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بل�رة م�ؤ�ض�ضة بلدية ت�ضم معينني ومنتخبني
:”$“ لـ  م�صادر  عامني...   خالل  املجال�س  م�صروفات  دينار  مليون   1.2

جنيبي: مقرتح بخيارات عدة لر�ض�م “ال�ضجل التجاري”

�ضن�ية خ�ضائر  دوالر  ملي�ن   69 “القطرية” تتكبد 

ق���ال النائ���ب الأول لغرف���ة جت���ارة و�صناعة 
البحري���ن والناطق الر�صم���ي با�صمها خالد جنيبي 
اإن الغرفة اأنه���ت الدرا�صة املتعلقة ب�صاأن ر�صوم 
ال�صج���ل التج���اري، ومت رفع مق���رح يحتوي على 

خي���ارات عدة ب�ص���اأن الر�ص���وم ل���وزارة ال�صناعة 
والتجارة.

واأبل���غ جنيبي “الب���اد” اأن الغرف���ة اجتمعت 
بامل�صوؤول���ن يف ال���وزارة؛ لإع���داد ت�ص���ور ب�صاأن 
ر�ص���وم ال�صجل التجاري، لكن���ه امتنع عن ذكر اأي 

اأفكار جرى تداولها يف الجتماعات.

دبي - روي���رز: اأعلنت اخلطوط اجلوية 
القطري���ة عن تكبده���ا خ�س���ارة قدرها 252 
ملي���ون ري���ال )69 ملي���ون دولر( لل�صن���ة 
املنتهي���ة يف 31 مار����س، عازي���ة ذل���ك اإلى 
الأزم���ة ال�صيا�صي���ة الإقليمية الت���ي متنعها 
م���ن العم���ل يف اأج���واء 4 دول عربية. وحتظر 
البحري���ن وال�صعودية وم�رص والإمارات دخول 

طائرات اخلط���وط القطرية اإلى اأجوائها منذ 
يونيو 2017 يف ظل خالفها مع حكومة قطر.

وقال الرئي����س التنفيذي للخطوط القطرية اأكرب 
الباك���ر يف بي���ان “ل�صك باأن الع���ام املا�صي كان 
عاما مليئ���ا بال�سطراب���ات؛ الأمر ال���ذي انعك�س 

�صلب���ا عل���ى نتائجن���ا املالي���ة ال�صنوي���ة 
ب�سكل حتمي”.
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10• حتتفظ فولك�سفاغن باأن�سطة حمدودة للغاية يف اإيران تقت�رص على الدواعي الإن�سانية	

اإيـران مـن  “ف�لك�ضـفـاغـن” تـنـ�ضـحـب 
�رصك���ة  ق���ررت  ب:  اأف   - فولف�سب���ورغ 
فولك�سفاغ���ن وق���ف ن�ساطاتها ب�س���ورة �سبه 
كامل���ة يف اإيران نزول عند ال�سغوط الأمريكية، 
بح�س���ب م���ا اأوردت وكال���ة بلوم���ربغ نقال عن 
ال�سف���ري الأمريكي يف برلني ريت�سارد غرينيل.

واأو�س���ح غريني���ل لبلومربغ اأن���ه مت التو�س���ل اإلى 
اتفاق الثالث���اء بني جمموعة ال�سي���ارات واخلارجية 
حتتف���ظ  التف���اق،  ه���ذا  ومبوج���ب  الأمريكي���ة. 
فولك�سفاغ���ن باأن�سط���ة حم���دودة للغاي���ة يف اإيران 

تقت�رص على الدواعي الإن�صانية.
واأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف مايو 
الن�سحاب م���ن التفاق الن���ووي املوقع عام 2015 
ب���ن اإي���ران وال���دول ال�صت الك���رى، وال���ذي اأتاح 
لل����رصكات الغربية مع���اودة التعامل مع ه���ذا البلد. 
وعلى الإثر، اأعادت وا�سنطن فر�س العقوبات التي 

10رفعت عن اإيران مبوجب التفاق.

جي.اف.ات�س البحرينية ت�صرتي 
اخلزينة اأ�صهم  % من   5

احلايكي:  البحرين ج�صدت معاين 
التعاي�س ال�صلمي

احتاد كرة ال�صلة ي�صتعد 
ملو�صم ذهبي جديد

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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 املجال�ــس البلديــة تفتقر للكفــاءات التي تعني اأجهــزة الدولة
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اأبو بكر �صوقي يح�صل على جائزة 
عربية موهبة  “فارايتي” لأف�صل 

مسافات البالد

22

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

جائزة 
ال�ضحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة ال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �ضلمـــان 

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

علي الفردان

تبادل اخلربات بني البحرين ورو�ضيا يف جمال املراأة

“معقدة” جراحة  باإجراء  اجلامعي” ينجح  “حمد 

�سانت بطر�سربغ /    رو�سيا - املجل�س الأعلى 
للم���راأة: عق���دت الأم���ني الع���ام للمجل����س الأعلى 
للم���راأة هال���ة الأن�ص���اري اجتماع عمل م���ع رئي�صة 
جمل����س الحت���اد الفي���درايل الرو�س���ي فالنتين���ا 
ماتفيينك���و، وذلك عل���ى هام�س اأعم���ال املنتدى 
الن�صائ���ي “الأورا�ص���ي” الث���اين مبدين���ة �سان���ت 
بطر�سب���ورغ يف رو�سي���ا. ويف بداية اللق���اء نوهت 
الأن�س���اري مب���ا يجم���ع البلدي���ن ال�سديق���ني من 
عالقات وطيدة، وا�ستعر�ست مع ماتفيينكو �سبل 
تعزي���ز التع���اون امل�س���رك بني مملك���ة البحرين 

والحتاد الرو�سي يف خمتل���ف ق�سايا املراأة، ومبا 
ي�ساه���م يف تب���ادل التج���ارب واخل���ربات يف جمال 
ا على  الفر����س والتحدي���ات امل�سرك���ة، خ�سو�سً
�صعي���د الت�رصيعات والقوانن والتدابري الإجرائية 
املحف���زة لرفع م�ساهمة املراأة يف التنمية. وتطرق 
الجتماع الذي اأقيم يف قاعة الدوما الرئي�سة بق�رص 
تافريد�سك���ي اأي�س���ا اإلى م�ساأل���ة تن�سيق اجلهود 
فيم���ا يتعل���ق بالتعام���ل م���ع ق�سايا امل���راأة على 
ال�صعي���د الدويل، مع الأخ���ذ باحل�صبان العتبارات 

الوطنية والجتماعية لكل دولة.

         بدور املالكي من املحرق  
  

متكن فريق طبي جراح���ي يف م�ست�سفى 
حم���د اجلامع���ي م���ن اإنق���اذ ع�س���وة ن���ادي 
املرا�سل���ني، ومرا�سل���ة جمل���ة “�ص���واح” يف 
اململكة العربية ال�سعودية الزميلة الإعالمية 
مها الب���دري، م���ن اآلم متوا�صل���ة ا�صتمرت 
�سهري���ن، وانتهت بخ���روج الأح�ساء الداخلية 
لبطنها، بعد عملية فتاق حادة تعر�ست لها 
يف منطق���ة البط���ن؛ وذلك عرب اإج���راء جراحة 
معقدة جدا تكللت بالنجاح با�ستخدام تقنية 
متط���ورة م���ن خ���الل املناظري فق���ط ودون 

اللجوء لأي جراحة.
الزميل���ة الب���دري الت���ي روت ل���� “الباد” 
تفا�سيل العملية التي اأجريت من جانب فريق 
ق�سم اجلراح���ة بامل�ست�سفى برئا�سة ا�ست�ساري 
اجلراح���ة واملناظري مب�ست�سف���ى حمد اجلامعي 
عم���رو �سامل، اأف���ادت بان الطاق���م الطبي �سم 
نخبة من الكوادر البحرينية املتميزة يف الق�سم، 
ومنه���م جواه���ر اآل خليف���ة، والأطب���اء ه���ادي 
الع�سك���ر، واإبراهيم املحيمي���د، وعلي مرزوق، 
واأن����س ال�سويد، واأحمد ال�سليمي وع�سام جمعة 
وم���ريزا، والذين كان لهم دور كب���ري يف اإنقاذ 

حياتها من موت حمقق.
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م���ع  تزامن���ا  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الذك���رى العا����رصة لن�سم���ام مملك���ة البحري���ن 
لع�سوي���ة الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة الذرية يف 
العام 2008، �صارك وفد مملكة البحرين برئا�صة 
العميد حقوقي �سمري الزياين، يف املوؤمتر العام 
للوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة يف دورت���ه 
الثاني���ة وال�ستني املنعق���دة بفيينا، حيث قدم 
بي���ان با�س���م البحرين، اأكد في���ه حر�س اململكة 
عل���ى تعزيز عالقتها م���ع الوكالة؛ بهدف تطوير 
قدراتها الوطنية يف املج���الت ال�سلمية للطاقة 
الذري���ة والنووية.ودع���ا اجلمهوري���ة الإ�صامية 
الإيرانية اإل���ى التعاون التام مع الوكالة الدولية 
من�ساآته���ا  كاف���ة  واإخ�س���اع  الذري���ة  للطاق���ة 

واأن�سطتها النووية لرقابة الوكالة.

البحرين تدع� اإيران الإخ�ضاع اأن�ضطتها الن�وية لرقابة “الذرية”

• العميد حقوقي �سمري الزياين يخاطب املوؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية	 2
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 LC 500
 إمتلكها اآلن مقابل

35,999 د.ب. 
LexusBahrain lexus.com.bh   17737773 سـترة:

ك�سف���ت م�س���ادر “الب���اد” ع���ن ا�صتمرار 
م�س���اورات مكثفة ب�س���اأن تطوي���ر جتربة عمل 

جمل�س اأمانة العا�سمة واملجال�س البلدية.
وقالت امل�سادر لل�سحيفة اإن امل�سوؤولني 
املكلفني و�سع���وا �سيناريوهات عدة لرقية 
اأداء املوؤ�س�س���ة البلدي���ة باملرحل���ة املقبل���ة؛ 
الإدارات  بر�صي���ق  الدول���ة  روؤي���ة  لتواك���ب 

وخف�س امل�رصوفات.

وذك���رت امل�س���ادر اأن من ب���ني اخليارات 
املطروحة على طاولة نقا�س امل�سوؤولني بلورة 
موؤ�س�س���ة بلدية تلب���ي طموح���ات املواطنني، 
م  وت�سم اأع�ساء ملم���ني بال�ساأن البلدي، وتقدِّ
خدمات بجودة اأك���ر من خالل تكليف كفاءات 
وطنية متخ�س�سة بع�سوية املوؤ�س�سة اجلديدة 

اإلى جانب اأع�ساء منتخبني.
التوجه���ات  م���ررات  م���ن  اأن  واأردف���ت 
اجلديدة افتق���ار املجال�س البلدي���ة الكفاءات 
املتخ�س�س���ة، والتي تعني الوزارات واجلهات 

الر�صمية على اأداء واجب امل�صوؤولية، خ�صو�صا 
اأن ميزاني���ة امل�رصوف���ات املتك���ررة للمجال�س 
ت�ص���ل اإل���ى 612 األف دين���ار بالع���ام 2017، 
ومثله���ا بالع���ام 2018، اإ�سافة لزي���ادة حجم 
الطلبات البلدية التي اأرهقت ميزانية الدولة، 
وم���ن اأبرزها الإ����رصاف يف الرخي����س لل�سوارع 
التجاري���ة. واأك���دت اأن التجرب���ة البلدية اأبانت 

بالأع���وام املا�سية جمموع���ة اإيجابيات 
و�صلبيات.

را�شد الغائب

�ملجال�س �لبلدية من 2002 �إىل 2014

ن�شبة امل�شاركةعدد املرت�شحاتاإجمايل املرت�شحنيالكتلة الناخبةاملجل�س البلدي

2002238636 317 3361%

2006300997 171 569% 
2010326818 181 362%

2014349713 153 1259% 
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مي بنت حممد ت�سيد باأن�سطة “�سكاال ميالنو”

مريزا يكرم اإحدى املديرات املتقاعدات من “الكهرباء واملاء”

البحرين تدعو اإيران الإخ�ساع من�ساآتها النووية لرقابة “الذرية”

البحرين ج�سدت معاين التعاي�ش ال�سلمي

ال�سعودية ت�سهد نه�سة تنموية وح�سارية

نتطلع اإلى تبادل املعارف والتقنيات النووية بني البلدان ال�شناعية والنامية... الزياين:

مبنا�شبة اليوم الدويل لل�شالم... احلايكي:

مبنا�شبة اليوم الوطني الـ 88... مدير موؤ�ش�شة ج�رس امللك فهد:

املنامـــة - وزارة اخلارجيـــة: تزامناً مع الذكرى 
العا�ـــرسة الن�شمام مملكة البحرين لع�شوية الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة يف العـــام 2008، �شارك 
وفد مملكة البحرين برئا�شة العميد حقوقي �شمري 
الزيـــاين، يف املوؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يف دورته الثانية وال�شتني املنعقدة بفيينا 
خالل الفرتة 17 اإلى 21 �شبتمرب 2018، حيث قدم 
بيانا با�شم البحريـــن، اأكد فيه حر�س اململكة على 
تعزيز عالقتها مع الوكالـــة بهدف تطوير قدراتها 
الوطنيـــة يف املجـــاالت ال�شلميـــة للطاقـــة الذريـــة 

والنووية.
وا�شتهـــل العميد الزياين بيانـــه بتهنئة مارتا 
زيكوفـــا علـــى انتخابهـــا رئي�شـــًة للـــدورة الثانية 
وال�شتـــني للموؤمتر العام للوكالـــة الدولية للطاقة 
الذريـــة، متمنيـــاً لهـــا النجـــاح يف اإدارة اأعمال هذه 
الدورة، حيث اأكد ا�شتعداد البحرين للتعاون معها 

باال�شطالع مبهامها على اأكمل وجه.
كمـــا ثمن رئي�ـــس الوفـــد عالياً جهـــود املدير 
العام للوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية يوكيا اأمانو 
من اأجل دعم وتعزيز دور الوكالة الدولية وحتقيق 
اأهدافها يف جميع املجاالت، متمنياً له ال�شفاء التام 

والعودة القريبة.
واأ�شـــاد الزيـــاين مبا ت�شمنه التقريـــر ال�شنوي 
للوكالة، والـــذي يو�شح حجـــم امل�شوؤولية الدولية 
الكبـــرية امُللقـــاة علـــى عاتـــق املنظمـــة املنوطة 
بهـــا واالآمال املعقـــودة عليها، الإيجـــاد مناخ مالئم 
للم�شـــكالت  ناجعـــة  وحلـــول  طموحـــة  ومبـــادرات 
والتحديـــات التـــي تواجـــه عاملنا املعا�ـــرس والذي 
يرنو اإلى الولوج اإلى التكنولوجيا والتطور املعريف 
خدمًة الهداف التنميـــة امل�شتدامة ل�شعوبنا قاطبة 
ب�شـــكل �شلمـــي، كما اأ�شـــاد بجهود االأمانـــة الفنية 
باملنظمة لالإعداد لهذا املوؤمتر ال�شنوي الهام على 

النحو املثايل.
وقال اأنه لي�س ِبخاٍف على اأحد اأن هذه االأهداف 
االإن�شانية النبيلة مل تتحقق ب�شورة كاملة، ولكن ما 
يـــزال يحدونا االأمل يف اإجنازها لطي �شفحة قا�شية 
وموؤملة، وتد�شني مرحلة م�شيئة خالية من احلروب، 
والتـــي كان ملنطقتنا منها ن�شيب، فال تكاد تخمد 

حـــرب حتى تندلـــع اأخـــرى، واإن اختلفـــت اأهدافها 
واأنواعها، اإذ اأن طريق مواجهة هذه التحديات لي�س 
�شهالً اإطالقاً لكنه طويـــل و�شاق، وبحاجة اإلى عمل 
و�شعي دوؤوب ومتوا�شل، ومواجهة جماعية �شاملة 

للتغلب على هذه ال�شعوبات الكثرية.
واأكـــد الزياين على الـــدور البارز الـــذي تلعبه 
الوكالـــة الذرية ويف اإطار احلر�س على العمل اجلاد 
للو�شـــول الى هدفنا الرئي�شي هـــذا، وكرر الدعوة 
الـــى جعل منطقة ال�رسق االأو�شـــط منطقة خالية من 
االأ�شلحة النووية وغريها من اأ�شلحة الدمار ال�شامل. 
ويف هذا ال�شيـــاق، ذكر اأن اعتمـــاد القرار املعنون 
“القدرات النووية االإ�رسائيلية” من قبل الدورة 53 
للموؤمتر العام للوكالـــة الدولية، اأكد قلق املجتمع 
الدويل اإزاء القدرات النوويـــة االإ�رسائيلية، وطالب 
اإ�رسائيـــل باالن�شمـــام اإلـــى معاهـــدة عـــدم انت�شار 
االأ�شلحـــة النووية واإخ�شاع كافـــة مرافقها النووية 

ل�شمانات الوكالة ال�شاملة.
واأيـــد حق جميع الـــدول يف اال�شتخدام ال�شلمي 
للطاقـــة النوويـــة، واالنتفاع الوا�شـــع من املجاالت 
ودعـــا  النوويـــة،  الطاقـــة  لتطبيقـــات  املتعـــددة 
اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانيـــة اإلى التعاون التام 
مـــع الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية واإخ�شاع كافة 
من�شاآتهـــا واأن�شطتهـــا النووية لرقابـــة الوكالة من 
جهـــة، وااللتزام بتطبيـــق �شمانات االأمـــن واالأمان 

النوويني ومبـــا ال ُيَعِر�ُس ال�شلـــم واالأمن االإقليمي 
والدويل للخطـــر من جهة اأخرى، كمـــا اأكد ال�رسورة 
امللحة العتماد ا�شرتاتيجية عاملية موحدة للحد من 
انت�شـــار االأ�شلحة النووية واأ�شلحـــة الدمار ال�شامل، 
من خـــالل اآلية لنزع هذه االأ�شلحـــة عاملياً واإقليمياً 

وخا�شًة منطقة ال�رسق االأو�شط.
وقال الزيـــاين اإن البحرين تتطلـــع اإلى املزيد 
مـــن اال�شتفـــادة يف تبـــادل املعـــارف والتقنيـــات 
النووية بـــني البلدان ال�شناعيـــة والنامية على حد 
�شـــواء، وت�شجيـــع اال�شتخدامـــات االآمنـــة وال�شلمية 
للطاقـــة الذرية، وذلك لتحقيـــق الفائدة الق�شوى 
من جمـــاالت عمـــل هـــذه الوكالـــة بهـــدف حتقيق 
ال�شالمـــة واالأمـــن، وتعزيـــز العلـــوم والتكنولوجيا، 
وتاأمـــني ال�شمانـــات والتحقـــق الفني، كمـــا اأ�شاد 
بالتعـــاون املثمر بـــني البحرين والوكالـــة الذرية، 

وخا�شة قطاع التعاون التقني وبناء القدرات.
واختتـــم رئي�ـــس الوفـــد بيانـــه بالتاأكيد على 
للتعـــاون  التـــام  وا�شتعدادهـــا  اململكـــة  حر�ـــس 
الوثيق مع الوكالـــة وجميع اأجهزتهـــا املتخ�ش�شة 
وتعظيـــم اال�شتفادة من جماالت التعـــاون التقني 
املتاحة والنهو�س بالكفاءات واخلربات البحرينية 
مل�شايرة املتطلبات التنموية الوطنية وم�شاريعها 
امل�شتقبليـــة يف جعـــل العلـــوم النوويـــة والذرة يف 

خدمة الب�رسية.

قالـــت ع�شو جلنـــة اخلدمات يف جمل�ـــس النواب 
الـــدويل لل�شـــالم  اليـــوم  روؤى احلايكـــي، مبنا�شبـــة 
والـــذي ي�شادف الواحـــد والع�رسين مـــن �شبتمرب من 
كل عـــام، اإن النهو�ـــس باأو�شـــاع االإن�شانية العاملية 
هـــي م�شوؤوليتنـــا جميعـــا اإميانا منـــا بـــاأن م�شوؤولية 
احلفـــاظ على هذا الكوكب من الفو�شى والدمار هي 
م�شوؤوليـــة نت�شارك فيها جميعنا، حيـــث ياأتي �شعار 
هـــذا العام حتت عنوان “احلـــق يف ال�شالم – 70 عاما 

منذ اإقرار االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان”. 
واأكـــدت احلايكـــي اأهميـــة العمـــل اجلماعـــي يف 
نبذ ال�رساعـــات والنزاعـــات واال�شطرابـــات العنيفة 
واحلـــروب بـــني االأمـــم وال�شعـــوب، وحلحلـــة جميـــع 
امل�شـــكالت والنزاعات بعيـــدا عن العنـــف وبالطرق 
ال�شلمية كالنقا�شات واحلوار اجلاد، وقالت “البد من 
االإ�شـــارة الى اأن جميع االأديـــان ال�شماوية توؤكد على 
قيمة ال�شـــالم وحت�س على ن�رس املحبة يف اإطار يحفظ 

الكرامة للجميع”. 
ونوهـــت النائب اإلى اأن مملكـــة البحرين بقيادة 
عاهـــل البـــالد �شاحب اجلاللة امللك حمـــد بن عي�شى 
اآل خليفـــة لعبـــت دورا فاعـــال بالنهو�ـــس بركائـــز 
ال�شـــالم العاملي، وكما حتر�س على “موؤازرة اجلهود 
الراميـــة لتحقيـــق ال�شـــالم العاملي �شـــواء من خالل 

ترحيبهـــا بكافة املبادرات الرامية اإلى اإر�شاء ال�شالم 
واال�شتقـــرار علـــى امل�شتوى الـــدويل اأو عـــن طريق 

تنفيذ التزاماتها الدولية يف هذا املجال”. 
وتابعـــت “ويف ر�شائـــل يطلقها رئي�ـــس الوزراء 
�شاحـــب ال�شمو االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة يف 
كل عام، مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شالم، وكان اآخرها 
اأم�س االأول، ن�شتذكر اأبرز ما جاء فيها من تاأكيد على 
�رسورة اأن يتحد جميع دول العامل فيما يخ�س مكافحة 

االرهاب الـــذي تعددت م�شادره وزادت �شحاياه من 
اأنف�س وممتلكات، واأن تناأى دول العامل عن اأي متييز 
قائـــم على اأ�ش�س العرق اأو اللـــون اأو الدين. و�رسورة 
اأن تكـــون هنـــاك روؤية دوليـــة ت�شت�ـــرسف امل�شتقبل 
وت�شت�شعـــر مناطـــق النـــزاع وال�ـــرساع وت�شع اخلطط 
والبدائل الكفيلـــة للق�شاء على هذه التحديات قبل 
تفاقمها حتى ال ت�شيع ال�شعوب يف اأجواء النكبات”.

واأكــــدت احلايكــــي علــــى الــــدور البــــارز الــــذي 
تلعبه قيادتنا الر�شيــــدة يف “تعزيز جوهر التعاي�س 
االإن�شــــاين بني خمتلف الثقافات والعقائد واالأ�شول 
وكذلــــك الدور الريادي لقــــادة دول جمل�س التعاون 
والــــذي يعك�ــــس اأي�شــــا االلتــــزام بدعــــم وم�شانــــدة 
كل جهــــد دويل غايتــــه ب�شــــدق النهو�ــــس باأو�شاع 
االن�شانية وتوفري م�شببات االأمن واال�شتقرار للدول 

وال�شعوب قاطبة”. 
كمـــا اأ�شادت مبا تقوم بـــه منظمة االأمم املتحدة 
وجميع املنظمات االأخرى التي تعمل من اأجل ال�شالم، 
مـــن عمل متوا�شل لتعزيز التعاون الدويل وما تبذله 
مـــن جهود خرية لتحقيق ال�شالم للب�رسية. وقالت:”ما 
نطمح ونتطلع اإليـــه، اأن ي�شل العامل اإلى �شالم دائم 
يحقـــق لل�شعوب حيـــاة اأف�شل كلها اأمـــن وا�شتقرار 
ويجنب االأجيال املقبلة املزيد من املاآ�شي والدمار”.

املنامـــة - املوؤ�ش�شة العامة جل�ـــرس امللك فهد: 
قال املدير العام للموؤ�ش�شة العامة جل�رس امللك فهد، 
فهـــد الـــداود، “اإن ذكرى مرور 88 عامـــاً على اليوم 
الوطني للمملكـــة العربية ال�شعودية هـــو اأحد االأيام 
التاريخيـــة الـــذي يج�شـــد دالالت بـــارزة يف تاأ�شي�س 
وتوحيد اململكة على يد املغفور له باأذن اهلل تعالى 
امللـــك عبدالعزيـــز – طيـــب اهلل ثـــراه، وا�شتـــذكارا 
للوحـــدة الوطنية التـــي بناها املوؤ�ش�ـــس و�شار على 
دربـــه ابنـــاءه الـــربرة بدورهـــم املتميـــز يف احلكمـــة 
واحلنكـــة، حيـــث تبـــواأت اململكة املكانـــة املرموقة 
يف املحافـــل الدوليـــة واالإقليمية يف ن�ـــرسة ق�شايانا 
العربيـــة واالإ�شالميـــة مـــن خـــالل النظـــرة الثاقبة يف 

ال�شعي لتحقيق ال�شالم العادل وال�شامل”.
واأو�شح الـــداود اأن ما حتقق اليـــوم يف مملكتنا 
الغالية )مملكة العـــزم واحلزم( هو فخر لكل مواطن 

ملا ت�شهده من نه�شة تنموية وح�شارية ومكت�شبات 
واإجنازات حتققت من خالل م�شرية التنمية ال�شيا�شية 

واالقت�شادية والثقافيـــة وغريها، جعلها وهلل احلمد 
يف م�شاف الـــدول املتقدمة، حيـــث تربعت اململكة 
العربيـــة ال�شعوديـــة املواقع املرموقـــة يف املحافل 
الدولية واالإقليميـــة. واأ�شاف “اأن ما حققته وت�شعى 
اإلى حتققه اململكة العربية ال�شعودية من خالل روؤية 
اململكة العربية ال�شعوديـــة 2030 التي تعد مبثابة 
خارطة عمل لتحقيق اأعلـــى معدالت التنمية ال�شاملة 
والتنوع االقت�شادي والرقي يف م�شتوى اخلدمات”. 

وقـــال “اإنني اأنتهز هذه املنا�شبة العزيزة الأرفع 
اإلى مقام خادم احلرمني ال�رسيفني امللك �شلمان بن 
عبدالعزيـــز اآل �شعود و�شمو ويل عهده االأمني و�شمو 
اأمري املنطقـــة ال�رسقية واإلى ال�شعب ال�شعودي الويف 
اأ�شمى اآيات التهاين والتربيـــكات، داعياً املولى عز 
وجـــل اأن يدمي علـــى مملكتنا الغالية االأمـــن واالأمان 

والعزة والرفعة”.

البحريـــن  هيئـــة   - املنامـــة 
للثقافة واالآثار: زارت رئي�شة هيئة 
البحرين للثقافة واالآثار ال�شيخة مي 
بنت حممد اآل خليفة اأم�س اخلمي�س 
الور�س التابعة مل�رسح �شكاال ميالنو 
عـــن  التعـــرف  بهـــدف  التاريخـــي؛ 
كثـــب علـــى عملهـــا والتح�شريات 
العملية لالرتقاء بامل�شهد امل�رسحي 

العاملي.
واأكـــدت اأهميـــة التعـــرف على 
خـــربات امل�شارح العامليـــة، والتي 
اأغنت امل�شهد الفني باأعمال خالدة 
روجت للفـــن امل�رسحـــي، وا�شتقبل 
عدد منهـــا م�رسح البحريـــن الوطني 
مثـــل الريغوليتـــو الـــذي قـــدم من 
مهرجـــان رافينا االإيطـــايل، وعر�س 
الفيغـــارو الـــذي جاء مـــن مهرجان 

الفرن�شـــي  بروفان�ـــس  ان  اأك�ـــس 
العريقـــة،  االأعمـــال  مـــن  وغريهـــم 
والتـــي ينتظرهـــا جمهـــور امل�ـــرسح 
اأينما كان، كما اأ�شادت ال�شيخة مي 
مبـــا راأته من تفـــاٍن ومهنية لور�س 
عمـــل م�رسح �شـــكاال ميالنـــو، والتي 
تعطي املثل يف اإتقان التح�شريات 
التي تغني العمـــل امل�رسحي وتزيد 

من قيمته الفنية.
يذكر ان م�رسح �شكاال ميالنو هو 
اأحـــد اأ�شهـــر دور االأوبـــرا يف العامل، 
افتتح العام 1778، وتتوزع الور�س 
التابعة له على ع�رسين األف مرت مرّبع 
ويعمل فيها نحو مئتي فنان وحريف 
ون افتتاح  طـــوال ال�شنة، اإذ يح�ـــرسّ
املو�شـــم الثقايف يـــوم 7 دي�شمرب، 

والذي ي�شتمر طوال ال�شنة.

املنامـــة - مكتب وزيـــر �شوؤون 
الكهرباء واملاء: حتـــت رعاية وزير 
�شوؤون الكهرباء واملاء عبداحل�شني 
مريزا، وبح�شور الرئي�س التنفيذي 
لهيئة الكهرباء واملاءال�شيخ نواف 
اآل خليفـــة، ونـــواب  اإبراهيـــم  بـــن 
الرئي�س التنفيذي ومدراء االدارات، 
اأقامـــت الهيئة حفـــل تكرمي ملدير 
اإدارة املـــوارد الب�رسيـــة راجية باقر 
ح�شني باقـــر مبنا�شبة تقاعدها عن 
العمل بعد خدمة زادت عن 31 عاماً.
وخالل احلفـــل األقى مريزا كلمة 
اأ�شاد فيها باجلهـــود الكبرية التي 
بذلتها باقـــر طيلة فرتة عملها وما 
حتلت بـــه مـــن اإخال�ـــس يف العمل، 
وقال اإنها مـــن اخلربات التي تفخر 
مملكة البحريـــن بوجودها وعطائها 
وممن قدموا الكثـــري خلدمة ر�شالة 
هـــذه املوؤ�ش�شة وحتقيـــق اأهدافها 

وتطلعاتهـــا، كما اأنهـــا مثال للمراأة 
البحرينيـــة التي تبـــواأت املنا�شب 
االإداريـــة العليـــا بخربتهـــا املهنية 
املتميزة، متمنيـــاً لها كل التوفيق 
والنجاح يف حياتها العملية املقبلة.
ومن جانبه، عرب ال�شيخ نواف بن 
اإبراهيـــم اآل خليفة عـــن بالغ �شكره 
وتقديـــره لباقر على مـــا بذلته من 
جهود متميـــزة طوال فـــرتة عملها 
وخدمتها الطويلة يف هيئة الكهرباء 
واملاء متمنيـــاً لهـــا دوام التوفيق 

وال�شداد.
عـــن  باقـــر  اأعربـــت  وبدورهـــا 
خال�ـــس ال�شكـــر واالمتنـــان للوزير 
وامل�شوؤولـــني بالهيئة على دعمهم 
املتوا�شـــل والالحمـــدود باالإ�شافة 
اإلـــى التعـــاون الذي حظيـــت به من 
فـــرتة  العمـــل طـــوال  زمالئهـــا يف 

عملها.

• العميد حقوقي �شمري الزياين يخاطب املوؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 	

• النائب روؤى احلايكي	

الرجال ال يسقطون
ي�شكـــو كثـــري من املوظفني، مـــن ا�ش�شـــرتاء االأمرا�س النف�شيـــة ببيئات العمل 
املختلفـــة، وكيـــف يـــربع بع�ـــس امل�شوؤولـــني يف الت�شييـــق عليهـــم، م�شتغلـــني 

�شالحياتهم، و “ف�شاوتهم”.
لكننـــي، وباملقابل، ومن م�شاهدات راأيتها بـــاأم عيني، و�شمعت بها، من اأقرباء، 
واأ�شدقـــاء، وزمالء عمل، توؤكد اليوميات، واالأقدار كلهـــا، باأنه ال ي�شح اإال ال�شحيح، 

واإن طال الزمن اأو ق�رس.
فكم من م�شوؤولـــني ظلمة، دارت عليهم الدوائر، يف ابتالءات ال اأول لها وال اآخر، 
بهـــم وباأهاليهم، وكـــم من موظفني ظلمـــوا، وحوربوا بحقوقهم، وبقـــوت اأبنائهم، 

ف�شربوا، ونالوا بال�شرب ب�شارة رب العاملني.
احلكمـــة هي بال�شـــرب، ويف الثبات على الديـــن، والقيم، واملبـــادئ التي ن�شاأنا 
عليها، ثم يجل�س املرء بعدها بهدوء، ويتاأمل �شري احلياة، وكيف اأن االأقدار الربانية 

تقت�س من الظلمة، وقاطعي قوت النا�س واأرزاقهم، باالإن�س.
“الرجـــال ال ي�شقطون”، كلمة لطاملا رددها والـــدي على م�شامعي، واأنا بدوري 

�أرددها لأبنائي �ليوم با�ستمر�ر، فال�سقوط لل�سعاف، ونحن و�أنتم ل�سنا كذلك.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• فهد بن حممد الداود 	
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رعاية احلريات الدينية حمل عناية احلكومة دوما

“اجلعفرية” تنظم فعاليات �سحية يف املاآمت الن�سائية

نقابة الرتبويني تنظم دورة تدريبية متقدمة للمدربني واملعلمني

زارت عددا من املاآمت مبنا�سبة عا�سوراء... “البحرينية للت�سامح والتعاي�ش”:

بالتعاون مع عدد من امل�ست�سفيات اخلا�سة

ت�سمنت 5 ور�ش عمل بدعم من االحتاد احلر للنقابات

املنامة - اجلمعية البحرينية للت�سامح وتعاي�ش 
االأدي���ان: زار وفد م���ن اجلمعية البحريني���ة للت�سامح 
وتعاي�ش االأديان عدًدا من املاآمت مبنا�سبة عا�سوراء. 
واأك���د رئي�ش اجلمعية يو�س���ف بوزبون اأن رعاية 
احلري���ات الديني���ة كان���ت دوماً حمل حر����ش وعناية 
احلكوم���ة الر�سي���دة وموؤ�س�س���ات املجتم���ع املدين، 
م�س���راً اإلى ما حتظى ب���ه ذكرى اإحي���اء عا�سوراء من 
اهتم���ام ورعاية خا�س���ة، وهو االأمر ال���ذي يتجلى يف 
توجيه���ات القيادة الر�سيدة الأجل توفر االإمكانيات 
املنا�سب���ة الإقامة مو�سم عا�س���وراء يف اأجواء ي�سودها 
االأم���ن والطماأنين���ة واملتابع���ة امللكي���ة امل�ستم���رة 
لتوفر كل اأوجه الدعم والت�سهيل الذي يكفل اإقامة 

هذه الذكرى مبا ينا�سب خ�سو�سيتها ومكانتها.
وق���ال بوزب���ون: “اإن مملك���ة البحرين ل���ن تاألوا 
جه���داً يف �سبيل ت�سهي���ل جميع االإج���راءات املت�سلة 
باملنا�سب���ات الديني���ة وامل�ساع���دة يف اإحيائه���ا مبا 
يحق���ق اأهدافه���ا يف تر�سيخ قي���م الت�سامن واملحبة 

والتعاون بني اأبناء البحرين جميعاً”.
واأعرب عن تقديره للجه���ود والت�سهيالت التي 
قدمتها الوزارت واملوؤ�س�س���ات املعنية للم�ساركني 
يف مو�س���م عا�سورا، منوه���اً بجهود اجله���ات االأمنية 
م���ن اأجل حفظ اأمن املعزين ومرت���ادي مناطق العزاء 

واإجناح مو�سم عا�سوراء.
واأ�ساد بتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن 
ال�سي���خ را�سد بن عبد اهلل اآل خليفة يف ت�سهيل اإقامة 

ه���ذه املنا�سب���ة، منوه���اً بدعم���ه ومتابعت���ه احلثيثة 
واملتوا�سل���ة، معرب���اً ع���ن �سك���ره وتقدي���ره جلهود 
رئي����ش االأمن العام اللواء ط���ارق احل�سن، ومدير عام 
مديرية �رشط���ة املحافظة ال�سمالي���ة العميد عبد اهلل 
اجلران، ومدير عام مديرية �رشطة حمافظة العا�سمة 
العقيد خالد الذوادي الإقامة مو�سم عا�سوراء وجناحه 

يف اأجواء ي�سودها االأمن والنظام.
وتوج���ه بوزبون بال�سك���ر والتقدير اإل���ى روؤ�ساء 
امل���اآمت عل���ى ح�س���ن ا�ستقباله���م وعل���ى تعاونه���م 
وجهودهم املبذولة يف تنظيم املرا�سم العا�سورائية. 
ون���وه بح�س���ن التنظي���م الذي حر����ش علي���ه روؤ�ساء 
واإداريو املاآمت خالل هذه املنا�سبة الدينية، مو�سحاً 
اأن هذا لي�ش بغريب على اأهل البحرين الذي يتحلون 
دائماً بالقيم واالأخالق احلميدة والرتابط فيما بينهم، 

فه���م �سعب اأثبت اأنه جدير بالثقة واالحرتام ويحرتم 
كل املذاه���ب واالأدي���ان. وم���ن جهته، ق���ال الع�سو 
املوؤ�س����ش يف اجلمعية االأب �سابا:” اإن االنفتاح الذي 
تعي�سه مملكة البحرين حالي���ا، ميلي على املهتمني 
بال�س���اأن الدين���ي توعي���ة االأجي���ال املقبل���ة باحلوار 
واأهميت���ه، وت�سجيعه���م عل���ى االطالع عل���ى ثقافات 
االآخري���ن، مب���ا يكفل له���م االعتدال واحلف���اظ على 
الهوي���ة، وال اأحد ميكنه اإنكار جهود البحرين يف تبني 
جمال ح���وار االأديان علمياً واأكادميياً وثقافياً، ف�سال 
ع���ن اإ�ساعة ثقاف���ة احل���وار والتفاعل م���ع الثقافات 
االأخ���رى. اإن التوج���ه البحريني يتما�س���ى بالفعل مع 
روح االأديان التي تدعو اإلى املحبة وال�سالم. واأرى اأّن 
البحرين هي بالفعل حمطة لق���اء الثقافات وتقارب 

االأديان وجت�سد �سورة املحبة وال�سالم العاملي”.

املنام���ة - االأوق���اف اجلعفري���ة: نظم���ت وحدة 
�سوؤون امل���اآمت الن�سائية ب���اإدارة االأوقاف اجلعفرية، 
�سل�سلة م���ن الفعاليات ال�سحية مبجموعة من املاآمت 
الن�سائي���ة يف خمتلف املحافظات ت�سمنت حما�رشات 
وفحو�س���ات طبي���ة عام���ة بالتعاون م���ع جمموعة من 
امل�ست�سفي���ات اخلا�س���ة يف بداي���ة مو�س���م عا�سوراء 
1440 ه���� تنفيذاً لتوجيهات رئي�ش جمل�ش االأوقاف 
اجلعفرية حم�سن اآل ع�سفور، �سمن مبادرات االإدارة 
لتعزي���ز التوا�س���ل م���ع خمتل���ف فئ���ات اجلمهور يف 
خمتل���ف املنا�سبات ال�سيم���ا مو�سم عا�س���وراء الذي 
ي�سه���د ح�س���ورا واإقباال كب���را يف خمتل���ف املحافل 

وب�سكل رئي�سي يف املاآمت.
وانطلق���ت اأول���ى الفعالي���ات يف م���اأمت ال�سيدة 
زين���ب الك���رى للن�س���اء يف املعام���ر بالتع���اون مع 
مركز اله���الل الطبي متع���دد التخ�س�سات من خالل 
اإج���راء فحو�سات خا�سة بقيا�ش ن�سبة ال�سكر يف الدم 
ومعدل �سغط الدم ملرت���ادي املاأمت، فيما انطلقت 
على م���دى يومني يف م���اأمت احلالة للن�س���اء باملحرق 
ث���اين فعاليات الفح����ش الطبي بالتع���اون مع مركز 
ال�رشق االأو�س���ط الطبي واأقيمت بعدها ذات الفعالية 
يف ماأمت اأوالد احلاج عبا����ش )العباب�سه( بقرية عايل، 
ومت من���ح امل�س���اركات كوبونات الإج���راء فحو�سات 

جماني���ة م���ع ن�سبة تخفي����ش للخدم���ات اال�ست�سارية 
الطبية من امل�ست�سفيات امل�ساركة.

كم���ا اأقي���م يف م���اأمت اخلواج���ة للن�س���اء باملنامة 
حما����رشة �سحي���ة ح���ول مر����ش ال�سك���ر والعوام���ل 
امل�ساع���دة للوقاية منه وتعري���ف احل�سور بالعوامل 
امل�ساع���دة على اال�سابة ب���داء ال�سك���ر واأنواعه، كما 
تن���اول الفريق املنظ���م للفعالية من مرك���ز الهالل 
الطب���ي متعدد التخ�س�س���ات، االأعرا����ش امل�ساحبة 
ملر����ش ال�سك���ر م���ع كيفي���ة التعام���ل م���ع املر�ش 

والنوب���ات الت���ي تنج���م ع���ن م�ساعفات���ه، ومت اإجراء 
جمموع���ة م���ن الفحو�س���ات اخلا�س���ة بقيا����ش ن�سبة 

ال�سكر يف الدم ون�سبة �سغط الدم.
وق���د و�سع���ت وح���دة امل���اآمت الن�سائي���ة خط���ة 
لتنظي���م فعالي���ات متنوع���ة يف ع���دة جم���االت منها 
الديني���ة وال�سحي���ة والرتبوي���ة وذل���ك بالتعاون مع 
امل���اآمت الن�سائي���ة ومب�سارك���ة املخت�س���ني يف جمال 
الفعالي���ات املنظمة طوال العام وباالأخ�ش يف مو�سم 

عا�سوراء.

اختتم���ت نقاب���ة الرتبويني البحريني���ة يف نهاية 
احلقيب���ة التدريبي���ة “مفاتي���ح الري���ادة التعليمية” 
بتكرمي املتدربني، والذي ت�سم���ن برناجما تدريبيا 
لكل من الفئتني املعل���م امل�ستجد، والقيادة العليا 

امل�ستجدة يف الفرتة 9-1 �سبتمر اجلاري.
وقالت رئي�سة نقابة الرتبويني �سفية �سم�سان 
اإن هذه احلقيبة التدريبية ت�سمنت 5 ور�ش تدريبية 
لكل من برناجمي تطوير مه���ارات املعلم امل�ستجد، 
وتطوير مهارات القي���ادة العليا امل�ستجدة، يقدمها 
خرة املدربني الرتبويني املنت�سبني لوزارة الرتبية 
والتعليم، والتي القت اإقب���اال من املدار�ش اخلا�سة 
واحلكومي���ة وريا����ش االأطف���ال، كم���ا ب���ني تقيي���م 
الرنام���ج ردود الفع���ل االإيجابي���ة، والت���ي اأ�سادت 
باملحتوى التعليمي واملدربني، وطلب اال�ستمرارية 
باإقامة املزي���د من الرامج التدريبي���ة املتخ�س�سة، 
وه���ذا ما ت�سعى له نقابة الرتبوي���ني البحرينية التي 
تعم���ل حتت مظلة االحتاد احل���ر للنقابات، والذي له 
ال���دور الداعم يف ن�ساط���ات النقاب���ة وفاعليتها منذ 
تاأ�سي�سه���ا يف نهاي���ة 2013 �سم���ن روؤيته���ا باأهمية 
الت�ساركي���ة املجتمعي���ة امل�ستدام���ة �سم���ن روؤي���ة 
البحري���ن 2030، واأهمية نقل اخل���رة ورفع م�ستوى 

الوع���ي املهني والوظيفي ب���ني الرتبويني وتعميق 
املفاهي���م الرتبوي���ة والعم���ل عل���ى االرتق���اء مبهنة 

التعليم.
وبينت رئي�سة جلن���ة التدريب عائ�سة جناحي اأن 
هذه احلقيبة التدريبية ما هي اإال باكورة اأعمال اللجنة 
خ���الل هذا العام الدرا�س���ي 2018 / 2019، واإنه قد 
مت التخطي���ط الإقام���ة العديد من الور����ش التدريبية 
�س���واًء التخ�س�سية اأو العامة اأو الرتفيهية طوال هذا 

العام، والتي ناأمل اأن حتوز على ر�سا اجلميع.
وباحلديث مع مدربي احلقيبة الرتبوية “مفاتيح 
الريادة التعليمية” عر �سامي العمادي عن �سعادته 
مبثل ه���ذه اللقاءات الرتبوية التي م���ن �ساأنها اإثراء 
املي���دان الرتب���وي باخل���رات امليداني���ة، واأ�سافت 
فاطمة حممد عبداهلل باأن هذه اجلهود التدريبية تعد 
خطوة ممي���زة تقوم بها نقاب���ة الرتبويني البحرينية 
لرفع الكفاءة املهنية للمربني امل�ستجدين كمعلمني 
وقياديني يف جماالت تربوية متنوعة التي من �ساأنها 
االإ�سه���ام يف تطوي���ر قدراته���م واإث���راء خراتهم من 
خ���الل اال�ستعانة باملدربني من اأهل اخلرة والكفاءة 
مبا ينعك����ش اإيجاًبا على اأداء املتدربني يف املجالني 

الرتبوي والتعليمي.

