
احتل جواز ال�سف���ر البحريني الرتتيب 
الرابع عربيًّا وال� 50 عامليًّا يف قائمة وثائق 
ال�سفر الأك���ر نفوًذا بالع���امل، وفًقا ملوؤ�رش 
جوازات ال�سفر العاملي “غلوبال با�سبورت 

اإندك�س”.
وبهذا التقييم اجلدي���د، يكون اجلواز 
البحرين���ي ثبت مكان���ه عربيًّا يف حني تقدم 
4 نقاط على امل�ستوى العاملي، حيث كان 
يف املرك���ز 54 باملوؤ����رش ال�ساب���ق. وي�سمح 
اجل���واز البحريني حلامله بدخ���ول 84 دولة 
حول العامل من دون احل�سول على تاأ�سرية، 
)ي�ستطي���ع احل�س���ول عليها جمان���ا من 46 
دولة، وعن���د الو�سول باملنافذ واملطارات 

يف 38 دولة(.
لكن البحريني، يحتاج وبح�سب املوؤ�رش، 
التقدم للح�سول عل���ى تاأ�سرية عند رغبته 
يف الذهاب اإلى 114 دولة. وجاء جواز ال�سفر 
���ا وال�9  الإمارات���ي باملرتب���ة الأول���ى عربيًّ
���ا، فيما حاف���ظ اجل���واز ال�سنغافوري  عامليًّ
عل���ى �سدارت���ه كاأكر اجل���وازات نفوًذا يف 

العامل وفًقا للرتتيب اجلديد.
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�صمو رئي�س الوزراء �صخ�صية قيادية عظيمة
جنح يف حتقيق اال�ستقرار يف ظروف بالغة التعقيد يف املنطقة... وفد “نوبل”:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وف���د روؤ�س���اء الدول 
ال�سابق���ني واملنظمات احلا�سل���ني على جائزة 
نوب���ل لل�س���ام اأن البحري���ن حقق���ت اإجن���ازات 
عظيم���ة، و�سبق���ت دول متقدم���ة يف العديد من 
امليادي���ن، م�سيدين بالتجرب���ة الدميقراطية يف 

اململكة والتي جت�سد منوذجا فريدا يف املنطقة.
وو�سف���وا رئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة 
باأن���ه �سخ�سية قيادية عظيم���ة وذو روؤية ثاقبة، 
ا�ستط���اع بحكم���ة بالغ���ة  اأن �سم���وه  موؤكدي���ن 

التعام���ل مع التحديات والأحداث التي تعر�ست 
له���ا البحرين يف العديد م���ن الفرتات التاريخية 
احلرجة، وجن���ح يف حتقيق ال�ستق���رار وتر�سيخ 

ال�سام يف ظ���ل ظروف م�سطربة وبالغة 
التعقيد يف املنطقة.

بومبيو: خامنئي يقاي�س امل�صلمني بالنفط
وا�سنط���ن � وكالت: �س���ن وزي���ر اخلارجي���ة 
الأمريكي مايك بومبيو هجوما جديدا على املر�سد 
الأعلى الإيراين علي خامنئي، متهما اإياه بالنفاق.
وكتب بومبيو على “تويرت” اأم�س: “خامنئي 
ي�س���ور نف�س���ه على اأنه زعي���م الع���امل الإ�سامي، 
لك���ن نظام���ه الت���زم �سمتا كام���ا عندم���ا قامت 
ال�سني وهي اأكرب م�سرت للنفط الإيراين، مباحقة 
مواطنيه���ا امل�سلم���ني واعتقل���ت مئ���ات الآلف 

منهم”.
ويف اأواخر يونيو املا�سي، ن�رش بومبيو تغريدة 
دع���ا فيها اإلى حما�سب���ة خامنئي، بع���د اأن اتهمه 
ب�”زعزع���ة اأم���ن دول اخلليج، واإطال���ة اأمد معاناة 

ال�سعب اليمني”.
اإلى ذلك، ذكر بيان لوزارة اخلزانة الأمريكية 
اأن الولي���ات املتح���دة فر�س���ت اأم����س عقوبات 

مرتبط���ة باإيران على �رشكة ط���ريان مقرها تايلند 
كما عدل���ت عقوبات على �رشكة لل�سياحة 

•14مقرها ماليزيا. بقر البحر	

البحرين مياه  يف  البحرية  الكائنات  اإجمايل   1455
اأ�س���ار تقرير بيئ���ي وطني اإل���ى اأن البيئة 
البحري���ة يف مملك���ة البحري���ن تتمي���ز بتنوعها 
احلي���وي الغن���ي، حي���ث ت�س���م م���ا ل يقل عن 
1455 نوع���ا م���ن الكائنات احلي���ة، املنتمية 
اإلى خمتلف املجموعات الت�سنيفية واملوائل 

املهمة.
وذك���ر اأن الن�ساطات م���ن الياب�سة ت�سكل 
�سغوطا على خدمات النظم البيئية ال�ساحلية 
وتوؤث���ر يف ا�ستدامة املخ���زون ال�سمكي والأمن 
الغذائ���ي وم���ن اأهم تل���ك ال�سغ���وط عمليات 

الدفن والردم وت�رشيف مياه ال�رشف 
5ال�سحي.

• �سمو رئي�س الوزراء مع وفد احلا�سلني على جائزة نوبل لل�سام	

رفع مالءة البنوك “ذات االأهمية 
النظامية” اإلى 14 %

خم�سيني يزّور ملكيتي �سيارتني متلكهما 
طليقته ويحولهما با�سمه

منتخبنا يخ�سر اأمام ال�سعودية يف ت�سفيات 
اآ�سيا لل�سلة

اقتصاد البالد
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التجربة الدميقراطية يف البحرين منوذج فريد يف املنطقة
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يو�سف احلمدان...”�سدى ال�سمت” اإ�سافة 
يف ر�سيد امل�سرح اخلليجي
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

�سيد علي املحافظة

مازن الن�سور

ا ا... تقدم 4 نقاط عامليًّ رابع اأقوى وثائق ال�سفر عربيًّ

اأمريكا تفر�ض عقوبات على �سركتني يف تايلند وماليزيا

اجلواز البحريني يدخل 84 دولة دون تاأ�صرية

11

املنام���ة - جمعية الكلمة 
اللجن���ة  اأعلن���ت  الطيب���ة: 
املنظمة جلائ���زة �سمو ال�سيخ 
عي�س���ى ب���ن عل���ي ب���ن خليفة 
اآل خليف���ة للعم���ل التطوع���ي 
اأ�سم���اء رواد العم���ل التطوعي 
العربي املكرم���ني يف الن�سخة 
الثامن���ة م���ن اجلائ���زة للع���ام 

2018، والت���ي ت�س���م نخبة م���ن ال�سخ�سيات 
العربي���ة التي اأ�سهمت يف ن����رش وتعزيز ثقافة 
العم���ل التطوعي وحتفيز املب���ادرات اخلاقة 
والتجارب التطوعية املميزة يف العامل العربي.

اللجن���ة  رئي����س  وق���ال 
الحت���اد  رئي����س  املنظم���ة 
العربي للتطوع رئي�س جمعية 
الكلمة الطيب���ة ح�سن بوهزاع 
اإن���ه �سيت���م تك���رمي 14 م���ن 
رواد العمل التطوعي العربي 
من 12 دول���ة عربية، يف اإطار 
حر�س اللجنة املنظمة للجائزة 
على ت�سليط ال�سوء على النماذج امل�رشفة من 
قيادات العم���ل التطوع���ي يف الوطن العربي 

وعلى ق�س����س النجاح امللهمة جليل 
ال�سباب.

اإعالن اأ�سماء رواد العمل التطوعي الفائزين بجائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي... بوهزاع:

الدفان اأثر �سلبا على ا�ستدامة املخزون ال�سمكي... تقرير بيئي:

تكرمي 14 �صخ�صية من 12 دولة عربية

• �سعار اجلائزة	

3
• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة	

• وزير اخلارجية الأمريكي	
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�سمو رئي�س الوزراء جنح يف حتقيق اال�ستقرار يف ظروف بالغة التعقيد باملنطقة
البحرين تفوقت على دول متقدمة يف العديد من امليادين... وفد “نوبل” لـ “تلفزيون البحرين”:

املنامـــة - بنـــا: اأجمـــع وفـــد روؤ�شـــاء الـــدول 
ال�شابقـــون واملنظمـــات احلا�شلـــون علـــى جائـــزة 
نوبـــل لل�شالم علـــى �رضورة اأن يـــدرك العامل حقيقة 
مملكـــة البحرين كواحـــة للت�شامح واحـــرتام االأديان 
واملعتقـــدات، واأكدوا اأن البحريـــن حققت اإجنازات 
عظيمـــة، و�شبقـــت دوال متقدمـــة يف العديـــد مـــن 
املياديـــن، وينبغـــي اأن يـــدرك العـــامل اإجنازاتهـــا 

وي�شعها يف املكانة التي ت�شتحقها.
وقالـــوا يف ت�رضيحـــات لـ “تلفزيـــون البحرين” 
اإن مملكـــة البحريـــن جنحـــت يف حتقيـــق اال�شتقرار 
والتنمية، واحلفـــاظ على التنـــوع الديني والعرقي 
الذي يت�شم به املجتمع البحريني، م�شيدين بحر�س 
البحرين على احـــرتام احلريات الدينية، حيث ت�شم 
دور عبـــادة ملختلف االأديـــان وينعـــم اجلميع فيها 

بحرية االعتقاد وممار�شة �شعائرهم الدينية.
فمـــن جانبـــه، قـــال الرئي�ـــس ال�شابـــق لتيمور 
ال�رضقيـــة جوزيـــه رامو�س هورتا احلائـــز جائزة نوبل 
لل�شـــالم اإن: “العامل يجـــب اأن يعلم حقيقة البحرين 
كواحـــة للت�شامـــح واحـــرتام االأديـــان واملعتقدات 
للمقيمـــن فيها من جميـــع االأعـــراق والقوميات”، 
م�شريا اإلى اأن احلرية الدينيـــة وتوفري دور العبادة 
للمواطنـــن واجلاليات من جميـــع االأعراق واالأديان 
اأمـــر مهـــم للغاية، واأن ثمـــة الكثري الـــذي ال يعرفه 
العـــامل عن البحرين يف هذا ال�شـــدد وينبغي اأن يتم 
ترويجه على نطاق وا�شع حتى يدرك العامل اإجنازات 

البحرين وي�شعها يف املكانة التي ت�شتحقها.   
واأكد اأن رئي�ـــس الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمـــري خليفة بن �شلمـــان اآل خليفة ا�شتطاع بحكمة 
بالغـــة التعامـــل مـــع التحديـــات واالأحـــداث التـــي 
تعر�شـــت لهـــا البحريـــن يف العديـــد مـــن الفرتات 
التاريخيـــة احلرجـــة، وجنـــح يف حتقيـــق اال�شتقـــرار 
وتر�شيـــخ ال�شـــالم يف ظل ظروف م�شطربـــة وبالغة 

التعقيد يف املنطقة.
ونـــوه اإلى اأن البحرين تت�شابه، من وجهة نظره، 
يف ظروفهـــا من الناحيـــة التاريخية مع تاريخ بالده، 
موؤكدا اأن البحرين حافظت على ا�شتقاللها وجنحت 

يف تر�شيخ ال�شالم واال�شتقرار. 
واأكد اأن حكومة البحريـــن جنحت يف ظل قيادة 
�شاحـــب ال�شمو امللكـــي رئي�س الـــوزراء يف حتقيق 
اال�شتقـــرار والتنمية واحلفاظ علـــى التنوع الديني 
والعرقـــي الذي يت�شم به املجتمع البحريني، م�شيدا 
بحر�س البحرين على احرتام احلريات الدينية، حيث 
ت�شـــم دور عبادة ملختلـــف االأديـــان وينعم اجلميع 

بحرية االعتقاد وممار�شة �شعائرهم الدينية.
وقـــال اإن مـــا يتبنـــاه �شاحـــب ال�شمـــو امللكي 
رئي�ـــس الوزراء من نهج التوا�شـــل املبا�رض مع جميع 
فئـــات ال�شعب البحريني لالطـــالع على احتياجاتهم 
وطموحاتهـــم، يتفق متاما مع منهجـــه وفل�شفته يف 
احلكـــم حينما كان يف ال�شلطة، وقـــال: “كنت دائما 
اأرى اأنـــه ينبغـــي علينـــا ونحـــن يف ذروة ال�شلطة اأن 
نهبط مـــن اأبراجنـــا العاجية اإلى ال�شعـــب، فنتعامل 
معـــه بتوا�شع واأن نظهـــر املـــودة ونتعامل بحكمة 
واأن مهمتنـــا اأن جنعـــل جميع فئـــات ال�شعب ت�شعر 
باأنها جزء فاعل من الدولة”، م�شيفا: “اأن ما يتبناه 
�شاحب ال�شمو امللكي رئي�ـــس الوزراء يت�شق متاما 

مع منهجي وفل�شفتي يف احلكم”.
ومن ناحيتـــه، اأكد الرئي�ـــس االأ�شبق جلمهورية 
جنـــوب اإفريقيـــا فريدريـــك ويليـــام دي كلريك اأن 
اجتماعاتـــه مع �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
كانت متميزة جدا، قائال اإنه كان �شغوفا باال�شتماع 
اإلى حديث �شاحـــب ال�شمو امللكـــي رئي�س الوزراء 

وتبادل وجهات النظر مع �شموه.
وعن روؤيته الأهمية االنتخابات كاأداة �شيا�شية، 
خ�شو�شـــا واأنـــه كان لـــه الف�شل يف اإنهـــاء �شيا�شة 
اأكـــد  اإفريقيـــا،  جنـــوب  يف  العن�ـــرضي”  “الف�شـــل 
اأن االنتخابـــات م�شاألـــة مهمـــة للغايـــة، حيث تتيح 
لل�شعوب الفر�شة للتعبري بحرية عن اآرائها، كما اأن 
االنتخابات تعد قلب اأي عملية دميقراطية حقيقية 
جنبا اإلى جنب مع حكم القانون وتوفر نظام ق�شائي 
وقانوين الئق، وكلها عوامل من �شاأنها حتقيق اأمن 

ال�شعوب وا�شتقرار االأوطان.
واأ�شـــار اإلـــى اأن املهمة االأ�شا�شيـــة للحكومات 
هـــي العناية باأمن واأمان �شعوبهـــا ومتهيد الطريق 
اأمامها؛ لكي تتمكن من احل�شول على حياة معي�شية 
كرميـــة وتلك هي املهمة التي يجب اأن ي�شطلع بها 

اأع�شاء نواب ال�شعوب والربملانات.
واأ�شـــاد رئي�ـــس بولنـــدا ال�شابـــق ليـــخ فالي�شا 

بحفـــاوة اال�شتقبال التي قوبل بهـــا هو والوفد من 
�شاحـــب ال�شمو امللكي رئي�س الـــوزراء، ومبا يتمتع 
بـــه �شعب البحريـــن من �شمات طيبـــة، وقال “كنت 
حري�شـــا علـــى االإ�شغـــاء اإلـــى روؤى �شاحـــب ال�شمو 
امللكـــي رئي�ـــس الـــوزراء، وميكـــن اإدراك اأن بو�شع 
البحريـــن اقـــرتاح اأ�ش�س متميـــزة؛ من اأجـــل تكامل 
ووحدة ال�شعـــوب”، م�شريا اإلـــى اإن البحرين حققت 
اإجنـــازات عظيمـــة و�شبقـــت اأوروبـــا يف العديـــد من 

امليادين.
مـــن جانبه، و�شـــف احلا�شل علـــى جائزة نوبل 
لل�شـــالم 2014 رئي�س موؤ�ش�شـــة كيال�س �شاتيارثي 
لالأطفال، كيال�س �شاتيارثي، رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكـــي االأمري خليفة بن �شلمـــان اآل خليفة 
باأنه �شخ�شية قيادية عظيمة وذو روؤية ثاقبة حتمل 

احرتاما عظيما للقيم االإن�شانية.
وقـــال: “لقـــد التقيـــت �شمـــو رئي�س الـــوزراء 
ووجدت اأنه رجـــل يف غاية اللطف ويتمتع ب�شخ�شية 
عظيمـــة وقيادية، وهـــو رجل ذو روؤيـــة ثاقبة اأي�شا 

ويحمل يف نف�شه احرتاما عظيما للقيم االإن�شانية”.
وعرب عـــن �شعادتـــه بزيـــارة مملكـــة البحرين، 
موؤكدا اأنها اأتاحت له الفر�شة لالطالع عن كثب على 
جتربتها التنموية وما ت�شهده من تطور يف م�شريتها 
الدميقراطيـــة وما تتمتـــع به من حريـــات وانفتاح، 
وقال: “لو اأتيحـــت يل الفر�شة لوددت البقاء فرتة 
اأطول ولـــوددت اأن اأبقى هنا، فاأنـــا اأ�شعر باأنني يف 

وطنـــي، فالنا�س هنا يف غاية اللطف والود وحميمية 
امل�شاعر واملودة. لقـــد قابلت كثريا من املقيمن 
هنـــا من بقاع العامل املختلفة، وهم جميعا ي�شعرون 
باالأمـــن واالأمـــان يف البحرين، اإذ يحظـــون باالحرتام 
والرتحيب والتقدير من اأهل البحرين وهذا اأمر مهم 

جدا”.
واأ�شاد كيال�س بالتجربة الدميقراطية يف مملكة 
البحرين، ومـــا حتظى به من نظـــام ت�رضيعي، موؤكدا 
اأنهـــا جت�شـــد منوذجـــا فريـــدا يف املنطقـــة، م�شيدا 
بالروؤيـــة الثاقبة التي يتمتـــع بها عاهل البالد جاللة 
امللك حمد بـــن عي�شى اآل خليفـــة، و�شاحب ال�شمو 
امللكي االأمـــري خليفة بن �شلمـــان اآل خليفة رئي�س 
الـــوزراء، موؤكدا اأن البحريـــن حققت يف وقت ق�شري 
اإجنـــازات عديدة على �شعيد التعليـــم خ�شو�شا يف 
ميدان تعليم الفتيات. ونـــوه بحر�س البحرين على 
اإتاحة جمانية التعليم وجعله اإلزاميا للبنن والبنات 
على حد �شـــواء، وهو ما ينعك�س علـــى اأر�س الواقع 
يف وجـــود املراأة وعملهـــا يف جميع املجاالت، معتربا 
اأن ذلـــك ميثل ثمـــرة طبيعية للجهـــود التي اأولتها 
حكومة البحرين حتت قيـــادة �شاحب ال�شمو رئي�س 

الوزراء للتعليم خالل العقود الثالثة املا�شية.
واأبدى اإعجابه بنهج حكومـــة البحرين وال�شعب 
البحريني يف التعامل مع الطفولة، م�شيدا باخلدمات 
املتميزة التـــي تقدمها مراكـــز ودور رعاية االأيتام 
وحمايـــة الطفل باململكة، وكفـــاءة االأجهزة املعنية 

يف التعامـــل مـــع خمتلف �شـــكاوى االأطفـــال الذين 
يتعر�شـــون الأي نـــوع مـــن االنتهـــاكات مبـــا يراعي 

اأحوالهم النف�شية ويحفظ لهم كرامتهم.
اأما رئي�ـــس املعهـــد االأمني العاملـــي جوناثان 
غرانوف، فاأكد اأن البحرين جمتمع يت�شم بالتعددية، 
وقال: “لقـــد �شاهدت الواقع احلقيقي يف البحرين، 
حيث حتظى خمتلـــف العقائد واالأديـــان باالحرتام، 
وقد تاأثـــرت كثرياً بتلـــك احلقيقة وبهـــذا ال�شعور 
بالـــذات، فقد �شاهـــدت معبـــًدا هندو�شًيا وجمتمعا 
م�شيحيا، وراأيـــت االإ�شالم مبذاهبـــه املختلفة وهذا 
�شـــيء عظيـــم، وهـــوؤالء جميعـــا ي�شعـــرون بالراحـــة 
والطماأنينـــة وهم يعـــربون عـــن معتقداتهم بحرية 

تامة”.
وو�شف البحرين باأنها تعـــد منوذجا يف احرتام 
وتوقـــري القيـــم االإن�شانيـــة، واالإميان بـــاأن الب�رضية 
جميعا اأ�رضة واحدة. وقال: “اإن البحرين تتولى مهمة 
تذكرينا مبدى اأهمية وقيمة التنوع يف حياتنا، والتي 
تتعر�س يف الوقت الراهن للخطر، اإنها لي�شت جمرد 
قيـــم للبحرين اأو الواليات املتحـــدة اأو اأي بلد، اإنها 
قيمة للب�رضيـــة جمعاء تتجاوز حدودنا الُقطرية، ذلك 

اأننا عائلة ب�رضية واحدة”.
وعرب عـــن ت�رضفه بلقاء �شاحـــب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء، م�شيدا مبا يتمتع به �شموه من توا�شع 
جـــم و�شغف وحما�شـــة خلدمة �شعبـــه ووطنه، وقال: 
“لقـــد كان لنا �رضف مقابلة �شاحـــب ال�شمو رئي�س 
الـــوزراء وبع�س كبـــار امل�شوؤولن ومـــا اأثار اإعجابي 
هو مـــدى روعتهم وتوا�شعهم اجلـــم، ففي الغالب 
يبـــدو قـــادة الـــدول معتـــدون جـــدا بذواتهم؛ لكن 
القادة الذيـــن لقيناهم هنـــا اأكدوا �شغفهم بخدمة 
�شعبهم وانفتاحهم علـــى االآخر ف�شال عما يتميزون 
بـــه من حما�شة، لذلـــك كان اأمرا مريحـــا وملهما جدا 
مقابلة قادة البالد جلميع النا�س الذين جاءوا لزيارة 

البحرين”.
واأ�شاده مبا ت�شهده البحرين من نه�شة تنموية 
متقدمة، موؤكـــدا اأن ا�شتثمار البحريـــن يف التعليم، 
ويف �شحـــة �شعبهـــا، ويف تعزيـــز �شيـــادة القانـــون، 
واال�شتثمـــار يف البنيـــة التحتية ويف خلـــق اقت�شاد 
متنوع، كلها اأمور متهد ال�شبيل جيدا مل�شتقبل اآمن 
م�شتقـــر ميكـــن اأن تزدهر فيه الظـــروف املعي�شية 

لل�شعب.
وقـــال: “يف بلـــدان اأخـــرى، ت�شتـــويل كثري من 
حكومـــات البـــالد علـــى ثـــروات �شعوبهـــا وتع�شف 
بهـــا ميينـــا وي�شـــارا، وال ينفقونها علـــى التعليم، 
وال ي�شتثمرونهـــا ل�شالح �شعوبهم، بـــل ينفقونها 
يف �ـــرضاء االأ�شلحـــة. اأما يف البحرين، فقـــد ا�شتثمرت 
االأمـــوال من اأجـــل م�شتقبـــل بالدها وامل�شتقبل هو 
ال�شعب، اإذ لو عدت بالذاكرة اإلى الوراء عرب التاريخ 
جتـــد اأنه مل يكن لديـــك امل�شت�شفيـــات التي لديك 
االآن، ومل يكـــن لديـــك اجلامعات التـــي لديك االآن، 
ومل يكـــن لديك البنية التحتية التي لديك االآن، ومل 
يكـــن لديك هذا االقت�شاد املتنـــوع. اإن هذا يحدث 
ب�رضعـــة كبرية؛ الأن قادة اململكة ملتزمون مب�شاعدة 

�شعبهم ووطنهم”.
ومـــن جهتهـــا، اأ�شـــادت وكيلـــة االأمـــن العام 
واملديرة التنفيذية ال�شابقة لربنامج االأمم املتحدة 
للم�شتوطنـــات الب�رضيـــة )املوئل( اآنـــا تيباجوكا مبا 
ت�شهـــده مملكة البحرين من تقدم كبري وفق منظور 
التنمية والتطور املجتمعـــي وتنمية املدن، موؤكدة 
اأن ثراء البحرين ال ينعك�س فقط يف ناطحات ال�شحاب 

وما �شابه، بل من خالل تنمية واقع املجتمع.
واأثنـــت علـــى جهـــود �شاحـــب اجلاللـــة امللك 
و�شاحـــب ال�شمو امللكـــي رئي�س الـــوزراء وال�شعب 
البحرينـــي باأكمله، والتي اأثمرت عن حتقيق العديد 
من النجاحات على �شعيـــد التنمية احل�رضية، والتي 
على اإثرهـــا مت منح �شاحب امللكـــي رئي�س الوزراء 
علـــى جائـــزة ال�ـــرضف لالإجنـــاز املتميـــز يف التنميـــة 
احل�رضيـــة واالإ�شـــكان. كمـــا اأعربـــت عـــن ت�رضفهـــا 
باحل�شول على جائزة �شاحب امللكي رئي�س الوزراء 
للتنمية امل�شتدامة، وا�شفـــة البحرين باأنها اأف�شل 

منوذج يحتذى يف جمال التنمية احل�رضية.
وقالـــت: “اإنني اأرى �شخ�شيا اأن البحرين دائمة 
التطويـــر والتنميـــة، وميكنـــك اأن تـــرى اأن عمليـــة 
التطويـــر والتنمية امل�شتدامـــة يف البحرين م�شتمرة 
وحقيقية ولي�شت جمرد كالم، فالتنمية امل�شتدامة 
تتطلب وجود حكام لديهم الفكر والوروؤى التنموية 
امل�شتدامـــة التي ترتقي باملجتمعات، وهو ما جنده 

يف البحرين”.

املنامـــة - بنا: بعث عاهـــل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقيات 
اإلـــى رئي�ـــس جمهوريـــة كو�شتاريـــكا  تهنئـــة 
كارلو�س األفاردو ورئي�س جمهورية ال�شلفادور 
�شلفـــادور �شان�شيز كرييـــن ورئي�س جمهورية 
هندورا�ـــس خوان اأروالنـــدو هرينانديز ورئي�س 
جمهوريـــة جواتيمـــاال جيمي موالي�ـــس ورئي�س 
جمهورية نيكاراغوا دانيـــل اأورتيجا �شافيدرا، 
مبنا�شبـــة ذكـــرى ا�شتقـــالل بالدهـــم، واأعرب 
جاللتـــه فيها عن اأطيب تهانيـــه ومتنياته لهم 

بهذه املنا�شبة الوطنية.

حظيت حقوق االإن�شان بالرعاية واالهتمام 
مـــن قبل د�شتـــور مملكة البحريـــن، فاملواطن 
ميثـــل الغايـــة والهدف بـــاأن اأ�شبحـــت حقوقه 
وحرياتـــه و�شماناتـــه االأ�شا�شيـــة، اعتالء للحق 
والعـــدل وامل�شـــاواة، وانعكا�شـــا لرقي النظام 

امللكي الد�شتوري يف وطننا الغايل.
ويعتـــرب الد�شتور البحرينـــي اأداة لتوطيد 
اأ�شمى القيـــم االإن�شانية وو�شيلة حلماية حقوق 
االإن�شـــان وال يخرج قانـــون العقوبات عن هذه 
االأطر الد�شتورية ال�شاميـــة، فالنا�س �شوا�شية 
يف الكرامـــة االإن�شانيـــة، ويت�شـــاوى املواطنون 
لدى القانون يف احلقـــوق والواجبات العامة، ال 
متييز بينهم يف ذلـــك ب�شبب اجلن�س اأو االأ�شل 

اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة.
والأن احلريـــة ال�شخ�شيـــة مكفولـــة وفقـــا 
للقانـــون، فال يجـــوز القب�ـــس على اإن�شـــان اأو 
توقيفه اأو حب�شـــه اأو تفتي�شه اأو حتديد اإقامته 
اأو تقييـــد حريته يف االإقامـــة اأو التنقل اإال وفق 
اأحكام القانون وبرقابة مـــن الق�شاء، وال يجوز 
احلجـــز اأو احلب�ـــس يف غري االأماكـــن املخ�ش�شة 
لذلك، وا�ضرتط الد�ضتور اأي�ضا اأن تكون مراكز 
االحتياطـــي  والتوقيـــف  والتاهيـــل  اال�شـــالح 
واالجتماعيـــة  ال�شحيـــة  بالرعايـــة  م�شمولـــة 
وخا�شعـــة لرقابـــة ال�شلطـــة الق�شائيـــة، ومنع 
اأو  املـــادي  للتعذيـــب  اإن�شـــان  اأي  تعري�ـــس 

املعنوي، اأو للمعاملة احلاطة بالكرامة.
ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما 
اأبطل كل قـــول اأو اعرتاف يثبت �شدوره حتت 
وطـــاأة التعذيـــب اأو باالإغـــراء اأو لتلك املعاملة 
اأو التهديد بـــاأي منها، فال جرمية وال عقوبة اإال 
بنـــاء على القانون، وال عقـــاب اإال على االأفعال 
الالحقـــة للعمـــل بالقانون الـــذي ين�س عليها، 
واأر�شى مبـــداأ �شخ�شية العقوبـــة، وبراأ املتهم 
حتـــى تثبت اإدانتـــه يف حماكمـــة قانونية توؤمن 
له فيهـــا ال�شمانـــات ال�رضوريـــة ملمار�شة حق 
الدفـــاع يف جميـــع مراحل التحقيـــق واملحاكمة 
وفـــق القانون، وحظـــر اإيذاء املتهـــم ج�شمانيا 
اأو معنويـــا، واأوجـــب اأن يكـــون لـــكل متهم يف 
جناية حمـــام يدافع عنه مبوافقتـــه، وكفل حق 

التقا�شي.
وكفل الد�شتور حرمة دور العبادة، وحرية 
القيام ب�شعائر االأديان واملواكب واالجتماعات 
الدينيـــة طبقـــا للعـــادات املرعيـــة يف البلـــد، 
باالإ�شافة اإلى حرية الراأي والبحث العلمي، باأن 
لـــكل اإن�شان حق التعبري عن راأيه ون�رضه بالقول 
اأو الكتاب���ة اأو غريه���م، ب����رط ع���دم امل�ضا�س 
باأ�ش�ـــس العقيـــدة االإ�شالمية ووحـــدة ال�شعب، 

ومبا ال يثري الفرقة اأو الطائفية.
واأقـــر الد�شتور حرية املرا�شلـــة الربيدية 
والربقية والهاتفيـــة االلكرتونية و�شانها باأن 
ا�ض���رتط �ريتها، فال يج���وز مراقبة املرا�ضالت 
اأو اإف�شـــاء �رضيتها اإال وفق القانون. اأما بالن�شبة 
تكويـــن  حريـــة  فاأقـــر  ال�شيا�شيـــة،  للحقـــوق 
اجلمعيات والنقابات بو�ضائ���ل �ضلمية وب�رط 
عدم امل�شا�س بالدين والنظام العام، فلالأفراد 
حـــق االجتماع اخلا�س والعـــام وت�شري املواكب 
والتجمعـــات وفق القانون مبـــا ال يتعار�س مع 
ال�شالمـــة واالآداب ، فال�شـــالم هـــدف اململكة، 
و�شالمة الوطن والدفاع عنه واجب مقد�س على 

جميع املواطنن.

جاللة امللك يهنئ 5 
دول بذكرى اال�شتقالل

حقوق االإن�شان يف البحرين 
تعترب من ال�شمانات االأ�شا�شية

الثقافة األمنية

جوزيه راموس هورتا: 

فريدريك دي كليرك: 

 رئيس المعهد األمني العالمي: 

 ليخ فاليسا: 

كيالش ساتيارثي: 

آنا تيباجوكا:

-  البحرين واحة للت�شامح واحرتام االأديان 
واملعتقدات... حقيقة يجب اأن يدركها العامل

- �شمو رئي�س الوزراء ا�شتطاع بحكمة بالغة 
التعامل مع التحديات التي تعر�شت لها البحرين

- كنت �شغوفا باال�شتماع اإلى حديث �شمو رئي�س 
الوزراء

- االنتخابات قلب الدميقراطية وفر�شة لتعرب 
ال�شعوب بحرية عن اآرائها

- البحرين حققت اإجنازات عظيمة و�شبقت اأوروبا 
يف العديد من امليادين

- بو�شع البحرين اقرتاح اأ�ش�س متميزة من اأجل 
تكامل ووحدة ال�شعوب

- جاللة امللك حمد بن عي�شى يتمتع بروؤية ثاقبة 
والبحرين حققت اإجنازات عديدة يف وقت ق�شري
- �شمو رئي�س الوزراء �شخ�شية قيادية عظيمة 

حتمل احرتاما عظيما للقيم االإن�شانية

- التنمية امل�شتدامة يف البحرين م�شتمرة 
وحقيقية ولي�شت جمرد كالم

- جهود جاللة امللك و�شمو رئي�س الوزراء 
وال�شعب حققت العديد من النجاحات التنموية

- �شمو رئي�س الوزراء يتمتع بتوا�شع جم 
و�شغف وحما�شة خلدمة �شعبه ووطنه

- اجلميع يف البحرين ينعمون بحرية االعتقاد 
وممار�شة ال�شعائر الدينية
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تكرمي 14 �سخ�سية من 12 دولة عربية �أ�سهمت يف خدمة جمتمعاتها
اإعالن اأ�سماء رواد العمل التطوعي الفائزين بجائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي 2018... بوهزاع:

املنام���ة - جمعية الكلم���ة الطيبة: 
اأعلن���ت اللجن���ة املنظمة جلائ���زة �سمو 
ال�سي���خ عي�س���ى بن علي ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة للعم���ل التطوعي اأ�سم���اء رواد 
العرب���ي املكرمني  التطوع���ي  العم���ل 
اجلائ���زة  م���ن  الثامن���ة  الن�سخ���ة  يف 
للع���ام 2018، والت���ي ت�س���م نخبة من 
ال�سخ�سي���ات العربي���ة الت���ي اأ�سهمت 
يف ن�رش وتعزيز ثقاف���ة العمل التطوعي 
وحتفيز املب���ادرات اخلالقة والتجارب 
التطوعي���ة املميزة يف الع���امل العربي، 
����رشح بذل���ك رئي����س اللجن���ة املنظمة 
رئي�س االحتاد العرب���ي للتطوع رئي�س 

جمعية الكلمة الطيبة ح�سن بوهزاع.
وقال اإنه �سيتم تكرمي 14 من رواد 
العم���ل التطوعي العرب���ي من 12 دولة 
عربية، يف اإطار حر����س اللجنة املنظمة 
للجائ���زة عل���ى ت�سلي���ط ال�س���وء عل���ى 
النم���اذج امل�رشف���ة من قي���ادات العمل 
التطوع���ي يف الوط���ن العرب���ي وعل���ى 
ق�س�س النجاح امللهمة جليل ال�سباب.

ولفت اإلى اأن املكرمني هم، رئي�س 
جمل����س اأمناء موؤ�س�س���ة االأمري حممد بن 
فه���د للتنمي���ة االإن�سانية م���ن اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة �ساح���ب ال�سم���و 
االأمري حمم���د بن فهد بن عبدالعزيز اآل 
�سعود، م�ساعد رئي�س جامعة ال�سلطان 
قابو�س للتع���اون الدويل م���ن �سلطنة 
عم���ان �ساحبة ال�سمو ال�سيدة منى بنت 
فه���د اآل �سعي���د، رئي�س جمل����س اإدارة 
بنك البحري���ن الوطن���ي الوجيه فاروق 
املوؤيد، والرئي����س واملوؤ�س�س للجامعة 
االأهلي���ة من مملك���ة البحري���ن عبداهلل 
احل���واج، رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية 
االإ�سالمية  الوطني وال�س���وؤون  والدفاع 
باخلارج مبجل�س  املقيم���ني  واملغاربة 
النواب املغربي م���ن اململكة املغربية 
يو�س���ف الغربي، امل�سوؤول���ة يف منظمة 
اليوني�سكو واأ�ست���اذة االأدب الفرن�سي 
اللبناني���ة  اجلامع���ة  يف  والفرنكف���وين 
م���ن جمهوري���ة لبن���ان زهي���دة جب���ور، 
رئي�س موؤ�س�س���ة ال�سالحي اخلريية من 
جمهورية اليمن ال�سيخ علي ال�سالحي، 
املدير العام ملوؤ�س�سة وطني االإمارات 
من دول���ة االإم���ارات العربي���ة املتحدة 
اجلامع���ي  االأ�ست���اذ  الفال�س���ي،  ����رشار 
م���ن اجلمهوري���ة  والباح���ث واملوؤل���ف 
التون�سي���ة جوه���ر اجلمو�س���ي، رئي����س 
جمعي���ة االأورم���ان م���ن جمهوري���ة م�رش 
العربي���ة ح�سام الدي���ن القباين، �سفري 

منظمة االأ�رشة العربية فتحي جرب عفانة، 
�سمي���ح الدوي���ك م���ن دول���ة فل�سطني 
وموؤ�س����س اجلمعي���ة العراقية للت�سامح 
والالعنف م���ن جمهوري���ة العرق حممد 
ر�سي���د عبداملجي���د، ورئي����س جمعي���ة 

�سب���اب متطوع م���ن جمهوري���ة اجلزائر 
�سيد اأحمد عبدون.

واأو�س���ح بوه���زاع اأن جائ���زة �سم���و 
ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة للعمل 
التطوع���ي باتت واحدة من اأهم اجلوائز 

يف جم���ال التطوع يف العامل العربي؛ لذا 
فاإن هن���اك تعاون���ا قائما ب���ني جامعة 
الدول العربية واالحتاد العربي للتطوع 
تنظي���م  الطيب���ة يف  الكلم���ة  وجمعي���ة 
اجلائ���زة واختي���ار ال�سخ�سيات العربية 

ذات االإ�سهام���ات امل�سيئ���ة يف خدم���ة 
املجتمع���ات العربي���ة، يف اإط���ار الروؤية 
الت���ي تهدف اإل���ى تك���رمي رواد العمل 
التطوع���ي يف الع���امل العرب���ي وو�س���ع 
خرباتهم وم�ساريعه���م يف بوؤرة ال�سوء 
يف اأو�ساط املتطوعني من كافة الدول 
العربي���ة؛ من اأج���ل ن�رش ثقاف���ة التطوع 
ال�سامل���ة  التنمي���ة  يف  دوره���ا  واإب���راز 
والعربي���ة،  اخلليجي���ة  للمجتمع���ات 
امل�ساهمة يف تطوير االأعمال التطوعية 

يف مملكة البحرين.
واأكد رئي�س اللجنة املنظمة للجائزة 
اأن اختيار رواد العمل التطوعي العربي 
يه���دف اإلى تعزيز ال�رشاك���ة الفاعلة مع 
واملوؤ�س�س���ات  والهيئ���ات  املنظم���ات 
واجلمعي���ات التطوعي���ة ودع���م جهود 
امل�سوؤولية املجتمعية للقطاع اخلا�س 
من خالل اإبراز اجلهود املبذولة يف هذا 
االجتاه؛ لت�سجيع مث���ل هذه املبادرات 
خدم���ة  يف  ت�س���ب  الت���ي  االإيجابي���ة 
العربي���ة املختلفة، م�سريا  املجتمعات 
اإل���ى اأن اأحد اأهم اأه���داف اجلائزة اأي�سا 
ه���و توريث ح���ب العم���ل التطوعي من 
خالل تعمي���ق التوا�سل ب���ني اأ�سحاب 
الب�سم���ات التطوعي���ة وب���ني خمتل���ف 
االأجي���ال، ونق���ل اخل���ربات التطوعي���ة 
املختلفة اإلى املتطوعني وم�ساعدتهم 
املنا�س���ب  املج���ال  يف  العم���ل  عل���ى 
مليوله���م وتخ�س�ساتهم واأعمارهم مع 
اإف�ساح املجال لال�ستف���ادة من اآرائهم 

يف هذه اخلربات والتجارب.
اللجن���ة  اأن  اإل���ى  بوه���زاع  واأ�س���ار 
املنظم���ة تعمل على تنفي���ذ توجيهات 
�سم���و ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة 
اآل خليفة راعي اجلائزة؛ من اأجل تنظيم 
حفل توزيع جائزة �سموه بال�سورة التي 
تليق مبكانة مملكة البحرين وجهودها 
يف جم���ال العمل التطوع���ي واالإن�ساين، 
الفتا اإلى اأنه مت توجيه الدعوة اإلى عدد 
م���ن ال�سخ�سي���ات العربي���ة للم�ساركة 
يف احلف���ل، اإلى جان���ب م�ساركة جامعة 
الدول العربي���ة، مو�سحا اإلى اأن احلفل 
�سيقام عل���ى هام�س احتفاالت اململكة 

باليوم العربي للتطوع.
م���ن  الثامن���ة  الن�سخ���ة  اأن  يذك���ر 
جائ���زة عي�سى ب���ن علي ب���ن خليفة اآل 
خليفة للعم���ل التطوعي تق���ام برعاية 
والرع���اة  متك���ني،  م���ن  اإ�سرتاتيجي���ة 
الرئي�سي���ون هم “با����س، فيفا، جيبك، 

جمموعة الربكة “.

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي	

• �سعار اجلائزة	

• ح�سن بوهزاع	

• ال�سيخ علي ال�سالحي - اليمن	

• يو�سف الغربي - املغرب	

• جوهر اجلمو�سي - تون�س	

• عبداهلل احلواج	

• حممد ر�سيد - العراق	

• زهيدة جبور - لبنان	

• فاروق املوؤيد	

• ح�سام القباين - م�رش	

• �سيد عيادون- اجلزائر	

• �سمو االأمري حممد بن فهد - ال�سعودية	

• �سميح الدويك - فل�سطني	

• فتحي عفانة - فل�سطني	

• �رشار الفال�سي - االإمارات	
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17 فنانا ت�شكيليا يروجون للفن �لبحريني يف قلب �أوروبا
معر�س “فن البحرين عرب احلدود” يفتتح اأبوابه يف مبنى جراند باليه ال�شهري بباري�س

الفنان���ن  م���ن   17 �ش���ارك  بن���ا:   - املنام���ة 
الت�شكيلي���ن البحريني���ن يف معر�س ف���ن البحرين 
ع���رب احلدود “اآرت ب���اب 2018” الذي اأقيم يف مبنى 
جراند باليه ال�شه���ري يف العا�شمة الفرن�شية باري�س، 
بح�شور عدد من امل�شوؤولون واملهتمون بقطاع الفن 
والثقافة يف اجلمهورية الفرن�شية ب�شكل خا�س، جنبا 
اإلى جنب مع ح�شد من ال�شيوف من القامات الفكرية 

والأدبية والفنية من دول خمتلفة.
مدي���رة مكتب �شاحب���ة ال�شمو امللك���ي الأمرية 
�شبيك���ة بنت اإبراهي���م اآل خليفة ال�شيخ���ة مرام بنت 
عي�شى اآل خليفة، اأكدت اأن اإقامة املعر�س يف فرن�شا 
من �شاأنه اأن ي�شكل من�ش���ة للرتويج للفن البحريني 

الأ�شي���ل واملعا����ر يف واح���دة م���ن اأهم م���دن الفن 
يف الع���امل، باري�س، و�ش���ول اإلى جميع اأرج���اء القارة 
الأوروبي���ة، وهو ما حتر�س علي���ه قرينة عاهل البالد 
�شاحبة ال�شمو امللكي الأم���رية �شبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليفة يف دعمها املتوا�شل للفنانن البحرينين 
لتن�شي���ط واإثراء احلركة الفني���ة الت�شكيلية، م�شيدة 
بالهتم���ام الكب���ري الذي حظي ب���ه املعر�س من قبل 
املعن���ن والإعالم. واأعربت ال�شيخة مرام بنت عي�شى 
اآل خليف���ة ع���ن ارتياحه���ا اإزاء حتقي���ق معر�س “فن 
البحري���ن ع���رب احل���دود” لأهداف���ه يف تعزي���ز مكانة 
البحري���ن كمرك���ز فني اإقليم���ي، وتطوي���ر الفنانن 
والرتويج للف���ن البحريني يف خمتلف دول العامل من 

خالل الرتكيز على ربط الفن البحريني مبجتمع الفن 
العامل���ي، واأ�شافت على �شعي���د ذي �شلة اأن يتيح 
فر�شة غري م�شبوقة اأمام الفنان البحريني للت�شبيك 
مع مدار����س فنية خمتلفة حول الع���امل، مبا ي�شاعده 

على الرتقاء باأعماله و�شول للعاملية.
واأو�شح���ت اأن اإقامة املعر����س يف اجلراند باليه 
ميث���ل الفعالية الثانية �شمن فعاليات معر�س “فن 
البحرين عرب احل���دود” لهذا العام ، بع���د اأن اأقيمت 
الفعالية الأولى مب�شاركة خم�شة فنانن وفنانات من 
COSMO -  للبحري���ن يف معر�س الفن الت�شكيلي

COW يف الفرتة من 9-6 �شبتمرب احلايل يف مدينة 
مو�شك���و، فيما من املق���رر اأن ينتق���ل املعر�س من 

اجلران���د باليه اإل���ى رابوان مو�شي���ون جالريي ليقام 
هناك خالل الفرتة 22-17 �شبتمرب.

