الشرقاوي :سمو رئيس الوزراء يدعم تطوير األمم المتحدة

زوروﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎرات

المنامة  -بنا

أش���اد المنس���ق المقي���م ألنش���طة األم���م المتحدة بمملك���ة البحري���ن أمين الش���رقاوي بما جاء في رس���الة

ﺟﻨﺎح G19

رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة ،بمناسبة االحتفال بيوم األمم
المتحدة ،من مضامين تعكس حرص مملكة البحرين على دعم جهود تطوير آليات عمل األمم المتحدة
في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنظمة الدولية والعالم في أمنه واستقراره.

سمو رئيس
الوزراء

ﻣﻦ  3-1ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018

وقال الشرقاوي في تصريح صحافي “إننا نتفق تمامً ا مع ما ذكره صاحب السمو الملكي عن المتغيرات
والتحديات والقضايا الشائكة التي يمر بها العالم أجمع ،والتي تحتم على الجميع بذل مزيد من الجهود،
ومواصلة الش���راكات؛ للتوصل للحلول المناس���بة والطرق األس���لم واألفضل لتجنيب البش���رية وش���عوب

16 557996

العال���م عواق���ب ال تحم���د عقباها ،خصوص���ا ما يتعلق بتعطيل عملي���ة التنمية في كثير م���ن البلدان التي
تعي���ش الصراع���ات بمختلف أش���كالها وأنواعه���ا ،وهو ما يؤدي إل���ى تخلفها  -بش���كل أو بآخر  -عن ركب
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تشجيع الشباب على إحياء تراث األجداد

العاهل يرعى ختام “الموروث البحري” ويوجه لمضاعفة الجوائز

توحيد المساعي للقضاء على جذور اإلرهاب

سمو ولي العهد :انخراط الشباب في التنمية الحل لمكافحة التطرف
إبراهيم النهام وشارون جوزيف

أك���د ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان
ب���ن حم���د آل خليف���ة أن أح���د أه���م
مس���اعي مكافح���ة التط���رف يك���ون من
خالل إتاح���ة الفرص أمام فئة الش���باب
وتأهيله���م للمش���اركة في عملي���ة البناء
والتنمي���ة .ج���اء ذل���ك ل���دى افتت���اح
س���موه أمس المؤتمر الرابع عش���ر لألمن
اإلقليمي “ح���وار المنام���ة” ،الذي تنظمه
س���نويا وزارة الخارجي���ة بالتع���اون م���ع

معهد الدراسات اإلستراتيجية)4-3( .

جاللة الملك يرعى الحفل الختامي لموسم ناصر بن حمد للموروث البحري

العاهل األردني:

المنامة  -بنا

تفض���ل عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجالل���ة

الوطن���ي ،وكان ق���د انطلق ف���ي األول من

الجوائز في المهرجانات المقبلة للموروث

المل���ك حمد ب���ن عيس���ى آل خليفة ،أمس،

ش���هر س���بتمبر الماضي بتنظي���م من لجنة

البح���ري؛ لتش���كل حاف���زا للمش���اركين

الحرب ضد

فش���مل برعايته الكريم���ة الحفل الختامي

رياضات الموروث الشعبي.

والمتس���ابقين م���ن أج���ل االرتق���اء به���ذا

لموس���م ناص���ر بن حمد للم���وروث البحري

ووجه صاحب الجاللة الملك سمو الشيخ

الموروث الذي يحظى بمشاركة كبيرة من

اإلرهاب قد تمتد

ف���ي نس���خته األول���ى بمتح���ف البحري���ن

خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة إل���ى مضاعفة

أبناء البحرين.

محمد بن راشد يشهد منافسات اليوم األول

في سبيل اس���تقطاب السياح من
مختل���ف أنح���اء العال���م ،وص���ول
أول طائ���رة ش���ارتر إل���ى المملك���ة
تضم أكثر من  200سائح روسي.
ووصل���ت الطائ���رة الت���ي س���يرتها

شهد رئيس اللجنة العليا لكأس العالم
الثالثة للطيران الحر الداخلي الشيخ
محمد بن راش���د بن خليفة آل خليفة

الذي يوليه للبطول���ة التي تقام للمرة

منافس���ات الي���وم األول م���ن كأس

األول���ى في قارة آس���يا وف���ي منطقة

العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي،

الش���رق األوس���ط ،مس���تم ًّدا ذل���ك من

الت���ي تقام في مملك���ة البحرين للمرة

التوجي���ه والدع���م المتواص���ل م���ن

األولى في تاريخها ،وتستمر البطولة

جانب رئيس الوزراء صاحب الس���مو

حتى  28أكتوبر الجاري.

الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل

وتأتي متابعة الشيخ محمد بن راشد

خليفة.

()16-13

الش���ركة العالمية الرائ���دة “كورال
تراف���ل” للس���فر والس���ياحة ي���وم
الجمع���ة المواف���ق  26أكتوب���ر
.2018
تس���ير الش���ركة
وم���ن المق���رر أن
ّ
أس���بوعيا .وس���تضم كل
رحلتي���ن
ً

رحل���ة عل���ى متنه���ا  220مس���افرً ا
يقطن���ون ف���ي  30فندق���ا ف���ي
البحرين ،ومن المتوقع أن يس���هم
ه���ؤالء الس���ياح بمبل���غ  18مليون
دوالر بشكل مباشر في االقتصاد
المحلي.

انطالق “الوسم الزراعي”

06

»»نظمت المبادرة الوطنية
لتنمية القطاع الزراعي معرضا
زراعيا تحت عنوان “الوسم
الزراعي” وانطلقت فعاليته
أمس (الجمعة) في هورة
عالي ويستمر حتى اليوم
(السبت).

تركيب األلواح الشمسية

10

» »كشف وزير اإلسكان باسم الحمر
عن أن وزارة اإلسكان تعمل على
تهيئة المواقع التي سيتم فيها
تركيب األلواح الشمسية إلنتاج
الطاقة الكهربائية في المشاريع
الحالية ،وكذلك جميع المشاريع
المستقبلية.
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راشد الغائب
علم���ت “البالد” بصدور
أمر قبض ضد مترشح
ع���ن دائ���رة بمحافظ���ة
العاصم���ة

الخليجية الطاهرة
وهبتنا الشرعية

لمطالبت���ه

346

ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺷﻄﺐ

ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺨﺼﻮﻣﻬﻢ
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء

 3081دين���ارا للمواطن
وج���اء

ف���ي

160

بواس���طة

الش���رطة

ويخل���ى س���بيله عن���د
الدفع.

27
ﺃﻛﺘـﻮﺑـﺮ

وش���ملت اإلج���راءات
القضائي���ة التنفيذي���ة
من���ع الس���فر والحج���ز
عل���ى

س���يارة

المترشح.

ﻣﺘﺮﺷــﺤﺎ
ً

» »وقّع الرئيس األميركي دونالد ترامب،
قانونًا جديدً ا أقره الكونغرس،
ويفرض عقوبات إضافية على
ميليشيات “حزب الله” اللبناني.
وأكد ترامب أن العقوبات “تهدف إلى
حرمان حزب الله من الحصول على
موارد لتمويل نشاطاته”.
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ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ

الجدد كتاباتهم سطحية

27

ﻃﻠــﺒـــﺎﺕ

ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ،ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺸﻄﻮﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  3ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ن���ص

ق���رار قب���ض وإحض���ار

506

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﺳﻤﻪ

(ع.ع.ع ).منذ .2013
إع�ل�ان القب���ض صدور

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ:

ﻣﺘﺮﺷــﺤﺎ
ً

بس���داد مبلغ يصل إلى

عقوبات أميركية جديدة

17

اليمني :الدماء

َمديــن بمبلـــغ  3081دينــارا لمواطــــن منــــذ  5سنـــوات

البحري���ن للس���ياحة والمع���ارض

في يومها األول؛ تأكيدا للدعم الكبير

نائب الرئيس

أمر قبض ومنع من السفر لمترشح

 18مليون
دوالر لخزينـــة
االقتصاد
نتج عن الجهود التي تبذلها هيئة

آل خليف���ة للمنافس���ات ف���ي البطول���ة

أبوالغيط :نرى
تدخل دول الجوار
غير المسبوق في
اإلقليم

ألجيال
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المنامة  -بنا

الشيخ محمد بن راشد يتابع منافسات كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي

سمو ولي العهد يفتتح مؤتمر حوار المنامة

» »حنان ميرزا أحمد ،كاتبة ومعلمة
لغة عربية ،تكتب من واقع
مواقفها أو تجارب من حولها.
أصدرت روايتها األولى “خيوط
شائكة من النور” ،ولها كتابات
في الفن القصصي ،وحائزة على
جوائز عدة.

7

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

30
ﺃﻛﺘـﻮﺑـﺮ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ

ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻟﻠﻄﻌﻦ

ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ

ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

6

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

عالمية بناء األجسام

20

» »أكد بطل المنتخب الوطني لبناء
األجسام الالعب سيد نصر الله
الموسوي أن الثقة التي أوالها
إياه االتحاد البحريني لرفع األثقال
لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة
العالم لهي محل فخر واعتزاز لرفع راية
الوطن في المحافل الرياضية.

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو

سمو رئيس الوزراء يؤكد
التضامن مع األردن

02

local

@albiladpress.com

المنامة  -بنا

ب��ع��ث رئ��ي��س ال�������وزراء ص��اح��ب ال��س��م��و

ال��م��ل��ك��ي األم���ي���ر خ��ل��ي��ف��ة ب���ن س��ل��م��ان آل

خليفة برقية دعم وتضامن إلى عاهل

المملكة األردن���ي���ة الهاشمية الشقيقة
جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين،
إثر موجة السيول التي شهدتها المملكة

األردنية الهاشمية وما خلفته من خسائر
بشرية ومادية.

وأك��د سموه في برقيته تضامن مملكة
ال��ب��ح��ري��ن ودع��م��ه��ا ال��ك��ام��ل م��ع األردن

ال��ش��ق��ي��ق ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال���ظ���روف ال��ت��ي

يتعرض لها.

كما بعث س��م��وه برقية تضامن ودع��م
م��م��اث��ل��ة إل���ى رئ��ي��س ال�����وزراء بالمملكة

السبت

األردنية الهاشمية دولة عمر الرزاز.
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تشـجيــع الشبــاب علـــى إحيـــــاء تــــراث األجــــداد

ج�لال��ة ال��م��ل��ك ي��رع��ى خ��ت��ام “ال���م���وروث ال��ب��ح��ري” وي��وج��ه ل��م��ض��اع��ف��ة ال��ج��وائ��ز

جاللة الملك يرعى الحفل الختامي لموسم ناصر بن حمد للموروث البحري
المنامة  -بنا

تفض���ل عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليف���ة ،أمس ،فش���مل برعايته
الكريمة الحفل الختامي لموسم ناصر بن حمد للموروث البحري في نسخته األولى ،وذلك بمتحف
البحرين الوطني ،وكان الموس���م قد انطلق في األول من ش���هر سبتمبر الماضي بتنظيم من لجنة
رياضات الموروث الشعبي.
ول���دى وص���ول جاللة الملك كان في االس���تقبال

الحرفيي���ن ،حي���ث اطل���ع جاللته عل���ى عدد من

النائ���ب األول لرئي���س المجلس األعلى للش���باب

الصناع���ات المرتبطة بالبحر وصيد اللؤلؤ .وبعد

والرياض���ة رئي���س االتح���اد البحرين���ي أللع���اب

ذل���ك وُ دع جاللة الملك بمثل ما اس���تقبل به من

الق���وى رئي���س اتح���اد دول غ���رب آس���يا أللعاب

حف���اوة وترحي���ب .وهن���أ جاللته س���مو الش���يخ

الق���وى س���مو الش���يخ خالد ب���ن حم���د آل خليفة

ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة عل���ى نجاح موس���م

وأعضاء اللجنة المنظمة للموروث البحري.

ناص���ر بن حم���د للم���وروث البحري في نس���خته

وف���ي بداي���ة الحف���ل عزف الس�ل�ام الملك���ي ،ثم

األول���ى وم���ا ش���هدته المنافس���ات والمس���ابقات

تابع جاللة الملك المنافس���ات التي أقيمت بهذه

البحرية من مش���اركة واس���عة وإقب���ال كبير من

المناسبة ،إذ انطلق س���باق الشاحوف من منتزه

قب���ل الش���باب البحريني ومحب���ي ومتابعي هذا

األمي���ر خليف���ة إل���ى مس���رح البحري���ن الوطني،

الت���راث العريق مما يعكس حرصهم وتمس���كهم

تعزيز مبادئ االنتماء

ناصر بن حمد :رعاية

وذل���ك عل���ى وق���ع أنغ���ام فرق���ة قاللي م���ع غناء

بعاداته���م األصيل���ة وس���عيهم للمحافظ���ة عل���ى

والوطنية وترسيخ

وحضور جاللته

ف���ن الفجري ،تال ذلك س���باق العم���وم على كأس

المه���ن والح���رف التقليدي���ة التي تمي���ز بها أهل

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمشاركة 8

البحرين الكرام.

الهوية البحرينية

النجاح الحقيقي

قوارب ،ثم سباق النخبة على كأس سمو الشيخ

وأعرب جاللته ع���ن تقديره للجهود التي يوالي

ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة بمش���اركة  12قاربا،

بذلها س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة من

األصيلة

للموسم األول

بعدها مرت مس���يرة بحرية تضمنت المشاركين

خ�ل�ال إقامة مثل ه���ذه الفعاليات والمنافس���ات

في مسابقة الهير والحداق.

التي تهدف إلى تعزيز مبادئ االنتماء والوطنية

ث���م ك���رّم صاح���ب الجالل���ة فري���ق الحال���ة الفائز

وترس���خ الهوي���ة البحريني���ة األصيل���ة من خالل

بالمرك���ز األول بس���باق النخب���ة ،إذ حق���ق كأس

تش���جيع الش���باب عل���ى إحي���اء ت���راث اآلب���اء

س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة بمس���افة

واألج���داد ،وتعريف األجي���ال الجديدة بعطائهم

 3كيلومت���رات وحق���ق المركز الثان���ي فريق جو

ومس���اهماتهم في بناء نهض���ة الوطن من خالل

وحقق المركز الثالث فريق الزالق.

المه���ن والح���رف التي مارس���وها وبخاصة مهنة

ث���م تفض���ل جالل���ة المل���ك بتكري���م الفائزين في

الغوص وصيد اللؤلؤ التي اشتهرت بها البحرين

مس���ابقة العموم ،إذ فاز بكأس سمو الشيخ خالد

منذ قديم الزمان.

ب���ن حم���د آل خليف���ة لمس���افة كيلومترين فريق

ووج���ه صاح���ب الجالل���ة المل���ك ،س���مو الش���يخ

قالل���ي بالمركز األول ،وف���ي المركز الثاني فريق

خالد ب���ن حمد آل خليفة إل���ى مضاعفة الجوائز

ع���راد ،وحق���ق المرك���ز الثالث فريق بن���ي جمرة.

ف���ي المهرجان���ات المقبل���ة للم���وروث البح���ري؛

بعد ذلك تش���رف سمو الش���يخ خالد بن حمد آل

لتشكل حافزا للمشاركين والمتسابقين من أجل

خليف���ة بتقديم هدية تذكارية إلى جاللة الملك.

االرتق���اء به���ذا الموروث الذي يحظى بمش���اركة

ثم قام جاللة الملك بجولة لالطالع على أعمال

كبيرة من أبناء البحرين.

“نع���رب ع���ن بال���غ فخرن���ا واعتزازن���ا برعاي���ة

والبرام���ج الهادف���ة لدعم اس���تمرارية الرياضات

وحضور سيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا

التراثي���ة ،الت���ي تعتبر محطة مهم���ة في التراث

ورع���اه لمنافس���ات موس���منا للم���وروث البحري،

البحريني ومكونا أساسيا من مكونات الموروث

والذي نعتبره النجاح الحقيقي لهذا الموسم في

الشعبي ،الذي يسهم في ترسيخ معاني االنتماء

نس���خته األولى ،وال���ذي وجهنا إلقامت���ه ترجمة

والوطني���ة واس���تلهام مضامين���ه المعب���رة ع���ن

لتوجيه���ات جاللت���ه حفظ���ه هللا لتعزي���ز ثقاف���ة

تاريخنا األصيل” .وأش���اد سمو الشيخ ناصر بن

الم���وروث بالمجتم���ع من خالل دع���م الرياضات

حمد آل خليفة بالمستويات التي قدمتها الفرق

التراثي���ة الس���يما البحري���ة ،وال���ذي يس���هم ف���ي

المش���اركة في مسابقة “الشاحوف” ،مهنئا سموه

تش���جيع ودفع الش���باب البحريني على ممارسة

الفريق الفائز بالمركز األول في ش���وط “العموم”

ه���ذه الرياض���ة ،وال���ذي يص���ب ف���ي مصلح���ة

والفري���ق الفائ���ز بالمركز األول بش���وط “النخبة”،

الحفاظ عل���ى هذا اإلرث التراثي ،المس���تمد من

متمني���ا س���موه حظ���ا أوف���ر لبقي���ة الف���رق ف���ي

التاريخ البحريني العريق”.

المش���اركات المقبلة ،مش���يدا س���موه في الوقت
ذات���ه بجه���ود اللجن���ة المنظم���ة العلي���ا باإلع���داد

كما هنأ جاللته جميع الفائزين والمتسابقين في

وأش���اد س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليفة

مختل���ف المس���ابقات والمنافس���ات ،وأعرب عن

باهتم���ام عاهل البالد بالم���وروث البحري ،ودعم

تقديره لجهود منظميها والقائمين عليها متمنيا

جاللت���ه للرياض���ات التراثي���ة وتس���خير مختلف

للجميع دوام التوفيق والتقدم.

اإلمكان���ات للنهوض بهذا الجانب التراثي المهم،

وأك���د جاللة الملك دعمه وتش���جيعه الدائم لكل

الذي يش���كل عالمة مميزة ف���ي التراث الوطني،

المساعي الخيرة والمبادرات الهادفة للمحافظة

معربا س���موه ع���ن خال���ص الش���كر والتقدير إلى

عل���ى الت���راث الوطن���ي وم���ن بينه���ا إحي���اء

العاه���ل على رعاية وحضور جاللته لمنافس���ات

الرياض���ات البحري���ة التراثي���ة والتعري���ف به���ا

مسابقة “الشاحوف” في اليوم الختامي لموسم

وتاب���ع س���موه “إننا نس���ير وف���ق النهج المس���تمد

وتشجيع جيل الشباب على ممارستها باعتبارها

سموه للموروث البحري.

م���ن رؤية س���يدي جالل���ة الملك المف���دى حفظه

والتحضير المثاليين إلقامة المس���ابقة بالش���كل

ج���زءا ال يتجزأ من الهوي���ة البحرينية األصيلة.

وق���ال س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة

هللا ورعاه ،لمواصلة رس���م المزيد من الخطوات

الذي ساهم في إبراز وإنجاح هذا الحدث.

العاهـل :العالقـات مـع واشنطــن قائمـة علـى الثقــة
المنامة  -بنا

اس���تقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة في قصر القضيبية أمس وزير الدفاع بالواليات
المتح���دة األميركي���ة الصديق���ة جيمس ماتيس يرافقه قائد القي���ادة المركزية األميركية الجن���رال جوزيف فوتيل الذي
يزور المملكة للمشاركة في منتدى حوار المنامة.
ورح���ب جالل���ة المل���ك بوزي���ر الدف���اع

خصوص���ا عل���ى صعي���د التنس���يق

التحديات اإلقليمية الراهنة.

األميرك���ي وبقائ���د القي���ادة المركزي���ة

العسكري والتعاون الدفاعي.

وأش���اد جاللت���ه بالجه���ود الفاعل���ة

األميركية ،وأعرب جاللته عن اعتزازه

وتب���ادل صاح���ب الجالل���ة م���ع وزي���ر

ل�ل�إدارة األميركي���ة ودوره���ا المحوري

بعم���ق العالق���ات التاريخي���ة القوي���ة

الدفاع األميركي وجهات النظر بش���أن

والش���راكة الوثيق���ة الت���ي تجم���ع بي���ن

المواضي���ع ذات االهتم���ام المش���ترك،

مملك���ة البحري���ن والوالي���ات المتحدة

إضاف���ة إل���ى مجري���ات األح���داث ف���ي

األميركي���ة ،والمبنية منذ عقود طويلة

المنطق���ة ،وأه���م القضاي���ا والمح���اور

عل���ى الثق���ة واالحت���رام والتنس���يق

الت���ي يناقش���ها منت���دى ح���وار المنامة

المش���ترك بما يحقق المنافع المشتركة

ال���ذي يوف���ر ف���رص واع���دة للتواص���ل

للبلدين والش���عبين الصديقين ،مشيدا

الحضاري والثقاف���ي والتي تمكن كبار

تقديره لجهود الوزير جيمس

جاللته بالتقدم المس���تمر الذي تشهده

صانع���ي القرار السياس���ي في الش���رق

ماتيس في تعزيز عالقات

ه���ذه العالقات في كافة المجاالت في

األوس���ط وخارج���ه م���ن إيج���اد حلول

التعاون البحرينية األميركية

ظ���ل الحرص المتبادل عل���ى تطويرها

لبعض القضايا الملحة وسبل لمواجهة

في الميادين العسكرية
والدفاعية.

في ترس���يخ دعائم األمن واالس���تقرار
والس�ل�ام ف���ي المنطق���ة ،مؤك���دا دع���م
المملكة الدائم ومساندتها لهذه الجهود
والمساعي اإلقليمية والدولية.
» »وأعرب جاللته أيضا عن

جاللة الملك مستقبال وزير الدفاع األميركي
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انخراط الشباب في التنمية الحل لمواجهة التطرف
س��مو ولي العهد ف��ي افتتاح حوار المنامة :توحيد المس��اعي للقضاء عل��ى جذور اإلرهاب
المنامة -بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن أحد أهم مساعي مكافحة التطرف يكون
من خالل إتاحة الفرص أمام فئة الش���باب وتأهيلهم للمش���اركة في عملية البناء والتنمية ،ولتبقى إس���هاماتهم ضمن خدمة مجتمعاتهم وتعزيز مفهوم المواطنة العالمية
لديهم لبناء عالم ومس���تقبل أفضل يضم الجميع ،منوها س���موه في هذا الصدد إلى ما قامت به مملكة البحرين من تبنيها للعديد من المبادرات والبرامج الرامية لتمكين
الشباب في مختلف المجاالت ،وتوفير اإلمكانات المتاحة لهم ،وتعزيز دورهم اإليجابي باعتبارهم عنصرا رئيسا من عناصر البناء والتنمية.
وأضاف س����موه أن مملكة البحرين تواصل
جهوده����ا م����ع ال����دول الش����قيقة والصديقة
لمكافح����ة اإلره����اب والتط����رف أينما وجد،
والتع����اون معه����ا عل����ى مختل����ف الصع����د
العس����كرية منها والسياسية واالقتصادية،
وتوحي����د تل����ك المس����اعي الرامي����ة إل����ى
القض����اء عل����ى ج����ذور اإلره����اب وتجفي����ف
منابع����ه وأصول����ه ،ومش����يرا س����موه إلى أن
تزاي����د اس����تمرار النش����اط اإلرهاب����ي ف����ي
العالم يستدعي التعامل معه بحزم باتخاذ
سياس����ات فاعلة لمكافحة اإلرهاب ،وتبني
نهج مش����ترك مع المجتم����ع الدولي للتعامل
مع تلك األيديولوجية المتطرفة.
ج����اء ذل����ك ل����دى افتت����اح س����موه ام����س
المؤتمر الرابع عش����ر لألمن اإلقليمي “حوار
سمو ولي العهد يفتتح مؤتمر “حوار المنامة” الرابع عشر

المنام����ة” ،وال����ذي تنظم����ه س����نويا وزارة
الخارجي����ة بالتع����اون مع معهد الدراس����ات

العاهل األردني :الحرب ضد اإلرهاب قد تمتد ألجيال

االس����تراتيجية ،بحض����ور س����مو الش����يخ
عيس����ى ب����ن س����لمان ب����ن حم����د آل خليف����ة

جدد عاهل المملكة األردنية الهاش ��مية الملك عبدهللا الثاني ابن الحس ��ين التأكيد
أن “الحرب (ضد اإلرهاب) س ��تمتد عبر عدة أجيال ،وجانبها الفكري هو األس ��اس؛
إذ يس ��تغل الخ ��وارج أف � ً
�كارا زائف ��ة ،تب ��دو ف ��ي ظاهرها أنها مس ��تندة إل ��ى الدين،
ليب ��رروا أعماله ��م اإلجرامي ��ة ويثي ��روا الطائفي ��ة” .وأضاف “ننش ��د ح ��وارا عالميا
بي ��ن أتباع األديان للتصدي للتعصب والكراهي ��ة ،حتى تعلو األصوات التي تنادي
بالوئام والعيش المش ��ترك ،وتنتشر في منابر المجتمعات المحلية كما في الفضاء
اإللكتروني” .وقال إن اإلرهاب والخوف من اإلس�ل�ام (اإلس�ل�اموفوبيا) مس ��تمران
ً
أيضا في تهديد مستقبلنا المشترك.

وعدد من وكبار المس����ؤولين وش����خصيات
رفيع����ة المس����توى من مختل����ف دول العالم
حي����ث ّ
رحب س����موه بالمش����اركين في هذا
المؤتم����ر اله����ام الذي يركز عل����ى التحديات
األمني����ة الت����ي تواج����ه المجتم����ع الدول����ي،
معرب����ا ع����ن تطلع����ه ف����ي أن تثمر جلس����ات
المؤتم����ر ال����ذي ينظم����ه المعه����د الدول����ي
للدراسات االس����تراتيجية عن تواصل بنّاء

الصفدي يلقي الكلمة

بي����ن المس����ؤولين الدوليي����ن واإلقليميي����ن

وأناب عاهل المملكة األردنية الهاش ��مية جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحس ��ين
وزير الخارجية وش ��ؤون المغتربين في المملكة األردنية الهاش ��مية أيمن الصفدي

بم����ا يس����هم ف����ي إيج����اد حل����ول لمواجه����ة
تل����ك التحدي����ات األمني����ة بم����ا يحف����ظ أمن

لحضور مؤتمر حوار المنامة وإلقاء كلمة جاللته.
وج ��اء ف ��ي كلم ��ة الملك عب ��دهللا الثاني الت ��ي ألقاها الصف ��دي أن “هن ��اك عددا من
التحدي ��ات الت ��ي تواج ��ه المنطق ��ة أبرزه ��ا مكافح ��ة اإلره ��اب ،األم ��ن اإلقليم ��ي،
واأليديولوجية ،وأزمة الالجئين إلى جانب القضية الفلسطينية”.

وأض ��اف “يج ��ب أال ننس ��ى أن ��ه ف ��ي الوق ��ت ال ��ذي ننخرط في ��ه ف ��ي معالجة هذه
التحدي ��ات والتهدي ��دات ،ف ��إن التهديد بح ��دوث عمليات إرهابية مس ��تمر ويطال
العال ��م أجم ��ع .وإذا تجاه ��ل المجتم ��ع الدول ��ي المناطق الت ��ي تعان ��ي اآلن من بؤر
(اإلرهاب) ،فإنها ستتمدد وستتسع دائرة الخطر”.

المعركة ضد الخوارج

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

وق ��ال العاه ��ل األردني “إن مب ��ادئ االحترام المتبادل ،والعمل المش ��ترك ،وااللتزام
بعي ��د المدى ،ترتبط بش ��كل جوهري بالقضايا األمنية التي تناقش ��ونها في الحوار
الذي تحتضنه هذه القمة”.
وأض ��اف “عل ��ى الرغم م ��ن تحقيق انتص ��ارات عس ��كرية كبيرة ضد الخ ��وارج في
منطقتن ��ا ،م ��ا زال أمامنا مزيد من العمل الضروري لتعزيز االنتصارات ،ومس ��اعدة
المجتمعات التي تضررت بفعل األزمات لتتمكن من إعادة البناء”.

وق���ال العاه���ل األردن���ي ف���ي الكلم���ة“ :قب���ل  8س���نوات ،هنا ف���ي حوار

واستقرار المنطقة.

ماضون نحو مستقبل مشرق وآمن

ُ
قل���ت إن منطقتن���ا لن تنعم باألم���ن واالس���تقرار إال إذا تمكنا
المنام���ة،
من حل الصراع الفلس���طيني – اإلس���رائيلي .ولألس���ف ،ثبت صحة ما
ح���ذرت منه” .وأضاف “لن يكون بإمكاننا أن نتوقع أي تحس ��ن في الظروف ،إال
عندم ��ا يبذل عالمنا مزيد من الجهود ويضاعفها ،لمس ��اعدة الطرفين للوصول إلى
سالم عادل ودائم وفق حل الدولتين”.

معاقبة رعاة اإلرهاب

وزي��ر الداخلي��ة لوف��د أميرك��ي :البحري��ن مس��تمرة ف��ي ترس��يخ اإلص�لاح

المنامة  -وزارة الداخلية

اس ��تقبل وزي ��ر الداخلي ��ة الفري ��ق الرك ��ن الش ��يخ

 )2018والمنعق ��دة حالي ��ا ف ��ي البحري ��ن للبح ��ث

راش ��د بن عب ��دهللا آل خليف ��ة مدير أول الش ��ؤون

في أب ��رز القضاي ��ا اإلقليمي ��ة والعالمي ��ة المرتبطة

الخليجي ��ة بمجل ��س األم ��ن القوم ��ي بالوالي ��ات

باألم ��ن اإلس ��تراتيجي.وأكد أن النه ��ج والحي ��اة

المتحدة األميركية كريستين فونتينروز ،بحضور

الديمقراطي ��ة الت ��ي تتمت ��ع به ��ا مملك ��ة البحري ��ن

س ��فير مملك ��ة البحري ��ن ل ��دى الوالي ��ات المتح ��دة

وما تش ��هده من إصالحات سياس ��ية وتش ��ريعية،

الش ��يخ عب ��دهللا ب ��ن راش ��د آل خليف ��ة ورئي ��س

يع ��ود الفض ��ل فيه ��ا إلى رؤي ��ة عاهل الب�ل�اد ضرة

األم ��ن العام الل ��واء طارق الحس ��ن .ورحب الوزير

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس ��ى آل خليفة،

وزير الداخلية مستقبال مدير الشؤون الخليجية بمجلس األمن القومي األميركي

بزيارة فونتينروز للبحرين للمش ��اركة في فعاليات

مش ��يرا إل ��ى أن المملك ��ة ،ماضي ��ة نح ��و مس ��تقبل

إط ��ار العمل المس ��تمر على ترس ��يخ نهج اإلصالح

ترب ��ط البلدي ��ن الصديقين ،وأوج ��ه تعزيز التعاون

والعدالة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

األمن ��ي بما يخ ��دم مصالحهما ،كما ت ��م بحث عدد

القم ��ة األمني ��ة الرابع ��ة عش ��رة (ح ��وار المنام ��ة

مش ��رق وآمن ،تنعم ب ��ه كل أطي ��اف المجتمع ،في

وت ��م اس ��تعراض العالقات الثنائي ��ة المتميزة التي

من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

تعزيز التنسيق األمني مع بريطانيا
» »استقبل وزير الداخلية أمس وفدا من البرلمان البريطاني،
برئاسة وزيرة الداخلية السابقة عضو مجلس العموم
البريطاني أمبر رود ،بحضور سفير مملكة البحرين لدى
المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة ورئيس
األمن العام اللواء طارق الحسن.ولفت الوزير إلى أهمية ما
يطرح من قضايا وموضوعات تتعلق بالتحديات والتطورات

المرتبطة بمجاالت األمن والدفاع في الشرق األوسط،
حيث يعد “حوار المنامة “ أكبر فعالية إقليمية في مجال
الدبلوماسية واألمن .وأشاد الوزير بالعالقات التاريخية
والوثيقة بين البلدين والتي تمتد لما يزيد عن  200عام
وتعد أرضية جيدة لتعزيز التعاون والتنسيق األمني ،كما
أطلع الوزير ،الوفد البريطاني ،على جهود وزارة الداخلية

لحفظ األمن وتأمين السالمة العامة لجميع المواطنين
والمقيمين.
» »وتم بحث مجاالت التعاون والتنسيق ،بجانب عدد من
الموضوعات والمسائل األمنية ذات االهتمام المشترك،
والتطورات على الساحة اإلقليمية.

تكثيف اللقاءات لمعالجة القضايا األمنية

اجتمع وكي���ل وزارة الخارجية للش���ؤون

الخارجي���ة لمملك���ة البحري���ن وروماني���ا،

الدولي���ة الش���يخ عب���دهللا ب���ن أحم���د آل

متوافق���ة تج���اه العدي���د م���ن قضاي���ا

خليف���ة ،م���ع وزي���رة الدول���ة للش���ؤون

منطق���ة الش���رق األوس���ط ،ألنه���ا ترتك���ز

الثنائي���ة ب���وزارة خارجي���ة جمهوري���ة

عل���ى تعزي���ز التع���اون الدول���ي ،والتنمية

روماني���ا موني���كا جورجيت���ا ،وذلك على

المس���تدامة ،ودع���م جهود نش���ر الس�ل�ام

هامش أعمال منتدى “حوار المنامة” في

واالس���تقرار .وأف���اد أن مملك���ة البحري���ن

نسخته الرابعة عشرة .وخالل االجتماع،

تول���ى أولوي���ة لالس���تثمار ف���ي الفك���ر،

ت���م بح���ث أوج���ه التع���اون بي���ن البلدين،

وخطاب الوسطية ،والش���باب ،والتنمية،

وتط���ورات األوض���اع عل���ى الس���احتين

والشراكات اإلقليمية والدولية ،لمواجهة

االقليمي���ة والدولي���ة ،والس���بل الكفيل���ة

خط���ر اإلره���اب ،ويج���ب أن تتضاف���ر

لبن���اء ش���راكة ثنائي���ة ،ف���ي إط���ار توافق

الجهود لمعاقب���ة رعاة اإلرهاب ،وكل من

الرؤى والمنافع المشتركة.

يدع���م ويم���ول ويق���دم الم�ل�اذات اآلمنة

وأك���د الش���يخ عب���دهللا أن السياس���ة

للجماعات اإلرهابية.

الجالهمة في مقدمة مستقبلي ضيوف المنامة

س��مو الش��يخ خليف��ة بن عل��ي يش��يد بمس��توى التعاون م��ع ش��رطة المحرق

المنامة  -وزارة الداخلية

التق���ى محافظ الجنوبية س���مو الش���يخ خليف���ة بن علي بن خليف���ة آل خليفة
مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق وذلك بمقر المحافظة الجنوبية.
وف���ي بداي���ة اللق���اء ،أش���اد س���موه

المجتمعية.

بمس���توى التعاون الوثيق الذي يجمع

م���ن جانب���ه أثن���ى مدير ع���ام مديرية

بي���ن المحافظ���ة الجنوبي���ة وكاف���ة

ش���رطة محافظة المحرق على جهود

اإلدارات العام���ة والجه���ات التابع���ة

س���موه في المتابعة والتنسيق األمني

ل���وزارة الداخلي���ة بدع���م م���ن الفريق

المش���ترك وتذليل المعوقات لتيس���ير

الركن وزير الداخلية الشيخ راشد بن
ً
،مؤكدا على أهمية
عبدهللا آل خليفة

أداء المه���ام األمنية عل���ى أكمل وجه
م���ع الجه���ات ذات العالق���ة ب���وزارة

تكثي���ف اللق���اءات المتبادل���ة الت���ي

الداخلية.

تهدف إل���ى متابعة األوض���اع األمنية

وف���ي نهاي���ة اللق���اء ،أكد س���موه على

بص���ورة مس���تمرة وترس���يخ العم���ل

أهمي���ة مواصل���ة عق���د مث���ل تل���ك
ً
مثنيا على الجهود
اللق���اءات المثمرة،

واإلمكاني���ات الت���ي تس���اهم في الحد

المبذولة لرجال األمن في حفظ االمن

من القضايا األمنية وتعزيزا للش���راكة

والسالمة في كافة المحافظات.

المش���ترك لتعزي���ز تب���ادل الخب���رات

المنامة  -بنا

اس���تقبل وزي���ر ش���ؤون الدفاع

عثم���ان والوف���ود المرافقة لهم

الفريق الركن يوسف الجالهمة،

ل���دى وصولهم مط���ار البحرين

كال عل���ى ح���دة ،مس���اعد وزير

الدول���ي مس���اء أم���س ،والذين

العربي���ة

رس���مية

الدف���اع

الس���عودية محم���د العاي���ش،
بالوالي���ات

فعالي���ات المنتدى الرابع عش���ر

المتح���دة األميركي���ة جيم���س

لـ”مؤتمر حوار المنامة .”2018

ماتي���س ،وكبي���ر وزراء الدولة

ورح���ب وزي���ر ش���ؤون الدفاع

لش���ؤون الدف���اع والخارجي���ة

بالمس���ئولين

المش���اركين

بجمهوري���ة س���نغافورة مالكي

والوفود المرافق لهم.

ووزي���ر

سمو محافظ الجنوبية ملتقيا مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق

بالمملك���ة

يقوم���ون

بزي���ارة

لمملكة البحرين للمش���اركة في

الدف���اع

السبت
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أبوالغيط :نرى تدخل دول الجوار غير المسبوق في اإلقليم
الدول��ة القومي��ة اله��دف األس��مى ...وعل��ى المجتم��ع الدول��ي أن يتخ��ذ ق��رارات قوي��ة

شارون جوزيف ( -تصوير :أيمن يعقوب)

ق���ال األمي���ن العام لجامعة ال���دول العربية أحمد أبوالغي���ط “إننا بحاجة إلى
إعادة البناء ،إذ إن الدولة القومية ذات أهمية قصوى وهي الهدف األسمى”.
وأضاف في الجلس���ة االفتتاحية بمؤتمر

( )...وأيض���ا م���ا ن���راه من الق���وى العظمى

ح���وار المنام���ة أم���س “هن���اك  3نقاط من

الموجودة على األراضي السورية”.

حيث األولوية بالنس���بة للش���رق األوسط

م���ن جانب���ه ،ق���ال رئي���س معه���د KKR

للتعام���ل مع التحديات مع س���وريا وليبيا

العالم���ي ديفيد بتريوس “م���ن المؤكد أن

واليمن”.

نق���ول إن اإلدارة الحالي���ة ف���ي الوالي���ات

وشدد أبوالغيط في الجلسة التي حملت

المتحدة ليس���ت من النوع الذي يمكن أن

عن���وان “إعادة ترتيب الش���رق األوس���ط:

يقدم التنازالت أو التسويات .الشروط الـ

بن���اء االس���تقرار م���ن الفوض���ى” عل���ى أن

 12الت���ي ذكرها وزي���ر خارجية الواليات

“المرونة أمر بالغ األهمية ،وعلى المجتمع

المتحدة مايك بومبيو موجزة .السياسة

الدولي أن يتخذ قرارات قوية وأن هناك

واضح���ة .نحن دولة ديمقراطية ،ونتمتع

وقال���ت رئي���س تحري���ر “ذا ناش���يونال”

وأعرب���ت اللجن���ة ع���ن قلقها إزاء مس���ألة

الوقت الحاضر هو التهديد االستراتيجي

حالة إنس���انية حرجة ف���ي الوقت الراهن

بالنقاش”.

مين���ا العريبي “إن العراق يس���تغل الوضع

ازده���ار الش���رق األوس���ط .وقال���ت “لك���ي

الذي يطرح نفس���ه وال���ذي يجب التعامل

بتريوس :يجب

يحت���اج فيه���ا المجتم���ع الدول���ي إل���ى أن

وأض���اف “م���ن االحتياج���ات الملح���ة أن

والفوض���ى لي���س فق���ط عل���ى المس���توى

يتحق���ق االس���تقرار السياس���ي ،يج���ب

معه .ال يمكن وجود ش���رق أوسط مزدهر

يعيه”.

ينظ���م الع���راق نفس���ه ،لي���س كدولة فقط

العرب���ي ولك���ن أيض���ا ضع���ف الدول���ة .أما

مواجهة التحديات الحالية”.

دون التعام���ل مع التحدي���ات إضافة إلى

على العراق أن

وق���ال “كلن���ا نرى ماذا تفع���ل دول الجوار

ب���ل وحت���ى المواطن���ون المحاص���رون

بالنس���بة للمواطنين ،فإن نصف الس���كان

وق���ال رئي���س مرك���ز الخلي���ج لألبح���اث

إيج���اد أنظم���ة أكث���ر ش���فافية ومراع���اة

وتدخلها غير المس���بوق ف���ي هذا اإلقليم

باالضطرابات”.

ال يشاركون في العملية (الديمقراطية)”.

عبدالعزي���ز صق���ر “س���يكون القل���ق ف���ي

للحالة”.

قطر تعيش عزلة غير مسبوقة

ينظم نفسه

األحمر :الدماء الخليجية وهبتنا الشرعية

ال��س��ف��ي��ر ال����س����ع����ودي :ال خ���ي���ر ف����ي دول������ة “ت���رت���ه���ن ل�لأج��ن��ب��ي”
إبراهيم النهام

أكد س���فير المملكة العربية الس���عودية في البحرين ،عبدهللا آل الش���يخ أن الشعب
القط���ري ،كان وس���يظل دائما جزء م���ن المنظومة الخليجي���ة ،والعربية ،ولكن على
ً
جيدا في س���لوكياته ،وأن يتوقف عن التدخل في
النظام القطري ،بأن يعيد النظر
شئون جيرانه ،بتصرفات موضعته في عزله غير مسبوقة.
وبين آل الش���يخ في تصريح���ه لـ “البالد”

والضام���ن ،لألمن الس���يادي ألوطاننا ،من

أن السياس���ات القطري���ة الراهنة ،ال يمكن
أن تالق���ي قبوالً من أحد ،ألنها تقوم على

العبث القطري ،غير المبرر”.
وأبدى الس���فير السعودي عن عدم تفاؤله

تصدي���ر الفوضى والنزاع���ات ،واألزمات،

م���ن المرحلة المقبلة ،فيما يخص العالقة

وتفتعل المش���اكل ،وتدوّ رها بطرق تقوم

الخليجي���ة م���ع قطر ،وعن األس���باب قال

عل���ى أه���داف ال تخ���رج ع���ن األض���رار

”الدول���ة التي ترته���ن قراراتها الس���يادية

بجيرانها.

لألجنب���ي ،بمعزل عن قادته���ا ،وعن أبناء

وتاب���ع” الحكوم���ة القطري���ة تس���ير ف���ي

ش���عبها ،ال يمك���ن أن تتلم���س ،أو تتوق���ع
ً
ً
تغي���را إيجابي���ا ،والحكومة
خي���را ،أو
له���ا

ظل���وا عل���ى ه���ذا النه���ج ،فنح���ن بدورن���ا

القطري���ة س���ائرة عل���ى ه���ذا النه���ج،

ثابتون على نهجن���ا ،ومواقفنا ،ومطالبنا،

ومس���تمرة عليه ،وكل المؤشرات الراهنة

والت���ي تمثل اإلطار العري���ض ،المحافظ،

تؤكد ذلك”.

