
شكا أولياء أمور طالبات الصف  «
الثالث االبتدائي فرقتي )2،3( بمدرسة 

توبلي االبتدائية للبنات كثرة غياب 
معلمة مواد الرياضيات والعلوم 

والمواطنة. وذكروا لـ”البالد” أن 
غياب المعلمة المتكّرر أثّر سلًبا على 

تحصيل الطالبات العلمي.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي  «
كريستالينا غورغيفا في المؤتمر 

السنوي العشرين للبحوث في 
واشنطن إن حجم الدين العالمي، 

ا، وصل إلى 188  بلغ رقًما قياسيًّ
تريليون دوالر، ليصبح الرقم 

األعلى على اإلطالق.

قال وزير الخارجية األميركي  «
مايك بومبيو، أمس، إن القوات 

األميركية لم تنسحب من سوريا، 
مضيفًا: “قواتنا ما تزال موجودة 

على األرض السورية”. وكان بومبيو 
يتحدث من برلين بذكرى مرور 30 

عامًا على سقوط جدار برلين.
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عواصم ـ وكاالت

الدفاعـــات  أن  إيـــران  أعلنـــت 
للجيـــش  التابعـــة  الصاروخيـــة 
اإليرانـــي أســـقطت صبـــاح الجمعة 
طائـــرة مســـيرة كانـــت تحلـــق فـــي 
بمدينـــة  “ماهشـــهر”  مينـــاء  ســـماء 
األهـــواز.  إقليـــم  جنـــوب  معشـــور، 
المركزيـــة  القيـــادة  وأكـــدت 
األميركية، عبر حسابها في “تويتر” 

أن هذه الدرون ال تتبع لها.

كشـــفت منظمـــة العفـــو الدوليـــة بعد 
علـــى  أجرتهـــا  وتحقيقـــات  أبحـــاث 
األرض، وتواصلهـــا مـــع عـــدة مصادر 
عراقية، أن بعض قنابل الغاز المسيل 
للدمـــوع، التـــي اســـتخدمتها قـــوات 
أمـــن فـــي العاصمـــة بغـــداد، خاصـــة 
قـــوات مكافحة الشـــغب، والتي كان 
الهـــدف منها قتل المحتجين بدال من 

تفريقهم، مصدرها إيران وبلغاريا.
وكان تقريـــر ســـابق نشـــرته المنظمة 
فـــي 31 أكتوبـــر الماضـــي، قد كشـــف 
عـــن حـــاالت وفـــاة “شـــنيعة” تعرض 
لها المحتجون بســـبب هـــذه القنابل، 
التـــي تختـــرق جماجمهـــم. ونوهـــت 
المنظمة في الوقت نفسه، إلى أنها ال 
تمتلك معلومات بشأن هوية مطلقي 

القنابل اإليرانية في بغداد.

“العفو الدولية”: قنابل إيرانية تقتل المتظاهرين بالعراق
10 قتلى وعشرات اإلصابات في فض اعتصامات ببغداد والبصرة

مواجهة بين قوات األمن العراقية والمتظاهرين على جسر الشهداء في بغداد )أ ف ب(

عواصم ـ وكاالت

تم بمبنـــى وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعية توقيع عقود توظيف 
دفعة جديـــدة عددها 30 بحرينيًا 
الضيافـــة  مجـــال  فـــي  للعمـــل 
لـــدى شـــركة )YYT( فـــي مختلـــف 

والفنيـــة،  اإلداريـــة  التخصصـــات 
بأجور تبدأ مـــن 400 دينار فأكثر، 
صبـــاح  الـــوزارة  وكيـــل  بحضـــور 
الدوســـري، ومدير فروع الشـــركة 

في العالم هشام مكاوي.

توظيف 30 بحرينيا في “الضيافة”

مدينة عيسى - وزارة العمل

القيادة 
المركزية 

األميركية 
تنفي تبعية 

“الدرون” 
لها

امعلمة... “كثيرة الغياب” باربار يحقق فوزه األول بالبطولة اآلسيويةصورة المثقف غير منصفةبومبيو: لم ننسحب من سورياديون العالم تبلغ رقًما قياسيًّ
يتناقل الناس فكرة عجيبة  «

عن اإلنسان المثّقف، تفيد 
بأنه شخص غريب األطوار، 

يرتدي مالبس غريبة، ويتكلم 
مع الناس بطريقة غير 

مفهومة ويعيش في زمان 
غير زماننا.

حقق فريق باربار فوزه األول في  «
البطولة اآلسيوية 22 لألندية أبطال 

الدوري لكرة اليد بكوريا الجنوبية، على 
حساب فريق عمان العماني بفارق 
هدف وبنتيجة )22/23( في المباراة 
التي جمعتهما أمس الجمعة من 

المجموعة الثانية.

0409120714

“تشريعية النواب” تصر على زيادة الرواتب 20 %

الحبس وغرامة 20 ألفا عقوبة السب أو القذف

التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة  أوصـــت 
علـــى  باإلصـــرار  النيابيـــة  والقانونيـــة 
قـــرار  بشـــأن  النـــواب  مجلـــس  قـــرار 
مجلـــس الشـــورى بخصوص مشـــروع 
قانون بشـــأن تعديل جدول الدرجات 
والرواتـــب )المعد في ضـــوء االقتراح 

بقانون المقدم من مجلس النواب(. 

 ويتألـــف مشـــروع القانـــون فضالً عن 
الديباجـــة مـــن مادتين، نصـــت المادة 
األولى منه على رفع رواتب الدرجات 
االعتيادية والتخصصيـــة والتنفيذية 
والتعليميـــة بنســـبة 20 % من الراتب 
األساســـي، أما المادة الثانية منه فهي 

تنفيذية.
 وناقـــش مجلـــس الشـــورى مشـــروع 

القانـــون في جلســـته الثالثـــة من دور 
االنعقـــاد الســـنوي العـــادي الثانـــي من 
الفصل التشـــريعي الرابع، وانتهى إلى 
عـــدم الموافقة على مشـــروع القانون 
المذكـــور من حيـــث المبـــدأ، في حين 
كان قـــرار مجلـــس النـــواب الموافقـــة 
على مشروع القانون، وما أجري عليه 

من تعديالت.

وافقت لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
قانـــون  مشـــروع  علـــى  الوطنـــي  واألمـــن 
بإضافـــة مـــادة جديـــدة برقـــم )9 مكـــرًرا( 
إلـــى القانون رقم )60( لســـنة 2014 بشـــأن 
جرائـــم تقنية المعلومـــات )المعد بناء على 
االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم 
مـــن مجلس الشـــورى( مـــع إجـــراء تعديل 

عليه.
عـــن  بقانـــون فضـــالً  المشـــروع   ويتألـــف 
المـــادة  تناولـــت  مادتيـــن،  مـــن  الديباجـــة 
 9( برقـــم  مـــادة جديـــدة  إضافـــة  األولـــى 
بالحبـــس  )يُعاقـــب  علـــى:  تنـــص  مكـــرًرا( 
والغرامـــة التـــي ال تقل عن ألـــف دينار وال 
تزيد على خمســـين ألف دينـــار، أو بإحدى 

هاتيـــن العقوبتيـــن، كل من قـــام أو حّرض 
اآلتيـــة:  األفعـــال  مـــن  أي  ارتـــكاب  علـــى 
المســـاس بســـمعة األشـــخاص بالقـــذف أو 
الســـب عن طريق إساءة استخدام إحدى 
والتشـــهير  المعلومـــات.  تقنيـــات  وســـائل 
باآلخريـــن وإلحاق الضرر بهم باســـتخدام 

إحدى وسائل تقنية المعلومات.

 من توقيع العقود

 4.4 مـــن  أكثـــر  البحريـــن  رت  صـــدَّ
مليـــون طن مـــن األلمنيـــوم إلى 57 
دولـــة بقيمـــة إجماليـــة بلغـــت 232 
مليون دينار خالل الربع الثالث من 

العام الجاري.
وأوضحـــت بيانـــات إدارة الجمارك، 
المّتحـــدة األميركّيـــة  الواليـــات  أن 
جاءت فـــي المركز األول من حيث 
قيمة تصدير األلمنيوم، حيث بلغت 
قيمتهـــا 61.5 مليـــون دينـــار، تليهـــا 
هولنـــدا بقيمـــة 40.1 مليـــون دينار، 

ثم مصـــر بــــ21.481 مليـــون دينار، 
فالســـعودية بقيمة 21.448 مليون 
دينـــار، وتركيا خامًســـا بقيمة 21.3 
مليـــون دينـــار، والبرازيـــل بالمركـــز 
الســـادس بقيمة 9.5 مليـــون دينار، 
تليهـــا إيطاليـــا بقيمـــة 7.1 مليـــون 
دينـــار، ثم المغـــرب ثامًنا بقيمة 5.7 
مليون دينار، والهند بالمركز التاسع 
بقيمـــة 4 مالييـــن دينـــار، وأســـبانيا 
بالمرتبة العاشرة بقيمة 3.5 مليون 

دينار.

232 مليون دينار صادرات األلمنيوم بالربع الثالث

ترفـــع “البالد” أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 
مقام عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة، ورئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي 
العهد النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
سلمان بن حمد آل خليفة، 
البحريـــن  شـــعب  وإلـــى 
األمتيـــن  وإلـــى  الوفـــي، 
واإلســـالمية  العربيـــة 
المولـــد  ذكـــرى  بحلـــول 
داعيـــن  الشـــريف،  النبـــوي 
هللا العلـــي القدير أن يعيد 
علينا هذه الذكرى العظيمة 

في خير وعافية.
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المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
ملك كمبوديا بذكرى 

استقالل بالده

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
إلـــى مــلــك مملكة  تــهــنــئــة  بــرقــيــة 
سيهاموني،  ــورودوم  ــ ن كمبوديا 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

ــوي الــشــريــف ــب ــن ــد ال ــول ــم ــول ذكــــرى ال ــل بــمــنــاســبــة ح

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني مع القادة

تبـــادل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
برقيـــات التهنئة بمناســـبة ذكرى المولد 
النبـــوي الشـــريف، مع إخوانـــه أصحاب 
الجاللة والسمو والفخامة ملوك وأمراء 
ورؤســـاء الـــدول العربية واإلســـالمية، 
أعـــرب جاللتـــه فيها عن أطيـــب تهانيه 
بهذه المناســـبة المباركـــة وتمنياته لهم 
ولدولهـــم  والســـعادة  الصحـــة  موفـــور 
وشـــعوبهم الشـــقيقة مزيدا مـــن الرقي 
والتطور واالزدهار، داعيا هللا عز وجل 
أن يعيـــد هـــذه المناســـبة المباركة على 
األمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية ب اليمـــن 
والخيـــر والبـــركات. كمـــا تبـــادل رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة برقيات 
التهنئـــة بمناســـبة ذكرى المولـــد النبوي 
الشـــريف مـــع إخوانه أصحـــاب الجاللة 
وأمـــراء  ملـــوك  والفخامـــة  والســـمو 

ورؤســـاء الـــدول العربيـــة واإلســـالمية 
العهـــود،  وأوليـــاء  الـــوزراء  ورؤســـاء 
بهـــذه  تهانيـــه  خالـــص  ســـموه  ضمنهـــا 
المناســـبة العطـــرة وتمنياته لهـــم دوام 
الصحة والســـعادة ولبلدانهم وشعوبهم 
الشقيقة مزيدا من التقدم والنمو، سائال 
المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة 
المباركـــة على العرب والمســـلمين كافة 

بالخير واليمن والبركات.
وتبـــادل ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــات التهنئـــة 
بمناســـبة ذكرى المولد النبوي الشـــريف 
مع أصحاب الجاللة والســـمو والفخامة 
والســـالمية  العربيـــة  الـــدول  قـــادة 

وأوليـــاء العهـــود، عبـــر ســـموه فيها عن 
صادق التهانـــي بهذه المناســـبة الطيبة 
وتمنياته لهم موفور الصحة والسعادة 
ولدولهـــم وشـــعوبهم الشـــقيقة تحقيق 
مزيـــد مـــن التقـــدم والرفعـــة والرقـــي، 
داعيـــا هللا العلـــي القديـــر أن يعيد هذه 
المناســـبة الجليلة على األمتين العربية 

واإلسالمية باليمن والخير والبركات.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

بحث دور وكاالت األنباء مع انتشار األخبار الوهمية

توظيـف 30 بحرينيـا في مجـال الضيافـة

ــا” ــن ــر الـــعـــام لــــ “ب ــدي ــم ــي يــلــتــقــي ال ــوب ــجــن ــوري ال ــكـ ــس الـ ــي ــرئ ال

واقتصاديا اجتماعيا  الوطن  على  ينعكس  “الخاص”  تعاون  الدوسري: 

اســتقبل رئيــس كوريــا الجنوبيــة فــي العاصمة ســيؤول بالمكتب الرئاســي 
)البيت األزرق( مون جيه-إن رؤساء وكاالت األنباء المشاركين في الدورة 
الـ17 الجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد وكاالت األنباء آسيا والمحيط 
الهادئ )أوانا(، ومثل وكالة أنباء البحرين في اللقاء الرئاســي المدير العام 

للوكالة عبدهللا بوحجي.

وتبادل الرئيس الكوري الجنوبي مع 
رؤساء وكاالت األنباء الحديث عن 
الســـالم واالزدهـــار وتعزيـــز التنمية 
و االقتصـــاد، والدور المهم لوكاالت 
األنبـــاء ومصداقيتهـــا خصوصا مع 

انتشار األخبار الوهمية.

وكاالت  اتحـــاد  مؤتمـــر  أن  يذكـــر 
الهـــادئ  والمحيـــط  آســـيا  األنبـــاء 
)أوانـــا( والذي تنظمه وكالة يونهاب 
يعقـــد  لألنبـــاء  الجنوبيـــة  الكوريـــة 
بمشـــاركة 43 وكالة أنبـــاء تمثل 35 

دولة.

في إطار جهود وزارة العمل والتنمية االجتماعية في تسريع وتيرة إدماج الكفاءات 
الوطنية في منشآت القطاع الخاص تم بمبنى الوزارة، توقيع عقود توظيف دفعة 
جديدة عددها 30 بحرينيًا للعمل في مجال الضيافة لدى شركة )YYT( في مختلف 
التخصصــات اإلداريــة والفنيــة، بأجــور تبــدأ مــن 400 دينــار فأكثــر، بحضــور وكيل 

الوزارة صباح الدوسري، ومدير فروع الشركة في العالم هشام مكاوي.

أصحـــاب  بتعـــاون  الدوســـري  وأشـــاد 
العمل في القطاع الخاص في احتضان 
الكفـــاءات الوطنيـــة واالعتمـــاد عليهـــا، 
األمر الـــذي ينعكس إيجابًا على الوطن 
من الناحيـــة االجتماعية واالقتصادية، 
مؤكدًا ترحيبه بكل مســـتثمر وصاحب 
عمـــل يضع ثقته في أبناء الوطن الذين 
أثبتـــوا جدارتهم وانضباطهم الوظيفي 
وإخالصهـــم وتفانيهـــم فـــي العمـــل في 

مختلف مواقع اإلنتاج.
وحث الدوسري المتوظفين الجدد على 

ضرورة الجد واالجتهاد واالنضباط في 
العمـــل، والســـعي المســـتمر فـــي تطوير 

قدراتهم ومهاراتهم المهنية.
ولفت إلى أن مشاريع ومبادرات الوزارة 
ســـاهمت فـــي زيـــادة وتيـــرة التوظيف 
في قطـــاع الضيافة بشـــكل خاص، من 
خـــالل ما تقدمـــه من مميـــزات للكوادر 
الوطنية عبر برامج التأهيل والتدريب 
المتقدمة وذات القيمة المضافة، عالوة 
علـــى برامـــج دعـــم وتحســـين األجـــور 
وتمكينهم من أجل االســـتقرار وظيفيًا 

والتطـــور مهنيًا باعتبارهـــم رأس المال 
الحقيقي لمملكة البحرين.

مـــن جانبـــه، ثمـــن مـــكاوي دعـــم وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة لجهـــود 
منشـــآت القطـــاع الخـــاص ومبادراتهـــا 
في اســـتقطاب وتوفيـــر األيدي العاملة 
الوطنيـــة المؤهلة الملبيـــة الحتياجات 
مختلـــف  فـــي  العمـــل  أصحـــاب 

التخصصـــات المهنيـــة المطلوبـــة، الفتًا 
أن العامـــل البحرينـــي يتميـــز بااللتـــزام 
وإتقـــان العمـــل واإلنتاجيـــة، معربًا في 
هذا الســـياق عـــن اعتزاز شـــركته بضم 
الدفعـــة الجديـــدة مـــن المواطنين، في 
إطار اســـتراتيجيتها في االعتماد على 
عمليـــات  إلدارة  الوطنيـــة  الكفـــاءات 

الشركة.

رئيس كوريا الجنوبية يستقبل المدير العام لـ “بنا” مع رؤساء وكاالت األنباء

من توقيع العقود

سيؤول - بنا

مدينة عيسى - وزارة العمل

في ذكرى المولد النبوي الشريف..
بوركت يا خليفة بن سلمان

  منــذ ســنين طويلــة، اعتدنــا فــي مملكــة البحريــن على إحيــاء ذكرى 
المولد النبوي الشريف احتفااًل واحتفاًء وتيّمًنا بهذه الذكرى العظيم، 
فباإلضافــة إلــى اإلجــازة الرســمية فــي هــذه الذكــرى العطــرة، تتمّيــز 
البحريــن باحتفالهــا الســنوي تبرًكا بســيرة خاتــم األنبياء والمرســلين 
النبي محمد عليه أفضل الصالة والسالم، واالقتداء بها ونشر تعاليم 
الديــن اإلســالمي الحنيــف وقيمــه وأخالقــه الرفيعة لترســيخ معاني 

المحبة والتسامح ولم الشمل ووحدة الكلمة.
 وهي مناســبة زاكية نرفع فيها التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه، وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب الســمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء، وإلى شــعب البحريــن الكريم، 
واألمنيــات تكبــر معنــا ابتهــااًل ودعــاًء إلــى هللا جــّل وعــال ألن يعيدها 
علينــا فــي خير وأمان وســالم، وعلى األمة العربية واإلســالمية وهي 

في علو ونهضة.
 ولهــذه المناســبة الجليلــة مقام رفيــع وغايات نبيلة فــي التأكيد على 
مواجهــة التحديــات التــي تحيط باألمــة، وتحضرني في هــذا الصدد 
كلمــات مضيئــة لصاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، رئيــس الــوزراء الموقر حفظــه هللا ورعاه، والــذي يؤكد دائًما 
علــى تكاتــف الجهــود للنهــوض بهــذه األمــة فــي مواجهــة التحديات، 
فســموه يــرى أن التحديــات كثيــرة، ومنهــا مــا يلــزم صيانــة محيــط 
وجغرافيا وحدود ومصالح واستقرار شعوب الخليج والعالم العربي 
واإلســالمي مــن بوابة التالقــي والوقوف في وجــه المخططات التي 
تنشــر الفوضــى وعــدم االســتقرار، وأن تمضــى علــى طريــق الحــق 
والعــدل واألخــوة والعالقــات المشــتركة والمصيــر الواحــد، وقضايــا 
األمــة حاضرة دائًما في اهتمام ســمو رئيس الــوزراء، واألمثلة كثيرة 
ال تعــد وال تحصــى ونذكــر منهــا على ســبيل المثال برقية ســموه قبل 
أيام إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة، بمناســبة التوقيــع علــى 
اتفــاق الريــاض، بين الحكومة اليمنية الشــرعية والمجلــس االنتقالي 
الجنوبــي، والتــي أكــدت اهتمــام ســموه بــكل المبــادرات التي ترّســخ 

األمن وتوحد الصف.
 ونســتذكر أيًضــا دعــوات ســموه المســتمرة الرامية إلى نشــر الســالم، 
ومنها تثمين دور المملكة العربية السعودية والوقوف معها لمواجهة 
المخاطــر التــي تحيــط بالمنطقــة، باعتبارهــا عمــود اســتقرار األمــة 
وأســاس ســالمها وأمنهــا والمرتكــز الذي تتكــئ عليه األمتــان العربية 
واإلســالمية لمواجهــة التحديــات كافــة.. لهــذا أقــول، ونحــن نحتفــل 
التــي تعيشــها األمــة  الظــروف  الشــريف، أن  النبــوي  المولــد  بذكــرى 
تســتدعي تقويــة الصفــوف ولم الشــمل وتعزيــز التماســك والتعاضد، 
فبوركــت يــا “خليفــة بــن ســلمان” وبوركت مســاعيك، ونســأل هللا أن 
ينعــم علــى ســموك بموفــور الصحــة والعافية والعمــر المديــد لتبق لنا 

ذخًرا، وأن يعيد علينا هذه المناسبة وأمتنا في سالم وتقدم.

عادل المرزوق

دوسلدورف - بنامايكوب - بنا

أديغيـــا  جمهوريـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
الروســـية مـــراد كومبيلـــوف بمكتبه في 
العاصمة مايكوب سفير مملكة البحرين 
لدى روسيا االتحادية أحمد الساعاتي.

الســـفير  كومبيلـــوف  الرئيـــس  وحّمـــل 
الســـاعاتي خالـــص تحياتـــه إلـــى عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
مجلـــس  ورئيـــس  خليفـــة،  آل  عيســـى 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، و ولـــي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
وأعـــرب الرئيـــس األديغي عـــن اعتزازه 
عالقـــات  إليـــه  وصلـــت  لمـــا  وتقديـــره 

الصداقـــة بين مملكة البحرين وروســـيا 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  االتحاديـــة 
متمنيـــا لمملكـــة البحريـــن دوام التقـــدم 
واالزدهار. من جانبه، أكد الســـفير أحمد 
كومبيلـــوف  مـــراد  للرئيـــس  الســـاعاتي 

موقعهـــا  بفضـــل  البحريـــن  مملكـــة  أن 
الجغرافي والتسهيالت المقدمة ترحب 
مركـــًزا  لتتخذهـــا  الروســـية  بالشـــركات 
منتجاتهـــا  وتســـويق  لتوزيـــع  إقليميـــًا 

وخدماتها في منطقة الخليج.

البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  شـــارك  
عبداللطيـــف  عبـــدهللا  برليـــن  فـــي 
العربـــي  االقتصـــادي  المؤتمـــر  فـــي 
فـــي  عقـــد  الـــذي  األول  األلمانـــي 
بجمهوريـــة  دوســـلدورف  مدينـــة 
مـــن  بتنظيـــم  االتحاديـــة  ألمانيـــا 
غرفـــة التجـــارة والصناعـــة العربية 
مجلـــس  مـــع  وبالتعـــاون  األلمانيـــة 
شـــمال  وواليـــة  العـــرب  الســـفراء 
الرايـــن ويســـتفاليا بحضـــور ارمين 
الســـيت رئيس وزراء والية شـــمال 
الراينويســـتفاليا ووزيـــر االقتصـــاد، 
ووزيـــر الصحـــة بالواليـــة، ورئيـــس 
غرفـــة التجـــارة والصناعـــة العربية 
األلمانيـــة، ورئيـــس مجموعة غرفة 

التجـــارة األلمانية، وبعض الســـفراء 
العرب وعدد من المسؤولين األلمان 
مـــن  والممثليـــن  الرؤســـاء  وبعـــض 

غرف التجارة العربية.
فـــرص  بحـــث  تـــم  المؤتمـــر  وفـــي 
التعاون بين الـــدول العربية ووالية 

شمال الراين ويستفاليا في مجاالت 
الطاقـــة والبنية التحتيـــة والصناعة 

والرقمنة والصحة والتعليم. 
العـــرب مجلـــس  الســـفراء  زار  كمـــا 
الواليـــة واللقـــاء مـــع عمـــدة الوالية 

توماس جيسل.

رئيس جمهورية أديغيا الروسية مستقبال السفير البحريني لدى روسيا االتحادية
سفير البحرين لدى برلين لدى مشاركته في المؤتمر االقتصادي العربي األلماني

بحــث التعاون بيــن الــدول العربية وشــمال الرايــن ويســتفاليا في الطاقــة والبنيــة التحتيةالساعاتي: المملكة ترحب بالشركات الروسية لتتخذها مركًزا إقليميًّا

سفير البحرين ببرلين يشارك في المؤتمر االقتصادي العربي األلمانيالرئيس األديغي يعرب عن اعتزازه بالعالقات مع البحرين
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المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

اســتقبل رئيــس هيئة الطاقة المســتدامة عبدالحســين ميــرزا بمكتبه رئيس مجلــس إدارة الشــركة العربية البحرية 
لنقل البترول عادل الجاسم، الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين قادمًا من دولة الكويت الشقيقة.

وفـــي اللقـــاء، رحب ميرزا بالجاســـم، 
مشـــيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها 
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة للمحافظـــة 
علـــى البيئـــة والســـعي إلـــى تحقيـــق 
أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع 
التـــي  النظيفـــة  الطاقـــة  اســـتخدام 
أصبحت جزءًا ال يتجزأ من المشاريع 
والخطـــط الوطنية في جميـــع بلدان 

العالم.
التعـــاون  مجـــاالت  بحـــث  وتـــم 
المشـــتركة التي مـــن الممكن تطبيقها 
الطاقـــة  نحـــو  االتجـــاه  ســـبيل  فـــي 
علـــى  االعتمـــاد  وتقليـــل  المتجـــددة 
الوقود األحفوري وهو النفط والغاز.

كما اســـتعرض ميـــرزا الـــدور الرئيس 
لهيئة الطاقة المستدامة واإلنجازات 

الطاقـــة  مجـــال  فـــي  حققتهـــا  التـــي 
المتجددة وكفاءة الطاقة.

ونـــوه إلـــى أن إنشـــاء الهيئـــة يأتـــي 
انطالقـــا من االهتمـــام البالـــغ للقيادة 

الحكيمـــة بمملكـــة البحريـــن بتعزيـــز 
الطاقة المســـتدامة مـــن اجل تحقيق 
بالنفـــع  يعـــود  لمـــا  الشـــاملة  التنميـــة 
والفائدة على المواطنين والمقيمين.

رئيس هيئة الطاقة المستدامة مستقبال رئيس الشركة العربية البحرية لنقل البترول بالكويت

ميرزا يجتمع مع رئيس “العربية البحرية لنقل البترول” بالكويت
بحث التعاون في الطاقة المستدامة

المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

أكد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك أن مجلس أمانة العاصمة والمجالس 
البلديــة شــريك فــي صنــع واتخاذ القرار فــي المجــال الخدمي باعتبارهــا أحد روافد 

المشروع الوطني لصاحب الجاللة عاهل البالد.

لرئيـــس  اســـتقباله  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
وأعضاء المجلس البلدي البلدي الشمالي 
الذيـــن قدمـــوا لـــه التهنئـــة بمناســـبة نيله 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعيينـــه وزيـــرا 
لشـــئون الكهربـــاء والمـــاء بحضـــور نائب 
الرئيـــس التنفيـــذي للتوزيعـــات وخدمات 
المشـــتركين عدنـــان فخـــرو. وفـــي هـــذا 
الســـياق، قـــال المبـــارك: إنـــه بنـــاء علـــى 

رئيـــس  برئاســـة  الحكومـــة  توجيهـــات 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة واهتمـــام 
ومتابعة ولي العهـــد النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، فإن 
هيئـــة الكهرباء والماء مســـتمرة بالتعاون 
مـــع المجالـــس البلديـــة ومجلـــس أمانـــة 

العاصمـــة باعتبارهـــا حلقـــة الوصـــل مـــع 
المواطنيـــن والمقيميـــن، مؤكدا اســـتمرار 
التواصل وعرض خطط ومشـــاريع الهيئة 
المجالـــس  علـــى  المحليـــة  المســـتقبلية 

البلدية بما بخدم الفرد والمجتمع.
من جانبه، أعـــرب رئيس المجلس البلدي 
الشـــمالي أحمـــد الكوهجي عن المســـتوى 
الكبير مـــن التعاون بين المجالس البلدية 
وشـــؤون الكهربـــاء والماء، مقـــدرا تعاون 
المعنيين في القطاع من الوزير والرئيس 
التنفيـــذي ونواب الرئيس وحرصهم على 
التواصل والتنســـيق مع رئيـــس وأعضاء 

المجلس.

وزير “الكهرباء”: استمرار التواصل وعرض خطط ومشاريع الهيئة المستقبلية
المجالس البلدية شريك في القرار بالمجال الخدمي

تطوير مجاالت التعاون بين البحرين والمغرب
القضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة إزاء  زينـــل: تنســـيق مشـــترك 

أكــدت رئيســة مجلــس النــواب فوزية بنت عبــدهللا زينل حرص مملكة البحرين علــى تطوير مجاالت 
التعــاون مــع المملكــة المغربيــة الشــقيقة، وتعزيزهــا علــى األصعــدة والمســتويات كافــة، ومشــيدة 
بالعالقــات المتميــزة والوطيــدة بين البلدين والشــعبين الشــقيقين، وحرصهما علــى التعاون والعمل 

المشترك، بما يلبي طموحات البلدين في واالرتقاء بالعالقات الثنائية المشتركة.

اعتزازهـــا  بالـــغ  عـــن  وعبـــرت 
األخويـــة  العالقـــات  بعمـــق 
البحريـــن  مملكـــة  تربـــط  التـــي 
والمملكة المغربية، والتي تزداد 
رعايـــة  بفضـــل  ورســـوًخا  قـــوة 
الملـــك حمـــد  الجاللـــة  صاحـــب 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأخيـــه 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك محمد 
السادس ملك المملكة المغربية، 
والتنسيق المشترك بين البلدين 
الشـــقيقين في شـــتى المجاالت، 
وإزاء مختلف القضايا اإلقليمية 

والدولية.
جاء ذلك خالل لقائها بالعاصمة 
المغربية )الرباط( رئيس حكومة 
المملكـــة المغربيـــة ســـعد الديـــن 
بالتعـــاون  مشـــيدا  العثمانـــي، 
مملكـــة  حكومـــة  بيـــن  المتميـــز 

المملكـــة  وحكومـــة  البحريـــن 
ومؤكـــدا  الشـــقيقة،  المغربيـــة 
الدعـــم النيابي للتعـــاون الثنائي 
في مختلف المجاالت ومواصلة 
تنســـيق المواقف ذات االهتمام 
المشترك، وتعزيز الجهود لتنفيذ 
اتفاقيات التعاون المشـــتركة، ال 

سيما المستوى البرلماني.
من جانبه، أعرب رئيس حكومة 
المملكـــة المغربيـــة عـــن اعتزازه 
تشـــهده  الـــذي  الكبيـــر  بالتقـــدم 
علـــى  البلديـــن  بيـــن  العالقـــات 
والتنســـيق  األصعـــدة  مختلـــف 
المســـتويين  علـــى  المشـــترك 
والتشـــاور  والدولـــي،  اإلقليمـــي 
الموصول القائـــم على العالقات 
التاريخيـــة واألخوية الراســـخة 
والقويـــة، فـــي ظـــل مـــا تحظـــى 

به مـــن أولوية متقدمـــة ورعاية 
فائقـــة من ملك مملكـــة البحرين 
الملـــك حمـــد  الجاللـــة  صاحـــب 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأخيـــه 
ملك المملكة المغربية الشـــقيقة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك محمد 

السادس.
وأكـــد موقـــف المملكـــة المغربية 
الداعـــم والمتضامـــن دائما وأبدا 
مـــع مملكـــة البحريـــن، ومشـــيدا 
والرفيعـــة  الرائـــدة  بجهودهـــا 
فـــي حفـــظ األمـــن واالســـتقرار، 
االقتصـــادي  التعـــاون  وتطويـــر 
البلديـــن  بيـــن  واالســـتثماري 
الجهـــود  ودعـــم  الشـــقيقين، 
العربيـــة والدولية فـــي مكافحة 
اإلرهـــاب، وفي تحقيـــق أهداف 

التنمية المستدامة 2030.

