
العاهل: سمو الشيخ ناصر بطل سجل اسمه في القلوب
هنيًئ��ا لن��ا ب��ه ابًن��ا ب��ارًا ب��كل ال��والء لوطن��ه... رف��ع ش��عار “ع��ام الذه��ب” ووع��د فأوف��ى

المنامة - بنا:

قال عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة إن س���مو الش���يخ ناصر بن حمد بطل س���جل اسمه في 
القلوب وفي س���جل الش���رف باجتهاده وجهده، فهنيًئا لنا به ابًنا باًرا بكل الوالء لوطنه البحرين، فقد رفع س���موه ش���عار 

“عام الذهب” ووعد فأوفى بوعده.

وق���ّدر جاللته روح اإلص���رار والتحدي 
الت���ي يتمي���ز به���ا جمي���ع أبن���اء مملكة 
البحري���ن الذي���ن أثبت���وا قدرته���م على 
المنافس���ة والتفوق واعت���الء منصات 
التتوي���ج بكل ج���دارة، مؤك���ًدا حرص 
كل  تقدي���م  عل���ى  المس���تمر  جاللت���ه 
الرعاي���ة والدعم والتش���جيع؛ ليواصل 
الش���باب البحريني عطاءه ومس���يرته 

الرياضية بنجاح.
وكان جالل���ة الملك وول���ي العهد نائب 
القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة في 
مقدمة مس���تقبلي ممث���ل جاللة الملك 
لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون الش���باب 
للش���باب  األعل���ى  المجل���س  رئي���س 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة 
البحرينية س���مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، لدى عودة سموه إلى أرض 
الوطن ه���ذا أمس، بعد تحقيقه المركز 
األول وفوزه بلقب بطولة العالم للرجل 
الحدي���دي الت���ي أقيم���ت ف���ي مدين���ة 
كون���ا بالوالي���ات المتح���دة األميركية، 
والت���ي تناف���س فيها أكثر م���ن 3 آالف 

مش���ارك م���ن مختل���ف دول العالم، في 
إنج���از تاريخ���ي عالمي جدي���د يضاف 
إلى س���جل إنجازات سموه في العديد 
م���ن البطوالت والمنافس���ات الرياضية 

العالمية.

ناصر بن حمد: جاللته ملهمي

وبه���ذه المناس���بة، أك���د س���مو الش���يخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة أن جالل���ة 
الملك يش���كل لس���موه الق���دوة والملهم 
ف���ي تحقي���ق اإلنجازات عل���ى مختلف 

األصعدة خصوصا الرياضية.
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لمكافح���ة  البحري���ن  نظم���ت جمعي���ة 
السرطان أمس في عوالي “الماراثون 

الس���نوي” ال���ذي يأت���ي ضم���ن م���ن 
الفعالي���ات التوعوية التي تس���تمر 

رئي���س  وكش���ف  أكتوب���ر.  ط���وال 

استش���اري  الجمعي���ة  إدارة  مجل���س 
الث���دي  وأم���راض  العام���ة  الجراح���ة 
عبدالرحمن فخرو عن أن سرطان 
الثدي هو السرطان األكثر انتشارا 

لدى البحرينيات.

مكافحة سرطان الثدي... بالمشي

علي الفردان

فريق “البالد” لتغطية االنتخابات

توقعات����ه  الدول����ي  البن����ك  نش����ر 
االقتصادي����ة ل����دول المنطق����ة حديًث����ا 
الت����ي أش����ار فيه����ا إل����ى تقل����ص العجز 
المالي ف����ي الموازنة العام����ة للبحرين 
إلى 5 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
ه����ذا الع����ام مقارن����ة م����ع 12.9 % ف����ي 
العام 2017، في الوقت الذي اتخذت 
في����ه المملك����ة تدابي����ر مالي����ة لمعالجة 

العجز.
يحق����ق  أن  الدول����ي  البن����ك  وتوق����ع 
ا ق����دره 3.2 %  اقتص����اد المملك����ة نم����وًّ
ه����ذا الع����ام م����ا يجعل����ه ف����ي مقدم����ة 
العرب����ي  الخلي����ج  دول  اقتصادي����ات 
بنس����ب النمو وضمن األوائل بين دول 
البحري����ن  أن  إل����ى  مش����يًرا  المنطق����ة، 
ف����ي  العج����ز  تقلي����ص  ف����ي  س����تنجح 
الميزان التجاري بفضل تحسن أسعار 
النفط وذلك لتبلغ - 2.8 % في 2018 

مقارنة مع - 4.5 %.

ه���دوء متوقع بالي���وم الثالث لتس���جيل 
والمجال���س  للبرلم���ان  المترش���حين 
البلدي���ة. ش���هدت اللج���ان األرب���ع تقييد 
46 مترش���حا )26 لمجل���س النواب، و20 

للمجالس البلدية(.
وحظيت محافظة العاصمة بتسجيل 9، 
والشمالية 7، والجنوبية 6، والمحرق 4.
أما بلديا، فش���غلت جمي���ع الدوائر حاليا، 
خصوصا “ثالثة المحرق” البلدية، والتي 

استمرت شاغرة حتى أمس.

البنك الدولي:
 3.2 % النمو بالبحرين... 

ا السعودية: التحقيق مستمر مع الموقوفين وسنحاسب المتورطيناألفضل خليجيًّ

وفاة خاشقجي في شجار

دبي- العربية.نت:

أعلن النائب العام السعودي ليل الجمعة أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خالل شجار في القنصلية. 
وأفاد النائب العام في بيان أن التحقيقات األولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته.

كما أوضح البيان أن المناقشات التي تمت 
بي����ن خاش����قجي وبي����ن األش����خاص الذين 
قابلوه أثناء وج����وده في قنصلية المملكة 
ف����ي إس����طنبول أدت إل����ى ح����دوث ش����جار 
واش����تباك باألي����دي مم����ا أدى إل����ى وفات����ه 

المواطن جمال خاشقجي )رحمه هللا(.
إلى ذل����ك، أكدت النيابة العامة الس����عودية 
أن تحقيقاته����ا ف����ي هذه القضية مس����تمرة 
م����ع الموقوفي����ن على ذمة القضي����ة والبالغ 
عدده����م حت����ى اآلن 18 ش����خصًا جميعه����م 
من الجنس����ية الس����عودية، تمهيدًا للوصول 
ومحاس����بة  وإعالنه����ا،  الحقائ����ق  كل  إل����ى 
جميع المتورطين ف����ي القضية وتقديمهم 

للعدالة.
قال مصدر مس����ؤول ف����ي وزارة الخارجية 
الس����عودية إن توجيه����ات وق����رارات خادم 

الح����دث  إث����ر  عل����ى  الش����ريفين  الحرمي����ن 
بحي����اة  أودى  ال����ذي  واأللي����م  المؤس����ف 
المواطن خاش����قجي، تأتي استمرارًا لنهج 

الدولة في ترسيخ أسس العدل.
وأض����اف المص����در ب����أن حكوم����ة المملك����ة 

تثم����ن التعاون المميز ال����ذي أبدته حكومة 
تركيا الشقيقة بقيادة الرئيس رجب طيب 
أردوغان التي س����اهمت جهودها وتعاونها 
بش����كل مهم في مس����ار التحقيقات بش����أن 

مقتل خاشقجي.

النيابة العامة السعودية تؤكد أن تحقيقاتها في القضية مستمرة مع الموقوفين

بدور المالكي من عوالي

@ABALKHALIFAH النجمة السابع عالمياساعة تتحكم بالشهيةحادث قطار بالهنداندماجات خليجية بالملياراتإجراءات ضد

كشف مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة  «
الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني 

عن رصد حساب ABALKHALIFAH@ على 
“تويتر” نشر تغريدات تحتوي على جرائم 

منصوص عليها في قانون العقوبات، 
من بينها إهانة هيئة نظامية، وجار اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة.

تترقب دول مجلس التعاون  «
الخليجي إبرام 5 صفقات اندماج 
بين 11 مصرًفا تعمل بالمنطقة، 

بإجمالي أصول تبلغ قيمتها 
323 مليار دوالر، وفق حسابات 

“األناضول”.

قضى 50 شخصا على االقل  «
أمس الجمعة في الهند حين 

صدم قطار أشخاصا كانوا 
متجمعين لحضور مهرجان 

للهندوس في أمريتسار في والية 
البنجاب بشمال البالد، بحسب 

ما أفادت الشرطة.

أعلن مجموعة من الباحثين  «
األميركيين أن ساعة أبل الذكية 
تتحكم في اضطرابات الشهية. 

ويعتزم الباحثون االستعانة بقراءات 
وتسجيالت الهاتف الذكي لشركة أبل 

لمتابعة مزاج المشاركين وأنماط 
طعامهم في 30 يوًما.
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جاللة الملك وسمو ولي العهد كانا في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ ناصر بن حمد لدى عودته إلى أرض الوطن)3-2(

أنهى فريق النجمة مشاركته في  «
بطولة العالم لألندية أبطال القارات 

“سوبر غلوب 2018” بنخستها العاشرة، 
محتال المركز السابع بعد فوزه على 

نظيره سيدني األسترالي )26/28( في 
المباراة التي جمعتهما أمس على صالة 

الدحيل بقطر.
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المنامة - بنا

كان عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة في مقدمة مس���تقبلي 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لدى عودة سموه إلى أرض الوطن هذا أمس، 
بعد تحقيقه المركز األول وفوزه بلقب بطولة العالم للرجل الحديدي التي أقيمت في مدينة كونا بالواليات المتحدة األميركية، والتي تنافس فيها أكثر من 3 آالف مشارك من مختلف دول العالم، في إنجاز تاريخي 

عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات سموه في العديد من البطوالت والمنافسات الرياضية العالمية.

كما كان في االستقبال الممثل الشخصي لجاللة الملك 
سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، والنائب األول 
لرئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئيس 
االتح���اد البحرين���ي أللعاب القوى س���مو الش���يخ خالد 
بن حمد آل خليفة، وس���مو الشيخ سلطان بن حمد آل 
خليفة، وس���مو الش���يخ عيسى بن س���لمان بن حمد آل 

خليفة وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة. 
بعد ذلك توجه صاحب الجاللة الملك وس���مو الش���يخ 
ناص���ر بن حم���د آل خليف���ة إلى منصة الش���رف، حيث 
عزف السالم الملكي البحريني، ثم توجه جاللة الملك 

وس���مو الش���يخ ناصر بن حم���د إلى قاعة التش���ريفات 
الكب���رى بمط���ار البحري���ن الدول���ي، حيث تش���رف كبار 
المس���ؤولين في المجال الرياضي ورؤساء االتحادات 
الرياضية والرياضيين من أصحاب اإلنجازات بتقديم 
التهنئة إلى جاللة الملك وس���مو الشيخ ناصر بن حمد 

على هذا اإلنجاز الرياضي الكبير.
وأعرب جاللة الملك عن تهانيه الخالصة لسمو الشيخ 
ناص���ر بم حمد، وبالغ اعتزازه وفخره بتحقيق س���موه 
ه���ذا اإلنجاز التاريخي المش���رف لوطن���ه، والذي جاء 
تتويًجا للجهد الكبي���ر والتدريبات المتواصلة واألداء 

المتقن من قبل سموه.
وقال جاللته إن س���مو الشيخ ناصر بطل سجل اسمه 
ف���ي القلوب وفي س���جل الش���رف باجته���اده وجهده، 
فهنيًئ���ا لنا به ابًنا باًرا بكل الوالء لوطنه البحرين، فقد 

رفع سموه شعار “عام الذهب” ووعد فأوفى بوعده.
وق���ّدر جاللته روح اإلصرار والتح���دي التي يتميز بها 
جميع أبناء مملكة البحرين الذين أثبتوا قدرتهم على 
المنافس���ة والتف���وق واعت���الء منص���ات التتوي���ج بكل 
ج���دارة، مؤك���ًدا حرص جاللته المس���تمر عل���ى تقديم 
كل الرعاي���ة والدع���م والتش���جيع؛ ليواص���ل الش���باب 

البحريني عطاءه ومسيرته الرياضية بنجاح.

ناصر بن حمد: جاللته ملهمي

به���ذه المناس���بة أك���د س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 
خليفة أن جاللة الملك يش���كل لسموه القدوة والملهم 
األصع���دة  مختل���ف  عل���ى  اإلنج���ازات  تحقي���ق  ف���ي 

خصوصا الرياضية منها.
وقال سموه “أشعر بالفخر واالعتزاز بتشريف صاحب 
الجالل���ة المل���ك حفل اس���تقبالي بعد تحقيق���ي للمركز 
األول ف���ي بطول���ة العالم. إنه لش���رف كبير أن يتواجد 

جاللت���ه في هذا الحف���ل وال يمكنني أن أصف فرحتي 
به���ذا االس���تقبال وجمي���ع الكلم���ات تعج���ز ع���ن ش���كر 
جاللته الذي اعتبره القدوة والمثل األعلى في حياتي 
باعتب���ار جاللته المله���م لجميع الطالبي���ن والمتطلعين 

إلى تحقيق اإلنجازات على مختلف األصعدة”.
وأضاف سموه “عندما شاهدت جاللة الملك في حفل 
االستقبال أيقنت تماما أن جاللته حريص كل الحرص 
على دعم الطاقات الش���بابية البحرينية والوقوف إلى 
جانبه���ا؛ م���ن أج���ل المض���ي قدما ف���ي س���بيل تحقيق 
اإلنج���ازات الرائعة والمثالية التي تس���لط الضوء على 
مملك���ة البحرين وتعطي للعالم فكرة نيرة عن القيادة 
الحكيم���ة لصاحب الجاللة الملك لمملكتنا وما وصلت 
إلي���ه من تقدم حضاري متميز ف���ي مختلف المجاالت 
بما فيها الرياضية والت���ي باتت المملكة برغم صغرها 
الجغرافي تتنافس مع كبار الدول وتتفوق عليهم في 

جاللة الملك المفدى وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ ناصر بن حمد لدى عودته إلى أرض الوطن        

العاهل: سمو الشيـخ ناصر بطـــــــــل سجـل اسمــه في القلــوب

ناصر بن حمد: 

فخور بوقوف 

الشعب 

بجانبي... 

وأتطلع لرد 
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حصد اإلنجازات”.
وتاب���ع س���موه “كان جالل���ة المل���ك متابع���ا مباش���را ل���ي 
طوال مسيرتي في بطوالت الترايثلون، وكان جاللته 
يش���جعني دائما من أجل المواصل���ة والمثابرة لصناعة 
مج���د جدي���د ف���ي ه���ذه الرياضي���ة، وعاه���دت جاللته 
أن أك���ون رقم���ا صعب���ا في بط���والت الرج���ل الحديدي 
وتحقي���ق إنج���از تاريخ���ي متمي���ز ف���ي بطول���ة العال���م 
وأوفي���ت بالوع���د ال���ذي قطعت���ه على نفس���ي وحققت 
هذا المركز الذي أدين بالفضل له من بعد هللا س���بحانه 
وتعال���ى إل���ى جالل���ة الملك، ال���ذي كنت أتذك���ر في كل 
مس���ابقات الترايثلون كلماته المحفزة والمش���جعة لي، 
األم���ر ال���ذي كان ل���ه األث���ر اإليجابي ف���ي تحقيق هذه 

النتائج المتميزة”.
وأش���ار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “أنا أشعر 
بالفخ���ر واالعتزاز بوقوف ش���عب البحرين إلى جانبي 

في مس���يرتي ببط���والت الترايثلون وكنت دائما أتطلع 
إل���ى رد الجمي���ل أله���ل الجمي���ل فكانت بطول���ة العالم 
للترايثل���ون أفض���ل هدي���ة أقدمها إلى ش���عب البحرين 
عرفان���ا وتقدي���را عل���ى دوره الب���ارز وتش���جيعي ف���ي 
جميع المس���ابقات خصوص���ا في بطول���ة العالم للرجل 
الحديدي، والتي كانت بمثابة التحدي وإثبات الوجود 
والب���ذل ف���ي س���بيل تخطي التحدي���ات لتأكي���د مكانة 

رياضة الترايثلون البحرينية”.
وأع���رب س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة عن 
ش���كره وتقدي���ره إل���ى جمي���ع م���ن هنئ���ه به���ذا اإلنجاز 
العالمي الكبير وقال س���موه “أش���كر جميع من قدم لي 
التهان���ي والتبريكات بمناس���بة تحقيق���ي بطولة العالم 
للرجل الحديدي، وأنا أثمن عاليا المشاعر الطيبة التي 
أظهره���ا جمي���ع أبن���اء الش���عب البحرين���ي، وأعاهدهم 

بالمزيد من االنتصارات في المستقبل”.

جاللة الملك 

وسمو ولي 

العهد في 

مقدمة 

مستقبلي 

بطل العالم
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السعودية تجاوزت الهجمات المسيئة

سحابة رعدية تطلق اإلنذار في “اللوزي”

عقود  3 م��ن��ذ  مستمرة  ال��م��ش��ب��وه��ة  اإلع��ام��ي��ة  الحملة  ال��رم��ي��ح��ي: 

ال��م��ش��روع اإلس���ك���ان���ي... ال م��ص��رف لها “األم����ط����ار”  ف��ي  ق��ن��وات 

أك���د وزير ش���ؤون اإلعالم رئيس مجل���س أمناء معهد البحرين للتنمية السياس���ية علي 
الرميحي أن الحملة اإلعالمية المش���بوهة التي تتعرض لها المملكة العربية الس���عودية 
الش���قيقة، ليس���ت وليدة اليوم، إنما هي حملة موجهة ومس���تمرة منذ ما يزيد على 30 

عاما.

وأش���ار وزير ش���ؤون اإلعالم ف���ي تصريح 
أن  إل���ى  اإلخباري���ة،  العي���ن  لقن���اة  خ���اص 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية تمكن���ت على 
المس���يئة،  الهجم���ات  تج���اوز  م���ن  ال���دوام 
الت���ي تعكس ثقاف���ة إعالمي���ة دخيلة على 

مجتمعاتنا، رس���ختها بعض وسائل اإلعالم 
المنطق���ة  أم���ن  ض���رب  به���دف  المغرض���ة؛ 

واستقرارها.
أن  عل���ى  اإلع���الم  ش���ؤون  وزي���ر  وش���دد 
الش���قيقة الكبرى في ظل القيادة الحكيمة 

لعاه���ل المملك���ة العربي���ة خ���ادم الحرمي���ن 
الش���ريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز آل 
س���عود وول���ي العه���د نائب رئي���س مجلس 
الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي 
األمي���ر محم���د ب���ن س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز 
آل س���عود س���تبقى دائما الحصن الحصين 
والعم���ق اإلس���تراتيجي لألمتي���ن العربي���ة 

واإلسالمية.
وف���ي ختام تصريح���ه، جدد وزير ش���ؤون 
معه���د  أمن���اء  مجل���س  رئي���س  اإلع���الم 

البحري���ن للتنمي���ة السياس���ية التأكيد على 
موق���ف مملكة البحرين الراس���خ بالوقوف 
صفا واحدا إلى جانب الشقيقة الكبرى في 
كل م���ا تتخذه م���ن إج���راءات لحفظ أمنها 
واس���تقرارها وسيادتها، مشددا على رفض 
مملك���ة البحرين القاطع لكل هذه الهجمات 
المس���يئة والحم���الت اإلعالمي���ة المضلل���ة، 
التي ل���ن تحقق أهدافها المش���بوهة بفضل 
التف���اف الش���عب الس���عودي الش���قيق حول 

قيادته.

أطلقت الس���حابة الرعدية التي ش���هدتها البالد في اليومين الماضيين، والتي من المتوقع أن تس���تمر حتى اليوم )الس���بت( )اإلنذار األول( لموس���م األمطار لهذا العام على ما يبدو 
بس���بب تكون المس���تنقعات في الكثير من مناطق البحرين، إال أن أهالي مش���روع إس���كان اللوزي شكوا ل� “البالد” في جولة س���ريعة عن تخوفهم انسداد قنوات صرف األمطار في 

مجمع 1018.

وب���دت قن���وات ص���رف األمط���ار في 
المجم���ع خ���الل الجولة الت���ي قامت 
بها “الب���الد” صباح أمس الجمعة في 
حالة سيئة بسبب وجود كميات من 
األنق���اض ومخلف���ات البن���اء وبقاي���ا 
األث���اث وس���ط المي���اه اآلس���نة التي 
تجمع���ت ف���ي القنوات، ع���الوًة على 
عدم جريان المياه مما أثار مخاوف 
األهالي من تكرار المشكلة )السنوية( 
الناتجة عن عدم انس���يابية تصريف 
وحاجته���ا  القن���وات  ف���ي  المي���اه 
الدائم���ة والس���ريعة للصيان���ة إلزال���ة 
مس���ببات االنس���داد، داعي���ن مجلس 
بل���دي المنطق���ة الش���مالية التنس���يق 
والبلدي���ات  األش���غال  وزارة  م���ع 
والتخطي���ط العمران���ي لتنفيذ خطة 
الصيانة مبكًرا له���ذا العام، فاألمطار 
هذي���ن  هطل���ت  الت���ي  الطفيف���ة 
اليومي���ن أدت إل���ى ظهور المش���كلة، 
فكي���ف س���يكون الح���ال في موس���م 
أهال���ي  الوش���يك؟ويعاني  األمط���ار 
المجم���ع س���نوًيا م���ن مش���كلة تجمع 
المياه في قن���وات الصرف وتحولها 
إلى مياه آس���نة تتس���بب في انتشار 
الروائح والحش���رات الضارة، عالوة 
القاطني���ن  بع���ض  مخالف���ات  عل���ى 
الذي���ن يلقون ببع���ض المخلفات في 

القنوات.

وفي شأن هذه المشكلة التي يعانيها  «
المواطنون في 3 دوائر هي التاسعة 

والثامنة والثانية عشرة ومدى 
االستعدادات لهذا العام، قال ممثل 

الدائرة الثانية عشرة في مجلس بلدي 
الشمالية حسين علي الخياط بأن هناك 

متابعة بالتعاون مع الزميل العضو 
محمد  أبو الشوك  لبرنامج عمل هذا 
العمل، وأن الموضوع تحت المتابعة 

حالًيا؛ من أجل تنظيف الجداول 
)القنوات(، كما أن اجتماًعا عقد قبل 

أيام بحث خطة االستعدادات لموسم 
األمطار.

 المنامة - بنا: 

المنامة - بنا:

المنامة - وزارة الداخلية:

استقبلت رئيسة مجلس إدارة المركز 
العالم���ي  للت���راث  العرب���ي  اإلقليم���ي 
الش���يخة م���ي بن���ت محم���د آل خليفة 
في مس���رح البحري���ن الوطن���ي نهاية 
األس���بوع الماضي الخبي���ر في مجال 
العالمي ميشيل كوت بحضور مديرة 

المركز اإلقليمي شادية طوقان.
وزار ك���وت مملك���ة البحرين بناء على 
لتنفي���ذ  المرك���ز  م���ن  دع���وة موجه���ة 
دراس���ة ميدانية ف���ي مدين���ة المنامة 
التاريخي���ة؛ م���ن أج���ل تقيي���م تراثه���ا 
العمراني واقتراح س���بل تعزيز جهود 

حماية إرثها الحضاري واإلنساني.
وتعم���ل حاليا هيئة البحري���ن للثقافة 
واآلث���ار عل���ى اإلع���داد لملف ترش���يح 

المنامة القديمة لدخول قائمة التراث 
العالمي كمدينة للسالم والتعايش.

وخ���الل زيارته إلى البحري���ن، اجتمع 
ميش���يل ك���وت بالعدي���د م���ن الجهات 
المختص���ة والمعني���ة من بينه���ا أمانة 
العاصم���ة، هيئة التخطي���ط والتطوير 
العمراني ومجموعة من أهالي وتجار 

مدينة المنامة.
م���ن  العدي���د  نّف���ذ  ك���وت  أن  يذك���ر 
المهام لتقييم مواق���ع التراث العالمي 
المس���جلة على قائم���ة التراث العالمي 
التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
)اليونيس���كو(،  والعل���وم  والثقاف���ة 
للمجل���س  كمستش���ار  حالي���ا  ويعم���ل 

.)ICOMOS( الدولي لآلثار والمواقع

هنأت وزي���رة الصحة فائق���ة الصالح، 
مل���ك الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك 
حم���د بن عيس���ى آل خليفة بمناس���بة 
حص���ول مملكة البحري���ن على المركز 
األول عربي���ًا، و47 عالمي���ًا في مؤش���ر 
رأس الم���ال البش���ري حس���ب التقري���ر 
ال���ذي أص���دره البنك الدول���ي يوم 11 
أكتوبر الجاري، بش���أن مدى اس���تثمار 
البش���ري  رأس���مالها  ف���ي  العال���م  دول 
كّم���ًا وكيف���ًا، م���ن أج���ل تعزي���ز النم���و 
حج���م  يح���دد  وال���ذي  االقتص���ادي، 
مس���اهمة قطاع���ي التعلي���م والصحة 
ف���ي اإلنتاجي���ة المتوق���ع أن تحققه���ا 
األجي���ال القادمة.كم���ا هن���أت رئي���س 
الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليفة 

عل���ى دعمه ومس���اندته، وول���ي العهد 
األول  النائ���ب  األعل���ى  القائ���د  نائ���ب 
صاح���ب  ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س 
الس���مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف���ة، عل���ى متابعت���ه الحثيث���ة 
التط���ور  الداعم���ة لمس���يرة  وجه���وده 

والنماء في مملكة البحرين.
وأك���دت الصال���ح أن حص���ول مملك���ة 
البحري���ن عل���ى المرك���ز يعك���س رؤية 
قيادة صاح���ب الجاللة الملك المفدى 
مكان���ة  لتأكي���د  الحثي���ث  وس���عيه 
العال���م  دول  طليع���ة  ف���ي  المملك���ة 
لتك���ون مث���االً يحت���ذى ب���ه، كم���ا يبين 
رؤي���ة  تمتل���ك  البحري���ن  مملك���ة  أن 
واضحة لترسيخ قدراتها في التنمية 

االقتصادية.

العام���ة  اإلدارة  ع���ام  مدي���ر  ص���رح 
لمكافحة الفس���اد واألم���ن االقتصادي 
واإللكترون���ي أن���ه م���ن خ���الل أعم���ال 
نش���ره  يت���م  لم���ا  والمتابع���ة  الرص���د 
االجتماع���ي،  التواص���ل  مواق���ع  عب���ر 
فق���د تم رصد حس���اب تحت مس���مى 
موق���ع  ف���ي   @ABALKHALIFAH
التدوينات القصيرة “تويتر “ عمد إلى 
نش���ر تغري���دات تحت���وي عل���ى جرائم 
منصوص عليها في قانون العقوبات، 

من بينها إهانة هيئة نظامية.

وأوض���ح أن أعمال البح���ث والتحري 
التي تم مباشرتها للكشف عن طبيعة 
هذا الحس���اب، أكدت أن من يدير هذا 
الحس���اب، يعيش خ���ارج البحرين وال 
يحم���ل جنس���يتها،علمًا بأن���ه ليس من 

األسرة المالكة وال ينتمي إليها.
العام���ة  اإلدارة  ع���ام  مدي���ر  وأش���ار 
لمكافحة الفس���اد واألم���ن االقتصادي 
اتخ���اذ  ج���ار  أن���ه  إل���ى  واإللكترون���ي 
اإلج���راءات القانوني���ة الالزم���ة حيال 

الواقعة.

المنامة... قادمة كمدينة للسالم والتعايش

الصالح: البحرين مثال عالمي في التقدم

 @ABALKHALIFAH إجراءات ضد

نظم���ت األمان���ة العامة للمجلس األعلى للمرأة اجتماع عمل تحضيري أمس األول بمش���اركة عضوات المجلس، جرى خالله مناقش���ة نتائ���ج تقييم الخطة الوطنية لنهوض المرأة 
للفت���رة )2013 - 2017( وتطلع���ات المرحل���ة المقبل���ة من العمل، وبما يتوافق م���ع توجهات الدولة لما هو متوقع من برامج ومبادرات لبرنامج عمل الحكومة القادم وإس���تراتيجية 
تحقي���ق الت���وازن المال���ي لالقتص���اد الوطني وتأثيرها على خطط تقدم المرأة البحرينية، وذلك تمهيدا لرفعها كتوصيات في اجتماع المجلس الش���هر المقبل برئاس���ة قرينة عاهل 

البالد صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وقالت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
هال���ة األنصاري إن هذا االجتماع يأتي في 
إط���ار منهجي���ة عمل المجل���س التي تعتمد 
نظ���ام التقييم المس���تمر لتجوي���د وتطوير 
الم���رأة  تق���دم  الس���تدامة  عمل���ه  مس���يرة 
وأوج���ه مش���اركتها في التنمي���ة، من خالل 
رص���د أه���م التحدي���ات ومج���االت وفرص 
التحس���ين؛ ألخذها في االعتبار عند وضع 
توجه���ات الخط���ة الوطنية لنه���وض المرأة 

البحرينية للفترة )2019 - 2022(.
ب���أن  وأوضح���ت األمي���ن الع���ام للمجل���س 
التنفي���ذ  نس���ب  رص���دت  التقيي���م  نتائ���ج 
واإلنج���از لبرام���ج ومش���اريع الخط���ة م���ن 
جانب كافة الش���ركاء سواء من مؤسسات 
الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، 
ف���ي مجاالت الخطة الوطنية التي تس���عى 
إلى ضمان تحقيق االس���تقرار األس���ري في 
إط���ار التراب���ط العائل���ي والمجتمعي، ورفع 
قدرة المرأة في المس���اهمة التنافس���ية في 
العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ 
الف���رص وإدم���اج احتياجات الم���رأة فيها، 
وبم���ا يحقق لها ف���رص متج���ددة لالرتقاء 
بخياراته���ا نح���و ج���ودة حياته���ا والتعل���م 
مدى الحياة، م���ن خالل تكامل الجهود مع 
الش���ركاء والحلف���اء في العمل المؤسس���ي 
ليكون المجلس األعلى للمرأة بيت للخبرة 

الوطنية المتخصص في شؤون المرأة.
وأش���ارت إل���ى أن نتائ���ج التقيي���م األولي���ة 
ق���د أظه���رت بإثبات���ات علمي���ة، مؤك���دة أن 
سياسات مملكة البحرين قد تجاوزت في 
توجهاته���ا تلبية الحاج���ات الملحة لتمكين 
ورعاي���ة الم���رأة، وتم���ر الي���وم ف���ي مرحلة 

نض���ج وتتجه نحو التمكي���ن الذاتي للمرأة 
المناس���بة  الق���رارات  أخ���ذ  عل���ى  والق���درة 
التخاذ ما يناسبها من مسارات، وأن تكون 

قوة مؤثرة على نهوض المجتمع ونموه.

وبين���ت األمي���ن الع���ام أن أه���م م���ا أوصى 
به االجتم���اع كمنطلقات للمرحل���ة القادمة 
آلي���ات  اعتم���اد  ه���و  الوطني���ة،  للخط���ة 
مبتك���رة ومرن���ة يت���م م���ن خالله���ا، تفعيل 

أدوات وآلي���ات نظ���ام الحوكم���ة الوطن���ي؛ 
لتحقيق التوازن بين الجنس���ين واستثمار 
المؤسس���ي  األداء  لتطوي���ر  مخرجاته���ا 
الش���ركاء م���ن  م���ع  والمجتمع���ي، والعم���ل 
خالل إس���تراتيجيات نوعية؛ بهدف تنمية 
المقدم���ة  والخدم���ات  البرام���ج  وتجوي���د 
للمرأة ولألسرة البحرينية، وقيام المجلس 
بتكثيف صناعة برامج ومشاريع نموذجية، 
إضاف���ة إلى صناعة مؤش���رات قياس األثر 
بم���ا يتس���ق م���ع االحتياج���ات والتطلع���ات 
المس���تقبلية، وتكثيف الدراس���ات النوعية 
النش���ر  ومج���االت  العلمي���ة  والقياس���ات 

العلمي والمسوحات الميدانية.
كم���ا ج���رى ف���ي االجتم���اع اعتم���اد مقترح 
إتاح���ة  عب���ر  المواطني���ن،  إش���راك  بش���أن 
راب���ط ف���ي الموق���ع اإللكترون���ي للمجل���س 
واقت���راح  ال���رأي  إلب���داء  للم���رأة؛  األعل���ى 
فرص تحس���ين مبتكرة؛ لتعزيز دور المرأة 
البحريني���ة في المجتمع وبما سيس���هم في 
تحدي���د توجه���ات الخط���ة اإلس���تراتيجية 
وع���ي  مس���توى  ورف���ع  وتعزي���ز  القادم���ة، 
المواطنين بالخطة الوطنية لنهوض المرأة 

البحرينية عموما.

يشار إلى أن الخطة الوطنية لنهوض  «
المرأة البحرينية )2013 - 2022( تهدف 

إلى متابعة تقدم المرأة البحرينية 
بكل فئاتها، وفي جميع مراحلها 

العمرية، ومختلف ظروفها االجتماعية 
واالقتصادية والصحية والنفسية ألداء 

أدوارها في التنمية الوطنية كشريك 
فاعل منتج ومعطاء ومصدر لإلبداع 

واإللهام والتنافسية.

المرأة قوة مؤثرة في المجتمع
ال��م��ج��ل��س األع���ل���ى ي��ن��اق��ش ن��ت��ائ��ج ت��ق��ي��ي��م ال��خ��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة

هالة األنصاريسمو الشيخة زين بنت خالد

من اجتماع المجلس األعلى للمرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة:

تزاي���دت في اآلون���ة األخيرة حوادث الغرق في برك الس���باحة راحت 
ضحيته���ا أرواح نتيج���ة إهم���ال الوالدي���ن، فاألطف���ال أكث���ر عرض���ة 
لحوادث الغرق مابين س���ن )3( سنوات لغاية )12( سنة، حيث أظهرت 
اإلحص���اءات ب���أن معظم ح���وادث الغرق في ب���رك الس���باحة والبانيو 

والسواحل ناتجة عن اإلهمال من جانب أولياء األمور.

وف���ي هذا الس���ياق هن���اك جملة م���ن اإلرش���ادات التي ينبغ���ي ألولياء 
األم���ور مراعاته���ا ف���ي مج���ال الس���المة في ب���رك الس���باحة ويأتي في 
مقدمته���ا التأك���د م���ن توفر اش���تراطات الس���المة العامة الت���ي تتعلق 
بتوفر معدات اإلنقاذ والسالمة واإلسعافات األولية، إضافة إلى عدم 
ت���رك األبناء وحدهم في بركة الس���باحة م���ن دون مراقبة مع ضرورة 
االط���الع عل���ى المعلومات المتعلق���ة بعمق البركة قبل الس���ماح للطفل 
بالقفز إليها؛ حتى ال يتسبب ذلك في ارتطامه بالقاع مما قد ينتج عنه 

إصابات خطيرة في الرأس والعمود الفقري.