و�سك���رت اأ�سمه���ان اجل���ودر نقاب���ة الرتبويني 
البحرينية على ه���ذه املبادرة التطوعية التي ت�سعى 
اإل���ى تاأ�سي����ش �سف ثان م���ن املربي���ني الرتبويني 
وا�ستدامة اخلرة املوجودة واإثرائها، واأو�سح جا�سم 
املهندي اأهمي���ة ن�رش الوعي والثقاف���ة الرتبوية بني 
ا امل�ستجدين بينهم وتاأهيلهم  الرتبوي���ني وخ�سو�سً
املنا�سب���ة  التدريبي���ة  ال���دورات  بتق���دمي  مهنًي���ا 
الحتياجاته���م، وعقب���ت هال���ة اإبراهيم اجل���ودر باأن 
م�ساركته���ا يف التدريب كانت جترب���ة ممتعة وثرية؛ 
كونه���ا تت�سمن لق���اء ب�سخو�ش �سم���ن جمال العمل 
منه���م املبت���دئ ومنه���م ذوي اخل���رة وم�ساركتهم 
بق�س�ش جن���اح عملية واقعي���ة واإك�سابهم املهارات 
�سمن اأعلى املعاير التي توؤهلهم لقيادة مدار�سهم 
نح���و التمّي���ز واالإب���داع بخط���وات واثق���ة وحتقي���ق 
مكت�سب���ات �رشيع���ة وفاعل���ة هدفه���ا االأ�سا�سي رفد 
املجتم���ع بالطال���ب املواط���ن ال�سال���ح خلدم���ة هذا 
الوط���ن املعطاء. وختاًما عرت �سفي���ة �سم�سان عن 
�سعادته���ا للم�سارك���ة الفعال���ة للمتدربني من خالل 
ط���رح االأ�سئل���ة وعر����ش امل�سكالت الت���ي تواجههم 
وطلب الن�سح؛ للبحث عن حلول حقيقية، والنهو�ش 

باأداء املدار�ش.

• اأع�ساء البحرينية للت�سامح يزورون املاآمت	

• جانب من احلملة ال�سحية	

املال ي�سارك يف “مئوية” برملان اأذربيجان

التح�سري مللتقى “التعليم اجلامعي واآفاق امل�ستقبل”

بن هندي: جهود “الداخلية” اأجنحت عا�سوراء

الق�سيبية - جمل����ش النواب: و�سل 
رئي����ش جمل�ش الن���واب اأحمد امل���ال اإلى 
العا�سم���ة االأذربيجاني���ة باك���و يف زيارة 
ر�سمي���ة ت�ستغرق 3 اي���ام يرافقه رئي�ش 
جلن���ة ال�س���وؤون املالي���ة واالقت�سادي���ة 
عب���د الرحم���ن بوعل���ي، ورئي����ش جلن���ة 
حق���وق االن�سان عب���د الرحم���ن بوجميد، 
وذل���ك للم�سارك���ة يف احتف���ال الرملان 
عل���ى  ع���ام   100 مب���رور  االأذربيج���اين 
تاأ�سي�س���ه تلبية لدعوة تلقاها من رئي�ش 

الرملان اأوكتاي ا�سدوف.

تعزي���زا  امل�سارك���ة  ه���ذه  وتاأت���ي 
البحري���ن  ب���ني  الرملاني���ة  للعالق���ات 
وجمهورية اأذربيجان ال�سديقة، وتفعيال 
لدور الدبلوما�سي���ة الرملانية ومتا�سياً 
م���ع اأهمي���ة دوره���ا يف تنمي���ة وتعزي���ز 
العالقات الرملانية اخلارجية ومد ج�سور 
ال�سداق���ة والتعاون م���ع برملانات دول 
الع���امل من اأج���ل اإثراء العم���ل الرملاين، 
واالإ�سهام يف اإر�ساء مبادئ االأمن وال�سالم 
الدوليني، وامل�سارك���ة بفعالية يف ر�سم 

م�ستقبل العامل نحو االأف�سل.

مدينة عي�س���ى - وزارة الرتبية 
والتعلي���م: ا�ستقبل وزي���ر الرتبية 
والتعلي���م ماج���د النعيم���ي مبكتبه 
بدي���وان ال���وزارة مبدين���ة عي�س���ى 
رئي����ش املكت���ب الثق���ايف ب�سفارة 
مملك���ة  ل���دى  الكوي���ت  دول���ة 
البحرين، ورئي�ش ملتقى امللحقني 
الثقافيني العرب عبداهلل الكندري، 
حي���ث مت خ���الل اللقاء بح���ث �سبل 
التع���اون ب���ني ال���وزارة واملكت���ب 

الثق���ايف، انطالق���اً م���ن العالق���ات 
الوثيق���ة التي تربط ب���ني البلدين 

ال�سقيقني.
عل���ى  الوزي���ر  اطل���ع  كم���ا 
لتنظي���م  اجلاري���ة  اال�ستع���دادات 
امللتق���ى الت�ساوري الثق���ايف الرابع 
للملحقني الثقافي���ني العرب حتت 
عن���وان )التعلي���م اجلامع���ي واآفاق 
يف  عق���ده  واملزم���ع  امل�ستقب���ل(، 
جامعة البحرين خالل الفرتة املقبلة.

املح���رق - حمافظة املحرق: رفع 
حماف���ظ حمافظة املح���رق �سلمان بن 
هندي با�سمه وبا�سم اأهايل املحافظة 
اإل���ى  والتقدي���ر  واالمتن���ان  ال�سك���ر 
وزير الداخلي���ة الفريق الركن ال�سيخ 
را�س���د بن عب���داهلل اآل خليفة ولكافة 
منت�ضبي الوزارة م���ن �ضباط و�ضباط 
�سف واأفراد ومدنيني على ما قدموه 
م���ن خدمات اأمني���ة ومرورية �ساهمت 
يف اإجن���اح مو�س���م عا�س���وراء �سواء يف 
حمافظ���ات اململك���ة اأو يف حمافظ���ة 

املحرق ب�سكل خا�ش.
كما اأثن���ى املحافظ عل���ى التزام 
روؤ�ساء امل���اآمت بالقوانني واالإجراءات 
املتعلق���ة به���ذا املو�س���م، وح�س���ب 
م���ا مت االتف���اق عليه خ���الل االجتماع 
التن�سيق���ي امل�س���رتك ال���ذي عقدته 
املحافظ���ة م���ع كاف���ة اجله���ات ذات 

العالقة.
واأكد املحافظ اأن ال�سكر مو�سول 
وال���وزارات  املوؤ�س�س���ات  لكاف���ة 
احلكومية واللجان االأهلية وال�سناديق 
اخلرية واملاآمت واملواكب احل�سينية، 
م�سيدا ب���دور بلدية املحرق واالأوقاف 
اجلعفري���ة وهيئ���ة الكهرب���اء ووزارة 
االأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين يف اإجناح مو�سم عا�سوراء.
جاء ذل���ك خ���الل الت�رشي���ح الذي 
اأدلى به حمافظ املح���رق بعد تفقده 
ملواك���ب العزاء رافق���ه يف ذلك نائب 
حمافظ املحرق الل���واء زهر العب�سي 
والتق���ى خالله���ا بع���دد م���ن �ضباط 
املح���رق  حمافظ���ة  �رشط���ة  مديري���ة 
وروؤ�س���اء امل���اآمت وق���دم م���ن خالل���ه 
ال�سك���ر لكافة اأه���ايل املحافظة على 
تعاونه���م يف اإجن���اح ه���ذه املنا�سبة، 
موؤك���دا اأن االلت���زام بالقوان���ني هي 
�سم���ة م���ن �سم���ات اأه���ايل املحافظة 
بكافة مدنه���ا وقراها، م�سيدا بالروح 
الوطني���ة والوح���دة واللحم���ة االأهلية 
خ���الل مواك���ب الع���زاء باالإ�سافة اإلى 

ح�سن التنظيم.
واختتم املحافظ ت�رشيحه بتقدمي 
ال�سك���ر اإلى القي���ادة احلكيمة، مكررا 
االإ�س���ادة بالتع���اون البن���اء م���ع كافة 
اجله���ات املعنية م���ن وزارة الداخلية 
ووزارة ال�سحة وهيئة الكهرباء واملاء 
واالأوق���اف اجلعفرية  وبلدية املحرق 
ووزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات 
والتخطيط العم���راين وروؤ�ساء املاآمت 
وكاف���ة اجله���ات الت���ي �ساهم���ت يف 

اإجناح املو�سم.
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حتفة تغر�س روح املعرفة التاريخية لأجماد وطننا الغايل
املتحف الع�سكري

يقال عن املتاحف هي نوافذ الأجماد وكذلك هو 
املتح���ف الع�سكري التابع لقوة دفاع البحرين برتاثه 
وكنوزه التاريخية والرتاثية التي تتحدث عن تاريخ 
ه���ذا الوطن اجلمي���ل وم�سرية ق���وة دف���اع البحرين 
للبحري���ن  العري���ق  الع�سك���ري  والتاري���خ  البا�سل���ة 
ومعرو�س���ات وخمطوط���ات تغط���ي حقب���ا تاريخي���ة 

للبحرين.
 ومبنا�سب���ة الحتف���ال مب���رور 50 �سن���ة عل���ى 
تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين 2018 اأ�سدرت القيادة 
العامة لقوة دفاع البحرين “مديرية الإعالم والتوجيه 
املعن���وي” جملدا بعنوان “املتح���ف الع�سكري” يقع 

يف 339 �سفحة من احلجم الكبري.
وج���اءت حمتوي���ات املجل���د كالت���ايل: الكلم���ة 
ال�سامية ل�ساحب اجلاللة يف �سجل املتحف الع�سكري، 
وجمموع���ة �س���ور م���ن افتت���اح املتح���ف الع�سكري، 
والروؤية والر�سالة والقيم، القاعة الرئي�سة “املعارك 
احلربية”، قاع���ة احلكام، قاعة القالع، قاعة الوثائق، 
قاعة اخليول العربي���ة، قاعة الأ�سلحة القدمية، قاعة 
الق���وات الربية، قاعة القوات الربي���ة، قاعة القوات 
اجلوية، قاعة املالب�س، وقاعة الأو�سمة وامليداليات، 

وقاعة الذخرية، واأخريا املراجع.
وج���اء يف مقدمة الكت���اب: )مت تاأ�سي�س املتحف 
الع�سك���ري حلفظ واإبراز التاريخ الع�سكري البحريني 

وكنموذج حي من الق���وة الع�سكرية للمملكة، والذي 
تف�سل ح�رضة �ساح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
بن �سلم���ان اآل خليفة مل���ك مملكة البحري���ن القائد 
العل���ى بافتت���اح املتح���ف الع�سك���ري ي���وم الثالثاء 
املواف���ق 5 فرباي���ر 2013 مبنا�سب���ة الذك���رى 45 

لتاأ�سي�س قوة دفاع البحرين.
مت بناء املتح���ف الع�سكري عل���ى �سكل مقارب 
لقلع���ة ال�سيخ �سلمان ب���ن اأحمد الف���احت التاريخية، 
والت���ي كانت مقر اإقامة ال�سيخ �سلم���ان بن اأحمد اآل 
خليفة حاكم البحري���ن يف اأوائل القرن 19 امليالدي، 
يتك���ون املتحف من 12 قاعة عر�س خم�س�سة لإبراز 

جانب من التاريخ الع�سكري البحريني . يقع يف الدور 
الر�سي للمتحف القاعة الرئي�سة. قاعة احلكام، قاعة 
القالع واحل�سون، قاعة الوثائق واملخطوطات، قاعة 
اخلي���ول العربية وقاع���ة الأ�سلحة القدمي���ة. يحتوي 
الدور الأول عل���ى �سبع قاعات تبني تطور قوة دفاع 
البحرين منذ تاأ�سي�سها وحتى وقتنا احلا�رض. وبالرغم 
م���ن اأن���ه مت تاأ�سي����س قوة دف���اع البحري���ن يف العام 
1968 اإل اأن التاري���خ الع�سك���ري للمملكة يعود اإلى 
العام 1783 وذلك عندما فتح ال�سيخ اأحمد بن حممد 
اآل خليف���ة البحري���ن واأ�س�س حكم���ه، وبالتايل يرتبط 
التاري���خ الع�سكري يف البحرين ارتباطا وثيقا بتاريخ 

اآل خليفة(.
حقيق���ة اأن هذا العمل الكب���ري وامللحمي ذخرية 
وا�سع���ة ل���كل م���ن يح���ب اأن ي�ستزي���د يف درا�سات���ه 
ومطالعات���ه عن التاري���خ الع�سكري البحرين���ي، واأنا 
اأعترب ه���ذا املجلد من اأعرق الكت���ب يف هذا املجال، 
فه���و ينطوي عل���ى كل التعاب���ري وال�س���ور اجلميلة 
والإخ���راج الرائ���ع، فكل ال�سك���ر والتقدي���ر للقيادة 
العامة لقوة دفاع البحرين “مديرية الإعالم والتوجيه 
املعنوي” على هذه التحفة التي تغر�س روح املعرفة 

التاريخية لأجماد وطننا الغايل البحرين.

• غالف املجلد	

اأ�سامة املاجد

البحرين ت�سارك يف م�ؤمتر 
ال�سكان والتنمية امل�ستجدة

املنامة - بنا: �سارك �سفري مملكة البحرين 
ل���دى جمهورية اندوني�سيا حمم���د غ�سان �سيخو، 
يف املوؤمت���ر ال���وزاري حول التع���اون بني بلدان 
اجلنوب والتعاون الثالثي املنعقد يف بايل اأم�س 
بعنوان “ق�ساي���ا ال�سكان والتنمي���ة امل�ستجدة 

واأثرها على اأجندة 2030”.
وجاءت م�ساركة �سفري البحرين يف جمهورية 
اندوني�سي���ا بدع���وة من املكتب �سب���ه الإقليمي 
ل�سن���دوق الأمم املتحدة لل�س���كان لدول جمل�س 
التع���اون اخلليج���ي يف م�سق���ط، بالتع���اون م���ع 
برنام���ج الأمم املتح���دة للم�ستوطن���ات الب�رضية 
“املوئ���ل” ومنظم���ة ����رضكاء يف جم���ال ال�سكان 

والتنمية.

• معرو�سات املتحف	
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م�����������������ش��������اورات م����ك����ث����ف����ة ل�����ت�����ط�����وي�����ر جت������رب������ة امل�����ج�����ال�����������س ال����ب����ل����دي����ة

نقا�ضات جارية لبل�رة م�ؤ�ض�ضة بلدية ت�ضم كفاءات معينة ومنتخبة
ب�شبب افتقار املجال�س للمتخ�ش�شني...  م�شادر “البالد”:

ا�شتمرار  عن  “البالد”  م�شادر  ك�شفت 
عمل  جتربة  تطوير  ب�شاأن  مكثفة  م�شاورات 
البلدية.  واملجال�س  العا�شمة  اأمانة  جمل�س 
امل�شوؤولني  اإن  لل�شحيفة  امل�شادر  وقالت 
�شيناريوهات عدة لرتقية  املكلفني و�شعوا 
املقبلة؛  باملرحلة  البلدية  املوؤ�ش�شة  اأداء 
الإدارات  برت�شيق  ال��دول��ة  روؤي���ة  ل��ت��واك��ب 

وخف�س امل�رصوفات.
اخليارات  بني  من  اأن  امل�شادر  وذك��رت 
امل�شوؤولني  نقا�س  ط��اول��ة  على  املطروحة 
ط��م��وح��ات  ت��ل��ب��ي  ب��ل��دي��ة  بلورة موؤ�ش�شة 
بال�شاأن  ملمني  اأع�شاء  وت�شم  املواطنني، 
م خدمات بجودة اأكرث من خالل  البلدي، وتقدِّ
بع�شوية  متخ�ش�شة  وطنية  كفاءات  تكليف 
املوؤ�ش�شة اجلديدة اإلى جانب اأع�شاء منتخبني.

ال��ت��وج��ه��ات  م����ررات  اأن م��ن  واأردف�����ت 
للكفاءات  البلدية  املجال�س  افتقار  اجلديدة 
املتخ�ش�شة، والتي تعني الوزارات واجلهات 
امل�����ش��وؤول��ي��ة،  واج����ب  اأداء  ع��ل��ى  ال��ر���ش��م��ي��ة 
املتكررة  امل�رصوفات  ميزانية  اأن  خ�شو�شا 
بالعام  دينار  األف   612 اإلى  ت�شل  للمجال�س 

2017، ومثلها بالعام 2018، اإ�شافة لزيادة 
ميزانية  اأرهقت  التي  البلدية  الطلبات  حجم 
اأب��رزه��ا الإ����رصاف يف الرتخي�س  ال��دول��ة، وم��ن 

لل�شوارع التجارية.

واأكدت اأن التجربة البلدية اأبانت بالأعوام 
املا�شية جمموعة اإيجابيات و�شلبيات. 

ولفتت اإلى اأن القرارات املتخذة �شابقا مل 
البلدية  بالنتخابات  امل�شاركة  ن�شبة  تخف�س 

واإمنا زادتها، اإذ بلغت ن�شبة امل�شاركة 61 % 
الدوائر من  2002 وبعد خف�س عدد  باقرتاع 
50 اإلى 40 دائرة، فقد قفزت ن�شبة امل�شاركة 
باقرتاع 2006 اإلى 69 %، وهو ما يدل على 

من  واختيار  امل�شاركة  باأهمية  الناخب  وعي 
يراه الأ�شلح لتمثيل �شوته باملجال�س العامة.
املوؤ�ش�شة  ت�شور  اأن  امل�شادر  ونبهت 
ال��ب��ل��دي��ة اجل���دي���دة م�����ازال ط���ور ال��درا���ش��ة 
ب�شاأنه  التو�شيات  و�شرتفع  والتمحي�س، 
لأ���ش��ح��اب ال���ق���رار ق��ري��ب��ا، ويف ���ش��وء ذل��ك 
ب�شاأن  ترتيبات  من  يلزم  ما  اتخاذ  �شيجري 
اجلديد  بالت�شور  البلدية  لالنتخابات  الدعوة 
�شنوات  لأربع  احلالية  بالتجربة  ال�شتمرار  اأو 
مقبلة، ومن ثم مراجعة م�شرية العمل البلدي 

جمددا.
ت�شكل  اذا  ع��م��ا  امل�������ش���ادر  ��ئ��ل��ت  و���شُ
البلدية  للموؤ�ش�شة  اجل��دي��دة  ال��ت�����ش��ورات 
تراجعا، ورد باأن م�شرية العمل البلدي �شهدت 
اأكرث من مراجعة لتطويرها، اأولها خف�س عدد 
اإلى   2002 بانتخابات  دائرة   50 من  الدوائر 
40 دائرة منذ انتخابات 2006 ولغاية 2014، 
وثانيها اإلغاء جمل�س بلدي املنامة، وا�شتبداله 
بعد  وم��ن  بالعا�شمة،  معينة  ع��ام��ة  ب��اأم��ان��ة 
واعدة  اآفاقا  التجربة فقد فتحت  اختبار هذه 
القرتاع  �شندوق  اإلغاء  دون  من  لتو�شيعها، 

البلدي.

         بدور املالكي من املحرق

متك���ن فري���ق طب���ي جراح���ي م���ن اأطباء 
الق�شم اجلراح���ي يف م�شت�شفى حمد اجلامعي، 
من اإنقاذ ع�شوة ن���ادي املرا�شلني، ومرا�شلة 
جملة “�ش���واح” يف اململكة العربية ال�شعودية 
اآلم  الب���دري، م���ن  الزميل���ة العالمي���ة مه���ا 
متوا�شلة ا�شتمرت ل�شهرين، وانتهت بخروج 
الأح�ش���اء الداخلية لبطنها خارج���ا، بعد عملية 
فت���اق ح���ادة تعر�شت لها يف منطق���ة البطن، 
بع���د اإجراء جراحة معقدة ج���دا تكللت بالنجاح 
با�شتخدام تقني���ة متطورة من خالل املناظري 

فقط ودون اللجوء لي جراحة.
الزميل���ة البدري التي روت ل���� “ البالد “ 
تفا�شيل العملية التي اأجريت من قبل فريق 
ق�شم اجلراحة بامل�شت�شفى برئا�شة ا�شت�شاري 
اجلراحة واملناظ���ري مب�شت�شفى حمد اجلامعي 
عم���رو �شامل، اأفادت ب���ان الطاقم الطبي �شم 
نخب���ة م���ن الك���وادر البحريني���ة املتمي���زة يف 
الق�ش���م ومنه���م جواه���ر اآل خليف���ة، والأطباء 
ه���ادي الع�شك���ر، واإبراهي���م املحيميد، وعلي 
م���رزوق، واأن����س ال�شوي���د، واأحم���د ال�شليمي 
وع�شام جمعة وم���ريزا، والذين كان لهم دور 

كبري يف اإنقاذ حياتها من موت حمقق.
رئي�س الفريق اجلراحي، اأ�شار يف ت�رصيحات 
ل���� “البالد” بعد النتهاء م���ن اجلراحة، اإلى ان 
حال���ة الزميلة مه���ا البدري كان���ت حرجة جدا، 
وكان م���ن املمك���ن اأن تتعر����س مل�شاعفات 
مر�شية خطرية قد تودي بحياتها لول التدخل 
اجلراح���ي ال�رصيع لفري���ق اجلراح���ة، واإدخالها 
العمليات ف���ورا بعد درا�شة احلالة والتتاق�س 
بها وباأف�شل الطرق لعالجها، خ�شو�شا واأنها 
كان���ت تعاين من هب���وط يف ن�سبة الدم، وذلك 
لعدم قدرتها على الكل لفرتة طويلة ب�شبب 
الو�سع املر�سي الذي تعاين منها، واكتفائها 
بتن���اول بع����س ال�شوائ���ل اأحيان���ا، خوف���ا من 
اآالم املربحة التي كان���ت تعاين منها ب�سورة 
متوا�شل���ة، ولكن المر تفاق���م �شوءا، واأ�شبح 

خارج ال�شيطرة بع���د اأن خرجت اأح�شاء البطن، 
ومنها “امل�شاريني” خ���ارج البطن، مع نزيف 

دموي رافق هذه احلالة من البطن. 
واأو�ش���ح رئي����س الفريق اجلراح���ي، بعد 
الت�ش���اور م���ع اأف���راد الفري���ق الطب���ي، قررنا 
اأن ين�ش���ب عملن���ا واهتمامن���ا عل���ى خف����س 
احلاج���ة اإل���ى الع���الج والتدخ���الت اجلراحي���ة 
والرتكي���ز على ا�شتخ���دام املناظ���ري الطبية، 
حيث و�شل عمل الفري���ق يف هذا اجلانب الى 
نتائ���ج متميزة من خالل توف���ري اأحدث تقنية 
ل�شتخدام املناظري الطبية يف م�شت�شفى حمد 
اجلامعي، وبذل اأق�شى رعاية طبية للمري�شة 
لتجنب اإ�شابتها ب���اأي م�شاعفات مر�شية من 
خ���الل ا�شرتاتيجية الق�ش���م اجلراحي العالجية 
با�شتخ���دام املناظ���ري، والت���ي اأك�شبت���ه وهلل 
احلم���د خرة متمي���زة ورائدة يف ه���ذا اجلانب 

على امل�شتوى املحلي والعاملي.
واأكد اأن اعتم���اد تقنيات جراحة املناظري 
كاإ�شرتاتيجية عم���ل يف امل�شت�شفى �شاهم يف 
بن���اء ج�شور متين���ة من الثقة ب���ني م�شت�شفى 
حم���د اجلامع���ي واملر�ش���ى يف �رصع���ة عالجهم 
و�شفائه���م وخروجهم م���ن امل�شت�شفى بفرتة 
اأق���ل بكث���ري م���ن اإج���راء العملي���ات اجلراحية 

الكال�شيكية.

اأن  اجلراح���ي  الفري���ق  رئي����س  واأو�ش���ح 
العملية التي ا�شتغرق���ت �شاعة واحدة فقط، 
متكن خاللها الفريق، من اإعادة اأح�شاء البطن 
وم���ن �شمنه���ا “ امل�شاريني “ ال���ى اأماكنها 
الطبيعية وم���ن خالل 5 فتح���ات �شغرية جدا 
ل تتجاوز ال�شنتم���رت الواحد، والتي مت العمل 
اجلراحي بنجاح من خاللها، مع متابعة الفريق 
للحال���ة ال�شحي���ة احلرج���ة للمري�ش���ة، وعدم 
تعر�شها لأي م�شاعفات تتالزم عادة مع هذه 
احلال���ة كت�شمم الدم، او ال�شاب���ة بارتفاع يف 
درجة احل���رارة، خ�سو�سا واأنه���ا كانت تعاين 
م���ن حالة �شع���ف وه���زال، وعدم ق���درة على 

احلركة اأو امل�شي او الأكل ب�شورة طبيعية.
وبني ج���راح املناظ���ري ورئي����س الفريق 
اجلراحي مب�شت�شفى حمد اجلامعي، ان الفريق 
الطبي اجلراحي يف ق�شم اجلراحة بامل�شت�شفى، 
اأ�شب���ح ي�شكل اإ�شافة هامة لعمل امل�شت�شفى 
وارتقائه باخلدمات الطبية اجلراحية املقدمة 
من خالله، منوها باأن طاقمنا الطبي ي�شم الن 
نخبة متميزة م���ن ال�شت�شاريني واملخت�شني 
يف جراح���ة املناظ���ري الذين ميلك���ون خرات 
عاملية يف ه���ذا اجلانب، وهذا ما توؤكده الثقة 
العالية والإقب���ال الكبري الذي ي�شهده الق�شم 
بعيادات���ه اخلارجية م���ن املر�شى من خمتلف 

اأنحاء البحرين، منذ افتت���اح م�شت�شفى امللك 
حمد اجلامعي وانطالق العمل يف ق�شم اجلراحة 

وحلد األن
واأو�ش���ح ال�شت�شاري عمرو، ان م�شت�شفى 
املل���ك حمد اجلامع���ي اأ�شبح مرك���زا رائدا يف 
ا�شتخ���دام واعتم���اد اآخ���ر التط���ورات التقنية 
جم���ال  يف  املمار�ش���ات  واأف�ش���ل  العاملي���ة 
الرعاي���ة ال�شحي���ة، م���ن خ���الل �شب���ل تطوير 
وتطويع المكانيات الطبية والكوادر الب�رصية 
املتخ�ش�ش���ة خلدم���ة جودة الرعاي���ة ال�شحية 
وال�شتخ���دام الأف�ش���ل لإمكان���ات وق���درات 
املنظوم���ة احلالي���ة يف امل�شت�شف���ي، ورف���ع 
م�شت���وى ج���ودة خدم���ات الرعاي���ة ال�شحي���ة 
الوقائي���ة والعالجية من اأج���ل خدمة املر�شى 

ورعايتهم باأف�شل �شورة.
من جانبها، ع���رت الزميلة العالمية مها 
الب���دري بعد خروجها ب�شالم م���ن امل�شت�شفى 
عن جل �شكرها وتقديره���ا، لقائد م�شت�شفى 
املل���ك حم���د اجلامعي الل���واء طبي���ب ال�شيخ 
�شلمان ب���ن عطي���ة اهلل اآل خليف���ة، ملتابعته 
ال�شخ�شية احلثيثة حلالتها الطبية، ومتابعته 
خلط���وات عمل الفري���ق اجلراح���ي املخت�س، 
وحر�شه على توف���ري اأف�شل رعاية ممكنة لها 
وحلالته���ا ال�شحي���ة، والتي كان له���ا اأف�شل 
النتائ���ج يف جن���اح العملي���ة، ومتكنه���ا م���ن 
ا�ش���رتداد �شحتها وعافيتها، مو�شلة �شكرها 
لرئي�س الفريق اجلراحي ولكل اأع�شاء الفريق، 
ولكل العاملني يف ق�شم اجلراحة وامل�شت�شفى 
من كوادر طبية متري�شية وفنية، اأدت عملها 
عل���ى اأف�شل وج���ه، مو�شلة �شكره���ا لرئي�س 
جمعي���ة ال�شحفيني ال�شت���اذ موؤن�س املردي 
العالمي���ني وال�شحفي���ني  الزم���الء  وجلمي���ع 
م���ن خمتلف و�شائ���ل العالم الذي���ن توافدوا 
للم�شت�شف���ى لل�ش���وؤال والطمئن���ان عليه���ا، 
والذي���ن يربطهم معها عم���ل �سحفي يف بالط 
�شاحب���ة جاللة امتد لأكرث م���ن اأربعني عاما يف 

ال�شحف البحرينية وال�شعودية. 

لل�ضحافية مها البدري يجري جراحة “معقدة”  فريق طبي بـ “حمد اجلامعي” 
تكللت بالنجاح ومن دون اأي م�شاعفات

را�ضد الغائب

ال�����دول�����ة روؤي������������ة  ل�����ت�����واك�����ب  ال����ب����ل����دي����ة  امل����وؤ�����ش���������ش����ة  اأداء  ت����رق����ي����ة 
%  69 اإل������ى  امل�������ش���ارك���ة  ن�����ش��ب��ة  رف�����ع   40 اإل������ى   50 م����ن  ال�����دوائ�����ر  خ��ف�����س   

ال�����ب�����ل�����دي الق�������������������رتاع  ل�������������ش������ن������دوق  اإل����������غ����������اء   ل 
ع��ام��ني خ����الل  امل��ج��ال�����س  م�������رصوف���ات  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   1.2

ت�������ش���ور امل���وؤ����ش�������ش���ة اجل�����دي�����دة م��������ازال ط�����ور ال���درا����ش���ة

�ملجال�س �لبلدية من 2002 �إىل 2014

ن�شبة امل�شاركةعدد املرت�شحاتاإجمايل املرت�شحنيالكتلة الناخبةاملجل�س البلدي

2002238636 317 3361%

2006300997 171 569% 

2010326818 181 362%

2014349713 153 1259% 

اأع����رب����ت ع���ن ���ش��ك��ره��ا ل��ق��ائ��د امل�����ش��ت�����ش��ف��ى مل��ت��اب��ع��ت��ه ال�����ش��خ�����ش��ي��ة حل��ال��ت��ه��ا

• ال�شيخ �شلمان بن عطية	
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انتخابات
الهيبة موظف “البلديات” يرت�شح بدائرة “بوري”

تبادل خربات للأ�رس املنتجة البحرينية والبو�شنية

اأعل���ن اإبراهيم الهيبة عزمه الرت�شح 
ال�شمالي���ة  املحافظ���ة  بل���دي  ملجل����س 

م�شتقلاً وممثلاً عن الدائرة ال�شابعة.
وقال الهيب���ة “اإن دواف���ع تر�شحي 
بالدرج���ة الأول���ى ه���ي الرغب���ة يف خدمة 
الب���لد والعب���اد ع���ر ا�شتثم���ار خمتلف 
البلدي���ة، وامل�شاهم���ة يف  ال�شلحي���ات 
الدف���ع بعجلة التنمية وع���ودة امل�شاعي 
امل�شرتكة، عر �شد الفجوة بني اجلهات 
الر�شمية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين من 
خلل ال�شع���ي لبناء �رشاكة حقيقة ت�شهم 
يف البن���اء والتطوي���ر والدف���ع بالعم���ل 
البل���دي نح���و اأف���ق اأو�ش���ع، ع���ر تلبية 
خمتلف متطلبات املجتمع اخلدمية وفق 
ال�شلحيات املتاح���ة، وتعميق الروابط 
بني القط���اع اخلا�س واحلكومي لتوجيه 
اجله���ود ل�شال���ح املواط���ن والرتق���اء 
بجمي���ع اخلدمات خللق �رشاكة يف التنمية 

والرتقاء”.
وعم���ل اإبراهي���م الهيب���ة موظفا يف 
جم���ال العم���ل البل���دي مل���دة 15 عام���ا 
متنق���ل ب���ني اإدارات خمتلف���ة يف وزارة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين، لفتا 
لرغبت���ه يف ال�شتف���ادة م���ن جتربت���ه يف 

حتقي���ق تطلعات املجتم���ع وطموحه يف 
املجل����س البلدي ع���ر ا�شتثمار خمتلف 
ال�شلحي���ات وخل���ق متابع���ة حقيقي���ة 
وم�شتمرة مع خمتلف اجلهات التنفيذية 

والإدارية.
ومتثل الدائرة املناطق واملجمعات 
 549  ،547  ،545( القرّي���ة  الآتي���ة: 
 577  ،575  ،571( واجلنبي���ة  و551( 
 ،756  ،754  ،752( وب���وري  و579( 
 1012( والهمل���ة  و762(   760  ،758

و1014( ودم�شتان )1019 و1022(.
وتبلغ كتلة الدائ���رة قرابة 10245 
ناخبا ح�شب اإح�شاءات انتخابات 2014.

ا�شتقب���ل رئي����س جمل����س املح���رق 
البلدي حممد اآل �شن���ان وفدا من جمعية 
البحرين - البو�شنة والهر�شك لل�شداقة 

والأعمال.
وذكر نائب رئي����س اجلمعية ريا�س 
يو�شف اأنه يتم الإعداد لرنامج هو الأول 

م���ن نوعه لتبادل اخل���رات والتجارب يف 
جمال الأ�رش املنتجة ب���ني الأ�رش البو�شنية 
والبحريني���ة، وه���و ما يحق���ق املزيد من 
التقارب ال�شعب���ي، اإ�شافة اإلى التعريف 
تت�ش���م  الت���ي  والتقالي���د  بالع���ادات 
بالت�شاب���ه يف كث���ر من النواح���ي، اإذ من 
املنتظر م���ن اجلهات املعني���ة دعم هذا 

امل�رشوع امل�شتقبلي.

اأك���د املر�ش���ح البل���دي املحتم���ل ع���ن ثامنة 
املحافظ���ة ال�شمالي���ة اأحم���د عيا�س اأن���ه �شركز 
اهتماماته النتخابية على ال�شتفادة من الأرا�شي 
الف�ش���اء يف الدائ���رة، م���ن خ���لل اق���رتاح اإقام���ة 
م�شاري���ع خدمي���ة عليه���ا، كمجمع خدم���ي م�شغر 
للجهات اخلدمي���ة احلكومية، ومدر�ش���ة �شناعية 

للبنني، وحملت جتارية وغرها.
وق���ال اإن الدائرة الثامن���ة تعد مبثابة البوابة 
ال�شمالي���ة ملدينة حم���د، واأن حمله���ا ل�شم جللة 
املل���ك يدف���ع نحو اإب���راز ه���ذه املدين���ة وجعلها 

منوذج يحتذى به بني املدن.
ولف���ت اإل���ى اأن���ه وم���ن خ���لل �شع���ار حملته 
النتخابي���ة “توا�ش���ل حقيق���ي... عم���ل متمي���ز” 
�شي�شع���ى اإل���ى بن���اء �رشاك���ة حقيقية م���ع الع�شو 
النيابي للدائرة؛ وذلك للخروج باأف�شل امل�شاريع 

والقرتاحات اخلدمية.
م���ع  احلقيق���ي  للتوا�ش���ل  �شعي���ه  واأك���د 
املوؤ�ش�ش���ات اخلدمي���ة يف الدائ���رة، كاملدار����س 
الجتماعي���ة  واملراك���ز  والأندي���ة  واملعاه���د 
واملجال����س الأهلية وغرها؛ للوقوف على اآرائهم 

ومقرتحاتهم فيما يخ�س الدائرة.
وتاب���ع اأن ملف���ي تراخي�س البن���اء والرتميم 
�شيحظ���ون باهتم���ام بالغ من قبل���ه؛ وذلك حلاجة 
الأهايل اإل���ى اإيجاد توافق مر�شي جلميع الأطراف 

حتت مظلة القوانني املنظمة لها.
واأ�شاف اأنه �شيعمل على متابعة م�رشوع اإقامة 
منت���زه مدينة حم���د العام، املزم���ع اإقامته مبجمع 
1204، وال���ذي جاء بتو�شية م���ن ممثلي الدائرة 

ال�شابقني.

الترشح مستقال
ولف���ت اإلى اأن���ه �شيرت�ش���ح م�شتق���ل، اإل اأنه 
يف الوق���ت ذاته ل يج���د مانعا م���ن الن�شمام اإلى 
قائمة اإحدى اجلمعي���ات، يف حال وجد اأن اأهدافها 
وتوجهاته���ا من�شجم���ة م���ع طموح���ات املواطنني 

واملقيمني على حد �شواء.
وراأى اأن العم���ل م�شتق���ل اأو �شم���ن تكتل له 
اإيجابيات���ه و�شلبياته، اإذ اإن للجمعيات تاأثر مهم 
يف ف���رتة النتخابات مهما كان���ت ن�شبة حظوظها 
فيه���ا، اإل اأن���ه ينبغ���ي اأن يك���ون تاأثره���ا داخل 
املجل����س البلدي اإيجابيا، انطلقا من مبداأ تغليب 

امل�شلحة العامة على اخلا�شة.
وذكر اأن بدايته �شتكون عبارة عن ا�شتكمال 
للجهود التي بذلها من �شبقوه، من خلل مراجعة 
الأعم���ال وامل�شاريع املعلق���ة، اإذ اإن من اخلطاأ اأن 
يهم���ل الع�شو اجلديد ما طرح م���ن قبل الأع�شاء 
ال�شابق���ني، مما ي�شب يف �شال���ح احتياجات اأبناء 

الدائرة، ومنها يتم النطلق ملا هو جديد.
وراأى اأن ينبغ���ي م���ن املر�شح���ني للمجال����س 
وعل���م  دراي���ة  لديه���م  تك���ون  اأن  البلدي���ة 
باخت�شا�شاته���م وبالقوانني الداعم���ة لها؛ لكي 
يبن���وا عليها براجمه���م وت�شوراتهم التي تلم�س 

واقع دوائرهم.
ودعا الناخبني اإلى عدم الجنرار نحو الرامج 
النتخابي���ة الوهمية التي اأع���دت جلذب الناخبني 
ولف���ت انتباههم، وهي بعيدة كل البعد عن واقع 

دوائرهم.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن �شخ�شية املر�ش���ح وكفائتة 
اإل���ى  اإ�شاف���ة  والثق���ايف،  العلم���ي  وم�شت���واه 
م�شداقيت���ه واأخلق���ه، ه���ي املقيا����س احلقيقي 
املعني له لتقدمي اأف�شل اخلدمات لأبناء دائرته.

عن الدائرة
وميثل الدائرة الثامن���ة باملحافظة ال�شمالية 

بلديا حاليا حممد عبداهلل بال�شوك.
وتبل���غ الكتل���ة الناخب���ة قراب���ة 8521 �شوتا 

ح�شب اإح�شاءات انتخابات برملان 2014.
وكان ترقي���م الدائ���رة “�شاد�ش���ة ال�شمالية” 

قبل تعديل ر�شم الدوائر بالقرتاع الأخر.
ومتثل الدائرة املناط���ق واملجمعات الآتية: 
الل���وزي )1016( + مدينة حم���د )1203، 1204 

و1206(.

“بلوك” جتاري ومدر�شة �شناعية وحملت ب�شمال مدينة حمد
متابعة م�رشوع اإقامة متنزه عام ب� “ثامنة ال�شمالية”... عيا�س ل� “البلد”:

ال�����دائ�����رة ال����ت����وا�����ش����ل م�����ع امل���وؤ����ش�������ش���ات اخل����دم����ي����ة يف 

اله�����ت�����م�����ام مب����ل����ف����ات ت����راخ����ي���������س ال����ب����ن����اء وال����رتم����ي����م

• اأحمد عيا�س	

اأعلن غازي املرباطي ممثل الدائرة الرابعة 
يف جمل�س املحرق البلدي عن اقرتاب العمل يف 
م�رشوع اجل�شور البحرية ما بني املحرق من جهة 
وعراد واحلد من جهة اأخرى اإثر تر�شية مناق�شة 
اخلدمات ال�شت�شارية يف �شهر اأغ�شط�س 2018.
واق���رتح املرباط���ي ت�شمي���ة ه���ذا اجل����رش 
با�ش���م ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س الوزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللكي الأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة؛ وذلك 
لتوجيه���ات �شم���وه الكرمي���ة يف اإط���ار التنمية 
ال�شامل���ة، ول�شيم���ا ب�ش���اأن تنفي���ذ املزيد من 
احللول ملعاجل���ة الزدحامات املرورية، وهو ما 
يتلم�شه جميع املواطنني واملقيمني على اأر�س 
ا من �شم���وه باأن هذه  اململك���ة احلبيب���ة، واإمياناً
امل�شاريع ت�شاهم يف تنمية العجلة القت�شادية 

للدولة مما يعود باخلر على اجلميع.
 واأفاد املرباطي باأن فرتة عمل الت�شاميم 

والدرا�ش���ات الفنية تبل���غ 12 �شهرا من تاريخ 
متطلب���ات  جتهي���ز  ذل���ك  ويتب���ع  الرت�شي���ة، 
امليزانية اللزمة لتنفيذ امل�رشوع، ومن املوؤمل 
اأن يكون العمل يف ه���ذا امل�رشوع ال�شرتاتيجي 
اأولوي���ة يف �شلم اأعمال احلكوم���ة، اإذ اإنه ي�شكل 
انفراج���ة مروري���ة كب���رة تخت����رش امل�شاف���ات 
والأوق���ات لل�شيارات املتنقل���ة يف اإطار مدينة 

املحرق.
وتق���دم املرباط���ي بال�شك���ر اجلزي���ل اإلى 
احلكومة واإلى وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين واإل���ى جميع من �شاهم يف 
فكرة ه���ذا املو�شوع ول�شيم���ا الع�شو البلدي 
ال�شاب���ق والنائ���ب احل���ايل الأخ عل���ي املقل���ة، 
والع�شو احل���ايل �شباح الدو����رشي ممثلني عن 

الدائرة ال�شابعة )عراد(.

طالب املر�شح النيابي املحتمل لأولى املحرق 
)الب�شيتني وال�شاية( حممد املطوع وزارة الإ�شكان 
الب�شيت���ني  لأه���ايل  املفاتي���ح  ت�شلي���م  ب����رشورة 
وامل�شتفيدي���ن من م����رشوع �شاحي���ة ال�شاية، بعد 
اأن مت ال�شح���ب على توزي���ع الوح���دات الإ�شكانية 
لأكرث م���ن 4 اأ�شهر ولكن ما زال���وا ينتظرون اإنهاء 

الإجراءات.
في���ه  ن�شي���د  ال���ذي  الوق���ت  “يف  واأ�ش���اف 
يف  الإ�ش���كان  وزارة  حتققه���ا  الت���ي  بالإجن���ازات 
ظ���ل التوجيه���ات اإل اأن معان���اة املواط���ن تك���ون 
كب���رة يف حال تاأخ���ر ت�شليمه الوح���دة الإ�شكانية، 
فامل�شتفيدي���ن وعوائلهم ينتظرون بفارغ ال�شر 
من���زل الأحلم الذي طامل���ا �شع���وا للح�شول عليه 
عل���ى مدى �شن���وات طويل���ة، ومن اأج���ل انتقالهم 
اإل���ى الوحدة ال�شكنية اجلدي���دة لبد ل�رشيحة كبرة 
منهم اإنهاء عقود الإيج���ار للمنازل اأو ال�شقق التي 
ا، وع���دم وجود �ش���ورة وا�شحة  يقطن���وا به���ا حالياً

عن ت�شليمهم الوح���دات يجعلهم يف قلق وت�شاوؤل 
وم�شتمر”.

وذكر املط���وع اأن هناك الكثر م���ن الطلبات 
الإ�شكانية يف الب�شيتني والتطلع م�شتمر لبناء مزيد 
م���ن امل�شاري���ع الإ�شكانية داخل املنطق���ة اأو على 

م�شتوى حمافظة املحرق كي يح�شل املواطن على 
اأهم حق م���ن حقوقه وهي وح���دة اإ�شكانية ت�شمن 
له العي�س الكرمي كما كفل له الد�شتور البحريني.
واأكد املطوع اأن املطالبة التي يجب اأن توؤخذ 
بعني العتب���ار بوزارة الإ�ش���كان اأن يتنا�شب حجم 
الوح���دة الإ�شكانية م���ع طبيعة العائل���ة البحرينية 
واحلر����س على اأخذ ملحظات م���ن لديهم احتكاك 
مع املواط���ن ومطالباته يف هذا ال�ش���اأن كي يكون 
املنزل متوافقا معهم ويرق���ى مل�شتوى ال�شنوات 

التي انتظروها.

عن الدائرة
وميثل الدائرة الأولى مبحافظة املحرق حاليا 

النائب حممد بوفر�شن. 
ومتثل منطقة الب�شيتني وال�شاية.

وتبلغ الكتل���ة الت�شويتية قرابة 8071 ناخبا 
ح�شب اإح�شاءات انتخابات برملان 2014.

