
تلق���ى ع���دد م���ن المس���تفيدين م���ن مش���روع 
اللوزي اإلس���كاني مخالفات وإشعارات بشأن 
تعدي���ات وإضاف���ات بن���اء “عش���وائية وغير 
الس���كنية”. وق���ال  ف���ي وحداته���م  مرخص���ة 

المواطن���ون ل���� “الباد”: أصابتن���ا الصدمة بعد 
مشاهدة الوحدات، حيث المساحة الصغيرة 
للمس���كن وضيق المرافق، مناش���دين السماح 

لهم بإجراء بعض اإلضافات.
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ال���س���وداء ال��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  ج��دي��د  اس���م   700 إدراج 

عودة العقوبات المؤلمة على إيران

واشنطن ـ وكاالت

أعلنت الواليات المتحدة عن اس���تئنافها فرض 
جمي���ع العقوب���ات ض���د إي���ران والت���ي ُجم���دت 
بموج���ب االتف���اق النووي باإلضاف���ة إلى إدراج 

700 اسم جديد على القائمة السوداء.
وأكد وزي���را الخارجي���ة والخزان���ة األميركيان، 
مايك بومبيو وستيفن منوشين أمس أن إدارة 

الرئي���س األميركي دونال���د ترامب قررت إعادة 
ف���رض حزم���ة ثاني���ة م���ن العقوب���ات المجمدة، 

اعتبارا من االثنين الماضي.
الخام���س  ف���ي  المتح���دة  الوالي���ات  وتس���تعد 
م���ن نوفمبر إل���ى إعادة فرض حزم���ة ثانية من 

العقوبات على إيران.

س���قط 7 قتل���ى وأصي���ب 14 جريح���ًا إث���ر 
إط���اق ن���ار عل���ى حافلتي���ن تق���ان أقباطًا 

أمس الجمعة في المنيا جنوب مصر. 
وف���ي وق���ت الح���ق، أعل���ن تنظي���م داعش 

مسؤوليته عن الهجوم.
مس���لحين  أن  قبطي���ة  مص���ادر  وذك���رت 
مجهولي���ن أطلق���وا واباً من الني���ران على 
حافلتين تقان أقباط���ًا كانوا في طريقهم 
لدير األنب���ا صموئيل بالمني���ا جنوب الباد، 
م���ا أس���فر ع���ن س���قوط 7 قتلى وعش���رات 

المصابين.
ودان���ت وزارة الخارجية البحرينية بش���دة 
الحادث، مؤك���دة تضامن المملكة مع مصر 

في مواجهة اإلرهاب.

وزير الخزانة األميركي ستيفن منوشين

مبادرات لتوطيد التعاون مع “الموئل”
مديرة البرنامج: سعداء باهتمام سمو رئيس الوزراء بقضايا التنمية
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زورونا في جناحنا بمعرض 
البحرين الدولي للعقارات 

)BIPEX(
في الفترة من: 1 إلى 3 

نوفمبر 2018

م��ش��ت��ري��ات ك���وب���ون  دي��ن�����ار   30

3 شه��ور مجاني�ة مع اإلشت�راك السن��وي
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2 مع كل اشتراك صندوق جدي��د مجان��ا

العدد البالد” كل شهر مع  »أضواء  3ملحق 
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المنامة - بنا

القاهرة ـ وكاالت:

أعلنت مديرة مركز عائش���ة يتيم لإلرش���اد 
األس���ري منى فض���ل إل���ى أن المركز يطلق 
حملة ال�16 يوما الس���نوية اليوم )الس���بت( 
لاحتفال بالي���وم العالمي لمناهضة العنف 
ض���د المرأة ال���ذي يص���ادف 25 نوفمبر من 
كل عام، وس���وف تس���تمر فعاليات الحملة 
16 يوما. وأشارت فضل، في تصريحات ل� 
“الب���اد “ إلى أن الحملة التي تنطلق تحت 
ا” تهدف إلى حشد  شعار”لّون العالم برتقاليًّ
جميع أفراد المجتمع وفئاته ورفع مستوى 
الوع���ي الع���ام لديهم إلح���داث التغيير في 

إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

أكد رئيس لجنة جائزة صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
للتنمية المستدامة الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة أن الحكومة برئاسة صاحب 
الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء تول���ي اهتماما كبي���را بتوطيد التعاون م���ع برنامج 
“الموئل” في كل ما يس���هم في مس���اندة جهود مملكة البحري���ن في مجال التنمية، 
وأنه���ا تعم���ل على توطيد التعاون عب���ر العديد من المبادرات الت���ي تلبي التطلعات 

التنموية.
ج���اء ذل���ك ل���دى اجتماع���ه أم���س م���ع المدي���رة العام���ة لبرنام���ج األم���م المتح���دة 
للمس���توطنات البش���رية “الموئل” ميمونة محمد ش���ريف، التي أعربت عن سعادتها 
بما وصل إليه التعاون بين المملكة والبرنامج من مس���تويات متقدمة، مش���يدة بما 
يوليه صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بقضايا التنمية المستدامة 

محليا وإقليميا ودوليا.

16 يوما لمناهضة 
العنف ضد المرأة

السيس��ي ينعى ضحاي��ا المنيا ويتوع��د “األي��ادي الغادرة”

“التربية” لم تسلِّم شركة مواصالت مستحقاتهاهجوم إرهابي لـ “داعش” وسط مصر

ش���ركة مواص���ات  ع���ام  مدي���ر  ناش���د 
محلي���ة عب���ر “الب���اد” رئي���س ال���وزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة لتوجيه وزارة التربية 

والتعلي���م ص���رف مس���تحقاته المالي���ة 
م���ن ال���وزارة. وق���ال إن كل محاوالت���ه 
وتواصله مع المس���ؤولين بالوزارة على 

مدى أشهر “باءت بالفشل”.

سمو رئيس الوزراء

اطفل يمشي ببطنه يوم انقالب النتائجهيفاء... و “العذراء”اعتراض باليستي حوثيالجواز البحريني 49 عالميًّ

يضطر الطفل )محمد( البالغ من  «
العمر 10 سنوات للزحف على 

ا ونزولاً على السلم،  بطنه صعوداً
بينما تأمل والدته التي تحدثت 

إلى “البالد” الحصول على وحدة 
سكنية لفئة ذوي الحتياجات 

الخاصة.

حّل جواز السفر البحريني بالترتيب  «
ا 84  ا محققاً ا والـ 49 عالميًّ الرابع عربيًّ
نقطة، تجاه عدد الدول التي يستطيع 
حامله دخولها دون تأشيرة أو أخذها 

عند المعابر والمطارات، بحسب أحدث 
تصنيف لمؤشر “باسبورت إندكس”، 

لشركة آرتون كابيتال لالستشارات.

قال المتحدث الرسمي باسم  «
قوات التحالف العقيد الركن 

تركي المالكي، أن العملية 
التي استهدفت قاعدة الديلم 
في مطار صنعاء فجر أمس 
)الجمعة(، أحبطت مخططا 
إرهابيا للميليشيات الحوثية.

كشفت الفنانة هيفاء حسين عن  «
أنها منهمكة بتصوير مشاهدها 

في المسلسل التلفزيوني الجديد 
“العذراء”، الذي تدور كاميرات 

القفاص لتصويره حاليااً في 
البحرين، بمعية نخبة من نجوم 

الدراما الخليجية.
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نقلت وكالة بلومبرج أمس عن مسؤول أميركي قوله إن حكومة الوليات  «
المتحدة وافقت على السماح لثماني دول بالستمرار في شراء النفط اإليراني 
بعد إعادة فرض العقوبات، بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الوليات 

المتحدة، واليابان والهند.

استثناء 8 دول من عقوبات إيران

)15(

أحد ضحايا الهجوم اإلرهابي في المينا

ليلى مال اهلل

سعيد محمد

صدمــة من رداءة إسكــان اللــوزي

حقق النجمة فوزا مثيرا  «
وثمينا على حساب الحالة 

بـ4 أهداف مقابل 3، في 
لقاء جمعهما أمس بنادي 

المحرق، ضمن افتتاح الجولة 
5 لدوري ناصر بن حمد 

الممتاز لكرة القدم.

)02-14(

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضحايا. وقال: “أنعى  «
ببالغ الحزن الذين سقطوا بأياٍد غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن 

المتماسك”.
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سمو الشيخ خليفة بن علي: ماضون في نهج التواصل مع األهالي25 صفر 1440

“الجنوبية” تكرس كل جهودها لخدمة المواطنين

اس����تقبل محافظ الجنوبية س����مو الشيخ 
خليف����ة بن عل����ي خليف����ة آل خليفة عددا 
والش����خصيات  المس����ؤولين  كب����ار  م����ن 
البارزة وضباط وزارة الداخلية ووجهاء 
وأعي����ان وأهال����ي المحافظ����ة الجنوبي����ة، 
باإلضافة إلى عدد من الوجهاء واألعيان 
من المملكة العربية الس����عودية الشقيقة، 
وذل����ك ف����ي مجل����س س����موه األس����بوعي 
بالمحافظة الجنوبية في منطقة عوالي.

وفي مستهل اللقاء، رحب سمو محافظ 
أن  مؤك����دا  المجل����س،  ب����رواد  الجنوبي����ة 
المحافظ����ة ماضي����ة ف����ي نهجه����ا القائ����م 
عل����ى التواص����ل مع األهال����ي عبر مختلف 
الوس����ائل، تنفيذا لتوجيهات عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليف����ة، ورئيس الوزراء صاحب الس����مو 
الملكي الوالد األمير خليفة بن سلمان آل 
خليف����ة، وولي العهد نائ����ب القائد األعلى 
النائ����ب األول لرئي����س مجل����س ال����وزراء 
صاحب الس����مو الملكي األمير س����لمان بن 
حم����د آل خليف����ة بتعزي����ز س����بل التواصل 
م����ع المواطني����ن، وتفقد أحواله����م العامة 
والعم����ل على تنفيذ المبادرات التي تعود 

بالنفع عليهم و تلبية احتياجاتهم.
وأوضح أن مجلس المحافظة األسبوعي 
ه����و مجل����س للمواطني����ن واألهال����ي الذي 
ووصله����م  بلقائه����م  خالل����ه  م����ن  نس����عد 
والس����ؤال عنه����م ومناقش����ة احتياجاتهم 
في مختل����ف الجوانب، والتي تمكنا أكثر 

لالطالع على مالحظاتهم واحتياجاتهم 
بشكل مستمر وقريب.

واللق����اءات  التواص����ل  أن  وأض����اف 
المستمرة بأهالي المحافظة تسهم بشكل 
فاعل في تكوين صورة شاملة لما يتطلع 
له مواطنو وأهالي مناطق المحافظة من 
مش����اريع خدمية وتنموي����ة، الفتا إلى أن 
التواص����ل م����ن أه����م األركان الت����ي يق����وم 
عليه����ا عم����ل المحافظ����ة الجنوبية، حيث 

تكرس كل جهودها لخدمة المواطنين.

وأش���اد س���مو محافظ الجنوبي���ة بالدور 
وزي���ر  بقي���ادة  األم���ن  لرج���ال  الكبي���ر 
الداخلية الفريق الركن الش���يخ راشد بن 
عب���دهللا آل خليف���ة، موضح���ا أن رج���ال 
األم���ن ه���م العي���ن الس���اهرة عل���ى أم���ن 
البل���د وس���المة المواطني���ن، مثني���ا على 
ال���دور البارز لمديرية ش���رطة المحافظة 
م���ع  الدائم���ة  ش���راكتها  ف���ي  الجنوبي���ة 
المحافظة الجنوبية من خالل التنس���يق 

األمني المتواصل.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية مستقبال عددا من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة والضباط ووجهاء وأعيان وأهالي المحافظة
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المنامة - وزارة الخارجية

دان���ت وزارة الخارجية بش���دة حادث إط���اق النار الذي اس���تهدف حافلة 
لل���ركاب بمحافظ���ة المني���ا بجمهوري���ة مص���ر العربي���ة، وأس���فر ع���ن مقت���ل 
وإصاب���ة ع���دد من األبرياء، مؤك���دة تضامن مملكة البحري���ن مع جمهورية 
مصر العربية الشقيقة في مواجهة اإلرهاب ودعمها التام في كل ما تبذله 

من جهود دءوبة من أجل األمن والسلم.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي 
وذوي  ألهال���ي  المواس���اة  وص���ادق 
الضحايا وتمنياتها بالش���فاء العاجل 
لجمي���ع المصابين جراء ه���ذا العمل 
يس���تهدف  ال���ذي  اآلث���م  اإلرهاب���ي 
تروي���ع اآلمني���ن وتهدي���د حياته���م، 

مشددة على موقف مملكة البحرين 
ب���كل  واإلره���اب  للعن���ف  الراف���ض 
ص���وره وأش���كاله والداع���ي لضرورة 
الرامي���ة؛  الجه���ود  كاف���ة  تكات���ف 
للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة 

وتجفيف منابع تمويلها.

ب���ع���ث ع����اه����ل ال�����ب�����اد ص���اح���ب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
رئيس  إلى  تهنئة  برقيات  خليفة 
ك��ارل��وس  بنما خ���وان  ج��م��ه��وري��ة 
دومينيكا  دول��ة  ورئيس  ف��اري��ا، 
ك�����ارل�����س س�����اف�����اري�����ن، ورئ���ي���س 
االتحادية  ميكرونيسيا  والي��ات 
ذكرى  بمناسبة  كريستيان؛  بيتر 

استقال بادهم.
وأعرب جالته في البرقيات عن 
أطيب تهانيه وتمنياته لهم بهذه 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 3 

02دول بذكرى االستقالل

“الخارجية” تدين إطالق النار بالمينا

أكد نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة س���مو الش���يخ فيصل بن راش���د آل خليفة “أن ما تشهده العاقات األخوية والتاريخية 
بي���ن مملكة البحرين وش���قيقتها س���لطنة ُعم���ان تعّزز إمكانية تطوير كافة مج���االت التعاون القائمة بين البلدين ومنها الش���أن 

البيئي”.

جاء ذلك، خالل زيارة سموه لمسقط 
التق���ى  ف���ي زي���ارة لس���لطنة عم���ان، 
خالله���ا م���ع وزي���ر البيئ���ة والش���ؤون 
محم���د  عم���ان  بس���لطنة  المناخي���ة 

التوبي. 
وق���ال س���موه “إن هذه الزي���ارة تأتي 
ضم���ن تعزي���ز التع���اون الثنائ���ي بين 
ف���ي  المش���تركة  والرغب���ة  البلدي���ن 
مواصل���ة الجه���ود في مج���ال حماية 

البيئة وصون مواردها الطبيعية”.
كما اس���تعرض س���موه معه العالقات 
وتطوي���ر  البلدي���ن،  بي���ن  الثنائي���ة 
المعلوم���ات  وتب���ادل  التع���اون 

والخبرات في المجال البيئي. 

كم���ا ت���م خ���الل اللق���اء بح���ث تنظيم 
حلق���ات العمل والن���دوات والمرتبطة 
بحماية البيئ���ة، والتعّرف على بعض 
والبرام���ج  الطبيعي���ة،  المحمي���ات 
التوعوي���ة، وتعزي���ز العمل المش���ترك 
في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
الت���ي أقرته���ا األمم المتح���دة، حيث 
إن ه���ذه الزيارة س���بقها التوقيع على 
حكوم���ة  بي���ن  التنفي���ذي  البرنام���ج 
مملك���ة البحري���ن وحكوم���ة س���لطنة 
البيئ���ة  حماي���ة  مج���ال  ف���ي  عم���ان 
والش���ؤون المناخي���ة لألعوام -2018

2021 ال���ذي يه���دف إلى رف���ع كفاءة 
العاملين في قطاع البيئة. 

كما قّدم وزير البيئة والشؤون  «
المناخية بسلطنة عمان هدية 

تذكارية لسمو نائب رئيس المجلس 
األعلى للبيئة بهذه المناسبة.

مسقط - بنا

تعاون ثنائي مع عمان في المجال البيئي

وزير الداخلية العماني مستقبال سمو نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة

بحث تنظيم حلقات 

العمل والندوات 

والمرتبطة 

بالمحميات

المنامة - بنا

اجتمع رئيس لجنة جائزة صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة للتنمية المس���تدامة الشيخ حسام بن عيسى آل 
خليفة أمس مع المديرة العامة لبرنامج األمم المتحدة للمس���توطنات البش���رية “الموئل” ميمونة محمد ش���ريف، وذلك على هامش 

مشاركته في فعاليات االحتفال الدولي بمناسبة يوم المدن العالمي 2018، الذي أقيم بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة.

وخالل اللقاء، أكد الشيخ حسام بن عيسى 
أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل 
خليفة تولي اهتماما كبيرا بتوطيد التعاون 
م���ع برنام���ج الموئل ف���ي كل ما يس���هم في 
مس���اندة جهود مملك���ة البحرين في مجال 
التنمي���ة، وأنه���ا تعم���ل عل���ى توطي���د ه���ذا 
التع���اون م���ن خ���الل العديد م���ن المبادرات 

التي تلبي تطلعات المملكة التنموية.
ون���وه إلى أن التع���اون اإليجابي القائم بين 
مملك���ة البحري���ن وبرنام���ج “الموئ���ل” أثم���ر 
ع���ن العدي���د م���ن النجاح���ات، خصوصا أن 

البحرين اس���تطاعت أن تحق���ق العديد من 
أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 في 
قصة نجاح نالت أش���ادة وتقدي���ر المجتمع 

الدولي.
وأعرب الشيخ حسام بن عيسى عن تطلعه 
إل���ى أن تش���هد المرحلة المقبل���ة، مزيدا من 
التعاون بين الجانبين في كل ما من ش���أنه 
أن يخ���دم أه���داف التنمية المس���تدامة في 

المملكة وعلى الصعيد الدولي.
م���ن جانبها، أعربت المديرة العامة لبرنامج 
إلي���ه  بم���ا وص���ل  س���عادتها  ع���ن  “الموئ���ل” 
التع���اون بي���ن مملك���ة البحري���ن والبرنامج 

م���دى  تجس���د  متقدم���ة  مس���تويات  م���ن 
حرص الحكومة على اإلس���هام بفعالية في 
مساندة الجهود الدولية في مجال التنمية 

المستدامة.

أشادت مديرة “الموئل” بما يوليه  «
صاحب السمو الملكي رئيس 

الوزراء من اهتمام بقضايا التنمية 
المستدامة محليا وإقليميا ودوليا، 

مؤكدة أن ما يتبناه سموه من 
مبادرات وجوائز شكل حافزا كبيرا 

ودعما للجهود الجماعية والفردية 
التي تهدف الى تحقيق التنمية 

الشيخ حسام بن عيسى مع المديرة العامة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(الحضرية والمستدامة.

مدي��رة البرنام��ج: جوائ��ز س��مو رئيس الوزراء تش��كل حاف��زا كبيرا ف��ي التنمية المس��تدامة

مبادرات لتوطيد التعاون مع “الموئل”

مجلس المحافظة 
األسبوعي مجلس 

للمواطنين 
ونسعد بلقائهم

عبر الحضور عن اعتزازهم وتقديرهم لمبادرات محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة،  «
مؤكدين تعاونهم الكبير مع الجهود والمساعي التي يقوم بها لبلوغ الغايات التي تحقق االستدامة والنمو في 

أرجاء المحافظة، وتجعل من الرؤى والمبادرات التي تبنتها المحافظة ركيزة أساسية لزيادة الترابط االجتماعي 
وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية.

 وأشادوا بجهود سموه في دعم مسيرة البناء والنهضة التي تشهدها المحافظة الجنوبية ودوره الكبير في تعزيز  «
الترابط مع أهالي المحافظة، داعيين الله العلي القدير أن يديم نعمة األمن واالستقرار على مملكة البحرين.

الحضور يشيدون بجهود سموه في مسير ة البناء



تدريب وتثقيف

وأش���ارت إلى أن الحملة تضم مجموعة من الفعاليات واألنشطة المختلفة 
الت���ي تعق���د متوازية ف���ي جمي���ع المحافظ���ات، وتصب ف���ي محورها حول 
العن���ف الواق���ع عل���ى الم���رأة وأش���كاله وتش���ريعات الحماية به���دف توعية 
المجتم���ع بأهمي���ة مناهض���ة العنف ضد النس���اء م���ن خالل تبن���ي المبادرات 
المختلفة والمش���اركة في الحمالت المناهضة له والتوعية بقانون الحماية 

من العنف األسري.

ه���ذا عب���ر  أن���ه س���يتم  ال���ى  ولفت���ت 
التواص���ل مع كل أف���راد المجتمع في 
المراكز االجتماعية واألس���رية فضالً 
ع���ن فئ���ات الش���باب والش���ابات ف���ي 
الم���دارس والجامع���ات وس���عيًا وراء 
تعريفهم بالعنف وأش���كاله ومسبباته 
ونتائجه وآليات الحماية منه وكيفية 

مواجهة التحديات والمعوقات.
األنش���طة  مجموع���ة  أن  وأوضح���ت 
وخط���ة العمل التي س���ينفذها المركز 
تنقس���م إل���ى بعدي���ن أولهم���ا تدريبي 
وتثقيف���ي يه���دف التواصل المباش���ر 
أف���راد  م���ن  المختلف���ة  الفئ���ات  م���ع 
المجتم���ع من نس���اء ورجال وش���باب 
وش���ابات م���ن خالل عق���د العديد من 
المحاضرات التي تتناول موضوعات 
مختلفة تتعل���ق بمناهضة العنف ضد 
الم���رأة والتوعية بآليات الحماية منه 
التوعي���ة  إل���ى جان���ب  كالتش���ريعات 
بالتقني���ات واألس���اليب التي تس���اعد 
آث���اره  النس���اء عل���ى التخفي���ف م���ن 
العن���ف باإلرش���اد األس���ري والنفس���ي 

وتقديم االستشارات القانونية.
وذك���رت أن كل ه���ذا ينحص���ر ف���ي 6 
فعالي���ات تتنوع ما بي���ن المحاضرات 
والندوات وورش العمل التي ستنفذ 
ف���ي أماك���ن مختلفة كمحاض���رة “معًا 
مرك���ز  ف���ي  س���تقعد  الت���ي  نحميه���ا” 
عبدهللا بن يوسف فخرو االجتماعي 

ف���ي 5 نوفمب���ر وس���تلقيها أخصائي���ة 
فائ���زة  بالمرك���ز  النفس���ي  اإلرش���اد 
عبداألمي���ر إلى جانب مش���اركتها في 
البحرين���ي  النس���ائي  االتح���اد  ن���دوة 
ف���ي  المرك���ز  تجرب���ة  ع���ن  للتح���دث 
اإلرش���اد النفس���ي لدعم المعنفات، إذ 
س���يتم عقدها في إح���دى الجامعات 

األهلية بتاريخ 19 نوفمبر.
وأضاف���ت، تس���تمر الفعالي���ات الت���ي 
ومنه���ا  نفس���ه  اله���دف  ف���ي  تص���ب 
محاض���رة بعن���وان “حي���اة ب���ال عنف” 
تنف���ذ ف���ي مرك���ز الرف���اع االجتماعي 
في يوم 13 نوفمبر وتتشارك بإلقائها 
بالمرك���ز  االجتماعيي���ن  الباحثتي���ن 
عبدالجلي���ل،  وس���ناء  م���دن  من���ال 
إضاف���ة إل���ى محاض���رة “حمايتي من 
العنف حق إنس���اني” ف���ي 25 نوفمبر 

للباحثة منال مدن.
وتابع���ت، أم���ا ن���دوة “آلي���ة مناهض���ة 
ف���ي  الم���رأة” فس���تقعد  العن���ف ض���د 
ل���ي  محاض���رة  األهلي���ة  الجامع���ة 
كمديرة للمركز ف���ي 26 نوفمبر، فيما 
س���تنفذ بالمركز ورش���ة عمل تدريبية 
بالتنسيق مع جامعة البحرين يشارك 
فيه���ا س���امي المحج���وب بقس���م علم 
النفس، وهي تس���تهدف فئة النس���اء 
ال���ذات  “ق���وة  وعنوانه���ا  المطلق���ات 

والتسامح.”

بدور المالكي من المنامة

03 local@albiladpress.com
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أعلن���ت مدي���رة مرك���ز عائش���ة يتي���م لإلرش���اد األس���ري التاب���ع لجمعية نهض���ة فتاة 
البحري���ن من���ى عباس فضل إل���ى أن المركز يطلق اليوم )الس���بت(، حملته الس���نوية 
والتي تستمر هذا العام ضمن إطار حملة ال� 16 يوما، والتي تنطلق سنويًا لالحتفال 
يوم 25 نوفمبر والمخصص لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مش���يرة إلى 
أن مركز عائشة يتيم لإلرشاد األسري، يحفل هذا العام بهذه الحملة، ضمن شراكة 
إس���تراتيجية محتمي���ة وحكومي���ة وأهلية واس���عة لتحقي���ق كل األه���داف التي تم 

اعتمادها للحملة.

وأش���ارت فضل، في تصريحات ل “البالد “ 
إلى أن الحملة التي أعد لها من قبل الفريق 
العام���ل بالمرك���ز، تنطل���ق ه���ذا الع���ام تحت 
شعار”لّون العالم برتقاليًا” تهدف إلى حشد 
جميع أفراد المجتمع وفئاته ورفع مستوى 
الوع���ي الع���ام لديه���م إلح���داث التغيير في 

إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
ه���ذا  الحمل���ة  ينظ���م  المرك���ز  أن  وبين���ت 
والتنس���يق  والتش���ارك  بالتع���اون  الع���ام 
م���ع المؤسس���ات الرس���مية والش���ركاء ف���ي 

المؤسسات األهلية. 

العالم يرتدي “البرتقالي”: أوقفوا العنف ضد المرأة
“عائش��ة يتيم” ينظ��م حملة ال��� 16 يوما لمناهضة العنف ضد النس��اء

سوق خيري 
لدعم المعنفات 

بدءا من 3 
نوفمبر ويستمر 

7 أيام

 6 فعاليات 
تتنوع ما بين 

المحاضرات 
والندوات وورش 

المرحومة عائشة يتيم

مؤلفة الكتاب وماري وشيرلي يتيم 

زيارة الشيخة مي بنت محمد في حفل تدشين كتاب ذكريات البحرين عن الراحلة عائشة يتيم

قرينة جاللة الملك في لقاء مع عائلة المرحومة عائشة يتيم وأعضاء مجلس أمناء مركز عائشة يتيم لإلرشاد األسري )أرشيفية(
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متزوج  مطلق  أعزب  أرمل 

سوق خيري
وقال����ت إن البع����د اآلخ����ر م����ن الفعاليات فه����و إعالم����ي توعوي وتس����اندي يتضمن بع����ض المواد 
الدعائي����ة المع����دة الت����ي تتضم����ن الرس����الة اإلعالمية للحمل����ة التي ته����دف إلى التوعي����ة بقضايا 
العنف والتمييز ضد المرأة عامة وسبل الحماية من خالل التشريعات وعملية اإلرشاد األسري 
والنفس����ي وتقديم االستش����ارات القانونية والبرامج واألنشطة التوعوية والتثقيفية من خالل 
نشر بعض المقاالت الصحفية في وسائل اإلعالم والصحافة المقروءة والمتاحة وعلى مواقع 

التواصل االجتماعي.

وأضاف���ت أن منه���ا م���ا يتناول “مه���ارة االس���تماع الفعال 
للم���رأة المعنف���ة” و”الصح���ة النفس���ية ف���ي إط���ار التنمية 
المس���تدامة” و”الح���وار الزوجي صحة ورفاه” و”أس���باب 
العنف ضد النس���اء” وغيرها كما تم إعداد 4 “منش���ورات 

المرك���ز  “إنس���تغرام”  ف���ي حس���اب  إلكتروني���ة” ستنش���ر 
وغي���ره م���ن وس���ائل التواص���ل االجتماعي وه���ي تحمل 
عناوي���ن “الضغ���وط” و”مه���ارات إلدارة الضغ���وط” و”أن���ا 
أتحك���م بغضب���ي”، إضافة إلى “لننهي العنف ضد النس���اء 

والفتيات”.
وتابعت أن لجنة المتطوعات بالمركز تنظم سوقًا خيريًا 
سيخصص ريعه لدعم النساء المعنفات في الفترة من 3 
- 10 نوفمبر بمقر جمعية نهضة فتاة البحرين بالمنامة. 

من جانبها، أعلنت عضو المركز شيرلي يتيم عن تنظيم المركز سوقا خيريا، يتم فيه بيع المالبس واحتياجات األسرة، واإلكسسوارات  «
والهدايا والعب، التي سيخص، ويكون بمقر جمعية نهضة فتاة البحرين، داعية جميع شرائح المجتمع للمشاركة في دعم فعاليات 

الجمعية والمركز، والتي تهدف إلى دعم العنف ضد المرأة.



بعد أن رصدت أقس���ام التفتيش والصيانة الدورية للوحدات الس���كنية بوزارة اإلس���كان قيام عدد من المواطنين المستفيدين 
حديًث���ا م���ن وحدات س���كنية في مش���روع اللوزي في إج���راء تعديالت وصفته���ا بأنها )عش���وائية وغير مرخصة ف���ي وحداتهم 

السكنية(، تلقى عدد منهم مخالفات وإشعارات.

بعض تل���ك المخالفات يتعل���ق بإلقاء مخلفات 
البناء في الطرقات، وأخرى تؤثر على شبكات 
تصري���ف األمط���ار، وثالثة تتعل���ق باإلضافات، 
المس���ؤولين  لمناش���دة  دفعه���م  ال���ذي  األم���ر 
بالسماح لهم بإجراء تعديالت على وحداتهم، 
كما رفعوا خطاًبا إلى مديرعام بلدية الشمالية 
المهندسة لمياء الفضالة شرحوا فيه حاجتهم 
الماس���ة إل���ى بن���اء مرافق وتوس���عة وحداتهم 
بدل االنتظار س���نة كاملة، فظروفهم ال تسمح 
باالنتظ���ار له���ذه الم���دة وإن كان���وا عل���ى عل���م 
باالشتراطات القانونة لعمل اإلضافات، والتي 
ال تس���مح بإجراء أية تعديالت قبل مرور عام 
م���ن اس���تالم الوحدة لع���دم اإلخالل بس���ريان 
الضم���ان على مكونات الوح���دات، مع ضرورة 
الحص���ول على تراخيص رس���مية إلجراء تلك 

التعديالت.
وف���ي جول���ة ل���� “الب���الد” ف���ي مش���روع اللوزي، 
تحدث عدد من المنتفعين عن أنهم لم يعاينوا 
الوحدات على الطبيعة حتى حين وقعوا على 
الشيكات واستكملوا اإلجراءات، وقد تفاجأوا 
بالمش���كالت الفنية الموجودة ف���ي وحداتهم، 
وق���ال المواطن محمد علي :”في رس���التنا إلى 
المهندس���ة لمياء قلنا إن الصدمة أصابتنا بعد 
مش���اهدة الوحدات، حيث المس���احة الصغيرة 
للمسكن وضيق المرافق كغرف النوم والصالة 
والمجل���س والح���وش، وس���يتكبد المنتفع���ون 
تكالي���ف مالي���ة باهظ���ة ج���راء أعم���ال البن���اء 
والكهرباء والجبيس والصباغة، مما يضطرهم 

لالقتراض من البنوك التجارية”.
ويتحدث كل من محمود ميرزا وحسين علي 
صال���ح، وهم���ا يتج���والن ف���ي وحدتيهم���ا عن 
رداءة بعض المراف���ق، فالمنتفعون يحتاجون 
مث���اًل رف���ع الس���ور الخارج���ي وتركي���ب ب���الط 
ف���ي الصالة وعل���ى الدرج، كم���ا أن اإلنارة غير 
متوف���رة ف���ي جمي���ع مرافق الوحدة الس���كنية 

والموج���ود فق���ط الم���راوح وع���دد س���خانتي 
م���اء، وكذل���ك بن���اء المطبخ الخارج���ي كما أن 
موضع خزان الماء األرضي غير مناس���ب على 
اإلطالق، وغير ذلك من قبيل عدم توفر نقاط 
كهربي���ة للمكيفات والحاج���ة إلى إضافة نقاط 

جديدة.
ويتمن���ى األهال���ي م���ن المس���ؤولين النظر في 
وضعهم والس���ماح لهم بإجراء هذه اإلضافات 
بم���ا يتناس���ب  والتعدي���الت الضروري���ة ج���دا 
م���ع ع���دد أف���راد العائلة م���ن الذك���ور واإلناث، 
كم���ا عب���روا ع���ن الش���كر والتقدي���ر للمهندس���ة 
لمي���اء الفضال���ة عل���ى ما أبدته م���ن تعاون في 
تلقي مالحظ���ات المنتفعي���ن وتخصيص يوم 
للمواط���ن م���ا ي���دل عل���ى أن كل المالحظ���ات 
والمقترح���ات والش���كاوى س���ترى طريقها إلى 
الحل، وهذا هو ما يأملونه تمهيدا للعيش في 

بيت العمر.

بعض المواطنين بدأوا فعلًيا في أعمال البناء

خزان المياه يقطع الطريق بجانب المنزل

صدمة من رداءة مشروع اللوزي اإلسكاني
ال��وح��دات ف��ي  ت��وس��ع��ة  وإج����راء  م��راف��ق  ب��ب��ن��اء  ال��س��م��اح  ي��ن��اش��دون  المنتفعون 

 سعيد محمد

سعيد محمد

على إيدهم... راحت سيارتك “وطي”
ميكانيك إل���ى  ي��ت��ح��ول  ن��ج��ار  وم��ن��ه��م  ال���ك���راج���ات...  ف���ي  ي��ع��م��ل��ون  ف���ي���زا”  “ف����ري 

ربما يلقي بك الحظ السيئ في ورشة لتصليح السيارات - وأنت مضطر حال تعرض 
سيارتك لخلل مفاجئ – بين يدي فني ميكانيكا ال يجيد المهنة أساًسا! فال خبرة وال 
مهارة، وهي أصاًل ليس���ت مهنته. قد يكون نجاًرا أو عامل بناء أو مس���تقدم ألي عمل 
غير الميكانيك، فيتس���بب في إلحاق الكثير من الضرر بس���يارتك. هذه المشكلة عانى 
منها الكثيرون، وتكبدوا خس���ائر فادحة على إثرها، فهناك ش���ريحة كبيرة من العمالة 
اآلسيوية غير الماهرة، وغالبيتهم من ذوي التأشيرات الحرة )فري فيزا(، يعملون في 

بعض ورش تصليح السيارات.

ويطالب الكثير من المواطنين والمقيمين 
بض����رورة عدم الس����ماح لغير المتخصصين 
أو ذوي الخبرة م����ن العمالة الوافدة للعمل 
ف����ي مج����االت ال يجيدونه����ا، والواق����ع أن 
أن  تش����ترط  قانوني����ة  اش����تراطات  هن����اك 
يكون العامل ف����ي الكراجات ميكانيكًيا له 
خب����رة، ويكون العامل ف����ي قطاع خدمات 
الكهرب����اء ل����ه خبرته ف����ي الصنع����ة، وهكذا 
ف����ي كل المه����ن، إال أن ل����كل قاعدة ش����واذ، 
المواط����ن  ويعتق����د  كثي����رة،  والمخالف����ات 
إبراهيم سلمان الدوسري، أن هذه المشكلة 
واجهه����ا الكثي����رون، فق����د تأخ����ذ س����يارتك 
إل����ى )ك����راج( في ح����ال اضط����رار، وتتفاجأ 
بأن المش����كالت فيها تتكرر والس����بب عدم 
امت����الك ذل����ك الميكانيكي الخب����رة في هذا 
المجال..”تروح سيارتك وطي، وتتغربل”.

ويقول المواطن س����عيد خميس إن الكثير 
يديره����ا  الس����يارات  تصلي����ح  ورش  م����ن 
آس����يويون، وق����د يك����ون الك����راج مس����جاًل 
لبحرين����ي، لك����ن ال����ذي يديره ويعم����ل فيه 
ويوظ����ف من يوظف ه����و وافد يبحث عن 
عمالة رخيصة كمس����اعدين ث����م يتحولون 
إل����ى ميكانيكيي����ن دون أن تك����ون لديه����م 
كل  إن  أق����ول  ال  أن����ا  الكافي����ة.  الخب����رة 
الكراج����ات تفع����ل ذل����ك، لكن هن����اك الكثير 
منه����ا، وأن����ا ش����خصًيا عانيت كثي����ًرا، فأكثر 
م����ن م����رة تتعط����ل الس����يارة وآخذه����ا إل����ى 
كراج )وتزيد بالويه����ا(، والمهم كما تعلمت 
من هذه التجرب����ة، أال تتوجه إال إلى كراج 

مضمون وشغله نظيف.
وال يج����د المواط����ن إبراهي����م القلعاوي أية 
مش����كلة في األمر، فحين تتعطل س����يارته 
يتوج����ه إل����ى ك����راج متخص����ص.. يضي����ف 
قوله :”أنا اليوم كما ترى، لدي مش����كلة في 
مبرد الماء )الراديتور(، فجئت إلى ورش����ة 
متخصص����ة ف����ي الراديت����ورات، وإذا كنت 
تواجه مشكلة في كهرباء السيارة، فعليك 

أن تتوجه إلى ورش����ة متخصص����ة، أما إذا 
لم تحسن االختيار، فقد تواجه الكثير من 
المش����كالت الفني����ة في الس����يارة. تتخلص 
مشكلة، فتظهر مشكلة أخرى بسبب سوء 

مستوى الميكانيكي.
ويتف����ق كل م����ن عيس����ى عب����دهللا وأحم����د 
م����ن  الكثي����ر  هن����اك  أن  عل����ى  س����لمان 
المتميزي����ن  البحرينيي����ن  الميكانيكيي����ن 
ف����ي عمله����م، ونح����ن نتعامل معهم بش����كل 
مستمر، لكن من هناك ضرورة ألن ال تسمح 
الجهات المعنية بتشغيل عمالة وافدة غير 

ماهرة في مجال تصليح السيارات.
وم����ن واق����ع خبرة طويلة ف����ي إدارة ورش 
تصلي����ح الس����يارات، يؤك����د الفن����ي عبدهللا 
الجنب����ي أن م����ن أه����م عوام����ل نج����اح أي 
عم����ل، وهذا يش����مل الكراج����ات أيًضا، هي 
الس����معة وجودة العمل، لذلك، أنا شخصًيا 
قب����ل  الفن����ي  خب����رة  عل����ى  كثي����ًرا  أدق����ق 
توظيف����ه، وكم����ا يعل����م الجميع، ف����إن هناك 
مش����كالت فنية تتطل����ب ميكانيكًيا ماهًرا، 
وهن����ا أيًض����ا الب����د أن تش����رف عل����ى عمل����ه، 
وحتى األعمال البس����يطة كتبديل الزيوت 
واإلط����ارات، تحت����اج مه����ارات ودقة عمل، 
وعل����ى ه����ذا األس����اس أنص����ح المواطني����ن 
التصلي����ح  ورش  باختي����ار  والمقيمي����ن 
ذات الس����معة الجي����دة، وحت����ى ف����ي ح����ال 
االضطرار كحدوث عطل مفاجئ يجبرهم 
عل����ى التوج����ه إلى أق����رب ورش����ة، فعليهم 
أال يترك����وا المركب����ة، ب����ل يعاين����ون العم����ل 
أمامهم للتأكد من أن الميكانيكي س����يقوم 
بعمله بش����كل جيد ولن يتسبب في تعطل 
السيارة بعد تحركها على مسافة كيلومتر 
مجدًدا، وكذلك الحال بالنسبة لشراء قطع 
الغي����ار، فالقط����ع الرديئ����ة قد تعم����ل لبعض 
الوقت، لكنها قد تلحق ضرًرا بالمركبة بعد 

فترة من الزمن.

“على إيدهم راحت سيارتك ملح”

عبدالله الجنبيعبدالله عيسىسعيد خميسإبراهيم القلعاوي

محمد علي محمود ميرزا
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أعلنت جمعية مدينة عيس���ى الخيرية االجتماعية إطالق حملتها لمش���روع 
ال���زواج الجماع���ي )تآلف( في نس���خته الثالثة الذي س���وف يقام في مس���اء 
يوم الجمعة )15 مارس 2019( بقاعة أماسي لألفراح )نادي طيران الخليج 

سابقا(.

