
تباين���ت وجهات نظ���ر جمموع���ة مرت�سح���ن ا�ستطلعت 
راأيهم “البالد” ب�ساأن حظ���وظ اجلمعيات ال�سيا�سية بربملان 

.2018
وانق�سم���ت الآراء احل���ادة ب���ن فريق���ن، الأول مرت�سح 
بقائم���ة جمعية �سيا�سية، ويرى اأن الأخرية قادرة على تطوير 
امل�سه���د الربملاين عرب برناجمه���ا ال�سيا�سي، وفريق اآخر من 
املرت�سحن امل�ستقلن الذين كالوا النتقادات للجمعيات، 

وتوقعوا �سقوًطا ذريًعا ملرت�سحيها بال�ستحقاق املقبل.
ا بالوقوف مب�سافة  واعتنق بع�ض املرت�سحن راأياً رماديًّ
م�سرتك���ة بن اجلمعي���ات وامل�ستقل���ن، ومغازلة اجلمعيات 

���ا اأم���ام اجلي����ض اجل���رار م���ن  ك�سًب���ا لوده���ا انتخابيًّ
املرت�سحن امل�ستقلن مبختلف الدوائر.

مناق�س���ة  املا�س���ي  الأ�سب���وع  طرح���ت 
الأعم���ال الأ�سا�سية للمبن���ى الرئي�ض ل�رشكة 
مطار البحرين لوقود الطائرات، بالتزامن مع 
ق���رب ا�ستكمال املرحل���ة الأولى من تو�سعة 

املطار.
ودع���ت ال�رشك���ة املقاول���ن م���ن فئ���ة 
)AA(، )A(، )B( و)C( امل�سجل���ن ل���دى 
وزارة الأ�سغ���ال لتق���دمي عطاءاتهم لالأعمال 
الرئي�س���ة لإن�ساء املبن���ى الإداري لل�رشكة يف 

جممع وقود الطائرات اجلديد، وذلك مبحيط 
مطار البحرين الدويل.

ويغل���ق باب تقدمي العط���اءات يوم 21 
اأكتوب���ر 2018، لتفتح مظاري���ف العطاءات 

بعدها بيوم واحد.
ل�رشك���ة  الكل���ي  امل����رشوع  وي�ستم���ل 
“بوافكو” عل���ى 3 خزانات لوقود الطائرات 
ب�سع���ة 10 اآلف م���رت مكعب ل���كل منها على 
م�ساح���ة اإجمالية تبل���غ 77 األف ق���دم مربعة 

اإ�سافة اإلى املباين الإدارية اخلا�سة 
بامل�رشوع.
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طهران جتري مناورة ع�سكرية يف هرمز
وا�صنطن: �صرند فوراً على اأي ا�صتهداف اإيراين مل�صاحلنا

عوا�سم – وكالت: يف خ�سم ال�سغوطات 
القت�سادية الت���ي زادت وتريتها يف الآونة 
الأخ���رية، ل �سيم���ا بع���د ان�سح���اب الوليات 
املتحدة من التفاق النووي، مل جتد طهران 

�سبيالً للرد �سوى بالتهديدات الع�سكرية.
فق���د اأ�س���ارت وكال���ة الأنب���اء الإيرانية 
الر�سمي���ة )اإرن���ا(، اأم����ض، اإل���ى اأن الق���وات 
اجلوية جتري تدريب���ات بالقرب من م�سيق 

هرمز الإ�سرتاتيجي يف اخلليج العربي.
واأ�ساف���ت الوكالة الت���ي تعترب الناطق 
الر�سمي با�سم احلكم الإيراين، اأن املناورات 
حتم���ل ر�سالة حتذير مل���ن اأ�سمته���م اأعداء 
�سارم���اً  “رداً  �سيواجه���ون  باأنه���م  اإي���ران 

و�رشيعاً اإذا ما �رشبت اإيران”.
ي�س���ار اإلى اأن وزي���ر اخلارجية الأمريكي 
ماي���ك بومبي���و، كان اأك���د اأواخ���ر اأغ�سط�ض 
املا�س���ي اأن م�سيق هرمز يخ�س���ع للمالحة 
الدولية، واإي���ران ل ت�سيطر عليه كما تزعم. 
وقال وزير اخلارجية الأمريكي اأم�ض اجلمعة 
اإن اإي���ران هي اأكرب راٍع لالإره���اب يف العامل، 
م�س���ددا على اأن وا�سنطن �س���رتد فورا على 

اأي ا�ستهداف اإيراين مل�ساحلها.
الإيراني���ن  “اأبلغن���ا  بومبي���و  واأ�س���اف 

اأننا �س���رد فورا على اأي هج���وم منها اأو من 
وكالئها على م�ساحلنا”.

كما �سدد على اأن امل�سيق هو ممر دويل، 
م�سرياً اإلى اأن الوليات املتحدة �ست�ستمر يف 
العمل مع احللف���اء يف املنطقة ل�سمان حرية 

املالحة الدولي���ة واحلركة التجارية يف املياه 
الدولي���ة. واأك���دت املندوب���ة الأمريكية لدى 
الأمم املتحدة نيكي هيلي اأن طهران ت�سعى 

املنطق���ة،  دول  ا�ستق���رار  لزعزع���ة 
وت�ستغل ال�سعارات الدينية.

الكويت ترف�ض اإعادة �سفريها لطهران

الربازيل تعتقل مموال رئي�سا لـ “حزب اهلل”
�رشع���ت املحكمة الك���ربى اجلنائية الأولى 
يف النظ���ر بق�سي���ة تزوير �سه���ادة ماج�ستري، 
ارتكبه���ا متهم عربي اجلن�سي���ة يف الأربعينات 
من عم���ره، وه���ارب م���ن قب�س���ة العدالة بعد 
انف�س���اح اأم���ره، اإذ تق���دم به���ا اإل���ى اإح���دى 
اجلامع���ات اخلا�س���ة الت���ي ق���ررت التاأكد من 
�سحته���ا واكت�سف���ت من خ���الل وزارة الرتبية 
والتعليم اأنها م���زورة ومن�سوب �سدورها اإلى 

جامعة عربية.
وقررت املحكم���ة الكربى اجلنائية الأولى 
تاأجي���ل حماكم���ة املته���م حتى جل�س���ة يوم 8 
اأكتوب���ر املقبل؛ لإع���الن املته���م ب�سورة من 
اأم���ر الإحالة على املنطق���ة الأمنية لآخر عنوان 

معلوم له قبل فراره خارج البالد.
ال�سلط���ات  اأن  الق�سي���ة  اأوراق  يف  وج���اء 
الأمنية كانت قد تلقت بالغا من وزارة الرتبية 
والتعلي���م، مف���اده اأن املته���م كان قد تقدم 
ب�سه���ادة ماج�ست���ري تخ�س����ض اإدارة تربوية، 

و�سه���ادة �س���ادرة من كلي���ة التج���ارة لإحدى 
اجلامع���ات العربي���ة، واأن بها اأخت���ام ت�سديق 
وزارة م���ن اخلارجية بالدول���ة املانحة للموؤهل 
وكذلك من �سفارة مملكة البحرين بذلك البلد، 
اإل اأنه مت اكت�ساف اأن ال�سهادة مزورة والتاأكد 

من اأن الأختام املمهورة بها غري �سحيحة.
وباإج���راء ال�رشطة لتحرياته ح���ول املتهم، 
تبن اأن���ه متكن من الف���رار اإلى خ���ارج البالد 

مبج���رد اكت�س���اف واقع���ة التزوير من 
جانب الوزارة.

دب���ي - العربية.ن���ت: وافق���ت الكويت على 
تر�سيح اإي���ران ل�سفريها اجلدي���د يف البالد، خلفاً 
لل�سفري علي ر�سا عنايتي، اإل اأنها اأو�سحت م�ساء 
اخلمي����ض اأنها ل���ن تعن �سفرياً له���ا يف طهران، 
قبل اأن تغري اإيران نهجها و�سيا�ستها املتبعة يف 

املنطق���ة. واأو�سح م�ساعد وزير اخلارجية ل�سوؤون 
اآ�سيا، ال�سفري علي ال�سعيد، رداً على �سوؤال ب�ساأن 
ع���ودة ال�سف���ري الكويتي، جمدي الظف���ريي، اإلى 

طهران، اأن “الو�سع �سيظل كما هو عليه 
اإلى اأن تغري اإيران من نهجها”.

عوا�س���م - العربية.ن���ت ووكالت: اأوقف���ت 
ال�رشط���ة الحتادي���ة يف الربازي���ل هارب���ا متهم���ا 
بالنتم���اء اإل���ى ميلي�سي���ات ح���زب اهلل اللبن���اين 

وبكونه ممول رئي�سا لالإرهاب.
وقال���ت ال�رشطة يف بي���ان اإنها اأوقف���ت اأ�سد 

اأحمد بركات واحتجزته يف مدينة فوز دو اإيغوا�سو 
احلدودية اأم�ض اجلمعة.

ي�س���ار اإلى اأن بركات مطلوب لدى ال�سلطات 
يف باراغواي اأي�س���ا على خلفية اتهامات 

7بالتمثيل الزائف.
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•  زورق اإيراين يطلق �ساروخاً خالل مناورة ع�سكرية بالقرب من م�سيق هرمز )اأر�سيفية(	

احلرب التجارية بني وا�صنطن وبكني 
حتتدم

بدء تو�صعة املنافذ املوؤدية اإلى مبنى املطار 
اجلديد

املنامـــــــة واملحــــرق يتاأهبــــان 
لـ “�صوبر ال�صلة”
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

علي الفردان

را�شد الغائب

وزير اخلارجية: تعزيز التعاون مع االأمم املتحدة

مبنى جديد ل�سركة “وقود الطائرات”

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأك���د وزير 
اخلارجية ال�سي���خ خالد بن اأحمد بن حممد اآل 
خليفة حر�ض مملكة البحرين على امل�ساركة 
العام���ة  اجلمعي���ة  اجتماع���ات  يف  الفعال���ة 
لالأم���م املتحدة، انطالقا م���ن �سيا�سة مملكة 
البحري���ن الرا�سخ���ة بالنفت���اح عل���ى العامل، 
وتعزي���ز خمتل���ف اأوج���ه التع���اون م���ع الأمم 
املتح���دة، وامل�ساركة يف كل اجلهود الرامية 
للتو�س���ل لع���امل اأك���ر ا�ستق���راًرا وازدهاًرا 
عل���ى كل امل�ستوي���ات الأمني���ة وال�سيا�سية 

والقت�سادية.
وكان وزي���ر اخلارجي���ة قد غ���ادر مملكة 

البحري���ن متوجًه���ا اإل���ى نيوي���ورك يرافق���ه 
عدد م���ن كبار امل�سوؤولن ب���وزارة اخلارجية 
وموؤ�س�س���ات الدول���ة؛ للم�سارك���ة يف اأعم���ال 
الدورة الثالث���ة وال�سبع���ن للجمعية العامة 
لالأمم املتحدة الت���ي �ستفتتح اأعمالها حتت 
عن���وان: “كيف جنع���ل الأمم املتح���دة ذات 
ج���دوى لل�سعوب كاف���ة: القي���ادة العاملية، 
وتقا�س���م امل�سوؤوليات؛ م���ن اأجل جمتمعات 
م�سامل���ة ومن�سف���ة وم�ستدام���ة”، وتتن���اول 
اأه���م الق�سايا وامل�ستج���دات التي ت�سهدها 

الدولية، وتلقي بتداعياتها  ال�ساحة 
2وتاأثرياتها على جميع دول العامل.

10

:2018 برملان  مبقاعد  ال�صيا�صية  التنظيمات  حظوظ  ا�صتطالع “$” عن 

هرب للخارج بعد افت�صاح اأمره... واملحكمة تبداأ بنظر الق�صية

عربي يتقدم لـ “الرتبية” ب�سهادة ماج�ستري مزورة ملعادلتها

4

حزبيون يدافعون... ورماديون يغازلون اجلمعيات... وم�ستقلون يطعنونها

عبا�س اإبراهيم
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وزير “الكهرباء” يتابع م�ستجدات التدقيق الداخلي

“ال�سمالية”: تلقي 597 مالحظة عرب “توا�سل” يف 8 اأ�سهر

ال�سعودية و�سعبها يف �سميم قلوب البحرينيني

بدء تو�سعة املنافذ املوؤدية اإلى مبنى املطار اجلديد

اليوم الوطني يحمل اأجمل الذكريات التاريخية... �شفري املنامة بالريا�س:

اأعمال التنفيذ ت�شتغرق 36 اأ�شبوعا وت�شمل ا�شتبدال الدوار باإ�شارات... “االأ�شغال”:

املنام���ة - بنا: قال �شف���ري مملكة البحرين لدى 
اململكة العربي���ة ال�شعودية ال�شيخ حمود بن عبداهلل 
اآل خليف���ة: “اإن اململك���ة بقي���ادة خ���ادم احلرم���ن 
ال�رشيف���ن امللك �شلمان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �شعود 
و�شعبها العزيز يف �شمي���م قلوب البحرينين جميعا 
قيادة وحكوم���ة و�شعبا”. واأ�ش���اد ال�شفري يف ت�رشيح 
لوكالة االأنب���اء ال�شعودية باالإجن���ازات التي حققتها 
اململكة العربية ال�شعودي���ة بقيادتها احلكيمة على 
خمتل���ف امل�شتويات املحلي���ة واخلليجي���ة والعربية 
واالإ�شالمي���ة والدولي���ة، مبين���ا اأن ما حتق���ق لها من 
منجزات تنموية الفتة ك�شبت اإعجاب واحرتام العامل.

وق���ال: اإن الي���وم الوطني للمملك���ة يحمل اإلينا 
اأجمل الذكريات التاريخية عن جهود امللك املوؤ�ش�س 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود )طيب اهلل ثراه( 
يف توحي���د الب���الد وتر�شيخ كيان الدول���ة ال�شعودية 
احلديث���ة التي قامت عل���ى العدل وامل�ش���اواة حتت 

راية التوحيد.
ورف���ع ال�شي���خ حم���ود ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة 
اأجم���ل الته���اين واأ�شمى التربيكات خل���ادم احلرمن 
ال�رشيف���ن امللك �شلمان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �شعود 
ولويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي االأمري حممد ب���ن �شلمان بن 
عبدالعزيز، واإلى اأبناء ال�شعب ال�شعودي الكرام بهذه 
املنا�شبة التي و�شفها باأنها “عزيزة على قلوب كل 

البحرينين”.
واأ�ش���اد مبواق���ف اململك���ة العربي���ة ال�شعودية 
النبيل���ة وامل�رشف���ة اإل���ى جان���ب مملك���ة البحري���ن يف 
خمتلف الظ���روف واالأحوال، موؤكدا اأن خادم احلرمن 
ال�رشيف���ن ي�شعى بكل جهده اإلى جم���ع كلمة العرب 
وينت����رش لق�شاياه���م ويحمل همومه���م ويعمل على 
اإيج���اد احللول املنا�شبة مل���ا يواجهونه من حتديات، 
مفي���دا اأن اململك���ة هي البي���ت الكبري ال���ذي يجمع 
كل الع���رب وامل�شلم���ن واملرتك���ز االأ�شا�شي لالأمن 
العرب���ي  واال�شتق���رار يف منطق���ة اخللي���ج والع���امل 
واالإ�شالمي والعامل كله. واأ�ش���اف ال�شفري اأن اجلميع 

ينظرون بعن االإعجاب والتقدير اإلى هذه االإجنازات 
الت���ي حققته���ا اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة على 
جمي���ع ال�شعد االقت�شادي���ة والتنموي���ة والتعليمية 
والثقافية والدينية واحل�شارية، وهي ت�شابق الزمن 
للو�ش���ول اإلى كل ما ي�شبو اإلي���ه ال�شعب ال�شعودي 

من رفعة وتقدم وازدهار.
ونوه مبا حتققه اململكة من جناح باهر يف تنظيم 
مو�ش���م احل���ج يف كل عام وم���ا توفره حلج���اج البيت 
احلرام من ت�شهي���الت ومعامل ح�شارية وا�شتعدادات 
ب�رشية وتنظيمية هائلة، م�شيدا باجلهود الكبرية التي 
تق���وم بها اململكة يف مكافحة االإرهاب والتطرف وما 

ي�شكالنه من حتديات لالأمة باأ�رشها وللعامل كله.
ون���وه ال�شي���خ حم���ود اآل خليف���ة، مب���ا ت�شه���ده 
العالق���ات التاريخية واالأخوية بن البلدين من تقدم 
وازدهار وتعزيز ومنو يف خمتلف املجاالت، وو�شفها 
عم���ق  عل���ى  املرتك���زة  االإ�شرتاتيجي���ة  بالعالق���ات 
اجلغرافي���ا والتاريخ امل�ش���رتك وامل�ش���رية الواحدة 

بف�شل توجيهات القيادتن احلكيمتن.
و�ش���األ �شفري مملكة البحرين ل���دى يف الريا�س 
اهلل تعال���ى اأن يدمي على اململكة العربية ال�شعودية 
�شقيقتن���ا الك���ربى نعمة االأم���ن واالأم���ان واالزدهار 
يف ظ���ل قيادته���ا احلكيم���ة، ويدمي عالق���ات املحبة 
واملودة والتعاون والتكامل بن البلدين وال�شعبن 

ال�شقيقن.

املنام���ة - وزارة االأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراين: اأعلنت الوكيل امل�شاعد للطرق 
ب���وزارة االأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمراين ه���دى فخرو الب���دء بتنفيذ اأعم���ال تو�شعة 
املنافذ املوؤدية اإلى �شارع املطار، اإذ ي�شتمل امل�رشوع 
عل���ى مرحلتن متتاليتن، و�شيتم افتتاحهما تزامنا 
مع مراحل االفتتاح التجريبي للمبنى اجلديد للمطار.

وقالت فخ���رو اإن اأعمال املرحلة االأولى تت�شمن 
تو�شع���ة طري���ق رق���م 2403 الواقع مبح���اذاة مبنى 
املطار وحتويله اإلى اجت���اه واحد من الغرب وال�رشق، 
وربطه باجل�رش العلوي املو�شل اإلى قاعة امل�شافر ين، 
اإ�شاف���ة اإلى تو�شعة الطري���ق 2403 اإلى 3 م�شارات 
وتخ�شي����س م�ش���ار لل���دوران العك�ش���ي وم�شاري���ن 
لالجت���اه نحو االإ�شارة ال�شوئي���ة لتقاطع �شارع عراد، 
م�شيف���ة اأن امل����رشوع �شي�شتمل على توف���ري االنارة 
واأر�شفة للم�شاة ومواقف للطوارئ الى جانب اأعمال 
الت�شجري والتجميل، وتبل���غ تكلفة هذه املرحلة 2.4 
مليون دينار، وت�شتغرق مدة العمل فيها 22 اأ�شبوعا، 
فيما �شتت�شمن اأعمال املرحلة الثانية ا�شتبدال دوار 
املطار باإ�شارات �شوئية مع ا�شتكمال تو�شعة طريق 
رق���م 2403، و�شت�شتغ���رق اأعمال التنفي���ذ نحو 36 

اأ�شبوع���ا، وتبل���غ تكلفتها 3.04 ملي���ون دينار. علما 
ب���اأن املرحلتن يتم تنفيذهما �شمن برنامج التنمية 

اخلليجي.
وتاأتي املرحلتان كجزء من م�رشوع متكامل يحمل 

روؤية �شاملة ملعاجلة �شبكة الطرق املحيطة باملطار؛ 
لرف���ع كفاءتها وخل���ق حركة ح���رة وان�شيابية اأف�شل 
مت�شي���ا م���ع التطوي���ر والتو�شع���ة القائم���ة يف مطار 

البحرين الدويل.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل وزي���ر �شوؤون 
الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�شن م���ريزا مبكتبه 
 Ernst & ب�رشك���ة  امل�شوؤول���ن  م���ن  ع���ددا 
Young للتدقي���ق الداخلي يتقدمهم مدير 
�شليم���ان  بال�رشك���ة  اال�شت�شاري���ة  اخلدم���ات 
اآخ���ر  ع���ن  عر�ش���ا  قدم���وا  الذي���ن  عج���اوي، 
م�شتجدات اأعمال الرقابة والتدقيق الداخلي 
على قطاع الكهرباء وامل���اء للفرتة املا�شية 
واآلي���ات تعزي���ز الرقابة الداخلي���ة مبا ي�شمل 

احلوكمة املوؤ�ش�شية.
 Ernst & واأ�ش���اد م���ريزا بجهود �رشك���ة

Young وخربته���ا العريق���ة فيم���ا تقوم به 
م���ن خدمات يف جم���ال التدقي���ق الداخلي مبا 
ي�شم���ن �ش���ري العمل ب�ش���كل �شحي���ح اإداريا 
ومالي���ا، واأعط���ى توجيهاته لتنفي���ذ عدد من 

التو�شيات خالل املرحلة املقبلة.
من جانبهم، عربرّ امل�شوؤولون بال�رشكة عن 
خال�س �شكرهم للوزي���ر على دعمه ومتابعته 
امل�شتم���رة، اآخذين يف االعتبار توجيهاته لكل 
ما م���ن �شاأنه تطوي���ر جوانب اأعم���ال الرقابة 
الداخلية. ح�رش اللقاء رئي�س التدقيق الداخلي 
بهيئة الكهرباء واملاء فوؤاد عبداجلليل زينل.

البدي���ع - بلدية ال�شمالي���ة: قالت مدير 
عام بلدية املنطقة ال�شمالية ملياء الف�شالة، 
اإن البلدي���ة ت�شتثم���ر مالحظ���ات ومقرتحات 
املواطنن واملقيمن ب�شكل م�شتمر وتقوم 
بتحويله���ا اإلى مبادرات عملي���ة لزيادة جودة 
اخلدم���ات البلدي���ة، مب���ا يحوز عل���ى ر�شاهم 
ويتواف���ق م���ع االأنظم���ة والقوان���ن البلدية، 
واأ�شارت اإلى تلقي 597 مالحظة ومقرتح منذ 
يناي���ر اإلى نهاية اأغ�شط�س 2018 عرب النظام 

الوطني للمقرتحات وال�شكاوى “توا�شل”.
واأ�شافت اأن “بلدي���ة املنطقة ال�شمالية 
تويل اهتماًما كبرًيا بالتوا�شل مع املواطنن 
مالحظاته���م  عل���ى  للح�ش���ول  واملقيم���ن 
ومقرتحاته���م باأ�شهل الط���رق، واأو�شحت اأن 
برنام���ج توا�شل بات من اأه���م القنوات التي 
���ن املواطن���ن م���ن اإر�ش���ال مقرتحاتهم  متِكرّ
اجله���ات  يف  للم�شوؤول���ن  ومالحظاته���م 

احلكومية بكل �شفافية”.
واأو�شحت الف�شالة “اأن بلدية ال�شمالية 
ويف �شبي���ل تعزي���ز التوا�شل م���ع املواطنن 
اأطلق���ت مبادرة “يوم العميل” بهدف متكن 
كاف���ة املواطن���ن واملراجع���ن م���ن اإي�شال 
مقرتحاته���م ومالحظاتهم اإلى امل�شئولن يف 
البلدية مبا�رشة، وذلك يف يوم االأربعاء من كل 

اأ�شبوع”.
املالحظ���ات  كاف���ة  اأن  وذك���رت 
واملقرتحات ال���واردة م���ن الربنامج الوطني 

لل�ش���كاوى واملقرتح���ات خ���الل الف���رتة ق���د 
رفع���ت جميعها يف نف�س الي���وم اإلى االأق�شام 

املعنية لدرا�شتها والرد عليها.
واأف���ادت اأن غالبي���ة املالحظ���ات رفعت 
اإل���ى ق�شم الرقابة والتفتي�س ب� 199 مالحظة 
ومقرتًح���ا، فيم���ا كان ن�شيب ق�ش���م النظافة 
نح���و 167 مالحظ���ة، و55 رفع���ت اإل���ى ق�شم 
املتنزهات واحلدائ���ق و 19 لق�شم تراخي�س 
اخلدم���ات و10 لق�شم تراخي�س البناء، واأخرًيا 

9 مالحظات رفعت اإلى ق�شم االإيراد”.
واأكدت التزام البلدية يف الرد على كافة 
املالحظات يف اإطار الف���رتة الزمنية املحددة 
يف النظ���ام، واأو�شحت اأن البلدية ت�شعى للرد 
على جميع ال�شكاوى واملالحظات باأ�رشع وقت 

ممكن.
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دعم اجلهود الرامية للتو�سل لعامل اأكرث ا�ستقراًرا
اجتماعات االأمم املتحدة فر�شة لتكثيف التعاون الدويل... وزير اخلارجية:

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأك���د وزي���ر 
اخلارجية ال�شيخ خال���د بن اأحمد بن حممد اآل 
خليفة حر�س مملكة البحرين على امل�شاركة 
العام���ة  اجلمعي���ة  اجتماع���ات  يف  الفعال���ة 
لالأم���م املتحدة، انطالقا م���ن �شيا�شة مملكة 
البحري���ن الرا�شخ���ة باالنفت���اح عل���ى العامل، 
وتعزي���ز خمتل���ف اأوج���ه التع���اون م���ع االأمم 
املتحدة، وامل�شارك���ة يف كل اجلهود الرامية 
للتو�ش���ل لع���امل اأك���ر ا�شتق���راًرا وازدهاًرا 
عل���ى كل امل�شتوي���ات االأمني���ة وال�شيا�شية 

واالقت�شادية.
وكان وزي���ر اخلارجي���ة قد غ���ادر مملكة 
نيوي���ورك  اإل���ى مدين���ة  البحري���ن متوجًه���ا 
بالوالي���ات املتحدة االأمريكي���ة يرافقه عدد 
اخلارجي���ة  ب���وزارة  امل�شوؤول���ن  كب���ار  م���ن 
وموؤ�ش�ش���ات الدول���ة؛ للم�شارك���ة يف اأعم���ال 
ال���دورة الثالث���ة وال�شبع���ن للجمعية العامة 
لالأمم املتحدة الت���ي �شتفتتح اأعمالها حتت 

عن���وان: كي���ف جنع���ل االأم���م املتح���دة ذات 
ج���دوى لل�شعوب كاف���ة: القي���ادة العاملية، 
وتقا�ش���م امل�شوؤوليات؛ م���ن اأجل جمتمعات 
م�شاملة ومن�شفة وم�شتدامة”، وتتناول اأهم 
الق�شايا وامل�شتجدات التي ت�شهدها ال�شاحة 
الدولية، وتلقى بتداعياتها وتاأثرياتها على 

جميع دول العامل.
واأ�ش���اف وزير اخلارجي���ة اأن االجتماعات 
ت�ش���كل فر�شة مهم���ة؛ لبحث �شب���ل تكثيف 
التع���اون الدويل مبا ميكن م���ن و�شع حلول 
ومعاجل���ات م�شتدامة لالأزم���ات وامل�شكالت 
التي تواجه املجتمع الدويل والتو�شل لروؤى 
بن���اءة داعم���ة جله���ود التنمي���ة امل�شتدام���ة 
واإر�ش���اء االأم���ن وال�شلم الدولي���ن؛ حتقيًقا 
الأهداف االأمم املتح���دة وا�شتجابة لتطلعات 

ال�شعوب.
و�شيق���وم وزي���ر اخلارجية باإلق���اء كلمة 
مملك���ة البحرين يف الدورة الثالثة وال�شبعن 

كم���ا  املتح���دة،  لالأم���م  العام���ة  للجمعي���ة 
�شيعق���د اجتماعات ولقاءات م���ع العديد من 
م�شوؤويل الدول ال�شقيق���ة وال�شديقة وكبار 
امل�شوؤول���ن باالأم���م املتح���دة، و�شي�ش���ارك 

يف العدي���د من الفعالي���ات رفيعة امل�شتوى 
وذل���ك عل���ى هام����س اجتماع���ات اجلمعي���ة 
العام���ة لالأم���م املتح���دة، ويف اإط���ار م�شاعي 
مملك���ة البحري���ن لتوطيد عالقاته���ا وتعزيز 
تعاونه���ا مع خمتل���ف دول الع���امل، ومن اأهم 
ه���ذه الفعالي���ات: احل���دث رفي���ع امل�شتوى 
ح���ول الدعوة العاملية للعم���ل ب�شاأن م�شكلة 
املخ���درات العاملي���ة، قمة نيل�ش���ون منديال 
لل�ش���الم، االجتم���اع رفيع امل�شت���وى لتمويل 
خط���ة التنمي���ة امل�شتدام���ة 2030، االجتماع 
رفيع امل�شتوى حول مفهوم العمل؛ من اأجل 
حف���ظ ال�ش���الم، واجتماع جمل����س االأمن حول 

مكافحة انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل.
وعرب وزير اخلارجي���ة عن اأمنياته للدورة 
الثالث���ة وال�شبع���ن للجمعي���ة العام���ة لالأمم 
املتحدة بالتوفيق والنجاح يف اخلروج بنتائج 
تع���ود باخل���ري والنفع على املجتم���ع الدويل 

باأكمله.

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
تهنئة اإل���ى رئي�ش���ة جمهوري���ة مالطا ماري 
لوي����س كول���ريو؛ مبنا�شبة ذك���رى ا�شتقالل 
بالدها، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب تهانيه 
ومتنيات���ه له���ا به���ذه املنا�شب���ة الوطني���ة. 
وبعث جاللة املل���ك برقية تهنئة اإلى رئي�س 
جمهورية مايل اإبراهيم اأبوبكر كيتا، مبنا�شبة 
ذكرى ا�شتقالل بالده اأعرب جاللته فيها عن 
اأطي���ب تهانيه ومتنياته له به���ذه املنا�شبة 
الوطني���ة. كم���ا بع���ث جالل���ة املل���ك برقية 
تهنئة اإلى حاك���م عام بليز كولفيل نوربرت 
يونغ؛ مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده، اأعرب 
جاللته فيها عن اأطي���ب تهانيه ومتنياته له 
بهذه املنا�شبة الوطنية. وبعث جاللة امللك 
برقي���ة تهنئة اإلى رئي����س جمهورية اأرمينيا 
اآرمن �رشكي�شي���ان؛ مبنا�شبة العيد الوطني 
لبالده، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب تهانيه 

ومتنياته له بهذه املنا�شبة الوطنية.

جاللة امللك يهنئ مالطا 
ومايل وبليز واأرمينيا

• وزير اخلارجية	

• ال�شيخ حمود بن عبداهلل	

•  ملياء الف�شالة	
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حكمة العاهل قادت البحرين اإلى حتقيق املنجزات الدميقراطية

اإتاحة فر�ص عادلة للمراأة ال�ستدامة النمو وا�ستقرار املجتمعات

التن�شيق مع اأذربيجان يف حماربة الإرهاب وعدم التدخل ب�شوؤون الدول... رئي�س “النواب”:

يف كلمة مملكة البحرين اأمام امل�شاركني يف املنتدى الأورا�شي برو�شيا... الأن�شاري:

الق�شيبي���ة - جمل�س النواب: اأكد رئي�س جمل�س 
الن���واب اأحم���د امُلا اأن حكم���ة عاهل الب���اد �شاحب 
اجلال���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، قادت 
مملك���ة البحري���ن اإلى حتقيق العديد م���ن املنجزات، 
واملكت�شبات الدميقراطي���ة، التي اأ�شهمت يف تعزيز 
م�ش���رة العم���ل الوطني من���ذ انطاقها م���ع تد�شني 

امل�رشوع الإ�شاحي ال�شامل جلالة امللك.
واأ�ش���ار اإلى اأن روؤي���ة جالته ال�شدي���دة �شتنقل 
مملكة البحرين اإلى ف�ش���ل جديد من م�شرة التطور 
الدميقراط���ي، اأر�شى قواعدها ميثاق العمل الوطني 
ود�شنها امل����رشوع الإ�شاحي، م�شرا اإلى اأن 16 عاما 
من العم���ل النيابي ت�شكل مك�شب���ا ور�شيدا مهما يف 
تطوير املمار�ش���ة الدميقراطية، وتعزي���ز امل�شاركة 

ال�شعبية يف مملكة البحرين.
ج���اء ذلك ل���دى ح�ش���وره الحتفال ال���ذي اأقامه 
الربمل���ان الأذربيجاين مبنا�شبة م���رور 100 عام على 
تاأ�شي�شه يف العا�شم���ة باكو، برعاية رئي�س جمهورية 
اأذربيج���ان الدميقراطي���ة ال�شديقة اإله���ام علييف، 
يرافقه رئي����س جلنة ال�شوؤون املالي���ة والقت�شادية 
عبدالرحم���ن بوعل���ي، ورئي����س جلنة حق���وق الإن�شان 
عبدالرحم���ن بوجميد. وقد نقل رئي�س جمل�س النواب 
اإل���ى الرئي����س الأذربيج���اين حتي���ات جال���ة املل���ك، 
ومتنيات���ه الطيب���ة جلمهوري���ة اأذربيج���ان و�شعبه���ا 

ال�شديق باملزيد من التطور والزدهار.
كم���ا اأعرب يف كلم���ة األقاها خ���ال الحتفال عن 
حر����س القيادة الر�شي���دة و�شعب مملك���ة البحرين، 
على تنمية وتطوير وتوطي���د العاقات مع جمهورية 
اأذربيج���ان ال�شديقة، متطلعا اإل���ى تكثيف الزيارات 
املتبادلة على “م�شتوى الربملان”، وتبادل اخلربات 
الت�رشيعي���ة والرقابية، بني املوؤ�ش�شات الربملانية يف 

البلدين ال�شديقني.
وا�شتذك���ر يف كلمته دور الربمل���ان الأذربيجاين 
يف تاأ�شي����س الأعراف الربملاني���ة يف الباد، واحلفاظ 

عل���ى القي���م الإن�شانية، والتي مت البن���اء عليها فيما 
بعد، مم���ا اأدى اإلى حتول الربمل���ان الأذربيجاين اإلى 
�شلط���ة ت�رشيعية، مهنية قوية، ت�شاهم يف بناء الدولة 
احلديثة، وحتافظ على م�شالح ال�شعب، وتعمل على 

تنمية وازدهار الباد.
واأو�ش���ح اأنه م���ن ح�شن الطال���ع، اأن يتزامن هذا 
الحتف���ال يف جمهورية اأذربيجان، م���ع احتفال العامل 
بالي���وم الدويل للدميقراطي���ة، ليوؤكد اأن اجلمهورية 
ومب���ادئ  قي���م  تعزي���ز  عل���ى  حري�ش���ة  ال�شديق���ة 

الدميقراطية؛ لتحقيق تطلعات �شعبها الكرمي.
وبني اأن مملك���ة البحرين كذل���ك ت�شتعد اليوم 
خلو����س النتخاب���ات الربملاني���ة والبلدي���ة، يف ظ���ل 
امل����رشوع الإ�شاح���ي لقائد الب���اد �شاح���ب اجلالة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، لت�شتكمل م�شرتها 
الدميقراطي���ة وم�رشوعه���ا احل�ش���اري العري���ق الذي 
اأ�ش�س مملك���ًة توؤم���ُن بالت�شامح الدين���ي والتعاي�س 
ال�شلم���ي ب���ني الأم���م املختلف���ة ب�شت���ى دياناته���ا 
وثقافاته���ا ومذاهبه���ا وطوائفه���ا، وه���ذا ه���و ذات 
النه���ج والفكر احل�ش���اري الذي تتمتع ب���ه جمهورية 

اأذربيجان ال�شديقة.
واأك���د رئي����س جمل����س الن���واب حر����س مملك���ة 

البحري���ن عل���ى تنمي���ة وتطوي���ر العاق���ات الثنائية 
اأذربيج���ان، يف جمي���ع  وامل�شرتك���ة، م���ع جمهوري���ة 
املج���الت ال�شيا�شي���ة والقت�شادي���ة والجتماعي���ة، 
ول�شيم���ا الربملانية منه���ا، كما اأ�شار اإل���ى اأن اإحدى 
املوؤ�رشات الإيجابية على �شبيل املثال ل احل�رش، وهو 
زي���ادة عدد ال�شياح البحرينيني يف ال�شنوات الأخرة، 
اإل���ى جمهوري���ة اأذربيجان، وهو م���ا اأدى اإلى تد�شني 
خط ط���ران مبا�رش ب���ني البلدي���ن ال�شديقني، وكل 
ذل���ك ي�شر، مبا ل يدع جمال لل�ش���ك اإلى قوة ومتانة 
العاقات البحرينية الأذربيجانية، والتطلع ملزيد من 

التعاون والعاقات الوثيقة وامل�شالح امل�شرتكة.
كما نوه باهتمام البلدين ال�شديقني وحر�شهما 
عل���ى تعزيز احل���وار ال�شيا�شي يف الق�شاي���ا الدولية 
ول�شيم���ا  امل�ش���رتك،  الهتم���ام  ذات  والإقليمي���ة 
التن�شي���ق يف املحاف���ل الدولي���ة، يف جم���ال حمارب���ة 
ال�ش���وؤون  يف  التدخ���ل  وع���دم  والتط���رف  الإره���اب 
الداخلي���ة لل���دول امل�شتقلة ذات ال�شي���ادة، وتنمية 
العاق���ات الثقافية والعلمي���ة، خ�شو�شا بني مراكز 
البحوث والدرا�ش���ات لديهما، مثمن���ا �شعي البلدين 
اإلى ����رشاكات اإ�شرتاتيجية، ت�شهم يف توطيد عاقات 

التعاون، واأطر التن�شيق املتبادل.

�شان���ت بطر�ش���ربغ - املجل����س الأعل���ى للمراأة: 
اأك���دت الأمني الع���ام للمجل����س الأعلى للم���راأة هالة 
الأن�ش���اري اأهمية بذل مزيد من اجلهود على م�شتوى 
العامل؛ من اأج���ل �شبط اإيقاع خط���ط التنمية ب�شورة 
قائمة على عدالة اإتاح���ة الفر�س اأمام املراأة والرجل 
على حد �شواء، ومبا ي�شاهم يف ا�شتدامة النمو والتنوع 

القت�شادي لأجل جمتمعات م�شتقرة ومزدهرة.
ويف كلم���ة ململكة البحري���ن يف اجلل�شة الرئي�شة 
للمنت���دى الن�شائ���ي “الأورا�ش���ي” الث���اين يف مدينة 
�شان���ت بطر�شب���ورغ يف رو�شي���ا الذي افتت���ح اأعماله 
الرئي�س الرو�شي فادمير بوتني �شددت الأن�شاري 
على ����رشورة اأن يك���ون العامل على اأهب���ة ال�شتعداد 
ملواجه���ة التحديات العلمي���ة والتكنولوجية الكبرة 
وال�رشيع���ة؛ للحف���اظ على ما حتق���ق، وذلك من خال 
و�شع املزي���د من التدابر التي �شتتي���ح للمراأة كما 
الرج���ل الو�شول العادل للم���وارد والفر�س، ولتبقى 
م�شاهم���ات امل���راأة عاما موؤث���را يف ا�شتم���رار نه�شة 

اأوطانها وا�شتقرار جمتمعاتها.
واأو�شح���ت الأن�ش���اري اأن جمتمعاتن���ا حقق���ت 
الكثر يف جمال تقدم املراأة رغم اختاف وتنوع هذه 
الإجن���ازات من جمتمع لآخر، كما متكّن���ا اإلى حد كبر 
من ن�رش ثقافة التوازن ب���ني اجلن�شني، لت�شبح قيمة 

جمتمعية تر�شم خريطة العمل الوطني يف بلداننا”.
ونوه���ت الأم���ني الع���ام باأهمية املنت���دى الذي 
ياأت���ي ليجدد الهتمام بالق�شاي���ا ذات الأولوية ذات 
العاق���ة مب�شارك���ة امل���راأة املتكافئ���ة يف التنمي���ة، 
موؤكدة به���ذا ال�شاأن دعم مملك���ة البحرين لتوجهات 
املنتدى يف توطيد وتطوي���ر التعاون بني القيادات 
الن�شائي���ة؛ م���ن اأج���ل معاجل���ة التحدي���ات العاجل���ة، 
وتعزيز جو الثقة والتفاه���م املتبادل؛ لتحقيق قيم 
اإن�شانية عاملية حتفظ احلقوق وحتمي احلريات ومبا 

يحرتم خ�شو�شية املجتمعات.
واأعربت عن تطلعه���ا؛ لأن يخرج املنتدى بروؤية 
وا�شحة حول طبيعة الأدوار املتوقعة يف عامل متجدد 
بالعل���وم واملع���ارف، وال�شتفادة من احل���وار البناء 
ل�شتثمار الإجنازات وجت���اوز التحديات، و�شول اإلى 
ما ين�ش���ده العامل من ا�شتقرار و�ش���ام لتنمية عادلة 

وم�شتدامة.

مواكبة أهداف التنمية المستدامة
على �شعيد مت�شل، اأكدت الأن�شاري يف كلمتها 
خ���ال املنت���دى حر�س مملك���ة البحرين عل���ى و�شع 
�شيا�ش���ات تنموية �شاملة تت�شق م���ع اأهداف التنمية 
امل�شتدام���ة 2030، كخارط���ة عم���ل عاملي���ة تاأخذ يف 
العتبار امل�شاركة العادلة للمراأة كعامل حا�شم وموؤثر 
يف ا�شتدام���ة التح���ولت املطلوب���ة نح���و امل�شتقبل، 
مبينة اأن اجلهود املوؤ�ش�شي���ة لتقدم املراأة انطلقت 
قبل نحو 15 عاما بتنفيذ خطة وطنية �شاملة اأ�شهمت 

يف النتقال بامل���راأة من مراحل التمك���ني التقليدية 
وك�شب احلقوق اإلى مرحلة التمتع باحلقوق الكاملة، 

وال�رشاكة املتكافئة يف البناء التنموي.

عرض مؤشرات تقدم المرأة البحرينية
وا�شتعر�شت الأن�شاري عددا من اأهم املوؤ�رشات 
النوعية والكمية التي تقي�س تقدم املراأة البحرينية، 
ومن بينه���ا ا�شتكمال منظومة الت�رشيعات والقوانني 
الداعمة ل�شتقرار املراأة والأ�رشة، كقانون الأ�رشة الذي 
يت�شمن اأحكاما جامعة، تكفل لاأ�رشة البحرينية كافة 
درج���ات التقا�شي و�شول ملحاك���م التمييز للف�شل 
يف الق�شايا الأ�رشية، وتد�ش���ني العديد من اخلدمات 
النوعية �شمن برامج ا�شتق���رار الأ�رشة، كاإن�شاء جممع 
متكام���ل ومنف�ش���ل ملحاكم الأ�رشة وب�ش���ورة تراعي 
اخل�شو�شي���ة العائلية لأفراد الأ����رشة، لي�شم مكاتب 
للتوفي���ق الأ����رشي، ول�شن���دوق النفق���ة وغ���ره من 
حماك���م التنفي���ذ. كم���ا مت تد�ش���ني قاع���دة بيانات 
وطنية لر�شد ح���الت العنف ال�رشي وم���ا ي�شمله من 
خدمات ت�شاعد اجله���ات املخت�شة على ر�شد وتتبع 

احلالت.
وتابع���ت الأمني العام للمجل�س الأعلى للمراأة يف 
ه���ذا ال�شياق بالق���ول اإن جتربة امل���راأة البحرينية يف 
جم���ال ريادة الأعمال تعد من النم���اذج الناجحة التي 
يحت���ذى بها على ال�شعيد الدويل، مما اأدى اإلى تبني 
جمموع���ة ال� 77 وال�شني يف الأم���م املتحدة لتو�شية 
تقدمت بها اململكة، لإ�شدار قرار اأممي من اجلمعية 
العام���ة لاأمم املتح���دة ب�شاأن التمك���ني القت�شادي 

للمراأة وال�شمولية املالية يف مار�س 2018.
و�ش���ددت عل���ى حر����س مملك���ة البحري���ن على 
تلبي���ة التزاماته���ا الدولي���ة، واملب���ادرة بالن�شمام 
للهيئات التنفيذية واللجان املتخ�ش�شة، والرتويج 
ملمار�شاتها الوطنية الناجحة، كجائزة الأمرة �شبيكة 
بنت اإبراهيم اآل خليفة؛ لتمكني املراأة يف موؤ�ش�شات 
القطاع���ني العام واخلا�س، الت���ي تبنتها هيئة الأمم 

املتحدة للم���راأة، م�شكورة، بعد تطبيقها وطنيا على 
مدى 10 �شنوات.

ولفت���ت الأن�ش���اري اإل���ى اأن مملك���ة البحري���ن 
ا�شتطاع����ت بح�ش����ب ع����دد م����ن امل�ش����ادر الدولية، 
اأن تغل����ق متاما الفج����وة بني اجلن�ش����ني يف موؤ�رشات 
اللتحاق بالتعليم، واأن تت�ش����در اأعلى القائمة على 
م�شت����وى دول ال�����رشق الأو�ش����ط و�شم����ال اإفريقيا يف 
حم����ور امل�شارك����ة القت�شادي����ة والفر�����س، كاإغاق 
الفجوة بني اجلن�شني يف الأجر يف الأعمال املتماثلة، 
وحت�شني موؤ�رش الدخل التقدي����ري، وموؤ�رش امل�رشعني 

وكبار امل�شوؤولني واملديرين.
ويف ال�شياق ذاته، اأ�شارت الأن�شاري يف كلمتها 
اإل����ى اأن مملكة البحرين، ومن خ����ال املجل�س الأعلى 
للم����راأة، انتهت موؤخرا من تطوي����ر النموذج الوطني 
لي�شب����ح نظام����ا �شام����ا حلوكم����ة تطبيق����ات تكافوؤ 
الفر�����س والت����وازن ب����ني اجلن�شني عل����ى امل�شتوى 
الوطن����ي، م�شرة اإلى اأنه من بني اأه����م اأدواته اإن�شاء 
مر�ش����د وطن����ي ملوؤ�����رشات الت����وازن ب����ني اجلن�شني 
كم�شتودع �شام����ل لكافة املوؤ�رشات الكمية والنوعية 
يف اإط����ار منظومة معرفية موح����دة ودائمة التحديث 
لقيا�س معدلت التناف�شية حمليا واإقليميا ودوليا، 
واإ�شدار تقري����ر وطني لقيا�س فاعلي����ة ال�شيا�شات 
ومب����ادرات التوازن ب����ني اجلن�ش����ني، ولقيا�س الأثر 
املتحق����ق عل����ى ال�شعي����د الوطن����ي يف جم����ال تقدم 

املراأة.
ومتث����ل الأن�شاري مملكة البحري����ن يف املنتدى 
ال����دويل جنب����ا اإلى جنب م����ع م�ش����اركات ميثلن اأكرث 
م����ن 100 دولة م����ن دول الع����امل، م����ن ال�شخ�شيات 
الب����ارزة عامليا يف جم����ال ق�شايا امل����راأة، من الن�شاء 
الربملاني����ات، واأع�شاء �شلط����ات تنفيذية، وممثلي 
منظم����ات دولي����ة، وم����ن الدوائ����ر و�ش����ط الأعم����ال، 
والأو�س����اط العلمي����ة، وممثل����ي منظم����ات املجتم����ع 
امل����دين، وق����ادة امل�شاري����ع اخلري����ة، وم�ش����اركات 
يتمتع����ن مب�شتوي����ات متثيلي����ة رفيع����ة امل�شت����وى 
تكرميا لن�شاطاتهم �شمن املجتمع الن�شائي الدويل.

