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هل يفتح حصول الشخص على 
الماجستير أو الدكتوراه 

المهنية الباب أمامه بجهة 
العمل للترقي أم أنها مؤهل 

ال يعتد به بأنظمة الموارد 
البشرية والخدمة المدنية؟
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�سمو رئي�س الوزراء يلتقي وفدا رفيعا من حائزي جائزة نوبل
دعًما لر�ؤية �سموه من اأجل تعزيز جهود ال�سالم...

املنام���ة - بنا: يلتقي رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليف���ة ب���ن �سلمان اآل خليف���ة غداً )الأح���د( وفدا رفي���ع امل�ستوى من 
احلائزي���ن على جائزة نوبل لل�سالم، دعما لروؤي���ة �سموه من اأجل تعزيز 
جه���ود ال�سالم ون�رش قيم الت�سامح والتعاي�س بني النا�س والتعرف على 

روؤية �سموه وجتربته.
وي�س���م الوفد 3 من روؤ�ساء الدول ال�سابقني احلا�سلني على جائزة 
نوبل لل�سالم، وهم: الرئي�س الأ�سبق جلمهورية جنوب اإفريقيا )1989 � 
1994( فريدريك ويليام دي كلريك، ورئي�س جمهورية بولندا الأ�سبق 
)1995-1990( لي���خ فالي�س���ا، والرئي����س ال�ساب���ق لتيم���ور ال�رشقية 

)2007� 2012( جوزيه رامو�س - هورتا.
ويلتقي �سم���وه اأي�سا مع وكيلة الأمني الع���ام واملديرة التنفيذية 
ال�سابق���ة لربنامج الأمم املتح���دة للم�ستوطنات الب�رشي���ة )املوئل( اآنا 
تيباجوكا، واحلا�سلة على جائزة �سموه للتنمية امل�ستدامة العام 2016 

وجائزة غوتنربغ للبيئية والتي تعرف ب� “جائزة نوبل للبيئة”.
كما يلتق���ي �سموه مع كيال�س �ساتيارثي احلا�سل على جائزة نوبل 

لل�س���الم 2014، وه���و نا�س���ط اجتماعي وحقوقي م���ن جمهورية 
الهند، ويراأ�س موؤ�س�سة كيال�س �ساتيارثي لالأطفال.

نريان الغ�سب تلتهم قن�سلية طهران يف الب�سرة

الب�����رشة - وكالت: اقتحم متظاهرون 
الإيراني����ة واأ�سعلوا  غا�سب����ون القن�سلية 
بها النريان،اأم�س، بعدم����ا اأحرقوا مكاتب 
لأحزاب وميلي�سيات موالية لنظام املاليل 
يف حمافظ����ة الب�رشة.وت�ساع����دت هتافات 
“اإي����ران بره بره” يف احتجاجات متظاهري 
الب�����رشة الغا�سب����ني م����ن اإهم����ال البني����ة 

التحتية املتداعية مبدينتهم.
و�سحي����ة  اأمني����ة  م�س����ادر  وذك����رت 
حملي����ة اأن املحتجني اأ�رشموا النار يف مقار 

ميلي�سي����ات ح����زب اهلل وح����زب الف�سيلة 
ومقر منظم����ة “ع�سائب اأهل احلق” ومقر 
“منظمة بدر” يف الب�رشة ومكتب الأوفياء.
ونظ����را للظروف والتط����ورات الراهنة 
الت����ي متر بها جمهورية العراق ال�سقيقة، 
كل  البحريني����ة  اخلارجي����ة  وزارة  دع����ت 
الأرا�س����ي  يف  املوجودي����ن  املواطن����ني 
العراقي����ة اإل����ى �����رشورة املغ����ادرة فورا؛ 

عل����ى  وحفاظ����ا  لأمنه����م  �سمان����ا 
14�سالمتهم.

• �سمو رئي�س الوزراء	

�سعود  من  قلق  امل�سافة”...  “القيمة 
الأ�سعار مع اقرتاب التنفيذ
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

�سمن جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي

هتافات “اإيران بره بره” تت�ساعد... �البحرين تدعو مواطنيها ملغادرة العراق

تقييم م�ساركات اأف�سل م�سروع تطوعي اليوم
املنام���ة - جمعي���ة الكلم���ة الطيب���ة: برعاية 
رئي����س الحت���اد البحرين���ي لكرة ال�سل���ة الرئي�س 
الفخ���ري جلمعي���ة الكلم���ة الطيب���ة �سم���و ال�سيخ 
عي�س���ى بن علي ب���ن خليفة اآل خليف���ة، تبداأ جلنة 
حتكي���م جائزة اأف�س���ل م�رشوع تطوع���ي يف مملكة 
البحري���ن، اليوم )ال�سب���ت( يف تقييم امل�رشوعات 
املتقدم���ة للم�سارك���ة يف اجلائ���زة الت���ي تق���ام 
�سم���ن جائزة �سم���وه للعمل التطوع���ي، وذلك يف 
فندق الريجن�س���ي وبح�سور عدد من ال�سخ�سيات 

املهتمة بالعمل التطوعي يف البحرين.
وق���ال الأم���ني الع���ام جلائ���زة �سم���و ال�سيخ 
عي�سى بن علي للعم���ل التطوعي يعقوب بوهزاع 
اإن جلن���ة التحكي���م امل�سكل���ة من فال���ح الرويلي 
وحمم���د اأحم���دي واإميان مرهون �س���وف تقيم 48 
م�رشوعا تقدمت للمناف�سة على اجلائزة هذا العام 
يف فئ���ات الأفراد واجلمعي���ات والفرق التطوعية 
واملقيم���ني يف مملكة البحرين، بعد اأن مت فح�س 
ا�ستم���ارات امل�سارك���ة على املوق���ع الإلكرتوين 

جلمعية الكلمة الطيبة.
واأ�س���اف اأن���ه عل���ى الرغ���م م���ن اأن عملي���ة 

التقييم ته���دف اإلى اختيار الفائزين باجلائزة يف 
ه���ذه ال���دورة، اإل اأن هناك هدفا اآخ���ر تتطلع اإليه 
اللجن���ة املنظم���ة للجائزة، وه���و اإتاح���ة الفر�سة 
جلمي���ع امل�سارك���ني لتبادل اخل���ربات والتجارب 
م���ع نظرائهم املتقدمني يف �ستى املجالت، وهو 
اأح���د الأهداف ال�سامية التي نعمل من خاللها على 

ن�رش وتعزي���ز ثقافة التط���وع يف املجتمع 
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نستقبلكم يـومـيــًا
فـي جميع مراكز خـدمـات تـويـوتـا

الدكتوراه المهنية... فقاعة “الدال” قبل األسماء
مل��ف يناقش االعت��راف بالدراس��ات المهنية مع الجهات الرس��مية

األخيرة( )الحلق��ة  ف��ي 

تناق�ش “$” يف ملف اأعده الزميل را�شد الغائب على 

حلق��ات ع��دة م��ع جمم�عة م�ش���ؤولني م��ن جهات ر�ش��مية 

متن�ع��ة م��ش���ع ال�شاع��ة عن ال�شه��ادات املهني��ة، وت�شع 

ال�شحيف��ة اأم��ام القارئ ح�شيل��ة امل�اق��ف الر�شمية، التي 

ج��اء بع�شه��ا وا�شح��ا بنبذه��ا، واآخ��ر م��رددا باإجازتها، 

ولكنه يق�ل ذلك على ا�شتحياء.

:”$“ ملف  خال�سة  يحميها...  ظهر  �ل  اأب  بال  املهنية  الدكتوراه 

جهــــات ر�سميـــــة تتقــــاذف االعتـــراف 
اأ منهــا بال�سهــادات املهنيـة وتتبــرَّ

اال�صتف�ص���ارات لي�صت م���ن اخت�صا�ص الديوان 

وتقع ب�ص���ورة اأ�صا�صية �صمن اخت�صا�ص جلنة 

العتم���اد الأكادميي ب���وزارة الرتبية والتعليم 

باعتبارها اجلهة املعنية بهذا ال�صاأن.

تكليف اجلهات والهيئات املهنية بالنظر يف 

املوؤه���ات وال�صهادات الحرتافية واملهنية، 

كٌل بح�ص���ب اخت�صا�صات���ه وبح�صب لوائحه 

وقرارات���ه، كالهيئ���ة الوطنية لتنظيم املهن 

تنظي���م  وجمل����ص  ال�صحي���ة  واخلدم���ات 

مزاولة املهن الهند�صية.

يت���م النظ���ر يف �ص���اأن ال�صه���ادات املهني���ة 

دي���وان  قب���ل  م���ن  بالرتق���ي  وعاقته���ا 

�صم���ن  يعت���ر  حي���ث  املدني���ة  اخلدم���ة 

اخت�صا�صاته.

ه���ذه املوؤهات مع���رتف بها يف بع����ص الدول 

وبالتايل فاإنه من املتوقع اأن تعتمدها اأنظمة 

امل���وارد الب�صرية التابع���ة لها. وتتوقف فر�ص 

التوظي���ف والرتق���ي ب�صف���ة عام���ة على جهة 

العمل واحتياجاتها.

ديوان الخدمة المدنية: وزارة التربية والتعليم:

معهد االدارة العامة )بيبا(:
هيئة جودة التعليم والتدريب:
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• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة	

• متظاهرون عراقيون يقتحمون مقر القن�سلية الإيرانية	
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�سفري البحرين برتكمان�ستان يقدم اأوراق اعتماده

التعليم امل�سائي يقل�ص الأمية يف البحرين

اإزالة 30 قاربا ت�سغل الطريق العام يف “اجلنوبية”

تنفيذ عدد من م�ساريع الطرق املحيطة باملدار�ص
لت�شهيل حركة ال�شري وحفاظاً على �شالمة الطلبة... “االأ�شغال”:

املنام���ة - وزارة االأ�شغ���ال و�شوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: نفذت بتنفيذ وزارة االأ�شغال 
و�ش���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين عددا من 
امل�شاريع واالأعم���ال التح�شيني���ة يف قطاع الطرق 
به���دف ت�شهيل حركة ال�ش���ري وحفاظاً على �شالمة 
الطلب���ة، وذل���ك �شم���ن ا�شتعداداته���ا ال�شتقبال 

العام الدرا�شي اجلديد 2018 - 2019.
و����رح مدي���ر اإدارة م�شاري���ع و�شيانة الطرق 
ب���وزارة االأ�شغال و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين �شي���د بدر علوي ب���اأن ال���وزارة و�شعت 
خط���ة لتنفيذ عدد م���ن امل�شاري���ع احليوية �شمن 
ا�شتعداداته���ا للعام الدرا�شي كونها تقع بالقرب 
من املدار�س بهدف تفادي االزدحامات املرورية 
يف تلك املناط���ق وتوفري بيئة اآمنة للطلبة حفاظا 

على �شالمتهم و�شالمة م�شتخدمي الطريق.

واأ�شار اإل���ى اأن الوزارة نف���ذت م�روعني هما 
ر�ش���ف طري���ق 1434 مبجم���ع 1214 يف مدين���ة 
حم���د والقريب من مدر�شة مدين���ة حمد االعدادية 

للبن���ني، واأي�ش���اً م����روع تطوي���ر طري���ق 1601 
املحاذي ملوقع مدر�شة عمر بن عبدالعزيز يف حالة 

بوماهر باملحرق.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ت�شلم���ت 
غول�ش���ات  تركمن�شت���ان  برمل���ان  رئي����س 
ماميدوفا ن�شخة من اأوراق اعتماد اإبراهيم 
العب���داهلل �شف���ريا ف���وق الع���ادة مفو�شا 
ململكة البحرين، املعني لدى تركمان�شتان 
واملقي���م يف اجلمهوري���ة الرتكي���ة. ونقل 
العب���داهلل حتي���ات عاه���ل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، 
ورئي����س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي 
االأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، وويل 
العه���د نائب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللكي االأمري �شلمان ب���ن حمد اآل خليفة، 

قربانقل���ي  تركمان�شت���ان  رئي����س  اإل���ى 
بردي حمم���دوف ومتنياتهم ل���ه ولل�شعب 

الرتكماين مزيدا من التنمية والرقي.

مدينة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: 
اأك���دت االأمني العام للجن���ة البحرين الوطنية 
للرتبية والعل���وم والثقافة واملن�شق الوطني 
لليون�شك���و  املنت�شب���ة  البحري���ن  ملدار����س 
لبن���ى �شليبيخ اجله���ود التي تبذله���ا وزارة 
الرتبية والتعليم يف توفري التعليم امل�شائي 
املجاين، مما �شاه���م يف تقلي�س ن�شبة االأمية 
يف مملكة البحرين، والتي تكاد تكون معدومة 
بف�شل تلك اجلهود يف ه���ذا اجلانب، اإ�شافة 
اإل���ى ت�شجي���ع مدار����س البحري���ن املنت�شب���ة 
لليون�شكو على اإحياء االأيام الدولية؛ حتقيقا 
الأهداف �شبكة املدار�س املنت�شبة لليون�شكو.

وحتتف���ل دول الع���امل بالي���وم ال���دويل ملحو 
االأمية يف 8 �شبتم���ر من كل عام، والذي ُيعد 
فر�شة للحكومات ومنظمات املجتمع املدين 
واأ�شح���اب امل�شلحة الإب���راز التح�شينات التي 
طراأت على معدالت االإملام بالقراءة والكتابة، 
وللتفكري يف حتديات حمو االأمية املاثلة اأمام 
الع���امل، وين���درج مو�شوع هذا الع���ام 2018 

حتت عنوان “حمو االأمية وتنمية املهارات”.

واأ�ش���درت املنظم���ة العربي���ة للرتبي���ة 
والثقافة والعلوم )االألك�شو( بيانا، بو�شفها 
�ريكا اأمميا يف حماربة االأمية واحلد من اآثارها 
على االأفراد واملجتمعات، تدعو فيه املجتمع 
ال���دويل اإلى االعرتاف باأهمية القرائية، وبذل 
مزيد من اجلهود للو�شول اإلى جمتمعات اآمنة 
وم�شتق���رة ومنتجة، من خ���الل متكني االأفراد 
م���ن مه���ارات الق���راءة والكتاب���ة واحل�ش���اب 

والتوجه اإلى العامل الرقمي.  

الرفاع - بلدي���ة اجلنوبية: نظمت بلدية 
اجلنوبي���ة ممثل���ة يف ق�ش���م متابع���ة خدم���ات 
النظاف���ة، حملة وا�شعة الإزال���ة القوارب التي 
ت�شغل الطريق الع���ام من خمتلف املواقع يف 
املنطق���ة، اإذ اأزال���ت 30 قاربا بح���ري انتهاء 
املهلة املحددة يف االإخط���ارات التي وزعتها 
البلدي���ة على اأ�شحابه���ا �شابق���اً الإزالتها من 

جانبهم طواعية.
تاأت���ي احلملة يف اإط���ار توجيه���ات وزير 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش���وؤون  االأ�شغ���ال 
العمراين، ووكيل ال���وزارة ل�شوؤون البلديات، 
بفر����س القان���ون عل���ى خمالف���ات اإ�شغ���ال 
الطري���ق العام التي تت�شب���ب يف حجب الروؤية 

مل�شتخدمي الطري���ق، وت�شويه املظهر العام 
لالأحي���اء وال�ش���وارع العام���ة، واإعاق���ة اأعم���ال 
املناط���ق  م���ن  املخلف���ات  ونق���ل  النظاف���ة 

ال�شكنية.
وق���ال رئي����س ق�ش���م متابع���ة خدم���ات 
النظاف���ة حمم���د املط���وع، اإن احلمل���ة الق���ت 
�ش���دى اإيجابي���ا م���ن جان���ب االأه���ايل الذين 
تقدم���وا ب�شكوى ل���دى البلدية م���ن �شعوبة 
التنقل والو�شول اإلى منازلهم مع وجود هذه 
الق���وارب البحرية ت�شغل م�شاح���ة وا�شعة من 
الطريق لكر حجمه���ا، وخ�شو�شا يف ال�شوارع 
ال�شيقة والبيوت القريبة من بع�شها البع�س 

يف عدد من االأحياء ال�شكنية.

• �شيانة عالمات املرور ا�شتعدادا للعودة اإلى املدار�س	

يف الت�سبيك مع الربملان اإ�سادة باآليات “الأعلى للمراأة” 
االأن�شاري تنوه بدور “العاملي للقيادات” يف الرتويج جلائزة االأمرية �شبيكة

الرف���اع - املجل�س االأعلى للم���راأة: عقدت االأمني 
الع���ام للمجل����س االأعلى للم���راأة هالة االأن�ش���اري على 
هام����س زيارته���ا للعا�شم���ة البلجيكي���ة )بروك�ش���ل( 
اجتم���اع عمل مع رئي�ش���ة املنتدى العامل���ي للقيادات 
ال�شيا�شي���ة الن�شائي���ة �شلفانا كوت����س مهرين يف مقر 
املنت���دى. واأ�ش���ادت االأن�ش���اري بال���دور الكبري الذي 
ق���ام ب���ه املنتدى يف الرتوي���ج جلائزة االأم���رية �شبيكة 
بن���ت اإبراهيم اآل خليفة العاملي���ة لتمكني املراأة التي 
جاء اإطالقها على امل�شتوى ال���دويل بعد جناح التجربة 
عل���ى ال�شعي���د الوطن���ي الأكرث م���ن 10 اأع���وام �شمن 
املب���ادرات املتعددة التي تعتمده���ا البحرين من اأجل 
حتقيق اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة املتعلقة بالتوازن 
بني اجلن�ش���ني. ونوهت مب���ا يقوم املنت���دى العاملي 
للقي���ادات ال�شيا�شي���ة الن�شائية الذي واح���ًدا من اأكر 
التجمعات للن�شاء الرملانيات والقياديات من خمتلف 
دول الع���امل وما ي���رزه من فعاليات وبرام���ج من اأجل 
تب���ادل اخل���رات ل�شمان تق���دم امل���راأة يف املنا�شب 
القيادي���ة ال�شيا�شية يف جميع اأنحاء العامل، عر االطالع 

على التج���ارب املتعددة يف حتقي���ق العدالة والتوازن 
ب���ني اجلن�ش���ني. م���ن جانبه���ا، ا�شتعر�ش���ت رئي�ش���ة 
املنتدى العاملي للقي���ادات ال�شيا�شية الن�شائية اأبرز 
م�شاريع املنت���دى يف الفرتة املقبلة متطلعة مل�شاركة 
اأك���ر من مملك���ة البحري���ن نظ���راً لتمّي���ز ح�شورها يف 
املراك���ز القيادي���ة ومواق���ع �شن���ع الق���رار ودورها يف 
العم���ل الت�ريع���ي يف مملك���ة البحري���ن ع���ر املجل�س 

الوطن���ي، اإ�شاف���ة اإل���ى وجوده���ا الفاع���ل عل���ى راأ�س 
وع�شوية اللج���ان الرملانية، منوه���ة باآليات التعاون 
التي اعتمده���ا املجل�س االأعلى للم���راأة برئا�شة قرينة 
عاهل البالد �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة بنت 
اإبراهي���م اآل خليفة  للت�شبيك مع ال�شلط���ة الت�ريعية، 
مب���ا ي�شمن اإدماج احتياجات املراأة كمكّون اأ�شا�شي يف 

برامج التنمية لدى �شدور الت�ريعات الوطنية.

• جانب من اجتماع العمل	

�سمو رئي�ص الوزراء يلتقي وفدا رفيعا من حائزي جائزة نوبل
دعًما لروؤية �شموه من اأجل تعزيز جهود ال�شالم...

املنام���ة - بنا: يلتقي رئي����س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمري خليفة ب���ن �شلمان اآل خليفة 
غداً )االأحد( وفدا رفيع امل�شتوى من احلائزين على 
جائ���زة نوبل لل�ش���الم، دعما لروؤية �شم���وه من اأجل 
تعزيز جهود ال�شالم ون�ر قيم الت�شامح والتعاي�س 

بني النا�س والتعرف على روؤية �شموه وجتربته.
وي�ش���م الوفد 3 من روؤ�شاء ال���دول ال�شابقني 
احلا�شلني على جائزة نوبل لل�شالم، وهم: الرئي�س 
االأ�شبق جلمهورية جنوب اإفريقيا )1989 � 1994( 
فريدريك ويلي���ام دي كلريك، ورئي����س جمهورية 
بولن���دا االأ�شب���ق )1995-1990( لي���خ فالي�ش���ا، 
والرئي�س ال�شابق لتيمور ال�رقية )2007� 2012( 

جوزيه رامو�س - هورتا.

فرصة لتبادل المعرفة
ويلتق���ي �شموه اأي�شا مع وكيل���ة االأمني العام 
االأم���م  لرنام���ج  ال�شابق���ة  التنفيذي���ة  واملدي���رة 
اآن���ا  املتح���دة للم�شتوطن���ات الب�ري���ة )املوئ���ل( 
تيباج���وكا، واحلا�شل���ة على جائزة �شم���وه للتنمية 
امل�شتدام���ة العام 2016 وجائ���زة غوتنرغ للبيئية 

والتي تعرف ب� “جائزة نوبل للبيئة”.

كم���ا يلتق���ي �شم���وه م���ع كيال����س �شاتيارثي 
احلا�ش���ل عل���ى جائزة نوب���ل لل�ش���الم 2014، وهو 
نا�ش���ط اجتماع���ي وحقوقي م���ن جمهوري���ة الهند، 

ويراأ�س موؤ�ش�شة كيال�س �شاتيارثي لالأطفال.
وتع���د ه���ذه ال�شخ�شيات القيادي���ة يف طليعة 
الرم���وز ال�شيا�شي���ة الت���ي اأ�شهم���ت ب���دور بارز يف 
تر�شي���خ ال�شالم واال�شتق���رار يف بالدها عر انتهاج 
الط���رق ال�شلمية، والتي اأهلتها لني���ل جائزة نوبل 

لل�شالم.
وتتيح الزيارة فر�شة للتعلم وتبادل املعرفة 
م���ع �شخ�شية م���ن ال�شخ�شيات املوؤث���رة والداعمة 

لقيم الت�شامح والتعاي�س.
وتن�شج���م الزي���ارة مع نه���ج مملك���ة البحرين، 
كدولة تعمل على تعزيز القي���م االإن�شانية النبيلة، 
وللنهو�س بر�شالته���ا ال�شامية يف ال�شالم؛ بو�شفه 
الطري���ق االأك���رث ج���دارًة باالهتم���ام م���ن ال�شعوب 
واحلكوم���ات؛ من اأجل عامل اآم���ن ي�شوده اال�شتقرار 

ويعمه ال�شالم.
وفيما ياأت���ي نبذة عن روؤ�شاء الدول ال�شابقني 
احلا�شلني على جائ���زة نوبل لل�شالم الذين يلتقي 

بهم �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء:

رئيس جنوب إفريقيا األسبق فريدريك 
ويليام دي كليرك:

� �شيا�ش���ي وحم���ام جنوب اإفريق���ي ولد يف 18 
مار����س 1936 يف جوهان�ش���رغ، وه���و اأخ���ر رئي�س 
“اأبي�س” جلنوب اإفريقيا، وامتدت واليته من عام 
1989 اإل���ى العام 1994، وق���ام خالل فرتة توليه 
املن�ش���ب باإدخ���ال ع���دة تعديالت اأدت اإل���ى اإنهاء 
�شيا�ش���ة الف�ش���ل العن�ري )االآبارتي���د( يف جنوب 
اإفريقي���ا الع���ام 1991، كما قاد ح���وارات عدة مع 
املجل�س االإفريقي القومي بقيادة نيل�شون مانديال 
اأدت اإل���ى ت�شكيل اأول حكومة متع���ددة االأعراق يف 

تاريخ جنوب اإفريقيا.
واأدت ه���ذه العوامل اإلى ح�شول���ه على جائزة 
نوبل لل�ش���الم منا�شفة مع نيل�ش���ون مانديال العام 
1993، وكان ق���د �شغل بني عامي 1994 و1996 
من�شب نائب الرئي�س نيل�شون مانديال، فيما �شغل 
بني العامني 1989 و1997 من�شب رئي�س احلزب 
الوطن���ي يف جن���وب اإفريقي���ا، وه���و ع�ش���و يف قمة 

احلائزين جائزة نوبل لل�شالم.

الرئيس جمهورية بولندا األسبق ليخ فاليسا:
� �شيا�ش���ي بولندي ولد يف 29 �شبتمر 1943، 
�شغل من�شب رئي�س بولندا بني )1990-1995(، 
وح���از جائزة نوب���ل لل�ش���الم الع���ام 1983 تقديرا 
ل���دوره يف النهو�س بدولة بولندا، وقد بذل جهودا 

كبرية من اأجل دعم ان�شمام بولندا اإلى حلف الناتو 
واالحتاد االأوروبي، وهو ع�ش���و قمة احلائزين على 
جائ���زة نوب���ل لل�ش���الم، وع�ش���و جمموع���ة التفكري 
االأوروبية، الت���ي اأُن�شئت من اأجل حتديد التحديات 

اجلديدة التي تواجه املجتمع االأوروبي.

الرئيس السابق لتيمور الشرقية 
جوزيه راموس –هورتا:

� ول���د يف 26 دي�شم���ر 1949، وتولى من�شب 
رئي����س جمهوري���ة تيم���ور ال�رقي���ة الدميقراطية 
يف الف���رتة )2007 � 2012( بع���د اال�شتق���الل عن 
اإندوني�شي���ا، وكان ق���د �شغ���ل قب���ل ذل���ك من�شب 
رئي����س وزراء تيم���ور ال�رقي���ة بني عام���ي 2006 
و2007، و�شغ���ل اأي�شا من�شب وزي���ر اخلارجية يف 
الفرتة )2006-2002(، ونال جائزة نوبل لل�شالم 
الع���ام 1997 منا�شف���ة م���ع االأ�شق���ف “كارلو����س 
فيليب اك�شيمن�س” لعملهما يف اإيجاد حل �شلمى يف 
ال�راع يف تيمور ال�رقية، ويف الفرتة من )-2012

2014( �شغ���ل من�شب مبعوث خا�س لالأمني العام 
لالأمم املتحدة يف دولة غينيا بي�شاو.

• �شمو رئي�س الوزراء	

التقنيات احلديثة حل بديل عن املرا�سالت الورقية
تنفيذا لتوجيهات نا�ر بن حمد... اجلودر:

اأكد وزير �ش���وؤون ال�شباب والريا�شة ه�شام 
اجل���ودر اأن ال���وزارة قامت باتخاذه���ا جملة من 
املب���ادرات تنفيذا للتوجيهات الت���ي اأ�شدرها 
ممثل جالل���ة املل���ك لالأعمال اخلريي���ة و�شوؤون 
ال�شب���اب، رئي����س املجل����س االأعل���ى لل�شب���اب 
والريا�ش���ة، رئي�س اللجنة االأوملبي���ة البحرينية 
�شم���و ال�شيخ نا�ر ب���ن حمد اآل خليف���ة،، موؤخرا 
بوقف ا�شتخ���دام املنتجات املكتبي���ة الورقية 
وا�شتبداله���ا بو�شائ���ل التكنولوجيا احلديثة يف 
التوا�شل واإج���راء املعامالت كتقنيات �شديقة 
للبيئ���ة اعتب���ارا من يناي���ر 2019.وكانت وزارة 
�شئ���ون ال�شب���اب والريا�شة ق���د وقعت مذكرة 
تفاهم مع جمموعة م�شتقبل اخلليج االأعمال “جي 
اإف ب���ي” كاإحدى املب���ادرات الرامية اإلى ت�ريع 

االنتقال نح���و التحول الرقمي م���ن خالل تعزيز 
كفاءة ا�شتثمار نظم املعلومات من قبل االأندية 
واملراكز ال�شبابي���ة والريا�شية التابعة للوزارة 
وخمتلف املن�شاآت الريا�شية وال�شبابية التابعة 
لها، ورفع مهارات ال�شب���اب البحريني يف جمال 
تقنية املعلومات واالت�شاالت. واأ�شار اإلى اأهمية 
التع���اون مع “جي اإف بي” يف تعزيز مهارات منت�شبي 
واأع�شاء االأندية الريا�شية يف جمال تقنية املعلومات 
واالت�شاالت واملجاالت االإدارية والتن�شيقية القريبة 
منه���ا، وت�شخري التقني���ات احلديثة كح���ل بديل عن 
املرا�شالت الورقية وما �شابه، ومبا يوؤدي اإلى تعزيز 
م�شتوي���ات االأداء واإنهاء املعام���الت ب�شورة �ريعة، 
وينعك�س اإيجابا على احلركة ال�شبابية والريا�شية يف 

•البحرين ككل. ه�شام اجلودر	

• اإبراهيم العبداهلل	

• لبنى �شليبيخ	
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تطوير قدرات مديري مواقع الرتاث العاملي العرب
يف ور�شة عمل عقدت يف البرتاء

املنامة - هيئ���ة البحرين للثقافة والآثار: 
نّظم املركز الإقليمي العربي للرتاث العاملي، 
بالتع���اون مع برنامج “قيادة الرتاث العاملي“ 
والحت���اد العاملي ل�ش���ون الطبيع���ة وبرنامج 
الأم���م املتحدة للتنمي���ة ودائرة الآث���ار العامة 
التنم���وي  الب���رتاء  اإقلي���م  الأردني���ة و�شلط���ة 
ال�شياح���ي، ور�ش���ة العم���ل الثاني���ة يف جم���ال 
“فاعلية الإدارة للرتاث العاملي: اأدوات تعزيز 
ال���رتاث”، حيث اأقيمت الور�ش���ة ما بني 2 و6 
�شبتمرب اجل���اري يف مدينة الب���رتاء يف اململكة 

الأردنية الها�شمية.
وك�شابقته���ا، ف���اإن ور�شة العم���ل الثانية 
وا�شلت ا�شتغاله���ا على بناء قدرات ومهارات 
يف  والطبيعي���ة  الثقافي���ة  املواق���ع  مدي���ري 
الوطن العربي وذلك ع���رب تعزيز معرفتهم يف 
ا�شتخدامهم اأدوات حماية واإدارة مواقع الرتاث 
العامل���ي واملعتم���دة م���ن جان���ب املنظم���ات 

العاملية. 
وتعترب ه���ذه الور�شة مبثاب���ة نقلة نوعية 
ملث���ل ه���ذه الور�ش���ات، اإذ اإنه���ا ت�ش���م جانبا 
عمليا مكثف���ا واتباعها منهجي���ة التدريب من 
خالل العم���ل الأمر الذي ي�شاهم بقوة يف تعزيز 

قدرات اخلرباء يف تطبيق هذه الأدوات.
و�شه���دت ور�ش���ة العم���ل خ���الل افتتاحها 
ح�ش���ور من���دوب ع���ن رئي����س املفو�شني عن 

�شلطة اإقليم البرتاء التنموي خليل اأبو حمور. 
وقدم���ت دائرة الآثار العامة الأردنية كلمة 
اأكدت فيه���ا اأهمية ور�شة العم���ل اإ�شافة اإلى 
دعمها ملثل هذه املب���ادرات التي تعزز اإدارة 
وحماي���ة مواق���ع ال���رتاث العامل���ي يف الوط���ن 
العرب���ي. اأما برنام���ج الأمم املتح���دة للتنمية، 
فقال ممثل عن���ه اإن الربنامج ينظر اإلى ور�شة 
العمل بعني الهتمام، م�شريا اإلى اأن مثل هذه 
الور����س ت�شّهل مهم���ة برنامج الأم���م املتحدة 

للتنمية يف تنفيذ اأن�شطته املختلفة.
اأم���ا املرك���ز الإقليم���ي العرب���ي لل���رتاث 
العامل���ي، فتوّجه بال�شكر اإلى اململكة الأردنية 
الها�شمية ل�شت�شافته���ا ور�شة العمل الثانية 
العامل���ي  لل���رتاث  الإدارة  يف جم���ال فعالي���ة 
واأدوات تعزي���ز الرتاث، �شاك���را كذلك كل من 
دائ���رة الآثار العام���ة الأردني���ة و�شلطنة اإقليم 
الب���رتاء جلهوده���م يف اإجناحه���ا. وامل�شاركني 

حل�شورهم من خمتلف اأنحاء الوطن العربي.

• امل�شاركون يف الور�شة	

“روتاري العدلية” يعقد اجتماعه الأ�سبوعي

املنام���ة - روتاري العدلي���ة: عقد نادي 
روتاري العدلية اجتماع���ه الأ�شبوعي الإثنني 
برئا�شة رئي����س النادي دري اأتا�شي يف فندق 
الدبلوم���ات وح�شور ما يقارب 27 من اأع�شاء 
الن���ادي و�شيوفه���م م���ن خمتل���ف قطاعات 
العم���ل يف البحري���ن. وح�رض الجتم���اع كل من 
رئي����س ن���ادي روت���اري ال�شلماني���ة ال�شي���خ 
عب���داهلل اآل خليف���ة ورئي����س ن���ادي روتاري 
املنامة  �شيتان بهاتيا وممثل حمافظ منطقة 
الروت���اري اأمرية اإ�شماعي���ل.  وكانت حما�رضة 
الجتماع مها ال�شيد من “متكني” قد حتدثت 
ع���ن برام���ج الدع���م اجلدي���دة الت���ي تقدمها 
متك���ني يف جمال ري���ادة الأعمال مث���ل برامج 

الدعم الفردي���ة والتدريب وبرام���ج الإر�شاد 
املهني والعمل���ي.  وعر�س دري اأتا�شي نبذة 
عن م�شاري���ع الن���ادي احلالي���ة وامل�شتقبلية 
كم����رضوع التوعي���ة البيئية لإع���ادة ا�شتعمال 
العبوات البال�شتيكية بطريق���ة فنية، والذي 
تنظ���م فعالياته بالتن�شيق م���ع جمعية ايزيك 
ال�شبابي���ة و�شوب���ر مارك���ت اللول���و يف جممع 
الرمل���ي وم����رضوع ترميم حديقة ال���دراز الذي 
يتم بالتن�شيق مع كل من املحافظة ال�شمالية 
وبلدية ال�شمالي���ة يف الأ�شهر املقبلة.  واأنهى 
رئي����س الن���ادي عر�ش���ه بالرتكي���ز على دور 
النادي يف امل�شاهمة وامل�شاركة يف امل�شاريع 

التنموية والإجتماعية ملا فيه منفعة عامة.

تقييم امل�رشوعات املتقدمة جلائزة اأف�سل م�رشوع تطوعي اليوم

جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي �ساهمت يف ن�رش ثقافة العمل التطوعي

برعاية �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي

م�شيدا بدور �شموه البارز يف دعمها وتطويرها يف ال�شنوات املا�شية... وزير “العمل”:

املنام���ة - جمعي���ة الكلمة الطيب���ة: برعاية 
رئي����س الحتاد البحريني لك���رة ال�شلة الرئي�س 
الفخ���ري جلمعية الكلم���ة الطيبة �شم���و ال�شيخ 
عي�شى بن عل���ي بن خليفة اآل خليفة، تبداأ جلنة 
حتكيم جائزة اأف�شل م����رضوع تطوعي يف مملكة 
البحرين، اليوم )ال�شبت( يف تقييم امل�رضوعات 
املتقدم���ة للم�شارك���ة يف اجلائ���زة الت���ي تقام 
�شمن جائزة �شم���وه للعمل التطوعي، وذلك يف 
فندق الريجن�شي وبح�شور عدد من ال�شخ�شيات 
املهتم���ة بالعم���ل التطوع���ي يف البحرين.وقال 
الأم���ني العام جلائ���زة �شمو ال�شي���خ عي�شى بن 
علي للعمل التطوعي يعق���وب بوهزاع اإن جلنة 
التحكي���م امل�شكلة م���ن فال���ح الرويلي وحممد 
اأحم���دي واإميان مره���ون �شوف تق���وم بتقييم 
48 م�رضوع���ا تقدم���ت للمناف�شة عل���ى اجلائزة 
هذا العام يف فئات الأفراد واجلمعيات والفرق 
التطوعية واملقيمني يف مملكة البحرين، وذلك 
بع���د اأن مت فح����س ا�شتم���ارات امل�شاركة على 

املوقع الإلكرتوين جلمعية الكلمة الطيبة.
واأ�ش���اف اأن���ه عل���ى الرغ���م م���ن اأن عملية 
التقييم تهدف اإلى اختي���ار الفائزين باجلائزة 
يف هذه ال���دورة، اإل اأن هناك هدف���ا اآخر تتطلع 
اإلي���ه اللجن���ة املنظم���ة للجائ���زة، وه���و اإتاح���ة 

الفر�شة جلمي���ع امل�شاركني لتب���ادل اخلربات 
والتج���ارب م���ع نظرائهم املتقدم���ني يف �شتى 
املج���الت، وه���و اأحد الأه���داف ال�شامي���ة التي 
نعمل من خاللها على ن�رض وتعزيز ثقافة التطوع 

يف املجتمع البحريني.
واأ�شار اإلى اأن م�شتوى امل�رضوعات امل�شاركة 
يف اجلائ���زة ه���ذا الع���ام، يعك�س م���دى التطور 
احلا�ش���ل يف جمال التطوع يف مملك���ة البحرين، 
خ�شو�ش���ا بني فئة ال�شباب الذين حر�شوا على 
الإبداع يف عديد من الأفكار املطروحة للتقييم، 
والت���ي ا�شتهدف���ت تق���دمي حل���ول مبتكرة يف 

ق�شايا اجتماعية واقت�شادية خمتلفة.
ولف���ت اإل���ى اأن يحق ل���كل ف���رد اأو جمعية 
اأو فري���ق تطوع���ي عر����س م�رضوعه عل���ى جلنة 
التحكيم والإجاب���ة عن ا�شتف�ش���ارات اللجنة يف 
5 دقائق قبل التقييم النهائي له، مو�شحا اأنه 
�شيت���م عر�س امل�رضوع���ات يف فرتتني �شباحية 

وم�شائية تتخللهما فرتة ا�شرتاحة.
ونوه بوهزاع باهتم���ام �شمو ال�شيخ عي�شى 
ب���ن علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة راع���ي اجلائزة 
مب�شارك���ة اأكرب قدر من ال�شب���اب البحريني مبا 
يعود عليه���م بالفائدة من خالل ه���ذه النوعية 
م���ن امل�شارك���ة التي ت�شه���م يف رف���ع وتطوير 

قدراتهم.
يذكر اأن “متكني” هي الراعي الإ�شرتاتيجي 
جلائزة عي�ش���ى بن علي للعم���ل التطوعي، كما 
اأن “با�س، فيف���ا، جيبك، جمموعة الربكة” رعاة 
رئي�شي���ون للجائ���زة، فيما وتبل���غ قيمة جمموع 

جوائ���ز اأف�شل م����رضوع تطوع���ي يف البحرين 15 
اآلف دولر اأمريك���ي موزعة عل���ى فئات الأفراد 
واجلمعيات والف���رق التطوعية واملقيمني من 
جميع اجلن�شيات القائمني على اأعمال تطوعية 

تخدم املجتمع البحريني.

اأكد وزي���ر العم���ل والتنمي���ة الجتماعية جميل 
حمي���دان اأن مملكة البحرين اأول���ت العمل التطوعي 
اهتمام���ا كبريا من خ���الل دعم وم�شان���دة املبادرات 
التطوعي���ة املختلفة التي تن���م عن ح�س وطني عال، 
وتع���زز النتم���اء للوطن من خالل العم���ل على تلبية 

احتياجات املجتمع يف �شتى املجالت.
ومبنا�شب���ة ق���رب اإقامة حفل الحتف���ال بجائزة 
�شم���و ال�شيخ عي�شى ب���ن علي بن خليف���ة اآل خليفة 
للعم���ل التطوعي يف ن�شختها الثامن���ة، قال حميدان 
اإن اجلائ���زة �شاهمت منذ انطالقته���ا يف ن�رض وتعزيز 
مفه���وم ثقاف���ة العم���ل التطوع���ي واإب���راز قيمت���ه 
املعنوية كواجب وطن���ي واإن�شاين، من خالل ت�شجيع 
الأف���راد واجلمعيات والف���رق التطوعية على الإبداع 
يف تنفيذ امل�رضوعات التطوعية، وهو ما كان له الأثر 

الوا�شح يف بزوغ عدد من امل�شاريع.
ون���وه اإل���ى دور رئي�س الحت���اد البحريني لكرة 
ال�شل���ة الرئي�س الفخري جلمعية الكلمة الطيبة �شمو 
ال�شي���خ عي�ش���ى ب���ن عل���ي اآل خليفة الب���ارز يف دعم 
اجلائ���زة وتطويره���ا يف ال�شنوات املا�شي���ة، وذلك 
لي�س بغريب على �شموه، فقد تربى على هذه القيم 

ونهل من معني رئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، الذي يعد 
من الداعمني الرئي�شني للعمل الإن�شاين واخلريي يف 
مملكة البحرين، من خالل م�شاهمات �شموه التاريخية 
يف بن���اء الوط���ن واملجتم���ع، وتوجيهات���ه ال�شدي���دة 
لتوف���ري كل ال�شب���ل املالئمة والدعم ال���الزم لتنمية 

العمل التطوعي للقيام بدوره على اأكمل وجه.
وذكر الوزير حميدان اأن اجلائزة اأ�شبحت واحدة 
من اأهم اجلوائ���ز يف املجال التطوعي على امل�شتوى 
الإقليم���ي، ور�شدنا الع���ام املا�شي احت�شان جامعة 
الدول العربية لفعالي���ات اجلائزة يف تاأكيد للمكانة 

الرفيعة التي و�شلت لها على امل�شتوى العربي.
واأ�شاف اأن هن���اك عناية يف اختيار ال�شخ�شيات 
العربية الت���ي حت�شد اجلائزة عاما بع���د اآخر تقديرا 
مل�شاهماته���ا الفعال���ة يف خدمة الق�شاي���ا الإن�شانية 
يف العامل العربي، لفت���ا اإلى اأن جائزة اأف�شل م�رضوع 
تطوعي يف البحرين التي تق���ام على هام�س اجلائزة 
الرئي�ش���ة عمل���ت على تعزي���ز وتطوي���ر دور الأفراد 
واجلماع���ات يف حتقيق الإجناز والإب���داع وال�شتدامة 
مل�رضوعات العمل التطوع���ي، وتعزيز روح املناف�شة 

تنفي���ذ  جم���ال  يف  ال�شبابي���ة  املب���ادرات  واإب���راز 
امل�رضوعات التطوعية.

وقال حمي���دان اإن الوزارة حري�ش���ة على تنمية 
العم���ل التطوع���ي يف البحرين، حيث ب���ادرت يف هذا 
الإط���ار بتاأ�شي�س مركز تنمية العمل التطوعي، الذي 
يهدف اإلى ط���رح املبادرات التطوعي���ة، بالتن�شيق 
م���ع منظم���ات املجتمع املدين واجله���ات املخت�شة، 
خلدم���ة املجتمع يف خمتلف املج���الت، مبا ي�شهم يف 
حتفيز اأفراد املجتم���ع، خ�شو�شا فئة ال�شباب، على 
ا�شتثمار طاقاتهم ومواهبهم و�شغل اأوقات فراغهم 
يف العم���ل التطوعي وامل�شاركة الفاعلة يف املجتمع. 
واأ�ش���اد وزير العم���ل والتنمي���ة الجتماعية بالحتاد 
العرب���ي للتطوع ال���ذي مت اعتماده موؤخ���را كمنظمة 
م�شتقل���ة دولية يف مملك���ة البحرين، وال���ذي ي�شهم 
يف تعزيز ثقاف���ة التطوع والعمل التطوعي يف العامل 

العربي.
كم���ا اأثنى عل���ى جه���ود جمعية الكلم���ة الطيبة 
وعلى متيزه���م وجناحهم يف تنظي���م اجلائزة ب�شكل 
�شن���وي، وه���و م���ا يوؤك���د روؤي���ة ال���وزارة يف ت�شجيع 
موؤ�ش�ش���ات املجتم���ع امل���دين الت���ي ت�ش���م الكوادر 

الوطني���ة املوؤهلة لتحقيق اإجن���ازات متميزة، منوها 
يف الوق���ت ذاته باأهمي���ة دور ال�شب���اب البحريني يف 
م�رضوع���ات العم���ل التطوعي كون ه���ذه امل�رضوعات 
واملب���ادرات توفر ال�شاحة الالزم���ة لتدريب وتاأهيل 
ال�شب���اب و�شقل مهاراته���م يف التوا�شل املبا�رض مع 
النا����س والوق���وف عل���ى احتياجاته���م والعمل على 

تلبيتها.

