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جاللة الملك يعود للوطن بعد زيارة لمصر

جاللة الملك 
يعود إلى أرض 

الوطن   

المنامة - بنا

عـــاد عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة إلـــى أرض الوطـــن بعد 
زيـــارة إلى جمهورية مصـــر العربية التقي فيها 
مـــع رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة 
مقدمـــة  فـــي  وكان  السيســـي.  عبدالفتـــاح 
مســـتقبلي جاللة الملك ولـــي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

)02(آل خليفة.

أعلنـــت إيـــران، أمس الســـبت، أنهـــا تقوم 
اآلن بتخصيـــب اليورانيـــوم حتـــى 5 %، 
بعد سلســـلة من الخطـــوات التي تخلفت 
فيهـــا عن التزاماتها بموجـــب اتفاق العام 

2015 الذي انسحبت منه واشنطن.
وحـــدد االتفـــاق ســـقف التخصيـــب عنـــد 
لـــن  أنهـــا  أعلنـــت  إيـــران  لكـــن   %  3.67

تلتـــزم بذلك بعد أن تخلت واشـــنطن من 
جانـــب واحـــد عن االتفاق العـــام الماضي 
وفرضـــت عليها عقوبات مشـــددة. وقال 
بهروز كمالوندي المتحدث باسم المنظمة 
علـــى  “بنـــاء  الذريـــة  للطاقـــة  اإليرانيـــة 
احتياجاتنـــا ومـــا ُطلـــب منـــا ننتـــج حاليًا 
)بنســـبة( 5 %”. ووكانـــت وكالـــة تســـنيم 
اإليرانيـــة التابعـــة للحـــرس الثـــوري، قـــد 

أعلنـــت نقالً عـــن منظمة الطاقـــة النووية 
اإليرانيـــة، األربعاء “الخميـــس بالتوقيت 
المحلـــي”، أن إيـــران اســـتأنفت تخصيب 
اليورانيـــوم فـــي منشـــأة فـــوردو النووية 
تحـــت األرض بضخ غـــاز اليورانيوم في 
أجهـــزة الطـــرد المركـــزي بهـــا. إلـــى ذلـــك، 
وصف وزيـــر الخارجيـــة األميركي مايك 
بومبيـــو، الجمعة، الطريقـــة التي تعاملت 

بها إيران مع مفتشـــة من الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة بأنهـــا “فضيحـــة”. وقـــال 
بومبيو في بيان “إنه عمل ترهيب شـــائن 
وغيـــر مبـــرر”. وكانـــت الوكالـــة الدوليـــة 
أن  الخميـــس،  أعلنـــت،  الذريـــة  للطاقـــة 
مفتشة تابعة لها ُمنعت لفترة وجيزة من 
مغادرة إيران األســـبوع الماضي، واصفة 

معاملتها بـ”غير المقبولة”.

إيران تعلن تخصيب اليورانيوم حتى 5 %

عواصم - وكاالت

)١٢(

صرح المديـــر العام لإلدارة العامة 
الجنائيـــة،  واألدلـــة  للمباحـــث 
المبذولـــة  الجهـــود  ضمـــن  بأنـــه 
لحفـــظ األمن، وفـــي عملية أمنية 
والتنســـيق  بالتعـــاون  اســـتباقية 
بيـــن األجهزة األمنيـــة، تم القبض 
التـــي  العناصـــر  مـــن  عـــدد  علـــى 
تبيـــن ارتباطهـــا بعناصـــر إرهابية 

كانـــت  الخـــارج،  فـــي  موجـــودة 
تعتـــزم تنفيـــذ أعمـــال مـــن شـــأنها 
اإلضرار باألمـــن الداخلي وتهديد 

السلم األهلي في الفترة المقبلة.
وباشـــرت اإلدارة العامة للمباحث 
اســـتكمال  الجنائيـــة،  واألدلـــة 
المقـــررة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 

حيال المقبوض عليهم.

القبــض علــى عناصـــر تنـــوي 
تنفيـــذ أعمـــال تخــل باألمــن

المنامة - وزارة الداخلية بومبيو: ترهيب طهران لمفتشة وكالة الطاقة الذرية “فضيحة”



“تمكيـــن” تلتقـــي مجموعـــة مـــن المهتمين بمجـــال الفنون
حرًصـــا مـــن “تمكيـــن” علـــى التواصـــل 
مـــع القطاعـــات الحيوية فـــي المملكة، 
وإيماًنـــا بأهميـــة التشـــاور المباشـــر مع 
نظـــم  القطاعـــات،  استشـــارات  فـــرق 
مـــن  عـــدد  مـــع  تفاعلًيـــا  لقـــاًء  “تمكـــي 
والمهتميـــن  واالحترافييـــن  الفنانيـــن 
بمجـــال الفنـــون فـــي مملكـــة البحريـــن 
بمختلف فئاته وتخصصاته؛ في سبيل 
بحث كيفية تطويـــر الخدمات وحلول 
الدعـــم المقـــدم مـــن تمكيـــن لالرتقـــاء 
بأداء هذا القطاع في مملكة البحرين.

لصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
العمـــل “تمكين” إبراهيم جناحي أهمية 
التحـــول مـــن الحرفـــة إلـــى االحتـــراف 
وتشجيع الفنانين على تحويل شغفهم 
إلى مؤسســـات قائمة تســـاهم في رفع 
مســـاهمة قطـــاع الفنون فـــي االقتصاد 

الوطني في المملكة.
وأضـــاف “نحـــرص فـــي تمكيـــن علـــى 
تشـــجيع النمـــو االقتصـــادي فـــي جميع 
القطاعـــات، من خالل صقـــل المواهب 
والشـــهادات  العملـــي  بالتدريـــب 
االحترافيـــة المتخصصـــة، إضافـــة إلى 
تقديم حزمة متكاملة من باقات الدعم 

المالـــي والفنـــي والتقني واالستشـــاري 
فـــي  للمســـاهمة  المؤسســـات  إلـــى 
علـــى  ومســـاعدتها  وتطورهـــا،  نموهـــا 
خلـــق فـــرص عمـــل ذات مـــردود مجـــز 
إضافـــة إلى تشـــجيع التنـــوع في كافة 
القطاعات االقتصادية بما يســـاهم في 
إثـــراء المشـــهد االقتصادي فـــي مملكة 

البحرين”.
حضـــر اللقـــاء مجموعـــة مـــن الفنانيـــن 
والحرفييـــن مـــن عـــدد مـــن المجـــاالت 
والتخصصات كالفن التشـــكيلي والفن 
المعاصر والنحت، والتصوير، والسينما 

وغيرها من المجاالت الفنية.
يذكـــر أن تمكيـــن أعلنـــت ســـابًقا عـــن 

تشـــكيل عـــدد من الفـــرق االستشـــارية 
لـــكل قطـــاع؛ بهـــدف تعزيـــز التواصـــل 
مختلـــف  مـــن  العمـــالء  مـــع  المباشـــر 
القطاعات االقتصادية؛ لبحث الجوانب 
التطويريـــة في خطط وبرامج تمكين، 
والتحقق مـــن مدى مالءمتهـــا لطبيعة 

االحتياجات الخاصة بكل قطاع.

السنابس - تمكين

لقطة تذكارية الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” يتحدث في اللقاء

تحويل شغفهم 
لمؤسسات 

تساهم بالمردود 
االقتصادي
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القضيبية - مجلس النواب

رفض االدعاءات اإليرانية 
بشأن مزاعم إسقاط الطائرة

الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  استنكر 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب 
ــســيــســي الــبــوعــيــنــيــن  ــائـــب مــحــمــد ال ــنـ الـ
للحقيقة،  والمنافية  الكاذبة  االدعـــاءات 
سابق  إيــرانــي  دبلوماسي  بها  أدلــى  التي 
زج  بــشــأن  الفضائية،  “الــمــيــاديــن”  لقناة 
اسم البحرين في مزاعم إسقاط الطائرة 
المسيرة فــي األجـــواء اإليــرانــيــة. وقــال: 
إن اللجنة تستغرب مثل هذه االدعاءات 
الباطلة والمرسلة، التي ال تستند إلى أدلة 
أو قرائن، وال تعدو كونها محاولة يائسة 

وغير مسؤولة الختالق أكاذيب جديدة.

جاللته عقد مباحثات مع السيسي 
تناولت العالقات وآخر المستجدات

العاهل يعود للوطن بعد زيارة لمصر

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  عـــاد 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
الوطـــن  أرض  إلـــى  خليفـــة  آل 
بعـــد زيارة إلـــى جمهورية مصر 
مـــع  خاللهـــا  التقـــي  العربيـــة 
أخيـــه رئيـــس جمهوريـــة مصـــر 
عبدالفتـــاح  الشـــقيقة  العربيـــة 
السيســـي، حيـــث عقـــد جاللتـــه 
مباحثات معه تناولت العالقات 
األخويـــة المتميـــزة التـــي تربط 

إضافـــة  الشـــقيقين،  البلديـــن 
إلـــى مســـتجدات األحـــداث في 
المنطقـــة وآخـــر التطورات على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
مســـتقبلي  مقدمـــة  فـــي  وكان 
جاللـــة الملـــك ولي العهـــد نائب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.

المنامة - بنا

جاللة الملك يعود إلى أرض الوطن

حريصون على بيان مضامين الوسطية والتعايش بديننا الحنيف
ـــة ـــال القادم ـــدل لألجي ـــر معت ـــع بفك ـــم مجتم ـــيخ دعائ ـــدل: ترس ـــر الع وزي

قـــال وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بن بـــن عبدهللا 
العمـــل  وإتقـــان  العلـــم  إن  خليفـــة  آل 
إلـــى األرض والبلـــد  والشـــعور باالنتمـــاء 
ســـنة نبويـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق حملت 
الوزارة على عاتقهـــا مهمة بيان مضامين 
الوســـطية والتعايش وقيم التســـامح في 
ديننـــا الحنيف، بمـــا يعزز القيـــم األصيلة، 
والمواطنة الصالحـــة، واألخالق الفاضلة، 
فلقـــد ذكر القـــرآن الكريم كلمـــة البلد، في 
قولـــه تعالـــى: )ال أقســـم بهذا البلـــد، وأنت 
ِحل بهذا البلد(، كما كان رسول هللا )صلى 
هللا عليه وسلم( يحب بلده مكة المكرمة، 
فقـــد قـــال عليـــه الصـــالة والســـالم وقت 
خروجـــه منهـــا مهاجـــًرا “وهللا إنـــك لخير 
أرض هللا، وأحـــب أرض إلـــى هللا، ولـــوال 

أني أخرجت منك ما خرجت”. 
وأكـــد الوزيـــر “مضـــي الوزارة فـــي الدرب 
الذي دأبت على السير في خطاه، لنرسخ 
مًعـــا ألجيالنـــا المقبلـــة دعائـــم مجتمع ذي 
فكـــر معتدل يـــروم الوحـــدة، ويقوم على 
اإلخاء، وينشد اإلنجاز والتطوير والنماء، 

في ظـــل قيادة حضـــرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك المفـــدى، أيـــده هللا تعالـــى، بنظرة 
طموحة، وسواعد وطنية تتسم بالكفاءة 
وحـــب التحدي وعشـــق اإلنجـــاز، وتعمل 
كفريـــق واحـــد محـــوره ســـعادة المواطن 

وغايته تقدم الوطن وازدهاره”.
الســـنوي  االحتفـــال  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
بذكـــرى المولد النبـــوي الشـــريف، إذ أقيم 
الحفل الـــذي بدأ بتالوة عطـــرة من الذكر 
الحكيـــم للقـــارئ عبـــدهللا خليفـــة حمدان 
بجامـــع مركـــز أحمـــد الفاتـــح اإلســـالمي، 

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مـــن  بتنظيـــم 
اإلســـالمية واألوقـــاف والمجلـــس األعلى 
للشـــؤون اإلســـالمية، وبحضـــور عدد من 
المشـــايخ والقضـــاة، وعـــدد من الســـفراء 
ورجـــال الســـلك الدبلوماســـي، وجمع من 

المواطنين والمقيمين.
اليـــوم  نحتفـــي  العـــدل:  وزيـــر  وأضـــاف 
بذكـــرى مولد رســـول هللا صلـــى هللا عليه 
والنعمـــة  المهـــداة  الرحمـــة  وهـــو  وســـلم 
المسداة بقول هللا جل في عاله: “لقد من 
هللا علـــى المؤمنين إذ بعث فيهم رســـواًل 

من أنفســـهم يتلـــو عليهم آياتـــه ويزكيهم 
ويعلمهم الكتـــاب والحكمة وإن كانوا من 
قبـــل لفي ضـــالل مبيـــن”، ففي مثـــل هذا 
الشـــهر - شـــهر ربيـــع األول - أشـــرق النور 
وبـــزغ الفجـــر وولـــد خيـــر البشـــر رســـولنا 
محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وســـلم، 
المؤمنيـــن  نفـــوس  بـــه  هللا  زكـــى  الـــذي 
وطهـــر به قلوب المســـلمين وجعله رحمة 
للعالميـــن، وحجة علـــى الخالئق أجمعين، 
صلـــوات هللا وســـالمه عليـــه دائًمـــا وأبًدا 
إلى يوم الدين. وأوضح أن سيدنا محمدا 
كان في الدرجة العليا من شـــرف النفس، 
وإذا مـــا قيســـت قيمـــة الرجـــال بجليـــل 
أعمالهم كان محمد صلى هللا عليه وسلم 
أعظـــم مـــن عرفهـــم التاريـــخ، وكان أزكى 
وأرحـــم قائـــد عرفته البشـــرية، وأشـــدهم 
حفاًظا على الزمام، حيث وجه قومه إلى 
حياة إنسانية رفيعة المقام، ورسخ ركائز 
الوحدانية المطلقة لله تعالى، وإلنســـانية 
تجمـــع كل بنـــي البشـــر علـــى اختالفاتهم 
إلـــى اليوم، وعزز قيم المواطنة الصالحة، 
التـــي تجعـــل كل فـــرد عضـــوا صالحا في 

مجتمعه، والء وانتماًء وعماًل وسلوًكا.

وزير العدل يلقي كلمته

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
ميـــرزا  عبدالحســـين  المســـتدامة 
ترشـــيد  شـــركة  مـــن  وفـــًدا  بمكتبـــه 

الطاقة لالستشارات والخدمات.
ميـــرزا  رحـــب  اللقـــاء  بدايـــة  وفـــي 
بالحضـــور، مشـــيًدا بنشـــاط الشـــركة 
اســـتدامة  فـــي مجـــاالت  وخبرتهـــم 
الطاقة وكفاءة الطاقة ومشـــاريعهم 
المتعددة فـــي تركيب أنظمة الطاقة 
الشمســـية وخدمات تدقيـــق الطاقة 
الصناعيـــة  المشـــاريع  مـــن  لعـــدد 

والتجارية في مملكة البحرين.
الخدمـــات  هـــذه  إن  ميـــرزا  وقـــال 
تحظـــى بأهميـــة واهتمـــام مـــن قبل 
وتأتـــي  الطاقـــة،  مســـتهلكي  جميـــع 
التـــي  االســـتراتيجيات  ضمـــن  مـــن 

تعنى بتشـــجيع رفـــع كفـــاءة الطاقة 
فـــي مملكـــة البحريـــن انطالًقـــا مـــن 
ســـبيل  فـــي  الحكومـــة  اهتمامـــات 
تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، وهي 
ضمـــن الخطـــوات التـــي تســـعى بهـــا 
مملكة البحرين إلى تحقيق األهداف 
الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة 

وكفاءة الطاقة.
من جانبهم، عبر وفد شـــركة ترشـــيد 
الطاقـــة عن بالغ شـــكرهم وتقديرهم 
المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  لرئيـــس 
على حسن االستقبال وسعيه الدائم 
لتعزيز أواصر التعاون المشترك؛ من 
أجـــل تحقيق األهـــداف الوطنية في 
مجـــاالت الطاقة المتجـــددة وكفاءة 

الطاقة.

ميرزا يبحث مشاريع رفع الكفاءة مع “ترشيد الطاقة”

المنامة - وزارة الداخلية

اجتمـــع رئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمد بن 
حمـــد آل خليفـــة مـــع الرئيـــس التنفيـــذي 
للصنـــدوق  التابعـــة  “تبـــادل”  لشـــركة 
االســـتثماري للمملكـــة العربية الســـعودية 
شـــؤون  بمبنـــى  الشامســـي،  عبدالعزيـــز 
أهـــم  مناقشـــة  تـــم  حيـــث  الجمـــارك، 
جســـر  بعمـــل  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
الملـــك فهد ومنها آلية تفويج الشـــاحنات 
واإلجراءات المســـتحدثة التي من شأنها 
تســـهيل وتســـريع عمليـــة التفويـــج، كمـــا 
نوقشـــت الصعوبات التـــي تواجه جمارك 
المناســـبة  الحلـــول  وإيجـــاد  المنفذيـــن 

لهـــا، وكذلـــك موضـــوع النقطـــة الواحـــدة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية 
التطـــورات  وآخـــر  الشـــقيقة  الســـعودية 
بشأنه. وأكد رئيس الجمارك أن االجتماع 
جـــاء في إطار تطبيـــق مخرجات برنامج 
الحكومة لعام 2019 نحو تحقيق اقتصاد 
ذي نمـــو إيجابـــي مســـتمر ويواصل نموه 
فـــي ظـــل المبـــادرات التنمويـــة المختلفة 

التي يتم العمل عليها.
حضـــر االجتمـــاع المديـــر العـــام للتفتيش 
واألمـــن الجمركـــي وعـــدد مـــن المديريـــن 

بشؤون الجمارك وشركة تبادل.

البحرين تقدر مواقف المغرب الداعمة ألمنها واستقرارها“الجمارك” و “تبادل”: مناقشة آليات العمل على الجسر
رئيسة “النواب”: جهود كبيرة للملك محمد السادس في الدفاع عن القدس الشريف

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت 
عبدهللا زينل أن الدبلوماســـية البرلمانية 
البحرينيـــة المغربيـــة يعمـــالن معـــا علـــى 
المحافـــل  فـــي  النيابـــي  الـــدور  تفعيـــل 
الدوليـــة، وتحقيـــق المصالح المشـــتركة، 
والدفاع عن قضايا األمة العربية، وتعزيز 
العالقـــات الثنائيـــة، التاريخيـــة الوثيقـــة 
بين البلدين الشـــقيقين، فـــي ظل حرص 
واهتمـــام ملـــك مملكة البحريـــن صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وأخيـــه ملـــك المملكة المغربية الشـــقيقة 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس.
جـــاء ذلـــك فـــي لقـــاء مـــع وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي بالمملكـــة 

المغربية ناصر بوريطة، في إطار الزيارة 
الرســـمية التـــي تقوم بها والوفـــد النيابي 

إلى المملكة المغربية الشقيقة.
وفـــي اللقـــاء، أشـــادت بمواقـــف المملكة 

ألمـــن  والداعمـــة  الثابتـــة  المغربيـــة 
واســـتقرار البحريـــن ودعمهـــا لجميـــع ما 
تتخذه من إجـــراءات للحفاظ على أمنها 
واســـتقرارها، ووقوفهـــا إلـــى جانبهـــا في 

كافة الظروف، ومشيدة بالجهود الكبيرة 
لجنـــة  لرئيـــس  المقـــدرة  واإلســـهامات 
القدس جاللة الملك محمد الســـادس في 
الدفـــاع عـــن القـــدس الشـــريف والحفاظ 
والتســـامح  للســـالم  كمدينـــة  عليهـــا 

والتعايش.
مـــن جانبه، أكد وزير الشـــؤون الخارجية 
والتعاون الدولـــي للمملكة المغربية عمق 
عالقـــات األخـــوة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والمملكـــة المغربيـــة ومـــا وصلـــت له من 
التعـــاون  فـــي توســـيع  كبيـــرة  خطـــوات 
المشـــترك، مؤكدًا دعم المملكـــة المغربية 
لمملكـــة البحريـــن في جميـــع اإلجراءات 
التـــي تتخذها لحماية أمنها واســـتقرارها 

ضد اإلرهاب والتدخالت الخارجية.

رئيسة مجلس النواب في لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب

الرباط - وفد مجلس النواب
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خالل أوقات العمل الرسمي

انتـمـاء ومـــواطــنــة“ . ”البحــــريـــن .

راعي إعالمي

الشيعة العرب ونظام الحكم في إيران.. جولة مع رسائل القراء
Û  بعد أن ُنشر مقالي األسبوع الماضي تحت عنوان “الشيعة

العــرب ونظــام الحكــم فــي إيــران” وتــم توزيعــه وتداولــه 
بشــكل واســع وســريع عبــر مختلــف الوســائل والمنصــات، 
تلقيــت كًمــا هائــًا من الرســائل واالتصــاالت التي تضمنت 
الكثيــر مــن الماحظــات واآلراء والمعلومــات اإلضافيــة، 
وكانــت الغالبيــة العظمــى منهــا تثنــي وتشــيد وتتفق تمام 
االتفــاق مــع مــا تضمنــه المقــال، كمــا كان عــدد قليــل جــًدا 
مــن تلــك الرســائل واالتصــاالت تشــجب وتنــدد وتعترض 
علــى ما ورد فيه، بعضها بشــدة وحــدة وبانفعال واحتقان 
وتشــنج، وقــد وردنــي عــدد منهــا مــن أشــخاص يــرون أن 
النظــام الحاكــم فــي إيــران “خــط أحمر” ال يجب المســاس 
بــه بــأي صورة من الصور؛ حيث يرأســه أئمــة ورجال دين 
كبــار صالحــون يــؤدون واجبهم برعايــة وبتفويض ونيابة 
عــن اإلمــام المهدي المنتظر )عجل هللا فرجــه(، وهم بذلك 
يتمتعــون بهالة من القدســية والعصمــة والحصانة اإللهية 
التــي تحميهــم وتحفظهــم مــن الخلــل والزلــل أو ارتــكاب 
الخطــأ أو الرذيلــة “فكيــف تتجــرأ علــى انتقادهــم وانتقــاد 
أفعالهم وسياســاتهم؟”، وحيال هؤالء ليس في وســعنا إال 

الدعوة لهم بالهداية والسداد والصاح.
Û  وآخــرون مــن تلــك القلــة َخلَصــْت إلــى القــول بــأن النظــام

الحاكم في إيران ال يسعى إلى بسط نفوذه وسطوته على 
المنطقــة، وال يهــدف إلى حماية الشــيعة العرب فقط، لكنه 
يسعى ويضحي باألموال واألرواح من أجل وبغية الدفاع 
عــن كل المســلمين العــرب والوقوف إلى جانبهــم والدفاع 
عــن قضاياهــم المصيريــة؛ وهــو لذلــك علــى ســبيل المثال 
يقــف بقــوة وصابــة مــع الفلســطينيين علــى الرغــم مــن 
أنهــم ليســوا شــيعة، ويدعــم قضيتهــم العادلة بــكل صابة 
وإصــرار، فــي حيــن تخلــى عنهم أشــقاؤهم العــرب وباعوا 
قضيتهم بأبخس األثمان، وهذا قول ال يسعنا إال أن نبدي 

كل االحترام والتقدير ألصحابه، مع اختافنا معهم.
Û  إن أحلــى وأجمــل ما وردني رســالة مطولة من أحد القراء

ذكــر فيهــا أنــه لــن يرعبنــا أو يهمنــا تهديــد النظــام الحاكــم 
فــي إيــران ب “تصديــر الثــورة” إذا قمنــا بســد الحاجة إلى 
اســتيرادها فــي بلداننــا، مشــيًرا إلــى أن مواجهــة األطماع 
والتهديدات الخارجية تتطلب أواًل وقبل كل شيء ضرورة 
تحقيــق العدالــة والمشــاركة والمســاواة، ودعــم وتأصيــل 
روح األخــوة والوحــدة اإلســامية بيــن المســلمين العــرب 
كافــة، وتعزيــز القيــم الوطنيــة وأواصــر القوميــة العربيــة 
والوالء لألوطان، والتصدي لكل محاوالت التفتيت وشق 
الصــف والتفرقــة بينهم، وتأكيد أن ما يجمعهم أكثر بكثير 
ممــا يفرقهــم، وأنــه إذا كان التشــيع يعنــي حــب آل بيــت 
النبــي محمــد صلى هللا عليه وآله وصحبه وســلم، فإن كل 
المســلمين بمذاهبهــم وطوائفهم كافة هم شــيعة ويحبون 
آل محمــد ويقتــدون بقول اإلمام الشــافعي رضي هللا عنه 
عندما قال: إن كان رفًضا حّب آل محّمد.. فليشهد الثقان 
كُم..  أّني رافضي، وعندما قال: “يا آَل بيِت رســوِل هللا حبُّ
فرٌض من هللا في القرآِن أنزلُه.. يكفيُكُم ِمْن َعظيِم الفخِر 

أنكُم.. َمْن لم ُيصلِّ عليكم ال َصاُة لُه”.
Û  ووردتنــي اتصــاالت عــدة تحمــل المعنــى والفحــوى ذاتهــا

للرســالة التي بعثهــا أحد األصدقاء المتابعيــن والمهتمين، 
للواقــع  حقيقــي  تشــخيص  “فيــه  المقــال  أن  فيهــا  جــاء 
اإليرانــي وتعاطيــه مــع الشــيعة العرب كورقة يســتخدمها 
متــى مــا أراد بعيــًدا عن العناوين والشــعارات البراقة التي 

يحملها ويسيل لها لعاب البسطاء منا”.
Û  كمــا قــال قــارئ إن النظــام الحاكــم فــي إيــران “يســتعمل

الشــيعة العرب وقودا لمخططاته ولحروبه في المنطقة... 
وقــد ســّوقت إيــران لنفســها مــن خــال اســتعمال التشــّيع 

واستغاله كي تغّيب العقل وتسيطر على العواطف”.
Û  قــارئ آخــر صحــح معلوماتــي وقال إن نســبة الشــيعة في

جمهوريــة أذربيجــان تفــوق 75 %، ولفــت نظــري إلــى أن 
مصلحــة النظــام الحاكــم فــي إيــران ومناهضتــه للحــس 
دائًمــا  يقــف  معــروف،  هــو  كمــا  جعلتــه،  األذري  القومــي 
ضــد الحكومــة والشــعب األذري الشــيعي فــي جمهوريــة 
أذربيجــان وينحــاز إلــى جانــب حكومــة وشــعب أرمينيــا 
المســيحية، مــع أن مرشــد الثــورة الســيد علــي خامنئــي 
ينحدر من أصل أذري، في الوقت نفسه فإن تركيا السنية 
تقف إلى جانب جمهورية أذربيجان الشــيعية في خافها 
مع أرمينيا المسيحية؛ وهذا هو الوجه الحقيقي للسياسة 
والمصالــح دون رتــوش أو عمليــات تجميــل أو مســاحيق 

دينية أو مذهبية.
Û  وبعث لي أحد القراء مقتطفات من مقال للكاتبة العراقية

النوايــا  أن  الجابــري خاصتــه  عبدالرضــا  رغــد  الشــيعية 
الحقيقيــة لحــكام إيــران فــي العــراق تتجلــى في تشــجيع 
العراقييــن علــى توجيــه جهودهم نحــو القضايا والشــعائر 
الدينيــة بينمــا “تفرغــت هــي وركزت جهودهــا لبناء جيش 
قوي، وللتصنيع والتسليح العسكري على وجه الخصوص، 
واالختراعــات واالبتــكارات.. وهــي فــي طريقهــا اآلن إلى 
إنتــاج الســاح النــووي”، ثم تســاءل: “كم مركز للدراســات 

والبحوث العلمية بنته إيران في العراق؟”.
Û  قــارئ قــال لي “مع كل معطيــات العصر الحديث فإنكم قد

فشلتم في التعامل مع الشأن الشيعي العربي، وأنكم أنتم 
المســؤولون عن دفــع بعض الضائعيــن والتائهين وضعاف 
النفــوس مــن الشــيعة العــرب إلــى االرتمــاء فــي أحضــان 
النظــام الحاكــم فــي إيــران عندمــا جعلتــم مــن كل شــيعي 
عربــي مظنــة شــبهة والء إليران، ووصمتم الشــيعة العرب 
ووصفتموهــم دون اســتثناء بأنهم أذنــاب وخونة وعماء 

ومجوس وصفويون وأبناء... والعياذ بالله”.
Û  كثيــر مــن التعليقات والرســائل دارت حــول “نظرية والية

الفقيــه” التــي يعتقــد البعــض أن كل الشــيعة يؤمنــون بهــا، 
وهذا خاف الواقع، فالحقيقة هي أن هذه القضية جدلية 
لهــا  فــي أحســن األحــوال، وإن  الشــيعة  لفقهــاء  بالنســبة 
قراءات وتفسيرات متعددة ومتباينة ومختلفة حتى بين 

أتباعها والمؤمنين بها.
Û  و “واليــة الفقيــه” مصطلح جديد لم يكن موجودا في فقه

الشــيعة اإلماميــة، ويرى بعض الفقهاء أنها تشــكل أساًســا 
مخالًفا ألصول الفكر الشيعي االثني عشري.