طري���ق غ���ي ،ولي���س إص�ل�اح ،ومت���ى ما

محرر الشؤون المحلية

أش���اد نائ���ب الرئي���س اليمن���ي الفريق

من المغتصبين الحوثيين.

الرك���ن علي األحمر بمواقف األش���قاء

وأك���د األحم���ر بتصريح���ه لـ���ـ ”الب�ل�اد”

بقي���ادة المملك���ة العربي���ة الس���عودية،

أن “ه���ذا الدع���م مق���در ومش���كور من

ودول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة،

خصوصا
ً
الش���عب اليمني ،فر ًدا ف���ر ًدا،

ومعه���م البحري���ن ،وبقي���ة األش���قاء،

بالدم���اء الغالي���ة التي قدمته���ا الدول

بدعم ش���قيقتهم الجمهوري���ة اليمنية،

الث�ل�اث وبقي���ة الش���ركاء بالتحال���ف

ومس���اندة ش���عبها ب���األرواح والم���ال

العرب���ي ،نص���رة لليم���ن ،وللش���عب

والعت���اد ،وذلك إلعادة الش���رعية إليها

اليمني”.

السفير السعودي متحدثا إلى “البالد”

التدخـــــــالت اإليرانيــــة بطليعــة التحديـــات
سفير ال��ب��ح��ري��ن ب��واش��ن��ط��ن :أه��م��ي��ة ال��م��ؤت��م��ر الرت��ب��اط��ه ب���األح���داث األمنية
محرر الشؤون المحلية

أكد س���فير البحرين في واش���نطن الش���يخ عبدهللا بن راش���د آل خليفة ،أهمية حوار المنامة على المس���توى

ً
ً
حيزا أكبر ،كل عام.
واصفا إياه بالمتطور ،والمتقدم ،وبأنه يأخذ
اإلقليمي والشرق األوسط ككل،

والعرب����ي ،وأيض����ا المل����ف الس����وري،

وأوض����ح الش����يخ عب����دهللا ف����ي

والمرتبط����ة بالوض����ع االس����تراتيجي

تصري����ح لـ “البالد” أن “نجاح وأهمية

المتغير بالشرق األوسط”.

وكي����ف أن  5دول تتص����ارع عل����ى

المؤتمر يكمن في ارتباطه المباش����ر

وزاد الس����فير أن “مش����اركة وزي����ر

األرض السورية”.

باألح����داث األمنية واالس����تراتيجية

الدف����اع األميرك����ي تدع����م ه����ذه

وأضاف “كبحرينيين فخورون جدا

بالمنطق����ة،

المشاركة الكبيرة ،وأتوقع أن الكثير

لما تشهده البحرين اليوم ،من نهضة

وبالتحدي����ات أيض����ا ،ويضفي أهمية

من التحديات سوف تطرح بورقات

سياسية ،وديمقراطية ،والتي تأتي

أعض����اء الوف����د األميرك����ي المش����ارك

“الحوار” وورش����ه المكثفة ،بطليعتها

توازيا مع انتخاباتنا هذا العام ،وهي

بالح����وار ،أهميته كحوار جامع ألهم

التح����دي

وتدخالت����ه

فرصة له����ذه الوف����ود ألن تطلع على

الش����خصيات األمني����ة والسياس����ية،

السافرة بالشأن المحلي ،والخليجي

المهم����ة

المتعلق����ة

اإليران����ي،

تجربتنا الرائدة في المنطقة”.

سفير البحرين بواشنطن متحدثا إلى “البالد”

05

العصفوران

local

بالمحافظة

@albiladpress.com

زارت مترش���حة “خامسة الش���مالية” زهرة
آل عصفور مجلس المحافظة الشمالية.
وثمن���ت جه���ود المحاف���ظ عل���ي العصفور
بسياسة الباب المفتوح واالستماع لمطالب
األهال���ي ،والوق���وف عل���ى احتياجاته���م
وإزالة المعوقات التي تعترضهم بالتعاون
والتنس���يق م���ع الجه���ات المعني���ة .وتمنى
المحاف���ظ للمترش���حة بالتوفي���ق والنجاح
في مس���يرتها لخدمة الوطن والمواطنين.
وقال���ت :الزيارة للوق���وف على احتياجات
األهال���ي ،وترجمته���ا لبرنام���ج انتخاب���ي

2018

ش���امل وحقيقي أعكف حاليا على صياغة
البرنام���ج االنتخاب���ي الش���امل والمؤم���ل
اإلعالن عنه في األيام المقبلة.

السبت
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المترشحة زهرة العصفور والمحافظ
علي العصفور مع عدد من حضور
مجلس المحافظة

أمر قبض ومنع من السفر لمترشح َمدين بمبلغ  3081دينارا
المعطلة
“^” تنشر قرارات محكمة التنفيذ
ّ
راشد الغائب
علم���ت “البالد” بصدور أمر قبض ضد مترش���ح عن دائرة بمحافظ���ة العاصمة لمطالبته
بس���داد مبل���غ يصل إلى  3081دينارا للمواط���ن (ع .ع .ع ).وجاء في نص إعالن القبض
ص���دور ق���رار قب���ض وإحضار بواس���طة الش���رطة ويخل���ى س���بيله عند الدفع .وش���ملت
اإلجراءات القضائية التنفيذية منع السفر والحجز على سيارة المترشح.

يصله���ا ردك���م ( .”)...و لف���ت المواط���ن إل���ى أن
قضيته مع المترش���ح تعود للع���ام  ،2013وقد
تداولت المحكمة القضية بجلساتها ،وصدرت
بأحكام نهائية وتنفيذية ،ولكن لألسف لم يتم
تنفيذ األحكام ضد خصمه.
والمحكم���ة الت���ي أص���درت الحك���م التنفيذية

إعالن قبض

حجز السيارة

ويتضمن المستند األول نسخة من “إعالن

وشمل اإلجراء الثاني حجز سيارة المترشح.

قب���ض” موجه من إدارة التنفيذية لمديرية

ووج���ه قاضي محكم���ة التنفيذ خطاب���ا لمدير

الشرطة.

عام اإلدارة العامة للمرور.

وين���ص اإلع�ل�ان عل���ى“ :نأم���ل أن تلق���وا

ون���ص الخطاب عل���ى اآلتي“ :تأم���ل المحكمة

القب���ض عل���ى المنف���ذ ض���ده ( )...ورقم���ه

توقي���ع الحج���ز التحفظ���ي على الس���يارة رقم

الش���خصي ( )...وإحض���اره ف���ور القب���ض
علي���ه ف���ي الس���اعة التاس���عة م���ا ل���م يدفع

وأي سيارة مملوكة للمحكوم عليه
( )...هوندا
ّ

( )...الرقم الشخصي ( )...مع بيان ما إذا كانت

المبل���غ المنفذ به وق���دره  3081.500دينارا

السيارة مباعة نقدا أم بتقسيط ونوع السيارة

بحرينيا لصالح المنفذ له (.”)...

وطرازه���ا وس���نة صنعها .وتأم���ل المحكمة أن

ال لإلهانات والشائعات واإلساءات

الثانية .وحالة القضية مازالت “جارية”.

أمر حجز السيارة

وطبع المواطن نس���خة من تسلس���ل القرارات

أمر القبض

قرار قبض

الص���ادرة ض���د المترش���ح ،بتاري���خ  27أكتوبر
 ،2018ومن أبرزها كاآلتي:
 -ق���رار بتاري���خ  27أغس���طس  :2018إع���ادة

وإحضار بواسطة

 -ق���رار بتاري���خ  27يولي���و  :2018رفض طلب

الشرطة ويخلى

السير في الملف المحفوظ /المحسوم.
رفع المنع من السفر.
 ق���رار بتاري���خ  28يوني���و  :2018رف���ض رفعالتعميم عن الحسابات البنكية.

سبيله عند الدفع

المحكمة رفضت رفع الحجز على الحسابات البنكية ومنع السفر

من أفشل البلديات؟

ربيع سيخدم الشعب والقيادة

نظم مجلس مترش���ح “تاس���عة الش���مالية” يوس���ف زينل ندوة بعنوان “من
أفشل المجالس البلدية؟”.
واس���تضاف المجلس في الندوة نائ���ب رئيس مجلس أمانة العاصمة مازن
العم���ران ،وعض���و بلدي المحرق المترش���ح غ���ازي المرباط���ي .وأدار الندوة
مترشح “ثامنة الشمالية” ياسين زينل.
وتحدث العمران عن مجلس أمانة العاصمة واللقاء الملكي وأبرز القرارات
التي اتخذها بجلس���اته وما تحقق من إنج���ازات منذ تعيين المجلس الذي
ورث تركة مجلس بلدي المنامة.
أم���ا البل���دي المرباطي ،فذكر أن للمجالس البلدي���ة صالحيات كثيرة ،ولكن
كثير منها معطلة ألسباب ترتبط باألعضاء أو المعنيين.
دعا مترش���ح “ثالثة العاصمة” عبدالهادي مرهون لبقاء الس���جال االنتخابي
ملتزما األصول الديمقراطية؛ ألن االنتخابات س���تبقى ش���اغل البحرينيين
األول إلى أن تنجز ،وهذا يتطلب حرص الجميع على تحاش���ي االصطدام
حتى بالكلمات.
الحمالت االنتخابية تزداد حدة وتكثر معها الطعون مع اقتراب استحقاق
االنتخاب���ات ،والمرج���و أن تبق���ى لغ���ة التخاط���ب فيما بين المرش���حين من
ضمن الحدود الحضارية.
وأضاف :نريد أن نتنافس ال أن نتقاتل ونتناكف ،وعلى المواطنين اختيار
األفضل.
وتابع :تذكروا أننا في بلد صغير ،وال يتحمل إهانات وإش���اعات وإس���اءات
لبعضنا البعض.

طبعة جديدة دليل “االنتخاب”
أص���در المجل���س األعلى للم���رأة طبعة جدي���دة من “دليل مباش���رة
الحقوق السياس���ية” لبيان األطر التش���ريعية ،والقانونية المنظمة
لعملية االنتخاب والترش���يح؛ بهدف رفع الوعي ،وممارس���ة المرأة

اعتم���د ترش���يح محم���د عبدالوهاب ربي���ع عن أول���ى الش���مالية .وأعلن عن
شعاره االنتخابي “خدمة المواطن والشعب والقيادة”.
وقال إن برنامجه االنتخاب يرتكز على تعزيز االهتمام باألمور المعيش���ية
وايجاد الحلول التشريعية المناسبة للملف اإلسكاني.
وذكر أن حظوظه باالنتخابات المقبلة جيدة.
يذكر أن الدائرة تمثل المناطق ومجمعاتها اآلتية :حلة العبدالصالح (،)444
المقشع ( ،)450كرانة (  458 ،456 ،454و ،)460جنوسان ( 506 ،504 ،502
و ،)508جد الحاج ( ،)514باربار (  528 ،526 ،524 ،522 ،520 ،518و،)530
والدراز (.)536
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ويمك���ن للمهتمي���ن الحص���ول

التعاون ل���دول الخلي���ج العربية

على ه���ذا اإلصدار عب���ر تحميله

ش���رط أن تك���ون جنس���يته

مباش���رة من الموقع اإللكتروني

البحريني���ة

أصلي���ة،

للمجل���س األعلى للم���رأة www.

ومتمتعا بكاف���ة حقوقه المدنية

.scw.bh

والسياس���ية ،وأن يك���ون اس���مه

كم���ا أش���ار الدليل إل���ى عدد من

مدرج���ا ف���ي ج���دول انتخاب���ات

الش���روط الواجب توفرها فيمن

الدائ���رة الت���ي يرش���ح نفس���ه

يترش���ح النتخاب���ات مجل���س

فيه���ا ،وأن يجي���د ق���راءة اللغ���ة

الن���واب م���ن بينه���ا أن يك���ون

العربي���ة وكتابته���ا ،وأال يق���ل

بحريني���ا ،وأن يمض���ي عل���ى من

س���نه يوم االنتخ���اب عن ثالثين

اكتس���ب الجنس���ية البحريني���ة

س���نة ميالدية كاملة ،وأال تكون

عشر س���نوات على األقل ،وغير

عضويته في مجلس الشورى أو

حام���ل لجنس���ية دول���ة أخ���رى،

النواب قد أسقطت بقرار بسبب

باس���تثناء م���ن يحم���ل جنس���ية

فقد الثقة أو االعتبار أو بس���بب

إحدى ال���دول األعضاء بمجلس

اإلخال بواجبات العضوية.

بصف���ة
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لدوره���ا السياس���ي كمواطن���ة له���ا كامل الحق���وق السياس���ية التي
كفلها دستور مملكة البحرين.

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ:

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﺳﻤﻪ

ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ،ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺸﻄﻮﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  3ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

27
ﺃﻛﺘـﻮﺑـﺮ

ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ

7

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

30
ﺃﻛﺘـﻮﺑـﺮ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ

ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻟﻠﻄﻌﻦ

ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ

ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

6

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

السبت

06
الثقافة األمنية

 27أكتوبر 2018
 18صفر 1440

local@albiladpress.com

سمو رئيس الوزراء يدعم جهود األمم المتحدة

المنسق المقيم يشيد برسالة سموه بشأن التحديات والمتغيرات العالمية

جريمة الرشوة تعكس إرادة فاسدة
توسع المشرع البحريني في تحديد الرشوة التي قد تكون مادية أو معنوية،

ومثال المادية النقود والمالبس أو شيكا أو فتح اعتماد بنكي أو سداد دين،

وقد يكون معنويا مثل حصول المرتش���ي على ترقية أو مجرد إرضاء رئيس���ه
عنه ،كما يكون مقابل الرشوة ظاهرا أو مستترا ،وقد يكون غير مشروع في

المنامة  -بنا

أشاد المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة بمملكة البحرين أمين الشرقاوي بما جاء
ف���ي رس���الة رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة،

البحرين قدمت

بمناس���بة االحتف���ال بيوم األمم المتح���دة ،من مضامين تعكس ح���رص مملكة البحرين

الكثير من األمثلة

على دعم جهود تطوير آليات عمل األمم المتحدة في مواجهة التحديات الراهنة التي
تواجه المنظمة الدولية والعالم في أمنه واستقراره.

على مساندتها

وش���دد الش���رقاوي ف���ي تصري���ح

الدول كافة في تنفيذ أجندة التنمية

تماما مع
ً
صحاف���ي عل���ى “أنن���ا نتف���ق

 ،2030ودعم قضايا التغير المناخي،

ما ذكره صاحب الس���مو الملكي حول

والهجرة وتعزير األمن والسالم.

المتغي���رات والتحدي���ات والقضاي���ا

وأكد الش���رقاوي“ :أن مملكة البحرين

الش���ائكة التي يم���ر بها العال���م أجمع،

قدم���ت الكثير من األمثل���ة والنماذج

والتي تحت���م على الجميع بذل مزيد

عل���ى مس���اندتها وتعاونه���ا م���ع األمم

أمين الشرقاوي

م���ن الجه���ود ،ومواصل���ة الش���راكات؛

المتحدة ،وذل���ك من منطلقات كثيرة

ف���ي برنام���ج عملها ،حيث ت���م إدماج

ويتقاضى عليها أجرا من الحكومة.

للتوص���ل للحل���ول المناس���بة والطرق

وأصع���دة مختلف���ة ،فبعد اس���تقاللها

األس���لم واألفض���ل لتجنيب البش���رية

بس���نوات قليل���ة احتضن���ت مكات���ب

ويتمث���ل الرك���ن المعنوي ف���ي توافر عنص���ري العل���م واإلرادة ،ويقصد به علم

وش���عوب العال���م عواق���ب ال تحم���د

وبرام���ج األم���م المتح���دة .ومن���ذ

عقباها ،وخصوصا ما يتعلق بتعطيل

س���بعينات الق���رن الماض���ي ،وقع���ت

عملي���ة التنمية في كثير م���ن البلدان

مملك���ة البحري���ن وثيق���ة التواج���د

الت���ي تعي���ش الصراع���ات بمختل���ف

األساس���ية م���ع منظم���ات اممي���ة

أش���كالها وأنواعها ،وهو ما يؤدي إلى

مختلف���ة

وباش���رت

تخلفه���ا – بش���كل أو بآخر  -عن ركب

مكاتب وبرامج األمم المتحدة عملها

التنمية”.

بن���اء عل���ى التواجد الفعل���ي وقدمت

وأش���ار إل���ى “أن األم���م المتح���دة ،إذ

الخب���رات الفنية المطلوبة للس���ير في

والمقابل بوضوح في نفسية الجاني.

تحتف���ل بيومه���ا الذي ص���ادف الرابع

طريق التنمية الرح���ب .وتوالى على

والعش���رين م���ن أكتوب���ر ،ال ت���زال في

إثره���ا توقي���ع العديد م���ن االتفاقات،

فإذا انتفى العلم بأحد العناصر السابقة ،انتفى القصد الجنائي كعلم الموظف

عم���ل مس���تمر عل���ى تطوي���ر هياكلها

والتي كان أبرزها في اآلونة االخيرة

وآلياته���ا وأدواته���ا المختلف���ة؛ بغي���ة

 -عل���ى المس���توى الوطن���ي  -توقي���ع

الوص���ول إل���ى م���ا تصبو إلي���ه الدول

اتفاقية إطار الشراكة اإلستراتيجية

االعض���اء في تحقيق الس���لم والعمل

بين مملكة البحرين ومنظمات األمم

بالمجتمع���ات

2018-2022؛

ذاته كمواد مخدرة أو أش���ياء مس���روقة أو شيك بدون رصيد أو لقاء جنسي

يهي���ئ للمرتش���ي بأن تس���مح الراش���ية له بأن يأت���ي أفعاال مخل���ة بالحياء ،وال
يش���ترط القانون ش���يئا في تناسب الرش���وة بين قيمة مقابل الرشوة وأهمية
العمل الوظيفي.

وتعك���س جريم���ة الرش���وة إرادة فاس���دة ومعيب���ة لم���ن يرتكبه���ا م���ن المردود

س���لبي على المنظومة الحكومية وبما يبعث على عدم الثقة في إنجاز العمل
الحكومي ،ذلك أن الخدمات التي يقدمها الموظف العام هي من صميم عمله

الجان���ي بالجريم���ة .أم���ا اإلرادة ،فه���ي ني���ة ارتكاب ه���ذه الجريم���ة رغم علمه
بوجود قانون يعاقب عليها.

وتعتبر جريمة الرشوة جريمة عمدية؛ لذا يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد
الجنائ���ي بعنصريه ،فيجب أن يعلم المرتش���ي بتوافر أركان الجريمة جميعها،

فيعل���م أن���ه موظف عام ،أو مكلف بخدمة عام���ة ،أو من في حكمه ،ويعلم أنه

مخت���ص بالعم���ل المطلوب منه ،أو يدعي ذلك ،وبالمقابل الذي يقدم إليه ،إنه

نظير أداء العمل الوظيفي وبصورة أبس���ط أن تكتمل الصلة بين أداء العمل

أن���ه ت���م تعيين���ه في الوظيف���ة العامة ،كم���ا لو لم يت���م تبليغه بق���رار تعيينه أو
ً
اعتقد خطأ أنه عزل من وظيفته بناءً على كتاب مزور.
كم���ا يتطل���ب القص���د الجنائي اتجاه إرادة المرتش���ي إلى األخ���ذ أو القبول أو

الطل���ب ،وم���ن المبادئ األساس���ية لتوافر القص���د الجنائي وج���وب أن يعاصر

القصد لحظة ارتكاب الفعل ،فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لحظة القبول
واألخذ والطلب ،وال يكفي أن يتوافر في لحظة الحقة ،وفي جميع األحوال

يق���وم القص���د الجنائي؛ باعتباره قص���دا عاما ال خاصا ،والقصد لدى الراش���ي
والمرتشي هو قصد اشتراك في جريمة الرشوة ،ومن ثم تحدد العناصر طبقا
للقواعد العامة لالشتراك في الجريمة.

ال���دءوب

لالرتق���اء

المتح���دة

الس���تضافتها،

لألع���وام

والبشرية جمعاء”.

به���دف التع���اون في تحقي���ق وإنجاز

الفتا إلى أن أمين عام األمم المتحده

مختل���ف األبع���اد التنموي���ة ألجن���دة

أنطوني���و غوتيري���ش يق���ود عملي���ة

التنمي���ة المس���تدامة  2030وأهدافها

وتعاونها

نح���و  % 78منه���ا ف���ي برنام���ج عمل
الحكومة .”2015-2018

حريصون على

وأك���د الش���رقاوي ب���ـ “أن األم���م

دعم المملكة

المتحدة حريصة على دعم البحرين
ف���ي مس���اعيها لتحقي���ق أه���داف

في تحقيق

استعراضها في التقارير المستقبلية،

أهداف 2030

التنمي���ة المس���تدامة  ،2030وكيفي���ة
مؤك���دا موقف األمم المتحدة الداعم
والمساند لمملكة البحرين في تقديم
المش���ورة والدع���م الفن���ي للبرام���ج
والمشروعات التنموية ،ورفدها بأهم
الخب���رات والتج���ارب الناجح���ة ،ف���ي
س���بيل بلوغها أقصى درجات التنمية
المجتمعية ،والبيئية ،واالقتصادية”.
وأض���اف أن مملك���ة البحري���ن ،وه���ي
بلد يغلب على سكانه عنصر الشباب،

التنمي���ة المس���تدامة ،عل���ى ال���دور
الفاع���ل الذي الب���د أن يلعبه الش���باب
في تحقيق هذه األهداف.
» »واختتم الشرقاوي تصريحه بالقول:

“إن التزام مملكة البحرين بالعمل الجاد

أدركت مبكرً ا أهمي���ة أهداف التنمية

والمؤثر ،والشراكة مع األمم المتحدة

بش���كل الفت،
المس���تدامة وضمنتها،
ٍ
ف���ي أغل���ب برامجه���ا ومش���اريعها

ومنظماتها ومكاتبها وبرامجها ،هو
انعكاس إيجابي لاللتزام بما ينص

ومبادراتها التي تس���تهدف الش���باب.

عليه ميثاق األمم المتحدة ،والمبادئ

ّ
اتخذت البحرين
الس���بعة عش���ر .وقد

وذل���ك انطالق���ا م���ن أهمي���ة األم���ن

جوان���ب للتعامل مع مختلف القضايا

الترتيبات المؤسس���ية الالزمة مبكرا؛

والس�ل�ام للعملية التنموي���ة كمتطلب

اإلنسانية النبيلة التي قامت عليها

والعقبات التي تدعم وصول المنظمة

لتنس���يق جه���ود تنفي���ذ األه���داف

جوه���ري ،واس���تناد تل���ك التنمي���ة

هذه المنظمة ،إلى جانب االتفاقات

إل���ى مبتغياته���ا المثل���ى ،ومنه���ا دعم

والغايات المدرجة تحتها ،وتضمينها

القائم���ة على أجن���دة  2030وأهداف

والمعاهدات التي تصب في دعم أطر

التنمية واألمن والسلم الدولي”.

إص�ل�اح هيكل���ي ش���امل عل���ى ع���دة

 18مليون دوالر قادمة لخزينة االقتصاد
أول ف�����وج س���ي���اح���ي روس������ي ب���واس���ط���ة ال���ط���ي���ران ال���ش���ارت���ر ل��ل��ب��ح��ري��ن
المنامة  -هيئة البحرين للسياحة والمعارض

نتج عن الجهود التي تبذلها هيئة البحرين للسياحة والمعارض في سبيل استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم ،وصول
أول طائرة شارتر إلى المملكة تضم أكثر من  200سائح روسي.
ووصلت الطائرة التي س���يرتها الشركة

المحلي.

دخل القطاع السياحي بما يتماشى مع

العالمية الرائدة “كورال ترافل” للس���فر

وأقام���ت الهيئ���ة فعالي���ة ترحيبي���ة
ً
عرضا قدمته الفرقة الشعبية
تضمنت

الرؤية االقتصادية .”2030

والس���ياحة ي���وم الجمع���ة الموافق 26
أكتوبر .2018

اس���تمتع المس���افرون خالل���ه بأغ���ان

وكان في استقبال هذه الرحلة األولى

متنوع���ة م���ن الم���وروث البحرين���ي،

م���ن نوعه���ا ،الرئي���س التنفي���ذي هيئ���ة

وحصلوا على لمحة من تاريخ البحرين

البحرين للس���ياحة والمعارض الش���يخ

العريق وحسن ضيافة شعبها.

خال���د بن حم���ود آل خليف���ة ،والرئيس

ورح���ب الش���يخ خال���د ب���ن حم���ود آل

التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد

خليف���ة بالمس���افرين الواصلي���ن ،قائال:

البنفالح.

“يشرفنا استقبال الرحلة األولى لشركة

وتأت���ي ه���ذه الرحل���ة لتك���ون األول���ى

 Coral Travelم���ن موس���كو ،ونتمن���ى

ضمن برنام���ج للرحالت الش���ارتر التي

ل���زوار الواصلين االس���تمتاع بإقامتهم

تشغلها شركة كورال للسفر والسياحة

ف���ي المملك���ة .يأت���ي تع���اون الهيئة مع

من موسكو إلى البحرين.

ك���ورال للس���فر والس���ياحة في س���ياق

تس���ير الشركة رحلتين
ومن المقرر أن
ّ

إس���تراتيجية الهيئ���ة الت���ي تس���تهدف

أس���بوعيا .وس���تضم كل رحل���ة عل���ى
ً

وأك���د الش���يخ خال���د ب���ن حم���ود“ :ن���ود
أن نش���كر ش���ركاءنا ف���ي البحري���ن
منه���م وزارة الداخلي���ة ،وش���ركة مطار
البحرين ،ووزارة المواصالت ،وش���ركة
خدم���ات مط���ار البحري���ن لتس���هيل
اإلجراءات وذلك بما يسهم في تطوير
القطاع الس���ياحي ولنشر الوعي حول
المقوم���ات الس���ياحية الت���ي تجع���ل
البحري���ن الوجه���ة الس���ياحية المثالية
له���ذه الرح�ل�ات .وت���ؤدي المكات���ب
التمثيلي���ة دورا رئيس���ا ف���ي مضاعف���ة
أعداد زوار المملكة من الخارج”.
» »يذكر أن الطيران العارض أو الشارتر

اس���تقطاب أس���واق جدي���دة للتروي���ج

هو تأجير طائرة كاملة من جانب

طيران لمقعد طائرة بشكل فردي،
العادية.

للوجه���ات الس���ياحية ف���ي المملك���ة

فندق���ا في البحرين ،وم���ن المتوقع أن

وتعريف ال���زوار بالتاريخ العريق الذي

وكاالت السفر ،بخالف بيع تذكرة

يسهم هؤالء الس���ياح بمبلغ  18مليون

تتمتع به البحرين والمرافق المتطورة

دوالر بش���كل مباش���ر ف���ي االقتص���اد

الموجودة فيه���ا؛ وذلك من أجل تعزيز

كما هو المعتاد مع شركة الطيران

متنه���ا  220مس���افرً ا يقطن���ون ف���ي 30

وصول أول طائرة شارتر إلى المملكة تضم أكثر من  200سائح روسي

 3700زائر لـ “الوسم الزراعي” في غضون  7ساعات
بدور المالكي من هورة عالي
بدع���م متواص���ل م���ن قرين���ة جاللة المل���ك رئيس���ة المجل���س االستش���اري للمبادرة
الوطني���ة لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي صاحب���ة الس���مو الملك���ي األميرة س���بيكة بنت
إبراهي���م آل خليف���ة ،نظم���ت المب���ادرة الوطني���ة لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي معرضا
زراعيا تحت عنوان “الوس���م الزراعي” بالتع���اون مع كل من مجموعة بنك البحرين
للتنمي���ة وش���ؤون الزراع���ة والث���روة البحري���ة ويس���تمر على م���دى يوم���ي الجمعة
والس���بت  27 - 26أكتوبر  2018في س���وق المزارعين البحرينيين الكائن في هورة
عالي ،وبمش���اركة العديد من المزارعين والهواة البحرينيين والش���ركات والمشاتل
الزراعية والجمعيات.
وف���ي تصريح���ات ل���ـ “الب�ل�اد” ،أش���ار

أن األمط���ار الي���وم منع���ت العدي���د من

مشرف س���وق المزارعين ،محمد ناصر

العائ�ل�ات م���ن المش���اركة ،وأجل���ت

عبدهللا ،إلى أن المهرجان الذي يختتم

مش���اركتها للي���وم الس���بت ،وه���و ي���وم

فعاليته اليوم اس���تقبل في  7ساعات -

الختام.

منذ افتتاحه الس���اعة العاش���رة وحتى

وأوض���ح أن ت���م تخصي���ص طاب���ق

إغالق���ه الس���اعة الخامس���ة  -أكث���ر من

لألطفال مزود بورش ترفيهية متنوعة

 3700زائ���ر ،إضاف���ة إل���ى أكث���ر من 40

تجمع بين المتعة والتعليم.

مزارع���ا بحرينيا و 8من الهواة ،مش���يرا

وق���ال إن المع���رض يس���تقبل زائري���ه

المعرض شهد إقباال كبير من الزوار

ومرتادي���ه م���ن األس���ر يوم���ي الجمع���ة

حتى الخامسة.

جوه���رة تمور المملك���ة في مدينة حمد

أن���واع مختلف���ة م���ن التم���ور ،والت���ي

والس���بت من الس���اعة العاش���رة صباحا

وأبدى حسن إبراهيم علي من مؤسسة

سعادته بالمشاركة مع “الوسم”؛ لعرض

يتنافس زوار السوق على اقتنائها.

الزعبي تقدم فقرة ببرنامج “هال بحرين”

السبت
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نورة الزعبي مديرة المشاريع والتخطيط في النادي العالمي لإلعالم االجتماعي ،كاتبة صحافية ومدربة في التطوير المهني ،استطاعت أن تبرز اسمها في الساحة اإلعالمية.
وفيما يأتي نص حوار استعرضت فيه بداياتها والتجارب التي خاضتها وصقلت موهبتها.

»»

لم يوافق الوالدان

أحب قراءة

حدثينا عن بداياتك؟

 -ش���غف وحب ورغب���ة كبيرة ف���ي المجال

القصائد

اإلعالم���ي من���ذ المرحل���ة الثانوي���ة ،وكانت
مدرساتي يقلن إني دائمً ا أتميز في أسلوب
أدرس التخصص األدبي كنت أحب قراءة
القصائد وأتعمق في شرح األبيات وأبحث
دائمً ا عن الكاتب بصورة أكثر تفصيلية عن
أي طالبة في الدراسة.

وعملت بشركة

اإلعالم

بشرحها

إفساد سمعة
المترشحين

اإلنجليزي

على دراستي

وأتعمق

التعبي���ر ودروس اللغ���ة العربي���ة ،ولكون���ي

درست األدب

إبراهيم النهام

ÛÛأكدت بمقاالت س���ابقة ،أهمية تحذر الناخبين ،من المترش���حين الذين

عالمية

يحاول���ون إفس���اد س���معة منافس���يهم ،عبر تروي���ج الدعاي���ات الصفراء
ضدهم ،واس���تثمار المواقف بـ “اإلنش” إلفس���اد س���معتهم ،ووضع العلة
في منجزاتهم ،ومسيرتهم الوطنية ،أمال بإزاحتهم ،وتسهيل وصولهم

وعندما تخرجت من الثانوية العامة كانت

(هم).

والدي لم
رغبتي في تخصص اإلعالم ،لكن
ّ

ÛÛه���ذه المش���اهدات المؤس���فة ،ال ت���زال قي���د التك���رار ،م���ن مترش���حين

يوافقا؛ كوني في بيئة محافظة ومتمسكة

يتش���دقون زور ًا وبهتان��� ًا بأنه���م رج���ال وطني���ون ،لهم برام���ج وطنية،

بعاداته���ا وتقاليدها بغ���ض النظر عن كونها

تهدف لخدمة البحرين ،وأهلها ،في حين أن سلوكياتهم المسيئة هذه،

تخصص الدراس���ات األميركية في جامعة

ÛÛوكن���ت ق���د رص���دت ف���ي األي���ام األخي���رة ،حمل���ة شرس���ة قاده���ا أح���د

صحيحة أم ال ،فدرس���ت األدب اإلنجليزي

تناقض جملة ادعاءاتهم ،وتضرب بها عرض الحائط.

البحري���ن إل���ى أن تخرج���ت وتوظفت في

المرش���حين النيابيين ،ضد منافسه (عضو بلدي حالي) ،مستغال موجة

ث���م ش���اهدت إعالن���ا ف���ي إح���دى الصح���ف

البيوت ،حيث تنقل بحماسة ،بين هذا البيت وذاك ،وهو يحمل خصمه

األمط���ار األخي���رة ،وم���ا خلفته من مس���تنقعات آس���نة ،دخل���ت مياهها

شركة عالمية للتدقيق.

– عل���ى أس���ماع المتضرري���ن  -مس���ؤولية م���ا يج���ري ،من انهي���ار للبنى

األجنبي���ة ع���ن الرغب���ة ف���ي توظي���ف محرري

التحتية ،بواقع مر الدولة من تتحمل مسئوليته.

أخبار ،فأجري���ت االمتحان وتوظفت ،وكانت

ÛÛه���ذه الممارس���ات يجب أن تتوق���ف فورا ،بتغيير يصنع���ه الناخب ،بأن

مدربت���ي األول���ى الصحافي���ة الهندي���ة راجي

المرشح الذي يسيء لخصومة ،ال يمكن النظر إليه ،بأنه سيكون ممثال

كرش���نل ،وأول مقابل���ة أجريته���ا كان���ت م���ع

صالحا لهم ،في يوم من األيام ،س���واء تحت قبة المجلس التش���ريعي،

“أوبرا وينفري” ،ومن هنا ظهرت نورة الزعبي

أو البلدي ،أو غيره.

لإلعالم وانتشرت مقاالتي باللغة اإلنجليزية.

ÛÛيق���ول رس���ول هللا (صل���ى هللا علي���ه وس���لم) :إنم���ا بعثت ألتم���م مكارم

الطالبة أمل أحمد مبارك تحاور نورة الزعبي

»»

ما نوع الكتب التي تفضلين قراءتها؟

 ال أحب الروايات والقصص الرومانس���ية،وأعش���ق كت���ب التنمية والكت���ب التي تقدم
لي المعرفة والمعلومات المفيدة التي تؤثر
ً
وأيض���ا الكت���ب التاريخي���ة واألدب
فين���ي،
ولك���ن لي���س األدب الروائ���ي ،وأحب الكتب
اإلعالمي���ة مث���ل كت���اب العال���م االفتراض���ي
وعالقت���ه بالواق���ع ،وقص���ص م���ن الواق���ع
الرقمي وإستراتيجيات اإلعالم والتخطيط
اإلعالمي ..هذه الكتب تستهويني.

»»

أحدا قدوة لك؟
اتخذت ً
ِ
هل

 نع���م ،اتخذت  3قدوات ف���ي حياتي ،وهن:اإلعالمية بروين حبيب منذ أن كانت مذيعة
ف���ي أخب���ار تلفزي���ون البحري���ن إذ انبه���رت
بش���خصيتها ،وكبرت والزالت بروين الملهمة
األول���ى لي واس���تفدت منها كثي���رًا .وقدوتي
الثاني���ة المحامي���ة والمذيع���ة األميركي���ة
جوديث ش���يندلين ،إذ كنت أشاهد برنامجها

ال���ذي يحم���ل أس���م “القاضي���ة ج���ودي” ،وفي
أول أس���بوع م���ن ع���رض برنامجه���ا حقق���ت
نس���بة أعلى م���ن  9ماليين مش���اهدة ،كما أن
ش���خصيتها ملهم���ة وقوي���ة وتعتب���ر األعل���ى
أج���رًا .أم���ا قدوت���ي الثالث���ة ه���ي اإلعالمي���ة
الممي���زة نس���رين مع���روف ،إذ تعلم���ت منه���ا
أخالق المهنة وكيف أكون إعالمية محترمة.

»»

ما الذي يميز برنامجك عن البرامج
األخرى؟

 برنامج���ي يعتم���د عل���ى أس���لوب ونه���جالتوعي���ة لإلع�ل�ام االجتماع���ي ،وقم���ت
بالتركي���ز عل���ى الجانب المهن���ي أكثر بحكم
عملي ،ودائمً ���ا مؤمنة بأن الناس يحتاجون
إلى شيئين الستقامة حياتهم هما :التوعية
والقان���ون؛ لك���ي تك���ون حياتن���ا البش���رية

ينطقه فقط اللسان ليصل لآلذان.

األخالق .وبذلك مسك الختام ،وخالصته.

ebrahim.alnahham

لديهم رسالة وهدف يريدون إيصاله عن

@albiladpress.com

طري���ق اإلعالم ،والعديد منهم ال يرغبون

»»

من الفئة المستهدفة لبرنامجك؟

 جميع الناس التي تستخدم مواقع التواصلاالجتماع���ي؛ ألن���ه يش���مل آداب وإتكي���ت
وبروتوكول مواقع التواصل االجتماعي.

»»

ما الوقت المتوقع التي سيتم عرض
برنامجك فيه؟

 -ل���ي فق���رة مخصص���ة ف���ي برنام���ج “ه�ل�ا

بالش���هرة واألضواء ولديهم خطة وفكرة
يري���دون تقديمه���ا وه���ذا ش���يء يبش���ر
بالخي���ر ،ونصيحت���ي أال يقوموا بتس���مية
أنفس���هم إعالميي���ن ،ب���ل يجعل���وا الناس
يتأث���رون ويس���تفيدون منه���م ويقومون
بتسميتهم إعالميين ..ال تستعجلوا على
قول “أنا إعالمي” ،ال نحب أن نرى ملفهم
الشخصي يكتب به “إعالميون” ،ولكن ال
نرى إال “فاشنيستا”.

انتهاء فترة التقدم إلى “فكرة”
المنامة  -بنا:

أعلن مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء عن انتهاء فترة التقدم لمس���ابقة االبتكار
الحكوم���ي (فك���رة) التي أطلقها ولي العهد نائب القائد األعل���ى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ليلة أمس األول.

بحرين” ،وأول حلقة مباش���رة عرضت يوم

كون���وا أش���خاصا مؤثري���ن ومحترمي���ن

الساعة العاشرة صباحا.

وذوي ش���خصية قوي���ة ج��� ً
دا ،وكون���وا

من سبتمبر الماضي تجاوبا مع هدف المسابقة

ذوي مب���دأ وعلم وال تكتفوا بأ  4س���نوات

المخصص���ة لموظفي القطاع الحكومي ،وهو

دراس���ة ،كونوا عل���ى تواصل مس���تمر مع

تعزيز ثقافة اإلب���داع واالبتكار؛ كونها محركا

وهي االستدامة والتنافسية والعدالة.

العلم.

رئيس���ا للتطوي���ر وبل���ورة األف���كار الخالق���ة،

وس���تخضع جميع األفكار المقدمة إلجراءات

وإتاح���ة الفرص���ة إلش���راك موظف���ي القط���اع

التقيي���م ،ومن ثم س���يتم عق���د دورة تدريبية

الع���ام في بل���ورة األف���كار والمقترح���ات التي

ألصح���اب األفكار المتأهلة إلعدادهم لمراحل

تخ���دم تطلع���ات العم���ل الحكوم���ي وتطوي���ر

االختيار والتقييم المقبلة.

االثني���ن المواف���ق  22أكتوب���ر الج���اري عند

»»

كلمة تقدمينها لإلعالميين المستقبلين؟

صحيح���ة ،فالتوعي���ة تأخذ جانب���ا مهما من

 -أن���ا س���عيدة بأني أرى العدي���د من جيل

الحلقات ،وأشعر أن الكالم يخرج من القلب

الش���باب ال���ذي ظه���رت ل���ه رغب���ة ف���ي

أمل أحمد مبارك

وس���وف يصل بإذن هللا للعق���ل والقلب ولم

اإلع�ل�ام ،وه���ذا ي���دل عل���ى أن الش���باب

طالبة إعالم في جامعة البحرين

وبدأت فترة التقديم من الخامس والعشرين

جودته ومخرجاته وفقا للمبادئ التي تستند
إليها مختل���ف البرامج والمبادرات والمرتكزة
على مبادئ رؤية البحرين االقتصادية ،2030

حصر نقاط تجمع األمطار في عراد

مناقش��ة اس��تكمال الص��رف الصح��ي وتطوي��ر الط��رق

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

اس���تقبل وكيل ش���ؤون األش���غال في وزارة األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط بمكتبه ممثل الدائرة
الس���ابعة لمحافظ���ة المح���رق صباح الدوس���ري ،وذلك بحض���ور عدد من مهندس���ي الوزارة؛ لمناقش���ة احتياجات الدائرة الس���ابعة

من اللقاء التعريفي

“التقاعد االختياري” يقرع باب “البلديات”

الم��وارد البش��رية تق��دم عرض��ا للموظفين ع��ن البرنامج

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

(منطقة عراد) بمحافظة المحرق.
ومن جانبها ،أشادت العضو البلدي صباح
الدوسري بجهود وزارة األشغال وشؤون
البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي ف���ي
تلبي���ة تطلعات واحتياج���ات المواطنين،
مش���يدة بالتع���اون والدع���م الدائمين من
جان���ب ال���وزارة ،وال���ذي يعك���س ح���رص
الحكومة الرشيدة على دعم وتنفيذ هذه

عقدت إدارة الموارد البش���رية في ش���ؤون البلديات في وزارة األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني لقاء تعريفيا عن

االحتياج���ات ونح���و مزي���د م���ن االرتقاء

برنامج التقاعد االختياري للموظفين في مركز التدريب البلدي في توبلي.

ف���ي الخدم���ات المقدم���ة للمواطني���ن

وقدمت مديرة إدارة الموارد البش���رية أمينة

البلديات.

األعمال والمشاركة في النمو االقتصادي.

عبدالواح���د عرض���ا ع���ن المش���روع؛ لتعريف

وأقي���م اللقاء التعريف���ي على مرات عدة في

وأش���ارت مدي���رة الم���وارد البش���رية إل���ى

الموظفين بمميزات البرنامج وإجراءاته.

الي���وم؛ للس���ماح ألكب���ر ق���در م���ن الموظفي���ن

أهمي���ة البرنامج المط���روح وإتاحته الفرصة

وحض���ر اللق���اء ع���دد كبي���ر م���ن الموظفي���ن

التع���رف عل���ى التعليم���ات والقواعد الخاصة

أم���ام الموظفي���ن للدخ���ول في مج���ال ريادة

الراغبي���ن ف���ي التع���رف عل���ى البرنام���ج

ببرنامج التقاعد االختياري؛ إلعطاء موظفي

األعمال إلى جانب المميزات التي سيتيحها

وتفاصيل���ه من البلديات األربع ومن ش���ؤون

القط���اع الع���ام الفرصة لدخ���ول مجال ريادة

للموظفين الراغبين في االستفادة منه.

والمقيميين في المملكة.

