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ر�ؤيـة �شاملة ملعاجلة التحديات
يف كلمة باحتفالية “�سعلة ال�سالم” بالنم�سا... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: اأكد رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليف���ة اأهمية حترك املجتم���ع الدويل ب�سكل 
جماع���ي؛ من اأج���ل و�سع روؤي���ة �ساملة ملعاجل���ة التحدي���ات الأمنية 
وال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة، واتخ���اذ تدابري اأكرث فعالي���ة؛ ل�سمان 
اإر�س���اء ال�سالم وال�ستقرار ال���ذي يعزز من جه���ود التنمية يف العامل 

خلري ال�سعوب واملجتمعات.
جاء ذلك، يف كلمة ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء يف حفل 
ال�ستقب���ال ال�سنوي ل�سعلة ال�سالم للع���ام 2018، الذي اأقامته اأم�س 
)اجلمع���ة( جمعية تعزيز ال�سالم يف حديقة ق�رص �سونربن التاريخي يف 
فيينا بجمهورية النم�سا ال�سديقة، حيث األقى الكلمة نيابة عن �سموه 
رئي�س جلنة جائزة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة للتنمية امل�ستدامة ال�سيخ ح�سام بن عي�سى اآل خليفة.
وقال���ت ار�سيدوق���ة ت�س���كاين النم�ساوية رئي����س جمعية تعزيز 
ال�س���الم �ساحبة ال�سم���و الإمرباطوري الر�سيدوق���ة هريتا مارجريت 
ف���ون هابزب���رغ اإن احتفالية هذا الع���ام حتمل و�س���ف “قائد �سعلة 
ال�س���الم الأممي”؛ تقديرا لدور �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة 

بن �سلمان اآل خليفة يف جمال ال�سالم وما يقوم به �سموه من 
مبادرات تخدم هذا ال�ساأن دوليا.

• �سكن اأم عنرب �سجن؟	

�شيناريو �شيتكرر... 4 غرف يتكد�س بها 55 عامال مبباٍن خمالفة
ق���ال مرت�س���ح الدائ���رة الثاني���ة مبحافظة 
الرم���ان  وراأ����س  املنام���ة  )و�س���ط  العا�سم���ة 
والقف���ول( ع���الء اأبوعل���ي اإن قنبل���ة ال�سك���ن 
الع�سوائ���ي للعمالة الأجنبي���ة انفجرت بانهيار 

مبنى قبل اأيام.
واأ�س���اف بجول���ة نفذه���ا ملواق���ع �سك���ن 
العم���ال، وتن����رص “الب���الد” �سوره���ا، اأن �سكن 
العمال���ة مثل علب ال�رصدي���ن ال�سيقة.وبني اأنه 
يوج���د يف بع�س املباين 4 غرف ويتكد�س قرابة 55 

6عامال يف املبنى، وذلك اأمر غري منطقي. 16

الذكية الأجهزة  تطبيق  “ال�شلة” ُيطور 

• �سمو رئي�س الوزراء يت�سلم جائزة “�سعلة ال�سالم” )اأر�سيفية(	

جمعية تعزيز ال�سالم: �سمو الأمري خليفة بن �سلمان قائد �سعلة ال�سالم الأممي
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�شحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �شلمـــان 

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

را�شد الغائب

البنوك قلقة من اإعداد جيل قيادي جديد

اإن�شاء “م�شنع فارما” لالأد�ية بـ11 مليون دينار

         علي الفردان من املنامة

عربرّ روؤ�س���اء تنفيذي���ون واأع�ساء يف 
البن���وك ع���ن قلقه���م  اإدارات  جمال����س 
حيال تهيئ���ة جيل جدي���د يتولى قيادة 
القط���اع امل����رصيف وامل���ايل يف البحري���ن 
م���ع تقدم غالبي���ة القي���ادات احلالية يف 
العم���ر وغي���اب وجود جي���ل جديد لتويل 
قيادة دفة القطاع. وقال حمافظ م�رصف 

املع���راج،  ر�سي���د  املرك���زي  البحري���ن 
اإن هن���اك حال���ة م���ن القل���ق بخ�سو�س 
ا�ستقطاب الكفاءات وتكوين جيل جديد 
من القي���ادات يف القطاع امل�رصيف. وكان 
ه على مداخلة  املعراج يعلق يف معر�س ردِّ
اأدل���ى بها نائب الرئي�س التنفيذي لبنك 
الإثم���ار عبداحلكيم املطوع، على هام�س 

املنت���دى الأول جلمعية م�سارف 
البحرين اأخريا.

ك�سف���ت الرئي����س التنفيذي للهيئة 
لتنظي���م امله���ن واخلدم���ات  الوطني���ة 
ال�سحي���ة م���رمي اجلالهمة ع���ن اأن بع�س 
الأم���ور كانت وراء تاأخ���ري افتتاح م�سنع 
با�ستثمارات بحرينية �سعودية م�سرتكة 
لالأدوية “م�سنع فارما” قبل نهاية العام 

.2018
واأ�سافت اجلالهمة اأن امل�سنع يقوم 
باإنت���اج اأنواع من احلب���وب الطبية وعدد 

م���ن امل�ستح�رصات ال�سيدلني���ة واأدوية 
احلقن، مو�سح���ة اأن التاأخري كان ب�سبب 
اأمور داخلي���ة من جانب امل�ستثمر ولي�س 

من قبل الهيئة.
 ب���دوره، اأك���د الرئي����س التنفي���ذي 
مل�سن���ع “بحرين فارم���ا” لإنتاج الأدوية 
اإبراهي���م بحري اأن كلفة امل�سنع و�سلت 
وامل�سن���ع  دين���ار،  ملي���ون   11.3 اإل���ى 
�سرياع���ي معاي���ري اإدارة الغ���ذاء والدواء 

الأمريك���ي وتوجيه���ات الحت���اد 
الأوروبي.
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بدور املالكي

• واجهة التطبيق الر�سمي لالحتاد البحريني لكرة ال�سلة على الأجهزة الذكية	
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البحرين تفوز بع�شوية جمل�س حقوق الإن�شان للمرة الثالثة
ح�سدت 165 �سوًتا بن�سبة 86 % من الدول الأع�ساء

فازت مملكة البحرين بع�سوية جمل�س حقوق 
الإن�س���ان التابع لالأم���م املتحدة بع���د ح�سد 165 
�سوت���ا من اأ�س���ل 192، يف النتخابات التي جرت 

اأم�س بني اأع�ساء اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

واأيد نح���و 86 % من الدول الأع�ساء ملف البحرين 
لع�سوي���ة املجل�س للفرتة من العام 2019 وحتى العام 

.2021
واأك���د وزير اخلارجي���ة اأن الفوز اإمن���ا ياأتي تتويًجا 
لل�سيا�س���ات احلكيم���ة لعاه���ل البالد �ساح���ب اجلاللة 
امللك حم���د بن عي�س���ى اآل خليف���ة يف تر�سيخ احلقوق 

واحلريات.
ونوه بالثقة املق���درة التي منحها املجتمع الدويل 
ململكة البحرين؛ لتكون ع�سوا مبجل�س حقوق الإن�سان 
وللمرة الثالثة يف تاريخها؛ لتقوم بدورها بالتعاون مع 
الدول الأع�ساء يف تعزي���ز وتطوير حقوق الإن�سان على 

•امل�ستويات كافة. البحرين ح�سلت على ت�سويت 165 دولة لع�سوية جمل�س حقوق الإن�سان )اأر�سيفية(	

حمرر ال�ش�ؤون املحلية
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مبادرات البحرين ال�شبابية... خطوات واثقة يف االنتقال اإلى العاملية
اململكة ت�شري بثقة نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة

املنام���ة - بن���ا: تخطو مملك���ة البحرين خطوات 
واثق���ة جت���اه حتقي���ق اأه���داف التنمي���ة امل�شتدامة 
2030، ا�شتن���ادا عل���ى جناحاتها الالفت���ة يف تنفيذ 
اأهداف التنمية االإمنائية 2015 قبل موعدها املحدد؛ 
بف�شل الروؤية الثاقب���ة لعاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، وجه���ود احلكومة 
برئا�ش���ة رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليف���ة بن �شلمان اآل خليفة، وروؤية ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي االأم���ري �شلمان ب���ن حمد اآل 

خليفة.
وجتربة البحرين الرثي���ة يف جمال التنمية يحتل 
فيه���ا ال�شب���اب موقع���ا مهم���ا؛ باعتبارهم اأح���د اأهم 
الفئ���ات امل�شتهدف���ة باخلط���ط التنموي���ة، لذا فقد 
كان���ت توجيهات ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية 
و�ش���وؤون ال�شباب رئي����س املجل�س االأعل���ى لل�شباب 
والريا�شة رئي����س اللجنة االأوملبي���ة البحرينية �شمو 
ال�شي���خ نا����ر بن حم���د اآل خليفة اإل���ى وزارة �شوؤون 
ال�شب���اب والريا�شة بالعمل على تبني ا�شرتاتيجيات 
تنموي���ة تتما�شى مع الربام���ج احلكومية ذات ال�شلة 
به���ذه الفئ���ة العمري���ة، من خ���الل اإط���الق عديد من 

املبادرات الوطنية املوجهة لل�شباب البحريني.
وجنحت املبادرات ال�شبابية البحرينية يف جتاوز 
جماله���ا الوطن���ي و�ش���وال اإل���ى حميطه���ا االإقليمي 
ب���ل وتعدته اإل���ى امل�شتوي���ات العاملي���ة؛ اإميانا من 
القائمني على العمل ال�شبابي يف اململكة باأن احلراك 
ال���دويل يثمر يف خلق اأجيال جدي���دة قادرة على رفع 
ا�ش���م مملكة البحرين عالي���ا يف امل�شمار العاملي من 
خ���الل اال�شتفادة بتبادل اخلربات و�شقل املهارات، 
وكذا الثقة فيما يتمت���ع به اأبناء البحرين من قدرات 
اإبداعي���ة وابتكاري���ة توؤهله���م اإل���ى املناف�ش���ة على 

امل�شتوى الدويل.
وعمل���ت البحري���ن اإل���ى عل���ى ح�ش���د وتوجي���ه 
االإمكانات واملوارد املتاحة بال�شكل االأمثل؛ من اأجل 
حتقيق تطلعات ال�شب���اب، اإذ كان دعم �شمو ال�شيخ 
نا����ر بن حم���د اآل خليفة للمب���ادرات ال�شبابية التي 
تبنتها وزارة �ش���وؤون ال�شباب والريا�شة حمل تقدير 
م���ن املوؤ�ش�ش���ات االإقليمية والدولي���ة؛ الأنها جعلت 
البحري���ن منوذًجا يحتذى به يف من���ح ال�شباب دورهم 

االأ�شا�شي لقيادة اململكة يف جميع املجاالت.

جائزة الملك حمد لتمكين الشباب
متث���ل جائ���زة املل���ك حم���د لتمك���ني ال�شب���اب 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة عالمة فارقة بني 
املب���ادرات ال�شبابية التي طرحت���ه البحرين، وتثبت 
ري���ادة مملكة البحرين يف دعم ال�شباب وتوؤكد التزام 
اململكة بتنفي���ذ اأجندة اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة، 
وه���ي اجلائزة االأول���ى على امل�شت���وى العاملي التي 
حت���ث االأف���راد واملوؤ�ش�ش���ات واحلكوم���ات والقطاع 

اخلا�س على االهتمام بال�شباب.
وتاأت���ي ه���ذه اجلائ���زة تاأكي���دا حلر����س جالل���ة 
امللك على اإط���الق املبادرات الت���ي تركز على دعم 
االبت���كارات ال�شبابي���ة وحتقيقه���ا باعتبارها تلعب 
دورا حموريا يف ح�شد الطاقات ال�شبابية نحو حتقيق 
اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة باعتباره���م اجليل الذي 
�شي�شتفي���د م���ن تطبيق تل���ك االأهداف وه���و االأقدر 
على فهم معاين واأهداف التنمية امل�شتدامة وكيفية 

حتقيقها.
ومتكن���ت اجلائزة من جذب اأنظ���ار العامل نحوها 
بع���د النجاح الكبري الذي �شهدته اجلائزة يف ن�شختها 
االأول���ى والت���ي حظي���ت مب�شارك���ة كبرية م���ن خالل 
و�شل���ت اإل���ى 800 م�شاركة من خمتل���ف دول العامل 
وبعد اطالع جلن���ة التحكيم على امل�شاركة وتطابقها 
لل����روط و�ملعايري و�شل عدد �مل�شاركات �إلى 663 

من 87 دولة.
وكانت رئي�ش���ة املجل�س االقت�شادي االجتماعي 
لالأم���م املتحدة قد اأ�شادت مب�شامني واأهداف جائزة 
امللك حمد لتمكني ال�شباب لتحقيق اأهداف التنمية 
امل�شتدام���ة التي تعد ب���ادرة مهمة م���ن قبل مملكة 
البحرين باعتبارها اجلائزة االأولى عامليا التي تركيز 

على االهتمام بال�شاب، ودعم ابتكاراتهم.

جائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع الشبابي
وم���ن املبادرات الت���ي �شاهم���ت يف رفع مملكة 
البحري���ن عاليا يف املحافل الدولي���ة، جائزة نا�ر بن 
حمد العاملية لالإب���داع ال�شبابي، والتي توؤكد انتقال 
التج���ارب البحرينية اإلى العاملي���ة؛ الأن هذه اجلائزة 
التي ته���دف اإلى تنمي���ة املهارات ال�شاب���ة وتقدير 
املواهب والكفاءات املتميزة قد حققت نقلة نوعية 
عل���ى �شعيد عدد امل�شاركات وع���دد الدول يف اإطار 
التط���ور الت�شاعدي للجائ���زة تاأكيدا عل���ى االنت�شار 
الوا�شع لها، اإذ ب���داأت الن�شخة االأولى منها مب�شاركة 
6 دول فيما �شهدت الن�شخة الرابعة ارتفاعا ملحوظا 
مب�شارك���ة 112 دولة عاملية، وكان عدد امل�شاركات 
ال�شبابية يف الن�شخة االأولى 100 م�شاركة ويف الن�شخة 
الرابعة 5773 م�شارك���ة، ويذكر اأن عدد امل�شاركات 
يف الن�شخ���ة اخلام�شة بلغ���ت 7012 م�شاركة من 120 

دولة.
وت�شل���م وزير �شوؤون ال�شب���اب والريا�شة ه�شام 
اجل���ودر اأخ���ريا اجلائزة الت���ي ح�شدتها جائ���زة نا�ر 
ب���ن حمد العاملية لالإبداع ال�شباب���ي باختيارها �شمن 
الفائزي���ن بجائزة اجل���ودة - الفئ���ة الذهبية والتي 
Business Initiatives D -“  ننحه���ا موؤ�ش�ش���ة

rections” التي تعترب من املوؤ�ش�شات العريقة يف 
جماالت تقييم امل�شاريع واملبادرات على امل�شتوى 
العامل���ي، وذل���ك يف احلف���ل ال���ذي اأقي���م يف مدينة 

فرانكفورت باأملانيا.

المهرجان الشبابي العالمي 
وتتوا�ش���ل مب���ادرات البحري���ن املبتك���رة على 
امل�شتوي���ني االإقليمي وال���دويل، اإذ ت�شتعد اململكة 
ال�شت�شافة املهرجان ال�شبابي العاملي االأول الأهداف 
التنمية امل�شتدامة خالل �شهر اأكتوبر اجلاري برعاية 
كرمية من جاللة املل���ك، اإذ يعترب املهرجان من اأهم 

الفعاليات ال�شبابية على م�شتوى العامل.
و�شتكون اململك���ة يف دائرة االأ�ش���واء العاملية 
باعتب���اره املهرج���ان االأول م���ن نوعه عل���ى م�شتوى 
الع���امل، ليوؤكد هذا املهرجان اجت���اه مملكة البحرين 
لتك���ون حمورا مهما من اأجل حتقي���ق اأهداف التنمية 

امل�شتدام���ة. وه���ذا املهرج���ان �شيق���دم حزم���ة من 
الربام���ج؛ من اأجل ن����ر الوعي بني ال�شب���اب باأهمية 
اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة، من خالل جمموعة كبرية 
م���ن الفعالي���ات واالأن�شط���ة م���ن اأجل التغي���ري نحو 

االأف�شل.
ويع���د املهرجان خط���وة رائدة م���ن البحرين يف 
حتقيق التنمية امل�شتدامة واإ����راك �شبابها و�شباب 
امل�شتدام���ة،  التنمي���ة  اأه���داف  حتقي���ق  يف  الع���امل 
و�شي�شع���ى اإلى حتقيق جملة م���ن االأهداف من بينها 
تعري���ف اأك���رب �ريح���ة ممكن���ة م���ن ال�شب���اب وجميع 
فئ���ات املجتمع باأهداف التنمية امل�شتدامة وت�شجيع 
ال�شب���اب من اأج���ل العمل لتحقي���ق اأه���داف التنمية 
امل�شتدام���ة وتعريف ال�شباب من جمي���ع اأنحاء العامل 
بجهود ومبادرات مملك���ة البحرين يف حتقيق اأهداف 
التنمي���ة امل�شتدامة والتعريف بالعديد من العاملني 

وامل�شاهمني من اأجل هذه االأهداف.

المركز العلمي البحريني األول عالميا
وتوؤك���د البحري���ن ريادته���ا العاملي���ة وحر����س 
عل���ى ن�ر ثقاف���ة التنمية امل�شتدامة ب���ني مواطنيها 
من خالل مب���ادرة املركز العلم���ي البحريني الأهداف 
التنمي���ة امل�شتدامة التاب���ع لوزارة �ش���وؤون ال�شباب 
والريا�ش���ة، الذي يوؤكد اأن اململك���ة باتت من اأوائل 
الدول التي تتحدث بلغة التنمية امل�شتدامة ومنحت 
حتقي���ق االأه���داف االأممي���ة اأولوية م�شاعف���ة؛ حتى 
تكون ق���ادرة على تقدمي النم���وذج االأف�شل يف هذا 
االجتاه من خالل تبني برامج واآليات حديثة ومتطورة 
م���ن �شاأنه���ا اأن ت�شاعد على حتقيق اأه���داف التنمية 

امل�شتدامة يف العديد من املجاالت
املرك���ز العلم���ي البحرين���ي الأه���داف التنمي���ة 
امل�شتدام���ة اأول مركز من نوعه عل���ى م�شتوى العامل 
يخ���دم اأه���داف التنمي���ة امل�شتدامة ال���� 17، ويقدم 
برامج متخ�ش�شة يف االأهداف االأممية لتهيئة ال�شباب 
والنا�شئة ب�شورة علمية �شحيحة للم�شاركة يف تنفيذ 
تل���ك االأهداف واإبداء راأيهم ب�شاأن الطريقة املنا�شبة 
للو�ش���ول لها، من خالل توف���ري مبنى �شديق للبيئة 
وت�شميم���ه يتطابق م���ع اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة 
واحلف���اظ على الطاق���ة النظيف���ة ليك���ون االأ�شا�س 

لتدريب ال�شباب.
ومت جتدي���د املرك���ز العلمي البحرين���ي ليكون 
منوذجا يحتذى به ومثاال للمبادرات الوطنية يف جمال 
رفع كف���اءة ا�شتخدام الطاقة وتكام���ل التكنولوجيا 
املتجددة، وي�ش���م املركز العلم���ي البحريني اأحدث 
التقنيات ال�شديقة للبيئة للتقليل من كلفة الطاقة 
امل�شتهلك���ة، اإذ مت و�شع خمتلف تكنولوجيا الطاقة 

املتج���ددة لتوليد الطاقة م���ن املبني نف�شه، وبذلك 
ي�شب���ح اأول مبن���ي حكوم���ي يقوم برتكي���ب اخلاليا 
ال�شوئي���ة املدجمة فيها األ���واح �شم�شية على واجهة 
املبني بق���درة 22 كيلوو�ط �إ�شاف���ة �إلى توربينات 
الرياح بقدرة 5 كيل���وو�ط و�لتي �شيتم تغذيتها يف 

ال�شبكة احلكومية.
ويف اجلانب املتعلق بحفظ الطاقة، قام املركز 
العلم���ي البحريني برتكيب نظام ع���زل حراري اأعلى 
بن�شب���ه 25 % من املعاي���ري املطلوب���ة يف البحرين، 
Exterior Insul -  ننوع نظام العزل اخلارجي هو
tion Finishing System EIFS الذي يتوقع اأن 
يخف�س ا�شتهالك الطاقة بن�شبة 30 %. وعالوة على 
ذل���ك، فان جمي���ع اأنظمة االإ�ش���اءة املثبتة يف املبنى 
هي م���ن النوع الذي ي�شتهلك الطاق���ة بن�شبة 75 % 

اأقل من االإ�شاءة التقليدية.
ي�ش���م 45 جه���اًزا اإل���ى جان���ب اأجه���زة الع���امل 
التنمي���ة  اأه���داف  متث���ل  ق�شًم���ا  و17  االفرتا�ش���ي 
امل�شتدام���ة ويعمل به 12 موظًفا بن�شبة بحرنة ت�شل 

اإلى 100 %.

المؤتمر الدولي للشباب
حتتف���ل البحرين خ���الل ه���ذا العام مب���رور 10 
اأع���وام على انطالقة “املوؤمتر ال���دويل لل�شباب” اأحد 
اأهم املب���ادرات ال�شبابية يف اململكة التي جنحت من 
خالله���ا وزارة �ش���وؤون ال�شباب والريا�ش���ة يف تعزيز 
تعاونها مع ال�ركاء االإقليميني والدوليني، ومتكنت 
م���ن خالل���ه ا�شت�شاف���ة عديد م���ن �شب���اب العامل يف 
اململكة، واأتاح املوؤمت���ر الفر�شة لل�شباب البحريني 
لال�شتفادة من اخلربات الدولية يف خمتلف املجاالت 
واالحت���كاك بالثقافات العربي���ة والعاملية، كما اأتاح 
له���م املج���ال للتعبري ع���ن اأنف�شهم واإط���الق العنان 

الأفكارهم واإبداعاتهم يف كل املجاالت.
�شارك يف فعالي���ات املوؤمتر الدويل لل�شباب يف 
الع���ام 2017 األف �شاب ميثلون وفوًدا من 29 دولة 
من خمتل���ف اأنحاء العامل، وطرحوا روؤاهم يف التعاطي 
مع التحديات العاملية املختلفة، والعمل على حتفيز 
ال�شب���اب وت�شجيعه���م للتفاعل مع اأه���داف التنمية 
امل�شتدام���ة م���ن خ���الل و�ش���ع اخلط���ط امل�شتقبلية 
القابلة لتطبيقها يف نطاق املجتمع املحلي اأواًل ومن 

ثم العاملي.

نموذج جلسات األمم المتحدة
واإميان����ا من اململكة ب�����رورة خلق اأجيال �شابة 
ت����درك اأه����م الق�شاي����ا االإقليمي����ة والعاملية تكون 
ق����ادرة على التعبري عن مواق����ف اململكة جتاه هذه 

الق�شاي����ا، ف����اإن البحري����ن ممثل����ة يف وزارة �ش����وؤون 
ال�شباب والريا�شة نظمت فعاليات منوذج جل�شات 
االأم����م املتحدة لطالب اجلامع����ات ملحاكاة اجلمعية 
العام����ة لالأم����م املتح����دة واملجال�����س التابع����ة له����ا 
مب�شاركة اجلامعات البحريني����ة املختلفة على مدار 

12 عاما متتالية.
�شاهم����ت ه����ذه املب����ادرة يف تعري����ف ال�شباب 
باآلي����ات التعامل مع الق�شايا ال�شعبة وفهم طبيعة 
عم����ل �لأمم �ملتحدة كمنظمة دولية وكيفية �نخر�ط 
ال����دول يف مثل هذه النقا�ش����ات االأمر ميهد الطريق 
اإل����ى بن����اء �شب����اب قادري����ن عل����ى ممار�ش����ة العمل 
الدبلوما�ش����ي واإي�شال اأفكاره����م ب�شورة مثالية يف 

امل�شتقبل.
االأم����م  جل�ش����ات  “من����وذج  برنام����ج  ويعت����رب 
املتح����دة” مبثابة املحفل الذي يجم����ع ال�شباب من 
خمتل����ف اجلامع����ات لاللتق����اء ومناق�ش����ة التحديات 
التي يواجهها الع����امل يف وقتنا احلا�ر على خمتلف 
االقت�شادي����ة  التنمي����ة  بق�شاي����ا  ب����دًءا  االأ�شع����دة 
واالجتماعي����ة، ومن خ����الل هذا اجل����و التفاعلي فاإن 
اله����دف من من����وذج جل�ش����ات االأم����م املتح����دة هو 

تر�شيخ فكر اأن احلوار البناء.

المنامة عاصمة الشباب العربي 
ج����اء اإجم����اع وزراء ال�شب����اب والريا�ش����ة العرب 
عل����ى ت�شمي����ة عا�شم����ة مملك����ة البحري����ن املنام����ة 
عا�شم����ة ال�شب����اب العرب����ي 2015 واختياره����ا اأول 
عا�شمة عربية تنال ه����ذا ال�رف الرفيع بناء مقرتح 
الإط����الق عا�شمة ال�شباب العرب����ي، يف مبادرة تهدف 
اإلى تعزي����ز احل�شور ال�شبابي العرب����ي على النطاق 
ال����دويل، ولت�ش����كل عا�شمة ال�شب����اب العربي عالمة 
بارزة واعرتافا من ال����دول العربية بالدور املحوري 

واملهم الذي يقوم به ال�شباب.
وجنح����ت البحرين يف حتقي����ق انطالقة حقيقية 
مل�����روع عا�شم����ة ال�شب����اب العربي نح����و املزيد من 
النجاح����ات يف امل�شتقب����ل؛ لتنج����ح م����ن خاللها هذه 
املب����ادرة توؤك����د الري����ادة البحرينية عل����ى خمتلف 
االأ�شع����دة، اإذ كان اختيار املنام����ة عا�شمة لل�شباب 
العرب����ي تاأكيد اآخر عل����ى ما تتمتع ب����ه البحرين من 
�شمعة طيبة وتقدميها ملختلف الربامج التي تهتم 

بال�شباب البحريني والعربي.
و�شه����دت ه����ذه املنا�شب����ة اإط����الق مب����ادرات 
�شبابي����ة وا�شت�شافة عديد من الفعاليات اخلليجية 
والعربية والدولية، اإذ كانت املنامة حمطة لل�شباب 

العربي خاللها.
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محاربة التطرف واإلرهاب
وميكن الق���ول اإن م�ضامني هذا الكتاب القّيم، 
جتلت يف حفل التد�ضني يوم الأربعاء املا�ضي العا�رش 
من اأكتوبر اجلاري برعاية وزير اخلارجية ال�ضيخ خالد 
ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة تزامًنا م���ع مرور 150 
عاًم���ا على مي���اد املهامتا غاندي، فكت���اب )غاندي 
وق�ضاي���ا الع���رب وامل�ضلم���ني( ال�ض���ادر ع���ن الدار 
العربية للعلوم )نا�رشون(، ملوؤلفه الأ�ضتاذ عبدالنبي 
عبداهلل ال�ضعلة الرئي�س ال�ضابق للجمعية البحرينية، 
هو كت���اٌب موؤث���ر يف حماربة التط���رف والإرهاب كما 
و�ضف وزي���ر اخلارجية، واأن اأكرث ما يفيد يف مواجهة 
تل���ك املظاه���ر هو ق���راءة بع����س ما قال���ه املهامتا 
غان���دي، فق�ضت���ه ق�ضة ملهمة للغاي���ة. ويف ال�ضياق 
ذات���ه، يتحدث املوؤلف ال�ضعلة مركًزا على اأن الهدف 
الرئي�س من هذا الكت���اب هو الرتكيز على ا�ضتخدام 
اأ�ضل���وب الاعن���ف يف اإح���داث اأي تغي���ر، فاملهامتا 
غاندي يع���د منوذًجا يف حتقيق التغي���ر بالأ�ضاليب 
ال�ضلمي���ة الت���ي �ضاعدت���ه يف ا�ضتق���ال ب���اده ع���ن 
الأمرباطورية الربيطانية رغ���م اأنها كانت درة التاج 
الربيط���اين، وهي اخلط���وة التي اأ�ضهم���ت يف خروج 

الربيطانيني من منطقة �رشق ال�ضوي�س.
يف ال�ضاب���ع م���ن �ضبتم���رب املا�ض���ي م���ن العام 
اجل���اري 2018، ن����رشت �ضحيف���ة “احلي���اة” تقريًرا 
عن ه���ذا الكتاب ملا ميثله م���ن اأهمية فكرية، قالت 
في���ه اإن الكات���ب ال�ضعل���ة متّك���ن من الوق���وف عند 
حمط���ات فا�ضل���ة يف �ضرة حي���اة غان���دي لها عاقة 
مب�ضاألت���ني: اأولهم���ا، مواقف غان���دي احلا�ضمة �ضد 
اأي �ض���كل للظل���م والتفرق���ة والعن���ف والإرهاب يف 
اأي زي تخّف���ت. ال�ضيا�ض���ة اأو الدي���ن اأو القومي���ة اأو 
العن�رشي���ة، وثانيهم���ا مواقف غان���دي املن�ضفة من 
ق�ضايا الع���رب وامل�ضلمني واملنطلق���ة من تقديره 
لاإ�ض���ام و�ضخ�ضية النبي حممد )����س(، بدًءا بدعمه 
حق���وق امل�ضلمني الهنود يف جنوب اإفريقيا ثم لحًقا 
يف الهن���د، وتفهم���ه عل���ى م�ض����س فك���رة انف�ضال 
امل�ضلم���ني ع���ن الهن���د ون�ض���اأة باك�ضت���ان ودعم���ه 
حقوقه���م حت���ى بع���د النف�ض���ال الذي دف���ع ثمنها 
حيات���ه ومروًرا مبناه�ضته ال�ضهيونية ورف�ضه اإقامة 
دولة لليه���ود يف فل�سطني. مواقف ر�سمت اخلطوط 
العري�ض���ة لل�ضيا�ض���ة الهندي���ة التي ظل���ت منا�رشة 
ملجم���ل الق�ضايا العربي���ة والإ�ضامي���ة، وخال هذه 
املحطات ي�ضّلط املوؤلف ال�ضوء على بع�س الق�ضايا 
ال�ضائك���ة واملفارق���ات، كالإرها�ض���ات التي مّهدت 
الطريق لنف�ض���ال امل�ضلمني، مث���ل ق�ضية اخلافة 
الإ�ضامي���ة وهواج����س امل�ضلمني م���ن بع�س مواقف 

غاندي. 
ع���اوًة عل���ى ذل���ك، اأج���اد الكات���ب ال�ضعل���ة يف 
النتق���ال اإل���ى م�ض���ارات يف رحل���ة غان���دي بحًثا عن 
احلقيقة بعقل ح���ر ومنفتح قاده لرف����س التق�ضيم 
الطبقي يف ديانته الهندو�ضية، ثم نفوره من طريقة 
تب�ضر امل�ضيحيني، وقراءته للتوراة ونفوره مما ورد 
يف بع����س اأ�ضفارها، واإعجاب���ه ب�ضخ�ضية النبي حممد 
والإ�ض���ام، ثم اإن الكتاب حف���ل بالكثر من خلفيات 
بع�س الأحداث واملواق���ف والطوائف وال�ضخ�ضيات 

التي عا�رشت غاندي.

أساس الفكرة: قوة وعزيمة المهاتما
كان���ت نهاي���ة الأ�ضط���ورة “غان���دي” ماأ�ضاوية 
مفجعة! لكن البداية واأوراقه���ا وف�ضولها ومراحلها 
حبل���ى بالكثر م���ن املفاج���اآت والأ����رشار واملواقف 
واملناق���ب، فذلك الرج���ل جاهد ط���وال حياته، بكل 
قوة وعزمي���ة واإ�رشار؛ من اأج���ل واأد العنف والإرهاب 
والتطرف والق�ضاء عليها، من هنا، ول�ضنوات طويلة، 
ظل���ت فك���رة كتابة بح���ث معم���ق اأو كت���اب للقارئ 

العرب���ي عن املهامتا غاندي ت���راود املوؤلف ال�ضعلة، 
موؤم���ًا من ذل���ك العمل اإ�ضاف���ة قيمة اإل���ى املكتبة 
ا اإل���ى مثل هذه الأعمال، على  العربي���ة الفقرة ن�ضبًيّ
الرغم من دور غاندي يف اإر�ضاء قواعد �ضيا�ضة الهند 
ال�ضديق���ة واملنا�رشة لق�ضايا الع���امل العربي والأمة 

الإ�ضامية.
هن���اك اأكرث من واعز دف���ع املوؤلف و�ضّجعه على 
ال����رشوع يف اإجناز هذه املهم���ة، فاإلى جانب امل�ضادر 
الكثرة املتوافرة واملتنوعة، فاإن هذا الإن�ضان كان 
ق���د �ضّد املوؤل���ف عندما تع���رف عليه قب���ل اأكرث من 
اأربعني عاًما، واأ�ضبح منذ ذلك الوقت يتابعه ويبحث 
ويقراأ عنه ويحر�س عل���ى م�ضاهدة الأفام الوثائقية 
ويح�رش الن���دوات واملوؤمترات واملحا�رشات املتعلقة 

به.

معالم على الخريطة اإلنسانية
بني طيات هذا الكت���اب، �ضنتعرف على الوعي 
الدين���ي وق���رب غان���دي م���ن الإ�ض���ام وامل�ضلمني، 
للنظري���ات  الراف����س  غان���دي  القائ���د  و�ضنج���د 
واملمار�ضات ال�ضهيونية، و�ضنبحر من واإلى الهند.. 
نح���و اإفريقي���ا واأوروبا ومع���امل اأخرى عل���ى اخلريطة 
الإن�ضاني���ة وق�ضة التجارب م���ع احلقيقة، لقد تعمق 
املوؤلف يف الدع���وة اإلى زيارة )املهامتا غاندي( بعد 
م�ض���ي قرابة �ضبع���ة عقود على وفات���ه، واملعنى يف 
ذلك، العودة اإل���ى تراثه الفكري ال�ضامد الذي يقف 
عل���ى نقي�س ذل���ك ويتم�ض���ك بالتزام ثاب���ت را�ضخ 
ا بثقافة الت�ضام���ح والتعاي�س وال�ضلم  ���ا وعملًيّ فكرًيّ

الإن�ضاين.
مل���اذا؟ وما ج���دوى الكتابة الآن ع���ن اأي اإن�ضان، 
مهم���ا بلغ���ت اأهميته وعظ���م �ضاأنه وعا ق���دره، مثل 
املهامتا غاندي، وذل���ك بعد م�ضي نحو �ضبعة عقود 
عل���ى وفات���ه، وبع���د اأن اأُتِخَمْت املكتب���ات واكتظت 
رفوفه���ا باملئات من الكتب الت���ي ُدونت عنه، اأثناء 
حيات���ه وبعد وفات���ه، اإلى جانب ما كتب���ه و�ضجله هو 
ع���ن نف�ض���ه وعن اأف���كاره من جمل���دات؟ وم���ا ع�ضانا 

اأن ن�ضي���ف اإل���ى ذلك الكنز الزاخ���ر بالعطاء الفكري 
َخ مكانة ه���ذا الإن�ض���ان يف �ضجل  والفن���ي ال���ذي َر�َضّ
اخللود؟ تل���ك الت�ض���اوؤلت طرحها املوؤل���ف ليقول: 
“ميك���ن للجواب عن هذا ال�ضوؤال اأن ميتد على اأكرث 
م���ن حمور، م���ن اأهمه���ا، دون �ض���ك، حاجتن���ا اليوم؛ 
نحن بال���ذات، ك�ضعوب اأو كاأمة عربي���ة، اأكرث من اأي 
وقت م�ض���ى، وحاجة منطقتنا العربي���ة، اأكرث من اأي 
منطقة اأخرى، اإلى اإيق���اظ وا�ضتنها�س قيم ومبادئ 
املحبة والت�ضامح والتعاي�س وال�ضام التي نادى بها 
وطبقها املهامتا غان���دي، وحاجتنا امللحة اأي�ًضا اإلى 
اخل���روج من دوامة الفنت والتناح���ر والقتتال وذلك 
با�ضتنف���ار ال�رشخ���ات املدوية الت���ي اأطلقها غاندي 

بقوة يف وجه الت�ضدد والعنف والإرهاب”.

أشنع صور التطرف
العرب���ي  ب���اأن عاملن���ا  الق���ول  يوج���ز املوؤل���ف 
ي�ضه���د، من���ذ ف���رتة لي�ضت ق�ض���رة، اأفظ���ع واأ�ضنع 
�ضور التطرف والعنف والإره���اب، تغذيها وتعززها 
اأطروحات وخطاب���ات حت�ضيد وت�ضعر، تنطلق با�ضم 
الدي���ن، حتّر�س عل���ى الكراهية واحلق���د والن�ضطار 
املجتمع���ي، وتدع���و اإلى القتت���ال و�ضف���ك الدماء، 
وتربر القتل وتباركه بحما�ضة وقناعة واعتزاز، وتعد 
القتل���ة وتغريهم باجلزاء الأوف���ى، وهناك اأطروحات 
متّجد العنف والإرهاب ترتكز على مفاهيم مغلوطة، 
وثقاف���ة م�ضو�ض���ة، ومنظومة فكري���ة خمتلة، ومنحى 
اأخاق���ي و�ضلوكي �ض���اذ، واإذا مل يتم الت�ضدي لهذه 
الأطروح���ات وح�ضارها، فاإنها �ضتوؤدي، ل حمال، اإلى 
تر�ضيخ ه���ذا النح���راف الفكري اخلط���ر، و�ضتدفع 
الأم���ة ب�أ�رسه� اإلى ه�وي���ة الي�أ�س والإحب����ط والت�أزم، 
و�ضتجرفه���ا اإلى حافة ال�ضمح���ال وتخرجها بدينها 

ودنياها من م�ضار التاريخ واحل�ضارة الإن�ضانية.
يف ظ���ل هذه الأو�ض���اع الع�ضيب���ة املزرية تربز، 
باإحلاح �ضديد، احلاجة اإلى ا�ضت�رشاخ ر�ضالت ال�ضماء 
وا�ضتنها����س ِحَك���م العقاء واحلكم���اء وعلى راأ�ضهم 
املهامتا غاندي وتراث���ه الفكري ال�ضامد الذي يقف 

عل���ى نقي�س ذل���ك ويتم�ض���ك بالتزام ثاب���ت را�ضخ 
ا بثقافة الت�ضام���ح والتعاي�س وال�ضلم  ���ا وعملًيّ فكرًيّ
الإن�ضاين، وه���ذا ما يربر بل يفر����س زيارة املهامتا 
غان���دي والكتابة عن���ه حتى بعد م�ض���ي قرابة �ضبعة 

عقود على وفاته.
اإل���ى جانب ذل���ك، ي�ض���ر املوؤلف ال�ضعل���ة اإلى 
م�ضاح���ة وا�ضع���ة م���ن فك���ر املهامتا غان���دي مل تتم 
تغطيته���ا وتناوله���ا بالقدر ال���ذي ت�ضتحق���ه، التي 
انعك�ض���ت على مواقفه م���ن ق�ضايا الإ�ض���ام والأمة 
ور�ض���د  ا�ضتك�ضافه���ا  �ضاأح���اول  والت���ي  العربي���ة، 
منابعها ومتابعة ن�ضاأته���ا وتطورها ب�ضيء قليل من 
التف�ضي���ل، فعلى الرغم من اأن غان���دي ولد يف اأ�رشة 
ا  و�ضمن بيئة هندو�ضية حمافظ���ة، واأ�ضبح هندو�ضًيّ
ملتزًما حتى النخاع، اإل اأن توجهاته ومواقفه، ات�ضمت 
بق���در بالغ من الهتمام والتقدي���ر للدين الإ�ضامي، 
ا مع قيمه، واإكباًرا فائ�ًضا لنبي الإ�ضام  وان�ضجاًما تاًمّ

ا مع امل�ضلمني وق�ضاياهم. ور�ضالته، ومتاهًيا جلًيّ

رفض النظريات والممارسات الصهيونية
يف ف�ض���ول متنوع���ة من ه���ذا الكتاب، نق���راأ اأن 
غان���دي اأكد يف مواقع ومنا�ضب���ات خمتلفة اأنه م�ضلم 
بقدر ما هو هندو�ضي، واأنه يف وعيه الديني ل يبتعد 
كثًرا عن الفك���ر الإ�ضامي يف حتديد الوجود الإلهي 
اأو الذات وال�ضفات الإلهية وطبيعة اخلالق. ونقراأ اأن 
الكثر من املتطرفني الهندو�س، كانوا ول يزالون، 
يعتقدون ب���ل يوؤمنون ب���اأن غان���دي كان اأقرب اإلى 
الإ�ضام وامل�ضلمني، بل يجزمون اأنه �ضحى مب�ضالح 
ومكت�ضب���ات الهندو����س ل�ضال���ح امل�ضلم���ني.. هذه 
القناع���ة جعل���ت خلية منهم تق���وم بتخطيط وتنفيذ 
عملية اغتياله وت�ضفيته بعد اإعان ا�ضتقال الهند.

يف الوق���ت  نف�ض���ه، فاإنن���ا �ضرنى غان���دي يعلن 
رف�ضه وب�ضدة للنظريات واملمار�ضات ال�ضهيونية، 
كما �ضرنى  موؤ�رشات وا�ضحة على جتنبه، منذ البداية، 
القرتاب من تخوم الفك���ر اليهودي، وعدم حماولته 
الطاع على مبادئ واأ�ض����س الديانة اليهودية، حتى 

وه���و يف زخ���م مرحلة نهم���ه وولعه بدرا�ض���ة خمتلف 
الأديان عندما كان ي�ضعى لتحديد خيارات وم�ضارات 
بحث���ه ع���ن احلقيقة، لذلك، ف���اإن اأي باح���ث لن يجد 
�ضعوب���ة يف اكت�ضاف قدر كبر م���ن نفور غاندي من 
تاأكيد الفكر اليهودي عل���ى متيز اليهود وتفوقهم 
عل���ى �ضائ���ر الب�رش والأم���م، فقد ق���ال: “كان اليهود 
القدم���اء يعتربون اأنف�ضهم، م���ن دون �ضائر النا�س، 
�ضع���ب اهلل املختار، فكان من نتيج���ة ذلك اأن اأُنِزَلت 

باأحفادهم عقوبة غريبة ظاملة”.

مواقف ومبادئ تتحدى الزمن
عن ج���دوى الكتابة عن املهامت���ا غاندي يف هذا 
الوقت بالذات، ي�ضيء املوؤل���ف ال�ضعلة اإجابة اأخرى، 
ف���اإن م���ن بني حم���اور الإجاب���ة اأي�ًض���ا اأن هن���اك فئة 
اأو نخب���ة م���ن الب�رش ل ميوت���ون.. يبقون اأحي���اء.. يظل 
ح�ضوره���م ماثًا اأمامنا دائًما، يرف�ضون اأن يتواروا اأو 
اأن يغيبوا، تبقى مواقفهم ومبادئهم وروؤاهم �ضامدة 
تتحدى الزم���ن، ل ت�ضمر، ول يخف���ت بريقها.. اأنا�س 
َيَظل���ون م�ضدر اأمل واإله���ام، تتجدد احلاج���ة اليهم، 
وي�ضت���د العط����س اإل���ى مناهله���م، وت����رشخ ال�ضمائر 
لتجدي���د الوفاء لهم. غاندي يف مقدمة ذلك النوع من 
الب����رش يف ع�رشنا احلديث، واأ�ضب���ح بالفعل واحًدا من 
اخلالدي���ن، ومن اأب���رز القادة واملفكري���ن، فقد عَزَّز 
قي���م احلرية والعدالة والت�ضامح، وحارب فكر العنف 
والتطرف والإره���اب وال�ضتبداد، وجنح يف ا�ضتخدام 
اأدوات املقاومة ال�ضلمية والاعنف يف حتقيق اأحامه 
واأه���داف اأمت���ه وحترير ب���اده وانتزاعها م���ن براثن 
الأمرباطورية الربيطانية، التي كانت وقتها من بني 

اأ�ضلب واأعتى القوى يف العامل.
كان غان���دي اأبرز مفك���ر واأول قائ���د يف التاريخ 
احلديث قام بف�ضح وتعرية خطورة الإرهاب والعنف 
قب���ل اأن ت�ضبح هاتان الكلمت���ان لقمة �ضائغة وطبًقا 
على موائ���د الوجبات اخلطابية ل�ضا�ضة العامل وقادته 
يف اأيامنا هذه. غاندي رف�س العنف منذ البداية كمبداأ 
واأ�ضلوب وحت���ى كاأداة لتحقيق اأكرث املطالب عدالة 

واإن�ضاًفا.
ول يوج���د من ب���ني قادة الع���امل يف وقته وحتى 
���ا، كما تعر����س غاندي،  الي���وم من تعر����س �ضخ�ضًيّ
ل���اأذى اجل�ضماين والنف�ضي وال�رشب املربح والإهانة 
وظ���ل ملتزًم���ا بالاعنف ومل يحاول اأن ي���رد الأذى اأو 
يدافع عن نف�ضه با�ضتخدام القوة اأو حتى با�ضتخدام 
يدي���ه العاريت���ني، ولي�س هن���اك قائد مثل���ه رف�س 
ب�ض���دة اأن ينزع �ضعبه ل�ضتخدام العنف يف اأي �ضورة 
م���ن �ضوره وهو يكافح �ضد الظلم وال�ضتعباد، ومن 

اأجل احل�ضول على حقوقه امل�رشوعة.