Û  ”وقــد ُطرحــت نظريــة واليــة الفقيــه “الخاصــة المحــدودة
قبل فترة ليست بالطويلة من قيام اإلمام الخميني بإعادة 

طرحها وتطويرها واالرتقاء بها إلى مرتبة “الوالية العامة 
المطلقــة” فــي ســتينات وســبعينات القــرن الماضــي؛ التــي 
تعنــي فــي الواقــع اإلدارة الكاملــة لإلنســان والمجتمــع من 
خال تقلد الفقيه أو رجل الدين لزمام الســلطة وممارســة 
الحكــم بســلطات مطلقــة، والتــي تجعــل منــه نائبــا لإلمــام 
المهــدي المنتظــر والحاكــم المعيــن مــن قبل هللا مــع كامل 
صاحيــة الواليــة على الشــعب، ويرى اإلمــام الخميني أن 
واليــة الفقهــاء المطلقة هي الوالية ذاتها التي أعطاها هللا 

إلى نبيه الكريم وإلى األئمة المعصومين.
Û  إن كثيرين، حتى من كبار علماء وفقهاء الشيعة في إيران

نفســها، ال يؤمنــون بهــذه النظريــة ويطالبــون بمراجعتهــا، 
آيــة هللا محمــد كاظــم شــريعتمداري  أبرزهــم  مــن  وكان 
الــذي كان أول مــن جهــر بمعارضتــه لوالية الفقيــه، وتمت 
محاكمتــه وإقصــاؤه وحــرق مكتبتــه، إلــى جانــب آيــة هللا 
حســين منتظري الذي كان نائًبا لإلمام الخميني ومرشــًحا 
لخافتــه ثــم اعتقــل ومــات وهــو قيــد اإلقامــة الجبريــة، 
وآيــة هللا محمــود أبــو الحســن الطالقانــي الــذي مــات فــي 
ظــروف غامضــة بعــد أن أعلــن اعتراضــه علــى النظريــة، 
الشــيرازي )مؤســس جماعــة أو  وآيــة هللا محمــد مهــدي 
فرقة الشيرازية( الذي كان يؤمن بنظرية “شورى الفقهاء” 

ففرضت عليه اإلقامة الجبرية.
Û  أمــا بالنســبة للشــيعة العــرب، فــإن هــذه النظريــة لــم تكــن

مقبولــة لــدى نخبهــم الدينيــة، وإن غالبيــة الشــيعة العــرب 
وغالبيــة كبــار علمائهــم وفقهائهم ومراجعهــم ال يتقبلونها، 
ولــم تســتجب مرجعية النجف لفكرة واليــة الفقيه كنظام 
ســتينات  فــي  الخمينــي  اإلمــام  أطلقهــا  عندمــا  للحكــم 
وســبعينات القــرن الماضــي، ومــن النجــف عارضهــا منــذ 
البدايــة المرجــع الدينــي آيــة هللا أبوالقاســم الخوئي الذي 
دعــا إلــى “االنتظــار” وعزل السياســة المباشــرة عــن الدين، 
رفضهــا  فــي  النجــف  مرجعيــة  اســتمرت  الخوئــي  وبعــد 
بالمرجــع  مــروًرا  المراجــع،  تعاقــب  مــع  النظريــة  لهــذه 
محســن الحكيــم وصــواًل إلى المرجع الحالــي آية هللا علي 

السيستاني.
Û  وإلــى جانــب مرجعية النجف وعلماء العــراق فإن من بين

أبــرز العلمــاء فــي الوســط الشــيعي العربي الذيــن عارضوا 
واعترضــوا علــى نظريــة واليــة الفقيــه المرجــع الشــيعي 
اللبناني محمد حسين فضل هللا، والعامة اللبناني محمد 
مهدي شمس الدين الذي كان يدعو إلى “والية األمة على 

نفسها”، والسيد موسى الصدر وغيرهم.
Û  ومــع أن نظريــة واليــة الفقيــه نجحــت في تكويــن جيوب

صغيــرة لهــا فــي بعــض المواضــع فــي العالــم العربــي، إال 
أنهــا لــم تنجــح فــي الولــوج إلى محيــط المجتمع الشــيعي 
العربي بقدر محسوس ملموس، أو أن تغير هوية مرجعية 
النجف أو تخترق جدرانها، أو أن تصبح مســاًرا فقهًيا في 
حوزتهــا العلميــة، أو أن تتمكــن مــن التأثيــر علــى المــزاج 
الشــيعي العربــي أو تتناغــم معــه بعــد أن لمس وَشــمَّ فيها 
رائحة أو َنَفســا إمبراطوريا رومانيا أو فارســيا كان يســبغ 
علــى الملــوك أو الحــكام صفــات إلهيــة مقدســة، بينما نجد 
أن عمــق المــوروث العربي يســتمد جذوره عــادة من نظام 

الحكم العائلي أو القبلي.
Û  وقــد يكــون الوعي الشــيعي العربي قــد أدرك خطورة هذه

لســحب  خطــوة  أو  كأداة  اســتخدامها  وإمــكان  النظريــة 
بســاط المرجعيــة الشــيعية الكبــرى من النجف إلــى قم، أو 
لزعزعــة وخلخلــة اندماج الشــيعة العرب فــي مجتمعاتهم 
العربية ووالئهم ألوطانهم، أو لتعطيل جهود التحول نحو 
الديمقراطية للتناقض الواضح بينها وبين القيم والمبادئ 
الديمقراطية، أو إلجهاض محاوالت التعايش بين اإلسام 

ومفاهيم العصر الحديث.
Û  وســأختم هــذه الوقفة عنــد اتصال تلقيته مــن أحد القراء

قال فيه “أرجوكم وأنصحكم عندما تتحدثون عن النظام 
الحاكــم فــي إيــران أن توضحــوا أنكــم ال تعنــون الشــعب 
بــكل حرقــة  الشــعب يئــن اآلن  اإليرانــي الصديــق، فهــذا 
وألــم، وهــو يعاني من الظلم واالســتبداد والفقــر والبطالة، 
ويــرى خيراتــه وثرواته تبدد وتنفق في مغامرات ال طائل 
منها، والشــعب اإليراني شــعب يتمتع بحضارة ضاربة في 
األعماق ســبقت الحضارة العربية واإلسامية بقرون عدة 
ولهــم ثقافتهــم المتميــزة التــي يجب أن نحترمهــا دون أن 
ننكــر بأن ما يربط الشــيعة العرب بأوطانهــم ومجتمعاتهم 
أصلــب وأقــوى بكثيــر ممــا يربطهــم بجيرانهــم اإليرانيين، 
فالتآلــف والتآخــي، والترابــط اللغــوي، والوشــائج القومية 
والوطنيــة، والســمات الحضاريــة والثقافيــة التــي تربــط 
غيــر  العربيــة  ومجتمعاتهــم  بأوطانهــم  العــرب  الشــيعة 
متوافــرة أو متاحــة فــي فضــاء عاقاتهــم مــع جيرانهــم 
اإليرانيين األعزاء دون التقليل من شــأن األواصر الدينية 
والمذهبيــة وِصــات الجــوار، بقــدر ما هي غيــر واردة في 

إطار عاقتهم بالشيعة الباكستانيين على سبيل المثال.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة
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أصدر رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم 63 لســنة 2019، بإصدار 
الئحة اشــتراطات وإجراءات مزاولــة مهن الصيدلة، والترخيــص للمراكز الصيدلية واألدوية والمســتحضرات الصيدلية 

والمنشآت الدوائية.
ونّظــم القرار إلى جانب الترخيص للمراكــز الصيدلية، إجراءات الترخيص لمصانع األدوية والمســتحضرات الصيدلية، 

ومنشآت البحث العلمي، ومراكز الخدمات الصيدالنية، والمكاتب العلمية.
ويأتــي هــذا القرار ليضاف إلى سلســلة طويلــة من القوانيــن والقرارات المنظمــة لقطاع الصيدلــة، فإلى أي مدى 

سينعكس هذا القرار إيجاًبا على واقع بيوت الدواء في مملكة البحرين؟

ترميم “بيوت الدواء”.. 
حقنة وقاية أم جرعة تطوير؟    
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“دول اآلسيان والبحرين” يشيد بانضمام المملكة لمعاهدة التعاون
ــثــمــار ــن واالســت ــ ــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة عــلــى صــعــيــد األم ــيــرة ل ــة كــب ــع ــج بـــن عــيــســى: دف ــي دع

أشــاد رئيــس “مجلــس دول اآلســيان والبحريــن” الشــيخ دعيــج بــن عيســى آل خليفــة بالمرســوم الصادر عــن صاحب 
الجاللة الملك، بانضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وبروتوكوالتها المعدلة 
حتى 2010، ومن ثم توقيع وزارة الخارجية البحرينية أخيرا على معاهدة الصداقة مع رابطة اآلســيان، والمعروفة 
بوثيقه الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، في احتفالية أقيمت على هامش القمة السنوية لمجموعة اآلسيان 

التي استضافتها تايلند منذ أيام.

وأكد الشـــيخ دعيج أن المعاهدة التي 
وقعت عليها مملكة البحرين ســـيكون 
لهـــا انعكاســـات مهمـــة علـــى العالقات 
بين البحرين من جهة ودول اآلســـيان 
العالقـــات  وهـــي  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
التي شـــهدت تطورا كبيـــرا على مدار 
الســـنوات األخيرة.. وســـاهم المجلس 

في دعمها بكل ما أوتي من جهد.
وقـــال إن انضمام البحريـــن للمعاهدة 
يعتبـــر دفعة قوية لعمل “مجلس دول 

اآلســـيان والبحريـــن”.. وخطوة مهمة 
فـــي ســـبيل االرتقـــاء بالعالقـــات بيـــن 
كافـــة..  المســـتويات  علـــى  الجانبيـــن 
وأوضـــح أن االنضمام لهـــذه االتفاقية 
يكتســـب أهمية اقتصاديـــة كبيرة؛ لما 
لها مـــن وزن اقتصادي مؤثر، إذ تعتبر 
دول اآلسيان أحد أكبر منتجي المواد 
الخام فـــي العالم، وتمتلـــك ثالث أكبر 

قوة عمل عالمية.
وأشـــاد الشـــيخ دعيـــج بجهـــود وزيـــر 

الخارجيـــة الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 
محمـــد آل خليفة، مؤكدا أن االتفاقية 
هـــي ثمـــرة لجهود الـــوزارة المســـتمرة 
في إبراز دور المملكة إقليميا وعالميا 
المســـتوى  علـــى  الحضـــاري  ووجههـــا 

الدولي.
خطـــوة  هـــذه  المعاهـــدة  أن  وذكـــر 
متقدمة تعكـــس حرص البحرين على 
تعزيـــز العالقـــات مـــع دول اآلســـيان، 
الصعيديـــن  علـــى  دورهـــا   ودعـــم 

آليـــات  وتطويـــر  والدولـــي  اإلقليمـــي 
التعـــاون المشـــترك بيـــن دول  مجلس 
يلبـــي  وبمـــا  واآلســـيان،  التعـــاون 
التطلعات المشـــتركة لدولها وشعوبها، 
األمـــن  ترســـيخ  ســـبل  فـــي  ويســـهم 

والســـلم في المنطقة والعالم، وهو ما 
سيكون له انعكاســـات إيجابية كبيرة 
على  الوضع االقتصادي واالستثماري 
في البحريـــن؛ ألن اقتصاديات الدول 
التابعـــة لــــ )اآلســـيان( ال يســـتهان بهـــا، 
وهـــو مـــا يمكـــن البحريـــن وقطاعهـــا 

الخاص من االستفادة.
فـــي  والتعـــاون  الصداقـــة  ومعاهـــدة 
جنوب شرق آســـيا هي معاهدة سالم 
بين دول جنوب شـــرق آســـيا أنشـــأها 
دول  لرابطـــة  المؤسســـون  األعضـــاء 
جنـــوب شـــرق آســـيا )أســـيان(، وهـــي 
منظمة جغرافية سياسية واقتصادية 
مكونـــة مـــن 10 دول تقع فـــي جنوب 
شـــرق آســـيا.. ثـــم انضـــم إليهـــا تباعـــا 

مجموعة من الدول.

وكانت الهند والصيـــن أول الدول من 
خارج رابطة اآلســـيان تقوم بالتوقيع 
علـــى المعاهـــدة فـــي العـــام 2003 في 
بالـــي بإندونيســـيا. اعتباًرا مـــن يوليو 
2009 انضمـــت 16 دولة خارج التكتل 
إلـــى المعاهـــدة. فـــي 22 يوليـــو 2009 
هيـــالري  الخارجيـــة  وزيـــرة  وقعـــت 
كلينتون علـــى معاهدة الصداقة نيابة 
األميركيـــة.  المتحـــدة  الواليـــات  عـــن 
ثم أعلـــن االتحاد األوروبـــي في العام 
2009 عزمه علـــى االنضمام للمعاهدة 
للســـماح  المعاهـــدة  تعديـــل  بمجـــرد 
بانضمام الدول من غير دول الرابطة، 
لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  أقـــرت  ثـــم 

المتحدة المعاهدة.

دعيج بن عيسى
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اعتماد 900 برنامج تدريبي مهني والترخيص لـ 11 معهدا
العمـــل ســـوق  احتياجـــات  مـــع  تتـــواءم  برامـــج  إحـــال  الدوســـري: 

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وكيـــل  أكـــد 
االجتماعيـــة صباح الدوســـري، أن الوزارة 
تشـــجيع  فـــي  إســـتراتيجيتها  ضمـــن 
االســـتثمار فـــي قطـــاع التدريـــب وتنميـــة 
باســـتقطاب  تقـــوم  البشـــرية  المـــوارد 
مؤسسات تدريب نوعية تلبي احتياجات 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  تـــم  إذ  العمـــل،  ســـوق 
الترخيص لـ 11 مؤسســـة تدريبية جديدة 
منـــذ بدايـــة العـــام الجـــاري 2019 وحتـــى 
أكتوبـــر الماضي؛ ليبلـــغ بذلك إجمالي عدد 
مـــن  المرخصـــة  التدريبيـــة  المؤسســـات 
الوزارة 89 مؤسسة، منها 15 مركز تدريب 

مهني وفني و74 مركًزا إدارًيا وتجارًيا.
قامـــت  الـــوزارة  أن  الدوســـري  وأضـــاف 

بالترخيـــص لـــــ 913 برنامًجـــا تدريبًيا منذ 
بدايـــة العام الجـــاري، بينهـــا 439 برنامًجا 
بشـــهادات محليـــة و474 برنامًجـــا يمنـــح 
اعتماديـــة  ذات  جهـــات  مـــن  شـــهادات 
دوليـــة في مجاالت تدريبيـــة عدة، كما تم 
ترخيص 459 مدرًبـــا في تخصصات عدة 
بعد استيفائهم معايير الفحص والتقييم.

ولفـــت الدوســـري إلـــى أن الـــوزارة ومـــن 
خالل إشرافها على المؤسسات التدريبية 
وللتأكـــد من االلتـــزام بالمعاييـــر المحددة، 
فقـــد قامت الجهة المعنيـــة بالوزارة بـ100 
زيـــارات ميدانيـــة للمؤسســـات المرخصـــة 
حتـــى الربـــع الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري، 
منهـــا 61 زيارة لمعاينة مقرات مؤسســـات 

تدريبية جديـــدة مقترحة، إضافة إلى 36 
زيـــارة ضمـــن برنامـــج الرقابـــة والتدقيـــق 
للمؤسســـات التدريبية المرخصـــة لمتابعة 
بالبنـــود  والتزامهـــا  المؤسســـات  ســـير 
والمعاييـــر التـــي تـــم ترخيصها مـــن أجلها 
وفـــق القوانيـــن المنظمة، مشـــيًرا في هذا 
الســـياق إلـــى ضبـــط عـــدد مـــن المخالفات 

خالل هذه الزيارات وتم اتخاذ اإلجراءات 
الالزمـــة بشـــأنها، كما تـــم القيام بــــزيارات 
لمؤسســـات مرخصة حديًثا ضمن برنامج 
الـــوزارة لتثقيـــف المؤسســـات التدريبيـــة 
بدورها ومساعدتها في تخطي الصعوبات 
التي تواجهها في تنفيذ متطلبات الوزارة 
وهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريب بشـــكل 
يـــؤدي لتحســـين نوعيـــة وجـــودة البرامج 
المقدمة من هذه المؤسسات للمستفيدين، 
بينمـــا تم اســـتالم 16 تظلًما من المتدربين 
علـــى مؤسســـات تدريبيـــة مختلفـــة عـــن 
طريق نظام الشـــكاوى المباشـــر أو برنامج 
تواصـــل وتم حل معظمها ودًيا بالتنســـيق 

مع جميع األطراف ذات العالقة.

صباح الدوسري

مدينة عيسى - وزارة العمل

“العمل”: إطالق مبادرات جديدة لدعم توظيف البحرينيين
تدشـــين نظـــام التســـجيل اإللكترونـــي للباحثيـــن عـــن وظائـــف قبـــل نهايـــة العـــام

ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
جميل حميـــدان، اجتمـــاع اإلدارة العليا 
التـــي  بالـــوزارة،  والمتابعـــة  للتخطيـــط 
تضم جميع المســـؤولين التنفيذيين في 
مختلـــف القطاعات التابعـــة، في مكتبه 
بمبنـــى الوزارة، حيث تـــم االطالع على 
عدد من المبـــادرات العملية التي تهدف 
إلـــى االرتقاء باألداء في مجال توظيف 
المواطنين وتعزيز الحماية االجتماعية 

لجميع الفئات المستهدفة.
االجتمـــاع  تنـــاول  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  اســـتعداد 
االجتماعيـــة لتدشـــين نظـــام التســـجيل 
هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  اإللكترونـــي 
اإللكترونيـــة،  والحكومـــة  المعلومـــات 
مـــن خدمـــات  العديـــد  ســـينقل  والـــذي 
الـــوزارة فـــي مجـــال التوظيـــف لتكـــون 
متاحـــة إلكترونيـــا للباحثيـــن عـــن عمل، 
والمقرر إطالقه قبل نهاية العام الجاري 

2019، كما تم االطالع على مستجدات 
تطويـــر البنية التحتية لنظم المعلومات 
بما يســـهم في رفع كفاءتها وجهوزيتها 
مع اســـتمرار زيادة المشـــاريع المرتبطة 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  بالخدمـــات 

إلكترونًيا.
وفي إطار الســـعي لتعزيـــز آليات إدماج 
فـــي  توظيفهـــم  وتســـريع  المواطنيـــن 
بحـــث  تـــم  الخـــاص،  القطـــاع  منشـــآت 

االســـتعدادات الجاريـــة إلقامـــة معرض 
التوظيـــف العـــام خـــالل شـــهر ديســـمبر 
المقبل، إذ ســـيتم خالله إجراء مقابالت 
توظيـــف للباحثيـــن عـــن عمل مـــن قبل 
المنشآت المشاركة وتوقيع عقود العمل 
مع مـــن يتم اختيارهم لشـــغل الوظائف 
الشـــاغرة لـــدى الشـــركات والمؤسســـات 
المشـــاركة، فضاًل عن متابعـــة االجتماع 
لمســـتجدات تطويـــر تأهيـــل المواطنين 

والمبـــادرات  العمـــل،  لســـوق  مهنًيـــا 
نظـــام  إلـــى تطويـــر  إضافـــة  التنمويـــة، 
الحمايـــة االجتماعية لمختلف الشـــرائح 
المســـتفيدة من الخدمات العديدة التي 

توفرها الوزارة للمواطنين.
العمـــل  ســـير  االجتمـــاع  واســـتعرض 
فـــي مراكـــز تقديـــم الخدمـــات الشـــاملة 
التابعـــة للـــوزارة فـــي جميـــع محافظات 
المملكـــة، إذ تـــم فـــي هـــذا اإلطـــار بحث 
تطويـــر مركـــز الرفاع االجتماعـــي، لرفع 
طاقتـــه االســـتيعابية مع تزايـــد الكثافة 
خدمـــات  مـــن  للمســـتفيدين  الســـكانية 
المركـــز بمـــا فيهـــا خدمـــات التوظيـــف، 
فضـــاًل عـــن متابعـــة مســـتجدات تنفيـــذ 
مراحـــل اإلنشـــاءات لعـــدد من مشـــاريع 
مراكز ومجمعـــات الرعايـــة االجتماعية 
فـــي عدد من مناطق المملكة والتي تعد 
من المشـــروعات الحيويـــة التي تنفذها 

الوزارة خالل الفترة المقبلة.

حميدان مترئسا اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة

مدينة عيسى - وزارة العمل

وكـيـل البـلـديـات يـتـفـقـد مـشـروع “الـتـرميـم”
أكد وكيل الوزارة لشــؤون البلديات الشــيخ محمد بن أحمد آل خليفة أنه 
تــم االنتهــاء مــن 64 منــزال ضمــن مشــروع تنميــة المــدن والقــرى )الترميم( 
ويجــري العمــل حاليــا في 85 منــزال ضمن الطلبات المرفوعــة من المجالس 
البلديــة للعــام 2019 في المحافظات األربع في مملكة البحرين، مضيًفا أن 

هناك 98 منزال ضمن اإلجراءات. 

جـــاء ذلـــك خـــالل زيـــارة تفقديـــة قـــام 
بهـــا الوكيـــل برفقـــة مديـــر إدارة التنمية 
المناعـــي  راويـــة  المهندســـة  الحضريـــة 
وعـــدد من المســـؤولين في الـــوزارة إلى 
عدد من المنازل المدرجة ضمن مشروع 
تنمية المدن والقرى )الترميم( في الرفاع 
ومدينـــة عيســـى، فـــي إطـــار توجيهـــات 
ومتابعة وزير األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني عصام خلف. 
ونـــوه بـــأن الـــوزارة عملـــت وبنـــاء علـــى 
برنامج الحكومة برئاســـة صاحب السمو 

الملكـــي رئيس الوزراء ومتابعة واهتمام 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
على تســـخير اإلمكانات والمـــوارد لدعم 
هـــذا المشـــروع الـــذي يحظـــى باهتمـــام 

المواطنين نظرا لمردوده اإليجابي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على التأكد من 
توصيل خدماتها المقدمة للمســـتفيدين 
من مشروعاتها بالشكل المطلوب، والذي 
من شـــأنه أن يحسن مســـتوى الخدمات 
المقدمـــة وتطويرها، عبر االســـتماع إلى 

مالحظـــات المواطنين المســـتفيدين من 
مشـــروع تنمية المدن والقرى “الترميم”، 
تنفيـــذ  علـــى  الـــوزارة  حـــرص  مؤكـــدا 
تلبيـــة  منهـــا ألهميـــة  تأكيـــدا  المشـــروع 

االحتياجات األساسية للمواطن.
وذكـــر أن الـــوزارة خـــالل تقديمهـــا كافة 
الخدمات والمشـــاريع تهدف إلى االلتزام 
برضـــا المواطنين بالدرجة األولى وعليه 
فإن هـــذه الجولة تهدف إلـــى االطمئنان 
علـــى ســـير العمل ومحاولـــة تطويره من 

مشـــيرا  المواطنيـــن،  خـــالل مالحظـــات 
إلـــى أن مشـــاريعها الحيويـــة ترتكز على 
عـــدد مـــن المتطلبـــات وعلى رأســـها رفع 
المســـتوى المعيشـــي للمواطـــن وتحقيق 

التنمية المستدامة. يشار إلى أن مشروع 
تنمية المـــدن والقرى يهـــدف إلى تقديم 
مســـاعدات إنشـــائية لألســـر ذات الدخل 
المحـــدود أعمـــال الترميم وبنـــاء الغرف 

األمطـــار؛  عـــوازل  وتركيـــب  والمالحـــق 
الحضريـــة  بالبيئـــة  االرتقـــاء  بغـــرض 
لمعاييـــر  وفقـــا  المختلفـــة  للمناطـــق 

المشروع األساسية للفئات المستفيدة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

إنهاء 64 بيتا 
ومباشرة 85 منزال 

ضمن الطلبات 
المرفوعة

المنامة - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

وصـــف نائـــب رئيـــس المجلـــس 
اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى 
الشـــيخ عبدالحســـين العصفـــور 
بـــن  “خليفـــة  كتـــاب  إصـــدار 
ســـلمان.. مجـــد الوطـــن” لمؤلفه 
الكاتب عادل عيســـى المرزوق، 
مهمـــة  نوعيـــة  إضافـــة  بأنـــه 
بشـــأن  البحرينيـــة  للمكتبـــة 
ســـيرة رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
للـــدور  بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
الكبيـــر والمشـــهود لســـموه فـــي 
بنـــاء الدولـــة الحديثـــة، مؤكـــًدا 
أن فصول الكتـــاب تكاملت في 
إلقاء الضوء على مراحل زمنية 
مختلفة ومحـــاور جوهرية في 

توثيق هذه المسيرة المباركة.
وأشار إلى أن من أهم الجوانب 
التـــي تناولهـــا الكتـــاب هي تلك 
التـــي تقـــدم للقـــارئ معلومـــات 
حـــول  وموثقـــة  متكاملـــة 
إســـهامات ســـمو رئيس الوزراء 
في مختلف المراحل السياسية، 

عـــالوًة علـــى أنـــه يعتبـــر مرجًعا 
والمهتميـــن  للباحثيـــن  مهًمـــا 
للتعـــرف على ما شـــهدته البالد 
من تطور بإســـهامات سموه في 

مختلف المجاالت التنموية.
الكاتـــب  أشـــاد  جهتـــه،  ومـــن 
المـــرزوق  عـــادل  الصحافـــي 
عبدالحســـين  الشـــيخ  باهتمـــام 
آل عصفـــور بالجهـــود الفكريـــة 
إنتـــاج  وبدعـــم  والثقافيـــة 
معتـــًزا  البحرينييـــن،  المؤلفيـــن 
بإصـــدار هذا الكتاب في ســـيرة 
محلًيـــا  مكانتـــه  لـــه  فـــذ  قائـــد 
وخليجًيـــا وعربًيـــا ودولًيـــا، وله 
التنميـــة  حقـــول  فـــي  بصماتـــه 
والســـلم واالســـتقرار والنهوض 
بالمجتمعات عالمًيا كشـــخصية 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
التوفيـــق  لســـموه  متمنًيـــا 
والنجـــاح وأن ينعـــم عليـــه هللا 
سبحانه وتعالى بموفور الصحة 

والعافية.

العصفور يشيد بمضمون 
“خليفة بن سلمان.. مجد الوطن”
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

لـــم تتأخـــر المـــرأة البحرينية عـــن اللحاق 
مملكـــة  فـــي  النظامـــي  التعليـــم  بركـــب 
البحريـــن الذي بدأ قبل مئة عام، إذ دخلت 
المدارس النظامية للبنات منذ العام 1928 
عبـــر تأســـيس مدرســـة الهدايـــة الخليفية 
الثانوية للبنين، تبعـــه تأهيلها عبر مراحل 
والمهندســـة،  المعلمـــة،  لتكـــون  متتابعـــة 
والطبيبـــة، والمتخصصـــة فـــي المجـــاالت 

والميادين كافة.
فـــي  بـــارز  دور  البحرينيـــة  للمـــرأة  وكان 
دعـــم وترســـيخ مســـيرة التعليـــم كثقافـــة 
وفكر وممارســـة فـــي البحريـــن على مدى 
العقـــود الماضية، وتمكنت من التفاعل مع 
متطلباته ومستجداته في جميع المراحل 
مهما كانت التحديات، وتميزت بحضورها 
للمـــرأة  المتواصـــل، فأصبحـــت  وعطائهـــا 
بصمـــات واضحـــة علـــى مســـيرة تعليمية 

ثرية بإنجازاتها، ورحبة بتطلعاتها.
وأعلـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة 
الملكـــي  الســـمو  العاهـــل صاحبـــة  قرينـــة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
يـــوم المـــرأة البحرينيـــة كمناســـبة وطنية 
فـــي العـــام 2008 بالتزامـــن مـــع مـــرور 80 
عـــام على بدء التعليم النظامي للمرأة في 
البحرين، وجرى حينها اإلعالن عن شـــعار 
يوم المـــرأة البحرينيـــة “قـــرأت.. تعلمت.. 
شـــاركت” مرتكـــًزا علـــى التعليم كأســـاس 
لمشـــاركة المـــرأة البحرينيـــة الفاعلـــة فـــي 

بناء وطنها.
وفي هـــذا العام خصـــص المجلس األعلى 
للمـــرأة يـــوم المـــرأة البحرينيـــة لالحتفـــاء 
بـــــ “المـــرأة البحرينيـــة في مجـــال التعليم 
العالي وعلوم المستقبل”، بما يضيف ُبعًدا 
جديـــًدا يتمثل فـــي ضرورة إعـــداد المرأة 
المســـتقبل،  علـــوم  لمجـــاالت  البحرينيـــة 
فـــي ضـــوء مـــا يشـــهده حضورهـــا الالفت 
فـــي مجـــال التعليـــم العالـــي كخريجـــة أو 

كأستاذة.
وجـــرى تخصيص يـــوم المـــرأة البحرينية 
هـــذا العـــام لالحتفـــاء بعطـــاء المـــرأة في 

مجـــال التعليـــم العالي وعلوم المســـتقبل؛ 
التـــي  الوطنيـــة  الجهـــود  توثيـــق  بهـــدف 
ســـاهمت فـــي دعـــم مشـــاركة المـــرأة فـــي 
هـــذا المجـــال والفـــرص المتاحـــة لتحفيـــز 
واســـتقطاب المرأة الســـتدامة مشـــاركتها 
وإبـــراز  العالـــي،  التعليـــم  قطـــاع  فـــي 
أهميـــة التعليم الفنـــي والمهنـــي للطالبات 
لتحضريهن بالمهـــارات الفنية الحتياجات 
والمســـتقبلية،  الحاليـــة  العمـــل  ســـوق 
واستثمار الدراسات والبحوث األكاديمية 
فـــي مجـــال المرأة، وبيـــان واقع مشـــاركة 
وتنافســـية المـــرأة البحرينية في مجاالت 

التعليم العالي وعلوم المستقبل.

ويأتـــي ذلك بنـــاًء على مـــا حققتـــه المرأة 
البحرينيـــة مـــن إنجـــازات كبيـــرة في هذا 
المجـــال النوعـــي، حيـــث تقلـــدت مناصب 
قياديـــة رفيعـــة من بينهـــا رئيســـة جامعة 
وعميـــدة، كما حصلت على درجات علمية 
رفيعـــة فـــي مجـــال التدريـــس الجامعـــي، 
والبحـــث األكاديمـــي وعضويـــة الهيئـــات 

والمراكز الدولية.
وكانـــت أول بعثـــة للتعليـــم العالـــي للبنات 
فـــي الخـــارج العـــام 1956، وتزايـــد بعدها 
إقبـــال المرأة علـــى التعليـــم الجامعي في 
والهندســـة  كالطـــب  نوعيـــة  تخصصـــات 
والعلوم اإلنسانية، لتشهد فترة السبعينات 

حصـــول بعـــض الســـيدات علـــى درجـــات 
الجامعـــات  مـــن  الماجســـتير والدكتـــوراه 

األجنبية.
وحازت المرأة البحرينية على أعلى نسب 
االلتحـــاق بالتعليـــم العالـــي فـــي المجتمع 
البحريني وأعلى نسب االبتعاث والتفوق، 
الرتـــب  أعلـــى  تحصيـــل  مـــن  مّكنهـــا  مـــا 
والدرجـــات العلمية التـــي مّكنتها من تبّوؤ 
أفضل المناصـــب القيادية والتنفيذية في 
مؤسســـات الدولـــة، ووزاراتهـــا المختلفة، 
بفضـــل الدعـــم الحقيقـــي الـــذي تتلقاه من 

سيدة البحرين األولى.
وتبلـــغ نســـبة المســـتفيدات مـــن البعثـــات 

إجمالـــي  مـــن   %  67 الدراســـية  والمنـــح 
المســـتفيدين، وتصل نســـبة الطالبات في 
مؤسســـات التعليم العالـــي الحكومية إلى 
68 %، و71 % فـــي درجـــات الماجســـتير 
والدكتـــوراه على التوالـــي، وتحضر المرأة 
البحرينية أيضا في مجال االســـتثمار في 
القطـــاع التعليمـــي والتربـــوي بمـــا يســـاند 
دور الدولة ويرتقـــي بالخدمات التعليمية 
ويعدد خياراتها وهو ما أسهم في حضور 
ببرامجهـــا  تتميـــز  تعليميـــة  مؤسســـات 
ومخرجاتها ضمن قطاع التعليم الخاص.

وبورقـــة عمـــل قدمهـــا المجلـــس األعلـــى 
للمرأة في “منتـــدى 100 عام على التعليم 

النظامي فـــي البحرين”، في يونيو 2019، 
جاء أن تشجيع وإقبال المرأة على التعليم 
لم يبدأ مع التأســـيس الرســـمي للمدرســـة 
النظامية فقـــط، بل جاء بداية على ضوء 
ما طرحته العديد مـــن المبادرات األهلية، 
وطنيـــة أو أجنبيـــة، فـــي نهايـــات القـــرن 
الثامـــن عشـــر، وتمثلـــت في نشـــاط الفت 
للكتاتيب المنزلية )المطوع(، أو في إنشاء 
مدارس وقفيـــة أهلية ومدارس للجاليات 
األجنبيـــة، نجـــد لها تأثيـــر واضـــح بإقبال 

المرأة المتدرج على التعلم.
المجتمـــع  تفـــّرد  علـــى  الورقـــة  وركـــزت 
البحرينـــي بخصوصيـــة ثقافيـــة وانفتـــاح 
المـــرأة  لمســـيرة  بدعمـــه  تمّيـــز  حضـــاري 
التعليميـــة، ونتـــج عن ذلـــك تفكير وطني 
مـــع  الفتيـــات،  تعليـــم  تجـــاه  مســـؤول 
التأكيـــد علـــى المواقـــف الداعمـــة للرجـــل 
البحرينـــي فـــي هـــذا الشـــأن، ســـواء على 
مســـتوى القناعـــة السياســـية متمثلـــة في 
قـــرارات حـــكام البحريـــن، مـــن آل خليفـــة 
الكـــرام، علـــى مـــر التاريخ، والتـــي جاءت 
مســـاندة لحق المرأة فـــي التعليم، أو على 
مستوى الحراك الثقافي واألدبي للمجتمع 
البحرينـــي، الـــذي تبنت منصاته ووســـائله 
في حينه )كالصالونات األدبية، والصحف، 
والمســـرح المدرسي( مســـألة تعليم المرأة 

كضرورة من ضرورات الحياة.
كمـــا تحدثـــت الورقة عـــن إدمـــاج الكوادر 
الوطنيـــة في مهن التدريـــس، خالل فترة 
قياســـية، بعد االستعانة بالخبرات العربية 
للمدرســـة  األولـــى  األســـس  وضـــع  فـــي 
منـــذ  التزمـــت  التـــي  العامـــة  التعليميـــة 
االنطالقة األولى بمجانية التعليم، ســـواء 
الـــذي  التعليـــم األساســـي  علـــى مســـتوى 
مـــر فـــي فتـــرات تحـــّول عديـــدة، أو على 
مستوى االبتعاث للدراسة الجامعية التي 
تم تأريخها فـــي الفترة ما بين األربعينات 

والخمسينات.

