���وه اأن زيارته 
جلمهوري���ة ال�شي�شان ال�شديقة �شتفت���ح اآفاًقا جديدة من 
العمل امل�شرتك و�شت�شكل دفعة قوية للعالقات العريقة 
التي جتم���ع البلدين، منوها �شموه مبا يجم���ع البلدين من 
م�شال���ح م�شرتك���ة وتن�شيق على م�شتوى ع���ال يف خمتلف 
الق�شاي���ا. وبن �شموه لقد مل�شن���ا ارتياحا كبرا من قبل 
فخام���ة الرئي�س رم�شان اأحمد قادي���روف مل�شار العالقات 
البحريني���ة ال�شي�شاني���ة، موؤك���دا �شم���وه اأهمي���ة موا�شلة 
الت�س���اور والتن�سيق الثنائي وتب���ادل الزيارات واخلربات 
مل���ا فيه خ���ر البلدين وال�شعب���ن. واأ�شاد �شم���وه باأهمية 
موا�شلة التعاون وتطويره خا�شة يف ظل الرغبة احلقيقية 
من قبل البلدي���ن ال�شديقن وما تتوافر من بيئة منا�شبة 
الإقامة تع���اون وثيق يف خملف املج���االت.  واأكد �شموه اأن 
االإجنازات التنموية البارزة التي حققتها ال�شي�شان بف�شل 
قي���ادة الرئي����س قادي���روف اأهلتها لك���ي تتب���واأ املكانة 
املتميزة يف حميطها االإقليمي متمنيا جلمهورية ال�شي�شان 

قيادة وحكومة و�شعبا املزيد من التقدم واالزدهار

غ����روزين - بن����ا: قام قائ����د احلر�س امللك����ي، ع�شو 
جمل�����س الدف����اع االأعلى العميد الركن �شم����و ال�شيخ نا�رش 
بن حم����د اآل خليفة بزيارة للقوات اخلا�س����ة ال�سي�سانية، 
حي����ث �شهد �شموه جانباً م����ن التدريبات بالذخرة احلية. 
وا�شتم����ع العمي����د الركن �شم����و ال�شيخ نا�رش ب����ن حمد اآل 
خليفة اإلى اإيجاز عن اأه����داف ومراحل التدريب املختلفة 
كم����ا اطل����ع عن كث����ب على عملي����ات التدري����ب وو�شائل 
القي����ادة وال�شيط����رة حي����ث ا�شتمل����ت التدريب����ات على 
عملي����ات مكافحة االرهاب وعملي����ات االقتحام وتخلي�س 
الرهائ����ن والقت����ال يف املناطق املبني����ة واملحافظة على 

االمن واال�شتقرار.
وبه����ذه املنا�شب����ة، اأب����دى �شم����وه اإعجاب����ه ال�شديد 
بالتدريبات والعرو�س الع�شكرية والتي تعك�س م�شتوى 
رفيع����ا للتن�شي����ق والتكام����ل يف االأداء واالأدوار املختلفة 
للت�شكي����الت الع�شكري����ة امل�شارك����ة يف التدري����ب والتي 
اأظه����رت مه����ارة عالي����ة امل�شت����وى للق����وات املنفذة له 

مبختلف الوحدات.
اجلاهزي����ة  ع����ززت  التدريب����ات  اأن  �شم����وه  وب����ن 
امله����ام  تنفي����ذ  يف  املتط����ورة  والق����درات  الع�شكري����ة 
املتع����ددة عل����ى خمتل����ف اأ�شن����اف االأ�شلح����ة احلديث����ة 
والتكتيكات واخلطط الع�سكرية التي تدار باأحدث اأنظمة 
التكنولوجيا املتطورة مما يفتح اآفاقاً قوية اأمام اجلي�س 
ال�شي�شان ملواجه����ة خمتلف التحديات واملخاطر وخا�شة 

االرهاب ومكافحته.
وا�شار العميد الركن �شم����و ال�شيخ نا�رش بن حمد اآل 
خليف����ة اأن التدريبات كانت متمي����زة للغاية وا�شتخدمت 
املتق����دم  الع�شك����ري  التدري����ب  نظ����م  اأح����دث  فيه����ا 
والنظري����ات الدفاعية والقتالي����ة، واثبتت جاهزية عالية 
للق����وات ال�شي�شانية م�شرا �شموه اإل����ى اأن التدريب يعد 

م����ن التدريبات الهادف����ة اإلى اإث����راء اخل����ربات القيادية 
والقتالي����ة للق����وات ال�شي�شاني����ة و�شقله����ا، وتطويرها 
ال�شتيع����اب متطلبات العمل الع�شك����ري ملا له من اأهمية 
ودور فاع����ل يف رفع م�شتوى الكفاءة الع�شكرية واالرتقاء 
باجلاهزي����ة القتالية والدفاعية. واأعرب �شموه عن اعجابه 
مل����ا مل�شه م����ن روح التع����اون والتن�شي����ق امل�شرتك بن 
خمتل����ف الت�شكيالت والوح����دات الع�شكرية امل�شاركة يف 
التدريب والذي ظهر جلياً خالل تنفيذ مراحل التدريبات، 
منوهاً باأهمية اإجراء مثل هذه التدريبات الكت�شاب املزيد 
م����ن اخلربة امليدانية والقدرة عل����ى التخطيط للعمليات 
االمنية ومكافحة االره����اب واملتطرفن والداعمن لهم 
والذي����ن باتوا ي�شكلون خطرا حقيقا عل����ى ال�شلم واالمن 
العامل����ي. وا�ش����اد العميد الرك����ن �شمو ال�شي����خ نا�رش بن 
حم����د اآل خليفة بامل�شتويات املتميزة التي قدمها اأفراد 

اجلي�����س ال�شي�ش����اين والتي تنم ع����ن جاهزيته����م القوية 
وخرباته����م العالي����ة يف القت����ال وعقيدته����م الرا�شخة يف 
الدفاع ع����ن وطنهم موؤكدا اأن اجلي�����س ال�شي�شاين ي�شهد 
ن�شق����ا ت�شاعدي����ا م�شتمرا بف�ش����ل ما يتمتع ب����ه من قوة 
ع�رشية متط����ورة و�شواعد موؤهلة مدعوم����ة باهتمام كبر 
م����ن فخامة الرئي�س رم�شان اأحم����د قاديروف حيث يبدي 
فخامت����ه حر�شا دائما على دع����م اجلي�س مبختلف وحداته 
وتزويده دائما باأحدث املنظومات يف املجال الع�شكري.

واأو�ش����ح �شم����وه اأن اال�شتمرار يف تنفي����ذ مثل هذه 
التدريب����ات بالذخ����رة احلي����ة يوؤك����د م����ا و�ش����ل اجلي�س 
ال�شي�شاين م����ن م�شتوى تدريبي ع����ال، وجاهزية قتالية، 
وق����درة يف تنفي����ذ العملي����ات الدفاعي����ة، والتعام����ل مع 

خمتلف الظروف والتفاين يف تنفيذ الواجبات.
م����ن جان����ب اآخ����ر زار ممث����ل جالل����ة املل����ك لالأعمال 

اخلريية و�سوؤون ال�سباب رئي�س املجل�س االعلى لل�سباب 
والريا�ش����ة �شمو ال�شيخ نا�رش ب����ن حمد اآل خليفة املنتجع 
الرئا�شي لرئي�س جمهورية ال�شي�شان رم�شان قاديروف.  
وا�شتمع �شمو ال�شيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة الى �رشح عن 
املرافق التي يحتويها املنتجع باال�شافة الى اال�شرتاحة 
التابع����ة ل����ه حيث يعت����رب املنتج����ع واال�شرتاحة م����ن اأهم 
املواق����ع الرئا�شية يف جمهورية ال�شي�ش����ان.  واأبدى �شمو 
ال�شيخ نا�رش بن حمد اآل خلي����ة اعجابه باملنتجع الرئا�شي 
وبت�شميمه الذي جم����ع اال�شالة ال�شي�شانية املتناغمة مع 
الطبيع����ة من جهة، وعنا�رش معماري����ة رائعة م�شتوحاة من 

الرتاث والتاريخ ال�شي�شاين العريق. 
ويف نهاي����ة اجلول����ة مت تق����دمي هدي����ة تذكارية الى 
�شم����و ال�شيخ نا�رش ب����ن حمد اآل خليفة عب����ارة عن مالب�س 

م�شنوعة من ال�شوف ت�شتخدم للمناطق الباردة.

بن���در �رشي - بنا: نيابة عن عاه���ل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�شى اآل خليفة، �ش���ارك رئي�س جمل�س اأمناء 
وقف عي�سى بن �سلمان التعليمي اخلريي �سمو ال�سيخ عي�سى 
ب���ن �شلمان بن حمد اآل خليف���ة يف االحتفال الكبر الذي اأقيم 
اأم�س بق�رص االإميان مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني لتويل �سلطان 
برون���اي دار ال�ش���الم �شاحب اجلالل���ة احل���اج ال�شلطان ح�شن 
البلقي���ة، ملقاليد احلكم يف بالده. ونق���ل �شمو ال�شيخ عي�شى 
بن �شلمان بن حم���د اآل خليفة حتيات وتهاين �شاحب اجلاللة 
املل���ك اإلى �شاحب اجلاللة �شلطان برون���اي دار ال�شالم واإلى 
ويل عه���د �شلطنة بروناي دار ال�ش���الم �شاحب ال�شمو امللكي 
املهت���دي باهلل البلقي���ة والعائل���ة املالكة ول�شع���ب �شلطنة 
بروناي بهذه الذكرى الوطني���ة وخال�س التمنيات لهذا البلد 
ال�شقيق باملزيد من التقدم والنماء. وقال �شموه اإنها منا�شبة 
طيبة لتاأكيد االعتزاز مب�شتوى العالقات القائمة بن البلدين 
ال�شقيقن، منوًها �شموه مبا بلغته من مكانة مرموقة بف�شل 

اهتمام �شاحبي اجلاللة امللك وجاللة �شلطان بروناي والتطلع 
امل�ش���رتك ملوا�شلة تعزي���ز التعاون على كاف���ة امل�شتويات 
ا�شتن���اًدا على ما يجم���ع البلدين من روؤى ومواق���ف متقاربة. 
ون���وه �شموه اإل���ى اأن م�شارك���ة مملكة البحري���ن يف احتفاالت 
اليوبي���ل الذهبي بتويل جاللة �شلط���ان بروناي مقاليد احلكم 
تاأت���ي لتج�شد قوة العالقات بن البلدين التي يعززها تبادل 
الزي���ارات الر�شمية رفيعة امل�شت���وى اإذ اأن لها دورها الكبر 
يف توطيد اأطر العالقات الثنائية، م�شًرا اإلى ما �شكلته زيارة 
ح����رشة �شاحب اجلاللة املل���ك اإلى برون���اي دار ال�شالم بداية 
ه���ذا العام من تاأكيد عل���ى تدعيم اأ�ش�س العالق���ات الثنائية 

واال�شتمرار يف تطويرها بالبناء على مكامن قوتها.
ويف احلف���ل، التقى �شموه مع كب���ار ال�شخ�شيات املمثلة 
لعدد من ال���دول ال�شقيقة وال�شديقة يف هذا االحتفال، حيث 
تب���ادل �شموه معها احلديث عن العالقات املميزة التي تربط 

مملكة البحرين وهذه الدول.

• •�شمو ال�شيخ نا�رش بن حمد ورئي�س جمهورية ال�شي�شان ي�شهدان جانبا من االحتفاالت الوطنية 	 ... و�شموه يغادر ال�شي�شان	

لل�ش����وؤون  االأعل����ى  املجل�����س   – مو�شك����و 
االإ�شالمي����ة: نيابة عن عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حم����د بن عي�ش����ى اآل خليف����ة، و�شل نائب 
رئي�س املجل�س االأعلى لل�شوؤون االإ�شالمية ال�شيخ 
عبدالرحمِن ب����ن حممد بن را�ش����د اآل خليفة ام�س 
اإل����ى العا�شمة الرو�شي����ة مو�شك����و للم�شاركة يف 
احلف����ل اخلتامي للدورة الثامنة ع�رصة من م�سابقة 
الق����راآن الك����رمي الدولية يف مو�شك����و التي حتمل 
ا�شم �شاحب اجلاللة امللك والتي ينظمها جمل�س 
�شورى املفتن لرو�شي����ا.  ومن املقرر اأن يلقي 
ال�شي����خ عبدالرحمِن كلم����ة بالنيابة ع����ن �شاحب 
اجلاللة امللك يف احلفل اخلتامي مل�سابقة القراآن 
الكرمي الدولية مبو�شكو الذي �شُيقام م�شاء يوم 
االأحد املقب����ل بتاريخ 8 اأكتوب����ر 2017 يف قاعة 
املوؤمت����رات الك����ربى مبجمع “كروكو�����س �شيتي 
وكان جمل�����س  مو�شك����و.   العا�شم����ة  يف  ه����ول” 
�شورى املفت����ن لرو�شيا قد اأطل����ق هذه الدورة 
م����ن امل�شابقة حتت ا�ش����م عاهل الب����الد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة تقديًرا 
من����ه لل����دور الكبر ال����ذي ي�شطلع ب����ه جاللته يف 
خدمة االإ�ش����الم وامل�شلمن، ويف خدمة كتاب اهلل 
تعال����ى والعناية به، وتقديًرا ملبادرات جاللته يف 
تعظيم قيم الدين االإ�شالمي احلنيف املتمثلة يف 
الت�شامح ونه����ج االعتدال ونبذ التع�شب واإ�شاعة 
املحبة وال�شالم والتعاي�س االإن�شاين، وتعبًرا عن 
�شك����ر جمل�س �شورى املفت����ن لرو�شيا وتقديره 
العميق لدع����م جاللته وم�شاندته لربامج املجل�س 
وم�شاريع����ه، وجه����ود جاللته يف تعزي����ز العالقات 
االأخوي����ة الطيبة التي تربط ب����ن م�شلمي رو�شيا 

االحتادية واإخوانهم يف مملكة البحرين. 

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة و رئي����س الوزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ر خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل 
خليف���ة وويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر �شلمان 
بن حم���د اآل خليف���ة برقي���ات تهنئة اإلى 
رئي����س جمهورية م�رش العربية عبدالفتاح 
ال�شي�شي؛ مبنا�شبة ذكرى انت�شارات يوم 
ال�شاد�س من اأكتوبر املجيدة، معربن يف 
برقياته���م عن اأطي���ب تهانيهم وخال�س 
متنياته���م له موف���ور ال�شح���ة وال�شعادة 
ول�شع���ب جمهوري���ة م�رش العربي���ة مزيدا 
م���ن التق���دم واالزده���ار، م�شيدين بعمق 
العالقات املتمي���زة الوطيدة التي جتمع 
البلدي���ن وال�شعبن، متمن���ن للعالقات 
مزي���ًدا م���ن النم���اء والتطور.  كم���ا بعث 
�شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي����س الوزراء 
و�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب 
االأول لرئي����س  النائ���ب  االأعل���ى  القائ���د 
جمل�س ال���وزراء برقيتي تهنئة مماثلتن 
اإل���ى رئي�س جمل�س الوزراء امل�رشي �رشيف 

اإ�شماعيل.

اإقامة م�شابقة مو�شكو للقراآن 
باإ�شم العاهل هذا العام

القيادة: العالقات 
مع م�رش متطورة 

على جميع االأ�شعدة

• •.. و�سموه يف زيارة للقوات اخلا�سة ال�سي�سانية	 .. و�شموه يف زيارة للمنتجع الرئا�شي ال�شي�شاين	

• �شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان ي�شارك يف االحتفال الكبر بق�رش االإميان	
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كني�صة القدي�س بيرت... الدموع تبلل �صورة العذراء   
يف “معجزة” ا�شتمرت ملدة �شهراً وجذبت العديد من الزوار

 ا�شتم���راراً ل�شل�شل���ة التقاري���ر امل�ش���ورة التي 
تعدها “البالد” ع���ن دور العبادة اخلا�شة بالأقليات 
الديني���ة يف البحري���ن، زارت ال�شحيف���ة يف حمطتها 
الثالث���ة كني�شة القدي�س بيرت الأرثوذك�شية، ومقرها 
القائ���م باأح���د املب���اين املقابل���ة ملجم���ع ال�شلمانية 

الطبي.
وروى القائمون على الكني�شة  ل� “البالد” ق�شة 
اأقرب اإلى اخليال اأو “معجزة” كما ي�شمونها، ح�شلت 
قب���ل اأك���ر من 5 اأع���وام، اإل اأن �شداه���ا بني جمهور 
الكني�ش���ة وزوارها والطائفة املنتمي���ة اإليها ل يزال 

قائما اإلى غاية اليوم، كما يوؤكدون.       

دموع العذراء 
وقال الأب جتوري، وهو اأحد اأبرز القائمني على 
ال���دار، اإن حدثاً “غ���ر اعتيادي” �شهدت���ه الكني�شة 
بتاري���خ 21 يناي���ر 2012 عندم���ا �شاهدن���ا الدم���وع 
تنزل من الر�شم اخلا�س مب���رمي العذراء واملعلق يف 
قاعة اإقامة ال�ش���الة والقدا�س. واأكد جتوري اأن هذه 
الظاه���رة الغريبة ق���د ا�شتمرت قراب���ة �شهر، وح�رض 
ملعاينته���ا وم�شاهدته���ا ع���ن قرب ع���ددا وا�شع من 

املنتمني ملدار�س دينية خمتلف.

نقل الرواية 
“الب���الد” تنق���ل ه���ذه الرواي���ة ع���ن القائمني 
على كني�ش���ة القدي�س بي���رت دون اأي تاأكيد اأو اإنكار 
له���ا، وت���رى يف نقلها الأمني ملا قي���ل اإ�شافة لوعي 
قرائها ب�شاأن ما يدور يف جمتمعنا املحلي من روايات 

وق�ش�س واأحداث.
وق���د توج���ه القائم���ون عل���ى كني�ش���ة القدي�س 
بي���رت بجزيل ال�شكر جلاللة املل���ك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة وللحكومة برئا�ش���ة �شاحب ال�شم���و امللكي 
الأمر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، ولعموم ال�شعب 
البحريني لدعمهم الكبر حلرية املعتقد واملمار�شة 

الدينية على هذه الأر�س.

بداية الزيارة 
م���ا اإن اقرتبنا من بوابة دخ���ول كني�شة القدي�س 
بي���رت  اأو “بطر�س” كما ي�شمي���ه امل�شيحيون العرب، 
حتى ُطل���ب اإلينا خلع احلذاء قبل منحنا اإمكان العبور 
اإل���ى مرافق الكني�شة التي غط���ى اأر�شيتها ال�شجاد، 
وذل���ك خالف���ا للكني�شتني اللتني زارتهم���ا “البالد” 

قبالً، ومتيزتا بالأر�شيات الرخامية.
وقب���ل بدء اجلول���ة يف اأرجاء ال���دار، اأو�شح اإلينا 
الأب جت���وري اأن كني�شة القدي�س بي���رت تخدم قرابة 

1500 م���ن اأبن���اء اجلالي���ة الهندي���ة املقيم���ني يف 
البحرين. 

لغة القداس 
وبح�ش���ب جتوري، فاإن غالبية جمتمع املتعبدين 

املنتمني اإلى الكني�شة ينحدرون من  ولية كرل.
واأردف: علي���ه، فاإن القدا����س وال�شلوات تقام 
بلغ���ة واحدة، وه���ي “املالي���الم”، هنال���ك قدا�شان 
رئي�شي���ان اأ�شبوعي���ا، الأول يق���ام �شب���اح اجلمع���ة، 
والثاين يقام م�شاء الأحد. اأما ال�شلوات، فتقام م�شاء 

كل يوم. 

اإِلشهار الرسمي  
ويف اإطار حديثه عن البدايات، قال الأب جتوري: 
اإن عم���ر كني�ش���ة القدي�س بيرت يقارب ال���� 39 عاماً، 
واأُ�ش�شت يف مكان �شغ���ر بالقرب من موقع مدر�شة 
الرج���اء الع���ام 1978 وم���ن ث���م انتقلن���ا اإل���ى �شقة، 
وبعده���ا جئنا اإل���ى هذا املبن���ى ال���ذي يقابل جممع 

ال�شلمانية الطبي.
وبح�شب من�شور يوزع عل���ى زائري املكان، فاإن 
اجلماعة املنتمية لكني�شة القدي�س بيرت قد �رضعوا يف 
التعبد عرب جمموعة �شغرة يف العام نوفمرب 1977، 
و�رضع���ان م���ا منت وارتف���ع عدده���ا اإل���ى اأن ح�شلت 

على اإِ�شه���ار ر�شمي من قب���ل وزارة العمل والتنمية 
الجتماعية يف العام الذي يليه 1978.

التبرع بالدعم
وحت���دث جتوري عن تفاع���ل الكني�شة مبحيطها 
املحلي يف العديد من املنا�شبات، م�شراً اإلى اأن دار 
العبادة ت�شاهم بالتربعات، وحتتفل بالعيد الوطني، 
وتتوا�شل مع امل�شت�شفيات واملنظمات النا�شطة يف 

خدمة ذوي الإعاقة. 
ولفت اإلى اأن كثر من الأن�شطة جترى بالتن�شيق 

مع جمعية “هذه هي البحرين”.
واأظهرت املجل���ة ال�شادرة ع���ن الكني�شة �شجالً 
اجتماعياً حافالً ب�ش���ور الأن�شطة التي جرت يف الآونة 
الأخرة، وتوزعت بني “خمي���م �شحي” ت�شمن اإجراء 
فحو�س واختبارات طبي���ة وجمانية، وبرنامج لتوزيع 
وجب���ات الطع���ام عل���ى ال�شائمني يف ال�ش���وارع اأثناء 

غروب ال�شم�س ب�شهر رم�شان.
وت���ربز ال�شور اأي�ش���اً حملة تربع لل���دم قام بها 
اأبن���اء اجلالية الهندي���ة املرتبطة روحي���ا بالكني�شة، 

وذلك يف اأروقة جممع ال�شلمانية الطبي.   

دين وطقوس
من جهته، حت���دث �شكرتر عام الكني�شة بول 

فرجاي�س ع���ن اإدارة منتخبة يختارها املنتمون اإلى 
جمتمع الكني�ش���ة، وتتولى بدورها ت�شير ال�شوؤون 

الإدارية. 
واأ�ش���ار بول اإلى اأن الكني�شة حتت�شن ح�ش�شا 
دينية لقرابة 300 طفل، وتقام كل يوم جمعة بعد 

النتهاء من القدا�س.    
وتابع قائ���ال: نعلم اأطفالن���ا ديننا وطقو�شنا، 
وه���ذه احل�ش����س ل ميك���ن اأن تق���ام اإل خالل يوم 

اإجازة. 

حمل ودعاء 
التق���ت  الكني�ش���ة،  داخ���ل  التج���وال  واأثن���اء 
“البالد” �شيدة كانت ت�شعل ال�شموع وترفع الدعاء 
بالقرب م���ن �شورة العذراء م���رمي اأو “ماري” كما 

ي�شمونها. 
ب���ادرت ال�شيدة باحلديث اإلينا وبقربها طفلة 
�شغ���رة، قائل���ة: كنت اأعاين �شعوب���ات يف احلمل 
“عقم موؤقت” غر وا�شح الأ�شباب، وا�شتمر لغاية 

5 �شنوات منذ زواجي. 
واأردف���ت: غ���ر اأن الواق���ع ق���د تب���دل بعد 4 
اأ�شهر من النتظام يف ال�شالة داخل هذه الكني�شة، 
وحتديداً بالقرب م���ن �شورة العذراء، فقد حملت، 

ورزقت بطفلة اأ�شميتها مرمي.   

• الر�شم الذي �شهد معجزة “الدموع” كما يقول القائمون على الكني�شة 	

رجاء مرهون

ال�شلوات املنتظمة تنهي 
ُعقم �شيدة ا�شتمر 5 
�شنوات اإلى “حمل”

حملة للتربع ب�الدم... 
واأخرى ل�� “اإفطار 

�شائم” يف رم�شان

الكني�شة تخدم 1500 
متعبد من اأبناء 

“كرل” الهندية

القدا�س وال�شلوات 
تقام بلغة 

“املاليالم”

قدا�شان رئي�شان 
اأ�شبوعيا... وال�شلوات 

م�شاء كل يوم 

 “جمتم����ع الكني�شة” يخت����ار الإدارة ع����رب “النتخاب”300 طف���ل يتلق���ون درو�ش���اً ديني���ة اأي���ام اجلمع���ة 
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عني حمراء على “�سكراب” �سلماباد واإزالتها بـ “ال�سطحه”
حمافظ ال�سمالية يقود فريقا ميدانًيا من 9 هيئات حكومية... عد�سة “$”:

ق���اد حماف���ظ ال�سمالي���ة عل���ي الع�سف���ور 
فريق���ا موؤلفا م���ن 9 وزارات وهيئ���ات حكومية 
وعينه���م عل���ى مو�سوع حم���دد م���وؤرق ل�سكان 
املحافظة، وهو ال�سيارات املهجورة واملخالفة 

)ال�سكراب(.
و�سم���ل م�س���ار اجلول���ة جمم���ع 704 ال���ذي 
وحتدي���دا عل���ى ال�س���وارع: 6 – 8 – 10 الت���ي 
ت�سهد تكد�ًسا لل�سيارات املخالفة واملهجورة.

وجال املحافظ والفريق احلكومي مبنطقة 
�سلماباد ال�سناعية وتبني حجم املخالفات. ومل 
تقت����ر الزيارة امليدانية عل���ى التقاط ال�صور 
الربوتوكولي���ة بج���وار املخالف���ات، واإمنا وّقع 
املحافظ على فاتورة ال�ستئجار مقطورة عربات 

)�سطحه( الإزالة ال�سيارات املخالفة.
واأ�س���اف: اأزيلت �سي���ارات خمالفة لقانون 
اإ�سغ���ال الطري���ق، ومنه���ا خمالف���ات الوق���وف 
اخلاط���ئ وا�ستخدام االأر�سف���ة، والتدقيق على 
الور����ش والكراج���ات املخالفة الأنظم���ة ال�سجل 

التجاري، وال�سرتاطات الدفاع املدين.
ووا�س���ل: جرى ر�سد خمالف���ات اأمام ور�ش 
ت�سليح املركبات الثقيلة بتكد�ش ال�ساحنات، 
واإ�سع���ار الور����ش بع���دم ا�ستخ���دام امل�ساحات 
اخلارجية للت�سليح باعتبار ذلك خمالفة لقانون 
اإ�سغاالت الطرق، م�سيًدا بتعاون االإدارة العامة 
للمرور يف اإزالة ال�سي���ارات املعرقلة الإن�سيابية 

ال�سري.
وقال املحافظ اإن هذه احلملة حتظى بدعم 
مبا�ر من وزير الداخلي���ة الفريق الركن ال�صيخ 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة.
وح����ر رئي����س بلدي���ة املنطق���ة ال�صمالية 
يو�صف الغتم. و�صارك فيها رئي�س مركز �رطة 
اخلمي�ش العقيد دعيج عبداهلل النهام وممثلني 
وال�سياح���ة  وال�سناع���ة  التج���ارة  وزارة  ع���ن 
واملجل�ش االأعلى للبيئة ووزارة العمل والتنمية 
العام���ة للم���رور واالإدارة  االجتماعي���ة واالإدارة 
العام���ة للدف���اع امل���دين وهيئة تنظي���م �سوق 

العمل.
وب���داأت احلمل���ة يف التا�سع م���ن يونيو من 
الع���ام 2016؛ به���دف اإعطاء الفر�س���ة للجميع 
بت�سحيح االأو�ساع، ولي�ش الغر�ش منه ت�سجيل 

املخالفات بقدر �سبط القانون يف املنطقة.

• �سيارة متوقفة يف ال�سارع العام تعوق حركة ال�سري مما ي�ستوجب اإزالتها من االإدارة العامة للمرور	

• �سيارات مهجورة وخمالفة منذ فرتة طويلة	

ال�سيارات مهجورة حمرر ال�سوؤون املحلية
وخمالفة منذ فرتة 

طويلة

الع�سفور وقع على 
فاتورة ال�ستئجار 

“�سطحات”

التدقيق على ور�ش 
خمالفة الأنظمة 
ال�سجل التجاري

تكد�ش �ساحنات 
اأمام ور�ش ت�سليح 

املركبات الثقيلة

“املرور” تزيل 
ال�سيارات املعرقلة 

الن�سيابية ال�سري

وزير الداخلية داعم 
مبا�ر للحملة

احلملة بداأت
 يف يونيو 2016 

• وقوف خمالف لبع�س ال�صيارات على مواقع خدمية تخ�س خدمات �صيانة املجاري لفرتات طويلة وك�ر احلاجز الأمني املتواجد اأمامها	

• مراقبة ال�صيارات املوجودة يف خط مزدوج يف �صارع رقم 10 لر�سد ال�سيارات املخالفة واإزالتها واحلد من اإ�سغاالت الطرق الأ�سحاب الكراجات	

• خم��ال��ف��ة لأح����د امل���ح���ات ال��ت��ج��اري��ة ل��ب��ي��ع ال����زي����وت، ح��ي��ث ي��ق��وم ب��ع��م��ل��ي��ة ا���ص��ت��ب��دال وت�����ص��ل��ي��ح الإط�������ارات م���ن غ���ر ترخي�س	

• ك������راج ي�������زاول ن�������ص���اط ال�����ص��ي��ان��ة مب����ع����دات ب���ن���اء م��ت��وق��ف��ة يف �����ص����ارع رق�����م 8 م���ع���وق���ة حل���رك���ة امل�������رور ل���ف���رتة ط��وي��ل��ة	

• متابعات ميدانية للحد من اإ�صغالت الطرق لبع�س كراجات ال�صيانة يف �صارع رقم 8	

• ر�صد خمالفات ال�صجل التجاري لبع�س املحات على �صارع �صلماباد	
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“ال” كبيرة
لطاملا ت�ساءلت يف قرارة نف�سي، هل نظرت الدولة ولو واحد باملئة باحلال الذي 
�سيوؤول اإليه املواطن بعد ق���رارات فر�ض ال�رضائب، ورفع ر�سوم ال�سجالت التجارية، 

واإلغاء �سالت الدعم وما الى ذلك؟
هل در�ست بعناي���ة اال�ستقرار االقت�سادي لالأ�رضة حينه���ا؟ وهل وعت ملدى تاأثر 

االأمن يف املجتمع، قبالة تنامي الغالء وتوغله وبهذا ال�سكل؟ 
ه���ل نظرت ملدى قدرة املواطن على االإيف���اء ب�سداد ديونه للبنوك؟ وهل نظرت 

ملدى انعكا�ض ذلك على ا�ستقرار امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية نف�سها؟ 
�ساهد احلال يق���ول ال، و“ال” كبرية، فالدولة ما�سية مب�رضوعها االأحادي ملواجهة 
تنامي الدي���ن والعجز العام، وال���ذي و�سل كالهما لأرقام قيا�سي���ة، تخطت اخلطوط 
االآمن���ة، ما يعني اأن العالج بات فر�سا اإجباري���ا ولي�ض خيارا، وان كان بالكي، وبالنار، 

واالأمل، والوجع.
ويف �سياق ما يجري، واذا ما فر�سنا باأن معدل انفاق رب االأ�رضة ال�سغرية بال�سابق 
مل����رضوف البيت 200 دين���ار، ف�سيحتاج االآن 3 اأ�سعاف املبل���غ -على االأقل- يقابل 

ذلك ثبات مزعج يف املدخول، واأي مدخول؟ 
وي�ساي���ر اأخوانن���ا التج���ار وا�سحاب روؤو�ص الأم���وال هذه الأو�س���اع كلها برتب�ص 
وبحذر بالغ���ني ومدرو�سني كالعادة، وب�“امل�سطرة”، ف���اأي ر�سوم اأو �رضائب جديدة، 
�سيكون���ون عل���ى موعد معها قبل غريه���م، ل�سمان اأن ل ت�ستنزف م���ن جيوبهم فل�سا 

واحدا، فال�سحية هنا معروف. ولطاملا كان كذلك. 
ويقف املواط���ن املغلوب على اأمره، واملحب لهذا البلد مهما ق�ست عليه ظروف 
احلي���اة، وحي���دا قبالة هذه املوج���ات العا�سفة، واملدوي���ة، والتي ت�سع���ه ق�رسا امام 
م�سوؤولي���ة القرار الفردي، باأن يعيد قراءة اأولوياته جيدا، وباأن يعيد هند�ستها جذريا 

ومن ال�سفر. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“العمل”: 75 حادث �سقوط من االرتفاعات خالل 2017

“االأ�سغال”: خمارج بديلة يف “التعليمية” رف�سها االأهايل

2000 فـــر�سة عمـــل يف 2018

“فيتو” على حتويل “البالج” للبلدية

50 موقعا  لـ “الواي فاي” نهاية العام

عامل نظافة واحد للم�سجد و2 للجامع

رف�ض حكومي حلظر االإ�رضاب يف “األبا”

ب�سبب افتتاح م�سانع وفنادق جديدة 

“اإدامة” ت�رضف على ال�ساحل

خف�ص اأ�سعار الإنرتنت الثابت واملنزيل

ل ميزانية لزيادة عدد املوظفني

ا�ستثناء حمطة توليد الكهرباء التابعة لل�رسكة 

 يناق�����ض جمل�����ض الن����واب يف جل�ست����ه املقبل����ة 20 
ر�سال����ة واردة من احلكومة ب�س����اأن اقرتاحات برغبة تقدم 
به����ا املجل�ض خ����الل الفرتة املا�سية، بينه����ا رد احلكومة 
عل����ى االقرتاح برغب����ة “ب�سف����ة م�ستعجلة” ب�س����اأن اإن�ساء 
م�ساريع �سناعية ك����رى ل�ستيعاب العاطلني عن العمل 

يف اململكة. 
وج����اء يف رد احلكوم����ة اأن وزارة ال�سناع����ة والتجارة 

وال�سياحة حتر�ص على اإن�ساء م�ساريع حيوية يف قطاعات 
خمتلف����ة داخ����ل اململك����ة ت�ستوع����ب اأع����دادا كب����رية من 
الك����وادر الوطني����ة م����ن ه����ذه امل�ساريع توقي����ع اتفاقية 
م�����رضوع م�س����رتك م����ع اإح����دى كربي����ات �����رضكات ت�سني����ع 
الأملنيوم اخلا�ص بالإطارات يف الهند، ويعد هذا امل�رسوع 
حج����ر الأ�سا�ص يف منطقة �سه����ر املعادن اجلديدة، والتي 
يجري تطويها مبحاذاة �رضك����ة األبا، و�سيوفر هذا امل�رضوع 

600 فر�س����ة عم����ل. وبنينَّ ال����رد اأنه من �سم����ن امل�ساريع 
اإن�ساء فندق بالتعاون مع جمموعة ماينور للفنادق و�رضكة 
ممتل����كات، والذي من املتوقع افتتاحه يف 2018 وكذلك 
اإن�ساء فن����دق بالتعاون مع فن����ادق ومنتجعات فريمونت 
و�رضك����ة اإدامة، والذي من املتوق����ع افتتاحه العام 2018 
اأي�س����ا، واأن امل�رضوع����ني املذكوري����ن �سيوف����ران 1200 

فر�سة عمل.

�سيناق����ض املجل�ض رد احلكومة ح���ول االقرتاح 
برغبة ب�سفة م�ستعجلة ب�س���اأن تخ�سي�ص اأر�ص بالج 
اجلزائ���ر لبلدية املنطقة اجلنوبية لتكون �ساحال عاما 

للمواطنني واملقيمني.
وج���اء يف رد احلكومة موافقته���ا على تخ�سي�ص 

ب���الج اجلزائ���ر �ساحال عام���ا للمواطن���ني واملقيمني 
ورف�سها حتويله اإلى بلدية املنطقة اجلنوبية.

واأك���دت احلكومة يف رده���ا اأنه���ا اأ�سندت مهمة 
االإ����رضاف على ال�ساح���ل اإلى �رضكة اإدام���ة التي ت�رضف 
على العقارات احلكومية، واأنها ترى اأن ت�ستمر اأر�ض 

ب���الج اجلزائر تابعة لهذه ال�رسك���ة؛ لتحقيق الأغرا�ص 
املن�سودة من تطوير هذا البالج.

وبين���ت ان “ادام���ة” قطع���ت �سوط���ا كب���ريا يف 
اإجراءات اعداد خمططات تطوير بالج اجلزائر واإقامة 

امل�ساريع ال�سياحية العائلية عليه .

يناق����ض جمل�ض الن���واب يف جل�ست���ه القادمة 
ال���رد احلكومي على االقرتاح برغب���ة ب�سان توفري 
خدم���ة )ال���واي ف���اي( يف م���دن و�س���وارع مملك���ة 
البحري���ن، وال���ذي ج���اء يف رد احلكوم���ة علي���ه اأن 
وزارة املوا�س���الت والت�س���الت وجه���ت م�سغلي 
الت�س���الت لدرا�س���ة اإم���كان توفري نق���اط نفاذ 
للو�س���ول اإلى الإنرتن���ت الواي ف���اي يف املناطق 

العامة.
وج���اء يف ال���رد اأن �رضكة بتلكو ب���داأت بتنفيذ 
امل�رسوع بالفعل وتفعيل نقاط نفاذ للو�سول اإلى 
االإنرتن���ت يف 20 موقعا يف اململك���ة وذلك اعتبارا 
م���ن 6 ماي���و 2016 و�سي���زداد اإل���ى 50 موقعا يف 

نهاية العام اجلاري.
واأ�س���ارت احلكوم���ة “وفق���ا لنتائ���ج درا�س���ة 
تقييم معايري اأ�سعار خدمات االإنرتنت التي قامت 
بها موؤ�س�سة teligen، وه���ي موؤ�س�سة متخ�س�سة 

يف مقارنة اأ�سعار ا�س���رتاكات االت�ساالت بتكليف 
من هيئ���ة تنظيم االت�س���االت اأن اأ�سع���ار خدمات 
الت�سالت يف البحري���ن انخف�ست خالل ال�سنوات 
االأخ���رية، وه���ي م���ن اأدن���ى املع���دالت يف منطقة 
اخلليج وال���دول العربية، حي���ث انخف�ست اأ�سعار 
خدم���ات الإنرتنت الثاب���ت واملن���زيل يف البحرين 
مبا يعادل 38 % ب���ني عامي 2013 و2013 ومبا 
يعادل 60 % خالل ال�سنوات اخلم�ص الأخرية، كما 
انخف�ست خدمات الإنرتن���ت الثابت لل�رسكات مبا 
يعادل 32 % خ���الل الفرتة ذاتها ومبا يعادل 80 

% خالل ال�سنوات اخلم�ص الأخرية”.
امل�سغل���ني  اأن  اإل���ى  احلكوم���ة  ونوه���ت 
املرخ�س���ني عبارة عن �رسكات خا�س���ة، ولن توفر 
هذه اخلدم���ات جمانا ومن ثم، فاإن���ه يجب حتديد 
اجله���ات املمولة للم�رضوع من اأج���ل تو�سيع نطاق 

الفائدة وتقلي�ض التكلفة على اململكة.

وتابع���ت يف ردها ان ج���ودة خدمات االنرتنت 
الال�سلك���ي وحت�سنها يرجع الى تناف�ص امل�سغلني 
يف ه���ذا املج���ال، واأن ع���دم تنفي���ذ م����رضوع خدمة 
االإنرتن���ت املجاني���ة بعناية ق���د يوؤث���ر �سلبا على 
املناف�س���ة املوج���ودة حاليا بني م���زودي خدمات 
الإنرتن���ت، ومن ث���م انخفا�ص الفائ���دة املحتملة 

للم�ستهلك يف امل�ستقبل.
وج���اء يف ال���رد اأن “تطبيق امل����رضوع يجب اأن 
يكون، مبنيا على تقييم االأثر االقت�سادي ومراعاة 
املخاط���ر القت�سادي���ة املحتمل���ة عل���ى ال�رسكات 
العاملة، واأن احلكوم���ة �ستوا�سل ت�سجيع اجلهات 
احلكومي���ة والقط���اع اخلا����ص عل���ى زي���ادة ن�سبة 
تغطي���ة نقاط نف���اذ للو�س���ول اإل���ى الإنرتنت يف 
االأماكن العام���ة كاملجمعات واملناطق ال�سياحية؛ 

لتلبية احتياجات املواطنني واملقيمني”.

يناق�ض املجل�����ض رد احلكومة على االقرتاح 
برغبة ب�ساأن تنظيم العمل يف امل�ساجد واجلوامع 
ودور العب����ادة، وج����اء في����ه اأنها “تق����در اأهداف 
االق����رتاح الت����ي تتح�س����ل يف ت����دارك النق�����ض 
احلا�س����ل يف عدد العامل����ني يف اأعم����ال النظافة 
بامل�ساج����د اأو اجلوامع، حي����ث يقوم املوؤذن بكل 
تل����ك االأعمال عل����ى الرغم من ع����دم تنا�سبها مع 
طبيعة عملة مما يقت�سي توزيع املهام وتنظيم 
العم����ل يف ه����ذا ال�ساأن بحيث يك����ون لكل م�سجد 

منظف واحد، بينما يكون لكل جامع منظفان”.

الع����دل  وزارة  “اأن  احلكوم����ة  رد  وب����نينَّ 
وال�سوؤون االإ�سالمي����ة واالأوقاف ا�ستحدثت كادر 
خا�����ص لالأئم����ة واملوؤذنني وتخ�سي�����ص ميزانية 
لذل����ك، حيث حددت فيه املهام والخت�سا�سات 
بح�سب الأو�س����اف الوظيفية التي ا�ستمل عليها 

الكادر”.
وتابع الرد “نظرا اإلى اأن زيادة عدد العاملني 
يف امل�ساجد واجلوامع يحتاج ميزانيات ل تتوافر 
يف الوق����ت احلايل لدى اإدارت����ي االأوقاف ال�سنية 
واجلعفرية، ف����اإن الوزارة �ستق����وم بحث اإدارتي 

الأوق����اف عل����ى العم����ل للتو�س����ع يف ال�ستثم����ار 
وتنويع م�سادر الدخ����ل لغر�ض زيادة االإيرادات 
مب����ا ميكنها من تنمية االإي����رادات الوقفية لدور 
العب����ادة والعمل على تلبية ه����ذا القرتاح، حيث 

اإن احلاجة موجودة والعمل يف تزايد مطرد”.
وب����نينَّ ال����رد اأن ال����وزارة �ستعم����ل على حث 
اإدارت����ي االأوقاف املذكورتني عل����ى التعاقد مع 
�رسكات متخ�س�سة لتنظيف بع�ص اجلوامع؛ الأمر 
ال����ذي �سيوؤتي ثماره من ناحي����ة اجلودة، وتوفري 

املواد الالزمة، وخف�ض التكلفة املالية.