• •�شمو ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة	 يعقوب بوهزاع	

• �شعار اجلائزة	

اإتاحة الفر�شة جلميع 
امل�شاركني لتبادل اخلربات 

والتجارب مع نظرائهم

ال�شباب اأبدعوا وقدموا 
حلول مبتكرة لق�شايا 
اجتماعية واقت�شادية

يحق لكل م�شارك عر�س 
م�رضوعه على التحكيم 

والإجابة عن ال�شتف�شارات

عر�س امل�رضوعات يف 
فرتتني �شباحية وم�شائية 

تتخللهما فرتة ا�شرتاحة

اجلائزة اأ�شبحت من 
اأهم اجلوائز يف املجال 

التطوعي اإقليميا

احت�شان جامعة الدول 
العربية للجائزة يعك�س 

مكانتها الرفيعة

عناية يف اختيار 
ال�شخ�شيات العربية 
التي حت�شد اجلائزة

• وزير العمل والتنمية الجتماعية	

����ش���م���و رئ���ي�������س ال�����������وزراء داع�������م رئ���ي�������س ل��ل��ع��م��ل الإن���������ش����اين يف ال��ب��ح��ري��ن
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عر�ض جمموعة “نون باي نور” لربيع و�صيف 2019
قدمته امل�شممتان نور بنت را�شد وهيا بنت حممد

يف عودتهم���ا الثالث���ة ع����رة عل���ى التوايل 
اإل���ى اأ�شب���وع املو�ش���ة يف نيوي���ورك، قدم���ت 
امل�شممت���ان ال�شيخة نور بن���ت را�شد اآل خليفة 
وال�شيخ���ة هيا بنت حمم���د اآل خليف���ة جمموعة 
Noon By Noor لربيع و�شيف 2019، اأم�س 
 Spring با�شتوديوهات Gallery II الأول يف

.Studios
و�شاه���د العر����س م���ن ال�شف���وف الأمامية 
 Lea جمموع���ة م���ن امل�شاه���ر عل���ى راأ�شه���ن
Cry sو  Camilla Belleو  Michele
tal Reed والت���ي ارت���دت كل منهن ت�شاميم 
جمموع���ة Noon By Noor، اإ�شاف���ة الى كل 
م���ن J.Alexander وTara Swennan. كما 
 Blanca ش���ارك يف العر�س كل من العار�شات�
Marjanو Manuela Sanchezو Padilla

.Jonkmanو Isabella Emmack 
وو�شف���ت ال�شيخة نور ه���ذا العر�س قائلة 
“حققت هذه املجموعة جناحا كبرا، حيث نالت 
اإعجاب اجلميع. وبه���ذه املنا�شبة، اأود اأن ا�شكر 
وال���دي  رئي�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
الأمر خليفة ب���ن �شلمان اآل خليف���ة، ووالدتي 
�شمو ال�شيخة لولوة بن���ت خليفة بن �شلمان اآل 

خليفة على دعمهما املتوا�شل لنا”.
كم���ا اأ�ش���اف ال�شيخ���ة هيا “متي���ز العر�س 
بالدم���ج بني الت�شاميم املف�شل���ة والت�شاميم 
املتدفقة لإبراز اإطاللة متناغمة. كما ركزنا على 

اإظه���ار هوية Noon By Noor مبزج الأمناط 
الرجالي���ة والأنثوية الت���ي ت�شيف طابعا ع�ريا 

للمجموعة”.

قدم���ت امل�شممت���ان من خ���الل املجموعة 
مزيج���ا من الألوان امل�شتوحاة من طبيعة مملكة 
البحري���ن كالأزرق ال�شم���اوي واأل���وان الكثب���ان 

الرملي���ة والرمل الوردي، اإ�شاف���ة اإلى الأبي�س 
والأ�ش���ود. كم���ا ا�شتوح���ت املجموع���ة بع����س 

ت�شاميمها من اللبا�س العربي التقليدي.

“�بت�صامة” تطلق “�أطفالنا كالذهب 5”
للأور�م تدريب وهمي مببنى “حمد �جلامعي” 

بح�شور قائد امل�شت�شفى

نف���ذت اإدارة م�شت�شف���ى املل���ك حم���د اجلامعي 
بح�ش���ور قائ���د امل�شت�شف���ى  الل���واء طبي���ب ال�شيخ 
�شلمان بن عطية اهلل اآل خليفة متريناً تدريبياً وهمياً 
لن�شكاب مادة كيماوية يف مبنى امللك حمد اجلامعي 
لالأورام بالتع���اون مع الإدارة العام���ة للدفاع املدين 

بوزارة الداخلية.
و�سمل �سيناريو التمري���ن على �سقوط حاويات 
باخلطاأ اأثن���اء نقلها وهي حتوي عل���ى مواد كيماوية 

مما اأدى ت�رب حمتواها. 
بامل�شت�شف���ى  الإطف���اء  رج���ال  فري���ق  وتول���ى 
وفري���ق الدفاع امل���دين املتخ�ش�س اإخ���الء املنطقة 
من العامل���ني واإنقاذ امل�شابني ونقله���م اإلى ق�شم 
الطوارئ باأ����رع وقت ممكن، وتطه���ر املنطقة من 
ان�ش���كاب امل���واد اخلط���رة و تاأم���ني املوق���ع لعودة 

العمل كما كان.
وق���ال املدي���ر الع���ام للدف���اع امل���دين العميد 
عبدالعزيز العامر بهذه املنا�شبة اإن التعاون م�شتمر 
ب���ني ال���وزارة وامل�شت�شف���ى يف متاري���ن املح���اكاة 
لتدري���ب املوظف���ني بامل�شت�شفى لرف���ع كفاءتهم 
يف ال�شتع���داد والتعامل مع جميع احل���الت الطارئة 
على اأر�ض الواقع مبا ي�سمن توفري احلماية ال�ساملة 
لالأفراد وتاأمني �شالم���ة املر�شى والعاملني وكفالة 

الطماأنينة وال�شتقرار لهم.
اأ����رف عل���ى التمري���ن التدريب���ي رئي����س ق�شم 
اخلدم���ات العام���ة بامل�شت�شفى املقدم خال���د اأحمد 
املري�شل، وقال اإن التمارين تقام دوريا ما بني اإخالء 
وهمي اأو طوارئ طبي���ة بامل�شت�شفى �شواء لالإخالء اأو 
ا�شتقبال عدد كبر من املر�شى خالل احلدث الطارئ 
بالإ�شافة اإلى ال�شتع���داد لها اأو توقعها اأو التعامل 
معه���ا اإذا ما حدثت وذلك وذلك بهدف اإبقاء جاهزية 
املوظفني والعاملني ورفع كفاءة رجال فريق رجال 
الإطف���اء للتعامل م���ع احلدث ب�ش���كل واقعي لتجنب 
ال�شلبيات واملعوقات التي يتم مواجهتها يف الواقع.

واأك���دت اإدارة م�شت�شف���ى امللك حم���د اجلامعي 
تع���د  امل�شتخدم���ة  وال�شالم���ة  الأم���ن  و�شائ���ل  اأن 
الأح���دث عاملًي���ا، بالإ�شافة اإلى اإع���داد فريق متميز 
وموؤه���ل ملواجهة اأي طارئ مب���ا ي�سمن احلفاظ على 
�شالم���ة الب����ر واملن�شئ���ات واملع���دات املوجودة يف 

امل�شت�شفى.

التابع���ة  “ابت�شام���ة”  مب���ادرة  اأطلق���ت 
واملعني���ة  ال�شبابي���ة  امل�شتقب���ل  جلمعي���ة 
بتقدمي الدعم النف�شي والجتماعي لالأطفال 
مر�ش���ى ال�رط���ان يف مملك���ة البحرين احلملة 
التطوعية؛ للتوعية مبر����ض �رسطان الأطفال 
اأكرث من  “اأطفالنا كالذهب”، وذلك بح�شور 
40 من الأطفال املر�ش���ى والأ�شحاء، وعددا 
من الأه���ايل، اإ�شافة اإلى ح�شور ر�شمي متثل 
بالوكي���ل امل�شاع���د لل�شحة العام���ة، وتعزيز 

ال�شحة يف وزارة ال�شحة مرمي الهاجري.
وج���رى حفل الإط���الق يف وح���دة عبداهلل 
جمم���ع  يف  الأطف���ال  �رسط���ان  لع���اج  كان���و 
ال�شلمانية الطبي، حيث عمل متطوعو مبادرة 
ابت�شامة على حتويل املكان ملا ي�شبه حديقة 
األع���اب اأطف���ال مليئ���ة باأجواء امل���رح، و�شط 
اأج���واء احتفالية وتوزيع هداي���ا على الأطفال 
امل�شاركني الذين ا�شتمتع���وا بكل تفا�شيل 

الحتفال.

• �شورة جماعية للم�شاركني	
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3 �آ�سيويني يعملون يف “بر�دة” ي�ستولون على 300 �ألف دينار

25 �سبتمرب �حلكم على 4 مد�نني برتويج دوالر�ت مزيفة

1 �أكتوبر ال�ستدعاء �ساهد �إثبات بق�سية �ساب ي�رسق ليعي�ش

22 �سحية لال�ستثمارات الوهمية

اأوروبي وطليقته واآ�سيويان ا�ستعملوا طابعة ليزر يف اجلرمية

املتهم اعرتف باأنه اتخذ من ال�رسقة م�سدر دخل له

حج���زت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الأولى 
النظر يف واقع���ة ا�ستيالء ثالثة عمال اآ�سيويني، 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 39 و45 عاما وجميعهم 
هارب���ون، على مبال���غ مالية و�سل���ت اإلى 300 
األف دينار م���ن 22 �سخ�سا بادع���اء ا�ستثمارها 
اإليه���م اأو كمديوني���ة، واملتهم���ون بجمع اأموال 
بغري ترخي�ص بق�سد ا�ستثمارها، وذلك للنطق 

باحلكم عليهم يف جل�سة 26 �سبتمرب اجلاري.
وتتمث���ل تفا�سيل الواقع���ة اأن مركز �رسطة 
الرف���اع ال�رسقي قد تلقى العدي���د من البالغات 
�سد املتهمني الآ�سيويني الثالثة، ت�سمنت اأن 
اجلناة قد اأخذوا من املجني عليهم اأموال و�سل 
اإجماليه���ا اإلى 300 األف دينار، كان بع�سها قد 
مت ت�سليمه���ا اإليهم ل�ستثمارها والبع�ص الآخر 
�سلمه���م الأم���وال كمديونية، وقد وق���ع اجلناة 

عل���ى اإق���رارات باملديونية ب�ساأن تل���ك الأموال 
الت���ي �سلمت اإليهم من جان���ب املجني عليهم، 
فتم اإحالة البالغ���ات جميعها اإلى اإدارة مكافحة 

اجلرائم القت�سادية، للتحري حول الواقعة.
ومبطالع���ة اأوراق الق�سية ثب���ت يف خطاب 
اأن  وال�سياح���ة  والتج���ارة  ال�سناع���ة  ل���وزارة 
املتهمني ل توجد لديه���م اأية �سجالت جتارية، 
ويف خط���اب اآخ���ر له���ا ثب���ت اأن ال���ربادة الت���ي 
يعملون فيها غري مرخ�س���ة ملزاولة اأية اأن�سطة 
جتاري���ة لها عالق���ة با�ستثم���ار اأم���وال الغري اأو 

اإدارتها اأو توظيفها.
وثب���ت اأي�سا م���ن خطاب مل����رسف البحرين 
املركزي اأن املتهمني لي�ص لديهم اأي ترخي�ص 
م���ن امل����رسف ملزاول���ة اأي���ة اأعم���ال م�رسفية اأو 

ا�ستثمارية.

كما ثبت اإرفاق بالغ���ات �سحايا املتهمني 
وامل�ستملة عل���ى ن�سخ من اإق���رارات املتهمني 
با�ستالمهم لالأموال من املجني عليهم ما يثبت 
ارتكابه���م للواقع���ة، واأن املبال���غ التي حت�سل 
عليها اجلناة من ال�سحايا ترتاوح ما بني 2000 
دين���ار و35 األف دينار لكل منهم، واأن املجموع 

ي�سل اإلى 300 األف دينار.
فاأحالته���م النياب���ة العام���ة للمحاكمة على 
اعتبار اأنهم يف غ�سون الأعوام من 2013 وحتى 
2016، جمع���وا وتلقوا الأموال املبينة الو�سف 
والق���در بالأوراق من املجن���ي عليهم، وعددهم 
22 �سخ�سا، وذلك بق�سد ا�ستثمارها واإداراتها 
دون احل�س���ول على ترخي����ص بذلك من م�رسف 

البحرين املركزي واجلهات الإدارية املخت�سة.

ق���ررت حمكمة ال�ستئن���اف العليا اجلنائية 
حج���ز ا�ستئنافات 4 مدانني برتوي���ج اأوراق من 
فئ���ة 100 دولر اأمريك���ي مزّيف���ة با�ستعم���ال 
واثن���ني  وطليقت���ه  اأوروب���ي  لي���زر،  طابع���ة 
اآ�سيويني، حمكوم عليه���م بال�سجن 3 �سنوات؛ 
للنط���ق باحلكم عليه���م يف جل�س���ة 25 �سبتمرب 

اجلاري.
كم���ا اأمرت حمكم���ة اأول درج���ة بتغرمي كل 
منه���م مبلغ 1000 دين���ار، ومب�سادرة العمالت 
املزيفة امل�سبوطة بحوزته���م، ف�سال عن الأمر 
باإبعادهم جميعا نهائيا عن مملكة البحرين بعد 

تنفيذ العقوبة املق�سي بها.
وذك���رت املحكم���ة يف حكمه���ا اأن الواقع���ة 
تتح�سل يف اأن املته���م الثالث كان قد حت�سل 
على عمالت مزورة فئ���ة 100 دولر من املتهم 
فق���ام  الب���الد،  يف  ت�رسيفه���ا  بغر����ص  الراب���ع 
بالتفاق مع املته���م الأول الأوروبي على ذلك، 
و�سلمه مبل���غ 2000 دولر من العمالت املزورة 
لت�رسيفه���ا مقاب���ل مبلغ م���ايل، فق���ام املتهم 
الأول بالتفاق م���ع املتهمة الثانية -طليقته- 
على ت�رسيف تلك العمل���ة باملجمعات التجارية 
وتوجه���ا معا مرت���ني لأحد الأ�س���واق املعروفة، 
وقاما ب�رساء بع����ص الأ�سياء، وقدم كال منهما يف 
كل مرة عملة من فئة 100 دولر اأمريكي مزورة 
مقابل م�سرتياتهما، اإل اأنه مت اكت�ساف الواقعة 
من جان���ب ال�ساهدين الأول والث���اين، فاأ�سدرا 

تعميما للموظفني يف املحل اخلا�ص بهم.
وبتاري���خ 2 �سبتمرب 2017 ح�رست املتهمة 
اإل���ى ذات املجم���ع التج���اري بع���د اأن اأو�سله���ا 
املته���م الأول، وعن���د حماول���ة دفعه���ا قيم���ة 

م�سرتياتها بعملة من فئ���ة 100 دولر اأمريكي 
ا�ستيقافه���ا  ومت  م���زورة  اأنه���ا  اكت�س���اف  مت 
وات�سل���ت باملتهم الأول، والذي ح�رس ومت اإبالغ 

ال�رسطة بالواقعة.
وقاتل املحكمة اإن املتهمة الثانية حاولت 
خداع موظفة الكا�س���ري باملجمع التجاري، حيث 
قدمت عملة �سحيح���ة يف اأول مرة ح�رست فيها، 
اإل اأنها ا�سرتجعتها بع���د اأن تاأكد موظف الأمن 
اأنه���ا عملة �سحيح���ة وقامت بدف���ع م�سرتياتها 
بالدين���ار، وعادت بعد 10 دقائق وقدمت 100 
دولر اأمريكي مزيفة، اعتقدت موظفة الكا�سري 
اأنه���ا العملة ال�سحيحة الت���ي قدمتها املتهمة، 
ومت اكت�ساف الأمر يف وقت لحق، وعندما عادت 
مرة اأخرى للمجمع التج���اري مت توقيفها واإبالغ 

ال�رسطة.
وبعد القب�ص عليهما قرر املتهم الأوروبي 
اأثناء التحقيق معه اأن���ه كان يذهب اإلى منطقة 
املنامة للتق���اء اأ�سدقائه من نف����ص جن�سيته، 
وهن���اك تعرف على املته���م الثالث واتفق معه 
على جتارة املي���اه العذبة، وبقي يعمل معه ملا 
يقارب �سنتني، ويف �سهر اأغ�سط�ص 2017 قام 
املتهم الثال���ث باإعطائه مبل���غ 1100 اأمريكي 
مزيفة واأخربه اأن يق���وم با�ستخدام ذلك املبلغ 
باأ�س���واق املجمع���ات التجاري���ة عل���ى دفع���ات 

وتواريخ متفاوتة.
واأ�س���اف اأن���ه بالفع���ل نف���ذ اأم���ر املته���م 
الآ�سيوي مع علمه اأنها مزيفة ومقلدة لعتقاده 
باأنها مهمة �سهلة، ونظرا لوجود خالفات زوجية 
بين���ه وبني زوجته -املتهم���ة الثانية- يف ذلك 

احلني قاما بالنف�سال عن بع�سهما.

واأثناء اإحدى زياراته مل�سكن طليقته لروؤية 
ابن���ه ال�سغري اأخذت املتهم���ة الثانية ت�سكو له 
احل���ال فا�ستغل تل���ك الفر�سة، فاأبلغه���ا اأنها 
اإذا م���ا كانت تري���د العي�ص يف مملك���ة البحرين 
ب�سالم واأمان عليه���ا التعاون معه يف �رسف تلك 
ال���دولرات املزيف���ة والحتفاظ بباق���ي املبلغ 
لنف�سه���ا وال����رسف عل���ى ابنه���ا، فوافقت على 

ذلك، وقام باإعطائها مبلغ 500 دولر.
م���ن جهة ثاني���ة، ق���رر املتهم الثال���ث اأنه 
منذ نح���و 4 �سنوات كان قد تعرف على املتهم 
الراب���ع وجتم���ع بينهم���ا عالقة جتاري���ة، واأخربه 
الأخ���ري اأن لديه مبلغ 2000 دولر مزورة ويريد 
بيعه���ا، فاأخ���ربه ب���اأن لدي���ه �سديق���ا اأوروبيا 
�سي�سرتيه���ا مببل���غ 270 دينارا، وق���ام بعملية 
ا�ستب���دال املبالغ فيما بينه���م حل�ساب املتهم 
الرابع، وبعد �سبطهم تبني له اأن املتهم الرابع 

قد غادر البحرين متجها اإلى بالده.
واأو�سح���ت املحكم���ة اأن���ه ثب���ت لديها من 
العملت���ني  اأن  املادي���ة  الأدل���ة  اإدارة  تقري���ر 
الورقيت���ني امل�سبوط���ة مزيفة وف���ق اأ�سلوب 
التزيي���ف الكل���ي ع���ن طري���ق التقلي���د وذلك 
با�ستخدام جهاز كمبيوت���ر وطابعة ليزر ملونة، 
واأنه���ا بحالته���ا الراهنة من املمك���ن اأن تنطلي 
على بع�ص الأ�سخا�ص العاديني، فيقبلونها يف 

التداول على اأنها عمالت ورقية �سحيحة.
وكان���ت النياب���ة العامة وجه���ت للمتهمني 
اأنه���م يف الع���ام 2017، حازوا بق�س���د الرتويج 
وروجوا عمالت ورقية مقلدة متداولة قانونا يف 

مملكة البحرين.

اأجل���ت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الأولى 
النظر يف واقعة �رسقة حمفظة مواطن وا�ستعمال 
بطاق���ة هويت���ه يف ����راء هات���ف بالأق�ساط من 
اإح���دى ����رسكات الت�س���الت ارتكبه���ا �سابان 
اأحدهم���ا جمهول الهوي���ة، وباع���ا الهاتف اإلى 
حم���ل اآخ���ر مببل���غ 310 دنانري، حت���ى جل�سة 1 
اأكتوب���ر املقبل؛ ل�ستدعاء �ساه���د الإثبات مع 

الأمر با�ستمرار حب�س املتهم امل�سبوط.
واع���رتف املته���م املقبو����ص علي���ه خالل 
التحقيق مع���ه مبعرفة النياب���ة العامة، والذي 
ارتك���ب اجلرمية م���ن بدايته���ا، اأن���ه اتخذ من 
ال�رسقة م�سدر دخل ل���ه، موؤكدا اأنه يعتمد على 
�رسق���ة املنازل يف منطقة مدين���ة حمد كم�سدر 

دخل له.
واأ�س���اف اأن���ه واأثن���اء جتوال���ه يف منطق���ة 
املالكي���ة لح���ظ وجود �سي���ارة مفت���وح بابها 
ومل يك���ن فيه���ا اأحد، فدخ���ل ال�سي���ارة وعبث 
مبحتوياته���ا، حت���ى ع���ر على حمفظ���ة فيها 
بطاق���ة هوي���ة وبطاق���ة جامعية، وفيه���ا مبلغ 
دينارين، فم���ا كان من���ه اإل اأن انت�سلهم وقام 
ب�رساء بع�ص الأغرا�ص من اأحد الربادات القريبة 

م�ستعمال مبلغ الدينارين.
واأ�س���اف املته���م اأن���ه بعد ارتكاب���ه لهذه 

الواقع���ة بع���دة اأي���ام، واأثن���اء م���ا كان برفقة 
�سي���ارة  يف  املجه���ول-  -املته���م  �سديق���ه 
الأخ���ري، والذي �ساأله ع���ن املحفظة، فحكى له 
اأنه �رسقه���ا ومل يجد بها �س���وى مبلغ دينارين، 
فا�سرتى بهما ما يحتاجه من متطلبات ب�سيطة، 
وبينت التحقيق���ات اأن ال�سيطان اأوعز للمتهم 
املجه���ول فكرة ا�ستغ���الل الهوي���ة املوجودة 
باملحفظة ل�راء هاتف نق���ال بطريق الأق�ساط 
م���ن اإحدى ����رسكات الت�س���الت، وبيع���ه فيما 
بعد، فوافق على الفكرة وذهبا لرهن تليفونه 
اخلا����ص مببل���غ 60 دين���ارا حت���ى ي�سيفونها 
عل���ى مبل���غ 30 دين���ارا كانت بحوزت���ه؛ وذلك 
ليدفع ل�رسكة الت�سالت مبلغ 90 دينارا مقدم 
للهاتف اجلديد ال���ذي يرغبون يف �رسائه با�سم 

املجني عليه.
وبالفعل جنح���ت خططتهم���ا وح�سال على 
اأحدث هاتف من اإحدى ال�رسكات بعد اأن ا�ستغل 
املته���م ال�سب���ه ب���ني �سديقه وب���ني �ساحب 
الهوية، ودفعا مبلغ 90 دينارا مقدما للهاتف 
اجلدي���د، وتوجه���ا مبا�رسة اإلى حم���ل بيع و�رساء 
الهوات���ف ال���ذي رهنا لدي���ه الهات���ف النقال، 
وعر�س���ا عليه ����رساء الهاتف اجلدي���د فا�سرتاه 
منهما مقابل مبلغ 310 دنان���ري، واأعاد اإليهما 

الهاتف الذي رهناه اإليه بعدما دفعوا له قيمة 
فك الرهن املتفق عليها ب� 60 دينارا.

لكن املتهم ولأن ال�رسقة جتري يف عروقه، 
فاإن���ه مل يكتف باإعادة هاتفه النقال املرهون، 
بل اإن���ه واأثن���اء مغادرت���ه للمحل غاف���ل عامل 
املحل ومتكن من �رسقة هاتف جديد متكن من 

بيعه اإلى حمل هواتف اآخر بقيمة 60 دينارا.
ولأن املجن���ي عليه مل يك���ن على علم باأمر 
ا�ستعم���ال بطاقته لدى �رسك���ة ات�سالت، فقد 
طالبته �رسك���ة الت�سالت بعد م���دة بدفع اأول 
ق�س���ط ل����رساء الهاتف ال���ذي ا�س���رتاه املتهم 
و�سديق���ه املجهول، ولأنه ل يعلم ما هو �سبب 
مطالبت���ه، فق���د توج���ه لل�رسك���ة لال�ستف�س���ار، 
فاأبلغه املوظف���ون فيها اأنه ا�س���رتى الهاتف 
منذ فرتة، فاأنكر ل���ه الأمر، واأو�سح لل�رسكة اأنه 
كان ق���د تقدم ببالغ للجهات الأمنية مفاده اأنه 
متت �رسقة حمفظته، فاأبل���غ جمددا با�ستعمال 

بطاقة هويته للن�سب على �رسكة الت�سالت.
وبالتحري عن مرتكب���ي الواقعة من جانب 
اجلهات الأمني���ة، ومن خالل مراقبة الكامريات 
الأمنية املثبتة يف حمل �رسكة الت�سالت الواقع 
يف اأح���د املجمعات التجاري���ة، فقد مت التعرف 

على املتهم، والذي متكنوا من القب�ص عليه.

نزيل حمكوم باملوؤبد يعتدي على �رسطيني
اأمرت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى 
بجل���ب �س���اب “29 عام���ا” نزي���ل يف اإدارة 
الإ�س���الح والتاأهيل “�سج���ن جو” وحمكوم 
علي���ه بال�سج���ن املوؤب���د، مته���م بالعتداء 
عل���ى �سالم���ة ج�س���م �رسطي���ني واإهانتهما 
وال�ستهزاء باأحدهم���ا، بعد �سبطه بواقعة 
ال����رسوع يف �رسق���ة �سجائ���ر باق���ي الن���زلء، 
واأجل���ت النظ���ر بالق�سية حت���ى جل�سة 24 

�سبتمرب اجلاري.
وتتح�س���ل وقائع الق�سي���ة فيما اأبلغ 
به املجني عليهم���ا ال�رسطيني، والذي ذكر 
اأحدهم���ا اأنه يعمل �رسطيا يف اإدارة الإ�سالح 
والتاأهي���ل “�سجن ج���و”، واحلا�سل اأنه يف 
ي���وم الواقعة وعن���د ال�ساع���ة 4:00 ع�رسا، 
واأثناء م���ا كان يف الكون���رت اخلا�ص مببنى 
14، كان مع���ه املته���م النزيل ب���الإدارة، 
والذي كان عائدا لت���وه من عيادة الإدارة، 
واأثن���اء ذلك توجه لفتح الباب لدخول عدد 
من اأفراد ال�رسطة، اإل اأنه واأثناء عودته تبني 
له باأن النزيل قد دخل اإلى غرفة ال�سجائر.
واأ�ساف اأنه عن���د دخوله للغرفة تبني 
باأن النزيل ي����رسق ال�سجائر اخلا�سة بنزلء 
اآخري���ن، واأن املته���م كان يرف�ص اتهامه 

بذلك، لكن وعند تفتي�سه ذاتيا مت العثور 
بحوزته على علبت���ني �سجائر قد و�سعهما 

يف مالب�سه الداخلية.
واأو�سح اأن النزيل عمد اإلى ال�ستهزاء 
به اإذ ركل اإحدى علب ال�سجائر التي كانت 
قد �سقطت عل���ى الأر�ص، وق���ام بال�رساخ 
واإح���داث الفو�سى، فق���رر و�سع الأ�سفاد 
لك���ن  ي���ده،  يف  “الهفك���ري”  احلديدي���ة 
املته���م رف����ص الأمر واأخ���ذ يقاومه بقوة، 
ويف تل���ك احلالة اأ�ساب���ه ب�رسبة بيده حتت 

عينه اليمنى.
واأ�س���ار املجني عليه الأول اإلى اأنه ويف 
تلك اللحظة ح�رس 3 من اأفراد ال�رسطة، وقام 
النزي���ل مبقاومتهم جميعا، مم���ا اأدى اإلى 
متزق البنطال الع�سكري اخلا�ص باملجني 
علي���ه الث���اين، وال���ذي اأ�سي���ب يف يده هو 

الآخر حتى متكنوا من ال�سيطرة عليه.
بعلي���ه  حمك���وم  املته���م  اأن  يذك���ر 
بال�سج���ن املوؤب���د يف واقع���ة قت���ل عم���د، 
ويدعي اأن���ه كان متوجها لياأخ���ذ ال�سجائر 
اخلا�سة بنزلء غرفته و�سجائره هو اأي�سا، 

اإل اأن ال�رسطي منعه من ذلك.

لسنا بغافلين عنكم!
النتفا�س���ة القوي���ة التي حدثت للدول���ة، وللن�سط���اء، والكتاب، والن���واب، وغريهم من 
الغيوري���ن على ه���ذا الوطن، حني لح يف الأفق، بوادر اجتماع���ات م�سبوهة، ل�سخ�سيات متثل 
جمعي���ات �سيا�سية، مت حلها، مبوجب اأح���كام ق�سائية، يحمل دللة مريح���ة، بخطها العري�ص 

“ل�سنا بغافلني عنكم”.
ه���ذه النتفا�سة املحمودة، والتي ج���اءت مبا�رسة بعد البيان احلا�سم الذي اأ�سدرته وزارة 
الع���دل وال�سوؤون الإ�سالمية، ب�ساأن ما ورد عن ذل���ك، يف و�سائل التوا�سل الجتماعي، ومكتب 
�سوؤون اجلمعي���ات ال�سيا�سية بالوزارة، تعك�ص حزم الدولة –م�سكورة - ل�سد حماولت النيل 

من املكت�سبات، وحفظ �سالمة العملية النتخابية.
وتقودن���ا ه���ذه املمار�سات غري امل�رسوعة، م���ن بع�ص املهرطقني ب�سع���ارات ال�سيا�سية 
وحقوق الإن�سان، لأهمية ال�ستمرار بر�سد املخالفات التي ت�ستهدف النيل من الأمن الوطني، 

واتخاذ الإجراءات القانونية �سد مفتعليها، وف�سحهم للراأي العام.
واأع���رف –كغريي - ب���اأن هنالك جماعات فئوية، م�سلوب���ة الإرادة، والعقل، تعي�ص بيننا، 
وتنظ���ر مبقت، لكل ما حولها، بثقافة اإق�سائية، تزيح ال�رسكاء كلهم، وتفو�ص لنف�سها وكالة 
متثيل ال�سع���ب البحريني، بالداخل واخلارج، بناء على الأكاذيب، والدعايات امل�سللة، وبدعة 

ما ي�سمى ب�� )ال�سكان الأ�سليني(.
اإن كل التج���ارب التي مرت باململكة، عرب �سن���وات طويلة، من ال�رساعات الطائفية التي 
قادته���ا اإيران، والتي فو�ست لطوابريها اخلام�سة، من بع�ص ال�رسكاء، الغارقني حتى اآذانهم، 
بوح���ل )ولية الفقيه(، لأن يقوموا مبا يتوجب عليهم القيام به، �سدحت باحلرف الواحد، باأن 

اخل�ران املبني، وال�سقوط املدوي، هي خامتة الأمور، اأفال يعقلون؟

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

يق�سد بخيانة الأمانة اأنه ت�رسف �سخ�ص فيما لي�ص له من مال اأو غريه وقد اوؤمتن عليه، اأي 
اأن يق���وم ال�سخ����ص بالت�رسف يف مال يف حوزته فعال، والذي مل يقم ب�رسقته اأو التحايل؛ من اأجل 
احل�س���ول علي���ه بل �سّلم اإليه مبح�ص اإرادة املجني علي���ه، وهي بذلك تختلف اإلى حد كبري عن 
جرمي���ة ال�رسقة، اإل اأن كلتا اجلرميتني ت�سرتكان يف عن�رس العتداء على حيازة امللكية اخلا�سة، 
ولكنهم���ا تختلفان يف ركن اأ�سا�سي وجوهري، وه���و اأن اجلاين يف جرمية ال�رسقة يحرك املنقول 
م���ن حي���ازة �سخ�ص اآخر دون ر�ساه بنية اأخذه ب�سوء ق�سد. اأم���ا يف جرمية خيانة الأمانة، فاملال 
موجود حتت يدي ال�سخ�ص على �سبيل الأمانة ثم ميتلكه اجلاين اأو يحوله اإلى منفعته اخلا�سة.
وق���د ن����ص امل����رسع البحريني يف قان���ون العقوبات يف امل���ادة رقم 395 عل���ى اأن يعاقب 
باحلب����ص من اختل�ص اأو ا�ستعمل اأو بدد مبالغ اأو �سندات اأو اأي مال اآخر منقول اإ�رسارا باأ�سحاب 
احل���ق عليه متى كان قد �سلم اإليه على وجه الوديع���ة اأو الإجارة اأو الرهن اأو عارية ال�ستعمال 

اأو الوكالة. 
وتتكون جرمية خيانة الأمانة من ركنني اأ�سا�سني:

أوال: الركن المادي والذي يتكون من أربعة عناصر: 
-1 فعل مادي يتمثل يف اختال�ص اأو ا�ستعمال اأو تبديد.

-2 اأن يقع الفعل على مال منقول.
-3 اأن يكون ذلك املال قد �سبق ت�سليمه للجاين مبوجب عقد من عقود الأمانة.

-4 ال�رسر حيث يعد ال�رسر عن�رسا مهما يف الركن املادي للجرمية والتي ل تقوم من دونه.

ثانيا: الركن المعنوي: 
ويتمث���ل يف الق�سد اجلنائي بعن�رسيه العلم و الإرادة، فيجب اأن يعلم اجلاين بكافة عنا�رس 
الرك���ن امل���ادي، اأي اأن يعلم باأن املال ممل���وك للغري، واأن حيازته لهذا امل���ال حيازة ناق�سة، 
واأن تتج���ه اإرادته اإلى حرمان املجني عليه من حقوقه عل���ى ال�سيء املوؤمتن عليه والت�رسف يف 
ال�س���يء ت�رف املالك، ويعترب من ال�روط املهمة التي يج���ب توافرها يف جرمية خيانة الأمانة 
اأن يك���ون املال ممل���وكا لغري املتهم؛ كون ه���ذه اجلرمية اعتداء على ح���ق امللكية، حيث اأن 
ت����رسف املال���ك يف ماله ل يعد اعتداء على ملكية اأحد، واأخريا، ف���اإن جرمية خيانة الأمانة تعترب 
من اجلرائ���م الوقتية، اأي التي تتم مبجرد وقوع اختال�ص للمال اأو تبديده، فهي جرمية لي�ست 

م�ستمرة اأو متجددة.

عندما تتحول الأمانة اإلى املنفعة اخلا�سة

الثقافة األمنية

�إعد�د: عبا�ش �إبر�هيممحاكم
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انتخابات
مر�سح “ال�سناب�س” مرهون: الوقت 

الراهن لي�س للرتف والنكد ال�سيا�سي

“اإ�سكان احلورة والق�سيبية” طال انتظاره

توظيف املراأة �رشطية مرور ومفت�سة جمركية

د تر�شحه: من �أهد�يف �إعادة �لأهايل مل�شقط ر�أ�شهم... �شليبيخ ُيجدِّ

�رشف عالوة �لإ�شكان بعد عقد �لقر�ن مبا�رشة... مر�شح “�لبوكو�رة” ها�شم لـ “$”:

�أعلن خالد �شليبيخ خو�ـــض غمار �لنتخابات 
�لنيابية �ملقبلة جمدد� بالد�ئرة �لأولى مبحافظة 

�لعا�شمة )�حلورة و�لق�شيبية(.
وبني �شليبيخ �أن �مللف �ل�شبابي ومتكنيهم 
ومنحهم �لفر�ض وتوفري �لدعم �ملعنوي لهم من 
�أولـــى �ملحاور �لتـــي �شيتطرق �إليهـــا يف برناجمه 

�لنتخابي. 
وتطلـــع �إلى تعزيـــز �ل�رش�كـــة �ملجتمعية بني 
�لقطاع �حلكومي و�لقطاعـــات �خلا�شة و�لأهلية؛ 
بهـــدف توفري �لدعم وتخ�شي�ـــض مر�كز تدريبية 
ومهنيـــة، و�لتي بدورها �شت�شهم يف خف�ض ن�شب 
البطال���ة ومتكني ال�سباب م���ن االنخراط يف �سوق 

�لعمل بوظائف فنية وتقنية. 
و�أفـــاد �شليبيـــخ باأنه من �أهـــم �لدو�فع �لتي 
تقف خلف خو�شـــه �لنتخابات للمـــرة �لثانية هو 
خدمـــة �أهـــايل د�ئرتـــه مـــن �حلـــورة و�لق�شيبية، 
وباأنـــه لبد مـــن �لجتمـــاع مع �جلهـــات �حلكومية 
و�لعمل ب�شكل جـــدي لتنفيذ �مل�ـــرشوع �لإ�شكاين 
لأهايل �حلـــورة و�لق�شيبية �لذي طـــال �نتظاره؛ 
بهدف �إعادة �لن�شيـــج �لجتماعي لأهايل �ملنطقة 

باإعادتهم �إلى م�شقط ر�أ�شهم. 
وقـــال �شليبيـــخ �إنه ي�شـــع حاليـــا �للم�شات 
�لأخرية لربناجمه �لنتخابـــي ويعمل على ت�شكيل 
فريق �لعمل �ل�شبابـــي �خلا�ض بحملته �لنتخابية 
ب�شـــدد عر�ـــض �لربنامـــج ومناق�شتـــه مـــع �أهايل 

�لد�ئرة قريبا. 

النتائج
وتر�شح 5 مر�شحني بانتخابات 2014. وتاأهل 
للجولـــة �لثانية �لنائب �حلايل عادل �لع�شومي مع 

مناف�شه �شليبيخ.
وح�شل �لع�شومي باجلولة �لأولى على 2068 
�شوتـــا )47 % من �أ�شـــو�ت �لناخبني(، و�شليبخ 

على 1491 )34 % من �أ�شو�ت �لناخبني(.
وبجولـــة �حل�شم ك�شـــب �لع�شومـــي �ملعركة 
�لنتخابيـــة بزيادة �أ�شو�ته 197 �شوتا، �إذ قفزت 
نتيجتـــه مـــن 2068 �إلـــى 2265 �شوتـــا، وز�دت 

ن�شبـــة ما ح�شله من �أ�شـــو�ت �لناخبني من 47 % 
�لى 54.5 %

�أمـــا �شليبيـــخ، فنجح يف ح�شد عـــدد �أكرب من 
�لأ�شـــو�ت بلـــغ 400 �شوت، ورفع عـــدد �أ�شو�ته 
مـــن 1491 �إلى 1891، �إل �أن ن�شبة ذلك من كتلة 

�لناخبني بلغ 45.5 %.

عن الدائرة

وميثل �لد�ئرة �لأولـــى مبحافظة �لعا�شمة 
�لنائـــب عـــادل �لع�شومـــي. ويبلغ قـــو�م �لكتلة 
�إح�شـــاء�ت  ناخبـــا وفـــق   6317 �لناخبـــة قر�بـــة 

�نتخابات برملان 2014.
ومتثل �لد�ئرة �ملناطـــق و�ملجمعات �لآتية: 
و�ل�شلمانيـــة   ،)307-308-321( �لق�شيبيـــة 
 ،)317( �لدبلوما�شية  )310-309(، و�ملنطقـــة 
و�لكورني�ـــض   ،)318-319-320( و�حلـــورة 

)323-322(، و�لو�جهة �لبحرية )344-346(.

قال املرت�سح للمجل�����س النواب عن الدائرة 
�ل�شاد�شــــة يف �ملحافظــــة �جلنوبيــــة )�لبوكــــو�رة 
و�لرفــــاع �ل�شمايل( ناظــــم ها�شم “ل�شــــت بتاجر 
ول ب�شاحــــب نفوذ، �أنا مو�طــــن عادي جد� �أعي�ض 
معانــــاة �ملو�طن ب�شكل يومــــي ووقفت بطو�بري 
وز�رة �لإ�شــــكان 23 عامــــا للح�شــــول على وحدة 
�شكنيــــة، ووقفــــت يف طو�بــــري وز�رة �لكهربــــاء 
و�ملــــاء لت�شويــــة فاتــــورة �لكهربــــاء، ووقفت يف 

طو�بري �ملركز �ل�شحي كاأي مو�طن ب�شيط”.
و�أ�شاف “�ملو�طن �لعــــادي هو من يجب �أن 
ميثل �ل�شعب يف جمل�ــــض �ل�شعب ولي�ض من ولد 
ويف فمــــه معلقة مــــن ذهب، وكيف لــــه �أن ميثل 
�ملو�طن �لفقري وهو مل يع�ض معاناته؟” مو�شحا 
�أنــــه يف�شل �أن يعمــــل �لنائب و�لبلــــدي للد�ئرة 
�لو�حدة يف مكتب و�حد على �ختالف �شالحياتها 

للتقارب والعمل مل�سلحة النا�س.

عالوة الصيف
و�أكــــد �أنه �شي�شعى لفر�ض “عالوة �ل�شيف” 
و�ست�رسف لكل مواطن ورب اأ�رسة كعالوة مقطوعة 
ملدة 3 �أ�شهر فقط �بتــــد�ء من �شهر يوليو حتى 
�شبتمرب، وتهدف �إلى تقليل �لأعباء �ملالية �لتي 
يتحمله����ا املواط����ن يف هذه الف����رتة، وهي فرتة 
�ل�شيــــف �لتي تت�شاعف فيهــــا فو�تري �لكهرباء 

كما تتخللها فرتة العودة اإلى املدار�س. 
واأو�سح ها�سم اأن الع����الوة املقرتحة �سيتم 
توزيعهــــا ح�شــــب �لنظــــام �ملتبــــع ل�ــــرشف عالوة 
�لغــــالء، على �أن ت�ــــرشف 100 دينار لذوي �لدخل 
�أقــــل من 300 دينار كما ت�رشف 75 دينار� لذوي 
�لدخل مــــن 301 �إلــــى 700 دينــــار، و50 دينار� 
لذوي �لدخل مــــن 701 �إلــــى 1000 دينار، و30 

دينار� ملن يزيد دخله عن 1000 دينار.
ولفــــت �إلى �أنه ح�شب �لإح�شــــاء�ت �لر�شمية 
فــــاإن هنــــاك 126 �ألف �أ�ــــرشة م�شتحقــــة من ذوي 
�لدخل �ملحــــدود و�ملتو�شــــط، و�أن �إجمايل كلفة 
العالوة املقرتحة �سيكون 27.351 مليون دينار 

بحريني �إذ� �رشفت لـ 3 �أ�شهر.

عالوة السكن 
ومــــن �شمن برناجمه �لنتخابي ذكر �ملر�شح 
ناظم ها�شــــم �أنه �شي�شعــــى للتعديل على عالوة 
�ل�شكن �لتي فر�شت يف 2002 وكانت تتنا�شب 
وتلك الفرتة، اإال اأن اأ�سعار االإيجارات قفزت اإلى 
�أكــــر مــــن 40 % وهو ما ل يتنا�شــــب مع �لو�شع 
�حلايل، موؤكد� �أنه �شي�شعى �إلى رفع �شقف عالوة 

�ل�شكن.
واأ�س����اف اأن التعدي����ل املق����رتح �سي�سم����ل 
�ــــرشف �لعالوة وهي بعد عقد �لقر�ن مبا�رشة دون 
�لنتظــــار 5 �سن����وات وهو ال�رسط غ����ر املربر من 

قبــــل وز�رة �لإ�شــــكان، و�لذي �شي�شــــكل �شغطا 
علــــى �لــــوز�رة لال�شتعجــــال يف توفــــري �لطلبات 

�لإ�شكانية. 
وذكــــر �أنه �شيطالب باأن تبــــد�أ عالوة �ل�شكن 
100 دينــــار علــــى �أن تزيد كل عــــام 10 دنانري 
الطلب����ات  اأ�سح����اب  ب����ني  العدال����ة  لتحقي����ق 
�لإ�شكانية، �إذ �إن منتظري �لوحد�ت منذ 20 �شنة 

يت�شاوون مع مقدمي �لطلبات منذ 5 �شنو�ت.

قوانين اإلسكان
 و�أ�شاف �أنــــه �شي�شعى بدخوله بيت �ل�شعب 
لتغيــــري �لأنظمــــة �ل�شارمــــة �لتي تتبعهــــا وز�رة 
�لإ�شكان علــــى �ملو�طنني بعد ��شتالم وحد�تهم 
�لإ�شكانيــــة، �إذ تفر�ــــض عليهــــم عــــدم �لبنــــاء �أو 
�لتو�شعــــة �أو �إعادة �لهدم �أو �لتاأجري يف حني �أنها 

ت�شمن �لق�شط �مل�شتقطع مع ر�تب �ملو�طن. 
و�أو�شــــح ه�شــــام �أن وز�رة �لإ�شــــكان تلــــوي 
ذر�ع �ملو�طــــن وتذله وكاأنهــــا تت�شدق عليه، يف 
حني �أن �ملو�طــــن ي�شتلم بيت �لإ�شكان بعد 20 
عامــــا من �لنتظار و�زدياد عــــدد �أفر�د �أ�رشته ول 

ي�شتطيع بيت �لعمر �أن يتحمل �أ�شحابه.
و�أكمل “مل يتوقف �لأمر على ��شتالم �لوحدة 
�ل�شكنيــــة، �إذ يجــــرب �ملو�طــــن على �ــــرشف �آلف 
�لدنانــــري ليكــــون �شاحلا لل�شكــــن فيغري ما فيه 
مــــن �أ�شا�شــــات رخي�شة ويعيد �شيانتــــه قبل �أن 

ي�شكنه”. 
و�أ�شاف “من �شمــــن �لقو�نني �لتي �شريكز 
عليها هو �ل�شماح للبحرينية �ملتزوجة من �أجنبي 
باحل�شــــول على �خلدمــــات �لإ�شكانية كاملو�طن 
�ملتــــزوج مــــن �أجنبيــــة، ويحق له �حل�شــــول على 
تلك �خلدمات، وهــــو ما يتعار�ض مع �ملعاهد�ت 
�لدولية �لتــــي وقعت عليها �ململكــــة كمعاهدة 

�شيد�و”. 