• وزير اخلارجية مت�ضلما ن�ضخة من كتاب “غاندي” من ال�ضعلة	

• جانب من التوقيع على كتاب “غاندي”	

• ال�ضعلة والكاتب عادل املرزوق وكرميته	

• اأحد احل�ضور يحر�س على ت�ضجيل الكاتب اإهداء له يف �ضدر الكتاب	

ال�ضعلة األقى ال�ضوء على مراحل مهمة من حياة “حمرر الهند”:

كتاب “غاندي وق�ضايا العرب 
وامل�ضلمني”... معامل خريطة 

اإن�ضانية لقيم الت�ضامح

ميثل كتاب “غاندي وق�ضايا �لعرب و�مل�ضلمني” �إ�ضافًة مهمة للمكتبة 

�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة ل��و�ح��د م��ن �ل��ق��م��م ع��ل��ى م�����ض��ت��وى �ل���ق���ادة و�مل��ف��ك��ري��ن 

و�مل��ل��ه��م��ني، وه��و �مل��ه��امت��ا غ��ان��دي )حم���رر �ل��ه��ن��د(، ول��ع��ل �ل��زو�ي��ا �لأك��ر 

عمًقا من بني �لكثري من �لكتب �لتي �ضدرت حول �ضخ�ضية و�ضرية حياة 

غاندي، �أن �لكتاب �جلديد تعمق ب�ضكل مذهل يف ��ضتح�ضار قيم �لت�ضامح 

و�لتعاي�ش و�ل�ضالم و�حلرية و�لعد�لة ونبذ �لتطرف و�لعنف و�لإرهاب من 

مو�قف ووقائع و�أحد�ث ح�ضر فيها غاندي، وبقيت حية حتتاجها �لأجيال 

ذ�تها  �لذي تتالقفه موجات موؤملة هي  �ليوم  �ل�ضعوب يف عامل  وحتتاجها 

و�لتطرف  و�لعنف  و�لتفرقة  �لظلم  لها غاندي من  �لتي ت�ضدى  �ملوجات 

و�لعن�ضرية.

بقلم: عادل عي�ضى املرزوق

• �ضمو رئي�س الوزراء 	
لدى ت�ضلمه ن�ضخة من 

كتاب “غاندي”



املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك����ي الأمري خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة، اأهمية 
حترك املجتمع الدويل ب�سكل جماعي من اأجل و�سع 
روؤية �ساملة ملعاجلة التحديات الأمنية وال�سيا�سية 
والقت�سادية، واتخاذ تدابري اأكرث فعالية؛ ل�سمان 
اإر�س����اء ال�س����ام وال�ستق����رار الذي يع����زز من جهود 

التنمية يف العامل خلري ال�سعوب واملجتمعات.
وقال �سم����وه اإن “مملك����ة البحري����ن توؤمن باأن 
ال�س����ام ق����ادر عل����ى فت����ح اآف����اق ل ح����دود لها من 
التع����اون بني الأم����م وال�سع����وب، ونح����ن الآن اأكرث 
عزما وت�سميما على موا�سلة جهودنا حل�سد وتعبئة 

الدعم الدويل لل�سام يف العامل”.
واأ�س����اف �سم����وه اأن “علينا كمجتم����ع دويل اأن 
ناأخ����ذ باأيدي بع�سنا البع�س؛ لتعزي����ز اأجواء ال�سام 
يف العامل والنهو�����س مب�سوؤوليتنا جتاه املجتمعات 
الأك����رث احتياجا لدعم جهود التنمي����ة فيها، واإر�ساء 

�سام م�ستدام تنعم يف ظله جميع �سعوب العامل”.
ج����اء ذل����ك، يف كلم����ة ل�ساحب ال�سم����و امللكي 
رئي�����س الوزراء يف حفل ال�ستقب����ال ال�سنوي ل�سعلة 
ال�س����ام للعام 2018، والذي اأقامته اأم�س )اجلمعة( 
جمعي����ة تعزي����ز ال�س����ام يف حديق����ة ق�����ر �سونربن 
التاريخ����ي يف فيين����ا بجمهورية النم�س����ا ال�سديقة، 
حيث األقى الكلمة نيابة عن �سموه ال�سيخ ح�سام بن 
عي�س����ى اآل خليفة رئي�س جلنة جائزة �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري خليف����ة بن �سلمان اآل خليفة للتنمية 
امل�ستدامة، بح�سور رئي�س����ة جمعية تعزيز بال�سام 
�ساحبة ال�سم����و الأمرباطوري دوقة هريتا مارجريت 
ف����ون هاب�سب����ورج، ونائب رئي�����س اجلمعية �ساحب 
ال�سم����و الأمرباط����وري دوق هاب�سب����ورغ لوثرينج����ن 
وعدد من كب����ار ال�سخ�سيات مبنظمة الأمم املتحدة 
واملدعوي����ن من ممثل����ي جمعي����ات املجتمع املدين 

ورجال ال�سحافة والإعام.
واأك����د �سموه يف كلمته، اأن الحتفالت ال�سنوية 
ل�سعل����ة ال�س����ام هي منا�سب����ات مهم����ة لتعزيز روح 
التعاون ب����ني ال�سع����وب والعمل مع����ا لتعزيز ون�ر 
ثقاف����ة ال�سام، م�سي����دا �سم����وه بالر�سال����ة النبيلة 
الت����ي تنه�س به����ا جمعية تعزيز بال�س����ام؛ من اأجل 
تذك����ري املجتمع ال����دويل مب�سوؤولياته جت����اه اأهمية 
ب�س����ط ال�سام يف ع����امل مازال مي����وج بال�سطرابات 
يف كثريم����ن البق����اع ب�سب����ب ال�راع����ات امل�سلح����ة 

والإرهاب. 
وقال �سم����وه “دعونا نعط����ي امل�ساحة للتطور 
والتنمي����ة، للحف����اظ عل����ى ح�ساراتن����ا وتقاليدن����ا 
وممار�سة �سعائر دياناتنا بحرية ويف اأمن و واأمان”.

واأ�ساف �سموه “اإن ال�س����ام هو اأحد اأ�سماء اهلل 
احل�سنى الت�سع����ة والت�سعني، ونح����ن نحيي بع�سنا 
بع�س����ا بقولنا “ال�سام عليك����م”؛ لذا ا�سمحوا يل اأن 
اأقول اإنن����ا با�سم ال�سام نعترب �سعل����ة ال�سام رمزا 

لل�سام العاملي.
و�سدد �سموه عل����ى حر�س مملكة البحرين على 
م�سارك����ة املجتم����ع الدويل يف كافة جه����وده لتعزيز 
واإر�ساء ال�سام، جمددا �سم����وه دعوته التي اأطلقها 
من خ����ال ر�سالته مبنا�سبة الي����وم العاملي لل�سام 
ال����ذي �س����ادف 21 �سبتم����رب 2018 اإل����ى “تطوي����ر 
نظام عمل جماعي دويل وو�سع اآليات اأكرث فاعلية؛ 
لإنهاء النزاع����ات التي ا�ستنزف����ت اإمكانات العديد 
من الدول وال�سعوب وحتقيق �سام �سامل ومقبول 

للجميع يف كافة مناطق العامل”.
ال����دويل  اأن الحتف����ال بالي����وم  واأك����د �سم����وه 
لل�سام، وكذلك الحتفالت ال�سنوية ل�سعلة ال�سام 

وغريه����ا من الفعالي����ات امل�سابهة، ه����ي منا�سبات 
مهمة لتذكري املجتمع الدويل باأن ال�سام م�سوؤولية 
م�سرتكة؛ لأن التحديات والأخطار توؤثر على اجلميع، 
م�س����ريا �سموه اإل����ى اأهمية مثل ه����ذه الفعاليات يف 

ح�سد اجلهود؛ من اأجل تعزيز ال�سام يف العامل.
وا�ستذك����ر �سموه ديباجة امليث����اق التاأ�سي�سي 
ملنظم����ة اليون�سكو التي تق����رر اأنه “مبا اأن احلروب 
تتول����د يف عقول الب�ر، ففي عقولهم يجب اأن تبنى 
دفاع����ات ال�س����ام” و”اإن ال�س����ام لي�س ه����و غياب 
احل����روب، بل هو ف�سيل����ة يف النف�س، وحالة ذهنية، 

و�سلوك من اأجل اخلري، وثقة وعدالة”.
و�س����دد �سموه عل����ى اأن مملك����ة البحرين تويل 
اهتمام����ا خا�س����ا بق�ساي����ا الأمن وال�س����ام والتنمية 
امل�ستدام����ة، جت�سي����دا مل����ا عرفت به ع����رب التاريخ 
من تن����وع وانفت����اح ح�ساري وثق����ايف، وحر�س على 
مد ج�س����ور التعاون والتاقي م����ع خمتلف ال�سعوب 
واحل�س����ارات وبن����اء عاق����ات ودية م����ع كافة دول 

العامل. 
ت�س����كاين  ار�سيدوق����ة  اأك����دت  جانبه����ا،  م����ن 
النم�ساوي����ة، رئي�����س جمعية تعزيز ال�س����ام �ساحبة 
ال�سم����و الأمرباطوري الر�سيدوق����ة هريتا مارجريت 
فون هابزبرغ اأن فعالية �سعلة ال�سام للعام 2018 
ت�سل����ط ال�سوء عل����ى جهود �ساح����ب ال�سمو امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة يف جمال ال�سام؛ 
تقدي����را لدور ومبادرات �سم����وه التي تخدم اجلهود 

الدولية لإر�ساء ال�سام وال�ستقرار.
وقال����ت اإن احتفالي����ة هذا الع����ام حتمل و�سف 
“قائد �سعلة ال�سام الأممي”؛ تقديرا لدور �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة يف 
جمال ال�سام وما يقوم به �سموه من مبادرات تخدم 

هذا ال�ساأن دولياً.
وع����ربت ع����ن خال�����س العت����زاز والتقدي����ر مبا 
يولي����ه �سموه من اهتمام بق�ساي����ا ال�سام والتنمية 
يف الع����امل، موؤكدة اأن العامل ينظ����ر باإعجاب واحرتام 
كبريين اإلى ال�سخ�سيات الرفيعة من اأمثال �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليفة، 
والذي �ساهم يف تر�سيخ اأ�س�س النه�سة والتقدم يف 
مملكة البحرين، وعززت مبادراته اخلرية يف جمالت 
ال�س����ام والتنمية م����ن اإدراك امل�سوؤولية امل�سرتكة 
للقي����ادات وال�سع����وب م����ن اأجل عامل يعم����ه ال�سام 

وال�ستقرار.
واعرب����ت الر�سدوق����ة هريت����ا مارجري����ت ع����ن 
اإعجابه����ا بالزيارة الت����ي قام بها وف����د جائزة نوبل 
لل�س����ام ململكة البحرين ال�سه����ر املا�سي ولقاءاته 
ب�ساح����ب ال�سمو امللك����ي رئي�س ال����وزراء وما تخلل 
م����ن نتائ����ج بع����د انعق����اد منت����دى روؤى البحرين يف 
نيوي����ورك على هام�����س اجتماعات اجلمعي����ة العامة 

لاأمم املتحدة.
واأك����دت اأن كل ه����ذا الن�ش����اط يعك�����س للعامل 
التقدي����ر ال����دويل الذي يحظ����ى به �ساح����ب ال�سمو 
امللكي رئي�����س الوزراء؛ نظرا للجه����ود واملبادرات 
الت����ي يقدمه����ا �سموه لن�����ر ثقافة ال�س����ام وتعزيز 

ال�سلم والتعاي�س بني ال�سعوب.
ال�سم����و  �ساح����ب  اأع����رب  اآخ����ر،  جان����ب  م����ن 
الأمرباط����وري دوق هاب�سب����ورغ لوث����ر ينج����ن ع����ن 
تقدي����ره للدور ال����ذي تلعبة جائزة �ساح����ب ال�سمو 
امللكي الأمري خليف����ة بن �سلمان ال خليفة للتنمية 
امل�ستدامة يف دع����م الن�سط����ة املجتمعية واجلهود 
ال�سخ�سي����ة التي حتق����ق اأهداف التنمي����ة، مهنئا يف 
الوقت ذات����ه  الأمني العام ال�ساب����ق لاأمم املتحدة 
بان كي مون؛ لختياره لنيل اجلائزة، كما عرب هوجن 
تاو ت�س����ي رئي�س الحتاد العامل����ي لل�سام واملحبة 
ع����ن تهانيه لب����ان كي م����ون لختياره لني����ل جائزة 
�ساحب ال�سمو امللك����ي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليفة للتنمي����ة امل�ستدامة، موؤكدا ان الختيار كان 
موفقا ل�سخ�سي����ة تبواأت عدة منا�سب و�ساهمت يف 
ن�����ر ال�سام ودع����م جهود التنمي����ة خا�سة يف الدول 

الأقل منوا.
وكان احلف����ل قد �سهد التوقي����ع على اتفاقية 
للتع����اون بني جلن����ة جائزة �ساح����ب ال�سمو امللكي 

اآل خليف����ة للتنمي����ة  ب����ن �سلم����ان  الأم����ري خليف����ة 
امل�ستدام����ة وجمعية تعزيز ال�س����ام؛ من اأجل تبادل 
املعرفة واأف�سل املمار�سات يف جمالت اخت�سا�س 
كل منهما، مبا ي�سه����م يف حتقيق اأهداف كل منهما 
ل�سال����ح تعزي����ز رفاه وخ����ري الب�رية، حي����ث تكر�س 
جائ����زة �ساح����ب ال�سم����و امللك����ي الأم����ري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة للتنمية امل�ستدامة لتعزيز ال�سام 
والأمن من خال تنفيذ اأه����داف التنمية امل�ستدامة 
والنهو�����س بج����ودة حي����اة الب�����ر بغ�����س النظر عن 
اجلن�����س والعم����ر والع����رق والعقيدة؛ فيم����ا تكر�س 
جمعية تعزيز ال�شالم جهودها للنهو�س بجد ون�شاط 
مببادرات ال�سام والإن�سانية حيثما واأينما كان ذلك 
ممكنا من خال رعاية ثقافة ال�سام وتر�سيخ �سعلة 
ال�س����ام يف جميع اأنحاء الع����امل ومن خال منح جائزة 

�سعلة ال�سام.
ووقع التفاقي����ة كل من مع����ايل ال�سيخ ح�سام 
ب����ن عي�س����ى اآل خليف����ة رئي�����س جلنة جائ����زة خليفة 
بن �سلم����ان للتنمي����ة امل�ستدامة، و�ساحب����ة ال�سمو 
الأمرباط����وري الر�سيدوق����ة هريت����ا مارجريت فون 
هابزب����رغ، ار�سيدوق����ة ت�س����كاين النم�ساوية، رئي�س 

جمعية تعزيز ال�سام.
ومبوجب التفاقية اتف����ق الطرفان على اأنهما 
�ري����كان للتع����اون يف جم����الت البت����كار املع����ريف، 
والدع����وة اإلى امل�سلحة العام����ة للب�رية، وتقا�سموا 

ن�ر املعرفة لأطراف اأخرى مهتمة.
وبه����ذه املنا�سبة، اأكد ال�سيخ ح�سام بن عي�سى 
اآل خليف����ة، اأن التفاقي����ة تاأت����ي يف اإطار م����ا يوليه 
�ساح����ب ال�سمو امللكي رئي�س ال����وزراء، من اهتمام 
بق�سايا ال�سام وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، 
وانطاقا من اإميان �سموه باأهمية التعاون وال�راكة 
بني كافة الأطراف املعنية لتعزيز اأجواء ال�ستقرار 
وال�س����ام التي تكف����ل النهو�س بعملي����ات التنمية 

ل�سالح م�ستقبل الب�رية.
واأ�س����اد ال�سي����خ ح�سام ب����ن عي�س����ى اآل خليفة 
بجه����ود جمعي����ة تعزيز ال�س����ام يف تر�سي����خ ثقافة 
ال�س����ام من خ����ال قدرته����ا الفاعلة يف بن����اء روابط 
قوية للتعاون والتوا�سل بني احلكومات واملجتمع 
امل����دين وكاف����ة املنظم����ات الدولية، لإث����راء ثقافة 

ال�سام ون�رها بني ال�سعوب. 
من جانبها، اأعربت �ساحبة ال�سمو الأمرباطوري 
هابزب����رغ،  ف����ون  مارجري����ت  هريت����ا  الر�سيدوق����ة 
ار�سيدوق����ة ت�س����كاين النم�ساوي����ة، رئي�����س جمعية 
تعزيز ال�س����ام، عن ترحيبها بتوقيع اتفاق التعاون 
م����ع جلنة جائزة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 
ب����ن �سلمان للتنمية امل�ستدام����ة، م�سيدة مبا حتتله 
اجلائزة من مكانة عاملية مرموقة؛ تقديرا للم�ساعي 
الدولية التي يقودها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة ب����ن �سلم����ان اآل خليف����ة، مل�سان����دة اجلهود 
الرامي����ة اإلى حتقي����ق اأه����داف التنمي����ة امل�ستدامة 
بو�سفه����ا اأه����داف عاملي����ة ت�سته����دف خ����ري ومناء 

ال�سعوب يف كافة بقاع العامل.
بعدها مت تب����ادل دروع التقدير والتكرمي بني 
جمعية تعزي����ز ال�سام وجلنة جائ����زة �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري خليف����ة بن �سلمان اآل خليفة للتنمية 

امل�ستدامة.
كم����ا �سهد احلف����ل عر�س فيلم يوث����ق م�سرية 
رئي�����س ال����وزراء �ساحب ال�سم����و الأم����ري خليفة بن 
�سلم����ان اآل خليفة، يف جم����ال التنمية ودعم ال�سام. 
كم����ا تخلل احلف����ل عددا م����ن العرو�����س الفنية من 

خمتلف الدول امل�ساركة.
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الدعوة لتحرك جماعي من اأجل ��شع ر�ؤية �شاملة ملعاجلة التحديات
يف كلمة �سمو رئي�س الوزراء باحتفالية “�سعلة ال�سام” بالنم�سا

• • توقيع اتفاقية تعاون بني جلنة اجلائزة واجلمعية	 اإ�سادة دولية باختيار بان كي مون لنيل اجلائزة	

�سمو الأمري خليفة بن 
�سلمان قائد �سعلة 

ال�سام الأممي

مبادرات �سموه تخدم 
اجلهود الدولية لإر�ساء 

ال�سام وال�ستقرار

العامل ينظر باإعجاب 
واحرتام كبريين اإلى 

الأمري خليفة بن �سلمان 

جمعية تعزيز ال�سام: 

البحرين توؤمن باأن ال�سام قادر على فتح اآفاق ل حدود لها من التعاون بني الأمم وال�سعوب
اململكة حري�سة على م�ساركة املجتمع الدويل يف كل جهوده لتعزيز واإر�ساء ال�سام
لنعطي امل�ساحة للتطور والتنمية حفاظا على ح�ساراتنا وممار�سة �سعائر دياناتنا بحرية
علينا اأن ناأخذ باأيدي بع�سنا لإر�ساء �سام م�ستدام تنعم يف ظله جميع �سعوب العامل
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عطاء ووفاء لأهل العطاء

اإن����ه ل�����رف كب����ر اأن مت تكرمينا من جانب حماف����ظ اجلنوبية والرئي�س الفخ����ري جلمعية البحرين 
لرعاي����ة الوالدين �سم����و ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليف����ة، وياأتي هذا التكرمي �سمن �سياق 

االحتفال بجائزة �سموه للعمل اخلري ووفاًء باأهل العطاء للعام 2018.
فق����د كان يوم����ا جميال ومفعما بالفرح واحل����ب، فقد قام هذا التكرمي بت�سلي����ط ال�سوء على اأهم 
من����اذج العمل اخلري واأبرزها، وهذا بحد ذاته يعترب حافزا جلميع االأفراد واجلمعيات للقيام باالأعمال 

اخلرية واال�ستمرار بها وتطويرها على م�ستويات عدة.
اإن ه����ذا التك����رمي وهذه اجلائزة ياأتيان من حر�����س اأمر االإن�سانية والقل����ب الكبر رئي�س الوزراء 
�سم����و ال�سيخ خليفة بن �سلمان اآل خليفة املوقر الذي لطاملا اأكد على ن�ر عمل اخلر بني املجتمعات 
وحتفيز وتكرمي القائمني باأعمال اخلر ون�ر ثقافتها بني اأفراد املجتمع، ومن مثله اأهالً للوفاء باأهل 
العط����اء والوفاء؟! ف�سموه اأف�سل قدوة للعمل اخل����ري واالإن�ساين، ومثله اأجناله واأحفاده حفظهم اهلل، 

فهم يكملون م�سرته اخلرية.
اإن ه����ذا التكرمي ق����د زرع فينا حب عمل اخلر، وقام بتنمية قيم عديدة يف نفو�سنا منها التكافل 

املجتمعي، والذي هو يعد من اأهم العوامل االأ�سا�سية لبناء جمتمع متطور ومت�سامن..
وبه����ذه املنا�سبة، اأقدم ال�سكر اجلزيل لرئي�س جمل�����س االإدارة اأحمد البناء وجلميع القائمني على 
تنظي����م هذا احلفل الكبر. و�سكرا �سمو ال�سيخ خليفة ب����ن علي اآل خليفة على هذا الوفاء الأهل الوفاء 
والعط����اء وعلى ه����ذا التكرمي، اإن كرمكم بتكرمينا ه����ذا له اأ�سد االأثر يف نفو�سن����ا، فكلي فخر واعتزاز 
بعظيم امتنانكم لنا واأنتم بالفعل خر خلف خلر �سلف. وال�سكر الكبر ل�سمو ال�سيخ خليفة بن �سلمان 
اآل خليف����ة ال����ذي كان له ف�سل علينا به����ذا التكرمي ل�سالمة توجيهاته الر�سي����دة وحكمته، فهو الوالد 

و�ساحب االإن�سانية وينبوع العطاء الذي �سقى به جميع من حوله.

حنان بنت سيف بن عربي

تر�سيح 3 م�ساريع رو�سية للفوز بجائزة نا�رص للإبداع

تعزيز العلقات مع �سوي�رصا يف الطاقة املتجددة

“جيبك” تن�سم اإلى “فريق البحرين”

املنامة - بنا: ا�ستقبل وزير �سوؤون ال�سباب 
والريا�سة ه�سام اجلودر �سفر جمهورية رو�سيا 
االحتادية ال�سديقة لدى مملكة البحرين فاغيف 
غارايي����ف، مبنا�سب����ة انتهاء فرتة عمل����ه �سفرا 
لب����الده ل����دى مملك����ة البحرين.وا�س����اد اجل����ودر 
مب�سارك����ة وف����د ال�سباب الرو�س����ي يف املهرجان 

ال�سباب����ي العامل����ي لتحقي����ق اه����داف التنمي����ة 
امل�ستدام����ة والت����ي �ستنظم����ه مملك����ة البحرين 
برعاي����ة عاه����ل الب����الد حي����ث �سيتك����ون الوفد 
ال�سبابي الرو�سي من 28 �ساب و�سابة باال�سافة 
ال����ى تر�سي����ح 3 م�ساريع �سبابي����ة رو�سية للفوز 

بجائزة نا�ر بن حمد العاملية لالبداع ال�سبابي.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل وزي���ر �سوؤون 
الكهرب���اء وامل���اء مبكتب���ه القن�س���ل الع���ام 
ال�سوي����ري ل���دى مملك���ة البحري���ن هم���ربت 
بومي���ي.  وا�ستعر�س مرزا م���ع القن�سل 
اأبرز امل�ساريع يف قطاع الطاقة املتجددة 

واإم���كان م�ساركة ال�ركات ال�سوي�رية يف 
امل�ساريع.من جانبه اأكد القن�سل ال�سوي�ري 
ا�ستع���داد بالده لتعزيز التع���اون القائم بني 
البلدي���ن يف جم���االت الطاق���ة املتجددة ومبا 

يخدم كافة امل�سالح والتطلعات.

�س���رتة - �رك���ة جيبك: عرب �س���ورة جماعية 
�سمت كل اأفراد العاملني ب�ركة اخلليج ل�سناعة 
البرتوكيماويات، اأكدت ال�ركة ال�سناعية الرائدة 
يف جم���ال ت�سني���ع االأ�سم���دة والبرتوكيماويات، 
وقوفها الثابت خلف احلكومة يف �سعيها الدوؤوب 
لتاأمني م�ستقب���ٍل م�رق ململكة البحرين و�سعبها 

الك���رمي.وكان العاملون بال�ركة ق���د تفاعلوا مع 
دعوة �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد، واإ�سارته 
اإلى اأن جميع العاملني يف قطاعات الدولة، العامة 
منه���ا واخلا�سة، ه���م �سمن “#فري���ق البحرين” 
وجن���ود يف خدمته، يعملون بكل جد لتحقيق روؤى 

وتطلعات القيادة.

نتطلع اإلى م�ساركة فاعلة يف موؤمتر الإ�سكان العربي

وزير املالية ي�سيد بجهود “الآ�سيوي لل�ستثمار”

تطوير املرافئ وتلبية احتياجات ال�سيادين

ت�ست�سيفه املنامة 11 دي�سمرب برعاية ملكية... احلمر:

بعد ان�سمام البحرين ر�سميا اإلى البنك

يف اجتماع بني وكيل الزراعة وحمافظ العا�سمة

املنام���ة - بنا: تراأ�س وزير االإ�س���كان با�سم احلمر 
اأعمال االجتماع ال� 83 للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء 
االإ�س���كان والتعم���ر الع���رب الذي عقد يف مق���ر جامعة 
الدول العربي���ة بالقاهرة، حيث ترتاأ�س مملكة البحرين 
املكتب التنفي���ذي للدورة احلالي���ة.ويف االجتماع، اأكد 
وزي���ر االإ�سكان اأن “ا�ست�سافة مملك���ة البحرين ملوؤمتر 
االإ�س���كان العرب���ي اخلام�س خالل الف���رتة من 11 وحتى 
12 دي�سم���رب املقب���ل برعاي���ة عاه���ل الب���الد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة تعد فر�سة 
مواتية اأم���ام وزراء االإ�سكان والتعم���ر بالدول العربية 
لتبادل اخلربات والتجارب حول ال�سيا�سات االإ�سكانية، 
تل���ك  ت�سهده���ا  الت���ي  التح���والت  ظ���ل  يف  وال�سيم���ا 
ال�سيا�سات يف االآونة االأخ���رة، واملتغرات والتحديات 
الت���ي تطراأ على ملف ال�سك���ن االجتماعي يف جميع دول 

العامل”.
واأك���د الوزير ثقت���ه يف اأن اإع���الن املنامة �سي�سهد 
تو�سيات متثل مبادئ عامة ل�سيا�سات اإ�سكانية عربية 

جديدة، ته���دف يف املقام االأول اإل���ى حلحلة التحديات 
الع�رية التي تواجه ه���ذا القطاع الهام، و�رعة تقدمي 
اخلدم���ات االإ�سكانية للمواطنني وا�ستدامتها. يذكر اأن 

االجتماع الدوري ال� 35 لوزراء االإ�سكان والتعمر العرب 
�سيعقد يف مملكة البحرين يف 13 دي�سمرب املقبل، بعد 

انتهاء اأعمال موؤمتر االإ�سكان العربي اخلام�س.

املنامة - وزارة املالية: اجتمع وزير املالية ال�سيخ 
اأحمد بن حممد اآل خليفة مع نائب رئي�س البنك االأ�سيوي 
لال�ستثم����ار يف البني����ة التحتي����ة داين األك�سن����در، وذلك 
عل����ى هام�س م�ساركته يف االجتماع����ات ال�سنوية ملجل�س 
حمافظي البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل يف جزيرة 

بايل بجمهورية اإندوني�سيا. 
وقد ن����وه الوزي����ر خالل االجتم����اع بال����دور احليوي 
للبنك يف توفر التمويل املي�ر مل�ساريع البنية التحتية 
يف الدول االأع�ساء وامل�ساهمة يف اال�ستثمارات االآ�سيوية 
امل�سرتكة، وبحث �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك يف هذا 
املجال، كما اأعرب عن �سعادته الن�سمام مملكة البحرين 
اإل����ى البنك ب�سفة ر�سمية يف الراب����ع والع�رين من �سهر 
اأغ�سط�����س املا�س����ي بعد ا�ستيف����اء املتطلب����ات الالزمة 

للع�سوية.
ح�ر االجتماع �سفر مملكة البحرين لدى اندوني�سيا 

حممد �سيخو وعدد من امل�سوؤولني بوزارة املالية. 
هذا وجت���در االإ�سارة اإلى اأن ع���دد الدول االأع�ساء 
يف البن���ك االآ�سي���وي لال�ستثمار يف البني���ة التحتية قد 

و�س���ل اإل���ى 87 دول���ة، حيث ياأت���ي يف مقدم���ة مهامه 
االأ�سا�سي���ة دعم التنمية االقت�سادي���ة والبنية التحتية 
يف اآ�سيا، وت�سجيع التجارة البينية بني الدول االأع�ساء، 
وتعزيز التعاون االإقليمي ملواجهة التحديات التنموية 

واالأزم���ات املالي���ة، وتعزي���ز التع���اون االآ�سي���وي م���ع 
املنظمات الدولية الثنائية واملتعددة االأطراف، ودعم 
املواق���ف االآ�سيوي���ة يف خمتلف املنظم���ات واملحافل 

الدولية.

املنامة – وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: ا�ستقبل وكي���ل الزراعة 
وال���روة البحري���ة ب���وزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ال�سيخ حممد 
ب���ن اأحم���د اآل خليفة، حماف���ظ العا�سمة ال�سيخ 
ه�سام بن عبدالرحمن اآل خليفة، وذلك يف مكتبه 
بالبدي���ع.ويف اللقاء، اأكد ال�سيخ حمم���د بن اأحمد اأن 
حمافظ���ة العا�سمة له���ا دور رائ���د يف متابعة وتلبية 
احتياج���ات املواطن���ني، والبنية التحتي���ة واخلدمات 

باملحافظة.
واأو�س���ح اأن اهتمام حمافظ العا�سمة بالنهو�س 
بالقط���اع الزراع���ي وال�سمك���ي م���ن خ���الل التع���اون 
ي���رتك ب�سم���ة وا�سح���ة يف رف���د ه���ذا  امل�س���رتك، 
القط���اع احلي���وي، وهو ما يدع���م توجه���ات القيادة 
احلكيم���ة وروؤية 2030 يف جعل ه���ذا القطاع كمحرك 

ا�سرتاتيجي لالأمن الغذائي يف مملكة البحرين.
كم���ا ناق����س الطرف���ان �سب���ل تعزي���ز التع���اون 

امل�س���رتك الأج���ل تطوي���ر مراف���ئ ال�سي���د البح���ري 
مبحافظة العا�سمة، وتلبية احتياجات ال�سيادين، مبا 
ي�سم���ن ا�ستمرارية املهنة واحلف���اظ عليها وتذليل 

اأي���ة معوقات تواجه العامل���ني فيها، وذلك من خالل 
خط���ة متكاملة ت�سم���ن االرتقاء مب�ست���وى اخلدمات 

املتوافرة يف تلك املرافئ مبا يدعم قطاع ال�سيد.

• وزير االإ�سكان ي�سارك يف االجتماع	

• وزير املالية يجتمع مع نائب رئي�س البنك االآ�سيوي 	

• وكيل �سوؤون الزراعة يف اجتماع مع حمافظ العا�سمة	

تبادل اخلربات يف الدعوة والإر�ساد مع م�رص
االرتقاء بالفكر االإ�سالمي ليكون فكرا ح�ساريا اأ�سيال... “العدل”:

املنام���ة - وزارة الع���دل وال�س���وؤون االإ�سالمي���ة 
واالأوق���اف: ق���ال وكيل ال�س���وؤون االإ�سالمي���ة بوزارة 
العدل وال�س���وؤون االإ�سالمية واالأوقاف فريد املفتاح 
اإن ال���وزارة حتر�س �سنويا عل���ى ا�ست�سافة عدد من 
العلم���اء والقراء من جمهورية م�ر العربية للم�ساركة 
يف برنامج الوعظ واالإر�ساد والتوعية الدينية، وبرامج 

وم�ساريع القراآن.
 وياأت���ي ذل���ك يف اإط���ار تفعي���ل اتفاق���ات 
التع���اون امل�سرتك بني الوزارة واالأزهر ال�ريف 
واإدارة االأوقاف امل�رية؛ من اأجل تعزيز التعاون 
وتب���ادل اخلربات يف جم���ال الدع���وة واالإر�ساد.

جاء ذلك ل���دى ا�ستقباله م�ست�س���ار الرئي�س امل�ري 
ووكي���ل جلنة ال�سوؤون الدينية مبجل�س النواب اأ�سامة 

•االأزهري. وكيل ال�سوؤون االإ�سالمية م�ستقبال اأ�سامة االأزهري	
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املنامة - املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق 
الإن�س���ان: اأ�س���ادت املوؤ�س�س���ة الوطني���ة 
حلقوق الإن�سان بفوز مملكة البحرين للمرة 
الثالثة بع�سوية جمل�س حقوق الإن�سان يف 
النتخاب���ات التي اأجرته���ا اجلمعية العامة 
التابعة للأمم املتحدة يف نيويورك، والذي 
جاء بف�سل �سيا�سة القيادة احلكيمة التي 
اآمنت باحرتام حق���وق الإن�سان وحمايتها، 
للإ�سلح���ات  الطري���ق  اأ�س�س���ت  والت���ي 
الت���ي قادها عاهل الب���لد �ساحب اجلللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة يف 
خمتل���ف املجالت من خ���لل ميثاق العمل 
الوطني ود�ستور مملك���ة البحرين اللذين 
يعت���ران امل�سدر الأول حلق���وق الإن�سان 
يف اململك���ة. وراأت املوؤ�س�سة الوطنية اأن 
فوز مملكة البحرين به���ذه الع�سوية يعد 
م�سوؤولي���ة كبرية تقع عل���ى عاتق اجلميع 
يف اململك���ة، واأن ان�سمامها بجانب الدول 
املتقدم���ة يف املج���ال احلقوق���ي يعت���ر 
اعرتافا دولي���ا بالإ�سلح���ات الد�ستورية 
واملوؤ�س�سي���ة الت���ي قام���ت به���ا القيادة 
ال�سيا�سي���ة، وتعك�س ال�س���ورة احلقيقية 
ملكان���ة اململكة يف �س���ون حقوق الإن�سان 

وكرامته. 
واأكدت املوؤ�س�سة الوطنية - من خلل 
موقعها احلقوق���ي والرقابي - اأن مملكة 
البحرين عملت ب�سكل جاد ومتوا�سل على 
تعزي���ز مبادئ حق���وق الإن�س���ان وحمايتها 
طبق���ا للمواثيق الدولية، وعززت التعاون 
مع كل اجلهود الدولية املبذولة يف �سياق 

الرتقاء بالو�سع احلقوقي.
واأك���دت املوؤ�س�سة تطلعها اإلى مزيد 
من التعاون وال�رشاكة مع الهيئات التابعة 
املجتم���ع  وموؤ�س�س���ات  املتح���دة،  للأم���م 
امل���دين، وتوؤك���د اأن اأية ملحظ���ات تاأتي 
م���ن قب���ل اجلمعي���ات احلقوقي���ة - �سواء 
كان���ت حملي���ة اأو دولي���ة - حم���ل ترحيب 
مت���ى ما كانت يف م�سلح���ة تطوير الو�سع 
احلقوق���ي للمملك���ة، موؤك���دة بانها تعمل 
- مب���ا لديها من ولي���ة وا�سعة اأكد عليها 
قان���ون اإن�سائها وفقا ملب���ادئ باري�س - 
على متابعة م���دى اللت���زام بالتفاقيات 
واملعاهدات الدولية التي �سدقت عليها 
مملكة البحرين يف جم���ال حقوق الإن�سان؛ 
ل�سم���ان نفاذه���ا واحرتامها م���ن اجلميع 
للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإن�سان.

املنامة - بنا: اأكدت مفو�سية حقوق 
ال�سجن���اء واملحتجزين يف بيان لها اأن فوز 
مملك���ة البحري���ن بع�سوي���ة جمل�س حقوق 
الإن�سان التابع للأمم املتحدة لفرتة ثالثة 
بع���د الت�سويت الذي جرى اأم�س باجلمعية 
العام���ة للأم���م املتح���دة بنيوي���ورك، هي 
خط���وة م�ستحق���ة تعك�س م���دى الهتمام 
ال���ذي حتظى ب���ه ق�سايا حق���وق الإن�سان 
داخل اململكة عل���ى الأ�سعدة كافة، ومبا 
ين�سج���م م���ع برام���ج التنمي���ة امل�ستدامة، 
وتعك�س اأي�س���ا التقدير الدويل امل�سهود 
ال���ذي حتظ���ى ب���ه البحري���ن يف املحاف���ل 

الدولية. 
واأكدت املفو�سي���ة اأي�سا اأن “جهود 
مملك���ة البحرين يف ال�س���اأن احلقوقي هي 
جه���ود متميزة، وتغطي جم���الت واأن�سطة 
اإن�سانية كثرية، ومنها الأن�سطة التي تقوم 
به���ا املفو�سي���ة لتعزي���ز اح���رتام مبادئ 
حق���وق الإن�س���ان يف جم���الت تخ�س�سها، 
والتي تعد الأولى من نوعها يف املنطقة”.

باجلهود  اأ�س���ادت املفو�سي���ة  كم���ا 
املبذولة من الوزارات واملوؤ�س�سات كافة 
التي ر�سخ���ت للمفهوم ال�سام���ل لق�سايا 
حق���وق الإن�س���ان باعتباره���ا م���ن اأهداف 

التنمية الب�رشية.

املنام���ة - بن���ا: رفع رئي����س جمل�س 
اآي���ات  اأ�سم���ى  ال�سال���ح  عل���ي  ال�س���ورى 
التهاين والتري���كات اإلى املقام ال�سامي 
لعاه���ل البلد �ساح���ب اجلللة امللك حمد 
بن عي�س���ى اآل خليفة، واإلى رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأم���ري خليفة بن 
�سلمان اآل خليف���ة، واإلى ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأمري 
�سلم���ان بن حمد اآل خليف���ة؛ مبنا�سبة فوز 
مملك���ة البحري���ن بع�سوي���ة جمل�س حقوق 
الإن�سان التاب���ع للأمم املتحدة للفرتة من 

.2021 - 2019
واأكد رئي�س جمل�س ال�سورى اأن ح�سد 
مملكة البحرين 165 �سوًتا من اأ�سل 192 
يف الت�سوي���ت الذي ج���رى اأم�س )اجلمعة( 
باجلمعي���ة العامة للأمم املتح���دة مبدينة 
نيويورك، جاء بف�س���ل ما قطعته اململكة 
م���ن اأ�ص���واط كبرية عل���ى �صعي���د حماية 
حقوق الإن�سان، و�سون كرامة املواطنني 
واملقيم���ني، يف ظ���ل الأط���ر الد�ستوري���ة 
اململك���ة،  و�سعته���ا  الت���ي  والقانوني���ة 
الدولي���ة  واملعاه���دات  والتفاق���ات 
املتعلقة مبج���ال حقوق الإن�س���ان، والتي 
كان���ت البحرين �سّباق���ة يف التوقيع عليها 

والن�سمام اإليها.
كما اأكد ال�سالح اأن الفوز يعد اإجناًزا 
حقوقًي���ا جدي���ًدا ي�ساف ل�سج���ل اإجنازات 
اململك���ة، وم���ا حققت���ه م���ن تق���دم كبري 
وم�ستويات عالية يف جمال حقوق الإن�سان، 
بف�س���ل الدع���م والهتم���ام الكب���ري بهذا 
امللف من ل���دن القيادة احلكيمة، واإدراك 
خمتلف اجله���ات واملوؤ�س�سات يف اململكة 
باأن حقوق الإن�س���ان هي الركيزة الأ�سا�س 
ل���كل عملي���ات التنمية والتق���دم، م�سريا 
اإل���ى اأن حتقيق ه���ذه الن�سب���ة العالية من 
الأ�سوات، يعزز م�سرية التنمية والنه�سة 
ال�ساملة، التي يقودها بكل حكمة واقتدار 
جلل���ة املل���ك، ويدع���م مب���ادرات جللته 
الرائدة يف جم���ال حقوق الإن�س���ان، ومنها 

اإن�ساء املحكمة العربية حلقوق الإن�سان.

املنام���ة - بنا: رفعت الأمانة العامة 
للتظلمات اأ�سم���ى التهاين والتريكات 
لعاهل البلد �ساحب اجلللة امللك حمد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، ورئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة، وويل العه���د نائب 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س 
جمل�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ري �سلم���ان ب���ن حم���د اآل خليف���ة؛ 
مبنا�سبة فوز مملك���ة البحرين بع�سوية 
جمل����س حق���وق الإن�س���ان التاب���ع للأمم 
املتح���دة للم���رة الثالثة بع���د ح�سولها 
عل���ى 165 �سوًت���ا يف الت�سوي���ت الذي 
ج���رى اأم����س باجلمعي���ة العام���ة للأم���م 

املتحدة مبدينة نيويورك.
واأك���دت الأمانة العام���ة للتظلمات 
اأن الفوز يعك����س التقدير الدويل الذي 
حتظى ب���ه مملكة البحري���ن على �سعيد 
اح���رتام  بتعزي���ز  امل�ستم���ر  اهتمامه���ا 
مب���ادئ حق���وق الإن�سان، ه���ذا الهتمام 
ال���ذي متث���ل يف العديد م���ن الت�رشيعات 
و الإج���راءات التنفيذي���ة واملوؤ�س�ساتية 
ومنها اإن�ساء الهيئات والأجهزة الوطنية 

املعنية بق�سايا حقوق الإن�سان.
العام���ة  الأمان���ة  اأ�س���ادت  كم���ا 
اخلارجي���ة  وزارة  بجه���ود  للتظلم���ات 
والوزارات واملوؤ�س�س���ات التي �ساهمت 
يف حتقي���ق الإجناز امله���م، الذي يعتر 
�سهادة دولي���ة وا�سحة على مدى تقدم 
حق���وق  جم���الت  يف  البحري���ن  مملك���ة 

الإن�سان كافة.

“احلقوق”: الع�سوية 
م�سوؤولية كبرية

مفو�سية ال�سجناء: 
خطوة م�ستحقة

رئي�س “ال�سورى”: 
اإجناز دميقراطي

“التظلمات”: تقدير 
دويل للبحرين

الفوز تتويج ل�سيا�سات جاللة امللك احلكيمة يف تر�سيخ احلقوق

حجم الت�سويت يعك�س التقدير الدويل للمملكة

رف���ع  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
وزير اخلارجية ال�سيخ خالد بن اأحمد بن 
حمم���د اآل خليف���ة اأ�سمى اآي���ات التهاين 
والتري���كات اإلى عاه���ل البلد �ساحب 
اجلللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
ورئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة، 
وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري �سلم���ان بن حمد 
اآل خليفة؛ مبنا�سبة فوز مملكة البحرين 
بع�سوية جمل�س حق���وق الإن�سان التابع 
للأم���م املتح���دة للف���رتة م���ن 2019 - 
2021 بعد احل�س���ول على 165 �سوًتا 
يف الت�سويت الذي جرى اأم�س باجلمعية 
العامة للأمم املتحدة مبدينة نيويورك.

واأكد وزير اخلارجية اأن الفوز اإمنا ياأتي 
تتويًج���ا لل�سيا�س���ات احلكيم���ة لعاهل 
الب���لد يف تر�سي���خ احلق���وق واحلريات، 

ويعك�س اإدراك مملك���ة البحرين لأهمية 
التنمي���ة  الإن�س���ان يف حتقي���ق  حق���وق 
امل�ستدام���ة، وجهوده���ا احلثيث���ة على 
ال�سعيدي���ن الإقليمي والدويل ونهجها 
الثاب���ت يف التع���اون مع الأم���م املتحدة 
وخمتل���ف اأجهزته���ا؛ من اأج���ل مواجهة 
التحدي���ات كاف���ة التي تواج���ه املجتمع 
اأك���ر  مل�ستقب���ل  والتو�س���ل  ال���دويل 

ازدهاًرا جلميع دول و�سعوب العامل.
ونوه وزير اخلارجية بالثقة املقدرة 
الت���ي منحه���ا املجتمع ال���دويل ململكة 
البحرين؛ لتك���ون ع�سوا مبجل�س حقوق 
الإن�س���ان وللم���رة الثالث���ة يف تاريخه���ا 
لتق���وم بدوره���ا بالتع���اون م���ع الدول 
حق���وق  وتطوي���ر  تعزي���ز  يف  الأع�س���اء 

الإن�سان على امل�ستويات كافة.

القاه���رة - بن���ا: وّج���ه رئي����س الرمل���ان 
العرب���ي م�سع���ل ال�سلم���ي، خال����س الته���اين 
والتريكات اإلى مملكة البحرين ملًكا وحكومًة 
و�سعًب���ا لنتخ���اب مملك���ة البحري���ن ع�سًوا يف 
جمل�س حق���وق الإن�سان التاب���ع للأمم املتحدة 

للفرتة من 2019 اإلى 2021م. 
واأك���د اأن حج���م الت�سوي���ت الكب���ري الذي 
ح�سل���ت عليه مملكة البحرين باجلمعية العامة 
للأم���م املتح���دة )165 �سوًت���ا( يعك�س مدى 
تقدي���ر املجتمع الدويل الع���ايل جلهود مملكة 
البحري���ن يف جم���ال تر�سي���خ حق���وق الإن�سان 
وتطبي���ق مواثي���ق حق���وق الإن�س���ان الدولي���ة 

يف ظ���ل قي���ادة عاه���ل البلد �سح���اب اجلللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�سى اآل خليف���ة، وجهودها 
احلثيثة عل���ى ال�ساحتني الإقليمي���ة والدولية 
يف حتقي���ق ال�سل���م والأم���ن الدوليني، وميثل 
ه���ذا الت�سويت انت�ساًرا كب���رًيا للدبلوما�سية 

البحرينية والعربية. 
واأعرب رئي����س الرملان العربي عن ثقته 
الكبرية يف اأن مملكة البحرين �ستكون خري من 
يدافع ع���ن ق�سايا حقوق الإن�س���ان وتعزيزها 
وتطويره���ا عل���ى امل�ستويات كاف���ة لتحقيق 
الأم���ن وال�س���لم والرخ���اء والتق���دم للمنطقة 

العربية والعامل اأجمع.