وكيل األشغال مستقبال صباح الدوسري

وفي بداية اللقاء ،تمت مناقش���ة مختلف
احتياج���ات المنطق���ة المرفوع���ة م���ن

الط���رق م���ع مراع���اة عوام���ل الس�ل�امة

األش���غال أحم���د الخي���اط فري���ق العم���ل

األهال���ي ،والتي ش���ملت اس���تكمال تنفيذ

ودراسة نقاط تجمعات مياه األمطار في

لدراس���ة الطلب���ات المرفوع���ة م���ن جانب

ش���بكات الص���رف الصح���ي ف���ي المناطق

الدائرة.

العض���و البلدي وتنفيذه���ا تبعا لألولويات

غير المش���مولة ،إضافة إلى تطوير بعض

وخ�ل�ال االجتم���اع وج���ه وكي���ل ش���ؤون

ومدى توافر االعتمادات المالية الالزمة.

إطالق مبادرة لنشر ثقافة المنحدرات لذوي اإلعاقة
النفيع��ي ف��ازت بجائ��زة وزارة الداخلي��ة لخط��اب الس�لامة المروري��ة
أماني النفيعي رئيس���ة العالقات العامة لنادي النور للتوستماس���تر تميزت بأعمالها التطوعية وحبها
ف���ن الخطاب���ة ،إذ ُكرمت وتأهل���ت لعدة جوائز أحدثه���ا جائزة فارس الش���باب البحريني االجتماعي
والتطوعي من جمعية الخالدية الشبابية .وفيما يأتي نص حوار اجريته معها:

»»

بدأت االهتمام بالعمل التطوعي؟
ِ
متى

كان���ت عائلت���ي مهتم���ة ب���أن أذه���ب إل���ى مراك���ز
لتحفيظ القرآن ،فكنت أذهب وأس���اعدهم وأبادر
وبع���د التخرج من مرك���ز تحفيظ الق���رآن ارتأيت
بأنن���ي أح���ب العط���اء ،ومن ه���ذه المراكز س���لكت
مسلك المبادرات التطوعية.

»»

بك؟
ما أكثر عمل تطوعي أثر ِ

عملت في جمع األدوية للسوريين ،وتعلمت كيف
أن األدوي���ة الفائض���ة التي لدينا ف���ي منازلنا التي

ال نعي أهميتها ،تس���اوي ش���يئا ثمين���ا للمحتاجين
له���ا م���ن الس���وريين ،فالعم���ل التطوع���ي ربطن���ي
بالجوانب اإلنسانية كثيرا.

»»

حصلت على درع فارس الشاب البحريني،
ِ
حدثينا عن ذلك؟

اشعر بالفخر ،فعندما اتصلوا بي بهذا الشأن كانت
رد فعل���ي أن هناك آخرين يس���تحقونها أكثرمني،
ولك���ن لجن���ة التحكي���م رأت أن أماني تس���تحقها،
فهناك ش���يئا في الواقع التمس���وه ،وعلى أساس���ه
نلت هذه الجائزة ،وكنت سعيدة كثيرا بها.

»»

حصلت عليها؟
ِ
هل هناك جوائز أخرى

وهي تهدف لنش���ر ثقاف���ة المنح���درات التأهيلية لذوي

ف���زت على مس���توى الدولة ف���ي الع���ام  2018بالجائزة

اإلعاق���ة ،وأنا أعم���ل حاليا على توفير البيئة المناس���بة

األولى من وزارة الداخلية للخطاب والسالمة للتوعية
المرورية ،وتأهلت في الخطب العالمية للتوستماستر،
وأنا أول بحرينية تعمل على الخطاب الوطني.

»»

إنك متخصصة في الخطاب الوطني،
قلت ِ
ِ
لك الخطابة؟
فماذا أضافت ِ

الخطاب���ة علمتن���ي القي���ادة ،وعلمتني كيفي���ة التحدث
ً
جدا.
عن موضوع كبير وإعطائه حقه في مدة قصيرة

»»

مشاركاتك في األعمال
ِ
ما أحدث
االجتماعية والتطوعية؟

مبادرة “عيش البحرين معانا” مخصصه لذوي اإلعاقة،

له���م .ك���دورة مي���اه مناس���بة وتوفي���ر منح���در؛ لك���ي ال
يش���عر بأن���ه مختل���ف عن البقي���ة .واآلن نح���ن لدينا 14
أل���ف مع���وق ف���ي البحري���ن .وفي ه���ذه المب���ادرة كانت
الفكرة هي إضاءة مصباح لعقول التجار بأن فيكم من
يس���تطيع توفي���ر البيئة المناس���بة ل���ذوي اإلعاقة .ومن
أحدث مش���اركاتي أيضا“ ،مبادرة ابتسامة” التي قامت
فكرته���ا عل���ى أن األطف���ال المصابي���ن بالس���رطان ف���ي
ازدياد ،فنحو  300طفل ال يس���تطيعون الذهاب للتعلم
ف���ي المدرس���ة ،وكان دور “مب���ادرة ابتس���امة” إنش���اء 4
مشاريع من ضمنها مشروع تعليم األطفال.

»»

ما مدى مساهمة برامج التواصل
االجتماعي في التوعية بالعمل التطوعي؟

أماني النفيعي

برام���ج التواص���ل االجتماع���ي أظهرت لن���ا المبادرين
بصورة أفضل من الوس���ائل اإلعالمية األخرى ،ولكن
مع األس���ف الش���ديد ج���زء كبي���ر من ش���بابنا ينجرف
اليوم للطريق الخاطئ .نحن ال نتقدم بش���كل سريع،
فشبابنا ليس منجذب إلى ثقافة كيف أصنع؟ وكيف
أفهم؟ بحريننا اليوم بحاجة إلى تنمية وطن.
رحمة عادل
طالبة إعالم في جامعة البحرين
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ً
مدلل خجولاً  ،ال يخرج من بيته اً
اً
ً
الحقا إلى
خوفا من األرواح واألشباح والعفاريت والثعابين واللصوص ،فتحول
ليل؛
صبيا
كان غاندي في صباه
ً

local

رمز للقوة والشجاعة ،وإنسان صلب صامد ال يخاف الموت وال يهاب البطش ،تحققت لبالده على يديه الحرية واالستقالل والكرامة التي
ً
ً
وقديس���ا،
وسياس���يا وقائ ًدا
وفيلس���وفا ومفكرًا
ومصلحا
انتزعها من براثن واحدة من أعتى قوى العالم وقتها .كان غاندي ثائرًا
ً
ً

@albiladpress.com

ً
إنسانا يجمع كل هذه الصفات والخصائص في آن واحد ،شخصية مميزة ومتميزة ،مثقلة بالكثير من التناقضات.

يتناول الكاتب الباحث عبدالنبي الشعلة بكتاب “غاندي ...وقضايا العرب والمسلمين” كيف أثارت شخصية غاندي الكثير
من الجدل والتس���اؤالت إلى درجة التش���كيك فيما إذا كانت مظاهر الضعف والهزال والتقش���ف واالنكس���ار التي كان يبدو
فيها مجرد تكتيك وجزء من إستراتيجية مبيتة.
وتنشر “البالد” على مدار حلقات أبرز ما يتضمنه كتاب “غاندي ...وقضايا العرب والمسلمين”.

غاندي يعمل  21عاما

“^” تستعرض كتاب
“غاندي ...وقضايا العرب
والمسلمين” للكاتب
عبدالنبي الشعلة

بجنوب إفريقيا

(الحلقة الخامسة)
إعداد :راشد الغائب

السبت

 27أكتوبر 2018
 18صفر 1440

طرد غاندي من مقصورة الدرجة األولى

ح�����������ادث�����������ة ال��������ق��������ط��������ار ال��������م��������ش��������ه��������ورة ف�����������ي م���������اي���������و 1893

ف���ي الطري���ق إل���ى بريتوريا وقعت حادث���ة القطار المش���هورة التي ّ
هزت كي���ان غاندي،
وأدت إل���ى تغيير مس���ار حياته وس���اهمت في تحديد مس���تقبل الهن���د ومجرى التاريخ،
عندم���ا كان غان���دي راك���ب القط���ار في دربن بتاري���خ  31مايو 1893م ،أي بعد أس���بوع

ً
متوجها إلى مدينة بريتوريا.
واحد من وصوله إلى جنوب أفريقيا،
ً
وجها
ف���ي هذه الرحل���ة وجد غاندي نفس���ه

 ْق���م ،تح���رّ ك م���ن هن���ا ،واذهب إل���ى عربة

لوج���ه م���ع واحدة من أبش���ع ص���ور التمييز

الدرجة الثالثة ،العربة المخصصة للملونين.

والفص���ل العنص���ري التي كان ه���و محورها

أجاب غاندي بهدوء:

وضحيته���ا ،فق���د حج���ز ل���ه عبدهللا س���يت

 -لكنن���ي أحم���ل تذكرة للس���فر على الدرجة

مقع��� ًدا للس���فر بالقط���ار إل���ى بريتوري���ا في

األولى!

مقصورة الدرجة األولى.

رد الموظف بسخط:

رك���ب غان���دي القط���ار وجل���س ف���ي المقعد

 -ال يهم ،اسمعني ،قلت لك اترك هذا المكان

المخصص له في مقصورة الدرجة األولى،

واذهب إلى عربة الدرجة الثالثة.

وفي المس���اء ،وأثناء الرحلة ،توقف القطار

أجاب غاندي بحزم:

بمحط���ة مدين���ة بيترماريتزب���رغ ،عاصم���ة

 -أن���ت اس���معني ،لق���د ُس���مِ ح لي ف���ي دربن

إقليم الناتال ،ليدخ���ل إلى المقصورة رجل

بالس���فر في هذه المقصورة ،وأنا مصرٌّ على

جالس���ا فيها نظر
أبي���ض ،فلم���ا رأى غان���دي
ً

إكمال الرحلة فيها.

إلي���ه باس���تعالء وازدراء ،وغادره���ا ف���ورًا

رد الموظف بعنجهية وغضب منذرًا غاندي
بضرورة مغادرة المقصورة:

ليع���ود بع���د دقائ���ق بصحب���ة أح���د موظفي
المحط���ة م���ن البيض ً
أيضا ،ث���م التحق بهم

 -إذا رفض���ت المغ���ادرة فإنني سأس���تدعي

ثان من البيض كذلك.
موظف ٍ
وقف الثالثة أمام غاندي مظهرين عالمات

ضابط الشرطة إلخراجك بالقوة منها.
ً
أيضا:
أجاب غاندي بهدوء

االس���تغراب والدهش���ة ،إلى أن ق���ال واحد

 -نع���م يمكنك ذلك ،لكنن���ي أرفض المغادرة

منهم مخاط ًبا غاندي بعجرفة وصالفة:

بمحض إرادتي.

وقعت حادثة القطار الشهيرة على متن هذا القطار

بعدها ،جاء ضابط الش���رطة واقتاد غاندي
بعنف إلى خ���ارج المقصورة ورمى به على
رصيف المحطة وقذف بحقيبته إلى جانبه
على الرصيف.
رافضا بقوة
ً
» »كان غاندي غاضبًا حانقً ا
هذا التصرف الجائر ،لكنه لم يبدِ أي
مقاومة عنيفة ،كان ذلك الموقف
أول مؤشرات قناعة غاندي والتزامه
بالمقاومة السلمية والالعنف.

عاما
العقد لسنة ولكنه َع ِمل 21
ً
أحس غاندي بالراحة واالطمئنان عندما أدرك منذ البداية أنه قد نال ثقة صاحب العمل ،الذي سيعمل تحت إمرته ،وحاز على
ّ
» »
تقديره واهتمامه ،وقد تعاقد غاندي مع “شركة دادا عبدالله وشركاه” للعمل معهم لمدة سنة واحدة ،ولم يتوقع أن تمتد
فترة إقامته في جنوب أفريقيا لحوالي واحد وعشرين عامً ا.
أيضا أن تصبح تلك الخطوة منعطفً ا حادًّ ا في مسيرته المهنية ،ونقطة تحول مفصلية في تكوين
» »لم يكن غاندي يتوقع ً
شخصيته ،ومحطة مصيرية في حياته ومستقبله ،بل في مصير الهند وتاريخ العالم .أصبحت جنوب أفريقيا البوابة التي
دخل منها غاندي إلى آفاق واسعة سيثبت فيها براعته الفكرية والتنظيمية والقيادية.

التسلط واالزدراء والعداء في “دربن”

م�������ن ال����م����س����ت����وط����ن����ي����ن ال�����ب�����ي�����ض ض�������د ال����ه����ن����ود

في العام 1893عندما قدم غاندي إلى جنوب إفريقيا ووطأت قدماه مدينة دربن ،Durban

ً
وأيضا منذ الوهلة األولى التي وطأت فيها
فيه���ا بأج���واء التس���لط واالزدراء والعداء

واجتم���ع غاندي ف���ي دربن بق���ادة الجالية

يضطه���د كل الملوني���ن ،وكان���ت الجالي���ة

واس���تلم ف���ور وصول���ه مه���ام عمل���ه
الجدي���د ف���ي جن���وب إفريقي���ا ،وكان
عمره في ذلك الوقت أربعة وعشرين
عامً ا.

الهندي���ة فيه���ا م���ن الهن���دوس والمس���لمين

ل���م يك���ن مظه���ر غان���دي بعمامت���ه
ً
مألوف���ا لدى
ولباس���ه الغرب���ي األني���ق

والمس���يحيين والزرادش���تيين ،واس���تمع
منهم إلى ما كان يعانيه الهنود في حياتهم

الهندي���ة تتع���رض ألصن���اف االضطه���اد

اليومي���ة م���ن تميي���ز عرق���ي وتس���لط وذل

والتميي���ز العرق���ي كاف���ة م���ن قب���ل األقلية

وإجح���اف من قب���ل المس���توطنين البيض

البيض���اء الت���ي كانت تمس���ك بزمام الحكم

الذي���ن كان���وا ينظ���رون إليه���م كمخ���زون

المس���توطنين البي���ض ف���ي المدين���ة

في البالد بش���دة وقس���وة ،فقد منع الهنود

لأليدي العاملة الرخيصة فحسب.

حت���ى من المش���ي عل���ى أرصفة الش���وارع،

وبه���دف محاص���رة الهن���ود وإبقائه���م ف���ي

وأجب���روا عل���ى المش���ي ف���ي المنخفض���ات

زاوية س���وق العم���ل المتدني���ة ،فقد فرض

المخصص���ة لجري���ان مخلف���ات المن���ازل.

الح���كام البي���ض عليه���م قواني���ن مجحف���ة
وأنظم���ة صارم���ة مُ ن َِّف���رة وضرائ���ب عالي���ة

الم���زارع أو االنخراط ف���ي العمل الحر ،كما

مقولته المش���هورة“ :أصبح كاللغز بالنس���بة

مرهق���ة ،وذلك لصدهم ومنعه���م من تملك

جن���وب إفريقي���ا أو ممارس���ة حقه���م ف���ي

تأث���ر غاندي بهذه المش���اهد المهينة وكتب

كان عبدهللا س���يت ،الش���ريك الرئيس

رصيف الميناء.

إل���ي كي���ف يح���س البش���ر بالرفع���ة عندم���ا
َّ
يُ ّ
ذلون بني جلدتهم”.

تعس���فيا
البي���ض ،وواج���ه نظامً ���ا عنصريًّ ���ا
ًّ

إفريقيا ،ووصل ميناء دربن  Durbanفي  23مايو .1893

اس���تقباله ،فس���لم علي���ه وعانقه على

يتكون بالتساوي تقري ًبا من الهنود والسكان األفارقة السود.

تج���اه الهن���ود م���ن جان���ب المس���توطنين

ً
متوجها إلى جنوب
غ���ادر غاندي الهند بح���رًا بتاريخ  19أبريل 1893م

في ش���ركة دادا عبدهللا وش���ركاه في

كان ع���دد س���كانها يبلغ  300ألف نس���مة ،نصفهم من المس���توطنين البي���ض ،والنصف اآلخر

أحس غاندي
قدم���اه أرض جن���وب إفريقيا
ّ

هنود جنوب إفريقيا ...عرب

من نماذج الفصل العنصري

ُح��� ِرم الهن���ود م���ن الحص���ول على جنس���ية

الهنود تدفقوا على جنوب إفريقيا منذ 1860

التصويت في االنتخابات.
وتم تأطير وتقني���ن نظام التمييز والفصل
العنص���ري بح���ق الهنود وتطبيق���ه على كل

مدينة دربن الجنوب أفريقية

ويطلق���ون لحاه���م الكثيف���ة ،وكان
يُ طل���ق عليه���م ،كم���ا كان���وا يَطلق���ون

الت���ي اعت���ادوا رؤي���ة العم���ال الهن���ود

عل���ى أنفس���هم اس���م “الع���رب” .وكان

فيها وهم يرتدون باس���تمرار لباس���هم

الزرادش���تيون القادم���ون م���ن الهن���د
كموظفين أو تجار يُ َسمَ ون ُ
“فرس”.

التقلي���دي ال���رث ،أم���ا التج���ار الهن���ود
المس���لمون ف���ي جنوب إفريقي���ا ،بمن

أم���ا الهن���دوس والمس���يحيون الهنود

فيهم عبدهللا س���يت نفسه ،فقد كانوا

ف���كان المس���توطنون البيض يطلقون

يلبس���ون ألبس���ة فضفاضة ،ويضعون

عليهم اسم “كوليز  ”Cooliesومعناها

على رؤوس���هم عمائم بيض���اء كبيرة،

الحمالون أو الشيالون.

المستويات والمحاور واألصعدة.

عبداهلل سيت صدّ ر الذهب من الهند

ال��س��ك��ر ب��ع��ق��ود م���ح���ددة ال��م��دة
ل��ل��ع��م��ل ب���م���زارع
ُّ

ال ي��ع��رف ال��ع��رب��ي��ة ول��ك��ن ي��ق��رأ ال���ق���رآن ال��ك��ري��م

دربن  Durbanفي مس���تعمرة نات���ال  Natalالبريطانية (التي تس���مى اآلن كوازول���و  -ناتال Kwazulu-
وص���ل غان���دي إل���ى مدينة ِ
تحت سيطرة األوروبيين ،وموزعة بين القوى األوروبية الكبرى حسب اتفاق مؤتمر برلين للعام .1885

أميا
ج���اء عبدهللا س���يت إلى جنوب إفريقيا من مدينة بوربندر بإقليم كوج���رات بالهند ،وهي المدينة التي ولد غاندي فيها  ،وكان ًّ
ً
حاذقا بارعً ا ،يملك عد ًدا من البواخ���ر ،ويدير أعماله المتفرعة في
تقري ًب���ا ال يجي���د الق���راءة وال الكتابة ،إال أنه أصب���ح رجل أعمال

الناتال والترانسفال بكفاءة واقتدار.

ً
أيضا لم تصبح جنوب
في تلك الفترة
سياس���يا واح ً
دا ،إذ
إفريقي���ا بعد كيا ًنا
ًّ

وق���د كوَّ ن الرجل ثروت���ه الطائلة حين بدأ

 )Natalوهي إقليم صغير على الس���احل الش���رقي لجنوب إفريقيا ،في تلك الفترة كانت أراضي القارة اإلفريقية وثرواتها واقعة

العم���ل ف���ي نهاي���ة الثمانين���ات م���ن القرن

كان إقلي���م ناتال الواقع على الس���احل

الثامن عش���ر في تصدير الذهب ،الذي تم

الش���رقي مس���تعمرة بريطاني���ة تح���ت

اكتش���افه وقته���ا في جن���وب إفريقيا ،إلى

الحك���م البريطان���ي المباش���ر ،وكان

الهند.

إقلي���م “الكي���ب” الواق���ع ف���ي الجنوب

وف���ي مذكرات���ه ،أش���اد غان���دي بعب���دهللا

الغربي يقع تحت الس���يادة البريطانية

س���يت“ :كان الهن���ود يحترمون���ه احترامً ���ا

ويتمت���ع بنظ���ام حكم محلي يترأس���ه

عظيمً ا ،فقد كانت مؤسسته هي أعظم ،أو

رئيس الوزراء سيس���يل رودس Cecil

على األقل واحدة من أعظم ،المؤسس���ات

.Rhodes

سيسيل رودس

إن غالبي���ة س���كان جن���وب إفريقي���ا
كانوا يتكونون من الس���كان األصليين
م���ن مختل���ف قبائ���ل األفارق���ة الس���ود

وق���د ب���دأ تدف���ق الهن���ود عل���ى جنوب

م���ن بينه���ا قبائل الزول���و .يأتي بعدهم

إفريقي���ا من���ذ الع���ام  1860عندم���ا تم

المس���توطنون البيض ،ثم في الدرجة

اس���تقدامهم للعمل في مزارع الس���كر

الثالثة من حيث العدد يأتي الهنود.

بموجب عقود محددة المدة.

» »وقَ دِ م غالبية الهنود من جنوب

الهند من الناطقين بلغتي التامل
والتلغو ،وكذلك من إقليم

البيهار وأوتربراديش الذين كانو
يتحدثون اللغة الهندية.

محب���ا
الهندي���ة ،كان فخ���ورًا باإلس�ل�ام،
ًّ
للتح���دث عن الفلس���فة اإلس�ل�امية .وعلى

الرغم من أنه لم يكن يعرف اللغة العربية،
إال أن معرفت���ه بالق���رآن الكري���م وب���األدب
اإلسالمي على العموم كانت معرفة جيدة،

نصب غاندي بمدينة بيترماريتزبرغ

وكان يمل���ك ثروة من الش���واهد واألمثال،

ً
صالحا من
أن احتكاكي به أفادني مقدارًا

عندم���ا توثقت صالتنا ،مناقش���ات طويلة

وكانت هذه الثروة بتصرفه دائمً ا ،والواقع

المعرفة العملية باإلسالم ،لقد دارت بيننا،

في الموضوعات الدينية “.
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هناك خياران:

فخرو :أوثق التراث لتستفيد منه األسر

ت����م ت��ك��ري��م��ه��ا ف����ي م��ل��ت��ق��ى ال���ش���ارق���ة ل���ل���راوي

إما الضحك ،وإما الجنون،
لكن زمننا الباهر يوفر

ّ
وحلت ضيفة الش���رف ممثلة عن البحرين في ملتقى الش���ارقة تحت رعاية صاحب السمو
حصلت الكاتبة واألديبة أنيس���ة فخرو على جائزة ملتقى الش���ارقة للراوي

لنا اإلمكانية الثالثة :أن

الشيخ سلطان القاسمي من  26 - 24سبتمبر  .2018وألقت الكاتبة أنيسة فخرو الكلمة التالية:

نرقص!

أتق���دم بالش���كر الجزي���ل إل���ى دول���ة

فريدريش نيتشه

اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة ،والت���ي
أرى فيه���ا األم���ل لمس���تقبل األجي���ال
القادمة ،ش���عاع األمل ينبثق ويضيئ
الس���باقة دوما
من الش���ارقة الحبيبة،
ّ
لحم���ل مش���عل الثقاف���ة بي���د قائده���ا

المخل���ص الكري���م صاح���ب الس���مو

إعداد :أسامة الماجد

السبت

للتواصل17111509 :

 27أكتوبر 2018
 18صفر 1440

الش���يخ س���لطان بن محمد القاس���مي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
يحفظ���ه هللا ويرعاه ،كل الش���كر لكم
عل���ى ه���ذا التش���ريف البهي ،والش���كر
موصول إل���ى معهد الش���ارقة للتراث
وإل���ى جمي���ع المنظمّ ين والمس���ئولين

الش���عر مت���داوال بي���ن الجميع وس���لوكا

عن هذا الملتقى اإلبداعي األصيل.

يمارس���ه الصغير والكبير على الس���واء،

العم���ل التراثي بعن���وان “حزاوي أمي

ويتمي���ز

ش���يخة ،أحالم الطفولة” ،مئة حكاية

وتبي���ن أن
والبس���اطة والس���هولة مع���ا،
ّ

وحكاي���ة ،وه���و عب���ارة ع���ن أج���زاء

معظ���م المصطلحات الت���ي كنا نعتقدها

أربع���ة ،كل ج���زء يحت���وي عل���ى 25

عامية هي من صلب اللغة العربية ،مما

حكاي���ة ش���عبية ،ع���دا الج���زء األخير

يؤك���د ارتب���اط اللهجات العامي���ة باللغة

فيحت���وي عل���ى  26حكاي���ة ،أي أن

األم.

المجم���وع الكلي مئة حكاية وحكاية،
عل���ى غرار العمل التراثي الخالد “ألف

ثامنا :الزمان والمكان

ليلة وليلة”.
توثيق���ا وحفاظ���ا عل���ى تراثن���ا م���ن

عل���ى الرغ���م م���ن أن إح���دى الس���مات

الضي���اع ،كان هدف���ي األول من أجل

“اتحاد الكتّ اب” :مؤتمر استثنائي بالقاهرة
اس���تثنائيا في ضيافة
عق���د االتحاد العام لألدب���اء والكتاب العرب مؤتمرًا
ً
اتح���اد كتاب مصر في القاهرة ،على مس���توى رؤس���اء اتح���ادات وروابط

وأس���ر وجمعيات ومجالس األدباء والكتاب العرب ،برئاس���ة األمين العام
الش���اعر والكات���ب الصحاف���ي حبي���ب الصايغ؛ لمناقش���ة الصيغ���ة النهائية
لتعديالت النظام األساسي لالتحاد العام والئحته التنفيذية.

وعربية.
ش���يخة بنت راشد بو راشد عبدالملك
(رحمه���ا هللا) ،وإليه���ا خصوصا أهدي
العمل.
ولديه���ا ابنتان الكب���رى الحاجة أمينة
يعق���وب عبدالملك ،والصغرى المربية

وأش���ار الصاي���غ إل���ى أن���ه عل���ى

التونس���يين وط�ل�ال الرميض���ي

المؤتم���ر

ويوسف شقرة وناجح المعموري

عبدالمل���ك يحفظه���ا هللا ويرعاه���ا،

الع���ام االس���تثنائي عق���د اجتماع

رئي���س االتح���اد الع���ام لألدب���اء

ويفصل بين كل منهن حوالي عقدين

لمجل���س أمن���اء “جائ���زة اإلب���داع

والكت���اب العراقيي���ن ،ويوس���ف

من الزمان.

العرب���ي ف���ي مواجه���ة اإلرهاب”،

الحس���ن مستش���ار اتح���اد كت���اب

برئاس���ة األمين العام ،وعضوية:

وأدب���اء اإلمارات ،عض���وً ا وأمينًا

ع�ل�اء عبدالهادي وص�ل�اح الدين

ًّ
عام���ا ،وس���مير درويش من مصر

الحم���ادي رئي���س اتح���اد الكتاب

مقررً ا.

هام���ش

وت���م نقل الحكايات عبر تلك األجيال
الثالثة ،أي أن النقل حدث بالتواتر.
كم���ا اس���تعنت بالعدي���د م���ن النس���اء
والرج���ال الكب���ار س���نا ،لتدوين بعض
الحكايات.
إنن���ي أق���دم ه���ذا العم���ل تخلي���دا
لجدت���ي ولكل الج���دات الطيبات وما

تدشين مكتبة «فن جميل» في دبي
كش���فت مبادرة “ف���ن جميل” عن

المقبل.

تفاصي���ل افتت���اح مكتب���ة جميل

» »تضم مجموعة المكتبة ،المجانية

ف���ي دبي ،والتي س���تكون بمثابة
مرك���ز بحثي مفت���وح متخصص
ف���ي الفن���ون المعاص���رة ومعن���ي
بالتاريخ الثقافي لمنطقة الخليج
والمناط���ق المج���اورة ،ويقع في
قلب مركز جميل للفنون الجديد
ال���ذي س���يفتتح ف���ي  11نوفمب���ر

والمفتوحة للجميع وثنائية اللغة،

أكثر من ألفي كتاب ومجلة وكتالوج
ورسالة بحثية وعمل أدبي ووثيقة،

وقائمة قراءة ،وتوفر كتالوجا إلكترونيا
يمكن البحث فيه بشكل كامل عبر
اإلنترنت.

وجود الزمان المحدد والمكان الثابت،

ولكي تستفيد منه كل أسرة خليجية

الفاضل���ة الس���يدة نجي���ة يعق���وب

اجتماع���ات

الرئيس���ة للحكايات الشعبية هي عدم

األجيال القادمة ،واألجيال الحاضرة،

ال���راوي األصل���ي هي جدت���ي الحاجة

يمثلن���ه من معان نبيل���ة ،فهن األصالة
والجذور والمنه���ل والمحبة والعطاء
والصبر ،وكل شيء جميل.
إنن���ي أؤم���ن تمام���ا بالمقول���ة :إن كل
ش���خص مس���ن يموت ،تموت وتندثر
معه مكتبة ثمينة بأكملها.
لقد اكتش���فت من خالل هذه التجربة
في تجميع وتدوين وتنقيح وصياغة
الحكاي���ات الش���عبية م���دى ث���راء
ه���ذا الن���وع م���ن الفن���ون بالجماليات
والمضامين اإلنسانية الراقية البليغة،
حيث ُت ّ
صن���ف األعمال التراثية ضمن

وه���ذه ميزة تضمن للحكاية الش���عبية
الطبق���ي ح���ادا وب���ارزا ،إذ يمثل الحاكم

تكش���ف الحكاي���ات الش���عبية الع���ادات

أو المل���ك أو الوزي���ر أحيان���ا قم���ة الهرم

والتقالي���د الس���ائدة آن���ذاك ،منه���ا ما هو

الطبق���ي ،في حين تمث���ل غالبية الناس

مس���تمر ودارج حتى اآلن مثل العادات

قاعه.

ثانيا :العقلية السائدة
تكشف لنا القصص الشعبية أن العقلية
التي تس���ود تلك المرحلة كانت العقلية
الخرافي���ة ،فعل���ى الرغ���م م���ن منطقية
تتابع أحداث القصة إال أن فيها الشيء
الكثي���ر م���ن الخراف���ة واالستس�ل�ام
للغيبي���ة ،وأس���باب ذلك تع���ود إلى عدم
انتش���ار التعلي���م ،وصعوب���ة الحي���اة
يدفعه���م إل���ى التخفيف عنه���ا بالهروب
من الواقع إلى عالم الخرافة والخيال.

ثالثا :القيم السائدة
كان���ت تهيم���ن قي���م واضح���ة المالمح،
بي���ن ،إذ
وتظه���ر التناقض���ات بش���كل ّ
يحم���ل اإلنس���ان اإليجاب���ي المبج���ل

اجتماعي���ا قيم الح���ق والخير والجمال
والع���دل والفضيل���ة والح���ب والعط���اء،
ويحم���ل الش���رير المرف���وض اجتماعيا
وأخالقي���ا القي���م الس���لبية مث���ل الظل���م
والبغض واألنانية والرذيلة.
ُ

رابعا :العادات

المتبع���ة ف���ي حف���ل ال���زواج ومراس���يم
الحن���اء ،أو عادات قض���ى عليها الزمان
مثل مراسيم ختم القرآن.

خامسا :موقع المرأة

تس���افر مس���رحية “النم���رود” الت���ي ألفه���ا

والنم���رود ب���ن كنع���ان ه���و حاكم باب���ل وملك

حاك���م الش���ارقة الش���يخ س���لطان ب���ن محمد

مملكة آشور ،الذي ادعى األلوهية والربوبية،

القاس���مي إل���ى مدينة تورنت���و الكندية لتقدم

واش���تهر بالظل���م والطغي���ان وقت���ل األبري���اء

أم���ام جمهور “مهرج���ان الموس���يقى والفنون

والمسالمين من أهل بابل ومصادرة حقوقهم

العربي���ة” ال���ذي تقيم���ه “األوركس���ترا الكندية

وأموالهم .وتقتضي العدالة اإللهية أن تنتهي

العربية” ،وانطلق  26أكتوبر الجاري ويختتم

حياته على أي���دي المظلومين والمضطهدين

 11نوفمبر المقبل.

الذي���ن انهالوا عليه ضربا بالنعال على رأس���ه

وتصنف مس���رحية “النمرود” للقاسمي ،ضمن

بن���اء عل���ى طلب���ه؛ من أج���ل إخ���راج بعوضة
ً

المس���رحيات التاريخية ،التي تتناول قصصا

دخل���ت دماغ���ه وه���ددت حيات���ه وأركان

وأحداثا من التاريخ لتسقطها على الواقع.

مملكته.

س���رمديتها ،إال أن أج���واء الحكاي���ات
أغلبه���ا تدور في بيئات رئيس���ة ثالث:
البادية والمدينة والقرية.
وتجم���ع كل ه���ذا الك���م الهائ���ل ف���ي
البحري���ن ألس���باب ع���دة منه���ا :إن
البحري���ن التاريخي���ة الكب���رى تمت���د
حدوده���ا م���ن ش���مال ش���به الجزي���رة
العربي���ة (البص���رة) إلى ح���دود منطقة
األحس���اء ف���ي ش���رق ش���به الجزي���رة

عل���ى الرغ���م م���ن أن الحكاي���ات تظه���ر

العربي���ة ،كم���ا س���اهم موق���ع البحرين

موقعه���ا ودوره���ا المه���م ،س���واء كانت

الجغراف���ي بوصفه���ا مرك���زا تجاري���ا
ّ
ش���كل
مهم���ا على م���رّ العصور ،حيث ُت

معان���اة الم���رأة ،إال أنه���ا تكش���ف لنا عن
المرأة أما أو زوجة أو ابنة ،وسواء كان
دوره���ا يحمل في جنباته كل الخير ،أو
يمثل الش���ر ،فإنها هي التي ُتحرّ ك سائر
األح���داث ،وهي المس���بب األول لتواتر

البحري���ن مث���اال س���اطعا عل���ى ت���زاوج
وتالح���م ص�ل�ات القرب���ى فيه���ا بي���ن
مختلف األقطار العربية المجاورة.

األحداث وترادفها.

تاسعا :الروح العالمية المرئية

سادسا :موقع الفنون

ف���ي بع���ض الحكاي���ات ،أي أن القص���ة

كان���ت الفن���ون تحظى بنظ���رة إيجابية
كبي���رة لدى الناس ،وتكش���ف الحكايات
لن���ا الموق���ع الفاع���ل للفن���ون بمختل���ف
أش���كالها الس���ائدة آن���ذاك ،م���ن رق���ص
وغناء وعزف وشعر ونثر.

سابعا :موقع اللغة العربية
كان للغ���ة العربي���ة مكان���ة كب���رى بي���ن
العام���ة والخاص���ة ،فلق���د كان ق���رض

الش���عبية تأت���ي طب���ق األص���ل لحكاي���ة
عالمية ،مع اختالف���ات طفيفة محوّ رة؛
لكي تتناس���ب مع البيئة المحلية ،وهذا
يدلن���ا على أن جذور الثقافة اإلنس���انية
واح���دة ف���ي كل م���كان ،ويثب���ت لنا أن
التواص���ل الثقاف���ي اإلنس���اني عمي���ق
بعمق الحضارة.
أخي���را نالح���ظ إن كل حكاي���ة تتمحور
حول موضوع رئيس معين ،ويمكن أن
يتفرع عنه بعض الموضوعات الثانوية،
لذلك ارتأينا كاجتهاد شخصي اإلشارة
إلى المقصد أوالحكمة من كل حكاية.

الدراس���ات األنثروبولوجي���ة الت���ي

وكل م���ا أتمن���اه أن تدخ���ل الحكاي���ات

توثق حياة البش���ر في مرحلة معينة،

“النمرود” للقاسمي بمهرجان كندي

التعبي���ر

اللغ���وي

بالق���وة

الش���عبية ف���ي المناه���ج الدراس���ية،

وتتع���رف طريقة عيش���هم ،ووضعهم

وتتح���ول إل���ى مس���رحيات ودرام���ا

االجتماعي واالقتصادي.

تلفزيونية ،لكي تستفيد منها كل أسرة

وأه���م الجوان���ب الت���ي كش���فت عنها

عربية.

الحكايات الشعبية:

» »وختمت فخرو “نتقدم بالشكر

أوال :الواقع االجتماعي

إلى الشارقة على كرمها الغامر،

نستش���ف الواق���ع االجتماع���ي م���ن

العربية مكانة وعلوا وشرفا ،من

الوض���ع االجتماعي ،والثان���ي العالقات

القاسمي حاكم الشارقة يحفظه

حي���ث كان���ت الغالبية تعاني م���ن العوز

ويسدد خطاكم ،والسالم عليكم

الذي جاء من أعلى القيادات

خ�ل�ال معياري���ن رئيس���ين ،األول

سمو الشيخ سلطان بن محمد

االجتماعي���ة التي أفرزه���ا ذلك الوضع،

الله ويرعاه ،وعسى الله أن يوفقكم

والفقر وشظف العيش ،ويظهر الصراع

ورحمة الله وبركاته”.

“ عودة” عبدالرحيم شريف
تحت رعاية الش���يخ راش���د بن خليفة

معرضا فنيا للفنان عبدالرحيم شريف

آل خليف���ة وكي���ل وزارة الداخلي���ة

بعن���وان “ع���ودة” وذل���ك عند الس���ابعة

والج���وازات

من مس���اء يوم األح���د  28أكتوبر في

واإلقام���ة الرئي���س الفخ���ري لجمعي���ة

مقر الجمعية وسوف يستمر المعرض

البحري���ن للفن���ون التش���كيلية تقي���م

مفتوح���ا لغاي���ة  14نوفمب���ر م���ن 9

جمعي���ة البحري���ن للفنون التش���كيلية

صباحا إلى  1ظهرا.

لش���ؤون

جائزة “مان بوكر” لرواية “بائع الحليب”
ف���ازت رواي���ة “بائ���ع الحليب” للكاتب���ة آنا بيرنز بجائ���زة “مان بوك���ر” للعام ،2018
لتن���ال بذل���ك الروائية اآلتية من أيرلندا الش���مالية التكري���م األدبي المرموق عن

الجنس���ية

عدد جديد من عالم الفكر
عن المجل���س الوطني للثقافة والفنون

المتخصصي���ن .فش���ارك محمد ش���وقي

واآلداب  -الكوي���ت ،ص���در ع���دد جديد

الزي���ن ف���ي بح���ث بعن���وان “الثقاف���ة

ت���دور أح���داث الرواية ف���ي مدينة ال

غرامي���ة بين فتاة ورجل يكبرها في

م���ن مجل���ة “عالم الفك���ر” ،وه���ي مجلة

تذكرها باالس���م خ�ل�ال االضطرابات

السن.

فكري���ة محكمة تهتم بنش���ر الدراس���ات

والزم���ن ...مدخ���ل إلى أش���كال العنصر
الثقاف���ي” ،ونش���ر عب���دهللا الزي���ن مقاالً

الدامية في أيرلندا الشمالية ،ويروي

» »تسلمت بيرنز الجائزة من دوقة
كورنوول كاميال.

والبحوث .وضم الع���دد مقاالت فكرية

تناول فيه مبادئ العقل ومجاالته عند

وأدبي���ة مختلف���ة لع���دد م���ن الكت���اب

ابن رشد وغيرها من المواضيع.

ثالث عمل روائي طويل لها.

فيه���ا بائ���ع الحلي���ب قص���ة عالق���ة

النمو االقتصادي
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األميركي يتباطأ

“القيمة المضافة” قضية شائكة

bussines

@albiladpress.com

واشنطن  -رويترز

تباط���أ النم���و االقتص���ادي ف���ي الوالي���ات

فرض الضريبة على “اإلجارة” و “المرابحة” يرفع تكاليف البنوك

وزي���ادة االس���تثمارات ف���ي المخزون���ات

علي الفردان من المنامة

المتح���دة بأق���ل م���ن المتوق���ع ف���ي الرب���ع
الثالث من العام .وبدد إنفاق المستهلكين
الذي بلغ أعلى مستوى في نحو  4سنوات
بعض���ا م���ن أث���ر انخف���اض ص���ادرات فول

عب���ر مصرفي���ون عل���ى هام���ش مؤتم���ر

الصويا الناتج عن الرسوم الجمركية.

“األيوفي” في المنامة ،مؤخرا ،عن حالة

وقال���ت وزارة التج���ارة إن النات���ج زاد

م���ن عدم الوضوح تكتنف عملية تطبيق

بمعدل س���نوي بلغ  % 3.5بدعم أيضا من

خصوصا فيما
ً
ضريب���ة القيمة المضاف���ة

إنفاق حكومي قوي.

يتعل���ق عمل البنوك اإلس�ل�امية معتبرين

وبينم���ا يمث���ل ه���ذا تباط���ؤا بالمقارنة مع

أنها من القضايا الشائكة.

وتيرة النمو في الربع الثاني ،والتي بلغت

وتعتبر العقود السلعية التي تستخدمها

 ،% 4.2فإن���ه ما زال يف���وق توقعات نمو

البنوك العمود الفقري الذي تعمل بموجبه

االقتص���اد التي حددها خب���راء االقتصاد

السبت

عند .% 2

البن���وك اإلس�ل�امية ،ما يعن���ي أن أرباحها

 27أكتوبر 2018
 18صفر 1440

قد تتأثر بفعل الرسوم الجديدة لضريبة
القيمة المضافة أكثر من نظيرتها البنوك
التقليدي���ة ،إذ إن ف���رض ه���ذه الضريب���ة

إحدى جلسات مؤتمر “األيوفي”

س���يرفع التكاليف على البنوك اإلسالمية
ويُ صعّ ب موقفها من ناحية المنافسة.

وكان موض���وع ضريب���ة القيمة المضافة

النفط يهبط وسط مخاوف التخمة

وأثرها على الصناعة المالية اإلس�ل�امية،
أحد الموضوعات الرئيسية التي طرحها
مؤتم���ر هيئ���ة المحاس���بة والمراجع���ة

لندن  -رويترز

هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد

 09:50بتوقي���ت جرينت���ش كان

ف���ي المئ���ة ي���وم الجمع���ة واتجه���ت

منخفض���ا  1.05دوالر عن���د 78.84

إل���ى ثالث خس���ارة أس���بوعية بعدما

دوالر للبرمي���ل .وخس���ر برن���ت أكثر

ح���ذرت الس���عودية م���ن تخم���ة في

م���ن عش���رة دوالرات ف���ي األس���ابيع

المعروض ،بينما خيم هبوط األسهم

الثالثة األخيرة.

العالمي���ة ومخ���اوف بش���أن التجارة

» »ونزل الخام األميركي 1.05
دوالر إلى  66.28دوالر للبرميل.
ويتجه خام القياس إلى
تسجيل خسارة نسبتها % 4.1
هذا األسبوع.