برنامج مرّكز
وذكــــر �أن برناجمه �لنتخابــــي مركز وق�شري 
لعتمــــاده على �لأولويــــات �لتي تهــــم �ملو�طن 
�لب�شيط، وغايته تعديل �لو�شع �ملادي للمو�طن 
و�شيت�شمــــن تخويل �ل�شجل �لتجاري لأي مو�طن 
بغ�ض �لنظر عن كونــــه ع�شكريا �أو مدنيا.  وتابع 
�أنــــه �شريكــــز علــــى �إقحــــام �ملــــر�أة يف كثــــري من 
�لوظائف كالإد�رة �لعامــــة للمرور ووحدة تقفي 
�لأثر و�لتفتي�ض �جلمركــــي، مبينا �أن �لعرف منع 

�ملر�أة من دخول هذ� �ملجال ولي�ض �لقانون. 

عن الدائرة 
�ملحافظــــة  �ل�شاد�شــــة يف  �لد�ئــــرة   ميثــــل 
اأن�����س  النائ����ب  الن����واب  جمل�����س  يف  اجلنوبي����ة 
بوهندي، وقــــدرت �لكتلة �لنتخابية فيها ح�شب 
�لإح�شــــاء�ت �لر�شميــــة يف �نتخابــــات 2014 بـــــ 

8262 ناخبا.
 وت�شمل �لد�ئرة منطقتي �لبوكو�رة و�لرفاع 
�ل�شمايل وتتوزع يف 9 جممعات هي) 913، 914، 

915، 916، 917، 918، 919، 921 و923(.

قال مر�شح �لد�ئرة �لثالثة مبحافظة 
�لعا�شمة، �لنائب �لأول �لأ�شبق بربملان 
2002، عبد�لهـــادي مرهـــون �إنه يتطلع 
�أن ي�شـــكل برملـــان 2018 مـــن �لعنا�رش 
و�لكفـــاء�ت �لذين ميلكـــون روؤية بعيدة 
حتفـــظ �مل�شلحـــة �لعليا للوطـــن و�أهله 
�لأزمـــات  مـــن  �خلـــروج  نحـــو  �لطيبـــني 

�لعديدة �لقائمة و�ملقبلة.
�ليـــوم  لدينـــا  مرهـــون:  و�أ�شـــاف 
�أزمـــات معقدة يف �ملنطقة، وهناك �أي�شا 
معانـــاة �جلميع جـــر�ء ��شتفحـــال �لو�شع 
�لقت�شـــادي، و�أو�شـــاع �لعمـــل و�لعمال 
�لتقاعـــد  وملـــف  و�لإ�شـــكان،  �ل�شائـــدة 
�ل�شهاد�ت  �لف�شـــاد، وتزويـــر  وتف�شـــي 

و�شو�ها.
ولفت �إلـــى �أن �لوقـــت �حلايل لي�ض 
للرتف والنك���د ال�سيا�سي، وعلينا جميعا 
اأن ن�سحي من اأجل ت�سكيل جمل�س نواب 
م�شـــوؤول ميار�ـــض عملـــه �لد�شتـــوري يف 

�لت�رشيع و�مل�شاءلة و�لرقابة.

عن الدائرة
�لثالثـــة مبحافظة  �لد�ئـــرة  وميثـــل 

�لعا�شمة حاليا �لنائب عادل حميد.
ويبلـــغ قو�م �لد�ئـــرة قر�بة 10225 

ناخبا وفـــق �إح�شـــاء�ت �نتخابات برملان 
.2014

�لد�ئرة �ملناطق و�ملجمعات  ومتثل 
�لآتيـــة: �ل�شناب�ـــض )-402-404-406
 ،)412-414( و�لديـــه   ،)408-410
 ،)422-424-426( وجدحف�ـــض 
 ،)428-436( �ل�شيـــف  و�شاحيـــة 
وكربابـــاد )434-432-430(، و�لقلعة 

)438(، ونور�نا )592(.
�لر�بعـــة  �لد�ئـــرة  ترقيـــم  وكان 
مبحافظة �لعا�شمة قبل �نتخابات 2014، 
و�أ�شيفـــت للد�ئرة �جلديـــدة 7 جممعات 
من �لد�ئرة �لأولى باملحافظة �ل�شمالية.

• خالد �شليبيخ	

نائب مقعد احلورة والق�ضيبية بالربملان

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

1698�شعدي حممد 2002
2383عادل �لع�شومي2006
1878عادل �لع�شومي2010
2265عادل �لع�شومي2014
؟؟2018

ليلى مال اهلل

حمرر ال�سوؤون املحلية

• عبد�لهادي مرهون	

نائب مقعد ال�ضناب�س والديه وكرباباد بالربملان

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

717عبد�لهادي مرهون2002

4548عبد�جلليل خليل2006

تزكيةعبد�جلليل خليل2010

148علي �سمطوط�لنتخابات �لتكميلية 2011

394عادل حميد2014

؟؟2018

• ناظم ها�شم	



�أ منها جهات ر�شمية تتقاذف �العرت�ف بال�شهاد�ت �ملهنية وتتربَّ
�لدكتور�ه �ملهنية بال �أب وال ظهر يحميها... خال�صة ملف “$”:

رك���ز ملف “�لب���الد” �لذي ��صتم���ر على مد�ر 
6 حلق���ات يومية ملحاكمة �ل�صه���اد�ت �ملهنية، 
�ملعني���ة  �لر�صمي���ة  �جله���ات  �ع���ر�ف  وم���دى 
بالدبل���وم �ملهن���ي �أو �ملاج�صت���ر �ملهني، وهل 
ت�ص���اوي “�لد�ل” �ملهنية �لدكت���ور�ه �لتقليدية 

.)PhD( ملعروفة�
وتر�وح���ت مو�قف �جله���ات �ملعنية ما بني 
�ل�رص�حة و�ل���ردد. �أما �لروؤية �لبانور�مية مل�صهد 
مل���ف �ل�صه���اد�ت �ملهنية، فاإن���ه يخل�ص لوجود 

تقاذف فيما بني عدد من هذه �جلهات.
ونتيجة م���ا تو�صل �إليه �مللف �إن �ل�صهاد�ت 
�ملهنية �أ�صبحت بال �أب، وال ظهر ر�صمي يحميها، 
بعدما �أث���ر ب�صاأنها لغط كبر بعد �إثارة مو�صوع 
�جلامع���ات  �صه���اد�ت  �أو  �مل���زورة  �ل�صه���اد�ت 

�لوهمية.
و�أبرز مث���ال على ذلك ��صتف�ص���ار �ل�صحيفة 
عم���ا �إذ� يفتح ح�ص���ول �ل�صخ�ص على �ملاج�صتر 
�أو �لدكت���ور�ه �ملهنية �لباب �أمام���ه بجهة �لعمل 

للرقي، �أم �إنها موؤهل ال يعتد به باأنظمة �ملو�رد 
�لب�رصي���ة و�خلدمة �ملدني���ة، �إذ �أفاد معهد �الإد�رة 
�لعام���ة )بيبا( ب���اأن �لنظ���ر يف �ص���اأن �ل�صهاد�ت 
�ملهني���ة وعالقته���ا بالرق���ي من جان���ب ديو�ن 

�خلدمة �ملدنية، حيث يعترب �صمن �خت�صا�صاته، 
ورد �لديو�ن باأن ذلك لي�ص من �خت�صا�صه ويقع 
ب�صورة �أ�صا�صية �صمن �خت�صا�ص جلنة �العتماد 
�الأكادميي ب���وز�رة �لربية و�لتعلي���م؛ بو�صفها 

�جلهة �ملعنية به���ذ� �ل�ص���اأن، و�أو�صحت �لوز�رة 
�أن �للجن���ة �ملخت�ص���ة مبعادلة �ل�صه���اد�ت تنظر 
باملوؤه���الت �الأكادميية ولي����ص �ملهنية، ونبهت 
لتكلي���ف جه���ات وهيئ���ات �ملهني���ة بالنظ���ر يف 
�ملوؤه���الت و�ل�صه���اد�ت �الحر�في���ة و�ملهنية، 
لو�ئح���ه  وبح�ص���ب  �خت�صا�صات���ه  بح�ص���ب  كٌل 
وقر�ر�ت���ه، كالهيئ���ة �لوطني���ة لتنظي���م �مله���ن 
و�خلدمات �ل�صحية وجمل�ص تنظيم مز�ولة �ملهن 

�لهند�صية.
يف �حللقة �ل�صابعة و�الأخرة من ملف “�لبالد” 
يب���دع �لزمي���ل �إ�صماعي���ل �ل�صق���اي يف تلخي����ص 
مو�قف �جله���ات �لر�صمي���ة باإنفوجر�فيك يكثف 
ردود �مل�صوؤول���ني على ��صتف�ص���ار�ت �ل�صحيفة 

�ملن�صورة باالأيام �ملا�صية.

السبت 8 سبتمبر 2018 
28 ذو الحجة 1439

العدد 3616 7 local@albiladpress.comملـــف

الدكتوراه المهنية... 
فقاعة “الدال” قبل األسماء

ملف يناقش االعتراف بالدراسات المهنية مع الجهات الرسمية         )الحلقة األخيرة(

إعداد: راشد الغائب

الدرا�ضات العليا املهنية فقاعة جديدة، اأثري ب�ضاأنها لغط كثري بالأ�ضابيع املا�ضية، خ�ضو�ضا من بعد ت�ضاعد كرة جليد مو�ضوع 

ال�ضهادات املزيفة اأو ال�ضادرة من جامعات وهمية.

ال�ضهادات  عن  ال�ضاعة  مو�ضوع  متنوعة  ر�ضمية  جهات  من  م�ضوؤولني  جمموعة  مع  املقبلة  الأيام  مدار  “البالد” على  تناق�ش 

املهنية، وهل تعرتف اجلهات الر�ضمية بالدبلوم املهني اأو املاج�ضتري املهني، وهل تعامل “الدال” املهنية مثل الدكتوراه التقليدية 

)PHD(، وما اأثر هذه ال�ضهادات لرتقية املوظف مبوقع عمله، وغريها من ا�ضتف�ضارات ترتبط مب�ضار املو�ضوع املثري للجدل.

وت�ضع ال�ضحيفة اأمام القارئ ح�ضيلة املواقف الر�ضمية، التي جاء بع�ضها وا�ضحا بنبذها، واآخر مرتددا باإجازتها، ولكنه يقول 

ذلك على ا�ضتحياء.

• •مرمي �جلالهمة )نهر�(	 •ر�ئد �صم�ص )بيبا(	 •فوزي �جلودر )�لربية(	 •�أحمد �لز�يد )ديو�ن �خلدمة(	 �ل�صيخة لبنى بنت علي )�جلودة(	

تصميم: إسماعيل السقايإعداد: راشد الغايب

ملخص مواقف الجهات الرسمية

1

2

هل يعتمد النظام اإلداري 
والقانوني الوطني درجة 

الماجستير المهني 
أو الدكتوراه المهنية 
أو الدبلوم المهني؟

3

هل يفتح حصول الشخص على 
الماجستير أو الدكتوراه 

المهنية الباب أمامه بجهة 
العمل للترقي أم أنها مؤهل 

ال يعتد به بأنظمة الموارد 
البشرية والخدمة المدنية؟

هل يجوز أن يطلق أّي شخص 
على نفسه ”دكتور“ إذا حصل 
على الدكتوراه المهنية أم 

إن لقب ”الدكتور“ يقتصر على 
من يحصل على الدكتوراه 

التقليدية (PHD)؟

معاي���ر ت�صني���ف وترخي�س املهنيني ال�صحيني ال�ص���ادرة عن املجل�س 

الأعل���ى لل�صحة حددت ال�صهادات املعرتف بها لكل فئة بح�صب اجلهة 

املانحة واملعتمدة يف كل بلد.

ا�صتخدام لقب دكتور يطلق على الطبيب اأو حامل موؤهل بالدكتوراة، ويحمل 

بع����س م���زاويل مهن معاونة م�صه���ادة الدكتوارة وي�صيف لق���ب دكتور ل�صمه 

مما قد ي�صكل لب�صا، وتطلب الهيئة ممن يحمل موؤهل غر طبيب اأن يو�صح 

تخ�ص�صه عند ا�صتخدام اللقب.

ال�صتف�ص���ارات لي�صت م���ن اخت�صا�س الديوان وتقع ب�ص���ورة اأ�صا�صية �صمن 

اخت�صا����س جلن���ة العتماد الأكادميي ب���وزارة الرتبية والتعلي���م باعتبارها 

اجلهة املعنية بهذا ال�صاأن.

ال�صتف�ص���ارات لي�صت من اخت�صا�س الدي���وان وتقع ب�صورة اأ�صا�صية 

�صمن اخت�صا�س جلنة العتماد الأكادميي بوزارة الرتبية والتعليم 

باعتبارها اجلهة املعنية بهذا ال�صاأن.

ال�صتف�ص���ارات لي�صت من اخت�صا�س الدي���وان وتقع ب�صورة اأ�صا�صية 

�صمن اخت�صا�س جلنة العتماد الأكادميي بوزارة الرتبية والتعليم 

باعتبارها اجلهة املعنية بهذا ال�صاأن.

ال�صهادات املهنية ك�صهادات الخت�صا�س والزمالت والع�صويات، 

والدورات التدريبية واملهنية وغرها من ال�صهادات التي تدخل 

يف نط���اق املهني���ة والتدري���ب ل تدخ���ل �صم���ن اخت�صا����س وزارة 

الرتبي���ة والتعلي���م عموم���ا واللجنة الوطنية لتق���ومي املوؤهالت 

العلمية خ�صو�صا.

وال�صه���ادات  املوؤه���الت  بالنظ���ر يف  املهني���ة  والهيئ���ات  تكلي���ف اجله���ات 

لوائح���ه  وبح�ص���ب  اخت�صا�صات���ه  بح�ص���ب  كٌل  واملهني���ة،  الحرتافي���ة 

وقراراته، كالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية وجمل�س 

تنظيم مزاولة املهن الهند�صية.

لي�صت خمت�صة بالإجابة.

اعتم���اد ه���ذه الدرج���ات املهني���ة تتب���ع اخت�صا�ص���ات جه���ات وموؤ�ص�ص���ات 

معين���ة، حي���ث تنظ���ر ه���ذه اجله���ات يف كل م���ا ُي�صتج���د ح���ول املوؤهالت 

الأكادميية واملهنية ح�صب لوائحها والأنظمة املعمول بها.

يت���م النظر يف �صاأن ال�صه���ادات املهنية وعالقتها بالرتقي 

م���ن قب���ل دي���وان اخلدم���ة املدني���ة حي���ث يعت���ر �صم���ن 

اخت�صا�صاته.

يف الدول الأوروبية يتم منح حاملي درجة الدكتوراه يف اإدارة الأعمال 

)D.B.A( اللق���ب الأكادمي���ي “دكتور”، حي���ث ُتعتر هذه الدرجة 

مماثل���ة لدكت���وراه الفل�صفة )Ph.D.( رغم اأنه���ا تعتمد على تطوير 

املمار�صات املهنية من خالل البحوث التطبيقية.

الإط���ار الوطني للموؤه���الت بالهيئة ل يت�صمن م�صميات مثل 

املاج�صتر املهني اأو الدكتوراه املهنية.

م���ن ح���ق ال�صخ�س اأن يطلق عل���ى نف�صه ذلك اللقب 

يف حال���ة ح�صول���ه عليه���ا م���ن جه���ة ر�صين���ة علمًي���ا 

ومعرتف بها ومبوؤهالتها يف دولته.

ه���ذه املوؤه���الت معرتف به���ا يف بع�س ال���دول وبالتايل فاإنه م���ن املتوقع اأن 

تعتمده���ا اأنظم���ة امل���وارد الب�صري���ة التابعة له���ا. وتتوقف فر����س التوظيف 

والرتقي ب�صفة عامة على جهة العمل واحتياجاتها.

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا(:

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا(:

ديوان الخدمة المدنية:

ديوان الخدمة المدنية:

ديوان الخدمة المدنية:

وزارة التربية والتعليم:

وزارة التربية والتعليم:

وزارة التربية والتعليم:

معهد االدارة العامة )بيبا(:

معهد االدارة العامة )بيبا(:

معهد االدارة العامة )بيبا(:

هيئة جودة التعليم والتدريب:

هيئة جودة التعليم والتدريب:

هيئة جودة التعليم والتدريب:
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كان العالم مجرد مجموعة من األشياء 
العادية التي ال تثير األلم وال الحب. 

الحب كالقهوة إذا أكثرت منه منعك 
من النوم.

حسين البرغوثي

مارك توين

يقـدم برنـامجـا تفاعليـا حيـويـا للجمهـور
اأعلن فن اأبوظبي تفا�صيل الربنامج العام 
اخلا�����ص بال����دورة العا�����رة من احل����دث الفني 
والثق����ايف الأب����رز عل����ى ال�صاحة الفني����ة، والذي 
تنظمه دائرة الثقاف����ة وال�صياحة اأبوظبي خالل 
الفرتة من 14 اإلى 17 نوفمرب املقبل يف منارة 
ال�صعديات. ويقدم الربنامج اأن�صطة جماهريية 
فني����ة �صامل����ة تت�صمن ور�����ص عم����ل تفاعلية، 
وجل�صات حوارية، وا�صتعرا�صات ت�صمل الفنون 
والت�صمي����م واملو�صيق����ى، وتنا�ص����ب خمتل����ف 
اهتمامات زوار املعر�����ص. يبداأ الربنامج العام 
بالتزام����ن مع افتت����اح املعر�����ص وي�صتمر حتى 

�صهر يناير من العام املقبل.
ميكن لع�صاق الفنون اليوم ال�صتفادة من 
عر�����ص احلجز املبكر الذي يقدم تذاكر الدخول 
مقاب����ل 45 درهماً فق����ط، ويتي����ح الدخول اإلى 
املعر�ص طوال 3 اأيام، من 15 اإلى 17 نوفمرب 
القادم. وي�رى ه����ذا العر�ص حتى 31 �صبتمرب 
املقب����ل، وه����و متوفر على املوق����ع الإلكرتوين 

الر�صمي لفن اأبوظبي.
ومبنا�صب����ة الذكرى العا�����رة لنطالقة فن 
اأبوظب����ي، �صيتمك����ن اجلمه����ور اأي�صاً م����ن �راء 
تذاك����ر عر�����ص احتفال ف����ن اأبوظب����ي بالذكرى 
العا�����رة، والذي ينطلق يف ال�صاد�صة م�صاًء يوم 
14 نوفمرب ويت�صمن عرو�ص من�صقي الأغاين، 
وال�صتعرا�ص����ات الفني����ة اخلا�ص����ة،. وتتواف����ر 
تذاك����ر عر�ص حفل الفتت����اح الآن على املوقع 

الإلكرتوين مقابل 100 درهم.
وق����ال وكي����ل دائ����رة الثقاف����ة وال�صياح����ة 
اأبوظب����ي �صي����ف غبا�����ص: “نحتف����ل ه����ذا العام 
بالذكرى العا�رة لنطالق فن اأبوظبي، بالتزامن 
مع الذك����رى الأول����ى لفتتاح اللوف����ر اأبوظبي، 
وهذا اإجناز كب����ري لل�صاحة الثقافية يف اأبوظبي، 
وبره����ان على جناح ف����ن اأبوظبي كحدث �صنوي 
بارز متكن من الو�ص����ول اإلى اأجندة الفعاليات 

الثقافي����ة الإقليمي����ة والعاملي����ة. ونفخ����ر هذا 
العام بتقدمي برنامج اآخر مفعم بالتنوع والرثاء 
املع����ريف قائ����م على تفاع����ل اجلمه����ور، وذلك 
ا�صتكمالً لنجاح����ات الربنامج اجلماهريي العام 
خ����الل ال�صن����وات الع�����رة املا�صية. وم����ع الأخذ 
بع����ن العتبار عمق وجودة فق����رات وفعاليات 
الربنام����ج، ف����اإن فن اأبوظبي مينحن����ا مزيداً من 
الطاق����ة الإيجابي����ة املحف����زة لرت�صي����خ مكان����ة 
اأبوظب����ي كعا�صمة للثقاف����ة وملتقى للح�صارة 
ب����ن ال�����رق والغرب. وم����رة اأخرى، نق����دم هذا 
الع����ام، معر�ص����اً يف����وق التوقع����ات وال�ص����ور 
النمطي����ة للمعار�����ص الفني����ة، لي�صتمر يف لعب 
دوره املحوري كمن�صة ثقافية اإماراتية ت�صهم 
يف ا�صتكمال امل�صهد الثقايف العاملي، ويف ذات 
الوقت يفتح ملجتمعنا اآفاق����اً عاملية لت�صليط 
ال�ص����وء عل����ى هويتن����ا الوطني����ة واإ�صهاماتن����ا 

الفكرية والفنية وم�صاركتها مع العامل”.
وميتد برنامج اجلل�صات احلوارية هذا العام 
على مدار 3 �أي����ام، وتتولى ندى �سبوط، �أ�ستاذ 
تاريخ الفن ومدير معه����د الدرا�صات الثقافية 
الإ�صالمي����ة والعربي����ة املعا�����رة بجامعة نورث 

تك�صا�ص، و�صلوى مق����دادي، اأ�صتاذ م�صاعد يف 
تاريخ الفن بكلية الآداب والعلوم الإن�صانية يف 
جامعة نيويورك اأبوظبي، مهمة تنظيم الربنامج 
احل����واري هذا الع����ام، والذي �صترتك����ز حواراته 
ح����ول دور الفن وال����روؤى العاملية املحلية على 
اقت�ص����ادات �ص����وق الف����ن احلدي����ث. ومن بن 
بوجدانو�����ص،  ماثي����و  املتحدث����ن،  ال�صي����وف 
م�صاع����د النائ����ب الع����ام يف مدين����ة نيوي����ورك، 
وتيل فيلراث و�صام بارداويل، رئي�ص موؤ�ص�صة 
مونب����الن الثقافية، وروك�صان زان����د، مدير اأول 
ونائ����ب رئي�����ص موؤ�ص�ص����ة �صوثب����اي يف منطقة 
ال�����رق الأو�ص����ط، واأنطونيا كارف����ري مدير اآرت 
جميل، وبا�صاك �صينوفا املن�صق الفني، وجون 
ثومب�ص����ون بجامعة يورك يف تورونتو، وغريهم. 
م����ن  العدي����د  احلواري����ة  اجلل�ص����ات  وتتن����اول 
املوا�صي����ع، من بينها البني����ة التحتية اجلديدة 
للفنون و�صعود القت�صادات النيوليربالية يف 
منطقة اخلليج: وبيوت امل����زادات، واملعار�ص 
وخارج����ه،  الأو�ص����ط  ال�����رق  الف����ن يف  و�ص����وق 
وانت�ص����ار الفن����ون يف اأ�ص����واق الف����ن النا�صئ����ة 

اإل����ى موا�صي����ع  ومناط����ق ال�����راع، بالإ�صاف����ة 
�أخ����رى. كما تقدم كل من �لدكتورة ندى �سبوط 
والدكت����ورة �صلوى مقدادي مراجعات ملجموعة 
م����ن الأعمال الفنية ملدة يومن، تقودها هويل 
هيوز )املدي����ر ال�صابق لإدارة اللوحات يف كلية 
رود اآيالند للت�صمي����م( وتقام اجلل�صة يف منارة 
ال�صعديات، وتوجه دعوتها للفنانن املحلين 
للت�صجي����ل اإلكرتوني����اً م�صبق����اً للح�ص����ول على 

مراجعة لأعمالهم الفنية. 
اأم����ا برنام����ج “دروب الطواي����ا” فيعود يف 
ن�صخت����ه ال�صاد�صة بتن�صيق ط����ارق اأبو الفتوح، 
وتقام فعالياته يف مواقع متفرقة من املدينة، 
م����ن بينها من����ارة ال�صعدي����ات، ومعر�ص 421، 
وكورني�����ص اأبوظبي وذلك م����ن نوفمرب القادم 
وحت����ى يناير م����ن الع����ام املقب����ل. وي�صتك�صف 
“دروب الطوايا” هذا الع����ام ق�صية التقنيات 
كاأداة دافعة واأ�صا�صية يف جمال تطور الفنون، 
ترتق����ي  للفنان����ن  جدي����دة  اأدوات  وتوف����ري 

بتعابريهم الفنية.

متابعات

معرض “كويتيات كرتون” في 20 سبتمبر

“أيام قرطاج للفن” في 5 مدن تونسية

اعلن رئي����ص جمعية الكاريكاتري 
الكويتية حمم���د ثالب عن تنظيم اأول 
معر����ص كاريكاتري يف اخلليج والعامل 
العرب���ي يهت���م بالن�ص���اء يف الكوي���ت 
حت���ت عن���وان “كويتي���ات كرت���ون” 
مبجمع الأفنيوز يف الع�رين من ال�صهر 

اجلاري.
وقال ث���الب اإن املعر�ص �صي�صم 

جمموع���ة كب���رية ت�صم���ل اأكرث م���ن ع����ر فنانات من 
منه���ن  كاريكات���ري  ر�صام���ات  جميعه���ن  الكوي���ت 

املحرتفات والهاويات.
واأ�ص���ار اإلى م�صارك���ة فنانات م���ن دول اخلليج 
منه���م فاطم���ة الن�ص���ف م���ن ومن���ال الر�صين���ي من 
ال�صعودي���ة واآمنة احلمادي من دولة الإمارات معتربا 

اإياهم “رواد احلركة الكاريكاتريية يف 
اخلليج”.

واأو�ص���ح ث���الب اأن اله���دف م���ن 
املعر�ص هو تطوير ف���ن الكاريكاتري 
يف الكويت اخلا����ص بالعن�ر الن�صائي 
لط���رح الق�صاي���ا الن�صائي���ة مبنظ���ور 
خمتل���ف وكذلك اإثبات اأن الكاريكاتري 

لي�ص حكرا على الرجال فقط.
ق���د  الكويتي���ة  الكاريكات���ري  وكان���ت جمعي���ة 
اأ�صهرت يف بداية العام اجلاري وتهدف الى النهو�ص 
باحلرك���ة الكاريكاتريية يف الكويت م���ن خالل اإقامة 
اأن�صط���ة وفعالي���ات يف جم���ال ر�ص���م الكاريكات���ري 
والكارتون حيث ت�صم فناين الكاريكاتري والبورتريه 

الكاريكاتريي والنيمي�صن والنيمي.

ت�صه���د “دار �صيب�صتي���ان” يف مدين���ة احلمامات 
التون�صي���ة تظاه���رة ثقافي���ة “اأي���ام قرط���اج للف���ن 
املعا����ر”، والتي تق���ام على مدى �صهري���ن وت�صتمر 
حت���ى اوخر �صبتمرب اجلاري، يف اطار اأيام فنية متنوعة 
تعر�ص فنون الت�صكيل. قال���ت مديرة الدورة الولى 
فاتن �صوبة ال�صخري، عن هذه التظاهرة: ”هي مبثابة 
ح���دث ثقايف جديد يرمي اإلى دف���ع احلركية الثقافية 
ومن���ح الفر�ص���ة للفنانن ال�صب���ان لب���راز طاقاتهم 
وعر����ص اأعمالهم”. واأك���دت “اأن �صل�صلة التظاهرات 
“اأي���ام قرط���اج للف���ن املعا����ر”  الت���ي تت�صمنه���ا 
�صتوؤ�ص�ص لعامل جديد يقوم على النطالق من اجلهات 
يف اجتاه العا�صم���ة لتكري�ص الالمركزي���ة الثقافية”. 

”اإن اأف�ص���ل امل�صاري���ع والأعم���ال الفني���ة  وقال���ت: 
لل�صب���اب �صتح�صد جوائ���ز ت�صجيعي���ة، و�صت�صارك يف 
التظاهرة اخلتامية مبدينة الثقافة بالعا�صمة يف اإطار 
ف�صاء ال�صباب الذي �صيخ�ص�ص للمبدعن ال�صبان من 
خمتلف الجتاهات”. اأ�صافت: ”اأن التظاهرة اخلتامية 
بالعا�صم���ة �صتوف���ر للفنان���ن امل�صارك���ن فر�ص���ة 
لعر����ص اأعمالهم يف اطار ف�ص���اءات خا�صة، بال�صافة 
اإل���ى ف�ص���اء خا�ص بالهي���اكل واملوؤ�ص�ص���ات املعنية 
بدف���ع العم���ال الثقافية واآخ���ر خا����ص بال�صباب، مبا 
�صيمكن م���ن خلق تفاعل ب���ن املبدعن املعروفن 
والفنان���ن ال�صب���ان، وكذلك ربط ال�صل���ة بن اأروقة 
الفنون واملوؤ�ص�صات املعنية بدفع الأعمال الثقافية.

“البابطين الثقافية” تعلن بدء مسابقتها 
الشعرية في دورتها الـ17

�صع���ود  عبدالعزي���ز  موؤ�ص�ص���ة  اأعلن���ت 
البابط���ن الثقافية ع���ن انط���الق م�صابقتها 
ال�صعري���ة اجلديدة يف دورته���ا ال�صابعة ع�رة، 
والتي ت�صم���ل اأف�صل ق�صيدة واأف�صل ديوان 
واأف�صل كتاب يف نقد ال�صعر اإلى جانب جائزة 
تكرميي���ة لأح���د رواد ال�صع���ر. كم���ا تت�صم���ن 
امل�صابق���ة للعام الث���اين على الت���وايل جائزة 
لل�صعراء ال�صباب الذين تقل اأعمارهم عن 35 
عاماً يف جمال اأف�صل ق�صيدة واأف�صل ديوان. 
وقال���ت املوؤ�ص�صة يف بيان له���ا اإن فروع 
اجلائ���زة التف�صيلي���ة ه���ي كالآت���ي: جائ���زة 
الإبداع يف جمال نقد ال�صعر: وقيمتها 40 األف 
دولر، ومتن���ح لأح���د نقاد ال�صع���ر اأو دار�صيه 
املتميزين ممن قدم���وا يف درا�صاتهم اإ�صافة 
اأو  ال�صعري���ة،  الن�صو����ص  مهم���ة يف حتلي���ل 
روؤي���ة جدي���دة لظاهرة �صعرية حم���ددة قائمة 
عل���ى اأ�ص�ص علمي���ة. ويحدد املتق���دم عنواًنا 
واح���ًدا م���ن موؤلفات���ه ير�صحه لني���ل اجلائزة. 
ف���ات �ملر�سحة �أن ال تكون  وي�س���رط يف �ملوؤلَّ
من ر�صائ���ل املاج�صتري اأو الدكت���وراه، واأن ل 
يكون ق���د م�صى عل���ى �ص���دور اأحدثها اأكرث 
م���ن ع�ر �صن���وات. ثم جائ���زة اأف�ص���ل ديوان 
�صع���ر وقيمتها 20 األف دولرو متنح ل�صاحب 
اأف�صل ديوان �صعر �صدر خالل خم�ص �صنوات 

ويتقدم املت�صابق بديوان واحد فقط على اأن 
يكون ه���ذا الديوان من�ص���وراً. وجائزة اأف�صل 
متن���ح  دولر  اآلف   10 وقيمته���ا  ق�صي���دة: 
ل�صاح���ب اأف�صل ق�صي���دة من�ص���ورة بكاملها 
اأو  اأو ال�صح���ف  اإح���دى املج���الت الأدبي���ة  يف 
الدواوين ال�صعرية، اأو يف كتاب م�صتقل خالل 
عام���ن ويتق���دم املت�صابق بق�صي���دة واحدة 
فقط على اأن يرفق به���ا الأ�صل املن�صور، ول 
تقبل الق�صائد املن�صورة يف ن�رات اإعالنية اأو 
دعائية. اأما جائزتا ال�صعراء ال�صباب، ممن تقل 
اأعماره���م ع���ن 35 عاًما فت�صتم���ل على جائزة 

اأف�صل ديوان �صعر لل�صعراء ال�صباب وقيمتها 
ق�صي���دة  اأف�ص���ل  وجائ���زة  دولر  اآلف   10
دولر  اآلف   5 وقيمته���ا  ال�صب���اب  لل�صع���راء 
عل���ى اأن يكون العم���ل من�صوًرا ن����رة ورقية. 
واأو�صح���ت املوؤ�ص�ص���ة يف بيانه���ا اأنه���ا متنح 
جائزة تكرميية لالإبداع ال�صعري: وقيمتها 50 
األف دولر متنح ل�صاع���ر اأ�صهم يف اإثراء حركة 
ال�صعر العربي، وهي جائزة ل تخ�صع للتحكيم 
بل لآلية خا�صة ي�صعها وي�رف على تنفيذها 
رئي����ص جمل����ص الأمن���اء ال�صاع���ر عبدالعزي���ز 

�صعود البابطن.
 وقال���ت املوؤ�ص�ص���ة اإن النت���اج ال�صعري 
العربي���ة  باللغ���ة  يك���ون  اأن  يج���ب  املق���دم 
الف�صح���ى فق���ط، واأن يتق���دم املت�صابق اإلى 
ف���رع واحد م���ن ف���روع اجلائزة فق���ط، وعلى 
املتق���دم اأن ير�ص���ل ثم���اين ن�صخ م���ن النتاج 
املتق���دم ب���ه لنيل اجلائ���زة ول يقب���ل النتاج 
الذي ي�ص���رتك فيه اأكرث من �صخ�ص واحد واإن 
اآخر موعد للتقدم اإلى فروع اجلوائز هو نهاية 
يوم 30 يونيو 2019 حي���ث تعلن النتائج يف 

الن�صف الثاين من العام 2019
وذكرت املوؤ�ص�ص���ة اأن بيانات تف�صيليه 
ع���ن امل�صابقة وعن���وان املرا�صلة موجود على 

موقعها الإلكرتوين.

املجل�ص  ع��ن  حديثا  ���ص��در 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون 
والآداب كتاب “ك�صكك مبارك” 
د�صتي،  عي�صى  الباحث  اأع���ده 

ي��وث��ق الأه��م��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وال���رتاث���ي���ة ل��ه��ذا امل��ع��ل��م 

الرتاثي الذي يعود بناوؤه 
الثامن  القرن  نهاية  اإلى 

ع�����ر. وي��ح��ت��وي ال��ك��ت��اب 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن ال�����ص��ور ال��ت��ي توثق 
اإ�صافة  بها،  مر  التي  واخل��ط��وات  بداياته 
اإل��������ى ع��م��ل��ي��ات 
اإع��������ادة ت��رم��ي��م��ه 
����ص���م���ن ع��م��ل��ي��ة 
احل������ف������اظ ع��ل��ى 
التاريخية  املباين 
وا����ص���ت���خ���دام���ه���ا 

كمتاحف.

اخلليفة  اأر�صل  ميالدية،   969 �صنة  يف 
قائده  اإم��رة  حتت  جيو�ًصا  املعز  الفاطمي 
ج��وه��ر ال�����ص��ق��ل��ي ل��ال���ص��ت��ي��الء ع��ل��ى م�����ر، 
وبعبوره النيل من اجليزة دخل جوهر مدينة 
�لف�سطاط، وكان �سبًبا يف مبايعة �ملعز �سيًد� 
ونزل جوهر ذلك  جامع عمرو،  على م�ر من 
�أ�س�س  و�سع  حيث  �لف�سطاط،  بجو�ر  �ليوم 

مدينة القاهرة.
القرن  منت�صف  “القاهرة  كتابه  ويف 
امل�رية  ال��دار  عن  ال�صادر  ع�ر”  التا�صع 
اإدوارد  املوؤلف  يقول  بالقاهرة،  اللبنانية 
ل��ن: حلول  ول��ي��م 
 996 ال�������ع�������ام 
م����ي����الدي����ة، ����رع 
ب��ن��اء  يف  ال���ن���ا����ص 
����ص���واح���ي خ����ارج 
اجلنوبية  الأب���واب 

للقاهرة.

الكويتية  “الأمايل  كتاب  حديثا  �صدر 
�صمن  الغنيم،  يو�صف  يعقوب  “للموؤلف 
ا�صدارات املجل�ص الوطني للثقافة والفنون 

والداب.
من  �صل�صلة  الكتاب  امل��وؤل��ف:  ي��ق��ول 
املقالت التي مت ن�رها يف جريدة “النهار” 
وقد  اأ�صبوعاً،  اأربعن  من  اأك��رث  وا�صتغرق 
وجدت اأن من الالئق جمعها يف كتاب ي�صمها 
ي�صهل  وحتى  ال�صياع،  من  يحفظها  حتى 

الرجوع اإليها جمتمعة اأو منفردة.
م������و�������ص������وع 
ه���ذه ال�����ص��ل�����ص��ة هو 
الكويتية،  الأم����ايل 
وه���ي جم��م��وع��ة من 
املعلومات املتنوعة 
والأ�����ص����ع����ار وذك���ر 
الأماكن والأ�صخا�ص.

اأطلق���ت اأمانة عا�صمة مكة املكرم���ة معر�صاً للفنون الت�صكيلية، وذلك ا�صتع���داداً ملنا�صبة احتفالت 
اأه���ايل مكة املكرم���ة باليوم الوطني للمملك���ة العربية ال�صعودية ال���� 88 بعنوان “حكاي���ة بالألوان لأغلى 

الأوطان”، وذلك بالتعاون مع اجلمعية ال�صعودية للفنون الت�صكيلية فرع العا�صمة املقد�صة.
ه���ذا املعر����ص ياأتي حتقيقاً لروؤية اململكة 2030، ورغبة يف تنمية امله���ارات، وفتح املجال لالأجيال النا�صئة يف 
اململكة لإبراز مواهبهم الفنية، ومت تق�صيم امل�صاركن يف املعر�ص اإلى 3 فئات وهم فئة الأطفال من 4 �صنوات اإلى 

15 �صنة، وفئة ذوي الحتياجات اخلا�صة من 10 �صنوات اإلى 15 �صنة، وفئة الكبار من 15 �صنة فما فوق.

حت���ت رعاية وزي���رة الثقافة امل�رية اإينا�ص عبد الدامي يطلق رئي����ص دار الأوبرا امل�رية جمدي �صابر 
املو�صم الفني اجلديد من خالل برنامج فني وثقايف ثري، تزامنا مع الحتفال بالعيد الثالثن لفتتاح الأوبرا 
اجلديدة التي تعد الأولى من نوعها يف منطقة ال�رق الأو�صط والوطن العربي، والتي افتتحت يف العا�ر من 
اأكتوبر العام “1988” وا�صتطاعت يف الأعوام ال�صابقة اأن تقوم بدور تثقيفي ريادي من خالل ن�ر الفنون الرفيعة والرتقاء 
بالذوق العام. وحتر�ص دار الأوبرا على اإقامة العديد من الفعاليات بالتعاون مع ال�صفارات واملراكز الثقافية املختلفة من 

اأهم واأ�صهر الفرق والعازفن واملطربن والقادة الزائرين من 20 دولة عربية واأجنبية.

“فـن أبوظبـي 2018”

• �صيف غبا�ص	

• البابطن	

• اآمنة احلمادي	
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ما وراء الحقيقة

�لإ�س���ام �ل�سيا�سي يعني ب���كل ب�ساطة �أن 
�لطموح���ات �ل�سيا�سي���ة، مبا فيه���ا �لطموحات 
�ل�سخ�سية و�لعرقية و�لطائفية، ت�سرتت بغاف 
دين���ي يحميها م���ن خ�سومه���ا، وي�سوقها بني 
�لرع���اع و�ل�س���ذج، من �أجل جر عرب���ة �لطاحمني 
ال�سيا�سي���ن، و�سهدن���ا بع���د �سق���وط النظام 
الإ�سالمي للحكم، وبعد ا�ست�سهاد اأمري املوؤمنن 
�سيدن���ا الإم���ام علي ر�س���ي اهلل عن���ه واأر�ساه، 
كيف اأن الدول املتالحقة، ولتحقيق م�سلحتها 
وطموحاته���ا ال�سيا�سي���ة، قام���ت بتغليف هذه 
الطموحات بغالف القد�سية الإ�سالمية، و�سوقت 
للرع���اع اأن حكام هذه ال���دول، “الدكتاتورين 
املخالف���ن لأنظمة احلكم ال���ذي طبقه اخللفاء 
الرا�س���دون”، ه���م اإما خلفاء لدول���ة اخلالفة، اأو 

خلفاء للر�سول، وراأينا كيف اأنه مت تطبيق ذلك 
من خالل الدولة الأموية والعبا�سية والفاطمية، 
مرورا بال�ستعمار العثماين الذي اأعز الطموحات 
ال�سيا�سي���ة والعرقية للعثماني���ن �سد العرب 
امل�سلمن حتت حج���ة اخلالفة الإ�سالمية، مرورا 
باأحالم الفر�س باإعادة اأجماد اأجدادهم املجو�س 
باحتالل العامل العربي، حتت حجة ولية الفقيه، 
وانتهاء بجماعة الإخ���وان امل�سلمن التكفريية 
التي تكفر احلاكم وت�سفه املجتمع، وتوؤمن باأنه 
يجب ‘عادة تاأهيله اإ�سالميا بعد �سيطرتهم على 

احلكم.
لأكذوب���ة  مث���ال  اأف�س���ل  ����رب  وميك���ن 
الإ�س���الم ال�سيا�سي، وت�س���ر وتغليف املطامع 
والأيديولوجيات ال�سيا�سية بغالف اإ�سالمي، مبا 

ي�سمى بحزب اهلل الذي يقوده العميل ح�سن ن�ر 
اهلل. فاإيران وثورتها لديها معتقد، وهو تفوق 
الع���رق الفار�سي على الع���رق العربي، وت�سعى 
ب���كل جهده���ا لإذلل الع���رب وحماول���ة اإع���ادة 
الو�سع ملا قبل الإ�سالم، وال�سيطرة على العامل 
العربي خ�سو�سا �سب���ه اجلزيرة العربية، وحتى 
حتقق ه���ذا الهدف، وم���ن اأجل اأول ع���دم اإثارة 
غ�س���ب امل�سلمن ال�سن���ة من الع���رب، وثانيا، 
م���ن اأجل ع���دم جعل امل�سلم���ن ال�سيعة العرب 
الوطنين، ي�سعرون باأن ك�رى طهران واأحالمه 
وزمرت���ه ي�سعون ل�سلخهم عن هويتهم العربية، 
قامت بتاأ�سي�س ح���زب اهلل وت�سويقه باأنه حزب 
اإ�سالمي ميثل كل امل�سلمن، وي�سعى للت�سدي 
ومقاومة اإ�رائيل، بدع���م طبعا من حما�س التي 

�سوق���ت للعرب اأن ح���زب اهلل يقود م���ع اإيران 
املقاومة الإ�سالمية.

و�س���دق بع�س العرب م���ع الأ�سف اأن حزب 
اهلل رم���ز الإ�س���الم ال�سيا�س���ي، ال���ذي ي�سع���ى 
ملقاوم���ة اإ�رائيل وجم���ع امل�سلمن حتت رايته 
وراية حما�س، ومعهم الآن كاهن �سعدة احلوثي 
واأحالم���ه ال�سيا�سية بتن�سي���ب نف�سه ملكا على 
اليمنين، لك���ن مع مرور الوق���ت، ومنو الوعي 
لدى اجلماهري العربية امل�سلمة، اكت�سف العرب 
امل�سلم���ون اأن رم���ز الإ�س���الم ال�سيا�س���ي حزب 
اهلل، هو غطاء وغ���الف اإ�سالمي لطموحات اإيران 
ال�سيا�سي���ة لحت���الل العامل العرب���ي، لتنك�سف 
اأكذوب���ة الإ�س���الم ال�سيا�س���ي مرة تل���و اأخرى... 

وللحديث بقية.