املجتمع الدويل منح البحرين الثقة لتكون ع�سوا مبجل�س حقوق الإن�سان للمرة الثالثة.... وزير اخلارجية:

الفوز انت�سار كبري للدبلوما�سية البحرينية... رئي�س الرملان العربي:

• وزير اخلارجية	

الإجناز تقدير عاملي للنهج احلكيم جلاللة امللك
املنامة - بنا: اأكد وزير �سوؤون الإعلم 
رئي�س جمل�س اأمناء معهد البحرين للتنمية 
ال�سيا�سية عل����ي الرميحي اأن “فوز مملكة 
البحرين بع�سوية جمل�����س حقوق الإن�سان 
التاب����ع للأم����م املتحدة لل�سن����وات 2019 
- 2021، ميث����ل تتويًج����ا للنه����ج احلكيم 
جلللة املل����ك منذ انطلق م�����رشوع جللته 
والتنمي����ة  والتحدي����ث  للإ�س����لح  الرائ����د 
امل�ستدامة.ورف����ع الوزي����ر اأ�سم����ى اآي����ات 
الته����اين والتري����كات اإلى عاه����ل البلد 
�ساحب اجلللة امللك حم����د بن عي�سى اآل 
خليفة، واحلكومة برئا�س����ة رئي�س الوزراء 
�ساح����ب ال�سمو امللكي الأم����ري خليفة بن 
�سلم����ان اآل خليف����ة، وويل العه����د نائ����ب 
لرئي�����س  الأول  النائ����ب  الأعل����ى  القائ����د 
جمل�س ال����وزراء �ساح����ب ال�سم����و امللكي 
الأم����ري �سلمان ب����ن حمد اآل خليف����ة، واإلى 
جمي����ع اأبن����اء ال�سعب البحرين����ي؛ مبنا�سبة 
هذا الإجناز العاملي ال����ذي يعك�س تقدير 
املجتم����ع ال����دويل لإجن����ازات اململك����ة يف 

احرتام حقوق الإن�سان وحرياته ال�سيا�سية 
واملدنية والقت�سادية والجتماعية. 

واأ�ساف اأن “انتخ����اب مملكة البحرين 
ع�سوا مبجل�س حق����وق الإن�سان بح�سولها 
% م����ن   86 165 �سوت����ا وبن�سب����ة  عل����ى 
اأ�س����وات اجلمعية العامة للأم����م املتحدة، 
يوؤكد الثق����ة الدولية املتزايدة يف ال�سجل 

احلق����وق  �س����ون  يف  املمي����ز  البحرين����ي 
واحلري����ات والكرام����ة الإن�ساني����ة، ويج�سد 
الإن�ساني����ة  للمب����ادرات  الع����امل  اح����رتام 
الرائ����دة جلللة امللك يف تر�سيخ الت�سامح 
والثقاف����ات  الأدي����ان  ب����ني  والتعاي�����س 
واحل�سارات، وم�ساندة اجلهود الدولية يف 
تكري�س الأمن وال�سلم، ومكافحة التطرف 

والإرهاب”.
واأك����د وزي����ر �س����وؤون الإع����لم رئي�����س 
جمل�����س اأمن����اء معه����د البحري����ن للتنمي����ة 
ال�سيا�سي����ة “اأن ح�س����ول مملك����ة البحرين 
على مراك����ز دولية مرموق����ة ميثل م�سدر 
فخر واعت����زاز جلميع املواطن����ني، وحافزا 
له����م لأداء واجباته����م الد�ستوري����ة، مب����ا 
التنموي����ة  املكت�سب����ات  عل����ى  يحاف����ظ 
والدميقراطية املحققة، ويعزز من مكانة 
اململك����ة كاأمن����وذج يف الإ�س����لح واحرتام 
حق����وق الإن�س����ان، ودعم التنمي����ة ال�ساملة 
وامل�ستدامة خلل العه����د الزاهر ل�ساحب 

اجلللة امللك املفدى”.

يعك�س الثقة الدولية املتزايدة يف ال�سجل احلقوقي للبحرين... وزير الإعلم:

• وزير �سوؤون الإعلم	

الفوز بف�سل الدعم امللكي لثقافة حقوق الإن�سان
املنامة - بنا: اأ�ساد رئي�س جمل�س 
النواب اأحمد امُلل بفوز مملكة البحرين 
بع�سوية جمل�س حقوق الإن�سان التابع 
للأم���م املتح���دة للف���رتة م���ن 2019 
اإلى 2021 وذل���ك بعد احل�سول على 
165 �سوت���ا يف الت�سويت الذي جرى 
اليوم باجلمعية العامة للأمم املتحدة 

مبدينة نيويورك.
واأكد اأن الف���وز جاء بف�سل الروؤية 
احلكيمة لعاهل البلد �ساحب اجلللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة 
الإن�س���ان  حق���وق  لثقاف���ة  الداعم���ة 
ممار�سة ونهج���ا، لفتاً اإلى اأن انتخاب 
حق���وق  مبجل����س  كع�س���و  البحري���ن 
الإن�س���ان للم���رة الثالث���ة يف تاريخها 

يعك����س ثقة املجتمع ال���دويل بجهود 
اململك���ة الدوؤوب���ة يف تعزي���ز حق���وق 

الإن�سان.

واأو�سح رئي����س جمل�س النواب اأن 
ذل���ك يرتجم اإمي���ان مملك���ة البحرين 
باأهمي���ة حق���وق الإن�س���ان يف امل�سرية 
التنموي���ة ال�سامل���ة، ودعه���ا ملختلف 
الق�ساي���ا املتعلق���ة بذل���ك اإقليمي���اً 
وعاملي���اً، اإل���ى جان���ب حر�سه���ا على 
التع���اون م���ع منظم���ة الأم���م املتحدة 
وخمتلف اأجهزتها، م�ستذكراً يف الوقت 
البحريني  التع���اون الرمل���اين  ذات���ه 
مع الحت���اد الرمل���اين ال���دويل فيما 
يتعل���ق بحق���وق الإن�س���ان ودعم عمل 
جلنة حقوق الإن�س���ان للرملانيني يف 
الحتاد، مما يوؤك���د املكانة املرموقة 
الت���ي و�سلت لها مملك���ة البحرين يف 

هذا املجال.

انتخاب البحرين للمرة الثالثة يعك�س ثقة املجتمع الدويل بجهودها... رئي�س “النواب”:

• رئي�س جمل�س النواب	

• رئي�س جمل�س ال�سورى	

• رئي�س الرملان العربي	
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اتفاق بحريني �سعودي للرقابة على الأدوية

�ساب ي�رضب اآ�سيويا مبلكمة حديد

اآ�سيوي ي�ستعمل بطاقات ائتمان مزورة

م�صنع “بحرين فارما” بكلفة 11.3 مليون دينار... اجلالهمة لـ “$”:

املحكمة قررت حب�صه �صنة مع وقف التنفيذ

املحكمة �صجنته 5 �صنوات

ك�صفــــت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية 
مــــرمي  ال�صحيــــة  واخلدمــــات  املهــــن  لتنظيــــم 
اجلالهمة عن عمــــل الهيئة يتوافــــق ويعزز عمل 
احلكومة يف ا�صتقطاب روؤو�ــــس الأموال الأجنبية 
وفتح ا�صتثمارات جديــــدة يف مملكة البحرين يف 
خمتلف املجــــالت الطبية وال�صحيــــة، موؤكدة اأن 
هنــــاك العديد مــــن ال�صتثمــــارات الواعدة التي 
ت�صق طريقها للوجــــود يف �صوق البحرين يف هذا 

املجال.
واأو�صحــــت اجلالهمــــة اأن البحريــــن �صتدخل 
يف املرحلــــة املقبلــــة عهدا جديدا مــــن الت�صنيع 
الدوائــــي الــــذي مــــن املمكــــن اأن يغطــــي حاجة 
اخلليــــج كلهــــا مــــن الأدويــــة ولي�صــــت البحرين 
فقــــط، مو�صحــــة “بداأنــــا العمل حاليــــا يف جمال 
تخزيــــن الأدوية واأن تكون مملكة البحرين مركزا 
عامليا لتخزين الأدوية الأجهزة الطبية”، م�صرية 
“بــــداأت ال�ــــركات املخت�صــــة عملهــــا يف تخزين 
الأدويــــة والأجهــــزة الطبية يف البحريــــن؛ تطبيقا 
ل�صرتاطــــات ومعايــــري الهيئــــة، منوهــــة اإلى اأن 
“جعــــل البحريــــن خمزنــــا ومقرا يف هــــذا اجلانب 
املهــــم �صي�صهــــل ا�صترياد هذه املــــواد من قبل 

دول جمل�س التعاون بعد ذلك”.
وبينت اجلالهمة اأن بع�س الأمور كانت وراء 
التاأخري يف افتتاح م�صنــــع با�صتثمارات بحرينية 
�صعودية م�صرتكة لالأدويــــة “م�صنع فارما” قبل 
نهايــــة العــــام 2018، وهو م�صنع يقــــوم باإنتاج 
اأنواع من احلبوب الطبية وعدد من امل�صتح�رات 
ال�صيدلنيــــة واأدوية احلقن، مو�صحة اأن التاأخري 
كان ب�صبــــب اأمــــور داخلية من جانــــب امل�صتثمر 

ولي�س من قبل الهيئة.
جاء ذلك يف ت�ريحات لـ “البالد” على هام�س 
الور�صــــة التدريبية التي نظمتها �ركة “كايزن” 
�صباح اأم�س يف فندق الدبلومات يف قاعة الفنار.

زار  الهيئــــة  وفــــد  اأن  اجلالهمــــة  واأعلنــــت 
الهيئة العامة للدواء والغــــذاء باململكة العربية 

ال�صعودية، ومت التفاق معهم على اأن الزيارات 
والتفتي�ــــس على هذه امل�صانــــع يكون م�صرتكا، 
لفتــــة اإلــــى اأنــــه اإذا مت ترخي�ــــس دواء معني يف 
البحرين ي�صمح با�صترياده من اأي دولة من دول 
جمل�س التعاون اخلليجي، لذلك تبحث الهيئة مع 
اجلانب ال�صعودي اأن يكون هناك مرجعية تعتمد 
الأدوية، متطرقة اإلى وجود اإجراءات الآن لتنفيذ 
املنفــــذ الواحد بني البحريــــن وال�صعودية؛ حتى 

تنتقل الأدوية بني الدولتني.
وجــــود  التنفيــــذي  الرئي�ــــس  واأو�صحــــت 
م�صنعــــني اآخرين �صيتــــم افتتاحهمــــا، مبينة اأنه 
“مل يتــــم حتديد الوقت حلــــد الآن، والعمل بهما 
مل يبــــداأ بعــــد، اإ�صافــــة اإلــــى م�صنع رابــــع اأي�صا 
قــــدم الفكــــرة للهيئــــة ونقــــوم بدرا�صتهــــا مــــع 
امل�صتثمرين، وامل�صنع الرابع �صيخ�ص�س لإنتاج 

اأدوية ال�رطان”.
وقالت اجلالهمة اإن امل�صنع مت جتهيزه على 
م�صاحة 10 اآلف مرت مربع باأحدث اأنواع املعدات 
الآلية مــــع خمتــــرات ومرافق تخزيــــن؛ ليواكب 

التطور املت�صارع يف �صناعة الأدوية عاملًيا.
وذكــــرت اجلالهمــــة اأن “رقابــــة الهيئة على 
الأدويــــة حمــــددة بقانون ال�صيدلــــة، ويتم حاليا 
�صــــع اإجــــراءات التفتي�س والرقابــــة على م�صانع 
الأدويــــة، وننتظر اأن تنتهي منهــــا هيئة الرقابة 

علــــى  التفتي�ــــس  �صت�صمــــل  والتــــي  والت�ريــــع 
امل�صانع وخمازن الأدوية”.

بــــدوره اأكــــد الرئي�ــــس التنفيــــذي مل�صنــــع 
“بحرين فارما” لإنتاج الأدوية اإبراهيم بحري اأن 
كلفــــة امل�صنع و�صلت اإلــــى 11.3 مليون دينار، 
وامل�صنع �صرياعي معايــــري اإدارة الغذاء والدواء 
الأمريكــــي وتوجيهات الحتــــاد الأوروبي اإ�صافة 
اإلــــى املعايري القانونيــــة ملمار�صــــات الت�صنيع 
اجليــــدة مبا يتفق مــــع توجيهــــات وزارة ال�صحة 

باململكة.
وذكــــر بحــــري اأن امل�صنع �صيقــــدم منتجات 
دوائيــــة على �صــــكل كب�صولت جيالتينــــة تتميز 
بفعالية واأعرا�س جانبية قليلة مقارنة مبثيالتها 
التقليدية، اإ�صافــــة لإنتاج امل�صتح�رات الطبية 
ال�صائلــــة، حيث �صتكــــون جميع تلــــك املنتجات 

�صناعة بحرينية.
واأ�ضار اإلى اأن امل�ضن����ع ي�ضم خطوط تعبئة 
بالتعــــاون مع كرى ال�ــــركات الأوروبية الرائدة 
يف جم����ال الأدوية؛ لتقوم تل����ك اخلطوط بتعبئة 
منتجــــات  و�صتغطــــي  والكب�صــــولت،  احلبــــوب 
اأنــــواع الأمرا�س مثل  “بحريــــن فارمــــا” معظــــم 
ال�صكــــري وحالت اجلهاز اله�صمــــي والتنف�صي، 

اإ�صافة للم�صكنات واملكمالت الغذائية.
واأ�صــــاف الرئي�س التنفيــــذي اإبراهيم بحري 
اأن الطاقة الإنتاجية للم�صنع تقارب 100 مليون 
كب�صولة جيالتينة �صنوًيا و4 ماليني زجاجة اأدوية 
�ضائلة �ضنوية، و�ضيت����م اإ�ضافة خطوط اإنتاج يف 
مراحــــل تو�صعيه مقبلة لتواكب الطلب العاملي، 
مو�صحا اأن م�صنع الأدوية اجلديد ي�صعى لتغطية 
الطلــــب املتزايد على منتجــــات الأدوية النوعية 
باململكة و�صــــد اأي عجز قد يحــــدث باأي نوع من 
اأنواع الأدوية باململكة، موؤكًدا اأن “بحرين فارما” 
يحظى بدعــــم متميز مــــن وزارة ال�صحة وحكومة 
اململكة، اإذ �صيقوم هذا امل�صنع وخالل �صنوات 
بتغطيــــة اأكر جزء من الحتيــــاج املحلي لالأدوية 

و�صيكون م�صدًرا فعاًل لالأدوية يف املنطقة.

عاقبـــت املحكمة الكرى اجلنائيـــة الأولى �صابا 
“22 عامـــا” اعتدى علـــى عامل اآ�صيـــوي )33 عاما( 
مبلكمة حديد )بونيـــه( ملجرد اأن الأخري نظر اإليه، اإذ 
كان املتهم يحجز م�صاريـــن يف الطريق العام ويقود 
فيهما ببطء �صديـــد مانعا الآخرين من العبور؛ وذلك 
بحب�صـــه ملدة �صنـــة واحـــدة، واأمرت بالوقـــت نف�صه 
وقف تنفيـــذ العقوبة ملدة 3 �صنوات تبداأ من تاريخ 

�صريورة احلكم نهائيا.
وتتح�صل التفا�صيـــل يف اأن دورية اأمنية كانت 
قـــد لحظت توقـــف �صيـــارة يف اأحد الطـــرق مبنطقة 
�صلمابـــاد، وللتاأكـــد من وجود خطب بهـــا من عدمه، 
فقد ارتاأت الدورية ال�صتفهام من قائدها عن �صبب 

التوقف اإن كان بحاجة للم�صاعدة اأم ل.
اإل اأن اأفـــراد الدوريـــة لحظـــوا اأن قائد املركبة 
الآ�صيوي م�صـــاب يف وجهه والدماء ت�صيل منه، وعند 
�صوؤاله له عن املت�صبب بذلك قرر لهم اأنه كان مي�صي 
يف الطريق ب�صيارته ومعه اأربعة من اأ�صدقائه، اإل اأنه 

تفاجـــاأ ب�صيارة اأمامه مت�صي ببطء يف و�صط امل�صارين 
ومتنعـــه من التقدم، فما كان منه اإل اأن حاول تفادي 
ال�صيارة وجتاوزها، لكن قائدها منعه من تلك فر�صة 

املرور.
وبعد م�صافـــة ب�صيطة �صمح له املتهم بالتقدم، 
واأثنـــاء ذلك نظـــر اإليه متعجبـــا من عـــدم ال�صماح له 
باملـــرور، اإل اأن ذلـــك مل يعجـــب املتهـــم، فتقدمـــه 
بالطريـــق وقطـــع عليـــه م�صاره ونـــزل مـــن �صيارته 
قادما نحـــوه، ففتح زجاج النافذة للتحـــدث معه، اإل 
اأن ال�صـــاب عاجلـــه ب�ربه على الفـــم بوا�صطة ملكمة 
حديد ما ت�صبب له بك�ر اأ�صنانه وغادر اجلاين املكان 

مبا�رة.
وبالبحـــث والتحري حـــول ال�صـــاب مت التو�صل 
لهويتـــه، والـــذي اأنكر مـــا ن�صب اإليه مـــن اتهام رغم 
اعرتافه اأن املجني عليه هو من نظر اإليه بطريقة غري 
مهذبة على حد و�صفه، فما كان منه اإل اأن ا�صتوقفه 
ل�صوؤاله عـــن ال�صبب، اإل اأنه تفاجاأ بـــاأن املجني عليه 

يحمـــل طابوقة يف يده ويقذفهـــا باجتاهه، مما دفعه 
اإلى �ربه بوك�س ومغادرة املكان.

وثبت من خالل التقرير الطبي اأن اإ�صابة املجني 
عليـــه بالفم وذات طبيعة ر�صية وجائزة احلدوث من 
لكمـــة مبا�رة، وقد تخلـــف لدى املجنـــي عليه، فقد 
جزئـــي للقاطـــع الأمامي العلـــوي الأي�ـــر للفم، وهو 

عبارة عن عاهة م�صتدمية تقدر بنحو 0.5 %.
فاأحالتـــه النيابـــة العامة للمحاكمة علـــى اعتبار 
اأنـــه بتاريـــخ 31 مار�ـــس 2018، اأول: اعتـــدى علـــى 
�صالمـــة ج�صم املجني عليـــه باأن قـــام بلكمه مبلكمة 
حديدية، فاأحدث بـــه الإ�صابات املو�صوفة بالتقرير 
الطبـــي املرافـــق، وقد اأف�صـــى العتـــداء اإلى تخلف 
عاهـــة م�صتدمية به من دون اأن يق�صد اإحداثها، وقد 
اقرتنـــت اجلرمية بجنحة حيازة �صـــالح دون ترخي�س 

من وزير الداخلية.
ثانيا: حاز واأحرز �صالح عبارة عن ملكمة حديدية 

“البونيه” من دون ترخي�س من وزير الداخلية.

الأولــــى  اجلنائيــــة  الكــــرى  املحكمــــة  دانــــت 
اآ�صيويــــا ا�صتعمل بطاقات ائتمــــان مزورة وا�صرتى 
بوا�صطتهــــا هواتــــف نقالــــة؛ وق�صــــت ب�صجنه ملدة 
5 �صنوات، واأمرت باإبعــــاده نهائيا عن البالد عقب 

تنفيذ العقوبة املق�صي بها.
وت�صــــري اأوراق الق�صية اإلــــى اأن الواقعة تتمثل 
يف اأن �صعبة مكافحة اجلرائم القت�صادية كانت قد 
تلقت بالغا مــــن اأحد حمالت بيــــع الهواتف النقالة، 
اأفــــاد فيــــه اأن �صخ�صا ح�ر اإلى حملــــه، وقد ا�صرتى 
عــــدد اأربعة هواتــــف نقالة مببلغ 520 دينــــارا، واأنه 
ا�صتعمل بطاقات ائتمانيــــة مزورة يف تلك العملية، 
فتــــم التوجه مبا�ــــرة للمحل والقب�ــــس على املتهم 

متلب�صا بجرمه، وكان برفقته اأحد اأ�صدقائه.
وبالتحقيق مع املتهم الآ�صيوي، قرر اأنه يعمل 
ب�صفتــــه مديــــر مقــــاولت، واأنــــه قبل ح�صــــوره اإلى 
مملكــــة البحريــــن لزيارة بع�س الأ�صدقــــاء كان معه 
مبلغ 65 األف روبية، وحاول اأن يقوم بتحويلهم اإلى 
الدينار البحريني، اإل اأن �صاحب حمل �رافة يف بلده 

قرر له اأن البحرين ل ت�صمح لالأجانب بدخول املطار 
مببلغ اأكرث من 500 دينار.

فيمــــا اأبلغه �صديقه اأنه ممكن اأن يبادله املبلغ 
بثــــالث بطاقات ائتمانية �صاحلــــة، قيمة كل واحدة 
منهم 500 دينار؛ ب�رشط اأن ي�ضتخدمهم كم�ضرتيات 
واألّ ي�صحبهــــم نقــــدا “كا�ــــس”، واأبلغــــه �صديقه اأن 

البطاقات �صاحلة و�صليمة وقانونية.
واأ�صــــاف اأنه بعد و�صوله اإلــــى البحرين بتاريخ 
16 فرايــــر 2018، نــــزل يف فندق مبنطقة اجلفري، 
التــــايل ات�صــــل ب�صديقــــه املقيــــم يف  اليــــوم  ويف 
اململكــــة، وقــــال لــــه اإنه يرغــــب يف �ــــراء هواتف له 
ول�صديقه الويف -الذي بادله الأموال بالبطاقات- 
اإ�صافــــة لهواتف لأ�رتــــه كهدايــــا، وبالفعل توجها 
لأحــــد املحالت ودفع 60 دينارا نقــــدا، وقام ب�صداد 
باقي مبلــــغ الهواتف بالبطاقات التــــي �صلمها اإليه 
�صديقــــه، اإل اأنه مل يكن يعلــــم اأنها تخ�س اأ�صخا�س 

اآخرين.
واأثناء التحقيــــق مع املتهم اأجرى ع�صو النيابة 

املحقــــق حتويال �ريعا للعمــــالت للمبلغ الذي ذكره 
املتهــــم م�صتعمال حمــــرك البحث “جوجــــل”، والذي 
تبــــني من خالل موقــــع حمول العمــــالت اأن مبلغ 65 
األــــف روبية ي�صــــاوى قرابة 377 دينــــارا، مما يعني 
عدم وجود اأية م�صكلة ح�صب ما اأفاد به يف اعرتافاته 
وباإمكانه الدخول بتلك الأموال اإلى مملكة البحرين، 
اإل اأن املتهــــم تراجع عن اأقوالــــه ب�صاأن املبلغ وذكر 

اأنه كان يحمل معه 105 اآلف روبية.
وثبــــت للمحكمة اأن املتهــــم بتاريخ 20 فراير 
2018، اأول: ا�صتعمــــل توقيعــــا اإلكرتونيا للمجني 
عليــــه، وهــــو الرقم ال�ــــري لبطاقات ال�ــــراف الآيل 

لغر�س احتيايل.
ثانيا: �رع يف التو�صــــل لال�صتيالء على املبالغ 
النقديــــة املبينــــة واململوكــــة ملحل هواتــــف نقالة 
بال�صتعانة بطرق احتياليــــة بعد اأن ا�صتخدم الرقم 
ال�ري اخلا�ــــس بالبطاقة املذكــــورة للمجني عليه؛ 
بهدف �راء هواتف وخاب اأثر اجلرمية ل�صبب ل دخل 

لإرادته فيه، وهو ك�صف اأمره والقب�س عليه.

بدور املالكي

نعم لدولة القانون
تابعـــت بتقدير وثناء كبريين، البيـــان الذي اأ�صدرته النيابـــة العامة اأخريا، عن 
اإحالـــة مديرة املدر�صـــة اخلا�صة بواقعة الت�صمـــم الغذائي للمحاكمـــة بعد التحقيق 

بالق�صية.
وحتمل هذه التطورات، دللت بالغة الأهمية اأوجزها كالتايل: 

- الهتمـــام امل�صـــوؤول من قبل النيابـــة العامة، باإطالع الـــراأي العام، على جميع 
التفا�صيل املتعلقة بق�صايا ال�صـــاأن العام، وهي �صفافية ي�صكر عليها كل م�صوؤول 

وفرد بهذا اجلهاز العظيم.
- املبا�ـــرة الفورية من قبل اجلهات املخت�صة مبتابعـــة حيثيات هذه الق�صية 
بالغـــة اخلطورة، والتـــي اأدى الت�صيب بها، والتجاوز علـــى القوانني، لتعري�س حياة 

الع�رات من الأطفال خلطر بالغ.
- قطـــع بوادر ال�صكـــوك التي يروجها البع�س عن حمابـــاة الدولة للتجار ورجال 

املال، وهو اأمر غري �صحيح.
- ر�صالـــة تاأكيد لكل اجلهات التعليمية اخلا�صة، بـــاأن تكون اأمينة على الطلبة 

مبختلف امل�صتويات، اأولها �صحية الأطعمة وامل�روبات التي تقدم لهم.
- رفع ثقـــة املواطن بالدولـــة، وباأجهزتها املخت�صة، بدءا مـــن وزارتي الرتبية 

وال�صحة، ومرورا بالنيابة العامة، وو�صول للجهات الق�صائية املخت�صة.
- متثـــل هذه الإجراءات الرادعة متنف�صا، ورد اعتبار لأولياء الأمور، الذين دخلوا 

بدوامات من الغ�صب، والقهر، والفزع، اإثر هذه الواقعة املوؤ�صفة.
وعليـــه، فنحن نوؤيد دائما تعزيز مفاهيم املحا�صبـــة لأي جتاوزات كانت، ولأنها 

�صيا�صة لطاملا اأثبت جناحها يف احلفاظ على اأمن ال�صعوب، وازدهارها.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

يعتـــر اإهمال فح�س و�صيانة اأ�صطوانات الغاز اأحـــد اأهم اأ�صباب وقوع احلوادث واحلرائق 
يف املنـــازل واملطاعم وغريها، حيث يجهل البع�س كيفية الت�رف ال�صحيح عند حدوث ت�رب 
الغـــاز، ومن هذا املنطلـــق ت�صعى الإدارة العامـــة للدفاع املدين اإلى توفـــري احلماية والوقاية 
وال�صالمـــة لأفـــراد املجتمع عـــر املتابعـــة والتوجيه يف اتخـــاذ التدابري الوقائيـــة من احلرائق 
واملحافظة على اأرواح الب�ر من خالل اإقامة التطبيقات العملية واملحا�رات التوعوية الهادفة 

اإلى رفع الوعي واإجراء الزيارات امليدانية مما ي�صهم يف تقليل ن�صبة احلوادث واحلرائق.
وتنوه الإدارة العامة للدفاع املدين اإلى �رورة تطبيق الإر�صادات الواجب اتباعها للوقاية 

من حوادث احلرائق والنفجارات الناجمة من اأ�رار ت�رب الغاز.
وفيما يتعلق بالو�صائل الآمنة وال�صليمة لتخزين اأ�صطوانة الغاز، فان الأمر يتطلب القيام 
بفح�س اأ�صطوانة الغاز والتمديدات ب�صورة دورية )الأنابيب - اخلراطيم - ال�صمام(، والتاأكد 
مـــن �صالمتها، وجتنب تعر�صها للحرارة التي تت�صبب يف اإتالفهـــا وا�صتبدال التالف منها فورا 

ملنع ت�رب الغاز.
ويتطلب التاأكد من اأن خرطوم التو�صيل املطاطي ل يوجد به ت�صققات وذو نوعية جيدة، 
واأن طوله منا�صب لتجنب حدوث التواءات حادة به، واختباره برغوة ال�صابون؛ للتاأكد من عدم 
وجود ت�ربات، واإغالق مفاتيح مواقد الغاز بعد النتهاء من ال�صتخدام، مع مراعاة اختيار مواقع 
الأفـــران يف مواقع منا�صبة بعيدة عن اأماكن حركـــة الأطفال، وفح�س املواقد والأفران والتاأكد 

من نظافتها وعدم ان�صداد منافذ الغاز بها.
ويجب على اأولياء الأمور توعية الأطفال بتعليمات ال�صالمة والتنبيه عليهم بعدم التواجد 
يف املطبخ اأثناء الطهي اأو مالم�صة اأبواب الأفران الزجاجية، وهي �صاخنة لتجنب وقوع اإ�صابات، 
وتزويد املطبخ بجهاز كا�صف لت�رب الغاز، وو�صع الأ�صطوانة داخل خزانة حمكمة الغلق وجيدة 

التهوية بعيدا عن اأ�صعة ال�صم�س املبا�رة اأو املواد القابلة لال�صتعال.
وعنـــد اكت�صاف وجود ت�رب للغاز يف املنزل، ففي بدايـــة الأمر يجب غلق �صمام الغاز من 
امل�صـــدر الرئي�ـــس باإحكام واإخالء املكان فورا مـــن جميع الأ�صخا�س اإلى مـــكان اآمن، مع اإطفاء 
م�صـــادر ال�صتعال القريبة، وتهوية املـــكان بفتح النوافذ والأبواب، وعدم ا�صتخدام املفاتيح 
الكهربائيـــة بالت�صغيل اأو الإيقاف، اأو اإ�صعال اأعواد الثقـــاب للبحث عن مكان الت�رب؛ لتجنب 

حدوث انفجار واإ�صالحه بوا�صطة املخت�صني.

ل تهمل فح�س اأ�صطوانة الغاز حتى ل تقع احلوادث

الثقافة األمنية

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

خليجي ي�رضب �رضطًيا اأثناء تنفيذه حكم حب�سه
ق�صـــت املحكمة الكـــرى اجلنائية 
الأولـــى يف واقعة اعتـــداء متهم خليجي 
يبلغ من العمر 33 عامـــا على اأحد اأفراد 
ال�رطة املكلفـــني بتنفيذ حكم احلب�س 
ال�صـــادر بحقـــه يف ق�صية اأخـــرى مدان 
فيهـــا بتعاطي املواد املخـــدرة؛ وذلك 
بحب�صه ملـــدة �صنة واحـــدة بعدما اأخذته 
بق�صط من الراأفة مبا تخولها املادة 72 

من قانون العقوبات.
اأحالـــت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
املحكمـــة للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار اأنـــه 
بتاريخ 29 اأكتوبـــر 2017، اأول: اعتدى 
علـــى �صالمـــة ج�صـــم ال�رطـــي املجنـــي 
عليه املوظـــف العام بـــوزارة الداخلية؛ 
ب�صبب واأثناء تاأديتـــه وظيفته، فاأحدث 
به الإ�صابـــات املبينـــة بالتقرير الطبي 
املرفـــق، ومل يف�س العتداء اإلى مر�صه 
اأو عجزه عن اأعماله ال�صخ�صية ملدة تزيد 
عن 20 يوما، ثانيـــا: رمى علنا املوظف 
العام بـــوزارة الداخليـــة ال�رطي �صالف 
الذكر مبا يخد�س من �رفه واعتباره باأن 

وجه اإليه الألفاظ املبينة باملح�ر، وكان 
ذلك اأثناء وب�صبب تاأديته وظيفته دون 

اأن يت�صمن ذلك اإ�صناد واقعة معينة.
واأ�صـــارت املحكمة اإلى اأن تفا�صيل 
الواقعـــة تتمثـــل يف اأن املتهـــم وحـــال 
عر�صـــه علـــى اإدارة مكافحـــة املخدرات 
من جانب �رطة �صعبـــة �صوؤون املحاكم 
لتنفيـــذ احلكـــم ال�صـــادر بحقـــه وعلمه 
باحلكم، قام علنا برمي ال�رطي املجني 
عليه باألفاظ غري لئقة وعن�رية، ف�صال 
عن اإهانته قانون البـــالد، ثم قام بركل 
املجنـــي عليـــه يف منطقتـــه احل�صا�صـــة 
الطبـــي  بالتقريـــر  وثبـــت  �ربـــات،   5
الإ�صابـــات التي تعر�ـــس اإليها املجني 
عليـــه، ومل يف�ـــس ذلـــك العتـــداء اإلى 
مر�صه اأو عجـــزه عن اأعمالـــه ال�صخ�صية 
ملدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك اأثناء 
وب�صبـــب تاأديته اأعمـــال وظيفته باإدارة 
مكافحـــة املخـــدرات بـــوزارة الداخلية، 
وبح�صـــور اثنـــني مـــن اأفـــراد ال�رطـــة 

الآخرين.

• مرمي اجلالهمة	
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جميل �سيخف�ض �سنوات انتظار بيت العمر

مرت�سح “�سار” قاهري �سيفتح ملفات ف�ساد

التقاعد يقود مرت�سحني لالن�سحاب قبل الندم

الربملان ت�سلم قائمة �سلع معفاة من ال�رضيبة بورقة “�سلعاء”

�سبابنا حجر الزاوية للمحافظة على املكت�سبات

املحفوظ يروي مبجل�س زينل ق�سة اجلل�سة اال�ستثنائية ال�رسية:

مرت�سح “عا�رسة العا�سمة” حمد تقي لزوار جمل�سه:

املالي���ة  ال�س���وؤون  جلن���ة  رئي����س  نائ���ب  روى 
واالقت�سادية مبجل����س النواب جالل كاظم املحفوظ 
جمريات مناق�سة اللجنة والربملان للقوانني االأخرية 
املثرية للجدول وعلى راأ�سها مر�سوم بقانون فر�س 
�رسيب���ة القيم���ة امل�ساف���ة، وذل���ك مبجل����س النائب 
ال�سابق املحامي يو�سف زينل، والذي يعتزم الرت�سح 
بالدائرة التا�سعة باملحافظة ال�سمالية )مدينة حمد(.

وق���ال املحف���وظ اإن���ه وحت���ى انعق���اد اجتم���اع 
اللجنة فلم يت�سلم االأع�س���اء اأّي ن�سخة من املرا�سيم 
بقوانني قيد النقا����س، وبعد ا�ستالم املرا�سيم فقد 
ج���رى نقا�س مع وزي���ر املالية ب�س���اأن ال�سلع املعفاة 
من فر����س ال�رسيب���ة، و�سّل���م الوزير الن���واب قائمة 
بال�سلع املعفاة ولكنه���ا قائمة �سلعاء دون وجودها 
عل���ى ر�سالة ر�سمية اأو موقعة م���ن الوزير اأو خمتومة 
بخت���م ال���وزارة. واأ�سار الى اأنه حتدث م���ع الوزير عن 
����رسورة مراعاة االأ����رس من ذوي الدخ���ل املحدود بعد 
فر����س ال�رسيبة، والذي���ن ي�سل عددهم ال���ى قرابة 
45 األ���ف اأ�رسة تتقا�س���ى اأجرا يقل ع���ن 300 دينار 
بح�س���ب االأرقام الر�سمي���ة. ولفت ال���ى اأن الربملان 
واحلكومة رف�سا جمموعة اقرتاحات نيابية تورد ماال 
عام���ا خلزانة الدولة بدل اإقرار قوانني �رسائبية، ومن 
بني اأبرز ه���ذه القوانني فر�س ر�سوم على االأرا�سي 
البي�ساء اأ�سوة مبا طبقته اململكة العربية ال�سعودية 
وفر����س �رسيب���ة عل���ى �س���ايف اأرب���اح ال�رسك���ة التي 
يج���اوز ربحها ن�سف مليون دين���ار. وبني اأن اجلل�سة 

اال�ستثنائي���ة ال�رسية �سهدت اإرب���اكات تنظيمية فلم 
تكن القاعة جمهزة واملايكروفونات مل تعمل ب�سبب 
خ�س���وع القاعة لل�سيان���ة بفرتة العطل���ة الت�رسيعية 
وقد ج���رى الت�سويت برفع االأي���دي ب�سكل ع�سوائي 

من االأع�ساء.
وق���ال: اأغل���ب اأع�س���اء جمل����س الن���واب خذلوا 
املواطن���ني ب�سب���ب قراراته���م االأخ���رية حت���ت قبة 
الربمل���ان، ويج���ب عل���ى النائ���ب حما�سب���ة ال���وزراء 
ينافق���ون  زمالئه���م  بع����س  ولك���ن  املق�رسي���ن، 
امل�سوؤول���ني ويجاملونهم وهذا اأم���ر ي�سيء لوظيفة 

النائب الرقابية والت�رسيعية.
ورد على �سوؤال من هم النواب الع�رسة املوقعني 
على طلب حتويل اجلل�س���ة من العلنية لل�رسية، اأجاب 
املحفوظ: اإذا اأردمت معرفة من هم فهم من جمموعة 
ال� 27 نائب���ا الذين وافقوا على فر�س �رسيبة القيمة 

امل�سافة.

ناق�س جمل�س حمد تق���ي دور ال�سباب واأهدافهم 
وتطلعاتهم للمجل�س النياب���ي القادم وذلك من خالل 
اإي�سال �سوته���م، وم�ساركتهم يف �سنع القرار، وذلك 
يف لق���اء �سبابي جمع ب���ني �سباب الدائ���رة العا�رسة يف 
حمافظ���ة العا�سم���ة )مدين���ة عي�س���ى و�سن���د والعكر 
الغرب���ي(، وكان اللق���اء حت���ت عن���وان “ال�سباب بني 
الواق���ع والطموح”. وق���ال تقي الذي ين���وي الرت�سح 
ملقع���د جمل����س النواب ممث���اًل ع���ن الدائ���رة العا�رسة 
مبحافظ���ة العا�سمة اإن ال�سباب ميثل���ون جانب القوة 
يف الوط���ن ووجهه امل����رسق، وهم حج���ر الزاوية يف بناء 
النه�س���ة واملحافظ���ة عل���ى مكت�سب���ات الوطن فهم 
قادة الغ���د وامل�ستقب���ل. واأكد احلا����رسون اأن �سمان 

حقوق ال�سباب وتلبية حاجات���ه االأ�سا�سية من �ساأنهما 
اأن ي�سهم���ا يف حتقيق عدة اأهداف تنموية ا�سرتاتيجية 
حالي���ة وم�ستقبلي���ة. ميثل الدائرة العا����رسة مبحافظة 
العا�سم���ة حاليا النائ���ب نبيل البلو�س���ي. وتبلغ كتلة 

الدائرة قرابة 10046 ناخبا ح�سب اإح�ساءات انتخابات 
برمل���ان 2014. ومتثل الدائ���رة املناطق واملجمعات 
نوي���درات  و626(،   625( الغربي���ة  العك���ر  االآتي���ة: 

)644(، �سند )743 و745(، ومدينة عي�سى )815(.

قال مرت�سح الدائرة االأولى باملحافظة اجلنوبية 
)مدين���ة عي�س���ى( جميل يو�س���ف اأحمد اإن���ه �سيتحرك 
لتقن���ني م���دة االنتظار للح�س���ول على بي���ت العمل، 
وي�ساه���م يف ا�ستق���رار االأ����رسة البحريني���ة واحل���د من 
وغريه���ا.  الط���الق  كم�س���كالت  االأ�رسي���ة  امل�س���كالت 
واأ�س���اف: يج���ب تقنني م���دة االنتظ���ار، خ�سو�سا اأن 
ع���دد من هم بقائمة االنتظار بلغ 55 األف طلب ح�سب 
اإح�س���اءات وزارة االإ�سكان. واأ�س���اف: لو افرت�سنا اأن 
تقنني مدة االنتظار عل���ى حد اأق�سى 7 اأو 8 �سنوات، 
فك���م �سيوف���ر ذل���ك عل���ى الدول���ة مقارن���ة ب�سنوات 

االنتظار التي ت�سل اإلى 20 عاما.

اأعل���ن ح�س���ني القاه���ري تر�سح���ه بالدائرة 
اخلام�سة باملحافظة ال�سمالي���ة )�سار وال�ساخورة 
ومقاب���ة واأبو�سيبع(. وق���ال القاهري الذي يعمل 
مديرا للعالق���ات العامة ب�رسكة خا�س���ة ل�سحيفة 
“البالد”: يج���ب اأن ن�سعى متكاتفني اإلى �سمان 
حق���وق االأجيال القادم���ة، واملجل����س احلايل زرع 
االطمئنان لدى املق�رسين يف ظل غياب امل�ساءلة 

والت�رسيع الذي ي�سب يف م�سلحة املواطن.
واأ�س���اف: بالرغ���م م���ن اأن الربمل���ان احلايل 
يعت���رب االأكرث ت�رسيع���ا، اإال اأن���ه وباإجم���اع ال�سارع 
البحرين���ي مل يك���ن �سوى ن���د وخ�س���م للمواطن 
يف ت�رسيعات���ه مم���ا ا�ستوجب الوق���وف وت�سحيح 
الو�سع كواج���ب وطني.  وعن اأبرز مالمح برناجمه 
االنتخاب���ي، رد باأنه يت�سم���ن م�ساءلة  املق�رسين 

والرتكيز عل���ى اخلدم���ات االإ�سكاني���ة للمنطقة، 
ومراجعة وبحث قوانني مل يتقبلها ال�سارع وفتح 

ملفات ف�ساد بينها االإعالم وديوان الرقابة.

دار نقا����س مفتوح يف جمل�س عي�سى 
�ساملني عن مو�سوع تقاعد النواب، وما 
النتيجة املحتملة من املرت�سحني اجلدد، 
وهل هن���اك ان�سحاب ع���ن الرت�سح لعدد 

منهم وفق ما ذكر يف ال�سارع البحريني.
وق���ال احل�س���ور اإن كل مر�سح يجب 
اأن يعلم بهذا التغي���ري املفاجئ قبل اأن 
يتخ���ذ خطوة يندم عليها، ف���كل من اأراد 
اأن يقرر الرت�سيح يجب اأن يكون خمل�سا 

هلل وللوطن واملواطن.

• النائب جالل املحفوظ واملحامي يو�سف زينل	

• �سدر املجل�س	

اأبنية �سيقة وغرف متهالكة وغري �ساحلة... مرت�سح “و�سط املنامة” اأبوعلي ل� “$”:

قال مرت�سح الدائرة الثانية مبحافظة العا�سمة 
)و�سط املنامة وراأ�س الرمان والقفول( عالء اأبوعلي 
اإن قنبلة ال�سكن الع�سوائي للعمالة االأجنبية انفجرت 

بانهيار مبنى قبل اأيام.
 واأ�س���اف بجول���ة نفذها ملواقع �سك���ن العمال، 
وتن�رس “البالد” �سوره���ا، اأن �سكن العمالة مثل علب 

ال�رسدين ال�سيقة.
وتاب���ع: اأغلب العمالة ي�سكن���ون يف اأبنية �سيقة 

وغرف متهالكة وغري �ساحلة لل�سكن اأ�سال.
واأ�س���ار اإل���ى اأغلب ه���وؤالء العم���ال برخ�س عمل 

منتهية اأو هاربني من مروؤ�سيهم. 
وانتقد اأبوعلي تراخي اجلهات الر�سمية املعنية 
يف ر�س���د املخالفات ب�سكن العمالة وحما�سبة املالك 

وال�سكان املخالفني.
وب���ني اأن���ه يوج���د يف بع����س املب���اين 4 غ���رف، 
ويتكد�س قرابة 55 عام���ال يف املبنى، وذلك اأمر غري 

منطقي. 
ميث���ل الدائ���رة حالي���ا النائ���ب اأحم���د قراط���ة. 
ومتث���ل الدائ���رة املناطق: ال�س���وق، والنعيم، وراأ�س 
الرمان، والقف���ول، وال�سويفية، واملنطقة التجارية، 

والربهامة، وال�ساحلية.
ويبلغ ق���وام الكتلة الناخب���ة 8361 �سوتا وفق 

اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.