�شنة لت�شميم ج�شور �شتخت�رس امل�شافات والأوقات

وتاأخر ت�شليم مفاتيحها 4 اأ�شهر توزيع بيوت “ال�شاية” 

اقرتاب عمل ربط املحرق بحريا مع عراد واحلد... املرباطي:

ما زالوا ينتظرون اإنهاء الإجراءات... مرت�شح “الب�شيتني” املطوع:

مقعد نائب �شمال مدينة حمد باملجل�س البلدي

عدد اأ�صواتهاملمثل البلدياملجل�س البلدي

55.31 %حممد علي �شلمان2002

4617علي اجلبل2006

5766علي اجلبل2010

2309حممد بال�شوك2014

؟؟؟؟2018

�شيدعلي املحافظة

• اإبراهيم الهيبة	

• زيارة وفد اجلمعية للمجل�س البلدي	

حمرر ال�شوؤون املحلية

حمرر ال�شوؤون املحلية

• غازي املرباطي	

• حممد املطوع	
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متهم ومتهمة ينكران عالقتهما بوفاة �صديقهما واثنان يهربان
بعد وفاته بجرعة زائدة

اأم���رت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة بتجديد 
احلب����س االحتياط���ي ملته���م واحد م���ن اأ�صل 4 
متهم���ن من �صمنه���م فتاة، عل���ى ذمة ق�صية 
انتهاك حرمة جث���ة �صديقهم الذي تويف بجرعة 
زائدة من خمدر الهريوين اأثناء تعاطيهم اإياها 
يف اإحدى �صق���ق منطقة اجلفري، وذلك ملدة 15 
يوما تبداأ من نهاية حب�صه ال�صابق على اأن يعاد 
جتديد حب�صه يف امليعاد القانوين.وتتمثل وقائع 
اته���ام املذكوري���ن االأربع���ة يف تلقي ال�رشط���ة بالغا 
مف���اده العث���ور على جث���ة �صخ�س متوف���ى يف اإحدى 
ال�صقق مبنطقة اجلفري، وبع���د معاينة اجلثة ظاهريا 
ا�صتبه اأف���راد ال�رشطة باأن الوف���اة نتيجة جرعة زائدة 

من املواد املخدرة.
فاأجرى اأفراد ال�رشطة حترياتهم، والتي تو�صلت 
اإلى اأن املتهم -املجدد حب�صه- وفتاة واثنن اآخرين 
لهم عالقة بالواقعة؛ كونهم من اأ�صحاب االأ�صبقيات 

يف جم���ال تعاطي املخدرات، كم���ا اأن بحوزتهم كمية 
اإذن  ا�صت�ص���دار  اإذ مت  للتعاط���ي،  الهريوي���ن  م���ن 

ل�صبطهم وتفتي�س �صخ�صهم وم�صاكنهم.
وبالفع���ل مت القب����س على املته���م االأول اأثناء 
تواج���ده مب�صكنه، واأثناء عملي���ة التفتي�س مت العثور 
على حقنة طبية ملوثة باملخدرات يف اأحد اأدراج غرفة 
نومه، والذي اعرتف عند �صوؤاله عن املتوفى اأنه كان 

برفقة الفتاة املتهمة الثانية بالق�صية.
كما متكن اأفراد ال�رشطة من القب�س على الفتاة 
ح���ال تواجدها يف م�صكنها ه���ي االأخرى، والتي �صبط 
بحوزتها الهاتف النقال اخلا�س باملتوفى، اإذ قررت 
باأنه �صلمها اإياه قبل وفاته بيوم واحد، كما اعرتفت 
باأنها واملتهم االأول كانا برفقة �صديقهم املتوفى، 
واأن االأخري قد تناول جرعة زائدة خمدرات ما ت�صببت 

يف وفاته.
وبالبحث عن �صديقيهما االآخرين، تبن لل�رشطة 

اأن املتهم الرابع قد متكن من الفرار اإلى خارج البالد 
قبل التعرف على هويت���ه، فيما ال يزال البحث جاريا 

عن املتهم الثالث الهارب من قب�صة العدالة.
وت�صمن���ت اعرتاف���ات املته���م االأول اأنه يقطن 
يف منطقة املح���رق واأنه يتعاطى املخدرات منذ اأكرث 
م���ن 20 عام���ا، حيث اإن���ه يتعاطى مادت���ي احل�صي�س 
والهريوي���ن املخدرتن، ومادة ال�صبو املوؤثرة عقليا 

واأقرا�س موؤثرة اأخرى.
من جهتها، اأنكرت املتهم���ة الثانية “32 عاما” 
عالقته���ا باجلرمي���ة، واأنه���ا مت احلكم عليه���ا �صابقا 
بق�صي���ة خم���درات، ومت ا�صتب���دال عقوبته���ا لعمل 
ي���دوي، مو�صحة اأنها ن�صيبة املته���م االأول، واأنها يف 
ي���وم وفاة �صديقهم كانت برفق���ة باقي املتهمن، 
اإذ اإنهم يلتقون دائما يف اجلفري لتعاطي املخدرات، 
لكن ال عالقة لها بوف���اة �صديقهم املتعاطي جلرعة 

زائدة.

29 اأكتوبر احلكم با�صتئناف �صقيقني
حجزت حمكم���ة اال�صتئناف العليا اجلنائية 
االأول���ى النظر يف ا�صتئناف �صقيقن “23 و34 
عاما”، حمكوم عليهما بال�صجن ملدة 5 �صنوات 
وبتغرميهم���ا مبل���غ 3000 دينار ل���كل منهما، 
الإدانتهم���ا مبحاول���ة تهري���ب االأول: لفافتن 
حتوي���ان اأقرا�ص���ا موؤثرة عقلي���ا واأخرى خمدرة 
بل���غ عددها 44 قر�صا، ل�صالح الثاين املحكوم 
علي���ه �صابقا بال�صجن ملدة 10 �صنوات بق�صية 
ا�صترياد م���واد خمدرة؛ وذل���ك للنطق باحلكم 
عليهم���ا يف جل�ص���ة ي���وم 29 اأكتوب���ر املقب���ل.
وتتح�ص���ل الواقع���ة ح�ص���ب حكم حمكم���ة اأول 
درج���ة يف اأن املته���م الث���اين، وال���ذي ينف���ذ 
عقوب���ة ال�صجن يف ق�صية ا�صترياد مواد خمدرة 
بتوقيف اإدارة االإ�ص���الح والتاأهيل )�صجن جو( 
حر����س واتفق م���ع �صقيقه املته���م االأول على 
اأن يح����رش له لفافت���ن باأحدهما اأقرا�س حتوي 
خم���در “امليث���ادون” واالأخ���رى اأقرا�س حتوي 

املوؤثر العقلي “االأمفيتامن”.
ونفاذا لذلك قام االأول عند ال�صاعة 2:30 

م�صاء ي���وم الواقعة باإح�صارهم���ا لي�صلمهما له 
ح���ال زيارت���ه وق���ام باإخفائهما بفم���ه ليتمكن 
من عب���ور نقطة التفتي�س مببن���ى الزيارات يف 
التوقي���ف، وعقب ذلك قام بو�صعهما يف جيب 

بنطلونه.
واأ�صاف���ت اأن���ه م���ا اإن التق���ى ب���ه وح���ال 
ت�صافحهم���ا �صلمهما له، فق���ام املتهم الثاين 
بابتالعهما، لكن الكامريات االأمنية ر�صدتهما، 
اإذ اأب����رش الواقع���ة ناط���ور يف التوقي���ف، فاأبلغ 
امل���الزم ال�صاب���ط املن���اوب لنوب���ة اآخ���ر لي���ل 
بالتوقي���ف. واعرتف ال�صقيق���ن بالواقعة، اإذ 
ق���رر االأول اأنه �صقيقه امل�صجون حر�صه واتفق 
مع���ه عل���ى اأن يح�رش ل���ه لفافتن بهم���ا �رشائح 
ات�صاالت هواتف نقالة بالتوقيف، فاأح�رشهما.

وثب���ت م���ن تقري���ر االإدارة العام���ة لالأدلة 
املادية احتواء اللفاف���ة االأولى على 24 قر�صا 
م���ن مادة “امليث���ادون” املخدرة. اأم���ا االأخرى، 
فكان���ت حت���وي 20 قر�صا من املوؤث���ر العقلي 

“اأمفيتامن”.

االحتاد الفيدرايل الرو�صي ي�صيد بالنموذج البحريني يف متكني املراأة

“جائزة االأمرية �صبيكة” من�صة لعر�ض االإجنازات حملياً ودولياً

اأجنبية تتعاقد مع اإ�صطبالت واأندية لرتبية خيولها وتطلب معدات لنف�صها با�صمهم

تطوير التعاون بن البلدين مبجال الق�صايا الن�صائية

م�صاركة ملحوظة ملوؤ�ص�صات عامة وخا�صة واأفراد حول العامل... االأن�صاري:

وكيل املدعية اأثبت اإبرام املدعى عليها العقود

�صان���ت بطر�صربغ / رو�صي���ا - املجل�س االأعلى 
للمراأة: عقدت االأمن الع���ام للمجل�س االأعلى للمراأة 
هالة االأن�صاري اجتماع عمل مع رئي�صة جمل�س االحتاد 
الفيدرايل الرو�صي  فالنتينا ماتفيينكو، وذلك على 
هام�س اأعمال املنت���دى الن�صائي “االأورا�صي” الثاين 

مبدينة �صانت بطر�صبورغ يف رو�صيا.
مب���ا  االأن�ص���اري  نوه���ت  اللق���اء  بداي���ة  ويف 
يجم���ع البلدي���ن ال�صديق���ن م���ن عالق���ات وطيدة، 
وا�صتعر�صت م���ع ماتفيينكو  �صب���ل تعزيز التعاون 
امل�ص���رتك ب���ن مملكة البحري���ن واالحت���اد الرو�صي 
يف خمتل���ف ق�صاي���ا امل���راأة، ومبا ي�صاه���م يف تبادل 
التج���ارب واخلربات يف جم���ال الفر����س والتحديات 
امل�صرتكة، خا�صة على �صعيد الت�رشيعات والقوانن 
والتدابري االإجرائية املحفزة لرفع م�صاهمة املراأة يف 
التنمي���ة، اإ�صافة اإلى تعزيز مب���داأ تكافوؤ الفر�س يف 

خمتلف املجاالت.
وتط���رق االجتم���اع ال���ذي اأقيم يف قاع���ة الدوما 

الرئي�صي���ة بق����رش تافريد�صك���ي اأي�ص���ا اإل���ى م�صاألة 
تن�صي���ق اجلهود فيم���ا يتعلق بالتعامل م���ع ق�صايا 
امل���راأة عل���ى ال�صعيد ال���دويل، مع االأخ���ذ باحل�صبان 
االعتبارات الوطني���ة واالجتماعية لكل دولة، اإ�صافة 
اإل���ى تب���ادل االأف���كار واملقرتح���ات ب�ص���اأن ال���روؤى 
امل�صرتك���ة ب�ص���اأن تطوي���ر اآلي���ات عم���ل املنظمات 
والهيئات العاملي���ة املعنية بدعم املراأة، والق�صايا 

العاملية ذات ال�صلة باملراأة.
وكانت االأن�صاري قد ا�صتهلت االجتماع بعر�س 
موجز جلهود مملكة البحرين يف جمال دعم املراأة من 
خالل موؤ�ص�ص���ة املجل�س االأعلى للمراأة برئا�صة قرينة 
العاه���ل �صاحبة ال�صمو امللك���ي االأمرية �صبيكة بنت 
اإبراهيم اآل خليفة، وخ�صت بالذكر النموذج الوطني 
الإدم���اج احتياج���ات امل���راأة يف برام���ج عم���ل الدولة، 
مو�صحة اأن هذا النموذج اعتمد اأربعة حماور اأ�صا�صية 
تتمث���ل يف و�صع وتطوي���ر ال�صيا�ص���ات والت�رشيعات 
واالأنظمة الداعم���ة للمراأة، واإعداد وتنفيذ املوازنات 

امل�صتجيب���ة الحتياج���ات املراأة وقيا����س اأثر االإنفاق 
عل���ى الربام���ج واخلدم���ات املوجهة للم���راأة، وو�صع 
منهجي���ات الإدارة املعرف���ة املكت�صبة يف هذا املجال 
ورف���ع ق���درات العامل���ن يف جمال تكاف���وؤ الفر�س، 
وقيا����س اأث���ر التطبي���ق بتفعي���ل االأدوات الرقابية 
لتقيي���م اأداء موؤ�ص�ص���ات الدول���ة يف حتقي���ق عدالة 

توزيع الفر�س بن اجلن�صن.

عل���ى �صعيد ذي �صلة، دع���ت االأن�صاري رئي�صة 
فالنتين���ا  الرو�ص���ي   الفي���درايل  االحت���اد  جمل����س 
ماتفيينكو اإلى حتفيز املوؤ�ص�صات الرو�صية املعنية 
للم�صاركة يف “جائ���زة االأمرية �صبيك���ة بنت اإبراهيم 
اآل خليف���ة العاملية لتمكن امل���راأة”، والتي اأطلقها 
املجل����س االأعل���ى للمراأة م���ن مقر االأم���م املتحدة يف 
نيوي���ورك مار����س الفائ���ت، وقدمت �رشح���ا عن جلنة 

اجلائزة التي ت�صم عددا م���ن االأ�صماء البارزة عامليا 
يف جمال خمتلف ق�صايا املراأة، اإلى معايري اال�صرتاك 

يف هذه اجلائزة ومزايا الفوز فيها.
م���ن جانبه���ا اأ�صادمتاتفيينك���و بحر����س مملكة 
البحري���ن عل���ى توف���ري كل �صب���ل الدع���م م���ن اأجل 
تق���دم امل���راأة وتفعي���ل طاقاتها وتذلي���ل العقبات 
اأمامه���ا، موؤك���دة اأن تبن���ي االأمم املتح���دة للنموذج 
البحرين���ي يف متكن املراأة من خ���الل جائزة ال�صيخة 
�صبيك���ة العاملية لتمكن املراأة يوؤكد ن�صج التجربة 
البحريني���ة يف جمال دعم امل���راأة، ويحفز الدول على 
التع���رف عل���ى اخلطط والربام���ج واملب���ادرات التي 

نفذها املجل�س االأعلى للمراأة واال�صتفادة منها.
واأعرب���ت ماتفيينك���و ع���ن ا�صتع���داد االحت���اد 
الرو�ص���ي لتطوي���ر التعاون م���ع مملك���ة البحرين يف 
جمال ق�صاي���ا املراأة، موؤكدة اأهمية تبني اآليات عمل 
وا�صح���ة من اأجل ذلك التعاون، ومبا ي�صمن فاعليته 
واأثره االإيجابي املن�صود على الدولتن ال�صديقتن.

�صانت بطر�ص���ربغ / رو�صي���ا -املجل�س االأعلى 
للم���راأة: اأكدت االأمن العام للمجل����س االأعلى للمراأة 
حر����س املجل�س عل���ى ا�صتثمار املنا�صب���ات الدولية 
املهمة ذات ال�صل���ة باملراأة من اأجل الرتويج جلائزة 
“االأم���رية �صبيكة بن���ت اإبراهي���م اآل خليفة العاملية 
لتمك���ن امل���راأة”، والتي ج���رى اإطالقه���ا ر�صمياً يف 
اأعمال ال���دورة ال� 61 للجنة و�صع امل���راأة بنيويورك 
يف مار����س 2017، ومت فتح ب���اب اال�صرتاك فيها يف 
مار����س هذا الع���ام. جاء ذلك يف اجتم���اع عمل عقدته 
االأن�صاري م���ع فومزيلي مالمبو نك���وكا، وهي وكيل 
االأم���ن الع���ام لالأمم املتح���دة واملدي���رة التنفيذية 
لهيئة االأمم املتح���دة للمراأة، ورئي�صة جلنة التحكيم 
الدولي���ة اخلا�ص���ة باجلائ���زة عل���ى هام����س املنتدى 
�صان���ت  مبدين���ة  الث���اين  “االأورا�ص���ي”  الن�صائ���ي 

بطر�صبورغ يف رو�صيا.

واأك���دت االأن�صاري يف االجتم���اع حر�س املجل�س 
االأعل���ى للم���راأة عل���ى تطوي���ر التعاون ب���ن مملكة 
البحرين واملنظمات الدولية املعنية بق�صايا املراأة، 
الفت���ة اإل���ى اأن جائزة االأم���رية �صبيكة بن���ت اإبراهيم 
العاملي���ة لتمكن املراأة متث���ل من�صة دائمة لعر�س 
اإجن���ازات البحرين يف جم���ال دعم وتق���دم املراأة من 
جه���ة، وتتي���ح لباق���ي دول الع���امل اال�صتف���ادة من 

التجربة البحرينية يف هذا املجال من جهة اأخرى.
ونوه���ت االأمن الع���ام للمجل�س االأعل���ى للمراأة 
باجله���ود التي تبذله���ا فومزيلي الت���ي تراأ�س جلنة 
حتكي���م اجلائ���زة، وي�صاعده���ا يف اللجن���ة نخب���ة من 
االأ�صماء البارزة يف جم���ال العمل االأممي، ومبا يت�صق 
م���ع اأهمية اجلائ���زة العاملية ويلب���ي التطلعات التي 

ا�صتحدثت من اأجله.
م���ن جانبها، اأعربت فومزيلي ع���ن ارتياحها اإزاء 

االإقبال عل���ى امل�صارك���ة يف الدورة االأول���ى للجائزة 
م���ن قب���ل موؤ�ص�ص���ات عام���ة وخا�ص���ة وجمتمع مدين 
واأفراد ح���ول العامل، ومبا ي�صاه���م يف تعزيز اجلهود 

املوؤ�ص�صية والفردية املبذولة جتاه تفعيل �صيا�صات 
تقدم املراأة تعزز من م�صاركتها يف التنمية ال�صاملة، 
الفتة اإلى اأن املعايري العامة للتاأهل للفوز باجلائزة 

ت�صم���ن بيئ���ة تناف�صية عادلة وحمف���زة للم�صاركن 
فيها.

واأك���دت اأن جلن���ة حتكي���م اجلائ���زة ل���ن تدخ���ر 
جهدا م���ن اأجل تطوير ه���ذه التجربة الت���ي انطلقت 
م���ن مملكة البحري���ن واأ�صبح���ت ذات اأبع���اد دولية، 
ومب���ا يحقق االأهداف املن�ص���ودة منها يف بيان اأهمية 
وتاأثري التزام الدول والهيئات واملنظمات من خالل 
اأجهزته���ا الت�رشيعي���ة والتنفيذية العام���ة واخلا�صة 
واملجتمع امل���دين ب�صيا�صة عدم التمييز �صد املراأة، 
وحتقي���ق تكاف���وؤ الفر�س ب���ن امل���راأة والرجل على 
خمتلف اال�صعدة، واإبراز وتقدير اجلهود واملبادرات 
وامل�صاري���ع املوؤ�ص�صي���ة والفردي���ة املوجهة الإدماج 
احتياج���ات امل���راأة مب���ا ي�صه���م يف اح���داث التغيري 
االيجاب���ي يف واقعه���ا نح���و حي���اة اأك���رث ا�صتق���رارا 

واإنتاجية.

املحكم���ة  اإن  العج���وز  ح�ص���ن  املحام���ي  ق���ال 
ال�صغ���رى املدني���ة الثاني���ة حكم���ت باإل���زام �صيدة 
اأجنبية اجلن�صية، باأن تدفع ل�صالح موكلته �رشكة بيع 
معدات الفرو�صي���ة ولوازم اخلي���ول، اأن تدفع مبلغا 
وق���دره 2600 دينار مع الفائ���دة القانونية بواقع 1 
% م���ن تاريخ رفع الدع���وى، والتي كانت تعمد اإلى 
�رشاء املعدات ولوازم اخليول اخلا�صة بها عن طريق 
االأندي���ة واالإ�صطب���الت الت���ي تعاقدت معه���ا لرتبية 
اخليول اخلا�صة بها، وعند مطالبتها بالدفع تتن�صل 
وتدع���ي اأن تل���ك االأدوات واللوازم ل�صال���ح االأندية 

واالإ�صطبالت، ولي�صت لها.
واأو�ص���ح املحام���ي اأن املدع���ى عليه���ا كان���ت 
ق���د ا�ص���رتت اأدوات وم���واد خا�صة برتبي���ة اخليول 
والفرو�صي���ة، وكانت تطلب اإر�صال امل�صرتيات الأحد 
اأندية تربية اخلي���ول املعروفة، اإ�صافة اإلى عدد من 
االإ�صطب���الت، الت���ي و�صعت خيولها فيه���ا لرتبيتها 

به���ا، مما تر�صد بذمتها مبلغا وق���دره 2138 دينارا 
و295 فل�صا، مو�صحا اأن ثالثة من موكليه على االأقل 

قد تعر�صوا للخداع ب�صبب هذه ال�صيدة.
وتابع، اأن���ه وبعد مطالبتها باملبالغ تقوم باإلغاء 
تعاقده���ا مع اأندية الفرو�صي���ة واالإ�صطبالت، بالرغم 
م���ن كونها امل�صوؤولة عن عمليات ال�رشاء من املحالت 
الدائنة، وم���ن دون اأن تدفع املبالغ املرتتبة عليها، 
اإذ اإنها كان���ت تدعي للمدعى عليه���ا بهذه الق�صية 
اأن امل�ص���وؤول ع���ن عملي���ات ال�رشاء هو الن���ادي الذي 
اأو�صلت له تلك املعدات، فيما متكنوا اأمام املحكمة 
من اإثب���ات اأنها هي من كانت جت���ري عمليات ال�رشاء 
للخي���ول اخلا�صة به���ا، ولي�صت التابع���ة للنادي عن 
طري���ق �صه���ادة ال�صه���ود والفوات���ري ال�ص���ادرة من 
ال�رشكة املدعية، والتي جاءت غالبيتها بتوقيع �صادر 
من املدعى عليها ال�صهرية بالن�صب واالحتيال على 

اأ�صحاب االإ�صطبالت واالأندية.

واأ�ص���ار اإل���ى اأن ال�صه���ود جميعهم مب���ن فيهم 
�صاهد النف���ي اأكدوا خالل جل�صات نظر الق�صية على 
مديوني���ة املدعى عليها اأنها يف غ�صون العام 2016 
ترت���ب يف ذمتها جمموعة م���ن الفواتري بل���غ اإجمايل 
قيمته���ا 2138 دين���ارا و250 فل�ص���ا، واأن املدعي���ة 
كان���ت تق���وم ب����رشاء االأغرا����س واملع���دات اخلا�صة 
بالفرو�صية مبختلف الطرق، فتارة تقوم ب�رشائها من 
املحل مبا�رشة وتارة تقوم بطلبها عن طريق الهاتف 
اإل���ى االإ�صطب���الت، واأنه���ا هي م���ن تق���وم بالتوقيع 
باال�صت���الم عل���ى الفوات���ري اأو تخ���ول �صخ�ص���ا اآخ���ر 
بالتوقي���ع عليها، واأن ال�رشك���ة كانت تقوم بتو�صيل 
االأدوات واملعدات اإل���ى اإ�صطبالت خمتلفة بناء على 
طلب املدعى عليها، م���ع اأنه لي�س هناك ثمة ارتباط 
بن ال�رشكة املدعية وبن االأماكن التي يتم تو�صيل 

الب�صاعة اإليهم ح�صب الطلب.
وورد يف التقري���ر املحا�صب���ي اأن املدعى عليها 

اعتادت على ����رشاء اأدوات ومواد متعلقة بالفرو�صية 
وتربي���ة اخليول يف تواري���خ خمتلفة، وذلك ثابت من 
اأر�صدة ا�صت���الم الب�صاعة املذيل���ة بتوقيع من�صوب 

للمدعى عليها.

م���ن جهتها، قالت املحكم���ة يف حيثيات حكمها 
اأنه���ا تطمئن مل���ا �صهد ب���ه �صهود املدعي���ة وتاأخذ 
ب�صهادته���م، مم���ا ت�صتخل�س معه املحكم���ة ان�صغال 
ذم���ة املدينة مببلغ املطالبة، وحي���ث اإن الثابت باأن 
املدع���ى عليها تخلفت عن �صداد املبلغ املطالب به 
ومل تق���دم ما يثب���ت �صدادها املبل���غ املطالب به اأو 
اأي ج���زء منه، االأمر الذي ترى املحكم���ة معه باأن ذمة 
املدعى علي�ها م�صغولة باملبلغ املطالب به ويتعن 
الق�صاء باإلزامها باأن توؤدي للمدعية املبلغ املطالب 

به.
فلهذه االأ�صباب حكمت املحكمة باإلزام املدعى 
عليه���ا باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 2138 دينارا 
و295 فل�ص���ا م���ع الفائدة القانوني���ة بواقع 1 % من 
تاريخ رفع الدعوى، وباإلزامها بالر�صوم وامل�صاريف 
ومبل���غ 10 دنان���ري مقابل اأتعاب املحام���اة، وقدرت 

م�رشوفات الدعوى مببلغ 458 دينارا و500 فل�س.

• االأن�صاري تبحث مع رئي�صة الفيدرايل الرو�صي تعزيز التعاون بن املنامة ومو�صكو يف ق�صايا املراأة )2(	

• االأن�صاري باجتماع مع وكيل االأمن العام لالأمم املتحدة رئي�صة جلنة التحكيم الدولية اخلا�صة باجلائزة	

• ح�صن العجوز	

اإعداد: عبا�ض اإبراهيم
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“البالد” تن�رش كتاب “قبل اأن تتهاوى” لنبيل املحمود

انتشار مبدأ “أنا” و”هو” بدال 
من “نحن” كفريق عمل متكامل

تن�ضر “�لبالد” على حلقات كتاب نبيل �آل حممود “قبل �أن تتهاوى” الذي يت�ضمن جمموعة 

درو�ص عن �ملمار�سات �لإد�رية �ملتبعة بالقطاعني �لعام و�خلا�ص.

�لكتاب يقدم حقائق وممار�سات تفاعلية يف علمي �لجتماع و�ل�سيكولوجيا.

و�ل�سلبية  �لإيجابية  و�ملمار�سات  و�ل�سلوكيات  و�لإنتاجية  و�لإن��ت��اج  �لأد�ء  حت��دي��ات  وُيعالج 

و�لأ�ساليب �لإد�رية �ملتعددة و�آليات قيا�ص �لأد�ء و�لتناف�سية و�ملخاطر و�لقيم �ملوؤ�س�سية و�أخالقيات 

�ملهنة.

�إليها عرب �سيناريو �ملو�سوع ذ�ته؛ من  وترتك للقارئ موؤ�سر�ت �حللول �لتي تقوده للتو�سل 

�أجل تد�رك ما ميكن تد�ركه قبل �أن تتهاوى، وهو �سر عنو�ن �لكتاب.

را�شد الغائب

• وزير العمل والتنمية االجتماعية مت�سلما ن�سخة من كتاب نبيل املحمود “قبل اأن تتهاوى”	

الإداري اجلالد ُيطلق على من يعمل على اإحباط املوظفني
يجب اأن يكون �سارما ولكن عادل

يف   .Ivancevich J الكات���ب  يق���ول 
 Organizational Behaviour كتاب���ه 
ال  ال���ذي  االإداري  ع���ن   Management
يعتم���د اأ�سل���وب املكا�سف���ة والتفاه���م مع 
موظفي���ه يف العم���ل. ه���و ال�سخ����ص ال���ذي 
ي�ستعر����ص قوته و�سلطته كاإداري يف موقع 
مهم، له���ذا فهو ع���دواين، غام�ص، ال يهتم 
الأح���د م���ن حول���ه، وال ُيعط���ي اأّي���ة اأهمية اأو 
قيمة الآراء ومقرتح���ات االآخرين، مبعنى اآخر 
 Autocratic( ه���و “االإداري االأوتوقراطي

.)Leader
اأّم���ا “االإداري اجل���الد”، فنقول اإنه لقب 
ُيطل���ق عل���ى االإداري ال���ذي )باالإ�سافة اإلى 
ما �سبق ذكره( يعمل عل���ى �إحباط من حوله 
وتثبي���ط عزائمهم بقرارات���ه غري املدرو�سة 
و��ستبد�ده باآر�ئ���ه وبرعونته يف ردود فعله 
على كل م���ا يحدث يف نط���اق �سلطته، فهو 
بذل���ك يك���ون ج���الدا للموظف���ن وج���الدا 
القت�س���اد �ملوؤ�س�سة ذ�ته���ا. وتتعدد �وجه 
�الإحب���اط وتثبيط �لعزم �ل���ذي يت�سبب فيه 
�الإد�ري، فباالإمكان �أن يكون ذلك من خالل:
	•اإ�سن���اد مه���ام للموظ���ف مب���ا ال ميت 

ب�سلة اإلى و�سفه الوظيفي.
	•جتاهل بع�ص املوظفن بعدم اإ�سناد 
امله���ام التي متّكنهم من اإظه���ار قدراتهم 

ومهاراتهم.
	•جتاه���ل اآراء ووجه���ات نظ���ر زمالئ���ه 

وموظفيه فيما يخ�ص العمل.
	•تعين م���ن ال ي�ستحق من املوظفن 

يف �ملكان �لذي ي�ستحقه غريه.
	•عدم متييز ومكافاأة املوظف املتميز 

يف اإنتاجيته واأدائه.
	•منح الرتقي���ات واحلوافز املخ�س�سة 

للموظفن االأكفاء لغري االأكفاء.
	•املعاملة ال�سيئة للموظف��ن/الع�ّمال 

التابعن الإدارته.
	•ن�ْسب���ة منج���زات موظفيه اإل���ى نف�سه 

للظهور مبا ال ي�ستحق �أمام م�سوؤوليه.
ال�سخ�سي���ة  م�ساحل���ه  وراء  اجل���ري  •	
املقاب���ل  ويف  اخلا����ص  و�سع���ه  لتح�س���ن 

جتاهل احتياجات وم�ستحقات موظفيه.
ويعتق���د بع����ض �الإد�ري���ن �أن���ه بهذه 
�الأ�ساليب وهذ� �ل�سل���وك يكون �سارما وذ� 
�سخ�سي���ة قوية، ولك���ن يجه���ل اأن ال�رشامة 

يج���ب اأن ُتق���رن بالع���دل. فطبق���ا لنظرية 
 Blake & Mouton �����ال�سبك���ة االإدارية ل
االإداري  اإن  االإدارة.  باأ�سالي���ب  املتعلق���ة 
 Firm يج���ب اأن يكون “�سارما ولكن عادل
but Fair”، فه���و �ل�سخ����ض �ل���ذي يوؤمن 
باحتياج���ات املوظف���ن وكذل���ك متطلبات 
االإنتاج، يعامل موظفيه معاملة ح�سنة، يثق 
بهم، يوؤمن مب�سد�قيتهم وباإمكان تكيفهم 
الأداء العمل بقناع���ة، فهو ال�سخ�ص املنّظ�م 
يف اأ�سلوب اإدارته والذي يت�سم باملرونة مع 

االآخرين.
وهن���اك �لكث���ري م���ن م�سبب���ات �الإحباط 
وانحدار املعنويات التي ت�سدر من االإداري 
م���ع تفاوت تاأثرياته���ا ال�سلبية على نف�سية 
املوظف���ن، فهي اإم���ا اأن تك���ون بق�سد اأو 
دون ق�سد، مبعنى اأن بع�سها ياأتي بتبييت 
النوايا وبالتخطي���ط امل�سبق والبع�ص االآخر 
ياأتي م���ن جّر�ء جتاه���ل �الإد�ري و��ستهتاره 
ب���كل اأو بع�ص من حوله، لذل���ك يت�سبب يف 
تثبي���ط عزائمهم تدريجيا، ويكون بذلك قد 
اأ�سه���م يف ن�س���وب م�سادر حيوي���ة لتطوير 
االإنت���اج واالإنتاجي���ة. االأم���ر ال���ذي ي�سّوي���ه 

بوظيف���ة �جل���الد، ف���االأول يقط���ع خي���وط 
املهارات واالإبداعات الوظيفية للموظفن، 
واالآخ���ر يقطع االأعن���اق، لكن الف���رق هو اأن 

�الإد�ري ح���ن يفعله���ا يوؤث���م وُيفرت�ض �أن 
ُيحا�سب على ذلك. �أم���ا �جلالّد، فُيوؤجر على 

ما يفعل �إن كان ذلك ق�سا�سا من �آثم.

متى نطلق لقب “االإداري اجلالد” على �أحد �إد�ريي موؤ�س�سة ما؟

ما نتائج وتبعات �سلوك هذ� �الإد�ري على زمالئه وموظفيه يف �ملوؤ�س�سة؟

)احللقة الثالثة(

�رضورة املحافظة على الثقة املتبادلة بني املوظفني وامل�سوؤولني
ال لتف�سي االأحقاد وتبعاتها والتناف�ص غري امل�رشوع

• بماذا نفسر سوء التفاهم 
الوظيفي الذي يحدث داخل 

مؤسساتنا فيما بين األفراد أو فرق 
العمل؟

• وبماذا نفسر ازدواجية العمل 
المنجز داخل المؤسسة الواحدة من 
اإلداريين أو الموظفين/ فرق العمل 

والذي يهدر على إثرها الوقت 
والجهد والمال؟

�إن �الإجاب���ة ع���ن هذين �لت�ساوؤل���ن تكمن يف 
Inte r )يياب عامل �الت�سال د�خ��ل �مل��وؤ�س�س�ة 

nal Communication( ب����ن جميع الفئات 
�لوظيفية، حيث متثل هذه �لفئات حلقات و�سل 
اإن مت جتاه���ل اإحداها اأو جتاوزه���ا ُفقد التكامل، 
ومن ث���م �لتفاه���م �ملطل���وب د�خ���ل �ملوؤ�س�سة. 
والنتيجة هي تف�سي االأحقاد وتبعاتها والتناف�ص 
غ���ري امل�رشوع، ناهيك عن خل���ق ازدواجية يف اإجناز 
املهمات �سواًء بق�س���د اأو دون ق�سد، االأمر الذي 
ي�ساع���د على انت�س���ار مبداأ “اأن���ا” و”هو” بدال من 

“نحن” كفريق عمل متكامل.
اأن م���ن اأجن���ح االأ�سالي���ب االإداري���ة  ال�س���ك 
احلديثة ه���و تطبيق نظام االت�س���ال املبا�رش بن 
االإدارة العلي���ا والو�سط���ى والدني���ا، واالت�س���ال 
املبا����رش ب���ن االإدارات واالأق�س���ام وكذل���ك خاليا 
االإنت���اج يف امل�سن���ع. فم���ن ال����رشوري اأن يك���ون 

اجلمي���ع عل���ى عل���م ودراي���ة ب���كل م���ا ي���دور يف 
�ملوؤ�س�س���ة مع �نتهاج مبد�أ �ل�سفافية يف �لتعامل، 
ومن جانب اآخر يتحتم اعتماد �سيا�سة تبادل االآراء 
و�ملقرتحات فيم����ا يخ��ض �لعم����ل وذلك يطل�ق 
عليه “اأنظم���ة املعل�وم���ات االأفقي����ة والعمودية 
 Horizontal & Vertical Information(“
Systems( مبعن���ى انتق�����ال املعلوم����ات فيما 
بن فئ���ات امل�ست���وي الواح���د كاأق�س���ام االإدارة 
الواحدة وكذلك انتقال املعلومات من امل�ستوى 
�لوظيف���ي �الأدن���ى �إلى �الأعل���ى و�لعك�ض. ذلك ال 
يتاأت���ى اإال عن طريق عق���د اجتماع�ات دورية لكل 
 Periodical( الأط���ر�ف �ملعني���ة يف �ملوؤ�س�س���ة�
ال���ى  باالإ�ساف���ة   )facertorface Meetings
عق���د اجتماعات طارئة عند احلاجة. وال�سك اأنه يف 
جميع �ملوؤ�س�سات )�إل���ى جانب عقد �الجتماعات( 
 )ermail( يتم االت�سال االإلكرتوين املبا�رش عرب
لنق���ل املعلوم���ات وملناق�س���ة ق�ساي���ا العم���ل، 
حي���ث �ل�رسعة وتخفي����ض �لتكلفة، ب���ل �إن معظم 
�ملوؤ�س�سات �أ�سبح���ت ت�ستخدم و�سائل �لتو��سل 

االجتماعي اأي�سا مثل الوات�ساب وما �ساكل.
وكمث���ال خمت�رش على اآلي���ة االت�سال، يف حال 
تنفي���ذ تعدي���الت �إجر�ئي���ة يف �ملوؤ�س�س���ة �أو عند 
حماولة تطوير منت���ج قائم/تد�سن منتج جديد 
اأو حت�س���ن عملي���ات اإنتاجي���ة يف حق���ل مع���ن، 
يتحتم عل���ى املدير االأخذ يف االعتب���ار وجهة نظر 
زمالئه �ملعنين ومروؤو�سي���ه و��ست�سارتهم قبل 
�تخ���اذ �أية خطوة، حيث �ت�سالهم �ملبا�رس باالإنتاج 
ودرايته���م باحليثي���ات ال�سغرية الت���ي يجهلها 

�سناع �لقر�ر. يلي ذلك �إقر�ر �ملهمات وجدولتها 
زمنيا وتخ�سي����ص ميزانياتها وم���ن ثم توزيعها 
على ح�س���ب �مل�سوؤولية و�لتخ�س����ض و�لقدر�ت، 
واأخريا يت���م اإعالن ب���دء التنفيذ. ثم تب���داأ عملية 
ات�سال اأفقية وعمودية بن القائمن على تنفيذ 

املهمات واالإدارة حلن االنتهاء من امل�رشوع.
ونوؤك���د �أن �الت�س���ال �الإد�ري �جليد و�لفعال 
ه���و ����رسورة م���ن ����رسور�ت بيئ���ة �لعم���ل وذلك 
ل���دوره يف ت�سجيع ودف���ع �ملوظفن لتقبل خطط 
االإدارة اجلدي���دة والتي ُيفرت�ص اأن تنفذ لتطوير 
وحت�سن االإنتاج واالإنتاجية. وقد يعك�ص املوظف 
تاأثري القرارات االإدارية املفرو�سة عليه برف�سه 

االآتي:
	•تقبل توجه�ات االإدارة للممار�س�ة االأف�س�ل 

.)Best Practices( Orientation للعمل
	•تقبل التكامل املطلوب يف مواقع العمل اأو 

تقبل اإعادة التنظيم والبناء.
	•تقب����ل الن�����داء النظمام�ه لف�����رق حت�س�ن 
 )Quality Improvement( Teams النوعية
�أو �ختياره ملعاجلة وحل م�سكالت يف �أد�ء �ملنتج. 
	•تقبل متطلبات االإدارة لاللتزام بالعمليات 

واالإجراءات من اأجل حل م�سكالت اجلودة.
	•تقبل تعليمات التلطيف من عالقة الزبون 

.)Hostile Client( Relationship املعادي

	•تقبل قرارات التخل�ص من العمالة الزائدة 
.)Redundancies( عن احلاجة

اإن اإح�سا����ص املوظ���ف بامل�سارك���ة يف �سنع 
القرار ولو بجزء ب�سيط يثب�ّت لديه ال�سعور بكونه 
ج���زء� من �ملوؤ�س�سة، وبالتايل ينعك�ض �إيجابا على 
انتمائه له���ا وعلى تقبله كل قرارات االإدارة ومن 

ثم تنفيذها برحابة �سدر.
وختام���ا ن���ود التنويه الى ����رشورة املحافظة 
على �لثقة �ملتبادلة بن �ملوظفن و�مل�سوؤولن 
بجمي���ع امل�ستوي���ات م���ن خ���الل تكوي���ن ات�سال 
ر�سم���ي وغري ر�سم���ي ب�سكل جي���د ومميز؛ وذلك 
بغر�ص من���ع ال�سائعات التي ق���د تطلق من حن 
الآخر لتعكري ج���و �لعمل، ويف �ملق�ابل للح�ث على 

تبادل املعلومات الدقيقة وال�سحيحة.

من اأجنح االأ�ساليب احلديثة 
االت�سال املبا�رش بن االإدارات 

العليا والو�سطى والدنيا

اإح�سا�ص املوظف بامل�ساركة يف 
�سنع القرار يثب�ّت �سعور كونه 

جزء� من �ملوؤ�س�سة 
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د�س���ن �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة عاهل الب���الد بداية الف�سل اخلام�س من 
م�سرية العمل الدميقراطي باإ�سداره الأمر امللكي 
ب�س���اأن حتديد موعد النتخ���اب والرت�سح لع�سوية 
الربملان، وتعترب النتخابات وهذه املجال�س نقلة 
نوعي���ة يف م�سرية احلياة ال�سيا�سية والدميقراطية 
البحريني���ة، و�سيكون الف�س���ل الت�رشيعي والبلدي 
الق���ادم اإ�سافة ملا حققت���ه املجال�س ال�سابقة من 
اإجن���ازات وما حققت���ه البالد م���ن مكا�سب وطنية، 
وميث���ل الأم���ر امللكي ال�س���ادر من عاه���ل البالد 
ر�سال���ة ملكي���ة اإل���ى جمي���ع املواطن���ن وبالذات 
َمن ُه���م يف �سن الرت�س���ح والنتخاب وَم���ن َي�سمح 
له���م القان���ون بذل���ك، ر�سال���ة اإل���ى امُلر�سح���ن 
واملر�سح���ات، والناخب���ن والناخب���ات، والر�سالة 
الثالثة اإلى اجلهات الر�سمية املعنية بالنتخابات.
فالر�سالة املوجهة اإل���ى امُلر�سحن توؤكد اأن 
عل���ى امُلر�سح اأن يوؤمن ب���اأن الإقدام على الرت�سح 
يعن���ي خدم���ة الوط���ن واملواطن���ن، فيجتهد من 
اأج���ل حتقيق تطلع���ات واآمال املواطن���ن ل وعاًء 

لك�س���ب املزاي���ا ال�سخ�سية، علي���ه اأن ل يعمل من 
اأجل م�سلحت���ه، بل عليه اأن ُيكر����س وقته وجهده 
لتج�سيد تطلع���ات واآمال املواطن���ن اإلى قنوات 
ت�رشيعي���ة َي�ستفيد منه���ا املواطن���ون، واأن يعمل 
باإخال����س ونزاهة ل مبقدار م���ا يك�سبه من مقعده 
النياب���ي، فاملقع���د النياب���ي لي����س ت�رشيف���ا، بل 
ميث���ل تكليفا م���ن املواطنن باأن يعم���ل ل�سالح 
الوطن و�ساحلهم، بعيًدا ع���ن الأجندات الطائفية 

وامل�سالح احلزبية والفئوية.
والر�سال���ة الثاني���ة املوجه���ة اإل���ى الناخبن 
حتثه���م على التحلي بالروح الوطنية يف امل�ساركة 
اجل���ادة والفاعل���ة يف الت�سوي���ت مل���ا يرون���ه من 
عل���ى  واملر�سح���ات،  املر�سح���ن  م���ن  ال�سال���ح 
الناخب���ن اأن يتحلوا ب���الإدراك والوعي النتخابي 
يف م�ساألة اختي���ار الأف�سل منهم، مبا ُيحقق للبالد 
الربمل���ان الأف�س���ل بنواب���ه، اإن توج���ه الناخب���ن 
ل�سنادي���ق الق���رتاع واختيار مر�سحيه���م ل مُيثل 
اختي���اًرا فردًي���ا لأي مر�سح بل ه���و اختيار وطني 
لالأكف���اأ منهم، فتمكن الأكف���اأ للمقعد النيابي اأو 

البلدي يعني حتقيق موؤ�س�س���ات بلدية وبرملانية 
تتمت���ع باجلودة يف العمل والنت���اج، مما يوؤدي اإلى 
حتقي���ق مكت�سب���ات دميقراطي���ة ُمتمي���زة وطنًيا 

ومتقدمة جمتمعًيا.
الر�سال���ة الأخ���رية موجه���ة اإل���ى املوؤ�س�سات 
امَلعني���ة ب���اإدارة دف���ة النتخاب���ات ومراقبتها، اإذ 
عليها اأن توفر ُكل فر�س النجاح لنتخابات وطنية 
�سفاف���ة لتعك����س ثق���ة املواطن���ن باملوؤ�س�سات 
الر�سمي���ة، ويف ه���ذا املج���ال فاإن �ساح���ب ال�سمو 
امللكي الأم���ري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 
ال���وزراء امُلوقر يوؤك���د )اأن احلكومة بكل وزاراتها 
واأجهزته���ا �ستهي���ئ كل الإمكاني���ات، وتوفر كل 
الت�سهي���الت التي تدعم �سري العملي���ة النتخابية 
بكل ُي����رش و�سهولة اأمام الناخب���ن يف اأجواء تكفل 

ال�سفافية والنزاهة(.
اإن الأم���ر امللك���ي لعاهل البالد مُيث���ل بداية 
ل�ستحق���اق دميقراط���ي جدي���د بانتخاب���ات ُح���رة 
ونزيه���ة، ل�ستمرار حتقيق املزي���د من املكا�سب 

ال�سيا�سية والدميقراطية.