وذك���ر رئي���س مش���روع ال���زواج تآل���ف 3 
الجماع���ي إي���اد المقه���وي أن المش���روع 
يه���دف عل���ى إحي���اء الس���نة النبوية في 
تش���جيع الش���باب عل���ى دخ���ول الحي���اة 
الزوجي���ة وتحم���ل نفق���ات حف���ل الزواج 

الذي تثقل مصاريفها كاهل الشباب.
جمي���ع  المش���روع  يس���تهدف  وأض���اف: 
أو  زواجه���م  حف���ل  بإتم���ام  الراغبي���ن 
المقبلي���ن على ال���زواج، والدعوة موجهة 
لالنضم���ام  البحري���ن  مناط���ق  لمختل���ف 

للحفل البهيج.
وتوق���ع المقه���وي أن يك���ون هن���اك إقبال 

“تآل���ف”  ف���ي مش���روع  للتس���جيل  كبي���ر 
في نس���خته الثالثة نظ���رًا للنجاح الكبير 
الذي تميز به الحفل في نس���خته األولى 
والثاني���ة إل���ى جان���ب ميزة م���كان إقامة 

الحفل في قاعة أماسي لألفراح.
وبالنس���بة إل���ى ش���روط االنضم���ام، أف���اد 
المقهوي بأن الش���روط بس���يطة وميسرة 
ولك���ن م���ن أهمه���ا ه���ي أن يلت���زم الزوج 

ال���ذي  اإلرش���ادي  بالبرنام���ج  والزوج���ة 
يسبق حفل الزوج.

وأض���اف: يأتي ذلك إليمان الجمعية بأن 
المرتك���زات ف���ي معرفة مفاهي���م الحياة 
الزوج���ة تكاد تك���ون أهم من المش���اركة 
تفه���م  أن  لك���ون  الزف���اف،  حف���ل  ف���ي 
الزوجي���ن لبعضهما يضمن حياة س���عيدة 
وتنعك���س إيجاب���ا عل���ى تربي���ة أطفالهم، 

كم���ا أن ه���ذه البرامج تس���هم ف���ي تقليل 
م���ن ح���االت الط���الق الت���ي بات���ت تؤرق 
المجتم���ع. ودعا المقهوي جميع الراغبين 
بال���زواج إل���ى انته���از الفرص���ة الس���عيدة 
والتسجيل في المشروع الذي من خالله 
ستتكفل الجمعية بتغطية تكاليف صالة 
الحف���ل والضياف���ة والتغطي���ة اإلعالمية 
باإلضاف���ة إل���ى تغطي���ة تكاليف الورش���ة 

واإلرش���اد األس���ري م���ن خ���الل الوصل���ة 
 ،isatown.org/zawaj اإللكتروني���ة 
إذ س���يفتح ب���اب التس���جيل م���ن تاري���خ 
اإلع���الن حتى اكتم���ال الع���دد، حيث إن 
واألولوي���ة  للمش���اركين  مح���دود  الع���دد 
واس���تكمال  بالتس���جيل  للمبادري���ن 
اإلج���راءات المطلوبة، وتس���ليم الوثائق 

الداعمة للطلب.

بــــدء التسجيـــل فـــي الــزواج الجماعـــي “تآلــف”

إياد المقهوي

محرر الشؤون المحلية

سعيد محمد

الطفل محمد يستخدم بطنه للنزول من السلم
االحتياج��ات ذوي  يناس��ب  بم��أوى  ونناش��د  س��واء  ت��زداد  حالت��ه  والدت��ه: 

ا ونزوالاً على  يضط���ر الطف���ل )محمد( البالغ من العمر عش���ر س���نوات للزح���ف على بطنه صع���وداً
السلم حين ال يجد من يعينه، وليس ذلك فحسب، بل عالوةاً على إصابته بإعاقة حركية، فهو 
يعان���ي ع���دم تحكم ف���ي العمليات الحيوي���ة، وتجد والدته نفس���ها في حيرة م���ن أمرها! فليس 
لديها من يعينها وهي تعيش في غرفة علوية بمنزل والدها، وبين حين وآخر، يحتاج )محمد( 
���ا وأن وزنه  مراجع���ات طبي���ة وعمليات تجبي���ر، وتعاني صعوبة ف���ي رعايته وخدمته خصوصاً

ا. تجاوز 54 كليوغراماً

وتأم���ل )أم محمد( الت���ي تحدثت إلى “البالد” في أن 
يصل صوتها إلى المس���ؤولين لعلها تجد من يساهم 
ف���ي إنه���اء معان���اة طفله���ا، وأول م���ا تأم���ل ب���ه ه���و 
حصولها على وحدة س���كنية لفئة ذوي االحتياجات 
الخاص���ة وبحزن تق���ول: “تقدمت بطل���ب إلى وزارة 
اإلس���كان وقوبل بالرفض! ليس لدي مأوى مناس���ب 
لطفلي محمد وش���قيقه، وحالته الصحية والنفس���ية 
لش���قيقه،  بالنس���بة  الح���ال  وكذل���ك  س���وًءا  ت���زداد 
خاصة حين يش���اهدون معاناتي ف���ي حمله وتوفير 
احتياجات���ه”. ورفعت أم محمد ش���كواها إلى العديد 

من الجهات، لكنها لم تظفر بمساعدة سوى الحصول 
عل���ى كرس���ي متحرك للطفل، فيم���ا تعاني كل صباح 
ف���ي إيصاله إلى مدرس���ته، وكذلك ف���ي حال وجود 
موع���د طبي عالجي، فليس له وال���د يرعاه أو يتابع 
ش���ؤونه، ولي���س لديها المق���درة على توفير مس���كن 
مناسب أو شراء سيارة ويحدوها أمل في أن تصل 
رس���التها إلى المس���ؤولين في الدولة، فتحصل على 
عون ينهي معاناة ابنها الذي رغم كل ما ألم به، لكنه 
مبتس���م ومتفائل؛ ألنه يعيش في بل���د ال يتأخر فيه 
أهل الخير واإلحسان عن مد يد العون للمحتاجين.

الطفل محمد ينتظر إنهاء معاناته

عائلة كانو نموذج بارز لألعمال الخيرية
للجميع واض���ح���ة  وال��ع��ط��اء  ال���ب���ذل  ف���ي  ب��ص��م��ات��ه��ا  ال��ب��راه��ي��م: 

أش���اد خطي���ب جام���ع علي محم���د كان���و بالحد 
عبدالناص���ر البراهي���م بم���ا تتميز ب���ه عائلة كانو 
الكريم���ة من حب للخي���ر والبذل والعطاء حتى 
جعله���ا مض���رب األمث���ال ف���ي تنفيذ المش���اريع 
الخيري���ة ف���ي مملك���ة البحري���ن م���ن مس���اجد 
ومراكز صحية واجتماعية، إضافة إلى المراكز 
المتخصصة في تقديم أرقى الخدمات الطبية.

وتاب���ع “ه���ذا م���ن فض���ل هللا عل���ى عائل���ة كان���و 
واصطفائ���ه له���م، فق���د ش���هدت أرج���اء الب���الد 
لعائل���ة كان���و بصماته���م، فم���ا إن تلتف���ت يمن���ة 
أو يس���رة إال وتج���د له���م ف���ي الخير أث���را، وفي 
العط���اء المجتمع���ي بصم���ة، فجزاه���م هللا خير 
الج���زاء، فنق���دم لهم كل الش���كر والثناء ونرجو 
أن يك���ون ه���ذا الثن���اء جزيل م���ن الن���اس لهذه 
العائلة الكريمة من قبيل عاجل بشرى المؤمن”، 
داعي���ا هللا عز وجل أن يبارك دوما في أعمالهم 

وعطائهم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اس���تعرض وكيل ش���ؤون البلديات بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح مع وفد من بلدية مسقط 
تجرب���ة العم���ل البلدي ف���ي مملكة البحرين والمراحل التي مرت بها التجربة البلدية منذ بداية تأسيس���ها في العام 1919 مرورا بأول 
انتخاب���ات بلدي���ة ومس���يرة التنمي���ة والتطوير وصوال إلى م���ا حققته مملكة البحرين ف���ي هذا المجال في عهد عاه���ل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 

ورح���ب أبوالفت���ح بالوفد العمان���ي، مؤكدا 
أهمية ال���دور التكاملي ف���ي عملية التنمية 
الخليج���ي  التع���اون  مجل���س  دول  بي���ن 

واالستفادة من تجارب الدول فيما بينها.
وأوضح أب���و الفتح لدى لقائ���ه بوفد بلدية 
مسقط الذي يزور مملكة البحرين لالطالع 
عل���ى التجربة البلدي���ة يتقدمهم مدير عام 
المديري���ة العام���ة لتقني���ة المعلومات خالد 
الزدجال���ي وع���دد من المديري���ن المرافقين 
له الدور الذي تق���وم بها البلديات ومراحل 
التطور ف���ي العمل البلدي وتقس���يم مملكة 

البحرين الى أربع محافظات إدارية، ولكل 
محافظة بلدية يرأس���ها مدير ع���ام يقابلها 
أمان���ة عامة ف���ي العاصمة وث���الث بلديات 
أخرى هي )بلدية المحرق وبلدية الشمالية 

وبلدية الجنوبية(. 
كما اس���تعرض أبوالفتح م���ع الوفد العماني 
مش���روع “بناي���ات”، وتدش���ين ول���ي العه���د  
ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب 
س���لمان  األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب 
“بناي���ات”؛  نظ���ام  خليف���ة  آل  حم���د  ب���ن 
إلص���دار رخص البن���اء، مؤك���دا أهمية هذا 

المش���روع الذي سيش���كل نقل���ة نوعية في 
س���رعة إص���دار الرخ���ص بما يدع���م الرؤية 

االقتصادية للبالد.
وأش���ار إل���ى أن مش���روع بناي���ات ه���و أحد 
مبادرات صاحب السمو الملكي ولي العهد 
ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب 
لتدعم الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 
بجع���ل القط���اع الخ���اص ش���ريكا أساس���يا 

لتطوير االقتصاد في المملكة.
وقال “هذا النظام قادر على تس���ريع وتيرة 
العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي، 

وم���ع تحس���ين وتطوي���ر بقية اإلج���راءات 
المرتبط���ة بالنظام )كالتدقي���ق، والتفتيش، 
والرقاب���ة(، فإن النظام س���يكون قادرا على 
مراقب���ة وإدارة وتقيي���م خدم���ة ترخي���ص 

البن���اء م���ن البداية حتى النهاي���ة وبطريقة 
تعزز تنافس���ية المملكة إقليميا وعالميا في 

مجال التنمية العمرانية.
وبي���ن أب���و الفت���ح “أن���ه به���ذه الرؤي���ة التي 

لمنظوم���ة  ج���ذري  تغيي���ر  ف���ي  ستس���هم 
التراخي���ص، كان لزام���ا العم���ل عل���ى ع���دة 
جوانب تش���ريعية وفنية للتهيئة لتدش���ين 

المشروع بصورته الحالية”.

وكيل شؤون البلديات في لقاء مع وفد بلدية مسقط

أب����و ال��ف��ت��ح ي��ط��ل��ع ال���وف���د ال��ع��م��ان��ي ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة ال��ب��ل��دي��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة

تغييــر جــذري فــي منظومــة تراخيــص البنــاء

استعدادا لدخول موسم الشتاء الذي يلجأ فيه الجميع إلى استخدام وسائل 
التدفئة بشتى أنواعها، مما يستوجب الحذر من المخاطر والحوادث التي قد 
تقع بس���بب اإلهمال أو سوء اس���تخدام األجهزة الكهربائية، والقيام بفحصها 

وبشكل دوري من قبل أشخاص مختصين في هذا المجال.
ويج���ب أن يك���ون اس���تعمال س���خانات الم���اء الكهربائي���ة وف���ق اش���تراطات 
الس���المة؛ لتجن���ب وق���وع م���اس كهربائ���ي أو انفجاره���ا، ولتف���ادي وق���وع أي 
حادث أو مكروه يفضل تغيير السخان كل خمس سنوات، بحيث يتم تركيب 
الس���خان من قبل ش���خص مختص بصيانة السخانات وذوي خبرة، كما يجب 
وض���ع مؤش���ر الح���رارة ما بي���ن )-70 90( درجة ح���رارة مئوية، م���ع التأكد من 
وج���ود تدف���ق الم���اء، وش���راء س���خانات م���ن األن���واع الجي���دة، حي���ث يفضل 
فحص الس���خان بصرف النظر عن تاريخ تركيبه، وفصل التيار الكهربائي عن 
الس���خان في حال عدم استخدامه. ويتس���بب حدوث عطل أو تلف في عازل 
الكهرباء “الثرموس���تات” إلى اس���تمرار الحرارة دون توقف وانس���داد أو تلف 
في صمام األمان مما يسمح بتسريب الماء والبخار، باإلضافة إلى أنه عندما 
ا، فإن جدار السخان ال  يكون منظم الحرارة على درجة أعلى والسخان قديماً
يحتم���ل الضغ���ط الناتج من الحرارة الزائدة، فيؤدي ذلك إلى حدوث انفجار، 
كذل���ك عندم���ا يكون القاط���ع الكهربائ���ي األوتوماتيكي ال يعم���ل وعدم إجراء 
الصيانة الدورية الالزمة، وعدم اس���تبدال السخان لسنوات طويلة، كل هذه 
العوام���ل واألس���باب ق���د تس���بب في ح���دوث االنفج���ار. ومن المفت���رض قيام 
صاحب المنزل أو المسكن قبل دخول فصل الشتاء االستعانة بفني الكهرباء؛ 
للقيام بفحص ش���امل لس���خان الماء من خالل التأكد أوال من سالمة األسالك 
والتوصي���الت والمكب���س الكهربائية، ثم التأكد من نظافة هيكل الس���خان من 
الداخ���ل والخارج، وفحص س���المة قضيب مس���خن الم���اء، وإذا تم مالحظة 

عدم انتظام سخونة الماء، فإنه يفضل فحص السخان أو استبداله.

الفحص الدوري لسخان الماء ضروري

الثقافة األمنية

المنامة - وزارة األشغال

بش���ئون  البش���رية  الم���وارد  إدارة  نّظم���ت 
األشغال في وزارة األشغال وشئون البلديات 
والتخطيط العمراني يوم التهيئة للموظفين 
الموظفي���ن  م���ن   24 في���ه  ش���ارك  الج���دد، 
لش���ؤون  مؤخ���ًرا  والمنضمي���ن  المس���تجدين 
األش���غال، وذل���ك به���دف التعري���ف بال���وزارة 
ومهامها ومس���ئولياتها وأقس���امها، باإلضافة 
المس���تخدمة  أه���م األنظم���ة واآللي���ات  إل���ى 

داخل الوزارة.
وتم في بداي���ة اللقاء الترحي���ب بالموظفين 
الج���دد والتعري���ف بال���وزارة ودوره���ا المه���م 

ف���ي توفي���ر أه���م خدم���ات البني���ة التحتي���ة 
للمواطنين والمقيمين بأعلى معايير الجودة 
المطلوب���ة باعتباره���ا مس���ئولة ع���ن قطاعات 
حيوي���ة ومهم���ة تتمث���ل ف���ي قط���اع الط���رق 
الحكومي���ة  والمبان���ي  الصح���ي  والص���رف 

والخدمات الفنية.
وق���دم مجموع���ة م���ن المختصين ف���ي إدارة 
الموارد البش���رية ش���رًحا مختصًرا عن أقسام 
الم���وارد البش���رية الرئيس���ية، باإلضاف���ة إل���ى 
المتعلق���ة  واألنظم���ة  واللوائ���ح  اإلج���راءات 

بشئون الموظفين.

انضمام 24 موظًفا جديًدا لـ “األشغال”

الزواج يعقد 
في 15 مارس 
المقبل بقاعة 

“أماسي”

“مدينة عيسى 
الخيريـة” 

ستتكفل بجميع 
التكاليف

التزام الزوجين 
بالبرنامج 

اإلرشادي أبرز 
الشروط

التسجيل 
مفتوح لمختلف 

المناطق واألولية 
للسباقين

بدور المالكي



أكدت النائب رؤى الحايكي والمرش���حة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية أنها 
تعك���ف عل���ى صياغة رؤي���ة متكاملة تتعلق بإيج���اد آليات مبتكرة ودقيق���ة في المجال 
التشريعي، تفضي إلى توفير صياغات قانونية محكمة، باتباع خطوات علمية وآليات 

حديثة وذلك وفقا لرؤية تقوم على مفهوم “هندسة القوانين”. 

القواني���ن  أن  الحايك���ي  النائ���ب  واعتب���رت 
والتش���ريعات بات���ت الي���وم العم���ود الفقري لكل 
الممارسات والمشاريع والخدمات التي تقدمها 
السلطات جميعا، السيما السلطة التنفيذية، بما 
يصب في مصلحة الدولة والش���عب، األمر الذي 
يجع���ل م���ن التش���ريع الدائرة األه���م، والتي من 

خاللها تنطلق كافة المصالح األخرى. 
ولفت���ت إل���ى أن التش���ريع س���واء ف���ي مج���ال 
وض���ع القواني���ن الجدي���دة أو تطوي���ر القواني���ن 
القائمة، تنطلق في الغالب نتيجة لحاجة ضمن 
نطاق معين س���واء في الجان���ب االقتصادي أو 

االجتماع���ي أو السياس���ي، م���ا يجعله���ا رهين���ة 
التغيي���رات المتك���ررة، أو ضم���ن نط���اق الحاجة 
بص���ورة مس���تمرة للتطوي���ر، بينم���ا الرؤية التي 
تنطل���ق م���ن هندس���ة القواني���ن، تتمخ���ض ع���ن 
دراس���ات مبنية عل���ى بحوث وتحالي���ل علمية، 
تعطي تص���ورا واضحا لألث���ر المترتب على كل 
تش���ريع ف���ي المدى القري���ب والبعي���د، ما يجعل 

فاعلية القوانين ممتدة ألطول فترة. 
وأك���دت أن���ه ال يخف���ى عل���ى أح���د أن القوانين 
برؤي���ة  تتمت���ع  عندم���ا  وأج���دى  أق���وى  تك���ون 
ش���مولية واضحة، وتسير ضمن نسق ال تحتاج 

مع���ه ألن توض���ع عل���ى طاولة المجل���س النيابي 
بي���ن فصل تش���ريعي وآخ���ر إلضف���اء تعديالت 
عليها، معتبرة أن التعاطي الجديد مع القوانين 
والتش���ريعات ضمن مفهوم الهندس���ة القانونية 
للقواني���ن،  االس���تقرار  م���ن  المزي���د  س���تعطي 
وس���تفتح المج���ال لتحقي���ق التكام���ل في عمل 

الس���لطة التش���ريعية، فض���ال عن السلس���لة التي 
س���تنجم عن ذلك لدى الس���لطات المعنية بإنفاذ 

القوانين في تطبيقها. 
وبينت أن هندسة القوانين تقوم على استخدام 
للتكنولوجي���ا عب���ر  أدوات حديث���ة واس���تغالل 
العم���ل عل���ى تحلي���ل ك���م هائ���ل م���ن البيان���ات 
متخصص���ة  تقني���ات  واتب���اع  والمعلوم���ات، 
للوص���ول إل���ى أفضل صياغة وأجل���ى مضامين 
لتطوير وتحديث القوانين والتشريعات، وذلك 
بم���ا يتواءم مع التطلعات التنموية والتطويرية 
ف���ي المجتم���ع، إلى جان���ب القدرة ف���ي معالجة 
بمنظوم���ة  والقضاي���ا  المش���كالت  م���ن  الكثي���ر 

قانونية محكمة. 
م���ن  للكثي���ر  الحديث���ة  المرئي���ات  أن  وبين���ت 
الواضعي���ن لعلم “هندس���ة القوانين” والنظريات 
الت���ي تناولوه���ا تعتب���ر أن اتب���اع هذه الوس���يلة 
الذكي���ة )تمث���ل أداة س���ريعة تتناس���ب م���ع هذا 

في���ه  الح���ادث  الس���كاني  والتضخ���م  العص���ر 
والزي���ادة في النش���اط اإلنس���اني وم���ا نتج عن 
كل ذل���ك م���ن تعاظم وتش���ابك في المش���كالت 
القائمة في المجتمع، بحيث تساهم في تطوير 
المثل���ى  بالط���رق  القانوني���ة  النظ���م  وتحدي���ث 
وبالس���رعة الممكنة وبالش���كل الذي يتوافق مع 
معطي���ات ه���ذا العص���ر، بع���د أن كان يس���تغرق 
تطويرها وتحديثها في العصور السابقة عقودا 
م���ن الزم���ن نتيجة الثبات النس���بي ال���ذي كانت 
تتسم به النظم االجتماعية في تلك العصور(. 

وش���ددت عل���ى أهمي���ة تطبي���ق ه���ذه اآللي���ات 
الجدي���دة ف���ي مج���ال التش���ريع عب���ر المجل���س 
أول  تك���ون  ألن  متطلع���ة  الق���ادم،  النياب���ي 
م���ن يب���ادر ف���ي ط���رح ه���ذه المب���ادرة، ترجم���ة 
لبرنامجه���ا االنتخابي ال���ذي حرصت من خالله 
أن تصي���غ رؤي���ة واقعية عميقة ومنس���جمة مع 
كاف���ة التطلع���ات والمح���اور المهمة الت���ي تدور 
ف���ي مجملها ح���ول التطوي���ر والتنمي���ة واللذان 
يصبان في مصلحة المواطن البحريني، إضافة 
إل���ى المصلح���ة الوطني���ة الس���يما فيم���ا يتعل���ق 
بمح���ور الت���وازن المال���ي، ف���ي س���عٍي لتحقي���ق 
حياة معيش���ية مستقرة ألبناء الشعب.  وأكدت 
م���ع  للتع���اون  مفتوح���ة  أبوابه���ا  أن  الحايك���ي 
الجميع لتطبيق آليات “هندس���ة القوانين” حتى 
تع���م الفائدة على الجمي���ع، معبرة عن ثقتها بأن 
الجميع س���يعمل؛ م���ن أجل تخط���ي التحديات، 

وتحقيق أفضل النتائج للبحرين وأهلها.

ناشد مدير عام شركة مواصالت محلية عبر “البالد” رئيس الوزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليف���ة لتوجي���ه وزارة التربية 
والتعلي���م صرف مس���تحقاته المالي���ة بذمة الوزارة. وق���ال إن كل محاوالته 
وتحركات���ه وتواصل���ه مع المس���ؤولين بال���وزارة “باءت بالفش���ل” وعلى مدى 
أش���هر بي���ن الذه���اب واإلي���اب والمراس���الت واالتص���االت للحص���ول عل���ى 

المستحقات دون فائدة، وبال بارقة أمل ترجى.

وأض���اف: “لي���س أمامن���ا من س���بيل 
إل���ى أن نرف���ع ش���كوانا إلى س���موه، 
فهو الع���ون ألبناء الوط���ن العاملين 
في قط���اع األعم���ال الح���رة، ونحن 
كش���ركة مواصالت محلية، نتشرف 
بخدم���ة وزارة التربية والتعليم، بل 
ونتش���رف بخدم���ة كل قط���اع ف���ي 
بالدن���ا الغالي���ة، إال أنن���ا أواًل وأخيًرا 
نعم���ل وف���ق إي���رادات ومصروفات 
خ���اص،  عم���ل  قط���اع  أي  كح���ال 
ل���م  م���ا  الصم���ود  نس���تطيع  فكي���ف 

نس���تلم مس���تحقاتنا المالي���ة نظي���ر 
خدماتنا؟”.

وتاب���ع: “لق���د كان عملن���ا م���ع وزارة 
ننك���ر  ال  ج���زًءا  والتعلي���م  التربي���ة 
لن���ا كعاملي���ن ف���ي قط���اع  أهميت���ه 
الدي���ون  أن  إال  المواص���الت، 
وااللتزام���ات المالي���ة الت���ي ترتب���ت 
علين���ا تتضاع���ف وأصبح���ت ثقيل���ة 
بحي���ث لم نتمكن من تغطية الكثير 
من االلتزامات، ونح���ن كبحرينيين 
نعي���ل أس���ًرا ونس���عى لكس���ب لقمة 

العي���ش، وق���د ط���ال انتظ���ار صرف 
مس���تحقاتنا من الوزارة، ولعل وزير 
التربي���ة والتعلي���م ماج���د النعيم���ي 
ال���ذي نكن ل���ه كل احت���رام وتقدير، 
البل���د  ألبن���اء  الداعمي���ن  أول  ه���و 
مم���ن يقدم���ون خدماته���م لل���وزارة، 
وال يمك���ن أن يقب���ل ب���أي ح���ال م���ن 
األح���وال أن تحول بض���ع إجراءات 
وال���كل  مس���تحقاتنا،  ص���رف  دون 
يعلم تكاليف قطاع المواصالت من 

مركبات وسواق ورسوم”.

“التربية” لم تسلِّم شركة مواصالت مستحقاتها منذ أشهر
م���دي���ر ع�����ام ال���ش���رك���ة ي���ن���اش���د ع���ب���ر “ال�����ب�����اد” س���م���و رئ���ي���س ال�������وزراء

أكد وفد الش���عبة البرلمانية لمملكة البحرين الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات اآلس���يوية، في النهوض بالعمل البرلماني اآلس���يوي، وقدرتها 
على تحويل التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية، إلى فرص ُتسهم في تعزيز االستقرار والنمو لدول آسيا، خصوًصا وأنها السلطة 

المعنية بصوغ القوانين والتشريعات، وتقديم مشروعات القرارات التي تحقق المصالح المشتركة بين الدول.

ج���اء ذل���ك في خت���ام مش���اركة وفد الش���عبة 
الدائم���ة  اللجن���ة  اجتم���اع  ف���ي  البرلماني���ة 
بالجمعي���ة  السياس���ية  بالش���ؤون  المعني���ة 
اللجن���ة  واجتم���اع  اآلس���يوية،  البرلماني���ة 
الخاصة بتأس���يس البرلمان اآلسيوي، والذي 
ُعق���د في مدينة جوادار بجمهورية باكس���تان 
اإلس���المية الصديق���ة، ف���ي الفت���رة م���ن 29 – 
31 أكتوب���ر المنص���رم، بحض���ور ممثلي���ن عن 

برلمانات ومنظمات في 23 دولة.
ه���ذه  أن  البرلماني���ة  الش���عبة  وف���د  واعتب���ر 
االجتماعات تش���كل نقطة التق���اء البرلمانات 
لبح���ث  مش���تركة  ومس���احة  اآلس���يوية، 
التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية، 

ووض���ع ال���رؤى واألف���كار للنهوض بمس���تقبل 
دول آس���يا، إل���ى جانب الخط���ط الرامية إلى 
ف���ي  التنمي���ة واالزده���ار  اس���تمرار عملي���ات 

مختلف المجاالت.
وأكد وفد الش���عبة البرلمانية مس���اندة مملكة 
البحري���ن ودعمه���ا لكافة الخط���ط والقرارات 
للش���عوب  واالس���تقرار  الرخ���اء  تع���زز  الت���ي 
اآلس���يوية، مش���دًدا عل���ى ض���رورة اس���تمرار 
التعاون والتنس���يق بين مختل���ف البرلمانات، 
وتبادل التجارب والخبرات لتحقيق التكامل 

بين الدول والشعوب.
وف���ي االطار ذاته، أكد رئيس لجنة الش���ؤون 
الخارجية والدف���اع واألمن الوطني بمجلس 

البرلماني���ة  الش���عبة  وف���د  رئي���س  الش���ورى 
المش���ارك في أعم���ال اللجنة الدائم���ة المعنية 
البرلماني���ة  بالجمعي���ة  السياس���ية  بالش���ؤون 
الجمعي���ة  أن  الخزاع���ي،  محم���د  اآلس���يوية 
تق���وم ب���دور فّعال ومه���م في توحي���د جهود 
البرلمان���ات اآلس���يوية، وص���وغ مش���روعات 
ال���دول  مس���تقبل  ح���ول  المهم���ة  الق���رارات 
العم���ل  تطوي���ر  وآلي���ات  وس���بل  اآلس���يوية، 
اجتم���اع  أن  الخزاع���ي  وأوض���ح  المش���ترك. 
اللجنة الخاصة بتأس���يس البرلمان اآلس���يوي 
ش���هد نقاًش���ا وتباحًثا حول خط���ة تنفيذ هذا 
بص���وغ  المتعلق���ة  والخط���وات  المش���روع، 
نظام���ه األساس���ي والالئح���ة التنفيذي���ة، إلى 

جانب آلي���ة تمويله ودعمه، مؤكًدا تطلع وفد 
الش���عبة البرلماني���ة إل���ى تحقيق ه���ذه الرغبة 
في تأس���يس برلمان آسيوي، يقوم بدور أكبر 
ف���ي الدف���اع ع���ن مصالح ال���دول اآلس���يوية، 
أس���وة ببقية البرلمان���ات العربي���ة واإلقليمية 

والدولية المماثلة.
وبّي���ن أن اجتم���اع اللجن���ة الدائم���ة المعني���ة 
 7 في���ه  ُعرض���ت  السياس���ية  بالش���ؤون 

مشروعات بقرارات، من بينها مشروع تحّول 
الجمعية إلى برلمان آس���يوي، وهو المش���روع 
الوحي���د ال���ذي تق���رر مواصل���ة مناقش���ته في 
اجتماع���ات الجمعية المقبلة، فيما تم إقرار 6 
مش���روعات تتعلق بالحكم الرشيد وارتباطه 
بالتنمية المستدامة، إضافة إلى مشروع قرار 
بش���أن س���يادة القان���ون والتمكي���ن القضائي، 
وهو من المش���اريع التي تؤكد رفض التدخل 

ف���ي الش���ؤون الداخلي���ة لل���دول، ومكافح���ة 
اإلره���اب ب���كل ص���وره وأش���كاله. وأوضح أن 
اللجن���ة أق���رت مش���روًعا يتعلق بالممارس���ات 
البرلمانية الجيدة، ومشروًعا عن بناء الرخاء 
في آس���يا من خالل الصداقة والتعاون، ذلك 
باإلضافة إلى مش���روع بشأن دور الحكومات 
والبرلمانات اآلس���يوية ف���ي تحقيق االزدهار 
في آس���يا، ومش���روع بش���أن دع���م البرلمانات 

اآلسيوية للشعب الفلسطيني.

جوادارفي - بنا

قرار “سيادة القانون” يرفض التدخل في شؤون الدول

وفد الشعبة البرلمانية في باكستان

نعمل وفق 
إيرادات 

ومصروفات 
كحال أي قطاع 

عمل خاص

ال بارقة أمل 
بالصرف 

بعد الزيارات 
والمراسالت 

واالتصاالت
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الحايكي تعكف على “هندسة قوانين” بآليات مبتكرة ودقيقة
استخدام أدوات حديثة واستغالل للتكنولوجياتتطلع ألن تكون أول من يتقدم بطرح المبادرة

محرر الشؤون المحلية

رؤى الحايكي

اتباع تقنيات 
متخصصة للوصول 

ألفضل صياغة 
وأجلى مضامين

البحرين تدعم 
أي قرارات تعزز 

استقرار الشعوب 
اآلسيوية

اختتم المدير العام شكواه بالقول: “اليوم حين نرفع شكوانا إلى سمو رئيس الوزراء، فكلنا أمل في  «
أن سموه كما عهدناه دائًما، يقدم كل الدعم والمساندة لئال تتعثر أي مؤسسة بحرينية وتحاصرها 

االلتزامات المالية، في حين أن مستحقاتها مجمدة، ونحن نتطلع دائًما لخدمة الوزارة وسائر الوزارات 
إيماًنا بدور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية”.

تطوير برامج “البحرين للتدريب”

اجتمعت مدير عام معهد البحريـن  «
للتدريب سماح العجاوي مع مدير 

المجلس الثقافي البريطاني ريتشارد 
روز، حيث تم خالل اللقاء بحث 

سبل التعاون بين الطرفين لتطوير 
البرامج التدريبية التي يقدمها 

المعهد، وذلك في إطار استراتيجية 
المعهد للعام التدريبي الحالي، والتي 

تهدف إلى تطوير برامجه النظامية 
واالحترافية وفقا الحتياجات سوق 
العمل، هذا باإلضافة إلى اهتمامه 

برفع كفاءة الكادر التدريبي من خالل 
دمجهم ضمن برامج ودورات تدريبية 

وندوات ثقافية تتناول التطورات 
التي تشهدها مملكة البحرين في 

اجتماع مدير معهد البحرين للتدريب ومدير المجلس الثقافي البريطاني

القطاعات المختلفة، مما سيسهم 
في تخريج متدربين قادرين على 

تلبية متطلبات سوق العمل 
المحلية.

حضر اللقاء رئيس قسم اللغات  «
واالتصال بالمعهد صوفيا ليقوين 

ورئيس البرامج والمشاريع بالمجلس 
الثقافي البريطاني نورة الصباح.



أكد رئيس اللجنة العليا لالنتخابات بجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي جليل النعيمي أن ش���طب اثنين من مترش���حي قائمة 
“تقدم” وهما مهدي الشويخ ومحمد فتيل تعد خسارة كبيرة للجمعية ومناصريها.

للمرش����حين  الجمعي����ة  دع����م  أن  وأك����د 
المس����تقلين ينطل����ق من قاع����دة مدى قرب 
المترش����ح من حي����ث برنامج����ه وتوجهاته 
م����ن برنام����ج وتوجه����ات قائم����ة الجمعي����ة، 

وليس على أساس شخصي.
أول����ى  ع����ن  المترش����ح  حظ����وظ  أن  ورأى 
أكي����دة  كان����ت  الش����ويخ  مه����دي  الش����مالية 
ا، كونه ابن الدائرة، ويتمتع بسمعة  إحصائيًّ
طيبة بين أهلها، وكونه ش����خصية معروفة 

في المجتمع.
وأض����اف أن األمر ذاته بالنس����بة للمترش����ح 

ع����ن ثاني����ة الش����مالية محم����د فتي����ل ال����ذي 
أث����ار خبر ترش����حه ارتياًحا بالًغ����ا لدى أبناء 
الدائ����رة. وذه����ب إل����ى أن م����ا حص����ل كان 
بس����بب تضارب بين القوانين وتفس����يراتها 
التي تسمح بطرقها من زوايا نظر مختلفة.

وع����اد ليؤكد على أن ما حصل لن يفت من 
عزيم����ة القائمة وأن الفرص أمامهم ال تزال 
ا، عل����ى اعتبار أن المترش����حين  كبي����رة ج����دًّ
وف����ق  اختياره����م  ت����م  البقي����ة  األربع����ة 
مواصفات سياس����ية وتاريخية وشخصية 
وتخصصي����ة عالي����ة، بالق����در ال����ذي ي����وازي 

مميزات برنامج القائمة.

ولفت النعيمي إلى أن اللجنة العليا  «
بالجمعية عقدت اجتماًعا صباح 

أمس الخميس حضره أمين عام 
الجمعية ومرشحو القائمة لتقييم 

الوضع وإعادة المناورة بما يتوفر 
لهم من كوادر وموارد، للتركيز على 

الدوائر االنتخابية المتبقية لهم 
في خامسة وسادسة المحافظة 

الشمالية، وعاشرة العاصمة، 
المؤتمر الصحافي إلطالق قائمة تقدم التابعة للمنبر التقدمي )ارشيفية(وسابعة المحرق.

“تقدم” تجتمع وتناور بعد شطب ثلث قائمتها
“ال���ت���ق���دم���ي” ل���� “ال�����ب�����اد”: دع����م م��س��ت��ق��ل��ي��ن ق��ري��ب��ي��ن م���ن ت��وج��ه��ات��ن��ا

ق���ال المترش���ح حمد س���لمان تق���ي “إن برنامج���ي االنتخابي هو برنام���ج لجميع فئات 
المجتم���ع، يه���دف لتلبية حق���وق واحتياجات ومطال���ب مختلف ش���رائح المواطنين، 
صغارا وكبارا، رجاال ونس���اء، للعاملين والمتقاعدين والعاطلين، تحت شعار واقعية 

وتواصل، أي أن المواطن هو محور السياسات التنموية والمستفيد األكبر منها”.

وأضاف أن برنامجه االنتخابي يتأسس 
على أربعة مح���اور، وهي: تعزيز الرقابة 
التنفيذي���ة ووق���ف  الس���لطة  أداء  عل���ى 
هدر المال العام، والمحور الثاني تحفيز 
والثال���ث تحس���ين  الوطن���ي،  االقتص���اد 
الراب���ع  والمح���ور  المعيش���ة  مس���توى 

تحسين الخدمات العامة.
وق���ال إن المجل���س النيابي يحتاج دعما 
م���ن األهال���ي، وأك���د أن���ه س���يعمل عل���ى 
مراجع���ة التش���ريعات والقوانين الحالية 
معيش���ة  مس���توى  لتحس���ين  وتعديله���ا 

المواطنين.
وأض���اف أنه س���يعمل مع النواب بش���كل 
جماع���ي لتطوي���ر والنه���وض بالقطاعات 
والتعلي���م  الصح���ة  منه���ا  الخدمي���ة 
م���ن  يط���ور  ال���ذي  بالش���كل  واإلس���كان 

المستوى المعيشي للمواطنين.
أس���تحداث  عل���ى  س���يعمل  أن���ه  وأك���د 
تشريعات تعنى بتشجيع الشباب وتنمية 

قدراتهم، خصوصا أنهم يشكلون النسبة 
األكبر م���ن المجتمع، وبالتال���ي، فإن تلك 
الش���ريحة تتطلب دعما كامال من جميع 
النواح���ي التش���ريعية بتخطي���ط برامج 
تأهيلي���ة، وذلك إلش���راكهم ف���ي العملية 

التنموية بالمملكة.

تقي سينهض بالقطاعات الخدمية

بنود الميثاق

حمد سلمان تقي

سيدعلي المحافظة
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نظم المجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين مائدة مستديرة حول 
“دور الدراسات العلمية في دعم المشاركة السياسية للمرأة”. وجرى استعراض 

عدد من الدراسات في مجال المشاركة السياسية للمرأة، إضافة إلى عرض 
جوانب من مسيرة المرأة البحرينية في المشاركة السياسية، وتقديم إحصاءات 

المترشحات والفائزات في االنتخابات.

ال تقدموا هدايا أو مساعدات باالنتخابات
“^” تنشـــر نـــــص ميثـــــاق شــــرف “الشفـافيـــة” للمتــــرشحيــــن

دعت جمعية الشفافية البحرينية المترشحين ومديري حمالتهم االنتخابية للتوقيع 
على ميثاق شرف لالنتخابات العامة المقررة في 24 نوفمبر الجاري. 

ش����رف  الجمعي����ة  رئي����س  وق����ال 
الموس����وي إن ب����اب التوقيع س����يفتح 
اليوم )السبت( بمقر الجمعية بمنطقة 
العدلي����ة بالس����اعة العاش����رة صباًح����ا. 
وتنش����ر “الب����الد” فيم����ا يأت����ي أب����رز ما 

يتضمنه ميثاق الشرف من بنود:

نص الميثاق

البحريني����ة  الجمعي����ة  م����ن  بمب����ادرة 
للش����فافية ت����م صياغ����ة ه����ذا الميثاق 
وم����دراء  المرش����حين  وتطال����ب 
النيابي����ة  لالنتخاب����ات  حمالته����م 
والبلدي����ة ف����ي البحري����ن لع����ام 2018 

بالتوقيع عليه.
ف����ي  المش����اركين  المرش����حين  نح����ن 
والبلدي����ة  البرلماني����ة  االنتخاب����ات 
ه����ذا  عل����ى  الموقعي����ن   ،2018 لع����ام 
الميثاق حرًصا منا بأن تس����ير العملية 
االنتخابي����ة بكافة مراحلها بش����فافية 
يس����ودها  وأن  ومس����ؤولية،  ونزاه����ة 
التناف����س الش����ريف بين المرش����حين، 
بم����ا يخ����دم ويع����ّزز المصلح����ة العامة 
للوط����ن وألبناء الش����عب، وإدراًكا منا 
بأهمي����ة االلت����زام بالقوانين واألنظمة 
المنظم����ة لس����ير العملي����ة االنتخابية، 

فإننا نتعهد بااللتزام بما يلي:

دع���ا النائ���ب عل���ي العطي���ش لمراع���اة تمثيل أعض���اء مجلس أمان���ة العاصمة 
للدوائر االنتخابية عند تعيينهم، مؤكًدا أن هذا األمر طالب به مجلس النواب 
حي���ن واف���ق عل���ى مقت���رح بقان���ون بهذا الخص���وص، وع���اد للمجل���س بصيغة 

مشروع بقانون، إال أن فض دور االنعقاد األخير حال دون تمريره.

