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 البحرين تدعم فوز مر�شح 
الكويت لقيادة “الألك�شو” 

تر�أ�س وزي���ر �لرتبية و�لتعلي���م ماجد �لنعيمي 
وفد مملك���ة �لبحري���ن �مل�سارك يف �أعم���ال �ملوؤمتر 
�لع���ام للمنظمة �لعربية للرتبي���ة و�لثقافة و�لعلوم 
)�الألك�س���و(. و�أثناء مناق�سة �ل�سغور �لناجم عن وفاة 
عبد�هلل حمد حمارب �ملدير �لعام �ل�سابق للمنظمة، 
�الإ�سادة مبناقب �لر�حل ودوره �لبارز يف تطوير �أد�ء 
�ملنظمة.  وبعد �ملناق�سات، مت �التفاق على �ختيار 
�سعود �حلربي من دول���ة �لكويت كمدير عام جديد 

للمنظمة ملدة 4 �سنو�ت قابلة للتجديد.

ترامب ومريكل يبحثان مواجهة اأن�شطة طهران “اخلبيثة”
ا�صتعر�صا التفاق النووي والنظام ال�صاروخي الإيراين

�لبي���ت  ق���ال  وكاالت:   - و��سنطن/برل���ن 
�الأبي����س �إن �لرئي����س �الأمريكي دونال���د تر�مب هناأ 
�مل�ست�س���ارة �الأملاني���ة �أجني���ا م���ريكل بفوزه���ا يف 
�النتخابات يف �ت�سال هاتفي �أم�س �الأول بحثا خاله 

�أي�سا �التفاق �لنووي �الإير�ين.
و�أ�س���اف �لبيت �الأبي�س يف بيان �أن “�لزعيمن 
بحث���ا كيفي���ة �لت�سدي الأن�سط���ة �إي���ر�ن �خلبيثة يف 
�ل�رصق �الأو�سط وحتدث���ا عن �التفاق �لنووي �الإير�ين 
وبرنام���ج �إير�ن �ل�ساروخي وع���دم �لتز�مه بقر�ر�ت 

�الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�سلة”.  
ووفق���اً الإذ�ع���ة “دويت�س���ه فيلي���ه” �الأملانية، 
فق���ط �سلط تر�مب �ل�س���وء على �لرو�ب���ط �لعميقة 
ب���ن �لبلدين، و�لتز�م �لوالي���ات �ملتحدة بالتحالف 
�لقوي �لقائم منذ فرتة طويلة مع �حلكومة و�ل�سعب 
يف �أملاني���ا. كما حتدث تر�م���ب ومريكل عن �التفاق 
�لنووي مع �إير�ن “وكيفي���ة مو�جهة ن�ساطات �إير�ن 

�خلبيث���ة يف �ل����رصق �الأو�س���ط”، وخا�سة يف 
لبنان و�سوريا.

“قدرات” من  ي�شتفيدون  ال�شباب  من   3500

حلول عاجلة لالزدحامات املرورية مبجمع 202 باملحرق
�ملنامة - وز�رة �الأ�سغال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين: ��ستقبل وزي���ر �الأ�سغال 
و�س���وؤون �لبلديات و�لتخطي���ط �لعمر�ين ع�سام 
خل���ف مبكتب���ه بدي���و�ن �ل���وز�رة ممث���ل �لد�ئرة 
�لثالث���ة مبجل����س بل���دي �ملحرق جن���م �آل �سنان 
ومناف �لقحطاين. ومت خال �ملقابلة ��ستعر��س 
ع���دد من �ملاحظ���ات �خلا�سة ب�س���ارع رقم )1( 

بجمع 202 يف �ملحرق.
 ووج���ه �لوزي���ر �إل���ى تنفيذ بع����س �حللول 

�لعاجل���ة لتنظي���م �حلرك���ة �ملروري���ة يف �ل�سارع 
ع���ر تركي���ب بع�س �الأعم���دة �ملطاطي���ة وذلك 
بالتن�سي���ق م���ع �لع�س���و �لبلدي جن���م �آل �سنان، 
كم���ا وجه بلدي���ة �ملح���رق بزيادة وت���رية �سبط 
�ملخالفات �ملتعلقة با�سرت�ط���ات �لبناء، و�إز�لة 
جميع �ل�سي���ار�ت �ملهجورة، و�أي�سا �لتن�سيق مع 
�أ�سحاب �ملح���ال �لتجارية �لك���رى ملنع وقوف 

�ل�ساحن���ات يف ه���ذه �ملنطق���ة كونه���ا 
منطقة �سكنية.

�ساحي���ة �ل�سيف - وز�رة �س���وؤون �ل�سباب 
�ل�سب���اب  �س���وؤون  وز�رة  وقع���ت  و�لريا�س���ة: 
و�لريا�سة و�سندوق �لعمل “متكن” �تفاقية 
�إط���اق �لرنام���ج �لتدريبي للمر�ك���ز �ل�سبابية 
“قدر�ت”، وذلك �سم���ن �إ�سرت�تيجية �لتعاون 
�مل�س���رتك بن �جلانبن مب���ا ي�ساهم يف تنمية 
قدر�ت �ل�سباب وتوف���ري �لبيئة �ملنا�سبة لهم 
للدخول يف �سوق �لعمل، و�مل�ساهمة يف حتقيق 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

و�أك���د وزي���ر �س���وؤون �ل�سب���اب و�لريا�سة 
ه�س���ام �جل���ودر �أن برنامج “ق���در�ت” �سيقدم 
115 دورة تدريبي���ة و�سي�ستفي���د منها 3500 
�سب���اب و�ساب���ة مكم���ل حلزم���ة �لر�م���ج �لتي 
تقدمها �لوز�رة لل�سباب خ�سو�سا من منت�سبي 
�ملر�كز �ل�سبابية �نطاقا من �إميانها باملو�هب 
�ل�سابة �لتي له���ا دور كبري فاعل يف �الإجناز�ت 

�لت���ي حققته���ا �ململك���ة يف خمتل���ف 
5�الأ�سعدة. 
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�لتقاري���ر �مل�سورة  ل�سل�سل���ة  ��ستم���ر�ًر� 
�لتي تعدها “�لباد” عن دور �لعبادة �خلا�سة 
باالأقليات �لدينية يف �لبحرين، ز�رت �ل�سحيفة 
�لقدي����س  كاتدر�ئي���ة  �لثاني���ة  حمطته���ا  يف 
كري�ستوفر �لقائمة يف قلب �ملنامة، يف حماولة 
�لدخول �إلى عامل �ملتعبدين و�ملنتمن �إليها، 
ومعرفة م���ا مييزها ع���ن �أي موؤ�س�سة م�سيحية 
�أخ���رى. وقد �أك���د ر�عي �لكاتدر�ئي���ة �الأ�سقف 
كري�ستوف���ر ب���ات �أن هنال���ك ت�سابًه���ا بن ما 
يوؤدي���ه �الأثيوبيون �الأورثوذوك�س يف �أجز�ء من 
ا  �ساتهم، وبن �س���اة �مل�سلمن، وخ�سو�سً

“�النحناء على �الأرجل”. 

باملنامة كري�شتوفر  القدي�س  كاتدرائية  “$” تزور 

• م�سيحيات حتدثت �إليهن “�لباد” د�خل �لكاتدر�ئية ويرتدين �خلمار	

ة” ا�شتيقاف طالبات باحلر 10 دقائق قبل “الهدَّ

قطر ت�شحب جن�شية �شيخ قبيلة �شمل الهواجر

اليمن.. مقتل 30 حوثيا يف احلديدة

�شاب ي�شرب فتاتني ب�شبب حادث

قال ويل �أمر طالبة مبدر�سة �لدير �البتد�ئية 
م�رصف���ات  �إن  “�لب���اد”  ل����  للبن���ات  �الإعد�دي���ة 
باملدر�س���ة ي�ستوقف���ن طالب���ات �لف�س���ل �الأول 
و�لف�س���ل �لثاين وغريه���ن حتت �أ�سع���ة �ل�سم�س 
قبل خروجهن من بو�بة �ملدر�سة عند حلول �ساعة 

�الن�رص�ف )�لهّدة(.
و�أو�س���ح �أن �مل�رصفات ح���ددن م�سار�ت على 
�الأر����س �أ�سب���ه م���ا تك���ون باحل���ار�ت �ملخ�س�سة 

للطالبات م���ن كل ف�سل، و�لغاية من هذ� �الإجر�ء 
جتن���ب تد�فع �لطالبات عند موع���د �الن�رص�ف من 
�ملدر�سة. و��ستدرك �أنه بالرغم من �إيجابية هدف 
�مل�رصف���ات، �إال �أنه يجري ��ستيق���اف �لطالبات يف 
طاب���ور باحل���ار�ت �ملخ�س�س���ة لهن م���ن �ل�ساعة 
1:05 ظه���ر�، فيم���ا يج���ري فتح بو�ب���ة �ملدر�سة 
للمغ���ادرة يف �ل�ساع���ة 1:15 ظه���ر�، �أّي متك���ث 
�لطالب���ات 10 دقائ���ق وه���ن حام���ات حقائبهن 

�لثقيل���ة بعد يوم در��س���ي طويل تكون 
نهايته ل�سعات حارقة من �ل�سم�س. 

دبي - �لعربية.نت: تد�ولت تقارير �إخبارية 
وح�ساب���ات عل���ى “تويرت” �إ�س���د�ر �لدوحة قر�ر�ً 
ب�سح���ب �جلن�سية م���ن �ل�سيخ �س���ايف نا�رص حمود 
�لهاج���ري، �سي���خ قبيل���ة �سم���ل �لهو�ج���ر ومعه 

جمموعة من عائلته.
وكان �ل�سي���خ �س���ايف قد ��ستنك���ر ت�رصفات 
�حلكوم���ة �لقطري���ة جت���اه جري�نه���ا يف �خلليج، 
موؤك���د�ً رف�سه ملا تق���وم به �لدوحة م���ن �أعمال 

تهدد �الأمن �لد�خلي لدول �خلليج.
ود�س���ن مغ���ردون عل���ى توي���رت “ها�ستاغ” 
#�سحب_جن�سية_�سيخ_�سم���ل_ بعن���و�ن 

�لهو�ج���ر، �أعرب���و� م���ن خاله ع���ن ��ستيائهم من 
�ل�سيا�س���ات �لقطري���ة �لقمعي���ة �لت���ي تتبناها 
�لدوح���ة جت���اه معار�سيه���ا، موؤكدي���ن �أن تل���ك 
�ل�سيا�س���ات ل���ن توؤت���ي ثماره���ا ب���اأي ح���ال من 

�الأحو�ل.

�أبوظب���ي - �س���كاي ني���وز عربي���ة: قت���ل 30 
عن����رص� من ميلي�سيات �حلوث���ي، �أم�س �جلمعة، يف 
مو�جهات م���ع �لقو�ت �ل�رصعية �سمال �رصقي �ملخا 

وغار�ت للتحالف �لعربي يف حمافظة �حلديدة.
و�أكدت م�سادر ع�سكرية مينية �أن 18 قتلو� 

وج���رح 15 �آخرين م���ن ميلي�سيات �حلوث���ي �أثناء 
�نتقالهم �إلى �حلديدة قادمن من جبهات �ملخا.

وقت���ل 12 وج���رح 10 يف غ���ار�ت ��ستهدفت 
موقع �لك�سارة يف مديرية باجل مبحافظة 

�حلديدة.

مل تقبل �ملحكم���ة �لكرى �جلنائي���ة �لثانية 
)ب�سفتها �ال�ستئنافية( ��ستئناًفا تقدم به �ساب 
“24 عاًم���ا”، حمك���وم علي���ه باحلب�س مل���دة �سهر 
و�حد الإد�نته ب����رصب فتاتن �أجنبيتن “23 و19 
عاًما”، بع���د تورطه مع و�لدهما يف حادث مروري؛ 
وذل���ك لتقدمي �ل�س���اب لا�ستئن���اف بعد �ملوعد 
�ملق���رر قانوًنا. وتعود �لتفا�سي���ل �إلى ما �أبلغت 
به و�ل���دة �ملجني عليهما �الأجنبي���ة �جلن�سية، من 
�أنه و�أثناء تو�جدها مع زوجها �لبحريني و�بنتيها، 

و�للتني حتمالن جن�ضيتها �أي�ًضا، تورط زوجها مع 
�مل�ستاأنف يف حادث مروري ب�سيط مل ينتج عنه �أية 
تلفيات يف كلت���ا �ل�سيارتن، بعد �أن حدث خاف 
بينهم���ا ب�ساأن �أولوية �ملرور عل���ى �سارع مع�سكر 
�ل�سل���ع. وعلى �إثر ذلك ز�د �خل���اف فيما بينهما 
و�سل حلد �مل�س���ادة �لكامية، لكن �مل�ستاأنف مل 
يقتن���ع �إال باأن يحاول �العت���د�ء على و�لدهما، فما 
كان م���ن �بنتيها �إال �أن منعتاه من ذلك باعرت��س 

طريق���ه، ما �أدى �إل���ى تعّر�سهما لل�سفع 
4و�لدفع من جانب �مل�ستاأنف. 7
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• م�سافرون يدخلون مطار �أربيل �لدويل يف �إقليم كرد�ستان يوم �أم�س )رويرتز(	

 بدء منع الرحالت الدولية من واإلى مطاري كرد�شتان 
روي���رتز:   – )�لعر�ق(/�أنق���رة  �أربي���ل 
دخل ق���ر�ر �حلكومة �لعر�قية منع �لرحات 
�لدولي���ة م���ن و�إل���ى مط���اري كرد�ست���ان 
�لعر�ق رد� عل���ى ت�سويت �الإقليم ل�سالح 
�ال�ستق���ال، حي���ز �لتنفي���ذ، وذل���ك عن���د 
�ل�ساعة �ل�ساد�سة م�ساء بالتوقيت �ملحلي 

�أم�س �جلمعة.
وتوقف���ت حركة �لط���ري�ن �لدويل من 
�إقلي���م كرد�ست���ان �لع���ر�ق و�إلي���ه �عتبار� 
من ي���وم �أم�س بع���د �أن فر�س���ت �حلكومة 
�ملركزية حظر� رد� على نتيجة �ال�ستفتاء.

و�أيدت �أغلبية �ساحقة من �أكر�د �لعر�ق 
�ال�ستقال يف ��ستفتاء يوم �الثنن يف حتد 
ل���دول �جلو�ر �لت���ي تخ�سى م���ن �أن يوؤدي 

�لت�سوي���ت �إل���ى جتدد �ل����رص�ع يف 
14�ملنطقة.

• �لرئي�س �الأمريكي و �مل�ست�سارة �الأملانية �أثناء موؤمتر �سحايف م�سرتك بالبيت �الأبي�س يوم 17 مار�س 2017 )رويرتز(	

يح�صد  بحريني  تطبيق  “مالعب”.. 
جائزة “امل�صروعات النا�صئة”

خلف: تطوير ملعب �صافرة ومواقف 
لل�صيارات و�صبكة �صرف �صحي للمنطقة

حممد �صامل: خ�صو�صية اجلولت الفتتاحية 
وراء الأداء الباهت لأندية دوري زين
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تعزيز الإملام بالت�رشيعات العمالية

العاهل يتلقى �صكر وزيرة ال�صحة

اأنا جندي للوطن ويف خدمة جاللة امللك 

املواطنون ي�صيدون باإر�صاء رئي�ش الوزراء قيم التعاي�ش

اأعرب عن اعتزازه بالثقة امللكية ال�شامية... نا�رص بن حمد:

لدى تهنئتهم �شموه بـ “درع االحتاد الدويل”

الرفـــاع - املكتـــب االإعالمـــي: اأعـــرب قائـــد 
احلر�س امللكي ع�شو جمل�س الدفاع االأعلى العميد 
الركـــن �شمـــو ال�شيخ نا�ـــرص بن حمـــد اآل خليفة عن 
اعتـــزازه بالثقـــة امللكيـــة ال�شامية مـــن قبل عاهل 
البـــالد �شاحـــب اجلاللة امللـــك حمد بـــن عي�شى اآل 
خليفة، بتعيينـــه ع�شوا يف جمل�ـــس الدفاع االأعلى، 
معربا �شموه عن عظيم اعتزازه بهذه الثقة الغالية، 
متطلعـــا اإلى اأن يكون عند ح�شـــن ظن جاللة امللك 
للقيام بهذه املهمة الوطنية على اأكمل وجه وخدمة 

للبحرين وقيادتها احلكيمة و�شعبها الكرمي.
وقال العميد الركن �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليفة مبنا�شبة الثقـــة امللكية ال�شامية: “�رصف 
عظيم اأن نحظـــى بثقة �شامية من قبل جاللة امللك 
هـــذا القائد الفذ الذي وهب نف�شـــه من اأجل خدمة 
اململكـــة و�شعبها وبذل الغـــايل والنفي�س من اأجل 
روؤيـــة البحريـــن تنعم باخلـــر واالمـــن واال�شتقرار 

وتكون قوة موؤثرة يف العامل واالقليم”.
وا�شاف �شمـــوه “اإن تعييني يف جمل�س الدفاع 
االعلـــى مهمـــة كبـــرة واأمانـــة حملني اإياهـــا جاللة 
امللـــك وان �شـــاء اهلل نكون عند ح�شـــن ظن جاللته 

ونحمـــل االمانـــة بكل �شـــدق واخال�ـــس والعمل مع 
اأع�شـــاء املجل�ـــس بـــاإرادة قويـــة وعزميـــة ال تلني 
يف حمايـــة الوطن واحلفـــاظ على قد�شيـــة اأرا�شيه 
وحمايـــة و�شون منجزاته احل�شارية والت�شدي لل�رص 
واالإرهاب، مقتديـــن بال�شرة العطرة جلاللة امللك 
يف ال�شـــدق واالإخال�ـــس والت�شحيـــة والعمل اجلاد 

وال�شـــر يف مواجهة التحديات بـــكل ثقة والقدرة 
على مواجهتها والتغلب عليها”.

واأ�شار العميد الركن �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليفـــة “اأنا جندي لهذا الوطـــن خلدمة اململكة 
والت�شحيـــة يف �شبيلها واجـــب �رصعي وكل جهودي 
�شتكـــون من�شبة يف خدمته واالرتقاء به واملحافظة 
على اأمنه وا�شتقراره ويف خدمة جاللة امللك وال�شر 
علـــى نهجـــه والعمل حتـــت راية جاللتـــه �رصف كبر 
وعظيـــم و�شنبقـــى رهن ا�شـــارة جاللتـــه، و�شتبقى 
رايـــة البحرين نحملها ونرفعها عالياً باأيدينا دفاعا 
عـــن عقيدتنا وبلدنـــا وقيادتنـــا ومواطنينا ون�رصة 

الأ�شقائنا وال�شالم العاملي”. 
وبـــني �شمـــوه “اأمتنـــى اأن ن�شاهـــم مـــع بقية 
االع�شاء يف حتقيق التطوير والتحديث امل�شتمر يف 
منظومة جمل�س الدفاع االعلـــى وو�شع ال�شيا�شات 
العليا للدفاع عن اململكـــة ومقدراتها وم�شاحلها 
االقليميـــة والعاملية، وفقا ملنهـــج علمي مدرو�س 
وحمـــدد وتطبيـــق ال�شيا�شـــة العليا التـــي و�شعها 
جاللـــة امللـــك والتي نراهـــا خارطة طريـــق حلماية 

الوطن”. 

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمـــو امللكـــي االأمر خليفـــة بن �شلمـــان اآل 
خليفة مزيداً مـــن برقيات التهاين والتريكات 
من كبـــار امل�شوؤولني واملواطنـــني يف اململكة 
وذلك مبنا�شبة منـــح �شموه درع االحتاد الدويل 
لل�شـــالم واملحبـــة، م�شيدين فيهـــا باإ�شهامات 
�شمـــو رئي�ـــس الـــوزراء يف ار�شـــاء دعائـــم قيم 
التعاي�س وال�شالم واملحبة، وما يتمتع به �شموه 
مـــن روؤية حكيمة اأ�شهمت يف حتقيق العديد من 
النجاحـــات ململكـــة البحرين يف جمـــال التنمية 
والتطويـــر، �شائلني املولى العلـــي القدير اأن 
يحفـــظ �شمو رئي�ـــس الـــوزراء واأن ميتعه بوافر 
ال�شحـــة وال�شعـــادة وي�شدد خطـــاه ملا فيه خر 

و�شالح مملكة البحرين.
فقد تلقـــى �شاحب ال�شمـــو امللكي رئي�س 

الوزراء برقيات تهنئة من كل من:

- ال�شيـــخ حممـــد بـــن خليفة بـــن دعيج اآل 
خليفة، الرئي�س التنفيـــذي ل�رصكة غاز البحرين 

الوطنية. 
- هيثـــم عي�شى القحطـــاين، رئي�س جمل�س 

ادارة جمعية دار املنار لرعاية الوالدين. 
- اأبناء يو�شف بن عبدالوهاب احلواج. 

 .STEFANOS G.ZACHARIADES -
- رئي�ـــس واأع�شـــاء جمعيـــة مدينـــة عي�شى 

التعاونية اال�شتهالكية. 
- جمدي جا�شم الن�شيط، ع�شو جمل�س اأمانة 

العا�شمة. 
- فواز ابراهيم الزياين وابنائه. 

- جمل�س الدوي ورواده. 
- ابت�شام عبدالرحمن هجر�س. 

- حممد علي اجور. 
- عبدالرحمن علي دان�س.

مدينـــة عي�شـــى - وزارة العمـــل 
اإطـــار  يف  االجتماعيـــة:  والتنميـــة 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  جهـــود 
االجتماعية نحو تعزيز ثقافة االإملام 
بالت�رصيعـــات العماليـــة ذات ال�شلة 
واملوجهـــة  بهـــا،  الوعـــي  وزيـــادة 
الأ�شحـــاب العمـــل والعمـــال، اأقـــام 
ق�شـــم التفتي�ـــس العمـــايل بالوزارة 
ور�شة عمل حول قانـــون رقم )36( 
ل�شنة 2012 باإ�شـــدار قانون العمل 
يف القطـــاع االأهلي، مت فيها تعريف 
القانـــوين  باجلانـــب  امل�شاركـــني 
املتعلق بالتزامات العامل وال�شلطة 
ل�شاحـــب  التاأديبيـــة  التنظيميـــة 
العمـــل، وذلـــك بالقاعـــة الرئي�شـــة 

مببنى الوزارة.
خـــالل  امل�شاركـــون  وا�شتمـــع 
عمـــل،  اأ�شحـــاب  مـــن  الور�شـــة، 
وم�شـــوؤويل مـــوارد ب�رصيـــة، وعمـــال، 
وممثلي نقابـــات عمالية يف عدد من 

من�شـــاآت القطاع اخلا�ـــس، الى �رصح 
وا�شتعرا�ـــس �شامـــل حـــول قانـــون 
العمل واأحكامه، والقرارات املنفذة 
لـــه، مـــع الرتكيـــز علـــى اجلوانـــب 
اخلا�شة بالتزامات العامل وال�شلطة 
التنظيمية ل�شاحـــب العمل؛ بهدف 
زيـــادة وعـــي طـــريف العالقـــة مـــن 
اأ�شحـــاب العمل والعمـــال بالقانون 
ب�شاأنـــه،  الوزاريـــة  والقـــرارات 
وم�شاندة اأ�شحـــاب العمل يف تنظيم 
بيئـــة العمل ال�شليمة وااللتزام بهذا 
القانون، ف�شـــاًل عن تفادي الف�شل 

التع�شفي للموظفني.
ومتثلت اأهم حمـــاور الور�شة يف 
االإجراءات  باأنـــواع وقواعد  التعريف 
اجلـــزاءات  توقيـــع  عنـــد  املتبعـــة 
التاأديبيـــة، ولوائـــح هـــذه اجلزاءات 
وال�شلطـــة  االأ�شا�شـــي،  والنظـــام 
ل�شاحـــب  والتاأديبيـــة  التنظيميـــة 

العمل، والتزام وواجبات العامل.

املنامة-بنا: تلقـــى عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفـــة برقيـــة �شكـــر مـــن وزيرة 

ال�شحة فائقة ال�شالح هذا ن�شها: 
�شيـــدي ح�ـــرصة �شاحـــب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
ملك مملكة البحرين املفدى 

اأبعـــث بكلماتـــي هذه اإلـــى مقام 
جاللتكـــم امتنانا وعرفانـــا جلاللتكم 
اأطـــال اهلل يف عمركـــم واأدام عليكـــم 
واأبقـــى  والعافيـــة  ال�شحـــة  نعمـــة 
جاللتكـــم تاجـــا على روؤو�شنـــا وذخرا 
تف�شـــل  علـــى  الغاليـــة  ململكتنـــا 
الـــررة  اأبنائكـــم  بلقـــاء  جاللتكـــم 

منت�شبي وزارة ال�شحة.
اإن مـــا نلنـــاه مـــن �ـــرصف اللقـــاء 
لتوجيهاتكم  واال�شتمـــاع  بجاللتكـــم 
ال�شاميـــة ب�ـــرصورة تقـــدمي اأف�شـــل 
واأحـــدث اخلدمـــات ال�شحيـــة الأبنـــاء 
مملكتنـــا احلبيبـــة، واإر�شاداتكم مبا 
مت حتقيقـــه من اإجنـــازات �شحية يف 
عهـــد جاللتكم الزاهر هو م�شدر فخر 

واعتزاز لكل العاملني بالوزارة.
اإننـــا نعاهـــد جاللتكـــم على بذل 
املزيـــد مـــن العطـــاء وت�شخـــر كل 
توجيهـــات  لتج�شيـــد  االإمكانـــات 
جاللتكم ال�شاميـــة على اأر�س الواقع 

، واإن لقـــاء جاللتكـــم بنا لهـــو لفتة 
�شاميـــة مـــن لدنكم وتقديـــر لعراقة 
العمل ال�شحـــي يف مملكتنا الغالية ، 
و�شتعمل الوزارة بحر�س �شديد على 
تنفيذ هـــذه الروؤية ال�شامية ، داعني 
املولـــى عز وجـــل اأن يحفظ جاللتكم 
موفـــور  عليكـــم  ويـــدمي  ويرعاكـــم 
ال�شحـــة والعافيـــة وعلـــى مملكتنـــا 
الغاليـــة مزيـــدا من التقـــدم والرخاء 
يف ظل عهد جاللتكـــم الزاهر ودمتم 

�شندا ململكتنا الغالية.
فائقة بنت �شعيد ال�شالح 

وزيرة ال�شحة 

• �شمو رئي�س الوزراء	

املال يهنئ نا�رش بن حمد بالثقة امللكية
الق�شيبيـــة - جمل�ـــس النواب: هناأ رئي�س جمل�ـــس النواب اأحمد املال، قائد احلر�ـــس امللكي ممثل جاللة 
امللـــك لالأعمال اخلرية و�شـــوؤون ال�شباب العميد الركن �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمـــد اآل خليفة، ب�شدور االأمر 
امللكي من عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة بتعيني �شموه ع�شوا مبجل�س الدفاع 
االأعلى. جاء ذلك يف برقية بعثها رئي�س جمل�س النواب ل�شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، اأعرب فيها عن 
اعتـــزازه بالثقة امللكية التـــي اأوالها جاللة امللك ل�شموه، م�شيداً مبا يحظى بـــه �شموه من اإمكانات وقدرات 
مكنتـــه مـــن تبواأ اأعلى املنا�شـــب القيادية وهو دليل علـــى متيزه وكفاءته يف العمـــل املخل�س خلدمة بلده 
و�شعـــب اململكة الكرمي. واأ�شاف رئي�س جمل�س النواب اأن ل�شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة �شجل حافل 
من االجنازات الوطنية يف كافة امليادين والتي اأ�شهمت يف حتقيق الرفعة واالزدهار ململكة البحرين وجعلت 

من �شموه قدوة املواطن ال�شالح، متمنياً ل�شموه النجاح والتوفيق يف مهامه.

الهتمام بالرتاث العمراين باملنامة هو ما نتقا�صمه لتكون منوذًجا للتعاي�ش
ثمنت توجه عائلة ن�شيف لتحويل بيتها للت�شامح الديني... ال�شيخة مي:

املنامـــة - هيئـــة البحرين للثقافـــة واالآثار: من 
اأجِل مدينة التعاي�س ما بني االأديان، والأجِل ما حتمله 
العا�شمة البحرينية املنامـــة من قدرٍة على احت�شاِن 
االختالف، ا�شتقبلت رئي�شة هيئـــة البحرين للثقافة 
واالآثار ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة كاًل من ع�شو 
جمل�ـــس اإدارة �رصكـــة نفـــط البحرين )بابكـــو( داوود 
ن�شيف وموؤ�ش�س ومدير عام �رصكة روؤيا عمرانية فائق 
املنديل، مبتحف البحريـــن الوطني، وذلك ملناق�شة 
مبادرة ن�شيف لتخ�شي�س منزل عائلته الرتاثي بيًتا 
للتعاي�س الديني والت�شامح، وهو ما ين�شجُم مع روؤى 
جاللـــة ملك مملكة البحرين، والتي يركز فيها جاللته 
على اإبراز مدينة املنامـــة منوذًجا للت�شامح وااللتقاء 
ما بـــني خمتلـــف االأديـــان والثقافـــات، وتوجيهات 
جاللتـــه لتخ�شي�ـــسِ بيـــٍت تراثـــي كـــي يكـــون بيًتا 
للتعاي�ـــس ما بني االأديـــان، واإي�شال �شـــوِت املحبة 

والتاآخي للمدينة كنموذٍج ي�شتحق االحتفاء.
وخـــالل اللقـــاء، اأكـــدت ال�شيـــخ مـــي اآل خليفة 
اأن هـــذه املبادرة لتخ�شي�ـــس بيٍت تراثـــي من اأجِل 
اإظهار جمالية املدينة وقدرتها على ن�شِج اإن�شانيات 
تاريخية وثقافية مـــا بني خمتلف االأديان وال�شعوب 
هـــي ما تعك�ـــس مت�شـــُك الذيـــن عا�شـــوا يف املدينة 
بجمالياتهـــا، واأ�شارت: )ما ُيبقـــي العمران التاريخي 
هـــو احُلب، وما يعمق التعاي�ـــس والت�شامح والتالقي 

ما بني النا�س هو احُلب اأي�ًشا، لذا فاإن هذه املبادرة 
من عائلة ن�شيف لتخ�شي�س العمران االأ�شلي الذين 
عا�شوا فيـــه روح املدينة واأ�شالتهـــا كي يكون بيًتا 
للتعاي�ـــس ما بني االأديان، هـــو تطبيٌق حقيقٌي حُلب 
املدينـــة، والتعاي�ـــس مـــا بـــني خمتلـــِف مكوناتها(. 
واأو�شحت اأن هذه املبادرة للتعاون تلتقي مع توجه 
جاللـــة ملك مملكـــة البحريـــن، والذي ُي�شانـــد بدعمه 
ال�شامـــي م�شاعَي الثقافة والرتاث مـــن اأجِل احلفاظ 
علـــى الهوية الوطنيـــة، م�شرًة: )جاللـــةُ ملِك مملكة 
البحرين يحيـــُط باهتمامه العميق الِقَيـــم االإن�شانية، 
ويعتني ب�ـــرصورة اإبراِز جماليـــة وخ�شو�شية ال�شعب 
البحريني الذي جعَل من مدنـــه وقراه اأمكنًة مفتوحًة 
ال�شتقبال خمتلف االأديـــان وال�شعوب. هذا االهتمام 
ك�شـــَف عن فكرٍة جميلٍة لتاأ�شي�ـــِس بيٍت للتعاي�س ما 
بـــني االأديان، ومـــن اجلميل اأن جنـــَد اأن اأهل املكان 
يتقا�شمـــون مـــع ذات االهتمـــام وذات الوعي بقيمة 
الـــرتاث االإن�شاين، وباأهمية ت�شمـــني هذه املكونات 
روح املدينـــة واأهلها(. من جهته اأ�شار داوود ن�شيف 
اأن هذا البيت احت�شـــن ذكريات عائلته التي وجدت 
يف مملكـــة البحرين ح�شًنا �شا�شًعـــا لال�شتقرار، حيث 
كان املعلـــم ن�شيـــف يعمـــل يف بداياتـــه مبدر�شـــة 
االإر�شالية االأمركية وقد كر�َس جهده للتعليم ونقل 
املعـــارف يف املنطقة، واأن العائلـــة امل�شيحية خالل 

جتاربها احلياتيـــة املختلفة، مل جتد اأجمل من مدينِة 
املنامـــة كنمـــوذٍج للتعاي�ـــس وتقبل االآخـــر، مردًفا: 
)غادرنـــا البحرين لفرتة، ولكن عدنا للبحث عن بيِت 
العائلة واأعدنا ا�شتمالكه من اأجِل �شياغة فكرة بيِت 
التعاي�س مـــا بني االأديان. يف هـــذا البيِت التاريخي، 
منحتنـــا املدينـــة ات�شاعهـــا، و�ُشِغفنـــا بجمـــال هذه 
العا�شمـــة التي ُتطبق بطبيعة التالقي فيها مفاهيم 
عـــدة للمحبة والت�شامح والرتابـــط. اإلى حيث عاي�شنا 
هـــذا كله عدنا، الأننا فعـــاًل مل ن�شعر بفروقاٍت ما بني 
ديـــٍن واآخر، مـــا بني �شعـــٍب وغره، فاملحبـــة كانت 
هـــي ال�شائدة(. كذلـــك، اأكد كٌل مـــن داوود ن�شيف 
وفائق املنديـــل، اأن ال�شعور باالنتماء اإلى املكونات 

التاريخيـــة واملـــدُن بعمراِنها االإن�شـــاين الرتاثي هو 
ما يحمـــي ذاكرة املـــكان، واأن الـــرتاث االإن�شاين هو 
لي�س اأثًرا من املا�شي فح�شب، بل هو وجوٌد حقيقٌي 

وجت�شيٌد فعلٌي للِقَيم والبيئة املجتمعية.
وقـــد اأثنت ال�شيخة مي على هـــذا التوجه، مبينًة 
اأن الثقافـــة تنهمُك يف الوقِت احلايل وت�شعى الإدراج 
املنامـــة التاريخيـــة علـــى قائمـــة الـــرتاث االإن�شاين 
وال�شـــالم،  للتعاي�ـــس  مدينـــًة  باعتبارهـــا  العاملـــي 
و�رصحـــت: )اليـــوم فريق العمـــل لدينا يحـــاول نب�َس 
التـــي حتت�شنهـــا املدينـــة  التاريخيـــة  اجلماليـــات 
بالتعـــاون مـــع �شاكنيهـــا. نريـــُد ا�شتعـــاَدة الذاكرة 
اجلماعيـــة التي جتمعنـــا. هذه املدينـــة بلغِزها ومبا 

نعـــرُف عنها. هنا حيث بـــداأت معظـــُم االأ�شياء �شواء 
يف احِلـــراك املجتمعـــي، التعليـــم، الطـــب، الفنـــون، 
والعمـــارة وغرها. املنامـــة باخت�شار رديفـــةٌ للُحب 
واالإجنـــاِز مًعا(. واأكدت اأن االهتمـــام ي�شمُل كل �شٍر 
يف البحريـــن، واأن الرتكيـــز املقبل على العا�شمة من 
منطلِق االهتمـــام مبا تبقى منها، م�شـــرًة: )التطور 
العمـــراين املت�شارع التهَم اأجـــزاء كبرة من الذاكرة، 
لكـــن الثقافـــة واجبها اأن حتمي حقيقـــة هذه الروح، 
واأن تدافـــع. من املوؤ�شف حًقـــا اأن بع�س املالمح قد 
�شاعـــت اأو ت�شيع، لكن ذلك ال يعني االن�شحاب، الأن 
قوة الثقافة الفعلية تكمُن يف قدرتها على ا�شتعادة 
اجلمال احلقيقـــي، وقدرتهـــا على اإحيـــاء الذاكرة(، 
واأ�شـــارت اإلـــى اأن هنالـــك العديد من املبـــاين التي 
قاومت هذا التغيـــر، من بينها دائرة املعارف التي 
ال تزاُل اليوم مبكوناتها املعمارية االأ�شيلة وبجمالية 
عنا�رصها اال�شتثنائية ُت�شكل جزًءا من جتربِة املدينة 
القدميـــة، حيث ي�شـــكل هذا املبنى �شاهـــًدا اإن�شانًيا 
ح�شارًيا على واقـــع التعليم يف مملكة البحرين، وقد 
�شم املكتب الرئي�س لالأ�شتاذ الراحل اأحمد العمران، 
ت ف�شاًء معرفًيا هاًما،  ومكتبة املعارف التي اعُتـــِرَ
كمـــا كان يحـــوي الق�شـــم الداخلي ملدار�ـــس حكومة 
البحرين، حيث يقيم املدر�شـــون الوافدون والطلبة 

القادمون من القرى اأو البلدان املجاورة.

• ال�شيخة مي بنت حممد تبحث تخ�شي�س بيت ن�شيف للتعاي�س الديني	

• �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد	

• اأحمد املال	

• جاللة امللك	
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كاتدرائية القدي�س كري�ستوفر .. من الهوية الإجنليزية اإلى العاملية
الأثيوبيون الأورثوذوك�س ي�ضلون كامل�ضلمني .. �ضمن زيارات “$” لـ “دور الأقليات”:  

التقاريـــر امل�ضـــورة  ل�ضل�ضلـــة  ا�ضتمـــراًرا 
التي تعدها “البالد” عـــن دور العبادة اخلا�ضة 
بالأقليات الدينية يف البحرين، زارت ال�ضحيفة 
القدي�ـــس  كاتدرائيـــة  الثانيـــة  حمطتهـــا  يف 
كري�ضتوفـــر القائمة يف قلب املنامة، يف حماولة 
الدخول اإلى عـــامل املتعبدين واملنتمني اإليها، 
ومعرفـــة ما مييزها عـــن اأي موؤ�ض�ضـــة م�ضيحية 

اأخرى.
كل مـــا يف املكان ي�ضري اإلـــى اأن كاتدرائية 
القدي�ـــس كري�ضتوفر مل تعـــد اإجنليزية الهوية 
كمـــا اأُ�ض�ضـــت يف بداياتهـــا، فتواجـــد اجلاليات 
الأفريقيـــة والآ�ضيويـــة بدا وا�ضًحـــا طول فرتة 

زيارتنا لهذه املوؤ�ض�ضة الدينية.

 الخمار المسيحي 
واأبرز مـــا ر�ضدته ال�ضحيفة خـــالل الزيارة 
امل�ضيحيـــني  الأثيوبيـــني  مـــن  جمموعـــة  هـــو 
املتواجدين يف املكان، واملميز يف هذه اجلالية 
اأن ن�ضاءها كن يرتدين اخلمار الذي غطى كافة 
ال�ضعـــر والذراعني واجلـــزء الأعلى مـــن اجل�ضد 

متاًما كما هو حال امل�ضلمات يف دول كثرية.
الأ�ضقـــف  الكاتدرائيـــة  راعـــي  واأكـــد 
كري�ضتوفـــر بـــات اأن هنالـــك ت�ضابًهـــا بـــني ما 
يوؤديـــه الأثيوبيـــون الأورثوذوك�س يف اأجزاء من 
ا  �ضالتهم، وبـــني �ضالة امل�ضلمـــني، وخ�ضو�ضً

“النحناء على الأرجل”.   

 حزن وترقب
 تزامن دخول “البالد” اإلى مقر الكاتدرائية 
مـــع توافد الع�رشات مـــن اأبناء اجلاليـــة الهندية 
امل�ضحيـــني الذين �رشعـــوا بالوقـــوف قريًبا من 
اإحدى القاعات، ووجهوهم يرت�ضم عليها احلزن 

والرتقب.
بـــادرت ال�ضحيفـــة ال�ضـــوؤال عـــن “اأ�ضباب 
التجمـــع”، فاأو�ضـــح الأ�ضقـــف بـــات: اأن هوؤلء 
الهنـــود ينتظـــرون ح�ضـــور جثمـــان اأحـــد اأبناء 
جلدتهم لإقامة مرا�ضم اجلنازة ومن ثم تودعيه 

لُينقل ج�ضده اإلى م�ضقط راأ�ضه.
النقطـــة الأولى للزيارة كانـــت داخل قاعة 
يتو�ضطها �ضليب كبـــري، وتزينها بالعديد من 
الر�ضوم والزخارف والتحـــف املرتبطة بالديانة 
“اأن  اإلـــى  اأ�ضـــار الأ�ضقـــف  امل�ضيحيـــة، حيـــث 
هـــذا املكان يحت�ضـــن جتمعنا لل�ضـــالة واإقامة 

القدا�س”.
واأردف: هذه القاعـــة مفتوحة طوال اليوم، 
ونـــادًرا ما تخلو من ال�ضلوات املقامة، فالنا�س 

تاأتي باأي وقت لإقامة “�ضلوات خا�ضة”.

األثيوبيون األورثوذوكس
وتابـــع: هـــذه الكاتدرائيـــة “اأجنليكانيـــة” 
يف املقـــام الأول، غـــري اأن لدينـــا العديـــد مـــن 
املجموعات الأخرى، وهنالك فرق دينية تنتمي 
اإلى عـــدة مذاهب م�ضيحيـــة وجن�ضيات متنوعة، 
ون�ضمح لهـــم بال�ضتفـــادة من املـــكان لإقامة 

�ضلواتهم.
وا�ضتطرد قائالً: ت�ضـــكل اجلالية الأثيوبية 
امل�ضيحيـــة  املجموعـــات  اأكـــر  مـــن  واحـــدة 
وامل�ضتفيـــدة  الزائـــرة  “اأجنليكانيـــة”  غـــري 
مـــن الكاتدرائيـــة .. لـــو �ضمحـــت لـــك الفر�ضة 
لروؤية هـــوؤلء ي�ضلون، لوجـــدِت اأن الأثيوبيني 
الأورثدوك�ـــس ي�ضلون كما امل�ضلمني يف بع�س 
الطقو�ـــس، فهـــم ينحنون علـــى اأرجلهـــم اأثناء 

ال�ضالة مثالً.

المجتمع اإلنجليزي
تاأ�ضي�ـــس  اأن  بـــات  الأ�ضقـــف  واأو�ضـــح 
كاتدرائيـــة القدي�ـــس كري�ضتوفر جـــاء مرتبًطا 
باململكـــة املتحـــدة، لوجـــود جمتمـــع اإجنليزي 
راغب يف ت�ضييد دار للعبادة، غري اأن الواقع قد 

تغـــري بعد 64 عاًما، اإذ تو�ضـــع زوار هذا املكان 
ليعطي الكاتدرائية بعـــًدا اأقرب اإلى “املجتمع 

الدويل”. 
وتابـــع: لـــو قدمـــِت اإلـــى الكاتدرائية يوم 
اجلمعـــة اأو �ضبـــاح الأحد، �ضرتيـــن جاليات من 

الهند وباك�ضتان، وال�ضني واأفريقيا.
واأ�ضار الأ�ضقف بات اإلى اأن مرا�ضم القدا�س 
وال�ضلـــوات تقـــام بلغتـــني رئي�ضيتـــني، همـــا 
الإجنليزية والتاميليـــة، وحتت�ضن الكاتدرائية 
قرابـــة 40 جماعة م�ضيحية خمتلفـــة. نحن نوفر 
لهم املكان، وميار�ضون طقو�ضهم باللغة التي 

يف�ضلون. 