على توقعات الطلب على الوقود.
وانخف���ض خ���ام القي���اس العالم���ي
مزي���ج برنت  1.12دوالر إلى 75.77
دوالر للبرمي���ل ،وبحل���ول الس���اعة

اإلس�ل�امية والبنك الدولي ال���ذي اختتم
أعمال���ه أخي���را ،إذ رك���ز ه���ذا الع���ام على
استش���راف مس���تقبل البنوك اإلس�ل�امية
حتى الثالثين عامً ا المقبلة.
وأبل���غ القائ���م بأعم���ال األمي���ن الع���ام
هيئ���ة المحاس���بة والمراجعة اإلس�ل�امية
“أيوفي” عمر مصطفى األنصاري “البالد”
ب���أن عددا م���ن التحدي���ات تواج���ه عمل
البنوك اإلس�ل�امية مس���تقبلاً ومنها آفاق
ً
ضغوط���ا،
النم���و العالم���ي الت���ي تواج���ه

وعل���ى الجانب اآلخ���ر ،مواكبة التغيرات
المتالحق���ة خصوص���ا ف���ي التقني���ات

الذهب يرتفع مع هبوط األسهم
ارتفعت أس����عار الذهب أمس صوب
أعل����ى مس����توى ف����ي  3أش����هر ال����ذي

بحل����ول الس����اعة  11:34بتوقي����ت

كان����ت قد س����جلته في وقت س����ابق

غرينت����ش بعدما كان بل����غ في وقت

م����ن األس����بوع م����ع تراج����ع إقب����ال

س����ابق من األس����بوع أعلى مس����توى

المس����تثمرين على أس����واق األس����هم

من����ذ منتصف يوليو عن����د 1239.38

واتجاههم إلى المعدن األصفر الذي

دوالر لألوقية.

يُ نظ����ر إلي����ه عل����ى أنه م��ل�اذ آمن في

ويتج����ه المعدن األصفر إلى تحقيق

أوقات عدم االستقرار المالي.

مكاس����ب لألس����بوع الراب����ع عل����ى

وارتف����ع الذه����ب  % 0.3إل����ى

التوالي.

يستشرف مستقبل

المالية وترقية

سيؤدي إلى زيادة

البنوك اإلسالمية

أنظمة المعلومات

حدة المنافسة

عاما
بعد ً 30

لمجابهة الضريبة

بين الشركات

الحديثة.

وأوض���ح أن ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة

بش���كل أس���اس عل���ى العق���ود الش���رعية

وعم���ا إذا كان���ت هن���اك معايي���ر تتعل���ق

وتطبيقاته���ا ظلت من القضايا الش���ائكة

التي ال تش���ابه م���ن حي���ث الهيكلية آلية

بضريب���ة القيم���ة المضاف���ة س���تصدرها

للبنوك اإلسالمية ،على الرغم من وجود

العمل ف���ي البنوك التقليدي���ة التي تأخذ

الهيئ���ة ،أش���ار األنصاري إلى أن المس���ألة

تطبيق���ات قديمة فيما يتعل���ق بالضريبة

الفوائد بطريقة مباش���رة ،مبينا أن عقود

ال تتعل���ق بوج���ود معايي���ر ب���ل بالتطبيق

عل���ى البن���وك مث�ل�ا ف���ي باكس���تان من���ذ

مث���ل “المرابح���ة” و”اإليجارة” تس���تخدم

وم���دى النتائ���ج الت���ي ستتش���كل نتيجة

سنوات طويلة ،إال أن هذه اإلشكاالت ال

عل���ى نطاق واس���ع ف���ي جمي���ع العمليات

تطبي���ق ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة عل���ى

زالت قائمة.

المصرفي���ة للبنوك اإلس�ل�امية والصناعة

البنوك.

وقال األنصاري إن عمليات البنوك تعتمد

المالية اإلسالمية عمومً ا.

االستعداد للضريبة

بنجالورو  -رويترز

 1235.53دوالر لألوقي����ة (األونصة)

“األيوفي”

تسجيل العمليات

النظام الضريبي

وأك���د خب���راء ضرائ���ب ف���ي الجلس���ة

وقال���وا “ال ش���ك أن ضريب���ة القيم���ة

ف���ي ربحي���ة تل���ك المؤسس���ات وميزته���ا

الختامي���ة للمؤتم���ر ،وأيض���ا ش���ركات

المضاف���ة س���تؤثر ف���ي الصناع���ة المالية

التنافسية ،بحسب ما جاء في المؤتمر.

مرموق���ة في مج���ال الضريب���ة مثل “كي

اإلس�ل�امية ،والب���د م���ن وض���ع ذل���ك في

ب���ي أم ج���ي” و “دليوت” و “آنرنس���ت آند

االعتبار عند التعامل معها”.

» »كما أن تجارب بعض الدول ذات

يون���غ” و “ديلوي���ت” ،ضرورة االس���تعداد

وق���د يتعي���ن عل���ى المؤسس���ات المالي���ة

الضرائب المرتفعة تشير إلى

لهذه الضريبة التي س���تطبق بداية العام

اإلس�ل�امية ف���ي س���بيل تحقي���ق االلتزام

المقب���ل ،م���ن خ�ل�ال تحس���ين األنظم���ة

به���ذا النظام الضريبي أن تعدل عملياتها

وتس���جيل العملي���ات المالي���ة وترقي���ة

وأنظمتها وأساليبها الرقابية ،مما يترتب

أنظم���ة المعلومات ،بحيث يتم تس���جيل

على ذلك م���ن تكاليف تضاف إلى هيكل

آليا بالس���رعة المطلوبة.
جمي���ع العمليات ً

رس���وم الخدم���ات .وق���د يؤثر ذلك س���ل ًبا

اتفاقات صينية يابانية بـ  2.6مليار دوالر

التق��ارب بي��ن الجانبي��ن لمواجه��ة الحمائي��ة األميركية

بكين  -أ ف ب

ّ
وقع���ت الصي���ن والياب���ان اتفاق���ات بقيم���ة  2.6ملي���ارات دوالر وعززتا التق���ارب بينهما الجمعة خ�ل�ال زيارة ن���ادرة لرئيس الوزراء

النظام الضريبي المزدوج أو

أن تطبيق هذا النظام الضريبي

سيؤدي إلى زيادة حدة المنافسة

وارتفاع األسعار بالنسبة للمالية
اإلسالمية .ولذلك يتعين على

الصناعة أن تواجه هذا التحدي

بشكل جدي.

عمر مصطفى

استعراض تجربة “وافي آبس” الريادية

التطبي��ق يمث��ل منص��ة واح��دة للتس��وق عب��ر اإلنترنت

المنامة  -وافي آبس

أكدت الش���ريك المؤس���س في ش���ركة “وافي آبس” ،حن���ان جناحي ،أهمية حض���ور رواد األعمال البحرينيين م���ن مختلف فعاليات

الياباني شينزو آبي إلى بكين في وقت يواجه البلدان ضغوطا تجارية متزايدة من جانب الرئيس األميركي دونالد ترامب.

أس���بوع المنامة للريادة ،وبناء عالقات عمل مثمرة مع المش���اركين ،وتبادل الخبرات وأفضل الممارس���ات معهم ،واالس���تفادة مما

واس���تقبل الرئيس الصيني ش���ي جينبينغ،

يقدمه المحاضرون والمتحدثون في هذه الفعالية ،وبما ينعكس إيجابا على رواد األعمال أنفسهم ويزيد من قدرتهم على تطوير
مؤسساتهم وزيادة مساهمتهم في الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ودعم االقتصاد الوطني.

رئي���س ال���وزراء اليابان���ي بع���د أن أج���رى
األخير محادثات مع نظيره الصيني لي كه

جاء ذلك خالل مشاركة جناحي في أسبوع المنامة للريادة الذي

تشيانغ.

أقامته محافظة العاصمة تحت رعاية محافظ العاصمة ،الش���يخ

وفي الس���نوات األخيرة ش���هدت العالقات

هش���ام ب���ن عبدالرحم���ن آل خليف���ة ،وبش���راكة إس���تراتيجية م���ع

بين البلدين تحس���نا بع���د أن تدهورت إلى

صندوق العمل “تمكين” ،وبرعاية عدد من الجهات من بينها شركة

أدنى مستوى فيالعام  2012عندما قامت

“وافي آبس” .وتحدثت جناحي خالل مشاركتها عن “وافي أبس”

طوكي���و “بتأميم” جزر متن���ازع عليها تؤكد

كش���ركة وطنية تأسس���ت بجهود رواد أعم���ال بحرينيين واجهوا

بكين أحقيتها بها.

تحديات كثيرة قبل أن يتمكنوا أخيرا من تحقيق النجاح ،وذلك

لك���ن بع���د أن ف���رض الرئي���س األميرك���ي

بعد قراءة اتجاهات الس���وق بشكل جيد وخاصة لناحية التوسع

رس���وما جمركية مش���ددة عل���ى  250مليار

المحادثات بين الجانبين

دوالر من الصادرات الصينية ،بدأت الصين
تعتب���ر الياب���ان بمثابة تح���وّ ط في مواجهة

الحمائي���ة األميركية المتزايدة .وقال ش���ي

ف���ي اس���تخدام التج���ارة اإللكتروني���ة وتطبيق���ات الهات���ف النقال
ووسائل التواصل االجتماعي في األعمال.

وخالل مؤتمر صحافي مشترك مع لي قال

إن “األوض���اع الدولية غير مس���تقرة حاليا،

ّ
متعهدا
البلدين يزداد عمقا يوما بعد يوم”،

آبي إن الزعيمين اتفقا على “لعب دور بناء

مضيفا أن التعاون االقتصادي بين البلدين

من أجل سالم هذه المنطقة وازدهارها”.

س���يكون “مفي���دا لتطوي���ر التج���ارة الح���رة

للتسوق عبر اإلنترنت والحصول على أفضل العروض من

زيادة التعاون االقتصادي.

م���ن جهت���ه ،ق���ال رئي���س ال���وزراء الصيني

عالميا”.

وغيرها.

خ�ل�ال اجتماعه م���ع آب���ي إن “الترابط بين

» »يشار إلى أن تطبيق “وافي آبس” يمثل منصة واحدة

اإللكترونيات والعطور واألجهزة المنزلية والبقالة والزهور

محافظ العاصمة يكرم حنان جناحي

تهيئة المنازل لتركيب األلواح الشمسية
أمل الحامد
كش���ف وزير اإلس���كان باسم الحمر أن الوزارة تعمل على تهيئة المواقع التي سيتم
فيه���ا تركي���ب األلواح الشمس���ية إلنتاج الطاق���ة الكهربائية في المش���اريع الحالية،
وكذلك جميع المشاريع المستقبلية للوزارة.
وأك����د الحم����ر ف����ي تصري����ح ل����ه أن الطاقة

الجه����ات الداعم����ة والمانح����ة بتخصي����ص

الشمس����ية ه����ي المس����تقبل “بدأن����ا بتجربة

وح����دات س����كنية ف����ي مش����اريعنا لتمث����ل

تركي����ب األل����واح الشمس����ية بمش����اريع

مختل����ف مناط����ق المملك����ة ،عندم����ا يت����م

إسكانية كبيرة” ،موضحا إذا اقتنع الجميع

تجرب����ة اس����تخدام طاقة الري����اح والطاقة

بتركي����ب ه����ذه األل����واح عل����ى الوح����دات

النظيف����ة به����ذه الوح����دات ،وس����يتم إعداد

الس����كنية ،ف����إن ذلك س����يعمل على إحداث

دراس����ة ش����املة تغط����ي جمي����ع المناط����ق،

نقلة نوعية وتغيير ،وتوفير في اس����تهالك
الطاق����ة ،كم����ا أنه����ا تعتب����ر فرص����ة لالنتقال

حاليا العمل على جمع بعض
حي����ث يجري
ً
البيان����ات واإلحص����اءات به����ذا الخص����وص

الس����تخدام الطاق����ة البديل����ة ،الفت����ا إل����ى

وتقديمها.

وجود إقبال للمواطنين على فكرة تركيب

وكان����ت هيئة الكهرب����اء والماء ،أعلنت عن

األلواح الشمسية على المنازل.

ط����رح مناقص����ة؛ لالس����تفادة م����ن أس����طح

وأضاف الوزير “تم تركيب ألواح شمس����ية

المدارس والمستش����فيات لتركيب األلواح

عل����ى قراب����ة  10من����ازل ،كم����ا اتفقن����ا م����ع

الشمس����ية عليها إلنتاج الطاقة الكهربائية

إلى آخر وهذا األمر يحتاج دعما وتثقيفا،

التجارب نجح����ت ،ونعتبر القطاع الخاص

بعد عدة تجارب ناجحة.

إضافة إلى حاج����ة المواطن؛ للتعرف على

ش����ريك يق����دم خبرته وأراضي����ه وإمكاناته

وتط����رق الوزي����ر إل����ى أن وزارة اإلس����كان

م����ا هي منافع الطاقة البديلة ،فإذا لم يكن

الفنية إلنجاح برنامج الس����كن االجتماعي

تسمح للمواطن الذي لديه أرض أن يشيد

لهذه الطاقة ش����يء ملموس ،فإن المواطن

والمساعدة في حلحلة الملف اإلسكاني.

لن يقبل عليه����ا ،إال أنه من خالل التجارب
المح����دودة والحصول عل����ى النتائج منها،

وبي����ن الحم����ر أن البح����ث ع����ن األراض����ي
ّ
يس����تغرق وقتًا طويال وكذلك استصالحها

تدريجي����ا ألمر
فإنن����ا سنس����تطيع التوس����ع
ً

واس����تمالكها ودفانه����ا ،وق����د جربن����ا ه����ذا

في شهر ديسمبر المقبل.
وأش����ار الحمر إلى أن مساعدة هيئة النفط
والغ����از بداي����ة النطالق المش����روع بتركيب
األلواح الشمس����ية على  10من����ازل ،كما أن
حاليا على
هيئ����ة الكهرب����اء والم����اء تعم����ل
ً

مس����اعدة ال����وزارة لالنتق����ال م����ن مش����روع

وهندسية.
» »وفي رده على تحول دور وزارة

اإلسكان مستقبال لإلشراف على

األمر ،وكذلك التعاون مع القطاع الخاص،

وبخص����وص األراض����ي البيض����اء وف����رض

ً
موضح����ا أن “الخ����اص” لدي����ه فرصة كبيرة

القطاع الخاص فقط ،أكد الحمر أن

ال����وزارة رس����م عليه����ا ،أك����د الوزي����ر أن

ج���� ًدا ال س����قف له����ا ،فعل����ى س����بيل المث����ال

إنها تنفذ المشاريع ،كما وضعت

المس����يرة الطويل����ة لل����وزارة من����ذ  50عامً ا

ال����وزارة تس����تغرق لبن����اء مش����روع س����كني

وحت����ى اآلن ه����ي البناء عل����ى أراضيها ،ثم

نح����و  6إل����ى  7أع����وام لتجهي����ز األرض

طرح����ت في العام  2006فكرة التعاون مع

ودفنها والبناء عليها .أما المطورون الذين

القط����اع الخاص الت����ي تحققت ف����ي العام

أراض جاهزة ،فإن أعمال البناء
يمتلك����ون
ٍ

 ،2011بع����د ذل����ك طرحن����ا برنام����ج “مزايا”

تس����تغرق لديه����م نح����و عامين ،مؤك���� ًدا أن

م����ع القط����اع الخ����اص ،حيث يس����تطيع كل

الشراكة مع القطاع الخاص ستحدث نقلة

ذلك مع تقديم الوزارة التسهيالت

ش����خص أو مط����ور الدخول ف����ي البرنامج

نوعية في التعامل مع الملف اإلسكاني ،إذ

الالزمة له ،فإن دور الوزارة يكون

وتقدي����م أرض����ه للبن����اء عليه����ا ،وه����ذه

إن ف����ي كل يوم تنضج ه����ذه الفكرة وذلك

مساندا ويحفز ويسهل ويساعد
القطاع الخاص.

أكبر.

باسم الحمر

عليه����ا  4فل����ل م����ع اش����تراط معايي����ر فنية

الوزارة حاليًا تمارس الدورين ،حيث
السياسات واإلجراءات والمعايير

واألنظمة؛ حتى يتمكن القطاع

الخاص من تنفيذ المشاريع)...( ،

كلما زاد إقبال القطاع الخاص في

تنفيذ المشاريع اإلسكانية ونجح في

إنجاز  % 40من اإلصالحات االقتصادية السعودية

العراق والسودان :النفط مقابل الزراعة

دبي  -العربية.نت

الخرطوم  -رويترز

كش���ف محاف���ظ الهيئ���ة العامة لالس���تثمار الس���عودية إبراهي���م العمر عن إنج���از  % 40من أصل  400إج���راء إصالحي

يدرس العراق إمداد السودان بالنفط مقابل أن تخصص الخرطوم مساحات

للمنظومة االقتصادية السعودية ،مشيرا إلى أن المستثمر يستطيع بدء تجارته خالل  24ساعة فقط في المملكة.

زراعية شاسعة لالستثمارات العراقية.

يذك���ر أن الس���ودان من���ح ع���ددا م���ن
أراض
ال���دول العربي���ة الش���قيقة
ٍ
زراعية الس���تثمارها في مجال األمن

وأك����د محاف����ظ الهيئ����ة العام����ة

عملي����ة االس����تثمار .ولف����ت إل����ى

الس����عودية أس����همت بش����كل كبير

وخالل لقائه حس���ين العامري ،سفير

الفنية في هذا المجال.

لالس����تثمار أن بالده تتمتع بنظام

أن الس����وق المالي����ة الس����عودية
ُتع����د األكب����ر ف����ي منطقة الش����رق

في جذب المستثمرين من جميع

الع���راق لدى الس���ودان ،وص���ف وزير

وق���ال الس���فير العراق���ي إن “الع���راق

أنحاء العالم للوصول إلى السوق

النف���ط والغ���از والمع���ادن الس���وداني

يرغ���ب في الدخ���ول في االس���تثمار

األوس����ط وشمال إفريقيا ،مضيفا

المحلي����ة الس����عودية ،مضيف����ا أن

أزه���ري عبد القادر عبدهللا ،العالقات

أن ب��ل�اده تحتضن س����وقا ضخما

بالده تعمل بشكل وثيق مع البنك

بين البلدين بالقوية ،مؤكدا أن العراق

ف���ي الس���ودان ،وتقدي���م الع���ون في
ً
مش���يدا بـ
مج���ال مصاف���ي التكري���ر”،

تعمل بجدي����ة لتنوي����ع اقتصادها

وموقعا إستراتيجيا ،حيث تربط

الدولي ،وت� ّ
���م تحديد  400إجراء

من أولى ال���دول التي وقفت بجانب

“اإلمكان���ات الكبي���رة الت���ي يتمتع بها

وف����ق رؤي����ة الس����عودية ،2030

 3قارات.

إصالحي للمنظوم����ة االقتصادية

الس���ودان عندم���ا قرر االس���تفادة من

السودان من ثروات نفطية ومعدنية

بمس���احة بلغ���ت  700ألف ف���دان من

وتعمل مع البنك الدولي لتسهيل

وبي����ن أن الجه����ود الت����ي تبذله����ا
ّ

وإنجاز  % 40منها.

إمكانات���ه النفطية ،وقدم���ت المعونة

وزراعية”.

أصل  1.2مليون فدان.

مال����ي ق����وي ،ومس����توى س����يولة
���ال ل����دى البن����وك ،وس����وق رأس
ع� ٍ

م����ال كبير ،مش����ددا على أن بالده

11

الغذائي المشترك ،ومن بينها المملكة
العربية الس���عودية ومملكة البحرين
وجمهوري���ة مص���ر العربي���ة ودول���ة
قط���ر ،فيم���ا احتل���ت االس���تثمارات
الزراعية اإلماراتية المركز األول في
االستثمارات الخليجية في السودان
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السبت

دراسة تستعرض تحديات “المقاوالت” وحلولها
ال��ب��ح��ث أج������راه رج����ل األع����م����ال ه���ش���ام م��ط��ر وق���دم���ه إل����ى “ال���غ���رف���ة”
أمل الحامد
عملي���ات ال���ردم للمش���اريع العمرانية للقط���اع الخاص؛

اعتبرت دراسة أعدها رجل األعمال ،المدير التنفيذي لمؤسسة األسد للمقاوالت اإلنشائية ،هشام مطر ،بعنوان “التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المقاوالت

وذل���ك لع���دم توفر الم���واد الخام الداخلة ف���ي عمليات

والتش���ييد العمراني” ،قدمها مطر إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين ،أن ضعف مس���اهمة وتنمية المؤسس���ات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوس���طة في المش���اريع
ً
مقارنة بحجم المش���اريع المطروحة مما يتس���بب في إخالل التوازن في المنافس���ة ،هي من أبرز التحديات التي
الحكومية ،وزيادة عدد الس���جالت قطاع المقاوالت

ال���ردم األساس���ية للمش���اريع مم���ا يرب���ك س���رعة العمل
بس���بب غلق المحجر المخصص لعمليات تفجير المواد

تواجه قطاع المقاوالت في البحرين.
ورأى مط���ر أن أه���م التحدي���ات التي تفاق���م من وضع

القط���اع الحكومي وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛

الح���د والقضاء بش���كل نهائي على كاف���ة أنواع ظاهرة

س���وق قط���اع المق���اوالت والتش���ييد العمران���ي ه���ي

لتنظي���م مزاول���ة قط���اع المق���اوالت م���ن خ�ل�ال وض���ع

العمال���ة غي���ر النظامي���ة ب���كل فئاتها من خ�ل�ال تكثيف

حري���ة انتقال العمالة والعمالة غير النظامية (الس���ائبة)

معايي���ر مح���ددة لمزاول���ة المهن���ة وإص���دار الرخ���ص

التفتي���ش الرقاب���ي والحم�ل�ات م���ن جان���ب الجه���ات

أو التارك���ة للعم���ل ومنافس���تها بالقي���ام بأعم���ال البناء

الخاص���ة بها .والتركيز على برامج التدريب والتثقيف

المعني���ة بالمملك���ة .إص���دار قواني���ن تش���ريعية صارمة

م���ن حي���ث اإلرش���ادات والس�ل�امة المهني���ة والمدني���ة

ل���ردع المخالفي���ن لكل م���ن العمالة األجنبي���ة والكفالء

لقطاع المقاوالت من جانب وزارة العمل.

على حد س���واء في حال مس���اهمتهم في انتش���ار هذا

والتشييد مفتقدة كل معايير الجودة والمهنية ،وكثرة
النزاع���ات العمالية والقضايا في المحاكم مما يتس���بب
في توقف وتأخير وشل الكثير من المشاريع الصغيرة
والكبي���رة على ح���د س���واء ،واالخت�ل�اف والتباين في
التخصصية ألعمال قطاع المقاوالت بالنس���بة لمزاولي
المهن���ة وضع���ف الق���درات المهني���ة ومعايي���ر الج���ودة
لمزاوليها خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف���ت الدراس���ة أن م���ن التحديات الت���ي يواجهها

كثرة النزاعات لدى المحاكم
كث���رة النزاع���ات العمالي���ة والقضاي���ا ف���ي المحاك���م
تتس���بب في توقف وتأخير وشل الكثير من المشاريع
الصغي���رة والكبي���رة على حد س���واء .فالح���ل المقترح
له���ذا التح���دي يش���مل إنش���اء محكم���ة تجاري���ة عامة

مؤك���دة أن الحل���ول الناجع���ة إلع���ادة الوض���ع للقط���اع

توق���ف وتأخي���ر وتعث���ر كثير م���ن المش���اريع العمرانية

تنفيذي���ة متخصص���ة ف���ي قط���اع المق���اوالت ،وض���ع
معايي���ر مح���ددة لمزاول���ة المهن���ة وإص���دار الرخ���ص
الخاص���ة به���ا ،الحد والقضاء بش���كل نهائ���ي على كافة
أن���واع ظاهرة العمالة غير النظامية بكل فئاتها ،وإلغاء
نظام التأشيرة المرنة.
وأوض���ح مطر  -عض���و جمعي���ة المقاولي���ن البحرينية،
وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين -في دراسته أن
مما الش���ك فيه أن لقطاع المقاوالت والتش���ييد أهمية
كب���رى؛ كون���ه عنوا ًن���ا للتط���ور االقتص���ادي والعمراني،
وبالتال���ي الب���د أن نس���لط الض���وء عل���ى أه���م وأب���رز
التحديات والمشكالت على أكبر قطاع حيوي ورئيس
مس���اهم في عمليات البنية التحتية القتصاد أي دولة
م���ن ال���دول .ومن ه���ذا المنطل���ق نس���تعرض فيما يلي
هذه المعوق���ات لهذا القطاع وما يقابلها من مقترحات
وحلول من ش���أنها تعزي���ز القطاع وتجعله أكثر تنظيمً ا

مما يس���اعد كثيرًا وبنس���بة مئوية عالية ج ًدا في عدم

عشوائية التصنيفات
تطرق���ت الدراس���ة لعش���وائية تصنيف���ات األراض���ي
وتداخلها في وعدم توافر ( )data Baseقاعدة بيانات

والتثقي���ف للعمال���ة األجنبي���ة م���ن جان���ب كل الجهات
المعنية كالسفارات التابعة لجنسيات العمالة والجهات

موصي���ة بتفعي���ل دور التخطي���ط العمران���ي من حيث

الحكومي���ة .وتعوي���ض المنش���أة ف���ي ح���ال تثبي���ت
المشاريع التي هي قيد اإلنشاء.

التأشيرة المرنة

عقود موحد أس���وة بعق���ود الفيدي���ك ( )FIDICالمعتمد
م���ن االتح���اد األوروب���ي للمهندس���ين االستش���اريين،

جوانب���ه .واقترح���ت الدراس���ة إلغ���اء نظام التأش���يرة

والذي تحدد فيه العالقة بين صاحب العمل والمقاول

المرن���ة والقض���اء عل���ى العمال���ة الغي���ر نظامية حس���ب

واألطراف األخرى من ذوي االختصاص من مهندسين

قانون الجهات المختصة بالمملكة.

واستش���اريين للمش���روع .االلتزام واألخذ في االعتبار

من جهة أخرى ،أوصت الدراس���ة بتمديد تجديد فترة

بعقود التوظيف المبرمة بين الش���ركات والمؤسس���ات

إقام���ة العام���ل األجنب���ي كحد أقص���ى ،وإعط���اء فترة

ف���ي قطاع المق���اوالت والعمالة األجنبي���ة العاملة فيها

س���ماح لمدة ش���هر كح���د أدنى لتجدي���د اإلقامة للعامل

ل���دى هيئ���ة تنظي���م س���وق العمل م���ن حيث الش���روط
ً
مس���بقا؛ لضمان
والبن���ود المتف���ق عليه���ا بي���ن الطرفين

األجنبي بعد انتهاء إقامته.

عليها حس���ب التزامات عقود المش���اريع له���ذا القطاع.
وع���دم الس���ماح النتق���ال الموظ���ف إلى منش���أة مماثلة
بالمس���مى الوظيف���ي نفس���ه لبع���ض الوظائ���ف الت���ي
تتضم���ن أس���رار عم���ل المنش���أة الس���ابقة م���ن بيان���ات
حس���ابية وبيان���ات الزبائ���ن إال بعد م���رور عامين كحد

وتطورًا ،مما يعني خلق فرص وظائف جديدة للشباب
البحرين���ي وكل ذل���ك يأتي لدع���م المنظوم���ة والرؤية

هشام مطر

وتوقفت الدراسة أيضا عند المخالفات المرصودة من
جانب هيئة س���وق العمل وفرض غرامات مالية كبيرة

ال تتماشى مع سير قطاع المقاوالت والتشييد من كل

ديموم���ة س���ير األعمال ف���ي الفت���رات الزمني���ة المتفق

وض���ع خط���ة مس���تقبلية واضح���ة المعال���م لتصنيفات

بالغ ت���رك العمالة للعم���ل؛ وذلك بتوفير بديل لتيس���ير

بس���بب طول أمد التقاضي .وأيضا اس���تحداث نموذج

توازن المنافسة العادلة في هذا القطاع.

بعض المقاولين ،مقترحة إعطاء ومنح مهلة لتصحيح
األوض���اع والمخالفات في فترة زمنية تحددها الهيئة،
مش���يرة أيض���ا إل���ى احتس���اب مخالف���ات جزئي���ة على
جمي���ع الس���جالت ألولئ���ك المقاولين ،موصي���ة بحصر
المخالف���ات عل���ى كل قي���د تج���اري بص���ورة جزئي���ة ال
تشمل السجالت األخرى.
وتضمن���ت كث���رة مخالف���ات وزارة العم���ل للصح���ة
والس�ل�امة المهنية واحتس���اب مبالغ كبيرة تقدر بمبلغ
 500دين���ار عل���ى كل حال���ة مخالف���ة وع���دم معرف���ة
المطل���وب م���ن ه���ذا القط���اع م���ن جان���ب ال���وزارة في

الرسوم على القطاع

ه���ذا الص���دد ،الفت���ة ال���ى إم���كان التع���اون البنّ���اء م���ن

وتط���رق البح���ث لع���دم مق���درة بع���ض المؤسس���ات
الصغي���رة والمتوس���طة والمتعثرة دفع رس���وم وقدرها
 10دناني���ر ل���كل عام���ل أجنبي على كل يعم���ل في هذا

حي���ث طريقة تبليغ الش���ركات والتثقي���ف وتوصيل ما
يطلب من القطاع بصورة مهنية مباش���رة لتفادي هذه
المخالفات الجسيمة.

وعملي���ات التخطيط لكافة االحتياج���ات بفترة زمنية
ال تق���ل ع���ن خم���س س���نوات .وتفعي���ل دور التثقي���ف
العمراني للمدنيين والمستثمرين على حد سواء لعمل
المش���اريع وذلك من خالل وس���ائل اإلع�ل�ام والندوات
وكل وسائل التواصل االجتماعي لهذا الغرض.
من جانب أخرى ،ذكرت الدراس���ة كثرة عدد س���جالت
قط���اع المق���اوالت مقارن���ة بالمش���اريع المطروح���ة مما
يتس���بب بإخالل الت���وازن في المنافس���ة ،مش���يرة الى
إم���كان تصمي���م اس���تبانة؛ لحص���ر وتحدي���ث أع���داد
الس���جالت في قطاع المقاوالت والمشاريع المطروحة
م���ن جان���ب وزارة الصناع���ة والتج���ارة وبالتع���اون مع
وزارة البلدي���ات ،وحص���ر تل���ك المش���اريع حفاظا على
نظ���ام النس���بة والتناس���ب بين ع���دد الس���جالت وعدد
المشاريع في القطاع.

غياب برامج التمويل
تطرق���ت الدراس���ة لصعوب���ة التمويالت البنكي���ة لقطاع
المق���اوالت خصوصا للمؤسس���ات الصغي���رة والصغيرة،

القط���اع ،مقترحة إعادة النظر في تخفيض مبلغ الـ 10

سكن العمال األجانب

موصية بإنش���اء محفظة مالية مشتركة معنية للتنمية،

والمتعثرة.

أراض مخصصة لس���كن
لم تغفل الدراس���ة عدم توافر
ٍ

والت���ي من ش���أنها تقديم التمويل الميس���ر للمؤسس���ات

دنانير إلى  5دنانير للمؤسس���ات الصغيرة والمتوسطة
وأش���ار الباحث إلى احتس���اب الرسوم الصحية للعمالة
البحريني���ة ،موجه���ا إل���ى ض���رورة إلغاء هذه الرس���وم

مزاولة المهنة والتخصصات المتباينة

انتقال العمالة و”السائبة”

خصوصا أنها تتضارب مع حقوق المواطنين المكفولة

حري���ة انتقال العمالة والعمالة غير النظامية (الس���ائبة)

بنص دستور البحرين.

االخت�ل�اف والتباي���ن ف���ي التخصصية ألعم���ال قطاع

أو التارك���ة للعم���ل ومنافس���تها بالقي���ام بأعم���ال البناء

كم���ا ذك���رت الدراس���ة تراكمات الرس���وم على ش���ركات

المق���اوالت بالنس���بة لمزاولي المهنة وضع���ف القدرات

والتش���ييد مفتق���دة كل معايي���ر الج���ودة والمهنية في

المق���اوالت في كل من هيئة س���وق العم���ل والتأمينات

المهني���ة ومعايي���ر الج���ودة لمزاوليه���ا خصوص���ا

ه���ذا القطاع الحس���اس يخلق عدم التوازن التنافس���ي

االجتماعي���ة خصوصا بالنس���بة للمقاولي���ن المتعثرين،

المؤسس���ات الصغي���رة والمتوس���طة التي تعد النس���بة

م���ن الش���ركات والمؤسس���ات ف���ي ه���ذا القط���اع .وق���د

ف���ي هذا القطاع ،ومؤثرة س���ل ًبا على ش���ريحة واس���عة

موصية بعمل آلية تقسيط مريحة وميسرة بعد إثبات

ه���ذه المش���كلة ،إنش���اء لجن���ة تنفيذي���ة مش���تركة بين

اقترح���ت الدراس���ة ح�ل�ا له���ذه المش���كلة يتمث���ل ف���ي

التعثر لتلك المؤسسات والشركات.

األكب���ر في ه���ذا القطاع .فق���د اقترحت الدراس���ة لحل

الخام لعمليات الردم للمشاريع العمرانية القادمة.

أساس���ية للتخطيط العمراني المستقبلي للمستثمرين،

لقد أثبتت التجربة حتى اآلن أن نظام التأشيرة المرنة

أدن���ى؛ للحف���اظ عل���ى حقوق المنش���أة والحف���اظ على

االقتصادية للمملكة :2030

الحكومي فقط .وتطوير خطط المحجر لتوفير المواد

لمن���ع ه���ذه الظاه���رة م���ن تفاقمها م���ن خ�ل�ال التوعية

المقاول���ون زجه���م ف���ي أروق���ة النياب���ة والمحاك���م من

تتمث���ل في إنش���اء محكمة تجارية عامة تش���مل لجنة

للقط���اع الخاص ب���دال من حكره على مش���اريع القطاع

النوع م���ن العمالة غير النظامية .وض���ع ضوابط وآلية

تش���مل لجنة تنفيذية متخصصة في قطاع المقاوالت

جراء ما يسمى بالمخالفات الجنائية ،التأشيرة المرنة،

الخام ،حيث أوصى بفتح المحجر وتخصيص حصص

وبالتال���ي زجه���م في أروق���ة النيابة العام���ة والمحاكم،

العمال���ة األجنبي���ة ف���ي ه���ذا القط���اع وظه���ور مس���اكن
عش���وائية في األحياء الس���كنية والمدن ما تسبب في

الصغيرة والمتوس���طة ،وتأسيس مصرف بنكي مشترك
يشمل القطاع الحكومي والغرفة التجارية على الصعيد

ظواه���ر اجتماعي���ة س���لبية غي���ر متجانس���ة ومتكافئة

المحلي .وفي السياق ذاته ،ذكر البحث ضعف مساهمة

م���ن حي���ث النس���يج االجتماع���ي .واقترحت الدراس���ة

وتنمي���ة المؤسس���ات المتناهي���ة الصغ���ر والصغي���رة

أراض س���كنية مخصص���ة للعمالة
تخصي���ص وتوفي���ر
ٍ
األجنبية متوفرة فيها البنية التحتية من كهرباء وماء
وصرف صحي وكل ما يتعلق بشبكات البنية التحتية.

والمتوسطة في المشاريع الحكومية ،مشيرا إلى إمكان
تفعي���ل ق���رار دع���م المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة
الصادر من رئاس���ة الوزراء وذلك بتخصيص نس���بة 20
 %من المش���تريات و % 10م���ن المناقصات الحكومية

أزمة المحجر

الخدمية لتلك المؤسس���ات والذي من ش���أنه أن يضمن

احت���وى البح���ث ال���ذي أع���ده هش���ام مط���ر إل���ى تأخ���ر

مشاركة وتنمية تلك المؤسسات.

“مهرجان البحر” ...تكنولوجيا المستقبل وأصالة الماضي
ت����ع����زي����ز م����ك����ان����ة ال����ب����ح����ري����ن ك����وج����ه����ة س���ي���اح���ي���ة ع���ائ���ل���ي���ة م��ت��م��ي��زة
المنامة  -البحرين للسياحة والمعارض

دش���ن الرئي���س التنفيذي لهيئة البحرين للس���ياحة والمعارض الش���يخ خال���د بن حمود آل
خليفة ،النسخة الثالثة من مهرجان البحر يوم الخميس  25أكتوبر في المنطقة المحاذية
للمرف���أ البحرين المالي .وحضر مراس���م االفتتاح رئيس المنظمة العربية للس���ياحة ،بندر
بن فهد آل فهيد ،و وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية ،الشيخ عبدهللا بن أحمد آل
خليفة إضافة إلى ممثلي الهيئة والقطاع السياحي ونخبة من اإلعالميين.
ويرك���ز مهرج���ان البح���ر ،منذ نس���خته األولى

للس���ياحة والمع���ارض المتواصل���ة في تنظيم

عل���ى االحتف���اء بالعالق���ة التاريخي���ة المميزة

وإقام���ة مثل هذه األحداث التي تس���اهم في

الت���ي ربطت س���كان البحري���ن بالبحر على مر

الحفاظ على إرث البحرين البحري ،وعرضها

العصور ،واس���تعراض آخر التقنيات الحديثة

ل���زوار المملك���ة عب���ر توظي���ف التكنولوجي���ا

ف���ي مج���ال الس���ياحة البحري���ة م���ن أنش���طة

المتطورة”.

ورياض���ات مائية ،إلى جان���ب المبادرات التي

م���ن جهته ،قال الرئيس التنفيذي للهيئة “بات
مهرج���ان البحري���ن يحت���ل مكا ًن���ا ب���ار ًزا على

لإلس���هام في تنش���يط هذا القطاع الس���ياحي

تقوي���م فعالي���ات المملك���ة الش���يقة ،ويص���ب-

أطلقته���ا هيئة البحرين للس���ياحة والمعارض
الحيوي.

كس���ائر مب���ادرات الهيئ���ة -ف���ي تعزي���ز مكان���ة

وقال آل فهيد “نش���يد بجه���ود هيئة البحرين

البحري���ن كوجه���ة س���ياحية عائلي���ة متميزة،

الشيخ خالد بن حمود متفقدا العروض

ومضاعف���ة إس���هام القط���اع الس���ياحي ف���ي

منها :تجربة رحالت التاكسي المائي من وإلى

الناتج المحلي اإلجمالي”.

مجم���ع األفنيوز ،وجوالت القوارب في خليج

وتق���دم هذه النس���خة م���ن المهرج���ان تجربة

البحري���ن ،إضافة إل���ى األنش���طة والرياضات

ترفيهي���ة وتعليمي���ة فري���دة م���ن نوعه���ا م���ع

المائي���ة مث���ل التجدي���ف وس���باقات القوارب

المزيد من المفاهيم الجديدة للصغار والكبار،

وعرض مراكب الجيت سكي الروسية.

جانب من المهرجان

» »كذلك يشتمل المهرجان على مجموعة من صاالت العرض تضم متحف إلى جانب
“قرية الصيادين التراثية” التي تحتوي أكشاكا مخصصة للمهن والحرف التقليدية
المرتبطة بالبحر ،ويستمتع الزوار كذلك بعروض الفرق الشعبية وتجربة األطعمة
الشهية التي يقدمها أكثر من  20من باعة األطعمة المشاركين في المهرجان.

tariq@cogir.org

مؤامرة الربيع العربي...
ربيع اليمن
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د .طارق آل شيخان

اشتركت في مؤامرة القرن ،التي تمت تسميتها بالربيع العربي ،عدة جهات هي إدارة

أما دعم أوباما إيران ،فنراه واضحا جدا في إطالق يد طهران للعبث بالعراق وسوريا

أوبام���ا وقبله���ا إدارة بوش االب���ن ،وكل من إيران والعثمانيين الج���دد وقطر واإلخوان

ولبن���ان واليم���ن ،م���ن دون أدنى اهتمام للهيب���ة األميركية ومصداقيته���ا أمام حلفائها

المسلمين ،وكان جوهر ومرتكز هذه المؤامرة إسقاط األنظمة العربية ،وإحالل أنظمة
شعوبية وتكفيرية يتم فيها تقسيم العالم العربي إلى عدة أقسام ،قسم تحتله إيران،
وقسم يتواله العثمانيون الجدد ،وقسم يتواله العلقميون الجدد “اإلخوان المسلمون”،
أما قطر فس���يكون لها نصيب من هذه الكعكة وس���تأخذ حصتها من كل هذه األطراف
شكرا وعرفانا للدوحة على صنيعها بالمساهمة بإسقاط هذه األنظمة العربية.
وب���دأ ب���وش االبن به���ذه المؤامرة بغ���زوه العراق ،وض���رب وت���د ديمقراطيته في أرض
العراق ،حيث نرى اآلن كيف أن الكتل السياسية تساوم رئيس الوزراء الحالي ،عادل
عبدالمه���دي عل���ى حصته���ا ،تارك���ة الع���راق ممزق���ا بين والء األكراد والش���يعة والس���نة
لمصالحه���م أوال وأخي���را ،ولتك���ون الديمقراطي���ة وس���يلة متحض���رة إلضع���اف العراق
وتقسيمه ،وعجزه عن القيام بدوره التاريخي العربي.
وحينم���ا ج���اءت إدارة أوبام���ا ،كان جل عمله���ا إضعاف مصر والس���عودية ،حتى يحلو
لطه���ران تحقيق أحالم إعادة اس���تعمار العالم العربي ،أما مصر ،فس���وف نتحدث عنها
الحقا ،وكيف دعم أوباما عملية إسقاط نظام حسني مبارك ،لكي يحل اإلخوان مكانه.

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

الخليجيين ،فقد دعمت هذه اإلدارة محاولة االنقالب التي قامت بها إيران بالبحرين
عبر ميليش���يات إي���ران اإلرهابية ،والتي اس���تغلت أجواء اإلصالح���ات والحرية التي
وفرتها البحرين ألبنائها ،واستنكرت تصدي الرياض لإلرهابيين الموالين إليران.
أيض���ا رأين���ا كيف دعمت هذه اإلدارة االنقالب الذي قام به س���فيه اليمن الحوثي،
وتخل���ي أوبام���ا عن الرياض ف���ي تصديها للحوث���ي في أعقاب ما يس���مى بالربيع
اليمن���ي ،ومعارض ت���ه التحالف العربي ال���ذي تصدى للحوث���ي ،ورأينا أيضا كيف
أن إدارة أوبام���ا كان���ت حتى اليوم األخير إلدارتها ،تس���عى لحماية الحوثيين من
الهزيمة ،عبر جوالت وزير الخارجية جون كيري وعمله الدؤوب لعقد مفاوضات

السبت
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تسويفية بين االنقالبيين الحوثيين والحكومة الشرعية.
» »كل تلك التحركات كان الهدف منها تثبيت قدم إيران باليمن كجزء من
دعم أوباما لها ،وتنفيذ مؤامرة القرن لتقطيع أوصال األمة العربية.
وللحديث بقية.