يناق�ض جمل����ض الن���واب رد احلكومة على 
االق���رتاح برغب���ة ب�سفة م�ستعجل���ة ب�ساأن حظر 
االعت�سام���ات واالإ�رضاب���ات يف �رضك���ة األبا الذي 
اأكدت في���ه عدم موافقتها عل���ى اإ�سافة �رضكة 
األب���ا ككل اإل���ى املن�ساآت احليوي���ة التي يحظر 

اال�رضاب فيها.
واأ�س���ارت احلكوم���ة يف الرد عل���ى االقرتاح 
“يف خ�سو����ص ح���ق الإ�رساب عن العم���ل، فاإنه 
يج���ب التاأكيد على اأن جلن���ة احلريات النقابية 
التابع���ة ملنظم���ة لعم���ل الدولي���ة ق���د حددت 
مفه���وم املن�س���اآت احليوي���ة التي يحظ���ر بها 
االإ����رضاب، وه���و وج���ود خط���ر وا�س���ح وحمدق 
على حياة ج���زء من ال�س���كان اأو جميعهم وعلى 

�سالمتهم ال�سخ�سية وم�سلحتهم.
احلري���ات  جلن���ة  “اأوردت  ال���رد  يف  وج���اء 
النقابية التابعة ملنظم���ة العمل الدولية قطاع 
املعادن �سم���ن قائمة املراف���ق التي ال يحظر 
بها االإ�رضاب وملا كانت �رضكة اأملنيوم البحرين 
)األب���ا( هي اإحدى اأذرع قطاع املعادن يف مملكة 

البحري���ن، فاإنه���ا وبطري���ق الل���زوم ل تك���ون 
م���ن من�س���اآت اخلدم���ات احليوي���ة الت���ي يحظر 
به���ا االإ����رضاب؛ االمر ال���ذي يوؤك���د اأن القانون 
البحرين���ي ين�سجم مع معايري العمل الدولية يف 

هذا ال�ساأن”.
“اأم���ا ب�س���اأن حمط���ة تولي���د  ال���رد  واأورد 
الكهرب���اء التابعة ل�رضكة األبا، فاإنها تعد وحدها 
وبطبيعتها من املن�ساآت احليوية املحظور بها 

اال����رضاب تطبيقا للبند 8 من املادة االأولى من 
قرار رئي�ض جمل�ض الوزراء رقم 62 ل�سنة 2006 
دون حاجة للن�ض عل���ى ال�رضكة ككل من �سمن 
املن�ساآت التي ا�ستمل عليها ذلك القرار، ومن 
ثم، فاإنه ميتن���ع على العاملني يف هذه املحطة 
اللج���وء اإلى الإ����رساب لت�سوي���ة اأي نزاع جماعي 
م���ع اإدارة ال�رضكة؛ حفاظا عل���ى االأمن الوطني، 

وانتظام �سري احلياة اليومية للمواطنني”.

مدين����ة عي�س����ى - وزارة العم����ل والتنمي����ة 
العم����ل والتنمي����ة  اأقام����ت وزارة  االجتماعي����ة: 
ال�سالم����ة  م����ع جمل�����ض  بالتع����اون  االجتماعي����ة 
وال�سحة املهنية، اأم�����ص الأول اخلمي�ص، ور�سة 
“ال�سالم����ة يف العمل عل����ى االرتفاعات”، وذلك 
يف القاع����ة الرئي�سة بال����وزارة، بح�سور الوكيل 
امل�ساع����د ل�سوؤون العمل، نائ����ب رئي�ض جمل�ض 
ال�سالم����ة وال�سح����ة املهنية حمم����د االأن�ساري، 
ومب�سارك����ة اأ�سح����اب عمل ومهند�س����ي وم�رسيف 
ال�سالم����ة وال�سحة املهنية وممثلني عن العمال 

يف قطاع االإن�ساءات.
منه����ا  حم����اور،  ع����دة  الور�س����ة  وتناول����ت 
يف  بالعم����ل  اخلا�س����ة  الوطني����ة  الت�رسيع����ات 
الرتفاع����ات، ودور الزي����ارات التفتي�سية التي 
تقوم به����ا وزارة العم����ل والتنمي����ة االجتماعية 
يف تقلي����ل ن�سب احلوادث املهني����ة، ف�سالً عن 
اال�سرتاطات التي مت اإقرارها الأهلية املقاولني 
فنياً وقانونياً، واأهم املمار�سات العملية االآمنة 
للعم����ل عل����ى الأنظم����ة املختلف����ة لالرتفاعات، 

وخا�سة فوق ال�سقالت.

واأك����د الأن�س����اري اأهمي����ة تعزي����ز ثقاف����ة 
ال�سالمة وال�سحة املهنية يف املواقع االن�سائية، 
م�سرياً اإلى ان الوزارة م�ستمرة يف جهودها للحد 
م����ن وق����وع الإ�ساب����ات واحل����وادث املهنية يف 
مواقع العمل، كما تقدم ال����وزارة اال�ست�سارات 
الفني����ة لل�����رضكات واملوؤ�س�سات لتف����ادي تلك 
احل����وادث املوؤ�سف����ة، الفت����اً اإل����ى اأن ح����وادث 
ال�سقوط من الرتفاعات قد بلغت )75( حادثاً، 

منذ بداية العام حتى نهاية �سبتمرب املا�سي.
ودع����ا الوكي����ل امل�ساعد ل�س����وؤون العمل، 
املن�ساآت اإلى �����رسورة اللتزام بالقرار الوزاري 
رق����م )4( ل�سنة 2014، ب�س����اأن حتديد ال�رسوط 
يف  العم����ال  حلماي����ة  الالزم����ة  واالحتياط����ات 
اأعم����ال البناء واالن�س����اءات والهند�سة املدنية، 
م�س����رياً اإلى اأهمية و�سع خط����ة لل�سالمة واتخاذ 
ال�سالم����ة وال�سح����ة  احتياط����ات وا�سرتاط����ات 
واملهني����ة يف مواق����ع العمل، وذل����ك بالتعاون 
والتن�سي����ق ب����ني املقاول����ني مم����ا يع����زز خطة 
تطبي����ق ال�سالمة واحلد من احل����وادث املهنية 

البليغة.

املنام���ة - وزارة االأ�سغال والبلديات: 
عقبت وزارة �س���وؤون البلديات والتخطيط 
العمراين على ما ن�رضته “البالد” على ل�سان 
الع�سو البلدي حممد البلو�سي ب�ساأن طلب 
توفري مداخل وخمارج بالقرب من املنطقة 
التعليمي���ة مبجم���ع 901 يف منطقة الرفاع 
ال�رضق���ي وتنبوؤات���ه ب�س���اأن توق���ع ح���دوث 
ازدحام���ات مروري���ة، بالقول ب���اأن الوزارة 
قد �سبق واأن اأع���دت درا�سة مرورية لهذه 
املنطق���ة منه���ا جمم���ع 901 وال���ذي تكرث 
علي���ه ال�سوارع التجارية وت�ستقطب كثافة 

مرورية عالية. 
بتحدي���د  “قمن���ا  ال���وزارة  وا�ساف���ت 
اجتاهات امل���رور يف عدد من الطرق وذلك 
بالتع���اون مع الع�سو البلدي للمنطقة ومت 
تنفي���ذ بع�سها ورف����ض البع�ض االخر من 

قبل قاطني املنطقة”. 
اأما على �سعيد حت�سني منافذ املجمع 
املذكور، فاأ�سارت اإلى انه “مت فتح منافذ 
لالإ�س���كان احلنيني���ة عل���ى �س���ارع الرف���اع 
وربط الط���رق الداخلية بامل�رضوع اال�سكاين 
لتوق���ري منافذ بديلة لالأهايل، كما مت فتح 
منفذا جديدا من �س���ارع الرفاع اإلى طريق 
رقم 111، علما باأنه يتم حاليا درا�سة فتح 
خم���رج من الطريق نف�سه اإلى �سارع الرفاع 
من النواحي ال�سالمة املرورية و�سيتم رفع 

التو�سيات اإلى املجل�ص البلدي يف حينه”. 
وتابع���ت “نتفق م���ع الع�س���و البلدي 
فيم���ا يتعل���ق برتكز ع���دد م���ن املدار�ص 
واملوؤ�س�س���ات ذات النفع الع���ام يف موقع 
واح���د، حيث يزي���د من الكثاف���ة املرورية 
امل���روري  الزدح���ام  ولتخفي���ف  علي���ه، 
قام���ت الوزارة بالب���دء باإع���داد الت�ساميم 
احلنيني���ة  �س���ارع  لتو�سع���ة  التف�سيلي���ة 
م���ن طري���ق مفرد اإل���ى طريق م���زدوج ذو 
4 م�س���ارات م���ع تطوير رب���ط التقاطعات 
اإل���ى  واملوؤدي���ة  ال�س���ارع  عل���ى  املطل���ة 
يف  واالأندي���ة  واملوؤ�س�س���ات  املدار����ض 
املنطقة املذكورة. علما بانه �سيتم حتكم 
يف ه���ذه التقاطع���ات باإ�س���ارات �سوئي���ة 
لزي���ادة الطاق���ة ال�ستيعابي���ة وت�سهي���ل 

احلركة املرورية”. 
“تابعن���ا م�رضوع  ال���وزارة  وا�ستطردت 
رب���ط �س���ارع احلنيني���ة ب�س���ارع املع�سك���ر 
و�س���ارع ال�سي���خ �سلمان، حي���ث مت تقدمي 
مقرتح اإن�س���اء �سارع يربط ب�سارع احلنينية 
ب�س���ارع املع�سكر ومت التن�سي���ق مع �رضكة 
تطوي���ر لتعدي���ل م�س���ار ال�س���ارع لتفادي 
املن�س���اآت احليوية”، م�سيف���ة اأنها تعكف 
عل���ى النته���اء من حتدي���د م�س���ار ال�سارع 
للب���دء يف اإع���داد الت�سامي���م التف�سيلي���ة 

متهيدا للتنفيذ. 

ليلى مال اهلل 
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بناء األجيال

•التعليم طالبة ت�ستمع لعر�ض من مندوبة مبعر�ض 	
اجلامعات الربيطانية

ارتفاع الر�سوم الدرا�سية باجلامعات الربيطانية
عد�سة “$” مبعر�ض “IDP” للتعليم:

معر����ض  للتعلي���م   IDP �رشك���ة  نظم���ت 
اجلامعات الربيطانية ي���وم اخلمي�ض املا�سي 

بفندق الدبلومات رادي�سون.
وح�رشت جمموعة من الطلبة واأولياء الأمور 
لط���اولت عر�ض اجلامع���ات بالقاعة، وقدموا 
ا�ستف�ساراتهم، وح�سلوا على الإجابات لبلورة 

قرارهم ب�ساأن قرار الدرا�سة باخلارج.
وقالت ندى حماد ل� “البالد” اإنها تو�سلت 
ملعلومات كثرية عن التخ�س�ض الذي تريده، 
واختارت اجلامعة بناء عل���ى اأف�سلية براجمها 

ولي�ض �سعر الدرا�سة.

واأ�س���ارت ن���ور حم���اد ال���ى اأنه���ا تفكر يف 
درا�سة القانون، وح�سلت على اإجابات مفيدة 

باملعر�ض.
واأ�سافت �سهى مطر اأنها التقت مندوبني 
ع���ن اجلامع���ات الأم بدل من الكتف���اء بقراءة 

التفا�سيل عرب املوقع الإلكرتوين للجامعة.
ولفت���ت اإل���ى اأن العرب مييل���ون لتحديد 
توج���ه منا�س���ب لثقافته���م وتوج���ه الطاق���م 

التدري�سي باجلامعة الأجنبية.
وبين���ت اأح���الم عبدالرحي���م اأنه���ا ح�رشت 
املعر����ض م���ع ابنتها لالط���الع عل���ى عرو�ض 

اجلامعات.
واأكدت اأن ابنتها اختارت درا�سة ال�سيدلة 

بربيطانيا، و�سريافقها والدها بغربتها، وقد 
زرنا بالعطلة ال�سيفية جمموعة من اجلامعات 

الربيطانية.
ولفت���ت اإلى ارتف���اع الر�س���وم الدرا�سية 
باجلامعات الربيطانية، واأنها تف�سل الدرا�سة 

يف جامعة با�سكوتلندا.
م���ن جهته، قال رئي�ض جمل����ض اإدارة فرع 
�رشكة IDP للتعليم عب���داهلل احلامد اأن جميع 
الربامج املقّدم���ة باملعر�ض خا�سعة ملوافقة 
الرتبي���ة  ووزارة  الع���ايل  التعلي���م  جمل����ض 

والتعليم.
ولفت اإلى اأن عمر ال�رشكة الدويل اأكرث من 
45 عاما، وتعمل على تقدمي خدماتها للطلبة 

الراغبني يف موا�سلة درا�ستهم اجلامعية حول 
العامل، ع���رب �سبكة من 93 مركزاً يف 30 دولة؛ 

لتمك���ني الطلب���ة م���ن الدرا�س���ة يف اأ�سرتاليا 
وكندا ونيوزيلندا واأمريكا وبريطانيا.

املعلم قائد تربوي ولي�س ناقال للمعرفة فقط
النعيمي حا�رشا احتفال “ثانوية عبداهلل بن عي�سى”:

مدين���ة عي�س���ى - وزارة الرتبي���ة والتعليم: ح�رش 
وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ماج���د النعيم���ي جانب���اً من 
الحتف���ال الذي نظمت���ه مدر�س���ة ال�سيخ عب���داهلل بن 
عي�سى اآل خليفة الثانوي���ة ال�سناعية للبنني مبنا�سبة 

ذكرى يوم املعلم العاملي.
و�س���ارك يف تكرمي معلمي املدر�سة، و�سهد عدداً 
م���ن فقرات الحتف���ال املتنوع���ة التي اأب���رزت اأهمية 

ر�سالة املعلم الرتبوية والتعليمية.
واألقى الوزير كلمًة ع���رّب فيها عن اأخل�ض تهانيه 
وتربيكات���ه للمعلم���ني واملعلم���ات مبنا�سب���ة يومهم 
العامل���ي. واأ�س���اد بدوره���م الب���ارز واملوؤث���ر يف رفعة 
البحرين من خالل بناء الأجيال امل�سلحة ب�سنوف العلم 
واملعرف���ة. واأ�س���ار الوزير اإلى اأن اجله���ود التطويرية 
الت���ي تبذله���ا ال���وزارة �سواًء عل���ى �سعي���د مبادرات 

امل����رشوع الوطني لتطوي���ر التعلي���م والتدريب اأو من 
خ���الل الربامج وامل�رشوعات الرتبوية الأخرى تركز على 
تعزيز دور املعلم كقائد تربوي، ولي�ض ناقال للمعرفة 

فق���ط، م���ع احلر�ض عل���ى توف���ري الربام���ج التدريبية 
املتخ�س�سة له ب�سورة م�ستمرة مبا يواكب التطورات 

التي ي�سهدها العامل يف جمال الرتبية والتعليم.

• �سارك النعيمي يف تكرمي معلمي املدر�سة	

عبدالر�سول احلجريي

•  �سهى مطر مع ابنتيها ندى ونور	

اأ�سعارها بارتفاع م�ستمر وبيعها ب�سعر التكلفة... جامعة البحرين ل� “$”:الف�سل 3 بال درو�ض واملديرة قد تلجاأ للتدري�ض... اأولياء اأمور ل� “$”:

للتحقيق طلبة حتيل معلمة “ابتدائية �سار”  الأ�سبوع املقبل�سكوى “رف�س”  �سغط على كتب التخ�س�س وتوفري “القانون” 
طلب����ة  اأم����ور  اأولي����اء  حت����دث 
الف�سل الثالث )فرقة 3( مبدر�سة 
�س����ار البتدائية للبنني ل� “البالد” 
عن تعطيل نه����ل اأبنائهم املعرفة 
م����ن املدر�س����ة م����ن بع����د �سح����ب 
معلم����ة، قّدم �سده����ا اأولياء الأمور 
باأنه����ا ت�����رشب وترف�����ض  �سك����وى 
فل����ذات اأكبادهم ب�س����كل م�ستمر، 
بالغباء و”الهبالة”  الطلبة  وتنعت 

وكلمات اأخرى نابية.
وذك����ر اأولياء الأم����ور اأن مديرة 
املدر�سة اأبلغ����ت اأولياء الأمور باأن 
اأخ�سعت  وزارة الرتبي����ة والتعليم 
املو�سوع للتحقيق وجارية باتخاذ 

الإجراءات القانونية.
ل  الطلب����ة  اأن  اإل����ى  واأ�س����اروا 
بع����د  م����ن  درو�����ض  اأّي  يتقل����ون 
�سح����ب املعلم����ة عدا در�����ض اللغة 
الجنليزي����ة، وذل����ك بع����د توزي����ع 
ن�س����اب احل�س�ض عل����ى املعلمات 

وع����دم وج����ود مت�س����ع لتدري�����ض 
الطلب����ة وع����دم توفري ال����وزارة 

معلمة بديلة للف�سل.
املدي����رة  اأن  وبين����وا 

الأمور  لأولي����اء  تعهدت 
تدري�ض  �ستتولى  باأنها 
ح����ال طال  الف�س����ل يف 
معلم����ة  توف����ري  موع����د 

للتالميذ.
وكانت ال����وزارة قد ردت 

عل����ى �سك����وى  �ساب����ق  يف وق����ت 

قّدمه����ا 30 ويل اأمر �س����د املعلمة 
باأن املدر�سة مل ترد اإليها �سكوى 
على املعلمة املذك����ورة التي تعّد 
معلم����ة احتي����اط، و�شه����دت له����ا 

باأخالقي����ات مهنة  املدي����رة 
املعل����م، واأن املعلم����ة 

بتدري�����ض  تق����وم  ل 
وحده����ا،  ال�س����ف 
ترافقه����ا  واإمن����ا 

معلمة اأخرى.
ال����ى  ي�س����ار 
اأن مدر�س����ة �س����ار 
افتتحت يف العام 

وت�سم   .1993
ف����ا  �سفو

م����ن 
ل  و لأ ا

وت�ستوع����ب  ابتدائ����ي.  للخام�����ض 
قراب����ة 440 طالبا، وت�سم قرابة 4 

اإداريات، و3 فنيات، و39 معلمة.
وح�سلت املدر�سة باآخر تقارير 
هيئة �سمان جودة التعليم 
على تقييم “مر�ٍض”.

 

 : البحري���ن  – جامع���ة  ال�سخ���ري 
اأف���ادت دائ���رة الإع���الم والعالق���ات 
اجلامعي���ة بجامعة البحرين اأنه نتيجة 
لل�سغط الكبري من جانب الطلبة على 
عدد من كت���ب التخ�س����ض، وبينها 
كتاب���ي القان���ون امل���دين والقانون 
التج���اري الل���ذان يدّر�س���ان بكلي���ة 
احلق���وق، فق���د نف���دت الن�س���خ من 
مركز بيع الكت���ب باجلامعة، وقامت 
اجلامع���ة بعم���ل ال���الزم نح���و تزويد 
مرك���ز بي���ع الكت���ب بن�س���خ اإ�سافية 

�ستتوفر مطلع الأ�سبوع املقبل. 
وفيما ياأتي ن�ض الرد على اخلرب 
املن�س���ور يف الب���الد بعددها ال�سادر 
ي���وم اخلمي����ض املواف���ق 5 اأكتوب���ر 
)امتحان���ات  عن���وان  حت���ت   ،2017
املنت�س���ف بع���د اأ�سبوع���ني وجامعة 
البحرين مل توفر كتبا مهمة( )كتاب 
التحليل املايل لطلبة البزن�ض بقيمة 

100 دينار(:
تلتزم جامع���ة البحري���ن بانتقاء 
اأف�س���ل الكت���ب الدرا�سي���ة، والت���ي 
ت�ستخدمه���ا اأرقى واأع���رق اجلامعات 
يف الع���امل، ولك حفاظاً على �سمعتها 
واعتماديته���ا الت���ي ح�سل���ت عليها 
من اأرق���ى جه���ات العتمادية حملياً 
وعاملياً، مع مراع���اة اأ�سعار بيع هذه 
الكتب من نا�رشيها. وحتاول الكليات 
جميعها اأن تبحث ع���ن البدائل التي 
حتتفظ باجل���ودة العالية، مع ال�سعر 

املنا�سب.
غري اأن اأ�سعار الكتب، وخ�سو�ساً 
ارتف���اع  يف  الدرا�سي���ة،  الكت���ب 

م�ستم���ر، وجامع���ة البحري���ن؛ كونها 
جامع���ة وطنية غ���ري ربحي���ة، ملتزمة 
من���ذ تاأ�سي�سها، ببي���ع الكتب ب�سعر 

التكلفة فقط.
اإن الكت���اب امل�سار اإليه يف اخلرب 
املن�س���ور يف �سحيف���ة “الب���الد” يف 
عدده���ا ال�س���ادر ي���وم اخلمي�ض 05 
 Financial ه���و   2017 اأكتوب���ر 
Reporting Financial State-
ment Analysis، and Valu-
ation كان مطلوب���اً للدرا�س���ة منذ 
�سن���وات عندما كان �سع���ره مقبولً، 
وذلك حتى العام 2012 حينما ارتفع 
�سع���ره فجاأة من قبل النا�رش، فتوقف 
الق�سم املعني )ق�س���م املحا�سبة يف 
كلي���ة اإدارة الأعمال( ع���ن التو�سية 
بطلب �رشاء ه���ذا الكتاب من املوّرد، 
يف الوقت الذي ا�سرتت فيه اجلامعة 
واأودعته���ا  الن�س���خ  م���ن  جمموع���ة 
املكتبة املركزية فيه���ا؛ لكي يتاح 

للطلبة ا�ستعارته���ا والطالع عليها، 
بدلً من �رشائها.

“القانون  اأم���ا بالن�سبة لكتاب���ي 
التج���اري”  و”القان���ون  امل���دين” 
اللذي���ن يدّر�سان يف كلي���ة احلقوق، 
الكب���ري  لل�سغ���ط  ونتيج���ة  فاإن���ه، 
م���ن جان���ب الطلب���ة عل���ى ع���دد من 
كت���ب التخ�س�ض، وبينه���ا الكتابان 
الن�س���خ  املذك���وران، فق���د نف���دت 
يف مرك���ز بي���ع الكت���ب يف اجلامع���ة، 
وق���د قام���ت اجلامع���ة بعم���ل الالزم 
نح���و تزويد مركز بي���ع الكتب بن�سخ 
اإ�سافي���ة �ستتوف���ر مطل���ع الأ�سبوع 

املقبل.
كت���اب  يخ����ضّ  وفيم���ا 
املذكور  ال�سعر  ف���اإن  “املنظمات”، 
يف اخل���رب ه���و لكتابني مع���اً، ولي�ض 
لكتاب واحد )ال���دويل واملنظمات(، 
م���ن جان���ب  ال�سع���ر املح���دد  وه���و 
دي���ن من املكتب���ات العاملية،  املورِّ
وم���ن دون اإ�ساف���ة اأي زي���ادة عل���ى 

�سعر ال�رشاء.
اجلامع���ة  مكتب���ة  اأن  ح���ني  ويف 
حتتوي عل���ى جميع الكتب الدرا�سية 
التي تعترب مراجع للمواد القانونية، 
وذل���ك للمراجع���ة وال�ستع���ارة، كما 
اأ�سات���ذة املق���ررات باإر�ساد  يق���وم 
الطلب���ة اإل���ى مراج���ع اأخ���رى �سبيهة 
وقريب���ة من هذه املراج���ع يف املواد 
ذاته���ا؛ ف���اإن كلية احلق���وق ملتزمة 
بعدم طرح اأي اختب���ارات للطلبة، اإل 
بعد اأن تتوفر لديهم الكتب، وبفرتة 

منا�سبة تكفي للمذاكرة والطالع.

• غ�سان ال�سهابي	

مروة خمي�س

ت�سوير: عبدالر�سول احلجريي
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اإعـــــــداد: عـــبا�س اإبـــراهيــم

ت���ويل اإدارة ال�صوؤون ال�صحية واالجتماعي���ة بوزارة الداخلية اهتماما 
بالغا لتقدمي الرعاية ال�صحية والنف�صية لنزالء مراكز االإ�صالح والتاأهيل 
واحلب����س االحتياطي ع���ر اإجراء الك�صف الطب���ي ال�صامل والوقوف على 
احلال���ة الطبية والنف�صي���ة واالأمرا�س املزمنة التي ق���د يعاين منها كل 
نزي���ل على حده وتوفري العالج واالأدوية الالزم���ة، حيث ح�صلت االدارة 
عل���ى اإ�صادة عدد من اللجان والهيئات الدولية املخت�صة برعاية النزالء 
كاللجنة الدولي���ة لل�صليب االأحمر والتي نوهت بتطور م�صتوى الرعاية 

ال�صحية والنف�صية املقدمة.
وباالإ�صاف���ة ال���ى امله���ام التي ت�صطل���ع به���ا االدارة واملتمثلة يف 
توفري الرعاية وتلبية االحتياج���ات ال�صحية واالجتماعية وتنفيذ برامج 
التثقي���ف ال�صحي والتوعي���ة االجتماعية ملنت�صبي ال���وزارة ويتم ذلك 
م���ن خالل كادر طب���ي ومتري�ص���ي متخ�ص�س ل�صمان و�ص���ول م�صتوى 
اخلدم���ات ال�صحية والنف�صي���ة واالجتماعية للمعاي���ري الدولية، ومتثل 

ذلك عر ا�صتحقاق برنامج االعتماد الكندي.
فاإن عيادات االإ�ص���الح والتاأهيل ت�صطلع كذلك باإجراء الفحو�صات 
الدوري���ة وجدولة مواعيد كل نزيل �ص���واء كانت للمركز ال�صحي بوزارة 
الداخلية اأو للم�صت�صفيات التابعة لوزارة ال�صحة اأو قوة دفاع البحرين، 
حيث يتم تق���دمي اخلدمة ال�صحي���ة باجلودة وال�رسع���ة املطلوبة وذلك 
بح�صب اأولوية احلالة، وذلك من خالل احلر�س على توفري العدد الكايف 
م���ن الطاقم الطب���ي والتمري�صي، كم���ا يوجد جدول خم�ص����س للعنابر 

لتوفري فر�س العالج بالت�صاوي للحاالت االعتيادية. 
اأم���ا احلاالت العاجلة فيت���م نقلها للعيادة باأ����رسع وقت، والتي يتم 
تغطيته���ا بثالث نوب���ات يوميا والطبيب متواج���د 24 �صاعة، حيث يتم 
احلر�س عل���ى �رسعة التعامل مع العوار�س املر�صي���ة مبجرد اكت�صافها 
وبف�ص���ل م���ن اهلل يت���م عالج اأغل���ب احل���االت يف بدايتها، اأم���ا احلاالت 
الطارئ���ة فيت���م نقلها على وج���ه �رسعة اإل���ى اقرب م�صت�صف���ى ل�صمان 

ا�صتقرار احلالة. 
ومن���ذ حلظ���ة اإي���داع النزيل مرك���ز االإ�ص���الح والتاأهيل، يت���م اإجراء 
الفح����س الطبي له وحتديد ن���وع املر�س الذي قد يع���اين منه ومن ثم 
توفري االأدوي���ة التي يتم اأخذها ب�صورة م�صتمرة م���ع املتابعة الدورية 
وحتدي���د ن���وع الوجب���ات املخ�ص�صة ل���كل نوع م���ن االأمرا����س املزمنة 
كال�صكر وال�صغ���ط والكول�صرتول واأمرا�س القل���ب وال�صكلر، كما يتم 
جدول���ة مواعي���د املتابعة يف العي���ادات املتخ�ص�صة ل�صم���ان ا�صتقرار 

احلالة ال�صحية للنزيل. 

خدمات طبية 24 �صاعة للنزالء واملحبو�صني احتياطيا

 الثقافة األمنية

وقف “لي�سن” �سكران �سنة لت�سببه بحادثني

براءة 5 من اختال�س 173 األفا من �رصكة �رصافة

طبيـــب يختـــل�س 13 األف ديــنــــار

املحامية طعنت بتقرير اخلبري املحا�صبي... وعدم جلب ت�صجيل الكامريات

قيمة بولي�صات التاأمني على احلياة

قال���ت املحامي���ة ب����رسى معي���وف اإن املحكم���ة 
ال�صغ���رى اجلنائية االأولى براأت 5 متهمني، جميعهم 
اآ�صيوي���ون ويعمل���ون يف �رسك���ة �رسافة، بينه���م اأحد 
املديرين فيها؛ مما ن�صب اإليهم من اتهام باال�صتيالء 
عل���ى مبلغ مايل ممل���وك لل�رسكة الت���ي يعملون فيها 

ي�صل لقرابة 173 األف دينار.
واأف���ادت معيوف ب���اأن النيابة العام���ة كانت قد 
اأ�صن���دت للمتهم���ني اخلم�صة اأنه���م يف الفرتة من 1 
يناي���ر 2014 وحت���ى 30 نوفم���ر 2014، اختل�ص���وا 
املبل���غ النقدي البالغ قدره 172 األًف���ا و967 ديناًرا 
و824 فل�ًصا، واململوك ملوؤ�ص�صة ال�رسافة واملوجود 
يف حيازته���م ب�صبب عملهم؛ حال كونه���م من االأمناء 

على الودائع وال�رسافة.
وذكرت اأنها تقدم���ت للمحكمة مبرافعة دفعت 
فيه���ا بالق�صور يف التحقيق���ات، اإذ اإن حمل الواقعة 
�رسك���ة �رساف���ة وتتعام���ل يف مبالغ مالية كب���رية جًدا، 
واإن النياب���ة العامة مل تل���زم ال�رسكة بجلب ت�صجيالت 
الكام���ريات االأمني���ة، رغ���م انت�صار وا�صتخ���دام كافة 
اأ�صاليب التكنولوجيا احلديثة يف مراقبة وتاأمني مثل 

هذه االأماكن، والتي �صتو�صح الكثري من االأمور.
وتابع���ت، اإذ ل���و اأن اأحًدا م���ن املتهمني الثالثة 
اختل����س اأية اأم���وال، وهم جميًعا يعمل���ون ك�رسافني، 
فكان �صيت�صح ذل���ك يف ت�صجيالت الكامريات، والأن 
�صلط���ة االتهام -اأي النياب���ة العامة- مل تفعل ذلك، 
فيكون ذلك ق�صوًرا يف التحقيقات اأدى اإلى االإجحاف 

بحقوق املتهمني. 

واأ�صاف���ت اأن حما�رس التحقيقات خلت مما يفيد 
معاين���ة املكان كم���ا ن�صت امل���ادة )52( من قانون 
االإج���راءات اجلنائية، فقد كان يتع���ني على ماأموري 
ال�صب���ط الق�صائي معاينة حم���ل الواقعة، اإذ اإن ذلك 
كان �صيفي���د كث���رًيا يف الك�ص���ف ع���ن مرتك���ب تلك 

اجلرمية.
كم���ا دفع���ت بانتف���اء الرك���ن امل���ادي جلرمية 
خيان���ة االأمان���ة، فالثاب���ت ب���اأن املتهم���ني الث���اين 
والثال���ث والرابع )موكلوها( يعمل���ون ك�صيارفة يف 
بيع و����رساء العمالت البحريني���ة واالأجنبية، ويف نهاية 
ال���دوام يف�صل���ون ويجمع���ون العم���الت وي�صعونها 
يف ال�صن���دوق املخ�ص����س لذلك، ويق���وم املحا�صب 
الرئي����س )املته���م اخلام����س( بجم���ع امل���ال واإعداد 
التقاري���ر حوله���ا واملبال���غ املتح�صل���ة وت�صليمه���ا 

للمدير.
اإ�صاف���ة اإل���ى اأن موكله���ا املتهم الث���اين يعمل 
كمحا�ص���ب اأي�ًصا، وهو من اكت�ص���ف العجز عند اإعداد 
التقري���ر الكلي املحا�صبي للموؤ�ص�ص���ة؛ وذلك عندما 
راج���ع تقاري���ر املته���م اخلام����س )اله���ارب(، فاأخر 
املته���م االأول )املدي���ر( بوج���ود تالع���ب واأخطاء يف 
تقارير املحا�ص���ب، وذلك بعد �صفر اخلام�س وهروبه 

خارج البالد ومل يعد حتى تاريخه.
واأفادت باأن موكلوه���ا ينح�رس عملهم يف ت�صليم 
املبالغ اليومية اإلى املتهم الهارب، مبتابعة ومراقبة 
م���ن املتهم االأول، مما يت�صح باأن اأموال املوؤ�ص�صة ال 
تكون يف حيازتهم بنهاية اليوم، واإمنا هم يد عار�صة 

على تلك االأموال.
واأ�صارت اإل���ى اأن املتهمني الثاين والرابع، عمال 

ل���دى ال�رسكة لفرتات طويلة ج���ًدا ومل ي�صبق لهما اأن 
ارتكبا ثم���ة خطاأ اأو خمالفة، كم���ا مل ي�صبق اتهامهما 
مبثل هذا االته���ام، بل على العك����س، فهما م�صهود 
لهم���ا بح�ص���ن ال�صمعة وال�ص���رية وال�صل���وك والتميز 

والكفاءة يف العمل.
وطالب���ت معيوف بعدم االعت���داد بتقرير اخلبري 
املحا�صب���ي الذي �ص���اب تقريره �صبهة ع���دم احلياد 
واملجامل���ة، اإذ ق���ال املتهم���ون مكت�صف���و العجر اإن 
املبالغ الناق�صة نحو 50 الف دينار فقط، ولي�س كما 
ج���اء ورد بالتقرير املحا�صب���ي بانها 172 األًفا و967 

ديناًرا و824 فل�ًصا.
كما قالت اإن التقرير مل يحدد م�صوؤولية كل من 
املتهمني على ح���دة، واإمنا جاء يف التقرير التكميلي 
بن�ص���ب مئوي���ة مل�صوؤولي���ة كل منه���م، اإذ ذك���ر فيه 
اأن املدي���ر يتحم���ل ن�صب���ة 50 %، فيم���ا �صاوى بني 
املتهم���ني الث���اين واخلام����س ب�صفتهم���ا حما�صبني 
بالرغ���م م���ن اأن املته���م الث���اين يعم���ل باالأ�صا����س 
ك����رساف، ولي�س حما�ص���ب، وهو من اكت�ص���ف العجز 
واأبل���غ م�ص���وؤويل امل�رسك���ة املجن���ي عليها عن���ه، واأن 
املتهم اخلام�س هو من مت اكت�صاف العجز يف عهدته 
والتالعب يف التقاري���ر املحا�صبية التي كان م�صوؤوالً 
عنه���ا، ف�صالً عن كونه هاربا خ���ارج البالد، مما يوؤكد 
اأنه ال ميكن اأن يت�صاوى االثنان يف امل�صوؤولية، وعليه 
يتع���ني ا�صتبع���اد ذلك التقري���ر وع���دم االعتداد به 
وندب خبري حما�صبي حمايد لبحث كافة اأوراق ال�رسكة 
املجن���ي عليها لبيان ن�صبة العج���ز وقيمته احلقيقية 
بالدين���ار البحرين���ي وكذلك امل�ص���وؤول عنه وحتديد 

دور كل منهم يف عملية االختال�س.

الثالث���ة  اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  ق�ص���ت 
)ب�صفتها اال�صتئنافية( باعتبار معار�صة ا�صتئنافية 
لطبي���ب عربي اجلن�صي���ة كاأن مل تكن؛ كونه يعمل يف 
�رسك���ة تاأمني وحمك���وم عليه باحلب�س مل���دة �صنة مع 
االأمر باإبعاده نهائًي���ا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة 
املق�صي بها بحق���ه؛ وذلك الإدانته ب�رسقة على قرابة 

13 األف دينار من مدفوعات زبائن ال�رسكة.
وتع���ود التفا�صي���ل اإل���ى اأن نائب مدي���ر �رسكة 
التاأم���ني كان قد توجه ملركز �رسطة املعار�س وقدم 
بالًغا �صد الطبيب امل�رسي، البالغ من العمر 37 عاًما، 
وي�صتل���م راتًب���ا وق���دره 1800 دينار، وال���ذي يعمل 
مديًرا يف ق�صم التاأمني عل���ى احلياة بال�رسكة املجني 
عليه���ا، متهًما اإياه بخيان���ة االأمانة، اإذ اإنه اأ�صدر عدد 
8 بولي�صات تاأمني على احلياة ل�صالح ثمانية زبائن 
واأخ���ذ املبالغ املالي���ة اخلا�صة بتل���ك املعامالت من 
الزبائن ومل يقم بت�صليمها لق�صم احل�صابات بال�رسكة.

واأ�صاف اأنه مبواجهة امُل���دان مبا ن�صب اإليه من 
اتهام اأقر للم�صوؤولني بال�رسكة بقيامه با�صتالم مبالغ 
مالي���ة قدرها 12916 دينارا من الزبائن بعد اإ�صدار 
تلك البولي�ص���ات. وبالقب�س على املتهم اعرتف اأنه 
يعمل يف ال�رسكة ب�صفته مديًرا لالكتتاب بال�رسكة منذ 
27 مايو 2012، واأن ما ن�صب اإليه من اتهام �صحيح، 
واحلا�ص���ل اأن طبيع���ة عمله هو اأنه طبي���ب، وبعد اأن 
يح����رس الزب���ون للتاأمني على حيات���ه يف ال�رسكة يقوم 
مبراجع���ة الفحو�صات اخلا�صة ب���ه ويحدد اأهليته من 
التاأم���ني من عدمه. واأ�صاف اأن���ه بالفعل اأ�صدر ورقًة 

اأر�صلها لق�صم املحا�صبة، تفيد املوافقة على اإ�صدار 
ع���دد 8 بولي�صات تاأمني على احلياة لزبائن ال�رسكة، 
فيعم���ل ذل���ك الق�ص���م عل���ى املوافقة عل���ى اإ�صدار 
البولي�ص���ة، وهو ي�صتلم االأموال م���ن الزبائن، اإال اأنه 
ال ي�صلم الق�صم قيمة تلك البولي�صات اخلا�صة بتلك 
املعام���الت. واأو�صح اأن اأول معامل���ة اختل�س قيمتها 
كان���ت يف �صهر اأكتوبر من الع���ام 2015 واآخرها بعد 
ذلك ب�صهرين، فيما بدد تل���ك االأموال يف م�رسوفات 

خا�صة به وعلى اأهله املقيمني يف بالده.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن ال�رسك���ة اكت�صفت تل���ك الواقع 
ب�صب���ب مرا�صالت متت بين���ه وق�ص���م احل�صابات من 
خ���الل الري���د االإلك���رتوين، اإذ كان يطالب���ه موظفو 

الق�صم بقيمة تلك املعامالت الثماين.

ووع���د امل�صتاأنف ال�رسكة عر اإق���رار موّقع عليه 
م���ن قبل���ه، مت تدوي���ن في���ه اعرتافه وبيان���ات تلك 
املعامالت؛ وذلك باإعادة املبلغ املختل�س بعد اأ�صبوع 
من تاريخ التوقيع، اإذ �صري�صل له اأهله املقيمون يف 

بالده حوالًة بقيمة املطالبة.
وثب���ت للمحكمة ان امل�صتاأن���ف يف غ�صون عامي 
2015 و2016، اأوالً: اختل����س املبالغ املالية املبينة 
الو�صف والقدر ب���االأوراق واململوكة ل�رسكة التاأمني 
املجن���ي عليها واملوج���ودة يف حيازت���ه ب�صبب عمله 
ح���ال؛ كونه عامال فيها، ثانًيا: اختل�س املبالغ املالية 
املبينة الو�صف والقدر ب���االأوراق واململوكة لل�رسكة 
املجني عليها ا�رساًرا باأ�صحاب احلق عليها وامل�صلمة 

اإليه على وجه الوكالة.

اجلنائية  الكرى  اأيدت املحكمة 
اال�صتئنافي���ة(  )ب�صفته���ا  الثالث���ة 
غيابًي���ا، معاقبة اآ�صي���وي )33 عاًما( 
باحلب����س مل���دة �صهرين م���ع النفاذ 
وبتغرميه مبلغ 1000 دينار، وكذلك 
االأمر بوق���ف �رسيان رخ�ص���ة قيادته 
مل���دة �صنة عل���ى اأن تبداأ م���ن اليوم 
التايل لالنتهاء م���ن تنفيذ العقوبة؛ 
الإدانت���ه بقي���ادة مركبته ح���ال كونه 
�صكرانا والت�صبب بحادثني وتلفيات 

مبمتلكات الغري.
وتتح�ص���ل الواقع���ة يف اأن بالغا 
كان ق���د ورد للنياب���ة العام���ة م���ن 
االإدارة العام���ة للم���رور، مف���اده اأنه 
مت �صب���ط امل�صتاأن���ف بتهمة قيادة 
مركبة حت���ت تاأثري ال�صك���ر واإحداث 
تلفيات مبمتل���كات الغري وال�صياقة 
دون اتخاذ احليطة واحلذر الواجبني 

عليه.
واع���رتف امل�صتاأنف باأن���ه واأثناء 
م���ا كان يقود مركبته بنح���و ال�صاعة 
12:50 بع���د منت�صف اللي���ل، اأثناء 
ما كان بحال���ة �ُصك���ر، ا�صطدمت به 
�صيارة م���ن اخللف، وب�صبب خوفه مل 
يتوقف ووا�صل قيادة ال�صيارة حتى 
ت�صبب هو يف حادث م���روري اآخر، اإذ 

ا�صطدم ب�صيارة اأخرى كانت اأمامه.
وق���ال اإن���ه بع���د ح�ص���ور اأفراد 
�رسط���ة املرور تب���ني اإن���ه بحالة غري 
ومت  للفاح����س  فاأخ���ذوه  طبيعي���ة، 
توقيفه، بعدم���ا ثبت بتقرير فح�س 
الكح���ول اخلا�س به اأن���ه حتت تاأثري 
امل�صك���رات، واأن ن�صب���ة الكح���ول يف 

دمه و�صلت اإلى 186 مليجراما.
ومت اإخ���الء �صبيل���ه يف وق���ت اآخر 

ب�صمان مايل 1000 دينار.

 عبا�س اإبراهيم

ب���راأت املحكم���ة الكرى اجلنائي���ة الرابعة 
�صاًبا “20 عاًما” مما ن�ص���ب اإليه بتهمة ال�رسوع 
يف اإح���داث تفج���ري مبنطق���ة �صار؛ ع���ر اإحراق 
َع بداخلها اأ�صطوانة غاز واإطارات؛  �صيارة وو�صِ
لعدم كفاي���ة االأدلة، واأن اأقوال �صهود االإثبات 

ومتهم اآخر غري جديرة باطمئنانها وثقتها.
فيما عاقبت املتهم���ان االآخران بالق�صية، 
والبالغ���ة اأعماره���م 15 عاًم���ا، باحلب�س ملدة 6 
اأ�صه���ر ل���كل منهما؛ وذل���ك الإدانتهم���ا بحيازة 
عبوات حارقة “مولوت���وف”، واأمرت مب�صادرة 

امل�صبوطات.
وقال���ت املحكمة يف حيثيات حكمها براءة 
املته���م االأول مما ن�صب اإليه، اأنها وهي ب�صدد 
تقديرها الأ�صانيد االتهام التي قدمتها النيابة 
العامة تدليالً عل���ى ارتكابه للواقعة واملتمثلة 
يف اأق���وال �صاه���دي االإثب���ات وم���ا اع���رتف به 
املته���م الثال���ث بالتحقيق���ات ت���رى اأنها غري 
جدي���رة باطمئنانها وثقته���ا، وال ترقى ملرتبة 

الدليل املعتر يف االإدانة.
واأو�صح���ت املحكم���ة اأن اآي���ة ذل���ك هو ما 

ق���رره املتهم الثالث املقبو����س عليه الوحيد 
بالق�صي���ة اأثن���اء التحقي���ق مع���ه، اإذ ذك���ر اأن 
املته���م االأول اأر�صل له ع���ر و�صائل التوا�صل 
االجتماع���ي بع�س ال�صور، والتي تت�صمن حرق 
�صي���ارة ومل ُيِق���رُّ ل���ه املته���م االأول بارتكاب���ه 
الواقعة وال����رسوع يف اإحداث تفج���ري، كذلك مل 
يق���رر املتهم الثالث ذل���ك بالتحقيقات، ومن 
ثم فال يتبقى يف االأوراق �صوى ما ورد بتحريات 
�صاه���د االإثب���ات االأول من اأن حتريات���ه اأكدت 

ارتكاب االأول الواقعة مب�صاركة الباقني.
واأف���ادت باأن���ه ال يج���وز للمحكم���ة اتخ���اذ 
التحريات املباح���ة ل�صاهد االإثبات االأول عماًدا 
حلكمه���ا واأ�صا�ًصا لعقيدتها م���ن قيام املتهم 
االأول بارتكاب الواقع���ة، كما ال يجوز للمحكمة 
اأن توؤ�ص����س عقيدته���ا عل���ى راأي غريه���ا، اإذ ال 
ي�صح له���ا بناء عقيدتها عل���ى عقيدة ح�صلها 
ال�صاب���ط من حتري���ه، ال عقي���دًة ا�صتقلت هي 
بتح�صيلها بنف�صها، ال�صيم���ا واأن التحريات ال 
تعدو اأن تكون راأي �صاحبها تخ�صع الحتماالت 
ال�صح���ة والبطالن وال�صدق والك���ذب، ال�صيما 

واأن ُمريها جهل م�صدرها ومل يحدده ومن ثم 
تطرحها املحكمة.