• رئي�س جمل�س النواب يلقي كلمته اأمام احل�شور الدويل يف الربملان الأذربيجاين	

• الأمني العام للمجل�س الأعلى للمراأة تلقي كلمة مملكة البحرين باملنتدى الأورا�شي الثاين	

“ال�سورى”: البحرين مملكة ال�سالم

ور�سة خا�سة بت�سوير االأطعمة

الق�شيبية - جمل�س ال�شورى: اأعرب 
جمل�س ال�شورى عن عظيم فخره واعتزازه 
باملنج���زات الكبرة التي حققتها مملكة 
البحري���ن يف جمالت ال�ش���ام والتعاي�س 
الأدي���ان  خمتل���ف  ب���ني  والتق���ارب 
واملذاه���ب، بف�ش���ل ال���روؤى ال�شدي���دة، 
واملب���ادرات املتع���ددة الت���ي اأطلقه���ا 
عاهل الباد �شاح���ب اجلالة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة، وجعل���ت البحرين 
مملكة لل�ش���ام والأمن والأم���ان، ورائدة 
يف جت�شي���د القي���م الإن�شاني���ة، واملعاين 
ال�شامي���ة ملبادئ التعاي����س ال�شلمي.جاء 
ذلك يف بيان مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شام، 
ال���ذي ي�ش���ادف ي���وم احل���ادي والع�رشين من 
�شهر �شبتمرب من كل ع���ام، ويقام هذا العام 
حتت �شعار: “احلق يف ال�شام - 70 عاما منذ 

اإقرار الإعان العاملي حلقوق الإن�شان”. 
باخلط���ط  بيان���ه  يف  املجل����س  واأ�ش���اد 
والربام���ج الت���ي تنفذه���ا احلكوم���ة، برئا�شة 
رئي�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي الأمر 

خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة، الرامي���ة اإلى 
اإعاء مكان���ة مملكة البحري���ن اإقليميا ودوليا 
يف جم���الت ال�ش���ام والتعاي����س والتع���اون، 
والتاأكي���د عل���ى دع���م اململكة ل���كل اجلهود 
املبذولة؛ م���ن اأجل ن�رش ال�شام، وتوفر الأمن 
جلميع �شعوب ودول الع���امل، منّوها املجل�س 
بالهتم���ام الكبر، والدع���م امل�شتمر من لدن 
ويل العه���د نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 

الأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة.
البحري���ن  مملك���ة  اأن  املجل����س  واأك���د 
كان���ت و�شتظ���ل واح���ة لل�شام، وت���درك باأن 
ال�ش���ام ه���و النطاقة ل���كل عملي���ات النمو 
والتق���دم والنه�شة، والبو�شل���ة نحو الرتقاء 
باملجتمعات وال���دول، م�شًرا اإلى اأن امل�رشوع 
الإ�شاحي حل����رشة �شاحب اجلالة امللك، جاء 
مر�شخا لهذه الثوابت التي عرفت بها مملكة 
البحرين؛ لتحقيق النم���اء والزدهار، اعتماًدا 
على قي���م التعاي�س ال�شلم���ي والتقارب بني 

خمتلف الأديان واملذاهب.

نظمت هدى القط���ان وحمد املرباطي 
ور�ش���ة ت�شوي���ر الأطعم���ة مع عل���ي طالب 
م�ش���اء الأحد )16 �شبتم���رب 2018(، ور�شة 
عمل ع���ن كيفية ت�شوير الأطعمة يف مطعم 
“lezzet” يف اأبوق���وة بح�ش���ور عدد كبر 
من امل�شوري���ن الفوتوغرافيني من داخل 
اإلى  الور�شة  البحرين وخارجها.وانق�شم���ت 
ق�شمني، حيث بداأ طالب بالتعريف باأهمية 
توزي���ع  والأ�شا�شي���ات  ال�ش���ورة  تكوي���ن 
الإ�ش���اءة واأنواعها وزوايا الت�شوير واأفكار 
منوع���ة للت�شوي���ر، وحت���ّدث ع���ن خربات���ه 
وجتارب���ه ال�شابق���ة، ثم فتح ب���اب الأ�شئلة 
وال�شتف�ش���ارات والتفاع���ل م���ع احل�ش���ور 
وحازت عل���ى اإعج���اب اجلميع. اأم���ا الق�شم 

الثاين، فقد كان عمليا ملدة �شاعتني، ومت 
تطبي���ق كيفي���ة ت�شوير الأطعم���ة وتوزيع 
الإ�ش���اءة وط���رق واأفكار اإبداعي���ة لتكوين 

ال�شورة.
الت�شوي���ر  اإن  القط���ان  وقال���ت 
الفوتوغرايف من املج���الت الإبداعية الذي 
يحت���اج الكث���ر م���ن املعرف���ة واملمار�شة 
حت���ى تتقنه���ا، وتعترب الور����س والدورات 
ومعر�س ال�شور اخلط���وة الأولى بالتاأكيد 
يف �شق���ل موهبة امل�ش���ور، ولكن يجب اأن 
يكون الط���اع لا�شتف���ادة والتعرف على 
خمتلف اأنواع الت�شوير وتقنياته مع مراعاة 
اأن يك���ون ل���كل م�ش���ور اأ�شلوب���ه اخلا����س 

وابتكار �شور وتقنيات جديدة.

من ينجد هؤالء المصلين؟
ل يخفى عليكم حجم امل�شقة واملعاناة التي يتكبدها بع�س امل�شلني ب�شاة يوم 
اجلمع���ة، حيث ي�شطر الكثرون منهم لل�شاة يف ال�شوارع، وعلى الأر�شفة واملمرات، 
وبطق�س �شديد احلرارة؛ لعج���ز امل�شاجد عن ا�شتيعاب اأعدادهم ال�شخمة واملتزايدة.
وتكمن الإ�شكالية يف اإطالة بع�س الأئمة القراءة ب�شكل غر مربر، دون اأي مراعاة لهوؤلء 
امل�شل���ني، الذي���ن ي�شطلون بحرارة ال�شم����س امللتهبة، ومنهم املر�ش���ى بالأمرا�س 
املزمن���ة، ومنه���م الطاعنون بال�شن، ومنهم الأطفال ال�شغ���ار والذين يتهافتون على 

امل�شاجد ب�شعادة وحما�شة.
وكن���ت قد لحظت ا�شتمرار هذا الأمر ب�شهور ال�شيف، حيث تخطت درجة احلرارة 
يف بع�س الأحي���ان، اخلم�شني درجة مئوية، وهي درجة ل ي�شتهان بخطورتها، و�رشرها 

على امل�شلني.
وكما اأن الدولة قد �شنت يف الأعوام الأخرة قوانني �شارمة متنع ت�شغيل العمالة 

يف العراء خال �شاعات الذروة ب�شهور ال�شيف ال�شاخنة.
فاأدعو بدوري – للمرة الثاني���ة - وزارة العدل وال�شوؤون الإ�شامية والأوقاف لأن 

توجه لأئمة امل�شاجد بعدم الإطالة يف �شاة اجلمعة؛ مراعاة للم�شلني خارج امل�شجد.
واآم���ل اأي�ش���ا، اأن تتجه ال���وزارة لتو�شعة امل�شاجد احلالية م���ا اأمكن عرب ا�شتماك 
العق���ارات القريب���ة منها؛ حتقيقا له���ذه الغاية، ودعوة اأهل اخل���ر للم�شاعدة بذلك، 
وتظلي���ل املناطق املا�شقة بها، وتوفر امل���راوح واملكيفات، واإن اهلل ل ي�شيع اأجر 

من اأح�شن عما.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد



السبت 22 سبتمبر 2018 
12 محرم 1440
4local@albiladpress.comالعدد 3630

انتخابات

حزبيون يدافعون... ورماديون يغازلون اجلمعيات... وم�ستقلون يطعنونها
ا�ستطالع “$” عن حظوظ التنظيمات ال�سيا�سية مبقاعد برملان 2018 )1 - 2(:

مرت�سح���ن  جمموع���ة  نظ���ر  وجه���ات  تباين���ت 
ا�ستطلع���ت راأيهم “البالد” ب�س���اأن حظوظ اجلمعيات 

ال�سيا�سية بربملان 2018.
وانق�سم���ت الآراء احل���ادة ب���ن فريق���ن، الأول 
مرت�س���ح بقائمة جمعي���ة �سيا�سية، وي���رى اأن الأخرية 
ق���ادرة على تطوير امل�سه���د الربملاين عرب برناجمها 
ال�سيا�س���ي، وفريق اآخر م���ن املرت�سحن امل�ستقلن 
الذين كالوا النتقادات للجمعيات، وتوقعوا �سقوًطا 

ذريًعا ملرت�سحيها بال�ستحقاق املقبل.
ا بالوقوف  واعتنق بع�ض املرت�سحن راأياً رماديًّ
مب�ساف���ة م�سرتك���ة ب���ن اجلمعي���ات وامل�ستقل���ن، 
ا اأمام اجلي�ض  ومغازلة اجلمعيات ك�سًبا لودها انتخابيًّ
اجلرار من املرت�سحن امل�ستقلن مبختلف الدوائر. 

وعـي النـاخـب
قال مرت�سح الدائ���رة ال�سابعة مبحافظة املحرق 
)عراد( املحامي ح�سن اإ�سماعيل اإن حظوظ اجلمعيات 
ال�سيا�سي���ة يف النتخاب���ات النيابي���ة يرتب���ط ارتباًطا 
وثيًقا مبدى وعي الناخب واإداركه باأهمية وجود هذه 

اجلمعيات يف املجل�ض النيابي.
واأ�س���اف: اجلمعيات ال�سيا�سي���ة ح�سب قانونها 
تعمل بق�سد امل�سارك���ة يف احلياة ال�سيا�سية ب�سورة 
م�رشوع���ة  دميقراطي���ة  �سيا�سي���ة  بو�سائ���ل  علني���ة 
وت�سه���م يف حتقيق التق���دم ال�سيا�س���ي والجتماعي 
املوؤ�س�سات���ي  العم���ل  اأن  �س���ك  ول  والقت�س���ادي، 
ه���و اأف�س���ل من العمل الف���ردي امل�ستق���ل، اإذ متلك 
بال�سئ���ون  تتعل���ق  برام���ج  ال�سيا�سي���ة  اجلمعي���ات 
ململك���ة  والجتماعي���ة  والقت�سادي���ة  ال�سيا�سي���ة 
البحري���ن، ومتلك من الك���وادر املتخ�س�سة يف معظم 

املجالت التي يحتاجها جمل�ض النواب.
وراأى اأن وجود اجلمعي���ات ال�سيا�سية بالربملان 
�سي�سكل ق���وة له ونقلة نوعية يف الأداء النيابي، وهو 
م���ا لم�سته م���ن خالل املجال����ض الجتماعي���ة، غري اأن 
ذلك ل يعني النتقا�ض من حق املر�سح امل�ستقل يف 
الرت�س���ح الذي ميلك من الكفاءة والقدرة على الفهم 

واملمار�سة لخت�سا�سات جمل�ض النواب.

اهتــزاز الثقــة
اأك���د مرت�سح الدائ���رة 12 باملحافظ���ة ال�سمالية 
)املالكية وك���رزكان و�سهركان والل���وزي( املحامي 

م���راد احل�س���وين اأن حظ���وظ اجلمعي���ات ال�سيا�سي���ة 
بالربملان املقبل �سعيفة.

بالت�سوي���ت  الناخب���ون  يقب���ل  ل���ن  واأو�س���ح: 
لقوائمها وذلك لهتزاز الثقة بها يف ال�سارع.

ووا�سل: ح�سب اعتقادي فاإن حظوظها �سعيفة 
يف ه���ذه الدورة وذلك ب�سبب ارتفاع وعي ال�سارع باأن 
احلزبية لن تنفع اإل اأبناء احلزب اأو اجلمعية ولن تقف 
مع املواط���ن يف مطالب���ه. وراأى اأن الربملان �سيكون 
اأق���وى بامل�ستقلن، وتوقعاتي باأنه���م �سيكت�سحون 
اأغلب املقاعد اإن مل تكن جميعها، واهلل يوفق اجلميع.

نـائبـان فقـط
حظ���وظ  �سع���ف  داود  جم���ال  النائ���ب  توق���ع 
اجلمعيات ال�سيا�سية باملجل����ض اجلديد ولن تتجاوز 

نائبن على اغلب تقدير.
ا  واعت���رب اأن الكتل الربملانية �رشورية ومهمة جدًّ
وال ي�ضرتط وجودها �نت�ضاب �أع�ضائها جلمعية معينة 
ولكن املهم اأن يكون اأع�ساء الكتلة على م�ستوى من 
الوع���ي ال�سيا�س���ي واملعرفة والق���درة على ممار�سة 
ال���دور الرقاب���ي والعم���ل عل���ى ا�ستخ���دام الأدوات 
الرقابية مب���ا ي�سمن حتقيق اللتزام بالت�رشيعات مبا 

يحفظ احلقوق العامة. 

إخفـاق ذريـع
راأى مرت�سح الدائرة الأول���ى مبحافظة العا�سمة 
)احل���ورة والق�سيبي���ة( خال���د �سليبي���خ اإن احتمالية 
حظ���وظ اجلمعيات ال�سيا�سية بربملان 2018 �سئيلة 
وذلك لإخفاقهم الذري���ع وف�سلهم يف خدمة ما هو يف 
�سالح املواطن والوطن خ���الل الأعوام املا�سية منذ 
برملان 2002 مروًرا بربملان 2006 و2010 وو�سولً 

لربملان 2014.
وتابع: ل اأعتقد باأن الربملان يكون اأقوى بوجود 
الكت���ل النيابي���ة التابع���ة جلمعي���ات �سيا�سية، حيث 
اإن���ه ه���ذه التكتالت �ستنق���ل فكره���ا وطلباتها فيما 
يك���ون ب�ساحلها واإمياًنا منها بانه���ا �ستكون املثلى 

والأف�سل.
واعت���رب اأن املر�سح اأو الع�س���و امل�ستقل يكون 
مبقدرته العطاء اأكرث م���ن املنتمي جلمعية �سيا�سية 

وذلك لفر�ض قيودها عليه واحت�سابه ممثالً لها.

الملفـات الحسـاسـة
الأول���ى باملحافظ���ة  الدائ���رة  ولف���ت مرت�س���ح 

اجلنوبي���ة )مدينتا عي�س���ى وزايد( جمي���ل يو�سف اأن 
اأغلبي���ة امل�ستقلن املرت�سحن م���ن ال�سباب الذين 
يتبن���ون اأف���كاًرا وم�ساري���ع تخدم الوط���ن واملواطن 
وتدع���م القت�ساد وت�ساهم يف تخفي���ف وحل م�سكلة 
البطال���ة وال�سكن، وقوة الربمل���ان ل تكمن يف وجود 
كت���ل تابع���ة للجمعي���ات ال�سيا�سي���ة بقدر م���ا تكون 
القوة يف الن�سجام بن اأع�ساء املجل�ض اأو الكتل على 
الق�ساي���ا الوطني���ة وامللفات احل�سا�س���ة التي تخدم 
املواط���ن وت�ساهم يف دعم ق���وة القت�ساد والرتقاء 
بالبل���د واإيج���اد احلل���ول املنا�سب���ة لدع���م امللفات 

املهمة. 
واأ�س���اف: “عل���ى الناخ���ب اق���رتاع م���ن يثق به 

ويحقق طموحه”.

هـدايــا ورشــى
وانتقد مرت�سح الدائرة الأولى مبحافظة املحرق 
)الب�سيتن( عي�سى احل�س���ن توزيع بع�ض اجلمعيات 
ال�سيا�سي���ة والتابع���ة له���ا هداي���ا عل���ى الناخبن يف 
مقابل الت�سوي���ت ملرت�سحيها، وذل���ك ي�سكل خطًرا 
عل���ى الن�سيج الجتماعي، وتعت���رب هذه الهدايا ر�سى 

انتخابية.
وقال: “لو اأنهم اتبعوا �سحيح الدين القومي ملا 
تفرقوا اأحزاًبا ومل���ا كان الولء والرباء عندهم مرتبط 

باحلزبية البغي�سة وامل�سالح ال�سيقة”.
واأ�ساف: “لقد اآن الأوان للوقوف يف وجه احلزبية 
الت���ي دمرت ال�سع���وب والأوط���ان وت�سببت يف تراجع 
الأم���ة وت�ستت جه���د اأبنائه���ا، واآن الأوان لالأخذ على 
اأيد املتحزبن لأجل م�ساحلهم ال�سخ�سية فقط اإذ ل 
يهمهم غ���ري ذلك، فال وحدة وط���ن تهمهم ول وحدة 

عقيدة ومنهج ت�سغل بالهم”.

تكتيـك محتـرم
بن مرت�سح الدائرة الثانية باملحافظة اجلنوبية 
)مدين���ة عي�سى( حممد الزي���اين اأن حظوظ اجلمعيات 
ال�سيا�سي���ة قد تكون اأكرب واأك���رث بعد جتربة انتخاب 

امل�ستقلن.
وع���زا ذل���ك “ل�سهول���ة ا�ستغ���الل امل�ستقلن”، 
ومطالًبا الزياين اجلمعيات “الدخول بتكتيك وتقدمي 

املرت�سح املحرتم بدل ع�سو هنا اأو هناك”.
واأ�س���اف: “اأت�س���ّور اأن امل�ستق���ل ُي�ستَغ���ل من 
الوزارات اأو اجلمعيات ما مل يعمل على تاأ�سي�ض جتمع 
�أع�ضاء بت�ضكيل جديد �أو �النخر�ط مع هذ� �لت�ضكيل �أو 
ذاك ح�سب مقت�سيات املرحلة والوقت واملو�سوع”.

إحبـاط النـاس
بّينت مرت�سحة الدائرة الثانية مبحافظة املحرق 
)و�س���ط املحرق( هدى املحمود اأن امل�سكلة تكمن يف 
عدم ثقة الناخ���ب باأداء اجلمعيات ال�سيا�سية القائمة 
و�ضعور �لنا����ض باالإحباط، وهذ� ال ينفي جهود بع�ض 
النواب، ولكن يجب م�ساءل���ة اجلمعيات لأداء النواب 
املح�سوبن عليهم وع���دم القيام بهذا اأدى اإلى دفع 
الناخب���ن لعدم الرغب���ة يف اإعادة انتخ���اب اجلمعيات 

جمدًدا.
وقال���ت: اأعتقد اإن �سبب �سع���ف اأداء النواب يف 
الف�سول الت�رشيعية ال�سابقة كان لف�سلهم يف ت�سكيل 
كتل اأو حتالفات وازنة داخل املجل�ض، وحتًما فاإن اأداء 
املجل����ض �سيكون اأق���وى بوجود الكت���ل والتحالفات 
النيابي���ة، ب�سبب وج���ود موا�سيع كث���رية متخ�س�سة 

حتتاج خربة وعمل فريق.
واأردف���ت: “وج���ود الكتل ����رشورة لرف���ع كفاءة 
اأداء الن���واب يف املجل����ض لكن ذلك لي����ض ح�رشًا على 

اجلمعيات ال�سيا�سية فقط”.

را�سد الغائب

أداء سيــئ
مبحافظ���ة  ال�سابع���ة  الدائ���رة  مرت�س���ح  راأى 
العا�سم���ة )توبلي وجدعلي وج���رداب( عبدالعزيز 
مراد اأن حظوظ اجلمعيات ال�سيا�سية بالنتخابات 
ا”، واأف�س���ل م���ن  النيابي���ة �ستك���ون “جي���دة ج���دًّ

انتخابات 2014، التي هيمن عليها امل�ستقلون.
وع���زا ذل���ك اإلى “�سع���ف بع����ض املر�سحن 
يف  للم�ستقل���ن  ال�سي���ئ  والأداء  امل�ستقل���ن، 

املجل�ض احلايل”.
ا عندما يت�سكل  واأردف: الربمل���ان ي�سبح قويًّ

م���ن اجلميع اأي اجلمعيات ال�سيا�سية وامل�ستقلن لأنه �سيكون ممثالً لل�سعب مبختلف 
فئاته.

أفضـل وأقـوى 
حتّدث مرت�س���ح الدائرة ال�سابع���ة باملحافظة 
ال�سمالية )بوري ودم�ست���ان واجلنبية( منري �رشور 
ع���ن اأن احلظوظ املتوقعة للجمعي���ات ال�سيا�سية 
لالنتخاب���ات القادم���ة مفتوح���ة و�سعب���ة يف نف�ض 
الوق���ت، ب�سب���ب اندفاع اأع���داد م���ن امل�ستقلن 
الأكفاء للم�ساركة للو�سول لقبة الربملان من اأجل 

التغيري وحت�سن �سورة الربملان القادم.
وتابع: قد تلجاأ بع�ض اجلمعيات ال�سيا�سة اإلى 
دعم بع�ض ال�سباب اأو اأ�سحاب اخلربة امل�ستقلن 

ليمثلونهم يف النتخابات القادمة.
وق���ال: ت�سكي���ل الكتل التابع���ة للجمعي���ات ال�سيا�سية قد يكون جي���ًدا يف بع�ض 
املواقف ولكن اأحيانا وب�سبب التوجهات املختلفة بن اجلمعيات قد ل يحدث توافق 

على بع�ض امل�سالح واملوا�سيع الوطنية املهمة.
وراأى اأن تكت���ل امل�ستقلن حتت قبة الربملان مع بع�سهم البع�ض اأف�سل واأقوى 
عمليًّا لأنه �سيكون بدوافع وطنية م�سرتكة حول موا�سيع معينة وفيها م�سالح وفوائد 

موحدة لل�سعب.

مفـاوض شـرس
وتوقع���ت مرت�سحة الدائ���رة الأولى مبحافظة 
اأن حتظ���ى اجلمعي���ات  اأم���رية احل�س���ن  املح���رق 
ال�سيا�سي���ة بع���دد م���ن املقاعد، ومتثي���ل نيابي 
وبل���دي حم���دود يف الدوائر التي له���ا وجود فيها 
خا�سة اأن اجلمعيات ال�سيا�سية الأ�سل اأو الدينية 
ال�سيا�سي���ة  التوازن���ات  دوًرا يف  تلع���ب  املن�س���اأ 
باملوافق���ة اأو رف����ض اأي قرار �سيا�س���ي لذا فان 

تواجدها �رشوري.
ولفتت اإلى اأن “قوة الربملان تكون نابعة من 
ممث���ل ال�سعب الذي ميلك قراره وي�ستطيع اأن يفاو�ض احلكومة ب�رشا�سة طاملا تتوفر 
له املقومات وال�سعبية، واأي م���ن حتققت له هذه املقومات �سيحقق املعادلة ب�رشف 

النظر عن انتمائه ال�سيا�سي”.

• عبدالعزيز مراد	

• ح�سن اإ�سماعيل	

• جميل يو�سف	

• مراد احل�سوين	

• خالد �سليبيخ	

• هدى املحمود	

• �سالح احل�سن	

• جمال داود	

• حممد الزياين	

• منري �رشور	

• اأمرية احل�سن	

م���راد: حظوظ اجلمعي���ات اأف�سل بالربمل���ان اجلديد
�س������رور: ق����د تلج����اأ جمعي����ات ل�دع�����م م�ستقلي���ن

اإ�سماعيل: اجلمعيات حتقق التقدم ال�سيا�سي والقت�سادي

الزياين: حظوظ اجلمعيات اأكرب هذه املرة

احل�سن: جمعيات توزع هدايا ور�سى على الناخبن

�سليبيخ: اجلمعيات اأخفقت بخدمة النا�ض منذ 2002

احل�سوين: ثقة ال�سارع مهتزة باجلمعيات وامل�ستقلون �سيكت�سحون

املحمود: الناخب ل يثق باأداء اجلمعيات وحمبط منها

اأمرية: وجود اجلمعيات ����رشوري للتوازنات ال�سيا�سية

يو�سف: قوة الربملان لي�ست بكتل اجلمعيات فقط

داود: نائبان فقط �سيفوزان من قوائم اجلمعيات
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بع�ض �أع�ضاء برملان 2014 “غري �أكفاء”
ر�سدت عمله ولدّي اإملام باإجنازاته واإخفاقاته... مرت�سح “الب�سيتني” الكوهجي لـ “$”:

قـــال املر�سح النيابي املحتمـــل عن الدائرة 
الأولـــى )الب�سيتني وال�سايـــة( مبحافظة املحرق 
حمد الكوهجي لـ “البـــاد” اإن برناجمه النتخابي 
�سيكـــون مام�ساً لكافـــة احتياجـــات املواطنني 
الفعلية يف خمتلف املحالت، كما اأنه �سي�سهم يف 

و�سع حلول مللفي الت�سخم والبطالة.
ولفـــت اإلى اأنه �سي�سعى نحو تنفيذ مزيد من 
م�ساريع البنيـــة التحتية والإ�ســـكان، اإ�سافة اإلى 
حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني يف 
القطاعني العـــام اأو اخلا�ص، مبا يحفظ للمواطن 

حقه يف عدم ا�ستنزاف اأمواله ب�سكل �سيئ.
واأ�سار اإلـــى اأنه �سي�سع ن�ســـب عينيه خدمة 
اأهـــايل الدائـــرة بالدرجـــة الأولـــى، واأن عملـــه يف 
املجل�ص لن يكـــون اإل مكما لاأعمال التي ت�رشف 
بهـــا يف خدمـــة اأهايل الدائـــرة منذ اأكـــر من اأربع 
�سنوات م�ست، من خال تلبية احتياجات الأهايل 
وتلم�ص همومهـــم وم�ساكلهم وال�سعي حللها مع 

اجلهات ذات العاقة.

أفضل الخدمات
وتابـــع اأن قـــرار تر�سحـــه للمجل�ـــص النيابـــي 
املقبـــل ياأتي من اأجـــل تقدمي اأف�ســـل اخلدمات 
للدائرة والإ�سهـــام يف �سن القوانني والت�رشيعات 
التي توفـــر حياة كرمية للمواطنني وتدفع بعجلة 
التنمية والبنـــاء، لتحقيق روؤيـــة البحرين 2030، 
اإلـــى جانـــب رغبـــة عدد كبري مـــن الأهـــايل الذين 

تلم�سوا فيه خدمتهم طوال ال�سنوات املا�سية.
ووا�سل الكوهجي: ثماين �سنوات واأنا اأر�سد 
عمـــل ال�سلطـــة الت�رشيعيـــة مبجل�سيهـــا النيابـــي 
وال�ســـوري يف مملكـــة البحرين، ولـــديَّ اإملام تام 

باإجنـــازات املجل�ـــص واإخفاقاته يف بع�ـــص الأمور 
خ�سو�ســـا يف الف�سل الت�رشيعـــي الرابع الذي كان 
خميبـــا لآمـــال وتطلعـــات البع�ـــص، وذلـــك لعدم 

كفاءة بع�ص اأع�سائه.

الرقابة والمحاسبة
واأردف اأن املجل�ـــص ال�سابـــق وقـــف عائقا 
اأمام حتقيق مكا�سب للمواطنني، كما اأنه اأخفق 
يف امل�ساهمـــة يف خلق فر�ص جديـــدة ت�سهم يف 

توفري مك�سب حقيقي للوطن واملواطنني.
وقـــال اإن متابعته لعمل املجل�ص الت�رشيعي 
اأك�سبتـــه خـــرة ودراية تامـــة يف اآليـــات العمل 
الرملاين، واطاعه علـــى برنامج عمل احلكومة 
والقوانـــني املعمـــول بهـــا يف اململكـــة، ممـــا 
مينـــح النائـــب القدرة علـــى الت�رشيـــع والرقابة 
واملحا�سبـــة، وهـــي الأدوات املهمـــة يف عمـــل 

ال�سلطة الت�رشيعية.
وذكر اأن املتتبع لإ�سهاماته طوال ال�سنوات 
املا�سيـــة يـــدرك رغبتـــه ال�سادقـــة يف توفـــري 
احليـــاة الكرمية للمواطنـــني وتذليل ال�سعاب 
التـــي تواجههـــم ح�ســـب الإمكانـــات املتاحـــة، 
وم�سريا اإلى توفقـــه حلل الكثري من امل�سكات 
والق�سايـــا اخلدميـــة يف الدائـــرة بالتن�سيق مع 

اجلهات احلكومية ذات العاقة.

عن الدائرة
ميثـــل الدائـــرة الأولـــى مبحافظـــة املحرق 

حاليا النائب حممد بوفر�سن. 
ومتثل منطقة الب�سيتني وال�ساية.

وتبلغ الكتلة الت�سويتية قرابة 8071 ناخبا 
وفق اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.

عبد�جلبار: عايل تفتقد مركز� �جتماعيا

مرت�ضح “�حلجيات” عبد�لنور: �أ�ضلحو� طريق �خلدمات ب�ضارع �ال�ضتقالل

�ضعد متقاعد من �جلمارك ويرت�ضح لبلدي قاليل

للدائـــرة  البلـــدي  املر�ســـح  قـــال 
ال�ساد�ســـة باملحافظـــة ال�سمالية )عايل( 
حديقتـــي  تطويـــر  اإن  عبداجلبـــار  حمـــد 
عـــايل الكـــرى واحلور مـــن الأمـــور التي 
يوليهـــا بالـــغ الهتمـــام و�سي�سعهـــا يف 
النتخابـــي خ�سو�ســـا  برناجمـــه  �سلـــب 
واأن احلديقتني باتتـــا املتنف�ص الوحيد 
لأهايل عايل، ولكـــن ينق�سهما الهتمام 

عر املتابعة وال�سيانة امل�ستمرة.
النظافـــة  م�ستـــوى  اأن  وذكـــر 
اجلهـــود  رغـــم  منخف�ـــص  باحلديقتـــني 
امل�سكورة من جانب البلديـــة ال�سمالية، 
لعاملني اأ�سا�سيني العامل الأول بال�رشكة 
امللتزمة بتنظيـــف احلديقتني، والعامل 
الآخـــر هو عـــدم التـــزام بع�ـــص مرتادي 
النظافـــة  علـــى  باحلفـــاظ  احلديقتـــني 

واملمتلكات العامة.
واأو�ســـح اأن املنطقـــة تفتقد مركزا 
اجتماعيـــا يخـــدم اأهـــايل املنطقـــة مـــن 
متقاعديـــن وكبار �سن، ومـــن هنا جاءت 
الفكـــرة بتطويـــر احلديقتـــني عر دمج 
مركـــز اجتماعـــي مبرافقهمـــا، واأن ملف 
وفكـــرة ت�ساميـــم املركز باتـــت جاهزة 
للتنفيـــذ املبا�ـــرش بعد موافقـــة اجلهات 

املخت�سة.

عـــن  البلـــدي  املر�ســـح  طالـــب 
الدائـــرة الثالثة باملحافظـــة اجلنوبية 
)احلجيـــات( خالـــد عبدالنـــور ب�رشورة 
�رشعـــة تنفيذ طريـــق اخلدمـــات الذي 
يربط جممـــع 941 ب�ســـارع ال�ستقال 
بالقرب من حمطة ال�ستقال للوقود؛ 
نظرا ملا يعانيـــه اأهايل جممع 941 من 
ازدحام مروري كثيف ب�سارع املحزورة 

اأثناء اخلروج لأعمالهم.
واأكد اأن جتارب الـــدول املتقدمة 
وبنـــاء  الطـــرق  تطويـــر  اأن  اأظهـــرت 
�سبكـــة طرق قويـــة من اأهـــم الأ�سباب 
التـــي �ساهمـــت يف جناحهـــا وتقدمها 
اقت�ساديـــا  وطـــورت التنميـــة ب�سكل 

لفت.
وعبدالنـــور موظف لأكـــر من 12 
عامـــا يف املجال البلدي والعام؛ وحاليا 
موظف ببلدية املنطقة اجلنوبية ولديه 
اطـــاع علـــى امل�ســـكات والتحديـــات 

واأهم احللول التي يجب تنفيذها.

عن الدائرة
مثـــل الدائـــرة الثالثـــة يف املحافظة 
اجلنوبيـــة بلديـــا رئي�ـــص املجل�ـــص اأحمد 

الأن�ساري.
وقـــوام الكتلة الناخبـــة قرابة 7227 

ناخبا وفق اإح�ساءات انتخابات 2014.
وت�ســـم منطقتي احلجيـــات والرفاع 
ال�سمايل )922، 933، 934، 935، 937 

و941(.

اأعلـــن املتقاعد من قطـــاع اجلمارك 
بـــوزارة الداخليـــة طـــارق حممـــد �سعـــد 
تر�سيحه عـــن الدائـــرة اخلام�سة مبجل�ص 

بلدي املحرق.
وقـــال اإنـــه حا�ســـل علـــى �سهـــادة 
الثانوية العامة، و�سعاره النتخابي “نحن 

يف خدمتكم”.

عن الدائرة
ميثـــل الدائـــرة اخلام�ســـة مبجل�ص 

بلدي املحرق حممد خليفة حرز.
ويبلغ قوام الدائـــرة قرابة 7199 
ناخبا وفق اإح�ساءات انتخابات 2014.

املناطـــق  الدائـــرة  ومتثـــل 
واملجمعات الآتية: قايل )251، 252، 
253، 254، 255 و256(، وجزر اأمواج 
)257، 258(، وديـــار املحـــرق )263، 

264، 265 و266(، وجزيـــرة دملونيا 
.)269(

الرابعـــة  الدائـــرة  ترقيـــم  وكان 
مبحافظة املحرق قبل اقرتاع 2014.

�ضيد علي �ملحافظة

حمرر �ل�ضوؤون �ملحلية

اأ�ساد املر�سح النيابي امل�ستقل عن الدائرة 
الثانية مبحافظة املحرق )و�سط املحرق( حممد 
ناجـــي بجائزة �سمـــو ال�سيخ عي�سى بـــن علي اآل 
خليفـــة للعمل التطوعي وملـــا لها من دور كبري 
يف حتفيـــز الأعمال التطوعية لي�ـــص يف البحرين 

فقط، بل على م�ستوى الوطن العربي اأجمع.
وقـــال: جهود �سموه م�سهودة طوال رعايته 
العمـــل التطوعـــي يف بلورة هـــذه الإجنازات من 
خـــال اجلائـــزة، والتـــي حظيـــت ب�سمعـــة طيبة 
واأ�ســـداء كبرية، وتعك�ص حبـــه للعمل التطوعي 
واخلـــريي، والذي اكت�سبـــه من �ساحـــب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ص 
الوزراء، الذي يزرع يف قلوب اأبنائه واأحفاده حب 
اخلري واحلر�ص على امل�ساهمـــة الفاعلة يف بناء 

الوطن. 
 وبـــني ناجي اأن جائزة �سمـــو ال�سيخ عي�سى 
بـــن علي للعمل التطوعي تاأتي يف اإطار التحفيز 
والتقدير ملن نذر وقته وجهده يف �سبيل العطاء 
مبختلف اجلوانب التطوعية، وهذا ياأتي انطاقا 
من حر�ســـه على تكرمي من كانـــت لها ب�سمات 

جليلـــة يف خدمة املجتمـــع وبنـــاء الإن�سان وحب 
العطـــاء للغـــري لبنـــاء املجتمعـــات التـــي تعمل 
على اإبـــراز العامات امل�سيئة يف جمالت العمل 

التطوعي باملجتمعات العربية. 
واأ�ســـار اإلـــى اأن �سمـــو ال�سيـــخ عي�ســـى بن 
علـــي يحر�ص من خـــال هذه اجلائـــزة لتكري�ص 
مفاهيـــم عديـــدة يف املجتمعـــات العربيـــة مـــن 
خـــال العمـــل التطوعـــي، والـــذي ياأتـــي اإميانا 
منـــه ب�رشورة تعميـــم التجارب املفيـــدة يف هذا 

املجـــال يف كافة املجتمعات ومـــا تكرمي كوكبة 
النجوم واملهرجان ال�سخم الذي اأقيم يف مملكة 
البحريـــن لهو دليل على اهتمامه بتلك التجارب 
ونقلها لا�ستفادة منهـــا يف تنمية الإن�سان وزع 

مفاهيم احلب والعطاء للغري. 
واختتـــم ناجـــي ت�رشيحه بال�سكـــر والتقدير 
ل�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي على رعايته الدائمة 
للجائزة وا�ستمرارها حتى حتقق اأهداف التنمية 
امل�ستدامـــة يف املجتمعـــات العربية وما و�سلت 
لـــه اجلائـــزة مـــن �سمعة طيبـــة علـــى امل�ستوى 
اخلليجي العربي، مقدمـــا �سكره جلميع اجلهات 
التي �ساهمت يف جنـــاح جائزة هذا العام، ومنها 
جمعية الكلمة الطيبة والحتاد العربي للتطوع. 

عن الدائرة
ميثـــل الدائـــرة الثانية مبحافظـــة املحرق 

حاليا النائب اإبراهيم احلمادي.
ويبلغ قوام الدائرة قرابة 8071 ناخبا وفق 

اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.
ومتثل الدائرة املناطق واملجمعات الآتية: 
املحـــرق )203، 205، 206 و209( والب�سيتني 

)221 و222(.

�ضمو رئي�ض �لوزر�ء يزرع حب �خلري وبناء �لوطن
م�سيدا بجائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي للعمل التطوعي... مرت�سح “و�سط املحرق” ناجي:

اجلائزة للتحفيـــز والتقدير ملن نذر وقته وجهده يف �سبيل العطاء

املجتمعـــات  بـــكل  املفيـــدة  التجـــارب  تعميـــم  �ـــرشورة 

• حممد ناجي	

• حمد الكوهجي	

مقعد نائب الب�سيتني

عدد الأ�صواتالنائببرملان

1165عي�سى املطوع2002
1700عادل املعاودة2006
تزكيةعادل املعاودة2010
1569علي بوفر�سن2014
؟؟؟؟2018

حمرر �ل�ضوؤون �ملحلية

حمرر �ل�ضوؤون �ملحلية

• حمد عبداجلبار	

• خالد عبدالنور	

• طارق �سعد	

�ضخ�ضيات حزبية تظن �أنها ت�ضلح �لو�ضع ولكنها ت�رض �لنا�ض
�سارك بانتخابات 2010 والتكميلية و2014... مرت�سح “كرزكان” فردان لـ “$”:

اأعلــــن النا�سط الجتماعــــي وال�سيا�سي علي فردان 
عــــن تر�سيحه م�ستقا للمجل�ص النيابــــي القادم نوفمر 

2018، ممثا عن الدائرة
الثانيــــة ع�ــــرشة باملحافظــــة ال�سماليــــة )املالكيــــة 
وكــــرزكان و�سهــــركان(، حتــــت �سعــــار “انتخبــــوا القوة 

والقدرة والكفاءة نعم اأنتم الفائزون”.
واأ�سار اإلــــى اأن اأداء املجل�ص النيابي احلايل يفتقد 
عنا�ــــرش القــــدرة والقوة والكفــــاءة يف الإبــــداع والبتكار 
ــــا ت�سبب ذلك اإلى غياب اخلطة  عند غالبية اأع�سائه، مممُ
الإ�سرتاتيجيــــة احلقيقيــــة التنمويــــة لفاعليــــة املجل�ص 
النيابــــي بال�ســــورة العامــــة، ويف النتيجــــة اأ�سبــــح اأداء 

املجل�ــــص احلايل �سعيفا جــــدا. واأكــــد اأن اأع�ساء جمل�ص 
النــــواب خ�رشوا الثقــــة التي من املفرت�ــــص اأن يحافظوا 
عليهــــا، وت�سبــــب يف ذلــــك عــــدم ر�ســــا �ســــوت ال�سارع 
البحرينــــي، و�سنع �سخطا عند معظــــم ال�سعب مما جعله 
غري را�ص عن الأداء العام للمجل�ص النيابي احلايل، الأمر 
الذي حفزين و�سجعنــــي ودفعني للرت�سح، معلنا وقويف 
وت�سجيعي لكل مواطن يــــرى يف نف�سه الكفاءة والقدرة 

والقوة على التطوير والإبداع والبتكار.

مشاركات سابقة
ولفــــت اإلى اأنه قــــد �سارك يف التجــــارب لنتخابات 
2010 وكذلــــك النتخابــــات التكميلية يف2011 واأي�سا 

ر�سحت نف�سي يف انتخابات 2014 بالدائرة نف�سها.

وقــــال: “اأمتلك اخلرة والقــــدرة والقوة والكفاءة، 
اإ�سافــــة اإلى الإبــــداع وابتــــكار مل�ساريــــع تنموية تخدم 
اجلميــــع، ونحــــن متفائلون جــــدا وعلى درجــــة عالية من 
ال�ستعــــداد اخلدمــــة النا�ص واملجتمــــع، اإذ اإننا على ثقة 
كبرية بوعي ال�سعــــب البحريني الويف والعارف بعواقب 
الختيــــار، وهذا ما �ستك�سفه �سناديــــق الت�سويت، واإن 
كانــــت هناك قلة مــــن ال�سخ�سيات متار�ــــص �سلوكيات 
خاطئــــة وبنف�سيات اجتماعية �سيقــــة، حتاول اأن تخفي 
حقائــــق الأمــــور، ظنــــا منهــــم اأنهــــم ي�سلحــــون الو�سع 
بحزبيتهم ال�سيقة ب�سوؤون الباد والعباد، وهم يف باطن 

الأمور ي�رشون مب�سالح النا�ص ول يخدمونهم.

عن الدائرة

ومتثــــل الدائــــرة 12 باملحافظــــة ال�سماليــــة حاليا 
النائب جميلة ال�سماك.

وحتتوي على جممعات من املناطق الآتية: دم�ستان 
)1017(، اللــــوزي )1020-1018(، كرزكان )-1025
1032-1033-( املالكيــــة   ،)1026-1027-1028
1034(، �ســــدد )1038-1037(، ال�سافرية )1041(، 

�سهركان )1044-1042(، و)1018-1020(.
وتبلــــغ الكتلــــة الت�سويتيــــة 11323 ناخبــــا وفــــق 

اإح�ساءات برملان 2014.
واأغلــــب مناطق هــــذه الدائرة كانــــت حم�سوبة على 
الدائرة التا�سعة باملحافظة ال�سمالية، ومن بعد تعديل 
الدوائــــر قبل انتخابــــات 2014، فقــــد احت�سبت الدائرة 

12، وهي الأخرية باملحافظة.
• علي فردان	

مروة خمي�ض
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“البالد” تن�رش كتاب “قبل اأن تتهاوى” لنبيل املحمود

قياس األداء يجب أن يشمل كل ما 
يتصل بالمؤسسة من قريب أو بعيد

تن�ضر “�لبالد” على حلقات كتاب نبيل �آل حممود “قبل �أن تتهاوى”، والذي يت�ضمن جمموعة درو�س 

عن �ملمار�سات �لإد�رية �ملتبعة بالقطاعني �لعام و�خلا�ص. �لكتاب يقدم حقائق وممار�سات تفاعلية يف علمي 

�لإيجابية  و�ملمار�سات  و�ل�سلوكيات  و�لإنتاجية  و�لإنتاج  �لأد�ء  حتديات  وُيعالج  و�ل�سيكولوجيا.  �لجتماع 

و�ل�سلبية 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. ويرتك للقارئ موؤ�سر�ت �حللول �لتي تقوده للتو�سل �إليها من خالل �سيناريو �ملو�سوع ذ�ته؛ وذلك 

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

را�شد الغائب

• نبيل املحمود	

ملل�للسللتللحلليللال اأملللللللللللرا  الأداء  ملللل�للللسللللتللللوى  ثلللللبلللللات  جتللللعللللل  اللللعلللمللللللليلللة  غللللليلللللاب 

حتمية تنفيذ قيا�س الأداء لكونه جزءا من اإدارة ال�رشكة
حتدد مدته اعتماًدا على حجم املوؤ�ش�شة ونوع الن�شاط

لماذا تبدأ بعض المؤسسات العمل 
بكفاءة عالية ثم يبدأ أداؤها في 

التدني مع مرور الوقت؟

كيف لإلدارة أن تدرك بأن أداء 
المؤسسة يسير بمستوى ثابت أو 

بتحسن مستمر أو حتى في انحدار 
مستمر؟

�شم���ن درا�ش���ة اأع���دت يف 1999 واهتمت باأداء 
املوؤ�ش�ش���ات ال�شناعي���ة املحلي���ة م���ع الرتكيز على 
قط���اع املوؤ�ش�ش���ات املتو�شطة وال�شغ���رة، مت من 
خاللها مقابل���ة جمموعة من الإداريني الذين ميثلون 
موؤ�ش�شاته���م. وقد ترك���ز جزء من الأ�شئل���ة فيما اإذا 
كان يت���م تنفيذ قيا����س لأداء املوؤ�ش�ش���ة، وعن اآلية 
القيا����س، اإل���ى جان���ب ال���دورة الزمنية الت���ي تنفذ 
فيها عملي���ة القيا����س، وماهية املعاي���ر التي يتم 
ا�شتخدامه���ا كموؤ����رات لأداء اف�ش���ل اأو اأ�شواأ.  وقد 

عك�شت نتائج الدرا�شة احلقائق التالية:
	•36 % م���ن جمم���وع املوؤ�ش�ش���ات تنفذ عملية 
قيا����س الأداء بالرتكي���ز على م�شت���وى الإنتاج، حجم 
املبيع���ات، واملوؤ����رات املالي���ة ك�ش���ايف الربح وما 
�شابه. اإل اأنه تبنينّ اأن هذه العملية تتم �شنويا فقط.

	•42  % اأ�ش���اروا اإلى اعتمادهم على املوؤ�رات 
املالي���ة كاأداة لقيا�س الأداء، والت���ي تنفذ يف نهاية 
كل �شن���ة اإنتاجية. وقد علَّ���ق اأحدهم “اإذا ما ارتفعت  

اأرباح املوؤ�ش�شة، فذاك يعني اأن اأداءها  جيد.

	•22 % عك�ش���وا ع���دم ا�شتخدام اأي���ة اأ�شاليب 
معين���ة لقيا����س اأداء موؤ�ش�شاتهم، مم���ا يعني غياب 
الداف���ع للو�ش���ول اإل���ى اأداء اأف�شل، حي���ث ذكر اأحد 
Make-( املديرين “ نحن ننتج على طلب الزبائن

الطل���ب  انخف����س  ف���اإذا   ،)to-order Policy
انخف�شت معه املبيع���ات ومن ثم الأرباح ال�شنوية... 