الجرس
واأ�ضـــاف: هـــذا الواقـــع يجعـــل كل الغرف 
مملـــوءة اأيـــام اجلمعـــة “مـــن ال�ضبـــاح ولغاية 
امل�ضـــاء”، وكذلك الأمـــر يف الفـــرتة امل�ضائية، 
هنالـــك كثـــري مـــن الفـــرق امل�ضيحيـــة الراغبة 

مبمار�ضة عبادتها بلغتها وتقاليدها. 
ال�ضاحـــة  نقطـــة يف  اإلـــى  الأ�ضقـــف  اأ�ضـــار 
اخلارجيـــة يف الكاتدرائيـــة، حيـــث جر�ـــس كبري 
يتواجد يف املـــكان، لفًتا اإلى اأن هذا الركن قد 
احت�ضن مدر�ضة �ضانت كري�ضتوفر يف بداياتها 
والتـــي تقدم الآن درو�ضها عـــر فرعي )مدينة 

عي�ضى و�ضار(.
وبينمـــا كانت “البـــالد” تتطلع على مرافق 

الكاتدرائيـــة، قابلنا يف اإحـــدى الغرف جمموعة 
من الأثيوبيني الذيـــن مل يكونوا يتقنون اللغة 
العربيـــة اأو الإجنليزيـــة، با�ضتثنـــاء �ضبي واحد 

يحمل ا�ضم ِمليان، والذي لعب دور املرتجم.

الكتاب المقدس
وقـــال مليـــان لـ”البـــالد”: اأح�ـــرش اإلى هذه 
الكاتدرائيـــة منذ �ضنوات طويلـــة، وجنتمع هنا 
لنمار�س �ضلواتنا، ونتوا�ضل مع بع�ضنا البع�س 

ونعزف املو�ضيقى.
اأثيوبيـــة،  �ضيـــدة  وهـــي  فروينـــي،  واأمـــا 
فتحدثـــت عـــن تواجدها مع ن�ضـــوة اأخريات كل 
يوم اأحـــد لتعليم الأطفال “لغايـــة �ضن الـ12” 

الكتاب املقد�س وتعاليمه. 
ويف اإطـــار حديثه عن التفاعـــل مع املجتمع 
املحلـــي، حتـــدث الأ�ضقف بات عـــن بحرينيني 
يجيـــدون العـــزف، قـــد تطوعـــوا لإحيـــاء اإحدى 
الفقرات يف حفل عيد امليالد للعامني الأخريين 

على التوايل.

أغنية ودموع
واأردف: التقيـــت بهـــم عندمـــا كنت اأعر 
الطريـــق، وذلك اأثنـــاء فرتة اإحيـــاء عا�ضوراء، 
وعر�ضوا علي العـــزف بعيد امليالد، وبالفعل 
قدموا لنـــا مو�ضيقى مرتبطة باأغنية اإجنليزية 
م�ضيحيـــة معروفـــة، وهذا مـــا اأدى اإلـــى تاأثر 

بع�س احل�ضور لدرجة البكاء “نزول الدموع”.   
 وعـــر الأ�ضقف بات عن فرحته و�ضعادته 
بالزيـــارات الت�ضامنية واللقاءات بني ال�ضيخ 
�ضـــالح اجلـــودر والكاتدرائية، وقـــال: جاءنا 
زائرنـــا بعد مقتـــل ر�ضـــام الكاريكاتري جملة 
�ضـــاريل اإيبدو، ونحـــن �ضكرنا موقفـــه بزيارة 

منزله.

• م�ضيحيات حتدثت اإليهن “البالد” داخل الكاتدرائية ويرتدين اخلمار	

• هنود م�ضيحيون جتمعوا لأداء مرا�ضم توديع جنازة 	

•  مركز جلمع الترعات العينية	

رجاء مرهون

ـــد ـــض ـــة كــــامــــلــــة لـــلـــ�ـــضـــعـــر واجلـــ� ـــطـــي ـــغ ــــن اخلـــــــمـــــــار.. وت ــــدي ــــرت مـــ�ـــضـــيـــحـــيـــات ي

ــان رئــيــ�ــضــيــتــان ــت ــغ ــة ل ــي ــل ــامــي ــت ــــا.. الإجنـــلـــيـــزيـــة وال ــــاًم ــر الـــكـــاتـــدرائـــيـــة 64 ع ــم ع
بحرينيون م�ضلمون 

يعزفون اإحياًء لأعياد 
امليالد 

ال�ضيخ �ضالح اجلودر 
مت�ضامن يف “الأوقات 

ال�ضعبة”

40 جماعة م�ضيحية 
خمتلفة ت�ضتخدم املبنى   

الكاتدرائية احت�ضنت 
انطالقة مدر�ضة �ضانت 

كري�ضتوف

احلزن يغلف 
الكاتدرائية خالل 

مرا�ضم جنازة هندي 

“ال�ضلوات اخلا�ضة” 
تقام على مدار اليوم

درو�س لتعليم الكتاب 
املقد�س لالأطفال حتى 

�ضن الـ12



الكويتي يخلف مواطنه بـ “الألك�سو” وكيل “املناهج” 
ح�صل على 16 �صوتاً من �أ�صل 21 دولة
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لسعات الشمس

التعليم
• طلبة م�صتجدون باجلامعة �لأهلية يتجولون بالأجنحة 	

للتعريف برب�مج �لكليات و�خلدمات �لإد�رية باجلامعة

195 م�ستفيدا من وفد جامعة البحرين ال�سبابي
من �رشوط القبول خلو �سجل الطالب من العقوبات امل�سلكية

اأعلن���ت �سعبة التدري���ب والتنمية الطالبية 
بعمادة �سوؤون الطلبة بجامعة البحرين عن فتح 
ب���اب �لت�صجيل للطلب���ة يف برنامج “وفد جامعة 

�لبحرين �ل�صبابي 14”.
ويهدف برنامج �لوفد �ل�صبابي، �لذي بد�أته 
�جلامع���ة يف �لع���ام 2003، �إلى تنمي���ة قدر�ت 

ومهار�ت �لطالب �جلامعي.
وي�ص���م �لوفد 15 طالبا وطالبة من خمتلف 
�لتخ�ص�ص���ات. وق���د ��صتفاد م���ن بر�مج �لوفد 

�ل�صبابي، منذ تاأ�صي�صه، نحو 195 طالباً وطالبة.
يف  الراغب���ن  عل���ى  ال�سعب���ة  وا�سرتط���ت 
�للتح���اق بربنامج �لوف���د �ل�صباب���ي: �أن يكون 
�لطالب منتظماً يف جامع���ة �لبحرين، وقد �جتاز 
30 �ساع���ة معتم���دة عل���ى الأقل عن���د تقدميه 
للطل���ب، واأل يقل معدل���ه الرتاكمي عن 2.00، 
و�أن تتبق���ى ثالثة ف�ص���ول - يف �حلد �لأدنى - 
على تخرجه، و�أن يكون ملتزماً ب�صيا�صة �جلامعة 
و�أهد�فها من حيث �لقو�عد و�ل�صو�بط يف لئحة 

�جلامع���ة، ومل تق���ع علي���ه �أي عقوب���ة م�صلكية، 
و�أل يزي���د عمر �لطال���ب عن 24 عام���اً، ويلتزم 
بالقر�ر�ت �لتي ي�صدرها �مل�صوؤولون يف �لوفد 

�ل�صبابي.       
وي�ستم���ر الربنامج مدة ع���ام درا�سي واحد. 
وم���ن �ملق���رر �أن يزور �لوف���د �ل�صبابي كالً من: 
وزارة الإ�س���كان، ووزارة �سوؤون الإعالم، ووزارة 
ال�سب���اب  ووزارة  ال�سح���ة،  ووزارة  املالي���ة، 

و�لريا�صة.

ذكور يدر�سون بكالوريو�س الهند�سة باجلامعة امللكية للبنات

البحرين تدعم فوز مر�سح الكويت لقيادة “الألك�سو”

�أول برنامج من نوعه ل� “وي�ست فرجيينيا” خارج �أمريكا

�لنعيمي يتمنى للمدير �لعام �جلديد �لتوفيق و�لنجاح

و�ف���ق جمل����س �لتعليم �لع���ايل على 
للبن���ات  �مللكي���ة  �جلامع���ة  ��صت�صاف���ة 
�لهند�ص���ة  يف  �لبكالوريو����س  برنام���ج 
�ملدني���ة �ملق���دم من كلي���ة �لهند�صة يف 
جامعة )وي�ست فرجييني���ا( الأمريكية يف 

مملكة �لبحرين.
ونظمت اجلامعة يوم التهيئة للطلبة 

�ملقبولني مبوقع �لكلية يف �لرفاع. 
و�أف���ادت �جلامع���ة �مللكي���ة للبنات 
�أن برنام���ج �لبكالوريو����س يف �لهند�ص���ة 

�ملدنية يعت���رب �لأول من نوعه �لذي يتم 
ا�ستحداث���ه م���ن جان���ب جامع���ة )وي�ست 
املتح���دة  الولي���ات  خ���ارج  فرجييني���ا( 

�لأمريكية.
طلب���ات  ا�ستقب���ال  مت  واأو�سح���ت: 
�للتح���اق للف�ص���ل �لدر��ص���ي �لأول من 
 /2017 �لأكادميي���ة  �لدر��صي���ة  �ل�صن���ة 
يف  �لطلب���ة  م���ن  للمتقدم���ني   2018
�لربنام���ج، حي���ث مت ت�صجيلهم يف جامعة 
)وي�ست فرجيينيا( مما يوؤهلهم للح�سول 
على بكالوريو�س �لهند�صة �ملدنية �لذي 

متنحه جامعة )وي�ست فرجيينيا(.

تراأ�س وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي 
وفد مملكة البحرين امل�سارك يف اأعمال املوؤمتر 
الع���ام للمنظم���ة العربي���ة للرتبي���ة والثقاف���ة 
ا�ستثنائي���ة  دورة  يف  )الألك�س���و(،  والعل���وم 
احت�سنته���ا دولة الكويت ال�سقيق���ة، مب�ساركة 

وفود من �لدول �لعربية �لأع�صاء باملنظمة.
كما مت���ت خالل املوؤمت���ر، واأثن���اء مناق�سة 
ال�سغ���ور الناج���م عن وفاة عب���داهلل حمد حمارب 
املدير العام ال�سابق للمنظمة، الإ�سادة مبناقب 

�لر�حل ودوره �لبارز يف تطوير �أد�ء �ملنظمة. 
وبعد �ملناق�ص���ات، مت �لتفاق على �ختيار 

�سع���ود احلرب���ي م���ن دول���ة الكوي���ت كمدي���ر 
عام جدي���د للمنظمة مل���دة اأربع �سن���وات قابلة 

للتجديد.
وبهذه املنا�سبة، اأ�س���اد النعيمي باجلهود 
الكبرية للمدي���ر العام ال�ساب���ق للمنظمة، حيث 
�سه���دت املنظمة يف عه���ده تط���وراً ملمو�ساً يف 
جم���الت عملها كافة، واإجنازات كبرية من بينها 
��صتكمال مبن���ى �ملنظمة، وتنفي���ذ �لعديد من 
�لرب�م���ج و�لدر��ص���ات خلدم���ة �لوط���ن �لعربي 
ومن ذلك �لدر��صة �خلا�ص���ة بالرتقاء بالتعليم 
يف الوط���ن العرب���ي التي �سارك���ت فيها مملكة 

�لبحري���ن، متمني���اً للمدي���ر �لع���ام �جلديد بكل 
�لتوفي���ق و�لنج���اح يف مو��صل���ة جه���ود �صلفه؛ 
لتعزيز التعاون الرتبوي والعلمي والثقايف بن 
�ل���دول �لأع�صاء، موؤكد�ً حر����س مملكة �لبحرين 
�لد�ئم على �مل�صاهمة �لفاعلة يف خمتلف �أن�صطة 
�ملنظمة ومبادر�تها، ودع���م جهودها. وت�صمن 
وفد مملكة البحرين امل�سارك يف اأعمال املوؤمتر 
كل م���ن �لأمني �لع���ام للجنة �لبحري���ن �لوطنية 
للرتبي���ة والعل���وم والثقاف���ة  لبن���ى �سليبي���خ 
وامل�ست�س���ار الثق���ايف يف �سف���ارة اململكة لدى 

دولة الكويت منى الدلهان.

تطوير الريا�سيات 
باملدار�س

ا�ستقبل���ت الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة جودة 
�لتعلي���م و�لتدري���ب جو�ه���ر �مل�صحك���ي �لأ�صتاذ 
�مل�صاع���د بكلي���ة �لبحري���ن للمعلم���ني مع�صوم���َة 
املط���وع، والتي اأهدتها ن�سخة م���ن كتابها )تطوير 
�لريا�صي���ات يف مد�ر����س �مل�صتقب���ل يف �لبحرين(، 
وال���ذي قدمت م���ن خالله اأف���كارا واآلي���ات لتطوير 

منهج �لريا�صيات يف �ململكة. 
و�أك���دت �لرئي����س �لتنفيذي �أهمية م���ا يقدمه 
�لكت���اب من حمت���وى يتو�كب مع مب���ادر�ت تطوير 
املناه���ج الدرا�سي���ة، ومع روؤى وتوجه���ات القيادة 
الر�سي���دة يف تطوي���ر قطاع التعلي���م والتدريب يف 

مملكة �لبحرين.
ونوه���ت اأن حمتوى الكتاب يعد اإ�سافة جديدة 
للكت���ب والدرا�سات ال�سادرة يف ه���ذا املجال، مبا 
احت���واه من ا�ستعرا�س لدرا�س���ات متعلقة باجلودة 
يف تطوير مناهج �لريا�صيات يف مد�ر�س �مل�صتقبل 
مبملكة البحري���ن، ودور القيادة املدر�سية يف دعم 

ذلك �لتوجه.
وع���ربت املطوع عن عظيم �سكره���ا وتقديرها 
للرئي����س �لتنفيذي لهذ� �ل�صتقب���ال، مثمنة �لدور 
الكبري ال���ذي توؤديه هيئة جودة التعليم والتدريب 
يف تطوير هذين �لقطاع���ني �لأ�صا�صيني، من خالل 
مر�جعاته���ا �أد�ء �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�لتدريبية، 
ون�رش ثقاف���ة �سمان اجلودة، وتعزي���ز مفاهيمها يف 

�ملجتمع �لبحريني �أفر�د� وموؤ�ص�صات.

ة” ا�ستيقاف طالبات باحلر 10 دقائق قبل “الهدَّ
ويل �أمر طالبة مبدر�صة �لدير �لبتد�ئية �لعد�دية ل� “$”:

�لدي���ر  مبدر�ص���ة  طالب���ة  �أم���ر  ويل  ق���ال 
�لبتد�ئي���ة �لإعد�دي���ة للبن���ات ل� “�لب���الد” �إن 
م�رشفات باملدر�سة ي�ستوقفن طالبات الف�سل 
الأول والف�س���ل الث���اين وغريهن حت���ت اأ�سعة 
�ل�صم�س قب���ل خروجهن من بو�بة �ملدر�صة عند 

حلول �ساعة الن�رشاف )الهّده(.
واأو�سح اأن امل�رشفات حددن م�سارات على 
الأر����س اأ�سبه م���ا تكون باحل���ارات املخ�س�سة 
للطالبات من كل ف�سل، والغاية من هذا الإجراء 
جتنب تدافع الطالبات عند موعد الن�رشاف من 

�ملدر�صة.
وا�ست���درك اأن���ه بالرغم م���ن اإيجابية هدف 
امل�رشفات، اإل اأنه يجري ا�ستيقاف الطالبات يف 
طابور باحل���ار�ت �ملخ�ص�صة له���ن من �ل�صاعة 
1:05 ظه���ر�، فيما يج���ري فتح بو�بة �ملدر�صة 
للمغ���ادرة يف ال�ساع���ة 1:15 ظه���را، اأّي متكث 
�لطالب���ات 10 دقائق وهن حام���الت حقائبهن 
�لثقيلة بعد يوم در��ص���ي طويل تكون نهايته 

ل�صعات حارقة من �ل�صم�س. 
وطال���ب ويل �لأم���ر بن�صب مظ���الت و�قية 
عن ال�سم�س اأو الرتاجع عن ا�ستيقاف الطالبات 

خارج �لقاعات �ملكيفة.

 .1972 الع���ام  يف  املدر�س���ة  وتاأ�س�س���ت 
وت�ص���م �لفئ���ة �لعمري���ة م���ن 6 �إل���ى 15 �صنة. 
وت�صتوعب قر�بة 948 طالبة. وت�صم قر�بة 19 

�إد�رية و6 فنيات و94 معلمة.

ليلى مال اهلل
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•  فتح باب الت�سجيل بالربنامج )�سورة اأر�سيفية لزيارة �سابقة للوفد(	

مروة خمي�س

• النعيمي مرتئ�سا وفد البحرين باملوؤمتر	

•   �أعرب �حلربي عن �صعادته حل�صوله على �ملن�صب �ملهم	

جنح���ت الكويت يف ح�سد من�سب املدير 
الع���ام للمنظمة العربي���ة للرتبي���ة والثقافة 
والعل���وم )األك�س���و( خلف���اً ملديره���ا ال�سابق 
املغفور له عبداهلل حمارب، بعد فوز الوكيل 
امل�ساع���د لقط���اع املناه���ج يف وزارة الرتبية  

�صعود �حلربي.
وح�ص���ل عل���ى 16 �صوتاً م���ن �أ�صل 21 

دول���ة م�ساركة يف املوؤمتر العام الذي عقد يف 
فندق �سرياتون الكويت.

و�أع���رب �حلرب���ي عن �صعادت���ه حل�صوله 
على املن�سب امله���م، موؤكداً اأنه اإجناز جديد 

ي�ساف اإلى اإجنازات الكويت.
ي�س���ار اإل���ى اأن منظم���ة )الألك�س���و( هي 
مت  تون����س،  مقره���ا  متخ�ص�ص���ة،  منظم���ة 

�فتتاحه���ا �لع���ام 1970، وتعم���ل يف نط���اق 
جامع���ة �لدول �لعربي���ة، وت�صم يف ع�صويتها 
22 دول���ة عربية، وتعنى �أ�صا�ص���اً بالنهو�س 
بالثقافة �لعربي���ة على �مل�صتويني �لقليمي 
وال���دويل، والتن�سي���ق امل�سرتك ب���ن الدول 
والثقاف���ة  الرتبي���ة  جم���الت  يف  الأع�س���اء 

و�لعلوم.
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تطوير ملعب �صافرة ومواقف لل�صيارات و�صبكة �رصف �صحي للمنطقة
تفقد الدائرة التا�سعة اجلنوبية تنفيذا لتوجيهات رئي�س الوزراء... خلف:

املنامة – وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: وجه وزير الأ�سغال و�سوؤون 
البلدي����ات والتخطيط العمراين ع�سام خلف، اإلى 
الب����دء بتطوي����ر ملعب �ساف����رة، واإن�س����اء مواقف 
لل�سيارات ملدر�سة �سافرة البتدائية العدادية 
للبن����ات، وعمل �سبكة لت�رصيف مي����اه الأمطار يف 

املنطقة. 
ج����اء ذلك عل����ى اإثر جول����ة تفقدي����ة للدائرة 
التا�سع����ة باملحافظة اجلنوبية ل����كل من منطقة 
�ساف����رة وقري����ة دار كلي����ب واإ�س����كان �سهركان 
وقرية ال����زلق ومنطقة العرين ق����ام بها الوزير 
بح�س����ور ممثل املنطقة النائ����ب حم�سن البكري 
وع�سو املجل�����س البلدي بدر الدو�����رصي، يرافقه 
الفت����ح  اأب����و  نبي����ل  البلدي����ات  �س����وؤون  وكي����ل 
ومدي����ر عام بلدي����ة املنطق����ة اجلنوبي����ة عا�سم 
ب����ن عبداللطي����ف عب����داهلل، بالإ�ساف����ة لعدد من 

امل�سوؤولني يف الوزارة. 
ويف هذا ال�سدد، اأكد وزير الأ�سغال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العم����راين، اأن هذه الزيارة 
تاأتي تنفيذاً لتوجيه����ات رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي الأم����ر خليف����ة بن �سلم����ان اآل 
خليف����ة، بالن����زول اإل����ى املناطق لتفق����د اأحوال 
واحتياجات املواطن����ني ميدانياً، ومتابعة تنفيذ 
خمتل����ف امل�ساري����ع الت����ي تعمل عليه����ا الوزارة 
ب�س����كل مبا�رص، من اأجل �سم����ان اإي�سال اخلدمات 

اإلى املواطنني بال�سورة التي ين�سدونها.
وخ����ال الزي����ارة، اأطل����ع الوزير عل����ى ما مت 
تنفيذه يف الزي����ارات ال�سابقة التي قام بها اإلى 
الدائرة، كما وقف عل����ى ال�سعوبات التي تعيق 
اإجن����از م����ا تاأخر منه����ا للعم����ل عل����ى تذليلها يف 
اأ�رصع وق����ت ممكن، كما مت بح����ث تو�سعة بع�س 
ال�س����وارع يف منطق����ة �ساف����رة واإع����ادة تاأهيلها، 
وخ�سو�س����اً طريق 4443، وعم����ل �سبكة ت�رصيف 

ملياه الأمطار.
و�سمل����ت الزي����ارة قري����ة دار كلي����ب، حيث 

ا�ستم����ع الوزي����ر اإل����ى ماحظات اأه����ايل املنطقة 
ب�س����اأن جت����اوزات البع�����س للقوان����ني والأنظمة 
البلدي����ة، حي����ث وج����ه امل�سوؤولني اإل����ى البدء يف 
باإزالته����ا وحتوي����ل  الإج����راءات الازم����ة  اتخ����اذ 

البع�س منها اإلى النيابة العامة.
ويف جمم����ع 1056 بالزلق )اجل����زء اجلديد(، 
تفق����د الوزي����ر احتياج����ات املنطقة م����ن �سبكة 
�����رصف �سحي وتبليط الطرق الرتابية ومد �سبكة 
لت�رصيف مياه الأمطار، واجلدير بالذكر اأن جمل�س 
املناق�س����ات واملزاي����دات قد اأر�س����ى مناق�سة 

اإعادة تاأهي����ل جممع 1056 يف الزلق موؤخراً على 
�رصكة الدور لاإن�ساءات بقيمة 1،3 مليون دينار، 
و�س����وف تبا�رص الوزارة العمل عل����ى اإعادة تاأهيل 

الطرق و�سبكة مياه الأمطار بناًء على ذلك.
ول����دى زيارته منطقة العري����ن، اأطلع الوزير 
على �سك����وى املقيمني يف املنطق����ة بخ�سو�س 
ال�رصف ال�سحي، وال����ذي كان يتبع اأ�سا�ساً اإحدى 
�����رصكات التطوير العق����اري، حيث وع����د الأهايل 

ب�رصعة معاجلة هذه امل�سكلة.
ويف اخلت����ام، توج����ه النائب حم�س����ن البكري 

بجزي����ل ال�سك����ر والتقدي����ر اإل����ى وزي����ر الأ�سغال 
و�س����وؤون البلدي����ات والتخطيط العم����راين، على 
هذه الزيارة امليدانية، معت����راً اأنه “من الوزراء 
الذين يكن له����م كل الح����رتام والتقدير، كونه 

يفي مبا يعد”.
ال����وزارة،  يف  امل�سوؤول����ني  كذل����ك  و�سك����ر 
وعل����ى راأ�سهم وكي����ل �سوؤون البلدي����ات، ومدير 
ع����ام بلدي����ة املنطق����ة اجلنوبي����ة حلر�سهم على 
تواجده����م الدائ����م م����ع النائب يف كل م����ا يخ�س 

�سوؤون املنطقة للعمل على تطويرها خدمياً.

•  وزير الأ�سغال يطلع على احتياجات الدائرة التا�سعة باجلنوبية	

حلول عاجلة لالزدحامات املرورية مبجمع 202 باملحرق

115 دورة تدريبية ي�صتفيد منها 3500 �صاب و�صابة 

زيادة وترة �سبط خمالفات البناء... خلف:

“ال�سباب والريا�سة” و “متكني” توقعان اتفاقية برنامج “قدرات”... اجلودر:

املنامة – وزارة الأ�سغ���ال و�سوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين :

ا�ستقب���ل وزي���ر الأ�سغال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين ع�سام خلف مبكتبه بديوان 
ال���وزارة ممث���ل الدائ���رة الثالث���ة مبجل����س بلدي 

املحرق جنم اآل �سنان ومناف القحطاين. 
ويف بداية اللقاء، رحب الوزير بالع�سو البلدي 
جن���م اآل �سنان مقدراً جه���وده املبذولة ومتابعته 
املتوا�سلة، م�سيداً بال���دور املهم الذي ي�سطلع 
به اأع�ساء املجال�س البلدي���ة يف تلم�س احتياجات 
املواطن���ني والعمل على متابعتها واإي�سالها اإلى 
امل�سوؤولني من اأجل تقدمي اأف�سل اخلدمات لهم.
ون���ّوه خلف اإل���ى اأن وزارة الأ�سغ���ال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العم���راين ت�سعى دائماً اإلى 
تق���دمي اأف�سل اخلدمات اإل���ى املواطن واملقيم، 
باعتبار الوزارة موؤ�س�سة مهنية م�سوؤولة عن توفر 

خدمات البنية التحتية عالية اجلودة للجميع.
ومت خ���ال املقابل���ة ا�ستعرا����س ع���دد م���ن 
املاحظ���ات اخلا�سة ب�سارع رق���م )1( بجمع 202 
يف املح���رق، منه���ا وجود عدد كب���ر من املحات 
التجارية، نق�س عدد مواقف ال�سيارات، بالإ�سافة 

اإلى خملف���ات البناء، الوق���وف املركبات ب�سورة 
ع�سوائي���ة، ال�سي���ارات املهج���ورة، الزدحام���ات 
املرورية، قلة عدد املنافذ اخلا�سة مبجمع 202، 

مرور ال�ساحنات يف املنطقة. 
م���ن جانبه وج���ه الوزير اإلى درا�س���ة عدد من 
املقرتح���ات، منه���ا اإيج���اد منافذ بديل���ة للمجمع 
202، حي���ث وجه ب�سكل ف���وري البدء بفتح منفذ 
للمجمع من �سارع خليفة الكبر للدخول فقط عر 
حديقة املحرق الكرى وفت���ح منفذ اآخر للدخول 

واخل���روج اإل���ى املجم���ع ع���ر �س���ارع املط���ار من 
خ���ال الزاوية ال�سمالية الغربي���ة حلديقة املحرق 
الك���رى. علما انه �سيت���م التنفيذ ح���ال النتهاء 
من اإع���داد الت�ساميم التف�سيلية واحل�سول على 

املوافقات الازمة لذلك
 كم���ا وجه اإلى تنفيذ بع����س احللول العاجلة 
لتنظيم احلرك���ة املرورية على ال�س���ارع املذكور 
ع���ر تركي���ب بع����س الأعم���دة املطاطي���ة وذلك 
بالتن�سي���ق م���ع الع�سو البل���دي جن���م اآل �سنان، 

كم���ا وج���ه بلدي���ة املحرق بزي���ادة وت���رة �سبط 
املخالف���ات املتعلقة با�سرتاطات البن���اء، واإزالة 
جمي���ع ال�سيارات املهج���ورة، واأي�سا التن�سيق مع 
اأ�سح���اب املح���ال التجارية الك���رى ملنع وقوف 
ال�ساحنات يف هذه املنطقة كونها منطقة �سكنية، 
والتن�سيق مع مديري���ة اأمن املحرق لتوفر �رصطة 
خدم���ة املجتم���ع للم�ساهم���ة يف تنظي���م احلرك���ة 
املرورية بالتن�سيق مع الإدارة العامة للمرور على 

غرار ما مت يف �سوارع اأخرى. 

اجلدي���ر بالذك���ر اأن الوزارة �رصع���ت يف اإعداد 
الت�سامي���م التف�سيلية لتطوي���ر �سارع رقم )1(، 
حيث �سيت���م توف���ر م�سارين للحرك���ة املرورية 
وكذل���ك مواقف ال�سي���ارات على جانب���ي ال�سارع 
ومعابر للم�ساة يف مواقع عب���ور الكثيف واأر�سفة 

للم�ساة وتوفر الإنارة. 
من جانبه، ع���ر الع�سو البلدي جنم اآل �سنان 
ع���ن خال�س تقدي���ره لوزير الأ�سغ���ال على اللقاء 
وال�ستجابة ال�رصيعة لهذا املو�سوع، واأي�سا جهود 
كافة العامل���ني يف وزارة الأ�سغ���ال وا�ستجابتهم 
ملطالب املواطنني وللتع���اون الدائم مع اأع�ساء 

املجال�س البلدية.
وذك���ر اأن مت خ���ال الجتم���اع رف���ع عدد من 
املقرتحات التي ت�سهم يف حل م�سكلة �سارع رقم 
)1( منها اإيجاد خمرج جديد ملجمع الواحة واأي�سا 
خمرج اآخر من حديق���ة املحرق الكرى، حيث وجه 
الوزي���ر ب�س���كل ف���وري درا�سة ه���ذه املقرتحات 
واحللول و�رصعة تنفيذها على اأر�س الواقع. اختتم 
اآل �سنان بقوله “نطماأن اأهايل املنطقة، حيث اإنه 
�سيت���م العمل على هذه احلل���ول واملقرتحات يف 

اأ�رصع وقت ممكن. 

�ساحي���ة ال�سي���ف – وزارة �س���وؤون ال�سب���اب 
ال�سب���اب  �س���وؤون  وزارة  وقع���ت  والريا�س���ة: 
والريا�س���ة و�سندوق العمل “متك���ني” اتفاقية 
اإط���اق الرنام���ج التدريب���ي للمراك���ز ال�سبابية 
“ق���درات” وذلك �سم���ن ا�سرتاتيجي���ة التعاون 
امل�س���رتك ب���ني اجلانبني مب���ا ي�ساه���م يف تنمية 
ق���درات ال�سباب وتوف���ر البيئ���ة املنا�سبة لهم 
للدخ���ول يف �سوق العم���ل وامل�ساهمة يف حتقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.
ووق���ع التفاقي���ة م���ن جان���ب وزارة �سوؤون 
ال�سب���اب  �س���وؤون  وزي���ر  والريا�س���ة  ال�سب���اب 
والريا�س���ة ه�س���ام اجل���ودر ومن جان���ب متكني 
الرئي����س التنفيذي ل�سن���دوق العمل “متكني” 

ابراهيم جناحي.
ويه���دف الرنام���ج ال���ذي �سيق���دم العديد 
م���ن الرام���ج التدريبي���ة يف املراك���ز ال�سبابي���ة 
ال���ى بن���اء ق���درات ال�سب���اب البحرين���ي وتنمية 
مهاراته���م للدخول الى �س���وق العمل مت�سلحني 
بالتدري���ب اجلي���د واخلرة العالي���ة وتعزيز دور 
امل���راأة البحرينية ع���اوة على فتح املج���ال اأمام 
ذوي االحتياج���ات اخلا�صة لالنخ���راط يف الربامج 

التدريبية.
واأك���د اجل���ودر مبنا�سبة ب���دء الرنامج الذي 
اإنطل���ق موؤخ���راً اإل���ى اأن وزارة �س���وؤون ال�سب���اب 

والريا�سة حتر�س على تقدمي املبادرات الرائدة 
بالتعاون مع ال�رصيك ال�سرتاتيجي “متكني” من 
اأجل تنمية مهارات ال�سباب وتطوير قدراتهم مبا 
يتما�س���ى مع نهج القي���ادة الر�سيدة يف دعم كل 
ما يتعل���ق بتفعيل دور ال�سب���اب ومتكينهم من 
امل�ساهمة بفاعلية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة 
م�سرا الى اأن ممثل جالة امللك لاأعمال اخلرية 
و�سوؤون ال�سباب رئي�س املجل�س العلى لل�سباب 
والريا�سة رئي�س اللجنة الوملبية البحرينية �سمو 
ال�سي���خ نا�رص بن حم���د اآل خليفة دائم���ا ما يوجه 
الوزارة الى �رصورة تنفيذ الرامج التدريبية على 
مدار وا�رصاك ال�سباب فيها ب�سورة كبرة لتاأهيل 

ال�سف الثاين من القيادات ال�سابة.
وا�ساف وزي���ر �س���وؤون ال�سب���اب والريا�سة 
متكن���ت ال���وزارة خ���ال الف���رتة املا�سي���ة م���ن 
تنفي���ذ العديد م���ن الرامج التدريبي���ة لل�سباب 
وم���ن اأبرزها مدينة �سب���اب 2030 لياأتي برنامج 
“ق���درات” ال���ذي �سيق���دم 115 دورة تدريبية 
و�سي�ستفي���د منه���ا 3500 �سب���اب و�سابة مكمل 
حلزم���ة الرامج الت���ي تقدمها ال���وزارة لل�سباب 
خا�سة م���ن منت�سب���ي املراكز ال�سبابي���ة انطاقا 
من اميانها باملواهب ال�سابة التي لها دور كبر 
وفع���ال يف الإجن���ازات التي حققته���ا اململكة يف 

خمتلف الأ�سعدة.

�س���وؤون  وزارة  تع���اون  اأن  اجل���ودر  وب���ني 
ال�سب���اب والريا�سة مع متكني ب���داأ ياأخذ ا�سكال 
واأبعادا متع���ددة لتدريب ال�سباب وذلك انطاقا 
من ا�سرتاتيجي���ة اجلانبني الرامي���ة الى حت�سني 
قدرات ال�سباب البحرين���ي عر نخبة من الرامج 
املتمي���زة يف خمتل���ف املج���الت والت���ي تهي���اأ 
ال�سب���اب ب�سورة متميزة للدخول يف �سوق العمل 
وا�سفا “متكني” بال�رصيك ال�سرتاتيجي للوزارة 

يف تنفيذ الرامج املوجهة الى ال�سباب.
وم���ن جانبه ا�سار جناحي الى اأن متكني تويل 
ال�سباب وانخراطهم يف عملية التنمية امل�ستدامة 

اهتمام���ا كب���را، م���ن اأج���ل اأن يكونوا ج���زءا من 
الآلي���ات التي تعم���ل يف جمال الرتق���اء بالوطن 
وكل ذلك لن ياأتي اإل من خال الرامج التدريبية 
التي توفر لل�سباب ب�س���كل عام والتي من بينها 
الرامج التي تنفذ م���ع وزارة ال�سباب والريا�سة 
ملنت�سبي املراكز ال�سبابي���ة م�سرا هذه الرامج 
ت�ساعد ال�سباب لدخول بوابات �سوق العمل وبدء 

م�ساريع ريادية.
واأك���د الرئي����س التنفيذي ل���� “متكني”على 
اأهمي���ة الرامج التنموية التي تخدم فئة ال�سباب 
من خال مواكب���ة التغرات املعرفي���ة والتقنية 

املختلف���ة، فيما يخ���دم حاجات تنمي���ة قطاعات 
الأعم���ال املختلف���ة. واعرب يف ه���ذا ال�سياق عن 
تقدي���ره حلر�س وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة 
على التفاعل الإيجابي مع روؤى واأهداف �سندوق 
العمل جت���اه متكني ال�سب���اب البحرين���ي موؤكدا 
اأن متك���ني وج���دت يف الرام���ج الت���ي تقدمه���ا 
والتع���اون  والريا�س���ة  ال�سب���اب  �س���وؤون  وزارة 
ال�سرتاتيجي معه���ا مكانا منا�سبا من اأجل تعزيز 

فر�س ال�سباب البحريني يف دخول �سوق العمل.
و�سيق���دم برنام���ج “ق���درات” العدي���د من 
الرام���ج التدريبي���ة لل�سباب عل���ى اأن تقام تلك 
الرام���ج يف مراك���ز �سبابي���ة منت����رصة يف خمتلف 
حمافظات اململكة وه���ي “حرفتي لتعلم احلرف 
اليدوي���ة، حول الع���امل لتعلم اللغ���ات املختلفة، 
بن���اء الق���درات وامله���ارات و�سق���ل ال�سخ�سية 
القيادي���ة، الو�سائط املتعددة للرامج العامية 
والتكنولوجي���ا، التنمي���ة امل�ستدام���ة والتعريف 
باأهدافها الت���ي و�سعتها المم املتحدة، الريادة 
وتاأ�سي����س امل�ساريع وتوفر امل�سادر واملوارد، 
ادارة امل�ساريع والرتكي���ز على مراحل امل�ساريع 
ومب���ادئ الدارة، ا�ستك�س���اف لتطوي���ر القدرات 
العقلية والثقة بالنف����س والعاقات ال�سخ�سية، 
ال�سب���اب وال�سح���ة لرف���ع الوع���ي ال�سح���ي بني 

ال�سباب. 

•  بعد لقاء الوزير اآل �سنان يطماأن اأهايل جممع 202 باملحرق بحل م�ساكلهم	

• • اإبراهيم جناحي 	  ه�سام اجلودر 	
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243 متربعة بحملة الإمام احل�سني للتربع بالدم يف يومها الأول
بالتعاون مع وزارة ال�سحة و “جمعية ال�سكلر”

النعي���م – حملة الإمام احل�سني للتربع 
بالدم: انطلقت اأم�س حملة الإمام احل�سني 
)ع( للت���ربع بالدم يف عامه���ا التا�سع ع�رش 
والت���ي تنظمها جمعي���ة النعي���م اخلريية 
مبركز �سب���اب النعيم ب�سع���ار “احل�سني.. 
حمب���ة” يف يومه���ا الأول وال���ذي خ�س�س 
لتربع الن�ساء وقد بلغ عدد اللواتي تقدمن 
للحمل���ة للتربع 243 متربع���ة 190 منهن 
ح����رشن مبا�رشة للت�سجي���ل فيما 53 حجزن 
مواعيده���ن م�سبق���اً عن طري���ق املواعيد 

الإلكرتونية حتى اإعداد هذا التقرير.
واأف���ادت من�سق���ة الي���وم املخ�س����س 
للت���ربع بالدم للن�ساء، مف���از احلجريي اأن 

عدد ال���كادر الن�سائي للحملة املتطوعات 
بلغ 79 يف خمتلف اأق�سام احلملة مب�ساندة 
موظفي بنك الدم املركزي بوزارة ال�سحة 
اإل���ى جانب عدد من الكوادر الرجالية، واأن 
اجله���ود املبذولة من قب���ل اللجنة العليا 
املنظمة للحملة ركزت على تنظيم عملية 
الت���ربع بحيث تكون اأك���ر �سال�سة، لفتة 
اإل���ى اأن وقت النتظ���ار اقل هذا العام من 
الأع���وام ال�سابقة والعم���ل م�ستمر لتقليل 
ف���رتة النتظار وامت���ام عملي���ة التربع يف 

وقت قيا�سي.
اأن ن�سب���ة الوع���ي يف تزاي���د  وبين���ت 
م�سطرد انعك�س���ت على ب�سكل كبري على 

رف���ع ن�سب���ة املتربعات بال���دم بنجاح اإلى 
ن�سبة ع���دد املتقدم���ات للت���ربع، كما اأن 
الإقب���ال عل���ى حج���ز املواعي���د اإلكرتونياً 
يعك�س توجه���اً لال�ستفادة م���ن اخلدمات 
الإلكرتوني���ة، وقال���ت اإن الإقب���ال كب���ري 
ويتزاي���د ب�س���كل �سن���وي، اإذ ا�ستقبل���ت 
احلمل���ة املتربع���ات م���ن ال�ساع���ة الثانية 
ظه���ًرا بالرغم م���ن اأن املوعد املحدد لبداأ 
التربع هو ال�ساع���ة الثالثة ظهًرا، وقد مت 
ت�سجي���ل اأكر م���ن 100 متقدم���ة للتربع 
خالل اأولى �ساع���ات انطالق احلملة، ولكن 

بعد انتهاء الفحو�سات يتم �سحب الدم. 
م���ن جانبه ثم���ن رئي�س اللجن���ة العليا 

املنظمة للحملة فا�س���ل الن�سيط ال�رشاكة 
والتع���اون مع بنك الدم املركزي يف وزارة 
ال�سح���ة معرًبا عن �سكره وتقديره لوزيرة 
لتوجيهاته���ا  ال�سال���ح  فائق���ة  ال�سح���ة 
املعنيني يف ال���وزارة للتعاون مع احلملة، 
مثمن���ا يف ذات الوقت الدع���م اللوج�ستي 
من مرك���ز �سب���اب النعيم وتع���اون وزارة 
الداخلي���ة ممث���اًل مبديري���ة اأم���ن حمافظة 
العا�سم���ة ومرك���ز �رشطة النعي���م، و�رشطة 
املرور و�رشطة املجتمع، وعرب عن تقديره 
ل�ستم���رار ال�رشاك���ة م���ع جمعي���ة البحرين 
لرعاي���ة مر�س���ى ال�سكل���ر، لفتا اإل���ى اأن 
مر�س���ى ال�سكل���ر م���ن الفئ���ات املهم���ة 

امل�ستهدفة يف احلملة.
وقال الن�سي���ط اإن الي���وم الثاين وهو 
الي���وم املخ�س�س لت���ربع الرج���ال بالدم 
�سيبداأ الي���وم ال�سبت بعد �س���الة الظهر، 
واأن اللجنة ا�ستكملت كافة ال�ستعدادات 
لنط���الق احلمل���ة، م�س���رًيا اإل���ى اأن اليوم 
الأول �سه���د اإقب���ال كبريا كم���ا هو متوقع 
واأدار ال���كادر الن�سائي احلملة بكل اقتدار 
مب�سان���دة جمموع���ة م���ن اأع�س���اء اللجن���ة 
وكوادر احلمل���ة الرجالية، م�سيداً بت�سافر 
موؤ�س�س���ات منطق���ة النعي���م لإقام���ة هذه 
احلملة وا�ستمراريته���ا على مدى �سنوات 

رفدت احلملة فيها بنك الدم من العطاء.

اأهمية التعاي�ش يف ا�ستتباب الأمن 
“طريق احلرير” �سيعزز التبادل التجاري بني البلدين

ما حققته البحرينية من مكت�سبات اإحدى مبادرات اإبراز �سورة اململكة

الرئي�س الباك�ستاين يدعو لتعاون اأمني مع البحرين... ال�سالح:

ا�ستعرا�س التعاون بني “الأعلى للمراأة” و “الت�سال الوطني”... الأن�ساري:

الق�سيبي���ة - جمل����س ال�س���ورى: اأك���د رئي����س 
جمهوري���ة باك�ست���ان الإ�سالمي���ة ال�سديق���ة ممنون 
ح�سني، على اعتزاز بالده بعالقات ال�سداقة املتميزة 
القائمة مع مملكة البحرين، م�سيًدا بالتطور والتنمية 

التي ت�سهدها اململكة يف العديد من املجالت.
كما تقدم فخامته بال�سكر اإلى مقام جاللة امللك 
على ت�سييد الكلي���ة ال�سحية للتمري�س يف العا�سمة 
الباك�ستاني���ة اإ�سالم اآباد، داعًي���ا يف الوقت ذاته اإلى 
تعزيز التعاون الثنائي القائم بني البلدين يف جمايل 

الأمن وتبادل املعلومات.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا�ستقب���ال رئي����س جمهوري���ة 
باك�ست���ان الإ�سالمي���ة، لرئي�س جمل����س ال�سورى علي 
ال�سال���ح، يف اإط���ار الزيارة الر�سمي���ة التي يقوم بها 
رئي�س جمل�س ال�سورى والوفد املرافق اإلى جمهورية 
باك�ست���ان الإ�سالمي���ة ال�سديقة، تعزي���ًزا للعالقات 

الثنائية البحرينية الباك�ستانية.
بال�ستثم���ارات  الباك�ست���اين  الرئي����س  ورح���ب 
البحريني���ة يف باك�ست���ان خا�س���ة يف قطاع���ات تنمية 
الطاق���ة والبني���ة التحتية، كم���ا �سكر لوف���د جمل�س 
ال�سورى ما اأبداه من تقدير لدور اجلالية الباك�ستانية 
يف تنمي���ة وتق���دم البحري���ن، مبدًيا اأمل���ه اأن توا�سل 
اجلالي���ة الباك�ستانية اأداء دوره���ا الإيجابي واملفيد 
يف امل�ستقبل اأي�ًسا. كم���ا اأعرب الرئي�س الباك�ستاين 
عن ����رشوره لتب���ادل الوفود الرفيع���ة امل�ستوى بني 
البلدين، ودع���ا اإلى زيادة تعزيز ه���ذا التوا�سل مبا 
يخ���دم اإقام���ة امل�ساري���ع امل�سرتك���ة يف القطاع���ني 
التج���اري وال�سناع���ي ب���ني البلدين، كم���ا اأعرب عن 
خال�س حتياته جلاللة امللك و�ساحب ال�سمو امللكي 

رئي����س ال���وزراء و�ساحب ال�سمو امللك���ي ويل العهد 
واإلى �سعب البحرين.