عبدعلي الغسرة

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

ونح���ن عل���ى اأب���واب ال���دورة 
امل�ساأل���ة  اجلدي���دة،  النتخابي���ة 
التي ا�ستاأث���رت باهتمام الأكرثية 
م���ن املواطن���ن تتلخ����س يف من 
هو الأجدر مبنح���ه الثقة للو�سول 
اإلى املجل����س، فذاكرتن���ا ل تزال 
بال���غ  الأداء  مب�ساه���د  حتتف���ظ 
املنتهي���ة  للمجل����س  الهزال���ة 
�سالحيت���ه، ولتف���ادي املزيد من 
اخل�س���ارات ف���اإّن مو�س���وع موؤهل 
النائ���ب ب���ات يت�س���در الهتمام، 
واحلقيق���ة اأّن موؤه���الت من ينوي 
الرت�س���ح حمل خالف وجدل ل يراد 
ل���ه اأن يح�س���م، فبينما ت���رى فئة 
م���ن النواب اأّن ال����رشروة تقت�سي 
اأن يك���ون النائ���ب اأكادميي���ا، اأي 
احل�سول عل���ى املوؤهل اجلامعي، 
ي���رى اآخرون اأّن الطالع على �ستى 
الثقافات من �سيا�سية واجتماعية 
وبيئي���ة وخدماتية يع���د كافيا بل 

يغني عن الدرا�سة الأكادميية. 
طبع���ا مث���ل ه���ذا ال���راأي كان 
مو�س���ع ا�ستغ���راب وده�سة، ذلك 
اأّن���ه من غ���ري املنطق���ي اأّن تكون 
مهمة بحجم نائ���ب برملاين معني 
بالرقاب���ة والت�رشي���ع يكتفى فيها 
ب�رشط القراءة والكتابة اأو االطالع، 
املطل���وب مل���ن ين���وي الرت�س���ح 
للربمل���ان اأن يك���ون حائ���زا على 
ال�سه���ادة اجلامعي���ة كح���د اأدنى، 
ونختلف م���ع من يقول اإّن املوؤهل 
اجلامع���ّي لي�س مقيا�س���ا يعتد به 

ول دليال على جدارة من يحمله. 
اآخ���رون كان���ت روؤيته���م باأّنه 
املعرك���ة  يخو����س  مل���ن  يكف���ي 
النتخابي���ة اأن يتوفر على اخلربة 
طبق���ا  الأم���ر  فه���ذا   الرتاكمي���ة 
لروؤيته���م يغن���ي ع���ن ال�سه���ادة 
م���ن  اإل���ى  اإ�ساف���ة  الأكادميي���ة، 
يقدر ل���ه الفوز باملقع���د النيابّي 
�سيدخ���ل دورات تدريبية مكثفة 
وور�س عم���ل لتطوي���ر مهارته يف 
الأداء النياب���ّي، ول�سق���ل خربت���ه 
اإتاح���ة  يج���ب  فاإن���ه  الربملاني���ة 
لزي���ارة املجال�س  اأمامه  الفر����س 

النيابية يف الدول املجاورة.
اإّن وج���ه العرتا�س على الراأي 
ال�ساب���ق اأن���ه لكي يتوف���ر النائب 
على مثل هذه اخلربات فاإنه بحاجة 
اإلى �سنوات، وهذه اخلربات يجب 
اأن ت�سب���ق قراره الدخول يف �سباق 
النتخابات ل بعد الفوز كما يوؤكد 
اأ�سحاب ه���ذا الراأي، اأم���ا املحزن 
حقيقة اأمام كل هذه الأعداد ممن 
اأعلن���وا نيتهم الرت�س���ح للربملان 
القادم ه���و اأّن اأكرثيتهم ل متلك 
مقوم���ات الرت�سح، واإزاء مثل هذه 
احلال���ة ف���اإّن اأ�س���د ما نخ�س���اه اأن 
ن�سه���د جمل�س���ا نيابيا غ���ري قادر 
على النهو�س باملهمة املطلوبة.

المؤهل األكاديمي
أم الخبرة للعمل 

النيابي؟

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اإن الر�سال���ة الت���ي وجهه���ا �سيدي 
�ساح���ب ال�سم���و امللكي الأم���ري خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليفة رئي����س الوزراء 
املوقر حفظه اهلل ورعاه مبنا�سبة اليوم 
العامل���ي لل�سالم الذي ي�س���ادف اليوم 
اجلمعة حت���ت �سعار “احل���ق يف ال�سالم 
- 70 عام���ا منذ اإق���رار الإعالن العاملي 
حلق���وق الإن�س���ان”، مبثاب���ة النربا����س 
اله���ادي للعامل ملعرف���ة قواعد ال�سالم 
وحتقي���ق التق���دم وال�سع���ادة والرخاء 
للب�رشية، يقول �سم���وه اأيده اهلل يف جزء 
من الر�سالة )اإن حتقيق ال�سالم العاملي 
والإقليم���ي �رشورة ينبغ���ي اأن نبذل من 
اأجله���ا كل اجله���ود، والعم���ل م���ن اأجل 

ال�س���الم وتر�سيخه على كل امل�ستويات 
نهج وا�سح �سارت عليه مملكة البحرين 
ومازال���ت يف توجهاته���ا وعالقاته���ا مع 
دول الع���امل، واأك���د �سم���وه اأن مملك���ة 
البحرين يف ظ���ل الروؤى احلكيمة حل�رشة 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة عاهل البالد، حفظه اهلل، ج�سدت 
القي���م الإن�ساني���ة يف التعاي�س ال�سلمي 
والعقائ���د  الثقاف���ات  خمتل���ف  ب���ن 
والأ�س���ول، و�ستظ���ل �رشي���كاً فاع���اًل يف 
خدمة ق�سايا العامل العادلة وامل�ساهمة 
يف ن�رش الأمن وال�سالم وال�ستقرار يف كل 

اأرجاء املعمورة(.
لق���د كان���ت البحري���ن دوم���ا واأبدا 

وعل���ى مر التاريخ تعم���ل بجهد و�سدق 
م���ن اأجل اإ�ساعة ال�س���الم والأمن لي�سمل 
وامل�ستقب���ل  والأم���م،  ال�سع���وب  كل 
الأف�سل لغد الإن�س���ان، ومتيز املجتمع 
البحرين���ي ب�سم���ة فري���دة جعلت���ه بحق 
لل���دول  وق���دوة  �س���الم  واح���ة  يك���ون 
خمتل���ف  يجم���ع  حي���ث  واملجتمع���ات، 
الأجنا�س والأديان والثقافات والأعراق 
والطوائف على اأر�سه حتى اأ�سبح رائدا 
يف جم���الت ال�س���الم وحق���وق الإن�س���ان 
وتر�سيخ مفاهيم التعاون لكل ما يفيد 

املجتمعات والب�رشية.
كما قال �سموه اأيده اهلل يف ر�سالته: 
)اإن الحتف���ال بالي���وم العاملي لل�سالم 

ي�سكل منا�سبة مهم���ة لتذكري املجتمع 
ال���دويل و�سع���وب الع���امل اأجم���ع، ب���اأن 
حتقيق ال�س���الم م�سوؤولية م�سرتكة لأن 

التحديات والأخطار تطال اجلميع(. 
نع���م، اإنه در�س بلي���غ يعطيه �سموه 
فالتحدي���ات  الع���امل،  اإل���ى  اهلل  اأي���ده 
والأخطار كثرية وعل���ى اجلميع التالحم 
والعمل ب���روح واحدة لتحقي���ق ال�سالم 
ال���ذي تن�س���ده الطبيع���ة الب�رشي���ة، فاإن 
اأرادت �سع���وب الع���امل العي�س يف حمبة 
و�س���الم عليها اللتق���اء يف نقطة واحدة 
وه���ي العم���ل امل�س���رتك وامل�سوؤولي���ة 
اجلماعية كما ق���ال �سيدي �سمو رئي�س 

الوزراء اأيده اهلل.

رسالة سيدي سمو رئيس الوزراء... 
النبراس الهادي لمعرفة قواعد السالم

مل تكن تكفي رئي����س �سوريا ال�سابق 
ب�سار الأ�س���د اأخبار قمة �سوت�سي الرو�سية 
بالن�سب���ة  ج���داً”  “ال�سيئ���ة  الرتكي���ة   –
اإلي���ه، حت���ى اكتمل نهاره بليل���ه من خالل 
اإ�سقاط دفاعاته اجلوي���ة البدائية يف عامل 
اليوم وتقنيات���ه، الطائرة الرو�سية الآتية 
اإل���ى قاع���دة حميمي���م، لكن اخل���رب لي�س 
يف عموميات���ه ب���ل يف تفا�سيل���ه الغريب���ة 
واملرعبة والت���ي تبدو كاأنها اآتية من زمن 

م�س���ى وخ�سو�س���اً اأيام احل���رب العاملية 
الثانية، ولي�س���ت حا�سلة يف العقد الثاين 

من القرن احلادي والع�رشين!
ومن ب���اب غري اخت�سا�سي اأو تقني اأو 
ع�سكري، بل من نافذة املراقبة العمومية، 
ميك���ن طرح بع�س الأ�سئل���ة الب�سيطة عن 
ق�ّسة اإ�سقاط الطائرة الع�سكرية الرو�سية 
بركابها ال� 14، بوا�سطة منظومة �سواريخ 
رو�سية من اجليل الثاين هي اأ�س – 200.

كي���ف ميك���ن لطائ���رة تابع���ة للقوى 
اجلوي���ة الرو�سي���ة، اأن ل تلحظ يف رادارها 
وجود ط���ريان حربي اأو مدين خالل رحلتها 
اإل���ى ال�سم���ال ال�سوري؟! وقب���ل و�سولها 
اإلى م�سافة ال� 35 كيلومرتاً عن حميميم؟! 
وكي���ف له���ا اأن ل تلحظ بع���د ذلك خروج 
�سواري���خ اأر�س – جو باجتاهه���ا، ما كان 
�سي�سم���ح له���ا باإط���الق مقاب���ل التموي���ه 

احلراري املعروف؟!

ث���م الأخط���ر م���ن ذل���ك، كي���ف اأمكن 
للمنظوم���ة الدفاعي���ة اجلوي���ة يف قاع���دة 
حميمي���م، الت���ي ت�س���م �سواري���خ اأ�س – 
400 املو�سوفة باأنها الأحدث من نوعها 
)يف الع���امل!( والت���ي مثلم���ا ه���و معروف، 
ل تبيعه���ا مو�سك���و ب�سهولة اأب���داً، والتي 
�سّببت ال�سفقة يف �ساأنها مع اأنقرة، توتراً 
اأمريكياً و�س���ل اإلى عنان ال�سماء واإلى حّد 
التهدي���د باإلغ���اء تزويد الأت���راك ب�سفقة 

طائرات حربي���ة حديثة “عقاب���اً لهم على 
�سططهم الرو�سي”.

كيف اأمكن لتلك املنظومة، اأن ل حتّذر 
الطائرة الآتية م���ن مو�سكو م�سبقاً بوجود 
“اأج�سام” غريبة يف مدار طريانها؟! وهي، 
تلك املنظوم���ة الدفاعية، عل���ى ما يقول 
اخلرباء والعلماء وال�سليعون، قادرة على 
تغطية م���دارات وجم���الت تقا�س مبئات 

الكيلومرتات، بل اأكرث؟!. “امل�ستقبل”.

 عزيمــة قــائــد 
وإرادة أمــة

من حقن���ا ومن ح���ق كل مواطن 
خليج���ي اأن يغ�سب من تطاول قناة 
املن���ار اللبناني���ة التابعة حلزب اهلل 
الإرهاب���ي على �سم���و ال�سيخ �سباح 
الأحمد اأمري دولة الكويت ال�سقيقة، 
قناة املنار تابع���ة مللي�سيا اإرهابية 
تقي���م دولة داخل الدول���ة اللبنانية 
وت�س���يء اإل���ى لبنان نف�س���ه قبل اأن 
ت�س���يء لغ���ريه لأنه���ا ت���دار وتاأمتر 
باأوامر ال���ويل الفقي���ه ول �ساأن لها 
�س���وى مبا ميل���ى عليها م���ن ماليل 

اإيران.
وبالت���ايل ه���ذا ه���و الطبيع���ي 
واملنتظ���ر م���ن قناة تعم���ل كظهري 
الطاب���ور  واأ�سح���اب  لالإرهابي���ن 
اخلام����س الذين يعيث���ون ف�سادا يف 
بالده���م ويتبع���ون نهج ح���زب اهلل، 
فه���م يعي�س���ون يف ال���دول العربية 
واخلليجية ويحملون هوياتها ولكن 
قلوبه���م وعقوله���م م���ع مرجعيات 

خارج احلدود.
يف  تتدخ���ل  ل  دول���ة  الكوي���ت 
�س���وؤون غريه���ا ول تقوم باإي���واء اأو 
تق���وم  ول  الإرهابي���ن  ا�ستئج���ار 
بزراع���ة اخلونة والعمالء هنا وهناك، 
لكنه���ا حتاول قدر م���ا ت�ستطيع حل 
امل�س���كالت ونزع فتي���ل ال�رشاعات، 
ول ت����رش باأمن غريه���ا ول ت�ستخدم 
من قب���ل اأية دول���ة اإقليمية لتنفيذ 

خمططات �سد اأمتها.
وه���ذا �س���يء بطبيع���ة احلال ل 
يعجب املنار ول ير�سي من يقفون 
خلفها، وبالتايل كان التطاول وبث 
الأكاذي���ب عليها، فالبد من الإ�ساءه 
للكوي���ت لأنه���ا متكنت م���ن �رشب 
خالي���ا اخليان���ة التابع���ة لأ�سح���اب 
املنار ال�ساعن لالإجهاز على اخلليج 
باأكمله ولي�س دولة الكويت وحدها.

تطاول المنار اإلرهابية 
على أمير الكويت

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

علي نون

باإلذن

بضعة أسئلة! )1(



ارتفاع الدخل ال�سياحي 
للأردن 15.4 % يف اأغ�سط�س

عم����ان -رويرتز: ق����ال البنك املركزي 
ال�سياح����ي  الدخ����ل  اإن  الثلث����اء  الأردين 
الأ�سه����ر  يف   %  15.4 ارتف����ع  للمملك����ة 
الثماني����ة الأولى من الع����ام احلايل لي�سل 
اإل����ى 3.6 ملي����ار دولر مقارن����ة م����ع نف�س 

الفرتة من 2017. 
وع����زا البنك زي����ادة الدخ����ل ال�سياحي 
اإل����ى ارتف����اع ع����دد ال�سي����اح 10.5 % اإلى 
3.4 مليون �سائح يف الفرتة من يناير اإلى 

اأغ�سط�س.

الدولر عالق قرب اأقل م�ستوى يف 7 اأ�سابيع
لن���دن - رويرتز: حّوم الدولر قرب اأدنى م�ستوى يف 7 اأ�سابيع مقابل �سلة عملت رئي�سة 
اأم�س اخلمي�س مع تقل����س جاذبيته بفعل انح�سار املخاوف ب�ساأن النزاع التجاري بني ال�سني 
والولي���ات املتحدة. وانخف�س موؤ�رش الدولر، الذي ميي���ل للرتفاع مع ت�ساعد التوترات بني 
اأك���ر اقت�سادين يف العامل، 0.2 % اإلى 94.410 ليقرتب من اأدنى م�ستوى يف �سبعة اأ�سابيع 
94.308 ال���ذي لم�سه يوم الثلث���اء. و�سعدت عملت الأ�سواق النا�سئ���ة تت�سدرها الروبية 
الهندي���ة بعدما قال���ت ال�سني اإنها لن ترد بخف�س قيمة العمل���ة لتعزيز قدرتها التناف�سية. 
وارتف���ع اجلنيه ال�سرتلين���ي 0.2 % مقابل الدولر بعدما حما معظ���م مكا�سبه املبكرة عقب 
ق���ول �سحيف���ة تاميز يوم الأربع���اء اإن رئي�سة الوزراء الريطانية تريي���زا ماي رف�ست عر�سا 

اأف�سل من الحتاد الأوروبي ب�ساأن ق�سية احلدود الأيرلندية.
واقرتب���ت الكرونة الرنويجية اأم����س اخلمي�س من اأعلى م�ستوى يف �سبع���ة اأ�سابيع مقابل 

الدولر و�سجلت 8.1405 كرونة.
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اقتصاد
ه����دف����ا ل����ي���������س  ل����ك����ن����ه  وارد  اجل���������دي���������دة  ال�������ر��������س�������وم  ت����ط����ب����ي����ق  ت������اأج������ي������ل 

جنيبي: مقرتح واحد بخيارات عدة لر�سوم “ال�سجل التجاري”
املباحثات م�ستمرة بني “الغرفة” و “التجارة” لإحداث توافق

ق����ال النائ����ب الأول لغرف����ة جت����ارة و�سناع����ة 
البحري����ن والناط����ق الر�سمي با�سمه����ا، خالد جنيبي، 
اإن الغرف����ة اأنه����ت الدرا�سة املتعلقة ب�س����اأن ر�سوم 
ال�سج����ل التج����اري ومت رف����ع مقرتح ب�س����اأن الر�سوم 

لوزارة ال�سناعة والتجارة.
واأبل����غ جنيب����ي “الب����لد” اأن الغرف����ة اجتمع����ت 
بامل�سوؤولني يف الوزارة؛ لإعداد ت�سور ب�ساأن ر�سوم 
ال�سج����ل التجاري، لكنه امتنع عن ذكر اأي اأفكار جرى 

تداولها يف الجتماعات.
واأ�س����ار اإل����ى اأن “املباحث����ات جاري����ة على قدم 

و�ساق من اأج����ل الو�سول اإلى تواف����ق بني احلكومة 
والغرفة”.

وبخ�سو�����س ما اإذا كانت هناك مقرتحات يجري 
النقا�����س فيها يف ملف ر�س����وم ال�سجل التجاري ومن 
بينه����ا تاأجيل جدي����د، اأو�سح النائ����ب الأول لرئي�س 
جمل�س اإدارة الغرفة: “التاأجي����ل وارد، ولكن هدفنا 
ه����و التو�س����ل اإلى ح����ل متواف����ق علي����ه )...( رفعنا 

مقرتح واحد لكنه يحتوي على عدة خيارات”.
واأ�س����ار جنيب����ي اإل����ى اأن الغرف����ة عق����دت ع����دة 
اجتماعات مع املعنيني يف الوزارة؛ من اأجل التو�سل 
اإل����ى حلول توافقيه����ة واأن املو�سوع ليزال يف طور 
النقا�����س، موؤك����دا “عقدن����ا اجتماع����ات ع����دة وناأمل 

التو�س����ل اإلى توافقات يف ال�سه����ر اجلاري”. وتاأتي 
ت�رشيحات امل�س����وؤول بالغرفة يف احلني الذي يداهم 
في����ه الوق����ت بيت التج����ار، قب����ل انته����اء مهلة رفع 
ت�سورات اإلى ال����وزارة ل�ستي�ساح راأيها ب�ساأن اآلية 
اأو مق����دار الر�س����وم الت����ي ينبغي فر�سه����ا، بح�سب 
وجهة نظر ال�سارع التجاري. ويتوقع اأن تنتهي فرتة 
جتميد زي����ادة ر�سوم ال�سجل التج����اري التي اأمر بها 
�سمو رئي�����س الوزراء يف مار�س املا�س����ي اإثر اجتماع 
م����ع رئي�����س الغرفة �سم����ري نا�����س لدى ف����وز الأخري 
بالتزكية يف انتخاب����ات التجار التي �سهدت مناف�سة 
حممومة متكن فيها نا�س من ح�سد ن�سبة كبرية من 

الأ�سوات ليقود كتلته للفوز باأغلبية املقاعد.

ويف مطلع يونيو املا�س����ي، عقدت الغرفة لقاًء 
ت�ساوري����ا عام����ا ح�رشته جمموعة كبرية م����ن اأ�سحاب 
الأعم����ال، �سمن م�ساعيه����ا لأخذ مقرتح����ات القطاع 
اخلا�����س ب�ساأن “احل����دود املعقول����ة” مل�ستوى رفع 
الر�س����وم اجلديدة؛ متهي����داً لرفع املقرتح����ات اإلى 
وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة من اأجل هيكلتها.
وكانت البحري����ن رفعت ر�سوم ال�سجل التجاري 
يف 2012 م����ن 30 اإلى 50 دين����ارا، اإل اأنه يف النظام 
احلايل �سيتم فر�س ر�سوم بني 50 واألف دينار على 
الأن�سط����ة التجارية ولي�س����ت ال�سج����لت، مبعنى اأنه 
ميك����ن اأن يدفع �سجل جتاري واح����د ر�سوم اأكرث من 

•ن�شاط، وهو ما مل يكن موجوداً من قبل. خالد جنيبي	

النفط ي�سعد مع انخفا�ض املخزونات الأمريكية

“فولك�سفاغن” تن�سحب من اإيران

69 مليون دولر خ�سائر “القطرية” ال�سنوية جراء املقاطعة اخلليجية

ثقة امل�ستهلكني يف تركيا ترتاجع لأدنى م�ستوى يف 3 �سنوات

حتملت تكاليف افتتاح وجهات جديدة

انخفا�س اللرية مقابل الدولر

دب���ي - روي���رز: اأعلن���ت اخلط���وط اجلوي���ة 
القطرية الثلثاء ع���ن تكبدها خ�سارة قدرها 252 
ملي���ون ريال )69 ملي���ون دولر( لل�سنة املنتهية 
يف 31 مار����س عازي���ة ذلك اإلى الأزم���ة ال�سيا�سية 
الإقليمي���ة التي متنعها من العمل يف اأجواء 4 دول 

عربية.
وحتظ���ر ال�سعودية وم�رش والإمارات والبحرين 
دخول طائرات اخلطوط القطرية اإلى اأجوائها منذ 

يونيو 2017 يف ظل خلفها مع حكومة قطر.
وق���ال الرئي�س التنفي���ذي للخطوط القطرية 
اأك���ر الباكر يف بيان “ل �سك ب���اأن العام املا�سي 
كان عام���ا مليئ���ا بال�سطراب���ات... الأم���ر ال���ذي 
انعك�س �سلبا على نتائجنا املالية ال�سنوية ب�سكل 
حتمي”. وقالت ال�رشكة، التي عدلت اأرباحها للعام 
ال�ساب���ق اإلى 2.8 ملي���ار ريال، اإنه���ا نقلت 29.2 
ملي���ون م�سافر يف الع���ام املنته���ي يف 31 مار�س 

انخفا�سا من 32 مليونا قبل عام.
اإمكاني���ة  م���ن  القطري���ة  اخلط���وط  وُحرم���ت 
الو�س���ول اإلى 18 مدين���ة جراء الأزم���ة، من بينها 
وجهات رائجة يف ال�سعودية والإمارات. وا�سطرت 
ال�رشك���ة اإل���ى زي���ادة التكاليف وت�سغي���ل رحلت 
اأط���ول على بع����س اخلطوط لك���ي تتجنب املجال 
اجل���وي للدول الأربع. وقال���ت ال�رشكة اإنها خففت 

اأث���ر الأزمة من خلل اإطلق رح���لت جوية لوجهات 
جدي���دة وزي���ادة ع���دد الرح���لت عل���ى امل�سارات 
القائم���ة وتاأج���ري طائرات ل�رشكات ط���ريان اأخرى. 
وعلقت ال�رشك���ة قائلة “ت�سبب افتت���اح الوجهات 
اجلديدة والتكاليف املرتتبة على ذلك مثل تعزيز 
احل�س���ور يف هذه الأ�سواق اجلدي���دة بتحّمل �سايف 

خ�سارة بقيمة 252 مليون ريال قطري”. 
الأ�شه���ر  يف  القطري���ة  اخلط���وط  وح���ذرت 

املا�سية م���ن اأنها �ستمنى بخ�س���ارة، وقالت اإنها 
قد تتكبد خ�سارة من جديد هذا العام ورمبا حتتاج 
اإل���ى اللجوء للجه���ة املالكة، حكوم���ة قطر، ل�سخ 
راأ�شمال. ومتل���ك اخلطوط القطرية ح�ش�س اأقلية 
يف انرنا�شونال ايرلين���ز جروب املالكة للخطوط 
اجلوي���ة الريطاني���ة، ولت���ام ايرلين���ز يف اأمريكا 
اجلنوبي���ة، وكاث���اي با�سيفيك ايرلين���ز يف هوجن 

كوجن، واير اإيطاليا.

اأظه����رت بيانات م����ن معهد الإح�س����اء الرتكي، 
اأم�����س اخلمي�����س، تراجع موؤ�����رش ثق����ة امل�ستهلك اإلى 
59.3 نقطة يف �سبتم����ر، انخفا�ساً من 68.3 نقطة 
يف ال�سه����ر ال�ساب����ق، لي�سجل اأدنى م�ست����وى له يف 3 

�سنوات.
اإل����ى نظ����رة  الثق����ة احل����ايل  وي�س����ري م�ست����وى 
ت�ساوؤمي����ة، حي����ث ينبغي اأن يتج����اوز املوؤ�رش م�ستوى 

100 نقطة لكي ينبئ بنظرة متفائلة.
وتتخ����ذ احلكوم����ة اإج����راءات لتعزي����ز ال�ستثمار 
يف القت�س����اد، ودع����م اللريةالرتكي����ة التي تراجعت 
املتعلق����ة  املخ����اوف  ب�سب����ب  الع����ام،  % ه����ذا   40
بنفوذ الرئي�س رجب طي����ب اأردوغان على ال�سيا�سة 
النقدي����ة، وخلف م����ع الوليات املتح����د اأوقد �رشارة 
عقوب����ات متبادلة وقيود جتاري����ة. وتراجعت اللرية 
الرتكي����ة مقاب����ل الدولر اأم�����س اخلمي�س، م����ع اإعلن 
وزير املالية الرتكي الرنامج القت�سادي احلكومي 
للمدى املتو�سط، وال����ذي ت�سمن توقعات خمف�سة 

للنمو.
و�سجل����ت الل����رية 6.27 لل����دولر، لت�سعف عن 
م�ست����وى 6.2 ال����ذي بلغته قبل الك�س����ف عن اخلطة، 

و6.2541 يف اإغلق الأربعاء املا�سي.

واأظهر العر�����س التو�سيحي ال����ذي قدمه وزير 
املالي����ة الرتك����ي ب����راءت الب����ريق، اأهداف����اً معدل����ة 
لبيان����ات اقت�سادي����ة مث����ل الت�سخ����م ومن����و الناجت 
املحل����ي الإجمايل وميزان املعاملت اجلارية. وتوقع 
انخفا�س النمو القت�سادي امل�ستهدف لعام 2019 
باأك����رث من الن�سف اإل����ى 2.3 %، وتفاق����م الت�سخم 
اإل����ى نحو 21 % بنهاي����ة 2018.ومن بني التوقعات 
الر�سمية اأي�ساً جتاوز معدل البطالة يف تركيا 12 % 

العام املقبل.
من ناحية اأخرى، قررت اأنقرة اإعادة هيكلة البنك 

العق����اري الرتكي وكاف����ة ديون بطاق����ات الئتمان. 
وق����ال وزي����ر املالي����ة الرتك����ي اإن تركي����ا �ستعطي 
الأولوية لل�ستثمار يف ال�سناعات الدوائية والطاقة 
والبرتوكيماوي����ات، م����ن اأج����ل تقلي�س عج����ز ميزان 
املعام����لت اجلارية. وذكر الب����ريق يف معر�س اإعلنه 
اخلط����ة القت�سادي����ة احلكومية اجلدي����دة لل�سنوات 
الث����لث القادم����ة، اأن تركيا �ستعلق جمي����ع م�ساريع 
ال�ستثم����ار الت����ي مل تت����م عطاءاتها ب�س����كل نهائي 
بعد.واأ�س����اف اأن احلكوم����ة �سرتاجع برام����ج التاأمني 
الجتماعي وتعيد هيكلة برنامج تن�سيط ال�سادرات.

اأ�سع���ار  �سع���دت  روي���رتز:   - طوكي���و 
النف���ط للجل�س���ة الثالث���ة على الت���وايل اأم�س 
اخلمي�س يف ظل انخفا����س جديد للمخزونات 
الأمريكي���ة وطل���ب ق���وي عل���ى البنزي���ن يف 
الوليات املتحدة، كم���ا وجدت الأ�سعار دعما 
يف موؤ����رشات ب���اأن منظم���ة البل���دان امل�سدرة 
للبرتول )اأوبك( قد ل تزيد الإنتاج لتعوي�س 
نق�س اإمدادات اإيران. وبحلول ال�ساعة 0611 
بتوقي���ت جرينت�س �سعد �سع���ر خام القيا�س 
العامل���ي مزيج برنت 26 �سنتا اأو 0.3 % اإلى 
79.66 دولر للرميل بعدما زاد 0.5 % يوم 
الأربع���اء. وارتفع �سع���ر خام غ���رب تك�سا�س 
الو�سي���ط الأمريكي 60 �سنت���ا اأو 0.8 % اإلى 
71.72 دولر للرميل بعدما قفز بنحو اثنني 

باملئة يف اجلل�سة ال�سابقة.
وقالت اإدارة معلوم���ات الطاقة الأربعاء 
اإن خمزون���ات اخل���ام الأمريكي���ة انخف�س���ت 

للأ�سب���وع اخلام����س عل���ى التوايل اإل���ى اأدنى 
م�ست���وى يف 3 اأعوام ون�سف العام يف الأ�سبوع 
املنته���ي ي���وم 14 �سبتمر، بينم���ا تراجعت 
خمزون���ات البنزين مبعدل اأك���ر من املتوقع 

بفعل طلب قوي يف غري مو�سمه.
وك�سفت بيان���ات الإدارة اأن املخزونات 
2.1 ملي���ون برمي���ل مقارن���ة م���ع  تراجع���ت 
توقع���ات بانخفا�سه���ا 2.7 ملي���ون برمي���ل. 
وجتتم���ع اأوب���ك ومنتج���ون م�ستقل���ون منهم 
رو�سي���ا يوم الأحد يف اجلزائر ملناق�سة كيفية 
توزي���ع زيادات الإم���دادات داخ���ل احل�س�س 
املخ�س�سة لكل منه���م لتعوي�س النق�س يف 

الإمدادات الإيرانية.
واأبلغ���ت م�سادر من اأوب���ك رويرتز اأنه ل 
توجد خطط لتخاذ اإجراء فوري واأن املنتجني 
�سيناق�س���ون كيفي���ة توزي���ع زي���ادة الإنتاج 

املتفق عليها �سابقا.

فولف�سب���ورغ - اأ ف ب: ق���ررت �رشك���ة 
فولك�سفاغ���ن وق���ف ن�ساطاته���ا ب�س���ورة 
�شب���ه كامل���ة يف اإيران نزول عن���د ال�شغوط 
وكال���ة  اأوردت  م���ا  بح�س���ب  الأمريكي���ة، 
بلوم���رغ نق���ل ع���ن ال�سف���ري الأمريكي يف 

برلني ريت�سارد غرينيل.
واأو�س���ح غريني���ل لبلوم���رغ اأن���ه مت 
التو�س���ل اإلى اتف���اق الثلثاء بني جمموعة 

ال�سيارات واخلارجية الأمريكية.
حتتف���ظ  التف���اق،  ه���ذا  ومبوج���ب 
فولك�سفاغ���ن باأن�سطة حم���دودة للغاية يف 

اإيران تقت�رش على الدواعي الإن�سانية.
دونال���د  الأمريك���ي  الرئي����س  واأعل���ن 
ترام���ب يف ماي���و الن�سح���اب م���ن التفاق 
الن���ووي املوق���ع ع���ام 2015 ب���ني اإي���ران 
اأت���اح  وال���ذي  الك���رى،  ال�س���ت  وال���دول 
لل�رشكات الغربية مع���اودة التعامل مع هذا 

البلد.
وعلى الإث���ر، اأع���ادت وا�سنطن فر�س 
العقوب���ات التي رفعت ع���ن اإيران مبوجب 

التفاق.

فولك�سفاغ���ن  اأن  بلوم���رغ  واأوردت 
تخلت ع���ن امل�رشوع ال���ذي اأعلنته يف يوليو 
2017 با�ستئن���اف بيع �سي���ارات يف اإيران 

بعد غيابها عن هذا البلد ملدة 17 عاما.
واأعطت اإدارة الرئي�س ترامب ال�رشكات 
الأجنبي���ة وال����رشكات متع���ددة اجلن�سيات، 
90 يوم���ا منذ اإع���ادة العقوبات على اإيران 
لإنه���اء تعاملته���ا التجاري���ة م���ع طهران، 
اذ غ���ادر اإي���ران ما يزي���د ع���ن 10 �رشكات 
عاملي���ة حت�سبا للعقوبات، منه���ا: “بوينغ، 
جن���ريال اإليكرتيك، مري�س���ك، بيجو، جممع 
تكري���ر ريلين����س، �سيمن�س، توت���ال للغاز 

والبرتول”.
وتق���ول الإدارة الأمريكي���ة اإن نحو 50 
�رشكة وكيانا عاملياً تعهدوا مبغادرة اإيران.
وك���ررت الإدارة الأمريكي���ة اأك���رث من 
مرة اأنه���ا لن ت���رتدد يف معاقب���ة ال�رشكات 
الأمريكي���ة والأجنبي���ة الت���ي ل���ن متتث���ل 
لق���رار اإعادة العقوبات عل���ى اإيران، والتي 
�ست�سمح للإيراني���ني اأن يجروا تعاملت يف 

الوليات املتحدة.

علي الفردان

 املحرر القت�سادي
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امل�شعل: للقطاع اخلا�ص دور كبري يف التطور الدميقراطي

60 األف اأجنبي يعملون بالقطاع احلكومي ال�شعودي

“جي.اف.ات�ص” البحرينية ت�شرتي 5 % من اأ�شهم اخلزينة

ارتفاع معدل الفقر بال�رشق الأو�شط

تعمل يف جمال التمويل واال�صتثمارات خ�صو�صا العقارية

على الرغم من تراجعه عامليا

قالت جمموعة جي.اف.ات�ش البحرينية  اإنها 
اأكملت اال�صتحواذ على 5 % من اإجمايل اأ�صهمها 

امل�صدرة كاأ�صهم خزينة.
وقال���ت ال�ركة يف بيان ن����ر مبوقع بور�صة 
الكوي���ت اإنه���ا ت�صع���ى للح�صول عل���ى موافقة 
م����رف البحري���ن املرك���زي ال�صتكم���ال برنامج 
اال�صتح���واذ حت���ى ي�صل اإل���ى 10 % من اإجمايل 

اأ�صهمها امل�صدرة.
وجمموع���ة “ج���ي اأف اأت����ش” تعمل يف جمال 
التموي���ل واال�صتثم���ارات، حيث ترك���ز اأعمالها 
على القطاع العقاري، فيم���ا تعمل بالعديد من 
اأ�ص���واق املنطق���ة واأ�صمهما مدرج���ة يف بور�صة 

البحرين.
وكان���ت املجموعة اأعلن���ت يف مايو املا�صي 
اإبرام �صفقة متميزة للغاية تتمثل يف اال�صتحواذ 
عل���ى ح�صة االأغلبي���ة يف �رك���ة “ذي اإنرتتيرن”، 
وه���ي من كربى ال����ركات باملنطقة التي تقوم 
بتوفري برامج اخل�صومات على املطاعم وبرامج 
ال�صفر، وغريها من الربامج الرتفيهية.و�صهدت  
اأن ه���ذه ال�صفق���ة التخ���ارج الكام���ل لل����ركاء 
ال�صابق���ن، بينما وا�صلت دون���ا لوي�ش بنتون، 
وه���ي موؤ�ص�ش ورئي�ش جمل����ش اإدارة �ركة “ذي 
اإنرتتي���رن”، دورها اأحد كب���ار امل�صاهمن واأحد 

اأع�صاء اإدارة ال�ركة بجانب جي اإف اإت�ش.
ويف الع���ام املا�ص���ي اأعلن���ت ج���ي اإف اإت�ش 
املالي���ة ا�صتحواذها عل���ى حماف���ظ ا�صتثمارية 

للبن���ى التحتي���ة تق���در ب���� 1.2 ملي���ار دوالر يف 
اإفريقيا وال�رق االأو�صط.

ومت متويل اال�صتحواذ من خالل زيادة راأ�ش 
امل���ال بقيمة 315 ملي���ون دوالر ، م���ا اأدى اإلى 
زيادة راأ�ش امل���ال ال�صادر واملدفوع للمجموعة 

اإلى 975 مليون دوالر. 
وق���د جعلت  املحافظ اال�صتثمارية التي مت 
اال�صتحواذ عليها، جمموعة جي اإف اإت�ش من اأبرز 
 ،)LAND BANK( البنوك املالكة لالأرا�صي
ومب�صاحات تفوق 200 مليون قدم مربع يف كل 

من اإفريقيا ودول اخلليج العربي والهند. 

ومنذ ن�صاأتها يف عام 1999، جمعت جمموعة 
ج���ي اإف اأت����ش املالي���ة اأكرث من 5 ملي���ار دوالر 
من ح�ص����ش امللكية لقاعدة قوي���ة من العمالء 
وذل���ك يف اأربع جماالت ا�صتثمار رئي�صة اأ�صا�صية 
وه���ي: اإدارة ال���رثوات، واخلدم���ات امل�رفي���ة 
التجارية، واإدارة االأ�ص���ول، والتطوير العقاري. 
واملجموع���ة مدرجة يف ثالث بور�ص���ات يف دول 
جمل�ش التعاون اخلليجي، وه���ي ت�صمل بور�صة 
البحري���ن وبور�صة الكويت و�ص���وق دبي املايل 
الذي يعترب اأحد اأن�صط االأ�صواق املالية من حيث 

تداول االأ�صهم.

تراج���ع معدل الفقر املدق���ع على ال�صعيد 
العامل���ي اإلى 10 % م�صج���اًل اأدنى م�صتوى على 
االإط���الق، بينما تزايد املعدل يف ال�رق االأو�صط 

و�صمال اأفريقيا ب�صبب احلروب وال�راعات.
وق���ال البن���ك ال���دويل يف بي���ان اإن ع���دد 
االأ�صخا����ش الذي���ن يعانون من الفق���ر املدقع 
اأق���ل يومي���اً  اأو  1.90 دوالر  ويعي�ص���ون عل���ى 
انخف�ش مبق���دار 38 مليون �صخ�ش لي�صل اإلى 
736 مليون بنهاية العام 2015. وتراجع معدل 
الفق���ر املدق���ع عاملي���اً م���ن 11.2 % يف العام 
2013 اإل���ى 10 % بنهاية العام 2015، م�صجالً 

م�صتوى قيا�صياً مرتاجعاً.
و�أ�ش���ار �لبن���ك �إلى �أن���ه رغم هب���وط معدل 
الفق���ر عاملي���اً ف���اإن وت���رية الرتاج���ع اآخذة يف 
التباطوؤ، ما يث���ري املخاوف ب�صاأن حتقيق هدف 
اإنه���اء الفق���ر بحلول الع���ام 2030، وي�صري اإلى 

احلاجة ال�صتثمارات داعمة للفقراء.
و�صجل معدل الفق���ر املدقع يف نحو ن�صف 
دول الع���امل م�صتوى اأقل م���ن 3 %، لكن العامل 
باأكمل���ه يبتعد عن حتقي���ق م�صتهدف الو�صول 

باملعدل اإلى دون 3 % بحلول العام 2030.
وارتفع ع���دد االأ�صخا�ش الذين يعي�صون يف 
فق���ر مدقع يف منطقة افريقي���ا جنوب ال�صحراء 
لي�ص���ل اإل���ى 413.3 مليون �صخ����ش من 405 
مالين يف ع���ام 2013، رغم هبوط معدل �لفقر 

اإلى 41.1 % من 42.5 %.
واأ�ص���اف البن���ك اأن معدل الفق���ر يف ال�رق 
االأو�ص���ط و�صم���ال افريقيا ارتف���ع اإلى 5 % يف 

الع���ام 2015، مقارنة ب���� 2.6 % يف 2013، مع 
ت�صاعد النزاعات يف �صوريا واليمن. فيما تراجع 
مع���دل الفقر املدق���ع اإل���ى 12.4 % يف جنوب 
اآ�صي���ا، يف 2015 بانخفا����ش م���ن 16.2 % يف 
2013.و�صج���ل معدل الفق���ر 4.1 % يف اأمريكا 
الالتينية ومنطق���ة البحر الكاريبي، و2.3 % يف 
�رق اآ�صيا واملحيط الهادي، و1.5 % يف اأوروبا 

وو�صط اآ�صيا.

�ص���ادف ي���وم اخلام�ش ع�ر م���ن �صبتمرب 
اجل���اري الي���وم ال���دويل للدميقراطي���ة وهو 
الي���وم ال���ذي تبنت���ه االأمم املتح���دة لت�صجيع 
�صع���وب العامل عل���ى ممار�ص���ة الدميقراطية 
وتوطي���د اأركانها “احلرية وحق���وق االإن�صان” 

لتحقيق التنمية الب�رية.
يف  املحل���ل  ق���ال  املنا�صب���ة،  وبه���ذه 
ال�ص���وؤون االقت�صادي���ة والعل���وم ال�صيا�صية 
يو�ص���ف امل�صع���ل، اإن���ه م���ن االأهمي���ة مبكان 
ت�صلي���ط ال�ص���وء عل���ى عالق���ة من���و القط���اع 
اخلا����ش بالتط���ور الدميقراط���ي، موؤك���دا اأن 
تراجع �صيطرة الدولة على االقت�صاد واإف�صاح 
املجال للمب���ادرات وامل�روعات اخلا�صة من 
�صاأنه اأن يقل�ش من دور الدولة على ا�صتتباع 
القطاع اخلا�ش ويوؤدي اإلى تدعيم موؤ�ص�صات 
املجتم���ع امل���دين وتن�صيطه���ا عل���ى النح���و 
الذي يحق���ق نوعاً م���ن الت���وازن بينها وبن 
موؤ�ص�ص���ات الدول���ة مم���ا يجعل ه���ذا التوازن 
ميثل اأح���د ال�صمانات واملتطلبات االأ�صا�صية 
لرت�صيخ النظام الدميقراطي وبالتايل يوؤدي 

للتنمية الب�رية املن�صودة.
 وق���ال امل�صعل م���ع الت�صليم ب�صحة هذا 
القول عل���ى ال�صعيد النظ���ري وعلى �صعيد 
خربات التطور ال�صيا�صي للنظم الدميقراطية 
الليربالية يف الغرب فاإن���ه يتعن النظر اإليه 
ال�صيا�ص���ي  الواق���ع  يف �ص���وء خ�صو�صي���ات 

واالقت�صادي الراهن لكل دولة.
واأ�ص���ار ال���ى اأن القطاع اخلا����ش يعتمد 
الدول���ة يف حتقي���ق  عل���ى  رئي�ص���ي  ب�ص���كل 
العديد م���ن االأن�صطة واملكا�صب واالمتيازات 
املرتبطة بالت�صهي���الت واالإعفاءات ال�ريبية 
واجلمركية وبتنفيذ امل�صاريع حل�صاب الدولة 
ويف �صوء ذل���ك يجب اأن ترتك���ز اأعمال رجال 
االأعم���ال اأو القط���اع اخلا����ش ف���ى ا�صتيعاب 

مفهوم املناف�ص���ة وبناء موؤ�ص�صاتهم اخلا�صة 
بال�صكل الذي يقبل تل���ك املناف�صة ويحافظ 
م���ن  واأن ترتك���ز مطالبه���م  عل���ى وجوده���ا 
االقت�ص���اد  اأج���واء  تنقي���ة  الدميقراطي���ة يف 
ملواجه���ة املناف�صة وحماربة الف�صاد وتطوير 
النظ���م االإداري���ة لعم���ل االقت�ص���اد وهي يف 
الغال���ب امل�ص���اكل العا�صف���ة الت���ي تواج���ه 
االقت�ص���اد البحريني وفى نف�ش الوقت يجب 
اأن يعم���ل هذا القط���اع كورق���ة �صغط قوية 
على تنمية الدميقراطي���ة يف انت�صار مفاهيم 
الليربالي���ة االقت�صادية وهى املناخ االأف�صل 
واملالئم لنمو را����ش املال ب�صكل حقيقي وال 
باأ����ش يف هذا ال�صياق م���ن اأن ي�صاهم القطاع 
اخلا�ش ب���دور يف ر�صم ال�صيا�صة االقت�صادية 
ال�صامل���ة. واختتم امل�صعل ت�ريحه باأن نتائج 
�صيا�ص���ات االإ�ص���الح ال�صيا�ص���ي اجلارية وما 
يتبعه م���ن اإ�صالحات اقت�صادي���ة م�صتقبلية 
والت���ي يق���وم فيه���ا القط���اع اخلا����ش بدور 
كب���ري �صيكون له���ا تاأثريها امله���م يف عملية 
التط���ور الدميقراطي خ���الل االأجلن الق�صري 

واملتو�صط.

اأح����دث  ت�ص����ري  �صام����ا:   - الريا�����ش 
العامل����ن  ع����دد  بل����وغ  اإل����ى  االإح�ص����اءات 
وغ����ري  “�صعودي����ون  احلكوم����ي  القط����اع  يف 
�صعودين” بنهاية العام املا�صي نحو 1.23 
ملي����ون عام����ل وبرتاج����ع ن�صبت����ه 0.8 % عن 

العام 2016.
 وارتف����ع ع����دد ال�صعودي����ات العام����الت 
يف القط����اع بن�صب����ة 0.4 % ليبل����غ عدده����ن 
476 األ����ف عامل����ة، يف حن اأن ع����دد الذكور 
ال�صعودين يف امل�صالح احلكومية بلغ 697 
األف عامل برتاج����ع ن�صبته 0.95 % عن العام 

ال�صابق.
اأو�ص����ح تقرير اأخري �ص����ادر عن موؤ�ص�صة 
النق����د العربي ال�صعودي »�صام����ا«، اأن ن�صبة 
ال�صعودي����ن العامل����ن يف القطاع احلكومي 
95.1 %، مبينة اأن العاملن غري ال�صعودين 
“الذكور” حوايل 29.6 األف عامل وبانخفا�ش 
ن�صبت����ه 12.7 % عن الع����ام 2016، واأنه بلغ 
عدد االإن����اث “غري ال�صعودي����ات” 30.8 األف 

عاملة وبانخفا�ش ن�صبته 7.3 %. 
حر�ص����ت وزارة اخلدم����ة املدني����ة عل����ى 

متابع����ة التطورات يف جم����ال اخلدمة املدنية 
ومنه����ا م����ا ي�صتج����د عل����ى دلي����ل ت�صني����ف 
الوظائ����ف من تعدي����ل اأو اإ�صاف����ة اأو التغيري 
بخط����ة  ابت����داء  الوظيفي����ة  ال�ص����المل  عل����ى 
الت�صني����ف االأويل وانته����اء باخلطة اجلديدة 
“�لتق����ومي بالعو�م����ل و�لنق����اط” واملراجعة 
امل�صتم����رة والدوري����ة للخط����ة للتاأك����د م����ن 
القائمة  منا�صبته����ا للم�صتجدات الوظيفي����ة 

و�صوال خلدمة مدنية اأف�صل.  
ي�ص����ار اإلى اأن ال����وزارة تتب����ع اآلية �صغل 
لنظ����ام  وفق����ا  املدني����ة  اخلدم����ة  وظائ����ف 
اجلدارة الذي ت�صمنته امل����ادة “االأولى” من 
نظ����ام اخلدم����ة املدنية التي ن�ص����ت على اأن 
“اجل����دارة هي االأ�صا�ش يف اختيار املوظفن 
ل�صغ����ل الوظيفة العام����ة”، واعتمدت الوزارة 
اآلي����ات لتطبيق هذا املب����داأ على �صغل جميع 
الوظائف امل�صمولة ب�صل����م رواتب الوظائف 
العام����ة “املرتب����ة ال�����10 فم����ا دون” و�صلم 
الوظائف التعليمي����ة و�صلم رواتب الوظائف 
ال�صحية عند طل����ب اجلهات احلكومية �صغل 

وظائفها ال�صاغرة. 