كذبة اإلسالم السياسي... حزب اهلل

ل�سك اأن املق�س���ف املدر�سي يعترب 
من املرافق احليوية املهمة يف املدار�س 
مبختل���ف مراحله���ا التعليمي���ة، ول���ه دوٌر 
ب���ارز يف تغذية الط���الب وخ�سو�ساً وجبة 
الإفط���ار اأو الوجب���ة املكمل���ة، لذلك فاإن 
الأطعم���ة املباع���ة يف املق�س���ف ت�ساه���م 
يف من���و اأج�س���ام الطلبة كما يع���د متنف�ساً 
ي�سعرهم بالف���رح وال�رور بع���د ق�ساء 3 
ح�س�س متتالية على مقاعدهم اخل�سبية، 
لك���ن ما هو مالحط اأن و�سع املقا�سف يف 
املدار�س مل يطله التغيري، وبالتحديد يف 

طريقة التقدمي والبي���ع ومكان الأكل بل 
حتى توقيت الف�سحة الذي عادًة ما يكون 
عن���د ال�ساعة العا�رة حي���ث يعترب تناول 
الإفطار يف هذا الوقت متاأخراً، لأن معظم 
الط���الب ل يتناول���ون وجب���ات الإفط���ار 
يف منازله���م قب���ل قدومه���م للمدر�س���ة، 
وبق���ي النظام املتب���ع يف املقا�سف على 
حاله من���ذ �سنن طويلة حي���ث اإن الطلبة 
مازالوا يقفون يف طوابري طويلة ت�ستنفذ 
ج���زءاً كب���رياً من وقت ف�سحته���م حتى اأن 
بع�سه���م ل ي�سعه الوقت لتن���اول وجبته 

التي ا�سراها م���ن املق�سف والتي عادًة 
ما تكون باردة ب�سبب حت�سريها امل�سبق، 
اإ�ساف���ة اإلى التداف���ع اأو ال�سجار الذي قد 
ينجم بن الطلبة اأثناء ال�سطفاف، لذلك 
م���ن ال����روري تطوي���ر عم���ل املقا�سف 
املدر�سي���ة وا�ستغالله���ا كعام���ل ج���ذب 
ي�ساه���م يف حتفيز الط���الب للح�سور اإلى 
املدر�سة ويزيد من حبهم وانتمائهم لها، 
وبالتايل ترتف���ع قابلي���ة التعليم لديهم 
مما �سي���وؤدي اإل���ى ارتف���اع م�ستواياتهم 
التح�سيلية.لبد م���ن التفكري يف جتريب 

بدائ���ل منا�سب���ة ت�سم���ن جلمي���ع الطالب 
تن���اول وجب���ات �سحي���ة يف وق���ت مبك���ر 
وتبعده���م عن ����راء احللوي���ات والأغذية 
م���ن  وال�سكري���ات  بالده���ون  املليئ���ة 
املحالت واملطاعم القريبة من املدر�سة، 
وجتنبهم اأي�س���اً طوابري النتظار الطويلة 
وما ينج���م عنها من تذمر و�سجار وتدافع، 
وتبعده���م يف ذات الوقت عن التفكري يف 
اخل���روج املبكر قب���ل بدء وق���ت الف�سحة 
الأمر ال���ذي ي���وؤدي اإلى فق���دان الركيز 
اأثناء احل�سة. اأم���ا اآن الأوان لتغيري و�سع 

يخ���دم  فيم���ا  وا�ستثماره���ا  املقا�س���ف 
العملية التعليمي���ة؟ وهنا ل ننكر اجلهود 
الوا�سح���ة لوزارة الربي���ة يف هذا اجلانب 
حيث قطع���ت �سوطاً يف حت�س���ن اأو�ساع 
املقا�س���ف م���ن خ���الل من���ع بي���ع بع�س 
الأغذي���ة غ���ري ال�سحي���ة وكذل���ك زي���ادة 
ال�سراط���ات ال�سحية داخ���ل املق�سف، 
ونحن ناأمل من الوزارة تطويراً اأكرث لهذا 
املل���ف يف ال�سن���وات القادم���ة ودرا�س���ة 
بع�س املقرحات كاملق�سف الإلكروين 

اأو كوبونات الوجبات اجلماعية.

تطوير المقاصف المدرسية

كان يل �رف ح�سور حفل 
تد�س���ن �سحيفة “اجلنوبية 
تامي���ز” حت���ت رعاي���ة �سمو 
ال�سي���خ  خليفة ب���ن علي بن 
خليف���ة اآل خليف���ة حماف���ظ 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة، وعدد 
البحرينين  الإعالمي���ن  من 
وكبار ال�سخ�سيات من بينهم 
الدكتور ماجد النعيمي وزير 
ورئي�س  والتعلي���م  الربي���ة 
الدكت���ور  البحري���ن  جامع���ة 

ريا�س حمزة.
تد�س���ن  اأن  واحلقيق���ة 
“اجلنوبي���ة تامي���ز” ي�ستحق 
ه���ذا الزخ���م الكب���ري، فه���ي 
اإلكروني���ة  �سحيف���ة  اأول 
بالواق���ع  تع���رف  بحريني���ة 
جم���ال  وتقتح���م  اجلدي���د 
ال�سحافة بواقعه الإلكروين 
املفرو�س عل���ى اجلميع، اإن 
مل يكن اليوم ف�سيكون غدا.

ل�س���ك اأن عهد ال�سحافة 
الورقي���ة اأ�سب���ح على و�سك 
ت�سب���ح  و�س���وف  النته���اء، 
ال�سحيف���ة الورقي���ة �سيئ���ا 
م���ن املا�س���ي مهم���ا ت�سبث 
اأن�ساره���ا به���ا، لك���ن لي�س 
هذا هو ال�سيء الوحيد الذي 
ب�سحيف���ة  نحتف���ي  يجعلن���ا 
“اجلنوبي���ة تاميز”، ف�سدور 
ه���ذه �ل�سحيفة �لتي يرعاها 
املحاف���ظ املجتهد احلري�س 
عل���ى التوا�سل مع اجلماهري 
�سم���و ال�سيخ خليفة بن علي 
ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة، هي 
مبثاب���ة هم���زة و�س���ل ذات 
�أهمي���ة بني �أبن���اء �ملحافظة 
وامل�سوؤول���ن، فنق���ل نب�س 
ال�سارع اأول باأول للم�سوؤولن 
اأمر يهم الطرف���ن وي�ساعد 
عل���ى حل امل�س���كالت ب�سكل 
اأ�رع من خ���الل اإلقاء ال�سوء 

عليها والبحث يف اأ�سبابها.
اأنف�سنا كاإعالمين  نهنئ 
مبي���اد �ل�سحيف���ة �ملهم���ة 
اجلنوبي���ة  حماف���ظ  ونهن���ئ 
�سم���و ال�سيخ خليفة بن علي 
ب���ن خليف���ة به���ذه اخلط���وة 
التاريخية يف العهد امليمون 
جلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة، عهد حرية الكلمة.

الجنوبية تايمز 
وبداية عهد جديد 

للصحافة البحرينية

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

لفتت انتباهي ر�سائل توعوية مهمة جداً، 
�سادرة من دائرة ال�سحة، يف اإمارة اأبوظبي يف 
ال�سقيق����ة الإمارات العربي����ة املتحدة، تو�سي 
الآب����اء ب�����رورة توخ����ي احل����ذر م����ن ا�ستخدام 
اأبنائه����م املف����رط الألع����اب الإلكرونية، جند 
اأنه من ال�����روري مبكان اأن يتع����رف املجتمع 
عل����ى مدى خطورة هذه الألعاب على الأطفال، 
و�����رورة متابعته����م ب�سكل دقي����ق للحيلولة 

دون ت�ررهم من ال�ستخدام املبالغ فيه. 
اأو�س����ت الر�سائل املوجهة باأن تكون مدة 
ا�ستخدام الألع����اب الإلكرونية من �ساعة اإلى 
�ساعت����ن يف الي����وم فق����ط، مع تواج����د الأهل، 
واأن يتاأكد الآباء اأن هذه الألعاب ذات حمتوى 

تعليمي تثقيفي، وبن����اء على امل�سح ال�سحي 
العامل����ي يف الع����ام 2015م، ف����اإن 56 % من 
طلب����ة املدار�س يف الإم����ارات العربية املتحدة 
من �أعمار 13 �إلى 15 �سنة، مي�سون 3 �ساعات 
اأو اأكرث يومياً يف ا�ستخدام الألعاب الإلكرونية 
اأو م�ساه����دة التلفاز، وت�سل الن�سبة اإلى قرابة 
63 % ل����دى الفئ����ة العمرية م����ن 16 �إلى 17 
�سنة، وذلك وفقاً لوكالة اأنباء الإمارات )وام(. 
يف املا�س����ي كان التلف����از م�س����در اخلطر 
الأك����رب، اأم����ا الآن فق����د تط����ورت التكنولوجيا 
لتاأخ����ذ اأبع����اداً واأ�س����كالً خمتلفة متام����اً حتى 
اأ�سبحت اأكرث خطورة من ذي قبل، يحدث باأننا 
نحاول اإ�سكات الأطفال واإ�سغالهم باإعطائهم 

الهوات����ف النقال����ة، ومنهم اأطف����ال مل تتجاوز 
اأعماره����م ث����الث �سن����وات، يف الوق����ت ال����ذي 
ين�سح في����ه بعدم م�ساهدة الأطفال حتى �سن 
ال�سنت����ن ال�سا�سات )على الإط����الق(، وهو ما 
يدعونا للت�ساوؤل عن حجم هذه الظاهرة لدينا 
يف البحري����ن؟ وعن احلم����الت التوعوي����ة التي 
يفر�س توجيهها للمجتمع، هل هي موجودة، 
واإن وج����دت، م����ا حجمه����ا وم����دى تاأثريها؟ ما 

الأرقام التي تخ�سنا؟ 
ه����ذه الت�س����اوؤلت موجه����ة اإل����ى اجلهات 
املعني����ة يف البحرين، فم����اذا تفعلون كجهات 
م�سوؤول����ة للحد من خطر الألع����اب الإلكرونية 

على اأطفالنا؟.

األطفال واأللعاب 
Ali.alsayegh15علي الصايغاإللكترونية

@gmail.com

    لمحات

أحمد عمران

اإذا اأردن���ا التعرف عل���ى ثقافة 
�سع���وب الع���امل فم���ا علين���ا اإل اأن 
نبح���ث ونطل���ع عل���ى اهتم���ام تلك 
ال�سعبي���ة  مبوروثاته���ا  ال�سع���وب 
وحج���م التم�سك بعاداته���ا الأ�سيلة 
الت���ي توارثتها من الأج���داد، فهي 
ركيزة اأ�سا�سية للهوية الوطنية يف 

كل دول العامل.
اللتفات ملوروثنا البحري الذي 
يع���د عم���ال وطنيا بامتي���از و�رورة 
العناية به واإعطائه الهتمام الكايف 
بالطب���ع يحف���ز يف نفو����س اجلي���ل 
احل���ايل من فئ���ة ال�سب���اب التعرف 
في���ه  والنخ���راط  ومزاولت���ه  علي���ه 
واكت�س���اف  امله���ارات  واكت�س���اب 
اأ����رار مهن���ة الغو����س والبحث عن 
اللوؤل���وؤ الت���ي مار�سه���ا الأوائل من 
�سعب البحري���ن، الأمر الذي يجعلنا 
نطمئ���ن عل���ى اأن موروثن���ا البحري 
ول  م�ستقب���ال،  حمفوظ���ا  �سيك���ون 

خوف عليه من الندثار.
الي���وم جن���د كل دول اخللي���ج 
العرب���ي تعط���ي امل���وروث البحري 
اهتماما كب���ريا وتقيم لأجله الكثري 
وم���ن  البحري���ة  امل�سابق���ات  م���ن 
�سمنها مملكتن���ا، فقد اأقيم حديثا 
مو�س���م نا����ر ب���ن حمد للم���وروث 
البحري بتنظي���م من جلنة ريا�سات 
امل���وروث ال�سعب���ي وه���و باك���ورة 

م�سابقات اللجنة لهذا العام.
نح���ن نتطل���ع دوم���ا مل�ساه���دة 
الفعالي���ات  ه���ذه  م���ن  املزي���د 
والأن�سطة البحرية الأكرث من جميلة 
ت���ايل”.  مال���ه  اأول  مال���ه  “والل���ي 

وع�ساكم عالقوة.

“اللي ماله أول 
ماله تالي”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة



م�رص: “الدولية الإ�سالمية” 
متول حمروقات مبلياري دولر

القاهرة - رويرتز: قال���ت وزارة البرتول امل�رصية 
اأم����س اإن الهيئ���ة العام���ة للب���رتول وقع���ت اتفاقا مع 
املوؤ�س�سة الدولية الإ�سالمي���ة لتمويل التجارة من اأجل 

دعم توفري مواد برتولية مبلياري دولر.
واأ�ساف���ت ال���وزارة يف بي���ان �سح���ايف اأن التمويل 
ياأت���ي �سمن التفاق ب���ن م�رص واملوؤ�س�س���ة الإ�سالمية 
عل���ى متويل بثالث���ة مليارات دولر لدع���م توفري �سلع 
اأ�سا�سي���ة للمواطن���ن. وكان���ت م�رص وقع���ت اخلمي�س 
اتفاقي���ة متوي���ل بقيم���ة ملي���ار دولر م���ع املوؤ�س�س���ة 

الدولية الإ�سالمية لتمويل توفري �سلع متوينية.

الذهب يرتفع مع تراجع الدولر
بنجال���ورو - رويرتز: ع���زز الذهب مكا�سبه اأم����س اجلمعة مع هبوط ال���دوالر مقابل الني 
بعدما اأ�سار تقرير اإلى اأن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قد يثري ق�سايا جتارة مع اليابان، 
بينم���ا يتخوف امل�ستثمرون من جول���ة جديدة من الر�سوم والر�س���وم امل�سادة بن الوليات 
املتحدة وال�سن. وارتفع الذهب 0.1 % يف التعامالت الفورية اإلى 1200.88 دولر لالأوقية 
)الأون�س���ة( بعدما �سجل اأعلى م�ستوى يف نحو اأ�سب���وع اخلمي�س عند 1206.98 دولر لالأوقية 

واجته اإلى حتقيق مكا�سب للأ�سبوع الثالث على التوايل.
وارتفع الذهب يف العق���ود الأمريكية الآجلة 0.2 % اإلى 1206.40 دولر لالأوقية. وهبط 
الدوالر مقابل الني الياب���اين بعد تقرير تلفزيوين اأذاعته �سي.اإن.بي.�سي يوم اخلمي�س ذكر 
اأن ترام���ب اأبلغ كاتب مقال يف وول �سرتيت جورنال باأن���ه قد يثري ق�سايا جتارة مع اليابان. 
وم���ن بن املعادن النفي�س���ة الأخرى، انخف�س���ت الف�سة 0.1 % يف التعام���الت الفورية اإلى 

14.10 دولر لالأوقية.
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اقتصاد
ج�������ع�������ف�������ري: اخل���������������وف غ���������ري م������������رر وال������ن�������������س������ب������ة ط�����ف�����ي�����ف�����ة ج������دا

“القيمة امل�سافة”... قلق من �سعود الأ�سعار مع اقرتاب التنفيذ
“املالية” اأكدت التزام البحرين بالتطبيق وتركت املوعد مفتوحا

ب���داأ مواطن���ون الأي���ام القليل���ة املا�سية 
اإظه���ار خماوفهم م���ن اقرتاب تطبي���ق �رضيبة 
القيم���ة امل�ساف���ة الت���ي كان م���ن املفرت�س 
اإطلقه���ا قبي���ل نهاي���ة العام اجل���اري 2018. 
وربط ه���وؤلء ذل���ك بت�رصيحات �سابق���ة لوزير 
املالية قال فيها “ن�ستهدف النتهاء من جميع 
الرتتيبات بحلول نهاية 2018”، لكنه مل يعِط 

موعدا حمددا لبدء تطبيق هذه ال�رضيبة.
ت���داول النا����س اأحاديث ور�سائ���ل كثرية 
م���ع ب���دء �سبتم���ر، خ�سو�س���ا عل���ى و�سائ���ل 
التوا�سل الجتماعي، ع���روا فيها عن قلقهم 
و “ا�ستيائه���م” م���ن اقرتاب موع���د التطبيق، 
موؤكدين اأنها �ستزيد عبء احلياة عليهم، على 
الرغ���م من تاأكيدات امل�سوؤول���ن اأنها لن ت�رص 

متو�سطي وحمدودي الدخل.
وو�سف���وا التطمين���ات باأنها غ���ري واقعية 
وما ح���دث بال�سعودية واالإم���ارات بعد تطبيق 
ال�رضيبة وا�سح للعيان وماثل اأمامهم، رابطني 

ذلك بعدم زيادة الرواتب اأو الدخول.
وعل���ى الرغم من اأن البع�س اأو�سح تفهمه 
باأهمية فر����س ال�رضائب حتى ت�ستطيع الدولة 
ترتيب اأمورها املالية بعد تراجع اأ�سعار النفط، 
لكن االأغلبية اعرت�سوا عليها مع علمهم االأكيد 

اأنها قادمة ال حمالة بحكم اتفاق خليجي.
لك���ن اآخ���رون قلل���وا م���ن املبال���غ الت���ي 
�ستجنيه���ا احلكومة من ال�رضيب���ة التي قدرها 
اقت�سادي���ون ب���ن 200 و300 ملي���ون دينار 
�سنوي���ا، مو�سحني اأنه رق���م �سغري “ل ي�سمن 
ول يغن���ي من ج���وع” يف مواجه���ة الدين العام 

الذي و�سل 11 مليار دينار.

ل�رصك���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  وتوق���ع 
ا�ست�سارات جفكون لتح�س���ني االإنتاجية، اأكرب 
جعف���ري، اأن يت���م الب���دء بتطبي���ق ال�رضيبة يف 
الع���ام 2019 ولكن ال وجود لتاأكيدات ر�سمية 
بخ�سو�س موع���د البدء، لفًتا اإل���ى ال�سعودية 
واالإم���ارات بداأت���ا يف العام اجل���اري بتطبيقها 

فعليا.
واأو�س���ح اأن تخوف املواطنني واملقيمني 
غ���ري م���رر؛ فن�سب���ة ال�رصيب���ة البالغ���ة 5 % 
طفيف���ة، ما يعني دف���ع 50 فل�س���ا مقابل كل 
دين���ار واح���د، م�س���رًيا اإل���ى عدم وج���ود مرر 
للتخوف من ال�رصيبة واأن بع�س الدول ترتاوح 
ن�سب���ة �رصيبتها امل�سافة ب���ن 20 % اإلى 25 

%، موؤك���ًدا ����رضورة م�ساندة خط���وة احلكومة؛ 
اإذ اإن الهيكل املايل له���ا غري مكتمل وغالبية 
ال���دول طبق���ت ال�رصائ���ب ونح���ن الآن يف حالة 

خا�سة يجب اأن يتم اإحالل ال�رصائب.
واأ�س���اف اأن تطبي���ق ال�رضيب���ة ل���ن تخلق 
م�س���كلت وحتديات للمواطن���ني، ما عدا ذوي 
الدخل املح���دود الذين يج���ب اأن يتم دعمهم 

مبا�رصة من خالل عالوات نقدية.
واأ�سار اإلى اأن هناك نحو 80 �سلعة غذائية 
اأعفيت من �رصيبة القيم���ة امل�سافة بن دول 
اخللي���ج منها اأ�سن���اف من اللح���وم، الدواجن، 
االأ�سماك، واخل����رضاوات والفواكه، اإ�سافة اإلى 
اأنواع من منتجات الألبان وعدد ب�سيط من �سلع 

خمتلف���ة، الفًتا اإل���ى اأن مواد الغ���ذاء املكملة 
وغري ال�رضورية هي التي تطبق عليها ال�رضيبة.

وت�ساءل مراقبون ع���ن ا�ستعداد ال�رصكات 
واملوؤ�س�س���ات احلكومي���ة واخلا�س���ة لتطبيق 
ال�رصيب���ة )جم���ع ال���� 5 % نياب���ة ع���ن احلكومة 
�سمن نظام �رضيبي(، وهل يوجد قانون ي�سمح 

بالتعامل مع التهرب ال�رضيبي؟
نهاي���ة  طرح���ت  املالي���ة  وزارة  وكان���ت 
اأغ�سط����س املا�سي مناق�سة الإع���داد وت�سغيل 
النظ���ام االإلك���رتوين للجه���از ال�رضيب���ي، فيما 
طرحت يف مار�س املا�س���ي مناق�سة لتوظيف 
�رصك���ة ا�ست�سارية تق���وم باملهم���ات الرئي�سة 
املتعلق���ة بالب���دء يف م����رضوع اإن�س���اء اجله���از 

ال�رصيبي ومناق�سة تقدمي خدمات ا�ست�سارية 
قانوني���ة ملراجع���ة وحتدي���ث م�س���ودة قانون 
�رصيب���ة القيم���ة امل�ساف���ة واإع���داد املذك���رة 
التنظيمي���ة اخلا�س���ة،  التف�سريي���ة واللئح���ة 
كما طرح���ت كذلك يف يولي���و 2017 مناق�سة 
اخلدم���ات  لتق���دمي  املالي���ة  للعط���اءات 
اال�ست�سارية لتحديد اأثر تطبيق �رضيبة القيمة 

امل�سافة و�رصيبة املبيعات يف البحرين.
فيم���ا اأعلن���ت ال���وزارة حديث���ا، التزامه���ا 
الكامل بتطبي���ق �رضيبة القيم���ة امل�سافة، يف 
اإط���ار التفاقي���ة املوح���دة ب���ن دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.
وقال القائ���م باأعمال وكيل وزارة املالية، 
يو�س���ف حم���ود، يف بي���ان ن�رص عل���ى “تويرت”: 
“البحري���ن ملتزم���ة بتطبي���ق �رضيب���ة القيم���ة 
امُل�ساف���ة، يف اإط���ار التفاقي���ة املوقع���ة من 
الدول الأع�ساء يف جمل�س التعاون”. ومل يحدد 
البي���ان املوع���د املحدد لب���دء التنفي���ذ، على 

الرغم من تاأخر اململكة يف اإقرار ال�رضيبة. 
وكانت البحرين اأعلنت العام املا�سي اأنها 
�ستطبق يف 2018، اإال اأنه���ا مل ت�ستطع االإيفاء 
بذلك ك���ون امل�ساألة حتتاج اإل���ى نظام �رضيبي 

و�سن قوانن وت�رصيعات. 
وب���داأت االإم���ارات وال�سعودي���ة بتطبيقها 
العام اجل���اري، فيما طلبت الكوي���ت اإعطاءها 
مهلة لرتتي���ب اأو�ساعه���ا ومل تف�سح �سلطنة 

عمان عن اأية تفا�سيل اأو مواعيد.
وكان���ت البحرين بداأت نهاية العام 2017 
بتطبيق �رضيبة انتقائية على ال�سجائر )التبغ(، 
وم�رضوب���ات الطاقة بواقع 100 % وامل�رصوبات 

الغازية 50 %.

زينب العكري

ن�سف بنوك اخلليج ت�سعى للدمج اأو ال�ستحواذ12 موؤ�س�سة ترغب بتحويل ن�ساطها
“الأهلي املتحد” و“بيتك” ي�ستعدان لإمتام ال�سفقة... بلومبريغ:بروؤو�س اأموال بلغت 267 األف دينار... “امل�ستثمرين”:

بيان���ات  اأح���دث  اأظه���رت 
ر�سمي���ة ن����رصت اأن 12 موؤ�س�سة 
تعمل يف اأن�سطة متنوعة بال�سوق 
املحل���ي تقدم���ت بطلب���ات اإلى 
للم�ستثمري���ن  البحري���ن  مرك���ز 
التابع لوزارة ال�سناعة والتجارة 
�سكله���ا  لتغي���ري  وال�سياح���ة 
ن�ساطه���ا  اأو حتوي���ل  القان���وين 
اأو حتوي���ل فروع تابع���ة لها اإلى 
����رصكات قائمة بذاته���ا، باإجمايل 
روؤو����س اأموال بلغ���ت نحو 267 

األف دينار.
ال����رصكات  اأب���رز  وكان���ت 
لتغي���ري  بطلب���ات  املتقدم���ة 
ن�ساطه���ا، هي: مركز وجوه لطب 
موؤ�س�س���ة  امل�سنف���ة  الأ�سن���ان 
فردية بطل���ب لتحويل فرع تابع 
له���ا اإل���ى �رصك���ة ذات م�سوؤولية 
بذاته���ا،  قائم���ة  حم���دودة 

وبراأ�سمال 130 األف دينار.
 25 يف  تاأ�س����س  واملرك���ز 
يوليو 2016، بح�س���ب البيانات 
“�سجالت”  املن�سورة على موقع 

التابع ملركز امل�ستثمرين.
لالأمن  الن�رص  وتقدمت �رصك���ة 
�رصك���ة  امل�سنف���ة  وال�سالم���ة 
ال�سخ�س الواحد بطلب لتحويلها 
�رصك���ة ذات م�سوؤولي���ة حمدودة 
وبراأ�سم���ال 50 األ���ف دينار، كما 
تقدمت �رصك���ة اخلليج التعاونية 
للتاأم���ن املح���دودة امل�سنف���ة 
م�ساهمة بحرينية مقفلة لتغيري 
�سكلها القانوين اإلى �رضكة ذات 

وبراأ�سمال  حم���دودة  م�سوؤولي���ة 
50 األف دينار.

ال����رصكات  غالبي���ة  واأعلن���ت 
الت���ي تقدم���ت بطلب���ات تغيري 
ن�ساطها ع���ن راأ�سمالها اجلديد، 
“كا�س���ا دي م���ورادو”  اأبرزه���ا: 
امل�سنف���ة �رصك���ة ذات م�سوؤولية 
لت�سب���ح �رضكة ال�سخ����س الواحد 
و  دين���ار،  األ���ف   20 براأ�سم���ال 
لتحويل  تريدنغ”  اآيلند  “بحرين 
فرعه���ا اخلام����س “بلوت���ك” من 
م�سوؤولي���ة  ذات  ل�رصك���ة  ف���رع 
ال�سخ�س  حمدودة لي�سبح �رضكة 
 10 براأ�سمال  الواحد م�ستقلة 
اآلف دين���ار، وتقدم���ت “تي���دو 
في�س���ن” لتحويل فرعه���ا الرابع 
م���ن موؤ�س�س���ة فردية اإل���ى �رصكة 
ال�سخ����س الواحد قائم���ة بذاتها 

براأ�سمال 5 اآلف دينار.
وكانت قد تقدمت 12 �رصكة 

تعمل يف ال�سوق املحلي بطلبات 
اإلى مرك���ز امل�ستثمرين لتحويل 
ن�ساطها وتغيري �سكلها القانوين 
اأو حتوي���ل فروع تابع���ة لها اإلى 
����رصكات قائمة بذاته���ا، باإجمايل 
روؤو����س اأموال بلغ���ت 472 األف 

دينار يف الن�رصة ال�سابقة.
امل�ساع���د  الوكي���ل  وكان 
وال����رصكات  التج���اري  لل�سج���ل 
وال�سناع���ة  التج���ارة  وزارة  يف 
وال�سياحة علي مكي اأعلن عن اأن 
اإجمايل عدد ال�سج���الت التجارية 
يف البحري���ن بل���غ بنهاي���ة يونيو 
املا�س���ي نح���و 82.5 األف �سجل 
جتاري بزيادة قدرها 22 % عن 
الفرتة ذاتها م���ن العام 2017، 
يبلغ ع���دد ال�رضكات نح���و 31.9 
األف �رصكة )28+ %( وال�سجالت 
األ���ف موؤ�س�س���ة   50.6 الفردي���ة 

.)% +18(

قال���ت حمطة بلومب���ريغ االإخبارية يف 
تناولها لعمليات االندم���اج واال�ستحواذ، 
الت���ي بات���ت حم���ل اهتم���ام امل�س���ارف 
اخلليجي���ة، اإن �سب���ب ه���ذا الإقب���ال على 
االأن�سطة بني العديد م���ن بنوك املنطقة 
يعود اإلى كرثة ع���دد امل�سارف على نحو 
يجع���ل االندم���اج خي���اراً منا�سب���اً لتعزيز 
القدرة التناف�سية يف ظل انخفا�س اأ�سعار 

النفط.
واأ�سارت على �سبيل املثال اإلى اأكرث 
من 73 م�رصف���اً مدرج���اً يف دول التعاون، 
وفق���اً للبيانات التي جمعتها “بلومبريغ” 
والتي تخدم تعداد �سكان يبلغ 51 مليون 
ن�سمة تقريباً. وتعتم���د البنوك الإقليمية 
ب�سكل كب���ري على الودائع احلكومية التي 
�سه���دت ت�ساوؤلً مع تراج���ع اأ�سعار النفط 

اخلام.
“بلومب���ريغ” بح�س���ب ما  واأ�ساف���ت 
نقلت �سحيفة “القب�س” الكويتية، اأن منو 
الأ�س���ول امل�رصفية يرتب���ط بدرجة كبرية 
مع منو الناجت املحلي الإجمايل الإقليمي، 
ال���ذي يتح���رك اإل���ى ح���د كب���ري بالتوازي 
م���ع اأ�سع���ار النف���ط. فمنذ الع���ام 2014، 
ت�رصرت دول اخلليج جراء فرتة متوا�سلة 
من انخفا����س اأ�سعار النف���ط اخلام، الأمر 
الذي دف���ع احلكومات اإلى اإع���ادة معايرة 
امليزانيات، ف�س���ًل عن انخفا�س الودائع 
واجه���ت  ذل���ك،  احلكومي���ة. يف غ�س���ون 
البن���وك �سغوطاً ب�سبب ارتف���اع تكاليف 
االمتث���ال للمعايري املحا�سبي���ة اجلديدة 
والتغريات التكنولوجي���ة، واإدخال �رضيبة 

القيمة امل�سافة.
اإم���ارة  تدر����س  ال�س���دد،  ه���ذا  ويف 

اأبوظبي اندماجاً ب���ني 3 من بنوكها، وهو 
ما ميكن اأن يك���ون ثاين عملية من نوعها 
بني بنوك االإمارة فيم���ا يزيد على العام. 
كما �سهدت اململك���ة العربية ال�سعودية 
يف ماي���و املا�س���ي اأول اندم���اج م�رضيف يف 
غ�س���ون 20 عام���اً. وت�سه���د البن���وك يف 
اأنحاء املنطقة عل���ى االأرجح اأكرب عمليات 
اإ�س���لح وغربلة يف تاريخه���ا حيث ينخرط 
ن�سفها على االأق���ل يف مفاو�سات تتعلق 

باال�ستحواذ اأو االندماج.
واأ�سارت املحطة اإلى �سعي بنك بيت 
التمويل الكويت���ي والبنك االأهلي املتحد 
البحريني اإلى االندم���اج حيث من املقدر 
اأن يول���د االندماج بني امل�رضف���ني كياناً 
م�رصفي���اً �سخم���اً باأ�س���ول تتج���اوز 92.6 

مليار دولر.
اأم���ا اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة، 
ف�سه���دت عملية اندماج مميزة بني البنك 
ال�سع���ودي الربيطاين التاب���ع لبنك ات�س 
اإ�س بي �س���ي، الذي ا�ستح���وذ من خاللها 
عل���ى البن���ك الأول يف �سفق���ة قيمتها 5 

ملي���ارات دولر من الأ�سه���م. وبعد �سهر، 
باع بنك جي بي مورغ���ان ت�سي�س و�رصكاه 
ح�سة % 7.5 يف بنك ال�ستثمار ال�سعودي 
اإل���ى البنك الذي يتخذ م���ن الريا�س مقراً 
له. وتتمتع قطر باأعلى ن�سبة بنوك قيا�ساً 
بع���دد املواطن���ن مقارن���ة ببقي���ة دول 
املنطق���ة، حيث فيه���ا 18 مقر�ساً حملياً 

ودولياً يخدم 2.7 مليون �سخ�س.
وقالت “بلومب���ريغ” اإنه من ال�سعب 
توق���ع املزيد م���ن ال�سفقات نظ���راً اإلى 
اأن عملي���ة االندم���اج بني البن���وك معقدة 
يف �سوء احل�س����س احلكومية ال�سخمة يف 
هذه البنوك، وبالتايل فاإن العملية تعتمد 
ب�سكل كبري على الدعم ال�سيا�سي. وبرغم 
الكثري من املفاو�س���ات التي بداأت بني 
العديد م���ن البنوك اخلليجي���ة، مل يكتب 
النجاح اإل لعدد قليل من الندماجات. ومع 
ذلك، قد جتد مزيدا من البنوك االإقليمية 
نف�سها م�سطرة للندماج من اأجل البقاء، 
فيم���ا �ستواجه البن���وك ال�سغرية تهديداً 

يجعلها تبحث عن �سفقات مماثلة.

• )اأر�سيفية(	 مركز البحرين للم�ستثمرين  

• �سفقة اندماج االأهلي املتحد وبيتك “تطبخ” على نار هادئة	

املحرر القت�سادياملحرر القت�سادي
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بور�سة البحرين تربح 20 مليون دينار نهاية الأ�سبوع
ارتفاع 4 بور�صات خليجية... واملوؤ�رش ال�صعودي يوا�صل الهبوط

دبي - مبا�رش: م���ع نهاية تعامالت جل�صة 
نهاي���ة الأ�صب���وع، �صجل���ت بور�ص���ة البحرين 
اأرباح���ا بلغت نح���و 20 مليون دين���ار )52.8 

مليون دولر(، معو�صة خ�صائر الأربعاء.
القيم���ة  بلغ���ت  التعام���الت  وبنهاي���ة 
ال�صوقية لبور�ص���ة البحرين نحو 8.21 مليار 
دين���ار، )21.65 ملي���ار دولر(، مقارنة بنحو 
8.19 مليار دينار بنهاية جل�صة اأم�س الأول.

تعام���الت  البحري���ن  بور�ص���ة  وع���ادت 
جل�صة اخلمي����س، اإلى ال�صعود بقيادة اأ�صهم 

قيادية، مقارنة بجل�صة الأربعاء.
وارتف���ع املوؤ����رش العام للبور�ص���ة بن�صبة 
0.35 %، اإلى م�صتوى 1339.88 نقطة رابحاً 

من خاللها 4.62 نقطة.  
وانخف�ص���ت م�صتوي���ات الت���داول، حيث 
ج���ري التعامل على 3.6 مليون �صهم، مقابل 

10.6 مليون �صهم.
كما تراجعت ال�صيول���ة ب�صورة ملحوظة، 
لت�صج���ل قيم���ة 608.8 األف دين���ار، مقارنة 
بنح���و 2.23 مليون دين���ار، موزعني على 54 
�صفق���ة مقابل نح���و 107 �صفق���ات بجل�صة 

الأربعاء.
وكان اأب���رز الرتفاع���ات، قط���اع البنوك 
بن�صبة 0.78 %، عرب تعامالت 269.96 األف 

�صهم، بقيمة 80.7 األف دينار.
وق���اد �صه���م الأهل���ي املتح���د، القط���اع 
البنكي لل�صعود، حيث �صجل ال�صهم ارتفاعاً 

قدره 1.52 %، لي�صجل �صعر 0.670 دينار.

يف ال�صياق نف�ص���ه، ربح �صهم بتلكو نحو 
0.79 %، حي���ث و�ص���ل اإل���ى �صع���ر 0.254 

دينار مع اإغالق جل�صة نهاية الأ�صبوع.

البورصات الخليجية
اأغلقت 4 بور�ص���ات خليجية على ارتفاع 
هام�صي بنهاية تعامالت جل�صة اآخر الأ�صبوع، 
بينما هبطت 3 اأخرى ت�صدرها �صوق الأ�صهم 

ال�صعودي.
لالأ�ص���واق  ال�صوقي���ة  القيم���ة  وهبط���ت 
بن�صب���ة  ملي���ار دولر   2.9 بنح���و  اخلليجي���ة 
 1.037 م�صت���وى  عن���د  لتغل���ق   ،0.28%

تريليون دولر، لإجمايل 7 بور�صات.
وق���ادت الرتفاع���ات بور�ص���ة البحرين 
بارتف���اع املوؤ����رش الع���ام للبور�ص���ة بن�صب���ة 
%0.35، اإلى م�صتوى 1339.88 نقطة رابحاً 

من خاللها 4.62 نقطة. 
وارتفع املوؤ�رش العام لبور�صة دبي بن�صبة 
0.3 %، و�ص���ولً مل�صتوى 2826.60 نقطة، 

لريبح 8.16 نقطة.
الرتفاع���ات  التاأم���ني  قط���اع  وت�ص���در 
بن�صب���ة 4.53 %، م���ع �صعود �صه���م �صالمة 
للتاأمني 10.2 % ل�0.541 درهم بعد تنفيذ 

�صفقة ذات حجم كبري.
وربح���ت القيمة ال�صوقي���ة لأ�صهم �صوق 
دب���ي نح���و  0.500 مليار دره���م ) 136.10 
ملي���ون دولر( لت�ص���ل اإل���ى 370.93 مليار 

مقاب���ل  دولر(  ملي���ار   101.23( دره���م 
ملي���ار   100.82  ( دره���م  ملي���ار   370.42

دولر( قيمتها باجلل�صة املا�صية.
جل�ص���ة  الكويتي���ة  املوؤ����رشات  واأنه���ت 
اخلمي�س، على تباي���ن، حيث ارتفع املوؤ�رشان 
العام والأول بن�صبة 0.12 % و0.22 % على 
الرتتيب، فيما تراجع موؤ�رش ال�صوق الرئي�صي 

بواقع 0.07 %.
وارتفع���ت القيم���ة ال�صوقي���ة للبور�صة 
الكويتية يف ختام تعامالت الأ�صبوع 0.14 % 

لت�صل اإلى 29.09 مليار دينار )96.2 مليار 
دولر(، مقاب���ل 29.05 مليار دينار )96.07 
ملي���ار دولر(، مبكا�ص���ب �صوقية ُتقدر بنحو 

40 مليون دينار )132.3 مليون دولر(.
وارتف���ع املوؤ����رش الع���ام ل�ص���وق م�صقط 
بنهاي���ة التعام���الت، بن�صب���ة 0.07 %، عن���د 
3.11 نقطة  م�صتوى 4432.56 نقطة، رابحاً 

عن م�صتوياته يف جل�صة الأربعاء.
الإجمالي���ة  ال�صوقي���ة  القيم���ة  وزادت 
لالأوراق املالية املدرج���ة بن�صبة 0.042 %، 

لت�ص���ل اإلى 17.668 ملي���ار ريال )45.764 
ملي���ار دولر(، مقارنة بنح���و 17.661 مليار 
ريال )45.763 مليار دولر( بجل�صة الأربعاء.

ال�صعودي���ة  البور�ص���ة  وت�ص���درت 
البور�ص���ات املرتاجعة، وهب���ط املوؤ�رش العام 
لل�ص���وق “تا�ص���ي” بن�صب���ة 0.41 %، فاقدا 
31.34 نقط���ة م���ن قيمت���ه، هب���ط به���ا اإلى 

م�صتوى 7،687.76 نقطة.
بال�ص���وق  الأ�صه���م  اأداء  يخ����س  وفيم���ا 
ال�صعودي، فق���د �صملت اخل�صائر 80 �صهما، 
بال�صوق الر�صم���ي، ب�ص���دارة “رعاية” الذي 
هبط 4.58 %، وجاء اإغالق 95 �صهما باللون 
الأخ����رش، ت�صدره���ا ت�صدر “�صاف���ول” الذي 

اأغلق مرتفعا بن�صبة 5.82 %.
وت�ص���در �صهم “الإمن���اء” ن�صاط الأ�صهم 
م���ن حيث القي���م، ب� 510.36 ملي���ون ريال، 
وكانت اأعل���ى الكميات ل�صهم “دار الأركان” 

بنحو 28 مليون �صهم.
وتراج���ع املوؤ����رش الع���ام ل�ص���وق اأبوظبي 
 4918.32 % اإل���ى م�صت���وى   0.19 بن�صب���ة 

نقطة ليفقح من خاللها 9.60 نقطة.
وبنهاي���ة اجلل�ص���ة خ����رش �ص���وق اأبوظبي 
امل���ايل نح���و 1.88 ملي���ار درهم مب���ا يعادل 
511 ملي���ون دولر، لت�صل القيمة ال�صوقية 
للبور�صة  اإل���ى 492 مليار درهم مبا يعادل 
134 ملي���ار دولر ، مقابل  493.843 مليار 
دره���م مب���ا يع���ادل 134.424 ملي���ار دولر 

القيمة ال�صوقية اخلمي�س.

• م�صتثمرون يف بور�صة البحرين )اأر�صيفية(	

“املركزي” يقر  حتويل حمفظة “�سكنا” اإلى “الإثمار”

العمالت الإلكرتونية تخ�رس 50 مليار دولر يف اأغ�سط�س

86.3 مليون دولر خ�سائر “فالي دبي” الن�سفية

اخرتاق اإلكرتوين لزبائن “بريتي�س ايرويز”

رغم نقلها 5.4 مليون م�صافر

ال�رشكة تعو�س من “تقر�صنت” بياناتهم

دبي - فالي دبي: ك�صفت �رشكة فالي دبي 
للط���ريان منخف�س الكلفة، ع���ن ارتفاع اإجمايل 
العائ���دات خالل الن�صف الأول من العام اجلاري 
اإلى 2.8 مليار درهم )761 مليار دولر( بن�صبة 
من���و و�صل���ت اإل���ى 10.4 % مقارن���ة بالف���رتة 
ذاته���ا من العام املا�صي، فيما �صّجلت عائدات 
امل�صاف���ر ل���كل كيلوم���رت من���وا بواق���ع 6.5 % 

مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�صي
و�صجلت “فالي دبي” خ�صائر بلغت 316.8 
ملي���ون دره���م )86.3 ملي���ون دولر( للف���رتة 
املنتهي���ة يف 30 يوني���و 2018، فيم���ا نقل���ت 

ال�رشكة 5.4 مليون م�صافر.
وخ���الل الفرتة ذاته���ا �صاهم���ت ال�رشكة  ب� 
12.3 % من اإجمايل حركة امل�صافرين يف دبي.
واأك���دت ال�رشك���ة ا�صتمراره���ا يف ال�صتثمار 
طويل الأم���د يف الأ�صطول والوجه���ات النوعية 
اجلدي���دة �صمن �صبكة الناقل���ة والبنية التحتية 

لل�رشكة وفقا لالأهداف ال�صرتاتيجية.
وقال���ت اإن ارتف���اع تكلف���ة الوق���ود �صكل 
مزي���دا من ال�صغوط على التكاليف الت�صغيلية. 
وانعك����س ذلك يف الزيادة املت�صارعة يف اإجمايل 
تكالي���ف الت�صغيل مع زيادة بلغت 175 مليون 
درهم نتيجة ارتفاع اأ�صعار خام برنت بن�صبة 35 
% مقارنة مع نف�س الفرتة من العام املا�صي.

كم���ا قامت »ف���الي دبي« مبراجع���ة �صاملة 
لأداء �صبك���ة وجهاته���ا م���ن خالل اإلغ���اء بع�س 
الرحالت لبع�س الوجهات وال�صتثمار يف تطوير 

وجهات اأخرى للو�صول اإلى مرحلة الن�صوج.
القت�ص���ادي  املن���اخ  ي���زال  ل  وقال���ت: 
واجليو�صيا�ص���ي ي�ص���كل حتدي���اً للطل���ب الذي 
يوؤث���ر على ال�صف���ر. رغم ا�صتق���رار الدخل، فاإنه 
مل يتمكن م���ن تعوي�س تاأثري ارتف���اع تكاليف 
الوقود وارتفاع اأ�صعار الفائدة وارتفاع الدولر 

ب�صكل كاف.

وق���ال الرئي����س التنفي���ذي لل�رشك���ة غيث 
الغيث “يف ال�صنوات الت�صع الأولى من عملياتها 
حقق���ت فالي دبي الكثري من الإجنازات لرت�صخ 
ا�صمه���ا كجزء اأ�صا�صي يف �صناعة الطريان، )...( 
م���ا زلن���ا نواجه بيئ���ة �صعبة لالأعم���ال والنتائج 
ن�ص���ف ال�صنوية تعك����س ه���ذه التحديات على 
امل���دى الق�ص���ري، عل���ى الرغم م���ن التحديات، 
فنح���ن م�صتم���رون يف ال�صتثم���ار يف اأ�صطولن���ا 
ووجهاتنا وعملياتنا ل�صت�رشاف الفر�س ونتطلع 

اإلى امل�صتقبل”.