ــوم الــمــســتــقــبــل ــلـ ــا وضـــــــرورة إعــــدادهــــا لـــمـــجـــاالت عـ ــه ــائ ــط ــع ــاء ب ــفـ ــتـ االحـ

المرأة البحرينية ومسيرة 9 عقود في التعليـم

 انخرطت في 
المدارس 

النظامية للبنات 
منذ العام 1928

أول بعثة للتعليم 
العالي للبنات 

في الخارج كانت 
العام 1956

تقلدت مناصب 
قيادية رفيعة 

من بينها رئيسة 
جامعة وعميدة

نسبة 
المستفيدات من 

البعثات والمنح 
الدراسية 67 %

حفل تخرج مدرسة البحرين )يونيو 1977(

صور لطالبات مدارس البحرين في السبعينات

تعليم الطلبة في المدارس الصيفية )أغسطس 1975(

صور أرشيفية لمدارس البنات )يناير 1972(

االمتحانات النهائية في مدارس البنات للمرحلة اإلعدادية والثانوية )يوليو 1975(

صور ارشيفية لصفوف محو األمية )تعليم الكبار( للعام 1973

15 معلما ينهون ورشة صناعة السفن الخشبية

الحـــرف  علـــى  للحفـــاظ  المتواصلـــة  جهودهـــا  ضمـــن 
والصناعـــات البحرينيـــة األصيلـــة ونقلهـــا إلـــى األجيال 
القادمـــة، اختتمت هيئة البحرين للســـياحة والمعارض، 
متمثلـــة بـــإدارة الحرف اليدوية ورشـــة صناعة الســـفن 
الخشـــبية التي عقدتهـــا لمجموعة من معلمي ومعلمات 
وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي مركـــز الجســـرة للتدريب 
الحرفي، وتضمنت المراســـم الختامية توزيع شـــهادات 
مشـــاركة على المتدربين.  وشـــهدت الورشة التدريبية 
مشـــاركة 15 معلمـــا خـــالل الفتـــرة ما بيـــن 6 ولغاية 24 
أكتوبر، وقدمها المدربان زهير عبداألمير ومحمد علي. 
وطرحـــت الـــدورة تطبيقـــات وأفـــكارا جديـــدة؛ بهدف 
تشجيع المعلمين على مزيد من االبتكار واإلبداع إللهام 

طلبتهم لممارسة هذه الحرفة البحرينية األصيلة.

وهدفـــت الورشـــة إلـــى إكســـاب المشـــاركين المهـــارات 
األساســـية في التدريب على حرفة بناء نماذج الســـفن 
الخشـــبية التراثيـــة البحرينية ولتنميـــة مهارات معلمي 
ومعلمـــات وزارة التربيـــة والتعليـــم عبـــر تعريفهم على 
تقنيـــات جديدة ومفيدة. هذا وتواصـــل هيئة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض تبنـــي المبـــادرات التـــي ترتقـــي 

بإفـــراده،  النهـــوض  علـــى  وتعمـــل  المحلـــي  بالمجتمـــع 
وتســـلط الضوء على تفـــّرد الطابع البحرينـــي والثقافة 
الوطنيـــة وإبـــراز مواطن الجمال من خالل اســـتعراض 
الموروث الشـــعبي الممثل في الحرف والمهن اليدوية، 
وتعزيز قيمة المنتج اليدوي البحريني على الصعيدين 

المحلي والدولي، تحقيًقا للرؤية االقتصادية 2030.

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض
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مواطنون يبحثون عن عالج “بوك البيزات المريض” في العيادة المالية لألسرة
وفــق المستشــار المالي واألســري المــدرب أحمد القطــري، مدير العيادة 
الماليــة لألســرة، فــإن الكثيــر مــن المواطنيــن والمقيمين “رفعــوا” معدل 
اهتمامهــم بالتخطيــط المالــي لتغطية متطلبات المعيشــة، وفًقا لموجة 
غــاء األســعار ومحدوديــة الدخــل لــدى الكثيــر مــن الشــرائح والحاجة 

الماسة لوضع خطة المصاريف بما يمكن األسر من تلبية احتياجاتها.

تنظمهـــا  التـــي  الـــدورات  وخـــال 
العيـــادة، يظهر الدافع األول لعاج 
“بـــوك البيـــزات المريض” بالنســـبة 
خدمـــات  علـــى  فعـــاوة  لألســـر، 
العيادة من استشـــارات شـــخصية 
وتربوية وزوجية وأســـرية، فهناك 
تخطيـــط  لكيفيـــة  استشـــارات 
إلـــى  باإلضافـــة  األســـرة  ميزانيـــة 
دورات للمقبليـــن علـــى الزواج، إال 
أن عدم قـــدرة البعض على “إدارة 

محتوى محفظته المالية”، يدعوه 
الكتســـاب المهارات والمعرفة في 
كيفيـــة التخلـــص مـــن “آالم البـــوك 
ونقص فيتامين فلوســـه”، ليتمكن 
علـــى األقـــل مـــن الصمـــود حتـــى 

راتب الشهر المقبل.
ميزانيـــة  أن  القطـــري  ويوضـــح 
األســـرة هـــي خطـــة مالية تســـاعد 
اســـتثمار  علـــى  األســـرة  أفـــراد 
أموالهـــم بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة 

الصحيحـــة،  بالطريقـــة  وإدارتهـــا 
الدخـــل  مصـــادر  تحـــدد  فهـــي 
وتســـاعد علـــى إدارة المصروفات 
واإليـــرادات وتحديـــد األولويات، 
وهنا يســـتند القطري إلى ما يقوله 
الخبـــراء مـــن أن ميزانية األســـرة 
الموضوعـــات  مقدمـــة  فـــي  هـــي 
الزوجية المهمة؛ نظـــًرا لما يترتب 
عنهـــا من اضطـــراب في اســـتقرار 
مشـــكاتها،  وتفاقـــم  األســـرة 

وبـــرزت فكرة العيادة لنشـــر ثقافة 
مجتمعية وأســـرية تحمي األسرة 
الناتجـــة  المشـــاكل  تبعـــات  مـــن 
بســـبب  المعيشـــة؛  عـــن مصاعـــب 
األســـرة والحاجـــة  قلـــة مدخـــول 
الدائمـــة إلى “خطـــة مالية” لتأمين 

وكذلـــك  الرئيســـة،  المتطلبـــات 
التحـــّوط مـــن الظـــروف المفاجأة، 
وهـــذه األمـــور تعتمد علـــى وجود 
مدربيـــن متخصصين فـــي اإلدارة 
المالية، ولديهم الخبرة في مجال 

االستشارات األسرية.
ولكن كيف يمكن تحســـين الوضع 
فـــي ظـــل دخـــل  لألســـرة  المالـــي 
محـــدود ومصاريف تفـــوق القدرة 
المالية؟ وهنا يشير القطري إلى أن 
من الوســـائل المتبعة فـــي العيادة 
هـــو تخصيـــص جلســـات  الماليـــة 
تدريبية بأســـعار رمزية للراغبين، 
الموازنـــة  إدارة  علـــى  وتتركـــز 
والتخطيـــط الراهن والمســـتقبلي، 
واألهـــم مـــن ذلـــك كله هـــو تكوين 

ثقافـــة أســـرية لكيفيـــة اســـتخدام 
علـــى  قـــادرة  لتصبـــح  المدخـــول 
تخطيط موازنتها الشهرية وكذلك 
السنوية، أضف إلى ذلك تشخيص 
الممارسات والسلوكيات  وتحديد 
االســـتهاكية الخاطئة التي تؤدي 
إلـــى اســـتنزاف مدخـــول األســـرة. 
ومـــن خال التواصل مـــع العيادة، 
الكثيـــر  اهتمـــام  يمكـــن ماحظـــة 
مـــن المواطنيـــن بالحصـــول علـــى 
بـــذوي  واالســـتعانة  اإلرشـــادات 
األمثـــل  األســـلوب  فـــي  الخبـــرة 
لتغطيـــة االحتياجـــات بالتخطيط 
المالـــي الـــذي يضمن عـــدم تعرض 
الميزانيـــة للهدر بما ينعكس ســـلبا 

على تغطية متطلبات المعيشة.

أحمد القطري

بهدف مواجهة 
غالء األسعار 

والتخطيط للميزانية 
والمصاريف

سيغولين كريتو

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

حديث صريح مع “المعاش”!
مع أنه كان وال يزال “يكسر خاطري” بسبب هزاله وضعفه الشديد، 
وأناتــه المســتمرة التــي تصم اآلذان، لكنني أخرجــت ما في قلبي 
وتحدثت مع بكل صراحة ووضوح وسعة صدر.. فما عاد الوضع 
الذي أصابني كما أصاب الكثيرين من الناس؛ بسبب انغاقه على 
نفسه ووقوفه في مكانه وجموده وثقل حركته، وإصراره الدائم 
علــى أن يكــون “أســيًرا”، ال.. وليــس هــذا فحســب، بــل مــا دفعني 
للحــوار معــه هو ما تيقنته مــن انعدام الطموح لديــه في الحياة.. 
وخمولــه وكســله حينمــا وجدتــه يحب البقــاء في األســفل دائًما.. 
ال يريــد أن ينهــض ويرتفــع أبــًدا، وال أن يواكب الزمــن، وال يرغب 
أبــًدا فــي أن يكون متميًزا ومحبوًبا ونشــًطا في الصعود والجميع 
يصفق له ويكن له االحترام.. واألشــد، واألكثر إياًما في النفس، 
هو اكتشافي أنه “يحب أن ينادونه بعبارة... ما عاش.. ما عاش”! 

ما أثار غضبي وحنقي وحزني وقلقي عليه وعلى نفسي.
ســألته.. أي الراتــب، ولها أســماء أخرى في قامــوس اللغة العربية 
ومنهــا: أجر، معــاش، مرتب، كراء، وفي اللغة اإلنجليزية يطلقون 
عليــه أســماء مثــل )salary - pay - stipend(، وربمــا لــه أســماء، 
وربمــا له أســماء أخرى في اللغتيــن العربية واإلنجليزية ال أتقنها، 
وبالتأكيد له عشرات األسماء في لغات أهل الدنيا، أال أن حواري 
معه بدأ بســؤال واحد خبأته منذ ســنين، وليتني لم أساله لما حل 
علــي مــن بــاء عظيــم وكدر جســيم فقــد ســألته “ما الــذي يمنعك 
مــن أن تســمن؟ لمــاذا تبقــى هزيــًا هكــذا؟”، فــكان جوابــه مباغًتا 
ومؤثًرا للغاية، لم أكن أتوقعه أبًدا، فقد همس في أذني وهو يكاد 
يلفظ أنفاســه األخيرة “اســمع يا بني.. أنا أحتضر منذ زمن بعيد.. 
أحتضر كل آخر شــهر.. أنت ال تعلم ما الذي يصيبني في آخر كل 

شهر.. خلني ساكت أحسن”.
ومــا كاد ينتهــي مــن كامــه حتــى عاجلتــه بالقــول “ال وهللا وتالله 
وبالله ما أخليك ســاكت.. إال تقول.. ناشــدتك هللا تكلم.. أرجوك، 
فكلــي آذان صاغيــة”، ومــع إصــراري وإلحاحي عليه قــال لي “في 
آخر كل شــهر.. أشــعر بأنني في حاجة إلى رقية شــرعية على يد 
واحــد مــن أمهــر وأشــهر وأقوى الرقــاة.. ذلــك ألن رعشــة عظيمة 
مجلجلة تصيبني، فترتفع درجة حرارتي، ثم ما ألبث أن )أتنتف(؟ 
هل تعرف ما أقصد؟ أي أنني أتمزق شــر ممزق.. وأشــعر بطعنات 
شــديدة تأتينــي مــن كل حــدب وصــوب ومن شــدة األلــم والوجع 
أبكــي بــكاًء حــاًرا يســمعه القاصي والدانــي، وأحياًنــا ال أتمزق، إال 
أن حالتي تكون أشــد حينها.. ذلك حين أجد نفســي أطير بسرعة 
الصوت فا تراني وال تسمعني.. دعني في حالي، فإن أكملت لك 

ربما يغمى عليك وتطيح )صفرة(”.
يــا للمســكين، لــم يكــن يعلم أننــي “طحت صفــرة” وأصبني “شــلل 
أطفال” والزهايمر منذ أن قال كلمة “أتنتف”.. وهللا المستعان في 

الشدة والرخاء.

saeed.mohamed@albiladpress.com
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إهمال طبيب الطوارئ يتسبب بإعاقة دائمة لطفل
ــة الــمــتــســبــب ــ ــب ــ ــاس ــ ــح ــ ــه وم ــ ــاج ــ ــع ــ ــب ب ــ ــال ــ ــط ــ والــــــــــده ي

شـــكا مواطـــن إهمـــال طبيـــب فـــي قســـم 
الطبـــي  الســـلمانية  بمجمـــع  الطـــوارئ 
وتشـــخيصه الخاطئ الذي تســـبب بإعاقة 
المصـــدوم  األب  وطالـــب  لطفلـــه.  دائمـــة 
بمحاســـبة المتســـبب والتكفل بعـــاج ابنه 
خصوصـــا مـــع تهـــاون وزارة الصحـــة فـــي 
التعامل مع الشكوى المقدمة ضد الطبيب. 
وفي تفاصيل الشكوى قال المواطن سيد 
محمـــد لــــ “البـــاد” إن ابنـــه ذا الــــ 12 ربيعا 
تعـــرض لحادث ســـقوط وتم نقلـــه المركز 
الصحي بعد شعوره بألم شديد في منطقة 
الفخذ والحوض لم يمكنه من الســـير على 
قدمه، فقرر الطبيـــب المعاين تحويله إلى 
قســـم الطوارئ إلجراء األشـــعة الازمة له 

والتأكد من حدوث كسر.
وتابع المواطن “نقلت الطفل مباشـــرة إلى 

قســـم الطـــوارئ بمجمـــع الســـلمانية وبعـــد 
األشـــعة شـــخص الطبيب أن األلم مصدره 
رض وعاجه الكمادات والمسكنات فقط، 
وعنـــد ســـؤالي الطبيب هل الرض يســـبب 
كل هـــذا األلم الشـــديد وعـــدم القدرة على 
المشـــي الـــذي يعانـــي منـــه ابنـــي فأجابني 
بأنـــي أهـــول الموضـــوع وأعطيـــه أكبر من 

حجمه”.
وأكمـــل “استســـلمت لرأي الطبيـــب والتزم 
ابنـــي بالكمـــادات والمســـكنات إال أن بقـــي 
يعرج ويتألم ألكثر من أسبوعين متتاليين 
وبعدهـــا أخذته لطبيب بمستشـــفى خاص 
وطلب أشـــعة جديدة والصدمة أن طفلي 
طوال هذه الفترة كان يعاني من كسر في 

الحوض وفسخ في عظم الفخذ”.
الطبـــي  الســـلمانية  لمجمـــع  ذهبـــت  وزاد 

واســـتخرجت األشـــعة التـــي أجريـــت لـــه 
ليلـــة نقله لقســـم الطـــوارئ وعرضتها على 
الطبيـــب نفســـه وأكد أن الكســـر ظاهر في 
األشـــعة وأنـــه يحتـــاج إلـــى عمليـــه عاجلة 

قررت له في اليوم التالي. 
وأضاف األب “األشـــد من ذلك أن الطبيب 
الـــذي أجـــرى العمليـــة أكـــد أنـــه باإلمـــكان 
تجـــاوز اإلعاقة الدائمة بعملية بســـيطة لو 
تم تشـــخيصه بطريقة صحيحـــة وإجراء 
عمليـــة، إال أن التأخـــر لما يقـــارب 20 يوما 
زاد من تعقيد العملية بســـبب التآم العظم 

في موقع خاطئ”.
وقال حســـب الطبيب الذي أجرى العملية 
إن الطفـــل ســـيعاني من نمو غيـــر طبيعي 
للســـاق واختـــاف بيـــن طـــول الســـاقين، 
وبين أن ابنه يعاني من وضع نفسي سيئ 

مـــن بعـــد العملية لما ينتظره مســـتقبا من 
حاجته للمشي باستخدام العكاز.

بمحاســـبة  “البـــاد”  عبـــر  األب  وطالـــب 
الطبيـــب المتســـبب وإلـــزام وزارة الصحة 
بعاج ابنه لتخفيف شـــدة اإلعاقة والضرر 
علـــى مســـتقبله، وقـــال إن وزارة الصحـــة 
وإدارة مجمع السلمانية الطبي لم تتجاوبا 
مع شكواه ولم تؤخذ بعين االعتبار “إذ إن 
الـــرد لـــم يكـــن إال رد الطبيب نفســـه يروي 
تفاصيـــل الفحـــص ليلـــة نقـــل ابني لقســـم 
الطوارئ”، وتســـاءل األب “هـــل هذا جزاء 
التاعـــب فـــي أرواح ومصير المرضى في 

المستشفى؟”.

المعلومات لدى المحرر

سعيد محمد

فرنسية بعد 3 سنوات في البحرين: أصبحت وطني الثاني
األخرى الشعوب  والمنفتحة على  المتسامحة  المملكة  أعجبتني كثيرا سياسة 

األصــل  فرنســية  كريتــو،  ســيغولين  أنــا 
قضيــت   ،1990 مواليــد  مــن  والجنســية 
ليــون،  مدينــة  فــي  فرنســا  فــي  حياتــي 
وأكملت دراســة البكالوريوس والماجستير 
 3 وقبــل  الضيافــة،  بمجــال  باريــس  فــي 
سنوات قررت االنتقال إلى البحرين، وبكل 
صراحة لم أكن أعرف الكثير عن هذا البلد 
كالعديــد مــن الفرنســيين، والــذي أقنعنــي 
لانتقــال هــو أحــد مواطنــي المملكــة الذي 
أتى لدراســة ماجستير حقوق اإلنسان في 
فرنســا، حيــث قــّدم لــي ولــكل الفرنســيين 
الذيــن التقــوا بــه صــورة رائعــة عــن مملكة 
البحرين واهتمامها بتنمية حقوق اإلنسان 

ونشر مبادئ التسامح والتعايش والوئام.

وجـــدت من خـــال إقامتي في هـــذا البلد 
أن شـــعب البحرين شـــعب عريـــق ومثقف 
الشـــعوب  علـــى جميـــع  ومنفتـــح  وكريـــم 
إنـــه  األخـــرى،  والثقافـــات  والحضـــارات 
شـــعب يحـــب اســـتقبال الشـــعوب األخرى 
طيبـــة  بهـــم  وجـــدت  لقـــد  ومســـاعدتهم، 
وأصالـــة وتواضـــع لم ألحظها في شـــعوب 

العديـــد مـــن الـــدول األخـــرى التـــي زرتهـــا 
مسبقًا. 

وال أخفـــي تأثـــري عندما الحظـــت اهتمام 
الكثيـــر مـــن مواطنـــي البحريـــن بالثقافـــة 
الفرنسية، مما جعلني أنظم دروسا مجانية 
لتعليـــم اللغـــة ونشـــر الثقافـــة الفرنســـية، 
حيـــث شـــارك بها أكثـــر من 200 شـــخص، 
وبعدهـــا أصبحـــت أدعـــوا الفرنســـيين من 
األصدقـــاء واألهل لزيارة هـــذا البلد الرائع 
ومشـــاركتي التجربة، وفـــي المقابل بدأت 

بتعلم اللغة العربية.
يذكر أنه أصبح لدي أصدقاء كثر من أبناء 
هـــذا البلـــد، بـــل وتاقت رؤيتـــي التجارية 
معهم لتأسيس عدد من المشاريع التجارية 
المرتكزة على نشـــر الثقافة الفرنســـية عبر 
المأكوالت والمنتجـــات والضيافة، وأهمها 
كافيه فرنسي فتحته مؤخرا في المنطقة 
الدبلوماســـية، كما أحلم بتصنيع منتجات 
فـــي البحرين بســـواعد بحرينية فرنســـية 

وتصديرها للدول المجاورة.
ومـــن جانب آخـــر، فلقـــد أعجبتنـــي كثيرا 

سياســـة البحرين المتســـامحة والمنفتحة 
على الشعوب األخرى، وأقدم بالغ إعجابي 
بمـــا يقوم به جالة الملك من جهود لنشـــر 
قّيـــم ومبادئ حقـــوق اإلنســـان وخصوصًا 
نظـــام  تأســـيس  علـــى  وتركيـــزه  رغبتـــه 
إقليمي شامل لحماية حقوق اإلنسان عبر 
إنشـــاء المحكمة العربية لحقوق اإلنســـان، 
الملـــك  مركـــز  تأســـيس  إلـــى  باإلضافـــة 

حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي، ناهيك 
عـــن دوره المشـــهود فـــي تعزيـــز العاقات 

البحرينية الفرنسية.
كمـــا أشـــيد بسياســـات البحريـــن المهتمـــة 
بتحريـــك عجلـــة الصناعة والتجـــارة، وما 
تقـــوم بـــه تمكين مـــن دعم للمشـــاريع، وما 
تقدمـــه غرفـــة التجارة والصناعة برئاســـة 
ســـمير نـــاس مـــن اهتمـــام بالـــغ بالتجـــار، 
وكذلـــك زاد مـــن ســـعادتي كأجنبيـــة فـــي 
هـــذا الوطن الجهـــود الثقافيـــة التي تقوم 
بها هيئة البحرين للثقافة واآلثار برئاســـة 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وكذلك 
المقدمـــة  الجهـــود  بـــكل  كثيـــرًا  أعجبـــت 
مـــن هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض 

برئاسة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة.
وأخيرا، كتبت هذا المقال باللغة الفرنسية 
العربيـــة ونشـــره  للغـــة  وطلبـــت ترجمتـــه 
لحبي وتعلقي بالمملكة وشـــعبها ولرغبتي 
في مشـــاركة مشـــاعري معكم، وأدعو هللا 
أن يديـــم األمـــن والرخـــاء لوطني فرنســـا 

ولوطني الثاني البحرين.
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أنقرة - كونا

قالت وكالة )األناضول( التركية لألنباء أمس إن تركيا جاءت بالمرتبة 
األولى عالمًيا في شراء الذهب بالربع الثالث من العام الجاري.

عـــن  تقريـــًرا  الوكالـــة  ونقلـــت 
مجلـــس الذهـــب العالمي يوضح 
أن البنك المركزي التركي اشترى 
71.4 طن من الذهب خالل الربع 
الثالث مـــن 2019 ليبلـــغ إجمالي 
احتياطـــات البنـــك مـــن الذهـــب 

385.5 طن.
وأضاف التقرير أن تركيا سجلت 
أكبـــر  الماضـــي  أغســـطس  فـــي 
عملية شراء للذهب في تاريخها 
بإجمالـــي 41.8 طـــن مشـــيًرا إلى 

مـــن  البنـــوك  ارتفـــاع مشـــتريات 
الذهب إلى 12 % خالل األشـــهر 
التســـعة األولى من 2019 لتصل 

إلى 547.5 طن.
حلـــت  روســـيا  أن  وأوضـــح 
بالمرتبة الثانية بشراء 34.9 طن 
فـــي حيـــن جـــاءت الصيـــن ثالثا 
بشراء 21.8 طن فيما أضاف 14 
بنـــًكا مركزًيا حـــول العالم بمقدار 
طـــن واحـــد إلـــى احتياطاتها من 

الذهب خالل الفترة ذاتها.

تركيا األولى عالمًيا بشراء الذهب بالربع الثالث

أبرز المؤسسات “صيدلية المسقطي” برأس مال 400 ألف دينار

رؤوس أموال 27 شركة طلبت تغيير أنشطتها

أظهرت أحدث بيانات رسمية تقدم 27 مؤسسة متنوعة األنشطة وتعمل في السوق المحلية لتغيير شكلها القانوني وتحويل أنشطتها أو أنشطة 
فروع تابعة لها إلى شــركات قائمة أو تابعة لمؤسســات أخرى، برؤوس أموال تصل إلى 1.1 مليون دينار خالل األســبوع األخير من شــهر أكتوبر 

الماضي.

التـــي  المؤسســـات  أبـــرز  وكانـــت 
شـــكلها  لتغييـــر  بطلبـــات  تقدمـــت 
شـــركة  مـــن  بتحويلهـــا  القانونـــي، 
مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة 
ذات مسؤولية محدودة هي شركة 
صيدلية المسقطي برأس مال 400 
ألـــف دينـــار؛ لتصبـــح مملوكـــة لكل 
من: أنور علي إبراهيم المســـقطي، 
المســـقطي،  إبراهيـــم  علـــي  فـــؤاد 
وفريـــد علـــي إبراهيم المســـقطي. 
ودعـــا مركز المســـتثمرين من لديه 
اعتراض للتقدم إليه بالمســـتندات 

المؤيدة والمبررة لالعتراض.
صيدليـــة  شـــركة  وتأسســـت 
المســـقطي في العام 1961، برأس 
مـــال مصـــرح بـــه 4 مالييـــن دينار، 
ألـــف   400 الصـــادر  المـــال  ورأس 
دينار، وهي شركة استثمار محلي. 
والشـــركة مملوكـــة لـــكل مـــن أنـــور 
المسقطي بنســـبة 33.35 %، فريد 
وفـــؤاد   ،%  33.325 المســـقطي 

المسقطي 33.325 %.
األنشـــطة  مجـــال  فـــي  وتعمـــل 
العقاريـــة في الممتلـــكات المملوكة 
أو المؤجـــرة، تجـــارة/ بيـــع للســـلع 
الصيدالنية والطبية - بيع منتجات 
العامـــة،  التجـــارة  البديـــل،  الطـــب 
تجـــارة/ بيـــع صابـــون ومنظفـــات، 
الصيدالنيـــة  للســـلع  بيـــع  تجـــارة/ 
)مســـتورد(،  صيدليـــة   - والطبيـــة 
المنزلـــي،  األثـــاث  بيـــع  تجـــارة/ 
تجارة/ بيع العطور ومستحضرات 
التجميل وصابـــون الزينة، تجارة/ 
بيع األغذية والمشـــروبات - الغذاء 
اآلالت  بيـــع  وتجـــارة/  الصحـــي، 
األجهـــزة   - األخـــرى  والمعـــدات 

والمعدات والمستلزمات الطبية.
وتوزعـــت الشـــركات التـــي أعلنـــت 
القانونـــي،  شـــكلها  تغييـــر  عـــن 
طلبـــت  مؤسســـات   6 كالتالـــي: 
تحويلها من شـــركة ذات مسؤولية 
محدودة لتصبح شـــركة الشـــخص 

الواحـــد بمـــا نســـبته 22.2 % مـــن 
إجمالـــي المؤسســـات التي تقدمت 
بطلبـــات لتغييـــر شـــكلها القانوني، 
مـــن  لتحويلهـــا  مؤسســـات  و5 
شـــركة  لتصبـــح  فرديـــة  مؤسســـة 
الشـــخص الواحد بما نســـبته 18.5 
%، و4 مؤسســـات طلبت تحويلها 
من شركة الشخص الواحد لتصبح 
محـــدودة  مســـؤولية  ذات  شـــركة 
بما نســـبته 14.8 %، و4 مؤسسات 
طلبـــت تحويل فرع لـــكل منها من 
شـــركة  لتصبـــح  فرديـــة  مؤسســـة 
ذات مسؤولية محدودة بما نسبته 
مصنفـــة  مؤسســـات  و3   ،% 14.8
“فرديـــة” طلبـــت تحويلهـــا لتصبح 
محـــدودة  مســـؤولية  ذات  شـــركة 
بما نســـبته 11.1 %، كما تقدمت 5 
مؤسسات متنوعة األنشطة لتغيير 

أنشطتها بما نسبته 18.5 %.
فـــإن  الرســـمية،  للبيانـــات  ووفًقـــا 
أبـــرز المؤسســـات التـــي أعلنت عن 

دفيدنـــد  هـــي:  أموالهـــا،  رؤوس 
جيـــت كابيتـــال بـــرأس مـــال 380 
ألف دينار، مزن العقارية لالستثمار 
بـــرأس مال 100 ألف دينار، ورشـــة 
الملـــك للنجـــارة بــــ 25 ألـــف دينـــار، 
منهـــا  كل  مـــال  رأس  وشـــركتان 
20 ألـــف دينـــار )هـــاي اليـــت هومز 
إتـــش  تـــي  مانجمنـــت،  بروبرتـــي 
كوفي انترنشونال(، و6 مؤسسات 
رأس مال كل شـــركة منها 10 آالف 
دينار، و3 مؤسســـات رأس مال كل 

شركة منها 5 آالف دينار.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، اتضـــح أن 
طلبـــت  كابيتـــال  تكامـــل  شـــركة 
تخفيـــض رأس مالهـــا من 250 ألف 
دينـــار إلـــى 50 ألف دينـــار، وتغيير 
مـــن  بتحويلهـــا  القانونـــي  شـــكلها 
شـــركة مســـاهمة بحرينيـــة مقفلة؛ 
مســـؤولية  ذات  شـــركة  لتصبـــح 

محدودة.

القاهرة - رويترز

انخفاض التضخم 
في مصر إلى 3.1 %

العامة  للتعبئة  الــمــركــزي  الــجــهــاز  أعــلــن 
السنوي  التضخم  أن  أمــس  واإلحــصــاء 
ألســـعـــار الــمــســتــهــلــكــيــن فـــي مــــدن مصر 
انخفض إلى 3.1 % في أكتوبر من 4.8 

% في سبتمبر.
وتقترب مصر من نهاية برنامج إصالح 
الدولي  النقد  صندوق  يدعمه  اقتصادي 
شهد خالل 2017 ارتفاع معدل التضخم 
السنوي إلى 33 %. ورفعت مصر أسعار 
الوقود المحلية في يوليو بموجب بنود 

االتفاق مع صندوق النقد الدولي.

أمل الحامد

أمل الحامد

1.1
مليون دينار

50.6 % نمو الميزان التجاري العربي البرازيلي

شطب سندات التنمية غًدا لحلول تاريخ استحقاقها

4.7 مليـــار دوالر حجـــم التبـــادل التجـــاري بيـــن البلـــدان فـــي 10 أشـــهر

ديـــــنـــــار مـــــلـــــيـــــون   185 بــــقــــيــــمــــة   2013 الــــــــعــــــــام  فــــــــي  أدرجـــــــــــــــت 

ســّجل الميزان التجاري بين البرازيل والدول العربية نمًوا ملحوًظا بنســبة 
50.57 % على أســاس ســنوي، ما يعكس العالقات التجارية المتنامية بين 
الجانبيــن بحســب الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة، إذ تشــير األرقــام 
الصــادرة عنهــا إلــى وصــول حجــم التبــادل التجاري بيــن البرازيــل والدول 
العربية من 3.1 مليار دوالر إلى 4.68 مليار دوالر في الفترة من شهر يناير 

إلى شهر أكتوبر 2019 مقارنًة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الغرفـــة  إحصـــاءات  آخـــر  وكشـــف 
أن  البرازيليـــة  العربيـــة  التجاريـــة 
الـــدول  إلـــى  البرازيليـــة  الصـــادرات 
العربيـــة بلغـــت 37,142.82 ألف طن 
بقيمة 10.34 مليار دوالر خالل هذه 
الفترة، فيما بلغـــت واردات البرازيل 
من الدول العربية 5.65 مليار دوالر، 
أي ما يمثل 13,817.07 ألف طن من 

المنتجـــات. في حين وصـــل التدفق 
الـــدول  إلـــى  البرازيلـــي  التجـــاري 
العربيـــة إلـــى 50,959.89 ألـــف طـــن 

بقيمة 15.99 مليار دوالر. 
البرازيليـــة  الســـلع  قائمـــة  وشـــملت 
المصـــدرة إلى الـــدول العربية قصب 
السكر أو قصب الشـــمندر والسكروز 
الصلـــب،  بشـــكله  كيميائًيـــا  النقـــي 

واللحـــوم ومخلفاتها الصالحة لألكل 
مـــن الدواجـــن الطازجـــة والمجمدة، 
وخامات الحديد ومركزاتها، والذرة، 
واللحـــم البقـــري، وأكســـيد األلمنيوم 

األلمنيـــوم  وأكســـيد  الصناعـــي 
وهيدروكسيد األلمنيوم، والسيارات 
وغيرهـــا مـــن المركبات المعـــدة لنقل 

الركاب.
مـــن  البرازيـــل  واردات  معظـــم  أمـــا 
الوقـــود  فشـــملت  العربيـــة  الـــدول 
المعدنـــي والزيـــوت المعدنية ومواد 
المعدنيـــة،  والشـــموع  البيتوميـــن 
والكبريـــت،  والملـــح  واألســـمدة، 
ومـــواد  والحجـــارة،  والتربـــة 
واألســـمنت،  والجيـــر  التجصيـــص، 
العضويـــة،  الكيماويـــة  والمـــواد 
والرخويات  والقشـــريات  واألســـماك 
المائيـــة  الالفقاريـــات  مـــن  وغيرهـــا 

األخرى. 

التجاريـــة  الغرفـــة  رئيـــس  وقـــال 
حنـــون  روبنـــز  البرازيليـــة  العربيـــة 
“حافظـــت البرازيـــل والعالـــم العربي 
علـــى عالقات تجارية قوية وطويلة 
األمـــد، إذ تعكـــس أرقـــام االســـتيراد 
والتصديـــر األخيـــرة بيـــن الجانبيـــن 
متانة وقوة هـــذه العالقات. وتمتلك 
البرازيل الكثير لتقدمه للعام العربي، 
وكذلك األمر بالنسبة للدول العربية، 
حيـــث يلتـــزم الجانبان ببنـــاء تعاون 

تجـــاري أقـــوى وأكثـــر فاعليـــة فـــي 
الســـنوات المقبلـــة. والعالقـــات بيـــن 
الجانبيـــن اليـــوم مرشـــحة لمزيد من 
التعـــاون  نطـــاق  مـــع توســـيع  النمـــو 
فـــي مختلـــف المجاالت مثـــل العلوم 
والتكنولوجيـــا والبيئـــة، فضـــاًل عـــن 

االقتصاد والتجارة”.
وتوقـــع حنون مع نهاية العام الحالي 
أن نرى تحسًنا أكبر في أرقام التبادل 

التجاري بين الجانبين.