كم���ا يجب االنتب���اه إلى خلو المكان من أس���الك أو م�قاب����س كهربائي�ة 
مكس���ورة أو مكش���وفة، فضال عن تنبيه أفراد األسرة تحاشي المزاح 
الخط���ر داخ���ل أو خارج بركة الس����باحة، وكذلك التأك���د من صالحية 
وسائل الطفو من ألعاب وأطواق والتشديد على عدم ترك األشخاص 
المصابي���ن بنوب���ات الص���رع المتك���ررة أو ذوي االحتياج���ات الخاصة 

وحدهم في البركة.

ويق���ع عل���ى عات���ق أصح���اب البرك أيض���ا مس���ؤولية االلتزام بش���روط 
السالمة سواء المتعلقة باشتراطات الدفاع المدني أو وزارة الصحة 
وض���رورة الحصول على تصريح بتأجير البركة بعد اس���تيفائها جميع 
الش���روط المطلوب���ة، كم���ا يجب على أصح���اب البرك الخاصة تس���وير 
أح���واض الس���باحة المكش���وفة بس���ياج يمن���ع وص���ول األطف���ال إل���ى 
الح���وض وتغطي���ة البرك���ة بغطاء يمنع وص���ول األطفال له���ا، وتفريغ 
الح���وض )البانيو( من الماء بعد االس���تخدام؛ حتى ال يكون س���بًبا في 

غرق األطفال.

وينصح في هذا السياق بإجراءات محددة لإلسعافات األولية إلنقاذ 
الطف���ل الغريق والمحافظة على حياته، وهي إخراج الطفل من الماء 

بحذر وبشكل سريع وطلب المساعدة من الدفاع المدني.

سالمة األطفال في برك السباحة

الثقافة األمنية

سعيد محمد
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استيديو لجنة 
العاصمة بال 

مترشحين

د مترشحين حسابات إيرانية وتنظيمات خارجية تهدِّ
ت����دع����وه����م ل���ان���س���ح���اب وع��������دم ال����م����ش����ارك����ة ف�����ي االن���ت���خ���اب���ات

ص���رح مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفس���اد واألم���ن االقتصادي واإللكتروني 
أن���ه في إطار الجه���ود المبذولة لتأمي���ن العملية االنتخابية التي ستش���هدها مملكة 
البحري���ن ف���ي 24 نوفمبر المقبل، وف���ي إطار أعمال الرصد والمتابعة، فقد باش���رت 
اإلدارة بالغ���ات م���ن ع���دد م���ن المرش���حين، مفاده���ا تلقيه���م تهديدات عب���ر مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي، تدعوه���م لالنس���حاب م���ن الترش���ح وع���دم المش���اركة ف���ي 

االنتخابات.

وأوض���ح أن���ه ف���ور تلق���ي ه���ذه البالغات 
ت���م مباش���رة عملي���ات البح���ث والتح���ري 
للكش���ف عن مالبس���ات التهدي���دات ومن 
يق���ف وراءه���ا، منوها إل���ى أن التحريات 
التهدي���دات،  مص���در  أن  ع���ن  أس���فرت 
حس���ابات للتواصل االجتماعي، تدار من 
إيران وكذل���ك تنظيمات سياس���ية تعمل 
ف���ي الخ���ارج م���ن بينه���ا جمعي���ة الوفاق 
المنحل���ة؛ به���دف محاول���ة إرب���اك العملية 

االنتخابية.

وأشار مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة  «
الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني 

إلى أنه في إطار الشراكة الوطنية 
لحماية االنتخابات من أي تدخل 
خارجي، يمكن للمواطنين الكرام 

التواصل على:

-  الخط الساخن 992. «

» .interior.gov.bh@992 البريد اإللكتروني -

- التأكيد على ضمان سرية المعلومات. «

الغينة )961(، والقرين  «
)967(، والجسيرة )971(، 

وحد الجمل )973(، 
والقارة )987(، والعمر 

)988(، والشبك )989(، 
والرميثة )995(، وأم 
جدر الصمان )997(، 
وطرفي )998(، ودرة 

البحرين )999(، وربض 
الغربية )1101(، وربض 
الشرقية )1102(، وجزر 
حوار )-1103-1104-1106

1110-1108-1107(، وأم 
خرورة )1111(، وسواد 

الجنوبية )1112(، وسواد 
الشمالية )1113(.

مناطق الدائرة  النائب األول للرئاسة 
العرادي لن يترشح

مترشح نيابي

مترشح بلدي

رئي�س الفريق: را�شد الغائب. 

ال�سحافيون: �سعيد حممد، ليلى 

مال اهلل، �سيد علي املحافظة، 

مروة خمي�س، ح�سن عدوان، 

وحممد املطوع.

امل�سورون: ر�سول احلجريي، خليل 

اإبراهيم، اإ�سماعيل ال�سقاي، اأمين 

يعقوب.

المال قد يترشح بلجنة الجنوبية اليوم
ال����م����رش����ح األوف���������ر ح���ظ���ا ل�����والي�����ة رئ����اس����ي����ة ث���ان���ي���ة ل���ل���ب���رل���م���ان

علمت “الب���الد” أن رئي���س مجلس النواب 
أحم���د الم���ال ق���د ي���ودع طل���ب ترش���يحه 
بعضوي���ة البرلمان بلجن���ة الجنوبية عصر 

اليوم )السبت(.
الم���ال  الرئي���س  إن  المص���ادر  وقال���ت 
سيترش���ح بعضوي���ة الدائرة العاش���رة عن 
المحافظ���ة الجنوبية )درة البحرين وجزر 

حوار(.
وتوقع���ت المص���ادر حظ���وظ قوي���ة للمال 
للف���وز بوالي���ة رئاس���ية جدي���دة ببرلم���ان 

.2018
وألمحت الحتمال أن يرافق المال بتقديم 
عل���ي  للرئاس���ة  األول  النائ���ب  الطل���ب 
العرادي، والذي قرر عدم تجديد ترشيحه 
مع رفيق دربه بالعمل المهني والبرلماني.

وتبل���غ كتل���ة التصوي���ت بالدائ���رة قراب���ة 
2368 ناخب���ا وف���ق إحص���اءات انتخابات 

علي العراديبرلمان 2014.

8

        إنفوجرافيك: 
محمد خليل

 إجمالي عدد األصوات:

1039 

خالد خليفة الدوسريأحمد إبراهيم المال

نتائج "عاشرة الجنوبية" بانتخابات 2014
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        إنفوجرافيك: 

اسماعيل السقاي

46 مترشحا للبرلمان والمجالس البلدية باليوم الثالث

معت���وق  لمي���اء  المترش���حة  أعلن���ت 
لالنتخاب���ات  الترّش���ح  م���ن  انس���حابها 
النيابية عن الدائرة السادسة بالمحافظة 

الشمالية )عالي(. 
يرج���ع  انس���حابها  س���بب  أن  ذك���رت 
ألس���باب خاص���ة فضل���ت عدم الكش���ف 
عنه���ا، مؤكدة ف���ي الوقت ذاته ش���كرها 
المنطق���ة  أهال���ي  لجمي���ع  وتقديره���ا 
وقفته���م  عل���ى  واألصدق���اء  واأله���ل 
الطيبة والمس���ؤولة والدعم والتش���جيع 
الماضي���ة،  الفت���رة  خ���الل  والمس���اندة 
وبأنها لن تدخ���ر جهدا في خدمتهم في 
ش���تى المج���االت التي يمكنه���ا خدمتهم 
فيه���ا بالتع���اون مع نائ���ب الدائ���رة الذي 

سيحظى بالمقعد في مجلس النواب.

ق���ال المرش���ح البل���دي للدائرة العاش���رة 
حم���د(  )مدين���ة  الش���مالية  بالمحافظ���ة 
ناجح عبيد أن إنجاز س���مو الشيخ ناصر 
بن حم���د آل خليفة بفوزه ببطولة العالم 
الش���باب  أن  أك���دت  الحدي���دي  للرج���ل 
البحرين���ي ق���ادر عل���ى مواصل���ة االبداع 
ه���ذا  أن  وبالش���ك  الميادي���ن،  كل  ف���ي 
اإلنج���از الذي س���عدت البحري���ن بأكملها 
بتحقيق���ه س���يكون خي���ر داف���ع لش���باب 

الوطن.
وأض���اف “نأم���ل أن نتمك���ن م���ن خدم���ة 
وطنن���ا ف���ي ق���ادم األي���ام باالنتخاب���ات 
المقبل���ة، وعملنا التطوع���ي في الرياضة 
تج���اوز ال���� ١٥ عاما يدفعنا لب���ذل المزيد 

من الجهد لخدمة وطننا الغالي”.

قال مرشح خامسة الشمالية علي العمران 
إن���ه س���يعمل على بن���اء قاعدة تش���ريعية 
محكمة لتبوي���ب الميزانية العامة للدولة؛ 
لضم���ان تنفي���ذ سياس���ة مالي���ة متط���ورة 
تتخطى تبويب و”تجميل” األرقام وتضع 
زمني���ا  المبرمج���ة  المناس���بة  الخط���وات 
لوق���ف إقرار العجز وإع���ادة هيكلة الّدين 
العام وخفض نسبته، مع تقليص النفقات 
االس���تهالكية ومعالجة التره���ل للحد من 
اس���تنزاف الميزاني���ة. وأض���اف: س���أعمل 
عل���ى تفعيل صالحي���ات مجل���س النواب 
وتاب���ع:  الحكوم���ة.  أداء  عل���ى  الرقابي���ة 
برهنت سياس���ة إع���داد وإق���رار الميزانية 
باألع���وام  فش���لها  التقليدي���ة  بالطريق���ة 
الس���ابقة حت���ى أصبح���ت العمل���ة مه���ددة 

باالنخفاض لوال الدعم الخليجي.

أحم���د  المح���رق  لجن���ة  رئي���س  أش���اد 
الحم���ادي ب���دور الم���رأة البحريني���ة ف���ي 
تحقيق نس���ب مش���اركة في االنتخابات 
البلدية والنيابية المقبلة، والتي ش���كلت 
للمجل���س  وس���يدة  نياب���ي  س���يدات   9
البل���دي م���ن الي���وم األول للي���وم الثالث 
م���ن فتح ب���اب الترش���ح. وق���ال: “يوجد 
من بين المترش���حين من النس���اء سيدة 
أعم���ال ومحامي���ة وعض���و بلدي س���ابق 
ومديرة والبقية من مختلفة الوظائف”. 
وق���ال: “اآلن ال يوجد ش���اغر ف���ي دوائر 
محافظ���ة المح���رق فق���د ش���غلت بقي���ة 

الدوائر بعدد من المترشحين فيها.
وتوق���ع وج���ود كثاف���ة من المترش���حين 

بآخر يوم.

استضاف مجلس عطية هللا بن عبدهللا 
آل س���نان مجموع���ة من أهال���ي منطقته 
بالدائ���رة العاش���رة بمحافظ���ة العاصمة، 
إذ أقيم���ت محاض���ره بعنوان “الش���روط 
الواج���ب توافره���ا ل���دى نائ���ب البرلمان” 

تحدث فيها إبراهيم المناعي.
وس���لط الضوء على بعض الملفات التي 
الب���د م���ن تعديله���ا م���ن خ���الل القوانين 
والتش���ريعات؛ لتحقق جزءا من الرقابة 
الش���عبية م���ن خ���الل مقترح���ات تتي���ح 
للناخ���ب المش���اركة الحقيقي���ة بمتابع���ة 

نائب الدائرة دوريا.
وطال���ب المرش���ح عطي���ة هللا آل س���نان 
ض���رورة التركي���ز على العم���ل الجماعي 

من خالل تكوين كتله قوية بالبرلمان.

الدائ���رة  ع���ن  النياب���ي  المترش���ح  ق���ال 
بالمحافظ���ة الجنوبي���ة ص���الح  الرابع���ة 
أن  كن���واب  “علين���ا  الرواح���ي:  س���الم 
نتص���دى تحت قب���ة البرلمان لمحاس���بة 
المواط���ن  لحق���وق  انته���اكات  أي 
قبوله���م  ع���دم  وأك���د  القان���ون”.  باس���م 
لل���وزارات  الحقيقي���ة  الص���ورة  تش���ويه 
والمؤسس���ات الحكومي���ة الت���ي تخ���دم 
المواط���ن؛ ألن ذل���ك أس���اس وجوده���ا، 
وتعه���د بالس���عي والعم���ل كفري���ق واحد 

لمصلحة البلد والمواطن.
وأض���اف: “عل���ى المواط���ن أن يع���ي أن 
هناك من يس���عى لتعطيل هذه المس���يرة 
وخل���ق األف���كار الس���لبية ونش���ر الفت���ن 
والفوضى. إن واجبنا كمواطنين أوفياء 
له���ذا الوطن التصدي لمثل هذه األعمال 

وكواجب لهذه األرض الغالية”.

تشويه الوزاراتكتلة قويةال دوائر شاغرةسياسة “فاشلة”ناجح متطوعخارج المباراة
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محافظة المحرق

محافظة العاصمة

مترشح نيابي

مترشح بلدي

قال المترش���ح ع���ن الدائرة السادس���ة بمحافظ���ة العاصمة 
إحسان الفرج إن حرصه على كرامة عيش المواطن دفعه 
للترش���ح للم���رة الثانية بعد خس���ارته ف���ي انتخابات 2014 

أمام النائب علي العطيش.
 وأك���د الف���رج أن اه���م مرتك���زات برنامج���ه االنتخاب���ي هو 
العي���ش كريم للمواطن والمس���اهمة الج���ادة والفعالية في 

تطوير البلد وتركيز ملفات اإلسكان والصحة والبطالة.
 وأوض���ح أن التواص���ل مع الناخبين س���يكون من أولوياته 
عن���د الوصول للمقعد البرلماني، حيث إن هدفه من دخول 
ومس���اعدتهم  الن���اس  ه���و خدم���ة  االنتخابي���ة  المنافس���ة 

وتسهيل خدماتهم.

العاصم����ة  بمحافظ����ة  الثامن����ة  الدائ����رة  ع����ن  المترش����ح  دع����ا 
سيدمحمد عاشور الش����باب إلى دخول المنافسة النيابية كل 
م����ن يملك المؤه����ات والقدرة على خوض غمار التش����ريعات 

والقوانين.
وتابع عاش����ور أن حظوظه كبيرة وأنه ينافس 4 مترش����حين 

في الدائرة بينهم النائب السابق مجيد العصفور.
وأكمل أن سن التشريعات والقوانين التي تهم المواطن وفي 

مصلحته هو كل ما أسعى إليه. 
وتابع “أس����عى للمس����اهمة في صنع القرار، وسأوظف خبرتي 
العملي����ة ف����ي العم����ل اإلداري والم����وارد البش����رية في مجاالت 

الصحة واإلسكان والتعليم والبطالة والشباب”.

ق���ال المترش���ح ع���ن تاس���عة العاصم���ة إبراهي���م مطر إنه 
س���يركز عل���ى خدم���ة أبن���اء المنطق���ة والتركي���ز على فئة 

الشباب وخدمة قضاياهم وملف البطالة. 
ب���وزارة  وتوق���ع اختصاص���ي اإلرش���اد اجتماع���ي األول 
التربي���ة والتعلي���م أن يك���ون مجل���س 2018 أق���وى م���ن 

المجالس السابقة.
وتاب���ع “إحباطات المجلس الس���ابق دفع���ت الكثيرين من 
المؤهلي���ن وذوي الكف���اءات لدخ���ول معت���رك المنافس���ة 
النيابي���ة”. وق���ال إن ن���واب 2014 أطلق���وا وع���ودا كاذبة 
واعت���رف معظمهم بأن أداءهم ضعيف بل األضعف على 
مس���توى الدورات السابقة. وأكد مطر أنه على الرغم من 
المنافسين األقوياء في الدائرة إال أن هدفه الفوز وعينه 

على مقعد الدائرة.

ذك���رت مترش���حة سادس���ة المح���رق ميرف���ت جناحي 
أن حظوظه���ا كأم���رأة مترش���حة ف���ي منطقت���ي الدي���ر 
والس���ماهيج جيدة وذلك عطفا عل���ى قاعدة الناخبين 

من النساء المؤيدين لترشحها.
المرش���حين  م���ن  اآلن  حت���ى  الثالث���ة  “أن���ا  وأش���ارت 
النيابيي���ن ف���ي دائرتي وم���ن المتوقع أن يك���ون هناك 

تزايد”.
البحريني���ة،  بالم���رأة  “ل���دي مح���ور خ���اص  وأضاف���ت 
وس���أركز على تقديم خدمات تهم المرأة في برنامجي 

االنتخابات”. 
وبين���ت أن برام���ج المجل���س األعل���ى للم���رأة ومعه���د 
التنمي���ة السياس���ية ط���رح الكثي���ر م���ن ال���دورات التي 

تنتج مرشحا فعاال.

ق���ال مترش���ح ثامن���ة العاصم���ة جعفر ضيف إن س���بب ترش���حه 
الوحيد هو أن جميع من أعلنوا عن ترش���حهم ليسوا من مواليد 

المنطقة، وأنا ابن الدائرة أبا عن جد. 
وتاب���ع من المحتم���ل أن أنظم إلى قائمة ولن أعلن عن برنامجي 
االنتخاب���ي حاليا مؤكدا أن المجلس المقبل س���يكون أفضل من 

.2014
وأكمل أن صدمة الناس من أداء المجلس الحالي وخيبة آمالهم 
من النواب الذين لم يدافعوا عن المواطنين ولم يس���تطيعوا أن 

يستجوبوا أي وزير أصاب الكل بالخيبة.
وواص���ل “حظوظ���ي أكث���ر م���ن بقي���ة المنافس���ين ف���ي الدائ���رة 
وس���أوظف خبرت���ي العلمي���ة والعملي���ة ف���ي المجل���س وأتمت���ع 

بالمؤهات الخبرة والجرأة لدخول البرلمان المقبل”.

الفرج: خدمة الناس هدفي

عاشور: برلمان 2018 شبابي

مطر: نواب 2014 كذبوا

المحامية ميرفت: حظوظي نسائية

ضيف: انضمامي لقائمة “محتمل”

ق���ال المترش���ح عن سادس���ة العاصم���ة علي محم���د عباس إن 
أصح���اب المؤه���ات والخب���رة له���م األفضلي���ة واألولوية في 

الترشح ويمكن ويمثلون المواطن. 
وأك���د أن ص���وت ذوي الخبرة أقوى ف���ي المجلس وأقدر على 
أن إيص���ال أصوات الناس وهموهم إلى قبة البرلمان والدفاع 

عن حقوقهم.
وأض���اف: كن���ت مراقب���ا ف���ي االنتخاب���ات الس���ابقة الحظ���ت 
كثيرين يرش���حون أنفس���هم من دون خب���رة ومؤهات علمية 

وكنت أستغرب ترشحهم ومن قدرتهم على تمثيل الشعب.
وأكمل: واجبي أن أرش���ح نفس���ي وأمثل كل الناس وتوظيف 
خبرات���ي وكفاءاتي واس���تخدامها في تش���ريع القوانين التي 

تخدم مصالح الناس.

ق����دم القبط����ان محم����ود المحم����ود رئي����س تحري����ر صحيف����ة 
الديلي تريبيون اإلنجليزية، والنائب الس����ابق، أوراق ترشحه 
لعضوي����ة مجل����س النواب عن خامس����ة المح����رق )قالي، جزر 

أمواج، ديار المحرق ودلمونيا(.
وح����ول أب����رز ملف����ات الدائ����رة الخامس����ة بمحافظ����ة المحرق، 
ق����ال المحم����ود : “مازال����ت منطقتن����ا تعان����ي ع����دم وج����ود ناٍد 
نموذجي ومدارس إعدادية وثانوية، رغم الكثافة الس����كانية 
العالي����ة، وس����نعمل م����ن خ����ال المجل����س على ضمان س����رعة 
إقامة مدارس، إعداديتي����ن وثانويتين ألبناء الدائرة، كما أن 
إنش����اء مركز صح����ي حكومي يخدم أهال����ي قالي والمناطق 

المجاورة أصبح ضرورة ال يمكن التغافل عنها.

قال النائب الس���ابق حسن بوخماس المترشح عن الدائرة الرابعة 
إن برنامج���ه يس���تند عل محاور اقتصادية ومعيش���ية اجتماعية 

وسياسية.
وأكد أنه سيسعى لتفعيل لجان التحقيق بتقارير الرقابة. 

وقال: المنافس���ون بالدائرة إخوة، واالنتخابات نزيهة، وس���بق أن 
خضت معهم انتخابات سابقة ومباركتنا ستكون لمن يفوز.

وأكمل “نعم للمجلس القوي ذي السلطة، والكلمة الحقة، والصوت 
المسموع، وال للمجلس البصام”. 

وتابع “أخفق ش���ريحة من نواب 2014 في إثبات دورهم تشريعا 
ورقابي���ا واعتمدوا على الخدمات فقط فكانت المش���اريع بقانون 

تصف في صالح الحكومة دون المواطن”.

أش���ار مترش���ح ع���ن ثالث���ة المح���رق رئي���س مجل���س بلدي 
المح���رق األس���بق محمد حم���ادة إل���ى أن المجل���س البلدي 
الحال���ي ش���هد نزاع���ات ومش���كات أث���رت عل���ى تعطي���ل 

مشاريع محافظة المحرق.
وق���ال: “إن زي���ادة الخاف���ات الش���خصية واله���واش أم���ام 
اآلخرين نقصت من العمل واإلنتاجية”، وبين أن من ضمن 
المش���اريع الت���ي ل���م تش���هد تطوي���را حتى اآلن من���ذ 2006 
ه���ي حديقة المح���رق الكبرى، مش���يرا إل���ى أن هناك خطبا 
م���ا بش���أنها على الرغم من إع���داد التصامي���م والمناقصات 
لها. وقال: “رئاس���تي للمجلس هذه المرة بيد األعضاء بعد 

فوزي وترشيحي يعود لخبرتي”.

مراقب سابق... مترشح حالي...

القبطان يعود لباخرة قاللي

بوخماس: ال للمجلس البصام

حمادة: “الهواش” شتت المشاريع

أش���ار مترش���ح أولى المحرق محمد المطوع إلى أنه يوجد 
الكثي���ر المحاور س���تتضمن برنامج���ه االنتخاب���ي، إذ هناك 
7 مح���اور بينها مس���توى تحقي���ق المعيش���ة للمواطن، وأن 
تزامن دورتين متتاليتين وخبرته العملية لمدة 8 س���نوات 

عضوا بلديا سترفع من حظوظه االنتخابية في الفوز.
وأردف “حت���ى وإن كان عم���ل البرلمان���ي تش���ريعيا البد أن 

يلبي النائب احتياجات أهالي دائرته.
وأض���اف أن الكثي���ر من المرش���حين تعجلوا في ترش���حهم 
للقم���ة البرلماني���ة وكان يجب أن يمش���وا في تسلس���ل من 

عضو بلدي إلى برلماني.

انتقد المترش���ح عن خامس���ة المحرق خالد بوعنق أداء المجلس 
النيابي في إيصال جميع مشاريعه.

وق���ال “المجلس الس���ابق أخفق ف���ي إيصال ص���وت المواطنين”. 
وبي���ن بأن معظم الق���رارات التي طرحها المجل���س النيابي كانت 

ضد المواطنين.
وأوض���ح أن المجلس النيابي 2014 “أضعف مجلس مر بالنس���بة 

للمجالس السابقة” منذ 2002.
وبي���ن أن���ه يج���ب المطالب���ة بأولوي���ات البرنام���ج الحكوم���ي في 

المجلس، أي القانون والرقابة والتشريع.
وق���ال: “نتمن���ى في المجلس المقب���ل إذا حالفنا الحظ أن نس���عى 

إلرضاء المواطن، وأن يكون أكثر قوة وفاعلية”.

المطوع: خبرتي تأهلني للنيابي

بوعنق: برلمان 2014 األضعف

ق���ال المترش���ح عن ثالث���ة المحرق احم���د الكويتي إن 
المش���روع االصاح���ي مبنى على المش���اركة؛ من أجل 
تحقيق الديمقراطية ويحم���ل أمانة لألجيال القادمة؛ 
ألنه���ا الألس���اس والطريق نحو مش���اركة الش���عب نحو 

صنع القرار”.
وأض���اف “لدي رس���الة ألهال���ي المحرق الدائ���رة الثالثة 
ب���أن ه���م م���ن س���يحددون التغيي���ر ويخلقون مجلس���ا 
نيابي���ا فاع���ا، وعل���ى علم بكيفي���ة االس���تعمال أدواته 

البرلمانية”.
وبي���ن أن المحاور س���تكون ع���ن القضاي���ا االجتماعية 
واالقتصادي���ة والسياس���ية وجمي���ع م���ا يه���م معيش���ة 

المواطن البحريني.

النقابي الكويتي: اختر الكفء

زهرة حرم مبتهجة 
بحصولها على 
إيصال ترشيحها

موظف بوزارة اإلعالم 
باستراحة ويتابع 

“الواتساب” وأمامه 
علب بسكويت 
اصطحبها معه
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المحافظة الشمالية

المحافظة الجنوبية

مترشح نيابي

مترشح بلدي

اتخ���ذ المترش���ح البلدي للدائ���رة الرابعة محمد عيس���ى س���المين 
ق���راره وتقدم للترش���ح بتفاؤل كبير أساس���ه تش���جيع ومس���اندة 
أهال���ي الدائرة الذي يث���ق في أنهم )لن يخذلوه( وس���يقفون معه، 
ويصرح سالمين بأنه ال يعتمد على شعبيته، بل العالقات الطيبة 
والمحب���ة الت���ي تربط���ه بكل ش���رائح المجتمع ال س���يما الش���باب، 
وتأسيًس���ا على خبرته الطويلة التي اكس���بته الكثير من المعرفة 
والمه���ارات في خدم���ة الطلب���ة بجامعة البحري���ن، وفي مجاالت 
اجتماعي���ة وتطوعي���ة وثقافي���ة، وكذلك طموح���ه لتقديم برامج 
وأفكار تس���هم ف���ي تطوير المرافق ومش���اريع البنية التحتية في 

المحافظة الجنوبية

يصف المترش���ح النيابي بالدائرة التاس���عة ن���وار المطوع نجاح 
االنتخاب���ات بأن���ه نج���اح للمش���روع اإلصالح���ي لجالل���ة الملك 
واس���تمرار التجربة االنتخابية يشبه حديقة ورد نسعى جميعا 
لس���قيها بم���اء المش���اركة. أم���ا بالنس���بة لبرنامج���ه االنتخاب���ي، 
واالقتصادي���ة  السياس���ية  المح���اور  م���ن  مجموع���ة  فيش���مل 
واالجتماعي���ة والش���بابية والرياضي���ة وغيره���ا م���ن المح���اور، 
والتي سيش���ملها البرنام���ج االنتخابي المع���روض على الناخب 
بشيء من التفصيل، والتي نسأل هللا أن يوفقنا فيها، لكنه أكد 
أن همه األول واألخير هو الملف اإلس���كاني وتلبية احتياجات 
أهال���ي س���افرة وتوفي���ر منش���آت رياضي���ة لل���زالق ودار كلي���ب 

وسافرة.

المترش���ح البلدي بالدائرة األولى ثابت علي المطاوعة 
يعي���د المحاولة ويس���تعد لدخول المعت���رك االنتخابي 

واثًقا من الدعم والعون من أهالي الدائرة. 
يق���ول: “س���بق دخول���ي ف���ي انتخاب���ات 2014 واليوم 
أع���ود بكل عزم ووفاء وعرف���ان ألهالي دائرتي الذين 
وقفوا معي في االنتخابات الس���ابقة، وسأبدأ المشوار 

لرد الجميل للوطن ولناخبي دائرتي”. 
م���ن ناحية أخرى، يؤكد المطاوعة على أن مهما كانت 
إيجابيات وس���لبيات الس���نوات الس���ابقة م���ن التجربة 
البرلماني���ة والبلدية، فإن التطل���ع لالنتقال إلى مراحل 
جدي���دة أكث���ر نجاًح���ا يتطلب إيم���ان وقناع���ة الجميع 

بالمشاركة لخدمة الوطن.

رأى المترشح عن الدائرة الثانية عشرة في المحافظة 
الشمالية حسن عطية أن المنافسة االنتخابية بالنسبة 

له “سهلة”، انطالقا من حبه للمغامرات والتحديات.
ولفت إلى أنه س���يعمل على االرتقاء بالكادر التعليمي 
والصعود به إلى الدرجة التنفيذية، وذلك عبر تش���ريع 
قواني���ن ترف���ع من المس���توى المعيش���ي وتوف���ر البيئة 

المالئمة للمعلمين.
ولف���ت إل���ى وجود ثغرات ف���ي القوانين والتش���ريعات 
الحالي���ة ال يلتف���ت إليها االستش���اري التقليدي، مؤكدا 
أنه سيعمل على سدها، دون أن يفصح عنها، باعتبارها 

من “أسرار العمل”.

يؤم���ن النائ���ب البرلمان���ي ع���ن الدائ���رة الرابعة 
محم���د المعرفي ب���أن البرلمان يع���د لبنة مهمة 

في المشروع اإلصالحي لجاللة الملك. 
ويقول: س���نصل إلى شاطئ األمان بمشاركتنا 

في هذه االنتخابات ودعمنا لهذا المشروع. 
ويضي���ف أن الفص���ل التش���ريعي الرابع انتهى، 
وقدمن���ا م���ا قدمن���ا م���ن سلس���لة كبي���رة م���ن 
المقترح���ات بقانون منها ما تحقق ومنها ما لم 
نتوف���ق في تحقيقه، وهناك الكثير من النواب 
والناخبين يرون ضرورة المواصلة لتحقيق ما 
لم يتحقق، ودعني أشير إلى أن التوازن المالي 

يتطلب طاقات وخبرات إلدارته وإنجاحه.

سالمين: شعبيتي شبابية

المطوع: الملف اإلسكاني همي

المطاوعة يعود بكل عزم

عطية: المنافسة سهلة

المعرفي: ضروري نواصل

ي���رى المترش���ح النيابي ف���ي الدائ���رة األولى أحم���د محمد 
العام���ر أن هناك قطاع���ات واعدة قابلة للتنمي���ة، يقول إنه 
وف���ق نس���ب النات���ج القوم���ي، فإن القط���اع النفط���ي يمثل 
29 %، والمال���ي 28 %، والصناع���ي 26 %، فيم���ا القط���اع 

السياحي يمثل 8 %. 
ويضيف: أمامنا فرص رئيس���ة لتطوي���ر القطاعات اعتماًدا 
عل���ى أن البحرين تصدر الطاق���ات ولدينا طاقات بحرينية 
تعم���ل في عواص���م عالمية، ولهذا، فإن م���ن األهمية تنمية 
القط���اع الس���ياحي فه���و مه���م والكثير م���ن ال���دول كتركيا 

وماليزيا دخلها من السياحة ال يقل عن 70 مليارا سنوًيا.

رأى المرشح البلدي عن الدائرة الحادية عشرة بالمحافظة 
الش���مالية أحمد المناعي أن ضع���ف أداء أعضاء المجالس 

البلدية يعود إلى ظروف خارجة عن إرداتهم.
ولف���ت إلى أنه سيس���عى إلى البناء عل���ى ما انتهى إليه من 

سبقه في المجلس البلدي.
وذك���ر أن���ه كان يحم���ل ذات النظرة الس���لبية الت���ي يحملها 
الناس عن المجلس البلدي، إال أنه وبعد أن عاين عن قرب 
عمله���م وج���د أن الذي ينظر إلى المش���هد م���ن بعيد ال يرى 

الصورة واضحة.
وأكد أن البلديين ال يالمون، وذلك أنهم بذلوا جهدهم في 

سبيل أداء مسؤولياتهم بالشكل األمثل.

المترش���ح البل���دي للدائ���رة الرابعة عبدالرحم���ن عبدالكريم 
يض���ع موض���وع االزدحام الم���روري على قائم���ة اهتماماته 
لوض���ع الحل���ول، فاالزدح���ام الم���روري ف���ي كل م���كان في 
البحري���ن، وهن���اك مش���روع الجس���ر العل���وي ف���ي الدائ���رة 
والمتوق���ع إنج���ازه ف���ي الع���ام المقب���ل، وه���ذه االختناقات 
توج���ب البح���ث ع���ن البدائ���ل. ويق���ول: نح���ن نتكل���م ع���ن 
أنفس���نا... عيالنا كبروا وتضاعف عدد الس���يارات حتى في 
بيوتنا، من الحلول توس���عة الطرق وفتح منافذ ثم تعديل 
أوق���ات دوام الش���ركات والم���دارس بالتع���اون م���ع القطاع 
الخ���اص، فالمدارس، من وجهة نظري الش���خصية، لماذا ال 

يكون دوامها فترتين: صباحية ومسائية؟

ق���ال المترش���ح ع���ن الدائ���رة الحادي���ة عش���رة بالمحافظة 
الش���مالية النائ���ب جم���ال داوود إن اس���تمارة تقديم طلب 
الترش���ح تتضمن مخالف���ة قانونية من حيث وصف النائب 

الحالي على أنه نائب سابق.
ولف���ت إلى أن قان���ون المطبوعات الصادر في 2002 مازال 
العم���ل ب���ه قائم���ا ويلبي كاف���ة االحتياج���ات اإلعالمية في 
كاف���ة اختصاصاته���ا، وأن تعديل���ه يتطلب رؤية سياس���ية 

واضحة وشاملة.
وذكر أن الفصل التشريعي الرابع بدأ مع ظروف اقتصادية 
وسياس���ية ج���رت المجل���س التخ���اذ وضعي���ة الوقاي���ة من 

الوقوع في هذه األزمات.

العامر: األرقام تتكلم

الظروف أضعفت المجالس البلدية

عبدالكريم: مدارسنا دوامين

داود: مخالفة باستمارة الترشيح

أكد المترشح عن خامسة الشمالية جميل الرويعي سعيه للقضاء 
عل���ى البطال���ة وس���ن التش���ريعات الت���ي من ش���أنها دع���م القطاع 

االستثماري في المملكة بما يساهم في خفض الدين العام.
وأشار إلى أنه سيعمل على سن التشريعات التي تمكن المرأة من 
تس���نم المناص���ب القيادية وتوفر لها الحماي���ة الالزمة ضد العنف 

األسري.
وقال إنه سيس���عى إلى أن يحصل المواطن على الس���كن المالئم 

الذي يلبي احتياجاته كافة.
وذكر أنه سيعمل بالتعاون مع الممثل البلدي بما يحقق للمحافظة 

الشمالية ومناطق دائرته احتياجاتها من الخدمات.

أش���ارت المترشحة عن أولى المحافظة الش���مالية كلثم الحايكي 
المتالكه���ا خطة وطنية متكاملة وواضح���ة للقضاء على البطالة 
وبحرن���ة الوظائ���ف، وتبني مش���روع موج���ه ل���ذوي االحتياجات 

الخاصة بما يحقق لهم اإلدماج في المجتمع.
وذكرت أنها ستس���عى إلى طرح إجراءات من ش���أنها رفع س���قف 
اش���تراطات الحص���ول عل���ى الجنس���ية البحريني���ة، والعم���ل على 

تعديل الدوائر االنتخابية.
ولفت���ت إل���ى أن برنامجها االنتخابي يقوم على أس���اس 4 محاور 
سياسية واجتماعية واقتصادية وتنموية، إذ ستسعى إلى العمل 
على سياس���ة مالية تخف���ض الضرائب عل���ى المواطنين، وإجراء 

إصالحات ضريبية وجمركية لتشجيع التجارة الوطنية.