• �سكن اأم عنرب �سجن؟	

• زحمة قدور على مواقد	

• قو�س قزح من الثياب 	

• اأ�سطوانات الغاز يف ظهر غرفة املعي�سة املكتظة بالعمال	

• ن�رس الثياب باملطبخ	

• قدور تغلي مبطبخ قذر	

• غرفة كعلبة �رسدين	

• •لوحة �رسيالية ولكنها واقعية	 ا�سرتاحة املحاربني بعد يوم �ساق	

را�سد الغائب

حمرر ال�سوؤون املحلية

• جميل يو�سف اأحمد	

• ح�سني القاهري	

• جمل�س بن �ساملني	

يجب مراعاة 45 األف اأ�رسة 
تتقا�سى 300 دينار فاأقل �سهريا

الربملان واحلكومة رف�سا فر�س 
ر�سوم على االأرا�سي البي�ساء

اجلل�سة االأخرية �سهدت اإرباكات 
تنظيمية والت�سويت ع�سوائي

معظم اأع�ساء الربملان خذلوا 
املواطنني واآخرون ينافقون

تراخ بر�سد املخالفات وحما�سب����ة املالك وال�سكان املخالفني�سك���ن العمالة مث���ل علب ال�رسدي���ن ال�سيقة
قنبلة ال�سكن الع�سوائي للعمالة االأجنبية انفجرت بانهيار مبنىعم����ال برخ�س منتهي����ة اأو هاربون م����ن مروؤو�سيهم

• عالء اأبوعلي	

�سيناريو �سيتكرر... 4 غرف يتكد�ض بها 55 عامال مببان خمالفة

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية
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رؤية مغايرة

م���رر جمل����س الن���واب، يف جل�ست���ه 
اال�ستثنائية قب���ل اأيام، جميع مرا�سيم 
 25 القوان���ن امل�ستعجل���ة مبوافق���ة 
نائباً من اأ�سل 38 ح�رضوا اجلل�سة التي 
اأ�سبح���ت �رضية بن���اء على طلب 10 من 

اأع�ساء املجل�س.
اأقره���ا  الت���ي  املرا�سي���م  واأب���رز 
املجل����س، قانون اإلغ���اء تقاعد النواب 
وال�سوري���ن والبلدي���ن، وا�ستبدال���ه 
ومر�س���وم  خدم���ة،  نهاي���ة  مبكاف���اأة 
قان���ون ب�ساأن توف���ر احلماية الدولية 
امل�ساركن  البحرينين  للع�سكري���ن 

يف مهم���ات خارجي���ة، وقان���ون ب�س���اأن 
فر����س القيم���ة امل�ساف���ة، باالإ�سافة 
لتعدي���ات د�ستوري���ة �سمل���ت اإعطاء 
حق ال�س���وؤال الربملاين الأع�ساء جمل�س 
ال�س���ورى، واأن ي�سم���ل ال�س���وؤال جميع 

اأع�ساء جمل�س الوزراء.
ورف�س �رضيب���ة القيم���ة امل�سافة 
7 ن���واب م���ن اأ�س���ل 38 نائب���اً ح�رضوا 
اجلل�سة، وامتن���ع اثنان عن الت�سويت، 
وانتهى املر�س���وم باملوافقة عليه مع 

ا�ستثناء الوقود من ال�رضيبة!
بالن�سب���ة للجل�س���ة ال ف���رق لدين���ا 

بن اأن تكون �رضي���ة اأو علنية، ورف�س 
الق���رارات اأو قبولها م���ن قبل النواب 
ال عاق���ة ل���ه مب�سال���ح ال�سع���ب كجل 
برغباته���م  مرتب���ط  اإمن���ا  قراراته���م، 
يف املرحل���ة القادم���ة من حي���ث اإعادة 
تر�سيح اأنف�سهم اأو اأوهام تعيينهم يف 

ال�سورى.
م�سح���ك فعا اأم���ر ال�رضي���ة وو�سع 
فبالن�سب���ة  ال�سن���دوق،  يف  الهوات���ف 
لل�سع���ب “النواب ومعه���م هواتفهم” 
“�سايلن���ت”، فا الهوات���ف لها فائدة 
وه���ي يف ال�سندوق وال الن���واب اأي�ساً 

وهم يف ال�سندوق االآخر.
بع����س  لو�س���ع  نحت���اج  اأحيان���اً 
البه���ارات على اجلل�س���ات حتى ال منل 
م���ن تك���رار نف����س امل�ساه���د، فجاءت 
اجلل�سة االأخ���رة ب���كل ا�ستعرا�ساتها 

امل�رضحية لتحقيق ذلك.
يب���دو اأن النواب ال يعرفون حقيقة 
م�ساأل���ة القيمة امل�سافة فالكل مغّيب 
االآراء  ت�سعب���ت  ل���ذا  احلقائ���ق،  ع���ن 
والتحليات فيه���ا حتى اأ�سبحنا معهم 
كاالأطر�س يف الزفة! ال ي�سعنا �سوى اأن 

نقول كان اهلل يف عون املواطن.

نواب وهواتف في صندوق...

اأهمية ر�سالة اخلم�سن خبراً اقت�سادياً اإيرانياً 
الت���ي ُن�رضت يف طه���ران تكمن يف اأنه���ا اخت�سا�سية 
ولي�س���ت �سيا�سي���ة، وداخلية ولي�س���ت خارجية وال 
ميك���ن اّته���ام َم���ْن و�سعه���ا، بالعمال���ة اأو اخليانة 
اأو التاآم���ر عل���ى اجلمهوري���ة وثورته���ا مثلم���ا جرى 
ويجري اإزاء الداع���ن اإلى “حماورة” االأمركين، اأو 
النا�سطن باجتاه تعديل م�سار ال�سيا�سات املّتبعة 
)ويف الداخ���ل مث���ل اخلارج!( طامل���ا اأن الكارثة هي 
احل�سيل���ة الوحيدة لذل���ك االأداء امل���زدوج! وطاملا 
اأّن ا�سرتاتيجّي���ة بن���اء حيثّية عظمى عل���ى اأ�سا�سات 
متوا�سعة وال تنق�سه���ا الركاكة، انك�سفت وما عاد 

باالإمكان �سرت ُعريها! وال تلطيف خوائها! وال تعطر 
�سرته���ا يف التاري���خ مب���ا يجع���ل من الفتن���ة فتحاً 
رّبانّي���اً! اأو اإ�سع���ال النار يف املحي���ط مكرمة اأخاقية 
اأكي���دة! اأو اإن���زال النكب���ات باأقوام و�سع���وب توّحد 
اهلل وتنطق بال�سهادَتن، اإجنازات انت�سارية واجبة 

الوجوب الإحياء املا�سي التليد واالآفل!
االنك�س���ار احلتم���ي يف املثال االإي���راين �سبقته 
�سواهد واأمثل���ة كثرة اأبرزها )عل���ى جاري القول( 
جتربة “االحتاد ال�سوفياتي” التي كانت “االأن�سع” 
واالأكرث داللة على كيفية حتطيم النظام ال�سيا�سي 
القا����رض والفا�سل للكيانات الغني���ة باملواد االأولية 

وامل���وارد الطبيعي���ة والعن�رض الب����رضي املبدع، لكن 
االأمثل���ة “القريب���ة” وامل�سابه���ة اأك���رث، مت���ّر عل���ى 
فنزوي���ا – ت�سافيز مثلما مت���ّر على ليبيا – القذايف 
والعراق – �سّدام ح�س���ن، وت�سل يف زاوية ما، اإلى 
كوري���ا ال�سمالية عند مقارنتها ب�سقيقتها اجلنوبية 
رغم توا�س���ع ال���رثوات الطبيعية يف �سب���ه اجلزيرة 

عموماً!
الفارق بن تلك االأمثل���ة هو اأن �سّناع التجربة 
االإيراني���ة ينق�سهم التوا�س���ع، ويغلب عليهم طبع 
املكابرة واالإمعان يف الغيبيات والوعود اخلا�سية، 
واال�ستئنا�س باالإقامة يف بروجهم اليقينية امل�سّبعة 

بالتاري���خ والهوّية القومي���ة والدينية مبا يجعل من 
اقرتابه���م مّرة واحدة من االأر�س وحقائق االقت�ساد 
وامل���ال خرباً كب���راً، ومن ر�سالة ممه���ورة بتواقيع 
خم�سن خبراً ق�ّسة مرموقة وحمرتمة ويلحظها كل 

النا�س اإالّ �سكان العنوان املر�سلة اإليه!
�سقط���ت اال�سرتاتيجي���ة برّمتها ف���وق روؤو�س 
اأ�سحابها لكن ه���وؤالء ال يزالون يردحون “بقّوتهم” 
و”عَظَمتهم” و”متايزه���م”، ويجدون الوقت الكايف 
يف ظّل ذلك اخلراب لا�ستمرار يف اإعطاء “الدرو�س” 
جلرانه���م يف كيفية بناء ال���دول! وممار�سة احلكم! 

واحرتام الراأي االآخر!. “امل�ستقبل”.

في رسالة مرموقة! )2(

يف الوق���ت ال���ذي ينتظر فيه 
االأخب���ار املفرحة التي  البحريني 
ت����رضه وت�سع���ده و”تفازعه” مبا 
يه���م و�سعه املعي�سي واحلياتي 
 - املواط���ن  يتفاج���اأ  املتع���ب، 
واأفراد اأ�رضت���ه - بقرارات موؤملة 
تهز مدخول���ه ال�سه���ري وترتكه 
“ي���ّون عل���ى ك���رت حم���د ي�سّمي 

عليه” وهكذا دواليك.
الن���واب كم���ا نعرفه���م جيدا 
م���ن خ���ال اأدائه���م ومواقفهم، 
خ�سو�س���ا الذي���ن وافق���وا على 
ال�رضيبة ومرروها “ما ين�سد بهم 
الظه���ر” يف الوقوف مع املواطن 
واأ�سع���ب  املواق���ف  اأحل���ك  يف 
الظ���روف والدف���اع ع���ن حقوقه 
امل�رضوع���ة يف اأي توج���ه يعار�س 
املواط���ن،  وم�ستقب���ل  م�سلح���ة 
خ�سو�س���ا فيم���ا يتعل���ق برزقه 
ورزق اأبنائ���ه، ولعظي���م االأ�س���ف 
نر�سد ال���ذي ي�سدر منهم عك�س 
ال�رضيبة  “و�رضب���ة  ذل���ك متام���ا، 

بت�سبب للبحريني م�سيبة”.
الن���واب  ال�سي���اق  ذات  يف 
تطبي���ق  عل���ى  وافق���وا  الذي���ن 
�رضيبة القيم���ة امل�سافة ال�سارة 
جليب البحريني الب�سيط حتديدا 
يب���دوا  كم���ا  نظره���م  يف  وه���و 
كان  الهبي���ط”،  “الوار����س  يل 
باإمكانه���م تاأجيله���ا كم���ا فعلت 
بع����س دول اخلليج العربي التي 
�سب���ق اأن وافق���ت عليه���ا اأو مت 
اإلغاوؤه���ا متاما كونها ال تتما�سى 
االقت�سادي���ة  الظ���روف  م���ع 
للمواط���ن ومدخول���ه ال�سهري اأو 
االمتناع عن الت�سويت عليها، اأو 
اأ�سحاب املاين  تطبيقها على 
من الدنان���ر وال�رضكات والبنوك 
وامل�سارف وامل�سانع واملحات 
التجارية  االأن�سط���ة  م���ن  وغرها 
وال�سناعية الكبرة ال ال�سغرة، 
اأو اأن تت���م املوافقة عليها ب�رشط 
ع���اوة  ب����رضف  الدول���ة  الت���زام 
مقاب���ل  للمواط���ن  تعوي����س  اأو 
تطبيقه���ا، وذل���ك من خ���ال ما 
�سرف���د امليزانية العامة للدولة 

بعد تنفيذها.
اأم���ا املوافقة عليه���ا “هلون 
وكاأنه���م  رك�س���ه”،  رك�س���ه 
“دا�سن” يف �سب���اق “ماراثون” 
لعواقبه���ا  النظ���ر  دون  دويل 
الوخيم���ة عل���ى ق���وت املواطن، 
فحتم���ا �ستظ���ل مرفو�س���ة لدى 
الف���رد  دخ���ل  الأن  ال�سع���ب؛ 
ي�سم���ح  ال  الع���ادي  البحرين���ي 
على االإط���اق بتطبيق مثل هذه 
كفاي���ة،  “كفاي���ة،  ال�رضائ���ب، 
لل�سي���ف  خليت���وا  م���ا  كفاي���ة... 
م����رضب... اأنت���وا والزم���ان عل���ى 

املواطن”. وع�ساكم عالقوة.

“كفاية... ما خليتوا 
للسيف مضرب”

عبدالعزيز 
الجودر
a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

م�سكل���ة �سكن العم���ال قدمية 
البحري���ن، وغي���اب  االأزل يف  ق���دم 
التنظيم الفعال جعلنا، وقد يجعلنا 
م�ستقباً، اأمام ك���وارث ال طائل لنا 
به���ا... انهي���ار املبن���ى يف منطق���ة 
ال�سلمانية كفيل باأن ي�رضح جزءاً من 
هذه امل�سكلة ال�سائكة التي حتتاج 
اإلى حل �رضي���ع وناجع الأ�سباب تبدو 

لنا وا�سحة.
امل�ساك���ن يف  م���ن  كب���ر  ك���م 
اأحي���اء قدمية يف املح���رق واملنامة 
وغرهم���ا، تتكد�س فيه���ا العمالة 
ال  ب�س���كل  في���ه،  مبال���غ  ب�س���كل 
يتنا�س���ب مع الطاق���ة اال�ستيعابية 
له���ذه املب���اين اأو البي���وت، وتنت�رض 
يف اأماك���ن ال�سك���ن ه���ذه االأمرا�س 
وق���دم  النظاف���ة،  غي���اب  ب�سب���ب 
امل�ساكن، وك���رثة االأعداد القاطنة 
يف امل�ساحات املحدودة املتوفرة، 
ناهي���ك ع���ن غي���اب معاي���ر االأمن 
وال�سامة ملواجهة اأي حادث طارئ 
م���ن  والكث���ر  - ال �سم���ح اهلل -، 

امل�سكات االأخرى.
االأول  الكفي���ل  العم���ال  م���دن 
حل���ل ه���ذه امل�سكل���ة، وه���و لي�س 
ح���ًا م�ستحدث���اً؛ اإذ مت تبني���ه من���ذ 
متكامل���ة،  م���دن  وه���ي  �سن���وات، 
ميكنها ا�ستيع���اب االأعداد الكبرة 
من العمال���ة، وحتى لو مل ت�ستوعب 
كل االأع���داد التي تف���وق الت�سور، 
لكنها حتماً �ستحل ج���زءاً كبراً من 

امل�سكلة. 
مع تنظيم العملية لن نتعر�س 
ل���ن  الكارث���ة،  ه���ذه  مث���ل  اإل���ى 
نعر����س اأرواحاً للخط���ر اأو الهاك، 
امل�سوؤولية لي�ست ملقاة على عاتق 
اجلهات احلكومية فح�سب، بل على 
املوؤجرين اأي�س���اً؛ الذين ينبغي اأن 
يتحملوا امل�سوؤولية يف �سمان عدم 
اإعادة تاأج���ر م�ساكنه���م بالباطن، 
كما ينبغ���ي اإخاء االأحي���اء اخلا�سة 
بالعائات من م�ساكن العمال بعدم 
منح الت�رضيح���ات وت�سديد الرقابة، 
ف�س���ًا ع���ن اأن���ه م���ن املاح���ظ اأن 
املباين القدمية ي�ستغلها اأ�سحابها 
م�ساك���ن  وه���ي  العم���ال،  ل�سك���ن 
معظمه���ا تتوج���ب اإعادة البن���اء اأو 
الرتمي���م، وال ميك���ن ال�سكوت عن 
حالته���ا املزري���ة اأب���داً حفاظاً على 

�سامة النا�س واأرواحهم.
نحت���اج اإلى �رضع���ة التحرك حلل 
ه���ذه امل�سكلة، بع���د تفاقمها اإلى 
هذه الدرج���ة، ولن يتاأت���ى ذلك اإال 
بتكات���ف اجلهود ب���ن كل اجلهات 
وغ���ر  منه���ا  احلكومي���ة  املعني���ة 
امل�سوؤولية  ب���اب  وم���ن  احلكومية، 
الوطنية، حت���ى ال تتفاقم امل�سكلة 
اأك���رث م���ن ذل���ك للح���د ال���ذي ل���ن 
ن�ستطي���ع في���ه عم���ل �س���يء، وقد 
نواجه خماطر اأكرث حدة ال قدر اهلل.

انهيار المبنى 
بمنطقة السلمانية

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15
@gmail.com

لمحات

كان����ت موؤامرة الربيع العرب����ي اأق�سى خمطط 
االإ�سامي����ة وم�س����خ  العربي����ة  االأم����ة  ال�سته����داف 
هويته����ا وتاريخه����ا ووحدته����ا، وت�سخ����ر العرب 
امل�سلم����ن مل�سال����ح واأه����داف وفل�سف����ة الدول 
االإدارات  وه����ي  املوؤام����رة،  به����ذه  امل�سرتك����ة 
االأمركية املتعاقب����ة واأهدافها التفتيتية لوحدة 
العرب امل�سلم����ن، واإيران واأحام اإعادة ا�ستعمار 
العرب، والعثمانيون الذين يريدون اإعادة االأجماد 
الغاب����رة، وقطر التي اأرادت ت�سفية ح�ساباتها مع 
بع�����س االأنظمة العربية واإ�سقاطه����ا، واأخرا قادة 
اخليانة والعمالة والتكفر “االإخوان امل�سلمون”.

قب����ل  م����ن  املوؤام����رة  ه����ذه  بداي����ة  وج����اءت 
اإدارة بو�����ش م����ن خ����ال غ����زو الع����راق واإ�سق����اط 
نظ����ام املقب����ور �س����دام ح�س����ن، حتت حج����ة ن�رض 
والتب�س����ر بدميقراطي����ة عراقية،  الدميقراطي����ة 
تك����ون مثاال يحتذى به بن الدول العربية، ح�سب 
اأكاذيب تل����ك االإدارة، والناظر اإل����ى م�رضوع بو�س 
لن�����رض الدميقراطية بالع����راق، �سيج����د اأن الهدف 

احلقيقي لهذا امل�رضوع هو تدمر وتفتيت العراق 
ون�رض الطائفي����ة والعرقية بن اأبناء بلد كان مثاال 
عظيم����ا بن دول الع����امل يف التعاي�����س والت�سامح 

وال�سام على مر التاريخ.
كان خمطط ن�رض الدميقراطية، وهو ما اأثبتته 
االأي����ام االآن، يرتك����ز على هدف واح����د هو تق�سيم 
العراق طائفيا وعرقيا وتق�سيم الوالء من العراق 
اإلى الوالء لدول اجلوار، مبعنى تق�سيم العراق اإلى 
ثاث����ة اأق�سام، ق�سم يقع حت����ت النفوذ واالحتال 
االإي����راين من خال امليلي�سي����ات واالأحزاب وعماء 
اآيديولوجي����ا الويل الفقيه، والذي����ن �سيمار�سون 
كل تل����ك اخليان����ة والعمال����ة الإيران حت����ت مظلة 
الدميقراطية التي ب�رض به����ا بو�س ود�ستور حاكم 
العراق اآن����ذاك ال�سيد برمير، وه����و ما نراه يحدث 
االآن، والق�س����م الثاين يقع حت����ت النفوذ الكردي 
وف�س����ل اأرا�سي كرد�ست����ان عن اأرا�س����ي العراق 
املوحد كبلد، وكل ذل����ك الف�سل والتكري�س يتم 
حت����ت مظل����ة دميقراطية بو�����س ود�ست����ور حاكم 

الع����راق اآنذاك برمير، وه����و ما نراه يح����دث االآن، 
اأم����ا الق�سم الثال����ث فهو من خال ق����ادة اخليانة 
والعمالة ال�سنية اآن����ذاك، وهم االإخوان امل�سلمون 
وحزبهم احل����زب االإ�سامي بقي����ادة العميل الذي 
�سع����ى لف�سل ال�سن����ة عن الوالء للع����راق املوحد، 
اإل����ى طائف����ة مذهبية دخل����ت م�ستنق����ع الطائفية 
بالعراق، حتت مظل����ة د�ستور برمير ودميقراطية 

بو�س.
واالآن، وبع����د م����رور اأك����رث م����ن 15 �سنة على 
دميقراطية بو�س ود�ستور برمير، جند اأن خمطط 
تدمر الع����راق ومنعه من النهو�����س ليكون قلعة 
عربي����ة اإ�سامي����ة، ورمزا عربي����ا اإ�سامي����ا للدفاع 
عن هوي����ة وثقاف����ة وتاري����خ الع����رب امل�سلمن، 
وجعل����ه مرتع����ا للطائفي����ة والعرقي����ة والتق�سيم 
اجلغ����رايف والوالء للخ����ارج، جند اأن ه����ذا املخطط 
جنح بامتياز حتت �ستار الدميقراطية التي كانت 
احللقة االأولى من م�سل�سل موؤامرة الربيع العربي. 

وللحديث بقية.

مؤامرة “الربيع 
tariqد. طارق آل شيخانالعربي”... تدمير العراق

@cogir.org 

    ما وراء الحقيقة

علي نون

باإلذن



“املراعي” ت�صتعد لإ�صدار 
�صكوك دولية بـ500 مليون دولر

دبـــي - العربية: قامت �رشكة املراعي بتعيني كل 
 ”JP Morga”وبنك اأبوظبـــي الأول و ”HSBC“ مـــن
وStandard Chartered لرتتيـــِب اإ�صـــدار �صكوك 
مقوم بالـــدولر تتجـــاوُز قيمُته الــــ500 مليون دولر، 

بح�صب ما ذكرته م�صادر لوكالة رويرتز.
و�صيكـــون هذا الإ�صدار بدايـــًة لدخوِل “املراعي” 
يف اأ�صـــواق الدين العاملية، علًمـــا اأن اإ�صدارات ال�رشكة 
كانت جميعها بالريال. وكانت ال�رشكة قد اأعلنت ال�صهر 
املا�صـــي عن ا�صـــرتداد كامل قيمة ال�صكـــوك الدائمة 

مببلغ 1.7 مليار ريال يف املوعد الأول لال�صرتداد.

“�صابك” تراجع ا�صتثماراتها متهيًدا لال�صتحواذ
الريا�ـــس - العربية: اأكد رئي�ـــس “اأرامكو ال�صعودية” وكبري اإدارييها التنفيذيني اأمني النا�رش، اأن 
“املعلومات التي ح�صلت عليها اأرامكو عن ال�رشكة ال�صعودية لل�صناعات الأ�صا�صية “�صابك” اخلا�صة 
بعمليـــة ال�صتحواذ، تتعلق بال�صتثمـــارات يف الداخل واخلارج، وهي خا�صعـــة للدرا�صة من قبل خرباء، 
للنظر يف ال�صتحواذ”، مبيًنا اأن امل�رشوع امل�صرتك مع “�صابك” لتحويل النفط اخلام اإلى برتوكيماويات، 
ي�صـــري وفًقا ملا هو خمطط. واأكد اأن الأعمال الهند�صية للم�ـــرشوع بداأت، واأنه �صي�صتخدم نحو 400 األف 
برميل من النفط اخلام لتحويل 45 % منها اإلى برتوكيماويات بعد اكتماله، فيما �صيتم حتويل الباقي 

اإلى منتجات اأخرى، وفقا ملا نقلته �صحيفة “احلياة”.
واأو�صح خالل توقيع �رشكة “اأرامكو ال�صعودية” و�رشكة “توتال” الفرن�صية، اأم�س، على اتفاق تطوير 
م�صـــرتك لتنفيذ الأعمال الهند�صية والت�صميمية الأولية ملجمـــع “اأمريال” ال�صخم للبرتوكيماويات يف 
مدينة اجلبيل ال�صناعية، اأن “هدف اأرامكو ال�صعودية �صيكون رفع املحتوى املحلي يف م�صاريعها هذه 

ال�صنة اإلى 70 % من ن�صبة 50 % يف العام املا�صي”.
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اقتصاد
البنوك قلقة من اإعداد جيل جديد لتويل قيادة القطاع بالبحرين

مع �صيخوخة امل�رشفيني املخ�رشمني واحلاجة لدماء جديدة

عـــربرّ روؤ�صـــاء تنفيذيـــون واأع�صـــاء يف جمال�ـــس 
اإدارات البنـــوك عن قلقهم حيـــال تهيئة جيل جديد 
يتولى قيـــادة القطاع امل�رشيف واملـــايل يف البحرين 
مـــع تقدم غالبية القيـــادات احلالية يف العمر وغياب 

وجود جيل جديد لتويل قيادة دفة القطاع.
وقال حمافظ م�رشف البحريـــن املركزي، ر�صيد 
املعـــراج، اإن هنـــاك حالـــة مـــن القلـــق بخ�صو�ـــس 
ا�صتقطـــاب الكفـــاءات وتكويـــن جيـــل جديـــد مـــن 

القيادات يف القطاع امل�رشيف.
ه على مداخلة  وكان املعراج يعلق يف معر�س ردِّ
اأدلى بها نائـــب الرئي�س التنفيذي لبنك الإثمار،عبد 
احلكيم خليل املطـــوع، على هام�ـــس املنتدى الأول 

جلمعية م�صارف البحرين موؤخًرا.
واأ�صـــار املعـــراج اإلـــى فـــرتة ال�صبعينـــات حني 
اأغلقـــت البنوك يف عدد مـــن دول املنطقة وتوجهت 
اإلـــى البحرين لتخـــاذ اأن�صطة لها، حيـــث اأخذ القطاع 
امل�رشيف ي�صهد حركة ازدهـــار وا�صتطاع البحرينيون 
احل�صـــول على اخلـــربة والتدريب من خـــالل اخلرباء 
يف هذه البنوك.وتابـــع “اأعتقد اإنه ميكننا تكرار هذه 

التجربة بطريقة اأو باأخرى”.
وعلى الرغم من وجود برامج تدريبية للموظفني 
والعاملـــني يف البنـــوك، اإل اأن املعـــراج راأى اأن ذلك 
قد ل يكـــون كافًيا لإعداد قـــادة امل�صتقبل “اأعتقد 
هناك الكثري من البنـــوك اأنفقت واأر�صلت موظفيها 
للتدريب كمحا�صبـــني اأو يف وظائف اأخرى، لكن هذا 
ل يكفـــي ل�صنع قادة، اأعتقد اإن هذا املو�صوع يجب 
اأن يكون �صمن اأولويات جمال�س اإدارات املوؤ�ص�صات 
املاليـــة”. وعـــرب املعـــراج عـــن خ�صيته مـــن اأن عدم 
وجود اهتمام من قبـــل جمال�س الإدارات ل�صتقطاب 
كفـــاءات وتطويرها قد يجعـــل امل�رشفيني يتجهون 

للخارج للبحث عن فر�س اأف�صل.
وتطـــرق اإلـــى دور معهـــد البحريـــن للدرا�صات 
امل�رشفيـــة، اإذ راأى اأن املعهـــد يقـــوم بدور يف جمال 
تاأهيـــل العاملني يف القطاع امل�ـــرشيف، م�صتدرًكا اأنه 
بـــدون م�صاعدة املوؤ�ص�صات املالية نف�صها من بنوك 
و�ـــرشكات تاأمني فلن تكـــون هناك نتائـــج ملمو�صة 

ميكن الفتخار بها.
وعاد املعراج ليوؤكد قولـــه “يجب على جمال�س 

الإدارات اأن تنظر لهذا الأمر بجدية”.

مجالس إدارات مؤهلة
اأمـــا رئي�ـــس جمعية م�صـــارف البحريـــن، عدنان 
يو�صف، الـــذي يرتاأ�س كذلك جمل�ـــس اإدارة جمموعة 

الربكة امل�رشفية، فراأى اأن اإعداد القيادات امل�رشفية 
ل يقت�ـــرش فقط علـــى ال�صف الأول مـــن امل�صئولني 
التنفيذيـــني، معتـــرًبا اأن البنوك حتتـــاج كذلك اإلى 
اأع�صاء جمال�س اإدارات على م�صتوى عاٍل من الكفاءة، 
لفًتا اإلى اأنه قد تكون هناك حاجة خلطة فيما يتعلق 
مبجال�س الإدارات على غرار ما فعلته جنوب اأفريقيا.

لماذا ال نرى سيدات بالصفوف األولى؟ 
ويف بدايـــة كلمتـــه، اأ�صـــار الرئي�ـــس التنفيـــذي 
ملجل�ـــس التنميـــة القت�صادية، خالـــد الرميحي، اإلى 
احل�صـــور مـــن الروؤ�صـــاء التنفيذيـــني وامل�صئولني 
يف البنـــوك مت�صائالً “ملاذا ل نـــرى ال�صيدات هنا”؟، 
يف اإ�صـــارة منـــه اإلى العـــدد املحدود مـــن القيادات 

الن�صائية يف العمل امل�رشيف.

واأ�صار الرميحي اإلى اأنه من خالل جتربته يف بنك 
البحرين للتنمية، الـــذي يرتاأ�س جمل�س اإدارته، فقد 
قام البنك باإدخال العن�رش الن�صائي يف جمل�س الإدارة. 
وراأى اأن البنـــوك يجـــب عليها القيـــام بجهد اأكرب يف 
متكني املـــراأة مـــن قيادة البنـــوك وبلـــوغ منا�صب 
قياديـــة عليا. من جانبها، عـــربت الرئي�س التنفيذي 
ل�رشكـــة “�صيكو” ال�صتثمارية، جنـــالء ال�صرياوي، عن 
عـــدم ر�صاها بن�صبة املـــراأة يف القطاع امل�رشيف التي 
تقدر بنحو 38 %، م�صـــرية اإلى اأنه رمبا يكون هناك 
حاجة لت�صكيل جلنة �صمـــن جمعية م�صارف البحرين 

تتعلق بوجود املراأة يف القطاع.
وبخ�صو�ـــس اخللل الذي اأدى اإلـــى عدم و�صول 
قيـــادات م�رشفية مـــن العن�رش الن�صائـــي يف البنوك، 
اأ�صارت �صرياوي اإلى وجود خلل يف التوظيف، مبعنى 

اأنه حني يتم توظيف ال�صيدات فاإنه يتم توظيفيهن 
يف القطاعـــات امل�صاندة للبنوك مثل املوارد الب�رشية 
وخدمة الزبائن وغريهـــا من الوظائف التي ل تتعلق 
ب�صـــكل رئي�صي باأعمـــال البنـــوك الأ�صا�صية، ولذلك 
فاإن فر�صة الرتقي تكون بحـــدود هذه املهام التي 
هي بعيـــدة ن�صبيًّا عن العمـــل الأ�صا�صي للبنك الذي 

يتم توظيف الذكور فيه غالًبا.

العودة لألساسات
البحريـــن  بنـــك  اإدارة  واتفـــق رئي�ـــس جمل�ـــس 
والكويـــت، مـــراد علي مـــراد، وهو مـــن امل�رشفيني 
املخ�رشمـــني يف البـــالد، مع املتحدثـــني بوجود قلق 
يف القطـــاع امل�رشيف فيما يتعلق باإعـــداد جيل جديد 
من القادة لتـــويل دفة البنـــوك. وراأى اأنه يجب على 

القطـــاع العودة لالأ�صا�س، لفًتـــا اإلى جتارب ما�صية 
كانت البنـــوك تقوم بها وخرجت قيـــادات م�رشفية، 
اإذ اإن بع�ـــس هـــذه التجـــارب تتعلق ببنـــوك اأجنبية 
مرموقـــة، مبيًنـــا اأنه ل يجب على القطـــاع البحث عن 
نتائـــج �رشيعة، حني يخطط لإعداد القيادات، فنتائج 
اإعداد جيل جديد قد تظهر بعد خم�س اأو ع�رش �صنوات.
مـــن جهتـــه، لفـــت الرئي�ـــس التنفيـــذي لبيـــت 
التمويـــل الكويتـــي – البحري���ن عبداحلكيم اخلياط، 
اإلـــى اأن القطاع امل�رشيف يزخر بالكفاءات واملوؤهلني 
وحملـــة ال�صهادات، لكن ما ينبغي فعله هو اأن يكون 
هناك احتكاك اأكرب بـــني العاملني بالقطاع امل�رشيف 
والقيادات العليا واللجان مـــن اأجل اكت�صاب اخلربة 

والحتكاك بكبار امل�صئولني.
وراأى اخلي���اط اأنه حني يكون الرئي�س التنفيذي 
يف اإجـــازة، ينبغـــي اأن يكـــون هناك اأكـــر من موظف 
يقـــوم بدوره ولي�س موظًفا واحـــًدا، وهذا هو الو�صع 
ال�صحيح، مبيًنا اأن اأق�صـــام املوارد الب�رشية ميكن اأن 
تلعب الكثري من الأدوار فيما يتعلق باإعداد القادة، 

لذا يجب اإ�رشاكها يف هذه اخلطة. 

14 ألف موظف بالقطاع المالي
ويبلغ عدد العاملـــني يف القطاع املايل امل�رشيف 
نحـــو 14093 موظًفـــا يف نهاية العـــام 2017 مقابل 
14015 موظًفـــا يف نهايـــة عـــام 2016 اأي بزيـــادة 
تعـــادل 78 وظيفـــة، وذلك بح�صب امل�صـــح ال�صنوي 
مل�رشف البحرين املركزي، كما �صهد قطاع امل�صارف 
ارتفاعـــاً يف عـــدد الوظائف ليبلـــغ 7447 وظيفة يف 

نهاية 2017.
و�صهد قطـــاع اخلدمات املالية غـــري امل�رشفية 
التاأمـــني وال�رشافـــة و التمويـــل  )وي�صـــم �ـــرشكات 
و�صما�رشة اأ�صـــواق راأ�س املال وغريهـــا من ال�رشكات 
غـــري امل�رشفيـــة( ارتفاًعـــا بن�صبة منـــو 0.6 % حيث 
و�صل عدد العاملني فيه 6194 موظًفا يف نهاية عام 

2017 مقابل 6156 موظًفا يف نهاية عام 2016. 
وبلغت ن�صبة املراأة البحرينية من اإجمايل القوى 
العاملة البحرينية يف القطاع املايل 38.3 % حمافظة 
علـــى نف�س الن�صبـــة يف عام 2016. كمـــا بلغت ن�صبة 
املراأة البحرينية التي ت�صغـــل منا�صب اإدارية 32.2 
% مـــن اإجمـــايل املنا�صـــب الإدارية التـــي ي�صغلها 
البحرينيني العاملني يف القطاع املايل يف نهاية عام 
2017. كما �صمل امل�صح عدد اأع�صاء جمل�س الإدارة 
يف امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية حيث بلغت ن�صبة 
املـــراأة البحرينية 8.7 % من اإجمـــايل اأع�صاء جمل�س 

الإدارة البحرينيني يف نهاية عام 2017.

• عدنان يو�صف	

• عبداحلكيم اخلياط	

• خالد الرميحي	

• مراد علي مراد	

• ر�صيد املعراج	

• جنالء ال�صرياوي	

ال�صعودية والبحرين والإمارات تت�صدر �صوق ال�صكوك
90 مليار دولر احلجم املتوقع لالإ�صدارات خالل العام اجلاري

الريا�ـــس - القت�صادية: رجحت 
هيئة ال�صوق املالية الإ�صالمية الدولية 
)IIFM(، اأن ت�صـــل حجـــم ال�صكـــوك 
الإ�صالميـــة خالل العـــام اجلاري 2018 

اإلى ما بني 80 و90 مليار دولر.
وقـــال لـ”القت�صاديـــة” الرئي�س 
التنفيـــذي لل�صوق املاليـــة الإ�صالمية 
الدولية اإجالل األفـــي، اإنه من املتوقع 
اأن تظـــل �صـــوق ال�صكـــوك الإ�صالمية 
م�صتقـــرة، مع دخـــول اأ�صـــواق جديدة 
كاملغرب، اإ�صافة اإلى ا�صتمرار اإ�صدار 
ال�صكوك من بع�س الأ�صواق ب�صدارة 
ال�صعودية والبحرين والإمارات اإ�صافة 

اإلى ماليزيا واإندوني�صيا.
واأو�صح على هام�ـــس ور�صة عمل 
حول معايري التحوط الإ�سالمية واإدارة 
ال�صيولة وال�صكوك يف الكويت، اأن من 
اأهم التحديات التـــي يجب معاجلتها، 
اإ�صـــدار مزيد مـــن ال�صكـــوك املحلية 
والدوليـــة ق�صرية الأجـــل من خمتلف 
الدول، اإ�صافـــة اإلى الت�رشيع امل�صرتك 
ب�صاأن قوانني الإع�صار الدويل، وتوافر 

الأ�صول احلقيقية لإ�صدار ال�صكوك.
التـــي  العمـــل  ور�صـــة  اأن  واأكـــد 
اأم�ـــس، ا�صتعر�صت  اأعمالها  اختتمـــت 
والقانونيـــة  الفنيـــة  اجلوانـــب 
 )IIFM( ملعايـــري  والت�صغيليـــة 

الإ�سالم���ي  التح���وط  اأدوات  ح���ول 
واإدارة ال�صيولـــة البديلـــة، مـــا ي�صاعد 
علـــى تطويـــر �صـــوق ماليـــة اإ�صالمية 
�صفافـــة وموحـــدة. مـــن جهتـــه، قـــال 
لـ”القت�صادية” املدير رئي�س جمل�س 
اإدارة ال�صوق املالية الإ�صالمية الدولية 
خالد حمـــد، اإن الور�صة جـــاءت مبادرة 
من ال�صوق املاليـــة الإ�صالمية الدولية 
لإطالع الأ�صواق املختلفة على العقود 
النمطية الإ�صالمية التي اأ�صدرتها، اإلى 
جانب زيادة الوعي بخ�صو�صها واإطالع 
امل�رشفيـــني والبنـــوك املركزية على 
مزاياهـــا وفوائدها مـــن حيث حت�صني 
اإدارة املخاطـــر وتقليلهـــا وتخفي�ـــس 
امل�صاريف القانونيـــة وتقليل اجلهد 
والوقـــت املطلـــوب يف اإيجـــاد �صيـــغ 

للعقـــود، ناهيـــك عن حت�صـــني فر�س 
النمو يف القطاع من خالل اعتماد عقود 

منطية متفق عليها.
واأكد اأنه ل توجـــد م�صكلة �صيولة 
لدى امل�صـــارف الإ�صالميـــة، مبيًنا اأن 
الور�صـــة التـــي اأقيمـــت بالتعـــاون مع 
بنـــك الكويت املركـــزي كانت لعر�س 
اأ�صدرتهـــا  التـــي  النمطيـــة  العقـــود 
ال�صوق املاليـــة الإ�صالمية الدولية يف 
جمـــال ال�صيولـــة النقديـــة، واأ�صاليب 
واأدوات التحوط املتوافقة مع ال�رشيعة 

الإ�صالمية.
وذكـــر اأن من �صالحيـــات ال�صوق 
تاأ�صي�ـــس وتطويـــر الأ�صـــواق املاليـــة 
الإ�صالميـــة، مبيًنا اأنهـــا منظمة عاملية 
غـــري ربحيـــة اأ�ص�صـــت بجهـــد جماعـــي 

خلم�ـــس دول هـــي البحريـــن وبروناي 
وال�صـــودان،  وماليزيـــا  واإندوني�صيـــا 

اإ�صافة اإلى م�رشف التنمية الإ�صالمي.
واأ�صار اإلى اأنها اأن�صئت كموؤ�ص�صة 
داعمـــة لراأ�س املـــال الإ�صالمي و�صوق 
النقـــد يف �صناعة التمويـــل الإ�صالمي 
كي تاأخـــذ دورها يف تطويـــر الأ�صواق 

الأولية والثانوية.
وبني اأن ال�صوق املالية الإ�صالمية 
الدولية تهـــدف اإلى تن�صيـــق اجلهود 
الدوليـــة لتوحيـــد املعايـــري والأ�ص�س 
املنظمة لأ�صواق راأ�س املال الإ�صالمية 
ومعاجلة التحديـــات العملية وال�رشعية 
لإ�صـــدار ال�صكوك الإ�صالميـــة باإيجاد 
اأدوات مالية اإ�صالمية طويلة وق�صرية 
الأجل ملواجهـــة التحديات التي تواجه 

تنمية �صوق راأ�س املال الإ�صالمي.
يف  خمت�صـــون  م�رشفيـــون  وكان 
املاليـــة الإ�صالميـــة قـــد بحثـــوا خالل 
اأعمـــال الور�صـــة التـــي اأقيمـــت مبقر 
البنـــك املركـــزي الكويتـــي، املعايري 
الهادفة ملعاجلة م�صكلة ال�صيولة لدى 
امل�صـــارف الإ�صالمية، واإيجـــاد اأدوات 
مالية اإ�صالمية طويلة وق�صرية الأجل، 
اإ�صافة اإلى بدائـــل ا�صتثمارية جديدة 
ملواجهـــة حتديات تنميـــة راأ�س املال 

الإ�صالمي.

“درة مارينا” ت�صلم وحدات “مارينا ريزيدن�س 1”

املنامة - درة مارينـــا: اأعلنت �رشكة درة 
مارينا؛ املطور الرئي�صـــي مل�رشوع درة مارينا 
الواقع يف جنوب مملكة البحرين عن ت�صليمها 
لوحـــدات ال�صقـــق ال�صكنيـــة �صمـــن م�ـــرشوع 
“مارينا ريزيدن�ـــس 1” الذي يقع يف اجلزيرة 

الرئي�صية من م�رشوع درة مارينا.
وقـــال رئي�س جمل�ـــس اإدارة ال�رشكة فهد 
بو�صقـــر: “مـــن دواعـــي �رشورنـــا اأن نعلن عن 
يف  ال�صكنيـــة  الوحـــدات  وت�صليـــم  النتهـــاء 
م�ـــرشوع “مارينـــا ريزيدن�س 1” الـــذي يعترب 
اأحد املكونات ال�صكنية يف اجلزيرة الرئي�صية 
للم�ـــرشوع التـــي تتميز باإطاللة بحريـــة واأي�ًصا 
اإطاللة على نـــادي اليخوت الـــذي ي�صع 350 
موقًفـــا تقريًبـــا لليخوت بعـــد انتهائه بكامل 
مراحله، وال�صكر مو�صـــول لالإدارة التنفيذية 

علـــى جهودها يف تنفيذ روؤيـــة جمل�س الإدارة 
املنبثقة من طموحات م�صاهمني ال�رشكة”.

مـــن جانبـــه، اأعـــرب الرئي�ـــس التنفيذي 
لل�رشكة وليـــد �صفي: اإن الوحـــدات ال�صكنية 
بجـــودة  تتميـــز   ”1 ريزيدن�ـــس  “مارينـــا  يف 
البنـــاء العالية وت�صميم ع�ـــرشي يتما�صى مع 
احتياجات الأ�رشة البحرينية واخلليجية بجانب 
توفر و�صائل الراحة وال�صتجمام �صمن حميط 
امل�رشوع. كذلك قال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة 
مقاولت ما�صـــرت، اأنتوين جون: لقد جنحنا يف 
تنفيـــذ م�رشوع “مارينا ريزيدن�س 1” ب�صورته 
النهائية مـــن خالل اللتـــزام با�صتخدام مواد 
البنـــاء والت�صطيـــب عاليـــة اجلـــودة واأي�ًصـــا 
التن�صيـــق امل�صرتك والدائم مـــع اإدارة �رشكة 

درة مارينا لتحقيق هذا النجاح امل�صرتك.

          علي الفردان من املنامة

املعراج: عليكم بالعودة اإلى جتربة ال�صبعينات لإعداد القيادات
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تقرير دويل: 100 دوالر �سعر برميل النفط قبل نهاية 2018
اأ�سباب عديدة ال�ستمرار االرتفاع

الريا�ض – االقت�سادية: وقع تقرير “ريج زون” 
الدويل اأن تك�رس اأ�سعار النفط اخلام حاجز 100 دوالر 
للربميل قب���ل حلول عطلة نهاية الع���ام، كا�سًفا عن 
اأن االأ�سع���ار �ستظل حتوم حول ه���ذا امل�ستوى ما مل 
تتدخ���ل “اأوبك” بثق���ل طاقاته���ا االحتياطية، التي 
تقدر – بح�سب التقرير – بنحو مليوين برميل يوميًّا.
عدي���دة  اأ�سباًب���ا  هن���اك  اأن  التقري���ر  واأو�س���ح 
ال�ستم���رار ارتفاع االأ�سعار، منه���ا على �سبيل املثال 
امل�سرتي���ات املبكرة م���ن النفط لتلبي���ة احتياجات 
ال�ستاء، ووجود فئة م���ن التجار الذين يراهنون على 
اأن املعرو����ض م���ن النفط قد ال يك���ون كافًيا لتلبية 
ا  الطلب يف االأ�سه���ر املقبلة، وهو ما اأعطى زخًما قويًّ

للجتاه الت�ساعدي للأ�سعار.
واأ�س���اف اأن انخفا�ض اإنتاج النف���ط يف نيجرييا 
واأجن���وال ه���و عل���ى االأرج���ح موؤق���ت، م�ست���درًكا اأن 
تخفي�سات اإنتاج اخلام يف فنزويل لن يتم ت�سحيحها 
ب�سهولة اأو ب�رسعة، وبالتاأكيد لي�ض قبل نهاية العام، 
ويف الوقت نف�سه، فاإن عودة الهجمات امل�سلحة على 
املن�ساآت النفطية يف ليبيا تهدد بتكرار االنقطاعات 
الكب���رية الت���ي حدثت يف يوني���و املا�س���ي، التي اإن 
مل تك���ن دائمة ميك���ن اأن تكون �سلبي���ة للغاية على 

االإمدادات العاملية.
وذكر التقرير اأن العقوبات االأمريكية املرتقبة 
على �سادرات النف���ط االإيرانية التي تبداأ يف نوفمرب 
ميك���ن اأن تزي���ل م���ا ي�سل اإل���ى 1.2 ملي���ون برميل 
���ا من ال�س���وق العاملي���ة، م�س���رًيا اإلى اأن  نف���ط يوميًّ
ه���ذه العوام���ل جمتمعة �ست���وؤدى - دون �سك - اإلى 
اختلالت العر�ض و�سعف الطاقة االإنتاجية الفائ�سة 
لدى املنتجني التقليديني، ومن ثم ميكن اأن ي�سل 

النفط اإلى 100 دوالر للربميل بحلول نهاية العام.
ونق���ل التقري���ر عن �رسك���ة “ماكين���زي اإنريجي 
اإن�سايت����ض”، ب���اأن بيئة ال�سعر املرتفع���ة فوق 100 
دوالر للربميل ميكن اأن ت�ستمر ملدة ت�سل اإلى �ستة 
اأ�سهر اأو حتى يت�سدى اأ�سح���اب الطاقة االحتياطية 
الكب���رية يف “اأوبك”، وحتدي���ًدا ال�سعودية واالإمارات 
والكوي���ت، لتعوي�ض نق�ض املعرو����ض، م�سرًيا اإلى 
اأن ارتف���اع االأ�سعار قد يحف���ز على مزيد من النمو يف 

اإنتاج النفط ال�سخري الزيتي يف الواليات املتحدة.
االأمريكي���ني  املنتج���ني  اأن  التقري���ر  وتوق���ع 
�سي�ستجيب���ون لزي���ادة االإنت���اج ب�سبب اإغ���راء ارتفاع 
االأ�سع���ار مب�ست���وى اأعل���ى بكثري من تكالي���ف اإنتاج 
النفط ال�سخري، التي تبل���غ يف املتو�سط 23 دوالًرا 

للربميل، لكنهم يف املقابل يواجهون �سعوبات حتد 
م���ن اال�ستم���رار يف الزي���ادة، واأهمها اأنه���م مقيدون 
بقدرة نقل حمدودة من حو����ض بريميان، وهو واحد 

من اأكرث املناطق اإنتاًجا.
اإل���ى ذل���ك، اأو�س���ح ل�”االقت�سادي���ة”، رو����ض 
كين���دي الع�س���و املنتدب ل�رسك���ة “كيو اإت����ض اآي” 
خلدم���ات الطاقة، اأن �س���وق النف���ط تواجه حتديات 
ال�سع���ود ال�رسي���ع مل�ست���وى االأ�سعار، الت���ي �سجلت 
بالفع���ل م�ستوي���ات قيا�سي���ة يف ف���رتة وجيزة خلل 
االأ�سابيع املا�سية مع اق���رتاب موعد عقوبات اإيران 

ال�سهر املقبل.
واأ�س���ار كيندي اإلى اأن ارتف���اع االأ�سعار �سيوؤدي 
– يف حال���ة ا�ستمراره لفرتة طويل���ة – اإلى اإ�سعاف 
الطلب على النفط، خا�سة يف االأ�سواق النا�سئة، التي 
تت�رسر بقوة من ارتفاع الدوالر اأمام عملتها املحلية 
وزيادة تكلفة الواردات النفطية، الفتا اإلى اأن بع�ض 
التباط���وؤ يف اقت�س���اد ال�س���ني له تاأث���ري وا�سع على 
الطل���ب، اإلى جان���ب التداعيات امل�ستم���رة لت�ساعد 

احلرب التجارية االأمريكية - ال�سينية.
ومن جانب���ه، يقول ل�”االقت�سادية”، مدير �رسكة 
“بوي���ري” لل�ست�سارات االإداري���ة اأندرو موري�ض، اإن 
عدي���ًدا م���ن املحللني وخ���رباء ال�سناعة عل���ى قناعة 

تامة باأن االأ�سعار �ستخ���رتق حاجز 100 دوالر قريًبا، 
ورمب���ا بالتزامن مع بدء تطبيق العقوبات على اإيران 
م���ا مل يتدخل اجتماع “اأوبك +” املرتقب يف فيينا يف 
الثاين من دي�سمرب املقبل، لتهدئة االأ�سعار بزيادات 

كبرية وموؤثرة يف م�ستوى االإمدادات النفطية.
واأ�س���اف موري����ض اأن بق���اء االأ�سع���ار عن���د هذا 
امل�ست���وى املرتف���ع واملقلق، خا�س���ة للم�ستهلكني 
لف���رتة طويل���ة، �سيك���ون متوقًفا لي����ض فقط على 

زيادة االإمدادات من قبل املنتجني التقليديني، اإمنا 
على تطور العوامل اجليو�سيا�سية.