وزير شؤون الكهرباء والماء أثناء اجتماعه مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي الشمالي

الرباط - وفد مجلس النواب

البحرين تشارك في االجتماع الوزاري لألطراف 31 لبروتوكول مونتريال
تــرأس الرئيــس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينه وفد مملكة 
البحرين المشــارك في االجتماع الوزاري رفيع المســتوى لألطراف الحادي 
والثالثيــن لبروتوكــول مونتريــال، والمنعقــد فــي العاصمــة اإليطالية روما 

في الفترة من 4 - 8 من نوفمبر الجاري.

وأشاد بن دينه في كلمة له بالموقف 
الطيب مـــن دول األطراف خصوصا 
إقليم دول غرب آســـيا والباســـيفيك 
لدعمهـــم لمملكة البحريـــن لحصولها 
للجنـــة  الرئيســـة  العضويـــة  علـــى 
التنفيذية، مما يعكس الدور المشرف 
لمفاوضـــي مملكـــة البحريـــن بالنيابة 
عـــن دول اإلقليـــم ولمـــا لمســـوه مـــن 
قوة وتأثير خالل السنوات الماضية، 
للدفاع عن القضايا المشـــتركة لدول 

إقليم غرب آسيا والباسيفيك.
وأشـــار الرئيـــس التنفيـــذي للمجلس 

األطـــراف  أن  إلـــى  للبيئـــة  األعلـــى 
ناقشت أهم القضايا البيئية المتعلقة 
بالسياســـات الواجـــب اتخاذها تجاه 
حفـــظ طبقـــة األوزون، حيـــث كانت 
بالعديـــد  حافلـــة  األعمـــال  أجنـــدة 
مـــن القضايـــا ومـــن اهمهـــا موضـــوع 
االنبعاثات غير المتوقعة من الغازات 
 ،)CFC( الكلوروفلوروكربونيـــة 
وآليات معالجة تلـــك االنبعاثات بعد 
توقف جميع دول العالم عن إنتاجها 

وتداولها منذ العام 2010.
الدراســـة  األطـــراف  ناقشـــت  كمـــا 

المتعلقـــة بتجديـــد مـــوارد الصندوق 
المتعدد األطـــراف لتنفيذ بروتوكول 
مونتريـــال في الفتـــرة 2021-2023، 
والتـــي من المتوقـــع أن تقر بميزانية 
ال تقل عـــن نصف مليار دوالر، حيث 
الرتباطهـــا  الدراســـة  أهميـــة  تأتـــي 
للـــدول  االســـتراتيجية  بالمشـــاريع 
المستفيدة من صندوق الدعم التابع 
لبروتوكـــول مونتريـــال ومنهـــا دول 

مجلـــس التعـــاون، حيـــث إن الدعـــم 

سيســـاعد  الصنـــدوق  مـــن  المقـــدم 

منـــه  المســـتفيدة  األطـــراف  الـــدول 

الغـــازات  مـــن  التدريجـــي  للتخلـــص 

نيـــة  بو كر و ر فلو و ر كلو و ر لهيد ا

)HCFC( حتـــى العـــام 2025، والذي 

مـــن المتوقـــع التخلـــص منـــه بنســـبة 
هـــذه  تســـتخدم  حيـــث   ،)%  67.5(
الغـــازات بالشـــكل األكبـــر فـــي إنتاج 

وصيانة مكيفات التبريد.
وأوضـــح أن أحـــد العوامل الرئيســـة 
التعـــاون  مجلـــس  دول  تهـــم  التـــي 
وبعض البلدان األخرى ذات الطبيعة 
الحـــارة، والتـــي تـــم مناقشـــتها فـــي 
االجتماع هي حصول األطراف على 
تكنولوجيـــا فعالة من حيـــث الطاقة 
وتكييـــف  التبريـــد  قطاعـــات  فـــي 
الهواء والمضخـــات الحرارية، حيث 
يعتبـــر ذلك تحديـــا مســـتقبليا كبيرا 
تأخـــذه األطراف على عاتقها لضمان 
بروتوكـــول  بمتطلبـــات  التزامهـــا 

مونتريال.

روما - بنا

الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة يترأس وفد البحرين المشارك في االجتماع

بن دينة: مناقشة 
أهم القضايا 

البيئية المتعلقة 
بسياسات حفظ 

طبقة األوزون

رئيسة مجلس النواب تلتقي رئيس الحكومة المغربي 
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شكا أولياء أمور طالبات الصف الثالث االبتدائي فرقتي )2،3( بمدرسة توبلي االبتدائية للبنات كثرة غياب معلمة مواد الرياضيات 
والعلــوم والمواطنــة. وذكــروا لـ”البــاد” أن غيــاب المعلمة المتكّرر أّثر ســلًبا على تحصيــل الطالبات العلمي، وتســّبب في تأخرهن عن 

الخطة التعليمية للمناهج التي تتولى المعلمة تدريسها.

 وأشـــاروا إلـــى أن عدم وجـــود معلمة 
نظام فصل أّدى لتحويل تعليم بناتهم 
إلـــى مـــا يشـــابه نظـــام الحلقـــة الثانية 
مـــن التعليم االبتدائي، حيث تتولى 4 
معلمات تدريســـهن المناهج التعليمية 

المقررة عليهن.
 ولفتـــوا إلـــى أن المرحلـــة الدراســـية 
لبناتهـــم تعد من المراحل التأسيســـية 
التـــي تتطلـــب اهتماًمـــا كبيـــًرا، إذ إن 

تراجـــع مســـتوى تحصيـــل بناتهم في 
هـــذه المرحلة ســـتكون له انعكاســـات 
سلبية كبيرة على مستوياتهن العلمية 

في المراحل الالحقة.
التـــي  الحلـــول  أقصـــى  أن  وأضافـــوا 
يتـــم توفيرهـــا لمعالجة هذه المشـــكلة 
هو االســـتعاضة عـــن معلمتهـــن كثيرة 
الغيـــاب بمعلمة احتيـــاط تتولى مهمة 
ضبـــط الصف. وأشـــاروا إلـــى أن كثرة 

غيـــاب المعلمـــة أدى إلى تأخـــر بناتهم 
عن دراسة مقرر المواطنة كثيًرا، حيث 
أصبحـــت دراســـتهن لهذا المقرر شـــبه 
ذاتية، إضافة إلى تقديمهن امتحانات 
في دروس لـــم يتم بعد إعطاؤها لهن. 
وأكدوا مطالبتهم بضرورة تدارك األمر 
واســـتبدال معلمتهن بأخـــرى لمعالجة 
المشـــكلة، خصوًصا مـــع اقتراب موعد 

امتحانات المنتصف.

ــا ــن ــات ــن ــات: أّثـــــــر ســـلـــًبـــا عـــلـــى تـــحـــصـــيـــل ب ــ ــب ــ ــال ــ ــط ــ أولـــــيـــــاء أمـــــــور ال

معلمـة “كثيـرة الغيـاب” بتوبلـي االبتدائيـة للبنـات

دراسة مقّرر 
المواطنة أصبحت 

شبه ذاتية

المدرسة تغطي 
غيابها بمعلمات 

احتياط

تحويل الدراسة 
إلى نظام شبيه 

بالحلقة الثانية

الطالبات تأخرن 
في دروس 

العلوم والرياضيات

سيدعلي المحافظة

ــاع الــصــنــاعــي ــط ــق ــورات ال ــطـ ــة لــمــواكــبــة تـ ــويـ ــاب أولـ ــب ــش تـــدريـــب ال

قال الرئيس التنفيذي لكلية البحرين للتقنية 
زابودســـكي:  جيـــف  الدكتـــور  )بوليتكنـــك( 
“إن تعزيـــز الشـــراكة مـــع القطـــاع الصناعي، 
والوقـــوف علـــى احتياجـــات ســـوق العمـــل 
الحاليـــة والمســـتقبلية، يمكننـــا مـــن تطوير 
مناهجنا الدراســـية وفًقا لهذه االحتياجات، 
وبالتالي تطوير مهارات طلبتنا باالســـتعانة 
بالمناهج واألســـاليب الحديثـــة في التعليم 
ج جياًل قادًرا على ولوج  والتعلم، حتى نخرِّ

سوق العمل بكل ثقة وجدارة”. 
 جاء ذلـــك، خالل “منتدى التعلم عن طريق 
حل المشـــكالت والمشـــاريع” الذي افتتحته 
الكليـــة يـــوم الخميس الماضـــي الموافق 31 
أكتوبـــر 2019، واســـتمر علـــى مـــدار أربعـــة 

أيـــام متتاليـــة.  وخلـــص المنتـــدى إلـــى أن 
خـــالل  تغيـــرت  قـــد  الصناعـــة  احتياجـــات 
السنوات الماضية، وعليه بات تدريب جيل 
الشباب أولوية رئيسية يجب أن يفهمها كل 
القادة، مما يؤكد أهمية الشـــراكة بين أرباب 

الصناعة ومؤسسات التعليم العالي.
 وســـّلط المنتدى الضوء على حاجة التعليم 

العالـــي الســـتخدام المزيـــد مـــن األســـاليب 
المتمحـــورة حـــول الطالـــب، مثـــل التعليـــم 
القائـــم على حل المشـــكالت والتعلـــم القائم 
على المشاريع، ومنها المهارات التي يتطلبها 
ســـوق العمـــل وقطـــاع الصناعـــة والمتمثلـــة 
في: العمل الجماعي والتواصل، والمشاريع، 

واإلدارة الذاتية، وحل المشكالت.

المنتـــدى خـــالل أيامـــه األربعـــة   واشـــتمل 
علـــى طـــرح 21 ورقـــة عمل وعقـــد 6 ورش 
عمـــل، وذلك بحضور أكثر من 200 مشـــارك 
مـــن طلبـــة وأكاديمي الجامعـــات الحكومية 
والتعليـــم،  التربيـــة  ووزارة  والخاصـــة 
وبمشاركة متحدثين عالميين من أستراليا، 

وسنغافورة، وأميركا.

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

������ ����� א����� א��
������ ����א����� א��א�	 א
��א�    

   ������ ��    א�������� א
��א
�������� א����א� א����א��� ���   

������ ������ � א��� א��

مدارس
العاصمۀ

مدارس
المحرق

������ ���� א
��א���א����� א��
������ �� א
��א��� �� ����  

������� א���� א����� א����א��� ��

������ א����א��� ������
������ א����א��� ������

 مدارس
الشمالیۀ

إسمـاعيــــل السقــــايسيـدعلــوي المـوسـوي

هل ستواجه 
א�����  �א�� 
 �����  ��� 

א����א� 
 !!� � ���א��

مع العمل؟؟!!

20162019

أغلقت الوزارة مدرستین ووعدت 
بإعادتهما للعمل بعد عام

الوزارة سقطت فی امتحان 
الوفاء بعهودها التی قطعتها على نفسها

مضى على إغالق المدارس 4 أعوام

المدرستان ما زالتا مغلقتین 
وتعانیان من إهمال ومن دون حراسۀ

الوزیر یدعو نواًبا ویعلن غلق 8 مدارس أخرى

کتیبۀ مسؤولی الوزارة یکشفون 
للنواب خطۀ إخالء المدارس

التبریر أن المدارس ال یتناسب 
وضعها اإلنشائی لالستخدام

من جدید الوزارة تعلن عن إعادة بناء المدارس 
والمبانی بوقت قیاسی

الوزیر یؤکد أن أمر اإلغالق استثنائی ومؤقت

تقع مدرسة توبلي االبتدائية للبنات بمحافظة العاصمة، وتتسع لعدد 704  «
طالبات تقريًبا، وتضم الهيئة التعليمية 50 معلمة، ومن أبرز مستجدات 
المدرسة في العام الدراسي 2016 و2017 إضافة 2 معلمات نظام فصل، 

وحصلت في  آخر تقرير إلدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة 
التعليم والتدريب على تقدير جيد.

بروفايل المدرسة

المدارس المشمعة... جردة حساب مع “وزارة التربية”
جردة حســاب مع وزارة التربية باعتبارها إحدى المؤسســات التي تقدم الخدمات التربوية والتعليمية وما يمتد إليها ومعنية بالدرجة األولى بالشــأن العام. 
الــوزارة أعلنــت منذ العام 2016 وحتى تاريخه عن إغالق عشــر مدارس، بدأتها بمدرســتين  في المنامة هما مدرســة فاطمة الزهراء ومدرســة 
المنامــة للبنــات تحت ذريعة الصيانة، وعــادت في العام الجاري )2019( وأغلقت 8 مدارس أخرى لذات األســباب، فما هي حقيقة 

إغالق المدارس بصورة مؤقتة؟!

على هامش المنتدىإحدى جلسات المنتدى
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محرر الشؤون المحلية

“مرافق النواب” توافق على اقتراح بوقف الباعة الجائلين األجانب
الــــــواقــــــع أرض  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــق  ــ ــق ــ ــح ــ ــت ــ م االقـــــــــتـــــــــراح  “األشـــــــــــغـــــــــــال”: 

وافقــت لجنــة المرافــق العامة والبيئة بخصوص االقتراح برغبة بشــأن وقف 
الباعــة األجانــب الجائلين أمام تقاطعات الشــوارع ودور العبــادة والطرقات 

العامة.

قيـــام  برغبـــة  االقتـــراح  ـــن  يتضمَّ  
الحكومـــة بمنع ووقف ظاهـــرة الباعة 
األجانـــب الجائليـــن الذيـــن يعرضـــون 
تقاطعـــات  عنـــد  وبضائعهـــم  ســـلعهم 
العبـــادة،  ودور  العامـــة،  الشـــوارع 

والطرقات.
األشـــغال  وزارة  رأت  جهتهـــا،  مـــن   
وشؤون البلديات والتخطيط العمران 
أرض  علـــى  متحقـــق  االقتـــراح  أن 
الواقـــع، وقالـــت بأن المرســـوم بقانون 
رقـــم )35( لســـنة 2001 بإصدار قانون 

البلديـــة  المجالـــس  البلديـــات أعطـــى 
سلطة وضع األنظمة الخاصة بتنظيم 

عمل الباعة الجائلين.
وبموجـــب هـــذا االختصـــاص أصدرت 
المجالـــس البلديـــة وبعد التنســـيق مع 
بشـــأن  قـــرارات  المختصـــة  الجهـــات 
تنظيـــم عمـــل الباعـــة الجائليـــن، كمـــا 
نّظمت هذه القرارات شروط ومعايير 
البائـــع  حرفـــة  لممارســـة  الترخيـــص 
يســـمح  التـــي  واألماكـــن  المتجـــول 
فيهـــا بممارســـة هـــذه الحرفـــة، والتي 

مـــن أهمهـــا شـــرط أن يكـــون صاحـــب 
الترخيص بحريني الجنسية.

ولفتـــت أنها ممثلة فـــي مجلس أمانة 
منطلـــق  ومـــن  والبلديـــات  العاصمـــة 

قامـــت  واختصاصاتهـــا  مســـؤولياتها 
باتخـــاذ إجراءات متعـــددة على مدى 
السنوات السابقة طبًقا لقانون إشغال 
بالمرســـوم  الصـــادر  العامـــة  الطـــرق 

بقانـــون رقم )2( لســـنة 1996 والئحته 
التنفيذية، حيث قامت بمســـؤولياتها 
فـــي عمليـــة ضبـــط الباعـــة الجائليـــن 
فـــي حالة االفتراش وعـــرض البضائع 

فـــي المواقـــع الهامـــة، وشـــغل الطريق 
إشـــغال  قانـــون  وفـــق  وذلـــك  العـــام، 
يقـــوم مجلـــس  كمـــا  العامـــة،  الطـــرق 
أمانـــة العاصمـــة والبلديـــات وبشـــكل 
مستمر وحسب المسئوليات المنوطة 
بأقسام الرقابة والتفتيش وبالتنسيق 
مـــع الجهـــات المعنية بإجـــراء حمالت 
هـــذه  مثـــل  علـــى  للقضـــاء  مســـتمرة 

المخالفات.
 وأوضحت أنه يتم التنسيق مع هيئة 
تنظيم ســـوق العمل ووزارة الداخلية 
العمالـــة  حـــاالت  ضمـــن  )باعتبارهـــا 
الســـائبة(، فيمـــا يقتصـــر دور البلديـــة 
علـــى مصـــادرة البضائـــع التـــي تأخـــذ 

حّيًزا من الطريق العام إن وجدت.

لجنة المرافق العامة والبيئة

وافقت لجنة الخدمات على االقتراح برغبة بإنشاء مستشفى خاص بالكشف عن 
األورام الخبيثة في المحافظة الجنوبية.

إنشـــاء  إلـــى  برغبـــة  االقتـــراح  يهـــدف 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  فـــي  مستشـــفى 
األورام  عـــن  الكشـــف  فـــي  متخّصـــص 
الخبيثـــة وعالجهـــا، وذلـــك لتزايـــد عدد 
حـــاالت اإلصابـــة بـــاألورام الخبيثة في 
مملكة البحرين، وعدم وجود مستشفى 
خاص باألورام الخبيثـــة في المحافظة 
الجنوبيـــة. كمـــا يهدف االقتـــراح برغبة 
إلـــى تقليل الضغـــط على مركـــز األورام 
بمجمـــع الســـلمانية الطبي، ومستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعـــي وتعزيـــز جـــودة 
وفاعليـــة الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة 
المريـــض  وحاجـــة  الصحـــة  قبـــل  مـــن 

النفسية إلى القرب من ذويه وأهله.

مـــن جهتهـــا، أفـــادت وزارة الصحـــة أن 
المركـــز  خـــالل  مـــن  متحققـــة  الرغبـــة 
الوطني لألورام بمستشـــفى الملك حمد 
الجامعي الذي تبلغ طاقته االســـتيعابية 
حوالي 120 سريًرا في المرحلة األولى، 
وســـتصل في المرحلـــة الثانية إلى 160 
ســـريًرا.   وبّينت هـــذا المركز يعد مركًزا 
فـــي عـــالج األورام  ـــا متخّصًصـــا  وطنيًّ
يســـتفيد منه جميع أهالـــي المملكة بمن 
فيهم أهالي المحافظة الجنوبية، وذلك 
وفـــق أفضـــل الممارســـات العالميـــة مـــع 
توافـــر أحـــدث األجهزة الطبيـــة في هذا 
المجـــال، ويغطـــي هـــذا المركـــز حاجـــة 

المملكة فيما يتعلق بمرضى األورام.

اقتراح مستشفى للكشف عن األورام بـ “الجنوبية”

يصّوت مجلس النواب في جلسته الثالثاء المقبل على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع 
للطلبات اإلسكانية وتكلفة بناء الوحدات اإلسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات اإلسكانية. والذي 

تقّدم بها 13 من أعضاء المجلس.  

اللجنـــة  عمـــل  محـــاور  وتتمثـــل 
معاييـــر  عدالـــة  مـــن  التأكـــد  فـــي 
التوزيـــع للطلبـــات اإلســـكانية، مـــن 
طريقة حســـاب تكاليـــف الوحدات 
اإلســـكانية ومدى تناسبها مع قيمة 
الوحـــدات، والبحـــث فـــي تصاميم 
الوحدات، وتوافر الشـــروط الفنية 
ومراعـــاة  التصاميـــم  هـــذه  فـــي 
الحقيقـــة  الحاجـــات  مـــع  تناســـبها 
للمســـتفيدين، عـــالوة علـــى التأكد 
مـــن طريقـــة التعاقد مـــع المقاولين 

والمنفذين للوحـــدات ومدى توافر 
شـــروط الشـــفافية والمنافســـة بين 
األقســـاط  مبالـــغ  مـــن  المقاوليـــن 
الشـــهرية والفوائـــد المخالفـــة لعقد 

االتفاق.
 كما يصـــوت المجلس في جلســـته 
المقبلـــة علـــى طلـــب تشـــكيل لجنة 
تحقيق برلمانية في أسباب الركود 
االقتصـــادي والعقـــاري والتي تقدم 

بها 14 من أعضاء المجلس 
 وتســـتند لجنـــة التحقيق على عدة 

محـــاور منهـــا إغالق عـــدد كبير من 
المؤسســـات التجاريـــة، وكثرة عدد 
السجالت التجارية الملغاة، وزيادة 
عـــدد الشـــيكات بدون رصيـــد وكثر 
القضايـــا المتعلقـــة بنزاعـــات ماليـــة 
التـــي تنظرهـــا المحاكـــم، والزيـــادة 
عـــدد  فـــي  والملحوظـــة  الكبيـــرة 
المحالت التجارية والشقق الفارغة 
التي بال مستأجرين، وتوقف عجلة 
االستثمار العقاري وزيادة المشاريع 

المتعثرة.

لجنتان لتحري عدالة معايير توزيع الطلبات... وإغالق عدد كبير من السجالت
التحقيق في “اإلسكان” و “الركود” على طاولة النواب الثالثاء

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )9 مكرًرا( إلى القانون رقم )60( 
لســنة 2014 بشــأن جرائــم تقنيــة المعلومــات )المعد بناء على االقتراح بقانــون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس الشــورى( مع إجراء 

تعديل عليه.

 ويتألـــف المشـــروع بقانـــون فضـــالً عن 
الديباجـــة مـــن مادتيـــن، تناولـــت المادة 
األولـــى إضافـــة مـــادة جديـــدة برقم )9 
مكـــرًرا( تنـــص علـــى: )يُعاقـــب بالحبس 
والغرامـــة التي ال تقل عن ألف دينار وال 
تزيد على خمسين ألف دينار، أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، كل من قام أو حّرض 

على ارتكاب أي من األفعال اآلتية:
1 - المساس بسمعة األشخاص بالقذف 
أو الســـب عن طريق إســـاءة استخدام 

إحدى وسائل تقنيات المعلومات.

2 - التشـــهير باآلخريـــن وإلحاق الضرر 
بهـــم باســـتخدام إحـــدى وســـائل تقنية 

المعلومات.
بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

الحـــد  إلـــى  القانـــون  مشـــروع  يهـــدف 
والســـب  القـــذف  جرائـــم  انتشـــار  مـــن 
والمساس بالحياة الخاصة عبر وسائل 
العقوبـــات  لكـــون  المعلومـــات،  تقنيـــة 
المقررة لتلك الجرائم أصبحت ال تكفي 

لردع مرتكبيها.
وقـــد أوصـــت اللجنـــة بالتعديـــل التالي 

على النص ليكون:
 ُتضـــاف مـــادة جديدة برقـــم )9 مكرًرا( 
 2014 لســـنة   )60( رقـــم  القانـــون  إلـــى 
بشـــأن جرائـــم تقنية المعلومـــات، نصها 

اآلتي:
ال  التـــي  وبالغرامـــة  بالحبـــس  ُيعاقـــب 
تجاوز عشـــرين ألـــف دينـــار، أو بإحدى 
هاتيـــن العقوبتيـــن كل مـــن ارتكـــب أو 
حّرض على السب أو القذف أو اإلضرار 
بسمعة الغير باســـتخدام إحدى وسائل 

تقنية المعلومات.

تشــمل التحريض عليهما باستخدام وســائل تقنية المعلومات
الحبس وغرامة 20 ألًفا عقوبة السب أو القذف

“تشريعية النواب” تصر على زيادة الرواتب 20 %
والتعليمية والتنفيذية  والتخصصية  االعتيادية  الدرجات  شاغلي  تشمل 

أوصــت لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة النيابيــة باإلصرار على 
قــرار مجلــس النــواب بشــأن قــرار مجلس الشــورى بخصوص مشــروع 
قانــون بشــأن تعديــل جــدول الدرجــات والرواتــب )المعــد فــي ضــوء 

االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(. 

 ويتألـــف مشـــروع القانـــون فضـــالً 
عـــن الديباجة مـــن مادتيـــن، نصت 
المـــادة األولى منه على رفع رواتب 
والتخصصية  االعتيادية  الدرجات 
والتنفيذيـــة والتعليمية بنســـبة 20 
% من الراتب األساسي، أما المادة 

الثانية منه فهي تنفيذية.
 وناقش مجلس الشـــورى مشـــروع 
القانون في جلسته الثالثة من دور 

االنعقاد الســـنوي العادي الثاني من 
الفصـــل التشـــريعي الرابـــع، وانتهى 
إلـــى عـــدم الموافقـــة على مشـــروع 
القانـــون المذكور من حيـــث المبدأ، 
في حين كان قـــرار مجلس النواب 
الموافقـــة علـــى مشـــروع القانـــون، 
ومـــا أجـــري عليـــه مـــن تعديـــالت. 
يهدف مشـــروع القانـــون إلى زيادة 
رواتب موظفي الدولة من شـــاغلي 

والتخصصية  االعتيادية  الدرجات 
بنســـبة  والتعليميـــة  والتنفيذيـــة 
قدرها 20 % من الراتب األساسي.

مشـــروع  مـــن   1 المـــادة  وتنـــص 

رواتـــب  ترفـــع  “بـــأن  القانـــون 
والتخصصية  االعتيادية  الدرجات 
بنســـبة  والتعليميـــة  والتنفيذيـــة 
قدرها 20 % من الراتب األساسي”.

“مرافق النواب” توصي بزيادة مدة إسقاط فواتير الكهرباء عن المتوفين

لة” بشــأن قيام وزارة الكهرباء والماء بالنَظر  وافقــت لجنــة المرافــق العامة والبيئة على االقتراحين برغبة “بصيغتهما المعدَّ
فــي زيــادة الَحــد األقصــى للمــدة الزمنية للمتأخــرات المالية المســقطة عن فواتير األســر ذات الدخل المحــدود التي يتوفى 

عائلها.

ـــن االقتـــراح برغبـــة األول   ويتضمَّ
عـــدم تحويـــل المتأخـــرات الماليـــة 
المتعلِّقة باستهالك الكهرباء والماء 
إلـــى  المتوفـــى  علـــى  الُمســـتحّقة 
ن االقتراح برغبة  أبنائه. فيما يتضمَّ
اســـتهالك  إســـقاط فواتيـــر  الثانـــي 
فـــي  المتراكمـــة  والمـــاء  الكهربـــاء 
حســـاب المتوفى الذي يعيل أســـرة 

ذات دخل محدود. 

 من جهتهـــا، أفادت هيئـــة الكهرباء 
والماء أن الهيئة ال ُتحيل المتأخرات 
المالية المتعلِّقة باستهالك الكهرباء 
قة  والماء ورســـوم البلدية الُمســـتحَّ
علـــى المتوفـــى إلـــى أبنائـــه، حيـــث 
الديـــون  لـــون  يتحمَّ ال  الورثـــة  إن 
التـــي في ذمـــة مورثهـــم، وإنما يتّم 
تســـديد الديون التي في ذمته قبل 
توزيـــع التركة كما هو معلوم شـــرًعا 

وقانوًنا.
تفـــرض  ال  الهيئـــة  أن  وأوضحـــت   
كفالة نقدية أو تأمين على العقارات 
المســـتخدمة من قبـــل مالكيها؛ ألن 
العقار هو الكافل للحساب، والكفالة 
النقديـــة تكون فقـــط على العقارات 

المؤجرة.
وبّينـــت أن )القـــرار رقم )30( لســـنة 
2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم 

اســـتهالك الكهرباء والماء ورســـوم 
البلدية عن بعـــض المتوفين( ينظم 
شروط وحاالت إسقاط المتأخرات 
المالية المستحقة للهيئة، والتي من 
الً  ضمنهـــا أن يكون المتوفى مســـجَّ
ضمن األســـر المستحقة لمساعدات 
الضمـــان االجتماعي بـــوزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة، وأن يكـــون 
الحساب من فئة االستهالك المنزلي 
ومسجالً باســـم المتوفى، ومجلس 
ل بتعديل القرار. الوزراء هو المخوَّ

بإســـقاط  تقـــوم  أنهـــا  وأشـــارت   
المتعلِّقـــة  الماليـــة  المتأخـــرات 

باســـتهالك الكهرباء والماء ورسوم 
قة علـــى المتوفين  البلدية الُمســـتحَّ
بَحـــد أقصـــى ســـنة واحـــدة فقـــط، 
وذلك وفًقا للحاالت والشروط التي 
دها القرار رقم )30( لسنة 2014  حدَّ
رســـوم  متأخـــرات  إســـقاط  بشـــأن 
اســـتهالك الكهرباء والماء ورســـوم 

البلدية عن بعض المتوفين.
 وأوضحـــت أن التوّجـــه هـــو نحـــو 
عـــدم إســـقاط كامل مبالـــغ الفواتير 
التشـــجيع  شـــأنه  مـــن  الُمســـتحقة 
اســـتهالك  فـــي  اإلســـراف  علـــى 
الكهربـــاء والمـــاء وعـــدم الترشـــيد 

المبـــدأ  وهـــو  اســـتهالكهما.  فـــي 
جاهـــدة  الحكومـــة  تســـعى  الـــذي 
إلـــى تشـــجيع المواطنين عليـــه؛ لما 
فيـــه مـــن حفاظ علـــى هـــذه الثروة 

لألجيال القادمة.
 وأفـــادت أن النســـبة العظمـــى مـــن 
المشـــتركين وبكافـــة فئاتهـــم تلتزم 
بدفـــع الفواتير فـــي أوقاتها، وهناك 
نســـبة بســـيطة تتخلَّف عن الســـداد 
ألســـباب متعددة، والهيئـــة تتعاون 
معهـــا وتتجـــاوب مـــع طلباتهـــا فـــي 
المبالـــغ  بتقســـيط  رغبتهـــا  حالـــة 

وتسوية المستحقات.

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

ــالك ــهـ ــتـ ــى اإلســـــــــراف فــــي االسـ ــلـ ــرح يـــشـــجـــع عـ ــتـ ــقـ ــمـ ــة”: الـ ــ ــئ ــ ــي ــ ــه ــ “ال



رفض دعوى أب يطالب بحضانة ابنة دون السابعة

قالت المحامية هدى الشــاعر إن المحكمة الصغرى الشــرعية الثانية )الدائرة الجعفرية المســتعجلة(، قضت برفض دعوى أب كان يطالب طليقته 
-موكلتها- بصفة مستعجلة بضم حضانة ابنتهما إليه؛ لعدم بلوغ ابنتهما السن القانوني والمحدد بـ7 سنوات هجرية.

أن  عليهـــا  المدعـــى  األم  وكيلـــة  وذكـــرت 
وقائـــع الدعـــوى تتحصل فـــي أن موكلتها 
هـــي طليقـــة المدعـــي، وأنجبـــت منه بنت 
واحدة وهي ال تـــزال في حضانتها، ورفع 
األخير دعواه الماثلـــة محل الحكم بطلب 
ضـــم حضانـــة ابنتهمـــا ســـالفة الذكـــر إليه؛ 
على ســـند من القـــول بأنها قد أتمت ســـن 

الســـابعة ممـــا يخرجهـــا مـــن إطـــار دائـــرة 
اختصاص والدتهـــا بحضانتها لتدخل في 
ســـن اختصاصه بصفته والدها، معوال في 
ذلـــك على نـــص المـــادة )124( مـــن قانون 

األسرة.
فدفعت الشاعر أمام المحكمة باستمرارية 
اختصـــاص المدعـــى عليها زمنيـــا بحضانة 

الطفلـــة محل الالئحة، وعـــدم خروج هذه 
األخيـــرة عن النطـــاق الزمنـــي الختصاص 
والدتها المدعى عليها بحضانتها ودخولها 
لســـن اختصـــاص حضانـــة المدعـــي حتـــى 
تاريخـــه، إذ إن ابنتهمـــا لـــم تتـــم بعد ســـن 
الســـابعة وقـــت رفـــع الدعـــوى حســـبما هو 
مستقر وفق قانون األسرة والمادة المشار 

إليهـــا. كما أن المســـتقر عليه لـــدى القضاء 
الجعفـــري أنه يتعين عند رفـــع الدعوى أن 
تكـــون البنـــت قد أتمـــت وأكملت 7 ســـنين 
هجريـــة، وهذا هـــو المتخلف فـــي الدعوى 

الماثلة.
فلهذه األســـباب قضت المحكمة الشـــرعية 
المســـتعجلة الجعفرية برفض دعوى األب 
أتعـــاب  ومقابـــل  بالمصروفـــات  وإلزامـــه 

هدى الشاعرالمحاماة.