والعك�س �شحيح”.
وقد اأثبتت املح�شلة النهائية للدرا�شة اأن تلك 
ال�ريح���ة من املوؤ�ش�ش���ات تركز ب�ش���كل رئي�س على 
املوؤ����رات املالية كقيا�س �شن���وي لأداء املوؤ�ش�شة، 
اإل���ى جانب بع�س املوؤ����رات الأخ���رى �شابقة الذكر، 
والتي تاأتي يف املرتبة الثانية. وذلك ما ميثل �شعفا 

يف اإدارة تلك املوؤ�ش�شات على اعتبار ما يلي:
اأن عملية القيا�س ال�شنوي لالأداء اأيا كان  •	
�شنف���ه ل يعك����س اأ�شلوبا اإداريا �شليم���ا للموؤ�ش�شة، 
ويع���ود ال�شبب اإلى اأنه يف حال حدوث م�شكلة اأو عجز 
متكرر خ���الل ال�شنة الإنتاجية لن يك���ون من املمكن 
مالحظت���ه وت�شحيحه يف حينه ومن ثم ميثل اكت�شافه 
“مفاجاأة” يف نهاية ال�شن���ة، الأمر الذي يجعل عملية 

تقوميه متاأخرة جداً.
	•الرتكي���ز على املوؤ����رات املالي���ة للموؤ�ش�شة 
يف نهاي���ة ال�شن���ة املالي���ة كقيا�س ل���الأداء ل يعك�س 
الأداء الأمثل ل���كل وجه من اوجه الإنتاج، حيث يهمل 
ق�شايا عديدة مرتبطة بالإنتاج وخدمات ما بعد البيع 

وكذلك العامل الب�ري.
لذل���ك نوؤكد ب���اأن قيا�س الأداء يج���ب اأن ي�شمل 
كل م���ا يت�شل باملوؤ�ش�شة من قري���ب اأو بعيد لكونه 
املوؤ�ر احلقيقي لأداء املوؤ�ش�شة، والذي يتيح لالإدارة 

اكت�ش���اف نق���اط ال�شعف والعج���ز وت�شحيحها، ومن 
ثم حت�ش���ني الأداء ب�شورة م�شتمرة. فهو يعتمد على 
�شنف���ني رئي�شني يحتاجان اإل���ى عملية جمع  بيانات 
 Hard”و”Soft Issues“ دقيق���ة، يطل���ق عليهم���ا

.”Issues

”Soft Issues“ .1 
ه���ذا الن���وع م���ن القيا����س ي���وؤدى عل���ى هيئ���ة 
م�شوحات تغط���ي كل املوؤ�ش�شة مثل الإدارات وفرق 
العم���ل وتكون عل���ى �ش���كل ا�شتبان���ات اأو مقابالت 

�شخ�شية، وت�شمل اآلتي:
	•معنويات املوظفني.

	•ر�شا املوظفني، ور�شا الزبائن.
	•الت�شال داخل املوؤ�ش�شة وخارجها.

	•اعتزاز من�شوبي املوؤ�ش�شة بالعمل فيها.
	•التزام املوظفني بالعمل يف مواقعهم.

”Hard Issues“ .2 
ه���ذا النوع ي�شم���ل الأمور املالية وغ���ر املالية 
وُينجز على �شكل “Checklist”، حيث ت�شمل الآتي:
النوعي���ة: مثل عدد الوح���دات الإنتاجية  •	
غ���ر ال�شاحل���ة يف كل دفع���ة اإنت���اج، ع���دد �شكاوى 

الزبائن، حجم وكلفة املخلفات... اإلخ.
نّ���ر �رعة ت�شليم املنتج  ال�رعة: مثل تغي� •	
للزبائن، �رعة الرد على ا�شتف�شارات الزبائن ...اإلخ.

	•اللت���زام بجدول العمل: مث���ل ن�شبة الطلبات 
ل  املتاأخ���ر ت�شليمها للزبائن مقارن���ة بالإجمايل، معدنّ
تاأخر ا�شتالم املواد اخلام من املمونّل، ن�شبة ال�شحن 

د من  الإجمايل... اإلخ. يف الوقت املحدنّ
	•املرون���ة: مث���ل الوق���ت امل�شتهل���ك لتغير 
وظيف���ة الآلت “Change-over” والتح���ول م���ن 
عملية اإنتاجي���ة اإلى اأخرى، الوقت امل�شتهلك لتغير 

برنامج الإنتاج... اإلخ.
	•ق���درات العم���ال: مثل ع���دد �شاع���ات العمل 
الفعلي���ة يف كل وردي���ة، ع���دد الوح���دات املنتجة يف 
ال�شاع���ة ويف الوردية اأي�شا، ن�شبة ا�شتخدام الآلت يف 

العمليات الإنتاجية... اإلخ.
	•التكلف���ة: مث���ل القيم���ة امل�شاف���ة للوح���دة 

الإنتاجية، تكلفة الت�شغيل يف ال�شاعة... اإلخ.
	•املخ���زون: مث���ل ن�شب���ة خمزون امل���واد اخلام 
املتبق���ي لقيا�س نظام جدول���ة املواد، ن�شبة خمزون 

املنتج النهائي  لقيا�س دقة التنباأ لل�شوق... اإلخ.
وختام���ا، ن���ود الإ�ش���ارة حلتمية تنفي���ذ قيا�س 
الأداء لكون���ه ج���زءا م���ن اإدارة املوؤ�ش�ش���ة، وب�ش���كل 
دوري حت���دد مدت���ه الإدارة اعتم���ادا عل���ى اأمور عدة 
منها حجم املوؤ�ش�شة ونوعية الن�شاط والإ�شرتاتيجية 
املتبع���ة وما �شاب���ه. فغياب ه���ذه العملية جتعل من 
ثبات م�شت���وى الأداء يف املوؤ�ش�شة وا�شتمراريته اأمرا 
م�شتحي���ال، الأمر الذي ي���وؤدي اإلى ا�شتحال���ة اإدارتها 
ب�شكل �شليم. وقد اأك�د ذل�ك Louice، C. يف ورقته 
 Analyzing Business Performance العلمية
حي���ث قال: “ل ميكن اأن ت�دير م�ا ل ي�مكن اأن تقي�س 
You can’t manage what you can’t mea-

.”sure

عقلية متطـورة... اإدارة متطـورة... “SWATCH” لإنتاج ال�شاعات مثال
عامل ال�شناعة ل يحتمل الروح النهزامية بل يحتاج دائما اإلى اأخذ املبادرة

الأعم���ال  رج���ال  يث���ر ده�شتن���ا منط���ق بع����س 
وامل�شتثمري���ن املحلي���ني حينم���ا يتحدث���ون بياأ�س – 
ودون حتق���ق - عن قطاع مع���ني من ال�شناعات اأو عن 
منتج حم���دد يجدون اأن �شوقه حم���دودة اأو مت�شبعة اأو 
ت�شعب مناف�شة الواردات من خاللها، واأنه لي�س هناك 
اأي ج���دوى م���ن اإقام���ة م����روع مماثل حتى ل���و اختلف 
وجه م���ن اوجه املنتج كاجل���ودة اأو الت�شميم اأو املواد 

الداخلة يف الإنتاج اأو ال�شعر اأو ما �شابه.
ووجدن���ا م���ن ي�ش���ع كل جه�ده يف عم���ل درا�شات 
ج���دوى وخطط عمل مل�شاري���ع يرى اأنها متث���ل اأفكارا 
ملنتج���ات جديدة �شواء كانت تقليدية اأو متطورة على 
اعتب���ار مبداأ اإحالل الواردات وجتنبا للمناف�شة ومزاحمة 
ز اهتمامه يف البحث  الآخرين. ويف املقابل وجدنا من يركنّ
ع���ن درا�ش���ات ُتعنى بج���دوى تقليد �شناع���ات قائمة 
ملج���رد اإدراك جناحها لفرتة م���ا ودون اأدنى تفكر يف 
تطويرها. ونادرا ما ن���رى عقليات تهتم بتطوير منتج 
قائم بغ�س النظر عن طبيعت���ه �شواء كان م�شتوردا اأو 
���ع حمليا. اإن تطوير املنتج���ات اأو ما تعارف عليه  ي�شننّ
اإداري���ا مب�شطل���ح Product Development كان 
ول يزال ال�شبيل لنج���اح وجناة العديد من املوؤ�ش�شات 
)خا�شة العاملية منها(، و�شمان ا�شتمرارها يف ال�شوق، 
ب���ل اإنه يف الواقع اأح���د عوامل الف���وز بال�شوق وهزمية 

املناف�س؛ كي ل يلحق بركب املوؤ�ش�شة الناجحة. 
اإنن���ا حقيقًة نفتقد ا�شتيعاب ه���ذا املفهوم بكل 
جوانب���ه ومعانيه؛ كي نرتق���ي ب�شناعاتن���ا ونفتح لها 

اأبواب���ا وا�شعة، كلما �ُشدنّ منها جان���ب فتحنا له اآخر. اأما 
اأن ن�شت�شل���م لالأمر الواقع ونقتنع مبا يردده بع�س من 
ينت�شب للم�شمار ال�شناعي من عبارات تعك�س �شعفا 
وياأ�شا �شديدين مثل “�شعوبة حماكاة املنتج الأوروبي 
جلودته العالية” اأو “ا�شتحالة مناف�شة املنتجات ال�رق 
اآ�شيوي���ة لت���دين اأ�شعارها وتدين تكلف���ة العمالة” اإلى 
اآخ���ر ذلك م���ن عب���ارات ا�شت�شالمية حمبط���ة.  اإن دول 
مث���ل الدول الأوروبية اأو ال����رق اآ�شيوية مل تدخل عامل 
املناف�ش���ة، اإل بع���د اأن علمت وا�شتوعب���ت اأف�شلياتها 
التناف�شي���ة وا�شتغلته���ا اأف�ش���ل ا�شتغ���الل، وم���ن ثم 
وجهته���ا توجيها �شليم���ا لتي�شر و�شوله���ا لالأ�شواق 
امل�شتهدف���ة وللزبائن املحتمل���ني، ومل تدع عامال من 
عوام���ل املخاط���رة اإل و�شمنته الت�شم���ني الأمثل كي 

تتيقن من جناحها م�شبقا.
اإن ع���امل ال�شناعة ل يحتم���ل الروح النهزامية، بل 
يحت���اج دائما لأخذ املبادرة بعد اإدراك اأوجه املخاطرة، 
وم���ن ثم قب���ول التحدي املق���رتن با�شتغ���الل املوارد 
الت���ي يتفوق به���ا امل�شننّع يف بيئته م���ع حتمية متييز 
 )Order winners( منتجه بعوام���ل الفوز بال�ش���وق
ملح���اكاة مناف�شي���ه والتف���وق عليهم. وتل���ك اأمثلتها 
عدي���دة كالتف���رد بت�شميم املنتج اأو بامل���واد الداخلة 
يف الإنت���اج اأو اجل���ودة اأو التواج���د الدائ���م بال�ش���وق 
)Availability( اأو توفر �شل�شلة وا�شعة من اأ�شناف 
املنت���ج )High product range(...اإل���خ، كل ذلك 
ح���ني يتناغم م���ع ال�شعر التناف�شي يك���ون اأداء املنتج 

متمي���زاً يف الأ�ش���واق. اإنن���ا دون �ش���ك نحت���اج يف ظ���ل 
ه���ذه املناف�شة املحتدمة اإلى الرتكي���ز على ما ي�شمى 
Unique Selling Propos -U “

tion )USP(”، حيث يعترب خمرجا للكثرين يف هذه 
املعرك���ة اإن �شح التعبر. وكما يقول اأحد اخلرباء “اإن 
ال�ش���وق حرب واملناف�س عدو، ف���اإن مل تدرك وت�شتغل 
اأ�شالي���ب وفن���ون احل���رب وتتق���ن ا�شتخدامها هزمك 

عدوك”.
ولتو�شي���ح م���ا نق�ش���د �ش���روي جترب���ة �رك���ة 
عن���د  ال�شاع���ات  لإنت���اج  ال�شوي�ري���ة   SWATCH
وقوعه���ا مب���اأزق مماثل لرى كيفي���ة خروجها منت�رة 
بع���دم ا�شت�شالمها وع���رب تطوير منتجه���ا وتفردها به 

 .USP �على اأ�شا�س ما ي�شمى با�شرتاتيجية ال
يف بداي���ة الثمانيني���ات كانت �شناع���ة ال�شاعات 

ال�شوي�ري���ة قد قارب���ت على النته���اء ب�شبب 
املناف�ش���ة ال�ر�شة من قب���ل املنتجات 

رخي�ش���ة ال�شعر، لك���ن عالية اجلودة 
من م�شننّع���ي ال�شاعات بدول ال�رق 
 )Seiko( الأق�ش���ى مث���ل �شيك���و
وكا�شيو )Casio(، والتي تقريبا 

طم�ش���ت ال�شناع���ة ال�شوي�رية 
التقليدي���ة اآن���ذاك، وم���ن اأجل 

حماي���ة ا�شتثماراته���ا اأقدم���ت 
البن���وك ال�شوي�ري���ة عل���ى تنظيم 
اأك���رب  ب���ني   )Merger( اندم���اج 

 Nicolas ركتني به���ذا املجال بناء على توجي���ه من�
Hayek الذي كان يتبواأ اآنذاك من�شب رئي�س جمل�س 
 SWATCH ل�رك���ة  التنفي���ذي  والرئي����س  الإدارة 
لت بعد الدم���ج. لقد راأى هذا  الأم SMH، والت���ي �ُشكنّ
ال�شخ����س بعقليت���ه فائدة وم���ردود �شناع���ة �شاعات 
الي���د البال�شتيكي���ة )Plastic-cased(، والتي كانت 
ق���د ُطورت باإح���دى ال�ركتني، وكانت اإح���دى ميزاتها 
الأ�شا�شي���ة هي اإم���كان اإنت���اج كميات عالي���ة باأ�شعار 
 )Quartz( منخف�شة جدا. وقد ا�شُتخدمت اآلية كوارتز
يف ال�شاع���ات البال�شتيكي���ة ومت خف����س ع���دد القطع 
والأجزاء يف ال�شاعة اإلى 51 قطعة فقط مبا يقارب اأقل 
م���ن ن�شف القطع يف ال�شاعات الأخ���رى. خف�س الأجزاء 
�ر ليجعل م���ن ال�شاعات تعم���ل باأوتوماتيكية  ق���د �ُشخنّ
تاملللة )Fully Automated(، مم���ا جع���ل �شاع���ات 
SWATCH رخي�ش���ة يف الإنتاج حتى 
يف �شوي����را الت���ي ت�شننّف واحدة 
اأعل���ى مع���دلت تكلف���ة  م���ن 

الأيدي العاملة يف العامل. 
املط���ونّر،  الت�شمي���م 
الت�شوي���ق  اأ�شالي���ب  بع����س 
املبتكرة، وجناح العمليات يف 
اإنت���اج ال�شاعات اقل �شعرا من 
الآخرين ارتق���ى بال�ركة وجلب 
لها امل���ردود الإيجاب���ي، يف بداية 
الثمانينلللات كانلللت ن�سبلللة م�ساهملللة 

ال�شوق لكل ال�شاعات ال�شوي�رية نحو 25 %، لكن بعد 
ع�ر �شنوات من بدء هذه املهمة بلغت ن�شبة امل�شاهمة 
اأكرث م���ن ال�شع���ف، فالق���درة عل���ى تق���دمي �شاعات 
جي���دة باأ�شعار متدنية منح الق���درة لل�شاعة لتكون من 
Fashion access -“  للكماليات التقليدية ال�شائدة
ry”؛ الأم���ر الذي جعل عمليات ال�ركة حت�شد الفوائد 
من الإنت���اج الكمي العايل، ولكن كان عليها اأن حتاكي 
الزيادة امل�شتمرة يف اأ�شن���اف وت�شاميم املنتج، ومن 
 Rigid( خ���الل الأتوماتيكي���ة واملعياري���ة ال�شارم���ة
الداخلي���ة،  ال�ش�اع���ة  لآلي����ة   )standardization
ا�شتطاعت ال�ركة زيادة الأ�شن���اف والت�شكيالت دون 
اأي تعرث يف التكاليف. انه يعترب جناح لإدارة العمليات 
بال�ركة يف اإبق���اء تكاليف الإنت���اج منخف�شة )تكاليف 
العمال���ة املبا����رة اأقل م���ن 7 % من اإجم���ايل تكاليف 
الإنتاج( مم���ا �شهل جن���اح SWATCH، ولي�س ذلك 
كل �ش���ي، فبالرغم من وقوع ال�ركة يف بع�س املطبات 
كعدم التقاء بع�س ت�شاميم ال�شاعات مع الذوق العام 
للم�شتهلك وبع�س اأخطاء التوزيع والت�شويق خ�شو�شا 
التطوي���ر  اأن  اإل  الأمركي���ة،  املتح���دة  الولي���ات  يف 
املتوا�شل، البتكار املتجدد، اجلودة العالية والكلفة 
املتدنية جعلت من ال�شهل التغلب على تلك العقبات.
واأخراً يجدر التنويه اإلى اأن هذه التجربة الواقعية 
حتم���ل بني �شطوره���ا عربا كثرة ودرو�ش���ا قينّمة رمبا 
ي�شتفي���د منها البع�س لياأتي الي���وم الذي يتفوق فيه 

على نف�شه وعلى الآخرين... رمبا.

)احللقة الرابعة(
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عربي يتقدم لـ “الرتبية” ب�سهادة ماج�ستري مزورة ملعادلتها

فتاة وعمتها تبيعان وتتعاطيان املخدرات

�سنة وغرامة 500 دينار ملتعاطيي خمدرات

هرب للخارج بعد افت�ضاح اأمره... واملحكمة بداأت بنظر الق�ضية

5 متهمني يف الق�ضية جميعهم من ذوي الأ�ضبقيات

�ضبطا بحالة غري طبيعية

�رشعت املحكمة الك���رى اجلنائية الأولى 
يف النظ���ر بق�ضي���ة تزوير �ضه���ادة ماج�ضتري، 
ارتكبها متهم عرب���ي اجلن�ضية يف الأربعينات 
م���ن عمره، وه���ارب م���ن قب�ض���ة العدالة بعد 
انف�ض���اح اأم���ره، اإذ تق���دم به���ا اإل���ى اإح���دى 
اجلامع���ات اخلا�ضة الت���ي ق���ررت التاأكد من 
�ضحته���ا واكت�ضفت من خ���ال وزارة الرتبية 
والتعليم اأنه���ا مزورة ومن�ضوب �ضدورها اإلى 

جامعة عربية.
وقررت املحكمة الكرى اجلنائية الأولى 
تاأجي���ل حماكم���ة املته���م حتى جل�ض���ة يوم 8 
اأكتوب���ر املقب���ل؛ لإعان املته���م ب�ضورة من 
اأم���ر الإحالة على املنطق���ة الأمنية لآخر عنوان 

معلوم له قبل فراره خارج الباد.
ال�ضلط���ات  اأن  الق�ضي���ة  اأوراق  وج���اء يف 
الأمني���ة كان���ت ق���د تلق���ت باغا م���ن وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م، مف���اده اأن املته���م كان 

قد تق���دم ب�ضهادة ماج�ضت���ري تخ�ض�ص اإدارة 
تربوية، و�ضه���ادة �ضادرة من كلي���ة التجارة 
لإح���دى اجلامع���ات العربي���ة، واأن به���ا اأختام 
ت�ضديق وزارة م���ن اخلارجية بالدولة املانحة 
للموؤه���ل وكذلك من �ضف���ارة مملكة البحرين 
بذل���ك البلد، اإل اأنه مت اكت�ض���اف اأن ال�ضهادة 
م���زورة والتاأكد من اأن الأخت���ام املمهورة بها 

غري �ضحيحة.
وباإج���راء ال�رشطة لتحرياته ح���ول املتهم، 
تب���ني اأنه متكن م���ن الفرار اإلى خ���ارج الباد 
مبج���رد اكت�ض���اف واقع���ة التزوير م���ن جانب 

الوزارة.
وب�ضوؤال رئي�ص ق�ض���م معادلة ال�ضهادات 
الأجنبية يف وزارة الرتبي���ة والتعليم، قرر باأن 
املتهم قدم �ضه���ادة املاج�ضتري اخلا�ضة به؛ 
لعتماده���ا، ومت التعامل م���ع الطلب واإحالته 
اإل���ى جلنة فرعي���ة للنظ���ر يف م���دى ا�ضتيفاء 

املوؤهل الدرا�ض���ي لدرج���ة املاج�ضتري، وبعد 
ذلك متت خماطبة اجلهات املخت�ضة يف البلد 
املان���ح للموؤهل الدرا�ضي، وم���ن ثم ت�ضديق 

ال�ضهادة.
لك���ن وعند خماطبته���م املحل���ق الثقايف 
يف الدول���ة املانحة ملخاطب���ة اجلامعة العربية 
ال�ض���ادر منها تلك ال�ضه���ادة؛ وذلك للتحقق 
من �ضحة ال�ضهادة املقدمة من املتهم، تبني 

يف الرد اأن ال�ضهادة مزورة.
كم���ا اأك���د اخلطاب ال���وارد لل�ضف���ارة من 
اجلامع���ة املانحة للموؤهل، اأن ال�ضكل النهائي 
لل�ضه���ادة والت�ضمي���م والأخت���ام لي����ص لهم 
عاق���ة باجلامعة، كم���ا اأن التخ�ض�ص الرتبوي 
لي�ص ل���ه عاقة اأي�ضا بكلية التج���ارة اأو اإدارة 

الأعمال فيها.
فاأحال���ت النياب���ة العام���ة اأوراق الق�ضية 
للمحكم���ة عل���ى اعتبار اأن املته���م الهارب يف 

غ�ض���ون الع���ام 2016: اأول: ا�ضرتك بطريقي 
التفاق وامل�ضاعدة م���ع اآخر جمهول يف تزوير 
حمرر ر�ضمي، وهو �ضهادة الدرا�ضة املن�ضوب 
�ضدورها لإحدى اجلامعات العربية واملمهورة 
باإم�ضاءات واأختام وزارة اخلارجية وامل�ضدقة 
من �ضف���ارة مملكة البحري���ن، فتمت اجلرمية 

بناء على ذلك التفاق وتلك امل�ضاعدة.
ثانيا: اتفق مع اآخر جمهول على ا�ضطناع 
ال�ضهادة �ضالفة الذكر واأمده بالبيانات، فقام 
املجهول با�ضطناع ال�ضهادة ون�ضب �ضدورها 

للجامعة وحاول ا�ضتعمالها كمحرر ر�ضمي.
ثالثا: ا�ضتعمل املح���رر الر�ضمي مع علمه 
بتزويره وقدم���ه لوزارة اخلارجي���ة وال�ضفارة 
البحريني���ة ووزارة الرتبية والتعليم يف مملكة 
البحري���ن؛ بغر�ص معادلة املوؤه���ل الدرا�ضي 
العمل���ي مع علمه بتزويره عل���ى النحو املبني 

بالأوراق.

تنظ����ر املحكم����ة يف ق�ضية بي����ع و�رشاء 
وتعاطي املواد املخدرة، ت�ضم 5 متهمني، 
منه����م �ضي����دة )34 عاما( وبن����ت �ضقيقها 
)17 عام����ا(، مت القب�����ص عليه����م بكم����ني 
�ضارك فيه م�ضدر �رشي، فيما �ضارك اثنان 
من املتهمني يف التو�ضل للمتهم الثالث 
)43 عاما( م�ضدر املواد املخدرة و�ضديق 

املتهمة الرابعة.
وق����ررت املحكم����ة الك����رى اجلنائي����ة 
الأول����ى تاأجي����ل حماكمته����م حت����ى جل�ضة 
يوم 8 اأكتوب����ر املقب����ل؛ للت�رشيح بن�ضخة 
من اأوراق الدع����وى لوكيل املتهم الثالث 
ول�ضتدع����اء �ضاه����دي الإثب����ات وتكلي����ف 
النياب����ة العامة بتنفيذ هذا ال�ضق، مع الأمر 
با�ضتمرار حب�����ص املتهمني من الأول حتى 

الثالث.
وتتح�ض����ل تفا�ضي����ل القب�����ص عل����ى 
املتهمني اخلم�ضة يف اأن اأحد اأفراد ال�رشطة 
امل�ضاركني يف عملية القب�ص على املتهم 
الأول، قرر اأن����ه كانت قد وردت معلومات 
لإدارة مكافح����ة املخ����درات، مفادها قيام 
املته����م الأول )40 عام����ا( بحي����ازة واإحراز 

املواد املخدرة بق�ضد البيع والتعاطي.
فت����م اإع����داد كم����ني ل�ضب����ط املذكور 
بوا�ضطة م�ضدر �رشي موثوق، والذي متكن 
من �رشاء مادة يعتقد اأنها “ال�ضبو” املوؤثرة 
عقلي����ا، مو�ضوعة يف كي�ض����ني بقيمة 130 
دين����ارا، وبتفتي�����ص الأول ذاتيا مت العثور 

على املبلغ امل�ضور �ضلفا يف جيبه.
وعند �ضوؤال املته����م الأول عن م�ضدر 
املخدرات ق����رر اأنه ي�ضرتيه����ا من املتهم 
الث����اين )22 عام����ا(، كما تعاون م����ع اأفراد 
ال�رشط����ة يف اإعداد كمني للث����اين، اإذ طلب 
من����ه �رشاء مادة ال�ضبو املوؤثرة عقليا بقيمة 
260 دينارا، على اأن يكون مكان الت�ضليم 
وال�ضت����ام مبن����زل الأول، ومبجرد ح�ضور 

املتهم الثاين مت القب�ص عليه.

واأف����اد الث����اين عن����د �ضوؤال����ه اأن����ه ح�رش 
ل�ضتام املبلغ، حتى ي�ضرتي “ال�ضبو” من 
املته����م الثالث ل�ضال����ح الأول، اإذ اإن بينه 
واملته����م الثالث اتفاق م�ضب����ق على مثل 
هذه العمليات، فتعاون مع اأفراد ال�رشطة، 
والذي����ن توجهوا برفقته مل����كان لقائه مع 
املته����م الثال����ث، وبالفع����ل مت����ت عملية 
ال�ضتام والت�ضلي����م، ورجع املتهم الثاين 
و�ضلم ال�رشط����ي ال�ضيء ال����ذي ا�ضرتاه من 
الثال����ث، والذي كان كي�ضا يعتقد احتواوؤه 

على مادة “ال�ضبو”.
فاأمر ال�رشط����ي بالقب�ص عل����ى املتهم 
الثال����ث، وتب����ني اأن برفقت����ه املتهم����ني 
الرابع����ة وبنت �ضقيقها املتهمة اخلام�ضة، 
وب�ضوؤالهم����ا عم����ا اإذا كانتا حتم����ان �ضيئا 
من املمنوعات، اأخرجت الرابعة مبلغ 770 
دينارا من ماب�ضها الداخلية، ومن �ضمنها 
املبلغ امل�ضور �ضلفا للكمني 260 دينارا، 
وباق����ي املبل����غ يعتق����د اأن����ه ح�ضيل����ة بيع 
املواد املخ����درة، كما قررت اأن الثالث هو 

من �ضلمها املبلغ، وطلب منها اإخفائه.

كم����ا قرر ال�رشط����ي الآخ����ر امل�ضارك يف 
الكمائن اأنه بتفتي�ص م�ضكن املتهم الأول 
مبوج����ب حال����ة التلب�ص، ع����ر بحوزته على 
عدد 3 قطع من مادة يعتقد اأنها احل�ضي�ص 
املخ����درة، وعلى ميزان ح�ضا�����ص واأقرا�ص 
من ن����وع الاريكا والزينك�����ص، وعلى عدد 
5 اأكيا�����ص من مادة “ال�ضبو” وعلى م�رشب 
زجاج����ي وورق لف كاغ����د، وكانت كل تلك 
الأدوات مو�ضوعة على طاولة يف غرفة نوم 

املتهم الأول.
وبالتحقي����ق م����ع املتهم����ني، اع����رتف 
الأول والثاين والثال����ث بتعاطيهم املواد 
املخدرة، فيم����ا اأقرت الرابع����ة اأن املتهم 
الثال����ث طلب منه����ا اإخفاء م����واد كانت يف 
حمفظت����ه، فقامت باإخفائه����م يف ماب�ضها 
الداخلي����ة، واأك����دت ذل����ك م����ا اعرتفت به 
املتهمة اخلام�ضة بنت �ضقيق الرابعة، من 
اأن �ضخ�ضا -امل�ضدر ال�رشي- ح�رش للمتهم 
الثال����ث، وبعد ذلك طلب م����ن عمتها اأخذ 

الأموال واإخفائهم، فقامت بذلك.
وثب����ت معملي����ا احت����واء عين����ات اإدرار 

املتهم����ني م����ن الأول وحت����ى الرابعة على 
وامليتامفيتام����ني،  احل�ضي�����ص  مادت����ي 
واحتواء عين����ة املتهمة اخلام�ضة على مادة 
امليتامفيتامني فق����ط، واأن امل�ضبوطات 
كان����ت تتمثل يف م����ادة احل�ضي�ص املخدرة 
امليتامفيتام����ني  العقلي����ني  واملوؤثري����ن 

والألرازولم.
فاأحالته����م النياب����ة العام����ة للمحاكمة 
عل����ى اعتب����ار اأنه����م يف يوم����ي 8 و9 ماي����و 

2018، ارتكبوا الآتي:
اول: املتهم الأول:

-1 ح����از واأحرز وب����اع وا�ضرتى بق�ضد 
الإجتار املوؤثر العقلي امليتامفيتامني يف 

غري الأحوال املرخ�ص بها قانونا.
-2 حاز واأحرز بق�ض����د التعاطي مادة 
احل�ضي�����ص املخ����درة واملوؤثرين العقليني 
غ����ري  يف  والأل����رازولم  امليتامفيتام����ني 

الأحوال املرخ�ص بها.
ثانيا: املتهم الثاين: حاز واأحرز بق�ضد 
التعاط����ي مادة احل�ضي�����ص املخدرة يف غري 

الأحوال املرخ�ص بها قانونا.
ثالثا: املتهم الثالث:

-1 ح����از واأحرز بق�ض����د الإجتار املوؤثر 
العقل����ي امليتامفيتامني يف غ����ري الأحوال 

املرخ�ص بها قانونا.
-2 حاز واأحرز بق�ض����د التعاطي مادة 
العقل����ي  واملوؤث����ر  املخ����درة  احل�ضي�����ص 
امليتامفيتام����ني يف غري الأح����وال امل�رشح 

بها قانونا.
رابعا: املتهمة الرابعة: حازت واأحرزت 
بق�ضد التعاطي م����ادة احل�ضي�ص املخدرة 
واملوؤث����ر العقل����ي امليتامفيتامني يف غري 

الأحوال املرخ�ص بها.
خام�ض����ا: املتهم����ة اخلام�ض����ة: ح����ازت 
واأح����رزت بق�ضد التعاط����ي املوؤثر العقلي 
امليتامفيتام����ن يف غ����ري الأحوال املرخ�ص 

بها قانونا.

عاقبت املحكمة ال�ضغرى اجلنائية 
الثالث���ة اثنني م���ن املتعاطني للمواد 
بحال���ة  متلب�ض���ني  �ضبط���ا  املخ���درة، 
غ���ري طبيعية م���ن جانب دوري���ة اأمنية 
بحب�ضهم���ا ملدة �ضنة واح���دة، مع الأمر 
بتغرمي كل منهما مبلغ 500 دينار عما 

اأ�ضند اإليهما من اتهام.
وتتمث���ل التفا�ضيل فيم���ا اأبلغ به 
اأح���د اأفراد �رشطة دوري���ة اأمنية، والذي 
ق���رر اأن���ه واأثن���اء قيامه���م بواجبه���م 
لحظوا �ضيارة تعمل وفيها �ضخ�ضان، 
ف�ضكوا بهما كون اأنهما كانا بحالة غري 
طبيعية ح�ض���ب الظاه���ر عليهما، فتم 
ط���رق الناف���ذة عليهما وتب���ني اأنهما 
متعاطيان للمخ���درات، فما كان منهم 
اإل اأن األق���وا القب�ص عليهما متلب�ضني 

مبا ارتكبوه من جرم.

عملي���ة  واأثن���اء  اأن���ه  واأ�ض���اف 
تفتي�ضهما مت العث���ور بحوزتهما على 
حقنة طبية ملوثة، اإ�ضافة اإلى عدد 16 
قر�ض���ا طبيا خمدرا ممنوع دون و�ضفة 

طبية.
وب�ضوؤال املته���م الأول اعرتف اأنه 
متعاط للم���و�د �ملخ���درة، و�أنه يتعاط 
2013. كم���ا  الع���ام  املخ���درات من���ذ 
ثب���ت بتحلي���ل عين���ة اإدرار املتهمني 
اأنهم���ا متعاطي���ان ملادت���ي احل�ضي�ص 

والهريوين املخدرتني.
وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها 
اإنه ثبت لها يقينا اأن املتهمني بتاريخ 
2 يولي���و 2018، حازا واأح���رزا بق�ضد 
التعاطي مادتي احل�ضي�ص والهريوين 
املخدرتني يف غري الأحوال امل�رشح بها 

قانونا.

م����ن الطبيع����ي اأن يتعر�����ص اأي 
�ضائق يف ال�ضارع للحادث املروري، 
وه����ذا الأم����ر ق����د ن�ضاه����ده يومي����ا، 
ولك����ن ويف بع�����ص الأحي����ان يجه����ل 
احل����وادث  يف  املتورط����ني  بع�����ص 
الب�ضيطة الت�رشف ال�ضحيح ويقفون 
يف موقع احل����ادث لنتظ����ار و�ضول 
�رشطة املرور ملبا�����رشة احلادث، غري 
مدرك����ني حج����م املخاط����ر التي قد 
يت�ضبب����ون يف وقوعها، فالتوقف يف 
الطريق قد يوؤدي اإلى وقوع حوادث 
اأخرى ق����د تكون اخط����ر من احلادث 
الب�ضي����ط، ناهي����ك ع����ن الت�ضبب يف 
عرقلة حركة ال�ضري وتعطيل م�ضالح 

النا�ص.
ويف اإط����ار احلر�ص عل����ى �ضامة 
ال�ضائق����ني وم�ضتخدم����ي الطري����ق، 
اإتب����اع  ب�����رشورة  التنوي����ه  وج����ب 
الازم����ة،  والإج����راءات  الإر�ض����ادات 
وهي الت�ضال مبا�رشة ب�رشطة املرور 
على الرقم 199، ثم القيام بتحريك 
املركب����ات املت�����رشرة وو�ضعه����ا يف 
مكان اآم����ن وذلك لإف�ض����اح الطريق 
اأم����ام �ضائق����ي املركب����ات الأخ����رى 
وع����دم الت�ضبب يف غلق امل�ضار، كما 
ميك����ن ت�ضوي����ر احل����ادث، ومن ثم 
التوجه اإل����ى اأقرب مكتب للمرور يف 
املحافظة حيث تنت�رش مكاتب الإدارة 
العام����ة للمرور يف كاف����ة حمافظات 
اململكة، ويتم هناك مبا�رشة احلادث 
واتخ����اذ الإجراءات الازم����ة من قبل 
ميتلك����ون  الذي����ن  امل����رور  �رشط����ة 
الكافية  التاأهيل املطلوب واخلرة 
يف جمال مبا�����رشة احلوادث املرورية 
والتي متكنهم معرفة من املت�ضبب 
يف احل����ادث، م����ن خ����ال ال�ضتم����اع 
اإلى اإطراف احل����ادث والك�ضف على 

املركبات املت�ضادمة والإ�رشار.
وتكم����ن ر�ضال����ة الإدارة العام����ة 
للم����رور يف احلف����اظ عل����ى �ضام����ة 
م����ن  واملقيم����ني  املواطن����ني 
احل����وادث املروري����ة الت����ي تت�ضبب 
يف �ضل����ب الأرواح واخل�ضائ����ر والتي 
تاأتي ع����ادة نتيجة لرت����كاب بع�ص 
ال�ض����واق �ضلوكي����ات مرورية خاطئة 
ي����روح �ضحيتها اأ�ضخا�����ص بريئني، 
فاحلادث املروري هو وليد املخالفة 
ال�ضوئية  الإ�ضارة  املرورية كتجاوز 
وقيادة املركب����ة ب�رشعة عالية وعدم 
العناية والنتباه وا�ضتخدام الهاتف 

اأثناء القيادة.
وقد و�ضعت الإدارة ا�ضرتاتيجية 
مروري����ة متكاملة للم�ضاهمة يف احلد 
م����ن ارتكاب املخالف����ات واحلوادث 
املروري����ة، واأهمه����ا تكثي����ف وجود 
ال�ض����وارع  املروري����ة يف  الدوري����ات 
اململك����ة،  مبحافظ����ات  الرئي�ضي����ة 
حي����ث يتم الرتكي����ز عل����ى ال�ضوارع 
الت����ي تكر فيها احلوادث املرورية 
املروري����ة  وال�ضلوكي����ات  البليغ����ة 
اخلاطئة كال�رشعة والتجاوز اخلاطئ، 

وجتاوز النور الأحمر.
و�ضام����ة  اأرواح  عل����ى  وحفاظ����ا 
م�ضتخدم����ي الطريق، فان الدوريات 
التوا�ض����ل  املروري����ة تعم����ل عل����ى 
�رشائ����ح  خمتل����ف  م����ع  والتع����اون 
املجتم����ع وخا�ض����ة ال�ض����واق وذل����ك 
لت�ضليط ال�ض����وء على اأهمية التقيد 
بالأنظم����ة املروري����ة والتوعية باأهم 
م�ضببات احل����وادث، وذلك من خال 
املحا�����رشات التي يت����م تنظيمها يف 
خمتل����ف الفعاليات الت����ي ت�ضهدها 
املطبوع����ات  واإع����داد  اململك����ة، 
وكذل����ك  الإر�ضادي����ة،  والكتيب����ات 
التوا�ض����ل املبا�رش مع ال�ضواق اأو من 
خال و�ضائ����ل التوا�ضل الجتماعي. 
حي����ث يت����م الرتكي����ز عل����ى الفئ����ة 
العمري����ة )18 �ضنة اإل����ى 30 �ضنة(. 
مع ال�ضتم����رار يف تنفي����ذ امل�ضاريع 
التوعوية للطلبة يف خمتلف املراحل 
وزارة  م����ع  بالتن�ضي����ق  الدرا�ضي����ة 
املعنية  والتعليم واجلهات  الرتبية 
لغر�����ص مفاهيم الثقاف����ة املرورية 

منذ الن�صء.

خماطر التوقف
 يف الطريق

الثقافة األمنية
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شكسبير 

 تشي جيفارا

يتصـــدرون مـرشحـــي جـــائــزة “غونكــور”
جائ���زة  �أكادميي���ة  �أع�ض���اء  ك�ض���ف 
غونكور ع���ن �لقائم���ة �لأول���ى للكتاب 
�ملر�ضح���ن للجائزة �لأدبي���ة �لفرن�ضية 
�لأك���ر �أهمية و�أقل ما ميك���ن قوله هو 
�أنه���ا ج���اءت خمالف���ة متام���ا لتوقعات 

�لنقاد �لأدبين و�ل�ضحافة �ملخت�ضة.
�لإع���ان مل يذع هذ� �لعام من مطعم 
درو�ن بح���ي غالي���ون �لباري�ضي �لعريق 
�ل���دورة  كو�لي����س  م���ن  ب���ل  كالع���ادة 
�لأدب���ي  �لكت���اب  ملعر����س  �لأربع���ن 
مبدينة نان�ضي �ضم���ال فرن�ضا، �ملوطن 
�لأ�ضل���ي ملوؤ�ض����س �لأكادميي���ة �إدمون 

غونكور.
جلنة �لتحكي���م ُمكونة من 10 ُكتاب 
و�ضخ�ضي���ات ثقافي���ة منه���م �لكات���ب 
و�لإعامي �ل�ضهري برنار بيفو، و�لكاتب 
بيار �أ�ضولن، فيليب كلود�ل و�لكاتب 
�لفرنكوف���وين طاهر بن جل���ول، قدمو� 
قائم���ة ت�ضم 15 ��ضم���ا معظمهم كتاب 
ُج���دد دخل���و� جم���ال �لكتاب���ة من���ذ مدة 
قليل���ة. �ملفاجاأة كانت كب���رية �أولً لأن 
�لكت���اب �لذي���ن ر�ه���ن عليه���م �لنقاد 
�أق�ض���و� جميعا من قائم���ة �ضعد�ء �حلظ 

للفوز باجلائزة �لأدبية �لعريقة. 
ل ج���ريوم ف���ري�ري وكتاب���ه �جلديد 
»على �ضورته« رغم فوزه منذ �أيام فقط 
بجائ���زة �ضحيفة لوموند ول »�ملر�قب« 
كري�ضتوف���ر  �لفرن�ض���ي  للكات���ب 
نوتوم���ب  �إميل���ي  ول  بولتان�ضك���ي، 
حماي���دة  »�أ�ضم���اء  �جلميل���ة  ورو�يته���ا 
ب���ن �جلن�ض���ن« ول حت���ى مايلي�س دو 
كيغونغال ورو�يته���ا »�لعامل يف قب�ضة 
�لي���د« �لت���ي حظي���ت باإقب���ال �جلمهور 

وتغطي���ة �ضحافية و��ضع���ة ورغم �لثناء 
�لنق���دي �لكبري �ل���ذي لقيت���ه كل هذه 

�لأعمال �لأدبية �أق�ضيت.
قائم���ة �ملر�ضح���ن �لت���ي �أحدث���ت 
�ملفاج���اأة ت�ض���م 15 كاتب���اً منه���م �أربع 
ن�ض���اء، وكان برين���ار بيف���و رئي�س جلنة 
�لغونكور قد ك�ض���ف لل�ضحافة باأن �أهم 
ما ميز �مل�ضابقة هذه كون �أكر �لأعمال 
عدد�ً هي رو�يات �أولى، وقد كان �ضعباً 
عل���ى �للجنة �ختي���ار �ملر�ضح���ن لأنها 
كانت جميعها جي���دة وذ�ت قيمة �أدبية 

عالية.
يف  �لأك���ر حظ���اً  رو�ي���ات  �خلم����س 
�لف���وز باجلائزة ح�ض���ب �لتوقعات �لتي 
قد ل ت�ض���ح بالطبع هي حتديد�ً لكتاب 
مبتدئ���ن، �أهمها رو�ي���ة ديفيد ديوب 
»�إخ���وة �ل�ض���اح« )د�ر ن����ر لو�ض���وي( 
�لت���ي ه���ي �لرو�ي���ة �لأول���ى ل���ه، وه���و 
�أ�ضت���اذ جامع���ي ول���د يف فرن�ض���ا لكن���ه 
عا�س طفولت���ه و�أولى �ضنو�ت �ضبابه يف 

�ل�ضنغال بافريقيا.
»�إخوة �ل�ضاح« حتك���ي ق�ضة »�ألفا 
�لب�ضي���ط  �ل�ضنغ���ايل  �لف���اح  ن���د�ي«، 
املنخ���رط يف �صف���وف جي����ش القنا�صة 
�ل�ضنغالين للمحاربة �إلى جانب �جلي�س 
�لفرن�ضي �إبان �حل���رب �لعاملية �لأولى، 
وهو ينقل لنا م�ضاع���ر �لإن�ضان �ملعذب 
وه���و يقت���ل ويدم���ر لك���ي ي�ضتم���ر يف 

�لعي�س. 
وهي �أي�ضاً ق�ضة �ضد�قة قوية بن 
�ضخ�ض���ن يف عامل قا����س مليء مب�ضاعر 
�حلق���د و�لكر�هية. ويق���ول �لكاتب �أن 
فكرة �لكت���اب جاءته بع���د �طاعه على 
ر�ضائ���ل جن���ود فرن�ضي���ن م���ن �حلرب 
�لعاملي���ة �لأول���ى. ودفعه تاأث���ره بهذه 
�لر�ضائ���ل للبحث ع���ن ر�ضائ���ل �جلنود 
�لأفارق���ة �لت���ي وج���د بع�ضه���ا لكن مل 
ي�ضمح له بالطاع عليها مما يجعله يقرر 
تاأليف �لرو�ية للتعبري عن هذه �مل�ضاعر 

بل�ضان �ضخ�ضية �لفاح �ل�ضنغايل.

رو�ي���ة ديفي���د ديوب ه���ذه حتديد� 
لقيت �لكثري من �لثناء �لنقدي، فكتب 
�إليزيبيث باريلي من �ضحيفة لوفيغارو 
�أن »�لكات���ب ل ي�ض���ع يف عمله �لطيبن 
�أم���ام �لأ����ر�ر ول �لبي�س �أم���ام �ل�ضود، 
ول �ل���ر�ءة �أم���ام �جلرمي���ة �أو �خليان���ة 
بال�ضد�قة، ب���ل �إنه ميزج �لكل يف نف�س 
�أم���ا  �ملربك���ة«.  �لإن�ضاني���ة  �لأن�ض���ودة 
موق���ع »ميدياب���ارت« �ملتميز فيكتب: 
»من بن رو�يات ه���ذ� �لدخول �لأدبي، 
��ضتطاع���ت رو�ية ديفي���د ديوب بطبع 
�لو�قع بروعته���ا وقوة طرحها«. وقالت 
�ضحيف���ة لومانيتي���ه عن �لرو�ي���ة باأنها 
»ذ�ت �أ�ضل���وب قوي �لإيق���اع، تقليدي 
وع�ري يف نف�س �لوقت، مليء بال�ضور 

�لقوية و�لناطقة«.
رو�ية »ع����ر �مل�ضتب���ه بهم« حتتل 
ه���ي �لأخ���رى مكانة �ل�ض���د�رة يف قائمة 
مر�ضحي جائ���زة �لغونك���ور وهي �لعمل 
�لثام���ن للموؤلف جيل مارت���ان �ضوفييه 
م���ع د�ر ن����ر غر��ضي���ه. �لق�ض���ة ت���روي 
�أحد�ث مقتل �ض���اب من �أ�ضول مغاربية 
يف ظ���روف غام�ض���ة، وم���ن خ���ال ذلك، 
�لفرن�ض���ي  �ملجتم���ع  �لكات���ب  ي�ض���ع 
حتت �ملجه���ر، ول �ضيما ح���ن يتظاهر 
بالتعاط���ف مع ماآ�ض���ي �لفئات �ل�ضعبية 
بينم���ا ه���و يف �لو�قع ي�ضتغله���ا ل�ضالح 

�لطبقات �لغنية.
�لكت���اب �لفرنكفوني���ون �ملغارب���ة 
مثلته���م ه���ذه �ل�ضنة �لكاتب���ة �ملغربية 
مرمي علوي �لتي تن����ر �أول رو�ية �أدبية 
لها مع د�ر ن�ر غاليمار �لعريقة بعنو�ن: 

»�حلقيقة تخرج من فم �حل�ضان«.