املحرر القت�شادي

املحرر القت�شادي

• يو�صف امل�صعل	

بروك�ص���ل - اأ ف ب: يعت���زم االأوروبي���ون 
عق���د قمة ا�صتثنائي���ة يف نوفمرب املقبل الإنهاء 
مفاو�ص���ات بريك�صت ال�صعب���ة التي دخلت يف 
مرحلته���ا النهائي���ة، وجتّن���ب “كارث���ة” خروج 
بريطاني���ا من االحتاد من دون اتفاق، ح�صب ما 
اأك���د الثالثاء رئي�ش املجل����ش االأوروبي دونالد 

تو�صك.
يتو�ص���ل  اأن  املفرت����ش  م���ن  وكان 
املفاو�ص���ون اإلى اتفاق خالل قم���ة 18 اأكتوبر 
يف بروك�ش���ل حول ����روط �الن�شحاب �لربيطاين 
م���ن االحت���اد املرتقب يف نهاي���ة مار�ش 2019 
وقواع���د عالقتهم���ا امل�صتقبلي���ة. اإال اأن ه���ذا 
اجل���دول يبدو غري م�صت���دام لتج���اوز العقبات 

االأخرية املتبقية.
وق���ال رئي����ش املجل�ش االأوروب���ي، الهيئة 
الت���ي جتم���ع ق���ادة ال���دول ال28 االأع�ص���اء يف 
االحتاد االأوروبي، يف ر�صالة الدعوة التي وجهها 
اإليهم الثالثاء انه يريد ا�صتعرا�ش “التقدم يف 
هذه املفاو�صات” خالل قمة غري ر�صمية ُتعقد 
اعتبارا من م�صاء االأربعاء يف �صالزبورغ بالنم�صا.
وعر�صت رئي�صة الوزراء الربيطانية ترييزا 
ماي التي تواجه احتجاجات م�صتمرة يف اململكة 
املتحدة، باقت�صاب روؤيتها للمفاو�صات اأثناء 

ع�صاء االأربعاء يف املدينة النم�صاوية. ويف اليوم 
التايل، م���ن املفرت�ش اأن تنهي ال���دول ال�27 
بعده���ا ا�صرتاتيجيته���ا الأ�صابي���ع املفاو�صات 

االأخرية، من دون ماي.
واأو�ص���ح تو�ص���ك اأن���ه م���ن املفرت����ش اأن 
تتو�صل ال���دول ال����27 اإلى “روؤي���ة م�صرتكة” 
لعالقته���ا امل�صتقبلي���ة م���ع لن���دن ومناق�ص���ة 
“كيفية تنظيم املرحلة النهائية من حمادثات 
بريك�ص���ت، مب���ا يف ذلك احتم���ال الدع���وة اإلى 

جل�صة اأخرى للمجل�ش االأوروبي يف نوفمرب”.
وحذر تو�صك من اأنه “لالأ�صف، �صيناريو ال� 
ال اتفاق  )غي���اب االتفاق( ال يزال وارداً. لكننا 

نت�رف مب�صوؤولية، ميكننا جتنب الكارثة”.
االآن  لن���دن وبروك�ص���ل حت���ى  وتو�صل���ت 
اإل���ى ت�صويات حول غالبي���ة امل�صائل املتعلقة 
بان�صح���اب االأولى من االحت���اد، خ�صو�صا حول 
النظ���ام املايل وحق���وق املواطنن املغرتبن 

بعد بريك�صت.
لكن ال تز�الن ت�شطدمان يف بع�ض �لنقاط، 
ال�صيم���ا يف م�صاأل���ة م�صري احل���دود االإيرلندية. 
ويخ�ص���ى اجلمي���ع فر�صية خ���روج بريطانيا من 
�الحتاد م���ن دون �تف���اق، خ�شو�ش���ا �الأو�شاط 

االقت�صادية.

اإقام���ة  تف���ادي  عل���ى  الطرف���ان  ويتف���ق 
ح���دود فعلية ب���ن مقاطعة ايرلن���دا ال�صمالية 
يف  الع�ص���و  ايرلن���دا  وجمهوري���ة  الربيطاني���ة 

االحتاد االأوروبي.
وتطل���ب ال���دول ال����27 اأن يك���ون مق���ررا 
بقاء ايرلن���دا ال�صمالية ملدة غري حمددة �صمن 
االحت���اد اجلمركي االأوروبي يف ح���ال غياب حل 
اآخ���ر. وي���رّد الربيطانيون بالق���ول اإن ذلك من 
�صاأن���ه اإقام���ة حدود غ���ري مقبولة ب���ن اإيرلندا 

ال�صمالية و�صائر اأرا�صي اململكة املتحدة.

كلفة كبيرة 
وقالت ماي االثنن “اأعتقد اأننا �صنح�صل 
على اتفاق جيد” مع بروك�صل. وقالت خماطبة 
حزبها املحافظ املنق�صم اإن يف حال مل حت�صل 
خطته���ا عل���ى الدع���م يف الداخ���ل، “اأعتقد اأن 

البديل عن ذلك �صيكون غياب االتفاق”.
وتدعو م���اي خ�صو�صا اإل���ى احلفاظ على 
العالقة التجارية الوثيقة مع االحتاد االأوروبي 
بف�ص���ل اإقامة منطقة تبادل ح���ّر لل�صلع. لكن 

االحت���اد االأوروب���ي لي����ش م�صتع���داً ل”ع���دم 
جتزئة” حريات ال�ص���وق املوحدة التي ت�صمل 

حرية تنقل املواطنن االأوروبين.
وراأى �صن���دوق النقد ال���دويل يف تقريره 
ال�صن���وي ع���ن اململكة املتح���دة اأن بريك�صت 
م���ن دون اتفاق �صتك���ون له “كلف���ة كبرية” 
على االقت�صاد الربيط���اين، موؤكدا اأن تفاهما 
ب���ن بريطاني���ا واملفو�صي���ة االأوروبية حول 
العالق���ات املقبل���ة بينهما “اأ�صا�ص���ي” لهذا 

ال�صبب.
ون����رت احلكوم���ة الربيطاني���ة �صل�صل���ة 
مالحظ���ات تقني���ة حتلل خماط���ر ح�صول مثل 
ه���ذا ال�صيناري���و. وذكرت خ�صو�ص���ا احتمال 
اإنهاء �صالحية تراخي����ش القيادة الربيطانية 
يف االحتاد االأوروبي ورفع الر�صوم امل�رفية.

من اجلانب االأوروبي، �صتدعو املفو�صية 
يف يوليو دول االحتاد االأوروبي اإلى “تكثيف” 
حت�صرياتها ل���كل ال�صيناريوه���ات، مبا فيها 

�صيناريو “االن�صحاب املفاجئ”.
ودعت خ�صو�ص���اً اإلى التح�صري الإجراءات 
مراقبة على حدود االحتاد االأوروبي، لتداعيات 
التبادالت التجارية اأو حتى لتاأثريات االعرتاف 

باملوؤهالت املهنية للجانبن.

بريك�شت من دون اتفاق الحتاد الأوروبي يريد جتنب “كارثة” 
قمة ا�صتثنائية يف نوفمرب املقبل
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عبا�س يدعو الجتماع مبجل�س االأمن لبحث “عملية ال�شالم”
األمم المتحدة – وكاالت:

دعا الرئي�س الفل�شطيني، حممود عبا�س، االأربعاء، وزراء خارجية ودبلوما�شيني يف جمل�س 
االأمن الدويل اإلى اجتماع يف نيويورك، االأ�شبوع املقبل ملناق�شة احتماالت ال�شالم يف املنطقة، 
ح�شب ما اأفاد ال�شف���ر الفل�شطيني لدى االأمم املتحدة االأربعاء. ياأتي االجتماع الذي �شيعقد 
عل���ى هام����س اأعمال اجلمعية العامة لالأمم املتحدة و�شط اأزم���ة يف العالقات مع اإدارة الرئي�س 
االأمرك���ي دونالد ترام���ب، اإثر اعرتافه بالقد�س عا�شمة الإ�رسائي���ل وقراره بقطع امل�شاعدات 
املقدم���ة للفل�شطيني���ني. و�شيجتمع عبا����س يف ال�شاد�س والع�رسين م���ن �شبتمرب مع جمموعة 
ت�ش���م 30 وزي���را ودبلوما�شيا، بينهم روؤ�ش���اء جلان تابعة لالأمم املتح���دة تتعاطى مع امللف 
الفل�شطين���ي، ع�شية اإلقائه خطابه اأم���ام اجلمعية العامة. ي�شار اإل���ى اأن القيادة الفل�شطينية 
قطع���ت ات�شاالتها بالبيت االأبي�س، بعد اأن قرر ترامب نقل ال�شفارة االأمركية اإلى القد�س. 

ويرى القادة الفل�شطينيون اأن اإدارة ترامب متحيزة ب�شكل �شارخ مل�شلحة اإ�رسائيل.
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القاهرة – وكاالت:

غزة – أ ف ب:

اأفادت م�ش���ادر ع�شكري���ة يف اليمن، 
ب�شق���وط قتل���ى وجرح���ى م���ن ميلي�شات 
احلوثي املوالية الإيران، من بينهم قيادي 
مي���داين، اإث���ر هج���وم للمقاوم���ة الوطنية 
املن�شوية يف ق���وات املقاومة امل�شرتكة، 
يف مديري���ة بيت الفقي���ة جنوبي حمافظة 
احلدي���دة. وُقت���ل القي���ادي املي���داين يف 
ميلي�شي���ات احلوث���ي حممد اجل���ويف، اأم�س 
اخلمي�س، يف معارك مع القوات امل�شرتكة 

مبحيط مدينة احلديدة.
وقالت امل�شادر اإن اجلويف لقي حتفه 
م���ع عبد الكرمي اإبراهيم علي الرميي، وهو 
متخ�ش����س يف تفكي���ك واإع���ادة تركي���ب 
ال�شواري���خ ونقلها ومتويهه���ا، باالإ�شافة 

اإلى خم�شة اآخرين من مرافقيهم.
هجوم���ا  املقاوم���ة  ق���وات  ونف���ذت 
كب���را على جي���وب املتمردي���ن يف مزارع 
اجل���اح االأ�شف���ل، ومتكنت م���ن تطهرها 
بعد معارك م���ع احلوثيني خلفت عددا من 

القتلى و اجلرحى يف �شفوفهم.

االأمني���ة مبحافظة  االأجه���زة  متكن���ت 
م���ن  كب���رة  م���ن �شب���ط كمي���ة  اجل���وف 
البطاري���ات اخلا�ش���ة بت�شغي���ل واإط���الق 
ال�شواري���خ احلرارية والطائرات امل�شرة، 
كان���ت يف طريقه���ا اإل���ى مناط���ق �شيطرة 
ميلي�شي���ات احلوث���ي. واأك���د قائ���د كتيبة 
احل���زام االأمن���ي غرب���ي املحافظ���ة، الرائد 
ناج���ي عوام املحبوبي، اأن���ه مت �شبط اأكرث 
م���ن 30 كرتونة م���ن البطاري���ات املزودة 
لل�شواريخ احلراري���ة والطائرات امل�شرة 
كان���ت على م���ن �شيارة. واأو�ش���ح الرائد 
امل�شبوط���ة  البطاري���ات  اأن  املحبوب���ي 
ت�شتخدمه���ا ميلي�شي���ات احلوثي يف زيادة 
م���دى ال�شواري���خ احلراري���ة والطائ���رات 

امل�شرة اأكرث من مداها الطبيعي.

ق���ررت حمكمة جنوب القاه���رة، اأم�س 
اخلمي�س، قب���ول الطلب املق���دم من عالء 
وجم���ال، جنل���ي الرئي�س امل����رسي ال�شابق 
ح�شن���ي مب���ارك، برد هيئ���ة حمكمة ق�شية 
“التالع���ب يف البور�شة”، واإخالء �شبيلهما 
ب�شمان م���ايل قدره 100 األ���ف جنيه. كما 
حددت املحكمة جل�شة 20 نوفمرب املقبل 
للنظر يف الق�شية. وكانت املحكمة قررت 
يف جل�شته���ا ال�شابق���ة، ال�شب���ت املا�شي، 
حب�شهم���ا، وح���ددت جل�ش���ة الي���وم لنظ���ر 
طل���ب تظلمهم عل���ى قرار احلب����س. والرد 
اإج���راء قان���وين يح���ق للمته���م اتخ���اذه يف 
حاالت معينة حدده���ا القانون على �شبيل 
احل�رس، مثل وج���ود خ�شومه بني القا�شي 
واأحد املتهم���ني اأو �شلة قرابة بينه وبني 
اأحد املحامني. ويق�ش���ي هذا االإجراء مبنع 
القا�ش���ي م���ن ا�شتكم���ال نظ���ر الق�شية، 

واإ�شنادها اإلى هيئة ق�شائية اأخرى.

قتل فتى فل�شطين���ي يبلغ من العمر 
15 عام���اً بر�شا����س الق���وات االإ�رسائيلية 
خ���الل مواجه���ات دارت م�ش���اء االأربعاء يف 
جنوب قط���اع غزة قرب ال�شي���اج الفا�شل 
بينه وب���ني والدولة العربي���ة، كما اأعلنت 
الفل�شطين���ي  القط���اع  يف  ال�شح���ة  وزارة 
املحا����رس. وق���ال املتحدث با�ش���م الوزارة 
اأ�رسف الق���درة “ا�شت�شهد موؤم���ن اإبراهيم 
اأبو عي���ادة )15 عام���اً( بر�شا�س االحتالل 
االإ�رسائيل���ي ����رسق رفح”، خ���الل مواجهات 
دارت ب���ني الق���وات االإ�رسائيلي���ة واأف���راد 
من عنا�رس وح���دة االإرب���اك الليلية التابعة 
مل�ش���رات الع���ودة برف���ح. ومل يت�شّن يف 
احل���ال احل�ش���ول عل���ى تعليق م���ن جانب 
اجلي����س االإ�رسائيلي ال���ذي غالباً م���ا يرّكز 
عل���ى اجلانب العني���ف له���ذه التظاهرات 

ويقّدمها على اأنها اأعمال �شغب.
وم�ش���اء الثالث���اء قت���ل فل�شطيني���ان 
بر�شا����س اجلي�س االإ�رسائيلي يف مواجهات 
اندلع���ت خ���الل تظاه���رة نّظمته���ا هيئ���ة 
بحماي���ة  الع���ودة” للمطالب���ة  “م�ش���رات 
حقوق الالجئني الفل�شطينيني قرب معرب 
بيت حان���ون )ايري���ز( يف �شم���ال القطاع، 
بح�شب ما اأعلنت وزارة ال�شحة يف القطاع.

مقتل قيادي حوثي يف 
احلديدة

�شبط بطاريات �شوريخ 
يف طريقها للحوثي

حمكمة م�رسية تخلي 
�شبيل عالء وجمال مبارك

مقتل فتى فل�شطيني 
بنران قوات االحتالل

عمران خان: ن�سعى ملكافحة الف�ساد كما فعل حممد بن �سلمان
قال اإن ا�شتعادة االأموال امل�رسوقة حتتاج وقتاً طويالً

 وا�شتع����ادة تلك االأم����وال حتتاج وقتاً 
طوي����الً، وكّونا فري����ق عمل ال�شتع����ادة ما 

�رسقه اأولئك النا�س واأخفوه يف اخلارج”.
ُيذك����ر اأن املقابلة الكامل����ة مع رئي�س 
الوزراء الباك�شت����اين عمران خان �شتعر�س 
االأح����د، ال�شابعة م�شاء بتوقيت ال�شعودية، 

عرب برنامج مع تركي الدخيل.
وا�شتقب����ل خ����ادم احلرم����ني ال�رسيفني 
املل����ك �شلم����ان ب����ن عبدالعزي����ز يف ق�����رس 
ال�ش����الم بج����دة، االأربع����اء، رئي�����س الوزراء 
الباك�شت����اين، كم����ا ا�شتقبل����ه ويل العه����د 

ال�شع����ودي االأمر حممد ب����ن �شلمان، حيث 
مت ا�شتعرا�����س العالق����ات التاريخية بني 
البلدي����ن ال�شقيقني، و�شب����ل تعزيزها يف 
خمتل����ف املج����االت، وتط����ورات االأح����داث 

االإقليمية.
ُيذكر اأن حرك����ة االإن�شاف الباك�شتانية 
بزعامة عمران خان، ح�شلت يف االنتخابات 
الربملاني����ة االأخرة عل����ى 115 مقعداً، من 
اأ�شل 272 يف اجلمعي����ة الوطنية، متقدمة 
على اأكرب مناف�شيها “الرابطة االإ�شالمية” 

و”حزب ال�شعب”.

• رئي�س الوزراء الباك�شتاين عمران خان	

ك�سف رئي�س الوزراء الباك�ستاين عمران خان، الذي اأجرى زيارة لل�سعودية، الأربعاء، يف مقابلة 

العهد  اتبعه ويل  الذي  روؤو�سه  الف�ساد وحما�سبة  نهج مكافحة  نيته تطبيق  “العربية”، عن  مع 

ال�سعودي رئي�س جلنة مكافحة الف�ساد يف ال�سعودية الأمري حممد بن �سلمان. وقال خالل مقابلة 

مع تركي الدخيل: “يف ملف الف�ساد.. اأمتنى اأن نفعل ما فعله حممد بن �سلمان يف حماربة الف�ساد، 

ونحن ن�سعى اإىل مكافحته لكن البع�س �سرق الكثري من الأموال وو�سعها يف ح�سابات خارجية..

تفا�سيل اتفاق بوتني اأردوغان حول اإدلب
“املر�شد ال�شوري” �شجل عودة اآالف النازحني اإلى منازلهم باملحافظة

ك�شف���ت �شحيف���ة “ال����رسق االأو�شط” عن 
ن�س مذكرة التفاه���م بني الرئي�شني الرو�شي 
فالدمير بوتني والرتكي رجب طيب اأردوغان 
ح���ول اإدل���ب. واأ�ش���ارت ال�شحيفة اإل���ى وجود 
برنام���ج زمن���ي الإقامة منطقة منزوع���ة ال�شالح 

بعمق 15 اإلى 20 كيلومرتاً �شمال �شوريا.
ون�س االتفاق الذي نتج عن لقاء الرئي�شني 
الرو�شي والرتكي قبل اأي���ام يف �شوت�شي على 
االإبقاء على منطق���ة خف�س الت�شعيد يف اإدلب 
وحت�شني نقاط �ملر�قبة �لرتكية، وو�شع �إطار 
زمني الإقام���ة منطقة منزوعة ال�شالح بعمق 15 
- 20 كيلومرتا �شم���ال �شوريا. االإطار الزمني 
بح�شب االتفاق يتلخ�س ب�شحب ال�شالح الثقيل 
من هذه املنطقة يف العا�رس من ال�شهر املقبل، 
اإ�شافة اإل���ى الق�شاء على اجلماعات املتطرفة 

يف ال� 15 من نف�س ال�شهر.

كم���ا ت�شمن االتف���اق اأي�ش���اً اإع���ادة فتح 
الطرق الرابطة بني حلب والالذقية وبني حلب 

وحماة قبل نهاية هذا العام.
ومبوجب ه���ذا االتف���اق �شتق���وم القوات 
الرتكية وال�رسطة الع�شكرية الرو�شية بدوريات 

ملراقبة املنطقة منزوعة ال�شالح.
الرو�ش���ي ف�شيتخ���ذ كاف���ة  اأم���ا اجلان���ب 
تنفي���ذ  الالزم���ة ل�شم���ان جتن���ب  االإج���راءات 

عمليات ع�شكرية وهجمات على اإدلب.
ه���ذا االتفاق الذي جاء ملن���ع قيام النظام 
باأي عمل ع�شكري �شد حمافظة اإدلب، رف�شته 
ع���دة ف�شائل م�شلح���ة حمذرة م���ن مواجهة اأي 

جهة �شتحاول �شحب ال�شالح منها.
ثم���ار اتفاق اإدل���ب �رسيعاً ما ب���داأت تظهر 
جلي���ة، حيث �شج���ل املر�شد ال�ش���وري حلقوق 
االإن�ش���ان ع���ودة اآالف النازحني اإل���ى منازلهم 

داخل املحافظة.

ق���ال الكرمل���ني اإن الرئي����س الرو�ش���ي 
فالدمير بوتني قبل عر�س اإ�رسائيل مب�شاركة 
معلوم���ات مف�شلة عن غارته���ا اجلوية التي 
اأدت اإل���ى اإطالق الق���وات ال�شوري���ة نرانها 

التي اأ�شقطت طائرة ا�شتطالع رو�شية.
واأ�شقط���ت الق���وات ال�شوري���ة الطائ���رة 
الرو�شية من طراز اإل20-، قائلة اإنها ظنتها 
طائرة اإ�رسائيلية، ما اأدى اإلى مقتل كل اأفراد 

طاقمها اخلم�شة ع�رس يوم االإثنني.
واألق���ت وزارة الدف���اع الرو�شي���ة باللوم 

يف حتطم الطائ���رة على اإ�رسائيل، لكن بوتني 
�شعى لنزع فتيل التوتر، واأ�شار اإلى “�شل�شلة 

من الظروف املاأ�شاوية غر املق�شودة”.
االإ�رسائيل���ي،  ال���وزراء  رئي����س  وهات���ف 
الثالث���اء، بوت���ني لالإعراب ع���ن اأ�شفه ملقتل 
طاق���م الطائ���رة، ملقيا باللوم عل���ى �شوريا، 

اجلوي���ة  الق���وات  قائ���د  اإر�ش���ال  وعار�ش���ا 
االإ�رسائيلية اإلى مو�شكو لتقدمي تفا�شيل.

و����رسح دمي���رتي بي�شك���وف، املتح���دث 
با�ش���م بوت���ني، االأربع���اء، لل�شحافي���ني باأن 
اخلرباء الرو����س �شيدر�ش���ون البيانات التي 

�شيقدمها قائد القوات اجلوية االإ�رسائيلية.

موسكو تدرس معلومات إسرائيلية عن تحطم طائرتها

وزير اإعالم باك�شتان: م�شلحتنا االأولى التعاون مع ال�شعودية

الباك�شت���اين  االإع���الم  وزي���ر  اأ�ش���اد 
فوؤاد ت�ش���ودري بالعالق���ات الباك�شتانية 
ال�شعودية والزي���ارة التي قام بها رئي�س 
الوزراء الباك�شتاين عمران خان لل�شعودية 
واالإمارات.واأ�ش���اف الوزي���ر اأن ب���الده اأكدت 
للقي���ادة ال�شعودية اأنها �شوف توا�شل دعمها 

االأمني واال�شرتاتيج���ي لل�شعودية حيثما دعت 
احلاج���ة، واأن “رئي�س الوزراء ق���د اأكد للقيادة 
ال�شعودي���ة اأننا اإلى جانبه���م يف كافة الظروف 

واأن اأمن ال�شعودية هو اأمن باك�شتان”.
و����رسح ت�شودري خ���الل اإيج���از �شحايف اأن 
م�شلح���ة باك�شت���ان االأول���ى هي التع���اون مع 
اململك���ة العربية ال�شعودية يف ق�شايا التجارة 

واالأمن.

موسكو – أ ب: 

دبي - قناة الحدث: 

دبي - العربية.نت:

إسالم آباد ـ العربية.نت:

• )اأ ف ب(	 بوتني واأردوغان قبل بدء املحادثات يف منتجع �شوت�شي على البحر االأ�شود االثنني 17 �شبتمرب 2018  



و�أو�صح: “م���ا و�صعناه نظ���ام عقوبات م�صمم 
ملنع �إي���ر�ن من �لإي���ر�د�ت �لتي حتتاجه���ا لتمويل 
�لإرهاب يف �خلليج �لعربي ويف �أجز�ء �أخرى من �ل�رشق 
�لأو�صط. نحن عازمون عل���ى تقوية نظام �لعقوبات 
حت���ى ن�صجع �ل�صالم و�ل�صتقر�ر يف �ملنطقة”. وتابع 
ه���وك: “عقوباتنا �صتبد�أ يف نوفمرب و�صتكون �أقوى 
عقوب���ات نفر�صه���ا وت�صته���دف قطاع���ي �لطاق���ة 
و�مل�ص���ارف. هدفن���ا �أن ت�ص���ل �إي���ر�د�ت �إير�ن من 
�لنفط �إلى ما يقرتب م���ن �ل�صفر”. وحذر �ملبعوث 
�لأمريكي من �ل�صتثمار يف �إير�ن، و��صفا �قت�صادها 

ب�”�لأ�صود �ل�صهري بغ�صيل �لأمو�ل”.
وق���ال: “�حلر�س �لث���وري ي�صيط���ر على ن�صف 
�لقت�ص���اد �لإير�ين. ه���ذ� ميثل م�صكل���ة ملن يريد 
�ل�صتثم���ار يف �إي���ر�ن. حينم���ا ت�صتثم���رون هناك ل 
تعرفون ما �إذ� كنتم تدعمون �لتجارة �أم �لإرهاب”.

و�عترب هوك يف حديثه م���ع �صكاي نيوز عربية، 
�أن “�خلط���اأ �لكبري م���ن �لإد�رة �لأمريكي���ة �ل�صابقة 
هو �أنها خ�ص�ص���ت �لتفاق مع �إير�ن فقط للربنامج 
�لن���ووي”، م�صيف���ا: “لكننا نعلم �أنه���ا متثل خطر� 

وتهديد� للعديد من دول �ل�رشق �لأو�صط”.
وتاب���ع: “�إي���ر�ن �أك���رب دول���ة ر�عي���ة لالإرهاب 
لتموي���ل  �ل���دولر�ت  ملي���ار�ت  تنف���ق  �لع���امل.  يف 
ميلي�صياتها يف �صوريا و�لع���ر�ق و�ليمن. لقد كانو� 
ي�ص���درون وين�رشون �ل�صو�ريخ �إلى �ليمن ثم تطلق 

على �ل�صعودية وهذ� يجب �أن يتوقف”.
كما رد �لدبلوما�ص���ي �لأمريكي على ت�رشيحات 
لوزي���ر �خلارجي���ة �لإير�ين حممد ج���و�د ظريف، قال 
فيه���ا �إن “�لولي���ات �ملتحدة ل ميكنه���ا �أن ت�صعى 
للتفاو����س عل���ى معاه���دة جدي���دة مع طه���ر�ن يف 
�لوقت �ل���ذي �نتهكت فيه �لتز�ماته���ا بالن�صحاب 

من �لتفاق �لنووي” �لذي �أبرم عام 2015.
وكان ظريف ي�صري �إل���ى حديث هوك، �لأربعاء، 
عندما قال �إن �لولي���ات �ملتحدة ت�صعى للتفاو�س 
عل���ى “معاه���دة” م���ع �إي���ر�ن، �صت�صم���ل برناجمه���ا 

لل�صو�ريخ �لبالي�صتية وبرناجمها �لنووي.
لك���ن هوك �أ�ص���ار يف معر�س حديث���ه ل�”�صكاي 

ني���وز عربي���ة”، اإلى �رشط اأمريكي قب���ل احلديث عن 
�ملعاهدة �ملذكورة.

وق���ال: “على �إير�ن �أن تغ���ري �صلوكها وت�صبح 
دول���ة طبيعي���ة وتوقف ت�صدير ثورته���ا. �إذ� غريت 
�صلوكه���ا �صنك���ون �صع���د�ء ج���د� باجللو����س معهم 

للحديث عن عالقة جديدة”.

وق���ال م���ون خ���الل موؤمت���ر �صحايف 
يف �ص���ول ل���دى عودته م���ن �لقمة �لتي 
��صتمرت 3 �أيام م���ع كيم يف بيونغيانغ 
عرب �لزعيم كيم ع���ن رغبته يف �لنتهاء 
�رشيعا من نزع �ل�صالح �لنووي و�لرتكيز 

على �لتنمية �لقت�صادية.
و�أ�ص���اف “ع���رب يل ع���ن �أمل���ه يف �أن 
يزور )وزير خارجية �لوليات �ملتحدة( 
مايك بومبيو كوريا �ل�صمالية قريبا و�أن 
تعقد قمة ثانية مع تر�مب يف �مل�صتقبل 
�لقري���ب بهدف ت�رشيع وترية عملية نزع 

�ل�صالح �لنووي”.
وتعه���د كي���م بالعم���ل نح���و “ن���زع 
�ل�ص���الح �لن���ووي بالكام���ل م���ن �صب���ه 
�جلزي���رة �لكورية” خ���الل �جتماعني مع 
م���ون هذ� �لعام وخالل قمته مع تر�مب، 
لك���ن تعرثت �ملحادث���ات ب�صاأن كيفية 

تنفيذ هذه �للتز�مات.
وطالبت و��صنط���ن بتحرك ملمو�س 
مث���ل �لك�صف �لكامل ع���ن مو�قع كوريا 
�ل�صمالي���ة �لنووي���ة و�ل�صاروخي���ة قبل 
�ملو�فق���ة على مطالبه���ا �لتي تت�صمن 
�لدولي���ة و�إنه���اء  تخفي���ف �لعقوب���ات 

�حلرب �لكورية ر�صميا.
وق���ال مون �إن �إع���الن �نتهاء �حلرب 
لن يوؤثر على وج���ود �لقو�ت �لأمريكية 

كوري���ا  يف  �ملتح���دة  �لأم���م  وقي���ادة 
�جلنوبي���ة م�صيفا �أن كي���م �تفق مع يف 

هذ� �لر�أي.

قال �ملبع���وث �لأمريك��ي �خل���ا�س ب�ص����اأن �إي���ر�ن بر�يان هوك، �أم�س �خلمي���س، �إن 
و��صنط����ن �صت�ص��دد من عقوباتها على �إي������ر�ن، ملنعه����ا من �حل�صول على �لإي���ر�د�ت 
�لت����ي حتتاجها لتموي����ل �لإرهاب، و��صف����ا �إياها ب�”�أك����رب دول���ة ر�عي�������ة لالإره�اب يف 

�لعامل”.
و�عترب �ملبعوث بر�يان هوك يف مقابلة مع “�صكاي نيوز عربية”، �أن نظام �لعقوبات 
�ل����ذي �أع����ادت و��صنطن فر�صه على �إي����ر�ن قبل �أ�صهر، وميت����د يف نوفمرب �ملقبل �إلى 

قطاعي �لنفط و�مل�صارف، “ي�صجع على ��صتقر�ر �ملنطقة”.

ماريالند – أ ب:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

طوكيو – أ ف ب:

دبي ـ العربية.نت:

واشنطن – وكاالت:

قتل 3 �أ�صخا�س �صباح �أم�س �خلمي�س 
باإطالق نار يف �أبردي���ن �صمال �رشقي ولية 
م�ص���وؤول  بح�ص���ب  �لأمريكي���ة،  ماريالن���د 
بهيئ���ة �إنفاذ �لقان���ون، �لذي �أق���ر بوقوع 
�إطالق �لن���ار لكنه مل يكن خم���ولً مناق�صة 
�لتفا�صيل وبالتايل حتدث �إلى �أ�صو�صيتد 

بر�س �رشيطة عدم �لك�صف عن هويته.
و�أك���د �مل�ص���وؤول �أن ع���دد �ل�صحاي���ا 
��صتن���د �إل���ى معلوم���ات �أولي���ة. وو�ص���ف 
مكت���ب �لتحقيق���ات �لحت���ادي )�إف ب���ي 
�آي( �لو�قع���ة ب�”و�صع �إط���الق نار ن�صط”، 
م�صري�ً �إلى �أن مكتبه �مليد�ين يف بالتيمور 
يوفر �مل�صاعدة. ويف تغريدة، �أعلن مكتب 
�أن  هارف���ورد  مقاطع���ة  �رشط���ة  مفو����س 
اإطالق الن���ار اأدى اإلى �سقوط “�لعديد من 
�ل�صحاي���ا”، حم���ذر�ً م���ن �أن �لو�صع ما ز�ل 
ملتب�صاً، وطالب �ل�صكان بتجنب �ملنطقة.

من جهته، قال حاك���م ماريالند، لري 
يتاب���ع  مكتب���ه  �إن  تغري���دة،  يف  هوغ���ان، 
�لو�ص���ع يف �أبردين، لفتاً �إل���ى �أن �لولية 

على ��صتعد�د لتوفري �أي دعم.

ف���از رئي�س �ل���وزر�ء �لياب���اين بولية 
جدي���دة عل���ى ر�أ�س حزب���ه �حلاك���م، �أم�س 
�خلمي�س، ليحظ���ى �لآن بفر�ص���ة لتحطيم 
�لرق���م �لقيا�ص���ي لأط���ول م���دة حك���م يف 
�إذ� بق���ي يف من�صب���ه حت���ى ع���ام  �لب���الد 
2021، وحتقي���ق حلمه باإ�صالح �لد�صتور. 
م���ن  �صوت���اً   553 عل���ى  �آب���ي  وح�ص���ل 
�أ�ص���ل 807، بينه���م 329 م���ن �أ�ص���و�ت 
�لربملانيني �ل�405 �أع�صاء حزبه �لليرب�يل 
�لدميقر�طي، مقابل 254 �صوتاً ملناف�صه 
وزي���ر �لدف���اع �ل�صاب���ق �صيغ���ريو �إي�صيبا 
�لذي حق���ق بذلك نتيجة م�رشفة من جمموع 
�أ�ص���و�ت �أكرث م���ن مليون نا�ص���ط وموؤيد 
�أ�ص���و�ت. وعل���ى �صعي���د   405 ميثل���ون 
ت�صوي���ت �لنا�صط���ني و�لأن�ص���ار �ل�1.04 
ماليني �لذين يت���م جتميعهم �صمن 405 
�أ�ص���و�ت، مل يح�صل �آب���ي �صوى على 224 
�صوتاً مقاب���ل 181 لإي�صيبا �لذي �صيكون 

له بالتايل وزن يف �لنقا�س د�خل �حلزب.
ومل يحق���ق �آب���ي �مل���د �ملرتق���ب، ما 
�صيعق���د عليه مهمة �إ�صالح �لد�صتور �لتي 
حددها هدفاً له، �إذ قد ي�صطدم مبعار�صة 
�لياباني���ني �ملتم�صك���ني به���ذ� �لد�صتور 
�ل�صلمي �لذي و�صعت���ه �لوليات �ملتحدة 

بعد �حلرب �لعاملية �لثانية.
و�أقر �آب���ي خالل �حلملة ب���اأن �لثقة يف 
حكومت���ه تر�جع���ت ج���ر�ء �لف�صائ���ح �لتي 
تناقله���ا �لإع���الم من���ذ عام���ني، ول �صيما 

�تهامه باملح�صوبية ل�صالح �أ�صدقائه.

�ألغ���ت جلن���ة �نتخابي���ة حملي���ة، �أم�س 
�خلمي����س، �نتخاب حاكم موؤي���د للكرملني 
بع���د عملي���ات تزوير كثيف���ة �عرتفت بها 
�للجن���ة �لنتخابي���ة �لفيدر�لي���ة، ما ي�صكل 
�صابقة يف �نتخابات على هذ� �مل�صتوى منذ 

و�صول فالدميري بوتني �إلى �حلكم.
وكان���ت �للجن���ة �لنتخابي���ة �لرو�صية 
�أو�صت، �لأربع���اء، باإلغاء �لنتخاب على �إثر 
خمالف���ات كثرية ت�ص���كل �إحر�ج���اً لل�صلطة 
�لتي تو�جه نقمة �جتماعية مرتبطة باإ�صالح 
رو�تب �لتقاع���د. وقد �ندلعت هذه �لأزمة، 
�لإثن���ني، بعد ف���وز مر�صح �حل���زب �حلاكم 
“رو�صيا �ملوحدة” يف منطقة برميور�صكي 
ك���ر�ي )�أق�صى �ل�رشق( يف �ل���دورة �لثانية. 
وكان �حلاك���م �ملنتهي���ة وليت���ه �أندري���ي 
�أندري���ه  �ل�صيوع���ي  �أز�ح  تار��صينك���و 
�يت�صينكو متقدماً بنقطة و�حدة يف �لنتائج 
�صب���ه �لنهائية، ما �أثار �تهام���ات بالتزوير 
وو�ف���ق  فالديفو�صت���وك.  يف  وتظاه���ر�ت 
تار��صينك���و، �أم�س، على �إلغ���اء �لت�صويت، 
فيم���ا �أعلن مناف�صه �ل�صيوع���ي �أنه �صريفع 
�أمام �لق�صاء دع���وى ��صتئناف هذ� �لقر�ر، 
معترب�ً �أنه فاز يف �لو�قع بهذه �لنتخابات. 
�للجن���ة  رئي�ص���ة  رحب���ت  مو�صك���و،  ويف 
�لنتخابية �لحتادية، �إيال بامفيلوفا، بقر�ر 
“منا�ص���ب”، معربة ع���ن �لأمل يف �أن تكون 

�لنتخابات �ملقبلة �صفافة.

ق���ال وزي���ر �خلارجي���ة �لأمريك���ي 
مايك بومبيو، �لأربعاء، �إن �ملحادثات 
�لأمريكي���ة م���ع كوري���ا �ل�صمالية حول 
بيونغيان���غ  برنام���ج  �إنه���اء  جه���ود 
لالأ�صلحة �لنووية �صوف تكتمل بحلول 
يناي���ر م���ن ع���ام 2021.و�أف���اد بومبيو 
يف بي���ان باأن���ه دع���ا وزي���ر خارجي���ة كوريا 
�ل�صمالي���ة لالجتماع مع���ه �لأ�صبوع �ملقبل، 
و�أن �لولي���ات �ملتح���دة دع���ت ممثل���ني 
لكوري���ا �ل�صمالي���ة لالجتماع م���ع �ملبعوث 
�لأمريكي ب�صاأن كوري���ا �ل�صمالية �صتيفن 
بياجون يف �لعا�صم���ة �لنم�صاوية فيينا يف 

�أقرب وقت ممكن.
و�أ�ص���اد بومبي���و بالق���رت�ح �لقا�صي 
ب�”�ل�صتكمال �لكام���ل لتفكيك �ملن�صاآت 
يف يونغبي���ون بح�صور مفّت�صني �أمريكيني 
و�آخري���ن م���ن �لوكال���ة �لدولي���ة للطاق���ة 

�لذرية”.

أميركا

اليابان

روسيا

مقتل 3 �أ�صخا�س 
باإطالق نار يف ماريالند

رئي�س �لوزر�ء يفوز 
بولية جديدة

قر�ر “�نتخابي” غري 
م�صبوق
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وا�سنطن: �سنحرم طهران من الإيرادات التي حتتاجها لتمويل الإرهاب

رئي�س كوريا اجلنوبية: كيم يريد قمة ثانية مع ترامب

بر�يان هوك: �إير�ن �أكرب ر�ع لالإرهاب يف �لعامل

• �ملبعوث �لأمريكي �خلا�س ب�صاأن �إير�ن بر�يان هوك	

• رئي�س كوريا �جلنوبية مون جيه-�إن يلقي كلمة خالل موؤمتر �صحايف يف �صول �أم�س  )رويرتز(	

قال رئي�س كوريا اجلنوبية مون جيه-اإن، اأم�س اخلمي�س، اإن زعيم كوريا ال�شمالية كيم جوجن 

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  مع  ثانية  قمة  يريد عقد  باأنه  الأ�شبوع  هذا  قمتهما  اأبلغه خالل  اأون 

ترامب قريبا لت�شريع وترية نزع ال�شالح النووي.

ونقل مون عن كيم، الذي اقرتح الجتماع الثاين مع ترامب يف الآونة الأخرية بعد قمتهما 

دارت  التي  الكورية  احل��رب  انتهاء  عن  ر�شميا  الإع���الن  اإن  قوله  يونيو،  يف  �شنغافورة  يف  الأوىل 

رحاها من عام 1950 اإىل عام 1953 �شيدفع ال�شمال للتحرك �شريعا للتخلي عن براجمه النووية 

وال�شاروخية.

�لوليات �ملتحدة حتدد 
موعد نزع �لنووي �لكوري

�إير�ن ترف�س عر�صا �أمريكيا باإجر�ء مفاو�صات �لأمم �ملتحدة تو�صي �إير�ن بوقف �نتهاكات حقوق �لإن�صان

ك�ص���ف وزي���ر �خلارجي���ة �لإ�صباين �أن �لرئي����س �لأمريكي �قرتح بن���اء جد�ر على طول ح���دود �ل�صحر�ء 
�لك���ربى للحد من و�صول �ملهاجري���ن �لقادمني من بلد�ن �إفريقيا جنوب �ل�صح���ر�ء، بع�صها دول عربية، 

على غر�ر ما يعتزم �لقيام به مع �ملك�صيك.
وق���ال جوزي���ب بوريل يف �جتماع هذ� �لأ�صب���وع بح�صب �رشيط م�صور ن�رشته و�صائل �إع���الم �إ�صبانية، �إن 
“�إغالق �ملر�فئ لي�س حالً، ول بناء جد�ر على طول �ل�صحر�ء �لكربى مثلما �قرتح �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
تر�م���ب علّي �أخري�ً”. ونقل بوريل عن تر�مب قول���ه “بب�صاطة، �صيدو� جد�ر� على حدود �ل�صحر�ء �لكربى”، 

فرد عليه “ولكن هل تعلم كم هي كبرية �ل�صحر�ء �لكربى؟” من دون تفا�صيل �إ�صافية.
تاأت���ي هذه �لت�رشيحات يف وقت يجري ق���ادة �أوروبا مباحثات يف �صالزب���ورغ يف �لنم�صا تتناول كيفية 
�لتعاط���ي م���ع �أزمة �لهجرة و�لالجئني. وبات���ت �إ�صبانيا يف �صلب هذه �لأزمة بعدم���ا حتولت �لبو�بة �لأولى 

لدخول �ملهاجرين �لو�فدين لأوروبا بحر�ً �أو بر�ً من �إفريقيا.

ت�سل دولً عربية بعد املك�سيك... “جدران ترمب” 

لندن – رويترز:

�أعلنت �إي���ر�ن، �أم�س �خلمي����س، رف�صها 
باإج���ر�ء  �ملتح���دة  �لولي���ات  م���ن  عر�ص���اً 
مفاو�صات، قائلة �إن و��صنطن �نتهكت بنود 
�لتف���اق �لأخري �لذي مت �لتو�ص���ل �إليه وهو 

�لتفاق �لنووي �ملوقع عام 2015.
�لولي���ات  مبع���وث  ق���ال  جهت���ه،  م���ن 
�ملتحدة �خلا�س ب�ص���اأن �إير�ن، بر�يان هوك، 
�لأربعاء، �إن و��صنطن ت�صعى للتفاو�س على 
معاهدة مع �إير�ن ت�صمل برناجمها لل�صو�ريخ 

�لبالي�صتية و�صلوكها �لإقليمي.
وتابع ه���وك �أن “�لتف���اق �جلديد �لذي 
ناأم���ل �أن نربمه م���ع �إير�ن لن يك���ون �تفاقاً 
�صخ�صياً بني حكومتني مثل �لتفاق �لأخري. 

نحن ن�صعى لإبر�م معاهدة”.
لكن وزير �خلارجية �لإير�ين، حممد جو�د 
ظري���ف، كتب على تويرت �خلمي����س، ر�ف�صاً 
و�صف �لتفاق �لأخري باأنه “�تفاق �صخ�صي”، 
وق���ال �إنه كان �تفاقاً دولي���اً �أيده )قر�ر من 

جمل�س �لأمن( �لتابع لالأمم �ملتحدة”.

دبي - العربية.نت:

�ملتح���دة  لالأم���م  �لع���ام  �لأم���ني  رف���ع 
�لأخ���ري  تقري���ره  يف  غوتريي����س  �أنطوني���و 
ح���ول �أو�صاع حق���وق �لإن�صان يف �إي���ر�ن �إلى 
�جلمعية �لعامة لالأم���م �ملتحدة، 11 تو�صية 
للنظ���ام �لإي���ر�ين لوق���ف �نته���اكات حقوق 
�لإن�ص���ان و��صعة �لنطاق. ومن �ملقرر �أن يتم 
��صتعر�����س �لتقري���ر �ملذكور �أم���ام �لدورة 
�لثالث���ة 73 للجمعية �لعام���ة لالأمم �ملتحدة 
�لتي بد�أت �أعمالها �لثالثاء �ملا�صي، و�لذي 

ت�صم���ن قائم���ة �لنته���اكات �جل�صيمة �صد 
�ملتظاهرين وقمع �ل�صحافيني وم�صتخدمي 
و�لن�ص���اء  �لجتماع���ي  �لتو��ص���ل  و�صائ���ل 
و�لأقلي���ات. كم���ا �أكد �لتقري���ر �جلديد على 
وج���ه �لتحدي���د �أن ��صتخد�م عقوب���ة �لإعد�م 
يف تز�ي���د، مبا يف ذل���ك بالن�صب���ة للقا�رشين 
و�لن�صاء، و�لن�صط���اء �ل�صيا�صيني، بالإ�صافة 
�إل���ى �لتقاري���ر �لت���ي وردت ع���ن �لتعذيب 
و�لعتق���ال �لتع�صفي و�لإج���ر�ء�ت �لإجر�ئية 

غري �ملنا�صبة وفقاً للمعايري �لدولية.