موظف بشركة عقارية يحصل على مكافأة 44 ألف دينار بعد استقالته
ســنــيــن  9 الـــشـــركـــة  فــــي  ــل  ــ ــم ــ وع ديــــنــــار  آالف   10 يـــتـــجـــاوز  الـــشـــهـــري  راتــــبــــه 

ألزمــت المحكمــة الكبــرى العماليــة إحدى الشــركات العقاريــة أن تدفع أكثر من 44 ألــف دينار، لصالح موظــف كان يعمل لديها 
لمــدة 9 ســنوات بأجــر بــدأ بـ4000 دينار حتى وصــل ألكثر من 10 آالف دينار؛ باعتبارها مســتحقات نهاية خدمته التي رفضت 

أن تسلمه إياها بعد تقدمه باستقالته من العمل لديها.

وقـــال المدعي فـــي دعـــواه إنه كان 
يعمـــل لـــدى الشـــركة المدعـــى عليها 
منـــذ العام 2009، وفـــي العام 2012 
نقلتـــه الشـــركة المشـــار إليهـــا للعمل 
لـــدى شـــركة أخـــرى تمتلكهـــا األولى 
 2018 العـــام  %100، وفـــي  بنســـبة 
تقـــدم باســـتقالته مـــن العمـــل لـــدى 
الشـــركة المدعى عليهـــا، لكن عندما 
نهايـــة  مســـتحقات  بدفـــع  طالبهـــم 
الخدمـــة رفضـــت الشـــركة دفـــع أية 

مبالغ إليه.
وبينت المحكمة في أســـباب حكمها 

مكافـــأة  المدعـــي  طلـــب  عـــن  أنـــه 
لقضـــاء  وفقـــا  فإنـــه  خدمـــة  نهايـــة 
محكمـــة التمييـــز فإن المـــادة )111( 
من قانـــون العمل المتعلقـــة بمكافأة 
نهاية الخدمة ال تســـري على العمال 
المنتفعيـــن بأحـــكام قانـــون التأمين 
أحكامـــه  تعـــد  والتـــي  االجتماعـــي، 
إلزامية وتســـري بقـــوة القانون على 
العامل البحريني، متى كان ال يدخل 

ضمن الفئات المستثناة منه.
بحرينـــي  المدعـــي  أن  وأوضحـــت 
الفئـــات  مـــن  وليـــس  الجنســـية 

المســـتثناة من تطبيق أحكام قانون 
التأميـــن االجتماعـــي ومن ثم يكون 
مـــن المنتفعين بـــه، وكان الثابت من 
عقـــد العمـــل والمالحـــق المرفقـــة به 
أن المدعـــي عمل لدى المدعى عليها 
اعتبـــارا من 2012، إال أنه كان يعمل 
مســـبقا لدى الشركة األم منذ 2009، 
لملحـــق  وفقـــا  األخيـــرة  والتزمـــت 
المدعـــي  حقـــوق  جميـــع  أن  العقـــد 
ســـيتم احتسابها من تاريخ التحاقه 

بالشركة األم وفقا للبند ثانيا.
مـــن  الثابـــت  كان  ولمـــا  وأضافـــت: 

الصـــورة الضوئية للخطـــاب الصادر 
مـــن المدعـــى عليهـــا، والـــذي يحمل 
ختمها، بأن أجر المدعي عن 15 يوم 
يبلغ 5150 دينارا، وهو ما تستخلص 
المدعـــي  أجـــر  أن  المحكمـــة  منـــه 
الشـــهري يبلـــغ 10 آالف و300 دينار، 
كمـــا أن الثابـــت من ملحـــق العقد أن 
المدعـــي يســـتحق عالوات شـــهرية 
بقيمـــة 170 دينارا، األمر الذي يكون 
معه أجر المدعي األساســـي يبلغ 10 
آالف و130 دينـــارا، ومـــن ثم تقضي 
المحكمة باســـتحقاق المدعي لطلب 
مكافـــأة الخدمـــة فيمـــا يفـــوق مبلغ 
4000 دينار أي بواقع )10130 دينارا 
- 4000 دينار = 6130 دينارا( وذلك 

وفقـــا لقواعد الهيئـــة العامة للتأمين 
االجتماعـــي، وعليـــه فـــإن المدعـــي 
يســـتحق مكافأة نهاية خدمة بواقع 
أجـــر 215.583 يومـــا أي بمـــا يوازي 

44 ألفا و50 دينارا و793 فلسا.
المدعـــى  طلـــب  عـــن  أنـــه  وتابعـــت 
للفوائـــد القانونيـــة فإنـــه مـــن المقرر 
فـــي قضاء التمييز علـــى أنه لما كان 
المطعـــون  أن  األوراق  مـــن  البيـــن 
فـــإن عقـــد  ضدهـــا شـــركة تجاريـــة 
عمل الطاعـــن لديها هو عمل تجاري 
بالتبعية وتعتبر االلتزامات الناشـــئة 
عنه ديونا تجارية تســـتحق الفوائد 
عـــن التأخيـــر في الوفاء بهـــا بمجرد 
اســـتحقاقها طبقا لنص المـــادة )81( 

أنـــه  مـــن قانـــون التجـــارة، وحيـــث 
متى كان ما تقدم وأخذا به، وكانت 
المدعـــى عليهـــا شـــركة تجارية فإن 
 1% بهـــا بنســـبة  المحكمـــة تقضـــى 
بوصـــف عقـــد العمـــل عمـــل تجـــاري 
بالنســـبة لها عمال بالمـــادة المذكورة 

سلفا.
فلهـــذه األســـباب حكمـــت المحكمـــة 
بإلـــزام المدعـــى عليهـــا بـــأن تـــؤدي 
للمدعـــي مبلـــغ  44 ألفـــا و50 دينـــارا 
و793 فلســـا وفائدة بنسبة 1 % من 
تاريـــخ رفـــع الدعـــوى حتى الســـداد 
وألزمت المدعى عليهـــا بالمصاريف 
أتعـــاب  مقابـــل  دينـــارا   20 ومبلـــغ 

المحاماة.

local@albiladpress.com

السبت 9 نوفمبر 2019 - 12 ربيع األول 1441 - العدد 4043
06

”bahrain.bh“ جدد جوازك إلكترونيا عبر
تولــي شــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة إهتمامــا بالغــا بتوفيــر كافــة الخدمات والجهــد والوقت على الســادة 
المواطنيــن، وذلــك مــن خالل تعزيز التحــول اإللكتروني في تقديم الخدمات الحكوميــة، حيث تعتبر خدمة “تجديد 
جواز السفر” اإللكترونية المتاحة على “bahrain.bh”، إحدى الخدمات اإللكترونية الحديثة التي دشنتها الجوازات، 

بحيث يتم تقديم الخدمة إلكترونيا وإتمام اإلجراءات واستالم الجواز في مدة وجيزة.

بإمـــكان  الخدمـــة  هـــذه  وتتميـــز 
تقديم طلب تجديد جواز الســـفر 
الحاجـــة  دون  وقـــت  أي  فـــي 
أوقـــات  فـــي  لـــإدارة  للحضـــور 
إلـــى  وتهـــدف  الرســـمي،  الـــدوام 
تقليـــص عـــدد الزيـــارات لمكتـــب 
والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون 

واإلقامـــة أو أحـــد فروعهـــا إلـــى 
زيارة واحدة فقط الستالم جواز 
الســـفر الجديـــد وتســـليم الجواز 
القديـــم، هذا إلـــى جانب خاصية 

تعقب حالة الطلب.
تســـهم  اإلداري  الجانـــب  ومـــن 
مواعيـــد  جدولـــة  فـــي  الخدمـــة 

إجـــراءات  لتســـهيل  العمـــالء، 
اإلدارة مـــع عمالئهـــا فـــي كيفيـــة 
الخدمـــات  علـــى  حصولهـــم 
أصبحـــت  والتـــي  الحكوميـــة 
وســـاهمت  ملّحـــة،  ضـــرورة 
الجنســـية  شـــؤون  توجهـــات 
والجوازات واإلقامة نحو تقديم 

إلكترونيـــة  بطريقـــة  الخدمـــات 
فـــي تقليـــل اإلجـــراءات اإلدارية 
مختلـــف  وتوفيـــر  والتنفيذيـــة 

الموارد كاألوراق وغيرها.
ويتعيـــن علـــى مقـــدم الطلـــب أن 
يكون مسجالً في المستوى األول 
مـــن نظـــام المفتـــاح اإللكترونـــي 
والمتوافـــر  الموحـــد  للدخـــول 
علـــى “bahrain.bh”، وأن يكـــون 
حامـــالً للجنســـية البحرينية، وأال 
يقل عمـــره عن 18 ســـنة، وكذلك 
يشـــترط أن يكـــون موجـــودا في 

مـــن  وغيرهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
الشـــروط المتوافرة على الموقع، 
أال  يشـــترط  الجـــواز  ولتجديـــد 
يكـــون مســـروقًا أو مفقـــودًا، وأال 
يكـــون جواز ســـفر دبلوماســـيا أو 

خاصا.
وأصبح باإلمـــكان تجديد الجواز 
قبل 6 أشـــهر مـــن تاريـــخ انتهائه 
وحتـــى ثمـــان ســـنوات مـــن بعـــد 
يتـــم  أن  علـــى  االنتهـــاء،  تاريـــخ 
التجديد كل 10 ســـنوات لألفراد 
الذيـــن تبلـــغ أعمارهـــم 21 عامـــًا 

أو أكثـــر و كل 5 ســـنوات لألفـــراد 
 21 عـــن  أعمارهـــم  تقـــل  الذيـــن 
عامًا. ووجهت شـــؤون الجنســـية 
جميـــع  واإلقامـــة  والجـــوازات 
الراغبين باالســـتفادة من الخدمة 
bah- (إلى زيارة البوابة الوطنية 
rain.bh(، وللمزيد من المســـاعدة 
التواصـــل  يمكـــن  االستفســـار  أو 
عبـــر الموقع اإللكتروني لشـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة 
www.npra.gov.( اإللكترونـــي 

.)bh

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

يجلب المواد المخدرة من إيران بقصد الترويج لها في البحرين
ــو” ــبـ ــشـ “الـ ــي  ــ ــاط ــ ــع ــ وت بـــتـــهـــريـــب  ــن  ــي ــم ــه ــت ــم ل ــور  ــ ــه ــ ش و6  ســــنــــوات   5 ــن  ــجـ ــسـ الـ

دانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهمين بجلب وتعاطي مادة الميتامفيتامين )الشبو( المؤثرة عقليا، وقضت بمعاقبة األول بالسجن لمدة 
5 سنوات وبتغريمه مبلغ 3000 دينار، والثاني بحبس لمدة 6 أشهر وبتغريمه مبلغ 100 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

مـــن  فيمـــا ورد  القضيـــة  وتتمثـــل وقائـــع 
فـــي  الشـــرطي  األول  للشـــاهد  معلومـــات 
إدارة مكافحـــة المخدرات، والتي تضمنت 
أن المتهـــم األول يجلـــب المـــواد المخدرة 
من جمهورية إيران بقصد الترويج لها في 
مملكـــة البحريـــن، وعليه فقد تـــم التعميم 
عليـــه عبر المنافذ وتمريـــر المعلومات إلى 

ضباط الجمارك.
وفـــي يوم الواقعة حضر المتهم األول إلى 
مملكـــة البحرين عن طريق مطار البحرين 
الدولي، وعليه تم تفتيشـــه تفتيشـــا دقيقا 
وتم ضبط مالبس داخلية داخل حقيبته، 
والتي شـــك فـــي أمرهـــا ضبـــاط الجمارك، 

وبالفعـــل ثبت معمليا أنها مشـــبعة بالمؤثر 
العقلي الميتامفيتامين )الشبو(.

فســـأل الضبـــاط المتهم عمـــن يملك هذه 
المـــواد التي يحـــاول تهريبهـــا، فقرر لهم 
أن المتهـــم الثانـــي لـــه جـــزء منهـــا، فتـــم 
الســـماح له باالتصال به تحت مســـمعهم 
إنـــه  للثانـــي  األول  وقـــال  وإشـــرافهم، 
موقـــوف فـــي المطـــار بســـبب مطالبـــات 
الحضـــور  منـــه  ويطلـــب  ضـــده  ماليـــة 
لتســـديدها نيابـــة عنـــه، وبالفعـــل حضـــر 

الثاني للمطار فتم القبض عليه.
وبتحليل عينة من إدرار المتهمين بمعرفة 
بعـــد  المخـــدرات  مكافحـــة  إدارة  شـــرطة 

إحالتهمـــا، ثبـــت احتواء عينـــة األول على 
المؤثـــر المذكور باإلضافة إلـــى الديازيبام، 
فيمـــا ثبـــت احتـــواء عينـــة الثانـــي علـــى 

الميتامفيتامين فقط.
فأحالتهمـــا النيابـــة العامـــة للمحكمـــة على 

اعتبار أنهما ارتكبا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

1 - جلـــب بقصـــد االتجـــار المؤثـــر العقلـــي 
األحـــوال  غيـــر  فـــي  الميتامفيتاميـــن 

المرخص بها قانونا.
وأحـــرز  حـــاز  عائـــدا  كونـــه  حـــال   -  2
العقلييـــن  المؤثريـــن  التعاطـــي  بقصـــد 
غيـــر  فـــي  والديازيبـــام  الميتامفيتاميـــن 

األحوال المرخص بها قانونا.
ثانيـــا: المتهـــم الثانـــي: حاز وأحـــرز بقصد 

التعاطـــي المؤثـــر العقلـــي الميتامفيتامين 
في غير األحوال المرخص بها قانونا.

الشـــاعر: يتعيـــن عنـــد رفـــع الدعـــوى أن تكـــون البنـــت قـــد أتمـــت 7 ســـنين هجريـــة
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العربيـــة  اإلمـــارات  فـــي  مؤخـــًرا  صـــدر 
المتحـــدة ومصر أول كتـــاب عن صحافة 
نســـختين  فـــي  االصطناعـــي،  الـــذكاء 
منفصلتين باللغتين العربية واإلنجليزية، 
لألكاديمـــي واإلعالمـــي المصـــري محمـــد 
الـــذكاء  “صحافـــة  بعنـــوان  عبدالظاهـــر، 
االصطناعـــي، الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 
وإعـــادة هيكلـــة اإلعالم”. وقـــد تبنى عبد 
نهايـــة  منـــذ  الجديـــد  المفهـــوم  الظاهـــر 
العديـــد  فـــي  وطرحـــه  الماضـــي،  العـــام 
والمؤتمـــرات  واألبحـــاث  المقـــاالت  مـــن 
العلميـــة؛ ليضع ذلـــك كله في مؤلٍف واحٍد 
يصيـــغ فيه مالمح حقبـــة صحافة الذكاء 

االصطناعي.
 تنـــاول عبـــد الظاهـــر فـــي الكتـــاب أهـــم 
مالمـــح الحقبـــة الجديـــدة مـــن اإلعـــالم، 
ومفهـــوم صحافـــة الـــذكاء االصطناعـــي، 
والفـــرق بينهـــا وبيـــن “صحافـــة الروبوت 
وتعرض المؤلـــف إلى العديد من المحاور 

في مؤلفه ومنها: مفهوم الثورة الصناعية 
الرابعة ومهارات المستقبل، وكيف يمكن 
أن ُتشـــكل تلـــك الثورة الخريطـــة المهنية 
للعالم ومن هم الرابحون والخاسرون من 
تلك الثورة التكنولوجية الجديدة وكذلك 
فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات  دور 
تدعيم القوى العاملة البشـــرية وتشـــكيل 
المؤلـــف  وعـــرض  المســـتقبل،  مهـــارات 

أيًضـــا مبحًثـــا مفّصالً حـــول أهمية وجود 
تشـــريعات ضابطـــة للـــذكاء االصطناعي، 
الحديثـــة  التقنيـــات  كافـــة  تضبـــط  كـــي 
في هذا الشـــأن واســـتعرض عبـــد الظاهر 
مالمح صحافة الـــذكاء االصطناعي، وما 
أســـماها بثـــورة اإلعـــالم القادمـــة، وأيًضا 
صحافة الـــذكاء االصطناعي ودورها في 

تحليل والبيانات الضخمة.

المقــاالت واألبحــاث لعبدالظاهــر العديــد مــن  يشــمل 
أول كتاب عن صحافة الذكاء االصطناعي
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Civil Ar� )ش��اركت هيئ��ة البحرين للثقافة واآلثار بمس��اندة ش��ركة 
chitecture( في ترينالي أوس��لو للعمارة الذي يس��تمر حتى 26 من 
نوفمب��ر الق��ادم، حيث تحمل المش��اركة ش��عار ألفا س��نة من التاريخ 

غير الحضري. 

وشـــاركت الهيئـــة بعمـــل تركيبي 
مســـألة  علـــى  الضـــوء  يســـلط 
التخطيـــط فـــي حقبـــة مـــا قبـــل 
اكتشاف النفط في شبه الجزيرة 
العربية، وتعرض المشاركة كتاًبا 
المصائـــد  جـــذور  علـــى  يحتـــوي 
الصحراويـــة، والقنـــوات المائيـــة 
ومصائـــد األســـماك فـــي منطقـــة 
الخليج.وتتمحور فكرة المعرض 
العمـــارة  دور  حـــول  العـــام  هـــذا 

بدون اســـتهالك المـــوارد البيئية، 
وأن دول الخليج العربية لها دور 
كبير في العمران العالمي ال سيما 

بعد مرحلة النفط.
مملكـــة  مشـــاركة  وتأتـــي 
البحريـــن لشـــرح فكـــرة تقســـيم 
ومشـــاركة  الزراعيـــة  األراضـــي 
الميـــاه وتقســـيم ســـاعات اليـــوم 
لالســـتفادة المثلـــى مـــن المـــوارد 

المائية.

البحرين تشارك في ترينالي أوسلو للعمارة

بعنـــوان  حواريـــة  جلســـة  فـــي 
تحّدثـــت  الجوائـــز”  “صيـــادو 
شـــخصية معرض الشارقة للكتاب 
الناقـــدة اللبنانية يمنـــى العيد عن 
صيـــادي الجوائـــز، مبينـــة أن هناك 
مـــن يحصدها دون أن يســـتحقها، 
متســـائلة عمـــا إذا كان الكتاب هو 
الســـبب، أم الجائزة بحد ذاتها، أم 

لجان التحكيم.
 وجمعـــت الجلســـة التـــي قدمتهـــا 
الكاتبـــة اإلماراتيـــة صالحة عبيد، 
فـــي  والباحـــث  الكاتـــب  مـــن  كال 
األنثربولوجيا السياســـّية المغربي 
والروائيـــة  المعـــزوز،  محمـــد 
شـــهال  الســـورية  واألكاديميـــة 
العراقيـــة  والروائيـــة  العجيلـــي، 

ميسلون هادي.
إلـــى  الجلســـة  وتطـــّرق ضيـــوف   
ودور  الجوائـــز،  صيـــادي  مفهـــوم 

الجائـــزة فـــي تحفيـــز الكاتـــب أو 
ســـلبيات  جانـــب  إلـــى  تثبيطـــه، 
ومـــدى  وإيجابياتهـــا،  الجوائـــز، 
قـــدرة لجـــان التحكيـــم وخبرتهـــا 
فـــي اختيـــار األفضل مـــن األعمال 
األدبّيـــة المقدمـــة، ضمـــن معاييـــر 

تعتمد التخصص والشفافية.
 وعن التســـاؤالت، أوضح المعزوز 
أن االعتـــراف بالكاتـــب مـــن خالل 

جائـــزة، هـــو بمثابـــة إخراجـــه من 
منطقـــة الغربة إلـــى منطقة األلفة، 
بالجوائـــز  االرتقـــاء  إلـــى  داعًيـــا 
األدبيـــة وإتاحة الفرصـــة للصوت 
الكّتـــاب  يمثلـــه  الـــذي  اآلخـــر 
المبتدئين الموهوبين، فيما أكدت 
الروائيـــة يمنى العيـــد، أن الجوائز 
تؤثر بصورة أو أخرى على الحراك 

الثقافي.

محمد المعزوزيمنى العيد

ــة لــلــكــتــاب ــارقـ ــشـ ــات مـــعـــرض الـ ــي ــال ــع ــن ف ــم ض
جلسة حوارية بعنوان “صيادو الجوائز”

صدر حديًثا عن مركز دراسات الشرق 
“اتجاهـــات  كتـــاب  األردن  األوســـط 
تطـــور العالقات العربيـــة – الصينية” 
ضمن سلســـلة دراســـات مركـــزة رقم 
)8(، وهـــو في معظمـــه حصيلة ندوة 
وحلقتيـــن نقاشـــيتين عقدهـــا مركـــز 
دراسات الشـــرق األوسط في األردن 
الماضيـــة  الثالثـــة  األعـــوام  خـــالل 
جوانـــب  تناولـــت   2017-2019
العربيـــة-  العالقـــات  مـــن  متعـــددة 

ت مسؤولين صينيين  الصينية، وضمَّ
وخبراء وسياسيين أردنيين.

تمّثـــل العالقـــات العربيـــة - الصينيـــة 
ـــا فـــي شـــبكة العالقـــات  عنصـــًرا مهمًّ
الدولية. وترجع أهمية تلك العالقات 
إلـــى ثالثـــة عوامـــل رئيســـية: أولهـــا 
بســـرعة  للصيـــن  الســـلمي  الصعـــود 
وثانيهـــا   ،1978 عـــام  منـــذ  مذهلـــة 
اكتشـــاف النفط ثـــم الغاز فـــي العالم 

العربي.

أعلنت مؤسســـة فلسطين الدولية 
لجوائـــز  الترشـــيح  بـــاب  فتـــح 
فلسطين الثقافية الدورة التاسعة/ 
2020، والتي تحمل كل منها اســـم 

علم عربي فلسطيني كبير.
 5000( جائـــزة  كل  قيمـــة  وتبلـــغ   
اســـتقبال  ســـيبدأ  حيـــث  دوالر(، 
طلبات الترشـــيح مع بداية نوفمبر 
الجوائـــز  إحـــدى  لنيـــل  الجـــاري، 
الســـت، التي تمت تســـميتها باسم 
المختلفـــة،  الحقـــول  فـــي  الـــرواد 

وهـــي لهذا العام: “جائزة رائد الفن 
التشـــكيلي جمال بدران”، و”جائزة 
غســـان كنفاني لـــألدب” وهي لهذا 
العام في “الرواية”، و”جائزة ناجي 
العلي للكاريكاتير”، و”»جائزة فدى 
طوقان للشعر – وشاعر هذا العام: 
معيـــن بسيســـو”، و”جائـــزة إدوارد 
ســـعيد في الفكر التنويري العربي 
المعاصر ونقد الفكر االستشراقي”، 
و”جائـــزة وليد الخطيـــب للتصوير 

الفوتوغرافي”.
للقصـــة  الملتقـــى  جائـــزة  أعلنـــت 
الكويـــت،  فـــي  العربيـــة  القصيـــرة 
القائمـــة القصيـــرة لدورتهـــا الرابعة، 
وضّمـــت 5 مجموعات قصصية من 
الســـعودية وتونس وســـلطنة عمان 

وفلسطين ومصر.
 وقالـــت جامعـــة الشـــرق األوســـط 
األميركيـــة فـــي الكويـــت )إيـــه يـــو 
إم( راعيـــة الجائـــزة، فـــي بيـــان، إن 
209 مجموعـــات قصصيـــة تقدمت 
للمنافســـة علـــى الجائزة هـــذا العام، 

مجموعـــات   10 منهـــا  واختيـــرت 
للقائمـــة الطويلة، قبل أن يصل منها 

5 فقط للقائمة القصيرة.
 وتشـــكلت لجنة التحكيم، برئاســـة 
المترجم اإلســـباني لويـــس ميجيل 
كانيـــادا، وعضويـــة كل مـــن الناقـــد 
الوكيـــل، والناقـــد  المصـــري ســـعيد 
المغربـــي عبـــد الـــرزاق المصباحـــي، 
والكاتـــب والناقد األردني رامي أبو 
شـــهاب، والكاتبـــة الكويتية باســـمة 

العنزي.

العالقات العربية الصينية

فلسطين الثقافية

جائزة القصة القصيرة

مخرجـــون يتعّمـــدون إظهـــار شـــخصيته بعيـــوب كثيـــرة

المثقف على الشاشة... صورة هزيلة غير منصفة

يتناق��ل الن��اس فك��رة عجيب��ة حول اإلنس��ان المثّقف، تفيد بأنه ش��خص 
غري��ب األط��وار، يرت��دي مالبس غريب��ة، ويتكلم مع الن��اس بطريقة غير 
مفهوم��ة ويعي��ش ف��ي زم��ان غي��ر زمانن��ا )إم��ا الماض��ي البعيد ألن��ه أكثر 
أصال��ة أو المس��تقبل ال��ذي ي��راه وح��ده(. وأتس��اءل إن كان��ت الفك��رة 
انطلق��ت أوالً بحس��ن ني��ة � مث��الً � وبقصد إيجابي، من ب��اب أن المثقف 
هو شخص متّميز عن غيره؛ ومع التكرار تحولت لمزحة سمجة، ساهمت 
ف��ي ترس��يخ تل��ك الص��ورة الس��اخرة م��ن المثق��ف ف��ي أذه��ان الن��اس؟. 

الصورة التي تنال من شأنه وتحط من قدره وتجعل آراءه بال قيمة. 

 ففـــي أحـــد األفـــالم، نـــرى الشـــاعر 
يبيع أشـــعاره )التافهة أصالً( بمبالغ 
تافهة من أجل أن يأكل، وفي غيره 
نـــراه “يســـترزق” مـــن كتابة أشـــعار 
األفراح والنعي وتهاني الميالد. أما 
إن ظهـــرت صـــورة المثقف بشـــكل 
أكثر جدية فستجدها إما شخصية 
منعزلـــة مثيـــرة للشـــفقة، أو مصابة 
بعقـــد نفســـية وجنـــون العظمـــة، أو 
مدمنـــة، أو مكتئبـــة لدرجـــة عـــدم 
االهتمـــام بنظافتها الشـــخصية، أو 

منافقة متملقة ألصحاب النفوذ. 
بـــأن   يجـــادل المخرجـــون أحياًنـــا 
النـــاس تريد أن ترى على الشاشـــة 
من يشـــبهها، فكأن المثقف ال يشبه 
ويخشـــى  المجتمـــع!.  مـــن  أحـــًدا 

“تســـتثقل”  أن  آخـــرون  مخرجـــون 
الناس شخصية المثقف إن ظهرت 
ق”  تتكلم بطالقة مثالية، أو “ال تصدَّ
إن أظهرها بصورة الشخص العادي 
الـــذي يتكلـــم ببســـاطة مثـــل باقـــي 
النـــاس وكأنـــه ليس هنـــاك من حل 
وســـط. وإن توّصلنـــا لحـــل يبقـــى 
علينا أن نقنع “المنتج” أيًضا والذي 
الســـوق  - درس  تاجـــر  كأي   - هـــو 
قبـــل اختيـــار بضاعتـــه، ويـــرى بأن 
شـــخصية المثقـــف غيـــر جاذبة بما 
يكفي للجمهور وحتى لو اقتنع فهو 
غالًبا لن يجازف بأن يكون أول من 
يكســـر الصـــورة النمطيـــة المعتادة 
ويســـعى لتغييرها. ببساطة، ألن ما 
م بـــات نجاحـــه مضموًنا  ســـبق وُقدِّ

أكثـــر، وباتـــت قدرتـــه علـــى إقنـــاع 
الناس بأنه الحقيقة، أكبر. 

 وهكذا، تبقى أعمالنا إما خالية من 
وجـــود المثقف، أو تقـــّدم له صورة 
مـــن  فهـــل  منصفـــة،  غيـــر  هزيلـــة، 
األفضـــل أن ال يكون له وجود على 
اإلطالق؟! أليس من مجال لتقديمه 
بصورة صحيحـــة، أو متنوعة على 
األقـــل، مثلما نقّدم عـــدة أنماط من 
رجـــال األعمال وغيرهم؟ أال يمكننا 
أن نحمل همومه على محمل الجد 
أو نظهـــر له صورة مشـــرفة واحدة 
في مقابل صور كثيرة ســـلبية تنال 

منه وتبالغ بإظهار عيوبه؟ 

 إننـــا جميًعـــا - كبشـــر - ال نخلو من 
عقد نفســـية صغيرة، نتعايش معها 
وتتـــرك بصماتهـــا فـــي شـــخصياتنا 
وطباعنـــا، وبعضها يزعج من حولنا 
أيًضـــا، ولكـــن المثقـــف علـــى األقل 
إلـــى  وهواجســـه  أحزانـــه  يحـــول 
قطـــع فنيـــة، وموســـيقية وأدبية... 
بـــه  يشـــارك  جمـــاالً  منهـــا  فيصنـــع 
اآلخريـــن ويبقى لألبـــد. وهذا بحد 
ذاته ينبغـــي أن يكون مثار إعجاب 
ومبعـــث تقديـــر واحتـــرام.. أليـــس 
ذلـــك - فـــي النهايـــة - أفضل من أن 
يـــؤذي - بعقـــده - النـــاس كما يفعل 

البعض، أو يسمح لها بأن تدمره؟

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

الروائية فتحية ناصر محمد صبحي في شخصية علي بيه مظهر

عادل إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان قدم شخصية الشاعر

الروائية فتحية ناصر
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القبس الكويتية

التجـــارة  وزارة  بيانـــات  أظهـــرت 
الواليـــات  عائـــدات  أن  األميركيـــة 
المتحدة من الرسوم التجارية بلغت 
فرضـــت  أن  بعـــد  ا  قياســـيًّ مســـتًوى 
مختلـــف  علـــى  رســـوًما  واشـــنطن 
مـــا  بحســـب  الصينيـــة،  الصـــادرات 

ذكرت روسيا اليوم. 
 وأشـــارت شركة »تراد بارتنر شيب«، 
التـــي قامـــت بتحليل بيانـــات وزارة 
التجـــارة، إلى أن الواليـــات المتحدة 
دوالر  مليـــارات   7 علـــى  حصلـــت 
مـــن خـــال الرســـوم الجمركيـــة في 
أن  وأضافـــت  الماضـــي.    ســـبتمبر 
زيـــادة عائـــدات الرســـوم بلغت 9 % 

بالمقارنة مع شهر أغسطس الماضي، 
وارتفعت بنسبة 59 % بالمقارنة مع 

مؤشرات العام الماضي.
إلـــى  شـــيب«  بارتنـــر  »تـــراد  ولفتـــت 
أن هـــذه المكاســـب لـــوزارة الخزانـــة 
األميركيـــة تعتبر فـــي آن واحد عبًئا 
متزايـــًدا علـــى الشـــركات األميركية 
التـــي تســـتورد البضائع مـــن الصين، 
هـــذه  وتأتـــي  المســـتهلكين.  وعلـــى 
الواليـــات  لفـــرض  نتيجـــة  الزيـــادة 
بنســـبة  تجاريـــة  رســـوًما  المتحـــدة 
15 % علـــى الســـلع الصينيـــة بقيمـــة 
نحـــو 125 مليـــار دوالر اعتباًرا من 1 

سبتمبر الماضي.

عائدات أميركا من الرسوم الجمركية

قيمة 4.4 مليون طن من منتجات المعدن النفيس إلى 57 دولة

صادرات األلمنيوم بالربع الثالث

رت البحريــن أكثــر مــن 4.4 مليــون طــن مــن األلمنيــوم إلــى 57 دولــة بقيمة  صــدَّ
إجمالية بلغت 232 مليون دينار خالل الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحـــت بيانـــات إدارة الجمارك، أن 
الواليـــات المّتحـــدة األميركّيـــة جاءت 
مـــن حيـــث قيمـــة  المركـــز األول  فـــي 
تصدير األلمنيـــوم، حيث بلغت قيمتها 
61.5 مليون دينار، تليها هولندا بقيمة 
40.1 مليـــون دينار، ثم مصر بـ21.481 
بقيمـــة  فالســـعودية  دينـــار،  مليـــون 
21.448 مليـــون دينار، وتركيا خامًســـا 
بقيمـــة 21.3 مليـــون دينـــار، والبرازيل 
بالمركـــز الســـادس بقيمـــة 9.5 مليـــون 
دينـــار، تليها إيطاليـــا بقيمة 7.1 مليون 
دينـــار، ثـــم المغـــرب ثامًنـــا بقيمـــة 5.7 
مليـــون دينـــار، والهنـــد بالمركز التاســـع 
وأســـبانيا  دينـــار،  ماييـــن   4 بقيمـــة 
بالمرتبـــة العاشـــرة بقيمـــة 3.5 مليـــون 

دينار.
 وتصـــدرت ســـلعة ألمنيـــوم خـــام غيـــر 
مخلـــوط المرتبـــة األولى حيـــث بلغت 
قيمـــة الكميـــات المصـــدرة 65 مليـــون 

دينار مرسلة إلى 16 دولة.