كما خل���ت االأوراق م���ن ثمة دلي���ل يقيني 
اآخ���ر ميك���ن االعتم���اد علي���ه على وج���ه القطع 
واليقيني، مما تنته���ي معه املحكمة اإلى براءة 
املتهم االأول عمالً بن�س املادة 255 من قانون 

االإجراءات اجلنائية.
واأ�ص���ارت املحكم���ة اإل���ى اأن الواقعة التي 
تو�صلت اإليها تتح�صل يف اأنه يف �صباح يوم 20 
يناير 2017، التقى املتهمان الثاين والثالث، 
يف اإحدى ال�صاح���ات الرتابية، وهناك اأعّدا عدًدا 
من زجاجات “املولوت���وف” احلارقة، وتركوها 

خلف اأحد البا�صات املتواجدة يف املنطقة.
وبع���د ذل���ك ورد يف ال�صاع���ة 3:25 ع����رًسا 
ب���الغ لغرفة العملي���ات الرئي�صة مف���اده وجود 
�صي���ارة حترتق بالقرب من مقرة منطقة �صار، 
فتوج���ه ال�صاهد الث���اين ملكان الب���الغ و�صاهد 
احرتاق ال�صيارة بالكامل، وبداخلها اإطارات يف 
منت�صفها اأ�صطوانة غ���از مل تنفجر، والتي ُعرث 
بجوارها على 3 زجاجات “مولوتوف” م�صتعملة 

واأخ���رى مل يتم ا�صتخدامه���ا، وكذلك اأ�صطوانة 
غاز متو�صطة احلجم.

وق���ال �صاه���د االإثب���ات االأول اأن حترياته 
اأك���دت ارت���كاب املتهم���ني للواقع���ة، فاأم���ر 
بالقب�س عليهم ا�صتناًدا لقانون حماية املجتمع 
من االأعمال االإرهابية، ومتكن من القب�س على 
املته���م الثالث فقط، والذي اأق���ر له بارتكابه 
واقعة ت�صنيع وحي���ازة زجاجات “املولوتوف” 

احلارقة مب�صاركة املتهم الثاين.
وقال املتهم الثالث بعد اعرتافه مبا ن�صب 
اإليه اأن املتهم االأول طلب منه واملتهم الثاين 
�صناعة زجاجات حارق���ة وبالفعل قاموا بذلك، 
وبعده���ا اأبلغهما اأنه قام بحرق �صيارة بوا�صطة 

الزجاجات التي قاموا ب�صناعتها.
ومت معرف���ة مالك ال�صيارة م���ن خالل رقم 
“ال�صا�صي”، والتي تب���ني اأنها مملوكة ل�رسكة 
خا�ص���ة، فق���ال مالكه���ا بع���د االت�صال ب���ه اأنه 
ب���اع ال�صيارة اإلى �صخ�س اآخ���ر، والذي تبني اأن 
هاتف���ه مغلق، وقرر �صقيقه لل�رسطة اأنه م�صافر 
خارج اململكة، واأنه �صيعود بعد يومني بتاريخ 

22/1/2017، واأن كل م���ا يعرف���ه اأنه باعها 
اإل���ى �صخ�س اآخر م���ن منطقة �ص���ار، وال يعرف 

بياناته.
وكانت النيابة العامة قد اأحالت املتهمني 
الثالث���ة للمحاكم���ة بع���د اأن وجهت له���م انهم 

ارتكبوا بتاريخ 20 يناير 2017 االآتي:
املتهم االأول:

����رسع باإحداث تفج���ري بق�صد ترويع   - 1
االآمنني تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.

اأ�صع���ل عم���ًدا واآخ���رون مهول���ني   - 2
حريًق���ا يف املنقوالت املبين���ة الو�صف والنوع 

باالأوراق تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.
والثال���ث  الث���اين  للمتهَم���ني  ووجه���ت 
اأنهما ح���ازا عبوات قابلة لال�صتع���ال واالنفجار 
“مولوت���وف” بق�صد ا�صتخدامه���ا يف تعري�س 
حياة النا�س واأموالهم اخلامة واخلا�صة للخطر.

وثبت للمحكم���ة من �صحيف���ة االأ�صبقيات 
اخلا�ص���ة باملتهَمني الث���اين والثالث اأنه �صبق 
اتهامه���ا يف ق�صاي���ا مماثلة، كم���ا ثبت بتقرير 

م�رسح اجلرمية اأن احلريق مفتعل بفعل فاعل.

بـــراءة �ســاب من ال�ســــروع بتفجري �سيــــارة حمروقــــة
املحكمة مل تطمئن لكالم ال�صهود
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كتاب “حكاي���ة �أمة ومولد 
�ش���عب” خري �ل���كالم م���ا قّل 
ودّل، بهذه �لكلمات ن�شتطيع 
�أن نلخ����ص ما خطت���ه �أنامل 
�لباح���ث د. زي���د ب���ن عل���ي 

�لف�شيل، حني قّدم عرب 
�شط���ور كتابه �ل�شادر 
عن مرك���ز �أحمد باديب 

و�ال�شت�ش���ار�ت  للدر��ش���ات 
�الإعالمية، ما ي�شبه �لكب�شوالت �لتاريخية 
و�لثقافي���ة �لوطني���ة. �شعى م���ن خاللها 
�إل���ى تو�شي���ح مبل���غ �جلهد �ل���ذي بذله 
موؤ�ش�ص هذ� �لبن���اء �مللك عبد�لعزيز �آل 
�أجل  م���ن  �شعود 
�إل���ى  �لو�ش���ول 
وح�������دة وطني���ة 
�أ�شيل������ة تق���وم 
تاأكي���د  عل����������ى 
ب���ني  �لتاآل��������ف 

�أفر�د �ملجتمع.

“فر�ش���ان  رو�ي���ة  تتوج���ه 
�إينار  للكات���ب  �ل�ش���المل �حللزونية”، 
مارغودموند�شن، �إلى �لنا�شئة، لتوّجه 
جمل���ة ر�شائ���ل توعوي���ة و�إر�شادية.. 
معرف���ة �ل�شب���ان باأ�شالي���ب وق�شايا 

خفية متنوعة. 
م�شاك�ص.  ول���د  غ���دي  فبطلها 
وي�شبب �لكثري من �مل�شاكل يف �حلّي 
متهّور،  �أّن���ه  كما  ف��ي��ه،  يقيم  �ل���ذي 
ي��ف��ّك�����������������ر  وال 
ع��و�ق��������������ب  يف 
ت�����������رف�����ات�����ه 
�إط����الًق����ا، ل���ذ�، 
غالًبا م��ا ين���دم 
ينف����ع  ال  حي��ن 

�لندم.

�ش���م �لدي���و�ن و�ح���ًد� وثالث���ني 
وترف����ص  �مل���ر�أة  تن�ش���ف  ق�شي���دة 
�لقه���ر، وتنت����ر للح���ب. وذلك حتت 
عن���و�ن “نع���م �إين �م���ر�أة”، �إذ حتك���ي 
موؤلفت���ه، �لكاتب���ة و�لنا�شطة يف جمال 
حق���وق �مل���ر�أة �لدكت���ورة ع���زة �أحمد 
هي���كل، ع���ن جمموع���ة ق�شاي���ا مت�ص 
�مل���ر�أة وحقوقها، يف قو�ل���ب �شعرية 

موؤثرة وبلغة رقيقية منتقاة. 
ويتب���دى �لدي���و�ن، كم���ا تو�شح 
مبثابة  �لكاتبة، 
�شعرية  جترب���ة 
ح���ول ق�شي���دة 
ب���ني  �لنث�����������ر 
و�ق����ع يعا����ص، 
وخيال نحلق يف 

ف�شائه.

إصدارات
السؤال العظيم للحياة، كيف نعيش 

وسط الناس؟ 
ألبير كامو  

 كل كلمة لها تبعاتها وكذلك 
كل صمت.

جان بول سارتر

يستضيف نخبة من مثقفي وفناني الوطن العربي

إعالن القائمة الطويلة لجائزة 
الملتقى للقصة القصيرة بالكويت

 ملف عن بيوت الشعر 
في “الشارقة الثقافية”

ي�شت�شي���ف معر�ص �ل�شارقة �ل���دويل للكتاب، 
يف دورت���ه �ل���� 36 �لت���ي تنظمه���ا هيئ���ة �ل�شارق���ة 
للكت���اب خ���الل �لفرتة م���ن 11-1 نوفم���رب �لقادم 
مبرك���ز �إك�شب���و �ل�شارق���ة، نخبة م���ن �أب���رز �لُكّتاب، 
و�ملثقفني، و�لفنان���ني، و�الإعالميني �لعرب، �لذين 
�شي�شتعر�ش���ون �أمام زو�ر �ملعر����ص �أهم �إنتاجاتهم 
�الأدبية، و�لفنية، و�الإعالمية، و�ملعرفية، ويناق�شون 

مو��شيع متنوعة على مد�ر 11 يوًما.
وي�شت�شيف �ملعر�ص �أ�شم���اء موؤثرة مبنجز�تها 
�لثقافية و�لفنية عل���ى �ل�شعيدين �لعربي و�لدويل 
ومنه���م �لفن���ان �ل�ش���وري �لعاملي غ�ّش���ان م�شعود، 
�أ�شت���اذ �ملعهد �لعايل للفن���ون �مل�رحية يف دم�شق، 
�ل���ذي �أك���د ع���رب �شل�شل���ة م���ن �الأعم���ال �لدر�مي���ة 
و�لتاريخية عل���ى متيز فني دّلت عليه منجز�ته �لتي 
�أو�شلته �إلى �لعاملية عرب �لبو�بة �ل�شهرية هوليوود 
كو�ح���ٍد من �أبرز �ملمثل���ني �لعرب. كم���ا ي�شت�شيف 
�ملعر�ص �لرو�ئي �جلز�ئري و��شيني �الأعرج، �الأ�شتاذ 
يف جامعت���ي �جلز�ئ���ر و�ل�شوربون، �ل���ذي يعترب �أحد 
�أبرز �الأ�ش���و�ت �لرو�ئية يف �لوط���ن �لعربي، بف�شل 
�شعي���ه �لد�ئ���م نح���و �لتجدي���د يف �لرو�ي���ة �لعربية، 
مقتب�ًش���ا ن�شو�ش���ه من عر�ق���ة �مل���وروث �جلز�ئري 

ثقافيًّا وتاريخيًّا. وم���ن �الأردن، يطّل موؤلف �الإلياذة 
�لفل�شطيني���ة - �شل�شل���ة �ملله���اة �لفل�شطيني���ة- 
�ل�شاع���ر و�لرو�ئ���ي �إبر�هي���م ن�ر �هلل، �ل���ذي يلتقي 
جمه���ور �الأدب و�لثقاف���ة ليفتح �الأب���و�ب على �آفاق 
ثقافية ت�شتح�ر �لو�ق���ع �لفل�شطيني وما �أمّل به من 
ا �إجناز�ت���ه �الأدبية وموؤلفاته �لتي  تبعات، م�شتعر�شً
تنّوع���ت ما بني حقلّي �لرو�ي���ة و�ل�شعر. وي�شت�شيف 
�ملعر�ص، �لفائز بجائزة �لبوكر �لعربية لعام 2010 

عن رو�يت���ه “ترمي ب�رر”، �لكات���ب �ل�شعودي عبده 
خال، وكذلك �ل�شاعرة و�ملطرب���ة �للبنانية و�ملمثلة 
�مل�رحي���ة جاه���دة وهب���ه. وت�ش���م قائم���ة �لكّت���اب 
�مل�شارك���ني هذ� �لع���ام كال من �شي���ف �لرحبي، ود. 
طالب �لرفاعي، ويو�ش���ف رخا، و�أحمد مر�د، و�شعود 
�ل�شنعو�شي، ود. حممد ح�شن علو�ن، وثريا �لع�شيلي، 
ويا�ش���ني عدن���ان، وجنوى بن �شت���و�ن، وعلي غدير، 
و�شع���د حممد رحي���م، وتي�ش���ري خل���ف، وعبد�لكرمي 

جويطي، وحممد عبد�لنب���ي، و�شنان �أنطو�ن، وجمال 
ناجي، وكمال �لرياحي، ود.عبد�هلل �لو�شمي، وعائ�شة 
�لب����ري، وعلي �ل�شرت�وي، ود. جن���م عبد�هلل كاظم، 
ود. حممد �أب���و �لف�شل بدر�ن، وح�ش���ن �ملطرو�شي، 
ود. �أحم���د يو�ش���ف، ود.�أحم���د �خلمي�ش���ي، ود.�أحمد 
�لفقي���ه، ود.حمم���د عبد�ملطلب، ود.�شال���ح بلعيد، 
ولينا خوري، و�إبر�هي���م جابر، و�شماح �إدري�ص، وجنم 

و�يل، ود.علي �لنملة، وغريهم �لكثري.

�أعلنت جائ���زة )�مللتقى( للق�شة 
�لق�ش���رية �لعربي���ة يف �لكوي���ت �الأحد 
�لثاني���ة  لل���دورة  �لطويل���ة  قائمته���ا 
م���ن  ملبدع���ني  �أعم���ال   10 و�شم���ت 
�لع���ر�ق وم����ر و�شوري���ا وفل�شط���ني 

و�شلطنة عمان.
�ملجموع���ات  �لقائم���ة  و�شم���ت 
�ش���ود�(  )�شوكوالت���ة  �لق�ش�شي���ة 
للم�ري���ة �أم���ل ر�ش���و�ن و)ليثي���وم( 
و)ماكين���ة  هني���دي  متي���م  لل�ش���وري 
كبرية تده�ص �مل���ارة( للعر�قي زهري 
ك���رمي و)�رير بنت �ملل���ك( لل�شورية 
�شه���ال �لعجيل���ي و)حديق���ة �الأر�م���ل( 
للعر�ق���ي �شي���اء جبيلي. كم���ا �شمت 
)حائ���ط غان���دي( للم�رية ع���زة ر�شاد 
و)ق���رب �شجرة عالي���ة( للعر�قي لوؤي 
حمزة عبا�ص و)مل يكن �شحكا فح�شب( 
للعماين حممود �لرحبي و)�شيف على 
�لعامل( للفل�شطيني حممود �لرمياوي 
و)�ش���و�رع �ل�شم���اء( للم����ري وج���دي 

�لكومي.
وقال جمل�ص �أمناء �جلائزة يف بيان 
�الأح���د �إن جلنة �لتحكي���م �ختارت هذه 

�الأعمال م���ن �أ�ش���ل 239 م�شاركة من 
20 دولة.

برئا�شة  �لتحكي���م  وت�شكلت جلنة 
�لنعم���ي  ح�ش���ن  �ل�شع���ودي  �لناق���د 
وع�شوي���ة �ملرتج���م �ملغرب���ي �شعيد 
بنك���ر�د و�لكاتب �مل����ري عبده جبري 
�ل�ش���و�  ه���دى  �لكويتي���ة  و�لكاتب���ة 

و�لرو�ئي �ل�شوري خليل �شويلح.
�إ�شاف���ة  �الأول  �لفائ���ز  وين���ال 
�إل���ى �ملكاف���اأة �ملالي���ة درع و�شهادة 

�جلائزة، وترتجم جمموعته �لفائزة �إلى 
�للغ���ة �الإنكليزية بالتعاون مع �لنا�ر . 
وينال باقي كت���اب �لقائمة �لق�شرية 
)وعددهم 4( مبل���غ خم�شة �آالف دوالر 

و�شهادة ودرع �جلائزة.
وتعلن �جلائزة قائمتها �لق�شرية 
لل���دورة �لثاني���ة يف �الأول من نوفمرب 
عل���ى �أن يق���ام حفل �إع���الن �ملجموعة 
�لر�ب���ع م���ن  �لفائ���زة يف  �لق�ش�شي���ة 

دي�شمرب يف �لكويت.

�لثقاف���ة يف  د�ئ���رة  ع���ن  �ش���در 
�ل�شارقة عدد جديد من جملة �ل�شارقة 
م���ن  �لعدي���د  مت�شمًن���ا  �لثقافي���ة، 
�ملو�شوعات و�لتحقيقات و�ملقاالت 

�لثقافية و�الأدبية �ملتنوعة.
حت���ت ب���اب فك���ر وروؤى، ��شتمل 
�لع���دد على ق���ر�ءة ثقافي���ة بعنو�ن 
“ريت�ش���ارد و�ت�ش���ون يق���دم روؤيت���ه 
للخم�ش���ني عاًما �ملقبل���ة” و)تزييف 
�لتاري���خ وحائط �ل���رب�ق( و)�لت�شبث 

بالرت�ث و�النفتاح على �ملعا�رة(.
وحت���ت ب���اب “�أمكن���ة و�شو�هد” 
ت�شم���ن �لع���دد )�الأم���ري حمم���د علي 
�لبو�شن���ة و�لهر�ش���ك  �إل���ى  ورحلت���ه 
ا عن  ع���ام 1900(، كم���ا ت�شم���ن ملفًّ
بي���وت �ل�شعر �لعربي���ة حتت عناوين 
خمتلف���ة �أبرزه���ا: )�ل�شارق���ة ت�شيء 
�ل�شمع���ة �ل�شابعة يف مر�ك�ص( و)بيت 
�مل���ر�أة  وي���وم  �ل�شارق���ة  يف  �ل�شع���ر 
�لفرن�ش���ي  و)�ل�شف���ري  �الإمار�تي���ة(، 
يف تون����ص يثم���ن دور بي���وت �ل�شعر 
�لعربية(، و)�ل�شارقة حتتفي بال�شعر 
ز�وي���ة  ويف  �ل�شع���ودي(.  �ل�شعب���ي 

�أدب و�أدب���اء، ��شتمل �لع���دد �جلديد 
عل���ى: )غ�ش���ان كنف���اين م���ن �لكلمة 
�إلى �لكام���ري�( و)مبدع���ون و�لغياب 
�ملوجع يف �أغ�شط����ص( و)فتحي غامن 
ومغامرة �لكتابة بني �لذ�ت و�لعامل(، 
�الأدب  �أيقون���ة  �لدليم���ي  و)لطيف���ة 

�لن�شوي �لعر�قي(.
حتت ز�وي���ة “فن. وت���ر. ري�شة” 
�لثقافي���ة مب���و�د  �ل�شارق���ة  حفل���ت 
ال  )غوغ���ان  مث���ل:  فني���ة  ثقافي���ة 

بلوحات���ه  منج���زه  �خت�ش���ار  ميك���ن 
�ل�شع���ار  و)عبد�لك���رمي  �ل�شه���رية(، 
�ل�رقي���ة(،  �لطربي���ة  و�الأحل���ان 
و)�الأغني���ة �لكال�شيكية ما ز�ل �لعرب 
يفتقدونه���ا(، و��شتمل���ت �أي�ًشا على 
كتابات فكرية حتت باب حتت د�ئرة 
�ل�ش���وء �أهمها: )�ملثق���ف يف مو�جهة 
م�رق���اً  و)�لفر�نكفوني���ة  �الإره���اب( 
ومغرب���اً(، و)خمتار�ت �شعرية عاملية 

يف نيكار�جو�(.

و�ش���ط ح�ش���ور الفت من �ملثقفني و�ملهتمني �فتتح �أمني عام وز�رة �لثقافة �الأردين �الأديب هز�ع �لرب�ري يف بيت 
عر�ر �لثقايف، فعاليات مهرجان عر�ر �ل�شعري �ل�شنوي �ل�شابع ع�ر -2017 دورة �ملرحوم �الإعالمي فوؤ�د �حلميدي، �لذي 
ينظمه منتدى عر�ر �لثقايف بالتعاون مع وز�رة �لثقافة. و��شتهل حفل �الفتتاح بكلمة قال فيها: م�شاء عر�ري جميل من 
جهات �الأر�ص �لطيبة، حيث يجمعنا �شاعر �الأردن م�شطفى وهبي �لتل يف بيته كل عام، و�شنبقى �أوفياء لر�شالة عر�ر ر�شالة �لعد�لة 
و�لقي���م، وكم���ا ��شتذكر يف كلمت���ه �أول رئي�ص ملنتدى عر�ر �لر�حل �حلمي���د لدور�ت ثالث، وكما ��شتذكر �الأدي���ب و�لباحث و�ملفكر 

�لر�حل حممود عبيد�ت، وقال �شنبقى دوًما معك يا عر�ر يا من زرعت فينا معنى الأن �حلياة كما قلت وقفة عز وعد�لة.

�أعلنت موؤ�ش�شة فل�شطني �لدولية عن فتح باب �لرت�شيح جلو�ئز فل�شطني �لثقافية �لدورة �ل�شابعة - 2018، 
و�لتي حتمل كل منها ��شم علم عربي فل�شطيني كبري. وتبلغ قيمة كل جائزة )$5000( تقدمها �ملوؤ�ش�شة، حيث 
ب���د�أ ��شتقبال طلبات �لرت�شيح لنيل �إحدى �جلو�ئز �ل�شت، �لتي متت ت�شميتها با�شم �لرو�د يف �حلقول �ملختلفة، 
وه���ي له���ذ� �لعام: جائزة ر�ئد �لف���ن �لت�شكيلي جمال بدر�ن، وجائزة غ�شان كنفاين لالأدب وهي له���ذ� �لعام عن �لق�شة �لق�شرية، 
وجائ���زة ناجي �لعلي للكاريكاتري، وجائ���زة �ل�شعر – و�شاعر هذ� �لعام: حممود دروي�ص، وجائ���زة �إدو�رد �شعيد يف �لفكر �لتنويري 

�لعربي �ملعا�ر ونقد �لفكر �ال�شت�ر�قي، وجائزة وليد �خلطيب للت�شوير �لفوتوغر�يف.
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بن ح���ن و�آخ���ر ن�شم���ع ون�شاهد 
�رضخات و�آه���ات فئات كثرية مت�رضرة 
من �ملو�طنن جر�ء مز�حمة �لو�فدين 
�أرز�قه���م  وقط���ع  له���م  �لآ�شيوي���ن 
و�أرز�ق �أف���ر�د �أ�رضه���م، هن���ا حتدي���د� 
نتكل���م ع���ن جن�شي���ة �آ�شيوي���ة معينة 
�نت����رضت وتكاثرت بينن���ا يف �ل�شنو�ت 
�لأخ���رية ب�شكل لف���ت وخميف، وهي 
معروف���ة باأنها ل متتل���ك �حلد �لأدنى 
م���ن �لتعلي���م و�خل���رة �لعملية وغري 
موؤهلة، ب�س “يتعلم���ون �لتح�شونة يف 

ر��س �لقرعان”.
�ملع���روف �أن �أكرثية هذه �لعمالة 
تتمي���ز بالعدو�نية و�ش���وء �لتعامل مع 
�لآخري���ن، و�شدرت م���ن �لكثري منهم 
عدة م�ش���اكل وجر�ئ���م، وقامت بع�س 
ح���د  بو�ش���ع  �لعرب���ي   �خللي���ج  دول 

لتو�جدهم على �أر��شيها.
�لو�ف���دة  �لعمال���ة  ه���ذه  حا����رض� 
�لأن�شط���ة  معظ���م  عل���ى  �شيط���رت 
�لتجاري���ة وقط���اع �لفن���ادق و�لقائمة 
تط���ول لدرجة و�ش���ل فيه���ا �لأمر �أن 
�لإد�رة  م���ن  تر�خي����س  قام���و� ودون 
�لعام���ة للم���رور بالت�شيي���ق ومز�حمة 
�ملو�طنن �لب�شط���اء “�للي يرتزقون 
�ملد�ر����س  �لطلب���ة  تو�شي���ل  م���ن 

و�جلامعات”.
كمو�طن���ن كل م���ا ناأمله �لتحرك 
�جل���دي و�لف���وري م���ن قب���ل �جلهات 
�لر�شمي���ة ذ�ت �لخت�شا����س، بتقنن 
�أو �إيق���اف �إ�ش���د�ر تاأ�ش���ري�ت جديدة 
لدخ���ول ه���ذه �لعمال���ة، وم���ن �ملهم 
ج���د� �لإ����رض�ع بتعدي���ل ه���ذ� �لو�ش���ع 
غ���ري �لقانوين قب���ل �أن ت�شتفحل هذه 
�لظاه���رة �خلط���رية و�ملخيفة وبعدها 

ي�شعب عالجها. وع�شاكم عالقوة.

 “قطع األعناق 
وال قطع األرزاق”

�إن �ملتتب���ع لالأخب���ار �لتي تزخر بها 
�ل�شحف �شيالحظ �أن بع�س �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية تقوم ب�شياغة �أخبار للن�رض ل 
تغن���ي ول ت�شمن من جوع، ب���ل ل �أبالغ 
�إن قلت �إنها يف جمملها عبارة عن �أخبار 
متعلقة باأن�شطة و�أعمال د�خلّية خا�شة 
بطبيعة عم���ل �لكيان �ملوؤ�ش�شي، وهي 

كلها من �ُشلب م�شوؤولياته. 
م���ن �لعج���ب �لعج���اب، عر�س مثل 
ه���ذه �لأخبار عل���ى �لقر�ء �لذي���ن �أجزم 
بعدم رغبته���م �أو �هتمامهم بقر�ءتها، 
فقد لف���ت نظري مثال خ���ر من�شور يف 

�إحدى �شحفنا �ملحلّية حول قيام �إحدى 
�ل���وز�ر�ت ب�شباغة �شب���كات �لطرق يف 
�ململكة، وخ���ر �آخر ح���ول �لنتهاء من 
�شيانة �شالل ع���ذ�ري! �لكل يعرف كم 
م�ش���ى على �ش���الل عذ�ري وه���و خارج 
�خلدمة، �أمل يكن من �لأف�شل عدم ذكر 

�أخبار تك�شف حجم �لق�شور.
ق���ر�ءة  وق���ر�ء  كمو�طن���ن  نري���د 
�لإجن���از�ت، نعم، نري���د �أن نتعّرف مثالً 
عل���ى ق�ش�س جناح �لعامل���ن لتحفيز 
�لآخري���ن عل���ى �لب���ذل و�لعط���اء، فم���ا 
نحتاج���ه ه���و �إر�ش���اء ثقاف���ة جديدة يف 

�لإد�رة يف جم���ال �لعم���ل �ملوؤ�ش�ش���ي، 
و�شب���ق �أن طرح���ت يف مق���الت �شابقة 
مثل ه���ذ� �ملو�شوع ول �أري���د تكر�ره، 
يف  �أث���ر  ذ�ت  �أخب���ار�  ننق���ل  �أن  نري���د 
�ملجتمع، فما �شيتحدث عنه �ملو�طنون 
�أو �ملقيم���ون �ملو��شي���ع �لتي ترتجم 
�لنج���اح و�لإجناز �مللمو����س، و�ملتلقي 
يف �لبحري���ن ميتلك �لكث���ري من �لوعي 
و�لق���درة عل���ى �لتميي���ز ب���ن �لغ���ّث 
و�ل�شمن، فلنعمل بكل جٍد وم�شوؤولية 
على تطوير �أنظمتنا �لإد�رية و�لب�رضية، 

و�هلل من ور�ء �لق�شد.

زهير توفيقي

فالح هادي الجنابي 

عبدعلي 
الغسرة

�ليون�شك����و  منظم����ة  حتتف����ل 
ودول �لع����امل وهيئ����ات �ملد�ر�س 
و�مُلعلمون بي����وم �مُلعلم �لعاملي 
يف �أكتوب����ر م����ن كل ع����ام، وياأت����ي 
�لحتف����ال به����ذ� �ليوم مل����ا يتمتع 
به �مُلعلم����ون من م�شوؤولية كبرية، 
�أ�شع����ب  م����ن  �لتعلي����م  فوظيف����ة 
بع�����س  خل����و  ب�شب����ب  �لوظائ����ف 
�لدول من �لقو�نن �لتي حتميهم 
م����ن تع�ش����ف �لإد�ر�ت �ملدر�شي����ة 
و�ش����وء �شل����وك بع�����س �لط����الب، 
كان �مُلعلم����ون وماز�ل����و� ي����وؤدون 
و�جباتهم �لتدري�شي����ة وما يتبعها 
م����ن �أعب����اء ب����كل تف����اِن و�إخال�س، 
فهل �أعطينا هذه �لوظيفة �لنبيلة 
�ل����ذي  وق����دره  حق����ه  و�شاحبه����ا 
ي�شتحق����ه نظري ما بذله ويبذله من 

ُجهد؟ 
�إن وظيف����ة �لتعليم لي�شت من 
�لوظائف �مُلريحة �أو �لب�شيطة، بل 
من �لوظائف �ل�شعبة �لتي تتطلب 
متطلب����ات  كل  وحتم����ل  �ل�ش����ر 
وم�شقات هذه �لوظيف����ة من �أعباء 
وم�شوؤولي����ات تربوي����ة وتعليمي����ة 
و�إد�ري����ة، ولالأ�شف هناك �أطر�ف ل 
تنظر �إلى قيمة �مُلعل����م �لإن�شانية 
ول حجم �أعبائه، ونظري هذه �لأعباء 
على ماذ� يح�ش����ل �مُلعلم يف يومه 
�لعامل����ي؟ ه����ل م����ا يح�ش����ل عليه 
�مُلعلم ُيعادل حجم كفاءته ودوره 

�لرتبوي؟
ومن �أجل �شم����ان تقدم فعلي 
�أن تك����ون هن����اك  للتعلي����م لب����د 
للتعلي����م،  وطني����ة  ��شرت�تيجي����ة 
ور�ش����د مو�زنات مالي����ة تتنا�شب 
وتوف����ري  �لتعلي����م  �أه����د�ف  م����ع 
للعملي����ة  �ملوؤهل����ن  �مُلعلم����ن 
�لرتبوي����ة و�لتعليمي����ة، وحتقي����ق 
�لتنمي����ة �مُل�شتد�م����ة يف �أي جمتمع 
يحت����اج �أولً قاعدة تعليمية �شلبة، 
فتقدم وقوة ون�شج �لتعليم يف �أي 
جمتمع هو �لأر�س �خل�شبة للغر�س 
لتحقي����ق  �ل�شحي����ح  و�لطري����ق 

�لتنمية. 
وتعتمد وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
م�شريته����ا  يف  �لبحري����ن  مبملك����ة 
و��شرت�تيجي����ة  خط����ة  �لتعليمي����ة 
وطنية، وتنته����ج مبد�أ �مل�شاو�ة يف 
ح�ش����ول جميع �لطلب����ة على حقهم 
يف �لتعليم، وتوفر لهم كل �أدو�ت 
�لتعلي����م م����ن مد�ر�����س وُمعلم����ن 
و�إد�رية  تربوي����ة  ورعاي����ة  وُكت����ب 
و�شحي����ة يف مد�ر�شه����م، �إن جن����اح 
�أه����د�ف �لتعلي����م �ملجتمعية لي�س 
م�شوؤولي����ة �مُلعل����م ووز�رة �لرتبية 
و�لتعليم، ب����ل م�شوؤولية جمتمعية 
�لوز�رة  م�شوؤولية  متكاملة، فه����ي 
و�مُلعلم و�لطلبة و�أُ�رضهم ومنظمات 
و�لقطاع �خلا�س،  �ملجتمع �ملدين 
فمت����ى م����ا حتم����ل ُكل ِم����ن ه����وؤلء 
�لأه����د�ف  �شتتحق����ق  م�شوؤوليت����ه 
�لآن  بالتعليم  �لتنموي����ة �ملعني����ة 

وبحلول عام 2030م.

يوم المعلم

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

م���ن  م���ا ت�شه���ده مملكتن���ا  رغ���م 
خدمات �شحي���ة، حيث �إّن �لإنفاق على 
�حلق���ل �لطبي بال ح���دود، �إميان���ا باأّن 
�لأولويات،  �لإن�ش���ان تت�ش���در  �شح���ة 
�إلّ �أّن �ملالحظ���ة �لت���ي ل تخطئها عن 
�ملرتدد عل���ى �ملر�كز �ل�شحية تتمثل 
�لعم���ل  ملفه���وم  �لت���ام  �لغي���اب  يف 
�لإد�ري، فمركز �لبديع �ل�شحي ي�شهد 
منذ �شن���و�ت فو�ش���ى �إد�ري���ة ت�شمل 
كل �أق�شام���ه ب���ال ��شتثناء، جن���زم باأّن 
�شكاوى �ملر�ش���ى و�رضخاتهم لالأ�شف 
ل ت�ش���ل �أ�شماعهم �أو �أّن هوؤلء ل يبدو 
�أّن لديه���م نية ملعاجل���ة �لأزمة �لآخذة 
يف �ل�شتفحال عاما بعد �آخر، وبات من 

�ل�شعب �ل�شكوت عليها �أكرث.
م���ن ت�شوقه���م �أقد�ره���م لزي���ارة 
ه���ذ� �ملرك���ز فاإنهم ي�شه���دون منظر� 
ب���ات ماألوفا لأبن���اء �ملنطق���ة يتج�شد 
يف �لزدح���ام على مد�ر �لع���ام دون �أن 
يتح���رك �أي م�شوؤول باملركز �أو �لوز�رة 

لو�شع حد لهذه �ملاأ�شاة. 
�إّن تكد����س �أع���د�د �ملر�جع���ن يف 
�لأق�شام باأجمعها و�ملختر و�ل�شيدلية 
�أ�شد طو�ل �لعام، منظر ل ميكن تخيله 
ف�ش���ال عن �حتمال���ه، و�إلّ م���ن يت�شور 
�لأع���د�د �لغفرية �لتي تنتظر ما يفوق 
ثمان���ن �شخ�شا لإج���ر�ء �لتحاليل، ول 
يقل ع���ن هوؤلء من ينتظ���رون ��شتالم 

�آخري���ن يف  ع���ن  ناهي���ك  �لو�شف���ات، 
�لأق�ش���ام �لأخ���رى، ولو خط���ر ببال �أحد 
�لتقدم ب�شكوى ل���الإد�رة فاإّن �ل�شدمة 
�أّن غرف���ة �لإد�ري مغلق���ة، ول �أحد من 
�لعامل���ن باملركز يدرك حقيقة ما �إذ� 
كان مدير �ملركز م�شغول بالجتماعات 

�أم بالوز�رة!
�ل�شح���ة  وزي���ر  كان  �أع���و�م  قب���ل 
�ل�شابق يف زيارة تفقدية للمركز �شمن 
جول���ة للتعرف عل���ى �أو�ش���اع �ملر�كز 
�ل�شحية، وكان �لوزير �شاهد� �شخ�شيا 
على حج���م �مل�شاكل �ملزمن���ة للمركز، 
وكان �لأم���ل �أن يكون هناك حل لالأزمة 
بيد �أّن �أملهم حتول �إلى �رض�ب فاحلالة 

بقيت كم���ا كانت ب���ل �زد�دت حدتها 
مم���ا بعث �لياأ����س يف �لنفو����س باأن ل 
جدوى من رفع �ل�ش���كاوى فاملركز يف 

غيبوبة. 
�لفو�ش���ى �لإد�رية بات���ت مع�شلة 
للمر�كز �ل�شحية وحتى لق�شم �لطو�رئ 
نعل���م  ول  �ل�شلماني���ة،  مب�شت�شف���ى 
حقيقة مل���اذ� ل تتدخل �لوز�رة لوقف 
�ملهزلة حت���ى �للحظ���ة، �إّن رجاءنا من 
وزيرة �ل�شحة �لإ�رض�ع يف عالج �لظاهرة 
ذل���ك �أّن �لت�شاهل يف تقدمي �خلدمات 
�لعالجي���ة ي���وؤدي �إل���ى م�شاعفات قد 

تف�شي �إلى فقد�ن �حلياة.

 فوضى إدارية 
في “البديع الصحي”

ط���و�ل �أربعة عق���ود من حك���م �ل�شتبد�د 
�لدين���ي يف �إير�ن �لذي عان���ى ويعاين �ل�شعب 
�لإير�ين �لكث���ري منه على خمتل���ف �لأ�شعدة، 
و�ل���ذي �شهد ن�ش���ال ومقارع���ة م�شتمرة �شد 
�لنظام من �أجل �حلري���ة و�لدميقر�طية، حيث 
و�ش���ل �إلى ذروت���ه يف �نتفا�شة ع���ام 2009، 
عندما طفح �لكيل بال�شعب وخرجت �ملالين 
ر�ف�ش���ة �أ�شا�س �لنظام، �أي مبد�أ ولية �لفقيه 
بحد ذ�ت���ه، ويف �لوقت �لذي كان فيه �ل�شعب 
ينتظ���ر دعم���ا وم�شان���دة من جان���ب �ملجتمع 
�ل���دويل ول�شيما من جانب تل���ك �لدول �لتي 
و�لدميقر�طي���ة  باحلري���ة  باإميانه���ا  تن���ادي 

ومب���ادئ حق���وق �لإن�شان، خاب ظ���ن �ل�شعب 
م���ن �ملوق���ف �ل�شلب���ي عندم���ا ت���رك لوحده 
 �أم���ام رد �لفع���ل �لوح�ش���ي �لرب���ري للنظام!
لي�شت �ملرة �لأولى �لتي يخذل فيها �ملجتمع 
�ل���دويل �ل�شع���ب �لإي���ر�ين وق���و�ه �لوطني���ة 
�ملنا�شل���ة من �أج���ل �حلري���ة و�لدميقر�طية، 
فق���د كان �ملوق���ف �ل�شلب���ي �ملخي���ب للظن 
�ل���ذي وقفه من جم���زرة �شيف ع���ام 1988، 
�لت���ي قام فيها نظام �ملاليل باإعد�م �أكرث من 
30 �أل���ف �شج���ن �شيا�شي يف ف���رتة �أقل من 
ثالثة �أ�شهر بن���اء على فتوى غريبة من نوعها 
للمر�شد �لأعل���ى �ل�شابق للنظام، و�لذي لفت 

�لنظر كث���ري� و�أثار �ل�شتغر�ب �أك���رث، �أنه مع 
�عتب���ار منظمة �لعف���و �لدولية تل���ك �ملجزرة 
جرمية �ش���د �لإن�شانية ومع دعوة مقرر حقوق 
�لإن�ش���ان لالأمن �لعام لالأم���م �ملتحدة وقتها 
“غاليندوب���ول”، لإج���ر�ء حتقي���ق ح���ول هذه 
�ملج���زرة، �إل �أن �ملجتم���ع �ل���دويل مل ينط���ق 
ب�ش���يء، وكاأنه ي�شعل �ل�ش���وء �لأخ�رض للماليل 
�لدموي���ن لريتكبو� هذه �جلرمي���ة �ملعادية 

لالإن�شانية.
�لي���وم، وبع���د م���رور 29 عاما عل���ى تلك 
�ملج���زرة ومرور ما يق���ارب ثمانية �أعو�م على 
�نتفا�ش���ة 2009، ج���اءت �لفر�ش���ة �ملنا�شبة 

لك���ي يكف���ر �ملجتم���ع �ل���دويل ع���ن خطيئته 
ن�ش���ال  وجتاهل���ه  ب�شمت���ه  �رتكبه���ا  �لت���ي 
�ل�شع���ب �لإي���ر�ين و�ملقاوم���ة �لإير�ني���ة من 
�أج���ل �حلري���ة و�لتغيري، و�أن يبع���ث له ر�شالة 
خا�ش���ة من خ���الل موق���ف خا�س يثب���ت ذلك 
فيه عم���ال، و�لتقرير �لأخري لل�شي���دة عا�شمة 
جهانغ���ريي، مقررة حق���وق �لإن�شان يف �إير�ن، 
ومذكرة �لأمن �لعام لالأمم �ملتحدة، �أنطونيو 
غوتري����س، تن���اول �أول م���رة جم���زرة �شي���ف 
1988، وم���ن �ل�رضوري ج���د� �أن تبادر �لدول 
�لغربي���ة و�لولي���ات �ملتحدة بالوق���وف �إلى 
جان���ب �ل�شعب �لإير�ين و�ملقاوم���ة �لإير�نية، 

و�أن تعمل ما بو�شعها من �أجل �خلروج ب�شيغة 
ق���ر�ر حازم يدين نظام �مل���اليل لرتكابه هذه 
�ملج���زرة وت�شكيل جلن���ة م�شتقل���ة للتحقيق 
فيه���ا، وبطبيعة �حلال ولأ�شب���اب كثرية جد� 
ف���اإن �لدول معنية جد� بدعم وم�شاندة �شدور 
�لقر�ر، لأن ذلك بالإ�شافة �إلى كونه يكفر عن 
�لأخطاء �ل�شابقة للمجتمع �لدويل �إز�ء �لأو�شاع 
يف �إير�ن، فاإنه ميهد ملرحلة جديدة قد تكون 
�لبد�ية حلدوث حتول جذري يف م�شار �لق�شية 
�لإير�نية ل�شالح �ل�شعب و�ملقاومة �لإير�نية، 
و�لأم���ن  �ل�ش���الم  ��شتتب���اب  �شال���ح  يف  ب���ل 

و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل. “�حلو�ر”.
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 اأوروبا: ر�سوم اإغراق 
على واردات ال�سلب

بروك�س���ل - روي���رز: قّرر الحت���اد الأوروبي 
فر����ض ر�سوم على واردات احلديد املدرفل على 
ال�ساخن من اإي���ران ورو�سيا والربازيل واأوكرانيا، 
بعد �سكوى تقدم بها م�سنعون يف الحتاد من اأن 
ال�سلب الذي ي�ستخدم يف البناء و�سناعة املعدات 

يباع باأ�سعار منخف�سة على نحو مبالغ فيه.
وقال���ت اجلريدة الر�سمية لالحت���اد الأوروبي 
اأم����ض اإن الحتاد �سيفر�ض ر�س���وم اإغراق تراوح 
ب���ن 17.6 و96.5 ي���ورو )112.8-20.6 دولر( 

للطن بدًءا من اليوم ال�سبت.