سول – رويترز:



تدش��ن مس��ابقات االتحاد البحريني لكرة الس��لة الرسمية للموس��م الريايض الجديد 2019 -  2018 مبباراة كأس السوبر 
التي س��تقام يوم األربعاء املقبل 26 س��بتمرب الجاري، وس��تجمع بطل الدوري فريق املنامة ووصيفه فريق املحرق، 

عند الس��اعة السابعة مس��اًء، عىل صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم. وسينطلق دوري زين لكرة السلة يوم 1 أكتوبر، 
وس��يلعب بنظام دور واحد يش��ارك فيه كل األندية املنضوية تحت مظلة اتحاد السلة وعددها 13 ناديا، إضافة 
إىل املنتخب الوطني للش��باب، فيام يتأهل الستة األوائل من الدوري إىل الدور السدايس، والذي سينطلق يوم 8 

يناير 2019، وسيلعب بنظام الدوري من دور واحد أيضا. 
وستنطلق منافسات كأس خليفة بن سلامن بتاريخ 10 فرباير املقبل. أما بخصوص موسم الفئات العمرية، فستبدأ 

مهرجانات املايكو 29 سبتمرب، ومسابقة الرباعم 18 أغسطس، دوري األشبال 17 أغسطس 2018، دوري الناشئني 2 
سبتمرب 2018، كأس الناشئني 5 مارس 2019، دوري الشباب 8 سبتمرب 2018، كأس الشباب 2 مارس 2019.

البالد سبورت

السنة العاشرة - العدد 3629 
الجمعة 

21 سبتمبر 2018 
11 محرم 1440

sports@albiladpress.com
سبورت
االنطالقة 26 سبتمبر بالسوبر... والدوري مطلع أكتوبر16
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يس��تعد االتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة سمو الشيخ 
عي��ى بن عيل ب��ن خليف��ة آل خليفة، 
لتدش��ني املوس��م الريايض الجديد 2018 
- 2019، ليكون مبثابة امتداد للموس��مني 
املاضي��ني الت��ي حققت خالله��ام اللعبة 
قفزات نوعية وإنج��ازات متنوعة. اتحاد 
الس��لة ويف ط��ور اس��تعداداته املثالي��ة 
لتدش��ني املوس��م الجديد، أطلق العديد 
م��ن املب��ادرات التطويري��ة واملش��اريع 
الرائدة، وقام بتوقيع عدد من االتفاقات، 
والت��ي جاءت اس��تجابة لعملية التطوير 
املتس��ارعة يف لعبة كرة السلة البحرينية، 
وانسجاما وتنفيذا مع برنامج “استجابة” 
الذي أطلقه ممث��ل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الش��باب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة.
املتاب��ع ملس��رية اتحاد كرة الس��لة خالل 
فرتة رئاس��ة سمو الش��يخ عيى بن عيل 
آل خليف��ة، خالل املوس��مني املاضيني ال 
يس��تطيع إال أن ينظ��ر بع��ني اإلعج��اب 
والتقدي��ر إىل املكتس��بات الرائع��ة التي 
تحقق��ت عىل مختلف األصع��دة، والتي 
تعك��س الرؤي��ة الثاقبة والحنك��ة التي 
يتمت��ع بها س��موه، والتي س��اهمت يف 
تعزي��ز مكانة كرة الس��لة عىل الس��احة 

املحلية وزيادة شعبيتها.
“البالد سبورت” يف هذا التقرير تستعرض 
أه��م املنج��زات والتغي��ريات واملبادرات 
النوعية الت��ي أطلقها اتحاد كرة الس��لة 
برئاسة س��موه الذي يواصل قيادة اللعبة 
النجاح��ات  إىل  الجدي��د  موس��مها  يف 

واإلنجازات املتميزة.

إستراتيجية 2018 - 
2028

اعتمد رئيس االتحاد س��مو الشيخ عيى 
بن ع��يل آل خليفة إس��رتاتيجية االتحاد 
للفرتة ما بني 2018 و2028 والتي تتضمن 
تص��ورا كام��ال عن تطوي��ر كرة الس��لة 
البحريني��ة عىل م��دار الس��نوات العرش 
املقبل��ة. الخط��ة اإلس��رتاتيجية الجديدة 
ج��اءت لته��دف إىل النه��وض مبس��توى 
أركان اللعب��ة من العبني ومدربني وحكام 
وأندي��ة، فض��ال ع��ن النهوض مبس��توى 
املنتخب��ات الوطني��ة يف امليادين العربية 

واإلقليمية والدولية.
وأخ��د االتحاد خالل وضع اإلس��رتاتيجية 
الجديد يف االعتب��ار كل النقاط واملحاور 
التي تس��اعد عىل تطوير منظومة العمل 
اإلداري والفني يف كرة الس��لة البحرينية 
واالتج��اه إىل االرتقاء باألندي��ة الوطنية 
وأركان ك��رة الس��لة فيه��ا، إضاف��ة إىل 
املنتخب��ات الوطني��ة وأعض��اء األجه��زة 
التحكيمية  والطواق��م  والفني��ة  اإلدارية 
الك��وادر وكله��ا تعت��رب األس��اس املت��ني 

والقاع��دة الت��ي ُينطلق منه��ا نحو بناء 
منظومة متكاملة لكرة السلة يف اململكة.

االتفاقات مع جامعات 
“البحرين” و ”األهلية” و 

 ”AMA”
وقع رئيس االتحاد البحريني سمو الشيخ 
عي��ى ب��ن ع��يل آل خليف��ة، اتفاقات 
تعاون م��ع جامعة البحري��ن والجامعة 
األهلية وجامع��ة AMA، لتنفيذ برنامج 
س��موه للبعثات واملنح الدراسية لالعبي 
املنضوية  الوطني��ة  واألندية  املنتخب��ات 

تح��ت االتح��اد البحريني لكرة الس��لة، 
الوطن��ي  الربنام��ج  ملتطلب��ات  تنفي��ذا 

“استجابة”.
وته��دف االتفاق��ات، إىل توف��ري بعثات 
ومنح دراس��ية لالعبي األندي��ة الوطنية 
واملنتخب��ات؛ األم��ر ال��ذي رك��زت عليه 
محاور الربنامج الوطني استجابة والرامية 
إىل توف��ري فرص دراس��ية ومن��ح لالعبي 
األندية الوطنية واملنتخب��ات، إضافة إىل 

التسويق واالستثامر.

اتفاقية “رويال البحرين”

أب��رم االتحاد البحريني لكرة الس��لة ويف 
خط��وة الفتة للغاية وألول عىل مس��توى 
كرة الس��لة البحرينية، اتفاقية صحية مع 
مستشفى “رويال البحرين” لسنة كاملة، 
ضمن إط��ار تفعيل إس��رتاتيجية االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة بتوجيهات رئيس 
االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 
عيى ب��ن عيل آل خليفة، ع��رب التعاون 
مع القط��اع الخ��اص يف الرعاية الصحية 
الش��املة املجال الداخ��يل والخارجي، إذ 
يع��د التعاون مع القط��اع الخاص واحًدا 

من بنود برنامج استجابة.
ومبوجب االتفاقية املتوقعة بني الطرفني، 

فإن املستشفى س��يقوم بتوفري تجهيزات 
صحي��ة متكامل��ة تتمثل أبرزه��ا تواجد 
س��يارة اإلس��عاف يف جمي��ع مس��ابقات 
الدرج��ة األوىل للرجال لكرة الس��لة ملدة 
عام كامل وكأس خليفة بن سلامن، إضافة 
إىل تواج��د األطق��م الطبي��ة، عالوة عىل 
تقديم الفحوصات الطبية واالستش��ارات 

املتعددة لالعبي املنتخبات الوطنية.

رعاية “زين البحرين”
تدخ��ل رعاي��ة رشك��ة “زي��ن البحرين” 
ملس��ابقات االتحاد البحريني لكرة السلة 
عامها الحادي ع��رش، إذ يؤكد هذا الرقم 

حرص االتحاد البحريني لكرة السلة عىل 
بن��اء رشاكات طويل��ة األمد م��ع القطاع 
الخ��اص لدعم رياضة كرة الس��لة، والتي 
حقق��ت بفضل التع��اون والراعية نقالت 
نوعية بارزة يف مستوى اللعبة وتسويقها 
الحض��ور الجامه��ريي الكب��ري الذي فاق 

التوقعات عىل مدار السنوات املاضية.
وبهذه الرشاكة يف نسختها الحادية عرشة 
يؤك��د االتح��اد أن��ه ماض بش��كل قوي 
ورسي��ع يف تنفي��ذ إس��رتاتيجيته الرامية 
إىل بن��اء الرشاكة املجتمعي��ة مع القطاع 
الخ��اص مبا يتوافق م��ع الربنامج الوطني 
اإلداري  بالفك��ر  واالرتق��اء  )اس��تجابة( 
االحرتايف الذي يعم��ل به االتحاد والقائم 
ع��ىل منهجي��ة تفعي��ل مح��اور الرعاية 
واالستثامر وتس��ويق املسابقات وتطوير 
منص��ات مبتكرة جاذبة للرعاة قامئة عىل 

أساس املنفعة املتبادلة.

تطوير صالة اتحاد السلة
ويف إط��ار اس��تمرار النه��ج التطويري يف 
عمل االتحاد فيام يتعلق بجميع ش��ؤون 
اللعبة، وتواصال ملس��رية التطوير والنامء 
يف االتحاد، ويف إطار التعاون املستمر بني 
االتحاد ووزارة شؤون الشباب والرياضة، 
خضع��ت صال��ة اتح��اد اللعب��ة مبجمع 
صاالت أم الحصم لعلمية تغيري يف كرايس 
املدرجات وذلك برتكي��ب كرايس جديدة 
ذات س��عة أكرب تش��مل خلفي��ة للظهر؛ 
البيئة  وذلك ضم��ن املب��ادرات لتهيئ��ة 

املثالية للجامهري داخل الصاالت.
وتعت��رب ه��ذه الخط��وة الجدي��دة من 
جانب االتحاد مبثاب��ة املكافأة للجامهري 
الوفية العاش��قة لكرة السلة، والتي تعد 
أب��رز عوامل نج��اح املس��ابقات املحلية 
بحضورها الكبري، إذ يحرص اتحاد الس��لة 
البيئة املحيط��ة بالصاالت  عىل تحس��ني 
دامئ��ا؛ لتوفري راحة أكرب له��ذه الجامهري 
وتشجيعها للحضور بشكل أكرب يف املوسم 
القادم من خالل تهيئ��ة الصاالت بصورة 

مثالية للتشجيع.

تواصل التنسيق بين 
االتحادات

تفعيال ملبادرة سمو الشيخ عيى بن عيل 
آل خليفة الرامية إىل تحقيق أعىل درجات 
التنسيق بني االتحادات الرياضية لأللعاب 
الجامعية، تتواصل االجتامعات التنسيقية 
بني االتحادات الجامعي��ة األربع؛ بهدف 
ضامن عدم تض��ارب املباريات بني الفرق 
يف مختل��ف الرياض��ات الجامعية، األمر 
ال��ذي يتي��ح للجامهري الرياضي��ة فرصة 
حض��ور جميع املباريات، إضافة إىل قدرة 
القناة الرياضي��ة عىل نقل املباريات عىل 

الهواء مبارشة.

اتحاد كرة السلة يستعد لموسم ذهبي جديد
حزمـــة من المبـــادرات التطويـريـــــة سبقت الموســــــم

سموه خالل توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة البحرينسمو الشيخ عيسى بن علي يعلن عن اتفاقات التعاون مع الجامعات الثالث

سمو الشيخ عيسى بن علي يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة زين سبل التعاون

صالة زين بحلتها الجديدة

اتحاد السلة يوقع االتفاقية الصحية مع مستشفى رويال جانب من االجتماع التنسيقي بين االتحادات

إستراتيجية تطوير كرة السلة 2018 - 2028

محمد الدرازي

ـــراف ـــت االح ـــن  ع ــم  ــن ي وإداري  ــي  ــن ف ــل  ــم ع ـــــاد...  ـــــح االت ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت إس
ـــدراســـة ـــفـــوق فـــي ال ــمــلــعــب وت ـــــداع فـــي ال ـــجـــامـــعـــات... إب ــة ال ــي ــاق ــف ات
ـــــد صــحــيــة ــة وعـــــوائ ــي ــع ــم ــت ــج ــــة م ــــراك ـــة الــــصــــحــــيــــة... ش ـــي ـــاق ـــف االت
والـــــتـــــعـــــاون الـــــعـــــطـــــاء  مــــــن  عــــــاًمــــــا   11 ــــــــــــــــن”...  “زي رعــــــايــــــة 
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17 “بيروت” يواصل اس��تعداداته الس��تضافة عربية السلة
البالد سبورت

يواصل نادي بريوت اللبناين 
استعداداته التحضريية، تأهًبا 

الستضافة بطولة االندية العربية 
لكرة السلة يف نسختها الـ31، 

التي ستقام عىل ملعبه يف مجمع 
الشياح الريايض خالل الفرتة من 2 

حتى 12 أكتوبر املقبل.
وقبل أقل من شهر واحد عىل 

انطالق املنافسات، باتت اللجنة 

العليا املنظمة برئاسة نديم حكيم 
رئيس نادي بريوت مستضيف 

البطولة، جاهزة عىل جميع الصعد 
من أجل إخراج الحدث العريب 

الكبري بأفضل صورة ممكنة.
ويعد رشف االستضافة إنجازا 

لنادي بريوت وسابقة، بعد اول 
مواسمه يف عامل األضواء، إذ وضع 

اسمه بني كبار االندية اللبنانية.

رئيس نادي بريوت نديم حكيم 
أكد أن كل األمور التنظيمية عىل 

السكة الصحيحة، والتحضريات 
جارية عىل قدم وساق  مبديا 

سعادته بالكالم الصادر عن رئيس 
االتحادين العريب واإلمارايت اللواء 
اسامعيل القرقاوي، الذي اكد ان 

االتحاد العريب ال يحتاج اىل ارسال 
كشافني للتأكد من حسن سري 

التحضريات والكشف عىل الفنادق 
املعتمدة أو تجهيزات امللعب، 
لكونه يثق متاما بإدارة النادي.

ومن املتوقع ان يكون التنافس 
عىل ارض امللعب كبرياً نظراً 

لألسامء املهمة من االندية العربية 
املشاركة يف البطولة، واىل العدد 

غري املسبوق عىل صعيد املشاركة 
يف بطوالت االندية العربية وهو 

اىل 16 ناديا
هذا وأكدت أندية سبورتنغ 

بطل الدوري املرصي واالتحاد 
السكندري حامل لقب البطولة 
العربية 5 مرات، أهيل سداب 
من عامن، النفط بطل الدوري 

العراقي، النرص بطل الدوري 
الليبي، جمعية سال بطل الدوري 

املغريب، النجم الساحيل التونيس أو 

النجم الراديس بطل تونس، العريب 
بطل قطر، والكويت بطل الدوري 
الكويتي، إضافة إىل ناديي بريوت 
املضيف وهومنتمن حامل اللقب 

من لبنان، املشاركة يف النسخة 
الجديدة من البطولة، فيام مل يؤكد 
بطل الدوري السعودي فريق أحد 

موقفه من املشاركة.

حقق منتخبنا الوطنــي لكرة اليد 
للناشئني فوزا مستحقا عىل حساب 
منتخب اليابــان بنتيجة )27/23(، 
يف املبــاراة التــي جمعــت بينهام 
مســاء أمس، يف افتتاح منافسات 
الــدور الرئيس للبطولة اآلســيوية 
الثامنــة لكرة اليــد املؤهلة لكأس 
العاصمة  تحتضنهــا  التــي  العامل، 
ن يف الفــرتة من 16  األردنيــة عاماّ

حتى 26 سبتمرب الجاري.
واقــرتب منتخبنا بهــذا الفوز من 
التأهل  حصــد إحــدى بطاقــات 
للدور نصف النهــايئ وحجز ورقة 
التأهل لنهائيات كأس العامل العام 

املقبل يف مقدونيا.
وســيلتقي اليوم أحمر الناشئني يف 
ثاين لقاءاتــه بهذا الدور باملنتخب 
الهنــدي، يف الســاعة الثانية ظهرا 
بتوقيــت مملكــة البحريــن، قبل 
أن يختتم الــدور الرئيس مبواجهة 
صاحــب األرض املنتخــب األردين 

يوم غد السبت.

عــودة للمواجهــة، فــإن منتخبنا 
أنهى الشــوط األول متأخرا بفارق 

6 أهداف وبنتيجة 14/8.
واستطاع األحمر من تحويل تأخره 
يف الشــوط األول إىل فوز مستحق 

مع نهاية املباراة.
الياباين  املنتخــب  أفضليــة  ورغم 
الفنية يف الحصة األوىل التي بسط 

خاللهــا الســيطرة عــىل أحداثها، 
م مســتوى فنًيا  إال أن منتخبنــا قداّ
مغايرا يف الشوط الثاين ومتكن من 
العودة بقــوة ومعادلة النتيجة يف 
3 مناســبات آخرهــا 20/20 عند 
الدقيقة 22 للشــوط الثــاين، قبل 
أن يحقــق التقــدم األول 21/20، 
ثم يعزز الفــارق تدريجًيا 25/20، 

يف طريقــه لحســم نتيجــة الفوز 
.27/23

وكان منتخبنــا قد تأهل إىل الدور 
الرئيس بعــد أن تصدر املجموعة 
األوىل يف الــدور التمهيدي بجدارة 
واستحقاق وبرصيد 6 نقاط من 3 

انتصارات.
إذ اســتهل منتخبنــا مشــواره يف 

البطولة بالفوز عىل منتخب عامن 
بنتيجــة 33/17، ثم فاز يف املباراة 
الصيني  املنتخــب  عــىل  الثانيــة 
بنتيجــة 34/21، قبــل أن يختتــم 
الــدور التمهيــدي بالفــوز عــىل 
املنتخب السعودي بنتيجة 28/24.
ووفقا لنظام البطولة اآلسيوية، فإن 
التي ســتتأهل  األربعة  املنتخبات 

إىل الدور نصف النهايئ ســتحصل 
عىل بطاقــات التأهل لكأس العامل 

العام املقبل يف مقدونيا.
املشــاركة  املنتخب  بعثة  وتتكون 
يف البطولــة مــن الجهازين الفني 
واإلداري واملكون من املدير الفني 
صاحبي بن ماجد واملدرب محمد 
املراغي ومســاعده رائــد املرزوق 
وإداري املنتخــب جاســم خميس 
الطبيعــي  العــالج  واختصــايص 
يوسف الخياط، إضافة اىل 16 العبا 
تــم اختيارهم يف القامئــة األخرية، 
وتضم كال من الالعبني السيد عيل 
باسم، محمد حبيب، قاسم جعفر، 
الزميور،  مجتبــى  النجار،  حســني 
محمــد عبدالجليل، حســني عيل 
خميس، عيل محمد مسعود، عيل 
ريض العشــريي، عــيل جعفر عيل، 
عيل محمد حســن، محمد خليل 
حسني، مؤيد سمري شعيب، عادل 
محمد، حسني محمد وجاسم عيل 

خميس.

تقدم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
مركزا واحدا ىف التصنيف الشهري لشهر 
ســبتمرب الجاري الصادر أمس الخميس 

من االتحاد الدويل “فيفا”.
وتقــدم منتخبنا ليحتــل املركز الـ 112 
بــدال من املركــز الـ 113 الــذى احتله 

شهر أغسطس املايض.
وعــىل مســتوى منطقة الخليــج، جاء 
منتخبنا خامًســا متقدما عىل الكويت 
بفــارق 47 مركــزا، ومتأخــرا عن كل 
من الســعودية التي خطفت الصدارة 
)71عامليــا(، واإلمارات الــذي احتفظ 
باملركــز )77(، وعامن صاحــب املركز 
الثالث بتأخره مركــزا واحدا )85(، ثم 
قطر متقدما 4 مراكــز )94(، فيام يأيت 
املنتخب الكويتي سادًسا حتفظا باملركز 

.)159(

أما عىل املســتوى اآلسيوي، فقد احتل 
املركز 20، متخلفا عن املتصدر اإليراين 
)33 عامليــا(، وأســرتاليا التي احتفظت 
باملركــز )43(، فيــام تقــدم املنتخــب 
الياباين مركــزا واحــدا )54(، والكوري 
الجنــويب مركزين ليحل يف املركز )55(، 
بينــام تراجعت منتخبات الســعودية، 
ســوريا والصني مركزا واحًدا لتحصل يف 
املراكز )71(، )74( و)76( عىل التوايل.

وكان منتخبنا قــد خاض لقاءين وديني 
مع الفلبــني والصني عىل التوايل، ضمن 
“أيام الفيفا” يف إطــار إعداد املنتخب 
لالســتحقاقات املقبلــة، والتــي يتمثل 
أبرزها املشــاركة يف كأس آســيا 2019 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وتعــادل األحمر مــع الفلبــني بهدف 
لكليهام، فيام تعادل مع الصني ســلبيا 

دون أهداف.
عربيا، أصبحت تونس يف املركز الثالث 
والعرشين بتقدمها مركزا واحدا، املغرب 
يف الخامس واألربعــني، مرص يف الرابع 
والســتني )1+(، فيام تراجعت الجزائر 
اىل التاســع والســتني )3-( والسعودية 
إىل الحادي والسبعني )1-( وسوريا إىل 
الرابع والسبعني )1-( وارتقى لبنان إىل 
السابع والســبعني )2+( بالتساوي مع 

اإلمارات التي حافظت عىل موقعها.
وتراجعــت ســلطنة عــامن إىل املركز 
الخامس والثامنــني )1-( وبقي العراق 
التاســع والثامنــني، وتقدمت قطر  يف 
إىل الرابــع والتســعني )4+( وليببيا إىل 
التاســع والتســعني )2+( وتراجعــت 

فلسطني اىل املئة )1-(.
ويف ســابقة تاريخية يف تصنيف الفيفا، 

اقتســم منتخبا بلجيكا وفرنسا صدارة 
التصنيف للمنتخبات لشــهر ســبتمرب، 
وذلــك للمــرة األوىل منذ بــدء عملية 

التصنيف.
وارتقى املنتخب البلجييك مركزا واحدا 
ليتقاســم صدارة التصنيف مع فرنســا 

املتوجة مبونديال روســيا 2018، وهي 
أول مرة منذ بداية التصنيف، منتخبان 

يتشاركان يف مركز القمة.
وأصبح رصيد املنتخبــني 1729 نقطة، 
وفــق التصنيــف، وإن كانــت بلجيكا 
تتفوق بنسبة كسور 0.29 مقابل 0.12 

للمنتخب الفرنيس.
وشهدت الئحة املنتخبات العرشة األول 
تراجــع الدمنارك من املركز التاســع إىل 
املركــز العارش وتثبيت إســبانيا يف هذا 
املركز بعدمــا تقاســمتاه يف التصنيف 
األخري الشــهر املايض. وارتقــت أملانيا 
بطلة العــامل أربع مــرات ثالثة مراكز، 

وأصبحت يف املركز الثاين عرش.

أحمر اليد يتفوق على اليابان في آسيوية الناشئين

منتخبن��ا يتق��دم مرك��زا واح��دا ف��ي تصني��ف الفيف��ا

اق�����ت�����رب م�����ن ال����ت����أه����ل إل������ى ك������أس ال���ع���ال���م

“ش����راك����ة” ب��ي��ن ف��رن��س��ا وب��ل��ج��ي��ك��ا ف���ي ال���ص���دارة

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

محمد الدرازي

محمد الدرازي

يشــارك الحكامن املساعدان الدوليان 
محمــد جعفــر وعبداللــه صالــح يف 
إدارة نهايئ غرب آســيا بكأس االتحاد 
اآلســيوي لكرة القدم، والذي سيجمع 
العراقــي  الجويــة  القــوة  فريقــي 
والجزيرة األردين. وستقام املباراة يوم 

2 أكتوبر يف العراق.
وأعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم عن 
طاقم التحكيم الذي ســيدير املباراة، 
ويتكون من حكم الســاحة الســوري 
مســعود طفيلية، ويعاونه البحرينيان 
محمد جعفر وعبدالله صالح، والحكم 
عبدالباقي،  يعقــوب  العــامين  الرابع 
وســيكون األوزبيك “أريفوف” مراقبا 
مقيام  “كوســتا”  والهندي  للمبــاراة، 
للحكام، واملسؤول األمني محمد مازن 

من سوريا ومدير املسابقات للمباراة 
السنغافوري “محمد زبري”. وكان من 
املقــرر أن يدير املباراة حكمنا الدويل 
عيل السامهيجي )حكم نخبة(، لكنه 
اعتذر بســبب اإلصابــة التي أملت به 

حديثا. ويأيت تكليف حكامنا للمشاركة 
يف إدارة نهــايئ منطقــة غــرب آســيا 
تأكيدا عىل متيــز التحكيم البحريني، 
عــرب تواجــده يف مختلــف املحافــل 
والبطوالت، واستمرارا للنجاحات التي 

يحققها الحكام البحرينيون بحصولهم 
عىل الثقة عىل جميع األصعدة.

الدوليان  املســاعدان  الحكامن  ويعد 
محمــد جعفــر وعبداللــه صالح من 
املتواجدين يف قامئة النخبة اآلســيوية 
للعام 2018، وســبق لهام املشاركة يف 
إدارة العديــد من املباريــات املهمة 
عــىل جميع األصعــدة. وتعترب مباراة 
نهــايئ منطقــة غــرب آســيا مؤهلة 
الفائز  لنهايئ البطولة، والذي سيجمع 
من مبــاراة القــوة الجويــة العراقي 
والجزيــرة األردين مــع الفائز يف نهايئ 
باقي املناطق، والذي سيجمع فريقي 
ألتني أســري الرتكمنستاين و”25 أبريل” 
الكــوري الشــاميل، إذ ســيقام نهايئ 

البطولة يوم 27 أكتوبر املقبل.

جعفر وصالح يشاركان بإدارة نهائي غرب آسيا لكأس االتحاد اآلسيوي
اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

محمد جعفر عبداهلل صالح

فرحة العبو منتخبنا بالفوزجانب من اللقاء

سيد جالل يشارك في إدارة مباراة 
الكويت واإلسماعيلي “عربًيا”

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: يشارك الحكم 
املساعد الدويل سيد جالل محفوظ يف إدارة 
مباراة فريقي الكويت الكويتي واإلسامعييل 
املرصي، والتي ستقام يوم الخميس املوافق 

27 سبتمرب املقبل، ضمن إياب دور الـ 
32 لكأس العرب لألندية األبطال. وستقام 

املباراة يف الكويت.
ويشارك سيد جالل محفوظ يف املباراة 

بصفته حكام مساعدا أوال.
وجاء التكليف الصادر من االتحاد العريب لكرة القدم إىل الحكم الدويل 

سيد جالل محفوظ، ليؤكد عىل الثقة التي يتمتع بها حكامنا عرب 
مشاركتهم يف مختلف البطوالت، وتأكيدا عىل السمعة الطيبة واألداء 
املميز لهم يف إدارة املباريات. ويعد الحكم سيد جالل محفوظ من 

ضمن قامئة النخبة اآلسيوية للعام 2018، وسبق له املشاركة يف إدارة 
العديد من املباريات املهمة عىل جميع األصعدة.

سيد جالل محفوظ



تح��ت رعاي��ة ممث��ل جالل��ة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجلس األعىل 
رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
البحريني��ة  االوملبي��ة  اللجن��ة 
س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، تنطلق اليوم “الجمعة” 
عند الس��اعة السادس��ة صباحا 
منافسات املس��ابقة األوىل من 
بطول��ة “الح��داق” م��ن املرفأ 
البحري لنادي “يخت البحرين” 
املحاذي ملنتجع “البندر”، وذلك 
عىل كأس س��مو الش��يخ حمد 
بن نارص بن حم��د آل خليفة، 
والت��ي ت��أيت ضمن منافس��ات 
موسم نارص بن حمد للموروث 
البحري، ال��ذي انطلق يوم 31 
أغس��طس وتس��تمر منافساته 

حتى يوم 27 أكتوبر املقبل.

موروث يمتاز به أهل 
البحرين

وبه��ذه املناس��بة، أك��د ممثل 
جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
تش��كل  “الحداق”  بطول��ة  أن 
واحدة من املوروثات الش��عبية 
الت��ي ميتاز به��ا أه��ل مملكة 
البحري��ن من��ذ الق��دم، والتي 
التجاري��ة  بالناحي��ة  ارتبط��ت 
وساهمت يف رفع مستوى دخل 
الفرد املامرس لها الذي انعكس 
ب��دوره ع��ىل ارتف��اع الدخ��ل 

الوطني.

تعزيز هذا اللون من 
الموروث

وأضاف س��موه أن اعتامد هذا 
اللون من امل��وروث الوطني يف 
موسم سموه للموروث البحري، 
يأيت تعزيزا للجهود لدعم ثقافة 
هذا املوروث من خالل إدراجه 
رشيف��ة،  رياضي��ة  مبنافس��ة 
لتش��جيع الش��باب البحرين��ي 
عىل املش��اركة ورفع مس��توى 
ثقافته وخربته يف هذا الجانب، 
التي  بالجهود  مش��يدا س��موه 
بذلتها اللجن��ة املنظمة لإلعداد 
والتحض��ري النطالق منافس��ات 
البطول��ة، متطلع��ا س��موه يف 
الوقت ذات��ه لتنافس قوي بني 
املش��اركني ينعك��س عىل نجاح 

هذا الحدث.

 إشادة بجهود ناصر بن 
حمد

رئي��س  أش��اد  جهت��ه،  م��ن 
املطوع  الح��داق عيىس  بطولة 
بتوجيهات وجهود ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة، 
للمحافظة عىل املوروث الشعبي 
من خالل توجيه سموه بإطالق 
موسم سموه للموروث البحري، 
الذي يعد أحد الركائز الرئيسية 
لهوية مملك��ة البحرين، مؤكدا 
أن سموه دامئا ما يؤكد عىل أن 
الجهود يجب أن تبذل يف سبيل 
الوطنية،  الهوي��ة  عىل  الحفاظ 

ففقدانه��ا يش��كل فق��دان كل 
يشء جميع وأصيل.

 إحياء الموروث البحري

وقال املطوع “إن هذا املوس��م 
س��مو  لتوجيهات  تنفي��ذا  يأيت 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
إلحي��اء امل��وروث البحري، بعد 
أن وجه سموه بإحياء املوروث 
الش��عبي الخاص بالحياة الربية 
والقى نجاحا ومتيزا يف السنوات 
املاضية، فس��موه يحرص يف كل 
لق��اء عىل التأكيد ع��ىل أهمية 
املحافظة ع��ىل الهوية الوطنية 

وعدم ضياعها”.

فخر واالعتزاز

وأض��اف املط��وع أن املوروث 
بالفئ��ة األكرب  البح��ري مرتبط 
عىل مس��توى مملكة البحرين، 
ك��ّون البحرين تش��كل أرخبيل 
م��ن الج��زر، وق��د كان مصدر 
إذ  البح��ر،  م��ن  األول  رزقه��ا 
إنه��ا معروف��ة ل��� ”الغيص” و 
”النهامه” و ”اللؤلؤ” البحريني، 
مش��ريا إىل أن ذلك يدعو للفخر 
واالعتزاز بهذا املوروث وإحياؤه 

واجب وطني.

شروط بطولة الحداق

وقال “إن اله��دف من البطولة 
هو تثقيف املش��اركني بأهمية 
االبتعاد عن الصيد الجائر الذي 
يتس��بب يف عدم املحافظة عىل 
الحي��اة البحري��ة. وقد حددت 
اللجنة 6 مسابقات موزعة عىل 
محافظات مملكة البحرين، كام 
ح��ددت رشوط له��ذه البطولة 
التي تتطابق واللوائح واألنظمة 
للمسابقات والبطوالت الدولية، 
البطول��ة عىل  حي��ث تعتم��د 

”الخليط”  ب���  التقليدي  الصيد 
منع��ت  وق��د  ”اللف��اح”  و 
اللجن��ة اس��تخدام “القراقري “ 
و ”املس��دس” و ”الش��باك” يف 
هذه البطولة، وتس��مح اللجنة 
بتس��جيل املواطن��ني واملقيمني 
مس��ابقات  يف  للمش��اركة 
تس��جيل  واعتمدت  البطول��ة، 
ميتلك��ون  الذي��ن  األش��خاص 
والت��ي  املس��جلة  الق��وارب 
تحتوي عىل أجهزة تحدد اس��م 
وموقع صاحب القارب يف إطار 
املحافظة عىل سالمة املشاركني 
يف عرض البحر وس��هولة تدخل 
ح��االت  يف  الس��واحل  خف��ر 
الطوارئ، كام أنها حددت عدد 
املش��اركني يف املس��ابقة، حيث 
سيس��مح باملش��اركة لشخصني 
الط��راد  يف  أش��خاص   5 إىل 
املش��اركون  وس��يلتزم  الواحد. 
مبوق��ع انطالق��ة كل مس��ابقة 

من املس��ابقات الستة التي تم 
اعتامده��ا، عىل أن يكون مكان 
الصيد مفتوحا لجميع املشاركني 
ولكن ضمن إطار املياه اإلقليمية 

ململكة البحرين”.

لجنة الحكام للبطولة

وأش��ار إىل أنه تم تشكيل لجنة 
برئاسة  الحداق  لبطولة  الحكام 
عبدالحمي��د العل��وي وعضوية 
12 حك��ام ت��م اختياره��م من 
البحري��ن  مناط��ق  مختل��ف 
والذين يتمتعون بالخربات عىل 
أن  “الحداق”، موضحا  مستوى 
اللجنة ستستعني كذلك بأجهزة 
الكشف  متطورة ستساعد عىل 
عن ل��ون ورائحة وما إذا كانت 
الس��مكة طازج��ة م��ن عدمه، 
وكذلك ع��ن أي محاولة “غش” 
ق��د تحدث يف هذه املس��ابقة، 
م��و ضح��ا أن اللجنة س��تحدد 

الفائزين من خالل أكرب س��مكة 
س��يتم اصطياده��ا وليس عىل 

وزن كمية السمك.

 المسابقات من الثانية

 إلى السادسة

وختم املطّوع حديثه قائال “إن 
اللجن��ة املنظمة ق��د اعتمدت 
يف  للفائزي��ن  قيم��ة  جوائ��ز 
مس��ابقات بطول��ة الح��داق”، 
موضح��ا يف الوق��ت ذات��ه أن 
منافسات البطولة ستستمر حتى 
ي��وم 27 أكتوبر، حيث س��تقام 
الثاني��ة يف محافظة  املس��ابقة 
املح��رق ب”مارين��ا أمواج” يف 
الفرتة 27 - 29 س��بتمرب، ضمن 
منافس��ات أس��بوع كأس سمو 
الشيخ فيصل بن خالد بن حمد 
آل خليفة، وأما املسابقة الثالثة 
سوف تقام باملحافظة الجنوبية 
ب”درة مارين��ا” يف الفرتة -4 6 
أكتوبر املقبل ضمن منافس��ات 
اسبوع كأس سمو الشيخ محمد 
بن نارص بن حم��د آل خليفة، 
فيام س��تقام املس��ابقة الرابعة 
باملحافظة الش��املية يف جمعية 
الصيادي��ن يف الف��رتة 11 - 13 
أكتوبر، ضمن منافسات اسبوع 
كأس سمو الش��يخ عبدالله بن 
خال��د بن حمد آل خليفة. فيام 
س��تقام املس��ابقة الخامسة يف 
نادي يخ��ت البحرين يف الفرتة 
18 - 20 أكتوبر عىل كأس سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 
أللع��اب  البحرين��ي  االتح��اد 
القوى، بينام س��تقام املس��ابقة 
السادس��ة ب� ”مارين��ا األموج” 
يف الف��رتة 25 - 27 أكتوبر عىل 

كأس ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وش��ئون الشباب رئيس 
للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة.

الفائزين في األسبوع 
األول لمسابقة “الهير”

من جانب آخر، اعتمدت اللجنة 
املنظمة العليا ملوس��م نارص بن 
حمد للموروث البحري أس��امء 
مبس��ابقة  الع��رة  الفائزي��ن 
األول، حيث  لألس��بوع  “الهري” 
جاء يف املركز األول القارب “خري 
س��جاد” بقيادة النوخذة هشام 
يوسف خليل، فيام جاء باملركز 
الث��اين القارب “منقاش” بقيادة 
النوخذة يوسف رسحان خليفة، 
وجاء يف املرك��ز الثالث القارب 
“بو درياه أ” بقي��ادة النوخذة 
أحمد عبدالل��ه الذوادي، وجاء 
يف املركز الرابع القارب “عبود” 
بقيادة النوخذة عبدالله سلامن 
داوود، وجاء يف املركز الخامس 
بقيادة  يوس��ف”  القارب “عني 
النوخ��ذة بدر س��عد العازمي، 
وجاء يف املركز السادس القارب 
“زهرة الحاالت” بقيادة النوخذة 
أحمد شاهني الجنيدي، وجاء يف 
املركز الس��ابع الق��ارب “أحمد 
الخري” بقيادة النوخذة عبدالله 
ن��ارص القالف، وج��اء يف املركز 
الثام��ن القارب “ج��ر الخري” 
النوخ��ذة س��ند بدر،  بقي��ادة 
وجاء يف املركز التاس��ع القارب 
“نبض البح��ر” بقيادة النوخذة 
نارص صالح عيل وجاء يف املركز 
العارش القارب “نصيحة” بقيادة 
النوخذة محمد جامل التميمي.

انطالق أولى مسابقات بطولة “الحداق” اليوم بنادي “يخت البحرين”
ضمن منافس��ات موس��م ناصر بن حمد للموروث البحري

ناصر بن حمد يشيد بجهود اللجنة المنظمة لإلعداد والتحضير لهذه البطولة

سموه: نتطلع لتنافس قوي بين المشاركين ينعكس على نجاح هذا الحدث

 من منافسات مسابقة الهير في األسبوع األول

 من المنافسات

اللجنة االعالمية

 سمو الشيخ ناصر بن حمدعيسى المطّوع جانب من منافسات مسابقة الهير في األسبوع األول
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باي��رن ميونيخ  يتطل��ع  )وكاالت(: 
املتصدر والس��اعي إىل لقب سابع 
تواليا إىل مواصل��ة عروضه القوية 
هذا املوس��م وتحقيق فوزه الرابع 
توالي��ا يف ال��دوري، عندم��ا يح��ل 
ضيف��ا عىل ش��الكه وصي��ف القاع 
ي��وم الس��بت يف املرحل��ة الرابعة.
وحقق الفريق الباف��اري 3 انتصارات 
يف ال��دوري حاصدا العالم��ة الكاملة، 
جعلته ينفرد بالصدارة بفارق نقطتني 
ع��ن خمس��ة مطاردين. كام اس��تهل 
مش��واره يف مس��ابقة دوري أبط��ال 
أوروبا بفوز مثني خ��ارج قواعده عىل 
بنفي��كا الربتغايل 2 - 0 يف لش��بونة يف 

املجموعة الخامسة.
يف املقابل، أخفق ش��الكه يف حصد اي 
نقطة من مباريات��ه الثالث األوىل، اال 
انه حقق نتيجة مقبول��ة بتعادله مع 
ضيفه بورت��و الربتغ��ايل يف املجموعة 
الرابعة من دوري األبطال 1-1 الثالثاء، 
عل��ام انه ش��كا من احتس��اب الحكم 
ركلة جزاء غري صحيحة ملنافسه، سجل 
منه��ا الربازييل إدميلس��ون دا س��يلفا 

اصابة التعادل يف الدقيقة 75.
املنت��ي  الباف��اري  الفري��ق  لك��ن 
املحلية  الجبهت��ني  باالنتص��ارات عىل 
واألوروبية، يعاين م��ن فقدان عدد ال 

بأس به م��ن العبي��ه املفاتيح بداعي 
اإلصابة. وقد طالب رئيس��ه التنفيذي 
ح��كام  رومينيغ��ه  كارل-هاينت��س 
مباريات��ه بالقي��ام باملزي��د من أجل 
حامي��ة العبي��ه، اثر س��قوط كل من 
الفرن��ي كورنتان توليس��و والربازييل 
رافيني��ا وقبله��ام الفرني كينغس��يل 
كوم��ان يف ف��خ اإلصاب��ة، وخضوعهم 
تاليا لعمليات جراحية وغيابهم فرتات 
ال ب��أس به��ا. وش��كا رومينيغه “من 
انه اذا اس��تمرت األمور عىل ما عليه، 
فلن يكون يف وس��عنا تأم��ني 11 العبا 
يف جهوزية تامة بعد األسابيع العرشة 

األوىل )من الدوري(”.
إال أن مدربه الك��روايت نيكو كوفاتش 
املنتقل اليه من أينرتاخت فرانكفورت، 
يحق��ق نتائج جي��دة، إذ ق��اد فريقه 
اىل خمس��ة انتصارات استهلها بالفوز 
عىل فريقه الس��ابق يف الكأس السوبر 
بخامس��ية نظيف��ة، ثم حق��ق أربعة 
انتص��ارات ثالث��ة منه��ا يف ال��دوري 
ع��ىل هوفنهاي��م وش��توتغارت وباير 
ليفرك��وزن، اىل مب��اراة يف الدور األول 
ملسابقة الكأس امام فريق من الهواة. 
وس��جل العبوه 15 إصاب��ة، واهتزت 
شباكهم مرة واحدة يف املرحلة األخرية 

أمام باير ليفركوزن.

أن  “تس��تطيعون  كوفات��ش  وق��ال 
تالحظوا أن كل الع��ب يف بايرن ميلك 
إمكانات ال تص��دق، وال يقترص األمر 

عىل خط الهجوم فقط”.
ورحب املدرب بتسجيل العبه الربتغايل 
ريناتو سانشيس )21 سنة( إصابة من 
اثنت��ني امام فريق��ه الس��ابق بنفيكا، 
وقد لقي عىل اثرها تش��جيع أكرث من 
60 ال��ف متفرج يف ملع��ب “ال لوز”. 
ووصفه بالالع��ب الرائع “خصوصا يف 
غياب اإلس��باين تياغو الكانتارا”. وذكر 

أنه ابلغ سانش��يس اثن��اء املغادرة إىل 
لش��بونة أنه لن يعود اىل املدينة التي 
عاش فيها س��ابقا بصفة دليل سياحي 
لرفاقه الجدد. ورأى أن الوقت قد حان 
ليتأقلم سانشيس مع بايرن بعد سنتني 

من انتقاله إىل صفوفه.
يف املقابل أشاد الفرني فرانك ريبريي 
)35 عاما( الذي يخوض موسمه الثاين 
عرش مع الفريق البافاري والساعي اىل 
لقب تاس��ع معه يف ال��دوري مبدربه، 
قائال يف ترصيح ملجلة “كيكر” األملانية 

إن كوفات��ش “ميل��ك الصف��ات التي 
تؤهل��ه لقي��ادة فريق كبري”. وش��دد 
ريب��ريي ع��ىل أهمي��ة التواص��ل مع 
امل��درب “التواصل هو ال��يء األكرث 
أهمي��ة. أتحدث مع امل��درب عن كل 

يشء، وبكثري من االحرتام”.
كذل��ك لق��ي أداء باي��رن ميوني��خ يف 
مباراته وبنفيكا الثناء من مدرب األخري 
روي فيتوري��ا ال��ذب ق��ال إن فريقه 
“واجه الخصم األق��وى يف املجموعة، 
أحد أفضل الف��رق يف أوروبا، واملعتاد 

عىل الذهاب بعيدا يف مس��ابقة دوري 
األبطال”.

ويتطلع بوروس��يا دورمتوند الوصيف 
اىل مواصلة الضغط عىل بايرن ميونيخ 
عرب الس��عي بالع��ودة بالنقاط الثالث 
م��ن أرض مضيف��ه هوفنهايم الحادي 

عرش واملشارك يف دوري األبطال.
وحق��ق دورمتون��د بداي��ة جدي��ة يف 
املجموعة األوىل ملسابقة دوري أبطال 
أوروبا بفوزه عىل مضيفه كلوب بروح 
البلجييك 1 - 0 بإصابة س��جلها العبه 
بوليس��يتش يف  كريس��تيان  األم��رييك 
مباراته املئة مع الفريق )ويف يوم عيد 
ميالده العرشين( منذ انضاممه اليه يف 
يناي��ر 2016، وخوضه معه 71 مباراة 

يف البوندسليغا.
يف املقاب��ل، يأم��ل هوفنهايم تحقيق 
نتيجة طيبة بع��د تعادله خارج أرضه 
2-2 مع مضيفه ش��اختار دانييتس��ك 

األوكراين يف مباراة تقدم فيها مرتني.
ويش��هد امللعب األوملبي يف العاصمة 
برل��ني مباراة فض اش��تباك ب��ني هرتا 
برل��ني وضيفه ورشيكه يف املركز الرابع 
نقاط��ا )7 نق��اط( وف��ارق اإلصابات 
بوروسيا مونشنغالدباخ. فيام يستقبل 
فولفسبورغ الثالث فرايبورغ الخامس 

عرش.