متابعات

بدء التسجيل في الموسم الثاني من “دبلوم 
اإلبداع الشعري” تقدمها “البابطين الثقافية”

�أعلنت �أكادميية �لبابط���ن لل�ضعر �لعربي 
عن فتح باب �لت�ضجيل لدبلوم �لإبد�ع �ل�ضعري 
يف مو�ضمه���ا �لث���اين بالتعاون م���ع �لأكادميية 
�لعاملي���ة لل�ضعر – فريون���ا- �إيطالي���ا، و�لتي 
تقدمه���ا �ملوؤ�ض�ضة جمان���اً للر�غبن بتعلم علم 
�لعرو�س و�ل�ضعر وقو�عد �للغة �لعربية و�لنقد 

�لأدبي.
وت�ض���ري �خلطة �ملنهجي���ة لدرو�س �لدبلوم 

يف م�ضتوين �ثنن: 
�مل�ضتوى �لأول: يب���د�أ من 3 �أكتوبر 2018 
�إل���ى 2 يناي���ر 2019 و�مل�ضت���وى �لث���اين: يبد�أ 
م���ن 16 يناي���ر 2019 �إل���ى 28 �بري���ل 2019، 
وي�ض���م �مل�ضتوي���ان )106( �ضاع���ات در��ضية 
موزعة على �ملو�د �لآتية: )�لعرو�س و�لقافية، 
�لنح���و و�ل�رف، �لباغة، �لنق���د �لأدبي وحتليل 
�لن�ضو����س �ل�ضعري���ة، فقه �للغ���ة، �لإماء، فن 
�لإلق���اء(. وتعطى �لدرو�س يف قاعة �ملحا�ر�ت 
مبكتب���ة �لبابط���ن �ملركزي���ة لل�ضع���ر �لعربي. 
ويت���م �لت�ضجي���ل جماًنا عر �لت�ض���ال بهو�تف 
موق���ع  يف  �لإلك���روين  �لر�ب���ط  �أو  �ملوؤ�ض�ض���ة 

موؤ�ض�ضة �لبابطن على �ضبكة �لإنرنت.
وبتوجيهات من رئي����س �ملوؤ�ض�ضة �ل�ضاعر 
عبد�لعزيز �ضعود �لبابط���ن، تقيم �لأكادميية 
برناجمه���ا �جلدي���د يف ه���ذ� �ملو�ض���م لدرو�س 
تعلي���م �للغ���ة �لعربي���ة لغ���ري �لناطق���ن به���ا 
للبعث���ات �لدبلوما�ضي���ة �لأجنبي���ة �ملقيم���ة يف 

دولة �لكويت، وذلك يف م�ضتوين �ثنن: 
�مل�ضت���وى �لأول: م���ن 6 �أكتوب���ر �إل���ى 13 
دي�ضم���ر 2018، و�مل�ضت���وى �لث���اين: من 12 
يناي���ر �إلى 6 �إبري���ل 2019 وتعقد �لدرو�س يف 
قاعة �ملحا����ر�ت يف مكتبة �لبابطن �ملركزية 
لل�ضعر �لعربي �أيام �لثن���ن و�لثاثاء �أ�ضبوعيًّا 
طو�ل فرة �مل�ضتوين، م���ن �ل�ضاعة -17.00 

19.00 م�ضاًء.
وكان���ت �ملوؤ�ض�ض���ة �أقامت ه���ذه �لدرو�س 
يف �لع���ام �ل�ضاب���ق حي���ث �ضّج���ل به���ا �أكر من 
مئ���ة دبلوما�ض���ي من ثاث���ن �ضف���ارة �أجنبية، 
ا يف �ضياق �أهد�فها  ولق���ت �لدرو�س جناًحا مهمًّ

�لثقافية �ل�ضامية.

جائزة “ألكسو” للغة العربية... 
مشاركات حصرية وتحكيم إلكتروني

�أعلن جممع �للغة �لعربية يف �ل�ضارقة 
طلب���ات  ��ضتقب���ال  يف  ��ضتم���ر�ره  ع���ن 
�مل�ضارك���ة يف �ل���دورة �لثاني���ة جلائ���زة 
�للغوية  للدر��ض���ات  “�ألك�ضو/�ل�ضارق���ة 
 30 حت���ى   ،2018 لع���ام  و�ملعجمي���ة” 
�ضبتمر �جلاري، كا�ضفاً �أن �جلائزة متنح 
لاأبحاث �للغوي���ة �لأكادميية، وتخ�ض�س 
�لأول:  حموري���ن  يف  �جلدي���دة  دورته���ا 
در��ض���ة �للغة �لعربية يف �ضوء �لنظريات 
�لل�ضانية �حلديث���ة، و�لثاين: در��ضات يف 

�ملعجم �لتاريخي للغة �لعربية. 
وتكرم �جلائ���زة �لفائزين يف دورتها 
�جلديدة، يف �ليوم �لعاملي للغة �لعربية، 
�ل���ذي يو�ف���ق 18 دي�ضم���ر �ملقب���ل يف 
منظم���ة “يون�ضكو” يف باري����س، �إذ ينال 
�لفائ���ز �لأول مكاف���اأة نقدية قيمتها 30 
�أل���ف دولر، وين���ال �لفائ���ز �لث���اين 20 
�ألف دولر، فيم���ا يح�ضل �ضاحب �ملركز 

�لثالث على 10 �آلف دولر.
 وته���دف �جلائ���زة -�لت���ي يتول���ى 
�ملجم���ع  بحوثه���ا  وحتكي���م  �إعد�ده���ا 
بال�ر�ك���ة م���ع �ملنظمة �لعربي���ة للربية 
و�لثقاف���ة و�لعل���وم )�ألك�ض���و(، �إلى دعم 
�لبحث �لعلمي و�لإنتاج �لفكري يف جمال 

�لدر��ضات �للغوية و�ملعجمية، و�لإ�ضهام 
يف �إب���ر�ز �جلو�ن���ب �ملعرفي���ة �ملتعلق���ة 
باللغة �لعربية يف �إطار ر�ضن وذي قيمة 
م�ضاف���ة، كما تلت���زم ت�ضجي���ع �لباحثن 
و�ملهتم���ن بتوجي���ه ن�ضاطه���م �لفكري 
و�لبحث���ي �إل���ى �ملو�ضوع���ات �لتي تهم 
م�ضتقبل �للغة �لعربية و�لعلوم �ملرتبطة 

بها. 
و�ضهدت �جلائ���زة يف دورتها �لثانية 
تطوي���ر�ً يف عمليتي �لت�ضجيل و�لتحكيم، 
�إذ مت �عتم���اد نظ���ام �إلك���روين حديث، 
ي�ضهل على جلنة �لتحكيم �ختيار �لبحوث 
�لفائ���زة، ويتي���ح للمر�ضح���ن �لتق���دم 
باأبحاثه���م ب�ضهولة من خ���ال �لإنرنت، 
ومتابع���ة جمري���ات �لتحكي���م، �إلى حن 
�لإع���ان ع���ن �أ�ضم���اء �لفائزي���ن، لي�ضله 
بعدها ر�ضالة ر�ضمية �إلكرونية بالنتائج.

م���ن جه���ة �أخ���رى، مت تو�ضي���ع د�ئرة 
�لر�ض���ح  بي���ان  ن����س  �إذ  �لتناف����س، 
للجائ���زة يف طبعته���ا �لثاني���ة على قبول 
�لبح���وث �لعلمي���ة �للغوي���ة �لت���ي تدور 
ح���ول �ملحوري���ن �لأ�ضا�ض���ن �للذين مت 
�عتمادهم���ا ه���ذ� �لع���ام، وتعاجلهما، ول 
مانع م���ن �أن يكون �لبح���ث متت طباعته 
خال �لأعو�م �لثاثة �ملا�ضية، �ريطة �أن 
ل يكون �لبحث ُكت���ب من �أجل نيل درجة 
علمي���ة، ومل يتقدم به يف �إح���دى �جلو�ئز 

�لعلمية �للغوية �لأخرى. 
ي�ضار �إل���ى �أن �جلائ���زة غر�ضت روح 
�لتناف�س �ل�ري���ف بن �أبناء لغة �ل�ضاد، 
�إيجابي���ة يف �ضف���وف  و�أحدث���ت حرك���ة 
كث���ري من علم���اء �لعربي���ة و�لباحثن يف 
علومه���ا يف عامه���ا �لأول 2017، حي���ث 
�أثم���رت خُمرج���ات تربوي���ة كب���رية، ومت 
تك���رمي �لفائزي���ن بدورته���ا �لأول���ى يف 
رح���اب منظمة “يون�ضك���و” )باري�س( يف 
حفل ثقايف لغوي �ضهده حاكم �ل�ضارقة 
ر�ع���ي �جلائزة، وعدد م���ن �أقطاب �للغة 
�لعربي���ة، وقام���اٌت علمية م���ن �ملجامع 
و�ملر�كز �للغوية م���ن �لعاملن �لعربي 

و�لإ�ضامي.

قدم علي عبد �حلليم يف 
كتاب “مفهوم �ل�ر يف م�ر 
حتليلياً  عر�ضاً  �لقدمية” 
�لقدماء  �مل�رين  لأفكار 
حتته  يندرج  وما  �ل�ر  عن 

من معاٍن.
وي�������ح�������ت�������وي 
�ل��ك��ت��اب در����ض��ة عن 

�مل�رين  ق��دم��اء  �أف��ك��ار 
و�لفو�ضى  �ل�����ر  ع��ن  وت�����ض��ور�ت��ه��م 
�أنه  ويبن  منها،  �لتخل�س  وكيفية 
ذك����رت ن�����ض��و���س ع���دي���دة ك��ر�ه��ي��ة 
وكيف  للفو�ضى  �لقدماء  �مل�رين 
�ع������ت������روه������ا 
�ن���ت���ك���ا����ض���ة يف 
�خل��ل��ق، وع��رو� 
ع��ن��ه��ا ب��ك��ل��م��ة 
�لتي  “�إ�ضفت” 
ت���ع���ن���ي ج��م��ي��ع 

�ل�رور.

يع���د كت���اب “�أولد حارتن���ا... �ضرية 
�ل�ضح���ايف  للكات���ب  �ملحرم���ة”  �لرو�ي���ة 
حممد �ضعري، �جل���زء �لأول يف ثاثية �ضرية 
جني���ب حمف���وظ �لت���ي يعمل �ضع���ري على 
�إجنازه���ا تباعاً. وعر رحل���ة بحث يف مئات 
�لوثائ���ق و�لدوريات، وبلغة مت���زج �ل�رد 
�ل�ضح���ايف بتقنيات �ل�ضينم���ا �لت�ضجيلية، 
يلتقط �ملوؤلف حممد �ضعري در�ما �للحظة 
�لت���ي  �ملتوت���رة 
“�أولد  �أثارته���ا 
حارتن���ا” لأدي���ب 
جني���ب  نوب���ل 
ليتجاوز  حمفوظ، 
�أزمة  كونها  و�قع 
يف حياة �ضاحبها.

فلكلوري���ة  “�أنغ���ام  كت���اب  يعن���ى 
بدر��ض���ة  يو�ض���ف،  لأحم���د  م�ري���ة” 
�ملو�ضيق���ى �ل�ضعبي���ة كو�ح���دة م���ن �أهم 
مو�ضوعات �لبح���ث �لعلمي للفنون، حيث 
ماز�لت �حل�ض���ار�ت و�لثقافات مادة غنية 

للباحثن ملعرفة �أ�ضول �ملادة �ل�ضعبية.
وقد ق�ّضم �ملوؤلف �لكتاب �إلى جز�أين: 
�لنظري، و�ضمل مو�ضوعات منها:  �جلانب 
�ملو�ضيقى و�لغناء �ل�ضعبي عر �حل�ضار�ت 
�ل��ق��دمي��ة، ث��م ع��ر �ل��ت��اري��خ �مل��ي��ادي، 
وم��������ن ب���ع���ده���ا 
ع���ر �حل�����ض�����ارة 
بع��د  �ل��ع��رب��ي��ة، 
ذل�������������ك ق�������دم 
ت���ع���ري���ف���اً ل��ع��ل��م 
�لفلكلور وعاقته 

باملو�ضيقى.

حي���ا �حتاد �لكتاب و�لأدب���اء �لفل�ضطينين، و�حلملة �لفل�ضطينية للمقاطعة �لأكادميي���ة و�لثقافية ل�»�إ�ر�ئيل«، 
�ملوق���ف �ملبدئي للكاتبات �لعربيات �للو�تي فوجئن ب�رقة �أعمالهن وترجمتها ون�رها من قبل د�ر ن�ر »�إ�ر�ئيلية«، 
ورف�ضه���ن �لتطبيع مع نظام �لحتال �ل�ضتيطاين »�لإ�ر�ئيلي«. وكان���ت د�ر �لن�ر »�لإ�ر�ئيلية« »ر�ضلنج« قد ن�رت 
�أعم���الً مرجم���ة عن 45 كاتبة ورو�ئي���ة عربية، �ضمن كتاب �ضمي زور�ً »حرية«، دون �إعام �لكاتب���ات �أو �حل�ضول على مو�فقتهن، 
وحررها من�ضق در��ضات �للغة �لعربية يف ق�ضم »در��ضات �ل�رق �لأو�ضط« يف جامعة بن غوريون »�لإ�ر�ئيلية« �ألون فر�جمان. و�أعلن 

عدد من �لكاتبات رف�ضهن �نتهاك ملكيتهن �لفكرية، و�رقة �أعمالهن.

�أعل���ن ع�ضو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�ضارقة، �لرئي�س �لفخري لحتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت �ضاحب 
�ل�ضم���و �ل�ضيخ �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي، �ختيار �ل�26 من مايو من كل عام، يوماً للكاتب �لإمار�تي، 
و�ل���ذي يو�فق تاريخ تاأ�ضي�س �حتاد كتاب و�أدباء �لإم���ار�ت، يتم فيه �لحتفاء بالكاتب �لإمار�تي ومبا 
يقّدم���ه من �إ�ضد�ر�ت و�إنتاجات �أدبية و�ضعرية جديدة يرفد بها �ل�ضاحة �لثقافية و�لأدبية، وذلك بهدف ن�ر وتعميق 

ثقافة �لكتابة و�ضناعة �لن�ر و�لإنتاج �لأدبي بن كتاب و�أدباء �لإمار�ت.
و�أكد �لقا�ضمي �أن �ملثقف و�لكاتب �لإمار�تي م�ضدر فخر و�عتز�ز لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

“كتاب مبتدئون”

• •مرمي علوي	 بيري �و�ضلن	

• �لبابطن	



السبت 22 سبتمبر 2018 
12 محرم 1440

العدد 3630 9 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «
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علي نون

باإلذن

كيف اأمكن بيان وزارة الدفاع 
الرو�ضي���ة اأن يقول، من �ضمن ما 
قال���ه، اإن الطائ���رات الإ�رسائيلية 
ت خلف الطائرة  ت اأو ت�ض���ررّ تلطرّ
الرو�ضي���ة لتنفي���ذ غارته���ا على 
الالذقي���ة؟! ه���ل حتت���اج طائرة 
“اأف – 16” الأمريكية اإلى ذلك 
���ه �ضواريخها  ���ي ك���ي توجرّ التلطرّ
اإلى اأهدافه���ا؟! وهل ح�ضل على 
الغ���ارات اجلوية  م���دى ع����رسات 
الإ�رسائيلي���ة الت���ي ج���رت طوال 
���ت  وتخطرّ املا�ضي���ة  املرحل���ة 
 18 غ�ض���ون  يف  غ���ارة  املئت���ي 
�ضهراً! اأن “ا�ضتعانت” الطائرات 
املغرية بتمويه طائر كي ت�ضيب 
اأهدافه���ا؟! األي����س �ضحيح���اً، اأن 
تلك الطائرات ت�ضتطيع اأن ترمي 
هدف���اً يف ال�ضمال ال�ض���وري، من 
داخل اأج���واء فل�ضطني املحتلة؟! 
ول حتت���اج اأ�ض���اًل اإل���ى اخ���راق 
وال�ضوري���ة  اللبناني���ة  الأج���واء 

لتفعل ذلك؟!
)الفرا�ض���ي!(  اجل���واب 
وتك���راراً، غري املبن���ي على علم 
اأن  ه���و  اخت�ضا�ض���ي،  ع�ضك���ري 
تها  منظومة الدفاع الرو�ضية برمرّ
الكب���رية  حميمي���م  قاع���دة  يف 
واملحمي���ة جيداً، كانت “ُمطفاأة” 
�ضلف���اً على ما يب���دو قبل الغارة 
الإ�رسائيلي���ة وخالله���ا يف �ضي���اق 
املعل���ن  امل�ضب���ق  التن�ضي���ق 
واملعروف بني القاعدة الرو�ضية 
وغ���رف عملي���ات الإ�رسائيلي���ني، 
وال���ذي يت�ضمن الإب���الغ امل�ضبق 
ع���ن كل طلع���ة طريان م���ن قبل 
لوق���وع حادث  الطرَف���ني منع���اً 
عَر�ضي م�ضاب���ه متاماً للذي وقع 
– الثالث���اء عن���د  لي���ل الثن���ني 

�ضواطئ الالذقية!
به���ذا املعنى ُيفه���م غ�ضب 
وزارة الدفاع الرو�ضية واتهامها 
عم���ل  بارت���كاب  الإ�رسائيلي���ني 
عدائي، باعتبار اأن مو�ضكو كانت 
تفر����س اأن راداراته���ا املطفاأة 
واملغلقة كانت تقابلها رادارات 
الط���ريان  قب���ل  م���ن  مفتوح���ة 
مهم���ة  يف  الذاه���ب  الإ�رسائيل���ي 
ق�ض���ف! واأن هذا الط���ريان كان 
قادراً عل���ى “الأخ���ذ يف اعتباره” 
وج���ود طائرة ع�ضكري���ة اآتية من 
رو�ضي���ا يف جم���ال عمل���ه! وكان 
“اح���رام  ب���اب  م���ن  ُيفر����س 
التالق���ي  و����روط  ال�ضداق���ة” 
امل�ضلح���ي وال�ضراتيج���ي بني 
ذ الغارة خالل  الطرفني اأن ل ُتنفرّ
املرحلة الأخ���رة من رحلة هبوط 
الطائ���رة الرو�ضي���ة اإل���ى مط���ار 

حميميم.
طبعاً اإ�رسائيل اأعلنت اعتذارها 
ف م���ن وطاأة  لك���ن ذل���ك ل يخفرّ
امل���رارة التي اأظهرته���ا مو�ضكو 
اأ�ضباب���ه  “الغ���در” ول  اإزاء ه���ذا 
طاملا اأن الطرَفني “احرما” على 
ال�ضابق���ة دواعي  املرحل���ة  مدى 
التن�ضيق بينهما! و”م�ضاحلهما” 
امل�ضرك���ة يف امل���دار ال�ض���وري 
مب���ا �ضم���ح لإ�رسائي���ل الت����رسف 
على هواه���ا وا�ضتهداف “كل ما 
تراه منا�ضب���اً” لها وملقت�ضيات 

�ضات! “اأمنها” من دون اأية منغرّ
ه���ل انزعج���ت اإ�رسائي���ل م���ن 
اتفاق �ضوت�ضي اخلا�س باإدلب؟! 
متاماً مثلما انزع���ج ُحكماً رئي�س 
���ار الأ�ضد؟!  �ضوري���ا ال�ضاب���ق ب�ضرّ
وهل اأرادت بهذه احلركة الغادرة 
اإي�ض���ال ر�ضال���ة النزع���اج اإل���ى 
اأرادت  اأم  “�ضديقها” الرو�ض���ي 
التاأك���د اأكرث فاأكرث م���ن انعدام 
كفاءة بقاي���ا قوات الأ�ض���د؟! اأم 
اإبالغ���ه جم���دداً اأنها ق���ادرة على 
التالع���ب ب���ه ومب�ض���ريه كيفما 
ت�ض���اء وباأي���ة طريقة ت�ض���اء؟! اأم 

ماذا؟. “امل�ضتقبل”.

بضعة أسئلة! )2(

د. طارق آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

قام����ت كل م����ن الدول����ة الأموي����ة والعبا�ضية 
والفاطمية وبقية الدويالت الإ�ضالمية، بالإ�ضافة 
املتخف����ي  العثم����اين  ال�ضتعم����ار  م����ن  اإل����ى كل 
حت����ت كذب����ة اخلالف����ة الإ�ضالمي����ة، وال�ضتعم����ار 
الفار�ض����ي بالع����امل العرب����ي حت����ت كذب����ة الويل 
الفقي����ه، وبالإ�ضافة اإلى حزب الإخوان امل�ضلمني 
التكف����ريي وفروع����ه، وح����زب العدال����ة ال�ضاع����ي 
لإعادة احتالل وا�ضتعم����ار العرب امل�ضلمني، قام 
كل هوؤلء بتغليف طموحاته����م واأيديولوجياتهم 
وفل�ضفته����م ال�ضيا�ضية التكفريي����ة وال�ضعوبية، 
بغالف وغطاء اإ�ضالمي، لإ�ضفاء الهيبة والقد�ضية 
الإ�ضالمية على ه����ذه الأيديولوجيات ال�ضيا�ضية، 
حت����ى يتقبله����ا املجتم����ع، اأي الرع����اع والغوغ����اء 

وال�ضذج واأ�ضحاب النية الطيبة.
ه����ذا املفه����وم، ا�ضته����وى واأغ����رى بع�����س 
اخلليجي����ني، الذين اأرادوا الو�ض����ول اإلى ال�ضهرة 

و”الرب�ضتي����ج الجتماعي” ب����ن اأو�ساط املجتمع 
الفك����ر  اأ�ضح����اب  اإليه����م  م�ضاف����ا  اخلليج����ي، 
التكف����ريي ال�ضيا�ض����ي الذي����ن ي�ضع����ون لإلغ����اء 
امللكي����ة اخلليجية، واإحالل فكر متطرف عميل اإما 
لال�ضتعم����ار الفار�ضي عرب الولء للويل الفقيه، اأو 
ال�ضتعم����ار العثماين عرب ال����ولء والتطبيل حلزب 

العدالة والتنمية.
وانق�ض����م ه����وؤلء اخلليجي����ون اإل����ى ق�ضمني: 
الأول انته����ج الفك����ر الفار�ض����ي ال�ضيا�ضي ممثال 
بح����زب اهلل واحلوث����ي وح����زب الدع����وة واحل�ض����د 
ال�ضعب����ي وجمعية النف����اق والتنظيمات الإرهابية 
يف كل م����ن الكوي����ت والبحري����ن وال�ضعودية، اأما 
الق�ضم الث����اين، فانتهج فكر الإخ����وان امل�ضلمني 
الذين ا�ضتغلوا ت�ضامح الدولة واملجتمع اخلليجي 
لالنت�ضار، وهوؤلء كانوا نوعني: النوع الأول ل هم 
له بفك����ر الإخوان امل�ضلم����ني )التكفريي للحاكم 

وامل�سفه للمجتمع وال�ساعي لإ�سقاط احلكم ومن 
ثم اإعادة تاأهيل املجتمع من جديد(، بل كان همه 
ال����ربوز الجتماع����ي والنفوذ وحتقي����ق امل�ضالح 
ال�ضخ�ضي����ة، كما ه����و حا�ضل مع اإخ����وان الكويت 
والبحرين، الذين واإن تظاهروا باأنهم من منظري 
الإخ����وان، اإل اأنهم ل ي�ضل����ون بفكرهم ال�ضيا�ضي 

حتى لل�ضف الثالث من اإخوان م�رس.
اأم����ا الن����وع الث����اين من اإخ����وان اخللي����ج فهم 
الأ�رس�����س  وه����م  وال�ضعودي����ة،  الإم����ارات  اإخ����وان 
تكفريي����ا والأكرث حق����دا على الدول����ة اخلليجية، 
وي�ضعون ب����كل جهد لالإطاحة باحلك����م ال�ضيا�ضي 
اخلليج����ي ب����اأي ثم����ن، فهم الأك����رث عمال����ة وولء 
للخ����ارج، خ�ضو�ضا حل����زب العدال����ة والتنمية، بل 
العمالة اأي�ضا لإيران الفار�ضية، وهو ما �ضنك�ضفه 
مبق����الت لحق����ة. وكل ذل����ك الفك����ر ال�ضيا�ض����ي 
التكفريي لإخ����وان الإمارات وال�ضعودية، ال�ضاعي 

لإ�سقاط النظ����ام ال�سيا�سي اخلليجي يتم تغليفه 
بغالف اإ�ضالمي،  من خ����الل التنظريات والندوات 
واخلط����ب واملوؤمترات الإ�ضالمي����ة وور�س العمل، 
كالدع����وة للعدالة وحرية التعبري وحقوق الإن�ضان 
امل�ضل����م ومطالبات����ه املجتمعي����ة، والت����ي تختزل 
�ضم التحري�����س والإرهاب والكراهي����ة للدولة يف 
جوهره����ا، له����ذا، ف����اإن الأم����ن الوطن����ي اخلليجي 
ا�ستب����ق موؤام����رات هوؤلء ومت اإحب����اط خمططاتهم 
والقب�س عليهم، قبل اأن ت�ضتفحل عدوى �رسطان 
العمال����ة واخليانة وبيع الدول����ة اخلليجية للخارج 
وللعثماني����ني اجلدد، من اأج����ل اأن يقودوا الدولة 
اخلليجي����ة، وعليه، فاإن الإ�ض����الم ال�ضيا�ضي، وفق 
الفكر ال�ضيا�ضي لالإخ����وان، يبيح لهم بيع الوطن 
والعمال����ة للخ����ارج مقاب����ل اأن يحكم����وا املجتم����ع 
وللحدي����ث  ال�ضيا�ضي����ة.  طموحاته����م  ويحقق����وا 

خال�ضة.

كذبة اإلسالم السياسي... إخوان الخليج

الدميقراطي����ة قب����ل اأن تكون و�ضيل����ة للُحكم 
هي ثقافة وتنمية، ثقاف����ة فكرية وتنمية ح�ضارية 
وج����ود  م����ع  اإل  تتحق����ق  اأن  ميك����ن  ول  اإن�ضاني����ة، 
ال�ضتقرار يف املجتمع����ات، فهي ل ميكن اأن تكون 
يف جمتم����ع مل����يء بال�رساع����ات �ض����واء ال�ضيا�ضية اأو 
الع�ضكري����ة، بل تكون يف من����اخ ُم�ضتقر واآمن وتنمو 
يف ظل �ضيادة القانون م����ع احرام حقوق الإن�ضان، 
فن�����رس الدميقراطي����ة من غ����ري ثقاف����ة جمتمعية اأو 
�ضيا�ضي����ة اأو يف جمتم����ع ي�ضوده الُعن����ف والكراهية 
والطائفي����ة )كما ه����و حال ليبيا واليم����ن و�ضوريا( 
ل ُيحق����ق الت����وازن يف امل�ضالح الوطني����ة، بل يزيد 
من وقوع الُعن����ف وانت�ضار الإرهاب يف الوقت الذي 
يعتق����د فيه ه����وؤلء املت�ضارع����ون املتناف�ضون يف 

تلك البل����دان وغريها اأنهم مُيار�ضون الدميقراطية 
ويعملون على حتقيق اأهدافها.

ولأهمي����ة الدميقراطي����ة لل����دول وكونه����ا من 
م�ضال����ك حتقي����ق الت����وازن يف املجتم����ع وحتقي����ق 
امل�ض����اواة لأف����راد املجتم����ع، حددت منظم����ة الأمم 
املتح����دة �ضبتمرب م����ن كل عام لالحتف����ال بيومها، 
لأج����ل التعرف على هذا املفهوم وما جرى عليه من 
حتولت وتغريات ثقافي����ة و�ضيا�ضية واقت�ضادية، 
اإن “الدميقراطية” من الأفكار الفل�ضفية العظيمة 
وقيمة اجتماعية ثقافية كبرة، ولو مت ا�ستخدامها 
لل����دول  الإجن����ازات  لتحقق����ت  ونزاه����ة  بكف����اءة 
و�ضعوبه����ا، ولتم جتاوز الكثري من الإخفاقات التي 
مرت، فكرثة احلروب وتهمي�س الآخر وعدم احرام 

راأيه والت�ضلط على امل����راأة وعدم حتقيق امل�ضاواة 
بني الب�رس وغياب الكثري من احلقوق يعود ذلك اإلى 
تغييب الدميقراطي����ة، وكان مو�ضوع عام 2018م 
للي����وم العامل����ي للدميقراطية )اإتاح����ة حلول لعامل 

ُمتغري يف ظل دميقراطية حتت ال�ضغط(.
يف  ال�ضل����ل  تع����اين  الدميقراطي����ة  ت����زال  ول 
ع����دة دول، ويختل����ف تطبيق الدميقراطي����ة بينها، 
وحتى تتحق����ق الدميقراطية لب����د اأن يتمتع اأفراد 
املجتم����ع بح�����ٍس دميقراطي واأن يع����ي الأفراد دور 
الدميقراطي����ة يف املجتم����ع واأن يعمل����وا مًع����ا م����ع 
اختالفه����م يف حتقي����ق اأهدافه����ا، واأن تكون هناك 
تعددية �ضيا�ضية يف املجتمع تعمل من اأجل بالدها 
ولي�س م����ن اأجل حتقي����ق اأجندته����ا واأهدافها، واأن 

ميتلك الإن�ضان وعًيا بحقوق����ه وواجباته ويف توازن 
ت����ام، واأن تتوفر مبادئ حرية الراأي والتعبري جلميع 
اأفراد املجتم����ع، ولبد من �ضي����ادة ثقافة الت�ضامح 

وقيم التعاي�س والقبول مببداأ اختالف الآراء.
ياأت����ي اليوم العامل����ي للدميقراطي����ة ومملكة 
البحرين ت�ضتعد لنتخابات الدور الت�رسيعي اخلام�س 
واملجال�����س البلدي����ة، وه����ي ممار�ض����ة دميقراطية 
يحظ����ى بها جمي����ع اأفراد املجتم����ع البحريني الذين 
ي�ضم����ح له����م القانون به����ذه املمار�ض����ة، وهي من 
احلق����وق الوطنية الت����ي اأ�ضار اإليها ميث����اق العمل 
الوطني والد�ضتور، وهي كذلك حق اإن�ضاين اأ�ضارت 
اإلي����ه الفق����رة )3( م����ن امل����ادة )21( م����ن الإعالن 

العاملي حلقوق الإن�ضان.

الديمقراطية ثقافة وتنمية

يف الوقت ال���ذي يخالف فيه وزير اخلارجية 
الأمريكي ال�ضابق جون كريي القواعد والقانون 
ويبذل جهًدا غري مربر يف م�ضاعدة اإيران ويحاول 
اإنقاذ التف���اق النووي كونه من قام بالتفاو�س 
لإمت���ام ه���ذا التف���اق الن���ووي الذي اأب���رم عام 
2015، ويو�ضف باأنه مهند�س هذا التفاق، جاء 
ال���رد الأن�ضب على تلك امل�ضاعي من خالل طلب 
وزي���ر اخلارجية الإيراين جواد ظريف من الحتاد 
الأوروب���ي تعوي�س اآث���ار العقوب���ات الأمريكية 
عل���ى بالده، وتهدي���ده باأن طه���ران �ضت�ضتاأنف 
تخ�ضي���ب اليوراني���وم ب�ض���كل مكث���ف يف ح���ال 

ا�ضتمرار �ضلبية الدول الأوروبية.
م���ن الطبيعي اأن يق���وم املهند�س بالدفاع 
ع���ن البناء الذي ي�ضاه���م يف ت�ضييده واأن ين�ضبه 
لنف�ضه وي�ضع���ه يف �ضرية اإجنازاته التي يتباهى 

به���ا يف حال ما مت هذا البن���اء على النحو املرجو 
وج���ذب الأنظار اإليه واأ�ضف���ى بهجة وجمالً على 
املكان الذي يتواجد فيه، لكن يجب عليه اأي�ًضا 
اأن يت���وارى خج���اًل ويبتعد عن الأ�ض���واء ويحاول 
اأن يترباأ م���ن البناء الذي يك���ون م�ضوًها ومليًئا 
بالعيوب، كما احلال يف التفاق النووي الإيراين 
ال���ذي مل يزد طه���ران اإل عنًف���ا واإرهاًبا ومل يعد 
على ال�ضعب الإيراين اإل مبزيد من الفقر والعناء 
ومل ي�ضف للمنطقة اإل القالقل وال�ضطرابات. 

الوزير “ظريف” حث الأوروبيني والأطراف 
املوقعة عل���ى التفاق، التح���رك لتعوي�س اآثار 
العقوب���ات الأمريكية، ومعاقبة ال����رسكات التي 
تن�ضح���ب من ال�ضفقات مع اإي���ران، واإل �ضيكون 
رد فعل طه���ران بزيادة تخ�ضي���ب اليورانيوم، 
فه���ذه هي اإي���ران التي ل تلت���زم بوعد ول تفي 

بعهد ول تتوقف ع���ن اإطالق التهديدات واإثارة 
الأزم���ات، فه���ل ت�ضتح���ق ه���ذه اجله���ود التي 
يبذلها “كريي” وتخالف التقاليد الدبلوما�ضية 
وقوانني بالده وتهديد اأمنها وحماولة تقوي�س 
�ضيا�ضة اإدارتها حيال طه���ران بعقد اجتماعات 
غري م�رسوعة مع النظ���ام الإيراين باعراف كريي 

نف�ضه.
الأمريك���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر  اأح�ض���ن  لق���د 
“بومبي���و” يف التعب���ري عن مدى فداح���ة اخلطاأ 
ال���ذي انزلق اإليه كريي عندما ق���ال: “هذا وزير 
�ضاب���ق للخارجية يتوا�ضل م���ع اأكرب دولة راعية 
لالإرهاب يف العامل ووفقا ملا يقول كان يتحدث 
معهم، كان يقول لهم اأن ينتظروا اإلى اأن ترحل 
هذه الإدارة، ل ميك���ن اأن جتد �ضابقة ملثل هذا 

الأمر يف التاريخ الأمريكي”.

 هجــوم ظريـــف 
Ata2928عطا الشعراويودفـاع كيـري

@gmail.com

يف جمتمعن����ا البحريني ال�ضغري لدينا 
فئات اجتماعي����ة خمتلفة مثل كبار ال�ضن 
واملتقاعدي����ن  واملطلق����ات  والأرام����ل 
وذوي الحتياج����ات اخلا�ض����ة وغريهم من 
الب�ضط����اء املحتاج����ني، كل اأولئك لبد اأن 
يكون لهم املزي����د من الأولوية والركيز 
الإجراءات  والرعاي����ة وت�ضهيل  والهتمام 
اأمامهم من قب����ل كل الوزارات والهيئات 
واملوؤ�ض�ضات احلكومية، وكذلك من جميع 
اجلمعيات وال�ضناديق واملراكز اخلريية. 
عل���ى �ضبي���ل املثال ل احل����رس، قبل 
اأيام قليل���ة قراأت يف “بري���د البالد” عن 
اإ�ضكالي���ة املواطن���ة البحريني���ة الأرمل���ة 
احلا�ضن���ة ل� 3 اأطف���ال واملتوفى زوجها 
قب���ل 6 اأع���وام، وق���د تقدم���ت ل���وزارة 
الإ�ض���كان بنق���ل طلب الوح���دة ال�ضكنية 
اخلا�س بزوجها وال���ذي مر 19 عاما على 
تقدمي���ه لالنتف���اع، ك���ي يك���ون املنزل 
با�ضمه���ا، وكم���ا ذك���رت باأن���ه م�ضت 4 
�ضنوات تقريبا على نقل الطلب دون اأن 

جتد حال ملعاناتها هذه.
حت���ى كتابة ه���ذه ال�ضط���ور مل نقراأ 
بخ�ضو����س  الإ�ض���كان  وزارة  م���ن  ردا 
تل���ك املنا�ض���دة، بدورن���ا ناأمل م���ن الأخ 
الفا�ضل وزير الإ�ضكان املهند�س با�ضم 
ب���ن يعقوب احلم���ر وكما ع���رف عنه منذ 
توليه هذه احلقيبة الوزارية باأنه يحر�س 
دائما على تلم����س احتياجات املواطنني 
الإ�ضكاني���ة وي�ضع���ى جاه���دا لإجنازه���ا، 
املب���ادرة واإيج���اد حل من�ض���ف ملو�ضوع 
هذه املواطنة وملن هو على �ضاكلتها من 
اأفراد ال�ضعب مراع���اة للحالت الإن�ضانية 
ال�ضتثنائية، “واهلل... اهلل فيهم يا وزارة 

الإ�ضكان”. وع�ضاكم عالقوة.

“اهلل... اهلل فيهم 
يا وزارة اإلسكان”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة



اليابان: �رسقة عمالت رقمية 
بـ60 مليون دوالر

طوكيـــو - وكاالت: ذكرت �رسكـــة ل�رسف العمالت 
الرقمية اأن نحو 6.7 مليارات ين »59.7 مليون دوالر« 
يف �شـــكل عمـــالت م�شفـــرة، �رسقـــت مـــن ال�رسكـــة خالل 
عملية قر�شنـــة اإلكرتونية. وقالت �رسكـــة “تيك بريو” 
التي تتخـــذ من اأو�شاكا مقرًّا لها اإنهـــا اأوقفت الودائع 
وعمليات ال�شحب بعد اأن اختفت ثالثة اأنواع من العملة 

الرقمية يف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري.
وقالت �رسكـــة ال�رسافة اإنها اكت�شفـــت ن�شاًطا غري 
ماألـــوف يف نظامها االإلكرتوين يوم االثنني، ووجدت اأن 

العمالت اختفت يف اليوم التايل.

“برنت” يرتفع اإلى 78.9 دوالر للربميل
�شول - رويرتز: ارتفعت عقود النفط االآجلة اأم�س اجلمعة و�شط خماوف ب�شاأن االإمدادات 
م���ع اقرتاب فر�ض عقوبات على �ض���ادرات اإيران من اخلام، على الرغ���م من �ضغوط دعوات 

الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اإلى خف�س االأ�شعار.
وارتف���ع خ���ام القيا�ض العاملي مزيج برن���ت للت�ضليم يف نوفمرب 26 �شنتـــا، اأو ما يعادل 

0.33 %، اإلى 78.96 دوالر للربميل بحلول ال�شاعة 0647 بتوقيت جرينت�س.
وزاد خ���ام غرب تك�ضا�ض الو�ضيط الأمريك���ي للت�ضليم يف اأكتوبر 7 �شنتات، اأو 0.10 %، 
اإلـــى 70.39 دولر للربمي���ل. ودعا ترامب ي���وم اخلمي�ض منظمة البل���دان امل�ضدرة للبرتول 
)اأوب���ك( اإلى خف�ض اأ�ضع���ار النفط قائال يف تغريدة على تويرت ”بدوننـــا لن يكونوا اآمنني يف 

الأمد الطويل، ومع ذلك هم يوا�ضلون دفع اأ�ضعار النفط لالرتفاع“.
وم���ن املقرر اأن جتتمع اأوبك مع حلفاء غًدا يف اجلزائر ملناق�ضة كيفية تخ�ضي�ض زيادات 

الإنتاج لتعوي�ض النق�ض يف الإمدادات الإيرانية جراء العقوبات الأمريكية.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم القت�ضاد: 17111455(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
�لذهب �إلى �أعلى م�ستوى يف �أ�سبوع

مبنى جديد ل�رشكة “وقود �لطائر�ت”
مع قرب ا�ضتكمال املرحلة الأولى من تو�ضعة املطار

طرحت ي���وم الثالث���اء املا�ض���ي مناق�ضة 
الأعمال الأ�ضا�ضية للمبنى الرئي�ض ل�رشكة مطار 
البحرين لوقود الطائ���رات، بالتزامن مع قرب 

ا�ضتكمال املرحلة الأولى من تو�ضعة املطار.
لوق���ود  البحري���ن  مط���ار  �رشك���ة  ودع���ت 
 AA(، )A(،( الطائ���رات املقاولني من فئ���ة
الأ�ضغ���ال  وزارة  يف  امل�ضجل���ني   )C(و  ))B
لتق���دمي عطاءاته���م لالأعمال الرئي�ض���ة لإن�ضاء 
وق���ود  جمم���ع  يف  لل�رشك���ة  الإداري  املبن���ى 
الطائرات اجلديد، وذلك مبحيط مطار البحرين 

الدويل.
ويغل���ق ب���اب تق���دمي العط���اءات يوم 21 
اأكتوبـــر 2018، لتفت���ح مظاري���ف العط���اءات 
بعده���ا بيوم واح���د. ومن املتوق���ع اأن ت�ضاهم 
املراف���ق اجلدي���دة لل�رشكة، الت���ي تعد املزود 
احل����رشي لوق���ود الطائ���رات، يف مواكبة زيادة 
اإذ يرتاف���ق امل����رشوع  العملي���ات يف املط���ار، 
م���ع اإن�ض���اء مراف���ق وخزان���ات جدي���دة لوقود 

الطائرات.

وي�ضتمل امل����رشوع الكلي ل�رشكة “بوافكو” 
علـــى 3 خزانات لوق���ود الطائ���رات ب�ضعة 10 
اآلف مرت مكعب لكل منها على م�ضاحة اإجمالية 
تبلـــغ 77 األف قدم مربع���ة اإ�ضافة اإلى املباين 

الإدارية اخلا�ضة بامل�رشوع. 
وتتول���ى تطوي���ر امل����رشوع �رشك���ة مط���ار 
البحري���ن لوق���ود الطائ���رات، الت���ي تاأ�ض�ضت 
يف اأبريـــل 2016 ك�رسكـــة ذات ملكية م�شرتكة 

بني �رشك���ة مط���ار البحرين وال�رشك���ة القاب�ضة 
للنف���ط والغ���از، بهدف اإع���ادة هيكل���ة قطاع 
وق���ود الطائ���رات يف البحري���ن واإن�ض���اء جممع 
م�ضتودع���ات وق���ود الطائ���رات واإدارته داخل 

حميط مطار البحرين الدويل باأكمله.
ويتوقع اأن يتم النتهاء من تنفيذ امل�رشوع 
بالكام���ل يف منت�ض���ف الع���ام 2019، يف اإطار 

امليزانية الإجمالية املحددة للم�رشوع.

بنجال���ورو - رويرتز: ارتفعت اأ�ضعار 
الذهب اأم�ض اإلى اأعلى م�ضتوى يف اأ�ضبوع 
مع تراجع الدولر يف ظل انح�ضار املخاوف 
اأمريكي���ة  �ضيني���ة  جتاري���ة  ح���رب  م���ن 
�ضاملة، مم���ا اأبقى املع���دن الأ�ضفر على 
م�شـــار حتقيـــق اأول ارتفـــاع اأ�شبوعي يف 
اأربع���ة اأ�ضابي���ع. وزاد الذه���ب 0.3 % يف 
املعام���الت الفورية اإلى 1210.68 دوالر 
لالأوقية )الأون�ضة( بحلول ال�ضاعة 0712 
بتوقيـــت جرينت�ـــس بعدمـــا الم�ـــس اأعلى 
م�شتوى منـــذ 13 �شبتمرب عند 1211.02 
دولر لالأوقي���ة. وارتف���ع املعدن 1.3 % 

منذ بداية االأ�شبوع.
وزادت عقود الذه���ب الآجلة 0.3 % 

م�ضجلة 1215 دوالًرا لالأوقية.
وحتـــددت الر�شـــوم اجلمركيـــة التي 
فر�ضتها ال�ضني والوليات املتحدة، كل 
منهمـــا على �شلـــع االآخر، عنـــد م�شتويات 
اأق���ل مم���ا كان متوقعا من قب���ل، وهو ما 
عزز الآمال يف انح�ضار العداءات بني اأكرب 

اقت�شادين يف العامل.
ويح���وم موؤ����رش ال���دولر ق���رب اأدنى 
م�شتـــوى يف ع�ـــرسة اأ�شابيـــع مقابـــل �شلة 

املع���ادن  ب���ني  وم���ن  ك���ربى.  عم���الت 
النفي�شـــة االأخرى، ارتفعـــت الف�شة 0.6 
% اإلـــى 14.35 دوالر لالأوقيـــة بعـــد اأن 
�شعدت اإلى اأعلـــى م�شتوى يف اأ�شبوعني 
والم�ـــس  لالأوقيـــة.  دوالر   14.41 عنـــد 
البالديـــوم اأعلى م�شتوى منـــذ 19 اأبريل 
عنـــد 1054.97 دولر لالأوقية و�ضجل يف 
ا بن�ضبة 0.3 % اإلى  اأحدث قراءة انخفا�ضً

1053.22 دوالر لالأوقية.
وبلـــغ البالتـــني اأعلـــى م�شتـــوى منذ 
التا�ضع من اأغ�ضط�ض عند 837.80 دوالر 

لالأوقية.

علي �لفرد�ن

�أ�سهم �أوروبا ترتفع مع �نح�سار خماوف �لتجارة �لعاملية �لدول �لع�رش �لأعلى فائدة بالعامل
الدولر ي�ضعف اأمام العمالت الرئي�ضة بينها م�رس بواقع 16.7 %

عوا�ض���م - وكالت: ارتفعت الأ�ضهم 
الأوروبي���ة بقوة عند الفت���ح اأم�ض اجلمعة 
معززة املكا�ضب التي حققتها يف اجلل�ضة 
ال�ضابق���ة، يف الوق���ت ال���ذي بلغ���ت في���ه 
بور�شـــة وول �شرتيت م�شتويات قيا�شية 
مرتفع���ة بف�ض���ل انح�ضار خم���اوف احلرب 

التجارية و�ضعدت الأ�ضهم الآ�ضيوية.
بتوقيـــت   0730 ال�شاعـــة  وبحلـــول 
جرينت����ض، ارتفع موؤ����رش الأ�ضهم القيادية 
مبنطق���ة الي���ورو 0.7 باملئة واجت���ه اإلى 
حتقي���ق مكا�ض���ب للجل�ضة العا����رشة على 
الت���وايل، وه���و اأداء غري معه���ود منذ عام 
1997. وارتف���ع املوؤ����رش داك����ض الأملاين 
املدرج���ة عليه اأ�ضهم بع����ض اأكرب �رشكات 
الت�شديـــر يف القـــارة 0.7 %، وت�شـــدرت 
قطاعات ال�ضي���ارات والتعدي���ن والبنوك 

قائمة الرابحني يف البور�شات االأوروبية.
ويف نط���اق املوؤ����رش �ضتوك����ض 600، 
�ضجل���ت اأ�ضهم �رشكة �ضمي����ض الربيطانية 
املتخ�ض�ض���ة يف التكنولوجي���ا ال�ضناعية 
اأ�ض���واأ اأداء بانخفا����ض بلغ 9 % بعد اإعالن 

اأرباح �ضنوية دون توقعات املحللني.
وخ����رش �ضهم ج�ضت اإي���ت 5.5 % بعد 
تقري���ر ذك���ر اأن اأوب���ر جت���ري مباحثات يف 
مراحله���ا الأولى ل����رشاء ديليفريو، وهو ما 
من املحتمل اأن ي�ضع اأمامها مناف�ًضا كبرًيا 

يف قطاع خدمات تو�ضيل الطعام.
اإلـــى ذلـــك، انخف�ـــس الـــدوالر اأم�س 
مقابل معظم العمالت املناف�ضة با�ضتثناء 
العمل���ة الربيطاني���ة، حيث ع���ززت زيادة 
قوة �ض���وق الأ�ضهم وارتف���اع العائد على 
ال�ضن���دات الإقبال على �رشاء الأ�ضول التي 

تنطوي على خماطر اأكرب.
ومع انح�ض���ار خماوف احلرب التجارية 
ال�ض���وق  يف  املركزي���ة  البن���وك  واتخ���اذ 
النا�ضئ���ة بقيادة تركيا اإج���راءات لتحقيق 
ا�ضتق���رار عمالته���ا، دف���ع امل�ضتثم���رون 
اليـــورو اإلـــى م�شتـــوى 1.18 دوالر للمرة 

االأولى يف اأكرث من ثالثة اأ�شهر.

انخف����ض  املبك���رة،  التعام���الت  ويف 
موؤ����رش ال���دولر 0.1 % اإلـــى 93.82، وهو 
اأدنى م�ضتوياته يف نحو ثالثة اأ�ضهر واجته 
اإل���ى اأكرب انخفا����ض اأ�ضبوعي من���ذ اأوائل 
فرباير. وقفزت العملة الأوروبية املوحدة 
0.2 % اإلى 1.18 دوالر لت�شل مكا�شبها 

هذا الأ�ضبوع اإلى نحو 1.5 %.
وقف���ز ال���دولر الأ�ضرتايل اإل���ى اأعلى 
م�شتـــوى يف ثالثـــة اأ�شابيع عنـــد 0.7297 
دوالر اأمريكـــي. وكان اجلنيه اال�شرتليني 
اخلا����رش الوحيد اأمام ال���دولر، حيث تراجع 
0.4 % اإلى 1.3217 دوالر اأمريكي بفعل 

خماوف النف�ضال الربيطاين.