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

اللغة العربية إلى أين؟
“أم���ون كأل���واح األران���ي نس���أتها ...على الح���ب كأنه ظه���ر برجد” ،كم م���ن العرب
يس���تطيع أن يفهم ه���ذا البيت الذي كتب بمفردات وتراكي���ب عربية واضحة؟ ال
أعتقد أن كثيرين يمكنهم أن يشرحوا معناه ،وربما ال يعرف معناه سوى أساتذة
األدب الجاهل���ي والط�ل�اب الذين درس���وه بالصدفة خ�ل�ال مناهجهم الدراس���ية،
م���ا أري���د أن أقوله هنا ه���و ان الفجوة بين اللغ���ة العربية القديمة ولغة السياس���ة
واإلع�ل�ام واللغة التي نكتبها ونتح���دث بها أصبحت كالفجوة بين اللغة الالتينية
واللغات األوروبية الحديثة.
فكلم���ة أم���ون مثال في هذا البيت تصف الناقة بأنها آمنة لمن يركب عليها وأنه ال
خوف عليه من السقوط ،وألواح األراني نوع من الخشب القوي الذي ال ينكسر،
أما كلمة نس���أتها فهي كلمة قرآنية أخذت من المنس���أة ،والمنس���أة هي العصا ،كما
ورد ف���ي اآلي���ة القرآنية الخاصة بموت نبي هللا س���ليمان (فما دلهم على موته إال
داب���ة األرض تأمل منس���أته) ،و”نس���أتها” في ه���ذا البيت معناها وجهته���ا بالعصا،
على الحب ،أي على طريق ضيق مس���تقيم ،كأنه ظهر برجد ،البرجد هو القماش
المخط���ط بخط���وط مس���تقيمة وال���ذي تصنع من���ه الع���دد التي توض���ع على ظهر
الجمال لكي يركب الناس عليها ،والش���اعر البدوي القديم لم يجد شيئا مستقيما
يش���به به الطريق الذي س���ار عليه بناقته س���وى هذا الخط الذي يراه أمامه على
ظهر الناقة.
اللغة العربية القديمة بمفرداتها وتراكيبها وتش���بيهاتها أصبحت بعيدة ومختلفة
ع���ن اللغ���ة المس���تخدمة في وس���ائل اإلعالم المق���روءة والمس���موعة ،لكن هذا ال
يشكل شيئا خطيرا ألن المفردات هي التي تتغير واللغة كائن ينمو ويكبر ويقبل
مفردات جديدة مع تطور الزمن وتطور التكنولوجيا الحديثة.
المهم أن تبقى القواعد والتراكيب الصحيحة وأن يتم إدخال المفردات الجديدة
بواسطة أهل اللغة وأساتذتها والقائمين على المجامع اللغوية.
لكن الطامة الكبرى التي أصابت اللغة العربية هي ما يجري حاليا على “الفيسبوك”
وغيره من تخريب واسع النطاق لمفردات وقواعد اللغة.

في “الدخول” اإليراني ()1

» »نرى يوميا مئات المنشورات على “الفيسبوك” وبقية وسائل التواصل

علي نون

تأخر اإليرانيون في “الدخول” على قضية الزميل الراحل جمال خاشقجي،
ً
أخي���را ،ومن موقعه���م “األصلي” والمفت���رض وليس من
لكنه���م فعل���وا ذلك

االجتماعي وبها ما بها من امتهان لمفردات وتراكيب اللغة العربية ونرى
فيها من األخطاء اإلمالئية ما يندى له الجبين حياء.

ّ
بخفة وتش���اطر م���ن خالل تكرار دعوته���ا إلى “التفاوض” م���ع األميركيين،
جاءها جواب “قوي” من الذين ظنّت أنهم “ضعفوا” أو انتكسوا تحت وطأة

س���واه! وذل���ك الموق���ع هو ذاته ال���ذي اعتمدته إي���ران إزاء الس���عودية منذ

قضية خاشقجيُ :و ِ
ضعَ الجنرال قاسم سليماني و”مؤسسات” وبنى تابعة
ل���ـ ِ “الح���رس الثوري” أو مرتبطة ب���ه في دائرة العقوب���ات اإلضافية أميركياً

تراخ���ت ف���ي متابع���ة القضي���ة الراهن���ة من ب���اب التف���رّ ج (عن ق���رب) على

ف���ي تل���ك العقوبات المرتقب���ة في الرابع من الش���هر المقب���ل! أي أن الطارئ

“مش���كلة داخلية” مندلعة في صفوف أعدائها وأخصامها والمتضررين من

“الذي طرأ في اس���طنبول لم يُ ع ّ
دل الس���ياقات العام���ة للعالقات والمصالح

سياس���تها ،وف���ي المخيال االنته���ازي ،أن تلك هي أحس���ن طريقة تكتيكية
ّ
يعكر مزاج
ممكن���ة :أي “تدخ���ل” سياس���ي أو إعالم���ي (بطبيعة الحال) ق���د

والسياس���ات الكب���رى ،وهذه في ألف باء المنط���ق والواقع ،ال تتأثر بالعمق،
نتيجة “حاالت شخصية” أيّ ًا تكن أوزانها وطبيعتها وأوضاعها.

األيام األولى لـ ِ “ثورتها” واش���تغلت وعمّ رت على أساساته الوحيدة ما تراه
ً
واستراتيجيتها الكبيرة.
مناسبا لمشروعها ونهجها
ّ

المتخاصمي���ن! وق���د يدف���ع بالجان���ب األميركي مث�ل�اً ،إلى الع���ودة للتركيز
الحص���ري عليها هي ،إيران ،باعتبارها المصدر الفعلي لألزمات الكبيرة في

عم���وم المنطقة والمحرّ ك األول لكل آليات التوتر التي ته ّ
دد مصالح الكبار
ٍّ
حد س���واء ،و”الموضوع” األبرز وشبه الوحيد المفلوش على
والجوار على

خصوصا م���ن قبل إدارة الرئيس دونال���د ترامبّ ...
ً
أقله
طاول���ة “المعالجة”

في هذه اآلونة.
ّ
حبات المطر
انكفأت وانتظرت وتوقعت األسوأ وعندما حاولت المرور بين ّ

ً
وخليجي���ا ،واس���تمر الع ّ
د التصاع���دي على وتيرت���ه بانتظار لحظ���ة الذروة

» »انكفاء إيران عن المشهد لم يكن إذا من باب حسن النيّات تجاه الجار
السعودي! أو إشارة تقارب مطلوب بحرارة لمحاولة كسر الحصار

والعقوبات! مثلما لم يكن وليد خفرٍ ما كان يمكن أن تسببه مفارقة

فالح هادي الجنابي

مُ ثقل ومليء بالشواهد عن كيفية “تعاملها” مع المعارضين داخلي ًا

المشروبات الغازية عملة عند نظام الماللي!

أن “تدين” جريمة قتل صحافي أو معارض سياسي فيما ملفّ ها

تتوسلها وتعتمدها لتحقيق أهدافها
ّ
وخارجياً! وعن السبل التي

وتطلعاتها وطموحاتها!“ .المستقبل”.

مع استمرار األزمة الطاحنة التي يعاني منها نظام الماللي والتي تزداد سوءا ووخامة
م���ع م���رور الزمن ،ف���إن آثاره���ا وتداعياتها القوية تظه���ر واضحة بص���ور مختلفة على
األوض���اع في إيران والس���يما على الحالة المعيش���ية للش���عب اإليران���ي ،حيث تمضي
إلى األس���وأ خصوصا أن النظام عمل دائما على إلقاء تبعات وآثار سياس���اته الفاش���لة
a.aziz.aljowder@gmail.com

الخرقاء على أكتاف الش���عب ،رغم أننا يجب أن نش���ير إلى حقيقة مهمة جدا هي أن
هذا النظام ال يشعر بأية مسؤولية إزاء الشعب بل يرى بقاءه واستمراره ومخططاته
ومشاريعه الخاصة فوق كل شيء.
األزم���ة االقتصادي���ة بات���ت تض���رب مختلف المج���االت الصناعي���ة والمالية ف���ي إيران

“من أيام المهاف
وهذي حالتنه”

بس���بب السياس���ات الفاش���لة وغي���ر العلمي���ة للنظام ،خصوص���ا بعد انس���حاب الواليات

عبدالعزيز الجودر

لس���نا م���ن أولئ���ك الذي���ن يتصي���دون األخطاء ف���ي ما يخ���ص أداء ال���وزارات والمؤسس���ات

المواطني���ن واختلط���ت بمي���اه الص���رف الصحي ،األم���ر الذي جعل س���اكنيها يقف���ون حيارى

الحكومي���ة والش���ركات المملوكة للدولة أو أي���ة قضية أخرى تهم أف���راد المجتمع البحريني،

مكتوفي األيدي أمام هول ما حدث وال حول لهم وال قوة .أيضا معظم الطرقات والشوارع

وبالتالي نقوم بتضخيمها ،ثم انتقاد المسؤولين عنها.

الرئيس���ة ش���لت الحركة المروري���ة فيها وبعضها أزيل األس���فلت من فوقها وخرجت أس�ل�اك

ولسنا أيضا ممن يكتبون بنفس تشاؤمي ،إنما عندما تضيق الحياة بنا كمواطنين من أمر ما

الكهرباء والخدمات األخرى من تحتها ،وصاحب ذلك انقطاع التيار الكهربائي في عدد من

“وتصك علينه الجبنات” ،فمن واجبنا في الصحافة التطرق إليها وطرحها كما حصلت دون

المناطق ،وتس���ربت المياه داخل المدارس والمش���افي والمراكز الصحي���ة والمباني الحيوية

تهويل أو تشويه أو إضافة.

األخرى ولم يتوقف األمر عند هذا الحد بل طال حتى مقابر األموات التي لم تسلم من ذلك.

فف���ي كل ع���ام تخ���رج علينا حزمة من تصريحات المس���ؤولين المعنيين في وزارة األش���غال

على أية حال ،عاد الفأس ووقع في الرأس كما الحال في كل موسم جديد لألمطار ،لكن من

وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي ع���ن م���دى اس���تعدادهم وتحضيراته���م الكبي���رة

الضروري معالجة هذا الخطب الجلل دون هوادة والخروج بحل جذري ينهي هذه المعاناة

الس���تقبال موس���م األمط���ار ،ولعظي���م األس���ف م���ع بداي���ة أول نقطة مط���ر تن���زل على أرض

األزلية التي بتنا نئن منها منذ عقود خلت وتحديدا “من أيام المهاف”.

البحرين ،هنا يبدأ االختبار الحقيقي لتقييم مصداقية وتفعيل تصريحاتهم ،إذ نكتشف أنها

ف���وق ذلك البد م���ن التحرك العاجل من قبل الدولة لتعوي���ض كل المواطنين الذين تضررت

ال تعدو كونها تطمين المواطنين والمقيمين “لحد وحين”.
وإث���ر م���ا وق���ع يتضح للجمي���ع أن البنية التحتي���ة والفوقية في عدد من أصق���اع البالد التي
تض���ررت ،عمره���ا االفتراضي انتهى ولم تعد تس���توعب التوس���ع العمراني ال���ذي طرأ عليها،
أو ت���كاد تك���ون غي���ر موجودة أصال ف���ي عدد من المناطق الس���كنية والش���اهد على ما نقول
الك���م الهائل م���ن الفيديوهات والصور المؤلم���ة التي تناقلتها منص���ات التواصل االجتماعي
الت���ي ش���ملت الكثير من األحي���اء الجديدة والقديمة ،وتس���ربت مياه األمط���ار داخل منازل

منازله���م ومركباته���م وممتلكاتهم الخاصة والبد من اإلس���راع في وضع اس���تراتيجية بيئية
واضحة في هذا الصدد ،مع رصد ميزانية لمعالجة البنية التحتية كما فعلت دول كثيرة في
العالم من بينها البلدان الفقيرة التي اس���تطاعت بجهودها الذاتية الحد من هذه اإلش���كالية
الكبرى واليوم يضرب بها المثل.
» »نحن في البحرين نطمح أن نضع حدا للخسائر المالية والمعنوية التي تتكبدها
الدولة ويتكبدها المواطنون سنويا .وعساكم عالقوة.

المتح���دة األميركي���ة من االتف���اق النووي في  8مايو الماضي ،وب���دء تطبيق العقوبات
عل���ى طهران ،حيث أخ���ذت هذه األزمة أبعادا مختلفة ومثيرة لالس���تغراب في بعض
األحيان ،ومنها ما قامت به ش���ركة “زمزم” إلنتاج المش���روبات الغازية العمالقة حيث
أعط���ت المش���روبات الغازي���ة للمتقاعدين بدال م���ن رواتبهم في مدينة جرجان ش���مال
شرق إيران!
هذه الشركة العمالقة للنظام تعاني من أزمات جمة أهمها أن هناك انخفاضا حادا في
مبيعاتها وأنها لم تعد تتمكن من دفع رواتب العمال المتقاعدين ،ويبدو أنها وألجل أن
تعالج األزمتين معا بادرت باستبدال رواتب هؤالء المتقاعدين بمشروبات غازية بدال
من رواتبهم ،وهي سابقة ال نظير لها ليس في التاريخ اإليراني فقط ،إنما في التاريخ
العالم���ي ،وه���و ما ي���دل على الوضع المزري ال���ذي وصل إليه هذا النظ���ام ولكنه وعلى
الرغم من ذلك يريد االستمرار والبقاء وهو يعلم أن الشعب ال يريده والعالم يرفضه.
» »نظام الماللي الذي حفل تاريخه المثير للسخرية بالمفارقات التي تدل

على تفاهته وأنه يتصرف بمنطق استبدادي منعزل عن التاريخ واإلنسانية،

يعطي باستمرار الكثير من المبررات التي تحث الشعب على النضال الجدي
من أجل إسقاطه وتغييره ،فهذا النظام وبعد أن وصل إلى طريق مسدود،

وبعد أن حاصرته المقاومة اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق بنضالها

الدؤوب والمستمر ،يريد التضحية والمغامرة بكل شيء من أجل ضمان

بقائه ،وذلك ما حذرت منه المقاومة اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق على
الدوام مشددة على أن هذا النظام فقد كل آماله في االستمرار”.الحوار”.
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محمد بن راشد يشهد منافسات اليوم األول

م�������ش�������ارك�������ة ك������ب������ي������رة وأداء ق�����������وي م���������ن ال������ف������رق

الشيخ محمد بن راشد خالل متابعته لليوم األول

ش���هد رئي���س اللجن���ه العلي���ا ل���كأس العالم

األول ،تأكي���دا للدع���م الكبي���ر ال���ذي يولي���ه

الثالث���ة للطي���ران الح���ر الداخل���ي الش���يخ

للبطول���ة التي تقام للم���رة األولى في قارة

محم���د ب���ن راش���د ب���ن خليف���ة آل خليف���ة
منافس���ات الي���وم األول م���ن كأس العال���م
الثالث���ة للطي���ران الح���ر الداخل���ي ،وال���ذي
يقام ف���ي مملكة البحرين للمرة األولى في
تاريخها ،وتستمر البطولة حتى  28أكتوبر
الجاري.

الشيخ محمد بن راشد خالل لدى اليوم األول (تصوير :خليل إبراهيم)

آسيا وفي منطقة الشرق األوسط ،مستم ًّدا
ذل���ك من التوجي���ه والدع���م المتواصل من
جان���ب رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
األم���ر ال���ذي يؤكد نج���اح مملك���ة البحرين

وتأتي متابعة الش���يخ محمد بن راش���د آل

في احتض���ان مختلف البطوالت الرياضية

خليفة للمنافس���ات ف���ي البطولة في يومها

الكبرى.

مشاركة قوية
» »حظيت البطولة التي بدأت منافساتها أمس بمنافسة قوية بين جميع الفرق
المشاركة ،خصوصا بعدما أظهر العبو الفرق أداء عاليا وقويا في النفق
الهوائي ،إضافة إلى العروض المميزة.
» »ومن المؤمل أن تكون اإلثارة والندية حاضرة بين جميع المشاركين في سبيل
تحقيق المراكز األولى ،ذلك خالل اليوم الثاني من المنافسات.

الشيخ محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد أثناء متابعته لليوم األول
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فريق “الداخلية” يقدم القفز بالمظالت

ال�������ع�������رض ي������ن������ال إع�������ج�������اب ال�����ح�����ض�����ور ف�������ي “ج�����راف�����ي�����ت�����ي”

الشيخ محمد بن راشد أثناء متابعته (تصوير:خليل إبراهيم)

قدم فريق وزارة الداخلية عرضا للقفز بالمظالت ،على هامش افتتاح بطولة كأس العالم للطيران الحر في نسختها
الثالثة في مبنى جرافيتي يوم أمس األول.
وح���از ع���رض فري���ق المظليين التاب���ع ل���وزارة الداخلية

وج���اءت فق���رة القف���ز بالمظ�ل�ات ضمن إط���ار الفعاليات

إعجاب الحضور في جرافيتي ،إذ اكتظ مبنى جرافيتي

المصاحبة للي���وم االفتتاحي ،والتي أبدى الحضور فيها

بالمش���اركين والجماهي���ر الت���ي اس���تمتعت بالع���روض

إعجابه���م الكبي���ر بالمس���تويات والع���روض الت���ي قدمها

المختلفة لعروض فريق وزار الداخلية للقفز بالمظالت.

الفريق.

جانب من العروض

إجراء اختبارات تحديد السرعة
أج���رت الفرق المش���اركة في بطول���ة كأس العالم الثالث للطي���ران الحر الداخلي صباح
الخمي���س المواف���ق  25أكتوب���ر الجاري ،تدريباتها ،وذلك اس���تعدا ًدا لخوض منافس���ات
البطولة.
وجاءت اختبارات تحديد الس���رعة لجميع

إمكاناته���م وعروضهم في النف���ق الهوائي،

المش���اركين ،حيث أتاحت جرافيتي أندور

وذلك قبل البداية الرسمية للمنافسات.

س���كاي دايفين���غ الفرص���ة لالعب���ي الف���رق

وتعتب���ر اختب���ارات تحدي���د الس���رعة م���ن

إلجراء اختبارات قياس السرعة من خالل

اإلج���راءات البروتوكولي���ة ف���ي مث���ل هذه

استخدام النفق الهوائي وذلك للتحكم في

البط���والت ،إذ تق���ام قب���ل بدء المنافس���ات

سرعة الهواء وقوة دفعه بداخل النفق.

الرسمية؛ بهدف تعود الفرق على السرعات

وق���د قام الطاقم الفن���ي لجرافيتي بتهيئة

التي تناس���ب عروضه���م وحركاتهم داخل

كاف���ة الس���رعات الت���ي يحتاجه���ا العب���و

النفق الهوائي.

الف���رق ،إذ إن كل فري���ق يعتم���د الس���رعة

» »يشار إلى أن نفق جرافيتي الهوائي

التي تناس���ب مع الحركات التي س���يؤديها

الزجاجي الداخلي يعد أحد أطول

وأج���رى الالعب���ون اختبارات الس���رعة في

حيث يبلغ طوله  12مترًا وعرض 4.3

مدربيه���م ح���ول الس���رعات الت���ي تناس���ب

في الساعة.

ليتمكن من أدائها بكل سهولة وأريحية.
أج���واء مثالي���ة م���ن خ�ل�ال التش���اور م���ع

األنفاق الهوائية الزجاجية في العالم،
أمتار وبسرعة تصل إلى  290كيلومترًا

من حضور الشيخ محمد بن راشد في موقع المنافسات (تصوير :خليل إبراهيم)

من المنافسات
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تخصيص منطقة للمشجعين في موقع البطولة
ش���اش���ات ع��م�لاق��ة ل��ل��ج��م��اه��ي��ر ...وإق���ب���ال ع��ل��ى ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��م��ص��اح��ب��ة

خصص���ت اللجن���ة المنظم���ة للبطول���ة

الخاصة بالجماهير.

منطقة خاصة للمشجعين في المنطقة

وش���هد الي���وم األول للبطول���ة تواف��� ًدا

المحيطة بمبنى جرافيتي.

كبي���رًا م���ن قب���ل مختل���ف المش���جعين

وتعتب���ر منطق���ة المش���جعين الخاص���ة

عل���ى المنطق���ة الخاصة به���م باإلضافة

بالجماهي���ر مكا ًن���ا لتجم���ع الجماهي���ر

إلى الفعاليات المصاحبة التي اشتملت

ومشاهدة منافسات البطولة من خالل

على برام���ج ثقافية وفني���ة في أجواء

شاش���ة عمالق���ة وضع���ت ف���ي المنطقة

احتفالية.

حضور جماهيري متنوع (تصوير :خليل إبراهيم)

الشيخ محمد بن راشد في منطقة المشجعين

رعاية كبيرة

تحظى بطولة كأس العالم للطيران الحر في نسختها الثالثة التي تحتضنها

البحري���ن ،ش���ركة الخلي���ج لصناع���ة

وأن هذا الدعم سيس���هم في توسيع

مملكة البحرين للمرة األولى في تاريخها والمرة األولى على مستوى الشرق

البتروكيماوي���ات (جيب���ك) ،هيئ���ة

قاع���دة تطوي���ر رياض���ة الطي���ران

المعلوم���ات والحكوم���ة اإللكتروني���ة

الح���ر الداخل���ي ويضف���ي مزي��� ً
دا من

وهيئة البحرين للسياحة والمعارض،

االهتم���ام واإلقبال من قبل الش���باب

األوسط وقارة آسيا بدعم ورعاية كبيرة من مختلف الجهات والمؤسسات
والشركات.

وتأت���ي ه���ذه الرعاية والدع���م الكبير

والجهات الراعية هي :وزارة ش���ؤون

بتلك���و ،ش���ركة ألمني���وم البحري���ن

الش���باب والرياضة ،مصرف الس�ل�ام،

الناق���ل

اهتمامه���ا ودعمها للقط���اع الرياضي

البحري���ن،

الوطن���ي ،ع���وان ميدي���ا ،إيرودي���وم،

ف���ي البحري���ن بش���كل ع���ام ورياضة

بن���ك البحري���ن الوطن���ي ،تمكي���ن،

فن���دق انتركونتيننت���ال ريجينس���ي

خصوص���ا
ً
الطي���ران بش���كل خ���اص،

فن���دق

الريتزكارلت���ون

(الب���ا)،

طي���ران

الخلي���ج

ّ
يع���زز
البحرين���ي والخليج���ي؛ مم���ا

المقدم من قبل الش���ركة كتأكيد على

ق���درات البحرين ف���ي احتضان مثل
ه���ذه الفعالي���ات الرياضي���ة الدولية،
وحرصها على إنجاح الحدث العالمي
الذي يقام للمرة األولى في البحرين.
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“جرافيتي بوليفارد” ...إقبال كبير من الجماهير
ف�����رص�����ة ال ت�����ع�����وض ل��ل�اس����ت����م����ت����اع ب���م���خ���ت���ل���ف ال�����م�����أك�����والت
خصصت اللجنة المنظمة للبطولة منطقة خاصة تحت مسمى “جرافيتي بوليفارد” ،وهي منطقة معنية ببرامج وفعاليات اجتماعية
وفنية وترفيهية.
ومنطق���ة “جرافيتي بوليف���ارد” المتواجدة

وتض���م جرافيت���ي بوليف���ارد العدي���د م���ن

الفرص���ة الكامل���ة لالس���تمتاع بمختل���ف

ف���ي موق���ع البطول���ة تعتب���ر م���ن الفعاليات

المطاع���م والجهات والش���ركات التي تقدم

المأكوالت المتنوعة المتواجدة في ظل

المصاحبة ،حيث س���يكون زوار ومش���جعو

منتجاته���ا ومأكوالتها ،وه���ي فرصة للزوار

تواج���د مجموع���ة كبي���رة م���ن المطاع���م،

والمش���اركون ف���ي البطولة عل���ى موعد مع

لالستمتاع بالخدمات المقدمة التي تشمل

عالوة على كونها من اإلضافات المصاحبة

فعالي���ات التس���وق للمنتج���ات المختلف���ة

الجميع من الصغار والكبار.

للبطولة التي حازت على إعجاب الجماهير

والمتنوع���ة ،باإلضاف���ة إل���ى المأك���والت

وتأتي هذه الفعالية النوعية من أجل إبراز

وال���زوار الذين توافدوا بكثافة على مبنرى

المتنوعة ،عالوة على العروض الموسيقية.

الحضور الجماهيري ف���ي البطولة ،ومنحه

جرافيتي.

(تصوير:خليل إبراهيم)

اجتماع قادة الفرق
ش���هد أمس األول عقد اجتماع بين محكمي البطولة وقادة الفرق ،حيث تم ش���رح األنظمة
والقوانين الخاصة بالبطولة.
ً
ش���رحا لنظ���ام البطولة
وق���دم حكام البطولة

للفرق بدعم من اللجنة المنظمة التي تحرص

ف���ي نس���ختها الثالث���ة ،الت���ي س���تقام بنظ���ام

من خالل هذه البطولة على إنجاحها وتوفير

التش���كيالت المركب���ة الرباعي���ة (المفتوح���ة)،

كافة سبل تقديم أفضل العروض بما يعكس

والتش���كيالت المركب���ة الرباعي���ة (الس���يدات)

المنافسة القوية بين جميع األطراف.

والتش���كيالت المركب���ة الرباعي���ة (الناش���ئين)
والتشكيالت التماسك العمودية (المفتوحة)،
والتشكيالت الديناميكية الزوجية المفتوحة
والح���ركات الح���رة الفردي���ة المفتوح���ة
والحركات الفردية الناشئين.
ويع���د االجتم���اع مهمًّ ���ا لش���رح أب���رز النق���اط
الخاصة ببع���ض األنظمة والقوانين واللوائح
المتعلق���ة بالبطول���ة ،باإلضاف���ة إل���ى إش���عار
الف���رق المش���اركة بتوفي���ر أهم المس���تلزمات

صور منوعة للفرق المشاركة (تصوير:خليل إبراهيم)

سلطان ُعمان يستقبل نتنياهو
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أصيب  4أطفال يمنيين ،أمس الجمعة،

ناقشا س��بل دفع عملية السالم واالستقرار في الشرق األوسط

من جراء سقوط قذائف أطلقتها
ميليشيات الحوثي اإليرانية على
منازل المواطنين في مديرية التحيتا

مسقط ـ وكاالت:

بمحافظة الحديدة ،على الساحل

أنهى رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة ،زيارة لس���لطنة عمان هي األولى من نوعها ،التقى خاللها الس���لطان قابوس بن سعيد .ونشر
ّ
معل ً
قا“ :عاد رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته قبل قليل إلى إس���رائيل في ختام زيارة رس���مية قاما
نتنياهو على حس���ابه في “تويتر” صورا من الزيارة وكتب

الغربي لليمن .وأفادت مصادر محلية،
أن بقايا جيوب الحوثي ،استهدفت

بها إلى سلطنة عُ مان حيث التقى رئيس الوزراء السلطان قابوس بن سعيد .هذا ووجه السلطان قابوس دعوة إلى رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته للقيام

بقذائف الهاون أحياء سكنية قرب

بهذه الزيارة في ختام اتصاالت مطولة أجريت بين البلدين”.

التحيتا .وبحسب المصادر ،فإن إحدى
القذائف أصابت بشكل مباشر منزل

وأص���در الزعيم���ان بيانا مش���تركا قاال

أحد المواطنين ،مما أسفر عن إصابة 3

في���ه إن الجانبي���ن “ناقش���ا س���بل دفع

من أطفاله ،باإلضافة إلى إصابة رابع

عملي���ة الس�ل�ام في الش���رق األوس���ط

من جيرانهم .وهرعت فرق اإلنقاذ

وناقش���ا ع���ددا م���ن القضاي���ا ذات

السبت

االهتم���ام المش���ترك لتحقيق الس�ل�ام
واالستقرار في الشرق األوسط”.

التابعة للمقاومة المشتركة إلنقاذ
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المصابين وإسعافهم.

يذك���ر أن س���لطنة عُ م���ان ال تربطه���ا
عالق���ات دبلوماس���ية م���ع إس���رائيل.
واالجتم���اع بي���ن نتنياهو والس���لطان
قاب���وس ه���و األول م���ن نوع���ه بي���ن

 5شهداء برصاص االحتالل في غزة

زعيم���ي البلدي���ن منذ زيارة ش���يمون
بيري���ز ع���ام  1996عندما كان يش���غل
منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.

غزة ـ رويترز:

وق���د رافق���ت نتنياه���و ف���ي الزي���ارة

ق���ال مس���ؤولون ف���ي قطاع الصحة في غ���زة إن القوات اإلس���رائيلية أطلقت النار

الرسمية زوجته سارة.

على محتجين على حدود القطاع فقتلت  5وأصابت  50على األقل أمس الجمعة.

وش���ارك ف���ي الزي���ارة كل م���ن رئيس

نتنياهو يزور سلطنة عمان ألول مرة ويلتقي السلطان قابوس

الموس���اد يوس���ي كوهين ومستش���ار
رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي لش���ؤون
األم���ن القوم���ي ورئي���س هيئ���ة األمن
القومي مائير بن ش���بات ،ومدير عام

نتنياهو يزور سلطنة عمان ألول مرة ويلتقي السلطان قابوس

وزارة الخارجي���ة اإلس���رائيلية يوفال
روتيم ،ورئيس ديوان رئيس الوزراء
ي���ؤاف هوروفيت���س ،والس���كرتير
العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي
بل���وت .وهذه الزي���ارة الثانية ،لرئيس
وزراء إس���رائيلي لعُ مان ،حيث س���بق

افتتاح متبادل لمكاتب تمثيل

أن زاره���ا ع���ام  1994إس���حاق رابين.

في القدس.

كما اس���تضاف رئيس الوزراء السابق

» » وحتى اآلن ،ال توجد عالقات

ش���معون بيري���ز ،ع���ام  1995وزي���ر

دبلوماسية بين البلدين ،إال أنهما

الخارجي���ة العُ ماني يوس���ف بن علوي

وقّ عا في يناير ،1996 ،اتفاق ًا حول

تجارية ،ولكن العالقات ُجمدت
رسمي ًا مع اندالع االنتفاضة

الفلسطينية الثانية في أكتوبر
.2000

» »وقّ ع الرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،قانون ًا جديداً أقره

“تهدف إلى حرمان حزب الله

الكونغرس ،ويفرض عقوبات

» »كذلك يلزم القانون إدارة ترامب

نشاطاته”.

الله اللبناني.

» »كما تمنع العقوبات أيض ًا أي

» »وأكد ترامب ،في كلمة بمناسبة

شخص يدعم الحزب مادي ًا أو

مرور  35عام ًا على الهجوم الذي

بطرق أخرى من دخول الواليات

استهدف مقر مشاة البحرية

احتش���دوا عل���ى ح���دود القط���اع وكانوا

الرص���اص الح���ي تج���اه المش���اركين في

يرش���قون القوات بالحجارة ومقذوفات

االحتجاج���ات .ووفق���ا لبيان���ات وزارة

أخ���رى وردت الق���وات ”بوس���ائل تفريق

الصح���ة الفلس���طينية استش���هد 212

مثي���ري الش���غب“ والطلق���ات الحية عند

فلس���طينيا من���ذ ب���دء االحتجاج���ات

الضرورة .وأصيب عشرات المتظاهرين

األسبوعية في  30مارس.

فيسبوك تحذف حسابات مرتبطة بإيران
قال���ت ش���ركة فيس���بوك أم���س الجمع���ة إنها أزال���ت  82صفح���ة ومجموعة

من الحصول على موارد لتمويل

إضافية على ميليشيات حزب

إن نح���و عش���رة آالف فلس���طيني

للدم���وع ،كما أطلق الجيش اإلس���رائيلي

واشنطن ـ رويترز:

عقوبات أميركية إضافية على “حزب اهلل”
األميركية في بيروت ،أن العقوبات

وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي

باالختن���اق م���ن ج���راء الغ���از المس���يل

المتحدة.

» »وفي وقت سابق من الشهر

يفصل أصول
ّ
بتقديم تقرير علني

الحالي ،أدرجت وزارة الخزانة

حزب الله وشركائهم ،بمن فيهم

محمد عبدالله األمين ،الذي

العناصر القيادية في ميليشيات
أفراد من الحكومة اللبنانية

المتحالفون معهم ،وتحديد ما

إذا كان يجب إدراج نواب حزب الله

على الئحة داعمي اإلرهاب.

األميركية رجل األعمال اللبناني،
يمتلك  7شركات مقرها لبنان،

على الئحة اإلرهاب بتهمة تمويل

ميليشيات حزب الله ،كما فرضت
عقوبات عليه وعلى شركاته.

العاهل األردني يتوعد المقصرين

ارتفاع ضحايا البحر الميت والدي��وان الملكي ينكس العلم

وحسابا بسبب سلوك زائف غير حقيقي منشأه إيران واستهدف أشخاصا
في المملكة المتحدة والواليات المتحدة.
وأضاف���ت أن مدي���ري الصفح���ات

والهجرة.

وأصحاب الحسابات دأبوا على تقديم

وكان موق���ع إلكترون���ي تاب���ع للح���رس

أنفس���هم كمواطني���ن أميركيي���ن ،وفي

الث���وري اإليران���ي ،ق���د نق���ل ف���ي وقت
س���ابق ،أن نح���و  450مس���ؤوالً ف���ي

ونش���روا رس���ائل تتعل���ق بموضوع���ات

صفحات على مواقع تواصل اجتماعي

ذات حساس���ية سياسية منها العالقات

يمكن اس���تخدامها في الهواتف الذكية

بي���ن األع���راق والمعارض���ة للرئي���س

“أوقفوا أو تم استدعاؤهم”.

بض���ع ح���االت كمواطني���ن بريطانيي���ن،

فرنسا تطرد دبلوماسيا إيرانيا

الع��راق :س��نلتزم بعقوب��ات أمي��ركا عل��ى طه��ران

عمان ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

أعرب العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني ،عن “حزنه وألمه وغضبه” ،بعد مقتل  21شخصا وإصابة عشرات آخرين،

قالت مصادر دبلوماس���ية وأمنية إن فرنس���ا طردت دبلوماس���يا إيرانيا ردا على مؤامرة فاشلة لشن هجوم بقنبلة على

جرفتهم السيول في منطقة البحر الميت ،مساء الخميس.

مؤتمر قرب باريس نظمته جماعة إيرانية معارضة في المنفى.

وق���ال المل���ك عب���د هللا ف���ي حس���ابه

وقال���ت وزارة الخارجي���ة الفرنس���ية

الرس���مي عل���ى موق���ع “تويت���ر” ،أمس

ف���ي الثان���ي م���ن أكتوب���ر ،إن���ه ال ش���ك

الجمع���ة“ :حزني وألمي ش���ديد وكبير،

ف���ي أن وزارة االس���تخبارات اإليرانية

وال يوازي���ه إال غضب���ي عل���ى كل م���ن

تق���ف وراء المؤامرة التي اس���تهدفت

ّ
قص���ر ف���ي اتخ���اذ اإلج���راءات الت���ي

المؤتمر الذي عقد يوم  30يونيو.

كان م���ن الممك���ن أن تمن���ع وقوع هذه

وتب���ع ذل���ك قي���ام ال���وزارة بتجمي���د

الحادثة األليمة”.

أرص���دة أجه���زة المخاب���رات اإليرانية

وتاب���ع“ :أع���زي نفس���ي وأع���زي األردن

واثنين من المواطنين اإليرانيين.

بفق���دان أف���راد م���ن أهل���ي وأس���رتي

وقال���ت خمس���ة مص���ادر إن ال���وزارة

الكبي���رة ،فمصاب كل أب وأم وأس���رة
هو مصابي.
إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وألغى العاهل األردني زيارة عمل إلى
مملك���ة البحري���ن ،كانت مق���ررة أمس،
فيم���ا أمر بتنكيس العل���م األردني عند
المدخل الرئيس���ي للقص���ر لمدة  3أيام

السيول ضربت المنطقة بعد أمطار غزيرة مفاجئة

حدادا على ضحايا السيول.

 21ش���خصا عل���ى األق���ل معظمهم من

والجمع���ة اس���تكمل رج���ال اإلنق���اذ

تالميذ المدارس.

تمشيط شواطئ منطقة البحر الميت،

» »وقالت وكالة األنباء األردنية (بترا)

اتخ���ذت خطوة أخرى منذ نحو ش���هر
ه���ي ط���رد دبلوماس���ي إيران���ي .وقال
مص���دران إن الدبلوماس���ي المط���رود
رجل مخابرات كان يعمل تحت غطاء
دبلوماسي.

السفارة االيرنية في العاصمة الفرنسية

جانب آخر ،ق���ال مصدران على دراية
بعمليات تصدير النفط العراقي ،أمس
الجمعة ،إن العراق سيوقف نقل الخام

الواليات المتحدة على جارته.
» »وأبلغ المصدران رويترز أن العراق
يصدر حاليا ما يقل عن  30ألف برميل

ف���ي عملية بدأت في وقت مبكر بحثا

إن عدد الوفيات ارتفع إلى  ،21فيما

ونف���ى مس���ؤول إيران���ي طل���ب ع���دم

م���ن حقل كرك���وك النفطي إل���ى إيران

يوميا من خام كركوك إلى إيران

ع���ن ناجي���ن ،بعد س���يول أودت بحياة

أصيب  35آخرون.

نش���ر اس���مه ط���رد أي دبلوماس���ي .من

في نوفمبر لالمتثال لعقوبات فرضتها

بواسطة الشاحنات.

مقتل  7مدنيين بقصف على إدلب
بيروت ـ اف ب:

ُقت���ل  7مدنيي���ن عل���ى األق���ل بينه���م 3

اس���تهدف قري���ة الرفة في ري���ف إدلب

أطف���ال ،أم���س الجمع���ة ،ج���راء قصف

الجنوبي الش���رقي ،ما تس���بب بمقتل 7

مدفع���ي لق���وات النظام عل���ى قرية في

مدنيي���ن ضمنه���م  3أطفال و 3نس���اء”.

محافظة إدلب في شمال غرب سوريا،

وتس���يطر هيئ���ة تحري���ر الش���ام (جبهة
ً
سابقا) على هذه القرية الواقعة
النصرة

ف���ي حصيلة هي “األعل���ى” بعد االتفاق
الروسي التركي.

خارج المنطقة المنزوعة الس�ل�اح التي

وأفاد مدي���ر المرصد رامي عبدالرحمن

ّ
ن���ص اتف���اق أعلنته روس���يا وتركيا في

ع���ن “قص���ف مدفع���ي لق���وات النظ���ام

 17سبتمبر على إقامتها.

نظام األسد يرفض “لجنة دستورية”

أميركا ...اعتقال مشبوه بالطرود المريبة
واشنطن ـ وكاالت:

اعتقل���ت الس���لطات االتحادي���ة األميركي���ة ،رج�ل�ا عل���ى صلة بالط���رود الملغوم���ة ،التي
أرس���لت إل���ى ش���خصيات ب���ارزة ،م���ن الديمقراطيي���ن ومس���ؤولين أميركيي���ن س���ابقين
ومنتقدين بارزين للرئيس دونالد ترامب ،وفق ما ذكرت ش���بكة تلفزيون (س���ي إن إن)،
أمس الجمعة.
ونقل���ت األسوش���يتد ب���رس عن مس���ؤولين

وكش���ف  4مس���ؤولين مطلعي���ن عل���ى

ف���ي هيئ���ات إنف���اذ القان���ون األميركي���ة،

التحقيق هوية الرجل ،متحدثين ش���ريطة

قوله���م ،إن الرج���ل المحتج���ز عل���ى صل���ة

التكتم عل���ى هوياتهم كونهم غير مخولين

بالط���رود الملغوم���ة أميركي يدعى س���يزار

مناقشة قضية ما زالت قيد التحقيق.

سايوك ( 56عاما) ،وهو من مدينة أفينتورا
بوالية فلوريدا.

نيويورك ـ اف ب:

أك���د موف���د األم���م المتح���دة إل���ى س���وريا

الماض���ي عل���ى تش���كيل ه���ذه اللجن���ة ،التي

س���تافان دي ميس���تورا أم���س الجمع���ة،

يفترض أن تعمل على إعداد دس���تور جديد
ً
ش���خصا:
للب�ل�اد عل���ى أن تتش���كل من 150

أم���ام مجل���س األمن رفض النظام الس���وري
ً
طبقا لم���ا عرضته
تش���كيل لجنة دس���تورية

 50يختاره���م النظ���ام ،و 50للمعارض���ة،

األم���م المتحدة به���دف العمل على تس���وية

و 50تختاره���م األمم المتح���دة من ممثلين

سياسية للنزاع في سوريا.

للمجتم���ع المدني وخب���راء .ويرفض النظام

ويعم���ل دي ميس���تورا  -ال���ذي س���يتخلى

السوري بشكل خاص الالئحة األخيرة التي

ع���ن منصبه في نهاي���ة نوفمب���ر  -منذ يناير

تختارها األمم المتحدة.

اعتقال خلية “دواعش” في موسكو
موسكو ـ رويترز:

أعلنت الس���لطات الروس���ية ،أمس الجمعة،

وعبوات ناسفة بدائية الصنع في هجماتها،

اعتق���ال  6عناص���ر في خلية تابع���ة لتنظيم

حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

داع���ش اإلرهاب���ي ،كان���ت تخط���ط لهجمات

وأوض���ح الجه���از أن الخلي���ة كان���ت تحصل

في العاصمة موسكو.

عل���ى توجيه���ات م���ن أعض���اء ف���ي داع���ش

ونقل���ت وكاالت أنب���اء روس���ية ع���ن جه���از

بس���وريا .يذك���ر أن روس���يا تعرض���ت لع���دة

األم���ن االتح���ادي الروس���ي قوله ف���ي بيان،

اعت���داءات ،أبرزها في أبري���ل  2017بمترو

إن المجموع���ة خطط���ت الس���تخدام بنادق

سان بطرسبرغ ،أوقع  14قتيال.

عبدالمهدي يتولى “الدفاع” و ”الداخلية”
بغداد ـ اف ب:

الطرود أرسلت إلى عدد كبير من المسؤولين األميركيين.

أعل���ن رئي���س ال���وزراء العراق���ي ع���ادل

إل���ى  6نوفمب���ر المقب���ل ،وم���ن بينه���م وزيرا

عبدالمه���دي ،أمس الجمعة ،عن توليه إدارة

الدفاع والداخلية .ووافق غالبية  220نائبا

وزارتي الدفاع والداخلية ،إلى حين تعيين

حض���روا الجلس���ة م���ن أصل  329يش���كلون

وزيري���ن .وأدى رئي���س الحكوم���ة العراقية

أعض���اء البرلم���ان الجديد الذي ت���م انتخابه

اليمي���ن الدس���تورية م���ع  14وزي���رًا ،نال���وا

في مايو الماضي ويعاني من انقس���ام حاد،

ثق���ة البرلم���ان م���ن بي���ن  21وزي���راّ ،
وأج���ل

عل���ى أس���ماء  14وزي���را ،م���ن بينه���م وزراء

البرلم���ان التصوي���ت على بقية المرش���حين

الشؤون الخارجية والمالية والنفط.
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عـقـارات الـفـرصــة
[ ]1للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه  53.6مرت مربع يف الطابق  17مع اطاللة عىل
البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي مميزات املبنى :مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام
حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة
اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع
الفاتح سعر البيع  65الف دينار سعر االيجار الشهري  450دينار شامل الكهرباء واملاء
[ ]2للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل  4قطع املساحة 6601.2م سعر القدم  30دينار
(هايوي السعودية)
[ ]3للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من :غرف  6حاممات  8صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد 2كراج لسيارة
مساحة البناء  470مرت مساحة االرض 376مرت السعر  240الف دينار
[ ]4للبيع شقة يف أبراج (زوايا  )3تتكون من غرفة ،صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري
[ ]5للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة
[ ]6للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو يف سرتة املساحات 930.2م 902.3م سعر القدم  32دينار
[ ]7للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RAاملساحة 368.6م و377.4م
[ ]8للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل  620الف
[ ]9يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة
المساحة 380
مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع
ورش خدمية بعمق 13متر وعرض 5متر
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا
مساحة األرض 347م المبني جاهز يوجد
لفت في المبني المبلغ المطلوب 350
الف دينار قابل للتفاوض مدخول المبنى
المتوقع 2700دينار في الشهر

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

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

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

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com  33737677مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين
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بصمات الجهازين الفني
لفريقي الحالة والشباب

للمدرب الوطني عارف العسمي
والسوري هيثم جطل واضحة

الموسوي :جاهز لعالمية بناء األجسام

Sports

@albiladpress.com

على أداء فريقهما والتطور الذي

إنج��ازات ناص��ر ب��ن حم��د تدف��ع لتحقي��ق المزي��د للبحرين

صاحبهما في مباريات اإلياب

لكأس الملك ،والتي أهلتهم بجدارة

واستحقاق للمرحلة المقبلة.