ويتضم���ن المقت���رح ال���ذي وافق عليه 
مجل���س الن���واب، أن���ه يش���ترط فيمن 
يعين���ون بمجل���س أمان���ة العاصم���ة - 
فضالً عن توافر ذات ش���روط أعضاء 
المجل���س البل���دي- أن يمثل���وا الدوائر 
لمحافظ���ة  المختلف���ة  االنتخابي���ة 
منه���م  كل  يك���ون  وأن  العاصم���ة، 
مقيًم���ا ف���ي الدائ���رة االنتخابي���ة التي 
يمثله���ا، وأن يكونوا م���ن ذوي الخبرة 
العم���ل  مج���ال  ف���ي  واالختص���اص 
البل���دي. وتاب���ع العطي���ش “أثرنا خالل 
الفصل التش���ريعي جدلي���ة أن أعضاء 
أمان���ة العاصم���ة ال يمثل���ون دوائره���ا 
االنتخابي���ة كم���ا ه���و ح���ال المجالس 
س���ؤال موج���ه  ف���ي  وذل���ك  البلدي���ة، 
البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  لوزي���ر 

أج���اب  العمران���ي، وق���د  والتخطي���ط 
الوزي���ر ب���أن أعض���اء أمان���ة العاصم���ة 
غي���ر ملزمي���ن ب���أن يمث���ل كل عض���و 
دائ���رة معينة، ألن ش���روط التعيين لم 
تتضم���ن ذل���ك، لذل���ك ارتأين���ا التق���دم 
بهذا المقترح، خصوًصا بعد ما لمسناه 
من قصور ف���ي التواصل بين األهالي 
أموره���م  لمتابع���ة  األمان���ة  وأعض���اء 
الخدمي���ة، وذلك بس���بب ع���دم وجود 
ممث���ل ل���كل دائ���رة انتخابي���ة، ووافق 
المجلس عل���ى المقترح بقانون، وعاد 
ل���ه بصيغة مش���روع قانون، ولألس���ف 
ض���اق الوق���ت وف���ض البرلم���ان دون 
تمريره، وإننا نناشد الحكومة مراعاة 
م���ا تضمن���ه المقت���رح خدم���ة ألهال���ي 

العاصمة”.

العطيش: دوائر ألمناء العاصمة

أكد عبدالرزاق حّطاب، المترشح  «
النيابي بالدائرة السادسة 
بالمحافظة الجنوبية، أنه 

سيسعى إلى توظيف خبرته في 
العمل البلدي البالغة )8( سنوات 
وخبرته الطويلة في العمل العام 

وخدمة الناس والبالغة سنوات 
طويلة، في خدمة المواطنين.

وأكد حّطاب أن أهالي الدائرة  «
يستحقون الكثير وفي 8 سنوات 

قضيت 4 منها عضوا في 
المجلس البلدي والسنوات األربع 

األخرى رئيًسا للمجلس تعرفت 
على مشكالت الدائرة وقدمت 

مع إخواني في المجلس البلدي، 
والكثير ألهالي الدائرة.

 حطاب 

وخبرة 8 سنوات

التعاون مع اللجنة العليا . 1
المشرفة على سالمة سير 

االنتخابات في جهودها المبذولة 
لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة 

واحترام طاقمها.

احترام دور المراقبين المحايدين . 2
والتعاون معهم في أداء دورهم 

الرقابي على سالمة العملية 
االنتخابية.

االلتزام بالحفاظ على مبدأ . 3
سرية التصويت وحق الناخب 

في اختيار مرشحه بحرية وعدم 
التأثير عليه.

االلتزام بالفترة الزمنية للدعاية . 4
االنتخابية المحددة قانوًنا.

عدم اللجوء في الدعاية االنتخابية . 5
إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو 

طعن أو المساس بشكل سلبي على 
المرشحين اآلخرين أو الجمعيات 
السياسية، واالمتناع عن التشهير 

بهم أوالقذف أوالشتم، واالبتعاد عن 
إثارة النعرات الطائفية أوالقبلية 
أواإلقليمية أوالعائلية بين فئات 

المواطنين، أو استغالل المشاعر 
الدينية أو أماكن العبادة، وعدم 

اإلساءة لألديان.

االمتناع عن التعرض للحملة . 6
االنتخابية للغير سواء أكان ذلك 
بالتخريب أم بالتمزيق أو إلصاق 

الصور والشعارات فوق صور 
وشعارات اآلخرين.

االلتزام بعدم ممارسة أي شكل . 7
من أشكال الضغط أو التخويف 
أو التخوين أو التكفير أو العنف 

ضد أي من المترشحين أو أي من 
الناخبين.

االمتناع عن عرض اإلعالنات أو مواد . 8
الحمالت االنتخابية ضمن مراكز 

االقتراع.

االلتزام بعدم تقديم هدايا ذات قيمة . 9
أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو 

عينية أو غير ذلك من المنافع أو 
الوعد بتقديمها لشخص طبيعي 

أو معنوي أثناء العملية االنتخابية 
سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم 

غير مباشرة.

عدم وضع الملصقات . 10
والصور الدعائية في األماكن 

الخاصة أو على أبواب وجدران 
المحالت التجارية للمواطنين 

إال بعد الحصول على موافقتهم 
الصريحة على ذلك، وااللتزام بعدم 

وضع الملصقات والصور الدعائية 
على اللوحات اإلعالنية التي تعود 

ملكيتها للشركات التجارية أو 
للمواطنين إال بعد الحصول على 

موافقتهم الصريحة على ذلك، 
وااللتزام بإزالة جميع مظاهر 
الدعاية االنتخابية بعد انتهاء 

العملية االنتخابية.

عدم استعمال الشعار الرسمي . 11
لمملكة البحرين أو أي شعار 

قريب الشبه منه في االجتماعات 
واإلعالنات والبيانات االنتخابية 

وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم 
والصور التي تستخدم للدعاية 

االنتخابية.

عدم إقامة المهرجانات . 12
وعقد االجتماعات العامة 
والخاصة في المساجد أو 

المآتم أو المرافق التابعة لها 
أو إلى جوار المستشفيات 

أو في األبنية والمحالت التي 
تشغلها اإلدارات الحكومية أو 

المؤسسات العامة.

الحفاظ على بيئة . 13
نظيفة أثناء الحملة االنتخابية، 

وتجنب اللصق العشوائي للصور 
والبيانات في األماكن العامة، 

وضرورة االهتمام بمظهر األمكنة 
العامة وتنظيفها بعد االنتهاء من 

المسيرات والمهرجانات االنتخابية.

تدريب الوكالء التابعين . 14
لنا على قواعد سلوك الوكالء 

والمراقبين الصادرة عن لجنة 
االنتخابات.

تحمل المسؤولية عن كافة . 15
نشاطات الدعاية االنتخابية الصادرة 
عن جميع الوكالء التابعين لنا وعن 

العاملين في حملتنا االنتخابية.

تحمل المسؤولية عن أية . 16
نشرات أو ملصقات أو بيانات صادرة 

عن حملتنا االنتخابية.

االلتزام باتباع األساليب . 17
السلمية والقانونية فيما يتعلق 
باالعتراضات والطعون ونتائجها 

في كافة مراحل العملية 
االنتخابية والتعاون مع الجهات 

المختصة بشأن التحقيقات 
في هذه االعتراضات والطعون 

والشكاوى.

االلتزام بنتائج االنتخابات . 18
الرسمية والنهائية الصادرة عن 

اللجنة العليا المشرفة على سالمة 
االنتخابات أو المحكمة المختصة.

بدء التوقيع 
على الميثاق من 

الساعة 10 صباًحا 
اليوم السبت

ال تحّرضوا ضد 
المترشحين 

أو الجمعي��ات 
السياسية



أل�����ح�����ان وإب�������داع�������ات ب���ح���ري���ن���ي���ة وع���ال���م���ي���ة

مهرجــــان  الموسيقــى 

ق���ّدم مهرج���ان البحرين الدولي للموس���يقى ال�27 على مدار عش���رة أيام للجمهور في مملكة البحرين أمس���يات فني���ة أحياها نخبة من المبدعين الموس���يقيين وألقى الضوء على أنواع 
موسيقية متنوعة في مواقع ثقافية حول المملكة كمسرح البحرين الوطني، الصالة الثقافية، متحف البحرين الوطني، مركز الفنون ودار المحّرق. 

18 أكتوبر ش���هد مس���رح البحري���ن الوطني 
هيئ���ة  تنظم���ه  ال���ذي  المهرج���ان  انطالق���ة 
البحرين للثقافة واآلثار. فعلى خشبته أحيا 
الفنان العراقي حس���ين األعظم���ي للجمهور 
خبرت���ه  وعك���س  العراق���ي  المق���ام  ذاك���رة 
الت���ي تمتد ألكثر من 45 ف���ي غناء مقامات 
مختلف���ة كالبنج���كاه، الدس���ت، الحويزاوي، 
النهودن���د والجم���ال، كم���ا وقدم���ت الفرق���ة 
األعظم���ي معزوف���ات  لحس���ين  المصاحب���ة 
كالج���وزة  آالت  عل���ى  عراقي���ة  أصيل���ة 
والسنطور والعود والكمان والناي والقانون 

والرق والمزهر. 
أم���ا الصال���ة الثقافي���ة فاس���تضافت حفالت 
موس���يقية عربية وأجنبي���ة بدأتها مع فرقة 
“نوى” التابعة للمؤسسة الفلسطينية للتنمية 
الثقافية، التي استعادت المشهد الموسيقي 
عب���ر  1948م  ع���ام  نكب���ة  قب���ل  لفلس���طين 
العدي���د من المقاط���ع الموس���يقية األصيلة. 
وجاءت هذه األمسية بالتعاون مع السفارة 
الفلس���طينية لدى مملكة البحرين. وقّدمت 
الفرق���ة للجمه���ور تجربة موس���يقية فريدة، 
وألق���ت الض���وء عل���ى الجانب الكالس���يكي 
للموس���يقى الفلس���طينية وعزف���ت مقاط���ع 
متنوع���ة مث���ل: رقص���ة ليل���ى، كل الج���راح، 

حبايب، ليالي األنس والرقص العصري. 
هيئ���ة  قدم���ت  الخاص���ة،  وعل���ى طريقته���ا 
للفن���ان  تحي���ًة  واآلث���ار  للثقاف���ة  البحري���ن 
الراحل محمد علي عبد هللا حيث اس���تمتع 
الجه���ور الحاضر في الصالة بع���رٍض غنائٍي 
ممي���ز لفرق���ة البحري���ن للموس���يقى بقي���ادة 
وف���ي  زيم���ان.  خليف���ة  القدي���ر  المايس���ترو 
بداي���ة الحف���ل، أدى الفن���ان محم���د ربيع���ة 
ع���دًدا م���ن األغنيات المحببة ل���دى الجمهور 
“عل���ى  روح���ي”،  مل���ك  “ي���ا  منه���ا  المحل���ي، 
حّل���ك تدلل”، “دعي���ت عليك م���ن قلبي، كما 
ق���ّدم الفن���ان حس���ين الحم���د فق���رًة غنائي���ة 
تضمن���ت مجموعة من األغني���ات العاطفية 
للفن���ان الراح���ل منه���ا: “ك���م س���نة وش���هور”، 
“يعن���ي انت���ي ماتدرين”. فيم���ا تخلل الحفل 
مش���اركة كورال فرقة البحرين للموس���يقى 
بتقدي���م أغنيت���ي “ناحت حمام���ات”، و”عّنو 
عل���ى الب���ال”.  وم���ن البحري���ن إل���ى فرنس���ا، 
حض���رت إلى الصالة الثقافية الفنانة نتاش���ا 

أطلس ف���ي حفل أقيم بتعاون ما بين هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار والسفارة الفرنسية 
نتاش���ا  وس���افرت  البحري���ن.  مملك���ة  ل���دى 
أطل���س ف���ي رح���اب الموس���يقى الش���رقية 
ودمجتها بألوان موس���يقية غربية كالبوب، 
اإللكترو، األغنية الفرنسية والراب وقّدمت 
تفس���يرها الش���رقي الطابع ألغنية فرانسواز 
هاردي “مون آمي ال روز”. أما محّبو األلحان 
األندلس���ية فكان���وا عل���ى موع���د م���ع حف���ل 

الفنان���ة نبيل���ة مع���ن التي قدم���ت مجموعة 
أغنيات منها: ش���مس العشية، لما بدا، لغزال 
فاطم���ة، وهللا ي���ا موالن���ا. واختتمت الصالة 
حفالته���ا مع أمس���ية للفنانة الس���ورية وعد 
بوحّس���ون بعن���وان “ش���غف الش���عر”، حي���ث 
عكس���ت الفنانة بوحس���ون ش���غفها بالش���عر 
األصيل���ة  العربي���ة  والموس���يقى  العرب���ي 
وذل���ك عب���ر مقاطع مزجت ما بي���ن الكلمات 
الموزونة واللحن الشرقي المؤثر. وتنوعت 

األغان���ي الت���ي قّدمته���ا وع���د بوحس���ون ما 
بين أغاني الموس���يقى الكالسيكية العربية 
في القرن العش���رين، أغاني الحب الصوفي 

والشعر النبطي.

أغاني المرأة التقليدية في البحرين 

بالتع���اون م���ع مكت���ب قرين���ة عاه���ل الب���الد 
للم���رأة  المجل���س األعل���ى  المف���دى رئيس���ة 
س���بيكة  األمي���رة  الملك���ي  الس���مو  صاحب���ة 
بن���ت إبراهيم آل خليفة. اس���تضاف متحف 
البحرين الوطني حفل تدشين ألبوم “أغاني 
الم���رأة البحريني���ة الش���عبية” لمب���ارك نجم. 
ه���ذا ويع���د نج���م نجم أح���د أب���رز الملحنين 
ف���ي البحري���ن والعال���م العرب���ي حي���ث قدم 
عبر مش���واره الفني عدًدا كبيًرا من األلحان 
الناجحة وتم تكريمه في عشرات المحافل 
المحلي���ة والدولي���ة، بدأ بتأليف الموس���يقي 
وهو لم يتجاوز س���ن الثالث عش���ر، ونسبت 
إلي���ه النقل���ة النوعية الت���ي ش���هدتها الفرقة 
البحري���ن،  بمملك���ة  للش���رطة  الموس���يقية 
���ا ممي���ًزا  حي���ث ط���ّور للفرق���ة أس���لوًبا خاصًّ
ومقطوعات موسيقية عسكرية فريدة ذاع 
صيته���ا عل���ى الصعيدين المحل���ي والدولي. 
ويعتب���ر الدكت���ور مب���ارك أيًض���ا م���ن أع���الم 
الموسيقى الشعبية في الوقت الحاضر وله 
مؤلفات موس���يقية وأوراق أكاديمية كثيرة 

في هذا المجال.
وم���ن المنامة إلى المح���ّرق التي تحتفي بها 
الهيئ���ة كعاصم���ة للثقاف���ة اإلس���المية لع���ام 
2018، ش���هدت دار المحّرق محاضرة حول 
الف���ن الغنائ���ي النس���ائي ألقاه���ا األكاديم���ي 
حرب���ان  ب���ن  جاس���م  البحرين���ي  والباح���ث 
ورافقها عرض مباش���ر على خشبة المسرح. 
وخ���الل المحاضرة ألقى ب���ن حربان الضوء 
عل���ى الغن���اء النس���ائي البحرين���ي التقليدي 
وأبح���ر م���ع الحض���ور ف���ي كيفي���ة تش���ّكله 
والعوام���ل االجتماعي���ة واالقتصادي���ة التي 
أث���رت في���ه وأعطته هويت���ه المميزة، حيث 
اعتم���د الغناء النس���ائي على المكان بش���كل 
كبي���ر كالبادي���ة، الحق���ول الزراعي���ة والبحر. 
كما تناول جاس���م ب���ن حربان أن���واع الغناء 
النس���ائي المختلفة مثل: أغاني الزواج، دق 
الحب، استقبال الغواصين، تربية األطفال.

حفل ذكرى الفنان محمد علي عبد الله في الصالة الثقافية

تدشين ألبوم أغاني المرأة البحرينية في متحف البحرين الوطني

حفل الفنان حسين األعظمي في مسرح البحرين الوطني
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ف���ي س���عيها الس���تعادة نفائ���س األدب العرب���ي، وتقديمه���ا للجمه���ور م���ن 
جديد، أصدرت مكتبة البابطين المركزية للش���عر العربي األعمال الشعرية 
المخطوط���ة الن���ادرة الخاصة باألديب الش���اعر حس���ين ب���ن عبدالجليل بن 
عبدالسالم بّرادة، وجاءت المجموعة في ستة كتب بطباعة فاخرة، وتعد 
هذه المجموعة من المقتنيات الخاصة والنادرة في المكتبة، حيث جاءت 

بخط مؤلفها.

يذكر أن الش���اعر حس���ين بّرادة من 
أسرة أدبية شعرية، فلقد كان أبوه 
وجّده من الشعراء المعروفين في 
المجتم���ع المدن���ي الحج���ازي ف���ي 
القرنين التاس���ع عش���ر والعش���رين، 
بجم���ع  ب���ّرادة  حس���ين  ق���ام  وق���د 
ب���ّرادة  دي���وان وال���ده عبدالجلي���ل 

لكنه لم يكمله، فالموجود منه يبدأ 
من ح���رف األل���ف وينته���ي بحرف 
ال���راء ليبق���ى الدي���وان ناقص���ا من 
آخ���ره. وس���تكون ه���ذه المجموعة 
إضاف���ة جدي���دة وتوثيق���ا تاريخيا 
للمكتبات العربية والثقافة واألدب 

والتاريخ.

  كتب نادرة للشاعر بّرادة

أعلن���ت جائ���زة اتح���اد الجامعات األميركية للش���عر العالم���ي قائمتها القصي���رة وتتضمن 
خمس���ة ش���عراء هم : المص���رى فؤاد طمان، والترك���ى اورهان باموق الحائ���ز على جائزة 
نوب���ل ، والفرنس���ى س���ان ج���ون موني���ه، واإلس���بانى خوس���يه ب���اث خ���وان، واليونان���ى 

قسطنطين ديونسيوس.

وس���وف يت���م اختي���ار ش���اعر واح���د ليف���وز 
بالجائ���زة ف���ى دورته���ا لع���ام 2019 وقدره���ا 
س���تون أل���ف دوالر أميرك���ى، ويحص���ل كل 
م���ن ش���عراء القائم���ة القصيرة عل���ى مكافأة 
قدرها عش���رون ألف دوالر، وتمن���ح الجائزة 
النهائية ومكافآت القائمة القصيرة كل ثالث 
سنوات عن مجمل أعمال الشاعر ويستغرق 
تحكيمه���ا عاًم���ا كام���الً. وق���د صرح الش���اعر 
فؤاد طمان بأنه يس���تبعد فوزه بالجائزة ألن 
الئحته���ا تنص على منحها للش���عر اإلنس���اني 
ولي���س أي ن���وع آخ���ر م���ن الش���عر، بينم���ا هو 
ق���د  كان  وإن  وأخي���ًرا  أوالً  قوم���ي  ش���اعر 
احتف���ى احتف���اًء ش���ديًدا بالش���عر اإلنس���اني 
مما أهله للوص���ول للقائمة القصيرة للجائزة 
ويرى أن الئحة تل���ك الجائزة الرفيعة يجب 
أن تعدل ألن الشعر القومى في بعض صوره 

ه���و ش���عر إنس���انى بالدرج���ة األولى. فش���عر 
الصم���ود ف���ي وج���ه االس���تعمار واالحت���الل 
األجنب���ي ومؤام���رات القوى العظمى كش���عر 
المقاوم���ة الفلس���طينية مث���الً، ه���و دفاع عن 
القي���م اإلنس���انية العلي���ا وحق الش���عوب في 

الحرية واالستقالل والمساواة والعزة.

يقدم العدد الجديد من مجلة »المسرح« )مزدوج 25 � 26(، التي تصدر بصفة دورية عن 
إدارة المس���رح بدائرة المس���رح في حكومة الش���ارقة، مجموعة متنوعة من الدراس���ات 
والمق���االت، العربية والمترجمة، كم���ا يرصد العديد من التجارب والظواهر البارزة التي 

عرفتها الساحة المسرحية المحلية والعربية في الفترة الماضية.

ويس���تهل العدد بقراءة كتبه���ا عبد الرحمن 
ب���ن زي���دان ح���ول مس���رحية »كت���اب هللا: 
الص���راع بي���ن الظ���الم والن���ور« الت���ي ألفه���ا 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس حاكم الشارقة، وقدمت في 
افتتاح أيام الش���ارقة المسرحية، وهي من 

إخراج جهاد سعد.
وفي »االفتتاحية« كتب أحمد 
التحري���ر،  رئي���س  بورحيم���ة، 
بمناس���بة مرور س���بع سنوات 
على تأسيس مهرجان »كلباء« 
القصيرة، حول  للمس���رحيات 
ونجاح���ه  المهرج���ان  قيم���ة 
ف���ي بل���ورة لحظة مس���رحية 
خاصة، وض���رورة التعمق في 

والتعري���ف  معرفته���ا، 

بها، وتدوين تاريخها.
ا  وف���ي ب���اب »رس���الة«، نش���رت المجل���ة نصًّ
لحنان الحاج علي، تحت عنوان »المس���رح 

سبيلي إلى الحرية«.
وخصص »مل���ف العدد« لدراس���ات مختارة 
ألي���ام  المصاحب���ة  الن���دوات  ذاك���رة  م���ن 
الش���ارقة المس���رحية. وفي مس���تهل الملف 
يتط���رق رش���يد بنان���ي 
الموس���وم  في بحثه 
»حفريات في تاريخ 
الملصق المس���رحي«، 
إلى صناع���ة اإلعالم 
ودور  المس���رحي، 
ف���ي  »البوس���تر« 
لألعم���ال  التروي���ج 

المسرحية.

ث���ار خب���ر ص���دور كتاب جديد لألدي���ب الراحل نجي���ب محفوظ ضجة كبيرة في الوس���ط 
الثقاف���ي، وعلى مواق���ع التواصل االجتماعي. وراح كثيرون يطرحون أس���ئلة جعلت من 
الخبر قضية: لماذا تّم اختيار دار الس���اقي اللبنانية كي تنش���ر كتاب نجيب محفوظ؟ هل 

القصص كانت مجهولة فعالً؟ ما هو جّو هذه القصص؟

بعض وس���ائل اإلع���الم المصري���ة اتصلت 
بوريث���ة محف���وظ، ابنته أم كلث���وم، وكان 
اختياره���ا  س���بب  ع���ن  األب���رز  الس���ؤال 
داًرا غي���ر مصري���ة، م���ع أّن أباها لم ينش���ر 
أعماله خارج مص���ر. لكّنها اكتفت بجواب 
مقتض���ب أك���دت فيه أنه���ا تلّق���ت عروًضا 

كثيرة لكنها اختارت األنسب بينها.
دار  مدي���رة  قال���ت  الس���ياق،  ه���ذا  وف���ي 
الساقي رانيا المعّلم »لقد كّنا شفافين منذ 
البداي���ة. ذكرن���ا ف���ي بياننا أّن ه���ذا العمل 
يض���م 18 قص���ة لنجي���ب محف���وظ ُتنش���ر 
للم���رة األول���ى في كت���اب. الحكاي���ة بدأت 
حين اكتش���ف الصحاف���ي المصري محمد 
ش���عير، وه���و يعمل منذ فت���رة على أعمال 
نجي���ب محف���وظ، أن ثم���ة مجموع���ة من 
القصص التي نش���رها محفوظ في مجلة 

»ن���ص الدني���ا« م���ن دون أن يت���ّم نش���رها 
في كت���اب. وبعد عرض الفك���رة على ابنة 
لنش���رها.  نّي���ة  ثّم���ة  أّن  علمن���ا  محف���وظ، 
الكت���اب عنوانه »همس النجوم«، سُينش���ر 
تزامًن���ا مع عي���د مولده في 11 )ديس���مبر( 

المقبل.

مصري مرشح لجائزة صناعة اإلعالم المسرحي قصص لم تنشر لمحفوظ

األغبياء هم الذين 
يعرفون كيف 

يدبرون أمورهم أكثر 
من غيرهم

فيودور دوستوفسكي

أق���ام مركز عيس���ى الثقاف���ي لقاءه الحادي عش���ر من 
منت���دى البحرين للكتاب، حيث قدم جلس���ة تحليلية 
الخلي���ج  ف���ي  الممتنع���ة  “الحداث���ة  لكت���اب  معمق���ة 
العرب���ي- تح���والت المجتمع والدول���ة” للكاتب د. باقر 
النج���ار، ال���ذي طرحه���ا د. عبيدلي العبيدلي بأس���لوب 
علم���ي نق���دي ش���يق وذلك بحض���ور عدد م���ن األدباء 

والمهتمين.
تناولت الجلس���ة التي أدارته���ا انتصار البناء تحوالت 
الدول���ة والمجتمع، إذ أش���ار العبيدل���ي إلى أن الهياكل 
التحديثية التي يمكن أن يلمسها المواطن تطفو على 
س���طح عملية المعاص���رة الخليجية، وتبق���ى الخلفية 
الت���ي تحكمه���ا ف���ي ذهني���ة صان���ع الق���رار مستش���هدا 
بقول الكاتب “وتتش���كل الديناميات المؤسساتية في 
الدولة من تقاليد المجتم���ع الثقافي، ودرجة قابليتها 
للتكيف مع التغيرات التي تخضع لها كما طبيعة بيئة 
المجتمع السياس���ي وموقعه، أي المجتمع في النظام 

العالمي أو النظام اإلقليمي الخاص”.

وتط���رق العبيدل���ي إل���ى التط���ور ال���ذي عرفت���ه ثورة 
المعلومات واالتصاالت التي رافقت تحوالت العولمة 
الت���ي أدت إلى تدمير ج���دران الزم���ان وانهارت معها 

حواج���ز الم���كان ال���ذي أدى ب���دوره إل���ى كم���ا ذكر في 
الكت���اب “االنتق���ال والتح���ول من الثقاف���ات واألنماط 

المعيشية المحلية أو بعضها... إلى ثقافات كونية”.

بإس���قاط  باس���تنتاجات  الجلس���ة  العبيدل���ي  اختت���م 
لمفه���وم  وربط���ه  الواق���ع،  عل���ى  النج���ار  أطروح���ات 
الحداثة بالتقنية الحديثة واالتصال في المجتمعات، 

مس���تعرضا بذل���ك م���واد فلمية ومقاطع م���ن نظريات 
اجتماعي���ة مختلف���ة بغ���رض تحلي���ل فك���ر النجار في 

كتابه.

ج��ل��س��ة ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة ل���ك���ت���اب ب���اق���ر ال���ن���ج���ار ع����ن “ال����ح����داث����ة ال��م��م��ت��ن��ع��ة” 

عرض رحلة التحول من الثقافات المحلية إلى الكونية
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الق���راءة األول���ى لعدد المترش���حين للمجلس���ين النياب���ّي والبلدي تكش���ف أّن لدى 
أغلبي���ة المتقدمي���ن خلط���ًا بين العملي���ن النيابّي والبل���دي، وكنا نتمن���ى ممن كان 
ينوي الترشح أن يكون لديه االطالع الكافي بمهام واختصاصات كل من العضو 
النيابّي والبلدي، وال شك أّن المتابعين لعملية التسجيل فوجئوا عند تقدم هؤالء 
للتس���جيل ب���أن بينه���م من يجهل طبيعة العم���ل النيابّي فضال ع���ن القوانين التي 

تحكم العملية النيابية والبلدية. 
الكثي���ر مم���ن قدر لهم الفوز بالمقع���د النيابي في الدورات المنتهية لألس���ف البالغ 
لم يكونوا بمس���توى المهمة الكبيرة والخطيرة، وهذا ما كش���ف عنه األداء الهزيل 
له���م ط���وال مدة عضويته���م في المجلس، أما األمر األش���د غراب���ة وغير المفهوم 
ه���و تح���ول فئة من األعضاء البلديين إلى الترش���ح للمجلس النياب���ّي، أما الدافع 
لهذا االنتقال فإنه كما يبدو جليا ما يتمتع به عضو النيابّي من مكافآت وغيرها.
لي���س بوس���ع أحد أن يقل���ل من األهمي���ة والدور ال���ذي ينهض به عض���و المجلس 
البل���دي، فالس���نوات الفائت���ة م���ن عم���ر التجرب���ة النيابي���ة والبلدي���ة عرفتن���ا على 
ش���خصّيات بلدي���ة تتمتع بالكفاءة وكانت بحق مكس���با للعم���ل البلدي إلخالصها 
وتفانيها وخبرتها وأس���همت في تطوير مناطقها لكن هذا ال يعد مس���وغا مقبوال 
للتح���ول م���ن البلدي إل���ى العمل النيابّي ما ل���م يمتلك العضو الخب���رة والمؤهالت 

المطلوبة. 
نتذك���ر أنه قبل س���نوات أقيم���ت ندوة بأح���د المجالس للتعرف عل���ى مدى قبول 
المواطني���ن ومدى رضاهم عن أعضاء المجلس النيابّي والبلدي فكانت المفاجأة 
أّن آراء الحاضرين عبرت بأّن أداءهم كان دون المستوى بل إّن البعض قال إّنهم 
غير مؤهلين للتش���ريع واقتراح القوانين، وأش���ار البعض اآلخر إلى أّن التخصص 
مطل���وب داخ���ل المجلس���ين النياب���ي والبل���دي نتيج���ة الخل���ط م���ا بين التش���ريع 
والخدمات وهذا س���بب تداخال في اختصاص المجلس النيابي والبلدي من قبل 

فئة النواب.

من هنا، كنا نتمنى لو أن اللجان المشرفة على قبول المترشحين  «
للعمل النيابّي لم تكتف بإجراء االمتحان الكتابّي وحده، وكان من 

الضرورة أن تضع الشهادة الجامعية معيارا كحد أدنى، فلم يعد مقبوال 
ممن يجيد القراءة والكتابة ممارسة مهمة بحجم التشريع والرقابة.

الخلط بين النيابي والبلدي

كفاءة القيادة تحقق اإلرادة

بحث إيراني عن صفقة مع الشيطانين )1(

أنع���م هللا عل���ى البحري���ن أرًض���ا وش���عًبا بحكوم���ة رش���يدة أمينة في ممارس���اتها 
وصادقة في وعودها، يتس���م عطاؤها باإلنصاف والعدالة دون تمييز أو إقصاء، 
وذل���ك بفض���ل قي���ادة وكف���اءة وحنكة صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن 
س���لمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الُموقر، فقد رعى س���مو رئيس الوزراء 
حفظ���ه هللا ورع���اه وبحضور صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان ب���ن حمد آل 
خليف���ة ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء 

الملتقى الحكومي 2018.
إن اله���دف األساس���ي م���ن ه���ذه الملتقي���ات الت���ي تعقده���ا الحكوم���ة العمل على 
تحس���ين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة إلى المواطنين والمؤسس���ات، وقد 
انتهج س���مو رئي���س الوزراء رعاه هللا لتحقي���ق ذلك طريًقا ُمثم���ًرا ُيحقق أقصى 
درجات االس���تفادة من الموارد المادية والبش���رية وعمل على تشجيعها ووضعها 
في المكان المناس���ب، بجانب تش���جيع س���موه حفظ���ه هللا كل المبادرات وُس���بل 
اإلب���داع واالبت���كار، م���ا حقق نتاج���ا تنمويا ُمس���تداما ورض���ا كل أف���راد المجتمع 
والمؤسس���ات العاملة الرس���مية واألهلية بهذا األداء الحكومي الُمتميز المتطور، 
وه���و التحدي الذي أبرز روح العمل الجماع���ي لجميع العاملين في أجهزة الدولة 
م���ن وزراء ومس���ؤولين وموظفي���ن عملوا جميًع���ا كفريٍق واحد بقي���ادة وتوجيه 

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الُموقر.
إن العم���ل عل���ى تحقيق اإلنتاج الُمتمي���ز ال يحتاج إلى قواني���ن ولوائح وقرارات 
بق���در م���ا يحتاج إلى قي���ادة رائ���دة وإدارة ذات كفاءة والتخلي ع���ن اإلجراءات 
البيروقراطي���ة الت���ي تعي���ق أي إنج���از، قي���ادة تس���هل كل اإلمكاني���ات وُتَوِظُفَه���ا 
لتحقي���ق أفض���ل إنج���از، إن التقني���ات واألس���اليب التكنولوجي���ة أداة ُميس���رة ال 
ُمعطلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها تعمل اليوم على تقديم خدماتها ومنتجاتها 

بجهٍد َيسير ومرونة تامة ووقت قليل.
إن ما حققته الحكومة البحرينية من سرعة إنجاز خدماتها المتنوعة للمواطنين 
والمؤسس���ات العامل���ة أساس���ها كما يؤكد صاحب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
الُموق���ر “منطلق���ات لبرنامج عمل الحكوم���ة” وهي رؤى وخالص���ة لجملة األفكار 
التي نوقشت بالملتقيات الحكومية السابقة، وأن الحكومة الرشيدة تهتم وتتابع 
اآلراء اإلعالمية بالصحافة المحلية وتصغي كثيًرا إلى مقترحات موظفي الدولة 
وكل المواطنين، وهذا ما عبر عنه سموه بأن “لكل رأي مكانه من األهمية لدينا”.

دائًما القول الصائب يأخذ مكانه المناسب من التنفيذ في العمل الحكومي  «
وهذا ُيساهم في االرتقاء بمستوى إنتاجيته، وهي كفاءة إدارية ناجحة 

ومتميزة.

كّل يغن���ي على لياله في قمة إس���طنبول التي جمعت الرئيس 
فالديمي���ر بوتي���ن والرئي���س إيمانوي���ل ماكرون والمستش���ارة 
األلماني���ة أنجي���ال مي���ركل والرئي���س رج���ب طي���ب أردوغ���ان. 
اجتمع الزعماء األربعة في غياب أربعة أطراف معنية مباشرة 
بالمأس���اة السورية: الواليات المتحدة، إيران، إسرائيل، النظام 
الس���وري نفسه. إذا كان النظام السوري قد صار مجرد متفّرج 
على ما يجري في سوريا، فإّن الواليات المتحدة التي ُتسيطر 
على “س���وريا المفيدة”، أي منطقة ش���رق الفرات، صارت العبًا 
أساس���يًا في م���ا كان ُيعرف بالجمهورية العربية الس���ورية، أّما 
إس���رائيل، فهي تتحّكم بخيوط كثيرة، على الرغم من دخولها 
مرحلة البحث عن تفاهمات جديدة مع روسيا في شأن كيفية 

التعاطي مع الوجود اإليراني في األراضي السورية.
ال ي���زال اله���ّم األول أللماني���ا وفرنس���ا الهج���رة الس���ورية إل���ى 
البلدي���ن، هاجس ماك���رون وميركل أن تس���مح تركي���ا بانتقال 
السوريين الموجودين في أراضيها إلى أوروبا، ال تزال ألمانيا 
المكان المفضل للجوء الس���وري وقد خلق ذلك مش���اكل كبيرة 
لميركل التي فقدت الكثير من شعبيتها في ظّل صعود اليمين 

المتطرف.
م���ا ينطب���ق عل���ى ألمانيا، ينطب���ق أيضًا على فرنس���ا حيث بات 
يتوج���ب عل���ى الرئيس ماك���رون البحث عن طريق���ة للتصدي 
للتآكل المس���تمر لشعبيته بعدما اكتش���ف الفرنسيون أّنه ليس 
ذلك الرئيس االستثنائي الذي راهنوا عليه، فحملوه إلى قصر 

اإلليزيه.
يغني الرئيس بوتين على لياله أيضًا، مرت ثالث سنوات على 

التدخل الروس���ي المباش���ر في الحرب على الش���عب الس���وري، 
واس���تطاع الرئيس الروسي إبقاء بّشار األسد في دمشق، لكن 
ماذا بعد ذلك؟ ليس هناك من يريد شراء الورقة السورية، في 
المدى الطويل ليس لدى روس���يا ما تفعله في سوريا من دون 

دعم أميركي وأوروبي لمشروعها السوري.
يبق���ى الهّم الترك���ي، تريد تركيا ضمان مس���تقبل وجودها في 
األراض���ي الس���ورية، دخل���ت قواته���ا إل���ى األراض���ي الس���ورية 
ولن تكون مس���تعدة لمغادرتها يومًا، تس���عى تركي���ا إلى تكرار 
تجربته���ا القبرصية في س���وريا، هل من يس���أل الي���وم لماذا ال 
ت���زال تركي���ا موج���ودة عس���كريًا في قب���رص، ولم���اذا ال يوجد 
اهتم���ام ترك���ي م���ن أي ن���وع إليج���اد حل سياس���ي ي���ؤدي إلى 
إع���ادة توحيد الجزيرة التي صار القس���م اليوناني منها عضوًا 

في االتحاد األوروبي؟

إذا كان من خالصة يمكن الخروج بها من قّمة  «
إسطنبول، فهذه الخالصة هي أن األزمة السورية مازالت 

في بدايتها، ال وجود بعد ألي أسس لتسوية سياسية، 
هذا ما يسمح لوزير خارجية النظام وليد المعّلم، وهو 
شخص ظريف، بالقول في موسكو إن النظام السوري 
سيكافئ روسيا بعقود إعادة اإلعمار، علمًا أنه ال وجود 

ألية عقود أو أي إعمار، وال لمن يريد االستثمار في عملية 
من هذا النوع أو المساهمة فيها، أقّله إلى اآلن. ذهب 
المعّلم أخيراً، وهو ال يصّدق أية كلمة تصدر عنه، إلى 

رفض أي تدخل خارجي في صياغة الدستور السوري 
الجديد. “المستقبل”.
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عبدعلي الغسرة

خيراهلل خيراهلل

ال تزال ألمانيا المكان المفضل  «
للجوء السوري وقد خلق ذلك 

مشاكل كبيرة لميركل التي 
فقدت الكثير من شعبيتها
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“بحرنه رايح وطي”
قطاع عريض من ش���عب البحرين صعقوا عندما اطلعوا على الدراس���ة الحديثة التي 
أعدها أحد الخبراء لصالح إدارة الثروة الس���مكية بوزارة األش���غال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، وملخصها أن المخزون السمكي في البحرين تراجع بشكل حاد 
ووص���ل إل���ى 90 %، وأن المخ���زون المتبقي يق���در بحوالي 10 بالمئ���ة وقابل للتراجع 

بشكل متسارع.
على مدى سنوات طويلة كنا ومازلنا نقول إن ما يحصل في بحرنا المنكوب ال يمكن 
القبول به والس���كوت عنه، فهناك اس���تخدام مفرط في صيد اليرقات وصغار األسماك 
والكائن���ات البحري���ة، م���ا يعد تج���اوزا خطي���را، وهناك أس���اليب صيد جائ���رة وجرائم 
ترتك���ب ف���ي أعماق البحر، وعب���ث متواصل وتخريب على مدار الس���اعة، وقد حذرنا 
م���رارا وتكرارا وناش���دنا للتحرك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ه���ذا المورد الحيوي الذي 

ال يمكن االستغناء عنه.
لكن “لقد أس���معت لو ناديت حيا ولكن ال حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت 
ولك���ن أنت تنفخ في الرماد”... الي���وم بحرنا وصل للهاوية بمعنى “راح وطي”، ويعود 
ذلك لعدة أس���باب ليس���ت خافية على المس���ؤولين، من أهمها وجود العمالة اآلسيوية 
بأعداد كبيرة وس���ط البحر، وتركهم يس���رحون ويمرحون ويعيثون في األرض فسادا 

باس���تخدام الطرق الجائرة في صيد األس���ماك، ونحن هنا ال نلومهم على تلك األعمال 
العبثية اإلجرامية، بل نوجه اللوم الكبير للجهات الرسمية التي غضت البصر لسنوات 
طويلة وقامت بتسهيل دخولهم البالد وفتحت لهم المجال الواسع كي يمارسوا هذه 
المهن التي لها بعد اس���تراتيجيا لألمن الغذائي في البحرين، أيضا هذا ال يعفي بعض 
المواطنين أصحاب “البوانيش والطراريد” الذين بدورهم س���اهموا في وصول بحرنا 
إل���ى ه���ذه الحالة المتردي���ة، إذ قاموا بجلب تل���ك العمالة البحري���ة “وعطوهم الخيط 

والمخيط”، وهذه هي النتيجة المؤلمة بحق شعب البحرين واألجيال القادمة.
اآلن دق���ت ه���ذه الدراس���ة الحديثة نواقيس الخط���ر والحذر على الرغ���م من أنه كان 
متوقع���ا م���ا وصلت إليه األوضاع ف���ي مياهنا اإلقليمية المحلية، والس���ؤال المحوري 
مت���ى س���تتخذ وزارة األش���غال والجهات الحكومي���ة األخرى ذات العالق���ة الخطوات 

واإلجراءات الجادة والصارمة والملزمة؟
كل الذي نأمله كمواطنين هو وضع خطة إنقاذ سريعة وتنفيذ رؤية مستقبلية  «

للحفاظ على مواردنا الغذائية البحرية من االنقراض، وعلى ما تبقى من 
المخزون السمكي والحرص على التوازن “اإليكولوجي” انطالقا من توجهات 

الدولة والحكومة نحو التنمية المستدامة والشاملة. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

شهدت مملكة البحرين قبل أيام أمطاًرا غزيرة أدت إلى غرق الطرقات والشوارع 
ف���ي معظم المناطق، وأدت إلى ارتفاع منس���وب المياه، كما تس���ببت في انقطاع 
التي���ار الكهربائ���ي ف���ي ع���دة مناط���ق، باإلضاف���ة إلى انقط���اع خدم���ات اإلنترنت 

وضعفها بشكل فوري منذ بداية الحالة الجوية.
ال ينبغي اس���تثناء البحرين من الس���ياق العام لمثل هذه الحاالت، ولعل ما حدث 
مؤخ���رًا ف���ي عدد من ال���دول بعد أن لقي أش���خاص مصرعهم، وفقد عدد بس���بب 
الفيضان���ات الت���ي  اجتاح���ت الكثي���ر م���ن المناط���ق، خير دلي���ل عل���ى أن األمر ال 

يستثنى منه أحد، حتى الدول العظمى كما هو مشاهد ومنظور.
البحرين ليست من الدول المطيرة كالهند مثالً، حتى تضع لها الحكومة ميزانيات 
في خططها، وأقصى ما يمكن اعتباره هو حلول سريعة في حال المعدالت غير 

الطبيعية لألمطار.
نع���م، نح���ن بحاج���ة ألمثال ه���ذه الظواه���ر لُتظهر لنا حجم المأس���اة س���واء على 
المس���توى الرس���مي متمثلة بالتجاوزات، أو الشعبي، فاألمطار لم تأت دون سابق 
إن���ذار ومعرف���ة، رغ���م ذل���ك هناك غي���اب تام م���ن الطرفي���ن عن األخذ باألس���باب 

واالستعداد لمواجهتها، وكأن الغياب الجمعي للعقل أصبح ظاهرة.
هناك أمر مهم قد يغفل عنه البعض وهو أن المطر في القرآن ال يأتي في الغالب 
إال في س���ياق الذم والعذاب، قال تعالى: “وأمطرنا عليهم مطرًا فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين”، وقال تعالى: “ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء 
أفل���م يكون���وا يرونها بل كانوا ال يرجون نش���ورًا”، ف���إن اعتبرتم ما نزل مطرا فهو 

عقاب، وإن كان غيثًا، فلم الشكوى.
أعجب من بعض المسؤولين الذين يصح أن يطلق عليهم “المتفاجئون”،  «

فهم دائما متفاجئون بما يحصل لهم، ويذكرني هذا األمر بالمثل المصري: 
“رمضان فاجئنا السنة دي”، فعندما تجد ردود الفعل تجاه المطر مثاًل 

تستغرب، وكأنهم يواجهون هذا األمر أول مرة في حياتهم، فال استعداد 
وال أخذ باألسباب وال حذر بعد هطول األمطار، لن نلقي اللوم فقط على 
الحكومة، فإذا سقطت في حفرة فال تقم بلوم البلدية بل يجب أن تلوم 

نفسك أنك لم تراها، يجب على الجميع التكاتف وتأدية كل فرد دوره 
وواجباته، وأخذ االحتياطات الالزمة لتفادي تكرار هذه المآسي.