ومن ناحيت���ه، اأو�س���ح ل�”االقت�سادي���ة”، مدير 
اال�ستثم���ار يف فيكتوري���ا بن���ك يف دول���ة مولدوف���ا، 
اأرتورا����ض فيفرا����ض، اأن���ه يختلف مع م���ا يثار حول 
�سع���ف الطل���ب، حي���ث اإّن كث���رًيا م���ن املوؤ����رسات 
والتقدي���رات ملنظم���ات وبن���وك دولية ت�س���ري اإلى 
ارتفاع���ه اإل���ى 100 مليون برميل يومي���ا قبل نهاية 

العام اجلاري، م�س���رًيا اإلى اأن قطاع البرتوكيماويات 
�سيقود طفرة منو الطلب.

ويقول فيفرا�ض اإنه من دون �سك، فاإن اأعلى منو 
للطل���ب يكمن يف اآ�سيا، حيث �سيظ���ل النفط والغاز 
يلعب���ان الدور الرئي����ض يف مزيج الطاق���ة االآ�سيوي، 
و�سيدفع���ان اإلى موا�سلة معدالت النمو االقت�سادي 
املرتف���ع، الفًتا اإل���ى اأن التحدي االأب���رز الذي يواجه 
ال�سوق هو ت�رسيع النمو يف اال�ستثمارات النفطية، وال 
�سك اأن رو�سيا وكبار املنتجني ي�سعون هذا الهدف 

ن�سب اأعينهم.
م���ن ناحي���ة اأخ���رى، تراج���ع النف���ط اإل���ى اأدن���ى 
م�ستويات���ه يف اأ�سبوع���ني اأم�ض موا�س���ًل خ�سائره من 
اجلل�سة ال�سابقة و�سط ا�سطرابات يف اأ�سواق االأ�سهم 
العاملي���ة وم���ع تاأث���ر االأ�سع���ار اأي�ًسا بتقري���ر يظهر 

ارتفاع خمزونات اخلام االأمريكية اأكرث من املتوقع.
وانح����رست املخاوف ب�س���اأن املعرو�ض بعد جناة 
اأ�س���ول النفط على ما يبدو من االإع�سار مايكل الذي 
����رسب فلوريدا واإن ت�سب���ب يف حالة وفاة واحدة على 

االأقل واأ�رسار وا�سعة النطاق.
وبح�س���ب “روي���رتز”، انخف�ست العق���ود االآجلة 
خل���ام برنت 1.09 دوالر مبا يعادل 1.31 % اإلى 82 
دوالًرا للربمي���ل. والم�ض اخل���ام يف وقت �سابق اأدنى 
م�ستوياته منذ 27 �سبتمرب عند 81.35 دوالر بعد اأن 

اأغلق منخف�سا 2.2 % االأربعاء.
ونزل���ت عقود اخل���ام االأمريكي غ���رب تك�سا�ض 
الو�سيط 91 �سنتا اأو 1.18 % اإلى 72.33 دوالر بعد 
اأن تراجع���ت اأي�س���ا اإلى اأقل �سعر من���ذ 27 �سبتمرب، 

وانخف�ض اخلام 2.4 % يف اجلل�سة ال�سابقة.
وقال مايكل مكارثي كب���ري حمللي ال�سوق لدى 
“�سي.اإم.�س���ي ماركت�ض” يف �سيدين “العزوف التام 
ع���ن املخاطرة الذي نراه بو�س���وح يف �ستى االأ�سواق 
ينال اأي�ًسا من النفط، وتلك املخاوف ال�سابقة ب�ساأن 
املعرو����ض تبخرت بب�ساطة.. وهن���اك التزام حقيقي 

بالبيع، ما يعزز فكرة اأننا نرى حتوال يف ال�سوق”.
وارتفع���ت خمزونات اخلام االأمريكي���ة اأكرث من 
املتوقع االأ�سبوع املا�سي وزادت خمزونات البنزين، 
بينم���ا تراجعت ن���واجت التقطري، ح�سبم���ا ذكر معهد 

البرتول االأمريكي.
وزادت خمزون���ات اخلام 9.7 مليون برميل على 
مدى االأ�سبوع املنتهي يف اخلام�ض من اأكتوبر لت�سل 
اإل���ى 410.7 ملي���ون برمي���ل، بينما توق���ع املحللون 

ارتفاعها 2.6 مليون برميل.

�لنفط يلتقط �أنفا�سه بعد موجة هبوط حادة
دب���ي - العربية: قفزت اأ�سع���ار النفط 1 % 
اأم����س اجلمع���ة متعافية م���ن هب���وط ا�ستمر على 
م���دى يومني بدعم م���ن ارتف���اع واردات ال�سني 
م���ن اخلام، لك���ن االأ�سعار ما زالت تتج���ه اإلى اأول 

انخفا�ض اأ�سبوعي يف خم�سة اأ�سابيع.
وزادت العق���ود االأجل���ة خل���ام برن���ت 1.02 
�سن���ت، اأو ما يع���ادل 1.3 %، اإل���ى 81.28 دوالر 
للربميل. وتراجع العقد 3.4 % يوم اخلمي�ض بعد 
هبوط ح���اد يف اأ�سواق الأ�سه���م واإ�سارات على اأن 

املخاوف ب�ساأن االإمدادات كان مبالًغا فيها.
وم���ا زال برنت عل���ى م�س���ار االنخفا�ض 3.4 
% هذا الأ�سبوع، يف اأك���ر هبوط خالل نحو اأربعة 
اأ�سه���ر. وارتفع���ت العق���ود االآجل���ة خل���ام غ���رب 
تك�سا�ض الو�سيط 80 �سنًتا، اأو ما يعادل 1.1 %، 

اإل���ى 71.77 دوالر للربميل بع���د اأن هبطت 3 % 
يف اجلل�سة ال�سابقة. واخلام على م�سار االنخفا�ض 

3.5 % هذا االأ�سبوع.
واأظهرت بيانات جم���ارك اجلمعة اأن واردات 
ال�س���ني اليومي���ة من النف���ط اخل���ام يف �سبتمرب 

بلغت اأعلى م�ستوياتها منذ مايو.
وكانت عقود خام برن���ت اأغلقت خلل جل�سة 
ت���داول ي���وم اخلمي�ض بانخفا�ض ب���� 2.83 دوالر، 
اأو 3.41 %، لتبل���غ عن���د الت�سوي���ة 80.26 دوالر 
للربمي���ل، بع���د اأن �سجلت اأثن���اء اجلل�سة 79.80 
دوالر وهو اأدنى م�ستوى لها منذ الرابع والع�رسين 
من �سبتمرب. واتخذ خ���ام القيا�ض العاملي م�ساًرا 
نزوليًّا، منذ اأن �سجل على م�ستوى يف اأربعة اأعوام 

عند 86.74 دوالر يف الثالث من اأكتوبر.

وهبط���ت عق���ود خ���ام القيا����ض االأمريك���ي 
 3.01 اأو  دوالر   2.2 الو�سي���ط  تك�سا����ض  غ���رب 
%، لتبل���غ عند الت�سوي���ة 70.97 دوالر للربميل، 
بع���د اأن �سجلت اأثناء اجلل�س���ة 70.51 دوالر وهو 
اأدن���ى م�ستوى له���ا من���ذ احل���ادي والع�رسين من 
�سبتم���رب. وفًق���ا لروي���رتز. واأظه���رت بيانات من 
اإدارة معلوم���ات الطاقة االأمريكي���ة اخلمي�ض، اأن 
خمزون���ات اخل���ام يف الواليات املتح���دة قفزت 6 
ملي���ني برمي���ل االأ�سب���وع املا�س���ي، اأو اأكرث من 
�سعف���ي توقع���ات املحلل���ني التي كان���ت ت�سري 
اإل���ى زيادة قدره���ا 2.6 مليون برمي���ل. واأ�سارت 
البيانات اأي�ًس���ا اإلى اأن ا�ستهلك م�سايف التكرير 
للخ���ام انخف�ض مبقدار 352 األف برميل يوميًّا مع 

هبوط معدلت الت�سغيل 1.6 نقطة مئوية.

”A321neo“ كبرًي�“ايربا�ص” تطرح مناذج ملدى �أطول من � �لتجارة �خلارجية لل�سني ت�سجل منوًّ
رغم احلرب التجارية مع وا�سنطنملواجهة مناف�سة “بوينغ” االأمريكية

لن���دن - بن���ا: ����رسح رئي����ض �رسكة 
طريان “اير تران�س���ات” الكندية، جني 
فران�س���وا ليم���اي، اأن �رسك���ة ايربا����ض 
العملق���ة ل�سناع���ة الطائ���رات تعتزم 
�سناع���ة من���اذج ذات مدى اأط���ول من 
طائرته���ا ) A321neo ( ذات الب���دن 

ال�سيق بحلول عام 2023.
و يف مقابلة م���ع وكالة “بلومربج” 
اأن  ليم���اي  ذك���ر  لن���دن،  يف  للأنب���اء، 
ايربا����ض اأطلعت���ه عل���ى ه���ذه الفكرة 

ب�ساأن الطائرة املقرتحة.
وتاأت���ي فكرة زيادة م���دى الطائرة 
 ،)XLR( اي���ه 321 نيو” حتت ا�س���م“
يف الوقت الذي تبحث فيه �رسكة بوينج 
املناف�س���ة اإط���لق عائل���ة جدي���دة من 
الطائ���رات ذات املدى املتو�سط حتت 

ا�سم “ نيو ميد ماركت ايركرافت”.
واأكد ليم���اي: “نحن م�سرت طبيعي 
لطائرات )XLR(.. اإن النموذج احلايل 

طويل املدى من الطائ���رة الذي يحمل 
ا�سم )LR( �س���وف ين�سم اإلى اأ�سطول 
ال�رسك���ة العام املقبل، وه���و قادر على 
اإل���ى بريطاني���ا  الو�س���ول م���ن كن���دا 
وفرن�سا وا�سبانيا والربتغال، ولكنه لن 
ي�ستطيع خدمة وجهات اأوروبية اأبعد يف 

جهة ال�رسق”.
وتراجع���ت اأ�سهم ايربا����ض بن�سبة 
7ر1 % اإل���ى 33ر97 ي���ورو يف خت���ام 
تعاملت بور�سة باري�ض، فيما انخف�ض 

�سع���ر �سهم بوينج بن�سب���ة 5ر2 % اإلى 
11ر358 يف بور�سة نيويورك، يف ظل 
تراجع وا�سع باالأ�سواق يف خمتلف اأنحاء 

العامل.
م���ن جانبه���ا، مل حت���دد ايربا����ض 
موع���ًدا حمدًدا لدخول الطائرة اجلديدة 
ا على �سوؤال ب�ساأن اإمكانية  اخلدمة. وردًّ
طرحه���ا يف عام 2023، اأج���اب متحدث 
ًّا اأن الطراز  با�سم ال�رسكة اأنه ولي����ض �رس

)A321( اأمامه كثري من االحتماالت.

بك���ني - بنا: اأظهرت بيانات جمركية 
اخلارجي���ة  التج���ارة  اأن  الي���وم،  ر�سمي���ة 
لل�سني من���ت بقوة يف �سبتم���رب املا�سي 
رغم ت�ساعد احلرب التجارية مع الواليات 
املتح���دة. وارتفع���ت �س���ادرات ال�س���ني 
�سبتم���رب  يف   %  14.5 بن�سب���ة  بال���دوالر، 
مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي، 
ويف  دوالر،  ملي���ار   226.7 بلغ���ت  ح���ني 
غ�سون ذلك قفزت الواردات بن�سبة 14.3 
% عل���ى اأ�سا�ض �سن���وي لت�سل اإلى 195 

مليار دوالر.
الق���وي  املحل���ي  الطل���ب  وي�ستم���ر 
لل�سني يف دف���ع التج���ارة اخلارجية، على 
الرغ���م من تده���ور علقتها م���ع الواليات 

املتحدة.
ومنت جتارة ال�سني اخلارجية العامة 
يف االأرب���اع الثلثة االأول���ى بن�سبة 16.7 % 
على اأ�سا�ض �سنوي، حيث قفزت الواردات 
بن�سبة 20 % وارتفعت ال�سادرات بن�سبة 

ا�ستم���رت  نف�س���ه  الوق���ت  يف   ،%  12.2
التج���ارة بني الوالي���ات املتحدة وال�سني 
يف النم���و يف �سبتمرب املا�س���ي، وارتفعت 
�س���ادرات ال�سني اإل���ى الواليات املتحدة 
بن�سب���ة 13 % مقارن���ة بالع���ام املا�سي، 
حي���ث بلغ���ت 7ر46 ملي���ار دوالر، يف حني 
قفزت ال���واردات بن�سب���ة 9 % اإلى 12.6 

مليار دوالر.
وات�س���ع الفائ�ض التجاري لل�سني مع 
الوالي���ات املتح���دة اإلى م�ست���وى قيا�سي 

بل���غ 34.1 مليار دوالر، وينتق���د الرئي�ض 
االأمريك���ي ترام���ب منذ ف���رتة طويلة عجز 
ب���لده التجاري مع ال�سني، الذي بلغ 375 

مليار دوالر يف العام املا�سي.
احلكوم���ة  تعل���ن  اأن  املق���رر  وم���ن 
ال�سيني���ة االأ�سب���وع املقب���ل من���و الناجت 
املحل���ي االإجمايل يف الرب���ع الثالث وتباطاأ 
النم���و االقت�س���ادي اإل���ى 6.7 % يف الربع 
الثاين م���ن العام، من من���و بن�سبة 6.8 % 

يف الربع االأول.

دب���ي - العربية: احلديث عن االأزمات واآثارها 
دائًم���ا ما يكون ثقيل الظ���ل، اإال اأن حماولة تك�سف 
هذه االأزم���ات وم�سبباتها قد يقي م���ن وقوعها اأو 
على اأقل تقدير يحد من اآثارها ال�سلبية وتبعاتها، 
وه���ذا م���ا يفهم���ه االقت�سادي���ون جي���ًدا ويعت���رب 
�سغله���م ال�ساغل خا�سة �سانعي ال�سيا�سة النقدية 

وامل�سوؤولني التنفيذيني.
البع�ض ي���رى موؤ�رسات التباط���وؤ يف االقت�ساد 
العامل���ي بداأت ملحمه���ا يف الظه���ور، وتكرث هذه 
امللمح �سيًئا ف�سيًئا، والكثريون ي�سريون باأ�سابع 
االتهام اإلى االأ�سواق النا�سئة باعتبارها رمبا تكون 

م�س���در قلق وتهديد كبريين، اإال اأن هذا قد يكون 
حمل �سك.

�سحي���ح اأن املر�س���ح االأب���رز واملنا�سب لهذه 
البداي���ات ه���ي االأ�س���واق النا�سئة، الت���ي عادة ما 
تك���ون مكاًنا جي���ًدا لتكوي���ن ملمح اأزم���ة جديدة، 

ولكن االأمور قد تكون خمتلفة حاليًّا.
اإذ م���ن املرّجح تعزيز م�ستوي���ات الدين العام 
واخلا����ض مع ا�ستم���رار منوها، و�س���وف ت�ستمر يف 
النم���و بالفع���ل، ولعل هذا االنق�س���ام اخلاطئ بني 
البلدان النا�سئة واملتقدمة يحجب امل�سهد ويحول 

اال�ستثمارات عن الفر�ض ال�سحية.

يقول الرئي����ض التنفيذي لبنك بيكاو، مايكل 
كروبين�سكي، بح�سب �سحيفة “فاينان�سال تاميز” 
الربيطاني���ة، اإن الت�س���اوؤم م���ن االأ�س���واق النا�سئة 
ال ي�ستن���د اإل���ى اأي اأ�سا����ض عل���ى االإط���لق، اإال الأن 

م�سوؤوليتها عن االأزمة منت�رس على نطاق وا�سع.
وي�سيف “هذا االنق�س���ام املعيب بني الدول 
النا�سئة وال���دول املتقدمة عامل رئي�سي يف زيادة 
الغمو����ض، كما يبع���د اال�ستثمارات ع���ن ال�رسكات 

والفر�ض اجليدة”.
وق���ال كروبين�سك���ي اإنه لي����ض اأدل على ذلك 
من االأزمة املالي���ة العاملية يف 2008، التي اأثبتت 

خلف ما يتم الرتويج له االآن.
نح���ن نتح���دث ع���ن البل���دان الت���ي �سيك���ون 
فيه���ا النم���و ح���وايل 7 %، والت�سخم ي���رتاوح من 
1 %، اإل���ى 15 %، اأو حت���ى اأكرث، وعند النظر اإلى 
م�سهد االأ�سواق النا�سئة، �س���واء اأطروحة املخاطر، 
اأو املخ���اوف ال�سيا�سي���ة الت���ي حتق���ق اخت���لالت 
اقت�سادية حملية وا�سحة، اإال اأن هذه النتائج عادة 

ما ترد عند احلديث عن اأ�سواق حمددة.
وبالرغم من ذلك فاإن هذه املخاوف االآتية من 

كل من تركيا واالأرجنتني معزولة اإلى حد ما.
والعدي���د من “االأ�سواق النا�سئة” لديها م�سار 

جدي���د للتطور، وه���ذه االأ�س���واق مت دجمها ب�سكل 
جي���د يف االقت�س���اد العاملي، وهي ق���ادرة على اأن 
تق���دم قادة مبدع���ني يف عدد م���ن القطاعات على 
�سبيل املثال، عند النظ���ر اإلى اخلدمات امل�رسفية 
الرقمي���ة يف بولندا، اأو ال����رسكات النا�سئة يف ال�رسق 

االأو�سط.
ويف الواق���ع، هذه االأ�س���واق لديها اأي�ًسا درجة 
اأك���رب من االعتماد االقت�س���ادي واعتماد اأكرب على 
م�سادر التمويل اخلارجي���ة، يف الوقت الذي ت�سعر 
في���ه االأ�سواق بالتوتر يف ه���ذه املرحلة من الدورة 

االقت�سادية، من احلكمة تذكر هذا الدر�ض.

هل تندلع �رش�رة �الأزمة �ملالية من �القت�ساد�ت �ملتقدمة؟
موؤ�رسات التباطوؤ يف االقت�ساد العاملي بداأت ملحمها يف الظهور
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القاهرة ـ كونا

دبي ـ العربية نت

بغداد ـ دب أ

سيول ـ رويترز

اأك���د الرئي����س امل����ري عبدالفتاح 
لالإخ���وان  يك���ون  ل���ن  اأن���ه  ال�شي�ش���ي 
دام  م���ا  دور  اأي  م����ر  يف  امل�شلم���ن 

موجودا يف ال�شلطة.
ودعا الرئي�س ال�شي�شي خالل حواره 
مع روؤ�شاء حترير ال�شحف الكويتية اإلى 
�رورة تكات���ف اجله���ود والتعاون بن 
الدول العربية حلماية االأمن القومي من 
االأخط���ار الت���ي تواجهها االأم���ة العربية، 
موؤكدا اأنه بالتعاون والتكاتف ت�شتطيع 
ال���دول العربي���ة خل���ق حالة م���ن الردع 
متنع كل طامع م���ن التعدي على الدول 
العربية. ولفت اإلى اأن ما ي�شمى بالربيع 
العربي ج���اء ب�شبب واقع خاطئ مبعاجلة 
خاطئ���ة، م�ش���ًرا اإلى اأن تل���ك الفو�شى 
يف  واخل���راب  الدم���ار  خلف���ت  اخلالق���ة 
العدي���د من الدول العربي���ة. واأ�شار اإلى 
اأن تلك الفو�ش���ى اخلالقة التي قادتها 
“االإخ���وان” دم���رت العديد م���ن الدول 

العربية مثل اليمن وليبيا.

يوا�ش���ل اجلي����س اليمن���ي تقدم���ه 
بدع���م حتالف دع���م ال�رعي���ة يف اليمن، 
يف مديري���ات عدة م���ن حمافظة �شعدة، 
ويف ه���ذا ال�شي���اق، �شيطر عل���ى مواقع 
للميلي�شي���ات  تخ�ش���ع  كان���ت  جدي���دة 
احلوثية، وحتدي���ًدا يف مديريات الظاهر 
وباقم وكتاف. واأكدت م�شادر ع�شكرية 
ميدانية اأن اجلي�س اليمني جنح يف تنفيذ 
هج���وم عل���ى مواق���ع للحوثي���ن قبالة 
مديري���ة الظاه���ر، و�شيط���ر عليه���ا بعد 
مقتل اأكرث من 9 عنا�ر من امليلي�شيات 
وفرار اآخري���ن. اأما يف مديرية باقم، فقد 
خا�ش���ت األوية عدة م���ن اجلي�س اليمني 
هجوًما متزامًنا حمققًة اإجنازات ع�شكرية 
ومقرتبًة من مرك���ز مديرية باقم، وذلك 
بع���د دعم م���ن ط���ران التحال���ف الذي 
دم���ر تعزيزات للحوثي���ن كانت حتاول 

م�شاندة عنا�رها على اجلبهات.

ي�شعى عدد م���ن اأع�شاء الربملان 
العراقي اإل���ى اإلغاء قيادات العمليات 
الع�شكرية، التي اأ�ش�شها قبل �شنوات 
رئي�س الوزراء االأ�شبق نوري املالكي.

وق���ال م�ش���در برمل���اين “جمعن���ا 
حت���ى االآن 60 توقيعا الإ�شدار قرار يف 
الربملان يلغي هذه القيادات ويربط 
امللف االأمن���ي مبا�رة بوزارة الداخلية 
العراقية، معلال ه���ذا ب�شبب ا�شتخدام 
ه���ذه القيادات ل���� “اأغرا�س �شيا�شية 
اأو خ�شوعه���ا ل�شغوط���ات م���ن قب���ل 

�شيا�شين”.
العمليات ب�شكل  وترتبط قي���ادة 
مبا����ر مبكت���ب رئي�س احلكوم���ة، وال 
تتخذ اأية تعليمات اأو اأوامر من وزارتي 
الداخلي���ة والدف���اع، رغ���م اأن قواتها 
باالأ�شا�س م�شكلة من الوزارتن، لكن 
قياداتها �شبه م�شتقلة عن الوزارتن 
ومهمتها حفظ االأمن الداخلي للمدن.

قال رئي�س كوري���ا اجلنوبية مون 
جي���ه اإن اأم�س اجلمع���ة اإن زعيم كوريا 
ال���ذي  اأون،  ج���وجن  كي���م  ال�شمالي���ة 
جمعتهما قمة ثالث���ة ال�شهر املا�شي، 
يعت���زم التخل����س من جمي���ع االأ�شلحة 
النووي���ة واملواد واملن�ش���اآت اخلا�شة 
به���ا حتقيق���ا لن���زع ال�ش���الح النووي 
”بالكام���ل“. وتعه���د كي���م والرئي�س 
االأمرك���ي دونالد ترامب بالعمل على 
نزع �ش���الح كوري���ا ال�شمالي���ة النووي 
يف قم���ة تاريخية عقداه���ا يف يونيو يف 
�شنغافورة، لك���ن مل يتم االتفاق على 

تفا�شيل حمددة. 
كوري���ا  زعي���م  اأن  م���ون  واأك���د 
ال�شمالي���ة ع���ازم عل���ى التخل���ي ع���ن 
الربام���ج النووي���ة وال�شاروخية التي 
نفذتها بالده حتدي���ا لقرارات جمل�س 
االأم���ن ال���دويل وعل���ى الرتكي���ز على 
االقت�شاد، وذل���ك اإذا تلقت �شمانات 

ب�شاأن اأمن نظام احلكم فيها.

ال�شي�شي: لن يكون
 ل� “االإخوان” دور يف م�ر

خ�شائر فادحة للحوثين 
“على جبهتن”

م�شاع الإلغاء قيادات 
اأمنية يف مدن العراق

بيونغ يانغ نحو التخل�س 
من ال�شالح النووي

�لوفد �ل�شعودي ي�شل �أنقرة للتحقيق باختفاء خا�شقجي
�شيناريوهات مزيفة ت�شقط م�شداقية االإعالم القطري

وكانت وكالة “االأنا�شول” الرتكية قد اأعلنت 
يف وق����ت �شابق عن و�شول وفد �شعودي اإلى اأنقرة 

للتحقيق يف اختفاء جمال خا�شقجي.
ون�شبت الوكالة اإل����ى “م�شادر مطلعة” قولها 
اإن����ه “م����ن املنتظ����ر اأن يج����ري الوف����د ال�شع����ودي 
وم�شوؤولون اأتراك لقاءات نهاية االأ�شبوع اجلاري”.

وم�ش����اء اخلمي�����س، اأعلن����ت الرئا�ش����ة الرتكية 
اأن الريا�����س واأنق����رة قررتا ت�شكي����ل جمموعة عمل 
م�شرتكة للك�ش����ف عن م�شر خا�شقج����ي، بناًء على 

مقرتح من اجلانب ال�شعودي.
ج����اء ذلك يف ت�ريح اأدلى ب����ه متحدث الرئا�شة 
الرتكية اإبراهيم قالن، اإلى “االأنا�شول”، اخلمي�س، 

تطرق خالله اإلى ق�شية خا�شقجي.
وق����ال اإن����ه مت اإق����رار ت�شكي����ل جمموع����ة عمل 
م�شرتكة للك�شف عن جميع جوانب حادثة خا�شقجي، 

بناًء على مقرتح من اجلانب ال�شعودي.
وك�شفت ق�شي����ة اختفاء الكاتب خا�شقجي عن 
ه�شا�ش����ة املوؤ�ش�ش����ات االإعالمي����ة يف قط����ر وتركيا، 

بحبك العديد من ال�شيناريوهات املزيفة.
وم����ا اإن يف�ش����ل �شيناريو معننّ ُي����روج له حتى 
ت�����رع تل����ك املوؤ�ش�شات اإل����ى ابت����داع �شيناريو اآخر 
بدي����ل؛ به����دف االإبقاء عل����ى �شورته����ا التي باتت 
مك�شوف����ة للعي����ان. وق����د ات�شح من خ����الل ق�شية 
خا�شقج����ي مب����ا ال يدع جم����ااًل لل�شك م����ا ظل يحدث 
من����ذ �شنوات من غياب املهني����ة واالأجندة امل�شبقة 
يف و�شائ����ل االإع����الم الت����ي ت����دار م����ن قب����ل جماعة 
االإخوان امل�شلم����ن. ووظفت املوؤ�ش�شات الطواقم 
العاملة به����ا كافة لبث التغري����دات املزيفة، التي 
ُي�رع����ون اأنف�شه����م حلذفه����ا بع����د اأن يكت�شفوا اأن 
الكذب����ة مل يتم حبكه����ا بال�شكل ال�شلي����م. وحاولت 

املوؤ�ش�ش����ات االإعالمية القطري����ة والرتكية حتويل 
اختفاء خا�شقجي اإلى ق�شية ت�شغل بها الراأي العام 
يف بلدانه����ا، جراء االإخفاق����ات املحلية التي متر بها 
�شواء يف قط����ر اأو تركيا. وعملت تل����ك املوؤ�ش�شات 
عل����ى ن�ر حتلي����الت مغلوط����ة وا�شت�شافة مروجن 
لالأكاذيب، وهم يتذرعون بحقهم يف حرية التعبر، 
وانتقل����ت الرواي����ات من االختطاف اإل����ى القتل، ثم 
العودة للتعذيب، اإلى غرها من الزج باأنا�س اأبرياء 
على اأنهم “قتلة”. ويف غي����اب الرواية املتما�شكة، 
فق����د مت اإخ�ش����اع ق�ش����ة اختف����اء خا�شقج����ي اإل����ى 
�شيناريوه����ات هوليوودية، افرتا�شي����ة، لي�س لها 
من اأ�شا�س �شوى االأحالم الت�شليلية التي تع�شع�س 
داخ����ل عقلية املوؤامرة والفتن����ة. وجراء هذا التخبط 
اأ�شب����ح امل�شدر الرئي�س لالأخب����ار �شواء من و�شائل 
االإعالم يف قط����ر وتركيا، مبا يف ذل����ك وكاالت اأنباء 

“كبرة” و�شحف “مرموقة” عاملًيا، هو ال�شائعات، 
ما حونّل “لغز خا�شقجي” اإلى ف�شيحة كا�شفة لزيف 
االإعالم املوجه. ومل يجد ال�شحافيون �شوى االعتماد 
عل����ى التغريدات امللفقة واحلقائ����ق الباطلة، لن�ر 
اأخب����ار عرب الف�ش����اء االإلك����رتوين والف�شائيات، مبا 
يخ����دم م�شلحة طرف مع����ن يف االأزمة. ويك�شف عن 
طاب����ع التاآمر ما تقوم به قناة “اجلزيرة” من توجيه 
�شاع����ات البث لن�ر مزيد م����ن االأكاذيب والق�ش�س 
املتخيل����ة، الت����ي تك�شف عن �شع����ف خيال حمرري 
و�شن����اع التقارير واحلكاي����ات ال�شحافية يف القناة 
“االإخوانية”. وظلت “اجلزيرة” ت�شطاد يف االأزمات 
والق�شايا التي تتخذ منه����ا حموًرا للفتنة منذ اأيام 
اأحداث �شبتمرب واإلى اليوم، وهو النهج الذي ك�شف 
عق����ب اأحداث ما ُيعرف ب� “الربيع العربي” بو�شوح 

تام جًدا.

• دخول وفد اإلى القن�شلية ال�شعودية يف اإ�شطنبول	

رحب م�سدر �سعودي م�سوؤول، اأم�س اجلمعة، مبا اأعلنته رئا�سة اجلمهورية الرتكية 

يجمع  م�سرتك  عمل  فريق  بت�سكيل  ال�سعودية  العربية  اململكة  طلب  مع  جتاوبها  عن 

املخت�سني يف البلدين للك�سف عن مالب�سات اختفاء املواطن ال�سعودي جمال بن اأحمد 

بن حمزة خا�سقجي يف مدينة اإ�سطنبول الرتكية. 

الأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأوردت���ه  م��ا  وف��ق  الإيجابية،  اخل��ط��وة  بهذه  ال�سعودي  امل�سدر  واأ���س��اد 

عنا�سره  وتعاون  امل�سرتك  العمل  فريق  بقدرة  التامة  ثقته  موؤكًدا  “وا�س”،  ال�سعودية 

على القيام باملهام املناطة به على اأكمل وجه، كما اأكد امل�سدر حر�س اململكة الكبري على 

اأمن و�سالمة مواطنيها اأينما كانوا.

عواصم ـ وكاالت

اأكدت م�شادر طبية فل�شطينية ا�شت�شهاد 6 
فل�شطينين، اأم����س اجلمعة، بر�شا�س اإ�رائيلي 
خالل مواجهات على احلدود ال�رقية لقطاع غزة.

وذك���رت امل�ش���ادر اأن 140 �شخ�ش���ا عل���ى 
خ���الل  اإ�رائيل���ي  بر�شا����س  اأ�شيب���وا  االأق���ل 
املواجه���ات، م���ن بينه���م 3 اأ�شخا����س و�شفت 
جروحه���م باأنها خطرة، وم���ن بن امل�شابن 10 

اأطفال.
و�شقط 4 م���ن ال�شهداء خالل م�شاركتهم يف 
م�ش���رة �شعبية �شلمية ق���رب ال�شياج احلدودي 
����رق خمي���م الربي���ج و�ش���ط القط���اع، يف ح���ن 
ا�شت�شهد اخلام�س يف مدينة رفح جنوبي القطاع.

ووفق���ا لوكالة “مع���ا”، فقد تواف���د االآالف 
اإلى خميمات العودة �رقي القطاع للم�شاركة يف 
فعاليات اجلمعة ال�29 مل�ش���رات العودة وك�ر 

احل�شار حتت عنوان “انتفا�شة القد�س”.
االإطارات  الفل�شطيني���ون  ال�شب���ان  واأ�شعل 
املطاطي���ة على طول احل���دود ال�رقي���ة لقطاع 
غزة، وردت القوات االإ�رائيلية باإطالق وابل من 

قنابل الغاز.
وبا�شت�شه���اد الفل�شطينين ال�شتة، يرتفع 

ع���دد ال�شه���داء يف قط���اع غ���زة من���ذ 30 مار�س 
املا�ش���ي اإلى اأكرث م���ن 200 �شخ�س، واأكرث من 

22 األف م�شاب بر�شا�س االحتالل االإ�رائيلي.
اأم����س  اندلع���ت،  الغربي���ة  ال�شف���ة  ويف 
اجلمعة، مواجهات ب���ن الفل�شطينين واجلي�س 
االإ�رائيل���ي، يف مواق���ع متفرق���ة م���ن ال�شف���ة 

املحتلة.
و�شه���دت بل���دة كفر ق���دوم غرب���ي نابل�س 

)�شم���ال( مواجهات امت���دت اإلى مدخ���ل مدينة 
قلقيلي���ة ال�شم���ايل )�شم���ال(، وو�ش���ط مدين���ة 
اخللي���ل )جن���وب(، وا�شتخ���دم خالله���ا اجلي�س 
االإ�رائيل���ي الر�شا�س املطاط���ي وقنابل الغاز 

امل�شيل للدموع.
الق���وات  املتظاه���رون  ر�ش���ق  بدوره���م 
باحلجارة والعبوات الفارغ���ة، واأغلقوا الطرقات 

باحلجارة واأ�شعلوا النار يف اإطارات مطاطية. 

وقال م���راد ا�شتيوي، من�شق جلان املقاومة 
ال�شعبي���ة يف بلدة كف���ر قدوم يف بي���ان �شحايف 
اإن “ق���وة ع�شكرية فرقت امل�ش���رة االأ�شبوعية 
املناه�ش���ة لال�شتيط���ان يف البل���دة، واأطلق���ت 
الر�شا����س املطاط���ي وقناب���ل الغ���از امل�شيل 
للدموع، ب�شكل كثيف”، واأو�شح اأن 3 مواطنن 
اأ�شيبوا بالر�شا�س املطاطي، والع�رات بحاالت 

اختناق، مت معاجلتهم ميدانيا.
وق���ال �شهود عي���ان، اإن ع����رات امل�شلن 
اأ�شيب���وا باالختن���اق، اإث���ر ا�شتن�شاقه���م الغ���از 
امل�شي���ل للدموع، يف ال�ش���ارع الغربي من مدينة 
قلقيلية.  واأ�شاف ال�شهود اأن مواجهات اندلعت 
يف املدين���ة، عقب اقتحام ق���وة ع�شكرية، تزامنا 
مع خ���روج امل�شلن من �شالة اجلمعة. واندلعت 

مواجهات مماثلة و�شط مدينة اخلليل.
وُتنظ���م ي���وم اجلمع���ة م�ش���رات مناه�ش���ة 
لال�شتيط���ان واجلدار الفا�شل يف عدد من القرى 
تقدي���رات  وت�ش���ر  الفل�شطيني���ة.   والبل���دات 
اإ�رائيلي���ة وفل�شطيني���ة اإل���ى وج���ود نحو 650 
األ���ف م�شتوطن يف م�شتوطن���ات ال�شفة الغربية 
والقد�س ال�رقي���ة، ي�شكنون يف 164م�شتوطنة، 

و116 بوؤرة ا�شتيطانية )ع�شوائية(.

6 شهداء و140 جريحا برصاص جيش االحتالل في غزة
مسيرات مناهضة لالستيطان تتحول لمواجهات عنيفة بالضفة

غزة/ رام اهلل ـ وكاالت

• املواجهات على حدود القطاع اأدت ال�شت�شهاد اأكرث من 200 فل�شطيني	

الريا�س تطالب العامل مبوقف حازم جتاه طهران

طال���ب مندوب ال�شعودية الدائم لدى االأمم املتح���دة خالد منزالوي املجتمع الدويل باتخاذ موقف 
ح���ازم وموحد جتاه اإيران، و “اأعمالها العدائية املزعزعة ال�شتقرار املنطقة”. وجاءت دعوة منزالوي يف 
كلمة بالده التي األقاها اأم�س يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف دورتها ال� 73 بنيويورك. واأ�شار اإلى 
“تاأييد بالده �شابقا لالتفاق النووي بن اإيران والدول اخلم�س دائمة الع�شوية يف جمل�س االأمن، والذي 
مت بناء على قناعتها التامة، ب�رورة العمل على كل ما من �شاأنه احلد من انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل 
يف منطق���ة ال�رق االأو�شط والعامل”. وقال “اإيران ا�شتغلت العائد االقت�شادي من رفع العقوبات عنها، 
وا�شتخدمته لال�شتمرار يف اأن�شطتها املزعزعة ال�شتقرار املنطقة، خ�شو�شا من خالل تطوير �شواريخها 
البال�شتية، ودعمها للجماعات االإرهابية يف املنطقة، مبا فيها حزب اهلل وجماعة احلوثين، اإ�شافة اإلى 

اأن�شطتها املزعزعة الأمن و�شالمة املالحة البحرية يف منطقة باب املندب والبحر االأحمر”.

نيويورك ـ آر تي



�أغلقت �أجهزة �لأمن يف جمهورية جورجيا �أغلب 
مكات���ب �ل�رص�ف���ة �لإير�ني���ة؛ بتهمة غ�س���ل �لأمو�ل 

ل�سالح �لنظام �لإير�ين.
ونقل���ت وكالة �لأنباء �لإير�نية “�إرنا” عن موقع 
�ل�سلط���ات يف �لعا�سم���ة  �أن  “�أب�سن���ي” �جلورج���ي 
)تبلي�سي( عممت حظر �أي حتويل للأمو�ل يف مكاتب 
�ل�سريف���ة �لإير�نية ومت �إغ���لق 12 مكتباً منها على 

�لأقل يف تبلي�سي، خلل عمليات مد�همة.
وبح�س���ب �ملوق���ع، فق���د ق���ام م�سوؤول���و �إد�رة 
مكافح���ة �لف�س���اد يف جه���از �أم���ن �لدول���ة �جلورجي 
بالتع���اون مع جهاز مكافحة �لإره���اب خلل �لعملية 
�مل�سرتك���ة بتفكيك �سبكات �ل�سريف���ة �لتي تقوم 

بتحويل غري �مل�رصوع للأمو�ل من و�إلى �إير�ن.
ووفقاً للتقرير، فاإن �لأجهزة �لأمنية يف جورجيا 
�أج���رت عمليات تفتي�ش �رصية خ���لل �لأ�سهر �لقليلة 
�ملا�سي���ة لتحدي���د مرتكبي عملي���ات �لتحويل غري 
�لقانوني���ة من جورجي���ا �إلى �إير�ن ومر�قب���ة �أن�سطة 

مكاتب �ل�رصف �لإير�نية.
و�أ�ساف �لتقرير �أن “مرتكبي عمليات �لتحويل 
غري �لقانونية خ���ارج �لنظام �مل�رصيف قامو� بتحويل 
مبالغ طائل���ة من �لعمل���ة �ل�سعبة م���ن جورجيا �إلى 
�إي���ر�ن وح�سل���و� عل���ى �أرب���اح هائلة من خ���لل هذ� 
الن�شاط غ���ر ال�رشعي”.  كما �أكد �أن���ه خلل عمليات 
�لتفتي����ش �سبطت �أجهزة �لأم���ن يف مكاتب ومنازل 

�ملتهم���ني �لإير�نيني يف تبلي�س���ي، مبالغ كبرية من 
�لعملة و�أجهزة خا�سة لق���ر�ءة بطاقات م�رصفية من 

�لبنوك �لإير�نية.
ويق���ول نا�سط���ون �إير�ني���ون �إن جورجيا خلل 
�ل�سنو�ت �لأخ���رية �أ�سبحت م�رصح���اً لأن�سطة �حلر�ش 
�لث���وري �لإي���ر�ين و�لأجهزة �لتابع���ة لنظام طهر�ن، 

لغر�ش غ�سي���ل �لأمو�ل و�للتفاف عل���ى �لعقوبات 
�لدولي���ة. وتقوم ����رصكات تابع���ة للحر����ش �لثوري 
بتحويل �لأمو�ل حتت غط���اء �ل�ستثمار�ت من خلل 
����رصكات جتاري���ة وم�ساريع بن���اء وفن���ادق ومكاتب 
�رص�ف���ة لتحويل �لعملت. من جانب �آخر، يزور بريان 
ه���وك، �ملمثل �خلا����ش ل�سوؤون �إي���ر�ن يف �خلارجية 

�لأمريكي���ة دول �أوروبي���ة و�لهند لإج���ر�ء حمادثات 
ب�س���اأن ب���دء �حلظ���ر �لنفط���ي عل���ى �إير�ن م���ع بدء 
�جلول���ة �لثانية م���ن �لعقوبات يف نوفم���ر �ملقبل. 
ووفق���ا لبي���ان �أ�سدرت���ه �خلارجية �لأمريكي���ة، فاإن 
رئي�ش ق�س���م �لطاقة يف �ل���وز�رة فر�ن�سي�ش فانون 
�سري�ف���ق هوك �لذي م���ن �ملق���رر �أن يجتمع بوزر�ء 
�لحتاد �لأوروبي يف لوك�سمب���ورغ؛ لبحث �لعقوبات 

�لأمريكية على �إير�ن، ثم يزور فرن�سا وبلجيكا.
ياأت���ي هذ� بينم���ا �أعلنت �حلكوم���ة �لإير�نية يف 
وق���ت �ساب���ق �أنها �أمهل���ت �أوروبا موع���د� لنهاية 4 
نوفم���ر �ملقبل، لإنقاذ �لتف���اق �لنووي وهو موعد 
�جلولة �لثانية من �لعقوبات �لأمريكية �لتي ت�سمل 
حظر �س���ادر�ت �لنفط �لإي���ر�ين. وياأمل �لأوروبيون 
�إل���ى �لتو�سل م���ع �تفاق مع �أم���ريكا للح�سول على 
بع����ش �لإعف���اء�ت م���ن �لعقوب���ات مقاب���ل خف�ش 
�إي���ر�د�ت �لنفط �لإي���ر�ين ب�سكل كب���ري دون حظره 
كليا. �أما �لهند وهي ث���اين �أكر م�سرت للنفط �خلام 
�لإي���ر�ين، فاأعلنت يف �أغ�سط�ش �ملا�سي �أنها تدر�ش 
خف�ش و�رد�تها من �إي���ر�ن مبقد�ر �لن�سف ل�سمان 
�حل�سول على تنازل من �لوليات �ملتحدة للح�سول 
على �إعف���اء�ت ملو��سلة تعاملها مع طهر�ن. وتتجه 
�إد�رة تر�م���ب �إل���ى خن���ق جمي���ع �س���ادر�ت �لنف���ط 
�لإير�نية بحيث ت�سل �إلى �ل�سفر بعد �أ�سهر من بدء 

�رصيان �ملرحلة �لثانية من �لعقوبات.

وكان���ت �جلل�سة ب���د�أت يف حمكمة علي �آغا 
�إلى �سمال �إزمري بغرب تركيا. 