أصــدر الرئيــس التنفيــذي لبورصــة البحرين الشــيخ خليفة بــن إبراهيم آل خليفة قراًرا بشــطب ســندات التنمية الحكومية 
اإلصــدار الخامــس )GDEV.BND19( الصــادر عن مصرف البحرين المركزي نيابة عــن الحكومة من لوائح البورصة، ابتداء 

من يوم غد االثنين؛ نظًرا لحلول تاريخ االستحقاق في يوم الجمعة )8 نوفمبر(، وتخطر جهة اإلصدار بذلك.

وجـــاء إصدار القـــرار بعد اإلطالع على 
المرســـوم بقانون رقم )60( لسنة 2010 
بتأسيس شركة البورصة، وعلى قانون 
مصرف البحرين المركزي والمؤسسات 
الماليـــة لســـنة 2006 وتعديالته، وعلى 
قـــرار مديـــر البورصـــة رقـــم )2( لســـنة 
التنميـــة  ســـندات  إدراج  بشـــأن   2013
فـــي  الخامـــس  اإلصـــدار  الحكوميـــة 
البورصة، واســـتناًدا إلـــى خطاب إدارة 
الخدمـــات المصرفيـــة فـــي “المركـــزي” 

المؤرخ في 21 أكتوبر الماضي.
ســـندات  أدرجـــت  البورصـــة  وكانـــت 
التنميـــة الحكوميـــة اإلصـــدار الخامس 

تبلـــغ قيمتهـــا  التـــي   )GDEV.BND19(
185 مليـــون دينـــار ابتـــداء مـــن يـــوم 
الثالثـــاء )29 ينايـــر 2013(، وتســـتحق 
فـــي )8 نوفمبـــر 2019( فـــي البورصـــة، 
وتكون هذه الســـندات بفوائد تدفع كل 

6 أشهر.
التنميـــة  ســـندات  أن  إلـــى  يشـــار 
الحكوميـــة هـــي أداة ماليـــة يصدرهـــا 
بالنيابـــة  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
عـــن الحكومة؛ بغرض إيجـــاد مجاالت 
جديدة الستثمار فائض الموارد المالية 
فـــي المجتمع ولتمويـــل اإلنفاق الرأس 

مالي لمشروعات التنمية المختلفة.

يذكـــر أن بـــاب االكتتـــاب، فـــي الســـوق 
فـــي  والصكـــوك  للســـندات  األوليـــة 
البورصة على ســـندات تنمية حكومية 
)اإلصـــدار 19( التي يصدرها “المركزي” 
نيابة عن الحكومة والبالغ قيمتها 185 
مليـــون دينـــار لفتـــرة اســـتحقاق مدتها 
5 ســـنوات بمعـــدل فائدة 4 % ســـنوًيا، 
قـــد فتح فـــي األســـبوع الماضـــي، وتم 
تحديد يوم 10 نوفمبر الجاري إلصدار 
ســـندات التنميـــة الحكوميـــة، لمـــدة 5 
ســـنوات تنتهي فـــي 10 نوفمبر 2024، 
ومـــن المتوقع أن يتم إدراج الســـندات 

تاريخ 24 نوفمبر الجاري.

روبنز حنون

دبي - مجموعة أورينت بالنيت
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شهدت الميزانية الموحدة للمصارف اإلسالمية، التي تشمل مصارف قطاع التجزئة وقطاع الجملة، قفزة كبيرة في ميزانيتها على أساس سنوي، 
إذ ارتفعت في شهر سبتمبر الماضي بنحو 3.7 مليار دوالر، أي ما نسبته 13.4 %. وتجاوزت الميزانية بنهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 31.3 مليار 
دوالر، قياًســا بنحــو 27.6 مليــار دوالر فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العام الماضــي 2018، كما ارتفعت الميزانيــة بمقدار 1.2 مليار دوالر في ســبتمبر، أي ما 

نسبته 4.2 % قياًسا بتسجيل 30.03 مليار دوالر تقريًبا في شهر أغسطس الماضي.

وكانت الميزانية في نهاية شهر أغسطس 
دوالر  مليـــار   30.03 تجـــاوزت  الماضـــي 
تقريًبـــا بزيادة نحو 2.76 مليـــار دوالر، أي 
ما نســـبته 10.13 % على أســـاس ســـنوي، 
فيما تراجعت بمقدار 479.8 مليون دوالر، 
أي ما نســـبته 1.57 % قياًســـا بشهر يوليو 

الماضي إذ سجل 30.51 مليار دوالر.
وشـــكلت الميزانيـــة الموحـــدة للمصـــارف 
اإلســـامية 82.6 % مـــن الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي فـــي الربـــع الثالـــث مـــن العـــام 
الجـــاري، إذ بلغت نحـــو 31.3 مليار دينار، 
الربـــع  فـــي  تقريًبـــا  دوالر  مليـــار  و30.7 
الثاني وتمثل 81.2 % من الناتج المجلي 
اإلجمالـــي، و30.1 مليـــار دوالر تقريًبا في 
الربـــع األول وتمثـــل 79.4 % مـــن الناتـــج 

المجلي اإلجمالي في الربع األول.

الموجودات توزعت بين محلية وأجنبية

بالمصـــارف  الموجـــودات  وتوزعـــت 
اإلســـامية في شهر ســـبتمبر الماضي، ما 
بيـــن موجودات محلية تقـــدر بنحو 22.9 
مليـــار دوالر )19.8 مليار دوالر في الفترة 
المماثلـــة مـــن العـــام 2018(، وموجودات 
 7.8( دوالر  مليـــار   8.4 قرابـــة  أجنبيـــة 
مليـــار دوالر في الفترة المماثلة من العام 

.)2018
الشـــهرية  اإلحصائيـــة  النشـــرة  وأظهـــرت 
الصـــادرة عن مصـــرف البحريـــن المركزي، 
وحصلـــت “البـــاد” علـــى نســـخة منهـــا، أن 
الموجودات المحلية للمصارف اإلسامية 
11.6 مليـــار دوالر  اشـــتملت علـــى: نحـــو 
الســـتثمار مـــع غيـــر المصـــارف، ونحو 4.9 
مليـــارات دوالر الســـتثمار مـــع المصـــارف، 
مـــع  الســـتثمار  دوالر  مليـــار   3.7 ونحـــو 
نقـــًدا،  دوالر  مليـــون  و153.1  الحكومـــة، 
ونحـــو 2.5 مليـــار دوالر مدرجة تحت بند 

أخرى.
كما اشـــتملت الموجـــودات األجنبية على: 
نحو 2.5 مليار دوالر للسندات، وقرابة 1.9 
مليار دوالر للمكاتب الرئيســـة والشـــركات 

الزميلـــة، ونحو 1.8 مليار دوالر الســـتثمار 
مع غير المصـــارف، ونحو 1.5 مليار دوالر 
الســـتثمار مـــع المصـــارف، و731.2 مليون 

دوالر مدرجة تحت بند أخرى.
ووفًقـــا للبيانـــات، فـــإن المطلوبـــات علـــى 
المصـــارف اإلســـامية فـــي شـــهر ســـبتمبر 
الماضي توزعـــت ما بين مطلوبات محلية 
20.3 مليار دوالر تقريًبا )19.9 مليار دوالر 
فـــي أغســـطس(، ومطلوبـــات أجنبية نحو 
فـــي  مليـــار دوالر   10.1( مليـــار دوالر   11

أغسطس(.
علـــى  المحليـــة  المطلوبـــات  واشـــتملت 
 11.7 نحـــو  علـــى:  اإلســـامية  المصـــارف 
)غيـــر  الخـــاص  للقطـــاع  دوالر  مليـــار 
المصـــارف(، وقرابة 3.5 مليار دوالر لرأس 
مليـــار   2.6 ونحـــو  واالحتياطـــي،  المـــال 
دوالر للمصـــارف، ونحـــو 1.5 مليـــار دوالر 
للحكومة، ونحو 1.02 مليار دوالر مدرجة 

تحت بند أخرى.
كمـــا اشـــتملت المطلوبـــات األجنبيـــة على 
مليـــار دوالر   3.2 نحـــو  علـــى:  المصـــارف 
لـــرأس المـــال واالحتياطـــي، وقرابـــة 5.1 
مليار دوالر للمصارف، ونحو ملياري دوالر 
و460.6  المصـــارف،  غيـــر  مـــع  الســـتثمار 
مليون دوالر للمكاتب الرئيسة والشركات 
مليـــون دوالر مدرجـــة  الزميلـــة، و237.2 

تحت بند أخرى.

73.2 % استحواذ البحرين من الموجودات

المصـــارف  موجـــودات  لتصنيـــف  ووفًقـــا 
اإلســـامية حســـب التصنيـــف الجغرافي، 
 73.2 علـــى  اســـتحوذت  البحريـــن  فـــإن 
المصـــارف  موجـــودات  إجمالـــي  مـــن   %
اإلســـامية العاملة في المملكة التي تمثل 
نحـــو 22.9 مليار دوالر، ثانًيا دول الخليج 
بنســـبة 9.3 % أي نحـــو 2.9 مليـــار دوالر، 
ثالًثا الدول العربية األخرى بنســـبة 4.9 % 
التـــي تمثل نحـــو 1.6 مليـــار دوالر، ورابًعا 
الـــدول األميركيـــة بنحو 1.6 مليـــار دوالر، 
وخامًســـا أوروبـــا الغربيـــة نحـــو 1.6 مليار 

دوالر، وسادًســـا دول آســـيا بنحـــو 629.5 
مليون دوالر، وأخيـــًرا الدول األخرى نحو 

123.1 مليون دوالر.
)األرجنتيـــن،  األميركيـــة  الـــدول  وتشـــمل 
العـــذراء  الجـــزر  البرازيـــل،  البهامـــا، 
البريطانية، كندا، جزر كايمان، المكســـيك، 
ريكـــو،  بورتـــو  بنمـــا،  الهولنديـــة،  األنتيـــل 

الواليات المتحدة، فنزويا وأخرى(.
المصـــارف  علـــى  المطلوبـــات  وتوزعـــت 
بحســـب التصنيـــف الجغرافـــي، كالتالـــي: 
علـــى  مســـتحوذة  أوالً  جـــاءت  البحريـــن 
66.3 % مـــن إجمالـــي المطلوبـــات علـــى 
المصارف اإلســـامية العاملة في المملكة 
التـــي تمثل نحـــو 20.3 مليـــار دوالر، ثانًيا 
دول الخليـــج بنســـبة 19.7 % أي قرابـــة 
الغربيـــة  أوروبـــا  ثالًثـــا  مليـــار دوالر،   6.4
بنحو 1.7 مليار دوالر بنسبة 5.5 %، تليها 
الـــدول العربيـــة األخـــرى بنحـــو 1.5 مليار 
دوالر، خامًســـا دول آسيا بـ 860.9 مليون 
دوالر، سادًســـا الـــدول األميركية بـ 515.9 
مليـــون دوالر، وأخيـــًرا الـــدول األخـــرى بـ 

33.1 مليون دوالر. 

الموجودات بحسب أهم العمالت

وبالنســـبة لتصنيف موجـــودات المصارف 
اإلســـامية بحســـب أهـــم العمـــات، فـــإن 
 43.9 الـــدوالر األميركـــي اســـتحوذ علـــى 
المصـــارف  موجـــودات  إجمالـــي  مـــن   %
التـــي  المملكـــة  فـــي  العاملـــة  اإلســـامية 
تمثل نحـــو 13.7 مليار دوالر، ثانًيا الدينار 
البحريني واســـتحوذ علـــى 43.4 % تمثل 
عمـــات  ثالًثـــا  دوالر،  مليـــار   13.6 نحـــو 
دول الخليـــج التـــي اســـتحوذت على 4.5 
% تمثـــل 1.4 مليـــار دوالر، رابًعـــا اليـــورو 
واســـتحوذ علـــى 3.8 % تمثـــل 1.2 مليـــار 
دوالر، خامًســـا الجنيـــه االســـترليني الـــذي 
اســـتحوذ على 0.3 % تمثـــل 84.1 مليون 
 0.5 نحـــو  اليابانـــي  اليـــن  سادًســـا  دوالر، 
مليـــون دوالر، وأخيـــًرا العمـــات األخـــرى 

نحو 1.3 مليار دوالر.

المطلوبات بحسب أهم العمالت

علـــى  المطلوبـــات  لتـــوزع  بالنســـبة  أمـــا 
أهـــم  بحســـب  اإلســـامية  المصـــارف 
العمات، فإن الدوالر األميركي اســـتحوذ 
إجمالـــي مطلوبـــات  مـــن   % 42.9 علـــى 
المصارف اإلســـامية العاملة في المملكة 

دوالر،  مليـــار   13.4 نحـــو  تمثـــل  التـــي 
ثانًيـــا الدينـــار البحرينـــي الـــذي اســـتحوذ 
علـــى 40.5 % تمثـــل نحـــو 12.7 مليـــار 
دوالر، ثالًثـــا عمـــات دول الخليـــج التـــي 
 4.02 12.9 % تمثـــل  اســـتحوذت علـــى 
مليـــار دوالر، رابًعا اليورو الذي اســـتحوذ 

دوالر،  مليـــار   1.1 تمثـــل   %  3.5 علـــى 
خامًسا الجنيه االسترليني الذي استحوذ 
علـــى 0.2 % تمثـــل 75.9 مليـــون دوالر، 
سادًســـا اليـــن اليابانـــي نحـــو 0.5 مليـــون 
دوالر، وأخيًرا العمات األخرى 5 مايين 

دوالر.

ميزانية “المصارف اإلسالمية” في سبتمبر
ــس ــط ــس أغ ــن  ــ ع  % و4.2  عـــــــــام...  خـــــال   %  13.4 ــة  ــب ــس ــن ب قـــفـــزت 
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إسمـاعيــل السقــايأمـــل الحـــامـــد

الكويت تعتزم زيادة صادراتها النفطية للصين
قــال نائــب العضو المنتدب للتســويق العالمي بمؤسســة البتــرول الكويتية 
الشــيخ خالد الصباح، أمس الســبت، إن المؤسســة تعتزم زيادة صادراتها 
مــن النفــط الخــام إلى الصيــن إلى أكثر مــن 600 ألف برميــل يومًيا بحلول 

العام 2020.

وقال الشيخ خالد في كلمة ألقاها 
فعاليـــات  فـــي  مشـــاركته  أثنـــاء 
الثانـــي  الدولـــي  الصيـــن  معـــرض 
مدينـــة  فـــي  المنعقـــد  للـــواردات 
صـــادرات  حجـــم  إن  شـــنغهاي 
الكويـــت للصين من الغاز المســـال 
ارتفع بشـــكل كبير ليصل إلى أكثر 
مـــن مليوني طن ســـنوًيا ما يمثل 
نحو 40 % مـــن إجمالي صادرات 

المؤسسة.
وأكـــد الشـــيخ خالـــد، بحســـب مـــا 

الكويتيـــة  األنبـــاء  وكالـــة  أوردت 
“كونـــا”، أن الكويـــت تعمـــل علـــى 
المحافظة على اســـتقرار أســـواق 
النفط العالمية لدعم نمو االقتصاد 
مؤسســـة  تواصـــل  إذ  العالمـــي، 
تلـــك  تزويـــد  الكويتيـــة  البتـــرول 
األســـواق بالنفط الخام ومنتجاته 

المختلفة خصوصا الصين.
وعن استراتيجية المؤسسة للعام 
2040، بين الشـــيخ خالـــد أن تلك 
االســـتراتيجية تتمثل فـــي زيادة 

القدرة اإلنتاجية من النفط الخام 
محلًيا إلى 4 مايين برميل يوميا 
وإنتـــاج 2.5 مليار قدم مكعبة من 
الغـــاز الطبيعـــي غيـــر المصاحـــب 

بحلول ذلك العام.
إلـــى  المؤسســـة  ســـعي  وأكـــد 
التكريريـــة  بالطاقـــة  الوصـــول 
مليـــون   1.4 إلـــى  محليـــا  للنفـــط 
برميل يوميـــا بحلول العام 2021 
إلى جانب االســـتثمار في مصاف 

عالمية بما يضمن افضل العائدات 
للنفط الكويتي.

وعـــن المشـــاريع النفطيـــة الكبرى 
التي تقوم عليها مؤسسة البترول 
الكويتيـــة قـــال الشـــيخ خالـــد إن 
مشـــروع الوقـــود البيئـــي يعد من 
تلـــك المشـــاريع وذلـــك مـــن خال 
تطويـــر ودمج المصافـــي المحلية 
الحاليـــة لضمـــان إنتـــاج منتجات 
مـــع  ومتطابقـــة  الجـــودة  عاليـــة 

المعايير البيئية العالمية.
وأضاف أن من بين تلك المشاريع 
جديـــدة  مصفـــاة  بنـــاء  كذلـــك 
)مصفاة الـــزور( تم تصميمها وفق 
المعايير العالمية وبطاقة تكريرية 
برميـــل  ألـــف   615 تبلـــغ  كبيـــرة 
يوميا لضمان تغطيـــة احتياجات 

الكويت من الطاقة.

إنشـــاء  أيضـــا  ســـيتم  أنـــه  وذكـــر 
محطـــة اســـتيراد الغـــاز الطبيعـــي 
3 آالف  تبلـــغ  اســـتيعابية  بطاقـــة 
مليـــار وحـــدة حراريـــة بريطانيـــة 

يوميا لضمان تغطيـــة احتياجات 
الكويـــت مـــن الغـــاز الطبيعـــي بما 
بيئيـــة  معاييـــر  تحقيـــق  يضمـــن 

افضل محليا.

بكين - بنا

أكثر من 600 
ألف برميل يومًيا 

العام المقبل
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البصرة )العراق( - رويترز

أعلن مسؤول في ميناء أم قصر 
المخصص للســـلع األولية بالقرب 
اســـتئناف  أمـــس  البصـــرة  مـــن 

العمليات في الميناء.
وقال المسؤول إن جميع أرصفة 
المينـــاء عملـــت أمـــس )الســـبت(، 
فـــي  بـــدأت  الســـفن  أن  مضيفـــا 
تفريغ شحناتها. ويستقبل ميناء 
الحبـــوب  شـــحنات  القصـــر  أم 
والزيـــوت النباتيـــة والســـكر لبلد 

علـــى  كبيـــرة  بدرجـــة  يعتمـــد 
وتوقفـــت  الغـــذاء.  واردات 

العمليات بالمينـــاء لنحو 10 أيام 
بعدما أغلق محتجون مدخله.

إعادة فتح ميناء أم قصر بالعراق واستئناف العمليات
بروكسل - رويترز

تســعى كبــرى دول االتحــاد األوروبــي لتأســيس هيئــة رقابيــة جديــدة 
تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل األموال في المؤسسات المالية 

وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك االتحاد.

وذكـــرت ألمانيا وفرنســـا وإيطاليا 
وإسبانيا وهولندا والتفيا في بيان 
مشـــترك أن التكتل المؤلف من 28 
بلـــدا بحاجـــة إلى ”رقابـــة مركزية“ 
لرصد تدفق األموال القذرة داخل 

نظامه المالي.

وتأتـــي الخطوة عقب إغاق بنوك 
أمـــوال  غســـل  بســـبب  أوروبيـــة 
فـــي التفيـــا ومالطـــا وقبـــرص كما 
تورطت بنوك كبيرة بدول البلطيق 
معامـــات  فـــي  أوروبـــا  وبشـــمال 
مـــن  اليـــورو  بمليـــارات  احتياليـــة 

أموال روسية قذرة عبر فرع لبنك 
دانسكي في إستونيا في عمليات 
ُوصفت بأنها أســـوأ فضيحة غسل 

أموال بالقارة.
وذكـــر البيـــان أن ضـــرورة وجـــود 
لاتحـــاد  تابعـــة  إشـــرافية  هيئـــة 
الفشـــل  بعـــد  ظهـــرت  األوروبـــي 
المتكرر ألجهزة رقابية محلية في 

رصد ومكافحة غسل األموال.

مساع أوروبية لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل األموال

أمل الحامد

31.3
دينــار مليــار 
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

36799711
أحمد ثامر

Call.

36026333
رضا عبد هللا

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

38344464-
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اتفاق سياســي عراقي على بقاء عبــد المهدي وإخماد الحراك

قتلى خالل فض االحتجاجات في بغداد

أفــاد مراســل “العربيــة” و”الحــدث” بوقــوع 5 قتلــى خــال فــض االحتجاجات ببغداد أمس الســبت، فيما شــهدت خدمــة اإلنترنت انقطاعــًا مجددًا 
في العراق. وذكر المراســل أن اشــتباكات اندلعت، أمس، هي األعنف بين المتظاهرين وقوات األمن في بغداد، خاصة بالقرب من جســر الســنك، 
كمــا أفيــد بســماع إطــاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين المتواجدين بين ســاحة التحرير وســاحة الخاني، ما أدى لوقــوع إصابات في صفوف 

المتظاهرين. وتصاعد الدخان األسود الكثيف في سماء المنطقة خال فض التظاهرات عند جسري السنك واألحرار.

يأتـــي ذلـــك فيمـــا صـــدر، فـــي وقـــت 
كافـــة  بفتـــح  أمنـــي  قـــرار  ســـابق، 
الجســـور في بغداد باســـتثناء جســـر 
الجمهوريـــة، وحصـــر التظاهرات في 

ساحة التحرير فقط.
لحقـــوق  العراقـــي  المرصـــد  وأعلـــن 
مـــن  العشـــرات  تســـجيل  اإلنســـان، 
حـــاالت االختنـــاق بيـــن المتظاهرين 
بعـــد إطالق قـــوات مكافحة الشـــغب 
قنابـــل الغـــاز المســـيلة للدمـــوع أثناء 

تقدمهم لفض االعتصامات.
مـــن جهة أخـــرى، أعلن مســـؤول في 
للســـلع  المخصـــص  قصـــر  أم  مينـــاء 
األوليـــة بالقـــرب مـــن البصـــرة، أمس، 
المينـــاء،  فـــي  العمليـــات  اســـتئناف 
مؤكدًا أن جميع أرصفة الميناء تعمل 
اليـــوم، ومضيفًا أن الســـفن بدأت في 

تفريغ شحناتها.
“العربيـــة”  ذلـــك فيمـــا علمـــت  يأتـــي 
و”الحـــدث” مـــن مصـــادر طبيـــة فـــي 
متظاهريـــن   10 نحـــو  بـــأن  العـــراق، 
البصـــرة،  محافظـــة  فـــي  ســـقطوا 

الجمعة، إضافة لعشرات المصابين.
وبحســـب المصادر، فإن قوات األمن 
لتفريـــق  الحـــي  الرصـــاص  أطلقـــت 
متظاهريـــن كانوا يحاولـــون اقتحام 
مبنـــى مجلـــس محافظة البصـــرة، ما 
تســـبب فـــي ارتفـــاع أعـــداد القتلـــى 
والجرحى، رغم ذلك ال يزال عدد من 
المتظاهرين يتواجـــدون في محيط 

مجلس المحافظة.
مـــن جانبـــه، نفـــى المتحـــدث باســـم 
الداخليـــة العراقيـــة إطـــالق رصاص 
علـــى المتظاهريـــن في البصـــرة، كما 
أوضح أنه ُأعطيت أوامر لألمن بعدم 
حمـــل الســـالح النـــاري فـــي ســـاحات 

التظاهر.
ونظم عشـــرات العراقيين مظاهرات 
أمـــام الســـفارة اإليرانيـــة فـــي لنـــدن. 
إيـــران  ضـــد  المتظاهـــرون  وهتـــف 
خامنئـــي،  علـــي  اإليرانـــي  والمرشـــد 
وسط تنديدات بتدخالتها في الشأن 

العراقي.
إلـــى ذلـــك، أكد مصـــدران سياســـيان 
عراقيـــان لوكالـــة “فرانس بـــرس” أن 
القوى السياسية الرئيسية في العراق 
اتفقـــت علـــى اإلبقـــاء علـــى الســـلطة 
الحاليـــة، حتـــى وإن اضطر األمر إلى 
اســـتخدام القوة إلنهاء االحتجاجات 

المطالبة بـ”إسقاط النظام”.
وواصلـــت غالبية القـــوى اجتماعاتها 
خـــالل األيـــام األخيـــرة، بحســـب مـــا 
أكـــدت لـ”فرانـــس بـــرس” كـــوادر مـــن 

فـــي  التـــي شـــاركت  األحـــزاب  أحـــد 
االجتماعات.

وأشـــار أحد هذين المصدرين إلى أن 
“األحـــزاب السياســـية اتفقـــت خـــالل 
اجتمـــاع ضـــم غالبية قيـــادات الكتل 
الكبيـــرة علـــى التمســـك بعـــادل عبـــد 
إجـــراء  مقابـــل  وبالســـلطة  المهـــدي 
مكافحـــة  ملفـــات  فـــي  إصالحـــات 

الفساد وتعديالت دستورية”.
وأضـــاف أن األطـــراف اتفقـــت أيضـــًا 
إنهـــاء  فـــي  الحكومـــة  “دعـــم  علـــى 
الوســـائل  بكافـــة  االحتجاجـــات 

المتاحة”.
أخـــرى  سياســـية  مصـــادر  ولفتـــت 
لـ”فرانـــس برس” أيضا إلى أن االتفاق 
فيهـــا  “بمـــا  المعنيـــة  األطـــراف  بيـــن 
ســـائرون والحكمـــة” جـــاء بعـــد “لقاء 

مقتـــدى  ســـليماني  قاســـم  الجنـــرال 
السيســـياتي  رضـــا  ومحمـــد  الصـــدر 
والـــذي  السيســـتاني(  علـــي  )نجـــل 
تمخـــض عنـــه االتفاق علـــى أن يبقى 

عبد المهدي في منصبه”.
وأكـــدت المصادر أن الطـــرف الوحيد 
تحالـــف  هـــو  االتفـــاق  رفـــض  الـــذي 
الـــوزراء  رئيـــس  بزعامـــة  “النصـــر” 
الســـابق حيدر العبـــادي، الذي يرى أن 
الحـــل الوحيد لألزمـــة هو رحيل عبد 

المهدي.
مـــن جانبـــه، نفـــى مصدر فـــي مكتب 
للشـــيعة  األعلـــى  الدينـــي  المرجـــع 
أن  السيســـتاني  علـــي  العـــراق  فـــي 
يكـــون هذا األخير طرفـــًا في االتفاق 
المزعـــوم على بقاء الحكومة الحالية 

وإنهاء االحتجاجات الجارية.

بغداد - كاالات

عراقي يحاول إخماد قذيفة الغاز المسيلة للدموع أطلقتها قوات األمن على المتظاهرين في شارع الرشيد ببغداد أمس )أ ف ب(

بيروت - أ ف ب

ضـــد  التظاهـــرات  اســـتمرار  مـــع 
فـــي  وفســـادها  السياســـية  الطبقـــة 
لبنان، تســـود حالة مـــن الفوضى في 
األســـواق مع اغالق محطـــات وقود 
أبوابها وارتفاع أســـعار سلع أساسية 
واشـــكاالت شـــهدتها المصارف، فيما 
منـــذ  ســـاكنًا  الســـلطات  تحـــرك  لـــم 

استقالة الحكومة قبل 10 أيام.
وإثـــر لقـــاء بيـــن رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عـــون ومســـؤولين مالييـــن 
المجتمعـــون  ســـعى  ومصرفييـــن، 
لطمأنة اللبنانيين، مؤكدين اتخاذهم 
المودعيـــن  أمـــور  لتيســـير  تدابيـــر 

الماليـــة لدى المصارف وأن “ال داعي 
للهلع”. وعاد آالف المواطنين، أمس، 
وعلى رأســـهم طالب المدارس الذي 
لليـــوم الرابـــع علـــى التوالـــي  تولـــوا 
زمـــام المبـــادرة، إلـــى شـــوارع مـــدن 
رئيســـية عدة ضمن الحراك الشـــعبي 
المســـتمر منذ 17 أكتوبر ضد الطبقة 

السياسية برمتها.
بيـــن  الخـــوف  مـــن  حالـــة  وتســـود 
علـــى  القادريـــن  غيـــر  المواطنيـــن 
تحصيـــل مـــا يريـــدون مـــن ودائعهم 
المصـــارف  تشـــديد  مـــع  المصرفيـــة 
الـــدوالر  بيـــع  مـــن  الحـــد  إجـــراءات 
والخشـــية من زيـــادة ارتفاع أســـعار 

المواد الغذائية.

قطاعات حيوية تدق ناقوس الخطر في لبنان

دبي - العربية.نت

استهدفت سلســـلة العقوبات األميركية 
األخيـــرة على إيران، مجتبـــى خامنئي، 
نجـــل المرشـــد األعلى للنظـــام وخليفته 
المحتمل في حال وفـــاة علي خامنئي، 
الـــذي يعاني من ســـرطان البروســـتات، 

وفق وسائل إعالم غربية.
وقامـــت كل مـــن الخارجيـــة األميركيـــة 
األجنبيـــة  األصـــول  مراقبـــة  ومكتـــب 
)OFAC( التابـــع لـــوزارة الخزانـــة، في 4 
نوفمبر الجاري، وفـــي الذكرى األربعين 
الحتالل السفارة األميركية في طهران 
مجتبـــى  بتصنيـــف  الرهائـــن،  وأزمـــة 
خامنئي، وجنـــراالت معه باإلضافة إلى 
9 أعضـــاء من الدائرة معه ومســـؤولين 
مقربين من المرشد األعلى اإليراني في 

قائمة العقوبات.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن وزارة الخزانة 
األشـــخاص   “ هـــؤالء  إن  األميركيـــة 
يتصرفـــون بالنيابـــة عن علـــي خامنئي، 

المرشـــد األعلى غيـــر المنتخـــب للنظام 
اإليراني والذي يتولى مكتبه مسؤولية 

تنفيذ األجندة المتطرفة إليران”.
ووفًقا لموقع الخزانة األميركية، يهدف 
اإلجـــراء الذي اتخـــذه OFAC إلى “منع 
تدفـــق األمـــوال إلـــى شـــبكة الظـــل من 
للشـــؤون  خامنئـــي  علـــي  مستشـــاري 
العسكرية والخارجية الذين ظلوا لعقود 
يضطهدون الشعب اإليراني ويصدرون 
اإلرهـــاب ويطـــورون سياســـات زعزعة 

االستقرار حول العالم”.

لماذا استهدفت عقوبات أميركا نجل خامنئي؟

عواصم - وكاالت

أعلنت إيران، أمس الســـبت، أنها تقوم 
اآلن بتخصيب اليورانيوم حتى 5 %، 
بعد سلسلة من الخطوات التي تخلفت 
فيها عن التزاماتها بموجب اتفاق العام 
2015 الـــذي انســـحبت منه واشـــنطن. 
وحـــدد االتفـــاق ســـقف التخصيب عند 
3.67 % لكـــن إيـــران أعلنـــت أنهـــا لـــن 
تلتزم بذلك بعد أن تخلت واشنطن من 
جانب واحد عن االتفاق العام الماضي 
مشـــددة.  عقوبـــات  عليهـــا  وفرضـــت 
وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم 
المنظمـــة اإليرانية للطاقة الذرية “بناء 
علـــى احتياجاتنـــا وما ُطلـــب منا ننتج 

حاليًا )بنسبة( 5 %”.
اإليرانيـــة  تســـنيم  وكالـــة  ووكانـــت 
التابعـــة للحـــرس الثـــوري، قـــد أعلنـــت 
النوويـــة  الطاقـــة  منظمـــة  عـــن  نقـــالً 

اإليرانية، األربعاء “الخميس بالتوقيت 
المحلي”، أن إيران اســـتأنفت تخصيب 
اليورانيوم في منشـــأة فوردو النووية 
تحت األرض بضخ غاز اليورانيوم في 

أجهزة الطرد المركزي بها.
الخارجيـــة  وزيـــر  وصـــف  ذلـــك،  إلـــى 
الجمعـــة،  بومبيـــو،  مايـــك  األميركـــي 
الطريقـــة التـــي تعاملـــت بها إيـــران مع 
مفتشـــة مـــن الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة 

الذرية بأنها “فضيحة”.
وقـــال بومبيـــو فـــي بيـــان “إنـــه عمـــل 
ترهيـــب شـــائن وغيـــر مبـــرر”. وكانـــت 
الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية أعلنت، 
الخميس، أن مفتشـــة تابعـــة لها ُمنعت 
إيـــران  مغـــادرة  مـــن  وجيـــزة  لفتـــرة 
األســـبوع الماضـــي، واصفـــة معاملتهـــا 
البيـــان  وأشـــار  المقبولـــة”.  ب”غيـــر 

األميركـــي إلـــى أن “الواليـــات المتحدة 
المتابعـــة  أنشـــطة  بالكامـــل  تدعـــم 
والتحقق )التي ُتجريها( الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في إيران، ونحن قلقون 
لعـــدم وجود تعـــاون كاٍف مـــن إيران”. 
وتابع بومبيو “يجب الســـماح لمفّتشي 

الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذريـــة بأداء 
عملهم المهم بال عوائق”.