ال�سرليني يهبط لأدنى م�ستوى يف �سهر 
لندن - رويرز: نزل اجلنيه ال�سرليني اإلى اأدنى م�ستوياته يف �سهر اأمام الدولر اأم�ض، 
ويتجه لت�سجيل اأ�سواأ اأداء اأ�سبوعي يف عام، و�سط تنامي املخاوف ب�ساأن م�ستقبل ترييزا ماي 

يف من�سب رئي�سة الوزراء ومتانة القت�ساد.
وانخف�ض ال�سرليني اإلى 1.3060 دولر يف التعامالت ال�سباحية يف لندن، م�سجالً اأدنى 

م�ستوياته منذ ال�سابع من �سبتمرب ومنخف�ًسا نحو ن�سف باملئة.
وتراجع���ت العملة الربيطانية 0.3 % اأمام اليورو اإل���ى اأدنى م�ستوياتها يف ثالثة اأ�سابيع 

عند 89.94 بن�ض لليورو.
وزادت م���اي �سكوك ال�سوق ب�ساأن قدرتها على احلكم ب�سكل فعال يف كلمة األقتها خالل 

املوؤمتر ال�سنوي حلزب املحافظن يوم الأربعاء.
واأ�س���ارت م�س���وح ملوؤ�رشات مديري امل�سري���ات هذا الأ�سبوع اإلى �سع���ف منو القت�ساد 

الربيطاين.
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اقتصاد
187 مليار دوالر ميز�نية �جلهاز �مل�رصيف يف �أغ�سط�س

ارتفاع موجودات البنوك الإ�سالمية 3.4 % يف عام

بلغ���ت امليزانية املوح���دة للجهاز امل�رشيف 
حتى �سه���ر اأغ�سط�ض املا�سي )اآخ���ر اإح�ساءات 
متواف���رة( 187.18 ملي���ار دولر، مراجعة من 
188.2 ملي���ار امل�سجلة يف �سهر يوليو وبن�سبة 

انخفا�ض طفيفة مل تتجاوز ال� 0.5 %.
لك���ن ن�سب���ة الراج���ع ترتف���ع اإذا م���ا متت 
املقارن���ة مبيزانية اجله���از يف اأغ�سط�ض 2016 
حيث كان���ت 190.29 ملي���ار دولر، اأي براجع 

.% 1.6
واأظهرت بيانات ر�سمية �سادرة عن م�رشف 
البحري���ن املركزي اأن ميزاني���ة اجلهاز امل�رشيف 
و�سل���ت يف الف�س���ل الث���اين من الع���ام اجلاري 
186.5 مليار دولر، بعد اأن كان بالف�سل الأول 

188.2 مليار دولر.
و�سجلت امليزانية اأعلى م�ستوياتها بح�سب 
نف����ض البيان���ات يف الع���ام 2007 حي���ث بلغت 
وقتها 245.82 مليار دولر، وهي الأعوام التي 

�سهدت فيها اأ�سعار النفط ارتفاًعا مب�ستويات 
قيا�سية و�سلت اإل���ى 150 دولًرا للربميل وما 
رافقها من منو اقت�سادي على جميع الأ�سعدة.
وت�سكل امليزانية )بح�سب اأرقام اأغ�سط�ض( 
نح���و 583.1 % م���ن الن���اجت املحل���ي الإجمايل 

للمملكة والبالغ نحو 32 مليار دولر.
واأ�سارت البيانات )�سهر اأغ�سط�ض( اإلى اأن 
املطلوب���ات املحلية بلغت 56.14 مليار دولر، 
فيم���ا و�سلت الأجنبية اإل���ى 131.03 مليار، اأما 
املوج���ودات املحلي���ة ف�سجل���ت 57.19 مليار 

والأجنبية 129.98 مليار.
وبالع���ودة لبيانات الربع الث���اين من العام 
اجل���اري، فت�س���ري اإل���ى اأن امليزاني���ة املوحدة 
مل�سارف قط���اع التجزئ���ة 81.93 مليار دولر، 
م�سكل���ة 257.2 % من الناجت املحلي الإجمايل، 
فيم���ا بلغ���ت ميزانية م�س���ارف قط���اع اجلملة 
104.58 ملي���ار دولر، ما ن�سبته 328.3 % من 

الناجت.
اأم���ا قطاع البنوك الإ�سالمية يف الربع الثاين 

ف�سجلت 26.29 مليار دولر بواقع 82.5 % من 
الناجت املحلي الإجمايل للمملكة.

اأما يف �سهر اأغ�سط����ض، فقد بلغت ميزانية 

م�س���ارف قط���اع التجزئة 83.17 ملي���ار دولر، 
حملي���ة  موج���ودات  دولر  ملي���ار   47.3 منه���ا 
و45.61  اأجنبي���ة،  موج���ودات  ملي���ار  و35.86 

ملي���ار دولر مطلوب���ات حملي���ة و37.54 مليار 
مطلوبات اأجنبية.

فيما بلغت ميزاني���ة م�سارف قطاع اجلملة 
يف نهاية �سه���ر اأغ�سط�ض 103.72 مليار دولر، 
منه���ا 9.73 ملي���ار موجودات حملي���ة و93.99 
ملي���ار موجودات اأجنبي���ة، و10.36 مليار دولر 
مطلوب���ات حملي���ة و93.35 ملي���ار مطلوب���ات 

اأجنبية.
و�سجل���ت امليزانية املوحدة لقطاع البنوك 
الإ�سالمي���ة يف نهاية �سهر اأغ�سط�ض نحو 26.27 
ملي���ار دولر، منه���ا 17.48 ملي���ار موج���ودات 
حملية و8.79 مليار موج���ودات اأجنبية، و18.6 
ملي���ار دولر مطلوب���ات حملي���ة و7.67 ملي���ار 

مطلوبات اأجنبية.
وكان���ت ميزانية قطاع البن���وك الإ�سالمية 
يف �سهر يولي���و املا�سي 26.34 مليار، لكنها 
كان���ت يف �سه���ر اأغ�سط����ض من الع���ام 2016 
ح���وايل 25.4 ملي���ار دولر، اأي اأنه���ا ارتفعت 

بن�سبة 3.4 % خالل �سنة.

• تراجعت ميزانية اجلهاز امل�رشيف بن�سبة 23.8 % يف 10 �سنوات	

مازن �لن�سور

حذر يف �أ�سو�ق �لنفط مع ت�سكل عا�سفة جديدة

�لفالح: طرح “�أر�مكو” يف موعده

�لدين �لعام يقفز �إلى 9 مليار�ت دينار يف �أغ�سط�س
ارتفع بن�سبة 19.4 % خالل عام

قف���ز الدي���ن الع���ام للمملك���ة يف نهاي���ة �سه���ر 
اأغ�سط����ض املا�س���ي )اأح���دث بيانات متواف���رة( اإلى 
9.09 ملي���ار دينار، بع���د اأن كان 7.6 مليار يف نف�ض 
ال�سهر من العام 2016، اأي بن�سبة زيادة و�سلت اإلى 

.% 19.4
و�سج���ل الدين الع���ام يف الربع الث���اين من العام 
اجل���اري 9.05 مليار دينار، فيم���ا كان يف الربع الأول 
عن���د م�ستوى 8.95 مليار، فيم���ا كان يف نهاية العام 

املا�سي حوايل 8.7 مليار دينار.
وي�س���كل الدين العام حاليًّا )9.09 مليار دينار( 
نح���و 75.1 % م���ن الناجت املحلي الإجم���ايل للمملكة 

والبالغ قرابة ال� 12.1 مليار دينار.
وم���ن املعل���وم اأن احلكومة تقر�ض ب���الأدوات 

التقليدية والإ�سالمية.
وت�س���ري بيان���ات م����رشف البحرين املرك���زي اأن 
القرا����ض ب���الأدوات التقليدي���ة بل���غ 7.31 مليار 
دينار، منها 5.429 مليار �سندات التنمية احلكومية، 

و1.88 اأذونات اخلزانة.
اأم���ا القرا����ض ع���ن طري���ق الأدوات الإ�سالمية 
فبلغت قيمته 1.78 ملي���ار دينار، منها 129 مليون 
ك�سك���وك ال�سل���م الإ�سالمية و1.65 ملي���ار �سكوك 

التاأجري الإ�سالمية.
وكان الدين العام للمملكة عند م�ستوى 616.6 
ملي���ون دين���ار يف الع���ام 2007، وت���درج بالرتف���اع 
لي�سل اإلى ه���ذا املبلغ يف غ�سون 10 �سنوات. ي�سار 

اإل���ى اأن الأدوات الإ�سالمية ت�سدر بالدينار البحريني 
وال���دولر الأمريكي، كم���ا ت�ستحق �سن���دات التنمية 
احلكومية بعد �سنتن، و�سن���دات التنمية احلكومية 

الدويل بعد 10 �سنوات.
اأم���ا اأذونات اخلزان���ة فت�ستحق بع���د 91 و182 
و12 �سهًرا، فيما ت�ستحق �سكوك التاأجري الإ�سالمية 
لف���رات م���ن 3 و5 و6 �سن���وات اإل���ى 10 �سن���وات، 
اأم���ا �سك���وك ال�سلم فت�ستح���ق بعد 91 يوًم���ا. ويبلغ 
�سع���ر �رشف ال���دولر مقاب���ل الدين���ار 0.376 جلميع 

الإ�سدارات.
وارتف���ع الدين احلكومي م���ن 42 % من اإجمايل 
الن���اجت املحلي يف 2014 اإل���ى نحو 70 % يف 2016، 
فيما يتوقع تقرير ملعهد املحا�سبن القانونين يف 
اجنلرا وويلز اأن ي�سعد اإلى 85 % من اإجمايل الناجت 

املحلي بحلول 2018. 
وكان جمل�ض النواب و�س���ع �سقفا للدين العام 

يف 2015 ب���اأن ل يتجاوز ال� 10 مليارات دينار، وعاد 
وواف���ق عل���ى رفعه الع���ام اجل���اري اإل���ى 13 ملياًرا، 
م���ا يعن���ي اأنه �سي�س���كل 108 % من الن���اجت املحلي 

الإجمايل للمملكة يف حال مت اقرا�ض املبلغ.
وكانت احلكومة طلبت م���ن جمل�ض النواب رفع 
م�ستوى �سقف الدين العام وكذلك الت�رشف يف اأموال 
احتياطي الأجيال القادمة حتى تغطي عجز امليزانية 
العامة للدول���ة لل�سنتن 2017/ 2018 والذي قدر 

ب� 2.5 مليار دينار.
وق���درت امليزانية اجلديدة �سع���ر برميل النفط 
عن���د 55 دولًرا يف حن حتتاج البحرين للو�سول اإلى 
التوازن 119 دولًرا يف 2017 و114 دولًرا يف 2018. 
وتوقع م�رشوع امليزانية عجز العام 2017 حوايل 1.3 
مليار دين���ار وهو ي�سكل 10.9 % من الناجت املحلي 
الإجم���ايل، الع���ام 2018 قراب���ة ال�1.2 ملي���ار دينار 

بواقع 9.9 % من الناجت املحلي الإجمايل.

• )امل�سدر: م�رشف البحرين املركزي(	 الدين العام منذ 2007 اإلى نهاية �سهر اأغ�سط�ض املا�سي  

حال���ة  �س���ادت  روي���رز:   - �سنغاف���ورة 
من احل���ذر اأ�س���واق النف���ط اأم�ض م���ع مراقبة 
املتعامل���ن لعا�سف���ة مدارية تتج���ه �سوب 
خلي���ج املك�سي���ك، ويف ظ���ل بق���اء الأ�س���واق 
ال�سينية مغلقة يف عطلة عامة ت�ستمر اأ�سبوًعا.

غ���ري اأن احتم���الت متدي���د تخفي�س���ات 
اإنت���اج النفط الت���ي تنفذها منظم���ة البلدان 
امل�سدرة للبرول )اأوب���ك( ومنتجون اآخرون 
خارجه���ا بقي���ادة رو�سي���ا �ساهم���ت يف دع���م 
الأ�سعار. وتراجع خام غرب تك�سا�ض الو�سيط 
الأمريك���ي 16 �سنًتا ع���ن الت�سوي���ة ال�سابقة 

لي�سل اإلى 50.63 دولر للربميل.
وانخف�ض خ���ام القيا����ض العاملي مزيج 

برنت 12 �سنًتا اإلى 56.88 دولر للربميل.
وكان الن�س���اط حم���دوًدا ب�سب���ب عطل���ة 
“الأ�سب���وع الذهب���ي” يف ال�س���ن، ومراقب���ة 
املتعامل���ن للعا�سفة املداري���ة نيت، التي 
دفع���ت اإلى اإغالق م�ساف ووق���ف اإنتاج على 
خليج املك�سيك بعد اأ�سابيع فقط من تعر�ض 

املنطقة لعدد من الأعا�سري.
والتقى العاهل ال�سعودي امللك �سلمان 

بن عبد العزيز مع الرئي�ض الرو�سي فالدميري 
بوت���ن يف مو�سك���و ي���وم اخلمي����ض ملناق�سة 

�سيا�سة النفط وبع�ض املو�سوعات الأخرى.
ومل تقط���ع ال�سعودي���ة، اأك���رب منت���ج يف 
���ا بتمدي���د التف���اق بن  اأوب���ك، تعه���ًدا قويًّ
اأوب���ك ورو�سيا ومنتجن اآخري���ن على خف�ض 
الإم���دادات، لكنه���ا قالت اإنه���ا “مرنة” جتاه 
اقراحات بتمديد التفاق حتى نهاية 2018.

ودخ���ل اتفاق خف�ض اإنت���اج النفط بنحو 
1.8 ملي���ون برمي���ل يومي���ا حي���ز التنفيذ يف 
يناير املا�سي، ومن املقرر اأن ينتهي �رشيانه 

يف نهاية مار�ض 2018.
ويف ظ���ل احتم���ال متدي���د التخفي�سات، 

يرفع املحللون توقعاتهم لأ�سعار اخلام.
وقالت بي.اإم.اآي لالأبحاث “نزداد تفاوؤل 
يف توقعاتن���ا لربن���ت، حي���ث عدلن���ا بالرف���ع 
تقديراتنا للمتو�س���ط ال�سنوي يف 2018 اإلى 
57 دولًرا للربميل، وتوقعاتنا لالأجل الأطول 
اإل���ى 73 دولًرا للربمي���ل بحل���ول 2022، من 
55 دولًرا للربمي���ل و70 دولًرا للربميل يف 

ال�سابق”.

الريا����ض - وكالت: قال وزي���ر الطاقة 
ال�سع���ودي خالد الفالح اإن���ه ل توجد موؤ�رشات 
عل���ى اأن الطرح الع���ام الأويل املزمع لأرامكو 
ال�سعودية �سيتجاوز موع���ده املحدد م�سيًفا 
اأن الطرح �سيتم يف الن�سف الثاين من 2018.

واأ�س���اف اأن اإع���الن الطرح الع���ام الأويل 
لل�رشكة �سيتم “يف الوقت املنا�سب”.

وق���ال اأم���ن النا�رش الرئي����ض التنفيذي 
لأرامك���و ال�سعودي���ة اإن خط���ة الط���رح العام 
الأويل لأ�سه���م ال�رشك���ة مازال���ت مت�س���ي يف 

م�سارها للتنفيذ يف عام 2018.
اأن ال�رشك���ة �ستج���ري تقييًم���ا  واأو�س���ح 
للم�ستثمري���ن املحتمل���ن يف الوق���ت ال���ذي 
مت�سي في���ه قدًما �سوب اإح���راز تقدم ب�ساأن 

قرار توقيت ومكان الطرح.
اإل���ى ذلك، قالت ثالث���ة م�سادر اإن �رشكة 
اأرامك���و ال�سعودية �ستفتح فرًعا لها يف الهند 
هذا الأ�سب���وع، مع �سعي اأك���رب م�سدر للنفط 

يف الع���امل لال�ستف���ادة م���ن زي���ادة يف الطلب 
وال�ستثم���ار يف ثال���ث اأكرب م�ستهل���ك للخام 
يف الع���امل. و�ستتطل���ع الوح���دة الهندية اإلى 
فر�ض لال�ستح���واذ على ح�س�ض يف م�رشوعات 

للتكرير والبروكيماويات يف البالد.
وتتناف����ض ال�سعودي���ة مع الع���راق على 
املرك���ز الأول يف توري���د النف���ط اإل���ى الهند، 
بعدم���ا اأزاحت بغ���داد الريا�ض م���ن ال�سدارة 
يف اأغ�سط����ض املا�سي لل�سه���ر اخلام�ض على 
الت���وايل، بح�سب ما اأظهرت���ه بيانات جمعتها 
روي���رز. و�سيفتت���ح اأم���ن النا����رش الرئي�ض 
التنفيذي لأرامكو وحدة “اأرامكو اآ�سيا الهند” 
اأثناء زيارت���ه لنيودلهي هذا الأ�سبوع حل�سور 
موؤمت���ر “راآي.اإت�ض.اإ����ض �س���ريا”، ال���ذي يبداأ 
غ���ًدا ويح����رشه اأي�ًسا حممد باركين���دو الأمن 
الع���ام ملنظم���ة اأوب���ك. وق���ال م�س���دران اإن 
حممد املغرية، وهو م�سوؤول خم�رشم بال�رشكة، 

�سرياأ�ض اأرامكو اآ�سيا الهند.
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�ملحرر �القت�سادي

�ل�سعودية تعيد �لنظر يف تنفيذ خطة �لتق�سف
لتجنب حدوث تباطوؤ كبري لالقت�ساد... “النقد الدويل”:

دب���ي – رويرز: قال �سن���دوق النقد الدويل اإن 
ال�سعودية اأبلغت���ه باأنها تعيد النظر يف وترية تنفيذ 
اإجراءات تق�سف لتجنب حدوث تباطوؤ كبري لالقت�ساد 

وزيادة البطالة.
وق���ال ال�سن���دوق يف تقري���ر ح���ول امل�ساورات 
القت�سادي���ة ال�سنوي���ة الت���ي يجريه���ا م���ع اململكة 
“اأ�سارت احلكومة اإلى اأنها تنظر يف الوترية املالئمة 

لتنفيذ الت�سحيح املايل يف ظل �سعف النمو”.
وتخف�ض الريا����ض الإنفاق بينما تزيد ال�رشائب 
والر�سوم خلف�ض عجز كبري يف موازنة البالد ناجت عن 
انخفا����ض اأ�سعار النفط. ويف دي�سمرب املا�سي ن�رشت 
اململكة خط���ة للق�ساء على العجز، الذي بلغ م�ستوى 
���ا عند 98 مليار دولر يف 2015، وذلك بحلول  قيا�سيًّ

.2020
ويتقل����ض العج���ز لك���ن بتكلف���ة مرتفع���ة على 
القت�س���اد. وتظهر بيان���ات ن�رشت ه���ذا الأ�سبوع اأن 
اململك���ة عان���ت رك���وًدا يف الرب���ع الثاين م���ن العام 

يف ح���ن من���ا القطاع غ���ري النفط���ي بن�سب���ة 0.6 % 
فق���ط على اأ�سا�ض �سنوي. وينخف����ض ت�سخم اأ�سعار 
امل�ستهلك���ن يف ح���ن ارتف���ع مع���دل البطالة بن 

ال�سعودين اإلى 12.8 %.
وق���ال �سندوق النقد اإن الريا����ض لهذا ال�سبب 
ت�ستخ���دم خطة خف����ض العج���ز “كاإر�س���ادات عامة” 
لكنها “تعت���زم مراجعة وحتديث الأه���داف املحددة 
على فرات منتظمة مع مراعاة التغريات يف الأو�ساع 

القت�سادية والجتماعية”.
واأعرب���ت )الريا�ض( عن راأيه���ا باأنه �سيكون من 
املفي���د الإ�رشاع بتنفيذ اإ�سالح���ات املالية العامة، ل 
�سيم���ا اأنها �سعرت اأن اآلي���ات التعوي�ض التي كانت 
تعك���ف على و�سعها لدع���م الأ�رش ومن�س���اآت الأعمال 
�سوف حت���د من الأث���ر القت�س���ادي، لكنه���ا اتفقت 
على �رشورة مراقبة مع���دلت النمو وتوظيف العمالة 

وتعديل توقيت الإ�سالحات اإذا لزم الأمر”.
وقال ال�سندوق: “بالنظر اإلى قوة الحتياطيات 

الوقائية يف املالية العام���ة وتوافر التمويل ومرحلة 
ال���دورة القت�سادية احلالية، لي�ض م���ن ال�رشوري اأو 

املف�سل الإ�رشاع يف �سبط اأو�ساع املالية العامة”.
لك���ن ال�سندوق ق���ال اإنه مل ينج���ح حتى الآن يف 
اإقناع الريا����ض بتاأجيل الزي���ادات يف اأ�سعار الوقود 
واملياه املحلي���ة املن�سو�ض عليه���ا يف خطة خف�ض 
الدعم. وقال ال�سن���دوق اإن امل�سوؤولن ال�سعودين 
يعتقدون اأن زيادة الأ�سعار بوترية �رشيعة �ستحد قدر 
الإم���كان من خماط���ر التطبيق. ومل يح���دد ال�سندوق 

موعد تطبيق تلك الزيادات.
كم���ا قال ال�سن���دوق اإن الريا����ض تبحث فر�ض 
ت�سته���دف يف  املواطن���ن  عل���ى  اإ�سافي���ة  ر�س���وم 
معظمه���ا “ال�سل���ع الرفيهية اأو ل�س���رداد جزء من 
تكلفة اخلدم���ات احلكومي���ة”. وقال ال�سن���دوق اإنه 
قلق من اأن فر�ض هذه الر�سوم قد يوؤدي اإلى ت�ستت 
ق���درات التنفيذ مما قد يوؤثر �سلًبا يف اأجزاء اأخرى من 

جدول اأعمال الإ�سالحات.
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الريا����ض - اأرق���ام: ملاذا يف ه���ذا العامل 
الذي ينتج من الغذاء اأكرث مما يكفيه، ميوت 
املاليني جوًعا؟ هذا هو الت�صاوؤل الذي دائًما 
م���ا يقف اأمام���ه كثريون حائ���رون ال ميلكون 

اإجابة �صافية عليه.
يف دي�صم���ر من عام 2016، قالت وزيرة 
التنمية الدولية الريطاني���ة “بريتي باتل” 
اإن هن���اك ما يزيد عل���ى 37 مليون اإن�صان يف 
اأفريقيا يعانون من نق�ض الغذاء ويواجهون 
خطر امل���وت جوًعا، وحث���ت املجتمع الدويل 

على التدخل وامل�صاعدة.
ويف احلقيق���ة، اإن املجتم���ع الدويل الذي 
كان���ت تدعوه “بات���ل” هو نف�ص���ه الذي ظل 
يراقب م���وت 260 األ���ف اإن�صان جوًع���ا اأثناء 
اجلف���اف الذي دمر منطقة الق���رن االأفريقي 
خالل عام���ي 2010 و2011، والذي ازدادت 
حدت���ه لدرج���ة اأن الن�ص���اء ا�صط���ررن لرب���ط 
خ�صوره���ن باحلب���ال لكبح جوعه���ن من اأجل 
توف���ري “الطع���ام” الذي ال ميك���ن و�صفه اإال 

بالفتات الأطفالهن.
 

مسؤولية من؟  
اأثن���اء البح���ث ع���ن امل�ص���وؤول ع���ن هذه 
املاأ�ص���اة، دائًما م���ا تف�ّصل و�صائ���ل االإعالم 
الرتكي���ز على اأ�صي���اء مثل موج���ات اجلفاف 
وارتفاع اأ�صعار املواد الغذائية وب�صكل اأكر 

على دور اجلماعات امل�صلحة.
ه���ذه العوام���ل له���ا تاأث���ري بالتاأكيد يف 
ال�ص���كل الذي اآل���ت اإلي���ه االأو�ص���اع ولكنها 
لي�ص���ت الوحي���دة اأو لي�صت اأهمه���ا. فب�صكل 
مبا����رض، ا�صتم���رار اأزم���ة اجلوع الت���ي �رضبت 
اأفريقي���ا، جن���وب ال�صحراء الك���رى لعقود 
كان���ت ب�صب���ب �صيا�ص���ات االإقرا����ض الت���ي 
فر�صه���ا �صن���دوق النق���د ال���دويل والبن���ك 
ال���دويل على ه���ذه البل���دان، والت���ي حولت 
اأفريقي���ا املكتفية ذاتي���اً واملنتجة لغذائها 
اإل���ى قارة تعتمد على ال���واردات واملعونات 

الغذائية من اجلميع.
فمن���ذ اأن مت تطبيق �صيا�صات االإقرا�ض 
املفرو�ص���ة م���ن قب���ل املوؤ�ص�ص���ات املالية 
الدولي���ة الأول م���رة يف ع���ام 1981، ت�صاعف 
ع���دد االأفارقة املقيم���ني يف اأفريقيا جنوب 
ال�صح���راء الكرى الذي���ن يعي�صون على اأقل 
م���ن دوالر يف اليوم اإل���ى 313 مليون اإن�صان 
بحل���ول عام 2001، وهو م���ا مثل نحو 46 % 
من ال�صكان، وذلك بح�ص���ب بيانات موؤ�ص�صة 

“اأوك�صفام”.
واأدت برامج التكيف الهيكلي ل�صندوق 
النق���د والبنك الدويل الت���ي مت تطبيقها يف 
هذه البلدان خالل الثمانينيات والت�صعينيات 
اإلى ا�صتنزاف القط���اع الزراعي، لذلك تربط 
العدي���د م���ن الدرا�ص���ات احلديث���ة بني هذه 
ال�صيا�صات وبني احلال���ة املهرتئة واالأنظمة 
الفقرية التي يت�ص���م بها القطاع الزراعي يف 
هذا اجلزء من القارة. بب�صاطة ما حدث هو اأنه 

مت تفكيك كل �صيء.
حتى يومن���ا هذا، ال تزال تدف���ع البلدان 
االأفريقي���ة الت���ي تعاين م���ن املجاعات ثمن 
“رفيع���ة  املالي���ة  املوؤ�ص�ص���ات  �صيا�ص���ات 
امل�صتوى” التي من املفرت�ض اأنها ما جاءت 

اإلى هذه املنطقة اإال لت�صاعد هوؤالء النا�ض.

كيف ومتى ظهرت المجاعات؟  
بعد ا�صتقاللها ع���ن القوى اال�صتعمارية 

االأفريقي���ة  ال���دول  كان���ت  ال�صتيني���ات  يف 
مكتفية ذاتيًّا م���ن الغذاء، ولكن احلال تّبدل 
يف غ�ص���ون �صن���وات واأ�صبح���ت املجاع���ات 

ظاهرة منت�رضة يف اأنحاء كثرية بالقارة.
ويف حتول درامي مل ي�صتغرق اأكرث من 40 
عاًما، اأ�صبحت جميع البلدان االأفريقية تعتمد 
على الواردات واملعون����ات الغذائية، بعد اأن 
كانت الق����ارة ال�صوداء م�صدًرا �صافًيا للغذاء 
خ����الل الفرتة م����ا بني عام����ي 1966 و1970، 
حيث بل����غ متو�ص����ط �صادراته����ا الغذائية يف 

ا. ذلك الوقت حوايل 1.3 مليون طن �صنويًّ
هذا التطور املري���ب يجعل اجلميع يقف 
اأم���ام �ص���وؤال مه���م: كي���ف تبدل ح���ال قارة 
باأكملها م���ن الت�صدير اإل���ى اال�صترياد ومن 
الوفرة الغذائية اإل���ى املجاعات اجلماعية يف 

هذه الفرتة الق�صرية من الزمن؟
ويف كتابه���ا “عقي���دة ال�صدم���ة: �صعود 
راأ�صمالي���ة الكوارث” �رضحت الكاتبة الكندية 
“ناعومي كالين” بالتف�صيل كيف ت�صتخدم 
القوى العاملي���ة االأزمات والفو�صى كذريعة 
لفر����ض حتوالت خاطف���ة وتطبيق �صيا�صات 
ال�صوق احلرة التي تزيد االأثرياء ثراًء وتدفن 

الفقراء يف الرمال اأحياًء.
ال�صتين���ات  ط���وال  “كالي���ن”:  وتق���ول 
وال�صبعين���ات م���ن الق���رن املا�ص���ي، قامت 
املوؤ�ص�صات املالي���ة الغربية باإعطاء البلدان 
ا هائالً من الدي���ون مقابل اأ�صعار  النامي���ة كمًّ
فائدة منخف�صة للغاي���ة، وهو ما �صجع هوؤالء 

على اقرتا�ض املزيد.
واأوائ���ل  ال�صبعين���ات  اأواخ���ر  وبحل���ول 
الفائ���دة  اأ�صع���ار  ارتفع���ت  الثمانين���ات، 
االأمريكية اإلى م�صتوي���ات ت�صل اإلى 21 %، 
مما دمر االقت�ص���ادات اله�صة للدول النامية 
التي اأخ���ذت ديوناً �صخم���ة. كان االأمر اأ�صبه 
بر�صا�ص���ة اأطلق���ت من وا�صنط���ن اإلى قلب 

هذه البلدان لترتكها �رضيعة على االأر�ض.
والبلدان االأفريقي���ة التي مل يكن لديها 
فر�ص���ة يف الوفاء مبدفوعات الفائدة ناهيك 
ع���ن الدي���ون الفعلي���ة دخل���ت يف دوامة من 
االأزمات املالية. وم���ن هنا تبداأ ق�صة جماعة 

اأفريقيا.
 

ديون أذلت الهامات الشامخة 
ُيع���زى تده���ور الزراع���ة االأفريقي���ة اإلى 
ح���دٍّ كب���ري اإل���ى ال�صيا�ص���ات الت���ي فر�صها 
البنك الدويل و�صن���دوق النقد على البلدان 
االأفريقية التي مل تعد متلك من اأمرها �صيًئا 

ب�صبب الديون التي اأثقلت كاهلها.
ول���دى كل دول���ة م���ن ال���دول املانح���ة 
ل�صندوق النق���د والبنك ال���دويل تاأثري على 
�صيا�ص���ة هات���ني املوؤ�ص�صت���ني بق���در حجم 
اقت�ص���اد كل منها، وهو م���ا ي�صمح ملجموعة 
قليل���ة بقيادة الوالي���ات املتحدة بال�صيطرة 

على عملية �صنع القرار.
وانطالًق���ا م���ن ايديولوجي���ة م���ا ي�صمى 
بال�صوق احل���رة، اأرفق �صندوق النقد الدويل 
والبن���ك الدويل �رضوًط���ا مل�صاعدات���ه للدول 
النامية التي كانت تطوق للتخل�ض من اأعباء 
ديونها، ت�صمل العالمة البارزة التي ت�صاحب 
املوؤ�ص�صت���ني يف اأي بلد تطرق���ا اأبوابه وهي 

“برامج التكيف الهيكلي”.
عل���ى  يج���ب  الرام���ج،  له���ذه  ووفًق���ا   
االإج���راءات  م���ن  احلكوم���ات فر����ض حزم���ة 
التق�صفية وخ�صخ�صة بع�ض القطاعات. ويف 
اأفريقي���ا كانت ترجمة ه���ذه ال�صيا�صات هي 

خف�ض الدع���م احلكومي ل�صغ���ار املزارعني 
واإلغاء التعريفات اجلمركية مما يرتك هوؤالء 

يف العراء اأمام االأ�صواق اخلارجية.
 و�صملت االإج���راءات اأي�ًصا، بيع االأفارقة 
االأغذي���ة  م���ن  االإ�صرتاتيجي���ة  ملخزوناته���م 
واحلبوب )والت���ي احتفظت بها هذه البلدان 
لك���ي تتجن���ب اجل���وع يف اأوقات اجلف���اف اأو 
ب���وار املحا�صي���ل( وزي���ادة �صادراتهم من 
املحا�صي���ل النقدي���ة اإلى الغ���رب، وال�صماح 
باإغ���راق  االأوروبي���ة  االأمريكي���ة  للمنتج���ات 

اأ�صواقهم.
 وعل���ى الرغ���م م���ن اأن �صن���دوق النق���د 
الدويل والبنك الدويل قاال يف ذلك الوقت اإن 
برامج اإعادة الهيكلة �رضورية لل�صيطرة على 
الديون االأفريقية وتعزيز النمو االقت�صادي 
بالقارة، اإال اأن ما حدث هو عك�ض ذلك متاًما: 
فالدي���ون ارتفعت ودخلت ه���ذه البلدان يف 

فخ الركود.
ويف توثيق دقيق لعواقب برامج التكيف 
الهيكل���ي عل���ى الق���ارة االأفريقي���ة، وجدت 
درا�ص���ة اأجرتها هيئة “مب���ادرة هاليفاك�ض” 
يف ع���ام 2004 اأنها فر�صت على 36 بلًدا من 
ب���ني بلدان منطقة اأفريقي���ا جنوب ال�صحراء 
ال����47 خ���الل الف���رتة م���ا بني عام���ي 1980 

و1993.
ومن���ذ اأن مت تطبي���ق ه���ذه الرام���ج يف 
الثمانين���ات ارتفع���ت دي���ون اأفريقيا باأكرث 
م���ن 500 %، وبلغ���ت مدفوع���ات الدي���ون 
التي اأر�صلتها الدول االأفريقية اإلى اخلزائن 
الغربي���ة نح���و 229 ملي���ار دوالر، اأي اأربع���ة 

اأ�صعاف الديون االأ�صلية!
والي���وم، يف ع���ام 2017 وحت���ت رعاي���ة 
املوؤ�ص�صت���ني الدوليتني املرموقتني بلغت 

الديون االأفريقية 443 مليار دوالر.

الطريق إلى المجاعات  
م���ا عالقة كل ذل���ك باملجاع���ات؟ ح�صًنا، 
وجود ديون �صخمة تثق���ل كاهل احلكومات 
يدفعها دائًم���ا اإلى تخ�صي�ض جزء غري قليل 
م���ن اإنفاقه���ا ل�صال���ح خدمة ه���ذه الديون، 
وذلك عل���ى ح�ص���اب اال�صتثم���ار يف م�صاريع 
البني���ة التحتي���ة االأ�صا�صي���ة مث���ل الرعاي���ة 

ال�صحية والتعليم.
وحتتوي منطق���ة اأفريقيا الت���ي ال تزيد 
ن�صب���ة �صكانه���ا عل���ى 10 % م���ن املجم���وع 
العامل���ي عل���ى اأك���رث م���ن 45 % م���ن جميع 

امل�صابني يف العامل بفريو�ض نق�ض املناعة 
 .)2015 ع���ام  لتقدي���رات  )وفًق���ا  الب�رضي���ة 
ويف ظ���ل و�صع كه���ذا، تنف���ق اأفريقيا على 
مدفوع���ات الديون اأربع���ة اأ�صعاف ما تنفقه 

على الرعاية ال�صحية.
ونف�ض ال�صيء ح���دث يف القطاع الزراعي، 
حيث �رضب���ت برامج التكي���ف الهيكلي االأمن 
الغذائ���ي االأفريق���ي يف مقت���ل، ومت حتوي���ل 
ال�صيا�ص���ة الزراعي���ة نح���و اإنت���اج املحا�صيل 
النقدي���ة الت���ي ا�صتخدمت اإيراداته���ا ل�صداد 

الديون.
ومن املفارق���ات العجيبة، اأن���ه يف نف�ض 
الوق���ت ال���ذي مت���ت في���ه مطالب���ة ال���دول 
باإلغ���اء  اأمره���ا  عل���ى  املغلوب���ة  االأفريقي���ة 
االإعان���ات املقدم���ة اإلى �صغ���ار املزارعني، 
وا�صل���ت الوالي���ات املتح���دة واأوروب���ا دعم 
قطاعاته���ا الزراعي���ة مبليارات ال���دوالرات، 
ليدف���ع �صن���دوق النق���د ال���دويل الفالحني 
االأفارق���ة اإلى التناف����ض يف معركة خا�رضة مع 

ال�صلع الرخي�صة املدعومة من الغرب.
الرخي�ص���ة  الغربي���ة  ال�صل���ع  واأغرق���ت 

االأ�صواق االأفريقية. 
 اأم���ا االإعانات املح���دودة التي �صمح بها 
�صن���دوق النق���د ال���دويل لل���دول االأفريقية 
بتقدميها للقطاع الزراعي فكانت حم�صورة 
فقط عل���ى ال�صلع التجارية املعدة للت�صدير 

اإلى اأوروبا والواليات املتحدة.
 

 الصومال نموذج 
الطريق إلى المجهول 

بالن�صب���ة لل�صومال كان تاأثري �صيا�صات 
�صن���دوق النقد الدويل والبن���ك الدويل على 
الب���الد اأك���رث كارثية م���ن اأي حال���ة اأفريقية 
اأخرى، وذلك الأن تطبيقها تزامن مع التدخل 

الع�صكري االأمريكي.
الفق���ر”  “عومل���ة  كتاب���ه  ويف 
“مي�صي���ل  الكن���دي  االقت�ص���ادي  ي�ص���ري 
ت�صو�صودو�صك���ي” اإل���ى اأنه عل���ى الرغم من 
ح���االت اجلف���اف املتك���ررة كان االقت�ص���اد 
ال�صوم���ايل ال���ذي يقوده �صغ���ار املزارعني 
ورع���اة املا�صية واالأغن���ام مكتفًي���ا ذاتيًّا يف 

جمال الغذاء خالل ال�صبيعينات.
 وقبل دخول �صندوق النقد كانت الرثوة 
احليواني���ة للب���الد يف اأوج ازدهاره���ا، لدرجة 
اأنها �صكل���ت وحدها 80 % م���ن ال�صادرات 
االإجمالي���ة لل�صومال خالل عام 1983. ولكن 

يف اإطار برامج التكيف الهيكلي مت خ�صخ�صة 
اخلدمات البيطرية للما�صية.

دون  اخل�صخ�ص���ة  اأن�صط���ة  وحال���ت   
الريفي���ة  املناط���ق  يف  الرع���اة  ح�ص���ول 
عل���ى الرعاي���ة ال�صحي���ة احليواني���ة، وهي 
ال�صيا�ص���ات الت���ي اأدت يف نهاية املطاف 
اإلى تدمري القطاع الذي كان يعمل به اأكرث 

من ن�صف ال�صكان.
 وبالن�صب���ة للزراع���ة، مل ي�صتط���ع �صغار 
املزارعني ال�صمود كث���رياً يف وجه الواردات 
الرخي�صة م���ن القم���ح واالأرز، ومت توجيه ما 
تبق���ى من امل���وارد الزراعية للب���الد ل�صالح 
ال�صل���ع الت�صديري���ة الت���ي ت���در دخ���اًل يتم 

توجيهه ل�صداد الديون.
الي���وم، ونحن يف ع���ام 2017، مل تتح�صن 
ظ���روف ال�صوم���ال، ف���ال ت���زال تع���اين م���ن 
ال�رضاع���ات امل�صلح���ة وانعدم تقريًب���ا اأمنها 
املتح���دة يف  الوالي���ات  وت�صتم���ر  الغذئ���ي، 
التدخ���ل يف �صوؤونه���ا دون ا�صتئذان بذريعة 

حماربة االإرهاب.
ال�صيا�ص���ات  اأن  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
االقت�صادية التي مت فر�صها على ال�صومال 
يف الثمانين���ات والت�صعين���ات لي�ص���ت ه���ي 
امل�صوؤول���ة فق���ط ع���ن املجاع���ة احلالي���ة يف 
الب���الد، ولكن بح�صب “ت�صو�صودوف�صكي” ال 
ميكن ب���اأي حال اأن يتجاه���ل اأي عاقل تاأثري 
10 �صن���وات ق�صته���ا ال�صوم���ال بني اأيدي 
طبيبها املزعوم )�صندوق النقد( مت خاللها 
اإر�صاء كل الظروف الالزمة النتقال البالد نحو 

التفكك االقت�صادي والفو�صى االجتماعية.
 

مالوي .. األغنية نفسها  
تعت���ر حال���ة م���الوي واحدة م���ن اأو�صح 
حاالت الف�صل املوؤ�ص�صي ل�صيا�صات وبرامج 

�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
ففي اأواخر الت�صعينات، قدمت احلكومة 
ملزارعي الكف���اف حزمة اإعانات ت�صمل بذورا 
واأ�صم���دة جماني���ة، وهو م���ا اأدى اإلى حتقيق 

البالد فائ�ًصا يف اإنتاج الذرة.
لكن م����ع ظه����ور �صندوق النق����د الدويل 
والبن����ك ال����دويل ومعهما �صيا�ص����ات التكيف 
الهيكلي مت تفكيك هذا الرنامج وا�صطرت 
احلكومة اإلى بيع اجلزء االأكر من احتياطياتها 

من احلبوب من اأجل خدمة ديونها.
ويف ظل هذا الو�صع م���ا قام به �صندوق 
املدفوع���ات  تعلي���ق  ه���و:  ال���دويل  النق���د 
التي ت�صتلمه���ا حكومة م���الوي وفق برنامج 
ال�صن���دوق وال�صبب الذي �صاق���ه يف تريره 
لتل���ك اخلطوة هو اأن “القطاع �صبه احلكومي 
الناج���ح  التنفيي���ذ  عل���ى  خط���ًرا  ي�ص���كل 
للميزاني���ة املقرتحة من قبل���ه للعام املايل 

.”2002/2003
 ويف دلي���ل وا�ص���ح عل���ى اأن �صيا�صات 
رئي����ض  ق���ام  امل�صكل���ة،  ه���ي  ال�صن���دوق 
جديد للب���الد يف الع���ام 2005 بالتخلي عن 
�صيا�ص���ات �صن���دوق النقد والبن���ك الدويل 
واأعاد العم���ل برنامج دع���م االأ�صمدة الذي 
األغ���اه ال�صن���دوق، وه���و م���ا مك���ن مليوين 
اأ����رضة من �رضاء االأ�صم���دة بثلث �صعر التجزئة 

والبذور ب�صعر خمف�ض.
ونتيجة هذا التحول كانت ح�صاًدا وفرًيا 
لعامني على الت���وايل، وفائ�ًصا قدره مليون 
طن م���ن حم�ص���ول ال���ذرة، وحتول���ت البالد 
اإل���ى م�صدر لل���ذرة اإلى جريانه���ا يف اجلنوب 

االأفريقي.