)وكاالت(: يخوض يوفنتوس، حامل 
اللقب يف األعوام الس��بعة األخرية، 
رحلة س��هلة إىل ضواحي العاصمة 
ملالقاة فروزينوين املتواضع، األحد يف 
ختام املرحلة الخامسة من الدوري 
اإليط��ايل لكرة الق��دم، بعد حادثة 
كريس��تيانو  الربتغايل  نجم��ه  طرد 

رونالدو يف دوري األبطال.
وتصدرت حادثة طرد رونالدو )33 
عاما(، القادم هذا الصيف من ريال 
مدري��د اإلس��باين يف صفقة بلغت 
قيمته��ا نح��و 100 ملي��ون يورو، 
العناوي��ن يف مواجهة يوفنتوس مع 
مضيفه فالنس��يا اإلس��باين األربعاء 
والت��ي ف��از به��ا فريق “الس��يدة 
العج��وز” بهدف��ني برغ��م نقص��ه 

العددي.
الكولومب��ي  م��ع  اش��تباكه  بع��د 
خيسون مورييو طرد رونالدو بقرار 
جديل من الحك��م األملاين فيليكس 
بريتش، بعدما ظهر وهو يضع يده 
ع��ىل رأس خصمه، وذل��ك بعد أن 
افتتح االس��بوع املايض رصيده من 
األهداف بثنائية قاد بها فريقه اىل 

الفوز عىل ساسوولو 2-1.

وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو 
أليغ��ري “اللعب دون رونالدو كان 
اختبارا مهام ج��دا لنا. بعد التقدم 
0-2 ضحى الفريق بنفس��ه لتفادي 
تلقي األه��داف. الحظنا أن لياقتنا 

البدنية تحسنت”.
واس��تقبل رونال��دو، الحائ��ز عىل 
جائزة الكرة الذهبية الفضل العب 
يف الع��امل 5 مرات، البطاقة الحمراء 
بحركات كبرية م��ن الغضب وعدم 
الفه��م ملا حص��ل قب��ل ان يغادر 

امللعب وهو يبيك.
بداي��ة  حق��ق  ال��ذي  يوفنت��وس 
رائع��ة يف “س��ريي أ” حيث حقق 
أربع��ة انتص��ارات كامل��ة وضعته 
األول  أصعبه��ا  كان  الص��دارة،  يف 
عىل مضيف��ه كييفو 2-3 يف الوقت 
املتواضع  فروزينوين  يواجه  القاتل، 
يف ضواح��ي العاصم��ة روم��ا بعد 
خس��ارته ثالث م��رات آخرها أمام 

سمبدوريا عىل أرضه 0-5.
رونال��دو،  ط��رد  تداعي��ات  وإىل 
سيفتقد يوفنتوس جناحه الربازييل 
دوغ��الس كوس��تا املوق��وف أربع 
قيام��ه  خلفي��ة  ع��ىل  مباري��ات 

بالبصق من مس��افة قريبة يف وجه 
الع��ب ساس��وولو فيديريك��و دي 
الحادثة يف  فرانشس��يكو. ووقعت 
أواخر املباراة ونال مبوجبها كوس��تا 
بطاق��ة حمراء مب��ارشة يف الدقيقة 
90 3، علام أن��ه اعتذر عن ترصفه 

بعد املباراة.

ونرش الالعب البال��غ 28 عاما بعد 
املباراة عرب حس��ابه عىل انستغرام، 
اعت��ذارا من “مش��جعي يوفنتوس 
عىل ردة الفعل غ��ري املالمئة خالل 
مباراة اليوم )األح��د(. أتقدم أيضا 
باالعتذار من زم��اليئ الذين وقفوا 
بجانب��ي دامئا يف األوق��ات الجيدة 

والسيئة”.
ويح��ل ناب��ويل وصي��ف املوس��م 
امل��ايض وثالث الرتتيب عىل تورينو 
املتموض��ع يف وس��ط الرتتي��ب يف 

املركز العارش.
لك��ن الفريق الجن��ويب الذي خرس 
مدرب��ه “الهجوم��ي” ماوريتس��يو 

تش��يلي  إىل  الراح��ل  س��اري 
اإلنجلي��زي وعوض��ه بالخبري كارلو 
أنش��يلويت، حقق بداي��ة بطئية يف 
بنقط��ة  بعودت��ه  األبط��ال  دوري 
التعادل الس��لبي م��ن أرض النجم 

األحمر الرصيب.
ويف مواجهة قوية، يحل انرت الجريح 
يف ال��دوري واملنتي من فوزه عىل 
توتنهام االنجليزي يف دوري األبطال 

عىل سمبدوريا رابع الرتتيب.
أما روما، الفري��ق اإليطايل الوحيد 
ال��ذي مل يحق��ق الف��وز يف دوري 
األبطال هذا االس��بوع، فيحل عىل 
بولوني��ا الجريح والقاب��ع يف املركز 

الثامن عرش.
وما زاد الطني بلة رضوخه أمام ريال 
مدريد اإلس��باين األربعاء وسقوطه 
بثالثية نظيفة من دون قدرته عىل 

مقارعة بطل القارة.
وترتك��ز االنظ��ار عىل س��بال الثاين 
الذي حقق 3 انتصارات ويحل عىل 
فيورنتينا الخامس، فيام يأمل ميالن 
الذي ميلك مب��اراة مؤجلة تعويض 
تعادله مع كالياري عندما يستقبل 

أتاالنتا الثالث عرش.

بايـرن لتحقيـق فـوزه الرابـع

رحلــة سهلــة للسيــدة العجــوز

سانشيس بعد تسجيله ألحد األهداف للبايرن

رد فعل البرتغالي رونالدو بعد طرده من لقاء فالنسيا

)وكاالت(: يسعى برشلونة وريال 
مدريد قطبا الليغا إىل توسيع 

الفارق مع أقرب املنافسني عندما 
يخوضان مباراتني حذرتني، يف 
املرحلة الخامسة من الدوري 

اإلسباين لكرة القدم نهاية هذا 
األسبوع.

ويتصدر برشلونة حامل اللقب 
الرتتيب ب� 12 نقطة كاملة بعد 

فوزه يف مبارياته يف األربع، وهو 
الوحيد حقق هذا اإلنجاز، فيام 

يبتعد عنه ريال مدريد بطل أوروبا 
يف السنوات الثالث األخرية بفارق 
نقطتني وذلك بعد تعادله األخري 

عىل أرض أتلتيك بلباو.
والشك أن مباراة ريال مدريد مع 

ضيفه اسبانيول السبت عىل الدرجة 
عينها من الصعوبة مقارنة مبواجهة 

غرميه التقليدي ضد ضيفه وجاره 
جريونا األحد يف ختام املرحلة؛ 

نظرا الحتالل اسبانيول املركز الرابع 
بفوزين وتعادل عىل غرار جريونا 
السادس الذي حقق فوزين عىل 

فياريال وسلتا فيغو ثالث الرتتيب.
واستهل برشلونة موسمه القاري 
الثالثاء بفوز عريض عىل ضيفه 
الهولندي أيندهوفن 0-4، بينها 
ثالثية لنجمه األرجنتيني الكبري 

ليونيل ميي الذي رفع رصيده إىل 
103 أهداف يف املسابقة القارية 

األوىل. وال يتوقع أن يشكل جريونا 
عقبة كبرية لجاره الذي فاز عليه 
مرتني املوسم املايض 0-3 و6-1. 

وستكون هذه املباراة محط أنظار؛ 
نظرا لنية رابطة الدوري املحيل 

اقامة نسخة اإلياب منها يف يناير 

يف الواليات املتحدة األمريكية، وما 
رافق ذلك من تجاذبات مع رابطة 

الالعبني اإلسبان واالتحاد الدويل 
لكرة القدم.

يف املقابل، نجح ريال مدريد 
بتعويض رسيع إلخفاقه بالعودة 

بالنقاط من األرايض الباسكية بعد 
تعديله أتلتيك بلباو بهدف إيسكو 

يف الشوط الثاين.
ورضب الفريق املليك بقوة األربعاء 

عندما أكرم وفادة روما اإليطايل 
بثالثية نظيفة حملت توقيع إيسكو 

من رضبة حرة والويلزي غاريث 
بايل وماريانو دياز العائد من ليون 

الفرني بتسديدة رائعة.
وأكد ريال مدريد، عىل األقل حتى 

اآلن، أن مبقدوره تعويض رحيل 
نجمه الكبري رونالدو إىل يوفنتوس 

اإليطايل، إذ يقدم لعبا جامعيا يربز 
طاقات العبيه عىل غرار جناحه 

الويلزي غاريث بايل وايسكو 
وماركو أسنسيو والفرني كريم 

بنزمية.
ويغتنم أتلتيكو مدريد فرصة 

مواجهو هويسكا الجريح لتعويض 
بدايته املرتبكة، والتي أسقطته إىل 
املركز التاسع بتعادلني مع فالنسيا 

وايبار وخسارة مع سلتا فيغو.
أما فالنسيا، الفريق اإلسباين الذي 

فشل يف تحقيق الفوز يف دوري 

األبطال بعد خسارته عىل أرضه أمام 
يوفنتوس اإليطايل صفر2- برغم 

الطرد املبكر لكريستيانو رونالدو، 
فيحل عىل فياريال الذي عوض 

بدايته السيئة بفوز عىل ليغانيس يف 
الجولة املاضية.

 مـواجهتــان حـذرتـان 
لكبار إسبانيا

الويلزي بايل يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى روما 
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الدوري الفرنسي
الجولة 6

)وكاالت(: ثب��ت م��رة أخ��رى أن م��ن 
املس��تحيل إبق��اء كريس��تيانو رونالدو 
خ��ارج دائ��رة الض��وء يف دوري أبطال 
أوروب��ا لكرة الق��دم يف ظه��وره األول 

بقميص يوفنتوس يف البطولة.
وه��ذه املرة مل تفل��ح إمكانات الالعب 
البال��غ عم��ره 33 عام��ا يف تس��جيل 
األهداف الضوء، بل الطرد املبارش أمام 

فالنسيا باستاد مستايا يف الدقيقة 29.
لكن مل يكن هذا مهام ليوفنتوس الذي 
أظهر مثاب��رة معتادة ليف��وز 2 - 0 يف 
افتت��اح مباري��ات املجموع��ة الثامنة؛ 
بفضل ركلة جزاء من مريامل بيانيتش يف 

كل شوط.
وسيظل مشهد خروج الهداف التاريخي 
للمس��ابقة والفائز بلقبها 5 مرات وهو 
يبيك مرتبطا بظهوره األول مع يوفنتوس 

يف البطولة األوروبية األبرز.
وبدا القرار قاس��يا م��ن الحكم األملاين 
فيلك��س بري��ش إذ ظه��ر أن اعت��داء 
رونال��دو عىل جيس��ون مورييو مدافع 

فالنسيا مل يكن مؤذيا.

ومل يس��بق أن طرد رونالدو املنتقل من 
ري��ال مدريد مقاب��ل 100 مليون يورو 
)117 مليون دوالر( يف أي من مبارياته 
153 يف البطول��ة وب��دا أن مارس��يلينو 
مدرب فالنس��يا متعاط��ف مع الالعب 
الربتغايل الذي خرج من امللعب يف حالة 

ذهول.
وبين��ام ميك��ن أن تتعرض ف��رق أخرى 

لالنهي��ار بع��د اللعب بع��رة العبني 
ألكرث من س��اعة أظهر يوفنتوس معدنه 

الحقيقي.
وبعد تقدم مس��تحق لفري��ق املدرب 
البطل  وصي��ف  اليجري  ماس��يميليانو 
مرت��ني يف آخر 4 نس��خ للبطولة أحكم 
قبضت��ه عىل هج��وم بلنس��ية بدفاعه 

القوي.

ومل تكن هناك أي شكوك بشأن حصوله 
عىل النقاط الثالث.

وقال اليجري ”كنا نلعب بش��كل جيد 
للغاية إىل أن طرد رونالدو لكننا واصلنا 
اللع��ب بأس��لوبنا رغم ه��ذه الرضبة 
وس��جلنا هدفني عن استحقاق. اللعب 
هن��ا ليس س��هال؛ ألن فالنس��يا يهاجم 
بدع��م جامه��ريه منذ الدقيق��ة األوىل 

وحتى النهاية“.
وأضاف ”اس��تعدنا رباطة جأشنا عندما 
كنا بحاجة للدفاع عن النقاط الثالث“.

ورغ��م حصول فالنس��يا ركل��ة جزاء يف 
الدقيقة الخامسة من الوقت املتحسب 
بدل الضائ��ع أنقذ الحارس فويتش��يخ 
شتينسني التسديدة التي نفذها دانييل 

باريخو.
وقال الح��ارس البولن��دي ”رمبا مل تغري 
النتيج��ة لكن األمر يوض��ح الكثري عن 

كربيايئ“.
وتابع ”يف يوفنتوس نش��عر مبس��ؤولية 
الفوز بكل يشء ولي��س دوري األبطال 

فقط“.

بدايـة “كارثيـة” لكريستيانـو

كريستيانو رونالدو 

)وكاالت(: يتوق��ع املدافع فريجيل فان 
دايك أن يش��كل فريقه ليفربول خطرا 
عىل أي منافس يف 4 بطوالت هذا العام 
لكنه أكد رضورة التحيل بالتواضع إلنهاء 

انتظار دام 6 سنوات إلحراز لقب.
وف��از ليفرب��ول ب��أول 6 مباريات هذا 
املوس��م كان آخرها االنتص��ار الصعب 
2-3 عىل باريس س��ان جريمان يف بداية 
مش��واره يف دوري أبط��ال اوروب��ا يوم 
الثالثاء. وش��دد فان دايك، الذي انضم 
إىل أنفيل��د قادما من س��اوثامبتون يف 
يناي��ر، ع��ىل أن البداي��ة املثالي��ة هذا 
املوس��م تع��د خطوة صغ��رية يف رحلة 
يأمل أن تنته��ي بحصد لقبه األول منذ 
كأس رابطة املحرتف��ني يف 2012. وأبلغ 
املدافع الهولندي وسائل إعالم بريطانية 

”نريد املنافسة يف كل بطولة كام فعلنا 
العام املايض وأردنا البدء بش��كل جيد 

هذه املرة.
”بدأنا املوس��م بشكل جيد لكننا مل نفز 

ب��يء بعد ونحن بحاج��ة إلظهار ذلك 
كل أسبوع واآلن كل 3 أيام“.

وأض��اف ”يش��عر الجمي��ع بالح��امس 
وبحالة جيدة... نعلم أن املوسم طويل 

ج��دا وس��ننافس يف 4 بط��والت ونريد 
الفوز ب��كل يشء“. ورغ��م التطور منذ 
وصول املدرب يورجن كلوب إىل أنفيلد 
يف 2015 خ��ر ليفرب��ول 3 مباري��ات 

نهائية تحت قيادة املدرب األملاين.
وتابع فان ديك ”يجب أن متلك الطموح 
يف ظ��ل حجم هذا الن��ادي واملجموعة 
املوجودة وتاريخه. املوسم بدأ وبدايتنا 
كانت جيدة. لس��نا بحاجة للتعامل مع 
أي يشء ع��ىل أنه مضم��ون. يجب أن 
نواصل العمل الجاد ونشعر بالتواضع“. 
منافس��ه  ليفرب��ول  ويس��تضيف 
س��اوثامبتون يف ال��دوري يوم الس��بت 
قبل أن يواجه تشيليس يف الدور الثالث 

لكأس املحرتفني يوم األربعاء.

ليفربول جاهز للمنافسة على كل األلقاب

فيرجيل فان دايك

ع��ىل  غريب��ا  املش��هد  كان  )وكاالت(: 
مقاعد بدالء مانشسرت سيتي يف الهزمية 
1-2 أمام اوملبيك ليون يف دوري أبطال 
أوروب��ا لكرة القدم يوم األربعاء يف ظل 
إيقاف املدرب بيب جوارديوال وإجباره 
عىل مش��اهدة املباراة م��ن املدرجات 

وتويل مساعده ميكل ارتيتا املسؤولية.
وس��واء تس��بب هذا األمر غري املعتاد 
يف األداء الغري��ب لس��يتي، الذي افتقر 
لإلبداع والرصامة، إذ عاىن لكر صمود 
دفاع الفريق الفرنيس، فس��يظل مجرد 
افرتاض��ات ومل يك��ن ارتيت��ا يف حال��ة 

مزاجية للحديث عنه.
وأبل��غ املدرب االس��باين الصحافيني ”ال 
أعلم. الحقيقة أن بيب مل يكن موجودا 
وخرنا املباراة. ال اس��تطيع القول ماذا 

كان سيحدث لو كان موجودا“.
وشدد ارتيتا الذي ارتبط اسمه بتدريب 
ارسنال بعد رحيل ارسني فينجر عىل أن 

سيتي كان جاهزا للمباراة.
وق��ال ”كنا ع��ىل دراي��ة بنق��اط قوة 
وضعف ليون. كنا مس��تعدين. مل نكن 
مستعدين للتأخر 0-2 يف الشوط األول 

لكن يجب عليك أن تظهر رد الفعل.
”ال يوج��د أي مجال للخط��أ يف دوري 
األبط��ال وعندما ترتك��ب خطأ تتعرض 
للعقاب. عندما ال تف��وز يف املواجهات 
الثنائي��ة وتلعب بس��هولة س��تعاين. ما 

حدث كان مثاال“.
وبدا س��يتي بعيدا متاما عن املس��توى 
الذي ساعده عىل كر األرقام القياسية 
يف الدوري االنجليزي املمتاز يف املوسم 

املايض.
وأضاف ارتيتا الذي أش��ار إىل أن العبيه 
كانوا متحمسني للمواجهة إذ يرغبون يف 
تحسني سجلهم يف البطولة بعد الهزمية 

أمام ليفربول يف دور الثامنية يف املوسم 
امل��ايض ”مل نش��عر بالسالس��ة يف أداء 
الصحيحة  للتمريرات  افتقرن��ا  الفريق. 
ومل نحاف��ظ عىل مس��توانا. كنا نش��عر 
بالخط��ر يف كل مرة فقدن��ا فيها الكرة 

وهذا يتسبب يف تراجع الثقة.
”كنا مس��تعدين للمب��اراة ونريد بداية 
مش��وارنا يف دوري األبطال؛ ألن طريقة 

خروجنا املوسم املايض كانت مؤملة“.
وتاب��ع ”الالعبون ال ميكنهم الوصول إىل 
مرحلة الكامل ويف بعض األحيان ميرون 
بأوقات س��يئة وأخرى جيدة. ال ميكنني 
أن أخط��ئ عند النظ��ر إىل الجهد الذي 
بذله الفريق. لن أحك��م عىل الالعبني؛ 

ألننا خرنا“.

)وكاالت(: امتدح ب��ول بوجبا العب 
وس��ط مانشس��رت يونايت��د املنافس 
يف ال��دوري االنجلي��زي املمتاز لكرة 
القدم الق��وة الذهنية لفريقه بعدما 
واصل البناء عىل الزخم الذي اكتسبه 
بفوز ثالث ع��ىل التوايل خارج أرضه 

عقب بداية سيئة للموسم الجديد.
وبعد الهزمية يف مباراتني من أول 3 يف 
الدوري املمتاز أعاد يونايتد اكتشاف 
مستواه بانتصارات خارج أرضه عىل 
برينيل وواتف��ورد ثم 3 - 0 عىل يانج 
بويز يوم األربعاء يف مستهل مشواره 

يف دوري أبطال أوروبا.
وأح��رز بوجب��ا هدف��ني وصنع اخر 
املواجه��ة  يف  مارس��يال  النط��وين 
باملجموع��ة الثامنة يف ب��رين والتي 
تضم أيضا يوفنتوس وفالنسيا وأشار 

النتائ��ج  أن  إىل  الفرن��يس  الالع��ب 
األخ��رية تعك��س الحال��ة اإليجابية 

داخل الفريق.
وأبلغ بوجبا ش��بكة سكاي سبورتس 
التلفزيوني��ة ”بالتأكيد عندما تنترص 

تصبح أكرث س��عادة. نح��ن أقوى يف 
نقوم  ونتحس��ن.  الذهني  الجان��ب 
الوج��وه  لك��ن  التش��كيلة  بتغي��ري 
الجديدة تشعر بأنها يف الفريق منذ 

فرتة وهذا ما نحتاجه.

”ه��ذا فوز مهم ألنه��ا املباراة األوىل 
يف دوري األبطال وكنا بحاجة لبداية 
جي��دة ونجحن��ا يف ذل��ك. حققن��ا 
النتيجة التي كنا نرغب فيها رمبا كان 
يج��ب أن يك��ون األداء أفضل لكننا 

فزنا وحصدنا النقاط الثالث“.
وأضاف ”أنا سعيد للغاية بالتسجيل 
وأن أكون حاس��ام يف الف��وز وألداء 
الفريق. لو نجحت يف ذلك سأساعد 
الفريق كثريا. لو نجحت يف التسجيل 

وصنع األهداف فهذا أمر رائع“.
منافس��ه  يونايت��د  ويس��تضيف 
ولفرهامبت��ون وان��درارز يف الدوري 
يوم الس��بت قب��ل أن يواجه ديريب 
كاونت��ي يف ال��دور الثال��ث ل��كأس 

املحرتفني اإلنجليزية يوم الثالثاء.

سيتي يدفـع ثمن األخطـاء

بوجبا يمتدح القوة الذهنية ليونايتد

بيب جوارديوال

)وكاالت(: كال جوزيه مورينيو 
مدرب مانشسرت يونايتد املديح 

للقائد بول بوجبا والظهريين لوك 
شو وديوجو دالوت بعد تألقهم 

يف الفوز 3 - 0 عىل يانج بويز 
السويري يف دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم يوم األربعاء.
وأحرز بوجبا الفائز بكأس العامل مع 

فرنسا هدفني وصنع اخر ملواطنه انطوين مارسيال فيام قدم 
كل من شو ودالوت البالغ عمره 19 عاما يف ظهوره األول مع 

يونايتد أداء قويا.
وأبلغ مورينيو شبكة يب.يت سبورت التلفزيونية ”شعرت أن 
بول كان مرهقا يف الجزء األخري من املباراة لكنه كان رائعا.

”)بوجبا( منح الفريق الرعة التي كنا بحاجة إليها يف األوقات 
املهمة وحافظ عىل الكرة وواصل السيطرة عىل اإليقاع. 

الهدف كان رائعا وركلة الجزاء أظهرت شخصيته“.
وافتتح بوجبا التسجيل بطريقة رائعة بقدمه اليرى يف 

الدقيقة 35 قبل أن ينفذ بهدوء ركلة جزاء يف نهاية الشوط 
األول. وواصل العثور عىل مساحات يف دفاع يانج بويز 

بتمريراته التي منحت مارسيال فرصة تسجيل الهدف الثالث 
يف الدقيقة 66. وأظهر دالوت، املنتقل للفريق هذا الصيف 

والذي غاب عن بداية املوسم بسبب إصابة يف الركبة، رسعة 
يف التقدم للهجوم وأرسل العديد من التمريرات العرضية 

الجيدة. وبدا شو، الذي تعرض النتقادات دامئة من مورينيو يف 
املوسم املايض بسبب مستواه املتواضع، أكرث ثقة وحفاظا عىل 

مستواه هذا املوسم.
وقال مورينيو ”أعتقد أن دالوت كان جيدا لكني أفضل 

الحديث عن الظهريين. ”شو واصل اللعب بالطريقة ذاتها منذ 
بداية املوسم. دالوت أحد أفضل الالعبني يف أوروبا يف مركز 

الظهري األمين. أمامه عمر طويل للعب مع يونايتد“.
وكان مدرب يونايتد راضيا عن األداء بشكل عام.

وأضاف مورينيو ”أنجزنا العمل. ليس بطريقة مذهلة لكنه 
بشكل جيد. بعد الهدف األول كانت األمور تحت السيطرة 

وبعد ذلك تحولت إىل مسألة تسجيل األهداف ملنحنا 
االستقرار الذي كنا بحاجة إليه يف الشوط الثاين“.

)وكاالت(: يشتهر سريجيو راموس قائد ريال مدريد بسجله 
االنضباطي املتواضع عىل القدر ذاته من إمكاناته الدفاعية 

الكبرية لكن الالعب االسباين حصل عىل لقب جديد غري مرغوب 
يوم األربعاء عندما أصبح أكرث الالعبني حصوال عىل إنذارات 

يف تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وحصل راموس 
عىل إنذار يف الشوط األول يف الفوز 3-0 عىل روما ليصل إىل 
37 إنذارا يف 115 مباراة يف البطولة ليتفوق عىل بول سكولز 

العب وسط مانشسرت يونايتد السابق. كام ميلك املدافع الرقم 
القيايس بالحصول عىل أكرب عدد من اإلنذارات يف موسم واحد 
وهو 5 إنذارات يف 2011-2010 و2013-2012 بينام مل يحصل 
سكولز املعروف بتدخالته املتهورة عىل أكرث من 4 إنذارات يف 

موسم واحد. وتم طرد راموس، الذي رفع كأس البطولة يف أربع 
مناسبات، 24 مرة مع ريال مدريد وهو رقم قيايس كام أنه 
ضعف عدد مرات طرد فرناندو هيريو صاحب املركز الثاين.

ومل يتعرض راموس للطرد يف 158 مباراة مع املنتخب االسباين.
كام أنه األكرث تعرضا للطرد يف تاريخ دوري الدرجة األوىل 

االسباين برصيد 19 مرة. وباملقارنة مل يتعرض الالعب االسباين 
ملشاكل كبرية يف دوري األبطال إذ تم طرده 3 مرات فقط.

مورينيو يتنفس الصعداء

راموس يدخل التاريخ

)وكاالت(: قال االتحاد االيرلندي لكرة القدم إنه سينضم إىل 
انجلرتا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشاملية يف دراسة التقدم 

بطلب تنظيم كأس العامل 2030.
وأعلن االتحاد االنجليزي الشهر املايض عن خططه إلجراء 
دراسة مع ايرلندا الشاملية واسكتلندا وويلز. وأكد االتحاد 

االيرلندي انضاممه للدراسة بعد ”مناقشات إيجابية مع جميع 
األطراف“. ونالت انجلرتا كأس العامل 1966 عندما استضافت 

البطولة لكنها فشلت يف الفوز بطلب التنظيم لنسختي 2006 
و2018. وتستضيف الواليات املتحدة واملكسيك وكندا نسخة 

2026 فيام أعلنت االرجنتني واوروجواي وباراجواي التقدم 
بطلب موحد لتنظيم البطولة يف 2030.

مونديال 2030

جوزيه مورينيو

بول بوجبا 



رغم �أنه يعد رقم 12 على قائمة 
�ل�رسطان���ات �لأك���ر �شيوعا يف �لعامل 
�إل �أنن���ا ل ن�شم���ع كثري� ع���ن �رسطان 
�لكلى. وي�شمل �رسط���ان �لكلى �لذي 
خ�شىو�ش���ا  ت�شخي�ش���ه  ي�شع���ب 
يف مر�حل���ه �لأول���ى، �رسط���ان �خلاليا 
�لكلوية �أي �لكلى باأكملها، و�رسطان 
�حلو�ض �لكلوي. �إليكم فيما يلي 11 
موؤ����رس�ً على �لإ�شاب���ة ب�رسطان �لكلى 
و�لت���ي تع���د من �أه���م �أع�ش���اء ج�شم 
�لإن�ش���ان، حي���ث تعمل عل���ى تنقيته 
م���ن �ل�شموم و�لف�ش���الت عن طريق 
طردها من �جل�شم يف �لبول، ح�شب ما 
ج���اء يف موقع “ديلي هيلث” �ملعني 
بال�شحة ونقلته قناة �لعربية موؤخر�:

 1 – وج���ود دم���اء يف �لبول عادة 
ل ي�شهل ت�شخي�ض �رسطان �لكلى يف 
مر�حل���ه �لأول���ى، �إمنا وج���ود دماء يف 
�لبول يعد موؤ����رس�ً على خطر �لإ�شابة 
مب�شكلة جدي���ة يف �لكلى وقد يكون 
�ل�رسطان �أحد �لحتمالت، لذ� ين�شح 
بع���دم �لرتدد يف ��شت�ش���ارة �لطبيب 
حال ��شتمر�ر وجود هذه �لدماء لأكر 

من �أ�شبوع.
ق���د  �لظه���ر  �أ�شف���ل  �آلم   –  2  
ترتب���ط �آلم �أ�شفل �لظه���ر مب�شكلة 
م���ا يف �لكليت���ن �ملوجودت���ن على 
جانب���ي �لعمود �لفقري، ل���ذ� ين�شح 

با�شت�شارة �لطبيب يف هذه �حلالة.
 3 – متالزمة �لتعب هناك �لعديد 
م���ن �لأ�شب���اب �ملحتمل���ة ملتالزم���ة 
�لتعب من بينها �لإجهاد وعدم �لنوم 
وغريها، لكن �لأم���ر يتعلق يف بع�ض 
�لأحيان بالإ�شابة بال�رسطان، فالتعب 

�ملرتب���ط بال�رسطان يك���ون عبارة عن 
وه���ن ونق�ض �شديد يف �لطاقة، وهو 
يختلف عن �لنعا����ض �لطبيعي �لذي 
يع���اين من���ه �لأ�شحاء عن���د �لتعر�ض 
لالإجهاد و�لذي �رسعان ما يختفي بعد 

�لنوم ب�شكل جيد.
ب�ش���كل  �ل���وزن  خ�ش���ارة   –  4  
�ل���وزن  فق���د�ن  �أن  رغ���م  مفاج���ئ 
�ملفاج���ئ ق���د يك���ون �شبب���ه ب�شيطاً 
مث���ل �لتوت���ر �أو �لإجه���اد، �إل �أن���ه يف 
ح���ال وج���ود �أي م�شكل���ة يف �لكل���ى 
فه���ذ� ق���د يك���ون مرتبط���ا مب�شاكل 
�لأي����ض و�لمت�شا�ض، م���ا قد يوؤدي 
�إل���ى فقد�ن �ل�شهي���ة وخ�شارة �لوزن 
�ملفاجئة، حيث تلعب �لكليتان دور� 

عمليات  يف  �لأي�ض، هاما 

و�مت�شا�ض �ملو�د يف �جل�شم. 
م�شتوي���ات  �رتف���اع   –  5
�لكال�شي���وم بالدم كما ذكرنا �شالفاً، 
فاإن �أعر��ض �رسط���ان �لكلى ل تظهر 
م���ع بد�ي���ة  �لأحي���ان  م���ن  يف كث���ري 
�ملر����ض، وموؤ����رس�ت �رسط���ان �لكلى 
يف  �لكال�شي���وم  م�شتوي���ات  �رتف���اع 
�لدم، و�لذي ل تظهره �ختبار�ت �لدم 

�لتقليدية و�لدورية. 
6 – ت���ورم �أح���د �جلانبن يوؤدي 
دف���ع  �إل���ى  �لكل���ى  يف  ورم  وج���ود 
�لع�شالت و�لن�شي���ج �ل�شام للخارج، 
م���ا يوؤدي �إل���ى تورم ملح���وظ يف �أحد 
�لقف����ض  قاع���دة  ح���ول  �جلانب���ن 
�ل�ش���دري يف منت�ش���ف �إل���ى �أ�شف���ل 

�لظهر �أو يف �لبطن.
�أو  �مل�����ش��ت��م��رة  �حل���م���ى   –  7  
�أن  ب��ال�����رسورة  لي�ض  �مل��ت��ك��ررة 
ت��ك��ون �حل��م��ى دلل���ة على 
�ل��ك��ل��ى فهي  ���رسط��ان 
ع���ر����ض لأم����ر������ض 
يف  لكنها  ك��ث��رية، 
نف�شه  �ل���وق���ت 
م����وؤ�����رس م��ب��ا���رس 
من  �لنوع  لهذ� 
�ل�������رسط���ان���ات 
خ�������ا��������ش�������ة 
ك����ان����ت  �إن 
�أو  م�����ش��ت��م��رة 
بكرة،  متكررة 
ل��������ذ� ي��ن�����ش��ح 
ب���ا����ش���ت�������ش���ارة 
�ل���ط���ب���ي���ب ح���ال 

حدوث ذلك.

 8 – ت���ورم �لأطر�ف يعد �لتورم 
�لناج���م عن تر�كم �ل�شو�ئل يف �أن�شجة 
�جل�ش���م، خا�شة �لأطر�ف، من �أعر��ض 
�رسط���ان �لكلى، حي���ث ي�شبب �شعف 
�جل�ش���م  �حتف���اظ  �لكل���ى  وظائ���ف 
بال�شوديوم �لذي تتخل�ض منه عادة 
�لكلى، ما يت�شبب يف �حتفاظ �جل�شم 

باملاء. 
9 – �رتفاع �شغط �لدم خل�شت 
�أبح���اث حديثة �إلى وج���ود عالقة بن 
�رتفاع �شغط �لدم و�لإ�شابة ب�رسطان 
�خلالي���ا �لكلوي���ة. ويف در��شة �أجريت 
�لع���ام 2009، ثب���ت �أن %79.3 من 
�لكل���ى يعانون  �مل�شاب���ن ب�رسطان 
�أي�شا م���ن �رتفاع �شغ���ط �لدم، وهو 
�لأمر �لذي �عتقد �لباحثون على �إثره 
�أن �رسطان �خلالي���ا �لكلوية ميكن �أن 

ي�شبب �رتفاع �شغط �لدم.
 10 – فق���ر �لدم م���ن منطلق �أن 
�لكل���ى تلع���ب دور� هام���ا يف عملية 
�إنت���اج خاليا �لدم �حلم���ر�ء، فاإن فقر 
�ل���دم ميكن �أن يكون �أح���د �لأعر��ض 
�لأك���ر �شيوع���ا لالإ�شاب���ة ب�رسط���ان 

�لكلى �أو حتى م�شاكل بالكلى. 
– فقد�ن �ل�شهية بالإ�شافة   11
�إلى �ل�شع���ور بالتعب، ف���اإن �أمر��ض 
�لكل���ى ميك���ن �أن ت�شب���ب �لبولين���ا 
)تر�ك���م �ل�شم���وم يف �ل���دم(، و�لتي 
قد ي�شاحبها �شع���ور بالغثيان وميل 
للتقي���وؤ، �لأم���ر �ل���ذي يتال�ش���ى معه 

�ل�شعور باجلوع.

يعترب �رسط���ان �لربو�شتات من �أكر 
�أمر�����ض �ل�رسطان �شيوعاً ب���ن �لرجال، 
وت�شخ�ض ح���و�يل 47 �ألف �إ�شابة به يف 

�ململكة �ملتحدة وحدها كل عام. 
ويوؤثر �رسط���ان �لربو�شتات ب�شكل 
رئي�ش���ي على �لرج���ال ف���وق �خلم�شن 
ويزيد خط���ر �لإ�شابة به م���ع �لعمر، حيث 
يوؤثر عل���ى �لغدة �ل�شغرية يف حو�ض �لرجل، 
و�مل�شوؤول���ة عن �إنتاج �ل�شائ���ل �لأبي�ض �ل�شميك 

�ملختلط مع �حليو�نات �ملنوية.
وي���رت�وح متو�شط عمر �لرجال �لذين ُت�شخ����ض �إ�شابتهم ب�رسطان �لربو�شتات بن 

65 و69 عاماً، ومع ذلك فاإن خطر �لإ�شابة به حتت �شن �خلم�شن، و�رد.
ويف در��ش���ة حديثة مل�شت�شفى ج���ورج بومبيدو �لأوربي يف باري����ض، جاء �أن �ل�شلع 

يعترب موؤ�رس�ً مُيكن �أن يدل على �لإ�شابة ب�رسطان �لربو�شتات.
و�أك���دت �لدر��شة �أن �لنتائج �لتي تو�شلت �إليه���ا، ل تعني �أن كل �لذين ي�شابون 

بال�شلع يف مرحلة عمرية مبكرة �شي�شابون ب�رسطان �لربو�شتات لحقاً.

الصلع

أسنان

حليب اإلبل
دخل حلي���ب �لإبل على خط �ملناف�شة 

كبد�ئ���ل لالألبان �ملتد�ول���ة يف �ل�شوق 
�لعاملي���ة، خا�شة بع���د �أن �شاهم �شوء 
و�ملبي���د�ت  �لأر��ش���ي  ��شتخ���د�م 
و��شته���الك �ملي���اه يف �لتاأث���ري على 
طبيع���ة تكون هذه �لأن���و�ع، و�شناعة 

�حلليب ككل.
ورغ���م �زدهار �ش���وق �إنتاج �حلليب 

عل���ى �ل�شعي���د �لعاملي يف �لعق���د �لأخري، 
كما جاء يف �شكاي نيوز، �إل �أن هذه �لتجارة منت 

بن�شبة %8 كل عام، لذ� فاإن �لبحث عن �خليار �لأن�شب من بينها ل يز�ل ي�شغل 
�لكثريي���ن. فهناك �ختالفات ل نهاية لها بن �حلليب �أو م�شتقاته �مل�شتخرجة 
م���ن �للوز �أو فول �ل�شويا �أو �ل�شوف���ان �أو �لأرز �أو جوز �لهند �أو �ملا�شية. ويعد 
حليب �لإبل و�حد�ً من �أحدث �ملنتجات �لتي دخلت �شباق �ملناف�شة على بد�ئل 

�حلليب.

�لأ�شن���ان  تنظي���ف  يعت���رب 
�لركي���زة �لأ�شا�شية للحفاظ على 
�شحتها، غري �أن �لعناية باأ�شنان 
كبار �ل�شن غ���ري �شهلة يف �أغلب 
بع����ض  يل���ي  وفيم���ا  �لأحي���ان. 
�لت���ي  و�لن�شائ���ح،  �لإر�ش���اد�ت 

ت�شهل على �ملرء تنظيف �لأ�شنان 
عند �لِكرب.

ت���زد�د �أهمية �لعناي���ة بالأ�شنان مع 
�لتقدم يف �لعم���ر، ولكن �لأمر قد ي�شبح �شاقاً 

ل���دى كب���ار �ل�شن �أو �لذين يحتاج���ون للرعاية، حيث ل ميكنه���م �لوقوف على 
حو����ض �لغ�شل �أو �لتعرف على طبقة �لبالك يف �ملر�آة. ومن �ملهم عند تنظيف 
�لأ�شنان، �لتعرف على طبقة �لبالك و�إز�لتها، لأنها حتتوي على �لبكترييا، �لتي 
ق���د تت�شبب يف ت�شو�ض �لأ�شنان �أو �لتهابات �للث���ة. و�أو�شحت طبيبة �لأ�شنان 
مبدينة هايل���ربون �لأملانية غودرون كاب�ض ري�شرت �أنه يجب ��شتعمال معجون 

يحتوي على �لفلور�يد، لتقوية �لأ�شنان وتقليل خطر �لت�شو�ض.

بالرغ���م من �أن �أ�شعة �ل�شم�ض ه���ي �مل�شدر �لرئي�ض لفيتامن د �لذي يحتاجه �لإن�ش���ان و�أنها م�شوؤولة عن 
تطهري كل �صيء من البكترييا والفطريات، اإال اأن االإفراط يف التعر�ض لها ي�صبب عددا من اال�رضار ال�صحية مثل 
مر����ض �ل�شاد �لذي ي�شيب �لعيون ميكن �أن ت�شببه �ل�شم�ض، ومر�ض بوين وهو �رسطان �خلاليا �حلر�شفية وهو 
من �لأمر��ض �جللدي���ة �لتي ت�شببها �ل�شم�ض. ومن خماطر �لتعر�ض لأ�شعة �ل�شم�ض �لإ�شابة ب�رسطان �مليالنوما 

وهو �أحد �أنو�ع �رسطان �جللد بال�شافة �لى �ن �لتعر�ض للجفاف ب�شبب كرة �لتعرق.
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مخاطر النوم بالعدسات الالصقة

ألياف أكثر
قال���ت نتائ���ج در��ش���ة جدي���دة �إن 
�لألي���اف �لغذ�ئي���ة تق���وم بع���دد م���ن 
�لوظائ���ف يف �جل�ش���م �أكر مم���ا نعتقد 
فه���ي ت�شاعد عل���ى عدم تر�ج���ع كفاءة 
�لذ�كرة م���ع �لتقدم يف �لعم���ر. وكانت 
در��شات �شابق���ة قد �ألقت �ل�شوء على 
فو�ئ���د �أخرى لالألياف غ���ري �لوقاية من 
�لإم�ش���اك، فه���ي ت�شاع���د عل���ى �شبط 
م�شت���وى �لكول�شرتول بال���دم، و�شبط 

ن�شبة �للتهابات، و�شبط �لوزن.
�جلدي���دة  �لدر��ش���ة  وبح�ش���ب 
�لت���ي ُن����رست يف دوري���ة “فرونت���ري �إن 
�إميونولوجي” تب���ن �أن �لبكترييا �لتي 
تنتجها �لألي���اف �لغذ�ئية حتمل عنا�رس 
م�ش���ادة لاللتهاب���ات وتق���دم فو�ئ���د 

للذ�كرة، وتقل���ل من تاأثري �لربوتينات 
�مل�شبب���ة للتهاب �خلالي���ا �لع�شبية يف 

هذه �ملنطقة من �لدماغ.
ونّبه���ت نتائ���ج �لدر��ش���ة �إل���ى �أن 
تن���اول كمي���ة م���ن �لألي���اف �أق���ل م���ن 
�لتو�شي���ات �لغذ�ئي���ة ب���� 40 % يزيد 

خط���ر تر�ك���م �للتهاب���ات عل���ى خالي���ا 
�لذ�كرة، وهو ما ي�رسّع من �شيخوخة هذه 
�خلالي���ا، وي���وؤدي �إلى �شع���ف �لذ�كرة 
و�خل���رف مع �لتق���ّدم يف �لُعم���ر مقارنة 
بالآخرين �لذي���ن يتناولون ح�شة كاملة 

من �لألياف.

ما فوائد الكلماري؟

�أ�ش���ارت در��ش���ة حديث���ة مت ن�رسها 
عل���ى موقع “ديل���ي ماي���ل” �لربيطاين 
�أن �لنوم مع و�ش���ع �لعد�شات �لال�شقة 
ي���وؤدي مل�شاعفات �شلبي���ة على �شحة 
�لعي���ون منه���ا �رتفاع �حتم���ال �لإ�شابة 
باللتهابات مبعدل ثمانية �أ�شعاف مما 
قد يوؤدي حلدوث �أ�رس�ر د�ئمة يف �لعن.
مكافح���ة  “مر�ك���ز  وتوؤك���د  ه���ذ� 
�لأمر�����ض و�تقائه���ا ” CDC �أنه على 
�لرغ���م م���ن �ليجابي���ات �لت���ي توفرها 
�لعد�شات �لال�شق���ة خا�شة لفئة معينة 
�لذي���ن  �أولئ���ك  �أن  �لريا�شي���ن  مث���ل 
ميار�ش���ون ن�شاطات حركي���ة مثل عدم 
اأن  اإال  للك����رض،  والتعر����ض  ال�صق���وط 
و�ش���ع �لعد�ش���ات لفرتة طويل���ة يخنق 

مقل���ة �لعن، كم���ا �أنها ع�ش���و ح�شا�ض 
يحتاج لتحقي���ق �لتو�زن بن �ملغذيات 
و�ش���ع  �أن  كم���ا  �مللحي���ة.  و�ملحالي���ل 

�لعد�شات لف���رتة طويلة يحرم �لأغ�شية 
�ملخاطية �خلارجية للعن من �حل�شول 

على �لأوك�شجن.

يعت���رب �لكلم���اري �أو م���ا يعرف ب�شم���ك �حلبار، م���ن �أنو�ع 
�لر�أ�شقدميات �لأمهر يف �ل�شباحة و�لأكر �ندفاعاً د�خل �ملياه. 
فالكلم���اري يتو�جد بكرة يف �لبح���ر �لأبي�ض �ملتو�شط ويعود 
��شم كلماري Calamari لأ�شول �للغة �لإيطالية فيما تختلف 

.Squid ت�شميته يف �للغة �لإجنليزية حيث ُيطلق عليه ��شم
و�لكلم���اري من �أ�شه���ى �أنو�ع ثم���ار �لبح���ر و�أكرها غنى 
بالعنا�رس �لغذ�ئية مقابل عدد ب�شيط من �ل�شعر�ت �حلر�رية ما 

يجعله من �لأطعمة �ملف�ّشلة عند ق�شم كبري منكم.
قليل �ل�شعر�ت �حلر�ري���ة و�لدهون وي�شاعدكم �لكلماري 
�لذي يحتوي عل���ى 13 جر�ًما من �لربوتن على بناء �لع�شالت 
ذلك م���ن خالل تاأمن رب���ع �لقيمة �ليومي���ة �ملو�شى بها )يف 
نظ���ام غذ�ئ���ي يحتوي عل���ى 2000 �شعرة حر�ري���ة( وكل ذلك 
مقاب���ل 78 �شعرًة حر�ري���ًة فقط. فالكلماري يعت���رب من �أنو�ع 
ثمار �لبحر �ملنخف�شة �لدهون، مع غر�م و�حد فقط من �إجمايل 
�لده���ون وثلث غر�م م���ن �لدهون �مل�شبعة. كم���ا �أن �لكلماري 
غن���ّي باأحما����ض �أوميغا 3 �لدهني���ة، وهي �لده���ون “�جليدة” 
�لت���ي ت�شاعد يف تقليل خطر �لإ�شابة باأمر��ض �لقلب و�لأوعية 
�لدموي���ة. �إن �لأوميغا 3 �لدهنية �أي�ش���اً لها تاأثري وقائي على 
 Frontiers in شح���ة �لدماغ، وفقاً لتقرير مّت ن����رسه يف جملة�

.Aging Neuroscience
وعل���ى �لرغ���م م���ن �أن �لكلم���اري يحت���وي عل���ى ن�شب���ة 
عالي���ة م���ن �لكولي�ش���رتول، م���ع 198 ميليغ���ر�م ل���كل ح�شة، 
�إّل �أن �لكول�ش���رتول �لغذ�ئ���ي ل���ه تاأثري �أقّل عل���ى م�شتويات 
�لكولي�ش���رتول يف �ل���دم م���ن �لدهون �مل�شبع���ة و�لدهون غري 
�مل�شبعة. غنّي بالفيتامين���ات فتقدم وجبة �لكلماري جمموعة 
م���ن �لفيتامين���ات B وعلى وج���ه �خل�شو����ض: �لريبوفالفن 
�أو B2 ، و�لكوبالم���ن �أو B12. م���ن هنا يوؤم���ن �لكلماري 21 
% م���ن �لقيم���ة �ليومي���ة للريبوفالفن، وه���و ي�شاعد �جل�شم 
يف �أد�ء وظائ���ف عديدة مثل �مل�شاع���دة يف حتويل �لطعام �إلى 
طاقة. كما ويحتوي �لكلم���اري على 19 % من �لقيمة �ليومية 
للكوبالم���ن، مّما قد يقلل من خط���ر �لإ�شابة باأمر��ض �لقلب 

وي�شاهم �أي�شا يف منو �لأع�شاب وخاليا �لدم �حلمر�ء.
يحتوي على �ملعادن حيث يعترب �لكلماري م�شدر�ً ممتاز�ً 
ملجموعة متنوعة من �ملع���ادن، خا�شًة �لفو�شفور، �ل�شلينيوم 
و�لنحا����ض. فالكلم���اري يوف���ر 19 % م���ن �لقيم���ة �ليومي���ة 
للف�شفور، و�لتي تع���زز �شحة �لعظام و�لأ�شنان بالإ�شافة �إلى 
54 % من �لقيمة �ليومية لل�شيلينيوم، وهو م�شاد لالأك�شدة و 
80 % من �لنحا�ض، مّما ي�شاعد �جل�شم على ��شتقالب �حلديد.