وجـــاءت فـــي المرتبـــة الثانيـــة ســـلعة 
مخلـــوط  غيـــر  ألمنيـــوم  مـــن  أســـاك 
يتجـــاوز مقـــاس عرضها 7 مـــم وبلغت 
قيمة الكميات التي تم تصديرها 49.4 

مليون دينار مصدرة إلى 22 دولة.
خـــام  ألمنيـــوم  مـــن   وســـلعة خائـــط 
جـــاءت فـــي المرتبـــة الثالثـــة حيث تم 
تصديـــر كميـــات بقيمـــة 48.1 مليـــون 

دينار إلى 26 دولة.
وســـجلت ســـلعة ألواح مســـتطيلة من 
خائـــط ألمنيوم يزيد ســـمكها عن 0,2 
مـــم، المرتبـــة الرابعـــة بكميـــات بلغـــت 
قيمتها 32.8 مليون دينار تم تصديرها 
مـــن  غيرهـــا  خامًســـا  دولـــة،   21 إلـــى 
أســـاك وكوابل )امراس( مـــن ألمنيوم، 
غيـــر معزولـــة كهربائيـــا، وبلغـــت قيمة 
الكميـــات التـــي تـــم تصديرهـــا للخارج 
حوالي 10.5 مليون دينار إلى 9 دول.

 فيما تم تصدير سلعة “أساك كهربائية 
من ألمنيـــوم لها قلب فـــوالذي )صلب(، 

غيـــر معزولة” كأكبر ســـادس ســـلعة تم 
تصديرهـــا خال الربع الثالث من العام 
2019 بقيمـــة 9.4 مليـــون دينـــار إلى 8 

دول.
ثم ســـلعة أســـاك من ألمنيوم مخلوط 
يتجـــاوز مقاس عرضها 7مـــم بالمرتبة 
الســـابعة بقيمـــة 9.2 مليـــون دينـــار تم 
وجـــاءت  دولـــة،   20 إلـــى  تصديرهـــا 
ســـلعة “خردة وفضات من األلمنيوم” 
بالمرتبة الثامنة حيـــث تجاوزت قيمة 

الكميـــات المصـــدرة 1.6 مليـــون دينـــار 
مرسلة إلى الهند وتركيا.

 وفـــي المرتبة التاســـعة جاءت ســـلعة 
“أشـــكال خاصـــة مجوفـــة مـــن خائط 
األلمنيـــوم” بقيمـــة إجماليـــة تصـــل إلى 
1.5 مليـــون دينار مصـــدرة إلى 4 دول، 
فيما ســـجلت ســـلعة “غيرها من أساك 
من ألمنيوم  مخلوط” المرتبة العاشـــرة 
بكميـــات بلغـــت قيمتهـــا مليـــون دينـــار 

مصدرة إلى 14 دولة.

فرانكفورت - بنا

لوفتهانزا في حالة شلل 
بعد يوم من اإلضراب

دخــــل إضــــــراب أطـــقـــم ضــيــافــة شــركــة 
“لوفتهانزا”  األلمانية  الجوية  الخطوط 
يومه الثاني اليوم بعد أن أصابها بالشلل 

في يومه األول.
إلــغــاء حوالي  فــي  االضــطــراب  وتسبب 
700 رحلة من أصل 1100 رحلة مقررة، 

على أن يتم إلغاء 600 رحلة اليوم.
اإلضــراب  بهذا  يتأثر  أن  المتوقع  ومــن 

حوالي 180 ألف مسافر.

رويترز

تّتجه أسعار الذهب لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في عامين ونصف العام في الوقت الذي يعّزز فيه التفاؤل بشأن إبرام اتفاق 
تجاري بين الواليات المتحدة والصين اإلقبال على المخاطرة، مما يحد من الشهية للمعدن النفيس.

 وارتفعـــت األســـهم العالمية وربح مؤشـــر 
يـــوم  مســـؤولون  قـــال  أن  بعـــد  الـــدوالر 
الخميـــس إن الواليـــات المتحـــدة والصين 
الجمركيـــة  الرســـوم  إلغـــاء  علـــى  اتفقتـــا 
المفروضة على ســـلع إحداهما األخرى إذا 
تـــّم التوّصل إلى المرحلة األولى من اتفاق 

تجاري بين البلدين.
 وفـــي صبـــاح أمس الجمعة، جـــرى تداول 
عنـــد  الفوريـــة  المعامـــات  فـــي  الذهـــب 
1468.86 دوالر لألوقيـــة )األونصـــة(، دون 
تغيير ُيذكر تقريًبا، ليتجه صوب تســـجيل 
أكبر انخفاض أســـبوعي منـــذ مايو 2017. 

وفي الجلســـة الســـابقة، تراجعت األسعار 
2 % ألدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

وصعدت العقود اآلجلة األميركية للذهب 
0.2 % إلى 1470.10 دوالر لألوقية.

التجـــاري  واحـــد  المرحلـــة  اتفـــاق  لكـــن   
يواجه معارضة داخلية شرســـة في البيت 
األبيـــض بفعل مخاوف بشـــأن مـــا إذا كان 
إلغـــاء الرســـوم الجمركيـــة ســـيبدد النفوذ 

األميركي في المفاوضات.
 وارتفعـــت أســـعار الذهب مـــا يزيد عن 14 
% منـــذ بداية العام الجـــاري بما يرجع في 
األســـاس إلى الحرب التجارية المســـتمرة 

منـــذ فترة طويلـــة والتي أثـــارت مخاوف 
بشأن تباطؤ االقتصاد العالمي.

األخـــرى،  النفيســـة  للمعـــادن  وبالنســـبة 
انخفضت الفضة 0.8 % إلى 16.98 دوالر 
لألوقية، وتتجه صوب التراجع نحو 6 % 
منذ بداية األسبوع وهو أكبر انخفاض لها 
منـــذ يوليو 2017. وهبـــط الباتين 0.4 % 
إلـــى 905.1 دوالر لألوقيـــة، ويتجه صوب 
النـــزول مـــا يزيد عـــن 4 % في األســـبوع. 
وخســـر الباديـــوم 0.2 % إلـــى 1797.68 
دوالر لألوقيـــة ويتجـــه صـــوب تســـجيل 

أسوأ أداء أسبوعي في ٥ أسابيع.

ــن ونــصــف ــي ــام ــي ع األســـعـــار تــتــجــه لــتــســجــيــل أكـــبـــر انــخــفــاض أســبــوعــي فـ

الذهـــب ينخفـــض 14 % منـــذ بــدايـــة 2019

النفط يتراجع لشكوك بشأن اتفاق التجارة بين أميركا والصين
تراجعــت العقــود اآلجلــة للنفــط الخــام أمــس الجمعــة فــي ظــل اســتمرار الضبابيــة بشــأن مــا إذا كانت 
الواليــات المتحــدة والصيــن ســتتوصالن إلــى اتفاق طال أمــد انتظاره إلنهــاء نزاعهما التجــاري المرير 

وموعد ذلك، بجانب ارتفاع مخزونات النفط الخام األميركية في الواليات المتحدة.

 وفـــي صباح يوم أمس، انخفض 
خـــام القيـــاس العالمـــي برنت 44 
ســـنًتا أي مـــا يعـــادل 0.7 % إلـــى 
أن  بعـــد  للبرميـــل،  دوالر   61.85
زاد 0.9 % في الجلســـة السابقة. 
ويّتجه برنت صوب االرتفاع 0.4 

% في األسبوع.
تكســـاس  غـــرب  خـــام  وتراجـــع   
الوسيط األميركي 50 سنًتا أي ما 
يعـــادل 0.9 % إلـــى 56.65 دوالر 
للبرميل. وزاد العقد القياسي 1.4 
% يوم الخميس ويتجه للصعود 

0.8 % في األسبوع.

 وتســـببت الحـــرب التجارية بين 
أكبـــر اقتصاديـــن فـــي العالـــم في 
فـــي  االقتصـــادي  النمـــو  تباطـــؤ 
أنحـــاء العالـــم ودفعـــت المحللين 
لخفـــض توقعاتهـــم للطلـــب على 
النفـــط ممـــا يثير مخاوف بشـــأن 
احتمـــال تكـــون تخمـــة معروض 

في 2020.
وزارة  قالـــت  الخميـــس،  ويـــوم   
البلديـــن  إن  الصينيـــة  التجـــارة 
اتفقـــا فـــي األســـبوعين الفائتيـــن 
علـــى إلغـــاء الرســـوم الجمركيـــة 
على مراحل، بدون أن تفصح عن 

إطار زمني.
 لكـــن تلك التصريحـــات اكتنفتها 
الشـــكوك ســـريعا بعـــد أن ذكـــرت 
الخطـــة  أن  تقريـــر  فـــي  رويتـــرز 
تواجه معارضة داخلية قوية في 

اإلدارة األميركية.
الخبيـــر  إينـــس  ســـتيفن  وقـــال 
المعنـــي بســـوق آســـيا والمحيـــط 
الهـــادي لـــدى أكســـيتريدر ”النفط 
فـــي وضـــع التقـــاط األنفـــاس مع 
مـــن  لمزيـــد  المتعامليـــن  ترقـــب 
المحادثـــات  بشـــأن  التفاصيـــل 

التجارية“.

 وقالـــت إدارة معلومـــات الطاقة 
إن  األربعـــاء  يـــوم  األميركيـــة 
مخزونات النفط الخام األميركية 

ارتفعـــت بقوة األســـبوع الماضي 
فـــي الوقـــت الـــذي خفضـــت فيه 
وتراجعـــت  اإلنتـــاج  المصافـــي 

واصلـــت  بينمـــا  الصـــادرات، 
انخفاًضـــا  المكـــررة  المنتجـــات 

ا منذ عدة أسابيع. ممتدًّ

طوكيو - رويترز

زينب العكري
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ناقش وزراء إسكان مجلس التعاون الخليجي 
فـــي اجتماعهـــم بالعاصمـــة العمانيـــة مســـقط، 
مشـــروع تفعيل نظـــام خليجي موّحـــد التحاد 
الماك، واطلعوا على مستجدات موقع قواعد 
المعلومـــات اإلســـكانية، إضافـــة إلـــى محاضـــر 

الفريق التقني لقواعد المعلومات اإلسكانية.
الـــوزراء  للجنـــة  الــــ17  االجتمـــاع  ويأتـــي   
مجلـــس  بـــدول  اإلســـكان  بشـــؤون  المعنييـــن 
التعـــاون، فـــي إطـــار تضافـــر وتكامـــل الجهود 
اإلقليمية بين دول المجلس ومناقشة الخطط 

العمـــل  بتعزيـــز  الكفيلـــة  واالســـتراتيجيات 
اإلســـكاني والدفع به نحو آفاق أرحب وأوسع 

لصالح المواطن الخليجـي.
اإلســـكاني  العمـــل  )اســـتراتيجية  وجـــاءت   
اإلنجـــازات  لهـــذه  مهمـــة  كثمـــرة  المشـــترك( 
التـــي ســـتعمل علـــى توحيـــد الجهـــود وتنظيم 
التشـــريعات والقوانيـــن فـــي الـــدول األعضـــاء 
لوضـــع لبنة موحدة وبّنـــاءة لمزيد من التكامل 

بين دول المجلس.
 وأكـــد وزير اإلســـكان العماني، رئيـــس الدورة 
الحاليـــة، ســـيف الشـــبيبي، أن دول المجلـــس 

ا على إصدار مشـــروع تفعيل نظام  تعمـــل حاليًّ
خليجـــي موحـــد التحـــاد المـــاك، مما ســـيوفر 
قاعدة بيانات مهمة يمكن الرجوع إليها لضمان 

حقوق وواجبات الُماك في دول الخليج.
 وتابـــع: كمـــا يوفر هـــذا النظـــام الموحد قواعد 
البيانـــات اإلســـكانية التـــي ســـتزود بهـــا الدول 
لـــدول مجلـــس  األعضـــاء المركـــز اإلحصائـــي 
التعـــاون بصفـــة دوريـــة، وهـــو مـــا ســـيعّزز من 
التعاون المشـــترك ويســـّهل الوصول للمعلومة 
وتداولهـــا بين المؤسســـات اإلســـكانية المعنية 

بالدول األعضاء.

دول الخليج تدّشن مشروًعا لتفعيل نظام موّحد التحاد المالك
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وافقـــت كوريـــا الجنوبيـــة اليوم على 
عقد جولـــة ثانية مـــن المحادثات مع 
اليابـــان فـــي محاولتهـــا األخيرة لحل 

الخالف التجاري.
وقالـــت وزارة التجـــارة الكوريـــة في 
بيـــان وفـــق مـــا نقلـــت وكالـــة أنبـــاء 
يونهـــاب، إن اللقـــاء ســـيعقد فـــي 19 
نوفمبر في جنيف، و”سنبذل قصارى 
جهدنا لمحاولـــة حل قيود الصادرات 

اليابانية بسرعة”.
 وفشـــل الطرفان الشـــهر الماضي في 
التوّصـــل إلى اتفاق فـــي محادثاتهما 
يتعلـــق  فيمـــا  جنيـــف  فـــي  األولـــى 
بشـــكوى ســـيئول مـــن هيئـــة التجارة 
العالميـــة بشـــأن قيـــود التصديـــر في 

طوكيو.
 وفي حال فشـــل الجانبان مرة أخرى 
فـــي  الخالفـــات  هـــوة  تضييـــق  فـــي 

غضون 60 يوًما، فإن منظمة التجارة 
العالمية ستنظر في القضية.

واتفـــق الرئيـــس مـــون جيـــه ورئيس 
أول  فـــي  آبـــي  شـــينزو  الـــوزراء 
محادثـــات فردية بينهما منذ أكثر من 
عام، ووســـط عالقات متوترة، خالل 
اجتماعهمـــا فـــي بانكـــوك، علـــى حـــل 

القضايا المعلقة من خالل الحوار. 
 وفرضـــت طوكيو في يوليو ضوابط 
أكثـــر صرامـــة علـــى الصـــادرات إلـــى 
تعتبـــر  مـــواد  ثـــالث  فـــي  ســـيئول 
ضروريـــة إلنتـــاج أشـــباه الموصـــالت 
والشاشات المرنة، وإزالتها من قائمة 

الشركاء التجاريين الموثوق بهم.

“التجــارة العالميــة” ســتنظر فــي القضية لو فشــل الجانبان
جولة ثانية من المحادثات بين سيئول وطوكيو لحل الخالف التجاري

واشنطن - بنا

ا، وصل إلى 188 تريليون دوالر،  قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن حجم الدين العالمي، بلغ رقًما قياسيًّ
ليصبح الرقم األعلى على اإلطالق.

 وأضافـــت فـــي المؤتمـــر الســـنوي 
العشـــرين للبحوث في واشـــنطن: 
“بلـــغ حجـــم الديـــن العالمـــي العام 
رقًمـــا  الســـواء،  علـــى  والخـــاص 
ا وصل إلـــى 188 تريليون  قياســـيًّ

دوالر”.
الغـــارد،  كريســـتين  وكانـــت 
رئيســـة الصندوق الســـابقة، دعت 
حكومـــات العالم إلى بذل قصارى 
جهدهـــا قبل عـــام لخفض مؤشـــر 
تريليـــون   182 آنـــذاك  كان  الـــذي 

دوالر. 
 كما أشـــار تقرير حديث لصندوق 
النقـــد إلـــى أن 3 دول اســـتحوذت 
على أكثـــر من نصف ديون العالم، 

هـــي الواليـــات المتحـــدة الصيـــن 
واليابـــان، مشـــيًرا إلـــى أن الـــدول 
الثالث هي أبرز محركات التجارة 

العالميـــة، وأن ارتفـــاع الديون قد 
ا. يعني انهياًرا عالميًّ

 وكان البنـــك البنـــك الدولـــي حّذر 
أزمـــة  مـــن  العـــام  بدايـــة  بـــدوره 
تضـــرب  قـــد  اقتصاديـــة جديـــدة 
اقتصـــادات العالم في عام 2019، 
ال ســـيما الـــدول الكبيرة، ألســـباب 
عدة، مـــن بينها مســـتويات الدين 
فـــي  أصبحـــت  التـــي  العالمـــي 
حدود قياســـية مقارنة بالسنوات 
التجاريـــة  والحـــرب  الماضيـــة، 
الدائـــرة بيـــن الصيـــن والواليـــات 
مـــن  اتخذتـــا  اللتيـــن  المتحـــدة 
الرسوم الجمركية وسيلة للضغط 

بينهما.

كريستالينا غورغيفا

188 تـريليـــــــون دوالر حجـــــم الــديـــــن العـالمــــــي
ا ديون العالم تبلغ رقًما قياسيًّ

أكد تقرير صادر حديًثا عن وحدة البحوث االقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني، أن آفاق النمو االقتصادي لإلمارات ما تزال مستقرة، على 
الرغم من استمرار تباطؤ االقتصاد العالمي والتوترات التجارية والجيوسياسية إضافة إلى انخفاض الطلب على الطاقة.

 وأوضـــح التقرير أن ظـــروف عدم 
اليقيـــن اإلقليميـــة والدوليـــة أثرت 
لدولـــة  االقتصـــادي  النمـــو  علـــى 
 %  3.7 نحـــو  بلـــغ  إذ  اإلمـــارات، 
خـــالل الربع األول من عـــام 2019، 
على أســـاس ســـنوي، مدعوًما بنمو 
القطاع النفطي، فيما سجل القطاع 
ا ضعيًفـــا بلغ نحو  غيـــر النفطي نموًّ

0.3 %، على أساس سنوي. 
توقعـــات  بقـــاء  التقريـــر  وتوقـــع 
النمـــو االقتصادي ضمن مســـتويات 
مقبولـــة نتيجة اســـتمرار سياســـات 
إلـــى  االقتصـــادي، مشـــيًرا  التنويـــع 
لمزيـــد  مســـتمرة  حاجـــة  هنـــاك  أن 
من اإلصالحـــات في قطـــاع المالية 

العامـــة والقطاع الخـــاص للتخفيف 
الخارجيـــة  الصدمـــات  أثـــر  مـــن 

المحتملة.
وقال كبير االقتصاديين لمجموعة 
ســـعادة  الوطنـــي،  الكويـــت  بنـــك 
شامي: “شـــهد القطاع غير النفطي 
ـــا فـــي الفترة  ا قويًّ اإلماراتـــي نمـــوًّ
بالسياســـات  مقروًنـــا   14-2010
للتنويـــع  الداعمـــة  الحكوميـــة 
االقتصـــادي. إال أنه بعـــد انخفاض 
أســـعار النفـــط في العـــام 2014 بدأ 
نمـــو القطاع غير النفطي بالتراجع، 
عـــام  خـــالل   %  1.7 إلـــى  ليصـــل 

 .”2018
 وأضـــاف شـــامي أن آفـــاق النمـــو 

المـــدى  متوســـطة  االقتصـــادي 
ســـتبقى مســـتقرة، بدعم من حجم 
الوفورات في الصناديق الســـيادية 
إلى جانب تأكيد الحكومة التزامها 

بتطبيق السياسات اإلصالحية. 
 وتوّقع شـــامي أن يكون النمو في 
نظـــًرا  محـــدوًدا  النفطـــي  القطـــاع 
اتفاقيـــة  تمديـــد  اســـتمرار  لتوقـــع 
األوبـــك وحلفائهـــا، فيمـــا توقـــع أن 
ينمو االقتصاد غير النفطي بنســـبة 
1 % فـــي عـــام 2019، ليرتفـــع إلى 
نحـــو 2 % خالل 2020-21 نتيجة 
سياســـات التحفيـــز المالـــي، وآثـــار 
ومعـــرض الهيكليـــة  اإلصالحـــات 

.Expo 2020

 وأكـــد التقرير أن النمو في القطاع 
غير النفطـــي تراجع إلى أقل من 1 
% خالل ثالثة أرباع متتالية )منذ 
منتصف عام 2018(، ليعكس تباطؤ 
االقتصاد بوتيرة أكبر. مشـــيًرا إلى 
أن الحكومة اإلماراتية تبّنت عدًدا 
من اإلصالحات الهيكلية وسياسة 
ماليـــة توســـعية لمواجهـــة ضعـــف 
طلـــب القطاع الخاص وتراجع نمو 

خلق الوظائف في 2019.

تحّول في النشاط التجاري

وقـــال التقريـــر إن صعوبـــة البيئـــة 
زّودت  الخارجيـــة،  التجاريـــة 
اإلمـــارات بفرصـــة لتحويـــل جـــزء 

من تجارتها نحو الدول المجاورة، 
إذ ارتفـــع الترابـــط التجـــاري غيـــر 
ودول  اإلمـــارات  بيـــن  النفطـــي 
الخليـــج العربـــي مـــن 23.2 % في 
فـــي   %  34.1 إلـــى   2017 العـــام 

عـــام 2018. لتحل الســـعودية على 

إذ  التجارييـــن،  الشـــركاء  رأس 

اســـتحوذت علـــى نحـــو 16 % من 

هذه الصادرات.

الكويت - بنك الكويت الوطني

استقرار اآلفاق االقتصادية باإلمارات رغم المخاطر العالمية
“الكويـــت الوطنـــي”: دول الخليـــج تســـتحوذ علـــى 34.1 % مـــن الصـــادرات غيـــر النفطيـــة

الدوالر يتمسك بمكاسبه بفضل محادثات التجارة األميركية - الصينية
تمّســك الــدوالر بمكاســبه مقابــل اليــن والفرنــك السويســري أمــس الجمعــة في الوقــت الذي يشــتري فيه المســتثمرون 
األصول المرتفعة المخاطر بفضل أنباء عن أن الصين والواليات المتحدة اتفقتا على إلغاء رســوم جمركية في إطار 

اتفاق أولي لم يتم وضع اللمسات النهائية عليه بعد إلنهاء حربهما التجارية.

بكيـــن  مـــن  مســـؤولون  وقـــال 
إن  الخميـــس  يـــوم  وواشـــنطن 
الصين والواليات المتحدة اتفقتا 
الجمركيـــة  الرســـوم  إلغـــاء  علـــى 
على ســـلع إحداهما األخرى ضمن 
اتفـــاق المرحلة واحد التجاري إذا 

اكتمل.
 ومن المرّجح أن تظل المعنويات 
داعمـــة للـــدوالر واألســـهم وبقيـــة 
األصـــول المرتفعـــة المخاطـــر في 
الوقـــت الـــذي يزيـــح فيـــه خفض 
التصعيـــد فـــي الحـــرب التجاريـــة 
بيـــن الواليـــات المتحـــدة والصين 

االقتصـــاد  آلفـــاق  كبيـــًرا  خطـــًرا 
العالمي.

 واســـتقر الدوالر عنـــد 109.26 ين 
يوم الجمعة، قرب أعلى مستوياته 
فـــي خمســـة أشـــهر، ويتجه صوب 
االرتفاع بنسبة 1 % في األسبوع.

وصعـــدت العملـــة األميركيـــة إلى 
0.9949 فرنك سويسري وتمضي 
مكاســـب  تســـجيل  مســـار  علـــى 

بنسبة 0.9 %.
واستقر مؤشر الدوالر، الذي يتتبع 
أداء العملة األميركية مقابل ســـلة 
مـــن ســـت عمـــالت منافســـة، عند 

98.136، ليحقق ارتفاًعا بنســـبة 1 
% هذا األسبوع.

كمـــا تلقـــى اليـــوان الصينـــي الدعم 
من إحـــراز تقدم فـــي إنهاء الحرب 
التجارية المســـتمرة منذ 16 شهًرا. 
وفي السوق الداخلية، جرى تداول 
اليوان عند 6.9788 للدوالر، وتتجه 
العملـــة الصينيـــة صـــوب تســـجيل 
مكاســـب لألســـبوع الخامـــس على 
التوالي، فيما سيمثل أطول سلسلة 

مكاسب منذ فبراير.
لكن ما زالت هناك بعض الشـــكوك 
المحيطـــة باالتفـــاق التجـــاري في 

الوقت الذي يبدى فيه مسؤولون 
من داخل وخـــارج البيت األبيض 
الرســـوم  عـــن  للتخلـــي  رفضهـــم 

الجمركية العقابية.
وجرى تداول الجنيه االسترليني 
عند 1.2812 قرب أدنى مستوياته 

منـــذ 24 أكتوبـــر. وتتجـــه العملـــة 
االنخفـــاض  صـــوب  البريطانيـــة 

بنسبة 1 % هذا األسبوع.

طوكيو )رويترز(
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تراجــع إنفــاق المواطنيــن والمقيميــن في الكويت خالل األشــهر التســعة األولى من العــام الحالي بنحو 506 مالييــن دينار كويتي. 
وكشفت إحصائية أعّدتها جريدة “الراي” وفًقا ألرقام رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، انخفاض اإلنفاق إلى 17.37 مليار 

مسجلة تراجًعا بـ 2.8 % وذلك مقارنة مع 17.88 مليار دينار أنفقوها في الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2018.

الســـلع  علـــى  اإلنفـــاق  وتراجـــع 
والخدمـــات عبر نقاط البيع المباشـــر 
بنحو 571 مليوًنا، حيث سجل 8.05 
مليـــار بتراجـــع 6.6 % مقارنـــة مـــع 
8.62 مليار أنفقت بالفترة نفسها من 

العام الماضي.
 وشهد اإلنفاق على السلع والخدمات 
فـــي الخارج تراجًعا بنســـبة 14.4 % 
بما قيمته 117.2 مليون دينار، حيث 
بلـــغ منـــذ يناير حتـــى نهاية ســـبتمبر 

الماضي نحو 695 مليوًنا، مقارنة مع 
812.2 مليون تم إنفاقها على السلع 
والخدمـــات خـــارج الكويـــت خـــالل 

الفترة نفسها من 2018.
ا، انخفض حجم اإلنفاق على  ومحليًّ

الســـلع والخدمـــات إلـــى 7.35 مليـــار 
دينار بتراجع 453.6 مليون، بنســـبة 
5.8 % مقارنـــة مـــع 7.8 مليار خالل 

الفترة نفسها من العام الماضي.
 وفي ســـياق متصل، ســـجل إجمالي 
أجهـــزة  مـــن  “الـــكاش”  ســـحوبات 
الســـحب اآللي ارتفاًعا طفيًفا بنسبة 
0.7 % بمـــا قيمتـــه نحـــو 65 مليـــون 
دينـــار خالل األشـــهر التســـعة األولى 

من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 
9.32 مليـــار، مقارنة مـــع 9.25 مليار 

عن الفترة نفسها من 2018.
وتوزعت السحوبات داخل الكويت، 
زيـــادة طفيفـــة وســـجلت  فشـــهدت 
9.04 مليـــار بارتفـــاع 70.3 مليـــون، 
وبما نســـبته 0.78 % خالل األشـــهر 
التســـعة األولـــى مـــن العـــام الحالي، 
وذلـــك مقارنة مـــع 8.97 مليار خالل 

الفترة نفسها من العام الماضي.
 بينمـــا تراجعـــت ســـحوبات الـــكاش 
للمواطنيـــن والمقيمين فـــي الخارج 
بقيمـــة 5.4 مليـــون دينار بما يشـــكل 
1.87 %، نـــزوالً إلـــى 281.9 مليـــون 
حتـــى نهايـــة ســـبتمبر 2019، مقارنة 
بالفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضـــي 
والتـــي ســـجلت الســـحوبات خاللهـــا 

287.3 مليون دينار.

تراجع اإلنفاق في الكويت أكثر من نصف مليار دينار
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تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها السيد/ حنيف ام  داهيا باعتباره المصفي القانوني لشركة الفا نومريكا 

هولدينج ش.ش.و لمالكها حنيف محمد دحيا، المســجلة كشــركة الشــخص 

الواحــد بموجــب القيــد رقم ١٢٢٤٣٩-١، طالبا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الفا نومريكا هولدينج ش.ش.و لمالكها حنيف محمد دحيا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفية شركة 

لشركة شركة جرين تاون للمقاوالت ش.ش.و 
لمالكها ساجده اقبال محمد اقبال بخت جمال 

سجل تجاري رقم 101090

بناء على قرار المالك لشــركة شــركة جرين تاون للمقاوالت ش.ش.و لمالكها ســاجده 
اقبــال محمــد اقبــال بخــت جمال المســجلة على قيد رقــم 101090 ، بتصفية الشــركة 

اختياريا و تعيين السادة / ساجده اقبال محمد اقبال بخت جمال مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: ساجده اقبال محمد اقبال بخت جمال

رقم الموبايل: 39285005 )973+(
MAHMOODJANAHMED@GMAIL.COM
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10 قتلى وعشــرات اإلصابات في فــض اعتصامات ببغداد والبصرة

“العفو الدولية”: قنابل إيرانية تقتل المتظاهرين بالعراق

كشـــفت منظمـــة العفـــو الدوليـــة بعد 
علـــى  أجرتهـــا  وتحقيقـــات  أبحـــاث 
األرض، وتواصلهـــا مـــع عـــدة مصادر 
عراقية، أن بعض قنابل الغاز المسيل 
التـــي اســـتخدمتها قـــوات  للدمـــوع، 
أمـــن فـــي العاصمـــة بغـــداد، خاصـــة 
قـــوات مكافحة الشـــغب، والتي كان 
الهـــدف منها قتل المحتجين بدال من 

تفريقهم، مصدرها إيران وبلغاريا.
وكان تقريـــر ســـابق نشـــرته المنظمة 
فـــي 31 أكتوبـــر الماضـــي، قد كشـــف 
عن حاالت وفاة “شـــنيعة” تعرض لها 
المحتجون بسبب هذه القنابل، التي 

تخترق جماجمهم.
وأوضـــح التقريـــر الســـابق أن هنـــاك 
الفتاكـــة”  “القنابـــل  مـــن  نموذجـــان 
التي اســـتخدمتها القـــوات العراقية، 
همـــا “40 مـــم” من طـــراز “إم 99 إس” 
صنعتهـــا  التـــي  الصربيـــة،   )M99s(
 Balkan( نوفوتيـــك”  “بلقـــان  شـــركة 
Novotech(، وقنابـــل “40 مـــم” مـــن 
نوع “إل في سي إس” )LV CS(، التي 
مـــن المحتمـــل أن تكـــون مـــن تصنيع 

شركة أرسنال )Arsenal( البلغارية.
للتقريـــر،  الجديـــد  التحديـــث  أمـــا 
الـــذي ُنشـــر بعـــد إجـــراء المزيـــد مـــن 
التحقيقـــات ومعاينة مقاطـــع فيديو 
إلصابـــات المحتجيـــن والقنابل التي 
العفـــو  أكـــدت منظمـــة  اســـتهدفتهم، 
الدوليـــة أنـــه باإلضافـــة إلـــى القنابـــل 
مـــن  كبيـــرا  “جـــزءا  فـــإن  الصربيـــة، 
المقذوفـــات الفتاكـــة، هو فـــي الواقع 
 M651 قنابـــل غـــاز مســـيل للدمـــوع
وقنابل دخان M713 صنعتها منظمة 
.)DIO( الصناعات الدفاعية اإليرانية

ونوهـــت المنظمة في الوقت نفســـه، 
إلـــى أنهـــا ال تمتلـــك معلومات بشـــأن 
هويـــة مطلقـــي القنابـــل اإليرانية في 

بغداد.
تقريرهـــا،  فـــي  المنظمـــة  ودعـــت 
الســـلطات العراقيـــة إلـــى “ضمـــان أن 

الشـــغب  مكافحـــة  شـــرطة  تتوقـــف 
وقـــوات األمـــن األخـــرى فـــي بغـــداد 
علـــى الفـــور عـــن اســـتخدام نوعيـــن 
لـــم  للدمـــوع،  المســـيلة  القنابـــل  مـــن 
يســـبق اســـتخدامهما من قبـــل، لقتل 
المحتجيـــن بدالً مـــن تفريقهم؛ وذلك 
بعد أن خلصـــت تحقيقاتها إلى أنهما 
تســـببا فـــي وفـــاة مـــا ال يقـــل عـــن 5 

محتجين خالل 5 أيام”.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر أمنية 
عراقية، مقتـــل أربعة متظاهرين في 
مدينـــة البصـــرة، خـــالل فـــض قوات 

األمن اعتصام المحتجين.
وفي العاصمة بغـــداد، أفادت مصادر 

طبية بمقتل ستة متظاهرين وأصابة 
العشـــرات، بعـــد إطالق قـــوات األمن 
الرصـــاص، لتفريـــق المحتجين قرب 

جسر الشهداء.
عـــدد  ارتفـــاع  المصـــادر  ورجحـــت 
القتلى خالل الســـاعات المقبلة، نظرا 

لخطورة بعض اإلصابات.
وتأتي هذه التطورات فيما استمرت 
المظاهرات الحاشـــدة ضـــد الحكومة 

لليوم الثالث عشر على التوالي.
وفي ســـياق متصل، أصـــدرت قيادة 
عمليـــات بغداد توجيهات لمنتســـبيها 
باتجـــاه  الرصـــاص  إطـــالق  بعـــدم 

المتظاهرين أو رميه في الهواء.