احـــــذروا 
هـــــذه 

المـؤسسـات
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ولك���ن نع�ش طالب���اين �أثار ج���دل لأنه كان 
ملفوف���ا بعلم �إقليم كرد�ست���ان �لعر�ق ولي�ش 

�لعلم �لعر�قي ب�سفته رئي�سا �سابقا للعر�ق.
وكان جثمان طالباين و�س���ل �م�ش �جلمعة 
�إلى مط���ار �ل�سليمانية �لدويل على منت طائرة 

قادمة من �أملانيا.
ويق���ول م�سوؤول���ون عر�قيون �إن���ه كان من 
�ملفرت����ش و�س���ول �جلثمان �إلى بغ���د�د �أولى 
لإج���ر�ء جنازة ر�سمية ث���م بعدها ينقل �جلثمان 
�إلى �ل�سليمانية ولكن عائلة طالباين �أ�رصت على 

عدم �إر�سال �جلثمان �إلى �لعا�سمة �لعر�قية.
�مت���دت  �لت���ي  �ل�سيا�سي���ة  م�سريت���ه  ويف 
يف  ب���ارزة  �سخ�سي���ة  طالب���اين  كان  عق���ود�، 
�ل�سيا�س���ة �لعر�قي���ة قب���ل �أن ي�سب���ح رئي�س���ا 

للعر�ق من عام 2005 �إلى عام 2014.
وكان يف ��ستقبال �جلثمان م�سعود بارز�ين 
رئي����ش �إقليم كرد�ست���ان �لع���ر�ق ون�سريفان 

بارز�ين رئي�ش وزر�ء �لإقليم.
ومثل �حلكوم���ة �لعر�قية �لرئي�ش �لعر�قي 
ف���وؤ�د مع�س���وم، وهو ك���ردي، وزي���ر �لد�خلية 
�لعر�ق���ي قا�سم �لأعرجي، وهو �سيعي، ورئي�ش 

�لربملان �سامل �جلبوري، وهو �سني عربي.
�خلارجي���ة  وزي���ر  �أي�س���ا  �جلن���ازة  وح����رص 
�لإي���ر�ين جو�د ظريف وممثل���ون عن �لأكر�د يف 

�إي���ر�ن و�سوريا وتركيا. وج���اءت وفاة طالباين 
بع���د ت�سويت كرد�ستان �لع���ر�ق بن�سبة 92.7 
يف �ملئ���ة ل�سال���ح �لنف�س���ال ع���ن �لع���ر�ق يف 

�ملا�س���ي.  �سبتم���رب   25 يف  �أج���ري  ��ستفت���اء 
ورف�ست �حلكومة �لعر�قية �ل�ستفتاء بو�سفه 
غري قان���وين كما رف�ست���ه دول ج���و�ر �لعر�ق. 

وحظ���رت بغ���د�د �إثر �ل�ستفت���اء كل �لرحالت 
�جلوي���ة �لدولية من و�إل���ى كرد�ستان �لعر�ق 

�إل للحالت �لإن�سانية.

  للتو��سل:  )ق�سم �ل�سوؤون �لدولية: 17111482(              ق�سم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )�ل�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ش: 17111434(

�جلبري: �إير�ن �لدولة �لأولى �لر�عية لالإرهاب يف �لعامل
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

 ق���ال وزير �خلارجي���ة �ل�سعودي، عادل �جلبري، يف ت�رصيح �إلى “�سكاي نيوز عربية”، �أم�ش 
�جلمعة، �إن �إير�ن ما ز�لت �لدولة �لأولى �لر�عية لالإرهاب يف �لعامل.

و�أكد �جلبري �أن على طهر�ن �لكّف عن دعم �لإرهاب وزعزعة �ل�ستقر�ر يف دول �ملنطقة.
وتاب���ع “ �إير�ن ه���ي �قتحمت �سفار�ت و�غتال���ت دبلوما�سيني ب�س���كل يخالف �لقو�نني 
�لدولي���ة و�لقو�نني �لإن�ساني���ة. �إير�ن حتاول تهريب �ملتفجر�ت و�لذخ���رية و�ل�سو�ريخ �إلى 
ميلي�سي���ات �إرهابي���ة �س���و�ء يف �سوري���ا �أو يف �ليمن �أو يف منطق���ة �خلليج”. و�أ�س���اف “�إير�ن 
حت���ت عقوبات من قبل �لمم �ملتح���دة ب�سبب دعمها �لإرهاب )...(”، وقال �إن “�إير�ن خالفت 
�لق���ر�ر�ت �ملتعلقة بال�سو�ريخ �لبال�ستية وحتاول تو�سيع نفوذها يف �ملنطقة عرب تدخل يف 

دول عديدة مثل �لعر�ق و �سوريا �ليمن ولبنان ودول �خلليج وباك�ستان و�أفغا�ستان”.
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واشنطن – رويترز:

 ق���ال م�س���وؤول �أمريك���ي، �م����ش 
�جلمعة، �إن �لولي���ات �ملتحدة رفعت 
�لعقوب���ات �لقت�سادي���ة �ملفرو�س���ة 
منذ فرتة طويلة على �ل�سود�ن بعدما 
حتق���ق م���ن حت�س���ن يف مل���ف حق���وق 

�لإن�سان وتقدم يف مو�جهة �لإرهاب.
و�أ�س���اف �مل�س���وؤول �ل���ذي طلب 
ع���دم ذك���ر ��سم���ه �أن �إد�رة �لرئي����ش 
دونالد تر�مب �علن���ت عن خطوة رفع 

�لعقوبات م�ساء �جلمعة.
وخف���ف �لرئي����ش �ل�ساب���ق بار�ك 
�أوباما قبي���ل تركه ملن�سبه �لعقوبات 
�ملفرو�سة على �ل�سود�ن منذ عقدين 

ب�سكل موؤقت.
ويف يولي���و �أجل���ت �إد�رة تر�م���ب 
رف���ع  ب�س���اأن  ق���ر�ر�  �أ�سه���ر  لثالث���ة 
�لعقوب���ات بالكام���ل وح���ددت مهل���ة 

للقر�ر تنتهي يف 12 �أكتوبر.

مدريد ـ أ ف ب:

 ��ستمع �لق�ساء �ل�سباين �أم�ش �جلمعة 
�ل���ى ق���ادة �أب���رز �حل���ركات �ل�ستقاللي���ة 
�لكاتالونية وقائد �رصطة �ملنطقة يف جل�سة 
�نتهت ب���دون توقيفهم، وذلك قبل ثالثة 
�ي���ام من موع���د حددت���ه كاتالونيا لعالن 
��ستقالل �حادي �جلانب يثري قلق �وروبا.

وقالت ناطقة با�سم �ملحكمة �لوطنية 
�لت���ي مث���ل �مامها قائ���د �ل�رصط���ة وزعيما 
�حلركت���ني �لنف�ساليتني �لرئي�سيتني يف 
�ملنطقة �ن �لق�س���اة مل يفر�سو� �ي �جر�ء 

ملر�قبة ق�سائية.
وكان قائ���د �رصط���ة كاتالوني���ا جوزب 
لوي����ش تر�ب���ريو و�س���ل �سب���اح �جلمع���ة 
�ل���ى مق���ر �ملحكم���ة �لوطني���ة يف مدري���د 
�ملتخ�س�س���ة يف ق�ساي���ا �لم���ن �لقومي، 

بدون �ن يديل باي تعليق.
وهو مالح���ق بتهم���ة �لع�سي���ان مثل 
�لنف�ساليت���ني  �ملنظمت���ني  زعيم���ي 
�لرئي�سيتني �للتني تتمتعان بنفوذ كبري 
يف �ملنطقة ج���وردي كو�س���ارت من حركة 
“�ومنيوم كولت���ور�ل”، وجوردي �سان�سيز 
�لع�س���و يف �جلمعية �لوطني���ة �لكاتالونية 

)�لربملان(.

نيودلهي ـ أ ف ب:

 قت���ل 7 ع�سكري���ني �أم�ش �جلمعة 
�ث���ر �ندلع حري���ق على م���نت مروحية 
�سفائ���ح  تنق���ل  هندي���ة  ع�سكري���ة 
كريو�سني قرب �حل���دود مع �ل�سني، 

ح�سب ما �أعلن �جلي�ش.
وكان���ت �لطائ���رة وهي م���ن طر�ز 
“مي17- يف5” رو�سية �ل�سنع حتمل 
�م���د�د�ت �لوق���ود ملوقع ح���دودي يف 
منطقة تو�نغ �جلبلية قرب �حلدود مع 
�لتب���ت، حني ن�سب حري���ق على متنها 
عل���ى �رتف���اع 17 �ألف ق���دم )5،200 

مرت(.
وق�سى يف �حل���ادث عنا�رص طاقم 
�لطائ���رة �خلم�س���ة �لتابع���ون للقو�ت 
�جلوية �لهندية وع�سكريان، ح�سب ما 

�أفاد ناطق با�سم �جلي�ش.
وتاب���ع �لناط���ق �أن���ه “مت �ط���الق 
حتقي���ق للتاأكد من �سب���ب �حلادث”. 
وت�ستخدم مروحي���ات “مي17- يف5” 
�لت���ي ت�سنعها �رصك���ة كاز�ن �لرو�سية 
للمروحي���ات، ب�سكل رئي�سي يف �لنقل 

�لع�سكري.
وتو�ج���ه �لقو�ت �جلوي���ة �لهندية 
مع���دلت عالي���ة من �حل���و�دث ب�سبب 
تهالك ��سطولها �جل���وي. وقتل �أكرث 
م���ن 170 طي���ار� ب�سب���ب ذل���ك خالل 

�لعقود �لثالثة �لأخرية.

موسكو ـ أ ف ب: 

قت���ل 16 �سخ�سا على �لقل �أم�ش 
�جلمعة يف حادث ت�سادم قطار بحافلة 
ركاب كان���ت معطل���ة ومتوقف���ة على 
تقاط���ع �سك���ة �حلديد بطري���ق قرب 
بلدة بوكروف على بعد 110 كلم �لى 
�ل����رصق من مو�سكو، بح�س���ب ما �أعلنته 
خارجي���ة  وز�رة  وقال���ت  �ل�سلط���ات. 
�وزبك�ست���ان يف بي���ان �ن 19 مو�طن���ا 
�وزبك�ستاني���ا قتل���و� يف �حلادث لكن 
جلن���ة �لتحقي���ق �لرو�سي���ة �علنت عن 
ح�سل���ة �أقل. وقع �حل���ادث قبيل فجر 
�جلمع���ة قرب بلدة بوك���روف، وقالت 
جلن���ة �لتحقي���ق �لرو�سي���ة “بح�س���ب 
�ملعلومات �لولية، قت���ل 16 �سخ�سا 
بينهم طف���ل”.  و�أ�سافت �للجنة “�ن 
ركابا �آخري���ن بينهم قا����رصون، نقلو� 
�لى �مل�ست�سفى بجروح متفاوتة. يتم 

�لتاأكد من عدد �لقتلى و�جلرحى”.
وجمي���ع �لقتل���ى ه���م م���ن ركاب 
 58 تنق���ل  كان���ت  �لت���ي  �حلافل���ة 
�سخ�س���ا، 56 منه���م �وزبك�ستاني���ون. 
و�لر�كبان �لخر�ن هما �ل�سائقان ومن 

كازخ�ستان.

طرابلس ـ رويترز:

 �أعلن �جلي�ش �لليبي، �أم�ش �جلمعة، 
حترير كامل مدين���ة �سرب�ته �ل�ساحلية 
�لإرهابي���ة �ملو�لية  م���ن �مليلي�سي���ات 
لتنظيم���ي د�ع�ش و�لقاعدة بعد �أ�سابيع 
و�إث���ر حتري���ر �ملدين���ة،  �لقت���ال.  م���ن 
�أ�س���درت غرف���ة حمارب���ة “د�ع����ش” يف 
�سرب�ت���ه �لتابع���ة للجي����ش بيانا دعت 
فيه “جميع �ملو�طنني مبدينة �سرب�ته 
و�سو�حيها بع���دم �لدخول �إلى �ملدينة 
و�مل�سا�ش باأي ج�سم م�سبوه �أو �لعتد�ء 
على �أمالك �أو �أرو�ح عائالت �ملتهمني”.
وتاب���ع �لبيان” وكل م���ن له مظلمة 
�للجوء �إلى �جلهات �لقانونية للمطالبة 
باحلقوق وذل���ك للم�ساهم���ة يف تثبيت 
�لأم���ن و�لأم���ان يف ظل �جلي����ش �لليبي 

و�لأجهزة و�لأمنية و�لقوة �مل�ساندة”.
�أو�خ���ر  يف  �أعل���ن  �جلي����ش  وكان 
�سبتمرب �ملا�س���ي حترير معظ���م �أرجاء 
مدينة �سرب�ت���ه �لو�قعة عل���ى بعد 85 

كلم غربي �لعا�سمة طر�بل�ش.

رام اهلل ـ أ ف ب:

�أ�سي���ب فل�سطيني���ان بر�سا����ش   
�جلي����ش �لإ�رص�ئيل���ي خ���الل مو�جه���ات 
وقع���ت �أم�ش �جلمعة ب���ني جمموعة من 
�ل�سبان و�جلي�ش �ل�رص�ئيلي �ثناء تنفيذ 
�جلي�ش عملية مد�همة يف مدينة ر�م �هلل 

يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة.
و�فادت م�س���ادر طبية فل�سطينية 
�أن �ساب���ني �أ�سيب���ا بر�سا����ش مطاطي 
وو�سف���ت  �مل�ست�سف���ى.  �ل���ى  ونق���ال 

�إ�ساباتهما باأنها خفيفة.
يف ح���ني �أ�سيب ع�رصة �آخرون بالغاز 
�جلي����ش  و�عتق���ل  للدم���وع،  �مل�سي���ل 

�ل�رص�ئيلي �ثنني من ر��سقي �حلجارة.
وو�سل���ت ق���وة كبرية م���ن �جلي�ش 
�ل�رص�ئيل���ي يف ناق���الت جن���د ور�فقتها 
طائ���رة مروحي���ة، حا�رصت ظه���ر� ثالثة 
منازل ثم �قتحمتها وقامت بتفتي�سها، 

لكن مل يعرف �سبب �لقتحام.

شيتاغونغ ـ أ ف ب:

�لإ�سالمي���ني  م���ن  �آلف  �س���ارك   
مدين���ة  يف  م�س���ري�ت  يف  بنغالد����ش  يف 
�سيتاغون���غ �ل�ساحلي���ة د�ع���ني حكومتهم 
لت�سلي���ح �لالجئني �مل�سلم���ني �لروهينغا 
�لفارين م���ن قمع �ل�سلط���ات �لبورمية يف 
ولي���ة ر�خ���ني �مل�سطرب���ة. و�س���ارك نحو 
�أل���ف �سخ����ش يف �لتظاه���ر�ت �لت���ي   15
نظمته���ا جماعة “حفظ���ة �لإ�سالم” يف ثاين 
كربى مدن بنغالد����ش، ح�سب ما �أو�سحت 
�ل�رصطة. وقال �لناطق با�سم �جلماعة عزيز 
�حلق ��سالم �آب���ادي “طالبنا بوقف �لبادة 
“طالبنا  و�أ�س���اف  �جلماعي���ة للروهينغا”. 
�حلكومة �أي�سا بتدريب وت�سليح �لروهينغا 

ليكون بو�سعهم حترير �أر�سهم”.
يف  �سيتاغون���غ  مدين���ة  وتتقا�س���م 
بنغالد�ش �لعدي���د من �لرو�ب���ط �لثقافية 
و�لديني���ة و�للغوية م���ع �لروهينغا. وتثري 
�سور عل���ى و�سائل �لتو��س���ل �لجتماعي 
تو�س���ح �لنته���اكات بح���ق �لروهينغا يف 

بورما تعاطفا كبري� يف بنغالد�ش.

 �أمريكا تقرر رفع 
�لعقوبات على �ل�سود�ن

 أسبانيا

 الهند 

 روسيا

قائد �رصطة كاتالونيا 
ميثل �أمام �لق�ساء 

مقتل 7 ع�سكريني 
يف حتطم مروحية

16 قتيال يف ت�سادم 
قطار وحافلة 

 �جلي�ش �لليبي يحرر 
�سرب�ته ب�سكل كامل

 �إ�سابة فل�سطينَيني 
بالر�سا�ش يف ر�م �هلل

 �إ�سالميو بنغالد�ش يدعون 
لت�سليح �لروهينغا
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قوات الأ�سد تدخل “امليادين” اأحد اآخر معاقل “داع�ش”

خادم احلرمني: عازمون على دفع عالقتنا ورو�سيا لآفاق اأرحب

لف نع�ش طالباين بالعلم الكردي “يثري جدل” يف العراق

مقتل 14 مدنياً بينهم 3 �أطفال يف غار�ت جوية

�لريا�ش تتطلع مل�ساركة مو�سكو يف تنفيذ بر�مج “روؤية 2030”

وقال مدير �ملر�س����د �ل�سوري حلقوق �لن�سان 
ر�م����ي عبد �لرحم����ن �ن “قو�ت �لنظ����ام متكنت من 
�لدخ����ول �أم�ش �جلمعة �لى �مليادين حيث �سيطرت 

على �أبنية عدة يف �لق�سم �لغربي منها”.
وتقدم����ت ق����و�ت �لنظ����ام �لى غ����رب �ملدينة 
�آتية من منطق����ة �لبادية، بعد غار�ت كثيفة �سنتها 
�لطائ����ر�ت �لرو�سي����ة يف �لأي����ام �لخ����رية، بح�س����ب 

�ملر�سد.
و�أك����د م�س����در ع�سكري �سوري دخ����ول �جلي�ش 
�لى �مليادين مو�سح����اً �نه “يعمل على �نهاء وجود 
د�ع�����ش فيه����ا و�سولً �ل����ى كامل �لري����ف �ل�رصقي” 
بهدف “توجي����ه �رصب����ة قا�سمة لد�ع�����ش تز�منا مع 

عمليات تاأمني )مدينة( دير �لزور”.
و�س����دد على �ن “�ل�سيطرة على �لريف �ل�رصقي 
لدي����ر �ل����زور تع����د �ولوي����ة للجي�����ش خ�سو�س����اً �ن 
�لتنظي����م يتخذ من مدينة �مليادي����ن عا�سمة �منية 

وع�سكرية له” يف �ملحافظة.
�لبوكم����ال  جان����ب  �ل����ى  �مليادي����ن  وت�س����كل 
�حلدودية م����ع �لعر�ق �آخر �أبرز معاق����ل �لتنظيم يف 
حمافظة دير �ل����زور، �لتي ما ز�ل ي�سيطر على �كرث 

من ن�سف م�ساحتها.
ويقول حمللون �ن �لتنظيم نقل تدريجياً �جلزء 
�لكرب من قو�ته وقادته �لى �ملدينتني مع خ�سارته 
معاقل �خرى يف �لبالد �برزه����ا �لرقة )�سمال( �لتي 

باتت معركتها حم�سومة.
م�رصح����اً  ��سابي����ع  من����ذ  �ل����زور  دي����ر  وت�س����كل 
لهجوم����ني منف�سلني، �لول تق����وده قو�ت �لنظام 
بدع����م رو�سي يف �ملدينة ب�سكل خا�ش حيث ت�سعى 
�ل����ى ط����رد �جلهاديني م����ن �حيائه����ا �ل�رصقية، ويف 
�لريف �لغربي. وتقود �لف�سائل �لكردية و�لعربية 
�ملن�سوي����ة يف �طار حتالف �سوري����ا �لدميوقر�طية 

�لهجوم �لثاين يف �لريف �ل�رصقي.
وقت����ل 14 مدني����اً عل����ى �لق����ل بينه����م ثالثة 
�طف����ال ليل �خلمي�����ش �جلمعة جر�ء غ����ار�ت رو�سية 
��ستهدفتهم �ثن����اء حماولتهم عبور نهر �لفر�ت يف 

قرية حمكان �لو�قعة حتت �سيطرة �لتنظيم جنوب 
مدينة �مليادين، وفق �ملر�سد.

كما قتل 38 مدنياً �آخرين بينهم ت�سعة �طفال 
�لربعاء بغار�ت رو�سية وف����ق �ملر�سد، �ي�ساً لدى 

حماولتهم عبور �لفر�ت جنوب �رصق �مليادين.
يف  �ملدني����ني  �لقتل����ى  ح�سيل����ة  و�رتفع����ت 
�ل�سبوع����ني �لخريي����ن يف �سوري����ا ج����ر�ء �لغ����ار�ت 
�لرو�سية على دير �لزور، وتلك �لتي ت�سنها طائر�ت 
�لتحال����ف �لدويل بقيادة �أمريكي����ة على �لرقة دعما 
لهج����وم تقوده ق����و�ت �سوري����ا �لدميوقر�طية �سد 
�لتنظي����م. وت�سهد �سوريا من����ذ مار�ش 2011 نز�عاً 
د�مي����اً ت�سبب����ت مبقتل �كرث م����ن 330 �لف �سخ�ش 
وبدمار هائل يف �لبنى �لتحتية وبنزوح وت�رصيد �أكرث 

من ن�سف �ل�سكان د�خل �سوريا وخارجها.

و�أع���رب �ملل���ك �سلمان، عن تطل���ع �ململكة 
�إلى م�ساركة رو�سيا “يف �لتعاون لتنفيذ بر�مج” 
روؤي���ة 2030، وذلك خ���الل مباحثات م���ع رئي�ش 
�لوزر�ء �لرو�س���ي، دميي���رتي ميدفيديف، �أم�ش 

�جلمعة.
ونقل���ت وكالة �لأنب���اء �ل�سعودية عن �مللك 
�سلم���ان قوله مليدفيديف، يف م�ستهل �لجتماع، 
�ل�سعودي���ة مرحلة  �لعربي���ة  “تعي����ش �ململك���ة 
تاريخي���ة ومف�سلية م���ن �لتط���ور �ل�سامل، وقد 

ترجمت هذه �ملرحلة يف روؤيتها 2030”.
و�أ�س���اف �لعاه���ل �ل�سع���ودي، �ل���ذي و�سل 
�خلمي�ش �إلى رو�سيا يف زي���ارة تاريخية، “نتطلع 

�إل���ى م�سارك���ة دولتك���م �ل�سديق���ة يف �لتعاون 
لتنفي���ذ بر�مج ه���ذه �لروؤية مبا يخ���دم م�ساحلنا 

�مل�سرتكة”.
و�أردف قائ���ال “لق���د �أثم���رت جه���ود بلدينا 
لتفاقي���ة  �لتو�س���ل  �إل���ى  �لب���رتول  جم���ال  يف 
خف����ش �لإنت���اج، وحتقيق �لت���و�زن بني م�سالح 
�مل�ستهلك���ني و�ملنتجني، ونوؤك���د حر�سنا على 

��ستقر�ر �ل�سوق �لعاملي للنفط”.
كما �أك���د �لعاه���ل �ل�سعودي ع���زم �ململكة 
“عل���ى �لدفع بهذه �لعالقات �إل���ى �آفاق �أرحب”، 
منوه���ا “يف هذ� �لإط���ار” ب�”�ملباحثات �ملثمرة” 
مع �لرئي�ش �لرو����ش، فالدميري بوتن، �لتي “مت 

فيها �لتفاق على تعزيز �لتعاون بني بلدينا يف 
�ستى �ملجالت”. من جان���ب �آخر، قال �ملتحدث 
با�سم �لكرملني دميرتي بي�سكوف �أم�ش �جلمعة 
�إن �لرئي����ش �لرو�سي فالدمي���ري بوتني و�لعاهل 
�ل�سع���ودي �مللك �سلمان بن عب���د �لعزيز ناق�سا 
�لتع���اون �لع�سك���ري خ���الل حمادث���ات �خلمي�ش 
و�أ�س���اف �أن مثل هذه �لعالق���ات ينبغي �أل تثري 
قلق دول �أخرى. وق���ال لل�سحفيني خالل موؤمتر 
عرب �لهاتف “�لعمل على ذلك �سي�ستمر. حت�سني 
�لتع���اون �لع�سك���ري بني رو�سي���ا و�ل�سعودية ل 
ي�سته���دف �أي طرف ثال���ث ونعتقد �أنه ل �أ�سا�ش 

للتعبري عن �لقلق ب�ساأن هذه �مل�ساألة”.

م���ن  �س���وؤ�ل  عل���ى  رد�  بي�سك���وف،  و�أف���اد 
�ل�سحفي���ني حول �أنب���اء عن ع���زم �لريا�ش �رص�ء 
منظومة “�إ����ش400-” �لرو�سية للدفاع �جلوي، 
ب���اأن �لتع���اون �لرو�س���ي �ل�سع���ودي يف �ملج���ال 
�لتقن���ي �لع�سكري لي�ش موجه���ا �سد دول �أخرى 
ب���ل يتطور يف م�سلح���ة �لبلدي���ن و�ل�ستقر�ر يف 

�ل�رصق �لأو�سط.
و�س���دد بي�سكوف عل���ى �أن �أي قلق من قبل 
دول �أخ���رى ب�ساأن هذ� �لتع���اون ل �أ�سا�ش له، يف 
�إ�س���ارة و��سحة �إل���ى ت�رصيح���ات �لبنتاغون بهذ� 
�خل�سو�ش. و�أكد بي�سك���وف �أن �لتعاون �لتقني 
�لع�سكري بني رو�سيا و�ل�سعودية �سوف ي�ستمر.

•  قو�ت �لنظام تتوغل يف معقل لد�ع�ش �رصق �سوريا	

• �مللك �سلمان ورئي�ش وزر�ء رو�سيا دمييرتي ميدفيديف	

• طالباين يعود مل�سقط ر�أ�سه.. وبغد�د ت�ستثني طائرته	

•  وزير �خلارجية �مل�رصي �سامح �سكري	

بيروت ـ أ ف ب: 

امليادين،  اأم�س اجلمعة اىل غرب مدينة  ال�سورية بدعم جوي رو�سي  القوات  دخلت 

اإط��ار هجوم يهدف اىل ط��رده من  اآخ��ر معاقل تنظيم داع�س البارزة يف �سوريا، يف  اأح��د 

كامل حمافظة دير الزور النفطية احلدودية مع العراق.

وت�سعى قوات النظام بدعم رو�سي اىل تو�سيع مناطق �سيطرتها داخل املحافظة التي 

�سوريا  قوات  تقود  وقت  يف  ي�سيطر التنظيم على اجلزء الأكرب منها منذ العام 2014، 

الدميوقراطية بدعم من التحالف الدويل بقيادة اأمريكية هجوماً منف�ساًل، لكن وترية 

تقدمها “اأبطاأ” من القوات ال�سورية.

عواصم ـ وكاالت: 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  عن  اجلمعة  اأم�س  ال�سعودية  الأنباء  وكالة  نقلت 

عبدالعزيز قوله اإنه يوجد توافق يف الآراء مع القيادة الرو�سية ب�ساأن تو�سيع نطاق العالقات بني 

البلدين، وذلك عقب اجتماعه مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يف مو�سكو.

ال�سعودي  الأع��م��ال  جمل�س  اأع�ساء  ا�ستقباله  ل��دى  ق��ال  ال�سعودي  العاهل  اأن  الوكالة  وذك��رت 

الرو�سي “ن�سجل بارتياح تام ما مل�سناه من توافق يف الآراء مع القيادة الرو�سية نحو العمل على نقل 

م�ستوى العالقات لآفاق اأرحب”.

أربيل ـ وكاالت:

العراقي  الرئي�س  جنازة  بغداد  يف  العراقية  احلكومة  وممثلو  العراق  كرد�ستان  ق��ادة  ح�سر   

ال�سابق جالل طالباين، الذي لعب دورا بارزا يف احلكم الذاتي لإقليم كرد�ستان العراق.

اأ���س��ب��وع م��ن ال�ستفتاء على  83 ع��ام��ا، بعد نحو  ال��ث��الث��اء ع��ن  ي��وم  اأمل��ان��ي��ا  وت��ويف طالباين يف 

انف�سال اإقليم كرد�ستان عن العراق، الذي ت�سبب يف اأزمة بني حكومة الإقليم واحلكومة العراقية 

العراق، وكان يف  ال�سليمانية يف كرد�ستان  اإىل مدينة  اأملانيا  بغداد. ونقل جثمان طالباين من  يف 

انتظار جثمانه حر�س ال�سرف وب�ساط اأحمر. وُلف حول النع�س علم كرد�ستان العراق، بينما عزفت 

مو�سيقى ال�سالم الوطني للعراق ولإقليم كرد�ستان العراق.

ً �لبنتاغون: �أبوبكر �لبغد�دي ما يز�ل حيا
و��سنطن � �لأنا�سول: �أكدت وز�رة �لدفاع 
�لأمريكية )�لبنتاغ���ون( �أن �لت�سجيل �ل�سوتي 
لزعي���م تنظي���م د�ع����ش �لإرهاب���ي، �أب���و بك���ر 

�لبغد�دي، دليل على �أن �لأخري ما ز�ل حياً.
وق���ال �ملتح���دث با�س���م �ل���وز�رة، �إريك 
باهون، يف ت�رصيح لوكالة �لأنا�سول: “�إن �أجهزة 
�ل�ستخب���ار�ت �لأمريكي���ة �أك���دت �أّن �لر�سالة 
�ل�سوتي���ة �ملن�سوب���ة لأب���ي بك���ر �لبغ���د�دي، 
تب���دو �أ�سلية.” و�أ�ساف قائ���اًل: “منطقياً، �أكد 
�لت�سجي���ل �أن���ه كان حياً حتى وق���ت قريب، �أو 

على �لأقل حتى وقت ت�سجيل �سوته”.

وكانت �لوليات �ملتحدة �أعلنت �لأ�سبوع 
�ملا�سي �أنه ل توجد دلئل للت�سكيك يف �سحة 

�لت�سجيل �لأخري و�لأحدث للبغد�دي.
وكان ت�سجي���ل �سوت���ي جدي���د من�س���وب 
تابع���ة  ح�ساب���ات  تد�ولت���ه  د�ع����ش،  لزعي���م 
للتنظي���م �ملتط���رف على �لإنرتن���ت، �خلمي�ش 
�ملا�س���ي )28 �سبتمرب(، يحث فيه �أتباعه على 
“�ل�سرب و�لثب���ات” يف وجه �أعد�ئهم يف �سوريا 
و�لع���ر�ق، يف �إ�سارة �إلى �لعملي���ات �لع�سكرية 
�سد �لتنظي���م �لتي ينفذه���ا �لتحالف �لدويل 

�سد د�ع�ش.

م�رص: تراجع قطري عن دعم الإرهاب يف �سوريا
نتيجة ل�ضغوط الدول الداعية ملكافحته 

�لقاهرة � �لأه���ر�م: �عترب وزير �خلارجية 
�مل����رصي، �سامح �سكري، �أن هن���اك “تر�جعا 
بالدع���م �لقطري” للتنظيم���ات �لإرهابية يف 
�ضوري���ا ب�ضبب ال�ضغوط، التي مار�ضتها كل 
م���ن م�رص و�لبحري���ن و�ل�سعودي���ة و�لإمار�ت 
على �لدوح���ة. وقال �سكري، يف ح���و�ر �أجر�ه 
�م�ش �جلمعة مع جمموعة من �سحفيي جريدة 
“�لأه���ر�م” �مل�رصي���ة: “م���ن �ل�ساب���ق لأو�نه 
�أن ن�س���ف �لأم���ر يف �سوريا عل���ى �أنه مفتوح 
للحل، فالو�س���ع معقد على مدى 7 �سنو�ت، 
وقد تاأثر ب���ه �ل�سعب �ل�س���وري تاأثر� كبري�، 
�س���و�ء فيما يتعلق بفق���د �لأرو�ح �أو �لدمار، 

وجميعن���ا عندما ن�ساهد ما حل���ق ب�سوريا من 
تدمري ن�ضعر ب���الأمل، لالرتباط املعنوي بني 
�مل�رصي���ني و�ل�سوري���ني”. و�أ�س���اف �سكري 
م�س���دد�: “لكن ح���دث تطور يع���ود جزء منه 
اإل���ى ال�ضغ���وط التي مور�ض���ت على قطر يف 
�لفرتة �لأخرية من قبل �لدول �لأربع �لد�عية 
ملكافحة �لإرهاب، وتر�جع �لتاأثري و�لتمويل 
�لقط���ري للكث���ري م���ن �لتنظيم���ات، �لت���ي 
كان���ت تعمل عل���ى �ل�ساحة �ل�سوري���ة”. كما 
�أ�س���ار �سكري �إلى �أن “�جله���ود، �لتي بذلها 
كل من �لتحالف �ل���دويل ورو�سيا �لحتادية 
و�حلكوم���ة �ل�سوري���ة يف مقاوم���ة �لإره���اب 

و�لق�س���اء علي���ه، كان لها تاأث���ري وجنحت يف 
تغيري �ملعادلة �لع�سكري���ة و�نح�سار د�ع�ش 
و�ملنظم���ات �لإرهابية �لأخرى مث���ل �لن�رصة 
و�أح���ر�ر �ل�س���ام وغريهم���ا، و�أدى ذل���ك �إلى 
�لتهدئ���ة �لع�سكرية”. وتاب���ع وزير �خلارجية 
�مل����رصي: “لك���ن �لأم���ر مل يتط���ور ب�س���كل 
�إيجاب���ي حت���ى نق���ول �إن �حلل و�سي���ك، وما 
ز�لت �لعنا�رص �لإرهابية موجودة يف كثري من 
�ملو�ق���ع، ورغ���م �لهدوء �لذى رحبن���ا به، بل 
و�ساركنا يف توفريه وكان �لهدف �إن�سانيا يف 
�ملق���ام �لأول، لكن هناك معار�سة وطنية ما 

ز�لت ت�سعر �أن مهمتها مل تكتمل”.

عو��س���م � وكالت: بعد �أن �أملح �لرئي�ش 
�لأمريكي دونالد تر�م���ب م�ساء �خلمي�ش �إلى 
�مكانية “تعديل���ه” �لتفاق �لنووي �لإير�ين، 
قائ���اًل �إن طه���ر�ن مل حت���رتم ه���ذ� �لتف���اق، 
دعت رو�سي���ا على ل�سان وزير خارجيتها �إلى 

�لتم�سك بهذ� �لتفاق.
و�أع���رب وزي���ر خارجية رو�سي���ا �سريغي 
لف���روف، �أم����ش �جلمعة، عن �أمله ب���اأن يتخذ 
�لرئي�ش �لأمريكي قر�ر�ً متو�زناً ب�ساأن �لتز�م 
و��سنط���ن بالتفاق �ل���دويل للحد من برنامج 

�إير�ن �لنووي.
وقال لفروف لل�سحافي���ني خالل زيارة 

لكاز�خ�ستان “من �ملهم للغاية �حلفاظ عليه 
ب�سكل���ه �حل���ايل، وبالطبع �ستك���ون م�ساركة 
�لوليات �ملتحدة عام���اًل مهما للغاية يف هذ� 

�ل�سدد”.
�إلى ذلك، قال���ت �ملفو�سي���ة �لأوروبية 
�أم�ش �جلمعة �إن ه���ذ� �لتفاق �لذي �أبرم عام 
2015 ناج���ح وعلى جميع �لأط���ر�ف �للتز�م 

به.
و�أ�ساف���ت متحدث���ة با�س���م �ملفو�سي���ة 
“نتاب���ع  بروك�س���ل  يف  �سحف���ي  موؤمت���ر  يف 
كاللتط���ور�ت ب�س���اأن �لتف���اق ع���ن كث���ب... 
ونذك���ر باأن���ه �تفاق ملن���ع �لنت�س���ار �لنووي 

�عتم���ده جمل����ش �لأم���ن �ل���دويل وه���و ناجح 
ويحقق �ملرجو منه بع���د �أن حتققت �لوكالة 
�لدولي���ة للطاقة �لذرية من �للتز�م به ثماين 

مر�ت”.
وقال���ت “�إن���ه حل ق���وي وطوي���ل �لأجل 
ل���كل  �لإير�ني���ة يكف���ل  �لنووي���ة  للق�سي���ة 
�لأط���ر�ف �ل�سمان���ات �لالزم���ة ونتوق���ع من 
جميع �لأط���ر�ف �للت���ز�م بتعهد�تها مبوجب 

�لتفاق”.
يذكر �أنه مبوج���ب �لتفاق و�فقت �إير�ن 
عل���ى �حلد من برناجمها �لن���ووي مقابل رفع 
معظ���م �لعقوب���ات �لدولي���ة �لت���ي �أ�ساب���ت 

�قت�سادها بال�سلل.
وكان م�س���وؤولً كب���ري�ً يف �لبيت �لأبي�ش 
�أعل���ن، �خلمي�ش، �أن���ه من �ملتوق���ع �أن يعلن 
تر�مب قريباً عدم �لت�سديق على �لتفاق يف 
حترك ق���د يت�سبب يف �نهي���ار �ل�سفقة �لتي 

�أبرمت عام 2015.
ويدر����ش تر�م���ب، �لذي و�س���ف �لتفاق 
باأن���ه حم���رج و”�أ�س���و�أ �تف���اق مت �لتفاو�ش 
علي���ه”، �إن كان �لتف���اق يخ���دم �مل�سال���ح 
�لأمني���ة �لأمريكية فيما يو�ج���ه مهلة نهائية 
تنق�س���ي 15 �أكتوبر للت�سدي���ق على �لتز�م 

اإيران ب�رشوط التفاق.

بعد تلميحات ترامب... تمسك أوروبي روسي باتفاق إيران النووي

دب���ي � �لعربية.نت: �أف���ادت م�سادر مقربة من �لإ�سالحي���ني بفر�ش �لإقامة �جلربية عل���ى �لرئي�ش �لإير�ين 
�لأ�سب���ق وزعيم �لتيار �لإ�سالح���ي، حممد خامتي، و�سط نفي �سحة �خلرب م���ن وكالت حكومية مقربة من �حلر�ش 
�لثوري. وبينما �أفاد موقع “كلمة” �لناطق با�سم �حلركة �خل�رص�ء، �أن �ملحكمة �خلا�سة برجال �لدين، �أر�سلت قر�ر� 
اإل���ى خامتي متنعه م���ن امل�ضاركة يف اأي ن�ضاط �ضيا�ض���ي اأو اإعالمي، نفت وكالتا “مه���ر” و”فار�ش” �حلكوميتان 
�سح���ة هذه �لأنباء. من جهته، عرب �بن �سقيقة خامتي، و�لنائب يف �لربملان �لإير�ين، حممد ر�سا تاب�ش، عن �أ�سفه 
مم���ا و�سفه���ا بفر�ش قيود على حركة �لزعيم �لإ�سالحي. ووفقاً ملوق���ع “كلمة”، ين�ش قر�ر حمكمة رجال �لدين 
على حرمان خامتي من �مل�ساركة يف �لجتماعات و�لندو�ت وحتى �ملنا�سبات �لفنية كامل�رصح وغريه وكذلك ُيحظر 
عليه �حل�سور يف جتمعات غري عائلية. وتو��سل �ل�سلطات �لإير�نية �لت�سييق على خامتي وتقييد حركته حتى �إنه 
من���ع يف 10 يناير �ملن�رصم، خامتي من ح�سور ت�سييع جن���ازة حليفه �ل�سابق رئي�ش ت�سخي�ش م�سلحة �لنظام علي 

�أكرب ها�سمي رف�سنجاين، باأمر مبا�رص من �ملر�سد علي خامنئي.

تاأكيدات بو�سع خامتي حتت الإقامة اجلربية



البالد سبورت

مبب��ادرة كرمي��ة م��ن رئي��س االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عي��ى بن عيل بن خليف��ة آل خليفة، 
قرر مجل��س اإلدارة إيف��اد 4 مدربني 
وطنيني لحضور دورة املدربني باململكة 
العربي��ة الس��عودية الش��قيقة وذلك 
عىل هامش اس��تضافة اململكة البطولة 
الودية الدولي��ة يف مدينة جدة، حيث 
سيتكفل اتحاد السلة بكافة املصاريف 

الخاصة بالدورة. 
وتم اختيار املدرب��ني أنور بطي “نادي 
الحد” زهري حبيل “س��اهيج”، أحمد 
فرج “سرتة”، ويوسف املهيزع “مدينة 
عي��ى” لحضور ه��ذه ال��دورة الذي 
ته��دف إىل صق��ل املدرب��ني يف خطوة 
يتطل��ع من خالله��ا اتحاد الس��لة إىل 
العديد من املبادرات املشابهة بناء عىل 
اإلس��رتاتيجية الش��املة املوضوعة من 
جانب سمو الش��يخ عيى بن عيل آل 

خليفة.
وق��د القت ه��ذه املبادرة استحس��ان 
الجمي��ع خصوصا املدرب��ني املختارين 

لهذه الدورة؛ كونها تشكل عهدا جديدا 
م��ن التطوي��ر للعبة ولألجه��زة الفنية 
الت��ي تصق��ل ع��ىل أياديها مس��تقبل 
الالعبني وضان رقي السلة البحرينية.

وأك��د رئيس اللجن��ة الفني��ة باالتحاد 
البحريني لكرة السلة عيل الخاجة بأن 
هذه املبادرة الكرمية من س��مو الشيخ 
عيى بن ع��يل آل خليفة دليل حرص 

بالغ عىل اس��تثار الطاق��ات الوطنية 
الشابة؛ من أجل أن تكون داعا أساسيا 

للعبة ولتطويرها.
وش��دد الخاج��ة ع��ىل أهمي��ة هذه 
ال��دورات التدريبي��ة خصوصا يف ظل 
م��ا يتوفر بها م��ن أجواء فني��ة عالية 
وتزامنه��ا مع حدث ريايض مميز، وهو 
ما يضيف عليها إيجابية مختلفة وذات 

طابع مهم للغاية، متمنيا للمش��اركني 
كل التوفيق والنجاح.

من جانبه، قال امل��درب أنور بطي إن 
ه��ذه املبادرة تعد خط��وة مهمة عىل 
طريق التطوي��ر، الفتا إىل الجهد الكبري 
الذي يقدمه س��مو الش��يخ عيى بن 
عيل آل خليفة يف سبيل تحقيق أسمى 

صور النجاح.

وأض��اف “مث��ة ش��عور جمي��ل ينتاب 
املدرب��ني الذي��ن س��يحرضون الدورة 
التدريبي��ة؛ كونه��ا دع��وة خاصة تأيت 
من اتحاد الس��لة، حي��ث تعود غالبية 
املدربني عىل حضور الدورات الخارجية 

عىل حسابهم الخاص”.
ب��دوره عرب امل��درب يوس��ف املهيزع 
عن س��عادته بهذه املبادرة، مؤكدا أن 

لسمو الشيخ عيى بن عيل آل خليفة 
نظرة ثاقب��ة اتجاه املدربني وتطويرهم 

والوصول بهم ألعىل املستويات.
واسرتس��ل بالقول “لقد ح��رص اتحاد 
السلة وبتوجيه من سمو الشيخ عيى 
بن عيل آل خليفة عىل اختيار املدربني 
الش��باب الذين يقودون ف��رق الفئات 
العمري��ة باألندية، ويف ه��ذا االختيار 

حكمة تعزز نظرة سموه للتطوير”.
أما امل��درب زه��ري حبيل، فق��د أبدى 
رغبته الج��ادة باالس��تفادة التامة من 
هذه الدورة عىل مختلف املس��تويات، 
مؤكدا أن الدورة ستنعكس مبا فيها من 
برنامج عىل مستواه التدريبي بإيجابية 
تامة، مشيدا بالدعم الذي يقدمه سمو 
الشيخ عيى بن عيل للمدربني وللعبة.
ومثن املدرب أحمد فرج هذه الخطوة 
املميزة من جانب مجلس إدارة االتحاد 
برئاس��ة س��مو الش��يخ عيى بن عيل 
آل خليف��ة، مؤك��دا أن ه��ذه الخطوة 
ستس��هم يف صق��ل املدرب��ني وتعزيز 

قدراتهم الفنية.

يخوض فريقنا النجاوي اليوم )السبت( 
نهايئ بطولة السوبر البحريني اإلمارايت 
لك��رة اليد يف نس��خته االوىل وذلك يف 
متام الس��اعة 7 مساًء عىل صالة مدينة 

خليفة الرياضية مبدينة عيى. 
وس��تحظى مب��اراة الس��وبر البحريني 
اإلمارايت برعاية وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة هش��ام الج��ودر، وتعت��رب 
ه��ذه البطولة مس��تحدثة يف املوس��م 
2018/2017 ب��ني االتحادين البحريني 
واإلم��ارايت وت��أيت يف إط��ار املب��ادرات 
املشرتكة بني االتحادين الشقيقني، والتي 
يس��عى من خاللها الطرفان إىل تعزيز 
العالق��ة املتين��ة بينها يف اس��تحداث 
أفكار جديدة من شأنها االرتقاء باللعبة 
وتحقيق االستفادة الفنية لها. وستكون 
هذه البطولة مس��تمرة يف كل عام بني 
بطيل الس��وبر البحريني واإلمارايت، إذ 
وبحس��ب االتفاق بني االتحادين، فإن 
النسخة الثانية ستكون يف اإلمارات بعد 

أن تحتضن البحرين النسخة األوىل.