م���ن جهت���ه، نقل رئي����س جمل�س ال�س���ورى خالل 
اللق���اء، حتيات عاه���ل البالد �ساح���ب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�س���ى اآل خليفة، وحتي���ات رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة، وحتي���ات ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري �سلمان ب���ن حمد اآل خليف���ة، متوجًها 
بال�سك���ر والتقدي���ر جلمهورية باك�ست���ان ال�سديقة 
حف���اوة  عل���ى  و�سعًب���ا  وبرملاًن���ا  وحكوم���ة  قي���ادة 
ال�ستقب���ال، وكرم ال�سيافة، مثمًن���ا الدعوة الكرمية 
لرئي�س جمل�س ال�سيوخ الباك�ستاين لزيارة باك�ستان. 
واأع���رب رئي����س جمل����س ال�س���ورى ع���ن فخ���ره 
واعتزازه بالعالقات التاريخي���ة املتميزة التي جتمع 
مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة باك�ست���ان الإ�سالمي���ة 
ال�سديق���ة، وما حقق���ه البلدان ال�سديق���ان من منو 
م�سطرد يف العديد من املجالت يف ظل رعاية ودعم 

قيادت���ي البلدي���ن ال�سديقني، موؤك���دا اأن جمهورية 
باك�ست���ان دولة مهم���ة لي�س فق���ط بالن�سبة ململكة 

البحرين بل لالأمة ال�سالمية كلها.
واأ�س���اد رئي����س جمل����س ال�س���ورى بالإ�سهامات 
امل�سه���ود له���ا للجالي���ة الباك�ستاني���ة يف خمتل���ف 
املج���الت يف اململك���ة، لفت���ا اإل���ى اأن النته���اء من 
“طريق احلري���ر” �سيعمل على رفع م�ستوى التبادل 
التج���اري والقت�سادي بني باك�ست���ان ودول اخلليج 
العربي���ة. كما نوه رئي����س جمل�س ال�س���ورى مب�سرية 
العم���ل الربمل���اين بجمهوري���ة باك�ست���ان الإ�سالمية، 
واأهمي���ة الدفع بالعالق���ات الربملانية بني الطرفني 
نحو مزيد م���ن التعاون والتن�سي���ق، عرب الجتماعات 
تب���ادل  لتعزي���ز  الربملاني���ة  والزي���ارات  الثنائي���ة، 
الربملاني���ة  التجرب���ة  م���ن  وال�ستف���ادة  اخل���ربات، 
جلمهورية باك�ستان، موؤكدا م�ستوى التن�سيق العايل 
خ���الل املحافل الربملاني���ة الدولية بني الطرفني يف 
العدي���د من الق�ساي���ا واملواقف املهم���ة، مبا يعود 

بالنفع على البلدين وال�سعبني ال�سديقني. 

الرف����اع - املجل�س الأعلى للم����راأة: ا�ستقبلت 
للم����راأة هال����ة  الأعل����ى  الع����ام للمجل�����س  الأم����ني 
الأن�س����اري �سب����اح اأم�����س مبقر املجل�����س الرئي�س 
التنفي����ذي ملرك����ز الت�س����ال الوطن����ي حممد علي 
به����زاد، ملناق�سة جمالت التعاون امل�سرتك لإبراز 
م�س����رية تقدم املراأة البحرينية يف الإعالم واإي�سال 
ال�س����ورة احلقيقي����ة مل�سارك����ة امل����راأة كم�ساه����م 
اأ�سيل يف عملية التنمي����ة، على امل�ستوى الداخلي 

واخلارجي. 
ورحب����ت الأن�ساري يف م�سته����ل اللقاء ببهزاد 
متمني����ة للمركز النجاح خا�س����ة يف حتقيق اأهدافه 
الأ�سا�سية، كبادرة هي الأولى من نوعها يف مملكة 

البحري����ن، ته����دف اإلى بي����ان ال�س����ورة احلقيقية 
للبحري����ن لدى املجتمع ال����دويل، وفقا ملنهجيات 
وا�سحة حتدد التوجهات وادوار جميع ال�رشكاء على 

ال�سعيد الوطني.
يف  ياأت����ي  املرك����ز  تاأ�سي�����س  اأن  واعت����ربت   
توقي����ت مهم ودقيق و�سيك����ون خري من�سة تعمل 
عل����ى ن�رش الثقاف����ة الوطنية للتعري����ف مبا حققته 
مملك����ة البحرين م����ن منجزات يف جمي����ع املجالت 
عرب التوعية باحلقوق والواجبات الوطنية وكيفية 
املحافظ����ة عل����ى ه����ذه املكت�سب����ات، ل�سيما وان 
امل����راأة البحريني����ة وم����ا حتقق لها م����ن مكت�سبات 
�ستك����ون اح����د مكونات تلك املب����ادرات، التي من 

�ساأن����ه ان ت�سه����م يف تعزيز امل�سارك����ة الفاعلة يف 
احلي����اة العام����ة. واأك����دت الأن�س����اري اأن املجل�س 
الأعل����ى للمراأة عل����ى ا�ستعداد دائ����م للتعاون مع 
مركز الت�سال الوطن����ي يف تقدمي حمتوى اإعالمي 
يعك�����س حقيقة املكان����ة املتقدمة الت����ي و�سلت 
اإليه����ا امل����راأة البحريني����ة يف خمتل����ف املج����الت، 
وعر�����س ق�س�����س النج����اح داخ����ل وخ����ارج مملكة 

البحرين، والتقارير الدولية ذات ال�سلة.
من جانب����ه، اأ�ساد بهزاد باجلهود التي يبذلها 
املجل�س الأعلى للمراأة برئا�سة قرينة عاهل البالد 
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليفة يف اإبراز مكانة البحرين املتقدمة دولياً، 

وخ�س بالذكر النموذج البحريني يف متكني املراأة 
ال����ذي حظي باهتمام عاملي من خ����الل الرتويج له 

عرب الأمم املتحدة يف نيويورك.
واأكد م�سي املركز قدماً يف الدخول يف �رشاكة 
وتع����اون مع املجل�����س الأعلى للم����راأة ب�سفته اأحد 
ال�����رشكاء الأ�سا�سيني يف اإبراز اجله����ود التي يقوم 

به����ا املجل�س واأثرها الإيجاب����ي على املراأة والأ�رشة 
م�س����ددا  ككل،  البحرين����ي  واملجتم����ع  البحريني����ة 
عل����ى اأن املرك����ز �سي�سخر جمي����ع اإمكاناته من اأجل 
الرتويج للنماذج البحرينية املتقدمة على خمتلف 
الأ�سع����دة، ومن بينه����ا �سعيد امل����راأة وما حتقق 

حتى الآن من اإجنازات.

•  الرئي�س الباك�ستاين لدى ا�ستقباله رئي�س جمل�س ال�سورى	

• الأن�ساري تبحث مع بهزاد �سبل اإبراز م�سرية تقدم املراأة البحرينية	

املنامة - وزارة الداخلية: اأكد مدير 
ع���ام مديرية �رشطة املحافظ���ة ال�سمالية 
العمي���د عب���داهلل خليف���ة اجل���ريان على 
�رشورة تكري�س ثقافة احلوار والتعاي�س 
ب���ني جمي���ع مكون���ات  الآخ���ر  واح���رتام 
املجتم���ع البحريني، م�س���رياً اأن ن�رش مثل 
ه���ذه النوعي���ة م���ن الثقاف���ة ت�سهم يف 
ا�ستتب���اب الأمن العام مب���ا يعود بالنفع 

على اململكة يف جميع النواحي. 
ج���اء ذل���ك خ���الل لق���اء مدي���ر ع���ام 
مديرية �رشط���ة املحافظ���ة ال�سمالية مع 
رئي�س جمعية البحرين لت�سامح وتعاي�س 
الأديان يو�سف بوزب���ون، والذي يرافقه 
كالً م���ن اأمني ����رش اجلمعية اأم���ل اجلودر 
وم�سوؤولة الإعالم باجلمعية را�سية حممد 
ومدي���رة مكتب رئي����س اجلمعية غ�سون 

العبا�سي.
كما نوه العمي���د اجلريان اأن مديرية 
و�سع���ت  ال�سمالي���ة  املحافظ���ة  �رشط���ة 

ن�سب اأعينها فتح قنوات الت�سال بني 
خمتل���ف القطاع���ات يف املجتم���ع، الأمر 
ال���ذي يرتجم حج���م ال�رشاك���ة املجتمعية 
مع جميع اأطياف املجتمع املحلي بهدف 

حفظ الأمن وال�سكينة العامة.
بدوره اأ�س���اد رئي�س جمعية البحرين 
لت�سامح وتعاي�س الأديان بجهود مديرية 
�رشطة املحافظة ال�سمالية التي اأ�سبحت 
مثال يحتذى ب���ه، خا�سة يف ما متثله من 
منوذج مث���ايل يف حفظ الأم���ن ومكافحة 

كافة اأ�سكال اجلرمية.
م���ن جانبه���ا، اأب���دت اأم���ل اجل���ودر 
رغبتها يف زي���ادة التن�سيق والتعاون مع 
املديري���ة ب�ساأن اإقامة حما�رشات وبرامج 
توعوية ته���دف اإلى ن�رش ثقافة التعاي�س 
والت�سامح ب���ني جميع مكونات املجتمع، 
متطلعة اإلى مزيٍد من التن�سيق والتعاون 
بني اجلمعية ومديري���ة �رشطة املحافظة 

ال�سمالية يف كافة املجالت.
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للم���رور  العام���ة  الإدارة  تنظ���م 
وال���دورات  الربام���ج  م���ن  العدي���د 
التوعي���ة  جم���ال  يف  املتخ�ص�ص���ة 
املركبات  ل�ص���واق  الآمن���ة  بالقي���ادة 
والدراج���ات النارية تت�صمن التعريف 
بقانون امل���رور ولئحت���ه التنفيذية، 
لأه���م  ����رح  م���ع  النق���اط  ونظ���ام 
ال�صلوكي���ات اخلاطئة الت���ي يرتكبها 
�صائقو املركبات والدراجات النارية، 
والت���ي توؤث���ر �صلب���ا عل���ى ال�صالم���ة 
املروري���ة، كما يتم اطالع امل�صاركني 
على اأهم القوانني اخلا�سة با�ستخدام 
و�سائل المن وال�سالمية كحزام المان 
وارتداء اخل���وذة عند قي���ادة الدراجة 
النارية وذلك جتنبا الإ�سابات اخلطرة 
نتيجة عدم اللتزام بو�سائل ال�سالمة.

اأمانة”  “حيات���ك  ويذكرنا �صع���ار 
مبدى خط���ورة ال�صياقة على الطريق، 
واأهمية اللتزام بقواعد ال�سري للحفاظ 
على حياتن���ا، فهي اأمانة ب���ني اأيدينا 
يجب احلر�ص عليها م���ن اأجل اأنف�سنا 
واأهلن���ا ووطننا، حيث ت���وؤدي حوادث 
ال�س���ري وم���ا ينج���م عنه���ا م���ن اإزهاق 
لالأرواح واإ�سابات واإ�رار باملمتلكات 
اإلى هدر الطاقات الب�رشية والإمكانات 
املالي���ة، و�رف املبال���غ على الرعاية 
ال�سحية والتاأهي���ل لالإعاقات الناجمة 

عن احلوادث. 
وم���ع حتدي���ث �سب���كات الط���رق 
واإن�س���اء اجل�س���ور والإنف���اق لت�سهيل 
الن�سياب امل���روري وفك الختناقات 
والزدح���ام امل���روري، اإل اأن ه���ذا مل 
مين���ع م���ن وق���وع بع����ص احل���وادث 
عل���ى  وللحف���اظ  ولك���ن  املميت���ة، 
ال�سالم���ة فاأنه يجب عل���ى م�ستخدمي 
الطري���ق من �صائق���ني وم�صاة �رشورة 
التقيد بالقان���ون وتنفيذ التعليمات 
واللتزام بنظ���ام الإ�سارات املرورية، 
وجتن���ب زي���ادة ال�رع���ة ع���ن املقرر 
م���ن  والتاأك���د  اخلاط���ئ،  والتج���اوز 
�سالمة املركب���ة و�سالحيته���ا حفاظاً 
على الأرواح واملمتل���كات، بالإ�صافة 
ال���ى ال�صتفادة م���ن برام���ج التوعية 
املرورية التي تقدمها وزارة الداخلية 
واملوؤ�ص�ص���ات الإعالمية واملوؤ�ص�صات 
الأهلي���ة والر�صمي���ة، مم���ا ي�صتدع���ي 
اإعادة النظر يف العديد من املمار�صات 
اخلاطئة، ومنها القي���ادة بتهور التي 
توؤدي اإلى وقوع العديد من احلوادث. 

 ال�صتفادة من برامج 
التوعية املرورية

 الثقافة األمنية

اإع��������داد: ع��ب��ا���س اإب���راه���ي���م

تاأيي�����د امل����ؤب�����د ل� 3 م�ستاأنفي������ن

تاأييد ال�سجن 7 �شنو�ت و�إ�شقاط جن�شية �شاب 

�رعوا يف قتل �سابطني و�رطيني يف الدراز

لن�سمامه جلماعة اإرهابية

ق�س���ت حمكم���ة ال�ستئن���اف العلي���ا اجلنائية 
ال�صاد�صة بتاأيي���د معاقبة ثالثة م�صتاأنفني، ُمدانني 
بال����روع يف قتل �سابطي �رطة و�رطيني اآخرين يف 
منطق���ة الدراز، بعد ا�صتدراج اأف���راد ال�رشطة ملكان 
و�سعه���م القنبلة حملية ال�سنع؛ وذلك مبعاقبة كل 

منهم بال�سجن املوؤبد.
وكان���ت حمكمة اأول درجة ق���د حكمت مبعاقبة 
6 من اأ�سل 8 متهم���ني بالق�سية، بال�سجن املوؤبد، 
وكذل���ك مبعاقب���ة اأحدهم بال�سجن مل���دة 3 �صنوات 
ناري���ة  200 دين���ار حليازت���ه طلق���ات  وبتغرمي���ه 
“ذخائر”، اإ�سافًة لعقوبة ال�سجن املوؤبد، فيما براأت 

املتهمني الآخرين مما ن�سب اإليهما.
يدفع���وا  اأن  ال�ست���ة  امُلدان���ني  األزم���ت  كم���ا 
مت�سامن���ني مبلًغ���ا وقدره 1551 دين���اًرا هي قيمة 
التلفيات الت���ي ت�صببوا بها يف دورية اأمنية مملوكة 

لوزارة الداخلية، واأمرت مب�صادرة امل�صبوطات.
الواقع���ة ح�س���ب حك���م  وتتح�س���ل تفا�سي���ل 
املحكمة يف اأن امُلدانني م���ن الأول وحتى ال�ساد�ص 
بتاري���خ 12/2/2016، ق���د عقدوا الع���زم وبيتوا 
الني���ة على قت���ل اأٍي م���ن اأفراد ال�رط���ة؛ وذلك عن 

طريق ا�ستهدافهم بعبوة متفجرة.
واأ�سافت اأن امُل���دان ال�ساد�ص والهارب خارج 
الب���الد، ق���د توا�سل م���ع امُل���دان الأول، وحثه على 
الإق���دام بعملي���ة التفج���ري، وطلب من���ه التفاق مع 

اآخرين موثوقني من قبله يف ارتكابها.

وعلى اإثر ذلك التحري�ص اتفق امُلدان ال�ساد�ص 
م���ع الثاين الذي ق���ام باإعداد العب���وة املتفجرة عن 
ُبعد، وقام امُلدانان الأول والثاين بزرعها قرب اأحد 
املاآمت، وتوجهوا اإلى مكان امل�صرية غري املرخ�صة، 
والتي كانت جتوب اأرجاء املنطقة، والتقوا امُلدانني 
الثالث والراب���ع واخلام�ص واأخربوهم بالتفاق الذي 
مت فيما بينهم، ومب���كان العبوة وطريقة تفجريها، 
فوافق���وا جميًعا عل���ى ال�سرتاك معه���م يف ارتكاب 

الواقعة.
وبن���اًء عل���ى الرتتيب ال���ذي مت فيم���ا بينهم، 
فق���د متكن امُل���دان اخلام�ص م���ن ا�ست���دراج اأفراد 
ال�رطة عن طريق التعدي عليهم بالعبوات احلارقة 

“املولوتوف” والأ�سياخ احلديدية واحلجارة.
وم���ا اإن اقرتب���ت الدورية الأمني���ة، والتي كان 

فيها ع���دد من اأفراد ال�رطة، بالقرب من مكان زرع 
القنبل���ة، عمد امُلدان الثال���ث اإلى تفجريها عن ُبعد 
بوا�سط���ة جهاز حتكم “رميوت كون���رتول”، ما اأدى 

اإلى تلفيات يف املركبة اململوكة لوزارة الداخلية.
وتو�سلت التحريات التي اأجراها �سابط البحث 
والتحري اإلى هوي���ة امُلدانني الثمانية، حيث متكن 
م���ن القب�ص على واحٍد منهم فق���ط يف ذلك احلني، 
وال���ذي ع���ر بحوزت���ه عل���ى ع���دد 3 طلق���ات نارية 

“ذخائر”.
وعق���ب �سدور حك���م حمكمة اأول درج���ة، �رّح 
رئي����ص النياب���ة بنياب���ة اجلرائ���م الإرهابي���ة م�سعل 
املناعي اأن النيابة العامة ا�ستندت يف التدليل على 
ثب���وت التهم يف حق املتهمني اإل���ى الأدلة القولية، 
منها �سهود الإثبات واعرتاف اأحد املتهمني والأدلة 

الفني���ة، فتم اإحال���ة املتهمني جميًع���ا منهم متهم 
حمبو�ص اإلى املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة.

وق���د تداول���ت الق�سي���ة بجل�س���ات املحكم���ة 
بح�س���ور حمامي���ي املتهمني ومكنتهم م���ن الدفاع 
واإب���داء الدف���وع القانوني���ة، ووف���رت له���م جمي���ع 
ال�سمان���ات القانوني���ة، وق�س���ت بحكمه���ا �سال���ف 

البيان.
وللمتهم���ني ح���ق الطعن على احلك���م ال�سادر 
اأمام حمكمة ال�ستئناف يف املواعيد املقررة قانوًنا 
اإذا قام���ت اأ�سباًبا قانوني���ة حتمله لذلك، كما ي�سمح 
النظ���ام الق�سائي البحريني م���ن بعد مرحلة الطعن 
اأمام ال�ستئناف الطع���ن اأمام حمكمة التمييز، وهي 

من ال�سمانات القانونية املكفولة لأيِّ متهم.
واأو�سحت املحكم���ة يف حيثيات حكمها اأ�سباب 
تربئ���ة املتهمني ال�سابع والثام���ن مما ن�سب اإليهما 
من اتهامات، باأن التهام بحقهما قد جاء قا�رًا عن 
بلوغ ح���د الكفاية للق�س���اء باإدانتهم���ا، اإذ اإنهما مل 

ي�صاأل يف التحقيقات.
ونوه���ت اإلى اأن الأوراق خل���ت من ثمة دليل اأو 
قرينة تع���زز التحريات، مبين���ًة اأن الأحكام يجب اأن 
تبن���ى على اجل���زم واليقني، لذا فاإنه���ا تت�سكك يف 
ثبوت الواقعة قبلهما، ومن ثم يتعني واحلال كذلك 
وعم���اًل بن�ص امل���ادة )255( من قان���ون الإجراءات 
اجلنائية، الق�س���اء برباءتهما مما اأ�سن���د اإليهما من 

اتهامات.

اأي����دت حمكم����ة ال�ستئن����اف العلي����ا اجلنائية 
ال�ساد�س����ة �سجن �ساب “25 عاًما” ملدة 7 �صنوات، 
عم����ا ثب����ت للمحكمة بحق����ه م����ن ارتكاب����ه واآخرين 
هاربني وحمكوم على كل منهما بال�سجن ملدة 10 
�سنوات، جلرمية اإدارة جماع����ة اإرهابية والن�سمام 
اإليه����ا وجتنيد عنا�����ر فيها، هدفها نق����ل الأموال 
فيم����ا ب����ني عنا�ره����ا ل�ستعماله����ا يف الأن�سط����ة 
التخريبي����ة وامل�س����ريات واأعم����ال ال�سغ����ب، ف�سالً 
ع����ن احلك����م عليهم باإ�سق����اط اجلن�سي����ة البحرينية 

وم�صادرة امل�صبوطات.
وتتح�س����ل الواقع����ة ح�سب حكم حمكم����ة اأول 
درج����ة يف اأن املتهم����ني الأول والث����اين “30 و22 
عاًم����ا - مقيمني يف اإيران وقيادَيني يف تيار الوفاء 
الإ�صالم����ي” قاما ب����اإدارة جماع����ة اإرهابي����ة تهدف 
اإلى تغيري د�ستور الدول����ة ونظامها الأ�سا�سي عن 
طريق اإ�ساع����ة الفو�سى بالب����الد، وارتكاب جرائم 
العنف والتخريب والتعدي على املمتلكات العامة 
واخلا�س����ة، وترويع املواطن����ني، والإ�رار بالوحدة 

الوطنية.
وق����د ان�سم له����ذه اجلماع����ة املته����م الثالث 
جان����ب  م����ن  جتني����ده  مت  وال����ذي  “امل�صتاأن����ف”، 
القي����ام  والث����اين ومت تكليف����ه  الأول  املتهم����ني 
مبهمات نقل الأم����وال للعنا�����ر الإرهابية، اإذ قام 
بنق����ل الأم����وال يف اأظرف من مق����ربة اأبو�سيبع اإلى 
مقربة جبلة حب�سي ومن خلف اأحد امل�ساجد مبنطقة 
كران����ة وتوزيعه����ا عل����ى مناطق الدي����ه وال�سناب�ص 
وامل�سلى، وم����ن مقربة اأبو�سيبع اإل����ى ال�سناب�ص، 

وكذا نقل لفتات وكتابات من مكان اإلى اآخر.
وبعد التو�سل لهوي����ة امل�ستاأنف، مت القب�ص 
عليه بناًء على اأمر القب�ص ال�سادر بحقه من النيابة 
العام����ة، وب�سوؤاله حول الواقعة، اع����رتف مبا اأ�سند 
اإليه ومت �سبط لفتات واأجهزة ات�سالت ل�سلكية 
بحوزت����ه، وب����نينَّ اأنه تلق����ى مبل����غ 200 دينار نظري 

تنفيذه ملهام نقل الأموال.
واأ�س����ارت املحكم����ة اإل����ى اأنه ثبت م����ن تقرير 
خمت����رب البح����ث اجلنائ����ي اأن����ه بع����د اإج����راء امل�سح 

اجلين����ي الوراثي يف قاعدة بيانات احلم�ص النووي 
)DNA( اأن امل�ستاأن����ف ه����و اأحد م�س����ادر اخلاليا 
الأوراق  عين����ات  اإح����دى  م����ن  املرفوع����ة  الب�ري����ة 

امل�صبوطة.
وجاء يف حكم املحكمة اأنه ثبت لديها يقيًنا اأن 

امُلدانني الثالثة يف غ�صون 2016، 
اأولً: املتهمان الأول والثاين:

-1 اأن�س����اأ واأدارا عل����ى خالف اأح����كام القانون 
جماع����ًة الغر�����ص منه����ا تعطي����ل اأح����كام الد�ستور 
والقوان����ني، ومنع املوؤ�ص�ص����ات وال�صلطات العامة 
من ممار�سة اأعماله����ا، وكان الإرهاب من الو�سائل 
الت����ي ت�ستخدم يف حتقيق وتنفي����ذ الأغرا�ص التي 
تدعو اإليها اجلماعة؛ باأن قاما بتجنيد عنا�ر لهذه 
اجلماعة وحتديد اأن�سطته����ا وخططها، تتولى نقل 
الأم����وال لعنا�����ر التنظي����م داخل مملك����ة البحرين 
واأن�صطته����ا  الإرهابي����ة  اأعماله����ا  يف  ل�صتمراره����ا 
التخريبي����ة وامل�س����ريات غري املرخ�س����ة وارتكاب 
اأعم����ال ال�سغب، مم����ا من �ساأن����ه اإي����ذاء الأ�سخا�ص 

وبث الرعب بينهم وترويعه����م وتعري�ص حياتهم 
واأمنهم للخطر. 

ا اجلماعة الإرهابي����ة مو�سوع التهمة  -2 اأم����دَّ
الأول����ى باأموال ا�ستعمل����ت اأو اأعدت لال�ستعمال يف 
اأن�سطته����ا اأو حت�سلت منها، م����ع علمهم مبا تدعو 

اإليه وبو�سائلها يف حتقيق اأو تنفيذ ذلك.
ثانًي����ا: املته����م الثالث “امل�صتاأن����ف”: ان�صم 
اإل����ى جماع����ة تاأ�س�ست عل����ى خالف اأح����كام القانون 
وتول����ى املتهم����ان الأول والث����اين قي����ادة فيه����ا 
والغر�ص منها تعطيل اأح����كام الد�ستور والقانون 
ومن����ع موؤ�ص�ص����ات الدول����ة وال�صلط����ات العامة من 
ممار�سة اأعمالها والعتداء على احلريات واحلقوق 
العام����ة التي كفله����ا الد�صتور والقان����ون والإ�رشار 
بالوح����دة الوطني����ة، وكان الإرهاب م����ن الو�سائل 
التي ت�ستخدم يف حتقيق هذه الأغرا�ص باأن انخرط 
يف ه����ذه اجلماع����ة الإرهابي����ة مو�س����وع التهمت����ني 
ال�سابقتني م����ع علمه مبا تدعو اإلي����ه هذه اجلماعة 

وو�سائلها يف حتقيق وتنفيذ اأغرا�سها.

�ملحكمة تاأمر باإعالن �شاب باأولى جل�شات حماكمته

�شاب يعتدي بال�رضب على فتاتني �أمام و�لديهما

�رشق اأموال عّماته 

بعد تورطه مع والدهما يف حادث مروري

اأمرت املحكمة الك���ربى اجلنائية الأولى، باإعالن 
�ساب يف ال�سابعة ع�رة من عمره خُملى �سبيله ب�سمان 
حم���ل اإقامت���ه، باأم���ر اإحال���ة النيابة العام���ة لق�سيته 
املتهم فيها بال�صتيالء عل���ى مبلغ 9000 دينار من 
َتي���ه، واللتني كانتا  ح�سابني بنكي���ني مملوكني ِلعمَّ
ق���د �صافرتا رفقًة بوالده مل���دة 10 اأيام، وقررت اأن 

اجلل�سة القادمة �ستكون يف يوم 25 اأكتوبر املقبل.
وتتح�س���ل التفا�سي���ل يف اأن وال���د املتهم اأبلغ 
�س���ده لدى مرك���ز ال�رطة، وق���ال اإنه قب���ل مغادرته 
لق�ص���اء اإج���ازة مل���دة 10 اأيام م���ع �سقيقتي���ه خارج 
البالد، ق���ام بو�سع بطاقت���ني ائتمانيتني خا�ستني 

ب�سقيقتيه بداخل حتفة فنية “نافورة” يف منزله.
غ���ري  البطاقت���ني  اأن  تفاج���اأ  عودت���ه  وعق���ب 
موجودتني، واأن ال�سارق متكن من ال�سحب على مدى 
9 اأيام متوا�سلة مبلًغا وقدره 500 دينار يف كل يوم 

مبجم���وع و�س���ل اإل���ى 9000 دينار م���ن البطاقتني، 
وعندم���ا �ساأل ابنه -املته���م- اإن كان هو من �سحب 
تلك املبالغ من عدمه، اأجابه بالإيجاب، واأقّر له بذلك 
وخ���رج م���ن املن���زل. وبالقب�ص على الب���ن املتورط 
باجلرمية، اعرتف مبا ن�س���ب اإليه، واأو�سح اأنه �ساهد 
والده ي�س���ع البطاقت���ني الئتمانيت���ني اخلا�ستني 
بعماته، بداخ���ل “النافورة”، وما اإن خرجوا جميًعا من 
املنزل، اأخذ البطاقتني، وتوجه للجهاز ال�راف الآيل 

مبنطقة مدينة حمد دوار 22 يف دار كليب.
واأ�صار اإلى اأن���ه ولكونه يعرف الرقمني ال�رشيني 
ل���كال البطاقتني من���ذ مدٍة طويلة، متك���ن من �سحب 
مبل���غ 500 دينار من كل بطاق���ة، ُكلَّ يوم، حتى بلغ 
جمموع م���ا ا�صتولى عليه 9000 دين���ار، وقبل عودة 
والده وعماته، اأعادهم���ا ملكانها الذي و�سعهما فيه 
والده. واأقّر ال�س���اب اأنه ا�سرتى بتلك الأموال �سيارًة 

م�صتعمل���ة قيمته���ا 1000 دين���ار، وظ���ّل ي�ستعملها 
اإل���ى اأن ت�سب���ب بح���ادث م���روري وباعه���ا كُخردة يف 
“ال�سكراب” مببلغ 200 دينار فقط، وا�سرتى �سيارة 
اأخ���رى بقيم���ة 1200 دين���ار. واأ�س���اف اأن���ه ا�سرتى 
ع���دد 12 اإط���اًرا لل�صيارت���ني، اإذ كان ي�صتعمله���ا يف 
“التفحي���ط” وال�ستعرا�ص بهما، ف�سالً عن اأنه تربع 
ل�صديق���ه مببل���غ 1100 دين���ار، والذي قال ل���ه اإنه 

حمتاج لذلك املبلغ.
لك���ن ومبجرد اأن ع���اد والده وعمات���ه اإلى البالد 
مت اكت�س���اف اأمره، فطلب من وال���ده الوقت الكايف؛ 
ليتمكن من اإعادة تلك الأموال التي ا�ستولى عليها، 
اإل اأنه تفاجاأ بوالده يقّدم بالًغا �سده، ح�سب تعبريه.
ويواج���ه املتهم حالًي���ا تهمة ا�ستعم���ال توقيع 
اإلكرتوين خا�ص بالغري، وال�ستيالء على مبالغ نقدية 

بطريق الحتيال وال�رقة.

مل تقب���ل املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة الثاني���ة 
)ب�سفته���ا ال�ستئنافي���ة( ا�ستئناًفا تق���دم به �ساب 
“24 عاًم���ا”، حمكوم عليه باحلب�ص مل���دة �سهر واحد 
لإدانت���ه ب����رب فتاتني اأجنبيت���ني “23 و19 عاًما”، 
بع���د تورطه م���ع والدهم���ا يف حادث م���روري؛ وذلك 
لتق���دمي ال�س���اب لال�ستئن���اف بع���د املوع���د املقرر 

قانوًنا.
وتعود التفا�سيل اإلى ما اأبلغت به والدة املجني 

عليهم���ا الأجنبية اجلن�سية، من اأنه واأثناء تواجدها مع 
زوجها البحريني وابنتيها، واللتني حتمالن جن�سيتها 
اأي�ًس���ا، تورط زوجها م���ع امل�ستاأنف يف حادث مروري 
ب�سيط مل ينتج عن���ه اأية تلفيات يف كلتا ال�سيارتني، 
بع���د اأن حدث خالف بينهما ب�ساأن اأولوية املرور على 

�صارع مع�صكر ال�صلع.
وعلى اإث���ر ذلك زاد اخلالف فيم���ا بينهما و�سل 
حل���د امل�س���ادة الكالمية، لك���ن امل�ستاأن���ف مل يقتنع 

اإل ب���اأن يح���اول العتداء على والدهم���ا، فما كان من 
ابنتيه���ا اإل اأن منعت���اه م���ن ذلك باعرتا����ص طريقه، 
م���ا اأدى اإل���ى تعّر�سهم���ا لل�سفع والدف���ع من جانب 

امل�صتاأنف.
وثب���ت ملحكمة اأول درج���ة اأن امل�ستاأنف اعتدى 
عل���ى �سالمة ج�س���م املجني عليهم���ا دون اأن يت�سبب 
ذل���ك يف منعهما م���ن اأداء اأعمالهم���ا ال�سخ�سية ملدة 

تزيد عن 20 يوًما.

“اال�ستئناف” توؤيد �شجن حارق �إطار�ت يف �شدد 3 �شنو�ت

العليا  ال�ستئن���اف  حكمت حمكمة 
�سج���ن  بتاأيي���د  ال�ساد�س���ة  اجلنائي���ة 
ُم���دان واحد، من اأ�س���ل ثمانية ُمدانني 
بالتجمه���ر وال�سغب واحل���رق اجلنائي 
مبنطقة �سدد؛ وذل���ك ب�سجنه ملدة 3 

�سنوات عما اأ�سند اإليه من اتهام.
ال�صبعة  امُلدان���ني  ا�صتاأنف  فيم���ا 
الآخرين يف وقت �سابق احلكم ال�سادر 
�صد 4 منه���م بال�سجن ملدة 3 �صنوات 
وبحب����ص ثالثًة منهم ملدة �سنة واحدة، 
وبتغرمي املتهم الأول مبلغ 100 دينار 
حليازته “ملكم���ة حديدية”، ف�صالً عن 
م�ص���ادرة امل�صبوط���ات، ومت تاأيي���د 

العقوبات املذكورة بحق كل منهم.
اإن  درج���ة  اأول  حمكم���ة  وقال���ت 
اأن  يف  تتح�س���ل  الواقع���ة  تفا�سي���ل 
امُلدان���ني واآخري���ن جمهول���ني يق���در 
عددهم بنح���و 13 �سخ�ًسا، حازوا عدًدا 
من الإطارات وعب���وة بنزين، وتوجهوا 
بهم بجوار دوار منطقة �سدد، وو�سعوا 

تلك الإط���ارات على ال�س���ارع واأ�رموا 
النار فيه���ا، وبالتحري ح���ول مرتكبي 
الواقع���ة مت التو�س���ل اإل���ى هويتهم، 
وخالل تفتي�ص م�سكن امُلدان الأول مت 
العثور بحوزته على “ملكمة حديدية”.

واأدانت املحكم���ة امُلدانني جميًعا 
اأنه���م يف 9/10/2015، اأولً: اأ�صعلوا 
واآخ���رون جمهول���ون عم���ًدا حريًق���ا يف 
املنق���ولت بق�س���د تعري����ص حي���اة 
تنفي���ًذا  للخط���ر  واأمواله���م  النا����ص 
ا�سرتك���وا  ثانًي���ا:  اإرهاب���ي،  لغر����صٍ 
واآخ���رون جمهولون يف جتمه���ر موؤلف 
من اأك���ر من خم�س���ة اأ�سخا�ص بق�سد 
الع���ام، م�ستخدمني  بالأم���ن  الإخ���الل 
العن���ف لتحقيق الغاي���ة التي اجتمعوا 
م���ن اأجله���ا، ثالًث���ا: عر�س���وا و�سائل 

النقل اخلا�سة للخطر.
اإ�سافًة اإلى ذل���ك، فقد ثبت اإليها 
اأن امُلدان الأول حاز “ملكمة حديدية” 

من دون ترخي�ص من وزير الداخلية.
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الكت���اب  ه���ذا  م  يق���دِّ
تف�س���ًرا موثوًق���ا ملب���ادرة 
احل���زام والطري���ق )طري���ق 
قب���ل  م���ن  احلري���ر(، 
الربوفي�س���ور وانغ يبواي، 

وه���و خب���ر متميز يف 
الدولي���ة.  الق�ساي���ا 
اإذ ميث���ل اأول كت���اب 

مب���ادرة  �سين���ي يق���رح 
احل���زام والطريق من منظور العالقات 
الدولية. وي�سر الكاتب اإلى اأن مبادرة 
املنط���ق  ���د  جت�سِّ والطري���ق  احل���زام 
النفتاح  الكامن 
عل���ى  ال�س���ن 
جمي���ع ال�سع���د 
ويو�سح االجتاه 
احلتم���ي الإعادة 
احل�سارة  اإحياء 

االإن�سانية.

ق�س�ص  يف  زه���ان���غ  ج��ي��ن��ي  حت���دث 
كتابها، ال�سادر عن دار راندوم هاو�ص- 
نيويورك- الواليات املتحدة، عن و�سول 
عائلة �سينية اإلى نيويورك بعد ح�سولها 
وحماولتها  االأم��رك��ي��ة  اجلن�سية  ع��ل��ى 
هذه  يف  اجل��دي��دة  حياتها  م��ع  التكيف 
املدينة ال�ساخبة. وكما هي حال املوؤلفة 
�سخ�سيات  من  العديد  اأن  جند  نف�سها، 
مرحلة  يف  وه��ي  اأم��رك��ا  ت�سل  ال��رواي��ة 
الطفولة، وتواجه 
تعلم  يف  �سعوبة 
ال����ل����غ����ة، ف��ي��م��ا 
الوالدان  يحاول 
ج�����ر ال��ه��وة بن 
ح�����������س�����ارت�����ن 

خمتلفتن.

اجلدي���دة/   »باب���ل  كت���اب  يعال���ج 
مق���االت«، ملوؤلفه القا����ص ال�سوري ناظم 
مهنا، اأزمة الثقافة واالإن�سانية والهويات يف 
عاملنا املعا����ر، اإلى جانب ويالت احلروب 
والقت���ل والت�س���دد. ويبح���ث مو�سوعات���ه 
يف �ست���ة ف�س���ول: مقاربة ثقافي���ة لالأزمة، 
النظام الدويل واغ���راب االإن�سان، الثقافة 
واالأفق، الرم���ز والتاأويل يف ق���راءة الن�ص، 
وقف���ات مع الرواي���ة وال�رد، ح���ول ال�سعر. 
فياأخ���ذ املوؤل���ف مو�سوع ال����راع باعتباره 
د احلكاي���ات واملاآ�سي االإن�سانية. اإذ اإنَّ  مولِّ
التي  الدالئل  كل 
االإن�س���ان  خلَّفه���ا 
االأزل وحتى  من���ذ 
الي���وم، ت�سر اإلى 
ال����راع  اأبدي���ة 
و�رمديته: ال�راع 

مع الطبيعة.

إصدارات
الحياة فيض من الذكريات تصب في 

بحر النسيان . أما الموت فهو الحقيقة 
الراسخة.

نجيب محفوظ

ِعش كما لو كنت ستموت غًدا، وتعلم 
كما لو كنت ستعيش لألبد. 

غاندي

تم تخصيصها لكّتاب وباحثي المملكة العربية السعودية

»هيئة الثقافة« تعلن فتح باب 
التسجيل لجائزة البحرين للكتاب 2018

اأعلنت هيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار عن 
فتح ب���اب الت�سجيل جلائ���زة البحرين للكتاب 
الع���ام خم�س�س���ة  ه���ذا  تاأت���ي  الت���ي   2018
مل�س���اركات كّت���اب وباحثي اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة  حت���ت عن���وان »االأدب 

وت�سكيل العامل«.
وقالت الهيئة: »عل���ى االأعمال امل�ساركة 
من اململكة العربي���ة ال�سعودية اأن ت�سّلم اإلى 
�سفارة مملك���ة البحرين يف العا�سمة الريا�ص، 
خالل فرة فت���ح باب امل�سارك���ة والتي متتد 
اإل���ى نهاية يناير 2018، حي���ث �سيتم االإعالن 
عن الفائ���ز باجلائزة �سم���ن فعاليات معر�ص 
البحري���ن الدويل للكتاب الذي يقام يف مار�ص 

العام املقبل«.
واأك���دت هيئ���ة البحري���ن 

للثقافة واالآثار من خالل 
دعم جائزة البحرين 

الت���ي  للكت���اب 
اأطلقت الأول مرة 

 ،2011 ع���ام 
عل���ى التزامها 
بتعزي���ز مكانة 

والكتابة  االأدب 
عرب هذه اجلائزة 
على  ترك���ز  التي 

االأعم���ال  ت�سجي���ع 
والعلمّي���ة  االأدبّي���ة 

واملن�س���ورات  واملوؤلف���ات 
مبختلف اأنواعه���ا، اإذ تر�سد قوائم 

يف موا�سي���ع حم���ددة كل عام، بن���اًء على حقل 

يت���م  مع���ّن 
يف  انتق���اوؤه 
دورة  كل 
 ، ة ئ���ز للجا
فرز  يتم  كما 
الواردة  الكتب 
االأك���ر  الختي���ار 
ج���دارة منه���ا للفوز 
م���ن خ���الل جلن���ة حتكيم 
تركز عل���ى درا�سة االأعمال 

واملوؤلفات املقّدمة.
باجلائ���زة  ف���از  املا�سي���ة،  الن�سخ���ة  ويف 

كتاب »قرية الدوامي���ة« لكاتبه الباحث ح�سن 
اأبو �سبي���ح، حيث اأعلن الفوز خ���الل احتفاليٍة 
اأقيمت يف جناح هيئة البحرين للثقافة واالآثار 
يف معر�ص البحرين الدويل للكتاب يف الن�سخة 

ال�17.
ويقوم اأع�س���اء جلنة حتكيم اجلائزة بح�ر 
الكت���ب املقّدمة وتقييمها واختي���ار االأف�سل 

منها ظل ال�رشوط التالية: 
يحق لكل كاتب اأو موؤلف �سعود امل�ساركة 
باجلائ���زة بح�س���ب املو�س���وع املح���دد، كم���ا 
يخ�س�ص لكل دورة حقل معن وعلى الكاتب 
االلت���زام باحلق���ل اخلا����ص بال���دورة. وياأت���ي 

2018م  لع���ام  للجائ���زة  امل�س���اركات  حق���ل 
بعن���وان »االأدب وت�سكيل الع���امل«، وال تقبل 
امل�س���اركات غ���ر امللتزم���ة به���ذا العن���وان، 
وي�شرتط للتق���دم للجائزة اأن يك���ون الكتاب 
�س���ادًرا خ���الل العام���ن 2017-2016، واأن 
يكون العم���ل ملتزًما باأ�س���ول وقواعد البحث 
العلم���ي ومناه���ج التاألي���ف واأخالقيات���ه، واأن 
ال يك���ون ق���د �سبق للعم���ل الفوز باأي���ة جائزة 
عربي���ة، وعلى املوؤلف اأن يقدم اإنتاجه من�سوًرا 
يف كت���اب باللغة العربية الف�سحى، ولن تقبل 
اأو  النتاج���ات املكتوب���ة باللهج���ات العامي���ة 

بلغات اأخرى غر العربية.

اأعلن���ت موؤ�س�س���ة عبدالعزيز �سعود البابطن الثقافية عن عقد اتفاق تع���اون بينها، ممثلة باأكادميية 
البابطن لل�سعر العربي، واالأكادميية العاملية لل�سعر يف فرونا باإيطاليا. 

وافتتح���ت اأكادميية البابطن لل�سعر العربي عقب هذا االتفاق، دورة جمانية يح�سل املنت�سب خاللها 
عل���ى دبلوم االإبداع ال�سعري بعد جتاوزه م�ستوين درا�سين، وتاأتي الدورة حتت عنوان »قواعد ال�سعر وعلوم اللغة 
واالأدب« وتت�سم���ن: العرو�ص والنحو وال�رف والبالغة وحتلي���ل الن�ص وفن االإلقاء«. ويبداأ امل�ستوى االأول  يف مطلع 

�سهر اأكتوبر املقبل، وي�ستمر لغاية الرابع ع�ر من يناير العام املقبل.