ال���دولر  ه���ل  اأرق���ام:   - الريا����ض 
الأمريكي هو املتهم الأول يف ا�ضطرابات 
الأ�ضواق النا�ضئة التي بلغت اأوجها ال�ضهر 
املا�ض���ي؟ وت�ضبب���ت يف انخفا�ض العديد 
م���ن عمالت ه���ذه الأ�ض���واق ويف مقدمتها 
تركيـــا واالأرجنتني والهنـــد واإندوني�شيا، 
���ا نتيجة  رمب���ا يك���ون ذل���ك �ضبًب���ا رئي�ضيًّ
ال�ضيا�ضة النقدية التي تنتهجها الوليات 
املتح���دة وتق�ض���ي برفع اأ�ضع���ار الفائدة 
للبن���ك  العمومي���ة  امليزاني���ة  وتقلي����ض 

املركزي.
ه���ذه ال�ضيا�ض���ة اأدت بطبيع���ة احلال 
اإل���ى ال�ضغ���ط عل���ى املعرو����ض العاملي 
من ال���دولرات و�ضجعت روؤو����ض الأموال 
الأجنبية على الهجرة من الأ�ضواق النا�ضئة 
اإلى الولي���ات املتحدة، ما �ض���كل �ضغًطا 
هبوطيًّا على عمالت ه���ذه البلدان، وخلق 
خم���اوف م���ن انتق���ال ع���دوى ال�ضطراب 

االقت�شادي اإلى دول اأخرى.
وحت���ى الآن ت�ض���ري التوقع���ات اإل���ى 
رف���ع  الفي���درايل  الحتياط���ي  موا�ضل���ة 
الفائـــدة علـــى العملـــة االأمريكيـــة، ومـــن 
املتوق���ع اأن يزيده���ا مبق���دار رب���ع نقطة 
مئوية خالل اجتماع���ه املقبل يف ال�ضاد�ض 
والع�رسيـــن مـــن �شبتمـــرب اجلـــاري، بعدما 
اأبق���ى عليه���ا دون تغي���ري خ���الل اجتماع 

اأغ�ضط�ض املا�ضي.
ورف���ع الفائدة هذا ال�ضهر، رمبا يزيد 
ال�ضغ���وط على عم���الت البل���دان النا�ضئة 
التي هبط بع�ضها بالفعل اإلى م�ضتويات 
قيا�ضية، م���ا ا�ضطر البن���وك املركزية يف 
هذه الأ�ض���واق اإلى رفع مع���دلت الفائدة 

اإلى ن�شب غري م�شبوقة.
وعلى �ضبي���ل املث���ال، يف الأرجنتني 
حيث طالبت الب���الد موؤخًرا �ضندوق النقد 
بت�رشي���ع وت���رية ت�ضلي���م �رشائ���ح القر�ض 
البالغ���ة قيمت���ه 50 ملي���ار دولر، ا�ضطر 
البنك املرك���زي اإلى رفع مع���دل الفائدة 
15 نقطة مئوية دفعة واحدة، اأماًل يف وقف 
نزي���ف القيمة ال���ذي تتعر�ض ل���ه العملة 

املحلية.
ويف تركي���ا، حي���ث يتعر����ض البن���ك 
املرك���زي ل�ضغ���وط متكررة م���ن الرئي�ض 
رجب طي���ب اأردوغان، املعار�ض ل�ضيا�ضة 
رف���ع الفائ���دة، ا�ضطر �ضانع���و ال�ضيا�ضة 
النقدي���ة يف البالد خ���الل اجتماعهم الأخري 
اإلـــى زيـــادة معـــدل الفائـــدة 6.25 نقطة 

مئوية رغم معار�ضة “اأردوغان”.
والرفـــع االأخـــري للفائـــدة يف تركيا 
و�ض���ع الب���الد يف املركز الثال���ث بقائمة 
البل���دان �ضاحب���ة اأعلى مع���دل فائدة يف 
العـــامل. ومن بني الـــدول الع�ـــرس االأعلى 
فائـــدة بالعـــامل تاأتـــي م�ـــرس بالرتتيـــب 

الثاين بواقع 16.7 %.

• البلدان الع�رسة االأولى الأعلى معدالت فائدة بالعامل	

نيوي���ورك - �ض���ي اإن اأن: تو�ّض���ع نط���اق 
الولي���ات املتح���دة  ب���ني  التجاري���ة  احل���رب 
وال�ضني كث���رًيا بعدما اأعلن اجلانبان عن اأكرب 
موجتني مـــن الر�شوم اجلمركيـــة يف �رساعهما 
حتى الآن، ويرى املحللون اأن النزاع يتجه اإلى 
منطقة اأ�ضواأ حت���ى مع ا�ضتجابة بكني الهادئة 

ن�شبيًّا، بح�شب تقرير لـ”�شي اإن اإن”.
ويعنـــي الت�شعيـــد االأخري مـــن اجلانبني، 
اأن القوتـــني االقت�شاديتـــني االأكرب يف العامل 
تفر�ض���ان ر�ضوًما جمركية عل���ى �ضلع قيمتها 
اأن  360 ملي���ار دولر، ويح���ذر اخل���رباء م���ن 
التعريف���ات اجلديدة ت�ض���كل ت�ضعيًدا خطرًيا 

�ضيوؤثر على منو القت�ضاد العاملي.
وقالت احلكوم���ة ال�ضينية ه���ذا الأ�ضبوع 
اإنه���ا �ضتفر����ض ر�ضوًم���ا جمركية عل���ى �ضلع 
اأمريكيـــة قيمتها 60 ملي���ار دولر، يف اأعقاب 

“دونالـــد  االأمريكـــي  الرئي�ـــس  اإدارة  اإعـــالن 
ترامب” ا�ضتهداف ح�ضة جديدة من الواردات 

ال�شينية قيمتها 200 مليار دوالر.
وتبـــداأ التعريفـــات اجلمركيـــة االأمريكية 
مبعدل 10 %، وتفر�ض يف الرابع والع�رشين من 
ه���ذا ال�ضهر، قبل اأن ترتف���ع اإلى 25 % نهاية 
الع���ام اجلاري، و�ضوف ت�ضم���ل اآلف املنتجات 
ال�ضيني���ة، بدًءا م���ن توابل الطع���ام وقفازات 
البي�ضب���ول اإلى اأجهزة التوجيه ال�ضبكية وقطع 

غيار االآالت ال�شناعية.
فيم���ا �ضُتفر����ض التعريف���ات ال�ضيني���ة 
بن�شبـــة 5 % اأو %10 وفًقا لطبيعة كل �ضلعة، 
يف نف�ـــس التاريخ، و�شيتاأثـــر ب�شببها اأكرث من 
5 اآلف منت���ج اأمريك���ي، مب���ا يف ذل���ك اللحوم 
واملك����رشات والكيماوي���ات واملالب�ض والآلت 

والأثاث وقطع غيار ال�ضيارات.

وحتـــاول اإدارة “ترامـــب” ال�ضغ���ط عل���ى 
بكني لتغيري �ضلوكها، حيث تتهمها بالإ�رشاف 
على �رشقة امللكية الفكرية الأمريكية وتعزيز 
�شيا�شـــات �شناعيـــة  عـــرب  �رسكاتهـــا  مكانـــة 
عدواني���ة، وهو ما ترف�ض���ه احلكومة ال�ضينية 

وتقول اإنه ادعاء ل اأ�ضا�ض له من ال�ضحة.

ما خطوة الصين المقبلة؟
تعر�ض���ت بكني بالفعل ل�رشب���ة قوية من 
الولي���ات املتح���دة، بعدم���ا فر�ض���ت الأخرية 
تعريفات جمركية على �شلـــع �شينية قيمتها 
50 ملي���ار دولر ه���ذا العام، لك���ن اخليارات 
املتاحة للرد عل���ى الت�ضعيد الأمريكي تزداد 

تعقيًدا.
وح���ذر البيت الأبي����ض قبل اأي���ام من اأنه 
�ضوف يتعامل مع اأي رد من قبل بكني بفر�ض 

تعريف���ات اإ�ضافي���ة على �ضل���ع �ضينية ت�ضل 
قيمتهـــا اإلى 267 ملي���ار دولر، وهذا �ضيعني 
اأن التداب���ري الأمريكية �ضتغط���ي جميع ال�ضلع 
التي تبيعه���ا ال�ضني اإلى الولي���ات املتحدة 
)بل���غ اإجماليه���ا 507 مليـــارات دوالر العـــام 

املا�ضي(.
اأما ال�شـــني ف�شتكون قدرتهـــا على الرد 
اأقل، فقد ا�شرتت �شلًعا اأمريكية قيمتها 130 
ملي���ار دولر الع���ام املا�ضي، وفًق���ا للبيانات 

الر�ضمي���ة يف وا�ضنط���ن، وتعك����ض ال�ضتجابة 
مقارن���ة  املتوا�ضع���ة  الأخ���رية  ال�ضيني���ة 
بالت�ضعيد من قبل الوليات املتحدة، القدرة 

املت�ضائلة على الرد.
لكن ال�ضني جلاأت اإلى فر�ض التعريفات 
وف���ق نطاق اأقل يرتاوح بني 5 % اإلى 10 %، 
وه���و ما ي���رتك اأمامها خي���اًرا اآخ���ر للت�ضعيد، 
بتو�ضيع هذا النط���اق حتى 25 % كما هددت 

يف اأوائل اأغ�ضط�ض املا�ضي.

�حلرب �لتجارية بني و��سنطن وبكني حتتدم
فر�ضتا ر�ضوًما متبادلة على �ضلع ب� 360 مليار دوالر

• اإلى اأين �ضي�ضل اخلالف التجاري بني اأكرب اقت�ضادين بالعامل؟	
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اأ�سبوع قا�س لبور�سات اخلليج مع خ�سائر بـ “اجلملة”
ال�سوق ال�سعودية تعو�ض بع�ض الهبوط

الريا����ض - مبا����ر: تراجع���ت 5 بور�سات 
اأغلق���ت  الأ�سب���وع املا�س���ي، بينم���ا  خليجي���ة 

بور�ستا ال�سعودية والكويت على ارتفاع.
وقادت �سوق الأ�سهم ال�سعودية بور�سات 
اخلليج لتحقيق مكا�س���ب �سوقية بلغت 4.54 

مليار دولر، بارتفاع 0.44 %.
واأغل���ق املوؤ�ر العام لل�س���وق ال�سعودي - 
تا�سي، على ارتفاع بنهاي���ة الأ�سبوع املا�سي، 

بعد تراجع دام الأ�سبوعني املا�سيني.
و�سع���د “تا�سي” بن�سب���ة 2.34 % تعادل 

177.66 نقطة، عند م�ستوى 768.31 نقطة.
لأ�سه���م  ال�سوقي���ة  القيم���ة  وارتفع���ت 
“تا�سي” بنحو 10.59 مليار دولر، لت�سل اإلى 

492.45 مليار دولر، بنهاية الأ�سبوع.
وحقق موؤ�ر ال�سوق الأول ببور�سة الكويت 
ارتفاع���اً بن�سبة 0.26 % باإقفال���ه عند النقطة 
الأ�سب���وع قب���ل  باإقفال���ه  5362.75، مقارن���ة 
املا�س���ي عند النقط���ة 5348.79، رابًحا قرابة 

14 نقطة.
وفقدت القيمة ال�سوقية لبور�سة الكويت 
نحو 180 ملي���ون دولر من قيمتها لت�سل اإلى 
95.886 مليار دولر بنهاية الأ�سبوع املا�سي.
وت�سدرت بور�س���ة قطر الرتاجعات بن�سبة 
2.55 % تعادل 255.6 نقطة، ليغلق موؤ�رها 

العام عند م�ستوى 9766.33 نقطة.
وتراجعت القيمة ال�سوقي���ة لبور�سة قطر 
قيمته���ا  لت�س���ل  دولر  ملي���ار   2.874 بنح���و 
ال�سوقي���ة اإل���ى 150.73 ملي���ار دولر بنهاي���ة 

الأ�سبوع املا�سي.
وهبط موؤ�ر �سوق دبي املايل باأكرب وترية 

يف اأكرث من �سهر خالل تعامالت الأ�سبوع و�سط 
تعر�ض اأ�سهم قيادية ل�سغ���وط بيعية مكثفة 
بالتزام���ن مع ت�ساعد احل���رب التجارية وتزايد 
خم���اوف امل�ستثمري���ن حي���ال تاأث���ر ال����ركات 

املدرجة بها.
���ا 1.62 %  و�سج���ل املوؤ����ر العام انخفا�سً
“اأكرب وترية تراجع منذ نهاية الأ�سبوع املنتهي 

يف 17 اأغ�سط����ض املا�س���ي” بالًغ���ا 2764.38 
نقط���ة خا����ًرا 45.49 نقطة، متوافًق���ا مع اأداء 

اجلل�سة املا�سية.
وق���ال مدي���ر مرك���ز ال�ره���ان للو�ساط���ة 
املالية يف الأ�سه���م وال�سندات جمال عجاج، اإن 
من املمك���ن اأن نرى بع�ض التح�سن يف جل�سات 
الأ�سبوع اجلاري بعد ما �سهدناه من اأداء جل�سة 

اخلمي����ض املا�س���ي بعد م���ا خال���ف التوقعات 
وارتفعت املوؤ�رات ب�سكل طفيف فيما بقيت 

ال�سيولة دون امل�ستوى املطلوب.
واأ�س���ار اإل���ى اأن ال����ركات القيادية عادت 
للتح�س���ن بع���د موج���ة هب���وط متوا�سل���ة ملدة 

اأ�سبوعني على اأ�سهم مثل اإعمار واأرابتك.
وفقد �سوق دبي نح���و 2.874 مليار دولر 

م���ن قيمت���ه ال�سوقي���ة لي�سل اإل���ى 150.731 
مليار دولر بنهاية الأ�سبوع املا�سي.

م�سق���ط  ل�س���وق  الع���ام  املوؤ����ر  واأنه���ى 
تعامالت���ه الأ�سبوعية برتاج���ع ن�سبته 1.39 %، 
باإقفال���ه عند م�ست���وى 4495.31 نقطة، خا�رًا 
63.2 نقطة عن م�ستوياته بنهاية الأ�سبوع قبل 

املا�سي.
وتراجعت القيمة ال�سوقية للبور�سة خالل 
الأ�سب���وع بن�سب���ة 0.35 %، اإل���ى 46.3 ملي���ار 
دولر، مقاب���ل 46.46 ملي���ار دولر يف الأ�سبوع 
قب���ل املا�س���ي، بخ�سائر �سوقي���ة 163 مليون 
ري���ال. و�سه���د املوؤ�ر الع���ام ل�س���وق اأبوظبي 
املايل خ���الل الأ�سب���وع تراجًع���ا، م�سغوًطا من 
الأ�سه���م الك���ربى لتقود القطاع���ات القيادية 

للخ�سارة خالل الأ�سبوع املا�سي.
وهب���ط املوؤ�ر الع���ام لل�س���وق يف الأ�سبوع 
بنح���و 1.03 % اإلى م�ست���وى 4883.42 نقطة 

خا�رًا من خاللها 51.02 نقطة.
وبنهاية الأ�سبوع فقد راأ�ض املال ال�سوقي 
القيم���ة  لت�س���ل  دولر،  ملي���ار   1.368 نح���و 
ال�سوقي���ة اإلى 131.965 ملي���ار دولر، مقابل 
133.333 ملي���ار دولر، بنهاي���ة الأ�سبوع قبل 

املا�سي.
وهب���ط املوؤ����ر الع���ام لبور�س���ة البحرين 
بن�سب���ة 0.37 % خ���الل 3 جل�سات فق���ط نظًرا 

لإجازة عا�سوراء يومي الأربعاء واخلمي�ض.
وحقق���ت بور�سة البحري���ن خ�سائر �سوقية 
و�سل���ت اإل���ى 82 ملي���ون دولر، لتغل���ق عن���د 
اأ�سبوعه���ا  بنهاي���ة  دولر  ملي���ار   21.924

)الثالثاء(.

• الأ�سهم ال�سعودية تك�سب 4.54 مليار دولر الأ�سبوع املا�سي	

ا للأردن الكويت تعيد جدولة 17 قر�سً
بنوك الكويت تتمتع باأف�سل خم�س�سات باخلليج

تنفذ متطلبات معيار IFRS9 مطلع 2019

الكويت - فيت�ض: ذكرت وكالة الت�سنيف 
الئتماين العاملية »فيت�ض« يف تقرير اأ�سدرته 
حديًثا اأن البن���وك الكويتية لديها ما يكفي من 
املخ�س�سات لتلبية متطلبات معايري املحا�سبة 
الدولية IFRS9، نظًرا اإلى م�ستوى املتطلبات 

التنظيمية احلالية يف البالد.
القطاع���ات  نقي����ض  ه���ذا  اأن  واأ�ساف���ت 
امل�رفي���ة يف معظم البلدان الأخرى التي تطبق 
معي���ار IFRS9، حيث حتت���اج البنوك عادة اإلى 
زيادة املخ�س�سات، وغالًبا ما يكون خالل فرتة 

زمنية تدريجية لتخفيف العبء.
واأ�سافت الوكالة بح�سب ما نقلت �سحيفة 
القب�ض اأن البنوك الكويتية تتمتع باأعلى م�ستوى 
خم�س�س���ات خ�سائ���ر القرو����ض يف جمي���ع دول 
جمل�ض التع���اون اخلليجي، حيث و�سل متو�سط 
املخ�س�س���ات اإل���ى نحو 280 % م���ن القرو�ض 
املتع���رثة يف نهاية ع���ام 2017، وهو ما يعك�ض 
متطلبات قيام البنوك بحيازة خم�س�سات عامة 
)تعادل 1 % م���ن الت�سهيالت النقدية العاملة، 
و0.5 % م���ن الت�سهيالت النقدي���ة املتعرثة(، 
ع(،  ووجود خم�س�سات احرتازية )يحددها امُل�ررّ
بالإ�ساف���ة اإلى خم�س�سات خا�س���ة مت و�سعها 

جانباً لتغطية خ�سائر القرو�ض املتعرثة.
مع ذل���ك، ترى »فيت����ض« اأن املخ�س�سات 
يف اأف�س���ل الأح���وال ميك���ن القول اإنه���ا كافية 
بالنظر اإلى الرتكي���ز املرتفع للبنوك الكويتية 
يف انك�ساف���ه على مقرت�سني اأف���راد وقطاعات 

فردية.
اإن  اأخ���رى، تعتق���د »فيت����ض«  م���ن جه���ة 
املخ�س�س���ات العامة املطلوب���ة مبوجب معيار 
IFRS9 �ستكون اأقل رغم املتطلبات اجلديدة 

حليازة خم�س�سات اخل�سائر الئتمانية املتوقعة 
على م���دى عم���ر الأداة املالي���ة للقرو�ض التي 
�سه���دت زيادة كب���رية يف املخاط���ر الئتمانية، 

ولكنها مل تتعرث. 
تتمت���ع  الت���ي  البن���وك  اأن  واأ�ساف���ت 
معاي���ري  متطلب���ات  م���ن  اأعل���ى  مبخ�س�س���ات 
IFRS9 قد يطلب منها بنك الكويت املركزي 
نق���ل الفائ����ض اإل���ى احتياطي���ات غ���ري قابل���ة 
للتوزي���ع يف حقوق م�ساهميها، بدلً من اإ�سعاف 
ميزانيتها العمومية م���ن خالل دفعات اإ�سافية 

)تعوي�سات اأو توزيعات(.
وتوقعت الوكالة اأن تنفذ البنوك الكويتية 
متطلبات حيازة خم�س�سات للخ�سائر الئتمانية 
املتوقعة وف���ق معي���ار IFRS9 يف الربع الأول 
ت  2019. اأما البل���دان اخلليجية الأخرى، فطبقرّ
املتطلبات بداية هذا العام، ولكن بنك الكويت 
املرك���زي قرر اإتاحة املزيد م���ن الوقت للتاأكد 

م���ن اأن جمي���ع البن���وك لديها الأنظم���ة الالزمة، 
واأنه���ا �ستنفذ ح�ساب���ات خ�سائره���ا الئتمانية 

املتوقعة ب�سكل منهجي وح�سيف.
يف غ�سون ذلك، �ستك���ون البيانات املالية 
للبن���وك الكويتي���ة اأقل �سفافية م���ن نظريتها 
يف البل���دان التي طبق���ت بالفع���ل خم�س�سات 
اخل�سائ���ر الئتماني���ة املتوقع���ة وف���ق معي���ار 

.IFRS9
الكويتي���ة  البن���وك  اأف�سح���ت  باملقاب���ل، 
بالفع���ل ع���ن ت�سهيالتها الئتماني���ة املتعرثة، 
الت���ي قد تك���ون مت�سقة ب�سكل وا�س���ع مع فئة 
املرحلة الثالثة مبوج���ب معيار IFRS9. ولكن 
و�سوح الت�سهيالت الئتمانية املتعرثة �سيظل 
حمدوداً اإلى حني ظه���ور نتائج املعيار الدويل 
للمحا�سبة، ل �سيما بيان���ات ت�سهيالت املرحلة 
الثاني���ة )العامل���ة ولك���ن م���ع زي���ادة كبرية يف 

خماطر الئتمان(.

احلكوم���ة  وقع���ت  كون���ا:   - عم���ان 
الكويت���ي للتنمية  الأردني���ة وال�سن���دوق 
القت�سادي���ة العربي���ة، بالأح���رف الأولى، 
اتفاقي���ة ثنائي���ة لتخفيف اأعب���اء مديونية 
الأردن جتاه ال�سن���دوق وذلك بجدولة 17 
���ا قيمته���ا الإجمالي���ة 300.7 مليون  قر�سً

دولر.
ووقع التفاقية بالأحرف الأولى ممثل 
ال�سندوق الكويت���ي للتنمية القت�سادية 
م���روان  العملي���ات  اإدارة  مدي���ر  العربي���ة 
الغامن، فيم���ا وقعها عن اجلان���ب الأردين 
القائ���م باأعمال اأمني ع���ام وزارة التخطيط 
والتعاون الدويل املهند�ض زياد عبيدات.

وق���ال عبيدات يف ت�ري���ح عقب حفل 
التوقيع الذي جرى مبق���ر وزارة التخطيط 
الأردني���ة اإن التفاقية تهدف اإلى م�ساعدة 
احلكومة الأردنية عل���ى التخفيف من حدة 
التحدي���ات املالي���ة والقت�سادي���ة الت���ي 

تواجهها.
واأ�س���اف اأن التفاقية تاأت���ي يف اإطار 
الدع���م املتوا�س���ل الذي تقدم���ه الكويت 
م���ن خ���الل ال�سن���دوق الكويت���ي للتنمية 
ل���الأردن مل�ساعدة  العربي���ة  القت�سادي���ة 
اململكة على الت�س���دي للتحديات املالية 
والقت�سادي���ة التي تواجهه���ا نتيجة حالة 
عدم ال�ستق���رار يف املنطق���ة وتداعياتها 

ال�سلبية على القت�ساد الوطني.
واأو�سح اأن التفاقية ت�سمنت اإعادة 
جدولة مديونية ال�سندوق على احلكومة 
الأردنية التي مل يتم �سدادها حتى نهاية 
�سه���ر دي�سم���رب 2018 ويبل���غ عدد هذه 
ا بقيمة اإجمالية  القرو�ض حوايل 17 قر�سً

تبل���غ 91.1 ملي���ون دينار كويت���ي اأي ما 
يعادل حوايل 300.7 مليون دولر �سيتم 
�سداده���ا على م���دى 40 عاًم���ا مت�سمنة 
ف���رتة �سماح تبلغ 15 �سنة وب�سعر فائدة 

يبلغ 1 %.
واأ�ساد عبي���دات بالعالق���ات الثنائية 
املميزة ب���ني الأردن والكوي���ت معرًبا عن 
�سك���ره للكوي���ت اأم���ريا و�سعب���ا واعتزازه 
بالعالق���ة م���ع ال�سن���دوق الكويت���ي الذي 
دع���م  يف  ���ا”  اأ�سا�سيًّ “�ري���ًكا  اعت���ربه 
اجله���ود التنموي���ة يف اململك���ة م���ن خالل 
دوره يف اإدارة م�ساهم���ة الكوي���ت يف اإطار 
)املنح���ة اخلليجية( و)من���ح دعم الالجئني 
ال�سوري���ني( وتقدميه القرو����ض املي�رة 

واملنح لالأردن منذ عام 1962.
وبني عبي���دات اأن الأردن يواجه حاليًّا 
م�ساع���ب مالية عابرة نا�سئ���ة عن الأزمات 
املالي���ة العاملي���ة والتط���ورات الإقليمية 
ال�سلبي���ة وما جنم عنهما م���ن التدفق غري 
امل�سب���وق لالجئني ال�سوري���ني وتداعيات 
ه���ذه الأزم���ة وم�ساعفاته���ا عل���ى جمم���ل 
الأو�س���اع القت�سادية واملالية يف الأردن، 
م�س���رًيا اإل���ى اأن التفاقية ج���اءت ملوؤازرة 
جه���ود احلكوم���ة الأردنية املبذول���ة حاليًّا 

لالإ�سالح القت�سادي وتعزيزها.

ملاذا حترق العلمات التجارية الفاخرة منتجاتها؟
حتى ل تباع باأ�سعار رخي�سة وتفقد رونقها

لندن - وول �سرتي���ت جورنال: يعد تدمري 
املخزون غري املب���اع اأ�سلوًبا متبًع���ا على نطاق 
وا�سع من قبل ����ركات ال�سلع الفاخرة، من اأجل 
احلف���اظ على ندرة �سلعه���ا وعالمتها التجارية، 
وهو ما ناق�س���ه تقرير “وول �سرتيت جورنال”.

وموؤخ���ًرا، اأعلنت �ركة الأزي���اء الربيطانية )بريبري( 
اأنها �ستتوق���ف على الفور عن تدم���ري الب�سائع غري 
املباع���ة، خا�سعة ل�سغ���ط جمموعات حماي���ة البيئة، 
بعدم���ا ارتفع���ت كمية ال�سل���ع التي دمرته���ا ال�ركة 
ب�س���كل ح���اد يف ال�سن���وات الأخرية م���ن 5.5 ماليني 
اإ�سرتلين���ي )7.1 مالي���ني دولر( يف الع���ام امل���ايل 

2013 اإل���ى 28.6 مليون اإ�سرتلين���ي )36.9 مليون 
دولر( يف العام املايل املا�سي.

يف حني ت���رى عالم���ات جتارية فاخ���رة اأخرى اأن 
تدم���ري املخزون �ر ل بد منه، لأن ال�سلع التي ينتهي 
بها الأم���ر يف متاجر البي���ع اأو ال�س���وق الرمادية، يتم 
ت�سعريها بخ�سم كبري، وه���و ما يتناق�ض مع العالمة 
الأ�سا�سية ملبيعات ال�سناعة، وهو اأن ال�سلع الفاخرة 

تعني اأ�سعاًرا اأعلى لأنها اأكرث قيمة.
واأنفق���ت ال�رك���ة ال�سوي�ري���ة الفاخ���رة الت���ي 
 Compagnie Financiere ”كارتيي���ه“ متتل���ك 
Richemont مئ���ات مالي���ني الي���ورو يف ال�سنوات 

الأخ���رية على اإعادة �راء ال�ساع���ات غري املباعة التي 
ترتاكم لدى متاج���ر التجزئة ب�سب���ب انخفا�ض طلب 
العمالء ال�سيني���ني، وقامت بنزع اجلواهر و�سهرتها 

واأعادت ا�ستخدام املواد مرة اأخرى.
واأو�سح الرئي�ض التنفيذي وامل�ساهم امل�سيطر 
يف “كريين���ج” ال�رك���ة الأم ل���� “جوت�س���ي” فران�سوا 
ه���ري بينولت اأن ال�ركة ت�سعى اإلى احلد من تدمري 
خم���زون الب�سائع عن طريق اإعادة ا�ستخدام القما�ض 
واجللود. هذا، واأعلنت “بريب���ري” اأي�سا اأنها تتخلى 
عن ا�ستخدام الفراء، حيث تتبع العالمات التجارية يف 

جميع اأنحاء ال�سناعة ذلك النهج.
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الزياين: احلوثيون يقو�شون حل االأزمة اليمنية

اته���م االأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية عبد اللطيف الزياين، يف موؤمتر 
بنيوي���ورك، اأم�س اجلمعة، ميلي�شيات احلوثي االإيرانية بتقوي�س م�شار الت�شوية بعد رف�شهم 
ح�شور م�شاورات جنيف، داعيا املجتمع الدويل اإلى ممار�شة �شغط على احلوثيني للعودة اإلى 
م�سار التفاو�ض بدون �رشوط. وقال الزياين يف م�ؤمتر عن حتديات العمل ال�سيا�سي والإن�ساين 
واإع���ادة اال�شتقرار يف اليمن، اإن “عدم ح�شور ميلي�شي���ات احلوثي مفاو�شات جنيف يقو�س 
م�شار الت�شوية”. واأ�شاف اأنه من اأجل التو�شل اإلى حل �شيا�شي “ يتعني على املجتمع الدويل 
واالأمم املتحدة موا�شلة ال�شغ���ط على احلوثيني من اأجل اإعطاء دفعة للمفاو�شات وااللتزام 
بالقرار الدويل رقم 2216 دون �رشوط م�سبقة وو�سع م�سالح امل�اطنني اليمنيني كاأول�ية.”

واأك���د الزياين على موا�شلة دعم جمل����س التعاون اخلليجي للجهود التي تبذلها احلكومة 
ال�رشعية يف اليمن من اأجل حتقيق الأمن وال�ستقرار.
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الخرطوم – وكاالت:

وافق���ت الكويت على تر�شيح اإيران 
ل�شفريها اجلديد يف البالد، خلفاً لل�شفري 
عل���ي ر�ش���ا عنايت���ي، اإال اأنه���ا اأو�شحت 
م�شاء اخلمي�س اأنها لن تعني �شفرياً لها 
يف طهران، قب���ل اأن تغري اإي���ران نهجها 

و�شيا�شتها املتبعة يف املنطقة.
وكان م�شاعد وزير اخلارجية ل�شوؤون 
اأعل���ن  ال�شعي���د  عل���ي  ال�شف���ري  اآ�شي���ا، 
اأن وزارة اخلارجي���ة الكويتي���ة وافق���ت 
اخلمي�س عل���ى الرت�شي���ح، اإال اأنه اأو�شح 
رداً عل���ى �ش���وؤال ب�ش���اأن ع���ودة ال�شفري 
الكويتي، جمدي الظفريي، اإلى طهران، 
اأن “الو�ش���ع �شيظ���ل كما ه���و عليه اإلى 
اأن تغ���ري اإي���ران م���ن نهجها”. كم���ا ذّكر 
ب���اأن “نائب رئي�س جمل����س الوزراء وزير 
اخلارجي���ة ال�شيخ �شب���اح اخلالد ونائب 
وزي���ر اخلارجي���ة خالد اجل���اراهلل اأكدا يف 
اأكرث م���ن منا�سبة على ����رشورة اأن تتخذ 
اإيران خط���وات ملمو�ش���ة لتغيري نهجها 

والقيام بدور اإيجابي يف املنطقة”.

اخلارجي���ة  با�ش���م  املتح���دث  اأعل���ن 
العراقي���ة، اأحم���د حمجوب، اأم����س، تعيني 
ال�شفري �شعد قنديل، �شفرياً للعراق لدى 
طهران بدالً من ال�شف���ري راجح املو�شوي. 
وكان���ت وزارة اخلارجية العراقية اأ�شدرت 
بياناً، اخلمي����س، اأو�شحت فيه ا�شتدعاءها 
لل�شفري العراقي بطهران، راجح املو�شوي. 
واأعرب املتحدث با�شم اخلارجية عن اأ�شف 
وزارة اخلارجي���ة “للت�رشف غ���ر امل�س�ؤول 
ال�ش���ادر من �شف���ري العراق ل���دى طهران 
م���ع املواطنني”.واأ�شاف البي���ان اأن  وزير 
اخلارجي���ة اإبراهيم اجلعفري وّج���ه باإعادة 
ال�سف���ر اإلى بغداد ف�راً على اإثر الت�رشف. 
اأت���ى ذل���ك، بع���د اأن انت����رش عل���ى م�اق���ع 
التوا�ش���ل االجتماع���ي، االأربع���اء، مقط���ع 
فيدي���و يظه���ر تهّج���م ال�شف���ري العراقي 
بطهران عل���ى اأبناء من اجلالي���ة العراقية 

الذين كانوا ينقلون معاناتهم اإليه.

جنح���ت قوات االأمن يف حمافظة �شبوة 
وباإ�سناد من ق�ات حتالف دعم ال�رشعية يف 
اليمن من تنفيذ عملي���ة اأمنية نوعية �شد 
اأحد االأوكار االإرهابي���ة لتنظيم “القاعدة” 
االإرهاب���ي يف مديرية خ���وره غربي مديرية 

عتق. 
واأ�شف���رت العملي���ة ع���ن قت���ل نايف 
ال�شيعري الدياين، اأحد قياديي التنظيم، 
واأعلن م�سدر ميني م���ن احلك�مة ال�رشعية 
اأن العملية االأمنية التي نفذت يف �شاعات 
الفج���ر االأولى ليوم اجلمع���ة، �شهدت قتل 
القي���ادي الدي���اين واعتق���ال 3 اآخرين من 

التنظيم. 
واأك���د امل�شدر اليمني اأن العملية 
االأمنية تاأتي ا�شتم���رارا جلهود قوات 
االأم���ن اليمنية املدعوم���ة من حتالف 
بقي���ادة  اليم���ن  يف  ال�رشعي���ة  دع���م 

ال�شعودية.

لقي طياران �شوداني���ان حتفهما اإثر 
حتطم طائرتهما الع�شكري���ة اأثناء تدريب 
ق���رب مدين���ة اأم درم���ان ق���رب العا�شمة 
اخلرط���وم، وف���ق ما اأعل���ن اجلي����س، اأم�س 
اجلمعة، يف ح���ادث جديد ي�رشب الأ�سط�ل 
املتهال���ك.  وحتطمت الطائرة، اأثناء مهمة 
تدري���ب، اخلمي�س، يف اأم درمان على طول 

ال�شفة الغربية لنهر النيل.
وقال املتحدث با�شم اجلي�س، العميد 
اأحمد خليفه ال�شام���ي، يف بيان: “حتطمت 
 )k8(  طائ���رة تدريب ع�شكرية من ط���راز
يف منطق���ة الك���وداب �شم���ايل اأم درم���ان 
بع���د اإقالعها من قاع���دة تدريبية ليلية”. 
م�شيف���ا اأن احل���ادث “اأدى اإلى ا�شت�شهاد 
االثن���ني”. واالثن���ني، حتطمت  طياريه���ا 
مروحية ع�شكرية يف والية دارفور الغارقة 
مهم���ة  بع���د  هبوطه���ا  اأثن���اء  احل���رب  يف 
روتيني���ة. واأكد اجلي�س اإنق���اذ كل ركابها 
الذي���ن مل يعلن عن عدده���م رغم ا�شتعال 

النريان يف املروحية.

الكويت: لن نعني �شفريا يف 
طهران حتى تغري اإيران نهجها

العراق يعني �شفريا 
جديدا لدى طهران

اجلي�س اليمني يقتل 
قيادياً يف القاعدة ب�شبوة

�سق�ط طائرة ع�سكرية 
�شودانية

�تف�ق رو�سي تركي ب�س�أن حدود �ملنطقة �ملنزوعة �ل�سالح يف �إدلب
الفروف: دخول اتفاقات �شوت�شي مرحلة التطبيق

ويف م�ؤمت����ر �سح����ايف يف �رشاييف����� قال 
الفروف “باالأم�س اأو قبل����ه اتفقت رو�شيا 
وتركي����ا عل����ى ح����دود املنطق����ة املنزوعة 
ال�شالح”، موؤكدا “دخول اتفاقات �شوت�شي 

مرحلة التطبيق”.
وخ����الل قم����ة �شوت�ش����ي اتف����ق بوتني 
واأردوغ����ان على اإقامة ه����ذه املنطقة على 
ط����ول خ����ط التما�س ب����ني ق����وات النظام 
والف�شائ����ل بعم����ق يرتاوح ب����ني 15 و20 
كيلوم����رتاً تع����زل االأرا�شي الت����ي ت�شيطر 
عليه����ا الف�شائل املعار�ش����ة يف اإدلب عن 
مناطق �شيط����رة الق����وات ال�شوريى، على 
اأن تك����ون خالي����ة م����ن االأ�شلح����ة الثقيل����ة 

واجلهاديني.
املنطق����ة  ه����ذه  اإن  الف����روف  وق����ال   
“ته����دف اأوال اإلى الق�شاء عل����ى التهديد 
االإرهاب����ي. اإن����ه اإج����راء مرحل����ي )...( لكنه 
�رشوري لأن من �س����اأن اإقامة منطقة كهذه 
منع عمليات الق�ش����ف انطالقا من منطقة 
خف�����س الت�شعيد يف اإدل����ب باجتاه مواقع 
القوات ال�شوري����ة والقاع����دة الرو�شية يف 

حميميم”.

وحتّذر منظمات اأممية واإن�شانية من اأن 
هجوم النظام ال�شوري �شيت�شبب ب�”حمام 
دم” يف اإدلب وب�”اأ�شواأ كارثة اإن�شانية” يف 
القرن احل����ايل.  ويف اإدلب قرابة 3 ماليني 

ن�شم����ة بينه����م ق�ش����م كبري مت اإج����الوؤه من 
مناطق اأخرى ا�شتعادها النظام، ف�شال عن 
عائالت مقاتلي الف�شائ����ل التي كانت يف 

حمافظات اأخرى، بح�شب االأمم املتحدة.

• وزير اخلارجية الرو�شي �شريغي الفروف يف برلني يف 14 �شبتمرب 2018 )اأ ف ب(	

ل رو�سيا وتركيا اإىل اتفاق حول  اأعلن وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف، اأم�س، تو�سّ

اردوغان  الرئي�سان فالدميري بوتني ورجب طيب  ال�سالح” التي يريد  املنزوعة  “املنطقة  حدود 

اإقامتها يف اإدلب لتفادي هجوم للنظام على اآخر معقل للف�سائل املعار�سة.

وكان الرئي�سان الرو�سي والرتكي اعلنا، عقب قمة يف منتجع �سوت�سي االثنني املا�سي، االتفاق 

على اإقامة “منطقة منزوعة ال�سالح” اعتبارا من اخلام�س ع�سر من اأكتوبر.

قال���ت اإ�رشائيل، اخلمي�ض، اإنها لن ت�قف 
�رشباته���ا يف �س�ري���ا لكنه���ا �ستب���ذل مزيدا 
م���ن اجله���د ”لع���دم اال�شتباك“ م���ع القوات 
الرو�سي���ة، وذلك بع���د اأن اتهمته���ا م��سك� 
بارت���كاب “اأفعال غ���ري م�شوؤولة وغري ودية” 
اأدت اإل���ى اإ�سقاط طائ���رة رو�سية عن طريق 

اخلطاأ بنريان �شورية اأطلقت من االأر�س.
وكتب���ت ال�شفارة الرو�شي���ة يف تل اأبيب 
عل���ى “توي���رت” باللغ���ة االإجنليزي���ة “تعترب 
م��سك���� اأفع���ال �سالح اجل���� الإ�رشائيلي غر 
م�شوؤولة وغري ودية اإذ عر�شت طائرة رو�شية 
من ط���راز اإليو�ش���ن20- للخط���ر واأدت اإلى 

مقتل 15 ع�شكريا”.
كل  “�شتتخ���ذ  رو�شي���ا  اأن  واأ�شاف���ت 
االإج���راءات الالزم���ة الإبع���اد كل ما م���ن �شاأنه 
اأن يه���دد حي���اة واأم���ن قواتنا الت���ي حتارب 

االإرهاب”.
ونف���ذت اإ�رشائي���ل ع����رشات ال�رشب���ات يف 
�س�ريا خالل احل���رب امل�ستمرة منذ اأكرث من 
�شبع �شن���وات لتمنع ما و�شفته باأنه عمليات 
نق���ل اأ�شلحة اإل���ى مقاتلي جماع���ة حزب اهلل 
اللبناني���ة وحلفاء اآخرين اإيرانيني. وتغا�شت 
رو�سيا اإلى حد كبر عن ال�رشبات التي يق�ل 
الإ�رشائيلي����ن اإنها ل ت�سكل اأي تهديد مبا�رش 
للرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد حليف مو�شكو.
واأر�سل���ت اإ�رشائيل قائد �س���الح اجل� اإلى 
مو�شكو يوم اخلمي�س الإطالعها على مالب�شات 
ال�اقعة. وعربت اإ�رشائيل عن اأ�سفها ل�سق�ط 
قتل���ى، لكنها نفت ارت���كاب اأي خطاأ واألقت 

بالل���وم عل���ى الن���ريان ال�شوري���ة امل�ش���ادة 
للطائرات بعد ان�شح���اب طائراتها ورجوعها 
عرب احل���دود. وقال وزير الدف���اع الإ�رشائيلي 
اأفيج���دور ليربمان يف حدي���ث لراديو اجلي�س 

اإن اإ�رشائيل لن ت�قف الهجمات يف �س�ريا.
واأ�شاف “�شنبذل كل ما هو الزم ل�شمان 
�سالمة امل�اطن الإ�رشائيلي... ولن جنري هذه 

املناق�شات عرب االأثري”.
لك���ن حينم���ا تعر����س ليربم���ان ل�شغط 
اأثن���اء املقابلة، جتنب تاأكي���د “حرية العمل”  
تعب���ر  وه����  �س�ري���ا،  ف����ق  الإ�رشائيلي���ة 

ا�شتخدمه من قبل.

وقال نفت���ايل بينيت، وه���و اأي�شا ع�شو 
يف جمل����س الوزراء االأمني امل�شغر، اإنه �شيتم 
حت�شني “اآليات عدم اال�شتباك”، م�شريا اإلى 
خط رو�سي اإ�رشائيل���ي �ساخن يهدف لتفادي 
اال�شتباكات غري املق�شودة مع القوات التي 
اأر�شلتها مو�شكو اإل���ى �شوريا يف اإطار تدخل 

ع�شكري بداأ عام 2015.
من جان���ب اآخر قال���ت جماع���ة حزب اهلل 
اللبناني���ة الت���ي ت�شاع���د االأ�ش���د ع�شكريا يف 
�س�ري���ا اإن ال�رشبات الإ�رشائيلي���ة لن متنعها 

من امتالك اأ�شلحة متطورة.

إسرائيـل ستحسـن التنسيـق مـع مـوسكـو فـي سوريـا

تظاهرات يف اإدلب 
تطالب مبحاكمة االأ�شد

جمدداً خ���رج اأه���ايل اإدل���ب يف �شمال 
غرب���ي �شوري���ا، اجلمع���ة، هاتف���ني �ش���د 
ثورته���م،  جمددي���ن  ال�ش���وري،  النظ���ام 

ومطالبني باإطالق �رشاح اآلف املعتقلني.
وق���ال متظاه���رون للعربية.نت: “لن 
نتوان���ى ع���ن اال�شتم���رار بثورتن���ا، حت���ى 
حتقيق اأهدافه���ا”. واأ�شاف���وا، “نحن هنا 

اليوم، لنقول ل�شهدائنا، لن نن�شاكم”.
وتاأتي ه���ذه التظاه���رات، بع���د اأيام 
قليل���ة على قم���ة �شوت�ش���ي، التي عقدت 
ب���ني الرئي�شني الرتك���ي والرو�شي يف 17 
�شبتمرب، حيث اتف���ق الطرفان على اإقامة 
منطقة منزوعة ال�شالح، على اأن يخرج منها 
عنا�رش هيئة حتري���ر ال�سام )الن�رشة �سابقاً 
منت�شف اأكتوبر(، واأن تقام مراكز مراقبة 

وتفتي�س رو�شية تركية.

القدس – رويترز:

سراييفو – أ ف ب:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

دبي - العربية.نت:

• مقر وزارة الدفاع الرو�سية يف 18 �شبتمرب 2018 يف مو�شكو )اأ ف ب(	

اإ�رشائيل: قدمنا لرو�سيا 
دليال يدين �شوريا يف 
حادث اإ�سقاط الطائرة

 القدس – رويترز:

اأعل����ن م�س�ؤول ع�سك����ري اإ�رشائيلي، اأم�ض 
اجلمع����ة، اأن اإ�رشائيل قدم����ت مل��سك� دليال 
عل����ى اأنها غ����ر م�س�ؤولة عن اإ�سق����اط طائرة 
رو�شية يف �شوريا. وقال امل�شوؤول الع�شكري 
الإ�رشائيل����ي، ال����ذي حتدث اإل����ى ال�سحافيني 
طالبا ع����دم ذكر ا�سم����ه، اإن وف����دا اإ�رشائيليا 
بقيادة قائد الق����وات اجلوية قدم معلوماته 
عن احل����ادث “�شاملة ت�شجي����الت للمحادثات 
بني الق�����ات اجل�ي����ة الإ�رشائيلي����ة وم�س�ؤول 

بالقوات اجلوية الرو�شية يف �شوريا”.
الن����ريان  اأن  كي����ف  “اأثبتن����ا  واأ�ش����اف   
ال�شورية امل�شادة للطائ����رات كانت ال�شبب 

املبا�رش يف اإ�سابة الطائرة الرو�سية”.
وق����ال امل�ش����وؤول “فتحوا الن����ار ب�شكل 
اأهوج وغري م�ش����وؤول ويفتقر لالحرتافية بعد 
وقت طويل من اختفاء طائراتنا من املكان”.

واأ�س����ار امل�س�����ؤول اإل����ى اأن اأكرث من 20 
من ال�شواري����خ ال�شورية امل�شادة للطائرات 
يق����ول  وم�ش����ى  احل����ادث.  خ����الل  اأطلق����ت 
“نظراوؤن����ا الرو�����ض طرح�����ا بع�����ض الأ�سئلة 
وتلقوا االإجاب����ة عنها”. واأ�شاف “انطباعنا اأن 
املناق�شات كان����ت احرتافية واأن املعلومات 

مت قبولها على نحو ح�شن”.

عب��س يدعو �لرب�عية �لدولية �إلى عدم �لتخلي عن دوره� لو��سنطن
دعا الرئي�س الفل�شطين���ي حممود عبا�س، 
اأم����س اجلمعة، الرباعي���ة الدولية جمددا للعب 
دور ال��سيط بني الإ�رشائيليني والفل�سطينيني 
وعدم التخل���ي عن املهمة للوالي���ات املتحدة 

التي �شّعدت موقفها اإزاء الفل�شطينيني.
ونقل���ت وكال���ة االأنب���اء الفل�شطيني���ة عن 
عبا����س قول���ه، يف موؤمتر �شحايف عق���ب لقائه 

الرئي����ض الفرن�سي اإميان�ي���ل ماكرون يف ق�رش 
االإليزي���ه، اإنن���ا “م�شتع���دون اأن نذه���ب اإل���ى 
مفاو�سات �رشية اأو علنية، واأن يك�ن ال��سيط 

الرباعية الدولية ودول اأخرى”.
وتاب���ع عبا����س “نح���ن نرح���ب ب���اأي دولة 
اأوروبي���ة اأو عربي���ة، م���ع اأن الع���رب يرف�شون 
اأن يكون���وا و�شيط���ا، ون�شكره���م دائم���ا على 

مواقفهم معنا عرب التاريخ”.