اللقب األول

يأمل فريقنا النج��اوي الظفر باللقب 
األول مستغال عاميّل األرض والجمهور، 
ليدون اسمه كأول بطل لهذه البطولة. 

“الرهي��ب” يدخل هذا اللقاء منتش��ياً 
بتتويج��ه ب��كأس الس��وبر البحريني، 
وال��ذي حققه ع��ىل غرمي��ه التقليدي 
األهيل أواخر الش��هر املايض، وسيكون 
تتويجه اليوم إذا ما تحقق ذلك، دافعاً 
معنوي��اً كبرياً لتقديم النتائج والعروض 
القوية م��ن خالل منافس��ات الدوري 

عند استئنافه الشهر املقبل. 
النجم��ة بقيادة مدرب��ه التوتيس زهري 
بن مس��عود يخوض اللقاء ويف صفوفه 
أساء كبرية قادرة عىل اإلطاحة بالضيف 
اإلمارايت وتحقيق الفوز واللقب، وهذه 
األس��اء متمثلة يف النج��وم عيل عيد، 
ع��يل م��ريزا، حس��ني الصياد، حس��ني 

بابور، مهدي س��عد، محمد مريزا، بالل 
بش��ام، حسن محمود، حسني “جنيك”، 
الحارس��ني محمد عبدالحسني وهشام 

عبداألمري، عيل فريد، حسني محمد. 
نه��ايئ اليوم س��يكون ه��و الثاين عىل 
الت��وايل ال��ذي يخوض��ه النجمة خالل 
أي��ام معدودة، وكا اس��تطاع الفوز يف 
النهايئ األول فهو سيكون مطالب أمام 
جمهوره بتحقي��ق الفوز مجددا اليوم، 
وسيعتمد ذلك عىل ما سيقدمه مدربه 
ب��ن مس��عود لكتيبت��ه م��ن خطط يف 
الجوانب الفني��ة؛ ملواجهة ضيفه الذي 
يتمي��ز هو اآلخر بعنارص جيدة، إضافة 

لوجود محرتف يف صفوفه.

قائمة الشارقة 

تض��م قامئة الش��ارقة كال م��ن: محمد 
عبدالل��ه، خالد س��عيد، عيل حس��ني، 
أحمد هالل، محمد التميمي، التونيس 
س��ليم الهدوي، مبارك عبدالله، ضاحي 
محم��د، فراس محمد، إبراهيم القرص، 
ب��الل م��ال الل��ه، أحمد ب��در وعيى 
البناي. ويتواجد الشارقة يف لقاء اليوم؛ 
بوصف��ه بطال للس��وبر اإلم��ارايت بعد 

تفوقه عىل أهيل شباب ديب.

حكام اللقاء

س��يكون الطاق��م الس��عودي الق��اري 

املك��ون م��ن ع��يل الس��قويف ومحمد 
الصقر ها املعنيان يف إدارة لقاء اليوم 
بعد حصول موافقة من جانب االتحاد 
الس��عودي بإرس��ال الطاقم التحكيمي 

املذكور.
ويعترب الحكان من الحكام الصاعدين 
وأدارا العدي��د م��ن املباري��ات القوية 
يف الدوري الس��عودي، كا حصال عىل 
فرص��ة املش��اركة يف أكرث م��ن بطولة 
األندي��ة  بطول��ة  وأبرزه��ا  خارجي��ة 

الخليجية األخرية أبطال الكؤوس.

مساندة الجمهور

النجاوي خصوصاً  الجمهور  س��يكون 

والجمهور البحريني مطالبني بالحضور 

اليوم ملوقعة املب��اراة وملء مدرجات 

صال��ة خليفة الرياضية؛ للوقوف خلف 

خل��ف ممث��ل البحري��ن ومس��اندته 

وتش��جيعه بكل قوة من أجل تحقيق 

الهدف املنشود. فجمهور النجمة دون 

أدىن ش��ك س��يكون حارضاً كا عودنا 

س��ابقاً ويله��ب املدرج��ات بكثافت��ه 

وأهازيجه الفعالة يف نفس��يات العبيه، 

كا هم مؤّمل أن تكون روابط األندية 

االخرى وعشاق لعبة كرة اليد متواجدة 

ملتابعة اللقاء وتشجيع النجمة. 

جدة في  تدريبية  دورة  لحضور  سالويين  مدربين   4 إيفاد 

النجمة يس��تضيف الش��ارقة وعينه عل��ى اللقب األول

بمبادرة كريمة من سمو الشيخ عيسى بن علي 

في نهائي السوبر البحريني اإلماراتي لكرة اليد

المدربون المشاركون في الدورة

فريق الشارقة اإلماراتي لكرة اليد فريق النجمة لكرة اليد

أم الحصم            اتحاد السلة 

علي مجيد

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة

هشام الجودر 
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دخل ن��ادي داركلي��ب التاريخ من 
أوس��ع أبواب��ه عندما ت��وج بلقب 
بطول��ة األندي��ة الخليجي��ة الت��ي 
مارس  بش��هر  الدوحة  اس��تضافتها 
امل��ايض 2017 ألول مرة يف تاريخه، 
لكنه مل يتمك��ن من الفوز باأللقاب 
املحلي��ة الثالث��ة )بطول��ة الدوري، 
كأس سمو ويل العهد، كأس االتحاد( 
رغ��م ما يتمتع به من عنارص دولية 
ذات خ��ربة وإمكان��ات عالي��ة يف 

مختلف املراكز.
وكان داركلي��ب ه��و صاحب لقب 
مس��ابقة ال��دوري يف املوس��م قبل 
امل��ايض 2015/2016 للمرة األولىن 
لكنه مل يتمكن م��ن املحافظة عىل 
اللق��ب الذي ذهب لصالح النجمة، 
في��ا فاز األهيل بلقبي كأس س��مو 

ويل العهد وكأس االتحاد.
“البالد س��بورت” وضم��ن حلقاتها 
أندية  املتواصل��ة ع��ن تحض��ريات 
دوري الدرجة األوىل تس��لط الضوء 
عىل فريق داركلي��ب، والذي مازال 
أب��رز  مص��ري  يكتن��ف  الغم��وض 
العبيه الذين تس��عى بعض األندية 

لخطفهم.

مدرب جديد

حس��م نادي داركليب هوية مدرب 
الفري��ق األول بالتعاقد مع املدرب 
الوطني فؤاد عبدالواحد الذي انتظم 
فعلي��ا قب��ل نحو ش��هر يف اإلرشاف 
عىل الحص��ص التدريبي��ة للفريق، 
وهو أح��د أبناء منطق��ة داركليب، 

ولديه دراية كاملة بإمكانات جميع 
الالعبني، وج��اء عبدالواحد ليخلف 
املدرب الربازييل الذي فضل النادي 
عدم تجدي��د التعاقد معه ملوس��م 
إض��ايف، ويب��دو أن ذل��ك عائد إىل 
التكلف��ة املالية من جه��ة والرغبة 
يف من��ح أبناء الوطن الفرصة ليثبتوا 

قدراتهم.
امل��درب ف��ؤاد عبدالواح��د ميتلك 
تج��ارب س��ابقة مع ف��رق الرجال، 
فهو سبق وأن قاد النجمة يف تجربة 
سابقة مبوسم 2008/2009، وحقق 
مع الرهيب كأس ويل العهد، وحقق 
مع نفس الفري��ق املركز الثالث يف 
بطولة األندية العربية العام 2010، 
وعمل مساعدا لهشام داود يف نادي 
الرف��اع الرشقي، بين��ا كانت آخر 
محطاته عىل مس��توى فئة الرجال 
مع فريق النبي��ه صالح قبل أن يتم 

اختي��اره للعمل م��ع الطاقم الفني 
ملنتخ��ب املس��تقبل، ليفضل الحقا 
لخوض  داركليب  لتدري��ب  العودة 

تحد جديد.

إغراءات األندية

لضغوط  داركلي��ب  ن��ادي  يتعرض 
كب��رية من أج��ل التخيل ع��ن أبرز 
نجوم��ه، ويف مقدمتهم العب مركز 
4 محم��د يعقوب الذي تلقى عرضا 
رس��مياً من ناديي املحرق والنجمة، 
الس��يا األخ��ري الذي أب��دى جدية 
كبرية من خالل توفري وظيفة لالعب 

للظفر بخدماته.
كا يس��عى املح��رق إلع��ادة ضم 
العب مركز 2 ع��يل إبراهيم بعدما 
مثل الفريق يف املوس��م املايض عىل 

سبيل اإلعارة.
رئيس الن��ادي محف��وظ ثامر أكد 

ل� “البالد س��بورت” يف وقت سابق 
صعوب��ة التخ��يل ع��ن الالعبني يف 
إشارة إىل إمكان رحيل العب واحد 
ورمبا يك��ون محم��د يعقوب عىل 
اعتبار أن إبراهيم حصل عىل فرصة 
اللعب خارج أس��وار ناديه املوسم 

املايض.
ومازال مل��ف الالعبني غامضا حتى 
هذه اللحظة، ويف حال خسارة جهود 
محمد يعقوب فإن ذلك سيؤثر عىل 
حظوظ الفريق يف املنافسة ملا ميثله 
م��ن ثقل فني كبري، فه��و متميز يف 
تخليص الكرات الهجومية واستقبال 
الك��رة األوىل وتوجي��ه اإلرس��االت 
القوية، ويف املقابل، فإن عودة عيل 
إبراهيم ستش��كل إضافة فنية كبرية 
مل��ا ميتاز به م��ن إمكانات جيدة يف 

الرضب الساحق من مركز 2.
وهن��اك توج��ه ل��دى إدارة النادي 

للتعاق��د مع محرتف أجنبي يف حال 
رحيل محمد يعقوب ليس��د الفراغ 
الذي س��يخلفه رحيل الالعب سواء 

للنجمة أو املحرق.
ومتث��ل إغراءات األندي��ة املرشوعة 
تحديا كبريا س��واء إلدارة النادي أو 
املدرب فؤاد عبدالواحد الذي ميني 
النفس لبق��اء الالعبني اللذين يعول 
عليها كثرياً يف دعم صفوف الفريق 

وتحقيق اهدافه وتطلعاته.

حسن وعبدالواحد باقيان

حس��مت إدارة داركلي��ب موضوع 
كل م��ن صان��ع األلع��اب محمود 
حسن، ومحمود عبدالواحد؛ للدفاع 
عن ألوان العنيد يف املوس��م القادم، 
فاألول هو صانع األلعاب األس��ايس 
وصاح��ب الخ��ربة الكب��رية، وقائد 
الفريق بالوقت ذاته. أما الثاين، فإنه 

يشكل أحد أبرز الالعبني املؤثرين يف 
األطراف ويعول عليه الفريق كثريا.

التمثيل الخليجي والعربي

بع��د فوزه بلق��ب بطول��ة األندية 
األخ��رية  نس��ختها  يف  الخليجي��ة 
بالدوح��ة ضم��ن داركلي��ب متثيل 
اململكة يف النس��خة القادمة، والتي 
مل يح��دد موعدها ومكانه��ا بالعام 
2018، ك��ا أن داركلي��ب بوس��عه 
املش��اركة يف بطولة األندية العربية 
التي س��تقام بتونس بش��هر فرباير 
املقب��ل 2018 بصفت��ه وصيفا كأس 
س��مو ويل العه��د، وبالت��ايل، ف��إن 
هناك مشاركتني خارجيتني بانتظاره 
تس��توجب من إدارة النادي تنظيم 
الفري��ق بصورة جيدة ومده بأفضل 
العنارص؛ بهدف التمثيل املرشف يف 

كال االستحقاقني.

داركليب.. مدرب جديد وإغراءات ترصد أبرز نجومه!
 “البالد سبورت ترصد تحضيرات األندية لدوري الطائرة 3-8”

فريق داركليب للكرة الطائرة بطل الخليج

حسن علي
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محمد يعقوبفؤاد عبدالواحد

أسند االتحاد اآلسيوي لكرة القدم مهمة تقييم حكام ذهاب نهايئ دوري أبطال آسيا 2017 إىل الحكم الدويل 
السابق وعضو لجنة الحكام اآلسيوية مستشار لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة القدم عبدالرحمن 

عبدالخالق. ومن املؤمل أن تقام املباراة النهائية يف مرحلة الذهاب يوم السبت املوافق 18 نوفمرب املقبل، 
وذلك يف السعودية أو إيران بحسب ما تسفر عنه نتيجة نصف النهايئ بني فريقي الهالل السعودي 

بريسبوليس اإليراين، مع اإلشارة إىل أن الهالل أقرب للتأهل كونه فاز ذهابا يف نصف النهايئ )4-0(.
وسيقود املباراة طاقم تحكيمي دويل مختلط مكون من حكم الساحة األردين أدهم مخادمة، والحكمني 
املساعدين األردنيني أحمد الروييل وعيى عاوي، والحكم الرابع األردين يوسف إدريس، فيا سيكون 

السنغافوري محمد تقي حكا مساعدا إضافيا أوال، والسرييالنيك كريشنا بريير حكا مساعدا إضافيا ثانيا، 
بينا سيكون “يونن مني جيم” من هونج كونج مراقبا للمباراة.

عبدالخالق مقيًِّما لحكام ذهاب نهائي أبطال آسيا

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

عبدالرحمن عبدالخالق

محمد الدرازي

اختتم منتخبنا الوطني األول لكرة السلة 

مشاركته يف البطولة الودية الدولية األوىل 

بجدة، بخسارة ثانية أمام صاحب األرض 

والضيافة املنتخب السعودي بنتيجة 

)75/72(، يف املباراة التي جمعتها يوم 

أمس الجمعة، عىل صالة الهيئة العامة 

للرياضة مبحافظة جدة، ضمن اليوم الثاين 

من البطولة التي تختتم مبارياتها مساء 

اليوم بلقاء سيجمع السعودية مع مرص.

وجاءت نتائج أشواط املباراة كاآليت: 

)15/17( السعودية، )22/13( البحرين، 

)23/22( البحرين، و)23/12( السعودية.

وبدأ منتخبنا املباراة بتكشيلة ضمت حسن 

نوروز، بدر جاسم، أحمد نجف، حسني 

شاكر وصباح حسني. وعمد مدرب منتخبنا 

الوطني سلان مضان عىل إرشاك جميع 

العبي األحمر االثني عرش يف املباراة؛ ضمن 

رغبة الجهاز الفني يف الزج بكل الالعبني يف 

هذه التجارب الودية املهمة وخلق حالة 

من االحتكاك واالرتقاء مبستوى الالعبني 

فنيا وبدنيا والتعرف عىل النقاط السلبية 

يف الفريق قبل خوض التصفيات اآلسيوية. 

وجاءت املباراة يف مجملها العام مثرية 

ومتقاربة، إذ مل تحسم نتيجتها حتى الثواين 

األخرية التي استطاع من خاللها املنتخب 

السعودي خطف الفوز عرب تصويبة ثالثية 

من خارج القوس منحته االنتصار األول 

له يف البطولة. ومن املؤمل أن يعود وفد 

منتخبنا إىل اململكة مساء اليوم بعد ختام 

مشاركته يف البطولة، والتي جاءت بتوجيه 

مبارش من رئيس االتحاد البحريني سمو 

الشيخ عيى بن عيل بن خليفة آل خليفة، 

وتلبية للدعوة الكرمية التي تلقاها االتحاد 

من قبل نظريه السعودي.

وجاءت مشاركة األحمر يف ودية جدة 

الدولية لتمثل محطة إعداد مهمة يف إطار 

استعدادات منتخبنا لالستحقاقات القادمة، 

والذي سيكون بشكل دوري؛ للوقوف 

عىل مدى جاهزية الالعبني واختيار 

أفضل العنارص لتمثيل املنتخب، إضافة 

إىل تحقيق أقىص استفادة عرب االحتكاك 

وزيادة االنسجام بني الالعبني استعدادا 

لالستحقاقات الرسمية القادمة، والتي 

ستبدأ بتصفيات كاس آسيا التي ستقام يف 

فرباير من العام املقبل.

“أحم��ر الس��لة” يختت��م مش��اركته ف��ي ودي��ة ج��دة الدولي��ة

نادي النجمة: رحب رئيس مجلس 
إدارة نادي النجمة عيى القطان 

باألشقاء اإلماراتيني خالل مباراة كأس 
السوبر البحريني اإلمارايت لكرة اليد 

التي ستقام اليوم “السبت” عىل 
أرض مملكة البحرين، مبدياً سعادته 
بتواجدهم يف بلدهم الثاين البحرين.
وقال القطان إن املباراة مها كانت 

نتيجتها، فال يوجد خارس فيها، وذلك 
بفضل التقارب الكبري بني شعوب دول 

الخليج العريب وخصوصاً بني البحرين 
واإلمارات، وهو من أهم املكاسب 
التي نسعى للتأكيد عليها ورعايتها 

ومد جسور التواصل يف املجاالت 
الرياضية كافة.

وأضاف: نتمنى أن يكون اللقاء 
جاهريياً من الجانبني، وأن يظفر 

فريق نادي النجمة بالكأس األول من 
نوعه يف الخليج ويف لعبة كرة اليد 

بالتحديد، ونادي النجمة حقق الكثري 

من اإلنجازات، ونأمل أن تتواصل 
بتحقيق كأس سوبر اليد البحريني 
اإلمارايت عىل غرار فوزه بالبطوالت 

الخليجية يف لعبتي الكرة الطائرة وكرة 
اليد، خصوصا حينا انطلقت أوىل 

بطوالتها من دولة اإلمارات، وظفر 
فيها فريق نادي النجمة باللقب 

االول لكأس األندية األبطال لكرة اليد 
بالشارقة.

وأوضح القطان إن ناديه سعى بقوة 

للفوز بكأس سوبر اليد للتأكيد عىل 
أننا السّباقون إلحراز البطوالت يف 

بداياتها، معرباً عن جزيل شكره 
إىل القامئني عىل تنظيم السوبر يف 

االتحادين البحريني واإلمارايت، متمنياً 
أن تعكس املباراة الصورة الجميلة 

للرياضة ولكرة اليد الخليجية.
وأثنى القطان عىل استعدادات فريقه 
وأبطال نادي النجمة ألهمية املباراة 

وسعيهم لكتابة اسمهم يف التاريخ 

للظفر بأول كأس سوبر بحريني 
إمارايت.

ويف الختام، وجه القطان عن شكره 
وامتنانه إىل القامئني عىل االتحادين 

البحريني واإلمارايت عىل مبادرة اقامة 
مباراة كاس السوبر، والتي نتمنى 

إليها االستمرار والنجاح بفضل دعم 
ومساندة كافة األطراف من املسؤولني 

القامئني عىل كافة األلعاب الرياضية 
عيسى القطان من الجانبني.

ال����ل����ق����اء  ف��������ي  خ������اس������ر  ي������وج������د  ال  ال�������ق�������ط�������ان: 

تلق��ى حكام ك��رة الق��دم العديد 
من التكليفات الخارجية يف ش��هر 
أكتوب��ر الج��اري. ويش��ارك حاليا 
الطاق��م املوندي��ايل يف كأس العامل 
للناشئني املقامة يف الهند، وتستمر 
حت��ى 28 الجاري. ويتكون الطاقم 
من الحكم الدويل نواف ش��كرالله، 
يارس  ال��دويل  املس��اعد  والحك��م 
تلف��ت، والحكم املس��اعد الدويل 

إبراهيم سبت.
من جه��ة أخ��رى، أس��ند االتحاد 
اآلس��يوي لكرة القدم مهمة تقييم 
حكام لقاء منتخب��ي لبنان وكوريا 
الش��الية ضم��ن تصفي��ات كأس 
الح��كام  مقي��م  إىل   2019 آس��يا 
الح��كام  إدارة  ومدي��ر  اآلس��يوي 
باتحاد الكرة سكرتري لجنة الحكام 
جاس��م محمود، إذ س��يقام اللقاء 
يوم 10 أكتوبر الجاري يف العاصمة 

اللبنانية )بريوت(.

وأسند االتحاد اآلسيوي مهمة إدارة 
لقاء منتخبي ميامنار وقريغزس��تان 
 2019 آس��يا  كأس  تصفي��ات  يف 
إىل طاق��م تحكي��م دويل بحريني 
يتك��ون من حك��م الس��احة عيل 
الس��اهيجي، واملساعدين محمد 
جعف��ر ون��واف ش��اهني، والحكم 

الرابع ع��ار محفوظ، إذ س��يقام 
اللق��اء يف ميامنار ي��وم 10 أكتوبر 

الجاري أيضا.
م��ن جهة أخ��رى، كل��ف االتحاد 
اآلس��يوي الحكم��ني الدوليني لكرة 
الص��االت حس��ني البحار وأس��امة 
إدارة  يف  للمش��اركة  إدري��س؛ 

مباري��ات دوري أبطال آس��يالكرة 
الصاالت، والتي ستقام يف فيتنام يف 
الف��رتة 26 أكتوبر الجاري وحتى 3 

نوفمرب املقبل.
إىل ذل��ك، كلف االتحاد اآلس��يوي 
لك��رة القدم الحكم ال��دويل عار 
محفوظ والحكم املس��اعد الدويل 

س��يد جالل محفوظ؛ للمشاركة يف 
إدارة مباري��ات املجموعة B ضمن 
تصفيات كأس آسيا تحت 19 سنة، 
إذ س��تقام مباري��ات املجموعة يف 
طاجيكس��تان يف الفرتة 31 أكتوبر 

الجاري وحتى 8 نوفمرب املقبل.
م��ن جهة أخ��رى، اختت��م الحكم 

الدويل عي��ى عبدالل��ه، والحكم 
والحك��م  حبي��ب،  إس��اعيل 
“ك��رة  ال��دورسي  عبدالرحم��ن 
ص��االت”، مش��اركتهم يف الورش��ة 
اآلس��يوية الكتشاف الحكام، والتي 
أقيمت يف الفرتة 3 وحتى 5 الجاري 

يف العاصمة املاليزية )كواالملبور(.

جاسم محمود عيسى عبداهلل وإسماعيل حبيب حسين البحار وأسامة إدريس

سيد جالل محفوظعمار محفوظنواف شاهينمحمد جعفرعلي السماهيجيعبدالرحمن الدوسري

الطاقم المونديالي

أكتوبر في  الكرة  لحكام  متعددة  خارجية  تكليفات 
اتحاد الكرة                 المركز اإلعالمي
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أفللرزت الجللوالت الثللاث األوىل من 
دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم 
أداء جيدا سواء عىل مستوى التنافسية 

أو معدل التهديف.
ولعل ذلللك يعود إىل النظللام الجديد 
للللدوري هذا املوسللم، والللذي يقيض 

إىل دوري  مبللارشة  فريقللن  بصعللود 
الدرجللة األوىل، فيام سللتكون الفرصة 
سللانحة لصاحب املركز الثالث للتأهل 
إىل الدرجة األوىل أيضا؛ كونه سلليلعب 
مللع ثامن الدرجللة األوىل بعللد نهاية 
املوسللم؛ لتحديد الصاعللد والهابط، يف 

مواجهة تقام بنظام الذهاب واإلياب.
الجميع يتفق أن النظللام الجديد أتاح 
فرصة كبللرة للفللرق؛ للتنافس وبقوة 
عىل املراكز الثاثة األوىل، وبالتأكيد فإن 
ذلك سللينعكس عىل باقي الجوالت يف 
الدوري؛ بهدف املنافسللة بقوة وحصد 

أكرب عدد ممكن من النقاط.
وباشللك، فإن املنافسة سللتكون أكرب 
ورصاع الحصللول عىل النقاط سلليكون 
بشللكل أقوى، مع معللدالت تهديفية 
من املؤمل أن ترتفع يف املراحل املقبلة 

أيضا.

صدارة مستحقة وبالعالمة الكاملة لمدينة عيسى
“البالد سبورت  ” يستعرض دوري الدرجة الثانية بعد 3 جوالت

م���ب���اراة ل���ك���ل  أه�������داف   3.5 ب���ل���غ  ج���ي���د  ت��ه��دي��ف��ي  م���ع���دل 
أحمد مهدي

نظم فريق البحرين مريدا 
للدراجات الهوائية محارضة 
يف قاعة املحارضات باستاد 

البحرين الوطني قدمها 
مدير الرياضة ومدرب فريق 

البحرين مريدا فادمير 
ميخولفيتش، وحرضها 

عدد كبر من املشاركن من 
البحرين وخارجها. 

وتحدث ميخولفيتش خال 
املحارضة عن قواعد عامة 

للنظام الغذايئ اليومي 
وقواعد محددة للنظام 
الغذايئ اليومية لراكبي 

الدراجات الهوائية، كام قدم 
رشحا عن جميع العنارص 
املحددة لتدريب ركوب 

الدراجات. 
وقدم ميخولفيتش أمثلة 

حول حساب استهاك الطاقة 

اليومي لراكبي الدراجات، 

إضافة إىل حساب االختبار 

والجرعة النسبية من املواد 

الغذائية، كام تحدث عنارص 

محددة لتدريب ركوب 

الدراجات الهوائية، والتي 

من بيها املقاومة والتوازن 

وتدريب القوة والحد 

األقىص من التدريب للقوة 

التفجرية، إضافة إىل تغير 

التوازن أثناء الصعود. 

وبهذه املناسبة، أعرب مدير 

الرياضة ومدرب فريق 

البحرين مريدا عن شكره 

وتقديره إىل ممثل جالة 

امللك لألعامل الخرية 

وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة عىل دعمه لهذه 

املحارضة القيمة التي تقدم 

للمشاركن ملحات عن النظان 

الغدايئ لراكبي الدراجات 

الهوائية، إضافة إىل كيفية 

التدربيات اليومية، وأهم 

العنارص الفنية التي يجب 

أن تتوافر يف راكب الدراجة 
الهوائية.         

واشاد ميخولفيتش باملشاركة 
الواسعة من جانب املهتمن 
برياضة الدراجات الهوائية 

من داخل البحرين وخارجها 
وتفاعلهم الواضح مع 

املحارضة والنقاط التي تم 
طرحها، مؤكدا أن هذه 

الحضور يدل عىل االنتشار 
الواسع لرياضة الدراجات 

الهوائية يف البحرين. 
وأعرب ميخولفيتش عن 

متنياته بأن تتواصل مثل هذه 
املحارضات وتنظيم املزيد 

منها؛ كونها تساهم يف دعم 
جهود سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة يف نرش 
رياضة الدراجات الهوائية يف 

البحرين.        

جانب من المحاضرة

مدرب “البحرين ميريدا” يقدم محاضرة “النظام الغدائي وقواعد التدريب”
البالد سبورت

أداء غريب لـ “الغزال”

الجولة الرابعة

مدينة عيسى يتصدر

 أرقـــــام

صدارة الهدافين ثنائية

قيادة ناجحة لجاسم

فريق البحرين يقدم مستويات غريبة بعد مرور 3 جوالت حتى اآلن، 
إذ مل يحرز أي نقطة. وتعرض غزال البحرين للخسارة يف 3 مباريات، 

وذلك أمام: البسيتن، البديع ومدينة عيىس.
البحرين العائد للدرجة الثانية عزز صفوفه جيدا يف سوق االنتقاالت، 
كام أنه دخل املوسم الجديد باستقرار فني عرب تواجد املدرب الرصيب 

دراجان عىل رأس اإلدارة الفنية، إال أنه مل يتمكن من تسجيل بداية 
إيجابية وطيبة يف دوري “الظل” هذا املوسم.

وباشك، فإن فرتة التوقف الحالية ستكون فرصة جيدة لتعديل 
األوضاع وتصحيحها، وبدء تسجيل النتائج اإليجابية.

ستلعب مباريات الجولة 
الرابعة يوم الثلثاء املوافق 17 
أكتوبر الجاري، وفيها سيلعب 

سرتة مع الحالة عىل استاد 
األهيل، قايل مع البسيتن عىل 

ملعب النجمة، االتفاق مع 
البحرين عىل ملعب الرفاع، 
ومدينة عيىس مع التضامن 

عىل ملعب مدينة حمد.

متكن فريق نادي مدينة عيىس من الحصول عىل الصدارة 
وبجدارة بعد مرور 3 جوالت، عرب تحقيق 9 نقاط من 3 

مباريات دون أن يخرس أي نقطة، ويأيت البديع وصيفا برصيد 
7 نقاط من 3 مباريات، الحالة ثالثا برصيد 6 نقاط من مبارتن، 

البسيتن 6 من 2، سرتة 4 من 3، التضامن 3 من 3، فيام 
البحرين وقايل واالتفاق با أي نقطة حتى اآلن، وقد لعبوا 

جميعا 3 مباريات، سوى قايل الذي لعب مباراتن فقط.

بلغ عدد األهداف المسجلة في 3 جوالت 43 هدفا، 
وبمعدل 14 هدف تقريبا في الجولة الواحدة، أي ما 

يعادل 3.5 أهداف لكل مباراة.

فريقان األعلى تهديفيا في الدوري حتى اآلن، وهما 
مدينة عيسى وسترة، إذ سجل كل فريق 10 أهداف.

 الفرق التي لم تخسر اآلن أربعة، 
وهي: مدينة عيسى، البديع، الحالة والبسيتين.

الفرق التي لم تحقق الفوز حتى اآلن هي: البحرين، 
قاللي واالتفاق.

فريق البسيتين هو الوحيد الذي لم تهتز شباكه بعد مرور 3 جوالت، وهو األقوى دفاعيا فيما االتفاق هو الوحيد الذي لم 
يسجل أي هدف بعد مرور 3 جوالت، وهو األضعف هجوميا.

يتشارك العبا فريق 
مدينة عيىس: سعيد 

منصور واملحرتف 
“سام” يف صدارة 
ترتيب الهدافن 

بالدوري. وسجل 
كل واحد منهام 3 
أهداف، فيام يأيت 

بعد ذلك العبا البديع 
عيل يعقوب وأحمد 
الرشوقي وقد سجا 

هدفن، وميلك العب 
التضامن عيل حسن 
يحيى هدفن أيضا، 

وبالرصيد ذاته العب مدينة عيىس مهدي عبدالفتاح، والعبي 
سرتة سيد أحمد علوي ومحمود محمود.

مدرب فريق مدينة عيىس، جاسم محمد 
يقود فريقه حتى اآلن بشكل صحيح عرب 

تسجيل 3 حاالت فوز من 3 مباريات.
نادي مدينة عيىس جدد الثقة باملدرب 
جاسم محمد ليتواصل عىل رأس اإلدارة 

الفنية، وبدأ الفريق يجني مثار ذلك بشكل 
نسبي، خصوصا مع البداية الطيبة هذا 

املوسم، وعرب تعزيز الصفوف ببعض العنارص 
ذات الخربة التي عززت التواجد لعنرص الشباب يف الفريق.

األهم من ذلك، هل سيتمكن فريق مدينة عيىس من املواصلة عىل 
املشوار نفسه وتسجيل النتائج اإليجابية، اإلجابة ستكون يف باقي 

الجوالت بعد استئناف املنافسات.

من منافسات دوري الدرجة الثانية

فريق مدينة عيسى

من لقاءات البحرين في الدوري

فريق البسيتين لم يستقبل أي هدف حتى اآلن

سعيد منصور العب مدينة عيسى

0
103
434

جاسم محمد



فاز الكويتي س��طام الس��هيل مبنصب 
رئاس��ة االتح��اد االس��يوي للصحاف��ة 
انس��حاب  بالتزكي��ة بع��د  الرياضي��ة 
الباكس��تاين امجد عزيز مالك والكوري 
الجنويب هي دونغ ملصلحة الس��هيل يف 
االنتخابات التي اقيمت بعد ظهر اليوم 
يف العاصم��ة الباكس��تانية اس��ام اباد 
بحضور رئيس االتحاد الدويل للصحافة 
الرياضي��ة االيطايل جي��اين مريلو ونائبه 
الرتيك ع��زت يلامير وممثل��ن عن 25 

دولة اسيوية .
انتصارا  العربي��ة  وحقق��ت املجموعة 

مميزا يف االنتخابات بعد نجاح القطري 
والس��عودي محمد  الحج��ي  محم��د 
الش��يخ مبنصبي نائ��ب الرئيس اضافة 
اىل ف��وز كل من العامين احمد الكعبي 
والعراق��ي اي��اد الصالح��ي واللبن��اين 
ابراهيم دس��وقي والياباين  شيناس��ويك 
كوبيايش ومن تايبيه هيلن جاي  ومن 
مكاو نيم سيونغ واالفغاين ساير زايلند 
والصين��ي كس��اي دونغوف��از مبنصب 
النائ��ب االول للرئيس الكوري الجنويب 

هي دونغ بالتزكية.
وذهب منصب االمن العام للباكستاين 

امج��د عزي��ز مالك بالتزكي��ة فيام فاز 
مبنصب االمن امل��ايل النيبايل  نريانجان 
رانجبايش بعد فوزه عىل السورية عبري 

عيل ب 18 صوتا مقابل 7 اصوات .
واكد الس��هيل بعد فوزه يف االنتخابات 
عىل رضورة اطاق ورشة عمل للنهوض 
باالتحاد االس��يوي من خ��ال الرشوع 
بتعديل مواد النظام االسايس مشريا اىل 
ان هذه االنتخابات اثبتت وحدة القارة 

االسيوية .
ولف��ت الس��هيل اىل ان ف��وزه يع��ود 
بالدرج��ة االوىل اىل الدعم الذي حظي 

به م��ن الكويت واملجموع��ة العربية 
اضافة اىل ثقة الدول االسيوية وهذا ما 

يرتب عليه مسؤوليات كبرية .

وتوج��ه الس��هيل بالش��كر اىل رئي��س 
االتحاد الدويل جياين مريلو عىل حضوره 
ودعمه له��ذا املس��ار الدميوقراطي يف 

االنتخابات مهنئا لجنة االعام الريايض 
يف باكستان عىل نجاح الكونغرس ال20 

لاتحاد االسيوي للصحافة الرياضية .

المجموعة العربية تكتسح في انتخابات “آسيوي الصحافة الرياضية” 
ال����ك����وي����ت����ي ال���س���ه���ل���ي رئ���ي���ًس���ا

البالد سبورت

السبت 7 أكتوبر 2017 
17 محرم 1439

العدد 3280 19 sports@albiladpress.comرياضة

تق��ام صب��اح الي��وم الس��بت الدورة 
التحكيمية الثانية للعام 2017، والتي 
ينظمها ن��ادي البحرين للتنس لحكام 
الخط��وط، ضمن  الك��رايس وح��كام 
سياس��ة النادي لتأهيل وتطوير حكام 
التن��س وإطاعه��م ع��ىل كل ما هو 
جدي��د يف قوانن التن��س، ويحارض يف 
الدورة الحكم الدويل البحريني أحمد 
الحواج الحاصل عىل الش��ارة الدولية 
البيض��اء يف التحكيم وادارة البطوالت 

من االتحاد الدويل للتنس.
ويشارك يف الدورة 38 مدرس ومدرسة 
م��ن وزارة الرتبي��ة والتعلي��م و6 من 
واملدرب��ن  اإلدارة  مجل��س  أعض��اء 
باالتح��اد البحرين��ي للتن��س، إضافة 

عىل م��دريب وموظف��ي وأعضاء نادي 
البحرين للتنس، وستكون مدة الدورة 
4 س��اعات تبدأ يف الس��اعة التاس��عة 
صباحا وتستمر حتى الساعة الواحدة 
ظهرا مبقر الن��ادي بالجفري، وتتضمن 
مح��ارضات نظري��ة وع��رض فيدي��و 

وصور، وتدريبات عملية مباعب نادي 
البحري��ن للتن��س، ويف خت��ام الدورة 
سيتم تقديم شهادات لكل املشاركن.

ولتش��جيع أك��ر ع��دد م��ن الراغبن 
يف دخ��ول مجال التحكي��م، فقد قرر 
مجل��س ادارة النادي أن تكون الدورة 

مجانية ومن دون أي رسوم ملن يرغب 
من حكام التن��س الحالين واملدربن 
للتن��س  البحري��ن  ن��ادي  وأعض��اء 
واملدرسن، وملن يرغب يف الدخول يف 

مجال تحكيم مباريات التنس.
ويحرص نادي البحري��ن للتنس دامئا 
ع��ىل إقام��ة دورات تدريبي��ة وورش 
عم��ل بصف��ة منتظم��ة يه��دف من 
خاله��ا إىل تطوي��ر كل عن��ارص لعبة 
التنس من مدرب��ن وحكام وإدارين، 
وكان الن��ادي قد نظ��م بنجاح الدورة 
األويل للحكام يف ش��هر مارس املايض، 
وشهدت مش��اركة كبرية وساهمت يف 

تأهيل عدد كبري من حكام التنس.

أش��اد رئي��س مجل��س إدارة االتحاد 
البحرين��ي للمبارزة الش��يخ إبراهيم 
بن س��لامن آل خليفة بالدور الحيوي 
والكب��ري لجمعي��ة فزعة ش��باب التي 
االتح��اد  تنظي��م  يف  دامئ��اً  تس��اهم 
البحريني للمبارزة للبطوالت الرياضية 
أن  أك��د  حي��ث  العاملي��ة،  املحلي��ة 
وجودهم كان ل��ه أثر كبري يف تحقيق 
النج��اح. ومث��ن إبراهيم بن س��لامن 
الجه��ود التي بذلها أعض��اء الجمعية 
من شباب وشابات؛ األمر الذي يعكس 
حبه��م وإخاصه��م لوطنه��م وم��ن 
أج��ل اظهار البطولة بالش��كل الائق 
واملرشف الذي يليق مبملكتنا الحبيبة 
أمام جميع دول العامل، إن الدور الذي 
بذله ش��باب وش��ابات جمعية فزعة 

شباب محل تقدير واحرتام.
ووجه رئي��س مجل��س إدارة االتحاد 
البحرين��ي للمب��ارزة جزيل الش��كر 

واالمتن��ان ونيابة ع��ن أعضاء مجلس 
اإلدارة عىل هذه املس��اهمة والجهود 
الكبرية التي قدمه��ا أعضاء وعضوات 

الجمعية، متمنياً لهم دوام التوفيق.
ش��باب  فزع��ة  جمعي��ة  وتح��رص 
باملس��اهمة يف تنظيم أنشطة وبرامج 
وبطوالت االتح��اد البحريني للمبارزة 
العديد  وللجمعية  مس��تمر،  بش��كل 
من األنش��طة واملساهامت التطوعية، 
حيث ت��أيت يف إطار إميان منتس��بيها 

مببدأ الرشاكة املجتمعية.
وكانت آخر مساهامت جمعية فزعة 
ش��باب يف تنظيم كأس العامل للناشئن 
للمب��ارزة للرج��ال والس��يدات التي 
احتضنه��ا االتح��اد مؤخ��راً، وأقيمت 
تح��ت رعاية كرمية م��ن ممثل جالة 
وش��ؤون  الخريي��ة  لألع��امل  املل��ك 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليف��ة مبش��اركة 26 دول��ة م��ن 
مختلف أنح��اء وبرعاية رس��مية من 
رشكة منجي لإلنش��اءات واالس��تثامر 
ومس��اهمة دع��م م��ن رشك��ة نفط 

البحرين بابكو.
وحققت نجاحا كبريا شهد له الجميع 
يف البطولة التي يحتضنها االتحاد للمرة 
للع��ام الثاين عىل الت��وايل، حيث توج 
فيها الاعب التش��ييك جاكوب جوركا 
بلق��ب كأس العامل للناش��ئن لس��اح 
االيبي��ه يف مس��ابقة الف��ردي للرجال 
والاعب��ة الكرواتي��ة ب��اوال جوكي��ك 
بلقب كأس العامل للناش��ئن للمبارزة 
لس��اح االيبيه لفردي السيدات ضمن 
منافسات بطولة كأس العامل للناشئن 
لساح االيبيه رجال – سيدات، والتي 
احتضنها اتحاد املبارزة للس��نة الثانية 
ع��ىل الت��وايل يومي الس��بت واألحد 

املاضين.

في نادي البحرين للتنس

في التنظيم وتحقيق النجاح بعالمية المبارزة

انطالق الدورة التدريبية الثانية للحكام اليوم

إبراهيم بن سلمان يثمن دعم ومشاركة “فزعة شباب”

البالد سبورت

أم الحصم          االتحاد البحريني للمبارزة

جانب من التدريبات العملية

أعضاء جمعية فزعة شباب خالل مشاركتهم في التنظيم

فريق اإلمارات يستعد لخوض 
سباق “إل لومبارديا”

البالد سبورت:

يختتم فريق اإلمارات أسبوعاً من السباقات يف إيطاليا، حيث يشارك يف 
آخر السباقات الكرى لهذا املوسم، سباق إل لومبارديا. وينطلق السباق 

البارز، وامللقب “بسباق األوراق املتساقطة”، يف السابع من أكتوبر، وسط 
أجواء خريفية ساحرة.  يبدأ مسار السباق الذي ميتد عىل مسافة 247 كلم 

رشقي ميان يف مدينة بريجامو، وينتهي عىل ساحل بحرية كومو، البحرية 
الشهرية شاميل إيطاليا. ويحمل سباق إل لومبارديا العديد من نقاط الشبه 
مع السباق الكبري الرابع يف املوسم، سباق لييج-باستوين-لييج، حيث يضم 

مرتفعات مشابهة وتضاريس وظروف سباق مامثلة. ويف حن يضم سباق إل 
لومبارديا عدداً أقل من مسافات التسلق، غري أنها متتد عىل مسافات أبعد، 

وقد تشكل عنرصاً أساسياً يف تحديد الفائز بالسباق. 
يواجه الدراجون خمسة مرتفعات أساسية يوم السبت هي: كويل جالو 

)بانحدار 6 %(، ومادونا ديل غيسالو )بانحدار 6.2 %(، ومورو دي سورمانو 
)بانحدار 15.8 %(، وسيفيليو )بانحدار 9.7 %( وسان فريمو ديا باتاليا 

)بانحدار 7.2 %(. ويشارك يف السباق من فريق اإلمارات كل من كريستيان 
دوراسيك )كرواتيا(، وداروين أتابوما )كولومبيا(، وفالرييو كونتي )إيطاليا(، 

وروي كوستا )الرتغال(، وسيمون بيتيىل )إيطاليا(، ويان بوالنك )سلوفينيا(، 
وإدوارد رافايس )إيطاليا(، ودييجو أولييس )إيطاليا(.

ويف معرض تعليقه عىل تشكيلة السباق، قال ماريو سكرييا، املدير الريايض 
يف الفريق اإلمارات: “لسنا من بن الفرق املرشحة للفوز يف السباق، ولكن 
لدينا العديد من الدراجن الذين ميكن االعتامد عليهم. يعد إل لومبارديا 
سباقاً بالغ الصعوبة، وسيكون لوجود الدراجن املتخصصن بالتسلق بن 

أعضاء الفريق أثراً أساسياً. ونحن عىل ثقة بأننا ميكن أن نعتمد عىل عدد 
من الدراجن املتميزين ضمن تشكيلتنا، مثل أولييس، وروي كوستا وكونتي”.