أمطار البحرين... تأمالت وتأويالت

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com
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“ح�����ي ال�����ح�����دائ�����ق”... آخ�����ر م����راح����ل ال���م���ش���روع

“الرفاع فيوز” تعرض فلال بـ 80 مليونا

عرضت “الرفاع فيوز” آخر مجموعة متاحة من الفلل السكنية الواقعة في “حي الحدائق” الذي يعتبر آخر مراحل المشروع، وذلك في معرض البحرين الدولي للعقارات 
الذي انطلقت أعماله أمس األول في مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات بمشاركة كبرى الشركات العقارية العاملة في المملكة.

وأش���ار مس���ئول في الش���ركة أن���ه خالل 
الع���ام الماضيي���ن ت���م ع���رض 213 في���ال 
���ا 174 في���ال م���ن  ف���ي حي���ن تبق���ى حاليًّ

المشروع.
وبين مدير العالقات العامة والتس���ويق 
في شركة الرفاع فيوز وليد القاسمي أن 
أسعار فلل “حي الحدائق” تبدأ من 145 
أل���ف دين���ار للغرفتي���ن و846 أل���ف دينار 
للفل���ل المكونة من 6 غرف، ومس���احات 
بناء تتراوح بين 193 و852 مترا مربعا، 
وأراضي تتراوح بي���ن 200 و5500 متر 
للفل���ل  اإلجمال���ي  الس���عر  أن  أي  مرب���ع. 

المتوافرة يقدر بنحو 80 مليون دينار.
وأش���ار القاس���مي إل���ى أن بع���ض الفل���ل 
جاه���زة ف���ي حي���ن أن بعض الفل���ل قيد 
اإلنش���اء والمتوق���ع له���ا أن تنته���ي ف���ي 

العام 2019.
الفي���وز”  “الرف���اع  مش���روع  ويتك���ون 
بكام���ل أجزائه من أكثر م���ن 1500 فيال 
س���كنية راقي���ة، إذ يع���د المش���روع م���ن 
أكب���ر المش���روعات العقاري���ة ف���ي البالد 

خصوصا في المنطقة الجنوبية.
الخض���راء  المناط���ق  أن  إل���ى  وأش���ار 
تش���كل نحو 70 % من إجمالي مس���احة 
المش���روع مما يجعلها أكثر المشروعات 
الزراعي���ة  المس���احات  ناحي���ة  م���ن 

والطبيعية.
ويوف���ر الرف���اع في���وز حل���وال تمويلي���ة 
مختلف���ة م���ن بينه���ا حل���ول مقدم���ة من 
مص���رف الس���الم – البحرين إل���ى جانب 
معظ���م المصارف اإلس���المية إلى جانب 

قبول أي تمويل من البنوك التقليدية.
وبحس���ب معلومات الش���ركة ف���إن “حي 
الحدائق هو الحي الثالث ضمن مشروع 
الرف���اع في���وز إلى جانب ح���ي الواحات 
نم���ط  يوف���ر  ال���ذي  البحري���ات،  وح���ي 
حي���اة البح���ر المتوس���ط الراقي���ة الت���ي 
تتخلله���ا الحدائ���ق الشاس���عة والممرات 
الخض���راء، والطرق المحددة باألش���جار 
على أطرافها، والفلل التي تعكس أشعة 

الش���مس من خالل ألوانها المستقاة من 
ألوان األرض، التي تعكس جميعها نمط 
الحي���اة المتوس���طية الغن���ي م���ن خ���الل 
نم���ط عم���ارة الوحدات الس���كنية والفلل 

ذات األحجام المختلفة”.
ال���وزراء،  مجل���س  رئي���س  نائ���ب  وكان 
رئي���س اللجنة الوزاري���ة لإلعمار والبنية 
عب���د هللا  ب���ن  الش���يخ خال���د  التحتي���ة، 

آل خليف���ة، افتت���ح صب���اح أم���س األول 
عش���رة  الحادي���ة  ال���دورة  الخمي���س، 
للعق���ارات  الدول���ي  البحري���ن  لمع���رض 
)بايبك���س 2018( ال���ذي تنظم���ه جمعي���ة 
المهندس���ين البحريني���ة بمرك���ز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويشارك 
ا  ف���ي المعرض أكثر من 50 عارًضا محليًّ
���ا ممن س���يعرضون حوالي 100  وإقليميًّ

مش���روع ُأطلقت حديًثا. ومن المقرر أن 
يس���تمر المعرض حت���ى اليوم )الس���بت( 
للمس���تثمرين  واع���دة  ف���رص  لتقدي���م 
والمؤسس���ات  التنمي���ة  وش���ركات 
المالي���ة والقانوني���ة ومعاينة المش���ترين 
المش���اريع  ألح���دث  والمس���تثمرين 
العقاري���ة، ومناقش���ة واتخ���اذ الق���رارات 

في بيئة مفتوحة.

مشروع الرفاع فيوز

الذهب يترقب 
الوظائف األميركية

حافظ���ت أس���عار الذهب أم���س على 
المكاس���ب التي حققتها في الجلس���ة 
الس���ابقة م���ع بقاء المس���تثمرين على 
حذرهم قبيل نشر تقرير وظائف في 
الواليات المتحدة قد يعطي إشارات 

على وتيرة زيادة أسعار الفائدة.
عن���د  األصف���ر  المع���دن  واس���تقر 
1232.81 دوالر لألوقي���ة )األونصة(. 
وقف���زت األس���عار إلى أعلى مس���توى 
منذ 26 أكتوبر عن���د 1237.39 دوالر 
لألوقي���ة ي���وم الخمي���س م���ع تراج���ع 

الدوالر.
العق���ود  ف���ي  الذه���ب  وانخف���ض 
إل���ى   %  0.3 اآلجل���ة  األميركي���ة 

1235.1 دوالر لألوقية.

بنجالورو - رويترز

المنامة - مباشر

انخفض س����وق البحرين المالي، في تعامالت األس����بوع الماضي، مدفوًعا من 
سهم ألبا القيادي على وقع نتائج األعمال.

وتراجع المؤش����ر العام للسوق، بنسبة 
 1313.23 المس����توى  إل����ى   ،%  0.18

نقطة، بخسارة 2.31 نقطة.
خ����الل  الت����داوالت  حج����م  وارتف����ع 
األس����بوع إل����ى 32.30 ملي����ون س����هم، 

مقابل نحو 16.94 مليون سهم.
كم����ا زادت الس����يولة األس����بوعية إل����ى 
دين����ار،  ملي����ون   6.45 قدره����ا  قيم����ة 
دين����ار  ملي����ون   3.69 بنح����و  مقارن����ة 

بحريني بنهاية األسبوع الماضي.
جمي����ع  عل����ى  الت����داوالت  وتص����در 
المتح����د  المس����تويات، س����هم األهل����ي 

بحج����م 15.63 ملي����ون س����هم، بقيم����ة 
3.95 ملي����ون دينار. وق����اد التراجعات 
قطاع الصناعة بنسبة 2.45 %، بفعل 
س����هم ألب����ا ال����ذي تراج����ع 2.50 % في 

األسبوع بضغط نتائج األعمال.
في المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنحو 
0.11 %، مدفوع����ًا بس����هم الخليج����ي 

التجاري 4.76 %.
كم����ا صعد قطاع االس����تثمار 0.80 %، 
بفض����ل س����هم التس����هيالت التجاري����ة 
الذي ارتفع بنح����و 1.32 %، على وقع 

نتائج األعمال اإليجابية.

“ألبا” يسحب مؤشر البورصة للتراجع

طوكيو - رويترز دبي - أرقام

هبطت عملة المالذ اآلمن الين الياباني بينما عّزز الدوالر األسترالي مكاسبه أمس مع تعزز الثقة في السوق بزيادة كبيرة في التجارة 
اآلسيوية مع إشارات على احتمال وقف تصعيد الحرب التجارية األميركية الصينية.

وع����ّززت أنب����اء ع����ن مكالم����ة هاتفي����ة بي����ن 
الرئي����س األميرك����ي دونالد ترام����ب ونظيره 
الصيني ش����ي جين بينغ اآلمال في انحسار 
التوت����رات التجارية بي����ن الواليات المتحدة 

والصين.
وارتفع ال����دوالر مقابل العمل����ة اليابانية 0.3 
% إل����ى 113.03 ي����ن معوضا الخس����ائر التي 

مني بها يوم الخميس.
وم����ا زال ال����دوالر دون أعل����ى مس����توى ف����ي 
ثالث����ة أس����ابيع البال����غ 113.385 ي����ن، ال����ذي 
س����جله ف����ي منتص����ف األس����بوع قب����ل نش����ر 

تقرير الوظائف في الواليات المتحدة.
وقفز الدوالر األسترالي 0.5 % إلى 0.7242 
دوالر أميركي معزًزا المكاس����ب التي حققها 

يوم الخميس.
ول����م يطرأ تغي����ر يذك����ر على مؤش����ر الدوالر 

ال����ذي ظ����ل عن����د 96.321 بعدم����ا هبط بنحو 
0.9 % ف����ي التعام����الت الخارجي����ة تح����ت 

ضغط ارتفاع الجنيه االسترليني.
واستقر االسترليني عند 1.2998 دوالر.

وارتفع الي����ورو 0.05 % إلى 1.1414 دوالر 

بعدم����ا كان ق����د ربح 0.9 % ف����ي التعامالت 
الخارجية مع تراجع الدوالر.

وزاد الي����وان الصين����ي نحو 0.2 % مس����جالً 
أعلى مستوى في ثالثة أسابيع عند 6.8970 

ين للدوالر في التعامالت الخارجية.

انخف���ض س���هم “آب���ل” في تعامالت ما بعد إغالق الس���وق األميركي نهاية األس���بوع، بأكثر من 7 % بعدما نش���رت صانعة اآليفون 
نتائج أعمالها الفصلية، مما دفع قيمتها السوقية دون مستوى تريليون دوالر لفترة وجيزة بلغت عدة دقائق.

إل���ى   %  7.7 حوال���ي  الس���هم  وتراج���ع 
205.16 دوالر بع���د الكش���ف ع���ن نتائ���ج 
األعم���ال الفصلي���ة عق���ب إغ���الق الس���وق 
األميرك���ي، ليهب���ط دون مس���توى 207.5 
دوالر المس���جل في الثاني من أغس���طس 
ال���ذي أصبح���ت “آب���ل” عن���ده أول ش���ركة 
أميركي���ة تبل���غ قيمتها الس���وقية تريليون 

دوالر.
ولك���ن الس���هم  قل���ص خس���ائره بع���د ذلك، 
وعاودت قيمتها الس���وقية لالرتفاع أعلى 

مستوى تريليون دوالر.
وعّزز الس���هم تراجعه بعدم���ا أعلنت “آبل” 
أنه���ا ل���ن تكش���ف بع���د ذل���ك ع���ن مبيع���ات 
“آيف���ون” و”آيب���اد” و”م���اك”، وأك���د المدي���ر 
المال���ي “لوكا مايس���تري” الخمي���س قائالً: 
“ع���دد الوحدات المبيعة أصبح أقل أهمية 
الي���وم عن الماضي”، ألن الش���ركة تش���حن 

مجموع���ة متنوعة من مودي���الت “آيفون” 
و”آيب���اد” بأس���عار عدي���دة مختلف���ة، لذلك 

عل���ى  التركي���ز  المس���اهمين  عل���ى  يج���ب 
اإليرادات وهوامش الربح”.

تعزيز الثقة بالس��وق م��ع احتمال وقف الح��رب التجارية دوالرات  205 إل��ى   %  7.7 الس��هم  تراج��ع 
الين يهبط... عملة المالذ اآلمنهبوط قيمة “آبل” دون تريليون دوالر
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“هل تظّنون أن المعجزة االقتصادية التي نحياها أتت بمحض الصدفة، ال بالطبع، لقد 
نتجت عن السياس���ات الضريبية التي اتبعتها وأدت لدفع حركة النمو بش���كل قياسي”.. 
هك���ذا صرح الرئي���س األميركي “دونالد ترامب”،  مثيًرا ج���داًل جديًدا حول نيته خفض 

مزيد من الضرائب على األميركيين.

وتخفي���ض الضرائ���ب اقترن م���ع مجموعة 
الرئي���س  أقره���ا  الت���ي  السياس���ات  م���ن 
األميرك���ي به���دف دف���ع عجل���ة النم���و ف���ي 
ب���الده، لتثي���ر تأثيراتها )إيجابية وس���لبية( 
جداًل عنيًفا في االقتصاد األكبر في العالم.
الس���ماح ع���ن دف���ع  كم���ا ازدادت مس���احة 
الضرائب، س���واء تلك المتعلقة بالعجز عن 
س���داد الضرائ���ب، وبخف���ض الضرائب في 
حال���ة وجود أطف���ال في األس���رة، وحاالت 
أخرى متعلقة بالرعاية الصحية والتبرعات 

ومصروفات التعليم وغير ذلك.
وعل���ى الرغ���م م���ن ه���ذا كش���ف اس���تطالع 

نشرته صحيفة “واش���نطن بوست” إلى أن 
تخفيض���ات “ترام���ب” الضريبي���ة ال تحظى 
إال بموافقة 34 % من األسر األميركية بعد 

ظهور آثارها بالفعل عليهم.

 األغنياء األكثر استفادة

اس���تفادت الطبق���ات األغن���ى بص���ورة أكبر 
م���ن الخفض الضريبي، إذ تقّدر “واش���نطن 
بوس���ت” التراج���ع ف���ي ضرائ���ب الش���رائح 
التخفيض���ات  بفع���ل   % ب����15  األغن���ى 
الضريبي���ة بأكملها، بينما ال تتجاوز النس���بة 

2 % لدى الطبقات األفقر.
كما أن خفض ضرائب الشركات من 35 % 
إلى 21 %، الذي هدف إلى زيادة وفورات 
الس���يولة ل���دى الش���ركات بم���ا يس���هم ف���ي 
خلق وظائ���ف جديدة أضاف رفًضا جديًدا 
ا، وفًقا ل�”واش���نطن  لخفض الضرائب ش���عبيًّ

بوس���ت” رغ���م تحق���ق هدف���ه عل���ى األق���ل 
���ا. ويأت���ي الرف���ض الش���عبي ألكث���ر  جزئيًّ
م���ن س���بب: أن نس���بة الخص���م لضرائ���ب 
الش���ركات تفوق نس���بة الخصم لضرائب 
األف���راد بش���كل كبي���ر، ب���ل وتجعله���ا في 
الق���رن  ثالثيني���ات  م���ن  األدن���ى  حده���ا 

الماض���ي، فضال عن اس���تمرار الش���ركات 
بع���د  حت���ى  الضريب���ي  التالع���ب  ف���ي 
خفض الضريب���ة، وأن الخفض الضريبي 
للش���ركات بال س���قف زمني بينما لألفراد 
له سقف )العام 2025(. تخوفات من عجز 
الموازنة  التقديرات تشير إلى زيادة دخل 

الطبق���ات األق���ل بم���ا ال يتع���دى 84 دوالًرا 
ا فق���ط بفع���ل تخفيض���ات الضرائب  س���نويًّ
بكافة أنواعها، بما يشير إلى تأثير محدود 
على االس���تهالك، ال س���يما إذا ما ترافق مع 
ارتفاع نسب التضخم إلى مستويات 2 % 

خالل األشهر الماضية.
ف���ي  الضرائ���ب  لجن���ة  تقدي���رات  وتش���ير 
الكونغ���رس إل���ى أن تخفيض���ات الضرائب 
ستكلف الموازنة األميركية تريليون دوالر 
خ���الل العش���ر س���نوات المقبل���ة، وأن���ه في 
الع���ام األول لتطبي���ق الضريب���ة الجدي���دة 
س���تنخفض حصيل���ة الضرائ���ب 92 ملي���ار 
دوالر بما سيزيد عجز الميزانية الفيدرالية 
إل���ى 782 ملي���ار دوالر. وتعتب���ر “نيوي���ورك 
تايم���ز” خف���ض الضرائ���ب بمثاب���ة “خط���وة 
ضروري���ة” لإلبق���اء على النم���و االقتصادي 
الح���روب  ظ���ل  ف���ي  مرتفًع���ا  األميرك���ي 

التجارية التي تخوضها واشنطن.

دبي - أرقام

كيف أثرت “ضرائب ترامب” على االقتصاد األميركي؟

ضرائب ترامب

علي الفردان من السنابس



السبت 3 نوفمبر 2018 
25 صفر 1440 11

���ا محقًقا 84 نقطة،  ا وال� 49 عالميًّ ح���ّل جواز الس���فر البحرين���ي بالترتيب الرابع عربيًّ
تجاه عدد الدول التي يس���تطيع حامله دخولها دون تأش���يرة أو أخذها عند المعابر 
والمطارات، وذلك بحسب أحدث تصنيف لمؤشر “باسبورت إندكس”، الذي تصدره 
ا، في  ش���ركة آرتون كابيتال لالستش���ارات. وثبت موقع جواز الس���فر البحريني عربيًّ

ا حيث كان بالموقع 50 بالمرة السابقة.  حين تقدم نقطة عالميًّ

حيث يس���تطيع البحريني من دخول 88 
دولة حول العالم دون تأشيرة أو إمكانية 

الحصول عليها عند حدود الدولة.
وج���اء جواز الس���فر ف���ي المرتب���ة األولى 

���ا، فالجواز الكويتي  ���ا، والرابع عالميًّ عربيًّ
ا،  ا، وال� 44 عالميًّ ف���ي المرتبة الثانية عربيًّ
إذ حص���د 95 نقط���ة، فيم���ا ج���اء الج���واز 
���ا وف���ي  القط���ري بالمرتب���ة الثالث���ة عربيًّ

���ا ب����88  المرك���ز الس���ابع واألربعي���ن عالميًّ
ب����81  العمان���ي  ث���م  فالبحرين���ي،  نقط���ة، 
نقط���ة ف���ي المركز الح���ادي والخمس���ين، 
والسعودي في المرتبة الثالثة والخمسين 

ب�79 نقطة.
وش���اركت ألمانيا ه���ذه المرة س���نغافورة 
ف���ي صدارة قائمة البل���دان صاحبة أقوى 
جوازات الس���فر ف���ي العالم، بعد أن كانت 
س���نغافورة تتصدر الريادة لوحدها لعدة 

سنوات.

جاء هذا التقاسم بعد تراجع عدد  «
نقاط جواز السفر السنغافوري 

165 نقطة بدال من 166 نقطة 
في التصنيف السابق، لكن 

التغير األبرز والالفت للنظر في 
التصنيف، كان تقدم اإلمارات إلى 
المركز الرابع عالميا، حيث سجل 

جواز سفرها 162 نقطة ارتفاعا 
من 157 نقطة. وكانت اإلمارات 

بالموقع التاسع عالميا بالمؤشر 
السابق.

ا جواز السفر البحريني بالموقع 49 عالميًّ
أق��������وى ال������وث������ائ������ق... ت����ق����دم ن���ق���ط���ة ع�����ن ال���ت���ص���ن���ي���ف ال���س���اب���ق

الترتيب العالمي لجوزات السفر 

سنغافورة - رويترز لندن - وكاالت

نقلت وكالة بلومبرج أمس عن مسؤول أميركي قوله إن حكومة الواليات المتحدة وافقت على السماح لثماني دول باالستمرار 
في شراء النفط اإليراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران من األسبوع المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الدول الثماني بينها 
كوري���ا الجنوبي���ة، الحلي���ف المق���رب م���ن 

الواليات المتحدة، واليابان والهند.
الكب���ار،  اإليران���ي  النف���ط  زبائ���ن  وظ���ل 
وجميعه���م ف���ي آس���يا، يس���عون للحصول 
عل���ى اس���تثناءات م���ن العقوبات تس���مح 
لهم باالستمرار في شراء بعض الخام من 

الجمهورية اإلسالمية.
وقال���ت بلومبرج إن قائم���ة بجميع الدول 
الت���ي س���تحصل عل���ى اس���تثناءات م���ن 

ا االثنين. المتوقع أن تعلن رسميًّ

تواجه بريطانيا خطر الركود االقتصادي وخطر أن تتخذ مؤسس���ات 
التصني���ف االئتمان���ي ق���راًرا بخف���ض تصنيفه���ا، وذل���ك في ح���ال تم 
الخ���روج الفعل���ي من االتحاد األوروب���ي دون التوصل إلى اتفاق بين 
الجانبين، األمر الذي قد يؤدي إلى تكبيد البريطانيين خس���ائر كبيرة 

ستقع على كاهل اقتصادهم الكلي.
وبحس���ب أحدث التحذي���رات الصادرة عن »س���تاندرد آند بورز«، فإن 
االقتص���اد البريطاني ق���د يواجه الركود خالل العامي���ن المقبلين في 
ح���ال لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض بين كل من لندن وبروكس���ل، 
أي في حال حدوث ما يسمونه )Hard Brexit(، وهو المصطلح الذي 
يشير إلى الخروج من دون اتفاق. وتوقع تقرير صادر عن »ستاندرد 
آند بورز« أن تنزلق بريطانيا إلى الركود االقتصادي في حال الخروج 
غي���ر الس���لس م���ن االتح���اد، أو الخروج م���ن دون اتفاق، كم���ا أن هذا 
س���وف ي���ؤدي أيًض���ا إل���ى التأثير ف���ي النم���و االقتصادي عل���ى المدى 
البعيد، بما قد يؤدي تبًعا لذلك إلى خفض التصنيف االئتماني للبالد.

اتفاق بروكسل ولندن

ونفى كبير مفاوضي بريكست في االّتحاد األوروبي ميشال بارنييه 
ما أوردته صحيفة »تايمز« من أّن بروكسل ولندن توّصلتا إلى اّتفاق 
ح���ول الخدم���ات المالي���ة يحف���ظ لبريطاني���ا إمكاني���ة الوص���ول إلى 

السوق األوروبية بعد بريكست.
وكتب بارنييه على تويتر »مقاالت صحافية مضّللة حول بريكس���ت 
والخدم���ات المالّي���ة. تذكي���ر: يمك���ن لالّتح���اد األوروب���ي من���ح بعض 
الخدم���ات المالي���ة وس���حبها من تلقاء نفس���ه – مث���ل أي دولة أخرى، 
واالّتح���اد األوروبي مس���تعد للمش���اركة في ح���وار تنظيمي وثيق مع 

المملكة المتحدة في إطار االحترام المطلق الستقاللية الجانبين«.

ونفى بارنييه بذلك نبأ نشرته »تايمز« نقاًل عن مصادر حكومية  «
ومفاده أّن »المفاوضين البريطانيين واألوروبيين توّصلوا إلى 
اتّفاق مبدئي حول كل أوجه شراكة مستقبلية حول الخدمات، 

وكذلك تبادل البيانات«.

بريطانيا ماضية في قرار الخروج من االتحاد األوروبي

ب��ي��ن��ه��ا ك���وري���ا ال��ج��ن��وب��ي��ة وال���ي���اب���ان وال��ه��ن��د الس��ناريو ي��ازم الخ��روج الرس��مي م��ن االتح��اد األوروبي

واشنطن تستثني 8 دول من عقوبات إيران بريطانيا مهّددة بالركود وخفض التصنيف

بّدد النفط أمس خسائر كان قد مني بها في وقت سابق، وسجل ارتفاًعا مع زيادة 
اآلم���ال ف���ي احتم���االت أن تحل الوالي���ات المتح���دة والصين الخالف���ات التجارية 
بينهم���ا، وه���و ما حد من المخاوف من حدوث تباط���ؤ اقتصادي يؤدي إلى الضغط 

على الطلب على الوقود.

وسجلت العقود األجلة ألقرب استحقاق 
برن���ت  مزي���ج  العالم���ي  القي���اس  لخ���ام 
73.04 دوالر للبرمي���ل، بارتفاع قدره 15 
س���نتا، أو ما يعادل 0.2 %، عن التسوية 

السابقة.
غ���رب  لخ���ام  اآلجل���ة  العق���ود  وزادت 

س���بعة  األميرك���ي  الوس���يط  تكس���اس 
سنتات، أو 0.1 %، مسجلة 63.76 دوالر 
للبرميل. وقال متعاملون إن النفط ارتفع 
إلى جانب أسواق األسهم اآلسيوية بعد 
مكالم���ة هاتفي���ة بين الرئيس���ين الصيني 
واألميرك���ي ع���ززت اآلمال ف���ي إمكانية 

ح���ل خالف تجاري بين أكب���ر اقتصادين 
ف���ي العالم. وارتفعت األس���عار أمس بعد 
هبوطه���ا ف���ي وقت س���ابق من الجلس���ة، 

لك���ن برنت م���ا زال منخفًض���ا 12 % منذ 
بداي���ة أكتوبر، بينما خام غرب تكس���اس 

الوسيط منخفض 13 %.

“برنت” يرتفع إلى 73 دوالًرا للبرميل

“عي���د مي���الد س���عيد بيتكوين”... م���ن يومين صادف ذك���رى مرور 10 س���نوات على ظهور أو 
العمالت اإللكترونية. وفي أعقاب األزمة المالية العالمية نشأت أول وأكبر عملة إلكترونية 
بالعال���م ف���ي صورة غامضة لكنها باتت اليوم تش���غل الكثيرين، حيث صعدت ش���عبيتها كما 

ارتفع عدد المنتقدين كذلك بوتيرة مماثلة.

وقب���ل نحو عقد م���ن الزمان، قام “ساتوش���ي 
لمبتك���ر  المس���تعار  االس���م  وه���و  ناكاموت���و” 
البيتكوي���ن الذي ال ي���زال مجهوالً حتى اليوم 
بط���رح ورقة عمل تحت عن���وان “البيتكوين: 

نظير نظام النقد اإللكتروني”.
وبعد مناقش���ات حول فكرة “ساتوش���ي”، بدأ 
العم���ل على نظام “بلوكش���ين البيتكوين” في 

يناير 2009 ثم في أبريل 2011.

2010 تمت أول عملية شراء فعلية

وفي عام 2010 تمت أول عملية شراء فعلية 
عب���ر “البيتكوي���ن”، حي���ث ق���ام “الزل���و هانيز” 

بش���راء بيت���زا ف���ي فلوري���دا مقاب���ل 10 آالف 
بيتكوين، مع حقيقة أن أعلى سعر للعملة في 
هذا الع���ام بلغ 0.39 دوالر. وتختلف العمالت 
اإللكتروني���ة ع���ن نظيرته���ا التقليدي���ة مث���ل 
الدوالر أو اليورو في أنه يتم تداولها بش���كل 
كام���ل عبر اإلنترنت وع���دم الخضوع لجهات 

إشراف رسمية. 
ورغ���م أن 31 أكتوب���ر 2008 كان ي���وم مي���الد 
“البيتكوين” داخل نظام مالي معقد لكن األمر 
ل���م يتوقف عند ه���ذه العملة التي تعتمد على 
تكنولوجيا حديثة نسبيًا تدعى “البلوكشين” 
ب���ل أصب���ح الي���وم هن���اك نح���و 2081 عمل���ة 

افتراضي���ة. وي���رى البع���ض أن معظ���م ه���ذه 
العمالت الرقمية سوف يفشل.

البعض يعتبر البيتكوين مجرد فقاعة

وتعالت األصوات الت���ي تصف البيتكوين بأنها 
مجرد فقاعة ستنتهي قريًبا في مقابل داعمين 
آخري���ن يدع���ون لتنظي���م ه���ذا الس���وق الغي���ر 

خاضع لإلشراف الحكومي.
وكان صن���دوق النق���د الدولي ح���ّذر مؤخًرا من 
خطر النمو الس���ريع في األص���ول الرقمية على 
النظ���ام المال���ي العالم���ي، وه���و م���ا يأت���ي بع���د 
مطالبات من جانب بنك التسويات الدولي من 
أجل االستعداد لمواجهة المخاطر الناجمة عن 

البيتكوين.
17 ديس���مبر الماض���ي، وصل���ت العمل���ة  وف���ي 
االفتراضي���ة إل���ى أعلى مس���توى ف���ي تاريخها 
عل���ى اإلط���الق عن���د 19393 دوالر كم���ا بلغ���ت 
حينذاك قيمتها السوقية 324.79 مليار دوالر.

دبي - مباشر

“البيتكـويـن” تحتفـل بعيـدهـا العـاشـر

هل ستستمر العمالت اإللكترونية؟

عواصم - وكاالت

يعمل األوروبيون على وضع آلية تتيح لهم استئناف شراء النفط اإليراني رغم  «
العقوبات األميركية، لكن المهمة تبدو صعبة من الناحية التقنية وتعرض 

المشاركين فيها النتقام واشنطن، وفق ما أفادت عدة مصادر لفرانس برس. 
وقالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية االتحاد األوروبي 

فيديريكا موغيريني: نعمل على اتخاذ بعض التدابير، العمل جار. وأعلنت 
موغيريني في 26 سبتمبر أمام األمم المتحدة قرار االتحاد األوروبي إنشاء 

كيان يتيح إليران استئناف بيع النفط بعد بدء تطبيق المجموعة الثانية من 
العقوبات األميركية في 4 نوفمبر، التي تقّررت إثر انسحاب واشنطن من 
االتفاق النووي مع طهران في 2015. وتؤكد الدول األخرى الموقعة وهي 

الصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا تمسكها باالتفاق. وقالت مصادر 
ا والمؤسسة التي سيتم  مطلعة على العمل الجاري إن العملية معقدة جدًّ

إنشاؤها لن تعمل في 5 نوفمبر. ويتعّين على االتحاد األوروبي أن ينشر 
في ذاك اليوم بيانا يؤكد فيه تأييده استمرار االتفاق النووي طالما احترمت 

طهران التزاماتها، وكذلك إنشاء تلك المؤسسة، وفق دبلوماسي أوروبي.

األوروبيون يطمحون لشراء نفط إيران

يتم تصنيف قوة جوازات السفر وفًقا لعدد البلدان التي 
تسمح لحامليها بالدخول إليها بسهولة، سواء بإعفائهم 
من شرط الحصول على التأشيرة، أو بمنحهم إياها عند 
الوص���ول إلى وجهتهم، ومقاب���ل كل دولة يمكن دخولها 

بسهولة يحصل جواز السفر على نقطة واحدة.

ويمن���ح جواز الس���فر الس���نغافوري مواطنيه حق دخول 
127 دولة من دون تأش���يرة، مع قدرتهم على دخول 38 
دولة أخرى بتأش���يرات يحصلون عليها بمجرد الوصول، 
أما اإلماراتيون، فيحق لهم دخول 113 دولة بال تأشيرة 
م���ع إمكاني���ة الحص���ول عل���ى تأش���يرة دخ���ول بمج���رد 

الوصول في 49 دولة أخرى.
وبحس���ب الموق���ع الرس���مي للمؤش���ر، فإن���ه ينظ���ر ف���ي 
ج���وازات س���فر 193 دول���ة عض���ًوا ف���ي منظم���ة األم���م 
المتح���دة، بجان���ب 6 مناطق، هي فلس���طين، والفاتيكان 

وهونغ كونغ وماكاو وتايوان وكوسوفو.

طريقة المؤشر

المحرر االقتصادي

قال وزير الطاقة التركي إن بالده لم تتلق إخطاًرا مكتوًبا بشأن أي استثناء يسمح بشراء النفط اإليراني بعدما تعيد  «
الواليات المتحدة فرض عقوبات على طهران األسبوع المقبل، لكنه سمع شائعات حول هذا األمر.

تركيا: لم نتلق إخطارا بشأن استثناء
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عرض وطلب

القيد: 100861  -  تاريخ: 12/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

القيد: 102168  -  تاريخ: 23/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليه���ا مالك ش���ركة ايس���كو للمش���اريع ش.ش.و لمالكه���ا نجيب 
عبالله علي ابراهيم المسجلة بموجب القيد رقم 100861 طالبا تحويل 
الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 

50 دينار، بين كل من:

1- علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان
2- نجيب عبدهللا علي ابراهيم سلمان

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليها الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة سانش���يرو المح���دودة ذ.م.م  
المس���جلة بموجب القيد رقم 102168 طالبين تحويل الش���كل القانوني 
للش���ركة المذكورة إلى شركة تضامن برأس���مال وقدره 100 دينار، بين 

كل من:
1- شركة سانشيرو المحدودة ذ.م.م

2- نجيب عبدهللا علي ابراهيم سلمان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة شركة كاسلك هوم بايسو المحدودة ش.ش.و 

لمالكتها علياء عبدهللا علي ابراهيم سلمان 
سجل تجاري رقم 101977

بن���اء عل���ى قرار المالكة لش���ركة ش���ركة كاس���لك ه���وم بايس���و المح���دودة ش.ش.و لمالكتها علياء 
عبدهللا علي ابراهيم س���لمان المس���جلة على القيد رقم 101977 بصفية الش���ركة اختياريًا وتعيين 

السيدة / علياء عبدهللا علي مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 من قانون الش���ركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون 
الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمس���تندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

علياء عبدهللا علي ابراهيم سلمان
)+973(39911661

alibutthaki@gmail.com.
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عـقـارات الـفـرصــة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)هايوي السعودية(

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

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

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

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

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

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

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

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

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

المتوقع 2700دينار في الشهر

13 السبت 3 نوفمبر 2018 - 25 صفر 1440 - العدد 3672



international
@albiladpress.com

مصر تثير مخاوف 
إسرائيل

كشفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
عن خطة إستراتيجية مصرية 
كبيرة في سيناء، تسعى إليها 

حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي.

وأوضح موقع جريدة “يديعوت 
أحرونوت”، أن مصر تسعى لزيادة 

عدد السكان في سيناء لـ 6 أضعاف 
حتى يصل إلى 3.5 مليون نسمة عام 
2027، وتتمكن بعد ذلك من توطين 

8 ماليين مصري عام 2052.
وحذر يرون فريدمان المحلل في 

يديعوت أحرنوت، من هذه الخطة 
مؤكدا أنها قد تشكل معضلة أمنية 

كبيرة أمام إسرائيل.

ن��ج��ران ع��ل��ى  ال��م��ت��م��ردون  أط��ل��ق��ه  باليستي  اع��ت��راض 

التحالف يحبط مخططا إرهابيا للحوثيين

قال المتحدث الرس���مي باس���م قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن العملية التي اس���تهدفت قاعدة الديلم في مطار صنعاء فجر الجمعة، أحبطت مخططا 
إرهابيا للميليشيات الحوثية. وأكد المالكي، أمس الجمعة، أن العملية التي تم تنفيذها بكل دقة، دمرت 8 أهداف رئيسية للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، 

بعد رصد استخبارات عن تحضيرات حوثية لهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية.

وقـــال إن مـــن بيـــن األهـــداف المدمـــرة 
موقعا للتدريـــب على إطالق الصواريخ 
محاولـــة  عـــن  كاشـــفا  الباليســـتية، 
الحوثيين استخدام مسجد لحماية هذا 

الموقع.
وأشـــار إلى تدمير موقع إلدارة عمليات 
الحوثييـــن، فضـــال عـــن مخـــازن تحـــت 

األرض للطائرات بدون طيار.
ورش  تدميـــر  كذلـــك  المالكـــي  وأكـــد 
تســـتخدم لتركيب معدات عسكرية في 

قاعدة الديلم.
رصـــدت،  االســـتخبارات  أن  وأوضـــح 
الثالثـــاء، تحركات مشـــبوهة للحوثيين 

في القاعدة الكائنة في مطار صنعاء.
وشـــدد علـــى اســـتمرار رصـــد ومراقبـــة 
تحـــركات قيـــادات الحوثييـــن، موضحا 
أنهـــم يتحركـــون حاليا تحـــت غطاء من 

المدنيين. وأعلن أنه لوال الدعم اإليراني 
لما اســـتمرت الميليشـــيات الحوثية في 
هجماتهـــا، مؤكـــدا أن الطائـــرات بـــدون 
طيار فـــي أيدي الحوثيين هـــي إيرانية 
قصـــف  عمليـــة  أن  وكشـــف  الصنـــع. 
الحوثييـــن فـــي الديلم حاولـــت أال تؤثر 
في حركة المالحة الجوية المتجهة إلى 
مطـــار صنعـــاء، وكذلـــك راعـــت الحفاظ 

على مدارج القسم المدني من المطار.
وقـــال إن حركـــة المالحـــة الجويـــة في 
مطار صنعاء ستستأنف خالل 48 ساعة 

للمساعدة على وصول مواد اإلغاثة.
وأشـــار المتحـــدث إلـــى أن الميليشـــيات 
اســـتخدام  علـــى  دأبـــت  الحوثيـــة 
الصواريخ الباليســـتية في تهديد المدن 
الســــعودية مثل الطائف ومكــــة المكرمة، 
منوها بهجوم ســــابق للحوثيين بطائرات 

بــــدون طيــــار علــــى مطــــار أبها. وقــــال إن 

إيــــران تســــتخدم الميليشــــيات الحوثيــــة 

لتجريــــب صواريخهــــا، وكذلــــك طائراتها 

بدون طيــــار مثل أبابيل، وهــــي أنواع لم 

تكن متاحة للجيش اليمني قبل استيالء 

الحوثيين على مناطق من البالد.