الرويعي ضد العنف األسري

الحايكي: لتعديل الدوائر والجنسية

قال المترش���ح عن خامس���ة المحافظة الشمالية العب 
كم���ال األجس���ام البطل ط���ارق الفرس���اني إنه س���يركز 
عمل���ه على دعم األندية والمراك���ز الثقافية إلى جانب 

الدفع نحو تطبيق قانون االحتراف الرياضي.
ولفت إلى أن مملكة البحرين اليوم خسرت الكثير من 
المواه���ب الرياضي���ة؛ لع���دم تقديم الدع���م المالئم لها، 
ومؤك���دا أن التركيز على الفئات العمرية من ش���أنه أن 

يبني قاعدة قوية لمنتخب قوي.
وأش���ار إل���ى أن���ه س���يعمل عموم���ا عل���ى دع���م الملفات 
المتعلق���ة ببحرنة القطاع الحكومي، ومعالجة القضايا 

والملفات الصحية واإلسكانية.

البطل الفرساني: إلقرار االحتراف

محمد المعمري 
حامال عصاه 

ومترشحا عن ثالثة 
الشمالية



مس��يرة الف��ن وإنج��ازات م��ن الص��ور التاريخي��ة وخط��وط الماضي

“ محمود المال... سيرة ذاتية”...

ص���در حديثا كتاب توثيقي عن الفنان والخط���اط البحريني القدير محمود المال 
بعن���وان “ محم���ود المال...س���يرة ذاتي���ة” يس���تعرض محطات���ه ف���ي مس���يرة الفن 
وانجازات���ه المختلفة من الصور التاريخية وخط���وط الماضي ولوحات واعمال 
م���ن  اخ���رى  واعم���ال  به���ا  يعت���ز 
معرض���ه الش���خصي االول الع���ام 
2004 وانطباعات وراء الجمهور 
عن معرضه االول ، والكتب التي 
تناول���ت اعمال���ه الفني���ة ، ع���الوة 
عل���ى اغلف���ة الكت���ب الت���ي حملت 
الكت���اب  تص���در  وق���د  لوحات���ه. 
ش���هادة ثالثة ادباء وهم الدكتور 
ابراهي���م عبدهللا غل���وم ، والناقد 
 ، في���دوح  عبدالق���ادر  الدكت���ور 
والش���اعر عل���ي عب���دهللا خليف���ة. 
وفيما يلي نستقطع اجزاء من ما 

كتبه اولئك عن الفنان المال. 

للتواصل: 17111509

إعداد: أسامة الماجد
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@albiladpress.com
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ترجمة “األندلس: الداللة والرمزية”

ف���ازت الروائي���ة ماري���س كونديه من منطق���ة جوادلوب الفرنس���ية الواقعة في 
البح���ر الكاريب���ي بجائ���زة األكاديمي���ة الجدي���دة ل���آداب التي نش���أت بع���د قرار 
األكاديمي���ة الس���ويدية تأجي���ل جائ���زة نوب���ل ل���آداب ه���ذا الع���ام، فيما تس���عى 

الحتواء عواقب فضيحة اغتصاب.

وأسست أكثر من مئة شخصية ثقافية 
سويدية األكاديمية الجديدة هذا العام 
نوب���ل  وتأجي���ل  الفضيح���ة  عل���ى  ردا 

لآلداب.
ف���ي  الجدي���دة  األكاديمي���ة  وقال���ت 
مسوغات منح كونديه الجائزة “تصف 
في أعمالها ويالت االستعمار وفوضى 

ما بعد االستعمار بلغة دقيقة وقوية”.
وللم���رة األول���ى منذ عقود، ل���م تتضمن 
جوائ���ز نوبل ه���ذا العام جائ���زة اآلداب 
بعد أن عجزت الجهة المانحة للجائزة، 
ع���ن  الس���ويدية،  األكاديمي���ة  وه���ي 
اختي���ار فائ���ز بس���بب خالفات ش���ديدة 

وانشقاقات داخلها.

أُختمت بالقاهرة، أعمال مؤتمر الوزراء 
المس���ؤولين عن الش���ؤون الثقافية في 
الوط���ن العرب���ي ف���ي دورت���ه ال���� “21”، 
برئاسة وزيرة الثقافة المصرية إيناس 
عب���د الداي���م، والت���ي أقيم���ت بالتعاون 
م���ع المنظمة العربي���ة للتربية والثقافة 
والعل���وم، وبمش���اركة 19 دول���ة عربية 
وطال���ب المجتمع���ون ال���دول العربي���ة 
بتفعي���ل الّتواصل الثقاف���ي بينها وبين 
الثقاف���ات األخ���رى، وتكثيف ُحضورها 
عل���ى الصعي���د الدول���ي، والعم���ل مًع���ا 

عل���ى تقديم الّصورة الُمش���رقة للثقافة 
العربي���ة، كما حّثت التوصيات الجهات 
المعنية في الدول العربية على تنسيق 
للّتعري���ف  للّش���باب  تبادلّي���ة  زي���ارات 
بأهمي���ة الت���راث الثقاف���ي المتنّوع في 

الوطن العربي
وأكد المشاركون في المؤتمر  «

الوزاري العربي للثقافة في 
توصياته النهائية، على ضرورة 

اعتبار القدس عاصمة دائمة 
للثقافة العربية. بدأت مكتبة اإلسكندرية في مصر الخطوات التنفيذية ل� ”ذاكرة العرب”، وهو مشروع 

ضخم يستهدف بناء أكبر موقع على شبكة اإلنترنت يوثق للمنطقة العربية.

أصدرت���ه  صحاف���ي  بي���ان  وبحس���ب 
المكتب���ة ف���إن مديرها مصطف���ى الفقي، 
ع مع المدير العام والرئيس التنفيذي  وقَّ
الدولي���ة  للتنمي���ة  “أوب���ك”  لصن���دوق 
“أوفيد” سليمان الحربش، اتفاًقا يقضي 
بتمويل صندوق األوبك مشروع “ذاكرة 

العرب” خالل العامين المقبلين.
يج���ري  المش���روع  أن  الفق���ي  وأك���د 
التع���اون فيه مع كثير من المؤسس���ات 

العربي���ة، ويس���تعين بعدد م���ن الخبراء 
العرب في هذا المجال، مش���يًرا إلى أن 
الموقع سيضم مستودًعا رقمًيا للوثائق 
للص���ور، وأرش���يفات للصحاف���ة  وآخ���ر 
العربية والس���ير الذاتي���ة ألعالم العرب 
المعاصرين، وسيركز أيًضا على الفنون، 
إذ تع���اون مع المنظم���ة العربية للتربية 
مش���روع  إلط���الق  والعل���وم  والثقاف���ة 

المكتبة العربية للفنون التشكيلية.

جائزة بديلة لنوبل لآلداب

القدس عاصمة دائمة للثقافة

“اإلسكندرية” تطلق “ذاكرة العرب”

صادق المجلس التنفيذي للمنظمة االس���المية للتربية والعلوم والثقاقة “االيسيس���كو”، على عدد من التقارير األكاديمية والمالية 
ومش���روع خطة العمل الثالثية ) 2019 - 2021 ( وذلك في ختام أعمال دورته التاس���عة والثالثين التي انعقدت على مدى يومين 

بمقر المنظمة بالرباط.

 كم���ا صادق المجل���س على تقري���ر المدير 
لس���نة  اإليسيس���كو  أنش���طة  ع���ن  الع���ام 
2017، مش���يدًا بم���ا تضمن���ه م���ن أنش���طة 
شملت مختلف مجاالت عمل اإليسيسكو 

ومحاور خطة عملها.
واعتم���د المجل���س، تقري���ر المدي���ر الع����ام 
لألعوام 2013 - 2015 والتقرير المرحل�ي 
لألع���وام -2016 2018 ح���ول تقييم عمل 
اإليسيس���كو  جه���ود  مب���رزا  اإليسيس���كو، 
وإس���هاماتها ف���ي العملي���ة التنموي���ة ف���ي 
ال���دول األعض���اء، داعي���ا ال���دول األعضاء 
إل���ى المزي���د م���ن التع���اون والتفاع���ل م���ع 
عمليات التقيي���م الخارجي التي تقوم بها 
اإليسيس���كو في إطار تنفي���ذ برامج خطة 

العمل وأنشطتها.
ودع���ا المجل���س إلى االس���تمرار ف���ي دعم 

المنظمة م���ن قبل الش���خصيات والجهات 
طيل���ة  لإليسيس���كو  تتب���رع  ظل���ت  الت���ي 

السنوات الماضية.
 كم���ا دعا ال���دول األعضاء التي لم تس���دد 

مس���اهماتها أو الت���ي تأخرت في تس���ديد 
ف���ي  تس���ديدها  إل���ى  المس���اهمات،  ه���ذه 
أس���رع وق���ت وف���اءا بالتزاماته���ا وتمكينا 

لإليسيسكو للقيام بمهامها.

 “إيسيس��كو” تق��ر ع��ددا م��ن التقاري��ر األكاديمي��ة والمالية

خطة عمل ثالثية

نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي محاضرة بعنوان ”اإلعالم وتأثيره في ثقافة الش���عوب” لإلعالمي فرات البس���ام، وأدار الحوار 
المستشار عبدالمنعم العيد.واستهل البسام األمسية بالتعبير عن سعادته بتقديمه هذه المحاضرة في مملكة البحرين. 

وأوضح أن اإلعالم يجب أن يكون شريكا في كل 
العلوم فاإلعالم على م���ر العصور واختالف طرق 
تقديم���ه من خ���الل الكت���ب المنش���ورة والمس���رح 
المع���روض فيج���ب أن يعرف بأن الش���عوب كانت 
تع���رف بالفلكل���ور، وقد كان رس���الة إعالمية تعنى 
بهوية الشعوب أما اليوم فأصبح تعريف اإلعالمي 
معقدا ش���ائكا فأصبح ال يعرف اإلعالمي الحقيقي 
بطريقة واضحة فاليوم ال يمكن أن تكون إعالميا 

محنكا حتى يقترن بك بذلك.

 وأضاف البسام أن تأثير اإلعالم في  «
عالم السوشيال ميديا اليوم أصبح 

معقدا فالجميع أصبح مطلعا وتم نشر 
العديد من الكتب التي بينت تأثير 
األعالم على مر العصور كمسرحية 

موليير التي حصل مؤلفها موليير على 
جائزة نوبل بعد مرور الكثير من الوقت، 

وغيره الكثير من المفكرين والكتاب.
كانو الثقافي

محاض��رة بمرك��ز كان��و الثقاف��ي لإلعالمي فرات البس��ام

“اإلعالم وتأثيره في ثقافة الشعوب”

فتحت  «
عنوان “ 
محمود 

المال وفن 
تطويع 
الحرف 
العربي 

كتب علي 
عبدالله 

خليفة... 
الفنان 

محمود 
المال خطاط موهوب يمتلك الحس الدقيق 

لتشكيالت الحرف العربي ومع الممارسة 
العفوية في االشتغال على خط الحرف العربي 
على مدى سنوات عديدة تمكن من النفاذ إلى 
روح انسيابات الحروف وتعرجاتها، واستوعب 

بحسه االبداعي القيمة الفنية لمواقع النقطة 
وتراق الثقافة العربية في توزيعها على الحرف. 

ربما اشتغال المال منذ البدايات بوظيفة 
خطاط ساعد في تكثيف تمارينه اليومية على 

مختلف أنواع الخطوط العربية وجعله في 
تمارين يومية مكثفة رافقها التواصل مع ما 

ينشر من أخبار هذا الفن العريق.

أما  «
عبدالقادر 

فيدوح 
فكتب 
تحت 

عنوان 
“ النص 

وظلة في 
النقطة”: 

يعد 
الفنان 

محمود 
المال من الفنانين المتميزين في 

مملكة البحرين والعالم العربي وأحد 
المتمكنين بعبقريته الفنية بخاصة حين 

يصبح الحرف العربي عنده رمزا يعكس 
القيمة الداللية للوجود األصيل، فيما 
يتضمن الحرف عنده أشكاال هندسية 

مائزة، وللحرف أيضا في إبداع محمود 
المال مكانة قدسية، هي بحاجة إلى 

تعزيز هويتها في الوجود، وهذا يعني أن 
محاولة تأكيد صون التأصيل المنجلي 

في فن محمود المال تعد جلية في القيم 
المكتسبة.

إبراهيم  «
غلوم كتب 

تحت عنوان 
“ الحكاية 

التشكيلية 
لحروف 
محمود 

المال “... أيها 
الصديق... 

تعانق حروفك 
حروف اآليات 

والمفردات 
الجميلة والمنحنيات المرهفة وكأنك تحثها 

على التدفق برفق ينجذب له القلب وتستمتع 
به الروح، فتضيف لها بهذه المحايثة معاني 

من جنسها أو من طبيعتها. ليس هذا فحسب 
بل انك توازي أو تقاس فضاءاتك مع فضاءات 

تسقطها من نفسك وبعفوية وكأننا الذين 
نسقطها بذات العفوية... والقرآن العظيم...

حينئذ... في صدرونا نأخذ منه من أجل حروفك 
وتأخذ منه من أجل حروفنا... إننا نشترك معك 

في قراءة هذا الفضاء من التلقي. كأنك تدرك 
خطوتك وخطوتنا معا أمام الحروفية القرآنية 

المكتنزة بالجمال.

إبراهيم غلومعبدالقادر فيدوحعلي عبداهلل خليفة

أسامة الماجد

الزواج التعيس ال ينقصه 
الحب ، تنقصه الصداقة. 

فريدريك نيتشه

بمناسبة المئوية الثالثة عشرة النتشار اإلسالم في شبه الجزيرة اإليبيرية 
)س���نة 711(، والمئوي���ة الرابع���ة لط���رد الموريس���كيين م���ن األندل���س بي���ن 
“1614-1609”، ص���در باللغة اإلس���بانية كتاب “األندل���س: الداللة والرمزية” 
للمستعرب اإلسباني واألستاذ الجامعي بيدرو مونتابيث، المتخصص في 

دراسة العالم العربي المعاصر والعالقات اإلسبانية - العربية.

قامت  الكتاب،  ه��ذا  ألهمية  ونظرا 
بترجمته  ال��ع��رب��ي  ال��ف��ك��ر  م��ؤس��س��ة 

برنامج  إط��ار  في  العربية،  إل��ى 
“ح��ض��ارة واح����دة”، 

الترجمة  ��ت  وت��ولَّ
ران��ي��ا س��ع��د. فقد 
����ى ال���ك���ت���اب  غ����طَّ

ال��ت��اري��خ ال��ط��وي��ل 
بوقائعه  لألندلس، 
711-( وم��خ��ل��ف��ات��ه 

في  وتأثيره   ،)1492
ال���وج���ود ال��ت��اري��خ��ي 

إلس�����ب�����ان�����ي�����ا، وأب����������َرز 
التي  ال��ج��ل��ي��ة  ال��ب��ص��م��ة 

ت��رك��ت��ه��ا ه���ذه ال��ب��الد في 
الثقافي،  والتنوع  الهوية 
ف��ه��ي ت��ش��ّك��ل م��ث��اال ف��ري��دا 
الغرب  بين  لاللتقاء  وقيما 
األوروب��������������ي ال���م���س���ي���ح���ي 

والشرق العربي اإلسالمي.
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“^” تستعرض كتاب 
“غاندي... وقضايا العرب 

والمسلمين” للكاتب 
عبدالنبي الشعلة 

)الحلقة الرابعة(

كان غاندي في صباه صبًيا مدلًل خجواًل، ال يخرج من بيته ليًل؛ خوًفا من األرواح واألشباح والعفاريت والثعابين واللصوص، فتحول الحًقا إلى 
رمز للقوة والشجاعة، وإنسان صلب صامد ال يخاف الموت وال يهاب البطش، تحققت لبلده على يديه الحرية واالستقلل والكرامة التي 

انتزعها من براثن واحدة من أعتى قوى العالم وقتها. كان غاندي ثائًرا ومصلًحا وفيلس���وًفا ومفكًرا وسياس���ًيا وقائًدا وقديًس���ا، 
إنساًنا يجمع كل هذه الصفات والخصائص في آن واحد، شخصية مميزة ومتميزة، مثقلة بالكثير من التناقضات.

 يتناول الكاتب الباحث عبدالنبي الشعلة بكتاب “غاندي... وقضايا العرب والمسلمين” كيف أثارت شخصية غاندي الكثير 
من الجدل والتس���اؤالت إلى درجة التش���كيك فيما إذا كانت مظاهر الضعف والهزال والتقش���ف واالنكس���ار التي كان يبدو 

فيها مجرد تكتيك وجزء من إستراتيجية مبيتة.
وتنشر “البلد” على مدار حلقات أبرز ما يتضمنه كتاب “غاندي... وقضايا العرب والمسلمين”.

 غاندي يعمل مستشارا
 قانونيا بشركة مسلمين

“حارب عدوك 

بالسالح الذي 

يخشاه، ال 

بالسالح الذي 

أنت تخشاه”. 

غاندي

وص���ل غاندي إل���ى لندن في العام 1888 لدراس���ة القانون،  وهو متمس���ك 
بانتمائ���ه وهويت���ه الديني���ة الهندوس���ية، إال أنه ل���م يكن ملتزًم���ا أو مهتًما 
بأداء أي من الشعائر الدينية التي يتطلبها ذلك االنتماء، إذ لم تكن وقتها 

قد ترسخت في وجدانه قناعاته الدينية الهندوسية.     

إل���ى  ويتطل���ع  يحل���م  وقته���ا  كان 
اعتن���اق القي���م البريطاني���ة، وب���ذل 
ف���ي  لالندم���اج  مضني���ة  جه���وًدا 
المجتم���ع البريطان���ي، فس���عى إل���ى 
اللغ���ة  إتقان���ه  بمس���توى  االرتق���اء 
اإلنجليزي���ة، وواظ���ب عل���ى قراءة 
اليومي���ة  البريطاني���ة  الصح���ف 
بانتظ���ام، وتعود على وض���ع القبعة 
عل���ى رأس���ه، وتعلم لب���س المالبس 
الغربية المناسبة التي كان يشتريها 
“بون���د  ف���ي  المتاج���ر  أرق���ى  م���ن 
س���تريت” ال���ذي كان وال ي���زال م���ن 
أش���هر ش���وارع لندن لبي���ع المالبس 
وآخ���ر  التقليدي���ة  اإلنجليزي���ة 
صيحات الموضة للرجال والنساء.

الع���ادات  يتقم���ص  غان���دي  أخ���ذ   
والتقاليد اإلنجليزية ويهتم بهندامه 
ومظهره ويحرص دائًما على ارتداء 
ال���زي الغرب���ي؛ س���عًيا من���ه لالندماج 
ف���ي المجتم���ع، وللغ���رض نفس���ه بدأ 
يتعلم اللغة الفرنسية والرقص وفن 
الخطابة والموس���يقى والعزف على 
آل���ة الكم���ان، إال أن���ه الت���زم بصرامة 
بالبق���اء نباتًيا في أكل���ه، على الرغم 
م���ن الصعوب���ات الت���ي واجهت���ه في 
البداي���ة، وعل���ى الرغ���م م���ن تهك���م 
أصدقائ���ه  م���ن  ع���دد  وضغ���وط 
ومعارف���ه ف���ي لندن، وكلم���ا ازدادت 
الصعوبات والضغ���وط ازداد غاندي 

تشبًثا بموقفه وتمسًكا برأيه.

في لندن قرأ غاندي أيًضا القرآن الكريم وسيرة النبي محمد )ص(. وتأثر كثيًرا بشخصية رسول اإلسلم التي أبرزها الفيلسوف والمؤرخ 
.”Heroes and Hero-worship في كتابه الشهير “األبطال وعبادة البطل Thomas Carlyle والمفكر االسكوتلندي توماس كاراليل

قرن تلك القراءات بالمشاركة في أنشطة 
Anju� “االجمعي���ة اإلس���المية” ف���ي لن���دن 
الطلب���ة  أسس���ها  الت���ي   ،”man�e�Islam
المسلمون في العام 1886 برئاسة عبدهللا 
طلب���ة  أح���د  كان  ال���ذي  س���وهراواردي، 

القانون الهنود في لندن.
والمس���اعي  المضني���ة  الجه���ود  تل���ك  كل 
الحثيث���ة نح���و االطالع واس���تنزاف مزيد 
م���ن العل���م والمعرفة ل���م تع���ق غاندي عن 
تحقي���ق الهدف األساس���ي ال���ذي جاء من 
أجل���ه إل���ى لن���دن، فقد اس���تكمل دراس���ته 
للقانون بنج���اح، درس القان���ون الروماني 
واللغ���ة الالتيني���ة، ودرس القان���ون الع���ام 
 ،Common Law of England اإلنجليزي
واجت���از االمتح���ان النهائي ف���ي 10 يونيو 
المحام���اة  إج���ازة  عل���ى  وحص���ل   ،1891
وأدرج اس���مه كمح���اٍم مج���از للتراف���ع في 

تمثال غاندي أمام البرلمان البريطانيالمحاكم العليا. كتاب األبطال وعبادة البطل

الغربي��ة المالب��س  ولب��س  القبع��ة  اعتم��ار  تع��ود  اللندني��ة اإلس��المية  الجمعي��ة  بأنش��طة  ش��ارك 

تعلَّم غاندي الرقص والموسيقى   تأثر بالنبي محمد بسبب مؤرخ أسكتلندي

االنتقال لشركة عبداهلل بجنوب إفريقيا
م����ؤس����س����ة ه����ن����دي����ة ض���خ���م���ة ي���م���ت���ل���ك���ه���ا م���س���ل���م���ون

ظ���ل غان���دي عاط���ًل عن العم���ل بعد عودت���ه من لن���دن للهند ال 
ي���زاول مهنت���ه بش���كل ثابت مس���تقر، ومع مرور األي���ام أصبح 
يش���عر بالضياع وبكثير م���ن التذمر واإلخفاق، قال غاندي عن 
تلك الفترة وذلك الظرف: “هذا الجو بدا لي ساًما، وكان البقاء 
في نجوة من هذا البلء يؤلف مش���كلة س���رمدية بالنسبة إلّي. 
كن���ت مغتًم���ا إلى أبعد الح���دود، ولقد رأى أخ���ي ذلك بوضوح. 
لقد ش���عر كلنا بأن من الخير لي، إذا استطعت الفوز بعمل ما 

أن أنجو بنفسي”.

وجاء الخالص وتدخل القدر، على يد ش���خص مسلم هذه المرة 
أيًض���ا، فتلقى غان���دي عرًضا، عن طريق أخيه، للعمل كمستش���ار 
قانون���ي لش���ركة “دادا عب���دهللا وش���ركاه”، وه���ي ش���ركة هندي���ة 
يمتلكها مس���لمون تعمل في جنوب إفريقيا، جاء فيه: “إن لدينا 
عم���ال في جنوب إفريقيا، ومؤسس���تنا مؤسس���ة ضخمة، وإن لنا 
قضي���ة كبي���رة في المحاك���م هناك، إذ نطال���ب بأربعين ألف جنيه 
إس���ترليني. إن القض���اء ال ي���زال ينظ���ر ف���ي تل���ك الدع���وى التي 
أقمناها منذ زمن بعيد، ولقد عهدنا بها إلى خيرة المحامين، فإذا 
ما أرسلت أخاك إلى هناك فقد يكون ذا نفع لنا ولنفسه أيًضا. إن 
في ميسوره أن يوجه محامينا أحسن مما نوجهه نحن. ولسوف 
ينعم برؤية جزء جديد من العالم، وبإنشاء صداقات جديدة”. 

قبل غاندي العرض بكل حماسة وسرور، والتقى السيت  «
عبدالكريم جافري، أحد الشركاء في الشركة، واتفق معه 

غاندي طالبا في لندنعلى كل الترتيبات.

عندم���ا عاد غاندي إلى الهند بعد إتمام 
دراس���ته كان يحس بالفخر والس���عادة 
لم���ا حقق���ه م���ن إنج���از خ���الل إقامت���ه 
في لن���دن وبالش���هادة الجامعي���ة التي 
حص���ل عليه���ا، لكن���ه فوج���ئ وص���دم 
عندما اكتش���ف أن دراس���ته ل���م تؤهله 
كم���ا يج���ب للعمل ف���ي س���احة القضاء 
ف���ي الهند، فقد كان بحاجة إلى اإللمام 
بأص���ول وقواع���د القانون الهندوس���ي 
إل���ى  اإلس���المية،  الش���ريعة  وأح���كام 
جانب ذل���ك فقد اكتش���ف أيًضا وجود 
م���ن  الع���وار، وجمل���ة  بع���ض جوان���ب 
الممارس���ات الضارة التي كانت سائدة 
تح���ت مظل���ة القض���اء الهن���دي، والتي 
اعتبرها غاندي ممارس���ات شاذة وغير 
اس���تعداد  منه���ا  أخالقي���ة،  أو  مهني���ة 
المحامي���ن لدف���ع عم���والت أو أتع���اب 
القضاي���ا  بجل���ب  يقوم���ون  لسماس���رة 

واصطياد الزبائن لهم.
لم يس���تطع غان���دي االندماج بس���هولة 
ف���ي النظام القضائي ف���ي الهند آنذاك، 
وكاد يفقد ثقته في نفسه ويقع فريسة 
ف���ي قبض���ة خيب���ة األم���ل واإلحب���اط، 
ول���م يتمكن من الحص���ول على قضايا 
يترافع عنها منذ أن عاد إلى بالده قبل 
بضع���ة أش���هر، اللهم إال قضي���ة واحدة 

أش���ار إليها غان���دي ف���ي مذكراته، فقد 
قال: “كانت عب���ارة عن عريضة ينبغي 
أن ُتكت���ب، فق���د ص���ودرت أرض رجل 
فقي���ر مس���لم م���ن بوربن���در، فلج���أ إلّي 
بوصف���ي ابًن���ا فاضال ألب فاض���ل. لقد 
ب���دت قضيته ضعيف���ة. ولكني وافقت 
عل���ى كتاب���ة العريضة باس���مه، على أن 
يتحم���ل هو نفقات طبعه���ا. لقد كتبتها 
وقرأتها على مس���امع بعض األصدقاء، 
فأقروه���ا، ف���كان ف���ي ه���ذا، إل���ى ح���د 
مح���دود، م���ا جعلن���ي أستش���عر الثق���ة 
بأني قادر على صياغة عريضة ما، كما 

قد كنت في الواقع”.

دراسته لم تؤهله للعمل بقضاء الهند

في العام التالي لوصوله لندن، التقى غاندي آني بيسانت Annie Beasant، وهي 
س���يدة أيرلندية، كانت ق���د انتقلت لتوها آنذاك من الفك���ر اإللحادي المتطرف إلى 
الفكر الثيوصوفي، هذه الس���يدة لعبت فيما بعد دوًرا بارًزا في الحياة السياس���ية 

وحركة استقلل الهند.

اللق���اء م���ع آن���ي بيس���انت ق���اد غان���دي إل���ى 
مدرسة أو طريقة الثيوصوفية التي انجذب 

إليها بشدة في البداية. 
لقد وجد غاندي أن الفكر الثيوصوفي َأرسى 
بع���ض مفاهيم���ه على قواعد تمت���د جذورها 
إل���ى الفلس���فة الهندوس���ية، فه���و يدع���و إلى 
معرف���ة ال���ذات اإللهي���ة ع���ن طريق الكش���ف 
الصوفي الذي ينبع من فكر وحكمة الش���رق، 
وَيم���ُزج الدين بالعلم وبالفلس���فة. وقتها كان 
ق���د مضى ق���رن من الزمان منذ أن تأسس���ت 

المدرسة الثيوصوفية.
إن كلم���ة “ثيوصوفية” جاءت م���ن اليونانية 
“ثي���وس”، وتعن���ي اإلل���ه، و”س���وفوس” التي 
تعني حكمة، وبذلك فإن الثيوصوفية تعني 
الحكم���ة اإللهي���ة، وهي معرفة أس���رار الكون 
الق���دم،  ف���ي  الموغ���ل  والطبيع���ة واإلنس���ان 
والتي تنكش���ف للعال���م كلما ارت���أى الحكماء 
ضرورة ذلك لمس���اعدة اإلنس���ان في تطوره 

الروحي.

لكن غاندي لم يستوعب مفهوم  «
القوى الغامضة التي يزخر بها الفكر 
الثيوصوفي، وفي النهاية لم ينضم 

إلى هذه الطريقة، قائاًل: “إني بمعرفتي 
الهزيلة لديني الخاص، ال أريد أن 

أنضم إلى أية مؤسسة دينية”.

انجذب للثيوصوفية بعد لقاء أيرلندية

كانت لندن في تلك الفترة ساحة رحبة للسجاالت الفكرية والعقائدية، وقد تعرف غاندي أثناء وجوده فيها على مختلف الحركات 
واالتجاهات الفكرية والسياسية ومدارس الفكر العلماني السائدة في العالم الغربي في ذلك الوقت، بما في ذلك الفكر االشتراكي 

الماركسي.

وم���ن بي���ن أبرز المحط���ات التي توقف عنده���ا غاندي في 
هذه الساحة الفكرية الشاسعة كانت حياة وأفكار تشارلز 
Charles Bradlaugh، وه���و مفك���ر بريطان���ي  برادل���وف 
ملحد ومنكر لوجود هللا، وقد أس���س الجمعية اإلنجليزية 
الوطني���ة للعلمانيي���ن، الت���ي كان���ت مبادئه���ا ترتك���ز عل���ى 
المعتق���د اإللح���ادي “ب���أن اإليم���ان بالق���وة ف���وق الطبيعية 
ناب���ع من الجه���ل، وهو مدم���ر للتقدم”، وقد ش���ارك غاندي 
في تش���ييع جنازة تش���ارلز برادلوف في الثالث من فبراير 
1891، لكن���ه في نهاية هذا المطاف رفض الفكر اإللحادي 
رفًض���ا قاطًعا، وقال: “ليس من المغاالة القول بأن األيمان 
والصل���وات ه���ي الحقيق���ة، وإن أي ش���يء آخ���ر ال يم���ت 

للحقيقة بصلة”. 

لقد تفتق ذهن غاندي في تلك الفترة، وتفتح بصره وبصيرته  «
على مسائل وحقائق كونية جديدة ساهمت في تغيير مجرى 

تشارلز برادلوفحياته.

آني بيسانت

ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة وال��م��ارك��س��ي��ة

ع “برادلوف” ورفض اإللحاد غاندي شيَّ

غاندي بالبدلة في لندن
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البن��ك الدول��ي: 3.2 % النم��و بالبحري��ن.. األفض��ل خليجيًّ��ا

انكماش عجز الموازنة 5 %

نش���ر البن���ك الدول���ي توقعات���ه االقتصادية ل���دول المنطقة حديًثا التي أش���ار فيها إلى تقلص العجز المالي ف���ي الموازنة العامة للبحرين إل���ى 5 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي هذا العام مقارنة مع 12.9 % في العام 2017، في الوقت الذي اتخذت فيه المملكة تدابير مالية لمعالجة العجز المالي في الموازنة العامة.

وتوق���ع البن���ك الدولي أن يحق���ق اقتصاد 
ا ق���دره 3.2 % خ���ال ه���ذا  المملك���ة نم���وًّ
العام م���ا يجعله في مقدم���ة اقتصاديات 
دول الخليج العربي من حيث نسب النمو 
وضمن األوائل بين دول المنطقة، مشيًرا 
إل���ى أن البحري���ن س���تنجح ف���ي تقلي���ص 
العجز في الميزان التجاري بفضل تحسن 
أس���عار النف���ط وذل���ك لتبل���غ 2.8- % ف���ي 
2018 مقارن���ة مع 4.5- % األمر الذي من 
شأنه أن يدعم االحتياطيات النقدية في 

المملكة.
ويتوق���ع البن���ك أن يتقل���ص إجمالي عجز 
الموازن���ة ف���ي المنطق���ة إل���ى 1.3 % م���ن 
إجمال���ي النات���ج المحل���ي بحل���ول 2020، 
ومن المنتظر أن تش���هد البلدان المصدرة 
للنف���ط، بما في ذلك دول مجلس التعاون 
الخليج���ي، تحس���ًنا كبيًرا ف���ي اختاالتها 
المالي���ة مع ارتفاع أس���عار الخ���ام، وزيادة 
إنت���اج النف���ط م���ع انته���اء العم���ل باتف���اق 
“أوب���ك +”، وقد حققت الجه���ود المبذولة 
لتنوي���ع اإلي���رادات بعيًدا ع���ن النفط قدرا 

من النجاح. 
ورفع���ت المنامة أس���عار الوق���ود والطاقة 
والخدم���ات  الرس���وم  أس���عار  وهيكل���ت 
الحكومية في خطوة تستهدف الوصول 
إلى التوازن المالي في الوقت الذي تشهد 
فيه أس���عار النف���ط ازدهارًا بعد انتكاس���ة 
كبي���رة مني بها من���ذ الع���ام 2014، وأدت 
إلى تناق���ص اإلي���رادات الحكومية للباد 
بنحو كبير خال األربع سنوات الماضية.

وأبرم���ت البحرين اتفاًقا مش���ترًكا مع كل 
م���ن المملك���ة العربي���ة الس���عودية ودول���ة 
“الت���وازن  ل����  الكوي���ت  ودول���ة  اإلم���ارات 
المال���ي” تحص���ل بموجب���ه المنام���ة عل���ى 
مس���اعدات بنحو 10 ملي���ارات دوالر في 
غض���ون الس���نوات الخمس المقبل���ة التي 
ستس���اعد عل���ى تحقي���ق االس���تقرار ف���ي 
الموازنة العامة للدولة التي ستترافق مع 
خطة لتقليص النفقات وزيادة اإليرادات 

الحكومية.
وقال البنك في تقرير للمرصد االقتصادي 

لمنطقة الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا 
بعن���وان “اقتص���اد جديد للمنطق���ة” أطلق 
هذا الش���هر داخل المنطقة، ومن المتوقع 
أن يتقل���ص العج���ز الضخم ف���ي الموازنة 
والحس���ابات الجاري���ة الذي ش���هدته دول 
المجل���س في أعقاب انهيار أس���عار النفط 

في 2014 تقلصا ملحوظا عام 2020. 
دول  حكوم���ات  أن  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
إصاح���ات  نف���ذت  التع���اون  مجل���س 
ف���ي ع���دة مج���االت بينه���ا الدع���م المالي 
البن���ك  رأى  النفطي���ة،  غي���ر  واإلي���رادات 
الدول���ي إل���ى إنه���ا ل���م تنه���ض بتغيي���رات 

جوهري���ة في أجور القطاع العام، إذ ومن 
المرج���ح أن يظ���ل الدي���ن الع���ام مرتفع���ا 
تل���ك  الجاري���ة، ال س���يما  النفق���ات  إذ إن 
المتعلق���ة باألج���ور والمزاي���ا ف���ي القطاع 

العام، آخذة في الزيادة.