اأعلن���ت كري�ستي���ز للمزادات العاملية عن ح���دث جديد بالعا�سمة الربيطانية لندن لفن���ون ال�رق االأو�سط يف 
لندن، حيث تقيم الدار اأول مزاد لها حتت عنوان »مزاد فنون ال�رق االأو�سط احلديثة واملعا�رة يف لندن«، الذي 
يق���ام اإل���ى جانب معار�ص ومزادات م���ن العامل االإ�سالمي والهن���د. وت�ستقبل معار�ص امل���زادات اجلمهور يف مقّر 
كري�ستي���ز بالعا�سم���ة الربيطانية يف 21 اأكتوبر، فيما ُتعقد املزادات يوَم���ي 24 و 25 اأكتوبر.  من اأعمال حممود �سعيد امل�ساركة 
باملزاد لوحة هامن  Hanem التي جت�ّسد اأي�ًسا جت�سيد املراأة من العامة، وُتعدُّ هذه اللوحة اإعادة ا�ستك�ساف لرباعة حممود �سعيد. 

فحتى اليوم ُعرفت لوحة هامن من خالل �سورة باللونن االأبي�ص واالأ�سود متدنية اجلودة.

متابعات

أوركسترا لوسيرن ترفع الستار عن الموسم 
السابع لـ “موسيقى أبوظبي الكالسيكية” 

“الشارقة للكتاب” يستضيف نخبة من أبرز 
الُكّتاب والمثقفين 

حتت رعاية وزي���ر اخلارجية والتعاون الدويل يف 
دولة االإم���ارات العربية املتحدة �سمو ال�سيخ عبداهلل 
ب���ن زايد اآل نهي���ان، اأعلنت هيئ���ة اأبوظبي لل�سياحة 
والثقاف���ة عن اإط���الق فعاليات املو�س���م ال�سابع من 
»مو�سيقى اأبوظب���ي الكال�سيكية«، وذلك يف الفرة 
املمتدة بن اأكتوبر 2017 حتى اأبريل 2018، حيث 
ي�ستقط���ب هذا املو�سم نخبة م���ن اأبرز املو�سيقين 
املعا�رشي���ن م���ن �شتى اأنح���اء العامل لتق���دمي اأمناط 
فري���دة م���ن االأعم���ال املو�سيقية العاملي���ة جلمهور 

اأبوظبي. 
وت�ستع���د »اأورك�س���را لو�س���رن ال�سمفونية«، 
والت���ي ُتعد واحدة من اأهم واأب���رز الفرق املو�سيقية 
االأوروبي���ة، اإل���ى جانب قائ���د االأورك�س���را االأمركي 
جيم����ص جافيجان وعازف البيانو االأمركي نيكوال�ص 
اأجنلي�ص، لرفع ال�ستار عن املو�سم ال�سابع ملو�سيقى 
اأبوظبي الكال�سيكية من خالل اأم�سيتن مو�سيقيتن 
فريدت���ن، تق���دم خاللهم���ا جلمهور اأبوظب���ي مزيًجا 
�ساح���ًرا من عرو�ص »مو�سيق���ى الع�ر الرومان�سي«، 
والت���ي تزخر مبزيج ال ي�شاهي من اأمناط املو�شيقى 

الكال�سيكية والرومان�سية. 
و�ُستقام اأولى االأم�سيات املو�سيقية الراقية يف 
قلعة اجلاهلي العريقة مبدين���ة العن يوم اخلمي�ص 
12 اأكتوب���ر، والتي �ستفتتحه���ا اأورك�سرا لو�سرن 
ال�سمفوني���ة املرموق���ة بكون�رت���و البيان���و للموؤلف 
الرنويج���ي اإدفارد جري���ج، والتي األفه���ا عام 1868 
وُتع���د اأحد اأ�سهر القط���ع املو�سيقية امل�ستوحاة من 

اأعم���ال املوؤل���ف االأملاين روب���رت �سومان، اأح���د اأبرز 
املوؤ�س�س���ن للحرك���ة الرومان�سي���ة يف املو�سيق���ى. 
وت�ستم���ر االأم�سي���ة مع مقطوع���ة ’زيجفيل���د ايديل‘، 
الق�سي���دة ال�سمفونية الت���ي اأهداها ريت�سارد فاغرن 
لزوجته كوزميا مبنا�سب���ة والدة ابنهما زيجفيلد عام 
1869. وخ���الل الق�س���م الث���اين من برنام���ج احلفل، 
�سيحظ���ى ال���زوار بفر�س���ة فري���دة لال�ستم���اع اإل���ى 
ال�سمفوني���ة رق���م 4 لبيتهوف���ن، والت���ي ُتعد واحدة 
من اأ�سه���ر املقطوعات املو�سيقية والتي األفها عام 

 .1806
وم���ن املقرر اإقامة االأم�سي���ة املو�سيقية الثانية 
يوم اجلمعة 13 اأكتوبر يف م�رح فندق ق�ر االإمارات، 
حيث ت�شتمر االأورك�شرتا بتق���دمي اأروع املقطوعات 
املو�سيقي���ة م���ن الع����ر الرومان�س���ي م���ن اإيطالي���ا 
وفرن�س���ا من خ���الل اأعمال املوؤل���ف االإيطايل ال�سهر 
جواكينو رو�سيني، التي تبداأ بافتتاحيته املو�سيقية 
اال�ستثنائية و�سوالً اإل���ى اأوبرا ويليام تيل ال�سهرة 
املوؤل���ف  ع�س���اق  �سيحظ���ى  كم���ا   .)1829 )ع���ام 
املو�سيق���ي الرو�س���ي ال�سهر راخمانيني���وف، الذي 
ُيعد اآخر »املو�سيقي���ن الرومان�سين« للمو�سيقى 
اإل���ى  اال�ستم���اع  بفر�س���ة  الكال�سيكي���ة،  الرو�سي���ة 
كون�سرتو البيان���و رقم 2، والتي األفها راخمانينوف 
ب���ن عام���ي 1901-1900، وتكتمل روع���ة االأم�سية 
بلم�س���ة مو�سيقي���ة مغاي���رة م���ع ال�سمفوني���ة االأولى 
املوؤل���ف  خالله���ا  ق���دم  والت���ي   ،)1876( لربام���ز 

مو�سيقى بيتهوفن ب�سورة فريدة من نوعها.

ي�ست�سي���ف معر����ص ال�سارق���ة ال���دويل 
للكتاب، يف دورته ال�36، التي تنظمها هيئة 
ال�سارق���ة للكت���اب، خالل الف���رة من 1-11 
نوفم���رب املقبل مبركز اإك�سبو ال�سارقة، نخبة 
م���ن اأبرز الُكّت���اب، واملثقف���ن، والفنانن، 
واالإعالمي���ن العرب، الذي���ن �سي�ستعر�سون 
اأم���ام زوار املعر�ص اأه���م اإنتاجاتهم االأدبية، 
والفني���ة، واالإعالمية، واملعرفية، ويناق�سون 

موا�سيع متنوعة على مدار 11 يوًما.
وي�ست�سي���ف املعر����ص اأ�سم���اء موؤث���رة 
عل���ى  والفني���ة،  الثقافي���ة  مبنجزاته���ا 
ال�سعيدين العرب���ي والدويل، ومنهم الفنان 
ال�س���وري العامل���ي غ�ّس���ان م�سع���ود، اأ�ستاذ 
املعهد العايل للفن���ون امل�رحية يف دم�سق، 
الذي اأكد عرب �سل�سلة م���ن االأعمال الدرامية 
والتاريخي���ة، عل���ى متي���ز فني، دّل���ت عليها 
منجزات���ه الت���ي اأو�سلت���ه اإل���ى العاملية عرب 
بوابتها ال�سهرة »هوليوود« كواحٍد من اأبرز 

املمثلن العرب.
الروائ���ي  املعر����ص  ي�ست�سي���ف  كم���ا 
االأ�ست���اذ يف  االأع���رج،  وا�سين���ي  اجلزائ���ري، 
جامعت���ي اجلزائ���ر وال�سورب���ون، الذي يعترب 
اأح���د اأب���رز االأ�س���وات الروائي���ة يف الوط���ن 
العرب���ي، بف�سل �سعيه الدائ���م نحو التجديد 
يف الرواي���ة العربي���ة، مقتب�ًس���ا ن�سو�سه من 

عراقة املوروث اجلزائري ثقافيًّا وتاريخيًّا.
وم���ن االأردن، يط���ّل موؤل���ف »االإلي���اذة 
املله���اة  �سل�سل���ة   - الفل�سطيني���ة« 
الفل�سطينية، ال�ساعر والروائي اإبراهيم ن�ر 
اهلل، ال���ذي يلتق���ي جمه���ور االأدب والثقافة 
ليفت���ح االأبواب على اآف���اق ثقافية ت�ستح�ر 
الواق���ع الفل�سطيني، وما اأمّل ب���ه من تبعات، 
ا اإجنازاته االأدبي���ة وموؤلفاته التي  م�ستعر�سً

تنّوعت ما بن حقلّي الرواية، وال�سعر.
وي�ست�سي���ف املعر����ص، الفائ���ز بجائزة 
البوك���ر العربي���ة لع���ام 2010 ع���ن روايت���ه 
»ترم���ي ب�رر«، الكاتب ال�سعودي عبده خال، 
وكذلك ال�ساعرة واملطربة اللبنانية واملمثلة 

امل�رحية جاهدة وهبه.
وت�س���م قائمة الكّت���اب امل�ساركن هذا 

الع���ام كالً م���ن �سي���ف الرحب���ي، ود. طال���ب 
الرفاعي، ويو�سف رخا، واأحمد مراد، و�سعود 
ال�سنعو�س���ي، ود. حممد ح�س���ن علوان، وثريا 
الع�سيل���ي، ويا�س���ن عدن���ان، وجن���وى ب���ن 
�ست���وان، وعلي غدي���ر، و�سعد حمم���د رحيم، 
وتي�شري خل���ف، وعبدالكرمي جويطي، وحممد 
عبدالنب���ي، و�سن���ان اأنطوان، وجم���ال ناجي، 
الو�سم���ي،  ود.عب���داهلل  الرياح���ي،  وكم���ال 
وعائ�سة الب����ري، وعلي ال�سراوي، ود. جنم 
عبداهلل كاظم، ود. حممد اأبو الف�سل بدران، 
يو�س���ف،  اأحم���د  ود.  املطرو�س���ي،  وح�س���ن 
الفقي���ه،  ود.اأحم���د  اخلمي�س���ي،  ود.اأحم���د 
ود.حمم���د عبداملطل���ب، ود.�سال���ح بلعيد، 
ولينا خوري، واإبراهيم جابر، و�سماح اإدري�ص، 
وجنم وايل، ود. علي النملة، وغرهم الكثر.

• معر�ص البحرين للكتاب 	

• •اإبراهيم ن�ر اهلل	 وا�سيني االأعرج 	
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عن الثامن والعشرين 
من سبتمبر

مل متر ذك���رى وفاة جم���ال عبدالنا�رص كما 
يف ال�سابق، فق���د كانت تلك الذكرى متر دون 
ذكر كلمة حق قبل ثورة اخلام�س والع�رصين من 
يناير يف م�رص، وه���ي الثورة التي كادت ت�رصق، 
فقد كان ذك���ره حينها يعري النظ���ام العربي 
والنظام امل�رصي ال�سابق على وجه اخل�سو�س، 
لذلك كانت تتم حماربة تلك الذكرى خوفا من 
ارتباط الب�رش ب�صاحب تل���ك الذكرى، اأما اليوم 
فاإن احل���ال تغ���ر واأ�سبح للذك���رى �سيء من 
املعنى واأ�سب���ح �ساحبها ياأخذ ولو القليل من 
حقه ال���ذي اغت�سب وانتهك ط���وال عقود من 

الزمن.

ما يج���ب اأن يقال يف هذا ال�سياق، يف ذلك 
الي���وم من عام 1970 اأح����س املواطن ثم تاأكد 
مع مرور الأيام وال�سنوات اأن الكثر من الأنوار 
انطف���اأت بوفاة هذا الرجل الذي يتهمه الكثر 
م���ن اأع���داء الأمة باأن���ه كان ديكتات���ورا )وهذا 
مو�سوع اآخ���ر �سنتحدث عنه لحقا( لكن املهم 
تلك الأنوار التي فقدها الإن�سان العربي بوفاة 

عبدالنا�رص.
اأوله���ا رمب���ا كان ن���ور احلرية ال���ذي فقد 
بوفاته وانتهك من بعده، وغدا الإن�سان العربي 
فاقدا له طوال عق���ود من الزمن، فقد كان يف 
اأيام���ه يح�س باحلري���ة وي�سع���ر بوجودها عنده 

وم���ن حوله ولكنها بعده حتول���ت اإلى كابو�س 
يجثم على �سدور الب�رص.

ثم انطفاأ ن���ور الوحدة العربية التي كانت 
الهاج�س الكبر لديه ولدى الإن�سان الذي كان 
يرى فيه���ا حتقيقا حلل���م راوده طويال، ووجد 
يف عبدالنا����رص و�سيل���ة ميكن م���ن خاللها ك�رص 
احلدود العربية امل�سطنعة، فقد كانت الوحدة 
العربي���ة هدفا �ساميا يف نظام م�رص عبدالنا�رص، 
وحدة حقيقية طبيعية يكون الإن�سان �سانعها 
يف الأ�سا����س، ويك���ون نتاجه���ا من اأج���ل ذلك 
الإن�س���ان... اإذا هي اأن���وار كثرة نتمنى لو كان 

املجال كافيا لذكرها... واهلل اأعلم.

أحمد سند البنعلي

ومضات

“ح�س���نٌي مني واأنا م���ن ح�سني، اأحّب 
اهلل م���ن اأح���ّب ح�سينا، ح�س���نٌي �سبٌط من 
الأ�صب���اط”، ه���ذا احلديث مم���ا يوؤثر عن 
النب���ي الأك���رم بح���ق حفي���ده احل�س���ني، 
وعل���ق بع�س الرواة علي���ه بالقول: اإنه ل 
عج���ب اأن ين�س���ب البع�س احل�س���ني اإلى 
الكّل وهو النبّي الأعظ���م، فيقال ح�سنٌي 
منّي، وين�سب ال���كل اإلى البع�س واأنا من 
ح�س���ني، وه���ذا اأكرب دليل عل���ى اأنهما – 
النبي الأك���رم و�سبطه احل�سني - من ماء 

واحد. 

اليوم ونحن نعي�س اأجواء هذه الذكرى 
العظيمة وهي ا�ست�سهاد الإمام احل�سني، 
يج���در بنا ا�ستذكار القيم الإن�سانية التي 
ق���دم الإمام نف�سه فداء له���ا كالعطاء يف 
اأروع �س���وره والت�سحي���ة باأغلى ما ميلك 
الفرد، كاأعظم جت�سي���د مل�رصوع النه�سة 
الذي ت�سعى اإليه الأمة الإ�سالمية، بقراءة 
معمق���ة للبي���ان الأول لالإم���ام احل�س���ني 
تالحظ اأنها دعوة لكل امل�سلمني لنتهاج 
طريق احل���ق ويف ذات الوقت كان هناك 
تاأكي���د على اأهداف النه�س���ة احل�سينية. 

وللمفك���ر الراحل عبا�س حمم���ود العقاد 
مقول���ة يف نه�سة الإمام احل�سني، جنتزئ 
منه���ا العب���ارة التالي���ة: ث���ورة احل�سني 
واح���دة من الثورات الفري���دة يف التاريخ 
مل يظه���ر نظر له���ا حت���ى الآن يف جمال 
 الدعوات الدينية اأو الثورات ال�سيا�سية. 
منوذج���ا  يع���د  البحرين���ّي  املجتم���ع  اإّن 
للتعاي����س بني جمي���ع اأبنائ���ه منذ عقود 
طويل���ة، وم���ن هن���ا ف���اإّن خط���اب املنرب 
احل�سيني يجب اأن يك���ون حمور اخلطاب 
اجلامع لكل الأطياف كما كان اّبان العقود 

ال�سالفة وبالتحديد يف عقدي ال�سبعينات 
والثمانينات من القرن الفائت.

اإّن عا�س���وراء البحري���ن بيئ���ة جاذب���ة 
للمئات اإن مل نقل الآلف من اأبناء اخلليج، 
وهذا لي�س م�ستغربا اأبدا نظرا ملا تتمتع 
ب���ه مملكتنا احلبيب���ة من عنا����رص الوحدة 
ب���ني كل مكون���ات املجتم���ع  والتاآخ���ي 
البحرين���ّي يف اإطار احلريات الدينية التي 

كفلها د�ستور مملكة البحرين. 
ال�سالم على احل�س���ني يوم ُولد ويوم 

ا�ست�سهد ويوم يبعث حّياً مع ال�سهداء. 

السالم عليك يا حفيد الرسول
محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

ال�سع���ب البحريني م���ن ال�سعوب 
الت���ي متتل���ك وعي���ا وعزمي���ة ل تلني 
الثقاف���ة  م���ن  وم�ست���وى  وجاهزي���ة 
عل���ى  اإ����رصار  ولدي���ه  ال�ستهالكي���ة، 
المتن���اع عن ����رصاء اأي���ة ب�ساعة حملية 
اأو اأي منت���ج خارجي يرتفع �سعره دون 
م���ربر منطقي، اأي�سا ي�سع امل�ستهلك 
البحريني اأمام���ه عدة بدائل ويختار ما 

ينا�سبه من املعرو�س يف ال�سوق.
اأطل���ق  املا�س���ي  الأ�سب���وع  يف 
مغردون حملة اإعالمية مباركة تفاعلت 
ال�سحاف���ة املحلي���ة وقن���وات  معه���ا 
وحتدي���دا  الجتماع���ي،  التوا�س���ل 
الربنام���ج الأك���ر �سه���رة ب���ني عموم 
النا����س “الوات����س اأب”، اأطلق عليها 
ا�س���م “خل���وه يخي����س”، حي���ث لقت 
واله���دف  النظ���ر،  منقط���ع  جتاوب���ا 
منها احلد من الطف���رة غر امل�سبوقة 
لأ�سعار الأ�سماك باأنواعها املختلفة يف 

كل مناطق اململكة.
وبع���د ه���ذا التح���رك احل�س���اري، 
تفاعل م���ع احلملة قط���اع عري�س من 
امل�ستهلكني “اأكالت ل�سموج”، �سواء 
كانوا مواطن���ني اأو مقيمني، وبالفعل 
اآت���ت ثماره���ا واأجربت م���ن ت�سبب يف 
الرتفاع على الرتاجع واإعادة النظر يف 

الأ�سعار اجلنونية.
لهذا �سوف تكون حملة املقاطعة 
ال�سعبي���ة هذه در�سا قا�سيا لن ين�ساه 
من يفكر بالتالع���ب باأ�سعار الأ�سماك 

اأو اأية �سلعة اأخرى. وع�ساكم عالقوة.

“كفو... يا أّكالت 
لسموج”

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

م����ا  اأن  البداي����ة  يف  اعتقدن����ا 
مت تداول����ه عل����ى الفي�سب����وك عن 
اإقامة حف����ل لل�س����واذ اأو املثليني 
األعي����ب  م����ن  لعب����ة  القاه����رة  يف 
الفي�سبوك وفربكاته الكثرة التي 
نراها ه����ذه الأيام، ولكن عندما مت 
تن����اول امل�ساألة يف و�سائ����ل اإعالم 
ر�سمية و�سحف كبرة مثل جريدة 
الأه����رام، وبع����د اأن تدخلت جهات 
الق�سي����ة  حتوي����ل  ومت  ر�سمي����ة 
للنيابة العام����ة، عرفنا اأن الأمر جد 

خطر.
الق�س����ة ب����داأت باإقام����ة حف����ل 
فني كبر باأح����د املولت التجارية 
الكب����رة، ح�����رصه ع����دد كب����ر من 
ال�سباب واملراهقني، وخالل احلفل 
قامت جمموعة من اللبنانيني برفع 
علم ال�س����واذ جن�سيا خ����الل احلفل 
وبالطبع مت ت�سويره وتداوله على 
اإلى  الفي�سب����وك كالع����ادة ف����اأدى 
حال����ة م����ن ال�ستي����اء ال�سديد لدى 
امل�رصيني وغر امل�رصيني، فالأول 
مرة يحدث �سيء كهذا، ولأول مرة 
يعرف الكثر من النا�س اأن ال�سواذ 

لهم �سارة اأو علما.
الع����دد  ه����و  املزع����ج  ال�س����يء 
الكبر الذي ح�رص هذا احلفل، وهو 
حوايل 20 األف �ساب ح�سب ما ورد 
يف الأخب����ار والتعليق����ات، ولي�ست 
امل�سكل����ة يف ال�سم����اح باإقامة هذا 
احلف����ل، فق����د اأقي����م ب�س����كل غر 
ر�سم����ي وب����دون ت�رصي����ح اجلهات 
امل�سوؤول����ة، ولي�س����ت امل�سكلة يف 
دخول ال�سواذ اللبنانيني القاهرة، 
فهذا ميكن اأن يحدث يف اأية دولة، 
ولكن امل�سكلة كم����ا ذكرنا تتمثل 
يف وج����ود ع�رصين األ����ف �ساب داخل 

هذا احلفل الغريب!
فه����ل ذه����ب ه����وؤلء ال�سب����اب 
اإل����ى ه����ذا احلف����ل وه����م يعرفون 
عل����ى وجه اليقني اأن����ه ي�سم عددا 
م����ن املثلي����ني، اأم اأنه����م تفاجاأوا 
مثلما تفاجاأ غره����م بوجود هوؤلء 

املثليني.
اإذا كان هذا العدد من ال�سباب 
قد ذه����ب اإلى احلف����ل وهو يعرف 
املثلي����ني  م����ن  ع����ددا  هن����اك  اأن 
�سيقومون برفع العلم داخل احلفل 
فمعنى ذلك اأننا اأمام ظاهرة �سيئة 
ت�ستدع����ي اأن تقوم جهات عديدة، 
ثقافية ودينية وتربوية واإعالمية، 
بدورها يف مقاومة هذه ال�سلوكيات 
ال�ساذة وحماية ال�سباب من الدمار 

الأخالقي.

علم الشواذ جنسيا

بغداد على ما يبدو اأخذت تر�سم مل�سارها 
ال�سيا�سي والقت�سادي والأمني يف تعاملها 
م���ع اإقليم كرد�ستان الع���راق منهجا جديدا، 
وبخط���وات جدي���ة ه���ذه املرة، خ���الف جميع 
امل���رات ال�سابقة من���ذ 2003، وفقا ملا جاء 
من قرارات للمجل�س الوزاري لالأمن الوطني 
وجمل�س النواب، ف�سال عن ت�رصيحات رئي�س 
احلكوم���ة حي���در العب���ادي الت���ي امتزج���ت 
فيها لغ���ة الدع���وة للحوار مع لغ���ة التلويح 
بالعنف، خ�سو�سا بع���د التخويل الذي منحه 
ل���ه الربملان، واألزمه بن�رص الق���وات العراقية 
يف مناط���ق الن���زاع ومنها كرك���وك وخانقني 
وغرها، ولكن رمبا ل يوازي الأمر اخلطوات 
العملي���ة الت���ي اتخذته���ا حكوم���ة الإقلي���م 
ومت�سك م�سعود البارزاين الذي رف�س جميع 
القرارات والو�ساط���ات والن�سائح الدولية، 

ال�ستفت���اء يف موع���ده  اإج���راء  واأ����رص عل���ى 
وبالفعل نفذه.

وحي���ال ه���ذه الإ�سكالي���ة الت���ي اأو�سل���ت 
ح���دة النزاع اإل���ى م�ستوى ن�سمع في���ه لغة الدم 
يف بع����س الت�رصيح���ات، ومترت����س كل ط���رف 
مبا ميلك م���ن مقومات مواجه���ة الآخر يف وقت 
هب���وب ري���اح العا�سف���ة الت���ي ل ن�ستبع���د اأن 
تتط���ور اإل���ى ح���د ال�س���دام واملواجه���ة وعلى 
وجه التحدي���د يف كركوك الت���ي تتميز بطبيعة 
ا�سرتاتيجية �سيا�سي���ة واقت�سادية، جراء توفر 
النفط والغ���از والكربيت فيها بكميات واعدة، 
ورمب���ا ت�ستع���ل ه���ذه احلق���ول والآب���ار يف حال 
غابت احلكمة والإرادة الوطنية والعقالنية لدى 
اأ�سح���اب الق���رار، و�سنحت الفر�س���ة لالأطراف 
اخلارجية “اأمركا واإ�رصائيل” باإذكاء العنف بني 
اجلانبني. وبال �س���ك فاإن الطرف الأمركي الآن 

يتف���رج بخبث رغ���م اإعالن دعمه وح���دة العراق، 
بينما مواقفه احلقيقية داعمة لال�ستفتاء �سبيال 
لال�ستقالل �سمن �سيناري���و كبر ي�سمل تركيا 
واإي���ران و�سوريا ويغرق املنطق���ة بنزاع يطول 
وقته لع����رصات ال�سنني، لكن املوقف الأمركي 
املخيف ق���د يرتاجع وي�سمح���ل اإذا ما ا�سطدم 
باملوقف ال�سلب لدول اجلوار “تركيا واإيران” 

الراف�س لال�ستفتاء.
وبطبيع���ة احل���ال اإن م�ساح���ة ال���ود بات���ت 
�سيق���ة للغاي���ة واأ�سبح���ت الأط���راف الدولي���ة 
بعي���دة عن اإب���داء دور الو�سيط الفاع���ل، بينما 
الأتراك والإيراني���ون يتم�سكون مبوقف �سلب 
يف  )الخت���الف  نظري���ة  بتطبي���ق  ومتما�س���ك 

العقيدة والتفاق يف امل�سالح ال�سرتاتيجية(.
من املتوقع اأن تظه���ر احلاجة لدور رئي�س 
اجلمهوري���ة ف���وؤاد مع�سوم بالتدخ���ل و�سيطا، 

لك���ن بت�سمي���ة اأخ���رى تت�سم���ن ط���رح مبادرة 
لتقري���ب وجه���ات النظ���ر بني بغ���داد وحكومة 
الإقلي���م و�سيك���ون للحكوم���ة العراقية موقف 
�سع���ب ل تتنازل عن���ه اإل يف حال دخول قواتها 
املرابطة عل���ى تخوم مدينة كرك���وك والتدخل 
يف املل���ف الأمن���ي ب�سكل يعيد له���ا هيبتها يف 
املدينة الت���ي تهاونت عنها للكرد منذ 2003، 
و�سيك���ون لالحتاد الوطني الكرد�ستاين وحركة 
التغير دور ب���ارز يف ت�سوية اخلالف بني بغداد 
والإقليم واإعادة ال�رصاكة باحلكم والربملان بني 
الأح���زاب الكردية وعودة رئي�س برملان الإقليم 
ملزاولة دوره بعد منعه وتعطيل الربملان لأكر 

من 22 �سهرا. 
ويف ح���ال مل تتحقق هذه اخلطوات وانفرط 
عق���د التعاون ب���ني بغ���داد واأنق���رة وطهران، 
�سيكون حلكومة الإقليم موقف مت�سلب يدفع 

باجتاه احللول خارج نطاق الدبلوما�سية و�ستحل 
لغ���ة املدف���ع بدي���ال عن لغ���ة احلوار م���ا يجعل 
احل���رب ل �سمح اهلل تدور بني القوات العراقية 
والبي�سمركة واأول ما حترتق بنران احلرب هذه 
هي حقول النفط والغاز والكربيت يف كركوك، 
فالأزمة لو نظرت لها الأطراف املعنية املتعنتة 
التي تنفخ فيها اأ�سوات ال�سيا�سيني من زاوية 
تاأث���رات احلرب عل���ى الواقع العراق���ي اإجمال 
لأدرك���ت اأن وقت النف�سال ع���ن العراق اأمر ل 
ميكن فر�سه بهذا الواقع احلايل لغياب الروؤية 
الدولي���ة يف ه���ذا املو�س���وع، والأم���ر الآخ���ر اأن 
الع���راق يعاين من اأق�سى �سماله لأق�سى جنوبه 
م���ن خماطر الإره���اب، وحتى اللحظ���ة مل تتحرر 
جمي���ع الأرا�س���ي العراقية، واأي خ���الف يتطور 
حلد العن���ف �سيكون فر�سة ثمينة لالإرهاب لأن 

يتمدد من جديد.

Faidel.albadran
@gmail.com فاضل البدرانيبغـــــداد تعاقـــــب اإلقليــــم



اجلزائر تخطط لفر�ض 
�رضيبة على الأثرياء

اجلزائ���ر - CNN: اأعل���ن اأحم���د اأويحي���ى، الوزير 
الأول اجلزائ���ري )رئي�ض الوزراء(، اأن حكومته �ستقرتح 
يف م�رضوع قانون املالية لعام 2018 �رضيبة على الرثوة، 
خم�س�س���ة لأ�سحاب الأعمال ولالأثري���اء يف البالد. واأكد 
اأن ه���ذه ال�رضيبة غري معني بها �سوى 10 % من �سكان 
اجلزائر. كما اأك���د الوزير ذاته اأن م�رضوع املالية القادم 
�سيت�سم���ن �سخ 500 مليار دينار جزائري لأجل متويل 
ال�سن���دوق الوطني للتقاعد الذي يعي�ض ظروفا حرجة، 
وقال الوزي���ر اإن حكومته �ستقوم بالإجراءات ال�رضورية 

لأجل �سمان تو�سل املتقاعدين بحقوقهم املالية.

الكويتيون ثالث اأكرب م�سرت للعقارات برتكيا
ا�سطنبول - كونا: اأظهرت بيانات اإح�سائية تركية، اأن الكويتيني احتلوا املرتبة 
الثالث����ة بع����د العراقيني وال�سعوديني من حي����ث �رضاء الأجانب للعق����ارات برتكيا يف 

اأغ�سط�ض املا�سي.
واأو�سح����ت البيانات الت����ي اأ�سدرتها موؤ�س�س����ة الإح�ساء الرتكي����ة اأن املواطنني 
الكويتي����ني ا�سرتوا 135 عق����اًرا يف اأغ�سط�ض املا�سي، ليحتل����وا املرتبة الثالثة بعد 
العراقي����ني الذين ت�سدروا قائمة الرتتيب ب�رضاء 317 عقارا يف حني جاء ال�سعوديون 

ثانيا ب�رضاء 198 عقارا ثم الرو�ض 95 عقارا فالأفغان 81 عقارا.
واأ�سارت اإلى اأن مبيعات العقارات لالأجانب يف تركيا �سجلت ارتفاعا يف اأغ�سط�ض 
املا�س����ي بن�سب����ة 11.4 % مقارنة بال�سهر نف�سه من الع����ام املا�سي مبينة ان العدد 

الجمايل للمبيعات بلغ 1684 عقارا.
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اقتصاد
اندماج “بيتك” و“الأهلي املتحد”.. فوائد كبرية وعقبات كثرية

ياأتي على راأ�سها اأن الأول اإ�سالمي والثاين تقليدي

الكوي���ت - روي���رتز: ان�سغل���ت الأ�س���واق 
البحريني���ة والكويتي���ة من���ذ �سه���ور ب�سفقة 
حمتمل���ة لندم���اج بي���ت التموي���ل الكويت���ي 
)بيتك(، والبنك الأهلي املتحد، اأكرب جمموعة 
م�رضفية يف البحرين، لت�سكيل اأحد اأكرب البنوك 
يف منطقة اخلليج باأ�س���ول ت�سل اإلى نحو 90 

مليار دولر.
لكن ه���ذا احللم الذي �ستك���ون له فوائد 
كبرية للبنكني يواجه عقبات كثرية وخمتلفة، 
منها القت�سادي ومنها ال�سيا�سي والجتماعي 

والتنظيمي.
وقال خ���رباء لروي���رتز اإن ق���رار احلكومة 
الكويتي���ة التي متتلك ح�س�س���ا موؤثرة يف كال 
البنك���ني �سيتوق���ف عل���ى راأي املوؤ�س�س���ات 
الك���ربى مثل بنك الكوي���ت املركزي والهيئة 

العامة لال�ستثمار وهيئة اأ�سواق املال.
كم���ا �ستهتم احلكومة كث���ريا مبدى تقبل 
ن���واب الربملان وال�س���ارع الكويتي ملثل هذه 

اخلطوة جنبا اإلى جنب مع الدرا�سات الفنية.
لال�ستثم���ار  العام���ة  الهيئ���ة  وعين���ت 
الكويتي���ة الت���ي متتل���ك 24 يف املئ���ة م���ن 
ال�سن���دوق  تدي���ر  والت���ي  بيت���ك،  اأ�سه���م 
ال�سي���ادي لدولة الكوي���ت، م�ست�سارا لتقدمي 
ا�ست�س���ارات م�ستقلة لدرا�سة “فكرة الندماج 
اأو ال�ستح���واذ” بني البنك���ني يف اإجراء اعتربه 
مراقب���ون اأول خط���وة ر�سمي���ة �س���وب اإب���رام 

ال�سفقة.
لكن بي���ت التمويل الكويتي قال يف بيان 
لبور�سة الكوي���ت الثالثاء املا�سي اإن الهيئة 
جت���ري ه���ذه الدرا�س���ة “عل���ى نح���و م�ستقل 
ومنف�سل عن امل�رضفني ومل تتخذ اأي خطوات 
للتن�سيق بينهما تت�سل بعملية ال�ستحواذ اأو 

الندماج املحتملة”.
وبي���ت التموي���ل الكويتي واح���د من اأكرب 
امل�س���ارف الإ�سالمية يف العامل ويبلغ راأ�سماله 
1.913 ملي���ار دولر، وميتلك بنوكا يف تركيا 
واأملاني���ا والبحري���ن وماليزي���ا وتبل���غ ملكية 

احلكومة الكويتية فيه 48 يف املئة.
يف املقابل، يبل���غ راأ�سمال جمموعة البنك 
الأهلي املتحد البحرين���ي 1.628 مليار دولر 
ومتتل���ك احلكومة الكويتية اأك���رب ح�سة فيه، 
وقدرها 18.83 يف املئة، عن طريق املوؤ�س�سة 
العامة للتاأمين���ات الجتماعية يف حني متتلك 
�رضك���ة التمدي���ن ال�ستثماري���ة، وه���ي �رضك���ة 

ا�ستثمارية كويتية خا�سة، 8.31 يف املئة.
ول���دى املجموعة وحدات تابع���ة اأو زميلة 
وليبي���ا  وم����رض  بريطاني���ا  يف  وا�ستثم���ارات 

والعراق و�سلطنة عمان والكويت.

فوائد االندماج
قال اخلبري امل�رضيف فوؤاد العمر اإن اندماج 
البنكني �سينت���ج عنه “موؤ�س�سة م�رضفية قوية 

راأ�سمالها كبري وقوي” ميكنها من التو�سع يف 
عملياتها الئتمانية جغرافيا ونوعيا.

وق���ال اخلبري امل���ايل ميث���م ال�سخ�ض اإن 
احلكومة لديها “رغب���ة وا�سحة” لإمتام عملية 
الندم���اج خللق كي���ان م�رضيف كب���ري مبينا اأنه، 
واإلى جانب امللكي���ات امل�سرتكة مل�ساهمني 
الإدارات  ف���اإن  املجموعت���ني،  يف  رئي�سي���ني 
القائمة فيهما بينها نوع من التناغم والتقارب 
حي���ث عم���ل رئي����ض جمل����ض اإدارة بيتك حمد 
املرزوق �سابقا كرئي�ض للبنك الأهلي املتحد 
الكويتي التابع للمجموع���ة البحرينية ويعرف 

كل منهما طريقة تفكري الآخر.
واأ�ساف ال�سخ�ض اأن مزايا الندماج تكمن 
يف “تو�سيع قاعدة العم���الء والتمدد اجلغرايف 
وزي���ادة راأ����ض امل���ال ال���ذي �سيك���ون اأقوى 
وتقلي���ل املخاط���ر وال�ستفادة م���ن اخلربات 

املوجودة لدى البنكني.
كما اأن الندم���اج �سيعطي خيارات اأف�سل 
م�ستقب���ال لعملي���ات ال�ستثم���ار املبا�رض وغري 

املبا�رض” التي �سيقوم بها الكيان اجلديد.

بين اإلسالمي والتقليدي
يقول خرباء اإن عم���ل بيتك وفقا لل�رضيعة 
املتح���د  الأهل���ي  البن���ك  وعم���ل  الإ�سالمي���ة 
بالطريق���ة التقليدي���ة �س���وف ي�س���كل حتديا 
رئي�س���ا اأم���ام تكوي���ن كي���ان م�س���رتك منهما 
كم���ا اأن ا�ستح���واذ املجموع���ة الكويتي���ة على 
املجموع���ة البحرينية غري ممك���ن ما مل تتحول 

الأخرية للعمل وفق ال�رضيعة الإ�سالمية.
ونف���ت جمموع���ة البن���ك الأهل���ي املتحد 
البحريني���ة الأ�سب���وع املا�سي وج���ود اأي قرار 
لديها للتحول للعمل وفق ال�رضيعة الإ�سالمية.
وقال مدير عام �رضكة �سورى لال�ست�سارات 
ال�رضعي���ة عب���د ال�ست���ار القط���ان اإن الندم���اج 
“عملي���ة معق���دة ب�س���كل كب���ري يف الكيان���ات 
الت���ي تعمل بطريقة واح���دة اأو ب�سكل واحد اأو 
ب�سناعة واحدة فما بالك عندما يكون الندماج 
بني موؤ�س�ستني كبريتني )تعمالن بطريقتني 
خمتلفت���ني(... بالتاأكي���د �ستك���ون العملي���ة 

معقدة وطويلة و�ست�ستغرق وقتا”.
اأغل���ب كيان���ات  اإن  وا�ست���درك القط���ان 
الأهلي املتحد تعمل وفق ال�رضيعة الإ�سالمية، 
وهو اأمر ميكن اأن ي�سهل �سم الكيانني م�سريا 
اإل���ى اأنه م���ن الناحي���ة ال�رضعية ف���اإن الندماج 
“يجب اأن يوؤدي اإل���ى اإنتاج كيان جديد يعمل 
وفق ال�رضيع���ة الإ�سالمية” ول���ن يكون مقبول 
املوؤ�س�س���ة  يف  الإ�سالم���ي  البن���ك  ي���ذوب  اأن 

التقليدية.
ويف حال اإمتام ال�سفقة، فاإنها �ستت�سمن 
عمليتني: الأولى حتول البنك البحريني للعمل 
وفق ال�رضيعة الإ�سالمية، وهي خطوة ت�ستغرق 
ع���ادة ما بني اأرب���ع وخم�ض �سن���وات، والثانية 

هي �سمه اأو دجمه مع بيت التمويل الكويتي.
لكن القط���ان قال اإن كث���ريا من عمليات 
حتول البن���ك التقلي���دي اإل���ى اإ�سالمي تكون 
مرتبط���ة بنق���ل املعرفة واخل���ربات والآليات 
والأنظم���ة معت���ربا اأن ك���ون البن���ك البحريني 
�سيندم���ج مع بنك اإ�سالمي، وهو بيت التمويل 
الكويت���ي، �سيجعل “كل ه���ذه الأمور حملولة 
ولن يب���داأ البنك البحريني م���ن ال�سفر... وهو 
جان���ب ميك���ن اأن ي�سهل ويخت����رض مدة حتول 

البنك الأهلي املتحد”.
وق���ال ال�سخ����ض اإن اأغلب وح���دات البنك 
الأهل���ي املتحد ه���ي وح���دات اإ�سالمي���ة ولن 
تكون هناك م�سكل���ة ل�سيما اأن بيت التمويل 
الكويتي ا�ستح���وذ قبل ذلك على �رضكات غري 
ا�سالمية بع�سها عق���اري وبع�سها ا�ستثماري 
معت���ربا اأن م�ساأل���ة حتوي���ل البن���ك البحريني 
للعمل وفق ال�رضيع���ة الإ�سالمية قد تطرح مرة 

اأخرى.

دول عالية المخاطر
يتبن���ى بي���ت التموي���ل الكويت���ي نهج���ا 
متحفظا ويعمل ع���ادة يف دول قليلة املخاطر 
م���ن النواح���ي ال�سيا�سي���ة والأمني���ة يف ح���ني 
يعم���ل البنك الأهلي املتحد يف عدد من الدول 
العالي���ة املخاط���ر �سيا�سيا واأمني���ا وحتى من 

ناحية العملة.
وقال القط���ان اإن عملية الدم���ج �ستوؤدي 
اإل���ى “اإع���ادة نظ���ر” املجموع���ة البحرينية يف 
وحداته���ا وا�ستثمارتها اخلارجي���ة لكن اأي�سا 
�ستفتح للكي���ان اجلديد فر�سا واعدة يف هذه 
الدول الت���ي تفتقد مثل ه���ذا النوع املتقدم 

من اخلدمات امل�رضفية الإ�سالمية.
وق���ال نا�رض النفي�سي مدي���ر مركز اجلمان 
لال�ست�س���ارات اإن البن���ك الأهلي املتحد يعمل 
يف بيئات خطرة لكن���ه اأي�سا يعمل يف اململكة 

املتحدة، وهي بيئة “ممتازة وواعدة”.
اأ�س���اف النفي�سي اأنه عندم���ا تكون هناك 

“درا�ض���ات م�ضتقل���ة )وتت���م( دون �ضغ���وط 
ف�س���وف تاأخذ ه���ذه املخاطر بع���ني العتبار” 
ل�سيم���ا يف عملي���ة تقيي���م اأ�س���ول البن���ك يف 

الدول التي تواجه ا�سطرابات.

بيئات مختلفة
يخ�س���ع البنكان جله���ات رقابية خمتلفة، 
وه���و ما قد يك���ون واحدا من ب���ني التحديات 
الرئي�سة اأمام اإمتام ال�سفقة ل�سيما مع انتهاج 
بنك الكوي���ت املركزي �سيا�سة حمافظة تركز 
على جتن���ب املخاط���ر والتزام كام���ل بقواعد 
احلوكمة يف وقت يتبن���ى فيه م�رضف البحرين 

املركزي �سيا�سة اأكرث مرونة.
وق���ال فوؤاد العمر اإن خ�س���وع اأي موؤ�س�سة 
م�رضفية لع���دة جهات رقابية ميث���ل نوعا من 
“ال�س���داع” ويثقل كاهلها بتكلف���ة اإ�سافية 
مبين���ا اأن املجموعتني �ستحتاج���ان ملزيد من 
الوق���ت لأقلمة اأعمالهم���ا القادمة من بيئتني 
خمتلفت���ني وحت���ى تتمكنان من تبن���ي نف�ض 
قي���م العم���ل ونف�ض الأف���كار مبين���ا اأن وجود 
اجلدي���دة  للموؤ�س�س���ة  وا�سح���ة  ا�سرتاتيجي���ة 

�سيكون حا�سما يف جناح العملية اأو ف�سلها.
يف الإطار ذاته ي�سري خرباء اإلى اأن الكويت 
تق���دم لبنوكه���ا اأنواع���ا متع���ددة م���ن الدعم 
به���دف تعزيز البيئة امل�رضفي���ة، منها �سمان 
احلكومة لأم���وال املودعني واإي���داع مليارات 
حكومية يف هذه البن���وك بالإ�سافة اإلى اإ�رضاك 
البنوك الكويتية يف عمليات متويل للحكومة، 

وهي عمليات مربحة وم�سمونة العوائد.
وت�سكل ه���ذه املزايا عبئ���ا على احلكومة 
الكويتية الت���ي �ستكون م�سطرة ملد مظلتها 
لت�سمل اأي�سا البن���ك الأهلي املتحد البحريني 

يف حال �سمه اإلى بيت التمويل الكويتي.
وقال النفي�س���ي اإن �سمان الودائع �سيمتد 
لأم���وال املودع���ني يف البحري���ن يف حال���ة دمج 
البنك���ني لك���ن اإذا مت���ت ال�سفقة ع���ن طريق 
ال�ستحواذ ف�سوف يحتفظ البنك الأهلي املتحد 

ب�سخ�سيته العتباري���ة ول ي�سطر بنك الكويت 
املركزي اإلى �سمان اأموال املودعني فيه.