ووفقـــا لوكالـــة “فـــارس”، فقـــد أكـــدت 
منظمة الطاقـــة الذريـــة اإليرانية، خبر 
منـــع دخـــول إحـــدى مفتشـــات الوكالة 
الدوليـــة إلـــى موقـــع نطنـــز لتخصيـــب 

اليورانيوم، األســـبوع الماضي، بســـبب 
اصطحـــاب  احتمـــال  مـــن  التخـــوف 
المفتشـــة لمـــواد “مشـــبوهة”. وذكـــرت 
الوكالـــة أن أجهـــزة التفتيـــش أظهـــرت 
عالمـــات إنـــذار لـــدى دخول المفتشـــة 
لموقـــع “نطنز”، ولذلك تـــم منع دخولها 
إلـــى الموقـــع، وقـــد تـــم إبـــالغ الوكالـــة 
إيـــران  أعلنـــت  كمـــا  باألمـــر،  الدوليـــة 
للوكالـــة الدوليـــة أن تصريح المفتشـــة 
قد أصبح الغيًا. وجاء في بيان منظمة 
الطاقة الذريـــة اإليرانية، أن المفتشـــة 
لـــم تواصل مهامها في إيران، وغادرت 

األراضي اإليرانية عائدة إلى فيينا.
يذكـــر أن إيـــران وافقت وفـــق االتفاق 
النـــووي على الســـماح للوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذرية، بإرســـال 130 إلى 150 

مفتشا.

 صورة نشرتها المنظمة اإليرانية للطاقة الذرية في 6 نوفمبر، التقطت داخل منشأة فوردو 
في قم شمالي إيران )أ ف ب( 

ــة” ــح ــي ــض ــة “ف ــ ــذريـ ــ ــة الـ ــاقـ ــطـ ــة الـ ــ ــال ــ ــة وك ــش ــت ــف ــم ــران ل ــ ــه ــ ــيـــب ط ــو: تـــرهـ ــيـ ــبـ بـــومـ

إيران تعلن تخصيب اليورانيوم حتى 5 %

دبي - العربية.نت

وجه الرئيـــس اليمني، عبدربه منصور 
هـــادي، أمـــس الســـبت، كافـــة أجهـــزة 
الدولـــة ومؤسســـاتها المختلفـــة للعمل 
اتفـــاق  تنفيـــذ  علـــى  فـــوري  بشـــكل 
وثيقـــة  لترجمـــة  الريـــاض وأحكامـــه، 
االتفـــاق علـــى أرض الواقـــع والموقعة 
بنودهـــا في عاصمـــة المملكـــة العربية 
الحكومـــة  بيـــن  الريـــاض  الســـعودية 

والمجلس االنتقالي الجنوبي.
وعبر هادي في تصريح نشـــرته وكالة 
األنباء اليمنية الرســـمية، عـــن امتنانه 
لـــكل الجهـــود التـــي بذلـــت مـــن قبـــل 
األشـــقاء فـــي المملكـــة إلخـــراج ذلـــك 
النـــور، ليتمكـــن الجميـــع  إلـــى  الجهـــد 
مـــن تلبيـــة وتحقيـــق أهداف الشـــعب 
اليمني في األمن واالستقرار والسالم 
وإنهـــاء انقالب الميليشـــيات الحوثية 
اإليرانيـــة. وأضـــاف الرئيـــس اليمنـــي، 
“نتمنـــى أن نطوي بهذا االتفاق صفحة 

مـــن المعانـــاة وفتـــح صفحـــة جديـــدة 
ويعايشـــها  يالمســـها  أن  يســـتحق 
بهـــا  ليحقـــق  قاطبـــة  اليمنـــي  شـــعبنا 
اتفـــاق  أن  وذكـــر  وتطلعاتـــه”.  آمالـــه 
الريـــاض الـــذي رعتـــه الســـعودية بين 
األطـــراف المتحالفـــة ضد ميليشـــيات 
الحوثي، يؤســـس لمرحلة جديدة من 
التعاون والشـــراكة، وتوحيـــد الجهود 
واســـتئناف  االنقـــالب  علـــى  للقضـــاء 
عمليـــات التنميـــة والبنـــاء، خاصة في 

المحافظات المحررة جنوب البالد.

هادي يوجه بتنفيذ اتفاق الرياض
أنقرة - وكاالت

اعتبـــر الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
صحافـــي،  تصريـــح  فـــي  أردوغـــان، 
أمـــس الجمعة، أنـــه مـــن المحتمل أن 

تمتد مظاهرات العراق إلى إيران.
وعلـــى هامـــش زيارتـــه إلـــى المجـــر، 
تحدث أردوغـــان مع الصحافيين عن 
المظاهـــرات التـــي تعـــم العـــراق منـــذ 
أســـابيع، بحسب ما نقله موقع “إيران 
إنترناشونال”. وفي هذا السياق، حّذر 
الرئيـــس التركـــي مـــن “أولئـــك الذين 
يريـــدون حـــدوث انقســـامات داخـــل 

العالم اإلسالمي”، حسب تعبيره.
أكـــن  “دعونـــي  أردوغـــان:  وقـــال 
صريحـــًا.. لدينـــا تكهنـــات بشـــأن مـــن 
يقف وراء هذه االضطرابات. كما أننا 
نظن أنه من الممكن أن تمتد هذه إلى 
إيـــران”. واعتبـــر أن “جـــدول األعمال 
العالـــم  فـــي  انقســـامات  خلـــق  هـــو 
بعضنـــا  ضـــد  نقـــف  وأن  اإلســـالمي، 

بعضا. فكـــروا في األمر: اتخذ العراق 
مواقف ضدنـــا. وحتى إيران اتخذت 

مواقف سلبية ضدنا”.
وأشـــار أردوغان إلى الشـــعارات التي 
أطلقهـــا المتظاهـــرون العراقيون ضد 
تدخالت النظام اإليراني، وقال “نحن 
نظن بـــأن الذين بـــدأوا االحتجاجات 
ويســـتمرون بها هم مـــن يقفون وراء 
ذلـــك، وتحليلنـــا هـــو أنهـــم يخططون 
لمـــد هذه االحتجاجـــات العراقية إلى 

داخل إيران”.

أردوغان: مظاهرات العراق قد تمتد إلى إيران

25 ألف انتهاك 
حوثي للمدنيين 

بصنعاء

عن  أمــس،  رسمي،  حقوقي  تقرير  كشف 
االنقابية  الحوثي  ميليشيات  ارتــكــاب 
أكثر من 25 ألف انتهاك ضد المدنيين في 
العام  مطلع  منذ  صنعاء،  العاصمة  أمانة 
2017، توزعت بين حاالت قتل وإصابات 
للممتلكات  ونــهــب  واعــتــقــاالت  وتــعــذيــب 
ــعــامــة والـــخـــاصـــة، وتــجــنــيــد األطــفــال  ال
وانتهاكات للطفولة وللمرأة. جاء ذلك في 
تقرير أعده مكتب حقوق اإلنسان بأمانة 
العاصمة، بعنوان “تحت خط القهر”، وتم 

إشهاره أمس في محافظة مأرب.

لندن - وكاالت

أعــرب وزيــر الخارجيــة البريطانــي دومينيك راب 
عــن قلقــه إزاء التقارير التي تشــير إلى اســتخدام 
العمليــات  خــال  األبيــض  للفوســفور  تركيــا 
العســكرية التركية في شــمال ســوريا ضد القوات 
الديمقراطيــة الســورية، بحســب مــا نشــره موقــع 

“كردستان 24”.

وقال راب “نحن قلقون 
للغاية من التقارير التي 
لـــم يتـــم التحقـــق منهـــا 
بالكامـــل حتى اآلن، كما 
نـــرى  أن  - ونريـــد  قلنـــا 
تحقيًقا ســـريًعا وشامالً 
من جانب لجنة تحقيق 
تابعـــة لألمـــم المتحدة. 
إن هذا ما نقوم بالضغط 

للوصول إليه”.
البريطاني  النائب  وكان 
كريســـبان  المحافـــظ 

بالنت قد توجه بسؤال 
الخارجيـــة  وزيـــر  إلـــى 
إذا  عمـــا  البريطانـــي 
كانـــت المملكة المتحدة 
تركيـــا  ستحاســـب 
المحلييـــن.  وحلفاءهـــا 
واســـتطرد بالنت قائال: 
إن “هنـــاك أدلة واضحة 
ال لبـــس فيهـــا علـــى أن 
األبيـــض تم  الفوســـفور 
استخدامه كسالح ضد 

المدنيين”.

بريطانيا تطالب بتحقيق 
أممي بشأن تركيا
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قبل ثالثة عقود من الزمن نجحت إيران بتفكيك الشعوب العربية إلى شيعة وسنة، 
بل بلغ الخبث االنشـــقاقي لتقســـيم الشـــيعة أنفسهم إلى شـــيعة عرب وشيعة فرس، 
شـــيعة موالين وشيعة ثوريين، ثم قسمت الســـنة إلى سنة موالين وسنة منتفضين، 
لذلـــك ذهبـــت بعيدا في دعـــم القاعدة، واحتضنتها واســـتقبلت جماعـــة بن الدن في 
أراضيها، ولم تكف عن ذلك، قسمت شعوب لبنان واليمن وسوريا والعراق، من خالل 
إنشـــاء ميليشـــيات تابعة لهـــا لتكون حاضنة للنظـــام في وجه أي تحرك شـــعبي، كما 
حزب هللا في لبنان وما سمي بالحشد الشعبي بالعراق، ثم جماعة أنصار هللا باليمن، 
وهكـــذا تمكنت فـــي غياب العرب وتهتك أغلـــب أنظمتهم بفضل مشـــروع ربيع الدم 
الدمر، كل ذلك سهل اختراق إيران ليس للنظام العربي فحسب، بل للشعوب العربية 
وتقســـيمها مثلمـــا فعلـــت بالبحريـــن، فزرعـــت الفتنة وروجـــت للمشـــاريع التخريبية 
وســـهلت ضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الشـــعب الواحد. وما جعل إيران لألســـف 
تنجـــح بـــكل هـــذا التاريخ الطويل من مشـــروعها العرب أنفســـهم وتمزقهـــم، وغياب 

الوعي لدى الشعوب وضعف األنظمة العربية بسبب تفتيتها على يد الغرب.
بعـــد هـــذا التاريـــخ الطويـــل مـــن االختـــراق اإليرانـــي للعـــرب، وبعـــد سلســـلة حروب 
وصراعات ومســـيرة طويلة من انقســـام الشـــعوب العربية بين ســـني وشيعي، فجأة 
وفي غفلة من التاريخ الذي ال يرحم، انفجرت المجرة اإليرانية وانكشف ما بداخلها 

من خواء وضياع ومتاهة، فخرجت شعوب عربية في لبنان والعراق، ونفضت عنها 
ضبـــاب األمس وأيقنـــت أن حياتها ومســـتقبلها ونهوضها واســـتعادة مجدها أمور ال 
تتم إال على يد أبنائها، وأدركت، أن الحلم اإليراني لم يكن سوى وهمًا صنع ألجل أن 
تســـيطر إيـــران على هذه الدول بتمزيق وحدتها الوطنيـــة، وللمفارقة التاريخية، انه 
بقدر ما نجحت إيران بالماضي بتفكيك الشعوب العربية، فشلت مؤخرًا بهذه المهمة 
واستيقظ المارد العربي الذي نبذ الطائفية والمذهبية وتحدث بلسان عربي فصيح: 
ال إليـــران فـــي لبنان والعـــراق، ونضيف ســـوريا التـــي مازالت ترزح تحـــت االحتالل 
اإليراني والتركي واألميركي والروســـي، وهذه رواية مختلفة سيأتي التاريخ عليها 
الحقًا ويقول إن من أضاع سوريا هم العرب حينما سلموها لإليراني منذ أمد بعيد.

مختصـــر الـــكالم أن إيـــران التي ربحت بالماضي، خســـرت مؤخرًا كل مـــا ربحته، بل 
وزيد عليه أن هذه الخســـارة مرشـــحة لتمتد إلى الداخل اإليراني الذي ســـيثور على 
نظامـــه حينمـــا يرى أن اإلفالس والحصار والفقر والعزلة اإليرانية ســـببها نظام غامر 
بكل شـــيء بســـبب حلم فارسي قديم بالسيطرة على المنطقة، وحان الوقت ليخسر 

ما راهن عليه.

تنويرة: كثيراً ما تكون أذكى من رؤسائك ولكنك ال تصدق نفسك!.

البحرين أوال وأخيرا
فـــي كل عام يصور طلبة المدارس أســـمى صـــور االنتماء والوالء 
بمشـــاركتهم في مهرجان البحرين أوال الـــذي يعد نموذجا مصغرا 
لـــكل بيـــت بحريني ممثـــال فـــي أبنائنا الطلبـــة الذين قضـــوا أياما 
طويلة وكلهم حماس وشـــغف للقاء سيدي صاحب الجاللة عاهل 
البـــالد المفدى، فـــي تعبير واضح وصريح عن حبهـــم لألب الوالد 
حفظـــه هللا ورعاه، وما حضور كل هـــذه العائالت والطلبة إال حبا 
فـــي رؤية ابتســـامته وإعالن جاللتـــه لهم بطيب نفس وســـماحة 
قلـــب الوالـــد عن يوم إجازة يقضوه مســـتمتعين بعد ســـاعات من 
الجهـــد الطويـــل وأيـــام مـــن التدريـــب المســـتمر لتوصيل رســـالة 

المحبة والسالم والفخر واالعتزاز.
وال أخفيكم أنني أســـعد كثيرا عند دعوتي لحضور المهرجان، فال 
أصدق من مشـــاعر األطفال الطيبة وبســـمات وجوههم وطاقتهم 
الرائعـــة وهم ينـــادون بملء الفم عاش الملك عـــاش الملك، طاقة 
حـــب المتناهيـــة يتغنى بها أبنـــاء جاللته كل عام فـــي ذلك اليوم 

البهيج.
ومضـــة: مشـــاركة الطلبـــة وحماســـهم ليـــس أمـــرا غريبا فـــي هذا 
المهرجـــان الســـنوي الرائـــع، لكـــن يـــا حبـــذا أن يتم االهتمـــام أكثر 
بأفكار جديدة وأساليب مبتكرة تترجم حماس الطلبة والطالبات، 
ورغم كل التعب والجهد الذي ُتشكر عليه وزارة التربية والتعليم 
وعلـــى رأســـها الدكتور ماجد بن علي النعيمـــي إال أنني على يقين 
بـــأن باســـتطاعتهم تقديـــم ما هـــو أفضل في شـــكل مبتكر جذاب 
وأروع مما يتم تقديمه مقارنة بما مضى، ونحن بانتظار مهرجان 
البحريـــن أوال في حلتـــه الجديدة المبتكرة العـــام المقبل مترجما 
كل الحـــب والوالء والعطـــاء لقائد مملكتنا الوالـــد الغالي حمد بن 

عيسى ملك قلوبنا، ألن البحرين دوما أوال وأخيرا.

سمر األبيوكي

أمن وحماية المالحة البحرية
نشـــأ التحالـــف الدولـــي ألمـــن وحمايـــة المالحـــة البحريـــة في 
2019 ومقره مملكـــة البحرين، وهدفه حماية وتأمين المالحة 
البحرية في الممرات المائية في الوطن العربي وتعزيز التدفق 
الُحـــر للتجارة وردع التهديـــدات التي تواجه الُســـفن ومراقبة 
ميـــاه الخليـــج العربـــي ومضيـــق ُهرمـــز وبحـــر ُعمـــان ومضيق 
بـــاب المندب والبحر األحمر، ومن أجـــل تأمين األجواء اآلمنة 
لضمان حرية المالحة البحرية ومصالح البلدان المشـــتركة في 
التحالف، خصوصا بعد تزايد تهديدات النظام اإليراني لحرية 
التجـــارة البحرية في ميـــاه الخليج العربي وغلق مضيق ُهرمز 
الـــذي تمر به نســـبة )40 %( من النفـــط والبضائع المنقولة بحًرا 

إلى العالم وتمثل نحو )554( مليار دوالر.
ويعتبر انضمام مملكة البحرين لهذا التحالف بجانب واشنطن 
وبعـــض الدول الخليجيـــة والعربية والغربيـــة ودول أخرى من 
أجل ُمســـاندة الجهـــود اإلقليمية والدوليـــة لمواجهة تهديدات 
المالحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي 
والســـتمرار تدفق إمداداتها لالقتصاد العالمي والمســـاهمة في 

حفظ السلم واألمن الدوليين.
ويقـــف النظام اإليراني ضد هذا التحالف بســـبب قوله إن )هذا 
التحالف ســـيجعل المنطقة غير آمنة( ويســـتبدله باقتراح عقد 
)اتفاقية عدم اعتـــداء مع أقطار الخليج العربي(، ويقول أيًضا 
إن هـــذا التحالـــف ضـــده وليس لحمايـــة مياه الخليـــج العربي. 
خصوصـــا أن إيـــران تعانـــي مـــن حملـــة “الضغـــط األقصى” من 

واشنطن.
ومـــن أهـــداف تواجـــد القـــوات البحريـــة أيضـــا حماية الُســـفن 
ومراقبـــة البحـــر األحمـــر ومنـــع وصول اإلمـــدادات العســـكرية 
اإليرانية إلى الحركة الحوثية ومن الدول األخرى الداعمة لها.

عبدعلي الغسرة

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

نجاح وفشل إيران!

ليس هناك من يختلف في أّن أولوية التوظيف في كل القطاعات والمنشآت 
حـــق صرف للمواطـــن البحريني، أما في قطـــاع التربية والتعليـــم فإّنها تعد 
ذات أهميـــة قصـــوى نظرا لمـــن ينتظرون فرصهم للتوظيـــف، وهم يزدادون 
عاما بعد آخر، ويبدو أمرا بالغ الغرابة أن يكون خيار المؤسســـات التعليمية 
الخاصـــة توظيف األجانب فـــي الوقت الذي تقبع فيه الكفـــاءات البحرينية 

دون توظيف ودون أدنى اهتمام.
وأمـــام تكـــدس الخريجين البحرينييـــن الباحثين عن وظائف في الســـنوات 
األخيـــرة ممـــن يتمتعـــون بالمؤهـــالت والكفـــاءة، بـــات لزامـــا علـــى أصحاب 
المـــدارس الخاصة العمل على توظيفهم، لكن المؤســـف أنها تتجاهلهم دون 
أي مبـــرر منطقـــي، وإذا كانـــت الذريعة التـــي تعلنها وزارة التربيـــة والتعليم 
فـــي عدم احتوائهم “تفاوت القدرة االســـتيعابية لهـــا مع حجم الباحثين عن 
عمـــل” فال مفـــر أمام المؤسســـات الخاصة من اإلســـراع بتوظيفهم، فاآلالف 
مـــن الخريجيـــن بقوا بـــال وظائف فـــي وزارة التربية والتعليـــم وفي القطاع 
التعليمـــي الخـــاص الـــذي يختلق الذرائـــع الواهيـــة لرفضهم، والواقـــع أنه ما 
كان لهم انتهاج سياســـة إقصاء ونبذ البحريني لو أّن هناك تشـــريعا أو جهة 

تلزمهم منح المواطن األولوية في التوظيف. 
ربمـــا يـــدور في ذهـــن البعض تســـاؤل مفاده أيـــن دور المجلـــس النيابّي في 
التعاطـــي مـــع قضية تهم نســـبة كبيرة مـــن المواطنيـــن، ونعنـــي الخريجين 
الجامعيين؟ ما كشـــف عنـــه رئيس لجنة الخدمات بمجلـــس النواب ممدوح 
الصالـــح قبل أيام عـــن تقديمه مقترحـــا بقانون لبحرنة الوظائـــف التعليمية 
نجزم أنه ســـيضع حال لمأســـاة آالف من الكفاءات، بيد أّن هذا يتطلب وقفة 
جـــادة وحازمـــة إلقرار المقترح ال أن يتحول إلى مجـــرد مقترح عابر. نتذكر 
أّن المجلس النيابّي اتخذ خطوات ناجحة نحو بحرنة الوظائف في القطاع 
الصحـــي وأثمرت نتائج جيدة لكن األمـــر بحاجة إلى خطوات أخرى بحيث 
تشمل القطاع الصحي بأكمله، كانت بداية البحرنة في القطاع الصحي منح 
األولويـــة للتوظيـــف لألطباء والفنييـــن والممرضين البحرينييـــن الحاصلين 

على المؤهالت والخبرة الالزمة كشرط للتوظيف.
إّن توظيـــف المواطـــن ليـــس منـــة من أحد، فالدســـتور ينص علـــى أّن العمل 
واجـــب علـــى كل مواطن وأّن لـــكل مواطن الحق في العمـــل واختيار نوعه، 

ومن واجب الدولة توفير فرص العمل للمواطنين.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

بحرنة الوظائف التعليمية

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

للتواصل: 17111483

“سكن العزاب” يطفئ بريق فرجان العرب وأهل الديرة
الفرحـــة  ترســـم  “فرجاننـــا”  كانـــت  أن  بعـــد 
فـــي طرقاتنـــا وتزرع البســـمة على شـــفاهنا، 
تحولـــت اليـــوم إلـــى مســـخ، فهـــي مطـــاردة 
مـــن قبل “ســـكن العـــزاب اآلســـيويين” الذين 
العـــرب  “فرجـــان  الفرجـــان  بريـــق  أطفـــأوا 
ونقاوتهـــا  عفتهـــا  ومزقـــوا  الديـــرة”،  وأهـــل 
وكل ذلـــك بســـبب جشـــع وطمـــع بعض مالك 
البيـــوت الذين انعدمت فيهـــم النخوة وحق 
الجيرة وارتضوا على أنفســـهم التفريط في 
جيرانهـــم والتضحيـــة بالعشـــرة فـــي ســـبيل 
ليســـت حريـــة شـــخصية  فالقضيـــة  المـــال، 
والتصـــرف كما يحلو لي ببيتي وعقاري، إنما 
هناك شيء اسمه إفالس أخالقي وتعد على 
حقوق الجيران بزرع نبتة غريبة شاذة وهي 
نبتـــة “العزاب”، ومـــا أدراك ما يفعلـــه العزاب 

في تلـــك البيوت، تجـــاوزات أخالقية فاقت 
كل الحـــدود، ومناظـــر مخزيـــة دخيلـــة على 

المجتمع البحريني.
لســـت أول وال آخـــر مـــن يكتـــب عـــن هـــذه 
المشـــكلة المنتشرة في كل مناطق البحرين، 
لكـــن مـــن حقـــي كمواطـــن أنـــا وجيرانـــي أن 
نـــدق ناقوس الخطر بين فتـــرة وأخرى، لعل 
الجهـــات المعنيـــة تلتفـــت إلينـــا وتجـــد حـــال 
جذريـــا لهـــذه “البلـــوة” وتلزم صاحـــب العقار 
بتأجيره علـــى “عوائل حقيقية” وليس “نص 
ونص” كما هو حاصل، فالبيت “اللي متأذين 
منـــه” مقســـم إلـــى عـــدة أقســـام، وكل قســـم 
تتناثـــر فيـــه أعداد مـــن اآلســـيويين العزاب، 
ومؤخـــرا الحـــظ األهالـــي مشـــاهد ومواقف 
تثيـــر الكثير من األســـئلة، وحاولوا التواصل 

مع صاحب الحالل وكذلك التحدث مع أحد 
القاطنيـــن، لكـــن دون جـــدوى، ومـــا دفعنـــي 
للكتابـــة اليـــوم هـــو تحـــدث الجيـــران معـــي 
وطلبهـــم الكتابـــة مـــرة أخـــرى عـــن القضيـــة 
وعدم الســـكوت، وبدوري أنقل المشكلة إلى 
العضو البلدي بدائرتنا إيمان القالف لمتابعة 
األمر والمشكلة، وعدم تركها عائمة كما فعل 
األعضاء الســـابقون، كتنظيـــم حملة تفتيش 

أو ما شابه.
ال نريـــد صمتـــا بـــل تحـــركا فعليـــا لوضع حد 
لهذه الكارثة التي تهدد النســـيج االجتماعي 
والعادات والتقاليـــد، إذ من غير المعقول أن 
صاحب العقار ينام في بيته الجديد مطمئن 
يعيشـــون  القديـــم  فريجـــه  وأهالـــي  البـــال 

المعاناة اليومية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد



حقق فريقا النويدرات والبحرين نتيجة الفوز على حســـاب 
فريقي األهلي ومدينة عيســـى على التوالي، في المباراتين 
اللتيـــن جمعتهمـــا مســـاء أمس )الســـبت(، على صالـــة اتحاد 
الســـلة بأم الحصم، ضمن منافسات كأس االتحاد البحريني 

لكرة السلة.
وفي المباراة األولى، ألحق النويدرات هزيمة جديدة بفريق 

األهلي، بعد أن تفوق عليه بنتيجة ٧٤/ ٧٣.
ورفـــع النويـــدرات رصيـــده إلـــى ٧ نقـــاط مـــن ٣ انتصـــارات 
وخســـارة واحدة، فيما وصل رصيد األهلي إلى ٤ نقاط من 

٤ هزائم.
وجـــاءت المبـــاراة في مجملها العام متكافئة المســـتوى بين 
الفريقيـــن اللذيـــن تقاســـما الســـيطرة علـــى مـــدى مجريـــات 
األشـــواط األربعـــة التـــي جـــاءت نتائجهـــا كاآلتـــي: ٢١/ ١٧ 

النويدرات، ١٨/ ١٦ األهلي، ١٨/ ١٨ و٢٠/ ١٩ األهلي.
وفقـــد األهلي بذلك فرصة المنافســـة على التأهل إلى الدور 

نصف النهائي.
وفـــي المباراة الثانية، حقق فريق البحرين فوزا صعبا على 

حساب فريق مدينة عيسى بنتيجة قوامها ٧١/ ٦٥.
ورفـــع البحريـــن رصيده إلـــى ٤ نقاط من فوز وخســـارتين، 

فيما وصل رصيد مدينة عيسى إلى ٤ نقاط من ٤ هزائم.
وجـــاءت المبـــاراة صعبة على الفريقيـــن اللذين تبادال الفوز 
فـــي أشـــواطها األربع وجـــاءت علـــى النحو اآلتـــي: ٢٢/ ١٢ 
البحرين، ١٩/ ١٨ المدينة، ٢٣/ ١١ المدينة و٢٠/ ١١ البحرين.

من لقاء النويدرات واألهلي

المناعي مع أعضاء لجنة التسويق باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم

البحريــن يتفــوق علــى المدينــة بــكأس اتحــاد الســلة
النويدرات يكبد األهلي خسارة جديدة

يخـــوض فريـــق باربار اليـــوم )األحـــد( مباراتـــه الثالثة في 
منافســـات البطولـــة اآلســـيوية 22 لألندية أبطـــال الدوري 

لكرة اليد والمقامة حاليا في كوريا الجنوبية.
وســـيواجه باربار فريق العربي الكويتي في تمام الســـاعة 
1.30 ظهرا بتوقيت مملكة البحرين والمباراة منقولة على 

قنوات الكاس الرياضية.
وتعتبـــر مواجهـــة اليـــوم مهمـــة لســـفير الكـــرة البحرينيـــة 
خصوصـــا أنـــه مطالـــب بالفـــوز لكـــي يعـــزز حظوظـــه فـــي 
المنافســـة علـــى بطاقتـــّي التأهـــل للمرحلـــة. المواجهة لن 
تكون ســـهلة كـــون الفريق الكويتي على شـــاكلة باربار من 
حيـــث امتالكـــه للنقـــاط التـــي يمتلكهـــا بعد خســـارته في 
مواجهته األولى وفوزه في الثانية، ما يعني أن المواجهة 
ســـتكون محتدمـــة بيـــن الطرفيـــن لتحقيـــق الفـــوز الثاني 

وعدم تكبد الخسارة الثانية التي تضعف آماله.
مـــدرب باربار ســـيد علـــي الفالحي بعد إصابـــة العبه علي 
عبدالقادر ســـيكون في مهمة صعبة لتجهيز الفريق عموما 
والخـــط الخلفـــي خصوصـــا، والذي ســـيحمل عبئـــه اليوم 

بصـــورة كبيـــرة محمود عبدالقـــادر وأحمـــد المقابي وعلي 
عيد كونهم الثقل الكبير في الفريق وأصحاب الخبرة في 

مثل هذه األجواء التنافسية الصعبة.
ويمثـــل باربـــار في البطولـــة قائمة تضـــم 16 العًبـــا، وهم: 
األخـــوان محمود وعلـــي عبدالقادر، أحمد المقابي، حســـن 
الناصر، عباس عبدالكريم، علي محمد، عيســـى مشاخيل، 
قاسم جعفر، السيد حسن جعفر، مؤيد شعيب، علي أحمد، 
خليل إبراهيم والحارســـان عيسى خلف وقاسم الشويخ، 

والمحترفان علي عيد ومحمد ميرزا.

فريق باربار لكرة اليد 

بهــدف الفوز الثانــي وتعزيز حظوظ المنافســة بالتأهل
باربار يواجه العربي الكويتي آسيويا
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

إدارة  مجلـــس  عضـــو  شـــارك 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
عـــارف المناعـــي، فـــي االجتمـــاع 
األول للجنـــة التســـويق باالتحـــاد 
اآلســـيوي لكرة القدم، والذي عقد 
الثالثـــاء 5 نوفمبـــر الجـــاري فـــي 
كوااللمبـــور،  الماليزيـــة  العاصمـــة 

بصفته عضوا في اللجنة.
وشـــهد االجتماع رئيـــس االتحاد 
الشـــيخ  القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة، إذ 
التقـــى بأعضـــاء لجنـــة التســـويق 
اآلسيوية للدورة )2019 - 2023(.

وتم تسليط الضوء في االجتماع 
علـــى أهم عقود الرعايـــة لالتحاد 
القـــاري الموقعـــة حديًثـــا ونظـــرة 
التســـويقية  لإلنجـــازات  عامـــة 
التـــي تمـــت فـــي الفتـــرة الماضية 
بالتعاون مـــع االتحادات الوطنية 

األعضاء.
التســـويق  لجنـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
باالتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
تشـــكيلها  فـــي  19 عضـــوا  تضـــم 
الجديـــد ويرأســـها داشـــو يوغين 
من بوتان، ونائـــب الرئيس حميد 

الشيباني من اليمن.

المناعي في اجتماع “التسويق اآلسيوية”

التصفيات لجولتي  استعداًدا  الحمادي  برئاسة  كونغ  هونغ  إلى  يغادر 

األحمر يختتم التحضيرات المحلية

اختتـــم منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة 
القـــدم، سلســـلة تحضيراتـــه المحليـــة، 
غلـــى  )األحـــد(  اليـــوم  المغـــادرة  قبـــل 
هونغ كونغ ومن ثم األردن؛ اســـتعدادا 
لمباراتـــي هونـــغ كونـــغ والعـــراق علـــى 
التوالـــي، ضمـــن منافســـات الجولتيـــن 
للتصفيـــات  والسادســـة  الخامســـة 
المزدوجـــة المؤهلـــة إلـــى كأس العالـــم 

2022 وكأس ىسيا 2023.
مرانـــه  أمـــس  يـــوم  األحمـــر  وخـــاض 
األخير على المالعب الخارجية التابعة 
لالتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم خالل 
الفترة المســـائية، كمـــا واصل الالعبون 
تدريباتهـــم في الفترة الصباحية تحت 
للمنتخـــب  البرتغالـــي  المـــدرب  قيـــادة 

هيليو سوزا.
 23 الوطنـــي  منتخبنـــا  قائمـــة  وتضـــم 
العبـــا هـــم: ســـيد محمـــد جعفر، ســـيد 
شـــبر العلوي وحمد الدوســـري، جاســـم 
الشـــيخ، مهدي حميدان، أحمد بوغمار، 
راشـــد الحوطـــي، محمـــد عبدالوهاب، 
الحيـــام،  وليـــد  المالـــود،  عبدالوهـــاب 
محمد الحردان، إسماعيل عبداللطيف، 
الهـــزاع، محمـــد  علـــي مـــدن، عبـــدهللا 
الرميحـــي، ســـيد رضـــا عيســـى، ســـيد 
مهـــدي باقر، علي حرم، كميل األســـود، 
أحمـــد نبيل، محمد عادل، ســـيد ضياء 

سعيد وعبدهللا يوسف.