من المتوقع أن يسهم بشكل  «
إيجابي في االنتعاش االقتصادي 

في مجلس التعاون كل من التوقف 
المزمع التفاق خفض اإلنتاج “أوبك 
+” بعد العام 2018، وارتفاع أسعار 

النفط، وتحسن الطاقة اإلنتاجية 
للخام، والسياسات واإلصاحات 
التي بدأت مؤخرا والرامية إلى 
تحقيق االستقرار، بما في ذلك 
فرض ضريبة القيمة المضافة 

بنسبة 5 % والتعديات الضريبية 
األخرى، وخفض دعم الوقود.

علي فردان

إجمالي ديون المنطقة 

ارتفاع أسعار النفط في التعامالت مدعومة بعالمات على نمو الطلب في الصين

اليورو إلى أدنى 
مستوى بشهرين

هبط اليورو صوب أدنى مستوى 
ف���ي ش���هرين أم���س بعدم���ا انتقد 
االتحاد األوروب���ي خطط اإلنفاق 
اإليطالي���ة، وه���و ما أث���ار مخاوف 
م���ن جدي���د بش���أن وج���ود خاف 
األوروبي���ة  العمل���ة  منطق���ة  ف���ي 

الموحدة.
وه���وى الي���ورو إلى أقل مس���توى 
خال الجلسة عند 1.1433 دوالر 
مقترًب���ا م���ن أدن���ى مس���توى ف���ي 
ش���هرين عند 1.1432 دوالر الذي 

سجله في التاسع من أكتوبر.

ارتفع مؤشر الدوالر 0.2 % إلى  «
96.091 مقترًبا من أعلى مستوى 

في شهرين البالغ 96.155.

لندن - رويترز: 

الكويت - األناضول: 

أظه���رت بيانات رس���مية ارتفاع فائض المي���زان التجاري الكويتي بنس���بة 
186.4 % خالل يوليو الماضي على أساس سنوي.

وأوضح���ت اإلدارة المركزية لإلحصاء 
الفائ���ض  أن  )حكومي���ة(،  الكويتي���ة 
ملي���ون   859 إل���ى  ارتف���ع  التج���اري 
دين���ار )2.84 ملي���ار دوالر( ف���ي يولي���و 
الماض���ي، مقارنة بفائ���ض 300 مليون 
دينار )991.5 مليون دوالر( في الش���هر 

المماثل من 2017.
وعلى أساس شهري، انخفض الفائض 
التجاري بنس���بة 14.6 %، مقابل مليار 
)3.3 ملي���ار دوالر( ف���ي يوني���و  دين���ار 
الس���ابق له. وأوردت البيانات أن قيمة 
ص���ادرات الكوي���ت زادت 58.2 % إلى 
1.94 ملي���ار دين���ار )6.4 ملي���ار دوالر( 

خال يوليو الماضي، مقابل نحو 1.23 
ملي���ار دين���ار )4.4 مليار دوالر( بالش���هر 

المماثل من العام السابق.
وارتفع���ت قيم���ة ال���واردات بنس���بة 17 
% إل���ى 1.09 مليار دينار )3.6 مليارات 
دين���ار  ملي���ون   932 ب����  مقارن���ة  دوالر( 
)3.08 مليار دوالر( في الش���هر ذاته من 
العام الماض���ي. والكويت، عضو رئيس 
في منظمة “أوب���ك”، ويمثل النفط فيها 
أكث���ر م���ن 50 % م���ن النات���ج المحل���ي 
اإلجمال���ي، و95 % من الصادرات، و80 
% م���ن اإلي���رادات الحكومي���ة، وتنت���ج 

ا. 2.8 مليون برميل يوميًّ

الكويت: 2.8 مليار دوالر الفائض

عواصم - وكاالت: 

بنجالورو- رويترز:

ارتفعت أسعار النفط في تعامالت أمس مدعومة بعالمات على نمو الطلب في الصين، لكنها تتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية 
للمرة الثانية على التوالي مع استمرار الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة.

وصع���دت العق���ود اآلجل���ة لخ���ام غ���رب 
تكس���اس تس���ليم نوفمب���ر بنس���بة 0.41 
% إل���ى مس���توى 68.93 دوالر للبرميل، 
لكنها قد تتكبد خس���ائر أسبوعية بنسبة 

.% 3.5
فيما ارتفعت عقود خام برنت القياس���ي 
تس���ليم ديس���مبر بنس���بة 0.43 % إل���ى 
مس���توى 79.63 دوالر للبرمي���ل، وتتجه 
لتس���جيل خس���ائر أس���بوعية بنسبة 1.1 

.%
وأظهرت بيانات رس���مية زيادة إنتاجية 
منصات التنقيب ع���ن النفط في الصين 
إلى مس���توى قياس���ي مرتفع بلغ 12.49 

ا في سبتمبر. مليون برميل يوميًّ
مخ���اوف  أدت  أخ���رى،  ناحي���ة  م���ن 
المس���تثمرين من الح���رب التجارية بين 

أكب���ر اقتصادين م���ع ارتف���اع مخزونات 
ملي���ون   6.5 بمق���دار  األميرك���ي  النف���ط 

برميل في األس���بوع الماض���ي إلى الحد 
من مكاسب أسعار النفط.

اس���تقرت أس���عار الذهب أمس م���ع تجدد 
المخاوف السياسية واالقتصادية، بما في 
ذل���ك ضع���ف النمو ف���ي الصي���ن، وضغطها 
على األس���هم اآلس���يوية مع اتجاه المعدن 
األصف���ر إل���ى تحقي���ق مكاس���ب لألس���بوع 

الثالث على التوالي.
وارتف���ع الذه���ب 0.1 % ف���ي التعام���ات 

لألوقي���ة  دوالر   1226.44 إل���ى  الفوري���ة 
)األونص���ة(. والمع���دن مرتف���ع 0.7 % هذا 

األسبوع.
وزادت عق���ود الذه���ب األميركي���ة اآلجل���ة 

0.1 % مسجلة 1230.9 دوالر لألوقية.
األخ���رى،  النفيس���ة  المع���ادن  بي���ن  وم���ن 
ارتف���ع الباتين 0.7 % إلى 831.10 دوالر 

خ���ال   % 0.8 انخف���ض  لكن���ه  لألوقي���ة، 
األسبوع.

زاد البالديوم 1.22 % مسجاًل 1083.60  «
دوالر لألوقية خالل أمس لتصل 
مكاسبه خالل األسبوع إلى 1 %. 

وارتفعت الفضة 0.4 % إلى 14.61 
دوالر لألوقية.

79.6 دوالر لبرميل “برنت”... والمستثمرون خائفون

1226.4 دوالر لألونصة... وتوقع مكاسب أسبوعية
ارتفاع طفيف للذهب

النفط ينتظر أسبوًعا خاسًرا

20 أكتوبر 2018 السبت
11 صفر 1440

توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في البلدان المصدرة للنفط 2.2 % خالل  «
فترة التوقعات في 2019 - 2020، أي أكثر من مثلي المعدل بالعام 2017. 
ومن المنتظر أن تتحسن آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي 

المصدرة للنفط، إذ يعد النمو المرتفع في دول المجلس هو المحرك 
الرئيسي لتحسن التوقعات لمصدري النفط. وسيعود االقتصاد السعودي، 

الذي شهد انكماشا العام 2017، إلى النمو بأكثر من 2 % العام 2020. وفي 
اإلمارات، سيتجاوز النمو 3 % ارتفاًعا مقارنة مع 2 % في العام 2017.

تحسن النمو

س���جلت الصي���ن تباط���ًؤا ف���ي نموها االقتصادي إلى 6.5 % في الفصل الثالث من الس���نة، أدنى مس���توياته الفصلية منذ تس���ع 
س���نوات، بحس���ب األرقام الحكومية الصادرة أمس، فيما تشتد الحرب التجارية مع الواليات المتحدة وتواصل االستثمارات 

المراوحة.

وف���ي ظل األوض���اع القاتم���ة القائمة، 
بلغ إجمالي الناتج الداخلي لثاني أكبر 
قوة في العالم المستوى الذي توقعته 
مجموع���ة من 12 محلاً اس���تطلعتهم 

وكالة فرانس برس.
تباط���أ بش���كل  النم���و  يك���ون  وبذل���ك 
واض���ح بعدم���ا ق���اوم ف���ي الفصلي���ن 

األول )6.8 %( والثاني )6.7 %(.
وه���ي أضع���ف وتي���رة نم���و للعم���اق 
م���ن  األول  الفص���ل  من���ذ  اآلس���يوي 
2009، حي���ن طاول���ت األزم���ة  الع���ام 
المالية األس���واق العالمي���ة وأدت إلى 
إغ���اق العديد من األس���واق في وجه 

الصادرات الصينية.

ع���ن  الرس���مية  األرق���ام  كان���ت  وإن 
الصين���ي  الداخل���ي  النات���ج  إجمال���ي 
أن  إال  بالتش���كيك،  أحيان���ا  تقاب���ل 

األسواق العالمية تتابعها عن كثب.
اإلحص���اءات  “مكت���ب  أص���در  كم���ا 
الوطن���ي” أرقاًم���ا أخ���رى تص���ب ف���ي 

االتجاه ذاته.
فق���د س���جل اإلنت���اج الصناع���ي أيًضا 
ا  نم���وًّ محقق���ًا  س���بتمبر  ف���ي  تباط���ًؤا 
بالمقارن���ة م���ع  5.8 % فق���ط  بنس���بة 
الشهر نفس���ه من السنة السابقة، وهو 
تباطؤ يفوق توقع���ات الخبراء الذين 
استجوبتهم وكالة بلومبرغ )6+ %(.

ويعاني النش���اط االقتصادي الصيني 

من تبع���ات النزاع التجاري المتصاعد 
بي���ن بكي���ن وواش���نطن، وق���د فرضت 
دونال���د  األميرك���ي  الرئي���س  إدارة 
ترام���ب من���ذ يولي���و رس���وًما جمركية 
مش���ددة عل���ى بضائ���ع صيني���ة بقيمة 
الس���نة، ردت  ف���ي  ملي���ار دوالر   250
عليها بكين بإجراءات مماثلة طاولت 
البضائ���ع  م���ن  دوالر  ملي���ارات   110

األميركية.
وتس���عى الحكومة الصينية منذ العام 
الماضي لتش���ديد الش���روط المطلوبة 
لمن���ح الق���روض، وتش���ن حمل���ة ض���د 
“مالية الظل” غير الخاضعة للضوابط، 
المجال���س  عل���ى  ضغوًط���ا  وتم���ارس 

المحلية لحملها على الحد من إنفاقها 
الع���ام ومن اس���تثماراتها القائمة على 
ق���روض، حرص���ا منه���ا عل���ى احتواء 
االرتفاع الحاد للدي���ن اإلجمالي الذي 
تخط���ى 250 % م���ن إجمال���ي الناتج 

الداخلي.

وتنعك���س ه���ذه الجهود س���لبا بصورة 
مباشرة على مش���اريع البنى التحتية 
العق���اري،  القط���اع  وعل���ى  الكب���رى 
إلجمال���ي  الرئيس���يتان  الدعامت���ان 
النات���ج الداخل���ي الصين���ي، كم���ا تعقد 

تمويل الشركات.

وف���ي مؤش���ر إل���ى التباط���ؤ، ال ت���زال 
االس���تثمارات ف���ي األص���ول الثابت���ة، 
التي تعتبر مؤش���ر اإلنف���اق في البنى 

التحتية، تراوح مكانها.
وإن كان���ت س���جلت ارتفاًع���ا طفيًف���ا 
وغي���ر متوق���ع محقق���ة 5.4 % خال 
الفصول الثاثة األولى من السنة بعد 
نس���بة 5.3 % ف���ي الفترة نفس���ها من 
العام الماضي، إال أنها تبقى قريبة من 
أدنى مستوى نمو سجلته حتى اآلن.

المؤشر الوحيد اإليجابي يبقى أرقام  «
مبيعات التجزئة، مؤشر االستهالك، 

التي تعكس حيوية مع تسارع 
مفاجئ بنسبة 9.2 % في سبتمبر 

بالمقارنة مع الشهر نفسه من 
العام الماضي، مقابل نمو بنسبة 

9 % في أغسطس، فيما كان 
المحللون يتوقعون أن تبقى هذه 

األرقام مستقرة.

بكين - ا ف ب:

الصين: تباطؤ النمو إلى 6.5 %

الحرب التجارية مع أميركا أثرت سلًبا على الوضع االقتصادي
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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا لالستثمارات البديلة بمنطقة الشرق األوسط عاطف أحمد عبدالملك إن فريق الشركة 
المختص بالمش���اريع العقارية يس���تهدف محفظة تضم مستودعات وأصوالً صناعية بالس���عودية، كما يبحث فرص استثمارية 

أخرى باإلمارات والواليات المتحدة خالل األشهر المقبلة.

أن  مقابل����ة  ف����ي  عبدالمل����ك،  وأك����د 
ه����ذه المش����روعات تأت����ي بالتزام����ن 
مع دراس����ة فرص اس����تثمارية ضمن 
االس����تهالكية  الخدم����ات  قطاع����ات 
والرعاي����ة  والترفي����ه  والتعلي����م 

الصحية.
كان����ت وال  الس����عودية  أن  وأوض����ح 
ت����زال تزخر بالف����رص االس����تثمارية 
المش����هد  ويتي����ح  المتمي����زة. 
االقتص����ادي الحالي في المملكة في 
ظل رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق 

التنمية االقتصادية.
أبري����ل  ف����ي  الس����عودية،  وأطلق����ت 
2016، رؤي����ة المملك����ة 2030، الت����ي 

تتضمن ع����دة محاور أبرزها تحويل 
شركة أرامكو الس����عودية من شركة 
إلنت����اج النفط إلى عم����الق صناعي، 
يعم����ل في أنحاء العال����م، إلى جانب 
تش����جيع الش����ركات الواعدة وتنويع 
م����ن  وغيره����ا  الطاق����ة،  مص����ادر 

المحاور.
ف����رق  أن  إل����ى  عبدالمل����ك  وأش����ار 
والتابع����ة  المتخصص����ة  االس����تثمار 
خم����س  أنج����زت  آركابيت����ا  لش����ركة 
الس����نة  خ����الل  اس����تحواذ  عملي����ات 
إجمالي����ة  بقيم����ة  الس����ابقة  المالي����ة 

تعادل نحو 520 مليون دوالر.
وأوض����ح أن����ه بإتمام ه����ذه العمليات 

الخم����س، أصبحت محفظة آركابيتا 
االس����تثمارية الحالية تش����تمل على 
12 اس����تثماًرا بقيم����ة إجمالي����ة تزيد 

عن 1.3 مليار دوالر.
ف����ي  لالس����تثمار  “نس����عى  وتاب����ع: 
القطاع����ات الت����ي ال تتأث����ر بال����دورة 
االقتصادي����ة به����دف التخفي����ف م����ن 
المخاطر، عل����ى الرغم من التوترات 
الجيوسياسية والضبابية والتقلبات 
التي تشهدها األسواق حول العالم”.
وقال إن اإلصالحات التي تش����هدها 
منطق����ة الخلي����ج ت����ؤدي إل����ى إيجاد 
الكثي����ر م����ن الف����رص ف����ي قطاع����ات 
مختلف����ة، منه����ا الس����ياحة والترفيه 

الصحي����ة  والرعاي����ة  والفن����ادق 
والتعلي����م، ولهذا فإنن����ا متفائلون بما 
يحمله المس����تقبل من فرص مجزية 

في منطقتنا.
الش����ركة  ف����رق  أن  إل����ى  وأش����ار 

االس����تثمارية بمدين����ة أتالنتا بوالية 
جورجي����ا األميركي����ة تق����وم بالبحث 
عن الصفقات االستثمارية المناسبة 
في الواليات المتحدة، وكذلك األمر 
في س����نغافورة وجنوب شرق آسيا، 

والمملكة المتحدة وأوروبا.
وع����ن خط����ط الش����ركة ل����إدراج في 
البورص����ات بي����ن عبدالمل����ك أن هذا 
لي����س ضم����ن خط����ط الش����ركة عل����ى 

المدى المتوسط.

دبي - مباشر: 

“آركابيتا” تدرس التوسع بالسعودية واإلمارات
1.3 مليار دوالر حجم المحفظة االستثمارية

عاطف عبدالملك

ارتفاع التضخم باليابان 1 %
م������س������اع ل����ل����س����ي����ط����رة ع�����ل�����ى ان�����ه�����ي�����ار األس������ع������ار

سّجلت األسعار في اليابان ارتفاًعا بنسبة 1 % في سبتمبر، بحسب ما أظهرت بيانات 
رس���مية نش���رتها الحكومة أمس، وسط استمرار مس���اعي ثالث أكبر اقتصاد في العالم 

للسيطرة على انهيار األسعار.

وبلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 
1 % في س���بتمبر، وهي أعلى نس���بة منذ 
ش���هر فبراي���ر، غي���ر أن هذه النس���بة تبقى 
دون عتب���ة 2 % الت���ي حدده���ا المرك���زي 

الياباني هدًفا.
توقع���ات  م���ع  األرق���ام  ه���ذه  وتتماش���ى 
الس���وق، وه���ي تتخط���ى بف���ارق طفي���ف 

نسبة 0.9 % المسجلة في أغسطس.
الغذائي���ة  الم���واد  اس���تثناء  ت���م  م���ا  وإذا 
الطازج���ة )غير المعّلبة( ومص���ادر الطاقة، 
تكون نس���بة ارتفاع األس���عار على أساس 
س���نوي أق���ل من ذل���ك وال تتع���دى 0.4 % 
ف���ي س���بتمبر عل���ى 0.4 %، وهي النس���بة 
ذاتها المس���ّجلة في أغسطس، بحسب ما 

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية.
وتس���عى الياب���ان منذ س���نوات للس���يطرة 
على انهيار األس���عار، ويبدو أن السياس���ة 
النقدي���ة الش���ديدة الليون���ة الت���ي يتبعه���ا 
البنك المركزي كان لها تأثير محدود بهذا 

الصدد.
بع���د  اليابان���ي  المرك���زي  حاك���م  وق���ال 
االجتماع األخير لتحديد معدالت الفائدة 
إن بن���ك الياب���ان س���يواصل ف���ي الم���دى 
المنظور سياس���ة عدم رفع أسعار الفائدة، 
االحتياط���ي  تش���ديد  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
الفدرال���ي األميركي والمرك���زي األوروبي 

سياستيهما النقديتين.
وقال تاكوجي أيدا كبير االقتصاديين في 

مصرف “سوسيتيه جنرال” إن “الضغوط 
التصاعدية على األس���عار تزداد تدريجيا” 
م���ا يعكس ضيق س���وق العمل ف���ي البالد 

التي من المتوقع أن ترفع األجور.
ورّجح أي���دا أن “يتخطى مّعدل التضخم 
على أساس سنوي في 2019 عتبة 1 %”.

معّدل البطالة في اليابان دون عتبة الـ 3 %

طوكيو- ا ف ب: 

دبي - األناضول:

تترق���ب دول مجل���س التع���اون الخليج���ي إب���رام خم���س صفق���ات اندم���اج بين 11 
مصرًف���ا تعم���ل بالمنطق���ة، بإجمال���ي أص���ول تبل���غ قيمته���ا 323 ملي���ار دوالر، وف���ق 

حسابات “األناضول”.

واالس����تحواذ،  االندم����اج  عملي����ات  وتت����م 
في حاالت توس����يع االس����تثمار، أو لتجنب 
التعث����ر، أو لتوحيد ش����ركات في مجموعة 
واحدة. بينما تس����عى المصارف الخليجية 
لتقوي����ة  االندم����اج،  صفق����ات  وراء  م����ن 
نق����ص  أزم����ة  عل����ى  والتغل����ب  عملياته����ا 
الس����يولة التي ظهرت عقب تراجع أس����عار 

النفط في 2014.
وخالل الشهر الماضي، أعلنت ثالثة بنوك 
واالتح����اد  التج����اري،  )أبوظب����ي  إماراتي����ة 
الوطني، واله����الل(، بدء محادثات مبدئية 
لالندماج، وتكوي����ن خامس أكبر كيان في 
الخلي����ج بأص����ول تص����ل لنح����و 113 مليار 
دوالر. ونهاي����ة الش����هر الماض����ي، أعلن بنكا 
“ب����روة” و”قط����ر الدول����ي”، توقي����ع اتفاقية 
اندم����اج نهائية تهدف إل����ى دمج وتوحيد 
أعمالهم����ا في كي����ان مش����ترك، متوافق مع 
أحكام الش����ريعة اإلس����المية، بأصول تبلغ 
22 ملي����ار دوالر. وفي الس����عودية، توصل 

بنكا “األول” والسعودي البريطاني “ساب”، 
التف����اق لالندم����اج وتأس����يس كي����ان جديد 
بإجمال����ي أص����ول تص����ل لنح����و 76.7 مليار 
دوالر. في حين بدأ بنكا “الوطني العماني” 
و ”ظف����ار” مفاوضات ح����ول عملية اندماج 
محتمل����ة لتأس����يس كي����ان بأص����ول تص����ل 
لنح����و 20 مليار دوالر، حس����بما ُأعلن نهاية 

يوليو الماضي.
في الكويت والبحرين وقع بنكا بيت  «

التمويل الكويتي “بيتك”، واألهلي 
المتحد-البحرين، اتفاقية في 22 

يوليو الماضي لدمج عملياتهما 
في كيان واحد بأصول تبلغ 92 

مليار دوالر. وخالل العام الماضي، 
جرت عملية اندماج بنكي من أكبر 

مصارف اإلمارات بين “الخليج 
األول” و ”أبوظبي الوطني”، ليؤسس 

ثاني أكبر كيان مصرفي بالخليج 
“أبوظبي األول” بإجمالي أصول 188 

مليار دوالر.

الخليج: اندماجات بـ 323 مليار دوالر

أثبت���ت البحري���ن ريادتها في مجال تقني���ة المعلومات والحكومة اإللكترونية، لتصبح أول دولة عربية تعتمد سياس���ة 
“الحوس���بة الس���حابية”، األمر الذي يس���اهم في إعادة رس���م دور القطاع العام في االقتصاد من المحرك الرئيسي، إلى 

المنظم والشريك للقطاع الخاص، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد. 

م���ن  العدي���د  المملك���ة  وتس���تقطب 
الفعالي���ات العالمي���ة الت���ي تص���ب في 
اس���تضافة  آخ���ره  كان  التوج���ه  ه���ذا 
قمة ش���ركة أم���ازون ويب سيرفيس���ز 
)AWS(، األم���ر الذي يؤكد أن البحرين 
للتمي���ز  مرك���ًزا  ج���دارة  وب���كل  بات���ت 
ف���ي تطوير الحوس���بة الس���حابية في 

المنطقة.
وبحسب ما نقلت “القبس” عن الرئيس 
التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكتروني���ة محمد القائد فأن حوالي 
40 مؤسسة حكومية تمكنت من نقل 
أنظمته���ا للس���حابية الوطني���ة مع نقل 
حوال���ي 650 م���ن العملي���ات الش���املة 

عل���ى عملي���ات المعالج���ة ومس���احات 
التخزي���ن وقواع���د البيان���ات بالقطاع 
العام، مش���يًرا إل���ى أن العمل جار على 
نق���ل المزي���د، وم���ن المتوق���ع وصولها 
إلى ألف عملية بحلول عام 2019. وال 
تغفل المملكة عن بناء قدرات الكوادر 

الوطنية وإكسابهم خبرات جديدة.

أطلقت “دايم” العالمية حلولها الثورية 
المعلوم���ات  تكنولوجي���ا  مج���ال  ف���ي 
واالتص���االت “داي���م كونك���ت” و ”دايم 
ورل���د” ف���ي جن���اح البحري���ن بمع���رض 
جيتك���س حيث اس���تعرضت التمكين 
ف���ي  الس���ائدة  والتوجه���ات  الرقم���ي 
صناع���ة االتص���االت. وأعل���ن الرئي���س 
التنفي���ذي للمجموع���ة عبدالعزيز قمبر 
في جناح البحرين عن حلول مبتكرة 
جدي���دة هي “داي���م كونك���ت” و ”دايم 

ورلد”. 

وتعتبر “داي���م كونكت” منصة جديدة 
 )OTT( الرقمي���ة  االتص���االت  لحل���ول 
حي���ث توفر اتصاالت دائمة وميس���رة 
ضمن مجموعة المشتركين الموحدة. 
بيئ���ة  كونك���ت”  “داي���م  تعتب���ر  كم���ا 
اتصاالت رقمية مثالية لضمان اتصال 
آمن لألجهزة الحكومية والمؤسس���ات 
م���ن  االتص���االت  ش���بكات  ومش���غلي 
خ���الل توفي���ر بني���ة تحتي���ة محلي���ة 

محمية. 
“داي���م  اس���تخدام  م���ع  م���رة،  وألول 

وي���ب  أم���ازون  لخدم���ات  كونك���ت” 
)AWS(، فإن مزودي خدمة االتصاالت 
المحليين سيتمكنون من أن يصبحوا 

مزودين رقميين. 
وتابع قمبر “منذ انطالقتنا األولى قبل 
ع���ام واحد، اس���تطعنا النم���و بمعدالت 
اس���تثنائية مع وجودنا في 3 أس���واق 
اس���تراتيجية وه���ي أوروب���ا انطالق���ا 
من لندن، والش���رق األوس���ط وش���مال 

إفريقيا”.

ا “دايم”: نمو استثنائي في 3 أسواق إستراتيجيةالبحرين تقود ثورة الحوسبة السحابية عربيًّ
المحرر االقتصادي

ينجح بعض رواد األعمال فقط بعدما يكتس���بون خبرة في مهنة أخرى مثل العمل كمستش���ارين أو مديرين تنفيذيين، حيث 
يستفيدون من المهارات التي اكتسبوها في تلك المهن في تأسيس مشروعهم الخاص، ولكن البعض اآلخر يؤسس مشروعه 

دون خبرة تقريًبا، وينجح ويحقق طفرة اقتصادية.

مجل���ة  رص���دت  المنطل���ق،  ه���ذا  وم���ن 
“إنتربرنور” 5 نماذج لرواد أعمال عالميين 
ناجحي���ن عل���ى م���دار التاريخ مم���ن بدأوا 

مشروعاتهم وشركاتهم بدون خبرة.

5- جان كوم

هاج���ر ك���وم م���ع عائلته من قري���ة صغيرة 
ف���ي أوكراني���ا إلى أميركا، ول���م يكن تلقى 
التعلي���م الكاف���ي إال أن���ه تمكن م���ن تعليم 
نفس���ه أساس���يات عل���وم الكمبيوتر خالل 
وق���ت فراغه، وعندم���ا كان عمره 18 عاًما 
كان قادًرا على جذب انتباه ش���ركة “ياهو” 

ا. رغم عدم تلقيه تدريًبا أو تعليًما رسميًّ

عمل كوم في “ياهو” مهندس بنية تحتية 
وبع���د بض���ع س���نوات م���ن عمل���ه ف���ي هذا 
المج���ال فك���ر في إمكانية إط���الق تطبيق 
فأنش���أ تطبيق “واتس آب” الذي باعه عام 

2014 مقابل 19 مليار دوالر.

4- جويس هول

Hall- “مم يكن لدى هول مؤس���س ش���ركة 
mark Cards” خب���رة كبي���رة ف���ي مج���ال 
بطاق���ات التهنئ���ة، لك���ن كانت لدي���ه خبرة 
في مجال ريادة األعمال حيث بدأ حياته 
المهني���ة ببيع العطور إل���ى جيرانه، ثم بدأ 
ف���ي بيع بطاق���ات بريدي���ة إل���ى المكتبات 

ومحالت بي���ع الهدايا، وعندما دمر حريق 
معظ���م مخزون���ه لجأ إل���ى صن���ع بطاقاته 
الخاص���ة، ومنذ ذلك الوق���ت أصبح قادًرا 
عل���ى إط���الق سلس���لة متاج���ر جن���ى م���ن 

ورائها الماليين.

3- هارالند ساندرز

عندما أس���س الكولونيل س���اندرز سلس���لة 
مطاع���م “كنتاك���ي فراي���د تش���يكن” الت���ي 
أصب���ح اس���مها فيما بع���د “كنتاك���ي” كانت 
الخبرة الوحيدة لديه في هذا المجال أنه 
كان يطب���خ إلخوته الصغ���ار، وعمل خالل 
حيات���ه في مه���ن ليس لها عالق���ة بالطهي 

مثل عامل لدى حداد، رجل إطفاء، محام، 
وموظف مبيعات في شركة تأمين.

2- جون بول ديجوريا

ديجوري���ا  األميرك���ي  الملياردي���ر  ب���دأ 
كم���وزع صحف، وحتى يتمك���ن من تلبية 

احتياجات���ه عم���ل س���ائق ش���احنة وبوابا، 
ف���ي ش���ركة تصن���ع  النهاي���ة عم���ل  وف���ي 
منتج���ات العناي���ة بالش���عر وقاب���ل هن���اك 

شريكه المستقبلي “بول ميتشل”.
تمكن االثنان بخب���رة قليلة وقرض بقيمة 
700 دوالر فق���ط م���ن تأس���يس الش���ركة 

المعروفة اآلن باس���م “جون بول ميتش���ل 
سيس���تمز”، وبعد ذلك شارك ديجوريا في 
 Patron”و  ”House of Blues“ تأس���يس 

.”Spirits

1- أندرو كارنيجي

 على الرغم من أن كارنيجي يعد من أشهر 
وأغنى الصناعيين عل����ى مدار التاريخ، إال 
أن ثروته التي كونها لم تكن بسبب تعليمه 
أو خبرت����ه في مجال األعم����ال، حيث ترك 
كارنيجي المدرسة في سن مبكرة وقضى 

معظم شبابه يمارس العمل اليدوي.
 وعمل كارنيج����ي في مصنع قطن قبل أن 
ينتق����ل إل����ى العمل ف����ي إرس����ال التلغراف، 
وعلم نفسه القراءة ثم دخل مجال السكة 
الحدي����د وبدأ يصنع إمبراطوريته الخاصة 
وأسس ش����ركة للمعادن وهو المجال الذي 

جنى ثروته منه.

الرياض - أرقام: 

رواد أعمال عالميون بدأوا مشروعاتهم دون خبرة

مؤسس تطبيق “واتس آب” جان كوم

دبي - دايم:



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب
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عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع اطاللة عىل 

البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي  مميزات املبنى:  مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام 

حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة 

اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع 

الفاتح سعر البيع 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر

عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 
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اختتام مناورات 
“تبوك 4”

اختتمت أمس الجمعة فعاليات التدريب 
السعودي المصري المشترك )تبوك 

4-( والذي نفذته عناصر من القوات 
المسلحة السعودية والمصرية في نطاق 
المنطقة الجنوبية العسكرية، وبمشاركة 

مراقبين من دول عمان والبحرين 
واإلمارات العربية المتحدة.

وذكر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث 
العسكري، أن المرحلة الختامية للتدريب 

تضمنت قيام القوات بتنفيذ عملية 
مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية 

مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها 
من العناصر اإلرهابية، وكذلك إلعادة 
الحياة إلى طبيعتها، وتنفيذ رمايات 

مشتركة بالذخيرة الحية.

تركيا ستنش��ر نتائ��ج التحقيق��ات للعالم ف��ور التوصل لها

واشنطن تنفي تسجيالت في قضية خاشقجي

أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، لم يتس���لم أو يطلع أبدا على نص أو تس���جيل مصور بش���أن حادثة القنصلية الس���عودية 
في إسطنبول. في حين نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تقديم أنقرة أي تسجيل صوتي ألي طرف، بشأن الصحفي السعودي المفقود. 

ونف���ت الخارجية األميركي���ة أمس تقارير 
إعالمي���ة أفادت بأن الوزير مايك بومبيو، 
قد اس���تمع أثن���اء زيارته األخي���رة لتركيا، 
إلى “ملف���ات صوتية س���جلت أثناء مقتل 
الصحاف���ي الس���عودي جمال خاش���قجي”. 
وأك���د بومبي���و، أن���ه ل���ن ي���رى أي ش���ريط 

يتعلق بقضية جمال خاشقجي.
وق���ال: “ل���م أس���مع تس���جيالً ول���م أَر نصا، 
أن  يج���ب  ذل���ك  أعلن���ت  الت���ي  والش���بكة 
تس���حب هذا العنوان”، بحس���ب ما أعلنته 
هي���ذر ناوي���رت، المتحدث���ة باس���م وزارة 

الخارجية للصحافيين.
مول���ود  الترك���ي،  الخارجي���ة  وزي���ر  وكان 
تش���اوش أوغل���و، قد نف���ى أن تكون بالده 
“أي  بومبي���و  األميرك���ي  لنظي���ره  قدم���ت 
تسجيل صوتي” يوضح مصير الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي. وأكد جاويش 
أوغلو أن بالده ستنشر نتائج التحقيقات 

للعالم فور التوصل لها.
وتستمر وسائل إعالم عدة بنقل تسريبات 
مزيفة ومنس���وبة لمص���ادر وهمي���ة، األمر 
ال���ذي يدفع مس���ؤولين ات���راك إل���ى نفيها، 
لكش���ف  التحقيق���ات  اس���تمرار  وس���ط 
مالبسات االختفاء الغامض لخاشقجي. 

ويأت���ي ذل���ك إث���ر تناق���ل وس���ائل إع���الم 
صحيف���ة  بحص���ول  يفي���د  خب���را  تركي���ة 
“صب���اح” عل���ى فيديو مدته ث���الث دقائق، 
يثب���ت وج���ود خاش���قجي ف���ي القنصلي���ة 
الس���عودية باس���طنبول ومزاع���م تعذيب���ه 

وقتله. وكانت وزارة العدل التركية دعت 
إل���ى تجاه���ل المعلومات غي���ر الصحيحة 
التي تتداوله���ا مواقع إخباري���ة ومنصات 
التواصل بش���أن اختفاء خاشقجي، وذلك 
على وقع اس���تمرار وس���ائل إعالم قطرية 

بضخ معلومات كاذبة عن هذه القضية.
مدين���ة  ف���ي  خاش���قجي  اختف���اء  ومن���ذ 
إس���طنبول مطل���ع الش���هر الجاري، نش���رت 
وس���ائل إعالم قطرية وأخ���رى ممولة من 

نظ���ام الدوح���ة، عش���رات التقاري���ر الت���ي 
تتضم���ن معلوم���ات مغلوط���ة ومتناقض���ة 
ع���ن القضي���ة. واس���تغالل قط���ر وإعالمها 
تش���ويه  ومحاوالته���ا  القضي���ة  له���ذه 
الحقائق، اصطدم بموقف السعودية، التي 
س���ارعت إلى التعاون مع الجهات التركية 
لكش���ف مالبس���ات اختفاء خاشقجي عبر 
“لجن���ة التحقي���ق المش���تركة وغيره���ا من 
القن���وات الرس���مية”. والهجم���ة الممنهجة 

عل���ى الس���عودية، جوبهت بموق���ف عربي 
وإس���المي صلب، فقد أعربت دول عربية 

ومنظمات عدة عن تضامنها مع المملكة.

وأكدت تلك الدول رفضها ألي  «
محاولة للنيل من السعودية 

وتهديدها، سواء عبر التلويح بفرض 
عقوبات اقتصادية، أو استخدام 

الضغوط السياسية أو ترديد 
االتهامات الزائفة.