وقـــال قائـــد عمليـــات بغـــداد الفريـــق 
قيـــس المحمـــداوي، إنه تـــم احتجاز 
العديـــد من المنتســـبين لقوات األمن 

المخالفين لألوامر حسب تعبيره.
ونفـــى في الوقت ذاتـــه ما تم تداوله 
عن وقوع مجزرة عند جســـر الســـنك 

في بغداد.
تشـــكيل  عـــن  المحمـــداوي  وكشـــف 
لجان للتحري عـــن مزاعم وجود غاز 
خاص، داخل قنابل المسيل للدموع. 
مـــن جانبها، قالت الحكومة العراقية، 
إن اإلغالق المستمر لميناء أم القصر 
فـــي البصـــرة، تســـبب بوقـــف تصدير 
90 ألـــف برميـــل نفـــط وكلـــف الدولة 

خسارة بالماليين.
وكانت بغـــداد أعلنت عودة العمليات 
إلى الميناء، قبل أن يعود المحتجون 
الـــى إغالقه، وســـط تقاريـــر ميدانية 
إلـــى  األمـــن  قـــوات  بلجـــوء  تفيـــد 

الرصاص الحي لتفريق التظاهرات.
ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء 
إن  المهـــدي،  عبـــد  عـــادل  العراقـــي 
العـــراق مدين بـ 13 ترليون دينار في 

الفترة ما بين2014 و2019.
وأشـــار عبد المهدي إلـــى أن حكومته 
تســـعى لوضـــع خطـــط اقتصاديـــة ال 
تعتمد بشـــكل رئيسي على النفط في 

الموازنة الجديدة.

عواصم ـ وكاالت

مواجهة بين قوات األمن العراقية والمتظاهرين على جسر الشهداء في بغداد )أ ف ب(

متظاهرون عراقيون يعرضون الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع المستخدمة من قوات األمن في العاصمة بغداد )أ ف ب(

الجزائر ـ وكاالت

أقبـــل المتظاهـــرون بالجزائر بكثرة، أمس الجمعة، رغـــم األمطار الغزيرة التي 
تهاطلت بالعاصمة، على مركز المدينة وتحديدًا بشارع ديدوش مراد وساحة 

موريس أودان للتعبير عن إصرارهم على تنفيذ مطالب الحراك.
وكان ناشـــطون قد دعوا في وقت ســـابق إلى الخروج في مظاهرات جديدة 
فـــي كل أنحـــاء الجزائـــر، أمـــس الجمعة، لألســـبوع الــــ 38 علـــى التوالي. وفي 
خطـــوة غيـــر مســـبوقة فـــي تاريـــخ االنتخابـــات الجزائريـــة، تســـعى الســـلطة 
الوطنية المســـتقلة لالنتخابات لتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشـــحين 
الخمسة للرئاسيات المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل. وقال نائب رئيس 
هيئة االنتخابات، إن مجريات الحملة ســـيضبطه ميثاق ألخالقيات الممارسة 
االنتخابية، ســـيتم توقيعه بين وســـائل اإلعالم والمترشحين، على أن يضمن 
الميثاق المساواة بين المترشحين في الظهور اإلعالمي. وكان رئيس األركان 
الجزائري، قايد صالح، الخميس، أكد أن الجيش متمســـك بمهامه الدستورية 

الواضحة، معتبرًا أنه يتعرض لحمالت مسعورة من طرف دوائر مشبوهة.

رغم األمطار.. جزائريون يتظاهرون لتنفيذ مطالب الحراك

أبوظبي ـ وكاالت

اســتقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وفد المجلس االنتقالي الجنوبي 
برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وأشاد هادي خالل اللقاء بالجهود التي 
بذلت في ســـبيل إخراج اتفاق الرياض 
إلى حيز الوجود بدعم وإشراف مباشر 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  األشـــقاء  مـــن” 
الســـعودية الذين بذلوا جهودًا مخلصة 
وكبيـــرة”، وفقا لما ذكـــرت وكالة األنباء 
اليمينـــة ســـبأ. وعبـــر الرئيـــس اليمنـــي 
عـــن أمله في أن يتـــم البناء على اتفاق 
الرياض للســـير فـــي االتجـــاه الصحيح 
نحـــو تحقيـــق غايـــات وتطلعـــات أبناء 
بصـــورة  اليمنـــي  والشـــعب  الجنـــوب 

توحيـــد  خـــالل  مـــن  عامـــة 
فـــي  والطاقـــات  الجهـــود 
تحقيـــق األهـــداف والغايات 

لليمنييـــن  الســـامية 
بدعـــم ومســـاندة 

األشـــقاء فـــي تحالـــف دعـــم الشـــرعية 
الحوثيـــة  المليشـــيات  انقـــالب  إلنهـــاء 
المدعومـــة من النظـــام اإليراني. ولفت 
هادي إلى تبنيه مبكرًا للقضية الجنوبية 
بمفاهيمها العادلـــة وإنصافها من خالل 
تصدرها للقضايا الرئيســـية في الحوار 
الوطنـــي الشـــامل وما أفـــرزه وتمخض 
عنـــه الحـــوار الوطني من حلـــول عادلة 
باعتبارهـــا مفتـــاح  الجنوبيـــة  للقضيـــة 

لحل تداعيات الصراع في اليمن.
وعبـــر عن تأكيـــده على أهميـــة المضي 
قدمـــًا لتنفيـــذ اتفـــاق الريـــاض بـــكل 
حالـــة  إلـــى  للوصـــول  تفاصيلـــه 
االســـتقرار التـــي ينشـــدها أبنـــاء 
المحافظات الجنوبية وفي البالد 

بشكل عام.

الرئيس اليمني يشيد باتفاق الرياض

بيروت ـ وكاالت

تتواصل االحتجاجات الشعبية في لبنان 
ليومهـــا الثالـــث والعشـــرين، حيث تحول 
الحراك مـــن قطع الطرقات إلى االعتصام 
أمام المقار الحكومية والمصارف ومنازل 

السياسيين. 
ولليـــوم الثالـــث علـــى التوالـــي، نفـــذ عدد 
مـــن الطالب اعتصامـــا أمام مبنـــى وزارة 
التربيـــة فـــي منطقة األونيســـكو ببيروت 
فيما أشـــارت غرفة التحكـــم المروري إلى 
أنـــه تـــم قطع الســـير عنـــد مســـتديرة أبي 

شهال، أمام الوزارة.
وقال مراســـلنا في لبنان، إن المتظاهرين 
تجمعـــوا قبالـــة المدخل رقـــم 3 في مرفأ 

بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشـــماال، أفادت الوكالـــة الوطنية لإلعالم 
بتجمهـــر عـــدد من طـــالب المـــدارس في 
“أوجيـــرو”  مركـــز  أمـــام  الكـــورة  قضـــاء 
وأجبـــروا الموظفيـــن على المغـــادرة، في 

حين فتحت بعض المدارس أبوابها.
وفـــي صيـــدا، نفـــذ عـــدد مـــن المحتجين 
وقفة احتجاجيـــة أمام مصرف لبنان في 
المدينة، وســـط انتشـــار لعناصـــر الجيش 

اللبناني.
في غضون ذلك، أصـــدر الحزب التقدمي 
االشـــتراكي بيانـــا تعليقـــا علـــى دعـــوات 

التجمـــع أمـــام منزل الزعيم الـــدرزي وليد 
جنبـــالط فـــي منطقـــة كليمنصو-بيروت، 
دعـــا فيه جميع أعضائه ومناصريه التزام 
الهـــدوء التام واحتـــرام حرية التعبير عن 
الـــرأي التي طالما كانت من الثوابت التي 
يدافع عنها الحزب االشتراكي في نضاله 

ومسيرته.

طالب يلوحون بالعلم الوطني ويهتفون بشعارات مناهضة للحكومة في بيروت )أ ف ب(

إضــراب التالميــذ عــن التعليــم مســتمر لليــوم الثالــث
تظاهرات لبنان.. تغيير في تكتيك االحتجاجات

عواصم ـ وكاالت

أعلنـــت إيران أن الدفاعـــات الصاروخية 
التابعة للجيش اإليراني أسقطت صباح 
الجمعـــة طائرة مســـيرة كانت تحلق في 
ســـماء ميناء “ماهشـــهر” بمدينة معشور، 

جنوب إقليم األهواز.
ونقلـــت وكالة الطلبة اإليرانيين “إيســـنا” 
عـــن مصـــادر مســـؤولة قولهـــا إن طائـــرة 
بدون طيار كانت تحلق في سماء مدينة 
معشـــور وقامت الدفاعـــات الصاروخية 

بإسقاطها على الفور.
مـــن جهتـــه، أعلـــن قائـــد قـــوات الدفـــاع 
الجـــوي فـــي الجيـــش اإليرانـــي، العميـــد 
علـــي رضـــا صباحـــي فـــرد، أن الطائـــرة 
المســـيرة كانت “معادية” وتم إســـقاطها 
مـــن قبـــل منظومـــات الدفـــاع بصـــاروخ 
مضـــاد. ونقلـــت “إرنا “ عـــن صباحي فرد 
قوله إن “هذه الطائرة المسيرة األجنبية 
اخترقـــت المجـــال الجـــوي للبـــالد، وقـــد 

تـــم تدميرهـــا قبـــل أن تصل إلـــى مواقع 
حساسة”.

وبينمـــا تؤكـــد الســـلطات اإليرانيـــة أنهـــا 
ال تـــزال تحقـــق لمعرفـــة لمـــن تتبـــع هذه 
الطائرة المسيرة، أكدت القيادة المركزية 
األميركية، عبر حســـابها فـــي “تويتر” أن 

هذه الدرون ال تتبع لها.
ويأتـــي إســـقاط الـــدرون، عقب أســـبوع 

من إعـــالن رئيس منظمة الدفاع المدني 
اإليرانـــي، غـــالم رضـــا جاللـــي، عـــن بدء 
الواليـــات المتحـــدة حربًا ســـيبرانية ضد 

منشآت إيران وبنيتها التحتية.
وكشفت وسائل اإلعالم أن ترامب درس 
خيار شـــن هجمات سيبرانية على إيران 
ردًا على الهجمات التي استهدفت شركة 

أرامكو السعودية.

صاروخ دفاع جوي إيراني من الطراز الذي استخدم إلسقاط الطائرة المسيرة 

القيــادة المركزيــة األميركيــة تنفــي تبعية الــدرون لها
إيران تسقط طائرة بال طيار حلقت جنوب األهواز

برلين ـ وكاالت

قــال وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو، أمــس الجمعــة، إن القــوات 
األميركيــة لــم تنســحب مــن ســوريا، مضيفــًا: “قواتنــا مــا تــزال موجــودة على 

األرض السورية”.

برليـــن  مـــن  يتحـــدث  كان  بومبيـــو 
بمناســـبة ذكـــرى مـــرور 30 عامـــًا على 
ســـقوط جدار برليـــن، على بعـــد أمتار 
قليلـــة عـــن الموقع الـــذي كان يمر فيه 
الجدار قرب بوابة براندبورغ الشهيرة 
فـــي العاصمـــة األلمانيـــة. وأكـــد وزيـــر 
الواليـــات  أن  األميركـــي  الخارجيـــة 
المتحـــدة وفرت مـــوارد كثيرة لقوات 
أن  مؤكـــدا  الديمقراطيـــة،  ســـوريا 

واشنطن ستســـتمر بتوفير الدعم 
لتلـــك القـــوات. كما جـــدد القول 

بأن الحل في سوريا سياسي. 
تنظيـــم  مقاتلـــي  وعـــن 

“داعش” بالسجون، قال 
“ندعـــم  بومبيـــو: 

فكـــرة محاكمـــة اإلرهابييـــن األجانب 
في سوريا في دولهم”. ووجه بومبيو 
تحذيـــرًا شـــديدًا من الصين وروســـيا 
خـــالل المناســـبة. وقال إنـــه ليس من 
الحكمـــة اعتبار روســـيا شـــريكًا يعول 
عليـــه في الشـــرق األوســـط. وقال إنه 
بعد 30 عامًا من ســـقوط جدار برلين، 
بدأ االستبداد في الصعود مرة أخرى.
روســـيا  بتصرفـــات  واستشـــهد 
الصيـــن  وقمـــع  أوكرانيـــا  فـــي 
بومبيـــو  وقـــال  للمعارضيـــن، 
“يجـــب أن نـــدرك أن الـــدول 
منافســـة  فـــي  الحـــرة 
قيمية مـــع الدول غير 

الحرة”.

بومبيو: لم ننسحب من سوريا
دبي ـ العربية نت

كشــفت صحيفــة “واشــنطن بوســت” األميركيــة أن التظاهــرات الضخمــة فــي 
العراق تمثل تهديدا جديا إليران ووكالئها في بغداد.

إلـــى  أوعـــزت  إيـــران  َأن  وأضافـــت 
ميليشـــيات عراقيـــة تابعـــة لهـــا بقنص 
وخطـــف  الشـــوارع  فـــي  المتظاهريـــن 
الناشطين البارزين واستهداف وسائل 
اإلعـــالم للقضـــاء علـــى االحتجاجـــات، 
وأكـــدت الصحيفـــة أن رئيس الحكومة 
خطـــاب  جهـــز  عبدالمهـــدي  عـــادل 
االســـتقالة، لكـــن إيـــران ضغطـــت لمنـــع 
االستقالة، نظرا ألنها ألول مرة تسيطر 

على الحكم في العراق بشكل كامل.
شـــوارع  أن  الصحيفـــة  وتضيـــف 

علـــى  غريبـــة  ليســـت  العـــراق 
صراعـــات الســـلطة خصوًصـــا 

مرحلة الصراع الطائفي 
“داعـــش”.  وظهـــور 
الحشـــود  لكـــن 

مختلفـــة هـــذه المـــرة بمعنى آخـــر هذه 
أكبـــر حركة شـــعبية في تاريـــخ العراق 
الحديـــث: جيـــل جديـــد نشـــأ فـــي ظل 
الغـــزو الـــذي قادتـــه الواليـــات المتحدة 
ومرحلـــة مـــا بعـــد الغزو والتـــي هيمنت 

عليه إيران.
لقـــد كانت هنـــاك الفتـــات في الســـاحة 
المركزيـــة فـــي بغـــداد تقـــول إلـــى جيل 
الستينيات والسبعينيات لدينا شجاعة 
أكثـــر منكم”. وخوًفا من تـــآكل نفوذها، 
تتدخل إيران لحشد رد وحشي، ووفقًا 
أوعـــزت  عراقييـــن  لمســـؤولين 
إيـــران إلـــى ميليشـــياتها بتكليف 
النـــار  إلطـــالق  قناصـــة 
علـــى المتظاهريـــن فـــي 

الشوارع.

احتجاجات العراق تهدد نفوذ إيران

تركيا تبدأ اإلثنين ترحيل 
الدواعش إلى بلدانهم

إسطنبول أ ف ب

المقبل  األســبــوع  مــن  اعــتــبــارًا  تركيا  ستبدأ 
اإلرهــابــي  داعـــش  تنظيم  معتقلي  تــرحــيــل 
األجانب إلى بلدانهم، وفق ما صرح به وزير 
أمس  صــويــلــو،  سليمان  الــتــركــي،  الداخلية 
إننا  اآلن  لكم  “نقول  صويلو  وقــال  الجمعة. 
سنقوم بإعادتهم إليكم. سنبدأ ذلك االثنين”، 

في إشارة إلى عناصر تنظيم داعش.
وأكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، 
بـــالده ستعيد أســرى  الــمــاضــي، أن  االثــنــيــن 
تنظيم داعش إلى دولهم حتى إذا تم سحب 
الــدول  نهج  منتقدًا  األوروبــيــة،  جنسياتهم 

األوروبية بشأن القضية. 
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البحريـــن فيهـــا أبطـــال اســـتطاعوا تحقيق مراكـــز متقدمـــة والحصول على 
الميداليـــات الذهبيـــة، لقـــد رفعوا اســـم البحرين وجعلوا علـــم البحرين عاليا 
خفاقـــا فـــي المحافل الدوليـــة بفضل جهودهـــم ومثابرتهم وحبهـــم لوطنهم 
والشكر موصول للرعاية الملكية السامية، ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة الدائم لهم لترجمـــة قدراتهم وإمكانياتهم إلى واقع ملموس. عام 
الذهـــب البحريني مســـؤولية كبيرة على عاتق من حصـــد الذهب للمحافظة 
على المســـتوى واالســـتمرارية وكذلك على من يســـعى إلى ذلـــك، كلنا نعمل 
من أجل هذا الوطن ورفعته فشعورنا لحظة سماع اسم البحرين بعد إحراز 

النجاح والتميز شعور ال يوصف. 
فـــي مملكتنـــا طاقـــات كامنـــة تحتاج إلـــى من يطلقهـــا، وهناك أهميـــة كبيرة 
للتســـهيالت التي تأتي من المسؤولين وأصحاب القرار، هذه األرض معطاء 
وتحتـــاج إلى من يســـتخرج كنوزهـــا، لذا أدعو القتداء المســـؤولين بقيادتنا 

ونهجها، فبهذه القدوة تتحقق اإلنجازات.

ختامـــًا ورغـــم مرور أيام علـــى هذا الموقف، إال أنني لـــم أود أن أختم مقالي 
هـــذا دون ذكـــره، وهـــو موقف العبنا مهدي ســـعد الـــذي أصر رغـــم تلقيه نبأ 
وفـــاة والـــده على المشـــاركة فـــي المبـــاراة النهائية أمـــام المنتخـــب الكوري 
الجنوبـــي مؤخرًا، حيث شـــارك في المباراة وســـاهم مـــع زمالئه في تحقيق 
الفـــوز والتأهـــل ألولمبياد طوكيو 2020م. فاســـتحق بموقفه هذا أن يحظى 
بمكالمة جاللة الملك له معزيًا، ويا له من تشجيع ودافع، وحسبنا هذا لجعل 
أعوامنا كلها أعوامًا ذهبية، تحية تعظيم وعزاء لالعبنا الذي قدم لنا درســـًا 

ال ينسى في حب الوطن.
أتمنى أن نتكاتف جميعًا لرفعة وطننا الغالي، وأن يستغل كل مسؤول  «

الكفاءات والطاقات من حوله بعيداً عن المصالح والمحسوبيات، كما أتمنى 
من كل مواطن استطاع أن يحقق إنجازات رفيعة أو مازال يسعى لها، مواصلة 

العمل وبذل المزيد من العطاء لتحقيق التفوق والتميز ورفع اسم البحرين 
عاليًا في كل المواقع وفي مختلف المجاالت، مملكة البحرين وأهلها ذهب 

فكل ما فيها من قيادتها وشعبها ذهب لذا فهي تستحق الذهب.
باولو كويلو... وشغف السعي نحو الحلم

كان يعلـــم منـــذ الصغـــر أنـــه يريـــد أن يكـــون كاتبا مشـــهورا، لكن أســـرته 
المحافظـــة أرادت له أن يكون مهندســـا ألن الكتابـــة - كما يرونها - مهنة 
ليســـت جديـــرة باالحتـــرام. اســـتمر رفـــض األســـرة حتى وصـــل لدرجة 
التطـــرف، وبالرغـــم من محاوالت كويلـــو التمرد على القيـــود المفروضة 
عليه إال أنه سرعان ما اصطدم بقرار إدخاله مصحة عقلية في محاولة 
لثنيه عن حلمه، على اعتبار أن حلمه “مجنون” ويجب عليه أن يتشافى 

منه!
بعـــد خروجـــه من المصحة فـــي المرة الثالثة، عاش كويلـــو حياة التحرر 
كواحـــد مـــن الهيبييـــن، وغرق فـــي وحل المخـــدرات والجنـــس والتمرد 
السياسي الذي أورده السجن 3 مرات وعّرضه للتعذيب، حتى خرج مرة 

أخرى للحياة مع تصميم بالمضي نحو تحقيق حلم الطفولة )الكتابة(.
فـــي تلك األثناء زار أســـبانيا وقـــام برحلة الحـــج الروحانية، حيث قطع 
مـــا يقـــارب من 500 ميل مشـــيا على األقدام عندما شـــعر فجأة بصحوة 
فـــي داخله ألهمته كتابة عدة روايات منها الرواية األشـــهر “الخيميائي”، 
وخالل فترة وجيزة، انتشـــرت عدوى هذه الرواية في األوساط األدبية 
والفنيـــة وتركـــت صداها في نفـــوس الماليين الذين اعتنقـــوا نهج بطل 
الرواية الساعي لتحقيق حلمه رغم الصعاب، وبلغ تأثير كويلو أن سّماه 

البعض نبيًا.
اليـــوم أكثر من ربع مليار شـــخص قـــرأ هذه الروايـــة العالمية، وترجمت 
ألكثـــر مـــن 89 لغة ووزعـــت في أكثر مـــن 170 دولة ودخلت موســـوعة 
غينيـــس لألرقام القياســـية ألكثر كتـــاب مترجم لكاتب مـــازال على قيد 

الحياة.
يقول كويلو “تذكر أحالمك وقاتل من أجلها، يجب أن تعرف ما الذي تريده  «

في الحياة” وهذا بالفعل ما قام به. وهو أيضا الذي قال “عندما ترغب في 
شيء ما فإن الكون بأسره يطاوعك على القيام بتحقيق رغبتك”، فهل 

مازلت تجهل حلمك!.

Ameerasulaibeekh@gmail.com

أميرة صليبيخ

fatin.hamza 
@gmail.com

فاتن حمزة

عام الذهب... عندما تجتمع اإلرادات

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

للتواصل: 17111483

اتفاق الرياض والطريق لرأب البيت اليمني
تـــم يـــوم الثالثـــاء الماضـــي التوقيـــع على اتفـــاق الرياض بيـــن كل من 
الحكومـــة الشـــرعية اليمنيـــة والمجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي بعـــد أن 
اســـتفحل الخـــالف بينهما فـــي أغســـطس الماضي وأدى إلى تشـــتيت 
جهـــود الشـــرعية التـــي تقود حربًا ضروســـا ضد الحوثـــي المدعوم من 

إيران. 
اتفـــاق الرياض يغلق فصالً من حالة التشـــتت والتخبـــط بين الحلفاء، 
والتي اســـتطاع من خاللهـــا أصحاب الفتن بث ســـموم القبلية واللعب 
علـــى أوتـــار انفصال الجنوب عن الشـــمال، حيث اســـتطاعوا إذكاء نار 
الفتنة حتى يختلف الحلفاء فيما بينهم ويرفعوا الســـالح ضد بعضهم 

عوضًا عن مواجهة العدو المشترك “الحوثي”.
المملكـــة العربية الســـعودية وكعادتها دائمـــًا وجهودها في رأب الصدع 
دعـــت أطـــراف الخالف للجلـــوس على مائـــدة الحوار واالســـتماع إلى 
مطالب الجميـــع للتوصل إلى نقاط التقاء تضمن ترتيب البيت اليمني 
الداخلي، ولم يكن األمر يســـيرا أبـــدًا على الرياض بعد أن احتاج األمر 
للجلوس على طاولة الحوار أكثر من مرة في ظل استمرار المواجهات 

بين الطرفين وعدم توقفها، ما شـــكل عائقًا كبيرًا للحوار، خصوصًا مع 
تحـــركات أصحاب الفتن التي لم تتوقف بـــل زادت من الوضع تعقيدًا، 
لكـــن كانت لحكمة المملكة العربية الســـعودية اليد العليـــا، ولله الحمد، 

والكلمة الفاصلة لحل األزمة بين الحلفاء في اليمن. 
االتفـــاق الـــذي تـــم توقيعـــه فـــي قصـــر اليمامـــة يضمـــن إعـــادة اللحمة 
الوطنيـــة ونبـــذ كل تشـــرذم قبلـــي ومناطقي، مؤكـــدًا ضـــرورة انصهار 
جميـــع األطـــراف في بوتقة أمنية وطنية واحدة دون تهميش أو إلغاء 
ألي طـــرف أو مكـــون يمني تحت مظلة الشـــرعية اليمنية التي يقودها 
الرئيـــس اليمنـــي عبد ربه منصور هادي، ضامنـــًا التمثيل العادل لجميع 
المحافظات بناًء على الكفاءة والنزاهة والديمقراطية التي تمثلت في 

ذكر مفردة التشاور في أكثر من مرة.
يمثل االتفاق اختباراً حقيقيًا للطرفين حول مدى التزامهما بوحدة اليمن  «

وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والحزبية الذي نتمنى 
في األيام القادمة أن نرى من خالله توافقًا أكثر وسالسة في تنفيذ بنوده 

التي تم التوقيع عليها، خصوصًا أنه يتضمن أطراً زمنية تضمن إنفاذه.

bedoor.articles 
@gmail.com

بدور عدنان

الشخصيات المدمرة
هـــم، يطلقـــون على أنفســـهم الشـــخصيات الملهمـــة، والبعض يطلـــق عليهم 
الشـــخصيات المؤثـــرة على السوشـــل ميديا، ولعمري ما هم إال شـــخصيات 
مدمرة، أســـهمت في بلورة جيل ال يهتم إال بالقشـــور دون المضمون، جيل 
همه وشـــغله الشـــاغل كيف يبدو شـــكله الخارجي، ليس فقط كيف يجاري 
آخـــر صيحـــات الموضـــة، إنمـــا كيـــف لـــه أن يجاري آخـــر صيحـــات عيادات 
التجميل! جيل وجد من اإلعالم الحر والفضاء الواســـع فرصة، الســـتخدام 
الكلمـــات البذيئـــة، والتصرفات والســـلوكيات الشـــاذة، بكل حريـــة، بل بكل 

تشجيع طالما وجد من يضحك، ويصفق له بالاليكات.
الشـــخصيات المدمرة هذه لألســـف بدأت تحظى بالشهرة والتوسع، وتلقى 
اهتمـــام واحترام شـــرائح مختلفة من الناس والجهـــات، فال تدخل محفالً، 
وال تزور معرضًا إال وتجد من يتصدر المشـــهد من هذه الشـــخصيات، حتى 

باتوا مثاالً يحتذى به، وقدوة لألطفال والمراهقين والصغار من الشباب.
المطاعم أخذت تستقطبهم، وتقدم عروضًا استثنائية لمشاركتهم الوجبات، 
وكل ذلـــك طبعًا بالســـعر “الفالنـــي” ألن “فالن أو فالنة” ستقاســـمه الطاولة! 
ودور النشـــر أخـــذت هـــي األخرى تجري وراءهـــم، لتصدر لهـــم كتبًا تحكي 
ســـيرهم وأقوالهم وكأنهـــم أيقونات للخبرة والتجربـــة، وُمثل عليا يحتذى 
بهم! واألدهى إن رأيت تهافت القراء على تلك اإلصدارات، ونفاد النســـخ، 

وفي المقابل تجد ركودًا عند مؤلفات كبار األدباء والمثقفين!
المشـــكلة ال نحملهـــا إياهـــم وحدهم، فهم فئـــة وجدت من الشـــهرة الطريق 
األسهل لجني األموال، وأية أموال فهي مداخيل عالية، وأضعاف مضاعفة 
لمـــا قـــد يجنونه لو كانوا موظفين أو يشـــغلون مراكز مرموقة في المجتمع 
بعيدًا طبعًا عن األضواء والشهرة، وعن الحركات، واللبس، والشكل األقرب 
للدمى! الموجة أخذت معها الكبير قبل الصغير، الرجال قبل النساء والذين 

لم تعد لهم ال غيرة وال “رزة”، في مجتمع لم يعد يخجل من نفسه.
لـــن نعمـــم، هناك بعض الشـــخصيات الملهمة فعـــالً، والتي نعتـــرف أننا نرفع 
لهـــا القبعـــة احترامـــًا، ولكن هم قلـــة إذا ما قورنوا بأولئـــك الذين ال يجدون 
غيـــر العـــري والحـــركات الشـــاذة للظهور، هم كالســـم المدســـوس في عضل 
جيـــل مبهور باألضواء والشـــهرة، ولألســـف لـــم يجدوا غير هـــؤالء ليكونوا 

لهم قدوة!.

ياسمينة: 

البد من رقابة على من ال يجدون من يراقبهم ويحاسبهم.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

خرج علينا عضو مجلس النواب أحمد األنصاري قبل أيام في تصريح 
لصحيفة يومية؛ ليؤكد “ان األخطاء التي حدثت في فواتير الكهرباء 
والمـــاء هذا العـــام، تعود إلى خلل فـــي عدادات الكهربـــاء، وأن الهيئة 
أكدت له هذه المعلومة”، وأضاف األنصاري في تصريحه الذي تداول 
على نطاق واسع “أن كلفة استبدال العدادات المستخدمة في البحرين 
قد تصل إلى ماليين”، كما تضمن التصريح إشارة إلى استرداد شركة 
“باســـفيك غـــاز أند إلكتريـــك” األميركية عدادات تضمنـــت عيوبا أدت 
إلـــى تحركهـــا بســـرعة، مـــا أدى لتضخم فـــي فواتير المشـــتركين، وأن 

العدادات المشتراة للبحرين مأخوذة من ذات الشركة.
أيـــام مـــرت، ولم يصـــدر عن الهيئة ومســـؤوليها أي تصريـــح لتأكيد أو 
نفي ما ورد على لســـان النائب، ما يوحي أن مصدر التســـريب “بغض 
النظر عن خطأه أم صوابه” هو شـــخص ما من هيئة الكهرباء والماء. 
أليس غريبا أن تحجم جهة حكومية خدمية عن الحديث أو التعليق 
على قضية خدمية تمس جمهورا عريضا من مشـــتركيها؟ ولماذا هذا 
الصمـــت إزاء احتمـــال خســـارة المالييـــن فـــي عملية تبديـــل محتملة 

لعدادات الكهرباء التي يفترض أن تكون ذكية؟
“التســـريب الجديـــد” فـــي هـــذه القضيـــة المهمـــة يأخذنا إلـــى تصريح 
رسمي سابق صدر مع بدء أزمة ارتفاع الفواتير مطلع الصيف، والذي 
أكد أن أمتار قياس الكهرباء والماء دقيقة وتمت تجربتها مسبقا قبل 
تركيبها، وبحســـب البيان الصحافي الصادر قبل ٣ أشهر، أكدت الهيئة 
“أن احتســـاب اســـتهالك الكهربـــاء والمـــاء يكـــون من خـــالل عدادات 
الكهربـــاء والمـــاء التي تقوم الهيئة بشـــرائها، وهي عـــدادات ذات دقة 
عالية السيما العدادات الذكية وما يتوافر فيها من مواصفات عالمية 
من دقة القراءة عن بعد وتفادي الخطأ البشـــري ومن شـــركات عالمية 

عريقة مؤهلة في البحرين ودول الخليج”.