و�شارك يف املعر�س 17 من الفنانن البحرينين 
هم: عائ�شة املوؤيد، اأحمد اأحمد، بلقي�س فخرو، فائقة 
احل�ش���ن، هال���ة كيك�شو، جم���ال عبدالرحي���م، ميا�شة 
ال�شويدي، حممد امله���دي، نبيلة اخلري، عمر الرا�شد 
،عثمان خنجي، روان احلو�شني، �شلمان جنم، ال�شيخة 
لولوة بنت عبدالعزي���ز اآل خليفة، ال�شيخة مروة بنت 
را�ش���د اآل خليف���ة، �شمية عبدالغن���ي، ح�شن ال�شاري، 
مما �شكل فر�ش���ة لتبادل اخلربات م���ن خالل التقاء 
عدد من الفنانن املخ�رمن و الفنانن املعا�رين 
والأ�شال���ة  الق���وة  ب���ن  اأعماله���م  جمع���ت  الذي���ن 

والإح�شا����س بالهوية البحريني���ة ونقلها للعامل، وقد 
تنوع���ت العمال امل�شاركة بن اللوحات الت�شكيلية، 
واملنحوت���ات ، واملج�شم���ات التاريخي���ة، بالإ�شاف���ة 
ال���ى ال�شناعات اليدوية. واأ�رف���ت كانيكا �شابروال 
وكوري���ن متزت عل���ى املعر�س من حي���ث املحتوى، 
مبا ي�شهم يف تو�شعة دائرة انت�شار الفن البحريني يف 
العامل. هذا ويقام املعر�س بدعم من �شندوق العمل 
“متك���ن”، يف اإط���ار برنامج عمل حم���دد ملدة ثالث 
�شن���وات، ياأتي من �شمنه تنظي���م معر�س �شنوي يف 
اململك���ة يف مار�س من كل عام، اإ�شافة اإلى تنظيم 3 
فعاليات فنية دولية بدورية �شنوية للرتويج لأعمال 

الفنانن والفنانات الت�شكيلين.

• معر�س فن البحرين عرب احلدود »اآرت باب 2018« الذي اأقيم يف مبنى جراند باليه ال�شهري يف باري�س	

����رح ع�ش���و جمل����س احلنوبي���ة البلدي 
ب���در الدو�ري ممث���ل الزلق و�شاف���رة ودار 
كليب باأن بلدي���ة املنطقة احلنوبية اتخذت 
ال�شتع���داد  واأنه���ت  الالزم���ة  الإج���راءات 
ل�شتقبال مو�شم عا�شوراء لهذا العام، حيث 
بداأت يف وقت مبكر بكن�س ال�شوارع املوؤدية 
اإل���ى امل���اآمت، وتلك التي مت���ر فيها مواكب 
الع���زاء يف منطقة دار كليب التي تقع �شمن 

نطاق دائرته.
القي���ادة  توجيه���ات  تنفي���ذ  واأك���د 
الكرمي���ة  توجيهاته���م  عل���ى  ال�شيا�شي���ة 
لوزارات الدول���ة وموؤ�ش�شاتها بتوفري كافة 
الإمكانيات والت�شهي���الت للماآمت واملواكب 
وتهيئة م���ا يلزم ل�شم���ان نظاف���ة ال�شوارع 
والأماكن وال�شاح���ات خا�شة تلك التي تقام 
فيها الفعاليات الدينية يف ذكرى عا�شوراء.

وك�شف الدو�ري اأن ق�شم متابعة خدمات 
النظافة يف البلدية اجلنوبية بناًء على توجيه 
من مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية عا�شم 
عبد اللطيف قام بتوزيع حاويات والأكيا�س 
و�شالل جتميع القمامة على املاآمت، لت�شهيل 
عملي���ة جم���ع ونق���ل املخلفات م���ن خمتلف 

املواقع.
واأكد اأنه �شيتم تكثي���ف اأعمال النظافة 
يوم���ي 9 و10 حم���رم، وذل���ك بتوف���ري 30 
عام���اًل وعدًدا من الكاب�ش���ات الآلية ومعدات 
النظاف���ة، للم�شاهم���ة يف اإجن���اح املنا�شب���ة 

الدينية.
ووّجه الدو�ري ر�شالة اإلى اأهايل منطقة 
دار كليب داعًيا اإلى زيادة الوعي باملحافظة 
على النظافة العامة التي تعترب مراآة تعك�س 
اجلان���ب احل�ش���اري لكل بل���د، ويف عا�شوراء 
يت���م الرتكي���ز على اأهمي���ة تفعي���ل ال�راكة 
املجتمعية بن الأفراد واملوؤ�ش�شات من اأجل 
املحافظ���ة على النظاف���ة العاّمة يف ال�شوارع 

والطرقات واأماكن اإقامة الفعالّيات.

 بدر الدو�ري: تقدمي الدعم 
لإجناح “عا�شوراء” يف داركليب
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م��رب��ع��ة ك���ي���ل���وم���رات   1603 اإل�������ى  ال���ب���ح���ري���ة  امل���ح���م���ي���ات  م�������س���اح���ة  زي��������ادة 

1455 اإجمايل الكائنات البحرية يف مياه البحرين
الدفان اأثر �سلبا على ا�ستدامة املخزون ال�سمكي... تقرير بيئي:

اأ�س����ار تقرير بيئي وطني اإل����ى اأن البيئة 
البحري����ة يف مملك����ة البحرين تتمي����ز بتنوعها 
احلي����وي الغن����ي، حي����ث ت�سم م����ا ال يقل عن 
1455 نوعا من الكائنات احلية، املنتمية اإلى 
خمتل����ف املجموع����ات الت�سنيفي����ة واملوائل 

املهمة.
ولف����ت اإل����ى اأن م����ن اأه����م تل����ك البيئات 
البحري����ة م����ا يطل����ق عليه����ا ببيئ����ة الكربون 
االأزرق التي ت�سمل )بيئة ال�سعاب املرجانية، 
ومه����اد احل�سائ�����ش البحري����ة، وامل�سطح����ات 
الطيني����ة، وبيئة نب����ات الق����رم(، اإ�سافة اإلى 
حمار اللوؤل����وؤ، وال�سواطئ ال�سخرية والرملية، 

وامل�ستنقعات امللحية.
وذكر اأن الن�ساطات م����ن الياب�سة ت�سكل 
�سغوطا على خدمات النظم البيئية ال�ساحلية 
وتوؤث����ر يف ا�ستدامة املخزون ال�سمكي واالأمن 
الغذائ����ي وم����ا يتبع����ه م����ن اآث����ار اقت�سادية 
واجتماعية؛ نظ����را ملحدودية م�ساحة الياب�سة 
واالأن�سط����ة  ال�س����كان  وترك����ز  البحري����ن  يف 

التنموية على ال�رشيط ال�ساحلي.
وبني اأن م����ن اأهم تلك ال�ضغوط عمليات 
الدفن والردم وت�رشيف مياه ال�رشف ال�سحي 
واإن كانت معاجل����ة، وكذلك ت�رشيف حمطات 
االأخ����رى  املي����اه وبع�����ش امل�سان����ع  حتلي����ة 
وغريه����ا، ف�ضال عما تتعر�����ض له من �ضغوط 
بحري����ة امل�س����در م����ن اأ�سطول ال�سف����ن التي 
جت����وب مي����اه اخللي����ج وم����ا تطرحه م����ن مياه 

توازن وبال�ضتيك وغريه.
ونوه التقرير باإعالن مملكة البحرين رقم 
16 ل�سن����ة 1996 باعتب����ار جزر ح����وار والبحر 
االإقليمي املحيط منطقة حممية، حيث موطن 
اأك����ر م�ستعمرة لغراب البح����ر ال�سوقطري يف 
العامل، كم����ا ويجوب مياهه����ا االإقليمية جزءا 

من ثاين اأكر قطيع من بقر البحر يف العامل.
واأ�ض����ار اإل����ى اأن اململك����ة وبع����د اإعالنها 
هريات “جن����وة بولثامة، وه����ري �ضتية، وهري 
بوعمام����ة” مناط����ق حممي����ات بحري����ة، زادت 
م�ساح����ة املناطق البحرية املحمية اإلى 1603 
م����ا  اأي   ،2017 الع����ام  مربع����ة  كيلوم����رات 
يزي����د عن 21 % من امل�ساح����ة الكلية للمياه 

االإقليمية ململكة البحرين.
وبني اأن اململكة بذلك جتاوزت )اأهداف 
اأي�س����ي للتنوع احليوي( الرامية اإلى حفظ 10 
% على االأقل من املناطق ال�ساحلية والبحرية 

بحلول العام 2020.

النظم األيكولوجية
وذك����ر التقري����ر اأن مملك����ة البحرين تعد 
االأول����ى على م�ستوى منطق����ة اخلليج العربي 
يف تبني اإدارة بع�ش مناطقها ال�ساحلية وفق 
نهج النظم االأيكولوجية لتعزيز حفظ التنوع 
احليوي، وا�ستخدامه امل�ستدام ب�سورة عادلة 
ممثال يف حممية الهريات، الالتي مت ت�ضجيلها 
يف قائمة موقع الراث العاملي العام 2013؛ 
به����دف احلف����اظ عل����ى ال�سع����اب املرجاني����ة 
ومراقد حمار اللوؤلوؤ من جانب، واحلفاظ على 

املوروث الثقايف ل�ضناع����ة وجتارة ا�ضتخراج 
اللوؤلوؤ عرب تن�ضي����ط ال�ضياحة البيئية وتوفري 
فر�ش عم����ل جدي����دة. ونوه بجه����ود اململكة 
يف اإع����ادة تاأهيل املوائ����ل املتدهورة كمهاد 
احل�سائ�����ش البحرية وال�سع����اب املرجانية عن 
طريق ا�ستزراع املرجان احلي، واإقامة �سعاب 
�سناعي����ة وا�ست����زراع اأ�سج����ار الق����رم لزيادة 
املخ����زون ال�سمك����ي ومب����ا ي�سم����ن ا�ستدامة 

م�ضادر الرزق ل�رشيحة ال�ضيادين املحليني.
وتط����رق اإلى ع����دد م����ن الق����رارات التي 
اتخذته����ا اململك����ة يف �سبي����ل تنظي����م �سيد 
وا�ضتغ����الل وحماية ال����روة البحري����ة، كقرار 
حظ����ر �سي����د الروبي����ان يف املي����اه االإقليمية 
ململك����ة البحري����ن اأو تداول����ه اأو بيع����ه ملدة 

6 اأ�سه����ر عو�سا ع����ن 4 اأ�سه����ر؛ حفاظا على 
املخزون.

واأ�سار اإل����ى انتهاء املمكل����ة من حتديث 
اإ�سراتيجي����ة التن����وع احليوي وخط����ة العمل 
الوطنية ململك����ة البحرين )2016 – 2021( 
التي حوت تدابري اإدارية وت�رشيعية وتنظيمية 
ملواجه����ة التهديدات الت����ي يواجهها التنوع 
احليوي يف البيئة عموما، والبحرية خ�سو�سا، 
وم����ن اأهمها عمليات اجل����رف والردم وظهور 
االأن����واع الغريب����ة الغازي����ة وتنظي����م ال�سي����د 
النم����و  اأن حتدي����د مناط����ق  واأك����د  البح����ري. 
احل�����رشي م�ضتقب����ال ي�ضكل اأمرا بال����غ الأهمية 
ال�ستدامة التنمية يف ج����زر البحرين واحلفاظ 

على املوارد الطبيعية.

• غراب البحر ال�ضوقطري	

للم����راأة:  االأعل����ى  باري�����ش - املجل�����ش 
عقدت الأمني العام للمجل�ض الأعلى للمراأة 
هالة االأن�ساري اجتماع عمل مع النائب االأول 
لرئي�����ض جمل�����ض الن����واب الفرن�ض����ي هوغو 
رين�سون عل����ى هام�ش زي����ارة وفد املجل�ش 
االأعلى للم����راأة للعا�سمة الفرن�سية باري�ش، 
جرى خالله مناق�ض����ة عدد من الق�ضايا ذات 
االهتم����ام امل�س����رك، وعلى وج����ه التحديد 
الق�سايا املتعلقة بالت�رشيعات ذات ال�سلة 

باملراأة واالأ�رشة.
وا�ستهل����ت االأن�ساري االجتم����اع ب�سكر 
الرملان الفرن�سي على اهتمامه با�ست�سافة 
مائدة م�ستديرة رفيع����ة امل�ستوى للتعرف 
على طبيعة التطورات التي حققتها مملكة 
احلافظ����ة  الت�رشيع����ات  لتطوي����ر  البحري����ن 
حلقوق املراأة واملراعي����ة الحتياجاتها ومبا 
ي�سم����ن اإدماج جهودها يف امل�سار التنموي. 

معرب����ة ع����ن حر�����ش البحري����ن، يف املقابل، 
لالطالع على جهود امل�رشع الفرن�ضي يف ذات 

املجال.
كما اأكد الطرفان �رشورة تفعيل قنوات 
التوا�ضل املتاحة ب����ني البلدين للمزيد من 
الت�س����اور والتع����اون، وذلك مب����ا ي�سب يف 

م�ضلحة الدولتني.
وقدمت الأمني الع����ام للمجل�ض الأعلى 
للمراأة لنائب رئي�ش الرملان الفرن�سي �رشح 
موجز ح����ول ما تقوم به ال�سلط����ة الت�رشيعية 
يف البحرين م����ن دور كبري �ضاهم يف حتويل 
النم����وذج الوطني الإدم����اج احتياجات املراأة 
يف التنمية اإلى نظ����ام حوكمة ملراقبة االأداء 
املوؤ�س�سي يف تنفيذ االلتزامات الد�ستورية 
ال�سامن����ة لتكافوؤ الفر�ش وحتقيق التوازن 
املطلوب ب����ني م�ضاركة امل����راأة والرجل يف 
احلياة العامة، وهو م����ا نقل جتربة البحرين 

يف جمال تق����دم املراأة م����ن مرحلة التمكني 
التقليدية اإلى مرحل����ة نوعية متتاز بتنفيذ 
�سيا�س����ات علمية ومنهجية متكن املراأة من 

النهو�ش بنف�سها ومبجتمعها.
م����ن جانب����ه، اأعرب رين�س����ون عن تقدير 
بالتجرب����ة  الكب����ري  الفرن�ضي����ة  اجلمهوري����ة 
البحريني����ة املتقدمة يف جمال حفظ وتعزيز 
حقوق املراأة البحريني����ة، معرًبا عن ترحيب 
جمل�ض النواب الفرن�ضي للعمل مع البحرين 
لتب����ادل اخل����رات يف ه����ذا املج����ال بالنظر 
اإل����ى العمل اجل����اد ال����ذي تقوم ب����ه مملكة 
البحرين على �سعيد تطوير ومتابعة تنفيذ 
الت�رشيعات اخلا�سة باملراأة، موؤكداً تقديره 
للعالق����ات الت����ي جتم����ع البلدي����ن وتقارب 
وجه����ات نظره����ا يف الكث����ري م����ن املجالت 
وال�ض����الم  وال�ضتق����رار  للتنمي����ة  الداعم����ة 

املن�سود على ال�سعيد العاملي.

البحريـن حتقـق جهـوًدا نوعيـة فـي تقـدم حقـوق املـراأة
تفعيل قنوات التوا�ضل بني البلدين ملزيد من التعاون... النائب الأول لرئي�ض “النواب” الفرن�سي:

• الأمني العام للمجل�ض الأعلى للمراأة مع النائب الأول لرئي�ض جمل�ض النواب الفرن�ضي	

رفع كفاءة الطاقة بن�سبة 6 % بحلول العام 2025
يف ندوة اإلكرتونية بال�ضفارة الأمريكية... مريزا:

املنامة - بنا: قّدم وزير �سوؤون الكهرباء 
وامل����اء عبداحل�ضني م����ريزا ن����دوة اإلكرتونية 
م�ض����اء اأم�ض يف مق����ر ال�ضف����ارة الأمريكية عن 
خط����ط وم�ساريع الطاق����ة املتجددة يف مملكة 
البحري����ن، حي����ث نظم����ت ال�سف����ارة الن����دوة 
بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية العربية 
الوطنية NUSACC، وقد قدم الوزير هذه 
الن����دوة بح�ض����ور �ضف����ري الولي����ات املتحدة 
 Justin Siberell الأمريكي����ة لدى اململك����ة
عن طري����ق بث اإلك����روين مبا�رش ع����ر �سبكة 
الإنرتن����ت اإلى ع����دد كبري من رج����ال الأعمال 
وامل�ضتثمري����ن يف الوليات املتح����دة الذين 

كانوا ي�ساهدون وي�ساركون يف هذا البث.
التاريخية  العالق����ات  الوزير  وا�ضتعر�ض 
العريق����ة ب����ني مملك����ة البحري����ن والولي����ات 
املتح����دة التي متتد الأكرث من 135 عاًما، كما 
ركز يف الندوة على عر�ض اآخر الإجنازات التي 
مت حتقيقها يف تنفيذ اخلطتني الوطنيتني، 

وهم����ا اخلطة الوطنية للطاقة املتجددة التي 
ت�ستم����ل على 7 م�ساري����ع اأ�سا�سي����ة لتحقيق 
اله����دف الوطني واملتمث����ل يف زيادة ن�ضيب 
الطاق����ة املتجددة يف املزي����ج الكلي للطاقة 
بن�سب����ة 5 % بحل����ول ع����ام 2025، واخلط����ة 
الوطنية لكف����اءة الطاقة الت����ي ت�ستمل على 
22 مب����ادرة لتحقي����ق اله����دف الوطني لرفع 
كفاءة الطاقة بن�سبة 6 % بحلول عام 2025. 
وق����د مت حتقيق ما يعادل 131 ميغاوات من 
الطاقة املتجددة، اأي ن�سبة 52 % من الهدف 
املن�ض����ود يف خالل م����دة �ضنة ون�ض����ف لغاية 

االآن.
وم����ن اأب����رز امل�ساريع التي حت����دث عنها 
الدكت����ور مريزا خالل هذه الندوة الإلكرتونية 
ه����و م�����رشوع اإن�س����اء حمط����ة تولي����د الكهرباء 
بالطاقة ال�سم�سية بق����درة اإنتاجية تبلغ 100 
ميغاوات بال�رشاك����ة مع القطاع اخلا�ش، حيث 
ت�ضعى احلكومة املوقرة من خالل هذا امل�رشوع 

لال�ضتثمار يف الطاق����ة امل�ضتدامة التي ياأتي 
من �سمن اأولوياتها يف برنامج عمل احلكومة، 
وكذل����ك م�رشوع نظام الع����داد �سايف القيا�ش 

لالأف����راد  ي�ضم����ح  ال����ذي   Net Metering
واملوؤ�س�س����ات من ت�سغي����ل الطاقة ال�سم�سية 
يف منازلهم ومن�ساآتهم، وقد بداأ تطبيق ذلك 

على اأر�ش الواقع بالفعل يف عدد من البيوت 
ال�ضكني����ة واملن�ضاآت الأخ����رى مثل املجمعات 
وغريه، بالإ�ضافة اإلى م�رشوع ا�ضتخدام اأ�ضطح 
املباين احلكومية التي تبلغ حوايل 550 مبنى 
لركي����ب اأنطم����ه الطاق����ة ال�سم�سي����ة عليها، 
والعدي����د م����ن امل�ضاريع والإجن����ازات الأخرى 
التي تظهر ما و�سلت اإليه مملكة البحرين من 

خطوات وا�سعة يف قطاع الطاقة املتجددة.
م����ن جان����ب اآخ����ر، ع����ربرّ �ضف����ري الوليات 
املتح����دة الأمريكي����ة وامل�ضارك����ون يف ه����ذه 
الن����دوة الإلكرتوني����ة يف اجلان����ب الأمريك����ي 
ع����ن بالغ �سكره����م وتقديره����م لوزير �سئون 
الكهرباء واملاء على هذا العر�ش واملعلومات 
املتكامل����ة عن قط����اع الطاق����ة املتجددة يف 
ل �ضورة وا�ضحة للراغبني  البحرين الذي �ضكرّ
من ال�رشكات الأمريكي����ة يف ال�ضتثمار يف هذا 
املجال وامل�ساركة يف تلك امل�ساريع القائمة 

اأو امل�ستقبلية.

• ال�ضفارة الأمريكية نظمت ندوة عن خطط وم�ضاريع الطاقة املتجددة يف البحرين	

اململكة ت�سم ثاين �سيد علي املحافظة
اأكر قطيع من بقر 

البحر يف العامل

اأهمية حتديد 
مناطق النمو 

احل�رشي م�ضتقبال

البحرين موطن 
الأكر م�ستعمرة 

للغراب ال�سوقطري 
البحري



“زيادة الر�سوم” مبجل�س النجار

جمل�س احل�سن يقود افتتاح بئر بنغالدي�س

ا�ضت�ضاف جمل�س النائب عبداحلميد 
النجار، الباحث خال���د القطان؛ للحديث 

ع���ن مو�ضوع زيادة الر�ض���وم وال�رضائب 
اجلدي���دة. و�ضهد املجل����س ح�ضورا من 
قبل النائب ع���ادل الع�ضومي وعدد من 

املواطنني.

اأكدت موؤ�ض����س جمل�س “خوات 
دني���ا” الن�ضائي بالب�ضت���ني اأمرية 
احل�ض���ن مبنا�ضبة افتت���اح اأول بئر 
ببنجالدي����س،  للمجل����س  تطوع���ي 
�ضعادتنا اليوم عارمة ونحن نحتفل 
- بتوفيق من الب���اري – بتد�ضني 
عم���ل اإن�ض���اين كه���ذا لإخوانن���ا يف 
بنغالدي����س؛ فق���د وفقن���ا بف�ضل 
م���ن اهلل وتع���اون املح�ضن���ات من 
منت�ضب���ات املجل����س لفتت���اح بئر 
ماء عذب يوفر �ضقي���ا املاء البارد 
للم�ضلم���ني م���ن جه���ة، وم���ن جهة 

اأخرى يوفر املاء الالزم للو�ضوء. 
اأمنيتها  ع���ن  اأعرب���ت احل�ض���ن 
يف تعمي���م جترب���ة جمل�ضه���ا وفتح 
جمال����س ن�ضائية جمتمعية يف كافة 

حمافظات اململكة. 

عن الدائرة
وميث����ل الدائرة الأولى مبحافظة 
املحرق حاليا النائب علي بوفر�ضن. 
الب�ضيت����ني  منطق����ة  ومتث����ل 

وال�ضاية.
الت�ضويتي����ة  الكتل����ة  وتبل����غ 
قراب����ة 8071 ناخبا وف����ق اح�ضاءات 

انتخابات برملان 2014.
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انتخابات

ال ملر�سحني ين�سغلون بتح�سني و�سعهم املعي�سي ويهملون املواطنني
تكرار الأزمات القت�ضادية اأخرت منو اقت�ضادنا... مر�ضح “احلجيات” احلو�ضني ل� “$”:

قال مر�ض���ح ثالثة اجلنوبية )احلجي���ات والرفاع 
ال�ضمايل( حممد احلو�ضني اإن لل�ضنوات الأربع املقبلة 

اأهمية ح�ضا�ضة يف ر�ضم تاريخ البحرين احلديث. 
واأك���د ل� “الب���الد” اأن “املتغريات م���ن الأحداث 
ال�ضيا�ضي���ة والقت�ضادي���ة التي ي�ضهده���ا العامل من   
عدم ال�ضتقرار واحلرب �ضد الإرهاب وتكرار الأزمات 
القت�ضادي���ة وعدم ا�ضتق���رار اأ�ضعار النف���ط، اأخرت 
من من���و اقت�ضادنا وازده���اره مما يتوج���ب علينا اأن 
نتكاتف جميعا؛ من اأجل اأن نر�ضم م�ضار اأكرث و�ضوحا 

يف معاجلة ق�ضايانا احلرجة”.
وتابع “اإن املرحلة املقبلة حتتاج لنواب قادرين 
على توحيد ال�ضيا�ضات واملواقف واجلهود ملواجهة 
التحديات، فنحن بحاجة لتكتالت قوية توؤثر يف القرار 
ال�ضيا�ض���ي”، موؤك���دا اأهمي���ة دور النائ���ب يف الدورة 
النتخابي���ة املقبلة يف مواجهة التحدي���ات ال�ضيا�ضية 

والقت�ضادية والجتماعية”. 

التوافق الوطني
ودعا احلو�ضني اإلى �رضورة اإيجاد و�ضيلة للتوافق 
الوطني؛ لأن���ه ل ا�ضتقرار ول تنمية ول اقت�ضاد قويا 
اإل بالتواف���ق الوطني. ولهذا لب���د من الوعي واحل�س 
الوطن���ي بتج�ضي���د اللحم���ة الوطنية ب���ني كل فئات 

واأطياف املجتمع البحريني من دون ا�ضتثناء.
واأ�ضاف “لب���د اأن يرت�ضح للمجل�س املقبل ممن 
يدركون احل�س الوطني لالرتقاء بالوطن ومكت�ضبات 
املواطن���ني ولي����س مم���ن ين�ضغل���ون مبكت�ضباته���م 

اخلا�ضة وحت�ضني و�ضعهم املعي�ضي كنواب واإهمال 
حقوق ومكت�ضبات الوطن واملواطن”.

واأك���د ����رضورة اأن يت�ض���ف الن���واب القادم���ون 
بالق���درة عل���ى التعام���ل م���ع امللف���ات القت�ضادية 
وال�ضيا�ضي���ة والت�رضيعي���ة واخلدماتي���ة ولي����س فقط 

نواب خدمات �ضخ�ضية.

تعديل اللوائح
واأكم���ل “على النواب القادم���ني اأن يدركوا دور 
النائ���ب النياب���ي ودور الع�ضو البل���دي واأل ين�ضغلوا 
باأدوار الع�ضو البلدي عن دورهم الت�رضيعي الرقابي”، 
م�ضيفا اأن “عل���ى النائب القادم اأن يعرف اأن مهمته 
وطني���ة واأن اأداءه مقرتن ب�ضمعته ال�ضخ�ضية يف اأدائه 

الت�رضيعي والرقابي”.
ودع���ا احلو�ضني الن���واب اإلى التواف���ق لتعديل 
اللوائح الداخلي���ة التي يراها الن���واب احلاليون اأنها 

عوائق لأداء دورهم الت�رضيعي والرقابي. 

عن الدائرة 
 ميث���ل الدائرة الثالث���ة يف املحافظ���ة اجلنوبية 

النائب عبداحلليم مراد.
 وت�ض���م منطقت���ي احلجي���ات والرف���اع ال�ضمايل 

)922، 933، 934، 935، 937 و941(.

ليلى مال اهلل

نائب مقعد احلجيات والرفاع ال�شمايل

عدد ا�صواته النائب الفائز برملان 

2669علي مطر2002
2915عبداحلليم مراد 2006
3178عبد احلليم مراد2010
3716عبد احليم مراد2014
؟؟2018

• حممد احلو�ضني	

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية

• اأمرية احل�ضن	

دعت مر�ضحة الدائرة الثاني���ة مبحافظة املحرق 
)و�ض���ط املحرق( ه���دى اآل حممود ع���ر “البالد” اإلى 
ث���ل املراأة نف�ضها يف �ضن القوانني والت�رضيعات  اأن متمُ
اخلا�ضة بها، واأن ترفع عنها الدعاءات ال�ضاذجة التي 

ت�ضري اإلى اأن الن�ضاء ناق�ضات عقل ودين.
واأ�ضافت: للمراأة مكانة خا�ضة و�ضامية يف جميع 
الأدي���ان وال�رضائع ال�ضماوية، ولها ال���دور الريادي يف 
العديد من احل�ضارات والثقافات العاملية، وكم هي 
كثرية ق�ض�س املبدع���ات من الن�ضاء اللواتي �ضنعن 

املجد وال�ضوؤدد يف كثري من بمُلدان العامل.
وطالبت اآل حمم���ود باأن تاأخذ امل���راأة البحرينية 
بزمام املبادرة وت�ضاهم يف اإي�ضال ممثالت حقيقيات 
له���ا يف املجل����س النياب���ي، بع���د اأن ف�ض���ل املجتمع 
يف ذل���ك ط���وال ال�ضن���وات املا�ضي���ة ب�ضب���ب حتيزه 
الوا�ض���ح واإ����رضار العديد م���ن الناخب���ني من خمتلف 
التي���ارات ال�ضيا�ضي���ة عل���ى اإبع���اد املراأة ع���ن موقع 
الت�رضيع والرقابة. ودعت املحمود اإلى حتالف ن�ضائي 
وا�ضع يتجاوز ح���دود الطوائف والأح���زاب والتيارات 
ال�ضيا�ضي���ة والأيديولوجي���ة لينت�رض للم���راأة وي�ضاهم 
يف اإي�ض���ال �ضوته���ا للمجل����س النياب���ي، لتدافع عن 

املجتمع عموما، والأ�رضة خ�ضو�ضا.

كفاءات نسائية
واأ�ض���ارت اإل���ى توجهه���ا خللق حتال���ف انتخابي 
ن�ضائي يرز الكفاءات الن�ضائية البحرينية يف خمتلف 
مناط���ق البحري���ن، ويع���زز م���ن فر�ضه���ا خ���الل هذه 

النتخابات.
ولفتت اإلى اأن الوطني���ة والنتماء الوطني لي�س 
ح����رضا على الرجال فق���ط، واأن البحري���ن ولدة، وكما 
اأجنبت رجال ي�ضار لهم بالبنان، فاإنها اأجنبت �ضيدات 
ل يقل���ون �ضانا ع���ن الرجال يف �ضت���ى املجالت، وقد 
اآن للبحرين اأن تفتح الفر�ض���ة اأمام املراأة البحرينية 
ملمار�ضة دورها على قدم امل�ضاواة مع اأخيها الرجل، 
واأن حتظ���ى بالعدال���ة يف فر�س التعلي���م والتوظيف 
والتمثي���ل يف خمتلف املواقع املتعلقة بال�ضاأن العام 

دون اأي انتقا�س من كفاءتها وحقها.
وطالب���ت ب���اأن متن���ح امل���راأة البحريني���ة كاف���ة 
المتيازات الت���ي متنح للرجل عل���ى الأ�ضعدة كافة، 

مب���ا يف ذلك حقه���ا يف من���ح اجلن�ضي���ة لأبنائها، وحق 
التنقل والتملك وكافة احلقوق الإن�ضانية التي تقرها 
املواثيق الدولية. واأ�ض���ادت اآل حممود بف�ضل جاللة 
امللك الذي منح للمراأة البحرينية حقوقها ال�ضيا�ضية 
كاملة وعل���ى راأ�ضها ح���ق الرت�ضح والنتخ���اب كاأول 
ام���راأة خليجي���ة تتمتع به���ذه احلق���وق، واليوم يجب 
اأن تب���ادر امل���راأة با�ضتخدام هذا احل���ق يف امل�ضاهمة 
م���ع اأخيها الرجل؛ من اأج���ل امل�ضاركة يف ال�ضاأن العام 
وخو�س النتخابات ورفع ا�ض���م مملكة البحرين عاليا 
بني الأمم و�ضط حتدي���ات اقت�ضادية و�ضيا�ضية غري 

م�ضبوقة حمليا اإقليميا وعامليا. 
وقال���ت هدى اآل حمم���ود اإنه با�ضتثن���اء قوانني 
املرياث وبع����س القوان���ني الت�رضيعي���ة املن�ضو�س 
عليه���ا يف القراآن الكرمي، فاإنه ل يحق لكائن من كان 
اأن مين���ع املراأة م���ن احل�ضول على حق���وق مت�ضاوية 
وفر����س متكافئ���ة مع اأخيه���ا الرج���ل بالعتماد على 

الكفاءة والطموح والجتهاد.

واأكدت اأنه يجب اأن يعاد النظر يف �ضيطرة الرجل 
وهيمنت���ه على كل مواقع الق���رار يف البالد، فالأوطان 
تبنيه���ا �ضواعد املواطنني من رج���ال ون�ضاء ولي�ضت 
حك���را على الرج���ال فق���ط، م�ضيدة بجه���ود املجل�س 
الأعل���ى للمراأة وعل���ى راأ�ض���ه قرينة العاه���ل رئي�ضة 
املجل�س الأعلى للمراأة �ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرية 
�ضبيك���ة بن���ت اإبراهي���م اآل خليفة التي تق���ود حراكا 
جمتمعيا متميزا باملهنية وا�ضتقطاب الكفاءات التي 
تر�ض���م الإ�ضرتاتيجيات التي تنت�رض للمراأة وتعيد لها 

حقوقها كاملة.
ودع���ت الن�ضاء القديرات املقبالت على الرت�ضح 
اإل���ى ت�ضكيل حتال���ف انتخابي ن�ضائ���ي وا�ضع يخرتق 
احلواج���ز والعراقي���ل الت���ي تع���وق متثيل امل���راأة يف 

جمل�س النواب ب�ضورة من�ضفة.
وراأت باأن متثيل املراأة بهذا املجل�س ل يجب اأن 
يق���ل ع���ن 25 % يف املرحلة القادمة عل���ى اأن يرتفع 
باجت���اه الو�ض���ول اإل���ى املنا�ضف���ة كما ه���ي الن�ضبة 

الطبيعية يف املجتمع.
واأ�ض���ارت اإل���ى اأنه���ا تعتم���د على وع���ي الرجل 
البحريني املطالب بدعم املراأة وم�ضاندتها للو�ضول 

اإلى متثيل �ضحيح داخل املجل�س.  

عن الدائرة
وميثل الدائ���رة الثانية مبحافظ���ة املحرق حاليا 

النائب اإبراهيم احلمادي.
ويبل���غ ق���وام الدائ���رة قراب���ة 8071 ناخبا وفق 

اإح�ضاءات انتخابات برملان 2014.
ومتث���ل الدائ���رة املناط���ق واملجمع���ات الآتية: 

املحرق )203، 205، 206 و209(، والب�ضيتني
)221 و222(.

ت�سكيل حتالف ن�سائي انتخابي يربز كفاءة املرت�سحات
يجب األ يقل عدد البحرينيات بالرملان عن الربع... مرت�ضحة و�ضط املحرق املحمود ل� “$”:

لرف���ع الدع���اءات ال�ضاذج���ة ب���اأن الن�ض���اء ناق�ض���ات عق���ل ودي���ن
تي���ارات �ضيا�ضي���ة اأبع���دت امل���راأة ع���ن موق���ع الت�رضي���ع والرقابة
نطال���ب مبن���ح البحريني���ة ح���ق جتني����س اأبنائه���ا اأ�ض���وة بالرج���ل

ل ا�ضتق���رار ول تنمي���ة ول اقت�ض���اد قوي���ا اإل بالتواف���ق الوطن���ي
ب���ح���اج���ة ل���ت���ك���ت���الت ق���وي���ة ت����وؤث����ر يف ال�����ق�����رار ال�����ض��ي��ا���ض��ي

• هدى املحمود	

حمرر ال�سوؤون املحلية

مقعد و�شط املحرق مبجل�س النواب

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

1926عبدالعزيز املري2002
2511اإبراهيم بو�ضندل2006
1737عبداحلميد املري2010
2761اإبراهيم احلمادي2014
؟؟2018

مقعد نائب الب�شيتني وال�شاية بالربملان

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

1165عي�ضى املطوع2002
1700عادل املعاودة2006
تزكيةعادل املعاودة2010
3182علي بوفر�ضن2014
؟؟2018
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خم�سيني يزّور ملكيتي �سيارتني متلكهما طليقته ويحولهما با�سمه

والدا طفلني توفيا بجرثومة مياه يطالبان “اال�ستئناف” بتثبيت م�سوؤولية “ال�سحة”

تاريخ البحرين قائم منذ القدم على قيمة التعاي�ش ال�سلمي

بعد خلعه من زوجته الآ�سيوية

بعد ا�ستبعاد “اأول درجة” م�سوؤوليتها

رغم اختالف الأديان واملذاهب والثقافات ... اجلودر:

تفاج���اأت �سيدة اآ�سيوي���ة )37 عاما( 
بعد خالف���ات مع زوجه���ا وتطليقها منه 
من قب���ل املحاكم ال�رشعي���ة اأن �سيارتها 
الت���ي ا�سرتتها باأموالها واأخرى ا�سرتاها 
اإليه���ا طليقها البحريني اجلن�سية قد مت 
تغيري ملكيتهم���ا دون علمها اإلى ملكية 
طليقها بالرغم من اأنها مل تقم باإجراءات 
بي���ع اأي من ال�سيارت���ن، وبعر�ض اإحدى 
ا�ستمارتي حتويل امللكية عليها اأفادت 
باأنها مل حترره���ا واأن التوقيع املن�سوب 
اإليها مزور، وتقدم���ت ببالغ جنائي �سد 
طليقها تتهمه بالتزوير وال�ستيالء على 

�سياراتها.
وقال���ت املجن���ي عليه���ا يف بالغه���ا 
ل���دى مركز ال�رشط���ة اأنها كان���ت الزوجة 
الرابعة للمتهم، واأثن���اء فرتة زواجها به 
ا�سرتت �سي���ارة من ط���راز 2012، فيما 
قام املته���م ب�رشاء �سيارة له���ا من طراز 
2015، واأن حدثت بينهما خالفات اأدت 

يف نهاية املطاف اإلى الطالق.
واأ�س���ارت اإل���ى اأن املته���م احتف���ظ 
بتلك ال�سيارت���ن، اإل اأنها تقدمت ببالغ 
لدى مركز ال�رشطة تطل���ب منه ت�سليمها 
الإدارة  راجع���ت  وعندم���ا  ال�سيارت���ن، 
العامة للمرور بهذا ال�ساأن تبن لها باأن 
ال�سيارتن قد مت حتويل ملكيتهما اإلى 
املته���م دون علمها، حي���ث مت التوقيع 
على ا�ستمارات حتويل امللكية اخلا�سة 
بالإدارة العام���ة للمرور با�سمها من جهة 

البائع دون علمها ول�سالح طليقها.
واأو�سح���ت اأنه���ا تربطه���ا بطليقها 

العدي���د م���ن امل�س���اكل، حيث اإن���ه كان 
دائما ما يعتدي عليها بال�رشب والإهانة 
والب�س���ق عل���ى وجهها، وعندم���ا اأرادت 
النف�س���ال عنه بعد تقدميها العديد من 
البالغات �سده ب�سان اعتداءاته املتكررة 
بحقها رفع���ت دعوى عليه ب�س���اأن خلعه 
م���ن املحاكم ال�رشعي���ة، وهو م���ا انتهت 
في���ه املحاك���م اإل���ى الق�س���اء ل�ساحلها 
بتطليقه���ا عنه، اإذ انف�سلت عنه بتاريخ 

28 مايو 2017.
واأف���ادت باأنها واأثناء ف���رتة زواجها 
باملته���م كان���ت ق���د ا�س���رتت لنف�سها 
املركب���ة الأول���ى، فيما ا�س���رتى لها هو 
املركب���ة الثاني���ة مبودي���ل اأح���دث م���ن 
الول���ى، موؤكدة انها هي من دفعت ثمن 
ال�سي���ارة الأول���ى والأخ���رى دف���ع ثمنها 

طليقها.
 2016 نوفم���ر   6 وبتاري���خ  لك���ن 
طرده���ا طليقها من من���زل الزوجية من 
تاأخ���ذ �سيارتيه���ا، فرتكتهم���ا  اأن  دون 
يف املنزل، وبتاري���خ 8 دي�سمر 2016، 
تق���دم طليقه���ا بب���الغ �سده���ا ب�س���اأن 
�رشقتها ال�سيارتن �سالفتي البيان رغم 
اأنهما ما ت���زالن يف منزل���ه ومل تاأخذهما 
من���ه، فاأبلغ���ت ال�رشطة بذل���ك الأمر ومت 

حترير حم�رش باأقوالها. 
وبين���ت اأن���ه وبع���د حتري���ر املح����رش 
ب�7 اأي���ام وحتديدا بتاري���خ 15 دي�سمر 
2016 ورده���ا ات�سال من مركز ال�رشطة، 
وطل���ب منها ال�رشطي احل�س���ور للمركز؛ 
وذلك لتوقي���ع ا�ستمارتي حتويل ملكية 

ال�سيارتن �سالفتي البيان اإلى طليقها، 
فق���ررت لل�رشط���ي اأنه���ا لن حت����رش ولن 

تقوم بذلك.
بع���دة  تقدم���ت  اأنه���ا  وتابع���ت، 
بالغ���ات ب�ساأن ال�سيارت���ن واأنها تطلب 
ا�ستعادتهم���ا، اإل اأن ال�رشط���ة مل يتمكنوا 
م���ن فعل �س���يء له���ا على ح���د و�سفها 
باأوراق التحقي���ق، فتوجهت اإلى الإدارة 
العامة للمرور للمراجعة، وهناك تفاجاأت 
ب���اأن ال�سيارتن مت تغيري ملكيتهما من 
ا�سمها اإلى طليقه���ا يف �سهر مار�ض من 
الع���ام 2017، وبالفعل عر�س���وا عليها 
ا�ستم���ارة اإح���دى ال�سيارتن، وتبن لها 
اأن ال�ستم���ارة موقع���ة بتوقي���ع ي�سب���ه 
البيان���ات  حتري���ر  مت  كم���ا  توقيعه���ا، 
اخلا�س���ة به���ا، م�سرية اإل���ى املخت�سن 
اأنها مل تقم بالتوقيع ول حترير البيانات 
ومل ت�ساهد ال�ستمارة من قبل فتقدمت 
ببالغ به���ذا ال�ساأن �س���د طليقها متهمة 
اإياه ب�رشق���ة �سياراته���ا وتزوير حمررات 

ر�سمية.
التزيي���ف  خب���ري  بتقري���ر  وثب���ت 
والتزوي���ر من اأن املجن���ي عليها مل حترر 
اأيا من البيان���ات اأ وتوقيع ال�ستمارتن 
لتحوي���ل ملكي���ة ال�سيارت���ن مو�س���وع 
الته���ام واملن�س���وب اإليه���ا، واإمن���ا هما 
توقيع���ان م���زوران عليها تقلي���دا لأحد 
توقيعاته���ا ال�سحيح���ة، واأن���ه ل ميك���ن 
اإثباتهم���ا اأو نفيهما ع���ن اأي �سخ�ض اآخر 
غريه���ا يجي���د الكتاب���ة، كم���ا ثب���ت باأن 
املتهم هو الكاتب بخط يده للتوقيعن 

املذيل���ن با�ستمارت���ي حتوي���ل ملكية 
ال�سيارتن مو�سوع الته���ام، غري اأنه ل 
ميكن اإثب���ات اأو نفي التوقيع املن�سوب 
للمالك -املجن���ي عليها- اأو اأي �سخ�ض 

اآخر غريها يجيد الكتابة.
وعق���ب التحقيق مع املته���م اأحالته 
النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار اأنه يف 
غ�س���ون العام 2017، اأول: ا�سرتك واآخر 
جمه���ول بطريق���ي التف���اق وامل�ساعدة 
يف ارت���كاب تزوير يف حم���رر ر�سمي وهو 
املركب���ات  ملكي���ة  حتوي���ل  ا�ستمارت���ا 
العام���ة للم���رور، وكان ذل���ك  ب���الإدارة 
بطريق حترير كافة بيانات ال�ستمارتن 
واإ�ساف���ة توقيع م���زور من�س���وب للبائع 
وه���ي املجني عليه���ا -طليقته- ومتت 
اجلرمي���ة بناء عل���ى ذلك التف���اق وتلك 

امل�ساعدة.
امل���زور  املح���رر  ا�ستعم���ل  ثاني���ا: 
مو�سوع التهمة ال�سابق���ة، فيما زور من 

اأجله مع علمه بذلك.
ثالث���ا: ا�ستول���ى عل���ى املركبت���ن 
ب���الأوراق  والو�س���ف  الن���وع  املبينت���ي 
واململوكتن للمجني عليها -طليقته- 

باتخاذ طرق احتيالية.
اإل���ى ذلك ق���ررت املحكم���ة الكرى 
اجلنائية الأول���ى، التي تنظر يف الق�سية 
تاأجي���ل املحاكم���ة حتى جل�س���ة يوم 25 
�سبتم���ر اجل���اري؛ وذل���ك لالط���الع م���ع 
الت�رشي���ح ب�س���ورة م���ن الأوراق لوكي���ل 

املتهم البالغ من العمر 58 عاما.