أم الحصم  -االتحاد البحريني لرفع األثقال

أك���د بط���ل المنتخب الوطني لبناء األجس���ام الالعب س���يد نصر هللا الموس���وي أن الثق���ة التي أوالها إياها االتح���اد البحريني لرفع األثقال من أج���ل تمثيل المنتخب
الوطني لبناء األجس���ام في بطولة العالم لبناء األجس���ام في نس���ختها  72القادمة ،والتي من المقرر أن تقام منافس���اتها بمدينة بيندروم بإس���بانيا في الفترة من 7
ً
عاليا في المحافل الرياضية الخارجية.
وحتى  12من شهر نوفمبر المقبل لهي محل فخر واعتزاز لرفع راية الوطن

خروج بعض األندية من

منافسات كأس الملك لكرة القدم

وأض���اف البط���ل الموس���وي “أنا فخور

والوصول للهدف المنشود ،فقد تعلمنا

ج���دا بأن أكون أح���د جنود هذا الوطن

من قائدنا الكثير ومازلنا نس���تلهم منه

الحبيب ،وأن أمثل منتخب بالدي في

ف���ي ظ���ل م���ا تحظ���ى ب���ه رياضتنا من

بطولة عالمية كبيرة ،فهذا التمثيل هو

دع���م س���خي وال مح���دود م���ن القيادة

حل���م لكل الع���ب ورياضي ب���أن يحمل

الرشيدة”.

راية المملك���ة الحبيب���ة ويرفعها عاليا،

وعن استعداداته لبطولة العالم القادمة

ويكون خير س���فير ويحقق اإلنجازات

ف���ي إس���بانيا أوض���ح الموس���وي “أن

المش���رفة ،نحن نعيش عاما من أجمل

بطولة العال���م هي حدث رياضي مميز
ً
ج���دا ،لذا الب���د من االس���تعداد الخاص

الش���باب والرياضة ممثل جاللة الملك

والمبكر لها ،حي���ث إنني بدأت اإلعداد

لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون الش���باب

بع���د ش���هر رمض���ان مباش���رة ،ومازلت

رئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب

مس���تمرا ف���ي البرنام���ج التدريب���ي

والرياض���ة رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة

الخ���اص؛ م���ن أج���ل الوص���ول ألفضل

البحريني���ة س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن

مس���توى جاهزي���ة واع���داد ،وأتوج���ه

نادي البحرين للتنس

حم���د آل خليفة بع���ام (الذه���ب فقط)،

بجزيل الش���كر لالتحاد البحريني لرفع

برعاي���ة نائ���ب رئي���س مجلس ال���وزراء س���مو الش���يخ محمد بن مب���ارك آل

وال���ذي بالفعل تحققت فيه العديد من

األثق���ال عل���ى دوره الكبي���ر في دعمي

اإلنج���ازات والمكتس���بات ،وانتهز هذه

ومتابعتي وعلى رأس���ه السيد سلطان

الفرص���ة ألرف���ع لمق���ام س���موه الكري���م

الغانم وجميع األعضاء واللجنة الفنية

أطي���ب التهان���ي والتبري���كات بإنجازه

وجميع منتس���بي وأس���رة االتحاد على

الرياض���ي العالمي المش���رف وتحقيقه

كل م���ا يقدمون���ه م���ن أجلنا وس���عيهم

للق���ب بط���ل العال���م للرج���ل الحدي���دي

الدائم لتوفير أفضل األجواء وتسهيل

بالوالي���ات المتح���دة األميركية ،حيث

كل العقب���ات وتذليله���ا ،ل���ذا أس���تطيع

إن م���ا يق���وم ب���ه س���موه م���ن جه���ود

الق���ول أنن���ي قارب���ت عل���ى الوص���ول
ً
جدا ،وبالعزيمة
عال
لمستوى جاهزية
ٍ
واالص���رار س���نعود بالذه���ب لمملكتن���ا

األجس���ام خصوصا ودعمه الالمحدود

الحبيب���ة ،والتحدي الق���ادم تحدٍ كبير،

وتحقيق���ه

إال أن أبن���اء البحري���ن المخلصي���ن

اإلنجازات الرياضية المشرفة شخصيا

ورياضييه���ا ق���ادرون عل���ى تحقيق ما
ً
شخصيا أعاهد
سنذهب من أجله ،وأنا

ذات���ه يدفعنا للحذو في طريق س���موه

الجمي���ع ببذل أقصى م���ا لدي من أجل

ومواجه���ة الصع���اب والتغل���ب عليه���ا

وطني الحبيب”.

أمر وارد وطبيعي للغاية عطفا على
األداء الذي يُ قدم واألهداف التي

تسجل ،ولكن المدهش أن تتعالى

بعض األصوات بأن الحكام لعبوا

دورا في خسارة هذا الفريق وذاك.
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األع���وام ،وأطل���ق علي���ه قائ���د مس���يرة

ختام بطولة البحرين الدولية للتنس
خليفة ،يقيم نادي البحرين للتنس مس���اء الي���وم المباراة النهائية والحفل
الختامي لبطولة البحرين الدولية العاشرة لناشئي التنس.
ويبدأ برنامج اليوم الختامي للبطولة
ف���ي الس���اعة الثالث���ة عص���را بالمباراة
النهائي���ة لمس���ابقة ف���ردي اآلنس���ات
ويعقبها في الس���اعة الخامس���ة مساء
المب���اراة الرئيس���ة للبطول���ة على كأس

كبي���رة ف���ي س���بيل االرتق���اء بالرياضة

فردي الشباب ،وبعد انتهاء المباريات

البحريني���ة عموم���ا ورياض���ة بن���اء

يتفضل س���مو راعي البطول���ة بتتويج
الالعبين الفائزين بالمراكز األولى بعد

لجمي���ع

أن يلقي رئي���س نادي البحرين للتنس
خميس محمد المقلة كلمة النادي.

الرياضيي���ن،

ف���ي مش���اركاته الرياضي���ة ه���ذا بح���د

وبهذه المناسبة ،أعرب خميس المقلة
رئيس نادي البحرين للتنس عن شكره
وتقدي���ره لس���مو الش���يخ محم���د ب���ن
مبارك آل خليف���ة نائب رئيس مجلس

أبرز الالعبين البحرينيين

سمو الشيخ محمد بن مبارك

ال���وزراء لش���مول المب���اراة النهائي���ة
والحف���ل الختام���ي للبطول���ة برعايت���ه

التنس خصوصا ،ودلي�ل�ا على اهتمام

الكريم���ة ،منوه���ا إل���ى أن رعاية س���مو

س���موه باالنشطة الرياضية في مملكة

نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء له���ذه

البحري���ن ،كم���ا ن���وه بدع���م ومس���اندة

البطولة من���ذ انطالقتها للم���رة األولى

وزير ش���ؤون الشباب والرياضة هشام

الع���ام  2009وحت���ى اآلن يعتب���ر دعما

الج���ودر وبكاف���ة الجه���ات الداعم���ة

للرياض���ة البحرينية عموم���ا ولرياضة

للبطولة.

سيد نصر الله الموسوي

» »يعتبر البطل البحريني سيد نصر الله الموسوي
أحد أبرز الالعبين البحرينيين ونجوم المنتخب
الوطني في رياضة بناء األجسام وحقق العديد
من اإلنجازات المشرفة ،وأبرزها المركز األول
ببطولة البحرين لبناء األجسام العام ،2006
المركز الثاني ببطولة العرب العام  ،2009المركز

انطالق دوري األشبال والناشئين للطاولة

االت��ح��اد أنهى الترتيبات النطالق الموسم الرياضي

الثالث ببطولة آسيا بالهند العام  ،2009المركز
الثاني ببطولة آسيا بكازاخستان العام ،2012
المركز الثالث ببطولة مستر أولمبيا للهواة في
البحرين العام  ،2012المركز الخامس ببطولة
العام بالمغرب العام  ،2013المركز الثاني ببطولة
آسيا بالصين العام  ،2016المركز الثالث ببطولة

آسيا بمنغوليا  2017والمركز الثالث ببطولة غرب
آسيا التي أقيمت بالبحرين شهر مايو من العام
الجاري ،ويطمح المتميز الموسوي بمواصلة
طريق االنتصارات ،وتحقيق المزيد من النتائج
المشرفة لمملكة البحرين ،وسيشارك الموسوي
ضمن منافسات فئة وزن  80كيلوغراما.

“ألبا” تدعم بطولة الملك للجولف

المس��اهمة لقناع��ة مجل��س اإلدارة ف��ي دع��م الفعالي��ات الدولي��ة

الرفاع  -اتحاد الطاولة:

الرفاع  -االتحاد البحريني للجولف

يفتت���ح مس���اء اليوم الس���بت الموس���م الرياض���ي  2019 / 2018لكرة الطاولة بإقامة منافس���ات الجول���ة األولى لدوري

ف���ي س���عيها الدائم في دع���م الفعاليات الرياضية في مملكة البحرين أعلنت ش���ركة ألمنيوم البحرين ع���ن رعايتها الذهبية لبطولة

األشبال والناشئين.

كأس الملك حمد الدولية الحادية عش���رة للجولف ،والتي س���تقام على مالعب النادي الملكي للجولف في الفترة من  14ولغاية 17

وستش���هد الجول���ة األول���ى م���ن دوري

نوفمبر المقبل ،ويشارك فيها ما يقارب من  100العب يمثلون  20دولة من أوروبا وآسيا والدول العربية.

الناش���ئين إقامة  5مواجهات وس���تنطلق

وتأتي هذه المس���اهمة من ش���ركة ألبا من

مساء،
ً
جميعها في تمام الساعة السابعة

قناع���ة مجل���س إدارة الش���ركة ف���ي دع���م

حيث س���يلتقي باربار مع االتفاق ،توبلي

الفعاليات الدولية التي تس���تظيفها مملكة

مع الناش���ئات ،البس���يتين مع س���ار ،عالي

البحري���ن؛ من أجل مش���اركة أبناء الوطن

مع البسيتين ،وسماهيج ضد البحرين.

فيه���ا ومس���اندتهم م���ن أج���ل إظهاره���ا

وم���ن المنتظر أن تش���هد المباريات إثارة

ف���ي أحس���ن ص���ورة ،إضاف���ة ف���ي رغب���ة

وندية من كافة الفرق المشاركة.

المس���ؤولين ف���ي الش���ركة في تحقي���ق

أم���ا الجول���ة األولى م���ن دوري األش���بال

األه���داف النبيل���ة التي م���ن ش���أنها التقاء

مساء ،حيث
ً
ستنطلق عند الساعة 5:45
س���يلعب س���ار م���ع س���ماهيج ،الحال���ة مع
االتفاق ،البس���يتين ضد توبلي ،البحرين
سيواجه باربار ،البديع سيلعب مع عالي.
وكان فري���ق س���ار حق���ق لقب���ي فئت���ي
األش���بال والناش���ئين لل���دوري الموس���م
الماضي.
وأك���د عض���و مجل���س إدارة االتح���اد

تتويج فئة الناشئين العام الماضي

الرياضي���ن عل���ى أرض مملك���ة البحري���ن؛

البحرين���ي لك���رة الطاول���ة رئي���س لجن���ة

بتقدي���م أفض���ل الخدم���ات لكاف���ة الفرق

لدع���م العم���ل الش���بابي ال���ذي م���ن ش���أنه

المس���ابقات جعفر هادي أن االتحاد أنهى

المش���اركة؛ م���ن أج���ل عك���س الص���ورة

رف���ع اس���م مملك���ة البحرين ف���ي المحافل

كاف���ة الترتيب���ات والتجهي���زات الخاصة

المش���رقة لك���رة الطاول���ة البحرينية التي

بانط�ل�اق الموس���م الرياض���ي / 2018

تش���هد تطور ملح���وظ ،وحقق���ت العديد

 ،2019حي���ث وجه���ت رئي���س االتح���اد

م���ن النتائ���ج الممي���زة ف���ي المش���اركات

الش���يخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة

الخارجية في الفترة الماضية.

الشبابية.

للش���ركة على مواصلة دعم الش���ركة لهذه

وبه���ذه المناس���بة ،يس���ر مجل���س إدارة

البطول���ة س���نويا من���ذ انطالقها ف���ي العام

االتح���اد البحريني بتقديم خالص الش���كر

 2007مما س���اهم في استمرار إقامة هذه

والثن���اء إلى تيم م���وري الرئيس التنفيذي

البطولة وبروزها بمستوى فني راق.

تيم موري

اليوم ختام إياب ثمن نهائي كأس الملك
أحمد مهدي
تختتم اليوم (السبت) منافسات إياب ثمن نهائي كأس جاللة الملك للموسم الرياضي  ،2018-2019وذلك بإقامة 4

ال��ف��ري��ق ف���ي رح���ل���ة ال��ح��ف��اظ على

ع��ل��ى ج��م��ي��ع االح���ت���م���االت ب��ع��د أن

اللقب.

انتهت م��واج��ه��ة ال��ذه��اب بالتعادل

وف��ي المباراة الثالثة ،يهدف سترة

مباريات .عند  4.30عصرً ا يلعب المنامة مع األهلي على استاد البحرين الوطني ،وفي ذات التوقيت يلعب االتحاد

ب��ق��ي��ادة ال���م���درب ال��وط��ن��ي علي

مع النجمة على استاد مدينة خليفة الرياضية.

منصور إل��ى تعويض الخسارة

وعند  7مساء يلعب سترة مع الحد

وال��م��ح��رق وال��ح��ال��ة وال��ش��ب��اب ،بعد

محمد الشمالن مع المنامة وعيسى

على استاد البحرين الوطني ،وفي

إق��ص��ائ��ه��ا ف���رق البسيتين وال��ب��دي��ع

ال���س���ع���دون م���ع األه����ل����ي ،وك�لاه��م��ا

ذات التوقيت يلعب مدينة عيسى

والمالكية والبحرين على التوالي.

يرغبان في الوصول إلى ال��دور ربع

مع الرفاع الشرقي على استاد مدينة

مباريات اليوم

خليفة الرياضية.

ب��ال��ع��ودة إل��ى م��ب��اري��ات ال��ي��وم ،فإن

اكتمال األطراف

اللقاء األول بين المنامة واألهلي

النهائي.
وفي المباراة الثانية ،يسعى حامل
ال��ل��ق��ب ال��ن��ج��م��ة ل���ت���ف���ادي م��ف��اج��أة
االتحاد ،وتكرار فوزه وإن كان صعبا

��اء ع��ل��ى م���ب���اري���ات ال���ي���وم ،ف��إن
ب���ن� ً

يبرز في كونه “ديربيا” للعاصمة.

أط����راف دور ال���ـ  8لمسابقة “أغ��ل��ى

وكانت مواجهة ال��ذه��اب األب��رز في

(.)2-1

الكؤوس” ستكتمل ،وذلك بعد تأهل

جميع المباريات بعدما تمكن المنامة

يقود االتحاد المدرب الوطني هشام

 4ف��رق إث��ر المباريات التي أقيمت

م���ن م��ع��ادل��ة ال��ن��ت��ي��ج��ة إث����ر ت��أخ��ره

الماحوزي الساعي للنتيجة اإليجابية

يوم أمس األول.

بهدفين.

أمام مدرب النجمة ،التونسي فتحي

وت���أه���ل ح��ت��ى اآلن ف����رق ال���رف���اع

ي��ق��ود ال��ط��رف��ي��ن م���درب���ان وط��ن��ي��ان:

العبيدي ،الذي يهدف الستمرار

في مباراة الذهاب الذي جاء بنتيجة

ذه���ا ًب���ا أم����ام ال��ح��د ب��ق��ي��ادة
ال�����م�����درب ال���وط���ن���ي
محمد المقلة.
وك���������ان ال�����ح�����د ف����از
ذه����اب����ا ب���ه���دف دون
رد ،ويسعى لمواصلة
ع�����روض�����ه اإلي���ج���اب���ي���ة
وال���ت���أه���ل ع��ل��ى ح��س��اب
بحارة سترة.
في المباراة الرابعة
واألخيرة ،تبدو

السلبي بين مدينة عيسى والرفاع

لقاءات اليوم

المنامة  VSاألهلي
PM 4:30

الشرقي.
ي��ق��ود مدينة عيسى ال��م��درب

استاد البحرين الوطني

م���ح���م���د ،وال����رف����اع

االتحاد  VSالنجمة

ال�����وط�����ن�����ي ج���اس���م
ال���ش���رق���ي ال���م���درب
اإلس����ب����ان����ي ب���ي���درو
جوميز كارمونا.
يشار إلى أنه في حال
تعادل نتيجة األه��داف
ف�����ي ال����م����ب����ارات����ي����ن ،ي��ت��م
اللجوء لركالت الترجيح
م������ب������اش������رة؛

األم�������������������ور

ل������ح������س������م

م��ف��ت��وح��ة

المتأهلين.

PM 4.30
استاد مدينة خليفة

سترة  VSالحد
PM 7.00
استاد البحرين الوطني

مدينة عيسى  VSالرفاع الشرقي
PM 7.00
استاد مدينة خليفة

اللمسات األخيرة لبطولة شاين األولى للتنس
مدينة عيسى  -اتحاد التنس

يبدأ المش���اركون في منافس���ات بطولة ش���اين الدولية األولى
للتن���س ،ويش���رف عليه���ا االتح���اد الدول���ي للتن���س  ،ITFوالتي
يس���تضيفها االتح���اد البحرين���ي للتنس في الفت���رة من  27من
أكتوب���ر الجاري وحت���ى  3من نوفمبر الجاري بمش���اركة دولية
واس���عة عل���ى مالع���ب االتح���اد البحرين���ي بجامع���ة بوليتكنك
البحري���ن بمدين���ة عيس���ى بالتواف���د عل���ى المملك���ة اس���تعدادا
لخوض هذه المنافسات.

وق���د ت���م تش���كيل اللج���ان العامل���ة

وتقوم اللجنة المنظمة العليا للبطولة

بالبطول���ة ،حي���ث ي���رأس اللجن���ة

باالتح���اد البحرين���ي للتن���س بوض���ع

المنظم���ة العليا نائب رئي���س االتحاد

اللمس���ات النهائي���ة الس���تضافة ه���ذه

البحرين���ي للتنس الش���يخ عبدالعزيز

البطولة التي تقام على أرض المملكة

ب���ن مب���ارك آل خليفة ،وس���يكون مقر

للم���رة األول���ى وبالتتاب���ع م���ع بطول���ة

إقامة الوفود بفندق أسدال جلف إن

البحري���ن الدولي���ة  ITFالت���ي ينظمها

بوتيك ،وتقام البطولة برعاية ش���ركة

نادي البحرين للتنس.

ش���اين  SHINالراع���ي الرس���مي إل���ى

حي���ث ت���م تجهي���ز المالع���ب الت���ي

جانب الرع���اة كوكاكوال ومستش���فى

س���تقام عليه���ا مباري���ات البطول���ة

الش���رق األوس���ط ومؤسس���ة أصغ���ر

باالتحاد البحريني ،وتم التنسيق مع

علي.

مختلف الجهات المعنية والرســمـية.

» »وعن استضافة البطولة ،أكد
رئيس اللجنة المنظمة العليا
نائب رئيس االتحاد البحريني
للتنس الشيخ عبدالعزيز بن
مبارك آل خليفة أن هذه البطولة
تأتي ضمن توجهات المجلس
األعلى للشباب والرياضة واللجنة
األولمبية البحرينية باستضافة
مختلف األنشطة والمسابقات
الرياضية التي من شأنها
المساهمة بالترويج للمملكة،
وتعزيز موقعها على الخارطة
الرياضية.

عبدالعزيز بن مبارك
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رئيس الوفد ومدير المنتخب مع هشام البدراوي

 27أكتوبر
 2018السبت
 18صفر 1440

جانب من تدريبات منتخبنا الوطني

عربيا
طائرة األحمر تواجه عمان
ً

ال���ق���اه���رة ت��س��ت��ض��ي��ف ال����م����ب����اراة ...وع���ي���ن م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ع��ل��ى االن��ت��ص��ار
بالمنتخ���ب العمان���ي وس���يدخل رجال
ً
س���عيا
الطائ���رة إل���ى المباراة بكل قوة

الرفاع  -االتحاد البحريني للطائرة

يفتتح منتخبنا األول اليوم الس���بت مش���واره في منافس���ات البطولة الحادية والعش���رون للمنتخبات العربية لكرة الطائرة في

نحو االنتصار وبداية المش���وار بشكل

القاه���رة بجمهوري���ة مص���ر العربية ( 27أكتوبر  3 -نوفمبر  )2018عندما يلتق���ي نظيره العماني في مجمع الصاالت الرياضي ،في
ً
عصرا حسب التوقيت المحلي للبحرين.
أولى مباريات البطولة عند تمام الساعة الرابعة
ويدخ���ل منتخبن���ا إل���ى المب���اراة ي���وم

على اإلطالة واإلرسال واالستقبال.
حماسا كبيراً
ً
وقد شهد تمرين المنتخب

العربي���ة اجتم���اع االس���تعالم المبدئ���ي

بداي���ة مش���واره في البطول���ة ،حيث لن

من الالعبين واالس���تماع إل���ى تعليمات

للمنتخبات المش���اركة وال���ذي أقيم في

تك���ون المواجه���ة س���هلة لمنتخبن���ا ف���ي

المدرب يوس���ف خليفة ،وسط حرصهم
ً
سعيا نحو تحقيق
على تطبيق تعليماته

فندق راديس���ون بل���و بالعاصمة القاهرة

الطائرة العمانية في السنوات األخيرة،

االنتصار األول في البطولة.

مع عدم االس���تهانة بالخصم على الرغم

االجتماع الفني لالعبي

غ���د وعينه عل���ى تحقي���ق االنتصار في

ظ���ل التط���ور الملح���وظ ال���ذي ش���هدته

من ف���ارق اإلمكاني���ات واألفضلية التي
تص���ب لصالح طائ���رة األحمر ،ومعرفته

المنتخب

التام���ة بإمكاني���ات وق���درات المنتخب

أقام الجه���از الفني صباح أمس الجمعة
ً
ً
فني���ا لالعب���ي المنتخب األول
اجتماع���ا

التدريب األخير

لكرة الطائرة وذلك لمتابعة ورصد نقاط

العماني.

يخ���وض منتخبن���ا األول لك���رة الطائرة
صب���اح الس���بت تدريباته األخي���رة قبل
خوضه أول���ى مواجهاته أمام المنتخب
العمان���ي وذل���ك عن���د تم���ام الس���اعة
العاش���رة حس���ب التوقي���ت المحل���ي
لمملكة البحرين.
فيم���ا خ���اض منتخبن���ا تدريبات���ه اليوم
الجمعة على الصالة الرئيس���ية للبطولة
بمجمع الصاالت الرياضي ،حيث اعتمد

الضع���ف والقوة للمنتخ���ب العماني قبل
المب���اراة االفتتاحي���ة ،كما عم���ل الجهاز
الفني على تهيئ���ة الالعبين من الجانب
النفس���ي وإبعاده���م ع���ن الضغوط���ات،
ورفع مستوى التركيز داخل الملعب.
وق���د اس���تعرض إحصائ���ي المنتخ���ب
بروتي���ك مقاط���ع فيدي���و لمباري���ات
س���ابقة للمنتخ���ب العمان���ي ،وس���ط
متابع���ة الالعبين واالس���تماع لتعليمات
الجه���از الفني حول مس���توى المنتخب

الجهاز الفن���ي للمنتخب بقيادة المدرب

المنافس.

الجوان���ب الفنية والمهاري���ة بعدما لعب

االستعالم المبدئي واالجتماع

يوس���ف خليف���ة عل���ى التركي���ز عل���ى
أم���س الخميس تماري���ن خفيفة تركزت

الفني للمنتخبات

صحيح نحو تحقيق اللقب العربي.
وأش���ار خالد إلى أن جمي���ع الترتيبات
والتحضي���رات

عق���د لجن���ة االحت���كام ف���ي البطول���ة

الالعبون على محم���ل الجد ويعملون
عل���ى جاهزيته���م الكامل���ة للبطول���ة،
ً
مش���يدا بالحم���اس الكبير ال���ذي يتمتع

ً
سعيا نحو رفع علم المملكة
به زمالئه
ً
عاليا.

صباح أمس الجمعة ،حيث تم الوقوف
عل���ى كاف���ة الترتيب���ات والتجهي���زات

وأع���رب الالع���ب يوس���ف خال���د ع���ن

الالزم���ة للمنتخب والمنتخبات األخرى،
باإلضافة إلى تس���جيل أسماء الالعبين

حسين حماد

يوسف خالد

واح���د فق���ط ،أس���س خالله���ا منتخب���ي

ال���ذي س���يضع منتخبن���ا ف���ي أج���واء

في كش���وفات البطول���ة واعتمادهم من
قبل لجنة االحتكام.
فيما عق���دت لجنة االحت���كام االجتماع

األول والناش���ئين لك���رة الطائ���رة ف���ي

المنافسة.

ح���رس الح���دود (مق���ر إقام���ة منتخبنا)

عهد المغفور له الش���يخ عبدالرحمن بن

وأكد حماد أن الجهازين اإلداري والفني

فارس آل خليفة رئيس االتحاد آنذاك.

انطالق البطولة.

حماد :المنافسة قوية في

للمنتخ���ب يعم�ل�ان على تهيئ���ة الالعب
ً
مشيرا
من الجانب النفسي قبل البدني،

الفني للمنتخب مس���اء أمس في فندق
لإلع�ل�ان ع���ن كاف���ة التفاصي���ل قب���ل

حماد والسيد يلتقيان أول
مدرب لمنتخب الطائرة
التقى رئيس الوفد حسين حماد ومدير
المنتخب علي خالل اجتماع االستعالم
المبدئي المدرب القدير هشام البدراوي
أول م���درب يق���ود منتخبن���ا األول لكرة
الطائرة في سبيعنيات القرن الماضي.
وق���د رح���ب حم���اد والس���يد بالم���درب
القدي���ر الذي اس���تعرض معه���م ذكرياته
خالل تواجده في مملكة البحرين لسنة

البطولة
ق���ال رئي���س وف���د منتخبن���ا األول لكرة
الطائ���رة حس���ين حماد إل���ى أن البطولة
ً
ً
قويا بين الفرق العربية
تنافسا
ستشهد
المنافسة ويجب وضع أهمية الفوز في
كل مباراة بعين االعتبار وعدم التهاون
أمام المنافسين.
وأض���اف إل���ى أن���ه م���ن المه���م تف���ادي

أن ارتفاع معنويات الالعبين لخوضهم
ً
ً
مطلوب���ا لدخول
أمرا
المباري���ات أصبح
اللقاء من أجل تحقيق الفوز.

المنافسة على اللقب.

العافية :نعمل على تنفيذ
تعليمات المدرب
أش���ار الع���ب منتخبن���ا األول لك���رة
الطائرة محمود العافية إلى أن مباراة
ً
غدا السبت أمام
منتخبنا االفتتاحية

الطائرة بالتوفيق والنجاح في البطولة

يمكن االستهانة بالخصم.

العربي���ة ،وأن يظه���روا بصورة مش���رفة
ترضي الجماهير البحرينية.

خالد :ال يمكن االستهانة

وأوض���ح العافي���ة إل���ى أن الالعبي���ن
يعمل���ون على تنفي���ذ تعليمات الجهاز
الفني بقيادة المدرب يوس���ف خليفة
ويضعون نص���ب أعينهم أهمية الفوز

بالمنتخب العماني

في المب���اراة ،وفيما تحق���ق االنتصار

تفاديها قبل خوض منافس���ات البطولة،

أكد العب منتخبنا األول لكرة الطائرة

ف���أن البداي���ة هي األه���م نحو تحقيق

وذل���ك لتحقي���ق األه���م وه���و االنتص���ار

يوس���ف خالد أن���ه ال يمكن االس���تهانة

االنتصارات والسعي للتتويج باللقب.

الوق���وع ف���ي األخط���اء والعم���ل عل���ى

والت���ي تس���مج لألندي���ة اآلس���يوية
بإش���راك  3العبي���ن أجان���ب مع العب

من���ذ انضمامه���ا إلى قارة آس���يا في منتص���ف  ،2006قادمة من قارة أوقيانوس���يا ،نجحت الكرة األس���ترالية في تحقيق بعض

م���ن ق���ارة آس���يا ،ف���ي المس���ابقات

األلقاب اآلسيوية والتي جعلتها تتنافس بشراسة مع عمالقة القارة كاليابان وكوريا الجنوبية على قمة القارة في مدة زمنية

اآلس���يوية لألندي���ة ،لتس���اهم ه���ذه

قصيرة.
فق���د ف���از منتخبها األول بآخر نس���خة

مبارات���ه االفتتاحي���ة ،وأن يتمكن من
ً
قدم���ا نحو
تحقي���ق االنتصار والس���ير

وأعرب رئيس الوفد عن تمنياته لرجال

وكاالت:

خل���ف البطل���ة الياب���ان في النس���ختين

تمنيات���ه بالتوفي���ق لمنتخبن���ا ف���ي

نظي���ره العمان���ي ل���ن تكون س���هلة وال

االستهتار ُيصعب اندماج أستراليا في آسيا
ارتك���زت على  4أس���باب س���اهمت في

لمنتخبن���ا

يأخذه���ا

القاع���دة ف���ي انتش���ار الالعبي���ن
اآلس���يويين في الدوريات اآلسيوية

من كأس أمم آسيا  2015التي نظمتها،

المتتاليتي���ن  2014في فيتنام و2018

اس���تمرار عزلة الك���رة األس���ترالية عن

وقبله���ا حصدت مرك���ز الوصافة خلف

في األردن.

هموم ومستقبل قارة آسيا.

البطل���ة الياب���ان في نس���خة  2011في

إال أن تل���ك األلق���اب ل���م تش���فع للك���رة

ف���ي الدوري���ات الخليجي���ة والعك���س

قط���ر ،بجان���ب اس���تمراره ف���ي التأهل

األسترالية في االندماج مع قارة آسيا
ً
كليا عن ثقافة
وثقافتها الت���ي تختلف

* االستهتار

صحيح.

متتالي���ة أعوام  2010و 2014و،2018

ق���ارة أوقيانوس���يا ،بحس���ب الموق���ع

في حين فاز فريق ويس���ترن س���يدني

اإلخب���اري األس���ترالي (فوتبول توداي

األس���ترالي بلق���ب دوري أبط���ال آس���يا

ني���وز) الذي حم���ل االتحاد األس���ترالي

وعلى مس���توى ك���رة القدم النس���ائية،

لك���رة القدم مس���ؤولية ع���دم االندماج
ً
عاما.
طوال 12

إلى كأس العالم من قارة آسيا  3مرات

.2014
حصد منتخب أستراليا للسيدات لقب

فقد نش���ر الموقع اإلخباري األس���ترالي
تحليالً مطوالً عن أسباب عدم اندماج

الصين ،قبل أن يكتفي بمركز الوصافة

الكرة األس���ترالية مع قارة آسيا ،حيث

كأس آسيا للسيدات نسخة  2010في

المختلفة ،كوجود العبي ش���رق آسيا

ض���رب الموقع األس���ترالي مث���االً يعود
إل���ى يولي���و  ،2017عندما رفض فريق

منتخب أستراليا لكرة القدم

أديالي���د يونايتد األس���ترالي الس���ماح
لالعبي���ه باالنضمام لصف���وف منتخب
أس���تراليا األولمب���ي والخ���وض ف���ي
منافس���ات التصفي���ات المؤهل���ة إل���ى
ً
عاما ،إذ
كأس آس���يا  2018لتح���ت 23
تكش���ف ه���ذه الحالة اس���تهتار األندية
األسترالية تجاه البطوالت اآلسيوية.

بعك���س األندي���ة األس���ترالية الت���ي

ً
ً
تاما مع
انس���جاما
اتحاداتها الرس���مية

تفضل الدوري المحلي على البطوالت

االتحاد اآلسيوية لكرة القدم.

اآلس���يوية ،تتعام���ل األندي���ة اليابانية

* قاعدة 3-1

والس���عودية م���ع البطوالت اآلس���يوية

ف���ي ع���ام  2008أص���در االتح���اد

والكوري���ة

الجنوبي���ة

والصيني���ة

الس���نية بجدي���ة وح���رض ،لتصن���ع مع

اآلس���يوي لك���رة القدم قاع���دة (،)3-1

» »إال ان رابطة الدوري األسترالي
رفضت تطبيق هذه القاعدة حتى
وقتنا الحالي ،إذ أوضح الموقع
األسترالي أن األندية األسترالية ال
تزال تنظر إلى الالعب اآلسيوي
بنظرة دونية ،قبل أن ينجح فريق
ميلبورن فيكتوري في كسر هذه
النظرة عبر تعاقده مع نجم الكرة
اليابانية كيسوكي هوندا.

السبت

22

 27أكتوبر 2018
 18صفر 1440

sports@albiladpress.com

اقتراح لتجنب الصدام مع االتحاد األوروبي
وتتضم���ن خط���ط إنفانتين���و ل���كأس العالم

وكاالت

ش���كل االتح���اد الدولي لك���رة القدم “فيف���ا” مجموعة عمل لدراس���ة خطط الرئي���س جياني إنفانتين���و إلقامة بطولتين
جديدتين ،هما كأس عالم موسعة لألندية ودوري لألمم؛ ليتجنب صداما مع االتحاد األوروبي للعبة حول المقترحات
المثيرة للجدل.

لألندي���ة إقام���ة البطول���ة كل  4س���نوات
بمشاركة  24فريقا وفكرة أخرى أيضا؛ من
أجل مسابقة سنوية.
وب���دأ نظ���ام دوري األم���م تح���ت رعاي���ة

وأوض���ح إنفانتينو ،خ�ل�ال مؤتمر صحفي،

اتخذن���ا ق���رارا بتش���كيل مجموع���ة عم���ل؛

المس���توى الدول���ي ،وال���ذي ح���ث رئي���س

أن مجموع���ة العمل س���تعرض نتائجها في

لتعزيز عملية التش���اور ومناقش���ة وتقديم

الفيف���ا عل���ى التراجع عن ط���رح مقترحاته

اجتماع لمجلس الفيفا في ميامي يوم 14

مقترحات صلبة بشأن كأس العالم لألندية

للتصويت.

االتح���اد األوروب���ي لكرة القدم ف���ي أوروبا
خ�ل�ال ش���هر س���بتمبر ،بينم���ا ب���دأ اتح���اد
أمري���كا الش���مالية والوس���طى والكاريب���ي

مارس.

المعدلة ودوري األمم العالمي”.

كما ع���ارض االتحاد األوروب���ي لكرة القدم

(الكونكاكاف) بطولة دوري لألمم أيضا.

وق���ال إنفانتين���و ال���ذي كان ين���وي ط���رح

وواجه���ت خط���ط إنفانتين���و معارض���ة من

بش���دة هذه الخط���ط بعد ظه���ور تفاصيلها

وفك���رة إنفانتينو هي إقامة بطولة “أفضل

مقترحات���ه للتصوي���ت أم���س الجمعة “في

المنت���دى العالم���ي لبطوالت ال���دوري ،الذي

في مايو ،مما أثار احتمال حدوث انقس���ام

ثماني���ة” تض���م الفائزي���ن بمس���ابقات دوري

المسألة التي أشعلت بعض وسائل اإلعالم،

يمث���ل مس���ابقات األندي���ة الكب���رى عل���ى

في كرة القدم العالمية.

األمم القارية.

مصير دي خيا ال يقلق مورينيو
وكاالت

جياني إنفانتينو

القوة الجوية نحو اللقب اآلسيوي الثالث

يج���د الق���وة الجوية العراقي الطريق أمامه س���الكة للظفر باللقب الثالث تواليا في
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،أمام ألتين عسير التركمانستاني اليوم
السبت بين أنصاره ومشجعيه على ملعب البصرة الدولي.

مورينيو ودي خيا

الماضيتي���ن ،ف���ي  2016عل���ى حس���اب

األردني في نهائي غرب آس���يا  1-0و3-1

بنغال���ورو الهن���دي ( )1-0و 2017ض���د

وكاالت

أك���د المدي���ر الفني لمانشس���تر يونايت���د جوزيه مورينيو عدم ش���عوره
بالقل���ق إزاء ق���رب نهاي���ة عق���د حارس���ه اإلس���باني ديفي���د دي خيا مع
الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري.

اس���تقالل الطاجيكس���تاني (- 1صف���ر)
خارج أرضه.
ولم يخسر القوة الجوية في مبارياته الـ
 12األخيرة بالمس���ابقة ،منذ سقوطه في

وق���ال الم���درب البرتغال���ي ف���ي

م���ن يناي���ر المقب���ل ،إذا ل���م يتوص���ل

تصريحات لش���بكة س���كاي سبورتس

التف���اق مع نادي���ه اإلنجليزي ،لتجديد

“لست متأك ًدا من بقاء ديفيد دي خيا

التعاقد بينهما.

ف���ي مانشس���تر يونايت���د ،لكن���ي أيضا

وتاب���ع موريني���و “الجمي���ع يع���رف كم

ال أش���عر بالقل���ق ،س���نرى ما س���يحدث
ً
الحقا”.

هو جي���د ومهم بالنس���بة للفري���ق ،إذا
كان مانشس���تر يونايتد يرغب في أن

ويمك���ن للح���ارس ديفي���د دي خيا ،أن

يصبح أفض���ل ،فمن الواض���ح أنه من

يب���دأ التفاوض مع أندية أخرى ،بداية

المهم اإلبقاء على ديفيد دي خيا”.

 2017أم���ام الوحدة الس���وري في ذهاب
قبل نهائي منطقة غرب آسيا.
وق���ال حم���ادي لموقع االتحاد اآلس���يوي
“نح���ن س���عداء كالعبين في ن���ادي القوة
الجوي���ة وجماهي���ر الن���ادي والش���عب
العراق���ي ككل ،باس���تضافة ه���ذا النهائي
ف���ي الع���راق ،خصوص���ا بعد رف���ع الحظر

عل���ى التوال���ي ،بينما وصل ألتين عس���ير
ال���ذي يع���ول عل���ى مهاجم���ه ألتيم���رات
أنادورديي���ف إل���ى النهائ���ي بتعادله أمام
مضيف���ه  25أبريل الكوري الش���مالي 2-2
ذهابا ف���ي نهائي المناطق مس���تفيدا من
تعادل اإلياب على أرضه .1-1
» »ويأمل القوة الجوية في أن يكون
أول فريق يحصل على لقب

المسابقة ثالث مرات متتالية،

إذ يتساوى مع الفيصلي األردني
بحصول كل منهما على اللقب

مرتين متتاليتين ،وكاد األخير يحقق

عل���ى إقام���ة المباري���ات الدولي���ة ف���ي

ذلك في نهائي نسخة العام ،2007

وتأهل القوة الجوية إلى المباراة النهائية

األردن.

العراق”.

لكنه خسر من مواطنه شباب

لقطة لفريق الجوية العراقي

رئيس جديد إلنتر ميالن

تزوير تذاكر
مباريات

بواتينج يدافع عن كوفاتش
وكاالت

أصاب���ت خط���ة التدوي���ر الت���ي يعتمده���ا م���درب باي���رن ميون���خ نيك���و

وكاالت:

وكاالت:

اعتقل���ت عناص���ر الح���رس المدن���ي
اإلس���بانية

وأح���رز فريق “الصقور” لقبي النس���ختين

بع���د ف���وزه ذهاب���ا وإياب���ا عل���ى الجزيرة

أم���س

الجمع���ة
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أش���خاص ،وداهم���ت  9ش���ركات ف���ي
عملي���ة ض���د عصاب���ة محتمل���ة جن���ت
الماليي���ن م���ن خ�ل�ال تزوي���ر تذاك���ر
لدخول مباريات فريق برش���لونة في
كامب نو باستخدام بطاقات أعضاء
كانوا يقدمونها لهم مقابل أموال.
وذك���رت مص���ادر مقرب���ة م���ن القضية
أن العملي���ة ج���اءت بأم���ر م���ن قاضي
التحقيق���ات خواكي���ن أجي���ري عل���ى
خلفي���ة ش���كوى مقدم���ة م���ن جان���ب
النياب���ة عق���ب رص���د  2822تذك���رة
مزيفة؛ لدخول مباراة الكالسيكو بين
برش���لونة وري���ال مدري���د ف���ي  6مايو
الماضي.
وأفض���ت التحقيق���ات إل���ى مداهمة 9
ش���ركات ،بعضها في برش���لونة ،بعدما
باع���ت تذاك���ر مزيف���ة لحض���ور ه���ذه
المباراة ،وتربحت  1.5ماليين يورو.

أعل���ن إنت���ر مي�ل�ان أمس الجمعة تعيين س���تيفن تش���انج البالغ من العمر  26عاما رئيس���ا جديدا للن���ادي المنافس ف���ي دوري الدرجة األولى
اإليطالي لكرة القدم .وتشانج ،الذي أصبح الرئيس  21للنادي عبر تاريخه ،هو ابن تشانج جيندونج رئيس مجموعة سونينج القابضة الصينية

كوفاتش ،جيروم بواتينج مدافع الفريق “مرتين”.

لإللكترونيات ،والتي اشترت حصة أغلبية في النادي العام .2016

فقل���ب دف���اع الباف���اري جل���س

الت���ي م���ن المفت���رض أن تك���ون

عل���ى مقاع���د البدالء ف���ي مباراة

“طاحنة” بين الالعبين.

وكان تشانج يشغل مكانا في مجلس اإلدارة

فولفس���بورج الت���ي ف���از فيه���ا

بالنس���بة لبواتين���ج ،فإن���ه م���ن

باي���رن ب���ـ  3أه���داف مقابل هدف

الطبيع���ي أن يجل���س ه���و كغيره

واحد ،إضاف���ة إلى مب���اراة الفوز

م���ن الالعبين على مقاعد البدالء

الثاني���ة أمام أثين���ا بهدفين ضمن

إن رغب المدرب في ذلك.

منافسات دوري األبطال.