عواصم ـ وكاالت:

دبي ـ العربية نت:

عناصر من الشرطة التركية يغادرون مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.

امريتسار ـ أ ف ب:فيالدلفيا ـ أف ب:باريس ـ أ ف ب:

أعط���ت مجموع���ة العم���ل المالي���ة أم���س الجمعة اي���ران مهل���ة جديدة حت���ى فبراير 
المقب���ل، للتقي���د بالمعايير الدولية ض���د تبييض األموال وتموي���ل اإلرهاب، ومددت 

بذلك فترة تعليق العقوبات بحق ايران السارية منذ نحو سنتين.

وأعلن���ت مجموع���ة العم���ل المالي���ة عل���ى 
هامش اجتماعها المنعقد في باريس أنها 
تعرب عن “خيبة أمل” إزاء موقف إيران، 
البل���د الوحي���د م���ع كوري���ا الش���مالية على 

الئحتها السوداء للدول غير المتعاونة.
واله���دف األساس���ي له���ذه المجموعة هو 
تنسيق مكافحة تبييض األموال وتمويل 
مارش���ال  األميرك���ي  وق���ال  اإلره���اب. 
بيلينغس���ليا الذي يتس���لم حاليا الرئاس���ة 
له���ذه المجموع���ة ف���ي مؤتم���ر  الدوري���ة 
صحافي عق���ده في العاصمة الفرنس���ية، 
إن طه���ران التزمت بتطبي���ق “خطة عمل 

انتهت في يناير الماضي”.
اكتوب���ر  ف���ي  اآلن  “نح���ن  قائ���ال  وتاب���ع 
أن  وج���دت  المالي���ة  العم���ل  ومجموع���ة 

ايران لم تلتزم بتسع نقاط من أصل عشر 
مدرجة في خطة العمل هذه”.

وأض���اف بيلينغس���ليا “ف���ي ح���ال ل���م تقر 
إي���ران ه���ذه اإلج���راءات بحل���ول فبراير 
المقبل، س���نتخذ قرارات لحماية أنفس���نا 
م���ن المخاطر التي قد تنجم من الثغرات 

اإليرانية”.

أنشئت مجموعة العمل المالية عام  «
1989 بهدف تنقية النظام المالي 

الدولي، عبر حض الدول األعضاء، 
أو التي ترغب باالنضمام إليها، على 

إقرار قوانين 
ضد تبييض 

األموال 
وتمويل 
اإلرهاب.

فتح القضاء الفيدرالي األميركي للمرة األولى تحقيقا في اعتداءات جنسية، قام بها رجال 
دين كاثوليك، واس���تدعى القضاء مس���ؤولين في أبرشية بنس���لفانيا لهذه الغاية، وذلك بعد 

شهرين على نشر تقرير عن تجاوزات حصلت على مدى عقود داخل كنيسة هذه الوالية.

وأعلن���ت مطرانية فيالدلفي���ا، على موقعها 
عل���ى اإلنترن���ت، أنه���ا تلقت دع���وة للمثول 
أم���ام هيئ���ة محلفي���ن فيدرالي���ة، م���ن دون 
إعطاء تفاصيل. حس���ب م���ا ذكرت فرانس 
برس. وأكدت مطرانية غرينسبورغ غربي 
بنس���لفانيا م���ن جهته���ا، أنه���ا تلق���ت دع���وة 
للمث���ول أمام القضاء، مش���يرة إلى أنها “لم 
تفاجأ بها” بعد التقرير “المروع” الذي نشر.

الرعي���ة  وأف���راد  “الضحاي���ا  إن  وقال���ت   
والجمهور يريدون إثباتا.. بأن كل أبرش���ية 
والحاس���مة  الواس���عة  التدابي���ر  اتخ���ذت 
لتأمي���ن حماي���ة أفضل لألطفال”. ونش���رت 
النياب���ة العامة في بنس���لفانيا في منتصف 
تج���اوزات  يفص���ل  تقري���را  أغس���طس، 
واعت���داءات ارتكبه���ا أكثر م���ن 300 كاهن 

على أكثر من ألف طفل. 

وحصل���ت عل���ى األث���ر تعبئ���ة ف���ي أوس���اط 
أميركي���ة  والي���ات  ف���ي  العام���ة  النياب���ات 
ع���دة، بينها نيوي���ورك ونيوجرس���ي، حيث 
فطلب���ت  الكاثولي���ك،  م���ن  غالبي���ة  تقي���م 
م���ن أس���قفياتها التع���اون، واالط���الع عل���ى 
للش���هود  دع���وات  وأطلق���ت  أرش���يفاتها، 

لإلفصاح عما يعرفونه.

وسبق أن تم تسجيل عدد كبير  «
من الشكاوى في القضايا التي 

كشفها التقرير، لكن الضحايا 
يأملون، مع التحقيق الفيدرالي، أن 

يتم تسليط 
الضوء 

بشكل كامل 
على هذه 

التجاوزات.

قضى 50 ش���خصا على االقل أمس 
الجمعة ف���ي الهند حين صدم قطار 
أش���خاصا كان���وا متجمعين لحضور 
مهرج���ان للهن���دوس في أمريتس���ار 
ف���ي والي���ة البنجاب بش���مال البالد، 
بحس���ب ما أف���ادت الش���رطة.وكان 
عدد كبير من األشخاص موجودين 
على الس���كة الحديد لمش���اهدة احد 
العروض في إطار مهرجان ش���عبي 

في شمال الهند، بحسب شهود.
وق���ال مس���ؤول ف���ي الش���رطة كان 
موج���ودا في الم���كان لفرانس برس 
“كان���ت هن���اك جلب���ة كبي���رة بس���بب 
إط���الق أس���هم ناري���ة، وكان الناس 
عاجزي���ن عن س���ماع ص���وت القطار 

وهو يقترب”.
وصرح ش���اهد لقن���اة تلف���زة محلية 

بالهند “لقد وصل بسرعة كبيرة”.
ول���ف إل���ى أن���ه ش���اهد قط���ارا آخ���ر 

بعدها يصدم الحشد.
واض���اف “الجمي���ع كان���وا يركضون 
وس���ط فوضى عارمة وفجأة صدم 

قطار آخر مجموعة من الناس”.
ش���رطة  ف���ي  المس���ؤول  وق���ال 
سريفاس���تافا  إس  إس  أمريتس���ار 

“هناك اكثر من 50 قتيال”.
وأض���اف “األولوي���ة اآلن ه���ي لنقل 
المستش���فى”.وعلق  ال���ى  الجرح���ى 
نارين���درا  الهن���دي  ال���وزراء  رئي���س 
كارث���ة  “انه���ا  تويت���ر  عب���ر  م���ودي 

مؤلمة”.

ويقضي نحو 15 ألف شخص في  «
حوادث قطارات سنويا في الهند، 

بحسب 
تقرير 

حكومي 
يعود الى 

.2012

50 قتيال بحادث قطار في الهند“فضيحة جنسية” تهز أميركامهلة دولية جديدة إليران
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لندن ـ رويترز:

واشنطن ـ اب:

أطلق���ت الس���لطات البريطاني���ة س���راح أنج���م ش���ودري الذي تصفه وس���ائل 
اإلعالم البريطانية ب�”إمام الكراهية” بعد س���جنه لعامين ونصف العام بتهمة 

تجنيده أعضاء في تنظيم داعش. 

بريطاني���ة  إع���الم  وس���ائل  وأك���دت 
أن ش���ودري ال���ذي قضى نص���ف مدة 
عقوبته س���يخضع لحوالي 25 قانونا 
صارم���ا م���ن بينه���ا حظ���ر اس���تخدام 
إل���ى  المجان���ي والتح���دث  اإلنترن���ت 
المس���اجد  بع���ض  وزي���ارة  األطف���ال 

ومغادرة المملكة المتحدة دون إذن.
أن  البريطاني���ة  الس���لطات  وأعلن���ت 
ش���ودري البالغ من العمر 51 عاما كان 
عل���ى صل���ة بأكث���ر م���ن 500 بريطاني 
التحق���وا بتنظي���م داعش في س���وريا 

والعراق.

تحطمت مروحية تابعة للبحرية األميركية على متن حاملة الطائرات 
رونالد ريغان، ما تسبب في إصابات غير قاتلة لبحارة.

التاب���ع  الس���ابع  األس���طول  وق���ال 
بي���ان،  ف���ي  األميركي���ة  للبحري���ة 
إن الطائ���رة م���ن ط���راز إم ات���ش - 
60 س���يهوك تحطم���ت بع���د وق���ت 
قصير م���ن إقالعها أم���س الجمعة 
بينم���ا كانت الحاملة قبالة س���احل 

الفلبين.

وقال���ت البحرية إن جميع البحارة 
المصابين كانوا في حالة مستقرة، 
وإن إصاباته���م ال ته���دد حياته���م. 
ولم يذكر عدد البحارة المصابين.

ولم تذكر البحرية تفاصيل عن أي 
ض���رر لح���ق بالمروحي���ة أو حاملة 

الطائرات.

بريطانيا تطلق سراح “إمام الكراهية”

تحطم مروحية على “رونالد ريغان”

حّذرت اإلمارات العربية المتحدة  «

أمس الجمعة من محاولة “تقويض 

استقرار” السعودية و”تحجيم دورها” 

على خلفية قضية اختفاء جمال 

خاشقجي، معتبرة أن أمن منطقة 

الشرق األوسط يعتمد على المملكة.

وكتب وزير الدولة االماراتي للشؤون  «
الخارجية أنور قرقاش على حسابه 
على موقع “تويتر”، “في هذا الذي 

يجري، نقف بصالبة ضد التسييس 
واألحكام المسبقة ومحاوالت تقويض 

استقرار السعودية وتحجيم دورها، 
ال خيار دون ذلك”. وتابع “يعتمد أمن 

المنطقة واستقرارها ودورها في 
المحيط الدولي على السعودية بكل 

ما تحمله من ثقل سياسي وإقتصادي 
وديني”، معتبرا أنه “ال بد من التمييز 
بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل 

ما يحمله ذلك من أهمية، وبين 
استهداف الرياض ودورها”.

اإلمارات تحّذر من محاولة “تقويض استقرار” السعودية

عواصم ـ وكاالت: غزة ـ رويترز:

أعلن المتحدث باس���م الرئاس���ة التركية ابراهيم كالين أمس الجمعة أن تركيا ستس���تضيف قمة حول سوريا في اسطنبول في 27 
أكتوبر، بمشاركة عدد من زعماء الدول األوروبية.

وقال المتحدث إن الرؤساء التركي رجب 
طيب أردوغان والروسي فالديمير بوتين 
والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة 
األلماني���ة أنغي���ال ميركل، سيش���اركون في 

القمة.
وأضاف أن القمة س���تتناول بشكل خاص 
الوضع في محافظة إدلب، المعقل األخير 
للفصائل المعارضة في س���وريا، و”العملية 
السياس���ية” الت���ي يفت���رض أن تفضي إلى 

تسوية النزاع الدائر منذ 2011.
ال���ى ذلك، ُقتل 32 مدنيًا خالل 24 س���اعة 
بقي���ادة  الدول���ي  للتحال���ف  غ���ارات  ف���ي 
واش���نطن ض���د آخ���ر جي���ب يس���يطر عليه 
داع���ش في محافظ���ة دير ال���زور، وفق ما 
أف���اد المرص���د الس���وري لحقوق اإلنس���ان، 

أمس الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن 
“التحالف استهدف بلدة السوسة ما أسفر 
ع���ن مقتل 18 مدنيًا بينهم 7 أطفال، وكرر 
غارات���ه مج���ددًا أم���س عل���ى البل���دة ذاتها 

موقعًا 14 مدنيًا”.

وأسفرت غارات التحالف التي  «
استهدفت الحي ذاته في بلدة 

السوسة عن سقوط 9 قتلى في 
صفوف التنظيم فضاًل عن 5 آخرين 

مجهولي الهوية.

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار وأصابوا 77 فلسطينيا خالل احتجاجات قرب 
الحدود أمس الجمعة. وقالت متحدثة باس���م الجيش اإلس���رائيلي إن نحو عش���رة آالف محتج احتش���دوا عند الحدود 

ودفع بعضهم بإطارات مشتعلة وألقوا قنابل يدوية وعبوات ناسفة صوب القوات عبر السياج الحدودي.

 وذك���رت وزارة الصح���ة أن نح���و 30 
فلس���طينيا يعانون من إصابات بسبب 

استنشاق الغاز المسيل للدموع.
الجمع���ة  أم���س  االحتج���اج  لك���ن 
أن  إل���ى  بالنظ���ر  نس���بيا  صغي���را  كان 
احتجاجات س���ابقة ش���هدت مش���اركة 
أن  إل���ى  إش���ارة  ف���ي  ألف���ا،   30 نح���و 
التوت���رات الت���ي تصاعدت ف���ي األيام 

القليلة الماضية ربما بدأت تنحسر.
نش���ر  الخمي���س  إس���رائيل  وع���ززت 
القوات المدرع���ة على حدود غزة بعد 
ي���وم م���ن تدمي���ر ص���اروخ أطل���ق من 

القطاع لمنزل في جنوب إسرائيل.
 وتعه���د رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي 
بنيامين نتنياهو ”بإجراء شديد القوة“ 

إذا استمرت الهجمات.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن حركة  «
حماس أبلغت الوفد األمني المصري 

خالل لقاء عقد في غزة أمس، بأن 

الحركة والفصائل األخرى ال تريد 
التصعيد على حدود قطاع غزة، لكنها 
في الوقت نفسه جاهزة للرد على أي 

عدوان”.

مقاتل من المعارضة السورية في أحد شوارع الراشدين غرب حلب قرب محافظة إدلب

متظاهرون فلسطينيون على الحدود بين غزة وإسرائيل

مدني��ا قتي��اً   32 توق��ع  الدول��ي  التحال��ف  غ��ارات  حماس ال ترغ��ب بالتصعيد وجاهزة لل��رد على أي عدوان

“قمة رباعية” بشأن سوريا في تركيا عشرات الجرحى على حدود غزة

ابوظبي ـ أ ف ب:



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483
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مؤامرة الربيع العربي... 
مشروع كونداليزا رايس

القصة المكررة للماللي

ب���دأت أول خي���وط مؤامرة القرن لتدمي���ر األمة العربية اإلس���امية، في أعقاب 
مخط���ط ب���وش االب���ن لتدمير الع���راق وتفتيته، تحت س���تار نش���ر الديمقراطية، 
ليك���ون الع���راق “مثاال عظيم���ا لممارس���ة الديمقراطية والنظام السياس���ي الحر”، 
وم���ن أج���ل البدء بتنفي���ذ تلك المؤامرة، عم���د مع تابعه توني بلي���ر إلى الترويج 
المتاك نظام المقبور صدام األس���لحة الكيماوية، وبعد غزو العراق دش���ن حاكم 
الع���راق آنذاك “بريمير”، دس���تورا عراقيا يقس���م العراق طائفي���ا وعرقيا ووطنيا، 
فباس���م الديمقراطية، سيمارس الحشد الش���عبي ودولة القانون “الديمقراطية”، 
لتحقيق أهداف وسياسة ومصالح إيران، من دون أن تحتاج طهران إلى جيش 
لغ���زو العراق لتحقيق حلم تاريخها المجوس���ي بإعادة احت���ال العراق، واألكراد 
أيضا سيس���عون لفصل كردس���تان عن العراق جغرافيا ووطنيا، وسيعملون على 
تحقي���ق مصلح���ة الك���رد أوال وأخي���را بعي���دا ع���ن مصلح���ة الوطن العراق���ي، أما 
المكونات السنية، فهي أيضا ستكرس الشعور بالوالء للسنة على حساب الوطن 
العراق���ي، وبهذا األمر نجحت أولى خطوات مؤامرة القرن بتدمير األمة العربية 

اإلسامية.
ه���ذا النج���اح، ش���جع وزي���رة الخارجي���ة الس���ابقة عل���ى محاول���ة تخلي���د اس���مها 
بالتاري���خ األميرك���ي، من خ���ال البدء بالخط���وة الثانية من مؤام���رة القرن، عبر 

مشروعها المسمى “مشروع الشرق األوسط الجديد”، طبعا قد يتبادر للذهن أن 
هذا المش���روع من أجل نش���ر الديمقراطي���ة بالعالم العربي، لكن ه���ذا غباء كبير، 
فواش���نطن وسياس���يوها بكل مش���اربهم، ال تهمهم الديمقراطي���ة بقدر اهتمامهم 
بمن يحقق مصالحهم، والذي سيحقق مصالحهم إيران طبعا، لهذا، فإن مشروع 
الش���رق األوس���ط الجدي���د، كان في الحقيقة يه���دف إلى تنصيب إيران ش���رطيا 
بالمنطق���ة، لك���ي تكون الوكي���ل الحصري لواش���نطن بالمنطقة الش���رقية العربية، 
بمعن���ى أن���ه حتى وإن كانت دول الخليج حليفة لواش���نطن، ف���ا بأس أيضا من 
إضع���اف هذه ال���دول وإجبارها على الرض���وخ لاحتال اإليران���ي، حتى تصبح 

حاجة هذه الدول لواشنطن أكبر وأكبر.  

لكن مشروع الشرق األوسط الجديد فشل آنذاك، والسبب عدم وجود  «
أدوات وعوامل كالتي كانت بالعراق، يمكن أن تحقق الخطوة الثانية من 

المؤامرة، فالباد العربية لم يكن فيها ذلك الوقت بلد ممزق كالعراق، وفيه 
خونة وعماء يمكن أن يسهلوا الطريق لواشنطن كما حدث بالعراق، لهذا، 

فإن إدارة أوباما عملت على تافي هذه العوامل، وبدأت الخطوة الثالثة 
من مؤامرة القرن لتدمير األمة العربية وتحقيق مصالح العبيها “واشنطن 

وإيران والعثمانيين الجدد وقطر واإلخوان”. وللحديث بقية.

ه���ل س���يتمكن نظام المال���ي خال ه���ذه المرحلة 
الحساس���ة والخطيرة التي تمر به حيث تحاصره 
المش���اكل واألزم���ات، م���ن إيجاد س���بيل للخاص 
باالعتم���اد عل���ى أس���لوبه المكرر بعرض���ه االنبطاح 
أم���ام خصوم���ه وممارس���ته اإلج���راءات القمعي���ة 
عل���ى أش���دها ضد ش���عبه؟ االنبط���اح أم���ام أعدائه 
وخصوم���ه الخارجيي���ن ومضاعف���ة قم���ع الش���عب 
اإليراني وق���واه الوطنية التحررية وفي مقدمتها 
بقص���ة  أش���به  ص���ارت  خل���ق،  مجاه���دي  منظم���ة 
مك���ررة من جانب ه���ذا النظام، وص���ارت معروفة 
ومكشوفة، لكن ال يبدو أن األمور تسير حاليا كما 
كان���ت ف���ي المراحل والفت���رات الس���ابقة، وهذا ما 

يجب أن يقلق النظام.
عندم���ا كان الش���عب اإليران���ي أثن���اء انتفاضة 28 
كان���ون األول 2017 واالحتجاج���ات واإلضراب���ات 
الت���ي أعقبته���ا ومازال���ت، ي���ردد ش���عار “عدونا هنا 
أمامن���ا وليس في أميركا”، أي أن نظام المالي هو 
عدوه، فإنه كان يقول الحق بعينه، ذلك أن النظام 

وكما هو معروف وجلي، يقدم التنازل والخضوع 
واالنبطاح لجميع خصومه ما عدا ش���عبه ومنظمة 
مجاه���دي خل���ق، فهو ق���د اعتبرهم���ا بمثابة عدوه 
الحقيقي، ذلك أن الشعب ومنظمة مجاهدي خلق 
يريدان الحرية والحياة الحرة الكريمة، لكن ليس 
لدى هذا النظام االس���تبدادي س���وى القمع والموت 

والظام والحرمان.
سعي نظام المالي إلعادة سيناريو االتفاق النووي 
ف���ي 2015، حيث قام بالتوقيع عليه للتخلص من 
عامل الضغط الداخلي وتأثيرات منظمة مجاهدي 
خلق على األصعدة الداخلية والخارجية، والسيما 
بع���د التصريحات والمواقف المرن���ة األخيرة التي 
أبداها وس���عى من خالها لجس النبض األميركي، 
خصوص���ا أنه ضاعف في نف���س الوقت إجراءاته 
القمعي���ة وع���زز أجهزته األمنية بمعدات وأس���لحة 
أشد فتكا، لكن ال يبدو أن الشعب صار يجهل مثل 
هذه المساعي الخبيثة، بل إنه سيتصدى لها أيضا 

بمضاعفة نضاله.

إن الدعوة األخيرة التي أطلقتها زعيمة المعارضة اإليرانية السيدة مريم رجوي، بربط العالقات  «
االقتصادية والسياسية للدول مع النظام اإليراني بتحسين أوضاع حقوق اإلنسان، نموذج حي 

ومعبر خصوصا أن جرائم وانتهاكات نظام الماللي في مجال حقوق اإلنسان باتت كثيرة إلى الحد 
الذي ال يمكن التغاضي عنه، ناهيك عن أن الشعب اإليراني ومنظمة مجاهدي خلق ليسا كما كانا 

في 2015، فاألوضاع اختلفت وطرأت متغيرات كثيرة عليها معظمها ليست في صالح النظام. 
“الحوار”.
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د. طارق آل شيخان

فالح هادي الجنابي

كان الشعب اإليراني أثناء  «
انتفاضة 28 ديسمبر 2017 

واالحتجاجات واإلضرابات التي 
أعقبتها ومازالت، يردد شعار 

“عدونا هنا أمامنا وليس في 
أميركا”.
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 السعودية العظمى 
ال تجزع حتى من الكبار

مكانة الشقيقة العظمى المملكة العربية السعودية وما تقوم به حيال القضايا اإلقليمية 
والعربية واإلس���امية والدولية ودفاعها الحازم والمش���رف ع���ن األمن القومي العربي 
ووقوفها المستمر في مكافحة اإلرهاب والتطرف والعنف ودعمها الامحدود في نشر 
األمن واالس���تقرار والس���ام العالمي، هذه الحزمة من اإلنجازات الجبارة جعلتها تتبوأ 

مكانة رفيعة كقوة اقتصادية وسياسية وعسكرية على مستوى دول العالم. 
ومحاول���ة ض���رب الق���وة الناعمة داخ���ل المملكة العربية الس���عودية بش���تى األس���اليب 
والط���رق وتوجي���ه الس���هام المس���مومة والرواي���ات المضلل���ة والمس���رحيات الفاش���لة 
الص���ارخ  الدول���ي  واالبت���زاز  الظالم���ة  واإلش���اعات  المغرض���ة  اإلعامي���ة  والحم���ات 
واإلس���اءات الممنهج���ة والتهدي���دات المتك���ررة والمؤام���رات الدنيئ���ة واالس���تهداف 
المستمر للشقيقة المملكة العظمى، والتي دأبت عليها ومولتها أكثر من دولة، كل هذه 
المنظومة الخارجية الش���ريرة مصيرها المحتوم الفش���ل الذريع وسيش���هد الرأي العام 

العالمي ذلك.
إن الس���عودية بصفتها دولة عظمى مؤثرة على المستوى العربي واإلسامي والعالمي 
وكل هذه المكانة الدولية المرموقة، أمور جعلتها مستهدفة، فتاريخها الناصع العريق 
منذ فجر التاريخ وقوتها وصابتها وحزمها وعزمها لن يتوقف قيد أنملة عن المضي 

في مسيرتها التنموية واإلصاحية المباركة. 
من هذا المنطلق، إن قيادتها ال تجزع وال تتردد حتى مع الدول الكبرى وال تتراجع عن 
مواقفه���ا التاريخية الصلبة أمام التحديات المختلفة، والمطلع على الش���أن الس���عودي 
يعلم الكم الهائل من المس���رحيات والتمثيليات التي ش���هدتها باد الحرمين الشريفين 
س���ابقا، والمراقب السياس���ي المأجور هو الذي يقول عكس ذلك، وبحس���ب كل الدالئل 
والمؤش���رات والمعلومات س���تخرج المملكة العظمى من كل ما يحاك لها من مؤامرات، 
منتصرة وأقوى، وكما هي في كل المواقف التي مرت بها على مدى عقود من الزمن.

أما نحن في البحرين سنبقى بإذن هللا تعالى كما كنا في خندقا واحد ومصير مشترك 
مع الس���عودية الش���قيقة في الحرب أو السلم في السراء والضراء، وكلنا خلف المملكة 
العظم���ى، وكلن���ا معك يا س���لمان الح���زم والعزم والع���دل، أرواحنا وكل م���ا نملك فداء 

ألرض الحرمين الشريفين وقيادتها وشعبها.

نحن هنا ال نقولها على الورق بل فعلناها على أرض الواقع، وهذا جزء  «
صغير من الدين الكبير الذي في رقابنا ألهل السعودية وقيادتها، ولن 

ننسى أبدا مواقفها التاريخية المشرفة معنا إلى أن يرث الله األرض ومن 
عليها. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

م���ا نعرف���ه أن رجال الدول���ة عموما والرؤس���اء يتحدثون بمس���ؤولية عن كل 
األم���ور وال يتعجل���ون ف���ي إط���اق األح���كام دون دلي���ل، وعندم���ا يطلق أحد 
المسؤولين أو أحد الوزراء تصريحا غير موفق أو يستخدم لغة غير مناسبة 
ينظر العالم إلى رأس الدولة ليرى ماذا يقول وكيف سيصحح ما قاله وزيره 
على اعتبار أن الرئيس هو صاحب الكلمة األخيرة حول هذه القضية أو تلك.
وفي بعض األحيان يعطي المس���ؤولون اإلش���ارة لوس���ائل اإلعام لكي تعربد 
ف���ي دول���ة من الدول أو مس���ؤول معي���ن في دولة من ال���دول، ويصمتون هم 
حت���ى ال يحملون أنفس���هم ودولهم ثم���ن مواقف أو تصريحات غير مناس���بة، 
وفي الوقت نفس���ه يتعللون بحرية اإلعام في بادهم وأنهم ال س���لطان لهم 

على ما يقوله اإلعام.
ه���ذه األس���اليب معروف���ة ف���ي مج���ال تناف���س أو ص���راع ال���دول م���ع بعضها 
البع���ض على مس���توى العالم، لكن الذي ليس معروف���ا أن يكون الرئيس أول 
المتحدثي���ن وأعاهم صوتا وأكثرهم ضجيج���ا دون تفكير في كونه الرجل 
األول في الدولة وأن كامه وتصريحاته لن تقبل التصحيح، فا يراعي أية 
درج���ة من درجات البروتوكول في تصريحاته حول دولة كبرى لها رمزيتها 
واعتباره���ا ف���ي العال���م العرب���ي واإلس���امي، أي المملكة العربية الس���عودية، 
ويتصرف بش���كل بعيد عن أصول العاقات بين الدول، فمن اللحظة األولى 
الت���ي قي���ل فيه���ا إن الصحاف���ي الس���عودي جمال خاش���قجي اختف���ى، أطلق 
اتهامات���ه وتهديدات���ه بش���كل ف���ج ولم ينتظ���ر ظهور أي���ة أدلة حول مس���ألة 

االختفاء المزعومة!
لماذا الس���عودية م���ن اللحظة األولى؟ ولماذا عدم الصب���ر حتى يأتي الدليل؟ 

ولماذا لم يفكر في طرف آخر يريد أن يصطاد في الماء العكر؟

يبدو أنه اطمأن عندما سارت معه في نفس االتجاه وسائل إعالم  «
أميركية معينة وسارعت لنشر سيناريوهات معينة عن اختفاء 

خاشقجي، وعندما سمع من قبل ذلك تصريحات ترامب التي أراد من 
خاللها ابتزاز السعودية، قرر ضرب عصافير كثيرة بحجر واحد، فهو يدعم 

موقف ترامب من ناحية ويستعيد دفء عالقاته مع أميركا، وفي نفس 
الوقت يسدد ثمن العطايا القطرية.

الرئيس الشعبوي

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

وأنا أتابع وعود المرشحين، وأقرأ التعليقات الفكاهية حولها، أيقنت أننا 
نواجه ظاهرة اجتماعية لها أسبابها وتحتاج لعاجات جذرية، المواطن 
اليوم أصبح أكث����ر وعيًا ومدركًا تمامًا قدرات النائب وإمكانياته وحجم 
صاحيات����ه، فا داع����ي للكذب والمبالغ����ة، حيث يكثر الك����ذب عادًة قبل 
االنتخاب����ات وخ����ال الحرب وفي فت����رة الخطوبة! لدي بع����ض النصائح، 
أوجهه����ا للذي����ن يبن����ون قناعاته����م في اختي����ار الناخب من حي����ث الحالة 
المادية، انتخبوا األحوج إلى المال، ففي المجلس كلهم سواء، ونصيحة 
أخرى ال تس����جلوا أرقام هواتف مرش����حيكم، فهم من أكث����ر الذين تتغير 
أرقامه����م، اختاروا األفضل واألكفأ، فلألس����ف الش����ديد ال يمكن التخلص 
م����ن النواب بع����د االنتخابات، والكثير منهم كالعمل����ة بوجهين، فهناك من 
يعم����ل بج����د من أج����ل مصلحة الوط����ن والمواطن، وآخر يعم����ل من أجل 

مصالحه. 
يج����ب التفريق بي����ن الوطني الذي يفكر في األجيال القادمة، والمرش����ح 

الذي يفكر في االنتخابات القادمة!
ف����ي رأي����ي أنه م����ن الغباء انتخاب نفس المرش����ح أو نف����س الكتلة لنفس 

المنصب وانتظار نتائج مختلفة.
لألس����ف ف����ي مجتمعنا هن����اك من ال يهم����ه الجائ����ع إال إذا كان ناخبًا! ومن 
س����ُيصدم ب����أداء المجلس القادم ب����ل كل المجالس القادم����ة هو فقط من 
رفع سقف توقعاته، أما من يعرف بواطن األمور فيستوي عنده المجلس 

السابق والحالي والقادم، لذا ال يتأثر بأدائه.
أما بخصوص من يدعو إلى المقاطعة )األفضل كتابة كام فيه س����خرية 
أكث����ر م����ن الكام في البعد السياس����ي للمقاطعة( مثل: ما الذي تس����تطيع 
فعله لو كنت مكانه؟ فنحن ال نرى الموضوع برمته س����وى أن طارقًا قد 
ط����رق علينا الباب أو بعث أهله يس����ألنا التوس����ط له للعم����ل كنائب، لذا ال 

نرى للمقاطعة أي مغزى سياسي، بل لها مساوئ كثيرة.

أعلم أن من النواب من ينشغل بهموم المواطن ومنهم من  «
ينشغل بإرضاء مصالحه، وفي النهاية يبقى شأنه شأنك في 

عملك، فتدبر وكن واقعيًا في أحالمك حتى ال تحبط.

انتخابات 2018 وهموم المواطن

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com
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طرد محترف سلة الحالة لكرة 
السلة العتدائه باليد على العب 

النويدرات أمس األول قرار صائب 
من طاقم التحكيم، والبد من قرار 

رادع من اتحاد السلة ونادي الحالة 
حيال تصرفه العدواني.

جماهير أنديتنا الموقرة 
تستبق األمور وتتغنى بالمدرب 

أو الالعب التي تستقطبه إدارة 
ناديها إلحدى ألعابها عبر السير 

الذاتية السابقة والفيديوات التي 
“أكل الدهر عليها وشرب”، وبعدها 

يتسابقون في شتمه والمطالبة 
برحيله.

تنطل����ق الي����وم )الس����بت( منافس����ات ذهاب دور ال����� 16 لكأس جالل����ة الملك لكرة القدم للموس����م 
الرياض����ي 2019-2018، وذل����ك بإقامة 4 مباريات. عن����د 4.30 عصرا يلعب المالكية مع الحالة 
عل����ى اس����تاد مدين����ة خليفة، وف����ي التوقيت ذات����ه يلعب البحرين مع الش����باب على االس����تاد 

الوطني.

وعند 7.15 مس����اء يلعب البسيتين مع 
الرفاع على استاد مدينة خليفة، وفي 
التوقيت ذاته يلعب البديع مع المحرق 

على االستاد الوطني.
وتتواص����ل مباري����ات الذه����اب يوم غد 
)األح����د(، إذ يلعب الحد مع س����ترة على 
اس����تاد مدينة خليفة، والرفاع الشرقي 
االس����تاد  عل����ى  عيس����ى  مدين����ة  م����ع 

الوطني، وذلك عند 6 مساء.
ي����وم  الذه����اب  منافس����ات  وتختت����م 
اإلثني����ن، إذ يلع����ب األهل����ي م����ع المنامة 

على اس����تاد مدينة خليفة، والنجمة مع 
االتح����اد على االس����تاد الوطن����ي، وذلك 

عند 6 مساء.

مباريات اليوم

ف����إن  الي����وم،  مباري����ات  إل����ى  بالع����ودة 
المواجه����ة األولى بين المالكية والحالة 
تب����دو متكافئ����ة إل����ى حد كبير، وس����بق 
للطرفي����ن أن التقيا في دوري ناصر بن 
حم����د الممتاز، وانته����ت المباراة لصالح 

المالكية بهدفين مقابل واحد.
يشرف على الطرفين مدربان وطنيان: 
المالكي����ة  م����ع  الدخي����ل  صال����ح  أحم����د 

وعارف العسمي مع الحالة.
ويرغب الفريقان في المضي قدما في 
مش����وار أغلى الكؤوس وإبقاء حظوظ 

المنافسة.
أم����ا المواجه����ة الثاني����ة، فإنها س����تجمع 
البحري����ن م����ع الش����باب، وه����ي المباراة 
األول����ى الت����ي تجمع فريقا م����ن الدرجة 
الثانية مع فريق من الدرجة الممتازة.

الصرب����ي  الم����درب  البحري����ن  ويق����ود 
الم����درب  الش����باب  فيم����ا  دراج����ان، 
الس����وري هيث����م جطل، وال����ذي تم قبل 
أي����ام اإلع����ان ع����ن تجديد تعاق����ده مع 

الماروني 3 مواسم.
ف����ي  الش����باب  عل����ى  لزام����ا  وس����يكون 
مب����اراة الي����وم اللع����ب بمحت����رف واحد 
فقط؛ ك����ون البحرين من أندية الدرجة 

الثانية ويمتلك 
محترف����ا واح����دا 

فقط.
المواجه����ة  وف����ي 

ينتظ����ر  الثالث����ة، 
الجمي����ع اإلثارة في لقاء 

البسيتين مع الرفاع، وهي 
المباراة الثانية بين فريق من 

الدرجة الثاني����ة وفريق من 
الدرجة الممتازة.