اأرجاأت حمكمة ال�ستئن���اف العليا املدنية 
النظ���ر يف طعن زوج���ن بحريني���ن �سد حكم 
تعوي�سهما مببلغ 80 األف دينار فقط، يف حن 
يطالبان مببلغ 100 األ���ف دينار؛ تعوي�سا عن 
وفاة ابنيهما نتيجة �رشبهما ماء ملوثا من اإحدى 
����رشكات بيع املياه العذبة، حيث يحمل الأبوان 
ال�رشك���ة م�سوؤولية بي���ع املي���اه ووزارة ال�سحة 
م�سوؤولية عدم التفتي�ض عل���ى نظافة خزانات 
تل���ك ال�رشكة، يف حن اأن حمكم���ة اأول درجة مل 
حتمل وزارة ال�سحة اأية م�سوؤولية بهذا ال�ساأن، 
حت���ى جل�سة ي���وم 26 �سبتمر اجل���اري؛ وذلك 

لال�ستماع اإلى رد وزارة ال�سحة.
وكانت حمكم���ة اأول درجة ق���د ا�ستبعدت 
م�سوؤولي���ة وزارة ال�سحة لع���دم تفتي�سها على 
نظاف���ة خزانات تل���ك ال�رشك���ة، واألزمت ال�رشكة 
املدعى عليها باملبل���غ �سالف البيان وبفائدة 
قانونية مبقدار 5 % من العام 2015 عند رفع 

الدعوى.
وقالت املحكم���ة يف حيثيات حكمها بعدم 
م�سوؤولي���ة وزارة ال�سح���ة املدع���ى عليها هي 
الأخ���رى يف الق�سية، اإن عنا����رش امل�سوؤولية مل 
تتوافر مبواجهتها، اإذ اإنها ومبجرد ورود البالغ 
اإليه���ا با�رشت عملي���ة غلق حم���ل ال�رشكة حلن 
اإزال���ة املخالفات التي ثبتت بحقها واملتعلقة 

بقواعد ال�سحة العامة.
كما ثبت بتقرير الطبيب ال�رشعي اأن املياه 
املقطرة التابعة لل�رشكة املدعى عليها الثانية، 
والت���ي تورد املياه اإل���ى م�سكن املدعن، هي 
م�س���در اجلرثوم���ة القاتلة، والت���ي ت�سببت يف 
اإ�ساب���ة الطفل���ن بت�سمم دم���وي، والذي اأدى 

بنهاية املطاف لوفاتهما.
يذكر اأن املحامية رباب العري�ض - وكيلة 
الوالدين- قال���ت اإنه بتاري���خ 3 يناير 2015 
ت���ويف جن���ل املدع���ن الأول، وكان قبل وفاته 
قد اأ�سيب ب�سمور يف املخيخ وت�سنجات، حيث 
تلقى الع���الج يف جناح الأطف���ال بامل�ست�سفى 
الع�سك���ري لعالج هذه الت�سنجات، ومكث فيها 
3 اأي���ام واأعطي م�س���ادات حيوية واأدوية �سد 
الت�سنج���ات، ثم خرج م���ن امل�ست�سف���ى، وبعد 
يومن من خروجه ع���اد اإلى امل�ست�سفى وعلى 
الرغم من ا�ستخدام فريق الطوارئ للم�سادات 
احليوي���ة ظلت احلمى موجودة، ثم بداأت حالته 
ال�سحي���ة تتده���ور، وطلب من ق�س���م الأطفال 

معاينته.
وتب���ن من فح����ص الدم هب���وط يف ال�سكر 
وارتف���اع الأحما�ض ومت تغي���ري امل�سادات، اإذ 
مت اإعطاوؤه ال�سوائل وال�سكر يف الوريد، لكنه يف 
�ساعات قليلة تدهورت حالته واأ�سيب بهبوط 

حاد يف ال�سغط، وال���ذي اأدى اإلى �سكته قلبيه 
ت���ويف ب�سببها خ���الل يومن، وتب���ن اأن �سبب 
 chromobacter( الوف���اة جرثوم���ة ت�سم���ى
Violaceum(، وبع���د ثالثة اأ�سابيع من وفاة 
الب���ن الأول تويف �سقيقه الث���اين ب�سبب نف�ض 

اجلرثومة القاتلة يف دمه.
وعلى اإثر ذلك مت مناق�سة حالة الأخوين يف 
ق�س���م الأطفال بامل�ست�سفى الع�سكري، وتبن 
اأن م�سدر اللتهاب هو هذه اجلرثومة، وات�سح 
لالأطباء اأن هذه اجلرثومة ت�سببت يف وفاة 150 
حال���ة مدونة يف ال�سح���ف الطبية العاملية، ويف 
احلالت التي اأدت اإلى وفاة كان امل�سدر غالبا 
م���ن املاء املل���وث، ولهذا ق���رر الأطباء فح�ض 
م�س���ادر امل���اء يف بيئة الطفل���ن املتوفين، 
ومت اأخ���ذ عدة عين���ات �سملت عين���ة من خزان 
املن���زل وعين���ة م���ن م���اء الوح���ل املوجود يف 
مدر�س���ة املتوفى وعينة من بائع املاء املقطر 

يف تلك املنطقة.
وثب���ت م���ن فح����ض العين���ات يف املختر 
وج���ود نف�ض اجلرثومة يف م���اء ال�رشب من خالل 
العين���ة الت���ي اأخ���ذت م���ن بائع امل���اء املقطر 
)املدعى عليها الثاني���ة( وهي اجلرثومة التي 

وجدت �سابقا يف دم الأخوين املتوفن.
واأ�ساف���ت العري����ض وحي���ث اإن املدع���ي 

عليه���ا الثانية ه���ي التي تبي���ع املياه املقطر 
يف املنطق���ة الت���ي يقطنه���ا املدع���ون وكان 
املدعون يتعاملون معها ب�سفة دائمة يف �رشاء 
املي���اه، وقد باع���ت مياه ملوث���ة اإلى املدعن 
ترتب عل���ى تناولها اإ�ساب���ة الأولد املتوفن 
بالأمرا����ض التي اأدت اإل���ى وفاتهما، وبالتايل 
تكون املدعى عليه���ا الثانية قد ارتكبت خطاأ 
متث���ل يف عدم تنظي���ف خزانات املي���اه؛ الأمر 
الذي ترتب عليه وجود جراثيم يف املياه، وقد 
ترتب على هذا اخلطاأ ����رشر متثل فيما اإ�سابة 
املدعن من اخل�س���ارة التي حلقت بهم نتيجة 
فق���دان ولديهما وف���وات فر�س���ة اأن ي�ستظال 
بظلهم���ا بع���د كرهم���ا اإ�ساف���ة اإل���ى الأ�رشار 
الأدبي���ة التي متثلت فيم���ا اأ�سابهما من حزن 

واأمل وح�رشة على فقدان ولديهما.
فلهذه الأ�سب���اب حكمت املحكم���ة باإلزام 
ت���وؤدي  اأن  الثاني���ة  ال�رشك���ة املدع���ى عليه���ا 
للمدع���ن مبلغ 50 األف دينار تعوي�سا موروثا 
يوزع بن الوالدين بح�سب الفري�سة ال�رشعية، 
ومبل���غ 30 األ���ف دين���ار اأخ���رى ت���وزع بينهم���ا 
بالت�س���اوي، مبل���غ 600 دين���ار ل���الأب املدعي 
باعتباره الويل على اأولده الق�رش، مع ت�سمينها 
الفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ اإقامة 

الدعوى يف العام 2015.

قال خطي����ب جامع اخلري يف قاليل �سالح 
اجل����ودر اإن “تاريخ البحرين قائم منذ القدم 
عل����ى قيمة التعاي�ض ال�سلم����ي، وقد تعززت 
ه����ذه القيم����ة م����ع ميث����اق العم����ل الوطن����ي 
وامل�����رشوع الإ�سالحي، ل����ذا يعي�ض النا�ض يف 
اأحياء متداخلة رغم اختالف الأديان املذاهب 
التعاي�سي����ة  ال�س����ورة  وه����ذه  والثقاف����ات، 
اجلميل����ة تفتقدها الكثري م����ن املجتمعات، 
لذا حري بكل مواطن ومقيم اأن يحافظ على 
قيم����ة التعاي�����ض وتعزيزها ملا له����ا من اأثر 
كبري يف تعزي����ز الأمن وال�ستق����رار، وكذلك 

ا�ستقط����اب روؤو�����ض الأم����وال لتوظيفها يف 
القت�ساد البحريني”.

واأ�س����اف خماطًب����ا امل�سلن قائ����الً “ها 
ا جدي����ًدا، جعلهُ  اأنت����م ت�سه����دون عاًم����ا هجريًّ
اهللُ ع����ام خرٍي وبركٍة واأم����ٍن وا�ستقرار، وجمع 
فيه كلم����ة امل�سلم����ن على احل����ق والدين، 
واأع����ز الإ�س����الم واأهل����ه، ُي�ستعذُب م����ع بداية 
الع����ام الهجري احلديث ع����ن ال�سرية النبوية 
والهج����رة املحمدية، اإن �س����رية نبيكم حممد 
بكل ما فيها م����ن مواقف ووقائع، حمٌل لكل 
تاأمُل، وحٌق لكل تدُب����ِر، تاأمٌل ُيحرُك القلوب 

وي�ستث����ريُ الهمم ويقوُد اإل����ى العمل، وتدبرٌ 
يزي����ُد يف الإمي����ان وُيزك����ي اخُلل����ق ويق����ِوُم 

امل�سرية”.
واأ�س����اف “يف املدين����ة النبوي����ة كان����ت 
�سواهد التعاي�ض ال�سلمي كثرية، فقد كانت 
مزيًج����ا متنوًع����ا من الب�رش من حي����ث العقيدة 
والدين، والنتماء القبلي والع�سائري، وفيها 
الأن�س����ار واملهاجري����ن، والأو�����ض واخلزرج، 
وفيه����ا الوثنيون واليهود وغريهم، لذا كان 
من الأهمية تعزي����ز التعاي�ض ال�سلمي بينهم 

لت�ستقيم حياتهم”.

جلن���ة  اأك���دت  بن���ا:   - املنام���ة 
حق���وق الإن�س���ان مبجل����ض ال�س���ورى، 
لعاه���ل  الإ�سالح���ي  امل����رشوع  اأن 
الب���الد �ساح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، و�س���ع اأ�س�ض 
مملك���ة  يف  احلديث���ة  الدميقراطي���ة 
البحري���ن، وح���دد مبادئه���ا وقيمه���ا، 
للتنمي���ة  اأ�سا�سي���ة  وجعله���ا ركي���زة 
امل�ستدام���ة والنه�س���ة ال�ساملة التي 
ت�سهدها اململكة بقيادة جاللة امللك 
وبتفاع���ل م�سه���ود من جمي���ع فئات 
ال�سعب البحريني الكرمي، م�سرية اإلى 
اأن امل����رشوع الإ�سالح���ي اأ�س�ض �سلطة 
ت�رشيعية متار����ض الدميقراطية وفًقا 

للد�ستور والت�رشيعات الوطنية.
واأثنت جلنة حق���وق الإن�سان على 
ال���دور البارز الذي ي�سطل���ع به جاللة 
املل���ك يف اإر�ساء دعائم الدميقراطية، 
م�سي���دة مبا تقوم به احلكومة برئا�سة 
رئي�ض الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة 
م���ن جه���ود حثيث���ة ومتوا�سلة جلعل 
اخلط���ط  يف  منهًج���ا  الدميقراطي���ة 
والرامج احلكومية، التي تلقى الدعم 
وامل�سان���دة م���ن ويل العه���د الأم���ن 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول 
لرئي����ض جمل�ض ال���وزراء لدن �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة.
ويف بي���ان له���ا، مبنا�سب���ة اليوم 
الدويل للدميقراطي���ة الذي ي�سادف 
يوم اخلام�ض ع�رش من �سهر �سبتمر من 
كل عام، ارتاأت جلن���ة حقوق الإن�سان 
اأن مملكة البحري���ن خطت خطوات يف 
تعزي���ز الدميقراطي���ة، وانطلق���ت يف 
هذا ال�ساأن منذ الت�سويت على ميثاق 
العم���ل الوطن���ي، وفتح املج���ال اأمام 
ال�سع���ب ليمار����ض حق���ه الد�ستوري، 
وفًقا ملب���ادئ العدالة وامل�ساواة بن 

جميع املواطنن.
واأ�س���ارت اإل���ى اأن احتف���اء مملكة 
البحرين مع بقي���ة دول العامل باليوم 
ال���دويل للدميقراطي���ة، يفتح املجال 
للتاأكي���د على ما حققت���ه اململكة من 
نقلة نوعية يف املج���ال الدميقراطي، 
م���ن خ���الل العدي���د م���ن الت�رشيع���ات 
والقوان���ن الت���ي اأ�سهم���ت يف تعزيز 
ال���راأي  واح���رتام  احلري���ة،  مفاهي���م 
الآخر، واإن�س���اء املوؤ�س�سات والهيئات 
امل�ستقلة، الت���ي متار�ض دوًرا رئي�سا 
وتفعي���ل  الدميقراطي���ة،  دع���م  يف 

الرقابة مبختلف اأ�سكالها و�سورها.
�ساح���ب  بتوجيه���ات  واأ�س���ادت 
اجلالل���ة املل���ك خ���الل تراأ�س���ه جل�سة 
جمل�ض الوزراء ي���وم الإثنن املوافق 
10 �سبتم���ر 2018 بق�رش ال�سافرية 
العام���ر، والت���ي اأكد م���ن خاللها على 
الت���ي  النيابي���ة  النتخاب���ات  اأهمي���ة 
�سُتج���رى بتاريخ 24 نوفمر 2018م، 
اأهمي���ة  عل���ى  جاللت���ه  �س���دد  حي���ث 
الدميقراطي���ة  امل�س���رية  ا�ستكم���ال 
وح���ث  البحري���ن  ململك���ة  املبارك���ة 
ال�سعب عل���ى اختيار الأكف���اأ والأقدر 
خالل هذه النتخاب���ات، حيث �ستقوم 
احلكوم���ة املوق���رة برئا�س���ة �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن 
اآل خليف���ة، بتوف���ري جمي���ع  �سلم���ان 
لإجن���اح هذه  الإمكاني���ات املطلوب���ة 

النتخابات. 
واأكدت جلنة حقوق الإن�سان على 
اأنَّ مملكة البحرين بقيادة جاللة امللك 
ومب�سان���دة م���ن ال�سع���ب البحرين���ي 
الويف، �ستوا�سل م�سرية الدميقراطية 
بكل ركائزه���ا، ومبادئه���ا، واأ�س�سها، 
ومبا يجعلها يف طريق حتقيق املزيد 
والإجن���ازات  والنم���اء،  التق���دم  م���ن 

الدميقراطية املتعددة.

“حقوقية ال�سورى”: 
امل�رشوع الإ�سالحي 
ركيزة اأ�سا�سية يف 

النه�سة ال�ساملة

اإعداد: عبا�ش اإبراهيممحاكم

• ال�سيخ �سالح اجلودر	
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إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت 

اللئيم تمّردا 

في المدرسة يعلمونك الدرس ثم يختبرونك، 
أما الحياة فتختبرك ثم تعلمك الدرس

المتنبي 

انشتاين

في بينالي لندن للتصميم
يف اأك���ر فر����ض العر����ض لع�ص���اق الت�صمي���م 
واالبت���كار، والبحث يف عالقات الفن���ون والهند�صة 
والعلوم، يقام هذه االأي���ام بينايل لندن للت�صميم، 
40 دول���ة لتق���دمي  اإبداع���ات فنانيه���ا يف الف���ن 
والت�صمي���م واالبت���كار املعا�رص بعن���وان “احلاالت 
العاطفي���ة- امل�صاعر”، للرتكيز عل���ى عالقة الفن 
واالبتكار والت�صميم وارتباطه باالإح�صا�ض والعاطفة 
التي يرتكها يف املتلقي واإبداع الفنان امل�صمم يف 
تو�صيع دوائر التحليل النف�صي والتاأثريي وتفعيله 
خلل���ق انطباع���ات تكويني���ة للعالق���ة ب���ن املنجز 
و�صانع���ه وجمهوره، ومدى ا�صتجابت���ه لالحتياجات 

االجتماعية وال�صغف اجلمايل.
البين���ايل الذي يختت���م يف 23 �صبتمر 2018، 
ت�صارك ال�صعودية م���ن خالل الفنانة لولوة احلمود، 
حتت رعاية مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي 
“اثراء”- مبادرة م���ن اأرامكو ال�صعودية -  املهتم 

بالطاقات االإبداعية والفنية والعلمية والثقافية.
حي���ث تعر�ض الفنانة احلم���ود يف عملها الفني 
العواط���ف  يح���رك  اأ�صلوًب���ا  والوج���ود”  “الكي���ان 
النف�صية ويعّم���ق دورانها املتفاع���ل مع العالقات 
املتداخل���ة الت���ي ت�صتقط���ب االنفع���االت احل�صية 
بزخرفة االأ�صكال الهند�صي���ة التي حتتويها الكتلة 
الدائرية املتحركة الت���ي بدورها تعّر عن احليوية 
والتج���دد والتاأم���ل الذاتي للوجود فب���ن التكاثف 
واالنفالت تبداأ احلاالت وتت�صّكل تاأثرياتها املجردة 
الت���ي تناق�ض عالقة اللغة بالرمز وجتريدها الب�رصي 
فاأ�صل���وب اخلط العرب���ي يعك�ض ح�ص���ارة اإ�صالمية 
ثري���ة من رحم لغة جميلة التعابري واملعاين خا�صعة 
ل���دالالت ورم���وز هند�صي���ة خطوطه���ا واأ�صكاله���ا  
ا لتدعم هوية تبني لغة  تاأ�ص�ض لفكرة ُتنح���ت رمزيًّ

من االإح�صا�ض والتوا�صل العاطفي واالإيجابي.
فاحلمود من اأبرز الفنان���ات الالتي قّدمن هذا 
االأ�صلوب يف التلقي اجلمايل بن الهند�صة والفنون 
وب���ن االأ�صالة والزخرف���ة العربي���ة برمزية الفكرة 
املثرية للف�صول ولتاأمالت املتلقي واجنذابه لفّك 

غمو����ض دالالته���ا املرتاكمة يف زواي���ا التعبري عن 
الواق���ع بتدقي���ق العالمات الب�رصي���ة وت�صكيلها مع 

اللون ال�ضوئي واخلطوط.
االإ�صالم���ي  الف���ن  عل���ى  اأعماله���ا  يف  وترك���ز 
والهند�ص���ة والريا�صي���ات م�صتفزة اخل���ط مبرونة 
حّققت له���ا ب�صمة عاملية بلوحته���ا التي ا�صتغلت 

فيه���ا على احل���رف العرب���ي واأ�صم���اء اهلل احل�صنى 
والهند�صي���ة  الزخرفي���ة  القواع���د  عل���ى  معتم���دة 
بانفعالها التاأ�صي�صي لفكرة التجديد، حيث تعر�ض 
فيديو انيمي�صن من خم�صة دقائق لثالثة من اأ�صماء 

اهلل احل�صنى “احلي، الوارث، ال�صالم”.
وتتمّي���ز احلمود احلا�صلة عل���ى املاج�صتري من 

جامع���ة �صانت مارت���ن املركزية للفن���ون تخ�ص�ض 
الف���ن االإ�صالم���ي، بفك���ر جمايل وتقني���ات تعبريية 
بفراغه���ا  امل�صاح���ات  حت���اور  خ�صو�صي���ات  ذات 
وامتالئها باالأحا�صي����ض املزدحمة بالتوجهات التي 
ا باأ�صلوب معا�رص جريء  تط���ّوع احلرف �صكال هند�صيًّ
املغام���رة خا�صة بدجمه م���ع احل�ص���اب والهند�صة، 

لتكون لغة جديدة م�صتنبطة من احلروف العربية.

متابعات

“الشيــخ زايـــد للكتـــاب” تغلـــق بـــاب 
الترشيحــات بدايـــة أكتـــوبــر

اأعلنت جائزة ال�صيخ زاي����د للكتاب عن اقرتاب 
موعد اإغالق باب الرت�صيحات يف الدورة الثالثة ع�رصة 
من اجلائزة، الذي ي�صادف االأول من اأكتوبر املقبل، 
حي����ث �صيتم اإيق����اف ا�صتقب����ال االأعم����ال املر�صحة 
متهيًدا لتقييم وف����رز االأعمال املر�صحة لالإعالن عن 
القوائم الطويلة والق�صرية و�صوالً اإلى اإعالن اأ�صماء 

الفائزين يف مار�ض 2019.
وق����د ا�صتقبلت اجلائزة االأعمال املر�صحة لهذه 
الدورة يف كافة فروعها الت�صعة وهي؛ جائزة التنمية 
وبن����اء الدول����ة، جائ����زة االآداب، جائ����زة اأدب الطفل، 
جائزة املوؤلف ال�صاب، جائزة اأدب الطفل والنا�صئة، 
جائ����زة الثقافة العربي����ة يف اللغات االأخ����رى، جائزة 

التقنية والن�رص، وجائزة �صخ�صية العام الثقافية.
وع����ن اآلي����ة الرت�صيح����ات له����ذه ال����دورة، قال 
الدكت����ور عل����ي بن متي����م، االأم����ن الع����ام للجائزة: 
»�صمن اإط����ار جهودنا للتطوير امل�صتم����ر يف اأنظمة 
اجلائ����زة لت�صهي����ل اآلي����ة الرت�صح ومواكب����ة التطور 
التكنولوج����ي والعملي، فق����د اأطلقنا يف هذه الدورة 
نظاًم����ا اإلكرتونيًّا حديًثا للرت�ص����ح يوفر للمر�صحن 
ت�صهي����الت عدة، وعلي����ه اأود اأن اأغتنم هذه الفر�صة 
حلث املوؤلفن واملرتجمن والنا�رصين واملوؤ�ص�صات 
الثقافي����ة واالأكادميية م����ن جميع اأنح����اء العامل اإلى 
اال�صتفادة م����ن االأيام القليل����ة املتبقية قبل اإغالق 

باب الرت�صح«.
وتق����دم جائ����زة ال�صي����خ زاي����د للكت����اب فر�صة 
للمر�صح����ن م����ن خ����الل ا�صتقباله����ا للرت�صيح����ات 

الذاتي����ة )املوؤلف نف�ص����ه(، اإ�صافة اإل����ى تر�صيحات 
دور الن�رش، ومن �رشوط الرت�ضح الذاتي التقدُّم بعمل 
واحد الأحد فروع اجلائزة فقط يف الدورة نف�صها، كما 
حة مكتوبة باللغة  ي�ضرتط اأن تكون املوؤلَّفات املر�ضَّ
العربي����ة، با�صتثناء فرعي الرتجمة والثقافة العربية 
يف اللغ����ات الأخ����رى، وي�ض����رتط اأن تك����ون الأعم����ال 

املر�صحة قد مت ن�رصها خالل العامن املا�صين.
وميكن للمر�صحن ا�صتخدام النظام االإلكرتوين 
 )zayedaward.ae( احلدي����ث على موقع اجلائ����زة
الذي يوفر للمر�صحن ت�صهيالت عدة، منها اإمكانية 
حفظ بياناتهم وا�صتكمالها يف وقت اآخر، والتعديل 
عليها، كم����ا ميكنهم االطالع على كافة تر�صيحاتهم 
ال�ضابقة، واإعادة الرت�ضح يف الدورات ب�رشط ا�ضتيفاء 
�����رشوط ال����دورة، كما يحق ل����دور الن�����رش تر�ضيح عدة 
موؤلفات �صادرة عنها يف كافة فروع اجلائزة اإ�صافة 

اإلى تر�صيح ذاتها كدار ن�رص.

إطالق كتاب “أصيلة - 40 عاًما” في متحف البحرين الوطني
الوطن���ي  البحري���ن  متح���ف  ا�صت�ص���اف 
احتفالية اإطالق كتاب “اأ�صيلة - 40 عاًما”، 
وه���و كت���اب حتتف���ي ع���ره هيئ���ة البحرين 
للثقافة واالآثار بامل�صاركة الفنية واالإبداعية 
ململك���ة البحري���ن يف منت���دى اأ�صيلة الدويل 
على م���دار اأربعن عاًما. و�صه���دت الفعالية 
ح�ص���ور املدي���رة العام���ة للثقاف���ة والفنون 
بهيئة البحرين للثقاف���ة واالآثار ال�صيخة هال 
بن���ت حممد اآل خليفة اإ�صافة اإلى تواجد عدد 
م���ن الفنانن امل�صارك���ن يف منتدى اأ�صيلة 
الدويل وجمع م���ن املهتمن بال�صاأن الثقايف 

يف مملكة البحرين. 
وقالت ال�صيخة هال بنت حممد اآل خليفة: 
“نطلق كتاب )اأ�صيلة - 40 عاًما( الذي هو 
ثمرة فك���رة م�صرتكة م���ا بن رئي�ص���ة هيئة 
البحري���ن للثقاف���ة واالآثار ال�صيخ���ة مي بنت 
حمم���د اآل خليف���ة ووزير اخلارجي���ة املغربي 
االأ�صب���ق واالأمن العام ملنتدى اأ�صيلة حممد 
ب���ن عي�صى، موؤكدة اأن مملكة البحرين اأرادت 
من م�صاركتها يف املنتدى يف ن�صخته االأربعن 
اأن تكون مميزة فاأنتجت كتاًبا “يحمل ر�صالة 
حمبة ويبني ج�صور التوا�صل الثقايف والفني 
ما بن فن���اين املغ���رب والبحري���ن وح�صور 

اململكة يف احلراك الثقايف املغربي”. 
وتوّجهت �صعادتها بال�صكر اإلى  امل�صّور 
اأ�صامة حممد ح�صن جلهوده يف توثيق م�صاركة 

البحرين يف منتدى اأ�صيلة على مدى ال�صنوات 
املا�صية حيث ا�صتخدمت الهيئة اأر�صيفه يف 
اإثراء املحتوى الب�رصي للكتاب، كما و�صكرت 
�رصك���ة �صيت���ي ني���ون عل���ى دعمه���ا الكب���ري 
وم�صاهمتها يف اإنتاج الكتاب. ومتّنت ال�صيخة 
هال بنت حممد اآل خليف���ة اأن حتمل ال�صنوات 
القادمة م�ص���اركات م�صتمرة وفاعلة للبحرين 

يف الن�ضاط احل�ضاري العربي والعاملي.
اإنتاج���ه  مت  ال���ذي  الكت���اب،  ويوّث���ق 
باللغ���ات العربي���ة، االإجنليزي���ة والفرن�صية، 
ه���ذا  يف  البحريني���ن  الفنان���ن  م�صارك���ة 
املحفل الثق���ايف من خالل �صه���ادات و�صور 
الأعم���ال فنية �ص���ارك بها الفنان���ون على مر 
املوا�صم املا�صية. واأ�ص�صت مملكة البحرين 
وفنانوها روابط قوية مع اأ�صيلة منذ بدايات 
املهرجان، حي���ث �صاهمت جتاربه���م الفنية 

هن���اك يف اإثراء �صوارع املدينة حيث اأ�صبحت 
اأعم���ال الفنانن معامل ممي���زة فيها. ويعتر 
كت���اب “اأ�صيل���ة - 40 عاًم���ا” ال�ص���ادر عن 
هيئة البحرين للثقافة واالآثار مبثابة تكرمٍي 
لعطاءات هوؤالء الفنانن وتاأكيًدا على اأهمية 
امل�صاركة يف اأحد اأه���م املوا�صم الثقافية يف 

املنطقة. 
يذك���ر الكت���اب كان قد د�ّص���ن يف �صهر 
يوليو املا�صي �صمن منتدى اأ�صيلة الثقايف 
ال���دويل مبرك���ز احل�ص���ن الث���اين للملتقيات 
الدولي���ة بح�صور ال�صيخة م���ي بنت حممد اآل 
خليفة رئي�صة هيئة البحرين للثقافة واالآثار 
وحممد بن عي�ص���ى وزير اخلارجي���ة املغربي 
االأ�صب���ق واالأم���ن الع���ام ملنت���دى اأ�صيل���ة، 
وبتواجد جمموعة من الفنانن وال�صخ�صيات 

الثقافية واالإعالمية.

ت��ب��ق��ى ال����روائ����ي����ة خ��ول��ة 
تذهب  اأو  احل��ا���رص  يف  ال��روم��ي 
اإلى امل�صتقبل، ولكنها عادت 
يف  البعيد  املا�صي  اإل��ى  بنا 
»اأُن�صودة  اجلديدة  روايتها 

ُح��ب« ال�����ص��ادرة ع��ن دار 
احل��ك��م��ة ب��ل��ن��دن، وه��ي 
ال����رواي����ة ال���راب���ع���ة يف 

بعد  ال�������رصدي  ر���ص��ي��ده��ا 
يلهو«  حن  »ال�صمت  الرمال«،  »رق�صة 

و»اآدم عَر االأزمان«. 
اثني  من  اأك��ر  الكاتبة  تعود  وحن 
ع�����رص ق���رًن���ا اإل���ى 
ال��������وراء ف����ال ب��د 
هذه  تنطوي  اأن 
ال�����ع�����ودة ع��ل��ى 
تريد  م��ا  ر���ص��ال��ة 
اإي�����ص��ال��ه��ا اإل���ى 

القارئ املعا�رص.

»دار  ع����ن  ت�ص����در  اأي����ام  بع����د 
االآداب« يف ب����ريوت الرتجم����ة العربي����ة 
لكتاب اإدوارد �صعي����د »العامل والن�ض 
والناق����د«. وهي منا�صب����ة ملحبيه بلغة 
ال�ص����اد، الكت�ص����اف املزيد ع����ن اآرائه 
يف النق����د ومدار�صه وم�ص����اره احلديث 

ومعوقاته التطبيقية. 
يف  »اال���ص��ت�����رصاق«  ��ُف  م��وؤلِّ يتبنَّى 
اإلى  ترجمه  ال��ذي  ه��ذا  ال�صيق  كتابه 
تقول  فكرة   ، ع�صفور،  حممد  العربية 
تعّزز  احلديث قد  النقدي  اخلطاب  اإنَّ 
كتابات  بف�صل 
دري����دا وف��وك��و 
مثالً، وبتاأثريات 
���ة  امل���ارك�������ص���يَّ
����ة  وال����ب����ن����ي����ويَّ
���ة  واالأل�������ص���ن���يَّ
والعلم النف�صّي.

وتاريخه���ا  باالإ�صكندري���ة  احتف���اء 
الثق���ايف واحل�ص���اري العري���ق، مبنا�صبة 
عيده���ا القومي، اأ�صدر قطاع امل�رصوعات 
ا  اخلا�صة مبكتبة االإ�صكندرية عدًدا خا�صًّ
قدم ل���ه الدكتور م�صطفى الفقي، مدير 
املكتب���ة، ذاك���ًرا اأن هذا الع���دد اخلا�ض 
ميثل زيارة جديدة لرتاث ومعامل املدينة 
و�صوارعه���ا ومبانيها، كم���ا ياأتي يف اإطار 
تركيز املكتبة على توثيق تراث املدينة 

عر الع�صور.
�����ص����ارك يف 
جمموعة  ال��ع��دد 
م�����ن اخل��������راء، 
م���ن���ه���م اخل���ب���ري 
عبد  اأحمد  االأثري 

الفتاح.

نّظم املركز االإقليمي العربي للرتاث العاملي، بالتعاون مع برنامج “قيادة الرتاث العاملي” واالحتاد 
العاملي ل�صون الطبيعة وبرنامج االأمم املتحدة للتنمية ودائرة االآثار العامة االأردنية و�صلطة اإقليم البرتاء 
التنم���وي ال�صياحي، ور�صة العم���ل الثانية يف جمال “فاعلية االإدارة للرتاث العاملي: اأدوات تعزيز الرتاث” 

حيث اأقيمت الور�صة ما بن 2 و6 �صبتمر اجلاري يف مدينة البرتاء يف اململكة االأردنية الها�صمية.
وك�صابقته���ا، ف���اإن ور�صة العم���ل الثانية وا�صلت ا�صتغالها عل���ى بناء قدرات ومهارات م���دراء املواقع الثقافية 

والطبيعية يف الوطن العربي وذلك عر تعزيز معرفتهم يف ا�صتخدامهم اأدوات حماية واإدارة مواقع الرتاث العاملي.

اأك���د مدي���ر اأكادميية ال�صعر يف جلن���ة اإدارة املهرجانات والرام���ج الثقافية والرتاثية �صلط���ان العميمي، اأّن 
املو�صم الثامن من م�صابقة »اأمري ال�صعراء« ي�صهد اإقباالً كبرًيا من �صاعرات و�صعراء العربية الف�صحى من خمتلف 
ال���دول، ُم�ص���رًيا اإلى ا�صتم���رار ا�صتقبال ُم�ص���اركات امُلرت�صحن لغاية نهاي���ة �صبتمر اجلاري، وُم�صي���ًدا بارتفاع 

امل�صتوى الفني واالإبداعي للكثري من ال�صعراء امُلتقّدمن حتى اليوم.
واأو�ص���ح العميم���ي اأّن اأع�صاء جلنة حتكي���م الرنامج واللجن���ة اال�صت�صارية، وفور انته���اء فرتة الت�صجيل، �صيب���داأون بتقييم 
الق�صائد واختيار االأف�صل وفًقا ملعايري فنية ونقدية دقيقة؛ بهدف اختيار قائمة من )150 �صاعًرا( من بن مئات امُلرت�صحن.

السعودية لولوة الحمود... 

• الت�صكيلية لولوة احلمود	
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انتخاب���ات 2018 وت�شكيل جمل�س 
ن���واب جدي���د عل���ى الأب���واب، “كله���ا 
اأحدي���دا �شهل” وجت���ري النتخابات يف 
24 نوفمرب القادم، ولكي ل يح�شل ما 
ح�شل يف املجال����س ال�شابقة، خ�شو�شا 
كناخب���ن  علين���ا  الأخ���ر،  املجل����س 

ال�شتعداد الكامل مبكرا. 
قبل �شنوات وحتدي���دا بعد م�شي 
اأي���ام قليل���ة على ب���دء جمل����س النواب 
الأول كتبن���ا ع���ن اأهمي���ة ت�شكيل جلان 
�أهلي���ة تتك���ون م���ن �أم�ش���اط خمتلف���ة 
م���ن �لتكنوق���ر�ط يف جمي���ع �ملج���االت 
والقانونية  والقت�شادي���ة  ال�شيا�شي���ة 
دائ���رة  كل  اأبن���اء  م���ن  والجتماعي���ة 
انتخابية يف جمي���ع املحافظات مهمتها 
الرئي�شة متابع���ة وحما�شبة اأداء النائب 
ب�شكل متوا�شل تنفيذا للمثل ال�شعبي 
اجلديد “اإذا بغي���ت نائبك دوم حا�شبه 

كل يوم”. 
ويف نف����س الوقت كنا ق���د نا�شدنا 
الدول���ة واحلكوم���ة مع���ا ت�شجي���ع هذا 
التوجه ال�شعبي احل�شاري الذي �شبقتنا 
اإليه دول كثرة متقدمة يف هذا ال�شاأن.
م���ن  لب���د  ونق���ول  نع���ود  الي���وم 
ت�شكيل مثل هذه اللجان ملراقبة نائب 
الدائ���رة النتخابية وت�شجي���ع اأفرادها، 
وهذه اأب�شط حق���وق املواطن امل�رشوعة 
ك���ي نتج���اوز ونقف���ز على م���ا مررنا به 
من معان���اة، ون�شاهم جميع���ا كناخبن 
يف تق���ومي اأداء النائب وت�شحيح م�شار 
اأدائ���ه كما نريد نح���ن، ل كما يريد هو، 
ليكون لدين���ا يف البحرين جمل�س نواب 
“�شجي مب مثل اللي مر علينه وخالنه 
متّوتبن ل نع���رف ميينه من ي�شارنه”. 

وع�شاكم عالقوة.

“إذا بغيت نائبك دوم 
حاسبـــــه كــــل يــوم”

يق���ال اإن اأول عر����س �شينمائ���ي يف اخللي���ج 
العرب���ي كان يف البحرين، يف الع�رشينات من القرن 
املا�ش���ي، وكانت ال�شالة عب���ارة عن كوخ يحتوي 
على جمموعة من الكرا�شي، اأما الإنتاج ال�شينمائي 
فب���دا لمع���اً يف ال�شبعين���ات؛ اإذ مت اإنتاج عدد من 
الأفالم الت�شجيلي���ة والروائية واأفالم الدكيودراما 
عل���ى اأيدي جمموعة م���ن البحريني���ن ال�شغوفن 
بال�شينم���ا، وم���ن بينه���م خليفة �شاه���ن وب�شام 

الذوادي وغرهما.
ت�شه���د البحري���ن الي���وم من���اًء كب���راً ولفتاً 
م���ن ناحي���ة ع���دد �ش���الت العر����س ال�شينمائية، 
واإقب���الً ملفتاً من قبل اجلمه���ور ملتابعة ال�شينما 
العاملي���ة، بي���د اأن الإنت���اج ال�شينمائ���ي اخلليجي 
على وجه العموم، خج���ول يف مبادراته، والبحريني 
عل���ى وجه اخل�شو�س، غ���دا �شعيفاً بل معدماً، فال 
وجود لتجارب �شينمائية جادة تنع�س هذا الركود 
والغي���اب، م���ن بع���د حم���اولت ب�شيطة، م���ن هنا 
وهن���اك، اعتمدت على الجته���ادات ال�شخ�شية يف 

اأغلب الأحاين. 

الأف���الم  لإنت���اج  عدي���دة  حم���اولت  هن���اك 
الق�ش���رة، قليل���ة التكالي���ف، من قب���ل ال�شباب 
البحرين���ي اله���اوي، وه���ي جت���ارب متوا�شعة، ل 
ترتق���ي اإل���ى اإنت���اج �شينمائي �شخ���م، ي�شتهدف 
�شباك التذاك���ر، وُيدر اأرباحاً، �ش���وى اأنها قد تعد 
لبن���ات اأ�شا�شية قوية لبزوغ فج���ر �شينما بحرينية 

لها ثقلها يف امل�شتقبل. 
الإنت���اج ال�شينمائ���ي يف البحري���ن بحاجة اإلى 
داعم���ن حقيقي���ن، بحاج���ة اإل���ى موؤمن���ن بقوة 
ه���ذه الآلة الت���ي توؤثر ب�شكل كبر عل���ى النا�شئة، 
وتر�شم بع����س مالمح عالقتهم باملحيط، وروؤاهم، 

واأمنياتهم. 
الإقب���ال الكبر نح���و الآلت���ن ال�شينمائيتن 
)الهوليودي���ة والبوليودية(، حق���ق تاأ�شالً عميقاً 
يف فكر ال�شباب العربي النا�شئ �� من وجهة نظري 
اخلا�ش���ة �����، وارتباط���اً ح�شارياً غ���ر م�شبوق، بل 
اإنه �ش���كل روؤى وت�شورات طاعن���ة يف الثبات، من 
جمرد احرتام هاتن العمالقت���ن ال�شينمائيتن، 
ومعامل���ة ال�شناع���ة ال�شينمائي���ة م���ن قبلهم على 

ه���وادة، مل تعامل ك�ش���يء عاب���ر، مل تعامل كونها 
ترفيهاً فقط.

اخللي���ج،  دول  يف  مقنع���ة  حم���اولت  هن���اك 
الكوي���ت  ودول���ة  املتح���دة  العربي���ة  )الإم���ارات 
ال�شقيقت���ن(، خلل���ق اأر�شية متما�شك���ة ل�شناعة 
�شينمائية موؤث���رة، ت�شتطيع البقاء يف ظل خما�س 
ع�شيب، مع تدارك الأخطاء يف املحاولت الالحقة، 
وت�شحي���ح امل�ش���ار، وهذا م���ا يحتاج اإل���ى جتارب 
مرتاكم���ة، ووقت طويل، ونف����س عميق، وحتقيق 
����رشاكات هادفة وناجعة، م���ع التاأكيد على �رشورة 
ال�شتم���رار وع���دم التوقف عن املحاول���ة والإنتاج 
رغ���م التحدي���ات الكب���رة، وه���و م���ا ق���د يحق���ق 

النهو�س املرغوب ل�شينما خليجية واعدة.
ك���رة الإحباط���ات، وقلة املحف���زات، مل تكن 
رادع���اً لنج���اح الآخري���ن، بل كان���ت دافع���اً لبلوغ 
اأهدافه���م، وعلين���ا يف البحري���ن اأن ننته���ج نهجاً 
مماث���اًل، يتطلع اإل���ى بل���وغ ذات الأه���داف، بروؤى 
ر�شين���ة متفائل���ة، حت���ى تثم���ر البداي���ات الأولى 

حتقيق الأهداف املن�شودة.

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

اأتذك���ر قبل م���ا يزيد عل���ى ثالثة 
عق���ود اأطلق اأحد امل�شوؤولن يف قطاع 
اخلدمات �شعاراً بتحويل البحرين اإلى 
دول���ة اأ�شبه ب� “�شنغاف���ورة اخلليج”، 
طبع���ا مثل هذه املبالغة ق���د نتقبلها 
ممن هو يف موق���ع امل�شوؤولية كطموح 
جمي���ل، لكنها غر مقبولة من مرت�شح 
بو�شفها �شكال من اأ�شكال الالمعقول 
يف ظل الأو�ش���اع القت�شادية احلرجة 

التي متر بها املنطقة بل العامل.
ل�شن���ا �ش���د ال�شع���ارات بتحوي���ل 
مدنن���ا وقرانا اإلى حدائ���ق غّناء، فهذا 
ما يحل���م به كل ف���رد من���ا لكننا �شد 
الأ�شي���اء ع�رشات  املبالغ���ات وتكب���ر 
املرات عن حجمه���ا الطبيعّي والتي ل 
تق���راأ الواقع ق���راءة مو�شوعية، لو اأّن 
املرت�شحن لع�شوية املجل�س النيابّي 
كانوا جادي���ن بالفعل يف التعرف على 
ما ي���دور يف ذهن املواطن من اأمنيات 
لوج���دوا اأّن ال���ذي ت�رش علي���ه الأغلبية 
ال�شاحق���ة م���ن املواطنن ه���و العمل 
على حت�ش���ن اأو�شاعه���م املعي�شية، 
والعم���ل على تخفيف م���ا تنوء به فئة 
ل ي�شته���ان بها منهم م���ن اأعباء تثقل 

كاهلهم اآناء الليل والنهار.
و�شوؤالن���ا هنا ما ال���ذي ي�شر من 
عزموا الرت�شح وخو����س غمار التجربة 
الربملاني���ة بط���رح �شع���ارات تالم�س 
هم���وم النا����س اليومي���ة اأو قريبة من 
اأحالمهم بدل من رفع �شعارات مغرقة 
يف ع���امل الأ�شاط���ر وكاأنه���ا تخاط���ب 
كائن���ات يعي�ش���ون يف كوك���ب اآخر... 
مل���اذا ل جن���د مرت�شح���ا واح���دا ي�شع 
حلحل���ة  النتخاب���ّي  برناجم���ه  �شم���ن 
م�شكلة كالبطالة، ول نقول ت�شفرها 
بو�شفه���ا املع�شلة الأك���ر الت�شاقا 
الآلف  م�شاج���ع  وتق����س  باملواط���ن 
من �شبابن���ا وتكتوي بها مئ���ات الأ�رش 

البحرينية؟
الذي نرجحه اأّن بع�س املرت�شحن 
عندم���ا عق���دوا الع���زم عل���ى خو����س 
التجرب���ة ف���اإّن ال�ش���ورة املنطبعة يف 
اأذهانهم ه���ي اأّن مهمة النائب لي�شت 
القيام بالرقابة عل���ى الأداء احلكومي 
رف���ع  باجت���اه  اجله���ود  تكثي���ف  ول 
الظل���م عم���ن يتعر�س ل���ه ول الدفاع 
عن هموم املواط���ن وق�شاياه، لكنها 
بب�شاطة التمثيل عليه بخطبة نارية اأو 
ت�رشيحات وبيانات ل �شلة لها بواقعه 

اأبدا.
الن���واب  اأّن  يتذك���ر  ل  من���ا  م���ن 
الربمل���اين  ال���دور  يف  وبالتحدي���د 
املنتهي تقاع�شوا عن النهو�س باأدنى 
امله���ام املطلوبة منه���م؟ ول اأ�شدق 
هنا م���ن �شهادة اأح���د اأع�شاء املجل�س 
النياب���ّي عندما ق���ال اإن���ه “ل يرى اأن 
املجل�س يرقى لتحديات املرحلة التي 

يواجهها املواطن”.

ال تبيـــعــوا 
األوهـــام رجـــاء

من اأج���ل اإخف���اء الطموح���ات وامل�شالح 
فيه���ا  مب���ا  ال�شيا�شي���ة،  والأيديولوجي���ات 
ال�شيط���رة عل���ى احلك���م، و�شيادة الع���رق اأو 
املذهب عل���ى بقية ال�شع���وب وا�شتعمارهم 
واحتالله���م، يت���م تغلي���ف كل ذل���ك بغالف 
وغطاء اإ�شالمي، حتى يتمكن هوؤلء الطاحمون 
واأ�شح���اب امل�شال���ح ال�شيا�شية، م���ن اإخفاء 
اأهدافهم عن املجتمع وال�شعب، وحتى يجدوا 
الدع���م وامل�شاندة من اأ�شحاب النية الطيبة، 
الذين ينخدعون بال�شعارات وتغرهم اأ�شكال 
و�شخ�شي���ات ه���وؤلء الطامع���ن املت�ش���رتة 
بقناع ال�شالح وال�شماحة، م�شافا اإليها طبعا 
بع����س اجلهل���ة وال�ش���ذج ممن ي�ش���رون مع 
املوجة، وه���ذا بال�شب���ط التعريف احلقيقي 

ملا ي�شمى “الإ�شالم ال�شيا�شي”.
الأموي���ة  الدول���ة  م���ن  كل  وقام���ت 
والعبا�شي���ة والفاطمي���ة، ولحق���ا ال�شتعمار 
العثماين وما ي�شمى باخلالفة الإ�شالمية، وما 
ت�شم���ى بالثورة الإ�شالمي���ة باإيران، والإخوان 
امل�شلم���ون وح���زب اهلل، باإخف���اء مطامعه���م 
ال�شيا�شي���ة والعرقية بغ���الف اإ�شالمي، حتى 
يتقبله���م املجتم���ع ول يعار�شه���م ب�شب���ب 
ه���ذه الهال���ة الإ�شالمية الت���ي اأ�شفوها على 

اأنف�شهم وقادتهم.
ال�شيا�شي  الإ�ش���الم  وا�شتهوى مفه���وم 
والعرقي���ة  ال�شيا�شي���ة  املطام���ع  واإخف���اء 
وال�شعوبي���ة، وحماول���ة اإعادة احت���الل العامل 
العرب���ي من جديد وتغليف���ه بغالف اإ�شالمي، 

جمموع���ة قام���ت بتاأ�شي����س ح���زب العدال���ة 
والتنمية لتحقيق ذلك الهدف، ومع الأ�شف، 
ف���اإن الإخوان امل�شلمن وبع����س العرب من 
فاقدي الهوية العربية، �شوقوا لهذا احلزب 
يف �أو�ش���اط عاملنا �لعرب���ي �الإ�شالم���ي، باأنه 
النم���وذج الإ�شالمي العامل���ي، وحتى يحققوا 
له���ذا احل���زب م�شاحل���ه ال�شيا�شي���ة بعاملنا 
العرب���ي الإ�شالم���ي وت�شهي���ل مهم���ة اإعادة 
ال�شتعم���ار، قامت الآلة الإعالمي���ة الإخوانية 
ب�شتم كل ما ه���و عربي وتخوينه فيما يخ�س 
الق�شية الفل�شطيني���ة، وجمدوا لهذا احلزب 
ودفاعه عن فل�شطن، بالرغم من اأن احلقيقة 
تذكر لنا، اأن���ه مل ي�شقط ول �شهيد واحد منه 

دفاعا عن فل�شطن حتى هذه اللحظة.  