اجلوي���ة  اخلط���وط  اأعلن���ت   : ب  ف  اأ   - لن���دن 
الربيطاني���ة “بريتي����س ايرويز” اأم����س اأنها �صتدفع 
تعوي�ص���ات لزبائن مت���ت �رشقة بياناته���م يف عملية 
قر�صنة اإلكرتونية “معقدة” و “خبيثة” تعر�صت لها 

ال�رشكة.
وك�صفت ال�رشكة العمالقة ليل اخلمي�س عن �رشقة 
التفا�صيل املالية وال�صخ�صية للزبائن الذين قاموا 
بحجوزات على موقعها الإلكرتوين وتطبيق الهواتف 

اجلّوالة بني 21 اأغ�صط�س و5 �صبتمرب.
وق���ال املدير التنفي���ذي بب�رشك���ة اليك�س كروز 
لهيئ���ة الإذاع���ة الربيطاني���ة )ب���ي بي �ص���ي(: “نحن 
ملتزم���ون 100 باملئ���ة بالتعوي�س له���م”. واأ�صاف 
“�صنعو�صه���م ع���ن اأي م�صاع���ب مالية ق���د يكونوا 
تعر�ص���وا له���ا”. واأطلق���ت ال�رشكة حتقيق���ا عاجال يف 
الخ���رتاق املعلوماتي الذي تعر�صت له و�صمل 380 
األف بطاقة م�رشفي���ة. وتت�صمن البيان���ات امل�رشوقة 
الزبائ���ن وعناوينه���م الربيدي���ة وبريده���م  اأ�صم���اء 

الإلكرتوين وبيانات بطاقات الئتمان.
ومل ي�صم���ل الخرتاق ال���ذي ا�صتمر 15 يوما قبل 
اأن تتم ال�صيطرة عليه حاليا، تفا�صيل رحالت ال�صفر 
اأو جوازات ال�صفر. ون�رشت “بريتي�س ايرويز” �صفحة 

اإعالني���ة كاملة يف ال�صحف الربيطانية ال�صادرة اأم�س 
لالعت���ذار. لكن ذلك مل مين���ع تراجع قيمة الأ�صهم يف 
ال�رشك���ة الأم “اي اي���ه جي” بواق���ع 3 % يف مداولت 
�صب���اح اأم�س. وق���ال كروز “نحن اآ�صف���ون للغاية ملا 
ح���دث”. واأ�ص���اف “كان هناك هج���وم معقد وخبيث 
واإجرام���ي جدا على موقعنا الإلك���رتوين”. واأو�صح اأن 
ال�رشك���ة تّنبه���ت لأول مرة اإل���ى اأن اأم���را غري طبيعي 
يح���دث م�صاء الأربع���اء. واأبلغت ال�رشط���ة وال�صلطات 
اجلرمي���ة  وكال���ة  واأعلن���ت  بالقر�صن���ة.  املخت�ص���ة 

الوطني���ة اأنها تقّيم الأمر، فيم���ا اأفاد مكتب مفو�س 
املعلومات اأنه قد يفتح حتقيقا. ون�صحت ال�رشكة اأي 
�صخ�س يعتقد اأنه تاأثر جراء الهجوم لت�صال مب�رشف 
اأو م�ص���در بطاق���ات الئتم���ان اخلا�ص���ة ب���ه واتب���اع 
التو�صي���ات املطلوبة. واأ�صاف���ت ال�رشكة اأن الزبائن 
الذين �صي�صافرون على منت طائراتها قريبا ل يزال 

باإمكانهم الت�صجيل اإلكرتونيا كاملعتاد.
ومتتل���ك ال�رشكة الأم “اي ايه جي” اأي�صا �رشكتي 

طريان ايبرييا وفولنغ الإ�صبانيتني.

وافق م����رشف البحري���ن املركزي 
على طل���ب حتويل حمفظ���ة التمويل 
م���ن �رشك���ة �صكن���ا للحل���ول العقارية 
املتكامل���ة، اإل���ى بن���ك الإثم���ار، وفق 
م���ا ورد يف العدد الأخ���ري من اجلريدة 

الر�صمية.
ويف �صبتمرب 2017، اأعلن امل�رشف 
عن ت�صلمه طلبا مقدما من �صكنا حلول 
اإ�صكاني���ة متكامل���ة )مقفل���ة( )حتت 
الت�صفي���ة(؛ بغر����س احل�ص���ول على 
موافقته بتحوي���ل حمفظة التمويالت 

العقارية اإلى بنك الإثمار.
وكان���ت �رشك���ة �صكن���ا العقاري���ة 
م����رشوع م�ص���رتك ب���ني كل م���ن بن���ك 
البحري���ن والكويت وبنك الإثمار، قبل 

اأن يقرر كل م���ن البنكني التخلي عن 
امل�رشوع لظروف ال�صوق.

واأك���د بنك البحري���ن والكويت يف 
2014 �صح���ة الأنب���اء ب�ص���اأن ت�صفية 
�رشكة »�صكن���ا« العقارية اململوكة له 
منا�صفة مع بنك الإثمار. وقال البنك، 
 27 يف  البحري���ن  لبور�ص���ة  بي���ان  يف 
ماي���و 2014، اأن���ه مت ت�صفية ال�رشكة، 
ويتبق���ى حت�صي���ل الدي���ون املرتتبة 
على الأفراد، والت���ي �صتمتد اإلى ع�رش 

�صنوات.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي لبنك 
البحرين والكوي���ت حينها عبدالكرمي 
بوج���ريي “اإن �رشكة �صكنا العقارية مل 
تدخل يف م�صاريع عقارية كبرية �صوى 
م����رشوع �صكن���ا الب�صيت���ني، والذي مت 

بيع معظم وحداته”.

دبي - مبا�رش: ات�صم �صهر اأغ�صط�س 
املا�صي بطابع الهبوط امللحوظ فيما 
يتعلق ب����اأداء العم����الت الإلكرتونية يف 
حت����رك يعم����ق خ�صائر ال�ص����وق الرقمي 
خ����الل الع����ام احل����ايل بع����د املكا�ص����ب 

القيا�صية امل�صجلة بعام 2017.
و�صه����دت العمالت الرقمية تراجعاً 
خ����الل  دولر  ملي����ار   49.54 ق����دره 
اأغ�صط�س املا�صي رغم الطفرات التي 

حققته����ا و�ص����ط تعام����الت ال�صه����ر مع 
احتمالية اإدراج �صندوق للبيتكوين يف 

البور�صة.
لك����ن هذه النغم����ة ال�صاعدة �رشيعاً 
ما تال�صت م����ع رف�س هيئة البور�صات 
الأمريكي����ة للمق����رتح، ما دف����ع خ�صائر 
ال�ص����وق الرقمي تتج����اوز 363.8 مليار 
 8 اأول  يف   )61.49% )ح����وايل  دولر 

اأ�صهر من العام.

• عائدات امل�صافر ترتفع بن�صبة 6.5 %	

• طائرات “بريتي�س ايرويز” يف مطار هيرثو 	

املحرر القت�سادي
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�شهيدان و100 جريح بر�شا�س االحتالل يف غزة

ا�شت�شه����د مواطن فل�شطيني واأ�شيب 94 بجروح خالل قمع القوات االإ�رسائيلية مل�شرية العودة، بعد اأن 
فتحت النار على املتظاهرين على مقربة من ال�شياج احلدودي، �رسق قطاع غزة، اأم�س اجلمعة.

ويف وقت �شابق، تويف �شاب فل�شطيني يف قطاع غزة متاأثرا باإ�شابته بر�شا�س اجلي�س االإ�رسائيلي، خالل 
احتجاج����ات م�شريات العودة امل�شتمرة لل�شهر ال�شاد�س. واأ�شيب عدد كبري من ال�شبان الفل�شطينيني عقب 
اإطالق قنا�شة اجلي�س االإ�رسائيلي الر�شا�س احلي على ع�رسات امل�شاركني يف امل�شريات املتوا�شلة لالأ�شبوع 
الراب����ع والع�رسين عل����ى التوايل، على مقربة من احل����دود ال�رسقية للقطاع. واأكدت امل�ش����ادر اأن 3 مواطنني 
اأ�شيب����وا بالر�شا�����س، يف حميط موقع ملكة الع�شكري االإ�رسائيلي �رسق ح����ي الزيتون، جنوب �رسق مدينة غزة. 
كم����ا اندلع����ت مواجهات بني ال�شب����ان، والقوات االإ�رسائيلي����ة املتمركزة خلف ال�شوات����ر الرتابية، �رسق خميم 
الربي����ج و�شط القطاع، و�رسق مدينة رفح جنوب القطاع، اأطل����ق خاللها اجلنود االإ�رسائيليون الر�شا�س احلي 
وقنابل الغاز امل�شيل للدموع، ما اأدى الإ�شابة �شاب نقل على اإثرها اإلى م�شت�شفى اأبو يو�شف النجار يف رفح.
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القاهرة ـ أ ف ب:

طرابلس ـ آر تي:

 أديس أبابا ـ رويترز:

برلين ـ أف ب:

ق���رر النائ���ب الع���ام امل����رسي نبي���ل 
�ش���ادق، اأم����س اجلمع���ة، ت�شلي���م جثماين 
ال�شائحني الربيطانيني، اللذين توفيا يف 
الغردق���ة، اإلى �شفارة بلدهم���ا، موؤكدا اأن 
“التحقيق���ات م�شتم���رة”، و�شيتم االإعالن 
ع���ن نتائجها ح���ني انتهائه���ا. وتويف جون 
و�شوزان كوب���ر، االأ�شبوع املا�شي، بعد اأن 
مر�ش���ا ب�شكل مفاجئ خ���الل رحلة نظمتها 
�رسك���ة توما�س ك���وك الربيطانية تت�شمن 
اإقامة �شامل���ة يف اأحد فنادق الغردقة على 
البح���ر االأحم���ر. واأخرج���ت �رسك���ة “توما�س 
ك���وك” املنظم���ة للرحل���ة كل ال�شائح���ني 
االآخري���ن الذين كان���وا يف هذا الفندق بعد 
وف���اة الزوج���ني الربيطاني���ني يف ظروف 
“مث���رية لل�شك���وك”. وق���ال النائب العام 
امل����رسي يف بي���ان اأم����س اجلمعة اإن���ه “اأمر 
بت�شلي���م جثم���اين ال�شائح���ني اإلى مندوب 
ال�شف���ارة الربيطاني���ة بالقاه���رة وج���اري 
ا�شتكم���ال التحقيقات و�شتعلن نتائجها” 

عند انتهائها.

�شدد القائد الع���ام للجي�س الليبي، 
امل�ش���ري خليفة حف���رت، على ����رسورة اأن 
تتحرر العا�شمة طرابل����س، واأن ال تبقى 
يف اأي���د عابثة، الفتا يف ه���ذا ال�شياق اإلى 
اأن اجلي�س ال يتحرك اإال بح�شابات دقيقة.
ويف ه���ذا ال�شدد اأي�ش���ا، اأكد حفرت 
“ا�شتحالة التنازل عن اأي قطعة اأر�س يف 

بالدنا، ناهيك عن العا�شمة طرابل�س”.
واأعل���ن حف���رت يف اجتم���اع باالأعيان 
وامل�شايخ واملن�شق���ني االجتماعيني يف 
ليبي���ا، اأن 85 % م���ن �ش���كان طرابل����س 
واملناط���ق املحيط���ة به���ا م���ع اجلي����س 
الوطن���ي الليب���ي. ول���دى تطرق���ه اإل���ى 
االتف���اق ال���ذي تو�شل���ت اإلي���ه اأط���راف 
االأزم���ة الليبي���ة يف باري�س وال���ذي ن�س 
على االحت���كام اإل���ى انتخاب���ات جديدة، 
ق���ال القائد العام للجي�س الليبي: “نحن 
اأول من يري���د االنتخابات، لكن يجب اأن 

تكون نزيهة”.

قالت ال�رسطة اأم�س اجلمعة اإن مدير 
م�رسوع �شد النه�شة االإثيوبي، الذي ُعرث 
عليه ميتا يف �شيارته يف اأدي�س اأبابا يوم 
26 يوليو املا�شي، اأقدم على االنتحار.
ونظ���م الع�رسات م�ش���رية بعد موت 
�شيمجني���و بيكيل���ي يف العا�شم���ة ويف 
م�شقط راأ�شه وعربوا عن اعتقادهم اأنه 

ُقتل وطالبوا بالق�شا�س.
رئي����س  جم���ال  زين���و  وق���ال 
مفو�شية ال�رسط���ة االحتادية يف اإثيوبيا 
اأن���ه  التحقي���ق  ”ك�ش���ف  لل�شحفي���ني 

ا�شتخدم �شالحه وقتل نف�شه“.
�ش���د  واجه���ة  �شيمجني���و  وكان 
النه�ش���ة الذي تبل���غ كلفته 4 مليارات 
دوالر وامل�شيد عل���ى نهر النيل والذي 
تعتربه اإثيوبيا حجر الزاوية يف م�شعاها 
الأن ت�شب���ح اأك���رب ُم�ش���در للكهرباء يف 

اأفريقيا.

اأظهر ا�شتطالع لل���راأي حول املخاوف 
الك���ربى الت���ي تتمل���ك ال�شع���ب االأملاين، 
اأن �شيا�ش���ات الرئي�س االأمريك���ي دونالد 
ترامب، هي اأكرب م�شدر قلق لدى االأملان.
يف  امل�شارك���ني  م���ن   %  69 وذك���ر 
اال�شتط���الع ال�شن���وي، ال���ذي جتريه �رسكة 
ترام���ب  �شيا�ش���ات  اأن  اأملاني���ة،  تاأم���ني 
تت�ش���در عوام���ل اخل���وف ل���دى ال�شع���ب 
االإره���اب يحت���ل  اأن كان  االأمل���اين، بع���د 

ال�شدارة العام املا�شي.
وقالت مديرة اأحد معاهد اال�شتطالع، 
بريجي���ت روم�شتدت، اإن “اأك���رث من ثلث 
االأملان لديهم خماوف هائلة باأن �شيا�شات 
دونالد ترامب جتعل العامل اأكرث خطورة”.

اأما م�شدر القل���ق الثاين لدى االأملان 
فكان���ت الهج���رة اجلماعي���ة )�شماه���ا 63 
%(، يليه���ا يف املركز الثال���ث التوترات 
االجتماعية الناجتة عن هذه الهجرة )اأي�شا 
ب�63 %(، وفق اال�شتطالع الذي �شمل كل 

املناطق االأملانية.

م�رس ت�شلم جثماين ال�شائحني 
الربيطانيني لل�شفارة

حفرت: طرابل�س يجب اأن 
تتحرر من االأيدي العابثة

اإثيوبيا... مدير م�رسوع 
�شد النه�شة انتحر

ترامب ي�شكل قلقا 
رئي�شا لدى االأملان

نريان الغ�صب ال�صعبي تلتهم القن�صلية الإيرانية يف الب�رصة
هتافات “اإيران بره بره” تت�شاعد... وجل�شة طارئة للربملان اليوم

وذك���رت م�ش���ادر اأمنية و�شحي���ة حملية اأن 
املحتج���ني اأ�رسم���وا النار يف مق���رات ميلي�شيات 
منظم���ة  ومق���ر  الف�شيل���ة  وح���زب  اهلل  ح���زب 
“ع�شائ���ب اأه���ل احلق” ومقر “منظم���ة بدر” يف 

الب�رسة ومكتب االأوفياء.
وت�شاع���دت هتاف���ات “اإيران ب���ره بره” يف 
احتجاج���ات متظاه���ري الب����رسة الغا�شب���ني من 

اإهمال البنية التحتية املتداعية مبدينتهم.
وه���ذه لي�شت املرة االأولى، التي يعرب فيها 
املتظاهرون الغا�شب���ون من التدخل االإيراين يف 
�ش���وؤون بالده���م و�شيطرتها التام���ة على بع�س 
االأح���زاب وتدريبه���ا للميلي�شي���ات واجلماع���ات 

امل�شلحة.
ويف مطل���ع يولي���و، عندم���ا انطلق���ت حركة 
هاج���م  الب����رسة،  يف  الف�ش���اد  �ش���د  االحتج���اج 
يف  ال�شيعي���ة  االأح���زاب  مق���ار  املتظاه���رون 

املحافظة.
وتتفاقم االأزمة االجتماعية يف الب�رسة والتي 
انطلق���ت عل���ى خلفي���ة االحتجاج �ش���د الف�شاد، 
ب�شب���ب اأزمة �شحي���ة حيث اأدى تل���وث املياه يف 
هذه املحافظة اجلنوبية الغنية بالنفط، اإلى نقل 
اأكرث م���ن 30 األف �شخ�س اأ�شيبوا بحاالت ت�شمم 

اإلى امل�شت�شفيات.
وتتزامن اأي�ش���ا مع �شلل �شيا�شي يف بغداد، 
فبع���د اأ�شهر عدة �شه���دت اإعادة ف���رز الأ�شوات 
ماي���و  ج���رت يف  الت���ي  الت�رسيعي���ة  االنتخاب���ات 
املا�ش���ي، مل يتمكن الربملان الذي عقد االثنني 
جل�شت���ه االفتتاحية م���ن انتخاب رئي�ش���ه، واأرجاأ 

اجلل�شة حتى 15 �شبتمرب.
لكن مع ذل���ك، اأعلن الربمل���ان العراقي اأنه 
�شيعق���د اليوم ال�شبت جل�شة ا�شتثنائية بح�شور 
رئي����س احلكومة وال���وزراء املعني���ني ملناق�شة 

االأزمة االجتماعية وال�شحية يف الب�رسة.
ويف العا�شم���ة بغداد، �شقطت قذائف هاون 

داخل املنطقة اخل����رساء، بينما مل ي�شفر الهجوم 
عن اأية خ�شائر ب�رسية اأو مادية، وفق بيان ر�شمي 
عراق���ي. ويربك ه���ذا الهجوم ح�شاب���ات ال�شا�شة 
اأك���رث فاأك���رث، لتزامنه م���ع احتجاج���ات اجلنوب 
العراقي، وغياب اأفق ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
ويف هذه االأثناء، قالت وكالة االأنباء العراقية 
الر�شمي���ة، اأم�س اجلمع���ة، اإن الرئي����س املوؤقت 
للربمل���ان وافق عل���ى عقد جل�ش���ة طارئة، اليوم 

ال�شبت ملناق�شة الو�شع يف الب�رسة.
وكان زعي���م التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر 
دعا جلل�شة طارئة ملجل�س النواب، ملناق�شة اأزمة 

الب�رسة، ورفع املعاناة عن اأهاليها.
وطالب ال�ش���در يف تغريدة له على “تويرت” 
رئي����س الوزراء يف حكوم���ة ت�رسيف االأعمال حيدر 
العبادي ب�رسعة اإط���الق اأموال املخ�ش�شة للب�رسة 
واإيداعه���ا يف “اأي���اد نزيهة لتتم املبا����رسة فوراً 

مب�شاريع خدمية اآنية وم�شتقبلية”.
وت�شهد م���دن جنوبي العراق مظاهرات �شبه 
يومي���ة، ب�شبب ت���ردي اخلدم���ات االأ�شا�شية، من 
بينه���ا االنقط���اع املتكرر للكهرباء خ���الل اأ�شهر 
ال�شيف، ونق�س مياه ال�رسب، وعدم توافر فر�س 

عمل لل�شباب.

• متظاهرون عراقيون يقتحمون مقر القن�شلية االإيرانية	

بعدما  النريان،اأم�س اجلمعة،  بها  واأ�شعلوا  الإيرانية  القن�شلية  اقتحم متظاهرون غا�شبون 

اأحرقوا مكاتب لأحزاب وميلي�شيات موالية لنظام املاليل يف حمافظة الب�شرة.

بعدم  املدينة  يف  الإي��ران��ي��ة  القن�شلية  اقتحموا  حمتجني  اإن  حملية  اأمنية  م�شادر  وق��ال��ت 

ح�شارها ل�شاعات، فيما �شوهدت األ�شنة نريان تندلع من مقر القن�شلية. وميثل اقتحام القن�شلية 

اأو�شح عالمة على مدى الغ�شب ال�شعبي جتاه الهيمنة الإيرانية على القرار ال�شيا�شي العراقي.

اأعل���ن املكتب االإعالمي للمبعوث االأممي 
حول اليمن، اأم�س اجلمعة، اأن مارتن غريفيث 
يوا�شل م�شاوراته مع الوفد احلكومي اليمني 
وقد التق���ى يف جني���ف اأي�ش���اً دبلوما�شيني 
ويوا�ش���ل العم���ل عل���ى �شمان ح�ش���ور وفد 

احلوثيني اإلى جنيف.
وقال���ت املتحدثة األي�شان���درا فيلوت�شي 
يف اإف���ادة �شحفي���ة اإن غريفي���ث، ال���ذي بداأ 
م�شاورات مع وفد احلكومة اليمنية يف جنيف 
اخلمي�س، ال يزال ينتظر و�شول ممثلي حركة 
احلوث���ي من �شنعاء. وتابع���ت فيلوت�شي “ال 
يزال يعمل من اأجل و�شول وفد احلوثي اإلى 

جنيف”.
واأو�شحت اأن امل�شاورات اجلارية ت�شمل 
اإج���راءات بن���اء الثق���ة وم���ن �شمنه���ا ق�شية 
االأ�رسى واملمرات االإن�شانية واإعادة فتح مطار 

�شنعاء وق�شايا اقت�شادية.
وكان مكتب املبعوث االأممي اإلى اليمن 
مارت���ن غريفيث اأعلن يف وقت �شابق اأن يوم 

اجلمعة ل���ن ي�شهد انعقاد اأي اجتماعات حول 
اليمن يف جنيف. وقرر الوفد احلكومي اليمني 
البقاء يف جنيف رغم اإلغاء االجتماعات واإعطاء 
وقت جله���ود وات�شاالت غريفي���ث الهادفة 
الإقناع احلوثيني باحل�ش���ور. وكان املبعوث 

االأممي قد اأبدى خ���الل جل�شة مع ال�شحفيني 
ت�شكك���ه م���ن متكن وف���د امليلي�شي���ات من 

الو�شول اإلى جنيف يوم الغد.
ي�شار اإل���ى اأن امل�شاورات كان مقررا لها 
اأن تنعق���د اأم����س اجلمع���ة اإال اأن تخل���ف وفد 
امليلي�شي���ات ع���ن احل�شور اأدى اإل���ى تاأجيل 

انطالقها.
خال���د  اليمن���ي،  اخلارجي���ة  وزي���ر  وكان 
اأن  اخلمي����س،  ي���وم  ك�ش���ف  ق���د  اليم���اين، 
خالفات بني احلوثي���ني حتول دون جميئهم 

للم�شاورات يف جنيف.
وقال اليماين، وهو رئي�س وفد احلكومة 
اليمنية اإلى م�شاورات جنيف، اإنه “لن ننتظر 

احلوثيني اإلى ما ال نهاية يف جنيف”.
واأك���د اليم���اين اأنه “مل نع���ط اأي مهلة اأو 
اإن���ذار للطرف االآخر، ه���ذا من مهمة املبعوث 

االأممي”، مارتن غريفيث.
و�ش���دد عل���ى اأن “طائرة االأم���م املتحدة 
جاه���زة يف جيبوت���ي لالنتق���ال اإل���ى �شنعاء، 
ونقل وفد احلوثيني”، معترباً اأن ق�شية نقل 

اجلرحى “م�شكلة مفتعلة”.

األمم المتحدة: نواصل العمل لضمان حضور الحوثيين لجنيف
جنيف ـ وكاالت:

 

غزة ـ وفا:

ال�شي�شتاين يدعو الإنهاء العنف

دعا املرجع االأعلى لل�شيعة يف العراق 
اآية اهلل علي ال�شي�شتاين اأم�س اجلمعة اإلى 
اإعادة اإ�ش���الح الو�شع ال�شيا�شي يف بغداد 
ووقف العنف �ش���د املتظاهرين بعد اأيام 
م���ن احتجاج���ات �سه���دت �سق���وط قتلى 
اجتاح���ت مدينة الب�رسة يف جن���وب العراق 
الرئي�ش���ي  املين���اء  اإغ���الق  يف  وت�شبب���ت 
يف الب���الد. واته���م ال�شي�شت���اين الزعم���اء 
ال�شيا�شي���ني بامل�شوؤولي���ة ع���ن التوت���ر، 

وق���ال اإن احلكومة اجلدي���دة ال ينبغي اأن 
ت�ش���كل ”وفق نف����س االأ�ش����س واملعايري 
الت���ي اعُتم���دت يف ت�شكي���ل احلكوم���ات 
الت���ي  اجلمع���ة  خطب���ة  ويف  ال�شابق���ة“. 
تاله���ا اأح���د م�شاعديه طال���ب ال�شي�شتاين 
باإنهاء ا�شتخدام العن���ف �شد ”املحتجني 
ال�شلمي���ني“ وحم���ل ال�شا�ش���ة م�شوؤولي���ة 

الف�شاد والفقر والبطالة.
وق���ال ال�شي�شت���اين اإن ”االأداء ال�شيئ 
م���ن كب���ار امل�شوؤول���ني وذوى املنا�شب 

احل�شا�شة“ اأثار غ�شب �شكان الب�رسة.

البصرة ـ رويترز:

• وزير اخلارجية اليمني خالد اليماين	

قت���ل قيادي���ان ميداني���ان ب���ارزان يف 
�شف���وف ملي�شيات احلوث���ي االإيرانية، اإلى 
جانب الع����رسات االآخرين، اأم����س اجلمعة، يف 
ق�ش���ف ملقات���الت التحالف العرب���ي لدعم 

ال�رسعية يف حمافظة احلديدة اليمنية.
وذك���رت م�شادر ميداني���ة اأن القيادي 
احلوثي حممد عبدامللك عاطف، قائد اللواء 
190 دفاع جوي التابع مللي�شيات احلوثي، 
وعل���ي �ش���الح حمم���د الق���ريي، قائ���د لواء 
ال�شواريخ بالقوات اجلوية، قتال مع ع�رسات 

املتمردين يف ق�شف للتحالف.
ولق���ي القيادي���ان حتفهم���ا يف اجتماع 
لهم���ا يف حمي���ط الكلي���ة البحري���ة منطق���ة 

الكثيب مبدينة احلديدة. 
الع����رسات م���ن امليلي�شي���ات  و�شق���ط 
املوالية الإي���ران، بينهم قي���ادات ميدانية، 
خ���الل االأربع���ة اأي���ام املا�شي���ة، يف غ���ارات 

ملقاتالت اأبات�شي للتحالف العربي.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

مقتل قياديني بارزين 
من احلوثيني باحلديدة



�أخفق روؤ�ساء تركي���ا و�إير�ن ورو�سيا �أم�س 
�جلمعة يف �لتف���اق على وقف لإطالق �لنار من 
�ساأن���ه �أن مينع هجوم���ا للحكومة �ل�سورية على 
حمافظ���ة �إدلب �خلا�سع���ة ل�سيطرة �ملعار�سة 
و�لذي تخ�سى �لأمم �ملتح���دة �أن ي�سبب كارثة 

�إن�سانية حتل بع�رش�ت �لآلف من �ملدنيني.
و�تف���ق �لرئي����س �لرتك���ي رج���ب طي���ب 
�أردوغ���ان ونظري�ه �لرو�س���ي فالدميري بوتني 
و�لإي���ر�ين ح�سن روح���اين يف بيان ختامي عقب 
�جتماعه���م يف طه���ر�ن عل���ى �أن���ه ل يوجد حل 
ع�سكري لل�رش�ع و�أنه يجب حله من خالل عملية 

تفاو�س �سيا�سية. 
لكن مع قي���ام �لطائر�ت �حلربية �ل�سورية 
و�لرو�سي���ة ب�رشب���ات جوي���ة يف �إدل���ب �سب���اح 
�جلمعة يف متهيد حمتمل لهجوم و��سع، عار�س 

بوتني وروحاين دعوة �أردوغان �إلى �لهدنة.
وق���ال �لرئي�س �لرتكي �إن���ه يخ�سى حدوث 
جم���زرة و�إن بالده ل ميكنه���ا ��ستيعاب تدفق 

�ملزيد من �لالجئني عرب �حلدود.
لك���ن بوتني ق���ال �إن وق���ف �إط���الق �لنار 
�سيك���ون ب���ال فائ���دة ول���ن ي�سم���ل �جلماعات 

�ملت�سددة �لتي تعتربها بالده �إرهابية. 
وق���ال روحاين �إن �سوريا يجب �أن ت�ستعيد 

�ل�سيطرة على كل �أر��سيها.
و�إدلب �آخر معقل كبري يف �أيدي �ملعار�سة 
�مل�سلح���ة و�لهج���وم �حلكوم���ي قد يك���ون �آخر 

معركة كبرية يف �حلرب.
ومتثل حمادثات �لزعماء �لثالثة يف طهر�ن 
نقط���ة �سديدة �لأهمية يف �حل���رب �لد�ئرة منذ 
نح���و 7 �سن���و�ت و�لتي قتلت �أك���ر من ن�سف 
مليون �سخ�س و�أجربت 11 مليونا على �لفر�ر 
من منازلهم. و�تفق �لروؤ�ساء يف �لبيان �خلتامي 
على �رشورة �لق�ساء على تنظيم د�ع�س وجبهة 
�لن����رشة و�جلماعات �لأخ���رى �ملرتبطة بتنظيم 

�لقاع���دة و�مل�سنفة باعتبارها �إرهابية. لكنهم 
�أ�ساف���و� �أن هن���اك جماعات معار�س���ة م�سلحة 
�أخ���رى ميك���ن �أن تن�سم �إل���ى �أي �تفاق لوقف 

�إطالق �لنار.
ودع���ا �لبي���ان �ملجتم���ع �ل���دويل و�لأم���م 
�ملتح���دة �إل���ى زي���ادة �مل�ساع���د�ت �لإن�سانية 
ل�سوريا و�مل�ساهمة يف ��ستعادة خدمات �لبنية 

�لتحتية.
و�أ�سافو� �أن���ه يجب بذل �جله���ود لتهيئة 

�لظروف من �أجل عودة �لالجئني باأمان.
ومل ت�س���ارك حكومة �لرئي����س ب�سار �لأ�سد 
ب�س���كل مبا�رش يف �لقمة كما مل ت�سارك �لوليات 

�ملتحدة �أو قوى غربية �أخرى.
و�جتمع جمل�س �لأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة 

�أم�س �جلمع���ة ملناق�سة و�سع �إدل���ب بناء على 
طلب من �لوليات �ملتحدة. 

وق���ال مبع���وث �لأم���م �ملتح���دة �خلا����س 
ب�سوري���ا �ستافان دي مي�ست���ور� �إن هناك ”كل 

مقومات حدوث عا�سفة كاملة“.
و�أ�س���اف  ”هناك خماطر هائل���ة من �أن �أي 

معركة يف �إدلب �ستكون رهيبة ودموية“.
وقال دي مي�ستور� “يجب منح �لنا�س ممًر� 
�آمًن���ا �إلى �لأماك���ن �لتي يختارونه���ا �إذ� �أر�دو� 

�ملغادرة”.
و�أ�ساف “يج���ب �أن ن�سمح بفتح عدد كاف 
من ممر�ت �لإج���الء �لطوعي �ملحمية للمدنيني 
�أي �جت���اه �ل����رشق و�ل�سم���ال و�جلن���وب” ،  يف 
م�سيف���ا �أن �لأمم �ملتح���دة “�ستكون موجودة 

هناك”.
و �رشح دي مي�ست���ور� للمجل�س �إنه م�ستعد 
لتق���دمي مقرتح���ات ح���ول ف�س���ل �جلماع���ات 
�ملرتبط���ة بالقاع���دة يف �إدلب ع���ن �ملقاتلني 

�لآخرين يف حماولة ل�سمان حماية �ملدنيني.
ومن �ملقرر �أن يجري مبعوث �لأمم �ملتحدة 
حمادثات مع �جله���ات �ل�سامنة �لثالثة، تركيا 
ورو�سيا و�ير�ن �لأ�سبوع �ملقبل يف جنيف حول 

�لأزمة يف �إدلب.
وقتل �أكر من 350 �ألف �سخ�س يف �حلرب 
�مل�ستمرة منذ �أكر من �سبعة �أعو�م يف �سوريا، 
لكن دبلوما�سيني م���ن �لأمم �ملتحدة يخ�سون 
م���ن �أن يوؤدي �لهج���وم على �إدل���ب �إلى كارثة 

�إن�سانية.

وق���ال �لأطب���اء يف �مل�ست�سف���ى يف �ملدينة، �لت���ي يبلغ عدد 
�سكانه���ا 700 �ألف ن�سمة يف ولية مينا�س جري�ي�س )جنوب �رشق( 
حي���ث كان كان موؤيدون ينظمون �أم�سية، �إن نقل بول�سونارو غري 

مطروح “حاليا”.
وكان فالفي���و بول�سونارو جن���ل �ملر�سح، �رشح على “تويرت” 
�أّن و�لده تعّر�س للطعن، وحتدث �أول عن “جروح �سطحية”، لكنه 
كتب على ح�ساب���ه يف وقت لحق “ل�سوء �حلظ، �لأمر �أكر خطورة 

مما �عتقدنا”.
م���ن جهته، �رشح متح���دث با�سم �ل�رشط���ة �لع�سكرية يف ولية 
مينا����س جري�ي����س، حيث تقع بل���دة جويز دي فور�، ل���� “فر�ن�س 
بر����س” �أن �مل�ستبه به رجل يبلغ م���ن �لعمر 40 عاما، �عتقل على 

�لفور.
و�أ�سار �إلى �أنه كان “يحم���ل �سكينا ملفوفا بقطعة قما�س”. 
و�أف���اد تقري���ر �أويل لل�رشط���ة �لع�سكري���ة باأن �لرج���ل �لذي طعن 

�ملر�سح �سن هجومه “لأ�سباب �سخ�سية”.
وذك���رت �ل�رشطة �لع�سكرية يف تقريرها “قال لنا �إن �لعتد�ء 
دو�فعه �أ�سب���اب �سخ�سية مل نتمكن من فهمها” لأنه “قال �أي�سا 

يف بع�س �للحظات �أنه عمل باأمر من �هلل”.
وح�س���ب ت�سل�سل وقائع �حلادثة، �لت���ي جرت، غادر �ملهاجم 
�أديلي���و في�سب���و دي �أوليفي���ري� )40 عام���ا( “منزل���ه وهو يحمل 

�سكينا” لين�سم �إلى م�سرية موؤيدي بول�سونارو.
و�أظه���رت لقطات تلفزيونية بول�سونارو حممول على �أكتاف 
منا�رشيه قبل تلقيه �رشبة عنيفة حتت �ل�سدر و�إجالئه من �ملكان.

اأخفق روؤ�ساء تركيا واإيران ورو�سيا اأم�س اجلمعة يف التفاق على وقف لإطالق النار 

ل�سيطرة  اإدل��ب اخلا�سعة  ال�سورية على حمافظة  للحكومة  اأن مينع هجوما  �ساأنه  من 

املعار�سة والذي تخ�سى الأمم املتحدة اأن ي�سبب كارثة اإن�سانية حتل بع�سرات الآلف من 

املدنيني.

بوتني  فالدميري  الرو�سي  ون��ظ��رياه  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  واتفق 

والإي��راين ح�سن روحاين يف بيان ختامي عقب اجتماعهم يف طهران على اأنه ل يوجد 

حل ع�سكري لل�سراع واأنه يجب حله من خالل عملية تفاو�س �سيا�سية. 

كابول ـ اف ب:

عواصم ـ وكاالت:

الرباط ـ اف ب:

أنقرة ـ اف ب:

و�س���ل وزي���ر �لدف���اع �لأمريك���ي 
جي���م ماتي�س �أم�س �جلمعة، �إلى كابول 
يف زي���ارة مفاجئ���ة �سيلتق���ي خالله���ا 
�لرئي�س �لأفغ���اين �أ�رشف غني و�لقائد 
�جلدي���د للق���و�ت �لأمريكي���ة وقو�ت 

حلف �سمال �لأطل�سي.
وتن�رش �لوليات �ملتحدة حاليا 14 
�ألف ع�سك���ري يف �أفغان�ستان ي�سكلون 
�جل���زء �لأ�سا�س���ي م���ن ق���و�ت �حللف 
�لأطل�سي لدعم وتاأهي���ل قو�ت �لأمن 

�لأفغانية.
وتاأتي زيارة ماتي����س �لثانية �إلى 
�أفغان�ست���ان خ���الل �أ�سه���ر، يف وق���ت 
حا�سم يف �لنز�ع �مل�ستمر منذ 17 عاما.

�لأفغاني���ة  �لق���و�ت  حتق���ق  ومل 
و�لأمريكي���ة تقدما �س���د طالبان �أكرب 
حرك���ة متم���ردة يف �أفغان�ست���ان بينما 
�لدبلوما�سي���ة  �جله���ود  تت�ساع���ف 
لإج���ر�ء حمادث���ات �سالم. و�أث���ار وقف 
غ���ري م�سبوق لإط���الق �لن���ار يف يونيو 
تاله لقاء ب���ني م�سوؤول���ني �أمريكيني 
وممثل���ني عن طالب���ان يف يوليو، �آمال 

يف �أن تنهي �ملفاو�سات �ملعارك.

�أعلن���ت �حلكوم���ة �ملغربية �إحباط 
�أك���ر م���ن 54 �أل���ف حماول���ة للهجرة 
غ���ري �لقانونية نح���و �أوروبا خالل �سنة 
2018، وتفكي���ك “74 �سبكة �إجر�مية 
تن�س���ط يف جم���ال �لتهري���ب و�لجتار 
بالب����رش”، وفق بالغ ن�رشته وكالة �لأنباء 

�ملغربية.
و�أ�سف���رت ه���ذه �لعملي���ات ع���ن 
�حتجاز �أكر من 1900 �آلية من زو�رق 
مطاطي���ة ودر�ج���ات مائي���ة ت�ستعمل 
يف حم���اولت �لهج���رة غ���ري �لنظامي���ة 
نح���و �ل�سو�ح���ل �لإ�سباني���ة. ومل يحدد 
�لبالغ �لذي ن����رش ليل �جلمعة جن�سيات 
�ملر�سح���ني للهجرة �ملعني���ني بهذه 
�ملحاولت. وباتت �ل�سو�حل �ل�سمالية 
�لرئي�س���ة  �لبو�ب���ة  مبثاب���ة  للمغ���رب 

للعبور �إلى �أوروبا.
و�أوقف���ت �أجهزة �لأم���ن �ملغربية 
منذ بد�ية �لعام �أكر من 230 �سخ�سا 
بينهم مغاربة و�آخ���رون متحدرون من 
دول جن���وب �ل�سح���ر�ء، متورطون يف 

تهريب مهاجرين.
يوني���و  يف  �ملغ���رب  و�أعل���ن 
رف����س فك���رة �إقامة مر�ك���ز ��ستقبال 
�لحت���اد  �لت���ي طرحه���ا  للمهاجري���ن 
�لأوربي، موؤكد� �أنه “ل يريد لعب دور 

�لدركي باملنطقة”.

�أظهر ��ستطالع جديد للر�أي، �نخفا�س 
ن�سب تاأييد �لأتر�ك للرئي�س �لرتكي رجب 
طي���ب �أردوغان، ب�س���كل كب���ري، ويتز�من 
ذلك م���ع تدهور �سع���ر �رشف �لل���رية �أمام 

�لدولر، ون�سب ت�سخم غري م�سبوقة.
وذك���رت موؤ�س�س���ة موؤ�س�س���ة “مرتو” 
لالأبح���اث و�لدر��سات يف نتائ���ج ��ستطالع 
�ل���ر�أي �لأخ���ري �ل���ذي ن�رشته ع���رب ح�سابها 
على موق���ع �لتو��سل �لجتماعي “تويرت”، 
وحم���ل عنو�ن “تقييم تركي���ا يف �أغ�سط�س 
2018”، �إل���ى �أن ن�سب���ة تاأييد �ملو�طنني 

لأردوغان تر�جعت �إلى 44.5 %.
و�سل���ت ن�سب���ة تاأيي���د �أردوغ���ان يف 
�ل�ستط���الع �جلدي���د �إل���ى 46.7 %، بينما 
�أك���د 8.8 يف �ملئة ع���دم ��ستقر�رهم على 
�إجاب���ة معينة. وكانت ن�سبة تاأييد �أردوغان 
يف �لدر��س���ة نف�سها، �ل�سهر �ملا�سي، عند 

م�ستوى 53.2 %.
ياأتي هذ� �لنخفا����س �لكبري ب�سعبية 
�أردوغ���ان، عق���ب ��ستمر�ر تده���ور �لعملة 
�ملحلي���ة �لت���ي فق���دت ن�سب���ة 40 % منذ 
بد�ية �لعام �حلايل، بالإ�سافة �إلى و�سول 

�لت�سخم حلو�يل 18 %.

أفغانستان

المغرب

تركيا

ماتي�س يف زيارة 
مفاجئة �إلى كابول

�إحباط 54 �ألف حماولة 
للهجرة �ل�رشية

�سعبية �أردوغان تتهاوى 
مع تدهور �للرية

السبت 8 سبتمبر 2018 
28 ذو الحجة 1439

العدد 3616

15

�لقمة �لثالثية تف�شل يف �التفاق على هدنة متنع هجوما على �إدلب

�شدمة يف �لرب�زيل... طعن مر�شح رئا�شي �أمام �الآالف و�لكامري�ت

دي مي�ستور� يحذر من معركة “مروعة” ويدعو ملمر�ت �إن�سانية

�أ�سيب بجرح يف �لبطن جنم عن �أد�ة حادة

• �لزعماء �لثالثة قبيل �لقمة يف طهر�ن	

• حماولة �غتيال �ملر�سح �لأوفر حظا لرئا�سة �لرب�زيل	

الربازيلية،  الرئا�سية  النتخابات  من  الأوىل  ال��دورة  يف  للفوز  حظا  الأوف��ر  املر�سح  تعر�س 

غايري بول�سونارو، اإىل الطعن بال�سكني يف بطنه خالل جتمع انتخابي، لي�ساهد اآلف الربازيليني 

الهجوم، الذي وقع اأمام الكامريات.

“م�ساب  اأن بول�سونارو )63 عاما(  “�سانتا كازا” يف مدينة جويز دي فورا  وذكرت م�ست�سفى 

بجرح يف البطن جنم عن اأداة حادة”.

ويف موؤمتر �سحفي بعد العملية اجلراحية، اأو�سح الأطباء اأن النائب “م�ساب بثالثة جروح 

خطرية يف الأمعاء”.

�أعلن���ت �لق���و�ت �لبحرية �مل�رشية، �أم�س �جلمع���ة، تد�سني �أول فرقاطة حملية �ل�سن���ع من طر�ز “جوويند”، 
و�لت���ي متثل �إ�سافة نوعية ودعم لق���در�ت �جلي�س حلماية �لأمن �لقومي للبالد. وج���اء يف بيان للجي�س �مل�رشي 
ن�رشت���ه �سفحة �ملتحدث �لع�سك���ري على “تويرت” �أن �لفرقاط���ة “�لوحدة �ل�سبحية �جلدي���دة” مت بناوؤها ب�رشكة 
تر�سان���ة �لإ�سكندري���ة، �سمن ��سرت�تيجية �سامل���ة لتطوير وحتدي���ث �لأ�سطول �لبحري �مل����رشي لتعزيز �لأمن 
و�ل�ستق���ر�ر يف مناطق عمل �لقو�ت �لبحرية. وقال قائد �لقو�ت �لبحرية، �أحمد خالد، �إن تد�سني �لفرقاطة يعد 
�إيذ�ن���ا بتجهيزه���ا ��ستعد�د� لدخولها �خلدمة، �إذ ت�سهد �لبحرية �مل�رشية خ���الل �لآونة �لأخرية طفرة تكنولوجية 
هائل���ة يف منظومات �لت�سليح و�لكفاءة �لقتالية، وفقا لأحدث �لنظم �لعاملية. و�أ�ساف �أن �لوحدة �جلديدة تعد 
�لأكر تطور� يف �ل�سالح �لبحري �مل�رشي لتعزيز قدرته على حتقيق �لأمن وحماية �حلدود و�مل�سالح �لقت�سادية 
يف �لبحرين �لأحمر و�ملتو�سط، وتوفري حرية �ملالحة �لبحرية �لآمنة ودعم �أمن قناة �ل�سوي�س ك�رشيان هام للتجارة 

�لبحرية �لدولية يف ظل �لتهديد�ت و�لتحديات، �لتي ت�سهدها �ملنطقة.

م�رص تد�شن �أول �شفينة حربية حملية �ل�شنع

برازيليا ـ وكاالت:

القاهرة ـ أ ف ب:
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تنطلق مساء )اليوم( السبت مباريات دوري الشباب لكرة السلة للموسم الريايض الجديد 2019-2018 بإقامة 4 لقاءات، وسيكون املنامة حامل اللقب 
متوقفا يف الجولة األوىل.

وستحتضن صالة نادي املنامة مباراتني، فعند الخامسة والنصف ستقام مباراة االتحاد مع سرتة وعند السابعة مساًء سيلتقي سامهيج مع النجمة، بينام 
عىل صالة نادي الحالة سيتواجه الساعة 4 األهيل مع البحرين ويف الساعة 5:30 سيلعب مدينة عيىس مع الحالة.

ومن املتوقع أن تشهد املباريات تنافسا كبريا للغاية، خصوصاً أن دوري هذا املوسم يتصف بالقوة؛ نظرا لإلعداد الجيد للفرق، وفئة الشباب عادة ماتشهد 
تواجد العبني مميزين يلعبون مع أنديتهم يف دوري الرجال كذلك.

أما يف دوري الرباعم، فستقام اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة وذلك يف الفرتة الصباحية، فعىل صالة نادي املحرق سيلعب الحالة مع سامهيج 
الساعة 9:30 ثم يف الحادية عرشة يتواجه سرتة مع األهيل، ثم الساعة 12:30 يلعب مع املحرق مع االتحاد. أما عىل صالة نادي املنامة يلتقي الساعة 

9:30 فريق املنامة )أ( مع مدينة عيىس، وتليها الساعة 11 مباراة البحرين واملنامة )ب( والساعة 12:30 يتواجه الرفاع مع النويدرات.