عواصم ـ وكاالت

القدس المحتلة - اب

التحالف العربي يتصدى لصواريخ الحوثي الباليستية

القدس المحتلة ـ دب أتونس ـ األناضول

اسالم أباد ـ رويترز:

لندن ـ رويترز

جددت تونس، رفضها إقامة مخيمات لالجئين على أراضيها، مؤكدة أنها ال تتحمل 
بمفردها المسؤولية كاملة عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.

وجـــاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشـــترك 
عقـــده وزيـــر الخارجية التونســـي خميس 
الجهينـــاوي، مـــع نظيـــره الهولندي ســـتاف 
بلـــوك، عقب اجتمـــاع ثنائي بمقـــر الوزارة 
بالعاصمة تونس. ويأتي الموقف التونســـي 
لـــدول  ســـابق  أوروبـــي  اقتـــراح  علـــى  ردا 
بإقامـــة  تونـــس،  بينهـــا  إفريقيـــا،  شـــمال 
مخّيمات إليواء المهاجرين غير النظاميين 
مـــن طالبـــي اللجـــوء، إلـــى حيـــن البت في 
ملفاتهـــم قبـــل دخولهم االتحـــاد األوروبي. 
تقبـــل  لـــن  “تونـــس  إن  الجهينـــاوي  وقـــال 
أبـــدا إقامـــة مخّيمـــات لقبـــول المهاجريـــن 

والالجئين غير الشـــرعيين”، مشددا على 
أن تونـــس “تعمـــل على مراقبـــة حدودها 

وحمايتهـــا من أجل الحد من الهجرة 
وأشـــار  الشـــرعية”.  غيـــر 
الديبلوماسي التونسي إلى 

أنه “رغم وجود نســـبة مـــن المهاجرين غير 
الشـــرعيين حاملين للجنسية التونسية، إال 
أن ذلـــك ال يحمل تونس المســـؤولية كاملة 

عن تدّفق المهاجرين نحو أوروبا”.

األوروبية  القمة  أنه وخالل  بالذكر  *جدير 
بروكسل،  البلجيكية  بالعاصمة  المنعقدة 
الــمــجــتــمــعــون  اتـــفـــق   ،2018 ــيــو  يــون فـــي 
بخصوص ملف الهجرة، على إقامة مراكز 
لالجئين خارج الفضاء األوروبي، وتحديدا 
إفــريــقــيــا، إال  فــي دول شــمــال 
إفريقيا  شــمــال  بــلــدان  أن 
المعنية بهذا األمر، تونس 
وليبيا والجزائر والمغرب 
ومــــــصــــــر، أعــــــربــــــت عــن 
المقترح  رفضها 

األوروبي.

حذرت إســـرائيل لبنان من أنها “قد تتعامل 
بحدة” مع مصانع أسلحة تابعة لميليشيات 
حزب هللا، حسبما أفادت القناة اإلسرائيلية 
العاشـــرة. وقالت القناة إن إسرائيل طلبت 
مـــن فرنســـا نقـــل “رســـالة تحذيـــر” لرئيس 
الـــوزراء اللبنانـــي ســـعد الحريـــري”، بشـــأن 
مصانـــع الميليشـــيات. ونقـــل المصـــدر عن 
مصـــادر دبلوماســـية غربيـــة مطلعـــه، قوله 
لـــم تقـــم  إن إســـرائيل “حـــذرت لبنـــان إذا 

بمعالجـــة الموضوع فســـتضطر أن تتعامل 
معـــه بحدة”. وتشـــير إســـرائيل كثيـــرا إلى 
أن أنشـــطة عســـكرية تقوم بها ميليشـــيات 

حزب هللا، ذراع إيران في لبنان.
الـــوزراء  رئيـــس  قـــال  أســـابيع  وقبـــل 
اإلســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو أمـــام األمم 
المتحدة، إن حزب هللا يســـتخدم 3 مواقع 
قرب مطـــار بيروت، لتحويـــل “قذائف غير 

دقيقة” إلى صواريخ دقيقة التوجيه.

قتـــل رجـــل الدين الباكســـتاني موالنا ســـميع 
الحـــق، الذي يعتبر “الزعيـــم الروحي” لحركة 
“طالبان” المتطرفة، بإطالق نار في باكستان. 
وذكر یوســـف شاہ، نائب أمير “جمعية علماء 
اإلســـالم” التـــي كان يقودهـــا ســـميع الحـــق، 
وأحـــد أقاربـــه أن رجل الدين قتـــل برصاص 

مجهولين.يذكـــر أن موالنا ســـميع الحق )من 
مواليد 1937( كان رجل دين إسالميا، وأمير 
أحد قســـمي حـــزب “جمعية علماء اإلســـالم” 
المتشـــدد. وفـــي وقت ســـابق كان عضوا في 
مجلـــس الشـــيوخ الباكســـتاني فـــي 1985 – 

1991 و1991 – 1997.

تحق���ق الش���رطة البريطانية ف���ي “جرائم كراهية، ف���ي إطار معاداة الس���امية” داخل 
حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا، إثر تسرب وثائق بشأن منشورات 

على مواقع التواصل االجتماعي ألعضاء الحزب، بحسب بيان، أمس الجمعة.

وأعلنـــت الشـــرطة فـــي بيانهـــا، أن قائـــدة 
فـــي  تســـلمت  ديـــك،  كريســـيدا  الشـــرطة 
الرابـــع مـــن ســـبتمبر “ملفـــا يحـــوي وثائـــق 
علـــى إثر مقابلـــة أجريت مـــع إذاعة إل بي 
ســـي”، وفتحت تحقيقا جنائيـــا في “بعض 

االدعاءات الواردة في هذه الوثائق”.
فـــي  العـــام  االدعـــاء  علـــى  يـــزال  وال 

بريطانيـــا اتخاذ قرار، بشـــأن 
الشـــرطة  تحقيـــق  كان  إن 
توجيـــه  إلـــى  ســـيفضي 

فـــور  جنائيـــة  اتهامـــات 
انتهائه.

هـــذا  فـــي  البيـــان  وذكـــر 
تســـعى  الشـــرطة  أن  الســـياق، 
للحصول على “مشورة مبكرة” 
تتعلـــق بالتحقيق مـــن االدعاء 

العام.
وأشـــار صاحـــب البـــالغ إلـــى وجـــود “أدلـــة 
فـــي الوثائق على جرائـــم كراهية في إطار 
معـــاداة الســـامية. وقـــام خبـــراء بفحـــص 
المـــواد” الـــواردة فـــي الملف، بحســـب بيان 
بـــي ســـي” علـــى  الشـــرطة. وحصلـــت “إل 
ملـــف وردت فيـــه تفاصيـــل 45 قضية، 
تتعلـــق بمنشـــورات ألعضـــاء حزب 
العمـــال، علـــى مواقـــع التواصل 

االجتماعي.
مـــن جهته، أكـــد حـــزب العمال 
االشـــتراكي  يقـــوده  الـــذي 
جيرمي كوربين، أن الشرطة لم 
تتواصـــل معه، لكنـــه أعرب 
عـــن اســـتعداده للتعاون مع 

التحقيق.

إسرائيل تحذر لبنان بسبب “حزب اهلل”تونس ترفض مخيمات الالجئين

باكستان: مقتل الزعيم الروحي لطالبان

“العمال البريطاني” في ورطة
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بغداد ـ دب أ:

أك���دت وزارة الخارجي���ة الروس���ية، أن قضية جمال خاش���قجي تضخمت 
بقدر هائل من المكائد السياسية واالفتراءات.

وأكدت المتحدثة باســـم الـــوزارة، ماريا 
أن  صحافـــي،  مؤتمـــر  فـــي  زاخاروفـــا، 
“بالدنـــا أعلنـــت منذ اليـــوم األول أنه من 
الضـــروري القيـــام بخطـــوة واحدة وهي 
إجـــراء تحقيـــق شـــامل ونزيـــه”. وقالت 
التعليـــق  طلـــب  علـــى  ردًا  زاخاروفـــا، 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  يتـــداول  عمـــا 
االســـتخبارات  أن  عـــن  االجتماعـــي، 

الروســـية قدمت معلومات لتركيا حول 
هـــذا الملـــف: “مـــن المخيـــف أن تتضخم 
هذه المأســـاة بكل هذا القدر من المكائد 
نراهـــا  التـــي  واالفتـــراءات  السياســـية 
أن  علـــى  زاخاروفـــا  وشـــددت  اليـــوم”. 
هناك “عددا ضخما من التســـريبات” غير 
المؤكدة حول مالبسات وفاة الصحافي 

جمال خاشقجي.

أعلن قائد الشرطة االتحادية في العراق، الفريق رائد شاكر جودت، امس الجمعة، 
مقتل 19 عنصرا من تنظيم “داعش” ضمن قاطع عمليات الفرقة الثالثة في قضاء 

مخمور بمحافظة نينوى.

بيـــان صحفـــي إن  فـــي  وقـــال جـــودت 
“قطعـــات اللـــواء 11 واللـــواء 12 بإمـــرة 
قائـــد الفرقـــة 3 وبإســـناد جـــوي تمكنت 
اإلرهابيـــة  العصابـــات  محاصـــرة  مـــن 
وقتلهـــم أثناء واجـــب تفتيش ومداهمة 
شـــرقي  جنـــوب  بوتـــك”  “قـــره  منطقـــة 
قضاء مخمور”. وأضـــاف أنه “تم العثور 

أثنـــاء العمليـــة علـــى عدد 7 من أســـلحة 
المـــواد  لخـــزن  ومخبـــأ  الكالشـــنكوف 
الغذائيـــة”. ورغـــم إعالن العـــراق تحرير 
العمليـــات  أن  إال  “داعـــش”  مـــن  البـــالد 
العســـكرية ضد خاليا وجيـــوب التنظيم 
مـــا زالت مســـتمرة فـــي غربي وشـــمالي 

العراق.

روسيا: قضية خاشقجي افتراءاتها كثيرة

تصفية 19 عنصرا من “داعش” في نينوى
اعترضت قوات التحالف العربي صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات  «

الحوثية على نجران، ودمرته دون أن تحدث أي إصابات. وصرح العقيد 
الركن، تركي المالكي، أمس الجمعة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف 

إطالق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي اإلرهابية التابعة إليران 
من داخل األراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة. 

وتمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير الصاروخ داخل األراضي 
اليمنية، الذي أطلق الستهداف المناطق المدنية واآلهلة بالسكان في 

منطقة نجران، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات. وبلغ 
إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة 
من إيران باتجاه المملكة حتى اآلن )206( صواريخ، تسببت في استشهاد 

)112( مدنيًا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.

 البالستي 206

القاهرة ـ وكاالت بيروت ـ اف ب

سقط 7 قتلى وأصيب 14 جريحًا إثر إطالق نار على حافلتين تقالن أقباطًا أمس الجمعة في المنيا جنوب مصر. 

وفي وقت الحق، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

مســـلحين  أن  قبطيـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
مجهوليـــن أطلقـــوا وابالً مـــن النيران على 
حافلتيـــن تقالن أقباطًا كانوا في طريقهم 
لدير األنبا صموئيـــل بالمنيا جنوب البالد، 
مـــا أســـفر عـــن ســـقوط 7 قتلى وعشـــرات 

المصابين.
وقالوا أيضا إنه تم إطالق النيران بكثافة 
علـــى حافلـــة ثالثة، لكن قائدهـــا تمكن من 

الفرار بعيدا عن مصدر النار.
مـــن جانبهـــا، ســـارعت قـــوات األمـــن إلـــى 
تطويـــق المنطقـــة، كمـــا هرعـــت ســـيارات 
اإلسعاف إلى نقل الجرحى للمستشفيات.
الفتـــاح  عبـــد  المصـــري  الرئيـــس  ونعـــى 
السيســـي الضحايـــا، وقـــال: “أنعـــى ببالـــغ 
الحزن الذين ســـقطوا بأياٍد غادرة تســـعى 

للنيل من نسيج الوطن المتماسك”.

وكتب السيســـي علـــى صفحته الرســـمية 
في موقع التواصل االجتماعي فيســـبوك: 
“أتمنى الشـــفاء العاجـــل للمصابين، وأؤكد 
عزمنـــا علـــى مواصلـــة جهودنـــا لمكافحـــة 

اإلرهاب األسود ومالحقة الجناة”. 
وأضاف السيســـي أن الحادث لن ينال من 
إرادة أمتنـــا في اســـتمرار معركتهـــا للبقاء 

والبناء، بحسب قوله.

أسفر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف إحدى البلدات الواقعة في المنطقة المنزوعة السالح في محافظة إدلب في شمال 
غرب سوريا، عن مقتل 8 أشخاص بينهم مدنيون، أمس الجمعة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

وتوصلت روســـيا وتركيا في 17 ســـبتمبر 
إلى اتفاق بإقامة منطقة منزوعة الســـالح 
لوحـــت  بعدمـــا  ومحيطهـــا،  إدلـــب  فـــي 
دمشـــق علـــى مـــدى أســـابيع بشـــن عملية 
عسكرية واسعة ضد آخر معاقل الفصائل 

المعارضة والمتشددة.
وبرغم االتفاق تشـــهد المنطقة بين الحين 
واآلخـــر مناوشـــات وقصـــف متبـــادل بين 
قـــوات النظـــام والفصائـــل وعلـــى رأســـها 
هيئة تحرير الشـــام )جبهة النصرة سابقًا(، 
المواليـــة لتنظيم القاعدة، والمدعومة من 

قطر وتركيا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن 
“قوات النظام استهدفت المنطقة الممتدة 
بيـــن بلدتي جرجنـــاز والتمانعـــة في ريف 
إدلـــب الجنوبـــي الشـــرقي والواقعة ضمن 

المنطقة العازلة”. وأســـفر القصف حســـبما 
قال، عن مقتل 8 أشـــخاص هم 5 مدنيين 
ضمنهم طفل فضالً عن 3 مجهولي الهوية 
فـــي بلـــدة جرجنـــاز التـــي تســـيطر عليهـــا 

الجبهة الوطنية للتحرير، وهي عبارة عن 
تحالـــف فصائل عدة أبرزهـــا حركة أحرار 
الشـــام. وأســـفر القصـــف أيضًا عـــن إصابة 

نحو 20 آخرين بجروح.

الهجوم وقع بطريق عودة األقباط من دير األنبا صموئيل قوات النظام قصفت إحدى قرى المنقطة العازلة بإدلب

السيس��ي ينعى ضحايا المني��ا ويتوعد “األي��ادي الغادرة” اس��تهدف بل��دة واقعة ف��ي المنطق��ة المنزوعة الس��اح

هجوم إرهابي لـ “داعش” وسط مصر قتلى بقصف لقوات األسد على إدلب



لندن - رويترز

أب���دى رئي���س ال���وزراء البريطان���ي الس���ابق، ديفي���د كامي���رون، نيته للع���ودة إلى 
عال���م السياس���ة، م���ن بواب���ة وزارة الخارجية، وف���ق ما ذكرت صحيف���ة “ذا صن” 

البريطانية.

وق���ال المص���در، إن كامي���رون يأم���ل ف���ي 
الع���ودة إل���ى السياس���ة كوزي���ر للخارجي���ة 
ال���وزراء  رئي���س  أن  مضيف���ا  البريطاني���ة، 
السابق لم يستبعد يوما العودة إلى الحياة 
السياس���ية. ويب���دو أن كاميرون س���يتأخر 
قلي���ا ف���ي الع���ودة إل���ى مجلس ال���وزراء، 
عل���ى اعتب���ار أنه يس���تعد لط���رح مذكراته، 
ف���ي الربي���ع المقبل. وتوقع���ت “ذا صن” أن 
يستغل س���يرته الذاتية لتسوية “حسابات 

قديمة” مع بعض الوزراء الكبار.
وق���ال أحد أصدق���اء كامي���رون، إن رئيس 
الوزراء الس���ابق “يش���عر بالمل���ل اآلن”، بعد 

عامين من مغادرة الحكومة.
ونقل���ت الصحيفة من مص���در مقرب قوله، 
إن “ديفي���د ك���رس حيات���ه لخدم���ة الدولة، 
وكان يق���ول م���رارا إن���ه ال يس���تبعد عودته 
إل���ى الحي���اة العلني���ة يوما ما، مهم���ا كانت 

السياسة الداخلية أو الخارجية”.

منذ أن ترك رئاسة الوزراء صيف  «
عام 2016، انخرط كاميرون في 

عدد من المهام التطوعية، وغير 
المدفوعة مثل إدارة جمعية 

خيرية، وجنى أرباحا من خالل إلقاء 
المحاضرات، وفق “رويترز”.

دبي ـ العربية نت

اتهمت منظمة العفو الدولية، الس���لطات اإليرانية بش���ن حملة قمع ش���املة ضد 
األقلي���ة العربي���ة األهوازي���ة، وطالب���ت طهران بإط���اق س���راح 600 معتقل من 

المواطنين والنشطاء العرب في إقليم األهواز، جنوب غرب إيران.

أم���س  بي���ان،  ف���ي  المنظم���ة  وذك���رت 
الجمعة، أن موجة االعتقاالت “عشوائية 
وتعس���فية”، وتأت���ي ف���ي أعق���اب هجوم 
مس���لح على عرض عس���كري ف���ي مدينة 
األه���واز ف���ي س���بتمبر الماض���ي، وقت���ل 
خ���ال الهجوم ما ال يقل عن 24 ش���خصًا 

وجرح أكثر من 60 شخصًا.
ووفق���ا للبي���ان، ق���ال فيلي���ب لوث���ر، احد 
مسؤولي المنظمة، إن “حجم االعتقاالت 
في األسابيع األخيرة مثير للقلق الشديد 
حيث يش���ير التوقيت إلى أن الس���لطات 
األه���واز  هج���وم  تس���تخدم  اإليراني���ة 

كذريع���ة لمهاجم���ة أعض���اء م���ن األقلي���ة 
العرقية األهوازية، بما في ذلك المجتمع 
المدني والنش���طاء السياسيين، من أجل 

سحق المعارضة في اإلقليم”.

ذكرت منظمة العفو أنها تلقت  «
حتى اآلن من الناشطين العرب 

األهوازيين من خارج إيران أسماء 
178 شخصًا تم اعتقالهم، غير 
أن النشطاء يؤكدون بأن عدد 
المعتقلين تجاوز 600 شخص 
من بينهم ناشطون سياسيون 

وناشطون في مجال حقوق 
األقليات.

انقرة ـ أ ف ب

أعلنت أنقرة أمس الجمعة أن تركيا والواليات المتحدة رفعتا عقوبات متبادلة 
مفروض���ة عل���ى وزيري���ن ل���دى كل منهم���ا، ف���ي وق���ت تتراج���ع ح���دة التوت���ر بين 

الدولتين العضوين في الحلف األطلسي.

وفي خط���وة موازي���ة لق���رار وزارة الخزانة 
األميركي���ة إلغاء العقوب���ات المفروضة على 
وزي���ري الع���دل والداخلية التركيي���ن، قالت 
س���تلغي  إنه���ا  التركي���ة  الخارجي���ة  وزارة 
الع���دل  وزي���ر  عل���ى  العقوب���ات  بدوره���ا 
األميرك���ي جي���ف سيش���نز ووزي���رة األم���ن 

الداخلي كيرستين م. نيلسن.
وتوترت العاقات بين أنقرة وواشنطن منذ 
محاول���ة االنقاب الفاش���ل في يوليو 2016 
وشهدت مزيدا من التوتر بعد اعتقال تركيا 
قس���ا أميركي���ا لس���نتين. وتبادل���ت الدولتان 
ف���رض عقوب���ات ف���ي اغس���طس ف���ي أح���د 

أسوأ الخافات الدبلوماسية بينهما، بعد أن 
رفض���ت محكمة في محافظة إزمير إطاق 
سراح القس اندرو برانسون، لكن العاقات 
تحس���نت منذ اإلف���راج عنه ف���ي 12 أكتوبر 

وعودته إلى الواليات المتحدة.

استهدفت العقوبات األميركية وزير  «
العدل التركي عبد الحميد غول ووزير 

الداخلية سليمان سويلو بوجب قانون 
ماغنيتسكي من عام 2016 ويحمل 

اسم المحامي الروسي سيرغي 
ماغنيتسكي الذي توفي في سجن في 

موسكو.

ديفيد كاميرون “ينوي” 
العودة

حملة قمع إيرانية ضد 
األهواز

تركيا وأميركا ترفعان 
عقوبات متبادلة

ترامب يكشف عن خليفة نيكي هايلي

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أك���د الرئي���س األميرك���ي دونال���د ترام���ب، عزم���ه عل���ى تعيي���ن المتحدث���ة باس���م وزارة 
الخارجية األميركية هيذر ناورت، الصحافية السابقة في قناة “فوكس نيوز” المفضلة 

لديه، سفيرًة للواليات المتحدة في األمم المتحدة.

وف���ي وق���ت كانت وس���ائل إعام أميركي���ة عدة نقل���ت أن ترامب عرض عل���ى ناورت هذا 
المنص���ب وأن هناك إعاًنا وش���يًكا في هذا الصدد، قال الرئي���س األميركي إنه ينظر “على 
نح���و ج���اد” بتعيينه���ا. وأض���اف لوس���ائل اإلعام “هي ممت���ازة. إنه���ا إلى جانبن���ا منذ فترة 
طويل���ة. إنه���ا تدعمن���ا منذ وقت طويل”. وأوضح ترامب أنه س���يتخذ “عل���ى األرجح” هذا 
األسبوع قراره في شأن الشخصية التي ستخلف نيكي هايلي السفيرة األميركية الحالية 
في األمم المتحدة والتي أعلنت في أوائل أكتوبر المنصرم استقالتها على نحو مفاجئ.

قالت مصادر في اإلدارة األميركية منذ منتصف الشهر الماضي بأن ترامب  «
ينظر في تعيين ناورت في منصب المندوب لدى األمم المتحدة، كما أنه 

يميل إلى تعيين امرأة في هذا المنصب.

أنقرةطهرانلندن

أعلنت الواليات المتحدة عن اس���تئنافها فرض جميع العقوبات ضد إيران والتي ُجمدت بموجب االتفاق النووي باإلضافة إلى 
إدراج 700 اسم جديد على القائمة السوداء.

وأكد وزيرا الخارجية والخزانة األميركيان، 
أم���س  منوش���ين  بومبي���و وس���تيفن  ماي���ك 
الجمع���ة أن إدارة الرئي���س األميركي دونالد 
ترام���ب ق���ررت إع���ادة ف���رض حزم���ة ثانية 
م���ن العقوبات المجم���دة، اعتبارا من االثنين 
الماض���ي، وه���ي تط���ال قطاع���ات الماح���ة 
والمالية والطاقة في الجمهورية اإلسامية.
كما ستس���تهدف العقوب���ات الجديدة الدول 
والش���ركات األجنبي���ة الت���ي ل���ن تتخلى عن 
تعاونه���ا مع المؤسس���ات اإليراني���ة المدرجة 
على القائمة السوداء، باستثناء ثماني دول 
يسمح لها بمواصلة استيراد النفط اإليراني 

بشكل مؤقت.
وأش���ار كا الوزيري���ن األميركيي���ن إل���ى أن 
العقوبات لن تستهدف اإلمدادات اإلنسانية. 

وق���ال بومبيو إن توس���يع قائم���ة الخطوات 
الجمهوري���ة  إجب���ار  إل���ى  يه���دف  العقابي���ة 
بش���كل  س���لوكها  تغيي���ر  عل���ى  اإلس���امية 
ج���ذري، وأعل���ن ع���ن قائمة تضم 12 ش���رطا 
لرف���ع العقوبات عن طه���ران، بما فيها “وقف 
الجمهورية اإلسامية لدعم اإلرهاب وإنهاء 
تواجدها العسكري في سوريا وتوقفها التام 
ع���ن تطوي���ر برنامجها الن���ووي والصاروخي 

الباليستي”.
من جانبه، أكد منوتشين إدراج أسماء 700 
ش���خصية ومؤسس���ة إيراني���ة جدي���دة على 
قائمة العقوبات التي س���تدخل حيز التنفيذ 

اعتبارا من االثنين المقبل.
ف���ي الوق���ت نفس���ه، داف���ع منوتش���ين ع���ن 
ق���رار واش���نطن عن���د حرم���ان بع���ض البنوك 

اإليرانية من الوصول إلى ش���بكة “سويفت” 
اإللكتروني���ة الدولي���ة الخاص���ة بالمعام���ات 
المصرفي���ة، مضيف���ا ف���ي الوق���ت نفس���ه أن 
اإلدارة األميركية حذرت الشركة البلجيكية 
الت���ي تدير هذه الش���بكة م���ن إمكانية اتخاذ 
إج���راءات عقابية بحقها في حال س���ماحها 
للمؤسس���ات المدرجة عل���ى قائمة العقوبات 

باستخدام الشبكة.

وسبق أن كشف مسؤولون لوسائل  «
اإلعالم أن بين الدول التي حصلت 

على حق استثنائي في مواصلة 
التعاون مع طهران حلفاء واشنطن 
مثل إيطاليا والهند واليابان وكوريا 

الجنوبية.

واشنطن ـ اب

واشنطن ـ وكاالت

حزمة العقوبات المؤلمة على إيران
ال���س���وداء ال��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  ج���دي���د  اس����م   700 إدراج  ت��ع��ت��زم  واش���ن���ط���ن 

عواصم ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

أعلن���ت إي���ران أنها غي���ر قلقة من إع���ادة فرض الوالي���ات المتح���دة عقوباتها على 
قطاع���ي النف���ط والم���ال، مؤك���دة قدرته���ا عل���ى إدارة ش���ؤونها االقتصادي���ة رغم 

اإلجراءات األميركية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
اإليراني���ة، بهرام قاس���مي، خ���ال مؤتمر 
صحفي عقده أمس الجمعة، تعليقا على 
اإلجراءات التقييدية التي من المقرر أن 
تطبقها الواليات المتحدة يوم 4 نوفمبر: 
“ال أس���اس للقل���ق لدين���ا... إن أمري���كا لن 
تكون ق���ادرة على تنفي���ذ أي إجراء ضد 

شعبنا العظيم والشجاع”.
وأشار قاسمي إلى أن الواليات المتحدة 
لق���د لجأت إلى وس���ائل عدي���دة وأنفقت 
أم���واال ضخم���ة لممارس���ة الضغوط على 
المصارف والشركات الدولية لدفعها إلى 
قط���ع عاقاتها مع إي���ران، لكنه اعتبر أن 
ه���ذه الجهود لم تثم���ر، مضيفا: “يبدو أن 
الواليات المتحدة لم تبق لديها إمكانات 

للضغط على الدول أو الشركات”.

شدد المتحدث باسم الخارجية  «

اإليرانية على أن العقوبات 

األمريكية تستهدف إخفاء 

اإلجراءات الفاشلة في اقتصاد 

الواليات المتحدة، مردفا: “ولدينا 

المعرفة والمقدرة على إدارة 

الشؤون االقتصادية للباد”.

طهران: العقوبات األميركية ال تقلقنا

تس���تعد الواليات المتحدة في الخامس من نوفمبر إلى إعادة فرض حزمة ثانية من العقوبات على إيران، تس���تهدف قطاعات حيوية في االقتصاد اإليراني، في إطار إس���تراتيجية 
أميركية رامية إلى شل قدرة النظام في طهران على مواصلة أنشطة زعزعة االستقرار في الشرق األوسط. وبعد إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في السادس من أغسطس 

الماضي، تشمل الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها األكثر إياما لاقتصاد اإليراني ما يلي:

اإليراني���ة،  الموان���ئ  تش���غيل  ش���ركات   -
وقطاع���ات الش���حن وبناء الس���فن، بما في 
ذل���ك خط���وط الش���حن اإليرانية، وش���ركة 
ساوث شيبينغ الين والشركات التابعة لها.
- المعامات المتعلقة بالبترول مع شركات 
النف���ط اإليراني���ة الوطني���ة وش���ركة نف���ط 
إي���ران للتبادل التجاري، وش���ركة الناقات 
اإليراني���ة الوطني���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك ش���راء 
النف���ط والمنتج���ات النفطي���ة أوالمنتجات 

البتروكيماوية من إيران.
- المعام���ات م���ن قبل المؤسس���ات المالية 
اإليران���ي  المرك���زي  البن���ك  م���ع  األجنبي���ة 
والمؤسس���ات المالي���ة اإليراني���ة المج���ددة 
بموج���ب الم���ادة 1245 من قان���ون تخويل 
 ،2012 المالي���ة  للس���نة  الوطن���ي  الدف���اع 

توفي���ر  عل���ى  عقوب���ات  ف���رض  وتش���مل 
خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك 
المالي���ة  المرك���زي اإليران���ي والمؤسس���ات 

اإليراني���ة المح���ددة ف���ي قان���ون العقوبات 
الش���امل، وس���حب االس���تثمارات اإليرانية 

لعام 2010.

قطاع النفط اإليراني مقبل على حزمة عقوبات شديدة

ت����س����ت����ه����دف ق�����ط�����اع�����ات ح�����ي�����وي�����ة ف�������ي االق�����ت�����ص�����اد

عقوبات االثنين ترمي إلى شل إيران

وزير الخزانة األميركي ستيفن منوشين
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قطاع الطاقة اإليراني. «

سحب التفويض الممنوح  «
للكيانات األجنبية المملوكة 

أو التي تسيطر عليها للواليات 
المتحدة، من أجل إنهاء بعض 
األنشطة مع الحكومة اإليرانية 
أو األشخاص الخاضعين لوالية 

الحكومة اإليرانية.

إعادة فرض العقوبات التي تنطبق  «
على األشخاص الذين رفع اسمهم 

من قائمة العقوبات أو القوائم 
األخرى ذات الصلة لدى الحكومة 

األميركية.

- خدمات التأمين أو إعادة التأمين.
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اإلشادة والثناء لكل 
منتسب في المجال 

الرياضي ستكون حاضرة 
بالدرجة األولى طالما كان عمله 

يستحق ذلك، وفي الوقت 
نفسه عليه االستجابة للنقد 

والتنويه؛ كون العمل العام 
يحتاج اإلنصات للغير.

اكتفاء حكم الساحة 
بالوقوف في منتصف الملعب 

واتخاذ قراراته كيفما يشاء، 
بات من الزمن القديم ويصلح 

لمباريات الحواري. البد من 
متابعة المجريات عن كثب؛ 

لتكون صافرته سوداء اللون، 
بيضاء على المتبارين.

رفع النائب األول لرئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آس���يا أللعاب القوى، رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة أس���مى آيات الش���كر والتقدير إلى مقام عاهل البالد جاللة 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، وممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على ما يحظى به اتحاد ألعاب القوى من دعم ومساندة على امتداد تاريخه الناصع.

احتف���ال  بمناس���بة  س���موه  وأض���اف   
االتحاد البحريني أللع���اب القوى اليوم 
الس���بت المواف���ق 3 نوفمب���ر، بالذك���رى 
الرابعة واألربعين على تأسيس االتحاد 
الذي أش���هر رسميا في العام 1974” تمر 
علينا اليوم الذكرى ال� 44 على تأسيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى، والذي 
االتح���ادات  أه���م  م���ن  واح���دا  يعتب���ر 
إنج���ازات  م���ن  حقق���ه  لم���ا  الرياضي���ة 
متمي���زة على مر التاري���خ، معربين عن 
خالص شكرنا وتقديرنا لكل من كان له 
دور م���ن الرعيل األول من المؤسس���ين 
س���واء الرؤس���اء واألعض���اء واألبط���ال 
والح���كام  واإلداريي���ن  والمدربي���ن 
عل���ى  تعاق���ب  م���ن  وكل  والموظفي���ن 
إدارة االتحاد طوال السنوات الماضية 
حتى وص���ل إلى تلك المكانة المرموقة 
وقاري���ا  وإقليمي���ا  محلي���ا  والرائ���دة 

وعالميا..”.
وأعرب س���موه عن فخره واعتزازه بما 
حقق���ه اتحاد ألعاب القوى من إنجازات 
رفعت هامة الوط���ن عاليا، مضيفا “لقد 
كان���ت ألع���اب الق���وى واجه���ة المملك���ة 
األب���رز وصاحب���ة التواج���د الدائ���م ف���ي 
دورة األلع���اب األولمبي���ة منذ النس���خة 

األول���ى بأولمبياد لوس أنجلوس 1984 
نيودله���ي  آلس���ياد  األول���ى  والنس���خة 
1982 ول���م تنقط���ع ع���ن المش���اركة منذ 

تلك الفترة.
وأش���ار س���موه إلى أن االتح���اد كان وال 

ي���زال الس���بب الرئي���س وراء اكتش���اف 
األبط���ال والبط���ات، ويكفينا فخرا بأن 
ألع���اب الق���وى ه���ي الرياض���ة الوحيدة 
أول  البحري���ن  لمملك���ة  حقق���ت  الت���ي 
ميدالي���ة أولمبي���ة بدأته���ا مري���م جمال 

 ،)2012 )ذهبي���ة  لن���دن  أولمبي���اد  ف���ي 
وتبعها اإلنجاز األهم واألكبر بفوز روث 
جيبي���ت بأول ميدالية ذهبية بأولمبياد 
ري���و 2016 م���ع ف���وز ايوني���س كي���روا 

بفضية الماراثون..”.
الت���ي  الكبي���رة  وثم���ن س���موه الجه���ود 
االتح���اد،  إدارة  مجل���س  يبذله���ا 
وعل���ى رأس���هم نائ���ب الرئي���س محم���د 
عبداللطيف بن جال في إدارة ش���ؤون 
االتح���اد والعم���ل عل���ى دع���م العدائي���ن 
مواصل���ة  أهمي���ة  مؤك���دا  والع���داءات، 
العمل الجاد للوصول بألعاب القوى إلى 
أعلى المستويات، واإلعداد والتحضير 
منذ اآلن لاس���تحقاقات القادمة وعلى 
رأس���ها أولمبياد طوكيو 2020 ليواصل 
تعزي���ز  ف���ي  الري���ادي  دوره  االتح���اد 
مكان���ة البحرين على خارط���ة الرياضة 

العالمية.

ألعاب القوى تفخر بإنجازاتها المتميزة

سمو الشيخ خالد بن حمد 

خالـــد بــن حمـــد: إنجـــازات متميـــزة علــى مــر التـــاريــخ

44 عاما على تأسيس اتحاد القوى
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أعرب العب المنتخب الوطني لبناء األجسام محمد يوسف بوخالف عن فخره واعتزازه بتمثيله المنتخب الوطني لبناء األجسام في مشاركته األولى 
عالميا في منافسات بطولة العالم لبناء األجسام في نسختها 72، والتي ستقام في إسبانيا في الفترة من 7 وحتى 12 من شهر نوفمبر الجاري.

وف���ي بداي���ة حديث���ه رفع بوخ���اف جزيل ش���كره 
وعظيم امتنانه لقائد المسيرة الشبابية والرياضية 
بمملك���ة البحري���ن ممث���ل جال���ة المل���ك لألعم���ال 
الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة  للش���باب 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة؛ 
لدعم���ه الكبي���ر والامح���دود لجمي���ع الرياضيي���ن، 
واهتم���ام س���موه الكري���م برياض���ة بن���اء األجس���ام 
وتش���جيعه لاعبي���ن، مش���يرا أن ما صرح به س���مو 
الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة واعتزازه بالنتائج 
لبن���اء  الوطن���ي  المنتخ���ب  العب���و  يحققه���ا  الت���ي 
األجس���ام وتشجيعه لنا لتقديم المزيد في البطولة 
العالمي���ة القادم���ة إنم���ا يرفع م���ن معنوياتن���ا كثيرا 
ويحفزنا لتقديم أفضل ما لدينا، وأضاف “ال أنسى 
دور االتح���اد البحرين���ي لرفع األثقال وعلى رأس���ه 

رئي���س االتح���اد س���لطان الغان���م، وجمي���ع أعض���اء 
مجل���س اإلدارة واللجن���ة الفني���ة عل���ى مس���اندتهم 
المس���تمرة ومتابعته���م الدائم���ة، وه���ذا أح���د أب���رز 

األسباب في تطور مستوياتنا”.
وأض���اف الاع���ب بوخ���اف أن���ه ب���ات جاه���زا م���ن 
ناحية االس���تعداد لخوض منافس���ات بطولة العالم 
لبناء األجس���ام ضمن فئة الكاس���يك بودي بيلدنغ 
للفئ���ة الطولي���ة 171 س���م، وق���ال “أن���ا فخ���ور جدا 
الي���وم؛ كوني أح���د العبي المنتخ���ب الوطني لبناء 
األجس���ام، وه���و بح���د ذاته ش���رف عظي���م لتمثيل 
مملك���ة البحرين ف���ي محفل رياض���ي عالمي كبير، 
وإن خ���وض منافس���ات بطولة العال���م للمرة األولى 
بالنس���بة ل���ي لهي تجرب���ة فريدة من نوعه���ا، والبد 
من االس���تعداد المبكر لها للوصول ألفضل مستوى 
ه���ذه  ب���دأت  فق���د  ل���ذا  ونفس���ي،  بدن���ي  جاهزي���ة 

االس���تعدادات منذ أكثر من 3 أش���هر، وأعد الجميع 
أنني سأبذل قصارى جهدي وتقديم أفضل ما لدي 
والمنافسة بقوة؛ من أجل تشريف مملكة البحرين 
ورف���ع علمها عاليا خفاقا والس���عي لتحقيق الذهب 

في عام “الذهب فقط”.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

بوخالف: أفتخر بتمثيلي المنتخب

محمد بوخالف

الرفاع - اتحاد الطاولة

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تنطلق اليوم الس���بت منافس���ات الجولة الثالثة لدوري األشبال والناشئين 
لكرة الطاولة على صالة االتحاد بالرفاع.

وس���تبدأ منافس���ات دوري األش���بال 
مس���اًء، حي���ث   5:45 الس���اعة  عن���د 
س���يلعب س���ماهيج م���ع توبل���ي ف���ي 
مواجهة مرتقبة، وسيلتقي عالي مع 
باربار، وسار س���يواجه البحرين في 
مواجهة قوي���ة، والبديع مع االتفاق، 

والحالة مع البسيتين.
وم���ن المنتظ���ر أن تش���هد مباري���ات 
األش���بال  ل���دوري  الثالث���ة  الجول���ة 
ش���هدت  أن  بع���د  قوي���ة  منافس���ة 
الجولتان األولى والثانية مستويات 

رائعة.

وعند الساعة السابعة مساًء، ستبدأ 
ل���دوري  منافس���ات الجول���ة الثالث���ة 
الناشئين، حيث سيلعب االتفاق مع 
س���ار، وعال���ي م���ع البحري���ن، وباربار 
مع س���ماهيج، وتوبلي مع البسيتين، 

والبديع مع الناشئات.

تفوح من مباريات دوري  «
الناشئين في جولته الثالثة 

اإلثارة والندية بعد أن شهدت 
الجولتان األولى والثانية 

مستويات بارزة قدم من خالها 
العبو األندية أداء قويا ومثيرا.

انطالق الجولة الثالثة للطاولة

أعرب نائب رئيس االتحاد محمد عبداللطيف بن جالل عن أسمى آيات الشكر  «
والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لما يقدمه من دعم ال محدود كان 
له األثر البالغ في الوصول إلى تلك المكانة المتميزة التي وصلت إليها ألعاب القوى 

البحرينية.