عقبات سياسية
وعند احلديث ع���ن اأي �سفقة كبرية تكون 
احلكومة الكويتية طرفا فيها ت�سود عادة حالة 
م���ن التوت���ر والت�سكيك ل�سيما م���ن قبل نواب 
بالربملان وبع����ض رجال الأعمال وعائالت ذات 

م�سالح جتارية مهمة.
وتاريخي���ا، فاإن الكويت الت���ي تتمتع بقدر 
من الدميقراطي���ة وحرية التعب���ري عانت كثريا 
م���ن ت�سيي����ض ال�سفق���ات احلكومي���ة الكربى. 
ففي ع���ام 2013 تكب���دت احلكوم���ة مبلغ 2.2 
ملي���ار دولر كتعوي����ض ل�رضك���ة داو كيميكال، 
اأك���رب منتج للكيماوي���ات يف الوليات املتحدة، 
ع���ن ان�سحاب الط���رف الكويت���ي يف 2008 من 
م����رضوع م�سرتك يحمل ا�س���م “كيه-داو” بقيمة 

17.4 مليار دولر.
وكان مل����رضوع كيه-داو ح�سا�سية �سيا�سية 
يف الكويت و�سغل الراأي العام ونواب الربملان 
�سه���ورا ع���دة ب�سب���ب ال����رضاع ال�سيا�سي حول 

ال�سفقة.
كم���ا تعطلت اخلطط التي اأعلنتها احلكومة 
يف 2015 لبي���ع اأ�سه���م يف ع���دد م���ن ال�رضكات 
املدرج���ة يف البور�س���ة ومنه���ا بي���ت التموي���ل 

الكويتي وزين والكويتية لال�ستثمار.
لكن النفي�سي رجح امل�سي قدما يف �سفقة 
دمج بيت���ك والبن���ك الأهلي املتح���د البحريني 
وا�سف���ا من ي�سعون لإمتامه���ا باأنهم “من ذوي 

النفوذ”.
وقال اإن املعار�سة �ستكون موجودة وقوية 
جدا لكن “اأ�سك اأنها ت�سل لقوة اأ�سحاب فكرة 

الدمج”.
ال�سفق���ة  “اإمت���ام  اإن  النفي�س���ي  وق���ال 
�سيعتم���د بالأ�سا����ض عل���ى الدرا�س���ات ومدى 

حياديتها ونزاهتها”.
لكن العمر اأكد اأن ال�سق ال�سيا�سي ميكن اأن 
يتال�سى وتتحول ال�سفقة اإلى عملية اقت�سادية 
�رضفة اإذا ات�سمت بالو�سوح وال�سفافية وكانت 

املنفعة املرجوة منها وا�سحة للجميع.
وا�ستغرب ال�سخ�ض احلديث عن “التنفيع” 
م���ن وراء ال�سفق���ة املحتمل���ة لأن “امل�ستثم���ر 
الأ�سا�سي هو احلكومة والدمج �سينفع احلكومة 
قبل الآخري���ن... واإذا احلكومة �س���وف ت�ستفيد 
والآخري���ن �س���وف ي�ستفيدون فاأي���ن اخللل يف 
ذلك... واجلدوى القت�سادية وراء الندماج هي 

الأ�سا�ض”.
وقال ال�سخ�ض “نح���ن نتحدث عن ملكيات 
حكومية فعال لكن امل�سلحة العامة للكيان اأهم 
م���ن ال�سيا�س���ة... اأكيد �ستكون هن���اك اأ�سوات 
تختل���ف لكن اإجراءات الندم���اج بني امل�سارف 
يف دول اخلليج موجودة على اأر�ض الواقع وهي 

لي�ست بدعة كويتية”.

• دمج امل�رضفني �سينتج اأكرب كيان يف منطقة اخلليج باأ�سول ت�سل اإلى 90 مليون دولر	

املنام���ة - بنا: وقعت طريان اخلليج، اتفاقية 
للرم���ز امل�ض���رك م���ع نظريته���ا اخلط���وط اجلوية 
الرتكي���ة، يتم مبوجبها ط���رح خي���ارات �سفر اأكرب 
مل�ساف���ري الناقلت���ني بتاأمني رحلت���ني يوميتني 
ب���ني البحرين واإ�سطنبول؛ وذلك بدءاً من الأول من 

نوفمرب املقبل.
ووقع االتفاقي����ة يف املقر الرئي�ضي للخطوط 
اجلوي����ة الرتكي����ة يف اإ�سطنب����ول نائ����ب الرئي�����ض 
ولي����د  الكاب����ن  اخللي����ج  لط����ريان  التنفي����ذي 
عبداحلمي����د العلوي ونائب رئي�����ض جمل�ض الإدارة 
والرئي�س التنفيذي للخطوط اجلوية الركية بالل 

اإك�سي.
و�ستطب���ق اتفاقية الرمز امل�س���رتك اجلديدة 
املنام���ة  اإل���ى  الناقلت���ني  رح���الت  ج���دول  عل���ى 
واإ�سطنب���ول، مما يع���زز من ال�رضاك���ة التجارية بني 

ال�رضكت���ني يف دولهم���ا، ويط���رح يف ذات الوق���ت 
خيارات �سف���ر عدي���دة للم�سافرين ب���ني البحرين 

وتركيا.
وت�ض���ريرّ كل م���ن ط���ريان اخللي���ج واخلط���وط 
اجلوية الرتكي���ة رحلة يومية واح���دة بني البحرين 
واإ�سطنب���ول، ومبوج���ب ه���ذه التفاقي���ة �ست�س���ع 
الناقلت���ان رمزهم���ا عل���ى رحالتهما ب���ني البحرين 

واإ�سطنبول.
ورحب نائب الرئي�ض التنفيذي لطريان اخلليج 
الكاب���ن ولي���د عبداحلمي���د العل���وي بالتفاقي���ة، 
وقال “اإن توقي���ع اتفاقية الرمز امل�سرتك هذه مع 
اخلط���وط اجلوية الركية تعد خط���وة ا�ضراتيجية 
اإل���ى الأم���ام بالن�سبة لط���ريان اخللي���ج، والتي من 
خالله���ا نوؤمن لعمالئن���ا خيارات �سف���ر اأكرب ونعزز 
روابطن���ا التجاري���ة. كم���ا ميكن مل�ساف���ري طريان 

اخلليج الآن الربط ملجموعة من وجهات الناقلتني 
م���ن خالل ه���ذه التفاقية؛ حي���ث �سيح�سلون على 
خي���ارات الرح���الت املتعددة، واملرون���ة، و�سال�سة 

ال�سفر”.
اأم���ا نائ���ب رئي����ض جمل����ض الإدارة والرئي�ض 
التنفيذي للخطوط اجلوية الركية، قال “ي�سعدنا 
توقي���ع هذه التفاقية مع ط���ريان اخلليج، ونعتزم 
تطوي���ر �رضاكتن���ا لتعزيز خي���ارات ال�سف���ر املتاحة 
مل�سافرين���ا م���ن خالل �سبكت���ي وجهاتنا. كم���ا اأننا 
نعتق���د اأن هذه ال�رضاكة مع ط���ريان اخلليج �ستعود 
عل���ى الناقلتني بالنفع عل���ى ال�سعيد التجاري من 

خالل منو العالقات امل�سطرد بني بلدينا”.
كم���ا اأكد بالل اإك�س���ي عل���ى اأن اتفاقية الرمز 
امل�س���رتك هذه �ستعزز م���ن التع���اون التجاري مع 

الناقلة الوطنية ململكة البحرين طريان اخلليج.

و“اخلطــوط الرتكيــة”  رمـز م�شتـرك بني “طيــران اخلليـج” 
رحلتان يوميتان بني املنامة وا�سطنبول

• من حفل توقيع التفاقية	
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“مالعب”.. تطبيق بحريني يح�شد جائزة “امل�رشوعات النا�شئة”
50 األف دولر ورحلة للم�ساركة يف قمة الإنرتنت بل�سبونة

 اأمل احلامد من املنامة

ح�سد م�رشوع البحريني اأحمد الرواي امل�سمى 
الأول���ى مب�سابق���ة البحرين  “مالع���ب” اجلائ���زة 
للم�رشوع���ات النا�سئة، والتي بلغ���ت قيمتها 50 
األف دولر، ي�ساف اإليها رحلة مدفوعة للم�ساركة 

يف قمة الإنرتنت بل�سبونة - الربتغال. 
وفاز باجلائ���زة الثانية م����رشوع �سوي�رشي من 

“Dual Network” بواقع 20 األف دولر.
وكان �سن���دوق العم���ل “متك���ن” قد رعى 
انط���الق امل�سابقة، وذل���ك �سمن اأعم���ال اأ�سبوع 
التكنولوجيا ال���ذي عقد خالل الفرتة من 24 اإلى 

28 �سبتمرب اجلاري يف اململكة.
وهدف���ت امل�سابقة اإلى تدعي���م اأهداف منو 
وازدهار قطاع خدمات التكنولوجيا والت�سالت 
اأ�سح���اب  فيه���ا  �س���ارك  حي���ث  البحري���ن،  يف 
امل�رشوع���ات النا�سئ���ة، وبل���غ ع���دد املتقدم���ن 
للم�سابقة 40 م�ساركاً م���ن اأ�سحاب امل�رشوعات، 

ومت تاأهل 20 م�رشوعا نا�سئا و6 يف طور النمو.
يف  للعملي���ات  التنفي���ذي  املدي���ر  وق���ال 
“متك���ن” ق�س���ي العري����ض اإن امل�سابقة تقدم 
دعما مبا�رشا لرواد الأعمال الذين ميلكون اأفكارا 
لتطويرها، )...( وري���ادة الأعمال هي امل�ستقبل 
للتنمي���ة القت�سادية، وامل�سابقة جزء �سغري من 

كيفية خلق بيئة منا�سبة لرواد الأعمال.
واأع���رب العري����ض ع���ن اأمل���ه م���ن ا�ستفادة 
ال���ذي  والتقن���ي  امل���ايل  بالدع���م  الفائزي���ن 
�سيح�سلون عليه يف تطوير فكرتهم وحت�سينها، 
وناأم���ل اأن يتحولوا م���ن رواد اأعمال نا�سئن اإلى 

�رشكات كبرية.

واأ�س���اف اأن الفائَزي���ن “مالع���ب” مببلغ 50 
األ���ف دولر، واجلائ���زة الثاني���ة 20 األ���ف دولر، 
م�س���رًيا اإل���ى وج���ود العديد م���ن اجله���ات التي 
تدع���م رواد الأعمال، ومن بينهم “متكن” وبنك 
البحرين للتنمية، وجمل����ض التنمية القت�سادية 
عرب مبادرت���ه “�ستارت اب”، وبالتايل هاك دعما 

ب�ستى املجالت لرواد الأعمال.
بدوره، قال الفائ���ز باجلائزة الأولى بحريني 
هو اأحمد ال���راوي املدير التنفيذي ل�رشكة مالعب 
اإن م�رشوع���ه الذي ل���ه تطبيق يحم���ل ذات ال�سم 
“مالعب”، وفك���رة التطبيق ملحب���ي كرة القدم 
والريا�س���ة عموما، يه���دف مل�ساعدتهم يف اإيجاد 
مالعب ريا�سي���ة وحجزها يف اأقل من دقيقة، ويف 
الوقت ذات���ه ي�ستطيعون اإيج���اد مباريات تنظم 
قريًبا منه وامل�سارك���ة فيها يف حال كان الفريق 

بحاجة ملزيد من الالعب���ن، اأو تنظيم املباريات 
للعب.

واأ�س���اف اأن التطبيق اأطلق قبل عام ون�سف 
العام؛ من اأجل لعب املباريات، ويكون بروفايل 
ل���كل لع���ب وم�ست���واه، )...( وحالًي���ا ي�ستخ���دم 
والكوي���ت  البحري���ن  4 دول ه���ي  التطبي���ق يف 
وال�سعودي���ة و�سلطن���ة عم���ان، و�سنطلق يف عدة 
اإ�ساف���ة  و�سيت���م  املقب���ل،  الع���ام  اأخ���رى  دول 
ريا�سات اأخرى مثل التن�ض وكرة ال�سلة، وغريها.
واأ�سار اإل���ى اأن التطبيق �ساه���م يف م�ساعدة 
اأكرث من 150 األف �سخ�ض يف لعب كرة القدم من 
البحري���ن والكويت وال�سعودي���ة و�سلطنة عمان، 

ح�سة البحرين منها 50 األًفا.
اأ�سخا����ض   7 ال�رشك���ة  موؤ�س�س���ي  اأن  وذك���ر 
اأكربه���م مل يتجاوز ال���� 26 عاًم���ا، وامل�ستثمرين 

فيه���ا من دول اخللي���ج و”500 �ستارت اب” من 
�سيليكون ف���ايل بالوليات املتح���دة الأمريكية، 
وهي موؤ�س�س���ة ت�ستثمر يف ����رشكات التكنولوجيا 
حول الع���امل، ويعت���رب ا�ستثماره���ا يف �رشكتنا يف 

البحرين اإجنازا بحد ذاته.
اإل���ى ذلك، ع���رب الفائ���ز الثاين م���ن �سوي�رشا 
 ”Dual Network“ غي���وم بوفريد عن م�رشوعه
ع���ن �سعادته بفوزه بهذه اجلائزة، م�سرًيا اإلى اأن 
م�رشوع���ه هو �رشكة لتق���دمي منتجن الأول يتعلق 
بتكنولوجي���ا تق���دم حل���ول لقط���اع الإن�س���اءات؛ 
للتمك���ن م���ن مراقب���ة كل اأ�سولها م���ن معداتها 
واأجهزتها على اخلرائط، وبالتايل يتعرفون على 
حاجتهم اإل���ى اقتناء معدات جدي���دة. اأما املنتج 
الثاين، فه���و تكنولوجا ت�سمح للم���دن باملراقبة 
على �سبيل املثال �رشق���ة اأية غر�ض، اإ�سافة اإلى 

مراقبة معدات واأغرا�ض املدينة.
واأ�سار بوفريد اإلى اأن م�ساركته يف امل�سابقة 
تاأت���ي بعد التحقاه مب�رشع���ة الأعمال “C5”، وقد 
ح�س���ل عل���ى الكثري م���ن الدعم م���ن ال�رشكة، ول 
يزال يف برنامج ال�رشكة حتى نهاية العام اجلاري، 
م�سيًفا اأن امل�رشوع يلقى جناًحا يف اأوروبا ويطمح 
للتو�سع يف دول اخلليج ولذلك �سارك يف برنامج 

.)C5(
ل���ه  �سي�سم���ح  باجلائ���زة  ف���وزه  اأن  وذك���ر 

بال�ستثمار يف ال�سوق املحلية.
الأف���كار  اإب���راز  اإل���ى  امل�سابق���ة  و�سع���ت 
اخلالقة والبتكارات يف ه���ذا القطاع فيما يعزز 
م�ساركة الك���وادر البحرينية وم�ساهمتها البارزة 
يف دع���م ازدهار قط���اع تكنولوجي���ا املعلومات 

والت�سالت.

• جلنة احلكم	 • اأحمد الرواي الفائز باجلائزة الأولى	 • ال�سوي�رشي غيوم بوفريد	

 ت�شوير خليل اإبراهيم

اأ�شعار النفط تتجه اإلى التح�شن مع تقل�ض املعرو�ض

الذهب ي�شتقر ب�شغط من ارتفاع الدوالر

اخلام الأمريكي يرتاجع اإلى 51.4 دولر للربميل

1286.9 دولر لالأوقية 

طوكي���و - رويرتز: تباينت اأ�سع���ار النفط اأم�ض 
اجلمع���ة، لك���ن برن���ت واخل���ام الأمريك���ي يتجه���ان 

لتحقيق مكا�س���ب اأ�سبوعية جمددا مع 
مراهنة امل�ستثمري���ن على اأن اجلهود 

الرامية لتقلي�ض تخمة املعرو�ض العاملي 
حتقق جناحا واأن اآفاق الطلب تتح�سن.

 8 الأمريك���ي  اخل���ام  وتراج���ع 
�سنتات اإلى 51.48 دولر للربميل، 

بعدما ارتفع قلي���ال يف وقت �سابق. 
ول ي���زال اخلام يتج���ه لتحقيق رابع 
مكا�سب���ه الأ�سبوعي���ة عل���ى التوايل 

وال�سع���ود 9 % عل���ى م���دى ال�سهر 
احلايل.

وزاد خ���ام القيا����ض العامل���ي 
مزي���ج برن���ت �سنت���ا واح���دا اإل���ى 

متجه���ا  للربمي���ل،  دولر   57.42

لتحقيق خام����ض مكا�سبه الأ�سبوعي���ة والرتفاع نحو 
ع�رشة باملئة خالل �سبتمرب.

وج���اءت مكا�سب 
 ، ر �سع���ا لأ ا

ومعظمه���ا يف ف���رتة الأ�سبوع���ن ون�س���ف الأ�سب���وع 
املا�سي���ة، مع توق���ع املتعاملن لتج���دد الطلب من 
امل�س���ايف الأمريكي���ة الت���ي ت�ستاأن���ف عملياتها بعد 

اإغالقات ت�سبب فيها الإع�سار هاريف.
وخارج الولي���ات املتحدة، اأ�س���ار كبار منتجي 
النف���ط يف الع���امل اأي�س���ا اإل���ى اأنه���م �سيلتزمون 

بتخفي�سات الإنتاج للحد من املعرو�ض.
تهدي���دات  م���ن  دعم���ا  النف���ط  ويتلق���ى 
تركيا بوقف خ���ط اأنابيب من اإقلي���م كرد�ستان 
الع���راق بع���د ا�ستفت���اء �س���وت في���ه 
الأكراد باأغلبي���ة �ساحقة ل�سالح 

ال�ستقالل.
وقال مكت���ب رئي�ض الوزراء 
العراق���ي حيدر العب���ادي اإن تركيا 
تعه���دت يوم اخلمي����ض بعدم التعام���ل اإل مع 

حكومة بغداد فيما يتعلق باخلام.

لن���دن - رويرتز: ا�ستق���رت اأ�سعار الذهب 
دون تغري يذكر اأم�س و�ضط �ضغوط من ارتفاع 
الدولر، لكنه يتجه لتكبد اأكرب خ�سائره ال�سهرية 
من���ذ بداية الع���ام يف ظل زي���ادة احتمالت رفع 

اأ�سعار الفائدة الأمريكية يف دي�سمرب.
ومل يط���راأ تغ���ري يذك���ر عل���ى الذه���ب يف 
املعام���الت الفوري���ة لي�ستقر عن���د 1286.96 
دولر لالأوقي���ة )الأون�س���ة(، متجه���ا لت�سجي���ل 
هب���وط ن�ضبت���ه 2.5  يف �سبتم���رب، وه���و اأك���رب 
انخفا�ض �سهري من���ذ بداية 2017 والأكرب من 

نوعه منذ نوفمرب 2016.
لكن املعدن الأ�سفر يتجه لإنهاء الربع على 

ارتفاع ن�سبته نحو 3.7 %.
وزاد الذه���ب يف العقود الأمريكي���ة الآجلة 

0.1 % اإلى 1289.70 دولر لالأوقية.
وارتف���ع موؤ�رش ال���دولر، الذي يقي����ض اأداء 
العملة الأمريكية اأمام �سلة من العمالت الرئي�سة، 
ويتجه لتحقي���ق اأكرب مكا�سب���ه الأ�سبوعية منذ 
بداية الع���ام، مع تقيي���م امل�ستثمري���ن للخطة 
ال�رشيبي���ة لإدارة الرئي����ض الأمريك���ي دونال���د 
ترام���ب واآف���اق �سيا�س���ة جمل����ض الحتياط���ي 

الحتادي )البنك املركزي الأمريكي(.
ويتاأث���ر الذهب كثريا برفع اأ�سعار الفائدة، 

الذي يزيد من تكلفة الفر�ض البديلة ال�سائعة 
عل���ى حائزي املع���دن الذي ل يدر عائ���دا بينما 

يعزز الدولر.
ومن بن املع���ادن النفي�سة الأخرى، ارتفع 
البالدي���وم 0.7 % اإلى 935.70 دولر لالأوقية. 
و�سعد املع���دن 11 % خالل الربع و38 % منذ 

بداية ال�سنة.
دولرا   924 اإل���ى   %  0.5 البالت���ن  وزاد 
للأوقية. ويتج���ه املعدن لت�ضجيل هبوط ن�ضبته 

7.1 % يف �سبتمرب، يف اأ�سواأ اأداء �سهري له منذ 
مار�ض.

وجتاوز �سعر البالديوم �سعر البالتن لليوم 
الثال���ث على الت���وايل بعدما بل���غ ال�سعران حد 

التعادل يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 2001.
وارتفع���ت الف�س���ة 0.1 % اإل���ى 16.84 
دولر لالأوقي���ة، وتتجه لتكب���د خ�سارة �سهرية 
ن�سبته���ا اأربع���ة % واإنهاء الربع عل���ى ارتفاع 

بن�سبة 1.7 %.

• تتاأثر اأ�سعار الذهب ب�سكل مبا�رش مع رفع اأ�سعار الفائدة	

ال�شعودية: اإمتام ت�شعري الطرح الثاين لل�شندات الدولية

قطاع ال�شيارات يهبط باالأ�شهم االأوروبية 

وزارة  اأعلن���ت  وا����ض:   - الريا����ض 
املالي���ة ال�سعودي���ة عن اإمتامه���ا بنجاح 
ت�سعري الطرح الثاين لل�سندات الدولية، 
�سم���ن برنام���ج حكومة اململك���ة الدويل 

لإ�سدار اأدوات الدين.
واو�سح���ت ال���وزارة يف بي���ان نقلته 
وكالة النباء ال�سعودية اأن اإجمايل الطرح 
بلغ 12.5 ملي���ار دولر )ما يعادل 46.9 
ملي���ار ري���ال �سع���ودي( مق�سم���ة عل���ى 
ث���الث �رشائح، تت�سم���ن 3 مليارات دولر 
)م���ا يعادل 11.3 مليار ري���ال �سعودي( 
ل�سن���دات ا�ستحق���اق الع���ام 2023، و 5 
ملي���ارات دولر )ما يع���ادل 18.8 مليار 
ريال �سعودي( ل�سندات ا�ستحقاق العام 
2028، و4.5 ملي���ار دولر )م���ا يع���ادل 
16.9 ملي���ار ري���ال �سع���ودي( ل�سندات 

ا�ستحقاق العام 2047.
واأك���دت الوزارة ان هذا الطرح �سهد 
اإقبالً كبرياً م���ن امل�ستثمرين الدولين 
واملحلين، حي���ث و�سل املجموع الكلي 
لطلبات الكتتاب حوايل 40 مليار دولر 
)150 ملي���ار ري���ال �سع���ودي(، مو�سحة 
اأن���ه من املتوق���ع اأن يت���م ت�سوية الطرح 
يف تاري���خ 4 اأكتوبر املقب���ل اأو يف تاريخ 

مقارب له.

كم���ا اأو�سحت اأن هذا الإعالن مل ُين�رش 
يف اأي من الوليات املتحدة الأمريكية، اأو 
كن���دا، اأو اأ�سرتالي���ا، اأو اليابان، ول يجوز 
توزيع اأو اإر�سال ن�سخ منه يف اأي من هذه 

الدول.
واك���دت وزارة املالي���ة ال�سعودي���ة 
اأن ه���ذا الإع���الن ل يع���د طرحاً ل���الأوراق 
املالي���ة امل�سار اإليها يف اململكة العربية 
ال�سعودية اأو اأي دول اأخرى، واأنه ل يجوز 
بي���ع ه���ذه الأوراق املالي���ة يف الوليات 
املتحدة دون ت�سجيلها اأو احل�سول على 
اإعفاء من الت�سجيل وفقاً لقانون الأوراق 
املالي���ة المريكي ال�سادر يف عام 1933 

وتعديالته.
اململك���ة  اأن  ال���وزارة  اك���دت  كم���ا 
العربية ال�سعودي���ة ل تعتزم ت�سجيل اأي 
م���ن الأوراق املالية اأو تق���وم بطرح عام 
يف الولي���ات املتحدة. واأن���ه �سيتم طرح 
الأوراق املالي���ة يف الولي���ات املتح���دة 
الأمريكي���ة للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات 
املوؤهلة مبوج���ب اأحكام القاع���دة 144اأ 
)144A( من قانون الأوراق املالية، كما 
�سيتم طرحه���ا خارج الولي���ات املتحدة 
مبوجب اأح���كام النظام �ض )Reg S( من 

قانون الأوراق املالية.

الأ�سه���م  تتج���ه  روي���رتز:   - لن���دن 
مكا�سبه���ا  اأك���رب  لتحقي���ق  الأوروبي���ة 
ال�سهري���ة منذ بداي���ة العام احل���ايل، مع 
اق���رتاب الربع الثالث م���ن نهايته، بينما 
هب���ط �سه���م فولك�سفاج���ن بعدما قالت 
�رشكة �سناع���ة ال�سي���ارات الأملانية اإنها 
ا�سطرت لزي���ادة خم�س�سات الت�سويات 

يف اأمريكا ال�سمالية.
ال�سغ���ط  الي���ورو  تراج���ع  وقل���ل 
وخ�سو�س���ا  الأوروبي���ة،  الأ�سه���م  عل���ى 
املوؤ����رش داك����ض الأملاين الزاخ���ر باأ�سهم 
����رشكات الت�سدي���ر، و�ساه���م يف ت�سجيع 
امل�ستثمري���ن جم���ددا عل���ى ال����رشاء بعد 

اأ�سهر ال�سيف التي �سهدت تباطوؤا.
 600 �ستوك����ض  املوؤ����رش  وا�ستق���ر 
لالأ�سهم الأوروبية عن���د اأعلى م�ستوياته 
يف �سهرين، بينما بلغ موؤ�رش اأ�سهم منطقة 
اليورو اأعلى م�ست���وى يف ثالثة اأ�سهر، يف 
الطري���ق لتحقيق مك�س���ب اأ�سبوعي بعد 

الرتاجع يف الربع الثاين.
وهبط �سهم فولك�سفاجن 4.5 باملئة 
بعدما قالت �رشكة �سناعة ال�سيارات اإنها 
تزي���د خم�س�سات الت�سوي���ات يف اأمريكا 
الغ����ض يف  ب�سب���ب ف�سيح���ة  ال�سمالي���ة 
انبعاث���ات عوادم �سي���ارات الديزل التي 

لحقت ال�رشكة.
ونزل �سهم بور�سه 3.2 باملئة اأي�سا.

وارتف���ع �سه���م دويت�س���ه بن���ك 2.1 
باملئ���ة بعدم���ا رف���ع مورج���ان �ستانل���ي 
ت�سنيفه لل�سهم قائ���ال اإنه يتوقع زيادة 
التوزيع���ات. و�سع���د �سه���م كوفي�سرتو 
اثن���ن باملئة بعدما قل�س���ت �رشكة باير 
حيازته���ا جمددا يف �رشكة اإنت���اج اللدائن 

)البال�ستيك( اإلى اأقل من 25 باملئة.
وعن���د فت���ح ال�س���وق ارتف���ع املوؤ�رش 
فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين وداك�ض 
الأمل���اين 0.2 باملئة وكاك 40 الفرن�سي 

0.1 باملئة.
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trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

للذوق الراقي  الطوب الطبيعي من ستروهر ألمانيا بأشكال وألوان متنوعة وفاخرة جدًا

صنع في ألمانيا
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ويف االنتخاب���ات املناطقي���ة لع���ام 2015 
فتح 2700 مكتب ت�صويت يف كاتالونيا. 

واأ�ص���اف املتحدث ان نح���و 7300 �صخ�ص 
�صي�صاركون يف ت�صيري مكاتب الت�صويت.

واأو�ص���ح ان مدينة بر�صلون���ة لوحدها تعد 
1.6 مليون �صاكن و�صيفتح فيها 207 مكاتب 

ت�صويت.
وعر����ص املتحدث خ���ال املوؤمتر �صندوق 
ت�صوي���ت اأبي�ص الل���ون �صبه �صف���اف ممهورا 

ب�صعار حكومة كاتالونيا.
وق���ال نائ���ب رئي����ص كاتالوني���ا اوري���ول 
ال�صل���وك  الت���زام  م���ع  “�صوت���وا  جونكريا����ص 
املتح�رض وامل�صوؤول وال تردوا على ا�صتفزازات 

من �صي�صعون اإلى منع الت�صويت”.
واأكد رئي�ص هذه املنطقة الواقعة يف �صمال 
����رضق ا�صبانيا كارل����ص بيغدميون���ت اخلمي�ص 
خال اجتماع مع ممثلي املراكز التعليمية التي 
�صتقام فيه���ا مكاتب االقرتاع “�صنم�صي حتى 
النهاي���ة”، م�ص���ريا الى انه يتحم���ل مع حكومته 

“كل م�صوؤولية” عن تنظيم الت�صويت.
ومن���ذ اأ�صابي���ع ت�صعى �صلط���ات كاتالونيا 
وبطاق���ات  االق���رتاع  �صنادي���ق  اخف���اء  اإل���ى 
الت�صوي���ت، خوف���ا م���ن م�صادرته���ا م���ن قبل 
ال�صلطات املركزية. كما تعمل على فتح مواقع 
الكرتونية لتمك���ني الناخبني من معرفة اأماكن 

مراكز االقرتاع لا�صتفتاء.
وتظاهر 10 اآالف طالب على االقل اخلمي�ص 
يف و�صط بر�صلونة دفاعا عن اال�صتفتاء. وجتمع 
الط���اب امل�رضبون ع���ن الدرا�ص���ة يف املعاهد 
الثانوية واجلامعات، امام مبنى جامعة بر�صلونة 

التاريخ���ي يف و�ص���ط املدين���ة، وه���م يهتفون 
“�صن�صوت. ا�صتقال”.

وت�صه���د ا�صبانيا منذ بداية �صبتمرب 2017 
اأ�صواأ ازمة �صيا�صية من���ذ نحو 40 عاما، بح�صب 

كافة م�صوؤوليها.
فف���ي ال�صاد�ص من �صبتم���رب تبنى برملان 
كاتالونيا قانونا لتنظيم اال�صتفتاء رغم حظره 
م���ن املحكم���ة الد�صتوري���ة. وم�ص���ت حكوم���ة 
كاتالوني���ا يف االأمر ودع���ت لتنظيم اال�صتفتاء، 

رغ���م العديد م���ن التحذي���رات م���ن ال�صلطات 
املركزية يف مدريد.

من جهتها، كثفت �صلطات مدريد عمليات 
التفتي�ص والتهديد بالعقوبات.

فق���د �صادر احلر�ص امل���دين اخلمي�ص 2.5 
ملي���ون بطاق���ة ت�صويت و4 ماي���ني مغلف يف 
م�صتودع يف ايغاالدا بالقرب من بر�صلونة. كما 
عرث على حوال���ى 100 �صندوق اقرتاع، لكن مل 

يعرف ما اذا كانت كلها مرتبطة باال�صتفتاء.

وعلى الرغم من االنق�صام بني الكاتالونيني 
ب�ص���اأن اال�صتقال ع���ن اإ�صبانيا، ترغ���ب اأغلبية 

ال�صكان يف تنظيم اقرتاع قانوين.
لكن احلكوم���ة االإ�صبانية برئا�صة املحافظ 

ماريانو راخوي والق�صاء قررا حظر اال�صتفتاء.
واأم���رت حمكمة اال�صتئناف بكاتالونيا على 
غرار النيابة االربعاء ال�رضطة االإقليمية وال�رضطة 
مكات���ب  بغل���ق  امل���دين  واحلر����ص  الوطني���ة 

الت�صويت التي �صت�صتخدم يف اال�صتفتاء.

  للتوا�صل:  )ق�صم ال�صوؤون الدولية: 17111482(              ق�صم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(

 قطر ت�صحب جن�صية �صيخ قبيلة �صمل الهواجر وبع�ص اأقاربه
دبي - العربية.نت:

تداول���ت تقارير اإخبارية وح�صابات على “توي���رت” اإ�صدار الدوحة قراراً ب�صحب اجلن�صية من ال�صيخ 
�صايف نا�رض حمود الهاجري، �صيخ قبيلة �صمل الهواجر ومعه جمموعة من عائلته.

وكان ال�صيخ �ص���ايف قد ا�صتنكر ت�رضفات احلكومة القطرية جتاه جريانها يف اخلليج، موؤكداً رف�صه 
ملا تقوم به الدوحة من اأعمال تهدد االأمن الداخلي لدول اخلليج. ود�صن مغردون على تويرت “ها�صتاغ” 
بعن���وان #�صحب_جن�صية_�صيخ_�صمل_الهواج���ر، اأعرب���وا م���ن خاله ع���ن ا�صتيائهم م���ن ال�صيا�صات 
القطرية القمعي���ة التي تتبناها الدوحة جتاه معار�صيها، موؤكدين اأن تلك ال�صيا�صات لن توؤتي ثمارها 
ب���اأي ح���ال من االأحوال. وقبيلة بني هاجر تقطن يف خمتلف اأنحاء اجلزيرة العربية، ولها تواجد يف كل من 
ال�صعودي���ة واالإمارات وقط���ر والعراق وعمان والبحرين والكويت. �صح���ب اجلن�صية من ال�صيخ الهاجري 
هي اخلطوة الثانية التي تقدم عليها ال�صلطات القطرية يف اأقل من �صهر بعد �صحب اجلن�صية من �صيخ 

قبيلة اآل مرة، ال�صيخ طالب بن الهوم بن �رضمي، ومعه اأكرث من 50 �صخ�صاً من اأ�رضته.
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 واشنطن – رويترز:

قال البيت االأبي����ص اأم�ص اجلمعة اإن 
الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب �صي�صافر 
اإل���ى اآ�صي���ا يف نوفم���رب للم���رة االأولى منذ 
تولي���ه الرئا�ص���ة يف جولة ت�صم���ل اليابان 
وفيتن���ام  وال�ص���ني  اجلنوبي���ة  وكوري���ا 
والفلب���ني وم���ن املتوق���ع اأن ترك���ز على 

التهديد النووي لكوريا ال�صمالية.
و�صي�صاف���ر ترام���ب ب�صحب���ة زوجت���ه 
مياني���ا يف اجلول���ة التي تبداأ م���ن الثالث 
وحت���ى الرابع ع�رض من نوفم���رب. و�صت�صمل 
زيارته ح�صور قمتني اإقليميتني كبريتني 
وهما منتدى التعاون االقت�صادي يف اآ�صيا 
واله���ادي يف فيتنام ورابط���ة دول جنوب 
�رضق اآ�صيا يف الفلب���ني. و�صوف تتيح هذه 
اجلولة لرتامب فر�صة لتعزيز موقف باده 
وحلفائها لتحقيق ما ي�صفه “بنزع ال�صاح 

النووي بالكامل” يف بيونغ يانغ.
بي���ان  يف  االأبي����ص  البي���ت  وق���ال 
“�صيق���وي تفاعل الرئي����ص العزم الدويل 
عل���ى الت�ص���دي لتهديد كوري���ا ال�صمالية 
و�صم���ان ن���زع ال�ص���اح الن���ووي يف �صب���ه 
اجلزي���رة الكوري���ة ب�ص���كل كام���ل ميك���ن 

التحقق منه وال ميكن الرجوع عنه”.

 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

الدولية للهجرة  رجحت املنظم���ة 
اأن تكون ح�صيل���ة غرق املركب الذي 
كان يقل الجئني من الروهينغا قبالة 
�صواحل بنغاد�ص اخلمي�ص، بلغت 60 

قتيا.
با�ص���م املنظمة  وقال املتح���دث 
التابعة لاأمم املتحدة، جويل ميلمان، 
لل�صحفي���ني يف جني���ف: “تاأكد مقتل 
23 �صخ�ص���ا، وهن���اك 40 مفق���ودون 
يرج���ح اإنهم غرق���وا”، يف ا�ص���ارة الى 

احلادث الذي وقع اخلمي�ص.
“احل�صيل���ة  ميلم���ان:  واأ�ص���اف 
االإجمالي���ة يرجح اأن تبل���غ 60 قتيا”، 
بعدما كانت ح�صيلة �صابقة ت�صري اإلى 

مقتل 19 �صخ�صا.
م���ن  األ���ف   380 حوال���ى  وجل���اأ   
الروهينغ���ا اإلى بنغاد����ص منذ نهاية 
اأغ�صط����ص، بح�ص���ب تقدي���رات االأم���م 
املتح���دة. وال يزال هن���اك االآالف على 
الط���رق هربا م���ن حملة قم���ع اأطلقها 
اجلي����ص، بعد هجم���ات نفذه���ا جي�ص 
اإنق���اذ روهينغ���ا اأراكان عل���ى مراك���ز 

�رضطة يف نهاية اأغ�صط�ص.

زوريخ – رويترز:

�صحب���ت �صوي����رضا و�ص���ع الاج���ئ من 
واعظ ليبي بعد عقدين تقريبا من ح�صوله 
علي���ه يف اأعق���اب انتق���ادات م���ن و�صائل 
اإع���ام خلطبه التي ي�صفه���ا البع�ص باأنها 
خط���اب كراهي���ة. وتركزت االأ�ص���واء على 
الرجل ويدعى اأبو رم�صان منذ اأن و�صفته 
�صحيف���ة يف زوري���خ باأنه اإ�صام���ي يح�ص 
عل���ى الكراهية يف خطبه بينما يح�صل على 
مزايا اجتماعية تزيد قيمتها عن 600 األف 

فرنك )618 األف دوالر(.
ونفي اأبو رم�صان )64 عاما( املزاعم 
املتعلقة بخطاب الكراهية وقال اإن كامه 

ي�صاء ترجمته من العربية.
ويف حكم اأ�صدرته اأم�ص اجلمعة قالت 
املحكم���ة االإدارية االحتادي���ة اإن م�صوؤويل 
الهجرة كان���وا على حق يف اإلغ���اء جلوء اأبو 
رم�ص���ان بع���د اأن تبني اأنه احتف���ظ بجواز 
�صف���ره الليب���ي وتوجه اإلى ليبي���ا نحو 10 

مرات كان اآخرها منذ اأكرث من �صهر.
واحلكم نهائي وال ميكن الطعن عليه 
لكن جل�صات منف�صلة للمحكمة �صتقرر ما 

اإذا كان ميكن له البقاء يف �صوي�رضا.
وقال الرجل لو�صائل اإعام �صوي�رضية 
اإن���ه مل يكن يعرف اأن���ه ال ي�صمح له كاجئ 
بال�صفر اإلى بلده واإنه كان يريد زيارة اأمه 

البالغة من العمر 93 عاما. 

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

قتل 30 عن�رضا من ميلي�صيات 
يف  اجلمع���ة،  اأم����ص  احلوث���ي، 
مواجه���ات م���ع الق���وات ال�رضعية 
وغ���ارات  املخ���ا  �رضق���ي  �صم���ال 
حمافظ���ة  يف  العرب���ي  للتحال���ف 
م�ص���ادر  واأك���دت  احلدي���دة. 
قتل���وا   18 اأن  ع�صكري���ة ميني���ة 
وجرح 15 اآخري���ن من ميلي�صيات 
اإل���ى  انتقاله���م  اأثن���اء  احلوث���ي 
احلدي���دة قادم���ني م���ن جبه���ات 

املخا.
وقتل 12 وجرح 10 يف غارات 
ا�صتهدف���ت موق���ع الك�ص���ارة يف 

مديرية باجل مبحافظة احلديدة.

دبي - العربية.نت:

و���ص��ف��ت م��ن��ظ��م��ة اأوك�����ص��ف��ام 
وباء  اخلمي�ص،  الدولية،  االإن�صانية 
منذ  اليمن،  ي�رضب  ال��ذي  الكولريا 
اإب��ري��ل امل��ا���ص��ي، ب��اأن��ه االأ���ص��واأ يف 
ح��االت  جت���اوزت  اأن  بعد  ال��ت��اري��خ 
االإ�صابة به اأكرث من 755 األف حالة.

ب��ي��ان  وق���ال���ت امل��ن��ظ��م��ة، يف 
االإل��ك��رتوين،  موقعها  ع��رب  ن�رضته 
على  “االأنا�صول”  وكالة  ح�صلت 
تف�صي  �صحايا  عدد  اإن  منه،  ن�صخة 
اأكرث  بلغ  اليمن  يف  الكولريا  مر�ص 
اإلى  اإ�صافة  وفاة،  حالة   2100 من 
اإبريل   27 منذ  م�صاب،  األف   755
املا�صي، ما يجعله االأ�صواأ بالتاريخ.

وح���ّذرت م��ن اأن ع��دد احل��االت 
بالكولريا  اإ�صابتها  يف  امل�صتبه 
�صخ�ص  مليون  نحو  اإلى  يرتفع  قد 

بحلول نوفمرب املقبل.
وقالت منظمة ال�صحة العاملية، 
اإنها �صجلت  يف تقرير لها االأربعاء، 
األفا   745 املا�صي،  اأبريل   27 منذ 
باإ�صابتها  ي�صتبه  ح���االت  و205 
 2119 ر�صد  م��ع  ال��ك��ول��ريا،  ب��وب��اء 
مينية  حمافظة   22 يف  وف��اة،  حالة 

من اأ�صل 23.

مقديشو - رويترز:

اأعلنت حركة ال�صباب ال�صومالية، 
اأم����ص اجلمع���ة، اأن م�صلحيه���ا هاجموا 
العا�صم���ة  خ���ارج  ع�صكري���ة  قاع���دة 
مقدي�صو با�صتخ���دام �صيارات ملغومة 
واأ�صلح���ة مم���ا اأ�صف���ر ع���ن مقت���ل 17 
جندي���ا، واأنها �صيط���رت على القاعدة 
وعلى بل���دة قريبة، بينم���ا اأكد �صكان 
وم�صوؤول���ون وق���وع الهج���وم. وق���ال 
املتح���دث الع�صك���ري با�ص���م احلركة، 
عبدالعزي���ز اأبو م�صع���ب: “بعد �صاة 
بري���ر  قاع���دة  اقتح���ام  مت  ال�صب���ح 
الع�صكرية ب�صي���ارات ملغومة يقودها 
انتحاريون”، واأ�صاف اأن احلركة قتلت 
17 جنديا وا�صتولت على 7 مركبات. 
وتق���ع بري���ر عل���ى بع���د 50 كيلومرتا 

جنوب غربي مقدي�صو.
واأكد علي نور نائب حاكم منطقة 
�صبيل���ي ال�صفل���ى، حي���ث تق���ع برير، 
يذك���ر  مل  لكن���ه  ا�صتب���اكات،  وق���وع 

تفا�صيل عن اخل�صائر الب�رضية.

موسكو – رويترز:

الرو�صية  اإنرتفاك�ص  نقلت وكالة 
لاأنب���اء عن وزي���ر اخلارجي���ة الرو�صي 
�صريج���ي الف���روف قول���ه ي���وم اأم�ص 
اجلمع���ة اإن هناك م�ص���اكل يف التعاون 

االأمريكي الرو�صي يف �صوريا.
وق���ال الفروف “كيفي���ة التعاون 
ب�ص���اأن �صوري���ا... ال تخلو م���ن م�صاكل 
بالطب���ع الأن الكل ال يتناول���ون االأمور 

بنف�ص الطريقة”.
واأ�صاف “لكن هذا مثال على كيف 
ميكنك تنحية اخلافات والرتكيز على 

امل�صالح امل�صرتكة”.           