ويقوم ه���ذا احل���زب بالتدخ���ل ب�شوؤون 
ال���دول العربي���ة، لإيج���اد موطئ ق���دم له يف 
الع���امل العربي، وراأين���ا ذلك ب���اأم اأعيننا من 
خالل التدخل يف �شوؤون ليبيا، وكذلك �شوؤون 
م�رش ودعم الإخوان امل�شلمن والتباكي على 
موؤام���رة رابعة العدوية النقالبية، ناهيك عن 
ت�شخر اأرا�شيهم لالآل���ة الإعالمية الإخوانية، 
ل�شتم م�رش والإمارات والبحرين وال�شعودية، 
وكل ذل���ك ياأتي متهيدا للتب�شر بالعثمانية 
اجلدي���دة واإع���ادة احت���الل الع���امل العرب���ي 
من جدي���د، حتت غط���اء النم���وذج الإ�شالمي 
املعت���دل، وهذا بال�شبط تف�ش���ر ما ي�شمى 

بالإ�شالم ال�شيا�شي.

كذبة اإلسالم السياسي... 
حزب العدالة والتنمية

ما قي���ل �شابقاً م���ن باب املماحك���ة والهزل، 
يكاد اأن ي�شر حقيقي���اً وواقعياً: جماعة املمانعة 
يف لبنان حتديداً، وع���رب اأبواقها الرّنانة يف الإعالم 
وال�شيا�شة، ت�شع نف�شها يف زاوية ا�شتلحاقية اإلى 
حّد اأن “�شاحب الزاوية” نف�شه يكاد اأن ي�شّج من 
وط���اأة ثقل هوؤلء الأتباع، ومن كثافة متاهيهم مع 
يقيني���ات ملتب�ش���ة! وركائز متحّرك���ة، وبديهيات 

متقلقلة وثوابت متغّرة!
حت���ى لو ر�ش���ى رئي�س �شوري���ا ال�شابق ب�شار 
الأ�ش���د مثالً )حتى لو!!( ب�ش���يء فرعي لبّد منه يف 
راأيه لإكمال املذبحة واإمتام التدمر، فاإن حوا�شيه 
وهوام�ش���ه وملحقيه واأتباعه وال�ش���كارى بفرادته 

و”ممانعت���ه” و”دق���ة” اأحكام���ه، عندن���ا يف لبنان، 
�شيجدون يف تلك التكتكة نق�شاً ل يجوز! ول يليق 
باملق���ام واملرام! ويذهبون، ترّبع���اً، اإلى التحليل 
والتعليل من ب���اب اأنهم الأدرى والأعلم والأعرف، 

ثم من باب الن�شح تارة واملزايدة تارة اأخرى!
غ���ر اأن ق�ّشتهم مع اإيران اأو�شح واأكر دّقة، 
حيث اإنهم يف ال�شتلح���اق الزبائني ُيظهرون هّمة 
طوباوي���ة ل ُيظهرها كر من الإيرانين اأنف�شهم! 
ويدّبج���ون مط���ّولت وروؤى ت�شتند اإل���ى م�شّلمات 
افرتا�شي���ة يف ُعرفه���م، لكنه���ا لي�ش���ت كذلك يف 
ُع���رف رّواد كبار داخل النظام ولي����س من خارجه! 
“العلم���ي” املتنا�ش���ق  التو�شي���ف  اأنه���م يف  اأي 

م���ع احلال���ة الذهني���ة له���وؤلء الأتب���اع املحلي���ن 
)اللبناني���ن( ي�شطّف���ون يف اجلان���ب )الإيراين( 
املحاف���ظ �شّد اجلان���ب الإ�شالحي، حت���ى لو �شّم 
هذا اجلان���ب )مثالً!( رئي�س جمهوري���ة حاليا واآخر 
�شابق���ا! اأو واحدا من رّواد “الث���ورة” الأوائل مثل 
الراحل ال�شيخ ها�شم���ي رف�شنجاين! اأو خم�رشمن 

يف ال�شيا�شة والدين!
اأي اأنه���م “يعرف���ون” ع���ن “م�شلح���ة” اإيران 
اأكر مما يعرف���ه وزير خارجيتها احلايل! اأو رئي�س 
برملانه���ا! اأو اآخرون يف مراكز �شن���ع القرار فيها! 
و”يعرف���ون” عن ����رضوط و�رضور�ت ه���ذ� �ملوقف 
اخلارجي اأو ذاك اأكر بكثر من هوؤلء وغرهم من 

اأ�شحاب ال�شاأن والدراية!
وا�شتطراداً اإل���ى املقام العراقي، يكاد هوؤلء 
يدّب���ون ال�ش���وت حتى يف وج���ه قا�ش���م �شليماين 
نف�شه! باعتبار اأّنه تاأّخر كثراً يف اكت�شاف “عمالة” 
رئي�س الوزراء حي���در العبادي! وارت�شى ال�شكوت 
ع���ن مناورات ه���ذا “املد�شو����س” يف مركز القرار 
الآيل���ة اإل���ى تخريب “ال���روح الثوري���ة” امللتهبة 
والإقليمي���ن  املحلي���ن  املتاآمري���ن  وج���ه  يف 
والدولي���ن! والعمل ال���دوؤوب من داخ���ل النظام 
على حتطي���م الإجن���ازات العظيمة لدول���ة “الويل 
الفقي���ه”! وحتفر الط���رق التي ت�شلكه���ا لإمتام 

رفعة العراق! وعّزة “الأمة” من اأولها اإلى اآخرها!

ب���ل اإن اأه���ل الب����رشة اأنف�شهم، الذي���ن زاغوا 
و�شّط���وا وراحوا اإلى التخري���ب والتدمر والعبث، 
اإمن���ا فعلوا ذلك تنفيذاً لأجن���دة وا�شحة، و�شعها 
عت���اة التاآم���ر عل���ى حم���ور الأجم���اد والفتوح���ات 
والنت�ش���ارات والإلهي���ات! والدلي���ل عل���ى ذلك، 
ه���و اأنه���م “ل ميلك���ون” اأي دافع مطلب���ي حمّق! 
اأو قط���اع، ل مطلب���ي خدمات���ي  اأي �ش���اأن  ول يف 
حيات���ي ول �شيا�شي ول اأمني! بل هم، اأهل الب�رشة 
هوؤلء اأغواه���م ال�شيطان واأخرجهم م���ن جّنة اأتباع 
املر�ش���د الأعل���ى، ثم تَرَكه���م يف الع���راء يجرّتون 
الن���دم، ويلعن���ون �شاع���ة الغواية ال�رشي���رة تلك!. 

“امل�شتقبل”.
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 اللرية الرتكية ترتاجع 
بعد رفع اأ�سعار الفائدة

اأنق���رة - روي���رتز: تراجعت الل���رية الرتكية يف 
تعام���ات اأم����س بعد ي���وم من رفع البن���ك املركزي 
ل�سعر الفائدة الرئي�سي مبقدار 625 نقطة اأ�سا�س.

وكان���ت العمل���ة الرتكي���ة ارتفعت اإل���ى 6.08 
لرية للدوالر بعد رف���ع الفائدة يوم اخلمي�س لكنها 
تراجعت قلي���ا يف التعامات ال�سباحي���ة يوم اأم�س 

اجلمعة.
وبحل���ول ال�ساع���ة 0447 بتوقي���ت غرينت����س 
�سجل���ت العملة الرتكية 6.13 لرية للدوالر. وخ�رست 

العملة 40 % من قيمتها هذا العام.

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر
بنجال���ورو - رويرتز: ارتف���ع الذهب اأم�س مع تراجع الدوالر بع���د بيانات ت�سخم اأمريكية 
ج���اءت اأ�سعف من التوقعات وقللت مربرات رفع اأ�سعار الفائدة بوترية اأ�رسع من قبل جمل�س 
االحتياط���ي االحتادي )البن���ك املركزي االأمريك���ي( و�سط اإ�سارات على تط���ورات يف اخلاف 

التجاري بني الواليات املتحدة وال�سني.
و�سع���د املعدن االأ�سف���ر يف املعامات الفوري���ة 0.5 % اإل���ى 1206.10 دوالر لاأوقية 
)االأون�س���ة( بعدم���ا كان قد �سجل اأعلى م�ست���وى له منذ 28 اأغ�سط�س عن���د 1212.65 دوالر 
لاأوقية يوم اخلمي�س. وزاد  0.9 % هذا االأ�سبوع ويتجه اإلى حتقيق اأكرب مك�سب اأ�سبوعي يف 
3 اأ�سابيع. وارتفع الذهب يف العقود االأمريكية االآجلة 0.3 % اإلى 1211.30 دوالر لاأوقية. 
وم���ن بني املع���ادن النفي�سة االأخ���رى، ارتفعت الف�س���ة 0.7 % يف التعام���ات الفورية اإلى 
14.26 دوالر لاأوقية. وزاد الباتني 1 % اإلى 807.70 دوالر لاأوقية بعدما كان قد الم�س 

اأعلى م�ستوى يف �سهر عند 812.30 دوالر لاأوقية يوم اخلمي�س.
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اقتصاد
ح���م���د: مل���واك���ب���ة امل��ت��ط��ل��ب��ات ال���دول���ي���ة وحت�������س���ني ال���ن���ظ���ام امل������ايل ب��امل��م��ل��ك��ة 

رفع مالءة �لبنوك “ذ�ت �لأهمية �لنظامية” �إلى 14 %
ت�سمل “االأهلي املتحد” و“البحرين الوطني” و“البحرين والكويت” و“انف�ستكورب”

قال املدير التنفيذي للرقابة امل�رسفية 
يف م�����رسف البحري����ن املرك����زي، خال����د حمد، 
اإن امل�����رسف رف����ع متطلب����ات مع����دل املاءة 
املالي����ة اأو كفاية راأ�س امل����ال للبنوك “ذات 
االأهمي����ة النظامية املحلي����ة” بن�سبة 1.5 %، 
عما كان معمول ب����ه �سابًقا، يف خطوة تواكب 
املتطلب����ات الدولي����ة وزي����ادة حت�سني هذه 

البنوك �سد تقلبات االأ�سواق.
مبوج����ب  اأن����ه  “الب����اد”،  حم����د،  واأبل����غ 
التعدي����ات اجلدي����دة فقد مت رف����ع احلدود 
الدنيا ملعدل كفاية راأ�س املال من نحو 12.5 
% اإلى 14 %، موؤكًدا اأن هذه البنوك املوؤثرة 
حتظى باهتمام خا�����س من امل�رسف املركزي 
ملا متثله من ثقل يف القطاع امل�رسيف املحلي 

ما يحتم االإبقاء عليها قوية.
وق����ال اإن قائم����ة البن����وك “ذات االأهمية 
ا 4 بن����وك وهي: بنك  النظامي����ة” ت�س����م حاليًّ
البحري����ن الوطني، وبن����ك البحرين والكويت، 

والبنك االأهلي املتحد، وانف�ستكورب.
واأ�سار اإلى اأن ت�سكيل هذه القائمة يتعلق 
باالأنظم����ة الدولي����ة، )...( هذه البن����وك اإذا ما 
�سقطت، اأو ت�رسر و�سعها املايل، ف�ستت�سبب 
باأزمة كب����رية و�سيتطلب م����ن الدولة تقدمي 
الدع����م لها، ولذلك يج����ب اأن يكون لها ماءة 
قوية ملقابلة اأي ه����زات مالية لتكون قادرة 

على حتملها وجمابتها”.

عل����ى �سعيد منف�سل، اأك����د حمد اأن قرار 
ت�سفي����ة بنك “طيب” لن يوؤث����ر على القطاع 
امل�����رسيف يف اململك����ة ك����ون تعامات����ه كانت 
حمدودة، كم����ا اأنه لي�س عليه مطالبات كبرية 
ا اأنه قل�س عملياته ب�سكل  يف ال�سوق خ�سو�سً
كبري يف ال�سنوات املا�سية وهو يف حالة �سبه 

توقف منذ فرتة طويلة ن�سبيا.
وبخ�سو�����س اخل�سائ����ر املرتاكم����ة عل����ى 
بع�����س البن����وك ال�سغ����رية يف اململك����ة التي 
اأث����رت عل����ى راأ�س امل����ال، اأ�سار حم����د اإلى اأن 
هن����اك موؤ�س�س����ات مالي����ة ن�س����اأت يف �سنوات 
الطفرة االقت�سادي����ة ولكن حني حلت االأزمة 
املالية العاملي����ة تغري املن����اخ االقت�سادي، 

ما تطلب تغيري وجه����ات بع�س هذه البنوك، 
ل�����رسكات  التح����ول  بع�سه����ا  ف�س����ل  حي����ث 
ا�ست�سارية، والبع�س اختار الت�سفية، يف حني 
اختار البع�س االآخ����ر اال�ستمرار و�سخ املزيد 
م����ن االأموال يف راأ�س مال بينما توجهت اأخرى 

لاندماج.
ولفت حم����د اإل����ى اأن امل�����رسف املركزي 
يتاب����ع خط����ط ه����ذه البن����وك لكن����ه مل يحدد 
عدده����ا، مبيًنا اأن هن����اك متطلبات يف قانون 
ال�رسكات التجارية عموًما تخ�س وزارة التجارة 
بخ�سو�����س ذل����ك، لك����ن امل�رسف م����ن جهته 
يراقب اأداء البنوك من خال موؤ�رسين مهمني 
وهما ن�سبة كفاية راأ�����س املال التي يجب اأن 

ال تقل ع����ن 12.5 % اإلى جان����ب اأهمية اأن ال 
يقل راأ�س مال البنك املحلي عن 100 مليون 

دينار واالأجنبي عن 100 مليون دوالر.
واأ�ساف “امل�رسف املركزي يراقب جميع 
هذه املوؤ�رسات وب�سكل مبك����ر، واإذا ما وجدنا 
اأن اأحد املوؤ�س�سات املالية اأو البنوك يقرتب 
من احلدود الدني����ا من هذه املتطلبات نقوم 
بالتح����رك، ونطل����ب م����ن املوؤ�س�س����ات الت����ي 
اقرتب����ت من هذه احلدود، اإع����داد خطة، لكي 
ال يتدهور الو�سع، )...( نحن نريد التاأكد باأن 

كل �سئ على ما يرام”.
وتاب����ع حم����د “اأن ق����وة القط����اع امل�رسيف 
وامل����ايل، ال تكمن فق����ط يف موؤ�����رسات كفاية 

راأ�����س امل����ال رغ����م اأهميتها الكب����رية، ولكن 
هناك اأم����ور اأخرى مثل الت�رسيع����ات واالأنظمة 
الرقابي����ة القوية والق����وى الب�رسي����ة املوؤهلة 
وجمال�����س االإدارة القوي����ة وتطبي����ق معاي����ري 

احلوكمة وغريها من االأمور”.
اإل����ى ذل����ك، بلغ����ت امليزاني����ة املوح����دة 
للجه����از امل�����رسيف البحرين����ي ال����ذي ي�سم����ل 
م�س����ارف قط����اع التجزئ����ة وم�س����ارف قطاع 
اجلمل����ة يف الن�س����ف االأول من الع����ام اجلاري 
قرابة 188.2 ملي����ار دوالر، مرتاجعة 864.9 
ملي����ون دوالر، اأو م����ا ن�سبت����ه 0.46 %، ع����ن 
تل����ك امل�سجلة يف نهاية الرب����ع االأول )مار�س 

20185( والبالغة نحو 189.1 مليار دوالر.
للجه����از  املوح����دة  امليزاني����ة  ومثل����ت 
امل�����رسيف 533 % من الناجت املحلي االإجمايل 
يف الربع الثاين، وكانت 535.5 % من الناجت 
االأول، ووفًق����ا  الرب����ع  االإجم����ايل يف  املحل����ي 
الأح����دث بيانات ن�����رست على موق����ع امل�رسف 

املركزي ل�سهر يونيو.
وبلغت املوج����ودات املحلية يف م�سارف 
قط����اع التجزئ����ة واجلمل����ة يف �سه����ر يوني����و 
املا�س����ي 60.1 ملي����ار دوالر تقريًب����ا بزيادة 
1.7 % قيا�ًس����ا بنح����و 59.1 ملي����ار دوالر يف 
�سه����ر مايو املا�سي، حي����ث متثل 170.3 % 
م����ن الن����اجت املحلي االإجم����ايل بنهاي����ة الربع 
الثاين، يف ح����ني بلغت املوج����ودات االأجنبية 
نح����و 128.1 مليار دوالر برتاجع 2.17 % عن 

�سهر مايو.

• •مقر م�رسف البحرين املركزي يف املنامة	 خالد حمد	

علي �لفرد�ن

�إيقاف �إنتاج “�خلنف�ساء” يف 2019

“جرن�ل موتورز” ت�سحب 1.2 مليون مركبة

�لنفط يرتفع �إلى 78.2 دولر للربميل
ً الطلب العاملي �سيتجاوز 100 مليون يوميا

عوا�سم - رويرتز: عّو����س النفط اأم�س 
بع����س خ�سائره الت���ي ُمني به���ا يف اجلل�سة 
ال�سابق���ة، حي���ث ب���ددت املخ���اوف ب�س���اأن 
االإمدادات اأثر املخ���اوف من تقل�س الطلب 
ب�سب���ب اأزمة يف ال�س���وق النا�سئة واخلافات 

التجارية.
وارتف���ع خ���ام القيا����س العامل���ي مزيج 
78.21 دوالر  اإل���ى  برن���ت ثاث���ة �سنت���ات 
للربمي���ل بعدم���ا كان ق���د هب���ط 2 % يوم 

اخلمي�س.
وكان خ���ام القيا����س ارتف���ع اإل���ى اأعلى 
م�ست���وى منذ 22 ماي���و عن���د 80.13 دوالر 

للربميل يوم االأربعاء.
وزاد خام غ���رب تك�سا����س الو�سيط 18 
�سنت���ا، اأو ما يع���ادل 0.2 %، م�سجا 68.76 
دوالر للربميل بعدم���ا كان قد هبط 2.5 % 

يوم اخلمي�س.
ويتج���ه برنت اإلى االرتف���اع 1.8 % هذا 
االأ�سب���وع، بينما يتج���ه خام غ���رب تك�سا�س 

الو�سيط اإلى االرتفاع 1.5 %.
وح���ذرت وكال���ة الطاق���ة الدولي���ة يوم 
اخلمي����س من اأنه عل���ى الرغم م���ن اأن �سوق 
النفط ت�سهد نق�ًسا يف املعرو�س يف الوقت 
احل���ايل واأن الطل���ب العامل���ي عل���ى النفط 
�سي�س���ل اإل���ى 100 ملي���ون برمي���ل يومي���ا 
يف االأ�سه���ر الثاث���ة القادمة، ف���اإن املخاطر 

االقت�سادية العاملية تتزايد.
من جهة اأخ���رى، قالت �سحيفة “ت�ساينا 
ديل���ي” احلكومي���ة ال�سينية اأم����س اجلمعة 
اإن بكني لن تر�س���خ للمطالب االأمريكية يف 
اأي مفاو�سات جتاري���ة، وذلك بعد اأن رحب 
م�سوؤول���ون �سيني���ون بدعوة م���ن وا�سنطن 

الإجراء جولة مباحثات جديدة.
وق���ال الرئي�س االأمريك���ي دنالد ترامب 
ي���وم اخلمي����س اإن لب���اده الي���د العلي���ا يف 

املباحثات.
اإلى ذلك، قالت وكال���ة الطاقة الدولية 
اإن ا�ستهاك النفط العاملي �سيتجاوز 100 
ملي���ون برمي���ل يومي���ا يف ال�سه���ور الثاثة 

املقبل���ة مما يفر�س �سغوطا �سعودية على 
االأ�سعار، م�سرية اإلى اأن النطاق ال�سعري 70 
– 80 دوالرا للربميل الذي يتحرك فيه خام 

برنت منذ اأبريل رمبا يخ�سع لاختبار.
واأبقت الوكالة على توقعاتها لنمو قوي 
للطلب العاملي على النفط عند 1.4 مليون 
برمي���ل يوميا يف العام احل���ايل و1.5 مليون 
برميل يومي���ا يف عام 2019 دون تغيري عن 

توقعاتها ال�سابقة.
وذكرت اأن فر����س العقوبات االأمريكية 
على قطاع الطاق���ة االإيراين اأدى اإلى خف�س 
املعرو�س الأدنى م�ستوى خال عامني، بينما 
�سي���وؤدي تراجع االإنت���اج يف فنزويا وحاالت 
تعط���ل مفاجئة يف مناطق اأخرى اإلى احلفاظ 
عل���ى التوازن بني العر����س والطلب. لكنها 
قالت اإن الطلب املتنامي قد يواجه قيودا.

واأ�سافت: مع اقرتاب عام 2019 هناك 
خماط���ر حمتملة ته���دد توقعاتن���ا تكمن يف 
الرئي�سية،  النا�سئ���ة  االقت�س���ادات  بع����س 
ويرج���ع ذل���ك يف جزء من���ه اإل���ى انخفا�سات 
العمل���ة مقاب���ل ال���دوالر مم���ا يزي���د تكلفة 

الطاقة امل�ستوردة. 
وقال���ت الوكال���ة اإن م���ن املتوق���ع اأن 
يرتفع الطلب من بع�س الدول غري االأع�ساء 
يف منظمة التع���اون االقت�س���ادي والتنمية، 
بقي���ادة ال�سني والهند، مبقدار 1.1 مليون 
برميل يوميا اإلى 51.6 مليون برميل يوميا 
يف الع���ام احلايل ومبقدار 1.2 مليون برميل 
يومي���ا اإل���ى 52.8 ملي���ون برمي���ل يوميا يف 

العام املقيل.
العامل���ي  الطل���ب  اأن  اإل���ى  واأ�س���ارت 
�سريتفع اإلى 100.3 مليون برميل يوميا يف 
الربع االأخري من العام احلايل قبل اأن يرتاجع 
اإل���ى 99.3 ملي���ون برمي���ل يومي���ا يف الربع 

االأول من العام املقبل.
واأ�سافت: ندخل مرحلة �سديدة االأهمية 
ل�سوق النفط. الو�سع يف فنزويا قد يتدهور 
ب�سكل اأ�رسع، واال�سطرابات قد تعود جمددا 
يف ليبي���ا و�ستك�س���ف االأي���ام املتبقية حتى 
الراب���ع م���ن نوفمرب املزي���د من الق���رارات 
التي تتخذه���ا الدول وال�رسكات فيما يتعلق 

مب�سرتيات النفط االإيراين.

فولف�سب���ورغ - ا ف ب: اأعلن���ت �رسك���ة 
“فولك����س فاغ���ن” االأملاني���ة يف 13 �سبتمرب 
2018 اأنه���ا �ستتوق���ف ع���ن اإنت���اج �سي���ارة 
“بيت���ل” ال�سهرية يف الع���ام 2019 مع طرح 
منوذجني اآخريين ل� “االحتفاء باالإرث الغني” 

لطراز طبع تاريخ �سناعة ال�سيارات.
وق���ال رئي����س ال�رسك���ة ملنطق���ة اأمريكا 
ال�سمالي���ة هرنيك فوبكن “م���ن �ساأن خ�سارة 
�سي���ارة بيت���ل )اخلنف�س���اء( بعد اإنت���اج ثاثة 
اأجي���ال منها على مدى �سبع���ة عقود، اأن يثري 
موج���ة تاأثر يف �سف���وف حمبي ه���ذه ال�سيارة 
ا”. وتري���د ال�رسك���ة التي حتاول  االأوفي���اء جدًّ
اخل���روج يف الواليات املتحدة م���ن الف�سيحة 
املدوي���ة املتعلق���ة بالتاع���ب باملح���ركات 
الإخف���اء م�ستوي���ات التلوث، عل���ى ال�سيارات 
العائلية االأكرب والكهربائية كذلك “وال تنوي 

على الفور ا�ستبدال هذه ال�سيارة”.
لكن فوبكن �سارع اإلى القول اإنه “ينبغي 

ا”. اأال ن�ستبعد اأي �سيء نهائيًّ
���ا يف يولي���و  و�سيتوق���ف االإنت���اج نهائيًّ
2019 يف م�سن���ع ه���ذه ال�سي���ارة يف بويب���ا 

باملك�سيك.
وفولك����س فاجن بيت���ل اأو اخلنف�ساء هي 
اأول �سي���ارة لل�سانع االأمل���اين، يف ثاثينيات 

“�سي���ارة  تعن���ي  وه���ي  املا�س���ي،  الق���رن 
ال�سعب”.

وب���داأ االإنت���اج يف ع���ام 1938، باعتم���اد 
ال�سي���ارة الت���ي �سممها املهند����س االأملاين 
فاردينان���د بور�سي���ه بن���اًء عل���ى طل���ب م���ن 
امل�ست�سار اأدولف هتلر، رئي�س الرايخ االأملاين 
الثال���ث. حت���ى قب���ل ب���دء اإنتاجه���ا الفعلي، 
ا�ستعمله���ا النظ���ام الن���ازي كاأداة دعاية له. 
م���ا لبثت البيتل اأن انت����رست ب�سورة ملحوظة 
يف ع���امل ال�سيارات ولف���رتة طويلة. ففي 17 
القيا�س���ي  الرق���م  حطم���ت   ،1972 فرباي���ر 
للمبيع���ات الذي كان حتتفظ به �سيارة فورد 
ت���ي. حيث بي���ع منه���ا ح���وايل 21.53 مليون 
ن�سخة حول العامل. فكانت بذلك فعاً “�سيارة 

القرن الع�رسين”.

هيو�س���ن - ا ف ب: اأعلنت �رسكة جرنال 
موت���ورز عن �سح���ب اأكرث من ملي���ون �سيارة 
و�ساحن���ة يف الواليات املتحدة ب�سبب عيب يف 
نظام التوجي���ه الكهربائي ميكن اأن يزيد من 

ن�سبة الت�سبب بحوادث.
مت  الت���ي  العرب���ات  قائم���ة  وت�سم���ل 
�سحبه���ا �ساحنات �سغرية و�سي���ارات رباعية 
الدفع انتجت ع���ام 2015 بينها “�سيفروليه 
يوك���ون”  �س���ي  ام  و”ج���ي  �سيلف���رادو” 
و”كادي���اك ا�سكاالي���د”، وفق ب���اغ اأر�سلته 
ال�رسكة اإل���ى االإدارة الوطني���ة ل�سامة املرور 

على الطرق ال�رسيعة.
واأبلغت “ج���رنال موت���ورز” االإدارة اأنها 

�ست�سح���ب 1.02 مليون �سي���ارة يف الواليات 
املتح���دة، اأم���ا الع���دد االإجم���ايل لل�سي���ارات 
امل�سحوب���ة في�سل اإلى 1.2 ملي���ون مع كندا 

واملك�سيك اأكرب اأ�سواق ال�رسكة اخلارجية.
وقالت متحدث با�س���م “جرنال موتورز” 
اأن نظام التوجي���ه الكهربائي امل�ساعد ميكن 
اأن يتوق���ف فج���اأة، وه���ذا يعن���ي اأن “يواجه 
ا  �سائق ال�سيارة �سعوبة يف توجيهها خ�سو�سً
اإذا كانت ال�رسع���ة منخف�سة، ما يزيد من خطر 

احلوادث”.
واأ�س���اف اأن ال�رسك���ة على عل���م بثاثني 
حادثة على عاقة بهذه امل�سكلة اأ�سفرت عن 

جرح �سخ�سني، من دون وفيات.

• احلرب التجارية بني اأمريكا وال�سني ت�سغط على االأ�سواق	
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الأول وال���������س����ن����غ����اف����وري  ال�����ع�����امل  م�������س���ت���وى  ع����ل����ى  ال����ت����ا�����س����ع  الإم��������ارات��������ي 

اجل���واز البحريني يدخ���ل 84 دول���ة دون ت�أ�شرية
ا رابع اأقوى وثائق ال�سفر عربيًّا... تقدم 4 نقاط عامليًّ

احتل جواز ال�سفر البحريني الرتتيب الرابع 
���ا وال���� 50 عامليًّا يف قائم���ة وثائق ال�سفر  عربيًّ
الأك���ر نف���وًذا بالعامل، وفًق���ا ملوؤ����ر جوازات 

ال�سفر العاملي “غلوبال با�سبورت اإندك�س”.
وبه���ذا التقيي���م اجلدي���د، يك���ون اجل���واز 
البحرين���ي ثبت مكان���ه عربيًّا يف ح���ن تقدم 4 
نقاط عل���ى امل�ست���وى العاملي، حي���ث كان يف 

املركز 54 باملوؤ�ر ال�سابق.
وي�سم���ح اجل���واز البحريني حلامل���ه بدخول 
84 دول���ة حول العامل م���ن دون احل�سول على 
تاأ�س���رة، حي���ث ي�ستطي���ع احل�س���ول عليه���ا 
جمان���ا من 46 دولة، وعن���د الو�سول )باملنافذ 

واملطارات( يف 38 دولة.
لك���ن البحريني، يحت���اج وبح�س���ب املوؤ�ر، 
التقدم للح�س���ول على تاأ�سرة عن���د رغبته يف 

الذهاب اإلى 114 دولة.
وي�سمل امل�سح الذي جتريه ال�ركة جوازات 
�سف���ر 193 دولة ع�سوة بالأمم املتحدة اإ�سافة 
اإل���ى 6 مناط���ق ه���ي تاي���وان، وم���اكاو، وهونغ 
كون���غ، وكو�سوف���و، والأرا�س���ي الفل�سطينية، 
البل���دان  ع���دد  اإجم���ايل  ليبل���غ  والفاتي���كان، 

املاأخوذة يف احل�سبان 199 بلًدا.
وجاء جواز ال�سفر الإماراتي باملرتبة الأولى 
عربيًّا وال�9 عامليًّا متقدًما 17 نقطة حيث كان 
بالرتتي���ب 26 عامليًّا يف املوؤ����ر ال�سابق، فيما 
ي�سمح حلامله بدخ���ول 157 دولة دون تاأ�سرة 
م�سبق���ة )128 دولة �سابقا(، ت���اه جواز ال�سفر 
الكويت���ي ثانًيا على امل�ست���وى العربي وال� 45 
عامليا متقدم���ا 4 نقاط، بحيث ميكن من خاله 
دخ���ول 94 دول���ة دون تاأ�س���رة )85 دول���ة يف 

املوؤ�ر ال�سابق(.
و�سج���ل اجل���واز القطري الرتتي���ب الثالث 

عربيًّا و49 عامليًّا باإمكانية دخول 86 دولة.
وحافظ اجل���واز ال�سنغافوري على �سدارته 
كاأكر اجلوازات نفوًذا يف العامل وفًقا للرتتيب 
اجلدي���د، حي���ث ي�ستطي���ع حامله دخ���ول 166 
دول���ة، ثم جاء بالرتتيب الث���اين كل من اأملانيا 

وهولن���دا  والرنوي���ج  وال�سوي���د  والدمن���ارك 
اأفريقي���ا  وجن���وب  وفنلن���دا  ولوك�سمب���ورغ 
والولي���ات املتحدة الأمركي���ة باإمكانية ولوج 

165 دولة.
ويرتب املوؤ�ر ج���وازات ال�سفر وفًقا لعدد 
ال���دول الت���ي ي�ستطي���ع حاملوه���ا زيارتها من 
دون احل�س���ول على تاأ�سرة دخ���ول م�سبقة اأو 

بتاأ�سرة عند الو�سول، اأو ب�رورة التقدم اإليها 
واحل�سول عليها قبل ال�سفر.

بالرتتي���ب  الُعم���اين  ال�سف���ر  ج���واز  وج���اء 
اخلام�س عربيًّا وال���� 52 عامليًّا )ي�ستطيع زيارة 
81 دولة حول العامل(، تاه ال�سعودي ال�ساد�س 
���ا وال� 54 عامليا، يف ح���ن ي�ستطيع حامله  عربيًّ

دخول 79 دولة.

ثم ج���اء التون�س���ي باملوقع ال�ساب���ع عربيا 
و63 عامليا م���ع اإمكانية دخ���ول 68 دولة دون 
عاملي���ا   65 بالرتتي���ب  فاملغرب���ي  تاأ�س���رة، 
)دخول 66 دولة حول العامل(، الأردين باملركز 
71 )دخول 57 دولة(، اجلزائري بالرتتيب 71 
)دخول 57 دول���ة(، فامل����ري 74 )دخول 54 

دولة(.

• ا	 اجلواز البحريني يف الرتتيب ال�50 عامليًّ • ترتيب جواز ال�سفر البحريني باملوؤ�ر، بح�سب موقع “غلوبال با�سبورت اإندك�س”.	

م�زن الن�شور

نيوي���ورك - وول �سرتي���ت جورن���ال: كانت 
التج���ارب الأولي���ة ملنظوم���ة ات�س���الت اجلوال 
ُتنفذ ب�ركات اأمركي���ة واأوروبية، ولكن يف ع�ر 
�سبك���ة اجليل اخلام����س “G5”، يحت���دم ال�سباق 
ب���ن الوليات املتح���دة وال�س���ن لتطوير هذه 
التكنولوجي���ا الثوري���ة لتد�س���ن اأ����رع اإنرتنت 
ل�سلك���ي يف العامل، وت�س���اءل تقرير ن�رته “وول 
�سرتيت جورنال”: “من �سيفوز يف هذا ال�سباق”؟
وتهرع ����ركات معدات وت�سغيل الت�سالت 
يف كلت���ا الدولتن بح�سب ما نقل موقع “اأرقام” 
ع���ن ال�سحيف���ة، نحو اختب���ار اجليل الق���ادم من 
تكنولوجي���ا ال�سبكات الا�سلكي���ة التي �ستكون 
 ،”G4“ اأ����رع مائة م���رة من �سبكة اجلي���ل الرابع
ولك���ن على ما يب���دو، ف���اإن ال����ركات ال�سينية 

ت�سبق بخطوة.

 أبحاث طور التجربة
من املتوق���ع اأن تنع�س ال�سبكة اجلديدة من 
تطوير ال�سي���ارات ذاتية القي���ادة كما �ست�سهم 
يف من���و اأداء الأطباء ومتكينهم من اإجراء عمليات 
جراحي���ة عن بعد، واأي�ًس���ا املزيد من التطوير يف 
جم���ال “اإنرتنت الأ�سياء” والواقعن الفرتا�سي 
واملعزز ف�سا عن تزويد امل�ستهلكن باإنرتنت 
فائ���ق ال�رعة وتقلي���ل العتماد عل���ى الكابات 

واأجهزة “واي فاي”.
ويف مق���ر “ه���واوي تكنولوجي���ز” مبقاطعة 
باحث���ون  التق���ى  ال�س���ن،  يف  “�سنت�س���ن” 
لاحتف���ال  يولي���و  يف  تنفيذي���ون  وم�سوؤول���ون 
بواحدة من اأه���م التقنيات الت���ي تدعم �سبكات 
اجلي���ل اخلام�س، وابتك���ر هذا اجلزء ع���امل تركي 

يدعى “اإردال اأريكان”.
ويف معمل �رك���ة “فريزون كومينيكي�سن” 
اأظه���رت  “نيوجر�س���ي” الأمريكي���ة،  يف ولي���ة 
�سا�س���ات حوا�سب كيف لط���اء النوافذ التداخل 
مع الإنرتنت فائق ال�رعة من �سبكة “G5” حيث 
جتري اختبارات لأجهزة تدعم هذه التكنولوجيا، 
واأجرت ال�ركة جتارب لتكنولوجيا “G5” يف 11 

�سوًقا العام املا�سي.
وبالق���رب م���ن “فري���زون”، هن���اك اأي�سا 
“نوكي���ا” يف ولية “ني���و جر�سي” تخترب بع�س 
تقني���ات �سبك���ة اجلي���ل اخلام����س حي���ث بداأت 

اأبحاثها منذ عام 2007.

وي���رى حملل���ون اأن الأ�س���واق العاملية على 
و�سك اأن ت���رى ثمار هذه التجارب كما اأن ال�ركة 
التي تعكف على اختبار “G5” �ستجني مليارات 
ال���دولرات، اأما ال���دول التي �ستظه���ر تقدما يف 
تطوي���ر “5G”، ف�سوف تف���وز يف ال�سباق كما اأن 
مزودي اأجهزة هذه ال�سبكة �سيكون لهم الأولوية 
يف تزويد وكالت ال�ستخبارات واجليو�س مبيزة 

جت�س�سية على الدول املعادية.
وقال املدير التنفيذي ل�”فريزون” “هانز 
في�ستب���رج” اإن ال�رك���ة ت���رى اأن “G5” �سوف 
يكون لها اآثار قوية للغاية على املجتمعات حول 
العامل وعلى خمتلف املجالت كالإعام والرتفيه 

وال�سناعات.
 

بخطوات سباقة..الصين
بناًء على بع�س املعاير، فاإن ال�سن ت�سبق 
الولي���ات املتحدة بخطوات، فمن���ذ عام 2013، 
عمل���ت جلن���ة حكومية مع ����ركات الت�سالت يف 
 ،”G5“ الباد عل���ى تطوير اختبارات وتطبيقات
وم���ن ب���ن ال����ركات املنخرط���ة يف ه���ذا الأم���ر 
“ه���واوي” التي تنوي بيع مع���دات التكنولوجيا 

اجلديدة وجني الكثر من ورائها.
ويف الولي���ات املتح���دة، تفو����س احلكومة 
بع�س الوكالت للتع���اون مع القطاع اخلا�س يف 
تطوي���ر “G5”، وتق���ود �ركة “اإيه ت���ي اآند تي” 
التجارب كما ت�سارك “فريزون” و”�سام�سوجن” 
و”نوكي���ا” و”�سي�سك���و �سي�ستيم���ز”، وذك���رت 
الأخرة اأن احلرب التجارية التي �سنتها وا�سنطن 

.”G5“ رمبا تت�سبب يف اإبطاء تطوير
وتعت���زم ث���اث م���ن ال����ركات الك���ربى يف 
اأمري���كا جتربة خدم���ات “G5” ب�س���كل مبا�ر يف 
بع�س املدن هذا العام على اأن تكون الكثر من 

التقنيات جاهزة للعمل عام 2019.
ومل يك���ن ال�سب���اق بعيًدا ع���ن اأعن اجلهات 
التنظيمي���ة حيث �سعت منذ البداي���ة اإلى تاأمن 
التحركات الت���ي تتخذها ال����ركات، وظهر ذلك 
���ا يف عرقل���ة اإدارة “ترام���ب” ا�ستحواذ �ركة  جليًّ
“برودك���وم” ال�سنغافوري���ة عل���ى “كوالك���وم” 
للرقائق الإلكرتونية التي تطور اأي�ًسا تكنولوجيا 
“G5”  بدعوى اأن هذه ال�سفقة �سوف ت�سهم يف 
تقييد عملي���ات التطوير والبح���ث التي جتريها 
ال�رك���ة الأمركية وتتي���ح لل�سينين ال�سبق يف 

ال�سبكة القادمة.
وت�سع���ر وا�سنط���ن بالقل���ق حي���ال تنام���ي 
����ركات تكنولوجية �سينية مثل “هواوي” و”زد 
ت���ي اإي ك���ورب”، كما اتخ���ذت اأ�سرتاليا خطوات 
 ”G5“ حتظ���ر على ال�ركتن الطاع على اأبحاث
اخلا�س���ة باأ�سرتاليا، وتدر�س دول اأخرى خطوات 

م�سابهة.
وجعلت ال�س���ن “G5” اأولوية بعد ف�سلها 
يف ال�سباق مع الغرب يف �سبكات ات�سالت وجوال 
�سابق���ة حي���ث هيمنت اأم���ركا عل���ى “G4” من 
بداي���ة الألفية اجلديدة بينم���ا هيمن الأوروبيون 
عل���ى “3G”، وت�سبب���ت ري���ادة الأمركي���ن يف 
منح ����ركات “اآبل” و”كوالك���وم” مميزات على 

نظراتها يف ال�سوق التكنولوجي العاملي.
ومن���ذ ع���ام 2015، بنت ال�س���ن 350 األف 
موق���ع خل���وي مقارنة باأق���ل من 30 األ���ف موقع 
اأن�ساأت���ه الوليات املتحدة، وت�سهم هذه املواقع 
ب�سدة بتكنولوجي���ا “G5” التي حتتاج اإلى عدد 

.”G4”�اأكرب من املواقع اخللوية مقارنة ب
وجتري التجارب على قدم و�ساق مع حتالف 
م���ن ����ركات تكنولوجي���ة يف ال�س���ن وجامعات 
وموؤ�س�سات بحثية تنخرط حتت جهات ع�سكرية، 

ومن املتوقع انتهاء الختبارات هذا العام.
وبع���د انتهاء التج���ارب، �ستطلق اأكرب �ركة 
ات�س���الت يف العامل من حيث ع���دد امل�سرتكن 
“ت�ساين���ا موبايل” اأن�سط���ة جتريبية حقيقية يف 
17 مدين���ة مع توقعات باأن تكون “G5” جاهزة 

للعمل بحلول عام 2020.