يقود الفريقين مدربان 
وطنيان: أحمد س����وار 
وعلي  البس����يتين،  مع 

عاشور مع الرفاع.
ومن المؤمل أن تكون المباراة 

مثي����رة، خصوصا مع تمي����ز المواجهات 
بين الفريقين خال المواسم الماضية.
المواجه����ة الرابع����ة س����تجمع البديع مع 
المح����رق، وه����و لقاء خ����اص، خصوصا 
وأنهما سيلتقيان 3 مرات على التوالي 
)مرت����ان ف����ي كأس الملك، ث����م في لقاء 
حم����د  ب����ن  ناص����ر  دوري  م����ن  مؤج����ل 

الممتاز(.
الوطن����ي  الم����درب  البدي����ع  يق����ود 
عبدالمنع����م الدخيل، والمحرق يش����رف 
علي����ه مؤقت����ا الم����درب الوطن����ي عل����ي 
عامر، على أن يتسلم المدرب التونسي 
ه����ذه  بع����د  المهم����ة  البي����اوي  نصي����ف 

المباراة.

أحمد مهدي

نس��خة مغاي��رة بع��د اإلع��ان ع��ن المكاف��آت المخصص��ة لألندي��ة المش��اركة

انطالق ذهاب دور الـ 16 لكأس الملك
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ق���رر االتح���اد اآلس���يوي لكرة اليد عن إقامة البطولة اآلس���يوية الحادية والعش���رين لألندية أبطال ال���دوري والرجال المؤهلة 
لبطول���ة العال���م لألندية أبطال القارات س���وبر جلوب 2019 في الهند بش���هر مارس المقبل بعد اعتذار األردن عن اس���تضافتها 

والمقرر في نوفمبر المقبل.

كما تقرر إقامة البطولة اآلسيوية الثانية 
والعشرين لألندية أبطال الدوري للرجال 
)تصفي���ات بطول���ة العالم لألندي���ة أبطال 
خ���ال   )2020 جل���وب  س���وبر  الق���ارات 
نوفمب���ر2019 في كوري���ا الجنوبية. جاء 
ذل���ك خ���ال اجتم���اع اللجن���ة التنفيذية 
لاتحاد اآلس���يوي الذي عقد في الدوحة 
على هامش بطولة العالم لألندية أبطال 
الق���ارات “س���وبر جل���وب 2018” والت���ي 

اختتمت منافساتها يوم أمس.
كم���ا ج���اء ف���ي االجتم���اع ال���ذي حض���ره 
رئي���س االتح���اد القط���ري ونائ���ب رئيس 
الش���عبي،  أحم���د  اآلس���يوي  االتح���اد 

ويوش���يهيدا واتاناب���ي “اليابان”، ومحمد 
ش���فيق “باكس���تان”، وبدر الذياب وأحمد 
اللجن���ة  أعض���اء  “الكوي���ت”  اللي���ل  أب���و 
التنفيذي���ة، إضاف���ة إل���ى جاس���م الذياب 
المدي���ر الفني لاتحاد اآلس���يوي، إس���ناد 
قط���ر الس���تضافة التصفي���ات اآلس���يوية 
للرجال المؤهلة لدورة األلعاب األولمبية 
ف���ي طوكيو 2020 وذل���ك في الفترة من 
17 حت���ى 27 اكتوب���ر م���ن الع���ام المقب���ل 
2019، وس���تكون هذه ه���ي المرة الثانية 
عل���ى التوالي التي تس���تضيف فيها قطر 
التصفيات اآلس���يوية لك���رة اليد للرجال 
المؤهلة ل���دورة األلعاب األولمبية، حيث 

كان���ت قد اس���تضافت ف���ي الع���ام 2015 
تصفي���ات أولمبي���اد “ري���و 2016” والت���ي 
تأهل منه���ا المنتخب القط���ري إلى دورة 
األلع���اب األولمبي���ة، وذلك للم���رة األولى 

في تاريخ كرة اليد القطرية.
ه���ذه  م���ن  واح���د  منتخ���ب  وس���يتأهل 
التصفيات إلى أولمبياد “طوكيو 2020”، 
عل���ى أن يخوض صاح���ب المركز الثاني 

ملحقا.
كم���ا أس���ند المكت���ب التنفي���ذي لاتح���اد 
اآلسيوي لكرة اليد إلى الصين استضافة 
التصفيات اآلس���يوية للس���يدات المؤهلة 
ل���دورة األلع���اب األولمبي���ة خ���ال الفترة 

م���ن 23 إل���ى 29 س���بتمبر2019، إضاف���ة 
إلى البطولة اآلسيوية السابعة لكرة اليد 
الشاطئية للرجال والس���يدات )تصفيات 

للرج���ال  الش���اطئية  العال���م  بطول���ة 
والس���يدات 2020( خ���ال ش���هر م���ارس 

.2019

كما تقرر إقامة البطولة اآلسيوية الثالثة 
ل���دول غرب آس���يا للس���يدات م���ن 6 إلى 
13 فبراي���ر 2019 ف���ي لبن���ان، والبطول���ة 
للش���ابات  عش���رة  الخامس���ة  اآلس���يوية 
)تصفي���ات بطول���ة العال���م 2020( خ���ال 

يوليو 2019 في لبنان.

 سيكون فريقا النجمة وباربار  «
ممثال مملكة البحرين في بطولة 

األندية اآلسيوية المقبلة بالهند، 
باعتبار األول بطل النسخة 

الماضية في إنجاز فريد من 
نوعه والثاني لكونه بطل الدوري 

البحريني والذي يتيح له المشاركة 
في البطولة ذاتها.

بمشاركة باربار والنجمة.. الهند تستضيف آسيوية الرجال

النجمة بطل آسيا لألندية في نسختها السابقة

ضمن إطار منافس���ات الجولة الثالثة من البطولة التنشيطية الثانية لكرة 
الص���االت، والت���ي تق���ام تح���ت رعاية النائب غ���ازي آل رحمة ومفروش���ات 

أحمد شريف ويستضيفها نادي الشباب الرياضي، أقيمت ٤ مباريات.

خس����ر  األول����ى  المب����اراة  ف����ي  التق����ى 
ن����ادي التضامن أمام مدينة عيس����ى ب� 
٦ أه����داف مقاب����ل ٣، وفاز مفروش����ات 
س����ترة  فري����ق  عل����ى  ش����ريف  أحم����د 
بنتيج����ة ٥ أه����داف مقاب����ل ٤. اللق����اء 
الثال����ث في الجولة الثالثة كان لصالح 
المجموع����ة األول����ى أيض����ا، ف����از فريق 
نادي الش����باب على مدينة عيسى ب� ٤ 

أهداف.
آخ����ر لق����اءات الجولة جمع بي����ن نادي 
التضامن ومفروش����ات أحمد ش����ريف، 
واألداء  بالس����رعة  اللق����اء  واتس����م 

الفريق����ان  تب����ادل  حي����ث  الهجوم����ي، 
تسجيل األهداف، إال أن اللقاء انتهى 
بف����وز مفروش����ات أحم����د ش����ريف ب����� ٩ 
أه����داف مقاب����ل ٧، وق����د ص����رح العب 
فريق المفروش����ات قاس����م القاف بأن 
تنظي����م مثل هذه البطول����ة أمر ممتاز، 
حيث يتيح للشباب ممارسة لعبة كرة 

الصاالت في جو تنافسي عالي.
وتس����تمر منافس����ات البطول����ة، حي����ث 
يلتق����ي في الجولة الرابعة فريق نادي 
الح����د بمنتخب تحت ٢٠ س����نة، بينما 

يواجه المالكية مركز شباب سند.

استمرار منافسات تنشيطية الصاالت

باشك، فإن هذه النسخة من كأس الملك ستكون مغايرة، خاصة بعد اإلعان عن المكافآت المخصصة لألندية  «
المشاركة.

ستحصل األندية التي وصلت لدور ال� 16 على مكافأة مالية قدرها 10 آالف دوالر، فيما الفرق التي تصل إلى دور  «
ال� 8 ستحصل على 20 ألف دوالر، وفرق المربع الذهبي ستحصل على 30 ألف دوالر، فيما الوصيف 80 ألف دوالر، 

والبطل 200 ألف دوالر.

نسخة مغايرة

اتحاد الكرة- اللجنة اإلعالمية:

أعل���ن االتح���اد البحرين���ي لك���رة القدم عن أن���ه بصدد تنظي���م دورة االتحاد اآلس���يوي 
للمدربين لشهادة المستوى B، وذلك تحت إشراف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

في الفترة 10 نوفمبر 2018 وحتى 13 ديسمبر 2018 على خمس مراحل.

الراغبي���ن ف���ي المش���اركة  ودع���ا االتح���اد 
بال���دورة إل���ى تقدي���م الطلب���ات الرس���مية 
باالتح���اد  الفني���ة  الش���ؤون  قس���م  ل���دى 
خ���ال س���اعات ال���دوام الرس���مي لاتحاد، 
إذ ت���م وض���ع معايي���ر الترش���ح والوثائ���ق 
المطلوبة كاآلتي: المعايير: أوال: الجنس���ية 
 5 ع���ن  تق���ل  ثاني���ا: خب���رة ال  البحريني���ة، 
فئت���ي  ف���ي  ق���دم  ك���رة  كاع���ب  س���نوات 
الرجال أو الش���باب على أق���ل تقدير، ثالثا: 
خبرة تدريبية ال تقل عن عامين )موسمين 
رياضيي���ن(، رابع���ا: الحص���ول عل���ى نس���بة 
70 % عل���ى األق���ل ف���ي ش���هادة التدري���ب 
اآلس���يوي للمدربين للمس���توى C، خامسا: 
أن يكون حاما لشهادة التدريب c لمدة ال 

تقل عن عامين )موسمين رياضيين(.

أما الوثائق المطلوبة  «
للتسجيل، فهي 

كاآلتي: رسالة ترشيح 
رسمية من النادي 

)البحرينييين(، رسالة 
الترشيح من االتحاد 

األصلي للمرشح 
مع نسخة اإلقامة 

الصالحة في مملكة 
البحرين، ونسخة من 

شهادة التدريبC )لغير 
البحرينيين(، نسخة 

ملونة من جواز السفر، 
نسخة ملونة من البطاقة 

الشخصية وصورة شخصية 
حديثة.

تقديم الطلبات الرس��مية لدى قس��م الش��ؤون الفنية باتح��اد الكرة

B فتح باب التسجيل لدورة المدربين

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية:

كلف االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم الحكمين الدوليين لكرة الصاالت حس���ين البحار وأسامة إدريس؛ للمشاركة في إدارة مباريات 
تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما للصاالت 2019 عن منطقة وسط آسيا، إذ ستقام المباريات في عاصمة أوزبكستان )طشقند(. 

وتقام التصفيات في الفترة 1 وحتى 4 ديسمبر المقبل.

الق����دم  لك����رة  اآلس����يوي  االتح����اد  واخت����ار 
الحكم الدولي لكرة الصاالت حس����ين البحار 
أس����امة  الص����االت  لك����رة  الدول����ي  والحك����م 
إدري����س إلى جان����ب 4 ح����كام آخرين: 2 من 
الع����راق، 1 م����ن لبن����ان وآخ����ر من اإلم����ارات؛ 
للمش����اركة في إدارة المباريات، كما يتواجد 
ف����ي التصفي����ات مراقبي����ن اثني����ن للمباريات 

ومقيم  للحكام.
ويعد التكليف الصادر من االتحاد اآلسيوي 
لك����رة الق����دم تأكيدا عل����ى المكان����ة المتميزة 
الت����ي يتمت����ع به����ا التحكي����م البحرين����ي على 
جمي����ع المس����تويات بم����ا فيه����ا ح����كام ك����رة 
الص����االت، إذ يع����د حس����ين البح����ار وأس����امة 

إدري����س من ضم����ن قائمة نخبة حكام آس����يا 
لكرة الصاالت، وس����بق لهما إدارة العديد من 

المباريات  المهمة على مختلف األصعدة.
األس����ماء  م����ن  وإدري����س  البح����ار  ويعتب����ر 

المميزة على مس����توى تحكيم كرة الصاالت 
في القارة اآلس����يوية، ويع����د تواجدهما في 
التصفيات اآلس����يوية اس����تمرارا للنجاحات 
المتعددة التي يحققها التحكيم البحريني.

  حسين البحار وأسامة إدريس

جانب من المنافسات

البح��ار وإدريس من األس��ماء المميزة وضمن قائم��ة نخبة الحكام

تكليف بحريني لتصفيات كأس آسيا للصاالت

المالكية VS الحالة

المالكية VS الحالة

البسيتين VS الرفاع

المحرق VS البديع

مباريات اليوم

 4:30 عصرا

 4:30 عصرا

7:15 مساء

7:15 مساء

استاد مدينة خليفة

استاد البحرين الوطني

استاد مدينة خليفة

استاد البحرين الوطني

علي مجيد



شهدت تدريبات مانشستر يونايتد الشهر 
الم���درب  بي���ن  ح���ادة  الماض���ي مواجه���ة 
البرتغالي للفريق جوزيه مورينيو والنجم 
الفرنس���ي ب���ول بوغب���ا، وتداولت 
وس���ائل اإلعالم 
أس���بابا عدة 
ث���ة  د للحا

آنذاك.

كأس  من   32 ال���  دور  قرعة  أسفرت 
م���ل���ك إس���ب���ان���ي���ا 
ع��ن م��واج��ه��ات 
س�����ه�����ل�����ة ج�����دا 
الكرة  لعمالقي 
اإلس�����ب�����ان�����ي�����ة، 

ري�����������ال م�����دري�����د 
وبرشلونة.

ونش���رت شبكة “سكاي سبورتس” فيديو للمواجهة الحادة بين مورينيو وبوغبا 
فور دخول الالعب الفرنس���ي إلى التدريب، وظهر االثنان وهما يتبادالن كلمات 

وعليهما آثار الغضب.
وبع���د نحو ش���هر على الحادثة، أكد العب وس���ط “الش���ياطين الحم���ر” أندرياس 
بيري���را أن الص���دام كان بس���بب فيدي���و نش���ره بوغب���ا عل���ى صفحته ف���ي موقع 

التواصل االجتماعي.
وغض���ب موريني���و م���ن الفيديو ال���ذي ظهر فيه بوغب���ا وبيريرا ولوك ش���و، وهو 
يضح���ك خ���الل حض���وره مب���اراة مانشس���تر يونايت���د م���ع ديربي كاونت���ي التي 

خسرها فريق الشياطين الحمر، وخرج على إثرها من كأس الرابطة.
وظن مورينيو أن بوغبا يس���تهزئ بخس���ارة فريقه، لكن اتضح أنه كان مظلوما، 
إذ أوض���ح بيريرا أن بوغبا صور الفيديو ونش���ره عندما كان مانشس���تر يونايتد 
متقدما بهدف نظيف قبل أن يتلقى هدف التعادل ثم يخسر بركالت الترجيح.

وس���يتوجب على النادي “الملكي” الس���فر لش���مال إفريقيا، لمواجهة نادي “يو دي ميليال” 
الذي ينافس في الدرجة الثالثة بإس���بانيا، ويتخذ من مدينة مليلية الواقعة في ش���مال 
المغرب، معقال له. ومن جهة أخرى، سيواجه النادي “الكتالوني” نادي كولتورال ليونيسا، 

الذي ينافس كذلك في دوري الدرجة الثالثة بإسبانيا.
كما رأفت القرعة كذلك باألندية الكبيرة في إسبانيا، فوقع أتلتيكو مدريد 
بمواجهة سان أندرو )ينافس بالدرجة الرابعة(، وفالنسيا بمواجهة سي دي 

إيبرو )الرجة الثالثة(، أشبيلية بمواجهة فيالنوفينسي )الدرجة الثالثة(.

ريال مدريد يلعب في إفريقياسبب الصدام بين مورينيو وبوغبا

النجمة 
سيدني

28
26

سوبر غلوب 
2018

أنهى فريق النجمة مش���اركته في بطولة العالم لألندية أبطال القارات “س���وبر غلوب 2018” بنخس���تها العاش���رة، محتال 
المرك���ز الس���ابع بعد فوزه على نظيره س���يدني األس���ترالي )26/28( في المب���اراة التي جمعتهما أم���س الجمعة على صالة 

الدحيل بدولة قطر.

وكان الش���وط األول ق���د انتهى لصالح 
النجمة أيضًا بفارق 5 أهداف )12/17(، 
وبذلك حقق النجمة فوزه األول عالميا 
بعد خس���ارتيه أمام برشلونة اإلسباني 
في المباراة االفتتاحية وتلتها خسارة 
تحدي���د المراك���ز 8-5 أم���ام الحمام���ات 
التونس���ي، ليحقق فوزه األول واألخير 
ف���ي البطولة وينه���ي مش���اركته بمركز 
ش���رفي ف���ي أول تواج���د ل���ه خصوصا 
وللف���رق البحريني���ة عموما ف���ي بطولة 

عالمية كهذه.
ول���م ي���الق النجم���ة أي���ة صعوب���ة ف���ي 
تحقي���ق الفوز في ظل فارق اإلمكانات 
الت���ي صب���ت لصالحه مقارن���ة بخصمه 
المتواض���ع، وتمك���ن من الش���وط األول 
م���ن أخ���ذ الف���ارق التهديف���ي لصالح���ه 

وواصل على األمر نفس���ه في الش���وط 
مدرب���ه  أعط���ى  ال���ذي  األم���ر  الثان���ي، 
التونس���ي حافظ الزوابي لمشاركة جل 

العبيه في هذه المباراة.
ومث���ّل فريق النجمة ف���ي هذه البطولة 
من حس���ين الصياد وأبن���اء ميرزا علي 
ومحمد، كميل محفوظ، حس���ين بابور، 
عل���ي  النج���ار،  ش���هاب، حس���ن  حس���ن 

عي���د، محم���ود الونة، عل���ي فريد، بالل 
بشام، حس���ين محمد، حسين “جنكي”، 
واألش���ول س���لطان، إضاف���ة للح���راس 
هش���ام  عبدالحس���ين،  محم���د  الثالث���ة 
عبداألمير، والشاب علي أنور والناشئ 
ع���ادل محم���د، وم���ن خلفه���م الجهازان 
الفني بقيادة التونس���ي حافظ الزوابي 

ومساعد عبدالرحمن محمد. 

األس��ت��رال��ي ال��ت��اري��خ��ي ع��ل��ى س��ي��دن��ي  األول  ب��ف��وزه  خ��ت��م م��ش��ارك��ت��ه 

النجمة البحريني... سابع أندية العالم

من لقاء النجمة وسيدني األسترالي

علي مجيد

مدينة عيسى - اتحاد التنس:

رح���ب رئي���س مجل���س إدارة االتح���اد البحرين���ي للتن���س س���مو الش���يخ أحم���د 
ب���ن محمد ب���ن س���لمان آل خليفة بالوفود المش���اركة في ورش���ة عم���ل االتحاد 
اآلسيوي لتنمية وتطوير إداريي التنس بقارة آسيا، والتي يستضيفها االتحاد 
البحريني في الفترة من 20 وحتى 21 من شهر أكتوبر الجاري وتقام فعالياتها 

بفندق داون تاون روتانا بالعاصمة المنامة.

أن  س�����م�����وه  وأك����������د   
ادارة  م������ج������ل������س 
االت����ح����اد ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ل��ل��ت��ن��س ح���ري���ص كل 
تنظيم  على  ال��ح��رص 
هذه  مثل  واستضافة 
ال��ت��ي تساهم  ال���ورش 
ب���ش���ك���ل م���ب���اش���ر ف��ي 
التنس  رياضة  تطوير 

وت��ط��ور م��ن أداء االداري��ي��ن، وق��د تم 
أجل  م��ن  والمبكر  المسبق  التنسيق 
لهذه  ال��ن��ج��اح  ع��وام��ل  جميع  ت��وف��ي��ر 
الورشة وتوفير األجواء المناسبة لها. 
اإلتحاد  رئيس  نائب  أك��د  جانبه،  من 

ال��ب��ح��ري��ن��ي ل��ل��ت��ن��س 
الشيخ عبدالعزيز بن 
أن  خليفة  آل  مبارك 
وما  الورشة  برنامج 
فيها  ت��ن��اول��ه  س��ي��ت��م 
س��ي��ن��ع��ك��س إي��ج��اب��ي��ا 
الرياضة،  ه��ذه  على 
مثالية  ف��رص��ة  فهي 
ل���ت���ب���ادل ال���خ���ب���رات 
ومواكبة كل ما هو جديد ومستحدث 
في عالم رياضة التنس، حيث وصل 
 40 إلى  الورشة  في  المشاركين  عدد 
مشاركا من مختلف دول آسيا، وهذا 
العدد الكبير يؤكد أهمية هذه الورشة.

ورشة عمل لالتحاد اآلسيوي للتنس انطالق األدوار التأهيلية لدولية ITF للتنس
م���راح���ل  3 ع���ل���ى  ق���وي���ة  م���ن���اف���س���ات  ي���دخ���ل���ون  الع���ب���ا   32

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم األدوار التأهيلية لبطولة البحرين الدولية 
العاشرة لناشئي التنس، التي تحتظنها مملكة البحرين وينظمها نادي البحرين 
للتن���س ف���ي الفترة م���ن 22 - 27 أكتوبر الجاري برعاية كريم���ة من نائب رئيس 
مجل���س الوزراء س���مو الش���يخ محمد ب���ن مب���ارك آل خليفة، وبمس���اندة وزارة 
ش���ؤون الش���باب والرياضة والداعمين الذهبيين ش���ركة نف���ط البحرين “بابكو” 

وشركة إبراهيم خليل كانو.

 وذل���ك عل���ى مالع���ب الن���ادي بالجفير 
وس���ط توقع���ات ب���أن تش���هد البطول���ة 
منذ انطالقتها األولى منافس���ات قوية 
وندية عالية بين نجوم اللعبة البارزين.

وبحسب البرنامج العام للبطولة يدخل 
ف���ي  ف���ي منافس���ات قوي���ة  32 العب���ا 
ث���الث مراح���ل عل���ى مدى الي���وم وغدا 
لتحدي���د الالعبي���ن األربع���ة المتأهلي���ن 
إلى منافس���ات الدور الرئيس للبطولة، 
وتقام المباريات على فترتين صباحية 
ومس���ائية، وكان الحكم الع���ام للبطولة 
الدول���ي البحرين���ي أحم���د الح���واج قد 

أجرى قرعة مباريات األدوار التأهيلية 
عص���ر أمس بحض���ور رئي���س وأعضاء 
مجل���س إدارة النادي وأعض���اء اللجان 
الالعبي���ن  تمث���ل  ومجموع���ة  العامل���ة 

المشاركين.
ه���ي  مس���ابقات   4 البطول���ة  وتض���م   
وف���ردي  الناش���ئين  وزوج���ي  ف���ردي 
وزوجي اآلنسات، ومن المقرر أن تقام 
المباري���ات يومي���ا عل���ى مالع���ب نادي 
البحري���ن للتنس بالجفير على فترتين، 
األول���ى تب���دأ الس���اعة التاس���عة صباحا 
والفترة الثانية تبدأ في الساعة الثالثة 

عص���را، والدع���وة عام���ة لمحب���ي لعب���ة 
التنس لالس���تمتاع بمباري���ات البطولة، 
وأع���رب ع���دد كبي���ر م���ن الالعبي���ن عن 

إعجابه���م بما يضمه النادي من مالعب 
دولي���ة  مواصف���ات  وذات  نموذجي���ة 

ومرافق وتسهيالت متميزة.

لقطة لالعبين مشاركين في البطولة

السبت 20 أكتوبر 2018 
11 صفر 1440

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:الرفاع - اتحاد البلياردو والسنوكر:

حق���ق منتخبن���ا الوطني للس���نوكر الميدالية البرونزية ضمن منافس���ات الفرق في بطول���ة “زايد العربية” للبلياردو والس���نوكر التي احتضنتها 
مؤخرا مدينة الفجيرة اإلماراتية، بمشاركة 13 منتخبا عربيا وأكثر من 380 العبا وإداريا.

ف���ي  للس���نوكر  الوطن���ي  منتخبن���ا  ومث���ل 
مس���ابقة الفرق كل من حبيب صباح وصادق 
عبدالغن���ي، واس���تطاع الفريق التأه���ل للدور 
نص���ف النهائي، متص���درا لمجموعت���ه، بعدما 
حقق االنتصار على حساب المنتخب األردني 
والسعودي، إضافة إلى منتخب اإلمارات ب، 
قبل أن يخس���ر ف���ي آخر مواجهات���ه في دور 
المجموع���ات أم���ام المنتخ���ب الليب���ي، وف���ي 
ال���دور نص���ف النهائ���ي واج���ه أحمر الس���نوكر 
نظيره العراقي الذي استطاع التفوق بنتيجة 
ثالثة أشواط مقابل شوط وحيد، لينال على 
إثر ذلك منتخبنا الميدالية البرونزية في هذه 

الفئة ضمن البطولة.
م���ن جانبه، قال أمين س���ر االتحاد البحريني 
أن  حاج���ي  إحس���ان  والس���نوكر  للبلي���اردو 
المش���اركة ف���ي البطول���ة العربي���ة كان���ت من 

المتوق���ع أن تك���ون أفضل من حي���ث النتائج 
مبين���ا  الس���نوكر،  أو  البلي���اردو  ف���ي  س���واًء 
ب���أن التوفي���ق لم يك���ن بجان���ب الالعبين في 
كثي���ر م���ن األحي���ان، مضيف���ا: “اللعب���ة تعتمد 

عل���ى العدي���د م���ن الجزئي���ات الصغي���رة، إلى 
جانب التركيز، والمنافس���ون اس���تغلوا بعض 
األخطاء البسيطة التي كلفت العبينا الكثير 

بالطبع”.

تنظم اللجنة األولمبية البحرينية الس���اعة العاش���رة من صباح اليوم )الس���بت( جولة 
ميداني���ة اس���تطالعية لمختلف ممثلي وس���ائل اإلع���الم لمختب���ر األداء البدني الكائن 
بمدينة خليفة الرياضية بمنطقة مدينة عيسى، والذي تعتزم دائرة المشاريع والمركز 
الوطن���ي للطب الرياض���ي باللجنة األولمبية إطالقه لخدمة جمي���ع الرياضيين وعامة 

المواطنين.

االس���تطالعية  الجول���ة  وس���يحضر 
األمين العام المساعد للمجلس األعلى 
للشباب والرياضة، األمين العام للجنة 
األولمبي���ة عبدالرحم���ن عس���كر ومدير 
الرياض���ي  للط���ب  الوطن���ي  المرك���ز 
خال���د الش���يخ، ومدي���ر دائ���رة اإلعالم 
والعالق���ات العام���ة والتس���ويق محمد 
ل���وري، ومدي���ر دائ���رة المش���اريع مادن 
الوناس، وعدد من المديرين ورؤساء 

األقسام باللجنة.
الدع���وة  األولمبي���ة  اللجن���ة  ووجه���ت 
إلى مختلف وس���ائل اإلع���الم المحلية 
لحض���ور الجول���ة والتع���رف عل���ى أبرز 

الت���ي  الطبي���ة  واألجه���زة  الخدم���ات 
يقدمها مختبر األداء البدني واالطالع 
عل���ى الك���وادر العامل���ة ف���ي المختب���ر 
وأح���دث األجهزة التي تم اس���تقطابها 
مؤخرا، والتع���رف على األهداف التي 
أقي���م من أجله���ا المختبر، كما س���تتاح 
الفرص���ة أم���ام ممثلي وس���ائل اإلعالم 
لالستفس���ار عن كل ما يخص المختبر 
المس���تجدات  آخ���ر  عل���ى  والتع���رف 
المحيط���ة بإطالق���ه مج���ددا ليواص���ل 
دوره في دعم كافة العبي المنتخبات 
واألندية الوطنية؛ نظرا ألهمية األداء 

البدني في الجانب الرياضي.

إحسان حاجي بجانب الالعبين حبيب صباح وصادق عبدالغني

سمو الشيخ أحمد بن محمد

التع��رف عل��ى أب��رز الخدم��ات وأح��دث األجه��زة المس��تقطبةتغلب على المنتخب العراقي في بطولة “زايد العربية” بالفجيرة

جولة استطالعية لمختبر األداء البدنيأحمر السنوكر يحقق البرونزية

17

وكاالت:

من المواجهات القليلة التي ستجمع فريقين من دوري الدرجة  «
الممتازة، سيواجه سيلتا فيغو وريال سوسييداد “العنيد”، كما 

سيلتقي ديبورتيفو أالفيس بجيرونا. وستقام لقاءات الذهاب في 
31 أكتوبر الجاري، على أن تقام مرحلة اإلياب في الخامس من 

ديسمبر المقبل.

 وكاالت: 

برز العبنا الدولي كميل محفوظ في هذه المباراة بتسجيله 9 أهداف  «
وتاله النجم اآلخر علي ميرزا 6 أهداف، ثم حسين بابور 4 أهداف وسجل 

كل من بالل بشام وعلي فريد وحسين الصياد هدفين لكل منهم، 
وهدف واحد لكل من حسين علي ومحمد ميرزا والحارس هشام 

عبداألمير.

أهداف النجمة
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تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
تختتم اليوم منافسات األسبوع الخامس على كأس النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

ضمن موسم ناصر بن حمد للموروث البحري، الذي ينظمه لجنة رياضات الموروث الشعبي، والذي تستمر منافساته حتى يوم السبت الموافق 27 أكتوبر الجاري.

حقق األهداف المنشودة

وبهذه المناس���بة، أكد س���مو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة أن موس���م س���موه للموروث 
البح���ري اس���تطاع أن يحقق األه���داف التي 
رس���مها س���موه، والت���ي ترتك���ز عل���ى تعزي���ز 
ثقافة الموروث البحري وتش���جيع الش���باب 
البحريني على ممارسته عبر تهيئة األجواء 
المالئم���ة لهم، والتي تس���اهم ف���ي التعريف 
بثقاف���ات هذا الموروث وتدفع نحو إحيائه، 
عل���ى الش���كل ال���ذي يس���اهم في اس���تمراره 
والمحافظة عليه، في إطار تنافسي شريف.

تاريخ عريق وإرث أصيل

وق���ال س���موه: “إن مملك���ة البحري���ن تزخ���ر 
بتاريخها العريق ال���ذي يحمل في صفحاته 
الكثير م���ن المنجزات والمكتس���بات، والتي 
تش���كلت بفضل الجهود الت���ي بذلها األجداد 
واآلباء، الذين حافظوا على إرثها الحضاري 
وتوارث���ه األبن���اء جيال بعد جي���ل. وها نحن 

اليوم نش���هد جميعا جزءا رئيس���ا من أجزاء 
ه���ذا اإلرث األصيل، وه���و الموروث البحري 
والمتمث���ل بمختل���ف أنواعه م���ن الرياضات 
التراثية الس���يما الذي يشهدها هذا الموسم، 
للبحري���ن  حقيقي���ا  امت���دادا  يعتب���ر  ال���ذي 

وجذورها المتأصلة في المنطقة”.

األسبوع الخامس.. مشاركة واسعة

وأع���رب س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل 
خليف���ة ع���ن س���عادته بما يش���هده األس���بوع 
الخام���س على كأس س���مو الش���يخ خالد بن 
حم���د آل خليف���ة، من مش���اركة واس���عة من 
جان���ب الش���باب البحرين���ي، وال���ذي يعكس 
بص���ورة واضحة حرصه���م واهتمامهم على 
خوض منافسات هذا األسبوع؛ للتأكيد على 
م���ا يتمتعون به م���ن ق���درات وإمكانات في 
رياض���ات الموروث البحري، مش���يدا س���موه 
بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجان العاملة 
ف���ي اإلعداد والتحضير إلقامة المس���ابقات، 
مق���درا ف���ي الوق���ت ذات���ه جه���ود وتفاع���ل 

جميع وس���ائل اإلعالم المحلي���ة في تغطية 
المنافس���ات عل���ى الش���كل ال���ذي يس���هم في 
نجاح هذا الحدث الرياضي التراثي المميز.

برنامج تلفزيوني خاص

عل���ى  الرياضي���ة  البحري���ن  قن���اة  حرص���ت 
التفاعل مع موس���م ناصر بن حمد للموروث 
لمنافس���ات  م���ن خ���الل تغطيته���ا  البح���ري 
س���بتمبر   1 ي���وم  انطالقت���ه  من���ذ  الموس���م 
الماض���ي، حي���ث خصص���ت القن���اة برنامجا 
خاص يعرض يوم الثالثاء من كل أس���بوع، 
من إع���داد وتقديم اإلعالمي الش���اب ناصر 
ومحم���د  الماج���د  حم���د  وتصوي���ر  فيص���ل 
الق���الف وعلي عب���اس من إخ���راج إبراهيم 
قمب���ر، وال���ذي يتضم���ن عرض���ا للمس���ابقات 
والنتائ���ج واس���تطالع آراء أعض���اء اللجنة 
المنظمة العليا واللجن العاملة والمشاركين.

مسابقة “الحداق”

انطلق���ت صب���اح أم���س منافس���ات مس���ابقة 

“الحداق” ضمن منافسات األسبوع الخامس 
عل���ى كأس س���مو الش���يخ خالد ب���ن حمد آل 
خليفة، والتي ش���هدت مش���اركة 255 بحارا 
على مت���ن 72 ق���ارب، والذي���ن انطلقوا عند 
الس���اعة 6 صباح م���ن المرفأ البح���ري التابع 
لنادي يخت البحرين متجهين لعرض البحر 
ضم���ن المي���اه اإلقليمي���ة لمملك���ة البحري���ن، 
والذي���ن س���يختتمون مش���اركتهم ف���ي هذه 
المس���ابقة عند الس���اعة العاش���رة من صباح 
الي���وم “الس���بت” من خ���الل عودتهم مجددا 
لنقط���ة البداي���ة، حيث س���تخضع أس���ماكهم 
للفحص ومن ثم عملية الوزن، والتي سيتم 
م���ن خاللها تحدي���د الفائزين الثالثة في كل 
الفئ���ات األربعة م���ن األس���ماك المعتمدة في 
ه���ذه المس���ابقة، وه���ي: الهام���ور، الش���عري، 

الكنعد والجد.

فعالية البحار الصغير

حرص���ت إدارة ن���ادي يخ���ت البحرين على 
تنظي���م مس���ابقة البح���ار الصغي���ر، كفعالية 

مصاحبة لمنافس���ات المس���ابقة الخامسة ل� 
“الحداق” الذي شهدها النادي، وذلك ضمن 
منافس���ات األس���بوع الخام���س على كأس 
س���مو الش���يخ خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة، 
تت���راوح  أطف���ال   10 فيه���ا  ش���ارك  حي���ث 

أعمارهم بين 4 - 8 سنوات.
ثقاف���ة  لتعزي���ز  الفعالي���ة  ه���ذه  وته���دف   
“الح���داق” بين األجي���ال القادمة، كموروث 
الوطن���ي  الت���راث  م���ن  أصي���ل  بح���ري 

البحريني.