ما الذي تغير بين األمس واليوم “فترة 3 أشهر فقط”؟! وما حقيقة  «
اإلشكال في الفواتير؟ ولماذا تعمد الهيئة إلى الصمت المطبق وإطالق 
التسريبات في هذه القضية الخدمية الحيوية؟ إن هيئة الكهرباء والماء 

مطالبة اليوم بموقف يتسم بالشفافية احتراما لجمهورها الذي بات 
مثقال باألسئلة وفواتير الكهرباء.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

هيئة الكهرباء والماء... كيف ُيفسر الصمت؟



األول  فـــوزه  باربـــار  فريـــق  حقـــق 
فـــي البطولـــة اآلســـيوية 22 لألنديـــة 
بكوريـــا  اليـــد  لكـــرة  الـــدوري  أبطـــال 
الجنوبيـــة، وذلك على حســـاب فريق 
عمان العمانـــي بفارق هدف وبنتيجة 
)22/23( فـــي المباراة التـــي جمعتهما 

أمس الجمعة من المجموعة الثانية.
انتهـــى  قـــد  األول  الشـــوط  وكان 
ممثلنـــا  وســـيخضع   .)9/9( بالتعـــادل 
اليوم السبت للراحة على أن يخوض 
مباراته الثالثة غًدا األحد أمام العربي 

الكويتي.
والفريـــق  باربـــار  مبـــاراة  وحظيـــت 
العمانـــي باإلثـــارة والقـــوة والندية ما 
جعـــل التكافـــؤ الفنـــي ســـيد الموقف 
والنتيجـــة متقاربـــة بينهمـــا، ومـــا زاد 

من صعوبـــة المواجهـــة والتي تحقق 
فيها الفوز بشـــق األنفس في الثواني 
النجـــم علـــي  األخيـــرة، هـــي إصابـــة 
الثانـــي.  الشـــوط  مطلـــع  عبدالقـــادر 
للغايـــة  الفـــوز دون شـــك مهـــم  هـــذا 
لممثلنـــا البحريني كونه اســـتطاع أن 
يعـــوض خســـارته االفتتاحيـــة أمـــام 
الوحدة السعودي ويبقي آماله قائمة 
بالمنافسة على بطاقتّي التأهل للدور 
الثاني وخصوًصا أن لديه 3 مباريات 

متبقية.
مهمة باربـــار في المرحلـــة المقبلة لن 
تكون ســـهلة فـــي ظل اإلصابـــة التي 
تعـــرض لهـــا علـــي عبدالقـــادر )تمـــزق 
فـــي الرباط الجانبي( والتي ســـيغيب 
عنها لعدة أسابيع، ودون شك سيتأثر 

البنفسج لهذا الغياب كون الالعب من 
ا بأرضية الميدان  العناصر المؤثرة فنيًّ
ويمتلك خبرة واســـعة فـــي مثل هذه 
البطـــوالت، والمباريـــات المقبل عليها 
البنفســـج لن تقل قوة عـــن المبارتين 
الســـابقتين، كونها المباريات األخيرة 

والتي ســـتحّدد مصيـــر كل فريق في 
مسألة التأهل.

ويمثل باربار في البطولة قائمة تضم 
األخـــوان محمـــود  وهـــم:  العًبـــا،   16
المقابـــي،  أحمـــد  عبدالقـــادر،  وعلـــي 
الناصـــر، عبـــاس عبدالكريـــم،  حســـن 

علي محمد، عيســـى مشاخيل، قاسم 
جعفـــر، الســـيد حســـن جعفـــر، مؤيـــد 
شـــعيب، علي أحمـــد، خليـــل إبراهيم 
والحارســـان عيســـى خلـــف وقاســـم 
عيـــد  علـــي  والمحترفـــان  الشـــويخ، 

ومحمد ميرزا.

بـاربـار يحقــق فــوزه األول بالبطــولــة اآلسيــويــة

من لقاء باربار وعمان لحظة إصابة علي عبدالقادر

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

كّلــف االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم، مهمــة تقييــم طاقــم تحكيــم مبــاراة 
منتخبي اليمن وفلسطين، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس 
العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إلى رئيس قسم شؤون الحكام باالتحاد 
البحريني لكرة القدم ومقيم ومكتشف الحكام اآلسيوي جاسم محمود.

 وســـتقام المبـــاراة يـــوم 14 نوفمبر 
الجـــاري فـــي البحريـــن على اســـتاد 
الشـــيخ علي بـــن محمـــد آل خليفة، 
.D ضمن إطار منافسات المجموعة

 وسيشـــرف جاســـم محمـــود علـــى 
تقييـــم الطاقـــم التحكيمـــي الدولي 
للمباراة، والمكون من حكم الساحة 
 hettikankanamge الســـيريالنكي 
والمســـاعدين   ،crishantha
 Deniye gedara الســـيريالنكيين 
والحكـــم   ،Wellabada hewage و 
الرابـــع اإلماراتـــي عمر محمـــد، فيما 
ســـيكون الفيتنامـــي vo huy مراقًبا 

للمباراة.
 ويأتـــي التكليـــف الدولـــي لرئيـــس 
باالتحـــاد  الحـــكام  شـــؤون  قســـم 
ومقيـــم  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
ومكتشف الحكام اآلســـيوي تأكيًدا 
لكـــوادر  المتميـــزة  المكانـــة  علـــى 
بتواجدهـــا  البحرينيـــة  التحكيـــم 
فـــي مختلف المحافل، عبر سلســـلة 
للنجاحـــات المتعددة التـــي يحققها 
جميـــع  علـــى  البحرينـــي  التحكيـــم 
األصعـــدة؛ نظير الثقـــة الكبيرة التي 
ا  ـــا وقاريًّ ـــا وإقليميًّ يتمتع بهـــا محليًّ

ا. ودوليًّ

ويعد جاســـم محمود مـــن المقيمين 
المعتمديـــن لـــدى االتحاد اآلســـيوي 
 ،)2010( العـــام  منـــذ  القـــدم  لكـــرة 
وكانت آخـــر مهماتـــه التقييمية في 
التصفيات المزدوجة لمباراة األردن 
أكتوبـــر  أقيمـــت  التـــي  والكويـــت 

الماضي.

 جاسم محمود

في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا
محمود مقّيًما لحكام مباراة اليمن وفلسطين

الرفاع - اتحاد الطاولة

يواصـــل العبـــا منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة الطاولـــة المعســـكر 
التدريبي في ألمانيا استعداًدا لتصفيات غرب آسيا المؤهلة 
ألولمبياد طوكيو 2020، حيث خاض الالعبان معسكًرا في 

ا في ألمانيا.  بالروسيا ومن ثم في صربيا وحاليًّ
وشـــارك الالعـــب محمد عباس في بطولة بالروســـيا، حيث 
فاز على محترف من كونغو بثالثة أشواط مقابل شوطين، 

وخسر من محترف بالروسي بالنتيجة نفسها. 
 كما شـــارك الالعب راشـــد ســـند فـــي البطولة نفســـها، وفاز 
على محترف فرنســـي بثالثة أشـــواط مقابل شوط، وخسر 
من العب روســـي بالنتيجة نفســـها، وتأهل الالعبان محمد 
عباس وراشد سند إلى الدور الثاني في منافسات الزوجي 

قبل الخسارة من المصنفين الروسيين.
 وســـيخوض الالعبـــان محمـــد عباس وراشـــد ســـند بطولة 
في صربيا وعدًدا كبيًرا من المواجهات الودية التي تســـبق 
مشاركتهما في التصفيات المؤهلة ألولمبياد طوكيو 2020.
  وأعرب الالعبان محمد عباس وراشـــد ســـند عن شـــكرهما 
وتقديرهمـــا إلـــى رئيســـة مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
لكـــرة الطاولـــة الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفة 

وأعضاء مجلـــس اإلدارة على دعمهم المتواصل وحرصهم 
علـــى تهيئة األجـــواء المثالية لهما، مؤكدين أنهم ســـيبذالن 
قصـــارى جهدهمـــا لتحقيـــق الهدف وهـــو التأهـــل ألولمبياد 

طوكيو 2020.

محمد عباس وراشد سند

2020 الطاولــة  لكــرة  طوكيــو  لتصفيــات  اســتعداًدا 
عباس وسند يخوضان معسكرات أوروبية
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فرصــة العتالء المنصات والوصول إلــى دورة األلعاب باليابان

افتتاح بطولة العالم البارالمبية التاسعة للقوى

البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  شـــهد 
البحرينيـــة الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج 
آل خليفة منافســـات اليوم االفتتاحي 
مـــن النســـخة التاســـعة لبطولـــة العالم 
والمقامـــة  القـــوى  أللعـــاب  البارالمبيـــة 
في نـــادي دبـــي ألصحـــاب الهمم حتى 
نوفمبـــر  شـــهر  مـــن  عشـــر  الخامـــس 

الجاري. 
 وحـــرص على متابعة مشـــاركة العبي 
منتخبنـــا الوطنـــي فـــي البطولـــة، كمـــا 
اإلداري  الجهازيـــن  بأعضـــاء  التقـــى 
والفني لالطمئنان على كافة تجهيزات 
آخـــر  ومعرفـــة  الوفـــد  واحتياجـــات 

االستعدادات الفنية. 
 وصـــرح الشـــيخ محمـــد بـــن دعيج آل 
خليفة بـــأن مشـــاركة منتخبنا الوطني 
فـــي هذا المحفل العالمي الكبير بســـتة 
ا لمملكة  العبيـــن تعتبر حضوًرا قياســـيًّ
ذلـــك  فـــي  الفضـــل  ويعـــود  البحريـــن، 
لتوجيهات القيادة الرشـــيدة باالهتمام 
برياضـــة ذوي العزيمـــة، مؤكـــًدا وجود 
منصـــات  العتـــالء  للمنافســـة  فـــرص 
التتويـــج فـــي هـــذه البطولـــة، والهدف 
األكبـــر هو الوصول إلـــى دورة األلعاب 
البارلمبية الصيفية المقبلة في اليابان. 

حفل افتتاح مبسط 

مراســـم  الخميـــس  مســـاء  أقيمـــت   

حفـــل االفتتاح الرســـمي للبطولة التي 
تقـــام برعاية ســـمو الشـــيخ حمدان بن 
محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم ولي عهد 
دبـــي رئيـــس مجلـــس دبـــي الرياضـــي، 
 1400 مـــن  أكثـــر  مشـــاركة  وســـط 
رياضـــي ورياضيـــة يمثلـــون 122 دولة 

ويتنافسون في 172 مسابقة. 
 وبـــدأ حفـــل االفتتـــاح بعـــزف النشـــيد 
العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة  الوطنـــي 
المتحـــدة، وأعقبتـــه كلمتيـــن لـــكل من 
رئيـــس اللجنة المنظمـــة العليا للبطولة 
اللجنـــة  عضـــو  ثـــم  بالرقـــاد،  جمعـــة 
البارالمبيـــة الدوليـــة محمـــد الهاملـــي، 
وبعـــد ذلك أعلـــن نائب رئيـــس مجلس 
دبـــي الرياضي ســـعادة المهندس مطر 
الطاير عن االفتتاح الرســـمي البطولة، 
واشـــتمل الحفل الذي بلغـــت مدته 30 
دقيقة على أداء رقصة اليولة الشعبية 

وعـــرض فيلم قصير عـــن رياضة ذوي 
اإلعاقة في اإلمارات. 

انطالق المشاركة البحرينية 

الفـــردان أولـــى  دّشـــنت الالعبـــة أمـــل 
المشـــاركات البحرينيـــة فـــي البطولـــة 
عندمـــا خاضـــت نهائـــي مســـابقة رمي 
الرمح “فئة F54 “ للســـيدات، وسجلت 
رقًمـــا بلـــغ 10.32 متـــر فـــي محاولتهـــا 
الخامســـة، فيما أحـــرزت الصينية يانغ 
ليـــوان المركـــز األول مكـــررة إنجازهـــا 
الـــذي حققتـــه فـــي النســـخة الماضيـــة 

ببريطانيا. 
دفـــع  مســـابقة  تصفيـــات  وفـــي 
الجلـــة فئـــة “F34 “ للرجـــال حقـــق 
عبدهللا الشـــاوي رقًما مقداره 7.06 
متـــر محتـــال المركـــز الســـادس فـــي 
مجموعتـــه، فيمـــا لم يتســـن للعداء 

لنهائـــي  التأهـــل  الياســـي  إليـــاس 
ســـباق 400 متـــر فئـــة T47 للرجـــال 
بعـــد خروجه من التصفيات بســـبب 
اإلصابـــة، وينتظـــر أن يخـــوض يوم 
شرســـة  منافســـة  المقبـــل  الثالثـــاء 
أيضـــا في نصـــف نهائي ســـباق 100 

متر فئة T47 للرجال. 

توقيعات تذكارية لألطفال 

 حرص طالب المدارس على الحصول 
علـــى توقيعـــات تذكاريـــة مـــن أعضاء 
لمنتخبنـــا  والفنـــي  اإلداري  الجهازيـــن 
الوطنـــي خـــالل زيارتهـــم لنـــادي دبـــي 
منافســـات  لمتابعـــة  الهمـــم  لـــذوي 
البطولـــة، يذكر أن اللجنـــة المنظمة قد 
أعلنـــت عـــن تخصيص 40 ألـــف تذكرة 
مجانيـــة لتوزيعها بشـــكل مجاني على 
الدوائـــر  المـــدارس وموظفـــي  طـــالب 
أجـــل  مـــن  والهيئـــات  والمؤسســـات 

تحفيزهم للحضور والتشجيع. 

الذوادي: تاريخ طويل في المشاركة 

باالتحـــاد  الفنـــي  المديـــر  أوضـــح   
البحريني لذوي اإلعاقة صباح الذوادي 
بـــأن المشـــاركة في هـــذه النســـخة من 
بطولة العالـــم البارالمبية أللعاب القوى 
ما هي إال امتداد للمشـــاركات الســـابقة 
التـــي ســـجلتها رياضـــة ذوي اإلعاقـــة 
األحـــداث  مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة 
والمنافســـات الدولية، معتبـــًرا أن هذه 
المنافســـات فرصة جيـــدة لالعبين من 
أجل كســـب الخبرات وتطويـــر األداء، 
من خالل االحتكاك مع عدة أبطال من 

مختلف دول العالم. 
 وأشـــار الـــذوادي إلـــى رغبـــة الالعـــب 
وامتالكـــه  المنافســـة  فـــي  البحرينـــي 
متمّنًيـــا  واإلصـــرار،  التحـــدي  لـــروح 
والعبـــات  العبـــي  لجميـــع  النجـــاح 
المنتخـــب الوطنـــي في تحقيـــق نتائج 
إيجابية وحصـــد الميداليـــات والتأهل 
الصيفيـــة  البارلمبيـــة  األلعـــاب  لـــدورة 
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دبي - المرافق اإلعالمي

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

ختام دورة 
السباحة

بمدينة  األول  أمــس  يــوم  اختتمت 
السعودية،  العربية  بالمملكة  الدمام 
عليها  أشرف  والتي  المدربين  دورة 
االتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــســبــاحــة في 

الفترة ما بين 3 - 7 نوفمبر 2019.
 وقـــــد شــــــارك بـــــالـــــدورة وفـــــد مــن 
مكون  للسباحة  البحريني  االتــحــاد 
ثامر  الــمــالــكــي،  الــمــدربــيــن، عمر  مــن 
األنصاري، عبدهللا شمسان وحسين 

صنقور.

محمد دعيج مع منتخبنا أللعاب القوى

جانب من المنافساتالوفد اإلداري لمنتخبنا أللعاب القوى

علي مجيد

إصابة علي 
عبدالقادر 

تربك الحسابات 
بالمرحلة المقبلة

سيكون من الخطأ االعتقاد بأن “مواجهة الموسم” بصدد تقديم كرة القدم التي  «
يعشقها الجميع.! لعب سيتي لمباراة “طبيعية” في انفيلد مستبعد، وهو ما 

قد يجبر ليفربول على اللعب بفكرة “أخف األضرار”.!

غوارديوال كتاب مفتوح لكلوب، والعكس صحيح.. ومع فارق النقاط الست في  «
نهاية الثلث األول من الطريق، سترعب صورة “الرقم 9” مخيلة سيتي، فيما 

سينتهي حّيز الخطأ عند ليفربول بتقلص الفارق لثالث نقاط فقط.   

شّتان بين “ضرورة الفوز” و”ضرورة عدم الخسارة”.. مصلحة المشاهد  «
المتعطش لطبق كروي فاخر تتطلب بداية مباراة بعيدة عن المألوف.!

وصلت كرة القدم لمراحل متطورة في مختلف المجاالت الفنية والبدنية  «
والذهنية، وال تزال الحرب النفسية جزًءا من اللعبة.! غوارديوال نجح بكلماته 

“المبّطنة” في جر كلوب لهذا “الملعب”.. لكن ستبقى الكلمة األهم على أرض 
الواقع. 

المفاجآت واحدة من مكامن الجمال في هذا العالم.. أما اإلصابات فهي اللعنة  «
األزلية. 

في الوقت الذي تمنع فيه أعراف النقل التلفزيوني اإلعادة البطيئة لإلصابات  «
المروعة، تفّننت وسائل التواصل في نقل مختلف الصور إلصابة اندريه 

غوميز..! “آفة الزمن” ال أعراف لها.! 

تخّطت المعادلة في األندية الكبرى حاجز النتائج، ولم تعد المسألة متعلقة  «
بتحقيق األلقاب فحسب.. النتائج واأللقاب يجب أن ُتغلف بالكرة الجذابة. 

يوفنتوس بحث عن ذلك ووجد ضالته في ساري، وقبله كان باريس فاستعان  «
بخدمات توخيل.

مشروع بايرن مع كوفاتش وصل لطريق مسدود بسرعة.. وُضربت ألقابه الثالثة  «
في موسمه األول بعرض الحائط.! ألنه ببساطة فشل في ترك أية بصمة ُتذكر.! 

فالفيردي .. هو التالي.! «

celecao-9@hotmail.com
هاني اللولو



حقق منتخب الشباب لكرة القدم فوزه الثاني في تصفيات بطولة آسيا تحت 19 عاما 2020، بعد أن تخطى منتخب بوتان بأربعة 
أهــداف دون رد، فــي المبــاراة التــي جمعــت الطرفيــن، أمــس، على اســتاد مدينة خليفــة الرياضية، ضمن منافســات الجولــة الثانية 

للمجموعة الخامسة.

وسجل أهداف منتخبنا كل من:عادل 
الرميحي من ركلة جزاء، عبدالرحمن 
الســـيد، عبـــدهللا النمـــر وســـيد جـــواد 

حيدر.
وتعتبـــر النتيجـــة إيجابيـــة لمنتخبنـــا 
الشـــاب نحو حصد بطاقة التأهل إلى 
النهائيات اآلســـيوية، إذ اقترب كثيرا 
مـــن التأهل إلى البطولة التي ســـتقام 
في أوزبكستان العام المقبل )2020(.

وفي المباراة األولى يوم أمس، تعادل 
منتخب األردن مع منتخب بنغالديش 
بهدف للطرفين فـــي افتتاح مباريات 

الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وبنـــاء على نتائج أمـــس، فإن ترتيب 
منتخبنـــا  كاآلتـــي:  صـــار  المجموعـــة 
6  نقـــاط، األردن 4 نقـــاط، بنغالديش 
نقـــاط،  بـــال  وبوتـــان  واحـــدة،  نقطـــة 
ويكفـــي منتخبنا التعـــادل في الجولة 
آســـيا  بطولـــة  إلـــى  للتأهـــل  األخيـــرة 
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الثالثـــة  الجولـــة  مباريـــات  وتلعـــب 
واألخيرة غدا األحـــد، إذ يلعب بوتان 

مع بنغالديش، ومنتخبنا مع األردن.

تشكيلة منتخبنا

بدأ المدرب الوطني لمنتخبنا الشـــاب 

إســـماعيل كرامـــي، المباراة بتشـــكيلة 
مكونـــة مـــن الحـــارس ســـلمان عادل، 
والالعبين:أحمـــد مســـلم، هانـــي طـــه، 
طـــالل فيصـــل ، صالـــح بـــدر، إبراهيم 
علي، حسين العكري، عادل الرميحي، 
حيـــدر  جـــواد  ســـيد  النمـــر،  عبـــدهللا 

وعبدالرحمن السيد.

مجريات المباراة

تمكـــن منتخبنـــا مـــن تســـجيل هـــدف 
التقـــدم عبـــر ركلة جـــزاء بعـــد عرقلة 
ســـيد جواد حيدر، وتقدم للكرة عادل 
الرميحـــي واضعـــا أحمر الشـــباب في 

المقدمة )33(.
وســـجل منتخبنـــا الهـــدف الثاني عبر 
الالعـــب عبدالرحمـــن الســـيد من كرة 

سددها قرب مرمى بوتان )42(.
وســـجل  تفوقـــه  منتخبنـــا  وواصـــل 
الهـــدف الثالـــث عبـــر الالعـــب عبدهللا 
النمـــر بعـــد توغلـــه يمينـــا وتســـديده 
كـــرة قوية على يســـار حـــارس بوتان 

.)45+2(
وفي الشوط الثاني سجل سيد جواد 
حيـــدر الهدف الرابـــع لمنتخبنا وصوال 

للدقيقة )49(.
وســـدد البديل علي خليفـــة كرة مرت 

جوار القائم األيسر )66(.
 وســـدد البديـــل مبـــارك محمـــد كـــرة 
يســـارية قويـــة إال أن العارضة منعت 
أحمر الشباب من هدف جميل )85(.

طاقم التحكيم

أدار المبـــاراة الحكـــم العمانـــي قاســـم 
مطـــر، وعاونـــه مواطنه حامـــد طالب 
والسوري رامي طعان ، والحكم الرابع 

ديمتري من قيرغزستان.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

“األحمر” يضرب بوتان باألربعة

لقاء البحرين وبوتان 

حقـــق فريقا الرفاع والمنامة نتيجة الفوز 
علـــى  والحالـــة  ســـماهيج  علـــى حســـاب 
التوالـــي، في المباراتيـــن اللتين جمعتهما 
مســـاء أمس )الجمعة(، علـــى صالة اتحاد 
كـــرة الســـلة بأم الحصم، ضمن منافســـات 
المجموعـــة الثانية لبطولـــة كأس االتحاد 

البحريني لكرة السلة.
وفـــي المباراة األولى، خـــرج المنامة بفوز 
صعب على حساب الحالة بنتيجة قوامها 

.٩٨/١٠٩
وواصل المنامة نتائجه اإليجابية محققا 
انتصاره الرابع على التوالي رافعا رصيده 
إلى ٨ نقاط، فيما وصل رصيد الحالة إلى 

٦ نقاط.
وكفـــل تفـــوق المنامة فـــي الربعين األول 
فـــي  الفـــوز  و٢٣/٣٧  بــــ٢٠/٢٧  والثالـــث 
اللقاء، فيما فاز الحالة في الربعين الثاني 
واألخيـــر بـ٢٣/٢٥ و٢٢/٣٠، لم تكن كافية 

لدفع الخسارة عن الفريق.
وفي المبـــاراة الثانية، حقـــق الرفاع فوزا 

مســـتحقا على حساب ســـماهيج بنتيجة 
بلغت ٥٣/٩٥.

وهـــذا هـــو االنتصـــار الثالث للرفـــاع على 
التوالـــي رافعا رصيده إلـــى ٦ نقاط، فيما 

وصل رصيد سماهيج 
وجاءت نتائج أشـــواط المبـــاراة كاآلتي: 
 ٢٢/٢٣ الرفـــاع،   ٩/٢٢ الرفـــاع،   ٨/٢٢

سماهيج و١٣/٢٩ الرفاع.
وتقـــام اليوم الســـبت مباراتـــان، إذ يلتقي 
فـــي المبـــاراة األولى األهلـــي والنويدرات 
لحســـاب المجموعـــة األولى في الســـاعة 
٥:٣٠ مساء، وتليها مباشرة مباراة مدينة 
عيســـى والبحريـــن لحســـاب المجموعـــة 

الثانية في الساعة ٧:١٥ مساء.

من لقاء الرفاع وسماهيج

اليوم األهلي يواجــه النويدرات... والبحريــن أمام المدينة
المنامة والرفاع يواصالن انتصاراتهما بكأس اتحاد السلة

حقـــق فريقـــا الدير واالتحـــاد نتيجا الفوز 
فـــي منافســـات الجولة الثانيـــة من دوري 
الدرجـــة األولى لكرة اليد والتي افتتحت 

مساء األمس الجمعة.
حيـــث فـــاز الدير علـــى البحريـــن بنتيجة 
)25/26( بعدمـــا انهـــى البرتقالـــي الشـــوط 
وبذلـــك   ،)11/16( ايضـــا  لصالحـــه  األول 
حقـــق الديـــر الفـــوز األول ليصبح رصيده 
4 نقـــاط، فيمـــا البحريـــن تكبـــد الخســـارة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي ويصبـــح رصيـــده 
واصـــل  الثانـــي،  اللقـــاء  وفـــي  نقطتيـــن. 
االتحـــاد عروضـــه الجـــاده وحقـــق الفـــوز 
الثانـــي علـــى التوالـــي وهـــذه المـــرة على 
حســـاب توبلـــي بنتيجـــة )27/30( بعدمـــا 
 ،)12/17( متقدمـــًا  األول  الشـــوط  انهـــى 
ليصبـــح رصيـــده 6 نقـــاط وتوبلـــي نقطة 

واحدة من مباراة فقط.

مباريات اليوم

تختتم اليوم )الســـبت( منافســـات الجولة 

يلتقـــي  األولـــى  فـــي  مباراتيـــن،  بإقامـــة 
الشباب مع االتفاق في تمام الساعة 5.30 
مســـاًء، وتعقبها مباراة األهلي وسماهيج 

عند الساعة 7 مساًء.
اللقـــاء األول، يســـعى الشـــباب لتعويـــض 
يطمـــح  واالتفـــاق  الســـابقة،  خســـارته 
لتحقيـــق الفوز الثاني على التوالي. الكفة 
متســـاوية بينهما في ظل اعتمادهما على 

العناصر الشابة الممزوجة ببعض الوجوه 
الخبرة.

وفـــي اللقـــاء الثانـــي، كفـــة األهلـــي هـــي 
األرجـــح لتحقيـــق االنتصـــار الثانـــي فـــي 
فارق االمكانات البشرية والفنية والخبرة 
أمام العناصر الشابة لسماهيج الذي يُمني 
النفـــس بالظهور الجيـــد كما فعل ذلك في 

لقاء باربار األخير.

لقاء الدير والبحرين )موقع اتحاد اليد(

اليــوم الشــباب واالتفــاق واألهلي وســماهيج بــدور اليد
الدير واالتحاد يفوزان على البحرين وتوبلي
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كوااللمبور - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اســتقبل الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم صباح اليوم )الجمعة( بمقر االتحاد القاري في العاصمة الماليزية كوااللمبور الشــيخ أحمد اليوســف الصباح 

رئيس االتحاد الكويتي لكرة القدم. 

 ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة بالشـــيخ أحمد اليوسف، 
تحتلهـــا  التـــي  بالمكانـــة  مشـــيًدا 
الكويـــت علـــى خارطة كـــرة القدم 
اآلســـيوية وما قدمته مـــن أجيال 
كروية تركـــت بصمات مؤثرة على 

الساحة الكروية القارية.
االتحـــاد  رئيـــس  واســـتعرض   
اآلســـيوي لكرة القدم خالل اللقاء 
لالتحـــاد  المســـتقبلية  الخطـــط 
تحقيـــق  إلـــى  الهادفـــة  القـــاري 
التطوير المنشود في مسيرة الكرة 
اآلســـيوية على كافة المســـتويات، 

والتنســـيق  التعـــاون  أن  مبنًيـــا 
المســـتمرين بين االتحاد اآلسيوي 
وبقيـــة االتحـــادات الوطنية يعتبر 
إلـــى  الوصـــول  أدوات  أهـــم  أحـــد 
التنميـــة المرجـــوة فـــي اللعبة على 

الساحة القارية.
 واستمع الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة إلـــى عـــرض موجـــز من 
خطـــط  حـــول  اليوســـف  الشـــيخ 
وبرامـــج االتحاد الكويتي للمرحلة 
مـــن  تحملـــه  بمـــا  منّوًهـــا  المقبلـــة 
رؤية مســـتقبلية متميـــزة للنهوض 

بمسيرة اللعبة في البالد.

 مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ أحمد 
لجهـــود  تقديـــره  عـــن  اليوســـف 
آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
خليفـــة في قيادة مســـيرة االتحاد 
اآلســـيوي لكرة القـــدم نحو التقدم 
والنمـــاء، مؤكـــًدا حـــرص االتحـــاد 
الكويتي علـــى التفاعـــل اإليجابي 
مـــع مســـاعي االتحاد القـــاري نحو 
رســـم مالمح المســـتقبل المشـــرق 
لكرة القدم اآلسيوية على مختلف 

األصعدة.

االتـــحـــادات ــع  م التنسيق  أهــمــيــة  وأكـــد  الــكــويــتــيــة  ــرة  ــك ال تــطــويــر  بخطط  أشـــاد 

سلمان بن إبراهيم يستقبل أحمد اليوسف

علي مجيدمحمد الدرازي

سلمان بن إبراهيم يسلم علم اآلسيوي إلى أحمد اليوسف 

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

شـــارك األمين العـــام لالتحاد البحريني لكـــرة القدم إبراهيم 
البوعينين ومحاســـب االتحاد ســـعيد اإلســـكافي في ورشة 
عمـــل برامج التطوير التابعة لالتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، 
والتـــي أقيمـــت يومـــي 6 و7 نوفمبـــر الجاري فـــي العاصمة 
األردنية )عّمان(.   وجاءت ورشة العمل التي أقامها االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم بهـــدف اســـتعراض خطـــط وبرامج 

التطوير التابعة لالتحاد القاري في مجاالت مختلفة.
 وحضر إبراهيم البوعينين وسعيد اإلسكافي حلقات العمل 
المختلفة التي اشـــتملتها ورشة العمل وتطرقت إلى محاور 
متعـــددة لعمل االتحادات األعضاء باالتحاد اآلســـيوي لكرة 

القدم.  ويحرص االتحاد البحريني لكرة القدم على التواجد 
فـــي ورش العمـــل التطويريـــة المختلفة التـــي تنظمها كافة 
االتحـــادات القارية والدولية، بهـــدف التوافق مع متطلبات 

االتحادات التطويرية الخاصة باالتحادات األعضاء.

ورشة عمل برامج التطوير لالتحاد اآلسيوي
اللجنة اإلعالمية

تّنظـــم اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينية 
التنظيميـــة  اللجنـــة  مـــع  بالتعـــاون 
لرياضـــة ذوي اإلعاقة لـــدول مجلس 
األولـــى  البحريـــن  بطولـــة  التعـــاون 
المفتوحة للبوتشـــيا خالل الفترة من 
20-14 مـــن نوفمبـــر الجـــاري بمملكة 
البحرين، وتعد هذه البطولة الخامسة 
والخمسين للجنة التنظيمية واألولى 

لألندية في لعبة البوتشيا. 
وكشـــفت اللجنـــة المنظمـــة للبطولـــة 

صـــورة  مـــن  المكـــون  شـــعارها  عـــن 
تجريدية لالعب البوتشـــيا متوشـــًحا 
بعلـــم البحريـــن، مؤكديـــن أهمية هذا 
الحدث الرياضـــي الذي يعتبر محطة 
متجددة من محطات العمل المشترك 
بيـــن دول مجلس التعاون، ووســـيلة 
مثاليـــة لالرتقـــاء برياضـــة البوتشـــيا 

الخليجية. 
 وأشادت اللجنة البارالمبية البحرينية 
بدور اللجنة المنظمة في متابعة كافة 

لضمـــان  االســـتضافة،  قبيـــل  األمـــور 
نجـــاح البطولة لما تحملـــه من أهمية 
االســـتراتيجية  الخطـــة  تنفيـــذ  فـــي 
فـــي  البحرينيـــة  البارالمبيـــة  للجنـــة 
اســـتضافة مختلـــف البطـــوالت لذوي 
العزيمـــة، األمـــر الـــذي يعكـــس قـــدرة 
مملكة البحرين على اســـتضافة مثل 

هذه األحداث الرياضية.