طائرة خاصة 

وســـيغادر المنتخـــب إلـــى هونـــغ كونغ 
ومـــن ثـــم األردن فـــي طائـــرة خاصـــة، 
ضمن إطـــار حرص االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم علـــى توفيـــر كافـــة ســـبل 
خـــالل  األحمـــر  وفـــد  لتنقـــل  الراحـــة 
المباراتيـــن المقبلتيـــن، وهمـــا مهمتـــان 
جدا لألحمر في مشواره نحو الوصول 
لمونديـــال  النهائيـــة  التصفيـــات  إلـــى 

.2022
ويتصـــدر منتخبنـــا الوطنـــي الترتيـــب 

حاليـــا برصيـــد 7 نقـــاط بالتشـــارك مـــع 
العـــراق، ثـــم غيـــران 6 نقـــاط، كمبوديا 

نقطة، وهونغ كونغ بال نقاط.

الحمادي رئيًسا للوفد

وسيترأس عضو مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القدم ورئيســـة لجنة 
االســـتثمار والتســـويق محمد الحمادي 

وفـــد منتخبنـــا الوطنـــي فـــي مباراتيه 
أمام هونغ كونغ والعراق.

 وصول مبكر

رئيس قســـم الشـــؤون الفنية باالتحاد 
البحرينـــي لكرة القـــدم عابد األنصاري، 
والطباخ المرافق للمنتخب حمد العلي 
وصـــال مبكـــرا إلـــى هونـــغ كونـــغ يـــوم 

الجمعـــة الماضي؛ لبحث كل الترتيبات 
فـــي  المنتخـــب  بتجهيـــزات  الخاصـــة 

ناحية السكن والتدريب والتغذية.

التحاق مباشر

وسيلتحق المحترف في صفوف فريق 
ســـالفيا براغ التشيكي عبدهللا يوسف 
يوم غد اإلثنين بوفد األحمر في هونغ 
كونـــغ، وذلك بعد فراغه من مهمته في 

الدوري التشيكي مع فريقه.

رضاوي سليم

تعـــرض العب المنتخب الوطني ســـيد 
رضـــا ســـيد عيســـى إلـــى إصابـــة فـــي 
أنفـــه خـــالل تدريب الجمعـــة 8 نوفمبر 
الجـــاري. وأثبتـــت الفحوصـــات الطبية 
عـــدم الحاجـــة إلى التدخـــل الجراحي، 
مـــع  جاهـــزا  “رضـــاوي”  وســـيكون 
المنتخـــب للمباراتيـــن، إذ خاض مرانه 

أمس اعتياديا مع األحمر.

األحمر اختتم تحضيراته المحليةمن تدريبات المنتخب

سبورت

بطولة البحرين للبوتشيا

استعداداته  االعاقة  لذوي  البحريني  االتحاد  واصل 
الستضافة بطولة البحرين األولى المفتوحة للبوتشيا 
خالل الفترة من 14 - 20 من نوفمبر الجاري بمملكة 
البحرينية  البارالمبية  اللجنة  تنظمها  والتي  البحرين 
لرياضة ذوي اإلعاقة  التنظيمية  اللجنة  بالتعاون مع 
الخامسة  البطولة  هذه  وتعد  التعاون،  لدول مجلس 
والخمسين للجنة التنظيمية واألولى لألندية في لعبة 

البوتشيا. 
لرياضة  البحريني  لالتحاد  العام  السر  أمين  وأوضح 
ــرزاق عــلــي الــهــرمــي بــأن  ذوي اإلعــاقــة الــســيــد عــبــدال
العمل  ورش  مــن  عـــدد  تنظيم  عــلــى  يعمل  االتـــحـــاد 
اإلداري  للجهازين  البطولة  تسبق  الــتــي  التدريبية 

والفني واللجان التنظيمية.

علي مجيد

عبدالواحد جناحي

الــمــرأة ــة  ــاض وري والــعــســكــري  الــيــد  منتخَبي  وإنـــجـــازات  الــســنــوكــر  وفــضــيــة  لذهبية 

اليماني يهنئ العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

رفـــع رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للبليارد 
اليمانـــي  ســـعيد  والدارتـــس  والســـنوكر 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 
مقام عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
ورئيـــس  آل خليفـــة،  عيســـى  بـــن  حمـــد 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وإلى 
قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؛ بمناسبة 
اإلنجازات الرياضية التي تحققت أخيرا، 

ومنها الميدالية الذهبية لمســـابقة الفردي 
والميدالية الفضية لفردي 6 كرات لالعب 
فـــي  صبـــاح  حبيـــب  للســـنوكر  منتخبنـــا 
البطولة العربية بشرم الشيخ، والميدالية 
الذهبيـــة لمنتخب كـــرة اليـــد بالتصفيات 
اآلســـيوية وتأهلـــه إلى أولمبيـــاد طوكيو 
لمنتخبنـــا  الذهبيـــة  والميداليـــة   ،2020
العســـكري لكـــرة القدم فـــي دورة األلعاب 
العالمية العسكرية، وفوز مملكة البحرين 
بالمركـــز األول في الترتيب العام لجدول 
الميداليـــات بالـــدورة السادســـة لرياضـــة 

المرأة الخليجبة بالكويت. 
كمـــا هنـــأ اليمانـــي ممثـــل جاللـــة الملـــك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 

مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
وســـمو  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 

الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة، 

البحرينية. 
واعتبر اليمانـــي اإلنجازات التي تحققت 
تجســـيًدا حقيقًيـــا لما يحظى بـــه القطاع 
لـــدن  الرياضـــي مـــن دعـــم ورعايـــة مـــن 
القيـــادة الرشـــيدة وحرصهـــا المتواصـــل 
أمـــام  المثاليـــة  الظـــروف  توفيـــر  علـــى 
الرياضييـــن البحرينيين لتمثيـــل المملكة 
بصـــورة مشـــرفة في المحافـــل الرياضية 

الخارجية.
وأضاف أن هذه اإلنجـــازات تترجم رؤية 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 

وســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
علـــى صعيد ترســـيخ مكانـــة المملكة على 
الســـاحة الرياضيـــة الدوليـــة مـــن خـــالل 
تقديم مختلف أشـــكال الدعم والمســـاندة 
كفـــاءة  ورفـــع  الرياضيـــة  لالتحـــادات 
المنتخبات الوطنية وصواًل إلى المنافسة 
الجـــادة علـــى المراكـــز المتقدمـــة، وهو ما 
أثمر عن تحقيق تلك اإلنجازات المشرفة.
وأشـــار رئيـــس اتحـــاد البليـــارد بالجهـــود 
الطيبـــة التي يبذلهـــا األمين العـــام للجنة 
النصـــف  محمـــد  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
ومتابعته ودعمه لشؤون اتحاده وتوفير 
علـــى  ينعكـــس  بمـــا  متطلباتهـــم  جميـــع 

مخرجات عملهم بأفضل صورة.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

محمد الدرازي

أحمد مهدي

المدرب هيليو سوزا ومساعده أحمد عيسى

سعيد اليماني

اللجنة اإلعالمية

برعايـــة   BENEFIT شـــركة  رحبـــت 
بطولـــة البحريـــن الدولية لكـــرة القدم 
تحت 13 عاًما والتي ستنظمها شركة 
االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون   STAGE33
البحرينـــي لكـــرة القـــدم وذلـــك يـــوم 
الجمعـــة الموافق 29 نوفمبـــر الجاري 
التابعـــة  الخارجيـــة  المالعـــب  علـــى 
BEN-  التحاد الكرة، وســـتقدم شركة

للبطولـــة  البالتينيـــة  رعايتهـــا   EFIT
لتنضم لسلسلة رعاة البطولة.

شريك بالتيني



حضـــر عضـــوا مجلـــس إدارة اللجنة 
البارالمبية البحرينية الشيخة حصة 
بنـــت علـــي آل خليفـــة وعبدالرحمن 
دبـــي  نـــادي  مدرجـــات  فـــي  الســـيد 
لـــذوي الهمم؛ لمتابعة العبي منتخبنا 
الوطني خالل مشاركتهم في بطولة 
العالـــم البارالمبيـــة التاســـعة أللعـــاب 
القوى، إذ شـــهدا منافســـات اليومين 

الثاني والثالث من البطولة. 
وبينـــت الشـــيخة حصـــة بنـــت علـــي 
آل خليفـــة بـــأن حضورهـــا فـــي هذه 
البطولة هو من أجل مســـاندة جميع 
وتشـــجيعهم  المشـــاركين  الالعبيـــن 
لتقديـــم أفضـــل المســـتويات الفنية، 
متمنيـــة لهـــم التوفيق فـــي الوصول 
وتحقيـــق  التتويـــج  منصـــات  إلـــى 
إنجاز جديـــدة لرياضة ذوي العزيمة 

البحرينية. 
من جهته، أعرب عبدالرحمن الســـيد 
عـــن فخـــره واعتـــزازه برؤيـــة علـــم 
هـــذا  فـــي  البحريـــن خفاقـــا  مملكـــة 
الحدث الرياضي الكبير بين مختلف 
دول العالـــم، مؤكـــدا اســـتمرار عمـــل 
مجلـــس اإلدارة؛ من أجـــل دعم هذه 
الرياضـــة والعمـــل علـــى زيـــادة عدد 

المشاركين في المناسبات المقبلة. 

رفع وتيرة االستعدادات 

تواصل العبـــات منتخبنا الوطني أللعاب 
اســـتعداداتهن  العزيمـــة  لـــذوي  القـــوى 
للمشاركة تحت إشراف المدربين يوسف 
الرفاعي ويوســـف محمـــد اللذين يعمالن 
على تجهيز الالعبات بالصورة المطلوبة، 

ومن المنتظر أن تخوض مريم الحميدي 
نهائـــي مســـابقة رمـــي الرمـــح للســـيدات 
“فئة F46”، وســـتكون أمـــل الفردان على 
موعـــد مع نهائي جديد في مســـابقة دفع 
الجلة للسيدات “فئة F54 “، فيما ستلعب 
فاطمـــة عبدالـــرازق نهائي مســـابقة رمي 

 .“ F53 القرص للسيدات “فئة

الصين تتصدر اليوم الثاني 

تصـــدرت الصين الترتيـــب العام لجدول 
اليـــوم  نهايـــة  بعـــد  البطولـــة  ميداليـــات 
7 ميداليـــات ملونـــة،  الثانـــي بحصدهـــا 

بواقـــع 3 ذهبيات و3 فضيـــات وبرونزية 
وحيـــدة، وجـــاءت البرازيـــل فـــي المركز 
الثانـــي بعدمـــا حقق 6 ميداليـــات منها 3 
ذهبيات وفضية وبرونزيتين، فيما حلت 
فنلنـــدا فـــي المركـــز الثالث بــــ 3 ذهبيات 

فقط.

اللجنة اإلعالمية

فتيات ذوي العزيمة يكثفن االستعدادات لعالمية القوى

رفع وتيرة االستعدادات حصة بنت علي وعبدالرحمن السيد في مدرجات نادي دبي لذوي الهمم

 الهملة - بتلكو

أعلنـــت بتلكـــو، كجـــزء مـــن التزامهـــا 
بدعـــم القطـــاع الرياضـــي فـــي مملكة 
البحرين، عن ســـعادتها بكونها الراعي 
البالتيني ومزود االتصاالت الحصري 
لبطولة الرجل الحديدي 70.3 للشـــرق 
األوسط التي تقام في مملكة البحرين 

للعام الخامس على التوالي. 
وسيعقد هذا الحدث الرياضي الشيق 
بتاريخ 7 ديسمبر المقبل تحت رعاية 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.
وصرحت الشـــركة في بيـــان لها، بأنها 
تفخـــر بدعمهـــا للحـــدث الـــذي وضـــع 
الخريطـــة  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
مـــان،  اآليـــرون  لمســـابقات  العالميـــة 
حتى أصبح هذا السباق من السباقات 

الرياضيـــة  الروزنامـــة  فـــي  المميـــزة 
الســـنوية؛ لما يتميز به سباق البحرين 
مـــن رعاية خصوصا مـــن ممثل جاللة 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك 
الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 

والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، حيث يحرص ســـموه على 
لمختلـــف  واالهتمـــام  الدعـــم  تقديـــم 
أنـــواع الرياضـــة في مملكـــة البحرين، 
مـــا ينعكـــس إيجاًبـــا فـــي اإلنجـــازات 
الرياضيـــة التي تحققهـــا البحرين في 

هذه الفترة المميزة.
وتحـــرص بتلكـــو علـــى كونها شـــريكا 
داعمـــا فـــي نجـــاح هـــذا الحـــدث الذي 
يشهد ازديادا في عدد المشاركين من 
البحرين وخارجها في كل سنة سواًء 
من النساء والرجال واألطفال كذلك. 
وساهمت المبادرة في تعزيز ممارسة 
مختلـــف أنواع الرياضات والتشـــجيع 
على اتباع نمط حياة صحي ورياضي 
يعكس الصورة الحضارية والمشـــرفة 

التي تمتاز بها المملكة.
وتم توقيـــع اتفاقية الرعاية في المقر 
الرئيس لشركة بتلكو من المدير العام 
والمســـؤولية  المؤسســـي  للتواصـــل 
بـــدر بـــن راشـــد  االجتماعيـــة الشـــيخ 
آل خليفـــة، والمديـــرة العامـــة لشـــركة 
“فعاليات” أمل المرباطي، وهي الجهة 

المنظمة للحدث.

أثناء توقيع االتفاقية

الـــعـــهـــد ولـــــــي  ــو  ــ ــم ــ س بــــرعــــايــــة  ديـــســـمـــبـــر   7 ــق  ــلـ ــطـ ــنـ تـ
“بتلكو” راعًيا بالتينيا لبطولة “اآليرون مان”
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أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

رفــع رئيــس اتحــاد غــرب آســيا لبنــاء األجســام واللياقــة البدنية النائــب األول لرئيس اتحــاد غرب آســيا لرفع األثقال مســاعد رئيس 
االتحاد العربي رئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال ســلطان الغانم رئيس الوفد البحريني المشــاركة ببطولة العالم لبناء األجســام 
واللياقة البدنية للعموم بالفجيرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة التي تســتضيف منافســاتها في الفترة من 7 وحتى 12 
من شــهر نوفمبر الجاري، اإلنجاز المشــرف الجديد لرياضة بناء األجســام البحرينية الذي حققه الالعبان خالد الســعيدي )الميدالية 
الفضية( ومحمد الماجد )الميدالية البرونزية( يوم أمس ضمن منافسات البطولة العالمية إلى مقام القيادة الرشيدة بالمملكة وإلى 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وإلــى النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

وأكـــد الغانـــم أن مـــا تعيشـــه الرياضـــة 
فخـــر  مصـــدر  لهـــو  اليـــوم  البحرينيـــة 
واعتـــزاز فـــي العصـــر الذهبـــي، حيـــث 
تتوالـــى اإلنجازات واألفـــراح من أبناء 
يبذلـــون  الذيـــن  المخلصيـــن  الوطـــن 
الغالـــي والنفيـــس؛ مـــن أجل رفـــع راية 
اإلنجـــازات  وحصـــد  عالًيـــا  الوطـــن 
المشرفة في أكبر التجمعات الرياضية، 
وقال “اليوم نضيف إنجازين جديدين 
مملكـــة  باســـم  العالـــم  مســـتوى  علـــى 
البحريـــن من خـــالل العبيـــن متميزين 

خالد الســـعيدي ومحمد الماجد؛ لتؤكد 
المملكـــة وجودهـــا القـــوي وحضورهـــا 
المميز فـــي أقوى وأكبر بطوالت العالم 
لبناء األجسام”، وأضاف “أننا فخورون 
باإلنجازات المشرفة لالعبي المنتخب 
الوطنـــي الذيـــن بذلوا مجهـــودا جبارا؛ 
من أجـــل مزاحمـــة كبار اللعبـــة ونخبة 
من الالعبيـــن من مختلـــف دول العالم 
والظفر بهـــذه المراكز المتقدم، متمنين 
مـــن  مزيـــد  حصـــد  الالعبيـــن  لبقيـــة 

اإلنجازات المشرفة”.

وأحـــرز العب المنتخـــب الوطني لبناء 
األجســـام خالد السعيدي المركز الثاني 
والميداليـــة الفضيـــة ضمـــن منافســـات 
مسابقة الفيزيك للرجال للفئة الطولية 
176 ســـم ببطولة العالم لبناء األجسام 
العـــب  أحـــرز  كمـــا  البدنيـــة،  واللياقـــة 
المنتخب الوطني اآلخر محمد الماجد 
المركـــز الثالـــث والميداليـــة البرونزيـــة 
في منافسات مسابقة الكالسيك بودي 
بيلدنغ الفئة الطولية 175 سم، لتسجل 
القـــوي  حضورهـــا  البحريـــن  مملكـــة 

بطـــوالت  أقـــوى وأكبـــر  فـــي  والمميـــز 
بنـــاء األجســـام فـــي العالـــم فـــي هـــذه 
البطولة العالمية التي تستضيفها دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة. 
كمـــا وأقيـــم علـــى هامـــش منافســـات 
بطولـــة العالـــم لبنـــاء األجســـام للعموم 
اجتماع الكونغرس الذي حضره الغانم 

ونائبـــه خالد الجودر والـــذي أقيم يوم 
الخميـــس الماضـــي، إذ تم اســـتعراض 
جدول البطوالت العالمية التي يشرف 
عليهـــا االتحـــاد الدولي لبناء األجســـام 
بحضور رئيسه رافائيل سانتونغا، الذي 
رحـــب في بداية االجتماع بإقامة هذه 
البطولـــة العالمية علـــى أرض اإلمارات 

والضيافـــة  التنظيـــم  بحســـن  مشـــيًدا 
واالســـتقبال، والجهـــود المبذولـــة مـــن 
قبـــل المســـؤولين اإلماراتيين لتحقيق 
جميـــع  علـــى  النجـــاح  درجـــات  أعلـــى 
األصعـــدة، كمـــا وتـــم مناقشـــة الســـبل 
الكفيلـــة لتطوير هـــذه اللعبة واالرتقاء 

بها.

ــرة ــ ــي ــ ــج ــ ــف ــ ــال ــ ــاء األجــــــــســــــــام ب ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــم لـ ــ ــ ــال ــ ــ ــع ــ ــ ــة ال ــ ــولـ ــ ــطـ ــ فـــــــي بـ

السعيدي والماجد يحرزان فضية وبرونزية

واألهلـــي  االتفـــاق  فريقـــا  خـــرج 
بنتيجتا الفوز في ختام منافســـات 
الجولـــة الثانيـــة مـــن دوري الدرجة 

األولى لكرة اليد.
ففـــي المباراة األولـــى حقق االتفاق 
فـــوزه الثانـــي علـــى التوالـــي وهذه 
المرة على حســـاب الشباب بنتيجة 
الشـــوط  انتهـــى  بعدمـــا   )25/27(
األول بتقـــدم االتفـــاق بفارق هدف 
وبنتيجـــة )12/13(, وبذلـــك أصبـــح 
رصيـــد االتفـــاق 6 نقـــاط والشـــباب 
الذي تجـــرع الخســـارة الثانية صار 

رصيده نقطتين.
وفـــي المبـــاراة الثانية، منـــي فريق 
ســـماهيج بالخســـارة الثانية وهذه 
المـــرة أمام فريـــق األهلـــي بنتيجة 
الشـــوط  انتهـــى  بعدمـــا   )30/35(
 4 بفـــارق  األصفـــر  بتقـــدم  األول 

اهـــداف وبنتيجـــة )15/19(. وبذلك 
أصبـــح رصيـــد ســـماهيج نقطتيـــن 
من خســـارتين واألهلي 6 نقاط من 
انتصارين متتاليين ليعتلي صدارة 
ترتيب الفرق مستغال غياب فريقي 
منافســـات  عـــن  والنجمـــة  باربـــار 

الجولة.

االتفاق واألهلي ينتصران بدوري اليد

 الغانم والجودر لدى حضورهما كونغرس االتحاد الدولي لبناء األجسام الماجد أثناء التتويج

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أسند االتحاد الدولي لكرة القدم، 
منتخبــي  مبــاراة  إدارة  مهمــة 
ضمــن  وفلســطين،  أوزبكســتان 
المؤهلــة  المزدوجــة  التصفيــات 
وكأس   2022 العالــم  كأس  إلــى 
آســيا 2023، إلــى طاقم تحكيمي 

بحريني دولي.

وســـتقام المباراة يـــوم 19 نوفمبر 
الجـــاري فـــي العاصمـــة األوزبكية 

)طشـــقند(، ضمـــن إطار منافســـات 
.D المجموعة

وســـيدير المبـــاراة حكمنـــا الدولي 
نواف شـــكرهللا، ويعاونه الحكمان 
المســـاعدان الدوليان ياســـر تلفت 
الرابـــع  والحكـــم  ومحمـــد جعفـــر، 
الدولـــي عمار محفوظ، وســـيكون 
مقيم الحكام lam من هونغ كونغ، 
مـــن   huang المبـــاراة  ومراقـــب 
الصيـــن. ويأتـــي التكليـــف الصادر 

مـــن االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
لطاقمنا الدولي تواصال للنجاحات 
المتعـــددة التي يحققهـــا التحكيم 
البحريني في مشـــاركته بمختلف 
البطـــوالت واالســـتحقاقات؛ نظير 
التـــي يتمتـــع بهـــا  الثقـــة الكبيـــرة 
المحليـــة  األصعـــدة  جميـــع  علـــى 
والدوليـــة،  والقاريـــة  واإلقليميـــة 
بما يقدمه من مســـتويات متميزة 
لمختلـــف  المقتـــدرة  إدارتـــه  عبـــر 

المباريات.
نـــواف  األربعـــة  الحـــكام  ويعتبـــر 
شـــكرهللا وياســـر تلفـــت ومحمـــد 
جعفـــر وعمـــار محفـــوظ من ضمن 
قائمة نخبة حكام قارة آسيا للعام 
الحالي )2019(، وســـبق لهم إدارة 
العديد من المباريات على مختلف 
األصعدة، خصوصا وأن شـــكرهللا 
وتلفـــت شـــاركا فـــي كأســـي عالـــم 

على التوالي )2014 و2018(.

طاقم تحكيم بحريني لمباراة أوزبكستان وفلسطين

عمار محفوظ نواف شكرالله

محمد جعفر ياسر تلفت

ضمن 
التصفيات 
المزدوجة 

لكأس العالم 
2022 وكأس 

آسيا 2023

وسط متابعة 
من أعضاء اللجنة 

البارالمبية 
البحرينية

علي مجيد

 لقاء الشباب واالتفاق 



افتتاح فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2019.. اليوم

تفتتــح اليــوم “األحد” فعاليات أســبوع بريف الدولــي للقتال 2019 على أرض 
مملكــة البحريــن، أكبــر حدث في قارة آســيا لرياضة فنون القتــال المختلطة، 
والــذي ينظمه االتحاد البحريني لفنــون القتال المختلطة BMMAF بالتعاون 
 IMMAF واالتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة BRAVE مع منظمة بريف
WMMAA - فــي الفتــرة مــن 10 - 16 نوفمبر الجاري على صالة مدينة خليفة 

الرياضية. 

بريـــف  أســـبوع  فعاليـــات  وتتضمـــن 
للمـــرة  يقـــام  الـــذي  للقتـــال،  الدولـــي 
إقامـــة  المملكـــة،  أرض  علـــى  الثالثـــة 
بطولة العالم السادســـة للهـــواة لفنون 
القتال المختلطة لفئة الكبار والشباب 
فـــي نســـختها الثانية، وبطولـــة بريف 
التاســـعة  نســـختها  فـــي  للمحترفيـــن 
والعشـــرين للمحترفين لفنـــون القتال 

المختلطة. 
اســـتحدثت  بريـــف  منظمـــة  أن  كمـــا 
 KHK بطولـــة جديـــدة، هـــي: بطولـــة 
العالميـــة للوزن المفتـــوح للمحترفين، 
والتي ســـتقام لليلة واحدة إلى جانب 

منافسات بطولة بريف.
مـــن جانبهـــا، أنهـــت اللجنـــة التنفيذية 
جميع االســـتعدادات النطالق الحدث، 
وفـــق الخطـــة التنظيمية التي ســـارت 
بالشـــكل الصحيـــح، التـــي تتوافق مع 
رؤيـــة وتطلعات النائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا ألســـبوع بريف 
الدولـــي للقتـــال 2019 ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ مـــن أجل 
إبـــراز وإنجاح هذا الملتقـــى الرياضي 

العالمي على أرض المملكة.

 نسير وفق خطة مدروسة

أكـــد رئيـــس لجنـــة التســـويق محمـــد 
اللجنـــة  أن  محمـــد  ماشـــاءهللا 
اســـتطاعت أن اســـتقطاب أكثـــر مـــن 
50 جهـــة حكوميـــة وأهليـــة وخاصة، 
نجـــاح  فـــي  لتكـــون شـــريكا أساســـيا 
أســـبوع بريـــف الدولي للقتـــال 2019، 
مضيفا أن دعم ســـمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة للجنة المنظمة ســـاهم 
دفـــع اللجان العاملة نحو بذل قصارى 
جهدهـــا لتحقيـــق خطـــة العمـــل علـــى 
أكمـــل وجـــه، وبالصـــورة التـــي تخدم 
تطلعـــات ســـموه للوصـــول للجاهزيـــة 

المطلوبـــة قبـــل انطـــالق فعاليات هذا 
الحدث. 

اللجنـــة  “إن  هللا  ماشـــاء  وقـــال 
جهـــة   55 تســـتقطب  أن  اســـتطاعت 
حكوميـــة وشـــركة ومؤسســـة أهليـــة 
وخاصـــة، والتـــي رحبـــت فـــي تقديم 
دعمهـــا إلقامة أســـبوع بريـــف الدولي 
للقتال في نســـخته الثالثة على أرض 
مملكـــة البحريـــن. وهـــذا إن دل يـــدل 
علـــى حـــرص تلـــك الجهـــات الراعيـــة 
الشـــراكة  تحقيـــق  فـــي  والمســـاهمة 
قطاعـــات  جميـــع  بيـــن  المجتمعيـــة 
الدولة، بما يحقق أعلى معايير النجاح 
لهـــذا الملتقى الرياضـــي الدولي، الذي 
يتضمن إقامة 3 بطوالت عالمية، هي: 
 KHK عالميـــة الهواة وبريـــف وبطولة

العالمية للوزن المفتوح”.
أوضح أن لجنة التســـويق تسير وفق 
الخطـــة التـــي تـــم وضعها فـــي الفترة 
خـــالل  اســـتعراضها  وتـــم  الماضيـــة، 
العليـــا،  المنظمـــة  اللجنـــة  اجتماعـــات 
للبطولـــة  التســـويق  أن  إلـــى  مشـــيرا 
انطلـــق منذ فترة طويلـــة، موضحا أن 
العديـــد مـــن الشـــركات والمؤسســـات 
بـــادرت بالتعاون مع اللجنـــة المنظمة، 
من خالل تقديم الدعم، الذي يســـاهم 
في الوصـــول لالســـتعداد األمثل لهذا 

الحدث. 
التســـويق  لجنـــة  أعضـــاء  أن  وبّيـــن 
أجـــل  مـــن  نحـــل؛  كخليـــة  يعملـــون 
مضاعفـــة الجهود مـــع جميـــع اللجان، 
فـــي ســـبيل إخـــراج البطولـــة تنظيميا 
بالصـــورة المطلوبـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
البطولـــة حققـــت نقلـــة نوعيـــة خـــالل 
العاميـــن الماضييـــن، وهو مـــا يعطينا 
الحافـــز الكبيـــر لتحقيق نجـــاح جديد 
والفنـــي  التنظيمـــي  الجانـــب  علـــى 

والتنافسي والتسويقي. 
مـــن  المقـــدم  الدعـــم  “إن  وأضـــاف 
قبـــل الشـــركات والمؤسســـات يعكس 
الحـــس الوطني الرفيـــع لجميع الرعاة 
والمســـاهمين”، معربا في ذات الوقت 
عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين 
فـــي اللجنـــة المنظمـــة العليـــا واللجان 
العاملـــة علـــى التعاون الكبيـــر إلنجاح 

البطولة.

  55 راعيا للحدث

قدمـــت 55 راعيـــا مســـاهماتهم لدعـــم 
إقامـــة أســـبوع بريـــف الدولـــي للقتال 
المستشـــفى   ،GMC وهـــم:   ،2019

األلمانـــي، بابكو، شـــركة خـــان تانولي، 
وأوالده،  المؤيـــد  يوســـف  نيســـان، 
الفخامة للسيارات، لولو هايبرماركت، 
مشـــاريع  ليمـــو،  بحريـــن  غـــاز،  بنـــا 
القصـــر، التعليـــم بلـــس، شـــركة مطـــار 
البحريـــن، تمكيـــن، ماكدونالد، شـــركة 
حســـين محمد شـــويطر، نومـــاد، بارك 
بوينـــت، مجموعـــة الحـــواج، الحـــداد 
للســـيارات، مياه أروى، شـــركة رحال، 
نوح للفعاليات، مجمع ســـيتي ســـنتر- 
صحيفـــة  الواحـــة،  مجمـــع  البحريـــن، 
“أخبـــار الخليـــج”، صحيفـــة “الوطـــن”، 
صحيفـــة “األيـــام”، صحيفـــة “البـــالد”، 
جلف ديلي نيوز، ديلي تريبيون، باور 
آب، فور سوق، موكتا، سينكو، برايت 
فيجن، وناســـه تايم، MYS، أولمبيك، 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة، 
وزارة الداخليـــة، وزارة العمـــل، وزارة 
شـــؤون اإلعالم، المستشفى العسكري 
بقـــوة دفـــاع البحريـــن، قنـــاة البحرين 
حمـــد  بـــن  خالـــد  منظمـــة  الرياضيـــة، 
الرياضيـــة، مجموعـــة خالـــد بـــن حمد 

شـــركة  العربيـــة،  طيـــران  اإلعالميـــة، 
الدلـــة، فنـــدق ويندهـــام، فنـــدق بـــارك 
ريجيس، شـــركة جرين هيل، أبوظبي 
ويوريبـــان  إكســـيلون  الرياضيـــة، 

سوفت.

عياد يستعد

يواصـــل الالعب البحرينـــي المحترف 
المكثفـــة؛  تحضيراتـــه  عيـــاد  حســـين 
مـــن أجـــل المشـــاركة فـــي منافســـات 
بطولـــة بريـــف في نســـختها التاســـعة 
خاللهـــا  يلتقـــي  والتـــي  والعشـــرين، 
الالعب الالتفي ماتيس زهاروف، في 

نزال يجمع الالعبّين بوزن الذبابة.
عياد الذي بدأ مســـيرته كالعب هاوي 
فـــي فريق خالد بن حمد لفنون القتال 
المختلطـــة، والـــذي نجـــح فـــي تمثيل 
المنتخـــب الوطنـــي، وهـــو أول العـــب 
للمنتخـــب  ميداليـــة  يحـــرز  بحرينـــي 
االتحـــاد  بطـــوالت  فـــي  بمشـــاركاته 
المختلطـــة،  القتـــال  لفنـــون  الدولـــي 
وتحديدا عندما شارك في أول نسخة 
مـــن بطولـــة أوروبـــا المفتوحـــة، التـــي 
نظمهـــا االتحـــاد الدولـــي فـــي مدينـــة 

برمنغهـــام البريطانية العـــام 2015، إذ 
حصـــل علـــى الميداليـــة البرونزية. ثم 
حصـــل علـــى الميداليـــة البرونزية في 
البطولة ذاتها التي أقيمت في بلغاريا 
العام 2017، والميدالية البرونزية في 
عالميـــة الهـــواة فـــي نســـختها الرابعة 
التـــي أقيمت في مملكـــة البحرين في 

العام ذاته. 
ثـــم انتقـــل الالعـــب مـــن الهوايـــة إلى 
االحتـــراف، بعد مشـــاركته األولى في 
بطولـــة بريـــف 12 التـــي أقيمـــت فـــي 
العاصمـــة األندونيســـية جاكرتـــا فـــي 
مايـــو 2018، حيث نجـــح في تحقيق 
الفـــوز في أول ظهور له على حســـاب 
الالعـــب الفلبيني جومار باك. وتوالت 
نتائجـــه المميـــزة فـــي هـــذه البطولـــة، 
عندمـــا تغلب علـــى منافســـه المصري 
محمد أبو علـــي بالضربة القاضية في 
البحريـــن،  فـــي   BRAVE 18 بطولـــة 
وفاز علـــى الالعب الفلبيني جيســـون 
 BRAVE  22 بطولـــة  فـــي  فيرغـــارا 
بالفلبين وفاز على الالعب البريطاني 
 24 بطولـــة  فـــي  جونســـون  متشـــيل 

.BRAVE

 اكتمال وصول المنتخبات

اكتمل وصـــول المنتخبات المشـــاركة 
فـــي النســـخة السادســـة مـــن بطولـــة 
العالم للهواة لفنون القتال المختلطة. 
وشـــهدت مملكة البحرين خالل األيام 
القليلـــة الماضيـــة توافـــد المنتخبـــات 
على دفعات، حيث كان في استقبالها 
بمطـــار البحرين الدولـــي أعضاء لجنة 
الضيافـــة واالســـتقبال، الذين ســـهلوا 
من عمليـــة إجراءات الدخـــول ألفراد 

المنتخبات.