أميركا

بنغالدش

 سويسرا 

ترامب يجري جولة اآ�صيوية 
من 3 اإلى 14 نوفمرب

مقتل 60 الجئا من 
م�صلمي الروهينغا 

�صحب اللجوء من
 واعظ ليبي

 اليمن.. مقتل 30 
حوثًيا يف احلديدة

 حاالت الكولريا باليمن 
تام�ص املليون بنهاية العام

 مقتل 17 جنديا 
�صوماليا بهجوم انتحاري

 الفروف: تعونننا مع اأمريكا 
يف �صوريا ال يخلو من م�صاكل
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ترامب ومريكل يبحثان �شبل مواجهة اأن�شطة اإيران “اخلبيثة”

بدء �رسيان منع الرحالت الدولية من واإلى مطاري كرد�شتان 

�شلطات كاتالونيا: لدينا 2300 مكتب ت�شويت ل�شتفتاء الأحد

ناق�صا عدم التزام طهران بقرارات االأمم املتحدة

رغم حظره من قبل احلكومة والق�صاء اال�صباين

ال�صي�صتاين دعا حكومة االإقليم اإلى الرجوع للم�صار الد�صتوري

ووفقاً الإذاعة “دويت�صه فيليه” االأملانية، 
فق���ط �صلط ترام���ب ال�ص���وء عل���ى الروابط 
العميق���ة ب���ني البلدي���ن، والت���زام الواليات 
املتح���دة بالتحالف الق���وي القائم منذ فرتة 

طويلة مع احلكومة وال�صعب يف اأملانيا.
كما حتدث ترامب وم���ريكل عن االتفاق 
النووي مع اإيران “وكيفية مواجهة ن�صاطات 
اإيران اخلبيثة يف ال�رضق االأو�صط”، وخا�صة يف 

لبنان و�صوريا.
كم���ا تط���رق الزعيم���ان خ���ال املحادثة 
الهاتفي���ة اإل���ى اأهمية ن���زع ال�ص���اح النووي 
بالط���رق ال�صلمية يف �صب���ه اجلزيرة الكورية، 
بح�صب ما ك�ص���ف املتحدث با�ص���م احلكومة 
االأملاني���ة �صتيف���ان زاي���ربت، يف تغريدة له 

على “تويرت”.
وياأت���ي احلدي���ث ع���ن ت�ص���دي الرئي�ص 
االأمريك���ي للنف���وذ االإي���راين يف املنطقة، يف 
وق���ت اأعلن في���ه م�صوؤول���ون اأمريكي���ون اأن 
اإدارة ترامب، تتجه نح���و اإ�صرتاتيجية �صاملة 
و�صارم���ة للرد على انتهاكات اإيران لاتفاق 
الن���ووي تت�صم���ن مواجه���ة ميلي�صياته���ا يف 

العراق و�صوريا واليمن.
وبح�صب امل�رضوع الذي اأعده كل من وزير 
الدفاع جيم ماتي����ص ووزير اخلارجية ريك�ص 
تيلر�ص���ون وم�صت�ص���ار االأمن القوم���ي ات�ص.
اآر مكما�ص���رت، وم�صوؤولون كب���ار اآخرون ومت 
تقدميه لرتامب خ���ال اجتماع ملجل�ص االأمن 
القوم���ي اأخ���رياً، فاإن احلكوم���ة تدعم ق�صية 

تعديل االتفاق مع اإيران.
اأغل���ب  اأن  اأمريكي���ة  م�ص���ادر  واأف���ادت 
م�صت�ص���اري ترام���ب لاأمن القوم���ي يوؤيدون 

البقاء يف االتفاق، غري اأنهم متفقون على اأن 
ترامب يجب اأن يكون اأكرث ت�صدداً مبا يتعلق 
بالت���زام اإي���ران بتعهداتها، لك���ن وا�صنطن 

تبح���ث اأي�صاً خيار اخل���روج من االتفاق الذي 
يعت���ربه ترام���ب “اأ�ص���واأ �صفق���ة” اأبرمته���ا 

الواليات املتحدة يف تاريخها.

واأي����دت اأغلبي����ة �صاحق����ة م����ن اأك����راد العراق 
اال�صتقال يف ا�صتفت����اء يوم االثنني يف حتد لدول 
اجلوار الت����ي تخ�صى من اأن ي����وؤدي الت�صويت اإلى 

جتدد ال�رضاع يف املنطقة.
وعلقت كل �رضكات الط����ريان االأجنبية تقريبا 
رحاته����ا اإلى مطاري اأربي����ل وال�صليمانية ا�صتجابة 
الإخطار من حكومة بغداد التي ت�صيطر على املجال 
اجلوي للب����اد. وبداأ احلظ����ر يف ال�صاع����ة ال�صاد�صة 

م�صاء بالتوقيت املحلي اأم�ص اجلمعة.
واحلظ����ر ال ي�����رضي عل����ى الرح����ات الداخلي����ة 
م����ن كرد�صتان واإليه����ا لذا من املتوق����ع اأن ي�صل 
امل�صاف����رون اإل����ى هناك ع����رب التوق����ف يف الغالب 
مبط����ار بغ����داد ال����ذي �صيواج����ه �صغوط����ا ب�صب����ب 
الرحات االإ�صافي����ة. وتدخل املرجع االأعلى ل�صيعة 
العراق اآية اهلل علي ال�صي�صتاين ليعار�ص انف�صال 
اإقليم كرد�صت����ان ويزيد ال�صغط عل����ى االأكراد يف 
اأول خطبة تتناول �صاأن����ا �صيا�صيا منذ اأوائل العام 

املا�صي.
وق����ال اأحمد ال�ص����ايف ال����ذي كان يلقي خطبة 
اجلمع����ة نيابة ع����ن ال�صي�صت����اين يف مدين����ة كرباء 

جنوبي بغ����داد اإن املرجع االأعلى دعا حكومة اإقليم 
كرد�صت����ان “اإل����ى الرجوع للم�ص����ار الد�صتوري” يف 

�صعيها لتقرير م�صري ال�صعب الكردي.
لا�صتفت����اء.  معار�صته����ا  تركي����ا  ووا�صل����ت 

وكانت اأنقرة توعدت بالفعل بعقوبات اقت�صادية 
ورد ع�صكري يف مواجهة اأي حتديات اأمنية تفر�صها 

نتيجة اال�صتفتاء يف �صمال العراق.
وبع����د حمادثات يف اأنقرة مع الرئي�ص الرو�صي 

فادميري بوتني يوم اخلمي�ص قال الرئي�ص الرتكي 
رجب طيب اإردوغ����ان اإن اال�صتفتاء غري �رضعي واإن 
رو�صي����ا وتركي����ا اتفقتا على �����رضورة احلفاظ على 

وحدة االأرا�صي العراقية.
وترب����ط تركيا ورو�صيا عاق����ات جتارية قوية 
مع اإقلي����م كرد�صتان العراق �صب����ه امل�صتقل. لكن 
اال�صتفت����اء اأث����ار قل����ق اأنق����رة التي تواج����ه متردا 

انف�صاليا من اأقليتها الكردية الكبرية.
يف ح����ني هددت تركي����ا باإغاق خ����ط االأنابيب 
الناق����ل ل�ص����ادرات النف����ط الكردي����ة وال����ذي مير 
باالأرا�ص����ي الرتكي����ة مل تتخ����ذ اأنق����رة حت����ى االآن 

اإجراءات حمددة �صد اإقليم كرد�صتان.
عل����ي  ب����ن  الرتك����ي  ال����وزراء  رئي�����ص  وق����ال 
يل����درمي اإن اإج����راءات تركيا للرد عل����ى اال�صتفتاء 
ل����ن ت�صتهدف اإال من ق����رروا اإج����راءه الأن اأنقرة لن 
جتعل املدنيني الذي����ن يعي�صون يف �صمال العراق 
يدفع����ون ثم����ن اال�صتفت����اء. ويق����ول امل�صوؤولون 
االأك����راد اإن باإمكانهم حتمل احل�ص����ار االقت�صادي 
الأنهم يكتفون ذاتيا يف توليد الكهرباء واإمدادات 

الوقود ولديهم اأرا�ص زراعية خ�صبة.

• لقاء �صابق بني اأنغيا مريكل ودونالد ترمب	

• م�صافرون يدخلون مطار اأربيل الدويل يف اإقليم كرد�صتان يوم اأم�ص )رويرتز(	

• تظاهرة للطاب املوؤيدين الجراء ا�صتفتاء حول ا�صتقال كاتالونيا )اإ�صبانيا( يف بر�صلونة يف 28 �صبتمرب 2017 )اأ ف ب(	

واشنطن/برلين - وكاالت:

الأملانية  امل�شت�شارة  هناأ  ترامب  دون��ال��د  الأم��رك��ي  الرئي�س  اإن  الأبي�س  البيت  ق��ال 

اأجنيال مركل بفوزها يف النتخابات يف ات�شال هاتفي يوم اخلمي�س بحثا خالله اأي�شا 

التفاق النووي الإيراين.

لأن�شطة  الت�شدي  كيفية  بحثا  “الزعيمني  اأن  ب��ي��ان  يف  الأب��ي�����س  البيت  واأ���ش��اف 

اإيران اخلبيثة يف ال�شرق الأو�شط وحتدثا عن التفاق النووي الإيراين وبرنامج اإيران 

ال�شاروخي وعدم التزامه بقرارات الأمم املتحدة ذات ال�شلة”.  

أربيل )العراق(/أنقرة – رويترز:

كرد�شتان  مطاري  واإىل  من  الدولية  الرحالت  منع  العراقية  احلكومة  ق��رار  دخ��ل 

ال�شاعة  عند  وذل��ك  التنفيذ،  حيز  ال�شتفتاء،  ل�شالح  الإقليم  ت�شويت  على  ردا  العراق 

من  ال��دويل  الطران  حركة  وتوقفت  اجلمعة.  اأم�س  املحلي  بالتوقيت  م�شاء  ال�شاد�شة 

املركزية  احلكومة  فر�شت  اأن  بعد  اأم�س  يوم  من  اعتبارا  واإليه  العراق  كرد�شتان  اإقليم 

حظرا ردا على ت�شويت الإقليم ل�شالح ال�شتقالل.

برشلونة – أ ف ب:

الإ�شباين،  الق�شاء  منعه  الذي  كاتالونيا  ا�شتقالل  على  ال�شتفتاء  من  يومني  قبل 

لتمكني  الح��د  ت�شويت  مكتب   2300 توفر  ينوون  اأنهم  اجلمعة  القليم  ق��ادة  اأعلن 

الكاتالونيني من امل�شاركة يف ال�شتفتاء حول تقرير امل�شر.

وقال املتحدث با�شم حكومة كاتالونيا جوردي تورول يف موؤمتر �شحايف يف بر�شلونة 

عا�شمة الإقليم “�شيكون لدينا 2315 مكتب ت�شويت” ل�شتفتاء الأحد الذي دعي 5.3 

مليون ناخب للم�شاركة فيه.

بغداد – أ ف ب:

بداأت القوات العراقية اأم�ص اجلمعة 
هجوما وا�سعا خلرق خطوط دفاع تنظيم 
داع����ص يف ق�ص���اء احلويجة، اآخ���ر معقل 
للتنظيم يف �صمال العراق، بعدما حققت 

تقدما يف اجتاهه.
وبعدما اأ�صبح تنظيم داع�ص حما�رضا 
و�صوري���ا  الع���راق  يف  معاقل���ه  كل  يف 
الت���ي  “اخلاف���ة”  تتداع���ى  املج���اورة، 
اأعلنه���ا عام 2014 ام���ام الهجمات التي 
ت�صن �صده بدع���م من الواليات املتحدة 

او رو�صيا.
للق���وات  الع���ام  القائ���د  واأعل���ن 
امل�صرتك���ة العراقية الفريق اأمري ياراهلل 
“ق���وات اجلي����ص وق���وات  يف بي���ان ان 
ال�رضط���ة االحتادية وال���رد ال�رضيع وقوات 
جهاز مكافح���ة االرهاب وق���وات احل�صد 
�رضع���ت  الع�صائ���ري  واحل�ص���د  ال�صعب���ي 
بعملي���ة وا�صع���ة لتحري���ر مناط���ق مركز 
ق�ص���اء احلويجة وناحي���ة الر�صاد وناحية 

الريا�ص وناحية العبا�صي”.

واأ�ص���اف ان ق���وات التدخ���ل ال�رضيع 
ب���داأت عملياته���ا ليل اخلمي����ص اجلمعة 
بعب���ور النه���ر الواق���ع �صم���ال احلويج���ة 
ث���م “اقام���ة ج�ص���ور لتاأم���ني الوح���دات 
املتوجهة الى العبا�ص���ي” على بعد نحو 

ع�رضة كيلومرتات غرب املدينة.
واأعل���ن الفريق ي���ار اهلل بعد الظهر 

ال�صيطرة عل���ى العبا�صي التي تبعد نحو 
10 كل���م جنوب غرب احلويجة، ومت رفع 
العلم العراقي على مقر احلكومة هناك.

وبح�ص���ب بي���ان للح�ص���د ال�صعب���ي، 
ف���ان تنظي���م داع����ص اأ�رضم الن���ريان يف 
بئري نفط جن���وب احلويجة لوقف تقدم 

القوات احلكومية.

القوات العراقية تحاول خرق دفاعات “داعش” في الحويجة

تناول���ت �صحيفة “االإندبندنت” الربيطانية اخلاف الدائر حاليا بني الواليات املتحدة وكوريا ال�صمالية يف مو�صوع 
بعن���وان “مركز بحث���ي عريق يحذر: احلرب بني كوري���ا ال�صمالية والوالي���ات املتحدة اأ�صبحت تهدي���دا حقيقيا”. يقول 
ال�صحايف هاري كوبرين اإن مركز “املعهد امللكي املتحد للخدمات” وهو اأحد مراكز البحث ال�صيا�صي والع�صكري العريقة 
يف بريطانيا يحذر من ت�صاعد ال�رضاع بني وا�صنطن وبيونغ يانغ. ويو�صح كوبرين اأن املركز اأ�صار اإلى ان احتماالت قيام 
الرئي����ص االأمريك���ي دونالد ترامب باتخاذ قرار حل�صم ال����رضاع اأ�صبح يقرتب ب�صكل كبري وهو االم���ر الذي قد يوؤدي اإلى 
مقت���ل االآالف. وي�صيف كوب���رين اأن املركز حذر اأي�صا من ان اندالع احلرب يعني غزوا كام���ا لكوريا ال�صمالية وعمليات 
ع�صكري���ة برية وجوية وبحري���ة ممتدة وعميقة و�صت�صتغرق وقتا طويا. ون�رض كوب���رين مقتطفا من تقرير املركز ت�صمن 

اأن “احلرب اأ�صبحت االآن خطرا حقيقيا بعد النجاحات املتوالية موؤخرا 
لكوري���ا ال�صمالية يف برناجمها الن���ووي الع�صكري وال�صاروخي وهو ما 

يعني اأن الوقت مل يعد يف �صف احلل الدبلوما�صي”.

خطر حقيقي

• عنا�رش من القوات العراقية يرفعون �سارات الن�رش وهم يتقدمون �سوب مدينة ال�رشقاط يف 20 �صبتمرب 2017 )اأ ف ب(	

بيروت – رويترز:

قال���ت وحدة االإع���ام احلربي التابع���ة مليل�صيات 
“ح���زب اهلل” اللبناني���ة اأم�ص اجلمع���ة اإن جي�ص النظام 
ال�صوري وحلفاءه متكنوا م���ن تاأمني الطريق من تدمر 
اإل���ى دير ال���زور، وهو خط اإمداد رئي�ص���ي من االأرا�صي 
اخلا�صعة ل�صيطرة احلكومة اإلى املدينة الواقعة ب�رضق 

الباد، بعد �صد هجوم عنيف لتنظيم داع�ص.
وهجوم “داع�ص” الذي ب���داأ يوم اخلمي�ص هو اأول 
هجوم م�صاد كبري ي�صتهدف اجلي�ص ال�صوري وحلفاءه 
من���ذ تقدمه���م يف منطق���ة ي�صيط���ر عليه���ا التنظي���م 

املت�صدد لي�صلوا اإلى مدينة دير الزور هذا ال�صهر.
وقالت وحدة االإع���ام احلربي حلزب اهلل “اجلي�ص 
ال�ص���وري وحلف���اوؤه يوؤمن���ون اأوتو�صرتاد دي���ر الزور–
تدم���ر بالكام���ل بع���د اإف�صالهم الهج���وم العنيف الذي 
�صنه تنظي���م داع�ص على نقاطهم ب���ني بلدتي ال�صوال 
وكباج���ب بري���ف دير ال���زور اجلنوب���ي الغرب���ي وبات 
االأوتو�ص���رتاد �صالكا اأمام حركة املرور باالجتاهني من 

واإلى دير الزور”.
وق���ال املر�ص���د ال�ص���وري حلق���وق االإن�ص���ان اإن 
هجمات التنظيم اأ�صفرت عن مقتل اأكرث من 58 مقاتا 

من اجلي�ص ال�صوري وحلفائه منذ يوم اخلمي�ص.

 جي�ص النظام ال�صوري يوؤمن 
طريقا من تدمر اإلى دير الزور

بغداد: ال نهدف اإلى جتويع ال�صعب بكرد�صتان
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

اأك���دت حكومة بغ���داد، اأم����ص اجلمعة، اأن 
�صيطرته���ا عل���ى املناف���ذ احلدودي���ة باإقليم 
كرد�صتان العراق “اإج���راء د�صتوري”، م�صددة 
على اأنه “ال يه���دف لتجويع ال�صعب كما يروج 

البع�ص”.
وذكر مكتب رئي�ص الوزراء العراقي، حيدر 
العب���ادي، يف بي���ان اأن حكومة بغ���داد حتافظ 
على حق���وق ومكت�صب���ات جميع اأبن���اء �صعبها، 
ومن بينه���م االأكراد م�صريا اإل���ى “اأن اأي اإجراء 
يتخذ يراع���ى فيه عدم امل�صا����ص بهم”. واأكد 

“اأن �صيطرة احلكوم���ة املركزية على املنافذ 
الربي���ة واجلوي���ة يف اإقلي���م كرد�صت���ان لي�ص 
للتجويع ومنع املوؤن واحل�صار على املواطنني 
يف االإقلي���م، كما يدعي بع����ص م�صوؤويل اإقليم 

كرد�صتان ويحاولون ترويجه”.
واأو�ص���ح اأن ال�صيطرة عل���ى املنافذ تاأتي 
يف �صياق “اإج���راءات لدخول وخ���روج الب�صائع 
واالأف���راد اإلى االإقليم حت���ت �صيطرة احلكومة 
االحتادي���ة واالأجهزة الرقابي���ة االحتادية، كما 
هو معمول به يف كل املنافذ العراقية ل�صمان 

عدم التهريب وملنع الف�صاد”.



وكاالت

وص��ل رئيس االتح��اد ال��دويل لفنون 
القت��ال املختلط��ة كاريث ب��راون إىل 
مملكة البحرين يف زيارة؛ لالطالع عىل 
آخر املستجدات والتحضريات الستضافة 
بطول��ة العامل لفنون القت��ال املختلطة 
للهواة يف الف��رة 12 وحتى 19 نوفمرب 
املقبل، إذ ستقام البطولة برعاية كرمية 
من جان��ب ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة.
ول��دى وصوله مط��ار البحرين الدويل 
كان يف اس��تقباله ع��ددا م��ن رؤس��اء 

وأعضاء اللجنة التنفيذية للبطولة. 
وتأيت زيارة رئيس االتحاد الدويل ضمن 
إطار خطت��ه يف متابعة ما وصلت إليه 
البحرين الس��تضافة  ترتيب��ات مملكة 

الحدث العاملي الكبري.
وم��ن املؤمل أن يلتق��ي كاريث براون 

باللجنة املنظم��ة والتنفيذية للبطولة؛ 
ملتابعة كافة ش��ؤون التحضري واإلعداد 
لالستضافة. ويف ترصيح له عىل هامش 
وصوله إىل البحرين، أكد رئيس االتحاد 
الدويل لفن��ون القتال املختلطة كاريث 
براون أن جه��ود  النائب األول لرئيس 

والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
لرياض��ة فنون القتال املختلطة س��مو 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليفة 
.MMA واضحة يف دعم وتطور رياضة

وأشار كاريث براون إىل أن سموه قدم 
الكث��ري من املب��ادرات والدع��م الكبري 
لرياضة MMA لتصل إىل ما هي عليه 
اآلن من تط��ور ورقي يف البحرين عىل 
جمي��ع األصعدة، إذ متكن��ت البحرين 
من تس��جيل الحضور الكبري والبارز يف 

مختلف املحافل واملنافسات.
وأوض��ح براون أن من��ح البحرين حق 
استضافة البطولة العاملية يأيت ثقة من 
االتحاد الدويل بجهود مملكة البحرين 
الت��ي ط��ورت رياضة MMA بش��كل 
كب��ري، وذلك بفضل م��ا متتعت به من 

دعم ومؤازرة كبريتني من جانب س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

ونوه براون بجهود س��موه، مش��ريا إىل 
أن��ه لقي الرحي��ب الواس��ع والتعاون 
اإليجايب عىل هامش زيارته الحالية إىل 

البحرين.

IMMAF وصول رئيس االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
ل����اط����اع ع���ل���ى ت���ح���ض���ي���رات ب���ط���ول���ة ال��ع��ال��م

اللجنة اإلعالمية           بطولة العالم لفنون القتال المختلطة

من وصول رئيس االتحاد الدولي
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وجه رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة س��مو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة مبشاركة منتخبنا الوطني 
األول يف البطول��ة الودي��ة الدولية 
األوىل الت��ي ينظمها االتحاد العريب 
الس��عودي لكرة السلة التي ستقام 
يف مدين��ة ج��دة مطل��ع أكتوب��ر 
املقب��ل؛ تلبي��ة لدع��وة كرمية من 

االتحاد السعودي.
وتأيت هذه الدع��وة نظرا للعالقات 
ترب��ط  الت��ي  واملتين��ة  الوثيق��ة 
مملكة البحري��ن باململكة العربية 
الس��عودية يف مختل��ف املجاالت، 
ومنه��ا املجال الري��ايض، فضال عن 
العالق��ة املميزة والتع��اون الوثيق 
الذي يجمع االتحاد البحريني لكرة 

السلة بنظريه السعودي.
وب��دأ م��درب منتخبن��ا الوطن��ي 
اإلعدادي  التجمع  س��لامن رمضان 

فعلي��ا األس��بوع امل��ايض يف ف��رة 
توقف دوري زي��ن للرجال، حيث 
خ��اض املنتخب عددا من الحصص 

التدريبية.
ويش��ارك يف البطول��ة الت��ي تقام 

يف الفرة م��ا ب��ني 5 إىل 7 أكتوبر، 
منتخب��ات كل م��ن املغرب، مرص، 
والس��عودية البلد املس��تضيف إىل 

جانب منتخبنا الوطني. 
الدولي��ة  املش��اركة  وت��أيت ه��ذه 

للمنتخب األول يف إطار التوجيهات 
املبارشة من سمو الشيخ عيىس بن 
ع��يل آل خليفة ب��رورة الحضور 
والتواجد يف املش��اركات الخارجية 
املتاحة؛ لكس��ب الخربة واالحتكاك 

تحض��ريا لالس��تحقاقات الرس��مية 
القادمة ملنتخبنا.

واختار املدرب س��لامن رمضان 12 
العب��اً، وهم: أحم��د عزيز صادق، 
أحمد يونس نج��ف، ميثم جميل، 

محمد عبدالرضا قربان، محمد أمري 
حمودة، حسن نوروز، بدر عبدالله 
جاسم، عيل عباس، عيل شكر الله، 
حسني شاكر الطواش، صباح حسني 

وحسن قرايش.
ومثن األمني العام باالتحاد البحريني 
لكرة الس��لة عبداإلل��ه عبدالغفار 
تع��اون األندي��ة م��ع االتح��اد يف 
تفريغ الالعبني خ��الل هذه الفرة، 
مش��يدا بتوجيهات رئي��س االتحاد 
س��مو الش��يخ عيىس ب��ن عيل آل 
خليفة الرامية الس��تمرار مشاركات 
املنتخب الوطن��ي الخارجية، وهي 
اإلس��راتيجية الجديدة التي رسمها 
سموه للمنتخبات الوطنية برورة 
االحت��كاك م��ع منتخب��ات أق��وى 
التي  املش��اركات  نس��بة  وزي��ادة 
تصق��ل الالعبني، وتع��د املنتخبات 

لالستحقاقات األهم مستقبال. 

سمو الشيخ عيسى بن علي يوجه بمشاركة منتخب السلة في بطولة جدة
ض��م��ن ال��م��س��اع��ي ل��اح��ت��ك��اك وك���س���ب ال��خ��ب��رة

تجسيــــــدا للعـــالقـــــات البحـــرينيـــة السعــــوديــــة المتينـــة 

منتخبنا الوطني لكرة السلة
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عبداإلله عبدالغفار

عاد جريوم بواتينغ ولريوي سان من جديد لصفوف املنتخب األملاين حيث جاء ضمن القامئة التي أعلنها املدرب يواخيم لوف الجمعة 
لخوض املباراتني األخريتني يف التصفيات األوروبية املؤهلة إىل نهائيات مونديال روسيا.

وبعد التعايف من اإلصابات، ينتظر أن يشارك بواتينغ وسان، يف حسم تأهل املنتخب األملاين حامل لقب كأس العامل إىل النهائيات املقبلة 
املقررة يف روسيا. ويخوض املنتخب األملاين املباراتني املتبقيتني له يف املجموعة الثالثة بالتصفيات أمام أيرلندا الشاملية واذربيجان يف 

الخامس والثامن من أكتوبر املقبل، عىل الرتيب. ويحتاج املنتخب األملاين إىل التعادل فقط يف املباراة أمام ايرلندا الشاملية يف بلفاست، 
ليحسم تأهله إىل النهائيات، حيث تتفوق أملانيا يف صدارة املجموعة بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيها ايرلندا الشاملية.

ويستمر غياب القائد وحارس املرمى مانويل نوير بسبب تجدد إصابته بكرس يف القدم كام يغيب يوناس هيكتور وماريو جومي ومسعود 
أوزيل وسامي خضرية بسبب اإلصابات أيضا.

وشهدت أيضاً قامئة املنتخب األملاين، التي تضم 23 العباً، عودة املهاجم ساندرو فاغن واملدافعني شكوردان موستايف ومارفني بالتنهارت.

بـواتينـــغ وســــان يعــــودان لمنتخـــب ألمـانيـــا

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

وكاالت

قدم مدرب الرجي التونيس، 
فوزي البنزريت، أمس األول، 

اعتذاره لجامهري الفريق 
عقب الخروج من دوري 

أبطال إفريقيا، معلناً استمراره 
يف قيادة الفريق.

وقال البنزريت، يف أول 
ترصيحات له عقب خروج 

الرجي من دور الثامنية 

لبطولة دوري أبطال افريقيا 
أمام األهيل املرصي، إنه يأمل 

يف بقاء الرجي كأحد أقوى 
الفرق يف تونس ويف القارة 

السمراء، مشرياً إىل أنه يضع 
نفسه عىل ذمة إدارة النادي 

وجامهريه.
وقال البنزريت، يف مؤمتر 

صحفي: “أنا حزين من أجل 

جامهري الرجي ومسرييه 
وأقدم اعتذاري. كانت هناك 
أخطاء كثرية يف املباراة )ضد 

األهيل(، لكن تلك أحكام 
الكرة”.

وأضاف البنزريت: “يجب أن 
نعرف اليوم بأننا أضعنا 

مباراتنا. ال أحمل املسؤولية 
ألي العب”.

ونفى مدرب الرجي وجود 
خالفات مع عدد من الالعبني، 

ويف مقدمتهم العب الوسط 
فرجاين سيايس، الذي جلس 

عىل دكة البدالء يف مباراة 
األهيل، قبل أن يدفع به 

املدرب يف آخر اللقاء.
وحول مشاركة الحارس معز 
بن رشيفية الذي كان مصاباً 

قبل املباراة، وقدم أداء سيئاً 
ضد األهيل، أوضح البنزريت 
بأنه كان جاهزًا وأن خربته 

كانت وراء قرار إرشاكه. 
ودخل الرجي يف أزمة بسبب 
خروجه املفاجئ ضد األهيل 

يف دور الثامنية من دوري 
أبطال أفريقيا بخسارته عىل 

أرضه ووسط جامهريه 1 - 2، 

بعد أن كان تعادل ذهاباً 2-2. 
وقدم رئيس النادي، حمدي 

املدب، عقب الخسارة 
استقالته، لكن هيئة حكامء 

الرجي تعكف عىل إثنائه عن 
قراره بدعم جامهريي.

وقال البنزريت اليوم: “ال أعتقد 
أن املدب سريحل. اتصل يب 

واتفقنا عىل االستمرار”.

فـوزي البنـزرتـي يعتـذر ويواصـل مهـامـه فـي الترجـي

هنأ رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة ممثل جاللة 

امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة مبناسبة صدور 

األمر املليك السامي بتعيينه عضوا 
يف مجلس الدفاع األعىل باململكة. 

وقد بعث سموه برقية تهنئة خاصة 
لسمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة بهذه املناسبة التي تؤكد ما 
يتمتع به من كفاءة وقدرات عالية 

أمثرت عن صدور هذه الثقة امللكية 
الغالية. وأكد سمو الشيخ عيىس 

بن عيل آل خليفة أن سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة يعد من 

الطاقات البحرينية الشابة التي 
شقت طريقها بنجاح يف مختلف 

امليادين، حيث ميتلك سموه العديد 
من القدرات واإلمكانات جعلته 

أمنوذجا إيجابيا ومثاال للنجاح 
يقتدي به الجميع.

سمو الشيخ عيسى بن علي 
يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد

بمناسبة تعيينه عضوا بمجلس الدفاع األعلى

أم الحصم             اتحاد السلة

أرجع املدرب الوطني السابق واملعلق 
الري��ايض القدير محمد س��امل البداية 
الفني��ة املتواضعة لف��رق دوري زين 
لك��رة الس��لة للرج��ال، والتي جاءت 
التوقع��ات؛ بس��بب خصوصية  دون 

مباريات الجوالت االفتتاحية.
وقال س��امل يف رؤية فني��ة عرب “البالد 
س��بورت” إن املس��توى الفني العام 
لجمي��ع الف��رق يف الج��والت الثالث 
املاضي��ة ج��اء باهت��ا ومل يرت��ق إىل 
املستوى املطلوب واملتوقع جامهرييا 
م��ن ناحية تقدي��م تل��ك الفرق كل 
ما لديهم من مس��توى فن��ي راق يف 

الجوالت الفائتة.

صدارة مستحقة

وذكر س��امل أن املحرق استحق صدارة 
ال��دوري بعد م��ي 3 جوالت، وذلك 
بفضل كيفي��ة تعامله م��ع مباريات 

الدوري العام.
وأضاف بأن املح��رق أظهر الكثري من 
املس��تويات الفنية العالية من خالل 
املواس��م السابقة، الس��يام يف املوسم 
الس��ابق تحدي��دا حين��ام كان ن��ّدا 
قويا لفري��ق املنامة، ك��ام أنه يتمتع 
بكوكبة من النجوم أمثال بدر جاس��م 
والش��قيقني أحم��د ومحمد حس��ن 

وبقية الالعبني.
وقال إن الفريق خانه يف هذا املوسم 
الالع��ب املح��رف ال��ذي ال يصح أن 
نطل��ق علي��ه مح��رف – ع��ىل حد 
قوله، مش��ريا إىل أن الالعبني املحليني 

يس��تطيعون صناعة الفارق والتعامل 
م��ع املباريات، وهذا ما ظهر يف لقائه 
أمام الرف��اع، إذ ورغم خس��ارتهم يف 
الربع��ني األول والث��اين، إال أّن األحمر 
عاد يف الثالث، واس��تطاع أن يفوز يف 
املباراة رغم اإلصابات والغيابات التي 

تلف الفريق.
وأكد سامل أن املحرق سيكون له الكثري 
من الش��أن من خالل منافسته لنادي 
املنام��ة واألهيل والحال��ة، إىل جانب 
بقية الفرق التي تطمح إىل املنافس��ة 

مثل الرفاع والنجمة والنويدرات.

بداية الطريق

وأوضح س��امل أن فرق األهيل والحالة 
والنويدرات مازالت يف بداية الطريق 
الطويل ه��ذا املوس��م، مضيفا بأنهم 
سيواجهون مباريات قوية يف املراحل 
القادمة ومازالت املس��تويات العالية 

مل تظهر حتى اآلن.
وأورد س��امل أن األه��يل يع��اين خالل 
فقدانه بع��ض العن��ارص التي كانت 
متواجدة يف املواسم املاضية، مشريا يف 
الوقت ذات��ه إىل أن األهيل قادر عىل 
االستش��فاء برسعة والعودة ملس��تواه 
الحقيقي، رغم ما يعانيه من تذبذب 

مطلع املوسم.
وذكر ب��أن النوي��درات فري��ق قوي 
ويدرك مبا يج��وب يف الدوري، ولديه 
اس��تقرار عىل مس��توى الجهاز فني، 
وه��و ميتلك مدرب��ا ذكي��ا متمثال يف 
الرصيب دراغان، ولدي��ه أيضا محرف 

أظهر مس��توى مميزا جدا عىل عكس 
املوسم السابق، وسيكون للفريق شأن 

كبري يف املنافسة هذا املوسم.
وأرجع سامل تعرض الحالة إىل الخسارة 
األوىل بعد فوزين متتاليني إىل دخول 
لقاء النويدرات بنش��وة الفوز الكبرية 

عىل األهيل يف الجولة األوىل.
وأش��ار س��امل إىل أن الربتق��ايل ميتلك 
جه��ازا فنيا لثالث��ة مواس��م متتالية 
بقيادة امل��درب الطموح أحمد جان، 
كام أن املحرف األم��رييك لورن يلعم 
إمكانات الفريق، ولكن الحالة يفتقد 
إىل العب مركز 4 بغياب نارس بونفور 
ال��ذي أثر عىل الفريق، ورغم ذلك إال 
أن الفري��ق قادر ع��ىل تقديم العطاء 
واملس��تويات املأمول��ة من��ه بوجود 
الطاقة الش��بابية مثل حس��ن قرايش 

وحسني سلامن وبقية الالعبني.

خطف األنظار

وقال سامل إن النجمة يعترب من الفرق 
التي لفتت النظر بّش��دة هذا املوسم 

من خالل اللقاءين األول والثاين.
وأض��اف “النجم��ة ميتل��ك عن��ارص 
متمي��زة مثل محمد بوعالي وقاس��م 
حسن وعباس جوادي الورقة الرابحة 
التي غرّيت نه��ج الفريق يف الناحيتني 

الهجومية والدفاعية”.
وتابع “الفريق بقيادة املدرب رؤوف 
حبي��ل العارف بكل إمكانات الفريق، 

بإمكان��ه مواصلة الزح��ف إىل املراكز 
الس��دايس  إىل  والتأه��ل  املتقدم��ة 

الذهبي ومزاحمة الكبار”.
وذك��ر أن فريق االتحاد ق��دم بداية 
جي��دة ه��ذا املوس��م حين��ام حقق 
انتصارين من أصل 3، وهو من الفرق 
التي تعتمد عىل الالعبني أبناء النادي 

والزج بعنارص الشباب.
ولف��ت إىل أن االتح��اد اس��تقطب 
م��درب ل��ه س��معة كب��رية يف كرة 
الس��لة من خالل تدريبه يف الكويت 

والس��عودية وحصوله ع��ىل العديد 
م��ن األلق��اب، إذ يق��دم الفري��ق 
مس��تويات جيدة، ولكنه رغم ذلك 
يفتقد للخ��ربة التي يحتاجها للتأهل 
إىل السدايس الذهبي نظرا النخفاض 

معدل أعامر العبيه.

تواضع وكفاح

وقال إن فرق مدينة عيىس والبحرين 
املكافح��ة  الف��رق  م��ن  وس��امهيج 
التي تجتهد لتقديم كل ما بوس��عها؛ 
لتحقي��ق أقىص النتائج اإليجابية التي 
ميكن أن تحققها رغ��م ما تعانيه من 

ظروف مادية.

 كيو وجوادي األبرز

وختم س��امل حديثه بالقول إن العبي 
النجمة عباس ج��وادي واألمرييك كيو 
خطفا األنظار؛ نظ��ري تألقهام الالفت 
يف لقاءي فريقهام بداية هذا املوسم.

الالعب��ني أعطي��ا إضاف��ة  وق��ال إن 
هجومية وقوية للفريق النجاموي، إذ 
اس��تطاعا أن يحققا أرقاما كبرية جدا 
تصدرا به��ا قامئة املميزين، إذ يتصدر 
جوادي قامئة هداف��ني الدوري، فيام 
يتصدر كيو قامئة أفضل مهيئ وقاطع 

ومعرض للكرات.

جانب من منافسات دوري زين

محمد سالم

خصوصية الجوالت االفتتاحية وراء األداء الباهت ألندية دوري زين
ف���ي رؤي����ة ف��ن��ي��ة ع��ب��ر “الــــبــــالد ســــبــــورت”.. م��ح��م��د س��ال��م:

البدايــة للمحــرق.. والطريــق مــازال فــي  صــدارة مســتحقة 

والمحليين الــمــحــتــرفــيــن  الــالعــبــيــن  أبــــرز  الــنــجــمــة  ـــــوادي  وج كــيــو 
محمد الدرازي

سمو الشيخ ناصر بن حمدسمو الشيخ عيسى بن علي

بدأ منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، 
مس��اء أم��س،  تحضرياته اس��تعدادا 
ملواجهة منتخ��ب الصني تايبيه هناك 
يف تايبيه يوم 10 أكتوبر املقبل، ضمن 
الجولة 4 من املجموعة 5 للتصفيات 

املؤهلة لكأس آسيا 2019.
وكان��ت أوىل تدريب��ات األحمر عىل 
املالع��ب الخارجي��ة التابع��ة التحاد 
التش��ييك  امل��درب  الك��رة، بقي��ادة 

مريوسالف سكوب وطاقمه املعاون.
وغدا  الي��وم  التدريبات  وس��تتوقف 
بسبب إجازة ذكرى عاشوراء، عىل أن 

تستكمل بدءا من يوم اإلثنني.
4 غيابات

ش��هدت تدريبات املنتخب يوم أمس 
غي��اب 4 العب��ني ألس��باب مختلفة 
بسبب  عبداللطيف  وهم:إس��امعيل 
ظ��روف الس��فر، عبدالل��ه يوس��ف 
الحسيني بس��بب إصابات  وس��امي 
مل  ال��ذي  آدم  وأبوبك��ر  طفيف��ة، 

يلتح��ق حتى اآلن لتواجده مع ناديه 
السعودي، عىل أن يلتحق الحقا.

العبان
واس��تدعى مدرب منتخبنا يوم أمس 
العبني اثنني وهام حمد شمسان وعيل 
ح��رم، إذ تواجدا يف املران لينضام إىل 

قامئة األربعة وعرشين العبا.
تدريبات منفردة

تدريب��ات منف��ردة  امل��ران  وش��هد 
إبراهيم أحمد  واستش��فائية لالعبني 
حبيب وس��يد رضا عيىس، وذلك مع 

اختصايص العالج شوقي الشنو.

ويس��عى الجه��از الفن��ي للمنتخب 
لإلع��داد مبك��را وجي��دا للمب��اراة، 
خصوصا أنها س��تقام خ��ارج األرض، 
مع اإلشارة إىل أن لقاء الذهاب الذي 
أقيم ع��ىل االس��تاد الوطن��ي انتهى 

ملصلحة منتخبنا بنتيجة )5-0(.

التش��ييك  منتخبن��ا،  م��درب  وكان 
مريوسالف س��كوب، أعلن عن قامئة 

ضمت 24 العبا.
من:س��يد  كال  القامئ��ة  وضم��ت 
محمد جعف��ر، وليد الحي��ام، جامل 
راش��د، عبدالل��ه عب��دو، إس��امعيل 

عبداللطيف، عبدالله يوسف ومحمد 
البن��اء )املح��رق(، هش��ام منص��ور 
وأرشف وحيد )املنامة(، سيد مجتبى 
املحافظة، س��يد أحم��د جعفر وعيل 
حسن س��عيد )الش��باب(، سيد رضا 
عيىس )املالكية(، س��يد محسن عيل 
ومهدي عبدالجبار )االتحاد(، س��امي 
الحس��يني )الرفاع الرشق��ي(، أحمد 
بوغامر )الحد(، كميل األس��ود وسيد 
ضياء سعيد )الرفاع(، أحمد عبدالله، 
عيل مدن، كمي��ل عبدالله وإبراهيم 
أحمد حبيب )النجمة( وأبو بكر آدم 

)الوحدة السعودي(.
يش��ار إىل أن منتخبنا يتصدر ترتيب 
املجموعة حالي��ا برصيد 7 نقاط من 
فوزين وتعادل، ويف حال فوزه خالل 
الجول��ة املقبل��ة أم��ام تايبي��ه، فإنه 
يضمن رس��ميا التأه��ل إىل النهائيات 

اآلسيوية.