انطالق منافسات دوري الشباب للسلة اليوم

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

أعرب النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، عن 
للش��باب  الكبري  بالتفاعل  س��عادته 
مبنافس��ات  باملش��اركة  البحرين��ي 
الثانية  للنسخة  التأهيلية  التصفيات 
م��ن بطولة أق��وى رج��ل بحريني، 
والتي تقام تحت رعاية سموه تحت 
ش��عار “خلك وحش”، التي تس��تمر 
منافساتها حتى اليوم السبت مبجمع 
الس��يف، والتي وجه سموه بإقامتها 
لتكون ال��دور املؤهل للمتس��ابقني 
الذي��ن ينجحون يف تحقي��ق املراكز 
للمنافس��ات  األوزان،  بجميع  األوىل 
النهائي��ة من البطولة والتي س��تقام 
يف الف��رتة -21 23 فرباي��ر 2019، إذ 
ت��أيت البطولة ضمن املب��ادرات التي 
أطلقها سمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة والهادفة لدعم الش��باب 
يف املجال الريايض واإلنس��اين حيث 
س��يتم تخصيص ريع ه��ذه البطولة 

ملرىض الرسطان.
بتفاع��ل  “س��عداء  وق��ال س��موه: 
الش��باب باملش��اركة يف التصفي��ات 
التأهيلية، وال��ذي ينم عىل حرصهم 
يف تأكي��د وجوده��م يف البط��والت 
الرياضية، وهذا بكل تأكيد سيساهم 
يف إبراز طاقاتهم وقدراتهم الرياضية 
الت��ي ميتلكونه��ا واكتس��ابهم ملزيد 
من الخربات، والت��ي يكون لها األثر 
اإليج��ايب يف ظه��ور مواهب رياضية 
جدي��دة، ميك��ن االس��تفادة منها يف 
مختل��ف األلعاب. ك��ام أن التفاعل 
م��ن الش��باب ينعكس ع��ىل تنفيذ 
األهداف بهذه املشاركات مبا يحقق 
لها النجاح املطلوب”، مشيدا سموه 
مبا قدمه الش��باب من مستوى فني 
ممي��ز مبنافس��ات ال��وزن الخفيف 
عك��س  وال��ذي  التصفي��ات،  م��ن 
التحضريات الت��ي خاضوها من أجل 
املش��اركة بالتصفيات، مؤكدا سموه 
أن التصفي��ات هي ج��زء من الرؤية 
التي رس��مها س��موه لهذه البطولة، 
لزيادة الح��امس والتحدي والتنافس 
القوي باملرحلة النهائية من البطولة 
املق��رر إقامته��ا يف ش��هر فرباير من 

العام املقبل، متمنيا سموه يف الوقت 
ذاته كل التوفيق والنجاح للمشاركني 

مبنافسات الوزن املتوسط والثقيل.

الوزن المتوسط والثقيل 
اليوم

وتختتم اليوم )الس��بت( التصفيات 
التأهيلية للبطولة، بإقامة منافسات 
وزن املتوس��ط والوزن الثقيل. حيث 
الساعة  عند  املنافس��ات  س��تنطلق 
الثانية ظهرا وتس��تمر حتى التاسعة 
مس��اء بالقرب من البواب��ة رقم 10 

مبجمع “السيف”.

 STAGE فيلم ترويجي و 
خاص للتصفيات

وت��م ع��رض فيل��م ترويج��ي ع��ن 
فعاليات بطولة أقوى رجل بحريني 
يف نس��ختها األوىل الت��ي أقيمت يف 
ش��هر فرباير امل��ايض مبنطقة “خليج 
البحري��ن”، ع��رب شاش��ة كب��رية تم 
تركيبها يف س��احة الفعاليات املقابلة 

للبوابة رقم 10 مبجمع السيف.
ك��ام ت��م تركي��ب STAGE خ��اص 
يف  التأهيلي��ة  التصفي��ات  إلقام��ة 
ساحة الفعاليات املقابلة لبوابة رقم 
10 مبجم��ع الس��يف، وال��ذي مينح 

املش��اركني فرصة خوض املنافس��ات 
يف األلعاب الثالث التي تم تحديدها 

للتصفيات بكل سهولة.

حضور جماهيري

ه��ذا وش��هدت منافس��ات ال��وزن 
الخفي��ف م��ن التصفي��ات تفاع��ل 
وحض��ور جامهريي، من قب��ل زوار 
مجم��ع الس��يف ومحبي وعش��اق 
رياض��ة ك��امل األجس��ام واللياق��ة 
البدني��ة والك��روس في��ت وأعضاء 
والرياضي��ة، مع  الصحي��ة  األندي��ة 
انطلقت  التي  التأهيلي��ة  التصفيات 

يوم أمس مبنافسات الوزن الخفيف.
 

القناة الرياضية تتفاعل
تفاعلت القن��اة الرياضية مع إقامة 
التصفي��ات التأهيلي��ة لبطولة أقوى 
رجل بحريني يف نسختها الثانية، من 
خالل إجراء تغطية خاصة ملنافسات 
والت��ي س��تعرض عىل  التصفي��ات، 
الشاشة من خالل برنامج مسجل يف 

وقت الحق.

أعلى مجموع نقاط

من جهته، قال رئيس لجنة الحكام 

بالبطول��ة أحمد جمش��ري: “بداية، 
نتوجه لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة عىل توجيه سموه بإقامة 
ه��ذه التصفي��ات، وال��ذي يعكس 
حرص س��موه عىل من��ح أكرب عدد 
من الش��باب البحريني للمش��اركة 
يف البطول��ة. ففكرة س��موه بإقامة 
ه��ذه التصفيات، تس��اهم يف منح 
البطول��ة مي��زة أك��رب يف التح��دي 
والقوة واإلث��ارة، والتي ترتكز عىل 
اختي��ار الالعب��ني واملهيئ��ني بدنيا 
ولياقيا لخوض املنافس��ات النهائية 
من أجل الظه��ور بصورة مرشفة”. 

الالعب��ني  تحدي��د  أن  وأض��اف 
الفائزي��ن يف التصفيات يعتمد عىل 
تش��هد  فالتصفيات  النق��اط،  عدد 
3 مس��ابقات، وكل مش��ارك لدي��ه 
3 يف كل مس��ابقة مح��اوالت وكل 
محاولة يكون ع��دد تكرارها تكرار 
واحد فقط، فاحتس��اب النقاط يتم 
عرب تحديد نقاط كل مس��ابقة عىل 
ح��دة، بعدها تجمع تل��ك النقاط 
بأرقام يتم تحديدها، ليكون الناتج 
نق��اط الالعب، موضح��ا يف الوقت 
ذاته أن الفائز هو من سيحرز أعىل 

معدل نقاط.

خالد بن حمد: التصفيات تزيد من الحماس في البطولة
“أقوى رجل بحريني2” تتواصل بمنافسات وزني المتوسط والثقيل اليوم

سموه: نشيد بمشاركة الشباب وبالمستوى المنافسة بالوزن الخفيف

الفائزي��ن س��تعتمد عل��ى أعل��ى مجم��وع للنق��اط جمش��ير: نتيج��ة 

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

سمو الشيخ خالد بن حمد

تنطلق يف الساعة الثامنة والنصف 
م��ن صب��اح غ��د )األح��د( بقاعة 
املؤمت��رات بفن��دق ك��راون ب��الزا 
الذي  الري��ايض  املنتدى  فعالي��ات 
تنظمه اللجن��ة األوملبية البحرينية 
بالرشاكة مع مؤسس��ة الرياضة من 
اج��ل الحي��اة والتضام��ن األوملبي 
وت��دور  الري��ايض  ون��رز  ومرك��ز 
فعاليات هذا املؤمتر الذي يقام عىل 
م��دار يوميني متتالي��ني حول ثالثة 
محاور هي “ ح��و األمية البدنية“ 
و ”مكافح��ة املنش��طات يف املجال 
الريايض“.  الريايض“ و ”االح��رتاف 

وم��ن املتوق��ع أن يش��هد املنتدى 
مشاركة واسعة من القطاعني العام 

والخاص..
األم��ني الع��ام املس��اعد للمجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة أمني 
ع��ام اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
عبدالرحمن عس��كر أك��د أن هذا 
املنتدى يجسد دور اللجنة األوملبية 
يف التوعي��ة املجتمعي��ة من خالل 
املح��ارضات اإلرش��ادية والتوعوية 
والتثقيفية يف ثالثة محاور رئيس��ة 
بالرياضة،  ارتباطا وثيق��ا  مرتبط��ة 
وه��و م��ا يتفق م��ع اس��رتاتيجية 

اللجنة األوملبية وأهدافها وخططها 
املستقبلية.

فاملح��ور األول املخت��ص يف مح��و 
أهمي��ة  البدني��ة يجس��د  األمي��ة 
الرياض��ة يف حياتن��ا وكيفية جعلها 
منه��ج حياة من��ذ الطفول��ة حتى 
الش��يخوخة واإلش��ارة إىل أهمي��ة 
الحركة يف حي��اة أطفالنا إىل جانب 
التطرق إىل الطرق الصحية للتغذية.
أما املحور الث��اين املرتبط مبكافحة 
املنش��طات يف املجال الريايض فهو 
محور ه��ام جدا يف وقتن��ا الراهن 
يح��ارب املنش��طات باعتبارها آفة 

ض��ارة تن��ال م��ن س��معة ومكانة 
الالع��ب او الالعب��ة وتق��ي عىل 
املنافسة الرشيفة وهو ما يتناىف مع 
املواثيق والقيم األوملبية والرياضية 

عموما.
ويضيف عس��كر أن املحور الثالث 
الري��ايض وهو  باالحرتاف  مرتب��ط 
محيطن��ا  يف  الس��اعة  موض��وع 
البحريني ولذلك ف��ان هذا املحور 
يش��كل البداية التمهيدية للتوعية 
االحرتافي��ة التي نأمل أن يس��تفيد 

منها املشاركون قدر املستطاع.
ويف خت��ام ترصيحه أش��اد عس��كر 

بالتعاون املمي��ز الذي أبدته بعض 
ال��وزارات الحكومي��ة إلث��راء هذا 
املنت��دى ويف مقدمتها وزارة الرتبية 
التنمي��ة ووزارة  والتعلي��م ووزارة 
الصحة ووزارة شئون اإلعالم ووزارة 
شؤون الش��باب والرياضة واالتحاد 
الري��ايض لألم��ن الع��ام واالتح��اد 
الري��ايض العس��كري واالتح��ادات 
الرياضية الوطنية واألندية واملراكز 
الش��بابية األمر ال��ذي يؤكد الوعي 
البحري��ن  مملك��ة  املجتمع��ي يف 

متمنيا للمنتدى النجاح والتوفيق.

المنتدى الرياضي يجسد دور “األولمبية” في التوعية االجتماعية
ينطلق غدا ب� 3 محاور... عسكر:

ضاحية السيف          اللجنة األولمبية البحرينية

عبدالرحمن عسكر 
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الرفاع           اتحاد الطاولة

توج العب نادي سار إبراهيم حبيب 
إبراهيم بلقب فردي األشبال لبطولة 
كأس االتحاد املفتوحة الثامنة لكرة 
الطاولة بعد فوزه عىل العب توبيل 

جاسم عبدالله )3/0( يف املباراة 
النهائية.  واستطاع إبراهيم حبيب أن 
يتفوق يف املباراة عىل جاسم عبدالله 
)3/0( بواقع األشواط )16/14 و11/8 

و13/11(، وقدم الالعبان مستوى رائعا 

يف املباراة.  وبلغ الالعب سيدمرتىض 
حسني املباراة النهائية يف فردي العموم 

بعد فوزه عىل أنور ميك )3/2( بعد 
مباراة مثرية بينهام بواقع األشواط 

)12/10 و11/9 و11/6(، حيث كان 
أنور ميك فاز بشوطني بواقع )12/10 
و12/10( قبل أن يحسم سيدمرتىض 

حسني املواجهة لصالحه يف الشوط 
الخامس )11/6(.  وتأهل محمد عباس 

لنهايئ فردي العموم بعد فوزه عىل 
الالعب لؤي جامل من نادي البحرين 

)3/صفر( بواقع األشواط )11/9 و11/4 
و14/12(.  وتأهل العب نادي توبيل 
فاضل عباس إىل نهايئ فردي الناشئني 

بعد فوزه عىل العب سار السيدحسني 
حسن )3/صفر(، حيث سيطر فاضل 

عباس عىل املواجهة وأنهى اللقاء 
لصالحه بواقع األشواط )11/2 و11/9 

و12/10(.  وسيلتقي فاضل عباس 
يف نهايئ الناشئني مع الالعب سلامن 
محمد من نادي عايل الذي فاز عىل 

عيل عباس من نادي سار )3/1( بواقع 
األشواط )11/8 و12/10 و11/7(.  

وسيحدد اتحاد الطاولة يف الفرتة 
املقبلة موعد مبارايت نهايئ العموم 
والناشئني، وسيتم تتويج الفائزين 

باملراكز األول يف كافة الفئات.

أك��د ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
قائ��د الفريق املليك للقدرة س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
أن بطول��ة الع��امل للق��درة والت��ي 
تس��تضيف منافس��اتها والية نورث 
كاروالينا بالواليات املتحدة األمريكية 
يف الفرتة من 8 وحتى 12 من ش��هر 
س��بتمرب الجاري س��تكون من أهم 
الفريق  مش��اركات  محطات  وأبرز 
املل��يك والتي أعد لها بش��كل مثايل 
من خالل املش��اركات يف السباقات 
األوروبي��ة خ��الل الف��رتة القليل��ة 

املاضية.
 وأوض��ح س��موه أن الفريق املليك 
ب��ات يف جاهزي��ة عالي��ة لخوض 
العاملية  املنافس��ات  ه��ذه  غ��امر 
خصوصاً أن الفريق املليك البحريني 
ق��د حق��ق إنج��ازات مرشف��ة يف 
البط��والت العاملي��ة يف الس��نوات 
املاضية وأثبت فرسان اململكة علو 
كعبه��م ومزاحمته��م لنجوم هذه 
الرياض��ة ع��ىل منص��ات التتويج، 
وأن الفريق املليك سيش��ارك بنخبة 
م��ن الفرس��ان املتميزي��ن والذين 
ميتلك��ون خ��ربة واس��عة يف كيفية 
التعامل مع مس��افات وأجواء مثل 
هذه السباقات العاملية، وأن بطولة 
العامل للق��درة س��تجمع نخبة من 
الفرس��ان من مختلف أنحاء العامل 
وأملع األسامء والفريق املليك للقدرة 

جاهز لهذه املنافسة العاملية.
 وأشار س��موه أن الفريق مر بعدد 
م��ن محط��ات اإلعداد م��ن خالل 
املش��اركة يف الس��باقات األوروبية 
خالل الفرتة املاضي��ة والتي أكدت 
االس��تعداد العايل ال��ذي وصل إليه 
أعض��اء الفري��ق وذلك م��ن خالل 
النتائ��ج املرشف��ة الت��ي تحقق��ت 

واعتالء فرسان ملنصات التتويج.
 وحث س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة فرس��ان الفري��ق املليك 
للق��درة لتقدي��م أق��ى درج��ات 
أفضل  لتحقي��ق  والس��عي  العطاء 
النتائج املرشفة التي تليق بس��معة 
البحرين خصوصاً  ومكانة مملك��ة 
يف ه��ذا العام الذي متت تس��ميته 
بعام )الذهب فقط(، مؤكداً سموه 
البحرينيني  ثقته الكبرية بالفرس��ان 
املتميزين الذين س��يمثلون الفريق 
املل��يك للقدرة يف موندي��ال القدرة 
القادم بالواليات املتحدة األمريكية.

 وب��ني س��موه أن ما وصل��ت إليه 
الرياض��ة البحرينية عموماً ورياضة 
القدرة خصوصاً اليوم من مس��توى 

راٍق ومتط��ور، يؤكد مبا تحظى من 
دعم ورعاي��ة من لدن ملك مملكة 
البحري��ن س��يدي الوال��د صاحب 
الجالل��ة امللك حمد ب��ن عيىس آل 

خليفة.
 وأعرب سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ع��ن س��عادته البالغة 
للمستوى املتطور الذي وصلت إليه 
الس��نوات  البحرينية خالل  القدرة 
األخ��رية، مؤك��دا أن التطور يتجىل 
بوض��وح يف املنافس��ة واملش��اركة 
القوية التي تش��هدها املنافس��ات 

املحلية والخارجية.
الكب��ري  تفاؤل��ه  وأب��دى س��موه   
مبنافس��ات قوية يف ه��ذه البطولة 
العاملي��ة وتحقي��ق نتائ��ج مرشفة 
للفريق املليك، مشيداً بجهود جميع 
أعضاء الفريق املليك وما حققوه يف 
الف��رتة القليلة املاضي��ة من خالل 
مش��اركاته املختلفة يف الس��باقات 

األوروبية.
 وعاه��د س��موه وأعض��اء الفريق 
ببذل أقى درجات العطاء يف هذه 
وتحقيق  الهامة  العاملية  املش��اركة 
افض��ل النتائج وترشيف اململكة يف 

هذا املحفل الريايض العاملي. 
 ويض��م الفري��ق املل��يك للقدرة 9 
فرس��ان، حيث يقود الفريق س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
الفري��ق يف الس��باق العاملي الذي 
متتد مس��افته حت��ى 160 كيلومرتاً 
وعىل صه��وة الجواد بوراك اليجند، 
وميث��ل الفري��ق كل من الفرس��ان 
الش��يخ إبراهي��م ب��ن محم��د آل 
خليف��ة عىل صهوة الج��واد تالنت 
دي جانس��افيس، الش��يخ محم��د 
بن مب��ارك آل خليف��ة عىل صهوة 
الجواد مت��ام ال ليزون، محمد هالل 
الخاطري عىل صهوة الجواد هنهام 
وودويند، سلامن عيىس سلامن عىل 
صه��وة الج��واد أوس��اين دي ليكو، 
عبدالرحم��ن محم��د الزاي��د عىل 
صهوة الجواد توزيور دو سافيتريي، 

هود إبراهي��م بوجريي عىل صهوة 
الجواد أس فل��ور دي باقو والجواد 
فات��وت دي اليق��وال، جعفر مريزا 
عىل صهوة الج��واد بويل دي كوت 
فريتي والف��ارس رائد محمود عىل 

صهوة الجواد رازام.

 فيصل بن راشد يشيد بقيادة 
ناصر بن حمد للفريق 

 أكد رئيس االتحاد املليك للفروسية 
وس��باقات الق��درة نائ��ب رئي��س 
املجلس األعىل للبيئة س��مو الشيخ 
فيص��ل بن راش��د آل خليفة اعتزاز 
الفري��ق املل��يك للق��درة بقي��ادة 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئي��س املجلس 
رئيس  والرياض��ة  للش��باب  األعىل 

اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة قائد 
الفريق لبطولة العامل للقدرة س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
والتي تس��تضيف منافس��اتها والية 
نورث كاروالين��ا بالواليات املتحدة 
األمريكي��ة يف الفرتة من 8 وحتى 12 

من شهر سبتمرب الجاري.
فيص��ل  الش��يخ  س��مو  وأوض��ح   
ب��ن راش��د آل خليف��ة أن بطول��ة 
الع��امل للفروس��ية والت��ي يش��ارك 
فيه��ا الفريق املل��يك للقدرة ضمن 
منافس��ات القدرة يض��م نخبة من 
فرس��اننا املتميزي��ن بقيادة س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة، 
حيث ميتلك س��موه الخربة الكافية 
لقي��ادة الفري��ق وتحقي��ق النتائج 
املرشف��ة ومزاح��ة نج��وم العامل يف 

هذه الرياض��ة، وهذا ليس بغريب 
عىل س��موه فقد حقق العديد من 
اإلنجازات الرياضية وشارك يف عدة 
بط��والت عاملية يف الق��درة وحقق 
مراكز متقدم��ة وإنجازات مرشفة، 
الس��ابقة يف  املش��اركات  أن  ك��ام 
الس��باقات األوروبي��ة ضمن خطة 
الفريق يف االعداد للبطولة العاملية 
حققت النتائج املرجوة ومن خاللها 
اخترب الفرس��ان وجيادهم مستوى 
االستعداد لخوض أقوى املنافسات، 
وتحقي��ق نتائ��ج مثم��رة ومراك��ز 
متقدمة يفتخر بها الجميع وأكدت 
لن��ا جميعاً مدى جاهزية فرس��اننا 

وجيادهم.
 وأضاف س��موه أن السباق العاملي 
للقدرة ضمن بطولة العامل للفروسية 
س��يكون سباقاً قوياً، فجميع فرسان 
الع��امل اس��تعدوا له بش��كل مثايل 
والكل يطمح للصع��ود عىل منصة 
التتويج وسيحمل هذا السباق معه 
العديد من املفاجآت، الفريق املليك 
للق��درة جاه��ز ونتمن��ى لهم كل 
التوفيق بقيادة س��مو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة.
 وحث سموه فرسان الفريق املليك 
للق��درة بإط��الق أق��ى درج��ات 
عطائه��م وتتوي��ج جمي��ع الجهود 
املبذول��ة والتي بذلت س��ابقاً من 
أج��ل الظه��ور امل��رشف يف أق��وى 
س��باقات الع��امل للق��درة ومتثي��ل 
اململكة خري متثي��ل يف هذا املحفل 
الري��ايض العاملي بالواليات املتحدة 
األمريكية، مؤكداً سموه ثقته الكبرية 
بالفرس��ان البحريني��ني املتميزي��ن 
الذي��ن س��يمثلون الفري��ق املليك 

للقدرة يف مونديال القدرة القادم.
 ويف خت��ام حديث��ه بني س��موه أن 
م��ا وصل��ت إلي��ه رياض��ة القدرة 
البحريني��ة اليوم م��ن مكانة دولية 
وعاملي��ة مرموق��ة بفض��ل الرعاية 
امللكي��ة التي تحظى به��ا من قبل 
عاهل الب��الد صاحب الجاللة امللك 

حمد بن عيىس آل خليفة.
 وصول فرس��ان الفريق املليكوكان 
فرس��ان الفري��ق املل��يك للق��درة 
ق��د وصل��وا إىل الوالي��ات املتحدة 
األمريكي��ة قب��ل أس��بوع م��ن بدء 
منافس��ات البطولة يتقدمهم مدير 
الفريق خالد أحمد حس��ن  وذلك 
م��ع وص��ول الخيل والتع��ود عىل 

األجواء الخاصة بالبطولة.

  اجتماع مديري الفرق

 ش��ارك خال��د أحم��د يف اجت��امع 
مديري الفرق، حيث تم خالل هذا 
االجتامع مناقش��ة أمور ومتطلبات 
نقاط  وأبرزه��ا  املش��اركة  الف��رق 
توزيع املياه وتقديم الخدمات، وقد 
أكدت اللجنة عىل الجميع بااللتزام 
بلوائ��ح وقوانني البطولة، وتش��هد 
املنطقة طقس��اً ح��اراً بينام يتوقع 

هطول أمطار خفيفة يوم السباق.

  الوفد اإلعالمي يغادر اليوم

 ه��ذا ويغادر اليوم )الس��بت( كل 
أف��راد الفري��ق اإلعالم��ي متوجهاً 
إىل أم��ريكا، وي��رأس الوفد اإلعالمي 
الرس��مي مدي��ر املكت��ب اإلعالمي 
ومرك��ز املعلومات توفيق الصالحي 
ال��ذي وصل إىل املوقع مس��اء يوم 
الخمي��س بع��د رحل��ة طويلة من 
البحري��ن إىل أبوظب��ي ثم نيويورك 
وش��ارلوت يرافقه مدي��ر خدمات 
الس��مو حس��ني  الضيافة ألصحاب 
السكران الذي يقوم باإلرشاف عىل 
كافة الخدمات اللوجستية للفريق.

  محاوالت النقل المباشر

 تبذل قناة ديب ريسنغ وقناة وقناة 
ياس جهوداً كبرية لنقل السباق عىل 
الهواء مبارشة، وس��وف يتضح ذلك 

خالل األيام القليلة املقبلة.

ناصر بن حمد: “الملكي” جاهز لبطولة العالم للقدرة بأميركا
ح��ث فرس��ان الفريق عل��ى بذل أقص��ى درج��ات العطاء

نورث كاروالينا          المكتب االعالمي

جانب من المنافسات

سمو الشيخ ناصر بن حمد  سمو الشيخ فيصل بن راشد 



تأهل فري��ق مركز ش��باب مدينة 
حمد إىل نصف نهايئ دوري املراكز 
الش��بابية لكرة الق��دم بفوزه عىل 
فريق مركز ش��باب ال��زالق بنتيجة 
جمع��ت  الت��ي  املب��اراة  يف   4-1
الفريقني يف الخامسة والنصف من 
مساء أمس األول عىل ملعب استاد 
اتحاد الريف ضم��ن دور الثامنية 
لدوري املراكز الشبابية الثاين لكرة 
القدم، والذي تنظمه وزارة ش��ؤون 

الشباب والرياضة.
وس��جل أه��دف مدينة حم��د عيىس 
جمعة )5(، س��عيد عون )61(، أحمد 
خمي��س )86( ومحم��د ف��رج )89(، 
وسجل هدف الزالق حمد عيىس )83(.

وش��هدت املباراة بداية حذرة من 
الفريق��ني م��ع أفضلية نس��بية يف 
االندفاع نحو املرمى لالعبي مدينة 
حمد الذي��ن متكنوا من اس��تثامر 
تقدمهم بتسجيل هدف السبق يف 
الدقيق��ة الخامس��ة، وبعد الهدف 
ح��اول ال��زالق تعدي��ل النتيج��ة، 
مس��تغال تراجع العبي مدينة حمد 
إىل الخلف، ولكن من دون جدوى 
ويف الوقت ال��ذي أهدر فيه العبو 
الزالق العديد من الفرص السانحة 
للتسجيل، وكان العب الزالق أحمد 
حسن اليعقويب واحدا من الالعبني 
املؤثرين يف فريقه، وساهم يف رسم 
بعض الهجامت الخطرة، وتس��بب 
يف إزع��اج خط الظه��ر لدى فريق 
مدينة حمد، وكان بحاجة فقط إىل 
أن يكون أكرث هدوءا وتركيزا لبلورة 

جهوده إىل نتائج إيجابية.
وش��هد الش��وط الثاين بداية قوية 
لفري��ق مدينة حمد ال��ذي أهدر 
الكثري من الفرص السهلة والسانحة 
للتس��جيل، حتى الدقيقة 61 التي 
اهت��دى فيه��ا العب��وه إىل املرمى 
والدقيق��ة 77 الت��ي أه��در فيه��ا 
الالع��ب عيىس جمع��ه ركلة جزاء، 
وعىل الرغم من تقدم مدينة حمد 
يف النتيج��ة، إال أن العب��و الزالق مل 
يفقدوا األمل واس��تمروا يف البحث 
ع��ن هدفه��م الثاين حت��ى الثواين 
األخرية م��ن املب��اراة. أدار املباراة 
الحك��م محمد مرش��د، وس��اعده 

مبارك الكواري ومحمد عبدالله.

فوز صعب لسلماباد على سار

ويف املباراة الثانية التي أقيمت يوم 

أمس األول اس��تغل مهاجم فريق 
مركز ش��باب سلامباد كاظم حسن 
فرصة ذهبية س��جل منها الهدف 
الوحيد يف شباك نادي سار، وصعد 

بفريقه إىل الدور نصف النهايئ.
وجاء اله��دف الوحيد إث��ر متريرة 
داخل املنطقة من الهداف حس��ني 
زويد س��ددها قوية ق��رب القائم 
األيرس بعد متركز رائع من حس��ن 

.)74(
بدأ فريق نادي سار الشوط األول 
بأفضلي��ة من خالل نق��ل الكرات 
لع��ر دقائ��ق، إال أن س��لامباد 
صحح وضعه خصوصا يف منتصف 
امللع��ب، ورك��ز يف الهج��وم من 
اليس��ار بانطالقات الظهري األيرس 
حسني أيوب مبساندة حسني زويد 
وراشد عيل الذي تحرك يف مناطق 
كثرية، لكن��ه مل يس��تطع إحداث 
الفارق النخفاض مس��توى غالبية 
زمالئه، وما لبث سار حتى استعاد 
الس��يطرة بفض��ل الس��يد ج��الء 
ص��ادق وجاس��م ط��رادة والعب 

الوسط السيد محمد حسني تاج.
وب��دأ الفريق��ان الش��وط الث��اين 
بحامس��ة واندفاع ورغبة يف إنهاء 
األم��ور مبك��را، ومل يتأخ��ر س��ار 
يف اس��تالم املب��ادرة مع س��يطرة 
مدافعي سار عىل املهاجم الرصيح 
يف العمق حس��ني زوي��د، وضغط 
س��ار عىل مرم��ى س��لامباد، لكن 
الخط��ورة مل تكن بدرج��ة عالية 
يف ظل تواضع يف اللمس��ة األخرية 

لسار.
واستطاع س��لامباد املحافظة عىل 
مرماه والدفاع بش��كل منظم مع 
واملراقبة  الخلفي��ة  املنطقة  تأمني 
اللصيقة ألي العب يس��قط قرب 

املرمى.
وسجل سلامباد هدفه عىل عكس 
مجري��ات اللع��ب، ثم تغ��ريرّ أداء 
العبي سلامباد إىل األفضل وتحرك 
بقوة ورسع��ة الرتف��اع معنوياته 
وبدأ بنقل الك��رة أفضل مام كان 

طوال املباراة.
الدقائق األخرية ش��هدت استنفارا 
كب��ريا من العبي س��ار لتس��جيل 
هدف التعادل، وحاول اس��تغالل 
دف��اع  أن  إال  الثابت��ة،  الك��رات 
سلامباد وحارسه أحمد فالح أبطال 

جميع املحاوالت.
أدار املب��اراة الحك��م عيل هالل، 
وساعده س��لامن الطاليس، وعامر 

العامر.

كاظم حسن غير راٍض 
عن المستوى

اس��تغل العب فريق مركز شباب 
س��لامباد كاظ��م حس��ن متري��رة 
ذهبية س��جل منها هدف املباراة 
الوحيد يف مرمى نادي سار لينقل 

فريقه إىل الدور نصف النهايئ.
وأبدى حس��ن ع��دم رض��اه عامرّ 
مه من مستوى يف مباراة الدور  قدرّ
ربع النه��ايئ أمام س��ار، مبينا أن 
م ستني يف املئة فقط من  فريقه قدرّ
مس��تواه، موضحا أن فريقه ميتلك 
أفضل مام ظهر عليه من مستوى.
وق��ال حس��ن: إن فريق��ه فق��د 
بع��ض  املب��اراة يف  الس��يطرة يف 
األوقات لنقص اللياقة الناتجة عن 
قلة حض��ور التدريبات من غالبية 

الالعبني.
وبنيرّ حس��ن أن العبي فريق نادي 
سار سيطروا عىل منتصف امللعب 
ودافع بشكل جيد وأغلق منطقته 

برباعة، وهو ما حرم فريق سلامباد 
من تش��كيل الخط��ورة ومهاجمة 

مرمى سار.
وأوضح حس��ن أن مهاجم فريقه 
حس��ني زويد اضط��ر إىل العودة 
للوراء يف بع��ض األوقات؛ العتامد 
فري��ق نادي س��ار ع��ىل الضغط 
عىل حامل الك��رة والدفاع املنظم 

والتحرك دفعة واحدة.
وأش��ار حس��ن إىل أن فريق نادي 
سار سيطر يف أواخر الشوط الثاين، 
الرتفاع  واض��ح  بش��كل  ونش��ط 
معدالت اللياق��ة البدنية لالعبيه، 
وهو الذي نتج عنه السيطرة عىل 

اللعب.

فالح.. حارس ومدرب 
في آٍن واحد

ب��رع ح��ارس مرمى فري��ق مركز 
ش��باب س��لامباد أحم��د فالح يف 
مباراة فريقه يف الدور ربع النهايئ 
أمام فريق نادي سار، وأنقذ مرماه 
م��ن ك��رة خط��رية كادت تك��ون 
هدف التعادل قبل خمس دقائق 

من نهاية الشوط الثاين.
وكان الس��يد ج��الء ص��ادق ق��د 
تسلم كرة سقطت خلف مدافعي 
س��لامباد تلقاها بصدره وسددها 
يف الزاوي��ة اليرسى ق��رب القائم 
لها إىل  ارمتى عليها فالح برسعة حورّ
رضبة ركنية رغم انفراد صادق به.
يذك��ر أن حارس س��لامباد أحمد 
ف��الح عم��ل مدربا لفري��ق نادي 
مقابة يف ال��دور التمهيدي، وأدى 
مهمتني يف دوري املراكز الشبابية 
وبلغ الدور نصف النهايئ كحارس 
للمرم��ى، بينام يف مهمته كمدرب 
ملقاب��ة مل يتأه��ل إىل ال��دور ربع 

النهايئ وخرج من الدور األول.

األسود: سيطرنا ولم ننجح 
في ترجمة الفرص

قال العب فريق نادي سار طاهر 
األسود إن فوز سلامباد كان عكس 
اللع��ب بعد س��يطرة  مجري��ات 
واضحة لفريق س��ار ع��ىل غالبية 

أوقات املباراة. 
وأض��اف األس��ود: س��يطر فريقنا 
غالبي��ة األوقات، في��ام كان العبو 
سلامباد بعيدين عن مستواهم يف 
األوقات  التمهي��دي وقلرّت  الدور 

التي سيطروا فيها عىل امللعب. 
وأوضح األس��ود أن سيطرة فريقه 
مل تك��ن مجدية لعدم التس��جيل، 
وهو ما استغله فريق مركز شباب 
سلامباد، ومن لعبة واحدة اقتنص 
التأه��ل، منوه��ا إىل أن الش��وط 
الثاين ازدادت فيه سيطرة سار عىل 
جميع أنحاء امللع��ب، لكن دفاع 
س��لامباد كان متامس��كا ومتعاونا 
لدرجة مكنت��ه من إبطال مفعول 

كل الهجامت.
وبنيرّ األس��ود أن الك��رات الثابتة 
مل ينتف��ع منها س��ار لق��وة دفاع 
ووسط فريق سلامباد يف الشوطني 
ومتاسكهم وعودة العبي املنتصف 
إىل الخلف ملساندة الدفاع وحارس 

املرمى.

خميس: النتيجة ال تعكس 
سير المباراة

أك��د أحمد خمي��س العب فريق 
مركز ش��باب مدينة حمد عىل أن 
ف��وز فريق��ه عىل ال��زالق مل يكن 
س��هال، وأض��اف ب��أن النتيجة ال 
تعكس واقع وس��ري املب��اراة؛ ألن 

فريق ال��زالق كان ندا ومتكن من 
الوص��ول إىل مرم��ى مدينة حمد 
م��رات عديدة، ولكنه مل يحس��ن 
التعامل مع الفرص التي س��نحت 
له، وأش��ار أحمد خمي��س إىل أن 
هدف الس��بق لفريقه س��اهم يف 
تح��رر العب��ي فريق ال��زالق من 
تراجعهم إىل خط الظهر واالندفاع 
إىل األمام يف محاولة جادة لتعديل 
النتيجة، ولكن زمالءه تعاملوا مع 

ظروف املباراة بذكاء.
اس��تعدادهم  ح��ول  س��ؤال  ويف 
تأهلهم  بع��د  القادمة  للمرحل��ة 
إىل نص��ف النهايئ تح��دث قائال: 
اعتدنا عىل أن نأخذ األمور خطوة 
بخط��وة ونفكر يف كل مباراة عىل 
حدة، ونعت��رب كل مباراة عىل أنها 
مباراة نهائية، وم��ن الطبيعي أن 
القامئ��ني عىل الفريق يف الجهازين 
اإلداري والفن��ي وكذل��ك الالعبني 
يدرك��ون أهمية املب��اراة القادمة 
وم��ا تحتاج إليه م��ن إعداد بدين 

وذهني مناسبني وتخطيط مالئم.

الكوهجي يصف دورينا 
بالمسابقة المتميزة

أش��اد مدرب فريق مركز ش��باب 
بالعبي  الكوهجي  غس��ان  الزالق 
فريقه ومب��ا قدموه من أداء قوي، 
مش��ريا إىل أنه��م تحمل��وا العناء 
ط��وال املب��اراة ع��ىل الرغم من 
النقص ال��ذي كان يعانيه الفريق 
بس��بب غياب عدد م��ن الالعبني 
املؤثرين واملهم��ني يف الفريق إما 
بداعي الس��فر أو العمل، وأضاف 
الكوهجي أنه لعب من دون دكة 
احتياط ويف الوق��ت الذي احتاج 
في��ه إليه ح��ارس املرم��ى البديل 

ليكون أحد الالعبني.
وتاب��ع الكوهج��ي حديث��ه قائال: 
أن��ا أيضا كن��ت خ��ارج البحرين، 
ومل يكن اإلع��داد لهذه املباراة مبا 
يتناسب مع أهميتها وقوة الفريق 
املناف��س ومن هن��ا أحمل نفيس 
جزءا من املس��ؤولية، وال يسعني 
يف هذه املناسبة إال أن أشيد بهذه 
املسابقة املتميزة التي تجمع هذا 
العدد الكبري من ش��باب البحرين 
يف أجواء تنافسية، وهذا هو األمر 
املهم، كام أش��يد بدور املسؤولني 
وجهودهم يف إنجاح هذا الدوري.

مدينة حمد ُيلِحق بالزالق خسارة قاسية ويبلغ رباعي “دورينا”
س��لماباد يُخالف المنطق ويبعد س��ار ع��ن نصف النهائي

حارس سلماباد أحمد فالحكاظم حسنغسان الكوهجيأحمد خميس

مدينة حمد أول المتأهلين إلى نصف النهائيسلماباد دافع بقوة وانتزع فوزا صعباالزالق لم يستطع مجاراة مدينة حمد

سلماباد نجح في الصعود إلى دور األربعة مدينة حمد ألحق بالزالق خسارة ثقيلة
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وكاالت: يشارك النجم محمد صالح 
يف معس��كر املنتخب املرصي لكرة 
القدم الذي يس��تعد لخوض مباراة 
ضم��ن التصفيات املؤهلة إىل كأس 
األمم اإلفريقية 2019 السبت، بعد 
أقل من أس��بوعني عىل معركة شد 
حبال م��ع االتحاد املح��ي انتهت 

لصالح نجم ليفربول اإلنجليزي.
منذ بداية األس��بوع، يتمرن صالح 
م��ع زمالئ��ه يف منتخ��ب الفراعنة 
الذي يس��تضيف منتخ��ب النيجر 
عىل استاد برج العرب باإلسكندرية، 
ضمن الجول��ة الثانية من مباريات 
للتصفي��ات  الع��ارشة  املجموع��ة 

اإلفريقية.
ويأيت اللقاء بعدما أثار صالح يف 27 
أغسطس املايض، سلسلة اعرتاضات 
عىل بع��ض اإلج��راءات التنظيمية 
م��ن جان��ب االتحاد في��ا يتعلق 
مبعسكرات املنتخب الوطني السيا 
إثر املشاركة يف نهائيات كأس العامل 
تش��مل  بطلبات  وتقدم��ه   ،2018
األمن والتنق��ل والخصوصية خالل 
أّنها  االس��تعداد للمباريات، معتربا 

تصب يف صالح كل الالعبني.
األول  النيج��ر  لق��اء  وس��يكون 
روس��يا،  مونديال  من��ذ  للمنتخب 
عندم��ا خّيب اآلمال يف مش��اركته 
 28 بع��د  النهائي��ات  يف  األوىل 

عام��ا، بخروج��ه من ال��دور األول 
بعد خس��ارته مباريات��ه الثالث يف 

املجموعة األوىل.
إال أّن مشكالت املنتخب مل تقترص 
يومها عىل األداء الكروي، بل أثريت 
ضجة كب��رية ح��ول معس��كره يف 
العاصمة الشيشانية غروزين، إضافة 
إىل مشكالت بش��أن تنظيم إقامته 
يف فنادق م��دن أخرى عىل هامش 

املباريات.
وانت��رت عىل نطاق واس��ع صور 
النجم املرصي مع الرئيس الشيشاين 
رمض��ان قديروف املته��م بارتكاب 
العدي��د م��ن االنته��اكات لحقوق 

اإلنسان. 
وما أث��ار ضجة أكرب هو أن الرئيس 
الشيش��اين الق��وي، ق��ام ش��خصيا 
بإحض��ار ص��الح م��ن مق��ر إقامة 
الالعبني يف غروزين، إىل أرض ملعب 
التمري��ن، بعدم��ا اخت��ار الالعب 
الغياب عن التمرين األول بس��بب 

إصابته حينها.
والقت ه��ذه الص��ور انتقادات يف 
الصحافة العاملية، واعتربتها العديد 
من الصحف محاولة من قديروف 
لتلمي��ع صورته أمام ال��رأي العام، 
واستغالل الشعبية التي يتمتع بها 

صالح عىل مستوى العامل.
ويف نهاية أغس��طس، انتقد الالعب 

ووكيله رامي عباس عيىس بش��كل 
علني اتحاد الكرة املرصي لفشله يف 
االس��تجابة ملطالبها، السيا لجهة 
تقدي��م ضان��ات تتعل��ق باألمن 

والتنظيم وحقوق الصور.
ومل تك��ن ه��ذه األزم��ة األوىل بني 
صالح واالتحاد الذي يرأس��ه هاين 
أبوري��دة، إذ اته��م الالعب ووكيله 
قبل نهائي��ات كأس العامل، االتحاد 
باس��تخدام صور الالع��ب بطريقة 
غ��ري قانونية ألغ��راض تجارية من 
دون إذن��ه، الس��يا ع��ىل الطائرة 
الخاصة باملنتخب إىل جانب شعار 
رشك��ة اتص��االت منافس��ة إلحدى 
الركات الت��ي يربطها عقد رعاية 

خاص مع الالعب.

- ستعيش كالميت “إن 
خسرت كرامتك” -

يف األي��ام األخرية نر االتحاد صورا 
تظه��ر أبو ري��دة بجانب صالح يف 
معس��كر منتخب م��رص التدريبي 
استعدادا للقاء النيجر، كدليل عىل 
القلوب الصافية ب��ني الطرفني. أما 
أفض��ل العب يف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز املوسم املايض، فلم ينر أّي 

صورة له من املعسكر.
وبعدما اكتفى ص��الح بنر صورة 
اس��تجام له يف الثالث من سبتمرب 

الجاري، أع��اد يف األيام املاضية عرب 
حس��ابه عىل “تويرت”، نر تغريدة 
من حس��اب يحمل اس��م الكاتب 
الربيط��اين وليام شكس��بري، تحمل 
اقتباس��ا ج��اء فيه “لن مت��وت إذا 
خ��رت من تحب، لكن س��تعيش 

كامليت إن خرت كرامتك”.
عىل مواقع التواصل االجتاعي كا 
يف الش��وارع، كان انتق��اد املرصيني 
واضح��ا لجهة تعام��ل االتحاد مع 
العب يعد م��ن أبرز املواهب التي 
أنجبته��ا املالع��ب املرصية، واختري 
ضمن ثالثة العبني مرشحني لجائزة 
أفضل الع��ب من جان��ب االتحاد 

الدويل لكرة القدم )فيفا(.
ويقول أحمد عاصم، وهو مسؤول 

عالقات عامة يبل��غ من العمر 59 
عام��ا، أمام كش��ك صغ��ري يف أحد 
ش��وارع القاه��رة املزدحم��ة “إذا 
أجرين��ا اس��تفتاء، فس��نقول نحن 
املرصيني إننا ال نريد هذا االتحاد”.
يف أح��د املقاهي، يق��ول مصطفى 
محم��ود، وه��و طال��ب يبل��غ 22 
عاما، لوكالة “فرانس برس”: “إّنهم 
)االتحاد( يريدون اس��تغالل محمد 

صالح قدر اإلمكان”.
ويضي��ف الش��اب ال��ذي ارت��دى 
قميص فريق ريال مدريد اإلسباين: 
“االتح��اد امل��رصي يتعام��ل م��ع 
املوضوع كمصلحة حتى يربح من 

ورائها”.

“الجوهرة”

ويرى بع��ض املرصي��ني أن األزمة 
األخرية سلطت الضوء عىل مشكلة 

أكرب.
ويقول يوس��ف محم��د )65 عاما( 
الذي ميلك ورشة ميكانيكية، “لدينا 
جوهرة اسمها محمد صالح ويجب 
الحفاظ عليها”، مضيفا “اسم مرص 
أصبح عىل لس��ان الجمي��ع، وبعد 
م��ا كان هناك من ال يعرف ش��يئا 
عن مرص، +مو ص��الح+ قام بهذه 

الثورة” ليغري هذا املفهوم.
يف املقابل، يش��دد االتحاد عىل أّنه 

نفذ ما طلبه نجم ليفربول.
ويق��ول مدي��ر اإلع��الم يف االتحاد 
أس��امة إس��اعيل: “تّم تطبيق ما 
تن��ص عليه اللوائح بعدم الس��اح 
اإلع��الم  أو وس��ائل  ألي جمه��ور 
بالتواجد يف مقر املعس��كر وملعب 
التدريب لفرض الخصوصية للفريق 
ككل”. وأضاف: “كا متت مخاطبة 
وزارة الرياض��ة للس��اح التح��اد 
الكرة بنقل العبيه عىل درجة رجال 
األعال يف الطائرات كاس��تثناء من 

الالئحة الوزارية”.
ويش��ري املتخصصون يف مجال كرة 
الق��دم عموما إىل “غياب التنظيم” 
داخ��ل االتحاد كس��بب وراء أزمة 

صالح.