سمو الشيخ خالد بن حمد

 محمد ماشاء الله

اللجنة اإلعالمية

ــاق الـــحـــدث ــ ــط ــ ــع االســــتــــعــــدادات الن ــي ــم ــي ج ــه ــن ــة ت ــذي ــي ــف ــن ــت ــة ال ــن ــج ــل ال
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يديـــر طاقم تحكيمـــي دولـــي بحريني، 
منتخـــب  بيـــن  دوليـــة  وديـــة  مبـــاراة 
الســـعودية األول لكـــرة القـــدم ونظيـــره 
منتخب الباراجواي، في المواجهة التي 
تقام في العاصمة الســـعودية )الرياض( 
يوم 19 نوفمبـــر الجاري، وتقام المباراة 

ضمن “أيام الفيفا”.
ويتكـــون طاقـــم تحكيـــم المبـــاراة مـــن: 

حكم الساحة علي السماهيجي، الحكم 
المســـاعد األول عبدهللا صالـــح، الحكم 
المســـاعد الثاني ســـيد جـــالل محفوظ، 

والحكم الرابع عيسى عبدهللا.
وتأتي إدارة الطاقـــم البحريني للمباراة 
االتحـــاد  خطـــاب  علـــى  بنـــاء  الوديـــة 
السعودي لكرة القدم لالتحاد البحريني 
لكـــرة القدم لترشـــيح حـــكام بحرينيين 

دوليين إلدارة المباراة.

ويعـــد إدارة الطاقم البحرينـــي للمباراة 
الوديـــة الدوليـــة ضمـــن إطـــار التعـــاون 
البحرينـــي  االتحاديـــن  بيـــن  الدائـــم 
والســـعودي لكـــرة القـــدم، خصوصـــا مع 
مـــا تتمتـــع بـــه الصافـــرة البحرينيـــة من 
ســـمعة طيبة على جميع األصعدة نظير 
اإلدارة المقتـــدرة للحـــكام فـــي مختلف 
الخارجيـــة  بالبطـــوالت  مشـــاركاتهم 

والتألق في مختلف المحافل.

يخوض منتخبنا للشـــباب لكرة القدم عند 7 من مســـاء األحد، 
لقـــاءه الثالـــث واألخير في التصفيـــات المؤهلة لبطولة آســـيا 
تحـــت 19 عاًمـــا 2020، حينمـــا يالقـــي منتخـــب األردن، عنـــد 
7 مســـاًء علـــى اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة، ضمـــن إطار 

منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة. 
وتفتتـــح مباريـــات الجولـــة الثالثـــة عنـــد 4.15 عصـــًرا بلقـــاء 
يجمـــع منتخبي بوتان وبنغالديش، على اســـتاد مدينة خليفة 

الرياضية أيًضا. 
ويقـــود منتخبنا للشـــباب المـــدرب الوطني إســـماعيل كرامي، 

وتضم قائمة المنتخب 23 العًبا.
وكان منتخبنا الشـــاب قد حقـــق بداية إيجابية في التصفيات 
بتخطيه منتخب بنغالديش في الجولة األولى بثالثة أهداف 
دون رد، قبـــل أن يفـــوز على بوتان في الجولـــة الثانية بأربعة 

أهداف دون رد. 
ويدخـــل منتخبنـــا الشـــاب لقـــاء اليـــوم أمـــام األردن بفرصتي 

التعادل أو الفوز للتأهل إلى النهائيات اآلســـيوية التي ستقام 
في أوزبكستان العام المقبل )2020(.

وستكون الدعوة موجهة للجماهير البحرينية لحضور المباراة 
ومـــؤازرة المنتخـــب الشـــاب، خصوصـــا أن االتحـــاد البحريني 
لكرة القـــدم وفر تذاكر الدخول للجماهير البحرينية لمباريات 
منتخبنا للشباب، وتعتبر مباراة اليوم األكثر أهمية نحو حصد 

بطاقة التأهل.

عبدالله صالح سيد جالل محفوظ علي السماهيجي عيسى عبدالله

منتخب الشباب لكرة القدم

الســماهيجي علــي  الدولــي  الحكــم  بقيــادة  يدخــل بفرصتــي التعادل أو الفــوز للتأهل إلى بطولة آســيا 2020

طاقم بحريني لودية السعودية وباراجواي أحمر الشباب يالقي األردن في الجولة الثالثة
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلن البنك األهلي المتحد أخيرا عن أســماء لفائزين بجوائز حصادي لشــهر أكتوبر 2019، إذ فاز راكان العجمي بجائزة حصادي الشــهرية وقيمتها 100 ألف 
دينار. كما فاز كل من بروس بريمســون، وشــهناز قمبر، وكاظم الليث، وجيوتاســانا ميســتري، حيث فاز كل منهما بالجائزة األســبوعية وقيمتها ٢٥ ألف دوالر 

لكل فائز.

بـــروس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
بالســـعادة  “شـــعرت  قائـــًا  بريمســـون 
والفرحـــة. كنت آمل دائًما أن أفوز في 
أحد السحوبات على جوائز حصادي، 
بالجائـــزة  بالفـــوز  إخبـــاري  فـــكان 
األســـبوعية مفاجـــأة ســـارة وجميلـــة. 

أشكر هللا على هذا الفوز”. 
فـــي  للمشـــاركة  “ســـجلت  وأضـــاف: 
ســـحوبات حصـــادي منـــذ قرابـــة عام، 
واقتنيت شـــهادات حصـــادي في فرع 

المنامة”.
وعما ســـيفعله بالجائزة، قال: “أخطط 
إليـــداع قيمـــة الجائـــزة فـــي حصادي 

مجددا للفوز بجائزة أخرى”. 
واختتـــم تصريحـــه بقولـــه “أنـــا ممتن 
جـــدا للبنـــك األهلي المتحـــد على هذا 

البرنامج الجميل”.
وهـــو  “حصـــادي”،  برنامـــج  أن  يذكـــر 
برنامـــج توفيـــر يقـــدم أكبـــر الجوائـــز 

تســـجيل  فـــي  نجـــح  البحريـــن،  فـــي 
أكبـــر عدد مـــن الفائزيـــن وتقديم أكبر 
إجمالـــي مـــن الجوائـــز مقارنـــة مع أي 
مـــن برامج توفير أخـــرى في المملكة، 
فمنـــذ انطاقتـــه، قدمـــت “حصـــادي” 
جوائـــز نقديـــة تجـــاوزت قيمتهـــا 67 
مليـــون دينـــار ألكثر مـــن 16 ألف فائز 

من عمائه .
وأخيـــرا أعلـــن البنـــك األهلـــي المتحد 
عـــن تدشـــين النســـخة الجديـــدة مـــن 
برنامـــج التوفيـــر الشـــهير “حصـــادي”، 
الـــذي ينطلـــق مجدًدا هذا العام بســـّلة 
مـــن الجوائـــز هي األكبر فـــي البحرين 
بإجمالـــي جوائـــز تزيـــد قيمتهـــا عن 8 
ماييـــن دوالر، كمـــا يطـــرح البرنامـــج 
لهـــذا الموســـم تشـــكيلة مـــن الجوائـــز 
النقديـــة الكبـــرى والمميـــزة الجديدة، 
ويأتـــي علـــى رأســـها جائـــزة “مليونير 
حصـــادي” التي ســـتمنح مبلـــغ مليون 

دوالر لفائـــز واحـــد في الســـحب الذي 
سيجري في وقت الحق من هذا العام 

على هذه الجائزة الكبرى المرتقبة.
وفضـــًا عـــن هـــذه الجائـــزة الســـنوية 
عـــن  أيًضـــا  البنـــك  كشـــف  الكبـــرى، 
تفاصيل السحوبات الدورية الجديدة 
علـــى العديـــد من الجوائز األســـبوعية 
وجوائـــز  ســـنوية  والربـــع  والشـــهرية 
العيـــد الخاصـــة التي تم اســـتحداثها؛ 
لتوفـــر لعمـــاء البنـــك فـــي البحريـــن 
موسًما حافًا بالجوائز النقدية بشكل 
أكبـــر وفـــرص فوز أوفـــر وأكثر من أي 

وقت مضى.
ويســـتهل “حصادي” الموســـم الجديد 
جائـــزة  علـــى  أســـبوعية  بســـحوبات 
رئيســـة أولـــى بقيمـــة 25 ألـــف دوالر 
مخصصة للعماء في البحرين عاوة 
على 20 جائزة أخرى بقيمة ألف دينار 
بحريني يتم الســـحب عليها أسبوعيا 

إلتاحة المزيد من فرص الفوز ألوســـع 
شرائح العماء على مدار العام.

كذلك خّص برنامج “حصادي” عماءه 
هـــذا العام بجائزة شـــهرية بقيمة 100 
ألـــف دينـــار )265 ألـــف دوالر(، وترتفع 
قيمتها في الســـحب كل 3 أشـــهر على 
الجائزة الربع ســـنوية الكبرى وقدرها 
500 ألـــف دوالر، وهي جوائز صممت 
القـــدرة  بهـــا  الفائزيـــن  بحيـــث تمنـــح 
أحـــام  لتحقيـــق  الماليـــة  والحريـــة 

عمرهم وضمان استقرارهم مالًيا. 
ســـحوبات  فـــي  للدخـــول  وللتأهـــل 
“حصـــادي”، فـــإن كل رصيـــد بمبلغ 50 
دينـــاًرا يؤهل صاحبـــه لفرصة واحدة 
للمشـــاركة والفوز في الســـحب، وكلما 
زادت فترة ومبلـــغ اإليداع كلما زادت 

فرص الفوز للعماء.

الـــعـــجـــمـــي راكـــــــــــان  نـــصـــيـــب  ــن  ــ ــ م ــار  ــ ــ ــن ــ ــ دي ألـــــــف   100

“األهلي المتحد” يعلن عن الفائزين بجوائز “حصادي”

نجاح التجربة في 
البحرين بسبب وعي 

المجتمع وثقافته

أعلنت “ماجد الفطيم”، الشركة  «
الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز 
التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت 
التجزئة والترفيه في منطقة الشرق 

األوسط وإفريقيا وآسيا، عن إطالق 
مبادرتها األولى من نوعها على 

مستوى المنطقة لالستغناء تدريجًيا 
عن المنتجات البالستيكية أحادية 

االستخدام في جميع الشركات 
التابعة لها بحلول العام 2025. 

وسوف تساهم هذه المبادرة بعد 
تطبيقها بشكل كامل في التخلص 

من األكياس البالستيكية وغيرها 
من المنتجات البالستيكية غير 

الضرورية على مستوى الشركة. 
ويتضمن هذه االلتزام من جانب  «

“ماجد الفطيم” التخلص من أكياس 
البقالة البالستيكية من جميع 

متاجر “كارفور” في 16 سوًقا بحلول 
العام 2025، وغيرها من المنتجات 
المعدة لالستخدام لمرة واحدة في 

جميع الشركات التابعة لها، بما 
في ذلك شفاطات العصائر ولوازم 

المائدة والحاويات وغيرها، ومن 
المقرر أن ترّكز الشركة على تعزيز 

االستعانة بالمواد القابلة إلعادة 
االستخدام وغيرها من البدائل 

المستدامة؛ انطالًقا من حرصها 

على تحفيز التغيير على المدى 
الطويل في السلوك االستهالكي 

لعمالئها ومورّديها وشركائها. ويعد 
هذا االلتزام جزًءا من توّجه الشركة 

لتعزيز مفهوم االقتصاد الدائري، 
وفي إطار جهودها لتخفيض 

بصمتها الكربونية وتأثيرها على 
البيئة، انطالًقا من رؤيتها “الجرأة 

اليوم تعني تغيير المستقبل”. 
وتعليًقا على إطالق المبادرة، قال  «

الرئيس التنفيذي لـ “ماجد الفطيم 
للتجزئة” هاني ويس “من المقرر 

أن يقل إجمالي عدد أكياس البقالة 
البالستيكية التي يتم توزيعها في 

متاجر كارفور البالغ عددها نحو 300 
متجر، بمقدار 800 مليون حقيبة 

بالستيكية سنوًيا”. يذكر أن في العام 
2017، بدأت “ماجد الفطيم” حملة 

لتعزيز الوعي باستخدام أكياس 
البقالة القابلة إلعادة االستخدام في 
األسواق التي تعمل بها، إذ زاد حجم 

مبيعاتها من األكياس الصديقة 
للبيئة والمعاد استخدامها هذا 

العام بمعدل 70 %.
وتتضمن مبادرة الشركة تقليص  «

المواد البالستيكية المعدة 
لالستخدام لمرة واحدة والتي يتم 

توزيعها على العمالء، وال تشمل 
المنتجات المعروضة للبيع على 

رفوف المتاجر التابعة لها، مثل 

أكياس القمامة وزجاجات مواد 

المطهرات ومنتجات التنظيف 

وغيرها. 

وتجدر اإلشارة إلى أن النفايات  «

البالستيكية تشّكل تحّدًيا عالمًيا، 

إذ تشير اإلحصاءات إلى نفوق أكثر 

من مليون طائر بالمناطق البحرية 

و100 ألف من الثدييات سنوًيا نتيجة 

التعرض للمخلفات البالستيكية. 

وتشّكل المنتجات البالستيكية ُعشر 

حجم النفايات الصلبة بمنطقة 

الشرق األوسط.

70 % زيادة حجم مبيعات الشركة من األكياس الصديقة للبيئة  

الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة لــــ “^”: المســتهلكون الصــوت الــذي يســاعدنا

“ماجد الفطيم” تستغني عن أكياس البالستيك بحلول 2025

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم للتجزئة هاني ويس إن المجموعة بصدد االســتغناء التدريجي عن جميع المنتجات البالســتيكية أحادية 
االســتخدام في جميع الشــركات التابعة لها بحلول العام 2025، في مبادرة هي األولى من نوعها على مســتوى الشــرق األوســط. وتحدث ويس في حوار 
أجرتــه معــه “البــالد” بدبــي عــن النجــاح المبدئي لهذه المبــادرة في البحرين بقولــه ”القينا قبول المجتمع هنــاك، وهو العنصر الذي ســاعدنا في إنجاح هذه 

التجربة المميزة”. وفيما يلي نص اللقاء:

ما الرسالة التي تريدون إيصالها للعالم  «
خالل حملتكم للتخلي عن المنتجات 

البالستيكية أحادية االستخدام؟

رســـالتنا هادفة وهي التخلص من المنتجات 
واألكيـــاس الباســـتيكية الموجـــودة ســـواء 
علـــى منضـــدات البيـــع أو “الـــكاش كونتـــر”؛ 
بهـــدف المحافظـــة علـــى البيئة التـــي نعيش 
بها، وما نطلبه اليوم من جميع المســـتهلكين 
أن يكونـــوا الصـــوت الذي يســـاعدنا لتحقيق 
إقـــدام  مـــع  خصوًصـــا  اإليجابـــي،  التغييـــر 
مجتمعاتنا عموما على اســـتخدام المنتجات 

الباستيكية المختلفة.

كيف تقرأون تجربتكم في هذا الجانب  «

بمملكة البحرين؟

أطلقنا بنجاح في البحرين تجربة استخدام 
االكيـــاس الصديقـــة للبيئـــة القابلـــة إلعـــادة 
التدويـــر، التـــي نضمن من خالها اســـتبدالها 
مجاًنـــا عنـــد تعرضهـــا ألي تلـــف، كمـــا قدمنـــا 
أفضليه للزبائن الذين يحملون هذه األكياس، 
ميـــزة المـــرور عبر “الكونتر األخضـــر”، والذي 

يكون أكثر ساسة وسرعة.
إلـــى ذلك، نجحنا في البحرين أيًضا بترويج 
األكيـــاس التـــي تصنـــع مـــن قشـــور البطاطا، 
وبدأناهـــا فـــي البحريـــن تحديًدا؛ ألننـــا لقينا 
قبـــول المجتمـــع هنالـــك، وهو العنصـــر الذي 

ساعدنا في إنجاح هذه التجربة المميزة.

هل هناك أرقام تطمحون لتحقيقها أو  «
لتقلصيها أن صح التعبير خالل السنوات 

الخمس المقبلة؟

فـــي العـــام 2018 اســـتعملنا فـــي “كارفـــور” مـــا 

يقـــارب 800 مليـــون كيـــس باســـتيكي بــــ 15 
بلـــدا، وطموحنـــا أن نتخلـــص مـــن هـــذا الرقم 
كلًيـــا خـــال الســـنوات الخمـــس المقبلـــة، وهو 
رقـــم يقابلـــه توزيـــع 2.2 مليون كيـــس صديق 

للبيئـــة، في حين تـــم توزيع 3.9 مليون صديق 
للبيئة خال العام 2019 بالدول الخمسة عشر.

هـــذا التقـــدم الملمـــوس والواضـــح، يؤكـــد أن 
المبـــادرة التـــي اتخذناهـــا علـــى عاتقنـــا تســـير 
باالتجاه الصحيح، مـــع تعاون وقناعة عمائنا 
الذين ينـــادون بتطبيق هذه األفـــكار بمحاتنا 

بأسرع وقت.

ماذا عن تعاون مجموعة ماجد الفطيم  «
مع الحكومات، ومدى انعكاس هذا النجاح 

على هذه المبادرة؟

فـــي البلـــدان الخمســـة عشـــر التي نعمـــل بها 
والتـــي يتوزع بها قرابة 300 متجر لكارفور، 
يكون هنالك اطاع تام من قبلنا للحكومات 

نتحـــرك  ال  فنحـــن  المدنيـــة،  وللمجتمعـــات 
بشـــكل فـــردي، وأؤكـــد لـــك أن الكثيـــر مـــن 
الحكومـــات بادرت بالفعل بإطاق المبادرات 
الشبيهة، منها دول نامية كجورجيا وأرمينيا 
وأوزباكســـتان حيـــث يفرضون رســـوما على 

استخدام األكياس الباستيكية.
التـــي نتعـــاون معهـــا  الـــدول  نأمـــل مـــع كل 
أن تحـــذو حـــذو االتحـــاد األوروبـــي وتطلق 
األكيـــاس  اســـتخدام  تمنـــع  التـــي  القوانيـــن 
الباستيكية أو تفرض الرسوم عليها؛ بهدف 

الحد من استخدامها.

كيف تقرأ ارتباط نجاح هذه المبادرة مع  «
ثقافة الشعوب والتعليم؟ 

حيـــن وضعنا هـــذه الرؤية، أخذنـــا في االعتبار 
ثقافـــات الشـــعوب التـــي نعمـــل في أوســـاطها، 
فليس كل البلدان لديها هذه الثقافة مع تذبذب 
الترويـــج ألهميتهـــا وأثرهـــا علـــى  واختـــاف 
البيئة من بلد آلخر، وعليه فخطتنا لـ 5 ســـنين 
هـــي بفعل اختاف هذه الثقافات، وألهمية أن 
نعمـــل بهذه الرؤية الطموحـــة الهادفة للحفاظ 

على البيئة لكي نقدم لها جودة حياة أفضل.

البحريـــن   – األڤنيـــوز  احتفـــل 
افتتاحـــه  علـــى  عاميـــن  بمـــرور 
بإقامة مســـابقة السحب الكبيرة 
واكتشـــف  بخطوتيـــن،  “تســـوق 
مـــع  بالشـــراكة  ويـــن”  الســـفرة 
طيران الخليـــج، وتم اختيار 20 
فائزا بشكل عشوائي لربح تذاكر 
طيران ليتمتعوا بالســـفر إلى 11 

وجهة جذابة.
وتـــم اإلعان عن فرصة الدخول 
للســـحب في نصف شـــهر أكتوبر 
الماضـــي، عن طريـــق إنفاق مبلغ 
30 دينـــارا أو أكثـــر فـــي أي مـــن 
محـــات األڤنيوز مـــن تاريخ 17 

إلى 31 أكتوبر. 
أســـماء  عـــن  اإلعـــان  تـــم  كمـــا 
الفائزين بالسحب وتم تسليمهم 

التذاكـــر من قبـــل إدارة األڤنيوز، 
عـــن  بدورهـــا  أعربـــت  التـــي 
سعادتها لفوزهم، والفائزون هم: 
)الكويت(: ناصر المجمد ويوسف 
أديبي، )لنـــدن(: إبراهيم الثميري 
)باريـــس(:  األحمـــد،  وماجـــد 
إبراهيم العلي وجنان إسماعيل، 
)بيروت(: يزيد الدوسري وإيمان 
األنصـــاري، )دار البيضـــاء(: نـــوار 
المســـلم وســـينيتا ماكيه، )أثينا(: 
نعيمة الحمادي وفاطمة تورابي، 
محفـــوظ  فاطمـــة  )بانكـــوك(: 
وصالـــح ســـيف، )شـــرم الشـــيخ(: 
حويمـــان هلـــم وســـلطان البـــرام، 
)المالديف(: نورة أحمد ونســـرين 
ومحمـــد  )اســـطنبول(:  الصفـــار، 

العيسى وإيمان الناصر.

“األفنيوز” يحتفل بمرور 
عامين على افتتاحه

الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم للتجزئة متحدثا إلى “البالد”

تقليص عدد الحقائب المستعملة بمتاجر 
“كارفور” إلى 300 مليون

أشكال األكياس صديقة البيئة

إبراهيم النهام من دبي
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قامـــت شـــركة إبراهيـــم خليل كانـــو بطـــرح مركبة تويوتـــا جرانفيـــا الجديدة 
الفاخـــرة 2020 فـــي معارضهـــا بســـترة، وتتســـم المركبـــة بتصميمهـــا األنيـــق، 
ومقصورتهـــا الداخليـــة المترفـــة، ومحركها القوي من ســـت أســـطوانات على 
شكل حرف V سعة 3.5 لتر، إضافة إلى مزايا السالمة المتقدمة التي تشتمل 
عليهـــا، بمـــا يتيح للعمـــالء التنقل بمســـتويات مثالية من الراحة واالســـتمتاع 
ا  برحلة سلســـة تمنحهـــم الطمأنينة والثقة التامـــة. وتعد المركبة خيـــاًرا مثاليًّ
للعائالت الكبيرة التي تحتاج إلى مســـاحة أكبر، وتجربة أكثر راحة وفخامة، 
كمـــا تناســـب أيًضا خدمـــات الليموزين والفنادق والشـــركات التـــي تبحث عن 
مســـتوى أعلـــى من الضيافة.  مع مقاعد لســـتة أشـــخاص، بما فـــي ذلك أربعة 
مقاعـــد منفصلة ذات مســـاند لليديـــن، تتميز بتصميمها المريـــح، والتي تتوفر 
كميـــزة قياســـية وتعد األولى فـــي فئتها، وتضم التقنيات المســـاعدة للســـائق 
شاشـــة 4.2 بوصـــة، ووحـــدة معلومـــات ترفيهيـــة 7.0 بوصة، ومقـــود متعدد 
الوظائـــف، ومـــرآة رقمية للرؤيـــة الخلفية تضمن توفير رؤيـــة واضحة، بغض 

النظر عن كمية األمتعة الموجودة في الخلف.

عززت “نيســـان” مفهوم الرفاهية للســـيارة الرياضية المتعددة االســـتخدامات 
“SUV” مع طرازها لعام 2020 من سيارتها “باترول”، بعد أن أدخلت تحسينات 

خارجية وداخلية طالت 12 مكوًنا رئيًسا مقارنة بطراز العام الماضي.
ورغـــم احتفاظ الطراز الجديد بخياري محركات طراز 2019، ســـواء المحرك 
المكون من ســـت أسطوانات بقوة 275 حصاًنا، أو الخيار األعلى المستند الى 
محرك مكون من ثماني أســـطوانات، والمتصلين بناقل الحركة األوتوماتيكي 
الســـباعي الســـرعات، إال أن مفهـــوم الرفاهية وراحة الركوب جـــاء في الطراز 
الجديـــد بمســـتويات أعلـــى مقارنـــة بالطـــراز الســـابق. وشـــملت التحســـينات 
الخارجية، شـــبًكا أمامًيا جديًدا جاء مع بصمة “V-Motion” العالمة العصرية 
لســـيارات “نيســـان”، بجانـــب حصول الســـيارة علـــى مصدين أمامـــي وخلفي 
جديديـــن بالكامل، يمنحان الســـيارة مزيًدا من الصبغـــة الرياضية المخصصة 
للتعامـــل مع أصعب الظروف المناخية، وهو األمر ذاته الذي تكرر على صعيد 
المصابيح، بعد أن جاءت المصابيح األمامية بتصميم عصري مدعًما بمصابيح 
“LED” نهارية، ومصابيح خلفية أكثر اتســـاًعا وتتمتع بدرجات ســـطوع أعلى. 
كمـــا وفرت “نيســـان” لســـيارتها، خياريـــن جديدين من األلـــوان الخارجية بين 

الذهبي المعدني واألبيض اللؤلؤي.
جملـــة  فـــي  “نيســـان”  وانتقلـــت 

الحيـــز  إلـــى  تحســـيناتها 
الداخلـــي، بعد أن جاءت 

الداخليـــة  المقصـــورة 
فـــي طـــراز 2020، مع 
تصميم محـــدث رائع 

في كل شيء.

وصول تويوتا جرانفيا الجديدة الفاخرة

SUV نيسان باترول 2020”.. رفاهية الـ“

 أطلقت فولكس واجن بشكل رسمي الجيل الجديد من سيارتها الصغيرة جولف.

تأتـــي جولـــف الجديـــدة كلًيا أفضل 
وأكبـــر مـــن الجيـــل الماضـــي، كمـــا 
تحمـــل تصميـــم جديد محســـن عن 
الواجهـــة  يشـــمل  الماضـــي  الجيـــل 
شـــعار  مـــع  البســـيطة  األماميـــة 
ويأتـــي  الجديـــد،  واجـــن  فولكـــس 
لوحـــة  مـــن  الداخلـــي  التصميـــم 
وشاشـــة  إلكترونيـــة  عـــدادات 
وســـطية للنظـــام الترفيهـــي إضافة 
الوســـطي  الكونســـول  لتصميـــم 

الفاخر ومجموعـــة التحكم األنيقة. 
ســـيتوفر الجيـــل الجديـــد كلًيـــا من 
جولـــف ألول مرة بخمـــس خيارات 
مـــن المحركات الهجينـــة اثنان منها 
هجينة بالقابس وســـتأتي الســـيارة 
الديـــزل  بمحـــركات   TDI بفئـــات 
البنزبـــن،  بمحـــركات   TSI وفئـــات 
عنـــد   GTE بفئـــة  أيًضـــا  وســـتصل 
 R و GTI وصولها لألســـواق، وفئات

الرياضية في وقت الحق.

أظهــرت شــركة “هيونــداي موتــور” نمــوا مســتمرا في قيمــة عالمتهــا التجارية 
العالميــة للحفــاظ علــى مكانتهــا بيــن أفضــل 40 شــركة عالميــة لمــدة خمــس 

سنوات متتالية.

بنســـبة  ارتفاعـــا  هيونـــداي  وحققـــت 
4.6 % فـــي قيمـــة عالمتهـــا التجارية 
 36 الــــ  المرتبـــة  لتحتـــل  العالميـــة، 
ألفضـــل  “إنتربرانـــدز”  تصنيـــف  علـــى 
للعـــام  العالميـــة  التجاريـــة  العالمـــات 
2019، والسادسة بين شركات صناعة 
الســـيارات الواردة في القائمة. ووفقا 
لقائمة “إنتربراندز”، فقد ارتفعت قيمة 
العالمة التجارية للشـــركة بنســـبة 4.6 

% لتبلـــغ 14.1 مليـــار دوالر، بعـــد أن 
وصلـــت فـــي العـــام 2018 إلـــى 13.5 

مليار دوالر.
علـــى  موتـــور  هيونـــداي  وحافظـــت 
“إنتربرانـــدز”  قائمـــة  فـــي  حضورهـــا 
ألفضـــل 100 شـــركة من ناحيـــة قيمة 
العالمة التجارية لخمســـة عشـــر عاما 
متتاليا منذ أن أدرجت ألول مرة على 

القائمة في العام 2005.
كشــفت شــيفرولية أخيــرا عــن كورفيــت C8 المكشــوفة، وإلــى جانــب ميــزات 
الســيارة المتعــددة فهــي تأتــي بــوزن أفضل مــن المتوقع. ســابًقا وخــالل مراحل 
تطوير السيارة كان من المتوقع أن تزن الفئة المكشوفة بما يصل لـ54 كيلوغراما 
أكثر من فئة كوبيه، ويأتي الوزن الزائد من التدعيمات اإلضافية لهيكل السيارة 

المكشوفة لتعويض صالبة السقف.

 C8 كورفيـــت  تـــزن  ال  الواقـــع  فـــي 
المكشـــوفة ســـوى 36 كيلوغرامـــا أكثـــر 
مـــن شـــقيقتها، وهـــو ما سيحســـن أداء 
الســـيارة ويقلل فجـــوة األداء المعتادة 

المكشـــوفة  الرياضيـــة  الســـيارات  فـــي 
مقارنة بشقيقاتها الكوبيه. إضافة لذلك 
تأتي الســـيارة المكشـــوفة بفارق 7500 

دوالر أكثر من شقيقتها الكوبيه.