وأضاف بن جالل “بعد مرور 44 عاما على تأسيس اتحاد ألعاب القوى يطيب لنا  «
أن نستذكر جهود جميع المؤسسين ممن تقلدوا رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة، 

والذين ساهموا في وضع اللبنة األساسية لهذا االتحاد، ولكن التاريخ سيظل يتذكر 
الحقبة الذهبية أللعاب القوى بفضل قائدها سموه وما يمتلكه من رؤية ونظرة 

ثاقبة، والذي قادها إلى المزيد من التطور والنجاح.

بن جالل يثمن دعم خالد بن حمد

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

ش���هد رئي���س االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم النائ���ب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الش���يخ س���لمان بن إبراهيم آل 
خليف���ة حف���ل إطالق الخطة اإلس���تراتيجية لالتحاد الماليزي لكرة القدم )F:30( الذي عقد ف���ي العاصمة كوااللمبور بحضور 
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتنيو وعدد من المس���ؤولين في االتحادين اآلس���يوي والدولي وأس���رة االتحاد 

الماليزي.

واطلع الش���يخ س���لمان بن إبراهيم والحضور على أبرز محاور 
الخطة اإلس���تراتيجية لاتحاد المالي���زي التي تركز على وضع 
ماليزي���ا ضمن قائمة أفضل خمس دول على صعيد كرة القدم 

اآلسيوي بحلول العام 2030.
وأش���اد رئيس االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم بالخطة الطموحة 
لاتحاد الماليزي، مؤكدا أنها تعكس سياسة التخطيط السليم 
الت���ي ينتهجه���ا االتح���اد المحل���ي وحرص���ه عل���ى استش���راف 
المس���تقبل عب���ر خطط���ط وبرام���ج نوعي���ة تراع���ي مختل���ف 

متطلبات التطوير المنشودة.

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة حرص االتحاد  «
اآلسيوي على تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة 

لالتحاد الماليزي؛ من أجل ترجمة محاور خطته 
اإلستراتيجية على أرض الواقع، داعيا أسرة اللعبة في البالد 

لقطة من حفل إطالق الخطة اإلستراتيجية لالتحاد الماليزيإلى التكاتف والتعاون؛ للوصول إلى الغايات المرجوة.

سلمان بن إبراهيم: “اآلسيوي” حريص على تقديم الدعم

استراتيجية االتحاد الماليزي

تفتت���ح اليوم )الس���بت( منافس���ات الجولة الرابعة م���ن الدور التمهيدي ل���دوري أندية الدرجة األولى لك���رة اليد بإقامة 
مباراتي���ن، ف���ي األولى يلتقي س���ماهيج مع البحرين في تمام الس���اعة 5.30 مس���اًء، وتليها اللق���اء المرتقب الذي يجمع 

باربار والدير عند الساعة 7 وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

باربار والدير

يدخ���ل بارب���ار ه���ذه الموقع���ة برصيد 
8 نقاط ف���ي المركز الثان���ي، أما الدير، 
فيحت���ل المرك���ز الخام���س برصي���د 7 

نقاط، ويس���تهدف األول نقاط الفوز 
م���ن أج���ل المض���ي قدما م���ع فرق 

المنافس���ة، والثاني يمني النفس 
االنتص���ارات  لس���كة  بالع���ودة 
بعدما توقف���ت بالجولة األخيرة 

أمام األهلي.
بارب���ار ورغم اإلصاب���ات بصفوفه 

إال أنه يتعامل مع خصومه بالشكل 
الجي���د ويس���ير حت���ى اآلن بالطري���ق 

الصحيح رغم وقوعه في فخ التعادل 

أمام أم الحصم، والدير رغم استكمال 

الجولتي���ن  ف���ي  وفوزي���ه  صفوف���ه 
األوليتي���ن، إال أنه ظهر بصورة س���يئة 

في لقائه األخير.
جي���دة  عناص���ر  يمتل���كان  الفريق���ان 
المس���توى، وهذا يعطي مؤش���را كبيرا 
بلقاء ن���دي اليوم؛ م���ن أجل تحقيق 

األهداف التي يسعيان إليها.

سماهيج والبحرين

يدخل الفريق���ان برصيد 3 نقاط 
ل���كل منهم���ا، ويحت���ان المراك���ز 
الفرص���ة  وس���تكون  المتأخ���رة، 
الف���وز  مؤاتي���ة ألحدهم���ا لتحقي���ق 

األول له في المسابقة.

ســماهيج والبحريــن يبحثان عــن الفوز األول بــدوري اليد

باربار يصطدم بالدير اليوم

علي مجيد

أشاد بدعم ناصر 
بن حمد للرياضيين 

وتشجيعه الدائم 
لهم

وكانت أبرز نتائج الالعب محمد  «
يوسف بوخالف في بطولة غرب 

آسيا لبناء األجسام بالبحرين 
العام 2016 عندما تمكن من 

معانقة الذهب وتحقيق المركز 
األول في الفئة الطولية 171 سم، 

والمركز األول في بطولة العيد 
الوطني ولقب بطل األبطال 

لفئة الكالسيك بودي بيلدنغ، 
والمركز الثاني في بطولة غرب 

آسيا لبناء األجسام، والتي 
أقيمت على أرض المملكة خالل 

شهر مارس الماضي، ويسعى 
بوخالف للظهور المشرف والقوي 

في أولى مشاركاته ببطوالت 
العالم لبناء األجسام ضمن فئة 

الكالسيك بودي بيلدنغ التي 
سيشارك فيها.



شهدت مباراة األهلي والبحرين لكرة القدم التي أقيمت على استاد النادي األهلي بالماحوز مساء الخميس، 
بعض الحاالت التحكيمية الجدلية التي لم يستسيغها الفريقان بتاًتا.

لقي حكم الس���احة سيدعدنان 
حكم���ا  ومعاون���اه  محم���د 
الراي���ة محم���د جعف���ر ومجدي 
عبدالش���هيد  والراب���ع  النج���ار 
واس���ًعا  احتجاًج���ا  عبداألمي���ر 
من أفراد الفريقين أثناء وبعد 
المباراة بس���بب امتعاضهم من 
الق���رارات الت���ي اتخ���ذت ول���م 
تتخ���ذ، إال أن الموقف الغريب 
يكم���ن في حك���م الراية محمد 
جعفر ال���ذي دخل في مش���ادة 
كالمي���ة مع أح���د ممثلي فريق 
البحري���ن ف���ي الش���وط الثاني 
إثر احتج���اج األخير على أحد 
ق���رارات حكم الس���احة، إال أن 
جعفر الذي انفلتت أعصابه رّد 
اتجاهه بصوت عال “اقعد مب 
ش���غلك” في موقف استفزازي، 
األمر الذي أث���ار حفيظة ممثل 
البحرين ال���ذي طلب منه ومن 

الحكم الرابع الذي أتى لتهدئته 
أن ُيحس���ن حديث���ه ألكث���ر من 

مرة وبردة فعل قوية.
إذا ل���م يتمك���ن حك���م الس���احة 
ومعاون���اه م���ن الس���يطرة على 
وإدارته���ا  المب���اراة  مجري���ات 
الصحي���ح وإخراجها  بالش���كل 
وضب���ط  األم���ان،  ب���ر  إل���ى 

أعصابهم كونهم قضاة الملعب 
وعلى دراية مسبقة بحساسية 
م���ن  يطلب���ون  فكي���ف  اللق���اء، 
الفني���ة  واألجه���زة  الالعبي���ن 
باله���دوء  التحل���ي  واإلداري���ة 
ومساعدتهما في إدارتها... مع 
العل���م أنها مباراة ف���ي الدرجة 

الثانية وليس الممتاز.

وكاالتوكاالت

حكم راية... “اقعد... مب شغلك”

وكاالت

أك���د االتحاد اآلس���يوي، أمس الجمع���ة، أن انتخابات أعض���اء المكتب 
التنفيذي، ستقام خالل اجتماع الجمعية العمومية، في 6 أبريل/ نيسان 

المقبل، في ماليزيا.

ومن المنتظ���ر أن تقام االنتخابات 
االتح���اد  رئي���س  مقع���د  عل���ى 
 5 اختي���ار  بجان���ب  اآلس���يوي، 
ن���واب لرئي���س االتحاد اآلس���يوي، 
و6 أعض���اء ف���ي مجل���س االتح���اد 

الدولي.
كما تشمل االنتخابات أيًضا اختيار 
9 أعض���اء ف���ي المكت���ب التنفيذي 

لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
الترش���ح  أوراق  تقدي���م  ويج���ب 
لالنتخاب���ات، إل���ى األمان���ة العام���ة 
ف���ي  اآلس���يوي،  االتح���اد  ف���ي 
 6 لي���ل  منتص���ف  أقص���اه  موع���د 

ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليف���ة، رئيس االتحاد اآلس���يوي، 

عزمه على الترش���ح لوالي���ة ثالثة، 
وهو ما رحب ب���ه أعضاء المكتب، 
فيما قد س���بقه المرش���ح السعودي 
عادل عزت، في المضي قدًما نحو 

الترشح في سباق االنتخابات.
تنص لوائح النظام األساسي  «

في االتحاد اآلسيوي، على أن 
المرشحين لمنصب الرئيس، 

يجب أن يتم ترشيحهم من 
3 اتحادات وطنية أعضاء، 

وال يشترط أن يكون من 
ضمنهم االتحاد الوطني الذي 

ينتمي إليه المرشح، علًما 
بأن اللوائح تنص أيضا على 

أن رئيس االتحاد القاري يكون 
تلقائيًا نائًبا لرئيس االتحاد 

الدولي.

6 أبريل انتخابات اآلسيوي طاقم بحريني لكأس آسيا 2019
البحرينية للصافرة  المتميزة  المستويات  يعكس  اآلس��ي��وي  التكليف 

كل���ف االتح���اد اآلس���يوي لك���رة الق���دم، طاقم 
تحكي���م بحريني دولي؛ للمش���اركة في إدارة 
مباري���ات نهائي���ات كأس آس���يا 2019، والتي 
ستستضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في الفترة 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبلين.

وكل���ف االتح���اد اآلس���يوي لكرة الق���دم حكم 
الس���احة الدولي المونديالي نواف ش���كرهللا، 
والحك���م المس���اعد الدولي المونديالي ياس���ر 
تلفت، والحكم المساعد الدولي محمد جعفر؛ 
للمشاركة في تحكيم أكبر استحقاق آسيوي 

على مستوى القارة بالنسبة للمنتخبات.
ويأت���ي التكلي���ف اآلس���يوي لحكامن���ا تأكيدا 
عل���ى المكان���ة المرموقة للتحكي���م البحريني 
عل���ى جمي���ع األصع���دة، وذل���ك للمس���تويات 
المتمي���زة الت���ي تقدمه���ا الصاف���رة البحرينية 
ف���ي مختل���ف البط���والت الدولي���ة والقاري���ة 

واإلقليمية والمحلية.
التحكي���م  لمنج���زات  اس���تمرار  والتكلي���ف 

البحرين���ي، وال���ذي س���جل مواق���ف مش���رفة 
وظهورا متميزا والفتا في مختلف البطوالت، 
خصوصا مع وص���ول الطاقم المونديالي إلى 
تحكيم كأس العالم في مناسبتين متتاليتين 

في كأس العالم 2014 وكأس العالم 2018.
ويعتب���ر الح���كام الثالثة في الطاق���م الدولي 

المكون من الحكم نواف شكرهللا والحكمين 
المس���اعدين ياسر تلفت ومحمد جعفر ضمن 
قائم���ة النخبة اآلس���يوية، ويأت���ي اختيارهم 
الت���ي  المتمي���زة  مس���توياتهم  عل���ى  تأكي���دا 
أهلتهم للتواجد في أكبر بطولة على مستوى 

قارة آسيا.

يشار إلى أن االتحاد اآلسيوي لكرة  «
القدم كلف 29 حكما للساحة و28 

حكما مساعدا إلدارة مباريات البطولة، 
فيما سيشرف على تقييم الحكام 

10 مقيمي حكام، إضافة إلى مدربين 
اثنين للياقة البدنية.

نواف شكرالله ياسر تلفت محمد جعفر

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية:
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تصرفات ال مسؤولة وتحتاج 
لضبط من لجنة االنضباط

يسدل الستار اليوم السبت على منافسات بطولة شاين البحرين الدولية لناشئي التني التي ينظمها 
االتحاد البحريني للتنس في الفترة من 27 أكتوبر الماضي وحتى 3 من شهر نوفمبر الجاري، حيث 
س���تقام مباراتا فردي األوالد والفتيات، إذا س���يلتقي في نهائي األوالد الالعبان الهولندي ريك مولر 

والبريطاني ماتيو روتر.

كما س���يلتقي في نهائي فردي الفتيات الالعبتان 
البريطاني���ة ش���ارلوت روس���يل م���ع الفرنس���ية لو 
بادوي���ن، وس���تقام المباري���ات عل���ى مالعب نادي 
البحري���ن للتن���س في الس���اعة الواح���دة والنصف 

مساء.
وج���اء تأه���ل الهولن���دي ري���ك مولر على حس���اب 
المصن���ف األول ف���ي البطول���ة الس���عودي عبدهللا 
الحقبان���ي، حي���ث ق���دم الالعب���ان مب���اراة عالي���ة 
المس���توى أظهر فيها كل منهما أحقيته بالوصول 
إل���ى ه���ذه المرحلة م���ن البطول���ة والوص���ول إلى 
النهائ���ي، حيث انته���ت المباراة لصال���ح الهولندي 
بمجموعتي���ن دون مقاب���ل ج���اءت نتيجتهما 4/6 

و5/7.
وف���ي المب���اراة األخ���رى خ���رج العمان���ي عب���دهللا 
البروان���ي على ي���د نظيره البريطان���ي ماتيو روتر 
بع���د منافس���ة قوي���ة ش���هدتها مباراتهم���ا في قبل 
النهائ���ي، حي���ث حس���م البريطان���ي روت���ر المباراة 
بمجموعتي���ن مقاب���ل ال ش���يء ج���اءت نتيجتهما 

3/6، و4/6.
وفي فئ���ة الفتيات، تأهلت الالعبت���ان البريطانية 
شارلوت روسيل والفرنسية لو بادوين إلى نهائي 
مس���ابقة الفردي بع���د أداء قوي ومثير قدمته كل 

منهما في الدور قبل النهائي.
النهائ���ي  قب���ل  لل���دور  األول���ى  المب���اراة  وف���ي 

اس���تطاعت البريطانية شارلوت روسيل المصنفة 
منافس���تها  عل���ى  الف���وز  البطول���ة  ف���ي  األول���ى 
التشيكية آنا بانتشارتك بمجموعتين مقابل دون 
مقاب���ل ج���اءت نتائجها 4/6 و3/6، وف���ي المباراة 
الثانية تمكنت الفرنس���ية لو بادوين من اإلطاحة 

بمنافستها الس���لوفاكية نينا دانيزوفا الفائزة قبل 
أي���ام ببطولة البحري���ن الدولية الت���ي أقيمت في 
ن���ادي البحرين للتنس، حيث جاء فوز الفرنس���ية 
بنتيج���ة مجموعتي���ن مقاب���ل مجموع���ة واح���دة 

جاءت نتائجها 4/6 و6/3 و1/6.

مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس

اليوم ختام بطولة شاين الدولية للتنس

من منافسات األمس

أعلن نادي س���نترال كوس���ت مارينرز 
األس���ترالي نهاي���ة “مغام���رة” العداء 
ضم���ن  بول���ت  يوس���ين  األولمب���ي 
صفوفه، بعد تجربة خاض 
الجمايك���ي  خالله���ا 
ش���هرين في عالم كرة 

القدم.

بويك���و  بلغاري���ا  وزراء  رئي���س  ق���ال 
بوريس���وف أمس الجمع���ة إن بلغاريا 
واليون���ان وصربي���ا وروماني���ا تدرس 
التقدم بعرض مش���ترك لتنظيم كأس 
العال���م 2030. ولم يس���بق ألي بلد من 
منطق���ة البلقان تنظي���م كأس العالم، 
بطول���ة  يوغوس���الفيا  واس���تضافت 

أوروبا في 1976. 

وقال النادي المنافس في الدوري األسترالي لكرة القدم، الجمعة، إن البطل 
األولمبي يوسين بولت أنهى فترة االختبار مع النادي وسيرحل بعدما فشال 

في التوصل التفاق بشأن الحقوق التجارية.
وأض���اف ماي���ك تش���ارلزورث مال���ك مارين���رز في بي���ان “رغم ع���دم التوصل 
التف���اق لمواصل���ة رحل���ة يوس���ين بولت في كرة القدم مع س���نترال كوس���ت 
مارينرز فكان من الرائع وجود العداء األولمبي وحامل الرقم القياسي معنا 

لمدة ثمانية أسابيع”.

وكان النادي األسترالي قد عرض مبلغ 150 ألف دوالر على النجم األولمبي  «

للعب في صفوفه، وهو رقم أقل بكثير من 3 ماليين كان يطلبها البطل 

األولمبي.

وقال بوريس���وف ف���ي مؤتمر صحفي مش���ترك “أعتقد أنه يجدر بنا دراس���ة مقترح 
رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس”. وقال تسيبراس إن الدول ال� 4 تدرس 

التقدم بعرض الستضافة حدث رياضي كبير في غضون 10 سنوات.
وأعل���ن االتح���اد اإلنجليزي لك���رة القدم عزمه إجراء دراس���ة جدوى 

لتقدي���م ع���رض مش���ترك لنس���خة 2030، م���ع أيرلن���دا الش���مالية 
وإسكتلندا وويلز.

وكشفت أميركا الجنوبية عن عرض ثالثي يتضمن األرجنتين 
وأوروجواي وباراجواي الستضافة نسخة 2030.

قال المغرب إنه سيسعى أيضا لتنظيم  «
نسخة 2030، وتفكر الجزائر وتونس أيضا 
في االنضمام إلى المغرب؛ لتقديم عرض 

مشترك عن شمال إفريقيا.

4 دول لتنظيم كأس 2030نهاية أسرع رجل في العالم

علي مجيد

أكد مدير البطولة فؤاد الرويعي  «
أن إقامة بطولة شاين البحرين 

الدولية لناشئي التنس على 
أرض مملكة البحرين إنما 

يعد مصدر فخر واعتزاز 
وتأكيد لمكانة المملكة على 
الخارطة الرياضية العالمية 

التي وأصبحت تنافس الدول 
العالمية وتكسب تنظيم 

واستضافة بطوالت دولية 
وعالمية.  وقال “نفتخر اليوم بالنجاح الذي حققته البطولة 

التي تقام للمرة األولى على أرض المملكة على جميع األصعدة، 
الجهود التي بذلت من قبل مجلس اإلدارة وعلى رأسه سمو 

الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ونائبه الشيخ 
عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة واللجان العاملة ساهمت 

في وصول البطولة للمستوى المنشود، وما قدمه الالعبون 
والالعبات المشاركين من مختلف دول العالم من مستوى فني 

متميز إنما يؤكد أهمية هذه البطولة”.

مكسب كبير

فؤاد الرويعي 

على أية حال، هذه الحاالت ليست بجديدة بل هي امتداد لحاالت سابقة  «
في مختلف المباريات، تم التنويه والتحذير لها ولكن ال فائدة تذكر حتى 

اآلن، طالما ال يتم تطبيق مبدأ “الثواب والعقاب” العلني، بحق الحكام 
المخطئين أو المقصرين في تأدية عملهم أو للتصرفات الالمسؤولة 

من بعضهم كالتي ذكرناها أعاله، التي تحتاج للضبط من ِقبل لجنة 
االنضباط.
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حقق النجمة فوزا مثيرا وثمينا على حس���اب الحالة بأربعة أهداف مقابل ثالثة، في اللقاء الذي جمعهما أمس على اس���تاد الش���يخ علي 
بن محمد بنادي المحرق، ضمن افتتاح الجولة 5 لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

وكان النجم���ة متأخرا ف���ي النتيجة )2-3(؛ ليقلب 
الطاولة في الوقت البديل للضائع.

س���جل للنجمة: درامي، إبراهيم حبيب )هدفين(، 
هش���ام منص���ور، وللحالة:يوس���ف يعق���وب، عمار 

عبدالحسين وسامويل.
وف���ي مب���اراة ثاني���ة أقيم���ت عل���ى ذات الملعب، 

تعادل الحد مع الشباب بهدفين لكليهما.
ورغ���م تق���دم الح���د به���دف للمحترف التونس���ي 

سليم المزليني، إال أن الشباب عادل عبر محترفه 
بابا سيال، قبل أن يسجل الشباب دف التقدم عبر 
س���يد أحم���د جعفر، لكن الحد ع���ادل النتيجة في 

اللحظات األخيرة عبر نواف الخالدي.

النجمة يتخطى الحالة... والحد يعادل الشباب
ال���م���م���ت���از ح���م���د  ب�����ن  ن����اص����ر  دوري  ف�����ي  ال���ن���ت���ائ���ج  ان�����ق�����اب  ي������وم 

أك������������د ال�������ص�������رب�������ي إي������ف������ان 
الفني  ال��م��دي��ر  ي��وف��ان��وف��ي��ت��ش، 
عالج  على  سيعمل  أن��ه  للنصر، 
ن���ق���ص ت���رك���ي���ز ال���الع���ب���ي���ن ف��ي 
عندما  ال��م��ب��اراة،  أوق���ات  بعض 
يلتقي الظفرة غدًا األحد، ضمن 
الجولة التاسعة لدوري الخليج 

العربي.

وق���ال ف���ي المؤتم���ر الصحاف���ي: 
“نقص تركيز الالعبين، يؤدي إلى 
ارتكابه���م بعض األخط���اء، تكلف 
ف���ي  وتتس���بب  الكثي���ر،  الفري���ق 
تغيي���ر النتيج���ة، مثلما حدث في 

المباراة السابقة أمام اإلمارات”.
وتابع: “طالبت الالعبين بالتركيز 
م���رارا، ونجحن���ا ف���ي تس���جيل 8 
أه���داف ف���ي آخر 3 مباري���ات، إال 
حرم���ت  الدفاعي���ة  األخط���اء  أن 
الفري���ق م���ن تحقي���ق الف���وز أمام 

الوحدة واإلمارات”.

الرفاع - االتحاد البحريني لكرة الطائرة

تتجه األنظار اليوم السبت إلى الصالة الرئيسة بمجمع الصاالت الرياضي بالعاصمة وكاالت
المصري���ة القاه���رة وذل���ك للمب���اراة الختامي���ة التي س���تجمع منتخبن���ا الوطني أمام 
صاحب األرض والجمهور منتخب مصر في مباراة تحديد البطل لمنافسات البطولة 
21 للمنتخبات العربية للكرة الطائرة والتي ستقام عند تمام الساعة التاسعة مساًء 

حسب التوقيت المحلي لمملكة البحرين.

ويدخ���ل منتخبن���ا المواجه���ة وعينه على 
تحقيق اللقب العربي الثالث في تاريخه، 
ف���ي ظ���ل المنافس���ة الكبيرة م���ع صاحب 
االس���تهانة  وع���دم  والجمه���ور  األرض 
بالخصم والس���عي نحو تحقيق االنتصار. 
وفي ح���ال انتصر منتخبنا فإن األفضلية 
لصال���ح طائرة األحمر بع���دد االنتصارات، 
بس���تة  المنتخب���ان  كال  يتس���اوى  حي���ث 
عل���ى  رجالن���ا  تف���وق  بع���د  انتص���ارات 

فلسطين وانتصار مصر على عمان.

 منتخبنا يتفوق على فلسطين

الطائ���رة  لك���رة  األول  منتخبن���ا  حق���ق 
انتص���ارًا س���هالً ع���ن نظي���ره الفلس���طيني 
بنتيج���ة ثالثة أش���واط دون مقابل وذلك 
ف���ي اللقاء ال���ذي جمعهما أم���س وجاءت 
و25/17   25/15( كاآلت���ي:  النتائ���ج 

و25/19(.  

طائرة األحمر تسعى للقب العربي مصالحة 
الجماهير

واصل فريق مدينة عيسى صدارته لدوري أندية الدرجة الثانية، بعد فوزه يوم أمس على التضامن بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي 
أقيمت بينهما على ملعب مدينة حمد، ضمن ختام الجولة 3 من المسابقة.

وسجل هدفي مدينة عيسى الالعبان جاسم 
رضا ومهدي عبدالفتاح، فيما سجل للتضامن 
الالعب سيد مصطفى حميد من ركلة جزاء.

ووصل مدينة عيس���ى بهذا الف���وز إلى رصيد 
)9( نق���اط من 3 حاالت ف���وز متتالية متصدرا 

بذلك الترتيب.
وأدار المباراة الحكم أس���امة إدريس، وعاونه 
نواف شاهين وصالح بوعالي، والحكم الرابع 

أحم الغرديب.
وفي لقاء أقيم على استاد النادي األهلي، فاز 
فريق س���ترة على فريق االتح���اد بهدف دون 

رد جاء عن طريق الالعب محمود العريبي.
وكان���ت منافس���ات الجولة الثالث���ة من دوري 
الخمي���س،  ي���وم  افتتح���ت  الثاني���ة  الدرج���ة 
وش���هدت ف���وز األهلي على البحري���ن بنتيجة 
من لقاء سترة واالتحاد)2-3(، والبسيتين على االتفاق بنتيجة )6-3(.

مدين��ة عيس��ى يواص��ل صدارت��ه ل��دوري الدرج��ة الثانية

العريبي يقود سترة لتجاوز االتحاد

بحضور  رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة ونائب رئيس الهيئة العليا لنادي 
راش���د للفروس���ية وس���باق الخيل سمو الشيخ عيسى بن س���لمان بن حمد آل خليفة نظم النادي عصر أمس السباق االفتتاحي لموسم سباق 
الخيل 2018/2019 والذي أقيم على كؤوس المغفور له س���مو الش���يخ راش���د بن عيس���ى ال خليفة طيب هللا ثراه وذلك على مضمار السباق 

بمنطقة الرفة بالصخير .

نتائج األشواط

وكان الش���وط األول أقيم على كأس المغفور 
له س���مو الش���يخ راش���د بن عيس���ى آل خليفة 
والمخصص لجياد الدرجتين الثالثة والرابعة 
والمبتدئات “نتاج محلي” مس���افة 1400 متر 
والجائ���زة 2000 دين���ار، وأس���تطاع الحصان 

“بلو فرن” من تأكيد جدارته بتحقيق الفوز.
وأقي���م الش���وط الثان���ي عل���ى كأس المغف���ور 
له س���مو الش���يخ راش���د بن عيس���ى آل خليفة 
والمخصص لجياد الدرجتين الثالثة والرابعة 
والمبتدئ���ات “مس���تورد” مس���افة 1400 مت���ر 
والجائ���زة 2000 دينار، وش���هد ف���وزًا مفاجئًا 

للحصان “ذي نازكا الينز “.
وأقي���م الش���وط الثال���ث عل���ى كأس المغف���ور 
آل  عيس���ى  ب���ن  راش���د  الش���يخ  س���مو  ل���ه 
خليف���ة والمخص���ص لجي���اد الدرج���ة الرابعة 
العربي���ة  البحري���ن  خي���ل  م���ن  والمبتدئ���ات 
مس���افة  “الواه���و”  ف���ي  المس���جلة  األصيل���ة 
1200 مت���ر مس���تقيم والجائ���زة 2000 دينار، 
واس���تطاع الحصان “كحيالن عافص 1708” 

من تأكيد جدارته بتحقيق الفوز.
وأقي���م الش���وط الراب���ع عل���ى كأس المغف���ور 
له س���مو الش���يخ راش���د بن عيس���ى آل خليفة 
والمخصص لجياد الفئة الثانية “نتاج محلي” 

مس���افة 1000 متر مس���تقيم والجائزة 2000 
دين���ار، وتمكن الحصان “رمان���ي” من تحقيق 

الفوز بجدارة.
وأقيم الش���وط الخامس عل���ى كأس المغفور 
له س���مو الش���يخ راش���د بن عيس���ى آل خليفة 
والمخصص لجياد التوازن “مستورد” مسافة 
1000 مت���ر مس���تقيم والجائ���زة 2000 دينار، 
وأس���تطاعت الفرس “شودايزي” تفوقها على 

الجياد المرشحة.
أقي���م الش���وط الس���ادس عل���ى كأس المغفور 
له س���مو الش���يخ راش���د بن عيس���ى آل خليفة 
والمخص���ص لجي���اد الفئة الثانية “مس���تورد” 

مس���افة 1600 مت���ر والجائ���زة 5000 دين���ار، 
وأس���تطاع الحص���ان “ليد باك رومي���و” تأكيد 

جدارته بالفوز.
واتجهت األنظار نحو الشوط السابع واألخير 
الذي أقيم على كأس المغفور له سمو الشيخ 

راش���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة “كأس افتت���اح 
المبتدئ���ات  للجي���اد  والمخص���ص  الموس���م” 
“نت���اج محل���ي” مس���افة 1600 مت���ر والجائزة 
5000 دين���ار، وفاز الحص���ان “ذي دارك نايت” 

في األمتار األخيرة.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

انطالقة مثيرة على كؤوس راشد بن عيسى

جانب من التتويج
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تختتم اليوم )السبت( منافسات الجولة الخامسة من دوري ناصر بن  «
حمد الممتاز، وذلك بإقامة 3 مباريات.

يلعب المحرق مع الرفاع الشرقي عند 4.25 عصرا على استاد الشيخ  «
علي بن محمد بنادي المحرق، وفي ذات التوقيت يلعب البديع مع 
الرفاع على استاد مدينة خليفة الرياضية، فيما يلعب المنامة مع 

المالكية عند 7.25 مساء على استاد مدينة خليفة الرياضية.

مباريات اليوم

النجمة

الحد

الحالة

الشباب

4

2

3

2

VS

VS

أحمد مهدينتيجة المباريات

حضر رئيس االتحادين العربي والبحريني لكرة الطائرة الشيخ علي بن  «
محمد آل خليفة االجتماع الفني لمنتخبنا األول أمس. وأعرب علي بن 
محمد عن تمنياته لمنتخبنا بالتوفيق في مباراته أمام نظيره المصري، 

مشيدًا بالجهود التي قدمها الالعبين طوال مجريات البطولة سعيًا نحو 
تشريف علم البحرين عاليًا.

علي بن محمد في االجتماع الفني 

قدم سمو الشيخ تركي بن راشد  «
بن عيسى آل خليفة كأس الشوط 
السادس إلى سمو الشيخ عيسى 

بن سلمان بن حمد آل خليفة، وقدم 
كأس الشوط السابع إلى الفارس 

الفائز جيرالد مووس، فيما قام سمو 
الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى 

آل خليفة وسمو الشيخ إبراهيم بن 
راشد بن عيسى آل خليفة بتقديم 

كأس األول إلى المضمر ألن سميث، 
وكأس الشوط الثاني إلى الشيخ 

سلمان بن راشد بن محمد آل 
خليفة، وكأس الشوط الثالث الى 

عبدالعزيز يوسف طاهر، وكأس 
الشوط الرابع إلى المالك العفو، 

كما قدم كأس الشوط الخامس إلى 
سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن 

عيسى آل خليفة.

مراسم التتويج

أحمد مهدي

الحد والشبابالنجمة والحالة
اس���تطاع النجم���ة أن يس���جل هدف التق���دم مبكرا، بع���د أن لعب 
إبراهي���م أحم���د حبي���ب ك���رة عرضي���ة تابعه���ا محت���رف النجم���ة 
ممادو درامي برأس���ه في مرمى الحارس حمد الدوسري وصوال 

للدقيقة )15(.
وكاد محت���رف الحال���ة س���امويل أن ي���درك التع���ادل لفريقه، بعد 
أن س���دد كرة ثابتة قوية تألق ف���ي إبعادها حارس النجمة أحمد 

عبدالرسول )20(.
وس���جل الحالة هدف التعادل، بعد أن أخطأ العب النجمة أحمد 
عب���دهللا ف���ي إبع���اد ك���رة اتجهت نح���و مرم���ى فريق���ه؛ ليخطف 
الح���االوي يوس���ف يعقوب الك���رة وي���راوغ الح���ارس النجماوي، 

ويسدد كرة في الشباك الخالية )29(.
وع���اد النجم���ة ليتق���دم م���رة أخ���رى ف���ي المب���اراة، بعد أن س���دد 
إبراهي���م أحم���د حبيب كرة بيس���اره غي���ر مجراها دف���اع النجمة 

وغالطت الحارس وعانقت الشباك )35(.

الشوط الثاني

سجل الحالة هدف التعادل بعدما لعب راكان مفلح كرة عرضية 
تابعه���ا محم���ود الحايك���ي بقوي���ة وأبع���د كرته���ا الح���ارس أحمد 
عبدالرس���ول؛ لترت���د إلى عمار عبدالحس���ين الخالي م���ن الرقابة، 

والذي أودع الكرة بسهولة في الشباك )59(.
وواص���ل الحال���ة تفوق���ه، واس���تطاع أن يس���جل اله���دف الثال���ث 

والتقدم للمرة األولى في المباراة بعدما سدد سامويل كرة ثابتة 
قوية سكنت شباك الحالة )65(.

وش���هدت الدقيق���ة )69( اس���تبعاد مدي���ر فري���ق النجم���ة عبدهللا 
سيف؛ الحتجاجه ومطالبته بركلة جزاء.

وس���جل النجمة هدف التع���ادل في الدقيق���ة )2+90( عن طريق 
هشام منصور، قبل أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة )90+3( 
ف���ي أجواء مثيرة إثر عرضية هش���ام منص���ور ومتابعة إبراهيم 

أحمد حبيب.

كاد ماروني الشباب أن يفتتح مجال 
التس���جيل بعد م���رور )4( دقائق فقط 
على انطالق المباراة، إذ س���دد حسن 
م���دن ك���رة داخ���ل المنطق���ة تألق في 
إبعاده���ا الح���ارس الح���داوي عب���اس 

أحمد.
بع���د  التق���دم،  ه���دف  الح���د  وس���جل 
أن لع���ب عب���دهللا ناصر ك���رة عرضية 
أرضية استثمرها المحترف التونسي 
س���ليم المزلين���ي وتابع الك���رة بنجاح 
عل���ى يس���ار الح���ارس الش���بابي علي 

عيسى )16(.
وفيما عدا ذلك، لم يش���هد الشوط أي 
فرص أخ���رى، في حي���ن كاد مدن أن 
يس���جل التعادل لفريقه بعد أن س���دد 
ك���رة أرضي���ة مع قرب نهاية الش���وط، 
أيض���ا  الح���داوي  الح���ارس  وأنقذه���ا 

.)42(

الشوط الثاني

تمك���ن فري���ق الش���باب م���ن تس���جيل 

ه���دف التع���ادل ف���ي الش���وط الثان���ي 
عم���ر  م���ن   )48( للدقيق���ة  وص���وال 
المب���اراة، بعد أن توغل المحترف بابا 
س���يال يسارا وسدد كرة قوية بيساره 

عانقت شباك الحد.
وخطف الش���بابيون هدف التقدم في 
الدقيق���ة )84( بع���د خطأ م���ن المدافع 
س���يد محم���د عدن���ان؛ ليخطف العب 
الك���رة  جعف���ر  أحم���د  س���يد  الش���باب 

وينفرد مسجال كرة سهلة.

وش���هدت الدقيق���ة )86( ط���رد الع���ب 
الحد أحمد بوغمار؛ لحصوله إنذارين 

صفراوين.
وظن الجميع أن الشباب يتجه للفوز، 
لك���ن ن���واف الخالدي خط���ف التعادل 
لفريق���ه عن���د الدقيقة )6+90( وس���ط 
فرح���ة حداوي���ة، واحتج���اج ش���بابي 
عل���ى الحك���م نظ���را لتج���اوز الدقائق 

الخمس المحتسبة بديلة للضائع.

من لقاء الحد والشباب

من لقاء النجمة والحالة

أدار المباراة الحكم عمار محفوظ، وعاونه محمد جعفر وعبدالرزاق األحمد،  «
والحكم الرابع إسماعيل حبيب.

أدار المباراة الحكم عبدهللا قاسم، وعاونه سيد جالل محفوظ وسيد فيصل  «
علوي، والحكم الرابع سيد عدنان محمد.



أك���د رئيس س���ابق لريال مدريد اإلس���باني على أن اإليطال���ي أنطونيو كونتي وضع مطال���ب “تعجيزية” على إدارة 
النادي “الملكي” خالل التفاوض لتدريب الفريق.

وكش���ف الرئيس الس���ابق لري���ال مدريد، اإلس���باني 
رامون كالديرون عن الس���بب الرئيس���ي وراء فشل 
مفاوض���ات كونت���ي م���ع ري���ال مدريد، الذي س���عى 
لوبيتيغ���ي  الم���درب جولي���ن  إقال���ة  بع���د  لتعيين���ه 

األسبوع الماضي.
وفي مقابلة مع إذاعة “بي بي سي”، قال كالديرون: 
“لق���د طلب عق���دا لمدة 3 أع���وام، كما طل���ب تعيين 

5 أش���خاص ف���ي الطاق���م التدريب���ي، وع���دم تدخل 
اإلدارة نهائيا في سوق االنتقاالت”.

وأش���ار كالديرون إلى أن مطالب كونتي “بالسيطرة 
الكامل���ة” ه���و “أم���ر ل���ن يقبل���ه الرئي���س )فلورنتينو 
بيري���ز( أب���دا” ويدفع األخي���ر إلى إغ���اق الباب في 

وجه المدرب اإليطالي.
كم���ا أك���د رئي���س الن���ادي الس���ابق أن كونت���ي لي���س 

الشخص المناس���ب لتدريب بطل أوروبا: “ال أعتقد 
أن كونت���ي ه���و المدرب الذي ينتظ���ره ريال مدريد. 
ه���و مثل جوزي���ه موريني���و، مدرب دفاع���ي بثاثة 

مدافعين، ويعتمد على الهجمات المرتدة”.
وباإلضاف���ة لمطالب���ه الصعب���ة، أش���ارت الصحيف���ة 
إلى أن من األس���باب األخرى لع���دم تعيين أنطونيو 
كونت���ي ه���و اعت���راض عدد م���ن النج���وم الكبار في 

النادي.
وس���بق لكونتي أن واجه مش���اكل مع اإلدارة خال 
فترة تدريبه لناديه السابق تشلسي اإلنجليزي، مما 
دفع النادي اللندني إلقالته الصيف الماضي، بالرغم 

من النتائج الجيدة على مدار موسمين.
فلورنتينو بيريز

لماذا رفض بيريز التعاقد مع كونتي؟
وكاالت

قالت الكوريتان في بيان مش���ترك إنهما 
عل���ى  الجمع���ة  اجتم���اع  خ���ال  اتفقت���ا 
إرس���ال خط���اب إل���ى اللجن���ة األولمبي���ة 
الدولية، تؤكدان فيه الرغبة في التنظيم 

المشترك أللعاب 2032 الصيفية.
وج���اء االتف���اق عل���ى ض���وء المحادثات 
البلدي���ن؛  مس���ؤولي  بي���ن  ج���رت  الت���ي 
لبحث س���بل زيادة التع���اون في المجال 

الرياضي.
وق���ال البيان أيضا، إن الكوريتين اتفقتا 
عل���ى تش���كيل فريق مش���ترك للمنافس���ة 
ف���ي بطولة العالم لكرة اليد للرجال، في 

ألمانيا العام المقبل.
وكان���ت الكوريتان اتفقتا خال قمة في 
س���بتمبر في بيونغيانغ، بين زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس كوريا 
الس���عي  عل���ى  إن،  مونجي���ه  الجنوبي���ة 
الس���تضافة  مش���ترك  ع���رض  لتقدي���م 

أولمبياد 2032.
وعب���رت إندونيس���يا والهن���د أيض���ا ع���ن 

رغبتيهما في استضافة نسخة 2032.

وكاالت

وكاالت

وكاالت
يأمل بيرسيبوليس اإليراني في تحقيق مفاجأة والعودة بنتيجة إيجابية من 
أرض كاشيما أنتلرز الياباني، السبت في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال 

آسيا في كرة القدم.