وتعليقا عىل مشاركته يف السباق، قال دييجو أولييس الدراج يف فريق 
اإلمارات: “يعتر سباق إل لومبارديا أحد أصعب السباقات الكاسيكية 

ذات اليوم الواحد، بل قد يكون أصعبها عىل اإلطاق، إذا أخذت يف 
االعتبار التقلب يف االرتفاعات. وستكون النقطة األكرث أهمية من الناحية 

االسرتاتيجية يف السباق هي ‘الجدار’ يف سورمانو، والتي سترز با شك عدداً 
من الدراجن املتخصصن بالتسلق. أما بالنسبة يل، فإن لياقتي جيدة وسأبذل 

كل ما أستطيع وأرجو تحقيق األفضل “.
وبعد سباق نهاية هذا األسبوع، يخوض فريق اإلمارات السباقن النهائين 
ملوسم 2017: هونغ كونغ سيكلوثون يف 8 أكتوبر وجولة يف قوانغيش بن 

24-19 أكتوبر.

من السباقات

استقبل نائب رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم للشؤون الفنية الشيخ 

خالد بن سلامن آل خليفة، الاعب 
الدويل السابق، املايل فرديريك 

عمر كانوتيه، والشيخ أحمد بن 
عبدالرحمن آل خليفة أحد مؤسيس 
رشكة Stage 33 وإسحاق عبدالله، 
وذلك بحضور األمن العام لاتحاد 
إبراهيم البوعينن يف مقر االتحاد 

بالرفاع. وجاء اللقاء ضمن إطار 
التعاون املتبادل بن الطرفن خال 
الفرتة املقبلة، والذي سيشهد إقامة 

عدد من الفعاليات الرياضية الداعمة 

لحركة كرة القدم. ومن املؤمل أن 
تقيم الرشكة مهرجانا خاصا بفئة 

الراعم خال شهر ديسمر املقبل، 
وذلك عىل املاعب الخارجية التابعة 

التحاد الكرة مبشاركة 16 فريقا. 

ورحب الشيخ خالد بن سلامن 
بهذه املبادرة من جانب الرشكة، 
مؤكدا حرص االتحاد عىل تفعيل 

سبل التعاون إلنجاح الفعالية التي 
ستحظى مبشاركة واسعة من جانب 

الصغار، إذ سيكون املهرجان فرصة 
مثالية الكتشاف املواهب وضمها 

للمنتخبات واألندية الوطنية. وقال 
إن توجيهات رئيس االتحاد الشيخ 

عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة 

واضحة يف أهمية توفري البيئة املثالية 
لفئة الصغار عر إقامة وتنظيم 
األنشطة التي تنمي مواهبهم 
ومتكنهم من إظهار إبداعاتهم 

وقدراتهم املختلفة. وأكد الشيخ خالد 

بن سلامن أن اتحاد الكرة سيقوم 
بتوفري كامل الدعم للفعالية يف سبيل 
إظهارها بالصورة املطلوبة، مشريا إىل 

أن أبواب االتحاد مفتوحة عىل الدوام 
لتنظيم مختلف األنشطة املعنية 

بتطوير الجوانب الفنية. وأوضح أن 
االتحاد سيقوم بإعداد تهيئة متكاملة 

للفعالية املتوقع أن تشهد مشاركة 
واسعة من جانب عدد كبري من 

الاعبن.
وقدم الشيخ خالد بن سلامن آل 

خليفة يف نهاية اللقاء هدية تذكارية 
لاعب الدويل السابق كانوتيه.

سطام السهلي ممثال البحرين محمد إسماعيل وحازم الشيخ

Stage 33 ش���رك���ة  وم��م��ث��ل��ي  ك���ان���وت���ي���ه  ي��س��ت��ق��ب��ل  س���ل���م���ان  ب����ن  خ���ال���د 
اتحاد الكرة               المركز اإلعالمي

بح��ث تنظيم مهرج��ان للصغار ديس��مبر المقبل

جانب من اللقاءالشيخ خالد بن سلمان يقدم هدية تذكارية لكانوتيه
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السبت  7 أكتوبر

 اوروبا  

أفريقيا

تصفيات مونديال 2018  

تصفيات مونديال 2018  

)وكاالت(: أع��رب املدي��ر الفني ملنتخب 
األرجنتني لكرة القدم، خورخي سامباويل، 
عن أمله وثقت��ه يف تأهل راقيص التانجو 
إىل بطول��ة كأس العامل 2018 يف روس��يا، 
رغ��م التع��ادل الس��لبي أم��ام ب��رو يف 
الجول��ة قبل األخرة من تصفيات أمريكا 

الجنوبية.
ويف ترصيحات صحفية عقب اللقاء، قال 
س��امباويل: “ال يزال لدي أمل وواثق جدا 
م��ن أننا س��نتأهل للموندي��ال إذا لعبنا 
بهذه القناعة. الوضع ليس مريًحا، ولكن 

التأهل مازال يعتمد علينا”.
وأض��اف: “ل��دي أمل كبر بن��اء عىل ما 
يقدم��ه هؤالء الالعب��ون يف امللعب. لقد 
لعبنا مب��اراة جيدة جدا أم��ام برو، ومل 

ينقصنا سوى التهديف”.
ويرى سامباويل أن األرجنتني مل تستسلم 
مطلقا كام أنها تستحق شيئا آخر، مبديا 
قناعت��ه بأن األلبيسليس��تي س��يفوز يف 
مباراته األخرة املقررة الثالثاء املقبل أمام 

اإلكوادور.
وأب��رز امل��درب أن هن��اك حامس��ة بني 
الالعبني وأنهم سيفعلون كل ما بوسعهم 
الستغالل الفرصة األخرة للتأهل ملونديال 

.2018
وح��ول ليونيل مييس، رد س��امباويل بأنه 
لعب بكثافة كب��رة، مبينا: “أنا واثق من 

أنه إذا لعبنا أمام اإلكوادور بنفس األداء 
أمام برو، فإننا سنتأهل للمونديال”.

والتزال األم��ور مش��تعلة يف التصفيات، 
حي��ث مل يضم��ن أي منتخ��ب التأه��ل 
املنف��ردة  الربازي��ل  س��وى  للموندي��ال 
بالصدارة، بين��ام تتنافس أوروجواي )28 
نقط��ة( وتش��ييل )26( وكولومبيا )26( 
إضاف��ة لب��رو واألرجنت��ني )25( وم��ن 
خلفهام باراج��واي )24( عىل التأهل إىل 

روسيا.
من جهته، ق��ال باولو جري��رو، مهاجم 
وقائ��د منتخ��ب ب��رو لكرة الق��دم، إن 
منتخب بالده “يجب أن يحقق الفوز يف 
املب��اراة األخرة” أمام كولومبيا، من أجل 

التأهل.
وأوضح جريرو، بعد التعادل السلبي مع 
املنتخب األرجنتيني أن الفريق س��يكون 
بحاج��ة للفوز ع��ىل كولومبي��ا، لتحقيق 

حلم الع��ودة للمونديال، بعد غياب دام 
35 عاما.

وأضاف الالعب للصحفي��ني، بعد مباراة 
األرجنتني: “التصفيات صعبة للغاية عىل 
جميع الف��رق.. لكننا يج��ب أن نواصل 
العم��ل، ونفوز بآخر مب��اراة عىل ملعبنا 

أمام كولومبيا”.
وأش��اد جري��رو ب�”جه��ود كل ف��رد يف 

الفريق، خالل املباراة أمام األرجنتني”.

)وكاالت(: عرب الربازييل نيامر دا س��يلفا، 
العب باريس سان جرمان الفرنيس، عن 
س��خطه من ملعب مباراة منتخب بالده 
ضد بوليفي��ا، يف إطار تصفي��ات أمريكا 
الجنوبية، املؤهل��ة لنهائيات كأس العامل 

يف روسيا.
ون��ر ني��امر ص��ورة عرب حس��ابه عىل 
“إنس��تجرام” لالعب��ي الربازي��ل، وه��م 
يحصلون عىل األوكس��جني، بعد مواجهة 
بوليفيا، وعلق قائال: “ظروف ال إنس��انية 
للغاية، ملعب يسء، مناخ يسء، كل يشء 
مل يكن عىل ما يرام.. لكن رغم كل ذلك، 

قدمنا أداًء جيًدا، ولعبنا مباراة مميزة”.
مضيف��ه  م��ع  “السيليس��او”  وتع��ادل 
أقيم��ت  مب��اراة  يف  س��لبًيا،  البوليف��ي 
بالعاصمة الباز، املرتفعة بنحو 3600 مرت 
عن س��طح البحر، ما يؤدي إىل صعوبات 

يف تنفس الالعبني.
وضمن منتخ��ب الربازيل، مبكرًا، التأهل 
رسمًيا لكأس العامل، لكن تتبقى له مباراة 

يف الجول��ة األخرة م��ن التصفيات، أمام 
ضيفه التش��ييل. من جهت��ه، أكد املدير 
الفني ملنتخب الربازيل لكرة القدم، تيتي، 
رض��اه عن أداء العبيه أم��ام بوليفيا رغم 
شعوره باالستياء بسبب التعادل السلبي.

وقال تيتي، عقب املباراة التي أقيمت يف 

الباز، عىل ارتف��اع ثالثة آالف و600 مرت: 
“أنا س��عيد باألداء، لكنني مستاء بسبب 
النتيجة، رغم أن بوليفيا منتخب يش��كل 

صعوبة كبرة”.
وأك��د تيتي، الذي حج��ز منتخبه بطاقة 
التأه��ل لروس��يا يف وق��ت س��ابق م��ن 

التصفي��ات، أن “اللع��ب هن��ا يف الباز، 
وض��د فريق يف مكانة بوليفيا، يعد صعبا 
للغاية”، لذا توجه بالشكر لجهازه الفني 
والطبي ع��ىل االس��تعداد للمب��اراة، ما 

خفف من تأثر االرتفاع عىل الفريق.
وامت��دح تيتي، حارس بوليفي��ا، كارلوس 
المب��ي، ال��ذي تص��دى لع��دة هجامت 

للسيليساو.
وأوضح أنه يف لحظة من الش��وط الثاين، 
ب��دا معجب��ا ب��أداء المبي، رغ��م غضبه 
الش��ديد ألنه يحول دون دخول أهداف 

الربازيل املرمى.
وأش��ار تيتي إىل انه مل يح��دد بعد قامئة 
الالعب��ني، الذين سيس��تدعيهم ملونديال 
روسيا، مربزا أنه ال يزال يتبقى الكثر من 

الوقت التخاذ قرارات يف هذا الشأن.
وقب��ل جولة عىل نهاية التصفيات، تنفرد 
الربازيل بالصدارة ب�38 نقطة، ومن املقرر 
أن تستضيف تش��ييل، الثالثاء املقبل، يف 

الجولة األخرة.

)وكاالت(: كان جاريث ساوثجيت مدرب 
إنجل��رتا رصيحا حول مكان��ة فريقه بني 
منتخبات كرة القدم، بعد فوز غر مقنع 
-1صفر عىل س��لوفينيا منحها التأهل إىل 

النهائيات الخميس.
وحتى بع��د أن نجح ه��اري كني يف هز 
الش��باك يف الدقيقة الرابع��ة من الوقت 
املحتس��ب بدل الضائع كان من املمكن 
أن تقابل الجامهر ضامن تأهل منتخب 
بالده��ا بصيح��ات االس��تهجان باس��تاد 
وميب��يل. وافتق��ر فري��ق ش��اب إلنجلرتا 
للذكاء وه��و نفس االنتق��اد الذي وجه 
للفريق خالل التصفيات الس��هلة التي مل 

تبعث عىل التفاؤل.
وقال س��اوثجيت، الذي توىل املس��ؤولية 
خلفا لس��ام آالردايس بعد مباراة واحدة 
من املجموعة السادس��ة، إن األهم اآلن 
هو اكتامل الهدف األول وهو التأهل إىل 

النهائيات يف روسيا.
وأض��اف للصحفيني: “املب��اراة أوضحت 
مكانن��ا. ه��ل كان األداء ال��ذي نتمناه؟ 

بالطبع ال”.
وأكم��ل: “أعتق��د أن الجامه��ر أرادت 
واالستمتاع.  األهداف  ومشاهدة  املجيء 
بالتأكي��د وب��دون تفك��ر كان ميكننا أن 
نلعب بش��كل أفض��ل. تعلم م��ا تتمناه 
وما هو املنطقي”. وتابع: “هل سنتحول 
إىل إس��بانيا يف مثانية أشهر؟ ال لن نفعل. 
إسبانيا متلك تشكيلة مليئة بالعبني فازوا 
ب��دوري أبطال أوروب��ا وبطوالت دوري. 

ال منل��ك العبني اثبتوا أنفس��هم عىل هذا 
املستوى”.

وواص��ل: “لكنا اآلن منل��ك فرصة اللعب 
يف كأس الع��امل. ولهذا كان من الرضوري 
أن نتأهل”. ويف وج��ود العبني مثل كني، 
الذي أحرز 11 هدفا يف 22 مباراة دولية، 
ومارك��وس راش��فورد مهاجم مانشس��رت 
يونايتد الش��اب ودي��يل آيل زميل كني يف 
توتنهام هوتسبر، الذي مل يلعب بسبب 
اإليق��اف، فإن انجلرتا متلك مجموعة من 

املواهب املتميزة.
وهناك إشارات أخرى إىل وجود مواهب 
مب��رة يف املنتخبات األصغر س��نا لكن 
س��اوثجيت أش��ار إىل الحاج��ة للتح��يل 
بالصرب. وقال: “هم مجموعة من الالعبني 
الشبان ويقدمون كل ما لديهم للمنتخب 

وسيتطورون يف السنوات املقبلة”.
وأضاف يف إش��ارة إىل خيب��ة أمل إنجلرتا 
من��ذ الفوز بلقبها الوحي��د الكبر عندما 
نال��ت كأس العامل ع��ىل أرضها يف 1966: 
“ه��م يعان��ون م��ن آث��ار 25 أو 30 أو 
40 عاًم��ا )من اإلخفاق��ات يف البطوالت 

الكبرة( وال دخل لهم يف ذلك”.
وتاب��ع: “يف بع��ض النواح��ي رمب��ا هم 
مجموع��ة من الش��بان غ��ر الجاهزين. 
رغبتي وطريقت��ي املثالية يف اللعب وما 
نريد فعله يف العام املقبل رمبا هام أمران 

مختلفان”.
وبين��ام يوح��ي األداء بأن��ه بعي��د عن 
املرغوب فإن إنجل��رتا نجحت يف التطور 

فيام يخص تس��جيل األه��داف املتأخرة 
خ��الل ه��ذه التصفيات فأح��رزت قرب 
النهاي��ة يف فوزه��ا خ��ارج ملعبه��ا عىل 
س��لوفاكيا ثم هدف التعادل عن طريق 
كني ضد أس��كتلندا وأخرا هدفه باستاد 

وميبيل.
وقال س��اوثجيت: “نضط��ر للبحث عن 
س��بل لتحقيق الفوز بأن نكون أكرث ذكاء 
ألن األمور ال تسر بسالسة. لكننا منلك من 
يستطيع تس��جيل األهداف. نحن فريق 
يس��جل أهدافا متأخرة وال تهتز ش��باكه 
به��ا وهو ما يتحول إىل فكرة أساس��ية”. 
وفيام يتطلع س��اوثجيت إىل كأس العامل 
فإن نظره رسيتش��كو كاتانيتش قال بعد 
املب��اراة إنه س��يرتك منصب��ه بعد تقلص 

آمال سلوفينيا يف التأهل.

األرجنتين في خطر 

مباراة بوليفيا ال إنسانية

إنجلترا ليست إسبانيا 

موقف االرجنتين يزداد تعقيداً 

نيمار دا سيلفا

جاريث ساوثجيت

)وكاالت(: أعرب يواكيم لوف، املدير الفني للمنتخب 
األملاين، عن سعادته باالنتصار )1-3( عىل أيرلندا 

الشاملية، يف الجولة التاسعة من التصفيات املؤهلة 
ملونديال روسيا، وحسم التأهل إىل الحدث العاملي. 

وقال لوف: “أنا راض، لقد ضاعفنا النتيجة برسعة كبرة، 
وتفادينا ما حدث أمام التشيك، حني تقدمنا مبكرًا 

وفشلنا يف السيطرة عىل املباراة، وهذا مل يحدث اليوم”. 
وأضاف: “لقد شعرت أن كل يشء عىل أرض امللعب 
تحت سيطرتنا، يف الشوط الثاين، وذلك عندما لعبنا 

ببطء قلياًل”. وتحدث صاحب الهدف األول للامكينات، 
سباستيان رودي، قائاًل: “الهدف كان مهاَمً جًدا، سيطرنا 

عىل املباراة منذ البداية وحتى النهاية.. سنذهب 
لروسيا من أجل الحفاظ عىل لقبنا”. وواصلت املاكينات 

االنتصارات للمباراة التاسعة عىل التوايل يف التصفيات، 
محتلًة صدارة املجموعة الثالثة برصيد 27 نقطة، بفارق 

8 نقاط عن الوصيف، أيرلندا الشاملية.

)وكاالت(: أبرز املدير الفني ملنتخب باراجواي لكرة 
القدم، فرانسيسكو أريس، أهمية الفوز عىل كولومبيا 

بهدفني لواحد، يف الدقائق األخرة من املباراة التي 
جمعت بينهام، لحساب الجولة قبل األخرة من 

تصفيات أمريكا الجنوبية، املؤهلة ملونديال روسيا 
.2018

جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقب املباراة، التي 
قلبت فيها باراجواي تأخرها بهدف، أحرزه راداميل 
فالكاو )79(، إىل فوز بهدفني، حمال توقيع أوسكار 

كاردوزو )88(، وأنطونيو سانايريا )92(. وأوضح 
أريس: “كنا نتوقع أنها ستكون مباراة مكثفة وصعبة، 
ومليئة بالندية، ولكننا مل نتصور أنها ستكون مؤثرة، 
مثلام حدث يف نهايتها، حققنا فوزا هاما يف الدقائق 

األخرة أمام فريق كبر”. وأقر بأن باراجواي مل 
تكن منظمة، عندما دخل هدف يف مرماها، لكنها 

استعادت التألق يف الدقائق األخرة، معربا عن بالغ 
سعادته وتأثره بالفوز، كام أشاد بالعبي فريقه.
وال تزال األمور مشتعلة يف التصفيات، حيث مل 

يضمن أي منتخب التأهل للمونديال، سوى الربازيل 
املنفردة بالصدارة، بينام تتنافس أوروجواي )28 

نقطة( وتشييل )26( وكولومبيا )26( إضافة لبرو، 
واألرجنتني )25(، ومن خلفهام باراجواي )24(، عىل 

التأهل إىل روسيا.

)وكاالت(: يخضع 
األوروجواياين لويس سواريز، 

مهاجم برشلونة اإلسباين، 
لعملية جراحية يف شهر 

نوفمرب املقبل إلزالة كيس 
زاليل من ركبة قدمه اليمنى.
وذكرت صحيفة “سبورت” 

اإلسبانية أن سواريز ال يقدم 
املستويات املعهودة منه خالل املوسم الجاري وذلك 

بسبب وجود كيس زاليل يؤثر عىل حركته داخل 
امللعب، ولذلك فإنه سيخضع لعملية جراحية مطلع 

شهر نوفمرب املقبل تزامنا مع التوقف الدويل.
وأوضحت الصحيفة أن منتخب أوروجواي بات قريًبا 

من التأهل بصورة مبارشة لبطولة كأس العامل يف 
روسيا 2018 وبالتايل فإن التوقف املقبل سيكون من 

أجل خوض مباريات ودية وسيستغل الالعب فرتة 
التوقف للقيام بالعملية التي ستبعده عن املالعب 

فرتة ترتاوح بني 3-2 أسابيع فقط.
و؛كدت الصحيفة أن بهذه الطريقة لن يغيب 

الالعب سوى مباراة ليجانيس يف الدوري اإلسباين 
وقد يكون جاهزا يف مباراة يوفنتوس بالجولة 

الخامسة من دور املجموعات يف دوري أبطال 
أوروبا.

ومل يسجل سواريز سوى هدفني فقط خالل املوسم 
الجاري ضد إسبانيول وجرونا يف الدوري اإلسباين 
وال يبدو أن إرنستو فالفردي يثق يف قدرات باكو 

ألكاسر ليكون بديله، إذ مل يشارك أساسيا سوى قي 
مبارة ريال بيتيس فقط يف الجولة األوىل من الليجا.

ارتياح ألماني

نهاية دراماتيكية 

عملية جراحية لسواريز
نقطة مهمة

)وكاالت(: يرى املهاجم األوروجواياين 
إدينسون كافاين أن منتخب بالده 

حصد نقطة “مهمة” عقب تعادله 
السلبي أمام فنزويال يف الجولة قبل 

األخرة من تصفيات أمريكا الجنوبية 
املؤهلة ملونديال 2018 يف روسيا.

ورصح مهاجم باريس سان جرمان 
عقب املباراة التي أقيمت يف فنزويال: 

“مل نتمكن من الفوز ولكننا حصدنا 
نقطة مهمة وعلينا مواصلة العمل. 

مباراة الجولة األخرة عىل أرضنا 
ستكون حاسمة”.

وبالنقطة التي حصدتها أوروجواي 
أمس يصبح رصيدها 28 نقطة 

وتحافظ عىل الوصافة لكن يتأجل 
حسم تأهلها لكأس العامل إىل الجولة 

األخرة حينام تستضيف بوليفيا 
الثالثاء املقبل. وعن مواجهة فنزويال 

قال كافاين هداف تصفيات أمريكا 
الجنوبية بتسعة أهداف: إنها كانت 

“صعبة” وفنزويال بذلت مجهودا 
للفوز باملباراة. وودعت فنزويال 

يف وقت سابق من التصفيات حلم 
التأهل للمونديال إذ أنها مل تحقق 

الفوز سوى مرة واحدة لتتذيل 
الرتتيب بتسع نقاط. وباستثناء 

الربازيل، مل يضمن أي منتخب يف 
تصفيات أمريكا الجنوبية التأهل 

لروسيا 2018 حتى اآلن.

لويس سواريز
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“البحرين الوطني” يعلن عن 22 فائزا بجوائز “ادخار”
املنام���ة – البحري���ن الوطن���ي: اأعلن بنك 
البحرين الوطني عن اأ�شماء الفائزين باجلوائز 
النقدية الأغ�شط�س من برنامج ادخار الوطني، 
اإذ من���ح البنك 22 جائ���زة نقدية يومية بقيمة 

3.000 دوالر لكل فائز. 
ودعا البنك اإلى زيارة ح�شابات التوا�شل 
nbbs -“  الالجتماع���ي التابع���ة للبنك عل���ى

cial@” ملعرفة اأ�شماء الفائزين.
ويوف���ر برنامج ادخ���ار الوطني يف ن�شخته 
اجلدي���دة للع���ام 2017 للعمالء م���ن اأ�شحاب 
ح�شاب���ات االدخ���ار فر����س للف���وز مبجموع���ة 
وا�شعة من اجلوائز ال�شّيقة والتي ت�شم جوائز 
نقدية، و�شبائك ذهب، و�شقتني فاخرتني يف 

جزر اأمواج، وفيال فاخرة يف الرفاع فيوز. 
و�شيتم تقدمي اجلوائ���ز النقدية اليومية 

يف كل من االأ�شه���ر : اأبريل، يونيو، اأغ�شط�س، 
اأكتوب���ر 2017. كم���ا �شت�ش���م جوائ���ز ادخار 
الوطن���ي التي يتم ال�شح���ب عليها: 4 �شبائك 
ذه���ب ت���زن كل منه���ا رب���ع كيلوغ���رام  يف 
االأ�شه���ر: ماي���و، يولي���و، نوفم���ر 2017، و4 
جوائ���ز كرى ت�شمل �شقتني فاخرتني يف جزر 
اأم���واج، و�شبيكتني ذهبيت���ني تزن كل منهما 
كيلوغرام واحد يف �شه���ر �شبتمر 2017، و3 
جوائ���ز �شخمه ت�شم���ل فيال فاخ���رة يف الرفاع 
في���وز، و�شبيكتني ذهبيتني ت���زن كل منهما 

كيلوغرام يف �شهر دي�شمر 2017.
وللتاأهل للفوز باجلوائز النقدية اليومية 
و�شبائ���ك الذهب يجب على اأ�شحاب ح�شابات 
االدخار احلفاظ عل���ى متو�شط ر�شيد �شهري 
بح���د اأدنى يبلغ 50 دين���ارا. اأما العمالء الذين 

ميتلكون متو�شط ر�شيد �شهري يبلغ 1.000 
دين���ار واأك���ر ف�شيتاأهل���ون لل�شحوبات على 
اجلوائ���ز النقدي���ة اليومية و�شبائ���ك الذهب، 
باالإ�شاف���ة اإل���ى اجلوائز الك���رى التي ت�شم 
بينم���ا  اأم���واج.  ج���زر  �شقت���ني فاخرت���ني يف 
�شيتاأه���ل العم���الء الذين ميتلك���ون متو�شط 
ر�شي���د �شه���ري يبل���غ 3.000 دين���ار واأك���ر 
لل�شحوب���ات عل���ى جميع اجلوائ���ز، مبا يف ذلك  

الفيال الفاخرة يف الرفاع فيوز. 
يذك���ر اأن���ه ال توج���د هن���اك اأية اإج���راءات 
اأو متطلب���ات اإ�شافي���ة للعم���الء للدخ���ول يف 
ال�شحوبات ال�شهرية، فجميع ح�شابات التوفري 
وموج���ة االدخ���ار التي حتافظ عل���ى متطلبات 
احل���د االأدنى للر�شيد ت�شب���ح موؤهلة تلقائيا 

للفوز باجلوائز.  

“بيتك البحرين”: عادل سريع أول فائز بشقة في “مراسي”

بورشه تطرح نسخة جديدة من “باناميرا” تولد 680 حصاًنا 

املنام���ة - بيتك: اأعلن بي���ت التمويل الكويتي 
– البحري���ن عن فوز عادل حمم���د �رسيع باأول ال�شقق 
الفاخ���رة يف مرا�شي البحرين، وذل���ك يف اأعقاب اإجراء 
ال�شحب الث���اين الأحدث احلم���الت الرتويجية التابعة 
حل�شاب التوف���ري اال�شتثماري )لب�ش���ارة( الأغ�شط�س 

.2017
واأج���ري ال�شحب يوم االأربعاء املوافق 6 �شبتمر 
2017 باملق���ر الرئي�س لبيت التموي���ل الكويتي – 
البحري���ن يف مرك���ز البحرين التج���اري العاملي حتت 
اإ����رساف وزارة ال�شناعة والتج���ارة وال�شياحة بح�شور 

عدد من اأع�شاء الفريق االإداري للبنك.
وبهذه املنا�شبة، قال املدير التنفيذي ورئي�س 
التموي���ل  بي���ت  لالأف���راد يف  امل�رسفي���ة  املجموع���ة 
الكويت���ي – البحري���ن خالد رفيع: “اإن���ه ملن دواعي 
�رسورنا اأن نبارك لعادل �رسيع، الفائز بال�شحب الثاين 
من حمل���ة ح�ش���اب التوف���ري اال�شتثم���اري )لب�شارة( 
اجلديدة، ونتمنى اأن يبارك اهلل له ويهناأ بال�شكن يف 

مرا�شي البحرين”. 
وذك���ر اأنه “الى جان���ب فوز �رسي���ع ب�شقة فاخرة 
يف اإح���دى اأهم واأك���ر امل�شاريع العقاري���ة املرموقة 
باململك���ة، فاإن���ه �شيتمكن كذلك م���ن دخول �شاطئ 
مرا�ش���ي البحرين، ال���ى جانب اأنه �شيحظ���ى ب�شهولة 
الو�شول ملجمع مرا�شي جالريي���ا عند اكتمال اأعمال 

البناء والت�شييد التابعة له”.
واأ�شاف: “نتمنى حظاً اأوفر للجميع يف ال�شحوبات 
املقبل���ة، فمازال���ت هناك 8 �شقق فاخ���رة الى جانب 
العديد من اجلوائز ال�شهرية النقدية القّيمة بانتظار 

املحظوظني اجلدد عل���ى مدى االأ�شهر القادمة باإذن 
اهلل تعال���ى، وعلي���ه فاإن���ه ُي�شعدنا اأن ندع���و اجلميع 
لزيادة مدة وحج���م ا�شتثماراتهم معنا لزيادة فر�س 

ربحهم جلوائزنا القّيمة”.
ومن هذا امُلنطلق، اأع���رب الفائز ب�شقة مرا�شي 
البحرين ع���ن �شعادته الكبرية باحل�شول على ال�شقة 
الفاخ���رة يف ه���ذا امل����رسوع الراق���ي. وق���ال: “الفوز 
باجلائزة الكرى هو مبثابة )احللم( الذي طاملا كنت 
اأمتناه من���ذ بداية ادخاري يف ح�شاب “لب�شارة”، وهي 
بالتاأكي���د �شع���ادة ال ميك���ن و�شفه���ا. اأود اأن اأ�شكر 
اإدارة بي���ت التمويل الكويت���ي – البحرين على اإتاحة 
هذه الفر�ش���ة، واأن�ش���ح اجلميع باالدخ���ار ليتمكنوا 
م���ن الفوز مبثل ه���ذه اجلوائز القّيم���ة التي يوفرها 

احل�شاب.”
ويف احلمل���ة �شيحظ���ى 9 فائزي���ن بجوائز كرى 
عب���ارة ع���ن �شق���ق فاخ���رة يف مرا�شي البحري���ن، اأحد 
امل�شاري���ع الرائدة يف دي���ار املح���رق، باالإ�شافة الى 
ح�ش���ول 85 فائ���زاً اخ���راً عل���ى جوائ���ز نقدي���ة يبلغ 
جمموعه���ا 140،000 دوالر وت�شتم���ل عل���ى جائ���زة 
نقدي���ة ك���رى بقيم���ة 50،000 دوالر ع���الوة عل���ى 
جائزت���ني بقيم���ة 10،000 دوالر واآخري���ني بقيم���ة 
5،000 دوالر وكذل���ك �شيح�ش���ل 40 فائ���زاً عل���ى 
1،000 دوالر ل���كل منهم. كما �شيحظى 10 فائزين 
م���ن كل فئ���ة من فئ���ات “لب�ش���ارة” اخلا�ش���ة، وهي 
“ن�شائن���ا وعيالن���ا ومدخرينا وبطاقاتن���ا”، على مبلغ 

500 دوالر لكل منهم.

املنامة - بور�شه: عززت بور�شه نطاق �شياراتها 
ذات الدفع املختلط عر طرح ن�شخة قمة جديدة من 
“بانامريا  ا�شم  حتمل  توريزمو”  �شبورت  “بانامريا 

توربو اإ�س اإي-هايريد �شبورت توريزمو”.
االأول  حم��رك��ني،  العتيدة  ال�شيارة  وتت�شمن 
اأربعة  �شعة   ”V“ �شكل  على  اأ�شطوانات  ثماين  من 
كهربائي،  وال��ث��اين  ت��ورب��و  �شاحني  م��ع  ل��ي��رتات 
 500( ح�شاناً   680 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  ق��وة  ي��ول��دان 
نيوتن-مرت عند   850 يبلغ  كيلوواط( وعزم دوران 
الُدنيا. تلك  دورات حمرك تكاد ال تتخطى حدودها 
 100 اإلى  �شفر  من  الت�شارع  لل�شيارة  تتيح  القوة 
�رسعة  اإل��ى  و�شوالً  ث��واٍن،   3.4 غ�شون  يف  كلم/�س 
ذل��ك،  اإل��ى  اإ���ش��اف��ة  ك��ل��م/���س.   310 تبلغ  ق�شوى 
ت�شتطيع اأقوى ن�شخة من “�شبورت توريزمو” اجتياز 
الكهربائية  الطاقة  49 كلم على  اإلى  م�شافة ت�شل 
متيز  ينح�رس  وال  حملية.  انبعاثات  دون  من  فح�شب 
�شمن  املختلط  الدفع  ذات  هذه  ال�شالون  �شيارة 
الريا�شي  االأداء  بني  حتققه  الذي  بالتوازن  فئتها 
اأي�شاً مب�شتوى متقدم  والفعالية فح�شب، بل تزخر 
من العملية اأثناء اال�شتخدام اليومي بف�شل مفهوم 
ن�شق  على  للمقاعد  برتتيب  يحفل  الذي  ت�شميمها 
حافة حتميل  اأمتعة كبري ذي  �شندوق  وغطاء   1+4

متدنية وحجم اأكر.

سرعة مذهلة
كما هو احلال يف ن�شخة القمة 

ال�شالون  “بانامريا”  ط��راز  من 
بور�شه  ت�شتعر�س  الريا�شي، 
الكامن  املذهل  االأداء  جم��دداً 
املختلط  الدفع  تكنولوجيا  يف 
“�شبورت  ط�����راز  خ����الل  م���ن 

ف��اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  توريزمو”. 
التعزيز امُل�شتخدمة يف “بانامريا توربو اإ�س اإي-

الرباعي  الدفع  ذات  توريزمو”،  �شبورت  هايريد 

�شيارة  من  ُم�شتقدمة  التجاري،  لالإنتاج  املخ�ش�شة 
الريا�شية   Spyder  918 �شبايدر”   918“ بور�شه 
اخلارقة. بناًء لذلك، عند دورات متدنية تبلغ 1،400 
توربو  �شاحني  مع   V8 حم��رك  يولد  فح�شب،  د/د 
)550 ح�شان/404 كيلوواط( واملحرك الكهربائي 
ال����دوران  ع���زم  ك��ي��ل��وواط(  ح�شان/100   136(

االأق�شى لنظام الدفع، وهو 850 نيوتن-مرت. 
يف  امُلندمج  االق��رتان  ف�س  بجهاز  التحكم  يتم 
كهروميكانيكي  باأ�شلوب  املختلط  الدفع  وح��دة 
ما   ،ECA كهربائي”  قاب�س  “ُم�شِغل  بوا�شطة 
للركاب.  اأكر  وراحة  اأق�رس  ا�شتجابة  اأوقات  ي�شمن 
ثماين  من  التع�شيق  �رسيعة  ترو�س  علبة  وُت�شتخدم 
ن�شط  رباعي  دف��ع  نظام  اإل��ى  القوة  لنقل  �رسعات 

.PTM ”قيا�شي “نظام بور�شه للتحكم بالدفع

تصميم فريد 
تزخر “بانامريا توربو اإ�س اإي-هايريد �شبورت 
“بانامريا”  من  الثاين  اجليل  بابتكارات  توريزمو” 
بور�شه  ق��ي��ادة  “مق�شورة  �شمنها  وم���ن  ك��اف��ة، 
 Porsche Advanced Cockpit املتطورة” 
توجيه  ونظام  الثورية  امل�شاندة  واأنظمة  الرقمية 
املحور اخللفي االختياري. كما متتد الئحة االبتكارات 
فريد �شمن هذه  ال�شقف  على  هواء  عاك�س  لت�شمل 
ال�����ف�����ئ�����ة م���ن 

اأوتوماتيكياً  فتحه  بزاوية  التحكم  يتم  ال�شيارات، 
واإع���دادات  القيادة  حلالة  وفقاً  زواي��ا  ث��الث  �شمن 
ي�شل  اإ�شافياً  �شفلياً  دفعاً  يولد  بحيث  ال�شيارة، 
�رسعة  اأن  وطاملا  اخللفي.  املحور  على  كلغ   50 اإلى 
ال�شيارة اأقل من 170 كلم/�س، يبقى عن�رس التوجيه 
نظام  يف  رئي�س  عن�رس   - ال��ه��وائ��ي  الديناميكي 
يف   -  PAA الن�شطة”  الهوائية  بور�شه  “دينامية 
و�شعيته امُلنكم�شة بزاوية 7- درجات ُم�شِكالً بذلك 
ال�رسعة  تتخطى  اإن  ما  لكن  ال�شقف،  خلط  ام��ت��داداً 
ال�شقف  ه��واء  عاك�س  ينتقل  حتى  كلم/�س؛   170
بزاوية  الريا�شي  االأداء  و�شعية  اإل��ى  اأوتوماتيكياً 
يف  اأي�شاً  الو�شعية  هذه  اتخاذ  يتم   - واح��دة  درجة 
بال�س”  و”�شبورت   Sport “�شبورت”  اإع����دادْي 
Sport Plus بدءاً من �رسعة 90 كلم/�س - ما ُيعزز 

ثبات ال�شيارة وديناميتها اجلانبية. 

تجهيزات قياسية تتضمن مكابح سيراميك
تتوفر بور�شه “بانامريا توربو اإ�س اإي-هايريد 
التجهيزات  من  غنية  مبجموعة  توريزمو”  �شبورت 
ال�شرياميك  من  بور�شه  “مكابح  ت�شمل  القيا�شية، 
بور�شه  و”نظام  االأداء  متقدمة   PCCB امُلرَكب” 
للتحكم الديناميكي بالهيكل” PDCC االإلكرتوين 
“نظام  مع  جانبياً  ال�شيارة  ج�شم  انحناء  من  للحد 
 PTV Plus بال�س”  ال��دوران  عزم  لتوجيه  بور�شه 
الئحة  ومتتد  اخللفي.  التفا�شلي  ال��رت���س  لقفل 
التجهيزات القيا�شية لت�شمل “م�شاعد 
مقود بال�س”، عجالت من خليط 
بو�شة   21 قيا�س  املعادن 
توربو”   911“ بت�شميم 
“ُرزمة   ،Turbo  911
ومكيف  كرونو”،  �شبورت 
تكون  عندما  يعمل  ه���واء 

ال�شيارة متوقفة. 

“خدمات تويوتا” في المنامة والرفاع تستقبل الزبائن الجمعة

“إل جي” تطور منتجات المنازل الذكية

“ستاربكس” تستقبل الخريف بـ “بمبكين سبايس التيه”

املنامة - اإبراهي���م خليل املوؤيد: اأعلنت 
�رسكة اإبراهي���م خليل كان���و، الوكيل احل�رسي 
ل�شي���ارات “تويوت���ا” يف مملك���ة البحرين اأن 
مراك���ز خدمات “تويوت���ا” يف املنامة والرفاع 

�شتكون مفتوحة للعمالء اأيام اجلمعة. 
وتاأت���ي اخلط���وة �شم���ن اال�شرتاتيجي���ة 
التي تتبعها تويوت���ا البحرين لتزويد العمالء 
باخلدم���ات التي ت�شم���ن راحته���م وت�شيف 

قيمة كبرية لتجربتهم ال�رسائية.
و�شتبق���ى مراكز خدم���ات تويوتا فرعي 
املنامة والرف���اع الواقعة على �شاريخ ال�شيخ 

حمم���د و�ش���ارع الرف���اع مفتوحة ط���وال اأيام 
االأ�شب���وع م���ن ال�شاعة ال����7 �شباح���اً وحتى 6 

م�شاًء.
وتوفر مراكز خدم���ات تويوتا املتطورة 
واملع���دات  التقني���ات  باأح���دث  وامل���زودة 
خدم���ات عالية اجل���ودة بزم���ن قيا�شي. وهي 
م�شمم���ة لتك���ون مبثابة حمطة واح���دة توفر 
العدي���د م���ن اخلدم���ات املوثوق���ة وال�شاملة 
كال�شيانة، توفري قطع الغيار، وخدمات طالء 
ال�شي���ارات وبيع االك�ش�ش���وارات اخلا�شة بها 

وغريها الكثري. 

اإلكرتونيك����س،  ج���ي  اإل  �رسك���ة  تعم���ل 
الرائ���دة يف قط���اع االإلكرتوني���ات واالأجه���زة 
املنزلية بخطى حثيثة نحو التمهيد مل�شتقبل 
ترتابط فيه االأجهزة من خالل تطوير عدد من 
املنتجات املتقدمة بديهية اال�شتخدام تتيح 
مل�شمم���ي املنازل وامل�شتخدم���ني الو�شول 

اإلى منط حياة اأكر راحة.
ويوًم���ا بعد ي���وم ن�شه���د اإط���الق اأجهزة 
جدي���دة اأك���ر ذكاء تتكامل لتك���ون منظومة 
ذكية تق���ّرب اإلى الواقع حل���م املنزل الذكي 

الذي تخيلنا منذ اأزمنة طويلة. 
وتعم���ل اأجه���زة “اإل ج���ي” االإلكرتوني���ة 
الذكية امل�شممة لتلبي���ة حاجات امل�شتخدم، 
واملجهزة بق���درات التعلم العميق، على جمع 
البيان���ات با�شتخ���دام احل�شا�ش���ات املختلفة 
لتكد�شه���ا عل���ى ال�شب���كات ال�شحابي���ة ع���ر 
لتحلله���ا  ف���اي  واي  الال�شلك���ي  االت�ش���ال 
به���دف الو�شول اإل���ى فهم اأف�ش���ل لعادات 
امل�شتهلك���ني وحاجاته���م. وتوف���ر االأجه���زة 
للم�ش���كالت  جدي���دة  حل���واًل  للم�شتخدم���ني 
الت���ي يواجهونها يومًيا ا�شتن���اًدا اإلى حتليل 

تل���ك البيان���ات. وق���ال رئي�س �رسك���ة اإل جي 
اإلكرتونيك����س اخللي���ج يونغ جي���ون ت�شوي: 
يتوقع امل�شتهلكون الي���وم اأن توفر االأجهزة 
اإمكانات التحكم ع���ن بعد، العتماد التقنيات 
الت���ي تتي���ح له���م الو�ش���ول اإل���ى البيانات 
وا�شتك�ش���اف االأخط���اء واإ�شالحه���ا و�شيان���ة 
االأجهزة، وتوفر لهم االأدوات الذكية املت�شلة 
باالإنرتنت ن�شائح ع���ن كيفية توفري الطاقة 
وزي���ادة الراحة وحت�ش���ني االأداء ا�شتناًدا اإلى 
تاري���خ كل منه���م وطريق���ة حيات���ه، فتنق���ل 

منازلهم وحتى حياتهم اإلى امل�شتقبل. 
وق���ال مدير العملي���ات يف ق�شم االأجهزة 
املنزلي���ة يف جمموع���ة عبداجلب���ار الكوهج���ي 
�شاجني���ف اأوا�شت���ي: “لطاملا كان���ت اإل جي 
متفانية يف ت�شميم وتقدمي خدمات ومنتجات 
موف���رة للطاقة الت���ي ت�شتجي���ب للتوقعات 

اجلديدة للعمالء”.
متقدم���ة  ج���ي  اإل  “تعت���ر  واأ�ش���اف: 
باأجهزته���ا الذكية املتمركزة على امل�شتخدم 
وبخوا�شه���ا اجلديدة لتعزيز جتربة العمالء يف 

املنازل الذكية”. 