وتاب���ع في حوار أدلى به لمحطة

يأتي ذلك في ذروة الجدل الدائر

سكاي الخاصة إنه “ال يوجد لدينا

خالل العامين الماضيين وأش���رف فعليا على
إدارة شؤون النادي اليومية.
وأعل���ن إنترناس���يونالي تعيينه في تس���جيل
فيديو نش���ره على حساباته بمواقع التواصل
االجتماعي.
وأضاف “الن���ادي وجماهي���ره والمدينة كانت
تنتظرك .مرحبا أيها الرئيس تشانج”.
وق���ال تش���انج ف���ي الفيدي���و “عندم���ا أغمض
عين���ي أرى مدين���ة تمتل���ك تاريخ���ا عريق���ا
وأمامه���ا الكثي���ر .إنه ناد يلع���ب ليفوز بقلوب
الجمي���ع .وبعد ذلك أفت���ح عيني ألرى أن كل
هذا موجود بالفعل هنا .أنا مس���تعد ،هل أنتم
مستعدون؟”
» »وسيحل تشانج محل اإلندونيسي إيريك
توهير الذي كان رئيسا إلنترناسيونالي
في السنوات الخمس الماضية.

بواتين���ج وزميل���ه ماتس هوميلز
مقاب���ل تأل���ق الوج���ه الواع���د في

يلعب في صفوف المانشافت”.

خط الدفاع نيكالس سولي.

وأض���اف بواتين���ج أن “كل مرك���ز

وأخي���را ،دخ���ل بواتين���ج نفس���ه

ه���و مه���م ومحج���وز م���ن جان���ب

على الخ���ط لتوضيح موقفه من

العبي���ن عل���ى األق���ل .وكل العب

هذا الج���دل ،ومما أوردته تقارير

يحصل على نصيبه من س���اعات

متطابق���ة بخص���وص المنافس���ة

اللعب”.

» »ونفى حامل لقب مونديال  2014بقوة أن يكون
هناك العب يمكنه القول بأن مركزا ما يعود له فقط،
باستثناء “مانويل نوير وربما روبرت ليفاندوفسكي”.

ستيفن تشانج

بداية الكارثية لكافاليرز وثاندر

ح���ول تراج���ع مس���توى كل م���ن

العبون أساسيون حقيقيون.
لدين���ا العب���ون كث���ر ومنه���م م���ن

فيتل مندهش من سيارته “الغريبة”

وكاالت:

وكاالت:

اس���تمرت البداية الكارثية لكليفالند كافاليرز وأوكالهوما س���يتي ثاندر في الموس���م الحالي بدوري كرة الس���لة األميركي

أعرب سيباس���تيان فيتل س���ائق فيراري المنافس على لقب بطولة العالم لس���باقات فورموال  1عن دهش���ته من سلس���لة

للمحترفين بعد هزيمتين جديدتين ليلة الخميس.

فقدانه السيطرة على سيارته في الفترة األخيرة ،مرجعا ذلك لمشكالت في انسيابية سيارته “الغريبة” ،أكثر من ارتكابه
أخطاء.

وتلق���ى كافالي���رز وصي���ف البط���ل ف���ي
الموس���م الماضي الهزيمة الخامسة في

وفق���د الس���ائق األلمان���ي ،ال���ذي يج���ب

خم���س مباري���ات بخس���ارته 110-103

علي���ه الف���وز بس���باق جائزة المكس���يك

أم���ام ديترويت بيس���تونز ال���ذي حافظ

الكب���رى ،األح���د المقبل ،في ح���ال أراد

على س���جله المثالي في أربع مواجهات

الحف���اظ عل���ى آماله الضئيل���ة بحرمان

حتى اآلن.

منافس���ه لوي���س هاميلت���ون م���ن لقب���ه

واكتفت التش���كيلة األساسية لكافاليرز

الخام���س ،الس���يطرة عل���ى الس���يارة

بتس���جيل  39نقط���ة ،فيما أح���رز أربعة

لتدور حول نفس���ها ف���ي ثالثة من آخر

ب���دالء يتقدمه���م كاي���ل كورف���ر بقي���ة

خمس���ة س���باقات ،عندم���ا كان يحاول

نق���اط الفريق .وهذه ه���ي أفضل بداية

التقدم على أحد المنافسين.

لبيس���تونز من���ذ موس���م 2008-2009
وسيبحث عن انتصاره الخامس عندما
يستضيف بوسطن سيلتيكس ،السبت.

واصط���دم م���ع هاميلت���ون ف���ي اللف���ة
لقاء كافاليرز وديترويت بيستونز

وف���ي مب���اراة أخ���رى اكتف���ى ثان���در

ووض���ح تأثر ثاندر بعدم وصول راس���ل

 29عام���ا بنس���بة نج���اح متواضع���ة في

بتس���جيل نقط���ة واح���دة في آخ���ر أربع

وس���تبروك العائ���د م���ن إصاب���ة إلى قمة

التصوي���ب بلغ���ت  25بالمئ���ة ،وفش���ل

دقائ���ق و 14ثاني���ة ،مقاب���ل  16لضيف���ه

مس���تواه ،فعل���ى الرغ���م م���ن تس���جيله

ف���ي إح���راز أي رمية ثالثي���ة في خمس

سيلتيكس ليخسر .101-95

 13نقط���ة ،اكتف���ى الالع���ب البالغ عمره

محاوالت.

األول���ى في إيطالي���ا ،وتك���رر األمر في
الياب���ان عندم���ا كان يح���اول تج���اوز
ماكس فرس���تابن سائق رد بول ولمس

سيباستيان فيتل

س���يارة األس���ترالي دانييل ريتشياردو

هرمان���وس رودريجي���ز “عندما تقترب

عل���ى الس���يارة ودورانه���ا حول نفس���ها

في تكساس األحد الماضي.

منس���يارة أخ���رى تفق���د ج���زءا م���ن

ال���ذي تعرضت ل���ه كان غريبا؛ ألنني لم

وأبل���غ فيت���ل الصحفيي���ن ف���ي حلب���ة

الضغ���ط الس���فلي ،وفق���دان الس���يطرة

أستطع فعل أي شيء.
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مفاجأة مدرب الجزائر بشأن “رباعية مصر”
يناي���ر  2010ف���ي ظ���ل ظ���روف متوت���رة

وكاالت

بعد ما يقترب من  9سنوات من لقاء منتخبي مصر والجزائر في كأس أمم إفريقيا  2010التي جرت في أنغوال ،فجر المدير الفني

ُ
“الخضر” رابح سعدان مفاجأة مدوية بشأن المقابلة الحساسة.
السابق لـ

بي���ن البلدي���ن ،أعقب���ت ف���وز الجزائر على
مص���ر بهدف نظي���ف ي���وم  18نوفمبر في
السودان ،بمباراة فاصلة مؤهلة لمونديال

وف���ي المباراة المذك���ورة التي أقيمت بعد

لكن سعدان كشف أن مباراة الـ “ 4-0كانت

الجزائ���ري ،إل���ى أن���ه رفض المش���اركة في

أس���ابيع من فوز الجزائر على مصر بهدف

مخدومة  100بالمئة” ،مش���يرا إلى تواطؤ

“لعب���ة التواط���ؤ” ،لكن���ه فوج���ئ بأم���ر آخر

نظي���ف ف���ي أم درم���ان وتأهله���ا ل���كأس

جزائري واستسالم للهزيمة.

على أرضية الميدان.

العال���م  ،2010س���حق “الفراعنة” المنتخب

وتاب���ع في تصريح���ات تلفزيونية لمحطة

ول���م يوض���ح الم���درب المعت���زل المتهمين

الجزائري برباعية نظيفة ،وتأهلوا لنهائي

“الشروق”“ :إخوتنا المصريون محتاجون

في التواطؤ أو المقابل ،إال أن تصريحاته

كأس أم���م إفريقيا قب���ل أن يحققوا اللقب

كأس إفريقي���ا ،ونح���ن ذاهب���ون إلى كأس

أث���ارت ج���دال واس���عا ف���ي الش���ارعين

الس���ابع ،الثالث على التوالي ،على حساب

العالم ،فدعوا المصريين يفوزون”.

الرياضيين بالجزائر ومصر.

غانا.

وأشار “الشيخ سعدان” ،كما يلقبه اإلعالم

وأقي���م اللقاء ف���ي الثامن والعش���رين من

.2010
» »ونجح المصريون في رد الصاع
بأربعة للجزائر في نصف نهائي
كأس أمم إفريقيا ،بأهداف حسني
عبد ربه ومحمد زيدان ومحمد عبد
الشافي ومحمد ناجي (جدو) ،قبل
أن يستكملوا طريقهم إلى منصة
التتويج عبر الفوز على غانا بهدف
نظيف في النهائي.

رابح سعدان

تعديل ثوري لمنع “إضاعة الوقت”

كلوب يتعجب لصيام ماني وفيرمينو
وكاالت

وكاالت:

تعج���ب المدي���ر الفن���ي لن���ادي ليفرب���ول اإلنجلي���زي ،األلمان���ي يورجن

ف���ي خط���وة ثوري���ة ق���د تغير الكثير من بديهيات كرة القدم الش���ائعة ،ذكرت صحيفة “تايمز” ،الجمعة ،أن مش���رعي اللعبة يس���عون لمكافحة أس���اليب إضاع���ة الوقت بطريقة غير

كل���وب ،من صيام س���اديو مان���ي وروبرتو فيرمينو ع���ن التهديف ،قبل

مس���بوقة .ووفق���ا للصحيف���ة البريطانية ،يدرس المش���رعون حظر إجراء تغييرات خالل الوقت المحتس���ب بدال م���ن الضائع ،ضمن إجراءات أخرى ترمي إل���ى زيادة وقت اللعب

أن ينجح الثنائي في هز الش���باك خالل مواجهة ريد س���تار في دوري

الفعلي أثناء المباريات.

أبطال أوروبا.

والح���ظ المجل���س الدول���ي لك���رة

المحتس���ب ب���دل الضائ���ع أمر مثير

وق���ال كل���وب ،ف���ي المؤتم���ر الخ���اص

الق���دم ،الذي يس���ن قواني���ن اللعبة،

لالهتم���ام .الح���كام يضيف���ون 30

بمب���اراة كاردي���ف ،التي س���تقام اليوم

أن���ه ف���ي رب���ع مباري���ات ال���دوري

ثانية ل���كل تغيي���ر ،لكنها تس���تهلك

في إطار ال���دوري اإلنجليزي “تعجبت

اإلنجلي���زي الممت���از يت���م إج���راء

م���ن فت���رة غياب مان���ي وفيرمينو عن

التغييرات بعد الدقيقة .90

التهديف”.

وس���يناقش المجل���س الدولي لكرة

وتابع “ليس سي ًئا أن نعتمد على العب

القدم المقترحات الجديدة الش���هر

واح���د فق���ط ف���ي التهدي���ف ،إذا كان

المقب���ل؛

مستواه  100بالمئة ،لكن من الجيد أن

السنوي في مارس.

تقع مسؤولية هز الشباك ،على أكتاف

وأبل���غ عض���و في المجل���س الدولي

أكث���ر م���ن الع���ب ،كم���ا ح���دث خ�ل�ال
االنتص���ار برباعي���ة نظيف���ة أم���ام ري���د
ستار” .وأوضح “نحن ال نتحدث كثيرًا

اس���تعدادا

الجتماع���ه

يورجن كلوب

جودت���ه” .وأردف كلوب “جوميز قاتل

عن تجديد العق���ود ،ولكن جو جوميز

م���ن أج���ل التعافي بش���كل س���ريع من

الع���ب مهم ج���دا بالنس���بة لن���ا ،عندما

اإلصاب���ة ،اآلن هو جاهز تمامً ا لخوض

أتي���ت للفريق ،أخبرن���ي الكثيرون عن

المباريات ويتمتع بثقة كبيرة”.

للعب���ة صحيف���ة “تايم���ز”“ :أح���د
أولوياتن���ا

البح���ث

ع���ن

ط���رق

لمكافحة إضاعة الوقت واإلسراع

في الواقع وقتا أطول بكثير”.
وتابع“ :لكن س���يكون هن���اك حاجة
إلج���راء اختب���ارات الكتش���اف أي
نتائج غير متوقعة”.
وتأت���ي ه���ذه المناقش���ات بعدم���ا
أظه���رت إحص���اءات تراجع���ا يثير
القل���ق ف���ي وق���ت اللع���ب ف���ي كل
مباراة.
» »ويبلغ متوسط وقت اللعب الفعلي

من وتيرة المباريات ،وزيادة وقت
اللعب”.
وأض���اف “وض���ع الئح���ة تق���ول إن
ال تغيي���رات س���تتم خ�ل�ال الوق���ت

في مباريات الدوري اإلنجليزي الممتاز

هذا الموسم  55دقيقة وتسع ثوان،
بينما كان وقت اللعب في مباراة

كارديف سيتي ضد بيرنلي  42دقيقة

فقط.

غرامة مالية كبيرة لجاريث بيل

بــديــل

نيمــــار

في نــابــــولي

وكاالت:

يفك���ر ن���ادي باري���س س���ان جيرم���ان
الفرنس���ي ،في التعاقد مع نجم نابولي
اً
بدي�ًل� للبرازيلي
اإليطال���ي؛ كي يك���ون
نيمار دا سيلفا ،العب الفريق الباريسي.
ً
ووفق���ا لصحيفة “الجاردي���ان” ،فإن بي
إس ج���ي يفكر ف���ي اس���تبدال نيمار دا
س���يلفا بلورينزو إنس���يني ،نج���م فريق
الجن���وب ،خاص���ة وأن���ه يعي���ش قم���ة
حاليا.
توهجه
ً

وارتب���ط نيم���ار بالرحي���ل ع���ن فري���ق
العاصم���ة الفرنس���ية ،واالنتق���ال إل���ى
برش���لونة ،قب���ل أن يخ���رج جوس���يب
ماري���ا بارتومي���و ،رئي���س الن���ادي
الكتالون���ي ،ليغل���ق ب���اب الع���ودة أم���ام
النجم البرازيلي.
وتمكن إنس���يني من تسجيل  7أهداف
حت���ى االَن بجمي���ع المس���ابقات م���ع
نابول���ي ،وم���ن المق���رر أن ينتهي عقده
في العام .2022

وكاالت:

ذك���رت تقاري���ر إعالمي���ة ،أن س���لطات الضرائب في إس���بانيا ،أصدرت قرارا بتغريم الع���ب ريال مدريد ،غاريث بي���ل 300 ،ألف جنيه
أسترليني ،في قضية متعلقة باالستغالل التجاري لصورته.

وذكرت صحيفة “صن” أن بعض التقارير
اإليطالية أك���دت قيام كونت���ي بالتوقيع

وبحس���ب م���ا نقل���ت صحيفة “ص���ن” ،فإن

على اس���تقالته بشكل رسمي من تدريب

القضية تعود إلى سنة  ،2013حين التحق

تشيلسي ،صباح أمس الجمعة ،وبالتالي

الالع���ب الويلزي بالنادي الملكي قادما من

أصب���ح حرًا في التعاقد مع أي فريق في

نادي توتنهام اإلنجليزي.

الفترة المقبلة.

وقرر بي���ل التقدم بطلب اس���تئناف للقرار

وتن���ازل كونت���ي ع���ن مس���تحقاته ل���دى

ال���ذي غرم���ه مبلغ���ا باهظ���ا ،فيم���ا تق���ول

البلوز ،والتي تبلغ  9ماليين يورو ،بعدما

السلطات إن المبلغ المستحق على الالعب

خ���اض معرك���ة قانوني���ة ضد تشيلس���ي؛

يبلغ  300ألف جنيه أسترليني كاملة.

بس���بب اإلقالة غير العادلة له ،من وجهة

ويضم إجمالي المبلغ ،الضرائب المستحقة
عل���ى بي���ل من���ذ  2013وقدره���ا  180ألف

لتدريب الفريق اللندني.

جنيه إس���ترليني ،فضال ع���ن عقوبة مالية

وربط���ت ع���دة تقاري���ر أنطوني���و كونتي

“إلباييس” اإلس���بانية ،إن كورتوا تحدث

تصل إلى  90ألف جنيه إسترليني وفوائد

بتدري���ب ري���ال مدري���د اإلس���باني ،خلفا

مع زمالئه في غرفة خلع المالبس قائال:

للمدرب الحالي جولين لوبيتيجي ،الذي

“ال أص���دق ذلك ،وأنا الوحي���د الذي عمل

سيتحدد مصيره بعد مباراة الكالسيكو،

مع كونتي ومورينيو”.

بـ  30ألف جنيه أسترليني.
وعل���ى الرغ���م م���ن عدم ك���ون بي���ل مقيما

األحد المقبل ،أمام برشلونة ،على ملعب

ضريبيا في إس���بانيا ،تقول وزارة الخزانة
اإلس���بانية إن الالعب البالغ م���ن العمر 29
عاما ملزم بدف���ع ضريبة  19في المئة عن

جاريث بيل

إسبانيا ،ومن بينهم كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ومارسيلو.

توتر العالقة بين مدرب مانشستر يونايتد
البرتغال���ي جوزي���ه موريني���و والنج���م
الفرنس���ي بول بوغبا مؤخرا؛ بس���بب قيام
األخير بسلس���لة من التصرفات العشوائية
خ���ارج المس���تطيل األخض���ر ،وأغضب���ت
موريني���و رغ���م أن الجمي���ع يتف���ق على أن
بوغبا لم يكن مذنب بأي تصرف خاطئ!
هذا الخالف فتح المجال للصحف العالمية
بأن تتحدث عن مستقبل بوغبا ،وتؤكد أن
بقاءه أصبح مستحيال في ملعب األحالم
مع اس���تمرار تدهور العالقة م���ع مورينيو،
ب���ل إن هذه الصحف ذهبت ألبعد من ذلك
وب���دأت بوضع الوجه���ات المحتملة لبوغبا
م���ع اقتراب بدأ موعد الميركاتو الش���توي،
إذ أك���دت العدي���د م���ن المصادر ع���ن رغبة
العدي���د م���ن األندية في التعاق���د مع بوغبا
وعل���ى رأس���ها يوفنت���وس اإليطال���ي الذي
يرغب بإعادة الشراكة مع النجم الفرنسي

@gmail.com

الكامب نو ،في إطار الجولة العاشرة من

» »وسبق لعدد من العبي النادي الملكي أن واجهوا مشكالت مع سلطات الضرائب في

لم يعد خافيا حجم الخالف الكبير ومدى

alaynati82

أنطونيو كونتي

نظ���ره ،واس���تقدام ماوريس���يو س���اري

إقالة مورينيو

المجهر

وكاالت:

اإلسباني في الفترة المقبلة بعد حل أزمته مع ناديه السابق تشيلسي اإلنجليزي.

* يوفنتوس أكبر المتضررين من

أوروبا تحت

كونتي قريب من ريال مدريد
ب���ات المدرب اإليطالي أنطونيو كونت���ي قريبا للغاية من تدريب نادي ريال مدريد

دخله خالل اللعب مع ريال مدريد.

علي العيناتي

ساعة الحكم الرابع إلعالن الوقت اإلضافي

المتوج بكأس العال���م خصوصا بعد إعالن

عمر الليجا.
م���ن جه���ة أخرى ،ق���ال مص���در لصحيفة

» »وأضاف“ :رحلت عن تشيلسي لكي ال
أضطر أن أعيش هذه التجارب مرة
أخرى ،واآلن اتضح أن كونتي قادم
وإن لم يكن سيأتي مورينيو”.

برش���لونة -أق���وى مناف���س ليوفنتوس في

م���ن نجوم يش���به كثيرا الفري���ق الذي توج

ميونيخ يتشابهون كثيرا في حالة السوء

الصفق���ة -ع���ن االنس���حاب م���ن مالحق���ة

بآخ���ر ألق���اب دوري األبط���ال ليوفنت���وس

وعدم تقديمهم المس���توى المقنع بعد على

بوغبا!

الع���ام  1996م���ن حي���ث ق���وة الش���خصية

األقل في الوقت الحالي!

بي���د أن األخبار الواردة م���ن إنجلترا تؤكد

وارتفاع الج���ودة .ديل بيرو قال إن فريق

أن مس���تقبل الم���درب البرتغال���ي مورينيو

 96بقي���ادة الم���درب الس���ابق مارتش���يلو

أصبح على المحك ،وأن خبر إقالته أصبح

ليب���ي آن���ذاك كان قادرا عل���ى اإلطاحة بأي

* بديل لوبتيغي

قريبا أكثر من أي وقت مضى بعد سلس���لة

فري���ق ف���ي أوروب���ا؛ نظ���را لقوت���ه الكبي���رة

أش���ارت العدي���د م���ن التقاري���ر الص���ادرة

م���ن الع���روض الهزيل���ة والنتائ���ج الس���يئة

وتمتعه بوجود مختلف النجوم في جميع

الت���ي حققها مع الماني���و .وهذا ما قد يغير

المراك���ز .لذلك يعتق���د أن فريق يوفنتوس

موق���ف بوغب���ا م���ن الرحي���ل ،إذ إن رحيله

هذا الموس���م بقيادة المدرب ماس���يمليانو

ب���ات مرتبط���ا ببق���اء موريني���و؛ ألن بوغب���ا

اليغ���ري وبتواجد كوكبة م���ن النجوم على

أعل���ن قب���ل انضمامه لليونايت���د عن رغبته

رأسها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ف���ي البقاء في الن���ادي حتى االعتزال ولن

وديب���اال وكوس���تا ق���ادر عل���ى الف���وز بلقب

يغ���ادره أب���دا .لذلك إذا م���ا أراد يوفنتوس

دوري األبطال أكثر من أي وقت مضى.

التعاق���د م���ع بوغبا عليه أن يتوس���ل لبقاء

باإلضاف���ة إل���ى م���ا أدل���ى ب���ه دي���ل بي���رو

مورينيو مع اليونايتد حتى أجل مس���مى،

نس���تطيع أن نؤك���د إل���ى أن الخب���راء

فهو السبيل لوحيد إلقناع بوغبا باالنضمام

والمحللي���ن قد وضع���وا يوفنت���وس فعليا

لكتيبة السيدة العجوز!

كواح���د م���ن أب���رز المراهني���ن عل���ى لق���ب
الش���امبينزليغ خصوص���ا بع���د التعاق���د مع

* نسخة 1996
يعتق���د النج���م األس���طوري الس���ابق
ليوفنتوس اإليطالي اليس���اندرو ديل بيرو
أن فري���ق يوفنت���وس الحالي وم���ا يمتلكه

رونالدو .وما قد يجعل يوفنتوس المرشح
األول للف���وز باللقب مطلقا هو س���وء حال
الفرق المنافس���ة األخرى والمرشحة للقب
أيض���ا .فري���ال مدري���د وبرش���لونة وبايرن

م���ن إس���بانيا إل���ى أن رئي���س ري���ال مدريد
فلورنتين���و بيريز قد بدأ بالفعل مفاوضاته
م���ع مدربي���ن آخري���ن لتول���ي مس���ؤولية
اإلدارة الفني���ة للمرينغ���ي بع���د الس���قوط
األخي���ر أمام ليفانتي واس���تمرار السلس���لة
السلبية بالعجز عن الفوز.
تقاري���ر تحدثت ع���ن أن المدرب اإليطالي
انطوني���و كونت���ي ه���و األق���رب للتعاقد مع
الري���ال .وارت���أت إلى أن م���درب المنتخب
البلجيك���ي اإلس���باني روبرت���و مارتيني���ز
ق���د يك���ون خي���ارا ثاني���ا ف���ي ح���ال فش���ل
المفاوض���ات م���ع كونت���ي .بينم���ا تحدث���ت
مدوية قد يغامر
تقارير أخرى عن مفاجأة
ّ

به���ا بيري���ز ،وهي التعاقد م���ع العب النادي

الس���ابق غوت���ي ليعيد مفاج���أة التعاقد مع
زي���دان ،والذي حقق النج���اح فيما بعد مع
الريال وصنع المستحيل!

السبت
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كالسيكو األرض

(وكاالت):

كان دائمً ���ا يحاول أن يصع���ب علينا األمور ،لعبنا
بشكل جيد”.
وف���از ري���ال مدري���د  1 / 2عل���ى فيكتوري���ا بل���زن
ب���أداء غير مقنع ،ولكنه وضع حدا لنتائج الفريق
األخيرة التي ش���هدت الخس���ارة ف���ي  4مباريات
والتع���ادل في واحدة ،وهو م���ا جعل لوبيتيجي

ج���اءت بداي���ة ريال مدريد ،بطيئة ،مع مدربه الجديد جولين لوبيتيجي ،وفي حال فش���ل الفريق

في حالة سرور.

ف���ي تحقي���ق نتيجة إيجابية أمام برش���لونة ،في مباراة الكالس���يكو الصعبة ،المق���رر إقامتها غ ًدا
األحد ،في الجولة العاش���رة من الدوري ،قد تكون هناك عواقب وخيمة لمدرب إس���بانيا الس���ابق.
وعان���ى لوبيتيجي م���ن وقت عصيب كمدير فني لريال مدريد ،فيما أصبح عاما يش���به الكابوس،
عقب رحيله من تدريب المنتخب اإلس���باني عش���ية انطالق منافسات كأس العالم  2018بروسيا،
بعد موافقته على تدريب الميرنجي.

وقال لوبيتيجي“ :أنا أكثر سعادة عما كنت عليه
هذه كرة القدم”.

ف���از به���ا فريقه على إش���بيلية  2 / 4ف���ي الجولة

وأدى رافيني���ا ألكانتارا دور ميس���ي ف���ي الفريق

ورغ���م أن بوتراجينيو ضمن بقاء لوبيتيجي في

الماضي���ة ،وه���ي اإلصاب���ة الت���ي س���تبعده ع���ن

منصب���ه حتى مباراة الكالس���يكو ،إال أن توقعات

المالع���ب لم���دة  3أس���ابيع ،فيما انتق���ل رونالدو

وس���جل اله���دف األول ،وربما ينوب عن ميس���ي
ً
أيضا ف���ي مباراة األحد ،فيم���ا يغيب عن الفريق

الم���درب بالبق���اء في منصبه تب���دو قاتمة ،إذا لم

ليوفنتوس اإليطالي في يوليو الماضي.

صاموي���ل أومتيت���ي وتوماس فيرمالين بس���بب

يتمكن الفريق من تحقيق الفوز.

وبينما لوحظ بش���دة غياب رونالدو خالل الفترة

اإلصابة .وقال رافينيا“ :سعيد للغاية بالمشاركة

التي فش���ل الريال في تس���جيل األه���داف ،وهو

في المباراة منذ بدايتها ،س���عيد ألني أشعر أنني
بحالة جيدة ،سعيد للفوز وللهدف وللحافز ،هذه
النتيج���ة تعطينا ثق���ة كبيرة ،وكالعادة س���ندخل

مع ريال سوس���يداد وخيتافي م���ع ريال بيتيس
وأالفيس مع فياريال وإشبيلية مع هويسكا.

ويحت���ل ريال مدريد المركز الس���ابع بعد مرور 9

وق���ال إيملي���و بوتراجيني���و مدي���ر العالق���ات

جوالت من المس���ابقة ،بفارق  4نقاط فقط خلف

المؤسس���ية بري���ال مدريد“ :كالمعتاد ،س���يجلس

برش���لونة ،وبعد صيام طويل عن التهديف ازداد

لوبيتيجي على مقاعد البدالء”.

وستكون هذه أول مباراة كالسيكو منذ  11عامً ا

التوتر في العاصمة اإلس���بانية ،وقيل إن نتيجة

وأض���اف“ :ف���ي مث���ل ه���ذه المواقف ،م���ن المهم

ال تض���م عل���ى األق���ل واح ًدا م���ن عظيم���ي الكرة

م���ا أدى إلى غي���اب االنتصارات ع���ن الفريق في

س���لبية أخ���رى في ملعب كامب نو س���ينتج عنها

أن نحاف���ظ على هدوئن���ا وأن نثق في الالعبين،

الحاليين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

 5مباريات ،كان برش���لونة ق���ادرًا على الفوز أمام

وتع���رض المهاج���م األرجنتين���ي ميس���ي ،الع���ب

إنت���ر مي�ل�ان  / 2صف���ر ف���ي دوري أبط���ال أوروبا

مباراة األحد لتحقيق الفوز”.

رحيل المدرب.

مباراة األحد حافز عظيم لنا ،التكهنات طبيعية،

برشلونة ،إلصابة في الذراع خالل المباراة التي

أمس األربعاء ،بدون ميسي.

وأض���اف“ :س���عداء للغاي���ة بالمباراة ،أم���ام فريق

برايتون

17.00

ليفربول

17.00

كارديف

ليستر

19.30

واتفورد

17.00

بورنموث

نيوكاسل

هدرسفيلد
وست هام

الجولة 10

الدوري االسباني
جيرونا

14.00

رايو

سلتا

19.30

ايبار

21.45

سوسيداد

بلباو

فالنسيا

17.15

ليفانتي

19.30

اتلتيكو

ليغانيس

الدوري االيطالي
امبولي
تورينو

16.00
21.30

فيورنتينا

يوفنتوس

وكال الم���درب ماوريس���يو بوكيتين���و المديح

ويدخ���ل روميل���و لوكاك���و مهاج���م يونايت���د،

للوري���س ،ووصفه بأنه “أح���د أفضل الحراس

المواجهة ضد فريقه السابق ،دون تسجيل أي

في العالم” لكن حارس فرنس���ا أظهر أنه يملك
ً
خليط���ا بين إنقاذ العدي���د من الفرص بطريقة

هدف في آخر  8مباريات بجميع المسابقات.
وس���اند جوزي���ه مورينيو مهاجم���ه البلجيكي

مذهل���ة ،واتخاذ ق���رارات غريبة مثل خروجه

الستعادة فاعليته أمام المرمى.

م���ن منطق���ة الج���زاء وط���رده خ�ل�ال التعادل

وق���ال موريني���و “روميلو يجته���د وهو العب

 2-2م���ع آيندهوف���ن األربع���اء .ويأمل لوريس

محترف ،األهداف ستأتي وسيستعيد الثقة”.

ف���ي التعوي���ض ،وربما يفعل ذلك ضد س���يتي
ً
هدفا في  9مباريات ،واهتزت
ال���ذي أحرز 26

وبينما أصبح مدرب تشيلسي السابق بحاجة
لقلب موس���م يونايتد ،تمتع ماوريسيو ساري

شباكه  3مرات فقط ،ولم يخسر حتى اآلن.

ببداية قوية في ستامفورد بريدج.

وتتناق���ض نتائج س���يتي مع جاره مانشس���تر

ولو تفادى تشيلس���ي صاح���ب المركز الثالث،

يونايت���د ،ال���ذي يتأخ���ر عن���ه بف���ارق  9نق���اط

الهزيمة في بيرنلي األحد ،سيكون ساري أول

ويحتل المركز العاش���ر ويس���تضيف إيفرتون

م���درب في تاري���خ البريميرليج ،يحافظ على

المتألق ،يوم األحد ،بإستاد أولد ترافورد.

س���جله بدون هزيمة ف���ي أول  10مباريات له

يع����ود باري����س س����ان جرم����ان إل����ى
المنافس����ة المحلي����ة بع����د س����قوطه

في ف����خ التعادل قاريًّ ا أمام ضيفه
نابول����ي اإليطالي األربع����اء ،وذلك
ً
ضيف����ا عل����ى غريمه
عندم����ا يح����ل

دورتموند

16.30

هوفنهايم

19.30

شتوتغارت

بايرن

أم���ام ليفرب���ول األس���بوع الماض���ي ،لكن���ه م���ا

يواج���ه مهم���ة صعبة عندما يح���ل ضيفا على

زال ب���دون ف���وز ،ويحل ضيفا عل���ى فيكاراج

ليفربول.

القوية عندما يستقبل على ملعبه “سيغنال إيدونا بارك” هرتا برلين السادس في المرحلة التاسعة.

تش���به تلك التي كان عليها في موس���مي

بالف���وز عل���ى مضيف���ه فولفس���بورغ ،3-1

 2010-2011و 2011-2012م���ع مدرب���ه

واتبعها بفوز خارج قواعده على مضيفه

بالنس����بة إل����ى الفريقي����ن ودائمً ا ما

السابق يورغن كلوب الذي قاده وقتذاك

أي���ك اثينا اليونان���ي بثنائي���ة نظيفة في

توالي���ا ف���ي ال���دوري ،ليكون
ال���ى لقبي���ن
ً

المجموع���ة الخامس���ة م���ن دوري أبط���ال

بالنظ����ر إل����ى المنافس����ة التقليدي����ة

ميونيخ على درع البوندس���ليغا ،علمً ا أن

وخ���ف الضغ���ط ع���ن الم���درب الكروات���ي

في األع����وام األخي����رة حيث يغرد

الفريق البافاري عاد بعدها وأحرز اللقب

نيك���و كوفات���ش ،بعدم���ا م���ر الفري���ق في

تواليا.
ست مرات
ً

فت���رة انعدام وزن خ�ل�ال الفترة األخيرة

بإح����رازه اللق����ب  5م����رات ف����ي

ويق���ارن البع���ض بين بداي���ة تولي كلوب

بعد فش���له في الف���وز في أرب���ع مباريات

اإلشراف على دورتموند في مايو 2008

في مختلف المسابقات ،وتحدثت تقارير

تحفل باإلث����ارة والندية الكبيرتين
بينهم����ا وإن كانت الف����وارق كبيرة

ويعي���ش

الفري���ق

بقي���ادة

الفريق األخير الذي يكسر سيطرة بايرن

الجولة 11

الدوري الفرنسي

المحلي����ة ،فيم����ا يعان����ي الفري����ق

موناكو

أداء جي ًدا ف���ي الهزيمة
ً
وق���دم هيديرس���فيلد

الماضي ،بتغلبه  4-2على ضيفه فولهام ،لكنه

يتطل���ع بوروس���يا دورتموند المتصدر وصاحب الس���جل النظيف من الخس���ارة في بطول���ة ألمانيا لكرة القدم ،إل���ى مواصلة عروضه

إل����ى س����يطرته عل����ى الك����ؤوس

21.00

الذي يعاني لتسجيل األهداف.

المتوس����طي للتواجد بي����ن األربعة
الكب����ار حي����ث يغي����ب عن مس����ابقة
دوري أبط����ال أوروب����ا منذ موس����م
.2013-2014

أوروبا.

لوسيان فافر

ال���دوري ف���ي ذلك الموس���م ،وص���وال إلى
ً
فريق���ا قويًّ ���ا س���يطر عل���ى الك���رة
بنائ���ه

العم�ل�اق الباف���اري ف���ي ملع���ب ويمبل���ي

األلماني���ة بعد موس���مين وانتزع لقبا أول

بالعاصمة البريطانية لندن.

رئيس���ه أولي هونيس ورئيسه التنفيذي

ف���ي الدوري منذ فعل ذلك للمرة األخيرة

وتتجه األنظار إلى مباراة بايرن ميونيخ

كارل-هاينت���س رومينيغ���ه ج���دد الثق���ة

في  ،2002وبل���غ المباراة النهائية لدوري

الراب���ع بف���ارق أرب���ع نق���اط ع���ن المتصدر

بالم���درب ف���ي مؤتمر صحافي األس���بوع

أبط���ال أوروبا في  2013وخس���رها أمام

ومضيفه ماينتس الثاني عشر.

الماضي.

(وكاالت):
منتش���يا من تفوقه على مانشس���تر يونايتد اإلنكليزي في عقر داره ،يعاود يوفنتوس رحلة البحث عن لقب ثامن على التوالي في
ً

الدوري اإليطالي لكرة القدم عندما يحل اليوم السبت على أمبولي المتواضع.
ويتوق���ع أن يري���ح الم���درب ماس���يميليانو

في اللحظات األخيرة على ملعب “بارك دي

قائ���ده األرجنتيني ماورو اي���كاردي ،فيحل

اليغ���ري بع���ض أساس���ييه ،لكن���ه س���يفتقد

برانس”.

االثني���ن ف���ي خت���ام المرحل���ة على التس���يو

مج���د ًدا لالعب���ي الوس���ط األلمانيين س���امي

خضي���رة وايم���ري ج���ان والكروات���ي ماريو

هذا األسبوع هي األبرز في “سيري أ” عندما

وكان يوفنت���وس ،مع روما الذي تفوق على

يستقبل فريق العاصمة روما سابع الترتيب
ً
موقفا
الذي عرقله س���بال األسبوع الماضي

سس���كا موس���كو الروس���ي 3-صف���ر ،ممثلي

سلس���لة م���ن  3انتص���ارات متتالي���ة ألبن���اء

إيطالي���ا الفائزي���ن ف���ي دوري األبط���ال ه���ذا

المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو.

االس���بوع ،فيم���ا خس���ر انت���ر ضد برش���لونة

وكان نج���م نابولي لورنتس���و إنس���ينيي بين

اإلسباني بثنائية وتعادل نابولي مع باريس

المس���جلين ،بيد أنه أجب���ر على ترك المباراة

ماندزوكيتش.

الرابع في مباراة قوية.
ول���ن يك���ون التس���يو لقم���ة س���ائغة لالعب���ي
الم���درب لوتش���انو س���باليتي ،إذ ف���ازوا 6
م���رات في آخر س���بع مباريات ف���ي الدوري
بع���د بداي���ة بطيئة ،وع���ادوا بف���وز ثمين من
أرض مرس���يليا الفرنس���ي  3-1الخميس في
الدوري األوروبي “يوروبا ليغ”.

سان جرمان الفرنسي .2-2

في نهايتها “تركت بعد تعرضي لضربة على

وكان الم���درب كارلو أنش���يلوتي في طريقه

ص���دري ،وج���دت صعوبة ف���ي التنفس ،لكن

عانى خسارة موجعة على أرضه

الس���ابق س���ان جرم���ان ،قب���ل أن يس���جل

أما انتر الثالث بفارق  6نقاط عن يوفنتوس

األرجنتين���ي أنخل دي ماري���ا هدف التعادل

والذي تخطى جاره ميالن بهدف قاتل عبر

الدوري األوروبي سمبدوريا الخامس

للع���ودة بانتص���ار م���دو م���ن أرض فريق���ه

األمور جيدة ولم يعد األلم موجو ًدا”.

» »ويستقبل ميالن الثاني عشر الذي
أمام ريال بيتيس اإلسباني ( )1-2في

الذي لم يخسر في آخر أربع مباريات.

عن إمكانية إقالة المدرب كوفاتش الذي
لك���ن مجلس إدارة النادي وخصوصا عبر

مواجهتان تحت األنظار
ويخ���وض “بارتينوب���ي” مب���اراة قوية أخرى

وانتص���ر كارديف س���يتي ألول مرة األس���بوع

(وكاالت):

األعوام الس����تة األخيرة ،باإلضافة

ديجون

عندم���ا يح���ل ضيف���ا عل���ى كريس���تال باالس،

ذلك.

دورتموند لمواصلة الزحف

حي���ن أح���رز المرك���ز ال���ـ  13ف���ي ترتي���ب

18.00

النتصاره  12على التوالي بجميع المسابقات،

واتفورد في الموسم الماضي ،وسيأمل تكرار

السويس���ري لوس���يان فاف���ر أيام���ا رائع���ة

فري����ق العاصم����ة خ����ارج الس����رب

ليون

بالمسابقة .وفي الوقت ذاته سيسعى آرسنال

رود ،ي���وم الس���بت الذي ش���هد تغلبه  4-1على

صحوت���ه التي ب���دأت األس���بوع الماضي

وتكتس����ي المب����اراة أهمي����ة كبي����رة

هرتا

ماوريسيو بوتشيتينو وبيب جوارديوال

مدرب���ه

في ختام المرحلة الحادية عشرة.

الدوري األلماني

انجيه

إيب���ار ،وليفانتي مع ليجاني���س ،وأتلتيكو مدريد

ويأم���ل العم�ل�اق الباف���اري مواصل���ة

كرة القدم الفرنس����ية المقرر األحد

الجولة 9

ماينز

وأتلتي���ك بيلباو مع فالنس���يا ،وس���يلتا فيجو مع

هوجو لوريس في الفوز  1-صفر على مستضيفه وست هام يونايتد ،السبت الماضي.

التقليدي مرس����يليا في كالس����يكو

16.30

المقبلين ،حيث يلع���ب جيرونا مع رايو فاليكانو

توتنه���ام وحق���ق  4انتص���ارات متتالية ،رغ���م غياب مجموعة م���ن أهم العبين وم���ن بينهم ديلي
ً
محظوظا في تلك االنتصارات ويعود الفضل لتألق حارسه
آلي وكريس���تيان إريكس���ن .لكنه كان

(وكاالت):

بارما

19.00

وتس���تكمل المباري���ات يوم���ي الس���بت واألح���د

ي���وم اإلثنين.وبع���د الهزيم���ة على أرض���ه  2-1أمام ليفربول ف���ي بداية الش���هر الماضي ،انتفض

قمة فرنسا

الجولة 10

اتاالنتا

الفريق”.

أن يكون في قمة مس���تواه ،إليقاف ضيفه مانشس���تر س���يتي ،المتصدر وحامل اللقب،

ولفرهامبتون

ساوثامبتون

أج���واء هادئة وانتص���ارات متتالية ،سيتحس���ن

أظه���ر توتنهام تحس��� ًنا مثيرًا لإلعج���اب مؤخرًا في الدوري اإلنجلي���زي ،لكن يجب عليه

الدوري اإلنجليزي

17.00

بع���دد أه���داف أكثر ،صنعن���ا فرصا كثي���رة ،وفي

(وكاالت):

الجولة 10

فولهام

عدم الفوز ،وحققنا االنتصار ،كنا نس���تحق الفوز

توتنهام يصطدم بمانشستر سيتي

السبت  27أكتوبر

17.00

بع���د مب���اراة ليفانت���ي ،ألننا وضعنا ح ًّدا لسلس���لة

لورنتسو إنسينيي

اس���تلم مهام���ه مطل���ع الموس���م الحال���ي،

افتتاح “سواروفسكي” في األفنيوز
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الح��واج :نق��در دع��م محاف��ظ العاصم��ة للنش��اط التج��اري

تحت رعاية محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة ،افتتح “الحواج” بوتيك سواروفسكي الراقي في مجمع األفنيوز التجاري بالمنامة.
وقد حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات والسفراء واألعيان ومن إدارة الحواج رئيس مجلس اإلدارة جواد الحواج والمدير العام عبد الوهاب الحواج ،إضافة
إلى أعضاء مجلس اإلدارة عبدهللا الحواج وعبدالمجيد الحواج وحسين الحواج وأحمد الحواج كأعضاء لمجلس اإلدارة ،ومسؤولين آخرين.
ب���دأ الحفل بإلقاء جواد الحواج كلمة
ش���كر فيه���ا رعاية محاف���ظ العاصمة
للحف���ل ،إذ أكد فيه���ا دور البارز الذي
تلعب���ه المحافظ���ة ف���ي دع���م كاف���ة
أش���كال التطوير والتحديث المرتبط
بالنش���اط التج���اري المق���ام دومً ا في
محافظ���ة العاصم���ة وهو م���ا يعكس

السبت

بدوره على اهتمام المحافظة على ما
يس���اهم في تطوير النش���اط المشجع

إعداد :هبة محسن

 27أكتوبر 2018
 18صفر 1440

للتواصل17111509 :

لالس���تثمار والتج���ارة باعتبارها أحد
أهم أعمدة دعم االقتصاد الوطني.
م���ن ناحي���ة أخ���رى ،تح���دث ممث���ل
سواروفس���كي بالش���رق األوس���ط
ومدي���ر المبيع���ات أم���ات ميرت���و،
حيث أش���اد بدور مجموع���ة الحواج
ف���ي توس���عة نش���اط سواروفس���كي
باعتباره���ا أح���د أرق���ى العالم���ات
التجاري���ة ف���ي مج���ال المجوه���رات
واالكسسوارات القيمة ليتم افتتاحها
بش���كل رس���مي ومش���رف ف���ي مجمع
األفني���وز التجاري بالمنامة باعتبارها
أحد أه���م المجمعات التجارية والتي

العرب���ي ،وأن سواروفس���كي حريصة

بتقدي���م كل م���ا يلب���ي رغباته���م

ش���ركات الح���واج ،وله���ا ع���دد م���ن

س���وف يك���ون له���ا الس���بق والري���ادة

عل���ى تقدي���م كل ماه���و جدي���د م���ن

وتطلعاتهم.