صالح يقود “الفراعنة” لمواجهة النيجر “إفريقًيا”

وكاالت: وق��ع أكرث م��ن 20 ألف 
من عشاق كيمي رايكونن عريضة 
عىل اإلنرتنت؛ لحث فريق فرياري 
املنافس يف بطولة العامل فورموال 1 
للسيارات عىل االحتفاظ بالسائق 
الفنلن��دي لع��ام آخر، ب��دال من 

استبداله بالشاب شارل لوكلري.
وترى هذه العريضة أن اس��تبدال 
السائق البالغ عمره 38 عاما “غري 
م��ربر”، وأن الفري��ق بحاجة إليه 
للمحافظة ع��ىل التوازن إىل جوار 
زميله سيبستيان فيتل بطل العامل 

4 مرات.
وقال كريس��تي جون منظم هذه 
الدع��وة “كيمي تف��وق أيضا عىل 
فيتل يف العديد من املرات، ليثبت 
عودته ملستواه وتألقه األخري عىل 

حلبة مونزا عزز ذلك”.
وم��ن املس��تبعد أن تؤث��ر ه��ذه 
العريض��ة عىل األم��ور يف فرياري، 
حي��ث م��ن املتوقع ع��ىل نطاق 
واس��ع أن يكون الفريق قد حسم 
قراره بالفعل باستبدال بطل العامل 
2007 بالس��ائق الش��اب لوكل��ري 

البالغ عمره 20 عاما، وشارك ألول 
مرة هذا املوسم مع فريق ساوبر.

وم��ن املتوقع الكش��ف عن هذا 
القرار قريبا مع توايل الس��باقات، 
حيث س��يقام س��باق س��نغافورة 

األسبوع املقبل.
ورايكون��ن يعد أكرب الس��ائقني يف 
بطولة العامل س��نا، وآخر س��ائقي 
فرياري املتوجني باللقب وأحد أكرث 

املنافسني يف البطولة شعبية.

ويتمي��ز رايكون��ن امللقب برجل 
الجليد بطباع��ه الهادئة والصارمة 
وابتع��اده عن وس��ائل اإلعالم ما 
جذب ل��ه العديد م��ن املعجبني 
الذين يرونه مثاال للحقبة املاضية 

من فورموال 1.
وعىل حلبة مونزا، معقل فرياري يف 
إيطاليا، انطلق رايكونن من املركز 
األول بعدم��ا حق��ق أرسع لفة يف 
تاريخ فورموال 1، وأنهى الس��باق 

يف املركز الث��اين خلف بطل العامل 
لوي��س هاميلت��ون، ليصع��د عىل 
منص��ة التتويج للم��رة ال� 100 يف 

مسريته.
وق��ال روس براون املدي��ر الفني 
الس��ابق لفري��ق فرياري، يش��غل 
حاليا منص��ب مدي��ر فورموال 1، 
إنه الحظ تغيريا طرأ عىل الس��ائق 

الفنلندي.
وقال براون عقب سباق يوم األحد 
املايض “منذ عوديت إىل فورموال 1 
الع��ام املايض الحظ��ت أن كيمي 

أصبح أقل رصامة”.
وأض��اف “ميك��ن رص��د ذلك من 
خ��الل عدة أش��ياء صغ��رية مثل 
حرص��ه ع��ىل قضاء وق��ت أطول 
يف التوقيع للجاهري أو االبتس��ام 
للكامريات، وهو ما كان يحدث يف 

املايض بتجهم”.
وأت��م “هذا الع��ام بالتأكيد يؤدي 
بش��كل أفضل من أي وقت مىض 
منذ عودته إىل فرياري )يف 2014(، 
ورمبا تس��نح له فرصة أخرى قريبا 

لالستمرار”.

العراقي  االتح��اد  رئي��س  أب��دى 
عبدالخالق مس��عود  القدم  لكرة 
ع��ن غضب��ه الش��ديد م��ن قرار 
االتح��اد الخليج��ي حين��ا أعلن 
املكت��ب التنفي��ذي ي��وم الثالثاء 
املايض بإقامة كأس الخليج العريب 
بنس��خته 24 يف قط��ر، وتجاهل 

إقامتها يف العراق.
ترصيح��ات  يف  مس��عود  وق��ال 
إعالمية “ال يوجد يشء يس��تعدي 
لنقل البطولة من العراق إىل قطر 
وخصوص��ا بعدم��ا رف��ع االتحاد 
ال��دويل لك��رة الق��دم “الفيف��ا” 
الحظر ع��ن ثالث م��دن رياضية 
)الب��رصة، كرب��الء، أربي��ل(، وأن 
جميع امل��دن جاهزة الس��تضافة 
الحدث الخليجي”، مضيفا أن قرار 
رفع الحظر من “الفيفا” هو دليل 
كاٍف ب��أن األوضاع األمنية تس��ري 

عىل م��ا يرام، وإنهم كمس��ؤولني 
س��يتقدمون باعرتاض رسمي غدا 
األحد إىل االتح��اد الخليجي لكرة 
القدم؛ بس��بب هذا القرار الجائر 

بحق الرياضة العراقية.
وأكد مسعود أنه ال يحق ألي أحد 
أن يس��حب م��ن الع��راق تنظيم 
البطولة بسبب مشكالت داخلية، 
وال تتعل��ق بالرياض��ة بالدرج��ة 
األوىل، وھ��م س��یبذلون كل م��ا 
یس��تطیعون ألجل إقامة البطولة 
بالع��راق، ول��ن یدخ��روا جھ��دا 

كمس��ؤولین ألجل املحافظة عىل 

مكان��ة العراق الریاضی��ة، مؤكداً 

أيضا قرار االنسحاب من البطولة 

يف حال أقيم��ت البطولة يف قطر، 

س��ابق ألوانه؛ ألنه ق��رار ال ميلكه 

االتحاد الريايض فقط بل البد من 
التشاوة مع الحكومة العراقية.

وكان املكت��ب التنفي��ذي لالتحاد 
الخليجي الذي يتخذ الدوحة مقرا 
له قد بني عرب أمينه العام جاس��م 
الرميحي أن لديهم موعدا مقرتحا 
ومناسبا لخليجي 24 يتم دراسته 
حالي��ا، وه��و بني نهاية ديس��مرب 

2019 وبداية يناير 2020. 
ق��د  الكوي��ت  دول��ة  أن  يذك��ر 
املاضي��ة  النس��خة  اس��تضافت 
احتف��اًء برفع اإليق��اف املفروض 
عىل االتحاد الكويتي لكرة القدم، 
وش��هدت النسخة مش��اركة كافة 
املنتخب  لقبها  وأحرز  املنتخبات، 
الع��اين الذي ف��از ع��ىل نظريه 
اإلمارايت يف املب��اراة النهائية 5-4 
ب��ركالت الرتجي��ح، بع��د التعادل 

سلبا.

بشأن استضافة قطر خليجي 24.. عبدالخالق مسعود:

جمهور فيراري يتمسك برايكونن

القرار جائر وسنعترض رسمًيا و”االنسحاب” سابق ألوانه
البالد سبورت

كيمي رايكونن

عبدالخالق مسعود

محمد صالح أمام عدسات اإلعالميين

أزمة في أتلتيكو مدريد بسبب 
“مو صالح”

نادي البحرين للتنس يقيم 
ورشة تدريبية

وكاالت: أفادت تقارير صحفية إسبانية بوجود حالة من الغضب بني 
جاهري ومسؤويل نادي أتلتيكو مدريد اإلسباين بعد إعالن قامئة الثالثة 
املرشحني للفوز بجائزة أفضل العب يف أوروبا والعامل، والتي خلت من 

نجم الفريق الفرنيس أنطوان غريزمان، وضمت كريستيانو رونالدو 
ولوكا مودريتش ومحمد صالح.

وأضافت أن محبي “الروخي بالنكوس” غاضبون أيضا من حضور 
املدير الفني للفريق األرجنتيني، دييغو سيميوين، منتدى النخبة 

ملدريب أوروبا الذي نظمه االتحاد األورويب لكرة القدم “يويفا”؛ بهدف 
مناقشة وتقديم مقرتحات إىل الهيئة اإلدارية التي قد تكون مفيدة 

عموما للعبة، وفقا لصحيفة “آس” اإلسبانية.
وأوضحت التقارير أن الغضب يعود إىل أنه كان يجب عىل سيميوين 

عدم تلبيه دعوة “اليويفا” وحضور الندوة بسبب عدم ضم نجم 
الفريق أنطوان غريزمان إىل قامئة الثالثة املرشحني للفوز بجائزة أفضل 

العب يف أوروبا وكذلك يف العامل.
ويرى املشجعون أن “يويفا” قام بضم نجم ليفربول محمد صالح 
مكان غريزمان لقامئة الثالثة املرشحني ألفضل العب يف العامل، ويف 

نظرهم أنه قرار خاطئ؛ نظرا لعدم حصول الجناح املرصي عىل أي 
بطوالت مع فريقه.

وأشاروا إىل غريزمان فاز بلقب مونديال روسيا مع منتخب فرنسا وفاز 
بلقب الدوري األورويب وتم اختياره أفضل العب يف البطولة، وكذلك 

فاز بكأس السوبر األورويب.
واستبعدت “الفيفا” أيضا يف اختياراتها حارس الفريق، يان أوبالك، من 
قامئة الثالثة حراس املرشحني للفوز بأفضل بجائزة أفضل حارس لعامل 

2018 واختارت الحارس الفرنيس هوغو لوريس والبلجييك تيبو كورتوا 
والحارس الدمناريك كاسرب شايكل، بالرغم من اعرتاف رئيس اليويفا، 
ألكسندر تشيفرين، يف ترصيحات من جانب أن أوبالك هو الحارس 

رقم 1 يف العامل.
وأحبطت هذه االختيارات محبي أتلتيكو مدريد ورأت أنها ظاملة يف 

حق نجوم الفريق والنادي ككل، ولذلك كانت ترى أن سيميوين مل 
يكن عليه حضور منتدى اليويفا.

يفتتح رئيس نادي البحرين للتنس يف الساعة العارشة من صباح اليوم 
الورشة التدريبية يف تنظيم البطوالت والفعاليات، والتي يقيمها النادي 

بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة ومشاركة إدارة الرتبية 
الرياضية بوزارة الرتبية والتعليم واالتحاد البحريني للتنس، ضمن 

برنامج نادي البحرين للتنس الطموح؛ لخلق قيادات رياضية جديدة 
وإعداد الصف الثاين من اإلداريني، ويهدف النادي من خالل هذه 
الورشة إىل تفعيل رؤية نادي البحرين للتنس اإلسرتاتيجية 2030، 

والتي تتضمن إقامة العديد من الورش التدريبية املتخصصة يف إدارة 
الفعاليات وإدارة األندية.

وقد أعرب املدير التنفيذي للنادي حمدي عبد الجواد عن سعادته 
باإلقبال الكبري من املشاركني، حيث سجل حتى اآلن نحو 40 مشاركا 

من الجنسني، ومعظمهم من الشباب البحريني املتحمس الحرتاف 
العمل يف تنظيم الفعاليات وادارة األندية، مشريا إىل أن النادي 

سيقوم باختيار املتميزين يف هذه الدورات للعمل يف إدارة البطوالت 
والفعاليات مبكافآت مالية، وسيتم ضم بعضهم للعمل يف الجهاز 

التنفيذي للنادي.
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)وكاالت(: مل يح��دد نجم ك��رة القدم 
األرجنتين��ي ليونيل مي��ي حتى اآلن 
موقف��ه النهايئ بش��أن مواصلة اللعب 
ملنتخب بالده، بعد خيبة األمل الكبرية 
التي تعرض لها يف مشاركته مع الفريق 

يف بطولة كأس العامل 2018 بروسيا.
ويغيب ميي، نجم برشلونة اإلسباين، 
عن قامئة املنتخب األرجنتيني )راقصو 
التانج��و( يف مبارايت الفري��ق الوديتني 
أم��ام منتخب��ي جواتي��اال وكولومبيا، 
علا بأن املباراتني ميثالن رضبة البداية 

يف مرحلة جديدة بتاريخ الفريق.
ومتثل املبارات��ان أول ظهور للمنتخب 
األرجنتيني من��ذ خروجه صفر اليدين 
من دور الس��تة ع��ر ملونديال 2018 

بروسيا.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا 
هو ما إذا كان ميي سيعود للمشاركة 

ضمن صفوف راقيص التانجو.

ومل يدل مي��ي، الفائز بجائ��زة الكرة 
الذهبية ألفضل العب يف العامل 5 مرات 
س��ابقة، بأي ترصيحات عن مستقبله 
م��ع املنتخب األرجنتين��ي، وذلك منذ 
خس��ارة الفريق يف دور الس��تة عر 
باملوندي��ال يف 30 يوني��و املايض أمام 
نظ��ريه الفرني الذي ت��وج يف النهاية 

بلقب البطولة.
ولك��ن الربغوث صاحب ال�31 عاما لن 
يك��ون ضمن قامئ��ة التانجو يف مبارايت 

جواتياال وكولومبيا.
وق��ال الع��ب خ��ط وس��ط املنتخب 
األرجنتيني ماكسيميليانو ميزا: “ميي 
العب مه��م للغاية، حتى خ��ارج كرة 
الق��دم... نأمل يف عودت��ه رسيعا من 

أجل مصلحتنا ومصلحة املنتخب”.
نيك��والس  املداف��ع  زميل��ه  وق��ال 
تاجليافيكو: “م��ن الغريب أن تلتحق 
باملنتخ��ب األرجنتين��ي ومي��ي ليس 

جزءا من الفريق”.
أياك��س  نج��م  تاجليافيك��و،  وي��ربز 
أمس��ردام الهولندي، ضم��ن 6 العبني 
كان��وا ضمن قامئة التانجو يف املونديال 
الرويس، ووق��ع عليهم االختيار مجددا 
من قبل ليونيل س��كالوين وبابلو إميار 
اللذي��ن يتوليان حالي��ا مهمة اإلرشاف 
املؤق��ت ع��ى املنتخ��ب بع��د رحيل 
خورخي سامباويل عن تدريب الفريق.
واعتزل العبون مخرضمون مثل خافيري 
ال��دويل، وأصبح  اللع��ب  ماس��كريانو 
املنتخ��ب األرجنتيني يضم حاليا عددا 
م��ن املواهب املغم��ورة والالعبني غري 
املشهورين، حيث مل يخض نحو نصف 
أعض��اء القامئ��ة أي مب��اراة دولية مع 

الفريق من قبل.
وق��ال ميزا: “ما حدث يف روس��يا كان 
مخزي��ا. ولك��ن علين��ا الب��دء مجددا 

وتطوير مستوانا”.

ولكن ما يطم��ن املنتخب األرجنتيني 
ه��و أن تصفي��ات أمري��كا الجنوبي��ة 
املؤهلة ل��كأس الع��امل 2022 لن تبدأ 

حتى خريف 2019.
وق��ال كالوديو تابي��ا رئي��س االتحاد 

األرجنتين��ي للعبة: “نأخذ وقتنا لنتخذ 
القرار الصحيح”.

وفاز ميي ب��كل األلقاب املمكنة مع 
برش��لونة لكنه مل يفز ب��أي لقب كبري 
م��ع املنتخب األرجنتين��ي، وخرس مع 

الفريق أمام نظ��ريه األملاين نهايئ كأس 
الع��امل 2014 بالربازي��ل، ك��ا خ��رس 
نهايئ كأس أمم أم��ريكا الجنوبية )كوبا 
أمري��كا( يف 2007 أم��ام الربازيل، ويف 

2015 و2016 أمام تشييل.
وكان مي��ي اعتزل اللعب الدويل بعد 
خسارة نهايئ كوبا أمريكا 2016، ولكنه 
عدل عن القرار بعدها بأسابيع قليلة.

واعرف ميي بعدها بأنه قرار مترسع 
اتخذه يف وق��ت الغضب، وتراجع فيه 

بعد التفكري بشكل جيد.
واآلن، يبدو أن��ه يحرص عى أن يأخذ 
الوق��ت ال��كايف للتفكري يف مس��تقبله 
س��واء باالعت��زال دوليا بش��كل نهايئ 
بع��د 106 مباريات م��ع الفريق أو أن 
يس��عى لالس��تمرار يف محاول��ة أخرية 
للتتويج بلقب كبري، علا بأنه سيكون 
يف الخامسة والثالثني من عمره عندما 

يحني وقت مونديال 2022.

مصير ميسي يهدد البداية الجديدة

ليونيل ميسي

)وكاالت(: تع��رض م��درب منتخب أملانيا 
يواكي��م ل��وف النتق��ادات الذع��ة، بعد 
التع��ادل الس��لبي أمام ضيف��ه الفرني، 
مساء الخميس، يف إطار منافسات دوري 

األمم األوروبية.
وقال الصحايف األملاين ماتياس بروجلان، 
يف مق��ال ل��ه بصحيفة “س��بورت بيلد”: 
“لوف ظ��ل وفًيا ألفكاره مجدًدا، إذ دخل 

مباراة مهمة بتشكيلة غري متوقعة”.
وأضاف “متاًما كا فعل أمام إيطاليا عندما 
خرجنا من نصف نهايئ ي��ورو 2012، أما 
هذه املرة فتعادلنا س��لبًيا مع فرنسا، بعد 
كارثة الخروج املبكر من مونديال روسيا”.

وتاب��ع “ال وج��ه جدي��د يف التش��كيلة 
األساسية، التي خلت من أي مراوغ رسيع 
كرباندت أو لريوي ساين، كا مل يتواجد به 

أي العب يلعب بالقدم اليرسى”.
وواص��ل “النتيجة دفاع مبالغ فيه، مقابل 
بع��ض الفرص الجيدة لك��ن دون فاعلية 
عى املرمى، ك��ا كان الحال يف مونديال 

روسيا”.
وأت��م “ل��وف مل يلعب للفوز ب��ل حاول 
تجنب الخس��ارة، ميكن��ه أن يكون راضيا 
بالتع��ادل الس��لبي مع بطل الع��امل، لقد 
كان��ت مواجه��ة فرنس��ا، فرص��ة لبداية 

جديدة، ولكنها ضاعت”.

لوف يتعرض لهجوم الذع

يواكيم لوف

)وكاالت(: يرى قائد أملانيا السابق فيليب 
الم أن املنتخ��ب اإلنجلي��زي قليل الخربة 
أظهر الكثري من التاس��ك والروح خالل 
كأس العامل لكرة القدم يف روس��يا وميكنه 
أن يواص��ل البناء عى م��ا حققه ببلوغه 
قبل نه��ايئ البطول��ة ومواصل��ة التطور 

والنجاح لفرة طويلة.
ويج��د الم تش��ابها ب��ني فري��ق املدرب 
جاريث س��اوثجيت وأملانيا التي حلت يف 
املرك��ز الثال��ث يف كأس العامل مرتني عى 
التوايل قبل أن تت��وج باللقب يف الربازيل 

قبل أربع سنوات.
وق��ال الم املت��وج ب��كأس الع��امل 2014 
للصحافي��ني ”م��ا رأيت��ه يف امللعب كان 
جيدا. أثق يف أن هذا الفريق ميلك فرصة 
كبرية ألنه يضم مجموعة شابة وموهوبة 

م��ن الالعبني. ”كل العب كان يتعاون مع 
زميل��ه من أجل مصلحة الفريق وهذا ما 
تحتاج إليه للمنافسة يف أعى املستويات. 

ال��روح الجي��دة بالفريق م��ا تحتاج إليه 
حتى تنجح“.

وقاد س��اوثجيت الفري��ق إىل قبل نهايئ 

كأس العامل قبل ش��هرين لكنه خرس 2-1 
أمام كرواتيا.

وقال الم إن العبي إنجلرا بحاجة للتعلم 
من تجربتهم املشركة والبناء عليها مثلا 

فعلت أملانيا.
وأض��اف الم ”بالنظ��ر إىل فريقنا )أملانيا( 
ب��ني عامي 2006 و2014 نجد أننا صنعنا 
التاري��خ مع��ا. كان��ت مرحل��ة تعليمية 
للفريق ألن كل العب أدرك كيف سيكون 
رد فعل زميله يف األوقات الصعبة وتحت 
الضغ��ط. ه��ذه املعرف��ة س��اهمت يف 

املنافسة عى أعى املستويات“.
وستعود إنجلرا للمنافسات عندما تلتقي 
إس��بانيا يف دوري األم��م األوروبي��ة يوم 
الس��بت قبل استضافة سويرسا يف ملعب 

فريق ليسر سيتي وديا الثالثاء املقبل.

إنجلترا على الطريق الصحيح

منتخب إنجلترا

)وكاالت(: س��يتوىل أس��طورة ك��رة 
الق��دم األرجنتيني دييغ��و مارادونا 
مهمة االرشاف عى دورادوس الذي 
يلعب يف الدرجة الثانية املكسيكية، 

بحسب ما أعلن األخري.
وي��أيت التعاقد مع مارادون��ا، البالغ 
م��ن العم��ر 57 عاما، رغ��م تعيينه 
مؤخرا رئيس��ا لنادي دينامو بريست 
الروم��اين، م��ا يضي��ف املزي��د من 
الجدل يف مس��رية النجم األرجنتيني 
الس��ابق ال��ذي س��يخوض مغامرته 
التدريبية السادس��ة، ع��ى أمل أن 

يصيب النجاح هذه املرة.
وق��رر دورادوس االس��تعانة ببط��ل 
الع��امل للعام 1986 بعد االفراق عن 
مدربه فرانسيس��كو رامرييز غاميز، 
وهو س��يتوىل املهمة مل��ا تبقى من 
موسم 2018 واملوسم املقبل بأكمله 
بحس��ب م��ا أش��ار رئي��س النادي 
خورخي الربتو هانك اينزونزا لشبكة 
“يف  أن��ه  كاش��فا  أن”،  يب  أس  “أي 
محادث��ايت معه، كان متحمس��ا جدا 
للمج��يء والتدريب هنا... برصاحة، 

كان إقناعه أسهل ما توقعت”.
ويف بيان��ه الرس��مي، ق��ال الن��ادي 
املكس��ييك الذي يحتل املركز الثالث 
عر من أص��ل 15 فريقا يف الدرجة 
دي  دورادوس  “يس��عد  الثاني��ة، 
س��ينالوا اإلعالن بأن دييغو أرماندو 
مارادونا هو امل��درب الجديد لنادي 
)الس��مكة الكب��رية(” يف إش��ارة إىل 
لق��ب الن��ادي، مضيف��ا “يعترب من 
قب��ل الكثريين بأن��ه أفضل العب يف 
التاريخ. ُعرِف دييغو مبسريته كالعب 
بقيادة فرقه بش��جاعة وروح قتالية 
وقيادتها إىل نجاح مل يؤمن به سوى 

قلة من الناس”.
ودافع مارادونا كالعب يف بالده عن 
أل��وان ارجنتين��وس جوني��ور وبوكا 
جونيورز، قبل ان يبدأ رحلة احراف 
أوروبية ش��ملت أندية عدة أبرزها 
برش��لونة اإلس��باين ونابويل االيطايل 
الذي قاده اىل إح��راز لقب الدوري 

املحيل مرتني )1987 و1990(.
كا دافع مارادونا عن ألوان املنتخب 
وج��ه  ع��ى  وق��اده  األرجنتين��ي، 

الخصوص اىل إح��راز لقب مونديال 
1986. وتوىل مناصب تدريبية بدأها 
م��ع ماندي��و )1994( ثم راس��ينغ 
كل��وب )1995( ومنتخب االرجنتني 
الوص��ل  )2008 - 2010(، والحق��ا 
ومواطن  )2011 و2012(  اإلم��ارايت 

األخري الفجرية )2017 - 2018(.
ومن املؤكد أن العودة اىل املكس��يك 
تحمل ذكريات جميلة ملارادونا ألن 
لقب��ه العاملي الوحي��د تحقق هناك 
الع��ام 1986 ع��ى حس��اب أملانيا 
الغربي��ة، لكن وجوده يف س��ينالوا، 
املدينة الواقعة عى س��احل املحيط 
اله��ادئ، س��يكون مح��ط اهت��ام 

وسائل اإلعالم.

الجديد  امل��درب  )وكاالت(: يس��عى 
ملنتخب مرص خافيري أجريي إىل بداية 
مش��واره م��ع الفريق بش��كل جيد، 
عندما يق��وده ألول مرة أمام النيجر، 
ضمن الجول��ة الثانية لتصفيات كأس 

األمم األفريقية.
وتس��تضيف مرص، منتخ��ب النيجر، 
اليوم السبت، يف اس��تاد برج العرب 
املجموع��ة  ضم��ن  باإلس��كندرية، 
العارشة التي تحت��ل تونس صدارتها 
بث��الث نق��اط، بين��ا ت��أيت النيجر 
وس��وازيالند يف املركز الث��اين، ولكل 

منها نقطة واحدة.
ويأم��ل أجريي، يف تحقي��ق ما حققه 
س��لفه هيكت��ور كوب��ر، ال��ذي قاد 
الفري��ق إىل نه��ايئ بطول��ة 2017 يف 
الجاب��ون، بعد غياب 3 بطوالت، قبل 
الخس��ارة 2-1 أمام الكامريون، فضاًل 
عن العودة للمش��اركة يف كأس العامل 

بعد غياب دام 28 عاما.
وأعل��ن االتحاد امل��رصي عرب صفحته 
ع��ى موقع فيس ب��وك، أن التدريب 
قب��ل األخري للفريق الخميس ش��ارك 

املنضم��ني  الالعب��ني  جمي��ع  في��ه 
للمعسكر.

وأضاف االتحاد “بدا الالعبون يف حالة 
بدنية ومعنوية طيبة، وحرص الجهاز 
الفني عى أن تكون تدريبات اإلحاء 
بالك��رة، ترويحي��ة لتخفيف الضغط 
النفي عن الالعبني، خالل املعس��كر 

املغلق الذي بدأ اإلثنني املايض”.
وتعهد أجريي فور توليه املس��ؤولية، 
باالعتاد عى طريقة لعب هجومية، 
الت��ي  الدفاعي��ة  الطريق��ة  عك��س 

كان يتبعه��ا كوبر، وتعرض بس��ببها 
النتقادات جاهريية شديدة.

ويع��ول منتخب مرص، متذيل ترتيب 
املجموع��ة ب��دون نقاط بع��د جولة 
واح��دة، عى حض��ور الجاهري بعد 
الس��اح بحضور أكرث م��ن 40 ألف 

متفرج لالستاد.
واحتف��ل الجه��از الفن��ي والالعبون 
مهاج��م  ص��الح  محم��د  بزميله��م 
ليفربول، عقب اختياره ضمن القامئة 
النهائي��ة لالتح��اد ال��دويل، ألفض��ل 
الع��ب يف الع��امل يف 2018، إىل جوار 
كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

وسجل املهاجم املرصي 44 هدفا مع 
ليفربول املوس��م املايض، وساهم يف 
بلوغ الفري��ق اإلنجليزي نهايئ دوري 
األبط��ال قبل الخس��ارة أم��ام ريال 

مدريد.
وتنافس هذا الثاليث األس��بوع املايض 
ع��ى جائزة أفضل الع��ب يف أوروبا، 

والتي توج بها لوكا مودريتش.
وسيقام حفل توزيع الجوائز يف لندن، 

يف 24 سبتمرب الحايل.

أجيري يتطلع لبداية جيدة مع الفراعنةمارادونا يعود للتدريب

دييغو مارادونا

خافيير أجيري

كريستيانو يتفوق على الجميع
)وكاالت(: يكلف املهاجم الربتغايل كريستيانو 

رونالدو فريقه يوفنتوس 60 مليون يورو سنوًيا، 
وهو رقم أعى من ميزانيات العبي 14 فريقا بدوري 

الدرجة األوىل اإليطايل لكرة القدم )سريي آ(. 
وبحسب بيانات نرتها صحيفة )الجازيتا ديللو 

سبورت(، فإن ما يتحمله اليويف سنويا تجاه رونالدو، 
يتجاوز إجايل ما يتقاضاه كل العبي إمبويل )7.75 

مليون( وسبال )21 مليون( وكييفو فريونا )21( 
وفروسينوين )22( وبارما )23( وأودينيزي )26( 

وأتاالنتا )27( وجنوى )29( وساسولو )30( وبولونيا 
)34( وسامبدوريا )36( وفيورنتينا )37( وتورينو 

.)43(
ويصل الدخل الصايف الذي يحققه رونالدو سنويا 

بعد انتقاله لليويف بعقد 4 مواسم مقابل 112 
مليوًنا، إىل 31 مليون يورو، وهو أعى ب�21.5 مليون 
يورو من صاحب املركز الثاين يف البطولة، األرجنتيني 

جونزالو هيجواين )9.5 مليون(. 
يذكر أن املتجر اإللكروين لليويف قد تعرض للتوقف 
يف األيام االوىل لإلعالن عن الصفقة، بسبب اإلقبال 

الشديد عى رشاء قميص الالعب الربتغايل.
ويقدر أن اليويف باع أكرث من 60 ألف قميص 

لكريستيانو منذ اإلعالن الرسمي عن الصفقة يف 
10 يوليو بأسعار تراوح بني 77 يورو للصغار و114 

يورو للبالغني.

البرازيل تواجه السعودية واألرجنتين
)وكاالت(: قال االتحاد الربازييل لكرة القدم إن 

املنتخب سيذهب إىل السعودية ملواجهة صاحبة 
األرض ثم األرجنتني يف مباراتني وديتني يف أكتوبر.

وتلعب بطلة العامل 5 مرات ضد السعودية يف 
الرياض يوم 12 أكتوبر ثم االرجنتني يف جدة بعد 

ذلك بأربعة أيام.
وواجه فريق املدرب تيتي الواليات املتحدة يف 

نيوجريزي ثم يواجه السلفادور يف ماريالند الثالثاء.
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برعاية من “جيبك”

طلبة جامعة البحرين يشاركون في ورشة “العربي لألسمدة”

“هواوي” تطرح “EMUI 9.0” وفق “أندرويد باي”

قدمت �رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات 
رعايتها لنخبة خمتارة من طلبة اجلامعات املحلية 
للم�شارك����ة يف ور�ش����ة العم����ل املتخ�ش�ش����ة التي 
اأُقيمت حت����ت �شعار “ال�شحة وال�شالمة والبيئة يف 

�شناعة االأ�شمدة: وقت التميز”.
نظ����م الور�ش����ة يف الفرتة م����ن 4 - 6 �شبتمرب 
اجلاري، االحت����اد العربي لالأ�شم����دة بدعم ورعاية 
من �رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات، وذلك 
�شم����ن �شل�شة ور�����س العمل والربام����ج التدريبية 

التي ينظمها االحتاد.
وب�شاأن هذة املبادرة، حت����دث رئي�س ال�رشكة 
عبدالرحمن جواه����ري، مو�شحا اأن ال�رشكة، و�شمن 
�شيا�شاتها الرامية خلدمة املجتمع البحريني، ويف 
اإطار الوفاء بامل�شوؤولي����ة املجتمعية، قد حر�شت 
على و�شع برنامج طم����وح خلدمة املجتمع ي�شعى 
�شم����ن اأهداف اأخرى اإلى تقدمي الدعم وامل�شاندة 

للنهو�س بالف����رد واملجتمع البحرين����ي، باعتباره 
التنمي����ة  حماوره����ا  واأه����م  االأ�شا�شي����ة  الركي����زة 
يف مملك����ة البحري����ن، واأ�ش����اف اأن ه����ذه الب����ادرة 

املجتمعي����ة تهدف اإلى اإعداد اخل����ربات والكوادر 
ال�شابة التي يحتاج اإليها الوطن من اأجل موا�شلة 
م�ش����رة النمو واالزده����ار وامل�شاهم����ة الفعالة يف 

املجتمع.
واأو�ش����ح رئي�����س ال�رشك����ة اأن امل�شارك����ن يف 
هذه الب����ادرة هم جمموع����ة من الطلب����ة الذين مت 

اختياره����م من جامعة البحري����ن، موؤكدا اأن برنامج 
ال�رشكة الطم����وح ي�شمل تقدمي الفر�س التدريبية 
والتاأهيلي����ة لطلب����ة اجلامع����ات كاف����ة، وذلك مبا 
يتنا�شب مع كل مبادرة ومتطلباتها، حيث ت�شعى 
ال�رشك����ة جاهدة اإلى توفر ال�شبل للطلبة كافة، يف 
خمتلف املراح����ل من اأجل زي����ادة املعرفة لديهم 
و�شق����ل وتنمي����ة مهاراته����م، م�شيًف����ا اأن جمي����ع 
اخلط����ط الت����ي ت�شعه����ا االإدارة التنفيذية يف هذا 
ال�شي����اق حتظى مبباركة من جمل�����س اإدارة ال�رشكة 
ال����ذي و�شع امل�شوؤولي����ة االجتماعي����ة على قائمة 

االأولويات واإحدى اأهم ركائز العمل.
م����ن جانبه����م، اأب����دى الطلب����ة امل�شاركون يف 
مبادرة ال�رشكة �شعادته����م الكبرة بهذه الفر�شة 
اجلي����دة التي اأتاحت لهم التع����رف عن كثب على 
جت����ارب ال�����رشكات يف جم����ال ال�شح����ة وال�شالم����ة 

والبيئة يف الوطن العربي.

اأعلنت جمموعة هواوي الأعمال امل�شتهلكن 
ع���ن اإطالق واجهة الت�شغيل EMUI 9.0 والتي 
متثل الرتقية االأح���دث لهذه الواجهة امل�شتندة 
اإل���ى نظام اأندرويد، يف فعالي���ات معر�س “اإيفا 

برلن 2018”.
 وتوفر واجه���ة ت�شغيل EMUI 9.0، التي 
تعد من اأوائ���ل اأنظمة الت�شغي���ل امل�شتندة اإلى 
 ،)Android Pie( ”نظام ت�شغيل “اأندرويد باي
جترب���ة ا�شتخ���دام رفيع���ة امل�شت���وى ومدعومة 
بواجهة �شهل���ة اال�شتخدام والكث���ر من املزايا 
املتنوعة. وميكن حالياً الت�شجيل للح�شول على 
 EMUI الن�شخ���ة التجريبية من واجه���ة ت�شغيل
9.0، والت���ي �شيتم تزويدها بالكثر من املزايا 
االإ�شافي���ة االأخ���رى عن���د اإطالقها م���ع ال�شل�شلة 

.HUAWEI Mate 20 املقبلة من هواتف
 ومت ت�شمي���م واجه���ة الت�شغي���ل االأح���دث 
م���ن هواوي خ�شي�شاً ملن���ح امل�شتخدم العفوية 

و�شهول���ة اال�شتخدام اأكرث م���ن اأي وقت م�شى. 
فق���د قامت ه���واوي باإع���ادة ت�شمي���م وتوحيد 
الكث���ر م���ن اإع���دادات الواجه���ة لتقلي�س عدد 
اخلطوات التي يتعن عل���ى امل�شتخدم اتباعها 
الإجناز امله���ام املختلف���ة. وب�شكل ع���ام، تعمل 
واجه���ة الت�شغي���ل EMUI 9.0 ب�رشع���ة تزي���د 
بن�شب���ة %12.9 ع���ن �شابقاته���ا، كم���ا تدع���م 
زي���ادة �رشعة ت�شغيل التطبيق���ات على الهواتف 
الذكي���ة. فعل���ى �شبي���ل املثال، ميك���ن لواجهة 
EMUI 9.0 ت�شغي���ل تطبيق���ي “ان�شتغرام” و 
“�شبوتيفاي” على نحو اأ�رشع بن�شبة 12 % و11 
% عل���ى التوايل. ومن خ���الل تكاملها مع االأداء 
الفائ���ق ملعالج ’كري���ن 980‘ الذي مت االإعالن 
 EMUI عن���ه موؤخ���راً، �شتوف���ر واجهة ت�شغي���ل
9.0 جت���ارب ا�شتخدام ال مثيل لها على هواتف 

.HUAWEI Mate 20
ويف فعالي���ة اإعالمي���ة خا�ش���ة، ق���ال وان���غ 

ت�شين���غ لو، رئي�س ق�ش���م هند�شة الربجميات يف 
جمموعة ه���واوي الأعم���ال امل�شتهلك���ن: “يتم 
تزوي���د الهواتف الذكية الي���وم مبجموعة هائلة 

من املزايا اإلى درجة ميكن اأن ت�شبب الكثر من 
االرتب���اك للم�شتخدمن العادي���ن، حيث اأعرب 
الكثر منهم عن انزعاجهم من زيادة تعقيد تلك 

امليزات. وانطالقاً من ذلك، بداأنا بتطوير ن�شخة 
جدي���دة من واجه���ة ت�شغي���ل EMUI مل�شاعدة 
امل�شتخدم���ن عل���ى احل�ش���ول عل���ى جت���ارب 
ا�شتخدام عالية اجلودة. وت�شكل واجهة ت�شغيل 
EMUI 9.0 ثم���رة التزامن���ا الرا�شخ بت�شميم 

جتارب ا�شتخدام ممتعة ومن�شجمة و�شهلة. 
وم���ن �ش���اأن كل تغي���ر �شهدت���ه واجه���ة 
EMUI 9.0 ب���دءاً من دمج قائم���ة االإعدادات، 
اإلى حت�ش���ن االأداء، و�شوالً اإلى املزايا اجلديدة 
واملتعلقة بالرفاهية الرقمي���ة واالإنتاجية - اأن 
ت�شم���ن توفر جتربة ا�شتخ���دام يف غاية الروعة 
وال�شهولة. من ناحية اأخرى، ي�شهم اإطالق واجهة 
EMUI 9.0 يف تعزي���ز مكانة ه���واوي كواحدة 
م���ن اأوائل م�شّنع���ي الهوات���ف املحمولة الذين 
يقومون باإطالق واجهة ت�شغيل ت�شتند اإلى نظام 
“اأندرويد باي”، وال���ذي ي�شكل بحد ذاته دليالً 
�شاطعاً على عالقتنا الوثيقة مع �رشكة “غوغل‘“.

“الفورسيزون” يقدم مجموعة من “البرانشات” الفريدة15 أسرة مستفيدة من تبرعات موظفي “زين”

“طلبات” و“بتلكو” تختتمان “اطلب واربح”

يف ظ���ل جهودها امل�شتم���رة الهادفة 
اإل���ى دع���م املجتم���ع املحل���ي البحرين���ي 
م���ن خ���الل تنفي���ذ مب���ادرات امل�شوؤولية 
االجتماعي���ة لل����رشكات، ق���ام موظفو زين 
البحري���ن، �رشك���ة االت�ش���االت الرائ���دة يف 
مملك���ة البحري���ن، بزي���ارة مق���ر جمعي���ة 
البحرين اخلرية للتربع باملالب�س ولوازم 
العي���د احتف���االً مبنا�شب���ة عي���د االأ�شحى 
املب���ارك. وق���دم موظف���و زي���ن البحرين 
التربعات اإلى اأكرث م���ن 15 اأ�رشة بحرينية 
بح�شور كل من ال�شي���د ح�شن بن اإبراهيم 
كم���ال، االأم���ن الع���ام جلمعي���ة البحرين 
الظاه���ري،  �شع���اد  وال�شي���دة  اخلري���ة، 
نائب مدير ع���ام جمعية البحرين اخلرية، 
باالإ�شاف���ة اإل���ى ال�شيدة دان���ة بوخما�س، 
املدير التنفيذي للموارد الب�رشية من زين 
البحري���ن. وتعليق���اً على ه���ذه املنا�شبة، 
قال االأمن العام جلمعية البحرين اخلرية 

ح�شن كمال: “متتل���ك زين البحرين �شجالً 
حاف���اًل يف تنفي���ذ مب���ادرات جمتمعية لها 
تاأثر اإيجابي على حي���اة املجتمع املحلي 
البحرين���ي. وف���رت تربع���ات املوظف���ن 
الفرح���ة وال�شع���ادة الأك���رث م���ن 15 اأ�رشة 
حملية، لرت�شم على وجوههم الب�شمة اأثناء 

االحتفال بعيد االأ�شحى املبارك”.
الإدارة  التنفي���ذي  املدي���ر  وق���ال 
وعالق���ات  املوؤ�ش�ش���ي  االت�ش���ال 

امل�شتثمرين يف �رشكة زين البحرين ال�شيخ 
عبد اهلل اآل خليف���ة: “تلتزم زين البحرين 
بدعم املجتمع البحريني من خالل تنفيذها 
ودعمه���ا ملختل���ف املب���ادرات واحلمالت 
املجتمعية. وخالل ه���ذا العام، تقدم عدد 
من موظفي زين البحري���ن مل�شاندة االأ�رش 
املحتاج���ة م���ن خ���الل الت���ربع باملالب����س 
وم�شتلزمات العي���د، وو�شع ابت�شامة على 
وجوههم وترك اأثر اإيجابي على حياتهم”.

الفور�شي���زون  فن���دق  اأعل���ن 
م���ن  جمموع���ة  ع���ن  البحري���ن 
“الربان�ش���ات” املختلف���ة ليحظى 
ال�شي���وف بفر�ش���ة لق�ش���اء وقت 
ممت���ع م���ع العائل���ة واالأ�شدقاء يف 

عطلة نهاية االأ�شبوع.
ويحر����س ال�شي���ف التنفي���ذي 
هيونغ غيو كيم على التعرف على 
�شيوفه �شخ�شي���ا وتطوير عالقته 
املحادث���ات  طري���ق  ع���ن  معه���م 
واالأطب���اق الت���ي يق���وم باإعدادها 
ليتمكن من تطوير عرو�س الفندق 
لتتنا�شب مع رغباتهم. ومب�شاعدة 
مدي���ر اإدارة االأغذي���ة وامل�رشوبات 
ق���ام  �شو�شيني���وه  فين�شين���ت 
الثنائ���ي باإع���داد جت���ارب بران�س 
ال مثيل له���ا جلميع االأعم���ار. قال 
“م���ن  �شو�شيني���وه:  فين�شن���ت 

املمكن اأن ين�شى ال�شيوف الكثر 
م���ن التفا�شي���ل، ولك���ن ي�شتحيل 
اأن ين�ش���وا �شع���ور ه���ذه التجارب 

الفريدة”.
بران�س العودة اإلى املدار�س – 

كرنفاالت يوم اجلمعة.
بران����س ي���وم ال�شب���ت اخلا�س 

بال�شو�شي واملاأكوالت البحرية يف 
اأكتوبر ونوفمرب.

بران����س �ش���وق ي���وم اجلمع���ة 
طوال نوفمرب ودي�شمرب.

بران�ش���ات مطع���م بحرين باي 
ِكت�شن.

ليلة ال�شو�شي على ال�شاطئ.

الرائ���دة  ال�رشك���ة  طلب���ات  �رشك���ة  نظم���ت 
اأونالي���ن يف تق���دمي خدم���ات الطع���ام ال�شحب 
الكب���ر حلملته���ا الرتويجي���ة “اطل���ب و اربح” 
الت���ي نظمتها بالتعاون م���ع بتلكو على مدار 6 
اأ�شابي���ع والتي ب���داأت يف 15 يوليو 2018 حتى 

25 اأغ�شط�س 2018.
 2018 اأغ�شط����س   30 ي���وم  ال�شح���ب  ومت 

يف معر����س ال�رشكة الوطنية لل�شي���ارات ب�شرتة 
بح�شور ممثل عن وزارة التجارة وال�شناعة ،وقد 
ر�ش���دت ال�رشكة 12 جائ���زة حلملتها الرتويجية 
وتنوعت اجلوائز بن اأجهزة اإلكرتونية وهواتف 
ذكي���ة والع���اب اإلكرتونية واأجه���زة تلفاز، كما 
ر�شدت جائزتن كبرتن عبارة عن �شيارتن 

�شيفورلية كوماروا موديل 2018.

ويف احتفال نظمته ال�رشكة يف مقر املعر�س 
يوم 2 �شبتمرب املا�شي ح�رشه عدد من م�شوؤويل 
�رشكتي طلب���ات وبتلكو باالإ�شاف���ة اإلى ممثلي 
بع����س ال�شح���ف املحلي���ة و ) البلوج���ر( �شالح 
عب���د املجيد ال�شهر ب “بوفلك�س”، مت ت�شليم 
الفائزي���ن جوائزه���م حي���ث ف���از كل من حممد 

العايل وعبد اهلل مطر بال�شيارتن.