المسابقة األخيرة  لـ”الهير”.. اليوم

تتواصل منافس���ات موس���م ناصر بن حمد 
للم���وروث البحري اليوم “الس���بت”، بإقامة 
منافس���ات المس���ابقة الرابع���ة واألخي���رة ل� 

“الهي���ر” ضم���ن منافس���ات األس���بوع الرابع 
على كأس س���مو الش���يخ عب���دهللا بن خالد 
س���ينطلق  حي���ث  خليف���ة،  آل  حم���د  ب���ن 
المش���اركون عند الس���اعة الس���ابعة صباحا 
من المرفأ البحري بمتنزه األمير خليفة بن 
س���لمان بالحد، متجهين لمنطقة استخراج 
المح���ار، حي���ث يتعي���ن عل���ى المش���اركين 
الع���ودة عن���د الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا 
مج���ددا لنقط���ة البداي���ة، لمباش���رة عملي���ة 
“فل���ق” المح���ار واس���تخراج اللؤل���ؤ، حي���ث 
س���يتم تحدي���د الفائزي���ن بالمراك���ز األولى 

بحسب وزن اللؤلؤ.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد: البحرين تزخر بتاريخها العريق وإرثها األصيل
اليوم ختام منافسات األسبوع الخامس لـ “الحداق” وبرنامج تلفزيوني خاص

تغطية - اللجنة االعالمية:

انطلق���ت البطول���ة العربي���ة للجولف 
ال���� 38 أم���س  رج���ال، ف���ي نس���ختها 
تون���س،  ف���ي  والمقام���ة  الخمي���س، 

بمشاركة 48 العبا يمثلون 12 دولة.

م���ن:  كل  البطول���ة  ف���ي  ويش���ارك 
البحري���ن،  اإلم���ارات،  الس���عودية، 
عم���ان، األردن، لبن���ان، ليبي���ا، قطر، 
فلس���طين،  مصر، المغرب وتونس 

البلد المنظم.
وش���هدت منافس���ات الف���ردي ف���ي 
الجول���ة األول���ى، احت���الل المغربي 
أيوب أس���ودي للمرك���ز األول )68(، 
ث���م مواطن���ه أمي���ن الخ���راو ثاني���ا 
)69(، والتونس���ي ن���زار البرهوم���ي 
ثالثا )69(، واإلماراتي محمد عادل 
والقط���ري   ،)70( رابع���ا  الهجي���ري 
صال���ح عل���ي الكعبي خامس���ا )70( 
والتونس���ي راب���ح البدوي سادس���ا 

.)70(

 وكاالت:

 وكاالت:

خس���ر دب���ا الفجيرة أمام ضيفه ش���باب األهلي به���دف دون مقابل  وكاالت:
مس���اء أم���س الجمع���ة، في الجول���ة السادس���ة م���ن دوري الخليج 

العربي اإلماراتي للمحترفين لكرة القدم.

هدف���ه  األهل���ي  ش���باب  وس���جل 
برأس���ية مدافع���ه محم���د مرزوق 
ف���ي الدقيق���ة 3، بع���د ك���رة ثابت���ة 
لعبه���ا زميل���ه م���اورو دي���از، داخل 

منطقة جزاء دبا الفجيرة.
وحرم القائم، أيوفي من تسجيل 
الهدف الثاني لش���باب األهلي في 
الدقيقة 85، ليرفع األخير رصيده 
إل���ى 9 نق���اط، بينم���ا تجمد رصيد 

دبا الفجيرة عند 3 نقاط.
وضمن الجولة نفسها، تعادل بني 
ي���اس م���ع ضيف���ه اإلم���ارات 3-3، 
ليرف���ع اإلم���ارات رصي���ده إل���ى 4 

نقاط، وبني ياس إلى 7 نقاط.
وافتتح كوندي، التس���جيل مبكًرا 
لبن���ي ي���اس ف���ي الدقيق���ة 8، بعد 
استغالله لتمريرة طولية استلمها 
وس���ط  رائ���ع  بش���كل  الالع���ب 
وأس���كنها  لإلم���ارات  مدافعي���ن 

الشباك.
وتعادل اإلمارات في الدقيقة 45، 
م���ن ركلة ج���زاء س���ددها الالعب 
وليد عمبر، لينتهي الش���وط األول 

بالتعادل )1-1(.
باله���دف  س���الم،  س���عيد  وتق���دم 
الثان���ي لإلمارات في الدقيقة 48، 
مس���تفيًدا م���ن تمري���رة عرضي���ة، 

أمام مرمى بني ياس.
 ال���ذي أدرك التع���ادل في الدقيقة 
82، برأس���ية م���ن أحم���د مال هللا، 
الجان���ب  م���ن  ركني���ة  ركل���ة  بع���د 

األيمن.
وس���جل فيص���ل العنتل���ي، الهدف 
الثال���ث لبن���ي ي���اس ف���ي الدقيقة 
86، قبل أن ينجح سعد سرور في 
اقتناص ه���دف التعادل لإلمارات 
ف���ي الدقيقة األخي���رة من الوقت 

بدل الضائع للمباراة.

دبا الفجيرة يخسر بالدوري اإلماراتي البطـــولة
العربيـة للجولــف

واص���ل اله���الل اس���تعداداته لمب���اراة الديرب���ي المرتقب���ة أم���ام الش���باب اليوم 
الس���بت، ضمن الجولة السادس���ة من دوري كأس األمير محمد بن سلمان 

لكرة القدم. 

سلس���لة  كس���ر  ف���ي  الش���باب،  ويأم���ل 
م���دار  عل���ى  حققه���ا  الت���ي  التع���ادالت 
الثالث ج���والت الماضية ف���ي الدوري، 
بالفوز أم���ام الهالل من أج���ل مصالحة 
إل���ى  باإلضاف���ة  الغاضب���ة،  جماهي���ره 

التقدم في جدول ترتيب المسابقة.
الخام���س  المرك���ز  الش���باب،  ويحت���ل 
ف���ي ج���دول الترتيب برصي���د 9 نقاط، 

حصدها من 3 تعادالت، وانتصارين.
في المقابل، يس���عى العب���و الهالل، إلى 
مواصل���ة أدائه���م المتمي���ز، ونتائجه���م 

حص���دوا  حي���ث  اإليجابي���ة 
ف���ي  الكامل���ة  العالم���ة 
المواجه���ات التي خاضوها 

بالدوري حتى اآلن.
ويتواجد الهالل في المركز 

الثالث، برصي���د 12 نقطة، علًما 
بأن الفري���ق لديه لقاء مؤجل أمام 

االتفاق.

الهالل يواجه الشباب بالدوري السعودي

صعد فريق مركز شباب سلماباد إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس المراكز الشبابية بعد تغلبه على نظيره فريق نادي 
سار بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم أمس األول على استاد اتحاد الريف ضمن الدور ربع النهائي 
من المسابقة، وسجل هدفي سلماباد الالعب حسن عبدالرضا )1( وعبدهللا سالم )17(، فيما كان هدف سار الوحيد عن طريق 
حس���ن محمد )42(، وعجز الفريقان عن التس���جيل في الش���وط الثاني من المباراة بعد أن كانت األهداف الثالثة في الش���وط 

األول من المباراة.

آخ���ر  س���لماباد  يك���ون  االنتص���ار  وبه���ذا 
الصاعدي���ن إلى ال���دور نصف النهائي من 
المس���ابقة، وذل���ك بعد أن تمكن���ت فريق 
مركز ش���باب أبوقوة وفريق مركز شباب 

بوري إلى نصف النهائي.
وف���ي المب���اراة الثانية أعل���ن فريق مركز 
ش���باب ال���زالق تأهل���ه إل���ى ال���دور نصف 
النهائي بفوزه على مركز ش���باب س���افرة 
به���دف دون مقاب���ل س���جله أحمد محمد 

خلف )34(.

صالح: سيطرنا على المنتصف 

ق���ال العب فري���ق مركز ش���باب الزالق 

علي صالح إن الفوز كان مستحقا رغم 
عدم استكمال المباراة بفضل السيطرة 
عل���ى منطق���ة المنتص���ف من���ذ الدقائق 
وصناع���ة  البداي���ة  لصاف���رة  األول���ى 
اندف���اع  لمواجه���ة  بكثاف���ة  الهجم���ات 
العبي فريق مركز ش���باب سافرة حتى 

قبل تسجيل الزالق الهدف.

بركات: الكرة رفضت الدخول

أرج���ع العب فريق س���ار عقي���ل بركات 
خس���ارة فريقه وخروجه من مس���ابقة 
كأس دورين���ا إل���ى عام���ل الح���ظ الذي 
عان���د زمالئ���ه الالعبي���ن خصوصا على 

مستوى التسجيل.
 وق���ال ب���ركات: اس���تقبلنا هدفي���ن في 
وق���ت مبكر م���ن المب���اراة، لكنن���ا تمكنا 
م���ن التماس���ك م���ن جدي���د والدخ���ول 
بق���وة في أج���واء اللق���اء رغ���م التأخر 
في النتيجة، إلى أن تمكنا من تسجيل 
اله���دف األول ال���ذي أعطان���ا األريحية 
في إنه���اء الش���وط األول بفارق هدف 
وحي���د ولي���س بفارق هدفي���ن كما كان 

في بداية المباراة.
الثان���ي  الش���وط  ف���ي  ب���ركات:  وتاب���ع 
ضغطن���ا بقوة وس���عينا وراء تس���جيل 
هدف التعادل في المباراة، إال أن الكرة 

رفض���ت دخ���ول مرم���ى س���لماباد الذي 
قدم مباراة كبيرة ودافع بشراس���ة عن 
مرم���اه، ف���ي الوقت الذي ق���دم العبوه 
مس���توى قويا ورائعا م���ن خالل الروح 
العالية وعدم االستس���الم في المباراة 

رغم التأخر في النتيجة.

فالح: سعداء بالتأهل

وص���ف ح���ارس فري���ق مرك���ز ش���باب 
س���لماباد وأفض���ل ح���ارس ف���ي دورينا 
أحم���د ف���الح مواجه���ة فريقه مع س���ار 
بالصعب���ة.  وق���ال: كنا نتوق���ع أن تكون 
المباراة صعبة وقوية وذلك لما يمتلكه 
س���ار من العبين وأداء قوي، حيث إننا 
م���ن  المجموع���ات  دور  ف���ي  تواجهن���ا 
مس���ابقة دورينا وكانت المباراة صعبة 
ه���ي األخ���رى، لكنن���ا تمكن���ا م���ن تكرار 
االنتص���ار رغ���م الصعوبة الت���ي تحملها 

المباراة.

سلماباد إلى نصف نهائي كأس المراكز الشبابية

من لقاء الزالق وسافرة

جانب من المنافسات 

18

أصابت لعنة اإلصابات عدًدا من نجوم الفريق البارزين مثل  «
عمر خربين، الذي تعرض لكدمة قوية خالل ودية منتخب 

سوريا أمام البحرين.

أصيب سلمان الفرج بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية  «
خالل مشاركته مع المنتخب السعودي أمام البرازيل، 

باإلضافة إلى عدم اكتمال جاهزية الثالثي بافتيمبي جوميز، 
ونواف العابد، ومختار فالتة.

إصابات الالعبين



تب���دو مهم���ة باري���س س���ان جرمان س���هلة 
لتعزي���ز رقم���ه القياس���ي ألفض���ل انطالقة 
موسم في تاريخ الدوري الفرنسي، عندما 
يس���تضيف عل���ى ملع���ب ب���ارك دي برانس 
امي���ان أح���د ف���رق وس���ط الترتي���ب ف���ي 
المرحل���ة العاش���رة.  وف���از فري���ق العاصمة 
الفرنس���ية بتسع مباريات توالًيا منذ مطلع 
الموس���م لينفرد بالرقم القياسي الذي كان 
يتقاس���مه مع أولمبيك ليل الذي حقق هذا 
اإلنج���از موس���م 1936 - 1937، وذلك بعد 
فوزه الساحق على ليون بخماسية نظيفة 

في المرحلة السابقة.
ويتص���در ثنائ���ي س���ان جرم���ان البرازيلي 
نيم���ار والفرنس���ي كيلي���ان مباب���ي ترتي���ب 
الهدافين وسجل كل منهما 8 أهداف بينها 
رباعي���ة للثان���ي في مرمى لي���ون في مدى 
13 دقيقة، ليصبح بالتالي أول العب تحت 
العش���رين عاما يحقق هذا اإلنجاز منذ 45 
عاًما بحس���ب ش���ركة “أوبتا” لإلحصائيات، 
في حين س���جل األوروغوياني ادينس���ون 
كافان���ي 5 أه���داف، أي أن الثالث���ي س���جل 
21 هدًفا م���ن أصل 32 لفريقهم منذ مطلع 

الموسم الحالي.

ال شيء سوى الفوز

تشيلسي ينتظر مورينيو
س���يبقى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشس���تر يونايتد مركز االنتباه في المرحلة التاس���عة من الدوري اإلنجليزي لكرة القدم، عندما 

يقود مانشستر يونايتد المأزوم لمواجهة فريقه السابق تشلسي اليوم السبت في لندن.

وكان مورينيو قد قلص من حدة الضغوط 
الملق���اة عل���ى عاتق���ه بعدم���ا قل���ب فريق���ه 
تأخره أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين إلى 
ف���وز 2-3 ف���ي اللحظات القاتل���ة قبل فترة 
التوقف الدولية. لكن يونايتد يحتل مركًزا 
ثامًن���ا مخيًبا بعد خس���ارته 3 مباريات في 
ثمان���ي مراحل، ليبتعد بف���ارق 7 نقاط عن 
3 الصدارة مانشس���تر س���يتي حامل اللقب 
وتشلسي وليفربول. مورينيو ذكر جماهير 
تشلس���ي أنه ق���اد ال�”بلوز” إل���ى إحراز لقب 
الدوري ثالث م���رات على فترتين، بيد أنه 
خسر 3 مرات مع يونايتد لدى زياراته إلى 
ملعب “س���تامفورد بريدج” حيث لم ينجح 

فريق���ه في ه���ز الش���باك )مرة ف���ي الدوري 
خس���ارة  وبح���ال  ال���كأس(.  ف���ي  ومرت���ان 
يونايتد، ستتعرض آماله في إحراز اللقب 

للمرة الحادية والعشرين في مسيرته )رقم 
قياس���ي( إلى ضربة كبيرة ولو أن الموسم 
ال يزال في بداياته. ويحتاج مورينيو إلى 
بداي���ة قوية قب���ل فت���رة التوق���ف الدولية 
المقبل���ة، إذ يواج���ه يوفنت���وس اإليطال���ي 
مرتي���ن ف���ي دوري أبط���ال أوروب���ا ويح���ل 

أيضا على مانشستر سيتي القوي.
في المقاب���ل، يعول اإليطالي ماوريتس���يو 
س���اري على األداء الرائع لنجمه البلجيكي 
أدين هازار. وأعاد س���اري البسمة لجماهير 
الفريق األزرق بعد األسلوب الدفاعي الذي 

طبقه مواطنه أنطونيو كونتي.  

)وكاالت(:

جوزيه مورينيو وماوريسيو ساري

يأمل برشلونة وريال مدريد، عمالقا الدوري اإلسباني لكرة القدم، تفادي أزمة حقيقية وتحقيق 
الفوز األول منذ قرابة الشهر، ويتجدد مسعاهما للخروج من هذه الدوامة عندما يستقبل األول 

أشبيلية المتصدر اليوم السبت والثاني ليفانتي صاحب المركز الحادي عشر.

لم تكن بداية الليغا متوقعة لكثيرين في جميع 
أنحاء العالم، برش���لونة حام���ل اللقب الذي عّزز 
صفوف���ه جي���دا الصي���ف الماض���ي، يعج���ز ع���ن 
تحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات بعد بداية 
ناري���ة )4 انتصارات(، فتراجع إلى المركز الثاني 

بفارق نقطة عن أشبيلية.
أم���ا ري���ال مدري���د، بط���ل أوروب���ا في الس���نوات 
الث���الث األخي���رة، ف���ال ي���زال يدفع ثم���ن رحيل 
إل���ى  رونال���دو  كريس���تيانو  البرتغال���ي  هداف���ه 
يوفنت���وس اإليطال���ي مقاب���ل نح���و 100 مليون 
يورو ومدربه الفرنس���ي زي���ن الدين زيدان، فلم 
يف���ز في آخر ثالث مباريات وتراجع إلى المركز 

الرابع بفارق نقطتين عن المتصدر.
وس���تتركز األنظ���ار عل���ى موقع���ة برش���لونة مع 
أش���بيلية ف���ي ملع���ب “كامب ن���و”. فبع���د بداية 
س���يئة حقق فيها ف���وزا يتيما في أربع مباريات، 
أربع���ة  وخط���ف  األندلس���ي  الفري���ق  انتف���ض 

انتصارات متتالي���ة وضعته في الصدارة. وفي 
طريق���ه حق���ق ف���وًزا رائًع���ا عل���ى ري���ال مدري���د 
بثالثية نظيفة في ظل تألقه مهاجمه البرتغالي 
أندريه س���يلفا والفرنسي وس���انم بن يدر بإدارة 

المدرب بابلو ماتشين.
بيد أن الفوز األخير ألشبيلية على برشلونة في 

الدوري يعود الى العام 2015.
ويمتل���ك الفريق���ان أفض���ل هجوم ف���ي الدوري، 
خصوًص���ا  دفاعي���ا  يعان���ي  برش���لونة  أن  بي���د 
لناحي���ة إصابات الفرنس���ي صاموي���ل أومتيتي 
والبلجيكي توماس فرمايلن وسيرجي روبرتو. 
وحص���د الفري���ق الكاتالون���ي ث���الث نق���اط فقط 
في آخ���ر أربع مباري���ات )3 تعادالت وخس���ارة(، 

م���ا رفع منس���وب الضغ���ط على مدربه أرنس���تو 
فالفيردي الذي يح���ارب أيًضا على جبهة دوري 
أبطال أوروبا. ويقف نجم برشلونة األرجنتيني 
ليوني���ل ميس���ي ورفاق���ه أمام أس���بوع صاخب، 
فبعد أش���بيلية، يواجه انتر اإليطالي في دوري 
أبط���ال أوروب���ا قب���ل “كالس���يكو” ري���ال مدري���د 

المنتظر في 28 الجاري.

برشلونة يستقبل اشبيلية المتصدر في كامب نو

)وكاالت(:

)وكاالت(:

)وكاالت(:

مهمة سهلة

يخوض بوروسيا دورتموند المتصدر اختباًرا سهالً في المرحلة الثامنة من بطولة ألمانيا، عندما يحل ضيًفا على شتوتغارت األخير اليوم السبت 
على ملعب “مرسيدس بنز أرينا” في شتوتغارت في المرحلة الثامنة.

ويتطل���ع أصح���اب القمص���ان الصف���ر المخططة 
باألس���ود إلى تكرار تجربة موسم 2010-2011 
عندم���ا توج���وا بالدوري، مس���تفيدين من تقهقر 
بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الستة 
ا في المركز الس���ادس  األخي���رة، الذي يقبع حاليًّ
بف���ارق أرب���ع نق���اط عنه���م، علًم���ا أن باي���رن كان 
يحتل المركز ال� 12 في هذه المرحلة في موسم 
2011-2010. ويعي���ش دورتمون���د فترة مميزة 
ف���ي هذه األيام تحت قيادة مدربه السويس���ري 
لوس���يان فافر، إذ تعم���ل ماكينته التهديفية في 
ش���كل جي���د وه���ي األفض���ل بي���ن فرق ال���دوري 
برصي���د 23 هدف���ا، في مس���يرة تعتبر األحس���ن 
من���ذ أي���ام المدرب الس���ابق يورغن كل���وب الذي 
يتولى اإلشراف على ليفربول اإلنجليزي حاليا.

كذلك يش���هد الفري���ق تألق كوكبة م���ن الالعبين 
ف���ي صفوف���ه آخره���م اإلس���باني باكو ألكاس���ير 
المعار من برش���لونة، الذي رأت صحف إسبانية 
ع���دة بينها “ماركا” أن الفريق الكاتالوني يش���عر 
بالن���دم إلعارت���ه واإلبق���اء عل���ى األوروغواياني 

ا. لويس سواريز أساسيًّ
ويحل بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم 
ا  الس���تة األخيرة وصاحب المركز السادس حاليًّ
ضيًف���ا عل���ى فولفس���بورغ الثام���ن ف���ي ملع���ب 

“فوكلسفاغن أرينا”.

باكو ألكاسير

صدارة... وأزمة

يأم���ل كريس���تيانو رونالدو في ج���ذب األنظار إليه مع فريقه يوفنتوس عل���ى أرض الملعب في ظل اللغط 
الكبير حول اتهامه بقضية اغتصاب قديمة في الواليات المتحدة، عندما يستقبل جنوى اليوم السبت في 

المرحلة التاسعة من الدوري اإليطالي في كرة القدم.

أوديني���زي  مواجه���ة  وس���تكون 
بمثابة اإلع���داد الجدي لمواجهتي 
مانشس���تر يونايتد اإلنجليزي في 
دوري األبط���ال، حي���ث س���يواجه 
البرتغال���ي فريقه ومدربه الس���ابق 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويس���تعيد الم���درب ماس���يميليانو 
اليغ���ري خدمات جناحه البرازيلي 
دوغالس كوس���تا الذي ق���د يلعب 
ب���دالً من األرجنتين���ي باولو ديباال 
المش���ارك م���ع ب���الده ف���ي البطولة 
الرباعي���ة األخيرة في الس���عودية 

والتي توجت البرازيل بلقبها.
يحل���ق  يوفنت���وس  أن  صحي���ح 

بالص���دارة ويمل���ك أق���وى هج���وم 
وثاني أفضل دفاع بعد سمبدوريا، 
لك���ن يتعي���ن علي���ه االنتب���اه جيًدا 
البولن���دي  جن���وى  مهاج���م  م���ن 
كريس���توف بياتي���ك ال���ذي س���رق 
األنظار بصدارته ترتيب الهدافين 
إثر تس���جيله 9 أهداف، مقارنة مع 
4 لرونال���دو المتوج 5 مرات بلقب 

أفضل العب في العالم.
وق���ال بياتي���ك )23 عام���ا( الق���ادم 
م���ن كراكوفي���ا الصي���ف الماض���ي 
مقابل 4.6 ملي���ون دوالر أميركي، 
“كريس���تيانو رونالدو أفضل العب 
ف���ي العال���م اآلن، وبرأيي األفضل 

في التاريخ”.
وتاب���ع “أح���ب أن أمنح���ه قميصي 
والحص���ول على قميص���ه”. ويزور 
نابول���ي الثان���ي م���ع مدرب���ه كارلو 
أنش���يلوتي أودينيزي قبل الحلول 
على باريس سان جرمان الفرنسي 
في مباراة قوية األس���بوع المقبل 

في دوري األبطال.
وفي درب���ي منتظ���ر، يتواجه انتر 
الثال���ث مع مي���الن العاش���ر األحد، 
إذ يبح���ث األول ع���ن تحقيق فوز 
خامس عل���ى التوال���ي، فيما يريد 
الثاني ال���ذي يملك مباراة مؤجلة، 
تحقيق فوز ثالث تواليا بإش���راف 

مدربه جينارو غاتوزو.  
الس���ادس  روم���ا  ويس���تقبل 
ف���ي  وهم���ا  عش���ر  الراب���ع  س���بال 

حق���ق  فروم���ا  متناق���ض،  مس���ار 
بداي���ة  بع���د  توالي���ا  انتص���ارات   3
بطيئة لفريق المدرب أوزيبيو دي 

فرانشيس���كو، فيما مني سبال ب� 4 

خسارات بعد بداية مشجعة.

)وكاالت(:

دربي الغضب

قمة إعادة الذكريات
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مانشستر سيتي

تشيلسي

ليفربول

أرسنال

توتنهام

20

20

20

18

18

ترتيب الدوري االنجليزي 

1

2

3

4

5

السبت 20 اكتوبر

الدوري اإلنجليزي
الجولة 9

تشيلسي
بورنموث
كارديف
م سيتي
نيوكاسل

وست هام
ولفرهامبتون

هدرسفيلد

مانشستر يونايتد
ساوثامبتون

فولهام
بيرنلي
برايتون

توتنهام 
واتفورد
ليفربول

14:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
19:30

الدوري االسباني
الجولة 9

ريال مدريد

فياريال
فالنسيا

برشلونة

ليفانتي

اتلتيكو
ليغانيس

اشبيليه

14:00

19:30
17:15

21:45

الدوري االيطالي
الجولة 9

روما
يوفنتوس
اودينيزي

سبال
جنوا

نابولي

16:00
19:00
21:30

الدوري األلماني
الجولة 8

ليفركوزن
شتوتغارت
اوغسبورغ

فولفسبورغ
نورمبرغ
شالكه

هانوفر
درتموند
اليبزغ
بايرن

هوفنهايم
بريمن

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
19:30

الدوري الفرنسي
الجولة 10

باريس
ستراسبورغ

اميان
موناكو

18:00
21:00

اشبيليه

برشلونة

اتلتيكو

ريال مدريد

اسبانيول

االفيس

16

15

15

14

14

14

ترتيب الدوري اإلسباني 

1

2

3

4

5

6

دورتموند

اليبزغ

غالدباخ

بريمن

هرتا

بايرن

17

14

14

14

14

13

ترتيب الدوري األلماني

1

2

3

4

5

6
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كش���ف رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لمكافحة الس���رطان استش���اري الجراحة العامة وأمراض الثدي عبدالرحمن فخرو 
عن أن الس���رطان يصيب بين 40 و45 حالة من كل 100 ألف حالة، مش���يرا إلى أن س���رطان الثدي هو الس���رطان األكثر انتش���ارا 
ل���دى البحريني���ات عموما. جاء ذل���ك ضمن فعاليات “المنامة... المدينة الوردية”، حيث نظمت الجمعية فعالية للمش���ي أمس في 

عوالي وهي “الماراثون السنوي” الذي يأتي ضمن من الفعاليات التوعوية التي تستمر طوال أكتوبر.

وأش���ار فخرو إل���ى أن الجمعية نظمت 
العدي���د م���ن الفعالي���ات ف���ي أكتوب���ر، 
م���ع  تتزام���ن  الت���ي  الفعالي���ة  وتأت���ي 
التظاه���رة العالمية للتوعية بس���رطان 
الثدي؛ لتس���ليط الضوء على مكافحة 
للقي���ام  النس���اء  ولتحفي���ز  الم���رض، 

بفحوصات الكشف المبكر.
ل����  تصريح���ات  ف���ي  فخ���رو  وأوض���ح 
“الب���اد” أن الجمعي���ة نظم���ت أكثر من 
ش���هر  ط���وال  مختلف���ة  فعالي���ات   10
أكتوب���ر تضمنت محاض���رات وندوات 
وتوزي���ع كتيب���ات ومطوي���ات تثقيفية 
ع���ن الس���رطان؛ لرف���ع مس���توى الوعي 
ع���ن  والمقيمي���ن  المواطني���ن  بي���ن 
أهمية إج���راء الفحوص���ات المنتظمة، 
واتب���اع نم���ط حي���اة صح���ي، وعادات 
غذائي���ة صحي���ة وممارس���ة الرياض���ة 
الت���ي تح���دث فرق���ا ف���ي حي���اة الف���رد 

والمجتمع.
وذك���ر فخرو أن الجمعية زودت وزارة 
الصح���ة بأجهزة متطورة للكش���ف عن 
الس���رطان وصل���ت كلفتها إل���ى مليون 
دين���ار، مؤك���دا أن كل التبرع���ات التي 
تصل الجمعي���ة، أو التي تحصل عليها 
م���ن المتبرعي���ن والمتطوعي���ن خ���ال 
فعالياتها، تصب ف���ي عاج ومكافحة 
ش���رائح  مختل���ف  ل���دى  الس���رطان 

المجتمع.
من جانبها، ش���اركت مؤس���س مشروع 
الحملة المجتمعية التطوعية “السمنة 
ال تلي���ق بي” االستش���ارية كوث���ر العيد 
وفريقها التطوعي ف���ي الفعالية لدعم 
مرض���ى الس���رطان ولتفعيل الش���راكة 

المجتمعية.
المبك���ر  الفح���ص  أن  العي���د  وأك���دت 
يعن���ي الع���اج المبكر ف���ي أول مراحل 
الم���رض، ويعني الش���فاء بنس���بة تصل 
إل���ى أكثر 90 % من الحاالت، مش���يرة 
إلى أن فعالية المش���ي اليوم هي لنشر 
الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني 
وللوقاي���ة من اإلصاب���ة باألمراض غير 
الس���ارية ومنها األمراض الس���رطانية، 
أن  العلمي���ة  الدراس���ات  أثبت���ت  إذ 
م���ن  تق���ي  البدن���ي  النش���اط  ممارس���ة 

اإلصابة بسرطان الثدي.

ونصح���ت العيد الفتيات والنس���اء من 
عمر 20 سنة بعمل الفحص الذاتي في 
البيت بعد كل دورة ش���هرية، وللنساء 
ال���دورة  عنه���ن  انقطع���ت  اللوات���ي 
يخت���ارون ي���وم في الش���هر ويفحصوا 

الثدي مرة كل ش���هر، ثم كل 3 سنوات 
من خال الفحص السريري مع الطبيبة 
أن لم يكن هناك تاريخ بالعائلة بمرض 
 40 ف���وق  وللنس���اء  الث���دي،  س���رطان 
س���نة فحص “الماموغرام” كل سنتين، 

موضح���ة أن على النس���اء ممن لديهن 
تاري���خ عائل���ي بالمرض ينبغ���ي عليهن 
ف���وق الصوتي���ة  بالموج���ات  الفح���ص 
إذا كان العم���ر أقل من 40 س���نة ويعاد 
كل 6 ش���هور أو سنة وحسب تعليمات 

الطبيب.

وزي���ر  “المش���ي”  حمل���ة  ف���ي  وش���ارك 
ش���ؤون الكهرباء والماء عبدالحس���ين 
ميرزا، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة 
إبراهي���م  “بابك���و”  الوطني���ة  البحري���ن 
البحري���ن  جمعي���ة  ورئي���س  طال���ب، 

لمكافحة السرطان عبدالرحمن فخرو، 
وأعض���اء الجمعي���ة وأكث���ر م���ن 2000 

مشارك ومتطوع.

مكافحة سرطان الثدي... بالمشي
ال��ج��م��ع��ي��ة ت��ت��ب��رع  ل���� “ال��س��ل��م��ان��ي��ة” ب��أج��ه��زة م��ت��ط��ورة ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ون دي��ن��ار

بدور المالكي من عوالي

العيد: الفحص المبكر يعني الشفاء بنسبة تصل إلى 90 %فخرو ل� “البالد”: سرطان الثدي األكثر انتشارا لدى البحرينيات
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إعداد: هبة محسن

عقد مجلس تكافؤ الفرص بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الشركة عبدالرحمن جواهري، وحضور أعضاء اإلدارة التنفيذّية، 
وأعضاء المجلس. وفي تصريح له بهذه المناس���ّبة، قال جواهري إن المجلس ناقش الخطوات التي اتخذتها الش���ركة حتى اآلن لترجمة توجيهات مجلس اإلدارة 
في المحافّظة على نهج الش���ركة الحريص على منح الفرصة للمرأة العاملة بالش���ركة كل الفرص التي تس���تحقها سواء في التوظيف أو التدريب أو الترّقي دون اّي 

تمييز وبكل عدالة وشفافّية.

وأض���اف ب���أن االجتم���اع ش���هد كذلك 
الت���ي  الق���رارات  م���ن  حزم���ة  اتخ���اذ 
تص���ب جميعها لصال���ح تمكين المرأة، 
ف���ي  الف���رص  م���ن  المزي���د  ومنحه���ا 
الخارجي���ة،  والمش���اركات  التدري���ب 
مش���يرا إلى أن مجلس تكافؤ الفرص 
بالش���ركة يعم���ل وف���ق ج���دول زمن���ي 
الق���رارات  جمي���ع  لتنفي���ذ  موض���وع 
وال���رؤى وتحويله���ا إل���ى أرض الواقع 
ك���ي تش���ّكل أرضّي���ة صلب���ة لمزيد من 
الف���رص القادم���ة الت���ي ستس���ير وفق 
إستراتيجيات مدروسة، والتي تصّب 
جميعها لصالح تمكي���ن المرأة العاملة 

بالشركة.
وأع���اد رئي���س الش���ركة إل���ى األذه���ان 
حقيق���ة أن ش���ركة الخلي���ج لصناع���ة 
البتروكيماوي���ات ه���ي م���ن الكيان���ات 
المش���هود لها بدعم الم���رأة البحرينية، 
الممي���زات  م���ن  العدي���د  ومنحه���ا 
وتمكينه���ا على جميع األصعّدة، وذلك 

الوطني���ة  الخط���ة  م���ع  يتواف���ق  بم���ا 
والت���ي  البحريني���ة  الم���رأة  لنه���وض 
تقودها صاحّبة الرؤّية الثاقّبة، قرينة 
العاهل رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 

بنت إبراهيم آل خليفة.
وش���ّدد خ���ال تعليق���ه عل���ى ح���رص 
الش���ركة على دعم الم���رأة العاملة في 
الش���ركة، ورعايتها واتخاذ الخطوات 
المؤثّرة التي من ش���أنها اإلس���هام في 
والتكاف���ؤ،  التمكي���ن  مب���دأ  تكري���س 
العامل���ة  الم���رأة  دع���م  أن  وأوض���ح 

ه���و  ورعايته���ا  الش���ركة  أروق���ة  ف���ي 
نه���ج ارتضت���ه الش���ركة من���ذ بداي���ات 
تأسيس���ها، ممتدحا ال���دور المهم الذي 
تلعب���ه الم���رأة ف���ي المس���يرة الناجحة 
والنم���و المتزاي���د للش���ركة، قائ���ا “إن 
العنصر النس���ائي العامل بالشركة كان 
له ال���دور الفاعل في ضمان اس���تقرار 
الشركة ونجاح عملياتها”، مضيفا بأن 
إدارة الش���ركة كان���ت وال ت���زال تعمل 
عل���ى دع���م الم���رأة ف���ي الش���ركة م���ن 
خال إشراكها على نحو متكافئ في 

جميع برامج الشركة وأنشطتها.

جواهري: ترجمة توجيهات قرينة العاهل لتمكين المرأة

“جيبك” حريصة على دعم العامالت
أعلنت شركة ARISTO للتطوير، الرائدة في التطوير العقاري وأكبر مالك 
أراض���ي خاص���ة ف���ي قبرص، عن مش���اركتها ف���ي معرض البحري���ن الدولي 
للعق���ارات 2018 الذي تس���تضيفه المملكة من 1 إل���ى 3 نوفمبر تحت رعاية 

نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة.

ثاث���ة  م���دى  عل���ى   ARISTO ش���يدت 
عقود العديد من المش���اريع في جزيرة 
قب���رص، حي���ث تع���رف الش���ركة عالميًا 
البن���اء  وتقني���ات  المتمي���زة  بمواقعه���ا 

العالية الجودة. 
ووص���ف مدي���ر المبيع���ات والتس���ويق 
أنطوني���و  أندرونيك���وس  بالمجموع���ة 
“نش���عر  بالق���ول:  الش���ركة  مش���اركة 
بالحماس���ة للمش���اركة في أكبر معرض 
للعق���ارات ف���ي البحري���ن. فبع���د تنفيذ 
قب���رص  ف���ي  تحتي���ة  بني���ة  مش���اريع 
واليون���ان عل���ى م���دى أكث���ر م���ن ثاثة 
عق���ود، نؤكد ب���أن خدماتن���ا مبنية على 

الجودة والخدمات العالية وااللتزام”.
ب���دوره، عب���ر رئيس اللجن���ة التنظيمية 
للعق���ارات  الدول���ي  البحري���ن  لمع���رض 
2018، محمد خليل السيد عن مشاركة 
ARISTO بالق���ول: “نفخ���ر باس���تضافة 
 ARISTO ش���ركات عالمية مثل ش���ركة
في المع���رض المتاكهم خبرات مثيرة 
لإلعج���اب وستس���اهم مش���اركتهم في 

تنوي���ع س���وق العق���ارات ف���ي البحرين 
الذي يتميز بالنمو واالزدهار”. 