وت�شطل���ع الرباعية الدولي���ة، التي ت�شم 
الواليات املتحدة ورو�شي���ا واالحتاد االأوروبي 
والأم���م املتح���دة، ب���دور ال��سي���ط يف الن���زاع 

الفل�سطيني الإ�رشائيلي.
وتاأت���ي ت�رشيح���ات عبا����ض قبل اأي���ام من 
انعق���اد اجلمعي���ة العام���ة لالأم���م املتح���دة يف 
نيوي���ورك، ويف حني ت�ش���دد الواليات املتحدة 
من موقفها اإزاء الفل�شطينيني ومل تك�شف بعد 

عن خطتها لل�شالم يف املنطقة وترجئ اإعالنها 
منذ اأ�شهر.

وق���ال عبا����س “اإن االأوروبي���ني يعمل���ون 
بجدي���ة للتعوي����س عم���ا قام���ت ب���ه اأم���ريكا، 
الوكال���ة  بح�ش���ب  +االأون���روا+”،  بخ�شو����س 
الفل�شطينية التي نقلت عنه قوله اإن الرئي�س 
الفرن�شي “حري�س على اأن يكون هناك موقف 

اأوروبي قادر على اأن يلعب هذا الدور”.

باريس - أ ف ب:



ي�ش����ار اإل����ى اأن وزي����ر اخلارجي����ة 
الأمريك����ي ماي����ك بومبي����و، كان اأكد 
اأواخ����ر اأغ�شط�س املا�شي اأن م�شيق 
الدولي����ة،  للمالح����ة  يخ�ش����ع  هرم����ز 

واإيران ل ت�شيطر عليه كما تزعم.
كما �شدد عل����ى اأن امل�شيق هو 
ممر دويل، م�شرياً اإل����ى اأن الوليات 
املتح����دة �شت�شتم����ر يف العم����ل م����ع 
احللف����اء يف املنطقة ل�شم����ان حرية 
املالح����ة الدولية واحلرك����ة التجارية 

يف املياه الدولية.
وكان احلر�����س الث����وري الإيراين 
قد توع����د �شابقاً باإغ����الق امل�شيق، 
موؤكداً �شيطرته عل����ى املمر املائي 
يف اخللي����ج العربي، وم�شرياً اإلى منع 
الق����وات الأمريكية م����ن التواجد يف 

مياهه.
 وقال قائ����د البحرية يف احلر�س 
اجلرنال عل����ي ر�شا تنك�ش����ريي، اإن 
الع�شكرية  ال�شف����ن  اإي����ران تراق����ب 
والتجاري����ة على ال�شواء، ول ت�شتبعد 
اإغ����الق امل�شي����ق لوق����ف عملي����ات 

ال�شحن البحري عرب اخلليج.
يذك����ر اأن تل����ك التدريبات تاأتي 
�شم����ن ا�شتعرا�ش����ات �شنوية تقوم 
به����ا طه����ران يف ذكرى ب����دء احلرب 
العراقي����ة الإيراني����ة الت����ي انطلقت 
ع����ام 1980 وا�شتم����رت 8 �شنوات، 
اإل اأنه����ا تتزام����ن ه����ذه ال�شن����ة م����ع 
�صغوط �صيا�صية واقت�صادية هائلة 

تتعر�س لها اإيران.

قال الرئي�س الأمريك����ي دونالد ترامب، 
اأم�س اجلمعة، اإن الوثائق املتعلقة بالتحقيق 
الحتادي يف التدخ����ل الرو�شي لن تن�رش على 

الفور بعد اأيام من اإ�شداره اأمرا بن�رشها.
 واأرج����ع ترامب ق����راره اإلى خم����اوف من 
وزارة الع����دل الأمريكي����ة باأن ن�رشه����ا �شي�رش 

ب�شري التحقيق.
وق����ال ترامب عل����ى توي����ر اإن املفت�س 
الع����ام يف الوزارة �شيفح�س الوثائق ”ب�شكل 
عاجل“ و“�شيتحرك ب�رشعة“. واأ�شاف ترامب 
على توير ”يف النهاية ميكنني على الدوام 
اأن اأرف����ع ال�رشي����ة عنه����ا اإذا ثب����ت اأن ذل����ك 

�رشوري“. 
قال الرئي�س الأمريك����ي دونالد ترامب، 
اأم�س اجلمعة، اإن الوثائق املتعلقة بالتحقيق 
الحتادي يف التدخ����ل الرو�شي لن تن�رش على 

الفور بعد اأيام من اإ�شداره اأمرا بن�رشها.
 واأرج����ع ترامب ق����راره اإلى خم����اوف من 
وزارة الع����دل الأمريكي����ة باأن ن�رشه����ا �شي�رش 

ب�شري التحقيق.
وق����ال ترامب عل����ى توي����ر اإن املفت�س 
الع����ام يف الوزارة �شيفح�س الوثائق ”ب�شكل 

عاجل“ و“�شيتحرك ب�رشعة“.
 واأ�ش����اف ترامب على توير ”يف النهاية 

ميكنني على الدوام اأن اأرفع ال�رشية عنها اإذا 
ثبت اأن ذلك �رشوري“.

ومل ي����رد ممثل����ون عن مكت����ب املفت�س 
الع����ام يف وزارة الع����دل بع����د عل����ى طل����ب 

للتعليق.
ودع����ا ترام����ب لرف����ع ال�رشي����ة ع����ن تلك 
الوثائ����ق ي����وم الثن����ن يف اأح����دث حماولته 
للت�شكيك يف التحقي����ق يف التدخل الرو�شي 
يف النتخاب����ات الرئا�شي����ة يف 2016 وال����ذي 

خي����م عل����ى امل�شه����د ال�شيا�شي من����ذ توليه 
ال�شلطة.

واأثارت اخلط����وة انتق����ادات حادة من 
جان����ب دميقراطي����ن واآخري����ن قال����وا اإن 
ترام����ب ي�ص����يء ا�صتغ����ال ال�صلط����ة واإن����ه 
يحاول ه����و وحلف����اوؤه ت�شيي�����س التحقيق 
حلماي����ة البي����ت الأبي�س قب����ل اأ�شابيع من 
انتخاب����ات التجديد الن�شف����ي للكوجنر�س 

يف نوفمرب ت�رشين الثاين.

يف خ�سم ال�سغوطات االقت�سادية التي زادت وتريتها يف االآونة االأخرية، ال �سيما بعد ان�سحاب 

الواليات املتحدة من االتفاق النووي، مل جتد طهران �سبياًل للرد �سوى بالتهديدات الع�سكرية.

اجلوية  القوات  اأن  اإىل  اجلمعة،  اأم�س  )اإرن��ا(،  الر�سمية  االإيرانية  االأنباء  وكالة  اأ�سارت  فقد 

جتري تدريبات بالقرب من م�سيق هرمز االإ�سرتاتيجي يف اخلليج العربي.

واأ�سافت الوكالة التي تعترب الناطق الر�سمي با�سم احلكم االإيراين، اأن املناورات حتمل ر�سالة 

حتذير ملن اأ�سمتهم اأعداء اإيران باأنهم �سيواجهون “رداً �سارماً و�سريعاً اإذا ما �سربت اإيران”.

واشنطن - وكاالت:

عواصم – وكاالت:

لندن – أ ف ب:

هانوي – رويترز:

واشنطن – أ ف ب:

الأمريك���ي،  اخلارجي���ة  وزي���ر  ق���ال 
ماي���ك بومبيو، اأم�س اجلمع���ة، اإن الوليات 
املتحدة تعمل من اأج���ل ترتيب قمة ثانية 
بن الرئي����س دونالد ترامب وزعيم كوريا 
ال�شمالي���ة كي���م جون���غ اأون، لك���ن ل يزال 
الأم���ر يتطلب املزيد م���ن العمل “ل�شمان 

اأن تكون الظروف مواتية”.
م���ع  مقابل���ة  يف  بومبي���و  واأ�ش���اف 
“فوك����س نيوز”: “نعمل من اأجل ترتيبها. 
لك���ن ل ي���زال الأمر يتطلب بع����س العمل 
ل�شم���ان اأن تك���ون الظروف مواتي���ة واأن 
يك���ون الزعيم���ان يف و�ش���ع ميكنن���ا فيه 
حتقي���ق تق���دم ملمو����س”. وق���ال بومبيو 
لتلفزي���ون )اإن.بي.�شي ني���وز( يف مقابلة 
منف�شلة اإنه ياأمل يف اإمكانية عقد الجتماع 
ترام���ب  واأب���رم  القري���ب.  امل�شتقب���ل  يف 
وكي���م اتفاقا لن���زع ال�شالح الن���ووي اأثناء 
قم���ة تاريخية يف �صنغاف���ورة يف 12 يونيو 
املا�صي، لكن مراقبني يرون اأن الغمو�ض 

ما زال يلف طريقة التنفيذ.
ونبه���ت تقارير اإعالمي���ة، موؤخرا، اإلى 
اأن كوريا ال�شمالية مت�شي قدما يف تطوير 
قدراتها النووي���ة، على الرغم من تنازلت 
وا�شنطن واإعالن الولي���ات املتحدة وقف 

مناورات ع�شكرية مع كوريا اجلنوبية.

اعتربت رئي�شة وزراء بريطانيا ترييزا 
م���اي اأن رد الحت���اد الأوروبي على خطتها 
املتعلقة باتفاق بريك�شت “غري مقبول”، 
واأقرت باأن املباحثات و�شلت اإلى “طريق 

م�شدود”.
وقالت م���اي يف بيان متلف���ز من مقر 
احلكومة يف داوننغ �شريت “لي�س مقبول 
اأن يت���م بب�شاط���ة رف����س مق���رح الطرف 
الآخ���ر من دون ����رشح مف�ش���ل ومقرحات 
مقابلة. نحت���اج الآن لأن ن�شمع من الحتاد 
الأوروبي م���ا هي امل�شائ���ل احلقيقية وما 
هو البدي���ل الذي يقرحون���ه حتى نتمكن 

من مناق�شتها”.
وكان رئي�س الحتاد الأوروبي دونالد 
تو�شك قد ذك���ر يف قمة مبدينة �شالزبورغ 

بالنم�شا اأن خطة ماي غري جمدية.
واأ�شافت ماي اأن كال اجلانبن يرغب 
يف التو�ش���ل لتف���اق، لكنهم���ا متباعدان 
للغاي���ة ب�ص���اأن ق�صاي���ا رئي�صي���ة خا�ص���ة 
مب�شتقب���ل العالق���ات التجاري���ة وح���دود 
اأيرلندا. ودعت اإلى “انخ���راط جاد” �شعيا 
لت�شوي���ة امل�شكل���ة. وتراجع �شع���ر اجلنيه 
الإ�شرلين���ي بعد تعليق���ات ماي، فو�شل 

اإلى 1.3104 دولر منخف�شا 1.2 %.

اأعلن���ت و�شائل الإع���الم الر�شمية 
الفيتنامي���ة وفاة الرئي����س، تران داي 
كوان���غ، اأم�س اجلمع���ة، والذي كان يف 
ال�شابق وزير الأم���ن الداخلي ثم �شار 
اأح���د اأب���رز ق���ادة الدول���ة ال�شيوعية.

ويق���ول خ���رباء اإن �شع���ود كوانغ يف وقت 
ي�شه���د معار�ش���ة متزاي���دة ع���رب مواق���ع 
التوا�ش���ل الجتماع���ي وحتدي���ات ل�شلطة 
احل���زب احلاكم تو�شح القيود التي تواجه 
احلري���ات ال�شيا�شية، رغ���م انفتاح متزايد 
واإ�صاح���ات  االجتماع���ي  التغي���ر  عل���ى 
التلفزي���ون  وق���ال  �شامل���ة.  اقت�شادي���ة 
الفيتنام���ي اإن كوان���غ )61 عام���ا( ت���ويف 
يف م�شت�شف���ى ع�شك���ري يف هان���وي نتيجة 
“مر����س خط���ري رغم اجلهود الت���ي بذلها 

اأطباء واأ�شاتذة حمليون وعامليون”. 
وق���ال وزي���ر ال�شح���ة ال�شاب���ق وي���ن 
كووك ت���رو الذي ي�رشف حاليا على الرعاية 
اإن كوان���غ  ال�شحي���ة لكب���ار امل�شوؤول���ن 
مري�س منذ �شهور. وقال لرويرز “ظهرت 
علي���ه اأعرا�س املر����س يف يونيو من العام 
املا�شي ونقل للع���الج يف اليابان 6 مرات 

منذ ذلك الوقت”.
واأ�شاف اأنه اأ�شيب بفريو�س خبيث ل 

يوجد عالج فعال منه اإلى الآن.

اأعلن���ت وزارة اخلارجية الأمريكية، 
اخلمي�س، اأنه���ا اأ�شافت 33 من الأفراد 
قائم���ة  اإل���ى  رو�شي���ا  يف  والكيان���ات 
العقوب���ات ملعاقبة احلكوم���ة الرو�شية 
عل���ى م���ا و�شفته���ا باأنه���ا “اأن�شطتها 
اخلبيثة”. واأكدت ال���وزارة اأن 33 فرداً 
وكياناً اأدرجوا �شم���ن القائمة ال�شوداء 
لكونه���م ج���زءا م���ن اجلي����س الرو�شي 
اأو  اأو اأجه���زة ال�شتخب���ارات الرو�شي���ة 
يعملون ل�شاحلها. اإل���ى ذلك، فر�شت 
الأمريكية، اخلمي�س، عقوبات  احلكومة 
على وحدة رئي�شية يف اجلي�س ال�شيني 
ل�رشائه���ا مقات���الت رو�شي���ة م���ن طراز 
�شوخوي �شو25- و�شواريخ ا�س400- 
اأر����س ج���و. واأعلنت وا�شنط���ن اأن �رشاء 
اإدارة تطوي���ر املعدات يف وزارة الدفاع 
ال�شيني���ة لالأ�شلح���ة الرو�شي���ة ينتهك 
العقوبات الأمريكية على رو�شيا. وقال 
م�ش���وؤول كب���ري يف الإدارة الأمريكية اإن 
الإج���راء “يهدف اإل���ى فر�س كلفة على 

رو�شيا ردا على اأن�شطتها اخلبيثة”.

أميركا

بريطانيا

فيتنام

قمة مرتقبة بن ترامب 
وكيم... ولكن ب�رشط

ماي: مباحثات بريك�شت 
و�شلت لطريق م�شدود

وفاة الرئي�س مبر�س 
فريو�شي خبيث
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منـاورة ع�ضكريـة اإيرانيـة فـي م�ضيـق هـرمـز

ترامب ي�ؤجل ن�رش وثائق متعلقة بالتحقيق يف التدخل الرو�ضي

طهران تهدد املالحة جمدداً

• طائرتان حربيتان اإيرانيتان خالل عر�س جوي يف طهران )رويرز(	

• الرئي�س الأمريكي يتحدث يف ل�س فيجا�س بولية نيفادا الأمريكية يوم 20 �شبتمرب 2018 )رويرز(	

وا�شنطن ت�شيف 33 فردا 
وكيانا رو�شيا لقائمة العقوبات

وا�شنطن: �شرند فوراً على اأي ا�شتهداف اإيراين مل�شاحلنا

ن����رشت �شحيفة “الغاردي���ان” الربيطانية تقريراً لل�شاحفي بن كوي���ن تناول فيه �شهادة 
روح���ي هي���درة اأرملة خال���د م�شعود مهاج���م و�شتمن�شر ال���ذي اأودى بحي���اة 5 اأ�شخا�س منهم 
ال�رشطي كيث بامل���ر )48 عاما( وعائ�شة فرادي واأمريكي يدعى كريت كوكرن وم�شن يبلغ من 

العمر 75 عاما.
 ونقل الكاتب عن هيدرة )29 عاما( التي تعمل يف جمال املحا�شبة، وهي ابنه داعية م�شلم 
قولها اإنها “تاأ�شف لأنها مل تفطن لعالمات التطرف التي بداأ يكت�شبها م�شعود”. وقالت خالل 
�شهادته���ا يف جل�شة ا�شتجوابها يف حمكمة “اأولد بيل���ي” الربيطانية اإنها “تعتذر جلميع الذين 
جنوا ولعائالتهم وملن قتلهم م�شعود”، م�شرية اإلى اأنه “جعلني اأثق به ول اأ�شك فيه”. واأردفت 
“ل ميكنن���ي اأن اأ�شدق اأنني كنت متزوجة من �شخ�س �رشير”، مو�شحة اأن لدى روؤيتها حلادث 

و�صتمن�صرت اأدركت اأنه زوجها لذا ات�صلت بال�رشطة واأبلغت عنه وهكذا فعلت والدته اأي�صاً.

“اأرملة مهاجم و�ضتمن�ضرت”

ق���ال وزير اخلارجية الأمريك���ي مايك بومبيو اإن 
اإيران هي اأكرب راٍع لالإره���اب يف العامل، م�شددا على 
اأن وا�شنط���ن �شرد فورا عل���ى اأي ا�شتهداف اإيراين 

مل�شاحلها.

واأ�ش���اف بومبيو “اأبلغن���ا االإيرانيني اأننا �صرند 
ف���ورا عل���ى اأي هج���وم منه���ا اأو م���ن وكالئه���ا على 

م�شاحلنا”.
كم���ا �ش���دد عل���ى اأن امل�شي���ق هو مم���ر دويل، 
م�ش���رياً اإلى اأن الوليات املتحدة �شت�شتمر يف العمل 

مع احللفاء يف املنطقة ل�شمان حرية املالحة الدولية 
واحلركة التجارية يف املياه الدولية.

واأك���دت املندوبة الأمريكية لدى الأمم املتحدة 
نيكي هيلي اأن طهران ت�شعى لزعزعة ا�شتقرار دول 

املنطقة، وت�صتغل ال�صعارات الدينية.

واشنطن – رويترز:

دبي – العربية.نت:

الربازيل تعتقل مم�ال رئي�ضا مليلي�ضيات حزب اهلل
 اأوقف����ت ال�رشط����ة الحتادي����ة يف الربازي����ل 
هارب����ا متهما بالنتماء اإلى ميلي�شيات حزب اهلل 

اللبناين وبكونه ممول رئي�شيا لالإرهاب.

 وقال����ت ال�رشط����ة يف بي����ان اإنه����ا اأوقف����ت 
اأ�ش����د اأحمد بركات واحتجزت����ه يف مدينة فوز دو 

اإيغوا�صو احلدودية اأم�ض اجلمعة.
 ي�شار اإلى اأن بركات مطلوب لدى ال�شلطات 

يف باراغواي اأي�شا على خلفية اتهامات بالتمثيل 
الزائف. وكانت وزارة اخلزانة الأمريكية اتهمت 
ب����ركات ع����ام 2004 بالعم����ل كاأم����ن �شندوق 
ل�شالح ميلي�شي����ات حزب اهلل الإرهابي، واأمرت 

امل�شارف الأمريكي����ة بتجميد اأي اأ�شول له يتم 
اكت�شافها يف الوليات املتحدة. ويف تلك الأثناء 
كان ب����ركات يق�شي عقوبة ال�شجن يف باراغواي 

بتهمة التهرب ال�رشيبي.

 عواصم - العربية.نت ووكاالت:
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قرر املدير الفني للمنتخب املرصي، املكسييك خافيري أجريي، حضور احتفالية أفضل العب بالعامل، املقرر إقامتها، 
اإلثنني املقبل. ويتنافس محمد صالح العب ليفربول اإلنجليزي، مع الثنايئ كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس 

ولوكا مودريتش العب ريال مدريد، عىل جائزة األفضل بالعامل. ويسعى أجريي إىل عقد اجتامع مع بعض الالعبني 
املحرتفني هناك، أمثال أحمد املحمدي العب أستون فيال، ومحمد النني العب آرسنال، ورمضان صبحي العب 

هيديرسفيلد تاون. وكان أجريي قد أعلن اختيار 12 محرتًفا، لخوض مبارايت سوازيالند املقبلتني، يف الجولتني الثالثة 
والرابعة من التصفيات املؤهلة إىل كأس األمم اإلفريقية وهم: أحمد املحمدي “أستون فيال “ وأحمد حجازي 

“وست بروميتش” ومحمد النني “آرسنال” ومحمد صالح “ليفربول” وأحمد حسن كوكا “أوملبياكوس” وعيل غزال 
“فانكوفر الكندي” ومحمود حسن )تريزيجيه( “قاسم باشا الرتيك”، وعمرو وردة “باوك اليوناين” وعمرو طارق 

“أورالندو سيتي األمرييك” وسام مريس “ويجان” ومحمد عواد “الوحدة السعودي” وحسني الشحات “العني اإلمارايت”.

أجي��ري يدعم صالح ف��ي حفل أفضل الع��ب بالعالم

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

يواصل طرفا كأس الس��وبر لكرة السلة 
فريق��ا املنام��ة “بط��ل دوري زي��ن” 
واملحرق “وصيف الدوري” التحضريات 
املكثف��ة عىل قدم وس��اق؛ اس��تعداًدا 
للمواجه��ة التي س��تنطلق فصولها يف 
الس��اعة الس��ابعة من مس��اء األربعاء 
املقبل 26 س��بتمرب الجاري، عىل صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وت��أيت املب��اراة إيذاًنا بانطالق موس��م 
كرة الس��لة البحريني��ة، وخاصة دوري 
زي��ن للرجال الذي يب��دأ يوم 1 أكتوبر 
املقبل ويشارك فيه 13 فريًقا إضافة إىل 

منتخب الشباب.
وستقام مباراة كأس السوبر يف املوسم 
الجديد من مواجهة واحدة، إذ سيتّوج 

الفائز باللقاء بطاًل للمسابقة.

ويحش��د الفريقان كاف��ة األوراق من 
أجل االنطالق بقوة يف املوسم السالوي 

الجديد.
ودأب مدرب��ا املح��رق البوس��ني ألن 
أب��از واملنام��ة الوطن��ي عقي��ل ميالد 
عىل التصعيد م��ن املناورات التدريبية  
للوص��ول إىل جاهزي��ة عالي��ة؛ تأهًبا 
الحتضان اللقب من خالل املباراة التي 

ستجمع بينها عىل كأس السوبر.
الفريق��ان ع��ادا للتدريب ي��وم أمس، 
بعد التوقف إلجازة عاشوراء، واستأنفا 
االستعداد املكثف، حيث تدرب فريق 
املنام��ة عىل صالت��ه ب��إرشاف الجهاز 
الفني الذي يقوده الوطني ميالد، فيام 
تدرب املح��رق بإرشاف املدي��ر الفني 
البوسني أباز جريميك عىل صالة النادي 

باملحرق.
إذ سيحرص الجهازان الفنيان للفريقني 
ع��ىل التأك��د م��ن مس��توى جاهزية 
جميع الالعبني قب��ل الدخول يف أجواء 
املنافسة، حيث سيعمالن خالل الوحدة 
التدريبية اليوم يف الرتكيز عىل املهامت 
األساس��ية لالعب��ني والخط��ط الفني��ة 
الهجومية والدفاعية  الجوانب  بتطبيق 
التي سيعمدان عىل انتهاجها يف اللقاء.

واس��تعاد الفريقان قبل أي��ام الالعبني 
الدولي��ني بع��د انتهاء مش��اركتهام مع 
منتخبنا الوطني يف التصفيات اآلسيوية 
الت��ي اختتم��ت منافس��اتها ي��وم 15 
س��بتمرب الج��اري، إذ اس��تعاد املنامة 
حسني ش��اكر، محمد أمري، أحمد عزيز 
وميثم جميل، فيام استعاد املحرق عيل 

شكرالله وبدر جاسم وعيل أصغر.
وعىل مس��توى التعاقدات، عّزز فريق 

املنام��ة صفوف��ه بالتعاق��د م��ع قائد 
منتخبنا الوطني حس��ني ش��اكر وجّدد 

لنجمه حسن نوروز، فيام دّعم املحرق 
صفوفه بالتعاقد مع سيدكاظم ماجد.

وعىل صعيد املحرتف��ني، تعاقد املحرق 
مع الالعب األمرييك ويليامز، فيام جّدد 
املنام��ة تعاقده مع املح��رتف األمرييك 
واين تشيسم، لتدعيم صفوفهام خالل 

مواجهة السوبر.
وحول الغيابات املؤكدة عن املواجهة، 
فإن تش��كيلة املنامة س��تفتقد كال من 
حس��ن نوروز ومحمد قرب��ان؛ بداعي 

اإلصابة.
والجدي��ر ذك��ره، أن ن��ادي املنامة هو 
األكرث تتويًجا بلقب هذه الكأس برصيد 
6 بط��والت من��ذ اس��تحداثها موس��م 
2009/ 2010، وحقق 5 منها يف املواسم 

الخمسة املاضية عىل التوايل.

يغ��ادر وف��د ممث��ل اململك��ة الفريق 
األول لك��رة القدم بنادي املحرق، ظهر 
اليوم، إىل مدينة جدة باململكة العربية 
الس��عودية؛ اس��تعدادا ملواجهة إياب 
دور ال��� 32 من كأس الع��رب لألندية 
األبطال أمام فريق األهيل الس��عودي، 
والتي ستقام يوم اإلثنني املقبل املوافق 
24 س��بتمرب الجاري عىل ملعب مدينة 
املل��ك عبدالل��ه الرياضي��ة )الجوهرة 

املشعة(.
ويرأس الوفد املحرق��اوي النائب الثاين 
لرئيس النادي غازي ناس، ويضم: مدير 
الفريق يوس��ف الجار، مدرب الفريق 
س��لامن رشيدة، مس��اعد املدرب عيل 
عامر، مدرب اللياقة البدنية وليد رشف 
الدين، مدرب الحراس وليد بن حسن، 
عضو املركز اإلعالمي محمود الحامدي، 
اختص��ايص الع��الج الطبيع��ي ي��ارس 
عب��اس، املدلك جاي��الل كافا، ومرشف 

التجهيزات مادو كريشنا.
واختار املدرب س��لامن رشي��دة قامئة 
ضم��ت 22 العب��ا ه��م: س��يد محمد 
جعف��ر، عبدالله الذوادي، عمر س��امل، 
زياد الدربايل، صالح عبدالحميد، محمد 

ص��الح، أحمد جمع��ة، ولي��د الحيام، 
محمد البن��اء، عيل غالب، عبدالوهاب 
عبدالرحم��ن  الج��ن،  حم��زة  ع��يل، 
عبدالله  العلي��وي،  جاس��م  األحمدي، 
الحاييك، عبدالله عبدو، جامل راش��د، 
عيىس موىس، عيل جامل، محمد صولة، 

عيل مفتاح وإسامعيل عبداللطيف.
وخل��ت قامئ��ة الالعبني م��ن إبراهيم 
العبيديل ومهدي عبداللطيف؛ بس��بب 
اإلصابة. وسيس��تقر فري��ق املحرق يف 

فندق “موفنبيك جدة”، عىل أن يخوض 
مس��اء الي��وم أوىل حصص��ه التدريبية 
يف الس��عودية. وكانت مباراة الذهاب 
الس��عودي  الفريق  انته��ت ملصلح��ة 

بهدفني دون رد.
ويتوجب ع��ىل املحرق الف��وز بفارق 
أك��رث من هدف��ني؛ من أج��ل الوصول 
لدور ال� 16. يشار إىل أن املحرق واصل 
تدريباته خ��الل األي��ام املاضية تحت 
قيادة املدرب الوطني س��لامن رشيدة 

والطاقم املعاون.
يأيت ذلك بعد أيام م��ن تتويج الفريق 
بطال لكأس السوبر أوىل ألقاب املوسم 
الك��روي الجديد 2019-2018، بعد أن 
تخط��ى النجم��ة ب��ركالت الرتجيح، يف 
املباراة التي أقيمت بينهام يوم السبت 

املايض 15 سبتمرب الجاري.

استعدادات الرفاع

من جهة أخ��رى، فإن ممث��ل اململكة 

الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع 
يواص��ل اس��تعداداته ملواجه��ة فريق 
مولودي��ة الجزائر ي��وم الجمعة املقبل 
املوافق 28 سبتمرب الجاري، ضمن إياب 
دور ال� 32. وكانت مواجهة الذهاب قد 

انتهت بفوز الفريق الجزائري )2-1(.
ويتوج��ب عىل الرف��اع الف��وز بفارق 
هدفني نظيفني أو بفارق هدف بنتيجة 
أعىل من هدفني؛ من أجل الوصول إىل 

مثن النهايئ )دور ال� 16(.

وس��يغادر وفد فريق الرفاع إىل الجزائر 
بع��د خوض لق��اء الجول��ة الثانية من 
دوري ن��ارص بن حمد املمت��از، والتي 
الرف��اع  بفري��ق  الس��اموي  س��تجمع 
الرشق��ي يف “دي��ريب الرف��اع” يوم غد 
األح��د، إذ من املقرر أن تكون املغادرة 

يف وقت متأخر من مساء الغد.
وع��ىل صعيد متصل، ف��إن جهاز الكرة 
بن��ادي الرف��اع ابتعث مس��اعد مدير 
الفريق األول مصباح الكعبي واملنسق 
اإلعالمي للفريق أحمد جعفر يف وقت 
متأخر من مس��اء أم��س )الجمعة( إىل 
الجزائر. وج��اء الوصول املبكر للكعبي 
وجعفر إىل الجزائ��ر؛ بهدف االطمئنان 
عىل مق��ر اإلقامة ومالع��ب التدريب 
وتجهيز احتياجات الفريق قبل وصوله 
إىل الجزائر؛ ترقبا واس��تعدادا للمباراة 
التي س��يحتضنها ملعب “25 جويلية” 
بالعاصمة الجزائر. كام أن وصول الرفاع 
س��يكون مبكرا للجزائر قبل نحو 4 أيام 
من موعد املب��اراة؛ بهدف التعود عىل 

األجواء واالستعداد األمثل للمباراة.
ويطمح ممثال اململكة للظهور اإليجايب 

خالل اإلياب.

المنام��ة والمح��رق يتأهب��ان ل�”س��وبر الس��لة”

المحرق يغادر اليوم ب� 22 العًبا لمواجهة األهلي السعودي

اس���ت���أن���ف���ا ال����ت����دري����ب ب���ع���د إج��������ازة ع����اش����وراء

“السماوي” يتحضر مبكرًا للمولودية الجزائري في البطولة العربية

ممثــا المملكة يســعيان للنتيجة اإليجابية في إيــاب دور الـ 32

محمد الدرازي

أحمد مهدي

جانب من تدريبات المنامة )نقال عن إعالم المنامة(

من تدريبات المحرقمن تدريبات الرفاع

أجييري

يف أول ظهور له يف بطولة العامل 
لقفز الحواجز والتي تحتضنها والية 
كاروالينا الشاملية بالواليات املتحدة 

األمريكية متكن الفارس البحريني 
خالد هالل الخاطري من تحقيق 
حضور متميز يف اليوم الثاين من 
منافسات البطولة العاملية التي 
تحظى مبشاركة واسعة من قبل 

مختلف فرسان العامل من اصحاب 
االنجازات والخربات العالية.

ومتكن الفارس الخاطري عىل 
الجواد أوال يب دي أف من تقديم 
مستويات متميزة يف جوالت اليوم 

الثاين وأظهر توافقا طيبا مع جواده 
يف اجتياز حواجز املسلك العاملي 

ومتكن بفضل تركيزه وقيادته املوفقة 
للجواد من تخطي املسلك بزمن 

88.78 ثانية ومبجموع أخطاء اربعة 
أخطاء يف الجولة ليصل مجموع 
االخطاء يف منافسات اليوم الثاين 

17.42 خطأ ليحتل بذلك املركز 64 
من أصل 120 فارس عاملي.

وكان الفارس الخاطري قد خاض 
يوم أمس الجمعة شوطني جمع 

النقاط وارتفاع الحواجز 165 مرتاً، 
عىل أن يتم يوم األحد اختيار أفضل 

25 فارس من العامل ومن لديه أكرب 
عدد من النقاط ليشاركون يف الجولة 

األوىل وارتفاع حواجزها 160 مرتاً، 
ويتم تصفيتهم حتى يصل العدد إىل 

12 فارساً والذين سيتنافسون عىل 
املراكز الثالث األوىل.

وقال الفارس الخاطري بعد نهاية 
منافسات اليومني من بطولة العامل 
“ أنا سعيد جدا بتواجدي بني هذا 
الكم الكبري من فرسان العامل وهي 

مناسبة مهمة لكسب املزيد من 
الخربات واملهارات الالزمة والتي 

تجعل من الفارس أكرث دراية وخربة 

يف كيفية التعامل مع مثل هذه 
البطوالت كام أن البطولة فرصة 
مواتية وحقيقية الظهار التقدم 

التصاعدي لرياضة قفز الحواجز 
يف البحرين والتي تحظى باهتامم 

من قبل ممثل جاللة امللك لالعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس االعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة االوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة “.

وبني الخاطري “لقد كانت املنافسات 
يف اليومني املاضيني قوية جدا 

وحرصت من خاللها عىل تقديم 
أفضل املستويات من أجل التنافس 
عىل املراكز املتقدمة وبالفعل فقد 

أحرزت رقام متميزا يف الجوالت 
وظهرت بصورة طيبة يف تخطي 
الحواجز من الجواد أوال يب دي 

أف وسأسعى اىل تقديم مستويات 
أفضل”.

يذكر أن مشاركة الفارس البحريني 
خالد الخاطري يف هذه البطولة 

العاملية هي أوىل املشاركات 
البحرينية يف بطوالت العامل لقفز 

الفارس خالد الخاطريالحواجز.

الخاطري يظهر بمستوى متميز في بطولة العالم لقفز الحواجز
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كشفت تقارير صحافية، 
أمس الجمعة، مدة غياب 

نجم يوفنتوس عن صفوف 
فريقه، بعدما تعرض لإلصابة 
خالل مباراة فالنسيا بدوري 

أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة “توتو 
سبورت” اإليطالية، أن 

الربازييل دوجالس كوستا، 

تعرض إلصابة قوية يف 
الكاحل األيرس، خالل 

مواجهة فالنسيا، األربعاء، 
بعدما حل كبديل وخرج 

أيًضا قبل نهاية املباراة 
بدقائق قليلة.

وتابعت بأن الالعب خضع 
لبعض الفحوصات الطبية، 
ومن املتوقع أن يغيب عن 

صفوف السيدة العجوز ملدة 
-3 4 أسابيع.

يذكر أن نجم السامبا 
سيغيب وفًقا لهذه اإلصابة 

عن مباراة فريقه املقبلة 
أمام يونج بويز السويرسي، 

املقرر لها 2 أكتوبر، يف 
دوري أبطال أوروبا، بجانب 
الربتغايل كريستيانو رونالدو، 

والذي تعرض للطرد أمام 
فالنسيا.

يشار إىل أن كوستا، موقوف 
عن اللعب مع يوفنتوس 
بالدوري اإليطايل، ملدة 4 

مباريات، بعدما بصق عىل 
دي فرانشيسكو، العب 

ساسولو، وتعرض عىل إثرها 
لإليقاف.

حقق منتخبنا الوطني للناش��ئني لكرة 
الي��د هدف التأه��ل إىل نهائيات كأس 
العامل التي تقام العام مبقدونيا ليسجل 
بذلك إنجازاً تاريخياً للرياضة البحرينية 
بوصول 3 منتخبات يف لعبة كرة اليد إىل 
نهائيات العامل خ��الل عاٍم واحد بدأت 
مبنتخب الرج��ال يف تصفيات كوريا يف 
يناير املايض ومن ثم منتخب الش��باب 
يف تصفي��ات صالل��ة يف يولي��و املايض 
وانتهت مبنتخب الناش��ئني يف تصفيات 
ع��ان، ما يؤكد عىل املكان��ة املرموقة 
الت��ي تحلتها كرة الي��د البحرينية عىل 
املس��توى اآلس��يوي ومتيزها البارز بني 

منتخبات القارة.
وجاء تأهل األحمر البحريني بعد فوزه 
املس��تحق ي��وم أم��س )الجمعة( عىل 
املنتخب الهندي بنتيج��ة )32/ 21( يف 
ثاين مباريات��ه بالدور الرئييس بالبطولة 
اآلس��يوية الثامن��ة واملقام��ة حالياً يف 
العاصمة األردنية عان، ليتصدر بذلك 
املجموعة الثاين من انتصارين متتاليني 
ويتأهل مب��ارشة إىل الدور قبل النهايئ 

بالبطولة.
وانتهى ش��وط املب��اراة األول ملنتخبنا 
)16/ 7( وكا كان متوقعاً بدأت املباراة 
بتكافؤ مشرتك بني املنتخبني إىل أن أخذ 
العبونا زمام املب��ادرة وفرض األفضلية 
املطلق��ة باالعتاد ع��ىل أكرث من خيار 
القتحام املرمى الهندي، سواء بالهجوم 
الخاطف الذي برز فيه الالعب قاس��م 
جعف��ر من خ��الل تصدي��ات الحارس 
حس��ني أم��ني ك��ا اس��تفاد املنتخب 
الخ��ط  وتح��ركات  االخرتاق��ات  م��ن 
الخلفي بوجود الالعب��ني عادل محمد 
وعيل جعفر ومن ثم مش��اركة محمد 
عبدالجلي��ل، ويف الجن��اح األي��رس ظل 
االعتاد عىل الالعب مؤيد بسمري فيا 
بدأ املنتخب بالعب الدائرة عيل باس��م 

وفضل إراح��ة مجموعة م��ن الالعبني 
األساسني يف هذا الشوط.

وقدم منتخبنا عرضاً مميزاً يف الش��وط 
الثاين وكان هدفه حسم األمور يف وقٍت 
مبكر وتف��ادي أي مفاجئة ممكنة من 
قب��ل املنتخ��ب الهن��دي، واتضح ذلك 
من خالل البداية القوية التي س��جلها 
املنتخب يف دفاعه املستميت والتحول 
الرسي��ع إىل الهج��وم الخاط��ف م��ع 
تنويع حلول التسجيل عرب تفعيل دور 

األطراف ومركز الدائرة.

ومع الدخ��ول يف الدقيقة العارشة رفع 
منتخبنا ف��ارق النتيج��ة اىل )22/ 10( 
واس��تمر الفري��ق عىل اإليقاع نفس��ه 
وكان بإمكانه زيادة الفارق إىل أكرث من 
ذلك لوال االس��تعجال يف إضاعة الفرص 
يف الوق��ت ال��ذي بدأ امل��درب محمد 
املراغي يف إعطاء فرصة املشاركة لبقية 
الالعب��ني وخاص��ة يف الدقائ��ق العرش 
األخرية والتي تراخى فيها أداء الالعبون 
بعد التأكد من الفوز وضمن التأهل إىل 

نهائيات كأس العامل.

المراغي: فرضنا أفضليتنا في 
البطولة

أكد م��درب املنتخب محم��د املراغي 
أن التأه��ل إىل كأس العامل جاء بجدارة 
واستحقاق إذ كان منتخبنا هو األفضل 
يف مشواره سواء يف الدور التمهيدي أو 
يف ال��دور الرئيس من البطولة، مش��رياً 
إىل محاولة باقي املنتخب الهروب من 
مواجهتنا يف البطولة هو أكرب دليل عىل 

قوة املنتخب.

وأب��دى املراغي س��عادته بالتأهل إىل 
كأس الع��امل مهنئ��اً القيادة الرش��يدة 
وسمو الش��يخ نارص بن حمد ورئيس 
وأعض��اء مجل��س إدارة االتحاد وكافة 
منتس��بي اللعبة، كا عرب عن ش��كره 
وتقدي��ره إىل الجهاز الفن��ي واإلداري 
ال��ذي عم��ل معه واىل جمي��ع العبي 
املنتخ��ب عىل ما بذل��وه من مجهود 
طوال ف��رتة اإلع��داد التي اس��تمرت 
ألكرث من خمس��ة ش��هور وأيضاً خالل 
املعس��كرات التدريبي��ة ويف البطولة، 

وق��ال إنن��ا ولل��ه الحمد س��عينا إىل 
تحقيق هذا الهدف ووفقنا يف ذلك.

خميس: الضغوطات 
كانت كبيرة

عرب إداري املنتخب جاسم خميس عن 
س��عادته بالتأهل إىل كأس العامل وقال 
إن الهدف األول قد تحقق واآلن يجب 
علينا تأكيد تفوقنا يف البطولة باملنافسة 
عىل املركز األول لتأكي��د جدارتنا أمام 

املنتخبات املشاركة.
وأكد خميس أن الضغوطات التي كانت 
ملق��اة عىل عاتق العبون��ا كانت كبرية 
ب��رورة الس��ري عىل النجاح��ات التي 
حققتها منتخبا الشباب واألول بتأهلها 
إىل كأس العامل وكانت املس��ؤولية علينا 
يف مواصلة تلك النجاحات وبفضل الله 
ومن ثم مساندة رئيس االتحاد ومجلس 
اإلدارة وكذل��ك تعاون الجهازين الفني 
واإلداري والالعب��ون كان له الفضل يف 

تحقيق هذا الهدف.

باسم: نسعى 
إلى مواصلة التقدم

ق��ال قائ��د منتخبنا الوطني للناش��ئني 
الس��يد عيل باس��م إن املنتخب يجب 
أن يواص��ل الطري��ق التصاعدي له يف 
هذه البطولة وعليه أن يسري عىل نفس 
النس��ق بإنهاء مش��اركته دون خسارة 
وهو ما تعاهدنا عليه كالعبني ونسعى 

إىل تحقيقه بالفوز باملركز األول.
وقدم باس��م شكره إىل جميع من ساند 
املنتخب ووقف مع��ه، وقال إننا أكدنا 
ل��كل من راه��ن علين��ا أن نكون عىل 
قدر املسؤولية وعند حسن الظن ولذا 
فإننا س��نقاتل من أجل الفوز والعودة 
إىل البحري��ن بكأس البطولة ونأمل من 

التوفيق يف تحقيق ذلك.

منتخب الناشئين لكرة اليد يتأهل إلى مونديال العالم بمقدونيا
ال��م��ح��ارب��ون ال��ص��غ��ار ع��ل��ى خ��ط��ى ال��ش��ب��اب وال��ك��ب��ار

األردن           حسين العصفور

صورة جماعية للمنتخب بعد الفوز والتأهل

فرحة العبي المنتخب

جاسم خميس

منتخبنا الوطني لكرة اليد  )تصوير – بشير آل سعيد( محمد المراغي مع الجهاز الفني واإلداري ورئيس االتحاد 

العبو يوفنتوس

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة 
اليد عيل إسحاقي أسمى آيات 

التهاين والتربيكات إىل مقام عاهل 
البالد صاحب الجاللة امللك حمد 

بن عيىس آل خليفة، واىل مقام 
رئيس الوزراء صاحب السمو 

السمو املليك األمري خليفة بن 
سلان آل خليفة، واىل مقام ويل 
العهد نائب القائد العام النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو املليك األمري سلان 

بن حمد آل خليفة، مبناسبة 
تأهل منتخبنا الوطني للناشئني 

لكرة اليد اىل نهائيات كأس العامل 
مبقدونيا 2019 وتحقيق من كرة 
اليد البحرينية إنجازاً تاريخياً غري 
مسبوٍق بتأهل جميع منتخباتها 
الوطنية اىل نهائيات كأس العامل 

خالل عاٍم واحد.
وأكد إسحاقي أن النتائج املرشفة 

لكرة اليد البحرينية وما تحققه من 
إنجازات متتالية هو مثرة الرعاية 

الكرمية من لدن جاللة امللك 
ألبنائه الرياضيني، وما يلقاه القطاع 

الريايض من من دعم متواصل 
من قبل الحكومة، ما أدى اىل تبوأ 

مملكة البحرين مكانة متميزة 
عىل املستوى الريايض بفضل ما 

تناله من دعم واهتام من قيادتنا 
الرشيدة.

وهنأ عيل عيىس ممثل جاللة امللك 
لألعال الخريية وشؤون الشباب، 

رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة باإلنجاز التاريخي 
لكرة اليد البحرينية، وقال “ كم 
نحن سعداء اليوم برتجمة ثقة 

سمو الشيخ نارص بن حمد عىل 
أرض الواقع عندما أعلن بأن يكون 

هذا العام هو عام الذهب، وهو ما 
حملنا مسؤولية املساهمة لتحقيق 

هذا الهدف بفضل اإلسرتاتيجية 
الشاملة التي وضعها سموه 

لالتحادات الرياضية ودعمه املبارش 
التحاد كرة اليد بصورة مستمرة”.
وأشاد رئيس اتحاد اليد بكل من 

ساهم يف تحقيق إنجازات كرة 
اليد منوهاً بجهود الجهازين 

اإلداري والفني للمنتخب وما بذله 
الالعبون من تضحيات وتفاٍن من 

أجل ترشيف اململكة ورفع أسمها 
عالياً، مبيداً ثقته يف أن يواصل 

الفريق نتائجه الطيبة باملنافسة 
علي إسحاقي عىل املركز األول.

رئيس اتحاد اليد يهنئ بالتأهل ويشيد بدعم ناصر بن حمد



البحريني  االت��ح��اد  ينظم 
جاللة  كأس  بطولة  للجولف 
الحادية  الدولية  حمد  امللك 
من  الفرتة  يف  للجولف  عرش 
نوفمرب  من   18 ولغاية   16
املقبل، برعاية سامية من لدن 
الجاللة  صاحب  البالد  عاهل 
آل  عيىس  ب��ن  حمد  امللك 

خليفة. 
البحريني  االت��ح��اد  وب���دأ 
االستعدادات  بعمل  للجولف 
املكثفة لالعداد لهذه البطولة، 
التي  الدول  تحديد  تم  حيث 

مخاطبتها  تم  وكام  ستشارك 
الذين  الالعبني  أسامء  إلرسال 

سيشاركون يف البطولة.
إدارة  مع  االتفاق  تم  كذلك 
للجولف  امل��ل��ي  ال��ن��ادي 
البطولة  أي��ام  تحديد  ع��ن 

والتدريبات وجميع 
ال����ن����واح����ي 
اإلداري��ة ومن 
امل���الح���ظ يف 

هي  ال��ب��ط��ول��ة 
رغبة العديد من 

املحرتفني  الالعبني 

بعد  البطولة  يف  املشاركه  يف 
حضت  التي  الطيبة  السمعة 
السنوات  يف  البطولة  بها 
حسن  من  السابقة  العرش 

التنظيم وقوة املنافسة. 
البحريني  االت��ح��اد  وب���دأ 
بتشكيل  ايضاً  للجولف 
العاملة  ال��ل��ج��ان 
املتطوعني  وه��م 
نادي  أعضاء  من 
للجولف  البحرين 
الذين اكتسبوا الخربة 
البطوالت  تنظيم  يف 

مشاركتهم  خالل  من  الدولية 
يف تنظيم بطوالت كأس جاللة 
للجولف  الدوليه  حمد  امللك 

يف االعوام املاضية.
الراعي  بتلكو  رشكة  وتعترب 
السنة  للبطولة  ال��رئ��ي��س 
الحاديه عرش عىل التوايل وتايت 
اهتامم  من  املساهمة  هذه 
مجلس اداره الرشكة بالرشاكة 
يف  ومساهمتها  املجتمعية 
الوطنية  االت��ح��ادات  دع��م 
بالخدمات  االهتامم  وزي��ادة 

التي تقدم للمجتمع.