الف���روع األخ���رى الس���يما ف���ي مجمع

ضم���ن أرق���ى المجمع���ات التجاري���ة

تش���كيالت لمواسم الخريف والشتاء

يذك���ر أن مح�ل�ات سواروفس���كي

الس���يف التج���اري ومجم���ع البحري���ن

بالبحري���ن تتب���ع ضم���ن مجموع���ة

سيتي سنتر التجاري.

عل���ى مس���توى البحري���ن والخلي���ج

لعامي  2018و 2019واع ً
دا الجمهور

“التسهيالت” ضمن “فريق البحرين”
ضم���ن مب���ادرة ول���ي العه���د النائب

ف���ي خدمتك���م ق���ام فري���ق ش���ركة

األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء

التس���هيالت للس���يارات يتقدمه���م

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر

الرئيس التنفيذي لش���ركة البحرين

س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة التي

للتس���هيالت

ع���ادل

ش���اركت فيها مختلف المؤسسات

حبي���ل وأعض���اء الهيئ���ة التنفيذية

ف���ي القطاعي���ن الع���ام والخ���اص

واإلدارية في الشركة بأخذ صورة

وتح���ت وس���م #فريق_البحري���ن

تذكارية.

التجاري���ة

» »من جانبه ،أكد المدير العام لشركة التسهيالت للسيارات برير جاسم
دعمه والتزامه بهذه المبادرة الوطنية ،معربا في الوقت ذاته عن
اعتزازه والتزامه بجميع المبادرات الحكومية الهادفة الى التفاني
في العمل؛ من أجل خدمة هذا البلد المعطاء مؤكدا التزامه بالعمل
الحثيث والدءوب لتجاوز التحديات وإنجاز المستحيل؛ تحقيقا لرؤى
مملكة البحرين.

المطار يحذر من “سرطان الثدي”
يوم توعوي يشمل تقديم خدمات الفحص واالستشارة

نظمت كل من ش���ركة مطار البحرين ،الجهة المس���ؤولة عن إدارة وتش���غيل مطار البحرين الدولي ،إلى جانب شركائها الرئيسيين
شركة طيران الخليج ،الناقلة الوطنية لمملكة البحرين ،وأكاديمية الخليج للطيران ،الذراع التدريبي لقطاع الطيران في المملكة،
يوما توعويا حول “صحة المرأة والوقاية من سرطان الثدي” وذلك ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.
وقد ش���ارك في اليوم التوع���وي الرئيس
التنفي���ذي لش���ركة مط���ار البحرين محمد
يوس���ف البنف�ل�اح ،والرئي���س التنفي���ذي

“رمادا المنامة” األفضل عالميً ا

الفن��دق ح��از الجائ��زة لتميزه ف��ي مج��ال الضيافة ورض��ا النزالء

ألكاديمي���ة الخلي���ج للطي���ران ظاف���ر
العباس���ي ،والرئي���س التنفي���ذي لش���ركة
طي���ران الخلي���ج كريش���يمير كوتش���كو،

أعل���ن فندق رمادا المنامة س���يتي س���نتر بمنطقة الس���يف ع���ن فوزه بجائزة أفضل ف���رع لـ “رمادا” على مس���توى مجموعة ويندهام

وع���دد م���ن أعض���اء اإلدارة ،وع���دد م���ن

للفن���ادق والمنتجع���ات؛ لتمي���ز الفندق في مج���ال الضيافة ورضا الن���زالء وقد بذل فري���ق العمل بالفندق مجه���ودا رائعا في خدمة

الموظفي���ن والموظفات بالش���ركة ،حيث

النزالء؛ حرصا منهم على تقديم أفضل تجرية فندقية ممكنة.

يأتي تنظيم هذا اليوم انطالقا من إيمان
ش���ركة مط���ار البحري���ن وش���ركة طيران
الخلي���ج وأكاديمي���ة الخلي���ج للطي���ران
بأهمية توعوي���ة الموظفين والموظفات
بسرطان الثدي ،وقد اشتمل على تقديم

وق���د حص���ل الفن���دق عل���ي ه���ذه الجائزة

الضيوف وشركاء العمل ووسائل اإلعالم

ب���ه طاق���م العم���ل الرائ���ع لدين���ا .كم���ا أنه���ا

المميزه بناء على تقديمه خدمات فندقية

لالحتف���ال بهذه الجائ���زة وتقديرا لدعمهم

تعك���س الرؤية والمس���اندة الرائع���ة لمالك

مميزة وذات جودة عالية عن باقي فنادق

وتشجيعهم المستمر لتحقيق ذلك اإلنجاز

الفن���دق عادل بوخ���وة والدع���م اإليجابي

رمادا حول العالم.

العظيم.

ال���ذي نحص���ل علي���ه م���ن ع���ادل بوخ���وة

وذلك في المبنى الرئيس لش���ركة طيران

واعتراف���ا بذل���ك كان م���ن دواع���ي س���رور

وق���د صرح المدير الع���ام للفندق ديزموند

وابن���ه عم���ر بوخوة وال���ذي يعطين���ا الثقه

شركه بوخوة لالستثمار مالك فندق رمادا

آتشيس���ون “إن���ه لش���رف عظي���م لفندقن���ا

للمض���ي قدما في س���وق فن���ادق البحرين

الخليج.

المنامة س���يتي سنتر وإداره الفندق دعوة

ونتيجة مباش���رة للعمل الشاق الذي يقوم

التنافسية”.

خدم���ات الفح���ص واالستش���ارة الكاملة،

رفـــع معنـويـــات المسنيـــــن

“ي����وس����ف ك����ان����و” ت����ك����رّم م��ن��س��ت��ب��ي “رع����اي����ة ال���وال���دي���ن”

أقام���ت ش���ركة يوس���ف بن أحم���د كانو

وأض���اف كان���و أن���ه يج���ب رد الجمي���ل

وبالتع���اون مع جمعي���ة البحرين لرعاية
الوالدين حفالً بمناس���بة الي���وم العالمي

له���م نظير م���ا قدموه من عط���اء وبذل
ً
ممتدح���ا الرعاي���ة والخدمة
وتضحي���ة،

للمس���نين لتكري���م المتميزي���ن م���ن

المتمي���زة التي تقدمها جمعية البحرين

منتس���بي الجمعي���ة بحض���ور نبيل كانو

لرعاي���ة الوالدين ،حيث تتمتع بس���معة

وع���دد كبي���ر م���ن المدعوين ،ف���ي إطار

طيبة على مستوى المملكة.

سياس���ة الش���ركة للوف���اء بمس���ؤولياتها

فيم���ا أعرب رئيس ومنتس���بي الجمعية

االجتماعية ودعم المجتمع البحريني.

عن ش���كرهم لش���ركة يوس���ف بن أحمد

وأك���د عض���و مجل���س اإلدارة نبي���ل

كان���و عل���ى دعمه���م لبرام���ج وأنش���طة

خال���د كان���و أن ه���ذا الحفل يأت���ي وفاء

الجمعي���ة وعل���ى األعم���ال الخيري���ة

م���ن الش���ركة بمس���ؤوليتها االجتماعية

الكثيرة التي تقدمها الش���ركة مش���اركة

وحرصه���ا على جذب االنتب���اه إلى هذه
الفئ���ة من كبار الس���ن وإش���عارهم بمدى
اهتم���ام كاف���ة المؤسس���ات ف���ي الدولة
به���م وبظروف معيش���تهم ،م���ا ينعكس
إيجابي���ا عل���ى أوضاعه���م النفس���ية
ًّ

ومعنوياته���م ومس���اعدتهم ف���ي عيش

المجتم���ع ككل ،مؤك��� ًدا أهمية التواصل

حياة أفضل.

م���ع المس���نين وإحاطته���م بالمحب���ة

وأوض���ح أن الش���ركة تتطل���ع إل���ى مثل

نظ���رًا لم���ا تتطلبه هذه الفئ���ة من رعاية

هذه المبادرات التي تساهم في إنهاض

اجتماعية.

منه���ا ف���ي الش���راكة المجتمعي���ة ف���ي
المملكة ،وتخلل الحفل قصائد ش���عرية
وعروض تراثية وتكريم المتميزين من
منتسبي الجمعية ،كما تم توزيع الهدايا
التذكارية.

مبروك التخرج يا فضيلة
احتفل���ت عائل���ة جعف���ر الح���داد بتخ���رج ابنته���م فضيل���ة وحصولها على
دبلوم سويس���ري من إدارة الفندقة والس���ياحة بمعه���د البحرين للضيافة
والتجزئة.
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أفضل تطبيقات وألعاب األندوريد

“ ”NBA 2K19لعش��اق السلة و “ ”Town of Salenأعلى تقييم

فاجأ الفنان اإلماراتي
المعتزل محمد المازم،
والذي سبق أن اتخذ قرار ًا
باالتجاه إلى اإلنشاد الديني
العام  ،2007بالعودة إلى
الغناء ،من خالل إطالق
أغنية رومانسية خاصة
جديدة تحمل عنوان
“ظروف الوقت”.

تع���رف عل���ى أفض���ل التطبيق���ات واأللع���اب الت���ي حصل���ت على أعل���ى تقييم والمرش���حة

السبت
األحد

2018
أكتوبر
27 15
2017
أكتوبر
1440
ذوصفر
18 15
1438
الحجة

لمستخدمي هواتف األندوريد هذا األسبوع:

Town of Salen
ه���ي واحدة من األلع���اب التي حصلت على
أعلى تقييم من مس���تخدمي األندوريد هذا
األس���بوع ،وهي من األلعاب اإلس���تراتيجية
المميزة التي يمكن أن تدعمك في التنافس
ض���د أصدقائك ،حيث يمك���ن انضمام من 7
إل���ى  15الع���ب في التناف���س .يمكن لالعب
ً
أيض���ا االختي���ار بي���ن فريقي���ن ف���ي اللعب���ة،
حيث يأتي الفريق األول من سكان المدينة

الفيل���م من إخراج س���عيد مرزوق،
وبطول���ة فات���ن حمام���ة ورش���دي
ّ
وش���كل الفيلم خالل فترة
أباظة،
عرض���ه ج���دلاً كبيرً ا نظ���رً ا لتناوله

قضية اجتماعية مهمة.
ويع���رض “أريد حلاً ” ،حي���اة دريّ ة

تطبيق���ات الش���ركات األخ���رى بش���كل جيد.
تطبي���ق يتوف���ر في متج���ر تطبيقات غوغل
ب�ل�اي بش���كل مجاني ،حيث س���يوفر تجربة
س���ريعة وسلس���ة لواجه���ة المس���تخدم ف���ي
هاتفك.

Reigns

واصطي���اد س���كان المدين���ة دون أن يت���م

واأللغ���از الممتع���ة ،حي���ث س���يكون علي���ك

اإلمس���اك ب���ك .لعب���ة م���ن األلع���اب المجانية

االختي���ار بي���ن  9ش���خصيات ف���ي اللعبة مع

الت���ي تتوفر عل���ى غوغل بالي ،لك���ن تتوفر
ً
أيضا للشراء داخل التطبيق،
بعض األدوات

ممي���زات وقصة لكل ش���خصية ،كم���ا تتميز

ً
أيضا
الالعبين بأكثر من أسلوب في اللعب،

بكام���ل رس���وماتها وقوته���ا عل���ى جه���ازك

تتوف���ر لعبة في متجر غوغل بالي اآلن ،مع

األندرويد ،مع منحه لك حرية الوصول إلى

اللعب���ة بالتحكم الس���ريع الختيار البطاقات،
ً
ً
تقريبا في
أيض���ا تتوفر لعبة بس���عر  4دوالر

تجربة مميزة في اللعب إال أنها ليس���ت أحد

متجر غوغل بالي.

األلعاب الرياضية المجانية.

من ناحيت���ه التطبيق ما زال قي���د التطوير،

تطبي���ق  Poco Launcherه���و الالنش���ر

NBA 2K19

Parsec

وكمثل���ه م���ن التطبيق���ات هن���اك الحاج���ة

الممي���ز لهات���ف  ،Pocophoneحيث قدمت

إذا كنت أحد عشاق ألعاب كرة السلة ،فلعبة

ف���ي اآلون���ة األخيرة وضعت فكرة تش���غيل

 Xiaomiالتطبي���ق عل���ى منص���ة األندوري���د

 NBA 2K19ه���ي أحد األلعاب المميزة على

لجمي���ع المس���تخدمين .كم���ا يتمي���ز تطبيق

منص���ة األندوري���د ه���ذا األس���بوع ،حي���ث

ألع���اب الحاس���وب عل���ى جه���از األندروي���د

النش���ر  Poco Launcherبواجهة مستخدم

تأت���ي اللعب���ة بجرافي���ك رائ���ع ،م���ع مميزات

منس���قة بتصمي���م جي���د ،تدعم المس���تخدم

ف���ي التحكم الس���ريع والس���لس ،كم���ا تدعم

Poco Launcher

تمام الساعة  7لمشاهدة الفيلم العربي الشهير “أريد حلاّ ً”.

في ناف���ذة التطبيقات ،كم���ا يدعم ايقونات

للدف���اع وقت���ال الش���خصيات الش���ريرة ،أو

إال أنها من األلعاب الممتعة المرشحة لك.

يواصل متحف موقع قلعة البحرين برنامجه األسبوعي المميز مع األفالم
العربية الكالس���يكية ،واستقبل الجمهور من ّ
عش���اق السينما المصرية في

التطبيق���ات الت���ي ال ترغ���ب ف���ي ظهوره���ا

ه���ي واح���دة م���ن سلس���ة ألع���اب Game of
ً
أيض���ا تع���د أحد ألع���اب البطاقات
،Throne

يمكن أن اختيار أحد الش���خصيات الشريرة

عودة األفالم بموقع قلعة البحرين

ببع���ض المميزات مع مي���زة إخفاء أيقونات

بصمتها ،حيث أصبحنا نرى العديد من هذه
التطبيقات في هذا المجال ،أحدثها تطبيق
 Pوالذي يدعم لعب ألعاب الحاسوب
 arsec

األلعاب من أي مكان وعلى أي جهاز.

المُ لح���ة التصال س���ريع باالنترنت “واي فاي
 5.0غيغاهرت���ز” ،لذل���ك إذا ل���م يك���ن لدي���ك
إمكانية وص���ول لهذه الس���رعة فقد تحتاج
إل���ى االنتظ���ار حت���ى يتمك���ن التطبي���ق من
التعامل مع االتصاالت البطيئة.

تطبيق من اختيارناShaq Fu :
» »تم إطالق لعبة شاك فو ألول مرة في عام  1995وهي لعبة إنقاذ صبي صغير من األشرار ولكنها لم تلق
النجاح الكافي في وقتها وفي عام  2014تم إنشاء نسخة جديدة منها .وفى خالل اعام الماضي تمت
إتاحة اللعبة ألجهزة نيتنيدو واليوم أصبحت اللعبة متاحة من خالل منصتي نظام التشغيل أندرويد و
، iOSو إذا كنت تريد فتح كل المحتوى الذي تقدمه اللعبة ،فسوف يتعين عليك دفع  4.99دوالر .وبالنظر
إلى أن اللعبة قد تم إطالقها على منصات أخرى مثل  PCو  PS4و  Xbox Oneو  Nintendo Switchحيث
تم تسعيرها ما بين  29.99دوالرً ا و  39.99دوالرً ا ،فإن  4.99دوالرً ا هو عرض مناسب للغاية .ومع ذلك،
يبقى أن نرى ما إذا كانت اللعبة ممتعة بما فيه الكفاية حتى تبرر دفع  4.99دوالر.

وزوجه���ا الدبلوماس���ي مدح���ت
ً
صعوب���ة م���ع الوقت،
الت���ي ت���زداد
فتطل���ب من���ه الط�ل�اق ولكن���ه

يرف���ض ،لتضطر دريّ ���ة بعدها إلى
اللج���وء للمحكم���ة والدخ���ول في
متاهات ال نهاية لها.
ٍ

رفضت مجلة “فوربس” في قائمتها للنجوم العرب األكثر تأثيرا على الس��احة

للم��رة األول��ى تق��دم الفنانة القديرة هدى حس��ين مس��رحية خارج موس��م

يك��رم مهرجان الموس��يقى العربية في دورته الس��ابعة والعش��رين الفنانة

المنطق��ة ،فبدال من منحه��ا المرتبة األولى ،صنفته��ا بـ “األروع

اس��تعراضي ،إلى جانب الفرجة المبهرة .المسرحية من تأليف

الفنان��ة الكبي��رة ماج��دة الروم��ي ،الت��ي تعود إلحي��اء حفالت

العالمي��ة وض��ع الس��يدة في��روز في الخانة نفس��ها م��ع باق��ي الفنانين في
على اإلطالق” ،مؤكدة بهذه الخطوة أنها “أسطورة”.

وف��ي تعريفها عنها ،قال��ت المجلة إن أغاني الس��يدة فيروز

تجمع بين األلح��ان العربية واألوروبية ،ناقل��ة عن فيرجينيا
دانيلسون ،الخبيرة في موسيقى الشرق األوسط في جامعة

نيويورك في أبوظبي ،تأكيدها أن صوت “سفيرتنا إلى النجوم”

عبر ح��دود االختالفات بي��ن اللبنانيين ،وأكس��بها معجبين من
مختلف دول العالم.

العي��د ،من خالل عرض “نيوت��ن” ،موجه لكل أفراد العائل��ة ونوعه كوميدي -

الكويتي��ة ن��وال ،ضمن  17آخري��ن ،أبرزهم الموس��يقار حليم الروم��ي ،وابنته

المهرجان بعد غياب طويل في حفل الختام.

جاسم الجالهمة وإخراج عبدالمحسن العمر ،إنتاج مؤسسة

وتش��دو نوال على المس��رح الكبي��ر بدار األوب��را المصرية

“س��تيج غروب” لإلنتاج الفني والمس��رحي ،الذي سيعرض

بمجموع��ة م��ن أجمل أغانيها ف��ي الليلة الحادية عش��رة

اعتبارا من  30نوفمبر المقبل ،على مس��رح جمعية شرق.

من ليالي المهرجان ،برفقة المايس��ترو هاني فرحات الذي

يش��اركها في التمثي��ل :أس��مهان توفيق ،وس��عيد المال،

يقود األوركسترا الموسيقي ،حيث ستقدم الوصلة الغنائية

وعبدالمحسن العمر ،وناصر البلوشي ،وعبدالله الحمادي.

األولى ف��ي الحفل الذي يش��اركها فيه الفنان التونس��ي صابر

وفي الوقت نفس��ه تصور هدى حس��ين حاليا مش��اهد دورها في

الرباعي في ليلة تمزج فيها بين الغناء الخليجي.

مسلسل “غصون في الوحل” ،من وإخراج محمد دحام.

 27اكتوبر
1960

1913
حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح يمنح بريطانيا امتياز استخراج البترول.

1951
 -إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي المصري  -اإلنجليزي للسودان.

نهاية أزمة الصواريخ
الكوبية بعد أن
اتفق الرئيسان

1990
العماد ميشال عون رئيس الحكومة العسكرية في لبنان يعلن استسالمه.

جون كينيدي
ونيكيتا
خروشوف على

1991
تركمانستان تحصل على استقاللها من االتحاد السوفييتي سابقا.

إزالة الصواريخ من كوبا
شريطة عدم غزو امريكا

2005
بدء أعمال شغب في باريس بعد موت اثنين من األفارقة.

الميزان

الحمل
ال تهتم بالتفاصيل وأنت على حق.

الثور

الجميل هو الصبر والمثابرة من أجل النجاح.

العقرب
العمر قصير فال تندم على الماضي.

أخرج في نزهة مع األهل نهاية األسبوع.

القوس

الجوزاء
السعادة تنبع من الداخل تذكر ذلك.

السرطان

استفد من موهبتك في الرسم والطباعة.

الجدي

العمل لساعات متأخرة غير صحي أبدا.

األسد

أنت صاحب مزاج متقلب وهذا يضرك.

الدلو
الدراسة مهمة إلى جانب العمل.

العذراء

الثوم مفيد جدا للصحة ...خذ قليال منه.

الحوت
تجنب األكل في ساعات متأخرة من الليل.

نظرك بدأ يضعف عليك مراجعة الطبيب.

tariq_albahhar
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لماذا يعشق المراهقون “يوتيوب” و“إنستغرام” و“سناب”؟
باتت “سناب شات” و “انستغرام” و “يوتيوب” وسائل التواصل االجتماعي المفضلة لدى
المراهقين ،فيما ينش���غل األكبر س��� ًنا بجنون على فيسبوك ،ويزداد تعلقهم به .مركز “بيو”

األميركي للدراسات المتخصص في اإلحصاءات وتوجهات الشعوب نشر دراسة غطت
أن موق���ع “يوتيوب” وتطبيقي “إنس���تغرام”
النص���ف األول م���ن العام  2018وكش���فت عن ّ

و ”س���ناب ش���ات” هي أكثر منصات التواصل االجتماعي ش���عبية في أوس���اط المراهقين

واليافعين.
وأظهرت الدراسة ،حس���ب ( )DWاأللمانية،

مش���اهدة فلكي���ة ،جعل���ت أصح���اب تل���ك

“يوتي���وب” وله���م قنواته���م ،بينم���ا ينش���ط

يع���رف الكب���ار عن���ه إال القلي���ل ،وبات���وا من

أن  % 85م���ن المراهقي���ن ينش���طون عل���ى
 % 72م���ن المراهقي���ن عل���ى “إنس���تغرام”
ويتبادل���ون رس���ائلهم وأخباره���م عبره .كما
ينش���ط  % 69م���ن المراهقي���ن على تطبيق

“سناب شات”.

لك���ن ف���ي المقاب���ل ،م���ا زال  % 51م���ن

المراهقي���ن يس���تعملون “فيس���بوك” ،فيم���ا
يفض���ل  % 32منه���م التغريد عب���ر “تويتر”.

» »طرحت نيكي ميناج كليبها الجديد (“ )Goodbyeدويتو” مع النجم
جيسون ديرولو ،وبالتعاون مع الدي جي الفرنسي دافيد جيتا،
والمغني الفرنسي ويلي ويليام .ونشرت ميناج عددا من الصور
الخاصة بكواليس الكليب عبر حسابها الرسمي بـ ”إنستغرام” .وأظهر
الكليب ميناج بإطالالت مثيرة للجدل ،كعادتها .ويلقى الكليب نجاحا،
بعد طرح ديرولو له عبر ”يوتيوب”.

القن���وات مش���اهير ف���ي ذلك العال���م الذي ال

أصحاب الماليين بفضل هذه الشهرة ولهم
متابعوه���م ومتابعاته���م المهووس���ون بهم،

حتى صار “يوتيوب” الوس���ط الفني المرئي

المس���موع للمراهقي���ن ،ولي���س الس���ينما أو

التلفزيون.

وألن المراهقي���ن غال ًب���ا م���ا يميل���ون إل���ى
ف���إن خدم���ة “س���ناب
الدرام���ا والثرث���رة،
ّ
ش���ات” المفتوح���ة و ”إنس���تغرام أون الين”

س���بب ه���ذه الميول غال ًب���ا الهوات���ف الذكية
الت���ي ش���اعت بي���ن المراهقي���ن ،فبات���وا

تؤمّ ���ن له���م ه���ذا .ويالح���ظ ف���ي كل مكان

م���ا قاله ع���دد كبير من الش���باب والش���ابات

الذكي���ة ،ب���ل إنه���م ل���م يع���ودوا يس���تعملون

متصلي���ن باإلنترن���ت ط���وال الي���وم ،وه���ذا

لدراسة معهد “بيو”.

وتس���جل بع���ض القن���وات الش���هيرة ،الت���ي
يتابعه���ا المراهقون على “يوتي���وب” ،أرقام

انش���غال المراهقي���ن المزم���ن بهواتفه���م

الكمبيوت���ر المكتبي أو المحم���ول (البتوب)
إال لمامً ا وتحت ضغط أهلهم واحتياجاتهم

المدرسية.

حماية
» »االهتمام بتلك التطبيقات يرى فيه كثير من أولياء أمور المراهقين في البلدان
ال يحمي أبناءهم من الخروج إلى الشارع والتعرض لمخاطره ،لكن
العربية عام ً
كثيراً من المعترضين على “سناب شات” يقولون إن المراهقين من الجنسين
قد يسيئون استعماله بنشرهم صوراً ألنفسهم قد ال تُحمد عواقبها .ونفس
األمر ينطبق على “يوتيوب” .ففي بعض البلدان ،تعرض مشاهير “يوتيوب”
لجرائم وصلت حد القتل.

الروائيون الجدد كتاباتهم سطحية
الكــاتبة حنــان ميــرزا :دور النشر البحــرينيــة تفتقــر إلى التســويــق بخالف الكــويتيــة
حن���ان مي���رزا أحمد ،كاتبة ومعلمة لغ���ة عربية ،تكتب من واق���ع مواقفها أو تجارب

يتناولون مجاالت أخرى.

من حولها .أصدرت روايتها األولى “خيوط شائكة من النور” ،ولها كتابات في الفن

»»

القصصي ،وحائزة على جوائز عدة .أجرينا هذا الحوار معها في مقهى “سمر التيه”

هل تطمحين لتحويل إحدى

عن رؤيتها لفن القصة والرواية البحرينية ،فكان هذا اللقاء:

رواياتك لمسلسل تلفزيوني؟

»»

لمن تقرئين من الروائيين العرب
واألجانب؟

ف���زت بالمركز األول في جائزة راش���د بن

 أق���رأ م���ن الع���رب للكات���ب الس���عوديل���ي قراءات إلى كت���اب بحرينيين أمثال

زوجي يدعمني في خطوات النشر.

جليل���ة الس���يد ورس���ول دروي���ش .أم���ا
األجان���ب فأق���رأ لخال���د حس���يني ،وباولو
كويلي ،وأليف شفق.

»»

عملك معلمة وشغفك كاتبة؟

 -انقطع���ت عن الكتابة؛ بس���بب مش���اغل

 -بدايات���ي ف���ي الق���راءة كان���ت لباول���و

استرجعت نفسي في الكتابة من جديد؛

في االستدالل باللغة القرآنية ،كما تأثرت
ً
أيضا بكتابات خالد حسيني.

»»

ما الفنون األخرى التي تمارسينها؟

 -أنظم الشعر وأمارس الرسم.

»»

حدثينا عن الداعم األول إلصدار
روايتك األولى.

 -بقي���ت الرواية  4س���نوات في الرف مذ

الموضوع.

»»

ما الجهات البحرينية التي تتمنين

»»

من الكاتب الذي ألهمك فن األدب؟

كتابات أليف شفق ،وبأسلوب عبده خال

الش���أن ،ولكني لم أر أي تحرك بصدد هذا

أن تحتضن الروائيين الجدد؟

كيف تستطيعين الموازنة بين

التدري���س ،لك���ن بع���د نش���ر الرواي���ة

كويل���ي ،وتأث���رت بالغن���ى الموج���ود ف���ي

يتواصل مع المخرج محمد القفاص بهذا

حميد للثقافة والعلوم إلى حين نش���رها،
وه���ذا م���ا دف���ع بع���ض طالبات���ي لإللحاح
َ
عل���ي لنش���رها .إضاف���ة إل���ى ذل���ك ،كان

عب���ده خ���ال ،وس���عود السنعوس���ي ،كم���ا

 -نع���م ،وكان هناك توجه من الناش���ر بأن

لما تلقيته من مدح كبير للغة واألسلوب.

»»

ما الرواية أو القصة التي سترى
النور قريبً ا؟

عمل���ي المقبل مجموع���ة قصص قصيرة،
بعضه���ا يس���تهدف أدب األطف���ال واآلخر
لفئات عمرية مختلفة.

»»

كيف تختارين شخصيات الرواية؟

أخت���ار ش���خصياتي م���ن الواق���ع ،أكت���ب م���ا
عش���ته م���ن تج���ارب ،أو م���ا رأي���ت الن���اس

يعيش���ونه .وم���ن ق���رأ الرواية ي���رى أن ثلث

خصوصا في بدايتها.
ً
أحداثها واقعي���ة ج ًدا
وحت���ى قصصي القصيرة نابع���ة من الواقع.
وقد يكون هذا سبب فوزي في المسابقات.

»»

هل تشعرين أن الجمهور
البحريني قارئ متلهف للرواية؟

خصوص���ا أخي���رًا عندم���ا تم تدش���ين
ً
نع���م،
ش���عار “البحرين تقرأ ألف كت���اب” .وأرى أن
البحرينيين عمومً ا يحبون قراءة الروايات
ودعم المشاريع الخاصة بالقراءة.

الجدد التمست سطحية في الكتابة ،وأفكارًا
متك���ررة ع���ن الح���ب .نح���ن نري���د تج���ارب
حياتية ،وهذا ما أحبه في كتابات عبده خال؛
ألن���ه ينق���ل المجتم���ع الس���عودي بص���ورة غير
متوقع���ة .وأحببت ً
أيضا رواية جليلة الس���يد
“أن���ا لس���ت ل���ي” ،ورواي���ة “خطيئة الس���رداب”
لرس���ول درويش .فموضوع األخيرة مختلف
وتتح���دث ع���ن المثلي���ة .وه���ذا م���ا يحت���اج
مجتمعن���ا معرفته عبر الثقاف���ة ،فهناك قضايا
أخرى نستطيع تناولها غير الحب.

»»

ما تقييمك للفن الروائي في البحرين؟

»»

ما رأيك في موجة الروايات
الشبابية؟

عندم���ا رغب���ت ف���ي ق���راءة كت���ب الروائيي���ن

األعم���ال البحريني���ة ،إذ أالح���ظ لج���وء
الروائيين إلى دور النشر الكويتية.

»»

برأيك ،ما الذي يدفع الروائيين
البحرينيين إلى اللجوء لدور النشر
الكويتية؟

تس���ويقيا،
 تمتل���ك دور النش���ر الكويتية فنًاً
وه���ذا ما تفتقر له دور النش���ر ف���ي البحرين.

وأستذكر اليوم الذي قمت بتدشين روايتي،
كن���ت أقف ف���ي المع���رض أنتظر م���ن يلتفت
إلى تدشين روايتي الجديدة ويسألني عنها.

 أب���رز الروائيي���ن البحرينيي���ن هم كتابس���يرة أمث���ال حس���ين المح���روس ،وم���ا

ويتولون مهمة تعريفه���م بالرواية الجديدة.

زالت هن���اك فرص أخ���رى لروائيين جدد

إضاف���ة إل���ى ذلك ،ف���إن الكويتيي���ن مهتمون

» »خريجة بكالوريوس لغة عربية من جامعة البحرين
بامتياز مع مرتبة الشرف.
» »كاتبة ومعلمة لغة عربية منذ  17عاما.

» »فازت بالمركز األول  -القصة القصيرة على
مستوى الوزارة العام .2015

» »المركز األول في مسابقة الرواية لجائزة راشد بن
حميد للثقافة والعلوم عن رواية “خيوط شائكة من النور”
العام .2014

» »المركز األول في مسابقة القصة القصيرة  -أدب األطفال لجائزة راشد بن
حميد للثقافة والعلوم العام .2013

» »فازت في مسابقة الكتابة اإلبداعية للطفل العربي العام .2011

خصوصا “االنستغرام”.
ً

»»

برأيك ،لماذا لم نجد لحد اآلن
جهة بحرينية تتبنى الفن الروائي
البحريني وتدعمه؟

 أعتق���د أن هن���اك تج���ارب ف���ي ه���ذاالمج���ال ،ولك���ن الجان���ب الم���ادي يعي���ق
استمرار المشروع.

»»

كيف تنظرين إلى واقع النقد

األدبي لفن الرواية في البحرين؟

 نحتاج إلى توسعة نطاق النقد ،إذ يختصرنقدن���ا على وس���ائل التواصل االجتماعي كـ
“الفيس���بوك” و “االنس���تغرام” .وهن���اك بعض
المحاوالت لندوات داخل القرى.

»»

ما نصيحتك للمهتمين بالفن األدبي؟

نصيحت���ي األول���ى واألخي���رة ه���ي الق���راءة
المتنوع���ة ف���ي تنمية الذات مث���ل كتاب “فن
س���طحيا
الالمباالة” .فعندما يقرأ الفرد كتابًا
ً
يسلط الضوء على فكرة ضعيفة يصبح غير
قادر على إنتاج كتابة فريدة ومتطورة.

ف���ي المقابل ،يق���ف  4موظفين لدور النش���ر
الكويتي���ة عن���د المدخ���ل ،يس���تقبلون الزائ���ر

البطاقة الشخصية للكاتبة

» »متزوجة وأم لثالثة أطفال.

 -أتمن���ى أن تق���وم دور النش���ر بتبن���ي

بالتسويق في وس���ائل التواصل االجتماعي

حاورتها :فاطمة الشيخ
طالبة إعالم بجامعة البحرين
تصوير :عبدالهادي أمان
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فتيات يؤدين رقصة تقليدية على شاطئ مدينة
بانيوانجي ،في إندونيسيا (أ ف ب)

مغنية عالمية شهيرة تعتنق اإلسالم
ف���ي خطوة مفاجئة لكثيرين من عش���اقها وعش���اق الفن ح���ول العالم،
أعلنت المطربة األيرلندية الش���هيرة ش���ينيد أوكونور اعتناق اإلسالم،
وغيرت اسمها إلى “شهداء دافيت”.
وكتبت الفنانة صاحبة الـ  51عاما على موقع “تويتر”“ :أعلن أنني أفتخر
باعتناق اإلسالم .إنها النتيجة الطبيعية ألي رحلة دينية ذكية”.
وتابعت في تغريدتها التي نشرتها قبل أيام “جميع الكتب المقدسة تقود
إلى اإلسالم الذي يجعل الكتب األخرى زائدة عن الحاجة”.
وأضافت المطربة التي بزغ نجمها في التسعينات بأغنية “ال شيء يقارن
بك”“ :سيكون لي اسم آخر ،سيكون اسمي شهداء”.
وكانت س���ينياد غيرت اس���مها العام الماضي إلى ماجدة دافيت؛ من أجل
“التحرر من شقاء الوالدين” حسب تعبيرها.
» »وحدثت “شهداء” صورتها على حسابها في “تويتر” ،إلى عبارة
“ارتدي الحجاب .فقط افعليها” .ولتأكيد قرارها ،نشرت المطربة
صورة لها بالحجاب ،ومقطع فيديو ،وهي تردد األذان بلغة عربية
ركيكة اعتذرت عنها الحقا.

الورد والتمر يتنافسان في “الوسم”
بدور المالكي من هورة عالي

األرجح من خالل قبلة طبعها أحدهم على خدها ،كان يحمل الفيروس ،مما أدى إلى وفاتها.
ميريلن���د بالوالي���ات المتح���دة ،من تحذي���ر األمهات عبر
منش���ور ف���ي حس���ابها في فيس���بوك م���ن الحادث���ة التي

منتجين من منتجاتها التي يحبها المواطنون البحرينيون وهما التمر والورد ،حيث تم عرض أشكال

وقع���ت ف���ي ماي���و الماضي .وقال���ت األم إن ابنته���ا أليزا

وألوان بهيجة منهما في أروقة المعرض.
يق����ول أح����د المزارعي����ن المش����اركين ف����ي

ويرى عبدهللا الذي يمتلئ جناحه أن “الوسم”

المع����رض إن الغي����رة ب����دأت تتس����لل داخل����ه

مهرج����ان جمي����ل مث����ل االس����م ال����ذي اخت����اره

ج����راء التناف����س بي����ن “التم����ر” وال����ورد ف����ي

وأطلق عليه ،فـ “الوس����م” هو الخير والجمال،

مع����رض “الوس����م” ،مضيفا أنه يع����رض أنواعا

ويضحك قائال :شهدنا منافسة جميلة وقوية

كثي����رة م����ن التم����ور البحريني����ة والس����عودية

بي����ن المزارعي����ن ،وتموره����م من جه����ة ،وبين

والخليجي����ة واألردني����ة ،ومنه����ا المبروم����ة،

المزارعين وزهورهم م����ن جهة أخرى ،ونحن

الصكعي ،والخنيزي ،والبرحي وس����لوك ،وتمر

س����عداء بمنافس����ة ال����ورد للتم����ر؛ ألن كليهم����ا

أرزي����ز ،وتم����ر روتن����ا ،وغيره����ا م����ن األصناف،

جمي����ل ومه����م في حي����اة البحرينيي����ن ،بل إن

مردفا أنه يشعر بالغيرة من زميله ،وهو أيضا

مهرجانات المنافسة تحفزنا على اإلبداع.

ج����اره ال����ذي يبيع ال����ورد ،ويق����ول :لقد عرض

وتجلس فاطمة ،وهي أصغر زائرة للمهرجان

أنواع����ا عديدة من الزهور وال����ورود ،البيضاء

ول����م تتج����اوز الس����نوات الثالث بب����راءة على

والحم����راء والصف����راء ،والملون����ة ،وش����تالت

طاول����ة التم����ر ،وهي تحم����ل التمر بي����ن يديها

ال����ورد المحمدي ،ومزهري����ات للفل والرازكي،

لتتذوق����ه ،وتن����زل لتنطل����ق إل����ى جن����اح الورد

وعباد الش����مس ،بل وحت����ى زرع البامبو التي

لتحم����ل وردة بيض����اء تهديه����ا ألمه����ا ،وه����ي

تمتد برش����اقتها وطولها ،فتسحر عقول زوار

س����عيدة بي����وم بحرين����ي وطن����ي خال����ص بين

السوق.

التمور والورود.

روز توفي���ت بعد  8أي���ام فقط من والدته���ا ،إثر إصابتها
بفي���روس “هرب���س” الذي انتق���ل إليها من ج���راء عدوى

» »ويأتي معرض “الوسم” تزامنا مع الموسم
الزراعي ،وتنظمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع
الزراعي في سوق المزارعين البحرينيين الكائن
في هورة عالي ،وبمشاركة العديد من المزارعين
والهواة البحرينيين والشركات والمشاتل الزراعية
والجمعيات .وهو المعرض الثالث في سلسلة
المعرض الزراعية التي تنظمها المبادرة الزراعية
بدعم متواصل من قرينة العاهل رئيسة المجلس
االستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع
الزراعي صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت
إبراهيم آل خليفة.

“الرجل العنكبوت” يبهر العالم

أغرب وصفة طبية بالعالم

نجح المغامر آالن روبير البالغ  56عاما والملقب بـ “الرجل العنكبوت الفرنس���ي” ،في

ب���دأ األطب���اء في كندا بوصف دواء فريد من نوعه لمرضاهم ،وهو زيارة

تس���لق  46طبق���ة لبرج في حي س���يتي اللندني ،متس���ببا بش���لل جزئ���ي لحركة القلب

متحف ،في سابقة هي األولى في العالم.

المالي للعاصمة البريطانية ،على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وأمضى روبير نحو ساعة في تسلق برج

ً
ً
أمنيا حول المكان لعزله.
طوقا
ضربوا

هي���رون البال���غ ارتفاعه  230مت���را بيديه

» »تسلق آالن روبير أكثر من مئة مبنى
حول العالم ،واسمه مدرج في
موسوعة غينيس لألرقام القياسية.

م���ن فضوليي���ن وعناص���ر الش���رطة الذين

فقدت أم أميركية رضيعتها التي لم تتجاوز من العمر  8أيام؛ بسبب إصابتها بفيروس قاتل ،انتقل إليها على
ودفع���ت الحادث���ة األم أبيغي���ل روز ،وه���ي م���ن والي���ة

شهدت سوق المزارعين التي أقيمت يوم أمس الجمعة في هورة عالي منافسة حامية وشريفة بين

المجردتين م���ن دون أي عدة ،على مرأى

“قبلة قاتلة” تنهي حياة رضيعة

يأت���ي ذل���ك ضمن مش���روع تجريب���ي هو ثمرة ش���راكة بين جمعي���ة األطباء
الناطقين بالفرنسية في كندا ومتحف الفنون الجميلة في مونتريال.
وتكم���ن الفك���رة من���ه ف���ي جعل المرض���ى المصابين بمش���كالت جس���دية أو
ّ
الصح���ة ،مثلما هو الحال
الجيد للفن���ون على
نفس���ية يس���تفيدون من األثر
ّ

مع الرياضة.

ويشارك في هذه المرحلة األولى من المشروع نحو مئة طبيب ،وتمتد على
عام ،وفق ما قالته المديرة العامة لجمعية األطباء نيكول باران.

اختفاء جزيرة بالمحيط الهادئ
غرقت جزيرة رملية صغيرة في المحيط الهادئ تابعة لوالية هاواي األميركية،
بالماء بعد مرور اإلعصار واالكا مطلع أكتوبر الجاري.
واكتش���ف غ���رق الجزي���رة عال���م مقي���م ف���ي ه���اواي بن���اء على ص���ور م���ن األقمار
االصطناعي���ة ،وق���د ّ
أك���دت الس���لطات الخب���ر .وكان���ت تل���ك الجزيرة بط���ول بضع
مئ���ات من األمتار ،وجزءا من مجموعة جزر “فرانش فريغت ش���ولز” ،وقد أغرقها
اإلعصار.

صشملت إنجازات آالن روبير ،تسلق برج خليفة في دبي أعلى برج في العالم ( 828مترا) وبرج
إيفل ،إضافة إلى برجي بتروناس في العاصمة الماليزية كوااللمبور.

» »قالت السلطات االتحادية “أظهرت الصور تغيّرات في جزيرة ترن ،ويبدو أن
جزيرة إيست آيلند قد غمرها الماء” .والجزيرة غير مأهولة ،لكنها مستق ّر
لنوعين بحريين يستخدمانها للتزاوج ،الفقمة والسالحف الخضراء.

نقلها إليها أحد الذين قبلوها أو المسها بشكل مباشر.
» »قالت األم إن الفيروس هاجم العمود الفقري
البنتها ،والتهم رئتيها ودماغها ،وتسبب
بوفاتها ،وفق ما ذكرت شبكة “فوكس نيوز”
األميركية ،أمس الجمعة.