الدول���ي  البحري���ن  مع���رض  س���ينظم 
للعق���ارات 2018 ف���ي مرك���ز البحري���ن 
الدولي للمع���ارض والمؤتمرات، والذي 
يعتب���ر في مقدم���ة المع���ارض العقارية 
ف���ي المملك���ة، وه���و حدث غي���ر ربحي 
ُينظ���م ب���كل احترافي���ة كمع���رض رائ���د 
لهذه الصناعة، وُيوفر منصة الكتس���اب 
المعرف���ة ع���ن أداء القط���اع واتجاهاته 
المس���تقبلية، إضاف���ة إلى تعزي���ز البنى 
التحتية العقارية الرئيسة في المنطقة.

“ARISTO” تشارك بمعرض العقارات

حصل���ت مجموع���ة م���ن كوادر غرناط���ة العقارية على ش���هادة التطوير العق���اري “Developing Real Estate  معهد بريس���ون في 
بريطاني���ا Pearson, U.K. ويأت���ي ذل���ك ضمن سياس���ة المجموعة في تطوير الكادر البش���ري، إذ نال كل من رضا مجيد، ومحس���ن 
الزيم���ور، وجعف���ر النكال، ومهدي حبيل، وعلي ضيف وأحمد حبيب هذه الش���هادة بعد اجتيازه���م المواد المقررة في دورة مكثفة 

ضمن المعايير البريطانية بالتعاون مع معهد ترين مي للتدريب.

 م���ن جانب���ه، صرح نائ���ب المدي���ر العام 
الش���هادة  ه���ذه  ب���أن  يوس���ف  حس���ين 
تهدف لرف���ع مس���تويات األداء لتواكب 
تقدي���م  عب���ر  العم���ل  س���وق  متطلب���ات 
خدم���ات متط���ورة تتناس���ب م���ع مكانة 

المحلي���ة  الس���وق  ف���ي  المجموع���ة 
واإلقليمية.

 وأضاف أن إدارة المجموعة قد وضعت 
ي المهارات المهنية  برنامجا تدريبي���ا ينمِّ
واألكاديمية، ويشمل هذا البرنامج جميع 

التخصص���ات  ف���ي مختل���ف  الموظفي���ن 
واإلدارات ب���دءا بإدارة التس���ويق وإدارة 
التثمين ودراسات الجدوى وقسم إدارة 
األماك، متمنيا لمن اجتاز هذه الش���هادة 

مزيدا من التقدم والنجاح.

الشركة تؤكد دعمها لمبادرة سمو ولي العهد

6 موظفين يحوزون شهادة التطوير العقاري

“كريدي مكس” ضمن “فريق البحرين”

“غرناطـة” تطـور كـوادرهـا
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بالتزام���ن م���ع ع���ودة الدراس���ة، قام���ت 
آرنس���ت ويون���غ  EY– مكت���ب البحرين 
مؤخ���را بتنظيم فعالي���ة خيرية بعنوان 
“Build a Bag” لجم���ع الحقائ���ب، وت���م 
التب���رع به���ذه الحقائب لصال���ح جمعية 

أمنية طفل، ممثل���ة في رئيس مجلس 
إدارة الجمعي���ة من���ال العوض���ي، وت���م 
الم���وارد  مس���ئولة  خ���ال  م���ن  ذل���ك 
–البحري���ن  ويون���غ  بآرنس���ت  البش���رية 

سارة إبراهيم.

”Build a Bag“ آرنست ويونغ “تنظم“

“السيارات األوروبية” تطلق “الصيانة 
فح��ص وصيان��ة مركب��ات جاك��وار الن��د روف��ر ف��ي 90 دقيق��ة فق��ط

أعلن���ت ش���ركة الس���يارات األوروبية جاكوار الن���د روڤر عن إط���اق أحدث إضافة 
لخدمات ما بعد البيع، متمثلًة ببرنامج خدمة الصيانة الس���ريعة الذي يتيح لماك 

سيارات جاكوار والند روڤر الحصول على خدمة صيانة في 90 دقيقة أو أقل.

ت���م تصمي���م خدمة الصيانة الس���ريعة من 
جان���ب ش���ركة جاك���وار الن���د روڤر ليمتد، 
وه���و يه���دف لتوفي���ر راح���ة أكب���ر لمالكي 
أثن���اء  روڤر  والن���د  جاك���وار  س���يارات 
تواجدهم بالمعرض خ���ال فترة الصيانة 
الس���يارات  ش���ركة  تخص���ص  الدوري���ة. 
األوروبي���ة جاك���وار الن���د روڤر 3 فنيي���ن 
مختصي���ن للعم���ل بش���كل جماع���ي عل���ى 
صيان���ة كل س���يارة على ح���دة، بما يضمن 
انتهاء العمل خال 90 دقيقة. كما يساعد 
ه���ذا البرنام���ج على ضمان توفي���ر العناية 
الازم���ة لجمي���ع جوانب المركب���ة، وإتمام 

العملي���ة بالكام���ل ف���ي الوق���ت المناس���ب، 
فض���ا عن من���ح العم���اء خدمتي غس���ل 

وفحص المركبة مجانا.
الع���ام  المدي���ر  ص���رح  المناس���بة،  وبه���ذه 
لش���ركة السيارات األوروربية جاكوار الند 
روڤر س���تيفن الي قائا: “تش���غل خدمات 
م���ا بعد البيع أهمية كبيرة ودورا أساس���يا 
ف���ي توطي���د العاقات م���ع زبائنن���ا، حيث 
تولي شركة الس���يارات األوروبية جاكوار 
الند روڤر اهتمام���ا خاصا بطرح العروض 
والخدمات المبتكرة التي تلبي تطلعاتهم 
ف���ي ه���ذا المجال. ول���ذا، يس���عدنا جدا أن 

نعلن ع���ن إطاق برنامج خدم���ة الصيانة 
السريعة، المخصص لمنح العماء ارتياح 
أوس���ع وس���رعة عن���د صيان���ة س���ياراتهم، 
مم���ا يجن���ب الحاج���ة إلبقائه���ا طويا في 
مرك���ز الصيان���ة بالمع���رض. ويحرص هذا 

البرنام���ج عل���ى توفي���ر عناي���ة تام���ة لكل 
مركبة بإش���راف فريق عمل احترافي من 
فنيي جاكوار الند روڤر، حيث يباش���رون 
بتأدية قائمة من عمليات الفحص الدقيقة 

وإصاح ما يلزم في وقت قصير”.

21

في هذا الصدد، أشاد عبدالرحمن جواهري بتوجيهات أعضاء مجلس اإلدارة الذين حرصوا كل الحرص  «
على توفير كاّفة التسهيالت الممكّنة للمّضي قدمًا في رفع لجنة تكافؤ الفرص بالشركة إلى مستوى 

المجلس، مضيفا بأن األعضاء قد أشادو بالمتابعة واالهتمام الذي يبديه المجلس األعلى للمرأة بهذه 
الخطوة.

إشادة بالمتابعة واالهتمام

عبر صورة جماعية ضمت عددا كبيرا من أعضاء واإلدارية، أكدت كريدي 
مكس دعمها وتفاعلها مع مبادرة فريق البحرين التي تبناها ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.



بعد غيابي فترة من الزمن عن الساحة الغنائية، سأعود إلى جمهوري وبقوة. هذا 
ما صّرح به المغني حس���ين األحمد، كاش���فا عن نيته بالعودة مجددا إلى الس���احة 

الغنائية وبقوة.

»الس���وق  ق���ال:  ذل���ك،  تفاصي���ل  وف���ي 
الغنائي���ة ه���ذه األي���ام أصبح���ت فارغ���ة، 
وغالبية األغاني التي تطرح فيها تافهة، 
وهذا األم���ر الحقيقي الذي أجبرني على 
الع���ودة مج���ددا إل���ى الس���احة الغنائي���ة، 
خصوصا من بعد التأكس���د الذي أصابني 
ف���ي الفترة الماضية من تعامل ش���ركات 
اإلنت���اج والفناني���ن أنفس���هم م���ع بعضهم 

البعض«.
وأضاف األحمد: »كأول خطوة كانت لي 

ب���دأت فعليا بالتواصل م���ع جمهوري من 
خ���ال حس���ابي الرس���مي في إنس���تغرام 
عن طريق تحميل مجموعة من المقاطع 
الغنائي���ة؛ به���دف معرف���ة ماهي���ة أجواء 
س���ماعها  ف���ي  يرغب���ون  الت���ي  األغان���ي 
مج���ددا؛ ألن���ه بناء على ذوقهم سأباش���ر 
العم���ل بجه���د كبير في تس���جيل الجديد 
الش���عراء  م���ن  مجموع���ة  م���ع  متعاون���ا 
المتميزي���ن منه���م فه���د الس���كران، أحمد 
الصانع، فهد الرويضان ونصار الظفيري.

حسين األحمد: أنا عائد

البحري���ن  مهرج���ان  فعالي���ات  ضم���ن 
الدولي للموسيقى ال� 27 الذي انطلقت 
الماض���ي،  الخمي���س  ي���وم  فعاليات���ه 
تقام عند الس���اعة الثامنة من مس���اء 
اليوم الس���بت حفلة لفرقة إس���ماعيل 
الجمه���ور  سيس���تمع  حي���ث  دواس، 
بمختلف ألوان الفنون الش���عبية التي 
تقدمه���ا الفرق���ة مثل ف���ن الليوة وفن 
أن  والمع���روف  وغيره���ا.  الطنب���ورة، 
تأسس���ت  دواس  إس���ماعيل  فرق���ة 
الع���ام 1945، بمجموعة م���ن الفنانين 
الش���عبين، وتخصص���ت الفرق���ة ف���ي 
أداء ف���ن الليوة والطنبورة، ش���اركت 
الفرق���ة ف���ي العديد م���ن المهرجانات 
المحلي���ة والدولي���ة وح���ازت المرك���ز 
األول ف���ي مهرج���ان اس���ياد الدوح���ة 

عام 2006.

تستمر فعاليات مهرجان  «
البحرين الدولي للموسيقى لغاية 

27 أكتوبر الجاري.

حفلة لفرقة دواس 
بمهرجان البحرين 

للموسيقى

ليس بغريب ومس���تبعد حصول الناقد المسرحي القدير يوسف 
الحم���دان الجائ���زة األول���ى في فئة الن���ص المس���رحي بمهرجان 
جائ���زة س���مو الش���يخ خالد بن حم���د للمس���رح الش���بابي لألندية 
الوطنية والمراكز الش���بابية ولذوي اإلعاق���ة الذي انتهى مؤخًرا 
ع���ن ن���ص “ضال���وه” وأيضا حص���ول المس���رحية الت���ي أخرجها 
إس���ماعيل م���راد عل���ى الجائزة الثالث���ة كأفضل ع���رض متكامل، 
العم���ل  وتث���ري  قيم���ة  ذات  نصوًص���ا  يق���ّدم  دائًم���ا  فالحم���دان 
المس���رحي بص���ورة عدي���دة، ف���أي مخ���رج يبح���ث ع���ن التمويل 
ف���ي اإلبداع فعليه اللج���وء إلى نصوص يوس���ف الحمدان التي 
بإمكانه���ا توس���ع آفاقه وآفاق خطته في اإلخ���راج وتقدم له كل 

الخبرات. 
نص “ضالوه” س���بق وأن شاهدته في التس���عينات وكان بمثابة 
محطة قطار جديدة في مسيرة المسرح البحريني، جسًرا يربط 
اإلنس���انية بالمس���رح، هال���ة متراصة م���ن العبقرية ف���ي التأليف. 
فالن���ص يتحدث عن أس���طورة ش���عبية وعادات كان���ت تقام في 
القدي���م، األس���طورة تتح���دث عن م���أكل الحوتة لقم���ر، وهو في 
حالة الخس���وف، غير أن المخرج يتحدث في العرض عن مأكل 

ومقتل الحب أمام الناس، وهم ال يحركون ساكًنا. 

شارك في المسرحية التي قدمها مراد مجموعة من الفنانين  «
منهم لمياء الشويخ، نجم مساعد، عبير مفتاح، صالح الخير، 

أحمد مطر، إبراهيم عبدالعزيز، يوسف المال وحمد عبدالله، 
حمد إسماعيل، آمنة عادل.

الحمدان يتسلم الجائزة

الن��ص الفائ��ز بجائ��زة مهرج��ان خال��د بن حمد للمس��رح 
“ضاللوة” جسر يربط اإلنسانية

ش���هد مس���رح البحرين الوطني مس���اء الخميس الموافق 18 أكتوبر 2018م انطالق مهرجان البحرين الدولي للموس���يقى في 
نس���خته الس���ابعة والعش���رين الذي تنظم���ه هيئة البحرين للثقافة واآلث���ار حتى 27 أكتوبر الجاري، حيث أحي���ا الفنان العراقي 

حسين األعظمي في المسرح أمسية غنائية قّدم فيها أجمل إبداعات المقام العراقي األصيل. 

وبه���ذه المناس���بة، صرحت رئيس���ة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثارالشيخة مي بنت 
محم���د آل خليف���ة: “نطلق الي���وم موعًدا 
ا مستداًما ونتكّلم بلغة الموسيقى  س���نويًّ
التي تبني جسور التواصل الحضاري ما 
بين مملك���ة البحرين والعالم”، وأضافت: 
تق���ّدم  الثقافي���ة  ومواس���منا  “فعالياتن���ا 
���ا من االش���تغال الثقافي،  مس���تًوى عالميًّ
ولذلك تعكس هذه المنجزات اإلنس���انية 
الصورة الجميلة ألوطاننا وروح االنفتاح 
والتعاي���ش الت���ي تتحّلى بها”. وأش���ارت 
معاليها إلى أن مهرجان البحرين الدولي 
ح���رص  والعش���رين  الس���ابع  للموس���يقى 
ه���ذا الع���ام أيًض���ا عل���ى حض���ور اإلبداع 
فعالي���ات  عب���ر  البحرين���ي  الموس���يقي 

متنوع���ة تلق���ي الضوء على الممارس���ات 
الّس���ماعية للبحرين بش���كل عام ولمدينة 
أن  مؤك���دة  خ���اص،  بش���كل  المح���ّرق 
ذل���ك يأتي ضم���ن احتفاء هيئ���ة الثقافة 
بالمح���ّرق كعاصم���ة للثقاف���ة اإلس���امية 
لع���ام 2018م. وتوّجهت معاليها بالش���كر 
إل���ى كل الذي���ن وقفوا إل���ى جانب العمل 
الثقافي وقّدموا جهودهم لدعم مهرجان 
البحرين الدولي للموس���يقى في نسخته 
الس���ابعة والعش���رين، كما وشكرت فريق 
العم���ل القائ���م عل���ى المهرج���ان وك���وادر 
الهيئ���ة لس���هرهم عل���ى إنجاح الموس���م، 
مش���ّددة أن المنج���ز الحض���اري يتحق���ق 

بتكاتف جهود جميع األفراد والجهات.
وخ���ال الحف���ل عك���س الفن���ان حس���ين 

األعظم���ي خبرت���ه الفني���ة الت���ي صنعه���ا 
خ���ال مش���وار يمت���د ل���� 45 عاًم���ا، حيث 
الدس���ت  ومق���ام  البنج���كاه  مق���ام  غّن���ى 
النهودن���د  ومق���ام  الحوي���زاوي  ومق���ام 
أغني���ات مختلف���ة  م���ع  الجم���ال  ومق���ام 
ومتنوعة، فيما قدمت الفرقة المصاحبة 
آالت  عل���ى  عراقي���ة  أصيل���ة  معزوف���ات 
كالج���وزة والس���نطور والع���ود والكم���ان 
والناي والقانون والرق والمزهر وغيرها. 
يذك���ر أن الفن���ان حس���ين األعظم���ي ق���د 
ولد ف���ي بغداد بمنطق���ة األعظمية، التي 
ا لتراث المق���ام العراقي.  تعد مرك���ًزا مهمًّ
وس���اهم ف���ي تعزيز مكان���ة الفن���ان أيًضا 
ف���ي  ب���اع طوي���ل  ذات  لعائل���ة  انتم���اؤه 
ه���ذا الت���راث العريق. غّنى الفنان حس���ن 

األعظم���ي بصوت���ه في أكثر من س���بعين 
بل���ًدا ون���ال أوس���مه وجوائ���ز وش���هادات 
المهرجان���ات  م���ن  عدي���دة  تقديري���ة 
تجربت���ه  ط���وال  الفني���ة  والمؤتم���رات 

المليئة باإلنجازات والعطاء.
ه���ذا، ويض���م ج���دول مهرج���ان البحرين 
الدولي للموس���يقى ه���ذا الع���ام فعاليات 
أخ���رى عام���ة ومفتوح���ة للجمه���ور م���ن 

مع���ارض فني���ة، محاض���رات وأمس���يات 
فنية تس���تضيفها مواق���ع ثقافية عديدة 
ف���ي المملك���ة كالصالة الثقافي���ة، متحف 
البحري���ن الوطني، مركز الفنون، ش���جرة 

الحياة، دار الّرفاع ودار المحّرق.
وتش���كر هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
تريبي���ون  ديل���ي  صحيف���ة  م���ن  كا 
)The Daily Tribune(، مجل���ة مرحًب���ا 

 )fact( فاك���ت  مجل���ة  البحري���ن،  ف���ي 
لدعمه���م   )OHLALA( أوالاله  ومجل���ة 
اإلعامي لفعاليات وأنش���طة مهرجان 
الموس���يقى. وللمزي���د م���ن المعلومات 
ح���ول المهرج���ان وغي���ره من أنش���طة 
هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلثار يمكن 
ش���بكة  عل���ى  الهيئ���ة  موق���ع  زي���ارة 

.www.culture.gov.bh اإلنترنت

“الثقافة” تطلق النسخة الـ 27 من “البحرين للموسيقى”
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أسامة الماجد

تستعّد الفنانة البريطانية آيمي واينهاوس لجولة فنية عالمية في  «
2019، على الرغم من وفاتها بالعام 2011. وهذا ما كشفته صحيفة 

“ذي غارديان” البريطانية، موضحة أن الفنانة ستعود أمام أحبائها عن 
طريق تقنية “هولوغرام” إلى جانب مؤدين وفرق حّية في حفالت فنية 

تتراوح بين 75 و110 دقائق.

ساعة “أبل” تتحكم في اضطراب الشراهة
أعل���ن مجموعة من الباحثين األميركيين أن س���اعة أب���ل الذكية تتحكم في اضطرابات 

الشهية، وفك شفرة اضطرابات الشراهة عند تناول الطعام.

ووفًق����ا “لمرك����ز التميز ف����ى تن����اول الطعام” 
التابع لجامع����ة “نورث كارولينا” األميركية، 
ف����إذا كنت تبلغ من العم����ر 18 عاًما وتمتلك 
هاتف أبل 5 الذكى أو اإلصدارات األحدث، 
ولدي����ك تجرب����ة حالي����ة أو طيل����ة حيات����ك 
م����ع اضطراب اإلف����راط في تن����اول الطعام 
تن����اول  ف����ى  العصب����ي  الش����ره  أو   ،)BED(
الطعام )BN(، يمكنك المشاركة فى مبادرة 
المركز التي أطلقها تحت عنوان “اضطراب 
 BEGIN Eating ”مبادرة الش����راهة الطع����ام

 .)Genetics Initiative )BEGIN
وأوضح���ت الجامع���ة، عل���ى موقعه���ا عل���ى 
ش���بكة اإلنترن���ت، أن اله���دف م���ن المب���ادرة 
ه���و فهم العوامل الوراثي���ة التي قد تترافق 
م���ع اضط���راب اإلفراط ف���ي تن���اول الطعام 
والش���ره العصبي من أج���ل تطوير عاجات 
أفضل لمايين األشخاص الذين يعانون من 

هذه األمراض”.
بق���راءات  االس���تعانة  الباحث���ون  ويعت���زم 
وتس���جيات الهات���ف الذك���ي لش���ركة أب���ل 
للمش���اركين  المزاجي���ة  الحال���ة  لتس���جيل 

وأنماط طعامه���م وأهدافهم لمدة 30 يوًما، 
كما س���يطلب م���ن المش���اركين تقديم عينة 
من لعابهم والتركيبة البكتيرية في الجسم.

وأوضح���ت الجامع���ة أن���ه بمجرد تس���جيل 
المري���ض ف���ي “مب���ادرة اضطراب الش���راهة 
ف���ي الطع���ام”، باس���تخدام هاتف���ه الخ���اص 
المس���ئولون  وس���يقوم  الذك���ى،  ال�آيف���ون 
عن المب���ادرة بإرس���ال صندوق عب���ر البريد 
الس���ريع، يض���م كل م���ا يحتاج���ه المري���ض 
للمش���اركة في الدراس���ة”.. وتأم���ل الجامعة 
في تسجيل نحو ألف مشارك في المبادرة.

أشارت جامعة “نورث كارولينا”، في  «
سياق تقاريرها حول المبادرة، إلى أن 

كل مشارك سيحصل على ساعة أبل 
الذكية مجانا، ليتمكن الباحثون من 

مراقبة معدل ضربات القلب باستخدام 
مستشعر مدمج في الساعة، وذلك 
على مدار شهر كامل، لمعرفة ما إذا 

كانت هناك طفرات جينية تحدث 
قبل حدوث نوبة الشراهة في تناول 

الطعام.

أوضح الباحثون أن اإلصدار الرابع الجديد من ساعة أبل الذكية، المزمع  «
إصداره قريًبا في الواليات المتحدة، سيمكن من أخذ قراءات لرسم القلب 

 ،)ECG( مباشرة من المعصم باستخدام تطبيق رسم القلب الجديد )ECG(
الذي يستفيد من وجود أقطاب كهربائية مدمجة في الجزء الرقمي إلى جانب 
مستشعر كهربائي لمعدل ضربات القلب في البلورة الخلفية للساعة الذكية.

اإلصدار الرابع الجديد
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السفير األميركي يعد البيتزا
ف���ي ظ���ل دع���م الس���فير األميرك���ي ل���دى مملك���ة البحرين 
جاس���تين س���يبريل وتش���جيع تطبي���ق اتفاقي���ة التج���ارة 
الح���رة بي���ن أمي���ركا والبحرين، وضم���ن فعاليات أس���بوع 
“اكتش���ف أمي���ركا”، ق���ام الس���فير س���يبريل بزي���ارة لمجمع 
“األفني���وز”، حيث رافقه مدير ش���ركة األفني���وز - البحرين 
جيم���س ووه، بع���د الترحي���ب به ف���ي جولة عل���ى عدد من 

المطاعم األميركية في المركز التجاري.

الس���فير س���يبيريل قام بجولة إلى 3 من المطاعم األميركية 
الش���هيرة، حي���ث التقى العاملين فيها وتح���دث معهم، وأعد 
البيت���زا م���ع بعضهم، مؤكدا خ���ال حديثه نج���اح المنتجات 
والمطاع���م األميركية في البحري���ن. والمطاعم الثاثة التي 
زارها الس���فير س���يبيريل، هي بليز بيت���زا وآي هوب وريزنج 
كين���ز، إذ مثل���ت فرصة جميل���ة للعاملين فيه���ا بالحديث مع 

السفير والتقاط الصور الجماعية للذكرى بهذه المناسبة. 

أكد السفير سيبيريل في تصريحات صحافية أن حجم  «

تبادل السلع بين البحرين والواليات المتحدة، قد أرتفع 

بنسبة 55 % خالل 6 أشهر األولى ممن العام 2018، إذ 

وصل لـ 1.67 مليار دوالر مقارنة بالعام 2017.

أثارت ص���ورة لملك���ة الجم���ال اللبنانية 
س���لوى عك���ر، تظه���ر فيه���ا إل���ى جان���ب 
نظيرتها اإلس���رائيلية دان���ا زريق، غضبا 
الجه���ة  ال���ذي دف���ع  األم���ر  لبن���ان،  ف���ي 
عل���ى رحل���ة عك���ر  المش���رفة  اللبناني���ة 
لمحاسبتها. وبحس���ب صحيفة “النهار” 
“السوس���ن”  مؤسس���ة  ف���إن  اللبناني���ة، 
المش���رفة عل���ى رحلة عكر، قد س���حبت 
اللق���ب منه���ا. وف���ي تصري���ح لصاحب���ة 
الرئي���س  “أوصان���ي  قال���ت  المؤسس���ة 
الراحل رشيد كرامي لدى تمثيلي لبنان 
ف���ي مس���ابقة ملك���ة جم���ال العال���م في 
الثمانين���ات، بأالّ أصّور م���ع ملكة جمال 
إس���رائيل، ومنذ ذلك الحي���ن وأنا أحّذر 
الملكات الاتي يش���اركن في مسابقات 
ب���أالّ  ع���ن طري���ق مؤسس���تي،  عالمي���ة 
يتواج���دن م���ع اإلس���رائيليات”. وكانت 
عكر قد التقطت صورة مع ملكة جمال 
إس���رائيل خال وجودهما في مسابقة 

“ملكة جمال األرض” في الفلبين.

قالت الش����رطة الماليزي����ة أمس الجمعة 
منتج����ع  ف����ي  احتج����زت  بريطاني����ة  إن 
النغ����كاوى بزع����م طعنه����ا زوجه����ا حت����ى 
الم����وت؛ إثر ج����دال بينهما كش����فت عنه 

التحقيقات.
وأوضح رئيس شرطة النغكاوى محمد 
إقبال إبراهيم أن المحققين عثروا على 
سكين مطبخ طولها 12 بوصة، ملطخة 
بالدماء ف����ي منزل الزوجين، حيث عثر 
على جون ولي����ام جونز )62 عاما( ميتا. 
وأض����اف إقب����ال ل����� “أسوش����يتد ب����رس”: 
“الزوجة اعترفت أنها طعنت زوجها في 
صدره خال جدال ساخن، لكن األمر ال 
يزال قيد التحقيق”، ونقلت الزوجة إلى 
محكمة التي س����محت باحتجازها حتى 

الثاثاء المقبل.

أوضح إقبال أن جون ويليام  «
جونز انتقل مع زوجته للجزيرة 

االستوائية قبل 11 عاما، في إطار 
برنامج “ماليزيا منزلي الثاني”.

)ميغ���ا  يانصي���ب  جائ���زة  قيم���ة  قف���زت 
مليون���ز( األميركي���ة إل���ى قراب���ة الملي���ار 
الي���وم  المنتظ���ر  الس���حب  قبي���ل  دوالر 
الس���بت لتس���جل أعل���ى قيم���ة له���ا على 
اإلطاق بالنس���بة للجائ���زة، وثاني أعلى 
تاري���خ  ف���ي  يانصي���ب  لجائ���زة  قيم���ة 
الوالي���ات المتحدة بعد جائ���زة باوربول 
الت���ي بلغت 1.586 ملي���ار دوالر وُدفعت 

في 2016.
وقف���زت قيم���ة الجائزة م���ن 667 مليون 
دوالر ي���وم الثاثاء عندما لم يظفر أحد 
باألرقام الس���تة المحظوظة. وس���يجرى 
الي���وم  فج���ر  الجائ���زة  عل���ى  الس���حب 
السبت. وتجري باوربول سحبا منفصا 
على جائزة يانصيب قيمتها 430 مليون 

دوالر.

تبلغ القيمة الفورية لجائزة ميغا  «
مليونز 548 مليون دوالر، لكنها 
يمكن أن ترتفع إلى 960 مليون 

دوالر على أن تدفع على 29 عاما.

تجريـد ملكـة 
جمـال لبنـان 

مـن لقبهـا

جـدال بيـن 
زوجيـن ينتـهي 

بالقتـل

مليار دوالر جائزة 
اليانصيب 

األميركي

أعلنت صحيفة “ديلي صباح” أن مسجدا في محافظة يالوفا، شمال غربي تركيا، بني على 
زاوي���ة خاطئة بالنس���بة لمك���ة. ولم يالحظ المصلون أنهم كانوا يصلون خالل 37 س���نة في 

االتجاه الخاطئ.

وت���م ارتكاب خطأ خ���ال بناء المس���جد في 
الع���ام 1981، ونتيج���ة إل���ى ذل���ك ت���م تحول 
االتج���اه الصحيح بنس���بة 33 درجة. ووصل 
المس���ؤولون الديني���ون إل���ى المس���جد؛ لتفقد 
المخالفة. وقالت الصحيفة إن إمام المسجد 
عيسى كايا وجد حا، حيث تم وضع خيوط 

على األرض في المصلى لإلشارة إلى االتجاه 
الصحيح للصاة. وأش���ار إمام المس���جد إلى 

إباغ جميع المعنيين بالخطأ. 

شرح اإلمام للسكان المحليين التغييرات  «
في الصاة اليومية. وسيتم في وقت 
الحق تغيير الشكل الداخلي للمسجد.

نجحت أكبر طائرة في العالم “ستراتولونش” في تخطي واحد من أهم اختباراتها، 
بعد أن تجاوزت اختبار السير على المدرج بنجاح.

وه���ي  العماق���ة،  الطائ���رة  أن  ويعتق���د 
لش���ركة  المش���ارك  المؤس���س  رؤي���ة 
مايكروس���وفت الراحل ب���ول ألن، قريبة 
م���ن أول رحل���ة لها بع���د أن وصل���ت إلى 
رق���م قياس���ي بل���غ 90 ميا في الس���اعة، 
أثناء اختبار الس���ير في ميناء موهافي. 
وتأتي طائرة “س���تراتولونش” بجناحين 

أطول من ملعب كرة قدم، وهي مجهزة 
بقمرت���ي قي���ادة و28 عجلة و6 محركات 

من طراز بوينغ 747.
ف���ي  العماق���ة  الطائ���رة  وستس���تخدم 
األقم���ار  الت���ي تحم���ل  الصواري���خ  نق���ل 
االصطناعية لطبقة “الستراتوس���فير” أو 

الغاف الجوي الطبقي.

تج���ري االس���تعدادات األخيرة إلط���الق رحلة فضائي���ة أوروبية- يابانية مش���تركة، لكوكب 
عطارد، أقرب الكواكب للشمس.

وم���ن المق���رر أن يحم���ل ص���اروخ م���ن ط���راز 
“آريان 5” المركب���ة الفضائية “بيبي كولومبو” 
إل���ى الم���دار الفضائي م���ن غويانا الفرنس���ية، 
ش���مال البرازيل، بعدها تب���دأ المركبة رحلتها 
الت���ي تس���تغرق 7 س���نوات لعط���ارد. وتواجه 
المهم���ة عراقيل عديدة منها جاذبية س���حب 
الش���مس القوية، مما يجب���ر المركبة الطيران 
بش���كل منخفض مرتين حول الزهرة وس���ت 

مرات ح���ول عطارد نفس���ه. وبمجرد وصول 
المركبة “بيبي كولومبو”- التي س���ميت تيمنا 
باس���م عال���م إيطال���ي- أواخ���ر الع���ام 2025، 
فسوف تطلق مسبارين للبحث حول السطح 

والمجال المغناطيسي لعطارد.

 وكانت آخر مركبة فضائية زارت  «
عطارد هي مسبار ناسا “ميسنجر” 

الذي أنهى مهمته العام 2015.

37 عاما من الصالة في االتجاه الخاطئ

أضخم طائرة تنجح في االختبار

رحلة يابانية أوروبية إلى “جار الشمس”

شارك الممثل األميركي العالمي، ويل سميث، متابعيه على حسابه الرسمي في 
“إنستغرام” سيلفي من برج خليفة في دبي، وعلق: “بعد آالف السنين من اآلن، 

سينظر الناس إلى برج خليفة مثلما ينظرون إلى األهرامات اليوم، متسائلين 
كيف تم بناؤه؟”. وكشفت صحيفة “ديلي ميل” أن ويل سميث يصور عما فنيا 
بمقدور الطائرة األكبر في العالم، أن تنقل حمولًة كبيرًة بوزن 1.3 مليون باوند، علما أن وزنها في دبي لم يكشف عن تفاصيله برفقة زوجته جادا بينكيت سميث، وابنه تري.

هو 500 ألف باوند.

دوق ودوقة ساسكس البريطانية األمير هاري 
وزوجته ميغن على شاطئ بوندي الشهير في 

سيدني األسترالية 

أعلن���ت المطربة الس���ورية فاي���ا يونان أنها دخلت موس���وعة “غينيس” 
لألرقام القياسية، بأغنيتها “أحب يديك”.

وقال���ت يونان عبر حس���ابها الرس���مي على موقع “فيس���بوك”، إنه���ا قررت في 
ش���هر أبري���ل الع���ام 2015 أخ���ذ أول���ى خطواته���ا االحترافية في عال���م الغناء 
بتس���جيل أولى أغانيها “أحب يديك”، والت���ي خاضت خالها تجربة التمويل 
الجماهيري”. ويعتبر التمويل الجماهيري أو “الكراود فاندينج”، هو مناش���دة 
الجمهور نفس���ه للمشاركة في تمويل إنتاج الكليب واألغنية ماليا، وذلك عبر 

المساهمة إلكترونيا في موقع التمويل الفني “زومال”.

حققت يونان أكثر من 25 ألف دوالرا إلنتاجها األغنية، وبعد ظهور  «
األغنية تخطت حاجز الـ 12 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر 

أغاني فايا استماعا. وأضافت يونان “من فترة اتصلو فينا )غينيس 
لألرقام القياسية( ليخبرونا أنو نحنا أول ناس نمول أغنية االنطالقة 

جماعيا ورح تتسجل بكتاب غينيس كسابقة أولى”.

أول مطـربة عربيـة تدخـل 
غينيـس

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

هاتف “هواوي” الخارق

“الباد”  إنستغرام  متابعو  تفاعل 
مع منشور بعنوان “هواوي تكشف 
المنطقة  الخارق في  سعر هاتفها 
ال���ع���رب���ي���ة”. وأب������دى ال��م��ت��اب��ع��ون 
إع���ج���اب���ه���م ب�����خ�����واص ه���وات���ف
الجديدة،   Huawei Mate 20  
السعر  أن  اعتبر  أك��ث��ره��م  أن  إال 
م��ب��ال��غ ف���ي���ه. وق�����ال ال��م��س��ت��خ��دم
“ت��ل��ي��ف��ون   :”honda _456@“  
لكن  ك���ام  م��ا عليه  م��ا ش���اء هللا 
ال��س��ع��ر ك��أن��ه م��ب��ال��غ ف��ي��ه ش���وي”.
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وفيت بالوعد
ونلت الذهب

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة

معربين لسموه عن جل الفخر واالعتزاز بهذا اإلنجاز الدولي الذي يعد 
بمثابة وسام شرف على صدورنا جميعًا واعترافًا دوليًا بالمكانة المرموقة 

التي تتبوأها الرياضة البحرينية في شتى المحافل العالمية
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