اأعلن����ت  “�شتاربك�����س”:   - املنام����ة 
“�شتاربك�����س”، عن ا�شتقباله����ا ف�شل اخلريف 
باإع����ادة تقدمي م�رسوبه����ا املو�شم����ي املف�شل، 
مقاهيه����ا  جمي����ع  التي����ه، يف  �شباي�����س  مببك����ن 
املنت�����رسة يف منطق����ة ال�����رسق االأو�ش����ط و�شم����ال 
افريقيا، لتتيح لزبائنها فر�شة التمتع باملذاق 

املميز لهذا امل�رسوب. 
و�شرتاف����ق اإع����ادة اإط����الق م�����رسوب مببكن 
�شباي�س التيه مع اإطالق م�رسوب ت�شاي تي التيه 

اجلديد.
ويتك����ون م�رسوب مببك����ن �شباي�����س التيه، 
ال����ذي حظي من����ذ اإطالق����ه ب�شعبية كب����رية لدى 
ع�شاق القهوة من جمي����ع اأنحاء العامل، من مزيج 
رائ����ع م����ن نكه����ات اخلري����ف املمي����زة كالقرفة 
فط����رية  وتواب����ل  والقرنف����ل  الطي����ب  وج����وزة 
اليقطني، ي�شاف اإلى قهوة اال�شر�شو اللذيذة 

وتعلوه طبقة م����ن الكرمي����ة املخفوقة املحالة. 
وي�شف����ي ه����ذا امل�����رسوب الغني حلظ����ات دفء 

تبعث على اال�شرتخاء يف اأيام اخلريف الباردة.
وبهذه املنا�شب����ة، قالت املديرة االإقليمية 
ل����دى  االجتماعي����ة  وامل�شوؤولي����ة  لالت�ش����االت 
“�شتاربك�س” ال�����رسق االأو�شط و�شمال افريقيا، 
رنا �شاهني: “يالح����ظ الكثريون اأن بداية ف�شل 
اخلري����ف تك����ون مع انخفا�����س درج����ات احلرارة 
وتغ����ري لون اأوراق االأ�شجار. اأم����ا بالن�شبة لزبائن 
)�شتاربك�س(، ف����اإن ف�شل اخلريف ال يبداأ اإال مع 
اأول ر�شف����ة من م�����رسوب مببك����ن �شباي�س التيه. 
ونح����ن نعيد تقدي مهذا امل�رسوب اللذيذ يف هذا 
الوق����ت م����ن كل ع����ام مدفوعني ب����ردود الفعل 
االإيجابي����ة الت����ي نتلقاه����ا حوله عام����اً بعد عام. 
وياأت����ي م�����رسوب ت�شاي ت����ي التي����ه اجلديد هذه 
ال�شنة لي�شيف طعًما مميًزا لدى حمبي ال�شاي”.
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اأجل �صناع فيلم “اجلزيرة” الإعداد للجزء الثالث 
من الفيلم امللحم���ي الذي حقق جناحات كبرية خالل 
عر����ض اجل���زء الأول والث���اين، منه ب�صب���ب ارتباطات 

النجم اأحمد ال�صقا بفيلمني وم�صل�صل جديد. 

التح�ص���ريات  كل  العم���ل  طاق���م  واأرج���اأ 
وال�صتع���دادات ب�صب���ب ان�صغال بط���ل الفيلم اأحمد 
ال�صقا بفيلم “�رسي للغاية” وفيلم “خط النار” الذي 

يبداأه قريًبا
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  1918
�سقوط مدينة بريوت 
كان���ت حت���ت  الت���ي 
العثمانيني  �صيط���رة 
احللف���اء  اأي���دي  يف 
اأثناء احلرب العاملية 

الأولى.

 1919
ت���اأ����ص���ي�������ض ����رسك���ة 
ال����ط����ريان امل��ل��ك��ي��ة 
ال��ه��ول��ن��دي��ة وال��ت��ي 
ت��ع��ت��ر م����ن اأق�����دم 
�����رسك����ات ال���ط���ريان 

العاملة يف العامل.

 1949
ك����رد ف��ع��ل ع���ن ق��ي��ام 
ج���م���ه���وري���ة اأمل���ان���ي���ا 
الق�صم  يف  ال��ف��درال��ي��ة 
ال��غ��رب��ي م���ن اأمل��ان��ي��ا 
قيام  عن  ر�صميًّا  اأعلن 
ج���م���ه���وري���ة اأمل���ان���ي���ا 
ال���دمي���وق���راط���ي���ة يف 
ال��ق�����ص��م ال�����رسق��ي من 

اأملانيا.

 1950
يغزو  ال�صيني  اجلي�ض 
ويق�صي  التبت  اإقليم 
ع��ل��ى احل���ك���م ال���ذات���ي 
واحلركة الإنف�صالية يف 

الإقليم.

 1951
اإق���رار الد�صتور الليبي 
اجلمعي���ة  قب���ل  م���ن 
الوطنية الليبية مبدينة 
بنغازي واإن�صاء اململكة 
حتت  املتحدة  الليبي���ة 
اإدري����ض  املل���ك  ت���اج 

ال�صنو�صي.

7 أكتوبر

مسافات

فاطمـــة عبــدالرحيـــم: أرفـــض أن أقــّدم 
لجمهــوري أعمــال “سلــق بيــض”

ل تزال النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم 
ت�صري بخط���ى ثابتة للمحافظ���ة على ما قدمته 
م���ن اأعم���ال يف التلفزيون وامل����رسح كونت من 
ورائه���ا قاع���دة جماهريي���ة كب���رية يف اخلليج 

والوطن العربي.
يف  عبدالرحي���م  فاطم���ة  النجم���ة  اأك���دت 
حديثه���ا لالأنباء الكويتية اأنها تلقت بعد جناح 
م�صل�صلها الأخري “ممنوع الوقوف” الذي عر�ض 
يف رم�ص���ان املا�ص���ي على عدد م���ن القنوات 
اخلليجية العديد من الن�صو�ض الدرامية لكنها 
مل جتد نف�صها فيها لأنها تبحث عن “الكيف” 
ولي����ض “الكم”، وذلك حت���ى ل تخ�رس جمهورها 

الذي و�صفته بالكنز الثمني.

ع���ن  اعت���ذرت  اأنه���ا  فاطم���ة  وك�صف���ت 
امل�صارك���ة يف عمل م�رسحي عر����ض يف البحرين 
لرتباطاته���ا العائلية ولعدم اقتناعها بالن�ض 
ال���ذي قراأته فف�صلت العت���ذار عن امل�صاركة 
يف ه���ذه امل�رسحية، كا�صفة اأنها �صتعود خل�صبة 
امل�رسح قريًبا ول تريد اأن تتحدث عن تفا�صيل 
هذه العودة. و�صكرت النجمة البحرينية فاطمة 
عبدالرحي���م كل جمهوره���ا عل���ى دعم���ه له���ا 
�ص���واء يف م�صواره���ا الفن���ي اأو يف الدفاع عنها 
يف ال�صو�صي���ال ميدي���ا، واع���دة اإياهم بتقدمي 
الأف�ص���ل لهم يف الأيام املقبل���ة لأنها ترف�ض 
اأن تقدم له���م اأعمال “�صلق بي����ض” �صواء يف 

التلفزيون اأو امل�رسح.

األيام الثقافية الصينية تختتم فعالياتها

الثقافي����ة م�صاء  �صه����دت ال�صال����ة 
اأكتوب����ر   5 املواف����ق  اخلمي�����ض  الي����وم 
2017م ختام فعاليات “الأيام الثقافية 
ال�صيني����ة يف مملك����ة البحري����ن” والت����ي 
نّظمتها هيئة البحري����ن للثقافة والآثار 
بالتع����اون م����ع وزارة الثقاف����ة ال�صينية 

و�صفارة ال�صني يف البحرين.
وعل����ى خ�صب����ة ال�صال����ة الثقافي����ة، 
قّدم����ت فرق����ة موؤ�ص�ص����ة “با�����ض اأوف����ر 
دان�ض” حفالً مزدوًج����ا للرق�ض املعا�رس 
احتوى على عر�ص����ني، الأول جاء بعنوان 
“الرق�صة املتاألقة” ومتحور حول جمال 
و�صحر ال�صحبة والرفقة، بينما جاء الثاين 
بعن����وان “�صين����غ يان����غ” ومتح����ور حول 
الثقاف����ة التقليدية ال�صينية. ومن خالل 
حركات الراق�ص����ني الر�صيقة واملفعمة 
باحليوية والطاقة، �رسد عر�ض “الرق�صة 
املتاألق����ة” حكاي����ة تع����ارف جمموعة من 
ال�صب����اب و�صل����ط ال�ص����وء عل����ى تط����ور 
العالق����ة فيما بينه����م لت�صب����ح �صداقًة 
دائم����ًة بف�صل معاين الثق����ة، امل�صاركة، 
الإن�صات، العطاء، وامل�صاعدة املتبادلة. 

اأما رق�صة “�صينغ يانغ” فا�صتدرجت اإلى 
ال�صال����ة الثقافية اأجم����ل مالمح الثقافة 
ال�صينية متج�ّص����دة يف عن�رس “ال�صجرة”، 
التي تعد رم����ًزا �صينيًّا يعّر عن الوجود 
ومكّر�����ض لفل�صف����ة احلياة، بن����اء الذات 
والر�صا عن النف�ض. وا�صتلهمت حركات 
الرق�ض يف هذا العر�ض من لوحة للفنان 
الأ�صع����ار  م����ن  وكذل����ك  غونزهن����غ”  “ُو 

ال�صينية: “زهور حر �صجرة اخلوخ”.
الأي����ام الثقافي����ة ال�صينية  وكانت 
ق����د انطلقت ي����وم 27 �صبتمر املا�صي 
بتزامن مع يوم ال�صياحة العاملي واليوم 
وال�صت����ني  الثام����ن  ال�صين����ي  الوطن����ي 
يف م�����رسح البحري����ن الوطن����ي م����ع حف����ل 
ل”اأورك�ص����رتا م����اكاو ال�صيني����ة”. ومن 
خالل اأحلانها �صلطت الأورك�صرتا ال�صوء 
عل����ى ثقافة م����اكاو وقّدم����ت معزوفات 
الثقافت����ان  فيه����ا  متازج����ت  اأ�صيل����ة 
والغربي����ة بطريق����ة جدي����دة  ال�صيني����ة 

واأنيقة وفريدة من نوعها.
اأما ي����وم 3 اأكتوبر اجلاري فانتقلت 
الأي����ام الثقافي����ة ال�صيني����ة بن�صاطه����ا 

اإل����ى ال�صال����ة الثقافي����ة، حي����ث قدمت 
فرق����ة جن����وب ال�صني للغن����اء والرق�ض 
حف����الً راق�ًص����ا بعن����وان “ن�صي����م البح����ر 
الرتق����ايل”، ر�صمت من خالل����ه لوحات 
فني����ة ممي����زة نال����ت اإعج����اب اجلمهور. 
ال�صال����ة  ا�صتقبل����ت  اأكتوب����ر   4 وي����وم 
الثقافية اأي�ًصا حف����الً مو�صيقيًّا بعنوان: 
هونغ  جمعي����ة  ال�صاح����رة:  “الهارمون����كا 
كونغ للهارمونيكا” قدمته جمعية هونغ 
كونغ للهارمونيكا، واحلائزة على جوائز 

عاملية.
وخ����الل احلف����ل ا�صتمت����ع احل�ص����ور 
مبقاطع مفعمة باأنغ����ام اآلة الهارمونيكا 
�صل����ط م����ن خالله����ا العازف����ون ال�ص����وء 
على املو�صيق����ي التقليدي����ة ال�صينية، 
مو�صيق����ى هون����غ كون����غ للكنتو-ب����وب 
الأ�صيل����ة.  الهرموني����كا  ومو�صيق����ى 
الأم�صي����ة مقطوعات  وت�صم����ن برنام����ج 
مو�صيقية متنوعة وباأ�صماء فريدة مثل: 
“ق�ص����ة ع�ص����اق الفرا�ص����ة”، “اأ�ص����وات 
“ف�ص����ول  ماي����و”،  “موا�ص����اة  اجلب����ل”، 

الريح”، “حتت �صخرة الأ�صد” وغريه.

ـــــن الــــمــــواهــــب ــــد م ــــدي ــــع ـــك ال ـــل ـــم ـــي ي ـــن ـــري ـــح ـــب ــــن ال ــــف ال
مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي تحت شعار”#لنغرس_بسمة”... ماجدة سلطان:

اللجن���ة الإعالمي���ة – جائ���زة خال���د ب���ن حمد 
للم����رسح ال�صباب���ي: اأك���دت الفنان���ة البحريني���ة 
القدي���رة ماجدة �صلطان اأن جائ���زة خالد بن حمد 
للم����رسح ال�صباب���ي ب���ادرة توؤكد حر����ض النائب 
الأول لرئي�ض املجل�ض الأعلى لل�صباب والريا�صة 
رئي�ض الحت���اد البحريني لألعاب القوى الرئي�ض 
الفخ���ري لالحت���اد البحريني لريا�ص���ة املعاقني 
�صم���و ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة على تاأهيل 
الك���وادر الفنية و�صقلها، م�ص���رية اإلى اأن �صموه 
����رسب اأروع الأمثلة بتقدمي كامل الدعم لل�صباب 
واملعاق���ني وجتمعهم حتت قب���ة واحدة عنوانها 

الفن والإبداع.
ج���اء ذل���ك، خ���الل زي���ارة الفنان���ة البحرينية 
القدي���رة ملهرج���ان جائزة خالد بن حم���د للم�رسح 
ال�صباب���ي لالأندي���ة الوطني���ة واملراك���ز ال�صبابية 
واملعاق���ني يف ن�صخت���ه الثالثة الت���ي تقام حتت 
�صع���ار “#لنغر�ض_ب�صم���ة” وت�صت�صيف���ه خ�صبة 

م�رسح النهام مبركز املحرق ال�صبابي النموذجي.
ويقام املهرج���ان حتى 21 م���ن ذات ال�صهر 
حت���ت رعاية كرمي���ة من �صم���و ال�صي���خ خالد بن 
حمد اآل خليفة ، وذل���ك بتنظيم من وزارة �صوؤون 
ال�صباب والريا�صة بالتعاون مع املكتب الإعالمي 
ل�صم���و ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة حتت �صعار 
لنغر����ض ب�صم���ة وياأت���ي اإقامة املهرج���ان �صمن 
اإح���دى املبادرات الكرمية ل�صم���وه لدعم ال�صباب 

يف املجال الثقايف والإن�صاين.
املهرج���ان يحق���ق  اأن  �صلط���ان  واأو�صح���ت 
العديد من الأهداف التي ت�صاهم بالرتقاء بالعمل 
الفني ل���دى ال�صباب، ل�صيما اأن هناك الكثري من 
املواه���ب بحاج���ة اإل���ى الفر�ص���ة للم�صاركة على 
خ�صبة امل�رسح، موؤكدة يف الوقت نف�صه اأن م�رسحية 
“مل نب���داأ” ك�صف���ت ع���ن العدي���د م���ن املواهب 
البحريني���ة البارزة التي توؤك���د اأن الفن البحريني 

ميتلك العديد من الكوادر الفنية.
واأ�ص���ادت الفنان���ة باجله���ود الب���ارزة الت���ي 
يبذله���ا �صم���و ال�صي���خ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة 

بالهتم���ام بالك���وادر الفنية، م�صي���دة بالتنظيم 
الرائع للمهرجان ومتمنية جلميع الفرق التوفيق 

والنجاح.
 

“لم نبدأ” وعرض مميز
�صه���دت خ�صبة م�رسح النه���ام مبركز املحرق 
ال�صبابي النموذجي اإقامة العر�ض الأول ملهرجان 
خال���د بن حمد للم�رسح ال�صباب���ي، حيث قدم نادي 
توبل���ي م�رسحية بعنوان “مل نب���داأ” للمخرج جا�صم 

طالق.
ودارت اأح���داث امل�رسحي���ة – املقتب�ص���ة من 
ن����ض “ماك����ض رمينيه” – حول اختي���ار ال�صخ�ض 
غري املنا�ص���ب يف اإحدى املنا�ص���ب العليا، حيث 
و�صل الرجل من وظيفة عامل اإلى من�صب رفيعي 
امل�صتوى ما اأدى اإل���ى تاأخري املعامالت اإلى اأكرث 
من ن�صف ق���رن، واأ�صبح املته���م الرئي�صي بائع 
اجلرائد الذي اأخ���ذ دوره الفنان البحريني �صادق 
عبدالر�صا والذي اأ�صبح بني ليلة و�صحاها داخل 

ال�صجن ب�صبب قوله للقا�صي “رحمك اهلل”.
و�ص���ط  ممي���زة  اأج���واء  امل�رسحي���ة  و�صكل���ت 
ح�ص���ور جماهريي كب���ري ا�صتمتع كث���رياً باأحداث 
امل�رسحي���ة الت���ي للمع���د واملخرج جا�ص���م طالق، 

ومتثيل العديد من الفنانني املميزين وياأتي يف 
مقدمته���م �صادق عبدالر�ص���ا وعلي عبداحل�صني 

مرهون وح�صني �صلمان ونادية املالح.
 

صادق عبدالرضا يحصد النجومية
اخت���ارت جلن���ة التحكي���م الفن���ان البحريني 
املمي���ز �ص���ادق عبدالر�صا ليك���ون اأف�صل ممثل 
يف م�رسحي���ة “مل نب���داأ” التي قدمها ن���ادي توبلي 

للمخرج جا�صم طالق.
واأعرب �صادق عبدالر�صا ع���ن بالغ �صعادته 
بنج���اح عر�ض م�رسحي���ة “مل نبداأ”، م�ص���رًيا اإلى اأن 
تعاون وتكاتف جميع فريق عمل امل�رسحية �صاهم 

بخروجها باأف�صل �صورة ممكنة.
 

 الندوة التطبيقية والتعقيب 
لـ “نرمين الحوطي”

عقب���ت الدكتورة الكويتي���ة نرمني احلوطي 
على م�رسحية “مل نبداأ” التي قدمها نادي توبلي.

و�صه���دت فق���رة التعقي���ب تواج���د نرم���ني 
احلوطي عل���ى خ�صبة امل����رسح مع املخ���رج جا�صم 

طالق، واأدار التعقيب علي الفردان.

ووجه���ت نرمني احلوط���ي مالحظ���ة للمخرج 
جا�صم طالق حول تغيري بع�ض الأحداث يف الن�ض 
ال���ذي مل يتطابق كلياً مع الن�ض الذي مت تقدميه 
للجنة التعقيب، فيما اأ�صارت احلوطي اأن ديكور 

امل�رسحية كان جيًدا.
وقدم���ت نرمني احلوط���ي �صكرها وتقديرها 
ل�صمو ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة على جهوده 
الكبرية التي يبذله���ا باإقامة هذا املهرجان الذي 
�صيخ���رج باأهداف نبيلة يف ظ���ل املواهب الكثرية 

التي ي�صهدها املهرجان.
واأ�ص���ادت نرمني احلوط���ي بتخ�صي�ض فقرة 
خا�صة يف حف���ل الفتتاح للفنان الكويتي الراحل 
عبداحل�ص���ني عبدالر�صا، موؤك���دة اأن “بوعدنان” 
ه���و فنان الع���رب واخلليج وا�صم���ه ارتبط بجميع 

ال�صعوب العربية.
 

 حضور جماهيري كبير 
في العرض األول

�صه���د العر�ض الأول ح�ص���ور جماهريي كبري 
تابع م�رسحية “مل نبداأ” للمخرج جا�صم طالق.

واحتوى احل�صور عل���ى العديد من اجلماهري 
وال�صخ�صيات الفنية مثل الفنانة القديرة ماجدة 

�صلط���ان والفن���ان القدير اأحمد عي�ص���ى والفنانة 
مرمي زميان وغريهم.

 

تكريم نرمين الحوطي
كرم���ت اللجن���ة املنظمة ملهرج���ان خالد بن 
حم���د للم�رسح ال�صبابي الدكت���ورة نرمني احلوطي 
والن���دوة  التعقي���ب  يف  م�صاركته���ا  مبنا�صب���ة 
التطبيقية مل�رسحي���ة “مل نبداأ” التي قدمها نادي 

توبلي.
وقدم���ت الفنان���ة البحرينية ماج���دة �صلطان 
ا للدكتورة نرمني احلوطي، وقدمت  درًعا تذكاريًّ
اللجنة املنظمة جزيل ال�صك���ر والتقدير للدكتور 

نرمني احلوطي على م�صاركتها يف املهرجان.
 

اليوم العرض الثالث
ت�صه���د �صالة م����رسح النهام مبرك���ز املحرق 
ال�صباب���ي النموذج���ي بالب�صيتني الي���وم ال�صبت 
7 اأكتوب���ر 2017 اإقام���ة العر����ض الثال���ث الذي 

�صيكون ملركز �صباب الزلق.
و�صتحم���ل امل�رسحي���ة اأ�صم “البئ���ر” للمخرج 

اإ�صماعيل مراد واملعقب جمعان الرويعي.

    BUZZ      
أحداث

ح���ارب ال�صلبي���ات الطارئ���ة باإيجابية وثقة 
عالية بالنف�ض. 

تتمت���ع بر�صاقة مل تعرفها منذ مدة طويلة، 
�صببها ممار�صة الريا�صة. 

ت�صعر ببع�ض الوجع يف املفا�صل قد يكون 
�صببه الرطوبة. 

ت�صمح لك الظروف بتحديد خياراتك واإعادة 
النظر يف بع�ض الجتاهات.

حتاول التعوي�ض عن الأيام التي تقاع�صت 
فيها عن ممار�صة الريا�صة.

مينح���ك احلبيب فر�ص���ة ذهبية للخروج من 
الروتني يف عالقتك به.  

اختي���ار الطعام املغّذي يع���ّد خطوة لالأمام، 
من اأجل حياة �صحية اأف�صل.

ح ق�صية كانت تقلقك فرتتاح  تتو�صّ
نف�صيًّا وتبداأ �صفحة جديدة. 

مهم���ة �صعب���ة لإقناع ال�رسي���ك بال�صري معك 
حتى النهاية.

ا�صتثمار اأو بي���ع اأو �رساء، اأو عن قرار تتخذه 
يف هذا الإطار.

تقري���ب وجهات النظر بين���ك وبني ال�رسيك 
يلقى ارتياًحا عند اجلميع.

تكون ملزًما بتحقيق معظم رغبات ال�رسيك، 
واإن كان بع�صها �صعًبا. 
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مجلي: مشاركتي في فيلم 
مصري مكسب كبير 

زيمان في لجنة تحكيم 
مهرجان خالد بن حمد 

�صارك الفنان اأحمد جملي والفنانة 
نورة البلو�ص���ي يف الفيلم امل�رسي الذي 
�ص���ور يف البحري���ن قب���ل اي���ام “طربال 
�ص���ار دج���ال” �صيناريو وح���وار الكاتب 
طالب الدو����ض، واملنت���ج املنفذ �رسكة 

“فيري�صن للخدمات الفنية”.
وتدور الأح���داث يف قالب كوميدي 
اجتماع���ي يحت���وي عل���ى العدي���د م���ن 

املتوقعة  غ���ري  املغام���رات واملفاجاآت 
وال�صع���وذة.  ال�صح���ر  مو�ص���وع  ح���ول 
م���ن  جمموع���ة  الفيل���م  يف  وي�ص���ارك 
الفنان���ني منه���م عل���ي الغري���ر وخليل 
امل����رسي م�صطفى  والفن���ان  الرميث���ي 
اأبو�رسيع، بجان���ب بع�ض النجوم من م�رس 

ودول اخلليج.  
ل�”الب���الد”  خا����ض  ت�رسي���ح  ويف 
ق���ال الفن���ان اأحم���د جمل���ي اإن���ه �صعيد 
ج���دا بامل�صارك���ة يف هذا الفيل���م والذي 

�صيكون ب���ال اأدنى �صك رقم���ا جديدا يف 
م�صريته الفني���ة، فامل�صاركة يف الأفالم 
ال�صينمائي���ة يف منطق���ة اخللي���ج يع���د 
مك�صبا كب���ريا للفنان ل�صيما واأن البيئة 
اخلليجية بيئية غري �صينمائية ومن هذا 
املنطل���ق يكون الفنان ال���ذي يقع عليه 
الختي���ار للم�صاركة يف فيل���م �صينمائي 

يكون حمظوظا. 
وا�ص���اد جمل���ي بكافة فري���ق عمل 

الفيلم والأجواء احلبيبة التي مل�صها. 

اخت���ريت الفنان���ة القدي���رة م���رمي زميان �صم���ن جلنة 
التحكي���م مبهرجان خالد بن حمد للم����رسح ال�صبابي للمراكز 
ال�صبابي���ة وذوي الإعاق���ة يف ن�صخته الثالث���ة والذي انطلقت 
فعاليات���ه 4 اكتوبر اجلاري على خ�صبة م�رسح النهام مبركز 
املحرق ال�صبابي، واو�صحت زميان ان املناف�صة �صتكون 
قوية ب���ني الفرق متمنية كل التوفي���ق والنجاح للفرق 

امل�صاركة يف املهرجان.
 واأ�صاف���ت اأن املهرجان قد حق���ق اأهدافه وهي مل 
�صمل ال�صباب املبدع حتت مظلة واحدة وفتح الطريق 
اأمامه���م لالإبداع امل�رسح���ي وهي ب���ادرة ي�صكر عليها 

�صمو ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة.

والكات���ب  الفن���ان  حالي���ا  يعك���ف 
اإبراهي���م را�ص���د الدو����رسي عل���ى كتابة 
ال�صرية الذاتية للفن���ان امل�رسحي �صعد 
اجل���زاف وم���ن املوؤم���ل ان يعل���ن ع���ن 
تفا�صيل الكت���اب وحفل تد�صينه خالل 
ال�صه���ر اجل���اري، واملع���روف اأن الفنان 
�صع���د اجلزاف يعد من رم���وز امل�رسح يف 
البحري���ن ول���ه الكثري م���ن امل�صاركات 
يف امل�صل�ص���الت البحريني���ة مثل فرجان 
ل���ول والبي���ت الع���ود وح���زاوي ال���دار 
والكلم���ة الطيب���ة، وم���ن اأب���رز اعمال���ه 
م�صل�ص���ل “ن���ريان” كما يعت���ر اجلزاف 
اح���د موؤ�ص�صي م�رسح اجلزيرة مع �صقيقه 
الفن���ان حممد اجل���زاف وقدم���ا العديد 
م���ن امل�رسحي���ات لعل اأ�صهره���ا م�رسحية 

“ال�صيد” وغريها. م���ن جانب اآخر د�صن 
الدو�رسي روايته اجلديدة “غزالة” وذلك 

بجناح مكتبة فرادي����ض مبهرجان الأيام 
الثقايف الذي اقيم قبل ايام.

ال�صع���ر  بي���ت  ي�صت�صي���ف 
اإبراهي���م العري�ض، ال�صاعر  بيت 
الكويتي املخ�رسم بدر بور�صلي، 
�صمن املو�صم الثقايف املو�صوم 
ب�”قل ه���و احلب”، ملركز ال�صيخ 
اإبراهيم للثقاف���ة والبحوث، يوم 
الإثنني 09 اأكتوب���ر 2017، عند 
ال�صاع���ة الثامن���ة م�ص���اء، يف بيت 

ال�صعر بيت اإبراهيم العري�ض.
جتدر الإ�صارة اإلى اأن الكاتب 
ب���در بور�صلي، ترعرع  والإعالمي 
و�صط عائلة متذوقة لل�صعر، وبها 
كثري م���ن ال�صع���راء اأبرزهم خاله 

ال�صاعر ال�صهري فهد بور�صلي.
ن���ال �صهادت���ه اجلامعي���ة يف 
الإخراج التلفزيوين من الوليات 
يف  عم���ل  الأمريكي���ة،  املتح���دة 
تلفزيون الكوي���ت لأكرث من 20 
عاًما، ثم انتق���ل للعمل يف �صبكة 
اأورب���ت مبن�ص���ب مدي���ر اإقليمي 
للرام���ج  تقدمي���ه  جان���ب  اإل���ى 

التلفزيونية.
ق���دم جمموعة م���ن التجارب 

ال�صعري���ة يف ال�صتينات ومع عدد 
م���ن الكب���ار اعتب���اًرا م���ن الفنان 
�صع���ود الرا�ص���د اإلى جن���وم جيل 
تلك املرحل���ة حتى جاءت جتربته 
يف مطل���ع ال�صبعينات حينما دفع 
بق�صيدت���ه � غري���ب � اإلى امللحن 
الدكتور عبدالرب اإدري�ض لي�صع 
اجليا�ص���ة  اأحا�صي�ص���ه  كل  به���ا 
الفنان عبدالكرمي  اإلى  ويقدمها 
عبدالق���ادر ال���ذي ب���دوره وج���د 

�صالت���ه املن�ص���ودة لتدف���ع تلك 
الأغنية با�صم ب���در بور�صلى اإلى 

ف�صاءات اأبعد.
ومل ينح����رس دور بور�صلي عن 
الكلم���ة العاطفية، ب���ل كان حبه 
العمي���ق لوطن���ه ي�صف���ع ل���ه باأن 
يرتك ب�صمته يف احتالل الكويت 
يف 1991 ح���ني ق���ّدم ق�صيدت���ه 
ال�صه���رية “وط���ن النه���ار” م���ع 
عبدالكرمي عب���د القادر، وا�صتمر 
الك���رمي  عب���د  م���ع  التع���اون  يف 
لعام���ني متتاليني، حي���ث قدما 
ويف  الوط���ن”.  “حبيب���ي  اأي�ًص���ا 
ال�صتين���ات احتك م���ع الكبار من 
ال�صعراء وامللحنني اأمثال ال�صاعر 
الكبري اأحمد العدواين وامللحنني 
اأحمد باق���ر و�صعود الرا�صد وعبد 

الرحمن البعيجان. 
ويف ال�صبعينات راح يحلق مع 
عبد الكرمي وغريد وعبده وطالل، 
وم���ن امللحنني تع���اون اأكرث من 
مرة مع كل من عبد الرب ادري�ض 

ويو�صف املهنا.

الدوسري يوثّق سيرة الفنان سعد الجزاف

الشاعر بدر بورسلي في حضرة “بيت العريض”

• �صعد اجلزاف	

• بدر بور�صلي	

• •اأحمد جملي	 نورة البلو�صي	

• اإبراهيم الدو�رسي	

• مرمي زميان	

حمرر م�سافات

• •ماجدة �صلطان	 •جانب من الندوة التطبيقية	 العر�ض الأول باملهرجان	
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لل�سالم بنوبل  النووية” تفوز  لالأ�سلحة  “الدولية 
ف���ازت احلمل���ة الدولية للق�صاء على الأ�صلحة النووية بجائ���زة نوبل لل�صالم 2017، اأم�س 
اجلمع���ة. و�صتقدم جائزة نوبل لل�صالم وقيمته���ا ت�صعة ماليني كرونة �صويدية )1.10 مليون 

دولر( يف العا�صمة الرنويجية اأو�صلو يوم العا�رش من دي�صمرب.
ويف الع���ام املا�صي، فاز الرئي�س الكولومبي خوان مانويل �صانتو�س بجائزة نوبل لل�صالم 

2016، بعد اتفاق ال�صالم الذي تو�صل اإليه مع متمردي “فارك”.
و�صكل فوز الرئي�س الكولومبي باجلائزة مفاجاأة بعد اأن رف�س الكولومبيون يف ا�صتفتاء 

اتفاق ال�صالم مع متمردي “فارك” ال�صيوعيني لإنهاء حرب م�صتمرة منذ 52 عاما.

اليابانيون ل يعرفون ابنهم الفائز بنوبل الآداب

درا�سة: الإ�سالم الأكرث انت�ساًرا كدين ر�سمي يف العامل
“بي���و”  ك�صف���ت درا�ص���ة حديث���ة ملرك���ز 
لالأبح���اث اأن الإ�صالم يعد الدين الر�صمي الأكرث 

انت�صارا يف العامل مقارنة بالديانات الأخرى.
وذك���ر املرك���ز الأمريكي يف درا�ص���ة ن�رشها 
عل���ى موقعه الإلك���رتوين، اأن 27 دول���ة اأغلبها 
يف منطقت���ي ال����رشق الأو�صط و�صم���ال اإفريقيا، 
ت�صن���ف الإ�صالم “دين���ا ر�صميا للب���الد”، فيما 
ت�صن���ف 13 دول���ة، 9 فق���ط منه���ا يف اأوروب���ا 

“امل�صيحية كدين ر�صمي”.
واأ�صار “بيو” اإل���ى اأن درا�صته التي اأجراها 
عل���ى نح���و 199 دول���ة، اأو�صح���ت اأن “اإ�رشائيل 
وحده���ا هي الت���ي تع���رتف باليهودي���ة كدين 

ر�صمي”.
فيم���ا توج���د 40 دول���ة تعل���ن ع���ن “دين 
مف�ص���ل لها ولي�س ر�صمي���ا”، اأغلبها ترجح اأحد 

فروع اأو طوائف امل�صيحية”.

كما ن���وه املرك���ز البحثي اإل���ى اأن اأكرث من 
ن�ص���ف دول العامل تقريب���ا )106 دول( مبا يف 
ذل���ك الوليات املتح���دة الأمريكية، ل تدرج يف 

مفاهيمها ما ي�صمى بالدين الر�صمي للدولة.
ولف���ت “بيو” اإلى وجود نحو 10 دول تتخذ 
موقف���ا “عدائيا من اأي موؤ�ص�صات دينية”، على 

راأ�صها ال�صني، وكوريا ال�صمالية، وفيتنام.
ويف مار�س املا�صي، توقع باحثو “بيو” اأن 

يكون الدين الإ�صالمي الأكرث انت�صارا يف العامل 
بحل���ول ع���ام 2060، عل���ى خلفية زي���ادة عدد 
امل�صلمني مب���ا يعادل 70 %، خ���الل ال�صنوات 

ال�45 املقبلة.
ويبل���غ عدد امل�صلمني يف الع���ام 1.8 مليار 
�صخ����س، اأي م���ا ميث���ل 24.1 % م���ن اإجم���ايل 
التع���داد ال�ص���كاين العاملي، وف���ق اإح�صائيات 

مركز “بيو” لعام 2015.

يف  طللالق  حللالت   6
اجلزائر.. كل �ساعة

نب���ه متابعون يف اجلزائ���ر اإلى تزاي���د انت�صار 
ظاه���رة الطالق بالبالد، فيم���ا ت�صري اأرقام املركز 
العربي للتعبئة والإح�صاء اإلى ت�صجيل �صت حالت 

انف�صال كل �صاعة.
وبح�ص���ب موقع “اأخبار اليوم” اجلزائري، فاإن 
امل�صكالت القت�صادية واجلن�صية تاأتي يف �صدارة 
دواف���ع الط���الق بالبالد. وتظه���ر اأرق���ام الديوان 
الوطن���ي لالإح�ص���اء يف اجلزائ���ر، اأن ن�صب���ة الطالق 
ارتفع���ت بن�صب���ة 4 % يف 2016 مقارن���ة ب���� �صنة 
2015، وبلغت الزيادة 60 األف حالة. ويف الوقت 
ال���ذي زاد الطالق، تراجع مع���دل الزواج يف 2016 

بن�صبة 9 % مقارنة بالعام 2015.

اعلللتلللقلللال ملللديلللر يف 
ماكدونالدز باجلرم امل�سهود
األق����ت ال�صلط����ات الأمريكي����ة القب�����س على 
مدي����ر اأحد فروع “ماكدونالدز” للوجبات ال�رشيعة 
بعدم����ا اأم�صك����ت به باجل����رم امل�صه����ود اأثناء بيع 

الكوكايني اإلى جانب وجبات الطعام.
وقال����ت ال�صلطات اإن فران����ك غرييرو مدير 
اأح����د ف����روع “ماكدونالدز” للوجب����ات ال�رشيعة يف 
مدينة نيويورك كان يبيع لبع�س الزبائن وجبات 
مع كميات من مادة الكوكايني املخدرة، وفق ما 
ذك����رت �صحيفة “نيويورك بو�ص����ت” الأمريكية.  
واأر�صل����ت ال�رشطة اأح����د عنا�رشه����ا املتخفني اإلى 
املطع����م، بعدما تلقت بالغ����ا ب�صاأن ح����دوث اأمر 
غريب في����ه. وذك����رت اأن غرييرو ب����اع 8 كميات 
م����ن املخدرات لل�رشطي املتخف����ي، و�صلت قيمة 
بع�صها اإلى 10 اآلف دولر، وبلغ �صعر 100 غرام 

من الكوكايني نحو 6500 دولر.

يحتوي  الع�سل  درا�سة: 
على مبيد ح�سري

اخترب باحثون �صوي�رشيون عينات من ع�صل 
النح���ل م���ن �صتى بق���اع الع���امل، وخل�ص���وا اإلى 
اأن ثالث���ة اأرباعه���ا بها نوع �صائ���ع من املبيدات 
احل�رشي���ة. وقال العلم���اء اإن امل���ادة الكيميائية 
لي�صت عند امل�صتويات التي تو�صك على الإ�رشار 
ب�صحة الب�رش، ولكنها ت�ص���كل م�صدر قلق كبريا 
على النح���ل. اخت���رب العلماء قراب���ة 200 عينة، 
ووج���دوا اأن 75 % منه���ا بها عل���ى الأقل واحد 
من خم�صة اأنواع معروف���ة من املبيدات احل�رشية 

وي�صمى نيونيكوتينواد�س اأو نيونيك�س.
ن����رش الباحث���ون نتائ���ج درا�صته���م يف جملة 
“�صاين����س”. ي�ص���ار اإلى اأن النح���ل وامللقحات 
الأخرى اآخ���ذة يف النخفا�س من���ذ اأكرث من عقد 

من الزمان.
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وفاة �سحافية عملت 159 �ساعة متوا�سلة
اكت�ص���ف مفت�ص���و ال�صغل يف الياب���ان اأن وفاة �صحفية تبل���غ من العمر 31 عام���ا وت�صتغل يف هيئة 
الإذاع���ة الوطني���ة كان �صببها العمل الإ�ص���ايف. وقالت �صحيف���ة “الغارديان” الربيطاني���ة اإن مفت�صي 
ال�صغ���ل اأجروا حتقيق���ات يف وفاة ال�صحفية ميوا �ص���ادو، التي كانت ت�صتغل يف طوكي���و، فوجدوا اأنها 
ا�صتغلت 159 �صاعة من العمل الإ�صايف ومل ت�صتفد اإل من يومني من الراحة خالل �صهر بكامله. وتوفيت 
ميوا �صادو �صهر يوليو من عام 2013 بعد اإ�صابتها بنوبة قلبية. وقال مكتب معايري العمل يف طوكيو 
اإن “كارو�ص���ي” )الإجه���اد يف العمل( كان وراء وفاة ال�صحفية. وت�صهد اليابان عددا قيا�صيا من طلبات 

التعوي�س عن الوفيات ب�صبب الإجهاد يف العمل، اأو ما يعرف با�صم “كارو�صي” باللغة اليابانية.

اأ�صي���ب اليابانيون بده�صة بالغ���ة بعد فوز ياباين ل يعرفونه بجائ���زة نوبل املرموقة يف 
الآداب. وجلاأ اليابانيون اإلى و�صائل التوا�صل الجتماعي ملعرفة الكاتب الفائز بنوبل الأدب، 
بع���د دقائ���ق من اإعالن ف���وزه. وطرح اليابانيون �ص���وؤل واحدا.. من هو ه���ذا الرجل؟ وذلك، اأن 

الكاتب كازو اإي�صيجور ياباين املولد، لكنه يحمل اجلن�صية الربيطانية.
وبالن�صب���ة ملن مل ي�صمعوا قط عن الكاتب �صاحب رواية “ذا رميينزاأوف ذا داي” وغريها 
م���ن الروايات التي نالت جوائز اأثار ال�صم الذي ظه���ر على �صا�صات هواتفهم وتلفزيوناتهم 
ده�صته���م. فوق���ع ال�صم عل���ى الأذن ياباين من دون �ص���ك، لكنه كان مكتوب���ا يف خانة حملية 
خم�ص�صة لالأ�صماء والكلمات الأجنبية. ول يتمتع اإي�صيجورو باأي �صهرة يف اليابان على النقي�س 
م���ن زميله هاروك���ي موراكامي. لكن بحل���ول �صباح اجلمع���ة كانت اليابان حتتف���ي بالكاتب 
الربيط���اين البالغ من العمر 62 عام���ا، والذي يكتب رواياته باللغة الإجنليزية؛ كونه واحدا من 
اأبنائها م�ستغلة تعبريه عن االرتباط العاطفي والثقايف بالبالد التي غادرها يف �سن اخلام�سة.

وق���ال اإي�صيج���ورو اأم�س “لطاملا قلت على م���دى م�صريتي املهنية اإنه رغ���م اأنني ن�صاأت 
يف ه���ذا البلد )بريطانيا(، فاإن جزءا كبريا من نظرت���ي للعامل ومن اأ�صلوبي الفني ياباين؛ لأين 

تربيت يف كنف اأبوين يابانيني يتحدثان اليابانية”.
وت�ص���در ف���وزه باجلائزة ال�صفحات الأول���ى يف ال�صحف اليابانية الت���ي و�صفته باأنه ابن 

مدينة ناجازاكي الذي ح�صل على اجلن�صية الربيطانية، وهو �صاب.

 Social
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احذروا تطبيق “اأوبر” 
يف هواتفكم الذكية

ق����ال موقع تقن����ي اإن تطبيق “اأوبر” خلدم����ات النقل لديه القدرة عل����ى ت�صجيل الأمور 
املوجودة على �صا�صة هواتف “اآيفون”، ما يلحق اأ�رشارا كبرية بخ�صو�صية امل�صتخدمني.

واأو�ص����ح “gizmodo” اجلمع����ة اأن ل����دى تطبيق “اأوبر” اإمكان لروؤي����ة كل يحدث على 
�صا�صة الهاتف الذي يحّمله يف اأي وقت، حتى لو كان امل�صتخدم ي�صغل تطبيقا اآخر. وا�صتند 
املوق����ع يف تقريره اإل����ى بيانات جمموع����ة “Sudo” الأمنية. ووفقا للمجموع����ة الأمنية، فاإن 
بو�صع “اأوبر” اأو �صخ�س على �صلة بنظامها اأن يعرف كلمة املرور اخلا�صة بامل�صتخدم وخرق 
خ�صو�صيته. واأ�صارت اإلى اأن الأمر يعود اإلى تعزيز التعاون بني “اأبل” و�رشكة “اأوبر”، حيث 

تتيح الأولى ر�صد ما يقوم به امل�صتخدم اأثناء ت�صغيل تطبيق الثانية.
وبع����د اكت�ص����اف هذه الثغ����رة، قالت �رشك����ة “اأوبر” اإنه����ا مل تعد ت�صتعمل ه����ذه الأداة، 

و�صتحذف من التطبيق نهائيا.

واأناقة مو�سة  تتنّف�س  باري�س  �ستايل”:  “�سرتيت 

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

    الطق�س اليوم 
ح�صن عموما.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 الى 10 عقد، ولكنها �صمالية 
الى �صمالية �رشقية من 10 الى 15 عقدة اأحيانا.

درجة احلرارة العظمى 36 
وال�صغرى 27 درجة مئوية.

 اأداء امل�شاركني يف فرقة الرق�ص الرتاثي “اآالن” يف حفل افتتاح املهرجان الثامن للثقافة والريا�شة ل�شعوب القوقاز يف فالديقفقاز.

حتمل العا�صمة الفرن�صية باري�س لقب “عا�صمة املو�صة” عن جدارة، فهي ت�صّدر الأناقة 
اإل���ى الع���امل، وت�صتقبل يف �صوارعها عا�صق���ات املو�صة اللواتي يق�صدنه���ا من خمتلف اأنحاء 
الع���امل؛ ملتابعة عرو�س اأزيائها. وقد حتّولت �صوارع باري�س موؤخراً اإلى م�صارح لعرو�س اأزياء 

من نوع اآخر على هام�س اأ�صبوع باري�س ملو�صة الربيع وال�صيف املقبلني. 
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