”G5”البنية التحتية لـ
وتعتمد �سبكة ات�سالت اجليل اخلام�س على 
تكنولوجيا تتيح ا�ستخ���دام املوجات الا�سلكية 
بكف���اءة اأعل���ى م���ن “G4”، وتوجد خط���ط لبناء 
مواق���ع خلوية عالي���ة ال���رتدد ذات اأطول موجية 
ملليمرتي���ة ميك���ن اأن تتعام���ل م���ع املزي���د من 

البيانات التي تنتقل ب�رعات خارقة.
ويعني ذل���ك اأن “G5” �س���وف تعتمد على 
بالإ�ساف���ة  جممع���ة  وهوائي���ات  م�ست�سع���رات 
اإل���ى مراك���ز بيان���ات لمركزي���ة ق���رب الأعم���ال 
وامل�ستهلك���ن، اأي ا�ستثم���ارات �سخمة يف بنية 

حتتية ل�سبكة واعدة.
وم���ن املتوق���ع اأن ت�سه���م ه���ذه ال�سبكة يف 
تطوير جم���الت اأخرى كال�سيارات ذاتية القيادة 
الت���ي تن���وي ال����ركات املطورة له���ا يف حتقيق 
ات�س���ال ب���ن املركب���ات ببع�سه���ا البع�س ومع 

الإ�سارات املرورية.
وتعتم���د حم���اولت ال�سن يف الأخ���ذ بزمام 
الأمور يف التكنولوجي���ا القادمة لات�سالت على 
معاي���ر فني���ة رمبا �سيك���ون على الع���امل ال�سر 
عل���ى خطاه���ا ف�سا عن ب���راءات اخ���رتاع كثرة 
ومتنوع���ة يف ه���ذا املج���ال بالتزامن م���ع براءات 
اخرتاع ت�سجلها �ركات اأمركية مثل “كوالكوم” 

وغرها، ولكن بكن حترز تقدًما هائاً.
يف  “ه���واوي”  �سخ���ت   ،2009 ع���ام  ويف 
بداياتها موارد كبرة لتطوير “G5” وغرها من 
التقنيات الواعدة التي تريد بها التو�سع عامليًّا 

ا الفوز  حي���ث راأى ال�سيني���ون اأنه من امله���م جدًّ
يف هذه املعرك���ة التكنولوجية الت���ي �ستنعك�س 
بالطبع عل���ى قدراتها ال�سيا�سي���ة والقت�سادية 
وحت���ى الع�سكرية، واأنفقت “ه���واوي” اأكر من 
ملي���ار دولر عل���ى اأبحاث وتطوي���ر “G5” حتى 
الآن. واأوقفت احلكومة الأمركية بع�س اجلهود 
 ”G5“ تطوي���ر  اخلا����س يف  للقط���اع  البطيئ���ة 
ومنح���ت الفر�س���ة ل�ركات منف���ردة، كما اأعلنت 
املفو�سية الفيدرالية لات�سالت يف اأمركا عن 
خطة لبناء �سبكات “G5” متخطية قواعد حملية 
ومه���دت الطري���ق لو�س���ع اأجهزة ب���ث خلوية يف 

بع�س املدن كنواة لبنية حتتية لهذه ال�سبكة.
ومولت وا�سنطن بع�س الأبحاث الأكادميية 
الت���ي مه���دت الطري���ق نح���و تقني���ات جتارية، 
وتعك���ف اإحدى املوؤ�س�س���ات البحثية على تنفيذ 
اختبارات “G5” والأجي���ال القادمة من �سبكات 

الت�سالت الا�سلكية.
ويف الوق���ت نف�س���ه، ل ت���زال اأم���ركا خلف 
اأوروب���ا وكوري���ا اجلنوبية والياب���ان وال�سن يف 
�سباق تطوير “G5”، كم���ا اأن وا�سنطن ت�ستثمر 
بع�سوائي���ة يف تطوير ه���ذه التكنولوجيا مقارنة 
بال�س���ن الت���ي تع���د ا�ستثماراته���ا من�سقة ويف 
اآراء خ���رباء  – بن���اء عل���ى  مو�سعه���ا ال�سحي���ح 
ومراقبن. وفيم���ا يتعلق بكاف���ة ال�ستثمارات، 
اأفاد خ���رباء يف �سناع���ة الت�سالت ب���اأن معاير 
“G5” مل يتم حتديدها و�سياغتها بالكامل، واأن 
����ركات الت�س���الت ل تزال حت���اول ا�ستك�ساف 

مدى الربحية التي �ستحققها من هذه اخلدمة.
����ركات  ت���زال  ل  ذل���ك،  عل���ى  وع���اوة 
الت�س���الت يف حاج���ة لتقلي���ل تكلف���ة التطوير 
والأبح���اث والتطبيق���ات اخلا�س���ة ب����”G5” من 
اأج���ل بيعها للم�ستهلكن وتزويدهم بخدمات يف 
 ”G4“ متن���اول الأيدي على غرار جن���اح الأمر يف
و”واي ف���اي”. ومع ذل���ك، ف���اإن م�سوؤولن لدى 
“هواوي” و”ت�ساينا موبايل” اأكدوا اأن ال�ركتن 
�ستندفعان نح���و تطوير وا�ستخدام �سبكة اجليل 
اخلام�س �ريًعا دون النظر اإلى اأي حتديات تتعلق 
بالتكالي���ف اأو املعاي���ر نظ���ًرا لأن “G5” متثل 
���ا �سدي���د الأهمي���ة لل�سن،  م�روًع���ا ا�سرتاتيجيًّ
فل���و ثبتت بك���ن قدميها يف ه���ذه التكنولوجيا 
وتفوقت بها عل���ى العامل، فاإن ذلك يعني و�سع 
ق���دم له���ا يف تكنولوجيا ثوري���ة يف اأجيال قادمة 

.”G8”و ”G7”و ”G6”�ل

�شبكة اجليل اخل�م�س “G5”... من يفوز يف ال�شب�ق؟
”G4“ اأ�رع 100 مرة من

• 	G5 سباق حمموم بن اأمركا وال�سن لتطوير�
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لديه  من  كل  فعلى  التجاري،  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  املعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: يوسف محمد يوسف اخلاجة

االسم التجاري احلالي: بنات حواء للخياطة
االسم التجاري املطلوب: أر إس للخياطة

األنشاطة التجارية املطلوبة: تفصيل وخياطة وحياكة املالبس
جتارة/ بيع امللبوسات واألحذية واألصناف اجللدية
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اعالن رقم )---( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة شميم ماجو مدير للمقاوالت والتنظيفات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
القانونية  املصفية  بإعتبارها  السيدة/ بشرى محمد علي عبدعلي احلسن 
لشركة شميم ماجو مدير للمقاوالت والتنظيفات ذ.م.م املسجلة كشركة 
انتهاء  إشهار  طالبني   ،110338 رقم  القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات 
التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة دوجلني ألنشطة التصميم املتخصصة األخرى تضامن لصاحبها زيينب السيد 
عباس وشريكتها

سجل جتاري رقم 109177-1 

بناء على قرار الشركاء في شركة دوجلني ألنشطة التصميم املتخصصة األخرى تضامن 
لصاحبها زينب السيد عباس وشريكتها املسجلة على القيد رقم 1-109177 بتصفية 

الشركة اختياريا وتعيني السادة / زينب عباس حسني علي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: 
 )+973(39206418

Firstclass75015@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

اوزوم ألنشطة وكاالت التحصيل تضامن الصحابها فايزة منصور وشريكتها
سجل جتاري رقم 108409 

فايزة  الصحابها  تضامن  التحصيل  وكاالت  ألنشطة  اوزوم  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
منصور وشريكتها املسجلة مبوجب القيد رقم 108409 بتصفية الشركة اختياريا وتعيني 

السيدة / فايزة منصور عبداهلل ناصر مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: 

 فايزة منصور عبداهلل ناصر
 )+973(35908978

Firstclass75015@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة إي زون ألنشطة املكاتب الرئيسة أو اإلدارية الصحابها زهرة حسن ابراهيم وشريكتها 
سجل جتاري رقم 102707 

بناء على قرار الشركاء في شركة إي زون ألنشطة املكاتب الرئيسة أو اإلدارية الصحابها 
الشركة  بتصفية   102707 رقم  القيد  املسجلة مبوجب  ابراهيم وشريكتها  زهرة حسن 

اختياريا وتعيني السيدة / زهرة حسن ابراهيم عباس حسن مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: 
 )+973(39206418

f.atema73@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

كاليثون ش ش و ملالكها فيليبو براقييري
 سجل جتاري رقم 108313 

بناء على قرار املالك لكاليثون ش ش و ملالكها فيليبو براقييري املسجلة مبوجب القيد رقم 
108313 بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس 

مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: 

عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس
 )+973(39622852

shams@reliancebahrain.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

يورو ستار لعقود السمسرة السلعية - تضامن ألصحابها معصومة جواد الصفار وشريكتها 
سجل جتاري رقم 106858 

ألصحابها  تضامن   - السلعية  السمسرة  لعقود  ستار  يورو  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
معصومة جواد الصفار وشريكتها املسجلة مبوجب القيد رقم 106858 بتصفية الشركة 

اختياريا وتعيني السيدة / معصومة جواد ابراهيم ناصر عبود الصفار مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: 
 )+973(39206418

Firstclass75015@hotmail.com

قيد رقم

43776-1

االسم التجاري

صالون لؤلؤ للحالقة

احملل  حتويل  بطلب  حسن  غلوم  صغرى  أدناه:  املعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: الى السيدة/ هالة يوسف محمد احللبي 

املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

13/9/2018
)CR2018-116314( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن احملل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة ذي شوكوال بوتيك ذ.م.م

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

إليها السيد/ نور سامي كاظم العلوي بإعتباره املصفي  قد تقدم 

ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م  بوتيك  شوكوال  ذي  شركة  القانوني 

انتهاء  87167، طالبا إشهار  رقم  القيد  مسئولية محدودة مبوجب 

السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال 

الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري، 

باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.
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االمم المتحدة ـ أ ف ب:

تونس ـ اف ب:

الجزائر ـ اف ب:

كيشتوار ـ رويترز:

قال متحدث با�شم االمم املتحدة اأم�س 
اجلمع���ة اإن اأثيوبيا واإريرتي���ا �شت�شاركان 
يف قم���ة تعق���د يف ال�شعودي���ة ي���وم غ���د 
االح���د لتوقيع اتفاق يع���زز العالقات بني 
االأفريق���ي.  الق���رن  العدوي���ن �شابق���ا يف 
وي�شت�شيف امللك �شلم���ان بن عبدالعزيز 
حفل التوقيع يف جدة بح�شور االأمني العام 
لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س ورئي�س 
مفو�شي���ة االحتاد االإفريق���ي مو�شى فقي 
حمم���د. ومل يذك���ر املتحدث با�ش���م االأمم 
املتحدة فرحان ح���ق تفا�شيل اخرى قائالً 
اإن اإثيوبي���ا واريرتي���ا �شتوقع���ان “اتفاقا 
اإ�شافي���ا ي�شاع���د عل���ى تعزي���ز العالقات 
االإيجابية بينهما”. والثالثاءاملا�شي، اأعاد 
البلدان فتح احل���دود الربية للمرة االولى 
من���ذ 20 عاما، م���ا ميهد الطري���ق للتجارة 
بينهما. وق���د وقع رئي�س الوزراء االإثيوبي 
اأبي���ي اأحم���د ورئي����س اإريرتي���ا اإي�شاي����س 
اأفورقي اإعالنا حول ال�شالم يف يوليو ينهي 

ر�شميا عقدين من العداء.

رف�ش���ه  ال�شاه���د  يو�ش���ف  ج���ّدد 
اال�شتقالة من رئا�ش���ة احلكومة يف تون�س، 
متهم���اً اجله���ات ال�شيا�شي���ة التي تطالب 
باإقالت���ه، بالت�شوي����س على عم���ل حكومته 

وتعطيل عملية االإ�شالح التي تقودها.
وق���ال ال�شاه���د يف خط���اب مبنا�شب���ة 
افتتاح الندوة الوطنية حول م�رشوع قانون 
املالية 2019، ام�س اجلمعة، اإن “احلكومة 
كان���ت قادرة على حتقيق اأرقام اأف�شل يف 
خمتل���ف املج���االت ولكنها مل جت���د الدعم 
ال�شيا�ش���ي ال�رشوري، ب���ل وجدت �رشاعات 
�شيا�شي���ة جانبي���ة �شّو�ش���ت عل���ى عملها 
ال�شاه���د  وعّطلت���ه”. ويتعّر����س يو�ش���ف 
اإل���ى �شغوط���ات كبرية، من قب���ل كل من 
املّنظمة النقابية “احت���اد ال�شغل” وحزبه 
“ن���داء تون�س” اللذي���ن يتم�شكان برحيله 
تده���ور  م�شوؤولي���ة  وحكومت���ه  ويحّمالن���ه 
اأزم���ة  يف  ودخوله���ا  الب���الد  يف  االأو�ش���اع 
�شيا�شية، ولكن ه���ذه االأطراف مل ت�شتطع 

اإلى حّد االآن اإزاحته من املن�شب.

اجلزائري���ة  االأنب���اء  وكال���ة  اأعلن���ت 
الر�شمي���ة اأم����س اجلمع���ة اأن امل�شت�ش���ارة 
االأملاني���ة اأنغيال م���ريكل �شتتوجه االثنني 
القادم يف زيارة ر�شمية اإلى اجلزائر، تلتقي 
خالله���ا الرئي�س عب���د العزي���ز بوتفليقة. 
وقال���ت الوكالة اإن مريكل �شتلتقي اأي�شا 
رئي����س ال���وزراء اجلزائري اأحم���د اأويحيى، 
م�ش���رية اإل���ى اأن الزيارة �شت�ش���كل فر�شة 
لتقييم العالقات االقت�شادية بني اجلزائر 
واأملاني���ا وتعزي���ز حماور ال�رشاك���ة من اأجل 
عالق���ات ثنائية متينة تق���وم على اأر�شية 

تعاون اقت�شادي مكثف.
ولفت���ت الوكال���ة اإل���ى اأن���ه تن�شط يف 
اجلزائ���ر اأكرث م���ن 200 موؤ�ش�ش���ة اأملانية 
يف خمتل���ف القطاع���ات، واأن اأملانيا حتتل 
املرك���ز الرابع ب���ني امل�شّدري���ن للجزائر 

بقيمة 2.3 مليار دوالر.

قت���ل ما ال يق���ل ع���ن 17 �شخ�شا 
ج���راء  بج���روح  اآخ���رون   16 واأ�شي���ب 
�شق���وط حافل���ة ركاب يف واد �شم���ايل 
�شحيف���ة  اأوردت  م���ا  وف���ق  الهن���د، 

“هندو�شتان تاميز”، ام�س اجلمعة.
واأو�شح���ت ال�شحيف���ة، نق���ال عن 
ال�رشط���ة املحلي���ة، اأن احل���ادث وق���ع 
يف مديري���ة كي�شت���وار بوالي���ة جام���و 
وك�شمري. وبح�شب ال�رشطة فاإن �شائق 
احلافل���ة ال�شغ���رية فق���د ال�شيط���رة 
عليها، م���ا ت�شب���ب بانح���راف احلاملة 
عن م�شارها و�شقوطه���ا يف وادي نهر 
“هندو�شت���ان  واأو�شح���ت  ت�شين���اب. 
تامي���ز” اأن احلادث وق���ع بالقرب من 
بل���دة ثاك���ران، حي���ث كان���ت احلافلة 
تع���رب منطق���ة جبلي���ة يف طريقها اإلى 
مدين���ة كي�شتوار. وذك���رت ال�شحيفة 
بج���راح  اأ�شيب���وا  ال���ركاب  م���ن   7 اأن 
خطرية ونقلوا اإلى امل�شت�شفى لتلقي 

اخلدمات الطبية املطلوبة.

قمة بني اأثيوبيا 
واإريرتيا يف ال�شعودية

تون�س... ال�شاهد يرف�س 
اال�شتقالة من الرئا�شة

مريكل تطري اإلى 
اجلزائر للقاء بوتفليقة

الهند... 17 قتيال جراء 
�شقوط حافلة يف واد

اليمن... ال�رشعية تندد بتح�شن امليلي�شيات باملقرات الأممية
كمني اجلي�س اليمني ي�شطاد احلوثيني يف م�شقط راأ�شهم

واأع���رب االإري���اين ع���ن ا�شتغرابه م���ن ال�شمت 
الدويل على ه���ذا العمل املخالف للقوانني الدولية 
الت���ي تن�ّس على عدم ا�شتخ���دام املن�شاآت االإغاثية 

الدولية كاأماكن لل�رشاع واال�شتباك.
ياأت���ي ذلك فيم���ا ق���ال املبعوث االأمم���ي اإلى 
اليمن مارتن غريفيث اإنه التقى يف م�شقط ممثلني 
عن جماعة احلوثيني وناق�س معهم �شبل م�شاركتهم 
يف امل�ش���اورات املقبلة والتح�ش���ريات لزيارته اإلى 

�شنعاء.
من جهتها، قالت وكالة اأنب���اء “�شباأ”، الواقعة 
حتت �شيط���رة ميلي�شيا احلوث���ي اإن رئي�س وفدهم 
حمم���د عبدال�ش���الم التق���ى غريفي���ث ونائبه معني 
����رشمي وم�شاعديه يف م�شق���ط، وجرى بح���ُث اأ�شباب 
عدم م�شاركة احلوثيني يف م�شاورات جنيف االأ�شبوع 
املا�شي. وذكرت الوكالة اأن اللقاء تطرق اإلى عدد 
من الق�شاي���ا منها فتح مطار �شنع���اء وكذا االأ�رشى 
والق�شاي���ا االقت�شادية والرتتيب���ات الالزمة لعقد 
لقاء يف اأقرب وق���ت ال�شتئناف احلوار وبحث االإطار 

العام للت�شوية.
ميداني���ا، قت���ل واأ�شي���ب ع���دد م���ن م�شلح���ي 
ميلي�شي���ات احلوثي االإيرانية، يف كمني حمكم نفذه 
مقاتل���و اجلي�س اليمن���ي قرب مرك���ز مديرية باقم، 
�شم���ال غربي حمافظ���ة �شعدة، معق���ل املتمردين 
الرئي�شي. وقال م�شدر ع�شكري يف املركز االإعالمي 
للق���وات امل�شلح���ة اليمني���ة، اإن مقاتل���ي اجلي����س 
ا�شتدرجوا جمموعة من م�شلحي احلوثي اإلى الكمني 
يف �شل�شلة اأبواب احلديد، املطلة على مركز مديرية 

باقم.
واأكد امل�شدر اأن عددا من م�شلحي امليلي�شيات 
االنقالبية �شقط���وا ما بني قتيل وجري���ح، فيما الذ 
م���ن تبقى منهم بالفرار خملف���ني اأ�شلحتهم وجثث 

قتالهم.

وتنفذ امليلي�شيات بني احلني واالآخر، هجمات 
يائ�ش���ة يف حماولة منه���ا ال�شتعادة مواق���ع خ�رشتها 
�شابقا قرب مركز مديرية باقم، اإال اأنها تعود خائبة 
يف كل مرة. كم���ا ت�شن طائرات حتالف دعم ال�رشعية 
يف اليم���ن، غارات على مواقع املتمردين يف �شعدة، 
حي���ث دم���رت قبل اأي���ام عرب���ة �شواري���خ بال�شتية 
ومواقع رادار. وتلق���ت امليلي�شيات �رشبات موجعة 
وتكب���دت خ�شائ���ر كب���رية يف العت���اد واالأرواح خالل 
االأ�شه���ر املا�شية، يف معاركها م���ع القوات ال�رشعية 

على جبهات عدة يف اليمن.

• قتلى وجرحى من احلوثيني بكمني نفذه اجلي�س اليمني يف باقم	

امل�سلحة  عنا�سرها  اأدخ��ل��ت  احلوثي  ميلي�سيا  اإن  الإري���اين  معّمر  اليمني  الإع���ام  وزي��ر  ق��ال 

احل��م��ادي  مبنطقه  العاملي”  ال��غ��ذاء  و”برنامج  “اليون�سيف”  خم���ازن  اإىل  القتالية  وعرباتها 

العاملي” بتخزين  ال��غ��ذاء  “برنامج  يقوم  وال��ت��ي  الأح��م��ر،  البحر  و�سوامع  احل��دي��دة  مبحافظه 

الدقيق فيها.

بعد  ومقاتليها  امليدانيني  قادتها  لن�سحاب  نتيجة  كان  امليلي�سيات  دخ��ول  اأن  الإري��اين  واأك��د 

احتدام املعارك يف احلديدة.

3  �شهداء بينهم “طفل” بر�شا�ص الحتالل على حدود غزة
اجلي�س االإ�رشائيلي يغلق طرقا موؤدية للخان االأحمر املهدد بالهدم

ا�شت�شه���د 3 فل�شطيني���ني، اأحدهم طفل، 
وُج���رح 11 اآخ���رون، اأم����س اجلمع���ة، بر�شا�س 
اجلي����س االإ�رشائيل���ي، ق���رب ال�شي���اج االأمن���ي 

الفا�شل بني �رشقي قطاع غزة واإ�رشائيل. 
وقالت وزارة ال�شح���ة الفل�شطينية بغزة، 
يف بيان مقت�شب، اإن حممد �شّقورة )21 عاًما(، 
ا�شت�شهد بع���د اإ�شابته بر�شا�ش���ة يف �شدره، 

�رشق خميم املغازي و�شط قطاع غزة. 
وكانت الوزارة ق���د اأعلنت يف وقت �شابق 
ع���ن ا�شت�شه���اد فل�شطيني���نينْ اثن���ني، ما زاال 
جمهوال الهوية، االأول طفل يبلغ من العمر 14 
عاما، �رشق خميم جباليا �شمايل القطاع، والثاين 
�شاب ا�شت�شهد �رشق مدين���ة خانيون�س جنوبي 

القطاع.
كما ذكرت وزارة ال�شحة اأن 11 فل�شطينيا، 
بينه���م ثالثة اأطفال، اأ�شيبوا بالر�شا�س احلي 
ال���ذي اأطلق���ه عليه���م اجلي����س االإ�رشائيلي، يف 
مواقع متفرقة من املنطق���ة احلدودية لقطاع 

غزة.
اجلمع���ة،  م�ش���اء  فل�شطيني���ون،  وتواف���د 
نحو خميم���ات “الع���ودة” امُلقام���ة على طول 
ال�شي���اج احلدودي الفا�شل ب���ني �رشقي قطاع 
غزة واالأرا�شي املحتل���ة، للم�شاركة بفعاليات 

“م�شريات العودة” ال�شلمية. 
ويقم���ع اجلي�س االإ�رشائيلي تلك امل�شريات 
ال�شلمية بعنف، ما اأ�شفر عن ا�شت�شهاد ع�رشات 

الفل�شطينيني واإ�شابة االآالف بجراح خمتلفة.
اجلي����س  اأغل���ق  الغربي���ة،  ال�شف���ة  ويف 
االإ�رشائيل���ي اأم����س اجلمع���ة طرقا موؤدي���ة اإلى 
جتمع اخلان االأحم���ر البدوي، واملهدد بالهدم، 
�رشقي القد�س املحتلة. وقال عبد اهلل اأبو رحمة 

مدي���ر دائرة العم���ل ال�شعبي يف هيئ���ة اجلدار 
واال�شتيطان )حكومي���ة(، اإن جرافات ع�شكرية 
اإ�رشائيلية �رشعت يف عملي���ة اإغالق طرق موؤدية 

لتجمع اخلان االأحمر بال�شواتر الرتابية.
وبني اأن ع�رشات املواطنني واملت�شامنني 
يحاول���ون وقف العم���ل، و�شط تواج���د مكثف 

لقوات ال�رشطة واجلي�س االإ�رشائيلي.
وق���ررت املحكم���ة العلي���ا االإ�رشائيلي���ة 5 

�شبتمرب اجلاري، هدم واإخالء “اخلان االأحمر”.
وح���ذر فل�شطينيون م���ن اأن تنفيذ عملية 
اله���دم م���ن �شاأنها التمهي���د الإقام���ة م�شاريع 

ع���ن  ال�رشقي���ة  القد����س  تع���زل  ا�شتيطاني���ة 
حميطها، وتق�شم ال�شفة الغربية اإلى ق�شمني 

مبا يوؤدي اإلى تدمري خيار “حل الدولتني”.
وينح���در �ش���كان التجمع الب���دوي “اخلان 
االأحم���ر” م���ن �شح���راء النقب، و�شكن���وا بادية 
القد�س عام 1953 اإث���ر تهجريهم الق�رشي من 

قبل ال�شلطات االإ�رشائيلية.
ويحي���ط بالتجم���ع عدد م���ن امل�شتوطنات 
اليهودي���ة، حيث يق���ع �شم���ن االأرا�شي التي 
ت�شتهدفه���ا ال�شلط���ات االإ�رشائيلي���ة لتنفي���ذ 

.”E1“ م�رشوعها االحتاليل امل�شمى

التحالف: ا�شت�شهاد طيار وم�شاعده يف اليمن

�رشح املتح���دث الر�شمي با�شم قوات 
حتال���ف دع���م ال�رشعية يف اليم���ن، العقيد 
الرك���ن ترك���ي املالك���ي، اأم����س اجلمعة، 
اأثن���اء  وم�شاع���ده  طي���ار  ب�”ا�شت�شه���اد 
قيامهم���ا مبهامهما يف مكافح���ة االإرهاب 

والتهريب يف حمافظة املهرة باليمن”.
وق���ال املالك���ي: “تعر�ش���ت اإح���دى 

التابع���ة  العمودي���ة  التحال���ف  طائ���رات 
للق���وات الربية امللكي���ة ال�شعودية خللل 
فن���ي، ت�شب���ب يف �شقوطه���ا وا�شت�شهاد 

الطيار وم�شاعده”.
واأ�ش���اف اأن احل���ادث وق���ع يف مت���ام 
ال�شاعة الثامنة وع�رشين دقيقة من �شباح 
اجلمع���ة، وف���ق م���ا نقل���ت وكال���ة االأنباء 

ال�شعودية “وا�س”.

القدس المحتلة/غزة ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

الرياض ـ واس:

كو�شرن متفائل بفر�س 
ال�شالم يف ال�رشق االو�شط

م�شت�ش���ار  كو�ش���رن  جاري���د  داف���ع 
الرئي����س دونال���د ترامب و�شه���ره، بقوة 
ع���ن الق���رارات العقابي���ة االمريكية التي 
ا�شتهدف���ت الفل�شطيني���ني، معتربا انها 
ل���ن حتول ابدا دون التو�شل الى �شالم يف 

ال�رشق االو�شط.
ويف مقابل���ة م���ع �شحيف���ة “نيويورك 
تامي���ز”، تزامن���ا م���ع اغ���الق مق���ر البعثة 
الدبلوما�شي���ة الفل�شطيني���ة يف وا�شنطن 
باأم���ر م���ن ترام���ب، اك���د كو�ش���رن ان هذا 
اال�شلوب �شيوؤتي ثماره يف النهاية، وذلك 
بعدم���ا اتخ���ذت ادارة ترام���ب يف اال�شهر 
االخ���رية �شل�شل���ة تدابري �شادم���ة ابرزها 
وقف الق�شم االكرب من م�شاعداتها املالية 
للفل�شطينيني.  وتابع كو�شرن “اعتقد انه 
بف�شل هذه املقارب���ة، هناك فر�س اكرث 

للتو�شل الى �شالم فعلي”.
رغ���م كل ذل���ك، اعت���رب كو�ش���رن ان 
املفاو�شات لي�شت يف ماأزق وان املواقف 

قد تتطور بعد عر�س خطة لل�شالم.
ومل يعل���ن البي���ت االبي����س حتى االن 
اي موعد لعر�س خطته لل�شالم التي �شبق 
ان اعل���ن ترامب انه���ا �شت�ش���كل “اتفاقا 

نهائيا” بني ا�رشائيل والفل�شطينيني.

واشنطن ـ أ ف ب:

• م�شرية العودة م�شتمرة منذ اأ�شهر	

بومبيو يتهم خامنئي مبقاي�شة امل�شلمني بالنفط

�شن وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو هجوما جديدا على املر�شد االأعلى االإيراين علي خامنئي، 
متهما اإياه بالنفاق. وكتب بومبيو على تويرت ام�س اجلمعة: “خامنئي ي�شور نف�شه على اأنه زعيم العامل 
االإ�شالمي، لكن نظامه التزم �شمتا كامال عندما قامت ال�شني وهي اأكرب م�شرت للنفط االإيراين، مبالحقة 

مواطنيها امل�شلمني واعتقلت مئات االآالف منهم”.
ويف اأواخ���ر يوني���و املا�شي، ن����رش بومبيو تغريدة دع���ا فيها اإل���ى حما�شبة خامنئي، بع���د اأن اتهمه 

ب�”زعزعة اأمن دول اخلليج، واإطالة اأمد معاناة ال�شعب اليمني”.
ال���ى ذلك، ذكر بيان لوزارة اخلزانة االأمريكية اأن الوالي���ات املتحدة فر�شت اأم�س اجلمعة عقوبات 
مرتبطة باإيران على �رشكة طريان مقرها تايلند كما عدلت عقوبات على �رشكة لل�شياحة مقرها ماليزيا.

وقال���ت ال���وزارة يف بيان، اإن �رشكة “م���اي اأفيي�شن” ومقره���ا بانكوك زودت ماه���ان اإير املرتبطة 
باحلر�س الثوري االإيراين بخدمات �شحن، وكذلك خدمات نقل م�شافرين.

واشنطن ـ وكاالت:



عمت تظاهرات، ام����س اجلمعة، خمتلف مناطق 
حمافظ���ة اإدل���ب وريفه���ا يف حت���د وا�ض���ح للنظام 
ال�ض���وري وحلفائ���ه، حي���ث اأكد املتظاه���رون اأنه ال 
بدي���ل عن اإ�شقاط النظام. وقال نا�شطون “نريد اأن 
يعرف الع���امل كله، اأننا لن نرتاجع ع���ن ثورتنا حتى 
اإ�شقاط النظ���ام”. كما خرجت تظاه���رات مماثلة يف 
مناطق اإع���زاز ودارة عزة والأت���ارب، بريف حمافظة 
حلب. وحم���ل املتظاه���رون الذين احت�ش���دوا عقب 
�شالة اجلمعة لفتات كتبوا عليها عبارات من قبيل 

“نحن ل�شنا اإرهابيني”، و”نريد احلرية”.
يذك���ر اأن ترقب���ا م�شوبا بالقلق يع���م املنطقة 
واملجتمع الدويل، مع تواتر اأنباء بتح�شريات يجريها 
النظ���ام ال�ش���وري وداعم���وه، مب���ن فيه���م رو�شيا، 
ملهاجمة حمافظ���ة اإدلب �شمال غرب���ي �شوريا، اآخر 
معاق���ل املعار�شة، حيث يقيم نحو 4 ماليني مدين، 

مئات الآلف منهم نازحون.
ورغ���م اإعالن اإدل���ب “منطقة خف����ض توتر” يف 
ماي���و 2017 مبوج���ب اتف���اق اأ�شتان���ة ب���ني الدول 
ال�شامن���ة تركي���ا ورو�شي���ا واإي���ران، اإل اأن النظ���ام 
والق���وات الرو�شي���ة توا�شل الق�ش���ف اجلوي على 

املنطقة بني الفينة والأخرى.
وقال وزير اخلارجية الرو�شي �شريغي لفروف، 
اأم����ض اجلمع���ة، اإن مو�شكو �شتوا�ش���ل تدمري ور�ض 
الأ�شلح���ة يف اإدلب �شم���ايل �شوريا، م�شيفا اأن بالده 
�شت�ش���ع املدني���ني يف ع���ني العتب���ار، وتعمل على 
اإقام���ة مم���رات اآمن���ة. واأك���د لف���روف يف ت�رصيحات 
نقلته���ا وكال���ة اإنرتفاك����ض الرو�شي���ة، اأن مو�شكو 
�شتق���وم باإن�شاء ممرات اآمن���ة يف اإدلب، كما �شتعمل 

على ت�شجيع اتفاقات امل�شاحلة املحلية.

وتعر�ضت حمافظة اإدلب الواقعة على احلدود 
الرتكي���ة، م���ع مناط���ق يف حميطه���ا، لق�شف مكثف 
�شنت���ه قوات النظام ال�ش���وري ورو�شيا، خالل الأيام 
املا�شي���ة. من جانب���ه، قال وزي���ر اخلارجية الرتكي 
مول���ود جاوي�ض اأوغلو اأم�ض اجلمع���ة اإن بالده تعمل 
عل���ى التو�شل لوقف اإط���الق الن���ار يف �شمال غرب 
�شوريا اخلا�ش���ع ل�شيطرة املعار�شة واإنها م�شتعدة 

للتعاون يف حماربة اجلماعات الإرهابية يف اإدلب.
واأ�ش���اف يف موؤمتر �شحف���ي م�شرتك مع نظريه 
الباك�شتاين اأن الرئي�ض الرتكي رجب طيب اأردوغان 
�شيتح���دث مع الرئي����ض الرو�ش���ي فالدميري بوتني 

يوم الثنني عن الو�شع يف �شوريا.

ه���و  “احللبو�ش���ي  اإن  امل�ض���در  وق���ال 
املر�ش���ح الوحي���د للتحال���ف، لكن���ه �شيكون 
مقابله ع���دد من املر�شحني م���ن كتل �شنية 
اأخ���رى وه���ذا الق���رار ج���اء خ���الل اجتماعات 
وت�ش���اورات عقدها التحال���ف خالل ال�شاعات 

املا�ضية”.
وف�ش���ل الربمل���ان العراق���ي اجلدي���د يف 
انتخ���اب رئي�ض له خالل اجلل�شة الأولى، التي 
عقدت يف الثالث م���ن ال�شهر اجلاري، و�شط 
فو�شى �شادته���ا نتيجة اخلالف الوا�شع على 
“الكتل���ة الربملاني���ة الأك���ر ع���دداً”، التي 

�شتكلف بت�شكيل احلكومة اجلديدة.

ويتولى ال�ُشنة رئا�شة الربملان، والأكراد 
رئا�شة اجلمهورية، وال�شيعة رئا�شة احلكومة، 
مبوجب ع���رف د�شتوري متب���ع يف البالد منذ 

الإطاحة بنظام �شدام ح�شني يف 2003.
يف غ�شون ذل���ك،  جتددت اأم�ض اجلمعة، 
الب����رصة، جنوب���ي  التظاه���رات يف حمافظ���ة 
الع���راق، للمطالبة باخلدمات والق�شا�ض من 

“قتلة” املتظاهرين.
اإح���دى  ال�شاع���دي،  روؤى  وقال���ت 
املتظاهرات ، “جت���ددت تظاهراتنا من اأجل 
املطالب���ة باحلقوق، ومن اأجل اأن نعي�ض حياة 
كرمي���ة، وحتى نثبت للعامل باأنن���ا ل�شنا جزءا 

من املخربني الذي���ن عاثوا اخلراب باملدينة 
خالل الأيام املا�شية”.

“لالأ�ش���ف م�شاركة  واأ�ضاف���ت ال�ضاعدي 
الن�ش���اء يف تظاه���رة الي���وم �شعيف���ة تقريبا 
الت���ي  الت�شقي���ط  الته���م وحم���الت  ب�شب���ب 
ا�شتهدفته���ن خالل الأي���ام املا�شية، لكنني 
على يقني باأنهن �شيعدن من جديد قريبا”.

و�شهدت الب�رصة العراقية خالل الأ�شابيع 
املا�شية، احتجاجات غا�شبة، تطالب بتوفري 
اخلدم���ات ويف مقدمتها املاء ال�شالح لل�رصب 
والكهرباء، ما اأدى اإلى �شقوط ع�رصات القتلى 

واجلرحى من املتظاهرين.

عمت تظاهرات، ام�س اجلمعة، خمتلف مناطق حمافظة اإدلب وريفها يف حتد وا�ضح للنظام 

ال�ضوري وحلفائه، حيث اأكد املتظاهرون اأنه ال بديل عن اإ�ضقاط النظام.

وقال نا�ضطون “نريد اأن يعرف العامل كله، اأننا لن نرتاجع عن ثورتنا حتى اإ�ضقاط النظام”. 

كما خرجت تظاهرات مماثلة يف مناطق اإعزاز ودارة عزة واالأتارب، بريف حمافظة حلب.

وحمل املتظاهرون الذين احت�ضدوا عقب �ضالة اجلمعة الفتات كتبوا عليها عبارات من قبيل 

احلرية”. و”نريد  اإرهابيني”،  ل�ضنا  “نحن 

موسكو ـ رويترز:

عواصم ـ وكاالت:

واشنطن ـ أ ف ب:

اسطنبول ـ أ ف ب:

سيول ـ أ ف ب: بغداد ـ آر تي:

اأظه���رت تغطية بثته���ا وزارة الدفاع 
الرو�شية اأم�ض اجلمعة �شفنا حربية رو�شية 
جت���ري تدريب���ات يف بح���ر بريين���ج ال���ذي 
يف�شل ب���ني رو�شيا واآل�شكا يف اإطار اأكرب 
من���اورات ع�شكري���ة ملو�شكو من���ذ انهيار 
وت�شتمرمن���اورات  ال�شوفيت���ي.  الحت���اد 
حتى  )ال����رصق2018-(  فو�شتوك2018- 
ي���وم 17 �شبتمرب، وهي جترى يف �شيبرييا 
واملي���اه املقابلة ل�شاح���ل رو�شيا ال�رصقي 
وي�ش���ارك فيها 300 األف ف���رد واأكر من 
األف طائرة ع�شكرية اإ�شافة اإلى اأ�شطولني 
بحريني. وجترى املناورات يف وقت زادت 
في���ه ح���دة التوتر ب���ني الغ���رب ورو�شيا. 
وقال حلف �شم���ال الأطل�شي اإن���ه �شيتابع 
التدريب���ات ع���ن كثب، وكذل���ك الوليات 
املتحدة التي له���ا وجود ع�شكري قوي يف 

منطقة اآ�شيا واملحيط الهادي.
وتفق���د الرئي�ض فالدمي���ري بوتني 
اجلي����ض  بتعزي���ز  وتعه���د  املن���اورات 
الرو�ش���ي وتزوي���ده بجي���ل جدي���د م���ن 
الأ�شلح���ة واملع���دات. وق���ال بوتني اإن 
رو�شي���ا بلد م�شامل م�شتع���د للتعاون مع 

اأي دولة مهتمة بال�رصاكة.

اأطلقت قوات الأمن الرتكية الغاز 
امل�شي����ل للدم����وع اأم�����ض اجلمع����ة على 
عم����ال بناء يف مط����ار ا�شطنبول اجلديد 
يحتج����ون على ظ����روف عملهم اخلطرة 
يف املن�ش����اأة التي من املقرر اأن تفتتح 
ال�شهر املقبل، بح�شب الإعالم املحلي.

ويعترب املطار اجلديد اأحد م�شاريع 
الرئي�����ض رجب طيب اردوغان اجلديدة 
املط����ار  ويق����ع  للمدين����ة.  الطموح����ة 
عل����ى البح����ر الأ�ش����ود وهو ق����ادر على 
التعامل مع 90 ملي����ون م�شافر �شنوياً 
يف البداي����ة، وم����ن املتوق����ع اأن يرتفع 
هذا الع����دد اإل����ى 150 مليون����ا بحلول 
هبط����ت  للمط����ار  وللرتوي����ج   .2023
طائ����رة اردوغان يف يونيو قبل اأيام من 
النتخاب����ات الرئا�شي����ة. اإل اأن تقاري����ر 
حتدثت ع����ن عدد كبري من الوفيات يف 
موق����ع البناء حيث يعمل نح����و 35 األف 
�شخ�ض على مدار ال�شاعة لإنهاء العمل 
يف الوق����ت املحدد لفتتاح����ه يف نهاية 
اكتوبر. وا�����رصب مئات العمال احتجاجا 
على ظروف العمل، بح�شب وكالة “دي 
ات�����ض ايه” اخلا�شة لالأنباء. وجتمع عدد 
م����ن العم����ال يف املوقع اجلمع����ة اإل اأن 
قوات الأمن فرقته����م با�شتخدام الغاز 
امل�شي����ل للدموع. ومل ي�ش����در رد فعل 

فوري من احلكومة على ذلك.

د�شنت كوريا اجلنوبية اأم�ض اجلمعة 
اول غوا�ش���ة هجومية ق���ادرة على اطالق 
�شواري���خ عاب���رة عل���ى غ���رار ال�شواريخ 
م���ن  بالرغ���م  وذل���ك  امل���دى،  البعي���دة 
التح�ش���ن اجلاري يف العالق���ات مع كوريا 
ال�شمالي���ة الت���ي متلك ال�ش���الح النووي. 
وغوا�ش���ة “دو�ش���ان اه���ن �شانغ-ه���و” 
الت���ي ت���زن 3 اآلف ط���ن، وكلفتها 700 
ملي���ون دولر، ه���ي الول���ى م���ن ث���الث 
غوا�شات تعمل بدفع من كهرباء وديزل 
و�شتدخ���ل جميعه���ا اخلدم���ة يف غ�شون 
5 �شنوات. وق���ال الرئي�ض مون ان اثناء 
داوو  احوا����ض  يف  التد�ش���ني  مرا�ش���م 
حي���ث مت ت�شميم الغوا�ش���ة وبناوؤها، ان 
هذا احل���دث ي�شكل “قفزة ال���ى المام” 

لل�شناعة الكورية اجلنوبية.
وا�شاف مون “لقد بداأنا رحلة طويلة 
باجت���اه ن���زع ال�شلح���ة النووي���ة يف �شبه 
اجلزيرة الكورية )..( لكن ال�شالم ل ياأتي 
جمان���ا. ا�شرتاتيجية الم���ن الثابتة لهذه 
احلكوم���ة تقوم على حتقي���ق ال�شالم من 
موقع ق���وة”. وزودت الغوا�شة اجلديدة 

ب�شتة انابيب اطالق عمودي.

العراق���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر  دع���ا 
اإبراهي���م اجلعفري، املغرب اإلى اإعادة 
فت���ح �شفارته يف بغ���داد، موؤكدا على 
����رصورة ت�شهي���ل اإج���راءات التاأ�شرية 
للعراقيني الراغبني يف زيارة املغرب.

واأعلن مكتب اجلعفري اأن الوزير 
اختتم م�شاركت���ه يف اجتماعات الدورة 
ال�150 ملجل�ض جامعة الدول العربية، 
على امل�شت���وى ال���وزاري يف القاهرة، 
بلقاء كاتبة الدولة لدى وزير ال�شوؤون 
اخلارجي���ة والتعاون ال���دويل املغربي 
مونية بو�شتة، وبح���ث �شري العالقات 
بني بغداد والرب���اط، و�شبل تعزيزها 

مبا يحق�ق م�شالح ال�شعبني.
اجلعف���ري:  ع���ن  بي���ان  يف  وورد 
علينا العمل على و�شع اآلية وت�شهيل 
للعراق�ي���ني  التاأ�ش���رية  اإج���راءات 
الراغب���ني يف زي���ارة املغ���رب، وفت���ح 
�شف���ارة يف بغ���داد للدف���ع بالعالقات 
الثنائي���ة اإل���ى االأم���ام، اإ�ضاف���ة اإل���ى 
اأهمي���ة تظاف���ر اجله���ود والتعاون يف 
املجال الأمني وال�شتخباري ومواجهة 

التحديات الإرهابية.

روسيا

تركيا

كوريا الجنوبية

مناورات �شخمة يف بحر 
بريينج

اإطالق الغاز على عمال 
مطار اإ�شطنبول

اإطالق اأول غوا�شة 
مزودة ب�شواريخ
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متظاهرون باإدلب: ال تراجع عن ثورتنا حتى اإ�سقاط النظام

املحور الوطني ير�سح احللبو�سي لرئا�سة الربملان العراقي

لفروف: مو�شكو �شتوا�شل الق�شف واإن�شاء ممرات اآمنة

جتدد تظاهرات الغ�شب والق�شا�ض يف الب�رصة

• املظاهرات تعم اإدلب �شد النظام ال�شوري	

• احتجاجات يف الب�رصة	

اأفاد م�ضدر �ضيا�ضي عراقي اأم�س اجلمعة، باتفاق الكتل ال�ضنية “ املحور الوطني” على تر�ضيح 

�ضهدت  املا�ضية  “ال�ضاعات  اإن  امل�ضدر  وقال  اجلديد.  الربملان  لرئا�ضة  احللبو�ضي  حممد  النائب 

لرئا�ضة  واح��دة  �ضخ�ضية  تر�ضيح  على  االتفاق  ح��ول  ال�ضنية  االأح���زاب  بني  ومفاو�ضات  اجتماعا 

ووقع  والكردية،  ال�ضيعية  االأط���راف  من  مقبولة  ال�ضخ�ضية  تلك  تكون  اأن  على  املقبل،  الربملان 

االتفاق على احللبو�ضي”.

وك�ضف م�ضدر يف حتالف البناء عن ح�ضم التحالف تر�ضيح حممد احللبو�ضي رئي�ضا للربملان، 

بعد تخلي مناف�ضه يف ذات التحالف اأحمد اجلبوري عن الرت�ضح.

العراق يدعو لإعادة 
فتح ال�شفارة املغربية

وثيقة اأمريكية ت�شرتط على النظام ال�شوري مقاطعة طهران

اأث���ار وزير اخلارجية المريكي ال�شبق جون كريي غ�ش���ب الرئي�ض دونالد ترامب واملع�شكر املحافظ 
حني اأقر باأنه ا�شتمر يف لقاء وزير اخلارجية اليراين حممد جواد ظريف.

وكتب الرئي�ض المريكي على تويرت ليل اجلمعة ان “جون كريي اأجرى لقاءات غري قانونية مع النظام 
الي���راين املعادي، هذا لن ي���وؤدي �شوى الى تقوي�ض عملنا اجليد على ح�شاب ال�شعب المريكي”، م�ضيفا 
“لقد طلب منهم )كريي( النتظار حتى نهاية اإدارة ترامب، هذا �شيىء”، ملمحا الى ان هذه الجتماعات 
عق���دت من دون معرفة الدبلوما�شية المريكية. ويف اط���ار حملته للرتويج ملذكراته، اأقر كريي الذي كان 
وزي���را للخارجية ابان ولية الرئي����ض الدميوقراطي باراك اوباما وتولى التفاو�ض يف �شاأن التفاق النووي 
م���ع اي���ران الذي وقع العام 2015 و�ش���ول الى اقامة عالقة �شخ�شية مع نظريه الي���راين، بانه التقى جواد 

ظريف “ثالث او اربع مرات” منذ مغادرته احلكومة.

لقاءات كريي وظريف تثري غ�سب ترامب

من املقرر اأن يعر�ض م�شوؤولون اأمريكيون 
يف جني���ف عل���ى املبعوث ال���دويل �شتيفان دي 
مي�شت���ورا وثيق���ة اأمريكية مت���ت مناق�شتها يف 
بروك�ش���ل مع �شخ�شيات �شوري���ة معار�شة ومع 
م�شوؤولني اأوروبيني. بح�شب م�شادر متطابقة، 
تن����ض الوثيقة على جملة بن���ود حلل ال�رصاع يف 
�شوري���ا، اأبرزها ����رصورة قطع النظ���ام ال�شوري 
العالق���ات م���ع النظ���ام الإي���راين وميلي�شياته، 

و����رصورة اإدخ���ال �شل�شل���ة م���ن الإ�شالح���ات يف 
الد�شت���ور ال�ش���وري، بينها تعدي���ل �شالحيات 
لرئي����ض  اأك���ر  واإعط���اء �شالحي���ات  الرئي����ض 
احلكوم���ة، اإ�شاف���ة اإل���ى دور م���دين يف اإ�شالح 
اأجهزة الأمن واعتماد نظام لمركزي. كما ن�شت 
الوثيقة على ����رصوط تتعلق بعدم رعاية دم�شق 
لالإرهاب اأو توفري ملج���اأ اآمن لالإرهابيني واإزالة 
جمي���ع اأ�شلحة الدم���ار ال�شام���ل. وطالبت بقطع 
العالقات مع النظام الإيراين وميلي�شياته وعدم 

تهديد الدول املجاورة.