البارالمبية تنظم بطولة البحرين األولى للبوتشيا

 البوعينين واإلسكافي في ورشة العمل

اقترب من حصد 
بطاقة التأهل إلى 
النهائيات اآلسيوية



انطـالق فعاليـات أسبـوع “بريـف” الدولـي للقتــال غــًدا

تنطلــق غــًدا “األحــد” فعاليــات أســبوع بريــف الدولــي للقتــال 2019 علــى أرض مملكــة 
البحرين، والذي ينظمه االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة BMMAF بالتعاون 
IMMAF-WM- واالتحاد الدولي لفنون القتــال المختلطة BRAVE  مــع منظمــة بريــف

MAA في الفترة من -10 16 نوفمبر المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية. 

 حيـــث تتضمـــن فعاليـــات أســـبوع بريـــف 
الدولـــي للقتـــال، الذي يقـــام للمـــرة الثالثة 
علـــى أرض المملكـــة، إقامة بطولـــة العالم 
السادســـة للهواة لفنون القتـــال المختلطة 
لفئة الكبار والشـــباب في نسختها الثانية، 
وبطولـــة بريـــف للمحترفيـــن في نســـختها 
لفنـــون  للمحترفيـــن  التاســـعة والعشـــرين 
القتـــال المختلطـــة. كمـــا أن منظمـــة بريف 
قد استحدثت بطولة جديدة، هي: بطولة 
KHK العالمية للوزن المفتوح للمحترفين، 
والتـــي ســـتقام لليلـــة واحـــدة إلـــى جانب 

منافسات بطولة بريف. 
 وقـــد وصلت اللجنـــة التنفيذية إلى وضع 
هـــذا  انطالقـــة  قبـــل  األخيـــرة  اللمســـات 
الحـــدث، وفـــق الخطـــة التنظيميـــة التـــي 
رسمتها والتي تتوافق مع رؤية وتطلعات 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة رئيـــس اللجنـــة العليا ألســـبوع 
بريف الدولي للقتال 2019، والتي تســـعى 
مـــن خاللهـــا إلبـــراز وإنجـــاح هـــذا الملتقى 

الرياضي العالمي. 

سلمان بن محمد يشهد المؤتمر 
الصحافي

 شـــهد ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل 
خليفة رئيـــس المجلس البحريني لأللعاب 
القتاليـــة، المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقـــد 
يـــوم الخميـــس الموافق 7 نوفمبـــر بفندق 
ويندهام جاردن، والذي سلط الضوء على 
آخر االســـتعدادات التـــي قامت بها اللجنة 
التنفيذية ومنظمة بريف واالتحاد الدولي 
إلقامة أسبوع بريف الدولي للقتال 2019.
 وقـــد تحدث في هـــذا المؤتمر الصحافي، 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لفنـــون القتال 
التنفيذيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  المختلطـــة 
ألســـبوع بريـــف الدولي محمـــد علي قمبر، 
ومستشـــار ســـمو رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة رئيـــس منظمـــة بريـــف محمـــد 
شـــاهد ورئيـــس االتحـــاد الدولـــي لفنـــون 
القتـــال المختلطـــة كاريث بـــراون، وأداره 

اإلعالمي محمد جناحي.

 جاهزون للحدث

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وكشـــف   
لفنـــون القتـــال المختلطة رئيـــس اللجنة 

التنفيذية ألســـبوع بريـــف الدولي محمد 
قـــد  التنفيذيـــة  اللجنـــة  أن  قمبـــر  علـــي 
انتهت مـــن كافة االســـتعدادات المتعلقة 
بإقامة أســـبوع بريف الدولي للقتال أكبر 
مهرجـــان رياضـــي فـــي القارة اآلســـيوية 
فـــي رياضـــة فنـــون القتـــال المختلطـــة، 
مؤكـــًدا أن اللجنـــة تنتظـــر ســـاعة الصفر 
التـــي ســـتعلن عـــن انطالقـــة الفعاليـــات 
والمنافســـات يـــوم غد األحـــد على صالة 

مدينة خليفة الرياضية.
 وقد أشـــاد قمبر بدعم سمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفـــة النائب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة العليا ألســـبوع 
بريـــف الدولي للقتال، مثنًيا على الجهود 
المتميزة لسمو الشـــيخ سلمان بن محمد 
آل خليفـــة رئيـــس المجلـــس البحرينـــي 
لأللعاب القتالية إلقامة هذا الحدث على 

أرض مملكة البحرين. 
 وقـــال: “إن اللجـــان العاملـــة عملت بجد 
واجتهـــاد فـــي الفتـــرة الماضيـــة وعكفت 
علـــى التحضير الجاد مـــن أجل الوصول 
نجـــاح  يخـــدم  الـــذي  المميـــز،  للتنظيـــم 
فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال في 

نسخته الثالثة”.
 وكشف في المؤتمر الصحافي عن حجم 
بهـــا نســـخة  التـــي ســـتحظى  المشـــاركة 
السادســـة مـــن بطولـــة العالم للهـــواة هذا 
العام، قائالً: “إن عدد الدول المشاركة في 
هذا العام وصل إلى 53 دولة من مختلف 
دول العالم، كما أن عدد المشاركين يصل 
ـــا ورياضيـــة، منهم 255  إلـــى 640 رياضيًّ
فـــي فئـــة الكبـــار و102 في فئة الشـــباب 

“ذكور”، و77 فئة الكبار و18 فئة الشباب 
“إنـــاث”، و188 إداري ومدرب، مضيًفا أن 
هذه األرقام تعد األعلى في البطولة منذ 
انطالقتهـــا في العـــام 2014، حيث وصل 
عدد المشـــاركين في النسخة األولى إلى 
100 مشارك ومشاركة من 22 دولة، وفي 
النســـخة الثانية عـــام 2015 وصل العدد 
إلى 139 مشـــارك ومشاركة من 28 دولة، 
فيما وصل العدد في النسخة الثالثة عام 
2016إلـــى 210 مشـــارك ومشـــاركة مـــن 
33 دولة، بينما وصل العدد في النســـخة 
الرابعـــة عـــام 2017 إلـــى 405 مشـــاركين 
ومشـــاركات مـــن 48 دولة ووصـــل العدد 
فـــي النســـخة الخامســـة عـــام 2018 إلى 

450 مشارًكا ومشاركة من 53 دولة.
 وأعلـــن رئيس االتحـــاد البحريني لفنون 
القتـــال المختلطـــة عـــن قائمـــة المنتخب 
الهـــواة  عالميـــة  فـــي  ستشـــارك  التـــي 
السادســـة، والمكونـــة مـــن 28 العًبا منهم 
6 العبيـــن فـــي فئـــة الشـــباب و22 العًبـــا 
والعبـــة فـــي فئـــة الكبـــار، وهـــم: محمـــد 
عبـــاس، عبدهللا يعقوب، عبـــدهللا الزايد، 
عبدالمنـــاف، عبدالرحمـــن الحســـن، إيزا، 
باتريـــز، برينـــا، إليـــن، عيســـى العميـــري، 
محمـــد غـــازي، محمـــد ادريـــس، محمـــد 
منصـــور  شـــيكوف،  محمـــد  محمـــدوف، 
رمضـــان  علـــي،  مرتضـــى  محمـــدوف، 
غـــازي،  شـــاميل  صبرينـــا،  جيتينـــوف، 

ســـلطان عمـــر، ســـاجد جاديـــروف، باشـــا 
إبراهيـــم  يعقـــوب،  علـــي  خرخاشـــيف، 
مـــراد  غازينـــوف،  مـــراد  درويـــش، 
إبراجيموف، شاميل علي ويوسف سيار.

عنوان جديد

 مـــن جهتـــه، قال مستشـــار ســـمو رئيس 
رئيـــس  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
منظمـــة بريـــف محمـــد شـــاهد: “ســـعداء 
بعـــودة بطولـــة بريف مجـــدًدا إلى مملكة 
البحريـــن، ضمـــن فعاليات أســـبوع بريف 
اســـتطاعت  فالبطولـــة  للقتـــال.  الدولـــي 
أن تكتـــب عنواًنـــا جديـــًدا فـــي رياضـــة 
فنـــون القتـــال المختلطـــة العالميـــة هـــو 
بريـــف البحرينيـــة، التي نجحـــت في أن 
تســـتقطب أقـــوى الالعبيـــن المحترفيـــن 
وتدفع الشـــركات العالمية الكبرى في أن 
تتهافـــت على تغطية هذا الحدث في أي 
مكان. وها هـــي البطولة تقام على أرض 
المملكة والتي ستشهد مشاركة بحرينية 
ممثلـــة في الالعبيـــن المحترفيـــن حمزة 
الكوهجـــي وحســـين عيـــاد، الذين نتمنى 
لهمـــا كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي هـــذه 

النسخة من البطولة”.
 وأضـــاف: “ما يميز هذا العام، هو إطالق 
بطولـــة KHK العالميـــة للـــوزن المفتـــوح، 
العبيـــن   4 فيهـــا  ســـيتنافس  والتـــي 

محترفين تم اختيارهم من بين أكثر من 
200 العـــب محتـــرف قامـــوا بالتســـجيل 
للمشـــاركة في هذا الحدث، الذي سيمنح 
الفائـــز في المبـــاراة الختاميـــة حزاما من 
الذهـــب الخالـــص وزنـــه 6.2 كيلوجـــرام 
وجائـــزة ماليـــة قدرهـــا 100 ألـــف دوالر 

أميركي”.
 وختـــم حديثـــه، قائـــالً: “أتقـــّدم بجزيـــل 
ســـمو  إلـــى  االمتنـــان  وعظيـــم  الشـــكر 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، الذي 
منـــح رياضـــة فنـــون القتـــال المختلطـــة 
البحرينيـــة بعـــدا آخر، منحهـــا أن تتصدر 
التصنيف العالمي لالتحاد الدولي، وذلك 
من خالل رعاية ودعم سموه الدائم لهذه 
الرياضـــة، وجهـــود ســـموه المتميـــزة في 
تطوير وارتقاء هذه الرياضة. كما أتقّدم 
بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلمان 
بن محمد آل خليفة على جهوده الكبيرة 
ودعمـــه إلقامـــة أســـبوع بريـــف الدولـــي 
للقتـــال 2019، وكذلك جهود ســـموه في 
دعـــم وتطويـــر الرياضـــات القتاليـــة مـــن 
خالل برامج وخطط المجلس البحريني 
لأللعاب القتالية للنهوض بهذه األلعاب”.

جهود تحسب للبحرين 

 من جانبه، أشـــاد رئيـــس االتحاد الدولي 
لفنـــون القتـــال المختلطة كاريـــث براون 

بالجهـــود التـــي تبذلهـــا مملكـــة البحريـــن 
فـــي دعـــم انتشـــار رياضـــة فنـــون القتال 
المختلطـــة، والمتمثلـــة برعايـــة واهتمام 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لهذه 
الرياضة، والذي ســـاهم في تهيئة المناخ 
المالئـــم لهـــذه الرياضة لتحقـــق نجاحات 
واســـعة، كان مـــن أبرزها نجـــاح البحرين 
في احتضانها للنسخة الرابعة والخامسة 
من بطولة العالم للهواة، مؤكًدا أن إقامة 
النسخة السادســـة من هذه البطولة على 
أرض المملكة، هو استكمال للنجاح الذي 

تحقق في النسختين الماضيتين.
 كمـــا ثّمـــن الـــدور الـــذي يلعبـــه المجلـــس 
البحريني لأللعاب القتالية برئاســـة سمو 
الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل خليفة في 
تطوير وارتقاء هـــذه الرياضات بما فيها 
رياضـــة فنـــون القتال المختلطـــة، والذي 
أثمر عـــن تحقيق المزيد مـــن النجاحات، 
مثّمًنـــا جهـــود االتحـــاد البحرينـــي لفنون 
القتـــال المختلطـــة برئاســـة محمـــد علي 
قمبـــر، في تنظيم هـــذا الملتقى الرياضي 
الشـــراكة  مـــن  يعـــّزز  والـــذي  العالمـــي، 
البحرينـــي  االتحـــاد  بيـــن  والتعـــاون 
النهـــوض بهـــذه  واالتحـــاد الدولـــي فـــي 
المشـــاركات  لجميـــع  متمّنًيـــا  الرياضـــة، 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي منافســـات هذه 

النسخة من البطولة.

اللجنة اإلعالمية

ــدث ــح ــزون النـــطـــاق ال ــاهـ ــر: جـ ــب ــم ـــا... وق ــه ــدارتـ ــت جـ ــت ــب ــن أث ــري ــح ــب ــراون: ال ــ ــ ب

جانب من المؤتمر الصحفي سمو الشيخ سلمان خالل المؤتمر الصحافي
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أعلنت شـــركة الحوطي البحرين، الشركة 
الرائـــدة في مجـــال خدمـــات االختبارات 
عـــن  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  التحليليـــة 
تنظيمهـــا فعاليـــة توعويـــة لموظفيها عن 
مرض ســـرطان الثدي، وذلك بالتعاون مع 
مستشـــفى البحريـــن التخصصـــي، حيث 
تأتي هـــذه الفعالية ضمن التزام الشـــركة 
الدائم بالمشـــاركة في الحمالت التوعوية 
بيـــن موظفيهـــا  الوعـــي  العالميـــة ونشـــر 

وأفراد المجتمع كافة.
هـــذا، وقـــد حضـــر الفعالية أكثـــر من 150 
األقســـام  كافـــة  مـــن  وموظفـــة  موظًفـــا 
البحريـــن،  الحوطـــي  بشـــركة  واإلدارات 
وتأتـــي الفعاليـــة ضمـــن الجهـــود الدولية 
لنشـــر المزيـــد مـــن الوعـــي حـــول مـــرض 
ســـرطان الثدي خالل شهر أكتوبر من كل 
عام، وهو شـــهر التوعية بمرض ســـرطان 
الثدي، وذلك في مســـعى لتشجيع النساء 
علـــى إجـــراء الفحوصـــات الطبية بشـــكل 

العلميـــة  البحـــوث  أثبتـــت  دوري، حيـــث 
بـــأن الكشـــف المبّكر عـــن المـــرض له دور 
كبيـــر في تحقيق نتائج أفضل في عملية 
العـــالج.  وقـــد اشـــتملت الفعاليـــة، والتي 
أقيمـــت فـــي مقـــر الشـــركة فـــي منطقـــة 
ميناء ســـلمان، علـــى عدة نشـــاطات منها 
محاضـــرة توعويـــة عـــن مـــرض ســـرطان 
الثـــدي قدمهـــا اختصاصـــي األورام فـــي 

مستشـــفى البحريـــن التخصصي الدكتور 
ســـوباديب بـــوز، والـــذي أطلـــع الحضـــور 
علـــى بعض من الحقائـــق المهّمة المتعلقة 
بمرض سرطان الثدي، حيث أدى المرض 
إلـــى وفـــاة 627,000 امـــرأة حـــول العالم 
خـــالل العـــام 2018 وحـــده، وذلـــك وفًقـــا 
آلخر إحصـــاءات منظمة الصحة العالمية 

التابعة لألمم المتحدة.

فـــي إطار سياســـة الشـــركة التـــي تهدف 
وقعـــت  موظفيهـــا،  وتدريـــب  لتنميـــة 
شـــركة ألمنيوم البحرين )ألبا( اتفاقية مع 
معهـــد البحريـــن للتدريب، أحـــد المعاهد 
التدريبيـــة الرائـــدة فـــي المملكـــة، بهدف 
تطويـــر وتنميـــة الموظفيـــن البحرينيين 
المطـــور  الدبلـــوم  برامـــج  خـــالل  مـــن 

والدبلوما الوطنية العليا.
 وقـــد تـــم توقيـــع االتفاقيـــة بيـــن كل من 
الرئيس التنفيذي باإلنابة لشركة ألبا علي 
البقالـــي، والمديـــر العـــام لمعهـــد البحرين 

للتدريب سماح العجاوي.
مـــن خـــالل هـــذه االتفاقية، ســـوف يقدم 
المعهـــد برامـــج تدريبيـــة فـــي مجـــاالت 
والكهربائيـــة  الميكانيكيـــة  الهندســـة 
خصيًصـــا  صممـــت  التـــي  واإللكترونيـــة 
لتناســـب احتياجـــات ومتطلبات شـــركة 
ألبـــا، حيـــث ســـتعّزز هـــذه البرامـــج مـــن 
التقنيـــة  والمعرفـــة  الفنيـــة  المهـــارات 

للموظفين البحرينيين بالشركة.
وفـــي تعليقه على هـــذه االتفاقية، صرح 
البقالـــي قائـــالً: “فـــي خضم اســـتعداداتنا 
اليـــوم ألن نصبـــح أكبر مصهـــر لأللمنيوم 
فـــي العالـــم، نحـــن نســـعى أيًضـــا لتطوير 
وتنمية القوى العاملة بالشركة من خالل 
توفير التدريب الـــالزم وتعزيز مهاراتهم 
كفـــاءة  أكثـــر  بشـــكل  العمـــل  أجـــل  مـــن 

وفاعلية وتطوير األداء”.
 مـــن جانبهـــا، صرحـــت ســـماح العجـــاوي 
قائلـــة: “يســـر معهـــد البحريـــن للتدريـــب 
تجديـــد الشـــراكة مـــع شـــركة ألبـــا، حيث 
الشـــركات  مـــع  العالقـــات  تعزيـــز  يعتبـــر 
رؤيـــة  مـــن  جـــزًءا  الوطنيـــة  الصناعيـــة 
المعهـــد. ونحن نتطلـــع لمزيد من التعاون 

على مختلف األصعدة”.

ــن ــي ــف ــوظ ــم ال ــن  ــ م  150 ــن  ــ م أكـــثـــر  ــور  ــحـــضـ بـ ــركة ــة بالشـ ــوى العاملـ ــة القـ ــر وتنميـ ــار تطويـ ــي إطـ فـ
“الحوطي” تنفذ فعالية توعوية عن سرطان الثديشراكـة بيـن “ألبـا” و “البحرين للتدريـب”
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أقامــت مجموعــة اكســانس جــروب للتدريــب حفــل تكريــم 11 من 
المتميــز  األداء  بعــد  التدريــب  لحلــول  اكســانس  معهــد  موظفــي 
والنتائــج التــي حققهــا المعهــد وتصــدره للمســتوى المهنــي العالــي 
والمتميــز فــي التدريــب علــى مســتوى المعاهــد التدريبيــة الخاصــة 
والتي يبلغ عددها نحو 80 معهَد تدريب، وذلك خال العام الماضي 

ومنتصف العام الجاري.

حضر حفـــل التكريم الـــذي أقيم 
مؤخًرا بفنـــدق لويندهام بخليج 
الجمعيـــة  رئيـــس  البحريـــن، 
معاهـــد  ألصحـــاب  البحرينيـــة 
مجموعـــة  رئيـــس  التدريـــب 
للتدريـــب  جـــروب  اكســـالنس 

نواف الجشي.
ـــا معهد   وتضـــم المجموعـــة حاليًّ
التدريـــب  لحلـــول  اكســـالنس 
للصحـــة  اكســـالنس  ومعهـــد 
ومعهـــد  المهنيـــة  والســـالمة 

بأذربيجان.

“اكسالنس جروب” تكّرم 11 موظًفا

الموظـــف   - كومـــار  أرون  حصـــل 
سامســـونغ  خدمـــة  بمركـــز  التقنـــي 
التابع لشركة بن هندي إنفورماتكس 
الوكيل المعتمد لمنتجات سامسونغ 
في البحرين، على المركز الثاني في 
بطولة الشـــرق األوسط التقنية لعام 
2019 التي نظمها المكتب الرئيسي 
الشـــرق  فـــي  سامســـونغ  لشـــركة 

األوسط ودول شمال أفريقيا.
وأثناء تكريم الموظف وتسليمه شهادة 
التقدير والتميـــز والمكافأة النقدية، هنأ 
عضـــو مجلـــس اإلدارة ونائـــب الرئيـــس 
التنفيـــذي لمجموعـــة شـــركات عبـــدهللا 
أحمـــد بـــن هنـــدي عبدالعزيز بـــن هندي 
أرون كومـــار على إنجـــازه المتميز الذي 
حققـــه وحصوله على هذا التكريم قائالً 
“إن مثل هـــذا اإلنجاز الرائع يمنحنا ثقة 

كبيـــرة لزيـــادة االســـتثمار فـــي المـــوارد 
البشـــرية والمنتجات والمنشـــآت بهدف 
البقـــاء في الصـــدارة عندما يتعلق األمر 

بمعايير الجودة في خدمة الزبائن”.
وهنـــأ مديـــر مجموعـــة خدمـــة الزبائـــن 
بشركة سامسونغ الخليج لإللكترونيات 
كيـــران كومـــار تيـــواري فريـــق خدمات 
الزبائن بشـــركة بن هنـــدي إنفورماتكس 

المســـتويات  علـــى  المحافظـــة  علـــى 
العاليـــة من الكفاءة وعلـــى تحقيق هذا 
اإلنجاز االســـتثنائي، فـــي حفل التكريم 
بـــالزا  سامســـونغ  بمركـــز  أقيـــم  الـــذي 
لخدمـــة الزبائن  بمنطقة الحورة، والذي 
حضـــره فريـــق إدارة شـــركة بـــن هنـــدي 
إنفورماتكس ومسئولو خدمات الزبائن 
بشركة سامسونغ الخليج لإللكترونيات

بن هندي: اإلنجاز يحثنا على زيادة االستثمار بالموارد البشرية
موظف تقني في “خدمات سامسونغ” يتلقى تكريما رفيعا

اســـتضافت ماكالريـــن البحريـــن فعالية 
خاصـــة لتجربـــة قيـــادة أولـــى ســـيارات 
البحريـــن؛  مملكـــة  فـــي   GT ماكالريـــن 
ديناميكـــي  ظهـــور  أول  ذلـــك  ليكـــون 
لســـيارة Grand Tourer الخفيفة للغاية 
في المنطقـــة، في منتجع وســـبا العرين 

بمدينة زالق بمملكة البحرين.
وُتعتبر ســـيارة ماكالريـــن GT الجديدة 
رابـــع الطـــرازات التـــي ُتطلقهـــا الشـــركة 
ضمـــن خطـــة عملهـــا Track25، وأولـــى 
ســـيارات ماكالريـــن التـــي ُتركـــز بحـــق 
علـــى تجربة القيادة اليوميـــة بعيًدا عن 

الحلبة. 
الســـيارة الجديـــدة وخفيفـــة   تتحـــدى 
لســـيارات  التقليديـــة  المفاهيـــم  الـــوزن 
توفيـــر  عبـــر  الفاخـــرة   Grand Tourer
مزيج اســـتثنائي من التصاميم المذهلة 

الجـــودة  وعاليـــة  المبتكـــرة  والمـــواد 
للقيـــادة  المصممـــة  والراحـــة  واألداء 
لمســـافات طويلـــة.  وإلـــى جانـــب باقي 
الفئـــات التـــي تنتجهـــا العالمـــة والتـــي 
 Super Seriesو Sports Series تشمل
الســـيارة  تشـــكل   ،Ultimate Seriesو
الجديـــدة طـــراًزا جديـــًدا مـــن ماكالرين 
تقدمـــه إلى عمالئها الجدد، وبديالً رفيع 

المســـتوى عن المنتجـــات المتوفرة في 
ســـوق دائمـــة التوســـع والنمـــو. وتتمّيـــز 
ماكالرين GT الجديدة بمساحة تخزين 
الواســـعة ومقصورة الداخلية المريحة، 
ويتمتـــع هيـــكل الســـيارة المصنـــوع من 
أليـــاف الكربون بمســـتويات اســـتثنائية 
من القوة والمتانة دون المساس بجودة 

تجربة القيادة.

الخفيفة  ”Grand Tourer“ لـــ  ديناميكي  ظــهــور  أول 
”GT فعالية حصرية لتجربة قيادة “ماكالرين

ــي تــعــزيــز الــعــاقــات الــقــعــود: فــتــح الــخــطــوط ســاهــم ف

“طيران الخليج” تحتفل بالذكرى الخامسة لتدشين خطها إلى موسكو

احتفلـــت “طيـــران الخليـــج”، الناقلة 
أخيـــرا  البحريـــن  لمملكـــة  الوطنيـــة 
بمرور 5 ســـنوات على بـــدء رحالتها 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المباشـــرة 
وروســـيا االتحاديـــة بتنظيـــم فعالية 
في موســـكو لالحتفال بهذه الذكرى. 
العاصمـــة  فـــي  الفعاليـــة  أقيمـــت 
مـــن  عـــدد  وحضرهـــا  الروســـية، 
دبلوماسيي الســـفارة البحرينية في 
البحريـــن  هيئـــة  وممثلـــو  موســـكو، 
مـــن  وعـــدد  والمعـــارض،  للســـياحة 
الســـفر،  ووكاالت  الفنـــادق  ممثلـــي 

إضافة إلى ممثلي وسائل اإلعالم. 
المبيعـــات  أول  مديـــر  واســـتضاف 
والمحيـــط  وآســـيا  أوروبـــا  لمنطقـــة 
الهـــادئ فـــي طيـــران الخليـــج راشـــد 
القعود حضور الفعالية وألقى أمامهم 
كلمة ســـلط فيها الضـــوء على تطور 
هـــذه الوجهـــة على مـــدار الســـنوات 
الخمـــس الماضيـــة ومســـاهمتها في 

تعزيـــز العالقـــات القوية بيـــن مملكة 
كمـــا  الروســـي.  واالتحـــاد  البحريـــن 
تضمنت الفعالية عدًدا من األنشـــطة 
التفاعلية مع الحضور، مثل السحب 
علـــى تذاكـــر ســـفر مـــن موســـكو إلى 

البحريـــن. ودّشـــنت طيـــران الخليج 
البحريـــن  بيـــن  المباشـــرة  رحالتهـــا 
وموسكو في أكتوبر من العام 2014 
بأربـــع رحالت أســـبوعية. وفي العام 
2017 أعلنـــت الناقلـــة الوطنيـــة عـــن 

زيادة رحالتها إلى العاصمة الروسية 
لتصبـــح يوميـــة؛ في الذكـــرى الثالثة 
لتســـيير رحالت الناقلة المباشرة من 
وإلـــى مطـــار دوموديدوفـــو الدولـــي 

بالعاصمة الروسية.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

تحـــت رعاية رئيســـة المؤسســـة الخيريـــة لحماية 
الحيـــوان والبيئة بمملكة البحرين الشـــيخة مروة 
بنـــت عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد آل خليفـــة أقيـــم 
فطـــور خيـــري فـــي مطعـــم “أنطاليـــا” فنـــدق رامي 
غراند الســـيف حضرته باقة من ســـيدات المجتمع 

البحريني وممثلين عن وسائل اإلعالم.
 تخلل الفطور محاضرة توعية عن سرطان الثدي 
تناولت أســـبابه، وأعراضـــه وكيفية تجنبه قدمتها 
رئيســـة مركـــز الـــدم واألورام ســـابًقا ومتخصصـــة 
فـــي تمريـــض مرضـــى الســـرطان شـــهزالن فضل، 
واالستشـــارية مها التاجر في مركز الجنان الطبي، 
ودكتورة ريم بوقري ودكتورة رانيا بوقري والتي 
جـــاءت كلماتهـــن في إطـــار ضرورة تعزيـــز الوعي 

فـــي توعيـــة المجتمـــع باألمـــراض وبشـــكل خاص 
مرض سرطان الثدي.

 وتأتـــي هـــذه الفعالية التـــي نظمتها مايـــا ناصيف 

إيماًنا منها بأهمية الفحص المبكر والوقاية وطرق 
الحياة الصحية التي تســـهم في الحماية من هذه 

األمراض.

ــان ــرطـ ــسـ ــالـ ــن الـــتـــوعـــيـــة بـ ــ ــرة عـ ــ ــاض ــ ــح ــ تــخــلــلــتــه م
فطــور خيــري فــي مطعــم “أنطــاليــا”



تستطيع أن تجتهد وقد تنجح في تنمية 
مكاسبك.

فقط راجع خطواتك جيًدا قبل اتخاذ أي قرار.

أنت مهتم كثيًرا بمشروعك القادم والجديد.

مشروع كبير في طريقه إليك في العمل.
 

ابتعد عن الدهنيات والسكريات أفضل لك.

ثابر وابتعد عن القلق واليأس ستنجح.
 

قرارات الطبيب نافذة وال مجال للجدال.

ادرس المشكلة من كل النواحي قبل القرار.

أسرتك في حاجة إليك هذه األيام كثيًرا.

مشاكل في العمل قد تؤدي إلى فوضى.

تابع الموضوع بنفسك ودون وسيط.
 

القراءة مفيدة خاصة وقت الفراغ.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان
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العقرب
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الدلو
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 نابليون بونابرت يسطو على 

الثورة 
الفرنسية 

وينّصب نفسه 
في منصب 

القنصل األول، 
وهو بمركز 

حاكم فرنسا.

ــد الفنانــة إيمان العاصــي خالل أحداث مسلســل  تجّسِ
“بخط اإليد”، للنجم أحمــد رزق، دور ربة منزل ومتزوجة 
من الفنان خالد كمال، وتقع في مشكالت عديدة، بسبب 
غيرته الشديدة عليها.  وبدأت العاصي تصوير مشاهدها 

مع أحمد رزق، والمخرجة شــيرين عــادل. وينتمي العمل 
لمسلســالت الـ45 حلقة، وُيعرض خالل الموســم الشتوي 

المقبــل، من إنتاج شــركة ســينرجي، وتأليف هالــة الزغندي. ُيذكــر أن إيمان 
شاركت في حكاية “كله بالحب”، في مسلسل “نصيبي وقسمتك 3.

كشــف الفنان إســماعيل ســرور أنه يســتعد لخوض 
تجربة سينمائية جديدة، وأن تصوير الفيلم سينطلق 
خالل أيام، مؤكًدا أنه يمثل إضافة جديدة إلى مشواره 

الفني الطويل والمتخصص في المسرح.
وقال ســرور إن الفيلم الجديد يأتي في مرحلة تشــهد 

انتعاشــة للســينما الكويتية وجهــوًدا شــبابية مميزة، 
مما دفعه إلى المشــاركة والظهور عبر عدسة المخرج المميز نواف سالم 

الشمري، رغم عشقه وارتباطه بخشبة المسرح.

تحقــق أغنية “أول يوم في البعد” للفنان المصري عمرو 
ديــاب نجاًحا كبيًرا، إذ إنها تصدرت تريند على أحد مواقع 

التواصل االجتماعي”. 
أغنيــة “أول يــوم فــي البعد”، كلمــات أحمــد المالكي، 

وألحــان محمــدي، وتوزيع أســامة الهنــدي، والمعروف 
أن دياب يستعد حســب تصريحات إعالمية لخوض تجربة 

فيلم ســينمائي جديد سيكشــف عنه الحًقا وسيشــاركه البطولة منه شلبي 
وأحمد عز ونجوم آخرون.

أول يوم في البعدتجربة جديدةبخط اليد

tariq.albahar@albiladpress.com ١8
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تســاعدنا خرائــط جوجــل Google فــي الكثيــر مــن المهــام 
ــا خصوًصا عندما نريــد الوصول إلى  التــي نقــوم فيها يوميًّ
األماكــن، أمــا خــال الســفر فخرائــط جوجــل هــي ضــرورة 
حتمية فهي تسهل الوصول ألي معلم سياحي أو ألي مكان.

جوجـــل  قامـــت  ومؤخـــًرا 
بطـــرح تحديـــث جديد وهو 
عبـــارة عـــن اســـتبدال رموز 
أكبـــر إلى المعالم الســـياحية 
الشـــهيرة في المـــدن الكبرى 
فـــي  بروكليـــن  جســـر  مثـــل 
مدينـــة نيويـــورك وبيـــج بن 
وقصر باكنغهام وستمنســـتر 
آبي في لنـــدن وبرج آرك دو 

تريومـــف وبـــرج إيفيـــل في 
باريس وهي المعالم األكبر. 
علـــى كل حـــال، فـــإن إصدار 
متـــاح   Google خرائـــط 
بإصـــدار   Android لهواتـــف 

 .10.28.2
أيًضـــا  متـــاح  أنـــه  كمـــا 
لمســـتخدمي نظام التشغيل 

iOS من أبل.

خرائط “Google” تضيف رموًزا كبيرة

 1821
 بدء الدراسة في أول كلية للصيدلة وهي كلية فيالديلفيا للصيدلة.