برعاية وحضور س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة النائ��ب األول رئيس 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياض��ة 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي 
BM�  ررياضة فن��ون القت��ال املختلطة
MAF، أقيمت أمس الجمعة، منافسات 
النس��خة السادس��ة عرشة م��ن بطولة 
القتال الش��جاع )بري��ف( لفنون القتال 
املختلطة للمحرتفني، والتي نظمها اتحاد 
القتال الش��جاع بصالة “مبادلة” مبدينة 
زاي��د الرياضي��ة بالعاصم��ة اإلماراتي��ة 
أبوظبي، والتي شهدت مشاركة 22 العبا 
من 15 دولة من بينهم العبا فريق خالد 
 KHK بن حمد لفنون القتال املختلطة

MMA حمزة الكوهجي وحسني عياد.
 وش��هدت البطولة حضور عدد كبري من 
محبي وعش��اق وجمه��ور رياضة فنون 
القتال املختلطة بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة الشقيقة.

  عالقة تاريخية وطيدة

 وبهذه املناسبة، أشاد سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة بعمق العالقات التي 
تربط مملكة البحري��ن ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة، والتي اعتربها 
سموه منوذجا حيا للعالقة األخوية التي 
تربط البلدين والش��عبني الشقيقني عىل 
مر التاريخ، والتي أسهمت يف تعزيز أطر 
التعاون والتنس��يق املشرتك يف مختلف 

املجاالت السيام عىل املستوى الريايض.
وأكد سموه أن البحرين واإلمارات متثالن 
الجس��د واملصري الواحد، والذي ترجمته 
العالقة املتينة الت��ي تربط عاهل البالد 
صاح��ب الجاللة املل��ك حمد بن عيىس 
آل خليف��ة  والقي��ادة بدول��ة اإلمارات 
العربي��ة املتحدة املتمثل��ة بأخيه رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان ، وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخيه  
ويل عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 
للقوات املس��لحة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.

  تعزيز مكانة البحرين

 وقال س��موه: “إننا ومنذ أن رسمنا 
بري��ف وهدفنا  أه��داف بطول��ة 
االنتش��ار األوس��ع  الرئي��س ه��و 

بني م��دن وعواصم الع��امل، لدعم 
وتعزي��ز مكان��ة مملك��ة البحرين 
كدولة قادرة عىل إطالق املبادرات 
مختلف  وتنظيم  الدولية  الرياضية 
وبي��ان  والبط��والت،  الفعالي��ات 
التط��ور الري��ايض الت��ي تش��هده 
اململك��ة يف العهد الزاهر لس��يدي 
الوالد حرضة صاحب الجاللة امللك 
حم��د بن عي��ىس آل خليفة عاهل 
البالد الفدى حفظه الله ورعاه، وما 
وصلت إليه الرياضة البحرينية من 
موقع متميز ع��ىل خارطة الرياضة 

العاملية”.

  دعم العاهل

 وواصل سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة قائال: “إن دعم س��يدي 
ح��رضة صاح��ب الجالل��ة العاهل 
لقط��اع الش��باب والرياض��ة، منح 
الرياض��ة البحريني��ة فضاء واس��ع 
وفرصة واضحة للش��باب البحريني 
للتألق وحصد اإلنج��ازات املرشفة 
يف العديد من املحافل واملشاركات 

القارية والدولية”.
 

 جهود ناصر بن حمد

 وأضاف س��موه أن املتابعة املستمرة 
والجهود املتمي��زة ملمثل جاللة امللك 
لألع��امل الخريية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  األع��ىل  املجل��س  رئي��س 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، م��ن خالل االس��رتاتيجية 
التطويرية التي رس��مها، ساهمت يف 
ترجم��ة رؤى وتوجيهات عاهل البالد 

للنهوض بالرياضة البحرينية.

  دوافع النجاح

 وقال س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة: “إن ذل��ك كله دفعنا ملواصلة 
الجه��ود نح��و رعاية ودع��م رياضة 
فنون القتال املختلطة البحرينية، التي 
حققن��ا من خاللها العديد من النتائج 
املميزة، األمر الذي ساهم يف أن نضع 
رؤيتن��ا له��ذه البطولة الت��ي أحرزنا 

عرب النجاحات تل��و النجاحات، والتي 
عززت من حض��ور البحرين دوليا يف 

املجال الريايض”.

  إشادة وتهنئة

 وأشاد س��موه باملس��توى الفني 
الكب��ري ال��ذي قدم��ه الالعب��ون 
النس��خة،  نزاالت  يف  املش��اركون 
مؤكدا س��موه أن تل��ك النزاالت 
القوية  التحضريات  مدى  عكست 
التي خاضها الالعبون قبل انطالق 
ه��ذه البطول��ة، مهنئ��ا س��موه 
ومتمنيا  باملواجه��ات،  الفائزي��ن 
س��موه حظا أوفر لبقية املقاتلني 
يف النس��خ القادمة، مثمنا سموه 
التعاون املثمر مع االتحاد اإلمارايت 
للجوجيتس��و، مق��درا س��موه يف 
الوقت ذات��ه الجهود الكبرية التي 
بذلها اتحاد القتال الشجاع برئاسة 
الس��يد محمد ش��اهد يف اإلعداد 
هذا  إلقامة  املثالي��ني  والتحض��ري 

الحدث بصورة مميزة.

  سموه يشهد منافسات 
البطولة

 هذا، وقد ش��هد س��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة منافس��ات بطولة 
بريف السادس��ة عرشة التي شهدت 
إقام��ة 11 ن��زاال، كان أبرزه��ا إقامة 
مواجهتني رئيسيتني، األوىل تجمع بني 
الجزائري إلياس بوديغزديم واألمريي 
بوبا جنكينز عىل حزام وزن الريش��ة، 
والثاني��ة تجم��ع ب��ني األردين ج��راح 
السيالوي والغاياين كارلستون هاريس 

عىل حزام الوزن املتوسط.

  األميركي يجرد الجزائري 
إلياس من لقبه

 تّوج س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة الالع��ب األمريي بوب��ا جنكيز 
بح��زام وزن الريش��ة، بع��د أن نجح يف 
الفوز ع��ىل الالع��ب الجزائ��ري إلياس 
بوديغزدي��م، يف ن��زال دام 5 ج��والت، 
استطاع من خاللها الالعب األمريي من 
السيطرة عىل مجرياتها لينجح يف النهاية 
وبقرار لجنة الحكام من الفوز يف النزال.

  السيالوي بطل للمتوسط 
في 3 دقائق

 وتّوج س��موه الالع��ب األردين جراح 
الس��يالوي بحزام وزن املتوس��ط بعد 
فوزه عىل الالعب الغاياين كارلس��تون 
هاري��س، يف النزال الرئي��ي يف هذا 
ال��وزن، حيث نج��ح الس��يالوي من 
القضاء عىل منافسه من الجولة األوىل 
بالرضب��ة القاضي��ة ويف زم��ن وقدره 

ثالث دقائق و16 ثانية.
 

 خالد بن حمد يؤازر الكوهجي وعياد
 ح��رص س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد 
آل خليف��ة عىل دعم وم��ؤازرة الالعبان 
البحريني��ان حم��زة الكوهج��ي امللقب 
ب�”فخر البحرين” وحس��ني عياد، خالل 
مشاركتهام يف النس��خة السادسة عرشة 
من بطول��ة بريف، حيث رافق س��موه 
الالع��ب حمزة الكوهج��ي يف نزاله أمام 
الفلبين��ي كريس��انتو بتبيتون��ج، والذي 
انته��ى بف��وز الكوهج��ي. ك��ام ورافق 
س��موه الالعب حسني عياد يف نزاله أمام 
الفلبيني جوناث��ان كورتون، الذي انتهى 

بفوز األخري.

  نقل تلفزيوني مباشر

حظي��ت النس��خة السادس��ة عرشة من 
البطول��ة بنقل مبارش لجمي��ع النزاالت 
ع��ىل القنوات العربي��ة واألجنبية، ومن 
بني تلك القنوات قناة أبوظبي الرياضية 
الت��ي حرصت عىل نق��ل املواجهات مع 
التحلي��ل الفن��ي، من أجل اإلس��هام يف 
إيصال الصورة الحّية عن البطولة لجميع 
البلدان العربية، وكذلك مختلف البلدان 

عىل مستوى العامل.

اتحاد الجولف ينظم بطولة كأس جاللة الملك حمد الدولية

أبوظبي محطــة مضيئة في ســمــــاء “بريف”

تكثيف االستعدادات النطالق المنافسات

خالد بن حمد يشيد بالعالقات البحرينية اإلماراتية... ويؤكد:

أبوظبي       المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

صورة جماعية من النسخة الماضية

سموه الشيخ خالد بن حمد يتابع المنافسات

السبت 22 سبتمبر 2018 
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حفل��ت الجول��ة األوىل من دوري 
نارص بن حم��د املمتاز لكرة القدم 
 2018-2019 الري��ايض  للموس��م 

بانطالقة مميزة ومثرية.
وشهدت الجولة إقامة 3 مباريات، 
حيث فاز الرفاع عىل املنامة بنتيجة 
)0-4(، وتعادل الشباب مع البديع 
)0-0(، فيام فاز الرفاع الرشقي عىل 

الحالة بنتيجة )1-0(. 

إصرار وعزيمة

أكد مدرب فريق الرفاع عيل عاشور 
أن العبي فريقه أظهروا إرصارا كبريا 
وعزمية قوية خالل املباراة األوىل يف 
دوري نارص ب��ن حمد املمتاز أمام 

فريق املنامة.
ولف��ت إىل أن الرتكي��ز الكبري الذي 
ظهر عليه الالعبون خالل مجريات 
املب��اراة مك��ن الفريق م��ن الفوز 
باس��تحقاق. وأش��اد عيل عاش��ور 
بالدعم الكبري ال��ذي يلقاه الفريق 
من مجل��س إدارة النادي برئاس��ة 
رئي��س النادي الش��يخ عبدالله بن 
خال��د آل خليف��ة، ونائ��ب رئيس 
الن��ادي رئي��س جهاز الكرة س��مو 
الش��يخ خليفة بن ع��يل آل خليفة 

وجميع أعضاء مجلس اإلدارة.
وأكد عاش��ور أن الهدف املبكر الذي 
سجله فريقه س��اهم كثريا يف تحقيق 
الفوز، مؤك��دا أن هدف جميع أفراد 
الفريق منذ اليوم األول لإلعداد بداية 
يولي��و كان تحقيق البداي��ة القوية، 

مؤكدا أنها 3 نقاط من 18 مباراة.

 المشوار طويل

بدوره، أوضح أمني الرس لنادي املنامة 
عبدالل��ه عاش��ور أن املش��وار ال زال 
يف بدايت��ه، خاص��ة وأن الفريق رغم 
تعرضه لخسارة ثقيلة، إال أن املتبقي 

طويل جدا من منافسات الدوري.
وق��ال إن فريق��ه ق��دم أداء جيدا 
خالل الش��وط األول م��ن املباراة، 
مش��ريا إىل أن الرف��اع فري��ق كبري 
وقوي واستثمر الفرص، فيام مل يكن 

فريقه عند املستوى املعهود.
وأكد عاش��ور الثقة يف قدرة فريقه 
عىل العودة، مبينا أن مدرب الفريق 

محمد الشمالن مدرب قدير وقادر 
عىل ترتيب األوراق الفنية وتحقيق 
عودة إيجابية يف منافسات الدوري 

خالل الجوالت املقبلة.

بداية صعبة

ب��دوره، قال العب فريق الش��باب 

س��يد مجتبى املحافظ��ة إن فريقه 
ق��دم بداية جيدة قياس��ا بصعوبة 

املواجهات االفتتاحية للدوري.
وأش��ار إىل أن عامل الطقس الحار 
كان مؤث��را ع��ىل الطرفني، مش��ريا 
إىل أن الش��باب ب��دأ املباراة بقليل 
من الرتاخ��ي قب��ل أن يتمكن من 

السيطرة عىل مجريات املباراة.
وأوض��ح س��يد مجتب��ى أن فريق 
البديع الصاعد حديثا ظهر بش��كل 
جي��د خ��الل املب��اراة، مؤك��دا أن 
الش��باب س��يظهر عىل نحو أفضل 
خالل الجوالت املقبلة بعد وصوله 

للجاهزية املناسبة.

نقطة إيجابية

من جهته، قال العب فريق البديع 
هزاع عيل إن نقط��ة التعادل التي 
حققها فريقه أمام فريق الش��باب 

تعد إيجابية وأفضل من ال يش.
وأكد هزاع ع��يل أن الفريقني قدما 

مب��اراة جي��دة فنيا م��ن خالل ما 
س��نحت لهام من فرص، مشريا إىل 
عدم التمكن لفريقه من اس��تثامر 

إحداها وترجمتها إىل أهداف.
وأش��اد هزاع عيل باملس��توى الذي 
ظه��ر عليه زمالؤه يف الفريق خالل 
املب��اراة، مؤك��دا التطل��ع لتحقيق 
األفضل خالل قادم الجوالت، والتي 
يسعى فيها البديع لتحقيق النتيجة 

اإليجابية. 

إعداد مغاير

إىل ذلك، أوضح العب فريق الرفاع 
الرشق��ي لي��ث هاش��م أن إعداد 

فريقه كان مغايرا لهذا املوسم.
 وق��ال إن الن��ادي بفض��ل دع��م 
مجلس اإلدارة برئاسة رئيس النادي 
الش��يخ عبدالل��ه ب��ن خليف��ة آل 
خليفة ونائب رئيس النادي الشيخ 
عبدالله بن محمد آل خليفة يعمل 

اآلن بشكل احرتايف.
وأش��ار إىل أن زمالئ��ه يف الفري��ق 
طبق��وا تعليامت املدرب اإلس��باين 
بيدرو جومي��ز كارمون��ا، إذ متكن 
الرف��اع الرشقي م��ن تحقيق بداية 
إيجابي��ة عرب الفوز ع��ىل الحالة يف 
انطالق املش��وار ب��دوري نارص بن 

حمد املمتاز.
وأك��د التطل��ع ألداء أفضل وأقوى 

خالل املراحل املقبلة.

  إنهاء الهجمات

بدوره، قال العب فريق الحد راكان 
مفلح إن إنهاء الهجامت كان األمر 
الوحيد الذي ينق��ص فريقه خالل 

مواجهة الرفاع الرشقي.
وأش��ار إىل أن فريقه كبداية موسم 
ق��دم انطالق��ة مميزة، في��ام عدا 
الجان��ب الهجومي ال��ذي مل يوفق 
في��ه الفريق، مش��ريا إىل أن الحالة 
واج��ه فريق��ا قوي��ا واعتمد عىل 

الهجامت املرتدة.
واعترب راكان مفلح مستوى املباراة 
متكافئ��ا، مقدم��ا الته��اين للرف��اع 
الف��وز، ومتمنيا  الرشقي مبناس��بة 
حظا أوفر لفريق��ه خالل الجوالت 

املقبلة.

إثارة كبيرة في انطالق الجولة األولى لدوري ناصر بن حمد الممتاز
الع��ب��و ال��ف��رق ي���ؤك���دون ال��ت��ط��ل��ع ل��ت��ق��دي��م األف��ض��ل

اتحاد الكرة        اللجنة اإلعالمية:

تح��ت رعاي��ة ممثل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  املجل��س األعىل  رئي��س 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة، انطلقت منافسات 
بطول��ة  م��ن  األوىل  املس��ابقة 
“الحداق” من املرفأ البحري لنادي 
“يخت البحري��ن” املحاذي ملنتجع 
“البن��در”، وذلك عىل كأس س��مو 
الش��يخ حمد بن نارص بن حمد آل 
خليفة، والتي تأيت ضمن منافسات 
موس��م نارص بن حم��د للموروث 
البح��ري، ال��ذي انطل��ق ي��وم 31 
أغسطس وتس��تمر منافساته حتى 

يوم 27 أكتوبر املقبل.
وق��د أش��اد ممث��ل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  املجل��س األعىل  رئي��س 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة، باملشاركة الواسعة 
الت��ي حظيت بها املس��ابقة األوىل 
من البطولة، والت��ي تعكس حرص 

البحرينيني عىل  واهتامم “البحارة” 
تأكيد مشاركتهم وتواجدهم يف هذه 
البطولة؛ من أجل خوض منافساتها 
ودعم نجاح هذا الحدث، الذي يعد 
واحدا من األلوان الرتاثية الش��عبية 
التي ميزت مملكة البحرين، وكانت 
مصدرا لرزق أهلها عىل مر التاريخ، 
متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح 
لجميع املش��اركني يف هذه البطولة، 
مق��درا يف الوقت ذاته الدور الكبري 
الذي تقوم به اللجنة املنظمة العليا 
برئاس��ة  محم��د أحم��د الجناحي 
وجميع األعض��اء يف التحضري املثايل 
إلقام��ة مس��ابقات املوس��م ع��ىل 
الشكل الذي يخدم تطلعات سموه، 
يف تنفي��ذ رؤى وتوجيه��ات عاهل 
الب��الد باالهتامم واملحافظة بجميع 
أش��كال املوروث الش��عبي، والذي 
يجس��د الهوي��ة الوطني��ة ململكتنا 

الغالية.

 220 مشاركأ

“الحداق”  ببطولة  املنافسة  وكانت 

قد بدأت عند الس��اعة السادس��ة 
من صباح يوم أمس، والتي شهدت 
مش��اركة 220 بح��ارا م��ن محبي 
وعش��اق ه��ذه الرياض��ة، الذي��ن 
انطلق��وا من املرفأ البح��ري لنادي 
“يخت البحري��ن”، متجهني لعرض 
البحر ضمن املياه اإلقليمية ململكة 
البحري��ن، بحثا عن صيد األس��امك 
وتحديدا صيد أكرب س��مكة، والتي 
س��تحدد الفائزين باملراكز األوىل يف 

هذه البطولة.

الحداق الصغير

بطول��ة  لجن��ة  اس��تحدثت  وق��د 
الحداق بطول��ة “الحداق الصغري”، 
والتي ستصاحب النسخة األوىل من 
املس��ابقة، والتي ستقام عرص اليوم 
مبش��اركة األطفال من -4 8 سنوات، 
حيث يهدف اللجنة من إقامة هذه 
املس��ابقة؛ لتعزيز ثقافة “الحداق” 
كموروث شعبي وداللة واضحة عىل 

الرتاث الوطني ململكة البحرين.

محاضرة تعريفية

وش��هد ي��وم الخمي��س امل��ايض 
بقاعة املناس��بات بن��ادي “يخت 
البحرين”، إقامة محارضة لجميع 
املشاركني باملسابقة األوىل لبطولة 
الح��داق، والتي ش��هدت حضور 
ممثلني عن إدارة خفر الس��واحل 
بوزارة الداخلي��ة وأعضاء اللجنة 
املنظمة ملوس��م ن��ارص بن حمد 
تحدث  وقد  البح��ري.  للموروث 
أعض��اء لجن��ة بطول��ة الح��داق 
ع��ن لوائح وأنظمة واش��رتاطات 
املسابقة، كام تحدث ممثلو إدارة 
خفر الس��واحل أهمي��ة االلتزام 
البحرين  ململكة  اإلقليمية  باملياه 
ورضورة وج��ود أدوات الس��المة 
الق��وارب  م��ن  ع��ىل  واإلنق��اذ 
املش��اركة يف البطول��ة. ويف ختام 
املح��ارضة قام��ت لجن��ة بطولة 
الح��داق بتوزي��ع حقيبة لجميع 
املش��اركني تحت��وي عىل ش��عار 
موس��م نارص بن حمد للموروث 

البحري واللباس التقليدي.

ناصر بن حمد يشيد بالمشاركة الواسعة ببطولة “الحداق”
اللجنة االعالمية

جانب من المنافسات

راكان مفلح

من لقاء الشباب والبديع

من لقاء الرفاع والمنامة

من لقاء الرفاع الشرقي والحالة

هزاع عليليث هاشمسيد مجتبى المحافظة

علي عاشور عبداهلل عاشور

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية: 
كلف االتحاد العريب لكرة 

القدم، رئيس لجنة الحكام 
باالتحاد البحريني لكرة القدم 
وعضو لجنة الحكام باالتحاد 

العريب لكرة القدم خليفة 
الدورسي، لتقييم طاقم تحكيم 
مباراة فريقي النرص السعودي 

والجزيرة اإلمارايت، والتي 
ستقام يوم السبت املوافق 
29 سبتمرب الجاري، ضمن 

إطار دور ال� 32 لكأس العرب 
لألندية األبطال.وستقام املباراة 
املهمة يف الرياض، وهي حاسمة 

للتأهل إىل دور ال 16، حيث 
انتهى لقاء الذهاب بفوز فريق 

النرص السعودي )2-1(.

الدوسري يقّيم 
حكام مباراة النصر 

والجزيرة “عربًيا”

خليفة الدوسري
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راي������������و- االف����ي����س

س��ل��ت��ا- ب��ل��د ال��ول��ي��د

ف��ول��ه��ام- وات���ف���ورد

كاردي�����ف- م سيت���ي

ليست�����ر- هدرسفيل�د

ب����ارم����ا-ك����ال����ي����اري
ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا- س��ب��ال
س����م����ب����دوري����ا- ان��ت��ر

اي�����ب�����ار- ل��ي��غ��ان��ي��س

خيت�����اف��ي- اتلتيك���و
ريال مدريد- اسباني�ول

ب��ي��رن��ل��ي- ب��ورن��م��وث

ك ب��االس- ني��وكاس�ل

ليفربول- ساوثامبتون
م يونايتد- ولفرهامبتون
ب���راي���ت���ون- ت��وت��ن��ه��ام

هوفنهايم- دورتمون�د

فولفسبورغ- فرايبورغ

ه������رت������ا- غ�����ادب�����اخ

ن���ورم���ب���رغ- ه��ان��وف��ر

اوغسب�������ورغ- بري�م��ن

ش����ال����ك����ه- ب����اي����رن
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الدوري االسباني

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري األلماني

الجولة 5

الجولة 6

الجولة 5

الجولة 4

)وكاالت(: ظهييرت الكثيير من عالمات 
التعجب عندما وصل ماوريسيو ساري، 
إىل سييتامفورد بريدج، بييدون إنجازات 
يف يوليو يف محاولة إلعادة تشيييليس إىل 
املنافسيية عىل لقب الدوري اإلنجليزي 

املمتاز لكرة القدم.
وبعد 5 مباريات يعتيل تشيليس صدارة 
املسابقة بسييجل مثايل، ونجح املدرب 
اإليطييايل الييذي مل يحصييد أي لقييب 

كمدرب يف التفوق عىل املشككني.
وتييوىل التشييييل مانويييل بيليجرينييي 
تدريييب وسييت هييام يونايتييد، ميين 
أجل تحويييل الفريق صاحييب النتائج 

املتواضعة إىل فريق قوي.
ورغييم أن بيليجريني أنفق 125 مليون 
دوالر للتعاقد مييع العبني جدد، إال أنه 

خرس أول أربع مباريات.
ووضييع الفريق حدا لنتائجه السييلبية 
بانتصار 1-3 عىل مسييتضيفه إيفرتون 
األحييد املييايض، واآلن سيسييعى لفوزه 
األول عييىل ملعبييه عندمييا يسييتقبل 

تشيليس.
وبينام عيياىن بيليجريني من أجل جمع 
تشييكيلته، حول سيياري بهدوء أسلوب 
لعب تشيليس بأقل عدد من اإلضافات 
إىل التشييكيلة التي نجحت مع سييلفه 

أنطونيو كونتي عىل مدار موسمني.
ويف التشكيلة األساسية التي لعبت ضد 
كارديف سيتي يوم السبت كانت هناك 

ثالثة وجوه فقط مل تكن يف سييتامفورد 
بريدج يف املوسم املايض.

وفيييام بييدأ الحييارس كيبييا أريزاباالجا 
وماتيييو كوفاسيييتش املعار ميين ريال 
مدريييد يف التأقلم بشييكل جيييد كان 
العب الوسييط جورجينيييو الذي لعب 
تحت قيادة سيياري يف نابييويل هو من 
سيياهم يف عمل الفريق بشكل رائع يف 

بداية الحقبة الجديدة.
وساري ليس أول مدرب يقود تشيليس 
للفييوز بأول خمس مباريات يف الدوري 
املمتاز إذ سييبق ملواطنه اإليطايل كارلو 
أنشيييلويت فعل ذلك يف موسييم -2009

2010 عندمييا نييال اللقييب يف نهاييية 
املوسم، وسجل الفريق 103 أهداف.

وسييتخضع بدايتييه املثالييية الختبييار 

حقيقييي أمام مسييتضيفه وسييت هام 
الييذي بدا أنه بدأ يف قلب أوضاعه أمام 

إيفرتون.
وقييال بابلو زاباليتا مدافع وسييت هام 
الذي نييال لقب الدوري تحييت قيادة 
بيليجريني يف مانشسرت سيتي يف 2014 

إن تشيليس ميكنه توقع مباراة صعبة.
وأضاف: “تشيييليس ميلك الكفاءة لكن 
لو لعبنييا بالحامس والرتكيييز كام فعلنا 
أمييام إيفرتييون فيمكيين أن يحدث أي 

يشء خاصة عىل أرضنا”.
وواصييل: “كنييا بحاجة لييرد فعل ضد 
إيفرتون. فعلنا ذلك وأثبتنا ألنفسنا أننا 
نستطيع الفوز باملباريات لو لعبنا بتلك 

الطريقة”.
وسيييكون ليفربول وهو الفريق اآلخر 

الييذي انتيير يف أول خمييس مباريات 
أيضا واثقا من إمكانية تحقيق السادس 
عىل أرضه ضد ساوثهامبتون خاصة بعد 
الفوز 2-3 عىل باريس سان جرمان يوم 

الثالثاء يف دوري أبطال أوروبا.
ويحل مانشسييرت سيييتي صاحب املركز 
الثالث ضيفا عىل كارديف سيييتي اليوم 
السبت، فيام سيييحاول جاره مانشسرت 
يونايتييد مواصلة التحسيين يف الدوري 
املمتاز عندما يستضيف وولفرهامبتون. 
وتبييدد التفيياؤل الذي بدأ بييه توتنهام 
هوتسييبر موسييمه بي 3 هزائم متتالية 
يف جميع املسابقات للمرة األوىل تحت 
قيييادة املييدرب ماوريسيييو بوكيتينو، 
وسيييكون عازما عىل العودة إىل طريق 

االنتصارات أمام برايتون.
ويسييتضيف غرميه آرسنال، الذي افتتح 
املوسييم بهزميتني تحت قيييادة املدرب 
الجديد أوناي اميري قبل أن ينتر يف 3 
مباريات متتالية، منافسه إيفرتون يوم 

األحد.
كارديييف  هييي  فييرق   4 وتبحييث 
وهيديرسييفيلد تاون ونيوكاسل يونايتد 
وبرنيل عن االنتصار األول هذا املوسم.

ويحل هيديرسييفيلد ضيفا عىل ليسييرت 
سيييتي فيام يذهب نيوكاسييل ملواجهة 
كريسييتال بيياالس ويسييتضيف برنيل 
متذيييل الرتتيييب منافسييه بورمنييوث 

املتألق.

تشيلسي وليفربول الستمرار العالمة الكاملة

ماوريسيو ساري

وريييال  برشييلونة  يسييعى  )وكاالت(: 
مدريييد قطبا الليغا إىل توسيييع الفارق 
مع أقرب املنافسييني عندمييا يخوضان 
مباراتني حذرتني، يف املرحلة الخامسيية 

من الدوري اإلسباين.
ويتصدر برشلونة حامل اللقب الرتتيب 
بي12 نقطة كاملة بعد فوزه يف مبارياته 
يف األربييع، وهييو الوحيييد حقييق هذا 
اإلنجيياز، فيام يبتعد عنييه ريال مدريد 
بطل أوروبا يف السنوات الثالث األخرة 
بفارق نقطتني وذلك بعد تعادله األخر 

عىل أرض أتلتيك بلباو.
وال شييك أن مبيياراة ريييال مدريد مع 
ضيفييه اسييبانيول اليوم السييبت عىل 
الدرجيية عينها من الصعوبة مقارنة مع 
مواجهة غرميييه التقليييدي ضد ضيفه 
وجيياره جرونا األحييد، نظييرًا الحتالل 
اسييبانيول املركز الرابع بفوزين وتعادل 
عىل غرار جرونا السييادس الذي حقق 
فوزين عىل فياريال وسييلتا فيغو ثالث 

الرتتيب.
واستهل برشلونة موسمه القاري الثالثاء 
بفييوز عريض عييىل ضيفييه الهولندي 

أيندهوفيين -4صفر، بينها ثالثية لنجمه 
األرجنتيني الكبيير ليونيل مييس الذي 
رفع رصيده إىل 103 أهداف يف املسابقة 

القارية األوىل.
يف املقابل، نجييح ريال مدريد بتعويض 
رسيع إلخفاقييه بالعييودة بالنقاط من 
األرايض الباسييكية بعييد تعادله أتلتيك 

بلباو بهدف إيسكو يف الشوط الثاين.
ورضب الفريييق املليك بقييوة األربعاء 

عندما أكرم وفادة روما اإليطايل بثالثية 
نظيفة حملت توقيع إيسكو من رضبة 
حييرة والويلزي غاريث بايييل وماريانو 
دياز العائد من ليون الفرنيس بتسديدة 

رائعة.
وأكييد ريييال مدريد، عييىل األقل حتى 
اآلن، أن مبقييدوره تعويض رحيل نجمه 
الكبر رونالدو إىل يوفنتوس اإليطايل، إذ 
يقدم لعبا جامعيا يييرز طاقات العبيه 

عىل غرار جناحييه الويلزي غاريث بيل 
وايسييكو وماركييو أسنسيييو والفرنيس 

كريم بنزمية.
وكان اسييبانيول حقق يف فراير املايض 
فوزه االول عىل ريال منذ 2007، عندما 

كان الدوري يتجه صوب برشلونة.
ويغتنم أتلتيكييو مدريد فرصة مواجهو 
هويسييكا الجريييح لتعويييض بدايتييه 
املرتبكة والتي أسقطته إىل املركز التاسع 
بتعادلني مع فالنسيا وايبار وخسارة مع 

سلتا فيغو.
واستعد أتلتيكو لهذه املباراة بفوز هام 
عىل أرض موناكو الفرنيس 1-2 يف دوري 
األبطييال بهييديف الدويل دييغو كوسييتا 
الدويل خوسيييه  األوروغوياين  واملدافع 

ماريا خيمينيز.
أما فالنسيا، الذي فشل يف تحقيق الفوز 
يف دوري األبطييال بعييد خسييارته عىل 
أرضه أمام يوفنتييوس اإليطايل صفر2- 
رغم الطرد املبكر لكريستيانو رونالدو، 
فيحل عييىل فياريال الذي عوض بدايته 
السيييئة بفوز عييىل ليغانيس يف الجولة 

املاضية.

جولة حذرة لبرشلونة وريال مدريد

برشلونة يسعى لمواصلة البداية المثالية

)وكاالت(: يخييوض يوفنتييوس، حامل 
اللقب يف األعوام السبعة األخرة، رحلة 
سييهلة إىل ضواحييي العاصميية ملالقاة 
فروزينييوين املتواضع، األحييد يف ختام 
املرحلة الخامسة من الدوري اإليطايل 
لكرة القييدم، بعد حادثيية طرد نجمه 
الرتغايل كريسييتيانو رونالدو يف دوري 

األبطال.
وتصييدرت حادثة طييرد رونالدو )33 
عامييا(، القادم هييذا الصيف من ريال 
مدريد اإلسباين يف صفقة بلغت قيمتها 
نحييو 100 مليون يييورو، العناوين يف 
مواجهة يوفنتوس مع مضيفه فالنسيا 
اإلسييباين األربعاء والتي فاز بها فريق 
“السيدة العجوز” بهدفني برغم نقصه 

العددي.
بعد اشييتباكه مع الكولومبي خيسون 
مورييو طييرد رونالدو بقرار جديل من 
الحكم األملاين فيليكس بريتش، بعدما 
ظهر وهو يضع يده عىل رأس خصمه، 
وذلييك بعد أن افتتح األسييبوع املايض 
رصيييده من األهييداف بثنائية قاد بها 

فريقه إىل الفوز عىل ساسوولو 2-1.
واسييتقبل رونالدو، الحائز عىل جائزة 
العييب يف  الذهبييية ألفضييل  الكييرة 

العامل خمس مييرات، البطاقة الحمراء 
بحييركات كبرة ميين الغضييب وعدم 
الفهييم ملا حصل قبل ان يغادر امللعب 

وهو يبيك.
يوفنتوس الذي حقييق بداية رائعة يف 
“سري أ” حيث حقق أربعة انتصارات 
كاملة وضعته يف الصدارة، كان أصعبها 
األول عىل مضيفه كييفو 2-3 يف الوقت 
القاتل، يواجييه فروزينوين املتواضع يف 
ضواحي العاصمة روما بعد خسارته 3 
مرات آخرها أمام سمبدوريا عىل أرضه 

صفر5-.
وإىل تداعيات طرد رونالدو، سيييفتقد 
يوفنتييوس جناحه الرازييييل دوغالس 
كوسييتا املوقوف أربييع مباريات عىل 
خلفية قيامه بالبصق من مسافة قريبة 
يف وجه العب ساسوولو فيديريكو دي 
فرانشسيكو. ووقعت الحادثة يف أواخر 
املبيياراة ونييال مبوجبها كوسييتا بطاقة 
حمييراء مبييارشة علام أنييه اعتذر عن 

ترفه بعد املباراة.
ويحييل نابويل وصيف املوسييم املايض 

وثالييث الرتتيب عىل تورينو املتموضع 
يف وسط الرتتيب يف املركز العارش.

وباستثناء خسييارته القاسية عىل أرض 
سييمبدوريا بثالثية، حقق نابويل بداية 
مقبوليية إذ فيياز يف مبارياتييه الثييالث 
األخرى ليبقى عىل مسافة 3 نقاط من 

يوفنتوس البطل.
ويف مواجهيية قوية، يحييل انرت الجريح 
يف الييدوري واملنتييي من فييوزه عىل 
توتنهييام االنكليييزي يف دوري األبطال 

عىل سمبدوريا رابع الرتتيب.
أما روما، الفريق اإليطايل الوحيد الذي 
مل يحقق الفييوز يف دوري األبطال هذا 
األسييبوع، فيحل عييىل بولونيا الجريح 

والقابع يف املركز الثامن عرش.
وما زاد الطني بليية رضوخه أمام ريال 
مدريييد اإلسييباين األربعاء وسييقوطه 
بثالثييية نظيفة ميين دون قدرته عىل 

مقارعة بطل القارة.
وترتكز األنظار عىل سييبال الثاين الذي 
حقييق ثالثيية انتصييارات ويحل عىل 
فيورنتينييا الخامس، فيييام يأمل ميالن 
الييذي ميلك مبيياراة مؤجليية تعويض 
تعادله مييع كالياري عندما يسييتقبل 

أتاالنتا الثالث عرش.

رحلة سهلة ليوفنتوس

كريستيانو رونالدو

)وكاالت(: يتطلع بايرن ميونيخ 
املتصدر والساعي إىل لقب سابع 
توالًيا إىل مواصلة عروضه القوية 
هذا املوسم وتحقيق فوزه الرابع 

تواليا يف الدوري، عندما يحل ضيفا 
عىل شالكه وصيف القاع اليوم 

السبت يف املرحلة الرابعة.
وحقق الفريق البافاري ثالثة 

انتصارات يف الدوري حاصًدا العالمة الكاملة، جعلته ينفرد 
بالصدارة بفارق نقطتني عن خمسة مطاردين. كام استهل 

مشواره يف مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوز مثني خارج 
قواعده عىل بنفيكا الرتغايل -2صفر يف لشبونة يف املجموعة 

الخامسة. يف املقابل، أخفق شالكه يف حصد أي نقطة من 
مبارياته الثالث األوىل، إال أنه حقق نتيجة مقبولة بتعادله مع 

ضيفه بورتو الرتغايل يف املجموعة الرابعة من دوري األبطال 
1-1 الثالثاء، علاًم أنه شكا من احتساب الحكم ركلة جزاء غر 

صحيحة ملنافسه، سجل منها الرازييل إدميلسون دا سيلفا 
التعادل يف الدقيقة 75. 

ويتطلع بوروسيا دورمتوند الوصيف إىل مواصلة الضغط عىل 
بايرن ميونيخ عر السعي بالعودة بالنقاط الثالث من أرض 
مضيفه هوفنهايم الحادي عرش واملشارك يف دوري األبطال.

بايرن يتربص بشالكه الجريح

)وكاالت(: يخوض باريس سان جرمان املتصدر وحامل اللقب 
رحلة قريبة نسبيا إىل منطقة بريتاين ملواجهة رين تاسع 

الرتتيب، األحد يف املرحلة السادسة من الدوري الفرنيس لكرة 
القدم والتي تشهد موقعة نارية بني ليون ومرسيليا.

ويهيمن سان جرمان عىل انطالقة “ليغ 1” بعد تحقيقه 
خمسة انتصارات متتالية سجل فيها كلها ثالثة أهداف عىل 
األقل، وآخرها سحقه سانت اتيان -4صفر لرفع رصيده إىل 

17 هدًفا يف 5 مباريات. لكن فريق العاصمة التواق لتحقيق 
نتيجة إيجابية أوروبيا، سقط الثالثاء يف بداية مشواره يف 

دوري األبطال عىل أرض ليفربول اإلنكليزي 3-2 يف الوقت 
القاتل. ولطاملا عاىن رين للفوز عىل الفريق البارييس يف 

السنوات األخرة، علام انه تغلب عليه -2صفر يف باريس يف 
مايو املايض بعد أن ضمن لقبه السابع يف الدوري.

وتشهد املرحلة مواجهة من العيار الثقيل األحد بني ليون 
السابع وضيفه مرسيليا الثاين. ويخوض ليون املباراة بعد إنجاز 

رائع متثل بعودته ظافرا بالنقاط من أرض مانشسرت سيتي 
اإلنكليزي )1-2( أبرز املرشحني إلحراز لقب دوري أبطال 

أوروبا. وبرغم تعرثه يف بداية الدوري الذي يعتر من أبرز 
املرشحني ملنافسة سان جرمان عىل لقبه، إذ خرس مرتني أمام 

رينس ونيس، إال أن حامل لقب الدوري بني 2002 و2008 
قدم مباراة رائعة األربعاء يف مانشسرت، وخصوًصا العب وسطه 

الدويل نبيل فقر الذي كان عىل شفر االنتقال مطلع هذا 
املوسم. يف املقابل، يبدو مرسيليا يف وضع جيد بعد تعويض 

خسارته أمام نيم يف املرحلة الثانية وتحقيقه انتصارين 
متتاليني عىل أرض موناكو 2-3 ثم اكتساحه غانغان -4صفر 

بهدفني ملهاجمه الدويل فلوريان توفان.

قمة بين ليون ومرسيليا

ريناتو سانشيز 
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“جيبك” تكرم الموظف المثالي في أغسطس

“أجفند” يفخر باإلنجازات المتواصلة لمنى المؤيد

HUAWEI Mate 20 تتيح سرعات أداء أعلى بـ 75 %

�شل����م ع�ش����و جمل�����س االإدارة املنتدب 
ب�رشك����ة اخللي����ج ل�شناع����ة البرتوكيماويات 
رئي�����س  وبح�ش����ور  امل�شيط����ر،  ابراهي����م 
ال�رشك����ة عب����د الرحم����ن جواه����ري واأع�ش����اء 
االإدارة التنفيذي����ة ونائ����ب رئي�����س نقاب����ة 
العمال، ال�شه����ادة واجلائزة التقديرية اإلى 
يو�شف الكواري من دائرة املوارد الب�رشية، 

ال����ذي فاز بلق����ب املوظف املث����ايل ل�شهر 
اأغ�شط�����س 2018. التحق الك����واري بال�رشكة 
يف الع����ام 2010 وي�شغ����ل من�ش����ب م�شاعد 
م�ش����وؤول املكتبة واأبحاث البيانات وهو من 
املوظف����ن املتميزين الذي����ن اأ�شهموا يف 
جناح ال�رشكة من خالل اأداء املهمات املناطة 
به على اأكمل وجه طوال �شنوات عمله، كما 

ح�رش العديد من ال����دورات التدريبية داخل 
وخارج اململكة، باالإ�شافة اإلى ع�شويته يف 

عدد من اللجان الداخلية بال�رشكة.
اجلدي���ر بالذكر اأن ه���دف هذا التكرمي 
ه���و ت�شجي���ع العامل���ن بال�رشك���ة، وذل���ك 
لتح�شن وتطوي���ر ال�رشك���ة واأداء املوظف 

على حد �شواء.

هنَّ���ا بن���ك االإب���داع - البحري���ن للتموي���ل 
متناهي ال�شغر رئي�ش���ة جمل�س اإدارته، ال�شيدة 
منى يو�شف املوؤيد، مبنا�شبة حلولها يف املرتبة 
االأولى بن اأرب���ع �شيدات بحرينيات ت�شمنتهم 
قائم���ة “فورب����س” لل�شيدات االأك���ر تاأثراً يف 
ال�رشق االأو�شط لعام 2018، ويف املرتبة الثامنة 
يف ه���ذه القائم���ة املكونة م���ن 100 �شيدة من 
خمتلف دول املنطقة.واأكد البنك ا�شتحقاق 
املوؤيد هذه املكانة الرفيعة عاما بعد عام، 
وذلك اعتم���ادا على معاي���ر “فورب�س” 
التي تتاألف من اإي���رادات ال�رشكات التي 
تديرها ال�شيدات، املن�شب ومدى ات�شاع 
نط���اق االإدارة، وق���وة تاأثر ال���دور الذي 
توؤدين���ه، باالإ�شاف���ة اإل���ى ع���دد �شنوات 
اخل���رة ومع���دل من���و اأعم���ال �رشكاتهن، 
واملب���ادرات الت���ي قدنه���ا عل���ى م���دار 

االأعوام ال�3 االأخرة.
خال���د  للبن���ك  التنفي���ذي  الرئي����س 
الغ���زاوي اأك���د اأن ه���ذا االإجن���از املتميز 
اجلديد يف ر�شيد املوؤيد يعزز من حما�شة 
ال���كادر التنفي���ذي للبن���ك عل���ى تطوير 
االأداء واالرتق���اء مب�شتوي���ات االإنتاجي���ة 
مبا يواكب تطلعات جمل�س االإدارة الذي 

ترتاأ�شه املوؤيد.
واأ�ش���ار اإلى اأن ما حتقق���ه املوؤيد من 
اإجنازات متوا�شل���ة ي�شكل فخراً لرنامج 
“اأجفن���د”،  للتنمي���ة  العرب���ي  اخللي���ج 
ويواك���ب توجهات الرنام���ج نحو تقليد 

امل���راأة املزيد من امل�شوؤوليات القيادية 
يف �شل�شل���ة بن���وك االأجفند ح���ول العامل، 
وذلك بعد اأن اأظهرت املراأة قدرة كبرة 
يف ر�شم وتنفيذ اال�شرتاتيجيات اخلا�شة 
ومعرف���ة  ال�شغ���ر،  متناه���ي  بالتموي���ل 

احتياجات العمالء وتلبيتها.
واأك���د الغ���زاوي اأن ال�شمعة املرموقة 
للبنك والقائمن عليه ت�شكل دافعاً قوياً 
للم�شي قدم���اً يف حتقيق اأه���داف البنك 
يف ا�شتقط���اب املزيد م���ن امل�شتثمرين 
ورجال االأعمال للم�شاهمة بزيادة راأ�شمال 
املال، مبا ميكن البنك من تعزيز خدماته 
وتو�شع���ة �رشائح عمالئه م���ن البحرينين 
ال�شاع���ن اإلى حت�شن ظروف معي�شتهم 
وامت���الك م�شاريعه���م اخلا�ش���ة، وتوليد 

فر�س العمل، ودعم االقت�شاد الوطني.
اأن حمافظ���ة املوؤي���د عل���ى  واعت���ر 
ت�شنيفها املتقدم �شمن قائمة فورب�س 
يرج���ع  ال  العربي���ات  ال�شي���دات  الأق���وى 
اإلى املق���درات االقت�شادي���ة والتجارية 
اال�شتثنائية الت���ي متلكها املوؤيد فقط، 
واإمنا لتعدد اأوجه اأن�شطتها واهتماماتها 
االجتماعي���ة،  امل�شوؤولي���ة  جم���ال  يف 
االإ�شافات  العائلية، وكذل���ك  وال�رشكات 
النوعية الت���ي متكنت من حتقيقها على 
خمتلف االأ�شعدة االجتماعية، اإ�شافة اإلى 
اإن�شائها ورئا�شتها للعديد من اجلمعيات 

املهنية واخلرية.

ك�شفت هواوي عن االإمكانات الهائلة 
بتقني���ة  العامل���ة  اجلدي���دة  ل�رشيحته���ا 
7 نانوم���رت، وم���ا ميك���ن له���ذه ال�رشيحة 
حتقيقه يف رفع م�شت���وى تقنيات الذكاء 
 HUAWEI �شل�شل���ة  يف  اال�شطناع���ي 
Mate 20 الذي ينتظر اجلمهور اإطالقها 

ال�شهر املقبل.
العام 2017، كانت هواوي اأول �رشكة 
تطل���ق هاتفاً حمم���والً مدعوم���اً بتقنيات 
اإط���ار  يف  وذل���ك  اال�شطناع���ي،  ال���ذكاء 
 .HUAWEI Mate 10 شل�شلة هواتف�
ويف هذا العام، تق���دم ال�رشكة ملحًة اأولية 
عما ميكن للجمهور انتظاره يف �شل�شلتها 
 ،HUAWEI Mate 20 املقبل���ة م���ن 
والت���ي �شتك���ون مدعومًة باأح���دث معالج 
’كري���ن 980‘، والتي متث���ل بحد ذاتها 

اإجنازاً مبتكراً غر م�شبوق. 
و�شيوف���ر املعالج اجلدي���د باملقارنة 
مع �شابقه زيادة كبرة يف م�شتويات اأداء 
HU -  الالإ�شدار املرتقب م���ن هواتف
WEI Mate 20 ذات ال�شهرة الوا�شعة 
عل���ى م�شت���وى القط���اع بف�ش���ل اأدائه���ا 
الفائق. ومتتاز �رشيح���ة املعاجلة بكونها 
اأول وحدة معاجلة للهواتف املحمولة على 

م�شتوى العامل مبنية وفق معيار 7 نانومرت 
ومع���ززة بتقني���ات ال���ذكاء اال�شطناعي، 
وهي مثبت���ة على من�شة معالج بقيا�س 1 
�ش���م مربع ومزودة باأح���دث وحدة معاجلة 
مركزي���ة ووح���دة معاجل���ة �ش���ور. ويع���د 

هذا املعالج اجلدي���د املحرك الذي يولد 
الكف���اءة واالنتاجي���ة واالأداء املتميز من 
اجليل الت���ايل �شواًء يف تطبيقات الرتفيه 
واالألعاب، حيث يتجاوز جميع املناف�شن 

ب�أ�شواٍط كبرية.