فولكس واجن تكشف عن جولف

قيمة “هيونداي” ترتقي في “إنتربراندز”

شيفرولية كورفيت C8 المكشوفة

“سيارات ^” في معقل “شيري” الصينية

للمصنـــع في مدينة “وهوو” التي تكثر فيها ســـيارات 
شـــيري فـــي كل مـــكان أهميـــة رمزيـــة، ألنهـــا كانـــت 
أول مشـــروع صناعـــي ضخـــم يقـــام فيهـــا، وســـاعد 
علـــى تحويلهـــا إلى إحـــدى مناطق الصيـــن الصناعية 
المعروفة حيث شـــجعت شـــيري فـــي المنطقة والتي 
بـــدأت فـــى تســـعينات القـــرن الماضي شـــركات كبرى 
أخـــرى فـــي مجـــاالت مختلفـــة علـــى االســـتثمار فـــي 
اإلنتـــاج الصناعـــي وبذلـــك ســـاهمت في تنميـــة تلك 

المنطقة بشكل كبير.
تعتمد العالمة الصينية في مصانعها على الروبوتات 
التـــي تقـــوم بنســـبة ٩٠ % مـــن عمليـــات التصنيـــع 
واإلنتـــاج والعامل البشـــري يتدخل فـــي ١٠ % فقط 
مـــن العمليـــات، حيث مـــع كل روبوت يعمـــل اقل من 
٤ موظفيـــن من الجنســـين، وتلـــك الروبوتات صناعة 
ألمانية ويابانية باإلضافـــة إلى الصينية، وكل اجزاء 
الســـيارات بمختلف األنـــواع تصنع في هذه المصانع، 
ولعـــل اكبرها خط اللحـــام الذي يســـتعين بنحو 166 
روبوتـــًا فـــي عمليـــات اللحـــام ويمكنـــه تنفيـــذ أعمال 
127 ســـيارة فـــى الســـاعة ويتدخـــل  اللحـــام لنحـــو 
الروبـــوت في صناعة الشاســـيه بنســـبة 100 % وفي 
عملية الدهان بنســـبة 92 % وفي صناعة المحركات 

بنسبة 50 %.
مـــن خـــالل زيـــارة “ســـيارات البـــالد” لمصنـــع شـــيري 
فـــي مدينة وهـــوو، والتـــي فـــي الحقيقة هـــي عبارة 
عـــن مصانع عدة بمســـاحة شاســـعة مقســـومة إلى 6 
خطـــوط إنتـــاج منهـــم خطيـــن للتجميع عـــالوة على 
خطيـــن للتشـــكيل وخطيـــن للحـــام وورشـــة صباغـــة 
وهناك شاهدنا عدد كبير من المختبرات المتخصصة 
بجـــودة األلوان مثال، واختبارات القوة والمتانة وفق 
المعايير العالمية واختبارات التصادم وقياس نســـب 
الضوضـــاء والتي يمكن أن تخرج من الســـيارة أثناء 
القيادة، ويمكن أن تســـمع داخـــل مقصورة الركاب 

باإلضافة إلى قياس نسبة العادم وغيرها. 
وتقـــدم المصانـــع في إنتاجهـــا اليومـــي اكثر من 
30 سيارة في الســـاعة، باالعتماد على القدرات 
العالميـــة في عدد الصناعـــة مثلها مثل األلمانية 
واليابانيـــة فـــي العد المقـــدم، وباالعتمـــاد الكلي 

على التصاميم الخاصة بالشـــركة بعيدا عن اي تقليد، 
وتقديم موديالت بواجهة مشـــتركة لجميع ســـيارات 
شـــيري الجديدة التي تعتمد على التصدير وتعد أكبر 
مصدر للســـيارات فـــي الصين إلى األســـواق العالمية 

اليوم. 
وتعـــد البحريـــن ثانـــي اكبـــر ســـوق لهـــا بعـــد المملكـــة 

العربية السعودية في المنطقة.
شـــخصًيا المســـت مـــدى اهتمـــام “شـــيري” بالجـــودة 
واالرتبـــاط بكل مـــن يقتني ســـياراتها وتقديم جودة 
عالية لم تعد تقل بأي حال من األحوال عن صناعات 
الســـيارات فـــي أوروبـــا وأميـــركا من حيـــث التقنيات 

المستخدمة واالهتمام بالجودة وعمر سيارتها.
وبحســـب موقع ويكيبديا تأسســـت شركة شيري في 
1997 لدعـــم االقتصـــاد فـــي مدينـــة ووهـــو الصينية 
التـــي لـــم تلـــق دعمـــًا اقتصاديـــًا إال فـــي العـــام 1995 
واشـــترت أول مصنع لها يســـتخدم آالت وتكنولوجيا 
المحـــركات فـــي أوروبـــا من شـــركة فـــورد األميركية 
مقابـــل 25 مليون دوالر، وبدأت إنتاج الســـيارات في 
العام 1999، وكانت في بداية األمر ال تمتلك موردين 
لقطع الغيار ما جعلها ال تمتلك رخصة لبيع السيارات 

خارج الصين.
وفـــي العـــام 2001 قامـــت شـــركة شـــنغهاي لصناعـــة 
الســـيارات )سايك( بشـــراء ما نسبته 20 % من أسهم 
الشركة، لتتولى شركة )سايك( مبيعات التجزئة لقطع 
غيـــار شـــيري، وبالتالي حصلت شـــيري علـــى رخصة 
التصديـــر مـــن الحكومة الصينية وكانت ســـوريا أول 

البلدان التي صدرت شيري إليها سياراتها.

أكسييد .. عالمة فاخرة من شيري

ستســـتقبل البحريـــن مع العـــام المقبل موديـــل القمة 
الفارهة اكســـييد، التي كان لنا حصريا النظرة األولى 
لهـــا فـــي الصيـــن مـــن خـــالل الزيـــارة الخاصـــة برفقة 
رئيس تصميمها ستيف، يوم اطلعنا عن خط تصميم 
الســـيارة رباعية الدفع النهائية، مع موديل”إكسيد أل 
أكس”، و “تي اكس” وهما أحدث عضو في السلســـلة 
الفخمـــة والتـــي ســـتقدم الحقـــا مجموعة أخـــرى من 
الموديـــالت منهـــا صالـــون ورباعيـــة الدفع بــــ ٧ ركاب 

وغيرها.
مميـــزة  تجاريـــة  كعالمـــة  نفســـها  الســـيارة  وتطـــرح 
معتمـــدة علـــى خبرات األفضل في شـــيري على مدى 
أكثر من عقدين في صناعة الســـيارات، وتم تزويدها 
بفريق البحث والتطوير واإلدارة الذي كان يعمل لدى 

عمالقة شركات السيارات العالمية في السابق. 
وشـــرح لنـــا رئيـــس المصممين ســـتيف يوم الفلســـفة 
الخاصة بالعالمة تظهر في مقدمًة السيارة والشاشة 
الذكيـــة، والمظهـــر واألداء التـــي تعمـــد علـــى خلفيـــة 
صناعـــة معاييـــر الخمـــس نجـــوم يورو – أن ســـي أيه 
بـــي، وهيـــاكل مصنوعة مـــن الزنك المطلـــي بالكروم، 
وقمنا بزيارة إلى المركز المؤقت والســـري لها لمعرفة 
خطوات تصميم السيارة المنتظرة في البحرين، ولم 
نقـــم بتجربتها بســـبب تأجيل تقديمها لكننا ســـنكون 

اول من سيجريها فور وصولها قي ٢٠٢٠.

  أعلنت فورد أن فلكس 
ا،  سيتوقف إنتاجها رسميًّ
وبذلك توّدع عائلة فورد 

بعد أن استمر إنتاجها 
10 سنوات. فمنذ ذلك 

الحين استطاعت فورد 
بيع 296 ألف سيارة 

من فلكس التي تأتي 
بخيارين من المحركات.

االهتمــام بكل التفاصيل مع خبــرات عالمية كبيرة ومتطورة

تم أخيرا تنظيم زيارة تفقدية رائعة لعدد كبير من المدعوين العرب المنتمين إلى دول الخليج العربي، من بينها البحرين بالطبع عبر صحيفة “البالد”، الصحيفة 
العربية الوحيدة من المملكة، بحضور شركة موتور سيتي متمثلة بيسرى طاهري لزيارة مصنع “شيري” الصينية في معقلها للتعرف على طرق ووسائل اإلنتاج 
وإمكانات المصنع الكبير في مدينة وهوو الجبلية الجميلة التي تبعد نحو ٣ ساعات من شانغهاي الكبيرة، وتحديًدا تبعد مسافة ١٠٥٠ كم عن العاصمة الصينية 

بكين؛ وذلك لنقل متابع صفحة “سيارات البالد” بكل حيادية عن عملية اإلنتاج لهذه العالمة الصينية الناجحة وما تقدمه من أبحاث وتكنولوجيا ومستقبل.

طارق البحار من الصين
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كيف تجعلين زوجك يهتم بك؟
كثير من الســيدات يبحثن عن اهتمام الزوج، وينشــغلن بهذا كثيًرا، خصوصا إذا كان 

الزوج ال يهتم بزوجته أو يعيش لنفسه أكثر. 

وتتســـاءل المـــرأة دائًمـــا مـــا الـــذي يجـــب أن 
أفعلـــه لكـــي أجعـــل زوجـــي يهتم بي، ســـواء 
كان علـــى الصعيـــد المعنوي أو على مســـتوى 
العالقة الزوجية، لهذا عليك أن تفعلي اآلتي:
– ليـــس عليـــك أن تهتمـــي بمظهـــرك فقط 
أن  الطبيعـــي  زوجـــك،  بـــك  يهتـــم  حتـــى 
تكونـــي امـــرأة مرتبـــة، نظيفـــة ومنظمـــة، 
ولكـــن ما نســـعى إليه هـــو أن تفعلـــي أكثر 
مـــن الطبيعي لكســـب اهتمـــام زوجك، عن 

طريـــق تغيير مظهرك بمالبـــس أكثر إثارة 
لـــون شـــعرك، وهكـــذا  لزوجـــك أو تغييـــر 
تضمنيـــن اهتمامه بـــك.. وتبقـــى عالقتك 

الزوجية سوية.
– حتـــى يهتـــم بك زوجـــك البد أن يشـــعر 
أنـــك أوالً مهتمة بـــه، وتضعين راحته على 
قائمة أولوياتك، وتســـعديه؛ فعندما يشعر 
زوجـــك أنـــك تبحثين عـــن ســـعادته دائًما 

بالتأكيد سيهتم بك على كل األصعدة.
– التفاصيـــل أهم مـــن المجمل على الرغم 
أّن الرجال في كل األوقات يحبون األخذ 
بالشكل العام أو بالمجمل، وال يدققون 
في التفاصيـــل إال عند الزوجة، فهم 
يضعونهـــا تحـــت العدســـة المكبرة، 
فدائًما اهتمـــي بالتفاصيل، أنصتي 
لحديثه، اسألي عن أخباره، اهتمي 
بتفاصيل بيتـــك، جددي من ترتيب 
نظـــام غرفتكما، حتـــى ال يدب الملل 

فيها.

عليـــك،  ونفذيـــه  زوجـــك  اعرفـــي ذوق   –
فربما تحبين عطـــًرا بعينه ولكن هو يحب 
عطـــًرا آخـــر، اســـتخدمي مـــا يحـــب دائًما، 
حتى تكون شـــعلة االنجـــذاب مضيئة فإن 

انطفأت ضاع اهتمام زوجك بك.
– العائلـــة ســـر نجاح واهتمـــام زوجك بك، 
اهتمـــي بعائلتـــه جًدا، واهتمـــي أن تذهبي 
معه إلى التجمعات العائلية، تحدثي عنهم 
بكل خير؛ فحبك لهم ســـيزيد من حبه لك، 
وحبه لك سيولد اهتماًما ليس بمنقطع إن 

كان علـــى مســـتوى عالقتكمـــا الزوجية أو 
اهتمام معنوي حتى بالكلمات.

– امدحـــي زوجك، حتى يشـــعر بأنه معك 
ملـــك علـــى عرشـــه، وســـتجدينه يهتم بك 

ويدللك دائًما.
– اســـتمعي إلى رأي زوجـــك وخذي بآرائه 
سيشـــعر  الحائـــط؛  عـــرض  تضربيهـــا  وال 
بقيمته عندك، وبالتالي ســـيمنحك الرعاية 
واالهتمـــام، ألنـــه ســـيرى أنـــك تســـتحقين 

ذلك.

كشفت النجمة تشارليز ثيرون عن الدور الذي قدمته، وكان سبًبا في  «
تغيير مسار حياتها الفنية، وذلك قبل تكريمها في النسخة الـ23 من 

حفل جوائز “Hollywood Film Awards” السنوي.

 وذكرت تقارير إعالمية، أن ثيرون اعتبرت أن فيلم “Monster”، الذي  «
قدمته عام 2003، كان بمنزلة تحّول وكسر للقالب، وغيَّر مسيرتها 

الفنية، مشيرة إلى أن هذا الدور كشف عن قدراتها التمثيلية.
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مــاذا يــدور ببالــك عزيــز القــارئ عندمــا تذكــر لك الصيــن؟ ســيارات وثقافــة وتجار بال 
شك، وعموما هي معروفة بالمعالم الشهيرة مثل سور الصين العظيم في بكين وربما 
ناطحــات الســحاب فــي شــنغهاي التــي زرتهــا أخيرا لمــدة طويلة بعد 9 ســاعات رحلة 

طيران تقريبا متعبة، لكن تستحق المسافات.

تجمـــع المدينة بين الثقافـــة القوية للمدن 
الحديثة والمعالم األثرية القديمة، وتعتبر 
الثقافـــة التقليديـــة في مناطـــق جيانغنان 
مزيـــج من الثقافـــات المتنوعة التي جلبها 
المهاجرون لتشكيل ثقافة شنغهاي الفريد 
التـــي تعتبـــر مدينـــة غنية جـــدا من خالل 
السيارات الفاهة التي ستجدها الى جانب 
الصينيـــة الرائعة والمتنوعـــة، تقع المدينة 
علـــى مصـــب نهر يانغتســـي، وهـــي بمثابة 
والتجـــاري  والمالـــي  االقتصـــادي  المركـــز 
والثقافـــي األكثر تأثيرًا في شـــرق الصين. 
كمـــا أنهـــا وجهـــة ســـفر شـــهيرة للزائريـــن 
إلحســـاس التطـــور النابض للبـــالد، واليوم 
ســـآخذكم معي الـــى هذه الرحلة الشـــائقة 
في معالم وكل ما تحتاجه قبل السفر الى 

هذه المدينة الكبيرة من البحرين:

سوشال ميديا

فـــي البدايـــة يجـــب ان تعـــرف بـــأن جميـــع 
االنســـتغرام  مثـــل  ميديـــا  السوشـــال 
والواتســـاب والسنابشـــات وغيرهـــا ال تعمل 
 wechat في الصين! ويســـتخدمون تطبيق
المعـــروف بقوتـــه فـــي الصيـــن وهـــو تطبيق 

شـــبيه جـــدا بالواتســـاب مـــع مميزات ســـهلة 
ورائعـــة، فعليك ان تقـــوم بتنزيله اوال عندك 
وعنـــد احبائك للتواصل بينكم. اما في حال 
وودت االستمرار في التعامل مع التطبيقات 

!VPN المعروفة فعليك استخدام

الوصول

دوليـــان  مطـــاران  شـــنغهاي  فـــي  يوجـــد 
ضخمـــان تســـتطيع الوصـــول اليهـــا غالبـــا 
عـــن طريـــق االمارات بســـبب عـــدم وجود 
اآلن،  حتـــى  اليهـــا  “دايركـــت”  خطـــوط 
لكـــن االمور ســـهلة عنـــد الوصـــول فجميع 
العامليـــن بالمطـــار يتحدثـــون االنجليزيـــة 
وتستطيع شراء بطاقة لهاتفك من المطار 
او من االســـواق القريبة لك، حيث تختلف 

االسعار قليال.

لؤلؤة  الصين

تشـــتهر هونغ كونـــغ بأنها “لؤلـــؤة  الصين”؛ 
فهي تتألأل طوال الوقت بمناظرها الليلية 
الفريـــدة من خالل االضـــاءة الجميلة على 
طـــول النهـــر، واحتفظـــت مدينة شـــنغهاي 
الطابـــع  ذات  العمـــارات  مـــن  بالعديـــد 

األوروبـــي المتميـــز، وقد ظهـــرت كثير من 
المباني الحديثة منـــذ العام 1990، وهناك 
رحـــالت بحريـــة جميلة على ضفـــاف هذا 
النهـــر العمـــالق لمشـــاهدة اشـــهر المبانـــي 

التجارية والتاريخية، وتناول الطعام.

حالل

مطاعـــم الحـــالل فـــي الصيـــن قليلـــة جدا 
ونـــادرة تقريبـــا، فقـــد زرت مطعمـــا واحدا 
فقط من خالل هذه الزيارة االخيرة، فكل 
ما هو عليك عندمـــا تفكر بالطعام هو اكل 
الســـمك او الباســـتا والبيتـــزا او الفواكهـــة 
اللذيذة التي تشـــتهر بها الصين، او تحمل 

معك بعض المعلبات والبسكويت!

أسواق

تســـمى الصين عندنا بجنة التســـوق بســـبب 
العديد من متاجر العالمات التجارية الكبيرة 
اوال التـــي تتشـــابه فـــي اســـعارها الموجودة 
الشـــوارع  مـــن  العديـــد  وهنـــاك  بالبحريـــن، 
التجارية الصاخبة ومراكز التســـوق الشعبي 
الرخيصـــة حيـــث تســـتطيع شـــراء جميع ما 
تـــود شـــراءه مـــن البضائـــع المقلدة او شـــبه 
االصلية وباســـعار جيدة نوعـــا ما، خصوصا 
ان المنتجـــات الصينيـــة اليوم منتشـــرة في 
البحريـــن عبر االســـواق واالونالين وبالطبع 

سوق الدراغون بديار المحرق.

حدائق

التـــي عشـــتها هـــي  مـــن اجمـــل المشـــاهد 
يقومـــون  وهـــم  الســـن  كبـــار  مشـــاهدة 
بالرياضـــة واليوجا في الحدائق المنتشـــرة 
بكثرة هناك، حيث تعتبر المتنزهات أماكن 
رائعـــة للحصـــول على نظـــرة فاحصة على 
الثقافة الصينية وحياة الناس في شنغهاي 
بالخصوص، فالنـــاس تتوجه إلى الحدائق 
الرياضيـــة،  التماريـــن  لممارســـة  مبكـــرا 
يقومـــون  الكثيريـــن  تـــرى  أن  فيمكنـــك 
بممارســـة “التـــاي تشـــي” وفنـــون دفاعيـــة 
أخرى أو الرقص، والرقص بالسيف، وتجد 
من يقوم بالعزف على آلة “اإلرهو” الصينية 
إضافة إلى العديد من األنشـــطة الصباحية 
األخرى علـــى الطريقـــة الصينيـــة الفريدة، 

بالطبع مع الجو الخريفي الجميل.

ديزني الند

تقع ديزني الند شنغهاي بالمدينة الصينية 

بالســـيارة،  دقيقـــة   25 وتبعـــد  شـــغنهاي، 
وهـــو مـــكان جميـــل فـــي الصيـــن وجاذب 
للســـياح، فهناك العديد من الفنادق التابعة 
له، إضافـــة إلى مراكز التســـوق والمطاعم 
ومســـرح كبير، وتضم المالهي العديد من 
األلعـــاب مثـــل “Treasure Cove”، المكان 
 The Pirates of the الذي وجد فـــي فيلم
Caribbean، وقاربا أســـطوريا يأخذك في 
جولة لتشـــاهد قراصنة الكاريبي وعرائس 
البحر، وأيضًا سيكون هناك عرض للكابتن 
فـــي  مهاراتـــه  فيـــه  يظهـــر  ســـبارو  جـــاك 
اســـتخدام الســـيف. ويصلح تماًما لقضاء 
يوم ُممتـــع مع األهل واألصدقـــاء، ومكان 

ترفيهي جميل للتسوق مع االطفال.

متحف 

أفضـــل  مـــن  شـــنغهاي  متحـــف  يعتبـــر 
القديمـــة  الصينيـــة  التحـــف  مجموعـــات 
فـــي البـــر الرئيـــس للصيـــن، ويتكـــون مـــن 

4 طوابـــق، وقـــد جمـــع أكثر مـــن 120 ألف 
الثمينـــة  التاريخيـــة  اآلثـــار  مـــن  قطعـــة 
واأللبســـة  البرونزيـــة،  األدوات  فيهـــا  بمـــا 
الصينيـــة وأعمال الخط واللوحات الفنية، 
والعمـــالت القديمة، واألثاث والمنحوتات. 
ويمكنك بسهولة قضاء نصف يوم أو أكثر 
مـــن أجـــل التعرف علـــى الثقافـــة الصينية 

هناك.

شارع بوند 

لـــزوار  التراثيـــة  التاريخيـــة  النظـــرة  يعـــد 
الفريـــدة  التصميمـــات  بســـبب  شـــانغهاي 
ترجـــع  والتـــي  بهـــا  الموجـــودة  للمبانـــي 
عـــدة  ُمختلفـــة  معماريـــة  أســـاليب  إلـــى  
منهـــا القوطيـــة، الباروكيـــة، الرومانســـية، 
الكالســـيكية وعصر النهضة، لهذا فهي من 
اهـــم الوجهات الســـياحية الصينيـــة ويقع 
علـــى الضفـــة الغربيـــة لنهـــر هوانغبـــو فـــي 

الواجهة البحرية الرئيسة.

هذا ماشاهدته في شانغهاي الصينية
الــرائــعــة ــد  النـ ديــزنــي  وألـــعـــاب  جميلة  بــمــنــتــزهــات  الــعــائــلــي  ــوق  ــس ــت ال مــديــنــة 

طارق البحار من الصين
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لقاء تلفزيوني يكشف “كارثة” في رقبة المذيعة
تتعلــق  صارخــة  مفاجــأة  روتينــي  تلفزيونــي  لقــاء  كشــف 

بصحفية شابة حسناء، لم تكن تتخيل أبدا ما يحدث لها.
وأثــارت هيئــة اإلعالميــة أنطوانيــت لطــوف، وهــي متزوجة 
ولديهــا طفــالن، علــى الشاشــة إحــدى المشــاهدات التــي لــم 
إلــى  عاجلــة  مالحظــة  إرســال  فــي  الحــظ،  لحســن  تتــردد، 

المذيعة، ظهرت أهميتها الشديدة على الفور.
وخــالل متابعــة لقــاء تلفزيونــي لمراســلة الشــبكة العاشــرة 
األسترالية برفقة أحد الضيوف، رصدت ويندي مكوي، وهي 
من ويريبي بوالية فيكتوريا األسترالية، كتلة بارزة في رقبة 
المذيعــة أثــارت قلقهــا. الكتلــة ذكــرت مكوي بأحــد أصدقائها 
الــذي عانــى ورمــا فــي عنقــه، فتحركت علــى الفور وأرســلت 
رســالة للبرنامــج تتســاءل خاللهــا: “هــل فحصــت أنطوانيــت 
لطــوف غدتهــا الدرقيــة؟”، مشــيرة إلــى أنهــا “شــعرت بالقلــق 
وظنت أنها يجب أن تقول شــيئا”. وعلى الفور نقلت الرســالة 
للمذيعــة التــي شــاهدت المقابلة مجــددا، وانتابهــا الذعر لدى 
مالحظة الكتلة البارزة في الجانب األيسر من عنقها، ال سيما 
أن لديهــا تاريــخ عائلي من ســرطان الغدة الدرقية، لذا ذهبت 
فــورا لرؤيــة طبيبهــا. وبعــد 3 اختبــارات دم وإجــراء أشــعة 
بالموجــات فــوق الصوتية واألشــعة المقطعية، تم تشــخيص 

المشــكلة بأنهــا مصابــة بأحــد أمراض نقــص المناعــة الذاتية، 
فيما تبين أن الكيس يحتاج إلى جراحة فورية.

 وأوضحت لطوف أن كيسها، الذي يقع مباشرة فوق الحنجرة،  «
لم يكن سرطانيا، لكن حتى النمو الحميد له يمكن أن يسبب 

ضررا خطيرا إذا ترك دون عالج. وهذا المرض، وهو أكثر شيوعا 
لدى النساء، يمكن أن يؤثر على قوة العضالت وصحة العظام 
ومعدل ضربات القلب، وقد يكون مميتا في حاالته القصوى. 

وفي منشور مؤثر على موقع “إنستغرام”، وجهت لطوف 
الشكر للسيدة مكوي على اهتمامها، ورسالتها السريعة 

التي أنقذتها.

لألرصــاد  العامــة  الهيئــة  توقعــت 
فــي  الســعودية،  البيئــة  وحمايــة 
أمــس،  الطقــس  حالــة  عــن  تقريرهــا 
مصحوبــة  رعديــة  أمطــار  هطــول 
بريــاح نشــطة مثيــرة لألتربــة والغبار 
علــى مناطق تبوك، والمدينة المنورة، 
مــن  أجــزاء  علــى  وكذلــك  وحائــل، 
مناطق الجوف، والقصيم والشرقية.

الســحب  تكــّون  يتوقــع  حيــن  فــي 
مرتفعــات  علــى  الممطــرة  الرعديــة 
جــازان، وعســير، والباحــة تمتد حتى 
مرتفعــات منطقــة مكــة المكرمــة، كما 
يتكــّون الضباب خالل الليل والصباح 
الجنوبيــة  المرتفعــات  علــى  الباكــر 

الغربية وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح  «
السطحية على البحر األحمر 

شمالية غربية إلى غربية على الجزء 
الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية 

شرقية على الجزأين الجنوبي 
واألوسط بسرعة 40-15 كلم/ساعة،.

أمطار رعدية على 6 
مناطق بالسعودية

فــي  كبيــر  حكومــي  مســؤول  قــال 
بنغــالدش إن آالفــا أغلبهــم مــن النســاء 
فــي  لالحتمــاء  احتشــدوا  واألطفــال 
مالجئ في المناطق الســاحلية بجنوب 
غــرب البالد أمس الســبت تأهبا لوصول 
اإلعصــار )بلبــل(. وذكــرت إدارة األرصاد 
فــي بنغــالدش أن العديــد مــن المناطــق 
الســاحلية قد تســجل سرعة رياح تصل 
مــع  الســاعة  فــي  كيلومتــرا   120 إلــى 

هطول أمطار غزيرة أو شديدة الغزارة.
المنخفضــة  المناطــق  أن  وأضافــت 
والجــزر ستشــهد علــى األرجــح ارتفاعــا 

في األمواج لما بين 1.5 و2.1 متر.
الكــوارث  إلدارة  الدولــة  وزيــر  وقــال 
الســلطات  إن  الرحمــن  أنعــم  واإلغاثــة 
فتحــت أكثــر مــن 3 آالف ملجــأ فــي 13 
 1.8 نحــو  تســتوعب  ســاحلية  منطقــة 

مليون شخص.

وافــق أســاقفة فرنســيون علــى خطــة 
لألشــخاص  ماليــة  تعويضــات  لتقديــم 
جنســية  العتــداءات  تعرضــوا  الذيــن 
داخل الكنيســة. ووافق 120 أسقفا في 
اجتماعهــم الذي يعقــد كل عامين، على 

إنشاء صندوق لضحايا الكنيسة.
إريــك  رانــس،  أســاقفة  رئيــس  وقــال 
التعويضــات  إن  بوفــورت،  مــوالن  دي 
ســتكون بمثابة اعتــراف ب “الصمت أو 

اإلهمــال أو الالمبــاالة أو عــدم رد الفعل 
يواجههــا  التــي  الســيئة”،  القــرارات  أو 

ضحايا القساوسة.
يقــرروا،  لــم  وذكــر أيضــا أن األســاقفة 
إلــى حدود الســاعة، حجم الصندوق أو 

طريقة سداد التعويضات.
ومن المنتظر أن يدرس األساقفة خطة 
القــادم  اجتماعهــم  فــي  تفصيــال  أكثــر 

المزمع عقده في أبريل.

سكان بنغالدش يحتمون بمالجئ مع اقتراب “بلبل”

تعويضات لضحايا االنتهاكات الجنسية بكنيسة فرنسية

أشخاص يحضرون عرضا عاما أقيم في العاصمة 
األلمانية برلين أمس بمناسبة الذكرى الثالثين لسقوط 

جدار برلين الذي فصل بين غرب البالد وشرقها )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عــاش حياتــه كطفــل ســليم  أن  بعــد 
اكتشــف  مــرض،  أي  مــن  يعانــي  ال 
مراهــق أميركي أنــه يعاني من مرض 
قلبــي وراثــي، يقتــل األطفــال قبل أن 
يكملوا عامهم األول، وأن جســمه كان 
القلبيــة  الســكتة  يشــبه  لمــا  يتعــرض 

البطيئة كل يوم من حياته.
وكان جــون تومــس )14 عامــا( يجري 
فحصــا طبيــا عاديــا مــع طبيبتــه فــي 
شــعرت  عندمــا  الماضــي،  أغســطس 
بعــد  مــا،  خطبــا  هنــاك  بــأن  الطبيبــة 

سماعها ضربات قلبه.

وطلبت الطبيبة من تومس  «
إجراء تخطيط القلب الكهربي، 

ليتضح أنه يعاني من مرض عرف 
بـ”ALCAPA”، تكون الشرايين 

القلبية لدى المصابين به، “غير 
موصولة” بشكل صحيح، وفق ما 
ذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني.

قــال مــدع عــام إيطالــي إن رجــال 
مثقــال بالديون يســعى إلى تقديم 
اعتــرف  مزيفــة،  تأميــن  مطالبــة 
مزرعــة  فــي  انفجاريــن  بتنفيــذ 
مــن   3 أســفرا عــن مقتــل  يملكهــا 

رجال اإلطفاء.
وذكر المدعي العام إنريكو سيري 
أخبــر  فينســينتى  جيوفانــي  أن 
المحققيــن بأنه كان يعتزم تفجير 
بيدمونــت  منطقــة  فــي  مزرعتــه 
الشــمالية الغربية عن طريق وضع 
ارتكــب  لكنــه  غــاز،  أســطوانتي 
متصــل  توقيــت  بجهــاز  خطــأً 
باألسطوانات، مما أثار انفجارين.

وهرع رجال اإلطفاء إلى المزرعة  «
بعد االنفجار األولي الذي وقع في 
وقت مبكر الثالثاء، ثم أصيبوا في 
انفجار ثان أقوى. وذكرت مصادر 

محلية أن السلطات األمنية 
اعتقلت فينسينتى ليلة الجمعة.

أميركي يتعرض 
لسكتة قلبية 

يوميا طوال 14 عاما

إيطالي مديون 
يدبر انفجارا قاتال

قالت الســلطات األســترالية أمس الســبت إن حرائق الغابات في شــرق البالد 
أدت إلى مقتل 3 أشخاص وفقد 4 فضال عن تدمير 150 منزال على األقل.

وأكــدت إدارة إطفــاء حرائــق الريــف 
فــي نيو ســاوث ويلز مقتل شــخصين 
جــراء حريــق بالقــرب مــن جليــن إينز 
علــى مســافة أكثــر مــن 550 كيلومترا 

شمالي سيدني.
وتــم العثــور علــى جثــة شــخص فــي 
ســيارة بينما لقيت امرأة حتفها جراء 

حروق أصيبت بها يوم الجمعة.
وقالــت شــرطة نيــو ســاوث ويلــز إنــه 
محترقــة  جثــة  علــى  العثــور  جــرى 
فــي منــزل ببلــدة تــاري على بعــد 300 

كيلومتر شمالي سيدني.
أســوأ  أحــد  حاليــا  أســتراليا  وتواجــه 

مواسم حرائق الغابات.

حرائق غابات بأستراليا تقتل 3 وتدمر 150 منزال

نجمة تلفزيون الواقع األميركية كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب 
األميركي كاني ويست لدى حضروهما حفل توزيع جوائز مجلة وول 

ستريت جورنال لالبتكار 2019، وذلك بمتحف الفن الحديث في نيويورك 
يوم 6 نوفمبر الجاري )أ ف ب(

طائرة هليكوبتر تسقط مياه لمكافحة الحرائق المستعرة في هارينجتون في أستراليا أمس األول )رويترز(

اعتذرت شركة “فيسبوك” الجمعة بعدما تبادل عدد من الموظفين 
السود منشورا يكشف أنهم يشعرون بالتحيز في مكان العمل.

وتمت مشــاركة المنشور عبر منصة 
الشــركة،  فــي  الداخليــة  “ميديــوم” 
ويتحــدث عــن النظــرة المهينة لدى 
البيــض  العمــل  وزمــالء  المديريــن 

وقسم الموارد البشرية.
“نشــعر  المنشــور:  فــي  وجــاء 
والغضــب  بالحــزن  داخلنــا  فــي 
وأضــاف  واالحبــاط”.  واالضطهــاد 
كمــا   )..( يــوم  كل  نعامــل  “ونحــن 
لــو أننــا ال ننتمــي إلــى هذا المــكان”. 
نائبــة  طومســون  بيرتــي  وقالــت 
رئيــس التواصــل الداخلــي ردا على 
بــرس  فرانــس  لوكالــة  استفســار 
فــي  شــخص  أي  علــى  ينبغــي  “ال 

فيســبوك، أو فــي أي مــكان تحمــل 
هذا السلوك”.

فــي  األجــواء  أن  المنشــور  وأكــد 
خــالل  أســوأ  أصبحــت  الشــركة 
علــى  خصوصــا  الماضــي،  العــام 
صعيــد التعامل بإنصــاف مع العمال 
وعــدم  الملونــة،  البشــرة  أصحــاب 

االعتراف بجهودهم وتمكينهم.
ولفت إلى أن “المشكلة ليست فقط 
مع الموظفين السود من الجنسين. 
عــن هوياتنــا ألن  الكشــف  نريــد  ال 
فيســبوك تقيم ثقافة عدائية يشعر 
مــن خاللهــا أي شــخص غيــر أبيض 

بالخوف على وظيفته وسالمته”.

العنصرية تضرب “قلب فيسبوك”

ــران  ــ ــي ــطــ ــ ال إدارة  ــت  ــ ــرضـ ــ عـ
والــفــضــاء األمــريــكــيــة )نــاســا( 
نسخة أولية من أول طائراتها 
بالكامل،  الكهربائية  التجريبية 
إكــــــس57- ”مـــاكـــســـويـــل“، في 
معمل لعلوم الطيران بصحراء 

كاليفورنيا.
والطائرة مقتبسة من نظيرتها 

اإليطالية تكنام بي تي 2006 ذات المحركين ويجري تطويرها منذ العام 2015 
وال تزال على بعد عام على األقل من أولى رحالتها التجريبية. وتعتمد الطائرة 

على 14 محركا كهربائيا تشغلها بطاريات ليثيوم أيون.
ورغم أن الشركات الخاصة تطور طائرات كهربائية منذ سنوات إال أن مشروع 
إكس57- الذي تنفذه ناسا يهدف لتصميم وعرض تكنولوجيا تتوافق مع معايير 

يمكن للشركات التجارية تطبيقها من أجل الحصول   على تصديق الحكومة.

“ناسا” تكشف عن أولى طائراتها الكهربائية
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