 1918
 قيصر ألمانيا فيلهلم الثاني يتنازل عن الحكم بعد هزيمة بالده.

1935
القوات اليابانية تستولي على مدينة شانغهاي أهم موانئ الصين.

 2011
 استقالة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو.

 1602
 افتتاح مكتبة بودلي في جامعة أوكسفورد للعامة.

أشاد نقاد بفيلم الدراما واإلثارة 
 ”The Irishman“ الجديد

ووصفوه بالتحفة الفنية، وذلك 
بعد عرضه للمرة األولى في 

مهرجان نيويورك لألفالم، 
باإلضافة إلى تلقيه تقييم 

100 % على موقع “الطماطم 
الفاسدة”.

وتدور قصة الفيلم حول قاتل 
مستأجر ذي جماهيرية، يشير 

إلى احتمالية مشاركته في قتل 
)جيمي هوفا(، الذي يحاول 
الهرب من القاتل المستأجر.

4 تحــوالت تاريخيــة نقلــت المدينــة مــن مرحلة إلــى أخرى

“المتحف” يلقي الضوء على تاريخ المنامة

اســـتضاف متحـــف البحريـــن الوطني 
محاضـــرة  الماضـــي  األربعـــاء  مســـاء 
المـــكان  ســـيرة  “المنامـــة:  بعنـــوان 
واإلنســـان” قّدمها األكاديمي والكاتب 
الدكتور نادر كاظم، بحضور الشـــيخة 
مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار، وتواجد عدد 
كبيـــر مـــن المهتميـــن بتاريـــخ وتـــراث 

مملكة البحرين.
 وتوّجـــه الدكتور نادر كاظم في بداية 
حديثـــه إلى الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفـــة لجهودها فـــي إعادة إحياء 
مدينة المنامـــة القديمة وإلقاء الضوء 
وعمرانيـــة  ثقافيـــة  كواجهـــة  عليهـــا 
أصيلـــة للمملكـــة، مؤكـــًدا أن مدينتـــي 
التاريخيتيـــن  والمحـــّرق  المنامـــة 
تشـــّكالن نافذة أساســـية لفهـــم تاريخ 

البحرين الحديث.
 وقـــال الدكتـــور كاظـــم إنه مـــن المهم 
اســـتعادة الهويـــة التاريخيـــة لمدينـــة 
المنامـــة مـــن خـــالل التوعيـــة بســـيرة 
المكان والتركيز على مستقبل المدينة 
في ظل االهتمام الرســـمي بها، مشيًرا 
أهميتهـــا  تكمـــن  ال  المنامـــة  أن  إلـــى 
كعاصمـــة مملكـــة البحريـــن وواجهتها 
التجاريـــة األولى، بل هـــي مهمة كونها 
شـــهدت بداية تأســـيس العمـــل البلدي 
والجمركي واإلدارات األولى كالصحة 
مـــن  وغيرهـــا  والكهربـــاء  والشـــرطة 
أنشطة المؤسســـات األهلية والمدنية، 
إضافـــة إلـــى أنهـــا كانـــت مركـــًزا خالل 

مـــن  تبعـــه  ومـــا  االســـتقالل  مرحلـــة 
تطـــور سياســـي واقتصـــادي وثقافـــي 

واجتماعي في البحرين.
وأشـــار الدكتـــور كاظم إلـــى أن مدينة 
المنامة مّرت بأربعة تحوالت رئيســـية 
نقلتها من مرحلة إلى أخرى. فالتحول 
األول كان فـــي أواخـــر القـــرن الثامـــن 
عشـــر وبداية القرن التاسع عشر حيث 
تحولت المنامـــة من قرية صغيرة إلى 
للتجـــارة واســـتقرار  مدينـــة مزدهـــرة 
هـــذا  أن  األجنبيـــة، موضًحـــا  الوفـــود 
التحـــول كان بســـبب ســـعي بريطانيـــا 
إلى ربط مســـتعمراتها ببعضها البعض 
مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب إضافـــة إلى 
ظهـــور الثورة الصناعية فـــي بريطانيا 
بشـــكل  أوروبـــا  وفـــي  خـــاص  بشـــكل 
عـــام، وهـــو مـــا ســـاهم فـــي انتعـــاش 
طرق التجارة وتطور أســـاليب العيش 
وازدياد الطلب على اللؤلؤ الذي كانت 

البحرين تنتج أجود أنواعه.

 وأضاف الدكتور نادر كاظم أنه خالل 
أصبحـــت  للمنامـــة،  الثانـــي  التحـــول 
والترفيـــه  للتجـــارة  مركـــًزا  المدينـــة 
باحتوائهـــا علـــى عـــدد كبيـــر مـــن دور 
االجتماعيـــة  واألنشـــطة  الســـينما 
واالقتصاديـــة، وذلك فـــي بداية القرن 
العشرين. أما المرحلة الثالثة فشهدت 
تحـــول المنامة من مدينـــة عتيقة إلى 
مدينـــة فقيـــرة ذات غالبيـــة ســـكانية 
مـــن العمالة األجنبية وذلـــك بداية من 
ســـتينيات القرن الماضي، موضًحا أن 
هـــذا التحول جاء بســـبب التوقف عن 
المنامـــة وافتتـــاح  اســـتخدام فرضـــة 
ميناء سلمان وجسر الملك فهد، حيث 
توقفـــت الحركة ما بين فرضة المنامة 
التـــي كانت عامالً أساســـيًا في ازدهار 
المدينـــة، إضافـــة إلـــى ظهـــور طفـــرة 
تـــم اســـتقطاب  التـــي بســـببها  النفـــط 
عمالة أجنبيـــة إضافية من أجل تنفيذ 
واالقتصاديـــة  العمرانيـــة  المشـــاريع 

الجديدة في المملكة. 
 أمـــا التحـــول الرابـــع واألخيـــر، فنـــّوه 
حـــّول  أنـــه  إلـــى  كاظـــم  الدكتـــور 
المنامـــة إلـــى منطقـــة جذب للســـياحة 
الضخمـــة  العقاريـــة  واالســـتثمارات 
بســـبب االهتمـــام بالمدينة علـــى كافة 
المســـتويات واالهتمام بإعـــادة ترميم 
وإحيـــاء المباني التاريخيـــة، فظهرت 
مشـــاريع كبيرة كالمرفأ المالي، جزيرة 
الريف وغيرها من المشاريع العمرانية 

المهمة.
 وقـــال الدكتـــور كاظـــم إن التغييرات 
التـــي شـــهدتها مدينة المنامـــة جاءت 
أهمهـــا  العوامـــل  مـــن  عـــدد  بســـبب 
انتعاش وكساد تجارة اللؤلؤ، انتعاش 
تجـــارة االســـتيراد وصناعـــة الترفيـــه، 
التوســـع العمرانـــي، الطفرة الســـكانية 
فـــي أربعينيـــات وخمســـينيات القـــرن 
الماضي، الطفـــرة النفطية، تراجع دور 
الفرضـــة واحتضـــار الســـوق والتحول 
الديمغرافي ونمو العمالة األجنبية في 

المدينة.
 وتوقـــف خالل المحاضـــرة عند أعداد 
ســـّكان المنامة والعمالـــة الوافدة فيها 
منـــذ عـــام 1889 وحتـــى عـــام 2018، 
كمـــا عرض عدًدا مـــن الخرائط للمنامة 
والتـــي تعـــود إلى مطلع القرن التاســـع 
عشـــر وحتـــى القـــرن العشـــرين، هـــذا 
إضافـــة إلـــى عـــرض عـــدد مـــن الصور 
التـــي تظهر أهم معالـــم مدينة المنامة 

والتطور العمراني الذي حدث فيها.
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6 مهن تتسّبب بالسمنة وأمراض القلب
القلـــب  جمعيـــة  فـــي  علمـــاء  توّصـــل 
األميركية إلـــى أن أصحاب بعض المهن 
يميلون إلى اكتساب عادات غير صحية 
الباحثـــون  واطلـــع  بغيرهـــم.  مقارنـــة 
باالطالع على 7 عادات صحية لخمســـة 
الــــ45  ســـن  فـــوق  شـــخًصا  آالف و566 
عاًما، من األشـــخاص الذين ليس لديهم 
تاريـــخ مـــن أمـــراض القلـــب أو الســـكتة 
الدماغية، وتضمنت هذه العادات ضغط 
الدم، والســـكر في الدم، والكوليسترول، 
ومســـتويات اللياقـــة البدنيـــة، والنظـــام 
الغذائـــي، والتدخيـــن، والبدانـــة. ووضع 
الباحثـــون قائمة بأكثر المهن تأثيرا على 

الصحة الجسدية وهي:
* سائقو النقل: تبّين األبحاث أن سائقي 
مـــن  أكثـــر  يدخنـــون  النقـــل  شـــاحنات 
األشخاص الذين يمتهنون أعماالً أخرى، 
إذ إن أكثـــر مـــن ربع ســـائقي الشـــاحنات 
المدخنيـــن يعانـــون من مشـــاكل صحية 

في القلب.
* المســـؤولون فـــي المبيعـــات: أوضحت 

مســـؤولي  مـــن   %  28 أن  الدراســـات 
ا ســـيًئا،  المبيعـــات يتبعـــون نظاًما غذائيًّ
وعـــادات أكل غير صحيـــة، بينما يعاني 
69 % من مســـؤولي المبيعات من نسبة 

كولسترول عالية.
* الموظفون فـــي الدعم اإلداري: غالبية 
الموظفيـــن في الدعم اإلداري يواجهون 
مشاكل لياقة بدنية، إذ إنهم ال يمارسون 
نشاطات بدنية كافية، ويشير الباحثون 

إلى أن التحرك لمدة 5 دقائق كل ســـاعة 
قد يساعد في زيادة نشاط الجسم.

* العاملون في المطاعم: عمال المطاعم 
يواجهـــون مشـــاكل كبيـــرة فـــي تنـــاول 
الطعام الصحي والمحافظة على تناول 
الغـــذاء المفيـــد، إذ أظهرت الدراســـة أن 
79 % منهـــم يتناولـــون وجبـــات ســـيئة 

وخالية من العناصر المغذية.
* رجـــال اإلطفـــاء: باإلضافة إلـــى زيادة 

الـــوزن بيـــن رجـــال اإلطفـــاء، يعاني 77 
% مـــن رجال اإلطفاء من الكولســـترول 
العالي و35 % من ضغط الدم المرتفع.

* رجـــال الشـــرطة: علـــى الرغـــم مـــن أن 
إدارة الشـــرطة تضع معايير لياقة بدنية 
معينـــة، إال أن الدراســـة أظهـــرت أن 90 
% من أفراد شـــرطة الذين شـــاركوا في 
الدراســـة يعانـــون مـــن الســـمنة وزيـــادة 

الوزن.

عّبرت النجمة  إيما واتسون  عن سعادتها بالعيش بدون رجل،  «
وأضافت في تصريح لصحيفة عالمية أنها ليست قلقة من ذلك، وهي 
متصالحة مع نفسها كثيًرا تجاه هذا الموضوع، معتبرة انه ال مشكلة 

 في الوصول إلى سّن الثالثين بدون زواج بعد.
وتابعت واتسون أنها لم تكن تصدق سابًقا إحدى صديقاتها عندما 

كانت تقول لها إنها سعيدة بفترة العزوبية، واليوم قد تأكدت بنفسها 
من ذلك.

١٩

tariq_albahhar

مســـرح  افتتـــاح  بذكـــرى  احتفـــاالً 
البحرين الوطني، تقّدم مجموعة من 
الراقصيـــن البارزين من مســـرح بيرم 
لألوبـــرا والباليـــه حفالً مذهـــالً لرائعة 
الباليـــه، بحيـــرة البجـــع علـــى مســـرح 
البحريـــن الوطنـــي وذلـــك بتاريخ 12 
نوفمبـــر الجـــاري فـــي تمـــام الســـاعة 

السابعة مساء.
ُكتبـــت بحيـــرة البجـــع ألّول مـــّرة في 
عـــام 1876، وســـرعان مـــا أصبحـــت 
واحدة من أشـــهر عـــروض الباليه في 
العالـــم، مـــا جعلهـــا التحفـــة الحقيقية 
لمدرسة الباليه الروسّية. هذا العرض 
المذهـــل، والـــذي أّلفـــه إم بيتيبـــا وإل 
إيفانـــوف، بمصاحبـــة أجمل مـــا كتبه 
بيتر تشايكوفســـكي مـــن مقطوعاٍت 
موسيقّية، أســـر الماليين من القلوب 
بســـحره. ُتعـــرف بحيـــرة البجـــع بأنها 
أحـــد أكثر العـــروض تمّيـــًزا وروعة ال 
يمكـــن مقارنتهـــا مـــع أّي مـــن عروض 

الباليه األخرى.
مـــن الشـــائع ذكـــره أّن حبكـــة بحيـــرة 

البجـــع – تـــدور حـــول قّصـــة األميرة 
أوديـــت التي تحّولت إلـــى بجعة من 
ِقَبل الســـاحر الشّرير فون روتبارت – 
تســـتند جزئًيا إلى الحكايات الشعبّية 
الروســـّية، وإلـــى رواية يوهـــان كارل 
أوغست موســـاوس، مؤّلف مجموعة 
 Volksmarchen der Deutschen
حكايات شـــعبّية ألمانّية( إال أّن فكرة 
الباليـــه تبقـــى ذاتهـــا، وهـــي االنتصار 
األبـــدي للحـــّب الحقيقـــي الـــذي ُينقذ 

أرواح  الرجال.
تحتفـــظ هـــذه النســـخة مـــن بحيـــرة 
البجـــع لمســـرح بيرم لألوبـــرا والباليه 
بكاّفـــة الميـــزات الرئيســـّية للرقصات 
الكالســـيكّية األكاديمّيـــة التـــي أّلفهـــا 
إم بيتيبـــا وإل إيفانوف، وُتبقي على 
الرقصـــات الرمزّية مثل مجموعة من 
الرقصـــات الوطنّيـــة، ومع ذلـــك فإّنها 

تعيد تفسير هذه الحبكة المذهلة.

الثقافيـــة  الفعاليـــات  احتفـــت  لقـــد 
بصـــدور كتـــاب البحريـــن فـــي زمـــن 
جمـــال عبدالناصـــر من تاليـــف الفنان 

والباحث ابراهيم راشد الدوسري
حيث قـــام مجلـــس الـــدوي بالمحرق 
باول تدشـــين للكتاب بمناسبة ذكرى 
وفـــاة عبدالناصر حيـــث حضر الحفل 
جمهورغفير من المثقفين والمهتمين 

والمحبين للرئيـــس جمال عبدالناصر 
وســـيرته النضاليـــة العطـــرة . تحدث 
فـــي الحفـــل الدكتـــور جاســـم المهزع 
واالســـتاذ  العامـــر  حمـــد  واالســـتاذ 
عبدالرحمـــن الباكـــر ومؤلـــف الكتـــاب 
وكان الحفل والندوة بادارة االســـتاذ 

الكاتب راشد الجودر.
وتلـــى ذلـــك حفـــل تدشـــين اخـــر في 

مركـــز جدحفـــص الثقافـــي بحضـــور 
مؤلـــف الكتـــاب الـــذي تحـــدث حـــول 

تجربته في تاليف هذا الكتاب الهام
وكان الحفل والندوة بادارة االســـتاذ 
الكاتـــب رضـــي الســـماك وقـــد حضـــر 
المثقفيـــن  مـــن  كبيـــر  عـــدد  الحفـــل 
والمهتمين والمحبين لشخية الرئيس 

جمال عبدالناصر وسيرته العطرة

ــه فـــي الــعــالــم ــي ــال ــب ــروض ال ــ ــر ع ــه ــدة مـــن أش ــ واحـ

“بحيرة البجع” على المسرح الوطني

فعاليات ثقافية تحتفي بكتاب الدوسري

عمـــل مســـرحي جديـــد تخوضـــه الفنانة 
العربيـــة  بالمملكـــة  الفيحانـــي  غـــادة 
اعـــداد  مـــن  انتهـــت  حيـــث  الســـعودية، 
واخـــراج مســـرحية بعنـــوان “ يـــا ليـــل يا 
دانة” من تأليف الفنـــان االماراتي القدير 
مرعـــي الحليـــان وتمثيـــل كل مـــن الفنان 
حمد عتيق والفنانة شيخة زويد والفنان 
محمد شاهين وسوف تعرض المسرحية 
علـــى مســـرح جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون 
بالدمـــام بالتعـــاون مـــع الجمعيـــة العربية 

السعودية للثقافة والفنون . 
الفيحانـــي  للمخرجـــه  أن  بالذكـــر  يجـــدر 
تجـــارب كثيرة فـــي االخراج المســـرحية 
منهـــا مســـرحية “ )النافـــذة( التي عرضت 
التاســـع  المســـرحي  أوال  مهرجـــان  فـــي 

وغيرها من االعمال.   
وعـــن هـــذه المســـرحية قال الفنـــان حمد 
عتيـــق أنـــه ســـعيد للغاية بالمشـــاركة في 
هـــذا العمل الذي ســـيعرض أمام الجمهور 
مجموعـــة  مـــع   ، الشـــقيق  الســـعودي 

مـــن األخـــوة الفنانيـــن، متمنيـــا أن تنـــال 
المســـرحية إعجاب الجمهور، واضاف..ال 
شـــك أن األعمال المســـرحية التي يكتبها 
الفنـــان اإلماراتي القدير مرعـــي الحليان 
تتسم بالواقعية وفيها الكثير من الحس 
الشعبي ، كونه فنانا واسع الخيال وعنده 
مقـــدرة فائقـــة علـــى رســـم الشـــخصيات 
أعمالـــه  تجـــد  ودائمـــا   ، متناهيـــة  بدقـــة 

المسرحية ناجحة في اي مكان .

مســـرح  علـــى  مؤخـــرا،  انطلقـــت 
 ، بالكويـــت  عبدالرضـــا  عبدالحســـين 
فعاليات الـــدورة األولى من مهرجان 
“بـــي يوند” الدولي لألفـــالم القصيرة، 
وســـط حضور فني مميز من الكويت 
فـــي  متمثـــال  عـــدة،  عربيـــة  ودول 
شـــخصية المهرجـــان، الفنـــان القديـــر 
محمـــد المنصـــور، ورئيـــس المهرجان 
جاســـم محمـــد، ومديره علـــي كريم، 

والفنانين داود حســـين ومنى شـــداد 
وزهرة الخرجـــي وأحمد إيراج، ومن 
عـــادل  وشـــيري  زاهـــر  أحمـــد  مصـــر 
وروجينا وشيماء سيف، ومن األردن 
الفنـــان منـــذر رياحنـــة، ومن ســـلطنة 

عمان.
د. طالـــب البلوشـــي، ومـــن اإلمـــارات 
الفيلـــي،  منصـــور  المتحـــدة  العربيـــة 
الفنانيـــن  مـــن  العديـــد  عـــن  فضـــال 

الشـــباب الذيـــن حرصـــوا علـــى تلبية 
الدعـــوة. وفـــي كلمـــة لـــه قـــال الفنان 
محمد المنصور”أحيي هؤالء الشباب 
لتقديـــم  األدبيـــة  شـــجاعتهم  علـــى 
هـــذا المهرجـــان الجميـــل، لقـــد برزت 
وصعـــدت من خالل مســـيرتي الفنية 
التي امتدت لــــ 55 عاما، عبر األعمال 
الســـينما  فـــي  التـــي قّدمتهـــا  الفنيـــة 

والتلفزيون والمسرح واإلذاعة.

بــالــدمــام الــثــقــافــة  جمعية  ــرح  ــس م عــلــى  ــرض  ــع ت

الفيحاني تخرج مسرحية” يا ليل يا دانة”

انطالق “ بي بوند” السينمائي بالكويت

غادة الفيحاني

محرر مسافات
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صدفة تقود إلى “كنز بـ100 ألف إسترليني”
قــادت مهمة صديقيــن بالبحث عن 
العثــور  إلــى  مفقــود،  زواج  خاتــم 
األرض  تحــت  مدفــون  كنــز  علــى 
تقــدر قيمتــه بنحو 100 ألــف جنيه 

إسترليني.
عاًمــا(   44( رينــارد  بــول  وعثــر 
وصديقــه مايــكل غويــن )52 عاًما(، 
علــى 84 عملــة نقديــة تعــود للقــرن 
فــي حقــل  وذلــك  الســادس عشــر، 
بالقــرب من باليكاســل، فــي أيرلندا 

الشمالية.
 وقــال خبــراء إن إحــدى العمــات 
المعدنيــة، هــي عملــة هنــري الثامن 
النــادرة للغاية، تقدر قيمتها وحدها 
بحوالــي 5 آالف جنيــه إســترليني، 
“متــرو”  ذكــرت صحيفــة  مــا  وفــق 

البريطانية.
وأوضــح بــول أن عمــات معدنيــة 
لعــام  تعــود  واحــدة  مثــل  أخــرى، 
1546، عندمــا حكــم الملــك الشــهير 

تصــل  أن  يمكــن  الســادس،  إدوارد 
قيمتها إلى 3 آالف جنيه إسترليني.
مــن  طلــب  قــد  مــزارع  وكان   
العثــور  فــي  الصديقيــن مســاعدته 
علــى خاتم زفافه الــذي ضاع أثناء 
عملــه فــي الحقــل، ليعثــرا بدورهما 
علــى هذا الكنز بعد أن أوشــكا على 
فقــدان األمــل عقــب ســاعة ونصف 

من البحث المضني.

 وتم إرسال القطع النقدية إلى  «
متحف “ألستر”، لتحديد لمعاينتها 

من قبل الخبراء. وبالرغم من أن 
عملية التحقق قد تستغرق أشهر، 

فإن خبراء آخرين أكدوا لبول أن 
قيمة هذه القطع المعدنية قد 

تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني.

بعد أن استمر في ممارسة ألعاب الفيديو 
طــوال الليــل، عثــرت عائلــة علــى ابنهــا 
المراهق ميًتا في غرفته، نتيجة إصابته 
بســكتة دماغيــة. وكان الفتــى التايلندي 
 17 العمــر  مــن  يبلــغ  هاريكــون  بيــاوات 
الفيديــو،  ألعــاب  إدمــان  وعانــى  عاًمــا، 
إذ كان يمضــي الليــل كامــاً وهــو يلعــب 
بشــكل متواصل، مــع تركيزه على ألعاب 
القتــال والمعــارك. وبعــد ليلــة مــن اللعب 
علــى  المراهــق  والــد  عثــر  توقــف،  دون 
ابنــه ملقــى علــى األرض، بعــد أن ســقط 
مــن كرســي المكتــب الــذي يحمــل جهــاز 
الكمبيوتــر، وكانــت علــب مــن “األطعمــة 
الجاهــزة” تغطي طوالتــه، باإلضافة إلى 
مشــروب غازي قرب قدمه، ليكتشف أن 

ابنه فارق الحياة بالفعل.

وحّددت السلطات سبب الوفاة  «
بـ”السكتة الدماغية”، معتبرين أنها 

كانت نتيجة اللعب الذي استمر 
طوال الليل على جهاز الكمبيوتر، 
وفق صحيفة “ميرور” البريطانية.

وفاة مراهق أدمن 
ألعاب الفيديو

عثر مالك حديقة حيوانات على 4 من أســوده التي قام بتربيتها على مدار 
11 عاًما، مقتولة داخل أقفاصها، بعد أن تم تسميمها من قبل مجهولين، في 

محاولة منهم لسرقة أسنانهم ومخالبهم الستخدامها في السحر األسود.

إلــى  التســلل  فــي  مجهولــون  ونجــح 
أقفــاص تلك األســود ليــاً وإلقاء دجاج 
الحيوانــات  لتلتهمــه  داخلهــا،  مســمم 
وتمــوت بألــم وبــطء. وقبــل أن يصــل 
الصيــادون إلى جثث األســود للحصول 

علــى األجــزاء التــي يريدونها )األســنان 
الســحر  فــي  والمخالــب( واســتخدامها 
األســود، المنتشــر فــي جنــوب إفريقيــا، 
بوجودهــم  الحراســة  كاب  شــعرت 
ونّبهت من في الحديقة، ففروا هاربين.

كشــفت وســائل إعــام بريطانيــة عــن “حادثــة غريبــة”، حيــث قالــت إن 
الســلطات فــي جزيــرة ال ريونيون الفرنســية، عثرت بداخل ســمكة قرش 

قتلتها على يد وخاتم زفاف!.

“تلغــراف”  صحيفــة  وبحســب   
عثــرت  الســلطات  فــإن  البريطانيــة، 
بداخــل ســمكة قرش مــن فصيلة النمر 
بجزيــرة ال ريونيــون الفرنســية، علــى 
يــد وخاتــم زفاف في أحــد أصابع تلك 

اليد.  وقتلت الســلطات ســمكة القرش 
التي كانت تســبح بالقرب من شواطئ 
تشــكل  أنهــا  رأت  أن  بعــد  الجزيــرة، 
الســباحة  وممارســي  للســياح  تهديــًدا 

في المنطقة.

السحر األسود يتسّبب في “مذبحة أسود”

أحشاء سمكة قرش تفك لغز سائح مفقود

فرقة إنقاذ تشق طريقها عبر مياه الفيضانات 
المفاجئة التي غطت شوارع مدينة روثرهام، شمال 

إنجلترا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عجــزت كريســتينا البالغــة مــن العمــر 23 
عاًمــا عن إيجــاد من يرافقها في رحاتها 

السياحية العديدة. 
إال أن الفتــاة مــن كوســوفو حلــت تلــك 
المشكلة حين نشرت على “تويتر” صوًرا 
ســاخنة  قبــات  أظهــرت  فوتوغرافيــة 
اآلثــار  تمنحهــا لمجهوليــن علــى خلفيــة 

العالمية الجميلة.
 وأثارت صورتها الفوتوغرافية مع شاب 
مجهــول يقبلهــا علــى خلفيــة بــرج أيفــل 
فــي باريــس عاصفــة مــن العواطــف لدى 
مســتخدمي “تويتــر” وجنت عــدًدا هائاً 

من إشارات )اإلعجاب(. 

 ولم تنته القصة بشاب مجهول  «
واحد. ونشرت الفتاة بعد دقائق صورة 
فوتوغرافية أخرى وهي تقبل مجهواًل 

آخر على خلفية كولوسيوم في روما، ثم 
رأى المستخدمون قبلة ساخنة أخرى 

منحتها إلطفائي في الواليات المتحدة.

يعرض زوج من األحذية انتعله القائد 
بونابــرت  نابليــون  الشــهير  الفرنســي 
خــال وجــوده فــي المنفــى بجزيــرة 
ســانت هيلينــا، فــي مــزاد علنــي فــي 
بالعاصمــة  الشــهر  هــذا  الحــق  وقــت 

باريس.
وجيكيــو”  “بينــوش  دار  وقالــت   
للمــزادات إن زوج األحذيــة الذي يبلغ 
كارلــو  للنحــات  أعطــي   ،40 مقاســه 
علــى  يعمــل  كان  فيمــا  ماروتشــيتي 
تمثال فروســية لبونابــرت، من جانب 
الجنــرال هنــري غاتيــان برتــران الذي 
لحــق القائــد الفرنســي فــي منفــاه في 
المحيــط  جنــوب  الواقعــة  الجزيــرة 
فــي معركــة  بعــد هزيمتــه  األطلســي 

ووترلو عام 1815.
 ومــن المتوقع أن يبــاع زوج األحذية 
بســعر يتراوح بين 50 ألف يورو و80 

ألًفا في دار “دروو” 29 نوفمبر.

سائحة من كوسوفو 
توّزع قبالتها 

لمجهولين

حذاء نابليون في 
مزاد بـ 80 ألف 

يورو
جــوارب   Gotta Have Rock and Roll األميركيــة  المــزادات  دار  تعــرض 
مايكل جاكســون التي ارتداها أثناء تأديته لرقصته الشــهيرة “مشــية القمر”، 

للبيع ابتداء من سعر مليون دوالر أميركي. 

وأدى ملــك البــوب رقصة “مشــية القمر” 
مــارس   25 فــي  مــرة  ألول  الشــهيرة، 

.1983
وقــدم جاكســون رقصتــه الشــهيرة مــع 
أغنيتــه “بيلــي جيــن”، مرتدًيــا الجوارب 
بالكريســتال،  والمرصعــة  البيضــاء 
والتــي ســتطرح للبيع في المــزاد العلني 
ووفقــا  الجــاري.  نوفمبــر   13 بتاريــخ 

للموقع اإللكترونــي التابع لدار المزادات 
البيــع  عمليــة  ينظــم  الــذي  األميركيــة، 
المتوقــع أن يصــل  عبــر اإلنترنــت، مــن 
ســعر الجــوارب ما بين مليــون ومليوني 
دوالر. وبحسب ما ورد، فإن ملك البوب 
أهدى الجوارب إلى مدير أعماله، فرانك 
ديليو، تقديًرا لجهوده في تنظيم حملته 
الموسيقية The Jacksons عام 1984.

جوارب “مشية القمر” للبيع بأكثر من مليون دوالر

الممثلة إيفان راشيل وود تحضر العرض األول لفيلم ديزني “فروزن 2” 
على مسرح دولبي في هوليوود )أ ف ب( وستعرض دار المزادات أيضا، إلى جانب الجوارب التي وصفت بأنها بحالة جيدة، رسالة خطية من 

مايكل جاكسون إلى ديليو، للبيع في المزاد الذي سينطلق صباح يوم 13 نوفمبر.

أثــار تقبيــل ســيدة مغربيــة فــي منطقــة ريفيــة بضواحــي مدينــة 
ســيدي قاســم، يــد ابنــة الرئيــس األميركــي ومستشــارته إيفانــكا 

ترامب انتقادات في مواقع التواصل. 

 وفيمــا عّبر البعض عن اســتيائه 
المغربيــة،  الســيدة  تصــرف  مــن 
صــّب آخرون جــام غضبهم على 
إيفانكا. وكانت السيدة المغربية 
مستشــارة  اســتقبلن  وأخريــات 
ترامــب وابنتــه بحفــاوة ومــودة 
أصيلتيــن باعتبارها، عاوة على 
مكانتها، ضيفــة قدمت لزيارتهم 
االســتقبال  أمــا  ومســاعدتهم. 
األيــدي،  بتقبيــل  والترحيــب 

فهــو تقليــد متأّصــل فــي العديــد 
وخاصــة  العربيــة  المناطــق  مــن 
والرجــال  النســاء  بيــن  الريفيــة 
على حد ســواء، إال أن “األصول” 
تقتضــي أن يســارع الضيــف إلى 
وتعّفًفــا،  تواضًعــا  يــده  ســحب 
ومثــل هــذا األمــر بالطبــع تجهله 
ابنــة الرئيــس األميركــي، ويبــدو 
لــم يلفتــوا نظرهــا  أن مرافقيهــا 

إليه.

هفوة إيفانكا ترامب في المغرب

هاجــم متظاهــرون غاضبون في 
مدينــة بوليفيــة، عمــدة المدينــة 
الشــارع  فــي  بســحلها  وقامــوا 
وقــص شــعرها بالقــوة ولطخوها 
علــى  وأجبروهــا  أحمــر  بطــاء 
قطعــت  اســتقالتها.   توقيــع 
فــي  المحتجيــن  مــن  مجموعــة 

مدينــة فينتــو البوليفيــة جســًرا فــي المدينــة، بعد انتشــار شــائعات حول قتــل اثنين 
مــن المحتجيــن المعارضين. لتندفــع مجموعة من المتظاهريــن الغاضبين إلى بلدية 
المدينــة حيــث تعمــل العمــدة، باتريســيا آرس، ليقومــوا بشــتمها واقتحــام مكتبهــا 
وإشــعال النــار فيــه. لتقــوم بعدها مجموعة من الملثمين بســحل العمدة في شــوارع 
المدينــة وقص شــعرها ورشــها بطاء أحمــر وأجبروها على المشــي حافية القدمين 
في الشوارع، كما وأجبروها على التوقيع على خطاب استقالتها. واستطاعت آرس 

الهروب على متن دراجة نارية تابعة للشرطة أوصلتها لمركز طبي مجاور.

متظاهرون يسحلون عمدة بوليفية ويقصون شعرها

أوشكا على فقدان األمل فعثرا على كنز من العمالت المعدنية
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