11 مؤشرًا على اإلصابة بسرطان الكلى
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ي�صه���د املغ���رب حمل���ة ع���ر و�صائ���ل التوا�ص���ل 
الجتماع���ي، لتجنب ب���ث الإذاعات اأغ���اين �صعد ملجرد، 
بعد حب�صه املوؤقت يف فرن�ص���ا م�صاء الثالثاء، اإثر اتهامه 
يف اإط���ار ق�صي���ة اغت�ص���اب جديدة. ودف���ع و�صمان هما 

#ما�صكت�ض و#ملج���رد اآوت، بع�ض و�صائل الإعالم على 
الناأي بنف�صه���ا عن املغني البالغ 33 عاما، الذي وجهت 
اإليه 3 تهم بالغت�صاب يف اأكتوبر 2016 واأبريل 2017 

ونهاية اأغ�صط�ض املا�صي.

مسافات

تحية إلى مخرجات عربيات بمهرجان القاهرة السينمائي

 اأعلن مهرج���ان القاهرة ال�صينمائي 
ال���دويل الأربعني الذي يق���ام يف الفرتة 
من 20 اإلى 29 نوفمر املقبل، عن اإقامة 
ق�ص���م خا����ض حت���ت عن���وان “ خمرجات 
عربيات “، يحتفى في���ه ب� 8 �صخ�صيات 
ن�صائي���ة عربية ب���رزت وتاألقت يف جمال 
اأن  وا�صتطاع���ت  ال�صينمائ���ي،  الإخ���راج 
حتقق لل�صينم���ا العربية مكان���ة متميزة 

فى املحافل ال�صينمائية الدولية.
 وق���ال املدي���ر لفن���ي للمهرج���ان 
الناقد ال�صينمائ���ي يو�صف رزق اهلل: اإن 
مهرج���ان القاه���رة ال�صينمائ���ي ق���رر اأن 
تت�صم���ن دورته الأربع���ني احتفاء خا�صا 
بنخبة من املخرجات فى ال�صينما العربية 
وعر����ض مناذج من الأفالم التي برعن يف 

تقدميها يف الفرتة الأخرية حتية لهن.
 مهرج���ان للمخرج���ة امل�رصي���ة هالة 
خلي���ل فيلم “ نوارة “ بطولة منة �صلبي، 
واأم���ري �ص���الح الدي���ن وحمم���ود حميدة 

و�رصين ر�صا.
تدور ق�صة الفيلم حول فتاة تدعى 
نوارة )من���ه �صلبي( وتعي����ض ق�صة حب 
اأثن���اء ث���ورة 25 يناي���ر 2011 يف م����رص، 
���ا اأثر م���ا كان يجرى يف م�رص يف  م�صتعر�صً
هذه الفرتة على نوارة وعلى ق�صة حبها 
وعلى عملها كخادمة يف فيال اأحد الوزراء 

ال�صابقني.
 وم���ن م����رص اأي�صا يق���دم املهرجان 
للمخرج���ة هال���ة لطفي فيل���م “ اخلروج 

للنهار “ وال���ذي تدور اأحداثه حول حمنة 
اأ����رصة فق���رية يف اأح���د اأحي���اء )القاهرة( 
ال�صعبية، حي���ث اأب قعي���د، اأم ممر�صة، 
وابن���ة تواج���ه م�ص���اكل يف التعب���ري ع���ن 
م�صاعرها واأحالمها، بع���د اأن اأ�صبحت يف 
الثالثني من عمرها ومل ترتبط بعد، حيث 
اأنها ل تفعل �صيئا �صوى رعاية اأب غائب 

عن العامل مع �صوت )اأم كلثوم(
 املخرجة الثالثة ه���ى الفل�صطينية 
مي امل����رصي ويعر�ض فيلمه���ا” 3000 
ليل���ة”، وم���ن فل�صط���ني اي�ص���ا توج���د 
املخرجة اآن مارى جا�رص، ويعر�ض فيلمها 
“ واج���ب” ال���ذي مت عر�ص���ه يف ق�ص���م 
ال�صينما العاملي���ة املعا�رصة يف مهرجان 
تورونتو ال�صينمائي الدويل لعام 2017، 
ومت تر�صيح الفيلم لتمثيل فل�صطني يف 

جوائز الأو�صكار لعام 2018.
 املخرج���ة الرابع���ة ه���ي ال�صعودية 
هيفاء املن�ص���ور ويعر�ض لها املهرجان 
فيل���م وج���دة، ويعتر اأول فيل���م روائي 
طويل يتم ت�صويره بالكامل يف اململكة 

العربية ال�صعودية. 

 املخرج���ة اخلام�ص���ة ه���ي التون�صية 
كوث���ر ب���ن هني���ة، ويعر����ض املهرج���ان 
فيلمه���ا “ عل���ى كف عفري���ت “ وبطولة 
م���رمي الفرجانى، غ���امن زريل���ى، نعمان 
الع���كاري، اأني�ص���ة داود. كما ي�صم ق�صم 
خمرج���ات عربي���ات املخرج���ة الإماراتية 
جنوم الغامن، ويعر�ض فيلمها الوثائقي 
الفيل���م  ويتن���اول   ،“ ح���ادة  اآلت   “
املتّوج بجائزة اأف�ص���ل فيلم يف م�صابقة 
الأف���الم الت�صجيلي���ة الطويل���ة ملهرجان 
الإ�صماعيلية ال���دويل لالأفالم الت�صجيلية 
والق�ص���رية، يف دورت���ه الع�رصي���ن، رحلة 
الفنان الت�صكيلي الراحل ح�صن ال�رصيف.

“الجونة السينمائي” يعلن أسماء لجان تحكيم المسابقات

أبوبكر ش��وقي يحصل على جائ��زة “فارايتي” ألفضل موهبة عربية
ا�صتقطب مهرجان اجلون���ة ال�صينمائي اكرث 
من 16 ا�صما لمعا من عامل انتاج ال�صينما يف العامل 
يف دورته الثانية اجلديدة ليحكموا م�صابقات كل 
من الأفالم الروائية الطويلة، والأفالم الوثائقية، 

والأفالم الق�صرية هذا العام.
يرتاأ�ض جلنة حتكيم م�صابقة الأفالم الروائية 
الطويل���ة للمهرجان املنت���ج الكرواتي �صيدومري 
كولر، �صاحب الفيلم املت���وج بالأو�صكار “اأر�ض 
ل اأحد” والذي ميتلك خرة يف الإنتاج ال�صينمائي 
لأكرث من ثالثة عقود، وي�صارك يف ع�صوية اللجنة 
الإيط���ايل كارلو �صاتري���ان اإلى جان���ب ال�صحفي 
والكات���ب واملرم���ج، وال���ذي ان�ص���م للعم���ل يف 
مهرج���ان لوكارن���و ال�صينمائ���ي ال���دويل الع���ام 
2002، ثم اأ�صبح مديراً فنياً له من 2013 وحتى 
2018، وموؤخ���راً مت تعينه مدي���راً فنياً ملهرجان 

برلني ال�صينمائي الدويل.
وكات���ب  املخ���رج  اأي�ص���اً  اللجن���ة  وت�ص���م 
ال�صيناري���و ال�رصيالنكي فيموكت���ي جايا�صوندارا، 
احلا�ص���ل على جائ���زة الكامريا الذهبي���ة لأف�صل 
عمل اأول يف مهرجان كان العام 2004 عن فيلمه 
“الأر����ض املنبوذة”. كما ت�صم هذه اللجنة اأي�صاً 
املخ���رج وامل�ص���ور ال�صينمائ���ي املغرب���ي اأحمد 
املعن���وين ال���ذي عم���ل يف جم���الت خمتلف���ة يف 
�صناعة الفيلم ككات���ب �صيناريو وممثل ومنتج، 
ونالت اأفالمه عديد اجلوائ���ز وت�صم جلنة الأفالم 
الروائي���ة يف ع�صويتها اأي�صا املمثل الفل�صطيني 
علي �صليمان الذي حظي ب�صهرة وا�صعة عن دوره 
الرئي�ص���ي الأول يف فيلم هاين اأب���و اأ�صعد “اجلنة 
الآن” وت�ص���ارك يف اللجن���ة املخرج���ة اجلورجي���ة 
اآن���ا اأورو�ص���ادزه �صاحب���ة الفيل���م الروائ���ي “اأم 
خميفة”، وه���و الفيلم احلا�صل عل���ى العديد من 
اجلوائز منها الفه���د الذهبي يف مهرجان لوكارنو 
ال�صينمائي، وجائزة جنمة اجلونة الذهبية يف دورة 

العام املا�صي من مهرجان اجلونة.

وم���ن م����رص ت�ص���ارك النجم���ة من���ى زك���ي يف 
ع�صوية جلنة حتكيم الأفالم الروائية الطويلة، اأما 
جلنة حتكيم م�صابقة الأف���الم الوثائقية الطويلة 
ملهرجان اجلونة فيرتاأ�صها اأيل ديرك�ض، موؤ�ص�صة 
مهرج���ان اأم�ص���رتدام للفيلم الت�صجيل���ي وت�صم 
اللجنة يف ع�صويتها ر�صيد م�صهراوي كما ي�صارك 
يف اللجن���ة اأي�صاً مايك بان���دي )الهند(، وهو اأول 
منت���ج وخمرج اآ�صي���وي يح�صل ثالث م���رات على 
جائ���زة “وايلد�صكرين باندا”، كم���ا ت�صم اللجنة 
الريط���اين كي���ث �ص���ريي، مرمج الأف���الم دويل 
وم�صت�ص���ار الرجم���ة ملهرجان لن���دن ال�صينمائي 
الدويل، وعم���ل اأي�صا يف منا�صب رئي�صة ا�صتطاع 
م���ن خاللها اأن توفري فر�ض لالأف���الم ال�صينمائية 
الأفريقية و�صانعي الأفالم على امل�رصح العاملي. 
ويف اللجن���ة ي�صارك اللبناين ه���ادي زكاك، خمرج 
اأف���الم وثائقية لبناين حا�ص���ل على جوائز دولية، 
يراأ�ض جلن���ة حتكي���م م�صابقة الأف���الم الق�صرية 
ملهرجان اجلونة الفنان الفل�صطيني كمال البا�صا 
احلا�ص���ل عل���ي جائزة “كاأ����ض فولب���ي” لأف�صل 
ممث���ل ع���ن اأدائ���ه املقن���ع وي�ص���رتك يف اللجن���ة 
كل م���ن دوري�ض ب���اور )النم�ص���ا(، وهي مرجمة 
اأف���الم واملتحدثة با�صم منت���دى مهرجان الأفالم 
النم�ص���اوي، ورئي����ض الرجمة مل�صابق���ة الأفالم 
اخليالي���ة والوثائقي���ة الدولي���ة يف مهرجان ڤينا 

لالأفالم الق�صرية امل�صتقلة.
كما ي�صارك فيها من م�رص الفنان اأحمد مالك، 
وه���و ممث���ل ُعرف بع���د اأدائه ل���دور ح�ص���ن البنا، 
موؤ�ص�ض جماعة الإخوان امل�صلمني، يف فرتة �صبابه 
يف امل�صل�ص���ل التلفزي���وين “اجلماع���ة” )2010( 

ومث���ل اأي�ص���ا دور “من����ض” يف الفيل���م املتميز 
“ا�صتباك” )2016( وي�ص���ارك يف اللجنة املمثلة 
الأردني���ة �صبا مب���ارك، وهي اإلى جان���ب التمثيل 
منتجة لها جمموعة من الأعمال الناجحة والتي مت 
الإ�صادة بها حملياً وعاملياً كما ت�صم اللجنة اأي�صاً 
الكاتب���ة لي���ز �صاكلتون من )اململك���ة املتحدة(، 
وهي تعمل حمررة ق�صم اآ�صيا يف جملة “�صكرين”، 
وت�رصف على املحتوى املرتبط باآ�صيا عر املوقع 

الإلكرتوين للن�رصة.

تكريــم
�صيمن���ح اجلونة ال�صينمائ���ي املخرج املتاألق 
اأبو بك���ر �صوقي جائ���زة اأف�صل موهب���ة عربية يف 
ال�رصق الأو�صط الت���ي تقدمها جملة فارايتي اأثناء 
ال���دورة الثاني���ة للمهرج���ان. جاء اختي���ار �صوقي 
بع���د اأن برز على ال�صاحة ه���ذا العام عندما ناف�ض 
فيلم���ه الأول “يوم الدين” يف امل�صابقة الر�صمية 
يف مهرج���ان كان وح�ص���ل على جائ���زة “فران�صوا 
�صاليه” ل�صنة 2018، والت���ي تعتر حدثاً عظيماً 

يف حياته العملية.
وجدي���ر بالذك���ر اأن الفيل���م كان م���ن ب���ني 
الفائزي���ن يف برنام���ج من�صة اجلون���ة ال�صينمائية 
اجلون���ة  مهرج���ان  م���ن  الفتتاحي���ة  ال���دورة  يف 

التميم���ي، مدي���ر  انت�ص���ال  ال�صينمائ���ي. يق���ول 
مهرج���ان اجلون���ة ال�صينمائ���ي: “ب���داأ املهرجان 
التعاون مع جملة فارايت���ي يف الدورة الفتتاحية 
العام املا�ص���ي. مل يتحقق هذا التعاون فقط من 
خ���الل العمل املتب���ادل يف العديد م���ن الأن�صطة، 
بل اأي�ص���اً من خالل ا�صت�صاف���ة املهرجان جلائزة 
اأف�ص���ل موهب���ة عربي���ة يف ال����رصق الأو�ص���ط التي 
تقدمها جمل���ة فارايتي، والتي يت���م تخ�صي�صها 
لالأف���راد املوهوبني م���ن ال�رصق الأو�ص���ط، الذين 
ت���رتك اأعماله���م املمي���زة ب�صم���ة عل���ى امل�صهد 

ال�صينمائي العاملي.
يقول اأبو بكر �صوقي: “اأ�صعر بالفخر العميق 
لأنن���ي اأح�صل على هذه اجلائزة املرموقة واأتطلع 
لأن اأعر�ض فيلم “يوم الدين” للجمهور من جميع 

اأنحاء العامل”.

    BUZZ      
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طارق البحار من م�رص

•خا�ص  �صوفيا جاما	

• على كف عفريت فيلم	
• جنوم الغامن	

• هالة لطفى	

• املغربي اأحمد املعنوين	

• املنتج الكرواتي �صيدومري كولر	

• النجمة منى زكي	
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“هم نوايا” محاكاة لقضايا الشباب اجتماعيا وسياسيا

تطلق أضخم باقة برامجية في موسم واحد

نوال الكويتية في احتفاالت اليوم الوطني السعوديSBC تقدم مفهوما جديدا للمشاهدة التلفزيونية

هدى حسين تلتقي محمد دحام في “غصون في الوحل”

“بنقول لكم سالفة” تجمع الفرج والفهد

ال تزال الكاتب���ة نوف امل�شف 
حتك���ي لن���ا ق�ش���ة بي���ت كويت���ي 
ب���كل ما في���ه م���ن اح���داث يومية 
حماكي���ة  الدقيق���ة،  بتفا�شيله���ا 
وال�شيا�ش���ي،  االجتماع���ي  الواق���ع 
خ���الل  م���ن  االقت�ش���ادي،  وحت���ى 
�شخو�شها يف م�شل�شل »هم نوايا« 
الذي يعترب امتدادا للجزء االول من 
م�شل�شل »نوايا« الذي عر�س العام 
املا�ش���ي، حمققا جناح���ا جماهرييا 
ملحوظ���ا يف ظل وج���ود فريق عمل 
ممي���ز تتقدم���ه الفنان���ة القدي���رة 
�شعاد عبداهلل، اإل���ى جانب انت�شار 
ال����راح و�شليم���ان اليا�شني ونخبة 
م���ن النج���وم ال�شب���اب، مث���ل امل 
العو�شي وح�شني املهدي وفاطمة 

عبداملح�ش���ن  وفه���د  ال�شف���ي 
وعبداهلل الطراروة.

يف ه���ذا اجل���زء م���ن الوا�ش���ح 
ا�شتمرار امل�شف على اخلط نف�شه 
يف دمج احلياة االجتماعية ل�شخو�س 
ال�شيا�شي���ة،  باحلي���اة  امل�شل�ش���ل 
وتاأثريه���ا يف اال����رة الكويتية من 
خ���الل االنتخاب���ات الربملاني���ة وما 
يتبعه���ا من اح���داث، مرك���زة على 
دور ال�شب���اب يف احلي���اة النيابي���ة، 
وتطلعاتهم وتعاط���ي املجتمع مع 
افكاره���م، يف خط���وة حت�شب لهذا 
العمل، يف ظل التوجه العام للدولة 
م���ن  ومتكينه���م  ال�شب���اب  لدع���م 
ت�شدر املواق���ع القيادية يف البالد 

وفتح افاق امل�شتقبل امامهم.

أحداث

اتب���ع االر�ش���ادات الطبي���ة بدق���ة، وال 
تعّر�س نف�شك لل�شغط.

ت��ك��ت�����ش��ب امل����زي����د م����ن امل��ع��رف��ة 
ت���وظ���ف���ه���ا. اأن  حت���������اول  ال�����ت�����ي 

قد ت�شط���دم مب�شاكل وببع�س الزمالء 
العنيدين.

لن ت�ش���ل اإلى نتيج���ة اإن تكا�شلت يف 
بذل اجلهود املطلوبة.

ال جتادل وال ترث موا�شيع ح�شا�شة هذه 
االيام.

قم بقراءة كتاب مفيد ميدك بالطاقة 
االيجابية.

ت�شتفي���د من بع����س االجتماع���ات مع 
اأ�شحاب اخلربات.

ت�شعر بالوحدة وتبحث عن اأني�س يزيل 
عنك الهموم.

ت���راوح اأعمال���ك مكانه���ا م���ع احتم���ال 
ح�شول تراجع.

قم بتاأجيل املواجهة كلّياً، واال �شتندم 
يف النهاية.

الوق���ت غري منا�ش���ب للمغامرة، انتظر 
حتى تنق�شع الغيوم.

بعد ط���ول معان���اة م���ع االأمل يف الظهر 
تتح�شن اليوم.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

ك�شف الرئي�س التنفي���ذي لهيئة االإذاعة 
والتلفزي���ون داود ال�ريان اأن���ه للمرة االأولى 
على م�شت���وى الف�شائيات العربي���ة �شتطلق 
قن���اة SBC اأ�شخ���م باقة براجمي���ة جديدة يف 
ف���رتة ذروة “التا�شع���ة م�ًش���اء” حت���ت الفتة 
)التا�شع���ة عندنا(، باإنتاج اأ�شهر بيوت اخلربة 
العاملي���ة يف االإنت���اج، ولكن بقال���ب وتقدمي 

�شعودي 100 %.
واأو�ش���ح ال�ري���ان، اأن���ه م���ن املق���رر اأن 
تد�ش���ن القن���اة براجمه���ا اجلدي���دة تزامنا مع 
االحتفاالت باليوم الوطن���ي ال�شعودي ال� 88 
يف الثالث والع�رين من �شهر �شبتمرب اجلاري، 
وج���اء ذلك خ���الل حف���ل ا�شتعرا����س القائمة 
الرباجمي���ة اجلدي���دة لقن���اة SBC الذي عقد 
م�ش���اء الثالث���اء املا�شي يف الريا����س بح�شور 
نخب���ة من االإعالمي���ني وال�شحافيني الفنيني، 

اإ�شافة اإلى م�شاهري التوا�شل االجتماعي.
ومن جهة، اأخرى اأ�شار الرئي�س التنفيذي 
لهيئ���ة االإذاع���ة والتلفزي���ون، ب���اأن الف���رتة 
التجريبي���ة املا�شي���ة كان���ت ناجح���ة، حي���ث 
و�شع���ت SBC ب�شمتها يف �شب���اق االأف�شلية 
الرباجمي���ة، وا�شتقطبت رغم حداثتها وبدئها 
م���ن ال�شف���ر �ريح���ة مهم���ة م���ن اجلمهورين 

ال�شعودي والعربي على حد �شواء.  
واأ�ش���اف ال�ري���ان، ح�شلن���ا يف املرحل���ة 
االأول���ى التجريبية على اأب���رز االأعمال املحلية 
والعربي���ة، وكنا االأق���وى يف املحتوى ب�شهادة 
اجلمي���ع مما اأثر اإيجابا عل���ى ن�شب امل�شاهدة، 
و كان هدفن���ا اإي�شال ر�شال���ة وا�شحة جلميع 
اأطراف ال�ش���وق االإعالمي���ة يف املنطقة، وكبار 
منتج���ني الع���امل اأن اململكة قادم���ة بذراعها 
االإعالم���ي احلكومي للدخ���ول ل�شوق املحتوى 

االإنتاجي.
وق���ال الرئي�س التنفي���ذي لهيئة االإذاعة 
والتلفزيون: “ته���دف قناة SBC اإلى تقدمي 
وبث م���ادة ترفيهية هادف���ة تنا�شب ال�شباب 
والعائل���ة ال�شعودي���ة مبفاهيمه���ا وقيمه���ا، 
وتتما�شى م���ع روح التطوي���ر والتجديد التي 
ت�شهده���ا اململك���ة عل���ى خمتل���ف االأ�شعدة، 
م���ن ال�شياح���ة اإلى الرتفي���ه واالإنفت���اح، ونبذ 
اإل���ى التقني���ة احلديث���ة،  التط���رف، و�ش���وال 
واالقت�ش���اد اجلديد، وتنوي���ع م�شادر الدخل، 
امل�شاه���د  لت�شتقط���ب  امل�شتقب���ل،  وروؤي���ة 
ال�شع���ودي اأوال وم���ن ث���م امل�شاه���د اخلليجي 

والعربي.
و�شتقدم القناة باقة وا�شعة من الربامج 
وامل�شل�ش���الت احل�رية املحلية والعربية، مما 
�شيمكنها من دخ���ول منظومة العمل االإعالمي 
ال���ذي يحق���ق الربح امل���ادي وج���ذب ال�شوق 
االإعالني���ة يف ال�شعودي���ة، حي���ث تعم���ل على 
ا�شتقط���اب كافة املواهب ال�شعودية ال�شابة، 
املحرتفة والهاوي���ة، لت�شبح قن���اة �شعودية 
بقي���ادات ووج���وه واإب���داع �شع���ودي، تعتمد 
عل���ى الرتفيه واالإبهار الب����ري بجودة عالية، 
وجتذب اأكرب ن�شبة من اجلمهور اإلى �شا�شتها.
واأ�شاف ال�ري���ان اأن القائم���ة الرباجمية 
للقن���اة تنق�ش���م اإلى جزاأي���ن برام���ج اأنتجتها 
هيئة االإذاع���ة والتلفزيون بالتع���اون مع اأهم 
بيوت اخلربة يف االإنت���اج العاملي مبوا�شفات 
دولية، ولكن بقالب حملي. واأما اجلزء الثاين، 
فهو احل�ش���ول احل�ري لبع����س امل�شل�شالت 
الدرامية اخلليجية امل�ري���ة والعربية اأو �راء 

بع�س حقوق العر�س.
و�شيطل على امل�شاهدين يف يوم ال�شبت 
م���ن كل اأ�شب���وع برنام���ج “جن���م ال�شعودية”، 
وهو برنام���ج م�شابقات فني غنائي يعد االأول 

م���ن نوعه يف اململك���ة، متخ�ش����س باكت�شاف 
و�شق���ل  ال�شعودي���ة  الغنائي���ة  املواه���ب 
���ا جديدة  قدراته���م، كم���ا اأن���ه �شيوف���ر فر�شً
للمغنيني غري املحرتفني من عمر 15 عاما وما 
فوق، لي�شبح���وا جنوما للفن والغناء، ويقدمه 
الثالث���ي املميز املوؤلف واملنت���ج املو�شيقي 
ممدوح �سي���ف، واأخطبوط العود البارز الفنان 

عبادي اجلوهر، والفنانة وعد.
ومن برام���ج امل�شابق���ات الت���ي اأنتجتها 
قن���اة SBC للم�شاهدين ال�شعوديني والعرب 
“جوائ���ز ال�شعودية” ال���ذي يعر�س يف �شهرة 
االأح���د، ويعتمد عل���ى االت�ش���االت الهاتفية، 
وا�شتط���اع الربنامج حتطيم االأرقام القيا�شية 
يف التفاع���ل مع اجلمهور خ���الل دورة رم�شان 
االت�ش���االت  ع���رب  التفاع���ل  م���ن  الرباجمي���ة 
ومن�شات التوا�شل االجتماعي، ليعود لهم يف 
الدورة الراهن���ة بعر�س جديد وخمتلف؛ كونه 
اأ�شبح حمطة اأ�شا�شية جلذب امل�شاهدين عرب 
رف���ع قيمة اجلوائز املوزع���ة وطرح اأ�شئلة عن 
خمتلف املناطق ال�شعودي���ة، وهو من تقدمي 

الفنان ال�شعودي عبداملجيد الرهيدي.

ك�شفت قيثارة الغناء الفنانة 
ن���وال الكويتية ع���ن م�شاركتها يف 
الوطن���ي” يف  “الي���وم  احتف���االت 

اململكة العربية ال�شعودية.
“�شاأت����رف  ن���وال:  وقال���ت 
مب�شاركت���ي يف احتف���االت الي���وم 
العربي���ة  للمملك���ة  الوطن���ي 
ال�شعودية.. انتظروين”. واحتفلت 
ن���وال قب���ل يوم���ني بعي���د ميالد 
ابنتها الوحيدة حنني، حيث ن�رت 
“ان�شتغرام”  عرب �شفحتها مبوقع 

�ش���ورا جدي���دة جتمعه���ا بابنتها، 
وعلق���ت “الي���وم ي�ش���ادف تاريخ 
ميالد حنين���ه… كل ع���ام وحنينه 
اخلنين���ه بخ���ري”. وانهال���ت عل���ى 
�شفحة ن���وال الته���اين والدعوات 
بدوام ال�شعادة يف حياتها. من جهة 
اأخ���رى اأعلن امللحن م�شعل العروج 
زوج ن���وال ع���ن اأن البومها اجلديد 
ب���ات يف ط���ور التنفي���ذ بعدما مت 
ت�شجيل العديد من اأغنياته، موؤكدا 

اأنه �شيت�شمن مفاجاآت عديدة.

فت اأخريا مالمح امل�روع  تك�شَّ
الدرام���ي اجلدي���د للفنان���ة ه���دى 
املخ���رج  تلتق���ي  حي���ث  ح�ش���ني، 
حمم���د دح���ام ال�شم���ري يف الدراما 
االجتماعي���ة )غ�ش���ون يف الوحل(، 

للكاتبة منى النوفلي.
وتتج���ه اأنظ���ار جمه���ور هدى 
نح���و العمل اجلدي���د، خ�شو�شا مع 
تاأكد م�شارك���ة العديد من االأ�شماء 
املمي���زة، منه���م: الفن���ان حمم���د 
الر�شي���د، الغائ���ب ع���ن امل�شه���د 

الفني منذ فرتة طويلة، ف�شال عن 
الفنانة ف���وز ال�شطي، ومازال باب 
الرت�شيحات مفتوح���ا اأمام العديد 
من االأ�شماء. وترفع هدى من خالل 
العمل �شعار التنوع يف التعاون مع 
جميع عنا�ر العمل الفني، ال�شيما 
على م�شتوى االإخراج، حيث تنقلت 
خالل ال�شنوات الثالث االأخرية بني 
العديد م���ن املدار����س االإخراجية، 
بدءا من منري الزعبي، مرورا مبحمد 

القفا�س، واأخريا حممد دحام.

يع���ود من جديد الفن���ان القدير 
�شعد الف���رج اإلى االإذاع���ة وذلك من 
خ���الل امل�شل�ش���ل االإذاع���ي اجلدي���د 
“بنق���ول لك���م �شالف���ة” م���ن تاأليف 
الكات���ب م�شع���ل ال�شعي���د، وبطول���ة 
جمموعة من الرواد منهم �شعد الفرج، 
حياة الفهد �شليمان اليا�شني، داود 
ح�شني، هدى اخلطيب، غادة ال�شني، 
وم�شارك���ة ثل���ة من املمثل���ني منهم 
خالد املفيدي، حممد العلوي، يو�شف 
الفنان  احل�شا�س، وغريه���م. ويج�شد 
“ال���راوي” ال���ذي  الف���رج �شخ�شي���ة 
يراف���ق االأحداث يف قال���ب كوميدي.

الكات���ب م�شع���ل ال�شعي���د اأثنى على 

تكليفه بكتابة ه���ذا العمل، واأكد اأنه 
حر�س من خالله عل���ى مالم�شة نب�س 
ال�ش���ارع وطرح الق�شاي���ا االجتماعية 

وتقدميها باأ�شلوب كوميدي.

بدوره���ا قال���ت الفنان���ة حي���اة 
الفه���د انه���ا ال تتوان���ى ع���ن تلبي���ة 
الدعوة التي توجه لها من قبل اإذاعة 

الكويت.

21 سبتمبر
622

ال��ن��ب��ي حممد   و���ش��ول 
اإل���ى امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة 
ما  يف  املكرمة  مكة  من 
النبوية.  بالهجرة  يعرف 
)هذا اليوم ميثل بداية 
وهو  الهجري  التقومي 
االأول  ربيع   10 يوافق 

�شنة 1 ه�(.

 1792
واإع���الن  امللكية  اإل��غ��اء 

اجلمهورية يف فرن�شا.

1843
م�شيق  تغزو  ت�شيلي   
حتت  لي�شبح  م��اج��الن 

�شيادتها.

 1916
ا���ش��ت�����ش��الم احل��ام��ي��ة 
ال��ط��ائ��ف  يف  ال��رتك��ي��ة 

للقوات العربية.
 1943

ب�������ش���ارة  ان���ت���خ���اب   -
اخلوري رئي�شاً للبنان.

 1959
 عبد الكرمي قا�شم ياأمر 
باإعدام �سباط نا�رصيني 

اتهموا بالتاآمر عليه.

 1964
 ا���ش��ت��ق��الل م��ال��ط��ة عن 

بريطانيا.

– 1970
ال���ع���رب  ال�����روؤ������ش�����اء   
يتوافدون على القاهرة 
حول  طارئة  قمة  لعقد 
االأردنية  االأهلية  احلرب 
والتي  الفل�شطينية   -
ع��رف��ت ب��ا���ش��م اأي��ل��ول 

االأ�شود.

• نوال	

• هدى ح�شني	

• •حياة الفهد	 �شعد الفرج	

• جانب من احلفل	

• جانب من احل�شور	
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األخيرة

عجوز يقتل زوجته بعد 50 عامًا على زواجهما

درا�صة: دخان ال�صجائر ي�صر الب�صر

واحة �صعودية يف “عني الربكان”

اهتّزت مدينة اإ�سطنبول الرتكية على وقع خرب قتل عجوز تركي، زوجته البالغة من العمر 
76 عاماً، ب�سبب مواقع التوا�سل االجتماعي، وغرية القتيلة على زوجها البالغ من العمر 85 

عاماً، بح�سب �سحف تركية عديدة.
وح�س���ب ما ذكرته �سحف تركية، االأربعاء، عن قاتل زوجته التي اقرتن بها منذ 50 عاماً، 
ف���اإن املتهم ويدع���ى )بالل.اأ( قد قام بقت���ل زوجته )اأ�سماء( بعد �سج���ار عنيف وقع بينهما، 
عل���ى خلفية غرية الزوجة على زوجها الذي اتهمت���ه باأنه يتوا�سل مع امراأة اأخرى على و�سائل 

التوا�سل االجتماعي.
وبعد اإ�سعاف القاتل بامل�ست�سفى، اإثر ف�سل حماولة انتحاره بعد قتل زوجته، قال املتهم 
بالل، اإن اخلالفات كرثت بينه وبني زوجته يف الفرتة االأخرية، والتي كانت تتهمه بالتوا�سل 

مع امراأة اأخرى على مواقع التوا�سل االجتماعي.
وعل���ى اإثر م�سادة عنيفة وقعت بينهما، انتهت بطل���ب ال�سحية منه مغادرة املنزل، قام 
القات���ل بالولوج اإلى املطبخ واإح�سار �سكني، و�سّدد طعن���ة قاتلة يف “قلب” زوجته، بح�سب 

اإفادته التي تقّدم بها اأثناء التحقيق معه من قبل �رشطة اإ�سطنبول.

اأظه���رت درا�س���ة جديدة اأن التعر�ض لعن����رش كيميائي يف دخان ال�سجائ���ر، قد يزيد �سعوبة 
الروؤية يف ظروف تقل فيها درجة الروؤية، مثل �سعف االإ�ساءة اأو ال�سباب اأو النور ال�ساطع.

وكتب الباحثون يف دورية “غاما” لطب العيون اأن وجود م�ستويات اأعلى من عن�رش الكادميوم 
يف الدم يرتبط برتاجع االإح�سا�ض بتباين ال�سورة.

وق���ال كبري الباحثني يف الدرا�سة اآدم بول�سون من كلية الطب بجامعة وي�سكون�سن يف مدينة 
مادي�سون: “هذا اجلانب بالذات من االإب�سار مهم حقا الأنه يوؤثر يف قدرتك على روؤية نهاية حافة 

اأو اإدخال مفتاح يف قفل يف اإ�ساءة �سعيفة”.
واأ�س���اف “اإن���ه �سيء ال توجد طريقة الإ�سالحه حاليا بعك�ض ح���دة االإب�سار التي ميكن عالجها 

ب�سهولة بو�سع نظارات اأو عد�سات ال�سقة”.
وتابع قائال اإن التدخني ميكن اأن يزيد م�ستويات الكادميوم كما يفعل تناول اخل�رش الورقية 
اخل����رشاء واالأ�سم���اك ال�سدفي���ة. واأو�سح اأنه قد يك���ون من املمكن تناول ه���ذه اخل�رش مع جتنب 

الكادميوم اإذا كانت اخل�رش مل تتعر�ض ملبيدات ح�رشية.
وقال بول�س���ون اإن املعدنني الثقيلني، الر�سا�ض والكادميوم، يرتاكمان يف �سبكية العني، 

وهي طبقة من اخلاليا الع�سبية حت�ض بال�سوء وتر�سل اإ�سارات اإلى املخ.

يف واح���دة من اأندر واحات العامل واأقدمها على االإط���الق، تقع واحة “خيرب” ال�سهرية 
و�س���ط �سخور �س���وداء، حتيطها من كل اجت���اه، فيما يعرف ب�”حرة خي���رب”، وهي “الفا” 

بركانية اأحاطت بالواحة ال�سهرية.
ي���رى بع�ض املوؤرخ���ني اأن تاأ�سي�سها يعود الأكرث م���ن 600 �سنة قبل امليالد، ويرجع 
البع����ض هذا التاريخ ن�سبة لثوران براكينها امل�ستمر يف ال�سابق، وتقع خيرب اليوم �سمن 

نطاق املدينة املنورة وتبعد عنها 150 كيلومرتا �سماالً.

 Social
media

للأخبار  “في�صبوك” تت�صدى 
الكاذبة ب�صاأن االنتخابات

قالت �رشكة في�سبوك، االأربعاء، اإنها �ستتعاون مع اثنتني من ال�رشكات االأمريكية 
غ���ري الهادفة للرب���ح للحد من االنت�سار العاملي للمعلوم���ات امل�سللة التي قد توؤثر 

على االنتخابات واأقرت اأن مواقع االأخبار الكاذبة ال يزال يقراأها املاليني.
وقالت اأك���ر �صبك���ة للتوا�صل االجتماع���ي والتي تتعر�ض ل�صغ���وط للت�صدي 
للدعاي���ة اإنها �ستعمل مع املعهد اجلمهوري ال���دويل واملعهد الدميقراطي الوطني 
اللذي���ن تاأ�س�س���ا يف الثمانين���ات ومتولهم���ا احلكوم���ة االأمريكية لتعزي���ز العمليات 
الدميقراطية. واملعهدان لي�ض لهما اأي �سلة باحلزبني االأمريكيني الكبريين اللذين 
يحم���الن نف�ض ا�سميهم���ا. وياأتي التعاون ال���ذي ك�سف عنه املدي���رون التنفيذيون 
بال�رشك���ة خالل ات�سال مع ال�سحافيني �سمن عدد كبري من الت�رشيحات ال�سادرة عن 
في�سبوك ب�ساأن نزاهة االنتخابات قبل انتخابات مهمة يف الربازيل ال�سهر القادم ويف 

الواليات املتحدة يف نوفمرب.

اأ�صبوع املو�صة يف ميلن

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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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
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حالة 
الطقس

الطق�ض حار 
ورطب احيانا.

الرياح متقلبة االأجتاه من 5 اإلى 10 عقد، 
ولكنها �سمالية �رشقية بوجه عام من 10 

اإلى 15 عقدة بعد الظهرية.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام. درجة احلرارة 
العظمى 41 م و ال�سغرى 30 م الرطوبة الن�سبية 

العظمى 90 %و ال�سغرى 35 %.
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مواقيت 
الصالة

درا�صة: النظام الغذائي قليل الكربوهيدات اأف�صل مع زيادة اخل�صر واملك�صرات
اأفادت درا�س���ة اأمريكية باأن م���ن يقللون من 
تناول الكربوهيدرات ق���د يزيد احتمال تعر�سهم 
للوف���اة املبكرة اإذا كد�س���وا اللح���وم واالأجبان يف 

اأطباقهم بدال من اخل�رش واملك�رشات.
ورغ���م اأن اأبحاث���ا �سابقة ربطت ب���ني االأنظمة 
الغذائية قليل���ة الكربوهيدرات والنجاح يف تقليل 
ال���وزن يف وق���ت ق�سري وحت�س���ن يف عوامل اخلطر 
املوؤدية اإلى الوف���اة املبكرة مثل داء ال�سكري، اإال 
اأن���ه ال توج���د معلومات كثرية ع���ن النتائج طويلة 

االأم���د خلف����ض الكربوهي���درات اأو ع���ن اأ�سن���اف 
الطع���ام التي يجب تناوله���ا كبديل من اأجل �سحة 

اأف�سل.
وتاب���ع الباحثون يف الدرا�سة اجلديدة اأكرث من 
15 األف بالغ ت���رتاوح اأعمارهم بني 45 و65 عاما 
عل���ى مدى 25 عاما تقريبا. وت���ويف يف هذه الفرتة 

6283 �سخ�سا.
واأف���اد الباحثون يف دوري���ة )الن�ست( لل�سحة 
العام���ة اإن خطر امل���وت ملختلف االأ�سب���اب تراجع 

بالن�سبة للم�ساركني الذين ح�سلوا على ما بني 50 
و55 % من �سعراتهم احلرارية من الكربوهيدرات 
خ���الل فرتة الدرا�سة مقارنة مبن تناولوا قدرا اأقل 

بكثري اأو اأكرب بكثري من الكربوهيدرات.
اخت���الف  م���ع  كث���ريا  النتائ���ج  وتباين���ت 
اأن���واع الطع���ام الت���ي تناوله���ا امل�سارك���ون بدل 
الكربوهي���درات. وقال���ت �س���ارة زايدمل���ان م���ن 
م�ست�سفى بريج���ام والن�ساء وكلية هارفارد للطب 
يف بو�سط���ن “اأمناط الغذاء قليل���ة الكربوهيدرات 

التي ت�ستب���دل الكربوهيدرات بربوت���ني اأو دهن 
حي���واين امل�سدر ترتب���ط بخطر وفاة اأك���رب، بينما 
يح���دث العك�ض عند ا�ستبدال الطاقة التي متنحها 
الكربوهيدرات بربوتني اأو دهن نباتي امل�سدر”.

االإلك���رتوين  بالربي���د  ر�سال���ة  يف  واأ�ساف���ت 
“الر�سالة االأ�سا�سية لهذه الدرا�سة هي اأن الرتكيز 
عل���ى التقلي���ل م���ن الكربوهي���درات فق���ط لي�ض 
كافيا، ولكن يجب الرتكيز بدال من ذلك على اأنواع 

الطعام التي حتل حملها”.

 12 يقتل  اأر�صي  انهيار 
�صخ�صا يف الفلبني

ا�ص��تمرار الطق�س االأدفاأ 
من املعتاد يف اأوروبا

قت���ل انهي���ار اأر�سي ناج���م عن اأمط���ار غزيرة 
12 �سخ�س���ا عل���ى االأقل يف و�س���ط الفلبني، اأم�ض 
اخلمي����ض، و�سارع���ت ق���وات االأمن وف���رق االإنقاذ 
النت�س���ال ع����رشات يعتق���د اأنهم حما����رشون ب�سبب 
االنهي���ار االأر�س���ي، يف اأحدث حلقة م���ن احلوداث 
املميت���ة �سهدته���ا الب���الد خ���الل اأ�سب���وع. واأمكن 
انت�س���ال 12 �سخ�س���ا اآخرين على قي���د احلياة بعد 
اأن انهالت كتل �سخرية واأتربة بفعل االأمطار على 
جتم���ع �سكني بالقرب من حمجر على اأطراف مدينة 
ناج���ا بجزي���رة �سيبو، حي���ث بلغ ع���دد املفقودين 
نح���و 50 �سخ�سا. وت�سببت اأمط���ار غزيرة م�ساحبة 
لالإع�س���ار مانك���وت يف مطل���ع االأ�سب���وع يف وق���وع 
اأك���رث من مئ���ة انهي���ار اأر�سي معظمه���ا يف منطقة 
كورديليريا اجلبلية بجزيرة لوزون. وقالت ال�رشطة 
ي���وم اخلمي�ض اإن عدد القتل���ى على م�ستوى البالد 
ج���راء العا�سف���ة بل���غ 88 قتي���ال معظمه���م فقدوا 

اأرواحهم يف انهيارات اأر�سية.

متك���ن التل�سك���وب “TESS” التاب���ع لوكالة 
الف�س���اء االأمريكي���ة نا�سا، من اكت�س���اف كوكبني 
�سبيه���ن باالأر�ض، دون تاأكيد نهائي حول اإمكانية 
وجود حي���اة عليهما. وك�سفت نا�س���ا باأن الكوكب 
“Pi Mensae c”، ق���د ال يك���ون منا�سبا للحياة، 
اإال اأن تاأكي���د ذلك �سيتطلب املزي���د من االأبحاث. 
وي�سن���ف الكوك���ب امُلتك�س���ف عل���ى اأن���ه “جن���م 
ثانوي ق���زم”، اأ�سفر الل���ون، ويبعد عن جمموعتنا 
ال�سم�سي���ة م�سافة 60 �سنة �سوئي���ة، وميتد العام 
في���ه ملدة 6.27 اأي���ام. واإلى جانب ه���ذا الكوكب، 
اكت�س���ف التل�سكوب وجود كوك���ب اآخر اأطلق عليه 
ا�سم “Pi Mensae b”، يعادل حجمه 10 اأ�سعاف 
حج���م امل�سرتي، وتتك���ون ال�سنة م���ن 2100 يوم، 

.CNET وفق ما نقل موقع

اأظهرت توقعات �رشكة ذا وي���ذر، االأربعاء، اأن 
طق�س���ا اأدفاأ م���ن املعت���اد �سي�ستم���ر يف كل اأنحاء 
اأوروبا تقريبا خ���الل الفرتة بني اأكتوبر ودي�سمرب. 
وقال تود كروفورد كبري خرباء االأر�ساد يف ال�رشكة 
“الدفء واجلف���اف ال�سديدان الل���ذان �سهدناهما 
يف مناطق كثرية من اأوروب���ا خالل االأ�سهر اخلم�سة 
املا�سي���ة كان���ا ا�ستثنائي���ني وال توج���د اأي اأدل���ة 
وا�صح���ة عل���ى تغ���ري كبري يف من���ط الطق����ض نحو 
درجات اأدنى من الطبيعي يف امل�ستقبل القريب”. 

عر�ض فني مت تقدميه يف اإ�ستاد ماي داي يف عا�سمة كوريا ال�سمالية بيونيانغ احتفاال بقمة الكوريتني )اإي بي اأيه(

كوكبني  تكت�ص��ف  نا�ص��ا 
�صبيهني باالأر�س

عار�س���ة اأزياء تقدم زيا من ت�سمي���م جمموعة جيني خالل اأ�سبوع املو�سة 
يف مدينة ميالن االإيطالية )غيتي(
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