وقبل �لدخول للمحكمة قال حماميه جتيم 
هالف���ورت “نطال���ب ب���اأن ترفع عن���ه �لإقامة 

�جلرية و�إجر�ء�ت منع مغادرة �لبلد”.
و�أ�س���اف “نعتق���د �أن���ه منذ �لبد�ي���ة لي�ش 
هن���اك �أي �سك���وك جرمية قوية �س���ده يف هذ� 
�مللف. ل يوجد �أي دليل �سده يف هذ� �مللف”.
كني�س���ة  عل���ى  ي����رصف  بر�ن�س���ون  وكان 
بروت�ستانتي���ة �سغ���رية يف �إزم���ري. ومنذ نهاية 
يوليو، فر�ست عليه �لإقامة �جلرية بعد حب�سه 
�سنة ون�س���ف بتهمتي �لإره���اب و�لتج�س�ش”، 

وهو ما ينفيه قطًعا.
وو�س���ف �لرئي�ش �لأمريكي دونالد ترمب، 
بر�ن�سون باأنه “وطني عظيم”، وقال �إنه حمتجز 

“رهينة”.
وقبل زيارته �لق�ش �لأ�سبوع �ملا�سي، قال 
�ملحام���ي هالفورت �إن موكل���ه يف �سحة جيدة 
ومعنويات���ه مرتفع���ة، لكن “�لنتظ���ار �ملقلق 
يتو��سل”. ويف وق���ت �سابق هذ� �ل�سهر، قدم 
�ملحام���ي �لتما�ًس���ا لدى �ملحكم���ة �لد�ستورية 
لإط���لق ����رص�ح �لق����ش. وق���ال �إنه يعتق���د �أن 
�ملحكم���ة �ستجع���ل م���ن �لق�سي���ة �أولوية لكن 

حكًما نهائًيا قد ي�ستغرق �أ�سهًر�.
و�أث���ار �عتقال���ه �سن���ة ون�س���ف �ل�سن���ة ثم 
و�سع���ه يف �لإقام���ة �جلرّي���ة حت���ت �ملر�قب���ة 

يف تركي���ا، �أزم���ًة دبلوما�سية ح���اّدة بني تركيا 
و��سنط���ن  وفر�س���ت  �ملّتح���دة.  و�لولي���ات 

جمموعة م���ن �لعقوبات على تركيا، �لتي رّدت 
بتد�بري مماثلة ب�سبب هذه �لق�سية.

اأغلقت اأجهزة الأمن يف جمهورية جورجيا اأغلب مكاتب ال�صرافة الإيرانية؛ بتهمة 

غ�صل الأموال ل�صالح النظام الإيراين. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “اإرنا” عن موقع 

حتويل  اأي  حظر  عممت  )تبلي�صي(  العا�صمة  يف  ال�صلطات  اأن  اجلورجي  “اأب�صني” 

12 مكتباً منها ع��ل��ى الأق����ل يف  اإغ����اق  ال�����ص��رف��ة الإي��ران��ي��ة ومت  ل���اأم���وال يف م��ك��ات��ب 

تبلي�صي، خال عمليات مداهمة.

ال��دول��ة  اأم���ن  ج��ه��از  يف  الف�صاد  مكافحة  اإدارة  م�����ص��وؤول��و  ق��ام  فقد  امل��وق��ع،  وبح�صب 

اجلورجي بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب خال العملية امل�صرتكة بتفكيك �صبكات 

ال�صرفة التي تقوم بتحويل غر امل�صروع لاأموال من واإىل اإيران.

لندن ـ أ ف ب

 دبي - العربية نت:

كاراكاس ـ نوفوستي

كمباال - رويترز

هدد وزر�ء بريطانيون بال�ستقالة من 
حكومة تريي���ز� ماي على خلفي���ة تنازلت 
تن���وي تقدميها �إلى �لحت���اد �لأوروبي يف 
ملف بريك�ست، بح�سب م���ا �أوردت �سحف 
بريطاني���ة �أم����ش �جلمعة. وُن����رصت تقارير 
ب�س���اأن تنامي �لحتجاج���ات د�خل �حلكومة 
قبي���ل قمة مف�سلية تعقد هذ� �لأ�سبوع يف 
بروك�س���ل؛ بهدف �لتفاق ح���ول تفا�سيل 

خروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي.
بال�ستقال���ة  �لتهدي���د�ت  وتاأت���ي 
بالتز�من مع تلويح حلف���اء ماي يف �إيرلند� 
�ل�سمالي���ة ب�سحب تاأييدهم له���ا و�إجبارها 
عل���ى مو�جه���ة خطر �سح���ب �لثق���ة ما قد 

يوؤدي �إلى �إجر�ء �نتخابات مبكرة.
ق���د  بريطاني���ة  �سح���ف  وبح�س���ب 
ت�ستقيل وزيرت���ان على �لأقل على خلفية 
تن���ازلت م���اي م���ن �أج���ل �إبق���اء �حل���دود 
�لإيرلندي���ة مفتوحة بعد خ���روج بريطانيا 

من �لحتاد �لأوروبي يف 29 مار�ش.
وذك���رت �سحيفة تلغ���ر�ف �أن وزيرة 
�لتنمي���ة �لريطاني���ة �مل�سكك���ة بالحتاد 
�لأوروبي بيني موردونت ووزيرة �لتقاعد 

�إ�سرت ماكفيه هددتا بال�ستقالة.

ج���دد �لرئي�ش �لفنزويل���ي نيكول�ش 
�ملتح���دة  �لولي���ات  �تهام���ه  م���ادورو، 
�غتيال���ه و�س���ط  بالوق���وف ور�ء حماول���ة 
�أغ�سط����ش   5 يف  كار�كا����ش  �لعا�سم���ة 
�سا�س���ة  ع���ر  م���ادورو  وق���ال  �ملا�س���ي. 
�لتلفزي���ون �حلكوم���ي “�أوؤك���د للعامل كله 
�أن �لأمر بقتلي جاء �إلى حكومة بوغوتا من 

�لبيت �لأبي�ش، �لذي يرغب يف قتلي”.
م���ن  �أغ�سط����ش   5 م���ادورو يف  وجن���ا 
هجوم ��ستهدفه بطائ���ر�ت م�سرّية حمملة 
�أثن���اء عر����ش ع�سك���ري يف  باملتفج���ر�ت 
م���ادورو  و�أعل���ن  كار�كا����ش.  �لعا�سم���ة 
بع���د �حلادث �أن���ه مت �لقب����ش على بع�ش 
�ملتورط���ني يف حماول���ة �غتيال���ه، متهم���ا 
قوى �ليمني �لفنزويلية و�لقوى �ليمينية 
�لرئي����ش �لكولومبي  �لكولومبي���ة بزعامة 

مانويل �سانتو�ش بالوقوف ور�ء �لهجوم.
و�أ�س���اف �أن بع�ش منظم���ي �لعتد�ء 
مقيم���ون يف �لولي���ات �ملتح���دة، وتوّع���د 
جمي���ع �ملتورط���ني يف حماول���ة �لغتي���ال 

باأ�سد عقاب.
وتبنت جماع���ة معار�س���ة تطلق على 
نف�سه���ا ��س���م “جن���ود فاني���ل” �لهج���وم، 
و�أكدت عر و�سائ���ل �لتو��سل �لجتماعي 
�أنه���ا خطط���ت لإطلق طائرت���ني بل طيار 
لكن �لقنا�سة �أ�سقطوهما، متوعدة بتكر�ر 

حماولة �غتيال مادورو يف وقت لحق.

لوكال���ة  حكوم���ي  م�س���وؤول  ذك���ر 
“روي���رتز”، �أم����ش �جلمعة، �أن م���ا ل يقل 
ع���ن 31 �سخ�ًسا لق���و� حتفه���م يف �نهيار 
�أر�سي عند �سفح جبل �إجلون ب�رصق �أوغند� 
دمر من���ازل وطمر حيو�ن���ات. وقال مارتن 
�أور، مفو����ش �إد�رة �لك���و�رث، �إن �لنهيار 
�لأر�س���ي وقع يف بلدة �سغ���رية عند �سفح 
�جلب���ل بعد ظه���ر �أم����ش �خلمي����ش. وهذه 
�ملنطق���ة، �لقريبة من �حل���دود مع كينيا، 
ُمعر�س���ة للنهيار�ت �لأر�سي���ة، و�سهدت 
عدة حو�دث مماثلة خلل �ل�سنو�ت �لقليلة 
�ملا�سية. وقال �أور “معظم �لنا�ش حو�رصو� 
يف �ل�س���وق، ودف���ع �لنهيار كت���ًل �سخرية 
�سخمة �إلى �لنهر �لذي فا�ش على �سفتيه 

وجرفت �ملياه �لنا�ش بعيًد�”.
و�أظه���رت �س���ورة، ن�رصه���ا �ل�سلي���ب 
�لأحمر �لأوغن���دي على �لإنرتن���ت، �أ�سجاًر� 
�قُتلعت م���ن جذورها، وق���ال �إنه “�جنرف 
�أنا�ش وحيو�ن���ات يف �لكارث���ة”. وقال �أور 
�إن فرق �لإغاثة مت�س���ط �ملنطقة. و�أ�ساف 
“هن���اك �أ�سخا�ش ت�رصدو� ويحتاجون ماأوى 
وغذ�ء وجميع �أ�سكال �لدعم �لأخرى، ونحن 

ننقل هذه �مل�ساعد�ت �إلى �ملنطقة”.

بريطانيا

فنزويال

أوغندا

وزيرتان تهدد�ن 
بال�ستقالة

مادورو: و��سنطن 
حاولت �غتيايل

31 قتيل يف �نهيار 
�أر�سي
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جورجيا تغلق مكاتب �رصافة اإيرانية بتهمة غ�سيل الأموال

تركيا تطوي ملف الق�س الأمريكي برون�سون وتطلق �رصاحه

هوك يزور �أوروبا و�لهند متهيد� حلظر نفط طهر�ن

بعد �نق�ساء حمكوميته

• �ملمثل �خلا�ش ل�سوؤون �إير�ن يف �خلارجية �لأمريكية بريان هوك 	

• برون�سون �أثار �عتقاله �أزمة بني �لوليات �ملتحدة وتركيا	

حكمت حمكمة علي اآغا يف تركيا، اأم�س اجلمعة، بال�صجن 3 �صنوات و�صهر على الق�س الأمركي 

اأندرو بران�صون، الذي اأثار احتجازه يف تركيا ثم و�صعه يف الإقامة اجلربية اأزمة دبلوما�صية بني 

بالإفراج عنه لنق�صاء  املحكمة  اإرهابية. كما ق�صت  اإدانته بدعم منظمات  اإثر  اأنقرة ووا�صنطن؛ 

مدة حمكومتيه ول�صلوكه خال املحاكمة وال�صماح له بال�صفر.

وكان الدعاء الرتكي قد طلب برفع الإقامة اجلربية عن بران�صون ومبنعه من ال�صفر، بانتظار 

حماكمته يف ال�صتئناف. كما طلب الدعاء ال�صجن حتى 10�صنوات لربان�صون، بتهمة النتماء اإىل 

تي” خرب” الرتكية. اآر.  “تي.  قناة  ذكرت  كما  اإرهابية”،  “جماعة 

�ردوغان يتحدث عن “عملية جديدة” يف �سوريا

قالت �سحيفة “و��سنطن بو�ست” �إن �لعامل رمبا �سيذكر دونالد تر�مب على �أنه �لرئي�ش �لأكرث �سدقا يف �لتاريخ 
�لأمريك���ي �حلديث. و�أ�سارت �ل�سحيفة �إل���ى �أن �حلديث هنا ل يدور عن ت�رصيحات تر�مب، فهو يكذب با�ستمر�ر، بل 
�لأم���ر يتعلق باملقيا�ش �حلقيق���ي مل�سد�قية �لرئي�ش، وهو �لوفاء بالوعود، موؤك���دة �أن تر�مب هنا منوذج للنز�هة. 
�إذ �إن تر�م���ب يق���وم مبا وعد به �أثناء حملته �لنتخابية بعد توليه �ملن�سب. فق���د �أوفى تر�مب بوعده بنقل �ل�سفارة 
�لأمريكي���ة يف �إ�رص�ئي���ل من تل �أبي���ب �إلى �لقد�ش، كما �أن 3 من �أ�سلفه وعدو� بذل���ك، لكنهم مل يتمكنو� من �لتنفيذ 
لأ�سب���اب م���ا. كما �أك���دت �ل�سحيفة �أنه وعد “ب�سح���ق وتدمري د�ع�ش”، وبع���د مرور عامني �أ�سبح عل���ى و�سك تدمري 
“خلفة د�ع�ش”. ووعد بفر�ش حظر على تاأ�سري�ت �لدخول للمو�طنني، �لذين ي�سكلون تهديد� �إرهابيا على �لوليات 
�ملتح���دة، وبعد عدة حم���اولت فا�سلة، �أيدت �ملحكمة �لعليا �لن�سخة �لنهائية من ه���ذ� �حلظر. وذكرت �ل�سحيفة �أن 
تر�م���ب وعد ب� “معاقب���ة �سوريا يف حال ��ستخدمت �لأ�سلح���ة �لكيماوية �سد �سعبها، وعلى خ���لف �سلفه، نفذ وعده 

مرت���ني”. وخل�ست �ل�سحيفة �إل���ى �أن تر�مب قدم قائمة ر�ئعة 
من �لوعود، �لتي مت �لوفاء بها يف �أول �سنتني من رئا�سته.

ترامب رمبا الرئي�س الأكرث �سدقا

ملح �لرئي�ش �لرتكي رجب طيب �ردوغان 
�إل���ى �أن جي����ش بلده ق���د يقوم قريب���ا بعملية 
جديدة عابرة للحدود �سمايل �سوريا، يف مناطق 
ي�سيطر عليه���ا مقاتلون �أكر�د. وقال �ردوغان 

خ���لل حف���ل ع�سكري لتك���رمي جن���ود �لقو�ت 
�خلا�س���ة �لرتكية، �أم�ش �جلمع���ة “�إن �ساء �هلل، 
قريب���ا ج���د� �سن���رتك �أع�سا����ش �لإره���اب �رصق 

�لفر�ت يف حالة من �لفو�سى”.  
وجدد ت�رصيح �ردوغ���ان تهديده بتو�سيع 

عملي���ات ع�سكري���ة تركي���ة يف مناط���ق �رصقي 
نه���ر �لف���ر�ت، يحتف���ظ به���ا �أك���ر�د �سوريون 
مدعومون من �لوليات �ملتحدة. وتعتر �أنقرة 
�مليلي�سي���ات �لكردية جماع���ة �إرهابية، وجزء� 
من ح���زب �لعم���ال �لكرد�ستاين �ل���ذي يقاتل 

�لق���و�ت �لرتكي���ة منذ عق���ود.  وب���د�أت تركيا 
توغله���ا يف �سوري���ا �لع���ام 2016 يف مناط���ق 
تق���ع غرب���ي �لف���ر�ت، لتدفع م�سلح���ي تنظيم 
�ل�سوريني  �لأكر�د  “د�ع�ش” وكذلك مقاتل���ي 

بعيد� عن �ملنطقة �حلدودية.

علي آغا/ تركيا - أ ف ب

أنقرة ـ وكاالت
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يشهد اليوم )السبت( إقامة منافسات بطولة وزير الديوان املليك الشيخ خالد 

بن أحمد آل خليفة عىل ملعب نادي البحرين للجولف بالحنينية، حيث تشهد 

البطولة مشاركة أكرث من 80 العبا يتنافسون للظفر بكأس البطولة. 

وتأيت هذه البطولة بدعم سخي من وزير الديوان املليك، وتعترب من أقدم البطوالت 

وأكربها يف موسم لعبة الجولف، والتي يحرص شخصيا عىل إقامتها سنويا. 

وتقدم رئيس وأعضاء نادي البحرين للجولف بالشكر الجزيل لوزير الديوان املليك 

عىل الدعم املتواصل لقطاع الرياضة يف اململكة عموما ولرياضة الجولف خصوصا.

اليوم انطالق بطولة وزير الديوان الملكي للجولف

  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(

أجرى االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
تحديثا تقنيا ع��ىل التطبيق اإللكرتوين 
الخ��اص باالتحاد عىل األجهزة الذكية، 
وفق مواصفات عالية ومعايري مميزة.

وستحتوي التحديثات األخرية للتطبيق 
الذيك عىل خدم��ة إلكرتونية خصوصا 
ببيع تذاك��ر املباريات بش��كل مميز، 
وس��يكون البي��ع ب��دءا م��ن الجولة 

القادمة )الثالثة(.
وتتضمن هذه املي��زة الجديدة نظاًما 
إلكرتونًي��ا تتيح لجمهور كرة الس��لة، 
تسهيل الحصول عىل تذاكر املباريات 
إلكرتونيا، وتجنب طوابري االنتظار أمام 
كش��ك التذاكر، ويأيت ذلك متاش��يا مع 
توجيه��ات ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب، رئي��س 
والرياضة،  للش��باب  األع��ىل  املجلس 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة 
يف التواصل وإجراء املعامالت كتقنيات 
صديق��ة للبيئة، وكذل��ك أهمية نرش 
الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي 
البيئ��ي، وتعزيز قي��م البيئة الخرضاء 
والتنمي��ة املس��تدامة ع��رب تش��جيع 

استخدام التقنيات الصديقة للبيئة.
وق��ام اتح��اد الس��لة بإج��راء بعض 
التحس��ينات الربمجي��ة والتقنية عىل 
التطبي��ق اإللكرتوين الخ��اص باالتحاد 
 ،“IOS” عىل نظام��ي “أندروي��د” و
وذلك ع��رب إضافة العديد م��ن املزايا 
والخدم��ات اإللكرتونية التي يحتاجها 
األندية الوطنية، وجمهور كرة الس��لة 
البحرينية، عالوة عىل اإلعالم الريايض.
وتعد ه��ذه التحس��ينات ج��زءا من 
إس��ترياتيجية رقمي��ة أوس��ع نطاق��ا 

التح��اد ك��رة الس��لة، من ش��أنها أن 
متن��ح الجمهور مجموعة واس��عة من 
الخدم��ات واملعلوم��ات ع��ن طريق 
أجه��زة هواتفه��م الذكي��ة، وأصب��ح 

التحديث متاحا للجميع. 
وس��يتمكن جمه��ور كرة الس��لة من 
مس��تخدمي األجه��زة الذكي��ة ع��ىل 
 ،“  IOS”و “أندروي��د”  نظام��ي 
م��ن الوص��ول إىل املعلوم��ات الت��ي 
يحتاجونها للحصول عىل آخر األخبار 
االتحاد  وفعاليات  بأنش��طة  املتعلقة 

واملسابقات املحلية. 
للتطبيق  الجديد  التحديث  وس��يوفر 
الفئات  ج��داول مس��ابقات جمي��ع 
العمري��ة ونتائج املباري��ات وجدول 
الرتتيب وإحص��اءات املواجهات، كام 
س��يتيح التطبيق الحص��ول عىل صور 
يقيمها  الت��ي  والفعاليات  اللق��اءات 

االتحاد، عالوة ع��ىل مقاطع الفيديو، 
إضافة إلمكان اختيار الفريق املفضل 
للحصول عىل كافة أخب��اره ونتائجه، 
إضافة لالعب املفضل أيضا، والتعرف 
ع��ىل كل ما يقدم��ه يف املباريات من 
أرق��ام وإحصاءات وأيضا التعرف عىل 

بعض املعلومات العامة عنه. 
التطبيق جميع املعلومات  وس��يقدم 
املهمة تخ��ص األندية املنضوية تحت 
مظل��ة االتحاد، عالوة عىل املعلومات 
اإلدارية  واألجه��زة  بالالعبني  الخاصة 

والفنية للفرق السالوية. 
ويعت��رب تطبي��ق اتح��اد الس��لة هو 
األول من نوعه عىل مس��توى مملكة 
البحري��ن، إذ يع��د اتحاد الس��لة هو 
االتح��اد األول ال��ذي ميتل��ك تطبيق 
و   “IOS“ نظام��ي  ل��دى  معتم��د 

”األندرويد”.

اتحاد السلة يطور التطبيق اإللكتروني الخاص على األجهزة الذكية
المباريات وجداول  مميزة  ومعلومات  إلكترونيًا  التذاكر  بيع  خدمة  يتضمن 

واجهة التطبيق الرسمي لالتحاد البحريني لكرة السلة على األجهزة الذكية

اتحاد السلة              المركز اإلعالمي

خ��ر منتخبنا األوملب��ي لكرة القدم 
أم��ام نظريه الس��عودي بهدفني دون 
رد يف املب��اراة التي جمعت الطرفني، 
أم��س، عىل اس��تاد ن��ادي الكويت، 
ضمن الجولة الثانية من بطولة عودة 

األوملبي املقامة حاليا يف الكويت.
واس��تقبل املنتخب هدفا يف الشوط 
األول، قب��ل أن يس��تقبل الث��اين يف 
الثاين. وتبق��ت يف البطولة  الش��وط 
مباراة واحدة بني الكويت والسعودية 

يوم الثالثاء املقبل.
وكان منتخبن��ا األوملب��ي قد دش��ن 
مش��واره يف البطولة مبالقاة منتخب 
الكويت، ويومها فاز منتخبنا بهدفني 

مقابل واحد.

تشكيلة منتخبنا

بدأ املدرب التونيس ملنتخبنا األوملبي 
سمري شامم، املباراة بتشكيلة ضمت 
الحارس يوس��ف حبي��ب، والالعبني: 
عيل حس��ن يحيى، أحم��د بوغامر، 

أحم��د حبيب، س��يد محم��د أمني، 
جاسم خليف، عبدالرحمن األحمدي، 
محم��د الح��ردان، محم��د مرهون، 
محمد الشاميس وسيد هاشم عيىس.

الشوط األول

جاء الش��وط األول متوسط املستوى 
بني الطرفني.

وأنقذ ح��ارس منتخبنا األوملبي عامر 

محم��د هدف��ا مبكرا بع��د أن توغل 
الالعب الس��عودي سعد عيل وسدد 
كرة تألق يف إبعادها عامر بعد مرور 

3 دقائق عىل بداية املباراة.
وكاد املنتخ��ب األوملبي أن يس��جل 
هدف التقدم م��ن ركلة ثابتة، إال أن 
تس��ديدة محمد مرهون منع القائم 
األي��ر كرتها م��ن معانقة الش��باك 

السعودية )20(.

وس��جل املنتخب السعودي األوملبي 
هدف الس��بق عرب الالعب سعد عيل 
الذي س��دد كرة سهلة داخل املنطقة 
مس��تغال خروج الحارس عامر محمد 
من مرماه وعدم وج��ود التغطية يف 

الدفاع.

الشوط الثاني

أجرى مدرب منتخبنا س��مري ش��امم 

تبديال مع بداية الشوط بدخول عيل 
مفتاح وخروج محمد الشاميس، تبعه 
تبدي��ال آخ��را بدخ��ول مصعب عمر 
مكان عيل حس��ن يحيى الذي غادر 

امللعب بسبب اإلصابة.
ولعب الح��ردان كرة طولي��ة مميزة 
لألم��ام لتج��د محمد مره��ون الذي 
قابل املرمى وسدد كرة قوية أبعدها 
الحارس )52(، قبل أن متر كرة أخرى 

س��ددها عيل مفت��ااح ج��وار القائم 
األي��ر )54(. ودخل أحمد الرشوقي 

بديال عن محمد الحردان )63(.
وس��دد الرشوق��ي ك��رة م��ن داخل 
الس��عودي  الحارس  أبعدها  املنطقة 
)70(. وأض��اع ع��يل مفت��اح فرص��ة 
التعديل بعد أن س��دد كرة طائش��ة 
خارج امللعب رغ��م قربه من املرمى 
)72(. ودخل أحمد صالح مكان سيد 

هاشم عيىس.
واس��تقبل منتخبنا األوملب��ي الهدف 

الثاين يف الدقيقة )78(.
ومل تفلح مح��اوالت العبي املنتخب 
للتقلي��ص؛ لتنته��ي املب��اراة بف��وز 

السعودية.

 طاقم التحكيم

أدار املباراة طاقم تحكيم مكون من 
حكم الس��احة سعد الفضيل، وعاونه 
ف��ارس الش��مري ويعقوب س��هيل، 

والحكم الرابع عبدالله جاميل.

جانب من اللقاء

أولمبينا يخسر من السعودية في بطولة ”عودة األولمبي”
اتحاد الكرة               اللجنة اإلعالمية

اتحاد الكرة مستاء من اعتذار نظيره الفلسطينيافتتاح بطولة الخليج األولى للدارت
تغطية - اللجنة اإلعالمية: افتتح 

رئيس نادي الخريجني عبدالرحمن 
جمشري بطولة الخليج املفتوحة 

األوىل للدارت بحضور مدير إدارة 
األندية بوزارة شؤون الشباب 

والرياضة طارق العريب ونائب رئيس 
نادي الخريجني عبداللطيف الزياين 

ورئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
رئيس مجلس إدارة رشكة بلو كاسل 
للفعاليات واإلعالن أحمد القطان، 

وتقام منافساتها يف قاعة الشيخ 
عيىس بن سلامن الثقافية بنادي 
الخريجني. وشهد حفل االفتتاح 

رمي جمشري أول سهم معلنا عن 
افتتاح البطولة التي تحظى برعاية 

من السوق الحرة - البحرين 
ومجموعة يوسف بن يوسف فخرو 
ورشكة برايم انرتناشيونال بروبرتيز 
ورشكات أخرى وتنظمها رشكة بلو 

كاسل للفعاليات واإلعالن. وأكد 
مدير نادي الخريجني فالح املؤيد 

أن البطولة شهدت تنافسا قويا 
بني الالعبني املشاركني الذين قدموا 

مستويات مميزة وسط حضور 
جامهريي كبري. وأوضح املؤيد أن 

الالعب البحريني باسم محمود 
تألق يف البطولة، ومتكن من تقديم 

أفضل املستويات وتأهل إىل األدوار 
النهائية، فيام كانت أغرب املفاجآت 

خروج البطل البحريني السابق 
عبدالله حاجي الذي مني بخسارة 

جعلته يودع البطولة مبكرا، فيام بدأ 
الالعب صادق دسامن املنافسات 
أمس الجمعة. وستشهد البطولة 

اليوم السبت إقامة األدوار النهائية.

اتحاد الكرة - اللجنة 
اإلعالمية: عرب األمني العام 

لالتحاد البحريني لكرة 
القدم إبراهيم البوعينني 
عن االستياء الشديد لدى 

االتحاد البحريني جراء 
اعتذار االتحاد الفلسطيني 
عن خوض املباراة الودية 

الدولية التي كان من املقرر 
أن تجمع املنتخبني يوم 16 
أكتوبر الجاري يف البحرين.

وأوضح البوعينني أن اعتذار 
االتحاد الفلسطيني جاء 

قبل 5 أيام فقط من موعد 
املباراة املحدد سلفا قبل فرتة 
طويلة، مشريا إىل أن االتحاد 

الفلسطيني برر اعتذاره 
بداعي مشاركته يف بطولة يف 

بنغالديش، معربا عن أسف 

واستياء االتحاد الشديد 
من صدور هذا املوقف من 

اتحاد شقيق نكن له كل 
االحرتام والتقدير.

وأشار البوعينني إىل أن طيب 

العالقات التي تجمع االتحاد 
البحريني بنظريه الفلسطيني 

تبعث عىل االستغراب فيام 
يخص موضوع إلغاء املباراة، 
خصوصا وأنه أربك حسابات 
الجهاز الفني للمنتخب الذي 

وضع املباراة يف الروزنامة 
الخاصة بإعداد املنتخب 

نحو االستحقاقات املقبلة 
واملتمثل املشاركة يف كأس 

آسيا 2019.
وأكد أن اإلعداد للمباريات 

الودية الدولية يتم عادة 
قبل فرتات طويلة، مشريا 

إىل استياء اتحاد الكرة من 
االعتذار الذي جاء يف الوقت 

الضيق، والذي يصعب فيه 
تأمني مباراة ودية دولية 

أخرى.

وزير الديوان الملكي

جانب من المنافسات

  إبراهيم البوعينين
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17 الخياط يوجه لرفع وتيرة االستعدادات ألسبوع بريف الدولي للقتال
اتحاد فنون القتال المختلطة                المركز اإلعالمي

عقدت اللجنة التنفيذية ألسبوع بريف 
الدويل للقتال اجتامعها التحضريي 

السادس مبقر االتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة BMMAF باستاد 

البحرين الوطني، برئاسة عضو اللجنة 
األوملبية البحرينية رئيس االتحاد 

البحريني لفنون القتال املختلطة رئيس 
اللجنة التنفيذية للبطولة خالد الخياط، 

وذلك لالطالع عىل تحضريات اللجان 
العاملة باللجنة، استعدادا لألسبوع 

الذي يشهد إقامة النسخة الخامسة 
من بطولة العامل لفنون القتال 

املختلطة للهواة، والنسخة الثامنة 
عرشة من بطولة القتال الشجاع بريف، 
والذي ينظمه االتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة BMMAF بالتعاون 

والرشاكة مع االتحاد الدويل لفنون 
القتال املختلطة IMAAF واتحاد 

القتال الشجاع BRAVE املنبثق عن 
 KHK منظمة خالد بن حمد الرياضية

SPORT، من املقرر إقامته يف الفرتة 
-11 18 نوفمرب املقبل عىل صالة مدينة 

خليفة الرياضية.
وقد بدأ االجتامع بكلمة ترحيبية من 
رئيس االتحاد البحريني لفنون القتال 

املختلطة رئيس اللجنة التنفيذية، 
نقل فيها تحيات النائب األول لرئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 

لفنون القتال املختلطة رئيس اللجنة 

العليا ألسبوع بريف الدويل للقتال 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

بعدها، تم مناقشة جدول أعامل 
االجتامع، حيث تم عرض استعدادات 
اللجان: اللجنة الفنية، لجنة التسويق، 
لجنة الرتويج، اللجنة اإلعالمية، لجنة 
العالقات العامة، اللجنة املالية، لجنة 

الدعم واإلسناد، لجنة التجهيزات 
الداخلية، لجنة التجهيزات الخارجية، 

اللجنة األمنية، لجنة املعرض املصاحب، 

لجنة املواصالت، لجنة حفل االفتتاح 
وحفل الختام ومراسم التتويج، لجنة 
التصميم واملطبوعات، اللجنة الطبية 

ولجنة السكن واملراسم والضيافة.
وخالل االجتامع، وجه رئيس اللجنة 

التنفيذية رئيس االتحاد البحريني 
لفنون القتال املختلطة رؤساء اللجان 
برضورة رفع وترية االستعدادات، من 

أجل الوصول ملرحلة الجاهزية الشاملة 
خالد الخياط مترأسًا االجتماعقبل بدء انطالق املنافسات.

تجرى اليوم )الس��بت( عند الساعة 
الخ��اص  باالس��توديو  مس��اء   9.30
لربنام��ج “امللع��ب” التاب��ع لقن��اة 
البحري��ن الرياضي��ة بوزارة ش��ؤون 
الثاني��ة  النس��خة  قرع��ة  اإلع��الم، 
واألربعني ملس��ابقة كأس جاللة امللك 
لكرة القدم للموسم الريايض 2018/  

.2019
وأكد رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الق��دم الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل خليفة أن مس��ابقة كأس 
جاللة املل��ك “أغىل الك��ؤوس” تعد 
أب��رز بطول��ة خصوصا وأنه��ا تحمل 
اسم الريايض األول يف اململكة عاهل 
البالد جاللة امللك حمد بن عيىس آل 

خليفة.
وأش��ار الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل خليف��ة إىل الح��رص عىل 
إخ��راج مس��ابقة “أغ��ىل الكؤوس” 
بأفض��ل صورة ويف أبه��ى حلة، مبينا 
تكثي��ف الجه��ود؛ من أج��ل تقديم 

نسخة متميزة لكأس جاللة امللك.
وذك��ر أن االتح��اد البحرين��ي لكرة 
الق��دم كان وال ي��زال ي��ويل اهتامما 
كبريا وبالغا ملسابقة “أغىل الكؤوس”، 
خصوصا وأن جميع األندية تس��عى 
عىل الدوام للظه��ور بأفضل صورها 
الفنية والتنافسية؛ من أجل املنافسة 

عىل مالمسة الكأس األغىل.
وأش��ار إىل أن كأس جاللة امللك تعد 
من البطوالت التي تأخذ صيتا واسعا 
يف األوساط املحلية والرياضية؛ كونها 
م��ن املس��ابقات املهم��ة، إذ تحرص 
الرس��مية واألندية  جميع األط��راف 
عىل االس��تعداد األمثل لها، مبا يهيئ 
األرضية املناس��بة؛ من أجل إظهارها 
بالصورة املطلوبة، والتي تتناسب مع 

مكانة البطولة األغىل.

اجتماع تنسيقي

وق��د ُعقد يوم األربع��اء املايض مبقر 
االتحاد البحريني لكرة القدم اجتامعا 
االتح��اد  رئي��س  ترأس��ه  تنس��يقيا، 
البحريني لكرة القدم الشيخ عيل بن 
خليف��ة بن أحمد آل خليفة، وحرضه 
عضو اللجنة العليا لكأس امللك نائب 
رئيس اتحاد الكرة للش��ؤون اإلدارية 
واملالية ع��يل البوعينني، عضو اللجنة 
العلي��ا ل��كأس املل��ك نائ��ب رئيس 
االتح��اد البحرين��ي أللع��اب القوى 
محم��د جالل، عض��و اللجن��ة العليا 
لكأس امللك وأمني الرس العام باالتحاد 
البحريني أللعاب القوى راشد أحمد 
البوعينني، عضو مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم عارف املناعي، 
األم��ني العام باالتحاد البحريني لكرة 
مستش��ار  البوعينني،  إبراهيم  القدم 
رئيس االتح��اد البحريني لكرة القدم 
رئيس اللجنة اإلعالمية عباس العايل، 
الرياضية  البحري��ن  قن��اة  ورئيس��ة 
بتلفزي��ون البحري��ن مري��م بوكامل 
واإلعالمي فواز العبدالله. وقد ناقش 
االجت��امع التحض��ريات الخاصة التي 
بإجراء مراسم قرعة املسابقة، وكذلك 
التي ستجريها  القادمة  االستعدادات 
اللجن��ة، عىل الش��كل ال��ذي يضمن 

ظهور هذه املس��ابقة الكروية األغىل 
محليا بالصورة املميزة التي تنعكس 

عىل نجاحها.

 توجيه الدعوات

ووجه رئي��س االتحاد البحريني لكرة 
الق��دم الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل خليفة الدعوات لرؤس��اء 
البحريني  باالتح��اد  األعضاء  األندية 
لك��رة القدم كام ت��م توجيه الدعوة 
الرياضية ووس��ائل  ملمثيل املالح��ق 
اإلعالم املحلية، لحضور مراسم قرعة 
مس��ابقة كأس جاللة املل��ك، والتي 

ستجرى هذا املساء.

 فقرات القرعة

ستكون فقرات حفل قرعة كأس امللك 
موزعة إىل 3 فقرات األوىل سيتحدث 
فيها عض��و اللجنة العليا لكأس امللك 
الش��يخ عيل بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة عن أهمية ومكانة كأس جاللة 
امللك، كام س��يتحدث عض��و اللجنة 
العليا ل��كأس امللك محمد جالل عن 
املكاف��آت املخصصة ملس��ابقة كأس 

امللك هذا املوسم.
كام س��تكون الفقرة الثانية مخصصة 
الس��تضافة اإلعالمي عبدالله بونوفل 
واملحل��ل عبدالرحم��ن املال��ي. أما 
الفق��رة الثالثة، فس��تكون مخصصة 
لضيوف القرعة، وهام نجام منتخبنا 
الوطني سابقا الدوليني محمد ساملني 

وطالل يوسف.

 نظام المسابقة

وقد ح��دد االتح��اد البحريني لكرة 
القدم نظام مس��ابقة أغىل الكؤوس 
للموس��م الحايل، حيث ج��اء النظام 
الت��ايل: دور ال��� 16: تج��رى قرع��ة 
ألندي��ة الدرج��ة األوىل، إضاف��ة إىل 
األندية الس��تة أصحاب املراكز األوىل 
م��ن مجموعت��ي ال��دور التمهيدي؛ 

ال��� 16، ويت��م  لتس��كينهم يف دور 
 3 إىل  املش��اركة  الف��رق  تصني��ف 

مستويات.

 المستوى األول

س��يكون املس��توى األول مخصص��ا 
لبط��ل الدوري يف املوس��م الس��ابق 
وبط��ل كأس جاللة املل��ك، ويف حال 
حص��ول بط��ل الدوري ع��ىل بطولة 
ال��كأس يكون صاحب املركز الثاين يف 
الدوري. ويتم سحب قرعة عىل هذا 
املستوى عىل ترتيب املوقعني 1 و16 
يف الج��دول الهرم��ي، والناديان هام 

النجمة واملحرق.

 المستوى الثاني

س��يخصص ل� 6 أندية م��ن الدرجة 

األوىل الحاصة عىل املراكز من الثاين 
إىل الس��ابع، ويف ح��ال حصول أحد 
هذه األندية عىل بطولة كأس جاللة 
امللك يدخل صاحب املركز الثامن يف 
املستوى الثاين. يتم سحب قرعة عىل 
هذا املس��توى عىل ترتي��ب املواقع 
التالية يف الج��دول الهرمي )-3-5-7
)املنامة-  واألندية هي   ،)10-12-14
الرفاع-  الح��د-  الش��باب-  املالكية- 

الرفاع الرشقي(.

 المستوى الثالث

سيضم 8 أندية الحاصلني عىل املراكز 
التالية يف املوسم السابق: بطل دوري 
الدرجة الثانية، ث��اين دوري الدرجة 
الثاني��ة، و6 أندي��ة التي تأهلت من 
الدور التمهي��دي لكأس جاللة امللك 

يف املوسم الحايل. ويتم سحب قرعة 
له��ذه الف��رق يف املواق��ع التالية يف 
2-4-6-8-9-11-( الهرم��ي  الجدول 
)البديع-  واألندي��ة ه��ي:   ،)13-15
الحالة- األهيل- االتحاد- البس��يتني- 

مدينة عيىس- البحرين- سرتة(.

 مواعيد المباريات

وفيام يخص مواعيد إقامة املباريات، 
ف��إن ذهاب دور ال� 16 س��يقام من 
20 وحتى 22 أكتوب��ر الجاري، فيام 
اإلي��اب 25 حتى 27 الج��اري أيضا. 
وس��يقام ذه��اب دور رب��ع النهايئ 
يومي 3 و4 ديسمرب املقبل، واإلياب 
8 و9 م��ن الش��هر ذات��ه. وس��يقام 
ذهاب نصف النه��ايئ يومي 9 و10 
فرباير 2019، واإلياب 16 و17 فرباير 
2019، فيام املباراة النهائية ستحدد 

الحقا.

 بإدارة العبداهلل

وأوضح��ت رئيس��ة قن��اة البحرين 
الرياضي��ة مريم بوك��امل أن القناة 
أس��ندت مهمة إدارة مراس��م قرعة 
مسابقة كأس جاللة امللك، لإلعالمي 
فواز العبدالله، والذي يعد أحد أبرز 
مقدم��ي الربامج الرياضي��ة بالقناة، 
والذي ميتلك خ��ربة يف مجال تقديم 
الربام��ج الس��يام يف قن��اة البحرين 
امتالك��ه  ع��ن  ناهي��ك  الرياضي��ة، 
“كاريزما” إعالمية ستساهم يف ظهور 

هذه القرعة بالشكل املطلوب.
يش��ار إىل أن نادي املحرق هو األكرث 
تحقيقا للقب كأس امللك، فيام نادي 
النجم��ة كان حامل لقب النس��خة 

املاضية للموسم 2017 /  2018.

اليوم قرعة “أغلى الكؤوس” في استيديو برنامج “الملعب”
نقل مباشر.. وسالمين وطالل يوسف والمالكي وبونوفل ضيوف القرعة

المح��رق أكث��ر الف��رق تحقيق��ا للق��ب... والنجمة حامل لق��ب النس��خة الماضية
توجيه الدعوة لممثلي الصحف ووسائل اإلعالم المختلفةرئيس االتحاد يوجه الدعوة لروساء األندية

من تتويج فريق النجمة بطال لكأس الملك في الموسم الماضي

جانب من االجتماع التنسيقي

اتحاد الكرة                  اللجنة اإلعالمية

محمد سالمينعلي بن خليفة

فواز العبداهلل

عبدالرحمن المالكيعبداهلل بونوفل

طالل يوسف



بعزمي��ة الرجال وهم��م األبطال، يدخل 
ممث��ل جالل��ة املل��ك لألع��ال الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية بطولة العامل للرجل الحديدي 
يف كون��ا وعيون س��موه ترم��ق الذهب 
والتوش��ح له كيف ال وه��و البطل الذي 
يدل طريق اإلنج��ازات بصورة صحيحة، 
ويتكئ عىل تاري��خ ناصع من اإلنجازات 
العاملية التي تؤهله اىل مواصلة املش��وار 

وحصد اإلنجازات.
وسينطلق السباق عند الساعة السادسة 
صباحا بتوقيت كونا الس��اعة الس��ابعة 
مس��اء بتوقيت البحرين مبشاركة 3000 
مش��ارك من مختل��ف دول العامل، حيث 
اعتمدت اللجنة املنظم��ة لبطولة العامل 
للرجل الحديدي مسارات السباق الثالث 
التي س��يمر بها املش��اركون يف البطولة 
لتك��ون البداي��ة م��ن الس��باحة، والتي 
دامئا ما تكون مث��رية للغاية مع الحضور 
الجاه��ريي الغف��ري ال��ذي يحرص عىل 
التواج��د بالق��رب من منصة الس��باحة، 
إضافة إىل التغطية التلفزيونية، وسيكون 
املتس��ابقون ع��ىل موعد لقطع مس��افة 
السباق البالغة 3.86 كيلومرتات يف بحرية 

ستتواجد فيها التيارات املائية بكرثة. 
وبع��د االنته��اء م��ن اختبار الس��باحة 
س��يتوجه املتس��ابقون إىل تحد آخر هو 
الدراجة ملس��افة 180.2 كيلومرتا، حيث 
سيشق املتسابقون طريقهم إىل الشال 
عىل طول الطريق الرسيع الذي سيكون 
مليئا بتغري املس��ار فيه ليمر املتسابقون 
والغ��ريب  الش��ايل  بالس��احل  بعده��ا 
للجزيرة، والتي م��ن املتوقع أن تختلف 

فيه رسعة الرياح.
وس��تكون املحط��ة االخرية ه��ي الجري 
ملسافة 42.2 كليومرتا، والتي ستكون هي 
األخ��رى عىل الطري��ق الرسيع املحاذي، 

وسيمر املشاركون يف السباق مبنحدرات 
ومرتفعات يف الس��احل الشايل والغريب 
للجزيرة، وس��تكون هناك رياح مختلفة 
ستؤثر عىل املتس��ابقني وستشكل تحديا 
آخر لهم ليصل��وا إىل الجولة األخرية من 
الس��باق، وهي جول��ة النرص، مبس��افة 

إجالية تصل إىل 226.26 كيلومرتا.

 اختتام التحضيرات

وكان س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة والفريق البحريني املش��ارك إىل 
جانب س��موه، محم��د القي��س وخالد 
بوعالي وماي��كل كاالهورا ق��د اختتموا 
التحضريات للمش��اركة يف البطولة العامل، 
حيث اطأمن سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة يف تدريبه األخري عىل الجوانب 
الفني��ة والبدني��ة ك��ا خ��اض س��موه 
تدريبات الس��باحة والدراجات والجري 
وج��اءت تحايك الواقع للس��باق للتعرف 
عىل التحدي��ات التي س��تواجه الفريق 
خاص��ة التي��ارات املائي��ة يف الس��باحة 
واملنح��درات واملرتفع��ات يف الدراجات 

والجري.

 ناصر بن حمد: تعقيدات 
السباق تثير الرغبة بالفوز

أكد سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
أنه بات عىل أتم االستعداد للمشاركة يف 
الس��باق العاملي وعيون��ه ترمق تحقيق 
إنج��از جديد يكتب اس��مه بحروف من 
ذهب يف س��جالت أبطال الع��امل للرجل 
الحديدي، وقال س��موه “جاءت اللحظة 
الحاسمة واقرتب الس��باق من االنطالق 
وتفصلنا بينه وبني اطالق ش��ارة البداية 
س��ويعات قليلة لندخ��ل يف تحد جديد 
يف بطولة عاملية كب��رية يكون هدفنا هو 
تحقيق إنجاز باس��م البحري��ن والتأكيد 
عىل دورها العامل��ي يف رياضة الرتايثلون 
الت��ي باتت البحري��ن مركزها يف الرشاق 

األوسط”.
وتابع س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة “عندما تنظر إىل القامئة النهائية 
للمش��اركني يف السباق وتقع عيونك عىل 
أبطال يحملون تاريخ��ا ناصعا يف بطولة 
العامل تدرك أن الس��باق لن يكون س��هال 
يف االحتفالي��ة مبرور 40 عاما عىل تنظيم 

بطوالت الع��امل، وأن الجمي��ع ينظر إىل 
تحقي��ق املراك��ز املتقدم��ة، وس��يعمل 
أبط��ال الع��امل عىل تس��خري خربتهم من 
أج��ل الوص��ول إىل الهدف املرس��وم له؛ 
األمر الذي يزيد من تعقديات الس��باق 
باعتباره من أصعب الس��باقات العاملية 
وأقواها”. وتابع س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة “ ال أس��تبعد نفيس من 
تحقي��ق حضور ق��وي يف البطولة العامل، 
فقد تدربت بصورة متميزة ووفق أحدث 
الخطط الفنية والبدنية، وقد متكنت من 
رفع مستوى لياقتي البدنية لهذا السباق، 
إضاف��ة إىل أنني رس��مت خطة ومس��ار 
الس��باق ووضع��ت جمي��ع احت��االت 
التحديات التي سيمر بها السباق وكيفية 
التغل��ب عليها مبا ال يؤثر عىل املس��توى 

الفني وتوقيت إنهاء السباق”.
وأع��رب س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة ع��ن أمل��ه ب��أن يوف��ق يف 
تحقيق نتيجة إيجابية يف الس��باق تتوج 
مجهوداته وتحضريات��ه القوية والصعود 
عىل منصات التتويج والتوش��ح بالذهب 
يف بطولة مهمة واحتفالية كبرية سيشارك 

فيها أكرث أبطال العامل.