بغداد ـ وكاالت:

بغداد ـ وكاالت:
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استقبل السفري الفلسطيني لدى مملكة البحرين طه محمد 
عبدالقادر، مساء أمس )الجمعة(، كافة أعضاء املنتخب 

الفلسطيني األول لكرة السلة عىل مأدبة عشاء يف مقر مقر 
السفارة الفلسطينية يف العاصمة البحرينية، حيث هنأ العبو 

الفدايئ عىل النتائج اإليجابية التي حققها املنتخب خالل فرتة 
التصفيات وتأهله بنجاح إىل املرحلة الثالثة املقبلة، متمنًيا أن 

يواصل املنتخب الفلسطيني تحقيق النتائج اإليجابية وأن يحسم 
تأهله إىل النهائيات املقررة يف العام 2021.

السفير الفلسطيني يستقبل منتخب بالده

  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(

خ��ر منتخبن��ا الوطني األول لكرة الس��لة 
أمام ش��قيقه املنتخ��ب الس��عودي بنتيجة 
)83/70(، يف املب��اراة التي جمعتهام مس��اء 
أم��س )الجمعة( ع��ىل صالة اتحاد الس��لة 
ب��أم الحصم، ضمن لق��اءات املرحلة الثانية 
لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021 التي 
تحتضنها مملك��ة البحرين يف الفرتة من 11 

حتى 15 سبتمرب الجاري.
وحظيت املباراة بوجود رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة سمو الشيخ 
عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة. وضمن 
منتخ��ب الس��عودية به��ذا الف��وز صدارة 
الرتتي��ب الع��ام للمجموعة، رافًع��ا رصيده 
إىل 6 نق��اط من 3 انتصارات دون خس��ارة، 
فيام تلق��ى منتخبنا الخس��ارة األوىل مقابل 

انتصارين وبات رصيده إىل 5 نقاط.
وكان املنتخبان الش��قيقان قد ضمنا التأهل 

إىل املرحل��ة الثالثة املقبلة م��ن التصفيات. 
واس��تحق املنتخ��ب الس��عودي الف��وز يف 
اللق��اء، عطف��ا ع��ىل األداء الجامعي القوي   
وجائت نتائج أش��واط املباراة كاآليت: 24/19 
 27/16 الس��عودية،   20/18 الس��عودية، 

البحرين و23/6 السعودية.

مجريات المباراة

وب��دء م��درب منتخبن��ا الوطن��ي املب��اراة 
بتش��كيلة ضمت محمد أمري، محمد كويد، 

بدر عبدالله، حسني شاكر وهشام رسحان.
وجاءت بداي��ة منتخبنا الوطن��ي يف املباراة 
أقل من املستوى املأمول، إذ استغل املنتخب 
السعودي األداء الفردي ملنتخبنا يف أخذ عصا 
السبق بتقدمه 6/0 مطلع الربع األول. ونجح 
منتخبن��ا من تقلي��ص النتيجة ث��م تحقيق 

التق��دم األول ل��ه يف املب��اراة 7/6، غ��ري أن 
املنتخب السعودي باعتامده عىل االخرتاقات 
والتس��جيل من تحت السلة، استعاد التقدم 
منتصف الرب��ع 10/7، وظ��ل محافظا عىل 
تقدم��ه حتى نهاية الرب��ع 24/19. واحتفظ 
منتخب الس��عودية بأفضليت��ه خالل الربع 
الث��اين، إذ ع��ىل الرغ��م من بداي��ة منتخبنا 
املوفق��ة مطل��ع الربع وتقلي��ص الفارق إىل 
س��لة واحدة 27/25، غري أن املنافس رسعان 
م��ا أعاد رفع الف��ارق وص��وال إىل 10 نقاط 
44/34، يف طريق��ه لحس��م الش��وط األول 

ملصلحته بنتيجة 44/37.
وتحس��ن أداء منتخبنا بداية الش��وط الثاين 
متمكًنا من تحقيق التعادل 50/50 منتصف 
الربع الثالث، قبل أن متنح ثالثية بدر جاسم 
التقدم األول ملنتخبنا يف هذا الشوط 53/50.
واس��تعاد الس��عودية التق��دم 58/57، غري 

أن منتخبن��ا الوطني متكن من حس��م الربع 
الثالث ملصلحته ب�64/60. ومل يقدم منتخبنا 
األداء املتوقع منه يف الربع األخري مس��جال 7 
نقاط فقط، فيام رضب املنتخب الس��عودي 
بقوة خالل الفرتة، متمكًنا من حس��م اللقاء 

ملصلحته بفارق 13 نقطة وبنتيجة 70/83.
األحمر يواجه فلطسني اليوم

وتختتم مس��اء اليوم منافس��ات التصفيات، 
إذ سيلتقي منتخبنا الوطني بنظريه املنتخب 
الفلس��طيني يف لق��اء س��يقام بينه��ام عند 
الس��اعة السابعة مس��اًء، وتس��بقها مباراة 
الس��عودية وبنغالديش يف الساعة الخامسة 

مساًء.
ويس��عى منتخبنا الوطني لتعويض خس��ارة 
لقاء الس��عودية أمس وإنه��اء التصفيات يف 

املركز الثاين.
املنتخبان ميتلكان يف رصيدهام 5 نقاط لكل 

منهام من فوزين وخسارة واحدة.
وميث��ل منتخبن��ا يف ه��ذه التصفيات 
اآلسيوية 12 العًبا، وهم: حسني شاكر، 
هش��ام رسح��ان، أحم��د عبدالعزيز، 

حس��ن ق��رايش، محمد أم��ري، محمد 
بوع��الي، بدر عبدالل��ه، ميثم جميل، 
محمد كويد، عيل شكرالله، عيل أصغر 

وصباح حسني.

منتخبنا يخسر أمام السعودية في تصفيات آسيا للسلة
يواجه المنتخب الفلسطيني في ختام المنافسات اليوم

محمد الدرازي      تصوير: رسول الحجيري

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد لقاء منتخبنا

جانب من لقاء منتخبنا أمس

السفير الفلسطيني مستقبال منتخب بالده لكرة السلة

حسين شاكر

تقريًبا لجيل كامل من العبي كرة السلة 
يف رسيالن��كا، تع��د تصفي��ات املنطقة 
الغربي��ة املؤهل��ة لكأس آس��يا للرجال 
2021 التي تس��تضيفها مملكة البحرين 
يف الفرتة الحالية، هي خطوة أقرب نحو 

ظهورهم األول يف البطولة القارية.
وكانت آخر مرة نافس��ت فيها رسيالنكا 
عىل املس��توى اآلسيوي يف عام 2009، إذ 
يعترب هذا الظهور للمنتخب السرييالنيك 
هو السابع عىل مستوى البطولة القارية 

األوىل يف آسيا.
يف ذل��ك الوق��ت، كان��ت بطول��ة كأس 
االتحاد اآلس��يوي لكرة الس��لة تس��مى 
بطول��ة كأس أبطال آس��يا، واس��تفادت 
س��رييالنكا من طريق تأهل أسهل بكثري 
من النظام املعمول به يف الوقت الراهن.

ومع تراجع معظم فرق وس��ط وجنوب 
آس��يا، تأهل رسيالن��كا إىل جانب الهند 
وكازاخس��تان وأوزبكستان بشكل تلقايئ 
إىل بطولة آسيا لعام 2009، التي أقيمت 
يف مدينة تيانج��ني بجمهورية الصني يف 
الفرتة من 6 إىل 16 أغس��طس، وتوجت 

إيران بلقبها.
ووقع املنتخب السرييالنيك يف مجموعة 
قوية ه��ي املجموعة األوىل التي ضمت 
إىل جانب��ه منتخب��ات كوري��ا الجنوبية، 

اليابان والفلبني.
القرع��ة الصعبة للمنتخب الس��رييالنيك 
أدت لتعرضه إىل 3 هزائم ثقيلة وإنهائه 

الدور التمهيدي بدون انتصارات.
ومل تك��ن مباري��ات تحدي��د املراكز من 
الثالث عرش إىل الس��ادس عرش مختلفة 

متاًم��ا، حي��ث خرت رسيالن��كا بنتائج 
كبرية من أمام أوزبكس��تان وإندونيسيا، 

لتنتهي املشوار املر يف آخر الرتتيب.
ويف هذه املرة، عزز منتخب س��رييالنكا 
صفوف��ه بالعن��ارص الش��ابة والواعدة، 
ليتمك��ن إىل جان��ب منتخب بنغالديش 
م��ن الف��وز والتأه��ل م��ن التصفيات 
إىل  آس��يا  جن��وب  ل��دول  التمهيدي��ة 
تصفي��ات املنطق��ة الغربي��ة التي تقام 
حالًي��ا عىل أرايض اململك��ة، متفوقا عىل 

منتخبات املالديف، بوتان والنيبال.
ويعترب الالعب روشان راندميا البالغ من 
العم��ر 36 عاًما هو الالع��ب الوحيد يف 
قامئ��ة املنتخب الحالية، من بني الالعبني 
الذين س��بق له��م املش��اركة يف بطولة 

.2009

وع��ىل الرغ��م م��ن غ��ري املحتم��ل أن 
تتمكن رسيالنكا من مج��اراة منتخبات 
املجموع��ة التي تتميز بعن��ارص الطول 
والبنية الجسامنية القوية مثل فلسطني 
واململك��ة العربية الس��عودية ومنتخبنا 

الوطني، إال أنها س��تحاول قدر اإلمكان 
الخروج بأقىص اس��تفادة فنية من خالل 
االحت��كاك مع تل��ك املنتخب��ات، تأهًبا 

للمرحلة املقبلة من التصفيات.
ومن بني املنتخبات الخمس��ة املنافس��ة 

حاليًّ��ا يف لق��اءات املرحل��ة التأهيلي��ة 
للمنطقة الغربية، تحتاج رسيالنكا فقط 
إىل احت��الل أحد املراك��ز األربعة األوىل، 
وهو م��ا يقرتب املنتخب م��ن تحقيقه، 
الس��يام بع��د أن حقق ف��وزًا صعًبا عىل 
منتخب بنغالديش، ضم��ن له الحصول 
عىل املركز الرابع املؤهل للمرحلة الثالثة 
من التصفيات، إذ من الناحية الواقعية، 
كل ما احتاج إليه سرييالنكا هو التغلب 
عىل منافسه بنغالديش، من أجل التقدم 

يف التصفيات.
وبالنس��بة إىل جان��ب ع��دم تحقي��ق 
املنتخ��ب الس��رييالنيك أّي ف��وز خارج 
 ،”SABA“ منافسات منطقة جنوب آسيا
انتص��ار واحد هو كل م��ا يتطلبه األمر 

إلعادة كتابة التاريخ.

منتخب سيريالنكا لكرة السلة

سريالنكا تتطلع إلنهاء انتظار دام 9 أعوام
انتصار واحد سيعيد كتابة التاريخ

تقرير – محمد الدرازي

فلسطين تكتسح سيريالنكا
ويف املباراة األوىل أمس، حقق منتخب فلسطني فوزًا مئويا عىل حساب 

سرييالنكا بنتيجة قوامها 112 مقابل 50.
ورفع املنتخب الفلسطيني رصيده إىل 5 نقاط من فوزين وخسارة 

واحدة أمام املنتخب السعودي، فيام تلقى املنتخب السرييالنيك 
الخسارة الثالثة مقابل فوز واحد، وبات رصيده 5 نقاط.

وكان املنتخبان قد ضمنا تأهلهام إىل املرحلة الثالثة املقبلة من 
التصفيات.

وبسط فلسطني سيطرته املطلقة عىل املباراة، وخرج فائزا يف األشواط 
األربعة بالنتائج اآلتية: 28/11، 27/9، 25/19 و32/11.

وسيلتقي املنتخب الفلسطيني مبنتخبنا الوطني اليوم، يف ختام 
منافسات تصيفات املنطقة الغربية للقارة الصفراء، فيام أنهى 

املنتخب السرييالنيك لقاءاته يف املنافسات.

ينف��رد قائ��د وصان��ع ألع��اب منتخبنا 
الوطن��ي لكرة الس��لة، حس��ني ش��اكر، 
برقم أفضل صانع ألع��اب يف التصفيات 

اآلسيوية.
ش��اكر يف لقائني لعبهام م��ع منتخبنا يف 
التصفي��ات أمام س��رييالنكا وبنغالديش، 
حق��ق أفض��ل مع��دل لتهيئ��ة الكرات 
الحاس��مة للتس��جيل بنس��بة بلغ��ت 8 

متريرة للمباراة الواحدة.
وميتلك ش��اكر معدل تهديفي بلغ 63.6 
% بواقع 10.5 نقط��ة للمباراة الواحدة 

من أص��ل 23.9، وبإج��اميل نقاط وصل 
إىل 21 نقط��ة يف املبارات��ني، ك��ام حقق 
نسبة متابعات للكرات بواقع 4 متابعات 

للمباراة الواحدة. 
املنتخ��ب  نج��م  اكتس��ح  املقاب��ل،  يف 
بتصدره  األرقام،  س��اكانيني  الفلسطيني 
قامئ��ة الهداف��ني واملتابع��ات للك��رات 
والالعب��ني األفض��ل فاعلي��ة، إذ حق��ق 
الالعب 59 نقطة يف 3 لقاءات خاضها مع 
منتخ��ب بالده مبعدل تهديفي بلغ 55.8 

% بواقع 29.5 نقطة للمباراة الواحدة.

ساكانيني يتصدر قامئة املتابعات للكرات 
املرت��دة من الحل��ق بواق��ع 19 متابعة 
للمب��اراة الواح��دة، كام ميتل��ك معدل 
فاعلي��ة بلغ 37 كأفضل العب ذو فاعلية 

وكفاءة يف امللعب.
هذه األرقام، ستحتم عىل مدرب منتخبنا 
الوطني س��لامن رمض��ان، وضع الالعب 
تح��ت املراقبة املش��ددة يف لقاء األحمر 
اليوم أمام فلس��طني، للح��د من خطورة 
الالعب ومنعه من التصويب أو التمرير 

بحرية.

شاكر أفضل صانع ألعاب.. وساكانيني يكتسح األرقام
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17 السوري إسراء عامر يصل لالنضمام إلى القادسية الكويتي
كووورة

وصل إىل الكويت، أمس 

األول الخميس، الالعب 

السوري، إرساء حموية، 

لالنضامم إىل صفوف 

القادسية، قادًما من املالكية 

البحريني.

وكان القادسية قد تعاقد 

مع حموية؛ لتعويض 

انتقال الدويل الكويتي، 

فهد األنصاري، إىل الفيصيل 

السعودي.

وكان يف اسقبال حموية، 

عضو املركز اإلعالمي 

بالقادسية، أحمد الرمضان.

ومن املقرر أن ينضم الالعب 

لتدريبات األصفر، عىل أن 

يكون ضمن حسابات الجهاز 

الفني، بقيادة املدرب إيوان 

مارين، أمام الجهراء، األحد 

املقبل، يف الجولة الثالثة 

ملنافسات الدوري املمتاز.

ضمن��ت فرق البحرين والبس��يتني 
واالتح��اد ومدينة عي��ى الوصول 
إىل دور ال��� 16 لكأس جاللة امللك 
لكرة القدم بع��د فوزها يوم أمس 
يف الجولة الرابعة من الدور املؤهل 

للمسابقة.
وبذلك، تكون الفرق ال� 6 املتأهلة 
لدور ال� 16 اس��تكملت، وهي إىل 
جان��ب األربع��ة املذك��ورة أع��اله 
أيضا وتضم األهيل وس��رة اللذين 
ضمن��ا مس��بقا؛ لينضم الس��تة إىل 
األندي��ة ال��� 10 يف دوري نارص بن 
حمد املمتاز، وه��ي فرق: املحرق، 
النجمة، املنامة، املالكية، الش��باب، 
الحد، الرفاع، الرفاع الرشقي، البديع 

والحالة.
وحق��ق االتحاد ف��وزا عىل االتفاق 
الت��ي  املب��اراة  بنتيج��ة )0-2( يف 

أقيمت عىل ملعب مدينة حمد. 
س��جل الهدفني عيل حس��ن وعيل 

عبدالوهاب.
وأدار املب��اراة الطاق��م التحكيمي 
املك��ون من حكم الس��احة الدويل 
عي��ى عبدالل��ه، وعاونه س��لامن 
ط��اليس وعبدالله يعقوب، والحكم 

الرابع عيل هالل.
وفاز البسيتني عىل التضامن بهدفني 
مقابل واحد يف املباراة التي أقيمت 

عىل استاد النادي األهيل.
س��جل للبس��يتني فت��اي “هدفني” 

وللتضامن عباس محمد.
وأدار املب��اراة الطاق��م التحكيمي 
املك��ون من حكم الس��احة س��يد 
عدن��ان محم��د، وعاون��ه مجدي 
النج��ار ومحم��د غ��ازي، والحكم 

الرابع محمد مرشد.
وف��از األهيل ع��ىل س��رة بنتيجة 
الت��ي  املب��اراة  يف   )5-0( كب��رة 
أقيم��ت عىل ملعب ن��ادي الرفاع، 
وتصدر املجموعة الثانية مع ختام 

مبارياتها.
وس��جل لأله��يل س��يد إبراهي��م 

املحافظة “هدفني”، حسني سلامن، 
عيل العصفور وأحمد جعفر.

وأدار املب��اراة الطاق��م التحكيمي 
املكون من حكم الس��احة عبدالله 
قاس��م “دويل ش��واطئ”، وعاون��ه 
الحكم املساعد الدويل يارس تلفت 
وجاس��م حس��ن، والحك��م الرابع 

خليل فارس.
ولذات املجموعة، فاز مدينة عيى 
عىل قاليل بنتيجة )1-2( يف املباراة 
الت��ي أقيم��ت عىل ملع��ب نادي 

النجمة. 

الالع��ب  عي��ى  ملدين��ة  س��جل 
فالح “هدفني”، وسجل  عبدالعزيز 

لقاليل الالعب خليفة عيل.
ش��هدت املباراة ط��رد العب قاليل 

إبراهيم الختال.
وأدار املب��اراة الطاق��م التحكيمي 
املك��ون من حكم الس��احة محمد 
“دويل  الحك��م  وعاون��ه  خال��د، 
ص��االت” عبدالرحم��ن ال��دورسي 
وص��الح بوع��الي، والحك��م الرابع 
فهد الس��عدون. وبن��اء عىل نتائج 
أمس، فإن ترتيب املجموعة األوىل 

يش��ر إىل اآليت: البحرين والبسيتني 
7 نقاط، االتح��اد 6 نقاط، االتفاق 
3 نق��اط، التضامن ب��ال رصيد من 

النقاط يف املركز األخر.
ويشر ترتيب املجموعة الثانية إىل 
اآليت: األهيل 7 نقاط، سرة 6 نقاط، 
مدين��ة عيى 3 نقاط، وأخرا قاليل 

بنقطة واحدة.
املؤهل  ال��دور  مباريات  وتختت��م 
الثلث��اء املوافق  لكأس امللك ي��وم 
25 س��بتمرب الجاري، بإقامة الجولة 
الخامسة، حيث يلعب البحرين مع 

االتحاد عىل اس��تاد النادي األهيل، 
والبس��يتني مع االتفاق عىل ملعب 

مدينة حمد.
يش��ار إىل أن االتح��اد البحرين��ي 
نظام��ا  اس��تحدث  الق��دم  لك��رة 
جديدا لل��دور املؤهل لكأس امللك 
 ،2018-2019 الري��ايض  للموس��م 
إذ تلع��ب فرق الدرج��ة الثانية ال� 
9 يف مجموعت��ني، بواقع 5 فرق يف 
مجموع��ة، و4 يف األخرى، ويتأهل 
أصح��اب املراكز الثالث��ة األوىل إىل 

دور ال� 16.

تستعد وزارة شؤون الشباب والرياضة 
لتدش��ني النس��خة األوىل من الربنامج 
الري��ايض التنافيس للفتيات “رياضية “ 
اليوم الس��بت املواف��ق للخامس عرش 
من ش��هر س��بتمرب الج��اري وذلك يف 
مركز املحرق الشبايب النموذجي، حيث 
سيقام حفل التدش��ني بحضور سعادة 
السيد هش��ام بن محمد الجودر وزير 
ش��ؤون الش��باب والرياضة وعدد من 

املدعوين.
 وت��أيت “رياضية” متوافق��ة مع رؤية 
ممثل جالل��ة امللك لالع��امل الخرية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس االعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
االوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة يف جعل الرياضة 
النس��وية يف اململكة ضم��ن أولويات 
الش��بايب والري��ايض  العم��ل  تطوي��ر 

وتوافقا مع اس��راتيجية سموه الرامية 
اىل احياء الرياضة النس��وية يف االندية 
الوطني��ة باعتباره��ا متث��ل جانب من 
جوان��ب النهضة يف اململك��ة والتأكيد 
عىل حق املرأة البحرينية يف مامرس��ة 
الرياض��ة كأس��لوب حي��اة يومي، كام 
أن “رياضي��ة” تأيت ضمن اس��راتيجية 
وزارة ش��ئون الش��باب والرياض��ة يف 
الجوان��ب  بن��اء منظوم��ة متكامل��ة 
الع��ادة الرياض��ة النس��وية لالندي��ة 
الوطني��ة ولتك��ون ج��زء ال يتجزأ من 
العم��ل االداري والفن��ي بالنادي االمر 
الذي سيس��اهم يف احتض��ان املواهب 
الرياضية ومواصل��ة طريق االنجازات 
الرياضية التي حققتها املرأة البحرينية 

يف السنوات املاضية. 
 وي��أيت برنامج رياضية كأحد أنش��طة 
لجن��ة تكافؤ الف��رص التابع��ة لوزارة 

ش��ؤون الش��باب والرياض��ة، حي��ث 
س��يكون مبثابة برنام��ج تنافيس يجمع 
ف��رق رياضية تابعة لألندي��ة الوطنية 
وعددها 15 نادياً سيتنافسون يف أربعة 
ألعاب وهي كرة السلة، الكرة الطائرة، 

كرة اليد وكرة الطاولة. 
 وتشهدت النسخة األوىل من “رياضية” 
تفاعل األندية يف تكوين فرق نس��ائية 
متثلها يف األلعاب األربعة التي تتضمنها 
“رياضي��ة”، حيث ستش��هد مش��اركة 
أندي��ة النجم��ة، األه��يل، البس��يتني، 
املح��رق، الرف��اع، توبيل، عايل، س��ار، 
البحرين، الش��باب، أم الحصم، الحالة 

واملنامة، سامهيج، ومدينة عيى. 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  ووضع��ت   
والرياض��ة ع��دة أه��داف لجنيها من 
خ��الل “رياضي��ة” تتمث��ل يف تفعيل 
رياض��ة امل��رأة يف األندي��ة الوطني��ة 

واجتذاب العنرص النس��ايئ للرياضة يف 

األندي��ة الوطنية واالرتق��اء بالطاقات 

النس��ائية الرياضية باإلضافة تش��كيل 

ف��رق رياضي��ة مؤهل��ة للدخ��ول يف 

املسابقات املحلية والدولية، وسيتخلل 

الربنامج امل��رور بع��دة مراحل تتمثل 

يف التدري��ب والتأهي��ل واملس��ابقات 

)املنافس��ات( وذلك لتحقيق األهداف 

املنشودة. 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  وحرص��ت   
والرياضة عىل دعم برنامج “رياضية” 
من كافة الجوانب التنظيمية واإلدارية 
االمكان��ات  وس��خرت  واللوجس��تية 
إلنجاح هذا الحدث الريايض التنافيس 
يف رياضة امل��رأة والذي يحمل أهدافا 
نبيل��ة يف جع��ل رياضة امل��رأة ضمن 
أولوي��ات ال��وزارة عالوة ع��ىل إقامة 
الرياضي��ة  الص��االت  يف  املنافس��ات 

وتجهيزها بصورة متكاملة. 
 وم��ن املنتظ��ر أن تنطل��ق فعاليات 
“رياضي��ة” يف الثام��ن والعرشين من 
ش��هر س��بتمرب الجاري، وت��م تحديد 
يوم��ي الجمع��ة والس��بت م��ن كل 
أس��بوع موعداً إلقامة منافساتها، عىل 
أن تختت��م يف الثالث عرش من نوفمرب 

املقبل.

ش��ارك 3 من حكامنا الدوليني يف 
إدارة مباريات الدوري السعودي 
للمحرفني لكرة القدم للموس��م 

الريايض 2018-2019.
حكامن��ا  مش��اركة  وج��اءت   
)عامر محف��وظ وعيى عبدالله 
وإس��امعيل حبي��ب( بن��اء عىل 
طل��ب االتحاد الس��عودي لكرة 

الق��دم لرش��يح ح��كام دوليني 
مباري��ات  إدارة  يف  للمش��اركة 
للمحرفني  الس��عودي  ال��دوري 
ضمن إط��ار منافس��ات الجولة 
الثاني��ة، والتي أقيمت يوم أمس 
 13 املواف��ق  )الخمي��س(  األول 

سبتمرب الجاري. 
 وش��ارك الحكم ع��امر محفوظ 

يف إدارة مب��اراة فريقي االتفاق 
والباط��ن، وذل��ك بصفته حكام 
رابع��ا، إذ انتهت املب��اراة بفوز 

االتفاق )3-2(.
 وش��ارك الحكم عي��ى عبدالله 
يف إدارة مب��اراة فريق��ي الحزم 
والتع��اون، وذل��ك بصفته حكام 
رابعا مع طاق��م تحكيم كروايت، 

يف حني انته��ت املباراة بالتعادل 
اإليجايب )1-1(.

 وش��ارك الحكم إسامعيل حبيب 
يف إدارة مب��اراة فريق��ي الفت��ح 
والوح��دة، وذل��ك بصفته حكام 
رابعا، وانتهت املب��اراة بالتعادل 

السلبي دون أهداف.
 وتأيت مشاركة حكامنا وتواجدهم 

يف ال��دوري الس��عودي تواص��ال 
للنجاحات املتعددة التي يحققها 
التحكي��م البحريني عرب تواجده 
والبطوالت  األحداث  مختلف  يف 
املختلفة عىل جميع األصعدة، إذ 
بثقة  البحرينية  الصاف��رة  تتمتع 
كب��رة، نظرا لتميزها وس��معتها 

الطيبة.

استكمال أطراف دور الـ 16 لكأس الملك لكرة القدم

“الشباب والرياضة” تتأهب إلطالق النسخة األولى من “رياضية”

حكامنا يشاركون في إدارة مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم

بمشاركة 15 ناديا في ألعاب السلة واليد والطائرة والطاولة

أحمد مهدي

تغطية        اللجنة االعالمية

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي:

من لقاء األهلي وسترةمن لقاء االتحاد واالتفاق

 هشام الجودر

عيسى عبداهلل

إسراء عامر



أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الق��دم الش��يخ ع��ي ب��ن خليفة 
بن أحم��د آل خليف��ة، أن مباراة 
كأس الس��وبر بابكو تعترب تدشينا 
الكروي الجديد -2018 للموس��م 
2019، وال��ذي س��يحظى بنقل��ة 
نوعية وتاريخية هذا املوس��م، عرب 
)األحد(  غ��دا  املرتقبة  االنطالق��ة 
للدوري يف حلت��ه الجديدة تحت 
مس��مى “دوري ن��ارص ب��ن حمد 
املمت��از”، مثمن��ا يف ه��ذا الوقت 
الرعاي��ة الكرمية م��ن قبل ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��ال الخريي��ة 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 

ملنافسات الدوري.
 وأش��اد رئيس االتح��اد البحريني 
لك��رة الق��دم بفريق��ي املح��رق 
والنجم��ة، مؤك��دا أنها اس��تحقا 
الوصول ملباراة الس��وبر، إذ أحرز 
املحرق بجدارة واس��تحقاق لقب 
دوريNBB يف املوسم املايض، كا 
ظفر النجمة بلقب أغى الكؤوس 
كأس جالل��ة املل��ك عن ج��دارة 

واستحقاق أيضا.
 ومتنى الش��يخ عي بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة، التوفيق للطرفني 
يف تقدي��م مب��اراة عى مس��توى 
فني عال يليق بس��معة الفريقني، 
مبا يعك��س التطور يف ك��رة القدم 
البحريني��ة، مش��ريا إىل أن املباراة 
تعد باكورة املوسم وستحظى بإثارة 

وندية وحاس منقطع النظري. 

 ولفت إىل أن الحضور الجاهريي 
البارز سيكون له أبلغ األثر يف إثراء 
املنافسة الرشيفة داخل املستطيل 
األخ��ر، ملا تلعب��ه الجاهري من 
دور كب��ري يف التحفيز والتش��جيع 

واملؤازرة.
 وأك��د الش��يخ ع��ي ب��ن خليفة 
بن أحم��د آل خليف��ة أن االتحاد 
البحريني لكرة القدم س��خر كافة 
بإنجاح  الكفيل��ة  النج��اح  عوامل 
املب��اراة تنظيميا وفنيا، مش��ريا إىل 
أن االتحاد عم��ل كخلية نحل من 
أجل إنجاح أوىل بطوالت املوس��م 
الك��روي الجدي��د ال��ذي تنتظ��ر 
في��ه األرسة الكروي��ة العديد من 
النجاحات التي س��تنعكس إيجابا 

عى كرة القدم البحرينية.

رئيس االتحاد يوجه لدخول 
الجماهير مجانا

  وجه رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم، الش��يخ عي بن خليفة بن 

أحمد آل خليفة إىل دخول جاهري 
مباراة كأس السوبر بابكو باملجان، 
والتي س��تقام ال يوم الس��بت بني 
بطل ال��دوري فريق املحرق وبطل 
كأس املل��ك فري��ق النجم��ة، عى 
وتأيت  الوطن��ي.  البحري��ن  اس��تاد 
توجيه��ات رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الق��دم تقديرا لل��دور البارز 
ال��ذي تلعب��ه الجاه��ري يف إثراء 
املسابقات التي تندرج تحت مظلة 
اتح��اد الك��رة، والتي كان��ت دامئا 
عالمة م��ن عالمات النج��اح التي 

تضاف لفعاليات اتحاد الكرة. 
الت��ي  الجاه��ري  أن  إىل  يش��ار   
ستحر ملباراة كأس السوبر بابكو 
ستحظى بفرصة الحصول عى عدد 
م��ن الجوائز املخصص��ة للحضور، 
حيث سيتم السحب عى 20 جائزة 

مقدمة من رشكة بابكو.
 م��ن جهة أخرى، س��يكون دخول 
املنصة الرئيس��ة يف االستاد الوطني 

عرب نظام الدعوات الرسمية.

 دعوات لقدامى 
المحرق والنجمة

  وجه رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم الش��يخ عي ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل خليفة، دعوات رس��مية 
لقدام��ى ناديي املح��رق والنجمة، 
لحضور مباراة كأس الس��وبر بابكو 
التي س��تقام ي��وم الس��بت املقبل 
املوافق 15 س��بتمرب الج��اري عى 
اس��تاد البحرين الوطني.  ووجهت 
الدعوات لقدامى الالعبني من خالل 

تسليمها لناديي املحرق والنجمة.

بابكو تقدم 20 جائزة 
للجماهير

 ضمن إطار رعايتها ودعمها لكأس 

السوبر لكرة القدم 2018، ستقدم 
رشك��ة نفط البحري��ن “بابكو” 20 
جائ��زة للجاه��ري التي س��تحر 

مباراة كأس السوبر بابكو.
 وس��تقدم رشكة “بابكو” 20 جائزة 
للجاهري، وهي عبارة عن بطاقات 
س��ديم لتعبئة الوقود، إذ سيحظى 
كل فائ��ز ببطاق��ة تعبئ��ة الوقود 

“سديم”.
 وس��تكون الجاهري الحارضة عى 
فرصة للفوز بإحدى الجوائز املقدمة 
من “بابكو” الراعي الرسمي لكأس 
السوبر، والذي يعد باكورة املوسم 

الريايض 2018-2019.

طاقم التحكيم

س��يدير املب��اراة طاق��م تحكي��م 
بحريني مكون من حكم الس��احة 
ال��دويل عار محفوظ، وس��يعاونه 
عبدالله  ال��دويل  املس��اعد  الحكم 
صال��ح، والحك��م املس��اعد الدويل 
الرابع  املحي أحمد جابر، والحكم 

الدويل إساعيل حبيب.

االجتماع التنسيقي

احتضن مقر االتحاد البحريني لكرة 
القدم يف الرفاع، االجتاع التنسيقي 
الذي يسبق املباراة، وذلك بحضور 
االتح��اد  يف  املس��ابقات  أخص��ايئ 

محمد حسني.
 ومث��ل النجم��ة يف االجتاع مدير 
الفري��ق عبدالل��ه س��يف، ومث��ل 
املنس��ق  االجت��اع  يف  املح��رق 

اإلعالمي للفريق محمد الجودر.
 وخ��الل االجتاع، تم اعتاد ألوان 
س��ريتدي  إذ  املب��اراة،  يف  الف��رق 
العبو املح��رق اللباس األحمر، فيا 
اللباس  النجم��ة  العب��و  س��ريتدي 

األبيض.

تتجه األنظار اليوم نحو استاد 
البحري��ن الوطن��ي، امللع��ب 
الذي س��يحتضن أوىل بطوالت 
املوسم الكروي الجديد -2018
فريقا  يلتق��ي  حين��ا   ،2019
املح��رق والنجم��ة يف مب��اراة 
كأس السوبر بابكو 2018 عند 

7 مساء.
وتعترب مب��اراة اليوم عى أوىل 
ألقاب املوسم الكروي الجديد، 
وتجمع فري��ق املحرق بصفته 
بط��ال ل��دوري بن��ك البحرين 
الوطني يف املوسم املايض، مع 
بطال  بصفت��ه  النجمة  فري��ق 
لكأس جاللة امللك يف املوس��م 

املايض.
ويتوق��ع أن تحظ��ى املب��اراة 
م��ع  خاص��ة  كب��رية،  بإث��ارة 
التنافس املثري الذي حصل بني 
املايض،  املوسم  الجانبني خالل 
كا أنه��ا التقيا يف نهايئ كأس 
امللك الذي ابتسم للنجمة عرب 

ركالت الرتجيح.

استقرار وتغيير

يدخل املحرق املباراة باستقراره 
الفني منذ املوس��م املايض عرب 
تواجد املدرب الوطني س��لان 
رشيدة ومساعده الوطني اآلخر 

عي عامر.
أما النجمة، فق��د أجرى تغيريا 
عى الجهاز الفني، إذ تم إسناد 
املهمة للمدرب التونيس فتحي 
الوطني  ويس��اعده  العبي��دي 

يوسف يعقوب.
مفاتيح اللعب

كوكبة  بوجود  الطرف��ان  يتميز 
من النجوم س��واء عى مستوى 
الالعبني املحلي��ني، أو املحرتفني 
االثنني املتواجدين يف صفوفها.
وتق��ام مب��اراة الي��وم بنظ��ام 
وس��يتم  الواح��دة  املواجه��ة 
الحسم فيها بركالت الرتجيح إذا 
انته��ى الوقت األصي بالتعادل 

بني الطرفني، دون حاجة لوقت 
إضايف، وهو ما يؤكد أن مفاتيح 
اللعب لدى الجانبني س��تلعب 
دورا كب��ريا يف ترجيح كفة عى 

أخرى.

الحراسة قوية

تش��كل الحراس��ة نقطة قوة 
كب��رية للفريق��ني، إذ يتواجد 
الح��ارس الدويل س��يد محمد 
جعف��ر مع صف��وف املحرق، 
وهو قائد الفريق، وبال ش��ك 
ف��إن تواجده بني الخش��بات 
الث��الث يش��كل أمان��ا كب��ريا 

للفريق األحمر.
أما النجمة فيتواجد يف صفوفه 
الدويل س��يد ش��رب  الح��ارس 
علوي الذي تألق كثريا املوسم 
امل��ايض، وكان عالمة بارزة يف 
صفوف الفريق األبيض، وقاده 
بجدارة إلحراز كأس امللك بعد 

تألقه يف ركالت الرتجيح.

إسماعيل ومدن

يعد العب املحرق إس��اعيل 
عبداللطي��ف والعب النجمة 
عي م��دن من أب��رز الوجوه 
اليوم؛  التشكيلتني  يف صفوف 
نظرا لدوره��ا الكبري واملؤثر 

داخل املستطيل األخر.
وعالوة عى ذلك، فإن املحرق 
النجم  يع��ول ع��ى تواج��د 
ولي��د الحيام، وقائد الوس��ط 
ع��ي، ومحمد  عبدالوه��اب 
البناء وعيىس موىس، باإلضافة 
إىل محرتفني اثنني ها املدافع 
التونيس زياد الزيادي والعب 

الوسط الليبي محمد صولة.
النجم��ة فيعتم��د عى  أم��ا 
تواجد نجم الوس��ط إبراهيم 
أحمد حبيب، واملدافع أحمد 
عبدالله، والعب��ني آخرين تم 
استقطابهم كعي منري وحسن 
الش��يخ، وتواجد عبدالرحمن 

يوسف، باإلضافة إىل املحرتفني 
املهاج��م الس��نغايل درام��ي 
واملدافع السوري مؤيد خويل.

جميع املؤرشات توحي مبباراة 
قوي��ة عى جمي��ع األصعدة، 

فمن يظفر بأول األلقاب؟

تعود عجلة املسابقات املحلية 
ال��دوران  الق��دم إىل  لك��رة 
م��رة أخ��رى وه��ي تكتيس 
التغيريات  بع��د  جديداً  ثوبا 
الش��املة الت��ي حدثت عى 
والفنية  اإلداري��ة  منظومتها 
وتطبيق اس��رتاتيجية جديدة 
هدفها االرتق��اء بكرة القدم 
تس��ري يف  البحرينية وجعلها 
الطريق الصحيح نحو التقدم 
واالزدهار وتحقيق التنافسية 

عى مختلف األصعدة.
إننا ننظر إىل املوسم الريايض 

بصورة   2018-2019 الكروي 
اس��تثنائية من كافة النواحي 
بعد أن تم منحه أولية قصوى 
لتطويره واالرتقاء به وإدخال 
تحس��ينات كثرية يف منظومة 
عمله أمال يف تحقيق التطور 
املنش��ود ال��ذي يتطل��ع له 
الشارع الريايض البحريني يف 
رؤية الدوري قويا من الناحية 
الفني��ة وتتوافر في��ه جميع 
عن��ارص اإلث��ارة والتش��ويق 
والتنافس��ية العالية باإلضافة 
إىل أن هذا املوس��م سيحظى 

من  كب��ري  وطن��ي  بإج��اع 
القطاع الخاص والعام لدعمه 
منتس��بي  كاف��ة  وتش��جيع 
كرة القدم لب��ذل املزيد من 
الجه��ود يف س��بيل تحقي��ق 
األهداف والقي��م التي وجد 
من اجله��ا وأبرزه��ا للعمل 
ع��ى بن��اء منتخ��ب وطني 
ق��وي قادر ع��ى التنافس يف 
الرياضية  البطوالت  مختلف 

الكروية املقبلة.
مب��اراة  تك��ون  ان  نتطل��ع 
كأس الس��وبر لك��رة الق��دم 

بني فريق��ي املحرق والنجمة 
فاتح��ة خ��ري ع��ى موس��م 
البحرينية وأن  الق��دم  ك��رة 
تظه��ر هذه املب��اراة بصورة 
فني��ة عالية ويح��رص جميع 
الالعب��ني ع��ى تقديم أفضل 
لتكون  الفني��ة  مس��توياتهم 
اإلثارة والتنافسية حارضة يف 

املباراة.
إنن��ا يف الوقت ال��ذي نتمنى 
التوفي��ق والنجاح،  للفريقني 
التنظيمية  باإلجراءات  نشيد 
االتح��اد  اتخذه��ا  الت��ي 

البحرين��ي لك��رة الق��دم يف 
س��بيل إبراز مباراة الس��وبر 
بش��كل متميز م��ن الناحية 

التنظيمية.

ناصر بن حمد آل خليفة

لألعال  املل��ك  ممثل جاللة 
الخريية وشؤون الشباب

رئيس املجلس األعى للشباب 
والرياضة

األوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س 
البحرينية

رئيس اتحاد الكرة يتمنى التوفيق 
بابكو ال��س��وب��ر  ك���أس  ل��ط��رف��ي 

أنظار المحرق والنجمة ألولى ألقاب الموسم الكروي

ك����أس ال��س��وب��ر ف���ي م���وس���م اس��ت��ث��ن��ائ��ي

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

أحمد مهدي

إسماعيل حبيبعمار محفوظ أحمد جابرعبداهلل صالح

علي بن خليفة

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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وكاالت: ال يزال لوتشيانو سباليتي، 
املدير الفني إلنرت ميالن، ال يعرف مدى 

إمكانية لحاق نجمه مبوقعة توتنهام 
هوتسبري اإلنجليزي، يف الجولة األوىل 

من دور املجموعات خالل بطولة دوري 
أبطال أوروبا.

وقال سباليتي، خالل املؤمتر الصحفي 
ملباراة بارما يف الدوري اإليطايل: “لوتارو 

مارتينيز يف طريقه للتعايف. هو يحتاج إىل أن يتم تقييم حالته 
من وقت إىل اَخر، ولكن ال ميكننا تحديد إذا كان سيتواجد أمام 

توتنهام أم ال”. وأضاف “قضينا موسماً بأكمله نعاين، ولكننا منلك 
تشكيلة جيدة من أجل تجاوز هذه املرحلة الصعبة بسبب 

ضغط املباريات”. وعن قامئة إنرت يف دوري األبطال، رصح 
سباليتي: “كان عيل أن أختار 3 من بني 6 العبني يف الوسط، 

ولذلك أنا أعتذر لجاليارديني بسبب خروجه من القامئة، ولكنه 
ا يف تشكيلة الفريق. إنه العب رائع”. ا غداً سيكون متواجداً

ا ويعرفون الدوري اإليطايل  ا رائعاً وتابع: “بارما ناٍد ميلك تاريخاً
ا، ولذلك سيكون من السهل عليهم تضييق املساحات أمامنا،  جيداً

وبالتايل نحتاج للمزيد من الجودة ورسعة اتخاذ القرارات يك 
نحقق الفوز”.

وكاالت: كشفت تقارير صحافية، أن 
الربازييل فينيسيوس جونيور، الوافد 
الجديد لريال مدريد، ينتظر إشارة 
مدربه جولني لوبيتيجي، من أجل 
املشاركة يف املباريات. وأوضحت 

صحيفة “ماركا”، أن فينيسيوس شارك يف 
التدريب األخري قبل لقاء الغد يف الليجا 
أمام أتلتيك بيلباو، حيث يبذل قصارى 

جهده، إلقناع لوبيتيجي، أن هذا هو الوقت املناسب ملنحه 
الفرصة األوىل له يف البطولة. وأضافت الصحيفة، أن فينيسيوس 

يتمنى املشاركة أمام بيلباو، بعد أن سجل هدفني للكاستيا يف 
الديريب، أمام أتلتيكو مدريد.

وكاالت: تحدث املدير الفني لتشيليس، 
اإليطايل ماوريسيو ساري، عن حظوظ 

فريقه يف املنافسة عىل حصد بطولة 
الدوري اإلنجليزي املمتاز. وقال 
ساري، يف املؤمتر الصحايف ملباراة 

البلوز وكادريف سيتي: “أعتقد أن 
البلوز ينقصه عدة أمور من أجل 
حصد الربميريليج”. وتابع: “أفضل 

أخبار الفريق هي أن فابريجاس بخري وتدرب معنا، يحتاج فقط 
ا  لتحسني حالته البدنية، يف غضون أيام أو أسبوع سيكون مستعداً

للعب”. وأضاف املدرب: “باألمس كانت هناك بعض املشاكل 
إلميرسون وزاباكوستا لتعرضهم للحمى، وهناك مشكلة صغرية 
للوفتس تشيك”. وعن عودة جون تريي كمدرب للفريق، قال 

املدرب: “تحدثت معه مؤخراًا، وأخربين بأنه يريد اللعب ملوسم 
جديد. ال أعرف عن مستقبله، ولكن تشيليس بيته، وسيكون 

كنقطة مرجعية يل”. أما عن التوقف الدويل، أوضح: “إنها فرتة 
ا يل ولكل مدرب، أعتقد أنه يجب عىل الفيفا تغيري  صعبة جداً
يشء ما بخصوص املنتخبات الوطنية، بـ4 أو 5 توقفات دولية 

ستصبح األمور أصعب لنا، رمبا من األفضل أن تلعب املباريات 
: “أعتقد  الدولية يف نهاية املوسم”. وأتم ساري ترصيحاته، قائالاً

ا، خاصةاً أنها بعد التوقف  أن مباراة الغد ستكون صعبة جداً
الدويل. سنلعب ضد فريق قوي بدنياًا، وإن أردنا حصد النقاط 

نحتاج لتقديم أداء كبري”.

سباليتي يعتذر لالعبه

فينيسيوس ينتظر اإلشارة

ساري يصدم عشاق تشيلسي

وكاالت: استدعى مدرب أتلتيكو 
مدريد، األرجنتيني دييجو سيميوين، 

أمس الجمعة، 16 العبا متاحا من 
الفريق األول، باإلضافة إىل العبني 

اثنني من الرديف، ملباراة فريقه 
املقرر إقامتها، اليوم السبت، أمام 

إيبار يف رابع جوالت الدوري اإلسباين 
لكرة القدم. وغاب عن القامئة 

لإلصابة كل من فيكتور ماتشني 
“فيتولو” والكروايت نيكوال كالينيتش 

والكولومبي سانتياجو أرياس 
واملونتنيجري ستيفان سافيتش.