ويع���د كاش���يما مرش���حا قوي���ا إلبق���اء 
اللقب ف���ي اليابان بعدما توج مواطنه 
نهائ���ي  ف���ي  دايمون���دز  ري���د  أوراوا 
النس���خة األخيرة على حس���اب الهال 

السعودي.
لك���ن بيرس���يبوليس الباح���ث أن يكون 
أول فري���ق إيران���ي يح���رز اللق���ب منذ 
ب���اس ف���ي 1993، يعتقد أن���ه بمقدوره 
تحقي���ق مفاجأة أم���ام فريق بلغ نهائي 
كأس العال���م لألندية ف���ي العام 2016، 
عندم���ا احت���اج ريال مدريد اإلس���باني 
 ،4-2 لتخطي���ه  إضاف���ي  وق���ت  إل���ى 
بفض���ل ثاثية لنجمه ان���ذاك البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وق���ال مدرب بيرس���يبوليس الكرواتي 
لصحيف���ة  ايفانكوفيت���ش  برانك���و 
“طه���ران تايم���ز”: “العبونا مس���تعدون 

جسديا وذهنيا”.
وتاب���ع الم���درب ال���ذي تخط���ى فريق���ه 

السد لقطري 1-2 في مجموع مباراتي 
نصف النهائ���ي “لدينا الطموح وأنا أثق 

باعبي فريقي”.
من جهته، يأمل كاشيما، أنجح األندية 
اليابانية مع ثمانية ألقاب في الدوري، 
حي���ث  المحل���ي،  موس���مه  تعوي���ض 
يتخل���ف بف���ارق كبي���ر ع���ن المتص���در 
اللق���ب  كاوازاك���ي فرونت���ال، واح���راز 

القاري للمرة األولى في تاريخه.
وحق���ق أنتل���رز عودة رائع���ة في نصف 
النهائ���ي، وتخطى س���وون سامس���ونغ 
 6-5 الجنوب���ي  الك���وري  بلووينغ���ز 
النهائ���ي  ليبل���غ  المباراتي���ن،  بمجم���وع 

للمرة األولى في تاريخه.
ففي مباراة الذهاب على أرضه، تمكن 
كاش���يما من قل���ب تخلفه صف���ر2- إلى 
فوز قاتل 2-3 في الوقت بدل الضائع، 
وأعاد الكرة ايابا بقلب تأخره 3-1 إلى 

تعادل 3-3 في الدقائق األخيرة.

بيرسيبوليس يستهدف المفاجأة طلب رسمي 
للكوريتين

علق أحد أبرز المترش���حين لتولي تدريب ريال مدريد اإلس���باني، المدرب روبرتو مارتينيز، حول األنباء التي ربطته بالنادي “الملكي” 
بعد إقالة مدرب الفريق األسبوع الماضي.

المحط���ات  إح���دى  م���ع  مقابل���ة  وف���ي 
البلجيكية، قال الم���درب الحالي للمنتخب 
البلجيكي، مارتينيز: “لن نضيع وقتنا حول 
ه���ذا األمر )أخبار تعاقده مع ريال مدريد(”، 

حسب ما نشرت صحيفة “آس”.
كأح���د  مارتيني���ز  اإلس���باني  اس���م  وظه���ر 
المرش���حين الرئيس���يين لتدريب “الملكي”، 
بعد إقالة مدرب الفريق جولين لوبيتيغي، 
وتعيي���ن األرجنتين���ي س���انتياغو س���والري 

كخيار “مؤقت”.
وب���دا مارتيني���ز نافيا بش���كل قطع���ي أنباء 
ترك���ه المنتخ���ب البلجيك���ي، ال���ذي يربط���ه 
مع���ه عقد حت���ى 2020، والتعاق���د مع ريال 
مدري���د، مم���ا ق���د يبعده ع���ن الترش���يحات 

لتدريب الفريق الموسم المقبل.
كمرش���ح  اإلس���باني  الم���درب  اس���م  وب���رز 

لقيادة ريال مدريد “المتخبط” بعد نجاحه 
مع منتخ���ب بلجيكا في مونديال روس���يا، 
الميدالي���ة  لتحقي���ق  الفري���ق  وقيادت���ه 

البرونزية.
وم���ن ناحيت���ه، ألم���ح االتح���اد البلجيك���ي 

لك���رة القدم أنه لن يقف ف���ي وجه المدرب 
أح���د  م���ع  التعاق���د  أراد  م���ا  إذا  اإلس���باني 
األندي���ة، بش���رط أن تت���م العملي���ة بموافقة 
أش���ارت  م���ا  وف���ق  االتح���اد،  وإش���راف 

الصحيفة.

روبرتو مارتينيز

المدرب مرتبط حتى 2020 واالتحاد البلجيكي ال يمانع بشرط

مارتينيز ينفي التعاقد مع ريال مدريد

أعاد بوسطن سلتيكس ضيفه ميلووكي باكس إلى أرض الواقع عندما سجل 24 رمية ثالثية وألحق 
به الهزيمة األولى هذا الموسم 113-117، الخميس في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

وكان ميلووك���ي الفري���ق الوحي���د ال���ذي حاف���ظ 
عل���ى س���جله الخال���ي م���ن الهزائم، قب���ل مواجهة 
س���لتيكس في عقر داره وتعرضه لهزيمته األولى 

مقابل سبعة انتصارات.
وس���يطر س���لتيكس على ضيفه بفض���ل 28 نقطة 
م���ن نجمه كاي���ري ايرفينغ، ما س���مح ل���ه بالتقدم 

بفارق 15 نقطة في نهاية الربع الثالث.
لكن ميلووك���ي مع نجمه الرائ���ع اليوناني يانيس 
قل���ص  متابع���ة(  و11  نقط���ة   33( أنتيتوكونمب���و 
الف���ارق إلى 3 نقاط )93-90(، في فترة صام فيها 
بوس���طن عن التس���جيل خ���ال أول 3 دقائق من 

الربع األخير.
وقاد ايرفينغ فريق���ه إلى بر األمان برغم تقليص 
مالكول���م بروغ���دون الف���ارق إل���ى 111 - 113 في 

اللحظات األخيرة.

وبرز العبو بوس���طن من خارج القوس وس���جلوا 
24 رمي���ة ثاثية )رقم قياس���ي ش���خصي وبفارق 
رمي���ة ع���ن رق���م كليفان���د الذي س���جله الموس���م 
الماض���ي(، بينه���ا 6 اليرفين���غ و4 لاع���ب االرتكاز 
آل هورف���ورد )18 نقط���ة(، و5 للبدي���ل مارك���وس 

موريس )17 نقطة(.
وبرغم خسارته، بقي ميلووكي متصدرا للمنطقة 
الش���رقية )1-7(، فيم���أ أصبح بوس���طن بعد فوزه 
في أربع مباري���ات تواليا في المركز الثالث )6-2( 

وراء تورونتو رابتورز )7-1(.
ويبدو أن الصراع على صدارة الش���رقية سيكون 
بي���ن الثاث���ي ميلووك���ي وبوس���طن وتورونت���و، 
بع���د رحيل النجم ليب���رون جيمس م���ن كليفاند 
كافاليي���رز إل���ى ل���وس أنجلي���س ليك���رز، فتراجع 
فريقه الس���ابق إلى قاع المنطقة الش���رقية وتكبد 

خس���ارته السابعة في ثماني مباريات أمام ضيفه 
دنفر ناغتس القوي 91-100.

41 المبيد و”تريبل دابل” لفوكس

وتف���وق فيادلفي���ا س���فنتي سيكس���رز على لوس 
أنجليس كليب���رز 113-122 بفضل 41 نقطة و13 
متابعة لاعب ارتكازه المميز الكاميروني جويل 

امبيد.
وهذه س���ادس مب���اراة في هذا الموس���م يس���جل 

فيها امبيد على األقل 30 نقطة و10 متابعات.
وتق���دم سيكس���رز، س���ادس المنطق���ة الش���رقية، 
بفارق 22 نقطة في الربع الثاني، لكنه ترك كليبرز 
يقل���ص الف���ارق إل���ى 106-103 بفض���ل 26 نقطة 
من البدي���ل لو وليامس، وأضاف اإليطالي دانيلو 
غالين���اري 25 نقط���ة بينه���ا 4 ثاثي���ات وتوبياس 

هاريس 24 نقطة.
وكرتي���ن  بثاثي���ة  المب���اراة  سيكس���رز  وحس���م 
س���احقتين المبي���د، ليحق���ق ف���وزه الخامس هذا 

الموسم ويبقى من دون خسارة على أرضه.

وبع���د يومي���ن م���ن تس���جيله 24 نقط���ة في س���لة 
ميام���ي هي���ت، نج���ح م���وزع األلع���اب الفرنس���ي 
المخض���رم طون���ي بارك���ر )36 عاما( ونجم س���ان 
انتونيو سبيرزالس���ابق في تسجيل 17 نقطة في 
23 دقيق���ة ليق���ود تش���ارلوت هورنت���س الطام���ح 
بالتأه���ل إل���ى األدوار اإلقصائية، إل���ى الفوز على 

ضيفه أوكاهوما سيتي 111-107.
نقط���ة(   21( ووك���ر  كيمب���ا  هورنت���س  م���ع  وب���رز 
والبديل مالك مونك )21(، فيما كان النجم راسل 
وستبروك أفضل مسجل مع ثاندر )29 نقطة و10 

تمريرات حاسمة و8 متابعات(.
وحقق س���اكرامنتو كينغ���ز، المعتاد عل���ى المراكز 
المتدني���ة ف���ي المنطق���ة الغربية، ف���وزه الخامس 

تواليا على مضيفه أتانتا هوكس 146-115.
وحق���ق الياف���ع دي���أرون فوك���س )20 عام���ا( أول 
“تريبل دابل” في مسيرته، مسجا 31 نقطة و15 
تمريرة حاس���مة و10 متابعات للفائز الذي أضاف 

له بادي هيلد من باهاماس 27 نقطة.

وكاالت

بوسطن يعيد ميلووكي ألرض الواقع

من لقاء بوسطن سلتيكس وميلووكي باكس

نهاية “محبطة” لموسم 
روني “المذهل”

انتهى الموس���م “المذهل” للنجم اإلنجليزي واين روني في الواليات المتحدة بش���كل محبط، بعد أن أضاع النجم المخضرم ركلة جزاء لفريقه 
في األدوار اإلقصائية، أدت لخروج الفريق.

وخ���رج دي س���ي يونايتد، الفريق ال���ذي يمثله 
رون���ي، م���ن ال���دور األول للمرحل���ة اإلقصائية 
ف���ي ال���دوري األميرك���ي، عندما ه���زم بركات 
الترجي���ح أمام كولومبوس ك���رو، بعد التعادل 

2-2 في الوقتين األصلي واإلضافي.
وأه���در رون���ي البال���غ عمره 33 عام���ا أول ركلة 
أنق���ذ  أن  بع���د  يونايت���د،  س���ي  ل���دي  ترجي���ح 

الحارس زاك شتيفن تسديدته.
ديلي���ون  وني���ك  أكوس���تا  لوس���يانو  وأض���اع 
ركلت���ي ترجيح لدي س���ي يونايت���د، ليفوز كرو 
4-5 ويتأه���ل إل���ى ال���دور قبل النهائي للقس���م 
الشرقي، حيث سيلعب ضد نيويورك رد بولز.
وأبل���غ رون���ي الصحفيي���ن: “الخس���ارة بركات 
الترجيح محبطة، لكن الفريق يجب أن يكون 

فخورا بما حققه في األشهر القليلة الماضية”.
ومن���ح المدافع فريدريك بريلن���ت التقدم لدي 
س���ي يونايت���د ف���ي الدقيقة 21 قب���ل أن يحرز 
فدريكو هيغواين، ش���قيق النج���م األرجنتيني 
ك���رو  لصال���ح  هدفي���ن  هيغواي���ن،  غونزال���و 
أحدهم���ا في الوقت اإلضاف���ي. وأدرك ديليون 
التع���ادل بتس���ديدة بعي���دة المدى ق���رب نهاية 
دي  إل���ى  رون���ي  وانض���م  اإلضاف���ي.  الوق���ت 
س���ي يونايتد قادم���ا من إيفرتون ف���ي الوقت 
الذي كان يتذيل فيه ترتيب القس���م الش���رقي 
بفوزين في 14 مباراة. لكن مهاجم مانشس���تر 
يونايتد السابق قاد الفريق لبلوغ أدوار خروج 
المغلوب باحتال المركز الرابع بعدما أحرز 12 

هدفا وصنع سبعة في 20 مباراة.

واين روني

وكاالت
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وكاالت

ال���ذي رفض���ه  كش���ف تقري���ر صحف���ي إس���باني ع���ن تفاصي���ل الع���رض 
األرجنتيني ليونيل ميس���ي نجم برش���لونة العام الماضي من مانشس���تر 

سيتي اإلنجليزي.

“إلمون���دو”  صحيف���ة  وقال���ت 
اإلسبانية إن مانشستر سيتي قدم 
عرًضا براتب س���نوي يصل إلى 50 
مليون ي���ورو، لمدة 5 س���نوات، مع 
موافقت���ه عل���ى دف���ع 250 ملي���ون 
يورو، الش���رط الجزائي السابق في 

عقد ميسي.
وأك���دت أن االتص���االت بين رئيس 
مانشس���تر س���يتي خلدون المبارك، 
رئي���س  نائ���ب  س���وريانو  وفي���ران 
برش���لونة الس���ابق، ووال���د الاع���ب 
خورخي ميس���ي، جرت في الفترة 
بين ديسمبر 2016 ونوفمبر 2017.
ولفت���ت إل���ى أن مانشس���تر س���يتي 
أبل���غ وال���د الاع���ب بأنه س���يحصل 
عل���ى مكاف���أة قيمته���ا 50 ملي���ون 

ي���ورو، ح���ال أقنع نجل���ه باالنضمام 
لمانشس���تر س���يتي، وترك برشلونة 
ف���ي تل���ك الفت���رة، إال أن البرغ���وث 
في نهائي���ة المطاف قرر البقاء في 

البارسا.
وبذل���ك، فإن قيمة عرض الس���يتي 
ي���ورو  ملي���ون   500 تج���اوزت 
باحتس���اب قيمة الش���رط الجزائي، 
ورات���ب الاع���ب في ال� 5 س���نوات، 

ومكافأة والده.

يذكر أن الشكوك كانت تحوم  «
حول مستقبل األرجنتيني في 

العام الماضي، قبل أن يتم 
اإلعالن عن التوصل التفاق 

على تجديد عقده في نوفمبر 
.2017

نصف مليار يورو لميسي



قمة مرتقبة
قط���ع آرس���نال بقي���ادة الم���درب أون���اي إيم���ري، مش���واًرا طوي���اً من���ذ هزيمت���ه ف���ي أول 
مباراتين في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ويخوض اختباًرا كبيًرا 
إلمكانياته اليوم السبت، عندما يستضيف ليفربول، صاحب السجل الخالي من الهزائم.

ول���م يفقد فري���ق الم���درب يورجن كل���وب، الذي 
يحت���ل المرك���ز الثان���ي متأخ���ًرا بف���ارق األهداف 
عن مانشس���تر س���يتي حامل اللقب، نقاطا سوى 
أمام المتصدر وتشيلس���ي ف���ي أول 10 مباريات 
إذ يس���عى للقب���ه األول ف���ي دوري األض���واء منذ 

.1990
وتغل���ب س���يتي وتشيلس���ي عل���ى آرس���نال ف���ي 
أول مباراتي���ن إليم���ري م���ع الجان���رز، بع���د توليه 
المسؤولية عقب رحيل الفرنسي آرسين فينجر.

وتأقل���م آرس���نال س���ريًعا م���ع أس���لوب الم���درب 

اإلس���باني وتوقفت مس���يرته باالنتص���ار في 11 
مب���اراة متتالي���ة بع���د ذل���ك بجمي���ع المس���ابقات 
األح���د  ب���االس  كريس���تال  م���ع   2-2 بالتع���ادل 

الماضي.
لك���ن ليفرب���ول يتباه���ى بع���ودة مهاجم���ه محمد 
ص���اح للتس���جيل بينم���ا يتمن���ى إيم���ري ش���فاء 

المدافع هيكتور بيليرين من مشكلة عضلية.
وكان اس���تاد فيتاليت���ي، نحس���ا عل���ى منافس���ي 
بورنموث بقيادة المدرب إيدي هاو، إذ لم يخسر 
الفري���ق عل���ى أرض���ه حت���ى اآلن ه���ذا الموس���م 

ويحتل المركز السادس.
وج���اءت هزيمته األخي���رة على أرضه في أبريل 
أم���ام مانشس���تر يونايتد الذي يح���ل ضيفا عليه 
ه���ز  المواجه���ة  تل���ك  الس���بت، وش���هدت  الي���وم 
المهاجم روميلو لوكاكو الش���باك، الذي سيس���عى 
لوض���ع ح���د البتع���اده ع���ن التس���جيل ف���ي آخر9 

مباريات بجميع المسابقات.

ويقب���ع يونايت���د ف���ي المرك���ز الثام���ن بع���د بداية 
سيئة هذا الموسم لكنه عزز ثقته بفوز مهم يوم 
األح���د عل���ى إيفرتون ال���ذي يأمل ف���ي انتفاضة 

على أرضه ضد برايتون.
ويج���ب على فريق المدرب ماركو س���يلفا العثور 
عل���ى وس���يلة إليق���اف المهاج���م المتأل���ق جلي���ن 
م���وراي الذي أحرز س���تة من 11 هدف���ا لبرايتون 

هذا الموس���م ويحتل الفري���ق المركز 11 متأخرا 
بنقطة عن إيفرتون.

الترتي���ب  ف���ي  ويأت���ي وولفرهامبت���ون، بينهم���ا 
بعدم���ا خس���ر ف���ي آخ���ر مباراتي���ن بع���د البداي���ة 

الرائعة ويستضيف توتنهام هوتسبير اليوم.
ويلعب وست هام يونايتد، الذي خسر 1-3 أمام 
توتنه���ام ف���ي كأس رابط���ة األندي���ة اإلنجليزي���ة 

األربعاء، ضد بيرنلي ولدى كل فريق 8 نقاط من 
عش���ر مباريات ويتطلع كل منهم���ا ألول فوز في 

أربع مباريات.
لك���ن ه���ذا الموقف يعتب���ر جيدا مقارن���ة بموقف 
نيوكاس���ل يونايت���د صاح���ب المركز قب���ل األخير 
ويس���تضيف واتفورد الذي لم يخس���ر أمامه في 

آخر 4 مواجهات بالدوري.
ويحل ليستر س���يتي ضيفا على كارديف سيتي 
ي���وم الس���بت بعدم���ا قرر خ���وض المب���اراة عقب 
مقتل فيتش���اي سريفادانابرابا، مالك النادي، في 

تحطم طائرته.
منافس���ه  س���يتي  مانشس���تر  ويس���تضيف 
ساوثهامبتون األحد، فيما يحل كريستال باالس 

ضيًفا على تشيلسي باستاد ستامفورد بريدج.

رحلة النهوض
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الدوري اإلنجليزي
الجولة 11

بورنموث
كارديف
ايفرتون

نيوكاسل
وست هام

ارسنال
ولفرهامبتون

م يونايتد
ليستر
برايتون
واتفورد
بيرنلي

ليفربول
توتنهام

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00
20.30
22.45

الدوري االسباني
الجولة 11

ليغانيس
ريال مدريد

فالنسيا
رايو

اتلتيكو
بلد الوليد

جيرونا
برشلونة

15.00
18.15
20.30
22.45

الدوري االيطالي
الجولة 11

انتر

يوفنتوس
فيورنتينا

جنوا

كالياري
روما

17.00

22.30
20.30

الدوري األلماني

الجولة 10

بايرن
شالكه

ليفركوزن
فولفسبورغ

هرتا

فرايبورغ
هانوفر

هوفنهايم
دورتموند

اليبزغ

17.30
17.30
17.30
17.30
20.30

الدوري الفرنسي
الجولة 12

ليون
ريمس

بوردو
موناكو

19.00
22.00

يداف���ع برش���لونة، ع���ن صدارته لج���دول الدوري اإلس���باني، عندما ي���زور ملعب صاحب 
المركز قبل األخير، رايو فاليكانو، وياحقه كل من أالفيس، إشبيلية وأتلتيكو مدريد، 
الذي���ن يتعين عليهم أيًض���ا عدم إهدار النقاط إذا م���ا أرادوا االنقضاض على الصدارة 

مع انتظار سقوط الفريق الكتالوني.

أما ريال مدريد فيستعد لخوض مباراته األولى 
ف���ي الليج���ا م���ع مدرب���ه المؤق���ت، األرجنتين���ي 
سانتياجو سوالري، حيث يستضيف نظيره بلد 
الوليد، الذي يقدم موس���ًما جي���ًدا ويتفوق على 
الملك���ي بنقطتي���ن. وبعد الفوز به���دف يتيم في 
الوقت المحتس���ب بدالً من الضائع خارج أرضه 
أمس على ليونيس���ا، أحد أندية الدرجة الثالثة، 
في ذهاب دور ال�32 بكأس الملك، يستعد فريق 
المدرب إرنس���تو فالفيردي للسفر إلى فاييكاس 
لخ���وض مباراة أخرى ب���دون نجمه األرجنتيني 
ليونيل ميس���ي. ويأمل البارسا في الفوز لتأكيد 
قدرت���ه عل���ى مواصل���ة االنتص���ارات ف���ي غياب 
“البرغ���وث”، مثلما فعل أم���ام إنتر ميان وريال 
مدريد. ولم يخس���ر الفريق الكتالوني أمام رايو 
منذ 16 عاما، ودائم���ا ما يحقق عليه انتصارات 
كبي���رة، وه���و األمر الذي يس���عى لتغييره مدرب 

الفري���ق صاح���ب الضياف���ة، ميتش���ل سانش���يز، 
الباح���ث ع���ن أي نقاط إلنق���اذ رايو م���ن عثرته، 
حيث خس���ر في 6 مباريات بالليجا وتعادل في 

3 وحقق انتصاًرا وحيًدا.
ونج���ح برش���لونة ف���ي تعوي���ض غي���اب نجم���ه 
األبرز، باللعب الجماع���ي وبجودة باقي العبيه، 
الم���درب  لتحقيق���ه  ال���ذي يس���عى  األم���ر  وه���و 
المؤقت للريال، س���والري، ال���ذي اختير لخافة 

جولين لوبيتيجي.
وبع���د 10 ج���والت مع لوبيتيج���ي يحتل الريال 
الترتيب التاس���ع في الليجا ويبتعد بس���بع نقاط 

عن الباوجرانا.
واس���تهل س���والري مش���واره مع الفريق األبيض 
ف���ي الكأس أيًضا بف���وز ضخم 0-4 على مليلية، 
ليرك���ز اآلن عل���ى تحقي���ق االنتص���ار األول ف���ي 

الليجا.

اإلصاب���ات  م���ن  الملكي���ة  الكتيب���ة  وتعان���ي 
)كارفاخ���ال، مارس���يلو، ف���اران وماريان���و( لكنها 
الجماهي���ر  مصالح���ة  إل���ى  بالتأكي���د  ستس���عى 
وتحقي���ق الف���وز ف���ي البرنابي���و، بع���د 5 جوالت 
فش���ل فيه���ا الفريق ف���ي تحقيق االنتص���ار ولم 

يجن سوى نقطة وحيدة خالها.
وس���يحل مفاجأة الليج���ا، ديبورتيف���و أالفيس، 
صاح���ب المرك���ز الثان���ي بالج���دول برصي���د 20 

نقط���ة وبفارق نقط���ة عن برش���لونة، ضيفا على 
إيب���ار، ف���ي مواجه���ة باس���كية يبح���ث خاله���ا 

الوصيف على انتصاره الرابع توالًيا.
أما إش���بيلية، صاحب المركز الثالث ب�19 نقطة، 
فس���يحل هو اآلخ���ر ضيف���ا بملع���ب أنويتا على 
ري���ال سوس���ييداد، وس���يحاول االس���تفادة من 
التوقيت الجيد الذي يمر به الفريق األندلس���ي، 

مستغاً عدم استقرار النتائج لدى المنافس.

سانتياجو سوالري
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يخ���وض بوروس���يا دورتموند المتصدر ومطارده باي���رن ميونيخ حامل اللقب 
في المواس���م الس���تة األخي���رة، المرحلة العاش���رة م���ن ال���دوري األلماني لكرة 

القدم نهاية األسبوع الحالي في ظروف مشابهة تقريًبا.

ويحل دورتموند اليوم الس���بت ضيفا 
على فولفس���بورغ، ويس���تضيف بايرن 

في نفس التوقيت فرايبورغ.
وبع���د فوزه الكبير على ضيفه أتلتيكو 
مدريد اإلس���باني ف���ي الجول���ة الثالثة 
)-4صف���ر(  المجموع���ات  دور  م���ن 
عان���ى  الماض���ي،  األس���بوع  منتص���ف 
دورتمون���د ف���ي نهايت���ه ف���ي المرحل���ة 
العاشرة من البوندس���ليغا وفرط بفوز 
كان ف���ي متناول���ه بع���د أن تق���دم على 
ضيف���ه هرت���ا برلين 1-2 حت���ى الوقت 
بدل الضائ���ع، ثم اكتفى بنقطة واحدة 
بع���د أن اهتزت ش���باكه بهدف ثان من 

ركلة جزاء.

إل���ى  دورتمون���د  احت���اج  واألربع���اء، 
التمديد لتجاوز فريق العاصمة الثاني 
يونيون برلين من الدرجة الثانية 3-2.
ف���ي  باي���رن  تخط���ى  جانب���ه،  م���ن 
أي���ك  مضيف���ه  األوروبي���ة  المس���ابقة 
أثين���ا اليوناني -2صف���ر، ثم حقق فوًزا 
 2-1 ماينت���س  مضيف���ه  عل���ى  صعًب���ا 
ف���ي البطول���ة المحلية قب���ل أن يعاني 
ب���دوره في ال���دور الثاني من مس���ابقة 
الكأس ويجتاز فري���ق الدرجة الرابعة 

رودينغهاوزن بصعوبة 2-1.
لك���ن الف���وارق في مهم���ة المتصارعين 
عل���ى الص���دارة اللذي���ن تفص���ل بينهما 
نقطتان فقط )21 مقابل 19( موجودة 

دورتمون���د  س���يواجه  حي���ث  أيًض���ا 
خ���ارج ملعب���ه “س���يغنال ايدون���ا بارك” 
فوزي���ن  حق���ق  ال���ذي  فولفس���بورغ 
فورتون���ا  مضيفي���ه  عل���ى  متتاليي���ن 

ال���دوري(  ف���ي  )-3صف���ر  دوس���لدورف 
وهانوفر )-2صفر في الكأس(.

فري���ق  رحل���ة  أن  ذل���ك  إل���ى  يض���اف 
المدرب السويس���ري لوسيان فافر إلى 

العاصمة اإلس���بانية لن تكون مفروشة 
رج���ال  س���يحاول  حي���ث  بال���ورود 
الم���درب األرجنتيني دييغو س���يموني 
الثاث���اء االنتق���ام للخس���ارة القاس���ية 

الت���ي تعرضوا لها من أج���ل البقاء في 
دائ���رة المنافس���ة على إح���دى بطاقتي 
التأهل إلى الدور التالي من المس���ابقة 

األوروبية األهم.
يس���تضيف  باي���رن،  مقل���ب  وعل���ى 
العم���اق الباف���اري عل���ى ملعب���ه أليانز 
أرين���ا فرايبوغ الذي، بعد فوزه الافت 
على ضيفه بوروس���يا مونش���نغادباخ 
ال���كأس  مس���ابقة  م���ن  خ���رج   ،)3-1(
بخس���ارته أمام فريق الدرج���ة الثانية 

هولشتاين كييل )1-2(.
س���يغيب  ال���ذي  باي���رن  ويس���تضيف 
ع���ن صفوف���ه العب الوس���ط النش���يط 
ألكانت���ارا ألس���ابيع،  تياغ���و  اإلس���باني 
عل���ى الملعب نفس���ه الفري���ق اليوناني 
ال���ذي يعتب���ر اق���ل أهمي���ة وق���وة م���ن 
قطب العاصمة اإلسبانية على الصعيد 

القاري.
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صدارة مهددة

دورتموند يسعى للعودة لسكة االنتصارات  

كل األنظار نحو ملعب اإلمارات

يوفنتوس لمواصلة التحليق
يبحث يوفنتوس حامل اللقب عن مواصلة االبتعاد في الصدارة عندما يس���تقبل كالياري الثاني عش���ر اليوم الس���بت في 

المرحلة الحادية عشرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم والتي يفتتحها نابولي الثالث الجمعة بمواجهة أمبولي.

ويخ���وض يوفنت���وس المواجهة وهو الوحيد لم يخس���ر بعد 
في “سيري أ”، إذ قلب تأخره في الجولة السابقة أمام أمبولي 
العائ���د إل���ى النخب���ة إل���ى ف���وز 1-2 بهدفي���ن لنجم���ه الجديد 
البرتغالي كريس���تيانو رونالدو المنتق���ل الصيف الماضي من 

ريال مدريد اإلسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.
ا، يق���دم رونال���دو، أفض���ل الع���ب  وبع���د بداي���ة بطيئ���ة نس���بيًّ
ف���ي العال���م خمس م���رات، مس���تويات مميزة عل���ى صعيدي 
التس���جيل والتمرير، ما دفع مدربه ماس���يميليانو أليغري إلى 
القول “كريس���تيانو يس���تحق جائ���زة الك���رة الذهبية )ألفضل 
الع���ب في العال���م من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنس���ية( 
عل���ى كل م���ا حقق���ه. األه���داف الت���ي س���جلها، األلق���اب التي 

أحرزها وما يقوم به هذا الموسم أيًضا”.
وتاب���ع أليغ���ري “ه���و الع���ب عالم���ي. لق���د نقلن���ا إلى مس���توى 

مختلف ألنه جلب لنا خبرة دولية ورفع ثقة الجميع”.
ويتصدر فريق “الس���يدة العجوز”، حامل اللقب في المواسم 
السبعة الس���ابقة، الترتيب بفارق 6 نقاط عن نابولي، ليعادل 
أفض���ل بداي���ة ل���ه في ال���دوري بع���د 10 مباريات، عل���ى غرار 

موسم 2013 عندما حقق 28 نقطة.

ويتوقع أن يعود إلى تشكيلة أليغري العب وسطه الهجومي 
الكروات���ي ماري���و ماندزوكيت���ش والدفاعي األلماني س���امي 
خضي���رة، فيم���ا ق���د يغيب الع���ب الوس���ط اآلخ���ر فيديريكو 
برنارديسكي وقلب الدفاع جورجو كييليني بسبب اإلصابة.
وتف���وق يوفنتوس بش���كل كبي���ر على كالياري في الس���نوات 
الماضي���ة، ويع���ود ف���وز فري���ق جزي���رة س���ردينيا األخير في 

الدوري إلى العام 2009.
وس���رق اإلنتر األضواء بفوزه الس���ادس توالي���ا في ظل تألق 

قائده وهدافه األرجنتيني ماورو إيكاردي.
ويستقبل انتر الذي سيواجه برشلونة اإلسباني الثاثاء في 
دوري األبط���ال، جن���وى الح���ادي عش���ر الذي لم يف���ز في آخر 

أربع مباريات.
وبنسبة أقل، طرأ تحسن على نتائج جاره ميان الذي تسلق 
الترتي���ب تدريجي���ا م���ن المراكز الرابع عش���ر الى الس���ابع ثم 
ا في الرابع بعد فوزه األربعاء في مباراة مؤجلة  اس���تقر حاليًّ
عل���ى جن���وى، ف���ي الدقيق���ة األخي���رة عب���ر مدافع���ه الدول���ي 
أليس���يو رومانيول���ي معوض���ا الهدف الذي س���جله في مرمى 

كريستيانو رونالدوفريقه عن طريق الخطأ )2-1(.
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إعداد: هبة محسن
س���يارات  ع���روض  حققت���ه  ال���ذي  الكبي���ر  النج���اح  بع���د 
المؤتم���رات لدى ش���ركة مونتري���ال للس���يارات الذي القى 
إقباالً منقطع النظير والمستمر حتى نهاية الشهر طرحت 
الش���ركة مجموع���ه جدي���دة م���ن الس���يارات المس���تعملة 

األخرى لتعزز بها عرضها القوي والحصري.
ويتخل���ل ه���ذا الع���رض تش���كيلة كبي���رة من جمي���ع فئات 
الس���يارات الت���ي حرصت الش���ركة عل���ى توفيره���ا بعناية 

كبيره حتى تناس���ب أس���عارها مع جميع الفئات التي تبدأ 
ا، وتضم القائمة مجموعة  أقس���اطها من 37 ديناًرا ش���هريًّ
مختلف���ة م���ن جمي���ع األحج���ام والفئ���ات م���ن الس���يارات 
الصغيرة والسيارات االقتصادية وسيارات الدفع الرباعي 
والمودي���ات الت���ي ال ي���زال معظمها على ضم���ان الوكيل 
المعتمد. وتضمنت الدفعة الجديدة طرح أسعار تنافسية 
عل���ى جميع الموديات الجدي���دة تزامًنا مع عروض نهاية 

الع���ام حتى يكون الخيار متاح للعمي���ل في االختيار بين 
السيارات المستعملة أو الجديدة بأفضل األسعار. 

كم���ا يتضمن الع���رض فرصة اس���تبدال س���يارتك القديمة 
بأفض���ل أس���عار التثمي���ن م���ع ضم���ان س���عرة الثمي���ن في 
وقت قياس���ي واس���تبدال جميع أنواع الس���يارات بجميع 
مودياتها واس���تبدال أيضا السيارات التي مازالت عليها 

أقساط لدى البنوك.

إقب��ال منقط��ع النظي��ر عل��ى ع��روض س��يارات المؤتم��رات

“مونتريال”: دفعة جديدة من المركبات المستعملة

وأن���ا  “اس���أل  بعن���وان  زراعي���ة  محاض���رة  النس���ائية  الجمعي���ة  أقام���ت 
أجيب”واس���تضافت الجمعي���ة كال من زيب���ا األمير وإبراهي���م حميد وعلي 
ص���الح، وتضمنت بع���ض المعلومات الزراعية المه���م والخاصة بالمبتدئين 

والمحبين للزراعة.

الجمعي���ة  فاطم���ة  وقال���ت رئيس���ة 
الكوهج���ي: “تح���رص الجمعية على 
تنظيم مثل هذه الفعاليات كل فترة 
كم���ا باإلضاف���ة إلى عق���د المؤتمرات 
والحلقات الدراسية المعنية بالمرأة 
المهرجان���ات  وتنظي���م  واألس���رة، 

واألس���واق الخيرية المحلية، وعلى 
التطوع���ي  عمله���ا  س���نوات  م���دى 
نظمت الجمعية العديد من األنشطة 
الفعالي���ات الثقافية م���ن محاضرات 
ون���دوات وأس���ابيع ثقافي���ة وورش 

عمل وحلقات دراسية ومؤتمرات.

محاضرة زراعية بـ“النسائية الدولية”

 LX 570 أعلنت ش���ركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري لس���يارات لكزس في مملكة البحرين، عن وصول النس���خة الرياضية
Black Edition Sإلى معرضها. ويمتاز هذا اإلصدار الرياضي بلمساته التصميمية السوداء التي من المتوقع أن تضيف المزيد من 

من التألق على طرازات لكزس LX570 الرائدة. 

يأت���ي اإلصدار الرياض���ي Black Edition S الحصري من س���يارة 
لكزس LX570 باللون األسود الخالص أو باللون األبيض الممزوج 
بإضافات تصميمية س���وداء ُصممت خصيصًا لتبهر عشاق لكزس 

وتعزز من هويتها كسيارة رياضية متعددة االستخدامات.
LX 570 Black Edi�  ققد تم تزويد النس���خة الرياضية الحصرية

tion S بمزاي���ا رياضي���ة ترتقي بأدائها القياس���ي إلى آفاق جديدة، 
وحصلت كذلك على تحديثات خاصة بالتصميم الخارجي لتضفي 
عليه���ا مزيًدا من الفخامة، مث���ل مصابيح LED األمامية والخلفية 
س���وداء الل���ون، مصابي���ح الضب���اب واالنعطاف، ش���بك مغزلي من 
الكروم األسود، مقابض األبواب وقضبان السقف. كذلك تأتي هذه 
النسخة مزودة بعجات ألومنيوم مزدوجة اللون قياس 21 انش.  
أم���ا المقصورة الداخلية فقد صممت هي األخرى بما يتماش���ى مع 
الطاب���ع الرياضي األنيق الذي يظهر بوضوح في التصميم الجلدي 
الفاخ���ر بلوني���ه األس���ود الملكي واألحم���ر الج���ريء والمطعم بغرز 
نجمية محاكة بكل بدقة وأناقة ودواس���ات األلمنيوم التي تضفي 

لمسة فخامة إضافية على تصميمها الرياضي.

بدع���م من ش���ركة كانو لتقنية المعلومات، إحدى الش���ركات التابعة لش���ركة إبراهي���م خليل كانو، عقدت غرف���ة الصناعة والتجارة 
.)AWS( الفرنسية في مملكة البحرين مؤتمًرا وعشاء تعارف بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز

وشهدت الفعالية التي أقيمت كجزء من قمة 
أم���ازون وي���ب سيرفيس���ز )AWS( وأس���بوع 
البحري���ن للتكنولوجي���ا حضور أكث���ر من 70 
ش���خصية ب���ارزة م���ن بينهم س���فيرة فرنس���ا 
لونجي���ه.  البحري���ن، سيس���يل  مملك���ة  ل���دى 
كم���ا احت���وت عل���ى ع���دة ع���روض تعريفي���ة 
قدمه���ا متحدثون خبراء متبوعة بنقاش���ات 

عميقة وفق���رات لإلجابة عن االستفس���ارات 
المطروح���ة.  من جانبه، أش���اد عضو مجلس 
اإلدارة في ش���ركة إبراهي���م خليل كانو وليد 
كان���و بالجه���ود الت���ي تبذله���ا كل م���ن غرف���ة 
الصناعة والتجارة الفرنس���ية وسفارة فرنسا 
لتطوي���ر القط���اع الرقم���ي والتكنولوجي في 
مملك���ة البحرين، وذلك من خال االس���تثمار 

الت���ي تس���تقطب أفض���ل  المؤتم���رات  به���ذه 
المتحدثين العالميين في هذا القطاع.

تخلل المؤتمر كلمة نائب رئيس القطاع العام 
لمنطق���ة أوروبا والش���رق األوس���ط وأفريقيا 
في ش���ركة أمازون ويب سيرفيس���ز، ماكس 
بيترس���ون بعن���وان “كل م���ا تحت���اج معرفته 

حول خدمات أمازون ويب في البحرين”.

النس��خة الرياضية تمتاز بلمس��اتها التصميمية الس��وداء

م��ؤت��م��ر وع��ش��اء ت��ع��ارف ب��ال��ت��ع��اون م��ع “أم�����ازون”

لكزس LX 570 S تصل البحرين

“كانو التقنية” تدعم “الغرفة الفرنسية”
كانو لتقنية المعلومات تدعم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية
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تقّدم ش���ركة الس���يارات األوروبية جاكوار الن���د روڤر، لعمالئها الكرام نخبة من 
خدمات ما بعد البيع المذهلة المتوفرة حصرًيا بمعرضها الكائن بمنطقة سترة، 
وتدعوهم للتفضل لإلطالع على تشكيلتها المتنوعة من المنتجات والخدمات.

يشمل مركز الصيانة في معرض شركة 
السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر، 
متط���ورة  بتقني���ات  المع���دات  أح���دث 
حي���ث يح���رص الفنيي���ن المدربين من 
عل���ى  معتمدي���ن  اختصاصيي���ن  قب���ل 

تقدي���م جودة عمل تتف���وق على مراكز 
الصيان���ة األخرى في المملك���ة. ويعمل 
هذا المركز المتطور بقدرة اس���تيعابية 
تمكنه م���ن فحص وصيانة 32 س���يارة 

في آن واحد.

أعلن���ت ش���ركة يوس���ف خلي���ل المؤيد 
وأوالده، الوكي���ل الحص���ري لس���يارات 
ع���ن  البحري���ن،  مملك���ة  ف���ي  نيس���ان 
أس���ماء الفائزي���ن ف���ي حمل���ة نيس���ان 
وارب���ح”،  القي���ادة  “ج���رب  البحري���ن 
التي اس���تمرت خ���ال الفت���رة من 19 
أغسطس حتى 30 س���بتمبر، وقدمت 
للعم���اء فرص���ة ممي���زة للف���وز بهاتف 
iPhone X جدي���د م���ن خ���ال تجرب���ة 

قي���ادة أي م���ن ط���رازات نيس���ان ف���ي 
معرضي سترة وعراد.  