من تدريب المنتخب أمس

4 غيابات في المران األول لـ “األحمر” وضم العبين اثنين
بالتصفيات ت��اي��ب��ي��ه  ل��م��واج��ه��ة  ال��ت��ح��ض��ي��رات  ت��دش��ي��ن  ف���ي 

أحمد مهدي
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يف  الري��ايض  الط��ب  يحظ��ى 
مملك��ة البحرين باهتامم كبري، 
باعتباره أحد الركائز األساس��ية 
الرياضي��ن  وإع��داد  لتأهي��ل 
الظ��روف  مختل��ف  وتوف��ري 
لهم  املالمئة  املثالي��ة  الصحي��ة 
وإبداعاتهم  طاقاته��م  ليفجروا 
وميثل��وا الوط��ن خ��ري متثي��ل 
مبختل��ف املحاف��ل الخارجي��ة 
وتامن س��المتهم من اإلصابات 

الرياضية.
وم��ن أهم م��ا تقدم��ه الدولة 
العالجية  الخدم��ات  توفري  هو 
املتمي��زة للرياضي��ن من خالل 
املركز الوطن��ي للطب الريايض 
التابع للجنة األوملبية البحرينية 
وال��ذي يع��د واحدا م��ن ابرز 
املراك��ز املتخصص��ة يف ع��الج 
ملنتس��بي  الرياضية  اإلصاب��ات 
الرياضية  واالتح��ادات  األندية 
وإدارين  ومدرب��ن  من العبن 
وحكام وكاف��ة املقيمن وعامة 

املواطنن.
املركز الوطن��ي للطب الريايض 
يق��دم خدمات عالي��ة الجودة 
مب��ا يضمه م��ن أطب��اء عاملين 
واختصاصي��ي عالج طبيعي من 
ذوي الخربة واالختصاص ويضم 
املرك��ز مجموعة م��ن املعدات 
واألجه��زة والتقني��ات الطبي��ة 
الحديث��ة يف ع��الج اإلصاب��ات 

الرياضية.
ك��ام ميتلك املرك��ز اختصاصيي 
عالج طبيعي مؤهلون للتعامل 
مع جميع أنواع اإلصابات والتي 
تحت��اج للتأهي��ل ع��ن طريق 

التامرين والعالج الطبيعي ومن 
أه��م الح��االت الت��ي يعالجها 
املركز ه��ي إصاب��ات املالعب، 
يف  الديس��ك  أع��راض  ع��الج 
الظهر، اإلصابات  الرقبة وأسفل 
قبل  األربطة  إصابات  العضلية، 
الجراحي��ة،  العملي��ات  وبع��د 
الروماتيزم يف املفاصل، تصلبات 
تش��وهات  املفاص��ل،  وآالم 
الفق��ري،  العم��ود  واصاب��ات 
تأهي��ل املرىض بع��د العمليات 
الجراحي��ة، الضم��ور العض��ي 
والعديد من اإلصابات واألمراض 

األخرى.
ويضم املركز العديد من األجهزة 
الطبي��ة مث��ل جه��از الع��الج 
الكهرومغناطي��ي الذي يعالج 
تصلب مفص��ل الكتف ويعالج 
آالم السيقان الناتجة عن مرض 
التأهيل  إعادة  الس��كر، وجهاز 
والذي يس��تخدم إلعادة تأهيل 
الرياضي��ن  وغ��ري  الرياضي��ن 

م��ا بع��د العملي��ات الجراحية 
والتأك��د من جاهزي��ة الالعب 
ملامرسة رياضته، وجهاز السونار 
يس��تخدم  ال��ذي  والكهرب��اء 
وااللتهابات يف  الكدمات  لعالج 
مختلف أنحاء الجس��م ويعالج 
ت��ورم األط��راف ويس��اعد عىل 
فت��ح األوعية اللمفاوية، وجهاز 
الذي  العض��الت  ق��وة  قي��اس 
يس��تخدم لقي��اس الف��رق بن 
العضالت يف العضو الواحد مام 
يؤدي إىل منع حدوث اإلصابات 

ويستخدم لتقوية العضالت.
كام يض��م املركز جه��از العالج 
بالصدم��ات الكهربائي��ة لعالج 
مسامر اس��فل القدم والتهابات 
مفصل الساعد وعالج التهابات 
املفاصل، وجهاز العالج بالضغط 
انتفاخ��ات  لع��الج  الكهرب��ايئ 
وت��ورم األط��راف، باإلضافة إىل 
جهاز إذاب��ة الدهون وخصوصا 
املوج��ودة يف مناط��ق البط��ن 

وجه��از  والص��در،  واألرداف 
والذي  املس��طحة  الرجل  عالج 
يب��ن أماكن الضغ��ط يف القدم 

لعالجها.
أوىل  امل��ايض  العام  وافتتح��ت 
عيادات املرك��ز الوطني للطب 
الريايض بإدارة استشاري الطب 
“تش��امبان”  الك��ويب  الري��ايض 
والت��ي تعد باك��ورة الخطوات 
اللجن��ة م��ن  اتخذته��ا  الت��ي 
أج��ل النهوض باملرك��ز وتطوير 
الرياضي��ن  لكاف��ة  خدمات��ه 
وعموم املواطن��ن يف البحرين، 
حي��ث تهدف اللجن��ة األوملبية 
افتت��اح املزي��د م��ن العيادات 
الطبي��ة التخصصي��ة من خالل 
االس��تعانة بأفضل االستشارين 
من فنلندا والتش��يك وبلجيكا، 
أفض��ل  م��ع  وبالرشاك��ة 
ذات  املتخصصة  املستش��فيات 
السمعة العالية يف مجال الطب 
الري��ايض لعالج اإلصابات األكرث 

ش��يوعاً يف املالع��ب البحرينية 
ت��م التوص��ل إليها بع��د إجراء 
دراس��ة علمي��ة متكامل��ة. كام 
تعتزم اللجن��ة األوملبية تطبيق 
لعالج  تقني��ة عالجية حديث��ة 
اآلالم املزمنة باس��تخدام الليزر، 
س��تكون هي األوىل من نوعها 
يف املنطقة لتش��كل نقلة نوعية 
عىل مس��توى الخدم��ات التي 

يقدمها املركز.
للطب  الوطن��ي  املركز  وميث��ل 
الريايض أهمية كبرية، فهو يقي 
من اإلصاب��ات، ويق��وم بعالج 
وتش��خيص اإلصابات الرياضية، 
وتأهيل الالعبن لرسعة عودتهم 
وزي��ادة  الرياض��ة،  ملزاول��ة 
اطمئن��ان الالعب��ن واألجه��زة 
اإلدارية ع��ىل العبيهم، وخفض 
كلفة العالج بالخ��ارج، وتعزيز 
مكانة اململك��ة كوجهة متميزة 
ومن هذا  العالجية،  للس��ياحة 
املنطل��ق تكم��ن أهمية وجود 

مثل ه��ذا املرك��ز ليحقق تلك 
الفوائد ويحاف��ظ عىل الالعبن 
الذين يش��كلون ثروة البحرين 

الرياضية.
الطبي��ة  الخدم��ات  وأمث��رت 
ع��دد  زي��ادة  ع��ن  املتط��ورة 
املراجعن بشكل ملحوظ، حيث 
يق��دم املركز أرقى مس��تويات 
العالج والتأهيل كام أن اللجنة 
األوملبية تويل اهتامماً كبرياً بهذا 
املرك��ز، للوصول ب��ه إىل تقديم 
تجعل  راقية  عالجي��ة  خدمات 
من��ه واحداً من أفض��ل املراكز 
الطبية يف املنطقة حيث يحرص 
املركز عىل توفري أفضل الرعاية 
الصحي��ة للرياضي��ن، وتوف��ري 
بيئة عالجي��ة مثالية للرياضين 
لتعزي��ز  املواطن��ن  وعم��وم 
الس��ياحة العالجية يف اململكة، 
ولتصب��ح مملكتنا إحدى الدول 
الرائدة يف مجال الطب الريايض 
مبا يعزز س��معتها عىل خارطة 
ويجعله��ا  العاملي��ة  الرياض��ة 
مقص��داً لجمي��ع الرياضين يف 
العامل لتلقي أفضل مس��تويات 
الع��الج والتأهي��ل وتش��خيص 

اإلصابات الرياضية.
الوطن��ي  املرك��ز  أن  يذك��ر   
للطب الري��ايض يقدم خدمات 
متميزة لعالج منتس��بي األندية 
م��ن  الرياضي��ة  واالتح��ادات 
ومدرب��ن  وإداري��ن  العب��ن 
وحكام، كام أنه يستقبل املرىض 
الرياضين م��ن املواطنن  غ��ري 
رشكات  وم��رىض  واملقيم��ن 

التأمن مببالغ تشجيعية.

رضب  املقاتل حمزة الكوهجي 
البحرين” موع��ًدا مع  “فخ��ر 
املقاتل الهن��دي محمد فرهاد 
يف  وذل��ك  الدي��ك،  وزن  يف 
النس��خة التاس��عة من بطولة 
Brave. والت��ي م��ن املقرر أن 
تقام يف مملكة البحرين بتاريخ 
17 نوفم��رب يف مدين��ة خليفة 
الرياضية. وقد أعلن املسؤولون 
اليوم ع��ن هذه املب��اراة التي 
ستقام يف بطولة Brave، وهي 
مبثاب��ة الح��دث األب��رز ع��ىل 
مس��توى آس��يا الذي تحتضنه 

مملكة البحرين.
مل يه��زم املقات��الن يف بطول��ة 
اتحاد القتال الشجاع، فسيتطلع 
الثالث  النتص��اره  الكوهج��ي 
ع��ىل التوايل يف وطن��ه، والذي 

س��يجعله قريًب��ا م��ن تحقيق 
حلمه يف البطولة. ومن الجانب 
اآلخر، يعد محمد فرهاد واحد 
من أنجح املقاتلن يف الهند بعد 

تحقيقه 6 انتص��ارات متتالية، 
وقد تألق محمد فرهاد أيًضا يف 
فيلم من صنع بوليوود بسبب 
فن��ون  يف  الناجح��ة  مس��ريته 

القت��ال املختلطة. وقد س��ّجل 
أرسع رضبة قاضي��ة يف تاريخ 
االتح��اد عندم��ا ه��زم عرفان 
خان يف النس��خة الخامسة من 

البطولة يف 40 ثانية فقط.
وس��تكون النس��خة التاسعة من 
Brave 9: The King�  للبطول��ة
الحدث   dom of Champions

األول الذي سيتم إقامته يف مملكة 
الع��ام، وخالل  البحري��ن ه��ذا 
العام 2017 قام االتحاد بتوسيع 
نش��اطاته، حيث أق��ام بطوالت 
)مرت��ن(،  الربازي��ل  يف  مهم��ة 
والهند،  واملكسيك، وكازاخستان، 
املتح��دة.  العربي��ة  واإلم��ارات 
وس��تكون النس��خة التاسعة من 
البطول��ة هي أبرز ما يف أس��بوع 
القت��ال العاملي بجان��ب بطولة 
العامل لفن��ون القت��ال املختلطة 
للهواة، والتي ستقام تحت رعاية 
كرمي��ة من جان��ب ممثل جاللة 
وش��ؤون  الخريية  لألعامل  امللك 
الش��باب رئي��س املجلس االعىل 
اللجنة  الرياضة، رئيس  للشباب  
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة.

مركز الطب الرياضي.. الوجهة األولى لعالج الرياضيين

حمزة الكوهجي يواجه فرهاد في Brave 9 بالبحرين

ي�������ق�������دم خ���������دم���������ات ط�����ب�����ي�����ة راق������ي������ة

تقرير          حسن علي

الرفاع           المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خدمات متنوعة وراقية يقدمها مركز الطب الرياضي

محمد فرهادحمزة الكوهجي

أسدل الستار مساء أمس األول 
عىل بطولة البحرين للدامة 

2017 بإقامة املباراة النهائية 
للبطولة، والتي جرت مبقر 
االتحاد البحريني لأللعاب 

الذهنية باملحرق ومتكن الالعب 
فهد بو فرسن من حسم 

البطولة لصالحه بعد فوزه عىل 
منافسه الالعب عدنان مظفر يف 
املباراة النهائية ليتوج بو فرسن 

بطال للبطولة للمرة األوىل. 
وشهدت املباراة النهائية 

اهتامما من جانب الالعبن 
واملتابعن للعبة، حرضها من 
جانب مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لاللعاب الذهنية 

رئيس لجنة للدامة خالد 
الحادي الذي شكر الحضور 

والالعبن عىل املشاركة املميزة 
يف البطولة والروح الرياضية 

والتنافس الرشيف الذي ساد 
أجواؤها والتعاون مع حكام 

للمباريات. 
بعدها، توج الحادي الالعب 

فهد بو فرسن بكأس بطولة 
البحرين للدامة، وحل الالعب 
عدنان مظهر يف املركز الثاين، 

بينام حصل الالعب محمد 
جاويد عىل املركز الثالث. ويف 

نهاية حفل الختام اجتمع 
أعضاء لجنة الدامة برئاسة خالد 

الحادي مع املدير التنفيذي 
لالتحاد هاشم درويش، وقاموا 
بدراسة أسس تطوير بطوالت 

الدامة يف البحرين من النواحي 
جانب من التتويجالتحكيمية والتنظيمية مستقبال. الالعب فهد بو فرسن

بو فرس��ن يتوج بلقب بطولة البحرين للدامة 2017 
البالد سبورت
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تنطل��ق صباح اليوم الس��بت املوافق 
30 من شهر سبتمرب الجاري منافسات 
بطولة كأس العامل للناش��ئني ل� ) سالح 
االيبيه( للرجال والسيدات تحت رعاية 
كرمي��ة من ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة وبرعاية رس��مية 
من رشكة منجي لالنشاءات واالستثامر 
ومبس��اهمة دعم رشكة نفط البحرين 
“بابك��و” وذل��ك ع��ىل صال��ة مدينة 

خليفة الرياضية مبدينة عيىس.

 إبراهيم بن سلمان يرحب 
بالمشاركين وضيوف المملكة

رحب رئيس االتحاد البحريني للمبارزة 
الش��يخ إبراهيم بن سلامن آل خليفة 
بالوفود املش��اركة وضي��وف اململكة 
األع��زاء متمنيا لهم طي��ب اإلقامة يف 
بلدهم الثاين ومتأمال التوفيق للجميع 
يف مهمتهم الرياضية ويف املس��ابقات 
التنافس��ية والت��ي من املق��رر لها أن 
تنطلق بشكلها الرس��مي صباح اليوم 
وس��ط أج��واء م��ن املحب��ة واألخوة 
والتناف��س الرشي��ف الت��ي تتميز بها 
عادة ه��ذا النوع من بطوالت املبارزة 
العاملي��ة وما تش��هده م��ن متيز عىل 
املستوى الفني نظرا ملشاركة مجموعة 
من نجوم اللعبة واملتميزين والبارزين 
ومن ذوي الخ��ربة الطويلة وأصحاب 

التصنيفات العاملية املتقدمة.
ومتن��ى إبراهيم بن س��لامن التوفيق 
والنجاح لهذا التجمع الريايض العاملي 
وأن تنعك��س الجه��ود املضني��ة التي 
يق��وم بها العاملون يف اللجنة املنظمة 
ويف مختل��ف اللجان العاملة منذ فرتة 
بالشكل اإليجايب، الذي يتمناه الجميع 
يف أن تظهر ه��ذه البطولة التي تزور 
مملكة البحرين للمرة األوىل باملستوى 
الالئ��ق واملرشف للرياض��ة البحرينية 
والتي من ش��أنها أن تعكس مس��توى 
التطور الذي تش��هد البالد س��واء عىل 
مس��توى رياضة املب��ارزة أو الرياضة 

البحرينية بوجه عام.
وتوج��ه الش��يخ إبراهيم بن س��لامن 
بخال��ص ش��كره وتقدي��ره إىل راع��ي 
البطول��ة ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
رئي��س  الش��باب  الخريي��ة وش��ؤون 
املجل��س األع��ىل لش��ؤون الش��باب 

والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، مقدرا له رعايته واهتاممه 
يف  الش��بابية  وباألنش��طة  بالبطول��ة 
ع��امل رياضة املبارزة والت��ي تقوم بها 
اللجان العاملة يف االتحاد وتستقطب 
املواهب والوجوه الشابة القادرة عىل 
متثي��ل مملك��ة البحري��ن يف مختلف 

املحافل الدولية.
وكان املنتخ��ب العراقي أول الواصلني 
للمملك��ة ي��وم أم��س األول، حي��ث 
استغل وجوده املبكر بالتوجه للصالة 
الرياضي��ة واقام��ة ع��دد من حصص 
التدريب��ات املكثفة واقام��ة مباريات 
ودية م��ع العبي والعب��ات املنتخب 
الوطن��ي، وتض��م الصال��ة الرياضي��ة 
مبدينة خليفة 9 مالعب تش��هد اقامة 
املنافسات اليوم لفردي الرجال لسالح 
االيبيه، فيام تقام غداً منافسات سالح 
االيبيه للس��يدات، ويدير املنافس��ات 
الح��كام  م��ن  نخب��ة  العاملي��ة 
املعتمدي��ن م��ن قب��ل االتح��اد 
ال��دويل للمب��ارزة، حي��ث يرأس 
اللجن��ة الفني��ة التون��ي زياد 
الفرياين ويساعده من البحرين 
كل من رشيفة النواخذة، بسمه 

خليفة ومن السعودية وليد الجامع.

 نجوم عالميون في البحرين

املدي��ر الفني باالتح��اد البحريني 

للمب��ارزة امل��درب الوطن��ي القدي��ر 
الكاب��ن أحمد الدرازي وصف صعوبة 
البطولة العاملية هذا العام، حيث قال 
“ النسخة الثانية من كأس العامل التي 
نس��تضيفها ع��ىل أرض الخ��ري مملكة 
البحري��ن والتي تنطلق صب��اح اليوم 
التاس��عة تشهد مشاركة  عند الساعة 
26 بل��داً م��ن مختلف أنح��اء العامل، 
وهو عدد كبري ورائع يف الوقت نفسه 
وي��دل ع��ىل النجاح ال��ذي تحقق يف 
العام املايض، وهذه البطولة عبارة عن 
سلسلة من عدة بطولة نفتخر أن نكون 
ج��زًء منها اليوم وهي هامة بالنس��بة 
لالعبني من أجل رفع التصنيف العاملي 
للمش��اركني، ويف هذا العام وصل عدد 

من الالعب��ني ذي التصنيفات العاملية 
املتقدمة، حيث يشارك معنا الثاين عىل 
العامل الالعب التشييك جاكوب جوكرا، 
ومن أبرز الالعبني أيضاً الس��ادس عىل 
العامل الس��ويرسي إيليا داغاين، السابع 
عىل العامل غابري��ل بينفوروين، وعدد 
من الالعبني النخبة واألبطال من دول 

مختلفة.

  السويسريون
 تألقوا العام الماضي

وتوج سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليف��ة نائب راع��ي الحفل يف بطولة 
العام املايض الالعب الس��ويرسي إيليا 
داغ��اين بلق��ب كأس العامل للناش��ئني 

لس��الح االيبيه يف مسابقة الفردي بعد 
فوزه يف املباراة الختامية التي جمعته 
مبواطنه غابرييل بونفوروين بنتيجة 15 
نقطة مقابل 8 نق��اط، وجاء يف املركز 
الثالث البلجييك س��يمون البن واملركز 
الثالث مك��رر الس��ويرسي فريدريك 

ويرب.
وع��ىل مس��توى مس��ابقة الف��رق 
يف الع��ام امل��ايض حق��ق املنتخب 
الع��امل  كأس  لق��ب  الس��ويرسي 
للفرق  االيبي��ه  لس��الح  للناش��ئني 
للرج��ال بع��د فوزه ع��ىل منتخب 
م��ر بنتيج��ة 39 نقط��ة مقابل 
22 نقط��ة يف املب��اراة الختامي��ة، 
وتلخبطت الحس��ابات ه��ذا العام 

وصعب��ت الرتش��يحات والتوقعات 
بسبب دخول عدد كبري من الالعبني 

املصنفني عاملياً.

  26 دولة تشارك 
في الكأس العالمية

وقد وصل العدد الدول املش��اركة إىل 
26 دول��ة م��ن مختلف بل��دان العامل 
وللم��رة األوىل يصل لهذا العدد الكبري 
حيث تم اعتامد وتس��جيل: البحرين، 
السعودية، الكويت، االمارات، بلجيكا، 
كرواتي��ا، الدمن��ارك، م��ر، بريطانيا، 
التشيك، أسرتاليا، تركيا، سويرسا، لبنان، 
الهند، األردن، أستونيا، العراق، هولندا، 
قرغيزس��تان، ماليزي��ا، تركامنس��تان، 
البريو  افريقي��ا،  كازاخس��تان، جنوب 

وأرمينيا.

قائمة منتخبنا الوطني

وتضم قامئة منتخ��ب الرجال كال من 
الالعبني عيل العمريي، سعود العطاوي، 
حم��د العط��اوي، عبدالل��ه البلويش، 
إبراهي��م حامده، مطر حس��وين، عيل 
مط��ر ومحمد قاس��م، وتض��م قامئة 
منتخب الس��يدات كل م��ن الالعبات 
البوعينني،  حن��ني عبدالعزيز، س��ميه 
دانة الس��عدون، يضء السعدون، ليىل 

فردين، مرام محمد وصابرين راشد.

دعوة للجمهور لحضور البطولة

دعت اللجنة املنظم��ة العليا للبطولة 
البحريني للمبارزة الجامهري  واالتحاد 
املبارزة  رياض��ة  ومحب��ي  الرياضي��ة 
وعموم الن��اس لحضور فعاليات كأس 
العامل للناشئني لس��الح االيبيه رجال - 
سيدات والتي س��تقام منافساتها عىل 
صالة مدينة خليف��ة الرياضية مبدينة 
عيىس وذل��ك يومي الس��بت واألحد 
30 س��بتمرب و1 أكتوبر، حيث تنطلق 
املسابقات من الساعة التاسعة صباحاً 
وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء 
عىل مدى اليوم��ني، كام دعت اللجنة 
للوقوف  الكري��م  الجمهور  املنظم��ة 
خلف ابطال ونجوم املنتخب الوطني 
للمب��ارزة يف ه��ذه املش��اركة املهمة 
والت��ي تقام ع��ىل أرض الب��الد للمرة 

الثانية.

اليوم انطالق منافسات كأس العالم للمبارزة للناشئين
ت������ح������ت رع���������اي���������ة ن��������اص��������ر ب���������ن ح���م���د

 إبراهيم بن سلمان متوجًا المنتخب السويسري بلقب الكأس العالمية العام الماضي السويسري إيليا داغاني بطل كأس العالم الماضية

 منتخبنا الوطني للمبارزة

من التدريبات األخيرة يوم أمس

أم الحصم            االتحاد البحريني للمبارزة

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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الدوري االنجليزي

الدوري االلماني

الدوري االسباني

الدوري االيطالي

الدوري الفرنسي

الجولة  7

الجولة  7

الجولة  7

الجولة  7

الجولة  8

موراتا يتهم زيدان

بيريز يطالب بتغيير االتحاد اإلسباني

)وكاالت(: أملح اإلسباين ألفارو موراتا، مهاجم تشيليس 
اإلنجليزي، إىل أن الفرنيس زين الدين زيدان، املدير الفني 
لنادي ريال مدريد، لعب دورًا كبريًا يف رحيله عن الفريق 

املليك واالنضامم للبلوز خالل سوق االنتقاالت الصيفية 
األخرية. وقال موراتا يف ترصيحات نقلتها صحيفة “دييل 

إكسربيس”الربيطانية: “رحلت عن ريال مدريد ألنني كنت 
أبحث عن مدرب يثق يف قدرايت ويؤمن بأحقيتي يف اللعب 

أساسًيا مع الفريق، ولذلك انضممت إىل تشيليس للعب 
تحت قيادة اإليطايل أنطونيو كونتي”.

وأضاف الالعب اإلسباين: “أمر مهم للغاية أن أصبح الخيار 
األول يف خط الهجوم، لذلك أنا سعيد للغاية حالًيا”

وتابع:” الدوري اإلنجليزي أقوى بدنيا من غريه، كام أنه 
الدوري الوحيد يف أوروبا الذي يتصارع عليه العديد من 

الفرق، والجميع لديه القدرة عىل تحقيق البطولة يف نهاية 
املطاف، ومن الجيد أن تشيليس دامئا بني املرشحني”.

واختتم: “لدينا مباراة هامة للغاية ضد مانشسرت سيتي يف 
الدوري اإلنجليزي هذا األسبوع وعلينا حصد النقاط الثالث 

قبل التوقف الدويل”. وسجل موراتا هدفا يف الفوز عىل 
أتلتيكو مدريد اإلسباين بنتيجة 1-2، األربعاء املايض، يف 

إطار الجولة الثانية من منافسات دور املجموعات ببطولة 
دوري أبطال أوروبا. وسجل موراتا 6 أهداف يف الدوري 

االنجليزي ليصبح عىل رأس قامئة الهدافني بالتساوي 
مع البلجييك روميلو لوكاكو، العب مانشسرت يونايتد، 
واألرجنتيني سريجيو أجويرو، مهاجم مانشسرت سيتي.

)وكاالت(: هاجم فلورنتينو برييز، رئيس نادي ريال مدريد 
اإلسباين، االتحاد املحيل لكرة القدم، بسبب “افتقاره لألفكار 

العرصية”، معلًقا عىل األخطاء التحكيمية يف الليجا.
وقال برييز، يف ترصيحات لصحيفة “ماركا” اإلسبانية: 

“االتحاد يجب أن يتغري، يف األيام األخرية من كل موسم 
يحدث الكثري من األمور الغريبة، والتي يجب إيقافها، هذا 
النظام بحاجة للتغيري العاجل، ألنه يؤثر عىل سمعة الكرة 
اإلسبانية”. وتابع: “ما حدث يف الكالسيكو األخري، مل يكن 
له أي عالقة بكرة القدم، وهذا أمر يسء للغاية، والجميع 
يالحظه، ورغم أنني مل أتكلم من قبل عن التحكيم، لكن 
األمور وصلت ملرحلة خطرية، تستوجب طلب املساعدة”.
وتعرض الربتغايل كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد 

التاريخي، إىل الطرد يف مباراة برشلونة عىل ملعب “كامب 
نو”، يف السوبر اإلسباين، ليتم إيقافه 5 مباريات، بعد سلوك 

غري ريايض ضد حكم اللقاء. كام تحصل سريجيو راموس 
عىل البطاقة الحمراء، خالل أول مباراة لريال مدريد يف 
الدوري، أمام ديبورتيفو الكورونيا، وتبعه طرد الربازييل 

مارسيلو، أمام ليفانتي، يف الجولة الثالثة من البطولة.

االختبار األصعب 
)وكاالت(: يخوض تشيليس، حامل اللقب، 
ومدربه أنطونيو كونت��ي أصعب اختبار 
عندما يستضيف املتصدر مانشسرت سيتي 

صاحب األهداف الكثرية، اليوم السبت.
ى تش��يليس هزمية مفاجئة بافتتاح  وتلقَّ
ال��دوري أمام برينيل بإس��تاد س��تامفورد 
بري��دج، ورغم الفوز )0-2( عىل ايفرتون 
بعد ذلك بأس��بوعني ش��عرت الجامهري 
بالغض��ب بع��د التع��ادل الس��لبي مع 
أرسنال. وخارج ملعبه، كانت األمور أكرث 
س��هولة بالنسبة لتش��يليس، الذي يحتل 
املرك��ز الثال��ث؛ حيث انت��رص يف جميع 
مبارياته الخارجية الثالث، وأحرز خاللها 

8 أهداف. 
لك��ن عندما يتعلق األم��ر باألهداف، فال 
يتف��وق أحد عىل س��يتي؛ حي��ث أحرز 
فريق املدرب بي��ب جوارديوال 21 هدًفا 
هذا املوسم، واهتزت شباكه مرتني فقط، 

وهو يتصدر املسابقة ب�16 نقطة.
 ويواصل ألفارو موراتا، الوافد الجديد إىل 
تشيليس التسجيل؛ حيث أحرز 6 أهداف 
يف ال��دوري منذ انتقال��ه قادًما من ريال 
مدريد. ومع إعالن النادي اللندين، رحيل 
املهاجم دييجو كوستا إىل أتلتيكو مدريد، 
فإن اعتامد تشيليس عىل موراتا يف سعيه 

لالحتفاظ باللقب، سيكون أكرب.
وأحرز املهاجم اإلس��باين البالغ عمره 24 

عاًما، هدف��ا يف الفوز )1-2( عىل أتلتيكو 
مدريد ب��دوري األبطال األربعاء، بينام مل 
يواجه سيتي مشكلة يف تغلبه )0-2( عىل 

شاختار دونيتسك األوكراين، يوم الثالثاء.
وتبدأ الجول��ة بخ��روج توتنهام صاحب 
املركز الرابع ملواجهة هيدرس��فيلد تاون، 
الواف��د الجدي��د حيث يس��عى توتنهام 
لتحقيق انتصاره الرابع عىل التوايل خارج 

ملعبه. 
وس��يحل كريس��تال باالس، اليوم السبت 
ضيًفا عىل مانشسرت يونايتد، بإستاد اولد 
تراف��ورد؛ حيث يس��عى فري��ق املدرب 
روي هودجس��ون لهدفه ونقطته األوىل 
يف املوس��م. ويأمل أرس��نال، يف مواصلة 

انتفاضته عندما يس��تضيف برايتون اند 
هوف ألبيون، األحد.

ولو نج��ح أرس��نال يف الفوز فس��يحطم 
مدرب��ه آرس��ني فينج��ر رق��م أليك��س 
فريجسون القيايس، بالفوز عىل 44 فريًقا 

مختلًفا يف الدوري االنجليزي املمتاز.
ويخرج برينيل، ملواجه��ة إيفرتون املتعرث 
بقيادة مدربه رونالد كومان، فيام يلعب 
نيوكاسل يونايتد ومدربه رافاييل بنيتيز، 

ضد فريقه السابق ليفربول، يوم األحد.

انطونيو كونتي وبيب جوارديوال 

برشلونة يسعى الستمرار العالمة الكاملة

قمة بين ميالن وروما 

إصابة أجويرو في حادث سير

)وكاالت(: ي��وم تاريخ��ي ملته��ب يف 
كتالونيا، قد يلقي بظالله عىل مواجهة 
برشلونة مع الس باملاس، األحد املقبل، 
يف الجولة السابعة من الدوري اإلسباين.
وت��رص الحكوم��ة املحلية ع��ىل إجراء 
تصويت عىل استقالل كتالونيا يف نفس 
يوم املب��اراة، رغ��م املعارض��ة القوية 
م��ن جانب الحكومة اإلس��بانية والتي 
وصف��ت ه��ذه الخط��وة بأنه��ا “غري 

قانونية”.
ويس��اند برشلونة كناد لكرة القدم حق 
اإلقليم يف إجراء التصويت، ومن املرجح 
أن تح��ول الجامهري املواجهة أمام الس 

باملاس إىل منصة سياسية.
وق��ال خ��وردي كاردونر نائ��ب رئيس 
برش��لونة “إنه يوم مهم يف تاريخ بالدنا 

ولكن علينا أن نركز عىل كرة القدم”.
األعض��اء  كل  أن  “أعتق��د  وأض��اف 
والجامهري س��يعربون عن صحة وجهة 

نظرهم”.
وتهتف الجامه��ري يف ملعب كامب نو 
“االس��تقالل” يف الدقيق��ة 17 م��ن كل 
مباراة يف إش��ارة إىل “س��قوط كتالونيا 
تحت الحكم اإلس��باين يف حرب الخالفة 

عام 1714”.
ونرش برشلونة سابقا بيانا بعد “اعتقال 

14 مس��ؤوال حكومي��ا باإلقليم”، حيث 
أدان “ه��ذه الترصف��ات” وأع��رب عن 
مساندته “للدميقراطية، وحرية التعبري 

وحق تقرير املصري”.
وم��ن خالل تنحي��ة هذا األم��ر جانبا، 
يحاول برشلونة أن يحافظ عىل العالمة 
الكامل��ة وتس��جيل انتص��اره الس��ابع 
عىل التوايل من أج��ل مواصلة االنفراد 

بصدارة الدوري اإلسباين.
ويعاين الس باملاس بش��دة يف املوس��م 
الحايل واس��تقال املدرب مانولو ماركيز 
بع��د أق��ل م��ن 3 أش��هر ع��ىل توليه 
مسؤولية الفريق وخلفه باكو ايستاران 

يف املنص��ب، األربع��اء. ويفتق��د الس 
باملاس سريجي س��امرب وفيتولو بسبب 
اإلصابة وتحوم الش��كوك حول مشاركة 
لويك رمي��ي وأالن هاليلوفيتش وبيدرو 
بيج��اس، وبالت��ايل فإن مهم��ة الفريق 

تزداد صعوبة.
ويخوض برش��لونة املباراة بدون جهود 

رافينيا وعثامن دميبيل بسبب اإلصابة.
ويستضيف ريال مدريد صاحب املركز 
الس��ادس فريق إس��بانيول، يوم األحد، 
مفع��ام بالثقة بع��د الف��وز املثري عىل 
ملعب بوروس��يا دورمتون��د األملاين 3 - 
1 الثالث��اء، يف دور املجموعات بدوري 

أبطال أوروبا.
ومل يحقق الريال أي انتصار عىل ملعبه 
هذا املوس��م، حيث تعادل مع فالنسيا 
وليفانت��ي وخرس أمام ري��ال بيتيس يف 

سانتياجو برنابيو.
وتحوم الش��كوك حول مشاركة الجناح 
الويلزي جاريث بيل بعد خروجه مصابا 
أمام دورمتون��د، يف الوقت الذي يغيب 
فيه مارسيلو وماتيو كوفاسيتش وكريم 

بنزمية عن املباراة بسبب اإلصابة.
وفاز الري��ال عىل إس��بانيول يف آخر 8 
مواجه��ات جمعت بينه��ام يف الدوري 
اإلسباين، ومن املتوقع أال يواجه النادي 
املل��يك أي صعوبة يف الس��ري عىل نفس 

النهج.
وبإمكان أتلتيكو مدريد صاحب املركز 
الثاين أن يقلص الفارق مع برش��لونة يف 
الصدارة إىل نقطة واحدة إذا متكن من 
الفوز عىل مضيفه ليجانيس السبت، يف 

مواجهة الديريب التي تجمع بينهام.
ويف مباريات الس��بت يلتقي ديبورتيفو 
الكوروني��ا م��ع خيتايف، وإش��بيلية مع 

ماالجا وليفانتي مع أالفيس.
ويلعب يوم األحد ريال سوس��يداد مع 
ريال بيتيس، وفلنسيا ضد أتلتيك بلباو 

وفياريال مع إيبار.

)وكاالت(: تش��هد املرحلة السابعة من 
ال��دوري االيطايل لك��رة الق��دم نهاية 
األسبوع الحايل قمتني تجمع األوىل بني 
يوفنتوس بطل املوسم املايض ومضيفه 
أتاالنت��ا، ويلتقي يف الثاني��ة ميالن مع 

روما وصيف البطل.
وأهمية هاتني القمتني تنبع من كونهام 
تأتي��ان بعد أي��ام قليلة من مش��اركة 
الفرق األربع��ة يف الجول��ة الثانية من 
األبطال  األوروبيتني دوري  املس��ابقتني 

ويوروبا ليغ.
ويس��عى يوفنتوس األحد، بعد خمسة 
أيام من تجميد نش��اط رئيس��ه اندريا 
انيي��يل ملدة عام، اىل تعويض س��قوطه 
الكبري يف الجولة األوىل من دوري ابطال 
اوروبا أمام برش��لونة االسباين صفر - 3 

وهو وصيف بطل النسخة األخرية.
وكان االتح��اد االيط��ايل أوق��ف انيييل 
وغرمه مببل��غ 20 ألف ي��ورو والنادي 
مببل��غ 300 ألف يورو لتورطه مع ثالثة 
آخرين يف قضي��ة بيع بطاقة دخول إىل 
امللعب ملجموعات متطرفة من “االلرتا” 

باعوها بدورهم بأمثان باهظة.
ماسيميليانو  يوفنتوس  مدرب  واستعاد 
أليغري الثقة باألرجنتيني بعد أن ابقاه 
احتياطياً يف تل��ك املباراة حتى الدقيقة 
60، وعلق عىل خياره بالقول “هيغواين 
ليس أفضل من األخري��ن، لكننا رأيناه 
يتحرك بش��كل مختلف، فلم تكن لديه 
ول��ن تك��ون أي مش��كلة، وهو العب 
يس��تطيع أن يصن��ع الفارق ويكس��بنا 

املباريات”.
وأض��اف “لعب هيغواي��ن بذكاء وصرب 
كبريي��ن يف مواجهة دف��اع صلب أغلق 
جميع املس��احات، ومل يكن األمر سهاًل 

لكن الفريق االقوى فاز يف النهاية”.
وافتتح هيغواين الذي يؤخذ عليه زيادة 
وزنه والبطء يف تحركاته، التسجيل بعد 
تسع دقائق من نزوله بديال للكولومبي 

خوان كوادرادو.
ب��دوره، اعترب ج��ان بيريو غاس��برييني 
مدرب أتاالنتا ال��ذي يتصدر املجموعة 
الخامس��ة يف ال��دوري األورويب برصيد 
أرب��ع نقاط بع��د فوزه ع��ىل ايفرتون 

االنكلي��زي 3 -صف��ر وتعادله مع ليون 
الفرن��يس 1-1، أن فريق��ه “يعيش فرتة 

ايجابية”.
وق��ال بعد أن أدرك أتاالنتا التعادل “أنا 
راض عن النتيجة. مل تكن املباراة سهلة 
بالنسبة الينا، وضعونا يف موقف صعب 
يف الش��وط األول وكان��ت لنا ردة فعل 
قوية يف الثاين ما سمح لنا بصناعة فرص 

عدة وادراك التعادل”.
وأض��اف “فريقنا يعيش ف��رتة ايجابية، 

لكن طريق التأهل ال يزال طوياًل”.
ويحتل أتاالنتا املركز التاسع يف الدوري 
املح��يل برصي��د 8 نق��اط م��ن فوزين 
وتعادلني وخس��ارتني، بفارق 10 نقاط 
عن املتصدرين يوفنتوس ونابويل الذي 
يس��تضيف كالي��اري الثال��ث عرش )6 

نقاط(.
وترتكز األنظار يف هذه املرحلة بش��كل 
خاص عىل قمة ميالن السادس وضيفه 
روما الخام��س )لكل منهام 12 نقطة(، 
وح��ال الفريقني متش��ابهة تقريباً عىل 

الصعيد األورويب.

وحق��ق مي��الن الخميس ف��وزه الثاين 
توالياً، لكن بش��ق النف��س عىل ضيفه 
ريي��كا الك��روايت 2-3 بع��د أن تق��دم 
بهدفني نظيفني قبل أن تس��تقبل شبكه 
هدف��ني يف آخر 6 دقائق، وينتظر حتى 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 

لتسجيل هدف الفوز.
من جانبه، ف��از روما بصعوبة عىل قره 
باخ األذربيج��اين 1-2 يف دوري األبطال 
بعد أن تعادل سلبياً مع أتلتيكو مدريد 

االسباين، وهي نتيجة جيدة أيضاً.
وقد يكون ان��رت ميالن الثال��ث بفارق 
نقطتني فقط عن فريقي الصدارة، أكرث 
راح��ة م��ن اآلخرين كونه س��يلعب يف 
ضيافة الوافد الجديد بينيفنتو، الوحيد 
ال��ذي مل يضع يف حس��ابه أي نقطة يف 
املباريات الست السابقة ومل يسجل اال 

هدفاً واحداً مقابل 16 هزت شباكه.
يف املقابل، يخوض التس��يو الرابع )13 
نقطة( مباراة س��هلة نظرياً عىل الورق 
مع ضيفه ساس��وولو الخامس عرش )4 

نقاط(.

)وكاالت(: قالت وسائل إعالم 
أرجنتينية، أمس الجمعة، 

إن سريجيو أجويرو، مهاجم 
مانشسرت سيتي، املنافس يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 
القدم، تعرض إلصابة يف الضلوع، 

خالل حادث سري يف أمسرتدام.

وأشارت صحيفة “دياريو أوليه” 
األرجنتينية، إىل أن أجويرو، 

الذي كان يحرض حفال موسيقيا 
يف هولندا، كان يستقل سيارة 
أجرة، عندما اصطدمت بأحد 

األعمدة.
وكتب إندبندينتي، فريق 

أجويرو السابق، عرب حسابه عىل 
“تويرت”: “القوة والعودة رسيعا.. 
كل إندبندينتي يقف بجانبك يف 

هذا الوقت الصعب”.
ويحل السيتي متصدر الدوري 

ضيفا عىل تشيليس، باستاد 
ستامفورد بريدج، اليوم السبت.

مهمة بمتناول برشلونة للفوز السابع على التوالي



     ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(    )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
للتواصل مع المحررة : 17111509 

السبت 30 سبتمبر 2017 
10 محرم 1439

العدد 3273 21 ملتقى األعمال إعداد: هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com

multaqa@albiladpress.com

بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد...

“جيبك” تتبرع بحقائب مدرسية لطلبة المدارس 
متا�شياً م����ع �شيا�شة �رشكة اخلليج ل�شناعة 
املجتم����ع  خلدم����ة  الرامي����ة  البرتوكيماوي����ات 
البحرين����ي، قامت جلنة امل����راأة بال�رشكة بتوزيع 
جمموع����ة من احلقائب املدر�شية على عدد من 
املدار�س احلكومية يف خمتلف مناطق اململكة.
وقدم رئي�س ال�رشك����ة عبدالرحمن جواهري 
عل����ى  اللجن����ة  وع�ش����وات  لرئي�ش����ة  ال�شك����ر 
مبادرته����ن االإن�شاني����ة الت����ي توؤك����د التع����اون 
القائ����م والوثي����ق ب����ن ال�رشك����ة واملوؤ�ش�شات 
التعليمية وكذلك اجلمعيات االأهلية واخلريية 
يف مملكتن����ا احلبيب����ة، م�شي����داً بال����دور املهم 
الذي تق����وم به ع�شوات جلنة امل����راأة بال�رشكة، 
ون�شاطهن االجتماعي واخل����ريي، والذي �شمل 
خمتلف قطاع����ات املجتمع، موؤك����داً يف الوقت 
ذات����ه حر�س ال�رشك����ة على مد ج�ش����ور التعاون 

والتوا�شل وتقدمي الدعم الالزم جلميع فئات 
املجتمع البحريني. 

واأك����د جواه����ري اأن اإدارة ال�رشكة وبتوجيه 
م����ن جمل�س اإدارتها حري�ش����ة كل احلر�س على 

تقدمي كل اأنواع الدعم الأي م�رشوع خريي يخدم 
املجتم����ع، معترباً هذا الدعم ج����زًءا ال يتجزاأ من 
برام����ج ال�رشاكة املجتمعية التي تنفذها �شنوياً 
لدع����م املوؤ�ش�ش����ات واجلمعي����ات االجتماعي����ة 

واخلريي����ة واملهنية والثقافي����ة والريا�شية يف 
اململكة. 

م����ن جهتها، اأعربت اإدارات املدار�س التي 
زارتها ع�شوات جلنة املراأة عن خال�س �شكرها 

وتقديره����ا للدعم ال����ذي تقدم����ه اإدارة ال�رشكة 
ممثلة يف جلنة املراأة على هذه اللفتة الكرمية، 
موؤكدي����ن اأن ذلك �شيوف����ر للطلبة عن�رشاً مهماً 

من احتياجاتهم املدر�شية.

 “اإلثمار” يختتم برنامجه الصيفي لألطفال 

“أفق توستماسترز” يحقق نجاحات عديدة

“عقارات السيف” تقيم يوما ترفيهيا لموظفيها وأبنائهم

قام بن���ك االإثمار، بنك التجزئ���ة االإ�شالمي الذي 
يتخ���ذ م���ن البحرين مق���راً ل���ه، بتنظي���م �شل�شلة من 
الربام���ج ال�شيفي���ة لالأطف���ال م���ن خمتل���ف الفئات 
العمري���ة بالتع���اون م���ع موؤ�ش�ش���ة اإجن���از البحري���ن، 
وه���ي موؤ�ش�ش���ة غ���ري ربحي���ة ته���دف اإل���ى متك���ن 
ال�شب���اب اقت�شادي���اً. وكجزء م���ن الربنامج ال�شيفي 
االأول م���ن نوع���ه يف البحري���ن بالن�شب���ة للموؤ�ش�شات 
املالي���ة، ا�شت�شاف البنك االأطف���ال من اأبناء واأقارب 
املوظف���ن ملدة يوم كامل لكل جمموعة من خمتلف 
الفئات العمرية طوال ف�ش���ل ال�شيف للم�شاركة يف 
االأن�شط���ة الت���ي �شممت مل�شاعدتهم عل���ى اكت�شاب 

مهارات مالية. 
قدم الربنامج الذي نظمته اإدارة املوارد الب�رشية 
يف بن���ك االإثم���ار باملق���ر الرئي�س يف منطق���ة ال�شيف 
متطوعون من البنك وهم اإميان عبدالودود العو�شي 
واإمي���ان حممود عب���داهلل ومهج���ة عبدال���رزاق فوالذ 
وعم���ار حمم���د عبدالرحمن و�شيد علي ع���ادل �شلمان 
وعلي ح�شن حممود بدعم فريق اإدارة املوارد الب�رشية 

لبنك االإثمار. 
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي لبنك االإثم���ار اأحمد 
عبدالرحي���م “كبنك جتزئة اإ�شالم���ي رائد، يدرك بنك 
االإثم���ار اأهمية الدور ال���ذي يج���ب اأن يوؤديه يف دعم 

املجتم���ع، حيث اإنه���ا م�شوؤولية ناأخذه���ا على حممل 
اجل���د. كم���ا ي�رشن���ا اأن نتمك���ن م���ن موا�شل���ة دعمنا 
ملوؤ�ش�ش���ة اإجناز البحري���ن ومبادراتها املختلفة التي 

تركز على ال�شباب”. 
م���ن جانبها، قالت رئي����س اإدارة املوارد الب�رشية 
يف بن���ك االإثمار اإينا����س رحيمي: “اإن ه���ذه املبادرة 

الفريدة م���ن نوعها �شممت خ�شي�شاً؛ من اأجل اإتاحة 
الفر�شة لالأطفال الكت�شاف احلياة احلقيقية يف بيئة 
العمل بالقط���اع املايل. ونحن يف بنك االإثمار، لطاملا 
�شجعن���ا موظفينا على امل�شارك���ة يف برامج تطوعية 
كالتي تقدمها موؤ�ش�شة اإجناز البحرين ملا حتققه من 

تاأثري اإيجابي على املجتمع واالأفراد”. 