ويعاين املهاجم اإلسباين فيتولو من 
إصابة بالتواء يف الركبة تعرض لها 

أثناء مواجهة فالنسيا يف أوىل جوالت 
الليجا، بينم يعاين كالينيتش من 

التواء يف الكاحل.
من جانبه، يعاين الظهري الكولومبي 

من إصابة يف ضلوعه، يف حني 
سيغيب سافيتش للعقوبة إىل جانب 

إصابته بـ”كدمة عضلية”.
ويف املقابل، استعاد سيميوين العبه 

خوانفران توريس، عقب تعافيه من 
إصابة عضلية أبعدته عن مباراة 
الفريق األخرية أمام سيلتا فيجو.

كم استعاد “التشولو” حارسه 
السلوفيني يان أوبالك الذي عاد 

عقب االنضمم ملنتخب بالده.
واكتملت قامئة األتلتي ملواجهة 
إيبار بكل من: الحارس أنطونيو 

أدان واملدافعني لوكاس هرينانديز 
ودييجو جودين وخوسيه ماريا 

خيمينيز وفيليبي لويس، والعبو 
الوسط ساؤول نيجويز وجيلسون 
مارتينيز ورودري هرينانديز وكويك 

ريسوريكسيون وتوماس ليمر 

وتوماس باريت، واملهاجمني أنخل 
كوريا وأنطوان جريزمان ودييجو 

كوستا، باإلضافة إىل العبي الرديف 
أندريس سوالنو وبورخا جارسيس.

ويسعى أتلتيكو لتحقيق انتصار 
ال بديل عنه، بعد تعرثه مرتني يف 
الجوالت الثالثة األوىل من الليجا، 

ليجني 4 نقاط من أصل 9، ويتأخر 
عن القطبني ريال مدريد وبرشلونة 

بـ5 نقاط.

 الغيــابــات 
تعصــف بأتلتيكـــو

سيميوني

الفنــي  املديــر  أشــاد  وكاالت: 
ملانشسرت يونايتد جوزيه مورينيو 
باإلنجليــزي ماركوس راشــفورد، 
وذلــك بعــد انضممــه ملنتخب 
بالده، خالل فرتة التوقف الدويل.
وقال مورينيــو، يف املؤمتر التقدميي 
ملواجهة واتفورد بالدوري اإلنجليزي 
والعــب  رائــع  شــاب  “ماركــوس 
موهــوب، ويعرف مــا يعنيه اللعب 

ملانشسرت يونايتد”.
ا ألجله، بعد  وأضاف “أنا ســعيد جداً
االنضمم للمنتخــب اإلنجليزي، لقد 
لعب بشكل رائع ونافس بشكل جيد 

وسجل مرتني”.
وواصــل “ال ميكن مقارنة راشــفورد 
دومينيك  أمثــال  آخريــن  بالعبــني 
ســوالنك وروبــن تشــيك وكالفرت 
لوين، إنه ماركوس العب مانشســرت 
يونايتــد، مبشــاركة وعــدد دقائــق 
ال تصــدق، لعــب فيهــا عــىل أعىل 

املستويات”.
وشــارك راشــفورد يف 122 دقيقة يف 

الدوري هذا املوســم، ولعب أساسيا 
مرة واحدة، وســيغيب عن مواجهة 
واتفــورد بعــد غــد األحد، بســبب 
اإليقــاف بعد طرده أمــام برينيل يف 

اللقاء األخري.
وقال مورينيــو “ميكنني تخيل أنني 
ســأتعرض لالنتقاد يوم األحد، لعدم 
الدفــع مباركــوس، لكن هــذا ليس 
ذنبــي. إنــه موقــوف. هــذا مربك 
قليــال”. وأوضح “يف موســم -2016
2017، لعب راشــفورد 32 مباراة يف 
الــدوري، و11 مواجهــة يف الدوري 
النهائيــة  املبــاراة  منهــا  األورويب، 
بجانب 3 مباريــات يف كأس إنجلرتا، 
و6 مباريات يف كأس الرابطة، بجانب 

مباراة كأس درع املجتمع”.
وتابع “يف موسم 2018-2017، لعب 
ماركوس، 35 مبــاراة يف الدوري و8 
مواجهــات يف دوري أبطــال أوروبا، 
و5 لقــاءات يف كأس إنجلرتا، وثالث 
يف كأس الرابطة ومباراة كأس السوبر 

األوروبية”.

وعــن روخــو ودالــو، علــق “األمر 
مشــاركة  إمكانيــة  عــىل  يتوقــف 
الثنايئ مــع الفريق الرديف ملدة 90 
دقيقــة، اليــوم الجمعــة، لو حدث 
ذلك، ســنعتربها نهاية فرتة تأهيلهم 
أمــام  الحســبان  يف  وســنضعهم 

واتفورد”.
وأردف “ال أعلــم إن كان ســيلعب 
لوك شــاو غــدااً أم ال، ال زالت هناك 
حصة تدريبية متبقية، وأطباء النادي 
ســمحوا له باللعب، مع العامل أنه مل 

يتدرب ملدة أسبوع مع الفريق”.

مورينيو يشيد براشفورد

العب مانشستر راشفورد

وكاالت: أوضــح املديــر الفنــي لفريق 
برشــلونة، إرنيســتو فالفريدي، إمكانية 
إجراء تغيريات يف التشــكيلة األساســية 
ملبــاراة اليوم، التي ســتجمعه مع ريال 

سوسيداد، عىل ملعب أنويتا.
وأكــد فالفــريدي، يف املؤمتــر الصحفي 
للمباراة، امس الجمعة، عىل أن مواجهة 
ريــال سوســيداد “صعبــة تاريخياًــا”، 
خصوصــا بعد أيــام قليلة مــن عودة 
الالعبــني الدوليني من مشــاركتهم مع 

منتخباتهم.
وقال: “نحتــاج أن نبدأ اللقاء بشــكل 
جيــد، ســنلعب من أجل الفــوز، نحن 
بعيــدون عــن أي يشء، ألننــا الزلنا يف 
بدايــة املوســم، هنــاك هــدف معني 

وسرنى ماذا سيحدث يف النهاية”.
وعن سياسة التدوير، أضاف فالفريدي: 
“أنا أفكر يف هــذا األمر، ألن الكثري من 
الالعبني شــاركوا يف التوقف الدويل، لذا 
قــد نرى بعض التغيريات يف التشــكيلة 

ا”. غداً

وتابــع: “علينا اســتخدام أكــرث من 11 
العباًــا، ألنه أمامنــا 7 مباريــات خالل 
ا، كم ســنضع يف اعتبارنا وجود  23 يوماً
يومني راحة فقط بني املواجهات، كذلك 
الســفر للعب يف دوري األبطال، يجب 

أن نقوم بالتدوير لتفادي اإلصابات”.
وعلــق املدرب عىل قلة العبي البارســا 
املتواجدين يف قامئة إســبانيا، بقوله إن 
هناك العبــني من ال ماســيا مل ينضموا 

بالفعــل مثل ألبا وبيكيه، ولكن الفريق 
يقاتل لــي ينضــم العبيــه للمنتخب 

بشكل أكرب.
وواصل: “بقاء مييس وبيكيه وألبا معنا 
يجعلنا أقــوى، دامئا نتوقــع الكثري من 
العب مثل ليونيل، فعندما يكون أمامه 
وقــت راحة أكرب، فإنه يتعامل بشــكل 

أفضل يف املباراة”.
وعن موعد مشــاركة فيــدال وأرثر يف 

التشــكيلة، قال فالفريدي: “لدي خطة 
لجميــع الالعبــني، هو يتدربــون معنا 
ولدينا ثقة كبرية بهم، ســرنى املستوى 
الذي ســيقدموه، رغم أن هذا األسبوع 
مل يكــن األفضل لهم، بســبب الرحالت 
الطويلــة”. وأكمل: “نحن نالحظ تأقلم 
أرثر معنا، هو العب جيد للغاية بالكرة، 
وجــوده يف برشــلونة كان صحيحا كم 
نعقــد عليــه الكثري من اآلمــال، ولكن 

هذه هي املنافسة”.
كــم علــق عــىل مــرور 10 ســنوات 
: “هو  لبوســكيتس مــع الفريق، قائــالاً
العب فريد مــن نوعه، لديه أســلوب 
معــني، والفــرق االخرى تضــع ذلك يف 
االعتبــار، ميكنه اللعب يف الوســط مع 
راكيتيتش أو حتى مع ســريجي روبريو، 

مثلم حدث قبل انطالق املوسم”.
واختتم مدرب البارسا ترصيحاته، بالرد 
عىل ســؤال يتعلــق ببديل ألبــا، بقوله 
ا: “ســرنى إمكانية مشاركة مرياندا  مازحاً

أو فريمايلني أو سريجي روبريتو”.

فالفيردي يفكر في التدوير أمام سوسيداد

فالفيردي

مانويــل  أبــدى  وكاالت: 
بيليجريني، مدرب وســت هام، 
ثقتــه يف قدرتــه عــىل تصحيح 
مسار الفريق واستعادة التوازن 
بعد البداية املتواضعة يف املوسم 
الحــايل من الــدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
اللندين، مبارياته  الفريق  وخرس 
األربــع األوىل يف الدوري تحت 
د  قيادة مدربه التشييل، الذي أكَّ
ثقتــه يف قدراته عــىل تصحيح 

املسار.
وقال بيليجرينــي يف ترصيحاته 
للصحفيــني أمــس الجمعة: “ال 
أعتقد أن خسارة 4 مباريات من 

املفرتض أن تفقدك الثقة”.
وأضــاف “إنني واثق مم أقدمه 
اآلن أكرث من أي وقت آخر. إنها 
ليس املرة األوىل يف مسرييت التي 
أمر فيها بسلســلة نتائج سيئة، 
ونحن نثق بالفعل يف قدرتنا عىل 

استعادة التوازن والعودة”.

منشــغالاً  “لســت  وتابــع 
باإلحصــاءات، ولكنني انشــغل 
بتجهيز فريــق قادر عىل تقديم 
مســتويات جيــدة ثــم تحقيق 

االنتصارات”.
ويعد وســت هام، الذي يستعد 
للقاء مضيفــه إيفرتون بعد غد 
األحــد، الفريق الوحيد بالدوري 
اإلنجليــزي الذي ال يزال رصيده 
خالياًا من النقاط حتى اآلن هذا 

املوسم.

وكاالت: شدد املدير الفني لريال مدريد 
جولني لوبيتيجي عــىل أهمية مواجهة 
أتلتيك بيلباو، اليوم الســبت، يف الجولة 

الرابعة من الدوري اإلسباين.
وقــال لوبيتيجــي، يف ترصيحات خالل 
املؤمتــر الصحفــي للمبــاراة، أبرزتهــا 
صحيفــة “ماركا” اإلســبانية: “الالعبون 
وصلــوا بعد املشــاركة مــع منتخبات 
بالدهم وعلينــا التكيف مع هذا األمر، 
بينم أتلتيك بيلباو اســتعدوا لنا خالل 
ا، ولذلك ســتكون املباراة صعبة  15 يوماً
ا، وعلينــا أن نبذل أقــى ما لدينا  جداً

للفوز”.
وأضاف: “املداورة؟ علينا اللعب بكامل 
ا  طاقتنــا، ومبــاراة بيلبــاو مهمــة جداً
بالنســبة لنا، ولكن عــىل كل العب أن 

يكون جاهزاًا للمشاركة يف أي وقت”.
وحــول رأيه يف خوض مباراة برشــلونة 

وجريونا بأمريكا، أوضح: “أنا لســت من 
املؤيدين ملا يحدث، ويجب عىل جميع 
األنديــة أن تلعب يف مالعــب الدوري 

اإلسباين”.
وتابع: “بيل؟ لقد عــاد يف حالة رائعة، 

دون أي مشكلة. جائزة بوشكاش؟ أنا ال 
أحب الحديث عن الجوائز، ولكن أفضل 

جائزة له حني يحتفل مع زمالئه”.
وحول حالة بنزميا، علق لوبيتيجي: “هو 
يف أفضل حاالته من النضج والعمر، وأنا 

لست مندهشا من بدايته الرائعة لهذا 
املوســم؛ ألنه العب عظيــم وما نريده 

هو أن يستمر عىل هذا النسق”.
وردا عــىل أنبــاء اقــرتاب زيــدان من 
العودة ملجــال التدريب، قــال مدرب 
ريال مدريد: “كل شخص يكون سعيدا 
بعودة املدربني الكبار للتدريب، ولكن 

هذا قرار شخيص”.
وواصل: “سيبايوس استغل الفرصة التي 
سنحت له، ويواصل العمل بشكل جيد 
للغاية، وعليه أن يستمر يف هذا العمل؛ 
ألن ريــال مدريــد يحتــاج العديد من 

الالعبني املميزين يف كل مركز”.
ونفــى لوبيتيجي مقابلته للمكســيي 
هيكتــور هرييــرا، العب بورتــو، خالل 
فرتة إجازته يف الربتغــال، خصوصا بعد 
أن ثارت الشــائعات حــول اقرتابه من 

االنضمم للمرينجي.

بلجريني واثق من تجاوز البداية الكارثية

لوبيتيجي يرفض قرار برشلونة

مانويل بيلجريني

لوبيتيجي

سباليتي

فينيسيوس

ماوريسيو ساري
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اتلتيكو- ايبار

فالنسيا- بيتيس

توتنهام- ليفربول

تشيلسي- كارديف

م سيتي- فولهام
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فروسينوني- سمبدوريا

سوسيداد- برشلونة

بلباو- ريال مدريد

بورنموث- ليستر

هدرسفيلد- ك باالس

نيوكاسل- ارسنال
واتفورد- م يونايتد

بايرن- ليفركوزن

فولفسبورغ- هرتا

اليبزغ- هانوفر
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الدوري االسباني

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري األلماني
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 الدوري الفرنسي
الجولة 5

)وكاالت(: ال تحمل آخر زيارة إىل استاد 
وميبيل ذكريات س��عيدة لليفربول، قبل 
أن يواجه توتنهام هوتسبري، يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم، سعًيا لرد 

اعتباره اليوم السبت.
فقبل 11 ش��هرًا تع��رّض فريق املدرب 
يورجن كلوب لهزمية قاس��ية 1-4 أمام 
توتنهام مام اس��تدعى إج��راء تغيريات 

حولت مسار موسم ليفربول.
وتبددت األخطاء الدفاعية التي تجلت 
ذل��ك اليوم وتدفقت األه��داف بغزارة 
مع ضم املداف��ع فريجيل فان ديك من 
س��اوثهامبتون يف يناي��ر، وم��ن بعدها 

أصبح ليفربول قوة ال يستهان بها.
لكن ال��رر كان قد وقع بالفعل ومثل 
أي مناف��س آخ��ر مل يتمكن أب��ًدا من 
اللحاق مبانشس��ر س��يتي الذي غرد يف 

الصدارة ليظفر باللقب يف النهاية.
ورغ��م ذلك وص��ل ليفرب��ول إىل نهايئ 
دوري أبط��ال أوروبا، واس��تمرت حالة 
الزخ��م يف املوس��م الجدي��د إذ يتصدر 
ج��دول الرتيب بعد الف��وز بأول أربع 
مباريات بجانب تسجيل تسعة أهداف 

مع اهتزاز شباكه بهدف وحيد.
واستهل توتنهام املوسم بثالثة انتصارات 

متتالي��ة قبل أن يتع��ر يف اللقاء األخري 
قبل ف��رة التوقف الدولية ويخرس 2-1 
أمام واتفورد الذي يتقاسم الصدارة مع 

ليفربول عىل نحو مفاجئ.
ورمبا يكون الصدام مبكرًا هذا املوس��م 
لكن��ه يش��كل فرص��ة أم��ام كل فريق 
إلثبات قدرته عىل خوض التحدي أمام 

سيتي الذي يستضيف فولهام.
وستكون تشكيلة توتنهام مشابهة لتلك 
التي بدأت مب��اراة العام املايض خاصة 
أن الن��ادي اللندين رفض ركوب املوجة، 

ومل ينف��ق أم��واال يف ف��رة االنتق��االت 
الصيفي��ة. ويف املقابل أنف��ق ليفربول 
حوايل 160 مليون جنيه إسرليني )209 
مالي��ن دوالر( لض��م العب��ن مثل نايب 
كيتا وفابينيو وحارس الربازيل أليس��ون 

والجناح السويرسي شريدان شاكريي.
وخ��رس ليفربول مرة واحدة يف آخر 11 
مواجه��ة بالدوري ضد توتنه��ام، لكنه 
تع��رض لإلحب��اط أيضا عندم��ا تعادل 
الفريقان 2-2 باس��تاد أنفيلد املوس��م 
امل��ايض حن س��جل ه��اري كن هدف 

التعادل يف الوقت القاتل من ركلة جزاء.
وهزمية توتنهام يف االستاد الذي يلعب 
عليه مؤقتا لحن االنتقال مللعبه الجديد 
س��تثري الش��كوك مج��دًدا بش��أن قرار 
تجديد الثقة يف الالعبن أنفسهم الذين 
أنه��وا املواس��م الثالث��ة املاضية ضمن 
املراك��ز الثالثة األوىل يف ال��دوري لكن 

دون الفوز بأي لقب.
وس��يخوض واتفورد، الذي حقق أفضل 
انطالق��ة يف تاريخ��ه ب��دوري األضواء، 
اختب��ارا أم��ام مانشس��ر يونايتد الذي 
يفتقد جهود املهاجم ماركوس راشفورد 

بعد طرده أمام برينيل.
أما تش��يليس ال��ذي مييض بثب��ات مع 
مدربه الجديد ماوريسيو ساري فحقق 
العالمة الكاملة أيًضا يف مبارياته األربع 

قبل أن يستقبل كارديف سيتي.
وبينام يجن��ي ليفربول مثار صفقاته، مل 
يحقق وس��ت هام يونايتد استفادة من 
الوافدي��ن الجدد رغم أن فريق املدرب 
مانوي��ل بيليجريني أنف��ق حوايل 100 
ملي��ون جنيه إس��رليني لكن رصيده ال 
يزال خاوًي��ا بعد أرب��ع مباريات. ولن 
تكون مهمة وس��ت هام س��هلة عندما 

يحل ضيفا عىل إيفرتون يوم األحد.

ليفربول يسعى لرد االعتبار

قمة توجه األنظار نحو ويمبلي

)وكاالت(: يتوّجه فريقا برشلونة وريال 
مدريد، إىل إقليم الباسك اليوم السبت 
يف ظل مساعيهام للحفاظ عىل العالمة 
الكاملة يف الدوري اإلسباين لكرة القدم.

ويخ��رج حامل اللقب برش��لونة ملالقاة 
ريال سوس��ييداد عىل اس��تاد أنويتا يف 
الوق��ت الذي يخرج في��ه ريال مدريد 
ملواجهة أتلتيك بيلباو عىل اس��تاد سان 
ماميس، بع��د أن حقق الفريقان الفوز 

يف أول 3 مباريات من املوسم الحايل.
وم��ن املتوق��ع أن يحظ��ى برش��لونة 
مبواجه��ة صعب��ة يف أنويت��ا كام جرت 
العادة، حيث ف��از الفريق مرة واحدة 
فق��ط ع��ىل ذل��ك امللع��ب يف آخر 8 
مواجه��ات له، لكن عىل األقل ال ينبغي 
ع��ىل الن��ادي الكتال��وين أن يخىش من 

أرضية امللعب.
يف األس��بوع الث��اين من املوس��م الحايل 
توجه برش��لونة ملالقاة بلد الوليد الذي 
جدد أرضية امللعب قبل أربعة أيام من 
املباراة حيث تقطع النجيل باس��تمرار 

خالل املباراة، مام صعب أجواء اللقاء.
وأق��دم سوس��ييداد أيًضا ع��ىل تجديد 

نجيل امللعب، ولكن مس��ؤولو الفريق 
عىل ثقة من أن ملعب أنويتا س��يكون 
يف صورة مثالية خالل مواجهة برشلونة.
ويخوض سوس��ييداد أول مباراة له عىل 
ملعبه هذا املوس��م بعدم��ا خاض أول 
3 مباريات خ��ارج أرضه يف ظل العمل 

الدائر يف االستاد.
وتتزامن املباراة مع مرور 25 عاًما عىل 
أول مباراة اس��تضافها اس��تاد أنويتا يف 
الدوري اإلس��باين، وبالتايل يسعى العبو 
سوسييداد لالحتفال بهذه املناسبة عىل 
النح��و األمثل وذلك بالخ��روج بأفضل 

نتيجة من مباراة برشلونة.
وقال خوكن ابرييباي، رئيس سوسييداد: 
“يف النهاية بات مبقدورنا أن نلعب عىل 
أرضن��ا”. وأض��اف: “اضطررنا لخوض 3 
مباريات خ��ارج أرضنا، لق��د مر قرابة 
ش��هر ع��ىل بداي��ة املوس��م، الجامهري 
مل تتمك��ن م��ن الحصول ع��ىل فرصة 
التواص��ل املبارش م��ع الفريق، مواجهة 
برشلونة ستكون مبثابة حدث استثنايئ”.
ويعول برشلونة بشكل كبري عىل هدافه 
ليوني��ل مي��يس، ال��ذي مل يش��ارك مع 

املنتخب األرجنتيني يف جولة املباريات 
الودية األخرية.

وع��ىل النقيض ف��إن ماركو أسينس��يو، 
نج��م ريال مدريد، تألق بش��كل الفت 
مع منتخب إسبانيا خالل الفوز الكاسح 
عىل كرواتي��ا وصيفة كأس العامل 6 � 0، 
يف دوري األمم األوروبية، حيث س��جل 
هدفا وتس��بب يف آخ��ر بجانب صناعة 

ثالثة أهداف.
ولك��ن أسينس��يو مل يس��جل بع��د أي 
أه��داف يف ال��دوري اإلس��باين، لكن��ه 
حصل للريال عىل 3 رضبات جزاء يف 3 
مباريات ومن املتوقع أن يشارك مجددا 

منذ البداية أمام بيلباو.
وكان جول��ن لوبتيج��ي، املدي��ر الفني 
للري��ال ه��و من اس��تدعى أسينس��يو 
رحي��ل  وم��ع  اإلس��باين،  للمنتخ��ب 
كريس��تيانو رونالدو فم��ن املتوقع أن 

يلعب الجناح الدويل دورا محوريا.
ويف ظ��ل التأل��ق الالف��ت م��ن جانب 
املهاجم الفرنيس كري��م بنزميا والجناح 
الويلزي جاريث بيل، مل يشعر الكثريون 
مبدى األثر الس��لبي الذي أحدثه رحيل 

رونالدو.
ويحتاج النادي املل��ي للخروج بأفضل 
نتيجة ممكنة من اس��تاد سان ماميس، 
لي يحاف��ظ عىل موقعه يف املنافس��ة 
الرشسة مع برشلونة عىل لقب الدوري 

اإلسباين.
ويلتق��ي اليوم الس��بت أيًض��ا أتلتيكو 
مدري��د مع إيبار وفالنس��يا م��ع ريال 

بيتيس.
ويوم األحد يلتقي ليجانيس مع فياريال 
وإسبانيول مع ليفانتي وبلد الوليد مع 
أالفيس وإش��بيلية م��ع خيتايف وجريونا 

مع سيلتا فيجو.

الكبيران في إقليم الباسك

ماركو أسينسيو

)وكاالت(: يواجه بايرن ميونيخ 
املتصدر وحامل اللقب يف 

املواسم الستة السابقة، اليوم 
السبت ضيًفا “جريًحا” هو باير 

ليفركوزن، يف حن تشهد املرحلة 
الثالثة من الدوري األملاين لكرة 
القدم لقاء قمة بن رشيكيه يف 

الصدارة فولفسبورغ وضيفه 
هرتا برلن.

وحقق العمالق البافاري، 
صاحب األرقام القياسية عىل الساحة املحلية والساعي إىل لقب 

سابع تواليا، فوزين متتالين، يف حن مني باير ليفركوزن عىل 
غري عادته يف بداية البطولة بهزميتن خارج أرضه أمام بوروسيا 

مونشنغالدباخ صفر2-، ثم عىل ملعبه امام فولفسبورغ 1-3.
وحقق بايرن يف املرحلتن االولن فوزين كبريين عىل ضيفه 

هوفنهايم 1-3، وعىل مضيفه شتوتغارت بثالثية بيضاء سجلها 
غوريتسكا وليفاندوفسي ومولر، وثأر العمالق البافاري فيه 

لخسارته املذلة امام شتوتغارت 4-1 عىل ملعبه أليانز أرينا يف 
آخر مباريات املوسم املايض يف مايو.

وقال مولر بعد الفوز عىل شتوتغارت “أنا العب األمتار ال� 30 
االخرية، وإذا ما حصلت عىل الكرة عىل هذه املسافة، أستطيع 

إظهار مواهبي”.
وأضاف “أداؤنا الجيد يف هذه الفرة هو ناجم عن الحالة الذهنية 

لدى الالعبن والتنافس فيام بينهم عىل حجز مكان يف التشكيلة 
األساسية”.

ويبدو رجال كوفاتش مصممن عىل تحقيق فوز ثالث تواليا 
يبقي املعنويات مرتفعة قبل الذهاب اىل لشبونة ملواجهة بنفيكا 
الربتغايل األربعاء املقبل يف افتتاح دور املجموعات حيث أوقعته 

القرعة يف املجموعة الخامسة السهلة نسبيا التي تضم أيًضا 
أياكس امسردام الهولندي وأيك أثينا اليوناين.

وسيكون ملعب فولكسفاكن أرينا عىل موعد مع مباراة قوية 
بن صاحبه فولفسبورغ الثاين بفارق االهداف عن بايرن ميونيخ، 

وهرتا برلن الثالث بفارق األهداف أيًضا، وفوز أحدهام عىل 
اآلخر يعني فك الرشاكة بينهام.

وإذا كان من املبكر الحديث عن لقاء قمة يف بداية البطولة، فإن 
كال منهام حقق فوزين عىل فريقن كبريين، فولفسبورغ عىل 

شالكه وصيف البطل )1-2( وباير ليفركوزن )1-3(، وهرتا عارش 
املوسم املايض، عىل نورمربغ العائد اىل األضواء -1صفر، وشالكه يف 

عقر داره -2صفر.
ا  وحقق اليبزيغ الحديث العهد الذي كانت بدايته ناجحة جدًّ
يف أول موسمن له يف البوندسليغا حيث حل وصيفا يف األول 
وسادسا يف الثاين، انطالقة متواضعه يف الثالث فمني بخسارة 

ثقيلة يف مباراته األوىل امام دورمتوند)4-1(، وتفادى الهزمية يف 
الثانية بادراكه التعادل يف وقت متأخر )1-1( أمام العائد بعد 

غياب طويل فورتونا دوسلدورف.
وبات اليبزيغ مطالًبا بتحقيق الفوز يف اللقاء الثالث عىل حساب 

ضيفه هانوفر الذي ميلك نطقة واحدة أيًضا.

بايرن يواجه ليفركوزن “الجريح”

توماس مولر

كريس��تيانو  أم��ى  بين��ام  )وكاالت(: 
رونالدو ج��زًءا من فرة التوقف الدويل 
يف عطلة، وجد زميله يف يوفنتوس باولو 
ديب��اال نفس��ه يف أجواء معت��ادة عىل 

مقاعد البدالء.
وفش��ل رونال��دو يف ه��ز الش��باك يف 
مباريات��ه الثالث األوىل م��ع يوفنتوس 
عق��ب انتقال��ه م��ن ري��ال مدري��د، 
وس��يواصل بحثه عن األه��داف عندما 
يلتق��ي متص��در دوري الدرجة األوىل 
اإليطايل لكرة القدم، برصيد تسع نقاط 

مع ساسولو غًدا األحد.
لك��ن إذا كان أفض��ل الع��ب يف العامل 
خمس مرات يشعر باإلحباط من صيامه 
القصري عن التسجيل، الذي ترجح ردود 
فعله يف امللعب أنه كذلك، فإن متاعبه 
ال تبدو أنه��ا ذات أهمية كبرية مقارنة 

ببداية ديباال الحزينة للموسم.
ولعب املهاج��م األرجنتيني )24 عاًما(، 
املع��روف برسعت��ه ومهارات��ه وقدرته 
عىل تس��جيل األه��داف، دورًا محوريًّا 
مع يوفنتوس من��ذ انضاممه قبل ثالث 

سنوات.
لكن بعد مش��اركته أساس��يًّا يف مباراة 
يوفنتوس األوىل يف املوس��م التي انترص 
فيها 2-3 عىل كييفو، وجد ديباال نفسه 
خارج التشكيلة األساس��ية يف املباراتن 

التاليتن ضد التسيو وبارما.

وانضم بعد ذلك إىل منتخب األرجنتن 
يف جولته الرسيع��ة بالواليات املتحدة، 
حيث كان يتوقع أن يبدأ مباراة واحدة 
ع��ىل األق��ل، لكن��ه اكتفى باملش��اركة 

كبديل يف الشوط الثاين ضد كولومبيا.
وهاجم داعمون لديباال طريقة التعامل 
معه، وانتقد ش��قيقه جوستافو بغضب 
ليوني��ل  الجدي��د  األرجنت��ن  م��درب 

سكالوين.
ورجح ماوريتس��يو زامبارين��ي، رئيس 
بالريم��و الن��ادي الس��ابق لديب��اال، أن 
الالعب سيرك الدوري اإليطايل يف فرة 

االنتقاالت القادمة.
وق��ال زامباريني، الفخور ب��دور ناديه 
الصقيل يف تطوي��ر ديباال عقب قدومه 

م��ن األرجنت��ن “يف كل مرة يس��تبعد 
فيها من التش��كيلة األساسية أرغب يف 

البكاء”.
ي��د  يف  األم��ر  أن  زامبارين��ي  وأك��د 
ماس��يميليانو اليجري مدرب يوفنتوس 
وق��ال “أرس��لت رس��الة إىل ديباال قبل 
عامن ونصحته بالذهاب إلسبانيا ألنهم 
يلعب��ون هناك كرة ق��دم، وأال يبقى يف 

إيطاليا”.
وب��دا أن تراجع مس��توى ديباال بدأ يف 
أبريل عندما قدم أداء س��يئا يف ذهاب 
دور الثامنية لدوري أبطال أوروبا أمام 
ريال مدريد أنهاه بالحصول عىل بطاقة 

حمراء بعد إنذارين.
ووجد نفس��ه أيًضا عىل مقاعد البدالء 

يف كأس الع��امل حيث كانت مش��اركته 
الوحيدة كبديل يف الش��وط الثاين خالل 

الهزمية -3 0 أمام كرواتيا.
وبين��ام كان ديب��اال ع��ىل مقاعد بدالء 
األرجنت��ن، كان رونال��دو، الذي طلب 
اإلعف��اء من خ��وض مب��ارايت الربتغال، 
يستمتع بعطلته يف سانت تروبيز بعدما 

منح أليجري إجازة لالعبيه.
وتجنب ديباال أي شكاوى بشأنه وضعه 
وأبلغ صحيفة “الجازيتا ديللو سبورت”: 
“أع��رف بأنن��ي مل أبدأ املوس��م جيًدا 
مثل املوس��م امل��ايض أو حت��ى 2016. 
أريد الع��ودة إىل تورين��و ألبذل الكثري 
من الجهد من أجل اس��تعادة مكاين يف 

يوفنتوس”.

المعاناة تجمع كريستيانو وديباال

كريستيانو رونالدو وباولو ديباال
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أعلن عن زيادتها إلى 300 ألف

“البركة اإلسالمي” يسلم حميدة 200 ألف دينار

خالل حفل كبري نظمه بنك الربكة االإ�شالمي  
يف فن���دق الفور�شي���زون – خلي���ج البحري���ن مت 
ت�شلي���م حمي���دة اأحم���د 200 األف دين���ار، والتي 
فازت باجلائزة الكربى حل�شاب الربكات بح�شور 
الرئي����س التنفيذي وع�شو جمل����س اإدارة البنك 
حمم���د املطاوعة وبع�س اأع�ش���اء جمل�س االإدارة 
واالإدارة التنفيذي���ة وع���دد م���ن املدعوي���ن من 
وزارة ال�شناع���ة والتجارة وال�شياحة واملدققني 

اخلارجيني للبن���ك اآرن�شت ويونغ البحرين وعدد 
م���ن عم���الء البن���ك، اإ�شافة اإل���ى عائل���ة الفائزة 

باجلائزة الكربى.
بتك���رمي  احلف���ل  خ���الل  املطاوع���ة  وق���ام 
اجله���ات الر�شمي���ة امل�شاهمة يف جن���اح ح�شاب 
ال���ربكات، وهم اإدارة حماي���ة امل�شتهلك بوزارة 
ال�شناع���ة والتجارة وال�شياح���ة و�رشكة التدقيق 
اآرن�ش���ت ويونغ البحرين ملا بذل���وه من م�شاهمه 

فعال���ه يف جناح احل�شاب ط���وال ال�شنوات االأربع 
املا�شية.

ويعت���زم البن���ك تقدمي جوائ���ز نقدية اأعلى 
يف الع���ام اخلام�س م���ن ح�شاب ال���ربكات، حيث 
�شيلعن خ���الل �شهر �شبتم���رب 2019 عن الفائز 
باجلائ���زة النقدية الك���ربى وقدره���ا 300 األف 
دين���ار. كم���ا خ�ش�س جوائ���ز ربع �شنوي���ة قيمة 
كل منه���ا 100 األف دينار. اأم���ا بالن�شبة للجوائز 

ال�شهرية، ف�شوف تبل���غ 82 جائزة، حيث �شتبلغ 
اجلائ���زة النقدي���ة ال�شهري���ة الك���ربى 10 اآالف 
دين���ار وراتب �شهري  بقيم���ة 555 دينارا ملدة 
�شنة واح���دة، اإلى جانب 20 جائ���زة بقيمة 500 

دينار و60 جائزة بقيمة 300 دينار.
واأ�ش���اف املطاوعة “لقد عم���ل بنك الربكة 
على تطوير منت���ج “الربكات” منذ انطالقه قبل 
اأربعة اأعوام، لي�شل اإلى م�شتوى يلبي طموحات 

زبائننا الك���رام، ولُيمّك���َن الفائزين من حتقيق 
طموحاتهم عرب جوائز قيمة حر�شنا على تقدمي 
االف�ش���ل واالأ�شم���ل منها من خالل ه���ذا املنتج. 
لذل���ك ونحن يف عامنا الرابع من ح�شاب الربكات 
قمنا بزيادة ع���دد الفائزين �شهريا، اإ�شافة اإلى 
تق���دمي �رشائح متنوع���ة ت�شمل اجلوائ���ز الربعية 
الك���ربى واأُخ���رى �شهرية قيم���ة، وذل���ك اإر�شاًء 

لعمالئنا الكرام وتلبية ملتطلباتهم”.

“الملكية للجراحين” تستقبل دفعة جديدة من الطلبة

الشيف اإليطالي بيلني يقدم أشهى األطباق في “البراجوال”
في زيارته الرابعة للبحرين

عقدت الكلية امللكية للجراحني يف اإيرلندا 
- جامع���ة البحري���ن الطبية االأ�شب���وع االإر�شادي 
الط���ب  يف  جامع���ي  طال���ب   200 م���ن  الأك���ر 
والتمري����س. وقد مت تعريف الطلبة اجلدد على 
جوانب خمتلف���ة من احلياة الطالبية باإ�رشاف من 

موظفي اجلامعة وطلبة الدفعات ال�شابقة.
ويتم تنظي���م هذا احل���دث �شنويا ويهدف 
اإلى ت�شهي���ل انتقال الطلبة اجل���دد الى احلياة 
اجلامعية، م���ع االأخذ باالعتب���ار التحديات التي 
تفر�شها عليهم بيئة التعليم اجلديدة وكونهم 
ينتمون اإلى خلفيات ثقافية واجتماعية خمتلفة. 

ويتك���ون الربنامج م���ن فعالي���ات خمتلفة يتم 
خاللها تعريف الطلبة على الربامج االأكادميية، 
باالإ�شاف���ة اإل���ى منحه���م املجال للتع���رف على 

اأع�شاء الهيئة االإدارية واالأكادميية.
كما تتم اأي�ًشا االإجاب���ة على ا�شتف�شاراتهم 

املختلفة.
كم���ا ت�شم���ن االأ�شب���وع اأن�شط���ة وفعاليات 
تت�شم���ن التعري���ف مببن���ى ومراف���ق اجلامع���ة 
واخلدم���ات املتوف���رة، وحما����رشات اإر�شادي���ة 
ع���ن ط���رق التدري����س با�شتخ���دام االأ�شالي���ب 
باجلامع���ة،  املطبق���ة  احلديث���ة  التكنولوجي���ة 

كم���ا يتم تعري���ف الطلبة على برنام���ج االإر�شاد 
وخمتل���ف اجلمعي���ات والن���وادي املدرجة حتت 
ق�شم ال�شوؤون واالأن�شطة الطالبية، والعديد من 

االأن�شطة االأخرى.
جتذب الكلية امللكية للجراحني يف اإيرلندا 
– جامع���ة البحري���ن الطبية الطلب���ة من العديد 
م���ن اجلن�شي���ات املختلفة، التي ت�شم���ل اأوروبا 
واأمري���كا ال�شمالية وال����رشق االأو�شط، ملا متتاز 
به اجلامعة من �شمع���ة مرموقة يف خمتلف اأنحاء 

العامل.

التق���ت “البالد” م���ع ال�شيف االإيط���ايل ال�شهري 
ج���ني بيلني ال���ذي ي���زور البحرين للم���رة الرابعة يف 
مطع���م البرج���وال »la per gola« االإيط���ايل بفندق 
اخللي���ج، ودار احلديث حول م���ا �شيقدمه ال�شيف من 
جدي���د يف قائمة الطعام حيث ق���ال: “اأبحث من خالل 
احلديث الدائم مع زبائني ع���ن االإ�شافات املطلوبة 
لالأطب���اق املقدم���ة التي من ال����رشوري اأن يكون بها 
مل�ش���ة جدي���دة اأو نكه���ة مطلوبة، فنح���ن يف املطعم 
نقدم االأطباق االإيطالية املختلف اأنواعها التقليدية 
ولكن هذه املرة بنكه���ات اإ�شافية ومل�شات جمالية 
جدي���دة بحي���ث تتنا�شب م���ع الديك���ورات اجلديدة 

باملطعم”.
ومت تغي���ري ديكورات املطع���م االإيطايل لتكون 
م�شابه���ة الأح���د املطاعم ال�شه���رية مبدين���ة فريونا 
االإيطالي���ة ومت مزج ديكور املطع���م ليكون ذا طابع 
اإيطايل بلم�شات خليجية، اإذ ي�شم بع�س الزوايا التي 

تت�شابه مع رمال ال�شحراء وفقاعات مياه البحار.
واأ�ش���اف “اأ�شعى لتقدمي اأطباق جديدة تنا�شب 

ال���ذوق البحرين���ي ولك���ن يف نف����س الوق���ت ال تخرج 
عن الطابع االإيطايل وبالرغ���م من �شعوبة ذلك فيما 
ا اإذا كانت االإطباق اإيطالية  يتعل���ق بالطعام خ�شو�شً
وذل���ك الأن املطب���خ االإيط���ايل ي�شن���ف باأن���ه يحت���ل 
املرتبة االأولى ب���ني خمتلف املطابخ يف العامل لذلك 
يج���ب اأن تكون قائمة الطع���ام اجلديدة تتنا�شب مع 

االإطباق االإيطالية اجلديدة”.

وقال بيلن���ي “يجب العمل على تق���دمي اأطباق 
ذات مذاق �شهي ينا�شب كل االأذواق”. 

يذك���ر اأن مطع���م »la per gola« يق���دم جميع 
االأطب���اق االإيطالي���ة ال�شه���رية م���ن جن���وب و�شمال 
اإيطالي���ا ويت���م تخ�شي����س قائم���ة الطع���ام بح�شب 
املو�س���م نظ���ًرا لرتب���اط املطبخ الإيط���ايل مبوا�سم 

ح�شاد املكونات ال�شهرية.

“شرف دي جي” يقدم خصومات على األجهزة

“جنيد للعطور” تفتتح فرعها األول في الكويت

اأطلق���ت ����رشف دي جي �شت���ي �شنرت 
���ا تق���ّدم من خالل���ه اأقل  ���ا ترويجيًّ عر�شً
االأ�شع���ار واخل�شوم���ات اخلا�ش���ة عل���ى 
الكمبيوتر  واأجه���زة  املحمول���ة  الهواتف 
والكامريات وذلك لتقدمي اأف�شل خدمة 

للعمالء.
باالإ�شافة اإل���ى كل هذه اخل�شومات 
يق���ّدم ����رشف دي ج���ي لعمالئ���ه ق�شائم 

جمانية من عذاري لركوب املركبات.
واأي�ًشا مبلًغا م�شرتجًعا من بي والت 

5 دنان���ري، ويقدم خدمة التو�شيل جماًنا 
للتلفزيون���ات م���ن 65 بو�ش���ة فما فوق 
+ 6 اأ�شه���ر بدون فوائ���د من �شيتي بنك 
– �شتان���درد ت�شارت���ر- كري���دي ماك�س 
وماك�س والت، وتطبق ال�رشوط والأحكام.

هذه العرو�س جميًعا متوفرة يف �رشف 
دي ج���ي بجميع فروع���ه )�شيتي �شنرت- 

االإمناء مول – جممع �شيف املحرق(.
وف���رتة العر����س الرتويج���ي من 13 

�شبتمرب حتى 26 �شبتمرب 2018.

اأطلق���ت �رشكة جني���د للعطور فرعها 
االأول يف الكوي���ت وحتدي���ًدا يف التو�شعة 
اجلدي���دة م���ن املرحل���ة الرابع���ة مبجمع 

االفنيوز. 
واأ�شار املدي���ر التنفيذي فهد جنيد 
اإل���ى “اأن افتت���اح فرعن���ا االأول يف دولة 
الكويت ياأتي �شمن ا�شرتاتيجية ال�رشكة 
يف تلبي���ة رغب���ات حمبي عط���ورات �شيد 
جني���د عامل العريق���ة والرائ���دة يف جمال 
منطق���ة  يف  وجوده���ا  وتعزي���ز  العط���ور 
اخلليج العربي وال�رشق االأو�شط وت�شويق 
منتجاتنا الفريدة من نوعها بت�شميمات 
تراثي���ة وع�رشية مبتك���رة وتقدمي مزيج 
من �شفوة العط���ورات العربية والغربية 
التي تتمي���ز بخلطات خا�ش���ة جتمع بني 
العب���ق العربي ال�رشقي االأ�شيل والروائح 
الغربي���ة املبتك���رة، كما تتطل���ع ال�رشكة 
اإلى التو�شع وافتتاح ف���روع جديدة ومع 
ا�شتم���رار ال�رشك���ة يف تطوي���ر منتجاته���ا 

احلالي���ة وابت���كار اأخ���رى جدي���دة جت�ّشد 
ال���رتاث البحرين���ي االأ�شيل م���ع مل�شات 
ع�رشية بدق���ة متناهي���ة ومه���ارة عالية، 

لتعك�س االأناقة والرقي واالأ�شالة”.
وبدوره���ا، قال���ت مدي���رة العالقات 
العامة بال�رشكة ليلى البحراين اإن “ال�رشكة 
لها ب���اع طويل يف �شناع���ة العطور ولها 
اأك���ر م���ن 130 فرًعا ح���ول العامل ودول 
اخللي���ج، واالآن مع خطتن���ا للتو�شع اأكر 
افتتحن���ا فرعن���ا االأول يف الكويت، نزوالً 
عن���د رغب���ة زبائنن���ا م���ن جمي���ع �رشائ���ح 
املجتمع الكويتي، فقد كانت م�شاركتنا 
مقت�رشة على معار�س العطور املقامة يف 
ا واأن هذا الف���رع ي�شم كل  م����رشف �شنويًّ
اأنواع العط���ور املوج���ودة يف كل الفروع 
باالإ�شافة اإل���ى العطور اجلديدة التي مت 
���ا به���ذه املنا�شبة كعطر  اإطالقه���ا ح�رشيًّ
�ش���دى وغريها م���ن الهداي���ا التذكارية 

اخلا�شة باالفتتاح”.