“بتلكو” راعي االتصاالت الحصري لـ “الصواري المسرحي”
ترعى بتلكو مهرجان ال�شواري امل�رشحي 
الدويل لل�شباب يف دورته الثانية ع�رشة. ويقام 
املهرج���ان حاليا حت���ت رعاية رئي�ش���ة هيئة 
البحري���ن للثقاف���ة واالآثار ال�شيخ���ة مي بنت 
حمم���د اآل خليف���ة ب�شالة البحري���ن الثقافية، 
وذل���ك يف اإطار حر�س �رشك���ة بتلكو على دعم 
املوؤ�ش�ش���ات  ومتك���ن  الثقافي���ة  الربام���ج 
االأهلية املعنية بال�شباب والثقافة من �شقل 
املواهب الوطنية واإعطائهم الفر�شة للعمل 
والتع���اون م���ع نظرائه���م من خمتل���ف الدول 
العربي���ة.  وت�شهد ن�شخة ه���ذا العام م�شاركة 
عرو����س م�رشحية حملية، والت���ي يتم متويلها 
م���ن قبل �شن���دوق اإبراهي���م خلف���ان لالإنتاج 
امل�رشحي، باالإ�شاف���ة اإلى 10 عرو�س م�رشحية 
اأخ���رى م���ن خمتل���ف اأنح���اء الع���امل. ويه���دف 
مهرجان ال�ش���واري امل�رشحي الدويل لل�شباب 
اإل���ى ت�شجي���ع االبت���كار واالإب���داع وذل���ك عرب 
تق���دمي من�شة مثالية يتم م���ن خاللها تعزيز 

روح التعاون ع���رب توفر جمموعة وا�شعة من 
االأن�شطة يف املجال امل�رشحي.

امل�شارك���ة  امل�رشحي���ات  وتتناف����س 
للح�ش���ول على جوائ���ز متميزة م���ن �شمنها: 
جائ���زة اأف�ش���ل ممثل رئي�شي، جائ���زة اأف�شل 
ممث���ل م�شاند، جائزة اأف�ش���ل ممثلة رئي�شية، 
جائ���زة اأف�شل ممثلة م�شان���دة، جائزة اأف�شل 
�شينوغرافي���ا، جائزة اأف�شل مو�شيقى، جائزة 
اأف�ش���ل اإخراج، جائزة اأف�ش���ل عر�س م�رشحي، 
جائزة اإبراهي���م بحر للن����س امل�رشحي، جائزة 
عبداهلل ال�شعداوي وهي جائزة جلنة التحكيم 

اخلا�شة.
وتاأت���ي ه���ذه اخلطوة متا�شي���اً مع اإميان 
�رشكة بتلك���و باأهمية دعمها للح���راك الثقايف 
والفن���ي واالأدب���ي يف مملكة البحري���ن ودعم 
الفن���ان البحرين���ي ومتا�شيا م���ع م�شوؤوليتها 
الوطنية يف دعم كل ما يرفع ا�شم اململكة يف 

املحافل الدولية يف �شتى امليادين.
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�أع���رب و�رن بافيت، رجل �لأعم���ال و�أ�سهر م�ستثمر 
�أمريك���ي يف بور�س���ة نيويورك، عن �عتق���اده باأن هاتف 
�آيف���ون X م�سّع���ر باأقل من قيمته. وق���ال يف مقابلة مع 
“�س���ي �إن بي �سي”، �إن �سعر �لهات���ف �لذي ي�سل �إلى 

�أل���ف دولر غري منا�سب. و�أكد ثالث �أغنى رجل يف �لعامل 
�أن �رشكة بريك�ساير هاثاأو�ي، �لتي يتولى جمل�س �إد�رتها 
تو��س���ل ����رش�ء �أ�سهم �أب���ل، كما قال �إن �أجه���زة �لآيفون 

توفر قيمة هائلة ملئات �ملاليني من �لأ�سخا�س.

مسافات

تغييرات ضرورية على روتين األطفال مع العودة للمدارس
عند �قرت�ب ع���ودة �لأطفال �إلى 
مد�ر�سه���م بعد �إجازة �ل�سيف، يو�جه 
�لآب���اء �سعوب���ة يف تعوي���د �أطفالهم 
على �لن���وم يف وقت مبكر و�لنهو�س 
بن�ش���اط يف �ليوم �لت���ايل للتوجه �إلى 

مد�ر�سهم.

1- ابدئي بتعويد أطفالك على 
النوم باكرًا قبل وقت كاف

�بدئ���ي يف �إع���ادة �أطفال���ك �إل���ى 
روت���ني �لن���وم يف وقت مبك���ر، قبل 
�أ�سبوع���ني �أو ثالثة م���ن بد�ية �لعام 
ل���ن  �لطريق���ة  وبه���ذه  �لدر��س���ي، 
يك���ون �ل�ستيقاظ مبكر�ً يف �لأ�سابيع 
�لقليل���ة �لأول���ى م���ن �ملدر�س���ة �أمر�ً 

�سعباً بالن�سبة لهم.

2- متابعة روتين النوم المبكر 
في عطلة نهاية األسبوع

حاويل �أن حتافظ���ي على روتني 
�لن���وم �ملبكر ل���دى �أطفالك حتى يف 
عطل���ة نهاي���ة �لأ�سب���وع، لأن بقاءهم 
م�ستيقظني لوقت متاأخر �أثناء عطلة 
�أن يف�س���د  �لأ�سب���وع ميك���ن  نهاي���ة 
�ل���ذي حتاول���ني تعويدهم  �لروتني 

عليه.

 3- تحفيز رغبة األطفال 
في النوم

ت�سجع���ي  �أن  �ل����رشوري  م���ن 
�أطفال���ك عل���ى �لنوم بط���رق عديدة، 
مث���ل تعويدهم عل���ى ممار�شة ن�شاط 
بدين ل�ساع���ة �أو �ساعتني قبل �لنوم، 
�أو ح�سوله���م على حم���ام �ساخن قبل 
ه���ذه  لأن  �لفر�����س،  �إل���ى  �لذه���اب 
�ل�سرتخ���اء  عل���ى  ت�ساع���د  �لأ�سي���اء 

و�ل�سعور بالنعا�س.

 4- إبعاد األطفال 
عن األجهزة اإللكترونية

ل ب���د م���ن �إبع���اد �لأطف���ال عن 
�أو  �لهات���ف  �أو  �لتلف���از  �أجه���زة 
�لكمبيوت���ر �أو �ألع���اب �لفيديو، قبل 
�ساعة عل���ى �لأقل من �لن���وم، وذلك 
ل�سبب���ني: �لأول ه���و �أن حمتوى هذه 
�لأجه���زة يحفز عقولهم ومينعهم من 
�لن���وم مبكر�ً، و�لثاين ه���و �أن �ل�سوء 
�ل�سطناع���ي �ملنبع���ث منه���ا يوهم 

�لعقل باأنه بحاجة للبقاء م�ستيقظاً.

5- خلق بيئة نوم مثالية
ن����وم  �أن تك����ون غرف����ة  ب����د م����ن  ل 
�لأطفال ذ�ت مو��سفات ت�سمح لالأطفال 
بالن����وم بعم����ق وه����دوء، كم����ا �أن تعويد 
�لأطف����ال على ع����دم ممار�ش����ة �أي ن�شاط 
وهم يف �ل�رشير، ي�ساهم يف تعويدهم على 

��ستخد�م �ل�رشير للنوم فقط.

6- الحد من تناول الكافيين
م�رشوب���ات  �أي  تق���دمي  جتنب���ي 

حتت���وي عل���ى �لكافي���ني لأطفالك، 
فبالإ�ساف���ة �إل���ى كون���ه غ���ري �سحي 
له���م، فاإن���ه يح���ول دون �سعوره���م 
بالنعا�س ومينعهم من �خللود للنوم 

يف وقت مبكر.

7- تناول الطعام الصحي وممارسة 
التمارين الرياضية بانتظام

م���ن �مله���م �أن يح�س���ل �أطفالك 
على �لكثري م���ن �لتمارين �لريا�سية 
خالل �لنهار، وذلك مل�ساعدتهم على 
�ل�سرتخ���اء يف �للي���ل. وق���د ثبت �أن 

�لطعام �ل�سحي يعزز �لنوم �جليد.

8- تقديم النصح لألطفال
ي�ساهم �لتو��س���ل مع �لأطفال 
وتق���دمي �لن�س���ح له���م بطريق���ة 
و�عية ح���ول فو�ئد �لن���وم �ملبكر، 
ب�س���كل كب���ري يف تعويده���م عل���ى 
ممار�ش���ة ه���ذه �لع���ادة �ل�شحي���ة، 
مفعم���ون  وه���م  و��ستيقاظه���م 

بالن�شاط يف �ل�شباح �لتايل.

“Slenderman” شخصية مخيفة تدخل السينما البحرينية سعاد عبداهلل مغرورة في “عبرة شارع”

باجة “الجصاص”... السر في البهارات البحرينية

ب���د�أ عر�س ه���ذ� �لأ�سب���وع يف �ل�سينما 
 ”Slenderman“ لبحرينية فيلم �لرعب�
و�ل���ذي يق���دم لنا ق�س���ة ه���ذه �ل�سخ�سية 
�ملخيف���ة دون مالمح وترتدي بدلة ر�سمية 

وتع�سق مطاردة �لأطفال و�ملر�هقني.
�لفيلم على �لرغ���م من �أنه كان فيلًما 
منتظ���ًر�، �إل �أن تقييم �جلمهور و�لنقاد له 
بن�سبة 3 من 10 على موقع IMDB و7% 
 ،”Rotten Tomatoes“ موق���ع  عل���ى 

وباقي مو�قع �لتقييمات ب� 1 من 5.
ويق���ول �لعديد م���ن �لنق���اد وبع�س 
�آر�ء �جلماه���ري باأن فكرة �ل�سخ�سية مرعبة، 
ولكن مت تطبيقها ب�سكل �سيئ جًد� وكاأنه 
م�رشوع ه���و�ة ولي�س فيلًم���ا �سينمائًيا وقد 

يجعل �مل�ساهد ينام ب�سبب �مللل.
وم���ن �ملع���روف �أن���ه ق���د مت �بت���كار 

�لع���ام  يف  �لإنرتن���ت  ع���ر  �ل�سخ�سي���ة 
2009 عندم���ا قام �سخ����س يدعى “�إريك 
كنود�س���ن” بكتاب���ة ق�سة له���ذ� �ملخلوق 

�لغريب لأحد �ملو�ق���ع �لإلكرتونية لإخافة 
�لق���ر�ء و��سته���رت عر لعب���ة فيديو ومت 

حتويلها لفيلم رعب.

تطل �ملمثل���ة �سعاد عبد�هلل مبو��سفات �لغ���رور و�لعنجهية 
و�لت�سّلط و�جلحود بدور �نت�سار، �لتي �أباحت لنف�سها بو�سع �ليد 
�ل�ستيالء على �أمو�ل �سقيقها عبد �ملح�سن وعلى �أمالكه، ومينعها 

كرياوؤها وتكرها من �لتعامل بلطف مع �أقرب �ملقربني لها.
�سعاد تق���دم �ل�سخ�سّية �لنتهازي���ة و�ل�ستغاللية يف �لدر�ما 
�خلليجي���ة “عرة �س���ارع” للكاتب حم���د �سمالن �لروم���ي وتوقيع 

�ملخرج منري �لزعبي.
ير�س���د �لعمل حكاي���ة رجل ع�سام���ي يف �ل�ستني م���ن عمره، 
��ستط���اع بن���اء نف�س���ه بنف�سه، بعدم���ا �ختل�س���ت �أخت���ه �ل�سغرى 
“�نت�س���ار” كل مال���ه. عم���ل و�جتهد ط���و�ل عمره ليق���ف جمدد�ً. 
ورغ���م ��ستغالل �أخت���ه له، مل يرتكها حلظة ووق���ف بجانبها يف كل 
مرة �حتاجته فيها. �أما “�نت�سار” فهي على �لنقي�س متاماً، وجتد 
لكل غلطة ترتكبها �أل���ف مرر، ول يجروؤ �أحد باأن يخطئ يف حقها، 
وه���ي ل تخ�سى قر�ر�تها �لطائ�سة و�ملت�رشع���ة، �إذ تعلم باأنه مهما 
ح���دث �ستج���د �لأخ �لكب���ري خلفها �ل���ذي ي�ساندها ويدعمه���ا. �أما 
من���رية فهي �لأخت من �لو�لد لعبد �ملح�سن و�نت�سار، ومل ت�ستطع 

هذه �لأخرية، ��ستغ���الل �أختها مادياً كما فعلت بالأخ �لأكر، وهي 
متزوجة وتعي�س حياة م�ستقرة، على عك�س �أختها.

�لعم���ل يعر�س على قناة MBC1 م���ن �لأحد �إلى �خلمي�س يف 
مت���ام �ل�ساعة 04:00 بعد �لظهر بتوقيت غرينت�س، 07:00 م�ساًء 

بتوقيت �ل�سعودية.

يعت���ر ح�س���اء “�لباج���ة” ومب�سمياته���ا يف 
“�لكر�ع���ني” و  مث���ل:  �لبحري���ن وملحقاته���ا 
“�لكر�س” و “�ل�ساردينه” و “�لرية” من �أقدم 
�لوجب���ات �ل�سعبي���ة يف �ململك���ة و�ملقيم���ني 
و�خلليجي���ني، حيث ت�ستهر �ململك���ة بها منذ 
�لق���دم به���ا وتنت����رش �ملطاع���م �ملتخ�س�س���ة 
فيه���ا. ويعتر جعف���ر عب���د�هلل �جل�سا�س من 
�أ�سه���ر معدي “�لباج���ة” يف �لبحرين �إلى جانب 
�ملطاعم �لأخ���رى �ملنت�رشة يف �لبحرين، فيقدم 
�جل�سا����س منذ فرتة طويل���ة يف جدحف�س �ألذ 
“باج���ة” �سعبي���ة ت�ستطي���ع �لتل���ذذ بها، فقد 
كان رحم���ه �هلل من �أهل جدحف�س وورث �ليوم 
2015.وورث  �أولده �ملهن���ة بع���د وفات���ه يف 
جعف���ر �جل�سا�س هذه �ملهن���ة من و�لده �لذي 
كان يعم���ل يف �ملهن���ة مل���دة طويل���ة، قبل �أن 
ي�ستق���ر يف حمله �لكائن خلف �سوق جدحف�س، 
وت�سلم �إد�رة �ملطعم �بنه �إلى حني وفاته يوم.

ومن �ملهم معرف���ة �أن “�لباجة” �لتي تعد 
يف �لبحري���ن خمتلف���ة متام���ا عن �أي م���كان، ف� 
“�لباجة” عند �جل�سا�س مثال متميز بالبهار�ت 
�لت���ي ي�سيفها �إل���ى “�لباج���ة” بالإ�سافة �إلى 
مل�ساته �خلا�سة كطريق���ة �لطبخ على �لفحم، 
ف���� “�لباجة” يف �لأ�س���ل طبخة عاملية حت�رش يف 

باك�ستان، �لهند، �إلى جانب �لدول �ملجاورة.
يع���رف �لعديد م���ن �لبحريني���ني �أن وقت 
خ�سو�س���ا  �ل�سب���اح  ه���و  “�لباج���ة”  تق���دمي 
عن���د �لفج���ر، فق���د كان �لعم���ال يف �لأ�س���و�ق 
ي�ستيقظون باكر� ويتناولون “�لباجة” كوجبة 
مقوية لهم، و�ليوم حتول���ت �إلى وجبة عائلية 

يتناولها �لبحرينيون يف كل وقت، حيث يعتر 
ح�ساء “�لباجة” ذ� قيمة غذ�ئية عالية وتتكون 
�لوجب���ة من �أرجل ور�أ�س خ���روف �أو ماعز، ومتر 
بعدة مر�ح���ل طبخ، ليتك���ون يف �لنهاية ح�ساء 
“�لباجة”، �لذي يو�سي ب���ه �ملحليون لقيمته 

�لغذ�ئية �لعالية. 

وتقدم مطاع���م “�لباجة” ع���ادة خدماتها، 
ب���دء�ً من منت�س���ف �لليل وحت���ى مطلع �لفجر، 
خ�سو�س���ا يف �سهر رم�سان، ف���� “�لباجة” عند 
“�جل�سا�س” لها مذ�ق ر�ئع، ولها خ�سو�سية، 
وترتب���ط باأهايل جدحف����س و�ملناطق �لقريبة 
من���ذ زم���ن طوي���ل وت�س���ارع �لي���وم �لوجبات 
�جلاه���زة و�ل�رشيع���ة �لت���ي يحبه���ا �ل�سباب من 
�جلي���ل �جلدي���د، على �لرغ���م م���ن �أن �لبع�س 
منهم ياأكل “�لباجة” بعد �إدخال �أهاليهم هذه 

�لوجبة �لد�سمة �إلى �لبيوت.

    BUZZ      
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البحرينية زينب غازي: “عندي عمل ناري في التلفزيون”
زين���ب  البحريني���ة  الفنان���ة  ن����رت 
غازي عرب ح�شابه���ا الر�شمي على تطبيق 
“�شن���اب �ش���ات”، فيدي���و م�ش���ور لها، 
ك�شفت من خالله ع���ن م�شاريعها الفنية 

املقبلة.
وظهرت النجمة البحرينية يف الفيديو 
وه���ي تق���ود �شيارتها وه���ي يف حالة من 
ال�شع���ادة، معلنة ملتابعيها ع���ن مفاجاأة 
جدي���دة، وقال���ت: “الي���وم للح�ري���ات، 
النا����س اإيل ت�شاألني �شو عن���دك م�شاريع 
فنية قادمة، عندي م�شل�شالت، ب�س قريبا 
عندي عم���ل ناري مع نا����س وايد ناريني 

واإن �شاء اهلل قريب جدا”.
زين���ب  اأك���دت  مت�ش���ل  �شي���اق  يف 
اأنه���ا قبل دخولها جم���ال التمثيل وبعمر 
16 عام���ا تقدمت اإل���ى برنامج املواهب 

اأكادمي���ي”، ومت قبولها ولكنها  “�شتار 
ان�شحبت قب���ل انطالقة الربنامج وقالت: 
“خفت الأن �شوتي ب�شع ولكن كان هديف 
م���ن اال�ش���رتاك بالربنامج ه���و اأن اأ�شبح 
ممثل���ة”. وك�شفت الفنان���ة زينب غازي، 
اأنها فكرت كثريا يف االعتزال من الو�شط 
الفن���ي ب�شبب �شغط ال�شغ���ل وامل�شاكل 
بالو�شط الفني، موؤكدة اأنها االآن تعودت.

 وخا�ش���ت زين���ب غ���ازي املاراثون 
الرم�شاين 2018 مب�شل�شل “املواجهة”، 
م���ن بطول���ة: ح�شني املن�ش���ور، و�شجون 
وحم���د  العل���وي،  وحمم���د  الهاج���ري، 
اأ�شكناين، ون���ور الغن���دور، وفهد با�شم، 
و�شابرين بور�شيد، و�شع���ود بو�شهري، 
وم���ن تاألي���ف حمم���د الكن���دري، واإخراج 

ح�شني احلليبي.

أحداث

تقرر االإقدام على م�روع تريده اأو عمل 
تفكر فيه.

حت���اول اأن ت�شتغل االأج���واء ال�شيفية 
اجلميلة. 

تبحث اليوم يف اأوراق مهمة بالعمل.
 

جتن���ب الدخ���ول يف متاه���ات القي���ل 
والقال.

ال توف���ر اأي جه���د يف �شبي���ل اإ�شع���اد 
االهل.

ثم���رة جه���دك  يك���ون  ناج���ح  م����روع 
املتوا�شل. 

انتبه وكن على وعي لالهتمام بو�شعك 
ال�شحي.

�شه���رات ال�شيف متتد حت���ى �شاعات 
متاأخرة.

يدعمك الزمالء يف املخطط التوجيهي. 

يوم غن���ي بالن�شاط واحلرك���ة والقيام 
بامل�شاريع.

تعي���د درا�ش���ة ملف قب���ل عر�شه على 
امل�شوؤولني.

علي���ك اأن متار����س الريا�ش���ة بوت���رية 
م�شتمرة. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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ال����رو�����س ي��ل��ح��ق��ون 
هزمية �شاحقة بالتتار 
يف معركة كوليكوفو، 
املعركة  هذه  وكانت 
الدولة  انهيار  بداية 
اآ���ش��ي��ا  يف  ال���ت���رتي���ة 

الو�شطى.

1760
اجل����رال االإجن��ل��ي��زي 
اأمهري�شت  ج��ي��ف��ري 
ي��ت��م��ك��ن م���ن اإحل����اق 
ه����زمي����ة ع�����ش��ك��ري��ة 
بالقوات الفرن�شية يف 
اأجرب فرن�شا  كندا مما 
ع��ل��ى ال���ت���ن���ازل عن 
اأهم  مونرتيال  مدينة 
ل�شالح  ك��ن��دا  م���دن 

بريطانيا.

 1937
ت�شت�شيف  ���ش��وري��ا 
موؤمتر عربي ملناق�شة 
يف  فل�شطني  ق�شية 
ظ���ل ت���زاي���د ال��ه��ج��رة 
ال���ي���ه���ودي���ة اإل��ي��ه��ا 
برعاية بريطانيا التي 
على  ح�شلت  ك��ان��ت 
االن���ت���داب على  ح���ق 

فل�شطني.

1941
النازي  احل�شار  بداية 
مل���دي���ن���ة ل��ي��ن��ي��ن��غ��راد 
يف  وذل���ك  ال�شوفيتية 
احلرب العاملية الثانية.

 1943
اإي����ط����ال����ي����ا ت��ع��ل��ن 
ا���ش��ت�����ش��الم��ه��ا ب���دون 
قيد اأو �رشط يف احلرب 

العاملية الثانية.

غدا “العرض الشرفي... سأموت في المنفى”

مهرجان الصواري الدولي... جذور متشعبة في مجاالت اإلبداع
م���ا زال���ت فعالي���ات مهرج���ان ال�شواري 
لل�شب���اب  ع����ر  الث���اين  ال���دويل  امل�رح���ي 
تتوا�ش���ل بنج���اح وح�ش���ور جماه���ريي كبري، 
�ش���واء مل�شاهدة العرو�س املحلي���ة والعربية 
والور����س  الن���دوات  ملتابع���ة  اأو  والدولي���ة 
الت���ي يقدمه���ا خ���رباء وفنان���ون  امل�رحي���ة 
عاملي���ون، فف���ي االأربع���اء املا�ش���ي عر�شت 
م�رحية “يف احلل���وة واملرة” مل�رح ال�شواري 
من تاأليف الفنان جم���ال ال�شقر واخراج غادة 
الفيح���اين ومتثيل �شفيقة يو�ش���ف وعبداهلل 
�شوي���د وعم���ر ال�شعيدي وحم���د عتيق وحممد 
�شاه���ني ورا�شد العازمي وعلي جم�شري وخالد 
جناح���ي وحممد ع���وكل، �شينوغرافي���ا فتحية 
نا����ر واالإ�ش���اءة عبداهلل جمي���ل واملو�شيقى 

عبدالرحمن العطاوي وازياء غادة الفيجاين.
تدور اأحداث امل�رحي���ة يف اإطار اجتماعي 
ورمب���ا دين���ي ورمب���ا اإن�ش���اين، حي���ث طرحت 
امل�رحية عالق���ة االأبناء باآبائه���م وباأجدادهم 
من خ���الل اإطار جم���رد من ال�ش���كل واملنطق، 
ومن خالل ق�شية قد يعتربها البع�س ق�شية 
�شخ�شي���ة ال اأهمي���ة له���ا لكي نلتف���ت اليها. 
حل���ق اجلمه���ور برفق���ة �شخ�شية جاب���ر االبن 
املطح���ون كم���ا يدع���ي، واملنبوذ كم���ا يظن، 
من اإخوت���ه و�شاح���ب املنزل واملدي���ر ووالد 
زوجت���ه والكث���ري غريه���م، جابر ال���ذي اطلق 
خياله ليختلف عن الواقع الذي يعي�شه برفقة 

�شخو�ش���ه الغرائبي���ة. يذك���ر اأن امل�رحية من 
اإنتاج �شندوق اإبراهيم خلفان امل�رحي. 

اما يوم اخلمي�س املوافق 6 �شبتمرب فقد 
عر�شت م�رحية “ طريان ف���وق املدينة” من 
ارمينيا، من اإخراج ومتثيل نارين غريغوريان 

و�شيفي توفما�شيان. 
وقدم���ت امل�رحية �شخ�شي���ة املراأة التي 
فق���دت الروؤي���ة ب�شبب ح���ادث عندم���ا كانت 
طفل���ة، يب���داأ العر����س يف امل�شت�شفى بنف�س 
يوم العملي���ة لي�شع دليل عل���ى اأفكار البنت 
املت�شاربة واملوؤمل���ة، ت�شبح البنت مت�شككة 
فيم���ا اإذا كان���ت �ش���رتى غ���دا جم���ددا اأو من 
االأف�ش���ل اأن تظ���ل يف عاملها وال���ذي عا�شت 
فيه ملدة 20 �شنة تقريبا. طوال هذه االأعوام 
ر�شم���ت لنف�شه���ا عاملها اخلا����س با�شتخدام 
األ���وان رائعة، ولكنه���ا غريبة يف نف�س الوقت. 

واالآن ا�شب���ح ه���ذا الع���امل مل���يء باالأ�شي���اء 
املتحرك���ة والراق�شة والت���ي عبارة عن عطور 
واأ�ش���وات. ولك���ن االأه���م م���ن ذل���ك كله هو 
الدكت���ور ال���ذي ي�شكن ذات الع���امل وتع�شقه 
هذه الفناة. و�شور املقطع الثاين من العر�س 
الفت���اة يف �شق���ة ا�شتاأجرها الدكت���ور لق�شاء 

عمرهما فيها. 
ومن الفعالي���ات اأي�شا تد�ش���ني الن�شخة 
العربي���ة من كتاب “مفارق���ة املمثل” ترجمة 
ن���ورا اأمني، وتاألي���ف ديني�س دي���درو بتاريخ 
4 �شبتم���رب، حي���ث قامت املرتجم���ة بتوقيع 
ع���دد م���ن الن�شخ عل���ى احل�شور م���ن فنانني 
ومهتمني. الكتاب الذي �شدر برتجمة م�رية 
واإنتاج بحريني جلمهور عربي ممتد يعد نافذة 
للت�ش���اوؤل ع���ن موا�شي���ع التمثي���ل العربية، 
وموقع علم الفل�شفة وعلم اجلمال من نظرتنا 

لعملنا كممثلني بل من نظرتنا الأنف�شنا كب�ر.
“ور�شة ال�شب���كات.. ال�راكات امل�رحية” 
والتي عق���دت يف الفرتة م���ن 3 - 5 �شبتمرب 
وقدمه���ا روبريتا ليفيت���او بدعم من ال�شفارة 
االأمريكي���ة م���ن ال�شاعة الرابعة ع����را ولغاية 
ال�شابعة م�شاء. ويف االطار نف�شه اختتم موؤمتر 
ال�ش���واري ال���دويل امل�رحي لل�شب���اب والذي 
كان بعن���وان “امل����رح وم���ا بع���د االإن�شانية” 
وعق���د يوم���ي 6 – 7 �شبتم���رب مب�شاركة نخبة 
م���ن امل�رحي���ني واملفكرين من ح���ول العامل 
وهم عب���داهلل ال�شع���داوي، ح�ش���ني الرفاعي، 
ن���ادر كاظم، في�ش���ل القحط���اين، عبداحلليم 
امل�شع���ودي، حمم���د الروبي، حمم���ود �شعيد، 
عبداهلل العابر، نورا اأمني، اأحمد خمي�س، نايف 
البقمي، روبريتا ليفياتو، حيث �شلط املوؤمتر 
ال�شوء على اأهم امل�شتجدات الفكرية والفنية 

يف الع���امل به���دف ردف التج���ارب امل�رحي���ة 
احلرك���ة  يف  املعا����رة  الفني���ة  بالتوجه���ات 
امل�رحية، ومت اإقرار م����روع م�شرتك يف ختام 

املوؤمتر يهدف اإلى اإثراء احلركة امل�رحية.

غدا “العرض الشرفي.. سأموت 
في المنفى” 

�شيعر����س املهرج���ان ي���وم غ���د )االأحد( 
م�رحية “�شاأم���وت يف املنفى” تاأليف واإخراج 
غنام غن���ام ومدة العر����س 40 دقيقة واإنتاج 
�شخ�شي العام 2017.و�شيكون العر�س على 
مركز املح���رق ال�شباب���ي النموذج���ي يف متام 

ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف. 
تنط���وي امل�رحي���ة عل���ى تق���دمي جوانب 
من ال�شجل العائل���ي وال�شخ�شي والتي متثل 
اأمنوذجا ملعان���اة الفل�شطينيني الذين �ردوا 
وهجروا م���ن بالدهم اإلى املن���ايف اإ�شافة اإلى 
امل�ش���ارات ال�شيا�شي���ة الت���ي حاول���ت طم�س 
الهوي���ة الفل�شطينية وتق���ع هذه ال�شجالت يف 
الف���رتة م���ن 1920 وحتى اللحظ���ة التي يتم 
فيه���ا العر����س. اإنها �ش���رية اأنا����س عاديني 
كم���ا يب���دو للوهل���ة االأول���ى، لكن���ك تكت�شف 
حج���م املعان���اة والبطولة الت���ي ميثلها هوؤالء 
العاديون يف �شجل الق�شية الفل�شطيني، هذه 
ال�شجالت الت���ي ت�ردها البيان���ات ال�شيا�شية 

واالتفاقات.

اأ�سامة املاجد

• •ور�شة م�رحية	 •جانب اخر من الور�شة	 •تد�شني كتاب مفارقة املمثل	 عر�س يف احللوة واملرة	
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األخيرة

طفل م�صري يخرتع موقد غاز يعمل باملاء

وفاة املمّثل الأمريكي ُبرت رينولدز ب�صكتة قلبية

رو�صيا ت�صنع دمى “ملحاكاة املري�ض” وكاأنها اإن�صان

عر�ص���ت الإعالمية امل�رصية، منة فاروق، يف برنامج “م�صاء درمي”، تقريرا عن خمرتع م�رصي �صغري، 
يدعي اخرتاعه موقد غاز يعمل باملاء.

وك�ص���ف الطفل �ص���الح ه�صام عن اخرتاعه قائال اإنه يعمل باملاء، ع���ن طريق عزل الأوك�صيجني عن 
الهيدروجني، وا�صتخدام الأوك�صيجني للم�صاعدة على حرق الهيدروجني.

وق���ال الطفل، اإن���ه اخرتع “)ماكيت( جله���از ميكنه توفري الكهرب���اء باأعمدة الإن���ارة املوجودة يف 
ال�صوارع، عن طريق تركيب جهاز ح�صا�س لل�صوء يقوم بف�صل الكهرباء عن العمود فور �رصوق ال�صم�س”.

رينول���دز  ُب���رت  الأمريك���ي  املمّث���ل  ت���ويّف 
ال���ذي �صط���ع جنم���ه يف هولي���وود يف ال�صبعين���ات 
والثمانين���ات، ع���ن 82 عام���ا، بح�ص���ب م���ا ك�صفت 
م�ص���ادر مقّرب���ة منه. و�رصّح���ت قريبت���ه نان�صي يل 
هي����س يف بيان “بفوؤاد حمّطم وّدع���ت عّمي”.  وقد 
ا�صتهر املمّثل املول���ود يف العام 1936، خ�صو�صا 
ب���دوره يف “ديليفرن����س” )1972( اإلى جانب جون 
فوي���ت، ومّثل اأي�صا م���ع مارك وول���رغ يف “بوغي 
وتّول���ى  اأندر�ص���ن.  لتوما����س   )1997( نايت����س” 
املمّثل الأمريكي اأي�ص���ا بطولة فيلم “�صموكي اأند 
ذي بانديت” الذي خرج اإلى ال�صالت �صنة 1977. 

تويّف ُبرت رينولدز يف م�صت�صفى يف فلوريدا، وفق ما اأفاد وكيل اأعماله اإيريك كريتزر موقع “هوليوود 
ريبورت���ر”. ووفاته ناجمة عن �صكتة قلبية، بح�صب ما اأورد املوق���ع املتخ�ص�س يف اأخبار امل�صاهري. بداأ 
رينولدز م�صريته التمثيلية يف نهاية اخلم�صينات، وهو خا�س اأي�صا غمار الإخراج ويف ر�صيده عّدة اأفالم 

اأخرجها يف ال�صبعينات والثمانينات. 

متك���ن م�صن���ع رو�صي م���ن �صناعة 
دمى “روب���وت” واقعية ناب�صة باحلياة، 
ل�صتخدامها خالل برامج تدريب الأطباء 
وكذل���ك املمر�صني، ملختل���ف احلالت 
ال�صحي���ة جتنب���ا لإي���ذاء املر�ص���ى م���ن 
الب����رص. وبح�ص���ب �صحيف���ة “ديلي ميل” 
الريطاني���ة، مت ت�صمي���م دم���ى حماكاة 
املري����س لتب���دو وكاأنها حتاك���ي الب�رص؛ 
حت���ى يتمك���ن الأطب���اء واملمر�صات من 
احل���الت. ملختل���ف  عليه���ا  التدري���ب 

واأ�ص���ارت ال�صحيف���ة اإل���ى اأن تل���ك الدم���ى 
�صنعت يف مدين���ة ق���ازان الرو�صية، وميكن 
لالأجه���زة تقليد مر�صى حقيقيني عن طريق 
ال�صعال وال�رصاخ والنزف والتبول، والنوبات.

وتقول ال�رصك���ة التي تق���وم ب�صناعتها 
اإن اأجهزة حماكاة الرعاية ال�صحية املتطورة 
ه���ي “اأعلى م�صت���وى م���ن الواقعي���ة”. ومت 
بناء مر�صى الروب���وت لي�صبهوا رجال يرتاوح 

عمره ب���ني 40 و50 عاما، ويبلغ وزنه 70 كغ 
وي�ص���ل طوله اإل���ى 183 �ص���م. وميكنهم اأن 
يرم�صوا ويفرزوا ال�صوائل ملحاكاة التعرق اأو 
البكاء اأو النزي���ف، ولديهم حركات م�صرتكة 
ت�صبه احلياة. وتت�صمن امليزات التف�صيلية 
خ�صو�صا نب�صات القلب يف 12 مكانا خمتلفا 
على اجل�صم، والقدرة عل���ى ال�صفاة وحتويل 
الأ�صابع اللون الأزرق، وتقليد اأنواع خمتلفة 

من النوبات.

 Social
media

ليند�صي لوهان تك�صف 
عن خمططها يف دبي

ك�صف���ت املمثلة الأمريكي���ة، ليند�صي لوه���ان  )32 عاما( عن عملها عل���ى بناء جزيرتها 
اخلا�ص���ة يف اإمارة دب���ي الإماراتية. و�صاركت لوه���ان، عر ح�صابها عل���ى “اإن�صتغرام”، �صورة 
ملج�ص���م جلزيرته���ا يف دبي، التي �صتحم���ل ا�صم “ليند�ص���ي لند”، على غ���رار مدينة “ديزين 
لند”، ولكن حذفت لوهان �ص���ورة خمطط اجلزيرة، من دون تو�صيح اأ�صباب. وكانت املمثلة 
الأمريكي���ة، قد اأعلن���ت يف �صهر يناير، ع���ن خمططها لت�صميم جزيرة يف دب���ي، حتمل ا�صمها، 
خ���الل مقابل���ة يف برنامج الإعالمية الأمريكية ويندي ويليام���ز.  وت�رصح لوهان التي تعي�س بني 
دب���ي يف الإمارات العربية املتح���دة ولو�س اأجنلو�س الأمريكية، اأنها تعم���ل حاليا على العديد 
م���ن امل�صاريع، من بينها م�صل�صل “�صيك نوت” الذي ت�صوره يف بريطانيا، وعالمتها التجارية 
اخلا�ص���ة لت�صمي���م املجوهرات، وخط م�صتح����رصات جتميل، واأحمر �صفاه تخط���ط للعمل عليه 
يف دب���ي. وقالت لوهان خالل مقابلته���ا مع ويليامز، اإن لديها العديد م���ن امل�صاريع يف دبي، 
م�صيف���ة: “اأناق����س فكرة ت�صميم جزيرة يف دب���ي، على جزر العامل. عندم���ا اأنتهي من ت�صوير 
م�صل�ص���ل �صيك نوت، �صاأعود اإلى دبي، حيث �صاأبداأ مب����رصوع اأحمر ال�صفاه واأناق�س املو�صوع، 
وم���ن ثم اأ�صمم جزيرة هناك.. جزيرة لوهان.. �صاأجتاوز عالمة ترامب التجارية بعالمة لوهان”، 

م�صرية اإلى م�صاريع ترامب التطويرية الفاخرة يف دبي.

امللكة رانيا تلفت الأنظار يف ال�صني

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ال����ط����ق���������س 
ح���ار ول��ك��ن��ه رط��ب 

الليلة.

من  عام  بوجه  �صمالية  الرياح 
5 اإلى 10 عقد وت�صل من 13 اإلى 

18 عقدة اأحيانا غدا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�صواحل، ومن 2 اإلى 4 اأقدام 
يف عر�س البحر غدا. درجة احلرارة العظمى 40 درجة مئوية وال�صغرى 31 

درجة مئوية. الرطوبة الن�صبية العظمى 85 % وال�صغرى 30 %.
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مواقيت 
الصالة

حتذيـر للأهـل... “قبلـة املـوت” تـودي بحيـاة الر�صـع
كاد طفل اأن يفق���د حياته، بعد اأيام قليلة على 
مولده، اإثر اإ�صابت���ه مبر�س “الهرب�س” اأو “القوباء” 
املميت، بعد اأن تعر�س ملا يعرف ب�” قبلة املوت”.

ويف التفا�صي���ل التي ن�رصته���ا �صحيفة “مرتو” 
الريطانية، اجلمعة، ا�صتذكرت والدة، اأولفري ميلر، 
حلظ���ات �صعبة للغاي���ة اإث���ر اإ�صابت���ه باملر�س بعد 
11 يوم���ا عل���ى ميالده، وتقول اإن���ه توقف عن �رصب 
احلليب ب�صكل مفاجئ وب���داأ ظهره يف التقو�س على 

نحو خميف. و�صارع���ت الأم، لو�صي كيندال، وزوجها 
الل���ذان يعي�ص���ان يف يورك�صاير �رصق���ي اإجنلرتا، اإلى 
نقل���ه ر�صيعهم���ا الأول اإلى امل�صت�صف���ى، حيث ظل 
هن���اك يف العناي���ة املركزة مل���دة 21 يوم���ا، �صاءت 
حالته كثريا وكاد يو�صك على املوت. وكان الوالدان 
يعتقد اأن ابنهما اأ�صيب بجفاف، لكن احلقيقة كانت 
اأق�ص���ى بكثري، اإذ اأظه���رت الفحو����س الطبية، التي 
ا�صتغرق���ت 8 اأيام، اإ�صابته مبر�س “الهرب�س”، وهو 

عب���ارة عن تقرحات والتهاب���ات ت�صيب مناطق حول 
الف���م والأن���ف، ويكون خط���ريا على الأطف���ال؛ نظرا 
له�صا�صة املناعة لديهم. وقال لهما الطبيب امل�رصف 
عل���ى عالج الر�صي���ع، اإنه اأ�صيب عل���ى الأرجح نتيجة 
عدوى “قبلة املوت”، وهي اأن يكون اأحد الأ�صخا�س 
امل�صاب���ني بقرحة ب���اردة قد قّبل الر�صي���ع اأوليفر. 
والق���روح الب���اردة، بث���ور حم���راء ممل���وءة بال�صوائل 
تت�ص���كل يف املناطق املحيطة بالفم، وتعتر ال�صبب 

الرئي�ص���ي يف مر����س “الهرب����س” ال���ذي ينتقل عر 
التقبي���ل. وذك���رت الأم تعليق���ا على اإ�صاب���ة ابنها: 
“لق���د كان الأمر مروعا للغاي���ة. كنا م�صدومني ومل 
نع���رف ما يج���ري”، موؤك���دة “مل يك���ن كال منا يعاين 
الهرب����س اأو الق���روح الباردة. كن���ا حمطمني فقط”. 
ومل توقف عالج الطفل عن���د امل�صت�صفى، اإذ �صيظل 
بحاج���ة اإلى تلق���ي العالج ملدة 6 اأ�صه���ر على الأقل، 

و�صيتطل الأمر خ�صوعه لختبارات طبية دورية.

ت�صــيخ  الب�صــر  قلوب 
اأ�صرع منهم

في�صــبوك يف “ورطــة 
جديدة”

فيلــم وثائقــي يقارن 
ترامب بهتلر

ابتكر اأطباء قل���ب بريطانيون اختبارا عر 
الإنرتن���ت يتي���ح للراغبني حتديد م���دى �صحة 
قلوبه���م، وعل���ى اأ�صا�ص���ه يقدم���ون امل�صورة 

لتح�صني ال�صحة وامل�صاعدة يف اإطالة العمر.
وق���دم ممثل���و وزارة ال�صح���ة الريطانية 
اختبارا، على �صبك���ة الإنرتنت، يتكون من عدة 
اأ�صئلة يجيب عليه���ا ال�صخ�س الراغب مبعرفة 

“عمر قلبه”. 
وت�صمن���ت اأ�صئلة ال�صتبان���ة جوانب عدة: 
الط���ول والعم���ر وال���وزن والع���ادات ال�صيئ���ة 
وم�صتوى الكولي�صرتول يف الدم و�صغط الدم. 

وبعد الإجاب���ة على جمي���ع الأ�صئلة، يظهر 
الرنامج لل�صائل مدى �صحة القلب. 

بات موقع “في�صبوك” للتوا�صل الجتماعي 
يف ورط���ة جديدة، بعدما ك�صف���ت بيانات حديثة 
ال�صب���اب  م�صتخدمي���ه  ن�ص���ف  نح���و  ان�صح���اب 
يف اأم���ريكا، الذي���ن ت���رتاوح اأعماره���م ب���ني 18 
و29 �صن���ة. وذك���ر موقع “ذا ديل���ي بي�صت” اأن 
ا�صتطالع راأي، اأجنزه مركز بيو لالأبحاث، وجد اأن 
عددا كب���ريا من ال�صباب الأمريك���ي ان�صحبوا من 
في�صب���وك خالل ال�صنة املا�صية اأو عّدلوا بيانات 
اخل�صو�صية. واأو�صح���ت الدرا�صة اأن 44 % من 
الأمريكي���ني ال�صب���اب )م���ا ب���ني 18 و29 �صنة( 
قالوا اإنهم حذفوا تطبيق في�صبوك من هواتفهم 
يف ال�صن���ة املا�صية، م�صيف���ة اأن هذا الأمر اأزعج 

كثريا القائمني على املوقع الأمريكي.

عق���د املخ���رج ماي���كل م���ور، مقارنة بني 
الرئي����س الأمريك���ي، دونالد ترام���ب، والزعيم 
الن���ازي، اأدول���ف هتل���ر، يف فيلم���ه الوثائق���ي 
اجلدي���د )فهرنهاي���ت 11/9( ال���ذي عر����س 
يف مهرج���ان تورنت���و ال�صينمائي ال���دويل، يوم 

اخلمي�س يف اأول عر�س عاملي له.
ويتناول الفيلم العوامل، التي يعتقد مور 
اأنه���ا اأ�صهمت يف فوز ترام���ب يف النتخابات يف 
نوفمر 2016 مع مقارنة ذلك ب�صعود هتلر يف 

اأملانيا يف ثالثينات القرن املا�صي.
ويف نقطة ما يركب الفيلم كلمات لرتامب 
على م�صاه���د م�صورة لتجمع���ات ح�رصها هتلر، 
بينم���ا يتحدث م���وؤرخ عن �صعود رج���ال اأقوياء 

اإلى مراكز ال�صلطة.

• املمثلة برونا ماركيزيني خالل م�صاركتها يف مهرجان البندقية ال�صينمائي يف دورته ال� 75 .	

�صارك���ت امللك���ة رانيا العب���داهلل يف موؤمتر العط���اء الإن�صاين الذي اأقيم اأخ���ريا يف مدينة 
هانغت�صو ال�صينّية، حيث األقت كلمة يف اجلل�صة الفتتاحية تناولت الدور الذي لعبته الأردن 
يف جم���ال ا�صتقب���ال الالجئني، اإ�صافة اإل���ى دور التعليم يف حت�صني حي���اة الفرد يف املجتمع. 
وق���د بدت امللكة راني���ا بكامل اأناقتها يف اإطاللة حملت توقيع امل�صمم اللبناين جورج �صقرا، 
وتاألقت ب�رصوال اأ�صود كال�صيكي و�صرتة بي�صاء دخلت عليها بع�س التفا�صيل املبتكرة ذات 

اللون الأحمر. وهي من جمموعة الكوتور اخلا�صة باخلريف وال�صتاء املقبلني.
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