حت���ت عن���وان “�ش���ادة القل���م”، عق���د االجتماع 
الن���ادي  رئي����س  بقي���ادة   156 رق���م  التعليم���ي 
التو�شتما�شرت اأحمد النا�رش وم�شاركة رئي�س املنطقة 
اأم���ن ورئي����س الن���ادي  3 التو�شتما�ش���رت ح�شن���ي 
العامل���ي لالإعالم االجتماعي لل����رشق االأو�شط وجمعية 
فري���ق االأ�شال���ة البحرين���ي علي �شب���كار، ومت اإقامة 
االجتماع بقاعة بجمعي���ة ال�شنابل لرعاية االأيتام يوم 
االأربعاء املوافق 20 �شبتمرب 2017 بح�شور رائع من 

االأع�شاء وال�شيوف.
وقاد عري���ف االجتم���اع التو�شتما�ش���رت في�شل 
م�شام���ح دف���ة االجتم���اع بكل ف���ن، وكان���ت فقرات 
االجتماع ابتداء من كلمه رئي�س النادي التو�شتما�شرت 
اأحم���د ابراهيم النا�رش ومن ثم قام علي �شبكار باإلقاء 

كلم���ة تعريفي���ة ع���ن م���دى اأهمي���ه التو�شتما�شرتز 
بالتوا�ش���ل  وربطه���ا  منه���ا  اال�شتف���ادة  وكيفي���ة 
االجتماعي. و�شاركت كذل���ك اأنوار جم�شري من فريق 

االأ�شالة البحريني باإلقاء كلمة تعريفية عن االأن�شطة 
والفعاليات التي يقوم بها فريق االأ�شالة البحريني.

ومت يف االجتم���اع تق���دمي خطب مع���دة من عدة 

اأع�شاء لن���ادي اأفق تو�شتما�ش���رتز، واخلطيب االأول 
التو�شتما�ش���رت من���ى املهي���زع بعن���وان “التح���دي” 
الق�ش���ار  ه���اين  التو�شتما�ش���رت  الث���اين  واخلطي���ب 

بعن���وان “االأمل ال يحل امل�شكل���ة”، واخلطيب الثالث 
التو�شتما�شرت لولوة العام���ر بعنوان “األون احلياة”، 
والتو�شتما�ش���رت الراب���ع اإ�شح���اق الكوهج���ي بعنوان 
“اأمي ي���ا ريحة اجلن���ة”، واخلطيب اخلام����س يون�س 

اللهبي بعنوان “�شهران”.
وكانت الفق���رة الثانية بقي���ادة التو�شتما�شرت 
اأحم���د النا����رش وكانت باخلط���ب االرجتالي���ة و�شارك 
فيه���ا العدي���د م���ن ال�شي���وف واالأع�ش���اء، والفقرة 
الثالثة باالجتماع كانت بقياده املقيم العام العريف 

املتميز جنالء املحري.
وقام بتقيي���م اخلطباء للخط���ب املعده كل من 
التو�شتما�شرت يون�س اللهب���ي والتو�شتما�شرت اأحمد 

النا�رش والتو�شتما�شرت جابر الرويعي.

موظفو “الغرفة” ينظمون حملة تبرع بالدم

 رحلة مجانية إلى روسيا 
من “بن هندي للسيارات”

اأقام���ت غرف���ة جت���ارة و�شناع���ة البحرين 
موؤخ���راً ببي���ت التج���ار حمل���ة للت���ربع بال���دم، 
وذل���ك بالتعاون مع بنك ال���دم املركزي مبجمع 
ال�شلمانية الطبي.  تاأتي احلملة يف اإطار تفعيل 
مبداأ ال�رشاك���ة املجتمعية وح���ث موظفيها على 
مد ي���د العون وامل�شاع���دة للم�شت�شفيات التي 

حتتاج وحدات الدم.

 اأقيم���ت ه���ذه احلملة حتت �شع���ار “تربع 
بال���دم واأنق���ذ االأرواح”، و�ش���ارك فيها موظفو 
الغرفة باالإ�شافة اإلى م�شاركة موظفي ال�رشكات 
التج���ار؛  بي���ت  مببن���ى  املتواج���دة  واجله���ات 
للم�شاهم���ة بدوره���م يف هذه احلمل���ة االإن�شانية 
التي تدعم بنك الدم املركزي مبجمع ال�شلمانية 

الطبي.

قدم���ت �رشك���ة بن هن���دي لل�شي���ارات – 
امل���وزع املعتم���د ل�شي���ارات كي���ا يف مملك���ة 
البحري���ن موؤخراً واح���دة من اأح���دث عرو�شها 
الرتويجية املبتك���رة يف اململكة، وهي )جرب 
قي���ادة �شيارة كي���ا واربح رحلة اإل���ى رو�شيا( 
حل�ش���ور املب���اراة االفتتاحي���ة لبطول���ة كاأ�س 
ب���ن رو�شي���ا ونيوزيلن���دا،   2017 الق���ارات 
ا�شتم���ر هذا العر����س يف الفرتة م���ن 1 اأبريل 
اإل���ى 10 ماي���و املا�شي���ن مبعار����س كيا يف 

اخلمي�س و�ش���رتة وع���راد.  وكان الفائز بهذه 
اجلائ���زة هو عي�شى علي، وال���ذي قام باختيار 
مرافق اآخر م���ن اأ�شدقائه ملرافقته يف الرحلة 
ح�ش���ب اختي���اره. وجاء هذا العر����س كجزء من 
تقدي���ر �رشكة كيا موتورز ووكيلها املعتمد يف 
البحرين �رشكة بن هندي لل�شيارات لزبائنهما، 
حي���ث اأت���اح العر����س الفر�شة الأح���د الزبائن 
ومرافق ل���ه فر�شة ال�شفر اإلى رو�شيا يف رحلة 

�شاملة التكاليف لق�شاء 4 اأيام  و3 ليال.

نظم���ت اللجن���ة االجتماعي���ة ل���دى �رشكة 
ممتًع���ا  ترفيهًي���ا  يوًم���ا  ال�شي���ف  عق���ارات 
ملوظفيه���ا واأبنائهم يف مكتب االإدارة مبجمع 
ال�شي���ف ب�شاحي���ة ال�شي���ف، وذل���ك يف اإط���ار 
حر�س اإدارة ال�رشكة على تعزيز الروح العائلية 
بن طاقم موظفيها، ف�شالً عن اإقامة فقرات 
ترفيهي���ة الأطفاله���م اأثن���اء اإج���ازة املدار�س 

ال�شيفية.
ا�شتم���ل الي���وم الرتفيه���ي عل���ى برنامج 
حافل باالأن�شطة املمتعة، حيث اأخذ املنظمون 
موظفي ال�رشك���ة واأبنائهم يف جولة حول اأرجاء 
مكت���ب اإدارة �رشكة عقارات ال�شي���ف، اإ�شافة 
اإل���ى لقاء مفتوح بن املوظف���ن وعائالتهم 
مع الرئي�س التنفيذي ل�رشكة عقارات ال�شيف.
كما تخل���ل اليوم الرتفيه���ي �شاعات من 
اللع���ب للموظفن م���ع عائالته���م يف ماجيك 
اآيلند، وت�شنى له���م يف ختام الفعالية املرحة 
م�شاهدة اأحد االأفالم الكارتونية العائلية التي 

تعر�شها �شينما املجمع. 
وتعليًق���ا على هذا احل���دث، قال الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رشك���ة عق���ارات ال�شي���ف اأحم���د 
يو�شف: “لقد اأ�شعدتن���ا ا�شت�شافة موظفينا 
واأبنائهم يف هذه الفعالية، ونتمنى اأن يكونوا 
ق���د ق�ش���وا اأوقاًت���ا عائلي���ة ممي���زة يف جممع 

ال�شيف”. 
واأ�ش���اف: “كذل���ك اأتقدم بجزي���ل ال�شكر 

بالنيابة عن �رشكة عقارات ال�شيف اإلى رئي�س 
واأع�شاء جلنة االأن�شطة االجتماعية والقائمن 
كافة عل���ى جهودهم احلثيث���ة واملتفانية يف 
اإعداد هذا الي���وم الرتفيهي، ف�شالً عن و�شع 
برام���ج التفاعل االجتماعي العديدة على مدار 
الع���ام، مب���ا يع���زز الرتاب���ط ب���ن املوظفن 
وي�شب يف جعل جممع ال�شيف الوجهة العائلية 

االأولى على م�شتوى مملكة البحرين”.
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بع���د �أيام م���ن �صدور �ألبوم “بب���ايل” لفريوز، 
�أع���ادت �إلي�صا ن����ر تغريدة كتبه���ا �ل�صحايف جان 
خمول ينتق���د فيها ب�صّدة خي���ار�ت رميا �لرحباين 
و�لألب���وم  لو�لدته���ا،  كتبته���ا  �لت���ي  و�لكلم���ات 

�ملرتجم باملجمل عن �أغاٍن �أجنبية.
و�عت���ر خم���ول يف من�صوره �أن ف���ريوز �أوقعت 
 � رمي���ا يف �صباكها، و�أن كلمات �لأغ���اين ركيكة جدًّ

ول تليق بتاريخ �لفنانة.
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30 اكتوبر 

  1868

�إ�صباني���ة  �مللك���ة 
�لثاني���ة ملكة فرن�صا 

تلجاأ �إلى فرن�صا.

 1895

�لفرن�صي���ون يحتلون 
مدغ�صق���ر  عا�صم���ة 

�أنتاناناريفو.

 1896

عل���ى  �لتوقي���ع 
فرن�صي���ة  �تفاقي���ة 
- �إيطالي���ة تنازل���ت 
�إيطالي���ا ع���ن  فيه���ا 
مطالبه���ا و�أطماعه���ا 

يف تون�س.

 1938

�إقليم  �أزم���ة  ح���دوث 
و�ص���م  �ل�صودي���ت 
م���ن طرف  بوهيمي���ا 

�لأملان.

 1939

�لنازي���ة  �أملاني���ا 
و�لحت���اد �ل�صوفيتي 
يوقعان على �تفاقية 

لقت�صام بولند�.

 1940

وقوع جمزرة بابي يار 
باأوكر�نيا يف 29 و30 

�صبتمر.

 1947

باك�صت���ان  �ن�صم���ام 
�إلى �لأمم �ملتحدة.

 1958

�لحت���اد �ل�صوفيت���ي 
�أبحاث���ه  ي�صتاأن���ف 

�لنووية.

مسافات

“Color Therapy “ لعالج الضغوط النفسية 
 Color Therapy تطبي���ق  ي�صتخ���دم 
يف ع���اج ال�سغ���وط النف�سي���ة والقل���ق عن���د 
�لبالغني. ي�ص���م �لتطبيق نحو 2000 �صفحة 
جمه���زة ليلّونه���ا �مل�صتخ���دم، في�صعر بعدها 
بال�صرتخ���اء و�لر�ح���ة و�صف���اء �لعق���ل، م���ع 
مالحظ���ة �أنه تت���م �لإ�صافة �إلى ه���ذه �ل�صور 

يوميًّا.
يق�ّص���م �لتطبي���ق ه���ذه �ل�صفح���ات �إلى 
فئ���ات، مثل �أور�ق �لأ�صجار، و�أمري�ت �لأحالم، 
و�حلوريات، و�حليو�نات، و�لأماكن، وف�صول 

�ل�صنة، و�لأزياء.
كم���ا ي�صم ع���دًد� كبرًي� م���ن �لتجميعات 
�للوني���ة �لتي ي�صل عدده���ا �إلى 2000 لون، 
جتم���ع ب���ني �لأل���و�ن �لأ�صا�صي���ة وتدرجاتها، 
ويق�صمها �إلى فئات مث���ل �ألو�ن قو�س قزح، 
و�لألو�ن �لأ�صا�صية، و�ألون �لبا�صتيل، و�ألو�ن 

�لظ���الل، و�أل���و�ن �لطبيع���ة، و�أل���و�ن غ���روب 
�ل�صم�س.

ي�صم���ح �لتطبي���ق للم�صتخ���دم باإ�صف���اء 
طابعه �خلا�س عل���ى �للوحات عر �جلمع بني 
�أكرث من من���ط، كاختيار عدد متنوع من �ألو�ن 
خطوط التحديد، واأنواع خمتلفة من الت�أثريات، 
و�ختيار �أ�صكال متنوعة من �لإطار�ت. ويتيح 
له �أي�ًص���ا ت�صغيل �ملو�صيق���ى �أثناء �لتلوين. 
يتيح �لتطبيق للم�صتخ���دم ت�صجيل �لدخول، 
ث���م متابعة مالي���ني �مل�صتخدم���ني، و�لطالع 
عل���ى تعليقاتهم، وي�صمح للم�صتخدم بعر�س 

�لقطع �لفنية �لتي قام بتلوينها.
�لتطبي���ق جم���اين، لكن���ه يت�صم���ن عدًد� 
كبرًي� من �ملالمح �ملدفوعة، ويعمل باللغتني 
�لإجنليزي���ة و�لفرن�صية فق���ط، وي�صل حجمه 

�إلى 136 ميغابايت.

بح��ر: ننتظر مش��اركة مميزة من 
الفرق.. والعروض ستكون رائعة

�للجن���ة �لإعالمية – م����رح خالد بن حمد: �أك���د رئي�س جلنة 
�لتحكيم يف مهرجان �صمو �ل�صيخ خالد بن حمد �آل خليفة للم�رح 
ا مميزة  �ل�صبابي �لفن���ان �إبر�هيم بحر �أن �جلميع ينتظ���ر عرو�صً
م���ن �لفرق �مل�صاركة، م�صرًي� �إلى �أن �ختي���ار 12 فريًقا من بني 

�لفرق �لتي قدمت للم�صاركة يوؤكد �أن 
هذه �لعرو�س �صتكون مميزة ور�ئعة.

و�صيق���ام �ملهرجان خ���الل �لفرتة 
4 �أكتوب���ر �ملقبل وحت���ى 21 من ذ�ت 
�ل�صهر على م�رح �لنهام مبركز �ملحرق 
�لب�صيت���ني،  يف  �لنموذج���ي  �ل�صباب���ي 
حت���ت رعاية كرمي���ة من قب���ل �لنائب 
�لأول لرئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�صباب 
و�لريا�ص���ة رئي����س �لحت���اد �لبحريني 
لألعاب �لقوى �لرئي�س �لفخري لالحتاد 
�لبحرين���ي للمعاق���ني، وذل���ك بتنظيم 
من وز�رة �ص���وؤون �ل�صب���اب و�لريا�صة 
بالتع���اون مع �ملكت���ب �لإعالمي ل�صمو 
�ل�صي���خ خالد بن حم���د �آل خليفة حتت 
�صع���ار “لنغر�س ب�صم���ة” وياأتي �إقامة 
�ملهرج���ان �صم���ن �إح���دى �ملب���ادر�ت 
�لكرمي���ة ل�صم���وه يف دع���م �ل�صباب يف 
�ملج���ال �لثقايف و�لإن�ص���اين، و�صيكون 
حف���ل �لفتتاح يوم �لر�بع م���ن �أكتوبر 
ا ر�صميًّا يف  و�صيكون هنال���ك 12 عر�صً
�ملهرجان م���ن �أ�صل 32 فريًقا تقدمو� 

للت�صفيات و3 عرو�س على �لهام�س.
و�أو�ص���ح �إبر�هي���م بح���ر �أن �للجنة 
عق���دت �لعديد م���ن �لجتماعات خالل 
و�ص���ع  �أج���ل  م���ن  �ملا�صي���ة  �لف���رتة 
اخلط���وط العري�س���ة على �س���ري عمله� 

وو�صل���ت �إل���ى �جلاهزي���ة �لكامل���ة من �أج���ل حتكي���م �لعرو�س 
و�ختي���ار �لأف�ص���ل، مبيًن���ا �أن �مل�رحي���ات �لت���ي �ص���وف تقدم 
�صيكون لها �أبعاد و�عدة توؤكد �أن �ملهرجان يحقق �أهد�ًفا نبيلة 

و�صعها �صمو �ل�صيخ خالد بن حمد �آل خليفة وت�صعى �لفرق بكل 
طاقتها بعك�س �ل�صورة �مل�رقة �لتي و�صل �إليها �لفن �لعربي 
و�إي�ص���ال �لعديد من �لر�صائل �لهادفة �إلى �لوطن �لعربي ياأتي 

يف مقدمتها باأن �لبحرين ولدة يف �صناعة �لفن.
�إبر�هيم  �لفن���ان �ملخ����رم  و�أك���د 
بح���ر �أن �ملهرجان �صيك�صف عن �لعديد 
م���ن �ملو�هب �ل�صاعدة م���ن �جلن�صني، 
�لذي���ن  �لإعاق���ة  ذوي  �إل���ى  �إ�صاف���ة 
يعت���رون ج���زًء� ل يتجز�أ م���ن �ملجتمع، 
مبيًن���ا �أن �لن�صختني �ملا�صيتني حققتا 
�لأهد�ف �ملرج���وة، متمنيًّا لكافة �لفرق 

بالتوفيق و�لنجاح.
هذ�، وي�صتعد نادي باربار لتقدمي 
م�رحي���ة )وثيق���ة �صم���ت( يف مهرجان 
جائ���زة خالد ب���ن حمد للم����رح �ل�صبابي 
�ل�صبابية  �لوطني���ة و�ملر�ك���ز  لالأندي���ة 

ولذوي �لإعاقة يف ن�صخته �لثالثة.
و�صيق���ام �ملهرجان خالل �لفرتة 5 
�أكتوبر �ملقبل حتى 17 من ذ�ت �ل�صهر 
عل���ى �صال���ة مرك���ز �ملح���رق �ل�صباب���ي 

�لنموذجي.
ويتكون طاقم عمل م�رحية وثيقة 
�لدو����س،  تاأليف:طال���ب  م���ن  �صم���ت 
متثيل:�سي���د  ال�سوي���خ،  اإخراج:ملي����ء 
حمم���د �لعل���وي، ولي���د ح�ص���ن ب�ص���ري، 
�صيد حممد �لبري�وي، لين���ا �للينكاوي، 
�جل���ارح،  �ملو�صيقي:�ص���امل  �لتاألي���ف 
الديكور:ح�سن حممد، مت�بع اإنت�ج: خ�لد 

ح�سن ومكي�ج: ملي�ء ال�سويخ.
وق�لت املخ���رج ملي�ء ال�سويخ اإنه� 
توّجه �ل�صكر و�لتقدير ل�صمو �ل�صيخ خالد بن حمد �آل خليفة على 
هذه �ملب���ادرة �لطيبة من �أجل خلق جيل �صبابي م�رحي بحريني 

يتميز بالإبد�ع.

“حبابة 2” يجمع نجوم الدراما الكويتية   

البحريني عبدالشهيد خمدن يبتكر أبعاًدا حروفية جديدة

أهل الفن في الصحافة الخليجية زمان...

ماذا قالت أم كلثوم ألهل البحرين.. وماذا أزعج محمد زويد؟
بد�أت �ل�صتع���د�د�ت على قدم و�صاق و�لتجهيز�ت 
�لالزمة للبدء بت�صوير �جلزء �لثاين من م�صل�صل “حبابة”، 
وهو من اإنت����ج تلفزيون الكويت ومنت���ج منفذ “�صفن 
ا،  �صتاي���ل” لعر�ص���ه يف �صه���ر رم�ص���ان �ملقب���ل مبدئيًّ
و�مل�صل�صل، كما يف جزئ���ه �لأول، من تاأليف عبد�لرحمن 
�ل�صالح �لذي كتب �مل�صل�صل �لإذ�عي و�جلزء �لأول من 

التلفزيوين، ومن اإخراج من�سور ح�سني املن�سور.
جن���وم �لعمل �ل�صاب���ق �صيكونون ه���م جنوم �لعمل 
�حل���ايل، بطولة حمم���د �ملن�صور )ج���ودر( وحياة �لفهد 
و�بر�هيم �حلربي، بالإ�صافة �إلى جنوم �لفن يف �لكويت، 
ويف مقدمته���م مرمي �ل�صالح وخالد �لعبيد وحممد جابر 
و��صتقالل �أحمد وجمموعة م���ن جنوم �لكويت و�خلليج، 

بالإ�صافة �إلى جمموع���ة من �لفنانني �ل�صباب، ويتطرق 
�إل���ى �لعديد من �لق�صاي���ا �لجتماعية �لت���ي �أخذت من 
قلب ما يقع يف �ملجتمع �لكويتي و�لعربي على �ل�صو�ء، 
وه���ي ق�ص�س تر�ثية تتط���رق للو�ق���ع، و�صيكون جزًء� 
ثانًي���ا للم�صل�صل �ل�صاب���ق �أي �أن �أحد�ثه �صتكون مكملة 

له.

يف جتربة حمل����ت �أبعادها �لتاريخية و�لرت�ثية 
والفن�����ن  اخلط�����ط  موؤخ����ًرا  ق����ّدم  والأ�سطوري����ة 
�لت�صكيل����ي �لبحريني عبد�ل�صهي����د خمدن جتربته 
�لأخ����رية “�أبع����اد” عل����ى �صال����ة جمعي����ة �لبحري����ن 
�لت�صكيلي����ة، م�صتح�����رً� حالت خمتلف����ة لتمثالت 
�لذ�كرة �ل�صعبي����ة و�رتباطها باحليو�نات و�لطيور 
و�مل����ر�أة، وكيف ميك����ن �أن تنعك�س ه����ذه �لذ�كرة 
عل����ى �أب����و�ب ل ح����ّد له����ا م����ن �لتاأوي����ل �ملفت����وح 
ا ح����ني ت�صتم����ّد روحانيتها من  للتجرب����ة، خ�صو�صً
�خلط �لعرب����ي و�رتباطاته �لديني����ة و�لثقافية، �أو 
حني ترتب����ط بتكوينات فني����ة خمتلفة حتمل ذ�ت 

�لدللة �لتاريخية.
وق����ّدم خمدن 29 عم����الً منفًذ� عل����ى خ�صب �إم 
دي ف باأل����و�ن �أكريليل����ك على ف�ص����اء�ت تنّوعت 
م�صاحاتها وكتلها �للونية لري�صد مناخات خمتلفة 
م����ن مالحظاته �لفنية خالل ع����ام كامل �عتكف فيه 
عل����ى �لأعم����ال، لي�صل ل�صيغ����ة نهائي����ة و�صعها 
جلمه����وره �لذي عان����ق �لتجرب����ة م����ن 10 �صبتمر 

م�صتمرًّ� حتى �أو�خر �ل�صهر �حلايل.
“�أبع����اد”  ع����ن جترب����ة معر�����س  ويف حديث����ه 
يق����ول خمدن ملوقع �لعرب، “مي����ر �لفنان مبر�حل 
وجت����ارب عديدة، ويف كل جترب����ة ت�صكنني حكاية، 
ويف كل حكاي����ة �أقف على �أعمايل متاأمالً لها بعناية 
م�صحوب����ة بنقد ذ�ت����ي لنف�صي �ألّ �أك����رر �لعمل يف 
كل جترب����ة، و�أن �أطرح �ملغاي����ر، فلي�س من �لإبد�ع 
تك����ر�ر جتاربك �ل�صابق����ة، �أو �أن جترتها، ول بد يل 
من �لتغي����ري وطرح �جلديد �ملختل����ف عن جتاربي 

�ل�صابقة”.
وي�صي����ف “�لفن����ان ره����ني و�قع يحت����م عليه 

�لتجدي����د، وهذ� م����ا حاولت �أن �أوظف����ه يف جتربتي 
�حلالية �لت����ي ��صتح�رت فيها جت�صيد عامل �لطري 
باأ�ص����كال خمتلف����ة ع����ر مفه����وم جمالي����ات �خلط 

�لعربي”.
و�صم����ن �صياق دللت و�أهمي����ة �لرمز �لديني 

ي  ر �صط����و لأ � و
يف  و�ل�صعب����ي 
خم����دن  جترب����ة 
يغل����ب  �لت����ي 
ح�ص����ور  عليه����ا 
�لرم����وز  ه����ذه 
له����ا  ككت����ل 
ي����رى  دللته����ا 
عبد�ل�صهي����د �أن 
“�لتاريخ �لأدبي 
م����ي  �صال لإ �

�ملعا�����ر قد نق����ل لنا من����ذ �لقدمي تل����ك �لعالقة 
�لفني����ة �لتي �أب����دع فيها �أدب����اء �لع�����ر �لإ�صالمي 
با�صتغاله����م عل����ى جمالي����ات �خل����ط ع����ر قنو�ت 
عديدة، كان �أجملها توظيف �خلط باأ�صكال خمتلفة 
بينه����ا �لطي����ور باأنو�عه����ا �لت����ي هي م����ادة خ�صبة 
للفن����ان يف جمع �أ�صكالها يف �صورة و�حدة، يجمعها 
�خلط �لعربي �لإ�صالمي كمثل �حلمام �لز�جل ونقله 
للر�صائل كما ورد يف ق�صة نبينا �صليمان وحكايته 
م����ع �لهده����د يف قول �لب����اري جل جالل����ه يف �لذكر 
�حلكيم يف �صورة �لنمل “وتفقد �لطري فقال ما يل 

ل �أرى �لهدهد �أم كان من �لغائبني”.
و�أ�ص����ار خم����دن يف حديث����ه ل�”�لع����رب” ع����ن 
توظيف����ه للحرف �لعرب����ي يف م�روعه �لفني �إلى �أن 

الفن�����ن يحت�ج اإلى البحث والق����راءة وال�ستمرارية 
و�ل�صطالع على جت����ارب �لآخرين وزيارة �ملتاحف 
حتى ي�صتطي����ع �أن يكون له ��صم وتاريخ وجتارب، 

منّوًها �إل����ى �أنه بد�أ م�صو�ره �لفن����ي بالعتماد على 
نف�صه و�لجتهاد و�لتعب و�ملمار�صة �ليومية دون 

توقف �أو ملل.

لقد حظيت �لفنون منذ �أقدم �لع�صور 
باهتم���ام �ملجتمعات �لب�ري���ة، وتت�صع يف 
ع�رن���ا �لر�هن د�ئرة ه���ذ� �لهتمام، حيث 
تفنن���ت خمتلف و�صائل �لإع���الم وبخا�صة 
�ملق���روءة كال�صح���ف و�ملج���الت يف �إبر�ز 
�لفن���ون يف كاف���ة �ملج���الت وتقدميه���ا 
ك�ص���ورة و��صح���ة تعك�س وجًه���ا من �أوجه 
�لثقافة يف هذ� �لبل���د �أو ذ�ك، ول �صك �أن 
�ل�صحاف���ة يف دول �خللي���ج �هتم���ت ومنذ 
و�أف���ردت  و�لفنان���ني  بالف���ن  �لبد�ي���ات 
لهم م�صاحة كب���رية لأن�صطتهم وجولتهم 
و�صولتهم مثلم���ا �هتمت بالأدباء ون�رت 
عل���ى  و�لعم���ل  و�إ�صد�ر�ته���م  نتاجه���م 

ت�صجيعهم. 
يف تقريرنا �لت���ايل ن�صتعر�س بال�صور 
م���ن كت���اب �لباح���ث �صق���ر ب���ن عب���د�هلل 
يف  �لتع���اون  جمل����س  “دول  �ملع���اودة 
�صحاف���ة �ملا�ص���ي” “�لف���ن يف �ل�صحافة 
�خلليجي���ة” يف �ل�صتين���ات، وكي���ف كانت 
بد�ي���ات �لنج���وم �لكب���ار وحفالتهم وماذ� 
�لت���ي  �ل�صحفي���ة  مقابالته���م  يف  قال���و� 
رمبا كان���ت �لأولى يف م�صو�ره���م، ومنهم 

�لفن���ان �ل�صعودي طارق عبد�حلكيم، 
و�ملط���رب �لكب���ري حمم���د زويد، 

و�ملطرب على بن روغة، وعلي 
عبد�ل�صت���ار، وعو�س ودوخي 

وعبد�هلل  �حلرب���ي،  و�صالح 
ف�صالة، كما هناك �حتفاء 
خا�س يف جري���دة �لحتاد 
�لإمار�تي���ة مبنا�صبة غناء 
كوكب �ل����رق �أم كلثوم 
�أبوظبي،  �أحد م�صارح  يف 
وكذل���ك تغطي���ة “�آخ���ر 
�صاعة” لزيارة �أم كلثوم 
�إلى �لكويت عام 1968 
باجلمه���ور  ولقاءه���ا 
�لكويت���ي عل���ى �لطبيعة 

“�لد�صد��ص���ة”  ولب�صه���ا 
�لبحري���ن  لأه���ل  وقوله���ا 

�لذي���ن مل يفوت���و� �لفر�صة 
خا����س  مبن���دوب  وبعث���و� 

لالتفاق معها وتركو� لها حتديد 
�لأجر �لذي تر�ه م���ن �أجل �ملجهود 

��صتع���د�د  عل���ى  ...”.�إنن���ي  �حلرب���ي 
للذه���اب �إل���ى �أي م���كان ويف �أي وق���ت ما 
دمت �أ�ص���ارك ولو بق�صط ب�صيط يف �لعمل 

�لوطني 
�لكبري للعرب”.

�أ����رة  ��صت�صاف���ة  و�أي�ًص���ا 
لفنان���ني  �لبحري���ن  يف  �لف���ن  ه���و�ة 
م���ن جمهورية م����ر مثل �صكوك���و وجناة 

�لكومي���دي  و�لفن���ان  �ل�صغ���رية 
و�ملط���رب  يا�ص���ني  �إ�صماعي���ل 
حمم���د ر�ص���دي و�ملط���رب حمم���د 

عبد�ملطلب وحممد طه وغريهم. 
وم���ن �لطر�ئ���ف يف �للق���اء�ت ما 
قال���ه �ل�صاعر �لكويتي �ل�صهري حمبوب 
�أن���ه  �لأ�ص���و�ء، وه���و  �صلط���ان جلري���دة 
ي�صتوح���ي �أغانيه من زوجات���ه �لثالث، �أما 
�ملطرب حمم���د زويد فقد �متنع عن �إجابة 
هذ� �ل�صوؤ�ل... ل���و طلبنا منك حتديد ��صم 
�ثنني م���ن مطربين���ا �لبحريني���ني بعدك، 
فم���ن تر�ص���ح للمرتب���ة �لثاني���ة و�لثالثة، 
و�ل�صب���ب كما جاء يف �إجابته خوفه من فقد 

زمالئه يف �لو�صط �لفني. 

    BUZZ      
أحداث

تالقي �لنج���اح وترهن عن ق���در�ت كبرية 
وحتقق �ملرجتى

ت�أك���د اأن تعبك ل���ن يذه���ب اأدراج الري�ح، 
و�أنك �صتحظى مبميز�ت �أكر.

ق���اوم �لرغب���ة يف ل���وم �لآخري���ن �إذ� �صارت 
�لأمور �صد رغبتك.

م���ا عليك �صوى �لإكثار م���ن تناول �لأطعمة 
�لغنية بالروتينات

جتن���ب �لأماك���ن �لت���ى ت�صب���ب ل���ك �لقلق 
و�لتوتر، فاأنت بحاجة �لر�حة

تالقي �لنج���اح وترهن عن ق���در�ت كبرية 
وحتقق �ملرجتى.

�لتعاط���ي م���ع �ل�ري���ك حت���ت �ل�صغط قد 
ي�صبب بع�س �لأخطاء.

�لتعاطي مع �ل�ريك حتت �ل�صغط قد 
ي�صبب بع�س �لأخطاء

�لت�صام���ح ل ب���د �أن ي�صغ���ل ج���زًء� �أك���ر يف 
عالقتك مع �ريكك

عل���ى �أي���ة ح���ال، ل تياأ����س، ولك���ن ��صتغل 
�لفر�س �لتي ل تز�ل معرو�صة.

عم���ل �ص���اق ل���ه جو�ن���ب �إيجابي���ة تزيد من 
قدر�تك على مو�جهة �حلياة

ل ت�صب بخيبة �أمل كبرية مع �صري جمريات 
�لأمور �ليوم.
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م�صل جديد للتيفود قد مينع ن�صف حاالت العدوى
ق���ال باحثون اإن م�صال جديدا حلمى التيفود طورت���ه �رشكة بارات بايوتيك اخلا�صة اأثبت 
�صالمت���ه وفعاليته يف درا�صة واإن من املمك���ن ال�صتعانة به ملنع املاليني من حالت العدوى 

اإذا جنح يف التجارب الإكلينيكية الأخرية.
وتوث���ر حمى التيفود على ما بني 12 و 20 مليون �صخ�س يف اأنحاء العامل �صنويا مبناطق 
تنخف�س فيها جودة املياه وال�رشف ال�صحي خا�صة يف جنوب اآ�صيا واأفريقيا جنوبي ال�صحراء 
الك���رى. وتك���ون حالة واحدة فتاكة بني كل 100 حال���ة وي�صبح 3 % من امل�صابني حاملني 
مزمن���ني للمر�س. واأظهرت النتائج املرتبطة باملراحل الو�صطى من التجارب اأن من املمكن 
ا�صتخدام امل�صل، الذي اأطلق املطورون عليه ا�صم )فاي-كوجنوجيت(، مع الر�صع واأنه قادر 

على وقاية ن�صف من يتناولونه من الإ�صابة بالتيفود عندما يتعر�صون له.

تراج��ع اأ�صع��ار املنازل يف لن��دن للمرة 
االأولى منذ 8 �صنوات

عالج املر�ض الوراثي يف اأجنة ب�صرية باجلراحة الأول مرة
اأجري���ت “عملية جراحي���ة كيمائية” دقيقة 
على اأجنة ب�رشي���ة لعالج اأحد اأمرا�س ا�صطرابات 
الدم الوراثي���ة للمرة الأولى يف الع���امل، ح�صبما 

ذكر باحثون �صينيون لبي بي �صي.
وا�صتخ���م فري���ق علم���ي من جامع���ة “�صن 
ي���ات �صني” تقنية يطلق عليها حترير القاعدة 
لت�صحيح خط���اأ من بني 3 مالي���ني “حرف” من 
ال�صفرة الب�رشية. وعّدل الباحثون اأجنة خمترية، 

مل ُيج���ر زرعها، لعالج مر�س “بيت���ا ثال�صيميا”، وهو 
جمموعة من ا�صطرابات الدم الوراثية.

ويق���ول الفريق العلمي اإن النه���ج اجلديد رمبا 
يتمك���ن يف يوم م���ا من عالج ع���دد كب���ري للغاية من 

الأمرا�س الوراثية.
وينجم مر�س ا�صطرابات الدم “بيتا ثال�صيميا”، 
الذي ق���د يهدد احلي���اة، عن تغري يط���راأ على اإحدى 
القواع���د يف ال�صفرة الوراثية، يع���رف با�صم الطفرة 

النقطي���ة. وعّدل فريق الباحث���ني هذا اخللل لإعادته 
ل�صورته الأولى.

وق���ال جوجنيو هوان���غ، اأحد الباحث���ني، لبي بي 
�ص���ي: “كن���ا الأوائل يف اإثبات اإمكاني���ة عالج املر�س 
الوراث���ي يف الأجن���ة الب�رشية با�صتخ���دام نظام حترير 

قواعد احلم�س النووي.”
واأ�ص���اف اأن درا�صته���م تفتح اأفاق���ا جديدة يف 
ع���الج املر�صى وحماية الأجنة م���ن اأن يولدوا مبر�س 

ا�صطراب���ات الدم الوراثية “بيتا ثال�صيميا”، و”حتى 
عالج الأمرا�س الوراثية الأخرى.”

وج���رت الختب���ارات يف اأن�صج���ة ا�صتخرج���ت من 
مري�س م�ص���اب با�صطرابات الدم الوراثية ويف اأجنة 

ب�رشية جرى ا�صتن�صاخها.
وحترير القاعدة هو تط���ور يف �صكل من اأ�صكال 
حتري���ر اجلينات، املع���روف با�صم كري�ص���ر، وهو ما 

يعتر ثورة حقيقة يف العلوم.

مقت��ل 22 �صخ�صا يف تدافع 
مبحطة قطارات هندية

قت���ل 22 �صخ�صا وجرح اأكرث م���ن 30 اآخرين 
يف حادث تدافع على ج�رش م�صاة يف حمطة قطارات 
مبدين���ة مومب���اي الهندي���ة، بح�ص���ب ت�رشيح���ات 
م�صوؤول���ني ر�صميني. ووقع احل���ادث خالل �صاعة 
الزدحام ال�صباح���ي يف حمطة الفيين�صتون، التي 
تربط بني اثنني من خطوط القطارات الرئي�سية.

واأو�صح م�صوؤولون اأن الزدح���ام ال�صديد وتدافع 
النا����س للبح���ث عن م���كان لالحتماء م���ن الأمطار 
املتح���دث  احلادث.وق���ال  وراء  كان  املو�صمي���ة 
با�ص���م �صكك احلديد الهندي���ة، رافيندرا بهاكار، 
لوكالة فران�س بر����س “وقع احلادث عندما كانت 
اأمطار �صدي���دة تهطل على مومباي، وجلاأ الركاب 

اإلى اجل�رش لالحتماء من املطر.

ام��راأة �صجاع��ة تنقذ 
�صائقا بعباءتها

قام���ت امراأة يف اإمارة راأ����س اخليمة باإنقاذ 
�صائ���ق �صاحن���ة، م���ن جن�صي���ة دول���ة اآ�صيوية، 
مالب�ص���ه يف مق�ص���ورة  الن���ريان يف  ا�صتعل���ت 
املركب���ة، اإذ خلع���ت عباءته���ا وا�صتخدمتها يف 
اإطفائها، ثم غطته بها، بح�صب �صحيفة اخلليج 
تاميز. ووقع حادث ت�صادم �صاحنتني يف �صارع 
ال�صهداء يف راأ�س اخليمة، اأ�صفر عن احرتاقهما، 
وا�صتع���ال الن���ريان يف مالب�س اأح���د ال�صائقني، 

ويدعى هاركرييت �صنج.
وقال رئي����س ق�صم الإ�صع���اف والإنقاذ يف 
�رشط���ة راأ����س اخليمة حممد ط���ارق ال�رشهان، اإن 
الرج���ل نق���ل اإل���ى امل�صت�صفى لتلق���ي العالج 

والرعاية الطبية.

“مي��اه م�صع��ة” تثري 
خماوف باليابان

يعتقد اأن مياه ملوثة ت�رشبت من مفاعالت 
فوكو�صيم���ا النووية بالياب���ان، التي تعر�صت 
لأ�رشار، بع���د اإعدادات خاطئة ب�ص���اأن مقايي�س 
املي���اه خف�ص���ت م�صتوي���ات املي���اه اجلوفية 
امل�صغل���ة  ال�رشك���ة  ذك���رت  ح�صبم���ا  القريب���ة، 

للمفاعل، اأم�س اجلمعة.
وذكرت �رشك���ة “طوكيو اإلكرتي���ك باور”، 
امل�صغل���ة للم�صنع، اأن اإع���دادات 6 من ع�رشات 
الآب���ار حول املفاعالت كانت اأقل 70 �صنتيمرت 
من املطل���وب، حيث كانت املي���اه اجلوفية يف 
اأح���د الآبار اأقل قليال من املي���اه امللوثة داخله 
يف مايو املا�ص���ي، ما ت�صبب يف احتمالية ت�رشب 

املياه امل�صعة يف الرتبة.
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العثور على “لوحة عارية للموناليزا” يف فرن�صا
ق���ال خبري لوح���ات فرن�صي اإن ر�صما تخطيطيا م���ن الفحم، رمبا يكون لوح���ة للموناليزا، ُعرث عليه 
مدرج���ا �صمن جمموعة فنية خمتلفة منذ اأكرث م���ن 150 عاما.  وكان خراء قد اأ�صاروا يف ال�صابق اإلى اأن 
لوح���ة �صخ�صية مر�صومة بالفحم لمراأة عارية، ُعرف���ت با�صم “مونا فانا”، هي اأحد الأعمال ال�صادرة عن 
مر�صم ليوناردو دافين�صي. لكن اخلراء عرثوا على اأدلة كافية ت�صري اإلى اأن الفنان ر�صم كال اللوحتني.
وبع���د اإجراء اختبارات يف متحف اللوفر يف باري�س، اأعرب اأمناء املتحف عن اعتقادهم باأن دافين�صي 
ر�ص���م هذه اللوح���ة “على الأقل جزئيا”. واأُدرجت هذه اللوحة منذ عام 1862 �صمن جمموعة اأعمال فنية 

تعود لع�رش النه�صة، يف متحف “كوند” يف ق�رش “ت�صانتيلي” �صمايل العا�صمة الفرن�صية.

تراجع���ت ا�صع���ار العقارات يف لن���دن للمرة الولى منذ 2009 فيم���ا اأدى ارتفاع 
الت�صخ���م بعد الت�صويت على بريك�صت العام املا�صي اإلى انخفا�س القدرة ال�رشائية 

لدى الريطانيني، وذلك بح�صب موؤ�رش ن�رش اأم�س.
وذك���ر بنك “ني�صن وايد” لالقرا�س العق���اري يف تقريره الخري ان معدل ا�صعار 
املن���ازل يف العا�صمة تراجعت مبق���دار 0.6 % يف الربع الثالث املمتد من يوليو اإلى 

�صبتمر مقارنة بنف�س الفرتة العام املا�صي.
وهذا اأول تراجع على ا�صا�س �صنوي للموؤ�رش بالن�صبة للندن منذ الربع الثالث من 

.2009
وق���ال “ني�ص���ن واي���د” ان مع���دل �صعر املن���زل يف لن���دن بلغ حوال���ى 472 الف 
ا�صرتلين���ي )535 الف ي���ورو، 632 الف دولر( يف الربع الثال���ث اي اكرث من �صعف 

املعدل على امل�صتوى الوطني البالغ 211 الف ا�صرتليني.

موق�ع الهيئ�ة العام�ة للرتفي�ه 
ب�ال�صعودي�ة يتع�ر�ض لهج�وم

ت�����ع�����ر������س امل�����وق�����ع 
العامة  للهيئة  الإل���ك���رتوين 
ال�����ص��ع��ودي��ة  يف  ل��ل��رتف��ي��ه 
لهجمات اإلكرتونية وحماولت 
اخ��������رتاق ع������دة م����ن خ����ارج 
يف  الهيئة  وق��ال��ت  اململكة. 
بيان على “تويرت” اإن الهجوم 
وا�صتمر  اخلمي�س  �صباح  ب��داأ 

حتى اأم�س اجلمعة.
واأ�ص���اف البيان: “يعكف 
اخلا����س  التقن���ي  الفري���ق 
بالهيئة بالتعاون مع اجلهات 
املخت�ص���ة عل���ى اتخ���اذ كافة 
مث���ل  يف  الالزم���ة  الإج���راءات 
هذه احل���الت، للحد من تاأثري 
املوق���ع،  عل���ى  �صيط���رة  اأو 
اخلا�صة  احل�صاب���ات  وكذل���ك 
بالهيئة على مواقع التوا�صل 
الجتماع���ي”. وقال البيان اإنه 

“يجري التعرف على م�صدر الهجمات التخريبية التي تهدف بفعلتها اإلى الإ�صاءة اإلى الهيئة 
وجهودها”.

ون���وه البي���ان باأن من تلك الأعمال التخريبية التي يت���م ا�صتخدامها “ظهور موقع ل ميت 
للهيئة ب�صلة”، م�صيفاً اأنه يجري التعامل مع هذه الأعمال وفق اإجراءات احلماية املتبعة.

موظفتان جتهزان عر�صا ملجموعة اأزياء املمثلة الريطانية الراحلة اأودري هيبورن متهيدا 
لبيعها باملزاد بدار كري�صتيز يف لندن )غيتي(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س املتوقع 
اليوم �صيكون 

ح�صناً بوجه عام. 

الرياح �صمالية غربية اإلى �صمالية من 
5 اإلى 10 عقد وت�صل من 12 اإلى 

17 عقدة اأحيانا خالل النهار. 

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني عند ال�صواحل، ومن 
2 اإلى 4 اأقدام يف عر�س البحر.  درجة احلرارة العظمى ٣٨ 

درجة مئوية وال�صغرى ٢٧ درجة

رجل يعلق عناقيد الفلفل على جدار منزله لتجفيفها بقرية دوجنا لوكو�صنيكا ب�صيربيا، والتي ت�صتهر باأنها عا�صمة العامل للفلفل الأحمر )رويرتز(
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