بالتزامن مع احتفائها باملحّرق عا�صمًة للثقافة 
الإ�صالمية، ا�صتح�رضت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
يف املكتب���ة اخلليفي���ة م�ص���اء الأربع���اء املواف���ق 12 
�صبتم���ر 2018 امل�صهد الثقايف العربي الإ�صالمي يف 
اإفريقي���ا من خالل حما�رضة قدمه���ا اخل�رض عبد الباقي 
حمم���د، مدي���ر املرك���ز النيج���ري للبح���وث العربية، 
بح�ص���ور مدي���ر ع���ام الثقاف���ة والفن���ون ال�صيخة هال 
بنت حمم���د اآل خليفة وعدد من امل�صوؤولني بالهيئة، 
بالإ�صاف���ة اإل���ى نخب���ة م���ن ال�صخ�صي���ات الثقافي���ة 

والإعالمية.
وم���ن جانبه���ا، توّجه���ت ال�صيخة ه���ال اآل خليفة 
بال�صكر للخ����رض عبدالباقي حممد على جهوده القّيمة 
يف جمال ن����رض الوعي حول اأهمي���ة الثقافة وارتباطها 

بالتاريخ واملوقع اجلغرايف، كما عّرت عن �صعادتها 
با�صت�صافة املكتبة اخلليفية لهذه املحا�رضة القّيمة 
التي ت�صه���م يف رفع الوعي لدى املجتم���ع البحريني 

حول الو�صع الراهن للثقافة العربية والإ�صالمية. 
بدوره، اأبدى اخل����رض عبدالباقي اعتزازه بتقدمي 
حما����رضة ثقافي���ة يف مملكة البحري���ن، م�صيًدا بجهود 
هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآث���ار واهتمامها بتقدمي 
الرام���ج التوعوية الهادفة لتنوير املجتمع والرتقاء 

بفكر مكّوناته 
ث���م بداأ امُلحا�رض بتقدمي عر����ضٍ تناول عدًدا من 
املو�صوعات الرئي�ص���ة التي تدور حول فلك الثقافة 
وارتباطها مبفاهيم اللغ���ة ب�صكٍل اأ�صا�صي، يف اإ�صارة 
اإل���ى دور الإ�ص���الم يف ن�رض اللغة العربي���ة على م�صاحٍة 

اأك���ر م���ن خارطة العامل، كم���ا طرح امُلحا����رض ت�صاوؤًل 
ا ح���ول و�صع الثقافة العربي���ة يف خارج نطاق  جوهريًّ
البل���دان العربي���ة، اأج���اب عليه يف �صي���اق عر�صه من 
خالل ا�صتخال�صه لبع����ض ال�صمات التي متّثل قا�صًما 
م�ص���رًكا لو�صعية الثقافة العربية يف عدٍد من الدول 

الأفريقي���ة م�صت�صهًدا باملوؤ�ص�صات املعنية بالثقافة 
العربي���ة والإ�صالمية يف اإفريقيا كاملدار�ض واملعاهد 

واجلامعات.
كم���ا حت���ّدث عبدالباقي يف حما�رضت���ه عن جدلية 
العروب���ة والإ�صالم يف ال�صي���اق الأفريقي، مع الركيز 

على اجلزء اجلنوبي من القارة الأفريقية وما يتفاعل 
معه من موؤثرات داخلية وخارجية تلقي بظاللها على 

واقع الثقافة العربية يف القارة ب�صكل عام. 
ويف خت���ام املحا����رضة، ق���دم اخل����رض ع���دًدا م���ن 
التو�صي���ات الت���ي م���ن �صاأنه���ا النهو����ض بالثقافة 
العربي���ة يف اإفريقيا )جنوب ال�صح���راء(، من �صمنها 
تبن���ي روؤي���ة جديدة ت�صاه���م يف تعزيز ون����رض الثقافة 
العربي���ة يف اإفريقيا، و�رضورة وج���ود هيئة اأو جمل�ض 
لل�ص���وؤون الثقافي���ة العربية يف اإفريقي���ا، يجمع بني 
امل�صوؤول���ني العرب ونخبة من رم���وز الثقافة العربية 
م���ن بالد اأفريقية خمتلفة وم���ن تخ�ص�صات وتيارات 

عدة تتبع اجلامعة العربية.
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اأنهت الفنانة اأمل عرفة، قبل اأيام، ت�صوير برناجمها اجلديد »فيه 
اأمل« يف بروت، مل�صلحة قناة »لنا« ال�صورية، على اأن ينطلق الرنامج 
املنتظ���ر هذه الفرة، وهو برنامج حواري فن���ي اجتماعي ي�صتقبل اأبرز 
جنوم الوطن العربي ويدخل معهم يف نقا�صات وحوارات وجدانية حول 

املا�ص���ي واحلا�رض وامل�صتقبل. والرنامج من اإخراج جان حداد، للمنتج 
املنف���ذ اأحمد رم�صان، وقد ا�صت�صافت فيه اأمل عدًدا كبًرا من النجوم 
امل�رضي���ني وال�صوريني واللبنانيني ومنهم: دري���د حلام، منى وا�صف، 

لبلبة، اأمين زيدان، ر�صيد ع�صاف، جورج خباز.

مسافات

نادي النويدرات يختتم أسبوع معرضه الفني

اختتم ن���ادي النويدرات 
الريا�ص���ي والثقايف معر�صه 
الت�صكيل���ي الفن���ي اخلام�ض 
م���ن  العا����رض  الثن���ني  ي���وم 
 3 2018 مب�صاركة  �صبتم���ر 
فنان���ني وفنانت���ني وباأعمال 
فنية متنوع���ة بني الت�صكيل 
واخل���زف وال���راث مبجم���وع 

)42 عمالً(.
املعر����ض  زار  وق���د 
ع���دد كبر من رج���ال القرية 
ه���ذه  مقدري���ن  ون�صائه���ا، 

اجلهود وهذه الأعم���ال وخا�صة اأن الأعمال الفنية كانت متنوعة 
مم���ا اأعطى ملمًحا جديًدا واإ�صافة فني���ة قيمة، حيث بنّي الفنان 
عل���ي ال�صميخ ال���ذي زار املعر�ض ي���وم الفتت���اح انطباعه عن 
املعر����ض والأعمال الفنية قائالً: باأن���ه معر�ض ت�صكيلي ُملفت، 
جم���ع بني خرات فنية خمتلفة من الأجي���ال واملو�صوعات، كما 
اأن م�صارك���ة الفن���ان عبا�ض �رضحان كان له الأث���ر الأكر من دعم 
ه���ذا املعر�ض ملا ميلكه م���ن خرة وتقني���ة اأ�صافت للمعر�ض 
ا اأن تك���ون امل�صاركة من قبل فناين  روًحا جمالي���ة اأخرى، متمنيًّ

القرية وقناعاتها اأكر واأكرث عدًدا وقيمة. 
اأم���ا رئي����ض الن���ادي حممد علي جا�ص���م فقد اأك���د اأن عودة 
املعر�ض الفن���ي اخلام�ض باإطاللت���ه واأعماله الفني���ة املتعددة 
له���و فخر للن���ادي وترجمة مل���ا وعد ب���ه جمل����ض الإدارة من اأن 
الدورة اجلديدة �صين�صط فيه���ا النادي من كافة النواحي �صواء 
الريا�صي���ة اأم الجتماعي���ة اأم الثقافي���ة، واأن املبن���ى اجلدي���د 

ي�صاعدنا يف القيام بن�صاطات 
متعددة ومتنوعة.

دربا�ض  �صلمان  وحر�ض 
عل���ى اأن ي����رضح بالقول: كم 
املعر����ض  اإقام���ة  اأ�صع���دين 
بعد انقط���اع اإقامته ل�صنوات 
طويلة الذي ياأتي هذه املرة 
باإ�رضار من اإدارة النادي على 
الفنان���ني  وحر����ض  اإقامت���ه 
والفنان���ات من اأبن���اء القرية 
على امل�صارك���ة التي اأثمرت 
مع���رة  فني���ة  اأعم���ال  ع���ن 
باإبداع���ات �صهد لها من زار املعر�ض. ويف ختام ت�رضيحه اأ�صاف 
باإمكاني���ة ا�صتم���رار احت�صان الطاقات الفني���ة ودعمها وتوفر 
من���اخ الإبداع الالزم لها. اأما ابراهيم خامت رئي�ض النادي ال�صابق 
فق���د ب����نّ �أن ن�ساط �ملعر����ض �لفني كان م�ستم���رًّ� �أيام حتمل 
م�سئولية رئا�سة �لنادي، وكنت متابًعا لهذ� �لن�ساط بالذ�ت، �إذ 
يظه���ر الوجه الآخر اجلميل للقرية والن���ادي معا، مبديا اهتمامه 
باملعر�ض الفني اخلام�ض ومتابعته لكافة تطوراته. وقد اأ�صاف 
عل���ي �رضحان ع�صو اللجن���ة الثقافية والإعالم ب���اأن اللجنة �صوف 
ت�ص���ع كل اإمكانياتها يف خدمة النادي من الناحية الثقافية واأن 
جمل�ض الإدارة متعاون اإلى اأبعد احلدود من اأجل اأن تكون هناك 
ن�صاط���ات متعددة ومتنوع���ة يف النادي، واأن فك���رة اإعادة اإحياء 

املعر�ض الفني كانت اأول الأعمال يف جدول اللجنة.
يذكر اأن املعر�ض الت�صكيل���ي الفني اخلام�ض الذي ا�صتمر 

من 7 اإلى 10 �صبتمر، جاء بعد انقطاع لأكرث من ع�رض �صنوات.

محاضرة عنن مالمح الثقافة العربية اإلسالمية في إفريقيا

يوسف الحمدان:”صدى الصمت” إضافة في رصيد المسرح الخليجي
يو�صف  البحريني  امل�رضحي  الناقد  اأ�صاد 
احلمدان بامل�رضحية الكويتية “�صدى ال�صمت” 
للم�رضح  الدويل  القاهرة  مهرجان  يف  امل�صاركة 
اإن امل�����رضح��ي��ة متثل  ال��ت��ج��ري��ب��ي، ح��ي��ث ق���ال: 
امل�رضح  ر�صيد  يف  املتميزة  الإ�صافات  اإح��دى 
امل�رضحية  باللغة  كلمته  يف  م�صيًدا  اخلليجي”، 
وقد  العمري،  في�صل  الفنان  ميتلكها  التي 
العربية  امل�رضحية  الرهانات  اأح��د  باأنه  و�صفه 
كمخرج وكممثل، واأ�صاف اأن “�صدى ال�صمت” 
بالحرافية  متتاز  اإبداعية  م�رضحية  حالة  متثل 

العالية التي تذهب بعيًدا باأطروحاتها 
وم�صامينها. 

اللبناين  الناقد  اأ�صاد  كما 
عبيدو با�صا بالعمل امل�رضحي: 

ي��ق��وم  ج���م���ي���ل  “عمل 
التغريب  ف��ك��رة  على 

ب��ال��ت��غ��ري��ب 

والعبث، تعبًرا عن تقطع الأوا�رض وك�صف اللعبة 
امل�صاركة  اإل��ى  دع��وة  دون  من  اجلمهور  اأم��ام 
باللعبة، والأبرز يف العر�ض حلظات اللعب على 
“الغروتي�صك” اأو ت�صخيم الأداء، بح�صور قائد 
ومو�صيقى  الدراماتورغ،  املن�صة  على  اللعبة 
العر�ض،  بهواء  امل�صغولة  امل��وؤث��رات  من  حية 
امل�صاهد  ب��ني  ال��ت��داخ��ل  على  ي��ق��وم  واإخ����راج 
واإعادة بع�صها، الكثر من بري�صت والكثر من 

اآرابال ويون�صكو”.
التون�صي  امل�رضحي  الناقد  قال  جانبه،  من 
م�رضحية  جتربة  اأم��ام  نحن  امليموين:  حممد  د. 
ولعل  العربي،  امل�رضح  ر�صيد  يف  اإ�صافية 
القا�صمي  بجائزة  ال�صمت”  “�صدى  فوز 
لأف�صل عر�ض يف مهرجان امل�رضح العربي 
وقيمتها  مكانتها  على  دل��ي��ل  خ��ر  ه��و 
الفنية والحرافية العالية يف التعامل مع 
ير�صخ  مما  وم�صموًنا،  �صكال  امل�رضح 
الكويت،  يف  امل�رضح  وقيمة  مكانة 
الكويتي  امل�����رضح  ف��رق��ة  ��ا  واأي�����صً
التي باتت بعرو�صها خر �صفر 

للم�رضح يف الكويت.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق���ال 
اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 

ال�صلمان  اأحمد  الفنان  الكويتي  امل�رضح  فرقة 
عن املهرجان: “ميثل مهرجان القاهرة للم�رضح 
الإبداع  مع  متجدًدا  موعًدا  والتجريبي  املعا�رض 
عر  املهرجان  يقدم  حيث  العاملي،  امل�رضحي 
اختيارات عالية امل�صتوى اأهم الأعمال امل�رضحية 
حمطة  ميثل  مما  العامل،  اأنحاء  يف  قدمت  التي 
وال��دويل  العربي  امل�رضح  م�صرة  يف  اأ�صا�صية 
وفر�صة حقيقية لتقدمي اإبداعات �صناع امل�رضح 
حوار  يف  العامل  اأنحاء  يف  لزمالئهم  الكويت  يف 
فني عايل امل�صتوى. وتابع قوله: “لقد ا�صتطاع 
يوؤكد ح�صوره وب�صمته عر تلك  اأن  املهرجان 
الخ��ت��ي��ارات  ��ا  واأي�����صً املتميزة،  ال�صتمرارية 
الندوة  اإلى  اإ�صافة  امل�صتوى،  العالية  الفنية 

الفكرية التي �صتناق�ض 
ج��م��ل��ة م���ن ال��ق�����ص��اي��ا 
م�����ص��رة  امل���ح���وري���ة يف 

ا”. امل�رضح عربيًّا ودوليًّ
وك���ان���ت م�����رضح��ي��ة 
ال�صمت”،  “�صدى 
�صالة  على  قدمت  قد 
الفنانة القديرة �صميحة 

اأي���وب يف امل�����رضح ال��ق��وم��ي ب��ال��ق��اه��رة �صمن 
املعا�رض  للم�رضح  ال��ق��اه��رة  مهرجان  ع��رو���ض 
 20 حتى  عرو�صه  تتوا�صل  ال��ذي  والتجريبي 

اجلاري.
ي�صار اإلى اأن فرقة الكويتي كانت قد فازت 

عر�ض  اأف�صل  بجائزة 
مهرجان  يف  م�����رضح��ي 
يف  ال��ع��رب��ي  ال�صباب 
م�رضحية  عن  الكويت 
وح�صدت  “عط�صة”، 
اأي�ًصا بجائزة مهرجان 
امل�����رضح��ي،  الأردن 
وت�صتعد لتلبية دعوة 
ر�صمية للم�صاركة يف مهرجان “الدن” ب�صلطنة 
عمان. كما حققت الفرقة اأف�صل عر�ض م�رضحي 
امل�����رضح��ي ع��ن م�رضحية  ال��ك��وي��ت  م��ه��رج��ان  يف 
مهرجان  يف  الكويت  �صتمثل  التي  “الرحمة”، 

الأردن امل�رضحي يف نوفمر املقبل.
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“القاهرة التجريبي” 
يكّرم السعداوي

تقديًرا ل����دوره الري����ادي يف امل�رسح 
التجريب����ي على م�شت����وى اخلليج، يكّرم 
للم�����رسح  ال����دويل  القاه����رة  مهرج����ان 
التجريب����ي يف دورت����ه ال����� 25 “اليوبيل 
الف�ش����ي” امل�رسح����ي البحرين����ي القدير 
مبنح����ه  وذل����ك  ال�شع����داوي،  عب����داهلل 
واملع����روف  باملنا�شب����ة،  ميدالي����ة 
املخرج����ن  اأه����م  م����ن  ال�شع����داوي  اأن 
امل�رسحي����ن البحريني����ن، ح�ش����ل على 
جائ����زة االإخ����راج يف مهرج����ان القاه����رة 
التجريب����ي ع����ن م�رسحيت����ه )الكمام����ة( . 
ال�ش����واري،  ع�ش����و موؤ�ش�����س يف م�����رسح 
اإ�شافة اإلى اأنه �شارك يف تاأ�شي�س فرقة 

م�����رسح ال�شد يف قط����ر وم�����رسح ال�شارقة 
الوطني يف دولة االإمارات، بداية دخوله 
املج����ال كانت منذ منت�ش����ف ال�شتينات 
وكانت التجربة االأول����ى للفنان عبداهلل 
ال�شعداوي ه����ي م�رسحية ق����ام بتاأليفها 
وهي م�رسحية )احلمار وم�شقلة االإعدام( 
وق����ام باإخراجه����ا الفنان جم����ال ال�شقر 
حتت عن����وان )موؤل����ف �ش����اع يف نف�شه( 
وذلك بعد اإدخال بع�س التعديالت على 
الن�����س، وبعده����ا التحق بفرق����ة امل�رسح 
املح����رق  مدين����ة  ال�شعب����ي يف  االحت����اد 
لي�ش����ارك يف اأول عم����ل م�رسح����ي تقدمة 

الفرقة حتت عنوان “انتيجون”.

أحداث

تط���راأ بع����س امل�ش���كالت املالي���ة اأو 

التدخن ي����رس ب�شحة اأطفالك وي�شّبب 
ا. لهم اأمرا�شً

اليوم. 
ال تعدم اأي طريقة لرتّفه عن نف�شك. 

ا. مفيدة جدًّ
لديك قدرة على اإقناع االآخرين بوجهة 

العمل.
يب���دو اأن���ك ت�شع���ر بي���وم م���ن ع���دم 

اال�شتقرار.
ال ت�شت�شلم اأمام البدانة وال ت�رسف.

الهواج�س.
خفيف���ة  ريا�شي���ة  متاري���ن  ممار�ش���ة 

اأجواء العمل اجليدة منا�شبة لتحركاتك 
واأفكارك.

ي�شع���ك الي���وم اأم���ام خي���ار �شعب يف 

الناق�ش���ة  اخلط���وات  عل���ى  تق���دم  ال 
�شحيًّا.

اجنز عمل���ك ب�شكل اأ�رسع مم���ا تقوم به 
حاليًّا 

نظرك. 
علي���ك اأن تك���ون اأك���ر ق���وة وحما�ًشا 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

15 سبتمبر

1882
الربيطانية  القوات   
حتتل القاهرة وتنفي 
اأح���م���د ع���راب���ي اإل���ى 

جزيرة �شيالن.

1894
يلحقون  اليابانيون 
ب���ال�������ش���ن ه���زمي���ة 
ع�����ش��ك��ري��ة ك��ب��رة يف 

معركة بينغ يانغ.

 1912
البلقان  ح��رب  ان��دالع 
االأولى بن تركيا من 
جهة و�رسبيا وبلغاريا 

من جهة اأخرى.

 1928
ال��ربي��ط��اين  الطبيب 
فلمنج  األ��ك�����ش��ن��در 

يكت�شف البن�شلن.

 1935
ال����زع����ي����م ال����ن����ازي 
ي�شدر  هتلر  اأدول���ف 
جمموعة من القوانن 
ال��ع��ن�����رسي��ة ع��رف��ت 
ب����ا�����ش����م ق����وان����ن 
ن�������ورم�������ربغ ال���ت���ي 
ت�����ش��م��ن��ت ح���رم���ان 
ال����ي����ه����ود االأمل�������ان 
م���ن ح���ق امل��واط��ن��ة 
ال�شليب  علم  وتبني 
امل����ع����ق����وف ���ش��ع��ار 
ر����ش���م���ي الأمل���ان���ي���ا 

النازية.

1952
توافق  املتحدة  االأمم 
على �شم اإريرتيا اإلى 
انتهاء  بعد  اإثيوبيا 
الربيطانية  االإدارة 

لها.

في مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي الرابع

لجنة التقييم تطلع على عروض الفرق المرشحة

الرويعي إلى “القاهرة التجريبي”

توا�ش���ل اللجن���ة املنظمة العلي���ا ملهرجان 
جائ���زة خال���د بن حم���د للم����رسح ال�شباب���ي الرابع 
لالأندي���ة الوطني���ة واملراك���ز ال�شبابي���ة ول���ذوي 
العزمي���ة، حت�شراته���ا االإعدادي���ة قب���ل انطالق 
الفعالي���ات حت���ت رعاي���ة النائ���ب االأول لرئي�س 
املجل����س االأعل���ى لل�شب���اب والريا�ش���ة رئي����س 
االحتاد البحريني الألعاب القوى الرئي�س الفخري 
لالحتاد البحرين���ي لريا�ش���ة ذوي العزمية �شمو 
ال�شي���خ خال���د بن حم���د اآل خليف���ة ، والذي يقام 
بتنظيم وزارة �ش���وؤون ال�شباب والريا�شة، وذلك 
خ���الل الف���رتة من 1 لغاي���ة 15 اأكتوب���ر املقبل، 
حي���ث ياأتي هذا املهرجان �شمن مبادرات �شموه 
الداعمة لل�شباب يف املجالن الثقايف واالإن�شاين.

 مواصلة التقييم
وت�شتمر جلنة ق���راءة الن�شو����س والتقييم 
يف عملي���ة تقيي���م العرو�س املقدم���ة من الفرق 
امل�شاركة، وذل���ك بعد االإطالع عل���ى التفا�شيل 
“العرو����س  ع���رب  به���ا  املتعلق���ة  املختلف���ة 
التجريبي���ة” التي تق���ام لكل فري���ق على �شالة 

النهام مبركز املحرق ال�شبابي النموذجي.

 35 مشاركة 
 35 الرابع���ة  لل���دورة  امل�ش���اركات  بلغ���ت 
م�شاركة من خمتلف املراك���ز ال�شبابية والنوادي 
الوطني���ة اإ�شاف���ة اإل���ى جمعي���ات ذوي العزمية 
حيث تاأه���ل منها ملرحلة امل�شاه���دة 22 عر�شا، 
وقام���ت جلنة قراءة الن�شو�س يف املرحلة االأولى 
بتقييم الن�شو�س املقدمة من الفرق امل�شاركة 

يف املرحل���ة االأول���ى ث���م م�شاهدة 
للف���رق  عر�ش���ا   21 وتقيي���م 
املختلف���ة املتقدم���ة واملر�شح���ة 
اإذ مت  املهرج���ان،  للم�شارك���ة يف 
اختي���ار 12 فريق���ا طبق���ا لالئحة 
التنظيمي���ة للم�شابقة التي تن�س 

عل���ى اأن تكون امل�شابقة بن 12 عر�س م�شارك، 
حي���ث تاأهلت الف���رق الفرق التالي���ة للم�شابقة: 
مرك���ز �شباب ال�شاخ���ورة )م�رسحي���ة XO(، مركز 
�شب���اب مدين���ة عي�شى )م�رسحية ك���وت 6(، نادي 
مدين���ة عي�ش���ى )م�رسحية ع���وٌد على ب���دء(، نادي 
توبل���ي )م�رسحي���ة رب���ع م�شه���د(، مرك���ز �شب���اب 
القاد�شي���ة )م�رسحية خمل�شو����س(، مركز �شباب 
مدينة حم���د )م�رسحية احرتام���ي للحرامي(، نادي 
االأهل���ي )م�رسحي���ة �شيج���ار(، ن���ادي الب�شيت���ن 
)م�رسحي���ة الوكر(، ن���ادي النجم���ة )م�رسحية احلب 
والهوى(، مركز �شباب الزالق )م�رسحية �شاللوه(، 
نادي احلالة )م�رسحية حت���ت االأر�س(، املوؤ�ش�شة 
Neg -  للوطني���ة خلدمات املعاق���ن )م�رسحية

.)tive

  

الزيارات اإلرشادية
قامت جلنة قراءة الن�شو�س والتقييم بعدد 
من الزي���ارات للوق���وف لالإطالع عل���ى تدريبات 
الفرق املتقدمة للم�شاركة، وذلك بهدف تقدمي 
االإر�شادات واملالحظات الفنية، والتي ت�شهم يف 
تطوير العرو����س. وتاأتي الزي���ارات االإر�شادية، 
به���دف عك�س �ش���ورة اإيجابية بدرج���ة اأكرب على 
العرو����س املتقدم���ة للم�شارك���ة، ث���م موا�شلة 
الزي���ارات االإر�شادي���ة للعرو����س املتاأهل���ة بعد 
عر�س التقييم وذلك للنهو�س بجودة العرو�س 
امل�رسحي���ة واكت�شاب اخلربات. ي�شار اإلى اأن جلنة 
ق���راءة الن�شو����س والتقييم يرتاأ�شه���ا االأ�شتاذ 
ح�شن عبدالرحي���م وت�شم االأع�شاء: جمال ال�شقر 

وجمعان الرويعي وطاهر حم�شن. 

 إضافات نوعية
وت�شه����د ن�شخ����ة هذا الع����ام تط����ورا ملحوظا يف 
التح�ش����رات العامة والفعالي����ات امل�شاحبة، وذلك 
عرب اإطالق حزمة من الور�����س التح�شرية والندوات 
التي م����ن �شاأنه����ا تعزي����ز مه����ارات امل�شاركن مبا 
ينعك�����س اإيجاب����ا عل����ى القيم����ة الفني����ة للعرو�����س 

امل�شاركة.

 مبادرات متنوعة
ي�شار اإل����ى اأن مهرجان خالد ب����ن حمد للم�رسح 
ال�شبابي ياأتي كواحدة من املبادرات التي يرعاها 
�شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة دعما لل�شباب 
البحرين����ي يف املج����ال الثقايف، كما وج����ه �شموه يف 
الن�ش����خ ال�شابق����ة اإل����ى م�شارك����ة ذوي العزمية يف 
املهرج����ان، لي�شف����ي �شم����وه لفت����ة اإن�شانية على 
الفعالي����ة الت����ي ت�شه����د م�شارك����ة ع����دد كبر من 

ال�شباب البحريني من اجلن�شن.

م����رسح  اإدارة  جمل����س  رئي����س  غ���ادر 
ال�شواري الفنان خالد الريعي اإلى القاهرة، 
وذلك حل�ش���ور فعاليات مهرج���ان القاهرة 
ال���دويل للم����رسح التجريب���ي واملعا����رس، يف 
دورته ال�25، الذي ي�شتمر حتى يوم 21 من 
�شبتمرب احلايل. وت�شارك يف املهرجان فرق 
م�رسحية من م�رس و�شوريا والعراق والكويت 
واملغ���رب  وتون����س  وفل�شط���ن  واالأردن 
واالإم���ارات و�شوي����رسا والربازي���ل وجورجيا 
واملك�شي���ك  وال�ش���ن  ورو�شي���ا  وبولن���دا 

واإيطاليا.

وتق���ام العرو����س على م�ش���ارح “الغد 
وميام���ي  والهناج���ر  والبال���ون  وال�ش���الم 

ومرتوبول ومركز االإبداع” بدار االأوبرا.
وبجان���ب العرو����س امل�رسحي���ة ي�شم���ل 
برنام���ج املهرج���ان ور�س عم���ل يف التمثيل 
والرق����س امل�رسح���ي والكتاب���ة اإ�شافة اإلى 
موؤمت���ر فك���ري بعنوان “فل�شف���ات اجل�شد” 
يتناول ثالثة حماور هي اجل�شد بن املمثل 
واملتفرج واجل�ش���د ك�شاحة �رساع اأيدولوجي 
واجل�ش���د يف امل�رسح بن املنظ���ور االأخالقي 

واالجتماعي.

وك���رم املهرج���ان يف افتت���اح دورت���ه 
امل�رسح���ي  الكات���ب  والع�رسي���ن  اخلام�ش���ة 
االأمرك���ي م���ن اأ�شل �شين���ي ديفيد هرني 
ه���واجن، وم�شمم���ة الرق�ش���ات ال�شنغالي���ة 
جرم���ن اأكوجن���ي، والناقد االأمل���اين هانز 
ثيزليم���ان، واالأكادميي���ة االأملانية جابرييل 
براند�شترت، واملخرج���ة االإيطالية، فلوريانا 
فرا�شيتو، واملمث���ل امل�رسي عزت العاليلي 
اإ�شاف���ة اإل���ى ا�ش���م م�شمم الدم���ى امل�رسي 
الراح���ل ناج���ي �شاك���ر، والبحرين���ي عبداهلل 

ال�شعداوي.

المخرج سلطان 
خسروه يعود 

بحكايات صغيرة
ك���ام���را  دارت 
امل�����خ�����رج ���ش��ل��ط��ان 
خ���������رسوه، ل��ت�����ش��وي��ر 
اأح�����������داث ال�����درام�����ا 
)حكايات  االجتماعية 
تاأليف  من  �شغرة(، 
عبداملح�شن  الكاتب 
ومب�شاركة  الرو�شان، 
نخبة من جنوم الدراما 
التمثيل.  يف  اخلليجية 

تلفزيون  �شا�شة  عرب  قريًبا  العمل  عر�س  املقرر  وم��ن 
الكويت. خ�رسوه، الذي عاد اأخًرا للوقوف خلف الكامرات، 
بعد غياب اأربع �شنوات، قال يف ت�رسيحات اإعالمية اإن العمل 
ا�شتفزه ليت�شدى  الذي  االأمر  ينطوي على فكرة جديدة، 
ق�ش�س  جمموعة  من  يتكون  امل�شل�شل  اأن  اإلى  الفًتا  له، 
ق�شرة تقع يف ثنائية وثالثية وخما�شية و�شباعية، وكل 
“حالة حنان” و”عري�س  اأ�شماء خمتلفة، منها:  منها حتمل 

ليلة خمي�س” و”م�شاوي اأكلها الذيب” وغرها.
وحول االإطار العام لالأحداث، اأو�شح خ�رسوه اأنها تدور 
حول “مو�شوعات اجتماعية متَّت معاجلتها بحرفية عالية 
والرتاجيدي،  الكوميدي  منها  درامية خمتلفة،  قوالب  يف 
العمل  ينال  اأن  اأتطلع  خمتلفة.  زمنية  حقب  بن  لننتقل 
الفنانن،  م��ن  نخبة  م�شاركة  ظ��ل  يف  اجلمهور،  اإع��ج��اب 
اأحمد، هنادي  الردهان، عبر  منهم: زهرة اخلرجي، جمال 
من  كبرة  جمموعة  جانب  اإل��ى  ع��ب��داهلل،  م��ي  ال��ك��ن��دري، 
اال�شتعانة  اأم��ام  الباب  فتحنا  حيث  ال�شباب،  الفنانن 
بوجوه جديدة من خريجي املعهد العايل للفنون امل�رسحية 

الذين نراهن عليهم”.
وحول ما ا�شتفزه يف هذا العمل للعودة جمدًدا للدراما، 
اأن تكون عودته مثمرة،  اأنه كان حذًرا وحري�ًشا على  اأكد 
مبيًنا: “اأن تقدم خم�س ق�ش�س خمتلفة القوالب يف عمل 
الأي  م�شتفز  لكنه  على �شعوبة،  ينطوي  اأمر  واحد، فذلك 

فنان”.
الن�شو�س  اأرف�س  ال�شخ�شي  ال�شعيد  “على  وتابع: 
للم�شاهد،  قيمة  تقدم  التي  تلك  عن  واأبحث  ال�شهلة، 
من  ب�شيطة  االأعمال  اأغلب  اأ�شبحت  االأخ��رة  الفرتة  ويف 
�شغرة(  )حكايات  مييز  فيما  وامل�شمون،  ال�شكل  حيث 
امل�شاهد عند عر�س  ما �شيلم�شه  االإنتاجي، وهذا  ال�شخاء 

امل�شل�شل.

• املخرج خ�رسوه	

• الرويعي	
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األخيرة

�إغالق “مريب” ملر�شد ف�شائي �شهري

�لعثور على جموهرة هتلر يف قاع بحرية يف �لنم�شا

�أردوغان و”�لق�شر �لطائر”.. “ب�شاعة متيم” حتدث جدال برتكيا

قرر مكت���ب �لتحقيقات �لفيدر�يل �لأمريكي )�إف بي �آي( ب�ض���كل مفاجئ، �إخالء مر�ضد ف�ضائي يف 
�لولي���ات �ملتحدة دون �إبد�ء �أي �أ�ضباب، يف و�قعة �أحي���ت نظريات “�لكائنات �لف�ضائية”، فيما رجحت 
تقارير باأن علماء �ملر�ضد “ر�أو� ما ل جتب روؤيته”. �ملر�ضد �لذي يقع يف ولية نيو مك�ضيكو قرب موقع 
“ح���ادث روزوي���ل” �ل�ضهري، ويخت�س بدر��ضة �ل�ضم�س لن يقوم ب���دوره من جديد، بعدما �أر�ضل مكتب 
�لتحقيق���ات عمالءه �إلى هناك �لأ�ضبوع �ملا�ضي ب�ضكل �رسي، و�أمرو� �لعاملني بالرحيل و�أغلقو� �ملنطقة 
�لت���ي يقع بها �ملر�ضد ب�ض���كل كامل. وح�ضب �ملوقع �لر�ضمي ملر�ض���د “�ضن�ضبوت �ضولر”، فاإن قر�ر 

�لإغالق جاء ب�ضبب “ظروف غري متوقعة”، فيما �ضيبقى �ملر�ضد مغلقا “حتى �إ�ضعار �آخر”.
ويع���ود “حادث روزويل” �إلى �لع���ام 1947، عندما حتطم منطاد بولية نيومك�ضيكو، وقال �جلي�س 
�لأمريك���ي وقتها �إن���ه كان خم�ض�ضا لر�ضد �لطق�س، لك���ن نظريات عدة �أ�ضارت �إل���ى �أن �حلادث �ضببه 

�ضقوط مركبة تابعة ملخلوقات ف�ضائية على الأر�ض.

 وجد غريهارد �ضاونر �لذي يجمع تذكر�ت نازية و�أ�ضياء قدمية، خامت �أدولف هتلر يف قاع 
بحرية توبليت�س يف �لنم�ضا. ووفقا له لقد بحث عن �خلامت �أكرث من 60 عاما.

وذك���رت د�يلي �ضت���ار �أن �ملجوهرة �لف�ضية كتب عليها ��ض���م هتلر ويف �جلهة �لد�خلية 
تاريخ ولدته 20 �أبريل 1889 ونق�س يف �لأعلى جمجمة.

ووفقا ل�ضاونر، �خلامت من جمموعة هتلر �مل�رسوقة، �لتي تنت�رس يف جميع �أنحاء �أوروبا.
وغا����س �ضاونر يف �لعام 1959 يف ق���اع بحرية توبليت�س مع �أ�ضدقائ���ه، وعرث هناك على 
72 ملي���ون جني���ه �إ�ضرتليني بعمل���ة بريطانية مزيفة تعود �إلى �حلقب���ة �لنازية. ومل يتوقف 
عن���د ه���ذ�. وحتتوي جمموعته �خلا�ض���ة على تذكار�ت و�إ�ض���ار�ت نازي���ة، و�أ�ضلحة ومتفجر�ت 
��ضتخدم���ت خ���الل �حلرب �لعاملية �لثانية. وقد فتح �ضاونر متحف���ا خا�ضا به من �أجل �حلفاظ 

على �كت�ضافاته.

�ل����وق����ت  يف 
�لذي ل يتوقف فيه 
�ل��رئ��ي�����س �ل��رتك��ي 
مو�طنيه  ح��ث  ع��ن 
�إجر�ء�ت  �تباع  على 
و�لدخ��ار  للتق�ضف 
�لأزم��������ة  ظ�����ل  يف 
�لتي  �لقت�ضادية، 
ت��ع�����ض��ف ب��ال��ب��الد، 
طيب  رج��ب  تلقى 

�أمري دولة قطر  �أردوغ��ان، طائرة خا�ضة، تقرتب قيمتها من ن�ضف مليار دولر، مقدمة من 
“Kokpit.aero” �أن متيم قدم هذه  �لإخباري  �آل ثاين. وذكر �ملوقع  �ل�ضيخ متيم بن حمد 
�هتماما  �لرتكي  �لرئي�س  �أب��دى  �أن  بعد  برتكيا”،  و�لثقة  لأردوغ���ان  “حبه  لإظهار  �لهدية 

بالطائرة، وهي من طر�ز بوينغ 8-747.
وكان���ت �لطائرة، �ملزودة ب���� 76 مقعد� و�ضبع غرف نوم وقاعت���ني لال�ضتقبال، معرو�ضة 
للبي���ع ب�ضع���ر 400 مليون دولر تقريبا، قب���ل 3 �ضنو�ت فقط، عندم���ا ��ضرتتها قطر يف �لعام 
2015. ومل يقدم �ملوقع �لرتكي مزيد� من �ملعلومات عن هذه �لطائرة �لفاخرة، �لتي تقدمها 
قطر يف وقت تعاين فيه �أزمة مالية �ضخمة، خا�ضة بعد �أن �أبقت وكالة “�ضتاندرد �آند بورز”، يف 

.”-AA“ آخر تقرير لها، على نظرتها �ل�ضلبية لالقت�ضاد �لقطري عند م�ضتوى�
و�أث���ار و�ضول �لطائرة �إلى مدينة �إ�ضطنب���ول، �نتقاد�ت للحكومة ب�ضبب �مل�رسوفات �لتي 
�ضت�ضتنفذها م���ن خزينة �لدولة جر�ء �ضيانتها. ونقلت �ضحيف���ة “�أحو�ل” �لرتكية عن �لنائبة 
بح���زب �ل�ضع���ب �جلمهوري، ح���زب �ملعار�ض���ة �لرئي�ضي يف �لب���الد، غمزة تا�ضج���ي، قولها �إن 

�أردوغان ��ضرتى ما و�ضفته ب� “�لق�رس �لطائر” من قطر �لتي عر�ضته للبيع موؤخر�.

 Social
media

�نهيار �شخري على 
�شاطئ يعج بال�شياح

�أظه���ر مقطع فيديو، نقلته �ضحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية، حلظة مروعة عا�ضها �ضياح 
بريطاني���ون يف �أحد �أ�ضهر �ل�ضو�ط���ئ يف �ليونان. وقال �مل�ضدر �إن �ضاطئ نافاجيو �ل�ضهري يف 
�ليون���ان �ضهد �نهي���ار� �ضخريا كبري�، �أدى �إلى �إ�ضابة �أكرث م���ن 7 �أ�ضخا�س. وير�ضد �لفيديو 
�ضق���وط اأطنان من ال�ضخور عل���ى �ضاطئ �ضياحي مكتظ يف جزي���رة زاكينثو�ض اليونانية، مما 
�أدى �إل���ى ف���زع وخوف كبري يف �ضفوف �مل�ضطافني. وقالت ليني���ت بريدجز )58 عاما(، �لتي 
كان���ت يف �مل���كان، �إن �ضوت �لنهيار كان “قويا”، م�ضيف���ة �أن “كمية �ل�ضخور �لتي �ضقطت 
ل ت�ض���دق”. وو�ضفت �لأجو�ء ب�”�لفو�ضى”، حيث قالت �إن “�جلميع رك�ضو� للنجاة باأنف�ضهم 

وباأطفالهم.. �عتقدنا يف �لبد�ية �أن ت�ضونامي وقع بفعل �لرتطام �لقوي لل�ضخور بالبحر”.

�الأناقة تذهب �إلى �ل�ش��ريك يف ختام �أ�ش��بوع نيويورك لالأزياء 
�جلاهزة �خلا�شة بربيع و�شيف 2019.

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

اجتاحت أمطار غزيرة ورياح 
وفيضانات تسبب فيها اإلعصار 

“فلورنس” واليتي نورث وساوث 
كاروالينا، فجر أمس الجمعة، 

فيما تحرك اإلعصار باتجاه الساحل 
األميركي، معرضا ماليين 

األشخاص الذين يقيمون في 
مساره ألمطار يصل منسوبها 

لمستوى قياسي.

�لطق����س ح���ار 
ورطب �أحيانا.

�لرياح متقلب���ة  �لجتاه من 5 �إلى 
10عق���د. ولكنها �رسقية بوجه عام من  

10�إلى 15عقدة �أحيانا.

�رتف���اع �ملوج من ق���دم �إل���ى 3 �أقد�م. درج���ة �حلر�رة 
�لعظمى: 42م و�ل�ضغرى: 31م، �لرطوبة �لن�ضبية �لعظمى: 

90 %  و�ل�ضغرى: 35 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �لإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�س �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�ضدر عن د�ر �لبالد لل�ضحافة و�لن�رس و�لتوزيع 

  للتو��ضل مع ق�ضم �لعالنات : �ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            �ل�ضرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ض�ضة �لأيام للن�رس

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 4:03
الظهـر:11:33
العصــر: 3:02
المغرب: 5:43
العشاء: 7:13

مواقيت 
الصالة

الأول مرة... �شعوديات يعملن م�شاعد�ت طيار
�أعلن���ت �رسك���ة “ط���ري�ن نا����س” �ل�ضعودي���ة، 
ومقرها �لريا����س، عزمها توظيف ن�ضاء �ضعوديات 
للعم���ل كم�ضاعد�ت طيار وم�ضيفات للمرة �لأولى، 
وذل���ك بعد �أ�ضهر م���ن �إ�ضد�ر ق���ر�ر ي�ضمح للن�ضاء 

بقيادة �ل�ضيار�ت يف �ململكة.
�لتكلف���ة  ذ�ت  نا����س”،  “ط���ري�ن  وك�ضف���ت 
�ملنخف�ضة، �خلمي�س ع���رب �ضفحتها �لر�ضمية على 

موق���ع “تويرت”، �أنها �رسع���ت يف تلقي �لطلبات من 
�ضعوديات ل�ضغر �لوظائف.

وقال���ت يف بي���ان: “حر�ضا عل���ى توفري فر�س 
ممي���زة يف قط���اع �لط���ري�ن، ي����رس طري�ن نا����س �أن 
يعل���ن فتح باب �لقبول بربنامج طياري �مل�ضتقبل 

لل�ضعوديات”.
وم���ن بني ال����رشوط الت���ي ت�ضرتطه���ا ال�رشكة: 

ح�ض���ول �ملتقدمة عل���ى �ل�ضه���ادة �لثانوية �لعامة 
كح���د �أدن���ى، و�أن يك���ون يف ر�ضيدها عل���ى �لأقل 
240 �ضاعة طري�ن، منها 25 �ضاعة على �لطائر�ت 
ذ�ت �ملحرك���ني.  وقال �ملتح���دث �لر�ضمي با�ضم 
ط���ري�ن نا����س، �أحم���د �مل�ضين���د، لوكال���ة فر�ن�س 
بر����س، �إن “عدد �ملتقدم���ات يف �أقل من 24 �ضاعة 
لربنامج طياري �مل�ضتقبل لل�ضعوديات بلغ 1000 

طل���ب تقدمي”. و�أ�ض���اف “�أما بالن�ضب���ة لربنامج 
�مل�ضيفني �جلويني لل�ضعوديني و�ل�ضعوديات، 
بلغ عدد �لطلبات �لتي ��ضتلمناها 3000 طلب”.

وتاأتي هذه �خلطوة، بعد �إعالن �رسكة طري�ن 
�أخ���رى تدعى”فالي �أدي���ل”، �لأ�ضب���وع �ملا�ضي، 
�أنها ت�ضتقبل طلبات من �ضعوديات للعمل �ضمن 

طاقم �لطائرة.

حممود يا�ش��ن يعتزل 
�لفن نهائيا

ب��ن  ترب��ط  در��ش��ة 
�خلبز و�الكتئاب

معلمة ترتدي مالب�شها 
ملدة 100 يوم

قرر �ملمث���ل �مل�رسي، حمم���ود يا�ضني، 
�عت���ز�ل �لف���ن و�لتمثي���ل، ب�ضب���ب ظروف���ه 

�ل�ضحية.
و�أعلن���ت �ملمثل���ة، ر�ني���ا يا�ض���ني، �بنة 
�ملمثل �ل�ضه���ري، خرب �عت���ز�ل و�لدها للفن 
ب�ض���كل نهائي، وقالت �إن���ه �كتفى مبا قدمه 
م���ن �أعمال �ضينمائي���ة وتلفزيونية وم�رسحية 
و�إذ�عية عل���ى مد�ر م�ض���و�ره �لفني، بح�ضب 
�ضحيف���ة “�لوطن” �مل�رسية. و�أو�ضحت ر�نيا 
يا�ض���ني، �أن و�لده���ا )77 عام���ا( “لن يقوى 
عل���ى �لعمل جمدد� ب�ضب���ب ظروفه �ل�ضحية، 
ول�ضيم���ا �أن �لتمثيل يتطلب جمهود� يفوق 

طاقته و�ضحته يف �لوقت �حلايل”.

وج���د باحث���ون، يف در��ض���ة حديث���ة، �أن 
�لغلوتني، وه���و مركب بروتيني ي�ضكل 80 
% م���ن بذرة �لقمح، ميكن �أن يجعل �لنا�س 
مكتئبني �أو متعبني، وفق ما نقلت �ضحيفة 

“ديلي ميل” �لربيطانية.
و�كت�ض���ف �لعلم���اء �أن �لغلوت���ني ينتج 
م�ض���اكل “لل�ضح���ة �لعقلي���ة” ل���دى بع�س 
�لنا����س، بع���د تناوله���م �أطعمة مث���ل �خلبز 
�أو �ملعكرون���ة. وغالبا ما ي�ضب���ب �لغلوتني 
بع�س �ل�ضطر�ب���ات �له�ضمية عند �لنا�س، 
كم���ا �أن���ه ي�ضاه���م يف زي���ادة �ل���وزن، لذلك 

ين�ضح �أطباء بالبتعاد عنه.

تعم���دت �إح���دى �ملعلم���ات يف �لولي���ات 
�ملتحدة �أن ترتدي نف�س زيها ملدة 100 يوم، 

وذلك من �أجل �إثبات غر�س حمدد.
وقالت جولي���ا موين، وهي معلمة فنون يف 
مدر�ضة بولية نيوجري�ض���ي، �إنها �رتدت نف�س 
زيها خالل تلك �لفرتة �لطويلة، من �أجل تعليم 
طالبها مفهوم �ل�ضتد�مة. وحتر�س موين على 
�رتد�ء “مئزر” �أثناء عملها يف �ل�ضف �لدر��ضي؛ 
حلماي���ة ثوبها م���ن �لبقع، وتق���ول �إنها تغ�ضل 
�لثوب با�ضتمر�ر، كما �أن لديها ن�ضخا �حتياطية 
منه. وتاأمل م���وين يف �لنهاية �أن يكون “م�رسوع 

�ل�ضتد�مة” مبثابة مثال للطالب.
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