 سموه يحضر حفل االفتتاح

ش��هد س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة حف��ل افتتاح بطول��ة العامل 
للرتايثل��ون وذلك مبش��اركة العديد من 
العب��ي العامل، حي��ث كان حفل االفتتاح 
مبس��ط ج��دا وتم م��ن خالل��ة االعالن 
عن انطالقة فعالي��ات البطولة والربامج 

املصاحبة لها.

االجتماع الفني وإنهاء 
التسجيل وتسليم المعدات 

ووفقا لنظام بط��والت الرجل الحديدي، 
فقد عقد االجتاع الفني للسباق، والذي 
تم من خالله رشح نظام السباق ولوائحه، 
إضاف��ة إىل تحقيق التع��ارف بني جميع 
املش��اركني، ك��ا قام الفري��ق البحريني 
بتسليم املعدات للجنة املنظمة للسباق، 
والذي يعد الخطوة الثانية للمشاركة يف 
الس��باق بعد إنهاء الخطوة األوىل، وهي 

التسجيل الرسمي للمشاركة.

نقل عبر االيستريم

وس��يكون النقل اإللك��رتوين انطالقا من 
الس��اعة الس��ابعة وخمس دقائق مساء 
يوم الس��بت بتوقي��ت البحري��ن، فيا 
س��يكون التصوير الخاص لس��مو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة من الس��اعة 
الس��ابعة والنصف، وسيس��تغرق النقل 
قراب��ة 9 س��اعات متواصلة، م��ع العلم 
ب��أن النقل التلفزي��وين املبارش لن يكون 

موجودا.  وعنوان الرابط:
 imbahrain703 /facebook.com / /:http

 الفحص عن المنشطات 

اعلنت اللجن��ة املنظمة للس��باق العامل 
للرج��ل الجديدي أنها س��تعتمد جميع 
األنظمة والقوانني للكشف عن املنشاط 
وذلك يف إطار توجهاتها ملكافة املنشطات 
يف الرج��ل الحدي��دي، وس��تقوم اللجنة 
املنظمة باختيار مجموعة من املشاركني 
يف السباق بصورة عشوائية، كا سيخضع 

األبطال إىل فحص للمنشطات.

تأه��ل فريق ن��ادي س��ار إىل الدور ربع 
النه��ايئ م��ن منافس��ات كأس املراك��ز 
الش��بابية لكرة القدم بف��وزه عىل فريق 
نادي دار كليب بنتيج��ة 1-3 يف املباراة 
التي جمعت الفريقني يف الخامس��ة من 
مس��اء أم��س األول عىل ملعب اس��تاد 
اتحاد الريف، والذي تنظمه وزارة شؤون 
الشباب والرياضة، كا تأهل فريق مركز 
ش��باب س��افرة بفوزه عىل مركز مدينة 
حمد الش��بايب بركالت الرتجيح بخمس��ة 
أه��داف مقاب��ل أربع��ة أه��داف بعد 

التعادل بهدف لهدف.
وسجل أهداف س��ار نجم املباراة طاهر 
األس��ود )6 من كرة رأسية و 57 من ركلة 
جزاء تص��دى لها األس��ود برباعة( وعيل 

عبدالرسول 95، وسجل هدف دار كليب 
الوحيد حس��ني عباس 73، وجاءت هذه 
النتيجة التي انتهت لصالح س��ار بعدما 
تق��ام الفريقان الش��وطني، حيث ش��هد 
الش��وط األول س��يطرة مطلق��ة لفريق 
نادي وش��هد الش��وط الثاين عودة قوية 
لفري��ق ن��ادي دار كلي��ب الذي ش��كل 
خط��ورة حقيقية عىل مرمى س��ار، وكاد 
يدرك التعادل لوال بس��الة مدافعي سار 
وحس��ن ترصفهم يف تخليص الكرات من 

أمام املرمى.

سافرة يقصي مدينة حمد 

أقىص فريق مركز ش��باب س��افرة نظريه 
وصي��ف مس��ابقة دورينا فري��ق مركز 

ش��باب مدينة حم��د م��ن دور الثانية 
ملس��ابقة الكأس، وذلك بعد الفوز عليه 
ب��ركالت الرتجيح بخم��س ركالت مقابل 

أرب��ع، يف اللقاء الذي جمع بني الفريقني 
مس��اء يوم الخميس املايض عىل اس��تاد 
اتح��اد الريف، حيث انته��ت املباراة يف 

وقته��ا األصيل بالتع��ادل بهدف من كل 
جانب، سجل لسافرة حمزة عبدالرحمن 
)8(، في��ا س��جل ملدين��ة حم��د أحمد 

عبدالعزيز )39(.
لينتهي مشوار وصيف دورينا يف مسابقة 
ال��كأس مبك��راً بع��د أن كان يأم��ل يف 
تعويض خسارته لنهايئ دورينا بالوصول 
لنهايئ ال��كأس وتحقيق��ه، إال أن أحالمه 
تبخرت أمام مركز ش��باب س��افرة الذي 
أج��اد التعامل م��ع املب��اراة ومتكن من 
تحقي��ق االنتصار ب��ركالت الرتجيح التي 

ابتسمت له.

مباراتا اليوم

تق��ام الي��وم مباراتان ضم��ن الدور مثن 

النهايئ بني فريق نادي بوري ومركز شباب 

أبوصيبع، ويف املباراة الثانية يلتقي مركز 

شباب دمس��تان ومركز شباب السنابس، 

ومتكن بوري من التتويج بدرع الدوري، 

وأبوصيبع حل رابعا يف املجموعة الثانية 

وحص��د إحدة ع��رشة نقطة م��ن ثالثة 

انتصارات وخسارتني وتعادلني.

وتأهل دمستان بحلوله ثانيا يف املجموعة 

الرابع��ة، ثم حص��د امليدالي��ة الربونزية 

بفوزه عىل س��لاباد، وتأهل الس��نابس 

للكأس بع��د أن حل ثالث��ا يف املجموعة 

الثانية وفاز يف أربع مناس��بات وخرس يف 

ثالث وجمع اثنتي عرشة نقطة.

ناصر بن حمد يشارك اليوم في بطولة العالم بطموح تحقيق إنجاز عالمي

سار إلى ربع نهائي الكأس وسافرة يُقصي وصيف “دورينا”

السباق ينطلق في الساعة السابعة بتوقيت البحرين

اليوم مباراتان ضمن ثمن نهائي “المراكز الشبابية”

سمو الشيخ ناصر بن حمد أثناء التدريبات

سافرة يتغلب على مدينة حمد

كونا              المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

السبت 13 أكتوبر 2018 
4 صفر 1440
18sports@albiladpress.comالعدد 3651 رياضة

تحت رعاية الرئيس التنفيذي لهيئة 
البحرين للسياحة واملعارض الشيخ 
خالد بن حمود آل خليفة، تم فتح 

باب التسجيل لبطولة الفنادق الخريية 
الثالثة لكرة القدم للصاالت 2018 

اعتبارا من اليوم السبت 13 أكتوبر 
الجاري، والذي يأيت يف أعقاب النجاح 

املتميز الذي حققته يف النسختني 
السابقتني، حيث من املقرر أن تقام 

منافسات البطولة يوم 28 أكتوبر 
الجاري وذلك عىل صالة نادي الحد 

الريايض باملحرق. وسيذهب ريع 
البطولة، التي سُتقام بتظيم من إنجل 

للفعاليات الرياضية، وبالتعاون مع 
أكادميية سوبر سوكر، لصالح جمعية 
مبادرة ابتسامة املعنية بدعم مرىض 
الرسطان لألطفال. ومن املتوقع أن 

تشهد الفعالية املذكورة مشاركة 
نحو 16 فريق من مختلف الفنادق 

واملنتجعات يف مملكة البحرين. 
وسيكون باب التسجيل مفتوحا أمام 

فنادق ومنتجعات مملكة البحرين 
اعتبارا من اليوم السبت، فيا سيغلق 

باب التسجيل يف يوم 20 أكتوبر 
الجاري. كا سيعقد االجتاع الفني 

للبطولة يوم 22 الجاري، والذي سيتم 
خالله إجراء القرعة ورشح مبسط 

عن نظام البطولة.  وبهذه املناسبة، 
قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين 

للسياحة واملعارض الشيخ خالد 
بن حمود آل خليفة: “يرسنا رعاية 
هذا البطولة الخريية للسنة الثانية 

عىل التوايل، ونتوجه بالشكر لجميع 
الفنادق واملنتجعات التي حرصت عىل 

التعاون واملشاركة يف هذه البطولة ما 
يعزز الرشاكة بني القطاعني الحكومي 
والخاص؛ من أجل دفع عجلة تنمية 

مملكة البحرين يف مختلف املجاالت”. 
ومن جانبه، تقدم مدير بطولة الفنادق 

الخريية لكرة قدم الصاالت أحمد 

العامر بجزيل الشكر والتقدير للشيخ 
خالد بن حمود آل خليفة عىل تفضله 
باملوافقة عىل رعاية البطولة للموسم 

الثاين عىل التوايل، والذي يؤكد من 
خالله حرصه عىل دعمه األنشطة كافة 
التي تسهم بشكل كبري لصالح األعال 

الخريية، كا قدم شكره عىل التعاون 
الكبري إلدارة نادي الحد إلقامة البطولة 

عىل صالة النادي. كا أود أن ُأثني 
عىل روح التعاون بني كافة األطراف 

املشاركني، والتي ستسهم يف نجاح 
البطولة”.

وأضاف قائال: “ستشهد بطولة هذا 
العام مشاركة أكرب من ممثيل فنادق 
ومنتجعات البحرين وذلك يف أعقاب 

تلقي اللجنة املنظمة للبطولة اتصاالت 
لعدد من الفرق التي أبدت رغبتها 

باملشاركة، ودعم اللجنة املنظمة 
للبطولة لتحقيق أهدافها النبيلة. 

وسيتم تحديد اجتاع تنسيقي مع 
ممثيل الفرق يف وقت الحق لتوضيح 
أهداف البطولة مع االجتاع الفني 

وموعد القرعة.”وعىل الراغبني 
باملشاركة يف البطولة التواصل عىل  

39454403. يذكر أن فريق الجونا قد 
أحرز بطولة دوري الفنادق الخريية 
الثانية للصاالت التي أقيمت العام 

املايض، يف حني أحرز فريق فندق كيه 
لقب بطولة الركالت الرتجيحية.

أحمد العامر شعار البطولة خالد بن حمود 

فتح باب التسجيل لبطولة الفنادق الخيرية الثالثة لكرة الصاالت
تحت رعاية خالد بن حمود وتقام على صالة نادي الحد الرياضي
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تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، اختتمت يوم 
الس��بت املواف��ق 6 أكتوبر، مس��ابقة 
“الهري” ضمن األسبوع الثالث عىل كأس 
سمو الش��يخ محمد بن نارص بن حمد 
آل خليف��ة، ضمن منافس��ات موس��م 
نارص ب��ن حم��د للم��وروث البحري، 
والتي تستمر حتى يوم السبت املوافق 

27 أكتوبر الجاري.
وبهذه املناس��بة، أش��اد س��مو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة باملش��اركة 
الواس��عة من قبل الش��باب البحريني 
مبس��ابقات األس��بوع الثالث للموسم، 
وباملستوى التنافيس الكبري الذي قدمه 
الشباب خالل منافسات هذا األسبوع، 
مهنئا سموه الفائزين باملراكز األوىل يف 
مس��ابقة الهري والحداق والش��احوف، 
متمنيا سموه حظا أوفر لبقية املشاركني 

يف املسابقات القادمة.
وت��ّوج األمني العام املس��اعد للمجلس 
األعىل للش��باب والرياضة األمني العام 
للجن��ة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
األوىل،  باملراك��ز  الفائزي��ن  عس��كر 
“الش��احوف”  و  “اله��ري”  مبس��ابقتي 
ضم��ن من منافس��ات األس��بوع الثاين 
عىل كأس سمو الشيخ فيصل بن خالد 

بن حمد آل خليفة واملس��ابقة الثالثة 
ل� “الحداق” ضمن منافس��ات األسبوع 
الثالث عىل كأس س��مو الشيخ محمد 
بن نارص بن حمد آل خليفة، وذلك يف 
حف��ل الختام الذي أقي��م مبتنزه األمري 

خليفة بن سلامن بالحد.
وحرض مراس��م التتوي��ج رئيس اللجنة 
املنظم��ة العليا ملوس��م نارص بن حمد 
للم��وروث البح��ري محم��د الجناحي 
ورؤساء وأعضاء اللجان العاملة باللجنة 

املنظمة.
من جانبه، ق��ال عبدالرحمن عس��كر 
“مام الش��ك في��ه أن موس��م نارص بن 
حم��د للموروث البحري ش��هد تنظيام 
عىل أعىل مستوى، واستطاعت اللجنة 
املنظمة العليا االستعانة بفريق احرتايف 

للعملي��ة التنظيمية. فرغم صغر العمر 
امل��وروث  رياض��ات  للجن��ة  الزمن��ي 
الرياض��ات  أنه��ا تدي��ر  الش��عبي إال 
الرتاثي��ة بحرفن��ة يش��هد له��ا فيه��ا. 
املوس��م ش��هد نش��اطا كبريا، وتحصل 
عىل إش��ادة كبرية م��ن مختلف رشائح 
املجتم��ع، فالكل متحمس للمش��اركة 
مع منافسات املوسم، والجميع يفتخر 
بإيح��اء ال��رتاث، وه��ذه ب��كل تأكيد 
مبادرات س��يدي سمو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة؛ للتش��جيع عىل دعم 
إيح��اء ه��ذا الجانب امله��م يف الهوية 
الوطنية، فمملكة البحرين غنية بإرثها 
التاريخي والحضاري، فنتطلع الستمرار 
املس��ابقات والتي تدعم املحافظة عىل 

الرتاث البحريني األصيل”.

 نتائج “الشاحوف” و “الحداق”

أس��فرت نتائج مس��ابقة “الشاحوف” 
ضمن منافس��ات األس��بوع الثاين عىل 
كأس سمو الش��يخ فيصل بن خالد بن 
حم��د آل خليفة، بفوز فري��ق الحالة 
بقيادة النوخذة جمعة حمد الحس��ن 
باملرك��ز األول، في��ام ح��ل فري��ق أم 
الحصم بقيادة النوخذة عبدالله خليفة 
الحدي يف املركز الثاين، بينام حل فريق 
حوار بقيادة النوخذة س��لامن عبدالله 

عبدالنبي يف املركز الثالث. 
وتأهلت الفرق الثالث إىل جانب فريق 
ج��و صاحب املرك��ز الرابع إىل س��باق 
النخبة الذي س��يقام عىل كأس س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يوم 27 
أكتوبر املقبل. وأسفرت نتائج املسابقة 

الثالث��ة ل� “الحداق” ضمن منافس��ات 
األسبوع الثالث عىل كأس سمو الشيخ 
محم��د بن نارص بن حم��د آل خليفة، 
عن فوز املش��ارك فواز مجدمي باملركز 
األول يف فئة “الهامور”، وحل املش��ارك 
جعفر الرشق��ي يف املرك��ز الثاين وحل 

املشارك وليد مظفر يف املركز الثالث. 
ويف فئة “الش��عري” فاز املشارك نارص 
الفيحاين باملركز األول، وحل املش��ارك 
محمد املرباط��ي يف املركز الثاين وحل 
املشارك جميل الشيخ يف املركز الثالث. 
ويف فئة “الكنعد” فاز املش��ارك كميل 
عبدع��ي باملركز األول، وحل املش��ارك 
حم��د الرميح��ي باملركز الث��اين وحل 
املش��ارك الش��يخ حمد ب��ن عيىس آل 

خليفة يف املركز الثالث. 
ويف فئ��ة “الج��د” فاز املش��ارك حمد 

الرميحي باملركز األول، وحل املش��ارك 
جمي��ل الش��يخ يف املركز الث��اين وحل 
املشارك خالد الكعبي يف املركز الثالث.

منافسات األسبوع المقبل

وبحسب جدول منافسات موسم نارص 
بن حمد للموروث البحري، ستقام يوم 
الجمعة املوافق 12 أكتوبر، املس��ابقة 
الرابعة ل� “الحداق” ضمن منافس��ات 
س��مو  كأس  ع��ىل  الراب��ع  األس��بوع 
الش��يخ عبدالله بن خالد بن حمد آل 
خليفة، كام ستقام املس��ابقة الثالثة ل� 
األسبوع  منافسات  “الشاحوف” ضمن 
ذاته. أما مس��ابقة “الهري” فسيس��دل 
الستار عىل منافس��اتها يوم 20 أكتوبر 

من خالل إقامة املسابقة الرابعة.

أك��د رئيس لجنة الح��كام باالتحاد 
البحرين��ي لك��رة الق��دم خليف��ة 
ال��دورسي أن التحكي��م البحريني 
واإلقليمية  املحلية  املستويات  عىل 
والدولية يحتل مكانة عالية، وهي 
امت��داد متواصل ملنج��زات مملكة 
البحري��ن ع��ىل مس��توى الكوادر 
والكفاءات البرشية املتميزة عىل يف 
جميع املجاالت.وأش��ار الدورسي، إثر 
ما تم إثارته حديثا يف مختلف وس��ائل 
اإلع��الم ع��ن األداء التحكيم��ي خالل 
الجوالت الس��ابقة من دوري نارص بن 
حمد املمتاز لكرة القدم للموسم 2018 
- 2019، إىل أن آلي��ة العمل التحكيمي 
ل��دى االتح��اد البحريني لك��رة القدم 
تس��ري وفق منظومة متكاملة تش��مل 
كف��اءات محلي��ة ودولية مش��هود لها 
بالخربة، وهذه املناصب ال مساحة فيها 

للمجامالت.
وأك��د ال��دورسي أن جمي��ع مباريات 
دوري ن��ارص ب��ن حمد املمت��از لكرة 
الق��دم ومباري��ات كأس جالل��ة امللك 
ومباري��ات دوري الدرج��ة الثانية فيها 

مقيم حكام للطاقم التحكيمي املكلف 
ب��إدارة املب��اراة يتم تكليف��ه من قبل 
لجنة الحكام لرفع التقارير لها متضمنا 
جميع الح��االت وأحداث املباراة وأداء 

الحكام.
وأش��ار إىل أنه يف حال وج��ود حاالت 
مهمة يتم مناقشتها خالل أرسع وقت 
ممك��ن التخاذ القرارات املناس��بة من 
قب��ل اللجنة، مش��ريا إىل أن��ه ال توجد 
قرارات فردية أو بناء عىل آراء شخصية.
وتابع ”نظ��را للتعليامت ال��واردة من 
االتح��ادات الدويل واآلس��يوي يف رفع 
مس��توى األخط��اء خصوص��ا داخ��ل 
منطقة الجزاء، ورفع مستوى القرارات 
االنضباطي��ة املتعلق��ة باإلنذارات عىل 
اختالفه��ا، وتوحي��د ق��رارات الح��كام 
يف تفس��ري قان��ون اللعبة ع��ىل جميع 
املستويات املحلية واإلقليمية والدولية، 
ف��إن ذلك ي��أيت إليصال ه��ذه األفكار 
للحكام باختالف درجاتهم لعدم سهولة 
احتس��اب األخط��اء داخ��ل املنطق��ة، 
بل تك��ون ضمن إطار ضي��ق ومعايري 
يهدف لها االتحاد الدويل عرب الدورات 

التدريبي��ة واملح��ارضات الت��ي تق��ام 
عىل م��دار العام، وأيض��ا التي ينظمها 
االتح��اد اآلس��يوي بوج��ود 3 مقيمي 
حكام معتمدين آسيويا يتم اختيارهم 
بناء عىل الكف��اءة وليس ضمن مقاعد 

محددة لكل دولة”.
 وأشار إىل أن مثل هذه الدورات تزيد 
من كفاءة عمل لجنة الحكام، خصوصا 
أنها تعزز القيمة الفنية ألعضاء اللجنة 

وتوفر له��م الخربة واملعرف��ة العلمية 
والعملية بعكس العديد من املنتقدين 
س��واء عىل صعي��د األندية أو وس��ائل 
اإلعالم ممن ميارسون حريتهم اإلعالمية 
دون مواكب��ة التغي��ريات الرسيع��ة يف 
قانون كرة القدم ومستجداته املتجددة 
بشكل رسيع، وال تظهره وسائل اإلعالم 

بالصورة املطلوبة.
واس��تعرض ال��دورسي ال��رأي الفن��ي 

للح��االت املذك��ورة يف وس��ائل اإلعالم 
ملباريات دوري نارص بن حمد املمتاز:

مباراة املح��رق واملنام��ة: فيام يتعلق 
بق��رار الحكم الدويل نواف ش��كر الله 
عبدالرحمن،  محم��ود  الالع��ب  بطرد 
فإننا نؤك��د صحة الطرد واملدرج تحت 
بند اس��تخدام القوة املفرطة، أما فيام 
يتعلق بقرار احتس��اب اله��دف الثاين 
للمحرق فنؤكد أيضا صحة القرار وفقا 

للقوانني املتعلقة مبثل هذه الحاالت.
مب��اراة املحرق والنجم��ة: فيام يتعلق 
باملطالبة بركلة الجزاء التي مل تحتسب 
من قبل الحك��م الدويل عيىس عبدالله 
لفريق النجمة، فإنن��ا نؤكد صحة قرار 
الحك��م وذلك لرفع مس��توى األخطاء 
بحس��ب توجيه��ات االتح��اد ال��دويل 

والقانون الصادر عنها.
مب��اراة املح��رق والحد: في��ام يتعلق 
باملطالب��ة بركلة الج��زاء لصالح فريق 
الح��د، فإنن��ا نؤكد صحة ق��رار الحكم 
الدويل ولي��د محمود؛ ك��ون الحالة ال 
تتعدى االحتكاك الطبيعي وتوافقا مع 
رفع مستوى األخطاء بحسب توجيهات 

االتحاد الدويل والقانون الصادر عنها.
وأوض��ح ال��دورسي أن جمي��ع ه��ذه 
الح��االت تم تحليلها وتقييمها من قبل 
قامات تحكيمية عالية املستوى، فلذلك 
تم توضي��ح هذه الحاالت ل��رد اللغط 

املثار حولها يف وسائل اإلعالم.
وبني أن مبدأ الث��واب والعقاب مطبق 
ع��ىل جمي��ع الحكام ب��ال اس��تثناء أو 

محاباة أو مجاملة.

عسكر يتوج أبطال “الهير” و “الشاحوف” على كأس فيصل بن خالد

الدوسري: نعتز بمكانة التحكيم البحريني المشهود له بالكفاءة

فيكت كرم أبطال “الحداق” على كأس محمد بن ناصر

استعرض الرأي الفني للحاالت الجدلية لمباريات دوري ناصر بن حمد

جانب من المنافسات

خليفة الدوسري

تغطية     اللجنة اإلعالمية

اتحاد الكرة            اللجنة اإلعالمية

جانب من التتويج

جانب من دوري ناصر بن حمد

من املؤمل أن ينهي العب كرة اليد عي املال 
إجراءات انتقاله لصفوف نادي االتفاق مساء 

اليوم السبت؛ ليمثل بذلك صفوفه فيام 
تبقى من املوسم الريايض الجديد.

وبحسب املعلومات املؤكدة التي تحصل 
عليها “البالد سبورت”، متكن الالعب أخريًا 

من الحصول عىل استغنائه من ناديه “األم” 
)الشباب( يف األيام القليلة املاضية، وهو عىل 

توافق تام مع مسؤويل نادي االتفاق الذين 
أبدوا استعدادهم يف التعاقد معه وضمه 

إىل صفوف فريقهم واالستفادة من خدماته 
الفنية.

ويعترب املال من أبناء النادي املاروين الذين 
تدرجوا مامرسة اللعبة يف فئاته وصواًل 

ملرحلة الرجال، إال أنه ولسبب قلة مشاركته 
مع الفريق يف تلك الفرتة حظي بفرصة 

اللعب مع فريق أم الحصم ملوسمني متتاليني 
وظهر مبستويات الفتة نالت إعجاب ورضا 

املسؤولني هناك، ولوال الظروف املادية التي 
صاحبت أم الحصم يف املوسم ما قبل املايض 

لتم التجديد معه ملوسم ثالث عىل التوايل 
كام رصح رئيس جهاز كرة اليد بأم الحصم 

محمد عّواد )رحمه الله( آنذاك، خصوصا أن 
الالعب يعترب عنرصا مهام يف الفريق ويعول 

عليه كثريًا. 
املال عاد إىل صفوف الشباب مع مطلع 

املوسم املايض وأمىض عقًدا تدريبًيا لفئة 
املهرجان بالنادي، وبعد ذلك بارش التدريبات 

مع الفريق األول لفرتة قصرية ليتوقف 
بعدها؛ بسبب عدم محادثة ناديه بشأن 
عقده للموسم نفسه بحسب ما رصح به 

الالعب ل� “البالد سبورت” سابًقا؛ ليتخذ قرارًا 
بالتوقف عن اللعب يف ذاك املوسم واملوسم 
الحايل؛ حتى يتسنى له الخروج لناٍد آخر، إال 
أن األمور سارت عىل ما يرام يف الفرتة األخرية 
بعد محاوالته مع اإلدارة املارونية، إذ تحصل 

عىل مبتغاه يف ترسيحه من ذمتها وأُعطي 
حرية االنتقال. الالعب دون شك، سيكون 

مكسًبا وإضافة لفريق االتفاق؛ خصوًصا 
أن املال ميتلك القدرات الفنية يف صناعة 

اللعب واالرتداد الرسيع وتسجيل األهداف 
باخرتاقات دفاعات الخصوم. وإذا ما نجح 
املال يف إمتام عقده مع االتفاق اليوم، فإنه 

سيكون متاًحا للظهور يف منافسات الدوري 
مجدًدا، وقد يكون ذلك يوم الثالثاء املقبل 

حينام يلعب االتفاق مباراته الثانية أمام 
البحرين، بعدما خرس مباراته االفتتاحية أمام 

علي المالالدير.

ع���ل���ي ال���م���ال ي���ق���ت���رب م����ن ال���ت���وق���ي���ع ل���ي���د االت���ف���اق
علي مجيد

بعد حصوله على استغنائه من الشباب
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)وكاالت(: قال االتحاد اآلسيوي 
املنتخب��ات  إن  الق��دم  لك��رة 
سيس��مح له��ا بإج��راء التغيري 
الراب��ع يف الوق��ت اإلض��ايف يف 
نهائيات كأس آسيا العام املقبل.
ويف وقت مبكر من العام الحايل 
أق��ر مجل��س االتح��اد الدويل 
املختص بوضع لوائح كرة القدم 
اس��تخدام التغيري الرابع خالل 
الوق��ت اإلضايف وأثب��ت القرار 
صحته يف كأس العامل يف روسيا.

وقال الشيخ سلامن بن إبراهيم 
االتح��اد  رئي��س  خليف��ة  آل 
اآلس��يوي يف بي��ان ”كل ق��ارة 
آس��يا متش��وقة النطالق أهم 
مس��ابقات املنتخبات الوطنية، 
وبالتايل فإن��ه من الرضوري أن 
تش��هد هذه البطول��ة تطبيق 

أحدث القوانني املعتمدة.
”أنا واثق أن التعليامت الجديد 
س��تزيد اإلثارة يف أهم بطوالت 
املنتخبات الوطنية بقارة آس��يا 
االتح��اد  طموح��ات  وتع��زز 

القاري يف أن يكون رائًدا“.
وأش��ار االتحاد إىل أن التعديل 
أيًضا خالل  الجدي��د س��يطبق 
عاًم��ا   19 تح��ت  آس��يا  كأس 
يف إندونيس��يا الش��هر الح��ايل 
آس��يا  كأس  إىل  باإلضاف��ة 
للناش��ئات تح��ت 19 عاًما يف 
العام املقبل وكأس آس��يا تحت 

23 عاًما يف 2020.
وقال االتحاد الشهر املايض إنه 
رمبا يس��تخدم حك��م الفيديو 

املساعد خالل البطولة.
وتش��هد النس��خة املقبلة التي 

تنطل��ق يف الخام��س من يناير 
يف اإلمارات مشاركة 24 منتخبا 

بدالً م��ن 16 كام كان الحال يف 
آخر أربع نسخ.

أرتورو  التش��ييل  أع��رب  )وكاالت(: 
فيدال، ع��ن س��عادته بالتواجد مع 
نادي برش��لونة اإلس��باين، كام أبدى 
ثقته بأن األيام املقبلة ستكون أفضل 
بالنسبة للفريق الكتالوين، عىل كافة 

املستويات.
جاءت ترصيحات فيدال، بعد الجدل 
الكبري ال��ذي أث��اره بتغريداته عىل 
موق��ع التواصل االجتامع��ي تويرت، 
التي أغضبت املسؤولني يف برشلونة.

وق��ال فيدال، يف ترصيح��ات لراديو 
بريو، خالل تواجده يف مدينة ميامي، 
مع منتخب تش��ييل، ال��ذي يواجه 
نظريه الب��ريويف ودًيا “أنا س��عيد يف 

برش��لونة، أع��رف أن هناك لحظات 
رائعة قادمة، وأننا سنحصد األلقاب 

يف نهاية املوسم”.
ورصح فيدال بهذه الكلامت، بعدما 

أبدى غضبه الش��ديد خالل اليومني 
املاضي��ني، من عدم وج��وده ضمن 

التشكيلة األساسية لربشلونة.
من جانبه، قال املدير الفني لتشييل، 
رينال��دو روي��دا، أن��ه تح��دث مع 
فيدال وطالبه بالصرب والهدوء، رغم 
اللحظ��ات الصعبة الت��ي مير بها يف 

النادي الكتالوين.
وكانت ترصيح��ات فيدال قد أثارت 
غضب املس��ؤولني يف برش��لونة، مام 
دفع مدير النادي، بيب سيجورا، إىل 
اتهام نجم وس��ط منتخب تش��ييل، 
بع��دم اح��رتام زمالئ��ه ومدربيه يف 

الفريق.

)وكاالت(: ق��ال مدرب إنجلرتا جاريث 
س��اوثجيت إن ق��راره باختي��ار قامئة 
ال متل��ك خربة كب��رية ملب��ارايت كرواتيا 
وإسبانيا يف دوري األمم األوروبية لكرة 
الق��دم، ليس تجربة، لكن��ه دليل عىل 

ثقته يف إمكانات الالعبني الشبان.
تضم  واستدعى س��اوثجيت مجموعة 
جيمس ماديس��ون العب وسط ليسرت 
سيتي، وجادون سانشو، مهاجم بروسيا 
دورمتوند، وميس��ون ماونت املعار من 
تشيليس إىل ديريب كاونتي، املنافس يف 

الدرجة األوىل ألول مرة.
وأك��د م��درب إنجل��رتا قب��ل مواجهة 
كرواتي��ا أن املجموع��ة أظهرت خالل 

التدريب��ات هذا األس��بوع أحقيتها يف 
االنضامم للمنتخب.

وق��ال س��اوثجيت: “ليس��ت تجربة. 
ه��م العب��ون نث��ق فيهم. حس��نا ال 
ميلك��ون خربة كب��رية لكننا اس��تمتعنا 
بالعمل معهم وأظه��روا يف التدريبات 
أنهم ق��ادرون عىل التعام��ل مع هذا 

املستوى”.
وضم��ت قامئ��ة إنجلرتا أيًض��ا ناثانيال 
تش��الوباه، العب واتفورد املنضم ألول 
مرة، وال��ذي لعب ملدة 4 دقائق فقط 
يف الدوري املمتاز هذا املوسم باإلضافة 
إىل هاري وينكس، العب وسط توتنهام 

هوتسبري العائد من اإلصابة.

وف��ازت كرواتيا 1-2 ع��ىل إنجلرتا بعد 
وقت إض��ايف يف قبل نهايئ كأس العامل، 
وأش��ار لوكا مودريتش إىل أن وس��ائل 
اس��تهانت مبنتخب  اإلنجليزية  اإلعالم 

بالده.
واتفق زالتك��و داليتش، مدرب كرواتيا 
م��ع ترصيح��ات الع��ب وس��ط ريال 

مدريد.
وقال داليتش: “شعرنا أن وسائل اإلعالم 
اإلنجليزية تس��تهني بنا وليس املدرب 
أو الفري��ق. هناك اح��رتام متبادل بني 

الفريقني”.
وأض��اف: “يجب أن تحرتم منافس��ك 

وتثق يف فريقك وحظوظك”.
وتلعب إنجل��رتا صاحبة املرك��ز الثاين 
يف املجموع��ة الرابع��ة للدرجة األوىل 
بدوري األمم ضد إس��بانيا املتصدرة يف 

إشبيلية يوم االثنني.

التنفي��ذي  الرئي��س  ق��ال  )وكاالت(: 
لرابطة ال��دوري الفرنيس لكرة القدم 
ديدييه كييو، إن هيمنة باريس س��ان 
جريمان عىل األلقاب املحلية، ليس لها 
أي تأثري سلبي عىل الشق االستثامري 

للكرة الفرنسية، التي تزداد شعبيتها.
ويتصدر باريس س��ان جريمان، الذي 
يض��م مجموعة من األس��امء الكبرية، 
ترتيب دوري الدرجة األوىل، بفارق 8 
نقاط عن ليل، صاح��ب املركز الثاين، 

بعد تسع مباريات.
وقال كيي��و، عىل هام��ش قمة قادة 
س��تامفورد  يف  الرياضي��ة  األع��امل 
بري��دج، “باريس س��ان جريمان هو 
الواجه��ة لعرض بطولتن��ا وتطويرها 
دوليًّ��ا، وأيًض��ا لزي��ادة الجامه��ري.. 
التأثري االقتصادي للفريق عىل دوري 
الدرج��ة األوىل كبري، من ناحية زيادة 
التعرض للعالمة  اإليرادات، ومستوى 

التجارية”.
ويرى كيي��و أن هيمنة باريس س��ان 
جريمان، متثل جزءا من ظاهرة أوروبية 
أوس��ع، وقال إن ال��دوري اإلنجليزي 
فقط ه��و الوحيد، الذي ال يعرف فيه 
املش��جعون منذ البداية، اسم الفريق 

الذي سيتوج باللقب.
وأض��اف “يف أملانيا تع��رف أن البطل 
س��يكون بايرن )ميونخ(.. ويف إيطاليا 
تعرف م��ن اليوم األول، أنه س��يكون 
أن  تع��رف  إس��بانيا  يف  يوفنت��وس.. 
البطولة س��تكون إما لريال مدريد أو 
برشلونة، ويف فرنسا البطل هو باريس 

سان جريمان”.
وأشار كييو إىل ارتفاع معدل املشاهدة 
التلفزيوني��ة، ملباريات دوري الدرجة 
األوىل الفرن��يس، بنس��بة تصل إىل 25 
%، العام امل��ايض، وإىل زيادة جمهور 

املالعب بنسبة سبعة يف املئة.
وق��ال إن ه��ذه الزيادة س��ببها “أن 
والنجوم..  املباري��ات  يحب��ون  الناس 
باريس س��ان جريمان يضم مجموعة 
من النج��وم، التي ترغ��ب الجامهري 
يف مش��اهدتها.. وحتى يومنا هذا، ال 
تؤثر هيمنة الفريق س��لبا عىل جميع 

الجوانب االقتصادية لنا كرابطة”.
وأضاف كيي��و أن فوز فرنس��ا بكأس 
العامل، هذا العام، عزز أيضا من سمعة 

كرة القدم الفرنسية.
وأوضح “نرى أن دوري الدرجة األوىل 
الفرنيس، هو وجهة االستثامر التالية، 

لعدة أسباب.. نحن أبطال العامل، كام 
منلك أفضل األكادمييات يف العامل، نحن 
أفضل دولة من حيث تصعيد مواهب 
جديدة... لدينا بنية أساس��ية ضخمة، 
بعد تنظيم بطول��ة أوروبا 2016، مع 

وجود نجوم مثل نيامر ومبايب”.
وأردف “ح��ان الوق��ت اآلن للقدوم 
فرنس��ا،  يف  واالس��تثامر  لفرنس��ا... 
واستثامر املزيد من األموال فيها، نريد 
الوصول لهذه الدورة الفعالة، بأموال 
جديدة، وجلب النجوم وزيادة متعة 
وج��ودة املباري��ات، وزي��ادة حضور 

الجامهري”.
وتم بي��ع حق��وق الب��ث التلفزيوين 
املح��يل، للفرتة م��ن 2020 إىل 2024، 

إىل رشكة ميدياب��رو، اململوكة لجهات 
صيني��ة، مقابل أكرث م��ن 1.15 مليار 
ي��ورو، أي ما يزيد بنح��و 60 % عن 
الفرتة الس��ابقة، التي امتدت لخمس 

سنوات.
وتابع كييو “إذا أراد أحد أن يس��تثمر 
200 مليون، فله الخيار بني االستثامر 
يف فري��ق إنجليزي، ينتم��ي للدرجة 
الثالثة، وهو ما يعني أنه لن يش��ارك 
أو  أوروب��ا،  أبط��ال  دوري  يف  أب��دا 
االس��تثامر يف فري��ق فرن��يس، ينتمي 
لدوري األضواء، بإمكانه املش��اركة يف 

دوري األبطال ملدة عامني أو ثالثة”.
وأض��اف “من حي��ث العوائ��د، فإن 

االستثامر يف فرنسا يعد أكرث نفعا”.

اعتماد التغيير الرابع في كأس آسيا

فيــدال يحــاول التهــدئــة

سـر سـاوثجيـت

عصـر فرنـسـا

الشيخ سلمان بن إبراهيم

أرتورو فيدال

جاريث ساوثجيت

كيليان مبابي

)وكاالت(: حرض جوزيه مورينيو، املدير الفني ملانشسرت 
يونايتد، يف مدرجات مباراة رصبيا والجبل األسبود، بدوري 

األمم األوروبية.
ومن جانبها، قالت صحيفة “ماركا” اإلسبانية، إن املدرب 

الربتغايل حرض ملراقبة الرصيب، سريجي ميلينكوفيتش سافيتش، 
نجم التسيو.

وأظهرت الصور مورينيو يف املدرجات، وإىل جانبه نجم ريال 
مدريد السابق، بريدراج مياتوفيتش.

وشارك ميلينكوفيتش كبديل، وصنع الهدف الثاين يف املباراة، 
للمهاجم ألكسندر ميرتوفيتش، الذي أحرز هديف انتصار رصبيا 

)0-2(. وبحسب الصحيفة، مل يكن نجم التسيو الوحيد الذي 
راقبه مورينيو، خالل هذه املواجهة، حيث كان املدافع الرصيب 
لفيورنتينا، نيكوال ميلينكوفيتش، تحت أنظار املدرب املخرضم 

أيًضا. وحصل يونايتد عىل دفعة معنوية قوية قبل مواجهة 
تشيليس. وقالت صحيفة “ذا صن” الربيطانية، إن لوك شاو، 
سيكون الئًقا للمشاركة يف املباراة، رغم غيابه عن مواجهتي 

املنتخب اإلنجليزي هذا األسبوع.
وتعرض الالعب، إلصابة يف الكاحل، عقب نهاية مباراة الفريق 

أمام نيوكاسل، األسبوع املايض يف الدوري، مام أجربه عىل 
الغياب عن مبارايت املنتخب اإلنجليزي أمام كرواتيا وإسبانيا 
يف دوري األمم األوروبية. وكان مانشسرت يونايتد قد أكد أن 

مشاركة الالعب أمام تشيليس، غري مؤكدة، لكن األطباء داخل 
النادي قاموا بتقييم املشكلة. وستكون مشاركة لوك شاو يف 

املباراة املقبلة أمام تشيليس، دافًعا معنويًّا ملورينيو، من أجل 
مواصلة الصحوة، بعد الفوز 2-3 عىل نيوكاسل، يف الجولة 

املاضية من عمر الدوري اإلنجليزي.

)وكاالت(: ذكرت وسائل إعالم تركية، أن الرشطة استجوبت 
أردا توران، العب باشاك شهري، يف وقت متأخر من يوم 
الخميس، بعد تقارير بشأن اشتباكه مع املطرب بريكاي 

شاهني. وتم استدعاء توران، املعار حاليًّا من برشلونة إىل 
باشاك شهري، ألخذ شهادته بعدما تلقت الرشطة بالغات بشأن 

اشتباك الالعب مع املغني. وذكرت تقارير تركية، أن توران 
نفى مزاعم االعتداء عىل شاهني أو إطالق رصاصة بالخطأ 

من مسدسه، عندما ذهب الحًقا إىل املستشفى، لالطمئنان 
عىل بريكاي. وقال متحدث باسم رشطة اسطنبول، إن الرشطة 

طلبت إفادة من توران، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وانضم توران إىل برشلونة من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون 

يورو، يف 2015، وفاز ب� 6 ألقاب، وشارك يف 55 مباراة، سجل 
خاللها 15 هدًفا مع الفريق الكتالوين.

)وكاالت(: قاد صانع األلعاب خاميس رودريغيز منتخب 
بالده كولومبيا إىل الفوز عىل الواليات املتحدة 2-4 يف 

مباراة ودية أقيمت يف تامبا )والية فلوريدا(.
وافتتح خاميس التسجيل لكولومبيا بتسديدة رائعة من 

مشارف منطقة الجزاء )36(، ورد املنتخب األمرييك بهدفني 
رسيعني يف مطلع الشوط الثاين بواسطة كيلني أكوستا )50( 

وبويب وود )53(. لكن الكلمة األخرية كانت للمنتخب األمرييك 
الجنويب بتسجيله 3 أهداف حملت تواقيع كارلوس باكا 

وراداميل فالكاو وميغيل بورخا يف الدقائق 56 و74 و79.
وتخوض كولومبيا مباراة ثانية يف جولتها األمريكية الشاملية 

حيث تلتقي كوستاريكا يف نيو جريزي الثالثاء املقبل، يف 
حني تلتقي الواليات املتحدة البريو يف كونيتيكات.

وكان املنتخب الكولومبي بلغ الدور الثاين من مونديال 
روسيا 2018 وخرج بركالت الجزاء الرتجيحية عىل يد 

انكلرتا، يف حني فشلت الواليات املتحدة يف التواجد يف 
العرس الكروي.

مورينيو في صربيا

استجواب توران

تألق خاميس

المانيــا  - هولنــدا 
الدنمــارك  - ايرلنــدا 

21:45
21:45

السبت 13 أكتوبر

دوري أمم أوروبا

جوزيه مورينيو

خاميس رودريغيز
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“ج���ي���ب���ك” ت��ك��رم 
م���وظ���ف ال��ش��ه��ر

مصرف السالم ضمن 
“فريق البحرين”

�شلم ع�ش���و جمل����س االإدارة املنتدب 
ب�رشك���ة اخلليج ل�شناع���ة البرتوكيماويات 
اإبراهي���م امل�شيط���ر، وبح�ش���ور رئي����س 
ال�رشك���ة عبدالرحم���ن جواه���ري واالأع�شاء 
واالإدارة التنفيذي���ة ونائ���ب رئي�س نقابة 
العم���ال، ال�شه���ادة واجلائ���زة التقديرية 
اإلى اإله���ام اأ�شد من دائ���رة االإدارة العامة 
التي فازت بلقب املوظفة املثايل ل�شهر 

يوليو 2018.
والتحق���ت اإله���ام بال�رشك���ة يف الع���ام 

مكت���ب  اإداري  من�ش���ب  وت�شغ���ل   2011
تنفي���ذي، وهي من املوظفات املتميزات 
الالت���ي اأ�شهمن يف جن���اح ال�رشكة من خالل 
اأداء املهمات املناطه بها على اأكمل وجه 
طوال �شنوات عملها، وقد ح�رشت العديد 
م���ن ال���دورات التدريبي���ة داخ���ل وخ���ارج 
اململك���ة. يذك���ر اأن ه���دف ه���ذا التكرمي 
هو ت�شجي���ع العاملني بال�رشك���ة؛ لتح�شني 
وتطوير ال�رشك���ة واأداء املوظ���ف على حد 

�شواء.

“هالوين”... 20 عاما من الحلم

“إنفينيتي” راعي السيارات الحصري ل� “يال بنات”
اأعلن���ت �رشك���ة يو�شف خلي���ل املوؤي���د واأوالده، 
امل���وزع احل�رشي ل�شي���ارات اإنفينيت���ي البحرين، عن 
رعايتها احل�رشية لفعالية “يال بنات”، والتي �شتقام 
يف 19 اأكتوب���ر 2018، م���ن ال�شاع���ة الثاني���ة ظه���ًرا 
ولغاي���ة ال�شاع���ة العا�رشة م�ش���اًء على حلب���ة البحرين 
الدولي���ة.  و�شت�شه���د املنا�شب���ة اإقام���ة اأكرب موكب 
ن�شائ���ي مب�شاركة 250 �شيارة، وه���و االأول من نوعه 
لت�شلي���ط ال�ش���وء عل���ى متك���ني امل���راأة وجناحاتها 

مبملكة البحرين.
الرائ���دة  التجاري���ة  العالم���ات  م���ن  وكواح���دة 
والعريق���ة يف املنطق���ة، �شت�ش���ارك اإنفينيت���ي كراٍع 
ح�رشي لل�شي���ارات يف هذه املنا�شب���ة، موؤكدة جمددا 
التزامها وتعهدها بدعم االأح���داث امللهمة والرائدة 
يف البحرين. وب�شكل م�شتمر قدمت اإنفينيتي دعمها 
الثاب���ت لالأحداث واالأن�شطة التي ي���رتدد �شداها مع 
اأهداف البحرين املتمثلة يف متكني ال�شباب ومتكني 
املراأة يف مكان العمل واملنزل. اإ�شافة اإلى ذلك، فاإن 
الرعاية اجلديدة للعالمة التجارية العاملية الفاخرة ل� 
“يال بنات” توؤك���د التزامها باالإلهام والتعددية بناًء 
على فل�شفة الت�شميم اخلا�شة بها، والتي تركز على 

االأ�شخا�س وجتاربهم. 
وتعليًق���ا على الرعاي���ة، قال رئي����س انفينيتي 
البحري���ن  اأن�س عب���داهلل: “نحن فخ���ورون للغاية باأن 
نكون راعي ال�شي���ارات الر�شمي واحل����رشي لفعالية 
“يال بنات” التي تركز على التنوع والتقدم والنجاح 
للم���راأة يف البحري���ن عرب العديد من جم���االت العمل. 