تكريم 35 مسنا باليوم العالمي لمحو األمية

“دائرة الكتاب” تنظم معرض “خاطرة وصورة”

“ Zainiac“ زين” تحتضن 3 مبادرات ناشئة ضمن“

�رشحت رئي�شة الفعالية فاطمة فالح 
م���ن مرك���ز احل���ورة والق�شيبي���ة قائلة: 
االحتفال مبثابة اعرتاف منا باأهمية حمو 
امية الكب���ار، وت�شجيعه���م يف اال�شتمرار 
بتلق���ي العلم، فالعل���م والتعلم اأحد اأهم 
و�شائ���ل التطوير ورق���ي االإن�ش���ان، وانا 
جًدا فخورة ب���اأن دار يوكو ميثل منوذًجا 
ويق���دم جهودا جب���ارة يف خدم���ة اأمهاتنا 
التعلي���م  اجلوان���ب  جمي���ع  يف  واآبائن���ا 

وال�شحة واحلياة االجتماعية.
بدوره���ا، اأك���دت مدي���رة مرك���ز دار 
يوك���و رمي���ا �شم����س اأن حفلن���ا اليوم���ي 
ياأت���ي احتف���اء بالي���وم العامل���ي ملح���و 

االأمي���ة بتخري���ج جمموع���ة م���ن اأمهاتن���ا 
اللوات���ي ترتاوح اأعماره���ن بن 70 عاما 
واأك���ر، وقد مت توزي���ع الهدايا مبنا�شبة 
الع���ام اجلديد، متقدم���ة بال�شكر اجلزيل 
اإل���ى اأع�ش���اء ومنت�شب���ي مرك���ز احل���ورة 

والق�شيبية على ح�شورهم.
من جانبه���ا، ذكرت رئي�شة العالقات 
ان  بالق���ول  الزاي���د  �شيخ���ة  واالأن�شط���ة 
من اأ�شا�شي���ات املركز االهتم���ام بجميع 
التوعي���ة واالجتماعي���ة لكافة  االأن�شط���ة 
فئ���ات املجتم���ع واي�ًشا نرتق���ب الإعداد 
فعالي���ة اأخ���رى مبنا�شبة ي���وم امل�شن يف 

اكتوبر املقبل.

كت���اب  دائ���رة  جمموع���ة  نظم���ت 
البحري���ن مب�شاركة عدد م���ن امل�شورين 
الفوتوغرافي���ن البحرينين املتميزين 
معر����س “خاط���رة و�شورة” ال���ذي يجمع 
ب���ن اخلاط���رة وال�ش���ورة يف عم���ل فني 
جميل يكون اأكر تعبراً وجذباً للم�شاهد 

للوقوف والتاأمل يف هذا العمل.
امل�ش���ور  ����رشح  ال�ش���دد  ه���ذا  ويف 
الفوتوغ���رايف ح���رز البنك���ي متحدثاً عن 
جتربت���ه يف ه���ذا املعر����س قائ���اًل: هذه 
جتربة جديدة ت�شاف اإلى جتربتي الفنية 

يف جمال الت�شوير الفوتوغرايف.
م�ش���ور  البنك���ي  ان  اإل���ى  ي�ش���ار 
فوتوغ���رايف من���ذ الع���ام 1988، وع�شو 
يف جمعي���ة البحرين للفن���ون الت�شكيلية 

بن���ادي البحرين للت�شوي���ر الفوتوغرايف 
منذ العام 2011، ل���ه اهتمام بالت�شوير 
احلرك���ة،  الثقاف���ة،  الفوتوغ���رايف، 

ال�شيارات، �شباق اخليل.
البنكي ن�رش كتاباً عن العنر يف العام 
2017 وب���داأ بامل�شارك���ة يف امل�شابقات 
الدولي���ة للت�شوير الفوتوغرايف يف العام 

.2014
وفاز البنكي بكاأ�س العامل للت�شوير 
الفوتوغ���رايف مع 9 اأع�شاء نادي البحرين 
للت�شوي���ر يف تركي���ا، معربا ع���ن �شكره 
اجلزي���ل اإل���ى جمعي���ة البحري���ن للفنون 
الت�شكيلي���ة وكل االأ�شدق���اء املتميزين 
يف الت�شوي���ر عل���ى دعمه���م يف م�شرته 

الت�شويرية.

دعمه���ا  زي���ن  جمموع���ة  اأعلن���ت 
اال�شرتاتيج���ي لث���الث مب���ادرات نا�شئة 
 ،Zainiac �شمن برناجمه���ا االبت���كاري 
ال���ذي يوفر م�شاحة اإب���داع ملوظفي زين 

كي ي�شتعر�شوا فيها اأفكارهم.
واأو�شحت املجموعة يف بيان �شحايف 
اأن املب���ادرات النا�شئ���ة الث���الث الت���ي 
جاءت من بن���ات اأف���كار موظفيها تقدم 
حل���وال مبتك���رة يف املج���االت التعليمية 
واالجتماعي���ة والعم���ل اجلماعي اخلري، 
حيث تقدم اأف���كارا مبتكرة قد ت�شهم يف 
تعزي���ز العمل يف هذه املجاالت خ�شو�شا 
يف ظ���ل تنام���ي من���ط واأ�شل���وب احلي���اة 

الرقمية.
وك�شف���ت زي���ن التي متل���ك وتدير 
ثم���ان �شب���كات ات�ش���االت متط���ورة يف 
اأن  اأ�ش���واق ال����رشق االأو�ش���ط واأفريقي���ا 
برناجمه���ا االبت���كاري Zainiac، والذي 
ج���اء مبب���ادرة من نائ���ب رئي����س جمل�س 
االإدارة والرئي�س التنفيذي يف املجموعة 
بدر اخل���رايف، هو مبثابة من���ر اإلكرتوين 
ع���ر االإنرتن���ت ابتك���ره موظف���ون م���ن 
زي���ن، حي���ث يوف���ر م�شاحة ميك���ن فيها 
تب���ادل وت�ش���ارك االأفكار واإيج���اد حلول 
للتحديات، وت�شكيل جمموعات تفاعلية، 
وتزوي���د ال�رشكة بالق���درة على التوا�شل 

والتعاون وحت�شن االأداء.
واأو�شحت املجموعة اأن هذه املبادرة 
هي دع���وة حقيقية جلمي���ع موظفي زين 
يف ال����رشكات التابع���ة للمجموع���ة لك���ي 
ي�شتعر�شوا اإبداعاته���م من خالل من�شة 
“Zainiac “ الداخلي���ة، اإذ ته���دف هذه 
املن�ش���ة االإلكرتونية اإل���ى تعزيز الروح 
االإبداعي���ة بن املوظف���ن، واحلث على 

بدء اأعمال جتارية جديدة.

• •منى املوؤيد	 خالد الغزاوي	

تصدرت المرتبة األولى بحرينيًا في”فوربس”... “اإلبداع”:
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ك�س���ف الكاتب ال�ساب حم���د الرومي عن جل�س���ات عمل مكثفة 
�سيعقده���ا قريب���اً مع الفن���ان القدي���ر داود ح�س���ن واملخرج منري 
الزعب���ي، الختيار امل�سل�سل التلفزي���وين اجلديد »مو�سي قطعة من 
ذهب«، لت�سويره يف مطلع العام املقبل، متهيداً لعر�سه يف املو�سم 

الدرام���ي يف �سهر رم�سان الف�سي���ل. الرومي، قال »بعد اأيام قليلة 
�ساألتقي بوح�سن ومنري، و�سنتحدث عن اإمكانية ت�سوير امل�سل�سل 
ال�سال���ف ذك���ره، والذي تق���رر تاأجيله الع���ام املا�س���ي، ل�رشوعنا يف 

ت�سوير )عربة �سارع( مع الفنانة القديرة �سعاد عبداهلل«،

مسافات

اأعلن نادي البحري���ن لل�سينما اأن 
15 اكتوب���ر املقب���ل �سيكون املوعد 
النهائ���ي ال�ستقب���ال امل�س���اركات يف 
لل�سينم���ا  البحري���ن  ن���ادي  م�سابق���ة 
2018، حي���ث لن يت���م اأ�ستقبال اإي 

م�ساركات بعد هذا التاريخ. 
وته���دف امل�سابق���ة كم���ا جاء يف 
بي���ان النادي اإل���ى ا�ستمرارية االإنتاج 
الفيل���م  ل�سن���اع  الفع���ال  االإبداع���ي 
البحرين���ي م���ن اأ�سح���اب اخل���ربة مع 
فتح اآفاق و جديدة الكت�ساف ورعاية 
املواهب اجلديدة الواعدة. والتوعية 
باأهمي���ة التعام���ل م���ع التكنولوجي���ا 
احلديث���ة املتط���ورة وتطبيقاتها يف 
الف���ن ال�سينمائ���ي، وعر����ض واإب���راز 
الفيلم البحريني و�سناعه حمليا وعرب 
املهرجان���ات والفعالي���ات االإقليمية 

والعاملية.
اأم���ا عن ����روط امل�سابق���ة فهي 
مفت���وح  امل�سارك���ة  ب���اب  كالت���ايل: 
لالأفالم الق�سرية والطويلة، الروائية، 

الت�سجيلية والتحريك. واأن يتم اإنتاج 
االأف���الم امل�ساركة يف مملكة البحرين. 
 1 بع���د  الفيل���م  اإنت���اج  يك���ون  وان 
يناي���ر 2016. وامل�سابق���ة مفتوح���ة 
للبحرينين فقط. وينبغي على جميع 
امل�ساركن م���لء ا�ستمارة اال�سرتاك 
يف امل�سابق���ة، التي ميكن طلبها عرب 
bccfilmcomp@gmail. مرا�سلة 

االإلكرتوين  الربيد  على  comالنادي 

اخلا�ض بامل�سابقة.
ن�سخ���ة  تق���دمي  يج���ب   MP4
العر����ض النهائي���ة للفيل���م ب�سيغة. 
وميك���ن ت�سوي���ر الفيل���م ب���اأي جهاز 
ت�سوير متوفر كام���ريا، هاتف نقال، 
اآيباد، اأو اأي جهاز اآخر. وعلى امل�سارك 
حتديد موديل اجلهاز الذي اأ�ستخدمه 

للت�سوير يف ا�ستمارة التقدم.
ميك���ن  ال����روط  م���ن  وملزي���د 
للمت�سابق زيارة موقع نادي البحرين 
لل�سينما،و�س���وف يت���م االإع���الن ع���ن 
الفائزي���ن يف م�سابق���ة اأف���الم ن���ادي 
البحري���ن لل�سينما خالل �سهر نوفمرب 
الق���ادم ودع���وة كل �سن���اع االأف���الم 
الر�سمي���ة  امل�سابق���ة  يف  امل�سارك���ة 

حل�سور اأم�سية االإعالن عن اجلوائز.
ام���ا ع���ن اجلوائز فه���ي كالتايل: 
اجلائ���زة االأول���ى 1000 دينار اأف�سل 
فيل���م. اجلائ���زة الثاني���ة 600 دينار 
ث���اين اأف�س���ل فيلم. اجلائ���زة الثالثة 
400 دين���ار متن���ح ل�ساح���ب اأف�سل 
عم���ل اأول اأو لثال���ث اأف�سل عمل كما 

حتدده جلنة التحكيم.

مشاركة عالمية من نجوم ومتخصصين

انطالق مهرجان الجونة بحضور كبار وشباب السينما
ي�سعى مهرجان اجلون����ة ال�سينمائي يف دورته 
الثاني����ة ملناف�س����ة املهرجان����ات االأخ����رى، ليكون 
االأول يف قائم����ة املهرجانات ال�سينمائية العاملية، 
قدمت حف����ل االفتتاح االإعالمي����ة اللبنانية ريا اأبي 
را�سد بتاألق كبري، حي����ث رحبت بطريقة كوميدية 
رائع����ة بنج����وم االفتتاح مث����ل النج����م الكبري عادل 
اإمام وليل����ى علوي ونادية اجلن����دي ولبلبة واإلهام 
�ساه����ن والنجوم ال�سب����اب، باالإ�سافة اإلى املمثل 
العاملي اأوين ويل�سون الذي ي�ست�سيفه املهرجان 
اإل����ى جان����ب تكرمي املمث����ل االأمريك����ي �سيلف�سرت 
�ستالون بجائزة االإجناز االإبداعي، واملخرج امل�رشي 
الكب����ري داود عبد ال�سيد واملنتج����ة التون�سية درة 
بو�سو�سة. كم����ا رحبت رايا بعدد م����ن امل�سوؤولن 

و�سيوف املهرجان الكبار.
و�سارك بحفل االفتت����اح وزيرة ال�سياحة رانيا 
امل�س����اط، ووزي����رة الثقاف����ة اإينا�����س عبدال����دامي، 
ووزي����رة الت�سام����ن االجتماعي غ����ادة وايل، وح�سد 
كبري من جن����وم الف����ن ومنهم: “ي�����رشا، مني زكي، 
يا�سمن رئي�ض، �سريين ر�سا، اأحمد داوود، �رشيف 
منري، دين����ا ال�رشبيني، اآ�رش يا�س����ن، �سيكو، ه�سام 
ماجد، عم����رو �سعد، اأروي جودة، مايا دياب، جميلة 
عو�ض، مي �سليم، �سلمي اأبو �سيف، رانيا يو�سف، 
كارمن لب�ض، دميا اجلن����دي، اأنو�سكا، �سوزان جنم 
الدين، نور، ماجد امل�رشي، م�سطفي خاطر، �سلمي 
حممد عل����ي، اإجني املق����دم، اأ�رشف زك����ي، روجينا، 
فاطم����ة النا�����ر، با�س����ل اخلياط، تارا عم����اد، هاين 
ع����ادل، داليا البحريي، ح�سن ال����رداد، اإميي �سمري 
غامن، ن�رشين طاف�ض، �سربي فواز، �سوالف معمار، 
درة، �سه����ري بن عمارة، جنالء ب����در، عابد فهد، مها 
اأب����و عوف، ح����امت علي، ب�سم����ة، حممد ف����راج، ي�رشا 
اللوزي، اإلهام �ساهن، اإياد ن�سار، جمال �سليمان، 
هنا �سيحة، ظافر عابدين، �سيد رجب، قي�ض �سيخ 
جني����ب، هاين رم����زي، رزان مغربي، با�س����م �سمرة، 
ح�س����ن فهمي، اأحم����د فهمي، عمرو عب����د اجلليل، 
�رشي����ف رم����زي، ع����زت اأب����و ع����وف، حنان مط����اوع، 

حممد بكري، اأحمد فلوك�����ض، رمي م�سطفي، ناهد 
ال�سباع����ي، ريهام عبد الغف����ور، كارمن با�سيب�ض، 
كارول عب����ود، عائ�س����ة ب����ن اأحمد، مك�سي����م خليل، 
غادة عادل، يا�سمن �س����ربي، نادية كوندا، اأحمد 
ح����امت، �سارة حنا�س����ي، اأكرم ح�سن����ي، ر�سا مهدي، 
ريه����ام حج����اج، م�سطفي �سعب����ان، عم����ر ال�سعيد، 
�سم����ري �س����ربي، نيلل����ي ك����رمي، خال����د ال�س����اوي، 
�سم����رية �سعي����د، اأمينة خلي����ل، منة �سلب����ي، ه�سام 
�سليم، فتحي عب����د الوهاب، حورية فرغلي، عبا�ض 
اأب����و احل�سن، خالد �سلي����م، داوود عبد ال�سيد، خالد 
يو�س����ف، عمرو �سالم����ة، �رشيف من����دور، ي�رشي ن�رش 
اهلل، هند �سربي، هادي الباجوري، طارق العريان، 
ط����ارق اجلناين����ي، اإينا�����ض الدغي����دي، كامل����ة اأبو 

ذك����ري، مدحت العدل، اأبو، ط����ارق �سربي، جمدي 
اله����واري، كرمي ال�سبكي، م����رمي ناعوم، باالإ�سافة 

اإلى �سناع االأفالم امل�ساركة باملهرجان”.
وق����ال موؤ�س�ض املهرج����ان املهند�ض “جنيب 
�ساوير�����ض”: “اليوم يبداأ عر�ض الدورة الثانية من 
مهرجان اجلونة ال�سينمائي الذي حتم�سنا لتقدميه 
وا�ستم����راره الإميانن����ا القوي والرا�س����خ بدور الفن 
يف نه�سة وتق����دم االأمم من جهة، ومقاومة االأفكار 
الظالمية والرجعية التي عانينا منها لعقود طويلة 
وال زلنا، و�سن�ستكم����ل دعمنا وم�ساندتنا ملهرجان 
اإلى اأن يت�سجع اآخرون لدعم هذا امل�رشوع الواعد”.

واأ�س����اف موؤ�س�����ض مدين����ة اجلون����ة وموؤ�س�ض 
املهرج����ان �سميح �ساوير�ض: “م����ن املوؤثر اأن نري 

كيف قام مهرجان اجلونة ال�سينمائي باإحياء مدينة 
اجلون����ة ومنحها فخر ا�ست�ساف����ة حدث ثقايف رفيع 
امل�ستوى يجت����ذب النا�ض من جمي����ع اأنحاء العامل، 
حيث يوفر املهرجان بالن�سبة للمقيمن يف اجلونة 
فر�س����ة اأخرى للتوا�سل مع بع�سه����م البع�ض ومع 

الزوار.
واأ�س����اف مدي����ر املهرجان انت�س����ال التميمي: 
“مهرج����ان اجلون����ة ال�سينمائي ب����داأ بداية مكتملة 
ون�سع����ى اليوم يف حف����ل االفتت����اح الأن نكون اأكرث 
تنظيًم����ا وفعالية، فنحن مازلن����ا نحتفظ باحلما�سة 
نف�سها التي بداأنا بها، فللعام الثاين على التوايل 
حر�سنا على حتقيق املعادلة التي �سعينا لها منذ 
التح�سري النطالق املهرجان واختيار اأفالم حتظى 

باالإ�س����ادة النقدية وله����ا جماهريي����ة وا�سعة علي 
اأن تك����ون من اإنت����اج عام 2018، وقمن����ا باالتفاق 
م����ع �سناع االأف����الم املهمة التي ي�سه����د املهرجان 

عر�سها العاملي اأو الدويل االأول”.
امل�س����ارك  املوؤ�س�����ض  احلدي����ث  وا�ستكم����ل 
والرئي�����ض التنفيذي ملهرجان اجلونة عمرو من�سي 
قائ����الً: “يف ال����دورة االأويل م����ن مهرج����ان اجلون����ة 
ال�سينمائ����ي اعتمدن����ا بدرجة اأ�سا�سي����ة علي رجلي 
االأعم����ال جني����ب و�سمي����ح �ساوير�����ض يف متوي����ل 
فعالي����ات املهرجان بجانب الرع����اة الذين متكننا 
من التعاقد معهم قبل انطالقها، وهذا العام قررنا 
التو�سع يف االأمر، وبحثنا ع����ن موارد مالية جديدة، 
وقمن����ا بعم����ل جمموع����ة م����ن ال�����رشاكات اجلدي����دة 
االأخري، وننتظر اليوم اأن حتقق الدورة الثانية من 
املهرجان جناح اأكرب وانت�سار اأو�سع من �سابقتها، 
خا�س����ة واأنن����ا نبحث ع����ن تنفيذ كاف����ة الفعاليات 
باأف�سل �س����ورة ممكنة تر�سي ح�س����ور املهرجان 
وكاف����ة املهتمن بال�س����اأن الفن����ي والثقايف علي 

امل�ستوي العربي والعاملي”.
ويعر�����ض املهرجان 18 فيلًما خارج امل�سابقة 
الر�سمية، و23 فيلًما يف م�سابقة االأفالم الق�سرية، 
و12 فيلًم����ا مب�سابق����ة االأف����الم الت�سجيلي����ة، و15 
فيلًما مب�سابق����ة االأفالم الروائي����ة، ليتجاوز العدد 
االإجم����ايل لالأفالم املعرو�سة ه����ذا العام 80 فيلًما 

مت ترجمة الن�سبة االأكرب منها.
ويعقد �سم����ن فعالي����ات املهرج����ان لقاءات 
مع املخرجن واملنتج����ن واأبطال هذه االأفالم، يف 
حماول����ة لتعزي����ز فر�ض اأكرب للجمه����ور املتعط�ض 
لل�سينم����ا مل�ساهدة جن����وم الفن و�سن����اع ال�سينما 

وهم يتحدثون عن اأعمالهم وجتاربهم الفنية.
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بمسـابقـة نـادي البحـريـن للسينمـا

حمرر م�سافات 

• من م�سابقة العام املا�سي	

طارق البحار من م�رص
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شيماء سبت: “شاورما” سممت شقيقتي شذى
�شذى اأكلت �شندوي�س �شاورما قبل ثالثة اأ�شابيع، ومنذ حينها “اعتف�شت” 

و “انتك�شت حالتها ال�شحية”!
بهذه اجلملة املقت�شبة، اأو�شحت الفنانة البحرينية �شيماء �شبت ل�شحيفة 
“الراأي” الكويتية ال�شبب الرئي�س النتكا�س احلالة ال�شحية ل�شقيقتها الفنانة 
�ش���ذى �شبت التي عل���ى اإثرها مت نقله���ا اإلى امل�شت�شفى ك���ي تتلقي العالج 
املنا�ش���ب، لتكت�شف اأنها تعاين من جفاف والته���اب حاد يف املعدة، ما �شبب 

اإ�شابتها بت�شخم جدار املعدة، مع اإ�شابتها اأي�شاً بفتق باملريء.
ويف التفا�شي���ل، قال���ت: “م���ا ح�شل مع �شقيقت���ي اأنها قب���ل 3 اأ�شابيع، 
تناولت �شندوي�س �شاورما عر�شها اإلى ت�شمم ذهبت على اإثره اإلى امل�شت�شفى 
مبا�رشة كي تتلقى العالج املنا�شب واملعتاد ملثل هذه احلاالت، حينها اأخربها 
الطبيب املعالج اأن املعدة لديها منتفخة اإلى جانب تعر�شها لت�شمم وو�شف 
له���ا دواء م���ن املفرت�س اأن ياأتي مفعوله بعد 3 اأي���ام، واأنه يف حال العك�س ال 
ب���د لها من مراجعة امل�شت�شفى”. واأ�شافت �شيماء: “لكن �شذى ا�شتمرت على 
الدواء م���ن دون الذهاب اإل���ى امل�شت�شفى، معتق���دة اأن امل�شاألة جمرد ت�شمم 
ب�شي���ط. وبعد مرور اأ�شبوع انتك�شت حالته���ا و�شاءت اأكرث وعلى الفور نقلتها 
اإل���ى م�شت�شفى ال�شلماني���ة الإجراء الفحو�شات الطبية الالزم���ة، حينها �شّخ�س 

االأطباء اإ�شابتها بجفاف حاد اإلى جانب التهاب حاد يف املعدة.

أحداث

و  الراح���ة  اأن تفك���ر جدي���اً يف  علي���ك 
�شحتك. 

اأو بع����س  تنتظ���رك مفاج���اآت �ش���اّرة 
االيجابيات. 

تت�شب���ث براأي���ك حت���ى ل���و مل يوافقك 
الكثريون حولك.

ال تقدم على خطوة قد تدهور و�شعك 
ال�شحي.

ي�شّل���ط هذا اليوم ال�ش���وء على ق�شية 
مالية.

با�شتطاعت���ك بح���ث امل�شائ���ل املالية 
املتعرثة.

احل���ذر مطلوب يف مثل ه���ذه املرحلة، 
انتبه.

تق���رر التوا�ش���ل مع جه���ة داعمة بغية 
توفري املبلغ. 

ال تهم���ل و�شعك ال�شحي وال تتقاع�س 
اأبدا.

تخو����س جترب���ة ناجحة جتعل���ك ت�شعر 
بالراحة. 

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

حالت���ك  يف  باإحل���اح  مطلوب���ة  االإرادة 
وعليك ال�شرب. 
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 1862

ال��رئ��ي�����س اأب���راه���ام 
حترير  يعلن  لينكون 
ال��والي��ات  يف  العبيد 

املتحدة.

 1911
اإي��ط��ال��ي��ا ت���ب���داأ غ��زو 

ليبيا.

 1944
الفلبني  معركة  ب��دء 

البحرية.

 1947
ت���اأ����ش���ي�������س م��ن��ظ��م��ة 
ال������ك������وم������ن������ف������ورم 

ال�شوفييتية.

1949
االحت���اد ال�شوفيت���ي 
يفج���ر قنبلته الذرية 

االأولى.

 1952
انتخاب كميل �شمعون 
رئ��ي�����ش��ا ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ع��د اأي���ام 
الرئي�س  ا�شتقالة  من 
ب�����ش��ارة اخل���وري حتت 

�شغط ال�شارع.

 1968
اأع���م���ال نقل  ان��ت��ه��اء 

معبد اأبو�شمبل.

 1969
قمة  م���وؤمت���ر  ان��ع��ق��اد 
م���ن���ظ���م���ة امل�����وؤمت�����ر 
االإ�شالمي الذي دعا اإليه 
احل�شن  امل��غ��رب  ملك 
ال���ث���اين ل��ب��ح��ث االآث����ار 
حريق  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة 

امل�شجد االأق�شى.

في ندوة عن أثر مهرجان القاهرة الدولي في المسرح العربي... الحمدان:

التغيير الذي أحدثه التجريب ال يمكن أن يتجاهله إال حاقد

ي�ش���ارك الناق���د امل�رشحي البحرين���ي يو�شف 
احلم���دان يف فعالي���ات مهرجان القاه���رة الدويل 
للم����رشح التجريبي يف دورته ال���� 25، حيث اأقيمت 
قبل يومني ندوة عل���ى هام�س املوؤمتر قدم فيها 
احلم���دان ورقة بعن���وان “اأث���ر مهرج���ان القاهرة 
ال���دويل للم�رشح التجريبي واملعا����رش على امل�رشح 

العربي”، وفيما ياأتي اأبرز ما جاء يف الورقة:
اإن ال���دور ال���ذي لعب���ه امل����رشح التجريبي يف 
حياتن���ا امل�رشحي���ة العربية منذ انطالقت���ه بقاهرة 
امل����رشح والفكر والتجديد واملعا����رشة عام 88، ال 
ميكن اأن يتجاهله اأو يتجاوزه اإال حاقد على التغيري 
و�رشوراته اخللقي���ة واالإبداعية، فبعد اأن كنا اأ�رشى 
جت���ارب مل تخل�س لغ���ري طرائقه���ا واجتهاداتها 
التقليدية ال�شائ���دة، ياأتي التجريبي لريمي بحجر 
كبري يف جوف بحريتنا امل�رشحية الراكدة امل�شطربة 
ليعل���ن اأوان امل�شاك�ش���ة واملغاي���رة والتجديد يف 
كل تفا�شي���ل وت�شاعي���ف كل االأن���واع املاألوف���ة 
واملمجوج���ة اأحيانا، بل يف كثري م���ن االأحيان، واإذا 
كانت هن���اك ثمة مغاي���رة يف التج���ارب امل�رشحية 
العربية، فهي تلك التي اق���رتن وجودها وخلقها 
مبدار����س واجتاه���ات م�رشحي���ة موؤ�ش�ش���ة وموؤثرة 
يف اأورب���ا اأكرث حتدي���دا، اأو تلك الت���ي ا�شتدعتها 
����رشورات �شيا�شية واأيديولوجية يف حينها، خا�شة 
يف �شتينيات و�شبعينيات القرن املا�شي، وكانت 
حم���ل اهتمام كب���ري من قب���ل امل�رشحي���ني الذين 
يروم���ون التغيري والتطوي���ر يف حراكهم امل�رشحي 
ويف واقعهم االجتماعي، ويهمني يف هذه الورقة/  

ال�شهادة، اأن اأ�شري اإلى اأن هذا التغيري الذي اأحدثه 
التجريبي يف �شاحتن���ا امل�رشحية العربية، كان اأول 
تاأثري ل���ه، يف بلد التاأ�شي�س للمهرجان، واأعني بها 
م����رش، اإذ معه تغريت طبيع���ة ونوعية املوؤ�ش�شات 
والبن���ى ذات ال�شل���ة بامل����رشح، واأ�شبح���ت ه���ذه 
املوؤ�ش�ش���ات تت�شكل وفق روؤى التجديد والتغيري 
اللذين يقت�شيهما التجريب ذاته، بو�شفه حراكا 
ديناميكي���ا ال ي�شتكني لل�شاكن اجلام���د ال�شائد، 
االأمر الذي تطلب من اجلهة االأم لتبني هذا امل�رشوع 
اجلدي���د واالإ�ش���كايل واال�شتثنائ���ي، واأعن���ي به���ا 
وزارة الثقافة واملوؤ�ش�ش���ات والهيئات الثقافية 
وامل�رشحي���ة التابع���ة لها، تطلب بن���اء واإعداد بنى 
جدي���دة مغايرة ملا كان �شائدا اآنذاك، ولعل مركز 
الهناجر الذي عني بتنظيم الور�س امل�رشحية ذات 
ال�شل���ة بال���روح التجريبية اخللقي���ة، وا�شتقطاب 
اأه���م الفاعلني امل�رشحي���ني املوؤثرين يف العامل يف 

خمتل���ف احلقول امل�رشحية للتدريب فيه، يعد اأحد 
اأهم املنجزات امل�رشحية التجريبية التي ا�شطلعت 
به���ا وزارة الثقاف���ة امل�رشي���ة، وال���ذي �شاهم يف 
اإطالق اأجنحة �شبابية مبدعة قادرة على فتح اآفاق 
م�رشحية جديدة ومغايرة يف ف�شاء امل�رشح امل�رشي، 
على �شعي���د الكتابة الن�شي���ة واالإخراج والتمثيل 
وال�شينوغرافي���ا والنقد والتنظ���ري والرتجمة، كما 
اأتاحت وزارة الثقاف���ة فر�شا كبرية لروؤى �شبابية 
تتملك وع���ي التغي���ري واخللق امل�رشح���ي املغاير 
ال���ذي تخ�شع���ه ملح���اورة وم�شاك�ش���ة مرجعياتها 

الفكرية والرتاثية والفنية. 
ويتاب���ع احلمدان “وهنا ال ب���د اأن اأ�شري اأي�شا، 
اإلى اأن جتريبي القاهرة وهو ينف�س ال�شداأ العالق 
يف ذاكرتن���ا وخميلتن���ا جراء ما تورطت���ا به لعقود 
لي�ش���ت بقليلة من اجنذاب واإمي���ان بقيم م�رشحية 
ميت���ة اأو بالية اأو متبل���دة، متكن من اأن ي�شتقطب 

يف ف�شائ���ه احلر الرح���ب اأهم التج���ارب امل�رشحية 
العربية املغاي���رة التي ت�شنى لن���ا م�شاهدتها يف 
مهرج���اين بغ���داد، 86، 87، ومهرجان���ات قرطاج، 
وكما لو اأنه مينحنا فر�شة اأكرب للتعرف على هذه 
التجارب الرائية، قبل اأن ينح�رش �شووؤها اأو ت�شبح 
رهين���ة واقعه���ا وبيئته���ا، وبالت���ايل ي�شهم هذا 
املهرجان يف االحتفاء بالتجارب والروؤى امل�رشحية 
العربية االإبداعية يف ف�شحه الدويل، ومينحها روحا 
جدي���دة للتجل���ي يف مهرجانات دولي���ة اأخرى مما 

ي�شمن لها اال�شتمرار والتاأثري”. 
ويح���ق يل اأن اأزع���م، ك���وين قد توف���رت على 
فر����س ذهبي���ة حل�ش���ور اأغل���ب دورات جتريب���ي 
القاه���رة من���ذ التاأ�شي����س، و�شاركت في���ه موؤلفا 
البحريني���ة  ال�ش���واري  فرق���ة  لعر����س  وخمرج���ا 
االأول في���ه وه���و )كاريكات���ري( الع���ام 92 بجانب 
ا�شت�شافتي ناقدا وباحثا م�ش���اركا و�شيفا يتابع 

العرو�س والفعالي���ات املقدمة فيه، اأن اأزعم باأن 
ه���ذا املهرج���ان اال�شتثنائ���ي اأ�شه���م يف تكويني 
الفكري وامل�رشحي، وكان مبثابة اأكادميية م�رشحية 
دولي���ة تلقيت فيها اأه���م واأبلغ واأب���دع الدرو�س 
والروؤى واالجتاهات امل�رشحي���ة العربية والعاملية 
املوؤثرة، ومن هذا املنطلق ت�شكلت وتكونت لدي 
فكرة اإلى حد كب���ري عن مدى تاأثري هذا املهرجان 
على حراكنا امل�رشحي العرب���ي، وخا�شة يف خليجنا 

العربي.
وي�شي���ف احلم���دان: اإن ه���ذا املهرج���ان، مل 
يكن بيئ���ة مل�شاهدة العرو����س وح�شور الندوات 
الفكري���ة والور����س فح�ش���ب، واإمن���ا كان خمتربا 
وا�شعا وحميما لكل اأفكارنا وروؤانا وقلق اأ�شئلتنا، 

وكما لو اأنه يت�شع بنا لي�شبح حياتنا. 
ومن اأه���م انعكا�شات جتريب���ي القاهرة على 
جتارب م�رشحنا اخلليج���ي ب�شكل اأكرث حتديدا، هو 
ا�شتثم���ار بع�س الف���رق امل�رشحية لط���رق ونوعية 
الور����س امل�رشحي���ة الت���ي م���ن �شاأنها خل���ق روح 
جديدة ومغاي���رة يف التجربة امل�رشحي���ة بعنا�رشها 
املتعددة، ففي العربية ال�شعودية تاأ�ش�س خمترب 
الطائ���ف امل�رشح���ي، ويف البحري���ن اأ�شبحت ور�س 
ال�شواري التي يتولى اإدارتها يف الغالب ال�شديق 
املخرج عبداهلل ال�شع���داوي، من اأهم ور�س اخللق 
امل�رشح���ي يف خليجن���ا العرب���ي، ويف الكويت حول 
بع����س املخرج���ني ال�شب���اب م���ن اأمث���ال في�شل 
العمريي وهاين الن�شار بع�س الدرو�س االإخراجية 
والتمثيلي���ة اإلى ور�س م�رشحي���ة بعيدا عن الدر�س 

االأكادميي.

اأ�سامة املاجد

• احلمدان يف 	
الندوة

• التجريب واأثره على امل�رشح العربي	 • روؤى اإبداعية	
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األخيرة

�صارق البنك يف الكويت... لهجة م�صرية والنقاب مفقود
ال تزال ال�سلطات االأمنية الكويتية تتابع ق�سية �رسقة بنك اخلليج، ال�سيما جلهة الفيديوهات التي 
التقطته���ا كامريات امل�رسف اخلمي����ص. ويف حني اأفاد عدد من و�سائل االإع���ام املحلية اأم�ص اأن الل�ص 
“املنقب” الذي عمد اإلى ال�رسقة، قد يكون م�رسي اجلن�سية، اأكد م�سدر اأمني ل�سحيفة االأنباء اأن الل�ص 
حر�ص على اأن يتلفظ بنحو 5 اأو 6 كلمات م�رسية �رسيحة، كا�سفاً اأنه تعمد على االأرجح التحدث باللهجة 
امل�رسي���ة لك���ي ي�ستت االنتباه عن حقيقته. كما ك�سف امل�س���در اأن الت�سجيات ك�سفت اأن اجلاين تعمد 
اخلل���ط بني اللهجتني املحلية وامل�رسي���ة، لكي يوقع اجلهات االأمنية يف التبا����ص، ما يوؤكد اأن اجلرمية 
خط���ط لها بعناية. يذكر اأن امل�سل���ح الذي دخل البنك منتقباً، هدد املوظفني ب�س���اح ي�ستبه اأنه لعبة، 

وبتفجري نف�سه، وقد ا�ستولى على مبلغ 5 اآالف دينار )16،500 دوالر( وفر هارباً.
اإلى ذلك، ك�سف امل�سدر اأنه مل يعرث حتى االآن على العباءة والنقاب، وال ال�ساح الذي كان يحمله.
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رئي�س لبنان ال�صابق: هلّموا 
اإلى ثقافة احل�صي�صة

دعا الرئي�ص اللبناين ال�سابق، مي�سال �سليمان، اجلمعة، اللبنانيني اإلى “ثقافة احل�سي�سة” 
يف تغريدة اأثارت جدال وا�سعا يف مواقع التوا�سل االجتماعي.

وق���ال �سليمان، على ح�سابه مبوقع بتويرت: “هلّموا اأيها اللبنانيون اإلى ثقافة احل�سي�سة، 
هاتفني ح�سي�ستنا اأحلى ح�سي�سة”، لكنه مل يو�سح ماذا كان يق�سد بال�سبط.

وتاأتي التغريدة اجلديدة ل�سليمان بعد يوم من اأخرى انتقد فيها ما �سماه ب�”م�سهد �رساع 
ديوك ال�سيا�سة على مزبلة النفايات”. ويزرع احل�سي�ص على املاأ يف بع�ص املناطق يف لبنان، 
رغ���م خمالفة ذلك للقانون، وب�سف���ة خا�سة يف �سهل البقاع، حيث تظهر ورقة نبات احل�سي�ص 
حمف���ورة يف معبد روماين يف مدينة بعلبك القدمية، حيث احلا�سنة ال�سعبية مليلي�سيات حزب 
اهلل. وتبني اأرقام االأمم املتحدة اأن لبنان يحتل اليوم املركز الثالث بعد املغرب واأفغان�ستان 

يف قائمة امل�سادر العاملية لراتنج )�سمغ( احل�سي�ص.

اأ�صغر روائية يف تاريخ “مان بوكر”

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.
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الطق����ص ح���ار 
بع�ص  م���ع  ورطب 

ال�سحب احيانا. 

الري���اح متقلبة االجت���اه من 5 اإلى 10 
عق���د ولكنها �سمالية �رسقية بوجه عام من 

10 اإلى 15 عقدة اأحيانا بعد الظهرية. 

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام. درجة احلرارة 
العظمى 40 درجة مئوية، وال�سغرى 30 درجة مئوية. 
الرطوبة الن�سبية العظمى 90 %، و ال�سغرى 40 %.
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زيــادة الــوزن لــدى الن�صــاء قــد تــوؤدي ل�صلـ�س البــول
يق���ول باحث���ون اإن الن�س���اء ال�ساب���ات ويف 
منت�سف العم���ر الاتي يعانني من زيادة الوزن 
اأو ال�سمنة رمبا كن اأكرث عر�سة لاإ�سابة ب�سل�ص 

البول.
ووفق���ا لبح���ث ن����رس يف دوري���ة )اأوبي�ستي 
ريفي���وز( وجد باحثون اأ�سرتاليون اأن احتماالت 
اإ�ساب���ة البدينات ب�سل�ص الب���ول تزيد املثلني 
عن احتماالت اإ�سابة من يتمتعن بوزن طبيعي.

وتق���ل االحتم���االت ب���ني الن�س���اء الائ���ي 
يعانني من زيادة يف الوزن ال ت�سل حلد ال�سمنة 

وت�سل اإلى 35 %.
وخل����ص الباحث���ون اإلى اأنه رغ���م اأن �سل�ص 
الب���ول قد ال يوؤث���ر ب�سورة كب���رية على ال�سحة 
فاأن���ه “ق���د يوؤثر ب�س���ورة كبرية عل���ى حالتهن 
العام���ة... ترتب���ط نتائج �سحي���ة �سلبية ب�سل�ص 
البول ومن بني ذلك عدم الراحة وانبعاث رائحة 

كريهة وال�سعور باحلرج”.
وقادت تايا ليمرتون من كلية علوم احلركة 
والتغذي���ة يف جامع���ة كوينزالند فري���ق البحث. 
ولتحدي���د تاأثري ال�سمنة على ت�رسب البول، بحث 
فريق الدرا�س���ة عن اأبح���اث تت�سمن معلومات 
ع���ن �سل�ص البول وال���وزن. وا�ستعانوا بنحو 14 
درا�سة ت�سمنت بيانات عن 47293 امراأة من 8 
دول ه���ي اأ�سرتاليا وفرن�سا والواليات املتحدة 

والدمنرك واإجنلرتا وا�سكتلندا وويلز وهولندا. 
وا�ستخدمت الدرا�سات فق���ط اإذا كان متو�سط 

عمر الن�ساء حتت 55 �سنة.
وقال���ت اأ�ستاذة الطب ومديرة ق�سم الطب 
العام وطب الباطن���ة يف كلية جونز هوبكينز يف 
والية مارياند االأمريكية جني كارك اإن البحث 
اجلديد اأظه���ر اأن الكيلوجرامات الزائدة ميكن 

اأن تزيد خطر �سل�سل البول لدى جميع الن�ساء.

ا�صم حممد يت�صدر
 يف لندن... ويكت�صح 

بريطانيا

م�صرع 126 �صخ�صا 
يف غرق عبارة تنزانية

للعام الثاين على التوايل، يت�سدر 
ا�سما اأوليف���ر واأوليفيا قائم���ة اأ�سماء 
االأطف���ال االأك���رث �سعبي���ة يف اململكة 
م���ا ك�س���ف مكت���ب  املتح���دة، وف���ق 

االإح�ساءات الوطني.
وذكر ني���ك �سرتايب، م���ن مكتب 
اأن  م���ن  الرغ���م  “عل���ى  االإح�س���اءات 
اأوليفر واأوليفي���ا بقيا اأ�سماء االأطفال 
االأك���رث �سعبي���ة، اإال اأن���ه حدثت بع�ص 

التغيريات يف قائمة الع�رسة االأوائل”.
فيم���ا كان اأوليفر وه���اري وجورج 
ون���وح وج���اك اأك���رث االأ�سم���اء �سعبية 
ل���اأوالد يف الب���اد، بينم���ا تب���واأ ا�سم 
“حممد” �س���دارة الرتتيب يف كل من 
ويورك�ساي���ر  الربيطاني���ة  العا�سم���ة 

وي�ست ميدالندز وهامرب.
وكان باإم���كان ا�س���م “حمم���د” اأن 
يت�سدر ترتيب االأ�سماء االأكرث �سعبية 
يف الباد كله���ا، اإال اأن اختاف طريقة 

كتابته اأ�ساع عليه هذه الفر�سة.

لقي 126 �سخ�سا م�رسعهم يف غرق 
عبارة بجنوب بحرية فيكتوريا اخلمي�ص 
يف ح�سيلة جدي���دة اأعلنتها ال�سلطات، 
اجلمعة، فيم���ا توا�سل اأجه���زة االإنقاذ 
البح���ث عن ع����رسات االأ�سخا����ص الذين 

اعتربوا يف عداد املفقودين.
ومن املحتمل اأن تكون العبارة “ام 
يف نريي���ري” اقل���ت عددا م���ن الركاب 
اأكرب م���ن طاقتها اأي نح���و 200 راكب 
ح���ني غرقت قرب مين���اء جزيرة اأوكارا 
بع���د ظهر اخلمي�ص كما اأوردت و�سائل 

االإعام الر�سمية.
واأفاد �سه���ود التلفزيون الر�سمي 
اأن نح���و 200 راك���ب كان���وا على منت 
العب���ارة القادرة على نق���ل مئة راكب 

فقط.
التن���زاين  النق���ل  وزي���ر  واأعل���ن 
ا�سح���ق كامويلي للتلفزي���ون الر�سمي 
“يف الوق���ت الراه���ن لدين���ا 126 جثة 
البحث تتوا�س���ل”. وكانت  وعملي���ات 
احل�سيلة ال�سابقة ت�سري اإلى نحو 100.

• م�سهد من االنزالقات االأر�سية التي �سهدتها الفليبني، واأدت اإلى مقتل 29 �سخ�سا على االأقل واإخاء 5 قرى )اأ ب(	

اأ�سبح���ت الكاتبة الربيطانية ديزي جون�سون، 27 عام���ا، اأ�سغر روائية ت�سل اإلى القائمة الق�سرية 
جلائ���زة م���ان بوك���ر ال�سهرية، من خ���ال روايتها “كل �س���يء اأ�سف���ل”. واختارت جلنة حتكي���م اجلائزة 
الربيطاني���ة ال�سه���رية، 4 �سيدات ورجلني يف القائمة الق�سرية للفوز باجلائ���زة االأدبية املهمة عامليا. 
نح الأف�سل رواي���ة كتبها مواطن من  وه���ذه اجلائزة خم�س�س���ة لاأعمال االأدبي���ة باللغة االإجنليزي���ة وتمُ
اململك���ة املتحدة اأو م���ن دول الكومنولث اأو من جمهورية اأيرلندا. واملر�سح���ون االآخرون هم اآنا برينز، 

اإي�سي اإيدوجيان، را�سيل كو�سرن، ريت�سارد باورز، وروبن روبرت�سون.

م�صتقات حيوانية وبقايا ح�صرات باأغذية فرن�صية

الوطني باليوم  ال�صعودية” حتتفل  “اجلوية 

قال���ت جمموع���ة فودووت�ص الفرن�سي���ة حلماي���ة امل�ستهلكني اإنها ع���رثت على مكونات 
حيوانية ال يتم االإف�ساح عنها يف ع�رسات املنتجات الغذائية وامل�رسوبات املباعة يف فرن�سا من 

بينها بقايا ح�رسات يف م�رسوبات غازية وجياتني بقري يف علب اللنب )الزبادي(. 
وجت���يء الدرا�سة يف وقت يطالب فيه امل�ستهلك���ون مبزيد من ال�سفافية ب�ساأن مكونات 
طعامهم ومع ارتفاع عدد النباتيني ومن ال ي�ستخدمون اأي منتجات حيوانية يف فرن�سا. وقالت 
فودووت����ص يف بيان ن�رس يوم اخلمي�ص “جميع اأنواع املخلوقات تختبئ يف طعامنا و�رسابنا دون 

اأن نعلم”.
 واأدان البيان ما اأ�سماه “الغ�ص يف مل�سقات” املواد الغذائية.

ووجدت الدرا�سة األوانا �سناعية م�ستقة من الدودة القرمزية يف م�رسوبات غازية برتقالية 
واإفرازات من ديدان قرمزية اآ�سيوية يف بوظة )اآي�ص كرمي( فراولة. 

وذك���رت فودووت�ص اأنها عرثت على م�ستقات حيواني���ة اأخرى يف حلوى واأجبان وحلويات 
م�سنوعة من ال�سوكوالتة وحلوى التريامي�سو االإيطالية.

ت�ستع����د وزارة الدفاع ال�سعودي����ة، ممثلة بالقوات اجلوية امللكي����ة ال�سعودية، بدءا من 
اليوم وحتى الثاثاء املقبل، ومبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي ال�88، لتنفيذ عرو�ص جوية 
بعدد من ت�سكيات الطائرات املقاتلة، ومب�ساركة كل من فريق ال�سقور ال�سعودية، وفريق 
فر�سان االإمارات للطريان، وذلك للم�ساركة يف احتفاالت الوطن بالذكرى الثامنة والثمانني 

على تاأ�سي�ص اململكة العربية ال�سعودية.
وبح�سب ما اأفادت وزارة الدفاع ال�سعودية على موقعها، �ستقوم جمموعة من الطائرات 
املقاتل����ة املطلي����ة باللون االأخ�رس وب�سع����ارات اململكة العربية ال�سعودي����ة باال�ستعرا�ص يف 
كل م����ن مدينة ج����دة والريا�ص واملنطق����ة ال�رسقية، حيث ا�ستعدت الق����وات اجلوية امللكية 
) MRTT( وطائ����رة )تورني����دو، تايفون ،F15s ،F15C( ال�سعودي����ة بطائ����رات من ن����وع

املخ�س�سة للتزود بالوقود، حيث مت جتهيزها خ�سي�سا للم�ساركة يف هذه االحتفالية.
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