وق���د تفّضل ممثل عن وزارة الصناعة 
ع���ن  باإلع���ان  والتج���ارة والس���ياحة 
أس���ماء الفائزين المحظوظي���ن، وهما 
حس���ن الع���رب و أحم���د س���لمان مطر، 
وذل���ك خ���ال الس���حبين اللذي���ن ت���م 
إجراؤهم���ا ف���ي األول م���ن أكتوبر في 

كا المعرضين.

 VIVA ألول م����رة ف����ي المملك����ة أطلق����ت
البحرين، الش����ركة الرائدة لاتصاالت في 
المملك����ة، تقني����ة eSIM المبتك����رة لتوف����ر 
المرونة لعمائها م����ن خال تمكينهم من 
استخدام رقمين مختلفين في آن واحد، 
وذل����ك لحاملي أجه����زة Apple الجديدة، 

.Xr أو Xs Max أو iPhone Xs مثل
ومن خال تقنية eSIM يمكن لمشتركي 
VIVA التبدي����ل بساس����ة بي����ن خطوطهم 
المتع����ددة دون الحاج����ة إل����ى اس����تخدام 
بطاقة SIM فعلية، كما يمكنهم االستمرار 
باس����تخدام ش����ريحة SIM الخاص����ة بهم 
وإضافة رقم جديد من خال اس����تخدام 
eSIM وبالتال����ي يندم����ج نش����اط  تقني����ة 

الخطين الهاتفيين على هاتف واحد. 
من جانبه، قال رئيس العمليات التجارية 
كريم طبوش “يس����رنا أن نك����ون أول من 
يق����دم تقني����ة eSIM في البحري����ن، الذي 
س����يعّزز م����ن س����هولة اس����تخدام خدمات 
 VIVA الهات����ف المحمول لعمائنا. وتتمتع
بمكان����ة متقدمة في االبت����كار في مجال 

ف����ي  الرقمي����ة  والخدم����ات  االتص����االت 
البحري����ن، ونتطل����ع قدًم����ا التخ����اذ المزيد 

من الخطوات بهذا االتجاه”.

خدمات ما بعد البيع في “األوروبية”

أول بطاقة بتقنية eSIM“نيسان” تعلن الفائزين

21

  نّظمت جمعية سيدات األعمال البحرينية ورشة عمل حول “اإلسعافات األولية”  وكيفية التعامل باحترافية عند حاالت الطوارئ واإلصابات وخاصة في 
أماكن العمل، وقد قام بتقديم الورشة الخبير والمدرب المعتمد فهد الياقوت، في هذا التخصص. 

  وق���د أقيم���ت ورش���ة العم���ل بمق���ر الجمعي���ة ف���ي 
الماحوز وحضرها ع���دد من عضوات الجمعية إلى 

جانب بعض ممثلي  وسائل اإلعام. 
  وقال���ت مدي���رة لجنة رائ���دات األعم���ال بالجمعية 
ه���دى جناح���ي إن ورش���ة العمل تهدف ف���ي  المقام 
األول إل���ى تعري���ف الحضور وتثقيفه���م في مجال 
اإلس���عافات األولية والتعامل مع ح���االت الطوارئ 
واإلصاب���ات غي���ر  المتوقع���ة، والحرائ���ق وغيره���ا، 
مشيرة إلى أن بعض المعلومات األولية الضرورية 
والمفيدة قد تس���اهم في إنقاذ حياة إنس���ان  بشكل 
مباش���ر، ألن التدخ���ل الس���ريع لحي���ن وص���ول فرق 
اإلس���عاف المتخصص���ة أو وص���ول المص���اب إل���ى 
المستشفى قد تفرق  كثيًرا في حياته، هناك بالفعل 
العدي���د م���ن الحاالت الت���ي ش���اهدناها جميعا على 

وس���ائل التواصل االجتماعي وفي وسائل  اإلعام 
المختلفة. 

  وأضاف���ت جناحي “إن اإللمام ببعض األساس���يات 
س���يفيد في العم���ل والتجارة والحياة بش���كل عام، 

ولن يضر”. 
  وق���ّدم الخبير فهد الياقوت خال الورش���ة العديد 
الت���ي الق���ت  المهم���ة  النصائ���ح واإلرش���ادات  م���ن 

استحسان الحضور.

ج���ن���اح���ي: ه��دف��ن��ا إن���ق���اذ ح���ي���اة إن���س���ان ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر
“سيدات األعمال” تسعف الحاالت الحرجة
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الثقافة من أهم أمور وقضايا التقدم.

اترك العناد فهو مضر كثيًرا.
 

االمل دائًما موجود كالضوء تماًما.

ليس الوقت مناسًبا للتقدم اليوم.
 

الجو يساعد على الخروج في نزهة.

نشط في العمل وتبهر الزمالء.

تابع األبناء في مدارسهم وال تهمل.

احرص على النوم باكًرا واترك السهر.

مشروع جديد قادم إليك فاستعد.
 

ال تتنازل عن قرارك في العمل.
 

القراءة مفيدة قبل النوم لالستفادة.

امسك العصا من النصف لكي ال تخسر.
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هيف��اء: “الع��ذراء”... يجمعن��ي م��ع القف��اص للم��رة األول��ى

دراما اجتماعية خليجية

كش���فت الفنان���ة هيف���اء حس���ين ع���ن أنه���ا منهمك���ة بتصوير مش���اهدها في 
المسلس���ل التلفزيون���ي الجدي���د “الع���ذراء”، ال���ذي ت���دور كامي���رات القفاص 
لتصوي���ره حالي���ًا ف���ي البحرين، بمعي���ة نخبة من نج���وم الدرام���ا الخليجية، 
من طراز س���عاد علي ومش���اري البالم ولولوة المال، وغيرهم باقة أخرى من 
الوجوه الش���ابة، في حين تشارك في تأليف العمل مجموعة من الكّتاب في 

الساحة الخليجية.

حسين، ألمحت في تصريح لـ “الراي” 
الكويتيـــة إلـــى أنها وعلـــى الرغم من 
مشـــوارها الفنـــي الطويـــل، لـــم تلتق 
المخـــرج القفـــاص إال من خـــال هذا 
المسلســـل، الـــذي تراهن علـــى دورها 
فيه بقـــوة. وأماطت اللثام عن أدائها 
لدور ُمرّكب وصعب للغاية، كما تلعب 
دورًا محوريـــًا فـــي تحريك األحداث 
“ضحـــى”،  شـــخصية  خـــال  مـــن 
التـــي ســـتحمل مفاجآت عـــدة، وفقًا 

لتعبيرها.  
أود  “ال  تقـــول:  حســـين  ومضـــت 
عـــن  مفصـــل  بشـــكل  التحـــدث 
ال  كـــي  المسلســـل،  فـــي  شـــخصيتي 
تفقد عنصرْي التشويق والمتعة، لكن 
يمكنني القـــول وبكل ثقة إنها مؤثرة 
جـــدًا وُتغاير كل مـــا قدمته من أدوار 

في أعمال سابقة”.
التلفزيونـــي  المسلســـل  أن  ُيذكـــر 
المشترك “شيء من الماضي”، هو آخر 
ما قدمته هيفاء حســـين في الدراما 
التلفزيونية العام الماضي، بمشـــاركة 
فنانين من األردن واإلمارات، أمثال، 
عبير عيســـى وميس حمدان والفنان 
الراحل ياسر المصري، وحبيب غلوم 
وهـــدى الخطيب وعبـــدهللا الحريبي 
بينمـــا  راتـــب،  ومـــروى  شـــاكر  وآالء 

تولى إخراجه حسام حجاوي.
وخضعـــت الفنانة البحرينيـــة هيفاء 
جديـــدة،  تصويـــر  لجلســـة  حســـين 
وذلـــك احتفـــاال بعيـــد ميادهـــا الذي 
يوافـــق االثنيـــن 22 أكتوبـــر. هيفـــاء 
شاركت جمهورها بصور من الجلسة، 
علـــى حســـابها  الخـــاص علـــى موقع 
فيهـــا  أطلـــت  والتـــي  “انســـتجرام”، 
بفســـتان أســـود فضفـــاض، وتزينـــت 
بمكياج قـــوي بأنامل الماكييرة بثينة 
الشـــوملي، وأكملـــت إطالتهـــا بقصة 

شـــعر مميزة بلمســـات مصفف الشعر 
ميادة الشيخ.

الفنانة البحرينية وجهت الشـــكر لكل 
مـــن هنأهـــا بعيـــد ميادهـــا: “صبـــاح 
الخيـــر جميعا.. حبيت اشـــكر كل من 
هنانـــي بيوم ميادي وعســـى عمركم 
امانيكـــم  كل  يحقـــق  وربـــي  طويـــل 
يـــارب ٢٢ اكتوبر.. وهـــذا لوك جديد 

بانامل الماكير”.
استطاعت هيفاء الوصول ألدوار أكبر، 
حتى منحتها قنــــاة “دبي” دور البطولة 
في مسلســــل “اللقيطة” عام 2004، من 
إخــــراج محمــــد دحــــام الشــــمري، حيث 

حققت خاله نجاحًا كبيرًا.
وتمّيـــزت هيفـــاء حســـين بشـــخصية 
“ريتـــاج” التـــي أدتهـــا فـــي المسلســـل 
اإلماراتي “خيانـــة وطن” عام 2016، 
عـــن روايـــة تحمل اســـم الشـــخصية 
للكاتـــب حمـــد الحمادي صـــدرت عام 
2014، حيث لعبت دور فتاة تتعرض 
لعدة صدمات في حياتها، وتكتشـــف 
أن والدها يدير مجموعة من الخونة 
الذيـــن يخططون إلحـــداث بلبلة في 

هيفاء الباد.

أعربت فاطمة عبد الرحيم عن اس���تيائها الش���ديد من التعليقات الس���لبية، 
عبر موقع “سناب شات”.

ونشـــرت توضيحا لبعـــض المتابعين 
قالـــت فيـــه: “لمـــا أكتب غشـــمرة وال 
ابتســـامة وال نضحـــك يعنـــي ضحك 
مو نكد وتصحيح نحوي وإرشادات 
ولما أكتب شـــوي نضحك وتعليقات 

أنتي فاضية”.
وأضافـــت: “باللـــه كلكـــم عندكم ألف 
برنامج في تلفوناتكم وكل شـــخص 

الحســـاب  أقلـــب  الزم  يعنـــي  حـــر 
توعوي وتربوي وال سياســـي عشان 

أصير مو فاضية”.
واختتمت: “اللي مـــو عاجبه عندكم 
خدمة الحـــذف ال تعورون راســـكم، 
علـــى  انـــط  روحـــي  جـــوف  مـــا  أنـــا 
حسابات غيري واتدخل في أي شي 

ينزلونه بكيفهم”

متابعة فاطمة عبد الرحيم
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1935
الملك جورج الثاني يعود إلى اليونان واستعادة الملكية.

1942
إطاق أول صاروخ ألماني من طراز “إف - 2”.

 1962
المجلس التأسيسي الكويتي ينجز مشروع الدستور ويرفعه لألمير.

 1992
انتخاب بيل كلينتون رئيًسا للواليات المتحدة بعد تغلبه على بوش.

 1995
تبرئة العب كرة القدم األميركي األسود سيمبسون من تهمة قتل.
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كما شاركت هيفاء حسين في العديد من األعمال  «
التلفزيونية، أشهرها: القدر المحتوم، حكم البشر، 

يوم آخر، نجمة الخليج، أزهار مريم، خلوكم مكاني، 
الهدامة، ملحمة الحب والبقاء، طماشة، نوح 

الحمام، ملحق بنات، برايحنا، بحر الليل، البطران، 
ساعة الصفر، وظل الحلم. كما شاركت في عدد 

من األعمال المسرحية، ومنها: ملكة الثلج، 
عصابة خربوش وأبطال الفريج. وشاركت أيضًا في 
4 أفالم سينمائية، وهي: عقاب، خد وخل، حنين و 
الشجرة النائمة. القى دورها في مسلسل “ليلى”، 
رواجًا كبيراً مع الممثل الُعماني إبراهيم الزدجالي، 

والذي كان يتكون من ثالثة أجزاء متتالية منذ 
العام 2009 إلى العام 2011.

أعمال تلفزيونية

ا  تستضيف دار الرّفاع العودة بمنطقة الرّفاع حفاًل موسيقيًّ

تقليديًّا تحييه فرقة الّدار العودة، في تمام الساعة 8:00 

مساًء من اليوم )السبت(، والدعوة إلى الحفل عامة. 

وتأتي األمس��ية ضم��ن جهود البحري��ن للثقافة واآلثار 

لتعزي��ز التراث غير المادي، حيث تعد األغاني الش��عبية 

ا منه. وكانت هيئة الثقافة قد افتتحت دار الرّفاع  ج��زًءا مهمًّ

العودة في ديسمبر 2017.

أقرت الممثلة نادين الراس��ي بأنها تمر بأزمات شخصية وهي 
تعمل اليوم على حلها تمهيًدا لعودة قوية لها الس��يما أنها 
تس��تعد لدخول الدراما المصرية فضال عن المش��اركة في 

عمل لبناني للكاتبة كلوديا مرشليان.
ولفتت إلى أن أغنيتها الخاصة األولى تأخر صدورها بسبب 

مش��اكلها األخيرة، مضيفة أن مش��كلتها مع ابنها »مارك« 
التي ضجت بها وس��ائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي قد 

انتهت وكل شيء اليوم على ما يرام بينهما

تخط��ى الفن��ان رامي عياش خالف��ه األخير م��ع الفنان فارس 
كرم وق��دم له عبر حس��ابه الخاص على »تويت��ر« التعازي 
بفق��دان والده، متمنيا أن تكون خاتم��ة أحزانه وأن يحفظ 

الله والدته.
وكان خ��الف النجمي��ن ق��د تفاعل عب��ر مواق��ع التواصل 

االجتماع��ي حي��ن س��خر رام��ي م��ن أغني��ات ف��ارس ومن 
مضمونها فما كان من األخير إال أن رد عليه واصفا إياه ب� “الواد 

السئيل” باللهجة المصرية.

عياش يتخطى خالفه مع فارس كرمنادين الراسي تمر بأزمات شخصيةدار الرفاع العودة تحيي ذاكرة الموسيقى



“الثقافة والفنون” السعودية تحتفل بصناع األفالم

شهد حفل توزيع جوائز األكاديمية البريطانية، في فندق بيفرلي هيلز  «
بمدينة كاليفورنيا األميركية، تكريم النجمة كيت بالنشيت، وتسلمت 

جائزة “ستانلي كوبريك” للتميز السينمائي، التي تعترف بأساطير 
السينما العالمية، وتأثيرهم المتفرد على الجمهور السينمائي. كما 

تسلمت النجمة إميليا كالرك جائزة أفضل فنانة بريطانية لعام 2018. 
وتم أيضا تكريم عدد من نجوم السينما العالمية.

احتفت جمعية الثقافة والفنون في مقرها الرئيس بالرياض بصناع األفالم الس���عوديين في أمس���ية س���ينمائية ، بتنظيمها عرضا لثالثة أفالم س���عودية وس���ط حضور نخبة من 
نج���وم الف���ن والمهتمي���ن بالس���ينما. حرصا من الجمعية العربية الس���عودية للثقافة والفنون على توفير بيئة مناس���بة اللتقاء أصحاب الخبرة الس���ينمائية مع الش���باب الموهوبين ، 
نظمت الجمعية في مقرها بالرياض عرضًا لثالثة أفالم سعودية ، وهي فيلم “بسطة” للمخرجة هند الفهاد ، وفيلم “مستقبل مارك لو” للمخرج عبدهللا العواجي ، وفيلم “سخموي” 

للمخرج ثامر الهندي.

ه���ذا وحضر العروض فنان���ون ومهتمون 
بصناع���ة األف���ام وممن يمتلك���ون خبرة 
ف���ي مج���ال التمثي���ل والس���ينما ، وم���ن 
أبرزهم الفنان أحمد الهذيل والفنان عامر 
الحم���ود والفن���ان ماج���د العبي���د والفنانة 
الغام���دي  أم���ل حس���ين والفنان���ة مري���م 
وبطل���ة فيلم “بس���طة” الفنانة س���ناء بكر 
يون���س ، والفنانة ناجية الربي���ع والفنانة 
إله���ام علي ، واختتمت األمس���ية بتكريم 
المخرجي���ن من قبل صالح العتيبي نائب 
مدي���ر ف���رع الجمعي���ة بالري���اض ، وفه���د 
التميم���ي رئي���س لجنة الس���ينما واألفام 

بالجمعية.
تضمن���ت األمس���ية جلس���ة نقاش���ية م���ع 
مخرج���ي األف���ام بع���د انته���اء العروض 
، تح���دث خاله���ا المخ���رج ثام���ر الهن���دي 
ع���ن العقب���ات الت���ي واجهت���ه ف���ي رحلة 
صناعة فيلمه “س���خموي”، مشيرا إلى إن 

الم���ال كان هو العقبة الوحي���دة أمامهم ، 
معب���رًا ع���ن تفاؤل���ه بالخطوات الرس���مية 
ف���ي  األف���ام  اإليجابي���ة تج���اه صناع���ة 
المملكة ، ومنوها إلى أن فيلم “سخموي” 
ليس إال البداية ، بينما لديهم مشروعات 
قادم���ة ألف���ام قصي���رة كثي���رة ، موجه���ًا 
ش���كره إلى فرع جمعية الثقافة والفنون 
بالري���اض ممثاً بلجنة الس���ينما واألفام 
عل���ى االس���تضافة التي يحتاج���ون إليها 

منذ زمن.

بينما أوضح المخرج عبدالله العواجي  «
خالل الجلسة النقاشية باألمسية 
إن فيلمه “مستقبل مارك لو” هو 
مشروع تخرج بأكاديمية نيويورك 

لألفالم ، وعلى الرغم من عدم توفر 
الحرية والوقت الالزم للفيلم كما كان 
يأمل ، إال أن العمل كان جيداً وأعجب 

الجمهور وهذا أكبر دافع له لصنع 
المزيد من األفالم.

السبت
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ش���اركت الفنانة التش���كيلية حمدة النش���مي في المعرض الدولي الفني )ارت شوبينغ( 
وال���ذي أقي���م في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنس���ية باريس خ���الل الفترة من 18-21 

أكتوبر الجاري.

النش���مي  حم���دة  الفنان���ة  عب���رت  وق���د 
بس���عادتها واعتزازها بمش���اركتها في هذا 
المع���رض الدول���ي م���ع جالي���ري زي ارت، 
وذلك وس���ط مش���اركه 450 فنان مش���اركا 
م���ن مختل���ف دول العال���م، ش���اركوا بأكثر 
من 1500 عمل فني، وعبرت عن شعورها 
الم���رأة البحريني���ة  ب���ان تمث���ل  باالعت���زاز 
كفنانة تش���كيليه في ه���ذا المعرض الفني 
ال���ذي يع���د م���ن اه���م المع���ارض العالمي���ة 
الكب���رى، وان تك���ون متواج���دة بلوحاته���ا 
التش���كيلية ف���ي عاصم���ة الف���ن والجم���ال 
باري���س وبالتحدي���د ف���ي اروق���ه متح���ف 
اللوف���ر، حيث تواف���د على المع���رض عدد 
كبي���ر من كبار ال���زوار والمهتمين وأعضاء 
البعث���ات الدبلوماس���ية كم���ا اش���اد اري���ك 
جي���رو المستش���ار الدبلوماس���ي في معهد 

العال���م العربي في باري���س باللوحات، كما 
حظ���ت بتقدي���ر منظم���ي المع���رض عل���ى 
مش���اركتي كفنانة تش���كيليه م���ن البحرين 
في الدورة ال 23 من هذا المعرض الفني. 
وأوضح���ت حمده النش���مي بانها ش���اركت 
في هذا المعرض بعدد من اللوحات الفنية 
المتنوعة من البورتري���ة التجريدي مبينه 
بان الهدف من مشاركتها بجانب اكتسابها 
الخب���رة واالطاع ه���و ايصال رس���اله بان 
الفن التش���كيلي البحريني جدير بالتواجد 
العالمي خاصه وان هذا المعرض يقام في 
متحف اللوفر، واضافت بانها فخوره جدا 
بأنه���ا حقق���ت هدفه���ا بالمش���اركة وعرض 
لوح���ات لفنان���ة تش���كيليه بحريني���ه ف���ي 
متح���ف اللوف���ر بباريس والت���ي نالت ولله 
الحمد استحسان زوار المعرض وحظيت 

باهتمامه���م. يذك���ر بان الفنانة التش���كيلية 
م���ن  العدي���د  ف���ي  ش���اركت  ق���د  حم���ده 
المع���ارض الفني���ة الدولي���ة ابرزها معرض 
فن���ون دب���ي العالمي والذي ترش���حت فيه 

لجائزه افضل فنان صاعد.

افتتحت مس���رحية “لحن التماثيل” من تأليف أحمد العبيدي وإخراج طاهر محس���ن فعاليات ليالي أوال المس���رحية يوم الخميس الماضي على صالة 
البحرين الثقافية، والعرض الثاني في هذه الفعالية ستكون مسرحية “بال غطاء” بتاريخ 5 نوفمبر من تأليف الكاتبة الكويتية تغريد الداوود وإخراج 

الفنان عادل شمس وتمثيل محمد بهلول وفوز الشرقاوي وسيد محمد العلوي وحسين الجمري ونجمة بوعالي ومحمد السعدون وفوز جناحي. 

والع���رض الثال���ث مس���رحية “ن���وح العي���ن” من 
أحم���د  أن���ور  وإخ���راج  الصق���ر  جم���ال  تألي���ف 
وتمثي���ل أحم���د مب���ارك ومن���ى فيروز وحس���ن 
عبدالرحي���م وعب���دهللا س���ويد ويعق���وب القوز 

وياسين قازاني وحمد عتيق. 
كان ع���رض االفتتاح يثير انتباه المتفرج ألول 
وهل���ة، حيث خرج المخرج طاهر محس���ن عن 
المأل���وف ول���م يق���دم ش���كا فني���ا ثابت���ا، حيث 
ش���اهدنا مجموع���ة م���ن التماثي���ل ته���رب يوم 
االفتتاح ويجري الصراع بشكل رمزي سريالي 
ف���ي تفاصيل���ه، فالرمزي���ة كان���ت مص���در بحث 
م���ن خ���ال جمي���ع أدوات الع���رض م���ن الن���ص 
والديك���ور والماب���س وغيره���ا خضع���ت إل���ى 

فلسفة كيفية وصول العرض إلى المتلقي.

الفـــن التشكيلـــي البحــرينــي يصــل لمتحــف اللــوفــر “لحـــن التمــاثيــل” تفتتـــح ليــالـــي أوال المســرحيـــة

النشمي: فخورة بمشاركتي العالمية العــرض القـــادم “بال غطـــــاء”

الفنانة حمدة النشمي في متحف اللوفر بباريس 

بتنظي���م م���ن وزارة الثقاف���ة الصيني���ة، ش���ارك رئيس مهرجان الصواري الدولي المس���رحي للش���باب الفنان خال���د الرويعي في 
مهرجان الصين/ ش���نغهاي العالمي للفنون/ 20، وبرنامج تبادل الخبرات لمخرجي المس���رح ومس���ؤولي المهرجانات الفنية في 
ال���دول العربي���ة في الفترة )-18 25/  10/  2018( وحضور مهرجان اوجين المس���رحي الذي يتزامن معه ملتقى الحوار الصيني 
العرب���ي للمس���رح.كما ش���ارك الرويعي في المؤتمر الس���نوي لش���بكة مهرجان���ات الفنون عل���ى طريق الحرير، بمش���اركة مندوبي 

المهرجانات الدولية من أجل تحقيق التعاون في أوسع المجاالت سنويًا.

دول���ة   53 المهرج���ان  ف���ي  ش���ارك  حي���ث 
م���ن   460 م���ن  يق���رب  وم���ا  ومنطق���ة، 
حوال���ي  فحض���ر  للمش���اركة،  المنظم���ات 
عرض���ًا،   31 أقي���م  كم���ا  مش���ارك،   800
ونّظم���ت 8 ن���دوات مهني���ة. وكان معظ���م 
الضي���وف الصينيي���ن واألجانب م���ن كبار 
الشخصيات. فيما رفع المعرض هذا العام 
ش���عار تح���ت “التح���ام الفن���ون بالس���ياحة 
واإلب���داع “، حيث تم التركي���ز على ابتكار 

المحت���وى، والعم���ل عل���ى التح���ام الموارد 
الفنية بالموارد السياحية.

وقال الرويعي إن المؤتمر الس����نوي لشبكة 
مهرجان����ات الفن����ون يعتب����ر قاع����دة مهم����ة 
لفتح آف����اق التعاون بي����ن المهرجانات في 
دول العالم الذي من شأنه أن يثري الحراك 
الفن����ي في جميع الدول، كما تم تخصيص 
زاوي����ة ف����ي المع����رض المقام عل����ى هامش 
المس����رحي  الص����واري  لمهرج����ان  المؤتم����ر 

تجرب����ة  عل����ى  الحض����ور  تع����رف  حي����ث 
مس����رح الصواري ف����ي تنظيم����ه للمهرجان 
واستقطابه للعديد من العروض والخبرات 
المس����رحية.وفي ملتق����ى الح����وار الصيني 
العربي للمس����رح ق����دم الرويعي اقتراحات 
مختلفة من شأنها ان تثري الحوار العربي 
الصيني في المجال المسرحي عبر تطوير 
واق����ع العاقة بين ال����دول العربية والصين 
م����ع أهمي����ة تس����ليط الض����وء عل����ى حرك����ة 

الترجم����ة بين الثقاف����ة العربي����ة والصينية 
واس����تغال الفرص الموجودة بعد الوجود 
االقتص����ادي الصيني ف����ي المنطقة العربية 
ليك����ون الوقت هو وقت الحضور الثقافي. 

كم����ا تطرق إلى مس����اهمة الع����رب والصين 
ف����ي الش����راكات الثقافية عبر المؤسس����ات 
األهلية من أجل التبادل والتأثير وضرورة 
تفعي����ل االتفاقي����ات الثقافي����ة بي����ن الدول 

عب����ر ج����دول زمني يخص المس����رح منوهًا 
إل����ى ض����رورة اقامة الش����راكة المس����تدامة 
والمؤتم����رات  المهرجان����ات  تنظي����م  ف����ي 

المسرحية بين العرب والصينيين.

مشاركة بحرينية في طريق الحرير بالصين
ـــون ـــن ـــف ـــل الــــعــــالــــمــــي ل ــــغــــهــــاي  ـــــان شــــن ـــــرج ـــــه الــــــرويــــــعــــــي يــــحــــضــــر م  خـــــالـــــد 

أسامة الماجد
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“الموجة المرعبة” تهدد حياة الماليين
 بع���د م���ا يرب���و عل���ى ق���رن ونص���ف م���ن حدوثها وم���ا أس���فر عنه من 
تداعي���ات، ح���ذر علماء م���ن أن األح���داث المناخية المتطرف���ة، التي 
وقع���ت ف���ي الق���رن 19، وقتلت 50 مليون ش���خص، ق���د تحدث مرة 
أخ���رى، وتكون لها عواقب أكثر خطورة. وكان الجفاف الذي عرف ب� 
”الجفاف العظيم”، قد بدأ في العام 1875، ودمر المحاصيل الزراعية 
ف���ي آس���يا والبرازي���ل وافريقيا، مم���ا أدى إلى مجاعة واس���عة فتكت 
بحياة 50 مليون ش���خص. وُتعتبر المجاعة العالمية التي جاءت مع 
الجفاف العظيم بين عامي 1875 و1878، واحدة من أسوأ الكوارث 

اإلنسانية في التاريخ.
وح���ذر العلم���اء من أنه إذا حدث ذلك مرة أخرى في الوقت الحاضر، 
فإن���ه س���يكون “أس���وأ بكثي���ر”، حس���ب م���ا ذك���ر موق���ع “ديل���ي مي���ل” 
البريطان���ي. وبالنظ���ر إل���ى االحتباس الح���راري الذي يش���هده كوكب 
األرض، ف���إن أبحاثا جديدة تش���ير إلى أن موج���ات الجفاف المماثلة 
التي قد تسببها ظاهرة “إل نينيو”، أو غيرها من األحداث الطبيعية، 

س���تكون أكثر كارثية مما كانت عليه في الماضي، مما سيؤثر بشكل 
صادم على نظام األغذية العالمي. و”إل نينيو” ظاهرة تحدث بشكل 
طبيع���ي، وتخت���ص بارتف���اع درجة ح���رارة غير الطبيع���ي عن درجة 
حرارة س���طح البحر في الوسط والشرق االستوائي للمحيط الهادئ، 
وفق ما ذكر موقع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة.

عثر عامل منجم يدعى، ريتش���ارد كابيتا، 
وزميل���ه الجيولوجي، ديبابريا راكش���يت، 
على حج���ر زمرد ضخم في منجم كاغيم 
ف���ي زامبيا. وذكرت صحيف���ة ديلي ميل، 
الزم���رد  لحج���ر  التقديري���ة  القيم���ة  أن 
تبل���غ 2.5 ملي���ون دوالر. وتع���ود ملكي���ة 
 ”Gemfields“ لش���ركة  الزامب���ي  المنج���م 
ومقره���ا ف���ي مدين���ة لن���دن. ويبل���غ وزن 
حج���ر الزمرد 5655 قيراط���ا، وقد وصفه 
االختصاصييون ب� “حجر بنقاوة مدهشة، 
ويمتل���ك تدرج���ات متناغمة بي���ن اللونين 
الحج���ر  الذهب���ي واألخض���ر”. وسيرس���ل 
الزم���ردي، قريب���ا، إل���ى الش���رق األقص���ى، 
علن���ي.  م���زاد  ف���ي  بيع���ه  س���يتم  حي���ث 
وس���يقطعه المالك الجدي���د إلى مجموعة 
كبي���رة من أحج���ار الزمرد لتس���تخدم في 

صناعة الحلي والمجوهرات.

 يذكر أنه عثر على أكبر حجر زمرد  «
في السابق، في زامبيا أيضا، العام 

.2010

عـامـل يعثـر عـلى 
كنز بـ 2.5 مليون 

دوالر
يعتق���د العلم���اء أن الوالدين الصارمين عادة ما يحصل���ون على أطفال أفضل من 

أقرانهم المدللين.

س���نوات،   6 اس���تغرقت  دراس���ة  وبحس���ب 
عل���ى ح���االت لع���دد 15500 تلمي���ذة تتراوح 
أعمارهن بين 13 و14 عاما. وتحرى باحثون 
ع���ن مدى حزم أم الطف���ل وكيف يرتبط ذلك 

بنتائج الطفل في الحياة.
وأش���ارت النتائ���ج إل���ى أن األطف���ال، الذي���ن 
ولدن ألمهات حازمات، يحتلون مرتبة أعلى 

ف���ي مج���ال الثق���ة بالنف���س؛ ألنهم يش���عرون 
بأمان أكثر، ويترعرعون وهم أكثر نضجا من 
الناحي���ة العاطفية. كما حقق هؤالء الش���باب 
نجاح���ات في حياتهم عموما، فيما يعد دليال 
عل���ى أن صرامة الوالدين التي تصل إلى حد 
اإلزع���اج ف���ي بع���ض األحي���ان تؤت���ي ثمارها 

بنهاية المطاف.

تعرض���ت الش���بكة اإللكتروني���ة الخاص���ة بهيئ���ة حكومي���ة أميركية إل���ى برمجيات 
خبيثة “فيروسات”، تبين أنها جاءت من مواقع إباحية، وذلك بسبب سلوك مشين 

صدر عن موظف بها.

الجيولوج���ي  المس���ح  هيئ���ة  واكتش���فت 
األميركية أن ش���بكتها تعرضت لفيروس���ات، 
بع���د أن قام موظ���ف فيدرالي فيه���ا بتصفح 
نح���و 9 آالف صفح���ة من مواق���ع إباحية من 
الهيئ���ة  أن  تقري���ر  الش���بكة. وكش���ف  داخ���ل 
الحكومي���ة اكتش���فت س���لوك الموظف خالل 
حمل���ة تدقي���ق أمني���ة للش���بكة اإللكتروني���ة، 

موضح���ا أن الموظ���ف كان يتصف���ح مواق���ع 
إباحي���ة خ���الل س���اعات العم���ل، عل���ى جه���از 
معظ���م  وكان���ت  للهيئ���ة.  التاب���ع  الكمبيوت���ر 
المواقع التي زاره���ا الموظف، مواقع إباحية 
إل���ى  انتقل���ت  فيروس���ات،  عل���ى  تحت���وي 
الكمبيوت���ر ومن���ه إل���ى الش���بكة اإللكتروني���ة 
للهيئة، وفق ما ذكر موقع “واشنطن بوست”.

أطفال األمهات الحازمات أكثر نجاحا

“هجمة إباحية” بهيئة حكومية أميركية

فتاة ترتدي زي ساحرة مع عصا طائرة في إطار 
“مسيرة الزومبي” االحتفالية وسط العاصمة 

األوكرانية كييف )اف ب(

تجول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على متن دراجة في مدينة شرم 
الشيخ، في مشهد تكرر أكثر من مرة منذ تولى منصبه قبل 4 سنوات.

ونش���رت صفحة المتحدث الرس���مي لرئاس���ة الجمهورية على “فيس���بوك” 
ص���ورا ولقط���ات فيدي���و للسيس���ي وه���و يق���ود الدراج���ة، م���ع ع���دد م���ن 

المرافقين.
ووصل السيس���ي إلى شرم الش���يخ، األربعاء، عائدا من العاصمة األلمانية 

برلين، بعد زيارة استغرقت 4 أيام.
ويس���تعد الرئيس المصري للمش���اركة في فعاليات منتدى ش���باب العالم، 

الذي ينطلق اليوم السبت تحت رعايته.

ليست هذه أول مرة يظهر فيها الرئيس السيسي وهو يقود  «
دراجات، ففي مارس 2014 شاهده سكان منطقة “التجمع 

الخامس” مستقلاً دراجته، فاستوقفه عدد من المواطنين، وراحوا 
يتبادلون معه أطراف الحديث. كما ظهر في أكتوبر العام نفسه، 

وهو يرتدي ملبس رياضية ويقود دراجته وسط عدد من راكبي 
الدراجات في حي المعمورة بمحافظة اإلسكندرية.

السيسي “على متن دراجة”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

خدعة “أبل”

حق���ق خب���ر بعن���وان: “)أب���ل( تبطئ 
هوات���ف جدي���دة... وإلي���ك طريقة 
لتفادي الخدعة” أعلى معدل تفاعل 
م���ن حي���ث ع���دد م���رات اإلعج���اب 
خ���الل اليومي���ن الماضيي���ن. وقال 
 :alsherooqi517@ المس���تخدم 
إن المش���كلة تتك���رر كل ع���ام م���ع 
“آيفون”؛ عندما يت���م إصدار هاتف 
جديد، األقدم يصبح أبطأ؛ بس���بب 
المس���تخدم  فيضط���ر  التحدي���ث 

لشراء الجديد.

ط���ورت ش���ركة بريطانية، مؤخ���را، غرفة 
عازلة للص���وت بمزايا ذكي���ة؛ حتى يكون 
بوس���ع الس���جناء أن يتحدث���وا فيه���ا ع���ن 
بع���ض األم���ور دون ح���رج، الس���يما حي���ن 
يتعل���ق األم���ر بمن أدينوا عل���ى إثر جرائم 

خطيرة مثل االعتداء الجنسي.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، 
أن الغرف���ة الذكية التي جرى تقديمها في 
معهد الجانحين األحداث في لندن كلفت 

36 ألف جنيه إسترليني.
وضعه���ا  يمك���ن  الت���ي  الغرف���ة  وتتي���ح 
داخ���ل الس���جون ع���دة مزاي���ا، فهي تس���ع 
4 أش���خاص جالس���ين، كم���ا أنه���ا م���زودة 

بشاشة استشعار وأصوات الموسيقى.

تقوم فكرة الغرفة التي يبلغ  «
طولها 3 أمتار، على تمكين 

الجانحين الصغار من الحديث إلى 
الطاقم المشرف عليهم في مكان 

ذي خصوصية ال يعرض أسرارهم 
لإلفشاء.

أف���ادت دراس���ة أميركي���ة حديث���ة أن 
زي���ادة مس���تويات فيتامي���ن “د” ف���ي 
اللياق���ة  بتحس���ين  مرتبط���ة  الجس���م 
القلبي���ة التنفس���ية الت���ي يترتب عليها 
أداء التمارين الرياضية بشكل أفضل. 
الدراس���ة أجراه���ا باحث���ون ف���ي كلي���ة 

الطب بجامعة فرجينيا األميركية.
وُيمكن تنمية اللياقة القلبية التنفسية 
م���ن خالل األنش���طة البدني���ة الهوائية 
مثل المشي والجري وركوب الدراجة 
والس���باحة وغيرها من األنش���طة ذات 
الوتيرة المس���تمرة، كما أن األشخاص 
ذوي اللياقة القلبية التنفس���ية األعلى 

يتمتعون بصحة جيدة.

أوضح الباحثون أنه من الثابت  «
أن فيتامين “د” مهم للعظام 

الصحية، لكن هناك أدلة متزايدة 
على أنه يلعب دورا في مناطق 
أخرى من الجسم بما في ذلك 

القلب والعضلت.

غرفة ذكية 
للسجناء في 

بريطانيا

فيتامين “د” 
مفيد للياقة 

القلب
احتفلت الواليات المتحدة األميركية بعيد “الهالوين” والمصادف للذكرى ال� 45 لهذه 

المناسبة، وجاب المحتفلون شوارع المدن األميركية بأزيائهم المختلفة والمرعبة.

“الهالوي���ن” آالف  ف���ي مس���يرات  ش���ارك 
الم���دن،  األميركيي���ن وزوار  المواطني���ن 
م���ن  المس���توحاة  الخاص���ة  بأزيائه���م 
الطاب���ع  عليه���ا  غل���ب  والت���ي  المناس���بة 

المخيف.
 وشهدت مس���يرات هذا العام مناشدات 

الرئي���س  باس���تقالة  تطال���ب  سياس���ية 
األميركي، دونالد ترامب. 

وتنوعت أزياء المشاركين في المسيرات  «

ما بين رجال الشرطة واإلطفاء 

ومصاصي الدماء والوحوش، وغيرها.

ترامب نجم احتفاالت “الهالوين”

قررت أرابيال، حفيدة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أن تخرج عن المألوف، وتهدي 
والدتها، إيفانكا ترامب هدية غير متوقعة، في عيد ميالدها. وبدال من شراء كعكة 

كما جرت العادة في كل أعياد الميالد، فإن أرابيال )7 سنوات( أعدت الوجبة المفضلة 
لوالدتها، وهي صينية من مكرونة اإلسباغيتي. وأشارت إيفانكا ترامب لمتابعيها على 

“تويتر”، إلى أنها عادت إلى المنزل، لتفاجأ بهدية ابنتها غير المتوقعة. وكان الرئيس األميركي حاضرا بقوة في هذه المسيرات من خلل أزياء خاصة ارتداها 
المحتفلون للسخرية منه.

 أثناء حدوث ظاهرة “إل نينيو” تتعطل األنماط المعتادة لهطول األمطار االستوائية ودوران الغلف الجوي، مما يسبب األحداث  «
المناخية المتطرفة في جميع أنحاء العالم. وباستخدام بعض البيانات بشأن نمو األشجار وسجلت األمطار وغيرها، تمكن 

باحثون من جامعة والية واشنطن األميركية من تحديد الظروف التي أدت إلى ذلك الجفاف العظيم. ووجد الفريق أن العديد 
من األحداث التي تحدث بشكل طبيعي هي المسؤولة عن ذلك. وقال الباحث المشارك في الدراسة، دريبتي سينغ إن “الظروف 

المناخية التي تسببت في الجفاف العظيم والمجاعة العالمية نشأت من تقلبات طبيعية”، الفتا إلى أنه “من الممكن أن يؤدي 
تكرارها، مع تزايد التأثيرات الهيدرولوجية بسبب االحتباس الحراري العالمي، إلى تقويض األمن الغذائي العالمي مرة أخرى”.

ظاهرة “إل نينيو”
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