نح���ن نوؤمن باأن هذه املن�ش���ة �شتوفر فر�شة عظيمة 
جلمي���ع اأ�صح���اب امل�صلح���ة لالنخ���راط يف اخلط���اب 
الرباغماتي ال���ذي �شيزيد من متكينه���م من ت�شخر 
الفر����س والتق���دم لالأم���ام نح���و حتقي���ق االأف�ش���ل 

حلياتهن وململكة البحرين. 
م���ن جهته���ا، قال���ت الرئي�س التنفي���ذي ل� “يال 

بنات” مارتين���ا الق�شاب: “ي�شعدنا كث���ًرا ان�شمام 
اإنفينيت���ي البحري���ن للح���دث، واإن���ه مل���ن الطبيعي 
اأن جتتم���ع عالمتني لهم���ا االأهداف والقي���م نف�شها، 
وتدعم���ان من�ش���ة ال تقوم فق���ط بدعم الن�ش���اء، بل 
حتتفل بهن اأي�ًشا. نح���ن نتطلع اإلى العمل مع عالمة 

تلهم عمالئها باإبداعاتها”.

جانو معوض يحوز أعلى دور آسيوي ل� “سكال الدولي”

مجمع السيف يحتفل باليوم العالمي للمسنين

يف  معو�����س  جان����و  تعي����ني  مت 
من�شب القائم باأعمال رئي�س املنطقة 
ال����دويل.  �ش����كال  لن����ادي  االآ�شيوي����ة 
و�شيق����ود معو�س، ال����ذي ي�شغل حاليا 
من�ش����ب نائ����ب رئي�����س منطق����ة غرب 
اآ�شي����ا، اأك����ر من 2450 ع�ش����وا يف 41 

ناديا يف اآ�شيا.
ويذكر اأن �شكال اإنرتنا�شيونال هي 
املنظم����ة املهنية لق����ادة ال�شياحة من 
جمي����ع اأنحاء العامل التي ترّوج لل�شياحة 
وال�شداقة العاملية، والتي توحد جميع 
قطاع����ات �شناع����ة ال�شف����ر وال�شياح����ة 
يف جمي����ع اأنح����اء العامل من����ذ تا�شي�شها 
يف الع����ام 1934.  ويجتم����ع اأع�شاوؤها، 
ال�شناعة واملديرون  والقائمون عل����ى 
التنفيذيون دوري����ا ملناق�شة ومتابعة 

املوا�شيع ذات االهتمام امل�شرتك.
اإنرتنا�شيونال  وقال رئي�س �شكال 
البحري����ن حمم����د بوزي����زي: “اإن ال�شيد 
جان����و معو�س ه����و ع�شو ن�ش����ط للغاية 

يف النادي، وهو قائد جدير وقادر على 
قيادة اآمنة و�شليمة وقوية”.

ي�ش����ار اإل����ى اأن ه����ذه ه����ي امل����رة 
الثالثة التي يرتاأ�س فيها نادي �شكال 
البحري����ن منطقة اآ�شي����ا، اإذ مت انتخاب 
بوزيزي يف العام 1986، ومت على مدار 

3 فرتات رئا�شية.

نظم مركز املحرق للرعاية االجتماعية 
احتفااًل باليوم العامل���ي للم�شنني يف يوم 
الثالثاء املا�شي مبجمع ال�شيف - املحرق، 
وذلك عرب تنظيم م�شرة م�شي )واكاثون( 

مل�شاف���ة 500 م���رت وتق���دمي الفحو�شات 
الطبية لكبار ال�شن، اإ�شافة اإلى تخ�شي�س 
جناح لعر�س منتجاتهم اليدوية يف املجمع 

نف�شه.

تفاعل م�رشف ال�ش����الم - البحرين من قبل االإدارة التنفيذية وجميع 
منت�شب����ي امل�رشف م����ع مبادرة ويل العه����د نائب القائ����د االأعلى النائب 
االأول لرئي�����س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللك����ي االأمر �شلمان بن 

حمد اآل خليفة باإطالق و�شم #فريق_البحرين.
وع����رب املتفاعلون عن تاأييدهم وفخره����م بالعمل على حتقيق روؤى 
وتطلع����ات جاللة امللك لتحقيق االأه����داف التنموية ال�شاملة للمملكة يف 

خدمة الوطن واملواطنني.

احتفل����ت موؤخرا ماركة هالوين مب����رور 20 عاما 
على انطالقها عندما انفجرت فكرة ثورية عن اللون 
 HALLOWEEN والغمو�����س يف العامل. وجتل����ب
عطور فولدت �شجة م����ع م�شار جديد، ومالأت اأحالمنا 

بال�شح����ر والغمو�س وال�شباب. وميث����ل العام 2018 
بداي����ة الذك����رى الع�رشين لعطور. وياخذن����ا اإلى ذلك 
الع����امل الغام�س ويحرك فين����ا الرغب����ة با�شتك�شاف 
م����ا بعد عاملن����ا يرمز ل����ون هالوي����ن البنف�شجي اإلى 

ال�شح����ر الذي ميتزج فيه احلقيق����ي وغر احلقيقي، 
وي�شتح�����رش االحت����اد فك����رة من نح����ن وماذا ن����ود اأن 
يكون! هذا البنف�شج����ي املبهم يرتبط بعباقرة الفن 

االأ�شيل.
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طرح �لنجم �لإمار�تي ح�سني �جل�سمي �أغنية جديدة 
بعنو�ن “حبيتها” كهدية ب�سوته ملدينة �أبو ظبي ودولة 
�لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة. حلن “حبيته���ا” من �لرت�ث 
�لإمار�تي، وهي من �أ�سعار حممد ح�سن �ل�ساطري، توزيع 

مهند خ�رض، �إيقاعات �سمري �لقطان، �سولو عود وكنمجة 
ع���ارف جّم���ن، هند�س���ة �سوت ح�س���ني ب���ركات، مك�س 
وما�سرت جا�سم حمم���د، ومت ت�سجيلها وتنفيذها باإ�رض�ف 

�سلطان جملي.

مسافات

أسرار الموضة التي لن يحدثك عنها الخبراء
�لظه����ور  يحب����ون  �لنا�����س  معظ����م 
باإطاللة جذ�بة وع�رضية، لكن عامل �لأزياء 
�أ�سب����ح مزدحم����اً بالكثري م����ن �ملنتجات 
ت�صع����ب  والت����ي  املو�ص����ة،  وخط����وط 

مو�كبتها على كثريين.
يعط����ون  �ملو�س����ة  خ����ر�ء  بع�����س 
ن�سائ����ح لتب�سيط تلك �لأم����ور يف �حلياة 
�ليومية، وهن����ا قائمة بخط����و�ت جمعها 

موقع “ريدرز د�يج�ست”.

الماركات 
تن�سح خب����رية �لأزياء نتايل هيلكرو 
ب����األ تكون عب����د�ً للم����اركات و�لعالمات 
�لتجاري����ة، و�أن تخت����ار م����ا ي�سبه����ك وما 
حتب����ه، ولي�����س م����ا تفر�سه علي����ك تلك 

�ملاركات.
تو�س����ي كذل����ك ب�رض�ء قطع����ة جيدة 
ول����و كانت �أغلى قليالً، مثل حقيبة �ليد، 

بحيث ميكن �أن ت�ستخدمها ل�سنو�ت.
ومن �مله����م �أن تع����رف �أن منتجات 
�لعالمات �لتجارية �لكرى قد تباع على 

�لإنرتنت ب�سعر �أرخ�س من �ملتاجر.

توفير
ميكنك �ختيار بع�����س �لقطع غالية 
�لثمن و�رتد�وؤها مع قطع �أخرى رخي�سة، 

فلي�س �رضوريا �أن تكون كلها باهظة.

نمط حياتك
يق����ول م�سمم �لأزي����اء كيلن مور�ن 
�إن �أ�سلوب����ك يف �ختي����ار مالب�س����ك يج����ب 
�أن يتنا�س����ب م����ع منط حيات����ك، وحالتك 

�ملز�جية، ومو�ردك �ملالية.

�إن �أه����م �سيء يج����ب �أن تتذكره عن 
�ملو�س����ة و�لأزياء هو �أنك �أن����ت �لزبون. 
�ملو�س����ة موج����ودة لتنا�سب����ك، ولي�����س 
جلعل����ك تعمل لتنا�سبه����ا �أنت، وترهقك 

مادياً.

إنستغرام
�لكث����ري من جنوم �لأزي����اء و�ملو�سة 
و�لتجمي����ل يعتم����دون عل����ى �إن�ستغ����ر�م 
وو�سائ����ل �لتو��سل �لجتماع����ي �لأخرى 
للرتوي����ج، لك����ن خب����رية �لأزي����اء نت����ايل 
هيلكرو، تن�س����ح باأل ت�سدق كل ما تر�ه 
هناك، حيث �إن تلك �ملن�سات ل تعك�س 

�ل�سورة كاملة.

القرارات 
�ختي����ار  يف  طوي����ل  وق����ت  ق�س����اء 
مالب�سك ميك����ن �أن يف�س����د بقية يومك، 
�لق����ر�ر�ت  م����ن  �لكث����ري  تتخ����ذ  فاأن����ت 
�ل�سغرية عل����ى مد�ر �لوق����ت، وهذ� �أمر 
ي�ستنزف دماغك، ويوؤثر يف قدرتك على 

�تخ����اذ �لق����ر�ر�ت �لأهم، لذل����ك ل تهدر 
قدر�تك �لعقلي����ة يف �ل�سباح يف حماولة 

�رتد�ء �ملالب�س.
بدلً من ذل����ك تخل�س م����ن �لأ�سياء 
�لت����ي ل ترتديه����ا ع����ادة �أو ل ترتديه����ا 
بانتظام، وب�ّسط خز�نة مالب�سك، و�جعلها 
مق�سمة �إلى �أجز�ء حتبها، بح�سب ن�سيحة 

م�سمم �لأزياء د�ن موير.

اختر ما تحبه
هن����اك �لكثري م����ن �ملق����الت على 
�أح����دث  ع����ن  �ملج����الت  ويف  �لإنرتن����ت 
�سيح����ات �ملو�س����ة، وقو�ئ����م باملالب�س 
و�لإك�س�سو�ر�ت �لت����ي تقادمت ومل يعد 
م����ن �لأناق����ة ��ستخد�مه����ا، و�لتي عليك 

�لتخل�س منها.
هرناندي����ز  يف  �ستيف����ن  �مل�سم����م 
يعتق����د �أن كل ذل����ك يندرج حت����ت �إطار 
�لنم����ط �خلا�����س  �إن  �لدعاي����ة، ويق����ول 
بكل �سخ�����س يجعله يبدو ر�ئع����اً للعامل 
�خلارج����ي، فاإذ� كنت و�ثقاً من �أ�سلوبك، 

ف�سيبدو جميالً لالآخرين.

بورشيد: “عشاق 
رغم الطالق” 
كشف مشاكلي 
االجتماعية

بدعوة خاصة لـ “مسافات البالد”

Bad Times at the El Royale شاهدت لكم: فيلم اإلثارة

تو��سل �لفنانة و�ملذيعة �لبحرينية �سابرين 
بور�سيد ت�سوي���ر م�ساهدها يف �مل�سل�سل �لدر�مي 
“ع�ساق رغم �لطالق”، حيث من �ملفرت�س �أن يتم 
عر�س �لعمل خارج �ل�سب���اق �لرم�ساين خالل �سهر 

دي�سمر �ملقبل.
ع���ن مالم���ح �سخ�سيته���ا �لت���ي �ستط���ّل من 
خالله���ا، قالت للر�ي �لكويتية: “يف هذ� �مل�سل�سل 
�أج�سد �سخ�سية �آمال تل���ك �لفتاة )�ملطيورة �للي 
حتب تروح و�إتيي(، كم���ا �أنها زوجة تعاين م�سكلة 
�جتماعية تخ�ّس زوجها وعائلتها، مبعنى �أن �حلياة 
تاأخذه���ا وبالتايل تفقد وجود تو�زن ما بني �حلياة 

�لزوجية وما بني �أهلها”.

 وتابع���ت بور�سي���د: “عل���ى �لرغم م���ن �أين ل 
�أحب جت�سيد �سخ�سي���ات )ك�سخة �أوفر( من ناحية 
�ل�سكل، لكنني وجدت يف �آمال بابا للتغيري مقارنة 
مب���ا �سبق وقدمته �لفرتة �ملا�سية، وميكن �لقول 
�إن من �أحد �لأ�سباب �لتي �سدتني لقبول جت�سيدها 
ه���و تلك �لنقل���ة �لدر�مية �حللوة �لت���ي �ستمر بها 
خ���الل ت�ساعد �لأح���د�ث، �إلى جان���ب �أنها باملجمل 

ب�سيطة وخفيفة كما هو حال �لعمل ككل”.
و�أ�سارت �إلى �أن �لعمل ق�سة و�سيناريو وحو�ر 
علياء �لكاظمي و�إخ���ر�ج خالد جمال مب�ساركة نخبة 
جنوم منهم �نت�سار �ل�رض�ح، �سليمان �ليا�سني، نور، 
لطيفة �ملج���رن، عبد�هلل بهمن، �إمي���ان �حل�سيني، 

حممد �لدو�رضي، نا�رض �لدو�رضي، رو�ن �لعلي، ليايل 
دهر�ب، غادة �لزدجايل، عي�سى �حل�ساوي وغريهم.

وعلى �سعيد �لتقدمي �لتلفزيوين، قالت 
بور�سي����د: ”�أتو�ج����د كذل����ك مع بقي����ة زمالئي 
�ملذيع����ني يف �ملو�س����م �لثالث م����ن برنامج ع 
�ل�سي����ف �لذي يب����ث على قن����اة ATV بو�قع 
حلق����ة �أ�سبوعي����ا �أت�س����ارك فيه����ا م����ع زميل����ي 
�ملذيع طالب �ل�رضيف، وم����ن خالله ن�ست�سيف 
�ل�سخ�سيات �ل�سيا�سي����ة و�لجتماعية و�لفنية 
و�ملوؤث����رة يف �ملجتم����ع، ونتط����رق معه����م �إلى 
�لأح����د�ث �لتي تالم�����س �ملجتم����ع، و�لتي هي 

حديث �ل�ساعة”.

 20th century fox بدع����وة خا�سة من �رضكة
و�سينم����ا فوك�س مبجمع �لأفني����وز �لر�ئعة �ساهدت 
لكم هذ� �لأ�سب����وع فيلم �جلرمي����ة و�لأك�سن �لر�ئع 
Bad Times at the El Royale وذلك يف �سالة 
�لفخم����ة و�خلا�س����ة   THEATRE by Rhodes

مبقاعدها و�خلدمات �ملتو�فرة فيها.
وبالعودة لفيلمن����ا �لذي بد�أ عر�سه يف فوك�س 
�سينكو هذ� �لأ�سبوع، فهو م����ن تاأليف و�إخر�ج درو 
ج����ود�رد ومن بطول����ة كري�س هيم�س����وورث، وجون 
ه����ام، ود�كوتا جون�س����ون، وجيف بريدج����ز، وكايل 
�سباينى، ومانى جا�سينتو، ومارك �وبر�ين، و�سارة 
�سمي����ث، وجيم �وهري، ولوي�س بومل����ان، وجوناثان 
و�يت�س����ل، وت����دور �أحد�ثه ح����ول �سبعة م����ن �لغرباء 
كل منه����م يحم����ل �رض� دفين����ا فى �أعماق����ه، و�لذين 
يجتمع����ون فى فن����دق رويال تاهو، فن����دق متجول 
مع ما�س مظل����م، على مد�ر ليل����ة م�سريية و�حدة، 
�سيكون ل����دى كل �سخ�س �آخ����ر لقطة فى �خلال�س 

قبل �أن يذهب كل �سيء �إلى �جلحيم.
ويف �لتفا�سيل حتدث �لأح����د�ث يف �إطار مثري 
خ����الل �ستيني����ات �لق����رن �ملا�سى على م����د�ر ليلة 
و�ح����دة يف فن����دق El Royale و�ل����ذي يق����ع عل����ى 

�حل����دود بني نيف����اد� وكاليفورنيا بخ����ط م�ستقيم 
وغري����ب! وعندما ت�سل �ملغني����ة �ملنا�سلة د�رلني 
�سوي����ت �لت����ي جت�سدها �لنجم����ة “�سينثي����ا �إريفو” 
للبح����ث عن غرف����ة يف ه����ذ� �لفندق، تلتق����ي ببائع 
�ملكان�����س �لكهربائي����ة لر�م����ي �سوليف����ان و�لذي 
يقدمه �لنجم “جون هام” وكاهن �لأب د�نيال فلني 
و�ل����ذي يقوم ب����دوره �لنج����م �لكبري جي����ف بريدجز 
ويلتق����ون بعامل و�حد يف هذ� �لفندق، وهو �ل�ساب 
مايلز ميلر و�لذي يقدم����ه “لوي�س بوملان” و�لذي 
يخره����م باأن �لفن����دق مل يعد ي�ستقب����ل �لكثريين 
ولكن يف ه����ذه �لليلة �مل�سوؤوم����ة يجتمع عدد كبري 

من �لزبائ����ن مبن فيهم، �إمييلي �سمر�سرينغ �لتي 
تقدمه����ا �لنجمة “د�كوت����ا جون�س����ون” و�أختها روز 

�سمر�سرينغ “كايلي �سبيني”.
وم����ع ذلك، ف����اإن �لفندق يف حد ذ�ت����ه لي�س ما 
يب����دو �أن يكون مكان����ا �آمنا، فيقوم �أح����د �ل�سيوف 
باكت�س����اف �أحد �ملمر�ت �ل�رضية �لت����ي ت�سمح بو�ب 
�رضكة رويال للم�ساه����دة و�ل�ستماع �إلى ما يدور يف 
كل �لغ����رف من دون معرفة م����ن بد�خلهاعلى مد�ر 

�لليل.
بعد ذل����ك، �أ�سبح كل �سيء �أك����ر تعقيًد� من 
جانب زعيم �لطو�ئ����ف �لكاريزمي بيلي يل، و�لذي 

يقدمه �لنج����م “كري�س هيم�س����وورث” �لذي و�سل 
�إل����ى El Royale  بحًث����ا ع����ن �سيء مت �أخ����ذه منه، 
وهك����ذ� تتقاط����ع �لأحد�ث وت�سب����ح ليلتهم �لأولى 
فى هذ� �ملكان م�سريي����ة، و�سيكون �أمام كل فرد 
منه����م فر�س����ة و�حدة للخال�س قب����ل �أن يذهب كل 
�سيء �إل����ى �لنهاية، �لفيلم ينتم����ي لفئة �لغمو�س 
و�لإث����ارة، وهو من �إنت����اج ��ستوديوه����ات تونتيث 
�سينت�سورى فوك�س �ل�سينمائية، ومدة عر�سه 140 

دقيقة.
 ،THEATRE by Rhodes توف����ر �سال����ة 
�لأول����ى م����ن نوعه����ا يف �لبحري����ن، جترب����ة غامرة ل 

مثيل لها �سمن وجهة ڤوك�س �سينما �جلديدة، من 
خالل �جلم����ع بني �أف�سل �لأف����الم و�أ�سهى �لأطباق. 
معاي����ري   THEATRE by Rhodes وتر�س����ي 
جديدة لتجربة تن����اول �لطعام وم�ساهدة �لأفالم يف 
�آن مًع����ا، عر قائمة طعام ح�رضية من �إعد�د �لطاهي 
�ل�سهري �حلائ����ز على جنمة مي�سالن غ����اري رود�س. 
وي�سم����ح �ملفه����وم �لقائم على تق����دمي �لطعام يف 
�ل�سينم����ا لع�س����اق �لأفالم بال�ستمت����اع بخدمة كبار 
�ل�سخ�سيات، وردهات �نتظار فخمة، وخدمة �لنادل 
يف �ل�سينم����ا، وقائم����ة طع����ام فاخرة تق����دم �أطباًقا 

معدة ح�سب �لطلب.

    BUZZ      
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“شباب شياب” اإلماراتي في السينما قريبا

قراءة في مهرجان األهرام الثقافي

مصر... المقياس األكمل للثقافة بكل اتجاهاتها وأبعادها

اأعلن���ت “اإميج ني�ش���ن”، ال�رشك���ة املتخ�ش�شة يف جمال 
االإع���الم والرتفيه يف ال�رشق االأو�شط، عن ا�شتعدادها الإطالق 
الفيل���م الكوميدي “�شباب �شي���اب” يف �شاالت ال�شينما يف 
االم���ارات، ابتداء من 22 نوفم���ر املقبل، حيث يجري حالياً 

عر�س الفيديو الرتويجي اخلا�س بالفيلم.
وي���روي الفيلم العائلي من اإخ���راج يا�رش اليا�رشي ق�شة 
اأربع���ة اأ�شدق���اء م�شن���ني يعي�ش���ون يف دار للم�شنني يلعب 
اأدواره���م ممثلون بارزون م���ن اخلليج العرب���ي، وهم �شعد 
الفرج ومرع���ي احلليان ومن�شور الفيل���ي، اإلى جانب النجم 
ال�ش���وري �شلوم ح���داد. وعندما ي���رث اأحدهم ث���روة كبرية، 
يذهب���ون جميع���اً يف مغام���رة م�شوق���ة يف دب���ي بت�شجيع من 
طبيبته���م.ويف معر����س تعليق���ه عل���ى الفيل���م، ق���ال يا�رش 
اليا����رشي: “يحتف���ي الفيل���م باملعن���ى احلقيق���ي لالأ����رشة 
وال�شداق���ة وي�شور رحلة اكت�شاف ال���ذات ليلهم اجلماهري 

كي ي�شتمتعوا بكل حلظة من حياتهم.
وي���روي ق�شة تدور اأحداثها يف دولة االإمارات وي�شارك 

يف بطولت���ه ممثل���ون من اأب���رز جنوم املنطق���ة بالتعاون مع 
طاقم عم���ل متميز”.وب���دوره، قال بن رو����س، رئي�س ق�شم 
املحتوى يف “اإميج ني�شن اأبوظبي”: يندرج املحتوى العربي 
للجماه���ري املحلية يف �شميم عملنا، ويقدم )�شباب �شياب( 

مث���االً رائعاً عل���ى االإنتاجات الفنية الت���ي يبتكرها املجتمع 
املحل���ي املوهوب من ال���رواة و�شناع االأف���الم واملبدعني، 
كم���ا تعك�س )اإميج ني�شن( �شورة فري���دة لالإمارات العربية 

املتحدة اأمام اجلمهور العاملي وترز الثقافة ال�شعبية.

أحداث

ا�شتف���د من كل �شاعة ف���راغ ملمار�شة 
ما حتب.  

ترتاف���ق حيات���ك ال�شعي���دة م���ع �شحة 
جيدة.

فّكر مليًّا قبل الدخول يف امل�رشوع.

ال تته���اون بالعرو����س املتاح���ة وقرر 
�رشيعا.

تخ���اف من الف�شل، لكن���ك تعر ب�شالم 
وحتقق نتائج.

قد يك���ون الوقت منا�شب���ا للم�شارحة 
واإنهاء اخلالف الطويل.

يرطب الزمالء االأجواء املهنية مبفاجاأة 
تنال اإعجابك.

قد تنه���ال عليك العرو����س والفر�س 
املهمة.

ال توؤجل اأعمالك وا�ش���ع لبلورة الفكرة 
قبل البدء.

حاول ق���در االإمكان االلت���زام مبواعيد 
العمل املقررة.

يك���ون ه���ذا الي���وم منا�شًب���ا ملراجعة 
القرارات االأخرية.

اخرج يف نزهة اآخر االأ�شبوع للتنزه.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

موؤ�ش�شة  نظمته  ال��ذي  الثقايف  االأه���رام  مهرجان 
�شوؤون  وزارة  مع  بالتعاون  امل�رشية  ال�شحفية  االأه��رام 
ال��وف��اء  وب��ح��ري��ن  ال��ع��روب��ة  “م�رش  �شعار  حت��ت  االإع����الم 
جامعة  مبقر  وذل��ك  م�شرتك”،  وم�شري  ح�شارتان   ..
لي�س  فهو  متميزة،  فنية  تظاهرة  بحق  كان  البحرين، 
طابع  له  كان  واإمن��ا  وثقايف،  واإعالمي  فني  جتمع  جمرد 
م�رش  وجمهورية  البحرين  بني  العالقة  هي  مثلما  خا�س 
العربية ال�شقيقة لها من العمق واخل�شو�شية واملتانة 

عر التاريخ. كان مهرجانا عميق 
وروافده،  واأبعاده  بخ�شو�شيته 
�شم  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  فمعر�س 
اأحت��ف��ن��ا  ع���ن���وان  اآالف  خ��م�����ش��ة 
ب��ال��ك��ت��ب االأدب���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
والتاريخية والعلمية، وجال بنا يف 
حمطات العلم واملعرفة. كيف ال 
وم�رش هي القوة واحلب واملودة 
املقيا�س  هي  م�رش  وامل�شتقبل. 
اجتاهاتها  بكل  للثقافة  االأكمل 

اأر�س العبقريات  واأبعادها ودرو�س التاريخ تعلمنا عن 
ال�شيد  لطفي  اأحمد  من  واالأدب  الفكر  وقادة  وعمالقة 
جممع  اإن�شاء  اإلى  دعا  من  واأول  الأر�شطو  ترجم  من  اأول 
رامي،  واحمد  الزيات،  ح�شن  اأحمد  اإل��ى  العربية،  اللغة 

وتوفيق احلكيم وطه ح�شني والعقاد وغريهم.
ثالثني  على  احتوى  الذي  الت�شكيلي  املعر�س  اما 
ال�شاحة  اأث��روا  الذين  امل�رشيني  الفنانني  لكبار  لوحة 
الفنية امل�رشية والعاملية، فكان مثريا لالإعجاب بالفعل، 
التي  الفنية  املنابع  غ��زارة  على  قاطع  ب�شكل  ويعك�س 
ي�شتقي منها الفنان امل�رشي وقدرته املذهلة على ال�شري 
جمالية  ح�شا�شية  ذات  ر�شومات  الفنية.  االأن��واع  كل  يف 
وطبيعة زاخرة بالده�شة االأ�شيلة. عندما تقف اأمام لوحة 

الفنان �شالح عناين واملعنونة ب� “اخلالدين” ت�شعر باأن 
ثمة روحا �شعرية تنتظم اإنتاجه املتنوع، حتى اأن األوانه 
تتخذ يف كثري من االأحيان طابعا غنائيا عذبا. لوحة وان 
وطه  كلثوم  كاأم  �شخو�شها  كخلود  خالدة،  التعبري  جاز 
لقد  حمفوظ.  وجنيب  احلكيم  وتوفيق  والعقاد  ح�شني 
�شدتني هذه اللوحة كثريا وتوقفت عندها؛ الأنها بالفعل 
ال�شعورية  والدالالت  التكامل اجلمايل  لوحة فيها طابع 
التي تبني مدى ارتباط ال�صخ�صيات اخلالدة باجلمهور، 
مل تكن لوحة تقليدية واإمنا رائعة تعك�س نا�شية الفنان 
الفنية  �شياغته  اأ���ش��ول  وعمق  احلرفية  عناين  �شالح 
الع�شلية”  العيون  “ذات  لوحة  اأم��ا  اخل��ارق��ة.   وطاقته 
واأ�شكالها بني  تتموج خطوطها  �شعيد   للفنان حممود 

اللوحة  ه��ذه  يف  يرك�س  احل��ب  ك��اأن  الرغبة،  متاهات 
قدمت  البي�شي  �شناء  الفنانة  كاالإع�شار.   اأمامنا  جاريا 
نظري  وجهة  وح�شب  جتريدي”  “تكوين  عنوانها  لوحة 
تعبريه،  بالغات  تتنوع  عندها  اللون  ...ظ��ل  كمتذوق 
وذاتية  االأ�شكال  مو�شوعية  بني  مواءمة  هناك  وكانت 
الفنان. جمعت �شناء بني الت�شخي�س والتجريد وحورت 
مو�شيقيا  عاملا  جميال.  اآخ��ر  عاملا  فخلقت  م�شاهدها 
ي�شري اإلى البحار ولو مل تر بحرا. كما قدم املهرجان اأبرز 
الكتابات والتغطيات املن�شورة يف �شحيفة االأهرام عن 
مملكة البحرين عر مراحل زمنية خمتلفة، �شفحات من 
لقاءات االأخوة والتعا�شد والتكاتف وامل�شري امل�شرتك 

بني م�رش والبحرين.

13 أكتوبر

 1792
- و�شع حجر االأ�شا�س 
ملبنى البيت االأبي�س 
املتحدة  الواليات  يف 
ل��ي��ك��ون م��ق��را دائ��م��ا 
الإق�����ام�����ة ال��رئ��ي�����س 

االأمريكي.

 1837
الفرن�شية  القوات   -
ت��ت��م��ك��ن م���ن دخ���ول 
ق�شنطينة  م��دي��ن��ة 
مرور  بعد  اجلزائرية 
اأكرث من �شبع �شنوات 
ع��ل��ى ب���داي���ة ال��غ��زو 

الفرن�شي.

 1911
ال���ق���وات االإي��ط��ال��ي��ة 
ت��ب��داأ يف ال��ن��زول اإل��ى 
يف  الليبي  ال�شاطئ 
الرية  احلملة  بداية 
احتالل  اإل���ى  ال��رام��ي��ة 

ليبيا.

 1923
ال��ع��ا���ش��م��ة  ن���ق���ل   
مدينة  اإل���ى  الرتكية 
اأن����ق����رة وذل�����ك ب��دال 
م������ن اإ����ش���ط���ن���ب���ول 
التاريخية  العا�شمة 

للعثمانيني.

 1970
 ت�شكيل وزارة �شائب 
وهي  لبنان،  �شالم يف 
احل��ك��وم��ة االأول����ى يف 
عهد الرئي�س �شليمان 

فرجنّية.

اأ�سامة املاجد

• كتابات وتغطيات عن عالقة البحرين وم�رش بجريدة االأهرام	

• لوحة اخلالدين	

• لوحات من املعر�س	

• لوحة تكوين جتريدي	 • لوحة ذات العيون الع�شلية	

• جانب من معر�س الكتاب	

تدشين كتاب “العودة...
روح البحرين” لوحيد الخان

يق���ام مبركز عي�شى الثقايف عند ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء اليوم ال�شبت حفل 
تد�شني االألب���وم املو�شيقي “العودة...روح البحري���ن” للموؤلف املو�شيقي وحيد 
اخل���ان، وكذلك الكتاب احلائز عل���ى جائزة البحوث العلمي���ة ..”اأغاين الغو�س يف 

البحرين”.

• وحيد اخلان	
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األخيرة

خرائط “غوغل” تك�شف خيانة زوجية
�أقدم �أحد �ضكان مدينة ليما عا�ضمة بريو على تطليق زوجته بعد �أن ر�آها يف �أح�ضان رجل 
�آخر يف خر�ئط غوغل. و�أفادت �ضحيفة “ذي مريور” �لربيطانية، باأن �لزوج تعرف على زوجته 
يف بانور�ما ثالثية �الأبعاد، عندما كان يعد م�ضار� لرحلته، حيث الحظ رجال ممدد� على م�ضطبة 
ور�أ�ضه يف ح�ضن زوجته، حيث تعرف عليها من مالب�ضها، على �لرغم من عدم و�ضوح وجهها.

و�لتقطت �ل�ضورة �لعام 2013 يف منطقة “ج�رس �لتنهد�ت” �لتي تعترب من معامل �ملدينة 
�ل�ضياحية. وقد �عرتفت �لزوجة باخليانة بعد �أن و�جهت “�أدلة” عديدة تثبت خيانتها، ولهذ� 

�نف�ضل �لزوجان.

 Social
media

�شبيهة ميغان ماركل
 تثري مواقع التوا�شل

تتمت���ع مدونة �جلمال و�ملكياج �ل�ضهرية برومي�س تام���اجن باملهارة �لكافية �لتي ت�ضمح 
لها �أن تتحول �إلى �أي �ضخ�ضية حقيقة �أو خيالية.

وتط���ل تام���اجن من خالل موقع �ليوتي���وب، ب� “لوكات” خمتلفة بع�ضه���ا مطابق لنجمات 
هولي���وود مثل �ملغنية �الأمريكية �ل�ضهرية بيون�ضي وجنيفر لورن�س و�أجنيلينا جويل وبع�ضها 

�الآخر مطابق ل�ضخ�ضيات �الأنيمي�ضن مثل �الأمرية يا�ضمني وبوكاهانت�س وجي�ضيكا ر�بيت.
كم���ا قامت مدونة �جلمال موؤخر� بت�ضجيل فيديو تقل���د فيه مكياج زفاف دوقة كامربدج 

ميغان ماركل بطريقة �حرت�فية لتتحول فيه من فتاة �آ�ضيوية �إلى �لدوقة ميغان ماركل.
وعلى �لرغم من �أن �لفيديو ال يتعدى �خلم�س دقائق، �إال �أن �لتحول �لكامل ��ضتغرق �أكرث 
م���ن �ضاعة و�حدة كاملة، با�ضتخد�م معد�ت كاملة م���ن م�ضتح�رس�ت �لتجميل وعنا�رس �لرتكيب 

لتحقيق نتيجة كهذه.
وو�ضل عدد متابعي تاماجن على موقع �لتو��ضل �الجتماعي �إن�ضتغر�م �إلى 1.2 مليون.

جرمية قتل غام�شة لعار�شة اأمريكية

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

بوجه  ح�ضن  �لطق�س 
ع���ام ولكن���ه ح���ار ن�ضبيا 

�أثناء �لنهار.

�لرياح �رسقية بوجه عام من 5 
�إلى 10 عق���د وت�ضل من 10 �إلى 

15 عقدة �أحيانا.

�رتفاع �ملوج من قدم �إل���ى 3 �أقد�م. درجة �حلر�رة 
�لعظم���ى 36 درجة مئوية و�ل�ضغ���رى 30 درجة مئوية. 

�لرطوبة �لن�ضبية �لعظمى 80 % و�ل�ضغرى 40 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �الإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�س �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�ضدر عن د�ر �لبالد لل�ضحافة و�لن�رس و�لتوزيع 

  للتو��ضل مع ق�ضم �العالنات : �ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            �ال�ضرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ض�ضة �الأيام للن�رس

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 4:16
الظهـر: 11:24  

العصــر: 2:44
المغرب: 5:13
العشاء: 6:43

مواقيت 
الصالة

تقنيـة اإجنـاب تنجـح يف اال�شتغنـاء عـن الذكـور
ك�ضف علماء �ضينيون موؤخر� تقنية طبية تتيح 
�الإجن���اب دون حاجة �إلى �لتز�وج و�لذكور، لكن هذه 
�لطريق���ة “�ملث���رية” ج���رى جتريبها عل���ى �لفئر�ن 
فق���ط حت���ى �الآن. وبح�ضب م���ا نقلت جمل���ة “�ضيل 
�ضتي���م �ضيل” �لطبي���ة، فاإن �لتقني���ة �عتمدت على 
�لهند�ضة �لور�ثية، فاأخذت �حلم�س �لنووي من فاأر 
)�أنثى( وخاليا جذعية من �أنثى �أخرى، ثم مت �إخ�ضاب 

�لبوي�ضة عرب عملي���ة ت�ضمى “حترير �جلينات”، ويف 
نتيجة مده�ض���ة، ولدت فئر�ن �ضليم���ة ومعافاة من 
جر�ء ه���ذه �لتقنية، و��ضتطاع���ت �أن تعي�س ب�ضورة 
عادي���ة. ف�ضال عن ذل���ك، حاول �لفري���ق �لعلمي �أن 
يح�ضل على مولود م���ن فاأرين ذكرين، فلم يعي�ضا 
�ض���وى يومني فقط ثم نفق���ا، وت�ضكل هذه �لنتيجة 
خال�ض���ة �ضادمة، فاملع���روف �أن �لثديي���ات تتو�لد 

فقط عن طريق �لعالق���ة �جلن�ضية. ويو�ضح �لباحث 
�لطبي �ل�ضيني، كي زه���و، وهو �أحد �مل�ضاركني يف 
�لدر��ض���ة، �أن بع�س �حليو�نات ت�ضتطيع �لتو�لد من 
خ���الل عالقة مع �رسيك من �جلن����س نف�ضه، لكن ذلك 
يحدث ل���دى �الأ�ضماك و�لربمائي���ات. �أما �لثدييات، 
فو�ضعه���ا خمتلف متام���ا. وتو�ض���ح �لباحثة يف علم 
�خلالي���ا بجامعة ملبورن �الأ�ضرت�لية، ميغان دون�ضي، 

�أن �لتو�ل���د عند �لثدييات يجري يف �لعادة عرب دمج 
حم����س نووي م���ن �الأنثى و�لذكر، ف�ض���ال عن وجود 
حاجة �إلى ب�ضم���ات خا�ضة يحمله���ا �ل�ضائل �ملنوي 
�إلى �لبوي�ضة. وتبعا لهذه �ل�ضيغة �ملاألوفة، يو�جه 
�ملو�لي���د �لذين ال ياأخذون حم�ض���ا نوويا من �أبوين 
خمتلف���ني )ذك���ر و�أنث���ى( م�ضكالت ك���ربى يف حال 

تربو� يف �لرحم و��ضتطاعو� �أن ياأتو� �إلى �حلياة.

اأب يعذب ابنه 
حرقا بال�شجائر

طائرة هندية
ت�شطدم بجدار املطار

دفع حياته ثمنا
للقرار اخلاطئ

�أق���دم �أب مغربي على تعذيب وحرق ج�ضد �بنه 
�ل�ضغ���ري بال�ضجائر، حتى �كتوت �أج���ز�ء من ج�ضمه، 
وترك���ت �لندوب �آثارها عل���ى وجهه و�ضدره، وذلك 
بدفع وحتري�س من �أّمه. هذ� ما جاء يف مقطع فيديو، 
ن�رست���ه جمعية “�ئت���الف �لكر�مة حلق���وق �الإن�ضان”، 
على �ضفحتها مبوق���ع في�ضوك، حيث ظهر �لطفل، 
وهو يتحدث و�ض���ط جمموعة م���ن �الأ�ضخا�س عرثو� 
علي���ه بعد هروبه من �ملنزل، ع���ن ف�ضول �لتعذيب 
�لوح�ضي �لتي يتعر�س لها من طرف و�لده �لقا�ضي، 
�أمام �أنظ���ار و�لدت���ه. وطالبت �جلمعي���ة، �ل�ضلطات 
�ملحلي���ة و�الأمني���ة، �لتدخ���ل الإنق���اذ ه���ذ� �لطف���ل 
ومتابع���ة كل من ثبت تورطه يف هذه �حلادثة، بينما 
دع���ا نا�ضطون على مو�قع �لتو��ضل �الجتماعي، �إلى 

�ضبط �ملتهم ب�رسعة وحما�ضبته.

اأج���رت طائ���رة ركاب تابعة للخط���وط اجلوية 
الهندي���ة على الهبوط اال�ضط���راري يف مومباي بعد 
�أن ��ضطدم���ت بجد�ر �أثناء �إقالعه���ا، ما �أحلق �أ�رس�ر� 
بالطائرة. وقالت �رسك���ة �لطري�ن �لوطنية �لهندية، 
�إن طائ���رة بوينغ 737 �أقلعت م���ن مطار تري�ضي يف 
جن���وب �لهند متوجهة �إلى دب���ي، فجر �أم�س �جلمعة، 
دون �أن تالح���ظ �أنها �رسبت �جلد�ر �خلارجي للمطار، 
وحل�ض���ن �حلظ، ر�ض���د م�ضوؤولو �ملط���ار �ال�ضطد�م 
و�ت�ضل���و� بقائ���دي �لطائ���رة. ومت حتوي���ل وجه���ة 
�لطائ���رة �إل���ى مومباي، حي���ث هبطت ب�ض���الم، رغم 
تعر�ضها �إلى بع�س �الأ�رس�ر، كما مت �إيقاف �لطيارين 
عن �لعمل يف �نتظار ��ضتكمال �لتحقيقات. وحتطم 
ج���د�ر �ملطار نح���و 5 �أق���د�م ب�ضبب �حل���ادث، فيما 
ظهرت فجوة كبرية �أ�ضفل �لطائرة جر�ء �ال�ضطد�م.

بعدما ح���اول �أن ي�ضتخدم �ل�ضلم �لكهربائي يف 
�إحدى حمطات �ملرتو بو��ضنطن، لقي �أمريكي قعيد 

م�رسعه ب�ضكل مروع يف �لعا�ضمة �الأمريكية، موؤخر�.
وبح�ضب ما نقلت �ضحيفة “مرتو” �لربيطانية، 
ف���اإن �لرجل �ل���ذي مل يجر ذكر ��ضم���ه كان ي�ضتخدم 
كر�ضيا متحركا و�أر�د �أن ينزل عرب �مل�ضعد �لعادي، 
لكنه �نتظر ملا يقارب 15 ثانية، دون نتيجة. وحني 
وجد �لر�حل �أن �مل�ضعد ق���د تاأخر كثري� �تخذ قر�ر� 
مته���ور� فاجته �ض���وب �ل�ضل���م �لكهربائ���ي وجرب 
�لنزول بالكر�ضي، لكن ما �أن بلغ �لعتبات �ملتحركة 
حت���ى �نقلب �لكر�ضي، لي�ضقط فوقه من �رتفاع 30 

مرت�، و�رسعان ما فارق �حلياة. 

• �آثار �إع�ضار “مايكل” يف بنما �ضيتي، فلوريد�، �لواليات �ملتحدة   )�ب(	

م�شرع الفنانة امل�شرية غنوة يف حادث �شري

حفيدة ملكة بريطانيا تدخل القف�ص الذهبي

لقيت �لفنانة �مل�رسية غنوة 
يف  م�رسعها  �ضليمان  علي  حممد 
حادث �ضري، �أم�س �جلمعة، ح�ضبما 
وغنوة  �ضحافية.  تقارير  �أف��ادت 
�أنغام،  �ضقيقة �ملطربة �ل�ضهرية 
و�بنة �ملو�ضيقار �ملعروف حممد 
م�ضادر  وق��ال��ت  �ضليمان.  علي 
�إلى م�ضت�ضفى يف  �إن غنوة نقلت 
�لقاهرة  �رسقي  �خلام�س  �لتجمع 
لفظت  �أن��ه��ا  �إال  �حل���ادث،  عقب 

�أنها دخلت  �إال  �إليه. وظهرت غنوة كمطربة يف بد�ية م�ضو�رها �لفني،  �أنفا�ضها �الأخرية قبل �لو�ضول 
جمال �لتمثيل الحقا من خالل م�ضل�ضل “�الأب �لروحي”.

تزوج���ت حفيدة ملكة بريطانيا �الأمرية يوجيني من جاك بروك�ضبانك، �مل�ضوؤول �لتنفيذي 
يف �رسكة كحوليات، يف حفل ر�ضمي يف كن�ضية �لقدي�س جورج يف قلعة ويند�ضور، �أم�س �جلمعة.
�لعرو����س �لبالغة م���ن �لعمر 28 �ضن���ة، حفيدة �مللك���ة �إليز�بيث �لثانية، وه���ي �لتا�ضعة 
يف ت�ضل�ض���ل ت���ويل �لعر����س �لربيط���اين. و�رت���دت يوجيني ف�ضتانا م���ن ت�ضميم بي���رت بيلوتو 
وكري�ضتوف���ر دي فو����س وخامت زو�ج وتاجا مر�ضع���ا باالأملا�س. ح�رست �مللك���ة وزوجها �الأمري 
فيليب حفل �لزفاف �إلى جانب كبار �أفر�د �لعائلة �ملالكة. �أعلن �لزوجان عن خطبتهما يف يناير 
عندم���ا �قرتح بروك�ضبانك، 32 �ضنة، ذلك خالل عطل���ة يف نيكار�غو� يف �أمريكا �لو�ضطى. وكانا 
قد تو�عد� ملدة �ضبع �ضنو�ت. جتمعت �حل�ضود خارج قلعة وند�ضور قبل �لزفاف �مللكي �لثاين 

يف بريطانيا هذ� �لعام، يف يوم ذروة تطلبت و�ضول مبكر لالحتفاظ بقبعات �أنيقة.

وت�ضت�ضيف �مللكة ماأدبة غد�ء و”�ل�ضمبانيا” للعرو�ضني بعد �نق�ضاء �حلفل”.
وت���زوج �لعرو�ضان يف �ملكان نف�ضه �لذي ��ضتخدم���ه يف مايو �الأمري هاري وميغان ماركل، 

�لتي تعرف �الآن با�ضم “دوقة �ضا�ضك�س”.

ال ت����ز�ل ق�ضي����ة مقتل عار�ض����ة �الأزياء �الأمريكي����ة، كي�ضلي كويل، تثري �ل����ر�أي �لعام يف والية 
جورجي����ا. وتتابع �رسطة �لوالية حترياتها؛ للتع����رف على ظروف �جلرمية �لتي تعر�ضت لها �ضاحبة 
�ل� 28 عاما، بعدما عرث عليها مقتولة بر�ضا�ضة يف رقبتها خلف مقود �ضيارتها. وال ي�ضتيطع �أهل 
�ل�ضاب����ة �لتعرف على �الأ�ضباب �لتي دفعت �أحدهم لقتله����ا، حيث مل يكن لديها �أعد�ء �أو م�ضكالت 

مع �أحد. وتدر�س �ل�رسطة �حتمال ح�ضول م�ضكلة بينها وبني �ضائق �آخر كان ور�ء هذه �جلرمية.
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